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الماجد لمعتصمات »األوقاف«: هل تقبلن
الدوام 3 ساعات فقط مقابل هذا الراتب؟!

 على قرار الوزير زيادة »الدوام«
ً
اعتصمن في الوزارة احتجاجا

● سيد القصاص
بينما نفذ عدد من الموظفات في وزارة األوقــاف 
؛ 

ً
ــاح أمــــــس، اعـــتـــصـــامـــا ــبـ ــيــــة، صـ ــــؤون اإلســــامــ ــشـ ــ والـ

 على قرار الوزير زيادة أوقات الدوام، الذي 
ً
احتجاجا

يدخل حيز التنفيذ االثنين المقبل، رد وزيــر العدل 
وزير األوقــاف عبدالعزيز الماجد عليهن: »هل أنتن 
مقتنعات بالحصول على هذا الراتب مقابل دوام 3 

ساعات فقط؟!«.
وأضـــاف الماجد أن الجهة المسؤولة عــن الــدوام 
والحضور واالنــصــراف هي ديــوان الخدمة المدنية 
 لجميع الجهات وحدد فترة العمل 

ً
الذي أصدر تعميما

 بأن »األوقــاف« نفذت 
ً
الصباحية والمسائية، معقبا

قرارات الدولة وتعاميمها.

 مع اقتراب الباد 
ً
تحرك الشارع اللبناني، أمس، مجددا

من االنفجار تحت وطــأة األزمــة االقتصادية والسياسية 
والضغط الداخلي والخارجي بالتزامن مع تسريب أنباء 
عــن تلويح أمــيــركــي بــفــرض عــقــوبــات على ريـــاض سامة 
حاكم المصرف المركزي بسبب  اكتشاف عاقة مالية بينه 

وبين »حزب الله«. 
وأقـــدم محتجون بمحلة بـــدارو فــي بــيــروت على حرق 
واجهات للمصارف، وهاجم آخرون منزل رئيس جمعية 
المصارف سليم سفير في سن الفيل، كما شهدت مناطق 
 على ارتفاع 

ً
لبنانية مختلفة سلسلة تحركات؛ احتجاجا

سعر صرف الدوالر.
 وسرعان ما يهدأ، 

ً
ورغم أن الشارع كان يتحرك سابقا

 من انفجار خارج عن السيطرة، 
ً
فإن التخوف أصبح جديا

وسط انهيار خرافي لليرة مقابل الدوالر بعد أن وصل سعر 
الدوالر الواحد إلى 80 ألف ليرة. 

وكــان يفترض أن ينفذ االتحاد العمالي العام ونقابة 
السائقين العموميين تحركات احتجاجية وتظاهرات في 
مختلف المناطق أمس، لكنهم تراجعوا بعد لقاء مع وزير 
الداخلية والبلديات الذي وضع بين أيديهم معطيات أمنية 

حــول احتمال دخــول طابور خامس على الخط 

مخاوف جدية من تحركات شعبية خارجة عن السيطرة وتوصيات أمنية تؤجل احتجاجات مطلبية 
•• انهيار خرافي لليرة وواشنطن تهز العصا لحاكم »المركزي« مع تهديد بمعاقبة  انهيار خرافي لليرة وواشنطن تهز العصا لحاكم »المركزي« مع تهديد بمعاقبة 88 بنوك بنوك

 بال مأوى آمن
ً
المعنفات أسريا

 
ً
 أو أمنيا

ً
»المرأة« البرلمانية: تقصير حكومي... والمخصص لهن دار قديمة غير مؤهلة خدميا

● محيي عامر
فــي وقـــت تسلم أعــضــاء مجلس 
األمـــــــــة دعـــــــــوة لــــحــــضــــور الـــجـــلـــســـة 
الــعــاديــة الــثــاثــاء الــمــقــبــل بــجــدول 
أعـــمـــال شــبــه مـــكـــرر، أنـــجـــزت لجنة 
ــرأة واألســـــــرة والــطــفــل  ــمــ شـــــؤون الــ
الــبــرلــمــانــيــة تــقــريــرهــا األول بــنــاء 
عــلــى تكليف المجلس لــهــا دراســـة 
القضايا المتعلقة باألسرة والطفل، 
ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة 
بهما، واضعة 5 توصيات، أبرزها 
إنشاء مراكز جديدة لإليواء، ووضع 
تنظيم يستند إلى القانون، وأفضل 

الممارسات المراعية لوضع المرأة 
المعنفة. 

وتـــضـــمـــن تـــقـــريـــر الـــلـــجـــنـــة، الــــذي 
أدرج عــلــى جـــــدول جــلــســة الــثــاثــاء 
الــتــي يــرجــح عـــدم انــعــقــادهــا بسبب 
ــور الـــحـــكـــومـــة، أن هــنــاك  ــدم حـــضـ ــ عـ
صعوبة فــي توفير شــرطــة نسائية 
 
ً
دائمة لحراسة مركز اإليــواء، كاشفا
أن مــمــثــلــي وزارة الــداخــلــيــة أكــــدوا، 
ــاع الـــلـــجـــنـــة، أن قــطــاع  ــمـ ــتـ خـــــال اجـ
شؤون األمن العام يعاني قلة كوادر 
 
ً
الشرطة النسائية، مما يشكل عبئا
 أن المركز 

ً
عــلــى الــقــطــاع، خــصــوصــا

 من 
ً
 كبيرا

ً
02ال يستقبل عـــددا

»المالية« البرلمانية: الرشيد و»التأمينات« 
لم يزودانا بتفاصيل »المعاشات االستثنائية«

● فهد تركي وعلي الصنيدح
بعد انــتــهــاء مهلة الشهر الــتــي منحها مجلس األمـــة لها، 
إلنجاز تقريرها بشأن إلغاء المادة )80( من قانون التأمينات 
االجتماعية الصادر باألمر األميري بالقانون رقم )61( لسنة 

1976، كشفت اللجنة المالية البرلمانية في رسالة إلى المجلس 
عن تعذر التصويت على االقتراح بقانون؛ لعدم رد وزير المالية 
وزيــر الــدولــة للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب 
الــرشــيــد ومــؤســســة الــتــأمــيــنــات عــلــى مخاطباتها لتزويدها 

02بالتفاصيل المطلوبة.

02

مجموعة العمل الخليجية - األميركية 
تجدد شراكتها وتدين نشر إيران للمسّيرات
الصين مهتمة باألسلحة اإليرانية ورئيسي يعود من بكين بحصيلة متواضعة

● طهران - فرزاد قاسمي
ــة الــــعــــمــــل  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ جــــــــــــددت مـ
الخليجية - األميركية المشتركة 
الخاصة بإيران، في بيان مشترك 
ــاع الــثــانــي  ــمـ ــتـ بـــعـــد عـــقـــدهـــا االجـ
لها، أمس، في مقر األمانة العامة 
لمجلس الــتــعــاون الخليحي في 
الرياض، »الشراكة الطويلة األمد 
بــيــن الــــواليــــات الــمــتــحــدة ودول 
مجلس التعاون والعزم المشترك 
ــام فــــــي تـــحـــقـــيـــق األمــــــن  ــهـــ لـــــإلســـ

واالستقرار اإلقليمي في 

• نصرالله يتهم األميركيين و»جماعتهم« بأخذ 
البلد إلى الفوضى ويهدد بما ال يخطر على البال

الخالد: تشغيل »السمات البيومترية« مارس المقبل
• المشروع يتضمن بصمات األصابع وصورة الوجه وقزحية العين والتوقيع اإللكتروني

 لتنظيم دخول الوافدين
ً
• »الداخلية« تطلق »كويت فيزا« تجريبيا

● محمد الشرهان
أعلن النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزيــر الداخلية، وزيــر الدفاع باإلنابة الشيخ 
طـــال الــخــالــد، تشغيل الــمــنــظــومــة المركزية 
المتكاملة للسمات البيومترية للكويت في 
مارس المقبل، والتي تتضمن بصمات أصابع 
اليد والكف، وصــورة الوجه، وقزحية العين، 

والتوقيع اإللكتروني لجميع األفراد.
وتفقد الخالد، أمس، مراحل تنفيذ المشروع 
المتمثلة في تحديث األنظمة والبنية التحتية 

 
ً
 شاما

ً
لمنافذ الكويت، والتي تتضمن تحديثا

لتنفيذ إجراءات الدخول والخروج للمسافرين 
والــمــركــبــات، حيث يتضمن المشروع إنشاء 
مراكز بيانات خاصة بأمن المنافذ، وتوفير 
أجـــهـــزة آلــيــة لــتــســهــيــل اإلجــــــــراءات مـــن خــال 
الـــقـــراءة اآللــيــة لــوثــائــق الــســفــر والــتــحــقــق من 
صحتها، وتدقيق السمات األمنية بها لضبط 
حاالت التزوير، كما تتم مطابقتها مع السمات 
الحيوية للمسافر من خال تدقيق بصمات 
األصابع، والوجه، وقزحية العين، والتحقق 
من قوائم الممنوعين المحلية والدولية قبل 

توثيق حركة السفر، كما يحتوي المشروع 
 في المنافذ 

ً
على التدقيق على المركبات أمنيا

البرية.
إلى ذلك، واستكمااًل لقرارات لجنة التركيبة 
السكانية وتطوير سوق العمل، أعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة أمــس اإلطـــاق التجريبي لتطبيق 
»كــويــت فــيــزا« اإللــكــتــرونــي الــمــعــنــي بتنظيم 
ــبـــاد والــتــحــقــق من  ــى الـ ــول الـــوافـــديـــن إلــ ــ دخـ
سمات دخول العمالة والزائرين والمصادقة 
 بشكل سريع 

ً
على تأشيرات الدخول إلكترونيا

ودقيق قبل الصعود إلى الطائرة.

02

سفير خادم الحرمين: المحبة بين الكويتيين سفير خادم الحرمين: المحبة بين الكويتيين 
والسعوديين تفوق الوصفوالسعوديين تفوق الوصف

ةديرجلا. تهنئ بذكرى اإلسراء 
والمعراج وتعود االثنين

بمناسبة ذكـــرى اإلســـراء والــمــعــراج، تتقدم »الــجــريــدة« إلى 
الجميع بأطيب التهاني والتبريكات، الفتة عناية قرائها إلى 
أنها ستحتجب عن الصدور األحد المقبل، إلى جانب عطلتها 
األسبوعية السبت، لتكون بين يدي قرائها بمشيئة الله تعالى 

االثنين المقبل.

 
ً
عمومية »بيتك« انتخبت مجلس إدارة جديدا
٠٩

جانب من إحدى جلسات مجموعات العمل الخليجية ــ األميركية أمس  للمعتصمات
ً
الوزير الماجد متحدثا

ــانــــي يـــــصـــــرخ عــــقــــب إحــــــــــــراق أحــــد  ــنــ ــبــ لــ
المصارف في بدارو ببيروت أمس )د ب أ(

02 ٠٣
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 على ضبطه. 
ً
وانفجار الوضع بشكل قد ال يكون أحد قادرا

وتشير هذه المعلومات إلى تقارير أمنية تفيد بأن الشارع قابل 
لالنفجار في أي لحظة، أو احتمال استغالل جهات معينة للغضبات 
الشعبية وأخذ التحركات في سياقات ذات بعد أمني. وهناك من وضع 
تحركات الشارع في إطار الضغط على القوى السياسية إلجبارها على 
الذهاب إلى عقد تسوية وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، فيما ربطها 

آخرون بتسريب األنباء عن سالمة. 
 نفي خبر تهديد سالمة بالعقوبات واإلشارة إلى أنه 

ً
وجرى سريعا

يندرج في إطار الشائعات، إال أن مصادر مطلعة أكدت أن التسريب كان 
 والهدف منه هو »هز عصا« أميركية لحاكم مصرف لبنان.

ً
مقصودا

وقــالــت الــمــصــادر إن هــذا التلويح يــتــزامــن مــع تــهــديــدات أميركية 
ة هذا  ، مضيفة أنــه ال يمكن قـــراء

ً
بمعاقبة 8 مــصــارف لبنانية أيــضــا

التطور إال من خالل مسار متكامل من ثالث محطات: األولــى تمثلت 
بالضغط على الــمــصــرف الــمــركــزي لــوقــف التعامل بمنصة صيرفة 
تستفيد منها جهات غير لبنانية إضافة إلى »حزب الله«، و»الثانية« 
تمثلت في العقوبات األميركية على شركة سيتكس وصاحبها حسن 
مقلد مع إشارة واضحة في بيان وزارة الخزانة األميركية إلى تورط 

مصرف لبنان. 
أمـــا المحطة الــثــالــثــة، فــهــي الحملة عــلــى تــوقــيــف صــرافــي الــســوق 
السوداء بناء على ضغوط من سالمة، وقد تبين أن معظم الصرافين 
الموقوفين ينتمون إلى الطائفة الشيعية، فكأن سالمة أراد أن يوصل 

من تلك الخطوة براءة ذمة لألميركيين. 
وبــعــد هـــذه الــنــقــاط الــثــالث جـــاء الــتــســريــب األمــيــركــي الــــذي تجزم 
المصادر بأنه لم يخرج من فراغ. ويأتي كل ذلك وسط تواصل الصراع 
الــقــضــائــي مــع الــمــصــارف مــن خـــالل ادعـــــاءات الــقــضــاء عــلــى عـــدد من 
المصارف ومطالبتها برفع السرية المصرفية، فيما تتمسك البنوك 

برفض االلتزام واالستمرار في اإلضراب الذي تنفذه.
من ناحيته، قال األمين العام لـ »حزب الله« حسن نصرالله إنه »في 
حال كان األميركيون وجماعتهم يخططون للفوضى وانهيار البلد فأنا 
أقول لهم أنتم ستخسرون كل شيء في لبنان، وأنتم خططتم لشيء 

مشابه في الماضي وخسرتم«.
 وأكد أنه »إذا كنتم تتصورون بيئة المقاومة التي تستهدفونها من 
خالل الفوضى يمكن أن يدفعها إلى التخلي عن خيار المقاومة وعن 

موقفها فأنتم واهمون، وإذا دفعتم لبنان إلى الفوضى فستخسرون 
فــيــه، وعليكم أن تنتظروا الــفــوضــى فــي كــل المنطقة، وعــنــدمــا تمتد 
مؤامراتكم إلى اليد التي تؤلمنا وهي ناسنا سنمد يدنا إلى اليد التي 
تؤلمكم وهي إسرائيل، وال يتصور أحد أننا سنجلس ونتفرج على 
االنهيار والفوضى، فهو واهم، وعليهم أن يتوقعوا منا ما ال يخطر 

 لناظره قريب«.
ً
على البال... وإن غدا

 لتوجيهات الخالد 
ً
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن ذلك يأتي تنفيذا

بتنظيم دخول الوافدين إلى البالد والحد من عملية التزوير والتالعب 
في سمات الدخول.

وأضافت أن إطالق التطبيق يهدف كذلك إلى حماية المجتمع من 
 أو المصابين باألمراض 

ً
دخول أصحاب السوابق أو المطلوبين قضائيا

 مع 
ً
المعدية إلــى الــبــالد، مــؤكــدة أن العمل والتنسيق جــاريــان حاليا

وزارة الخارجية وشركات الطيران المختلفة والسفارات الكويتية في 
الخارج من أجل اإلطالق الرسمي للتطبيق والذي لن يتيح للعاملين 

من الوافدين وللزائرين من الدخول إلى الكويت إال من خالله.
وأشــــارت »الــداخــلــيــة« إلـــى ان اإلطــــالق الــتــجــريــبــي للتطبيق يتيح 
لشركات الطيران والعمالة الوافدة والعاملين في السفارات الكويتية 
تحميل هذا التطبيق واستخدامه للتأكد من صالحية سمات دخول 

العمالة الوافدة.

إطار تلك الشراكة االستراتيجية«.
ودان البيان، الــذي يعد أحــدث دليل على عــودة التعاون األميركي 
ــ الخليجي بعد أزمــة تخفيض منظمة أوبــك إنتاج النفط، استخدام 
طهران الصواريخ والطائرات المسيرة ونشرها في المنطقة وجميع 
 بـ »سياسات إيران المستمرة في زعزعة االستقرار 

ً
أنحاء العالم، منددا

بما في ذلك دعمها لإلرهاب«.
وعّبر البيان عن مخاوف واشنطن ودول الخليج بشأن التعامل 
العسكري المتزايد بين إيــران وأطــراف حكومية وغير حكومية، بما 
في ذلــك استمرار طهران في تزويد المتمردين الحوثيين في اليمن 

باألسلحة التقليدية والصواريخ المتقدمة والمسّيرات.

وحذر من أن نشر طهران األسلحة وإيصالها ألطراف أخرى »يشكل 
 إلى أن ممارسات 

ً
 للمنطقة والعالم بأسره«، الفتا

ً
 خطيرا

ً
 أمنيا

ً
تهديدا

طهران أطالت أمد الصراع في اليمن وأدت إلى تفاقم الكارثة اإلنسانية 
هناك.

جــاء ذلـــك، فيما رفــض المتحدث بــاســم الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة نيد 
بــرايــس، التعليق على التقارير عن مفاوضات بين إيــران والــواليــات 
المتحدة لإلفراج عن معتقلين أميركيين في طهران مقابل رفع الحظر 
عن أموال إيرانية بهدف شراء »أطعمة وأدوية ومستلزمات إنسانية«. 
وفي األثناء، اختتم الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي، أمس، زيارة 
استغرقت ثالثة أيام إلى الصين، بحصيلة متواضعة مقارنة بما روجته 
وسائل إعالم إيرانية عن أن الجولة ستنتهي بصفقات مالية وتجارية 

ضخمة تساهم في انتعاش االقتصاد اإليراني المتعثر. 
وبينما دعــا الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيسي أمــس، في 
بيان مشترك، إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران والعودة إلى 
االتفاق النووي، ذكر البيان أن شي قبل دعوة من رئيسي لزيارة طهران، 

وسيقوم بها في الوقت المالئم له. 
وجاءت الزيارة بعد الغضب اإليراني في ديسمبر الماضي بسبب 
البيان المشترك الصادر عن القمة الصينية ـ الخليجية في الرياض، 
 بسبب بدعوته لحل سلمي لقضية الجزر الثالث المتنازع 

ً
وخصوصا

عليها بين طهران واإلمارات.  
في المقابل، أكد مصدر عسكري رافق رئيسي أن الصينيين أبدوا 
رغبتهم في شراء أسلحة إيرانية استخدمت بنجاح في حرب أوكرانيا، 
بــمــا فــي ذلـــك الــمــســيــرات والـــصـــواريـــخ والــــــزوارق الــســريــعــة المسيرة 
 
ً
 مربحا

ً
 ماليا

ً
والــغــواصــات المسيرة عن بعد، مما قد يشكل مــصــدرا

لطهران. 
وبحسب المصدر، رد رئيسي بأنه سيطرح هذا األمر لدى عودته 
 
ً
 أن يتم مبادلة بعضها بأسلحة صينية خصوصا

ً
إلى طهران مقترحا

طائرات من الجيل الجديد. ووفق المصدر، تم بالفعل اتفاق على توريد 
طهران كميات ال بأس بها من الطائرات المسيرة من أنواع مختلفة، 
والغواصات االنتحارية، والزوارق السريعة المسيرة، للصين بعضها 

خالل فترة ستة أشهر وبعضها اآلخر لمدة عام لتجربتها. 
 وقال إن بكين عرضت على رئيسي الوساطة بين إيران والسعودية 
 أن الجانب اإليراني أبدى 

ً
ولعب دور في المفاوضات النووية، مضيفا

 بأي وساطة.
ً
ترحيبه مبدئيا

)الرياض، بكين ـ وكاالت(

 من أي حاالت به.
ً
الحاالت، بل قد يخلو أحيانا

 وأضــاف أن ممثلي »الداخلية« اقترحوا حلواًل بديلة عن الشرطة 
النسائية في حراسة مراكز اإليـــواء، كاالستعانة بشركات األمــن في 
تأمين الــحــراســات الخارجية أو فــي التفتيش، فــي حين أفــاد ممثلو 
المجلس األعلى لشؤون األسرة، أنه تم إعداد مشروع لالئحة التنفيذية 
للقانون رقم )16( لسنة 2020 بشأن الحماية من العنف األسري، وتم 
رفعه إلى إدارة الفتوى والتشريع والمجلس األعلى للقضاء لمراجعته، 

 لصدورها.
ً
وجاٍر التنسيق معه لطلب مالحظاته بهذا الشأن تمهيدا

وبصفتها رئيسة المجلس األعــلــى لــشــؤون األســـرة، قــالــت وزيــرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة 
والطفولة، مي البغلي، إنه تم افتتاح مركز إليواء المعنفات في 2017، إال 
 بشكل كامل، لعدم وجود الموارد البشرية 

ً
أن هذا المبنى لم يكن مفعال

الالزمة إلدارته، وفي يناير 2022 تم تفعيله، إال أنه مازال يواجه معوقات 
 في الكوادر المتخصصة.

ً
إدارية وفنية وأمنية ونقصا

وبحسب »األعلى لشؤون األسرة«، فقد بلغ عدد الحاالت المستفيدة 
من المركز خــالل العام الماضي 14 حالة من جميع الجنسيات، في 
حين أعرب ممثلو وزارة األوقــاف والشؤون اإلسالمية، عن استعداد 
الوزارة التام لتقديم المساعدة إلنشاء مقار لدور اإليواء وتحمل جميع 
تكاليفها. وأوردت اللجنة، في تقريرها، أنــه لم تنشأ أي دار جديدة 
 لرأي 

ً
 وفقا

ً
 وال أمنيا

ً
باستثناء دار واحــدة قديمة، ال تصلح خدميا

الجهات المعنية، كما أنها غير مؤهلة لرعاية المعنفات، معتبرة أن 
 يحتاج إلى مراجعة وحل سريع، وعليه يجب تحسين 

ً
هذا يمثل قصورا

المراكز الحالية أو إنشاء دار جديدة تراعي كرامة المعنفة.

وقالت اللجنة في رسالتها المدرجة على جدول أعمال جلسة الثالثاء، 
إن »التأمينات« لم تقدم التفاصيل والبيانات والمعلومات الكافية حتى 
 لعدم تسلم اللجنة 

ً
تتمكن مــن بــت الــمــوضــوع، مشيرة إلــى أنــه »نــظــرا

للتفاصيل التي سبق أن طلبتها تعذر التصويت على القانون بالشكل 
الذي يحقق الهدف منه، وعليه فإن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها 

.»
ً
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األمير يهنئ رئيس ليتوانيا بالعيد الوطني
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
ــبــــالد الـــشـــيـــخ نــــــواف األحـــمـــد  الــ
ــيـــس  ــة إلـــــــى رئـ ــئـ ــنـ ــهـ بـــبـــرقـــيـــة تـ
جمهورية ليتوانيا الصديقة، 
غيتاناس ناوسيدا، عّبر فيها 
ــالـــــص تـــهـــانـــيـــه  ــ ــــوه عـــــن خـ ــمـ ــ سـ
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
ــور الــصــحــة  ــ ــوفـ ــ ــه مـ ــ  لـ

ً
مـــتـــمـــنـــيـــا

والعافية، ولجمهورية ليتوانيا 
وشــعــبــهــا الــصــديــق كـــل الــتــقــدم 

واالزدهار.

ولي العهد يهنئ ليتوانيا بالعيد الوطني
بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الــرئــيــس غــيــتــانــاس نــاوســيــدا، 
ــة لــيــتــوانــيــا  ــوريـ ــهـ ــيــــس جـــمـ رئــ
ــوه  ــمـ ــهـــا سـ ــنـ ــمـ ــة، ضـ ــ ــقـ ــ ــديـ ــ ــــصـ الـ
خالص تهانيه بمناسبة العيد 
 له وافر 

ً
الوطني لبالده، راجيا

الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ 
ليتوانيا بالعيد الوطني

بــعــث ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نـــواف األحــمــد رئــيــس مجلس 
الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس، غيتاناس ناوسيدا، رئيس 
جمهورية ليتوانيا الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبالده.

سفير خادم الحرمين: محبة الكويتيين تفوق الوصف
بن سعد: كويتيون توجهوا لالستثمار في المملكة... ونقدم تسهيالت كبيرة للمستثمرين

● ربيع كالس
أكد سفير خــادم الحرمين الشريفين لدى البالد سلطان بن سعد 
 ،

ً
نجاح منتدى »استثمر في السعودية«، الذي عقد في الكويت أخيرا

ــا أن نــتــحــدث عــن الـــروابـــط بــيــن الــبــلــديــن والشعبين  : »إذا أردنــ
ً
قـــائـــال

الشقيقين فــهــذا أمـــر مــفــروغ مــنــه، ألن الــمــحــبــة بــيــن الــطــرفــيــن تفوق 
 أن »المملكة أصبحت قبلة المستثمرين، وفيها بيئة 

ً
الوصف«، مضيفا

استثمارية عظيمة، وفتحت األبواب للجميع«. 
وقـــال بــن ســعــد، فــي تصريحات للصحافيين خــالل مشاركته في 
حفل سفارة اليابان بالعيد الوطني، »لقد تم تغيير بعض التشريعات 
والقوانين واألنظمة التجارية واالقتصادية في المملكة، حيث تم تقنين 
أكثر من 700 قانون لخدمة المستثمرين، ووجدنا أن الكويتيين ومنذ 
القدم لهم باع طويل في المجال االستثماري ولديهم خبرة كبيرة، لذلك 
 ،

ً
 جدا

ً
قررنا أن تكون الكويت أول محطة للمنتدى، وكان الحضور رائعا

حتى أن بعض األصدقاء والمحبين المونا لعدم توجيه الدعوة لهم، 
ألن الدعوات أرسلت من وزارة االستثمار مباشرة وكانت إلكترونية، 

ولم يكن للسفارة دور في ذلك سوى بالترتيب للمنتدى«. 
وعن إبداء رجال األعمال الكويتيين رغبتهم في االستثمار بالمملكة، 
ذكـــر: »نــعــم، وهــنــاك مــن غـــادر منهم إلـــى الــريــاض لــلــقــاء المسؤولين 
هناك«، مضيفا أنه »على هامش المنتدى كانت هناك جهات حكومية 
سعودية عدة موجودة، حيث تواصلت مع عدد من رجال األعمال في 
عدد من القطاعات االستثمارية«، وأشار إلى وجود تسهيالت كبيرة 

تقدم للمستثمرين. 

لوفليشر: الكويت مثال 
لالزدهار والسالم بالمنطقة

● ربيع كالس
هنأت السفيرة الفرنسية لدى 
ــبــــالد كــلــيــر لــوفــلــيــشــر الــكــويــت  الــ

بعيدي الوطني والتحرير.
وفــي بيان لها قالت لوفليشر: 
باسم الجمهورية الفرنسية، أود 
أن أتقدم بأحر التهاني إلى صاحب 
السمو، أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، وللشعب الكويتي 
ــة بــمــنــاســبــة الـــعـــيـــد الــوطــنــي  ــافـ كـ
وعــيــد التحرير للكويت، مضيفة 
ــارك  ــه »لــشــرف عــظــيــم لــي أن أشـ أنـ
أفراح واحتفاالت الشعب الكويتي 

بهذه األعياد«. 
 كــانــت فرنسا 

ً
وتــابــعــت: دائـــمـــا

 
ً
وستظل صديقة للكويت، ودائما

ــار  ــااًل لــــالزدهــ ــثــ ــكـــويـــت مــ كـــانـــت الـ
والسالم في المنطقة، مشيرة إلى 
أن »انـــفـــتـــاح شــعــبــهــا وتــســامــحــه 
جعلها أرض لقاء وتعايش وحوار، 
 لألمن والرفاهية يعيش فيه 

ً
وطنا

الــمــواطــنــون والمقيمون فــي وئــام 
واحترام«. وقالت لوفليشر: كرست 

الـــكـــويـــت جـــهـــودهـــا الســتــكــشــاف 
مجاالت جديدة في التكنولوجيا 
والتنمية، وأود أن أؤكد أن فرنسا 
ستظل ملتزمة بالعمل عــن كثب 
مــع الــكــويــت لتعزيز تــعــاونــنــا في 
تلك المجاالت، وإنني على ثقة من 
أن الكويت بشبابها وبقيادة سمو 
األمير ستواصل مسيرتها الثابتة 
ــلـــى طــــريــــق الـــتـــقـــدم واالزدهـــــــــار  عـ

المصداقية في المنطقة.

كلير لوفليشر

ديوانية السفارة السعودية... ملتقى السلك الدبلوماسي

ذكـــر الــســفــيــر الــســعــودي أن »الــســفــارة 
عقدت مساء أمس األول، وللمرة الثانية، 
ديــوانــيــة لــلــدبــلــومــاســيــيــن فـــي الــكــويــت«، 
 لــعــقــد 

ً
ــى أن »هــــنــــاك تــــوجــــهــــا ــ  إلــ

ً
مــــشــــيــــرا

الـــديـــوانـــيـــة الـــثـــالـــثـــة فــــي شـــهـــر رمـــضـــان 
المبارك«.

 مـــا يــتــواجــد رؤســـاء 
ً
وأضـــــاف: »دائـــمـــا

البعثات في المناسبات المختلفة، وكذلك 
فـــي الــديــوانــيــات الــكــويــتــيــة، ولــكــن لـــم نر 
الموظفين والــدبــلــومــاســيــيــن يتجمعون 
ــد، لـــذلـــك وجــهــنــا الـــدعـــوة  ــ فـــي مـــكـــان واحــ
لمجموعة من الدبلوماسيين، ونتمنى أن 

يستمر حضورهم بكثافة«.
يــذكــر أن ديــوانــيــة الــســفــارة السعودية 

شــهــدت حــضــور مــجــمــوعــة دبــلــومــاســيــة 
مــخــتــلــفــة عــلــى مــســتــوى نـــــواب الــســفــراء 
والقناصل ورؤســـاء األقــســام، حيث عبر 
عدد من الموجودين عن رضاهم الكبير 
لحضورهم هذه الديوانية، التي وصفوها 
بأنها »مكان للتالقي والتواصل وتبادل 

األفكار بين أعضاء البعثات«.

دبلوماسيون في ديوانية سفارة السعودية أمس األول

السفيرة البريطانية: نتطلع إلى زيارة
سالم الصباح للندن في مارس المقبل

لويس: تمرين عسكري مشترك نهاية الشهر الجاري
● ربيع كالس

أكــدت السفيرة البريطانية 
ــدا لـــويـــس  ــنـ ــيـ ــلـ لــــــدى الـــــبـــــالد بـ
أنــهــا تتطلع إلـــى زيــــارة وزيــر 
الخارجية الشيخ سالم الصباح 
ــنــــدن فـــــي مــــــــارس الـــمـــقـــبـــل،  ــلــ لــ
لحضور الحوار االستراتيجي 
على مستوى وزراء الخارجية.
 وقـــــــــــالـــــــــــت لـــــــــــويـــــــــــس، فــــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــلـــصـــحـــافـــيـــيـــن 
مساء أمس األول، على هامش 
مشاركتها في احتفال السفارة 
الـــيـــابـــانـــيـــة بــالــعــيــد الـــوطـــنـــي، 
 عــــن تـــاريـــخ 

ً
»تـــحـــدثـــنـــا كـــثـــيـــرا

الــــعــــالقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة، لــكــنــنــا 
ــن آفـــاقـــهـــا  ــ  عـ

ً
ــا ــ ــــضـ ــا أيـ ــنـ تـــحـــدثـ

المستقبلية، والحرص الدائم 
على استشراف سبل ومجاالت 

جديدة للتعاون«.
ــــدات  ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ وعـــــــــــن آخـــــــــــر مـ

التأشيرات السياحية، أضافت: 
»أن عملية حصول الكويتيين 
ــول  ــ ــدخــ ــ ــى الــــــتــــــأشــــــيــــــرة لــ ــ ــلــ ــ عــ
بريطانيا أصبحت ميسرة، كما 
أن لدينا اإلعفاء اإللكتروني من 
الــتــأشــيــرة ألصــحــاب الــرحــالت 

القصيرة«. 
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــتــعــاون 
الدفاعي واألمني بين بالدها 
والــكــويــت، شــددت لويس على 
»أنـــنـــا نــعــمــل مـــع الـــكـــويـــت عن 
قرب في دعم وتعزيز التعاون 
ــــي، ونــتــطــلــع  ــنـ ــ ــاعـــي واألمـ ــدفـ الـ
إلــى تمرين مشترك فــي نهاية 
فبراير، يجمع القوات المسلحة 
ــتـــعـــزيـــز تـــبـــادل  ــا لـ ــنـ ــلـــديـ ــي بـ ــ فـ

الخبرات«.
وبــخــصــوص االســتــثــمــارات 
ــة فــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ
أوضــــحــــت أن »االســـتـــثـــمـــارات 
الكويتية في بريطانيا تسير 

على أفضل وجه، فالهيئة العام 
لالستثمار لديها اهتمام كبير 
وتاريخي بالسوق البريطاني، 
وهي عالقة طويلة وتاريخية«.

تــقــدم ســفــيــر الــمــكــســيــك لــــدى الــكــويــت 
ــيـــدرو، فـــي الـــذكـــرى  مــيــغــيــل آنــخــيــل إيـــسـ
الـــ62 لالستقالل، والــذكــرى الـــ32 لتحرير 
الكويت، بأسمى آيات التهاني والتبريكات 
القلبية إلـــى مــقــام صــاحــب الــســمــو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي 
ــمــــد، وســمــو  الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل األحــ
الشيخ أحمد نواف األحمد رئيس مجلس 

الـــــــــوزراء، وحـــكـــومـــة الـــكـــويـــت وشــعــبــهــا.
وقال إيسيدرو، في تصريح صحافي، 
تميزت العالقات بين الشعبين المكسيكي 
والكويتي على الــدوام بأواصر الصداقة 
وحسن التعاون، ويحق للكويت أن تفتخر 
بــإنــجــازاتــهــا مــنــذ االســتــقــالل، فــقــد ظلت 
الكويت مثااًل يحتذى لالستقرار والنمو 

االقتصادي.

وأضــــــــاف: »أتـــمـــنـــى لــلــكــويــت أن تــظــل 
واحــــة لــلــســالم والــرفــاهــيــة فــي المنطقة، 
وإنني على يقين تام من مواصلة تعزيز 
روابط الصداقة وحسن التعاون القائمة 
بيننا، بما يعود بالمصلحة على بلدينا، 
وأتمنى أن ينعم صاحب السمو بموفور 
الـــصـــحـــة والـــعـــافـــيـــة والـــــرفـــــاه، والــشــعــب 

الكويتي بدوام التقدم واالزدهار«.

بليندا لويس

ميغيل آنخيل إيسيدرو

السفير الياباني: صداقتنا مع الكويت قوية
● ربيع كالس

ــدى الــــبــــالد مـــوريـــنـــو  ــ ــال الـــســـفـــيـــر الـــيـــابـــانـــي لــ ــ قــ
يـــاســـونـــاري، إن بــــالده والــكــويــت تــتــمــتــعــان بعالقة 
 الدعم الكريم، الذي 

ً
صداقة قوية طويلة األمد، مثمنا

قدمته الكويت عندما ضرب الزلزال الكبير اليابان 
عام 2011.

وفــي كلمة ألقاها باللغة العربية بمناسبة عيد 
ــة لــشــؤون  ــنـــي، بــمــشــاركــة وزيـــــر الــــدولــ بـــــالده الـــوطـ
مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي، وبحضور حشد من رؤساء 

البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى البالد، إضافة 
إلى عدد من المواطنين الكويتيين، أوضح ياسوناري 
 على 

ً
أن »هــذا العام الحالي يصادف مــرور 62 عاما

إنشاء العالقات الدبلوماسية بين البلدين«.
وأفاد بأن »تجارة النفط تمثل أساس العالقة بين 
البلدين منذ عــام 1958، إال أن كال البلدين بحاجة 
إلــى خلق قــوة دافــعــة جــديــدة لتعميق عالقاتنا في 
ظل الظروف الجديدة بالقرن الحالي«، مضيفا: »مع 
انحسار وباء كورونا، أود العمل على تجديد الشراكة 
بين اليابان والكويت في مجاالت مختلفة أبعد من 

تجارة النفط، بما فيها التبادل البشري«.

سفير المكسيك: الكويت نموذج لالستقرار سفير المكسيك: الكويت نموذج لالستقرار 
ويحق لها أن تفخر بإنجازاتهاويحق لها أن تفخر بإنجازاتها

 افتتاح سفارة كويتية في أيرلندا
قدم السفير محمد المحمد، أمس، أوراق اعتماده إلى رئيس أيرلندا 
مايكل هيجينز بوصفه أول سفير للكويت لدى بالده، معلنا بذلك 
افتتاح سفارة كويتية في العاصمة دبلن، في خطوة تجّسد الحرص 
على االرتقاء بالعالقات بين الجانبين. ونقل السفير المحمد، خالل 
مراسم تقديم أوراق اعتماده، تحيات صاحب السمو أمير البالد وولي 
عهده األمين إلــى رئيس أيرلندا. وأكــد السفير خــالل اللقاء حرص 
الكويت والقيادة السياسية على توثيق وتعزيز العالقات مع ايرلندا 

في جميع المجاالت وعلى كل الصعد.
من جانبه، أعرب رئيس أيرلندا عن شكره واعتزازه الفتتاح السفارة 
الكويتية، مشيرا في هذا الصدد إلى القواسم المشتركة بين البلدين.
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تعديل مسمياتهم 
لوظائف أخرى 
يعيد المدارس 

للمربع األول 
ويرهق الميدان 

التربوي

وجودهم ضرورة 
لمناوبات الفرص 

ونهاية الدوام 
ومتابعة صعود 

التالميذ إلى 
الحافالت

سيد القصاص

سلة أخبار

أعلنت »لجنة زكاة الدرج«، 
أمس، استكمالها ملشروع 

تسديد أقساط الرسوم 
الجامعية لـ 770 طالبًا 

وطالبة في قطاع غزة، بدعم 
من بيت الزكاة الكويتي.

وقال رئيس اللجنة عبدالقادر 
أبوالنور، في تصريح لـ 
»كونا«، إن املشروع بدأ 

تنفيذه منذ بداية األسبوع 
الجاري، بإشراف من الجمعية 
الكويتية لإلغاثة في الكويت، 

وبحضور رؤساء وممثلي 
الجامعات الفلسطينية بغزة.

وأضاف أبوالنور أن مشروع 
دفع الرسوم امتداد ملشروع 
تخرج 305 طالب وطالبات 

بدعم من األمانة العامة 
لألوقاف الكويتية، الذي تم 

تنفيذه الشهر املاضي تحت 
إشراف الجمعية الكويتية 

لإلغاثة.

بيت الزكاة: تسديد رسوم 
770 جامعيًا بغزة

عقدت جمعية التكافل 
لرعاية السجناء، أمس األول، 

مؤتمرها السنوي الخاص 
بجمعيتها العمومية العادية 

الـ18 للسنة املالية املنتهية 
في 2022/12/31، حيث عرض 
رئيس مجلس إدارة الجمعية 
مساعد مندني التقرير املالي 
واإلداري لعام 2022، وعرض 

املوازنة التقديرية لعام 
2023، واعتماد مركز الكوت 

لتدقيق الحسابات املالية 
لعام 2023.

وأعلن مندني، في تصريح 
صحافي، أمس، تقديم 

الجمعية مساعدات منذ 
نشأتها في عام 2005 حتى 
عام 2022، إلى 16448 حالة 

من الغارمني والغارمات 
بمبلغ 12.5 مليون دينار، 
ومساعدة 13371 حالة من 

أسر السجناء والحاالت 
اإلنسانية بمبلغ 3 ماليني.
وأشار إلى تشكيل مجلس 

إدارة الجمعية للدورة 
الحالية بالتزكية، والذي 

يتكون من مساعد مندني، 
عبدالله الجاسر، زيد 

الذايدي، محمد مندني، 
باسمة البراك، هنادي 

الحفيتي، عمر زيد الذايدي.

»التكافل«: 15.5 مليون دينار 
مساعدات للسجناء والغارمين

أعلنت جمعية النجاة 
الخيرية، أمس، أن إجمالي 

التبرعات العينية التي 
تلقتها الجمعية من أهل 

الخير بالتنسيق والتعاون 
مع الجهات الرسمية 

والسفارة التركية في البالد 
بلغ 701 طن من املواد 

اإلغاثية العاجلة، تمهيدا 
إلرسالها إلى منكوبي الزلزال 

في تركيا.
وقال رئيس مجلس إدارة 

الجمعية فيصل الزامل 
لـ«كونا«، إن جزءًا من 

التبرعات العينية يزن 81 
طنا موجود حاليا في مطار 

الكويت الدولي، تمهيدا 
إلرساله في أقرب وقت ممكن، 
في حني ان التبرعات العينية 
لدى »النجاة« بلغت 620 طنا 

تنتظر اإلجراءات الرسمية 
املعمول بها لضمان 

وصولها إلى محتاجيها.
وأوضح الزامل أن منذ بداية 
الكارثة اإلنسانية تم إرسال 

150 طنا وفق اآللية املتفق 
عليها.

»النجاة«: 701 طن إجمالي 
التبرعات العينية لتركيا

 على زيادة »الدوام«
ً
موظفات بـ »األوقاف« يعتصمن احتجاجا

شــــــهــــــدت وزارة األوقــــــــــــاف 
والــــشــــؤون اإلســـالمـــيـــة، صــبــاح 
أمـــس، اعتصاما نــفــذه عــدد من 
الـــمـــوظـــفـــات فـــي مـــراكـــز الـــقـــرآن 
الـــــكـــــريـــــم بــــقــــطــــاع الـــــــدراســـــــات 
ــا عــلــى  ــاجــ ــتــــجــ االســـــالمـــــيـــــة احــ
تعميم بزيادة أوقات الدوام في 
الفترتين الصباحية والمسائية 
وفــقــا لـــقـــرار الــخــدمــة الــمــدنــيــة، 
ــز الــتــنــفــيــذ  ــيـ والــــــــذي يــــدخــــل حـ

االثنين المقبل.
ــر  ــ ــدل وزيــ ــ ــعــ ــ وقـــــــــال وزيـــــــــر الــ
ــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة  األوقـ
 على 

ً
عــبــدالــعــزيــز الــمــاجــد، ردا

مطالب المعتصمات، إن »أبواب 
مكتبي مفتوحة للجميع وعلى 
اســـتـــعـــداد لـــالســـتـــمـــاع لــجــمــيــع 

مطالبكن بشكل مباشر«.

وأضــــــــــــاف الـــــمـــــاجـــــد: »قـــمـــت 
بالرد على كل اتصاالت النواب 
الذين اتصلوا علي لالستفسار 
حول التعميم الصادر، وبينت 
لـــهـــم وجـــهـــة نـــظـــر الـــــــــوزارة فــي 
هـــــذا الــــصــــدد وعـــنـــدمـــا عـــرفـــوا 
وجهة نظرنا في األمــر اتخذوا 
اتــهــم تــجــاه الــمــوضــوع«،  إجــراء
مبينا أنــه »فــي ظــل وجــود هذه 
المخالفات المتعلقة بالدوام فإن 

تصحيحها أمر واجب«.
وتابع: »نحن اتخذنا خطوات 
إلعـــــــطـــــــاء مـــــوظـــــفـــــي األوقــــــــــــاف 
السند القانوني الذي يجعلهم 
مرتاحين طول عمرهم في مراكز 
عملهم، حيث إن عمل قطاعات 
الدراسات يتطلب قرارا لتعديل 
ســاعــات الــعــمــل، وســأســعــى في 

هذا القرار وأرسلنا الكتاب إلى 
ديوان الخدمة المدنية«.

ولـــفـــت إلــــى أن »دوام بعض 
ــيـــر صـــحـــيـــح وال  الـــقـــطـــاعـــات غـ
يوجد له سند قانوني، ونحن 
ال نتحدث عن طبيعة عمل فرد 
من الموظفين، بل التعميم الذي 
ــــوزارة بشأن  صـــدر مــن وكــيــل الـ
ــــوزارة،  جميع الــقــطــاعــات فــي الـ
ولـــيـــس هـــنـــاك عــــــداوة مـــع أحــد 
ألن التعميم يــخــص الجميع«، 
 سؤاال إلى المعتصمات: 

ً
موجها

»هل أنتن مقتنعات بالحصول 
على هــذا الــراتــب مقابل دوام 3 

ساعات؟!«.
وأكـــــــــد أن وزارة األوقـــــــــاف 
نفذت قرارات الدولة، أما الجهة 
المسؤولة عن الدوام والحضور 

واالنصراف فهي ديوان الخدمة 
الــمــدنــيــة الــــذي اصــــدر تعميما 
لــجــمــيــع الـــجـــهـــات وحـــــدد فــتــرة 
العمل الصباحية والمسائية، 
ــــأن »األوقــــــــــاف« نــفــذت  مــعــقــبــا بـ
قرارات الدولة ونفذت التعاميم.

مشاركة نيابية 
إلــــى ذلــــك قــــال الـــنـــائـــب فــالح 
الــــــهــــــاجــــــري: »حـــــضـــــرنـــــا )إلــــــى 
ــام( مـــشـــاركـــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــان االعــ ــ ــكـ ــ مـ
ومــنــاصــرة ومـــــؤازرة إلخــوانــنــا 
وأخـــواتـــنـــا فـــي وزارة األوقــــاف 
ــلـــيـــمـــي  فـــــــي الــــقــــطــــاعــــيــــن الـــتـــعـ
واالداري«، الفتا إلــى أن الوزير 
فــي حـــال عــودتــه لــلــحــكــومــة مع 
اصراره على هذا القرار ستكون 
مــنــصــة االســـتـــجـــواب هـــي أولـــى 

خطوات االصالح لهذه الوزارة، 
ومــخــالــفــات ديــــوان المحاسبة 
هي أولــى الخطوات التي يجب 
عـــلـــى وزيــــــر األوقــــــــاف تــالفــيــهــا 
ــبـــة الــمــتــســبــبــيــن فــيــه  ومـــحـــاسـ
ــة إلـــــى الـــفـــســـاد اإلداري  ــافــ إضــ

والمالي.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــهــــــن، تــــحــــدثــــت 
الـــمـــعـــتـــصـــمـــات عــــن تـــضـــررهـــن 

االجــتــمــاعــي مــن زيـــادة ساعات 
الـــعـــمـــل عــلــيــهــن وفـــقـــا لــتــعــمــيــم 
وكيل وزارة األوقاف في الفترات 
الصباحية والمسائية، وخاصة 
في مراكز الدراسات االسالمية، 
معبرات عن استيائهن من هذا 
الـــتـــعـــمـــيـــم، ومـــطـــالـــبـــات بــوقــفــه 
والــــعــــودة الــــى ســـاعـــات الــعــمــل 

السابقة.

 إلى المعتصمات
ً
الوزير الماجد متحدثا

البغلي تحل مجلس »تعاونية سعد 
العبدالله« وتعّين آخر لمدة سنة

»مكّون من 7 أعضاء لتسيير أمور الجمعية لحين إجراء االنتخابات«
• جورج عاطف

علمت »الــجــريــدة« أن وزيـــرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
ــة  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وزيــــــــرة الــــدولــ
لـــشـــؤون الـــمـــرأة والــطــفــولــة مي 
 
ً
 وزاريـــا

ً
ــرارا البغلي، أصـــدرت قــ

بحل مجلس إدارة جمعية سعد 
العبدالله التعاونية، وتعيين 

آخر جديد لمدة سنة.
 لــلــقــرار، تــم تعيين 7 

ً
ووفـــقـــا

أعــضــاء ُجـــدد بجميع مناصب 
الهيئة اإلداريــــة للتعاونية من 
رئــيــس مجلس اإلدارة ونائبه 
ــر والــــصــــنــــدوق  ــ ــــسـ وأمــــيــــنــــي الـ
ورئــــيــــس لـــجـــنـــة الـــمـــشـــتـــريـــات، 
ــافـــة إلــــى عــضــويــن آخـــريـــن،  إضـ
على أن يتولى المجلس الجديد، 
بــمــوجــب الــــقــــرار، تــســيــيــر أمـــور 

الجمعية إلى حين الدعوة لعقد 
الجمعية الــعــمــومــيــة النتخاب 

مجلس جديد.
كـــمـــا ألــــــزم الــــقــــرار الــمــجــلــس 
الــمــنــحــل بــتــســلــيــم مـــا لــديــه من 
مــــســــتــــنــــدات وُعــــــهــــــد مــتــعــلــقــة 
بالجمعية إلى المجلس المعّين 
ــــالل ثــــالثــــة أيـــــــام مــــن تـــاريـــخ  خــ
ــقــــرار، عــلــى أن يعمل  ــــدور الــ صـ
 من تاريخ الصدور، 

ً
به اعتبارا

وعلى جهات االختصاص تنفيذ 
ما جاء فيه كل فيما يخصه.

يــــــــــذكــــــــــر أن »تـــــــعـــــــاونـــــــيـــــــة 
ســـــعـــــدالـــــعـــــبـــــدالـــــلـــــه« مـــــــن بـــيـــن 
الجمعيات التي أحالتها البغلي 
 إلى النيابة العامة، على 

ً
أخيرا

خلفية تقرير اللجنة المشّكلة 
 مــــن الـــــــــوزارة لــمــراجــعــة 

ً
أخــــيــــرا

أعــمــالــهــا وحــســابــاتــهــا، والـــذي 

أماط اللثام عن ُجملة مخالفات 
ــة من  ــ وتـــجـــاوزات مــالــيــة وإداريـ
شأنها هدر أموال المساهمين، 

واإلضرار بمركز الجمعية.

»الصحة«: وصول أجهزة طبية حديثة خالل 3 أشهر
العوضي: فخورون بكوادرنا الوطنية وحريصون على مواكبة أحدث العالجات

• عادل سامي
كشف وزيـــر الصحة د. أحــمــد العوضي 
عن وصول أجهزة طبية حديثة إلى مرافق 
الـــوزارةخـــالل األشــهــر الــثــالثــة المقبلة، في 
 للتعاقد على تلك األجهزة 

ً
وقت تسعى أيضا

لمستشفيات العدان والصباح وجابر وعدد 
من المستشفيات األخرى.

وقال العوضي، في تصريح للصحافيين 
صــبــاح أمـــس، على هــامــش افــتــتــاح مؤتمر 
األشــعــة التشخيصية تحت شعار »أحــدث 
التطورات في مجال األشعة التشخيصية 
وعالج األورام والطب النووي«، إن جلب تلك 
األجهزة يهدف إلى مواكبة أحدث مستجدات 

التكنولوجيا.
وأعــرب عن فخره بوجود كــوادر وطنية 
فــي تخصصات مختلفة ســـواء فــي أقسام 
األشعة أو قسم العالج اإلشعاعي في مركز 
الكويت لمكافحة السرطان وأقــســام الطب 

النووي. 
وأوضــــح أن هـــذه الــتــخــصــصــات الثالثة 
 فــــي تــقــدم 

ً
ــا ــيــ  وأســــاســ

ً
 مـــهـــمـــا

ً
تــــــؤدي دورا

التكنولوجيا بمشاركة الشركات العالمية، 
بــحــيــث تــتــطــور أنــظــمــة الـــعـــالج اإلشــعــاعــي 
والعالج عن طريق الطب النووي، إلى جانب 
ــــدور الــتــشــخــيــصــي والــتــقــدم فـــي معايير  الـ
الدقة في األجهزة والمحاضرات المتعلقة 

بهذا الشأن. 
وفي كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر، 
أكــد العوضي حــرص »الصحة« والتزامها 
بــمــواكــبــة أحــــدث الــتــقــنــيــات والــمــســتــجــدات 
ــــال األشــــعــــة  ــــجـ ــة الــــخــــاصــــة فـــــي مـ ــيـ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
الــتــشــخــيــصــيــة وعــــالج األورام اإلشــعــاعــي 

والطب النووي.
وأعــــرب عــن ثقته بــالــرؤيــة المستقبلية 
للقائمين عــلــى الــمــؤتــمــر لــلــرعــايــة الطبية 

فــي مــجــال األشــعــة واتساعها لتشمل دور 
ومـــســـؤولـــيـــات مـــقـــدمـــي الــــرعــــايــــة فــــي هـــذا 
الـــمـــجـــال، لــمــجــابــهــة الــتــحــديــات المتعلقة 
ــادة  ــفـ ــتـ بــســالمــة وحـــقـــوق الـــمـــرضـــى واالسـ
ــدث الــتــقــنــيــات والــــفــــرص الــــواعــــدة  ــ مــــن أحــ
وتــســخــيــرهــا لــخــدمــة الــمــرضــى ومــواصــلــة 
الــــعــــمــــل بــــــــــروح الـــــفـــــريـــــق الـــــــواحـــــــد ألداء 
المسؤوليات المهنية واإلنسانية المرجوة.

تعاون وتخصصات
من جانبها، أكدت رئيسة مجلس أقسام 
األشعة بالوزارة ورئيسة المؤتمر د. بثينة 
 بين 

ً
الكندري، أن المؤتمر الذي يشكل تعاونا

تخصصات األشعة التشخيصية والعالج 
االشعاعي لألورام والطب النووي وتستمر 
فعالياته ثالثة أيام يناقش أحدث التطورات 
في األشعة التشخيصية والعالج اإلشعاعي 
لألورام والطب النووي، ويشارك فيه خبراء 

واستشاريون في المجاالت ذات الصلة.

بــدورهــا، أكــدت رئيسة قسم األشــعــة في 
مستشفى العدان، ورئيسة اللجنة العلمية 
للمؤتمر د. لطيفة الــكــنــدري، أن المؤتمر 
الـــذي يــشــارك فــيــه نــحــو 500 مــشــارك يقدم 
نافذة تفاعلية لبعض الحاالت التي يتابعها 
مجلس األقسام من خالل الموقع اإللكتروني 
الخاص بالمؤتمر، الفتة إلى أن ذلك يأتي 
ضمن نظام التعليم الطبي المستمر حيث 

يحصل المشارك على 20 نقطة.
وأضافت أن المؤتمر يتطرق إلى أحدث 
أجــهــزة األشــعــة المقطعية ومــنــهــا »جــهــاز 
التصوير الطبقي الفوتوني«، الفتة إلى أن 
هــذا الجهاز هــو وسيلة حديثة للتصوير 
الــطــبــقــي بــحــيــث يــقــلــل مــــن كــمــيــة األشـــعـــة 
السينية المستخدمة في التصوير الطبقي 
ة الصور  المتعارف عليه ويــزيــد مــن كــفــاء
الناتجة عن الفحص ويعطي 3 أبعاد لصور 

الجسم بوضوح أكبر ونسبة إشعاع أقل.

 بعض المشاركين في مؤتمر األشعة
ً
العوضي متوسطا

اختتام مؤتمر المختبرات الطبية
اختتمت أمس فعاليات المؤتمر العلمي إلدارة 
خدمات المختبرات الطبية بحضور وكيل وزارة 
الصحة المساعد للشؤون الفنية د. عبدالرحمن 

المطيري.
وقالت مديرة اإلدارة رئيسة اللجنة المنظمة 
للمؤتمر د. رمــاء الصفي إنــه تــم تكريم الفنيين 
المتميزين مــن قــدامــى المهنة بمناسبة الــيــوم 

العالمي لفنيي المختبرات.
ــم عـــقـــد مـــحـــاضـــرات عــلــمــيــة،  وأضــــافــــت أنـــــه تــ

وتمحورت هذا العام حول دور فنيي المختبرات 
الطبية الهام خالل جائحة »كورونا« وما بعدها، 
حيث تم تكريمهم على المجهودات التي بذلوها 

خالل تلك الفترة، وما بعدها.
وذكـــرت الصفي أنــه تمت إقــامــة مــعــرض على 
هامش المؤتمر بمشاركة مستشفيات الكويت من 
جميع المناطق الصحية وبعض الشركات الطبية 

الداعمة للمعرض.

مؤتمر »سمنة األطفال« يوصي مؤتمر »سمنة األطفال« يوصي 
بلجنة عليا للوقايةبلجنة عليا للوقاية

القعود: مساعدة المراهقين على ممارسة المشي في مكان آمن
• عادل سامي

أوصى المؤتمر الرابع للتغذية الذي اختتم فعالياته امس 
وعقد تحت شعار »سمنة األطفال« بضرورة إنشاء لجنة عليا 
للوقاية من سمنة األطفال والمراهقين والمشاكل الصحية 
المترتبة عليها، على أن تكون اجتماعاتها دورية وتحدد لها 

لوائح ومراجع تثبت قانونيتها بإصدار القرارات.
 وأكدت مديرة إدارة التغذية واإلطعام في وزارة الصحة، 
رئيسة المؤتمر د. نـــوال الــقــعــود فــي تصريح صحافي أن 
الــمــؤتــمــر أوصـــى بــضــرورة إطـــالق مــبــادرة مكافحة سمنة 
األطفال، بالتعاون مع اإلدارة الصحية المدرسية لتشخيص 
األطفال الذين يعانون السمنة وتحويلهم إلى مراكز الرعاية 

األولية لحمايتهم من مخاطر السمنة في وقت مبكر.
وأشارت إلى أن المؤتمر أوصى بالتعاون مع وزارة التربية 
وتحديدا إدارة األنشطة والتي رحبت بالتعريف بأهمية دور 

عيادة الطفل السليم وعيادة اليافعين.
وذكـــرت الــقــعــود أنــه تــم تقديم اقــتــراح بتخصيص فترة 
صباحية أسبوعية كنشاط صحي تغذوي ثقافي بالتعاون 

مع إدارة الصحة المدرسية لتقديم نشاط وقائي.
وأوضــحــت أن الــمــؤتــمــر دعــا الــى الــتــأكــيــد عــلــى تطبيق 
الئــحــة الــمــقــاصــف الــمــدرســيــة عــن طــريــق تطبيق الــلــوائــح 
الصحية فيما يتعلق بالنظافة ونوعية الطعام المقّدمة 

للطلبة والطالبات.
 وأشارت إلى أن المؤتمر أوصى بضرورة تفعيل توصيات 
منظمة الصحة العالمية وااللتزام بتطبيق القوانين الصحية 
الدولية على المواد الغذائية المستوردة والمصانع المحلية 
وتحديدا فيما يخص تخفيض نسبة السكر والملح والدهون 

المتحولة في المنتجات الغذائية.
ــا الــمــؤتــمــر الــجــهــات أصــحــاب الــعــالقــة الـــى مساعدة  ودعـ
األطفال والمراهقين على ممارسة رياضة المشي في مكان 
آمــن وقريب من مناطقهم السكنية وذلــك عن طريق تهيئة 
الحدائق وتزويدها بأماكن مناسبة لممارسة أنواع الرياضة 

المختلفة في أماكن مغطاة ومكيفة.

تسرب مرافقي الطلبة من المدارس يربكها
وظائفهم استحدثها »الخدمة المدنية« لمعالجة أزمة األعباء اإلدارية للمعلمين

• فهد الرمضان
بينما تمكنت وزارة التربية، بالتعاون 
مـــع ديــــــوان الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة عــــام 2017، 
مـــن الــحــصــول عــلــى مــوافــقــات الســتــحــداث 
وظيفة مرافق طلبة، حيث تم تعيين عدد 
مـــن الــمــواطــنــيــن والـــمـــواطـــنـــات لــلــعــمــل في 
الــمــدارس، لحمل جــزء مــن األعــبــاء اإلداريـــة 
الــمــلــقــاة عــلــى عــاتــق الــمــعــلــمــيــن، وبــعــد أن 
بــدأت هــذه الفكرة تؤتي ثمارها بالميدان 
التربوي في التخفيف من األعمال اإلدارية 
الــتــي كــانــت تلقى عــلــى المعلمين، كشفت 
مصادر تربوية عن بدء عملية تسرب كبيرة 
لشاغلي هـــذه الــوظــيــفــة مــن الـــمـــدارس، من 
خالل تغيير المسمى الوظيفي إلى مساعد 
أعمال سكرتارية، األمر الذي أربك المدارس، 
حيث كان مرافقو ومرافقات الطلبة يقومون 
ــة، مــثــل الــمــنــاوبــات ومتابعة  ــ بــأعــبــاء إداريـ
الطلبة في الفرص وأثناء الطابور والقيام 
بـــبـــعـــض األعـــــمـــــال اإلداريـــــــــــة فــــي اإلدارات 

المدرسية.
»الجريدة«، إن الهدف  وقالت المصادر، لـ
األساسي الستحداث وظيفة مرافق الطلبة 
هــو تــفــرغ الــمــعــلــم ألداء مهمته األســاســيــة 
ــــرص عـــمـــل لــلــمــواطــنــيــن حــمــلــة  ــيـــر فـ وتـــوفـ
الــــشــــهــــادات الـــمـــتـــوســـطـــة، إال أن تــســربــهــم 
بهذه الطريقة بات يشكل هاجسا لإلدارات 
الـــمـــدرســـيـــة الــــتــــي ســتــضــطــر إلـــــى إســـنـــاد 
مهامهم إلــى المعلمين مــرة أخــرى بعد أن 
كــان وجــودهــم يسهم فــي اســتــقــرار الوضع 

بالمدارس.
وأشــارت إلى أن عــددا كبيرا من مرافقي 
ومـــرافـــقـــات الــطــلــبــة فـــي الــــمــــدارس تــقــدمــوا 
بــطــلــبــات لــتــعــديــل الــمــســمــى الــوظــيــفــي إلــى 

مسمى مساعد أعمال سكرتارية، وغيرها 
مـــن الــمــســمــيــات الــوظــيــفــيــة، مــضــيــفــة أنــهــم 
تــحــصــلــوا عــلــى الـــمـــوافـــقـــات الـــالزمـــة بــهــذا 
الــخــصــوص رغـــم أن شــهــاداتــهــم الــدراســيــة 
التـــزال متوسطة، وهــو األمـــر الـــذي تسبب 
في نقص بأعدادهم في المدارس، السيما 
أن عملية التعيين بهذه الوظيفة موقوفة 

منذ فترة.
وبـــيـــنـــت أن اســــتــــمــــرار عـــمـــلـــيـــة تــغــيــيــر 
المسميات لمرافقي الطلبة بهذه الوتيرة 
سيفرغ المدارس تماما من هذه الوظيفة، 
األمـــر الـــذي سينعكس سلبا على الوضع 
ــا فـــيـــمـــا يــخــص  ــمـ ــيـ داخـــــــل الــــــمــــــدارس، السـ
مناوبات الفرص ونهاية الدوام المدرسي، إذ 
إن المدرسة ملزمة بتوفير موظفين للبقاء 
مع الطلبة لحين استالمهم من قبل أهاليهم 
بعد انتهاء الــدوام المدرسي أو تسليمهم 
للمخفر فـــي حـــال لـــم يــتــم اســتــالمــهــم بعد 

ساعتين من انتهاء موعد الدوام.

ولــفــتــت إلـــى أن الـــــوزارة بــصــدد تشغيل 
حــافــالت لنقل الطلبة فــي الــعــام الــدراســي 
المقبل، مما يعني وجود حاجة ماسة إلى 
هــذه الــوظــيــفــة، السيما فــي عملية توجيه 
الطلبة بنهاية الـــدوام، وضمان صعودهم 
في أمان إلى الحافالت المخصصة لنقلهم، 
إضافة إلى البقاء مع من تأخر ذووهم عن 

اصطحابهم لحين حضورهم.

معالجة أزمة
ــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة وافــق  يــذكــر أن ديــ
فــي عـــام 2017 لــــوزارة الــتــربــيــة عــلــى 2000 
درجــــة وظــيــفــيــة، لتعيين مــرافــقــي الطلبة، 
ــة مــنــاوبــة الــمــعــلــمــات، ورفــع  لــمــعــالــجــة أزمــ
نسبة الكويتيين مــقــابــل غــيــر الكويتيين 
فـــي الـــوظـــائـــف الــحــكــومــيــة، بــعــد عــقــد عــدة 
اجتماعات بين »الديوان« و»التربية« ووزارة 

المالية.

إحدى الدورات التدريبية لمرافقات الطالبات التي نفذتها »التربية« )أرشيف(

مي البغلي

• الماجد للمعتصمات: هل تقبلن أن تداومن 3 ساعات مقابل هذا الراتب؟
• »ال عداوة مع أحد وطبقنا قرارات ديوان الخدمة على الجميع«

https://www.aljarida.com/article/14812
https://www.aljarida.com/article/14908
https://www.aljarida.com/article/14907
https://www.aljarida.com/article/14904
https://www.aljarida.com/article/14899
https://www.aljarida.com/article/14819
https://www.aljarida.com/article/14822
https://www.aljarida.com/article/14896
https://www.aljarida.com/article/14914
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سلة أخبار

أعلنت جمعية الصفا الخيرية 
اإلنسانية، انطالق رحلتها 

اإلغاثية العاشرة في الفترة 
من 17 – 24 الشهر الجاري، 
تحت شعار »عالوعد«، التي 

جاءت تلبية للنداء اإلنساني 
لمساعدة تركيا إثر الزلزال 

المدمر. وقال رئيس مجلس 
إدارة الجمعية محمد الشايع، 
إن »الجمعية كما عهدتموها 
محافظة على وعدها، ها هي 

تتواجد على أرض الميدان 
لتقديم اإلغاثة العاجلة 

إلخواننا المنكوبين الذين 
يعانون تداعيات وآثار هذا 
الزلزال المدمر الذي حصد 
ف مئات 

ّ
آالف األرواح، وخل

اآلالف من الجرحى والمهجرين 
والمتضررين والمنكوبين«. 

وأضاف أن أعداد المتضررين 
في تزايد مستمر، ومعاناتهم 

تفاقمت بعد تهدم منازلهم، 
ونزوحهم إلى مناطق أخرى، 
فهم في أمس الحاجة إلى مد 

يد العون؛ لتخفيف آالمهم 
 عموم 

ً
ومعاناتهم، داعيا

المحسنين والمحسنات إلى 
الوقوف بجانب إخوانهم في 

تركيا.

قال نائب المدير العام 
للجمعية الكويتية لإلغاثة، 

عمر الثويني، إن مشروع 
»مصرف العشيات« استفاد 

منه عشرات األيتام داخل 
الكويت، بدعم كريم من قبل 

 
ً
األمانة العامة لألوقاف، مؤكدا

 من 
ً
أن المشروع ُيعد واحدا

أهم المشاريع التي تنفذها 
الجمعية داخل البالد. وأضاف 
الثويني، في تصريح صحافي، 
أمس، أن المشروع استفاد منه 

 ويتيمة على مدار 
ً
50 يتيما

العام الماضي، حيث تم التكفل 
بجميع احتياجاتهم المادية 

والغذائية والمستلزمات 
الضرورية وتقديم الدعم 

الشامل لهم.
وتقدم الثويني بالشكر إلى 

أمانة األوقاف، لدعمها المتميز 
لهذا المشروع اإلنساني، 

مشيدا بالدور الحيوي والرائد 
لألمانة في النهوض بالعمل 

 المولى 
ً
الخيري ودعمه، سائال

عز وجل أن يوفق الجميع 
لخدمة الكويت وأهلها.

تنظم جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، سلسلة من اللقاءات 

والمحاضرات الدعوية خالل 
الشهر الجاري تحت شعار 
»فبراير عندنا غير«، ضمن 

نشاطها العلمي الثقافي. 
وأشارت الجمعية، في بيان، 

 بعنوان 
ً
إلى إقامة محاضرة غدا

»قواعد في األجر والثواب« 
للشيخ د. فهد الجنفاوي، 

ضمن فعاليات المخيم 
الربيعي السنوي الثالث، الذي 
تقيمه في محافظتي األحمدي 

ومبارك الكبير، ويقام على 
الدائري السابع. وأضافت: 

»كما تقيم لجنة الكلمة الطيبة 
في منطقة الصباحية االثنين 

المقبل محاضرة بعنوان 
)الصالة تشتكي( للشيخ د. 
فيصل العتيبي، عبر البث 

المباشر بإنستغرام بعد صالة 
المغرب«. ودعت الجمعية 

الجمهور إلى حضور مثل هذه 
الفعاليات، ألهمية المحاضرات 

اإليمانية التي ستطرح من 
خاللها، والتي يستفيد منها 

المسلم في دينه ودنياه.

»الصفا« تنظم »عالوعد« 
إلغاثة منكوبي تركيا

»اإلغاثة«: 50 يتيمًا استفادوا 
من مصرف العشيات

»إحياء التراث« تنظم
»فبراير عندنا غير«

النادي العلمي يعلن الفائزين بمعرض االختراعات
سعودية فازت بجائزة صاحب السمو والميع فازت بـ »براءة االختراع الخليجي«

أعــلــن الــنــادي العلمي الكويتي أســمــاء الفائزين 
فــي منافسات النسخة الـــ 13 لمعرض االخــتــراعــات 
الدولي في الشرق األوسط، الذي أقيم برعاية أميرية 
 يمثلون 40 دولــة 

ً
ســامــيــة بــمــشــاركــة 235 مــخــتــرعــا

عربية وأجنبية.
وانتزعت المخترعة السعودية عائشة العليمي 
الجائزة الكبرى للمعرض الدولي الـ 13 لالختراعات 
في الشرق األوسط جائزة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد. وحصل المخترعان الروسيان 
ــتـــري نــيــكــوالفــيــتــش  ــمـ ألــيــكــســي نــيــكــوالفــيــتــش وديـ
على جــائــزة الــنــادي العلمي الكويتي مــع المخترع 
المكسيكي ألــيــجــانــدرو غــيــيــرا، وحــصــد المخترع 
التايلندي ألوك ثيبايايارات جائزة معرض جنيف 

الدولي لالختراعات.
وانــتــزعــت الــمــركــز األول لــجــائــزة مــكــتــب بــــراءات 
االخــتــراع لمجلس الــتــعــاون لـــدول الخليج العربية 
المخترعة الكويتية نهى الميع، وحصل المخترع 
العماني محمد البلوشي على المركز الثاني، في حين 
حصل المخترع القطري راشــد الرحيمي والدكتور 

محمد زياد على المركز الثالث.
ونال جائزة االتحاد الدولي لجمعيات المخترعين 
)إيفيا - الكويت( المخترع الكويتي سلطان السليم، 
ــة( اإليــــرانــــي محمد  ــيـ ــزة )إيـــفـــيـــا - الـــدولـ ــائـ وحـــــاز جـ

شريفنيا.

ونال جائزة منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )يونسكو( المخترع العراقي باسل عبدالله، 
وجائزة المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية 
)الوايبو - الكويت( المخترعة الكويتية آالء الحربي، 
بينما حاز جائزة )الوايبو - الدولية( الروسي فيكتور 

راكوف.
ومن جانبه، أكد ممثل صاحب السمو أمير البالد 
وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
الدكتور حمد العدواني، في كلمة خالل حفل توزيع 
 
ً
 مهما

ً
جوائز المعرض، أن االخــتــراعــات تمثل رافـــدا

للبحث العلمي، كما تعد العجلة المحركة لالقتصاد. 
وأعرب العدواني عن سعادته بالمشاركة في المعرض، 
 
ً
 بجهود اللجنة المنظمة لهذا الحدث، متقدما

ً
مشيدا

بالشكر لرئيس مجلس إدارة النادي العلمي رئيس 
اللجنة العليا للمعرض طالل جاسم الخرافي على 
 
ً
ــذا الـــمـــعـــرض، مــتــقــدمــا ــل إنـــجـــاح هــ ــهـــوده مـــن أجــ جـ

 التوفيق للجميع.
ً
بالتهنئة للفائزين، ومتمنيا

ومن جانبه، ثمن الخرافي الرعاية األميرية السامية 
ـــ 13 لــالخــتــراعــات فـــي الــشــرق  لــلــمــعــرض الـــدولـــي الــ
 أنها »تؤكد دعم سموه الالمحدود 

ً
األوسط، مضيفا

لــشــبــاب الــكــويــت ومخترعيها، وإيـــمـــان ســمــوه بــأن 
مجتمع الــعــلــم والــمــعــرفــة ال يــتــم إال فــي االستثمار 
البشري الذي من خالله نحقق التنمية المستدامة، 

فهم ثروتنا الحقيقية«.

صورة جماعية خالل حفل توزيع الجوائز

»الداخلية« تنفي تعرض مركبة »بنك« للسطو
نفت وزارة الداخلية، أمس األول، صحة ما أثير عبر مواقع وسائل 
التواصل االجتماعي عن تعرض مركبة تابعة ألحد البنوك لحادث 
ســطــو. وقــالــت اإلدارة الــعــامــة للعالقات واألعــــالم األمــنــي، فــي بيان 
صحافي، إن الــحــادث المشار إليه حــادث مــروري بين شاحنة نقل 
نفايات وحافلة أسفر عن 12 إصابة، مشيرة إلى اتخاذ اإلجــراءات 
الالزمة في حينه. وأهابت بالجميع بضرورة تحري الدقة فيما يتم 
نشره أو تداوله من أخبار تتعلق بالشأن األمني، واستقاء المعلومات 

من مصادرها الرسمية.

 لجمعية الخريجين
ً
إبراهيم المليفي رئيسا

 للرئيس ومها البرجس أمينة للسر
ً
محمد الفيلي نائبا

عــقــدت جمعية الخريجين 
جمعيتها العمومية السنوية 
الـــعـــاديـــة، مـــســـاء أمــــس األول، 
ــــس الـــجـــمـــعـــيـــة  ــيـ ــ ــــة رئـ ــــاسـ ــــرئـ بـ
إبـــراهـــيـــم الــمــلــيــفــي، لمناقشة 
الــتــقــاريــر الــمــالــيــة واإلداريـــــــة، 
بــحــضــور مــمــثــلــيــن عـــن وزارة 
الــشــؤون االجتماعية والعمل 
وممثلين عن مراقبي حسابات 
الــجــمــعــيــة مـــن مــكــتــب الــبــزيــع 

ومـــكـــتـــب غــــرانــــت ثـــورنـــتـــون – 
القطامي والعيبان وشركاهم. 
وبـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــنـــقـــاش وافـــق 
أعـــضـــاء الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
على اعتماد التقريرين اإلداري 
والمالي، وتمت تزكية أعضاء 

مجلس االدارة الجديد.
وبعد انتهاء أعمال الجمعية 
ــاع  ــمـ ــتـ ــد االجـ ــقـ ــة، عـ ــيـ ــمـــومـ ــعـ الـ
األول لمجلس اإلدارة الجديد 

لتوزيع المناصب، وكانت على 
النحو التالي: إبراهيم المليفي 
، ود. مــحــمــد الــفــيــلــي 

ً
رئــــيــــســــا

 للرئيس، ومها البرجس 
ً
نائبا

أمينة للسر، ومحمد المنيخ 
 للصندوق، واألعــضــاء: 

ً
أمــيــنــا

غسان بورحمة، وعبدالعزيز 
المال، ومشاري الحمود، وفهد 
الهندال، وغنام الغنام وخالد 

العبدالمغني.

ابراهيم المليفيمحمد الفيليمها البرجس

تعزيز التعاون األثري بين الكويت وإيطاليا
اتفاقيتان لألنشطة البحثية بفيلكا ومواقع في كاظمة

●   ربيع كالس
ـــعـــت الــكــويــت وإيــطــالــيــا 

ّ
وق

اتفاقيتين في مجال التعاون 
األثــــــــــــــــــــري. وقــــــــــــــال الــــســــفــــيــــر 
اإليــطــالــي لـــدى الــبــالد كــارلــو 
بــــــالــــــدوتــــــشــــــي، إن »تــــوقــــيــــع 
اتفاقيتين مهمتين مع األمين 
ــلـــس الـــوطـــنـــي  ــلـــمـــجـ ــام لـ ــ ــعــ ــ ــ ال
ــنــــون واآلداب  ــفــ لـــلـــثـــقـــافـــة والــ
بالتكليف يعزز التعاون في 
الــمــجــال األثـــري بين إيطاليا 
 إلـــــى أن 

ً
ــرا ــيـ ــشـ والــــكــــويــــت«، مـ

ــى، الــخــاصــة  »االتــفــاقــيــة األولـــ
باألنشطة البحثية لمعسكر 
الدراسة اإليطالي في جزيرة 
فــيــلــكــا، تــمــتــد خــمــس ســنــوات 
أخـــرى، أمــا الثانية فتؤسس 
لـــتـــعـــاون جـــديـــد مـــــدة خــمــس 
ســـنـــوات فـــي مــنــطــقــة كــاظــمــة 
مـــع جــامــعــة الســابــيــيــنــزا في 
ــاف بــالــدوتــشــي  ــ رومـــــا«. وأضـ
فـــــي تــــصــــريــــح صــــحــــافــــي فــي 
ــع أن  ــ ــيـ ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــفـ ــ خــــــتــــــام حـ
»التعاون العلمي بين إيطاليا 
والكويت في المجاالت األثرية 
والتاريخية لــه تــاريــخ طويل 
بــدأ فــي نهاية السبعينيات، 
حــيــث أتـــّمـــت فـــي هـــذه الــفــتــرة 
أول بعثة أثرية إيطالية إلى 
الكويت وتالقت نتائجها في 

جانب من توقيع االتفاقيتين

المكراد تفقد فريق البحث واإلنقاذ في تركيا

●   محمد الشرهان
ــاء  ــفــ ــيــــس قــــــوة اإلطــ زار رئــ
الــعــام الــفــريــق خــالــد الــمــكــراد، 
بــتــكــلــيــف مــــن الـــنـــائـــب األول 
لرئيس مجلس الــوزراء وزير 
الداخلية وزير الدفاع باإلنابة 
الــشــيــخ طـــالل الـــخـــالـــد، فــريــق 
الـــبـــحـــث واإلنـــــقـــــاذ الــكــويــتــي 
ــه  ــوالــ ــا؛ لـــتـــفـــقـــد أحــ ــيــ ــــي تــــركــ فـ
واالطــمــئــنــان عــلــيــه بــحــضــور 
ســـفـــيـــر دولـــــــة الـــكـــويـــت وائــــل 

العنزي.
ونـــــقـــــل الـــــمـــــكـــــراد تـــحـــيـــات 
وتــقــديــر الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة 
وفخرهم واعــتــزازهــم بــالــدور 
 
ً
الكبير الــذي نــفــذوه، متمنيا

ــعــــودة بـــالـــســـالمـــة إلـــى  لـــهـــم الــ
ــاء  ــتـــهـ أرض الـــــوطـــــن بــــعــــد انـ
المهمة اإلنسانية التي كلف 
بها الفريق إلغاثة المنكوبين 

أثر الزلزال.
وقـــــــــــدم الــــــمــــــكــــــراد الـــشـــكـــر 
الــجــزيــل إلـــى أركــــان الــســفــارة 
ــة فــــــي إســـطـــنـــبـــول  ــيــ ــتــ ــكــــويــ الــ
وعــلــى رأســـهـــم الــســفــيــر وائـــل 
ــا تــقــدمــه مــن  الـــعـــنـــزي عــلــى مـ
دعم ومساندة لتسهيل مهام 

الفريق.
ــــش الــــــزيــــــارة،  ــامـ ــ ــــى هـ ــلـ ــ وعـ
تفقد المكراد بعض المواقع 

التي ضربها الــزلــزال ويعمل 
ــاذ  ــقـ بــهــا فـــريـــق الــبــحــث واإلنـ
الـــكـــويـــتـــي لـــالطـــمـــئـــنـــان عــلــى 

ات عملهم. إجراء
مـــــن جــــهــــة أخـــــــــرى، افـــتـــتـــح 
ــــوة  ــم قـ ــيــ ــخــ ــاح أمـــــــــس مــ ــ ــبــ ــ صــ
اإلطـــــــفـــــــاء الــــــعــــــام الــــتــــوعــــوي 
األول بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــركــة 
إيـــكـــويـــت لــلــبــتــروكــيــمــاويــات 
ــراد،  ــكـ ــمـ ــريـــق الـ ــفـ وبــــرعــــايــــة الـ
وحـــضـــور نـــائـــب رئـــيـــس قــوة 
اإلطفاء العام لقطاع الشؤون 
الــــمــــالــــيــــة واالداريــــــــــــــة الــــلــــواء 
صــالــح أحــمــد صــالــح ونــائــب 

الرئيس التنفيذي للخدمات 
ــة إيــــكــــويــــت  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الــــفــــنــــيــــة بـ
للبتروكيماويات د. سلمان 

العجمي.
وقـــــالـــــت إدارة الــــعــــالقــــات 
الــعــامــة واإلعــــالم بـــ »اإلطــفــاء« 
إن الــمــخــيــم يــقــع فـــي منطقة 
عريفجان، وتستمر فعالياته 
حتى مارس المقبل بالتزامن 
ــقــــوة الــتــوعــويــة  مــــع حــمــلــة الــ

المقدمة لمرتادي البر.
ــيــــم  وأضـــــــــافـــــــــت ان الــــمــــخــ
ــلــــى الــــعــــديــــد مــن  ــتــــوي عــ يــــحــ
الخدمات الترفيهية ومسرح 

لتقديم الفعاليات التوعوية 
للوقاية مــن الحريق وكيفية 
ــامــــل فـــــي حـــــــال حـــــدوث  ــتــــعــ الــ
الحريق ومسابقات توعوية 
ــلـــجـــمـــهـــور، بــــاإلضــــافــــة إلـــى  لـ
مــخــيــمــات الســـتـــراحـــة األســـر، 
الفــتــة إلــــى أن الــمــخــيــم يفتح 
 
ً
 مـــن 12 ظــهــرا

ً
ــه يــومــيــا ــوابـ أبـ
حتى 10 مساء.

المكراد والسفير العنزي مع فريق البحث واإلنقاذ الكويتي دراسة كانت لعقود من الزمان 
أساس البحث األثري الذي تم 
إجـــراؤه في السنوات التالية 

في جزيرة فيلكا«.
وأوضح أن »قرية القرينية 
تمثل أحد أهم المواقع األثرية 
فــــي الــــجــــزيــــرة وفـــــي الــكــويــت 
كــكــل، ألن مــراحــل االستيطان 
المختلفة التي تم تحديدها 
تسمح لنا بإلقاء ضوء جديد 
عــلــى تـــاريـــخ هـــذا الــبــلــد، كما 
ان أعــمــال التنقيب اإليطالية 
ــة الـــقـــريـــنـــيـــة والـــتـــي  ــريــ ــــي قــ فـ
تــعــود إلــى العصر اإلســالمــي 
الـــــمـــــتـــــأخـــــر، ســـــــاعـــــــدت عـــلـــى 
اســتــعــادة وجـــه الــمــســتــوطــنــة 

ــة الـــكـــويـــت  ــنـ ــديـ ــمـ ــة لـ ــيــ ــلــ األصــ
والمناطق المحيطة بها، قبل 
أن تمحو التحوالت آثار أقدم 

المستوطنات«. 
ــالـــي:  ــطـ وقــــــال الـــســـفـــيـــر االيـ
ــــس لــمــشــروع  ــع األســ ــ تــــم وضـ
يـــهـــدف إلــــى دراســــــة وتــعــزيــز 
ــة  ــريـ ــر الـــمـــواقـــع األثـ ــثـ ــد أكـ ــ أحـ
إثــــارة لــالهــتــمــام فــي الــكــويــت 
 
ً
خارج جزيرة فيلكا، وتحديدا

فــــي مــنــطــقــة كـــاظـــمـــة. ويــمــثــل 
ــر األدلـــــــة  ــ ــثـ ــ الــــمــــوقــــع أحـــــــد أكـ
إثـــــارة لــالهــتــمــام عــلــى بــدايــة 
االستيطان اإلسالمي للكويت، 
عندما كانت هذه المنطقة ال 

تزال أرض عبور.

افتتاح مخيم قوة اإلطفاء العام التوعوي األول

مصرع 3 أشخاص وإصابة 15 في حادثين

لــقــي 3 أشــخــاص مصرعهم مــســاء أمـــس األول 
وأصيب 15 آخرون بجروح متفرقة جراء حادثي 
مرور مروعين وقعا على طريق كبد، وعلى طريق 
الــدائــري األول، وتسبب الــحــادث األول فــي عرقلة 

حركة السير على طريق كبد.
ــــادث األول، قـــالـــت إدارة  ــــحـ وفـــــي تـــفـــاصـــيـــل الـ
العالقات العامة واإلعــالم بقوة اإلطفاء العام، إن 
 
ً
إدارة العمليات في قوة اإلطفاء العام تلقت بالغا

مساء أمس األول يفيد بوقوع حادث تصادم بين 
مركبة ربــاعــيــة الــدفــع وشــاحــنــة على طــريــق كبد، 
وانه فور تلقي البالغ تم تحريك مركز إطفاء كبد 

إلى موقع البالغ.
وأضافت اإلدارة أن رجال اإلطفاء فور وصولهم 
تبين لهم أن الحادث عبارة عن تصادم بين مركبة 
ــاة 3  ربــاعــيــة الـــدفـــع وشــاحــنــة، مــمــا أســفــر عـــن وفــ
 إلى أن رجال 

ً
أشخاص وإصابة 3 آخرين، مشيرا

اإلطفاء عملوا على إنقاذ المصابين وتسليمهم إلى 
فنيي الطوارئ الطبية حيث تم نقلهم إلى مستشفى 

الفروانية لتلقي العالج.
 
ً
وأوضحت اإلدارة أن رجال اإلطفاء عملوا أيضا

على انتشال جثث المتوفين وتسليمهم إلى رجال 
اإلدارة العامة لألدلة الجنائية لنقلهم إلــى إدارة 

الطب الشرعي.
وفي تفاصيل الحادث اآلخر، قالت اإلدارة العامة 
للعالقات العامة واإلعالم األمني بوزارة الداخلية، 
 مساء أمس 

ً
إن غرفة العمليات المركزية تلقت بالغا

األول يفيد بوقوع حادث تصادم بين آلية خاصة 
 من موظفي شركات 

ً
بالنظافة وحافلة تحمل عددا

نقل األموال.
وأضافت اإلدارة أنه فور تلقي البالغ تم توجيه 
دوريـــات اإلدارة العامة للمرور ودوريـــات شرطة 
النجدة وسيارات اإلسعاف التابعة إلدارة الطوارئ 
الطبية، الفتة إلــى أنــه فــور وصــول رجــال المرور 
 كانوا 

ً
تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصا

داخل الحافلة التابعة إلحدى شركات نقل األموال.
وذكرت اإلدارة أن فنيي الطوارئ الطبية تولوا 
عملية نقل المصابين إلــى مستشفيي األمــيــري 
ــات الـــمـــرور  ــ ــ ــال دوريـ ــ ــبـــاح، فــيــمــا تـــولـــى رجـ والـــصـ
ودوريــــــات الــنــجــدة عــمــلــيــات تــنــظــيــم الــســيــر الــتــي 

تعطلت جراء الحادث.

تحطم المركبة تمامًا في حادث »كبد«

جمعية الحماية من الحريق توصي
بتفعيل خطط الطوارئ

اخــتــتــمــت الجمعية الكويتية 
لــلــحــمــايــة مــــن أخــــطــــار الـــحـــريـــق، 
ــة والـــحـــمـــايـــة  ــ ــــالمـ ــــسـ مــــؤتــــمــــر »الـ
ــة األول« الـــــــذي نــظــمــتــه  ــيـ ــدنـ ــمـ الـ
عــلــى مــــدى يــومــيــن تــحــت شــعــار 
ــاء وبــعــد  ــنــ »الــــســــالمــــة... قــبــل وأثــ
الــحــوادث«، مؤكدة أهمية تفعيل 
خــطــط الـــطـــوارئ ومــركــزيــة إدارة 
الــمــخــاطــر واألزمــــــــات فـــي الــبــالد 

للنجاح في مواجهة أي طارئ.
وطــالــب المدير الــعــام السابق 
لقوة اإلطفاء العام رئيس المؤتمر 
الفريق متقاعد يوسف األنصاري، 
فــي تــصــريــح صــحــافــي، الــجــهــات 
المعنية في الدولة بضرورة وضع 
الخطط الالزمة والكفيلة بضمان 
مـــواجـــهـــة الــمــخــاطــر والــــحــــوادث 
 أن 

ً
ــا، مـــــؤكـــــدا ــهــ ــوعــ بــمــخــتــلــف أنــ

المسؤولية مشتركة بين جميع 
ــا بــالــنــســبــة  ــمــ ــيــ الــــجــــهــــات، والســ
للمختصين في هذا المجال ألنهم 
يمثلون النخبة وعلى عاتقهم دور 
كبير في توعية وإرشاد المجتمع.
وقــال األنصاري، »إن المؤتمر 
نــجــح فـــي إيـــصـــال رســـالـــتـــه بكل 
 
ً
ــا ــيـ ــلـ ــة وكــــــــــان ذلــــــــك جـ ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــتـ ــ احـ

ــفـــاعـــل مــنــقــطــع الــنــظــيــر،  ــتـ فــــي الـ
ــــذي شـــهـــده مـــن جــمــيــع ممثلي  الـ
قطاعات الدولة والقطاع األهلي 

ومؤسسات المجتمع المدني.

معالجة القصور

مــن جــهــتــه، ثــمــن نــائــب رئيس 
الجمعية الكويتية للحماية من 

أخطار الحريق م. حسام الكليب، 
جـــهـــود جــمــيــع الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
المؤتمرن الــذيــن أثـــروا الحلقات 
الــنــقــاشــيــة والـــمـــحـــاضـــرات، الــتــي 
أقيمت ضمن فعاليات المؤتمر، 
 بالجهات الحكومية، التي 

ً
مشيدا

حرصت على تقديم أوراق علمية 
من شأنها المساهمة في إيجاد 
حــلــول لــمــعــالــجــة الــقــصــور فيما 
يتعلق بإدارة المخاطر واألزمات.

ــر، كــــرم  ــمــ ــؤتــ ــمــ وفـــــــي خــــتــــام الــ
األنـــصـــاري الـــوزيـــرة الــســابــقــة د. 
ذكـــرى الــرشــيــدي والــمــديــر الــعــام 
األسبق لقوة اإلطفاء العام اللواء 
ــقـــاعـــد جــــاســــم الـــمـــنـــصـــوري،  ــتـ مـ
والمغفور له بإذنه تعالى المدير 
العام األسبق لقوة اإلطفاء العام 
الـــلـــواء مــتــقــاعــد خـــالـــد الــيــاســيــن 
رحمه الله وناب عنه نجله محمد 
خالد الياسين، كما تم تكريم عدد 

من ممثلي الجهات الحكومية.
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وزيرة الشؤون: معوقات إدارية وأمنية 
وفنية تواجه مركز إيواء المعنفات

• »الداخلية«: »الشرطة النسائية« قليلة العدد • »المرأة«: قصور من الجهات المعنية

أنـــجـــزت لــجــنــة شـــــؤون الـــمـــرأة 
ــفــــل الــبــرلــمــانــيــة  واألســــــــــرة والــــطــ
تقريرها األول عن تكليف المجلس 
بدراسة القضايا المتعلقة باألسرة 
والطفل، ومتابعة تطبيق القوانين 
الخاصة بهما، واضعة 5 توصيات، 
أبرزها إنشاء مراكز جديدة لإليواء، 
ووضع تنظيم يستند إلى القانون 
ــى أفـــضـــل الـــمـــمـــارســـات الــتــي  ــ وإلــ

تراعي وضع المرأة المعنفة.
وفـــي تــقــريــر الــلــجــنــة أوضــحــت 
وزيــــــــــرة الــــــشــــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة 
ــة، مي  ــفـــولـ لــــشــــؤون الــــمــــرأة والـــطـ
البغلي، بصفتها رئيسة المجلس 
األعـــلـــى لـــشـــؤون األســـــــرة، أنــــه تم 
افــتــتــاح مـــركـــز إليــــــواء الــمــعــنــفــات 
فــي 2017، إال أن هـــذا المبنى لم 
 بــشــكــل كـــامـــل، لــعــدم 

ً
يــكــن مــفــعــا

ــود الـــــمـــــوارد الــبــشــريــة  ــ ــ عـــلـــى وجـ
ــه لــم يتم  الـــازمـــة إلدارتــــــه، كــمــا أنـ
تفعيل الخط الساخن الستقبال 
ــــي يــنــايــر  الــــحــــاالت الــمــعــنــفــة، وفـ
2022 تم تفعيل المركز المذكور، 
إال أنه مازال يواجه معوقات إدارية 
 في الكوادر 

ً
وفنية وأمنية ونقصا

المتخصصة.
وأفـــاد ممثلو المجلس األعلى 
لــشــؤون األســــرة، فــي هــذا الصدد، 
أنـــــه تــــم إعــــــــداد مــــشــــروع لــائــحــة 
التنفيذية للقانون رقم )16( لسنة 
2020 بــشــأن الحماية مــن العنف 
األســري، وتم رفعه إلدارة الفتوى 
ــلـــى  ــلـــس األعـ ــمـــجـ والـــتـــشـــريـــع والـ
للقضاء لمراجعته، وجار التنسيق 
مع المجلس األعلى للقضاء لطلب 

 
ً
مــاحــظــاتــه بــهــذا الـــشـــأن تمهيدا

لصدورها.
 وبــحــســب الــمــجــلــس فــقــد بلغ 
ــدد الـــــحـــــاالت الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مــن  ــ عــ
المركز خال عام 2022 )14 حالة( 
مــــن جــمــيــع الـــجـــنـــســـيـــات، وفــيــمــا 
يتعلق بتفعيل الــقــانــون رقـــم 16 
 الـــمـــادة 

ً
لــســنــة 2020، خــصــوصــا

ــــواء،  ــم )5( المتعلقة بــــدور اإليـ رقـ
فقد تم توفير دار واحــدة لإليواء، 
ــم تــعــيــيــن مـــديـــر إلدارة مــراكــز  وتــ
الحماية، كما تم استقبال الحاالت 
بالتعاون مع مراكز اإليواء بوزارة 
الشؤون االجتماعية والجمعيات 
 
ً
الــخــيــريــة، ومـــركـــز اإليــــــــواء، وفــقــا

إلجراءات معينة، فبعد تلقي الباغ 
والـــشـــكـــوى لــلــحــالــة مـــن الــجــهــات 
الــمــشــار إلــيــهــا، بــواســطــة الباحث 
ــإدارة مــراكــز الحماية،  القانوني بـ
يتم االســتــمــاع إليها وفــتــح ملف 
اجتماعي، والتأكد من جدية الباغ 
ورغبة الحالة باالستمرار في طلب 
المساعدة والحماية، ومن ثم يتم 
تحويلها إلى الجهات المختصة، 
وبعد ذلك متابعتها واالطمئنان 
عــلــى اســـتـــقـــرار عــاقــتــهــا بــذويــهــا 

بشكل دوري.
وأكـــد ممثلو المجلس األعلى 
ــار العمل  ــه جــ ــرة أنــ ــ لـــشـــؤون األســ
على تفعيل الخط الساخن )158( 

الخاص بتلقي الباغات.
وعقد المجلس بعض البرامج 
التدريبية، التي تهدف إلى التوعية 
 لــلــمــادة )2( 

ً
ضــد الــعــنــف، تــفــعــيــا

من القانون رقم )16( لسنة 2020 
ــار إلـــــيـــــه، كـــمـــا بـــــــدأ وضـــع  ــشــ ــمــ الــ

خطة تدريبية لتدريب العاملين 
المكلفين بتطبيق أحــكــام قانون 
الــعــنــف األســـــــري بــالــتــنــســيــق مع 
الــجــهــات ذات الــصــلــة، بــاإلضــافــة 
إلــى عقد العديد من االجتماعات 
التنسيقية مــع الجهات المعنية 
بــــالــــدولــــة، لــلــعــمــل عـــلـــى تــوحــيــد 
البيانات الخاصة بالعنف األسري، 
 لنشر اإلحصائيات، ووضع 

ً
تمهيدا

الــمــؤشــرات الوطنية، وبحث آلية 
اســـتـــقـــبـــال الــــبــــاغــــات وتـــحـــويـــل 
الـــحـــاالت بــالــتــعــاون مـــع الــجــهــات 

الحكومية ذات الصلة.
وأوضـــــح مــمــثــلــو الــمــجــلــس أن 
ــذكـــور مـــــــازال يــواجــه  ــمـ الـــمـــركـــز الـ
بعض المعوقات اإلدارية والفنية 
واألمنية والــكــوادر المتخصصة، 
وجار العمل والتنسيق مع وزارة 
الشؤون االجتماعية لتوفير مبان 
بديلة لدار اإليواء، الفتين إلى رأي 
وزارة الداخلية، حيث بين ممثلو 
الوزارة أن مهام قطاع شؤون األمن 
العام الواردة بالقرار الوزاري رقم 
)2411( لسنة 2008 يخلو من أي 
اختصاص يتعلق بحراسة وتأمين 
المباني أو المنشآت الحكومية، 
وضــمــنــهــا دور الـــرعـــايـــة ومـــراكـــز 
اإليــــواء، حيث إن جميع المباني 
الحكومية التابعة لوزارات وهيئات 
ومؤسسات الدولة تقوم بحراستها 
شركات أمن وحراسة خاصة تابعة 

لشركات أهلية.
وفــيــمــا يتعلق بتوفير شرطة 
)نــســائــيــة( دائـــمـــة لــحــراســة مــركــز 
اإليـــواء، أوضــح ممثلو الـــوزارة أن 
قطاع شـــؤون األمـــن الــعــام يعاني 

»التعليمية« ناقشت تطوير الجامعات الحكومية والخاصة
اللجنة بحثت مع »تأسيسية عبدالله السالم« توفير اإلمكانات للجامعة

ناقشت لجنة شــؤون التعليم والثقافة 
واإلرشــــــــاد فـــي اجــتــمــاعــهــا امــــس تكليف 
ــبـــل تــطــويــر  الـــلـــجـــنـــة بـــبـــحـــث ودراســــــــــة سـ
مــؤســســات الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــجــامــعــات 
الحكومية والخاصة، باإلضافة إلى متابعة 
البرنامج اإلنشائي لمدينة صباح السالم 

الجامعية.
ــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الــنــائــب د. حمد  ــ وقـ
الـــمـــطـــر إن الــلــجــنــة فــــي إطــــــار مــتــابــعــتــهــا 
أهــم القضايا المتعلقة بالتعليم العالي 
والحرص على تطبيق القوانين واللوائح 
بالعدالة والــمــســاواة، ناقشت مــع اللجنة 
التأسيسية لجامعة عبدالله السالم ضمان 
توافر اإلمكانات المادية والبشرية كي تقف 
هذه الجامعة الجديدة على قدميها وتوفر 

مخرجات تتوافق مع سوق العمل. 
وأكد وقوف اللجنة التعليمية مع جامعة 
عبدالله السالم، وهي الجامعة الحكومية 
الثانية، إلى النهاية وفقا لبرامج أكاديمية 
تضيف إلى سوق العمل الكويتي، مشددا 

على أنه لن تفشل جامعة حكومية.

وأضـــاف أن اللجنة التعليمية طرحت 
رؤيتها المبدئية، وطلبت طلبات عديدة 
من أهمها االلــتــزام بقرار رقــم 182 إلنشاء 
اللجنة التأسيسية والتأكيد على أال يكون 

لهذه اللجنة دور في المرحلة التنفيذية. 
وتــابــع ان الــجــامــعــة ســيــكــون لــهــا سنة 
تــمــهــيــديــة تــبــدأ بــعــد انــتــهــاء االخـــتـــبـــارات 
الـــنـــهـــائـــيـــة لــطــلــبــة الــــصــــف الـــثـــانـــي عــشــر 
لــهــذا الــعــام يتم فيها تــدريــس مـــواد اللغة 
اإلنكليزية والرياضيات والعلوم واللغة 

العربية. 
وأشار إلى أن اللجنة التعليمية طلبت 
التأكد من توافر المقومات كافة البشرية 
والـــمـــاديـــة، وتـــوافـــر كــــادر هــيــئــة الــتــدريــس 
وبــرامــج التعليم كــي تنتقل الجامعة إلى 
المرحلة الثانية التي سيتم فيها تدريس 
برامج التعليم بالتخصصات كافة وأعضاء 
هيئة التدريس والقدرات المالية والبشرية 
حتى تقف هذه الجامعة على قدميها وفقا 
لسمعة أكاديمية ومخرجات تتوافق مع 

سوق العمل الكويتي.

 وبين أن اللجنة طلبت أيضا الائحة 
الــتــنــفــيــذيــة والـــائـــحـــة الــمــالــيــة والــائــحــة 
األكــاديــمــيــة ومــذكــرتــي التفاهم مــع معهد 
الكويت لألبحاث العلمية ومركز تطوير 

التعليم. 
وذكــر أنــه سيكون هناك إعــان للقبول 
في الجامعة وفقا لنسبة معينة في درجات 
الثانوية العامة وسيتم إجراء اختبار قبول 
دولي للغة االنكليزية والرياضيات لكي يتم 

قبول الطلبة بشفافية وعدالة ومساواة.
وقال المطر: أؤكد لوزير التعليم العالي 
ومجلس الجامعات الحكومية أمرا مهما 
ــدا هـــو أن يــتــم تــعــيــيــن مــديــر للبرنامج  جـ
الــتــأهــيــلــي ومـــديـــر آخـــر لــبــرنــامــج الــلــغــات 
كي تكون هناك عدالة ومساواة وشفافية 
في اإلعــان لجميع الطلبة، وأن يتم قبول 

الطلبة األفضل واألكفأ. 
وأضــــــاف انــــه ســيــكــون هـــنـــاك اجــتــمــاع 
آخـــر مــع الــلــجــنــة الــتــأســيــســيــة خـــال شهر 
ــرجــــت مــن  ــــن أن اإلعــــــانــــــات خــ ــلـــتـــأكـــد مـ لـ
الجهة التنفيذية تطبيقا لمبدأ الشفافية 

والحوكمة في هذه الجامعة الجديدة التي 
يطلق عليها جامعة الجيل الرابع.

 وأكد أهمية منح جميع أعضاء اللجنة 
التأسيسية تفرغا كاما حتى يتوافر لهم 
الوقت الازم للعمل من غير ضغوط، مشيرا 

إلى أنها عقدت 49 اجتماعا حتى اآلن. 
وبين المطر أنه من خال عضويته في 
لجنة الميزانيات سيعمل على التأكد من 
تــوفــيــر المتطلبات الــمــالــيــة كــافــة الــازمــة 
إلنشاء هــذه الجامعة حتى نضمن توافر 
برامج أكاديمية نوعية وليست برامج ال 

تعطي أي إضافة لسوق العمل.
وقــــــال الـــمـــطـــر إن الــمــجــتــمــع الــكــويــتــي 
شــبــابــي وصــلــت نــســبــة الــشــبــاب فــيــه إلــى 
 إلــى تطوير هــذه المؤسسات 

ً
75٪، داعيا

الحكومية وليس القطاع الخاص الذي ال 
يهمه إال الربح.

محيي عامر

اجتماع سابق للجنة المرأة واألسرة

»المالية«: ال الرشيد وال »التأمينات« زودانا 
بتفاصيل »المعاشات االستثنائية«

كشفت اللجنة المالية البرلمانية في رسالة 
الى مجلس االمة تعذرها عن التصويت على 
االقتراح بقانون بشأن إلغاء المادة )80( من 
قانون التأمينات االجتماعية الصادر باألمر 
األمـــيـــري بــالــقــانــون رقــــم )61( لــســنــة 1976 
والمقدم من النواب مهند الساير، ود.حسن 
جــوهــر، وعــبــدالــلــه الــمــضــف، ود.عــبــدالــكــريــم 
الـــكـــنـــدري، وعــبــدالــوهــاب الــعــيــســى الــمــحــال 
إلــيــهــا بــصــفــة االســتــعــجــال، وذلــــك لــعــدم رد 
كــل مــن وزيـــر المالية وزيـــر الــدولــة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 
والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
عــلــى مــخــاطــبــاتــهــا وتــزويــدهــا بالتفاصيل 

المطلوبة.
وفـــيـــمـــا يـــلـــي نــــص رســــالــــة الـــلـــجـــنـــة الـــى 
المجلس المدرجة على جدول اعمال جلسة 
الــثــاثــاء الــقــادمــة والــمــؤرخــة فــي 13 فبراير 
الـــجـــاري أن مــجــلــس األمــــة قـــرر فـــي جلسته 
المعقودة بتاريخ 2023/1/10 تكليف لجنة 
الشؤون المالية واالقتصادية بإنجاز االقتراح 
بقانون المشار إليه خال شهر من تاريخه. 

أبرز الحاالت 

واجـــتـــمـــعـــت الــلــجــنــة بـــتـــاريـــخ 23 يــنــايــر 
الـــمـــاضـــي مــــع مــمــثــلــي الـــمـــؤســـســـة الــعــامــة 

للتأمينات االجتماعية لمناقشة االقــتــراح 
بقانون بحضور األعضاء مقدمي االقتراح، 
 بــرأيــهــا في 

ً
حــيــث قــدمــت الــمــؤســســة كــتــابــا

 الــــحــــاالت الـــتـــي ســبــق 
ً
االقـــــتـــــراح مــتــضــمــنــا

لمجلس الــوزراء منحها معاشات ومكافآت 
استثنائية، وأن أبـــرز هــذه الــحــاالت تشمل 
ــة، ورؤســــاء  ــ الـــــــوزراء، وأعـــضـــاء مــجــلــس األمـ
وأعضاء المجلس األعلى للقضاء، وقياديي 
مؤسسة البترول الكويتية، وقياديي الديوان 
األميري وديوان سمو رئيس الوزراء واألمانة 
العامة لمجلس الوزراء والمدراء والمراقبين 
في هذه الجهات، وقياديي الجهات الحكومية 
وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين تتوافر 
فيهم شــروط استحقاق المعاش التقاعدي 
فــي بــعــض الـــحـــاالت، والــشــهــداء الكويتيين 
وغـــيـــرهـــم، وقـــيـــاديـــي الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
والهيئات والمؤسسات العامة الذين ال تتوافر 
فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي أو 
صرفه، والمتقاعدين الذين تتم االستعانة 
بخدماتهم للعمل فــي مــجــال االســتــشــارات 
والدراسات والبحوث، وشاغلي رتب رائد فما 
فوق في الجهات العسكرية ورجال اإلطفاء، 

والحاالت الفردية.
ــقــــدم الــمــؤســســة  ــة »لــــــم تــ ــيـ ــالـ ــمـ وقــــالــــت الـ
التفاصيل والبيانات والمعلومات الكافية 
حتى تتمكن اللجنة من البت في الموضوع، 

لذا قامت اللجنة بمخاطبة وزير المالية وزير 
الـــدولـــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــار 
والمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
في كتابها المؤرخ بتاريخ 26 يناير 2023 
الــاحــق لكتاب اللجنة المرسل بتاريخ 21 
ديسمبر 2022 وذلــك لتزويدها بالبيانات 
واألرقام والتفاصيل حول الفئات المشمولة 
بالمادة )80( من القانون المشار إليه، ولم 
يصل رد للجنة حتى تاريخه، ونظرت اللجنة 
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 2023/2/12 
ــراح بــقــانــون الــمــشــار إلــيــه وتــبــيــن لها  ــتـ االقـ
أنــه يتضمن جــزأيــن: األول إلغاء الــمــادة 80، 
والـــثـــانـــي ســحــب الــــقــــرارات الــســابــقــة بمنح 

معاشات استثنائية«. 
 لعدم استام 

ً
وأضافت في رسالتها »نظرا

اللجنة لتفاصيل المعلومات والبيانات التي 
سبق أن طلبتها تعذر عليها التصويت على 
الــقــانــون بالشكل الـــذي يحقق الــهــدف منه، 
ويجب معرفة التفاصيل الخاصة بجميع 
الفئات المشمولة بــالــمــادة )80( مــن قانون 
التأمينات االجتماعية المشار إليه، وعليه فإن 
اللجنة وافقت في اجتماعها المنعقد بتاريخ 
2023/2/12 وبأغلبية أعضائها الحاضرين )4 
موافق - 2 غير موافق( على مخاطبة مجلس 

.»
ً
األمة التخاذ ما يراه مناسبا

قـــلـــة كـــــــوادر الـــشـــرطـــة الــنــســائــيــة، 
ــر - أي  ــذا األمــ وبــالــتــالــي يشكل هـ
 
ً
توفير الشرطة النسائية - عبئا

 أن المركز 
ً
على القطاع، خصوصا

 من الحاالت 
ً
 كبيرا

ً
ال يستقبل عددا

بل قد يصادف في بعض األحيان 
خلوه من وجود أي حاالت به. 

ــة«  ــيـ ــلـ ــداخـ ــرح مــمــثــلــو »الـ ــ ــتـ ــ واقـ
حلواًل بديلة عن الشرطة النسائية 
ــز اإليــــــــواء، كــأن  ــراكـ ــة مـ فـــي حـــراسـ
ــن  تــتــم االســتــعــانــة بـــشـــركـــات األمـ
والــحــراســة فــي تأمين الحراسات 
الخارجية أو في التفتيش، كما هو 
معمول به في باقي مباني الوزارات 
والهيئات والمؤسسات الحكومية، 
ويـــمـــكـــن لــتــلــك الـــشـــركـــات تــوفــيــر 
عــنــاصــر حــراســة نسائية لمراكز 
اإليواء على مدار الساعة، كما يمكن 
لوزارة الشؤون االجتماعية الطلب 
من ديوان الخدمة المدنية تعيين 

موظفات مدنيات في المراكز.
وأبـــــــــــــــــدى مــــمــــثــــلــــو الـــــــــــــــــوزارة 
ــع كــل  ــ ــعـــاون مـ ــتـ ــلـ ــم لـ ــدادهــ ــعــ ــتــ اســ
المؤسسات والهيئات الحكومية، 
وتلقي جميع الباغات عن طريق 
هاتف األمان )112(، أو التنسيق مع 

المخفر التابع للمنطقة.
أمــــــا مـــمـــثـــلـــو وزارة األوقــــــــاف 
والـــشـــؤون اإلســامــيــة فأوضحوا 
ــوزارة شــكــلــت لــجــنــة تتعلق  ــ ــ أن الـ
ــنـــف األســـــــــري مــع  ــعـ بـــمـــكـــافـــحـــة الـ
مختلف الــجــهــات، كما خصصت 
ــــدور الـــرعـــايـــة لتقديم  األراضــــــي لـ
الــمــســاعــدة للجهات المعنية، إال 
أنه لم تتم االستجابة لها من قبل 
المجلس األعــلــى لــشــؤون األســرة 
في هــذا الشأن، مبينين استعداد 
الــوزارة لتقديم المساعدة إلنشاء 
مقرات لدور اإليواء، وتحمل جميع 

تكاليفها.
وأوردت اللجنة فــي تقريرها 
أنـــــه بـــعـــد االنـــتـــهـــاء مــــن مــنــاقــشــة 
الجهات المعنية تبين الكثير من 
اإلشكاليات والقضايا التي تستعد 
للوقوف عندها فــي هــذا الصدد، 
والـــتـــي تــؤكــد بمجملها ضـــرورة 
ــلـــة عــلــى  ــعــــات شـــامـ ــراجــ إجــــــــراء مــ

الموضوع، وفقا للتفاصل اآلتية:
ــفــــاءة مــراكــز  - مــــدى كــفــايــة وكــ
ودورات إيـــواء المعنفات، رغــم أن 
المادة 5 من القانون رقم 16 لسنة 
2020 بــشــأن الحماية مــن العنف 
األســري نصت على إنشاء مراكز 
أو دور إيـــــــواء لــضــحــايــا الــعــنــف 
األسري فإنه لم تنشأ أي دار جديدة 
بــاســتــثــنــاء دار واحـــــدة قــديــمــة ال 
 لرأي 

ً
، وفقا

ً
 وال أمنيا

ً
تصلح خدميا

الــجــهــات المعنية، كما أنــهــا غير 
مؤهلة لرعاية المعنفات.

 
ً
وهــذا أمــر تــراه اللجنة قصورا
يحتاج إلى مراجعة وحل سريع، 
فتحسين المركز الحالي أو إنشاء 
دار جديدة تراعي كرامة المعنفة 

 للقانون.
ً
 سليما

ً
يعد تطبيقا

وعن مدى تطبيق القانون رقم 
16 لسنة 2020 بشأن الحماية من 
العنف األسري الحظت اللجنة أنه 
بالرغم من مرور سنتين على نفاد 
القانون رقم 16 لسنة 2020 المشار 
إليه فإنه مـــازال لــم يلق االهتمام 
والعناية الازمة لتنفيذ نصوصه.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

اختتام التدريب الميداني لطالبات الحقوق
ــة الــعــامــة  ــ ــانـ ــ اخـــتـــتـــمـــت األمـ
لمجلس األمة برنامج التدريب 
ــات كــلــيــة  ــبــ ــالــ ــطــ الــــمــــيــــدانــــي لــ
الــحــقــوق فـــي جــامــعــة الــكــويــت 
للفصل الدراسي األول )2022 
- 2023(، بــتــكــريــم الــطــالــبــات 
المتميزات والمدربين وجميع 
العاملين على إنجاح البرنامج 

التدريبي.
وأعــــــــربــــــــت مـــــــديـــــــرة إدارة 
التدريب رنا الغانم عن شكرها 
ــاركــــات فــي  ــمــــشــ لـــلـــطـــالـــبـــات الــ
الــــــــدورة، مــشــيــدة بــالــتــزامــهــن 
ــبــــرنــــامــــج،  وتـــفـــاعـــلـــهـــن مـــــع الــ
والمدربين من األمانة العامة 
الذين قدموا جهدا متميزا من 
خال خبرتهم الطويلة في هذا 
المجال، مؤكدة أن هذا النجاح 
مـــا كـــان ليتحقق لـــوال جــهــود 

إدارة الــتــدريــب الــتــي خططت 
لــــهــــذا الــــبــــرنــــامــــج، ومـــســـاعـــدة 
مــوظــفــي األمـــانـــة مـــن مختلف 

القطاعات.
ــربــــت عـــن شــكــرهــا لكل  وأعــ
الـــقـــطـــاعـــات واإلدارات الــتــي 
ساهمت في إنجاح البرنامج 

الــتــدريــبــي، معتبرة أن تنامي 
أعــــداد الــطــالــبــات الــمــشــاركــات 
فــي البرنامج خير دلــيــل على 
نجاحه، حيث بــدأ باستقبال 
50 طالبة، وصوال إلى استقبال 

154 طالبة.

 عن تعيين القيادات
ً
شعبان يسأل 11 وزيرا

قدم النائب شعيب شعبان 
سؤاال إلى وزير الدولة لشؤون 
مــجــلــس األمــــــة وزيــــــر الـــدولـــة 
لـــشـــؤون اإلســـكـــان والــتــطــويــر 
العمراني عمار العجمي بشأن 
مــوعــد تسليم منطقة جنوب 
سعد العبدالله إلــى أصحاب 
الطلبات اإلسكانية، كما وجه 
ســؤاال مشتركا إلى 11 وزيرا 
بـــشـــأن تــعــيــيــن الـــقـــيـــادات في 

الوزارات والجهات التابعة. 
وفــي ســؤالــه المشترك إلى 
ــال شـــعـــبـــان: بما  ــرا قــ ــ 11 وزيــ
يــخــص الــمــرســوم رقـــم )111( 
لــســنــة 2015 بــتــعــديــل بعض 
أحكام المرسوم الصادر في 4 
أبريل 1979 في شأن الخدمة 

المدنية، ونص المادة رقم )30 
مكررا( من المرسوم المذكور 
أعـــاه هــل تعين قياديين في 

وزارتكم والهيئات التابعة لكم 
بغير ما جاء في نص المادة 
رقــم )30 مكررا( من المرسوم 
المذكور أعــاه وذلــك مــن عام 
ــتــــى تـــــاريـــــخ ورود  2014 حــ

السؤال؟ 
ـــر  ــ ــه إلــــــــى وزيـ ــ ــ ــؤال ــ وفــــــــي ســ
اإلســكــان تــســاءل عــن الموعد 
المقرر لتسليم منطقة جنوب 
سعد العبدالله إلــى أصحاب 
ــة مــن  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ الــــطــــلــــبــــات اإلسـ
الــمــواطــنــيــن، ومــــدى جــاهــزيــة 
الــمــنــطــقــة للتسليم مــن حيث 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة والـــمـــرافـــق 
والــــمــــشــــاريــــع كــــمــــا جـــــــاء فــي 
المخطط اإلسكاني للمنطقة، 
والنسبة المئوية لتشغيلها،.

شعيب شعبان

أمانة المجلس تختتم التدريب

عاشور: تأخر تشكيل الحكومة تبعاته كبيرة
انــتــقــد الــنــائــب صــالــح عـــاشـــور تــأخــيــر الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي، 
 أن ذلك له تبعات كبيرة على الوطن وقضايا المواطنين 

ً
مؤكدا

ومشاكلهم.
وقال عاشور، في تغريدة على حسابه في »تويتر«، إن التأخير 
في تكليف رئيس مجلس الــوزراء ال مبرر له ويؤدي إلى تأخير 
تشكيل الحكومة، وبالتالي عدم القدرة على عقد جلسات مجلس 

األمة. 
وأضاف أن ذلك التأخير يؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين 
وعـــدم إقــــرار الــقــوانــيــن الــتــي تــهــم شــريــحــة كــبــيــرة مــنــه، وهـــو »مــا 
 أن »مــن صــور االلــتــزام بالدستور ومـــواده عدم 

ً
نخشاه«، مــؤكــدا

تأخير التشكيل الحكومي حتى نتمكن من عقد جلسات المجلس 
بعد إجـــازة األعــيــاد الوطنية، وإقـــرار القوانين التي تهدف إلى 

صالح عاشورمصلحة الوطن والمواطنين«.
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ــام لـــأمـــانـــة  ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــيـ ــ أكــــــد األمـ
الــــعــــامــــة لـــــأوقـــــاف بــالــتــكــلــيــف، 
ناصر الحمد، أن مسابقة الكويت 
ــبـــرى لــحــفــظ الــــقــــرآن الــكــريــم  ــكـ الـ
وتــــجــــويــــده تـــعـــد إحــــــــدى صـــور 
الـــعـــطـــاء الــكــويــتــي الــمــتــمــيــز في 
خدمة كتاب الله الكريم، ورعايته 

واالهتمام به.
وقال الحمد في كلمة له خالل 
حفل تكريم الفائزين في مسابقة 
الــكــويــت الــكــبــرى لــحــفــظ الـــقـــرآن 
ــــده الـــخـــامـــســـة  ــــويـ ــــجـ ــم وتـ ــريــ ــكــ الــ
 
ً
والعشرين تحت شعار »25 عاما

رعاية وسمو« مساء أمس األول: 
»تعاقبت أجيال هذا البلد الطيب 
مــن كــل فئاته على اتــبــاع السنن 
ــة، وتــــشــــهــــد صـــحـــائـــف  ــفــ ــريــ ــشــ الــ
التاريخ أن الرعيل األول من رجال 
الكويت ونسائها بذلوا في سبيل 
الــمــحــافــظــة عــلــى الـــذكـــر الحكيم 
لــيــكــون غـــايـــة جـــهـــدهـــم، ونــحــمــد 
الــلــه تــعــالــى أن األحـــفـــاد مــازالــوا 

يسيرون على نهج األجداد«.
وأضــــــــــاف: إنــــــه لــــشــــرف كــبــيــر 
لأمانة العامة، ممثلة بالصندوق 
الوقفي للقرآن الكريم وعلومه، 
أن تكون قائمة على خدمة كتاب 
الله تعالى وحفاظه، وتقديم كل 

ما من شأنه تحقيق هذا الغرض 
الـــشـــريـــف، ورفـــعـــة ديــنــه الــكــريــم، 
 بتنظيم 

ً
تّوج أعمالها سنويا

ُ
وت

هذه المسابقة.
ــــدار  وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه عـــلـــى مـ
ــبــــة، لــتــلــتــقــي  ــتــــعــــاقــ 25 عــــامــــا ُمــ

فـــي رحـــابـــهـــا الـــطـــاهـــرة األجـــيـــال 
ــا 

ً
ــدة مــــن أبـــنـــائـــنـــا، فــتــيــان ــديـ الـــجـ

وفتيات ليتحقق فيهم وبهم قوله 
سبحانه وتعالى }إنا نحن نزلنا 

الذكر وإنا له لحافظون{.
وأكــــد أن هـــذه الــمــســابــقــة تعد 

إحـــــدى صــــور الـــعـــطـــاء الــكــويــتــي 
المتميز في مسيرة خدمة كتاب 
الله الكريم، ورعايته واالهتمام 
به، واالرتقاء بخدمته، والعناية 
بحفاظه، وحثهم على بذل المزيد 

والمزيد.

● أحمد الشمري
اعـــتـــمـــد مــجــلــس إدارة الــهــيــئــة الــعــامــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، في اجتماعه 
الذي ُعقد أمس األول، برئاسة وزير التربية 
وزيـــر التعليم العالي والبحث العلمي د. 
حــمــد الـــعـــدوانـــي، تــرقــيــة 30 عــضــو هيئة 

تدريس في مختلف كليات »التطبيقي«.
وأوضـــح المجلس، فــي بــيــان صحافي، 
أن الترقيات شملت ترقية 16 عضو هيئة 
تدريس من أستاذ مشارك إلى أستاذ، و14 
عضو هيئة تدريس من أستاذ مساعد إلى 

أستاذ مشارك. 
وتـــقـــدم الــمــديــر الـــعـــام لــلــهــيــئــة د. حسن 
الــفــجــام، بالتهنئة والــتــبــريــكــات لأساتذة 

 على ضرورة 
ً
الذين تمت ترقيتهم، مشددا

سعيهم الــدائــم فــي البحث والــدراســة نحو 
تنمية وتطوير العملية التعليمية في كليات 

الهيئة المختلفة.

ــر، أعــلــنــت عـــمـــادة الــقــبــول  مـــن جــانــب آخــ
والــتــســجــيــل فــي »الــتــطــبــيــقــي« تــمــديــد فترة 
التسجيل لجميع الطلبة المستمرين حتى 

األحد المقبل.

نــظــمــت الــجــامــعــة األمــيــركــيــة 
بالكويت اللقاء التنويري للطلبة 
الــمــســتــجــديــن للفصل الــدراســي 
الــثــانــي لــلــعــام الـــدراســـي 2022-
2023، لتعريف الطلبة بالحياة 

الجامعية ومرافق الجامعة.
وأكـــــــــــدت رئــــيــــســــة الـــجـــامـــعـــة 
ــواد أن االلـــتـــحـــاق  ــ ــ ــة عـ ــ ــ د. روضـ
بــالــجــامــعــة يــمــثــل فـــتـــرة جــديــدة 
ــة، يــــجــــب أن  ــبــ ــلــ ــطــ ــاة الــ ــ ــيـ ــ ــــي حـ فــ
يستثمروها في تطوير أنفسهم 

ومجتمعهم.
ودعت د. عواد الطلبة الجدد 
ــاد عــلــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى ضــــــــــرورة االعـ
ــة  ــيـ ــل مـــســـؤولـ ــمــ ــحــ ــفـــــس، وتــ ــ ــنـ ــ الـ
ــم فــــــي هــــــــذه الـــمـــرحـــلـــة  ــهــ ــفــــســ أنــ
الـــجـــديـــدة، إضـــافـــة إلــــى تــكــويــن 
ــات والــــــتــــــعــــــرف عـــلـــى  ــ ــ ــداقـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
زمـــــــالئـــــــهـــــــم، لــــــالســــــتــــــفــــــادة مـــن 
االخــــتــــالف واآلراء الـــمـــتـــعـــددة، 

مبينة أن إدارات الجامعة تفتح 
أبوابها لمساعدة الطلبة ودعمهم 

أكاديميا ونفسيا وشخصيا.
وذكــــــــــــرت عــــمــــيــــدة الـــــشـــــؤون 
الطالبية هال العبدالرزاق أن إدارة 
شـــؤون الطلبة تعمل على منح 
الـــدارســـيـــن الــمــصــادر واألدوات 

الــتــي تعينهم عــلــى الــنــجــاح في 
التجربة الجامعية. 

النوادي الطالبية

فــي المقابل، نظمت الــنــوادي 
الطالبية فــي الجامعة معرضا 

لتعريف زمالئهم بأهدافهم خالل 
أسبوع الترحيب.

وذكــــــــــــــــــــرت رئـــــــيـــــــســـــــة نــــــــــادي 
األنــثــروبــولــوجــيــا الــطــالــبــة لين 
بـــيـــس أن الــــنــــادي يــشــجــع عــلــى 
الــتــنــوع الــثــقــافــي فـــي الــجــامــعــة، 
مبينة أن المعرض يتيح ألعضاء 
الــنــادي الــتــواصــل مــع زمــالئــهــم، 
ومــنــاقــشــة مـــوضـــوعـــات ثــقــافــيــة 
مختلفة، كما يمكن لجميع طلبة 

الجامعة االنضمام إلى النادي.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت رئــيــســة 
النادي اإلعالمي الطالبة فريدة 
شكري إن النادي خــاص بطلبة 
تخصص اإلعالم الذين حصلوا 
على معدل 3 نقاط فأعلى، مبينة 
أن الــنــادي يفتح نــافــذة للطلبة 
على عالم اإلعالم والترفيه، األمر 
الـــذي يساعدهم فــي مستقبلهم 
الــــــوظــــــيــــــفــــــي بــــــعــــــد الــــــتــــــخــــــرج، 

ويشجعهم على الحصول على 
درجات أفضل.

بــدورهــا، أكـــدت رئيسة نــادي 
نــمــوذج محاكاة األمـــم المتحدة 
الطالبة مريم أبو شرخ أن النادي 
ــقـــدم نـــمـــوذجـــا مـــصـــغـــرا لــأمــم  يـ
الــمــتــحــدة، مــوضــحــة أنـــه يــعــرف 
الطلبة بأساليب اتخاذ القرارات، 
وإيــجــاد حلول للمشكالت التي 
تواجههم، وأشارت إلى أن أعضاء 
الـــنـــادي سيتمكنون مــن تمثيل 
الجامعة والكويت ككل في إحدى 

الفعاليات بدبي قريبا.

تستضيف مملكة البحرين، 
األكــاديــمــي والـــمـــدرب العالمي 
المعتمد من الجمعية األميركية 
لمستشاري األعــمــال الصغيرة 
المعتمدين )AASBC( والمؤسس 
والمدير العام لشركة ريجيس 
لالستشارات والتدريب د. هالل 
الهالل، لتقديم ورشــة تدريبية 
بعنوان »آلية اتخاذ القرار بناًء 
على دائرة المعلومات«، االثنين 
المقبل، والــتــي ينظمها صرح 
ــي مـــقـــره،  الـــمـــيـــثـــاق الـــوطـــنـــي فــ
بــالــتــعــاون مـــع وزارة الــتــربــيــة 

والتعليم البحرينية. 
وأعـــرب الــهــالل، فــي تصريح 
صــحــافــي، أمــــس، عـــن ســعــادتــه 
بــالــدعــوة الكريمة التي تلقاها 
مــــن الـــبـــحـــريـــن لـــتـــقـــديـــم ورشــــة 
ــيــــة مـــتـــخـــصـــصـــة لـــدعـــم  ــبــ تــــدريــ
الــمــبــادريــن وأصــحــاب األعــمــال 
وتنمية مــهــاراتــهــم، األمـــر الــذي 
 على تطوير 

ً
ينعكس إيــجــابــيــا

مــشــاريــعــهــم وتــحــســيــن آلـــيـــات 
 
ً
ــاح، مشيرا العمل لتحقيق أربــ
ــــدورة  إلــــى أن الــمــشــاركــة فـــي الـ
ســتــكــون مــتــاحــة لــلــراغــبــيــن من 
خارج البحرين عبر تقنية زووم، 
إضافة إلى الحضور للمشاركين 

من داخل البحرين.

العدد 5264 / الجمعة 17 فبراير 2023م / 26 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●comمحليات ٦

هالل الهالل

تمجيد 
إسهامات 

المتميزين 
 
ً
سعيا

لتحقيق 
إنجازات 

تستفيد منها 
البشرية 

جمعاء

جانب من حضور حفل التكريم

طلبة »النبراس« الفائزون بالمسابقة ورئيسة قسم التربية 
اإلسالمية كوثر رمضان تكريم الفائزين

العدواني خالل اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة »التطبيقي«

جانب من المعرض

جانب من حضور االحتفالية

ولي العهد ومسؤولو »التقدم العلمي« خالل الحفل

مشاركة كويتية في ورشة 
»آلية اتخاذ القرار« بالبحرين

»التعليم العالي«: 
معادلة 1021 

شهادة في يناير

أعلنت وزارة التعليم العالي 
إحــصــائــيــة الــمــعــامــالت المنجزة 
خالل شهر يناير الماضي، التي 
بـــلـــغـــت 1021 مـــعـــامـــلـــة مـــعـــادلـــة 

الشهادات.
وقالت الوزارة، في اإلحصائية 
، وحـــصـــلـــت 

ً
الـــــــصـــــــادرة حـــــديـــــثـــــا

ــريــــدة« عـــلـــى نــســخــة مــنــهــا،  »الــــجــ
إنـــهـــا قـــامـــت بـــحـــل 541 مــشــكــلــة 
تقنية لجميع األنــظــمــة، وقــامــت 
 حول 

ً
بالرد على 1335 استفسارا

التوجيه واإلرشاد.
وأضــــــــافــــــــت أنــــــهــــــا مـــســـتـــمـــرة 
ــة الــــجــــمــــوع الــطــالبــيــة  فــــي خــــدمــ
ــلـــى  ــن والـــــــــــــــــرد عـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ والـ
استفسارتهم، متمنية التوفيق 

والسداد لهم.

»االتصاالت« يختتم 
»واحة التدريب«

ــــي  ــالـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــتــ ــ ــتــ ــ اخــ
لــالتــصــاالت والــمــالحــة »أســبــوع 
واحـــة الــتــدريــب الــســادس« أمــس، 
الذي تنوعت فعالياته لتتضمن 
العديد من المحاضرات العلمية 
والثقافية والدورات التدريبية من 
شأنها تنمية المهارات التدريبية 

والتعليمية للمشاركين فيها. 
وأشاد مدير المعهد م. عباس 
ــمــــاك بـــالـــجـــهـــود الـــمـــبـــذولـــة  الــــســ
مــن الــقــائــمــيــن والــمــنــظــمــيــن لهذا 
األسبوع التي كان لها دور كبير 

في النجاح الذي حققه.

الفاضل يثّمن رعاية ولي العهد 
لحفل جوائز »التقدم العلمي«

أعرب المدير العام لمؤسسة 
ــمـــي، د.  ــلـ ــعـ الــــكــــويــــت لـــلـــتـــقـــدم الـ
خالد الفاضل، عن شكره البالغ 
ــل ســـمـــو ولـــي 

ُّ
وتـــقـــديـــره لــتــفــض

الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل األحــمــد 
رئيس مجلس إدارة المؤسسة 
بــرعــايــة وحــضــور حــفــل جــوائــز 
المؤسسة لعامي 2020 و2021م، 
وجـــائـــزة الــدكــتــور عبدالرحمن 
السميط للتنمية اإلفريقية في 
ي التعليم والصحة، والذي 

َ
مجال

أقيم في قصر بيان العامر.
وثّمن الفاضل عاليا تشريف 
ــه لـــحـــضـــور  ــ ــلـ ــ ـ

ُّ
ــــض ــفـ ــ ــّوه وتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ سـ

حــفــل تــوزيــع جــائــزة المؤسسة 
الــتــقــديــريــة؛ وقـــد حــصــل عليها 
عبداللطيف الحمد، والمرحوم 
بـــإذن الــلــه د. صــالــح العجيري، 
ــْت جــوائــز التميز على  عـ

ِّ
كما ُوز

ا من الحائزين 
ً
ا وباحث 28 عالمـً

ــزة الــــكــــويــــت، والـــتـــي  ــائــ عـــلـــى جــ
ــعــّد مــن أهـــم الــجــوائــز العربية 

ُ
ت

ــزة جـــابـــر  ــ ــائــ ــ ــيــــة، وجــ ــمــ ــيــ ــلــ واإلقــ
األحمد للباحثين الشباب التي 
تــمــنــحــهــا الـــمـــؤســـســـة لــلــعــلــمــاء 
والــبــاحــثــيــن مـــن أبـــنـــاء الــكــويــت 
من حملة الدكتوراة، باإلضافة 
لجائزة د. عبدالرحمن السميط 

للتنمية اإلفريقية.
ــــذه   هـ

ّ
وقـــــــــــال الــــــفــــــاضــــــل: إن

المناسبة فرصة كبرى لالحتفاء 
بالعلماء المتميزين، وتمجيد 
إسهاماتهم العلمية والبحثية 
والــفــكــريــة والــحــضــاريــة، سعًيا 
ــّيـــزة  لــتــحــقــيــق إنــــــجــــــازات ُمـــتـــمـ
تستفيد منها البشرية جمعاء، 
مشيًرا إلى أن المؤسسة تتشّرف 
ــّو ولــــــــي الـــعـــهـــد  ــ ــمـ ــ ــة سـ ــ ــــاسـ ــرئـ ــ بـ
مــجــلــس إدارتــــهــــا، وأنـــهـــا تعمل 
وفق توجيهات سمّوه السامية 
ــا  ــهـ ــدافـ ــة لــتــحــقــيــق أهـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ والـ
المنشودة في تعزيز دور العلم 
والـــعـــلـــمـــاء، وتـــقـــديـــم كـــل الــدعــم 

لإلسهامات الفكرية والعلمية.

»اآلداب« احتفلت بيوم األديب الكويتي

نظم قسم اللغة العربية وآدابــهــا في كلية اآلداب 
بجامعة الكويت احتفالية »يوم األديب الكويتي«، التي 
شهدت تكريم د. خليفة الوقيان، وفاء وتقديرا ألدباء 
الكويت، أمس األول، على المسرح الجنوبي في الكلية 

بمدينة صباح السالم الجامعية.
وأعـــرب مقرر اللجنة الثقافية للفعالية د. أحمد 
الفرج عن سعادة الكلية باالحتفال بالوقيان، مبينا 
أن الكلية اعتادت على تكريم القامات األدبية الرفيعة 
منذ تسعينيات القرن الماضي عبر هذه االحتفالية، 

وأشار إلى أن أول احتفالية أقيمت عام ١٩٩٨.
مــن جــانــبــه، قـــال الــقــائــم بــأعــمــال عميد الكلية د. 

عبدالهادي العجمي إن اختيار الوقيان يعد جزءا من 
رسالة جامعة الكويت في تقديم النماذج، كونه أحد 
الرموز التي أسهمت في رسم حركة الثقافة بالكويت.

من جانبه، ذكر رئيس قسم اللغة العربية وآدابها 
د. عبدالمحسن الطبطبائي أن الــقــســم اعــتــاد منذ 
سنين على تخصيص يــوم مــن أيـــام السنة لتكريم 
أديب كويتي ذي بصمات مشرقة في الساحة األدبية 
والثقافية، تقديرا ووفاء، أطلق عليه اسم يوم األديب 

الكويتي.
وتضمنت االحتفالية عرض فيديو قصير للوقيان، 

وتقديم درع تذكارية له.

»األميركية« نظمت اللقاء التنويري للمستجدين
 لتعريف زمالئهم بأهدافهم

ً
النوادي الطالبية أقامت معرضا

»التطبيقي« يعتمد ترقية 30 عضو هيئة تدريس
تمديد تسجيل الطلبة المستمرين حتى األحد المقبل

»المشروعات الخيرية« يسلم 
24 قارب صيد ألسر في أسوان

أعلن المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، أمس األول، 
تسليم 24 قارب صيد قيمتها 9800 دينار، دعما من جمعية النجاة 
الكويتية لأسر األولى بالرعاية في أسوان، أقصى جنوبي مصر، 

ضمن مبادرة لتمكين تلك الفئة اقتصاديا.
وذكــر المكتب، في بيان، أن ذلــك جــاء خــالل احتفالية حضرها 
سفير الــكــويــت لـــدى مــصــر ومــنــدوبــهــا الــدائــم لـــدى جــامــعــة الـــدول 
العربية غانم الغانم، ووزيرة الهجرة المصرية سها الجندي، ومدير 
المكتب باإلنابة سارة المطيري، والمدير العام لجمعية النجاة د. 

محمد األنصاري.
وأكــد السفير الغانم أن دعم جمعية النجاة، من خالل المكتب 
الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة، يعد رسالة حب وود من 
شعب الــكــويــت إلــى شقيقه الشعب الــمــصــري، وبــمــا يعكس عمق 

العالقات بين البلدين.
من جانبها، أكدت المطيري أن هذا الدعم، الذي تقدمه جمعية 
النجاة لهذا المشروع في قرية »الطويسة« بأسوان، يأتي امتدادا 
لمسيرة الخير الكويتية التي تنفذ بجميع قرى ومراكز محافظات 
مصر، وتأكيدا على متانة العالقات الطيبة والمتميزة التي تجمع 

شعبي البلدين الشقيقين.
بــدورهــا، أعــربــت الــوزيــرة الجندي عــن امتنانها للتعاون بين 
مــؤســســة صــنــاع الــخــيــر للتنمية فـــي مــصــر، والــمــكــتــب الــكــويــتــي 
للمشروعات الخيرية، وجمعية النجاة الكويتية، ومحافظة أسوان، 

لتسليم قوارب صيد لصغار الصيادين.

»أمانة األوقاف«: شرف كبير خدمة كتاب الله وحفاظه
الحمد: مسابقة الكويت الكبرى للقرآن الكريم إحدى صور العطاء المتميز
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مع استعدادنا الستقبال االحتفاالت الوطنية التزال حالة الترقب 
والمتابعة تسيطر على الجميع بانتظار والدة الحكومة الجديدة، وما 
ستسفر عنه من عالقة بين السلطتين خالل المرحلة المقبلة التي تحتاج 
إلى إذابة الجليد وتصفية األجواء ومنع التدخالت التي ساهمت في 
 لتعهدات الطرفين 

ً
إعاقة التعاون وعرقلة آلية العمل المخطط لها وفقا

في البداية.
فتشنج كال الطرفين حــول بعض األمـــور الخالفية جعل التفاؤل 
يتالشى لدى الذين كانوا يأملون أن يحقق دور االنعقاد اإلنجازات، 
ويلبي المطالب الشعبية، ويتجاوز مخلفات الماضي الحاضرة بآثارها 

في تعطيل المشاريع التنموية وغيرها.
والــســؤال الــذي يطرح نفسه في حــال تشكلت الحكومة مع تمسك 
النواب بمطالبهم الشعبية: هل سيتكرر سيناريو االستقالة أم أننا 
سنعود إلى المربع األول، ألن التعاون مفقود واالتفاق شبه غائب مع 
تعنت الطرفين ووجود من يساهم في خلق التوتر والتأزيم بينهما، 

فضال عمن يدس السم بالعسل لمنع أي تفاهم بينهما؟
إن انتظار التشكيل الــــوزاري يجب أن يسبقه تفتيت الترسبات 
واالتفاق على الملفات، حتى ال تجد السلطتان مستقبال نفسهما أمام 
أزمة جديدة وصداع وصراع وتصعيد وتهديد، فقد سئمنا رؤية مشاهد 

، أو تجعل المتابع أكثر انتباها وانجذابا؟
ً
مكررة ولم تطرح جديدا

هل سنبقى ندور في حلقة مفرغة شعارها عناوين نكررها وكلمات 
نرددها وتصريحات يتسابق الجميع عليها، في حين النزال مكانك 
راوح، ولم نتقدم خطوة نحو األمام طالما هناك من يحسدنا على أي 
خطوات إيجابية أو إنجاز، أو أي مطلب شعبي ينفس عن حالة الشارع 
الذي يعاني األمّرين بسبب التوتر والقلق ومتابعة ما ستسفر عنه 
المرحلة المقبلة من تطورات، فضال عن أنه أصبح في حيرة من أمره 

بسبب الصدمات المتوالية من عالقة الحكومة بالمجلس؟
في كل انتخابات نيابية تصبح المسؤولية مضاعفة على الناخب 
وتحميله نتائجها، رغم أنه أدى األمانة ووجه الرسالة بوضوح بعد 
نتائج انتخابية يفترض أن تلبي الطموح، فمن يحاسب من أحبطوا 
آماله وأفسدوا فرحته؟ ولماذا تتحول أي قضية إلى قنبلة موقوتة بين 
السلطتين؟ هل هذه هي الديموقراطية؟ وما دور السلطتين في قبة 

؟
ً
عبدالله السالم؟ وهل أصبح دور المجلس صوريا

الوضع الذي كانت نتائجه شواطئ متالطمة وأعاصير تنتقل بنا 
، لعلنا نجد انفراجة 

ً
 مطلوبا

ً
من دوامــة إلى أخرى باتت دراسته أمــرا

غير متوقعة وابتسامة تستقر على شفاهنا بعد الجفاف الذي نعانيه.
آخر السطر:

مــع كــل هبة ريــح تتطاير األوراق وتتبعثر اآلمـــال وتفسد أخــالق 
بعضهم بحجج واهية وأوهام وأحالم ألننا النزال نسير عكس االتجاه.

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: عودة ولكن 
بأزمة!

 وقلة ساعاته الصحية 
ً
إن الضغوط النفسية واضطراب النوم ليال

تعمل على تــدهــور ملحوظ فــي الصحة عــامــة، فالكثير مــن النساء 
 في منظومة الهرمونات الشخصية عامة، 

ً
والرجال يعانون اضطرابا

فما هذه المنظومة؟
في كل الكائنات الحية هناك جهازان رئيسان يتحكمان في مختلف 
العمليات الحيوية التي تحافظ على توازن الخاليا الحيوية بتغذيتها 
وفعاليتها ألداء األعمال المدرجة عليها كافة، وهما الجهاز العصبي 
والجهاز الهرموني )الغدد الصماء التي تفرز الهرمونات المختلفة( 
عند الجنسين، وتفرز هذه الغدد مواد كيميائية تعرف بالهرمونات، 
وبنسب متفاوتة وتراكيز محددة في الدم حسب الغرض منها، ومنها 
 عند األطفال والكبار، 

ً
هرمون النمو عند األطفال أو هرمون النوم ليال

أو هرمونات التكاثر، وأي اضطراب سيؤدي إلى ضعف في المناعة 
أو تكيس المبايض أو العقم أو السمنة عند الجنسين، كما يؤدي 
إلى اضطراب في المزاج أو ارتفاع السكر في الدم أو سوء الهضم أو 

أمراض أخرى.
وقد حصرت جمعيات الغدد الصماء أسبابا كثيرة تسبب اضطرابا 
 منذ الوالدة، ويالحظ 

ً
في هذه المنظومة الحيوية، منها ما يكون وراثيا

قصور في أعمال الغدد الرئيسة عند استشارة الطبيب، وهذا يستدعي 
المتابعة مع مختص الغدد الصماء، وحاالت االضطراب الناجمة عن 
سوء إدارة الوقت خالل اليوم عند األشخاص البالغين كثير، أو إهمال 
الوالدين لطبيعة نمو أطفالهم الصحيحة وحياتهم الصحية، ومن تلك 
األسباب قلة النوم ليال، ثم تليها الوجبات السريعة والمسبقة التحضير، 
لما فيها من مواد حافظة ومواد محسنة للنكهة، واللحوم منها )األحمر 
واألبيض( المعدلة جينيا، وتختلف حساسيتها من شخص آلخر، 
 عند األطفال أو المراهقين ومن هم في طور النمو، كما أن 

ً
خصوصا

التعرض للتلوث البيئي واإلشعاع والمواد الكيميائية لفترات أثناء 
 وبشكل متكرر، سينجم عنه اضطراب عام.

ً
العمل مثال

 5-8 ساعات من أهــم البنود المساعدة 
ً
يعتبر النوم الــهــادئ ليال

لتنظيم عمل الغدد الصماء المهمة بالجسم، والستقرار إفراز الهرمونات 
بالنسب الطبيعية، ولما يعطيه من هدوء نفسي ويعدل المزاج، ويخفف 
الضغط العصبي والوقاية من األمـــراض والسرطان، كما أن تنظيم 
ساعات الوجبات والرياضة اليومية تعمل على تنظيم إفــراز وعمل 

الهرمونات في الجسم.
ــات كثيرة عــن نتائج الــصــيــام فــي معالجة الجسم  ــ وهــنــاك دراسـ
واألمـــراض منها سالمة الغدد، وتنشيط اإلخصاب عند الجنسين، 
بــاإلضــافــة إلــى معالجة السكر واضــطــراب الــغــدة الــدرقــيــة واألعــمــال 
 
ً
الحيوية التابعة لها، كما أن شرب الماء الكافي والقلوي منه )مثال
عصير نصف ليمونة لكل لتر ماء( له األهمية نفسها في المحافظة 
على الوزن الطبيعي، والتخلص من آالم الجسم المختلفة والمحافظة 

على الصحة عامة.

»الكويت بجانبكم« اسم حملة المساعدة المالية المقدمة من بلدنا 
العظيم بعطاياه وخيره الجزيل لضحايا كارثة زلزال تركيا وسورية 
قبيل أيام، هذا الزلزال الذي خلف آالف الضحايا والجرحى والدمار 
، فالمشاهد 

ً
الكبير الذي ألحقه بمناطق كاملة فمسحها وأصبحت ترابا

 على أنــاس توفاهم الله، 
ً
، وتمأل قلوبنا حزنا

ً
مؤلمة ومخيفة جــدا

وآخرين مــازال بعضهم تحت األنقاض وال يعلم مصيرهم إال الله، 
ونحتسبهم من الشهداء.

 وجماعات، للتبرع 
ً
، أفـــرادا

ً
 وصــغــارا

ً
 كبارا

ً
 وقد تسابقنا جميعا

ــة، ولله الحمد، سباقون إلــى مساعدة 
ّ
والــمــســاعــدة، فنحن دون مــن

اآلخرين، حتى أننا خارج المنافسة مع أي دولة أخرى في حبنا للخير 
ومساعدة الفقراء والمنكوبين والمستضعفين في األرض، فقد تعودنا 
من صغرنا على هذه العادة الحسنة والسعي إليها دائما، وهذا ما 
تعلمناه من حكامنا وقادتنا وعلى رأسهم المغفور له الشيخ، صباح 

األحمد، رحمه الله، قائد العمل اإلنساني وأمير الرحمة.
 فوفرة المال اختبار من الله تعالى ألصحابه في كيفية استغالل 
 معنا وحارسنا لما نقدمه 

ً
خيراته الكثيرة، ونسأل الله أن يبقى دائما

من خيرات لآلخرين، فخالل يوم واحد استطعنا نحن- الكويتيين 
وجمعياتنا ومبراتنا ومؤسساتنا ورجاالتنا والناس جميعا- جمع 
مــا يزيد على 20 مليون ديــنــار، باسم الكويت وجميع الكويتيين 

لضحايا هذا الزلزال.
أعان الله المصابين على مصابهم الجلل، وكلنا ثقة في مبراتنا 
الخيرية وحكومتنا ورعايتها لهذه الحملة التي ستصل إن شاء الله 
إلى هؤالء المنكوبين وأسرهم، وتعينهم على ما حدث في بالدهم، 

وحمى الله بالدنا وجميع بالد المسلمين من كل سوء.

الكويت بجانبكم

بشاير يعقوب  الحمادي 

ــبــــل الـــمـــســـاهـــمـــة فــي  غــــــــــادرت الــــكــــويــــت قــ
االنتخابات األخيرة بيوم واحد )28 سبتمبر(، 
ــــراض  ألنـــنـــي مــقــتــنــع بــــأال أمــــل فـــي عــــالج األمـ
السياسية للناخبين الكويتيين، حتى صار 
شفاؤهم منها »بين يوم وليلة« أو »بضغطة 
، ويبدو أن »شريم لم يسعفه النفخ«، 

ً
زر« صعبا

ــيـــارات الــنــاخــبــيــن،  ــتـ ــوءة اخـ ــ ولـــهـــذا كـــانـــت سـ
 مشبعين بالطائفية ومعتقين 

ً
فاختاروا نوابا

بالقبلية ومتدثرين بالتطرف الديني، وحتى 
الــقــبــيــضــة عــــــــادوا إلـــــى الـــبـــرلـــمـــان، فــصــحــت 
توقعاتي بصعوبة التغيير قبل وقــوع فأس 
المصالح الشخصية برأس المصلحة العامة. 
الغريب أن الكويتيين »الحقيقيين« كانوا 
يطلقون الصيحات، بطريقة الثورات، مطالبين 
، واستجابت 

ً
بتغيير البرلمان والحكومة معا

القيادة السياسية لهذه المطالب، لكي يفتح 
الكويتيون صفحة سياسية جديدة ويتغيروا 
 من هذا 

ً
، إال أن شيئا

ً
بمقدار 180 درجة مثال

القبيل لم يحدث، فلم يتغير كل الــنــواب ولم 
يتبدل كل الوزراء. 

ــورات اعـــــتـــــاد الـــــنـــــاس أن  ــ ــ ــثـ ــ ــ عــــنــــد قــــيــــام الـ
يــتــخــلــصــوا مـــن الـــحـــرس الــقــديــم بــأكــمــلــه من 
الوزراء والنواب الموالين للحكومة والبرلمان 
الــســابــقــيــن الــمــقــلــوعــيــن، لــيــأتــوا بشخصيات 
جديدة، إال أن ثورة الكويتيين على الحكومة 

والبرلمان أكدت أننا »ال طبنا وال غدا الشر«، 
وأضــعــنــا »فــرصــة تصحيح مــســار المشاركة 
الوطنية«، وكأن مقولة »بقاء الحال من المحال« 
ليست من مفردات الكويتيين، وال عالقة لها 
بــمــا يــجــري عــلــى الــســاحــة الــكــويــتــيــة، لتكون 
ات أخـــرى ثقيلة  ــراء ــ للقيادة السياسية، »إجـ
، ليحق علينا القول 

ً
الوقع والحدث« مستقبال

»خبز خبزتيه يا الرفلة إكليه«.
 وال أدري لــمــاذا يشكو الــكــويــتــيــون ســوء 
أحوالهم السياسية واالقتصادية وهم السبب 
الرئيس في ما آلت إليه أوضاعهم التي فاضت 
بــالــفــســاد، ألنــنــي أعـــرف أن »طــقــاق روحـــه ما 
يصيح«، فعندما يكون الكويتيون هم السبب 
في تفاقم مشاكلهم السياسية واالقتصادية 
ــم، حــيــنــهــا ال  ــيـــرهـ والـــمـــعـــيـــشـــيـــة، وال أحـــــد غـ
يحق ألي منهم أن يشكو الــحــال، فهم الذين 
لم يحسنوا اختيار الــنــواب، ألنهم يتفننون 
عبر النواب باالستيالء على حقوق اآلخرين 
»بالواسطة«، بسبب القبيلة أو الطائفة أو المال 
السياسي، ثم بعد كل هذه البالوي االجتماعية 
والسياسية نصيح الويل من نتائج كارثية 

سيئة الختيارنا السيئ. 
كل هذه األمور لخبطت أفكارنا حتى أتت 
كاللهب على مثلنا العليا الــتــي نفاخر بها 
ــبـــوق... ال  ــان عــلــّي الــقــول »ال تـ كـــتـــراث، فــهــل كـ

تخاف«، كالقلة الباقية من الشرفاء المعرضين 
لالنقراض؟ أو هي »بوق... ال تخاف«، كأولئك 
ــوا وجــــوهــــهــــم بــــالــــبــــول، ألنـــهـــم  ــــن غـــســـلـ ــذيـ ــ الـ
يــخــتــلــطــون بــالــنــاس وال يـــبـــالـــون، كــأنــهــم لم 
يرتكبوا خطيئة في حق الوطن والمواطنين؟
 ما استغربته أثناء كتابة هذه المقالة أن 
 من األمثلة الكويتية انهمرت على أفكاري 

ً
سيال

كالمطر، أكدت، لي على األقل، أن تراثنا يفيض 
بما يناسب أفعال فاسدين مألوا دنيانا، حتى 
فــي الــزمــن الجميل، فــصــار الــصــادق واألمــيــن 

والشريف والمخلص عملة نادرة بيننا. 
فسألت نفسي: من أين اقتبس الكويتيون 
»رزق القطاوة على الخامالت«، أو »إذا شبع 
الــحــمــار نــهــق«، أو »قــطــو وطــقــيــتــه بمصير«، 
أو »مــــال عــمــك ال يــهــمــك«، أو »مـــخـــروش طــاح 
بكروش«، أو »ما يمدح السوق إال من ربح فيه«، 
أو »الــذيــب ما يهرول عبث«؟ فكيف ترسخت 
هذه األمثال في التراث الخليجي قبل عشرات 
السنين، لو لم يكن هناك سيئون وفاسدون 
ــرة اإلنـــــســـــان الــطــبــيــعــيــة؟  ــطـ ــفـ ومـــخـــالـــفـــون لـ
فاقتنعت بأن ما نعانيه اليوم من فساد ليس 
صنيعة اللحظة، ولم يأتنا به غير الكويتيين، 
فتساءلت: هل يعقل أن يكون الفساد جينات 
متوارثة ال سمح الله؟ ألهذا السبب منع العمل 

بالبصمة الوراثية؟

ــــرف لـــمـــاذا يــصــر بــعــض الـــنـــاس على  ال أعـ
أن ســبــب مــشــاكــلــنــا وتــخــلــفــنــا هـــو الــدســتــور 
والبرلمان، أي الديموقراطية التي كانت وال 

تزال أهم ركائز استقرارنا.
بعد مقالي األخير ناقشني صديق لي من 
مواطني دول مجلس التعاون حول حقيقة ما 
يحدث لنا، فقال: كنا نعتقد أن سبب تطوركم 
عنا فــي السابق هــو المشاركة الشعبية عبر 
اختيار نواب يمثلون األمة يشرعون ويراقبون 
ويــحــاســبــون، وكــنــا نحلم بمثل هـــذا اإلنــجــاز 
الــفــريــد، لــكــن مـــع الـــوقـــت بـــات الــشــك ينتابنا، 
خصوصا بعد أن شاهدنا تفوقنا عليكم في 
ما حققناه من تطور في الخدمات والتنمية 
 
ً
ــا، فـــي حــيــن أنـــتـــم تــعــيــشــون صـــراعـــا ــيـــرهـ وغـ
 وعــدم استقرار وفساد بات الجميع 

ً
سياسيا

يعرفه بسبب ديموقراطيتكم ودستوركم.
 حتى في 

ً
 هذا االنطباع أصبح منتشرا

ً
طبعا

مجتمعنا الكويتي، وهو برأيي انطباع مغلوط 
وفهم ضيق لما يحدث على الساحة السياسية 
في الكويت، فال يمكن لديموقراطية أن تعوق 
التطور والتقدم، وال يمكن لبرلمان منتخب من 

األمة أن يعوق الخدمات والتنمية.

ــار وعــقــول  ــكـ مشكلتنا بــاخــتــصــار فـــي األفـ
الشخوص المكلفة بـــإدارة الــدولــة، وفــي نفوذ 
قوى الفساد التي لها النصيب األكبر في كل 
هذا، لقوة نفوذها وسيطرتها على مراكز القرار، 
ــداوة مستحكمة وقــديــمــة ضد  ــ وألن هــنــاك عـ
الديموقراطية والدستور والحريات، فتوافقت 
كل تلك األطــراف لتدمير العمل الديموقراطي 
وإيهام الناس بأنه العائق والسبب في التخلف 
والتراجع عن بقية دول المنطقة، وأن مجلس 

األمة أحد أسباب تعطيل التنمية. 
والــحــقــيــقــة أن الــديــمــوقــراطــيــة بمفهومها 
العام تعتبر من أساسيات التنمية المستدامة، 
وهذا ليس دفاعا عن مجلس األمة الذي نعتقد 
أنــه ساهم بطريقة أو بــأخــرى فــي هــذا العبث 
السياسي الــذي نعيشه، ولكن ال يمكن بحال 
من األحوال أن نحمل الديموقراطية والدستور 
مسؤولية هذا األمر، خصوصا أن الجميع قد 
أدرك أن أعداء الديموقراطية والدستور هم من 
أفــســدوا، وهــم من ساهموا في إيصال بعض 
الــفــاســديــن حتى يــكــفــروا الــمــواطــن بدستوره 
 
ً
وديــمــوقــراطــيــتــه، ولـــو عــدنــا إلـــى الــــوراء قليال
لوجدنا أننا الدولة الوحيدة المتقدمة في كل 

المجاالت بسبب ديموقراطيتنا والحريات التي 
نتمتع بها، األمــر الــذي يؤكد أن فشل مسيرة 
التنمية المستدامة سببه سوء اإلدارة وتحالف 
أعـــداء الديموقراطية والــدســتــور مــع أصحاب 
ــال لــهــدم الــنــظــام الــدســتــوري  ــمـ الــمــصــالــح والـ
والديموقراطي، وإيــهــام العامة عبر أدواتــهــم 
بأنهما سبب تخلفنا وفشلنا في التطور، بل 
يحاولون تصوير التطور في الدول الشمولية 
لعدم وجود برلمان لها أو نظام ديموقراطي 

يحاسبها ويراقبها.
يعني بالعربي المشرمح:

ــن يــعــتــقــد أن الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة والـــنـــظـــام  مــ
الــدســتــوري سبب فيما نحن فيه فحتما هو 
غــيــر مــــدرك وال يــفــقــه حــتــى أبــجــديــات العمل 
السياسي، أو أنــه عنصر مــن عناصر القوى 
المعادية للنظام الديموقراطي والدستوري، 
والــتــي تسببت فــي عــرقــلــة الــتــنــمــيــة، وتدمير 
الــعــمــل الــســيــاســي، وخــلــق فــوضــى سياسية 
إليهام الناس بأن الديموقراطية عائق للتطور، 
والدستور سد للتقدم، والبرلمان سبب للتخلف 
والتراجع، ليتسنى لهم العبث بمقدرات األمة 
واالستيالء عليها وتنمية مصالحهم ونفوذهم.

من الحلول المطروحة ألزمــة عجز الموازنة لم ُيطرح حل جذري 
ناجع، فبعضهم كالنائب عبدالكريم الكندري طرح زيادة المصروفات 
وبــاألخــص بند الــرواتــب واألجـــور ألنــه ليس فــي الــمــقــدور إجـــراء أي 
تخفيض على الــرواتــب كونها حتمية الــصــرف، وبعضهم كالنائب 
عبدالله المضف والنائب السابق عبدالوهاب البابطين في محاضرته 
األخيرة طرحا فكرة زيادة اإليرادات عبر تصنيع مشتقات النفط وعدم 
بيعه كمادة خام مما يضاعف سعر برميل النفط، وبعضهم طرح زيادة 
إيــرادات الدولة عبر استثمار أمالك الدولة بإعادة تسعيرها وإنهاء 
الوضع الراهن القائم على مفهوم منح أراضيها ألشخاص يقدمون 

لها إيجارات بمئات الفلوس ويؤجرونها بعشرات الدنانير.
ــة وقـــصـــورهـــا ألن هــذه  ــمـــوازنـ ــذا ال يــحــل عــجــز الـ ــا أن هــ ــنـ فـــي رأيـ
المقترحات توفر مسكنات وقتية في أحسن األحوال فقط، وال تتواكب 
ة الحالية 

َّ
مع حقائق نمو المصروفات التي تفرضها المعادلة الُمختل

التي تقوم على عناصر وأســس مشوهة تمثلها الــرواتــب والــدعــوم 
المتضخمة، 80% منها نتيجة قيام الحكومة بإدارة القطاع اإلنتاجي 
من تعليم وصحة وكهرباء وماء وموانئ واتصاالت وبريد ومواصالت 
ومطار... إلخ. إضافة لذلك التوظيف السياسي والترضيات والرشوة 
التي أصابت قطاع التوظيف بــورم البطالة المقنعة البالغة %80، 
وثالثة األثافي إعفاء القطاع الخاص من مسؤولية التوظيف اإللزامي 
للعمالة الوطنية وتضخيم العمالة األجنبية ونكوص العمالة الوطنية 
إلى وظائف حكومية مريحة وبأجور أحيانا تفوق أو تساوي أجور 

القطاع الخاص!! 
 هنا تكمن األزمة، وهنا نجد مقترحات النواب والخبراء تروغ 

ً
إذا

عنها تحت رهاب الناخبين الذين ينعمون بوظائف مريحة ذات أجور 
عالية أو تحت ضغوط التجار الذين يعيشون في فردوس اإلعفاء من 
الضرائب واإلعفاء من التوظيف القسري )التكويت( للعمالة الوطنية 

ودفع أجور عادلة نظير استغالل أمالك الدولة.
لقد وصل بند مصروفات المرتبات واألجور إلى 13 مليار دينار 
ويزيد كل سنة نصف مليار وفق مخرجات التعليم، مما يعني عجز 
الدولة بعد سنوات عن توفير وظائف ودفع المرتبات، هذا إذا ضمنا 

أن أســعــار النفط ستستقر، إذ سترتفع الــمــوازنــة سنة 2035 إلــى 39 
مليار ديــنــار، وأقــصــى مــا يتحصل مــن إيــــرادات نفطية وغير نفطية 
يبلغ 19 مليار كما أوردها النائب السابق عبدالوهاب البابطين في 
محاضرته، فما البرامج واالستعدادات لدى الحكومة لمواجهة هذا 
الــمــأزق والــوضــع الكارثي علما أن الفاصل الزمني بيننا وبين عام 

2035 عبارة عن 12 سنة؟
سابق الحكومة الزمن وتبدأ بتصفية القطاع العام 

ُ
الحل في أن ت

وتبقي فقط على قطاع األمــن والــعــدل والمالية والــشــؤون والتجارة 
بعد ترشيقها وحوكمتها ونفض البطالة المقنعة عنها، هذا جانب 
والجانب اآلخر فرض التكويت لهضم العمالة الفائضة نتيجة البطالة 
المقنعة بعد الخصخصة، علما أن هناك قطاعات ستتحول إلى مصادر 
لإليرادات بدل الخسائر كقطاع الكهرباء والماء والبريد والمواصالت 

واالتصاالت والموانئ والمطار وغيرها.
الدولة تقدم 600 دينار كدعم بطالة للموظفين وتقدم الدعوم بصورة 
نقدية 1000 دينار سنويا بواقع 83 دينارا شهريا لكل مواطن، بند 
الدعوم سينخفض الى مليار ونصف بعد أن كان أربعة مليارات، وبند 
 إذا أخذنا في االعتبار 

ً
الرواتب سينقص إلى 5 مليارات بدل 13 مليارا

رواتب الجهات التي لن تخصخص.
فـــإذا أضفنا تــوزيــع 25% مــن صــافــي أربـــاح الصناديق السيادية 
سنويا على المواطنين والتي ستبلغ كأقل تقدير مليارا ونصف المليار 
فالمواطن سيظل في مستوى مقبول من الرفاهية، فلو كان راتبه في 
 وله ثالثة أوالد فإن راتبه سيصل إلى 1614 

ً
القطاع الخاص 350 دينارا

مع تسلم زوجته 166 كدعم، ونصيبها من صندوق جابر، باإلضافة 
لتأمين صحي لكل مواطن بألف دينار ودفع رسوم المدارس للمواطنين 
حسب كل مرحلة وحل األزمة اإلسكانية بباقات دعم إسكاني كالمملكة 
العربية السعودية ولكن بدعم اقــتــراض مبلغ 70 ألــف ديــنــار لشراء 
 للبنك الُمقِرض 

ً
السكن، تدفع الحكومة قيمة إجمالي فوائد القرض فورا

والمواطن يدفع 70 ألف دينار باألقساط على فترة تمتد 30 سنة.
هذا جزء من الحل الشامل الذي اقترحناه في مقاالتنا أردنا به أن 

نعالج خلل الموازنة.

هــنــاك مـــن اعــتــبــر أن الــصــداقــة شـــيء مــســتــحــيــل، وصــنــفــهــا ضمن 
الخرافات، حتى أنهم يقولون في األمثال إن المستحيالت ثالثة: الغول 
ُء 

َّ
ِخال

َ ْ
والعنقاء والخل الوفي! وهذا تصور مبالغ فيه، فالله يقول: »األ

«. )الزخرف: 67(، وهذا يعني 
َ
ِقين

َّ
ُمت

ْ
 ال

َّ
ُهْم ِلَبْعٍض َعُدوٌّ ِإال

ُ
َيْوَمِئٍذ َبْعض

أن هناك أخالء أوفياء في الدنيا، لكن قد يخطئ بعض الناس بوضع 
ى 

َ
ت

َ
وفائه في غير موضعه، ثم يتحّسر عندما يشاهد الحقيقة، »َياَوْيل

ِليال«، )الــفــرقــان: 28(، وأمــا الصداقة األكمل 
َ

ــا خ
ً
ــالن

ُ
 ف

ْ
ــِخــذ

َّ
ت

َ
ــْم أ

َ
ِني ل

َ
ْيت

َ
ل

واألرقى فهي صداقة األتقياء، الذين بنوا عالقتهم على أسس ربانية 
راسخة ال تتزعزع حتى قيام الساعة.

في سن المراهقة كنا نظن أن كل جلسائنا أصبحوا أصدقاءنا لزاما 
مع العشرة! وهــذا تصور طفولي وبـــريء، فالشخص الــذي نجالسه 
يوميا يكون جليسنا، أو أنيسنا الذي نستأنس بقربه والحديث معه، 
أو صاحبنا الذي يصاحبنا في اهتماماتنا وميولنا، أو رفيقنا الذي 
يرافقنا في الحل والترحال ويعيننا ونعينه، أو زميلنا الذي تجمعنا 
به الدراسة أو الوظيفة أو الهواية، وقد تضعف هذه العالقة أو تنتهي 
بانتهاء هذه الظروف، فمن األجدر لنا أن نفهم هذه العالقات جيدا، 
وال نتوقع الــمــزيــد، حتى ال نصاب بخيبة أمــل، فقد كــان الــعــرب في 
السابق يطلقون أوصافا دقيقة لجلسائهم، ويعطون الوصف المناسب 
لــلــعــالقــة، فــكــانــوا يــســمــون مــن ســامــرك فــي الــحــديــث لــيــال »الــســمــيــر«، 
ِلــفــوه، وسقطت منهم الكلفة »األلــيــف«، وأما 

َ
ِلفهم وأ

َ
ويسمون الــذي أ

المسامر والصاحب بالشراب فيسمى »النديم«! وأما »العشير« فهو 
من طالت عشرته وزادت معرفته، لذلك سمي الزوج بالعشير، وليس 
 »فليس كل البيوت 

ً
 أو أنيسا

ً
بالضرورة أن يكون كل عشير حبيبا

تبنى على الحب«.
إن أغلب هذه األوصاف هي عالقات للتآلف واالستئناس، وليست 

الصداقة بمعناها العميق.
إن الصداقة باختصار هي صدق المعاملة، والصديق هو من صدقك 
القول وأخلص لك ِبوّده، وهو الذي يعتز بك، ويفرح لتقدمك، ويحزن 
رك، بقلب صادق، وهو الذي يتمنى لك الخير كما يتمناه لنفسه، 

ّ
لتعث

ويشعر بالمسؤولية تجاهك، ويؤثرك على نفسه، وهو الذي يلتمس 
لك العذر، ويحمي ظهرك في غيابك، فالصداقة تعني الصدق بالقول 

والفعل والمشاعر.
فمن كان ملتزما معك بكل هذه االخالقيات فهو صديقك الصدوق 

 اللقاء.
ّ
وسندك، حتى إن بعدت المسافة، وعز

الصداقة مسؤولية ثقيلة، ال يقدر أغلب الناس على حملها، فلذلك 
استأنس بمعارفك وزمــالئــك، وكــن أصــدق صديق ما استطعت، وال 

حّمل »السمير« أكثر من طاقته.
ُ
ت

يــقــول أحــدهــم، لــو كــانــت الــصــداقــة تحسب بمعرفة أســمــاء الناس 
وأطــبــاعــهــم، وبــالــمــؤانــســة والــمــجــالــســة الــيــومــيــة، وتـــبـــادل الـــزيـــارات 

والضحكات لكنت »بنك األصدقاء«.

بقايا خيال: »بوق... وال تخاف!!!«

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

د. محمد عبدالرحمن العقيل 

بنك األصدقاء

مــضــيــق الــبــوســفــور يــفــصــل بــيــن الــطــرفــيــن الــقــاريــيــن األوروبــــي 
واآلسيوي للقسطنطينية القديمة إسطنبول الحالية، فهو مضيق 
اعــتــبــر عــلــى مـــر الـــتـــاريـــخ وتــغــّيــر الـــحـــضـــارات الـــشـــريـــان الــحــيــوي 
الـــذي قــامــت على طرفيه اإلمــبــراطــوريــات الــتــي حكمت الــعــالــم، من 
اإلمبراطورية الرومانية مرورا باإلمبراطورية البيزنطية وانتهاء 

بالسلطنة العثمانية.
يمتد هذا المضيق أو الممر المائي الطبيعي لمسافة 30كم رابطا 
البحر األسود ببحر مرمرة ثم البحر األبيض المتوسط، وبعرض 
يتراوح بين 0.6كم و3كم، وبعمق يصل حتى 110م، دارت حول هذا 
المضيق الكثير من األساطير التي ترويها اآلثار القائمة لحضارات 

أمم سكنت هذه المنطقة منذ آالف السنين، سادت ثم بادت.
اكتسب مضيق البسفور أهميته، رغم التيارات المائية الشديدة 
والمتقلبة، ألنه المخرج الوحيد لروسيا ودول شمال آسيا المطلة 
على البحر األسود إلى البحر األبيض المتوسط، فهو ممر يومي 
لـ3 ماليين برميل نفط روسي وأذربيجاني وكازاخستاني، إضافة 
الى أنه معبر حركة السفن التجارية والعسكرية القادمة من دول 
 بــعــد مضيق 

ً
ـــود، فــهــو ثــانــي أكــثــر الــمــضــايــق ازدحـــامـــا الــبــحــر األسـ

دوفر البريطاني، وهناك مقارنة قديمة ونــادرة أعلنت سنة 2019 
تبين أن السفن التي عبرت المضيق بلغت 53 ألف سفينة مدنية 
وعسكرية، مقارنة بـ17 ألف سفينة عبرت قناة السويس، و12 ألف 

سفينة عبرت قناة بنما.
إال أن أهمية الموقع الجغرافي الذي يتميز به البوسفور، وبسبب 
رض 

ُ
األحداث والحروب التي مرت على تلك المنطقة تحديدا، فقد تم ف

سنة 1923 توقيع معاهدة لوزان على تركيا، تبعتها معاهدة مونترو 
 
ً
 مائيا

ً
سنة 1936 لتنظيم عملية المالحة البحرية فيه، واعتباره ممرا

، أي ليس هناك مكسب مالي لتركيا مــن ذلــك الممر، لكنها 
ً
دولــيــا

معاهدة تتجدد كل 20 سنة من دون تعديل، ويبدو أن هذا التجديد 
بدأ اعتبارا من 1923، ونحن اآلن في سنة 2023، وهو موعد التجديد 
المتوقع أن يكون األخير في عهد الرئيس إردوغـــان، فهل يتحقق 
في هذه السنة الحلم التركي؟ وهل ستستطيع تركيا فرض رسوم 
عبور لتلك القناة االستراتيجية، فتبدأ الخزينة التركية باستعادة 
عافيتها؟ األيام القادمة ستكشف كل شيء، أم أنه سيستعاض عنها 

بقناة موازية؟
فهناك رؤيـــة تركية لسنة 2023 لــمــشــروع استراتيجي عمالق 
إلنشاء قناة إسطنبول بتكلفة 25 مليار دوالر لتكون موازية لمضيق 
البسفور لتخفف حدة الضغط على المالحة البحرية فيه، فيخصص 
هذا المضيق للرحالت البحرية السياحية وسفن السفر البحري فقط، 

وتحويل قناة إسطنبول المائية الى الممر التجاري،
فالقناة الجديدة ستكون تحت سيطرة تركيا الكاملة بال قيود وال 
معاهدات، مما سيمكنها من فرض رسومها وقيودها وضوابطها 

الخاصة بها.

ليس بالضرورة أن ما يسعد غيرك يسعدك، وأن ما ينفع غيرك 
ينفعك، وأن مــا يشقي غيرك يشقيك، وأن مــا يضر غيرك يضرك، 
وأن ما يعجب غيرك يعجبك، وأن تتفوق على الجميع، وأن تتقن 
ما يحبه غيرك، تعامل مع نفسك على أنــك أنــت وال تتعامل معها 

على أنك هذا وذاك.
قيل »من راقب الناس مات هما«، فعش حياتك وال تغتر بالنماذج 
 الــتــوافــه مــمــن يــتــظــاهــرون بالنعيم 

ً
الــتــي تــراهــا حــولــك، خــصــوصــا

والسعادة والفرح والهناء والطمأنينة والسكينة، فهؤالء يعانون، 
لكنهم يتظاهرون، وهنا أتكلم عن توافه السوشيال ميديا، نعم هم 
توافه السوشيال ميديا، فال تكن لهم متابعا، ولسخافاتهم مشاهدا، 

ولتصرفاتهم مراقبا.
عــش حــيــاتــك، واســتــمــتــع بــأوقــاتــك مــع أحــبــابــك، واجــعــل جميع 
حركاتك ودعواتك فيما يقربك من المالك، حتى ال تقع في المهالك، 
 يعود عليك نفعها في 

ً
واعلم أن حياتك تبع ألفكارك، فإن كانت أفكارا

دين أو دنيا فحياتك طيبة سعيدة، وإال فاألمر معكوس.
السعادة الحقيقية تكمن في نفس اإلنسان، فهي شعور داخلي 
ال مظهر خارجي، فمن جعل أفكاره بما يعود عليه بالنفع انعكس 
ذلك على حاله، قال ابن الجوزي »إن النفس إذا أطمعت طمعت، وإذا 
أقنعت باليسير قنعت، فــإذا أردت صالحها فاحبس لسانها عن 
فضول كالمها، وغض طرفها عن محرم نظراتها، وكف كفها عن 
مــؤذي شهواتها، إن شئت أن تسعى لها فــي نجاتها«، فعليك أن 
تجتهد في حصر ذهنك، وتركيز فكرك، فيما يقربه من ربك، قال ابن 

تيمية »نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل«.
لكن مــن الــضــرورة أن ترضي ربــك، وتبر والــديــك، وتتبع نبيك، 
وتــؤدي فرضك، وتخلص لوطنك، وتنصر إخوتك، وتتبرع بمالك 
وتحسن لغيرك، وتؤدي مسؤوليتك، وترعى أسرتك، وتربي نشأك، 
وتصون أمانتك، وتحمي ظهرك، وتتشبث بحقك، وتصدق بقولك، 
وتتقن عملك، وتبر بقسمك، وتعدل بحكمك، وتسدد دينك، وتحب 

إخوتك، وتستغل وقتك، وتنصر دينك.

هو مــرض عضال، يتمكن من الوظائف الحسية بالجسم فيفقد 
الشعور بــاآلخــريــن، ليصبح الــمــرء منساقا بتعجرفه دونــمــا تحكم، 
ويــصــعــب الــتــنــبــؤ بـــه مــبــكــرا، حــتــى إن خــــاض الــمــريــض فــحــوصــات 
شاملة ودورية، ألن المصطلح بأكمله جاء من اسم أسطورة يونانية 
 جدا، فأغرم بنفسه عندما رأى انعكاس 

ً
»نركسوس« الذي كان وسيما

 نفسه حتى مات!
ً
وجهه على سطح البركة، فأفنى حياته عاشقا

 النرجسية اعــتــالل سلوكي بــات ظــاهــرة عند الكثير مــن الناس، 
يتضخم فيه شعور الشخص بأهميته وتتولد لديه حاجة ماسة ليكون 

موضع اإلعجاب عند الجميع ومحور الكون! 
، ألنها في كثير من األحيان 

ً
وأرى أنه من أخطر األمــراض شيوعا

معدية بطريقة تهدمك وتدمرك دون أن يعرف أحد دواًء لعالجك عدا 
الكف عن مجالسة نرجسي مريض! فأولئك يستمدون قوتهم وطاقتهم 
 
ً
من خالل إذاللك ودفعك لهاوية الشعور بالذنب دون أن تقترف وزرا

أصال، ويؤمنون أنهم مميزون وفوق العباد في األرض، حتى إن كان 
ما يفعلونه ال يتعدى سقف التباهي والغرور!

فهم كثيرو النقد والمالحظات وال يثنون على عملك وال يلفتهم أي 
مجهود تقوم به، ألن عقولهم مبرمجة على إعطاء األوامــر والتحّكم 
باآلخرين، والطامة تكمن عندما يكون أحد أقربائك كذلك، أو شريك 
حياتك، ستكون صحوتك مكلفة جــدا، فغالبا ال يستوعب ضحايا 

النرجسيين حالتهم إال بعد خسارات كبيرة وباهظة!
 نرجسيا قريبا ال يعرفه إال من هم في بؤرته، أما الغرباء فيبدو 

ُ
أعرف

»األرملة السوداء«، وهي العنكبوت  لهم وديعا جدا وحكيما! يذكرني بـ
السامة الماكرة، التي تستعرض فنونها أمام الذكر لتنال قلبه، وما إن 

ميته بل تأكله! 
ُ
يدنو منها وتقضي مصلحتها حتى تنقض عليه وت

فالنرجسي الموبوء يرى نفسه أحق بكل شيء من غيره، وهو معجب 
بذاته لدرجة يفقد معها الشعور بالذنب واإلحساس باآلخرين، فهو 
المرض الوحيد الــذي ال تفيد معه الكلمة الطيبة، وال المديح ألنها 

ستكون كالجرعة التي تزيد بشاعته وقبحه! 
لكل مــن يعاني مــع معتل فيه هــذا الــمــرض نــقــول: اتــركــه يصارع 
سوءه وحده أيا كانت عالقتك وصلتك به، فأولئك ال ينفع معهم سوى 
»التهميش« والتجاهل التام، فالحياة أجمل من أن نتورط بُسم ال يطيب 

إال بعد امتصاص كامل عافيتنا.

النرجسية المقيتة

تهاني الرفاعي

ضبط االضطراب الهرموني

د. روضة كريز

ناجي المالبدور المطيري 

الحل الحتمي ألزمة عجز الموازنة الحكومية

محمد الرويحل بدور المطيري 

بالعربي المشرمح: قوى الظالم والديموقراطية!!
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تباين أداء مؤشرات البورصة والسيولة 40.5 مليون دينار
علي العنزي

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت، أمس، في 
آخر جلسات األسبوع، وقبل عطلة طويلة تمتد 
ثالثة أيـــام، وخسر مؤشر الــســوق الــعــام نسبة 
مــحــدودة 0.08 فــي المئة أي 5.93 نقاط ليقفل 
على مستوى 73464.47 نقطة بسيولة كبيرة 
مالت للبيع بلغت 40.5 مليون ديــنــار تداولت 
114.9 مليون سهم عن طريق 7490 صفقة، وتم 
 ربح منها 49 وخسر 45 بينما 

ً
تداول 117 سهما

استقر 23 دون تغير.
وكــــان الــضــغــط مــن أســهــم قــيــاديــة إذ تــراجــع 
مؤشر السوق األول بنسبة 0.17 في المئة أي 
14.03 نقطة ليقفل على مستوى 8232.43 نقطة 
بسيولة بلغت 35.3 مليون دينار تداولت 80.7 
مليون سهم عبر 5034 صفقة، وتم تداول جميع 
 ربح منها 

ً
مكونات السوق األول وهي 31 سهما

10 وخسر 15 بينما استقرت 6 دون تغير.
 
ً
 واضحا

ً
وسجل مؤشر السوق الرئيسي نموا

بنسبة 0.34 فــي المئة أي 18.55 نقطة ليقفل 
على مستوى 5550.73 نقطة بسيولة أعلى من 
سابقتها، أمس األول، بلغت 5.1 ماليين دينار 
تــداولــت 34.2 مــلــيــون ســهــم عــبــر 2456 صفقة، 
 في الرئيسي ربح منها 39 

ً
وتم تداول 86 سهما

وخسر 30 بينما استقر 17 دون تغير.
 
ً
بدأت تعامالت البورصة أمس، هادئة نسبيا
وبتغيرات محدودة لمعظم األسهم عــدا بيتك 
 في بداية الجلسة وبلغ أعلى 

ً
الذي سجل نموا

 ،
ً
مستوياته في 6 أشهر عند مستوى 886 فلسا

 
ً
قبل أن يتم الضغط وجني األرباح ويقفل خاسرا

 بعد تداوالت 
ً
4 فلوس وعند مستوى 878 فلسا

بقيمة 18 مليون دينار قريبة من نصف إجمالي 
ــذب أداء أغــلــب  ــذبــ ــــس، وتــ ــ ســـيـــولـــة جــلــســة األمـ
األسهم القيادية وتراجعت بنهاية المطاف زين 
والوطني والدولي بنسبة واضحة 1.5 في المئة.

كــمــا خــســر بــنــك الــخــلــيــج وعـــقـــارات الــكــويــت 
والمتكاملة مــن الــســوق األول، بينما ارتفعت 
أســـعـــار بــنــك بـــوبـــيـــان والـــجـــزيـــرة وأجــيــلــيــتــي 
والتجارية، في المقابل سجلت أسهم إس تي 
 كان 

ً
سي ووطنية عقارية وعربي قابضة نموا

أفضله لعربي قابضة قبل إعالن موعد اكتتاب 
شــركــات الــضــمــان ودخــولــهــا كمدير للمشروع 
بحكم تملكها 24 في المئة من الشركة، والجدير 
بالذكر أن األسهم األربعة هي فقط من مكونات 
الــســوق الرئيسي فــي قائمة األســهــم العشرين 
 
ً
األفضل سيولة لتنتهي الجلسة محايدة أيضا

وبتغيرات محدودة.
، تباين أداء مــؤشــرات أســـواق دول 

ً
خليجيا

مجلس التعاون الخليجي، وربحت مؤشرات 
قــطــر وأبــوظــبــي وعـــمـــان، وكــــان مــؤشــر الــســوق 
 بنسبة 1.8 فــي المئة، 

ً
القطري قــد سجل نــمــوا

ــانـــت  ــــرات وكـ ــــؤشـ ــمـ ــ بـــيـــنـــمـــا تــــراجــــعــــت بـــقـــيـــة الـ
خسائرها، مــحــدودة واســتــقــرت أســعــار النفط 

 للبرميل.
ً
حول مستوى 86 دوالرا

النفط يتراجع بعد زيادة كبيرة 
في المخزونات األميركية

البرميل الكويتي ينخفض 1.62 دوالر ليبلغ 84.46
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.62 دوالر، ليبلغ 84.46 
 في تداوالت 

ً
، في تداوالت أمس األول، مقابل 86.08 دوالرا

ً
دوالرا

الثالثاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية، تراجعت أسعار النفط صباح أمس، 
بعد زيادة كبيرة في مخزونات الخام األميركية، لكنها واصلت 
التحرك في نطاق ضيق مع استمرار التركيز على اآلمــال في 

انتعاش الطلب من الصين.
، أي مــا يعادل 

ً
ونــزلــت العقود اآلجــلــة لخام برنت 36 سنتا

 للبرميل، كما انخفضت العقود 
ً
0.42 في المئة، إلى 85.02 دوالرا

، أو ما 
ً
اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 29 سنتا

 للبرميل.
ً
يعادل 0.37 في المئة، إلى 78.30 دوالرا

وتعرضت األسعار لضغوط بسبب زيادة مخزونات النفط 
الخام األميركية األسبوع الماضي بصورة أكبر من المتوقع. 
وقــالــت إدارة مــعــلــومــات الــطــاقــة، أمـــس األول، إن الــمــخــزونــات 
ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ يونيو 2021. ويعزى االرتفاع 

إلى حد كبير إلى تعديل في البيانات.
وذكر جيوفاني ستونوفو، المحلل في »يو بي إس«، »فشل 
برنت مرة أخرى في التحرك فوق المتوسط المتحرك لمئة يوم 
هذا األسبوع. وبسبب الزيادة الكبيرة في النفط الخام بالواليات 

المتحدة، ال تزال األسعار تحت ضغط نزولي«.
 لــلــبــرمــيــل خــالل 

ً
وتـــأرجـــح بـــرنـــت فـــي نـــطـــاق 80-90 دوالرا

األســابــيــع الستة الماضية، بينما تـــراوح خــام غــرب تكساس 
 منذ ديسمبر.

ً
الوسيط بين 72 و83 دوالرا

وذكـــرت الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة، 
أمــس األول، أن الصين ستشكل ما 
يقرب من نصف نمو الطلب العالمي 
على النفط هذا العام بعد تخفيف 

قيود كوفيد 19.

أخبار الشركات

»ع عقارية« توقع اتفاقية صانع السوق مع »الكويتية لالستثمار«»ع عقارية« توقع اتفاقية صانع السوق مع »الكويتية لالستثمار«
وقــعــت »الــعــربــيــة الــعــقــاريــة« اتــفــاقــيــة صانع 
السوق مع الشركة الكويتية لالستثمار، موضحة 
عدم وجود أثر على المركز المالي للشركة خاص 

بالمعلومة.

وفــي بيان منفصل، أعلنت بورصة الكويت 
مــوافــقــتــهــا عـــلـــى تــســجــيــل الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة 
لالستثمار كصانع ســوق على أســهــم الشركة 
 من االثنين 20 الجاري.

ً
العربية العقارية، اعتبارا

»أسواق المال« توافق»أسواق المال« توافق
على تمديد اكتتاب »ياكو«على تمديد اكتتاب »ياكو«

وافــقــت هيئة أســــواق الــمــال عــلــى تــمــديــد فــتــرة االكــتــتــاب في 
 لشركة ياكو الطبية، 

ً
زيادة رأس المال المنصوص عليها مسبقا

والمتعلقة بإعادة هيكلة رأس المال، وسيتم التمديد لنحو 3 
أشهر من تاريخ منح هذ الموافقة.

»مزايا« توقع عقد تسهيالت»مزايا« توقع عقد تسهيالت
مصرفية بـ مصرفية بـ 34.634.6 مليون دينار مليون دينار

وقعت شركة المزايا القابضة عقد تسهيالت مصرفية لدى 
أحـــد الــبــنــوك المحلية بــــــ34.67 مــلــيــون ديــنــار حــتــى تــاريــخ 31 

ديسمبر 2024.
وبينت أنه ال يوجد أثر مالي لتوقيع العقد بخالف ما أعلنه 

 في 17 يونيو 2019.
ً
مسبقا

»صالحية« توقع عقد تسوية»صالحية« توقع عقد تسوية
مطالبة تأمينية بـ مطالبة تأمينية بـ 750750 ألف دينار ألف دينار

قامت شركة الصالحية العقارية بتوقيع عقد تسوية مطالبة 
تأمينية لمصلحة الشركة مع إحدى شركات التأمين المحلية 

بقيمة 750 ألف دينار.
وأشارت إلى أن العقد عن وثيقة تأمين ممتلكات ضد جميع 
األخطار تحت بند انقطاع األعمال، تعويضا للشركة عن الخسائر 
المترتبة عن توقف األعمال خالل فترة اإلغالق نتيجة جائحة 
كوفيد - 19. وأوضحت الشركة قيامها باالعتراف بالربح من 
تسوية مطالبة تأمينية من خالل قائمة الدخل في الربع األول 

من 2023.

»أسواق المال«: وجوب االلتزام بمنع تعارض المصالح»أسواق المال«: وجوب االلتزام بمنع تعارض المصالح
أكــــدت هــيــئــة أســـــواق الـــمـــال وجــــوب االلـــتـــزام 
مــن كــل الشركات المخاطبين بأحكام القانون 
رقــم )7( لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أســواق 
المال وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته 
التنفيذية وتــعــديــالتــهــمــا، والــخــاضــعــة لرقابة 
الهيئة بالتقيد بأحكام القانون رقــم )1( لسنة 
2023 بشأن منع تــعــارض المصالح مــن حيث 
ــالـــة تـــعـــارض  ــيـــام حـ ــار الـــكـــتـــابـــي عـــنـــد قـ ــطــ اإلخــ
المصالح في حق أحد الخاضعين التابعين لها 
بوجوب اإلفصاح عن حالة تعارض المصالح 
ــراءات  ــ ــ ــتـــعـــارض، أو اتـــخـــاذ اإلجـ ــذا الـ ــة هــ ــ ــ وإزالـ

القانونية حيال ذلك في حالة االمتناع.
وذكــــــــرت فــــي تــعــمــيــمــهــا انـــــه فــــي ضـــــوء مــا 
يتوجبه إنــفــاذ الــقــانــون رقـــم: )1( لسنة 2023 
بــشــأن مــنــع تـــعـــارض الــمــصــالــح، وعــلــى وجــه 
الــخــصــوص مـــا قـــررتـــه الـــمـــادة )4/2( مـــن ذات 
القانون والتي نصت على أنه يخضع ألحكام 

هذا القانون الفئات اآلتية:
 - العاملون بالشركات إذا كــانــت الــدولــة أو 
إحـــدى الهيئات العامة أو المؤسسات العامة 

تــســاهــم فــيــهــا بــنــســبــة ال تــقــل عـــن )25%( من 
رأسمالها. ويعتد بتحديد هذه النسبة بمجموع 
الحصص التي للدولة أو غيرها مــن الهيئات 

العامة أو المؤسسات العامة.
والمادة )4( من ذات القانون، والتي نصت على 
أنه »يتعين على جهة العمل متى علمت بقيام 
حالة تعارض المصالح في حق أحد الخاضعين 
التابعين لها أن تخطره كتابة بوجوب اإلفصاح 
عن حالة تعارض المصالح وإزالة هذا التعارض، 
فــإذا لــم يقم الخاضع بــإزالــة التعارض بمجرد 
إخــطــاره تعين على جهة العمل إبـــالغ النيابة 
العامة أو الهيئة، وفي جميع األحوال يجب على 
ات الالزمة  جهة العمل اتخاذ ومتابعة اإلجــراء

لتجنب ومنع تعارض المصالح لديها«.
7.97 ماليين دينار أرباح »اإلعادة«

 
ً
حققت شركة إعــادة التأمين الكويتية ربحا
بلغ 7.97 ماليين دينار العام الماضي المنتهي 
في 31 ديسمبر 2022، بزيادة 26.2% عن العام 
 عن 

ً
2021 والــبــالــغ 6.32 ماليين ديــنــار أربــاحــا

السنة المقارنة.

»أسيكو« تناقش »أسيكو« تناقش 
أوضاعها المالية أوضاعها المالية 

وإعادة هيكلة ديونهاوإعادة هيكلة ديونها

يـــجـــتـــمـــع مـــجـــلـــس إدارة 
شــركــة أســيــكــو لــلــصــنــاعــات 
ــبـــل، لــمــنــاقــشــة  ــقـ ــمـ األحـــــــد الـ
جدول األعمال، الذي تضمن 
مــنــاقــشــة األوضـــــاع الــمــالــيــة 
لـــلـــشـــركـــة وإعــــــــــــادة هــيــكــلــة 
ــا يــســتــجــد من  ديـــونـــهـــا، ومــ

أعمال.

حكم أول درجة لسداد حكم أول درجة لسداد 1.271.27  
مليون دينار لـ »بورتالند«مليون دينار لـ »بورتالند«

أعلنت شركة أسمنت بورتالند كويت صدور 
حكم أول درجة يلزم شركة يوني كابيتا القابضة 

وآخرين بدفع 1.27 مليون دينار للشركة.
ولفتت »أسمنت بورتالند« في بيانها إلى أنه 
بعد أن قامت المحكمة باستنزال قيمة عقارين 
مملوكين ألحد البنوك الكويتية من مستحقات 
ــدعـــــوى الــــمــــذكــــورة مــحــمــلــيــن  الـــشـــركـــة مـــحـــل الـــ
بالمديونية للبنك، وجاٍر الطعن على هذا الحكم 

بالتمييز للمطالبة بباقي المستحقات.
ونوهت الشركة إلى أنها ال تستطيع تحديد 
 ،

ً
تــأثــيــر ذلـــك الــحــكــم عــلــى الــمــركــز الــمــالــي حــالــيــا

على أن يتبين أثــره بعد صــدور الحكم النهائي 
بالدعوى.

»إنجازات«: إلغاء »إنجازات«: إلغاء 
اتفاقية خدمات اتفاقية خدمات 

صانع السوقصانع السوق

طــلــبــت شــركــة إنـــجـــازات 
للتنمية العقارية من شركة 
ثـــــــروة لـــالســـتـــثـــمـــار إلـــغـــاء 
اتـــفـــاقـــيـــة صــــانــــع الــــســــوق، 
ــل  ــريــ ــــن 20 أبــ  مــ

ً
ــارا ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اعــ

المقبل،
ــه ال يـــوجـــد  ــ ــ وبــــيــــنــــت أنـ
أثـــر جــوهــري عــلــى المركز 

المالي للشركة.

»مشاعر« ربحت »مشاعر« ربحت 1.531.53 مليون دينار  مليون دينار 
بــلــغــت أربــــاح شــركــة مــشــاعــر الــقــابــضــة نــحــو 1.53 
مــلــيــون ديـــنـــار عـــن الــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة فـــي 31 
ديسمبر 2022، مقارنة بـ 1.58 مليون دينار خسائر 
العام الذي سبقه. وعن نتائج الشركة عن الربع الرابع 
الــحــالــي ربــحــت »مــشــاعــر« نــحــو 1.01 مــلــيــون ديــنــار 
بالثالثة أشــهــر المنتهية فــي 31 ديسمبر الماضي، 
مقابل 1.09 مليون دينار خسائر الربع الرابع من 2021.

 

749.6749.6 ألف دينار أرباح » الخليجي« ألف دينار أرباح » الخليجي«
حققت شركة بيت االستثمار الخليجي صافي 
ربح قدره 749.6 ألف دينار للسنة المالية المنتهية 
فــي 31 ديــســمــبــر 2022، مــقــارنــة مــع ربـــح قــــدره 6 

ماليين دينار عن عام 2021.

تغريم »غيتهاوس« و»الكويتية لالستثمار« و»االستثمارات«
غرامات على شركتي الرماية والمدن وأعضاء مجالس إدارات حاليين وسابقين فيهما

أصدر مجلس التأديب في هيئة أسواق 
 بتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة 

ً
المال قرارا

غيتهاوس كابيتال لالستشارات االقتصادية 
والمالية، بتوقيع جزاء مالي عليها بمبلغ 
ــقـــداره ألـــف ديـــنـــار عـــن كـــل مــخــالــفــة مـــن 3  مـ
مخالفات، ومبلغ مقداره 3 آالف دينار عن 

مخالفة رابعة. 
ت المخالفات لــعــدم قــيــام الشركة  وجـــاء
بــالــتــأكــد مــن الـــتـــزام الــشــركــات الــتــابــعــة لها 
ــكـــويـــت بـــكـــل مــــن الــقــوانــيــن  خــــــارج دولــــــة الـ
واللوائح والــقــرارات والتعليمات في دولة 
الكويت، كما ثبت للهيئة من خالل العينة 
المختارة من العمالء أن الشركة لم تتخذ 
الـــخـــطـــوات الــــالزمــــة لــلــتــأكــد مــــن اســتــيــفــاء 
البيانات الصحيحة والكاملة عــن العميل 
 من 

ً
ووضــعــه الــمــالــي، وثــبــت للهيئة أيــضــا

ــــالل الــعــيــنــة الـــمـــخـــتـــارة مــــن الـــعـــمـــالء أن  خـ
الشركة لم تتخذ أحد تدابير العناية الواجبة 
بتحديث بيانات العمالء، وكذلك عدم قيام 
الـــشـــركـــة بـــوضـــع الـــســـيـــاســـات واإلجــــــــراءات 

المالئمة لضمان تطبيق كل االلتزامات.

»الكويتية لالستثمار«

 بتوقيع 
ً
كما أصدر مجلس التأديب قرارا

ــة الــكــويــتــيــة  ــركـ ــد الـــشـ عـــقـــوبـــة الـــغـــرامـــة ضــ
 على 

ً
لالستثمار، حيث وقــعــت جـــزاء ماليا

الشركة بمبلغ قدره ألفا دينار عن كل مخالفة 
من المخالفتين المسندة إليها »لعدم كفاءة 

اآللــيــة المتبعة لــدى الشركة للتدقيق على 
العمليات الضخمة وغير العادية من خالل 
االكتفاء بمراقبة عمليات العمالء مــن فئة 
عالي المخاطر فقط، كما ثبت للهيئة عدم 
قيام الشركة بوضع السياسات واإلجراءات 
الــمــالئــمــة لــضــمــان تــطــبــيــق كـــل االلــتــزامــات 

الواردة في المادة محل المالحظة«.

»االستثمارات الوطنية« 

ووقــــــع الــمــجــلــس عـــقـــوبـــة الـــغـــرامـــة ضــد 
ــمـــارات الـــوطـــنـــيـــة، وتــضــمــن  ــثـ ــتـ شـــركـــة االسـ
ــالـــي عــلــيــهــا  ــزاء مـ ــ الــــقــــرار إيــــقــــاع عـــقـــوبـــة جــ
بمبلغ قــدره ألفا دينار عن كل مخالفة من 
المخالفات المسندة إليها، إذ ثبت تكرار 
ات العناية  عدم قيام الشركة باتخاذ إجــراء
الواجبة المشددة للعمالء من فئة المخاطر 
ة النظام المتبع  العالية، وثبوت عدم كفاء
لديها لتحديد ما إذا كان العميل أو العميل 
الــمــحــتــمــل أو الــمــســتــفــيــد الــفــعــلــي مـــن فئة 
السياسيين ذوي المخاطر العالية، وعدم 
مة العمليات  قيام الشركة بالتأكد من مالء
الــمــنــفــذة لبعض عمالئها مــع المعلومات 
التي تم الحصول عليها، والمتعلقة بعملهم 
 ثبوت تكرار عدم 

ً
ومصدر أموالهم، وأيضا

قيام الشركة بتحديث بيانات بعض العمالء، 
وثــبــوت عــدم قــيــام الــشــركــة بحفظ سجالت 
إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعمالء 
وبعض ملفات الحسابات والمراسالت للمدة 

المحددة لهم )خمس سنوات من تاريخ إقفال 
الحساب(.

»الوطنية للرماية«

 بتوقيع عقوبة 
ً
ــرارا وأصـــدر المجلس قــ

الغرامة ضد كل من: الشركة الوطنية للرماية، 
وصــالــح عــادل عبدالحميد الصالح، وفهد 
صباح علي الهويدي، ونــواف خالد قاسم 
المشري، وعبدالله جاسم محمد الشهاب، 
وعــبــدالــلــه خليفة الـــربـــان، حــيــث تــم توقيع 
جزاء مالي على الشركة بمبلغ قدره 50 ألف 
دينار عن المخالفة المنسوبة إليها، وتوقيع 
جزاء مالي على األعضاء الواردة أسماؤهم 
أعاله بمبلغ قدره 50 ألف دينار لكل منهم 
عن المخالفة المنسوبة إليهم، لمخالفتهم 
قــواعــد اإلدراج وحــوكــمــة الــشــركــات، حيث 
ثبت للهيئة بعد دراســـة البيانات المالية 
لــلــشــركــة الــوطــنــيــة لــلــرمــايــة للسنة المالية 
المنتهية فــي 2021/12/31، عـــدم التزامها 
بــالــمــعــيــار الــــدولــــي لــلــتــقــريــر الـــمـــالـــي )10( 
)IFRS 10( »الــقــوائــم المالية الــمــوحــدة« كما 
ثبت للهيئة عــدم تأكدهم من دقــة وسالمة 
البيانات والمعلومات المفصح عنها بشأن 
مدى التزام الشركة بالمعيار الدولي للتقرير 
المالي رقم )IFRS 10( )10( »القوائم المالية 
الـــمـــوحـــدة«، لــقــيــامــهــم بــتــجــمــيــع الــبــيــانــات 

المالية للشركة كما في 2021/12/31.
على صعيد متصل، أعلن مجلس التأديب 

صـــدور قـــرار بــتــوقــيــع عــقــوبــة الــغــرامــة ضد 
كل مــن: الشركة الوطنية للرماية، وصالح 
عادل الصالح، لمخالفتهما قواعد اإلفصاح 

والشفافية وقواعد الحوكمة.
وتــضــمــن الـــقـــرار إيــقــاع جـــزاء مــالــي على 
الــشــركــة بــمــبــلــغ مـــقـــداره 5 آالف ديـــنـــار عن 
المخالفتين األولـــى والــثــالــثــة مــعــا، ومبلغ 
قـــدره 50 ألــف ديــنــار عــن المخالفة الثانية 
المنسوبة إليها، كما تم توقيع جزاء مالي 
على صــالــح عـــادل الــصــالــح بصفته رئيس 
مجلس إدارة الشركة بمبلغ قــدره 50 ألف 
دينار عن المخالفة المنسوبة إليه، وعدم 
ــبـــول الــــدعــــوى الـــتـــأديـــبـــيـــة فــــي خــصــوص  قـ
المخالفة الرابعة المنسوبة للشركة، لعدم 
قــيــامــهــا بــاإلفــصــاح عـــن تــغــيــيــرهــا لــمــراقــب 
الــحــســابــات الـــخـــارجـــي، كــمــا تــبــيــن للهيئة 
عــدم قيام الشركة باإلفصاح بشأن صفقة 
االســتــحــواذ على شركة مــن خــالل شركتها 
ــام الـــشـــركـــة  ــيــ الــــتــــابــــعــــة، ومـــخـــالـــفـــة عــــــدم قــ
باإلفصاح بشكل يتوافق مع ما جاء في مواد 
القانون، ومخالفة عدم قيام الشركة الوطنية 
للرماية بتوفير معلومات وبيانات حديثة 
عن نشاطها أو أدائها منذ أكثر من عامين 
بــالــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لــلــشــركــة، حــيــث كــان 
آخــر إفصاح معلن في الموقع اإللكتروني 
للشركة يعود إلــى تــاريــخ 28 مــارس 2019 
والخاص بإعالن  البيانات المالية للشركة 
للسنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2018، 
حيث تبين للهيئة عــدم قيامه باإلفصاح 

بشأن صفقة االستحواذ على شركة من خالل 
شركتها التابعة.

»المدن« 

 بتوقيع 
ً
ــرارا وأصـــدر مجلس الــتــأديــب قــ

عقوبة الغرامة ضد كل من:  
1 - محمد عـــادل الــفــهــد رئــيــس مجلس 
إدارة الــشــركــة الــعــالــمــيــة لــلــمــدن الــعــقــاريــة 

.)
ً
)سابقا

2 - محمود جمال السيد طالب بصفته 
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن 

.)
ً
العقارية )سابقا

3 - مــحــمــد مــحــمــود أبــوالــخــيــر بصفته 
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن 

.)
ً
العقارية )سابقا

4 - خــلــف ســعــد عــطــا الــلــه الــســلــيــمــانــي 
بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية 

للمدن العقارية.
5 - عــبــدالــلــه ســامــي الــجــوعــان بصفته 
نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية 

للمدن العقارية.
6 - عـــبـــدالـــلـــه أحـــمـــد الـــعـــيـــبـــان بــصــفــتــه 
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن 

العقارية.
ــيـــري بــصــفــتــه  ــنـــد الـــمـــطـ 7 - عـــــــواض سـ
عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن 

العقارية.
8 - عـــبـــدالـــلـــه أيــــــاد الـــعـــوهـــلـــي بــصــفــتــه 

عضو مجلس إدارة الشركة العالمية للمدن 
العقارية.

 لمخالفتهم قــواعــد حــوكــمــة الــشــركــات، 
لعدم قيامهم بصفتهم أعضاء مجلس إدارة 
الشركة بالمهام المنوطة بهم والمتمثلة 
بتعزيز القدرة التنافسية للشركة، وتحقيق 
مــعــدالت نــمــو مرتفعة والــعــمــل عــلــى كــل ما 
يساهم في تعظيم األربــاح، كما حيث ثبت 
للهيئة عدم قيامهم بصفتهم أعضاء مجلس 
إدارة الشركة بتفعيل اإلجـــراء المنصوص 

عليه في المادة )24( من النظام األساسي.
وتــضــمــن الـــقـــرار إيــقــاع جـــزاء مــالــي على 
األعـــضـــاء مــن األول إلـــى الــخــامــس الــــواردة 
أسماؤهم في القرار بمبلغ قدره عشرة آالف 
دينار لكل منهم عن المخالفات المنسوبة 

إليهم.
كــمــا تـــم رفــــض الـــدعـــوى الــتــأديــبــيــة قبل 
المحالين األول والخامس والسادس، بشأن 
 ،

ً
المخالفة المنسوبة إليهم في البند ثانيا

وتم رفض الدعوى التأديبية قبل المحالين 
الرابع والسابع والثامن.

https://www.aljarida.com/article/14911
https://www.aljarida.com/article/14910
https://www.aljarida.com/article/14909
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مت شركة مشاريع الكويت )القابضة( الجيلين  كرَّ
الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث مـــن الــمــشــاركــيــن فـــي بــرنــامــجــهــا 
)جينيريشن ألفا(، الرائد في دعم الرياضيين الصغار 
ط 

ّ
. يسل

ً
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــيــن 7 و13 عــامــا

الــبــرنــامــج الــضــوء عــلــى مجموعة مــن الرياضيين، 
بهدف تطويرهم ودعمهم في تحقيق أحالمهم، ورفع 
علم الكويت في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

جـــرى خـــالل الــحــفــل، الــــذي حــضــره أولـــيـــاء أمـــور 
الرياضيين المشاركين في البرنامج، تكريم الشركاء 
فــي البرنامج؛ مؤسسة إيتي برسنت المجتمعية 
الرياضية، وشركة OSN، ومؤسسة الراي اإلعالمية.
جـــاء تنظيم بــرنــامــج جينيريشن ألــفــا فــي إطــار 
حـــــرص »مــــشــــاريــــع الــــكــــويــــت« عـــلـــى دعـــــم الـــشـــبـــاب، 
والــمــســاهــمــة فــي تــطــويــرهــم عــلــى مختلف الصعد 

العلمية والمهنية والرياضية.

»ميزان القابضة« تختتم مشاركتها
في تحدي أبحاث »المحللين الماليين«

ــــس، خــتــام  ــ ــة، أمـ ــابـــضـ ــقـ ــزان الـ ــيــ أعـــلـــنـــت شـــركـــة مــ
مشاركتها الناجحة في تحدي األبحاث لعام 2022/ 
2023، الــــذي تــنــظــمــه جــمــعــيــة الــمــحــلــلــيــن الماليين 
المعتمدين فــي الكويت، التابعة لمعهد المحللين 
الماليين المعتمدين )CFA(، بمشاركة طلبة الجامعة، 
 في مجال 

ً
 مكثفا

ً
 وتدريبا

ً
 عمليا

ً
حيث يتلقون توجيها

التحليل المالي واألخالقيات المهنية. 
وكانت »ميزان« تشرفت بأن يتم اختيارها لتكون 
موضوع تحدي األبحاث لهذه النسخة، كونها شركة 
مدرجة في بورصة الكويت، ومصنفة ضمن مؤشر 
السوق »األول«، الذي يقتصر على الشركات الممتازة 
ذات السيولة العالية والقيمة السوقية المتوسطة 

إلى الكبيرة.
وفي بداية مراحل تحدي األبحاث، عقدت »ميزان 
القابضة« جلسة تعريفية لمجموعة من طلبة الجامعة 
 قدمه 

ً
 تقديميا

ً
المشاركين في التحدي تضمنت عرضا

المدير المالي التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة 
نبيل بن عياد، ومدير عالقات المستثمرين لـ »ميزان 

القابضة« عمر فودة. 
تناولت الجلسة التعريفية مواضيع مختلفة، بما 

فيها أنشطة الشركة، ومركزها المالي، وبياناتها 
تمت بفقرة األسئلة واألجــوبــة، التي 

ُ
المالية، واخت

شــــارك فيها الــفــرق الــطــالبــيــة الــمــشــاركــة، والممثلة 
لــخــمــس جـــامـــعـــات مــحــلــيــة، هــــي: جــامــعــة الــكــويــت، 
والجامعة األميركية فــي الــكــويــت، وجامعة الشرق 
األوســــــــط األمــــيــــركــــيــــة، وجـــامـــعـــة الـــخـــلـــيـــج لــلــعــلــوم 

والتكنولوجيا، وكلية الجونكوين.
وقد اختتم تحدي األبحاث، بإقامة حفل التكريم 
ــاء )15 الـــــجـــــاري(، فــــي فــنــدق  ــ ــعـ ــ لــلــمــشــاركــيــن، األربـ
هل 

ُ
فــورســيــزونــز الــكــويــت- بـــرج الــشــايــع، الــــذي است

بكلمات افتتاحية ألقتها رئيسة جمعية المحللين 
الماليين المعتمدين في الكويت، أمينة أبوتلف، تلتها 

عروض تقديمية للفرق الطالبية المشاركة. 
وقد تم إعالن فوز فريق جامعة الكويت بالمركز 
األول، وجامعة الشرق األوســـط األميركية بالمركز 
الثاني، في تحدي األبحاث المحلي لعام 2022/ 2023. 
ويتأهل الفريقان الفائزان إلى المرحلة الفرعية من 
المسابقة، والتي تشمل دول الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، للمنافسة وتمثيل الكويت.

»التحكيم التجاري« يعقد ندوة مع »الفتوى والتشريع«
بعنوان »العقود الذكية والتوقيع اإللكتروني«

أقام مركز الكويت للتحكيم التجاري، 
الــتــابــع لغرفة تــجــارة وصــنــاعــة الكويت، 
بالتعاون مع إدارة الفتوى والتشريع، ندوة 
افتراضية بعنوان »العقود الذكية والتوقيع 

اإللكتروني«، أمس األول.
وصــــرح رئــيــس مــجــلــس إدارة الــمــركــز 
عــبــدالــلــه الــشــايــع بـــأن هـــذه الـــنـــدوة تأتي 
ضمن سلسلة من الندوات التي يعقدها 
الـــمـــركـــز كـــخـــطـــوة مــــن خــــطــــوات مــواكــبــة 
الــتــطــورات العالمية فــي مجال التحكيم، 
سعيا إلى النهوض بالعملية التحكيمية 
وتــســهــيــل اإلجـــــــــراءات، وتـــوفـــيـــرا للجهد 
والـــمـــال لــطــرفــي الـــنـــزاع، وخــاصــة بعدما 
ألقت جائحة كورونا في األعوام السابقة 
ــارة،  ــجــ ــتــ بـــظـــاللـــهـــا عـــلـــى كـــــل أنـــشـــطـــة الــ

وصعوبة التنقل من مكان آلخر للتوقيع 
على العقود التجارية، أو إبــرام صفقات 
ــاوى التحكيم  ــ ــــددت دعــ بــشــأنــهــا، كــمــا هـ
المقامة أمام مراكز التحكيم بالتوقف التام 

وضياع حقوق أطرافها.
ــــدوة  ــنـ ــ وأضـــــــــــاف الــــشــــايــــع أن هـــــــذه الـ
ــة الــتــحــكــيــم فــي  اســـتـــظـــهـــرت مـــــدى مــــرونــ
مواكبة التطورات، بما يتماشى مع الفكر 
القانوني الحديث وعقد جلسات التحكيم 
االفتراضية بين الهيئة وأطراف النزاع وفقا 
التفاقهم، أو في حالة أن تطرأ ظروف تحيل 
أو تمنع انعقاد الجلسات بحضور األطراف 
مـــع هــيــئــة الــتــحــكــيــم، وتـــــؤدي إلــــى تعطل 
األعمال، كما سهلت الوسائل اإللكترونية 
التعاقد بين طرفي النشاط التجاري عن 

طــريــق الــتــوقــيــع اإللــكــتــرونــي دون مشقة 
السفر أو التنقالت إلتمام تلك العقود.

ــنـــدوات  ــذه الـ ــح أن إقـــامـــة مــثــل هــ ــ وأوضــ
تأتي تجسيدا لقرارات مجلس اإلدارة التي 
اتــخــذهــا فــي اجــتــمــاعــاتــه الــســابــقــة، والـــذي 
ــدام وســـائـــل  ــتــــخــ ــلـــى تــفــعــيــل اســ ــــرص عـ حــ
االتـــصـــال الــحــديــثــة فـــي انــعــقــاد الجلسات 
والمؤتمرات وورش العمل، واستحداث طرق 
بديلة إلرسال واستالم المذكرات وغيرها من 
المستندات بالطرق اإللكترونية الحديثة، 
عبر تقنيات االتصال المرئي وتوفير المناخ 

اآلمن إلجرائها.
وأكـــد أن الكويت لديها فرصة حقيقية 
لتحديث البنية التشريعية، بإضافة قوانين 
جديدة لمواكبة التطورات المتسارعة في 

مجال التحكيم، ومنها اســتــخــدام وسائل 
ــال الــحــديــثــة الـــتـــي تــعــد مـــن ضمن  االتــــصــ
الـــحـــلـــول الــبــديــلــة الـــتـــي تــضــمــن اخــتــصــار 
الوقت وتوفير الموارد وتحقيق نتائج أكثر 
سرعة وإيجابية للبيئة االستثمارية لتتسم 
بالشفافية واالســتــقــرار، وهــو مــا سيؤدي 
بالتالي إلى سرعة إنجاز المعامالت، خاصة 
مع ازدياد أهمية تلك الوسائل في المستقبل 
مــع الـــزيـــادة الــمــلــحــوظــة فــي االســتــثــمــارات 
الــتــجــاريــة ومـــا ينشأ عنها مــن مــنــازعــات، 
والجدير بالذكر أن مركز الكويت للتحكيم 
الــتــجــاري كــان لــه السبق فــي إقــامــة وإدارة 
جلسات إحدى قضايا التحكيم التي عرضت 

على المركز وتم عقدها عن بعد. 

م المشاركين في جينيريشن ألفا »المشاريع« تكرِّ
لقطة جماعية

تكريم الرياضيين الصغار

بايدن: نخطط لخفض عجز الموازنة
تريليوني دوالر خالل العقد المقبل

قــال الرئيس األمــيــركــي جــو بــايــدن، 
إنه يخطط لخفض عجز الموازنة في 
الــواليــات المتحدة بمقدار تريليوني 
دوالر خــالل العقد المقبل، مــحــذرا من 
تأثير سياسات الجمهوريين في مجلس 
النواب على الوضع االقتصادي للبالد. 
وذكـــر بــايــدن، فــي خــطــاب األربــعــاء، 
أن خطة الحزب الجمهوري المنافسة 
تــزيــد الـــديـــن بــأكــثــر مـــن 3 تريليونات 
دوالر على مدى العقد المقبل، وتعود 
بالنفع على أغنى األميركيين والشركات 

بشكل أساسي. 
وأكد أن ميزانيته لن تزيد الضرائب 
على األميركيين الذين يحققون دخال 
أقل من 400 ألف دوالر سنويا، وستعمل 
في النهاية على خفض العجز بمقدار 
تــريــلــيــونــي دوالر عـــلـــى مـــــدى الــعــقــد 
المقبل. ولم يعلن بايدن بعد عن خطته 

لــلــمــيــزانــيــة، لكنه وعـــد بـــأن يفعل ذلــك 
بحلول التاسع من مارس المقبل، مؤكدا 
أنه يعتزم »بناء اقتصاد من األسفل إلى 

األعلى ومن المنتصف إلى الخارج«. 
ــرز بــايــدن فــي خطابه الوظائف  وأبـ
ــات  ــ ــــواليـ ــاد الـ ــتــــصــ ــي أضـــيـــفـــت القــ ــتــ الــ
الــمــتــحــدة بــفــضــل ســـيـــاســـاتـــه، والــتــي 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ تـــضـــمـــنـــت قـــــانـــــون الـ

للحزبين.
من ناحية أخــرى، قالت رئيسة بنك 
االحتياطي الــفــدرالــي فــي كليفالند إن 
، مشيرة 

ً
 جــدا

ً
التضخم ال يــزال مرتفعا

إلى أنها منفتحة على فكرة رفع معدالت 
الــفــائــدة بــأكــثــر مــن رغــبــة زمــالئــهــا في 

االجتماعات األخيرة. 
وذكـــرت لوريتا ميستر في خطاب: 
»لقد قــام الــفــدرالــي بنقل السياسة من 
 إلى آخر تقييدي، 

ً
موقف تيسيري جدا

لكنني أعتقد أن لدينا المزيد من العمل 
الذي يتعين القيام به«. 

وأشـــــارت ميستر إلـــى أن البيانات 
األخيرة لم تغير وجهة نظرها السابقة 
بشأن ضرورة رفع معدالت الفائدة أعلى 
5 فــي المئة ثــم يتم إبــقــاؤهــا عند هذا 

المستوى لبعض الوقت. 
ورفع االحتياطي الفدرالي معدالت 
الفائدة 25 نقطة أســاس في اجتماعه 
األخــيــر فــي األول مــن فــبــرايــر الــجــاري 
لتصل إلــى نطاق 4.5 في المئة و4.75 

في المئة. 
وأشــــــارت مــيــســتــر– الــتــي ال تمتلك 
 في لجنة السوق المفتوحة هذا 

ً
صوتا

الــعــام – إلــى أنــهــا كــانــت منفتحة على 
رفع الفائدة بوتيرة أكبر في االجتماع 
األخــيــر، مــا يتمثل فــي زيـــادة 50 نقطة 

أساس.

شريحة الصكوك المصرية ستكون 
مضمونة بأصول عقارية

رفع العائد بعد خفض التصنيف السيادي إلى ما بين 6.5 و%7.5
تسعى مصر لجمع ما يصل إلــى 1.5 
مليار دوالر األســبــوع المقبل، مــن خالل 
إصدار صكوك دوالرية، وهو أول إصدار 
مـــن الـــصـــكـــوك الـــســـيـــاديـــة لـــلـــبـــالد، حيث 
تستهدف مصر جمع 5 مليارات دوالر من 

إصدارات الصكوك خالل 6 أشهر.
ــإن الــعــائــد على  ونــقــال عــن مـــصـــادر، فـ
السندات كان وفقا لحسابات وزارة المالية 
قــبــل خــفــض تــصــنــيــف مــصــر بــيــن 5.75 
و6.5%، إال أنه تم تعديله بعد التخفيض 

ليكون بين 6.5 و%7.5.
ومن المتوقع أن يكون اإلصدار بعائد 
ــول عــقــاريــة  ــأصــ 7%، وهـــــو مـــضـــمـــون بــ
مــصــريــة، ولــكــن لــم تفصح الــمــصــادر عن 
هذه األصول، كما سيتم قيد الصكوك في 

بورصة لندن، وتم الحصول على الموافقة 
األسبوع الماضي.

وتـــوقـــعـــت الـــمـــصـــادر أن تــتــم تغطية 
اإلصدار بالكامل من مؤسسات خليجية.

وقــد تبدأ الحكومة المصرية جوالت 
ترويجية للبيع هــذا األســبــوع، علما أنه 
مــن المتوقع إتــمــام الشريحة األولـــى من 
اإلصـــدار الثالثاء المقبل، وفقا لمصادر 

في تصريحات مع »العربية«.
واختارت مصر سيتي غروب، وكريدي 
أغــريــكــول وبــنــك اإلمــــــارات دبـــي الوطني 
وأبـــوظـــبـــي األول وإتــــــش إس بــــي ســـي، 

لترتيب اإلصدار المحتمل.
وكانت وكالة موديز خفضت التصنيف 
االئــــتــــمــــانــــي لـــلـــبـــالد إلــــــى الـــــدرجـــــة غــيــر 

االستثمارية األسبوع الماضي، مشيرة 
إلــى مــا وصفته بانخفاض الــقــدرة على 

امتصاص الصدمات.
وتبلغ ديون مصر نحو 39 مليار دوالر، 
منها 1.7 مليار مستحقة هذا العام، و3.3 
مــلــيــارات مستحقة الــعــام الــمــقــبــل، وفقا 

لبيانات جمعتها »بلومبرغ«.
وكـــان وزيـــر الــمــالــيــة الــمــصــري محمد 
معيط صــرح فــي ديسمبر الماضي بأن 
مصر تستهدف جمع مــا بين 1.5 و2.5 
ــن إصــــــــدار أول صــكــوك  مـــلـــيـــار دوالر مــ

سيادية.
)العربية.نت(

قال البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في تقريره عن 
التوقعات االقتصادية اإلقليمية الصادر أمس، إن ارتفاع أسعار 
الغاز والتضخم المستمر، الذي يؤدي إلى تآكل األجور الحقيقية 
سيحدان من النمو في أوروبا وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا.

وخفض البنك تقديرات النمو في المنطقة إلى 2.1% من %3 
هذا العام، وهي أقل من التوقعات البالغة 2.4% لعام 2022.

وبلغ معدل التضخم في منطقة البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
 تمتد من كازاخستان 

ً
والتنمية، التي تغطي حوالي 40 اقتصادا

إلــى المجر وتــونــس، في المتوسط 16.5% في ديسمبر/ بعد 
ذروة بلغت 17.5% في الشهر السابق، على الرغم من أن تقرير 
 مما تتوقع 

ً
البنك رجح »أن يكون تراجع التضخم أكثر تدرجا

.»
ً
األسواق حاليا

وقالت بياتا يفورتشيك كبيرة االقتصاديين بالبنك األوروبي 
 ال يــزال هناك عدم 

ً
إلعــادة اإلعمار والتنمية لـ«رويترز« »أيضا

 بالنسبة للدول 
ً
يقين مرتبط بالحرب في أوكرانيا خصوصا

 
ً
المجاورة«       مضيفة أن النمو في المنطقة سيفقد قوته أيضا

بسبب األداء الضعيف أللمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، وهو 
ما سيترجم إلى »انخفاض الطلب على الصادرات«.

وتعاني نحو 80% من البلدان من عجز مزدوج في المالية 
العامة والتجارة الخارجية. وفــي بعض الــحــاالت، مثل تركيا 
واألردن ورومــانــيــا، تــجــاوز العجزان 5% مــن الناتج المحلي 

اإلجمالي.
وجرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلق للتمويل من 
البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية، باالنخفاض إلى 3% من 
3.5% في 2023 بدون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.

وقال البنك، إن خسارة ما يصل إلى 1% من الناتج المحلي 
اإلجمالي »تقدير منطقي« بسبب الدفعة المتوقعة من جهود 

إعادة اإلعمار في وقت الحق من العام.

وتعرضت تركيا وسورية المجاورة لزلزال مدمر في السادس 
 وترك الماليين 

ً
من فبراير الجاري أودى بحياة أكثر من 41 ألفا

في حاجة لمساعدات إنسانية إذ ظل الكثير من الناجين مشردين 
في درجات حرارة تقترب من الصفر.

وعلى جانب آخر ساعد ارتفاع أسعار الطاقة روسيا في تحمل 
جزء من تداعيات العقوبات المفروضة عليها بسبب غزوها 
ألوكرانيا في فبراير العام الماضي. وبعد انخفاض النمو %3.5 
في 2022، من المتوقع أن ينكمش 3% هذا العام بسبب تراجع 
أسعار النفط والتداعيات المستمرة للعقوبات والضغوط على 
المالية العامة. ويتوقع البنك نمو االقتصاد األوكراني بنسبة 

1% هذا العام بعد انكماشه 30% في 2022.
وقال »ما لم يحدث تغير استراتيجي مهم على األرض فإن 
 
ً
نمو الناتج المحلي اإلجمالي ألوكرانيا في 2024 سيكون بطيئا

 على األقل«.
ً
على األرجح، لكنه سيكون إيجابيا

 في 2023
ً
 أوروبيا

ً
تقليص توقعات النمو لـ 40 اقتصادا

»األوروبي إلعادة اإلعمار« خفض تقديراته إلى »األوروبي إلعادة اإلعمار« خفض تقديراته إلى 2.12.1% من % من 33% العام الحالي% العام الحالي

حمد المرزوق )في الوسط( مترئسًا الجمعية العمومية

ًعمومية »بيتك« انتخبت عمومية »بيتك« انتخبت 
مجلس إدارة جديدا
ً
مجلس إدارة جديدا

انتخبت الجمعية العمومية 
ــة لــبــيــت الــتــمــويــل  ــاديـ ــعـ غـــيـــر الـ
 
ً
الكويتي مجلس إدارة جــديــدا

للبنك لمدة 3 سنوات.
وتـــجـــاوزت نــســبــة الــحــضــور 
فــــي الـــعـــمـــومـــيـــة 80 فــــي الــمــئــة 
النتخاب 12 عضوا في مجلس 
االدارة. وتــم انتخاب 8 أعضاء 
غير مستقلين في المجلس هم:

ــد الــــــــــــمــــــــــــرزوق، وفــــهــــد  ــ ــمــ ــ حــ
الــــــغــــــانــــــم، وخـــــــالـــــــد الــــنــــصــــف، 
ومــــعــــاذ الـــعـــصـــيـــمـــي، ومــحــمــد 

نـــاصـــر الــــفــــوزان، وعــبــدالــعــزيــز 
ــيـــســـي، والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــفـ ــنـ الـ
لـــالســـتـــثـــمـــار ويــمــثــلــهــا صـــالح 
المريخي، ومؤسسة التأمينات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة ويــمــثــلــهــا أحــمــد 

الثنيان.
كـــمـــا انـــتـــخـــبـــت الــجــمــعــيــة 4 
أعـــضـــاء مــســتــقــلــيــن، هـــم أحــمــد 
العمر والشيخ سالم عبدالعزيز 
الــصــبــاح، ونـــور الرحمن عابد، 

وأحمد الفارس.

https://www.aljarida.com/article/14941
https://www.aljarida.com/article/14938
https://www.aljarida.com/article/14936
https://www.aljarida.com/article/14934
https://www.aljarida.com/article/14931
https://www.aljarida.com/article/14928
https://www.aljarida.com/article/14925
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ً
»أسواق المال« تعقد لقاء مفتوحا

مع شركات الوساطة المالية
ــواق الـــمـــال،  ــ ــ عـــقـــدت هــيــئــة أسـ
ممثلة بــالــدكــتــور أحــمــد الملحم 
رئــيــس مجلس مفوضي الهيئة 
والــــمــــديــــر الـــتـــنـــفـــيـــذي، وعـــثـــمـــان 
الــعــيــســى نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
ــاء قــطــاعــات  ــ الــمــفــوضــيــن، ورؤسـ
ــراف والـــشـــؤون  ـــ األســــــواق واإلشــ
 بمقر 

ً
الــقــانــونــيــة، لــقــاًء مــفــتــوحــا

الهيئة، أمس، مع ممثلي شركات 
الوساطة المالية والمسجلة لدى 
بورصة الكويت لألوراق المالية.

 مــن إيــمــان 
ً
يــأتــي ذلــك انــطــاقــا

الــهــيــئــة بــأهــمــيــة عــقــد مــثــل تــلــك 
ات، واســــــتــــــطــــــاع رأي  الـــــــلـــــــقـــــــاء
وتـــــــبـــــــادل وجــــــهــــــات الــــنــــظــــر مـــع 
ــراف الــمــشــاركــة فــي الــســوق  ــ األطـ
الــــمــــالــــي وأصـــــحـــــاب الــمــصــلــحــة 
)Stakeholders(، من باب سعي 
ــا  ــهــ ــرصــ الــــهــــيــــئــــة الــــــــــــــدؤوب وحــ
ــلــــة مــن  ــاعــ ــفــ ــلــــى الــــمــــشــــاركــــة الــ عــ
قـــبـــل جــمــيــع األطـــــــراف الــمــعــنــيــة 
بمشروع تطوير منظومة سوق 
ــاه الـــهـــيـــئـــة،  ــنـ ــبـ ــتـ ــال الــــــــذي تـ ــ ــمـ ــ الـ
ــم تــحــقــيــقــه  ــ ــا تــ ــ ــدم مــ ــ ــخـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ وبـ
ــــال  مــــــن تـــــرقـــــيـــــات لــــلــــكــــويــــت خـ
األعـــــــوام الـــمـــاضـــيـــة، ويـــعـــزز مــن 
ــداف  الـــوصـــول لــلــتــطــلــعــات واألهــ
الــمــســتــقــبــلــيــة نــحــو الــتــرقــيــة إلــى 
ســــــــوق نـــــاشـــــئ مـــــتـــــقـــــدم، ضـــمـــن 
الخطوات والخطط التي تضعها 
الهيئة بالتعاون والتنسيق مع 
الشركاء االستراتيجيين، ممثلة 
ببنك الكويت المركزي، وبورصة 
الـــــكـــــويـــــت لـــــــــــــــألوراق الــــمــــالــــيــــة، 
والـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة لــلــمــقــاصــة، 

ــركـــات الــوســاطــة  ــة إلــــى شـ ــافـ إضـ
المسجلة لدى البورصة.

ــيـــس  ــــر رئـ ـ ــبَّ ــ ــام، عـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ وفـــــــي الـ
ــمـــديـــر  مـــجـــلـــس الـــمـــفـــوضـــيـــن والـ
الــتــنــفــيــذي بــاألصــالــة عـــن نفسه 
ـــــاء مــجــلــس  ـــضـ ــن أعـــ ــة عــــ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ونـ
الــمــفــوضــيــن عــن شــكــره لممثلي 
شــركــات الــوســاطــة الــمــالــيــة على 
تــلــبــيــة الــــدعــــوة، ومــــا تـــم إبــــداؤه 
 انتهاج الهيئة 

ً
من أفكار، مؤكدا

لــســيــاســة الـــبـــاب الـــمـــفـــتـــوح لــكــل 
األطــروحــات والــمــقــتــرحــات التي 
ــن شــــأنــــهــــا خــــدمــــة االقــــتــــصــــاد  ــ مـ
 
ً
ــه، حــــرصــــا ــ ــعـ ــ ــويـ ــ ــنـ ــ ــــي وتـ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ

مــنــهــا عــلــى تــحــقــيــق الـــغـــايـــة مــن 
إنشائها، من خال تنمية أسواق 
المال، وتنويع وتطوير أدواتها 
ــثـــمـــاريـــة فــــي بـــيـــئـــة تــتــســم  ــتـ االسـ

بالعدالة والتنافسية والشفافية.
ات  وأكـــــد أن مـــثـــل هــــذا الـــلـــقـــاء
تـــعـــتـــبـــر ركــــــيــــــزة أســـــاســـــيـــــة فـــي 
تحديد األهـــداف االستراتيجية 
لــلــهــيــئــة، عــــاوة عــلــى تــذلــيــل أي 
معوقات للجهات المشاركة في 
السوق المالي، وصواًل للتكامل 
الــمــنــشــود بــيــن جــمــيــع األطــــراف، 
ــة  ــيــ ــامــ ــســ ــيــــق الــــــغــــــايــــــة الــ ــقــ ــتــــحــ لــ
ورؤيـــــة الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فــي 
تحويل الكويت إلى مركز مالي 

واقتصادي رائد.

جانب من االجتماع

»الوطني« يطلق خدمة الوطني عبر الموبايل بحلتها الجديدة

يحرص بنك الكويت الوطني على تقديم أحدث 
الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة وأكـــثـــرهـــا تـــطـــورا. وفـــي ذلــك 
اإلطار، أطلق البنك اإلصدار الجديد من برنامج 
خدمة الوطني عبر الموبايل، تحت شعار »مصمم 
لك«، بما يتضمنه من تعديات شاملة تستهدف 
إثراء تجربة العماء وتعزز قدرة البرنامج على 
تلبية احتياجاتهم المصرفية اليومية بطريقة 

أسهل.
ويــقــدم برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل 
الجديد تجربة مصرفية جديدة أكثر خصوصية، 
ــد األقــــــــرب  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ شــــامــــلــــة الــــتــــصــــمــــيــــم الــــــذكــــــي الـ
لتطلعات الــعــمــاء، وتــجــربــة تضم مجموعة من 
الــمــمــيــزات الــتــي تــزيــد ســهــولــة االســـتـــخـــدام؛ بما 
في ذلك اختصار المعامات المتكررة وإمكانية 
تخصيص التصميم، إضــافــة إلــى تعديل نافذة 
التحكم في الخدمات لتصبح أكثر شمولية من 

قبل. 
ويــعــد بــرنــامــج خــدمــة الــوطــنــي عــبــر الــمــوبــايــل 
الــرفــيــق الــمــصــرفــي لــعــمــاء الــوطــنــي، فــيــمــا تعزز 

التجربة الــجــديــدة دور الخدمة بشكل أكــبــر، في 
ظل ما توفره من ميزات أكثر تطورا من سهولة 
ــيــــة بــضــغــطــة  ــــول إلـــــى الــــخــــدمــــات األســــاســ الـــــوصـ
زر واحـــــدة، وإعـــــادة تــصــمــيــم لــوحــة الــتــحــكــم في 
الخدمات حسب طبيعة استخدام العميل، إضافة 
إلـــى الــوصــول لــخــدمــة »الــوطــنــي لــلــدفــع الــســريــع« 
ــرع، وكــذلــك مــركــز الــمــكــافــآت الــجــديــد،  بــشــكــل أســ

والعديد من المزايا األخرى.
بهذه المناسبة، قــال المدير الــعــام لمجموعة 
الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت 
الوطني محمد العثمان: »برنامج خدمة الوطني 
عبر الموبايل في ثوبه الجديد يمثل نقلة نوعية 
في مسارنا نحو تمكين العماء رقميا، وتقديم 

أحدث الخدمات المصرفية وأكثرها تطورا«. 
وأضاف العثمان: »نركز بشكل كبير على توافق 
خدماتنا الرقمية مع طبيعة كل عميل على حدة 
وتلبية تطلعاته، وهو ما انعكس بوضوح على 
حرية اختيار العماء للتصميم وإعــادة ترتيب 
نــافــذة الــتــحــكــم فــي الــخــدمــات حــســب احــتــيــاجــات 

كـــل عــمــيــل«، مــبــيــنــا أن كـــل الــتــعــديــات تــنــبــع من 
احــتــيــاجــات الــعــمــاء، الــتــي تــعــرف عــلــيــهــا الــبــنــك 
بدقة من خال التواصل الدائم معهم واالستماع 
للتعليقات التي تحمل تفاصيل دقيقة، والعمل 
على اإلسراع في التطوير من أجل حصولهم على 
تجربة أفضل تساهم في صنع الفارق بحياتهم 

اليومية.
ــدد عــلــى أن بــرنــامــج خــدمــة الــوطــنــي عبر  وشــ
الـــمـــوبـــايـــل ركـــيـــزة أســـاســـيـــة فـــي مـــســـار الــتــحــول 
الرقمي، كما يعد أبرز قنوات البنك الرقمية، التي 
تستحوذ على النصيب األكــبــر، بنحو الثلثين، 
مــن المعامات المصرفية، مــؤكــدا: »متحمسون 
لمواصلة تعزيز ما حققناه من إنجازات، وسوف 
نــواصــل التطوير دون تــوقــف مــن اجــل تلبية كل 

احتياجات عمائنا بشكل أفضل«.
ويمكن للعماء تنزيل برنامج خدمة الوطني 
 عــلــى مــتــجــر أبــل 

ً
عــبــر الــمــوبــايــل الــمــتــوفــر حــالــيــا

 ،Google Play ومتجر غوغل باي Apple Store
.Huawei App Gallery محمد العثمانوكذلك متجر هواوي

»التجاري« يوفر خدماته المصرفية 
خالل عطلة اإلسراء والمعراج

أعلن البنك التجاري الكويتي 
استمرار تقديم خدماته المصرفية 
ــــال عـــطـــلـــة اإلســــــــراء  ــ لـــلـــعـــمـــاء خـ
والمعراج، بعد غد، في فرع مطار 
الكويت الدولي T1 )قاعة الوصول( 
على مدار الساعة، إضافة إلى فرع 
األفــنــيــوز مــن 10:00 صباحا إلى 
10:00 مــســاء طـــوال فــتــرة العطلة، 
ويوم الجمعة من 4:00 عصرا إلى 

10:00 مساء.
كما يمكن للعماء الحصول على 
الخدمات المصرفية من خال فروع 
الخدمة الذاتية التي توفر أفضل 
الخدمات المصرفية للعماء على 
مــدار الساعة في عــدد من الفروع، 
منها: الفرع الرئيسي، فرع حولي 
شــارع بــيــروت، فــرع الجهراء، فرع 
ــرع الـــســـالـــمـــيـــة وفــــرع  ــ خـــيـــطـــان، فــ
الدائري السادس وفرع الفحيحيل 
ــارع فهد  ــ ــرع شـ ــ مــجــمــع أجـــيـــال وفـ
الـــســـالـــم، وكـــذلـــك أجـــهـــزة السحب 
واإليداع اآللي التابعة للبنك والتي 
توجد في مختلف مناطق الكويت. 
ويــعــلــن الــبــنــك أيــضــا اســتــمــرار 

تقديم خدماته على مــدار الساعة 
عبر القنوات اإللكترونية والرقمية، 
وهي خدمة الفيديو المباشر عبر 
تطبيق البنك CBK mobile والموقع 
اإللكتروني www.cbk.com، إضافة 
إلى مركز خدمة العماء والتواصل 
عــبــر خـــدمـــة الـــواتـــســـاب عــلــى رقــم 
1-888225، الذي يستقبل اتصاالت 
العماء على مــدار الساعة، ويقوم 
بالرد على استفساراتهم وتقديم 
الخدمات لهم فــي أســرع وقــت من 
خال فريق عمل مؤهل، وسيباشر 
أنشطة أعماله المعتادة االثنين 20 

فبراير 2023.

»المتحد« يتواصل مع عمالئه 
خالل العطلة

ــة حــــــلــــــول ذكـــــــرى  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ بــ
ــام  ــعـ ــلـ ــراج لـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ اإلســـــــــــــــراء والـ
الــهــجــري 1444، يــتــقــدم الــبــنــك 
األهلي المتحد بأطيب التهاني 
والتبريكات إلــى مقام صاحب 
السمو أمير الباد الشيخ نواف 
ــي عـــهـــده األمـــيـــن  ــ األحــــمــــد، وولــ
ســمــو الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد، 
وســمــو رئــيــس مجلس الــــوزراء 
الــشــيــخ أحـــمـــد نـــــواف األحـــمـــد، 
سائلين الــلــه الــعــلــي الــقــديــر أن 
يحفظ الــكــويــت وشــعــبــهــا، وأن 
يعيد هذه المناسبات على األمة 
اإلســـامـــيـــة والــعــربــيــة بالخير 

واليمن والبركات.
بــهــذه الــمــنــاســبــة، قـــال البنك 
فــي بيان صحافي إنــه سيغلق 
جــمــيــع فـــروعـــه بــعــد غـــد األحـــد، 
على أن تستأنف جميع الفروع 
العمل االثنين 20 فبراير 2023.

وأشــار البنك إلــى أنــه »يمكن 
ــلـــعـــمـــاء خــــــال يــــــوم الــعــطــلــة  لـ
التواصل مع البنك عبر القنوات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، الــــتــــي تــتــضــمــن 

تــطــبــيــق الـــبـــنـــك عـــبـــر الـــهـــواتـــف 
الذكية، ومن خال موقع البنك 
www.( عــلــى شــبــكــة اإلنــتــرنــت
ahliunited.com.kw(، وكذلك 
مـــن خــــال خـــدمـــة حــيــاكــم الــتــي 
تعمل على مدار 24 ساعة يوميا 
عــلــى الـــرقـــم 1812000 لتلبية 
كـــل االحـــتـــيـــاجـــات والـــخـــدمـــات، 
ــارات  ــفــــســ ــتــ واإلجـــــــابـــــــة عـــــن اســ
العماء، كذلك يمكن لعمائنا 
ــــع عـــمـــلـــيـــاتـــهـــم  ــيـ ــ ــمـ ــ إجـــــــــــــــراء جـ
ــــال أجـــهـــزة  الــمــصــرفــيــة مــــن خـ
البنك للسحب اآللــي المنتشرة 

في مختلف مناطق الكويت«.

تزامنا مع حلول ذكــرى اإلســـراء والمعراج، 
أعلن بنك الكويت الدولي )KIB( تعطيل أعماله 
بعد غــد األحـــد، مــع اعــتــبــاره يــوم راحـــة يسبقه 
يــوم السبت 18 فبراير 2023 وهــو يــوم عطلة 
رسمية، على أن يستأنف الدوام الرسمي االثنين 
20 فبراير 2023، مــؤكــدا اســتــمــراره فــي تقديم 
خدماته المصرفية لعمائه على مدار الساعة، 
عبر قنواته ومنصاته اإللكترونية المختلفة 

خال هذه العطلة.
وبـــعـــد أن تـــوجـــه بــالــتــهــنــئــة إلـــــى الــجــمــيــع 
بحلول هذه المناسبة، لفت »KIB« إلى التزامه 
بتلبية طلبات عمائه ومساندتهم في جميع 
األوقات، وتمكينهم من متابعة شؤونهم المالية 

وإنـــجـــاز معاماتهم المصرفية دون تعطيل 
وبمنتهى الكفاءة، مفيدا بأنه سيواصل تقديم 
خدماته المصرفية المتاحة إلكترونيا أثناء 
العطلة وعــلــى مــــدار 24 ســاعــة، والــتــي تتمثل 
ــواء عــبــر هاتف  فــي خــدمــة مــركــز االتـــصـــال، ســ
البنك المحلي )1866866(، أو على الرقم الدولي 
)96522957300+(، وكــذلــك خدماته المتوفرة 
على منصاته اإللكترونية، بما يشمل خدمات 
تطبيق الــهــواتــف الذكية »KIB مــوبــايــل«، التي 
تتيح للعميل إمكانية إجــراء معظم العمليات 
المصرفية األساسية، وكذلك خدمة »KIB دايركت« 

من الهاتف النقال دون إنترنت.
 KIB«و ،»Live Chat« كما يقدم البنك خدمتي

www.KIB. أونــايــن« على موقعه اإللكتروني
com.kw، إضافة إلى الخدمة الهاتفية المرئية 
عبر تطبيقه أيضا، بجانب إمكانية التواصل 
ــم البنك  عــلــى تطبيق »WhatsApp«، عــلــى رقـ
المحلي )1866866(، لاستفسارات العامة عن 

المنتجات والخدمات.
 ATM جاهزية أجهزة السحب اآللي KIB وأكد
التابعة للبنك الستيعاب الطلب الــزائــد على 
عمليات السحب النقدي المتوقع خــال هذه 
العطلة، وذلك من حيث توفير السيولة الكافية، 
وتـــوافـــر عـــدد األجـــهـــزة فـــي مختلف المناطق 

بالكويت.

 في سبيل 
ً
»المركزي«: ال ندخر جهدا

نشر التوعية المالية والمصرفية
كرم الداعمين المتميزين لبرنامج »لنكن على دراية« بعامه الثاني

كـــرم بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي الــبــنــوك 
الـــكـــويـــتـــيـــة الـــمـــتـــمـــيـــزة فــــي دعـــــم حــمــلــة 
التوعية المصرفية »لنكن على درايــة« 
التي أطلقها »الــمــركــزي« بالتعاون مع 
اتــحــاد مــصــارف الــكــويــت، ووفــــرت تلك 
الـــبـــنـــوك كـــل اإلمـــكـــانـــات فـــي الــتــواصــل 
مــع الــعــمــاء عبر الــقــنــوات اإللكترونية 
وحسابات التواصل االجتماعي، كذلك 
من خال تنظيم أنشطة ساهمت بتقديم 
محتوى يناسب كل شرائح المجتمع، 
بهدف المساهمة في نشر مواد الحملة 
عــلــى أوســـع نــطــاق لــزيــادة الــوعــي لــدى 
الجمهور حول مجموعة من المواضيع 
ذات الصلة بالثقافة المالية والمصرفية.

وبـــــهـــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، أثــــنــــى الـــبـــنـــك 
الــمــركــزي عــلــى الــجــهــود الــمــمــيــزة التي 
قدمها كــل مــن بيت التمويل الكويتي، 

وبنك الكويت الوطني، والبنك األهلي 
الكويتي، كما أشاد بمستوى التفاعل مع 
الحملة واالستجابة لها من قبل جميع 
الــبــنــوك الــكــويــتــيــة، مضيفا أن تضافر 
الــجــهــود الــتــي بــذلــتــهــا جــمــيــع وحـــدات 
الــجــهــاز الــمــصــرفــي ســاهــمــت بــوضــوح 
فــي إنــجــاح الحملة وانتشارها ألوســع 
شــريــحــة مــن عــمــاء الــقــطــاع المصرفي 

الكويتي والمجتمع.
ــاد بــأن بنك الــكــويــت الــمــركــزي ال  وأفـ
 فــي سبيل نــشــر التوعية 

ً
يــدخــر جــهــدا

الــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة وحــمــايــة حــقــوق 
العماء في ظل التطور الهائل للخدمات 
المصرفية ومــا يصاحبها من مخاطر 
من أبرزها االحتيال اإللكتروني وتنوع 
أساليبه، األمر الذي يستدعي استمرار 
ــل، وتـــعـــزيـــز  ــتــــواصــ ــيـــة كـــنـــهـــج مــ ــتـــوعـ الـ

دور الــقــطــاع الــمــصــرفــي الــكــويــتــي في 
المسؤولية المجتمعية.

يــذكــر أن حملة التوعية المصرفية 
»لنكن على درايــة« تعاونت مع العديد 
مـــن الــجــهــات الــرســمــيــة والـــخـــاصـــة من 
بينها وزارة اإلعـــام ووزارة الداخلية 
وهــيــئــة أســــواق الــمــال واإلدارة الــعــامــة 
لــلــطــيــران الــمــدنــي ووحـــــدة الــتــحــريــات 
المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد 
)نزاهة( وشبكة المعلومات االئتمانية 
)Ci-net(، ودعم كل من شركة االتصاالت 
الــمــتــنــقــلــة )Zain( وشـــركـــة االتـــصـــاالت 
الــكــويــتــيــة )STC( والـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
لاتصاالت المتنقلة )Ooredoo(، إلى 
جـــانـــب دور شـــركـــة تـــمـــديـــن الــعــقــاريــة 
والــشــركــة الــوطــنــيــة الــعــقــاريــة ومجمع 

الحمرا.

لقطة جماعية

»KIB« يواصل قنواته اإللكترونية 
خالل »اإلسراء والمعراج«

العثمان: استمعنا بإنصات لتعليقات عمالئنا والبرنامج الجديد يصنع الفارق في حياتهم اليومية
خدمات 

البرنامج 
نقلة نوعية 

في مسار 
تمكين 

 
ً
العمالء رقميا

وتقديم أحدث 
الخدمات

العثمان
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الفن رسالة 
لمواجهة 
االحتالل 

اإلسرائيلي 
بقوى ناعمة 

عابرة للحدود
رامي طهبوب

م أعمااًل فنية  الوفد الكويتي قدَّ
جميلة كان لها األثر الطيب والواضح 

على المشاركين

سلة أخبار

تسابق الفنانة غادة 
عبدالرازق الزمن مع الشركة 

املنتجة ملسلسلها الجديد 
)تلت التالتة(، لتستطيع 

خوض السباق الرمضاني 
به، بعدما تأخرت 

التحضيرات الخاصة به 
لفترة طويلة.

املسلسل الذي كتبته 
هبة الحسيني ويشارك 

في بطولته مجموعة 
من الفنانني منهم ليلى 

زاهر ومصطفى درويش 
بجانب ماجد املصري، 

يواجه شبح الخروج من 
السباق الرمضاني، بسبب 
ضيق الوقت، وعدم تحديد 

بعض مواقع التصوير 
الرئيسية لألحداث، علمًا 

بأنه سيشهد عودة بطلته 
للمنافسة الرمضانية بعد 

غياب عامني.
عبدالرازق تراهن على 

العمل مع املخرج محمد 
الرشيدي، من أجل إنجاز 

املسلسل في الوقت املناسب، 
خصوصًا مع االستعانة 

بعدة وحدات تصوير 
إلنجاز بعض املشاهد غير 

الرئيسية في األحداث، 
بجانب إجراء املونتاج 
بالتزامن مع التصوير.

عبدالرازق تسابق الزمن 
إلنجاز »تلت التالتة«

يبدأ الفنان محمد عادل 
إمام تصوير أول مشاهد 

فيلمه السينمائي الجديد 
)أبونسب( بالطابع 

الكوميدي األكشن، بمشاركة 
مجموعة كبيرة من النجوم. 

والفيلم الجديد بطولة 
الفنانة الشابة جميلة 

عوض، وتأليف أيمن وتار، 
وإخراج رامي إمام، وسيتم 
التعاقد مع عدد من نجوم 
الكوميديا للمشاركة فيه.

وجاء الفيلم بعد القرار 
النهائي بتأجيل فيلم 

»الواد وأبوه«، الذي كان 
من املقرر أن يعيد الزعيم 

عادل إمام للسينما من 
جديد، بمشاركة نجليه 

محمد ورامي، ومن املقرر 
التحضير له خالل العام 

القادم، ويسعى نجل 
»الزعيم« لتواجد فيلمه 

الجديد )أبونسب( خالل 
موسم عيد الفطر القادم، 

أو عيد األضحى على أبعد 
التقديرات.

محمد إمام يبدأ »أبونسب« 
ويحاول اللحاق بالعيد

استأنف النجم تامر حسني 
تصوير فيلمه الجديد 

)تاج(، الذي يقدمه بمشاركة 
الفنانة مي عمر، بعد 

اعتذار الفنانة هنا الزاهد، 
الرتباطها بأعمال أخرى، 

حيث يسعى تامر للتواجد 
في موسم عيد الفطر 

السينمائي القادم.
ويخوض حسني خالل 

الفيلم تجربة الخيال 
العلمي، من خالل 

شخصيات الخوارق، 
التي ستكون جديدة على 

السينما املصرية، ومن 
املقرر أن يتم تصوير عدد 
كبير من مشاهد األكشن 

داخل وخارج مدينة اإلنتاج 
اإلعالمي.

والفيلم يأتي بالتعاون 
مع شركة إنتاج سينمائي 
كبرى في مصر، وتستعد 

إلنتاج سلسلة من أفالم 
الخوارق والخيال العلمي 
مع تامر حسني، لوجود 

شعبية كبيرة لها لدى 
الشباب واألطفال.

 
ً
تامر حسني يقدم خياال
علميًا في فيلمه الجديد 

الشطي: ألبومي الجديد على قدر التوقعات واالنتظار
• فضة المعيلي

يستعد الفنان بشار الشطي لطرح ألبومه 
الجديد خالل الفترة المقبلة، بعد نحو 10 
أعوام توقف خاللها عن إصدار األلبومات.

وفي هذا اإلطار، كتب الشطي لمتابعيه 
 
ً
 خاصا

ً
على »إنستغرام«: »شاهدوا ملخصا

عرض، 
ُ
 ألغنية )يا طير(، ومشاهد لم ت

ً
جدا

 مــــن الـــقـــلـــب لــلــقــلــب عـــلـــى قــنــاتــي 
ً
وحــــــــــوارا

الرسمية بـ )يوتيوب(، ومشاهدة ممتعة«.
ومن مقتطفات ما قاله في الفيديو على 
قناته بـــ »يــوتــيــوب«: »إن شــاء الــلــه ألبومي 
يكون على قــدر التوقعات واالنــتــظــار. لقد 
غــمــرتــمــونــي بالمحبة عــلــى مـــدى ســنــوات. 
 غبت، لكن مع وجود المحبين والناس 

ً
فعال

الطيبة لــم أشــعــر بــهــذا الــغــيــاب، فــقــد كنتم 
 يليق 

ً
 معي، وإن شاء الله نقدم عمال

ً
دائما

ن الفيديو مشاهد من  بمسامعكم«. وتضمَّ
تصوير أغنية »يا طير«.

وتابع الشطي: »آخــر ألبوم مضى عليه 
ق إلى  أكثر مــن عشر ســنــوات«، مــن ثــم تــطــرَّ

 إلـــى أن له 
ً
تــعــاونــه مــع الــفــنــان دافــــي، الفــتــا

 في نفسه، وأنه صديقه القديم منذ كان 
ً
أثرا

 .
ً
 تقريبا

ً
عمرهما 11 عاما

ــوم، ذكـــــر أنـــــه يـــحـــتـــوي عــلــى  ــبـــ وعـــــن األلـــ
الكثير من األغــانــي، التي يحب أن يستمع 
لها الجمهور، »خط بشار ولونه وبصمته 
 أن هناك أشياء جديدة 

ً
موجودة«، موضحا

خــارج الــقــالــب، وفــي أعــمــال ال تشبهه، لكن 
»بإذن الله سوف تلقى صدى عند الجمهور«.

ــان دافــــــي عــن  ــنـ ــفـ ــه، تـــحـــدث الـ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
: »كنا 

ً
تجربته في العمل مع الشطي، قائال

من األوائل الذين عملوا )دويتو( جمع بين 
الراب والغناء في أكثر من إعالن بالماضي، 
لكن كتعاون غنائي هذا هو األول، وإن شاء 

الله لن يكون األخير«.
وذكر دافي أن الشطي متأٍن في اختياراته 
الــــفــــنــــيــــة، حــــتــــى تــــخــــرج بـــــصـــــورة جــمــيــلــة 

واحترافية.
جدير بالذكر، أن أغنية »يا طير« حققت 
نحو أكثر من مليون مشاهدة، وهي أولى 
أغــنــيــات ألــبــومــه الــجــديــد، وقـــد أطلقها في 
ديــســمــبــر الــمــاضــي، ويــشــاركــه فــي غنائها 
بطريقة الفيديو كليب الفنان دافــي. وهي 
توزيع عمار البني، مكس وماستر منتظر 
الزاير، منتج منفذ بارتنر برودكشن، نشر 

وتوزيع Sony Music Me، وإنتاج غمزة.

بشار الشطي

 سعاد عبدالله
ً
مناف عبدال: شكرا

ــارك الــمــخــرج مــنــاف عــبــدال  شـ
متابعيه بموقع إنستغرام صورة، 
يــظــهــر فــيــهــا مـــع الــفــنــانــة ســعــاد 
عــبــدالــلــه. وكــتــب فــي »الــبــوســت«: 
»هي سعاد، وكان لي من اسمها 
اليوم نصيب. أسعدني كالمها. 
يــســعــدنــي اهــتــمــامــهــا. تسعدني 
لحظات تشجيعها، وال يسعني 
اآلن إال أن أبــذل قــصــارى جهدي 
في عملي، حتى تستمر سعادتي 
بــــــإســــــعــــــادهــــــا، وأبـــــــقـــــــى أتـــلـــقـــى 
 للقديرة سعاد 

ً
اتصاالتها. شكرا

عبدالله«.
 مــن 

ً
ــــدال أخـــــيـــــرا ــبـ ــ ــتــــهــــى عـ وانــ

تصوير مسلسله الجديد، الذي 
ــُيـــعـــرض فــــي مـــوســـم رمـــضـــان  سـ
المقبل، بعنوان »منزل 12«، تأليف 
محمد النشمي، وبــطــولــة: سعد 
الــفــرج، نــور وفاطمة الحوسني، 
ــل مــحــمــد،  ــ بــثــيــنــة الـــرئـــيـــســـي، أمـ
فــتــات ســلــطــان، أحــمــد الــعــونــان، 

محمد العلوي، محمد الرمضان، 
عبدالمحسن الــقــفــاص، وليالي 
ــا اجتماعية  ــ دهـــــراب، وهـــو درامـ
 عدة، 

ً
معاصرة، ويتضمن خطوطا

مــنــهــا الــتــراجــيــدي والــكــومــيــدي، 
ــة ســـوق  ــ وتــــبــــدأ أحــــداثــــه مــــن أزمــ
ــاخ، وصــــــــــواًل إلـــــــى وقـــتـــنـــا  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ

الـــــجـــــاري، ويـــقـــع فــــي 30 حــلــقــة، 
تــحــمــل بــيــن طــيــاتــهــا الــغــمــوض 
واإلثارة والتشويق، لمعرفة سر 
»منزل 12«، الذي ينتقل إليه سعد 
الفرج للسكن فيه، بعد خسارته 

الكبيرة في سوق المناخ.

سعاد ومناف

 في ملتقى الفن الخليجي بالمنامة
ً
العوض: 160 فنانا

تمنى أن تعود الكويت حاضنة للملتقيات والفعاليات الثقافية والفنية
• فضة المعيلي

كشف الــخــزاف علي الــعــوض، 
أنـــه تــم تــوجــيــه دعـــوة رســمــيــة له 
ولعدد من الخزافين الكويتيين، 
ومــنــهــم: الــخــزاف فـــواز الــدويــش، 
والنحات ميثم عبدال، ود. وليد 
ســــــــــراب، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــشـــاركـــة 
الـــخـــزاف جــابــر أحــمــد، والــنــحــات 
حسن النجادة، والفنانة عواطف 
كاكولي، والفنان أسعد بوناشي، 

وسهيلة العطية، والفنانة فريدة 
عــابــديــن، والــفــنــانــة آالء الــفــزيــع، 
ــة فــــــي مـــلـــتـــقـــى الـــفـــن  ــاركــ ــمــــشــ ــلــ لــ

الخليجي بالمنامة.
وقال العوض، لـ »الجريدة«، إن 
الخزافين الذين تم توجيه الدعوة 
لـــهـــم قــــامــــوا بـــعـــقـــد ورش فــنــيــة، 
وقدموا أنشطة مختلفة، من خالل 
الفعالية الــتــي أقيمت مــن 9 إلى 
13 فبراير، برعاية جمعية الفن 
المعاصر البحرينية، التي نظمت 

الــمــلــتــقــى األول لــلــفــن الخليجي، 
 
ً
بمشاركة ما يزيد على 160 فنانا

.
ً
 ورساما

ً
 ونحاتا

ً
وخزافا

ن أن الملتقى احتوى على  وبيَّ
مــجــمــوعــة مـــن الـــمـــجـــاالت، الــتــي 
تــضــمــنــت فـــن الــــخــــزف، والــنــحــت 
 النحت على 

ً
على الطين، وأيضا

الــخــشــب، والـــرســـم بــكــل أنـــواعـــه، 
 إلـــــى أن »مــــشــــاركــــة الـــوفـــد 

ً
ــا ــتــ الفــ

، حيث 
ً
الكويتي كانت رائعة جــدا

قدم مجموعة من الورش، ضمنها 

ورشة لي، وكذلك ورشة للنحات 
 ورشة للفنان 

ً
ميثم عبدال، وأيضا

جابر أحمد«.
 
ً
وذكر هذه الورش القت إعجابا

، وحظيت بإعجاب 
ً
 كبيرا

ً
جماهيريا

م  المشاركين في الملتقى، حيث قدَّ
الوفد الكويتي أعمااًل فنية جميلة 

كان لها األثر الطيب والواضح.
وأضاف العوض أنه كان لرئيس 
جمعية الفن المعاصر البحرينية 
الفنان خليل المدهون دور كبير 
في رعاية هذه الفعالية، واحتواء 
الفنانين المشاركين بالملتقى، 
وكذلك كــان هناك دور كبير لعدد 
مـــن الــمــنــســقــيــن، ضــمــنــهــم الــفــنــان 
ــذي كــان  ــ عـــبـــدالـــرســـول الـــغـــائـــب، الـ
لــه دور كبير فــي الفعالية ودعــم 
الــمــشــاركــيــن، وعـــمـــل عــلــى توفير 
جميع سبل الراحة لهم، في ظل عدد 
 .

ً
المشاركين، الذي تجاوز 160 فنانا

 من 
ً
وأوضــــــــح أن هـــنـــاك عــــــــددا

ضيوف الشرف الذين شاركوا في 
الملتقى من مصر واألردن وتونس، 
إضــافــة إلــى عــدد مــن الفنانين من 
بلغاريا واألرجنتين ويوغوسالفيا 

وروسيا.
وأضــاف العوض: »لقد جمعنا 
ــــي مــلــتــقــى جــمــعــيــة الــفــن  ــن فـ ــفــ الــ

الــمــعــاصــر، الــــذي أقــيــم فــي الــهــواء 
الــطــلــق، وكــــان جميع المشاركين 
كأسرة واحدة متعاونة فيما بينها 

يجمعها الفن، بتعدد مجاالته«.
ولفت إلى أنه تخلل الفعاليات 
إقامة ندوات فنية، تناولت الحديث 
عـــن »أهــمــيــة الــمــلــتــقــيــات فـــي الفن 
المعاصر وأثرها على الفنان وإثراء 
الحركة التشكيلية«، حيث قدم هذه 
الـــنـــدوة الــفــنــان خــلــيــل الــمــدهــون، 
والنحات السعودي عصام جميل، 
والبروفيسور د. أســامــة السروي 
من مصر، الذين أوضحوا للحضور 
والمشاركين أهمية الملتقيات في 

الوطن العربي. 
 
ً
وأشار إلى أنه كانت هناك أيضا
ــــرى بـــعـــنـــوان: »مستقبل  ــــدوة أخـ نـ
الـــفـــنـــان بــيــن الــشــغــف والــتــجــربــة 
والدور األكاديمي«، قدمها: الفنانة 
ــراد، د. دالل الــســنــدي،  ــ ــ شــيــمــاء مـ
والفنان عقيل العريبي، كما نظمت 
عدة رحالت إلى األماكن السياحية 
 
ً
والتاريخية في البحرين، وأيضا
لمنزل الــفــنــان عــبــاس الــمــوســوي، 
والمتحف الوطني البحريني. كذلك 
كانت هناك دعوات على العشاء في 

عدة أماكن. 
وتـــــــوجـــــــه الـــــــعـــــــوض بـــالـــشـــكـــر 

لجميع القائمين عــلــى الملتقى، 
وخـــص بالشكر رئــيــس الجمعية 
الــفــنــان خليل الــمــدهــون، والــفــنــان 
 أن 

ً
عــبــدالــرســول الــغــائــب، متمنيا

ــكـــويـــت كـــســـابـــق عــهــدهــا  تـــعـــود الـ
حاضنة للملتقيات والفعاليات 
الثقافية والفنية، أسوة بالبحرين.

علي العوض

من أجواء مشاركة الوفد الكويتي

ضمن فعاليات األسبوع الثقافي 
الفلسطيني، احتضن بيت 

الموسيقى حفل بيانو للعازفين 
الصغار، أحيته مجموعة من 

األطفال الموهوبين في 
موا  العزف على البيانو، وقدَّ

مجموعة مختارة من األغنيات 
الوطنية الفلسطينية والكويتية 

والعربية، بحضور جماهيري 
كبير.

اســتــضــاف بــيــت الموسيقى 
بــمــتــحــف الـــفـــن الـــحـــديـــث، أمــس 
األول، حـــفـــل بـــيـــانـــو فــــي »ُحــــب 
فلسطين« للعازفين الــصــغــار، 
ـــن األطــــفــــال  وهــــــم مـــجـــمـــوعـــة مــ
الــمــدربــيــن والــمــهــرة فــي العزف 
ــانــــو، بــــإشــــراف  ــيــ ــبــ عـــلـــى آلــــــة الــ
وقــــــــيــــــــادة مـــــدربـــــتـــــهـــــم لـــمـــيـــس 
الــشــخــشــيــر، الـــــذي تـــم تــقــديــمــه 
كــــرســــالــــة ُحـــــــب مـــــن فــلــســطــيــن 
للكويت، لالحتفاء بالعالقات 
الــعــمــيــقــة بــيــن الــبــلــديــن، ضمن 
ــيـــات األســـــبـــــوع الــثــقــافــي  ــالـ فـــعـ
ــتــــزامــــن مــع  ــالــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، بــ

األعياد الوطنية الكويتية.
بــدأ الحفل بالسالم الوطني 
ــازف  ــتـــي، بــمــصــاحــبــة عــ ــكـــويـ الـ
الــبــيــانــو أحــمــد الــبــدر، والــســالم 
ــنـــي الــفــلــســطــيــنــي بــعــزف  الـــوطـ
طـــــارق ســــرطــــاوي، ثـــم ألـــقـــت د. 
أروى الشاعر قصيدة شعر في 
ــاءت مفعمة  ــ ــكـــويـــت،  جـ ُحــــب الـ
ــر الــــدافــــئــــة والـــحـــب  ــاعـ ــمـــشـ ــالـ بـ
الــــخــــالــــص، تــبــعــهــا عـــــزف عــلــى 
ــبـــوب،  ــهـ ــريـــن طـ ــيـ ــسـ الــــبــــيــــانــــو لـ
ــا طــفــل فلسطيني«  وأغــنــيــة »أنــ
عــزفــهــا عــلــى الــبــيــانــو زيـــن كــرم، 
ثم كان الجمهور على موعد مع 
»زهرة المدائن« بأنامل الثالثي: 
تايا شناق، ورنا الساير، وهيا 

المحتسب.

ميدلي فيروزيات
وتــواصــل الــحــفــل مــع ميدلي 
ــنـــهـــا »لــــمــــا بــــدا  ــات، مـ ــ ــروزيــ ــ ــيــ ــ فــ
ــورة  ــ ــع الـــــعـــــازفـــــة نــ ــ يـــتـــثـــنـــى« مــ

الــــراشــــد، و»زورونـــــــــي« مـــع زيــن 
اللوغاني، و»يــا غزيل« مع حال 
الـــصـــبـــاح، و»الـــبـــنـــت الــشــلــبــيــة« 
مـــع لــيــلــى الـــصـــبـــاح، ثـــم عــزفــت 
 
ً
 موسيقيا

ً
ميار بوفتين مقطعا

مــن »عـــالـــروزنـــا«، وعــزفــت ديما 
اإلبـــراهـــيـــم »عــالــلــوز األخـــضـــر«، 
وعزفت في الزبن ولجين هواري 

أغنية »عيني يا موليا«.
واخـــتـــتـــم الــحــفــل بــمــجــمــوعــة 
متنوعة من األغنيات العربية، 
ــل«  ــعــ ــشــ ــا: »عـــــــــــــــــــاألوف مــ ــ ــهــ ــ ــنــ ــ مــ
بـــمـــصـــاحـــبـــة الـــعـــازفـــتـــيـــن تـــاال 
الفالح وياسمين هواري، و»في 
ــفـــرق« بــمــصــاحــبــة  ــمـ ــالـ قـــهـــوة عـ
عــمــر الـــشـــريـــف، و»بـــــالد الــعــرب 
ــازف مــحــمــد  ــعــ ــــي« مــــع الــ ــانـ ــ أوطـ
الصالح، فيما عزفت تايا شناق 
»مــوســيــقــى الــبــوشــيــه«، وعــزفــت 
داليا الداللي »حلوة يا بلدي«، 
ثــم انــتــهــى الــعــرض الموسيقي 
الـــوطـــنـــي الــمــبــهــج بـــعـــزف إيـــاد 
صايمة وطارق سرطاوي ألغنية 
»عـــاشـــت لــنــا الـــكـــويـــت«، وعـــزف 
طارق الهواري ألغنية »موطني«، 
بصحبة الفرقة الموسيقية التي 
ضــمــت عـــازف الــعــود والمغني 
مــراد شريف، إلــى جانب عازف 
الـــكـــمـــان أحـــمـــد كـــمـــال، وعــــازف 
شيللو نادر الحديدي، وعازف 

اإليقاع خالد فاروق.

رسالة ُحب
وفـــي تــصــريــح لـــ »الــجــريــدة«، 
قــال السفير الفلسطيني رامــي 
طهبوب، إن الحفل الموسيقي 

ــر عــن فــخــر وحــب  مــبــهــج، ويــعــبِّ
أبناء فلسطين للكويت، وكيف 
أن القضية الفلسطينية حاضرة 
 
ً
في قلب وعقل كل كويتي، مؤكدا
أن الكويت تستحق كل التقدير 
والــحــب، و»جــاء الحفل كرسالة 
ــة لــلــكــويــت  ــ ــدولـ ــ ُحــــــب ووفـــــــــاء لـ

الحبيبة«.
ــا يــمــيــز  ــ ــل مــ ــ ــمـ ــ وأكـــــــــد أن أجـ
الحفل، أن العازفين من األطفال 
الــكــويــتــيــيــن والــفــلــســطــيــنــيــيــن، 
وجــمــيــعــهــم عـــازفـــون مــبــدعــون، 
ــا يــعــكــس كــيــف أن الــعــائــالت  مـ
الــكــويــتــيــة تــربــي أبــنــاءهــا على 
ــد  ــمــــســــجــ ــلــــســــطــــيــــن والــ ُحـــــــــب فــ
ــى أهــمــيــة  ــ  إلـ

ً
ــيـــرا األقــــصــــى، مـــشـ

رسالة الفن لمواجهة االحتالل 
اإلسرائيلي بتلك القوى الناعمة 
التي تعبر الحدود، وتصل إلى 
جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم، لتعكس 
الــهــويــة الفلسطينية والــتــراث 

الوطني.

تدريب األطفال
وذكــــرت مــدرســة الموسيقى 
ــــا  ــهـ ــ ــيـــــس الـــــشـــــخـــــشـــــيـــــر، أنـ ــمـــ لـــ
المسؤولة عن تدريب األطفال، 
وتعليمهم فــنــون الــعــزف على 
آلــة الــبــيــانــو، حتى تلقت دعــوة 
مــن المجلس الــوطــنــي للثقافة 
والـــــفـــــنـــــون واآلداب، لـــتـــقـــديـــم 
ــنـــائـــي فــي  ــــرض مـــوســـيـــقـــي غـ عــ
حب فلسطين بأنامل »أطفالنا 
ــن تـــم  ــ ــ ــذيـ ــ ــ الــــمــــوســــيــــقــــيــــيــــن«، الـ
تـــدريـــبـــهـــم عـــلـــى مـــــدى األشـــهـــر 
الثالثة الماضية، حتى خرجت 

الحفل على هذا المستوى الراقي 
والالئق بالمناسبة والحضور 
وبــــــــــــأداء األطــــــفــــــال الـــمـــبـــدعـــيـــن 

والموهوبين.
وأوضحت أن عازفي البيانو 
 في أعمار 

ً
تجاوزوا الـ 20 طفال

مــخــتــلــفــة، وتــــم تــدريــبــهــم على 
األغــانــي الــتــي ضمها الــجــدول، 
 لــمــســتــواهــم، 

ً
وتــعــتــبــر تـــحـــديـــا

ألن بـــعـــض األغـــنـــيـــات صــعــبــة، 

ــااًل، لــكــن  ــ ــفـ ــ وأنــــهــــم مــــا زالـــــــوا أطـ
مـــع الــتــدريــب ونــتــيــجــة حــمــاس 
األطــــــفــــــال الــــشــــديــــد وتــشــجــيــع 
األهالي ألبنائهم على المشاركة 
والحضور تم تقديم المقطوعات 
الــمــوســيــقــيــة الــمــخــتــارة بأعلى 
مستويات األداء الفني بشكل 
يبهر الجمهور، و»يبهرني أنا 
، رغم إيماني بأطفالي 

ً
شخصيا

 
ً
وبـــمـــوهـــبـــتـــهـــم، لــكــنــنــي دائــــمــــا

متحمسة لرؤيتهم يتألقون على 
المسرح، ويحظون بهذا القدر 
من التشجيع والحضور الكبير«.

مــن جــانــبــهــم، أعـــرب األطــفــال 
عـــن تحمسهم لــلــحــفــل، ومنهم 
العازفة الصغيرة في الزبن، التي 
 ألغنية »عيني 

ً
 مبهرا

ً
قدمت عزفا

يا موليا«، مؤكدة حبها للكويت، 
ولألغنيات الوطنية الكويتية 
والفلسطينية، مــوضــحــة أنها 
شاركت في العديد من الحفالت 
السابقة، وأنــهــا تحب مواجهة 
الجمهور وتــقــديــم المعزوفات 
ــام الـــحـــضـــور،  ــ ــ الـــمـــوســـيـــقـــيـــة أمـ
مؤكدة أن حلمها هو أن تصبح 
عازفة بيانو مشهورة وعالمية، 
لتمثل بلدها الكويت في كبرى 

المحافل الفنية.

لميس الشخشير
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ً
أكثر من أكثر من 2020 طفال

عزة إبراهيم

من أجواء الحفل

األطفال 
تدربوا على 

األغنيات 
المختارة قبل 

3 أشهر من 
الحفل 

لميس الشخشير

https://www.aljarida.com/article/14865
https://www.aljarida.com/article/14863
https://www.aljarida.com/article/14859
https://www.aljarida.com/article/14870
https://www.aljarida.com/article/14867
https://www.aljarida.com/article/14860
https://www.aljarida.com/article/14857


مجلس األمن يتجه إلدانة نادرة لالستيطان اإلسرائيلي
 على تشريع مستوطنات... و»الشاباك« يحذر بن غفير من »تفجير القدس«

ً
إدارة بايدن تعد ردا

يبحث مجلس األمن الدولي 
االثنين المقبل مشروع قرار 

يطالب إسرائيل بوقف جميع 
األنشطة االستيطانية في 

األراضي الفلسطينية المحتلة 
، وسط خالفات متصاعدة 

ً
فورا

بين إدارة الرئيس األميركي 
جو بايدن وحكومة بنيامين 

نتنياهو، في حين حذر تقرير 
لـ »الشاباك« من أن سياسات 

وزير األمن المتطرف إيتمار 
بن غفير ستدفع الفلسطينيين 

لتنفيذ المزيد من الهجمات.

وسط تحذيرات عبرية متنامية 
مــن احــتــمــال أن تــشــهــد الــعــاقــات 
 
ً
اإلسرائيلية - األميركية تدهورا

 فـــي ظـــل ســـيـــاســـات »صــب 
ً
كـــبـــيـــرا

الزيت على النار« التي تنتهجها 
ــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة بـــزعـــامـــة  ــكــــومــ الــــحــ
بنيامين نتنياهو بــعــدة ملفات 
ــة، يــتــجــه مــجــلــس األمــــن  حـــســـاسـ
ــع لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة إلقـــــرار  ــابـ ــتـ الـ
ــة  ــ مــــشــــروع قـــــــرار، قــــد يــحــمــل إدانـ
نــــــــادرة إلســــرائــــيــــل ويـــطـــالـــبـــهـــا بـــ 
»الــوقــف الــفــوري والكامل لجميع 
األنشطة االستيطانية في األراضي 

الفلسطينية المحتلة«.
وقال دبلوماسيون لـ »رويترز«، 
لــيــل األربـــعـــاء ـ الــخــمــيــس، إن من 
الــــمــــرجــــح أن يــــصــــوت الــمــجــلــس 
 االثــنــيــن 

ً
ــوا الــمــكــون مـــن 15 عـــضـ

ــى الـــــــنـــــــص الــــــــذي  ــ ــلــ ــ الـــــمـــــقـــــبـــــل عــ
ــارات بالتنسيق مع  ــ صاغته اإلمـ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن. ويــــجــــدد الــنــص 
الــتــأكــيــد عــلــى أن الــمــســتــوطــنــات 
ــلــــة مــنــذ  فــــــي األراضـــــــــــــــي الــــمــــحــــتــ
ــام 1967، بــمــا فــيــهــا تــلــك الــتــي  عــ
ــقـــدس الــشــرقــيــة، لــيــس لها  فـــي الـ
 
ً
شرعية قانونية، وتمثل انتهاكا
 للقانون الــدولــي وعقبة 

ً
صــارخــا

ــام تحقيق حــل الــدولــتــيــن. كما  أمـ
ــرار إلــــى عــدم  ــقــ يـــدعـــو مـــشـــروع الــ
تغيير الوضع الراهن في األماكن 

المقدسة.
ــن الــتــحــرك  ــأتــــي الـــكـــشـــف عــ ويــ
الدولي الجديد وسط توتر علني 
بــيــن نــتــنــيــاهــو وإدارة الــرئــيــس 
األميركي الحالي جو بايدن التي 
قـــد تـــكـــرر خـــطـــوة إدارة الــرئــيــس 
األسبق باراك أوباما التي سمحت 
قبل أكــثــر مــن 5 ســنــوات لمجلس 
األمن بإدانة »االستيطان اليهودي« 
وتــبــنــي قــــرار ضـــد إســرائــيــل بعد 
امتناعها عن التصويت، في خطوة 
جاءت عكس ممارسات واشنطن 
الــتــي تحمي الـــدولـــة الــعــبــريــة من 

إجراءات األمم المتحدة. 

خالفات وتباين

وغـــــــداة اجـــتـــمـــاع »الــكــابــنــيــت« 
 بـ 

ً
اإلســرائــيــلــي الــــذي اتــخــذ قـــــرارا

»تــشــريــع تــســع بـــؤر استيطانية« 
وبناء 10 آالف وحــدة سكنية في 
المستوطنات، كشفت تقارير أن 
إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 
تدرس اتخاذ إجراءات عملية ضد 
الــخــطــوة الــتــي اتــخــذتــهــا حكومة 
نــتــنــيــاهــو الــمــشــكــلــة مـــن ائــتــاف 

يميني يوصف بأنه األكثر يمينية 
 بتاريخ الــدولــة العبرية. 

ً
وتــشــددا

وذكــر موقع »واال« اإلسرائيلي أن 
النقاش، الذي أجراه البيت األبيض 
مــع ممثل الحكومة اإلسرائيلية 
ــــؤون االســتــراتــيــجــيــة  ــــشـ وزيــــــر الـ
 
ً
رون ديرمر بهذا الشأن، كان حادا

.
ً
وصاخبا

وكشف أن ديــرمــر أبلغ اإلدارة 
األمــيــركــيــة أن الــجــنــاح اليميني 
ــة أراد  ــكــــومــ ــتــــشــــدد فـــــي الــــحــ ــمــ الــ
الــتــصــديــق عــلــى 14 ألـــــف وحـــدة 

استيطانية وليس 10 آالف.
كما أراد إضفاء الشرعية على 
أكـــثـــر مـــن 20 بـــــؤرة اســتــيــطــانــيــة 
عـــشـــوائـــيـــة، لــكــن نــتــنــيــاهــو طلب 

التصديق على عدد أقل من ذلك.
وكشف النقاب في إسرائيل، عن 
نقل وزير الشؤون االستراتيجية 
رون درامــــر رســالــة مــن نتنياهو 
إلى اإلدارة األميركية يبلغها فيها 
بأن حكومته لن تقدم على قرارات 
استيطانية أخرى »إال إذا تم قتل 

إســرائــيــلــيــيــن«، وفـــي هـــذه الحالة 
فإنها ستبني بـــؤرة استيطانية 
مــقــابــل كـــل يـــهـــودي يــقــتــل بــأيــدي 

فلسطينيين.
ومنحت حكومة نتنياهو األحد 
الــمــاضــي تــراخــيــص بــأثــر رجعي 
لـــ 9 مــواقــع استيطانية بالضفة، 
وأعــلــنــت عــن بــنــاء عـــدد كبير من 
المساكن الجديدة بالمستوطنات 
القائمة، مما دفع وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن للقول إنه 

»منزعج بشدة«.

تحذير وتغيير 

فـــي غــضــون ذلــــك، حـــذر رئيس 
جـــهـــاز الـــمـــخـــابـــرات اإلســرائــيــلــيــة 
الداخلية )الشاباك( رونين بار وزير 
األمن القومي المتطرف إيتمار بن 
غفير مــن أن سياسته فــي القدس 
من شأنها تفجير األوضاع األمنية.

ونقلت »القناة 13« اإلسرائيلية 
عــن بـــار أنـــه نــّبــه بــن غفير إلـــى أن 

إجراءاته من شأنها دفع مزيد من 
ــرة تنفيذ  الفلسطينيين إلـــى دائــ

العمليات.
وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى اإلجـــــــــراءات 
التي يتخذها بن غفير للتشديد 
عــلــى الــمــقــدســيــيــن يــشــن الـــوزيـــر 
 حملة على الفلسطينيين 

ً
أيــضــا

ــــن فـــــــــي الـــــســـــجـــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيـــة، ورد الــمــعــتــقــلــون  ــلـ ــيـ ــرائـ اإلسـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـــــي الـــســـجـــون 
اإلسرائيلية، أمس األول، بتنفيذ 
 على اتخاذ 

ً
»عصيان« احتجاجا

ات تـــهـــدف إلــــى التضييق  إجـــــــراء
عليهم.

ورفض ديوان بن غفير التطرق 
إلــى حيثيات المكالمة الهاتفية، 
لكنه قــال إن الــوقــت حــان لتغيير 
نهج التعامل مــع الفلسطينيين 

في القدس.
وتــزامــن ذلــك مــع قيام سلطات 
االحـــتـــال بــتــفــجــيــر مــنــزل محمد 
الجعبري المتهم بقتل مستوطن 
وجــــرح اثــنــيــن آخــريــن فــي عملية 

إطاق نار بمستوطنة كريات أربع 
قرب الخليل بالضفة الغربية في 

أكتوبر الماضي.
ويـــقـــع مـــنـــزل الــجــعــبــري الــــذي 
تقطنه زوجته وأطفاله في الطابق 
األخــيــر مــن بناية سكنية مكونة 
مــن 4 طــوابــق فــي منطقة قــيــزون 

بالخليل.

مواجهة إفريقية

من جهة أخــرى، أفــادت أوساط 
عبرية بـــأن مسألة سحب »صفة 
ــــب« الـــمـــمـــنـــوحـــة إلســـرائـــيـــل  ــراقـ ــ مـ
داخـــل االتــحــاد اإلفــريــقــي ستكون 
ضمن برنامج عمل القمة العادية 
القادمة لاتحاد اإلفريقي المقررة 
يــومــي 18 و19 فــبــرايــر الـــجـــاري، 
بأديس أبابا، وأشارت إلى أن زيارة 
وزير الخارجية الجزائرية رمطان 
لعمامرة، لجنوب إفريقيا تدخل 
فـــي ســيــاق تــحــركــات جـــديـــدة من 
البلدين لحسم السحب خال القمة 

الـــتـــي ستسبقها جــلــســة جــديــدة 
لــلــمــجــلــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــاتـــحـــاد 

اإلفريقي.
ــع ذلــــــــك، كــشــف  ــ ــن مـ ــزامــ ــتــ ــالــ وبــ
 عن مصدر 

ً
تقارير جزائرية، نقا

داخــــــــــل االتـــــــحـــــــاد اإلفـــــريـــــقـــــي أن 
 على 

ً
»إســرائــيــل تــمــارس ضغوطا

دول القارة السمراء من أجل قبولها 
ــل االتـــحـــاد  ــ ــ  داخـ

ً
ــا ــبــ  مــــراقــ

ً
ــوا عــــضــ

اإلفريقي خال الدورة المرتقبة«.
وكــــــــــــان االتــــــــحــــــــاد اإلفـــــريـــــقـــــي 
ــيــــل  ــرائــ ــبــــول إســ ــقــ ــلــــق قـــــــــــراره بــ عــ
ــل االتـــحـــاد اإلفــريــقــي   داخــ

ً
مــراقــبــا

ــــدورة الــتــي عــقــدت الــعــام  خـــال الــ
المنصرم، بعد المعارضة القوية 
الـــتـــي قـــادتـــهـــا الـــجـــزائـــر وجــنــوب 
إفريقيا واعترضت عليها مصر 
وجـــزر القمر وجيبوتي و ليبيا 
ــــس وقـــطـــر  ــونــ ــ ومــــوريــــتــــانــــيــــا وتــ
ــــت واألردن والـــســـلـــطـــة  ــويـ ــ ــكـ ــ والـ
الفلسطينية واليمن، لبحث الملف.
)تل أبيب، القدس،
واشنطن - وكاالت(

تحركات جزائرية 
- جنوب إفريقية 

جديدة لسحب 
»صفة مراقب« من 

إسرائيل في االتحاد 
اإلفريقي

اختتم الرئيس اإليراني إبراهيم 
ــارة استغرقت  رئــيــســي، أمـــس، زيــ
ثاثة أيــام إلــى الصين، بحصيلة 
مــتــواضــعــة مـــقـــارنـــة بــمــا روجــتــه 
وسائل إعام إيرانية عن أن الجولة 
ستنتهي بصفقات مالية وتجارية 
ــتـــعـــاش  ضـــخـــمـــة تــــســــاهــــم فـــــي انـ

االقتصاد اإليراني المتعثر. 
ــا  ــ ــرك، دعـ ــ ــتــ ــ ــشــ ــ وفـــــــــي بــــــيــــــان مــ
الرئيس الصيني شــي جينبينغ 
ورئيسي أمس، إلى رفع العقوبات 
المفروضة على إيران باعتبار ذلك 
 ال يــتــجــزأ مــن اتــفــاق دولــي 

ً
ا جــــزء

متعثر يتعلق ببرنامجها النووي. 
وأضــــــاف الـــبـــيـــان أن شـــي قبل 
دعــوة من رئيسي لزيارة طهران، 

وســـيـــقـــوم بــــالــــزيــــارة فــــي الـــوقـــت 
المائم له. وزيارة شي األخيرة إلى 
إيران كانت في عام 2016 في إطار 

جولة في منطقة الشرق األوسط.
ودعا الزعيمان في البيان إلى 
تطبيق اتفاق إيران النووي المبرم 
في 2015 المعروف بخطة العمل 
الشاملة المشتركة، الـــذي اتفقت 
طهران بموجبه مع عدة دول منها 
ــات الــمــتــحــدة عــلــى تقييد  الــــواليــ
برنامجها لأسلحة النووية مقابل 

تخفيف العقوبات االقتصادية.
وقال شي ورئيسي »يتعين رفع 
كــل العقوبات ذات الصلة بشكل 
كـــامـــل وبــطــريــقــة يــمــكــن الــتــحــقــق 
منها من أجل الدفع نحو التطبيق 

الكامل والفعال )لاتفاق(«، مؤكدين 
أن رفع العقوبات وضمان المنافع 
االقتصادية إليران عناصر مهمة 

في االتفاق.
ويوم الثاثاء أبلغ شي رئيسي 
أن بــكــيــن »ســـتـــشـــارك عـــلـــى نحو 
بناء« في المحادثات الستئناف 
الــمــفــاوضــات المتعلقة بتطبيق 
ــفـــاق، وعــبــر فــي الــوقــت نفسه  االتـ
عن دعمه إليران في الحفاظ على 

حقوقها ومصالحها.
وذكـــــر الـــزعـــيـــمـــان أن »الــصــيــن 
تعارض بشدة تدخل قوى خارجية 
ــران  ــ فــــي الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة إليــ
وتــقــويــض أمــنــهــا واســتــقــرارهــا«. 
 عـــدة 

ً
ــيـــســـان أيــــضــــا ووضـــــــع الـــرئـ

مـــبـــادرات تشمل تــعــزيــز الــتــجــارة 
اإللكترونية والزراعة.

ــأتـــي إظـــهـــار الـــتـــعـــاون على  ويـ
الــنــقــيــض مـــن غــضــب إيـــرانـــي في 
ديــســمــبــر بــســبــب بـــيـــان أصـــدرتـــه 
الصين ودول الخليج خال زيارة 

لشي إلى السعودية.
وناشد مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية والــصــيــن إيـــران 
ــع الـــوكـــالـــة الــدولــيــة  بــالــتــعــاون مـ
للطاقة الــذريــة وبــالــحــل السلمي 
لقضية الثاث جزر التي تحكمها 
إيران التي تقول اإلمارات العربية 
المتحدة إنها جزء من أراضيها. 
كــمــا وصـــف بــيــان مــشــتــرك بعض 
أنــشــطــة إيــــــران اإلقــلــيــمــيــة بــأنــهــا 

مــزعــزعــة لــاســتــقــرار. واســتــدعــت 
وزارة الخارجية اإليرانية السفير 
 على ذلك وعبرت عن 

ً
الصيني ردا

»استيائها الشديد« من البيان. 
وتربط بكين وطهران عاقات 

ــا فــي  ــتـ ــعـ ــة، ووقـ ــويــ ــة قــ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
ــام 2021 »اتـــفـــاقـــيـــة لــلــتــعــاون  ــ عــ
، إال 

ً
االستراتيجي« مدتها 25 عاما

أن تطبيق االتفاقية يواجه مشاكل 
وسط تشكك بين الطرفين. 

وأشـــــــــارت مـــؤســـســـة »بـــورصـــة 
آند بــازار« ومقرها لندن في مقال 
ــه منذ  نــشــر عــلــى مــوقــعــهــا إلـــى أنـ
أن تولت إدارة رئيسي الحكم في 
2021، اســـتـــثـــمـــرت الـــصـــيـــن 185 

 
ً
مليون دوالر فقط في 25 مشروعا

في إيران.
)بكين - وكاالت(

)د ب أ( محادثات إيرانية - صينية خال زيارة رئيسي لبكين  

واشنطن لبغداد: استقالل الطاقة وتحديث النظام المالي
جدد العراق والواليات المتحدة، أمس األول، »عزمهما 
تعميق العاقات االستراتيجية من أجــل مصالحهما 
الوطنية ومصلحتهما المشتركة في االستقرار اإلقليمي« 
 لبيان صدر عن الخارجية األميركية عقب لقاء وفد 

ً
وفقا

رفيع جمع وزيــري خارجية البلدين ومسؤولين كبار 
آخرين في واشنطن.

وقــالــت »الــخــارجــيــة« األمــيــركــيــة، فــي بــيــان، إن هــذا 
االجتماع، الذي يعد أول اجتماع للشراكة بين القطاعين 
الــــعــــام والــــخــــاص يـــركـــز عـــلـــى الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي، 
وتطوير قطاع الطاقة، وتغير المناخ، هو مؤشر على 
شراكة استراتيجية ناضجة في إطــار اتفاقية اإلطــار 

االستراتيجي.
وضم الوفد العراقي ممثلين رفيعي المستوى من 
مجلس النواب، والبنك المركزي، ووزارات الخارجية، 
والنفط، والتخطيط، والمالية، والكهرباء، ومكتب رئيس 
الوزراء، والمبعوث المناخي، وحكومة إقليم كردستان. 
وإضافة إلــى وزيــر الخارجية، ضم الوفد األميركي 
مستشار األمن القومي جيك سوليفان، ومدير الوكالة 
األميركية للتنمية الدولية، والمبعوث الرئاسي الخاص 

لتغير المناخ جون كيري، ونائب وزير الخزانة أدييمو، 
والمنسق الرئاسي الخاص للطاقة العالمية والبنية 
التحتية هوكستين، ومنسق مكافحة الفساد العالمي 
ريتشارد نيفيو، ومنسق الشرق األوســط في مجلس 
 عن كبار المسؤولين 

ً
األمن القومي بريت ماكغورك، فضا

من وزارات الخارجية، والخزينة، والطاقة، والتجارة.
ويشهد العراق أزمــة مالية تتعلق بنقص العمات 
األجنبية في األســواق المحلية مما أدى إلى انخفاض 
سعر الدينار العراقي في السوق الموازية، رغم رفع قيمته 

الرسمية في البنك المركزي.
وقــالــت الخارجية، فــي بــيــان، إن الــواليــات المتحدة 
رحــبــت بــجــهــود الــحــكــومــة الــعــراقــيــة لــســن إصــاحــات 
اقتصادية وإصاحات في السياسة النقدية، وتحديث 
النظام المالي والــمــصــرفــي، ومكافحة الــفــســاد، ومنع 
التاعب بالنظام المالي – وهي إجراءات يمكن أن تساعد 
في تعزيز اآلفاق االقتصادية للعراق، بما في ذلك تعزيز 

األسواق المالية وأسواق العمات. 
 للبيان، دعمه لجهود 

ً
وجــدد الوفد األميركي، وفقا

العراق المستمرة لبناء القدرات الفنية وتنفيذ المعايير 

الدولية لحماية النظام المصرفي من الجرائم المالية 
وغسل األموال وتمويل اإلرهاب. 

 
ً
وقال البيان، إن الجانبين قررا مواصلة العمل معا

لتحديث النظام المالي العراقي من أجل تحسين أحوال 
الشعب العراقي.

 يقول 
ً
وذكرت »الخارجية« أن الوفدين »تشاطرا رأيا

إن اتباع أجندة طموحة الستقال الطاقة أمر ضروري 
لتحقيق أقصى قــدر من االزدهـــار االقتصادي للعراق 

وحماية سيادته«.
ــأن الـــعـــراق لــديــه فــرصــة تاريخية  ــر الـــوفـــدان »بــ وأقــ
ــــادرات الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة  ــبـ ــ لــاســتــثــمــار فــــي مـ
المصممة لتحسين خدمات الكهرباء للشعب العراقي، 
وتأمين االكتفاء الذاتي من الطاقة في العراق، وتخفيف 
األضرار البيئية لكل من المناخ العالمي والصحة العامة 

العراقية«.
 لهذه الغاية، قرر الجانبان »تسريع الجهود 

ً
وتحقيقا

اللــتــقــاط الــغــاز الــمــحــتــرق، وتــحــديــث الــبــنــيــة التحتية 
لــتــوزيــع الــغــاز الطبيعي والــحــد مــن تــســرب الــمــيــثــان، 
، وتحديث البنية 

ً
وربط شبكة الكهرباء العراقية إقليميا

التحتية للكهرباء في العراق، واستكشاف فرص الطاقة 
المتجددة«، وفقا للبيان. وأشاد الوفد األميركي بالتزام 
العراق بمشاريع الربط الكهربائي اإلقليمية مع األردن 
والمملكة العربية السعودية وهيئة الربط الكهربائي 
لدول مجلس التعاون الخليجي. وأكد الوفدان من جديد 
أهمية مكافحة تغير المناخ والتكيف معه. واستعرض 
 استراتيجية 

ً
الوفد العراقي أن الــعــراق سينشر قريبا

حكومية شاملة لمواجهة التغير المناخي. 
وقرر الجانبان اإلسراع في تنفيذ مشاريع احتجاز 
الغاز في محاولة لتحقيق نسبة صفرية من حرق الغاز 
المصاحب الستخراج النفط بحلول عام 2030 والوفاء 

بتعهد الميثان العالمي. 
 لتوسيع 

ً
واســتــعــرضــت الـــواليـــات المتحدة خططا

برامج تغير المناخ في العراق، بعد أن قدمت للعراق أكثر 
من 1.2 مليار دوالر من المساعدات اإلنمائية الشاملة 

على مدى السنوات الخمس الماضية. 
كما أعطت المناقشات األولوية للحاجة إلى مشاريع 
طموحة لمزارع الطاقة الشمسية وإنشاء إطار تنظيمي 

لجذب االستثمار في الطاقة المتجددة. 

 
ً
ونـــاقـــش الــجــانــبــان أزمــــة الــمــيــاه فـــي الـــعـــراق، وفــقــا

للبيان، حيث »تعتزم الواليات المتحدة مواصلة تقديم 
مساعدتها التقنية لتحسين ممارسات إدارة المياه 

في العراق«.
ودعت الواليات المتحدة العراق إلى ترشيح خبراء 
في إدارة المياه للمشاركة في برامج التبادل مع القادة 

األميركيين في هذا المجال. 
 وعقدت الوفود العزم على إعطاء األولوية لاستفادة 
من التقنيات الحديثة في إدارة المياه الجوفية وكفاءة 

الري.
وكررت الواليات المتحدة للوفد العراقي التأكيد على 
أهمية تكنولوجيا للقطاع الخاص األميركي وقدرته 

الفريدة على مواجهة تحديات الطاقة في العراق. 
واستضاف مجلس األعمال األميركي العراقي التابع 
لغرفة التجارة األميركية مائدة مستديرة للوفد العراقي 
مع 40 شركة أميركية وقادة الصناعة من ذوي الخبرة 
في احتجاز الغاز وتحديث البنية التحتية للكهرباء 

ومصادر الطاقة المتجددة. 
)واشنطن - وكاالت(

ماكرون وتميم يتفقان على 
تعزيز الدفاع والتجارة

عقد الرئيس الفرنسي، 
 
ً
إيمانويل ماكرون، اجتماعا
مع أمير قطر تميم بن حمد 

آل ثاني، ليل األربعاء ـ 
الخميس، واتفقا على تعزيز 
العاقات في مجاالت الدفاع 

واألمن والتجارة.
ورحب ماكرون خال 

اجتماعه مع أمير قطر 
باالتفاق السابق بين 

إيرباص والخطوط الجوية 
القطرية. 

كما اتفق الرئيس الفرنسي 
مع أمير قطر على التعاون 

في جهود اإلغاثة من الزلزال 
في تركيا وسورية.

)رويترز( دخان متصاعد من منزل فلسطيني خال تفجيره على أيدي قوات إسرائيلية في الخليل أمس  

حصيلة زيارة رئيسي للصين: دعوة حصيلة زيارة رئيسي للصين: دعوة 
لرفع العقوبات ووعد بزيارة شي لطهرانلرفع العقوبات ووعد بزيارة شي لطهران

تونس: توقيف مدير
سابق لمكتب الغنوشي

أفادت تقارير تونسية، 
أمس، بأن سلطات األمن 

أوقفت القيادي في حركة 
النهضة فوزي كمون، 

المدير السابق لمكتب 
رئيس الحركة راشد 

الغنوشي.
وذكرت مصادر أن »إيقاف 

كمون يتعلق بمباشرة 
األبحاث الازمة بشأنه 

بخصوص قضية منشورة 
ضده منذ أكثر من شهر«.

ويأتي ذلك في وقت صعدت 
السلطات التونسية من 

حملة اعتقاالت ضد نشطاء 
قيادات أمنية وقضائية 

وسياسيين وقيادات في 
»النهضة«، إضافة إلى مدير 

إذاعة موزاييك في قضية 
»التآمر على أمن الدولة«.

https://www.aljarida.com/article/14891
https://www.aljarida.com/article/14889
https://www.aljarida.com/article/14886
https://www.aljarida.com/article/14884
https://www.aljarida.com/article/14882
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مساع أميركية وصينية الحتواء »أزمة المنطاد«
وزير خارجية الصين يرمم العالقة مع أوروبا... وهاريس تبحث ملف بكين مع الحلفاء في ميونيخ 

كـــــــشـــــــفـــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة وول 
ســتــريــت جــورنــال عــن مــحــادثــات 
بـــيـــن دبـــلـــومـــاســـيـــيـــن أمــيــركــيــيــن 
وصــيــنــيــيــن لـــتـــرتـــيـــب لـــقـــاء بــيــن 
وزيـــــــــــــري خـــــارجـــــيـــــة الـــــــواليـــــــات 
الــــمــــتــــحــــدة، أنــــتــــونــــي بـــيـــلـــنـــكـــن، 
ــغ يـــي عــلــى هــامــش  والــصــيــن وانــ
مـــؤتـــمـــر مـــيـــونـــيـــخ لـــأمـــن 2023 
ــــذي يــفــتــتــح الــــيــــوم فــــي مــديــنــة  الــ
ميونيخ األلمانية، لتجاوز أزمة 
 
ً
إسقاط الواليات المتحدة منطادا

 في وقت سابق من الشهر 
ً
صينيا

فوق أراضيها قالت إنه مخصص 
للتجسس، وهــو مــا نفته بكين. 
 فــي 

ً
وانــــعــــكــــس الــــســــجــــال تـــــوتـــــرا

ــة بــيــن  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ ــات الـ ــاقــ ــعــ الــ
القوتين العظميين المتنافستين، 
ودفع بلينكن إللغاء زيارة نادرة 

كانت مقّررة إلى بكين.
ــال الــمــتــحــدث  ــ فــــي الـــســـيـــاق، قـ
باسم وزارة الخارجية الصينية، 
وانغ ون بين، أمس، إن الواليات 
الـــمـــتـــحـــدة يـــجـــب أن تـــعـــمـــل مــع 
بـــاده على حــل الــخــافــات بشأن 
 على أن »الدخول 

ً
المنطاد، مشددا

غير المقصود للمنطاد المدني 
الــصــيــنــي هــو حـــدث غــيــر متوقع 
 أنـــه »ال يمكن 

ً
وفــــــردي«، مــضــيــفــا

للواليات المتحدة أن تدعو إلى 
التواصل والحوار من جهة بينما 
تزيد من حدة الخافات وتصعيد 

األزمات من جهة أخرى«.
وذكــــرت الــخــارجــيــة الصينية 
أن بكين تشعر بالقلق، وتعارض 
بشدة اعتبار وزراء دفــاع الــدول 
األعضاء بحلف شمال األطلسي 

لها أن ذلك تهديد.
ويـــســـود الــقــلــق فـــي الـــواليـــات 
ــدة مــــنــــذ ُرصــــــــد مـــنـــطـــاد  ــحــ ــ

ّ
ــت ــمــ الــ

ق فوق 
ّ
صيني أبيض كبير يحل

عدد من المواقع النووية السرية. 
وأســقــطــت مــقــاتــلــة أمــيــركــيــة هــذا 
ــرابـــع مـــن فــبــرايــر  الــمــنــطــاد فـــي الـ
الجاري قبالة السواحل الشرقية 

للباد.
وعلى أثر هذه الواقعة، أجرى 
 لمعايير 

ً
الجيش األميركي تعديا

ــــرادار لتمكينها  ضــبــط أجــهــزة الـ
 ،

ً
مــن رصــد أجــســام أصغر حجما

مما أسفر عن رصد ثاثة أجسام 
طائرة إضافية غير محددة، أمر 
الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
. وأســقــط أحــد 

ً
بــإســقــاطــهــا تــبــاعــا

هذه األجسام فوق أالسكا والثاني 
ــا الــثــالــث فــأســقــط  فــــوق كـــنـــدا، أمــ
فوق بحيرة هورون الواقعة على 

ضفاف والية ميشيغان.
ــدام  ــتــــخــ ــيــــن اســ ــفــــي الــــصــ ــنــ وتــ
ــيــــد لـــلـــتـــجـــســـس، وتــــقــــول  ــنــــاطــ مــ
إن الــمــنــطــاد الــــذي أســقــط قــبــالــة 
 ألبحاث 

ً
الساحل كــان مخصصا

مرتبطة بالطقس، أمــا المنطاد 
ــد فــــوق أمــيــركــا  ــ ــــذي ُرصـ ــر الـ ــ اآلخـ
الاتينية فكان يستخدم للتدريب 

على التحليق، وفق بكين.
ـــهـــمـــت الــســلــطــات 

ّ
ــن ات ــيـ ــنـ واالثـ

الــــصــــيــــنــــيــــة واشــــــنــــــطــــــن بـــنـــشـــر 

مناطيد أميركية تجسسية فوق 
أراضيها، وهو ما نفاه مسؤولون 
أمـــــيـــــركـــــيـــــون، رغــــــــم ذلــــــــك قـــالـــت 
الصين، أمس األول، إنه في وقت 
سابق انطلقت مناطيد أميركية 
ــل األراضــــــــي األمــيــركــيــة  ــ مــــن داخــ
حــلــقــت فـــــوق مــنــطــقــتــي الــتــيــبــت 

وشينجيانغ. 
وبــدا أن واشنطن تحاول نزع 
ــة، إذ شـــددت عــلــى أن  ــ فتيل األزمـ
ــرة الــمــجــهــولــة  ــائــ ــطــ األجـــــســـــام الــ
الــثــاثــة الــتــي تـــم إســقــاطــهــا بعد 
حادثة المنطاد ال عاقة لها على 
األرجح ببكين أو بالتجسس.     

إلى ذلــك، قال مسؤول بالبيت 
األبيض، إن نائبة الرئيس، كاما 
هاريس، ستبحث مع المستشار 
األلماني أوالف شولتس، ورئيس 

الوزراء البريطاني ريشي سوناك، 
والـــرئـــيـــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل 

ماكرون العاقات مع الصين.
ــر  ــ وامــــــــس األول، الـــتـــقـــى وزيـ
الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــي وانـــــغ يــي، 
ــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل  الـــرئـــيـــس الـ
مــــــاكــــــرون، ووزيــــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــرنــســيــة كـــاثـــريـــن كــولــيــبــا في 
ــة إلـــــــى أوروبـــــــــــا.  ــ ــولـ ــ ــهـــل جـ ــتـ مـــسـ
ويعتزم الوزير الصيني التجول 
خال األيام المقبلة بين إيطاليا 
والمجر وروسيا وألمانيا، ومن 
المتوقع أن يلقي كلمة أمام مؤتمر 

ميونخ لأمن.
وجاءت زيارة الوزير الصيني 
لـــبـــاريـــس اســـتـــكـــمـــااًل لــلــقــاء ُعــقــد 
بــيــن مـــاكـــرون ونــظــيــره الصيني 
شــــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ عــــلــــى هـــامـــش 

قــمــة مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، الــتــي 
استضافتها بالي في 15 نوفمبر، 

وفق ما أعلنه قصر اإلليزيه.
قبل الزيارة، قال متحدث باسم 
الخارجية الصينية، إن وانغ يي 
 
ً
ســيــجــري »اتـــصـــااًل استراتيجيا

« يهدف إلى »الدفع باتجاه 
ً
متعمقا

تطوير جديد للعاقات الثنائية، 
ــز الـــثـــقـــة االســتــراتــيــجــيــة  وتـــعـــزيـ
المتبادلة بين الصين وأوروبـــا، 
ــنـــظـــر حـــول  وتـــــبـــــادل وجــــهــــات الـ

القضايا الدولية الكبرى«.
جـــولـــة وانــــــغ الـــتـــي تــســتــغــرق 
 فــي أوروبـــا ينظر إليها 

ً
أسبوعا

ــي الـــصـــيـــن  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ كــــــجــــــزء مـــــــن مـ
الســـتـــعـــادة الـــعـــاقـــات مـــع الــــدول 
األوروبـــــيـــــة، فـــي وقــــت تــتــصــاعــد 
الــتــوتــرات بــيــن أكــبــر اقــتــصــاديــن 

فـــي الـــعـــالـــم، الــصــيــن والــــواليــــات 
المتحدة.

 وســط 
ً
ــا وتـــأتـــي الــجــولــة أيـــضـ

جــهــود صينية حثيثة لمقاومة 
الــضــغــوط الــغــربــيــة فـــي مــجــاالت 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــات الــتــقــنــيــة 
وحـــــــقـــــــوق اإلنـــــــــســـــــــان، ومــــــزاعــــــم 
ســيــادتــهــا عــلــى مــنــاطــق واســعــة 
من غــرب المحيط الــهــادي. وأدى 
رفض الصين إدانة غزو أوكرانيا 
منذ ما يقرب من عام، واالنضمام 
إلى دول أخرى في فرض عقوبات 
على روســيــا، مــع اقــتــراب الحرب 
مـــن دخـــــول عــامــهــا الـــثـــانـــي، إلــى 
تــفــاقــم الــتــوتــر فـــي الــعــاقــات مع 
الــغــرب وأذكـــى االنــقــســام الناشئ 

مع معظم أوروبا.

مــتــظــاهــر أمــيــركــي يــحــمــل بــالــونــيــن أمــام 
السفارة الصينية في واشنطن )أ ف ب(

بعد تصاعد التوتر بين 
واشنطن وبكين على خلفية 

 ،
ً
 صينيا

ً
إسقاط األولى منطادا

ل مساع دبلوماسية 
ُ

تبذ
الحتواء األزمة وتخفيض 

التوتر، في حين يحضر ملف 
الصين بقوة في مؤتمر ميونيخ 

لألمن.

سلة أخبار

للمرة األولى منذ 6 أعوام، 
وصفت كوريا الجنوبية في 

وثيقة دفاعية نشرت أمس 
جارتها الشمالية النووية بأنها 

»عدوتها«. وقالت الوثيقة إن 
كوريا الشمالية »عّرفتنا بأننا 

عدو ال شّك فيه« في ديسمبر 
2022، »لذلك، فإن النظام الكوري 

الشمالي والجيش الكوري 
الشمالي، وهما الجهتان 

الرئيسيتان وراء األنشطة، هما 
عدونا«.

وفي حني صنفت وزارة الدفاع 
في تقريرها الدوري )الكتاب 
األبيض( اليابان على »أنها 

جارة قريبة، تماشيا مع التحرك 
لتحسني العاقات«، أشارت 

إلى أنها قدمت تقييما جديدا 
ملخزون بيونغيانغ املتزايد من 

البلوتونيوم املستخدم في صنع 
قنابل نووية.

كوريا الجنوبية تعيد 
تصنيف الشمال عدوًا

وافقت الحكومة االيطالية 
برئاسة جورجا ميلوني على 

تغيرات في كيفية إشرافها على 
إنفاق املليارات من اليورو ضمن 
أموال التعافي الخاصة باالتحاد 
األوروبي، وهي خطوة قد تؤدي 

لصدام مع بروكسل.
وأتاحت مسودة مرسوم وقع 

أمس لوزارة االقتصاد االيطالية 
تقليص املتطلبات بالنسبة 

للمقاولني العامني قبل صرف 
األموال من أجل املشاريع 

الجديدة، مما يزيد من مخاطر 
التحديات من االتحاد األوروبي، 

بسبب ما يتردد بشأن الرقابة 
املرنة.

ويثير املرسوم قضية شائكة 
أخرى وهي نقل الرقابة على 

تطبيق الخطة من وزارة 
االقتصاد إلى مكتب رئيسة 

الوزراء. وهذا من شأنه تغيير 
اإلطار الذي تم االتفاق عليه 
سابقا، والذي يقوم االتحاد 
األوروبي بموجبه بصرف 

األموال، مما قد يؤدي الندالع 
معركة قانونية مع بروكسل، 

وفقا لشخص على علم 
باملسودة.

ميلوني تتجه لصدام مع 
بروكسل بسبب المساعدات

تواصلت اإلضرابات العامة 
في القطاعات الحيوية بجميع 

أنحاء فرنسا، أمس، للمرة 
الخامسة خال شهرين، تلبية 
لدعوة من النقابات العمالية، 

احتجاجًا على تعديل نظام 
التقاعد الجديد الذي تتم 

مناقشته في البرملان.
ودعت النقابات الى تعبئة 

عامة وتنظيم مظاهرات 
وإضرابات في جميع أنحاء 

فرنسا، يتوقع أن تتسبب في 
حدوث اضطرابات. وعلى 
عكس اإلضرابات األربعة 
السابقة يتوقع أن تكون 

األضرار على القطاع الجوي 
أكثر من السكك الحديدية، 

حيث طلبت املديرية العامة 
للطيران املدني من الشركات 

إلغاء بشكل مؤقت 30 في املئة 
من رحاتها في مطار باريس 
أورلي، بسبب إضراب مراقبي 

الحركة الجوية.

تعبئة عامة وإضرابات
 في جميع أنحاء فرنسا

قال رئيس وزراء أرمينيا 
نيكول باشينيان خال اجتماع 

للحكومة في يريفان أمس، إن 
باده قدمت »نسخة نهائية 
وكاملة« ملقترح سام شامل 

ألذربيجان، في خطوة تهدف إلى 
إنهاء عقود من الخاف والصراع 

حول منطقة ناغورنو كاراباخ 
الجبلية التي تسكنها أغلبية 

أرمنية. 
ومن شأن االتفاق توفير آليات 
مراقبة من الجانبني للحيلولة 

دون وقوع أي خروقات للسام. 
وتم إرسال نسخ من الوثيقة 

لثاث دول أعضاء في منظمة 
األمن والتعاون في أوروبا، 
روسيا والواليات املتحدة 

وفرنسا، أعضاء »مجموعة 
مينسك« التي شكلتها املنظمة 
في عام 1992 للسعي إلى حل 

سلمي للصراع العرقي.

أرمينيا تقدم مقترح سالم 
ألذربيجان بشأن كاراباخ

ــد »مـــجـــمـــوعـــة فـــاغـــنـــر«  ــائــ ــع قــ ــوقــ تــ
ــة يـــفـــغـــيـــنـــي  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــعـ ــ الـ
بريغوجين، الملقب بـ »طباخ بوتين«، 
ــمـــوت  ــاخـ ــنــــة بـ ــلــــى مــــديــ ــيــــطــــرة عــ الــــســ
األوكـــرانـــيـــة، مــركــز الــمــعــارك الــجــاريــة 
شـــرق أوكــرانــيــا، فــي مـــارس أو أبــريــل 
 الـــبـــطء فـــي تــقــدم 

ً
الــمــقــبــلــيــن، نـــاســـبـــا

الــقــوات الروسية إلــى »البيروقراطية 
العسكرية الرهيبة«.

وستمنح السيطرة على باخموت 
روســـيـــا نــقــطــة انـــطـــاق لــلــزحــف نحو 
ــبـــر، هــمــا كــرامــاتــورســك  مــديــنــتــيــن أكـ
وسلوفيانسك، واللتين تقعان أبعد 
بــاتــجــاه الـــغـــرب فـــي دونــيــتــســك، مما 
ســيــعــيــد إلـــيـــهـــا الــــزخــــم قـــبـــل الـــذكـــرى 

األولى للغزو في 24 فبراير.
وقـــــال بــريــغــوجــيــن، لــيــل األربـــعـــاء 
ــيــــس، »مـــــــن أجـــــــل الـــســـيـــطـــرة  - الــــخــــمــ
عــلــى بــاخــمــوت، يــجــب قــطــع كــل طــرق 
اإلمـــدادات، وأعتقد أننا كنا سيطرنا 
ــيــــة  ــيــــروقــــراطــ ــبــ ــك الــ ــلــ ــا لـــــــوال تــ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الــعــســكــريــة الــرهــيــبــة، ولـــو لــم يكونوا 
يضعون عقبات على طريقنا كل يوم«، 
 أن عدم تمكن مجموعته بعد 

ً
معتبرا

اآلن من تجنيد سجناء إلرسالهم على 

ــدار عــفــو بحقهم  ــ الــجــبــهــات لــقــاء إصـ
»يـــســـتـــنـــزف« مـــجـــمـــوعـــتـــه، وأضـــــــاف: 
»سيأتي وقت يتراجع عدد الوحدات، 
ــتـــي نـــود  وبـــالـــتـــالـــي حـــجـــم الـــمـــهـــام الـ

تنفيذها«.
ومع استمرار المعارك الشرسة في 
باخموت، ذكر ساح الجو األوكراني 
 في 

ً
ــا ــاروخـ أن روســـيـــا أطــلــقــت 32 صـ

الساعات األولى أمس أسقط نصفها، 
 أن الـــدفـــاعـــات الــجــويــة في 

ً
مــوضــحــا

الجنوب أسقطت 8 مــن طــراز كاليبر 
طلقت من سفينة في البحر األسود، 

ُ
أ

وضربت صواريخ أخرى شمال وغرب 
أوكـــرانـــيـــا وكـــذلـــك دنــيــبــروبــتــروفــســك 

وكيروفوهراد.
وفي كييف، أعلنت اإلدارة العسكرية 
إســـقـــاط ســتــة مــنــاطــيــد روســـيـــة ربــمــا 
كانت تحمل معدات استطاع، بعدما 
دوت صـــفـــارات اإلنــــــذار مـــن الـــغـــارات 
الــجــويــة، وقــالــت اإلدارة، عبر تطبيق 
تيليغرام، »ربما كان الغرض من إطاق 
المناطيد هو رصد وإنهاك دفاعاتنا 

الجوية«.
في المقابل، أفاد حاكم سيفاستوبل 
الموالي لروسيا ميخائيل رازفوجيف 

بأن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم 
مسيرات أوكرانية، وأسقطت اثنتين 
فوق البحر والباقي فوق أراضي القرم.

كوهين

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، وصــــــــل وزيــــــر 
الخارجية اإلسرائيلي إيلي كوهين إلى 
كييف، في أول زيارة من نوعها منذ بدء 

الغزو الروسي قبل نحو عام.
وقــــال كــوهــيــن، قــبــل لــقــائــه الــرئــيــس 
فولوديمير زيلينسكي ووزير خارجيته 
دمــيــتــرو كــولــيــبــا، »وقــفــنــا إلـــى جــانــب 
أوكرانيا وشعبها في العام المنصرم«، 
: »ســنــرفــع الــعــلــم فــي الــســفــارة 

ً
مــضــيــفــا

اإلســرائــيــلــيــة، وستستأنف أنشطتها 
بشكل مستمر بهدف تعزيز العاقات«.
ــغــــزو فــــي 24 فــبــرايــر  ــدء الــ ــ ومـــنـــذ بـ
2022، سعت إسرائيل إلى البقاء على 
الحياد، ولم تزود كييف باألسلحة رغم 

الطلبات المتكررة من زيلينسكي.
ومطلع فبراير، أعلن رئيس الحكومة 
بنيامين نتنياهو أنـــه يـــدرس تقديم 
مــســاعــدة عــســكــريــة ألوكـــرانـــيـــا، وســط 
تقارير تفيد بأن تل أبيب تعيد النظر 

فــي اســتــراتــيــجــيــتــهــا حــيــال أوكــرانــيــا، 
 مــع إرســـال إيـــران مسيرات 

ً
خــصــوصــا

وصواريخ إلى روسيا. ونهاية الشهر 
الماضي ألمح نتنياهو إلــى أن باده 
 في مدينة 

ً
 إيرانيا

ً
استهدفت مصنعا

أصفهان يرسل مسيرات إلــى روسيا، 
كــمــا ألــمــحــت كــيــيــف إلـــى تــورطــهــا في 
الضربة، وهــو ما أثــار حفيظة طهران 
 
ً
 أوكــرانــيــا

ً
الــتــي اســتــدعــت دبــلــومــاســيــا

لاحتجاج وطلبت إيضاحات. 

مروحيات نووية 

ــم حــصــر تــدخــلــه في  ــك، ورغــ إلـــى ذلــ

الحرب الدائرة بأوكرانيا بالهجوم على 
أرضه، أعلن رئيس بياروس الكسندر 
ــن إعـــــــداد مـــروحـــيـــات  لــوكــاشــيــنــكــو عــ
عـــســـكـــريـــة تــتــمــكــن مــــن حـــمـــل أســلــحــة 
نووية تكتيكية، في تطور ينذر بدخول 
الصراع إلى مرحلة غاية في الخطورة.

ــال لــوكــاشــيــنــكــو، عــشــيــة لــقــائــه  ــ وقــ
نـــظـــيـــره الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بــوتــيــن، 
إن بــــيــــاروس لــيــســت فـــي حـــاجـــة إلــى 
أسلحة نووية استراتيجية، ألنها لن 
تهاجم الواليات المتحدة من أراضيها، 
 أنه لن يرسل جيشه للقتال في 

ً
مؤكدا

أوكرانيا، إال إذا تعرضت باده لهجوم 
منها.

وأضاف: »مستعد للقتال مع الروس 
من أراضينا في حالة واحــدة فقط إن 
أتى ولو جندي واحد إلى أراضينا لقتل 
شعبي، وإن اعــتــدوا علينا، فسيكون 
ــرد هـــو األعــــنــــف، وســتــتــخــذ الــحــرب  ــ الـ

.»
ً
طبيعة مختلفة تماما

ــــت روســــــيــــــا جــــارتــــهــــا  ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ واسـ
بــــيــــاروس كــمــنــصــة إطــــــاق لــغــزوهــا 
الـــشـــامـــل ألوكـــرانـــيـــا الـــعـــام الــمــاضــي، 
وشـــنـــت هــجــومــهــا غــيــر الــنــاجــح على 
ــة األوكــــــرانــــــيــــــة كـــيـــيـــف مــن  ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
بياروس. وتحذر كييف باستمرار من 

تورط مينسك بالحرب. 

»طباخ بوتين« يلوم الجيش الروسي »طباخ بوتين« يلوم الجيش الروسي 
على البطء في حسم معركة باخموتعلى البطء في حسم معركة باخموت

•• كوهين في كييف بعد جدل ضربة أصفهان  كوهين في كييف بعد جدل ضربة أصفهان 
•• لوكاشينكو يسلح مروحيات بـ »النووي« لوكاشينكو يسلح مروحيات بـ »النووي«

جندي أوكراني أمام كومة قذائف فارغة في باخموت أمس األول )أ ف ب(

خالفات بين شولتس ووزيرة الخارجية تشّوش على الدبلوماسية األلمانية
تتصاعد الخافات بين المستشار األلماني 
أوالف شولتس ووزيرة الخارجية في حكومته 
أنــالــيــنــا بــيــربــوك، مــا قــد يـــؤدي إلـــى تشويش 
رسائل برلين على الساحة الدولية، ويشكل 
مؤتمر ميونيخ لأمن، وهو التجمع السنوي 
الكبير، بمشاركة قادة سياسيين وخبراء، الذي 

ينطلق اليوم، المثال األحدث على ذلك.
 فــقــد كــــان مـــن الـــمـــقـــرر أن تـــقـــدم الــحــكــومــة 
األلمانية قبل هــذا االجــتــمــاع، بموجب اتفاق 
االئــتــاف الحكومي الموقع فــي نهاية 2021، 
 على 

ً
»استراتيجية الدفاع الوطني«، لكن نزاعا

النفوذ بين المستشار والوزيرة المدافعة عن 
البيئة، اللذين يتنافسان للهيمنة على هذا 
المشروع، أدى إلى تأجيله إلى أجل غير مسمى.
واستفاضت وسائل اإلعام في تناول هذا 
الــمــوضــوع، مــن بينها صحيفة »دي تسايت« 
األسبوعية المؤثرة التي تحدثت في عنوانها 
الرئيسي عن »الــشــرخ« بين شولتس ووزيــرة 
ــانــــت تـــطـــمـــح إلــــــى شــغــل  ــتــــي كــ الــــخــــارجــــيــــة الــ

 آلنــجــيــا ميركل 
ً
منصب الــمــســتــشــاريــة خــلــفــا

في انتخابات 2021. وأشــارت متحدثة باسم 
الــحــكــومــة عــن الــعــاقــة بــيــنــهــمــا، وقـــالـــت: »هــل 

نتحدث عن حب هنا؟ ال«.
ويبدو المستشار االشتراكي الديموقراطي 
 للتواصل، 

ً
(، الـــذي ال يكترث كــثــيــرا

ً
)64 عــامــا

ــقــــرارات الـــمـــدروســـة بــعــنــايــة خلف  ويــفــضــل الــ
األبــواب المغلقة للمستشارية، والمدافعة عن 
( التي تعتني بصورتها وال 

ً
البيئة )42 عاما

تتردد في قراراتها، على طرفي نقيض.
وقــال الخبير السياسي غيرو نيوغيباور، 
لــوكــالــة فــرانــس بـــرس، إن بــيــربــوك، وهـــي أول 
سيدة تشغل منصب وزير الخارجية األلمانية، 
»تحترم السيطرة التقليدية للمستشارية من 
 أن شولتس 

ً
دون التخلي عن أفكارها«، مضيفا

ــمــلــى عليه الــمــبــادئ 
ُ
ال يــنــوي »الــســمــاح بـــأن ت

األساسية للدبلوماسية األلمانية«. ورأى أنه 
لهذا السبب »تتسم العاقة بتوجه كامن نحو 

الخاف«.

ومـــن نــقــاط الــخــاف الــمــســاعــدة العسكرية 
ــيـــا، فــبــيــربــوك تــقــوم بــحــمــلــة مـــن أجــل  ألوكـــرانـ
ــن، بــيــنــمــا يــوحــي  ــيـ ــرلـ تـــســـريـــع زيـــــــادة دعـــــم بـ

شولتس في بعض األحيان بأنه يماطل.
 تشويش بيربوك 

ً
ولم يرق للمستشار كثيرا

على مجلس الوزراء الفرنسي األلماني في 22 
يناير بإعانها فــي الليلة نفسها على قناة 
فرنسية أن ألمانيا ستقبل إذا طلبت بولندا 
موافقتها على تسليم كييف دبابات ليوبارد 2.

في نهاية المطاف، وافق شولتس على ذلك 
لكن تبين أن وزيرة الخارجية اضطرته إلى ذلك. 
وذكرت صحيفة »دي تسايت« أن بيربوك أسرت 
لمحادثيها األميركيين بأن ألمانيا ستوافق 
في نهاية المطاف على تسليم الدبابات مما 
دفع واشنطن إلى تعزيز ضغوطها على برلين.
ــك لـــم يــبــلــغ شــولــتــس حسب   عــلــى ذلــ

ً
وردا

الصحيفة األسبوعية مباشرة وزيرة الخارجية 
بقراره إرسال دبابات. وأنهت وزيرة الخارجية 
هــذا الفصل على هامش كرنفال آخــن بقولها 

للجمهور أنها كانت تريد التنكر بهيئة نمر 
 
ً
لكنها »خشيت أال تمنحها المستشارية إذنا
ــع«، فـــي تــلــمــيــح واضـــــح إلــى  ــيـ ــابـ بــالــســفــر ألسـ

الخاف بشأن الدبابات.
 من تصريحات وزيرة 

ً
وال يفوت شولتس أيا

الخارجية، وقــال مصدر قريب من المستشار 
لصحيفة بيلد: »في المستشارية يتم تسجيل 

أخطاء بيربوك بعناية«.
وقـــد أزعــجــه تــصــريــح لــبــيــربــوك فــي نهاية 
ــرة  ــالـــت وزيــ ــام مــجــلــس أوروبــــــــا، وقـ ــ يــنــايــر أمـ
الــخــارجــيــة فـــي مــداخــلــة بــاإلنــكــلــيــزيــة سببت 
 حتى في صفوف الوفد المرافق لها 

ً
إحــراجــا

ــا ولــيــس  ــيـ »نـــحـــن نــقــاتــل فـــي حــــرب ضـــد روسـ
بيننا«.

 
ً
وهذا ما أفرح موسكو، التي رأت فيه دليا
، فيما 

ً
عــلــى أن الــغــربــيــيــن عــلــى خــــاف فـــعـــا

اعتبرت المعارضة األلمانية أن الوزيرة غير 
مــســؤولــة، واضــطــر شولتس، الـــذي يــريــد بأي 
ثمن تجنب أي تصعيد منذ الغزو الروسي، إلى 

اإلدالء بتصريحات مناقضة لها خال رحلة 
إلى أميركا الاتينية.

وتشكل العاقة مع بكين محور خاف آخر، 
فبيربوك من أنصار اعتماد سياسة متشددة 
ــارة شــولــتــس لشي  حــيــال بــكــيــن، وانــتــقــدت زيــ
جــيــنــبــيــنــغ فـــي الــخــريــف الـــمـــاضـــي، وقــــد عبر 
مكتبها عــن عـــدم مــوافــقــتــه عــلــى مــشــروع بيع 
بكين محطات فــي ميناء هــامــبــورغ، وهــو ما 

يؤيده شولتس.
وقـــالـــت مــجــلــة ديـــر شــبــيــغــل، مــطــلــع الشهر 
الجاري، إن العاقة الصعبة بين المسؤولين 
»تشل التحالف والسياسة الخارجية األلمانية«.

وكان المرشحان لمنصب المستشارية في 
آخر انتخابات تشريعية، تواجها على مقعد 
نيابي فــي منطقة بــوتــســدام، وقــد يتنافسان 
 فــي 2025، بينما تظهر استطاعات 

ً
مــجــددا

الرأي أن بيربوك تتقدم بانتظام على شولتس. 
)برلين - أ ف ب(
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https://www.aljarida.com/article/14894
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ابتعد الكويت في قمة دوري 
الكرة الممتاز بفارق 5 نقاط، 

بعد تعادله مع الفحيحيل 
3 - 3 وخسارة العربي أمام 

الجهراء 1 - 2، وستظل 
المنافسة مشتعلة بين الفرق 

على المشاركة في أي من 
المجموعتين األولى والثانية 

حتى النهاية.

ــلـــى حــســاب  فــــرضــــت اإلثــــــــــارة نــفــســهــا عـ
المستوى الفني في الجولة الرابعة عشرة من 

منافسات دوري »زين« الممتاز لكرة القدم.
ورغم تعادله مع الفحيحيل بثالثة أهداف 
لــمــثــلــهــا، واصـــــل الـــكـــويـــت انــــفــــراده بــالــقــمــة 
برصيد 27 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أقرب 
منافسيه الوصيف والــثــالــث، بعد خسارة 

العربي أمام الجهراء بهدفين من دون رد.
يــأتــي ذلـــك، فــي وقــت لــم يستطع الجهاز 
الــفــنــي لــأبــيــض، بــقــيــادة الــبــحــريــنــي علي 
عـــاشـــور، تـــفـــادي األخــــطــــاء، وأهــمــهــا غــيــاب 
التجانس عن خط الدفاع، مما كلف الفريق 
اهــتــزاز شباكه فــي كــل المباريات السابقة، 
وال يقلل هذا األمر من الفحيحيل الذي نجح 
فــي إدراك الــتــعــادل، فــي ظــل الـــروح القتالية 

لالعبيه.
عد مــبــاراة الجهراء والعربي األفضل 

ُ
وت

 إلــــى الـــنـــديـــة بين 
ً
ــة، نـــظـــرا فـــي هــــذه الـــجـــولـ

الفريقين، اللذين كان في مقدورهما مضاعفة 
األهداف لوال غياب التوفيق، وتألق حارسي 

المرميين.
ــقــــابــــل، فــــــإن مـــــبـــــاراة الـــتـــضـــامـــن  ــــي الــــمــ فـ
والساحل كانت األضعف في الجولة، حيث 
لم تشهد المستوى المأمول من الفريقين، 
لكن الساحل األخير حقق األهم وهو الفوز، 
فيما فرط منافسه في التواجد بمركز متقدم.

وبـــنـــظـــرة ســريــعــة عــلــى جـــدول 
الــبــطــولــة، فــالــفــارق بــيــن الساحل 
األخـــيـــر والـــعـــربـــي الـــوصـــيـــف 10 
نـــقـــاط فـــقـــط، وبـــالـــطـــبـــع ال يــمــكــن 
الـــتـــوقـــع بـــالـــفـــرق الــــتــــي ســتــحــتــل 
الــمــراكــز مــن الــرابــع إلـــى الــســادس، 

 أن الـــكـــويـــت والـــعـــربـــي 
ً
خـــصـــوصـــا

وكاظمة الذي استعاد توازنه بالفوز 
على السالمية 3 - 1 تبدو فرصتهما 

مــحــقــقــة فـــي الــمــشــاركــة فـــي المجموعة 
األولى عقب انتهاء القسم الثاني.

ويــحــتــل الــتــضــامــن الــمــركــز قــبــل األخــيــر 
برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن 
السالمية الثامن، ثم النصر والفحيحيل في 
المركزين السادس والسابع ولكل منهما 17 
نقطة، ثم القادسية في المركز الخامس وله 
19 نقطة، بعد عودته لطريق االنتصارات 
عــلــى حــســاب الــنــصــر 5 - 1 وهـــي النتيجة 
التي لم تتحقق له منذ مدة طويلة، والجهراء 
الرابع برصيد 21 نقطة، أما العربي وكاظمة 
فاحتال المركزين الثاني والثالث لكل منهما 
22 نقطة، مما يعني أن األمــر سيحسم في 
الجولة األخيرة فقط في المشاركة مع أي من 

المجموعتين األولى أو الثانية.

»بادل« »جامعة الخليج« توجت بلقب الـ

تــوج فريق جامعة الخليج بلقب دورة الــبــادل، 
ضمن منافسات دورة األلــعــاب الرياضية الثانية 
للتعليم العالي، والتي ينظمها االتحاد الكويتي 
الرياضي المدرسي والتعليم العالي، بعدما نجح 
في التغلب على فريق الجامعة األميركية في الكويت 
بمجموعتين وبنتيجة 6 - 4، 7 - 6، وحسم العبو 
الخليج اللقب في اللحظات األخيرة، نظرا لتقارب 
الــمــســتــوى خـــالل الــمــنــافــســات الــتــي استضافتها 
جامعة الكويت للعلوم والتكنولوجيا بالدوحة، 
ومــــثــــل فــــريــــق الـــخـــلـــيـــج مـــحـــمـــد الـــشـــطـــي وعــيــســى 

ــبــــازرد، وشــهــد مـــراســـم الــتــتــويــج حــامــد الــهــزيــم. قــ
وفـــي مــنــافــســات الــطــائــرة ســيــدات، حــافــظ فريق 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب على 
صدارة المجموعة األولى، بعدما نجح في تحقيق 
الــفــوز الــثــانــي عــلــى حــســاب كــلــيــة الــكــويــت للعلوم 
برصيد 4 نقاط من فوزين على الجامعة األسترالية 
وكلية الكويت للعلوم، وتتساوى جامعة الخليج 
مع التطبيقي في عــدد النقاط، بعدما حقق الفوز 
على الجامعة األسترالية، ليحل في الترتيب الثاني 

بنفس الرصيد.

المصطفى: »فروسية المرشود« تضم نخبة الحكام
تــتــواصــل الـــيـــوم مــنــافــســات النسخة 
الــتــاســعــة مــن بــطــولــة أطــيــاب الــمــرشــود 
الـــدولـــيـــة لــلــقــفــز عــلــى الـــحـــواجـــز، والــتــي 
ينظمها وليد المرشود في مركز الكويت 
للفروسية بمنطقة صبحان، بمشاركة 
فرسان يمثلون جميع األندية المحلية، 
وتستمر منافساتها حتى مساء السبت 

بتتويج بطل الجائزة الكبرى.
وتـــم االنــتــهــاء أمـــس األول )األربـــعـــاء( 
مـــن عــمــلــيــة فــحــص الــخــيــول الــمــشــاركــة 
فــي الــبــطــولــة قــبــل انــطــالق الــمــنــافــســات، 
بــهــدف تــأكــد الــحــكــام واللجنة المنظمة 
والبيطريين المفوضين بأن الخيل التي 
ســتــشــارك فـــي الــبــطــولــة مــؤهــلــة صحيا 
ــافـــســـات فــــي الـــمـــضـــمـــار،  ــنـ لــــخــــوض الـــمـ
والــتــأكــد مــن طريقة مشي الحصان هل 
هي سوية وفي صحة تامة، والتأكد من 
عدم وجود أي جروح أو خدوش، إضافة 
إلــــى الــشــكــل الــصــحــي الـــعـــام لــلــحــصــان 
وعملية التطعيمات وتوفر جواز السفر 
الخاص بالخيل، وأن الجواز يعود لنفس 

الحصان.

وأكــــــدت رئــيــســة لــجــنــة الــتــحــكــيــم في 
البطولة الحكمة الدولية الكويتية نضار 
المصطفى أن لجنة الحكام تضم نخبة 
مـــن الــحــكــام الــدولــيــيــن، ومــجــمــوعــة من 
الــحــكــام الــكــويــتــيــيــن الـــذيـــن يــتــواجــدون 
باستمرار في مثل هذه البطوالت الدولية 
المهمة، الكتساب الخبرة والمعرفة بدعم 

مــن االتـــحـــاد الــكــويــتــي، ومــنــهــم الحكمة 
الكويتية رغد الدبوس، وهي حاليا في 
المستوى الثاني، إضافة إلى حكام من 

السعودية واالمارات والكويت.
وتقدمت المصطفى بالشكر الجزيل 
ــــى شــــركــــات الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــصــفــة  إلـ
عامة، وإلى أسرة المرشود، على دعمهم 

الالمحدود للفروسية، بداية من تنظيم 
بــــطــــوالت مـــحـــلـــيـــة، واآلن تــــطــــور األمــــر 
وأصــبــحــت هـــنـــاك بـــطـــوالت دولـــيـــة ذات 

سمعة طيبة في المنطقة.

حكام البطولة في صورة جماعية

الهزيم وفيصل المقصيد يتوجان الفريق الفائز

»طائرة« كاظمة تشارك 
في »العربية« السبت

● محمد عبدالعزيز
يغادر وفد الفريق األول للكرة الطائرة بنادي كاظمة 
السبت مــن معسكره المقام فــي البحرين إلــى القاهرة 
للمشاركة في النسخة الـ 41 من البطولة العربية لأندية 
للرجال المقرر إقامتها هناك خالل الفترة من 20 الجاري 

وحتى 2 مارس المقبل.
 ويترأس وفد البرتقالي مدير اللعبة خالد البحوه 
ويــتــكــون مـــن الــجــهــاز الــفــنــي لــلــفــريــق بــقــيــادة الــمــدرب 
األرجــنــتــيــنــي داريــــو ومــســاعــده الــوطــنــي ســعــد يعقوب 
والــمــعــد الــبــدنــي مــحــمــد بــوصــخــر وأخــصــائــي الــعــالج 
الطبيعي الصربي ماركو ومشرف الفريق عالء المعروف 

.
ً
باإلضافة إلى 14 العبا

وكــان كاظمة خضع لبرنامج تدريبي مكثف خالل 
 وخاض 

ً
 تقريبا

ً
معسكره البحرينية الذي استمر أسبوعا

الفريق خالله مباراتين تجريبيتين مع فريقي األهلي 
وبني جمره البحرينيين بهدف االنسجام وتجربة جميع 
الالعبين للوصول للتشكيلة االساسية التي سيعتمد 
عليها الفريق في البطولة العربية التي أوقعته قرعتها 
ضمن المجموعة الرابعة التي ضمت إلى جانبه أندية 
النصر البحريني، والميناء اليمني، واألهلي المصري.
 يذكر أن نادي الكويت اعتذر عن عدم المشاركة في 

البطولة أمس األول.

... ومجموعة »متوازنة« لألبيض 
في »غرب آسيا«

أوقـــعـــت قـــرعـــة بــطــولــة غــرب 
ــــى لــأنــديــة لــلــرجــال  آســيــا األولـ
لكرة الطائرة التي جــرت أمس 
ــــال  ــبــــر تـــقـــنـــيـــة االتـــــصـ األول عــ
الــمــرئــي »الــفــيــديــو« والــمــقــرر أن 
تستضيفها العاصمة األردنية 
عـــمـــان مــــن 7 حـــتـــى 18 مــــارس 
الــمــقــبــل، الــفــريــق األول بــنــادي 
الكويت ضمن المجموعة األولى 
مـــع أنـــديـــة مــيــنــاء عـــدن اليمني 
ــان  ــمــ ــــري وعــ ــــطـ ــقـ ــ والـــــشـــــرطـــــة الـ

العماني والوحدات األردني.
وضــمــت المجموعة الثانية 
ــاز  ــقـــطـــري وغــ ــة الــــريــــان الـ ــديــ أنــ
الجنوبي الــعــراقــي ودار كليب 
البحريني وشــبــاب الحسيني 
األردنـــي وشــبــاب النبي إلياس 

الفلسطيني.

قرعة كأس االتحاد

ــفـــرت  ــانــــب آخـــــــر، أسـ ــن جــ ــ ومــ
ــاد  ــة كــــــأس االتــــحــ ــولـ ــطـ ــة بـ ــرعــ قــ
لـــجـــمـــيـــع الــــفــــئــــات »الـــعـــمـــومـــي 

والـــمـــراحـــل الــســنــيــة« لــلــمــوســم 
الـــريـــاضـــي 2022 - 2023، عن 
وقوع الكويت والشباب وبرقان 
والــصــلــيــبــيــخــات والـــعـــربـــي في 
المجموعة األولى بينما ضمت 
المجموعة الثانية فرق كاظمة 
والجهراء والتضامن واليرموك 
والساحل والقادسية، وستبدأ 

البطولة 16 مارس المقبل.
وفـــي كـــأس الــشــبــاب تــشــارك 
5 أنــديــة هــي القادسية وبرقان 

والـــكـــويـــت وكــاظــمــة والــيــرمــوك 
وتــبــدأ الــبــطــولــة فــي 20 مــارس 
ــــت  ــعـ ــ ــــن أوقـ ــيـ ــ ــل، فـــــــي حـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
قــرعــة كــأس الناشئين الكويت 
ــل والـــــــيـــــــرمـــــــوك فـــي  ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ
الـــمـــجـــمـــوعـــة األولـــــــــى، وضــمــت 
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة الـــعـــربـــي 
وكـــاظـــمـــة والـــقـــادســـيـــة وبـــرقـــان 
وتنطلق البطولة في 17 مارس 

المقبل.

برقان يخشى مفاجآت الفحيحيل 
في »ممتاز اليد«

تــنــطــلــق الـــيـــوم الـــجـــولـــة الــرابــعــة 
عشرة من الدوري الممتاز لكرة اليد 
»إياب«، بإقامة ثالث مباريات حيث 
 
ً
يلتقي في الرابعة والنصف عصرا
العربي مع اليرموك، وفي السادسة 
والربع مساء الفحيحيل مع برقان، 
وفـــي الــثــامــنــة مــســاء الصليبيخات 

مع القادسية.
ــل الـــــجـــــولـــــة الـــســـبـــت  ــمــ ــكــ ــتــ وتــــســ
بــمــبــاراتــيــن، األولـــــى فـــي الــخــامــســة 
مـــــــســـــــاء وتــــــجــــــمــــــع بــــــيــــــن كــــاظــــمــــة 
والسالمية، والــثــانــيــة فــي السابعة 
مساء بين الكويت والقرين، وتجرى 
جميع المباريات على صالة االتحاد 

بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
ويسعى الــعــربــي الــرابــع برصيد 
14 نقطة لمواصلة زحفه إلى المركز 
ــام عــلــى  ــعــ ــي الـــتـــرتـــيـــب الــ الـــثـــالـــث فــ
حساب اليرموك المتعثر في المركز 

التاسع وله 5 نقاط.

لقاء الجريحين

ويــخــشــى فــريــق بــرقــان الخامس 
برصيد 13 نقطة مفآجات الفحيحيل 

ــع فــي  ــامــ ــطــ ــقــــاط والــ الـــثـــامـــن بـــــ 8 نــ
النهوض من كبوته بمدربه الجديد 

المصري محمد سعيد.
ــــر  ــيـ ــ ــي الـــــلـــــقـــــاء األخـ ــ ــ ــــى فـ ــعـ ــ ــــسـ ويـ
القادسية المتصدر برصيد 26 نقطة 
لالبتعاد بالقمة أمام الصليبيخات 
الخامس والطامح إلى الدخول في 

صراع المراكز االولى.

حاسمة في »األولى«

وفـــــــي دوري الــــــدرجــــــة األولـــــــــى، 
تقام اليوم مباراتان ضمن الجولة 
الخامسة عشر قبل األخيرة، أبرزها 
لقاء خيطان المتصدر بـــ 20 نقاط 
مع النصر الثاني وله 19 نقطة، وهو 
اللقاء الحاسم لتحديد هوية بطل 
الـــــدوري وبــطــاقــة الــتــأهــل المباشر 
للدوري الممتاز في الموسم الجديد، 
حيث يلتقي الــفــريــقــان فــي الثامنة 
مساء على صالة االتحاد بالدعية. 
بينما يلتقي فــي الــمــبــاراة األولـــى 
على نفس الصالة التضامن األخير 
برصيد نقطتين مع الشباب الثالث 

بعشر نقاط.

الفتاة والتضامن 
في نهائي كأس 
الصاالت السبت

ــي الــــســــادســــة مــن  ــ ـــقــــام فـ يـ
مــســاء غـــٍد )الـــســـبـــت(، نهائي 
كــــــــأس االتـــــــحـــــــاد لـــــكـــــرة قــــدم 
الصاالت للسيدات بين فريقي 
الفتاة والتضامن على صالة 
ــويــــت، ويــســبــقــهــا  ــكــ نـــــــادي الــ
 على ذات 

ً
فــي الــرابــعــة عــصــرا

الصالة، مباراة تحديد المركز 
الثالث، وتجمع بين الكويت 

وفريق فتيات العيون.
وتـــــــأهـــــــل فــــــريــــــق الــــفــــتــــاة 
للمباراة النهائية بصعوبة، 
بــــعــــد فــــــــــوزه عــــلــــى الــــكــــويــــت 
بــركــالت الــجــزاء الترجيحية 

.)1 - 3(
وفــي الــمــبــاراة الثانية، لم 
يجد فريق سيدات التضامن 
صعوبة في تجاوز نظيراتهن 
ــيـــات الـــعـــيـــون( بــثــمــانــيــة  ــتـ )فـ
أهـــداف لــهــدف، ليتأهلن إلى 
المباراة النهائية، ويواصلن 
سعيهن لحصد أول ألقابهن 

في الموسم.

حازم ماهر وأحمد حامد

الجولة الجولة 1414 للدوري الممتاز: إثارة  للدوري الممتاز: إثارة 
على حساب »المستوى«على حساب »المستوى«

نتائج غريبة!
ــعـــت بـــعـــض الـــنـــتـــائـــج الـــعـــديـــد مــــن عـــالمـــات  وضـ
االستفهام، ويمكن وصفها بالنتائج »الغريبة« والتي 

قد تثير الشبهات!
النصر تمكن في الجولة 13 من الفوز على كاظمة 
4 - 1، لكنه خسر في الجولة 14 أمام القادسية 1 - 5، 
وكــان الفريق قد خسر أمــام الفحيحيل في الجولة 

12 بنتيجة 1 - 4.
يــأتــي هـــذا فــي وقـــت فـــاز كــاظــمــة عــلــى الــقــادســيــة، 
المتغلب على النصر في الجولة 13، بنتيجة 2 - 1.

 أرقام
• تعد الجولة الرابعة عشرة األكثر غزارة تهديفية، حيث 
 بمعدل 4 أهـــداف فــي الــمــبــاراة 

ً
ــراز 20 هــدفــا شــهــدت إحـ

الواحدة.
ي جزاء تم تنفيذها بنجاح بواسطة 

َ
• احتسب الحكام ركلت

العب الكويت يوسف ناصر، والعب كاظمة ناصر فرج.
• الجولة هي الوحيدة التي شهدت إحــراز أربعة العبين 
هدفين فــي 4 مــبــاريــات، وهــم نــايــف زويـــد )الــقــادســيــة(، 
ويوسف ناصر )الكويت(، وناصر فرج )كاظمة(، والغاني 

إيساكا أبودو )الجهراء(.

• رفـــع مــحــتــرف الــجــهــراء الــغــانــي إيــســاكــا أبــــودو رصــيــده 
من األهــداف إلــى 9، محتال المركز الثاني، ليقترب من 
المتصدر محترف الــكــويــت طــه الخنيسي الــغــائــب في 
، ويأتي في المركز 

ً
الجوالت األربع الماضية وله 11 هدفا

الــثــالــث العــبــا النصر والــعــربــي محمد دحـــام، والليبي 
محمد صولة ولكل منهما 8 أهـــداف، ثــم العبا كاظمة 
والفحيحيل شبيب الــخــالــدي، والــتــونــســي يــوســف بن 

سودة في المركز الرابع ولكل منهما 7 أهداف.

عيد الرشيدي األفضل في الجولة
أعــلــن اتــحــاد كـــرة الــقــدم اخــتــيــار مهاجم 
الــقــادســيــة عــيــد الــرشــيــدي أفــضــل العـــب في 

الجولة 14 من »دوري زين« الممتاز.
وساهم الرشيدي، في فوز فريقه العريض 
على النصر -5 1، بعدما تمكن من صناعة 

أكثر من هدف.

المشعان الرابع
ُيــعــد مـــدرب الــنــصــر الــســابــق محمد 
الـــمـــشـــعـــان رابــــــع الــمــقــالــيــن بــســبــب 
ــتــــائــــج فـــــي الــــــــدوري  ــنــ تـــــراجـــــع الــ
الممتاز للموسم الحالي، 
ــا أنـــــهـــــى الـــعـــربـــي  ــدمــ ــعــ بــ
مــهــمــة مـــدربـــه الــمــقــدونــي 
يوغسالف، وفسخ الكويت 
عـــقـــد الــــمــــدرب الـــكـــرواتـــي 
رادان، وكــذلــك كاظمة مع 
مــــدربــــه الـــصـــربـــي زيــلــكــو 

ماركوف.
 
ً
وتم تعيين األردني جمال محمود مدربا
 
ً
لــلــنــصــر، والــبــحــريــنــي عــلــي عــاشــور مــدربــا
لــلــكــويــت، والــســلــوفــيــنــي روســمــيــر سفيكو 
 
ً
 للعربي، والروماني ايلي ستان مدربا

ً
مدربا

لكاظمة.

31 مايو ختام البطولة
اســتــقــرت إدارة المسابقات بــاتــحــاد كرة 
ــدور نــصــف الــنــهــائــي  ــ الـــقـــدم عــلــى تــأجــيــل الـ
لبطولة كأس سمو األمير ليقام يوم 3 مايو 
الــمــقــبــل، حــيــث يلتقي كــاظــمــة مــع الــعــربــي، 

والكويت مع القادسية.
ومــن ناحية أخـــرى، قـــررت »المسابقات« 
ــــى من  انـــطـــالق مــنــافــســات الــمــجــمــوعــة األولـ
دوري زيــن الممتاز التي ستضم الفرق من 
األول إلــى الــســادس يــوم 16 مــارس المقبل، 

على أن تختتم المنافسات يوم 31 مايو.
فيما تنطلق المجموعة الثانية التي تضم 
4 فـــرق )مـــن الــســابــع إلـــى الــعــاشــر(، يـــوم 15 

مارس، ثم تختتم يوم 12 مايو.

مباراتان في الجولة 15 األحد
تــفــتــتــح مـــبـــاريـــات الــجــولــة 15، لــمــنــافــســات 
دوري زين الممتاز، بعد غد األحد بمواجهتين 
 
ً
مــن الــعــيــار الــثــقــيــل، حــيــث يــحــل كــاظــمــة ضيفا
على الكويت 4.50 مساء، على ملعب األبيض 
بكيفان، وعند السابعة والثلث، يلتقي السالمية 
والقادسية، على استاد ثامر، على أن تستكمل 
منافسات الجولة االثنين المقبل، بمواجهتي 
النصر والجهراء، والعربي والساحل، وتختتم 
الثالثاء المقبل بمواجهة التضامن والفحيحيل.

مراسم سحب قرعة الكأس

المنافسة على »المجموعتين« مستمرة حتى النهايةالمنافسة على »المجموعتين« مستمرة حتى النهاية
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 في ربع نهائي »األبطال«
ً
دورتموند وبنفيكا يضعان قدما

فاز بوروسيا دورتموند 1-صفر 
على ضيفه تشلسي، الذي أنفق 

ببذخ في سوق االنتقاالت 
الشتوية، في ذهاب دور الـ16 

لدوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم، بفضل هدف مذهل 

من كريم أديمي.

حــقــق بــوروســيــا دورتــمــونــد 
ــي األهـــــــم بــــفــــوزه عــلــى  ــانــ ــمــ األلــ
ــلـــســـي اإلنـــكـــلـــيـــزي  ضـــيـــفـــه تـــشـ
1 - صفر، بينما وضــع بنفيكا 
قــدمــا فـــي الـــــدور ربــــع الــنــهــائــي 
بفوزه على مضيفه كلوب بروج 
البلجيكي 2 - صفر، أمس األول 
األربعاء، في ذهاب ثمن نهائي 
ــا  مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبــ
لكرة القدم. وتقام مباراتا اإلياب 
فــــي 7 مـــــــارس الـــمـــقـــبـــل بــلــنــدن 

ولشبونة.
فــــي الــــمــــبــــاراة األولــــــــى عــلــى 
ملعب »سيغنال إيــدونــا بــارك« 
في دورتموند استغل بوروسيا 
عـــامـــلـــي األرض والـــجـــمـــهـــور، 
ــزا بـــهـــدف الـــدولـــي  ــائــ وخــــــرج فــ
ــبـــاراة  ــــدف الـــمـ ــمــــي هـ كـــريـــم أديــ
الوحيد في الدقيقة 63، وضغط 
ــا دورتـــــمـــــونـــــد مــنــذ  ــ ــيـ ــ ــــوروسـ بـ
البداية لكن دون خطورة على 
مــرمــى الــدولــي اإلســبــانــي كيبا 

اريزاباالغا.
وأبــعــد كــوبــل حـــارس مرمى 
دورتــمــونــد تــســديــدة قــويــة في 
الدقيقة 62 لجيمس من داخل 
المنطقة، ارتدت بهجمة قادها 
أديمي إثر تلقيه كرة من المدافع 
ــي الـــبـــرتـــغـــالـــي رافــــايــــل  ــ ــدولــ ــ الــ
غيريرو فانطلق مــن منتصف 
الملعب وتالعب باألرجنتيني 
ايــنــزو فرنانديز وتــوغــل داخــل 
المنطقة مــراوغــا كيبا قبل أن 
يسددها بيمناه داخل المرمى 

الخالي )63(.
وأبــعــد إيــمــري دجـــان أخطر 
فــــرص تــشــلــســي مـــن عــلــى خط 

ــدة قــويــة  ــديـ الــــمــــرمــــى، إثـــــر تـــسـ
لــكــولــيــبــالــي مـــن مــســافــة قريبة 
تـــصـــدى لـــهـــا الــــحــــارس كـــوبـــل، 
وكانت في طريقها الى معانقة 
الــشــبــاك )78(، وســـدد فيليكس 
كــرة زاحــفــة مــن داخـــل المنطقة 
تصدى لها كوبل )83(، وحــرم 
كـــوبـــل فــرنــانــديــز مـــن الــتــعــادل 

بإبعاده ببراعة تسديدته القوية 
مــن خــارج المنطقة إلــى ركنية 

.)5+90(

بنفيكا يهزم كلوب بروج

ووضع بنفيكا قدما في ربع 
الــنــهــائــي بـــفـــوزه الــثــمــيــن على 

مضيفه كلوب بروج البلجيكي، 
وبـــدأ األخــيــر الــمــبــاراة بهجوم 
ــى بــنــفــيــكــا  ــرمــ ــاغــــط عـــلـــى مــ ضــ
بحثا عن تسجيل هــدف مبكر، 
لــكــن حـــارس بنفيكا الــيــونــانــي 
أوديسياس فالكوديموس كان 
بالمرصاد منذ الدقيقة األولى.

وسجل أصحاب األرض هدفا 

في الدقيقة األخيرة من الشوط 
األول، عن طريق دينيس أودوي، 
ــــي الـــتـــســـلـــل،  ــــداعـ ــغــــي بـ لـــكـــنـــه ألــ
ــاراة فــي  ــبــ ــمــ وحـــســـم بــنــفــيــكــا الــ
شوطها الثاني، عندما حصل 
على ركلة جزاء في الدقيقة 47، 
انـــبـــرى لــهــا مـــاريـــو وتــرجــمــهــا 

هدفا أول )51(.

وأهدر ماريو فرصة تسجيل 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي مــــن تـــســـديـــدة 
قــويــة مـــرت إلـــى جـــوار الــمــرمــى، 
غــيــر أن نــيــريــس اســتــغــل خطأ 
دفــاعــيــا وســجــل الــهــدف الثاني 
بعد انفراد تام بمرمى الحارس 

سيمون مينيوليه )88(.

أديمي نجم بوروسيا دورتموند يسجل هدفه في مرمى تشلسي

بنزيمة يعيد التوازن لريال مدريدبنزيمة يعيد التوازن لريال مدريد
أعـــــاد الــمــهــاجــم كـــريـــم بــنــزيــمــة الـــتـــوازن 
محليا إلى فريقه ريــال مدريد حامل اللقب 
والمنتشي بتتويجه السبت بلقب مونديال 
األندية في المغرب، بقيادته إلى فوز كبير 
عــلــى ضيفه إلــتــشــي 4 - صــفــر األربـــعـــاء في 
ختام المرحلة الحادية والعشرين من بطولة 

إسبانيا لكرة القدم.
وسجل بنزيمة هدفين من ركلتي جزاء 
 رصيده إلى 11 هدفا على 

ً
)31 و45+1( رافعا

الئحة هدافي الليغا بفارق 3 أهــداف خلف 
مهاجم برشلونة الدولي البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي المتصدر، بعدما افتتح ماركو 
أســنــســيــو الــتــســجــيــل فــي الــدقــيــقــة الــثــامــنــة، 
واختتم البديل الــكــرواتــي لوكا مودريتش 

المهرجان بالهدف الرابع )80(.
واســــــتــــــعــــــاد الــــــــنــــــــادي الــــمــــلــــكــــي نـــغـــمـــة 
االنتصارات المحلية بعد خسارته المفاجئة 
أمــــام مضيفه ريــــال مــايــوركــا صــفــر - 1 في 
المرحلة العشرين، والتي غاب عنها بنزيمة 

بسبب اإلصابة.

وهــو الفوز الخامس عشر لريال مدريد 
هذا الموسم فعزز موقعه في المركز الثاني 
بــرصــيــد 48 نــقــطــة مــقــابــل 56 لــبــرشــلــونــة 
المتصدر، فيما تجمد رصيد إلتشي الذي 
حقق فــوزه األول هــذا الموسم السبت قبل 
الماضي عندما تغلب على فياريال 3-1، عند 

تسع نقاط في المركز األخير.
ونجح أسنسيو في التقدم لريال مدريد 
عندما تلقى كرة من داني كارفاخال فتالعب 
بــمــدافــعــيــن وتــوغــل داخـــل المنطقة قــبــل أن 
يتابعها زاحفة بيسراه على يمين الحارس 

إدغار باديا )8(.
وحـــصـــل ريـــــال مـــدريـــد عــلــى ركـــلـــة جـــزاء 
اثــر لمسة يــد على المدافع التشيلي إنسو 
ريكو اثر رأسية لبنزيمة من مسافة قريبة 
فانبرى لها األخير بنجاح مسجال الهدف 

الثاني )31(.
وحـــصـــل ريـــــال مـــدريـــد عــلــى ركـــلـــة جـــزاء 
ثانية اثر عرقلة رودريغو داخل المنطقة من 
المدافع 4 فانبرى لها بنزيمة مجددا مسجال 

هـــدفـــه الـــشـــخـــصـــي الــثــانــي 
والــثــالــث لفريقه )1+45(، 
ــده الــــى 11  ــيـ ــا رصـ ــعـ رافـ

هدفا هذا الموسم.
ـــش  ــتـ ــودريــ وخـــــتـــــم مــ

المهرجان بتسديدة بيمناه 
من داخل المنطقة )80(.

يواجه أوساسونا السبت

وسيخوض ريــال مدريد مواجهة مهمة 
 مساء السبت، عندما يحل ضيفا على 

ً
جدا

أوساسونا في المرحلة الثانية والعشرين.
ــا الـــمـــركـــز الــتــاســع  ــونــ ــاســ ويـــحـــتـــل أوســ
برصيد ثالثين نقطة، وهــو يبتعد بفارق 
4 نقاط فقط عن صاحب المركز الخامس 

ريال بيتيس.
وفــي باقي مباريات السبت يلعب ريال 
سوسييداد مع سيلتا فيغو، وريال بيتيس 
مع بلد الوليد، وريال مايوركا مع فياريال.

كريم بنزيمة

رقم قياسي عالمي لغيرما في 3000 م
حطم اإلثيوبي الميشا غيرما 
األربعاء الرقم القياسي العالمي 
داخــل قاعة في سباق 3 آالف م 
بأكثر مــن ثــانــيــة، عندما سجل 
7:23.81 دقائق األربعاء في لقاء 
لييفان الفرنسي أللعاب القوى.

ومحا غيرشا الرقم القياسي 
الـــســـابـــق الـــــذي صــمــد أكـــثـــر من 
25 عــامــا، وكــان بــحــوزة الكيني 
دانـــيـــال كــومــن )7:24.90 د( في 
ــادس مــن  ــ ــســ ــ ــي الــ ــ بــــودابــــســــت فـ

فبراير 1998.
وتــصــدر غــيــرمــا الــســبــاق في 
الــلــفــات األربــــع األخـــيـــرة، وتــقــدم 
على اإلسباني محمد كتير الذي 
حطم الرقم القياسي األوروبــي 
)7:24.68 د(، وهو رقم تحت الرقم 
القياسي العالمي السابق أيضا.

ويعتبر اإلثيوبي متخصصا 
في سباق 3 آالف م حواجز في 
الهواء الطلق، حيث حل وصيفا 

في اولمبياد 2021 في طوكيو 
وبــطــولــتــي الــعــالــم فـــي الــدوحــة 
2019 ويوجين االميركية 2022. 
كــمــا أنــــه وصـــيـــف بــطــل الــعــالــم 

داخــل قاعة في سباق 3 آالف م 
في مونديال 2022.

وفــي مسابقة القفز بالزانة، 
أحرز البطل العالمي واألولمبي 

وحامل الرقم القياسي العالمي 
الــســويــدي، أرمــانــد دوبــالنــتــس، 
الـــمـــركـــز األول بــســهــولــة بــقــفــزة 

6.01 م.

الميشا غيرما

يوكيتش يقود ناغتس إلى الفوز
على مافريكس

»تريبل  حقق النجم الصربي نيكوال يوكيتش الـ
دابل« الحادي والعشرين له هذا الموسم، ليقود 
ــــى الــــفــــوز عـــلـــى ضــيــفــه داالس  ــفـــر نـــاغـــتـــس إلـ دنـ
مافريكس 118-109، أمس األول األربعاء، ويعزز 
صدارته للمنطقة الغربية في دوري كــرة السلة 

األميركي للمحترفين.
وأحرز أفضل العب في الدوري مرتين 14 نقطة 
و13 متابعة و10 تمريرات حاسمة، ليقود ناغتس 
إلــى الــفــوز الــثــالــث تــوالــيــا، ليبتعد فــي الــصــدارة 
بفارق 5 مباريات عن ممفيس غريزليز الثاني 

مع 41 انتصارا مقابل 18 هزيمة.
وفــي لــوس أنجلس، عــاد ليبرون جيمس الى 
صــفــوف لــيــكــرز الــجــريــح بــعــد غــيــابــه لــإصــابــة، 
وساهم في فوز فريقه على نيو أورليانز بيليكانز 

.102-120
م 

ّ
ولـــم يــلــعــب لــيــبــرون أي مـــبـــاراة مــنــذ أن حط

رقم كريم عبدالجبار، ليصبح أفضل هداف على 
ــــدوري األســـبـــوع الماضي  اإلطــــالق فــي تــاريــخ الـ

بسبب مشكلة في الكاحل.
ولكنه عــاد بقوة مسجال 21 نقطة على غرار 
الوافد الجديد دانجيلو راسل، فيما كان أنتوني 

ديفيس االفضل في الفريق مع 28.
وفــي بــوســطــن، عــاد جــايــســون تــايــتــوم بــدوره 
بقوة مسجال 38 نقطة ليقود سلتيكس إلى الفوز 

على ديترويت بيستونز 109-127.
وفي فيالدلفيا، سجل الكاميروني جويل إمبيد 
29 نقطة، ليقود سفنتي سيكسرز إلى الفوز 118-
112 على كليفالند كافالييرز، في مباراة كادت 

تنقلب بطريقة مفاجئة على أصحاب األرض.
أما في بروكلين فقد حقق ميكال برديجز 45 
نقطة هي األعلى في مسيرته، ليساهم في فوز 

نتس على ميامي هيت 105-116.

مباريات اليوم
القناة الناقلةالمباراةالتوقيت

AD SPORTS PR1ساسولو - نابولي10:45

beINSPORTS HD1جيرونا - الميريا11:00

beINSPORTSأوكسير - ليون11:00

مباريات السبت
الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1أستون فيال - أرسنال3:30

beINSPORTS PR2تشلسي - ساوثامبتون6:00

beINSPORTS PR3ايفرتون – ليدز يونايتد6:00

beINSPORTS PR1نوتنغهام – مانشستر سيتي6:00

beINSPORTS PR1نيوكاسل  - ليفربول8:30

الدوري اإلسباني
beINSPORTS HD1ريال سوسيداد – سيلتا فيغو4:00

beINSPORTS HD1اوساسونا – ريال مدريد11:00

الدوري اإليطالي
AD SPORTS PR1مونزا - ميالن8:00

AD SPORTS PR1انتر ميالن - أودينيزي10:45

حسم نادي مانشستر سيتي 
الــمــوقــعــة الـــنـــاريـــة مـــع مضيفه 
أرسنال، عندما تغلب عليه 1-3، 
وانتزع منه الصدارة أمس األول 
األربـــعـــاء، على ملعب اإلمـــارات 
بــلــنــدن، فــي مــبــاراة مــؤجــلــة من 
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة عــــشــــرة مــن 
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة 

القدم.
وتناوب على تسجيل ثالثية 
»سيتيزنس« البلجيكي كيفن 
دي بروين )24(، جاك غريليش 
)72(، والنرويجي إرلينغ هاالند 
)82(، بينما أحرز بوكايو ساكا 
هــدف أرســنــال الوحيد )42 من 
ركلة جــزاء(، وارتقى مانشستر 
ســــيــــتــــي إلــــــــى صـــــــــــدارة جــــــدول 
الــتــرتــيــب، بــعــدمــا رفـــع رصــيــده 
إلى 51 نقطة، وهو نفس رصيد 
أرسنال الذي بات ثانيا بفارق 

األهداف مع مباراة مؤجلة.
وهـــــــذه الــــمــــرة األولــــــــى الــتــي 
يخسر فيها أرســنــال الــصــدارة 
منذ نوفمبر الماضي، لكنه أهدر 

نــقــاطــا فــي ثـــالث مــن مــبــاريــاتــه 
الــخــمــس األخــيــرة )قــبــل الــيــوم(، 
حيث فاز مرتين مقابل تعادلين 
وهزيمة، لكن خسارته لم تقض 
على آماله بالفوز باللقب، إذ ما 
زال أمامه 16 مرحلة، إضافة إلى 
خوضه مباراة أقل عن منافسه.

وافتتح »سيتي« التسجيل في 
الدقيقة 24، بعد خطأ فادح من 
الياباني تاكيهيرو تومياسو 
ــرة نـــاقـــصـــة إلـــى  ــ ــرر كـ ــ عـــنـــدمـــا مـ
ــهـــا دي بـــرويـــن  ــان لـ ــ ــلـــف كــ الـــخـ
بــالــمــرصــاد، فلعبها مــن لمسة 
واحـــــــــدة فــــــوق الـــــحـــــارس آرون 

رامسدايل في الشباك.
وحــصــل أرســـنـــال عــلــى ركــلــة 
ــعـــــرض إدوارد  ــ ــقــــب تـ جـــــــــزاء عــ
نكيتياه لإعاقة داخل المنطقة 
مــــن قـــبـــل الــــحــــارس الـــبـــرازيـــلـــي 
إديــــرســــون، فــانــبــرى لــهــا ســاكــا 
وأســكــنــهــا الـــشـــبـــاك إلــــى يمين 
ــل  ــ ــــصـ 42(، وحـ لـــــــــــحـــــــــــارس ) ا
»سيتيزنس« على ركلة جزاء في 
الدقيقة 57، بعد تعرض هاالند 

إلعاقة من البرازيلي غابريال، 
قبل أن تتدخل تقنية »فــي إيه 
آر« وتلغي القرار لوجود حالة 
تسلل على المهاجم النرويجي.

ــــن رجــــــــــال  ــكــ ــ ــمــ ــ وبــــــــعــــــــدمــــــــا تــ
غوارديوال من مضاعفة النتيجة 
فـــي الــدقــيــقــة 72، بــعــد سلسلة 
من التمريرات السريعة، بدأها 
الـــبـــرتـــغـــالـــي بـــــرنـــــاردو ســيــلــفــا 
إلــى هاالند ومنه إلــى األلماني 
إيلكاي غوندوغان الذي »فّوتها« 

لتصل إلى غريليش الخالي من 
الــرقــابــة داخـــل المنطقة، فسدد 
كـــــــرة اصــــطــــدمــــت بـــتـــومـــيـــاســـو 
أيضا، وخادعت رامسدايل قبل 

أن تسكن الشباك.
ــة  ــد رصــــاصــ ــ ــاالنــ ــ ــــق هــ ــلــ ــ وأطــ
الرحمة على أرسنال في الدقيقة 
82 بتسجيل الهدف الثالث، بعد 
تــلــقــيــه تــمــريــرة مـــن دي بــرويــن 
داخل المنطقة، فسدد كرة قوية 

سكنت الشباك.

ــال الــمــرحــلــة  ــنــ ويــفــتــتــح أرســ
الرابعة والعشرين السبت عندما 

يواجه مضيفه أستون فيال.
وسيكون الخطأ ممنوع على 
ــــذه الـــمـــواجـــهـــة،  أرســــنــــال فــــي هـ
حيث سيعطي مجااًل لمنافسه 
مانشستر سيتي فــي االبتعاد 
بـــــالـــــصـــــدارة حـــــــال فــــــــوزه عــلــى 

نوتنغهام فوريست.

هاالند وآكي نجما سيتي يحتفالن بالهدف الثالث

مانشستر سيتي يحسم قمته مع أرسنال

توتنهام غير
مطروح للبيع

أكدت تقارير إنكليزية، أن 
نادي توتنهام غير مطروح 

للبيع، رغم العرض الكبير من 
الملياردير األميركي- اإليراني 
جام نجافي، لالستحواذ عليه.
 لقناة سكاي سبورتس، 

ً
ووفقا

فإن مجموعة ENIC المالكة 
لتوتنهام، لم يتم التواصل 

معها بشأن هذا العرض، 
وليست لديها النية للبيع 

النهائي.
يأتي ذلك بعدما أشارت 

صحيفة فينانشيال تايمز 
إلى أن نجافي يعمل على 

تشكيل كونسرتيوم يضم عدة 
مستثمرين، لتقديم عرض 

بقيمة 3.1 مليارات إسترليني 
لشراء النادي.

ُيذكر أن نجافي يستحوذ من 
خالل شركة MSP على 15 

في المئة من فريق مكالرين 
للفورموال1، وكذلك يساهم 

بنسبة صغيرة في فينيكس 
صنز، وفي عدة أندية أوروبية 

لكرة القدم.

ساليرنيتانا يقيل
مدربه للمرة الثانية

أقال نادي ساليرنيتانا 
اإليطالي الجريح مدربه دافيدي 
نيكوال للمرة الثانية في غضون 

شهر، وعّين البرتغالي باولو 
سوزا بدال منه.

وجاء في بيان مقتضب للنادي 
األربعاء »يعلن ساليرنيتانا أنه 
يعفي دافيدي نيكوال من مهامه 

كمدرب للفريق األول«.
في منتصف يناير الفائت، 

أعلن ساليرنيتنا إقالة مدربه 
بعد الخسارة المذلة 8-2 

أمام أتاالنتا.
ولكن المالك دانيلو 

إيرفولينو غّير رأيه بعد 
يومين ومنح الفرصة 

للمدرب الذي أبقى الفريق 
بأعجوبة في دوري 

األضواء الموسم الماضي.
لكن ذلك لم يدم طويال بعد 
سقوط الفريق االثنين ضد 
فيرونا )0-1(، أحد منافسيه 

للبقاء هذا الموسم.

خروج مبكر لروبليف
من »روتردام«

خرج الروسي أندري روبليف 
 من 

ً
 عالميا

ً
المصنف خامسا

الدور األول لدورة روتردام 
الهولندية الدولية في كرة 
المضرب، بخسارته أمام 

األسترالي أليكس دي مينور 
4-6 و4-6 األربعاء.

وبات روبليف، الثاني في 
الدورة، ثاني مصنف يخرج 

خالي الوفاض بعد البولندي 
هوبرت هوركاتش العاشر 

، والذي خسر أمام 
ً
عالميا

البلغاري غريغور ديميتروف 
6-7 )4-7( و6-7 )5-7( في الدور 

الثاني.
ولحق األلماني ألكسندر 

زفيريف بروبليف وهوركاتش 
بخسارته أمام الهولندي تالون 

غريكسبور 6-4 و3-6 و6-4.
وضرب أليكس دي مينور 

 في الدور الثاني مع 
ً
موعدا

األميركي ماكسيم كريسي 
الفائز على الهولندي تيم فان 

رييثوفن المشارك ببطاقة دعوة 
6-3 و6-7 )2-7( و3-6.

 
ً
وبلغ ربع النهائي أيضا

السويسري ستان فافرينكا 
بتغلبه على الفرنسي 

ريشار غاسكيه 6-3 و3-6، 
 مع اليوناني 

ً
وضرب موعدا

ستيفانوس تسيتسيباس 
األول أو اإليطالي يانيك سينر 
الفائز على الفرنسي بنجامان 

بونزي 6-2 و3-6 و1-6.

عودة إيجابية أللكاراس 
بعد طول غياب

حقق اإلسباني الشاب 
كارلوس ألكاراس، المصنف 

، عودة 
ً
الثاني عالميا

إيجابية إلى المنافسات، 
بعد غياب أربعة أشهر 

لإصابة، وبلغ األربعاء 
الدور ربع النهائي من 

دورة بوينوس أيرس على 
األراضي الترابية، بفوزه 

على الصربي السلو دييري.
 
ً
 قليال

ً
عانى ابن الـ 19 عاما

على مدى ساعتين، قبل أن 
يسقط منافسه المصنف 57 

.2-6 ،6-4 ،2-6 
ً
عالميا

كامافينغا: ال نعرف المستحيل
أكــد الفرنسي إدواردو كامافينغا العــب وسط 
ريـــال مــدريــد أنـــه »ال شـــيء مستحيل« بالنسبة 
للفريق بعد الفوز على إلتشي برباعية نظيفة 
وتضييق الفارق مع متصدر الليغا، برشلونة، 
 بــاإلنــجــاز الـــذي حققه 

ً
إلـــى 8 نــقــاط، مستشهدا

الميرينغي في دوري األبطال الموسم الماضي.
وأضــــاف كامافينغا »ال يــوجــد شــيء 

اسمه مستحيل هنا، ظهر ذلك بوضوح 
العام الماضي التشامبيونز. سنكافح 
حــتــى الــنــهــايــة«، ضــمــن تصريحات 

أدلى بها عقب المباراة.
وعــــاد العــــب الـــوســـط الــفــرنــســي 

ــــى مــــركــــزه األصــــلــــي فــــي قــلــب  إلــ
الملعب تــاركــا الظهير األيسر 
الذي لعب فيه أثناء المباريات 

ــلــــق عــــن ذلـــك  ــرة، وعــ ــ ــيــ ــ األخــ
بــقــولــه »يــــــروق لـــي الــلــعــب 
في وسط الملعب أكثر من 
األطـــراف، لكنني سأساعد 

الفريق بأي شكل وأنا سعيد باللعب 
في أي مكان«.

وأبــــــــــــرز »كــــــــــــروس ولــــــوكــــــا العــــبــــان 
عظيمان. أنا هنا كي اتعلم وألعب قدر 

كامافينغااإلمكان«.

https://www.aljarida.com/article/14921
https://www.aljarida.com/article/14937
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https://www.aljarida.com/article/14933
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وفيات

نورة خليل عبدالله العبدالله
، شيعت، الــرجــال: العزاء في المقبرة، النساء: القرين، ق2، 

ً
76 عاما

ش14، م4، ت: 99993936، 97664525
منيرة حمد الزمامي أرملة: خالد خلف المخيزيم

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العديلية، قطعة 
ً
90 عاما

1، شــارع عبدالعزيز الــراشــد، منزل 7، ت: 90000609، 98919199، 
99027131

صفية جاسم محمد عبدالرزاق
84 عاما، شيعت، الرجال: مسجد اإلمام الحسن، النساء: بيان، ق7، 

ج6، م9، الشارع األول، ت: 66616689
مهنا أحمد سالم الخشان

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: عبدالله المبارك، 
ً
49 عاما

ق1، شارع 120، منزل 17، ت: 99940024، 60691399، 96613887
سامي محمد فهد طميهير

، شيع، الرجال، العزاء في المقبرة، ت: 99416800، 55662825
ً
41 عاما

حسين عباس حسين القالف
، شيع، الرجال: الدعية مسجد البحارنة، النساء: الدعية، ق3، 

ً
76 عاما

ش37، م9، حسينية أم حامد، ت: 99005836، 97855777، 66772764، 
66237609
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  22

09

ً
 10:50 صبـــاحــــــا

 07:52 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
03:21 صبـــاحــــــا

 02:17 مــــــســــــــــــــــاًء

متهمة تضرب محاميها في المحكمة ي دوالر
َ
زّورت وفاتها لتحصل على مليون

خــال جلسة محاكمة في 
ــات الــمــتــحــدة بــواليــة  الــــواليــ
ويسكونسن، هاجمت تايلور 
شابزنيس، المتهمة بارتكاب 
جريمة قتل وتشويه الجثة، 

محاميها كوين جولي.
وقـــال مــوقــع ســكــاي نيوز، 
أمــــــــس، إن الــــقــــاضــــي وافـــــق 
عــلــى طــلــب جـــولـــي، بتأجيل 

الجلسة أسبوعين إضافيين، 
لـــمـــراجـــعـــة أهـــلـــيـــة مــوكــلــتــه 
للمثول أمــام المحكمة، مما 
دفــــع شــابــزنــيــس لــمــهــاجــمــة 
محاميها عــلــى الــفــور، ليتم 
ــة  ــاعــ فــــيــــمــــا بـــــعـــــد إخــــــــــــاء قــ
الـــمـــحـــكـــمـــة قـــبـــل اســـتـــئـــنـــاف 

.
ً
الجلسة مجددا

ـــــــهـــــــمـــــــت شــــابــــزنــــيــــس 
ُ
وات

بـــجـــريـــمـــة قـــتـــل مــــن الــــدرجــــة 
األولــى وتشويه الجثة، بعد 
 )

ً
وفاة شاد تيريون )25 عاما

في فبراير من العام الماضي.
ــلــطــات، خنقت  ووفــــق الــسُّ
ــيـــريـــون، ومــثــلــت  الــمــتــهــمــة تـ
بجثته، مع ترك أشاء جسده 
مــتــنــاثــرة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

المنزل والسيارة.

ــي لــلــمــحــكــمــة  ــولــ وقــــــــال جــ
ــه  ــة، إنــ ــســ ــلــ ــجــ ــة الــ ــايــ ــهــ ــي نــ ــ فــ
 بــاالنــســحــاب 

ً
ســيــقــدم طــلــبــا

من القضية، بصفته محامي 
شابزنيس، لكن القاضي لم 
يبت على الفور هذه المسألة.

تمكنت ســيــدة أردنــيــة مــن االحــتــيــال 
على 3 شركات تأمين عبر فبركة حادثة 
وفاتها والحصول على مبلغ 1.5 مليون 
ديــنــار أردنـــي )2 مليون دوالر( بوصل 

تأمين على الحياة.
وذكـــــر مـــصـــدر أمـــنـــي أردنــــــي لــمــوقــع 
سكاي نيوز، أمس، أن التحقيقات كشفت 
 قامت به سيدة باالشتراك مع 

ً
مخططا

عدد من األشخاص نهاية العام الماضي، 

إذ قامت بالتأمين على الحياة لــدى 3 
شــركــات تــأمــيــن أردنـــيـــة وبــعــد مـــدة من 
علن 

ُ
 في شهر أكتوبر، أ

ً
الزمن وتحديدا

عن وفاتها وإقامة جنازة لها وفتح بيت 
للعزاء، وبدأت بعد ذلك تجهيز األوراق 
المطلوبة للحصول على مبلغ التأمين 

عبر عدد من المحامين.
وتولد الشك لدى العاملين في شركات 
 عند عــدم الحصول 

ً
التأمين خصوصا

على ملف طبي للسيدة لتقوم األجهزة 
األمــنــيــة بفتح تحقيق بــحــادثــة الــوفــاة 
ليتبين أنه ال صحة لها، وتم نبش القبر 
الذي ادعوا دفنها به ليتم العثور على 
مــجــســم »لــعــبــة بــاســتــيــكــيــة« تـــم دفنها 

بالقبر.

الثعابين تسمع األصوات البشريةالثعابين تسمع األصوات البشرية

ضغط السودانيين... »عالي«ضغط السودانيين... »عالي«
وجــــــــدت دراســـــــــة نــفــذتــهــا 
جامعة كوينزالند أنه إضافة 
ــيــــة،  ــزازات األرضــ ــ ــتــ ــ ــــى االهــ إلـ
ــي ســــمــــاع  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــأفـ ــ ــ ــن لـ ــ ــكـ ــ ــمـ ــ يـ
 
ً
ــوا األصــــــــوات الــمــحــمــولــة جــ

والتفاعل معها.
وقال موقع روسيا اليوم، 
أمس، إن د. كريستينا زدينيك 
من كلية العلوم البيولوجية 
بــجــامــعــة كــويــنــزالنــد، قــامــت 
بــالــتــعــاون مــع الــبــروفــيــســور 
دامـــــــــيـــــــــان كـــــــانـــــــدوســـــــو فـــي 
ــة، بــتــشــغــيــل ثــاثــة  ــعـ ــامـ الـــجـ
تـــــــــرددات صـــوتـــيـــة مــخــتــلــفــة 
لــأفــاعــي الــمــربــاة فــي األســر 
ــر فـــي غــرفــة   تــلــو اآلخــ

ً
واحـــــدا

عازلة للصوت والحظت ردود 
أفعالها.

ــــك: »ألن  ــيـ ــ ــنـ ــ وقــــــــال د. زديـ
ــيـــن لـــيـــس لـــهـــا آذان  ــابـ ــثـــعـ الـ
خارجية، يعتقد الناس عادة 
أنها صماء ويمكنها فقط أن 

تشعر باالهتزازات من خال 
األرض وفــي أجــســادهــا. لكن 
بحثنا، وهو األول من نوعه 
بــاســتــخــدام ثعابين تتحرك 
بــحــريــة دون تـــخـــديـــر، وجــد 
أنــهــا تــتــفــاعــل مـــع الــمــوجــات 
الــصــوتــيــة الــتــي تــنــتــقــل عبر 
ــا األصــــــــوات  ــ ــمـ ــ الــــــهــــــواء، وربـ

البشرية«.
 
ً
ــلــنــا صــوتــا

ّ
وأضــــاف: »شــغ

 ينتج عــنــه اهــتــزازات 
ً
واحــــدا

أرضية، بينما كان الصوتان 
اآلخران محمولين في الهواء 
فــقــط. وهــــذا يــعــنــي أنــنــا كنا 
ــبــــار كــا  ــتــ ــلـــى اخــ قـــــادريـــــن عـ
النوعين مــن السمع: السمع 
بـــالـــلـــمـــس مــــن خــــــال قــشــور 
بــطــن الــثــعــابــيــن، والمحمول 
ــهـــواء مـــن خــــال أذنــهــا  فـــي الـ

الداخلية«.

كشفت وزارة الصحة بالسودان إحصائيات مخيفة لزيادة 
معدالت اإلصابة بارتفاع ضغط الدم وسط السودانيين في 
األعوام األخيرة، ليبقى السؤال: ما األسباب التي تجعل دماء 

السودانيين تفور حتى تبلغ درجة الخطر؟!
ــتـــدرجـــي لـــعـــوامـــل الــخــطــورة  ــهــــرت نــتــائــج الــمــســح الـ وأظــ
لــأمــراض غير الــســاريــة، مثل ارتــفــاع ضغط الـــدم والسكري 
والقلب والسرطان، أن معدالت اإلصابة بارتفاع ضغط الدم، 
أو ما ُيعرف بـ »القاتل الصامت«، بلغت 31.5 في المئة بين 
المواطنين السودانيين، ومعظم المصابين تتراوح أعمارهم 

.
ً
بين 18 و69 عاما

وقالت إدارة األمراض غير السارية بوزارة الصحة االتحادية 
بالسودان، في تصريح نقلته »العربية نــت«، أمس األول، إن 
الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالمرض الذين يبلغون سن 
رت في الوقت نفسه من ظهور 

َّ
األربعين فما فوق، لكنها حذ

 الشباب.
ً
، وتحديدا

ً
إصابات مختلفة وسط الفئات األصغر سنا

ورأت أن أسباب زيادة نسبة فوران الدم وسط السودانيين 
عديدة، ومنها وجود المرض بالعائلة، أو ما ُيعرف بالعامل 
الوراثي أو التاريخ المرضي، إضافة إلى تغيير أنماط الحياة.

عقار »رجالي« لمنع حمل النساء
 
ً
 مــفــرحــا

ً
قـــد تــحــمــل األيــــــام الــمــقــبــلــة خـــبـــرا

لــأزواج الباحثين عن طــرق جديدة لتحديد 
الــنــســل، حــيــث أثـــبـــت عـــقـــار ُحــِقــنــت بـــه ذكـــور 
الفئران أن بإمكانه تعطيل إنتاج الحيوانات 

المنوية لديها.
 بـــغـــرض 

ً
ــنــــع هـــــــذا الــــعــــقــــار بــــــدايــــــة صــ

عــــاج الـــعـــيـــون، إال أن الــعــلــمــاء تــنــبــهــوا 
إلــى تأثيره على سير حياة الحيوانات 
الــمــنــويــة، وبــالــتــالــي الــحــمــل، مــمــا شجع 
الباحثين على الخوض في كيفية عمله 

كوسيلة لمنع الحمل خــاصــة بــالــرجــال.
حقنت بالعقار الجديد ذكور الفئران، فأثبت 
فعالية بنسبة 100 في المئة في منع الحمل 
مدة ساعتين ونصف )حيث قتل الحيوانات 
(، وبنسبة 91 في المئة مدة 3.5 

ً
المنوية مؤقتا

شرت الثاثاء في مجلة 
ُ
 لدراسة ن

ً
ساعات، وفقا

»نيتشر كوميونيكشينز«، ووجــدت أن ذكور 
الفئران كانت قادرة على اإلنجاب بعد يوم من 
أخذ العقار، حيث إنه ال يؤثر في الخصوبة 

بطريقة سلبية، على المدى الطويل.

وقــال الباحثون إنهم سيختبرون العقار 
على حيوانات أخرى، وفق ما نقلته صحيفة 

»وول ستريت جورنال«.
وبعد االختبارات التي أجريت على الفئران، 
يتوقع الباحثون أن تبدأ التجارب البشرية في 
األشهر المقبلة على هــذا الـــدواء الــذي يعمل 
عن طريق تعطيل اإلنزيم المسؤول عن حركة 
الــحــيــوانــات الــمــنــويــة، والــــذي قـــال عــنــه عالم 
الصيدلة، معد الدراسة، يوخن باك: »إنه يعمل 
مــثــل نــظــام التشغيل عــلــى جــهــاز التلفزيون 
 أن هذا الدواء استغرق 15 

ً
الخاص بك«، كاشفا

دقيقة قبل أن يصبح ساري المفعول، والفئران 
المحقونة به لم تغير سلوك التزاوج المعتاد 
 على الــتــزاوج في 2.5 

ً
لديها، إذ عملت إراديـــا

ساعة بعد الحقن، كما استطاعت فيما بعد أن 
 صغيرة بصحة جيدة.

ً
تنجب فئرانا

 يأتي ذلك في وقت تعددت شكاوى النساء 
اللواتي يتناولن مــوانــع الحمل الفموية من 
حدوث نزيف بين فترات الطمث، باإلضافة إلى 
غثيان وانخفاض الدافع الجنسي كأعراض 
جــانــبــيــة، كــمــا أبــلــغــت الــنــســاء الــائــي لديهن 
ــل الــرحــم عــن االكــتــئــاب وتساقط  أجــهــزة داخـ

الشعر وخراجات المبيض.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعانات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العماء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540
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تهريب الديزل 
المدعوم

)مّرة ثانية(
اح

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

ديـــــــــزل مــــــن الــــمــــيــــنــــا، وديـــــــــــزل مــــــن الــــَبــــر

ــي الـــــبـــــعـــــيـــــده  ــ ــ ــوانـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ويــــــــهــــــــّربــــــــونــــــــه لـ

إشلون - في وقت الضحى- الشاحنه تمر

ل عـــلـــيـــهـــا الــــحــــديــــده؟!
َّ
ــن نــــــــز ــ ومــــــا فـــيـــه مـ

ــوم تــفــتــر ــيــ كـــانـــت » قــــضــــّيــــه«... ورّدت الــ

ب فــــــي وســــــايــــــل جـــــديـــــده!  وَرد الـــــمـــــهـــــرِّ

ــــي ال تـــــحـــــاَكـــــم وال انــــَجــــر ــرامــ ــ ــحــ ــ ألن الــ

ــــده  ــلـــى ايـ ــد الــــســــاســــل عـ ــيـ ــلــــوا قـ ــ
ّ
ــف ومــــــا قــ

َكـــــْســـــر الـــحـــظـــر يــــرجــــع عـــلـــى دارنـــــــــا شــر 

ــهـــي الــــجــــهــــه الـــمـــســـتـــفـــيـــده! ــنـ ــّبــــعــــوا مـ ــتــ تــ

لـــو نــظــرنــا لــلــمــيــزانــيــة عــلــى طــريــقــة واحــــد زائــــد واحـــد 
يساوي اثنين الستنتجنا أنه يجب أن يكون لدينا فائض 

 !
ً
بالميزانية سنويا

ما يحدث أنه كل عام ومنذ عشرات السنين ونحن نسمع 
بعجز وال نسمع بفائض!

ت؟!
ّ
هل أرباحنا من بيع النفط قل

ت؟!
ّ
هل استثماراتنا الخارجية قل

هل الدخل من الخدمات العامة أقل مما كان عليه؟!
 في الميزانية؟!

ً
هل بنينا مشاريع عماقة سببت خلا

هل وهل وهل وهل؟!
والجواب: ال كبيرة ثم ال ثم ال ثم ال في جميع األحوال!

 
ً
دخلنا ثابت وبازدياد، ومصاريفنا لم تتفاوت ارتفاعا
، بل لدينا ما يدل على 

ً
 ملموسا

ً
 لكي تخلق عجزا

ً
شديدا

زيادة الدخل!
 ما هو السر في ذلك يا ترى؟!

 المسألة مثل ما بدأت به من أن واحد زائد واحد يساوي 
!
ً
 ورياضيا

ً
 تغيير ذلك حسابيا

ً
اثنين، وال يمكن أبدا

 الرجاء اإلفصاح وبوسائل إيضاح واضحة: أين تذهب 
 إلى درجة العجز 

ً
هذه األموال التي تجنيها الدولة سنويا

المتكرر في الميزانية؟!
 دون توضيح أسبابه يدعو 

ً
 االدعـــاء بــأن هناك عجزا

ــام الــمــدونــة بــالــمــيــزانــيــة والــتــي تنشرها  ــ لــلــشــك فــي األرقـ
الحكومة والبد من التوضيح رجاًء.

عجز... عجز... 
د. ناجي سعود الزيدعجز... إلى متى؟!

الله بالنور

لـــم نــنــتــه مـــن رســـالـــة الــشــيــخ مـــبـــارك الــصــبــاح إلــى 
اإلنكليز، والتي يبدي لهم فيها استياءه وغضبه من 
معاملتهم لــرجــال أهــل الــكــويــت، وتكبدهم الخسائر 
 عن الساح. قلنا في المقال 

ً
عند تفتيش سفنهم بحثا

الماضي إن الشيخ مبارك أكد لإلنكليز في رسالته أن 
أهل الكويت يمتثلون ألمره بمنع نقل الساح واالتجار 
فيه منذ أن أصدر تعليماته بهذا الشأن في عام 1900 
بالتنسيق والتعاون مع اإلنكليز، وأنهم لن يفرطوا في 
انصياعهم وطاعتهم له، مما يستوجب على اإلنكليز 
أن يتفهموا ذلك، وأن يخففوا من التشديد على السفن 

الكويتية. 
ولكي يعرب عن غضبه ورفضه للمعاملة اإلنكليزية، 
قال الشيخ مبارك إنه يشعر باإلهانة وعدم االحترام 
مــن قــبــل المفتشين اإلنــكــلــيــز الــذيــن يفتشون السفن 
الكويتية الــعــائــدة إلـــى الــكــويــت مــن الــهــنــد وإفريقيا 
ــل الــكــويــت، ومــوانــئ  مــحــمــلــة بــبــضــائــع ضـــروريـــة ألهـ
أخرى مجاورة. وقد عبر عن ذلك بقوله: »نحن صرنا 
محقورين عندكم وصار علينا سوء ظن وانا أعطيت 
جــــواب ان جــمــيــع رعــيــتــي مــا يــشــيــلــون األســلــحــة االن 

انتقص جوابي انا...«.
ويستطرد في شرحه بالقول إنه غير مسؤول عن 
رعايا الدول األخرى »واما الذين غير رعيتي كان من 
رعــايــا الــــدول انـــا مــا عطيت عليهم جـــواب الن مالي 
عليهم امر اذا يجلبون األسلحة لطرفنا منعهم عليكم«. 
وأوضح الشيخ مبارك أن األضرار التي تعرضت لها 
ســفــن وبــضــائــع الكويتيين كــثــيــرة، وشـــرح تفاصيل 
الخسائر كالتالي: »وهالسفائن المذكورة بغلة خليفة 
بــن شاهين ودنقية احمد وبــوم ناصر الــبــدر وبغلة 

عبداللطيف )بن عيسى( ذوال حمالهم من النيبار كما 
هو مذكور وبوم عباس حماله من اليمن ِصل وربط 
الربط تحمل بالمنور والصل طلعوه على سطحة البوم 
وتلف من الربط حمله راح بحر والصل أيضا تلف من 
جمله والقبطانية والمعالمة يشوفون ذلك وهذا شي 
راجع الى التجار يبونه موجب العدد والــوزن حسب 
الستمياة )الكشوف( التي عليهم والسفائن أيضا انظرة 
)تضررت( من مداقل المناور وذب االخشاب فيها صار 
بها كسر واجد في البرود الذي تسما التريك وماشوة 
احمد على السطحة يذبون الحطب عليها وتفلشت 
)تكسرت( وباورة بوم عباس الكبيرة انقصة والباورة 

الثانية انكسرة بواسطة هالعمل الذي جرا عليهم«.
وهكذا أوضح الشيخ مبارك تفاصيل األضرار، وبين 
لإلنكليز ما لحق من خسائر بالكويتيين وسفنهم من 
 
ً
جراء التعسف في إجــراء التفتيش على السفن بحثا
عن األسلحة. وقبل إنهاء الرسالة، أكد الشيخ مبارك 
أن تكاليف إصــاح السفن وتعويض األضـــرار يصل 
إلــى ثاثة آالف وأربعمئة روبية، وأن أضــرار سفينة 
النوخذة أحمد تصل إلــى ستمئة روبية، وأن التلف 
الــذي وقــع على البضاعة جــاٍر تقديره، »وقـــدرو على 
نظر االســتــاديــن )جــمــع اســتــاد( يصلح خشبهم بين 
حطب ومــســمــار وغــيــره واجـــرة اســتــاديــة يبلغ ثاثة 
آالف واربعماية ربية وقيمة مــاشــوة احمد ستماية 
ــوال انــشــاء الله  ــوال بعد نــزال األمـ ربية ونقيصة األمـ
بالتحقيق نعرضها«. هذه كانت رسالة مبارك الصباح 
لإلنكليز، والتي شرح فيها أسبابه التي أوجبت غضبه 
واستياءه من التفتيشات اإلنكليزية لسفن أهل الكويت 

في عام 1330هـ/1912م.

 اإلنكليز: أنا غير 
ً
 اإلنكليز: أنا غير الشيخ مبارك مخاطبا
ً
الشيخ مبارك مخاطبا

مسؤول عن رعايا الدول األخرىمسؤول عن رعايا الدول األخرى

وثيقة  لها تاريخ

باسم اللوغاني
loughanib@hotmail.com
@loughanib   

https://www.aljarida.com/article/14944
https://www.aljarida.com/article/14945
https://www.aljarida.com/article/14948
https://www.aljarida.com/article/14949
https://www.aljarida.com/article/14952
https://www.aljarida.com/article/14954
https://www.aljarida.com/article/14953
https://www.aljarida.com/article/14951
https://www.aljarida.com/%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%B1
https://www.aljarida.com/article/14956

	p01
	p02
	p03
	P04
	p05
	p06
	P07
	P08
	P09
	p10
	p11
	P12
	p13
	p14
	P15
	p16

