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روسيا تنقذ قآني من أعنف 
غارة إسرائيلية على دمشق

أنذرته وحالت دون مجزرة بين »وكالء« طهران في سورية... وتل أبيب قصفت دون إبالغ الروس 
• مقتل 15 في الضربة بينهم جندي سوري... ودمشق وطهران تدينان استهداف »كفرسوسة« السكني

رة في رد إيراني محتمل على ضربة أصفهان • نتنياهو يقر بتعرض ناقلة إسرائيلية في بحر العرب لهجوم بمسيَّ
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»مال أّول« يحتفي بالوطن وعمالقة الفن الكويتي»مال أّول« يحتفي بالوطن وعمالقة الفن الكويتي

كشف مصدر في »فيلق القدس« اإليراني 
لـــ »الــجــريــدة« أن الــقــصــف اإلســرائــيــلــي الــذي 
ضـــــرب مــنــطــقــة كـــفـــرســـوســـة فــــي الــعــاصــمــة 
ــد، كــان  ــ الــســوريــة دمــشــق لــيــل الــســبــت ـ األحـ
 لبعض قـــادة الفصائل 

ً
يستهدف اجــتــمــاعــا

الموالية إليران مع اللواء إسماعيل قآني قائد 
الفيلق الذي يعد الــذراع الخارجية للحرس 
الثوري اإليراني، في وقت أقر رئيس الحكومة 
اإلســرائــيــلــيــة بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو بــتــعــرض 
ناقلة نفط إسرائيلية لهجوم بطائرة مسيرة 

األسبوع الماضي في بحر العرب. 
ــروس أبــلــغــوا  ــ ــ ــإن الـ ــ ــدر، فـ ــمـــصـ وحـــســـب الـ
اإليرانيين أنهم رصدوا تحركات إسرائيلية 
مشبوهة، وطلبوا من قآني اتخاذ الحيطة، 
وبناء على هذا التحذير، جرى تغيير مكان 
االجتماع قبل نصف ساعة فقط من موعده، 

وبالفعل تم قصف ذلك المكان.
ــلــــيــــيــــن عــــــــادة مــا  وأضــــــــــاف أن اإلســــرائــــيــ
 بــالــقــصــف لسحب 

ً
يــبــلــغــون الــــروس مــســبــقــا

ــال وجــــــــدت، مــن  ــ ــة، فــــي حــ ــ ــيـ ــ أي قـــــــوات روسـ
ــــروس بــدورهــم  الــمــكــان الــمــســتــهــدف، وأن الـ
يبلغون اإليرانيين الــذيــن يقومون بسحب 
عناصرهم، وهذا ما يفسر حصيلة الضحايا 
الضئيلة خالل أكثر من 5 سنوات من القصف 

ــــذي  ــي الــــمــــتــــواصــــل الــ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ اإلسـ

بلينكن يؤكد خبر ةديرجلا. عن تزويدسالم الصباح: ال تغيير في سياستنا حيال سورية
موسكو لطهران بمقاتالت »سو 35« • »الكويت تقدم المساعدات واإلغاثة عبر تركيا ومنظمات دولية«

• السعودية: الحوار مع حكومة دمشق مطلوب في وقت ما
إيران تنشر المقاتالت الروسية المتطورة بقواعد حدودية

أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح أن الكويت 
ال تتعامل مع حكومة دمشق، وتقدم المساعدات واإلغاثة 
للمنكوبين جراء الزلزال عبر منظمات دولية، وعبر تركيا.

وقال الوزير، لـ »رويترز«، على هامش منتدى ميونيخ 
لألمن، إن الكويت ليس لديها خطط لتحذو حذو الدول 
العربية األخرى في إعادة التواصل مع الرئيس السوري 

 ببالده.
ً
 كبيرا

ً
بشار األسد رغم الزلزال الذي ألحق دمارا

وبينما نقلت »رويترز« عن الوزير لدى سؤاله عما إذا 
 في الوقت 

ً
كان هذا الموقف سيتغير، قوله: »لن نغير شيئا

الراهن«، ذكر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، 
أن الحوار مع حكومة دمشق مطلوب »في وقت ما« حتى 

تتسنى على األقل معالجة المسائل اإلنسانية.

● طهران - فرزاد قاسمي
في تأكيد للخطوة التي كشفت عنها »الجريدة« بعددها 
م 

ّ
الــصــادر 16 يناير الــمــاضــي تحت عــنــوان »مــوســكــو تسل

طهران سو 35 بال مخالب هجومية«، ذكر وزير الخارجية 

 الواليات المتحدة تشتبه في 
ّ
األميركي أنطوني بلينكن أن

ه 
ّ
 روسيا تزود إيران بمعدات عسكرية، ومنها ما يبدو أن

ّ
أن

طائرات مقاتلة متطورة وحديثة مقابل تلقيها مسيرات 
الستخدامها ضد أوكرانيا.

وقال بلينكن، في مقابلة مع قناة سي بي إس، 

02

02

02

02

»الشال«: حكومة العاجل 
بـ »ُربع العمل«

• في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وأخرى 
جيوسياسية في أوروبا وغليان اإلقليم من حولنا 

• معدل إنجاز النسخ الـ 6 األخيرة يوم كل 4 أيام 
بسبب تكرار خطأ استنساخها من سابقاتها

• رصيد الحكومات يكونه اإلنجاز والكفاءة 
واالستقرار... ووزاراتنا المتعاقبة تفتقد الثالثة

• ليس من مصلحة أحد فشل الحكومة أو زيادة 
التذمر من األوضاع واالقتراب من اليأس

لبنان: تحذير كويتي... وسباق 
بين التسوية والفوضى الشاملة

● بيروت - منير الربيع
دعت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان لها أمس األول، المواطنين 
الكويتيين الموجودين في لبنان إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في 
تنقالتهم واالبتعاد عن مواقع االحتجاجات واالضطرابات األمنية في 
عدد من المناطق اللبنانية، وااللتزام والتقيد بالتعليمات الصادرة عن 
السلطات الرسمية المختصة، في وقت تتسارع األحــداث السياسية 

على الساحة اللبنانية.
 مــن الــتــطــورات، ال سيما فــي ظل 

ً
ويــشــهــد األســبــوع المقبل مــزيــدا

دعوات نقابات عمالية إلى االعتصام اليوم بالقرب من مجلس النواب، 
 على 

ً
وترقب إلمكانية حصول المزيد من التحركات ضد المصارف ردا

محاوالت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض 
سالمة التفاوض مع هذه المصارف للتراجع عن إضرابها للسماح 
للمصرف المركزي بالتدخل في السوق وتخفيض سعر صرف الدوالر. 
يأتي ذلك فيما تضاربت تفسيرات كالم األمين العام لـ »حزب الله« 
 تحذيره من إيصال لبنان إلى 

ً
حسن نصرالله الخميس، خصوصا

فوضى شاملة لفرض وقائع سياسية وتهديده بالتصدي 

١٦

السفيرة التركية لـ ةديرجلاالسفيرة التركية لـ ةديرجلا..: أعضاء الفريق الكويتي أصبحوا أبطالنا: أعضاء الفريق الكويتي أصبحوا أبطالنا

النائب األول والسفيرة التركية خالل استقبالهما فريق البحث واإلنقاذ الكويتي العائد من تركيا

موجة غضب نيابي على قرارات »العاجل من األمور«
• نواب للناهض: إلغاء قرار رفع أسعار المواد المدعومة أو المساءلة السياسية

• عاشور: سنظل على »طمام المرحوم« إذا استمر النهج السابق في اختيار الوزراء
• »المالية« البرلمانية: تقاريرنا أول ما ستقابله الحكومة الجديدة

● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
وســط اســتــمــرار مــوجــة غضب الــنــواب على قـــرارات 
بــعــض وزراء الــحــكــومــة الــمــســتــقــيــلــة، محملين وزيـــر 
التجارة والصناعة وزيــر الــدولــة لــشــؤون االتــصــاالت 
وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، المسؤولية 
السياسية إذا لم يتراجع عن قــرار رفع أسعار المواد 

المدعومة، أكد مقرر لجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
البرلمانية النائب صالح عاشور أن أول ما ستقابله 
الحكومة الجديدة هــو تقارير اللجنة المدرجة على 

جدول أعمال مجلس األمة.
وحول البديل االستراتيجي وتطوراته، صرح عاشور 
أمــس، بــأن هــذا المشروع »مــن أهــم مشاريع الحكومة 
 أنه خالل »المجلس 

ً
التي تقدمت بها عام 2016«، مبينا

الحالي وعند أول مناقشة مع الحكومة الجديدة له في 
اللجنة قامت الحكومة بسحبه لتعديله، بما يتواكب 
 مهلة، لكننا دخلنا في 

ً
مع سلم الرواتب وطلبت شهرا

الشهر الرابع ولم تقدم أي شيء«.
وشدد على أنه »إذا استمر النهج السابق في اختيار 
الــوزراء والتعيينات والترقيات والبرنامج الحكومي 

وآليات تطبيقه فسنظل على طمام المرحوم 

عنصر أمني سوري أمام مبنى تضرر بالقصف 
اإلسرائيلي على دمشق أمس )أ ف ب(
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 إلى تقديم 
ً
الخالد: الكويت سباقة دائما

04يد العون لألشقاء واألصدقاء
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روسيا تنقذ قآني من أعنف...

بلينكن يؤكد خبر ةديرجلا....

موجة غضب نيابي على قرارات...

لبنان: تحذير كويتي...

يستهدف مواقع إيرانية في ســوريــة، لكن هــذه المرة كــان القصف 
دون سابق إنذار، مما يعني أنه كانت هناك نية إسرائيلية الغتيال 
قآني وقــادة الفصائل الموالية إليــران في سورية، وهــو ما فسرته 
دوائـــر أمنية فــي طــهــران بــأنــه محاولة مــن نتنياهو إلشــعــال فتيل 
توتر كبير، للهروب من مشاكله الداخلية ألنه يعلم أن اغتيال قآني 

لن يمر دون رد إيراني.
ولــم يشر الــمــصــدر إلــى أســمــاء الــقــادة الــذيــن كــانــوا مــوجــوديــن في 
االجتماع، لكنه أكد أن بينهم إيرانيين وعراقيين وسوريين ولبنانيين 
 أن الموقع األصلي لالجتماع كان في مبنى يعد 

ً
وفلسطينيين، مضيفا

 قرب قاعدة أمنية تابعة للحرس في دمشق. 
ً
آمنا

ولفت إلى أنه بعد فشل العملية، جرت اتصاالت إسرائيلية بموسكو 
 وأن المعلومات 

ً
إليصال رسالة لإليرانيين بأن قآني لم يكن مستهدفا

االستخباراتية اإلسرائيلية وراء الضربة لم تشر إلــى مشاركته في 
االجتماع.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل 5 أشخاص، بينهم 
عسكري، وإصابة 15 آخرين في »حصيلة أولية« للغارة، في حين أفاد 
 بينهم سيدتان 

ً
المرصد السوري لحقوق اإلنسان بمقتل 15 شخصا

على األقل، وهي الحصيلة األعلى في العاصمة السورية نتيجة ضربة 
 إســرائــيــل ضــربــات مماثلة داخـــل دمــشــق، 

ّ
 مــا تــشــن

ً
مــمــاثــلــة، إذ نــــادرا

وتقتصر ضرباتها على مواقع عسكرية على أطــراف العاصمة وفي 
ريفها ومناطق سورية أخرى.

وشــمــل القصف، وفــق المرصد واإلعـــالم الــرســمــي، بشكل رئيسي 
حي كفرسوسة في جنوب غــرب دمشق، الــذي يضم مقرات عسكرية 

 أمنية.
ً
واستخباراتية وأفرعا

وفي كفرسوسة، أفاد مراسل »فرانس برس« بوجود أضرار في مبنى 
سكني من نحو عشرة طوابق بعدما شمل القصف مدخله بصورة 
أساسية، وقد تضررت الطوابق السفلية بشكل كبير، وانهارت جدران 

فيها، كما تصدعت واجهة المبنى.
وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن المنطقة المستهدفة تضم 
، إال أن األضرار لم تشمله، في وقت أفاد المدير 

ً
 إيرانيا

ً
 ثقافيا

ً
معهدا

الــعــام لــآثــار والــمــتــاحــف فــي ســوريــة نظير عــوض بــأن أبنية تابعة 
لقلعة دمشق األثرية تضررت »بعد سقوط صــاروخ نتيجة العدوان 

اإلسرائيلي«. 
 كبيرة شملت أجــهــزة مسح حديثة 

ً
ــرارا وأشـــار عــوض إلــى أن أضــ

 أن »هذا 
ً
 أثرية، مؤكدا

ً
وحدث »دمار واسع في المباني« التي تعد أيضا
أكبر ضرر يشمل قلعة دمشق منذ بدء الحرب«. 

 لمقاتلين 
ً
، وفق المرصد، مستودعا

ً
وطالت صواريخ إسرائيلية أيضا

موالين إليران و»حزب الله« قرب دمشق.
وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية اإليرانية ناصر كنعاني، في 
بيان، الضربات اإلسرائيلية على دمشق ومحيطها »وضمنها بعض 
المباني السكنية«، والتي أدت إلى »استشهاد وإصابة عدد من المدنيين 

السوريين األبرياء«.
ووصف كنعاني »صمت الدول الغربية على االنتهاك المتكرر لسيادة 
األراضي السورية بالمخزي«، في وقت أدانت حركتا حماس والجهاد 

 الغارات اإلسرائيلية.
ً
اإلسالمي الفلسطينيتان أيضا

جاء ذلك، في حين أقر رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين نتنياهو 
أمــس بــأن إيـــران مسؤولة عــن هجوم أفـــادت أنــبــاء بــأن ناقلة نفط في 
الخليج تعرضت له األسبوع الماضي. وأكد مدير الناقلة أمس األول 
 طفيفة أصابتها في العاشر من فبراير جراء هجوم من جسم 

ً
أن أضرارا

طائر بينما كانت تبحر في بحر العرب. 
ولم يتأكد ما إذا كان الهجوم على الناقلة هو رد إيراني على القصف 
الذي استهدف منشأة عسكرية إيرانية في مدينة أصفهان نهاية الشهر 
الــمــاضــي، أفـــادت تــقــاريــر بأنها مــســؤولــة عــن إنــتــاج قطع إلكترونية 
تستخدم في الصواريخ والطائرات المسيرة. وتــوعــدت طهران بعد 

الهجوم بالرد على تل أبيب. 
وكان وزير الخارجية اإلسرائيلي زار العاصمة األوكرانية كييف قبل 
أيام، فيما تجري حكومة نتنياهو مراجعة لسياسة الحياد المتبعة 
حيال الحرب األوكرانية منذ اندالعها قبل عام. وكان نتنياهو ألمح 
بنفسه إلى أن الضربة على أصفهان استهدفت منشأة تساهم في إرسال 

المسيرات اإليرانية إلى موسكو الستخدامها في قصف أوكرانيا.

 »الواليات 
ّ
 إلى أن

ً
 أكبر«، مشيرا

ً
 »ما يحدث سيجعل من إيران تهديدا

ّ
إن

المتحدة كانت تتشاور حــول هــذا الموضوع مع الحلفاء في جميع 
أنحاء العالم«.

في موازاة ذلك، أكد مصدر في وزارة الدفاع اإليرانية، لـ »الجريدة«، 
 طــائــرات »ســو 35« فــي عدة 

ً
أن الجمهورية اإلســالمــيــة نــشــرت أخــيــرا

قواعد على الحدود، بكامل عتادها القتالي، بعد أن اكتمل تجميعها 
بقاعدة أصفهان.

وأضــاف المصدر أن إيــران تسلمت 50 طائرة »سوخوي« 24 منها 
من الجيل الجديد الذي يسمى »سو 35S« و26 من طراز »سو 35« التي 

تنتمي للجيل الجديد المطور من »سو27«.
وأوضح أن هذه المقاتالت حلقت بالفعل من أصفهان إلى القواعد 

 إلــى أن أنظمة 
ً
المخفية تحت األرض والجبال واستقرت بها، الفــتــا

التجسس الغربية رصدتها عبر األقمار الصناعية.
وتــحــدث المصدر عــن تسلم اإليــرانــيــيــن أنظمة إنـــذار متطورة من 
 عن جاهزية النظام الدفاعي 

ً
 أن يتم اإلعــالن رسميا

ً
الــروس، متوقعا

اإليراني الجديد في غضون شهر أو شهرين.
وذكــر أن األنظمة الجديدة يمكنها رصد الطائرات المعادية على 
مسافة تصل إلى 400 كيلومتر وهو ما سيمكن المقاتالت المتطورة 
 أن تلك األنظمة سيتم 

ً
، زاعما

ً
من الجاهزية واالنطالق لصدها مبكرا

ربطها مــع أجــهــزة رادار تــم نشرها فــي ســوريــة والــعــراق، عبر حلفاء 
طهران، لرصد أي هجوم إسرائيلي كبير يستهدف المنشآت النووية.
كما تحدث المصدر عن تخوف من احتمال شن الهجوم من جهة 
الــحــدود الشمالية المتاخمة ألذربــيــجــان فــي ظــل تــوتــر الــعــالقــة بين 
 
ً
طهران وباكو التي عززت عالقتها بالدولة العبرية واستقبلت سربا

.
ً
من مقاتالتها أخيرا

ولفت إلى أن موسكو وعدت بتسليم طهران المزيد من المقاتالت 
الــمــتــطــورة واألســلــحــة الحديثة فــي حــال قــيــام الــغــرب بــتــزويــد كييف 
بمقاتالت متطورة، فيما ربط »الكرملين« السماح لإليرانيين بتركيب 
وتشغيل أنــظــمــة دفــاعــيــة مــتــطــورة خــاصــة بــهــم فــي ســوريــة بـــ »إقـــدام 
إسرائيل على تزويد كييف بأنظمة القبة الحديدة« لصد الصواريخ 

الروسية.

 أن »الكويت إذا لم تشهد تغيير النهج السابق 
ً
ولن نتغير«، مضيفا

فسيكون الوضع أسوأ في المرحلة المقبلة«.
في موازاة ذلك، انتقد عدد من النواب قرار الوزير الناهض رقم 
30 لسنة 2023 الخاص برفع أسعار المواد المدعومة، معتبرين 

أنه »مرفوض، ويجب التراجع عنه وإلغاؤه«.
 وقال مقرر  اللجنة اإلسكانية  النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 
إن »رفع وزير التجارة أسعار المواد المدعومة  بشكل مفاجئ دون 
 25 ألــف أســـرة تبني منازلها اآلن، أمــر مستنكر 

ً
مــبــرر متجاهال

 »وستدعو 
ً
 الــوزيــر بإيقاف هــذا الــقــرار فـــورا

ً
ومــرفــوض«، مطالبا

اللجنة الجهات المعنية الجتماع األربعاء المقبل لوضعها أمام 
مسؤولياتها«.

وبينما دعا النائب محمد هايف حكومة تصريف العاجل من 
 رئيس 

ً
األمــور إلــى »أال تكون حكومة الضار من األمـــور«، مطالبا

الحكومة بوقف قرارات الوزراء الخاطئة، أكد النائب حمدان العازمي 
أن رفع سعر مواد البناء المدعومة قرار استفزازي يضر بأكثر من 

20 ألف أسرة لديها أوامر بناء، »وعلى وزير التجارة عدم افتعال 
أزمة جديدة«.

بدوره، قال النائب د. عبدالكريم الكندري: »على الوزير إلغاء القرار 
أو فليتحمل المسؤولية السياسية حــال عودته هــو، أو من ستتم 

تسميته ما لم يقم بإلغائه«.
على صعيد متصل، ذكر النائب عبدالله المضف: »نشاهد تجاوز 
 عن تغييب متعمد لدور 

ً
القانون والمحسوبية في التعيينات، فضال

مجلس األمــة، من خالل انسحاب الحكومة وتغيبها عن الجلسات 
دون أدنى فروسية في المواجهة أو التزام بيمين دستورية«.

 مع إسرائيل، فقد رأى البعض أن نصرالله 
ً
لها ولو اقتضى ذلك حربا

 خــالل 
ً
يــســتــخــدم الــتــهــديــد كــأســلــوب تــفــاوضــي وهـــو مــا فــعــلــه ســابــقــا

مفاوضات ترسيم الحدود البحرية التي أفضت في النهاية إلى اتفاق، 
فيما رأى البعض اآلخر أن حديثه محاولة فرض معادلة جديدة في 
مواجهة الدول المعنية باألزمة اللبناينة مفادها أنه إما تتم الموافقة 
على مرشحه لرئاسة الجمهورية أو سيكون البديل الحرب والفوضى.

رغم ذلك، تواصل الحراك الدبلوماسي الدولي على الساحة الداخلية 
الذي تقوده السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو في محاولة منها 
للوصول إلى نقاط مشتركة بين القوى السياسية لالتفاق على انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية. وتقول مصادر متابعة إن غريو التي التقت 
 من »حزب الله«، ورئيس الحزب 

ً
رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووفدا

التقدمي االشتراكي وليد جنبالط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير 
جعجع، ورئيس التيار الوطني الحّر جبران باسيل، أبلغت الجميع 
ضرورة الوصول إلى مرشح قادر على إرضاء معظم القوى في الداخل 
والخارج، وكانت واضحة في تشديدها على ضرورة أن تكون األسماء 

المطروحة للترشيح مقبولة لدى القوى األخرى.
ويفترض أن تستكمل غريو تحركها األسبوع المقبل، فيما تشير 
 سيتحركون في سبيل دفع 

ً
المعلومات إلــى أن سفراء آخرين أيضا

 ان 
ً
ــب مــا هــو أســـوأ، خــصــوصــا

ّ
الــقــوى السياسية إلــى التفاهم وتــجــن

السفراء كانوا واضحين في اإلشارة إلى حصول تداعيات سلبية على 
 اتجاه هذه الدول 

ً
المعرقلين ألي تسوية أو اتفاق، وهذا يعني ضمنا

الى فرض عقوبات على المعرقلين. ومن هنا سيكون لبنان أمام أيام 
أو أسابيع حافلة لكنها مفصلية، في سياق تطورات أحداثها ويمكن 
تلّمس مالمح المرحلة المقبلة وإمكانية االتجاه إلى تسوية شاملة، أو 

استفحال االنهيار مع ما سيصطحبه من فوضى وتوترات.
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األمير يهنئ رئيس غامبيا بالعيد الوطني
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
ــواف األحـــمـــد،  ــ ــبـــالد الــشــيــخ نـ الـ
ــيـــس  ــة إلـــــــى رئـ ــئـ ــنـ ــهـ بـــبـــرقـــيـــة تـ
جــمــهــوريــة غــامــبــيــا الــصــديــقــة، 
أداما بارو، عّبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه بمناسبة العيد 
الوطني لبالده، متمنيا سموه 
لـــه مـــوفـــور الــصــحــة والــعــافــيــة، 
ولجمهورية غامبيا وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

ولي العهد يهنئ غامبيا بالعيد الوطني
بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحــمــد، ببرقية تهنئة 
إلـــى رئــيــس جــمــهــوريــة غامبيا 
الصديقة، أدامــا بــارو، ضمنها 
سموه خالص تهانيه بمناسبة 
العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ غامبيا 
بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الــــوزراء، سمو الشيخ أحمد نــواف 
األحمد، ببرقية تهنئة إلى رئيس جمهورية غامبيا الصديقة، 

أداما بارو، بمناسبة العيد الوطني لبالده.

وزير صيني: 30 مليار دوالر حجم 
التبادل التجاري مع الكويت

● ربيع كالس
أكد مساعد وزيــر دائــرة العالقات الخارجية للجنة المركزية 
للحزب الشيوعي الصيني تشو ري، أن »الكويت أول دولة خليجية 
 عن 

ً
تقيم عالقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، فضال

عت مع بكين مذكرة التفاهم بشأن مبادرة 
ّ
أنها أول دولة عربية وق

 إلى أن »الثقة السياسية بين البلدين 
ً
بناء الحزام والطريق«، الفتا

تتعّمق بشكل ملحوظ«.
وفي تصريحات للصحافيين على هامش محاضرة أقامتها 
السفارة الصينية بعنوان »المسيرة الجديدة للصين والفرص 
الــجــديــدة للعالم«، كشف تشو أن »حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 

البلدين بلغ أكثر من 30 مليار دوالر في نهاية عام 2022«.
وأشار إلى »زيادة حجم التبادل التجاري بنسبة 42% بنهاية 
 أن 

ً
2022 مقارنة بالفترة نفسها مــن الــعــام الــمــاضــي«، موضحا

»صادرات الصين إلى الكويت قدرت بـ 6 مليارات دوالر، فيما بلغت 
 ويؤكد أن 

ً
، وهذا رقم ضخم جدا

ً
وارادتها من الكويت 26 مليارا

 للصين التي تحتل المرتبة السابعة 
ً
 مهما

ً
الكويت أصبحت شريكا

في عدد مصدري النفط، كما أن الصين باتت أكبر شريك تجاري 
 إلى أن »هذه الزيارة تعد األولى له في الكويت 

ً
للكويت«، مشيرا

 من العراق وقطر«.
ً
ضمن جولته في المنطقة التي شملت كال

وأعـــرب عــن اســتــعــداد بـــالده للتعاون مــع الــكــويــت فــي عملية 
 المباحثات التي أجــراهــا مع الجانب الكويتي 

ً
التنمية، واصــفــا

بـ«المتميزة والمثمرة«، كما أشاد بعالقة بالده بالدول العربية 
 
ً
واســتــعــدادهــا لــلــتــعــاون مــعــهــا فــي جــمــيــع الــمــجــاالت خــصــوصــا
التجارية،«إذ تعد الصين اآلن القوة االقتصادية الثانية في العالم«.

ــال الــســفــيــرالــصــيــنــي لـــدى الـــبـــالد تــشــانــغ جــيــانــوي:  بـــــدوره، قـ
»أصبحت الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وحققت معجزتين 
في العقود الماضية تتمثالن في تحقيق التنمية االقتصادية 
 أن »قـــيـــادة الــحــزب 

ً
الــســريــعــة واالســـتـــقـــرار االجــتــمــاعــي«، مــبــّيــنــا

الشيوعي هي من أهم أسباب نجاح الصين، حيث إن الحزب هو 
مفتاح مهم لمعرفة الصين، والتعاون مع الصين يستلزم التعامل 

مع الحزب الشيوعي«.

هولتسنايدر: مخاوف من تصدير إيران أسلحة لروسيا
ً
القائم باألعمال األميركي: الكويت رائدة في النشاط الدبلوماسي واإلنساني عالميا

● ربيع كالس
أكد القائم باألعمال األميركي 
جيم هولتسنايدر متانة وعمق 
الــعــالقــات بين بــالده والكويت، 
 بــــــدورهــــــا الــــــرائــــــد فــي 

ً
مــــشــــيــــدا

النشاط الدبلوماسي واإلنساني 
 ايـــاهـــا بـ 

ً
ــا ــفـ حــــول الـــعـــالـــم، واصـ

»الشريك الدبلوماسي المهم في 
جميع أنحاء العالم العربي«.

وأوضح هولتسنايدر، خالل 
ــافــــي، عــــقــــده فــي  ــحــ مـــؤتـــمـــر صــ
مقر الــســفــارة بمشاركة ممثلي 
الــصــحــف الــكــويــتــيــة بمناسبة 
ــذكـــرى األولــــى  ــراب حــلــول الـ ــتـ اقـ
للحرب في أوكرانيا، أن »الكويت 
شريك دولي مهم في العمليات 
الــلــوجــســتــيــة، وتــتــمــتــع بسمعة 

ا 
ً
طيبة للغاية باعتبارها وسيط

دوليا«. 
وقــــــــــــــال: »نــــــحــــــن وألــــمــــانــــيــــا 
والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وإيــطــالــيــا 
ــنــــدا،  ــيــــا وكــ ــتــــرالــ وفـــرنـــســـا وأســ
ـــــــــحـــــــــدون فــــي 

ّ
جـــــمـــــيـــــعـــــنـــــا مـــــــــت

معارضتنا لما يفعله الرئيس 
فالديمير بوتين فــي أوكرانيا، 
ــا فــي  ــ ــنـ ــ ــــالئـ ونـــــتـــــشـــــارك مــــــع زمـ
 
ً
الــكــويــت مــخــاوفــنــا، خــصــوصــا

ق بالتطورات المقلقة 
ّ
فيما يتعل

مثل تصدير األسلحة اإليرانية 
 مــن ناحية 

ً
إلـــى روســـيـــا«، الفــتــا

ــود مــحــادثــات  ــ ــرى إلــــى »وجــ ــ أخـ
ــــي حـــول  ــدولــ ــ ــي الـــمـــجـــتـــمـــع الــ ــ فـ
ــيـــة ومــنــهــا  الــســلــوكــيــات االيـــرانـ
ــــي من  ــرانـ ــ مـــعـــانـــاة الــشــعــب االيـ
القمع، وأولوياتنا حاليا ليست 

هي استكمال المفاوضات حول 
االتــــفــــاق الــــنــــووي وانــــمــــا حـــول 

تدخالت ايران«.

قلق شديد

ــع أن »الـــــــــدول الـــوحـــيـــدة  ــابــ وتــ
الــتــي تــدعــم روســـيـــا، هــي نفسها 
الــتــي تــســبــب مــشــاكــل فـــي جميع 
أنــحــاء الــعــالــم، لــذا فــإن أحــد أكثر 
األشياء إثارة للقلق التي رأيناها 
في األشهر األخيرة هو التعاون 
بـــيـــن إيــــــــران والــــــــــــروس«، مــــردفــــا: 
وأعتقد أننا لمسنا سلوك إيــران 
ــمـــزعـــزع لـــالســـتـــقـــرار مـــن خــالل  الـ
تصديرها لألسلحة إلى روسيا، 
وعــنــدمــا ننظر إلـــى هـــذه األنـــواع 
من الشراكات، والتي تبعث على 

الــقــلــق الــشــديــد فــي جميع أنــحــاء 
العالم، أعتقد أنه في المقابل نرى 
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــبــلــدان 

تــديــن هــذا االعــتــداء على الشعب 
األوكراني وانتهاك سالمة أراضيه. 
ــــان هـــنـــاك تــعــاون  وعـــمـــا اذا كـ
بــيــن الــكــويــت ومــجــلــس الــتــعــاون 
الــخــلــيــجــي والــــواليــــات الــمــتــحــدة 
وحلف شمال األطلسي )الناتو( 
لــمــواجــهــة الـــغـــزو الــــروســــي، أكــد 
هولتسنايدر أن »هــنــاك تعاونا 
مع مجموعة واسعة من الشركاء 

الدوليين«. 
وجدد تأكيد التزام بالده بدعم 
الــشــعــب األوكـــــرانـــــي، مــعــتــبــرا أن 
»الــتــهــديــدات بــاألســلــحــة الــنــوويــة 
غير مسؤولة، وندعو الروس إلى 

مغادرة أوكرانيا على الفور«. 
وعــمــا اذا كـــان هــنــاك احــتــمــال 

ــي، أوضـــح  ــ لــتــدخــل عــســكــري دولــ
القائم باألعمال األميركي: »قلنا 
باستمرار إن الشعب األوكــرانــي 
يــقــاتــل مـــن أجــــل حــريــتــه ويــقــاتــل 
بــشــجــاعــة، وســـنـــواصـــل تـــزويـــده 
بالموارد حتى يتمكن من الدفاع 
عـــن نـــفـــســـه«، مـــســـتـــطـــردا: كــمــا أن 
الرئيس جو بايدن كــان واضحا 
جــــــــًدا فـــــي أنـــــــه ال تــــوجــــد لـــديـــنـــا 
قــوات أميركية في أوكرانيا، وأن 
األوكرانيين يقاتلون للدفاع عن 
أنــفــســهــم وعــــن وطــنــهــم مـــن غــزو 

مروع. 

هولتسنايدر خالل لقائه ممثلي وسائل اإلعالم في السفارة األميركية

ً
وصول السفيرة الجديدة قريبا واشنطن مستعدة لدعم ترسيم الحدود مع العراق

ردا على سؤال عن موعد وصول السفيرة الجديدة 
الى الكويت، قال هولتسنايدر انه تمت تسمية السفيرة 
منذ سبتمبر الــمــاضــي 2022، وهــي سفيرة تتمتع 
بخبرة دبلوماسية كبيرة خدمت في عدد من الدول 
 أطول 

ً
ات تعيينها اخــذت وقتا العربية، ولكن اجـــراء

نتيجة االنتخابات التي جرت نهاية عام 2022 حيث 
تمت اعــادة تسميتها في يناير هــذا الــعــام، وننتظر 

وصولها في المستقبل القريب.

ردا على سؤال حول تقييمه للعالقة بين الكويت والعراق بعد مرور 32 
عاما من التحرير، ووجود بعض الملفات العالقة منها ترسيم الحدود، 
أعرب هولتسنايدر عن سعادته »بالرغبة المشتركة بين البلدين لتطوير 
عالقاتهما«، مستشهدا بالزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين فضال 

عن مشاركة الكويت في كأس الخليج التي اقيمت في البصرة.
وأضــاف: بخصوص ملف الحدود البحرية، فهناك عملية تتم وفق 
معايير محددة، ونحن على استعداد لدعم الطرفين في هــذه العملية 

ودعم الحوار بينهما.

»موئل«: الكويت مثال يحتذى في االستقرار
ــــرت رئــيــســة بــعــثــة بــرنــامــج األمـــم  ذكـ
الــــمــــتــــحــــدة لـــلـــمـــســـتـــوطـــنـــات الـــبـــشـــريـــة 
»مــوئــل« لــدى الكويت والخليج العربي 
د. أمــــيــــرة الـــحـــســـن أن الــــكــــويــــت مــثــال 
يحتذى باالستقرار والنمو االقتصادي 

والديموقراطية.
وقالت الحسن، في تصريح صحافي، 
ــي الــــذكــــرى الــــــــ62 لــلــعــيــد  ــ ــه »فـ ــ أمــــــس، إنـ
الوطني والــذكــرى الــــ32 للتحرير يحق 
لــلــكــويــت أن تــفــتــخــر بـــاإلنـــجـــازات الــتــي 
حققتها خــالل رحلتها بعد االستقالل 

حتى يومنا هذا«.
وأشــــــــادت بــعــمــق أواصـــــــر الـــصـــداقـــة 
وحــســن الـــتـــعـــاون بــيــن األمــــم الــمــتــحــدة 
والكويت، مثمنة الدعم الكويتي لبرنامج 
األمــم المتحدة للمستوطنات البشرية 

»موئل« والعاملين فيه، والذي يستحق 
جزيل الشكر وعظيم االمتنان، وأشادت 
بــتــمــيــز الــعــالقــات بــيــن الــكــويــت واألمـــم 
المتحدة بما يسهم في تمكين برنامج 
»مـــوئـــل« مـــن تــنــفــيــذ أعــمــالــه المختلفة 
خصوصا في الكويت ومنطقة الخليج 

العربي.
وتــــقــــدمــــت بـــــاألصـــــالـــــة عـــــن نــفــســهــا 
وبالنيابة عن منتسبي »موئل« بأسمى 
آيــات التهاني والتبريكات القلبية إلى 
سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
ورئــيــس مجلس الـــــوزراء ســمــو الشيخ 
أحمد نــواف األحــمــد، وحكومة الكويت 

وشعبها الكريم.
أميرة الحسن

السفير السوداني: الكويت نموذج لالستثمار الذكي
البغلي شاركت مع حشد من الدبلوماسيين في احتفاالت االستقالل الـ 67

● ربيع كالس
أكــد السفير الــســودانــي لــدى البالد 
ة أن »الكويت من 

ّ
عوض الكريم الرّيح بل

الدول الرائدة باالستثمار في السودان، 
 لالستثمار الذكي 

ً
حيث قدمت نموذجا

الـــذي خــدم الــمــواطــن الــســودانــي وعــاد 
 
ً
عــلــى الــطــرفــيــن بالنفع الــكــبــيــر«، الفــتــا

إلى مشروع سكر كنانة الذي ُيعد من 
ــة وإنـــتـــاج السكر  ــ أكــبــر مــشــاريــع زراعـ
بإفريقيا، اضــافــة إلــى االســتــثــمــار في 
ــــن«،  قـــطـــاع االتــــصــــاالت مــمــثــال فـــي »زيـ
وفــي قطاع السياحة والفنادق ممثال 

في شركة الفنادق السودانية الكويتية.
جاء ذلك خالل احتفال أقامته سفارة 
بــالده بالذكرى الـ 67 لعيد االستقالل، 
بمشاركة وزيــرة الــشــؤون االجتماعية 
والــتــمــنــيــة الــمــجــتــمــعــيــة وزيـــــر الـــدولـــة 
لــشــؤون الــمــرأة والطفولة مــي البغلي، 
ــن الـــســـفـــراء  ــ بـــحـــضـــور حـــشـــد كـــبـــيـــر مـ
والدبلوماسيين المعتمدين، إضافة إلى 
عدد كبير من أبناء الجالية السودانية 

والمواطنين.
وقال عوض الكريم إن »الكويت ظلت 
ــقــــروض لــمــشــروعــات  ــّدم الــمــنــح والــ ــقـ تـ
التنمية والــبــنــى التحتية فــي بـــالدي، 

حــيــث مـــّولـــت الـــعـــديـــد مـــن مــشــروعــات 
الطرق والسدود، لتكون بذلك أكبر دولة 

دائنة للسودان«.
ــاف: تــربــط الــســودان والكويت  وأضــ
عالقات أخوية أزلية، فما كان من بالدي 
ومـــنـــذ اســـتـــقـــالل الـــكـــويـــت إال أن مــدت 
أياديها بخيرة شبابها وخبرائها في 
شتى المجاالت للمساهمة فــي إعمار 
ونهضة الكويت الشقيقة، وما كان من 
الكويت إال أن كانت سّباقة بمواقفها 
ــمـــة فـــي الـــمـــجـــاالت االقــتــصــاديــة  الـــداعـ
واإلنسانية والسياسية واالجتماعية، 
مشيرا إلى أن »الكويت من أبــرز الدول 

التي ساهمت في إرساء دعائم التنمية 
االقتصادية واالجتماعية في السودان، 
وما انفكت تقدم يد العون والمساندة 

في الكوارث التي ألمت بالبالد«.
وهــنــأ صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــالد 
الشيخ نواف األحمد، وولي عهده سمو 
الشيخ مشعل األحمد وحكومة وشعب 

الكويت باحتفاالت الكويت.
 الـــى ذلــــك، قــــّدم الــســفــيــر الــســودانــي 
الــتــعــازي والــمــواســاة لضحايا »كــارثــة 
الـــزلـــزال الــتــي أصــابــت ســوريــة وتركيا 

الشقيقتين«.

https://www.aljarida.com/article/15144
https://www.aljarida.com/article/15141
https://www.aljarida.com/article/15139
https://www.aljarida.com/article/15137
https://www.aljarida.com/article/15135
https://www.aljarida.com/article/15134
https://www.aljarida.com/article/15037
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سلة أخبار

»النجاة«: استقطاب الكفاءات 
الوطنية هدف استراتيجي

»زكاة سلوى«: بناء 55 
 في 2022

ً
مسجدا

»العوازم« تشارك في الجسر 
الكويتي لمتضرري الزلزال

أكدت جمعية النجاة الخيرية، 
حرصها على تنفيذ مبادرات 

التنمية المستدامة، باعتبارها 
مسؤولية جماعية مشتركة، 

لتطوير الموارد المتاحة لها، 
بما يتماشى مع رؤية الكويت 

2035، مشيرة إلى أن ذلك 
يتطلب استقطاب الكفاءات 
والخبرات الوطنية الفاعلة، 
وهو هدف استراتيجي من 

أهداف توطين العمل الخيري 
للجمعية.

وأعلنت الجمعية، في بيان، 
أمس، ضم أحد القامات 

والخبرات الكويتية الرائدة 
والخبيرة في مجال المال 

واالستثمار سعدون العلي 
إلى فريق خبرائها وإدارتها 

 
ً
العليا، ليكون مسؤواًل ومديرا

 لوقف النجاة.
ً
عاما

ُيشار إلى أن العلي شغل 
العديد من المناصب السابقة، 
حيث كان رئيس مجلس إدارة 
الشركة المتحدة للمشروعات 

النفطية، ورئيس مجلس إدارة 
كل من شركة القرين لصناعة 

الكيماويات البترولية وشركة 
إنشاء القابضة، كما كان 

 في مجلس إدارة عدد 
ً
عضوا

من البنوك داخل الكويت 
وخارجها.

قال مدير لجنة زكاة سلوى، 
التابعة لجمعية النجاة 

الخيرية، م. ثامر السحيب، 
إن اللجنة دشنت خالل العام 
 ،

ً
 جديدا

ً
الماضي 55 مسجدا

 أنه إنجاز يضاف 
ً
معتبرا

لرصيد الكويت الدعوي 
والديني. وأضاف السحيب، 
في تصريح صحافي، أمس، 
أنه تم إنشاء هذه المساجد 
في إندونيسيا وبنغالدش 

والهند والنيجر، بالتنسيق 
والتعاون مع وزارتي الشؤون 

والخارجية، ومن خالل 
شركاء الميدان من الجمعيات 
المعتمدة في منظومة وزارة 

الخارجية. وتابع: »تتفاوت 
قيمة بناء المساجد وفق 
طبيعة الدول المستفيدة، 

وأعداد المصلين، ومساحة 
المسجد، حيث تبدأ من 

. نحرص على 
ً
2825 دينارا

جعل مساجدنا مراكز دعوية 
وتربوية وثقافية، ونختار 

المناطق التي تحتاج بشدة 
 من 

ً
ن أماما للمساجد، ثم نعيِّ

خريجي كلية الشريعة بدول 
الخليج«.

شارك رئيس مجلس إدارة 
مبرة العوازم الخيرية، حمد 
البسيس، في الجسر الجوي 
لتقديم المساعدات الكويتية 
إلغاثة متضرري زلزال تركيا 

 عن اتحاد 
ً
وسورية، ممثال

الجمعيات والمبرات الخيرية 
الكويتية.  وقال البسيس، في 
تصريح صحافي، إن »جسر 
الخير الذي نشارك فيه، هو 

أكبر داللة على مواصلة 
العطاء الكويتي لدوره الرائد 
في إغاثة الشعوب المنكوبة«.

وأشاد بالجهود الحكومية 
الكويتية في دعم متضرري 

زلزال تركيا وسورية منذ 
اللحظات األولى لوقوع 

الكارثة، إضافة إلى فزعة 
أهل الكويت، والجمعيات 
والمبرات الخيرية، الذين 

واصلوا الليل بالنهار لتقديم 
العون للمنكوبين.

وزير الخارجية: ال خطط إلعادة التواصل مع الرئيس السوري
»الكويت والعراق يسعيان إلنهاء الخالفات الحدودية البحرية«

قـــال وزيــــر الــخــارجــيــة الشيخ 
ــم الــــصــــبــــاح، أمــــــس األول،  ــالــ ســ
إن الـــكـــويـــت والــــعــــراق يــســعــيــان 
إلنهاء ملف الخالفات الحدودية 
البحرية، وإذا تم حله فسيحفز 
التنمية االقتصادية بين البلدين، 
 عــن أمــلــه إحـــراز تــقــدم في 

ً
معبرا

الــمــحــادثــات القانونية والفنية 
 التفاق.

ً
بين البلدين سعيا

وقـــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة فــي 
مقابلة مع »رويترز« على هامش 
مؤتمر ميونيخ لألمن، إن »األمر 
يمثل أولــويــة قــصــوى بالنسبة 
لـــحـــكـــومـــتـــي ونــــحــــن نـــعـــمـــل مــع 
العراق لوضع اللمسات األخيرة 
ــك الــــــحــــــدود  ــ ــلـ ــ ــم تـ ــ ــيـ ــ ــرسـ ــ ــى تـ ــ ــلـ ــ عـ
الـــبـــحـــريـــة، حـــيـــث نـــحـــن نــمــضــي 

.»
ً
قدما

 عـــلـــى ســــــــؤال عـــمـــا إذا 
ً
وردا

كــــــــان الـــــمـــــوقـــــف الــــكــــويــــتــــي مــن 
إســرائــيــل يــمــكــن أن يــتــغــيــر، قــال 
وزيــر الخارجية إن الوضع بين 
إســــرائــــيــــل والــفــلــســطــيــنــيــيــن ال 
 أن األولــويــات 

ً
يتحسن، مضيفا

هي أن يكون للفلسطينيين وطن 
 إلى حل الدولتين.

ً
استنادا

ــبــــاح، إن الــكــويــت  وقــــــال الــــصــ
ليس لديها خطط لتحذو حذو 
الــدول العربية األخــرى في إعادة 
الــتــواصــل مــع الــرئــيــس الــســوري 
بشار األسد على الرغم من الزلزال 

 بالبالد.
ً
 كبيرا

ً
الذي ألحق دمارا

وعــلــى صــعــيــد مــتــصــل، تــرأس 
ــد الــكــويــت  ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة وفـ ــ وزيــ
المشارك في أعمال الــدورة الـ 59 
لمؤتمر ميونيخ لألمن الذي عقد 
أعماله خــالل الفترة من 17 - 19 
الـــجـــاري فـــي جــمــهــوريــة ألــمــانــيــا 

االتحادية.
ــارك وزيــــر الــخــارجــيــة في  ــ وشـ
الــحــلــقــة الــنــقــاشــيــة تــحــت عــنــوان 
»التحديات فــي الــشــرق األوســط« 
بمعية نظيره الــســعــودي األمير 
ــن فــــرحــــان، حــيــث طــرح  فــيــصــل بـ
 مــــن الــمــواضــيــع 

ً
الـــصـــبـــاح عـــــــددا

المتعلقة بالتحديات اإلقليمية 
ــا شــــــدد خــاللــهــا  ــمـ والـــــدولـــــيـــــة، كـ
عـــلـــى أهـــمـــيـــة إنــــهــــاء الـــصـــراعـــات 

والــتــخــفــيــف مـــن حــــدة الــتــوتــرات 
ــرورة االســتــمــاع إلـــى صــوت  ــ وضـ
الــعــقــل وحـــل وتــســويــة الــنــزاعــات 
عــبــر الــــحــــوار والــــطــــرق الــســلــمــيــة 
ــلــــة  ــفــــاعــ وتــــجــــســــيــــد اآللــــــــيــــــــات الــ
والسياسات القائمة على االعتدال 
واالتزان والحكمة تجاه التعامل 
مـــع الــقــضــايــا والــتــحــديــات الــتــي 

تعيشها منطقة الشرق األوسط.

وبين أن منطقة الشرق األوسط 
ــرة،  ــيــ ــطــ ــــدات خــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــد تـ ــهــ تــــشــ
 بـــــشـــــأن الـــقـــضـــيـــة 

ً
ــا ــ ــــوصــ ــــصــ وخــ

الفلسطينية واألحداث المأساوية 
التي يعيشها الشعب الفلسطيني 
ــــات  ــاكـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــشــــقــــيــــق جـــــــــــراء االنـ
واالعــــــــــــتــــــــــــداءات اإلســــرائــــيــــلــــيــــة 
 فــــــي هــــذا 

ً
الـــــمـــــتـــــكـــــررة، مـــــــجـــــــددا

ــار مــوقــف الــكــويــت المبدئي  اإلطــ
والــثــابــت تــجــاه إدانــــة واستنكار 
تلك االنتهاكات ودعوتها لوقف 
العدوان اإلسرائيلي على القدس 

ومقدساتها.

األزمات الراهنة

كــمــا لــفــت إلـــى أهــمــيــة توحيد 
الجهود المشتركة للتغلب على 
 ما 

ً
األزمــــات الــراهــنــة وخــصــوصــا

اتصل منها بالقضية الفلسطينية 
 
ً
واألزمـــــــــــة األوكــــــرانــــــيــــــة، مــــشــــددا

ــرورة الــــدفــــع بــالــجــهــود  ــ ــ عـــلـــى ضـ
الــدبــلــومــاســيــة الـــدولـــيـــة إليــجــاد 
حلول لألزمات والصراعات التي 

تشهدها المنطقة والعالم.
وأجـــــرى الــصــبــاح إلــــى جــانــب 
مشاركته في فعاليات هذه الدورة 
ات الثنائية مع  العديد من اللقاء
ــاء دول وحــكــومــات ووزراء  رؤســ
خارجية لمناقشة أوجه العالقات 
ــل تـــعـــزيـــزهـــا فــي  ــبـ الــثــنــائــيــة وسـ
ــاالت والـــتـــركـــيـــز  ــجــ ــمــ مــخــتــلــف الــ
على التحديات األمنية اإلقليمية 
ــة والــــتــــهــــديــــدات الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ والـ
تــمــس الــســلــم واألمــــــن الــدولــيــيــن 
ــز الــتــنــســيــق  ــزيـ ــعـ وبــــحــــث أطــــــر تـ
الــدولــي إليــجــاد التدابير المثلى 

لمعالجتها.

لقاءات دبلوماسية

وعـــــــــلـــــــــى هـــــــــامـــــــــش مـــــؤتـــــمـــــر 
ــيـــخ لــــألمــــن 2023 الــتــقــى  ــيـــونـ مـ
وزيـــر الــخــارجــيــة، رئــيــس الـــوزراء 
الـــــعـــــراقـــــي مـــحـــمـــد الـــــســـــودانـــــي، 
ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــجــــزائــــري 
رمـــطـــان لــعــمــامــرة، والــمــســتــشــار 
الدبلوماسي لرئيس الدولة وزير 

الــخــارجــيــة اإلمـــاراتـــي األســبــق د. 
ــــرة خارجية  أنـــور قـــرقـــاش، ووزيـ
ــر  بلجيكا حــاجــة لــحــبــيــب، ووزيـ
خــــارجــــيــــة الــــســــويــــد تــــوبــــايــــاس 
ــيــــة  بــــيــــلــــســــتــــروم، وزيــــــــــر خــــارجــ
ــرفــــاال  ــبــ كـــــوســـــوفـــــو دونـــــيـــــكـــــا جــ
شوارتز ووزير خارجية كرواتيا 
جوردان ردمان، ووزير الخارجية 
البريطاني جيمز كليفرلي، ووزير 
الــخــارجــيــة اإليـــطـــالـــي أنــطــونــيــو 
تاياني، ورئيس إقليم كردستان 
العراق نيجرفان بارزاني، ووزيرة 
خـــارجـــيـــة كـــنـــدا مــيــالنــي جــولــي، 
ــر الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــي  ــ ووزيـ
بيالوال زرداري، ووزير الخارجية 
ــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــائــــب رئــ نــ
ــر الــخــارجــيــة الــســلــوفــيــنــي  ــ ووزيــ
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــايـــون ووزيــ تــنــيــا فـ

السويسري إغنازيو كاسيس.
ــاءات أواصـــــر  ــقــ ــلــ وتــــنــــاولــــت الــ
عالقات اإلخــاء المتينة الثنائية 
بين الكويت وتلك الدول الشقيقة 
ــل تــنــمــيــتــهــا  ــ ــبـ ــ والــــصــــديــــقــــة وسـ
وتطويرها على كل الصعد وبحث 
مجاالت التعاون المشتركة بما 
يعود بالمنفعة على الكويت وتلك 

البالد والشعوب كافة.
 إلى 

ً
ات أيــضــا وتطرقت الــلــقــاء

ــيــــال تــــطــــورات  تــــبــــادل الــــــــرؤى حــ
األزمــــة فــي أوكــرانــيــا وســبــل دعــم 
الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة الـــرامـــيـــة لحل 
األزمــــــة بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــنــاقــشــة 
الـــمـــســـتـــجـــدات عـــلـــى الــســاحــتــيــن 
اإلقليمية والــدولــيــة والــتــطــورات 

التي تشهدها المنطقة.

وزير الخارجية ونظيره السعودي خالل مشاركتهما 
في الحلقة النقاشية »التحديات في الشرق األوسط«

»األوروبي«: حريصون على إنهاء إعفاء الكويتيين من »الشنغن« 
 الـــتـــقـــى وزيـــرالـــخـــارجـــيـــة الـــشـــيـــخ ســالــم 
الصباح، نائب رئيس المفوضية األوروبية 
الممثل األعلى للشؤون الخارجية والسياسة 
األمــنــيــة لـــدى االتـــحـــاد األوروبــــــي جوسيب 
بــوريــل على هامش أعــمــال مؤتمر ميونيخ 

لألمن في دورته الـ 59.
ونقل وزير الخارجية موقف الكويت على 
الصعيدين الرسمي والشعبي حيال القرارات 
األخيرة التي اتخذها الجانب األوروبي بشأن 

ملف إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة 
الشنغن حيث أبدى بوريل تفهمه لذلك األمر 
 حــرصــه واهــتــمــامــه تــجــاه إنــهــاء هــذا 

ً
مــبــديــا

 في هذا اإلطار متانة العالقات 
ً
الملف، مثمنا

الوثيقة التي تربط الجانبين.
كما التقى وزيــر الخارجية رئيس وزراء 
دولة فلسطين الشقيقة د. محمد أشتيه، وتم 
خالل اللقاء بحث التطورات الراهنة للقضية 
الفلسطينية بــمــا فــيــهــا الـــعـــدوان الــوحــشــي 

ــتـــالل  ــه قــــــوات االحـ ــرعـــت بــ ــيــــر الــــــذي شـ األخــ
اإلســرائــيــلــي عــلــى مــديــنــة جنين فــي الضفة 
الغربية المحتلة واالنتهاكات االسرائيلية 
ــرارات  الــمــتــكــررة لــلــقــدس ومــقــدســاتــهــا ولـــقـ

الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وبحثا أطر تعزيز الجهود الدولية لدعم 
وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني 
الــشــقــيــق فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات األمــنــيــة 

اليومية التي يعيشها.

 ضرورة 
االستماع 

لصوت العقل 
وتسوية 

النزاعات عبر 
الحوار والطرق 

السلمية

 أولوياتنا 
أن يكون 

للفلسطينيين 
 
ً
وطن استنادا

إلى حل 
الدولتين

نشر ثقافة كفاءة 
الطاقة باستخدام 

األجهزة الموفرة

● جورج عاطف

● سيد القصاص

● سيد القصاص

»الكهرباء«: أوضاع أحمال الصيف 
القادم... مطمئنة

تتجه وزارة الــكــهــربــاء والــمــاء 
والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة إلــــى تنفيذ 
العديد من مشاريع إنتاج الطاقة 
وتــحــلــيــة الــمــيــاه خـــالل الــســنــوات 
الـــقـــادمـــة، ضــمــن خــطــتــهــا لتلبية 
الــطــلــب الــمــتــزايــد عــلــى الــكــهــربــاء 
والــمــاء، مؤكدة أن وضــع األحمال 
ــــالل الــصــيــف الــــقــــادم،  مــطــمــئــن خـ

بتلبية احتياجات المستهلكين. 
وأشارت مصادر »الكهرباء« إلى 
اجتماع الوزارة األسبوع الماضي 
مــع المستشار الــخــاص بــدراســة 
أحمال الصيف، والذي قدم بدوره 
 بخصوص أحمال الصيف 

ً
تقريرا

القادم، شمل العديد من التوصيات 
المهمة القصيرة المدى، والطويلة، 
 ألي 

ً
ــوزارة بــهــا، تــجــنــبــا ــ لــتــأخــذ الــ

انقطاعات، مضيفة: »سوف الوزارة 
بتحقيق كل التوصيات، والعمل 
جاٍر على متابعة التقرير، وتنفيذ 

ما جاء به«. 
وبـــيـــنـــت أنـــــه مــــن الـــتـــوصـــيـــات 
الــقــصــيــرة بــالــتــقــريــر »الــتــأكــد من 
ــة الـــخـــطـــوط، والـــتـــأكـــد من  ســـالمـ
عمل الخطوط البديلة للكهرباء«، 

حــيــث لــو حـــدث عــطــل فــي خــط ما 
يقوم الخط البديل بالعمل مكانه 
وتغذية المنطقة التي كان يغذيها 
الــخــط األول دون أعــطــال، إضافة 
ــحــــرص عـــلـــى نـــشـــر ثــقــافــة  إلـــــى الــ
الترشيد داخــل المجتمع، ونشر 
ثــقــافــة كــفــاءة الــطــاقــة بــاســتــخــدام 
 أجهزة 

ً
األجهزة الموفرة، خصوصا

التكييف. 
ــنــــت الـــــمـــــصـــــادر أنــــــــه مــن  ــيــ وبــ
المشاريع المهمة التي تعول عليها 
الوزارة في تلبية الطلب المتالحق 
ــاء الــنــاتــج  ــ ــمـ ــ ــاء والـ ــربـ ــهـ ــكـ عـــلـــى الـ
عــن الـــزيـــادة السكانية والتوسع 
ــبـــــالد مـــشـــروع  ــ ــــي الـ الـــعـــمـــرانـــي فـ
توريد وتركيب وتشغيل وصيانة 
ــــدات تــوربــيــنــيــة غــازيــة تعمل  وحـ
بنظام الـــدورة المشتركة لتوليد 
3600 ميغاواط بموقع النويصيب 
)الــمــرحــلــة األولــــــى(، الفــتــة إلـــى أن 
الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي لــلــمــنــاقــصــات 
ــلـــب مــــن الــمــنــاقــصــيــن  الـــعـــامـــة طـ
المتنافسين على المشروع تمديد 
التأمين األولــي لجميع الشركات 
الــمــشــاركــة فـــي مــنــاقــصــة اخــتــيــار 

مستشار عالمي للمشروع.

»الشؤون« تخاطب »الفتوى« بشأن أحقية 
عسكريين غير كويتيين للمعاشات

»يصرفونها منذ عقود رغم وفاة بعضهم وتغير ظروف آخرين«

ــمـــت »الــــــجــــــريــــــدة«، مـــــن مــــصــــادرهــــا،  ــلـ عـ
ـــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة وّجـــهـــت  أن وزارة الــــشـ
مخاطبة رسمية إلى إدارة الفتوى التشريع، 
لالستئناس بــرأيــهــا الــقــانــونــي حــول مدى 
أحقية العسكريين غير الكويتيين لصرف 
المعاشات االستثنائية التي يتقاضونها 
من الوزارة ممثلة في إدارة الرعاية األسرية 

منذ عقود مضت.
 لمصادر »الــشــؤون« فــإن مجلس 

ً
ووفــقــا

ــكـــويـــت، أصـــدر  الـــــــــوزراء، وعـــقـــب تــحــريــر الـ
 بصرف معاشات استثنائية لبعض 

ً
قــرارا

ــف 
ّ
الــعــســكــريــيــن مـــن غــيــر الــمــواطــنــيــن، وكــل

»الـــشـــؤون« حــيــنــذاك بتنفيذ الــقــرار، والتي 
بــدورهــا أوكــلــت األمـــر إلــى اإلدارة السالف 
 صرف 

ً
ذكرها، بصفتها المنوط بها قانونا

جميع أنواع المساعدات المالية لنحو 16 
فئة من المستحقين، مشيرة إلى أن الوزارة، 
ومــــن مــنــطــلــق الـــحـــرص عــلــى الـــمـــال الــعــام، 
ــــرف الـــمـــســـاعـــدات لــمــســتــحــقــيــهــا فــقــط،  وصـ
خاطبت »الفتوى« للوقوف على مدى أحقية 
استمرار صرف هذه المعاشات من عدمه، 

السيما في ظل تغير ظروف متلقيها سواء 
بــالــوفــاة أو بــظــهــور جنسياتهم األصــلــيــة 
وغيرها من األمور التي يتوقف معها صرف 

المساعدات من الدولة.
وأضافت أن »الــوزارة، شّكلت، منذ فترة، 
لجنة لبحث هذه الحاالت كل على حدة، من 
ثم استقرت على مخاطبة الفتوى ببعضها 
 لظلم أحد 

ً
وفي انتظار رّدها القانوني تجنبا

وحماية للمال العام«.

مفوضية حقوق اإلنسان

وفي موضوع آخر، وّجهت وزارة المالية 
ــــؤون« تطلب  ــشـ ــ مــخــاطــبــة رســمــيــة إلــــى »الـ
خــاللــهــا الـــــرد عــلــى األســـئـــلـــة الــمــرفــقــة في 
االستبيان الــُمــرســل مــن مكتب المفوضية 
السالمية لحقوق االنسان في سياق معالجة 
أوجه عدم المساواة والتعافي من جائحة 
»كورونا« بعنوان »استبيان خاص بتعزيز 
وحماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية 

والثقافية«.
 لــمــصــادر »الـــمـــالـــيـــة« فــــإن مكتب 

ً
ووفـــقـــا

المفوضية طالب خالل االستبيان ايضاح 

ــات الـــتـــي  ــديــ ــتــــحــ ــول الــ ــ ــ ــة حـ ــلــ ــثــ بــــعــــض األمــ
تـــمـــت مـــواجـــهـــتـــهـــا خـــــالل الـــجـــائـــحـــة، ومـــا 
ــخــذ حيالها مــن مــمــارســات إيــجــابــيــة أو 

ُ
ات

توصيات أو تشريعات تم إقرارها، إضافة 
إلــى االستراتيجيات والعمليات الوطنية 
ــمــدت بهذا 

ُ
واالقليمية والمحلية التي اعــت

الصدد، على سبيل المثال ال الحصر، زيادة 
االنفاق االجتماعي عبر إقــرار الميزانيات 
الوطنية إلعمال الحقوق ومنها المتعلقة 
بالحماية االجتماعية والثقافية والعمل، 
 عن االستثمار في االنفاق االجتماعي 

ً
فضال

بهدف تحقيق الحد األدنى من المستويات 
األســـاســـيـــة لــجــمــيــع الــحــقــوق االجــتــمــاعــيــة 

والثقافية.
كما طالب االستبيان بإيضاح عمليات 
تنفيذ السياسات المالية لمواجهة التقلبات 
الدورية بكفاءة وفعالية وانصاف، لتجنب 
تــراجــع حــقــوق االنــســان، إلــى جــانــب إعــادة 
ــام، عـــلـــى ســبــيــل  ــ ــعـ ــ ــاق الـ ــ ــفـ ــ تــخــصــيــص االنـ
المثال إعــاة توجيه الــمــوارد نحو االنفاق 

االجتماعي من جانب وزارة الشؤون.

»المناقصات«: 26 مارس موعد 
تقديم عطاءات السكة الحديد

ــزي  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ ــاز الـ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ حـــــــــدد الــ
للمناقصات العامة 26 مــارس 
ات  المقبل موعدا لتقديم عطاء
مــــــــشــــــــروع أعــــــــمــــــــال الــــــــدراســــــــة 
والتصميم التفصيلي، وإعــداد 
ــة الـــســـكـــة  ــاقـــصـ ــنـ مــــســــتــــنــــدات مـ
الحديد »المرحلة األولــى«، بدال 
من يوم غد، والتي تشرف على 
تنفيذها الهيئة العامة للطرق 

والنقل البري.
وتـــشـــمـــل الــمــنــاقــصــة أعـــمـــال 

الدراسة والتصميم التمهيدي 
وإعــداد مستندات الطرح لسكة 
الــمــســار الخليجي والــمــنــشــآت 
الــتــابــعــة لــلــمــشــروع بــطــول 111 
ــــداد الـــشـــروط الخاصة  كـــم، وإعـ

والعامة للمشروع.
ــكـــة  ويــــــهــــــدف مــــــشــــــروع الـــسـ
الـــــحـــــديـــــد إلــــــــى إحــــــــــــداث نــقــلــة 
ــة فـــيـــمـــا يــــخــــص الـــنـــقـــل  ــيــ ــوعــ نــ
الــبــري الخليجي عــبــر »الــقــطــار 
الخليجي«، إضافة إلــى العائد 
االقتصادي الكبير الناتج منه 

لكل دول مجلس التعاون.

افتتاح مركز األبحاث واالبتكار في مستشفى جابر
 ويهدف لربط العملين األكاديمي واإلكلينيكي

ً
 وخليجيا

ً
األول من نوعه محليا

● عادل سامي
أعلن مستشفى جابر األحمد 
افتتاح مركز األبحاث واالبتكار 
لــديــه بــســواعــد كــويــتــيــة، والـــذي 
يـــعـــد األول مــــن نـــوعـــه مــحــلــيــا 
ــهـــدف إلــــى ربــط  وخــلــيــجــيــا، ويـ
العملين األكاديمي واإلكلينيكي 
ـــع  ــ ــة الــــــمــــــرضــــــى، ووضــ ــ ــــدمـ ــــخـ لـ
الـــكـــويـــت عــلــى خــريــطــة الــعــالــم 
الطبي بريادة الخبرات التقنية 

والدراسات العلمية.

وقــــال رئــيــس قــســم الــجــراحــة 
فــي المستشفى مــديــر برنامج 
ــبـــورد الــكــويــتــي لــلــجــراحــة د.  الـ
سليمان المزيدي، في تصريح 
صــحــافــي، أمـــس، إن الــهــدف من 
إنشاء المركز داخل المستشفى 
يتمثل أيضا فــي تقديم أفضل 
األبحاث واالبتكارات في مكان 
قريب من المرضى فيما تكمن 
ــه يــتــيــح  ــ أهــمــيــتــه أيـــضـــا فــــي أنـ
ــبــــاء مــــســــاعــــدة الـــمـــريـــض  لــــألطــ

بطريقة أفضل.

ــــدي أن  ــزيـ ــ ــمـ ــ وأوضــــــــــح د. الـ
الــطــب فــي السابق كــان يعتمد 
في معظمه على خبرة األطباء 
ــيــــوم  ــيـــر ذلـــــــك الــ ــتـــغـ ــل أن يـ ــبــ قــ
ــة األدلــــــــــــة الـــعـــلـــمـــيـــة  ــلـــحـ ــمـــصـ لـ
الــتــي يعتمد عليها فــي عــالج 
الـــمـــرضـــى، مــثــمــنــا دور وزارة 
الــــصــــحــــة فــــــي دعــــــــم األعـــــمـــــال 
الــتــطــويــريــة بمستشفى جابر 
األحمد، ودعمها غير المحدود 
وتــذلــيــلــهــا الــعــقــبــات الفــتــتــاح 

المركز.
مــن جــانــبــهــا، ذكــــرت رئيسة 
ــدة جــــراحــــة الــتــجــمــيــل فــي  ــ وحــ
مستشفى جابر سارة اليوحة 
أن الـــمـــركـــز يــتــضــمــن مــخــتــبــرا 
ــيــــة األبـــــعـــــاد،  لــــطــــابــــعــــات ثــــالثــ
وتــعــطــي فـــكـــرة هــــذا الــمــخــتــبــر 
ووجــــوده بالمستشفى فرصا 
عـــــديـــــدة لــــالبــــتــــكــــار بــالــنــســبــة 

للجراحين واألطباء عموما.
ــافــــت الـــيـــوحـــة: »لــديــنــا  وأضــ
ــن مـــجـــســـم صـــنـــعـــنـــاه  ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
للمرضى الــذيــن لديهم كسور 
وجروح، وميزته أنه من الممكن 
أن نــأخــذ مــقــاســات دقــيــقــة من 

الــمــرضــى لــنــصــنــع لــهــم أدوات 
مفصلة تساعدهم في تضميد 

الكسور والجروح«.
ــــى أن الــطــبــاعــة  وأشــــــــارت إلـ
ــاد »تــمــكــنــنــا من  ــعــ ثــالثــيــة األبــ
الــتــجــهــيــز لـــجـــراحـــات األورام 
ــثــــة، إذ أصـــبـــح  بـــطـــريـــقـــة حــــديــ
ــدام األشــــعــــة  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ مـــمـــكـــنـــا اســ
الــمــقــطــعــيــة لــلــمــرضــى لطباعة 
ــاء الــجــســم  ــ ــــضـ مـــجـــســـمـــات ألعـ
واألورام في الكبد أو القولون 

واستخدامها للتخطيط الدقيق 
قبل إجراء العملية«.

مــن جهته، أعـــرب استشاري 
جــــراحــــة الـــكـــبـــد والـــبـــنـــكـــريـــاس 
د. مــحــمــد جـــمـــال عـــن ســعــادتــه 
لما وصــل إليه المستشفى من 
تطورات عالجية تواكب أفضل 
الــمــســتــشــفــيــات الــعــالــمــيــة ذات 
الجودة العالية، ليصبح اليوم 
من أكثر المستشفيات استقباال 

للمرضى.

أطباء من المركز 
»الصحة«: وقف العمل بمركز فحص 

العمالة في أرض المعارض
أعلنت وزارة الصحة وقف العمل بمركز فحص العمالة الوافدة 
 من الخميس 

ً
في أرض المعارض قاعة )8( في منطقة مشرف، اعتبارا

الماضي، الذي كان آخر يوم عمل للمركز.
وأشارت الوزارة، في بيان صحافي، إلى االنتقال بصورة مؤقتة إلى 
مركز فحص العمالة بالشويخ )المركز الرئيسي(، حتى يتم افتتاح 
مركز فحص العمالة بمركز الرميثية الصحي، إذ ستقوم الوزارة بإعالن 

 لفحص العمالة الوافدة.
ً
موعد االفتتاح ليكون مركزا

»الخارجية« لمواطنينا في لبنان: 
ابتعدوا عن مواقع االحتجاجات

دعـــت وزارة الــخــارجــيــة، أمـــس األول، الــمــواطــنــيــن الكويتيين 
ــرورة أخـــذ الــحــيــطــة والـــحـــذر في  ــ الــمــوجــوديــن فـــي لــبــنــان إلـــى ضـ
تنقالتهم، واالبتعاد عن مواقع االحتجاجات واالضطرابات األمنية 
فــي عــدد مــن المناطق اللبنانية، وااللــتــزام والتقيد بالتعليمات 

الصادرة عن السلطات الرسمية المختصة.
وناشدت الوزارة، في بيان لها، المواطنين الموجودين في لبنان 
التواصل مع سفارة الكويت في بــيــروت، في حــال االستفسار أو 

لطلب المساعدة.
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قدمت مجموعة المال، مجموعة األعمال الرائدة 
والمتنوعة االختصاصات التي تعمل في القطاع 
 لجمعية الــهــالل األحمر 

ً
 نــقــديــا

ً
الــخــاص، تــبــرعــا

الكويتي، كمساهمة من المجموعة لدعم ومساعدة 
 
ً
المتضررين من الزالزل المدمرة التي وقعت أخيرا

 من قيمها وتقاليدها 
ً
في تركيا وسورية، انطالقا

الموروثة في دعم االحتياجات اإلنسانية في وقت 
األزمات والمحن بالكويت والمنطقة.

 بالمقر الرئيسي 
ً
في اجتماع رسمي ُعقد أخيرا

لجمعية الــهــالل األحــمــر، قــدم الــرئــيــس التفيذي 
لمجموعة المال، طالل المال، يرافقه الرئيس اإلداري 
لمجموعة المال عبدالله المال، إلى األمين العام 
 ،

ً
 نقديا

ً
لـــ »الــهــالل األحــمــر« مها البرجس، تبرعا

كــمــســاهــمــة مـــن الــمــجــمــوعــة تــضــاف إلـــى جهود 
الجمعية في جمع وإرسال التبرعات المقدمة من 
الكويت وشعبها للمتضررين من الـــزالزل التي 

.
ً
ضربت تركيا وسورية أخيرا

 لسياسة حوكمة الشركات والمسؤولية 
ً
وفقا

المجتمعية الراسخة في منهج المجموعة عبر 
السنين، لطالما تصدرت مجموعة المال الطليعة 
في تقديم المساعدات اإلنسانية والمادية والعينية 

أثناء األزمات المحلية واإلقليمية. 
وخالل األشهر األولى من جائحة كورونا عام 
2020، وضعت مجموعة المال جميع مــواردهــا 
تــحــت تــصــرف الــحــكــومــة الــكــويــتــيــة، بــمــا يخدم 

مساعيها وخططها للحد من انتشار الفيروس.

أعلنت جمعية الهالل األحمر الكويتي، أمس 
األول، توزيع الخيام والبطانيات وأجهزة التدفئة 
ــر الــمــتــضــررة جــراء  والـــمـــواد الــغــذائــيــة عــلــى األسـ
الزلزل في ريف كلس بجنوب تركيا، تحت شعار 

»الكويت بجانبكم«.
وقـــال رئــيــس وفـــد الجمعية فــي تــركــيــا، نبيل 
الحافظ، في تصريح لـ »كونا«، إن هذه المساعدات 
 لتوجيهات القيادة الحكيمة 

ً
العاجلة تأتي تنفيذا

في الدولة بتقديم العون والمساعدة لألصدقاء في 
تركيا، والذين تضرروا من الزلزال.

وأضــاف الحافظ أن الفريق الميداني اإلغاثي 
ــوال الـــمـــتـــضـــرريـــن وتــقــديــر  ــ ــ لــلــجــمــعــيــة تــفــقــد أحـ
االحــتــيــاجــات فــي عــدد مــن المناطق المتضررة، 
 إلى أنه سيتم توزيع 

ً
السيما في ريف كلس، مشيرا

450 وجبة غذائية بشكل يومي على المتضررين 
جراء الزلزال.

ــر أن الـــفـــريـــق الـــمـــيـــدانـــي يـــســـابـــق الـــزمـــن  ــ وذكــ
بــالــتــعــاون مـــع الـــهـــالل األحـــمـــر الــتــركــي، لتوفير 
وســائــل اإليـــواء للعوائل التي تــضــررت منازلها 

جراء الزلزال المدمر.
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»الهجرة«: تعزيز قدرات الكويت 
في التصدي لالتجار بالبشر

اختتمت المنظمة الدولية للهجرة )IOM(، التابعة لألمم المتحدة، 
في الكويت، بالشراكة مع وزارة الداخلية، دورة تدريبية استمرت 5 
أيــام حول »مكافحة االتجار بالبشر«، بحضور مدير إدارة التنسيق 

والمتابعة العميد مشعل الفودري.
ويــهــدف الــتــدريــب، الــذي تــم تنظيمه بالتنسيق مــع اإلدارة العامة 
ــــوزارة الــداخــلــيــة، إلـــى تــعــزيــز قــــدرات ضــبــاط الــشــرطــة في  لــلــتــدريــب بـ
التصدي لجريمة االتجار بالبشر، حيث شارك فيه 24 ضابطا ورتيبا 

من منتسبي »الداخلية« من مختلف اإلدارات، بينهم ٤ مدنيات.
وقــال رئيس بعثة المنظمة بالكويت مــازن أبوالحسن: »يعد منع 
االتــجــار بالبشر، وحماية ضحايا االتــجــار ومساعدتهم، ومقاضاة 
الجناة في سياق الهجرة الدولية، أمرا محوريا في الميثاق العالمي 
للهجرة اآلمنة والمنظمة والنظامية الذي اعتمدته الكويت عام 2018«، 
مضيفا: »تفخر المنظمة الدولية للهجرة بشراكتها الطويلة األمد مع 
وزارة الداخلية، حيث يمثل هذا التدريب الثامن عشر الذي يتم إجراؤه 

في إطار مكافحة االتجار بالبشر بالتعاون مع الوزارة«.
ومن المواضيع التي تمت تغطيتها خالل التدريب »مؤشرات تحديد 
حــاالت االتــجــار بالبشر«، »قــانــون مكافحة االتــجــار بالبشر الكويتي 
رقم 91 لسنة 2013«، »االتفاقيات الدولية المتعلقة باالتجار بالبشر 
واالتجار بالبشر«، »دور تكنولوجيا المعلومات في التحقيق في قضايا 

االتجار بالبشر«، و»استراتيجيات مقابلة الضحايا والمشتبه بهم«.

تخريج 7 ضباط كويتيين في األكاديمية البحرية البولندية

● محمد الشرهان
أعلنت رئاسة األركــان العامة للجيش الكويتي، 
تخريج سبعة طالب ضباط كويتيين من الدفعة الـ 
47 البحرية مهندسين من مبتعثي الجيش- كلية 
علي الــصــبــاح العسكرية فــي األكــاديــمــيــة البحرية 

البولندية بمدينة غدينيا البولندية.
وقالت »األركان« في بيان صحافي، أمس األول، 
إن االكــاديــمــيــة الــبــولــنــديــة أقــامــت حــفــل تخريج 
الضباط بحضور سفير الكويت لدى جمهورية 
ــنـــدا الـــصـــديـــقـــة خـــالـــد الـــفـــضـــلـــي، والــمــلــحــق  بـــولـ

العسكري في برلين العميد الركن طيار عدنان 
الـــعـــامـــر، وضـــابـــط اإلشــــــراف الــمــقــيــم فـــي بــولــنــدا 
العميد ركن بحري أحمد الضبيب، وقيادات من 

األكاديمية البحرية البولندية.
وذكرت أن رئيس األكاديمية البحرية البولندية 
اللواء بحري البروفسور توماش شوبرخت عبر في 
كلمة بهذه المناسبة عن شكره للجيش الكويتي على 

الثقة التي أوالها لألكاديمية البحرية البولندية.
وأشــــارت الـــى أن الــلــواء شــوبــرخــت أشـــاد بــذوي 
الطلبة الخريجين على دعمهم وتشجيعهم ألبنائهم 

طوال مدة دراستهم.

جانب من الخريجين

»الهالل األحمر« توزع مساعدات
في ريف كلس بجنوب تركيا

 إلغاثة سورية وتركيا
ً
مجموعة المال تقدم تبرعا

النائب األول مصافحًا عددًا من المسؤولين األتراك الخالد والسفيرة التركية يتوسطان فريق اإلنقاذ الكويتيالخالد والسفيرة التركية

البرجس تتسلم تبرع »المال«

 إلى تقديم العون لألشقاء واألصدقاء
ً
 إلى تقديم العون لألشقاء واألصدقاءالخالد: الكويت سباقة دائما
ً
الخالد: الكويت سباقة دائما

 ومحل فخر
ً
 ومحل فخراستقبل فريق اإلنقاذ العائد من تركيا واعتبر دوره اإلنساني بطوليا
ً
استقبل فريق اإلنقاذ العائد من تركيا واعتبر دوره اإلنساني بطوليا

أشــاد النائب األول لرئيس مجلس 
الـــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة وزيـــر الــدفــاع 
بــاإلنــابــة الــشــيــخ طـــالل الــخــالــد، أمــس 
األول، بجهود فريق البحث واإلنــقــاذ 

الكويتي، وما قدمه من أعمال إنسانية 
ــمـــواقـــع الـــمـــتـــضـــررة والــمــنــاطــق  فـــي الـ
المنكوبة من الزلزال الذي شهدته تركيا 
 للتوجيهات األميرية 

ً
، تنفيذا

ً
أخــيــرا

السامية في هذا الصدد.
وقالت قوة اإلطفاء العام، في بيان 
صــحــافــي، إن الــخــالــد استقبل الفريق 
بعد انتهاء مهامه وعودته إلى البالد، 

 مـــا قــدمــه أعـــضـــاؤه مـــن أعــمــال 
ً
مــثــمــنــا

ــكــــويــــت الـــســـبـــاقـــة  ــم الــ ــاســ إنـــســـانـــيـــة بــ
 فـــي تــقــديــم يـــد الـــعـــون لــألشــقــاء 

ً
دائـــمـــا

واألصدقاء.

ووفق البيان، أعرب وزير الداخلية 
عن الشكر لجميع العاملين في وزارة 
الخارجية على ما قاموا به من تسهيل 
لمهمة الوفد وسفير الكويت في تركيا 

وأعضاء السفارة.
وثمن النائب األول الــدور البطولي 
والــكــبــيــر الـــــذي قــدمــتــه فـــرقـــة اإلنـــقـــاذ 
الفني خالل عملها في عمليات البحث 
واإلنقاذ على أثر الزلزال المدمر الذي 
 إلــى أن عمل رجال 

ً
ضــرب تركيا، الفتا

اإلطفاء محل تقدير واعتزاز وفخر من 
القيادة السياسية والشعب الكويتي.

ــن أولــــى  ــ ــه ومــ ــ وأضــــــــاف الـــخـــالـــد أنــ
لحظات فاجعة الــزلــزال الــمــدمــر الــذي 
ــاء فــــي تـــركـــيـــا وســـوريـــة  ــقــ ــــرب األشــ ضـ
صدرت األوامر السامية بتذليل جميع 
الصعاب لمنكوبي ومتضرري الزالزل 
 إلـــــى أن »الـــحـــكـــومـــة 

ً
الــــمــــدمــــرة، الفــــتــــا

الكويتية والشعب ومؤسسات الدولة 

 ســارعــت إلــى تخفيف معاناة 
ً
جميعا

إخواننا المنكوبين«.
ــيـــري  ــى أن الــــعــــمــــل الـــخـ ــ ــ وأشــــــــــار إلـ
الكويتي ال يتوقف طــوال الــعــام، وهو 
ما جبل عليه أهل الكويت منذ تأسيس 
الــدولــة، وهــو نابع من الدين الحنيف 
والعادات والتقاليد الكويتية األصيلة، 
والــتــزام إنــســانــي تــجــاه أي محتاج أو 
منكوب في العالم الــذي يشهد للعمل 
 أن فرق البحث 

ً
الخيري الكويتي، مؤكدا

 
ً
 رجــولــيــا

ً
واإلنـــقـــاذ الــكــويــتــي قـــدم دورا

 يفتخر فيه كل كويتي وكل 
ً
وإنسانيا

منتسب إلى قوة اإلطفاء العام.
كما أعرب عن الشكر لوزارات الدفاع، 
مــمــثــلــة فـــي الـــقـــوة الـــجـــويـــة، والــصــحــة 
واإلعــالم، على ما قدموه تجاه الفريق 
بغية توفير جميع اإلمكانات وتذليل 
الــصــعــاب لــيــؤدي مــهــامــه عــلــى الــوجــه 

األكمل.

محمد الشرهان

● ربيع كالس
أكدت السفيرة التركية طوبى نور سمونمز: »إننا لن ننسى 
أبـــدا تضامن الكويت معنا فــي مثل هــذا الــوقــت العصيب«، 
مضيفة أنه »في صباح يوم الكارثة، أصدرت تركيا إنذارا من 
المستوى 4 داعية إلى المساعدة الدولية، وكانت الكويت من 
أوائل الدول التي استجابت وأرسلت فريق بحث وإنقاذ قوامه 

46 فردا في صباح اليوم التالي«.
وقالت السفيرة التركية، في اتصال مع »الجريدة«، »فور وصول 

أعضاء الفريق في 7 فبراير، أدوا الصالة في المطار، ثم عملوا 
من دون عناء ليال ونهارا في ظل ظــروف صعبة لمدة 10 أيام، 
أوال في غــازي عنتاب، ثم في كهرمان مرعش، ما ساهم بشكل 

كبير في أعمال اإلنقاذ«.
وأردفت: »باألمس استقبلناهم بالزهور، تعبيرا عن امتناننا. 

بدوا متعبين جدا، لكننا فخورون بهم وهم اآلن أبطالنا«، .
ورحبت بعودة فريق البحث واإلنقاذ الكويتي »الذي كان 
من بين أوائــل من لبى النداء وســارع بالوصول إلــى بالدنا 
في اليوم التالي للزلزال، حيث ساهم في إنقاذ الكثيرين من 

بين األنقاض طوال عشرة أيام«، مضيفة: »نود أن نعرب عن 
امتنانا وشكرنا من خالل الجالية التركية في الكويت للفريق 

الكويتي البطل، فشكرا للكويت«.
وفي مركز اإلطفاء بالفروانية، نظمت السفارة التركية حفل 
استقبال مهيبا للفريق العائد، بحضور عدد من الطلبة األتراك 
والدبلوماسيين األتـــراك وعائالتهم، تعبيرا عــن شكرهم لهذا 
الفريق الذي توجه بسرعة إلى األماكن المتضررة، وساهم بشكل 
فعال في عمليات البحث واإلنقاذ، وصافحت السفيرة التركية 

كل عناصر الفريق شاكرة لهم جهودهم.

 ألبطالنا رجال الفريق الكويتي
ً
السفيرة التركية لـ ةديرجلا•: شكرا
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قــال رئيس لجنة شــؤون ذوي اإلعاقة 
النائب صالح عاشور، إن اللجنة ستنتهي 
األسبوع المقبل من إعداد التقرير النهائي 
بــشــأن تــعــديــل قـــانـــون ذوي اإلعــــاقــــة؛ إذا 
ــاءت بـــاقـــي الـــــــردود مـــن )الــتــأمــيــنــات(،  ــ جـ
وسيتم رفع التقرير إلى المجلس في ثاني 

أوثالث اجتماع للمجلس.
وأكـــد عــاشــور عـــدم وجـــود مشكلة في 
 أن اإليــرادات 

ً
السيولة لدى الدولة، مبينا

غير النفطية باتت تزيد على اإليـــرادات 
ــــة جــــذب  ــــدولـ ــلـ ــ ــا يـــمـــكـــن لـ ــمــ الــــنــــفــــطــــيــــة، كــ
 خطوة 

ُ
استثمارات كثيرة لكنها لم تخط

عملية حقيقية واحدة في هذا المجال.
ــاف أن إلـــغـــاء »الــوكــيــل الــمــحــلــي«  ــ وأضـ
سيجعلنا نتجاوز المشكالت الموجودة 
فـــي الـــطـــرق والـــخـــدمـــات إذا كــانــت لــديــنــا 
 على 

ً
رؤية حقيقية إلصالح البلد، مشددا

أن الكويت؛ إذا لم يتم فيها التغيير عن 
النهج السابق فسيكون الوضع أسوأ في 

المرحلة المقبلة.
ــرات تــبــيــن بــأن  وذكـــــر أن هـــنـــاك مــــؤشــ
الـــدولـــة تهتم بمواطنيها وشــعــبــهــا وأن 
هذه الدولة متحضرة من أهمها االهتمام 
بــالــخــدمــات والــتــكــنــولــوجــيــا والــتــعــلــيــم، 
ــــاك مــــــؤشــــــرات اجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــنـ ــ  هـ

ً
وأيــــــضــــــا

وإنـــســـانـــيـــة مــنــهــا االهـــتـــمـــام بــفــئــة ذوي 
اإلعاقة. 

وتابع أن الدولة كلما اهتمت أكثر بهذه 
الــفــئــة الــتــي تــحــتــاج الــرعــايــة واالهــتــمــام، 
فإنها تصنف بأنها من الدول المتحضرة، 
ــام بــقــضــايــا الـــمـــرأة  ــمـ ــتـ ــــى االهـ إضــــافــــة إلـ

والطفل.
وبين عاشور أن الكويت خطت خطوات 
مهمة في هذا المجال بإقرار القانون رقم 
8 لــســنــة 2010 الــــذي يــبــرز دور الــكــويــت 
 أن هذا القانون يعتبر 

ً
اإلنساني، موضحا

بداية االهتمام بفئة ذوي اإلعاقة.
ولفت إلى أن القوانين المهمة تحتاج 
بــيــن فــتــرة وأخـــــرى إلــــى مــراجــعــة بحيث 
تتضح جوانب النقص من خالل تطبيق 

القانون، وتعديله لمعالجة هذا النقص، 
ــنـــات  ــيـ ــأمـ ــتـ ــن الــــريــــاضــــة والـ ــيــ ــوانــ مـــثـــل قــ

االجتماعية وذوي اإلعاقة.
وأوضح أن أحد المؤشرات على وجود 
قصور في قانون ذوي اإلعاقة هو تقديم 
 بالتعديل على القانون من 22 

ً
17 اقتراحا

 أن هذا مؤشر على أن القانون 
ً
، مبينا

ً
نائبا

.
ً
يحتاج تعديال

ــال عـــاشـــور، إن لــجــنــة شــــؤون ذوي  وقــ
 مــع الجهات 

ً
اإلعــاقــة عــقــدت 13 اجتماعا

الحكومية المختصة وجــمــعــيــات النفع 
العام، وتمت مناقشة التعديالت المطلوبة 
معهم وتم إقرار بعضها، والبعض اآلخر 
ــع الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة  تــتــم مــراجــعــتــه مـ

المختصة.
وذكــــر أن الــلــجــنــة ســتــنــتــهــي األســبــوع 
المقبل من إعــداد التقرير النهائي بشأن 
ــة، إذا جـــاءت  ــاقـ تــعــديــل قـــانـــون ذوي اإلعـ
الــــردود مــن الــجــهــات الحكومية، وسيتم 
رفـــع الــتــقــريــر إلـــى الــمــجــلــس فــي ثــانــي أو 
ثـــالـــث اجـــتـــمـــاع لــلــمــجــلــس بــعــد مــنــاقــشــة 
قوانين غــرفــة الــتــجــارة وزيـــادة معاشات 

المتقاعدين.
وعـــن أبـــرز الــمــالحــظــات عــلــى الــقــانــون، 
أفاد بأن الرعاية واالهتمام بذوي اإلعاقة 
في فترة معينة كانت دون مستوى طموح 

واحتياجات هذه الفئة.
 
ً
ــدا ــ ــريـ ــ ــت بـ ــ ــعـ ــ ــلــــجــــنــــة وضـ ــن أن الــ ــ ــيـ ــ وبـ
 ورقــــــــم »واتـــــــســـــــاب« لــتــلــقــي 

ً
ــا ــيــ ــتــــرونــ ــكــ إلــ

 إلـــى أنـــه وصـــل للجنة 
ً
الــشــكــاوى، مــشــيــرا

250 شكوى تركزت حــول قلة الموظفين 
وعدم وجود مختصين في بعض الجوانب 
مثل الصم والبكم، وتم تدارك وعالج هذه 

الشكاوى.
ــــون يــنــص  ــانـ ــ ــقـ ــ وقــــــــال عــــــاشــــــور، إن الـ
عــلــى إلــــــزام جــمــيــع الــــــــوزارات والــهــيــئــات 
والــمــؤســســات الحكومية بــإنــشــاء مكتب 
لمتابعة قضايا ذوي اإلعاقة وتوجيههم، 
لكن إلى اآلن لم تقم كثير من الجهات بذلك 

رغم مرور 12 سنة على إقرار القانون.

ــــح أن وزارة الــتــربــيــة ومــؤســســة  وأوضـ
 من الجهات بدأت 

ً
الرعاية السكنية وعددا

في إنشاء هذه المكاتب التي كان يجب أن 
يتم إنشاؤها منذ 10 سنوات على األقل.

ولــفــت إلـــى أنـــه فـــي هــيــئــة شــــؤون ذوي 
اإلعـــاقـــة تــوجــد لــجــنــة أصـــدقـــاء المعاقين 
تتابع تنفيذ القانون وتم منحهم-إضافة 
لبعض موظفي الهيئة- صفة الضبطية 
القضائية ودخول المواقع العامة وإحالة 
حـــاالت عــدم تنفيذ الــقــانــون إلــى الجهات 

القضائية.
 من 

ً
وأشار إلى أن هذا األمر سيقلل كثيرا

المشكالت الــمــوجــودة، التي يعاني منها 
 أن القانون واجب النفاذ 

ً
ذوو اإلعاقة، مبينا

وملزم، وأن الجهات المختلفة تجتهد في 
التطبيق لكن لديها بعض جوانب النقص 

و«نأمل أن تنتهي«.
وقال عاشور، إن المشكلة األهم في هذا 
الــمــجــال هـــي عـــدم االســـتـــقـــرار الــســيــاســي، 
مبينا أنه منذ 3 سنوات ال يوجد مدير عام 
للهيئة وال نائب للمدير العام وال يوجد 
 
ً
مختصون في كثير من الجوانب، موضحا

أنه قبل أسبوع تم تعيين مدير عام ونائب 
له لكن مازال هناك نقص في المختصين.

وحول أبرز التعديالت على القانون أفاد 

بأن اللجنة ركزت على الجانب التعليمي 
 جـــانـــب تــوفــيــر 

ً
ــا بـــالـــدرجـــة األولــــــى وأيــــضــ

الخدمات مثل التأهيل والتدريب، كذلك تم 
إدخال تعديالت لمعالجة أوجه القصور في 

المزايا المالية الموجودة بالفعل.
وذكر عاشور أنه في الجانب التعليمي 
تم التركيز على معالجة صعوبات التعلم 
 أنـــه تــم إدخـــال 

ً
وبــطــيــئــي الــتــعــلــم، مــضــيــفــا

فئات الطيف الموحد ضمن القانون، حيث 
تــحــتــاج هـــذه الــفــئــة إلـــى مــنــاهــج تعليمية 

خاصة.
ــرر لــجــنــة  ــقـ وشــــــرح عــــاشــــور بــصــفــتــه مـ
ــــة آخـــر  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ ــــؤون الـــمـــالـــيـــة واالقـ ــشــ ــ الــ
ــتـــطـــورات فــيــمــا يــخــص الــقــوانــيــن الــتــي  الـ
رفعتها اللجنة إلى مجلس األمة، وقال إن 
اللجنة أدرجت 7 تقارير على جدول أعمال 
المجلس وستكون هذه القوانين أول شئ 
تقابله الحكومة الــجــديــدة، ألنــهــا مدرجة 

على جدول األعمال.
وأوضح أن هناك سوء فهم لقانون شراء 
 إلى 

ً
القروض الــذي قدمته اللجنة، مشيرا

أن القانون يقضي بشراء القروض وليس 
إسقاط القروض كما يشاع.

ــانـــون تــقــوم  ــقـ  لـــهـــذا الـ
ً
وبـــيـــن أنــــه طــبــقــا

الحكومة بشراء أصل الدين وتسقط فوائد 

القرض ويقوم المدين بسداد أصل القرض 
فقط من خالل عالوة غالء المعيشة بقيمة 

.
ً
 شهريا

ً
120 دينارا

وأكد عاشور أن التكلفة على المال العام 
 إلى أن القروض 

ً
، مشيرا

ً
ستكون قليلة جدا

االستهالكية التتعدى 1.9 مليار دينار.
وقــــال إن مــن يـــريـــدون تــشــويــه الــقــانــون 
 ،

ً
ــقــــروض تــبــلــغ 14 مـــلـــيـــارا ــوا أن الــ ــاعــ أشــ

 أن هذا المبلغ يشمل جميع أنواع 
ً
موضحا

القروض وليس القروض االستهالكية فقط.
وذكــر أن مــن هــو غير مقتنع بالقانون 
يشيع أنــه ال يحقق الــعــدالــة أو الــمــســاواة 
بينما هذا القانون إنساني يخفف األعباء 
الــمــالــيــة عــلــى الــمــواطــن وأصــحــاب الــدخــل 
الــمــحــدود فــي ظــل ارتــفــاع التضخم وعــدم 

زيادة الرواتب.
وأكــد أنــه آن األوان كــي تنظر الحكومة 
في القضايا المرتبطة بمعيشة المواطن 

مع وجود فوائض مالية.
ــار إلـــى أن مــهــمــة أي حــكــومــة رفــع  ــ وأشـ
مستوى معيشة المواطن وزيادة الخدمات 
وتخفيف األعباء المالية عليه لكن الحكومة 

 أي خطوة في هذا المجال.
ُ
لم تخط

وبـــشـــأن تـــوافـــر الــســيــولــة الــمــالــيــة لــدى 
الحكومة قال عاشور، إنه في آخر 3 سنوات 

أصبح الدخل من االستثمارات الخارجية 
يفوق اإليرادات النفطية، ويمكن لإليرادات 
ــــؤون الـــدولـــة  غـــيـــر الــنــفــطــيــة أن تــســيــر شــ
بالكامل من دون الحاجة للدخل من النفط، 

»وأتحدى أي أحد يقول عكس ذلك«.
وأكـــد عــدم وجـــود مشكلة فــي السيولة 
 أن اإليرادات غير النفطية 

ً
لدى الدولة، مبينا

ــرادات النفطية، كما  ــ بــاتــت تــزيــد على اإليـ
يمكن للدولة جذب استثمارات كثيرة لكنها 
 خطوة عملية حقيقية واحدة في 

ُ
لم تخط

هذا المجال.
ــار إلــــى أن االســتــثــمــار فـــي الــجــزر  ــ وأشــ
يــجــلــب الــمــلــيــارات وإعــــــادة تــقــيــيــم رســـوم 
أراضـــي الــدولــة يجلب الــمــلــيــارات، كما أن 
تخفيف بعض الــدعــومــات يوفر أكثر من 

ملياري دينار للدولة.
وحول البديل االستراتيجي وتطوراته 
ــن أهــــــم الـــمـــشـــاريـــع  ــ ــور، إنــــــه مـ ــ ــاشــ ــ قــــــال عــ
الحكومية، وتقدمت به الحكومة عام 2016 
وتمت مناقشته ورفعه إلى المجلس لكن 

تم سحبه وإعادته إلى اللجنة.
وأضاف أنه في المجلس الحالي وعند 
أول مناقشة مــع الحكومة الــجــديــدة لهذا 
القانون في اللجنة قامت الحكومة بسحبه 
لــتــعــديــلــه بــمــا يــتــواكــب مـــع ســلــم الـــرواتـــب 
 لكن دخلنا في الشهر 

ً
وطلبت مهلة شهرا

الرابع ولم تقدم الحكومة أي شيء.
وبين عاشور أن البديل االستراتيجي 
يــصــحــح ســلــم الـــرواتـــب ويــقــلــل الــفــروقــات 
ويــســاوي بين أصحاب الشهادات بحيث 
تكون رواتبهم متقاربة بالتالي يقلل من 

طلبات النقل بين الجهات.
ــه إذا اســتــمــرت الــكــويــت  وشــــدد عــلــى أنـ
عــلــى الــنــهــج الــســابــق فــي اخــتــيــار الــــوزراء 
ــات والـــبـــرنـــامـــج  ــيــ ــرقــ ــتــ ــيـــنـــات والــ ــيـ ــتـــعـ والـ
الحكومي وآليات تطبيقه ونظل )على طمام 
 أن الكويت 

ً
المرحوم(؛ فلن نتغير، مضيفا

إذا لـــم يــتــم فــيــهــا تــغــيــيــر الــنــهــج الــســابــق 
فسيكون الوضع أسوأ في المرحلة المقبلة.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

المونس: يجب إنهاء قضية ترسيم 
الحدود البحرية مع العراق

المضف: هناك تجاوز للقانون
وتغييب متعمد لدور المجلس

أعرب النائب خالد المونس عن تطلعه إلى إنهاء ملف ترسيم 
الحدود البحرية مع العراق وفق مصالحنا العليا، بهدف تعزيز 
ســيــادة الــدولــة وصــيــانــة مياهها اإلقليمية، ومــن ثــم الــبــدء في 
، وذلك خالل 

ً
تطوير شمال البالد وإحداث نهضة تأخرت كثيرا

المباحثات التي أعلن عنها وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح 
مع الجانب العراقي، بهدف االنتهاء من ترسيم الحدود البحرية.
وزاد الــمــونــس: »نتمنى أن يــتــم إغـــالق الــمــلــفــات الــعــالــقــة مع 
الــعــراق، وأهــمــهــا ترسيم حــدودنــا الــبــحــريــة، ليتيح للجارتين 
التعاون فيما بينهما دون مشاكل مستقبلية، لتتم بعدها مرحلة 
استثمار الفرص والمشاريع التنموية المشتركة بين البلدين«.

وأضاف أن »الوصول إلى حلول نهائية في هذا الملف ستنتج 
عنها عــدة مــزايــا، أهمها القضاء على ما يحدث من اختراقات 
أو عمليات استفزازية فــي مياهنا اإلقليمية بــدخــول الـــزوارق 
 
ً
العسكرية من الجانب العراقي بشكل مستمر، مما يشكل خطرا

 على البالد«.
ً
دائما

ــلــــه  ــبــــدالــ ذكـــــــــر الـــــنـــــائـــــب عــ
 
ً
ــاك تــــجــــاوزا ــنـ الـــمـــضـــف أن هـ
ــانـــون ومــحــســوبــيــة  ــقـ عــلــى الـ
 
ً
فــــي الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، وتــغــيــيــبــا
 لـــدور مجلس األمــة، 

ً
متعمدا

»من خالل انسحاب الحكومة 
وتغيبها عن الجلسات دون 
أدنــى فروسية في المواجهة 

أو التزام بيمين دستورية«.
وقـــــال الـــمـــضـــف، فـــي بــيــان 
صــــحــــافــــي، »مــــنــــذ أكــــثــــر مــن 
عقد عــاشــت الــبــالد حــالــة من 
االســـتـــقـــطـــاب واالصــــطــــفــــاف 
السياسي، جعلت األولويات 
الوطنية ثانوية، إذ ال صوت 
يــعــلــو فــــوق صــــوت الــمــعــركــة 
ــهــــت فـــيـــهـــا تــلــك  الــــتــــي تــــواجــ
االســــــتــــــقــــــطــــــابــــــات، فـــوقـــعـــت 
األطـــــــــــــــــــراف الــــمــــتــــخــــاصــــمــــة 
بـــــــــازدواجـــــــــيـــــــــة الــــمــــعــــايــــيــــر 
والـــتـــنـــاقـــض فــــي الــــمــــواقــــف، 
فــالــمــحــرم عــلــى األول مــبــاح 

للثاني والعكس صحيح«.
وأضاف: »أمام هذا المشهد 
ال بد من كلمة صادقة تعيد 
األمــور إلى نصابها وتسمي 
األمور بمسمياتها، فمواجهة 
المخالفات الدستورية التي 
وقعت فــي المجلس السابق 
البد من مواجهتها أيضا في 
المجلس الحالي وبشكل أكثر 
حــزم وقـــوة، ألنــه ليس أبشع 
من الفعل المشين إال تكراره، 

وهـــــا نـــحـــن نـــشـــاهـــد تـــجـــاوز 
الـــقـــانـــون والــمــحــســوبــيــة في 
 
ً
 متعمدا

ً
التعيينات وتغييبا

لدور مجلس األمة، من خالل 
انسحاب الحكومة وتغيبها 
عـــــن الــــجــــلــــســــات دون أدنـــــى 
فـــروســـيـــة فـــي الـــمـــواجـــهـــة أو 
التزام بيمين دستورية نصت 
عــلــى احـــتـــرام الــدســتــور بــدال 
مــن تــطــويــعــه لــصــالــح سلطة 

الحكومة«.
وأردف: »ولما كانت المادة 
١١٦ من الدستور تنص على 
وجـــــــــوب تـــمـــثـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 
فـــي جــلــســات الــمــجــلــس فــإنــه 
يــقــرأه المنصف بــأنــهــا إلـــزام 
للحكومة بالحضور وليس 
ــاد  ــقـ ــعـ ــة انـ لـــــه عــــالقــــة بـــصـــحـ

الجلسة من عدمها متى توفر 
ــانـــونـــي الـــــالزم  ــقـ ــاب الـ ــنـــصـ الـ
النعقادها وفق المادة ۹۷ من 
الدستور، وإال فــإن الدستور 
وفــق ذلــك الفهم يــقــدم فرصة 
للحكومة بتعطيل المجلس 
أمام أي مواجهة سياسية أو 

استجواب«.
 نؤكد أننا 

ً
وتابع: »ختاما

مــاضــون لقطع الــطــريــق أمــام 
ــذا الــتــفــســيــر الــمــجــحــف في  هـ
ــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة  ــطـ ــلـ ــسـ حـــــق الـ
بــتــعــديــل الــالئــحــة الــداخــلــيــة 
بــنــص صـــريـــح يـــؤكـــد صحة 
ــلـــســـات بــغــيــاب  انــــعــــقــــاد الـــجـ
الــحــكــومــة، كــمــا نــذكــر رئيس 
الحكومة المستقيلة بما أشار 
إليه في بداية عمر المجلس 
لــة  ــه لــــن يــنــتــظــر الــمــســاء ــأنـ بـ
السياسية، بل سيبادر بنفسه 
فــــي الـــتـــصـــدي ألي مــخــالــفــة 
قــانــونــيــة أو دســـتـــوريـــة فها 
هي المخالفات والتجاوزات 
ــمـــع والــــبــــصــــر ولـــم  ــلء الـــسـ ــ مــ
تحرك ساكنا فإما تصحيح 
المسار وفي مقدمته اإلصالح 
ــيـــاســـي الـــكـــفـــيـــل بـــإنـــقـــاذ  الـــسـ
مؤسسات الــدولــة من العبث 
أو أنـــــك ســـتـــكـــون الـــمـــســـؤول 
ــا، الــلــهــم بلغت  ــنـ األول أمـــامـ

اللهم فاشهد«.

»المالية« البرلمانية: تقاريرنا الـ 7 أول ما ستواجهه الحكومة الجديدة

خالد المونس

عبدالله المضف

»إذا استمرت الكويت على النهج السابق في اختيار الوزراء فسنظل على طمام المرحوم«

اجتماع سابق ألعضاء اللجنة المالية

 قوى سياسية: تحجيم المؤسسة التشريعية 
وجه آخر لتعطيل الدستور

طالبت باإلسراع في تسمية رئيس الوزراء وإنهاء صراع األقطاب
 
ً
أصدر عدد من القوى السياسية بيانا

حول المشهد السياسي حمل عنوان »نحو 
احترام إرادة األمة«، طالبت فيه بضرورة 
اإلسراع في تسمية رئيس الوزراء الجديد، 

وإنهاء صراع األقطاب. 
وجـــاء فــي الــبــيــان، الـــذي وقــعــه المنبر 
ــركــــة  الــــديــــمــــوقــــراطــــي الــــكــــويــــتــــي، والــــحــ
الدستورية اإلسالمية، والتآلف اإلسالمي 
الوطني، وتجمع الميثاق الوطني، وتجمع 
العدالة والسالم: »منذ بداية دور االنعقاد 
األول للفصل التشريعي الجديد، بــرزت 
عــدة مــؤشــرات لتكرر األزمـــات المتعاقبة 
الــتــي نعانيها فــي الــمــشــهــد الــســيــاســي«، 
 إلى أن »بروز هذه المؤشرات يتالزم 

ً
مشيرا

مع ضمور التفاؤل واالستبشار الشعبي 
بمرحلة يسودها ازدهــار للديموقراطية 
وتطوير للممارسات البرلمانية وترسيخ 
لــلــمــحــاســبــة ودعـــــــم لــلــتــنــمــيــة الــشــامــلــة 

المستدامة«.
وأضـــاف الــبــيــان: »أن مــن أبـــرز مظاهر 
ــواء  ــد ســ األزمـــــــــات ومــســبــبــاتــهــا عـــلـــى حــ
ضعف السلطة التنفيذية وعــجــزهــا عن 

أداء مهامها اليومية وعن إدارة المرافق 
العامة وعن محاربة الفساد، وما يصاحب 
 
ً
 على أن هناك »فراغا

ً
«، مشددا ذلك من تردٍّ

تعيشه الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة نتيجة 
عـــدم تــســكــيــن الــشــواغــر الــقــيــاديــة، وهـــذه 
األزمـــــــــات لـــيـــســـت ولــــيــــدة الــــيــــوم بــــل هــي 
ــداث  تــراكــمــات لــســنــوات طــويــلــة مـــن األحــ
والــمــشــاهــد الــســيــئــة الـــتـــي يــعــانــي منها 
الــوطــن والـــمـــواطـــن، وهـــي تــــؤدي لسخط 
شعبي متصاعد إثــر مــحــاوالت إضعاف 
ــــدرة الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة عــلــى تغيير  قـ

الواقع المرير«.
ورأى أنه »لم يعد مقبواًل عدم حضور 
ــات مــجــلــس األمـــــة،  ــاعـ ــمـ ــتـ الـــحـــكـــومـــة الجـ
واســتــقــاالت الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، مع 
استغراق مدد طويلة في قبول االستقاالت 
والتكليف والتشكيل، إذ في ذلك تحجيم 
للمؤسسة التشريعية المنتخبة، وهــو 
وجــــه آخــــر مـــن أوجـــــه تــعــطــيــل الــدســتــور 
وااللتفاف عليه، وهــو ما ال يقبله شعب 
الكويت العزيز لتعطيله حقوق ومصالح 

الوطن والمواطنين«.

وقـــال الــبــيــان: »إن المشهد السياسي 
ال يحتمل حــلــواًل مؤقتة وضعيفة بــذات 
النهج القديم، بل أحــوج ما نحتاجه هو 
بــنــاء أرضــيــة قــويــة إلعــــادة مــســار الــوطــن 
إلى جادته وبوصلته نحو دولة الدستور 
ــزام الــجــمــيــع  ــتــ ــادة الـــقـــانـــون، مـــع الــ ــيــ وســ
بــدســتــور ١٩٦٢ والــديــمــوقــراطــيــة كنظام 
للحكم، وانتشال البالد من حالة التدهور 

واالنحدار«.
ــاء عـــلـــى ذلـــــك كـــلـــه، أكــــــدت الـــقـــوى  ــنــ وبــ
السياسية »ضــــرورة االلــتــزام بالدستور 
 ال 

ً
ــتـــرام إرادة األمــــة بــوصــفــهــمــا حـــال واحـ

ــبـــالد الــســيــاســيــة  ــات الـ ــ مـــنـــاص مــنــه ألزمــ
الـــمـــتـــكـــررة، كــمــا أن االســـتـــحـــقـــاق األكــثــر 
إلحاحا هو تسمية رئيس حكومة قادرة 
على مواجهة التحديات الوطنية وتلبية 
الــمــطــالــبــات الــشــعــبــيــة، كــمــا نــؤكــد أنـــه ال 
إصالحات تتحقق وال تحديات تواجه في 
ظل حالة صراع األقطاب اآلخذة بالتنامي، 
ــراعـــات  ــا تــخــلــفــهــا مـــن مــنــاكــفــات وصـ ومــ
تستنزف الجميع وتضعفهم، مما يتطلب 

وقفها ومنعها«.

موجة الغضب من قرارات »العاجل« تتزايد
نواب لوزير التجارة: إلغاء رفع أسعار المواد المدعومة أو المساءلة

ــنــــواب قـــرار  انــتــقــد عــــدد مـــن الــ
وزير التجارة والصناعة رقم 30 
لسنة 2023 في شأن رفع أسعار 
الــمــواد المدعومة، معتبرين أنه 
»أمــــر مـــرفـــوض، ويــجــب الــتــراجــع 

عنه وإلغاؤه«.
وقــال مقرر اللجنة اإلسكانية 
النائب د.عبدالعزيز الصقعبي، 
ــع وزيــــــر الـــتـــجـــارة أســـعـــار  ــ إن رفـ
المواد المدعومة بشكل مفاجئ 
 25 ألف أسرة 

ً
دون مبرر متجاهال

تبني منازلها اآلن أمــر مستنكر 
ومرفوض، مطالبا الوزير بإيقاف 
 »وســـتـــدعـــو اللجنة 

ً
الـــقـــرار فـــــورا

الــجــهــات المعنية الجــتــمــاع يــوم 
األربـــعـــاء الــمــقــبــل لــوضــعــهــا أمــام 

مسؤولياتها«.
ــا الـــنـــائـــب مــحــمــد هــايــف  ــ ودعــ
حكومة الــعــاجــل مــن األمـــور لئال 

تكون حكومة الضار من األمــور، 
بــــاألمــــس اضـــــــرار وزيـــــراألوقـــــاف 
بمعلمي دار القرآن واليوم وزير 
ــار الـــمـــواد  ــعــ الــــتــــجــــارة يـــرفـــع أســ
المدعومة بــداًل من زيــادة الدعم، 
 إلى أن الحكومة يجب أن 

ً
مشيرا

تكون في خدمة الشعب ال اإلضرار 
بــه، وعلى رئيس الحكومة وقف 

قرارات الوزراء الخاطئة.
ــــب ســــعــــود  ــ ــائـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــر الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واعـ
العصفور أن قرار وزارة التجارة 
األخير فيما يخص توزيع ورسوم 
ــواد اإلنـــشـــائـــيـــة الـــمـــدعـــومـــة  ــمـــ الـــ
يخالف كل توجه حكومي معلن 
بتخفيف الــعــبء عــن المواطنين 
في المشاريع اإلسكانية ويؤكد 
مـــــــرة أخـــــــــرى عـــــــدم جـــــــــدوى هــــذا 
الدعم الــذي استفاد منه التاجر، 
وضــــرورة تعديله لــتــرك المجال 

للمواطن لتحديد أوجه صرفه من 
دون تحديد مسبق.

وأكد النائب حمدان العازمي أن 
رفع سعر مواد البناء المدعومة 
قرار استفزازي يضر بأكثر من 20 
ألف أسرة لديها أوامر بناء، وعلى 
وزيـــر الــتــجــارة عــدم افتعال أزمــة 
 
ً
جــديــدة، وإلــغــاء هــذا الــقــرار فــورا
خاصة أنــه ليس ضمن »العاجل 

من األمور«.
وشدد النائب حمد العبيد على 
أن تصرفات بعض الــــوزراء غير 
الــمــســؤولــة خـــالل فــتــرة استقالة 
الحكومة وتعطيل مجلس األمة 
ــيـــل عـــلـــى أهـــمـــيـــة وجــــود  ــبـــر دلـ أكـ
مجلس األمة في محاربة الفساد، 
والــحــفــاظ عــلــى مـــقـــدرات الــدولــة، 
 بــدون رقابة 

ً
فال إصــالح حقيقيا

مسؤولة.

وطــالــب الــنــائــب هــانــي شمس 
ــاء قــــــراره  ــغــ ــإلــ وزيــــــــر الــــتــــجــــارة بــ
بــرفــع أســعــار الــمــواد الــمــدعــومــة، 
ويــجــب مــمــارســة دوره بحماية 
الـــمـــواطـــنـــيـــن مــــن جـــشـــع الــتــجــار 
وارتــفــاع األســعــار، مــع العلم بأن 
القرض اإلسكاني ال يكفي لبناء 
بيت المستقبل الذي طال انتظاره.

ــــالح  بــــيــــنــــمــــا قـــــــــال الـــــنـــــائـــــب فـ
الــــــهــــــاجــــــري: فــــــي الــــــوقــــــت الــــــذي 
نــــدفــــع بـــاتـــجـــاه تـــأجـــيـــل أقـــســـاط 
بـــنـــك الـــتـــســـلـــيـــف لــلــتــخــفــيــف عــن 
كــاهــل الــمــواطــنــيــن، تــخــرج علينا 
وزارة الــتــجــارة بالعبث بأسعار 
الــــمــــواد الـــمـــدعـــومـــة لــلــبــنــاء دون 
مــبــاالة لــحــالــة أصــحــاب القسائم 
 
ً
والضغط الــمــادي عليهم، داعــيــا

رئيس الوزراء الى التصدي لهذه 
القرارات الحكومية غير المدروسة 

لعرقلة االستقرار األسري.
وفــــــي الــــســــيــــاق، قــــــال الـــنـــائـــب 
ــر   وزيــ

ً
عـــبـــدالـــلـــه فـــهـــاد مـــخـــاطـــبـــا

 بـــنـــصـــوص 
ً
الـــــتـــــجـــــارة: الـــــتـــــزامـــــا

 لــلــشــعــب 
ً
ــور، واحــــتــــرامــــا ــتــ ــدســ الــ

ومــصــالــحــه، واجـــب عليك سحب 
قــــرارك األخــيــر لــلــنــأي عــن شبهة 
تنفيع التجار على حساب آالف 
األســر الكويتية المنتظرة لبيت 
العمر بعد تحديد المبالغ التي 

تصرف لمواد البناء.
ــال الــنــائــب ثــامــر الــســويــط:  وقــ
في وقت نحاول تقديم اقتراحات 
ــن كــاهــل  تــســتــهــدف الــتــخــفــيــف عـ
المواطنين نفاجأ بــقــرار يصدر 
من وزير التجارة الناهض برفع 
أســعــار مــــواد الــبــنــاء الــمــدعــومــة، 
: كــل وزيــر استفز الناس 

ً
مضيفا

بــــــقــــــرارات ســـيـــئـــة وتـــنـــفـــيـــعـــيـــة ال 
يــســتــحــق الـــعـــودة. وعــلــى رئــيــس 
الحكومة معالجة أخطاء حكومته 
الــتــي أتـــى بــهــا أو سيتحمل هو 

مسؤولية ذلك.
ــــب د.  ــ ــائـ ــ ــ ــنـ ــ ــ بـــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــال الـ
ــــدري: تـــأخـــر  ــنــ ــ ــكــ ــ ــم الــ ــريــ ــكــ ــدالــ ــبــ عــ
الـــقـــيـــادة الــســيــاســيــة فـــي تكليف 
رئـــيـــس لــلــحــكــومــة شــجــع بعض 
الــوزراء على اتخاذ قــرارات تضر 
بالمواطنين بداًل من مساعدتهم، 
وعــلــى وزيـــر الــتــجــارة إلــغــاء قــرار 
رفــع أسعار الــمــواد المدعومة أو 
ليتحمل المسؤولية السياسية 
ــه هــــو أو مــــن ســتــتــم  ــال عــــودتــ ــ حـ

تسميته ما لم يقم بإلغاء القرار.

حمدان العازميمحمد هايفعبدالعزيز الصقعبيسعود العصفور

استمرت موجة الغضب النيابي 
من قرارات بعض وزراء 

حكومة تصريف العاجل من 
األمور، وطالت هذه المرة 

وزير التجارة والصناعة بسبب 
رفعه للمواد المدعومة في 

البناء.
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»التربية«: إبراز مواهب الطلبة في الفنون التشكيلية
انطالق ملتقى الموهوبين الثاني في مول 360

أكد الموجه الفني األول في 
التربية الفنية بمنطقة مبارك 
الكبير والفروانية التعليمية 
فــــهــــد الــــعــــيــــســــى، أن مــلــتــقــى 
الموهوبين الثاني، الذي تم 
ــه فـــي مــــول 360، ُيــعــد  إطـــاقـ
اســتــكــمــااًل لــلــمــرحــلــة األولــــى 
ــــي اســــتــــضــــافــــهــــا مــجــمــع  ــتـ ــ الـ
 على حرص 

ً
األفنيوز، مشددا

ــيـــة والــمــنــطــقــة  ــتـــربـ وزارة الـ
التعليمية على إبراز مواهب 
الطلبة في الفنون التشكيلية، 
ــنـــذ الـــصـــغـــر،  ــافـــهـــم مـ ــتـــشـ واكـ
ابـــتـــداًء مــن االبــتــدائــيــة، لتتم 
الـــمـــتـــابـــعـــة حــــتــــى الـــمـــرحـــلـــة 

الثانوية.
ــيــــســــى خــــال  ــعــ وأشـــــــــــار الــ
فعاليات معرض الموهوبين 
الــثــانــي، الــذي يتم على مدى 

يــومــيــن، إلـــى أن الــعــمــل جـــاٍر 
لدعم الموهوبين، وتأهيلهم 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــمــســابــقــات 
 
ً
الــمــحــلــيــة والـــدولـــيـــة، مــبــيــنــا
أن جــائــحــة كـــورونـــا تسببت 
فـــــي إيـــــقـــــاف تـــــدريـــــس مـــــادة 
ــز عــلــى  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــون، والـ ــنــ ــ ــفــ ــ الــ
ــة، إال أنـــه  ــيــ ــاســ الــــمــــواد األســ
بعد انحسار الجائحة عادت 

األمور إلى طبيعتها.
وأضــــــــاف أنــــــه كــــــان هـــنـــاك 
لقاء للموهوبين، واكتشاف 
إبـــداعـــاتـــهـــم، وإطــــــاق رحــلــة 
لـــــلـــــبـــــنـــــيـــــن والـــــــــبـــــــــنـــــــــات فــــي 
مـــراحـــل الــتــعــلــيــم الــمــخــتــلــفــة 
ــتـــي  ــتــــان، الـ ــكــــســ ــيــ إلـــــــى طــــاجــ
 
ً
 مـــشـــتـــركـــا

ً
ــا ــهــــدت مــــعــــرضــ شــ

 
ً
ــيــــرة، مـــشـــيـــرا ــبــ ومـــنـــافـــســـة كــ
إلــى الحرص على المشاركة 

فــي الــمــســابــقــات الــدولــيــة في 
الـــيـــابـــان، كــمــســابــقــة تصميم 
ــارة، إلـــــى جــانــب  ــ ــيـ ــ أجــــمــــل سـ

مـــــســـــابـــــقـــــات دول مـــجـــلـــس 
الـــــــــتـــــــــعـــــــــاون، كــــــمــــــا »نــــعــــمــــل 
عـــلـــى إبـــــــراز قـــــــدرات طــابــنــا 

ــــي الـــمـــنـــاســـبـــات الـــوطـــنـــيـــة  فـ
والدينية«.

جانب من افتتاح الملتقى

العدواني يرحب بمقترحات
»جودة التعليم«

ــر الــتــربــيــة وزيـــر  أكـــد وزيــ
الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث 
العلمي د. حمد الــعــدوانــي، 
دور الـــجـــمـــعـــيـــة الــكــويــتــيــة 
لــجــودة التعليم الــفــاعــل في 
طرح التشريعات والقوانين 
والحلول، التي كان لها أثر 
 
ً
عــلــى أرض الـــواقـــع، مــرحــبــا
بالمقترحات الــتــي تقدمها 
الجمعية بخصوص التعليم 
العام والتطبيقي والجامعي.

جاء ذلك خال لقاء الوزير 
العدواني برئيس الجمعية 
بدر البحر ونائبته د. نورية 
العوضي وأمين السر هاشم 
ــــاول الــلــقــاء  ــنـ ــ ــي، وتـ ــاعــ ــرفــ الــ
مــنــاقــشــة األمــــــور الــمــتــعــلــقــة 
ــم عـــــلـــــى جـــمـــيـــع  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
 أن التعاون 

ً
الصعد، مبينا

ــة كـــمـــؤســـســـة  ــيـ ــعـ ــمـ مـــــع الـــجـ

حمد العدواني

مــتــخــصــصــة بــالــتــعــلــيــم في 
إطــــار الــنــفــع الــعــام ســيــؤدي 
ــــات  ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ إلــــــــــى تــــفــــهــــم احـ
الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي وســـوق 

العمل.

اختتام مهرجان الفنون الخليجي الطالبي
العاصمي: »التربية العربي« حريص على تعزيز مشاعر الوالء واالنتماء

• فهد الرمضان
ــد الـــمـــديـــر الــــعــــام لــمــكــتــب  ــ أكـ
التربية العربي لــدول الخليج 
ــن الـــعـــاصـــمـــي،  ــمـ ــدالـــرحـ ــبـ د. عـ
حـــــــــــرص الـــــمـــــكـــــتـــــب عــــــلــــــى أن 
 
ً
تتضمن برامجه الفنون، إيمانا
بــدورهــا فــي معالجة القضايا 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتــهــيــئــة مــنــاخ 
اجتماعي يحفز على الترابط 
والتآلف، ويساهم في ترسيخ 

مشاعر الوالء واالنتماء.
جـــــــــاء ذلـــــــــك خـــــــــال حــــضــــور 
العاصمي حفل ختام مهرجان 
الــفــنــون الــخــلــيــجــي، الــــذي أقيم 
بـــرعـــايـــة وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة وزيــــر 

التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حــمــد الــعــدوانــي، وبتنسيق 
ــاون بــيــن وزارة الــتــربــيــة  ــعــ وتــ
ــتــــب الـــتـــربـــيـــة  ــكــ ــكــــويــــت ومــ ــالــ بــ
العربي لدول الخليج من 14 إلى 
18 الجاري، وبحضور الوكيل 
الــمــســاعــد لــلــتــنــمــيــة الــتــربــويــة 
واألنــشــطــة بالتكليف د. غانم 
السليماني، والوكيل المساعد 
لـــلـــشـــؤون اإلداريــــــــة والــتــطــويــر 
اإلداري رجاء بوعركي، ومدير 
ــبـــحـــوث  ــلـ الـــــمـــــركـــــز الـــــعـــــربـــــي لـ
ــتـــربـــويـــة لــــــدول الــخــلــيــج فــي  الـ
الكويت د. سليمان العسكري، 
ــدد مـــن قـــيـــاديـــي »الــتــربــيــة«  ــ وعـ
ورؤســــــــاء وفــــــود دول مــجــلــس 

الــــتــــعــــاون الــشــقــيــقــة والـــطـــاب 
المشاركين.

وقال العاصمي إن الهدف من 
الــمــهــرجــان، هــو إتــاحــة الــفــرصــة 
لــلــطــاب والـــطـــالـــبـــات فـــي الــــدول 
األعـــضـــاء، لــلــمــشــاركــة واإلســهــام 
في مهرجان فني يعزز التنافس 
بــــمــــجــــاالت فـــنـــيـــة مــــتــــعــــددة، فــي 
إطـــار الــثــقــافــة والـــمـــوروث الفني 
الــخــلــيــجــي الــــثــــري، الــــــذي يــعــزز 
الــمــواطــنــة الــخــلــيــجــيــة والــهــويــة 
اإلسامية، ويحفز الطاب على 

إبراز مواهبهم وقدراتهم.
ــل  ــيــ ــوكــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، أكـــــــــد الــ
ــد لــلــتــنــمــيــة الـــتـــربـــويـــة  ــاعـ ــمـــسـ الـ
واألنـــشـــطـــة بــالــتــكــلــيــف د. غــانــم 

السليماني، أن التكامل والتعاون 
بين دول الخليج فــي المجاالت 
التعليمية واألنشطة خير دليل 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الــتــعــلــيــم كــعــنــصــر 
ــان  ــ ــسـ ــ ــاء اإلنـ ــنــ ــبــ ــم لــ ــهــ ــوي مــ ــ ــيـ ــ حـ
الخليجي مــع انــدمــاج األنشطة 
الـــتـــربـــويـــة فـــي مــســيــرة الــتــعــلــيــم 
الــتــي تكمن فــي إظــهــار المواهب 
الطابية واإلبداعات الفنية، التي 
تشمل المسرح المدرسي ورسوم 
األطفال والتصوير والموسيقى 
 إلى 

ً
والفنون التشكيلية، مشيرا

أن »التعليم واألنشطة جناحان 
لــمــســيــرة الــنــهــضــة والـــتـــقـــدم في 

خليجنا العربي«.
مــن جــهــتــه، قـــال مــديــر المركز 

العربي للبحوث التربوية لدول 
الخليج فــي الكويت د. سليمان 
الــعــســكــري، إن مــهــرجــان الفنون 
الخليجي فعالية مهمة ونشاط 
: »الــثــقــافــة تنمي 

ً
مــفــرح، مــضــيــفــا

الـــتـــكـــويـــن األســــاســــي لـــإنـــســـان، 
الــــذي يــبــدأ مــن مــرحــلــة الطفولة 
فـــي الـــمـــراحـــل الـــدراســـيـــة األولــــى 

للمدرسة«.

مجلس الوزراء يرفض اعتراض 
المعجل على توسعة مسجد باألندلس

• محمد جاسم
رفض مجلس الوزراء اعتراض وزير الدولة 
لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل على قرار 
الــمــجــلــس الــبــلــدي بــالــمــوافــقــة عــلــى الــشــكــوى 
الــمــقــدمــة مـــن أهـــالـــي مــنــطــقــة األنـــدلـــس قطعة 
5، بــشــأن عــدم الــمــوافــقــة على توسعة مسجد 

عبدالله الهاجري.
وقــــال األمـــيـــن الـــعـــام لــمــجــلــس الـــــــوزراء، في 
كتاب موجه لوزير البلدية، إن المجلس اطلع 
في اجتماعه المنعقد في 23 يناير الماضي 
عــلــى الــتــوصــيــة الــــــواردة بــمــحــضــر االجــتــمــاع 
رقم 2023/1 للجنة الخدمات العامة بمجلس 
الوزراء، والمتضمن اعتراض وزير البلدية على 
قرار المجلس البلدي، المتعلق بالموافقة على 

شكوى أهالي منطقة األندلس بشأن توسعة 
المسجد المذكور، مؤكدا أن »مجلس الــوزراء 
أصدر قرارا بعدم الموافقة على اعتراض الوزير، 
وعــلــيــه يــرجــى التفضل بــاالطــاع واتــخــاذ ما 

ترونه من إجراءات في هذا الشأن«.
بدوره، أحال المعجل خطاب مجلس الوزراء 
إلـــى الــمــجــلــس الــبــلــدي، حــيــث ذكـــر فـــي كتابه 
لرئيس المجلس عبدالله المحري: »نرفع األمر 
لاطاع واتخاذ الازم نحو تنفيذ قرار مجلس 
الــــــوزراء بــشــأن عـــدم الــمــوافــقــة عــلــى اعــتــراض 
الــــوزيــــر«، الفـــتـــا إلــــى »تــطــبــيــق الـــمـــادة 25 من 
القانون 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، 
والذي أفاد باعتبار قرار مجلس الوزراء نافذا، 
على أن يلتزم المجلس البلدي بإنفاذه خال 15 

يوما من تاريخ وصول اإلخطار إليه.«

»لجنة االحتفاالت«: رزنامة زاخرة»لجنة االحتفاالت«: رزنامة زاخرة
في األعياد الوطنيةفي األعياد الوطنية

ذكـــرت اللجنة الــدائــمــة لاحتفال 
بــاألعــيــاد والــمــنــاســبــات الوطنية أن 
رزنامة احتفاالت الباد بذكرى العيد 
ـــ62 وعــيــد الــتــحــريــر الــــ32  الــوطــنــي الــ
فــبــرايــر الـــجـــاري ســتــشــهــد فــعــالــيــات 
زاخــــــــرة ومـــتـــنـــوعـــة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها 

والقطاع الخاص.
وقـــالـــت الــلــجــنــة، فـــي بـــيـــان تلقته 
»كـــونـــا«، أمــــس، ســيــكــون فـــي طليعة 
ــعــــاب  هــــــــذه األنـــــشـــــطـــــة عــــــــرض لــــألــ
الــنــاريــة، ويمكن للجمهور متابعته 
فــي الــمــســاحــة الــكــائــنــة بــيــن موقعي 
ــراج الكويت  الــجــزيــرة الــخــضــراء وأبــ
على شارع الخليج العربي، مضيفة 
أن عرض األلعاب النارية سيصاحبه 
ــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة،  عــــــدد مـ
ــيــــات  ــنــ ــقــ ــتــ بــــــاســــــتــــــخــــــدام أحــــــــــــدث الــ
التكنولوجية، ومنها عروض الليزر 
والـــصـــوت والـــضـــوء عــبــر الــشــاشــات 
الـــمـــائـــيـــة الـــتـــي ســـتـــزيـــن بـــهـــا أبـــــراج 

الكويت.

وأفادت بأن االحتفاالت ستتضمن 
كذلك عرضا جويا وآخــر للطائرات 
ــة إلـــى  ــافــ الـــمـــســـيـــرة )الـــــــدرونـــــــز(، إضــ
عروض للمعدات العسكرية واآلليات 
ــر، عــــاوة عــلــى عـــروض  ــ وإلدارة األثـ
لــلــفــرق الــمــوســيــقــيــة الــتــابــعــة لــــوزارة 
الداخلية والجيش الكويتي والحرس 
ــفــــاالت  ــتــ الــــوطــــنــــي، مـــبـــيـــنـــة أن االحــ
تتضمن أيضا إقامة معرض لإطفاء 
ــزوارق البحرية، إضافة  وعـــروض الــ
إلـــى تــقــديــم فـــرق كويتية وخليجية 
للفنون الشعبية عروضها الفلكلورية 

األصيلة على مدار أيام االحتفاالت.
ــــه ســيــتــم تــقــديــم  ــــى أنـ وأشــــــــارت إلـ
ــة يــــوم  ــ ــريـ ــ ــــي قـ ــة لــــأهــــالــــي فــ ــطــ أنــــشــ
البحار التراثية وفي موسم الجزيرة 
الــخــضــراء وفـــي مــركــز جــابــر األحــمــد 
الثقافي ومشروع ونترالند وغيرها، 
ويــــمــــكــــن االطـــــــــــاع عــــلــــى تـــفـــاصـــيـــل 
الفعاليات واألنشطة والبرامج كافة 
من خال رزنامة االحتفاالت الوطنية 

على موقع وزارة اإلعام.

»األساسية« تفتح مكتب »التربية« بالجهراء
تقي لـ ةديرجلا●: طلبنا من قسم المناهج فتح مقررات الخريجين في تيماء

• أحمد الشمري
ــدة الــــمــــســــاعــــدة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــت الـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
للشؤون الطابية فــي كلية التربية 
األســاســيــة– فـــرع الــجــهــراء، د. حنان 
تقي، افتتاح مكتب التربية العملية 
في فرع الجهراء لعدة أغراض، أبرزها 
خـــدمـــة الــطــلــبــة مـــن ســـكـــان الــجــهــراء 
فــي الــتــنــقــل مــن الــمــدرســة إلـــى مبنى 
الكلية الرئيسي في منطقة العارضية 
ــة الـــــمـــــدرب الـــمـــشـــرف عــلــى  لـــمـــراجـــعـ

تدريبهم الميداني.
جــــاء ذلــــك خــــال تــنــظــيــم »الــتــربــيــة 
ــــي هـــيـــئـــة الــتــطــبــيــقــي  ــــة« فـ ــيـ ــ ــــاسـ األسـ
احتفالية إعان افتتاح مكتب التربية 
الــعــمــلــيــة- فـــرع الــجــهــراء، واالحــتــفــال 
 فــي مبنى 

ً
بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة أخــيــرا

الكلية- فرع الجهراء، برعاية المدير 
الـــــعـــــام لـــلـــهـــيـــئـــة د. حـــســـن الـــفـــجـــام، 
بحضور عميد الكلية د. فريح العنزي، 
ومساعد العميد للشؤون األكاديمية 
د. عبدالله الغصاب، ومدير الشؤون 
القانونية في »الهيئة« د. فهد الجمعة.

وأعــلــنــت تــقــي لـــ »الـــجـــريـــدة«، طلب 
إدارة الكلية مــن قسم المناهج فتح 
ــع الـــتـــربـــيـــة  ــ مـــــقـــــررات الـــخـــريـــجـــيـــن مـ
ــراء بــمــوقــع  ــهـ الــعــمــلــيــة فـــي فــــرع الـــجـ
الكلية فــي منطقة تــيــمــاء، للتسهيل 
على الطلبة، وتوفير وقتهم، والتقليل 

من الزحام.
وأفـــــــــادت بـــــأن تــنــظــيــم احــتــفــالــيــة 

ــاء  االفـــــتـــــتـــــاح جـــــــاء لـــتـــعـــريـــف أعــــضــ
هيئة الــتــدريــس والــتــدريــب والطلبة 
بــالــخــدمــات الــتــي تقدمها الكلية في 

الجهراء. 
من جانبه، قال نائب رئيس مكتب 
التربية العملية في فــرع الجهراء د. 
فهيد الهيلم، إن المكتب حريص على 

تحقيق آمال الطلبة وطموحاتهم.

العنزي وتقي خال افتتاح المكتب

»تدريب التطبيقي« لصرف 
بدل الشاشة لألساتذة

• أحمد الشمري
استنكر رئيس رابطة أعضاء 
ــي الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة  الــــتــــدريــــب فــ
للتعليم التطبيقي والتدريب د. 
محمد البريوج، عدم صرف بدل 
شاشة ألعضاء هيئة التدريب 
ــــوة  ــــدريـــــس بـــالـــهـــيـــئـــة، أسـ ــتـ ــ والـ
بالمعلمين بوزارة التربية أثناء 

جائحة كورونا.
وناشد البريوج، في تصريح 
صــحــافــي، أمـــس، ديـــوان الخدمة 
ــاء  ــدل الــــشــــاشــــة ألعـــضـ ــ ــرف بــ ــ صــ
هيئة التدريب والتدريس لفترة 
الجائحة، ألن األعباء التي ُكلف 
بها األساتذة والمدربون مشابهة 
للمعلمين في »التربية«، بل كان 
ألعضاء هيئة التدريب ورش يتم 
شرحها بشكل عملي في برنامج 
ل أعــبــاء إضافية  »تــيــمــز«، مــا شكَّ
غير التدريس، وكان هناك جهد 

مضاعف عليهم.
وتــمــنــی مـــن ديـــــوان الــخــدمــة 
إنصاف أعضاء هيئة التدريب 

والـــتـــدريـــس مـــن هــــذا الــجــانــب، 
وأن يـــكـــون هـــنـــاك مـــبـــدأ لــلــعــدل 

والمساواة للجميع.
وأضاف: »سوف تتم مخاطبة 
ــتـــاب  ــع كـ ــ ــرفـ ــ ــة، لـ ــئــ ــيــ ــهــ إدارة الــ
ــوان الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة،  ــ ــى ديــ إلــ
لصرف بدل الشاشة لأساتذة 
والــمــدربــيــن، أســـوة بالمعلمين 

بوزارة التربية«.

محمد البريوج

آسيوية تقتل طفليها وتنتحر في الفحيحيل
• محمد الشرهان

شـــهـــدت مــنــطــقــة الفحيحيل 
ظهر أمس جريمة قتل وانتحار 
بــشــعــة، أقـــدمـــت خــالــهــا وافــــدة 
آســيــويــة، تــبــلــغ 38 عــامــا، على 
قتل طفليها )ولد وبنت 13 و10 
أعوام(، قبل أن تلقي بنفسها من 
الدور الرابع في إحدى البنايات 

بمنطقة الفحيحيل السكنية.
وفي التفاصيل، التي رواها 
»الـــجـــريـــدة«، أن  مــصــدر أمــنــي لــــ
غــرفــة عمليات وزارة الداخلية 
تلقت بــاغــا مــن حـــارس إحــدى 
البنايات في منطقة الفحيحيل 

الــســكــنــيــة، أفــــاد خــالــه بــوجــود 
حــالــة انــتــحــار لــســيــدة آســيــويــة 
تقطن فــي الــعــمــارة الــتــي يعمل 
حارسا لها، مشيرا إلى أنه فور 
تــلــقــي الــبــاغ انــتــقــل رجــــال أمــن 
مــحــافــظــة األحـــمـــدي إلـــى مــوقــع 
الباغ، يرافقهم رجال المباحث 
واألدلــــــــة الـــجـــنـــائـــيـــة والــطــبــيــب 

الشرعي ووكيل النائب العام.
وأضـــاف المصدر أنــه بينما 
كـــــــان رجــــــــال األمــــــــن يـــعـــايـــنـــون 
موقع االنتحار وجثة اآلسيوية 
ــدوا إلـــــى شـــقـــتـــهـــا، بــرفــقــة  ــعــ صــ
ــة، لــلــمــعــايــنــة  ــايــ ــنــ ــبــ حــــــــارس الــ
ومــعــرفــة كــيــفــيــة ســقــوطــهــا من 

شرفة الشقة، فوجئوا بوجود 
جــثــتــيــن لــطــفــلــيــن داخــــل إحـــدى 
ــوم، وبـــــــدت عــلــيــهــمــا  ــ ــنـ ــ غـــــرف الـ
آثــــار الــخــنــق بــواســطــة مــابــس 
خاصة بــاألم المنتحرة، مبينا 
ــيـــة للطبيب  أن الــمــعــايــنــة األولـ
الــــشــــرعــــي لـــلـــجـــثـــتـــيـــن أظــــهــــرت 
أنهما لقيا حتفهما خنقا أثناء 

نومهما.
ــن  ــ وأوضـــــــــــح أن رجـــــــــال األمــ
ــرة  ــتـــحـ ــنـ ــمـ ــوا زوج الـ ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ اســ
ووالــــــــد طــفــلــيــهــا الــمــتــوفــيــيــن، 
والــذي كــان في مقر عمله أثناء 
ــار،  ــتــــحــ وقـــــــوع الـــجـــريـــمـــة واالنــ
وأصيب بحالة انهيار عصبي 

شــديــد عــنــدمــا أبــلــغ بــالــحــادث، 
ولـــم يــســتــطــع اإلجـــابـــة عــلــى أي 
اســـتـــفـــســـار مـــــن رجــــــــال األمــــــن، 
الفتا إلى أن وكيل النائب العام 
أمــر بتسجيل قضية قتل عمد 
وانتحار، وكلف رجال المباحث 
إجـــــراء الــتــحــريــات الـــازمـــة عن 
القضية، ورجال األدلة الجنائية 
رفع الجثث وإحالتها إلى إدارة 

الطب الشرعي.

موظف في »السالمي« تالعب بالحاسب اآللي
رفع منع السفر عن اسمه عدة مرات لمغادرة البالد

• محمد الشرهان
تمكن رجــال إدارة التزييف والــتــزويــر بمباحث اإلدارة العامة 
للمباحث الجنائية مــن ضــبــط مــوظــف يعمل فــي اإلدارة العامة 
للمنافذ بمنفذ الــســالــمــي الـــحـــدودي، بتهمة الــتــاعــب فــي نظام 
الــحــاســب اآللـــي الــخــاص بالمنفذ وإنــشــاء قــاعــدة بــيــانــات بنظام 
وزارة الداخلية اإللكتروني واستخدامها لتجاوز أمر منع السفر 

المفروض عليه.
 
ً
»الجريدة«، ان مواطنا وفي التفاصيل، التي رواها مصدر امني لـ

تــقــدم بــبــاغ الـــى الــنــيــابــة الــعــامــة مــدعــيــا وجـــود تــاعــب فــي منفذ 
السالمي، حيث اكتشف بمحض المصادفة أن أحد األشخاص الذي 
يدين له بمبالغ مالية، ومسجل على اسمه قيد قضائي يمنعه من 

السفر بسبب المديونية المسجلة عليه، غادر الباد عدة مرات رغم 
وجود منع سفر مسجل ضده في الحاسب اآللي.

وأضاف المصدر ان النيابة العامة سجلت بناء على هذا الباغ 
قضية، وكلفت »المباحث الجنائية« بالبحث والتحري حول الواقعة، 
الفتا إلى أن رجال المباحث من خال التحريات توصلوا إلى أن 
المشكو بحقه يعمل في اإلدارة العامة للمنافذ وتحديدا في منفذ 

السالمي.
وأشار إلى أن رجال المباحث توصلوا إلى أن المتهم أنشأ قاعدة 
بيانات خاصة به على قاعدة البيانات الرئيسية للداخلية تمكن من 
خالها من تجاوز أوامر منع السفر الصادرة بحقه، وتم توثيق هذه 
المعلومة بالتعاون مع مهندسي اإلدارة العامة لنظم المعلومات 

بوزارة الداخلية، حيث تمت إحالته إلى النيابة العامة.

»الجمارك«: ضبط 20 ألف نكهة 
سجائر إلكترونية بالنويصيب

تمكن مفتشو اإلدارة الــعــامــة للجمارك، 
إدارة جــمــارك منفذ النويصيب الــحــدودي، 
مـــن ضــبــط مــركــبــة خــاصــة بــقــيــادة مــســافــر، 
عثر بحوزته على كمية كبيرة مــن نكهات 
السجائر اإللكترونية أثناء مغادرته الباد 

مساء أمس األول.
وقـــــــال عـــضـــو لـــجـــنـــة اإلعــــــــام الــجــمــركــي 
بــاإلدارة العامة للجمارك مشعل الظفيري، 
في تصريح صحافي، أمس، إن مسافرا قدم 
بــمــركــبــتــه الــخــاصــة إلـــى مــنــفــذ الــنــويــصــيــب 
ــى  ــه لــــلــــمــــغــــادرة إلــ ــقــ ــريــ ــي طــ ــ الـــــــحـــــــدودي فــ
الــســعــوديــة، وبـــدت عليه عــامــات االرتــبــاك 
عند وصوله إلى نقطة التفتيش الجمركي، 

مــمــا دفــــع بـــرجـــال الـــجـــمـــارك إلــــى االشــتــبــاه 
في المركبة. وأشــار الظفيري إلى أن رجال 
الجمارك أخضعوا المركبة لعملية تفتيش 
دقــيــقــة، عــثــروا خــالــهــا عــلــى 20 ألــفــا و699 
نكهة تستخدم للسجائر اإللكترونية، وكل 

نكهة تزن 60 مللي.
وأوضح أن الكمية المضبوطة تعد أكبر 
كمية تضبط من قبل رجال الجمارك لنكهات 
ــبـــاد، الفــتــا إلــى  ســجــائــر إلــكــتــرونــيــة فـــي الـ
أن مفتشي الجمارك فــي منفذ النويصيب 
الــــحــــدودي أعـــــدوا مــحــضــر ضــبــط وحــــرزوا 
الــمــواد المضبوطة وأحــالــوهــا إلـــى جهات 

االختصاص.

توقيف وافد يصنع األدوية ويمارس الطب بالعاصمة
• محمد الشرهان

تمّكن رجال مباحث اإلدارة العامة لمباحث 
اإلقــامــة مــن ضبط وافــد عربي يــمــارس مهنة 
الطب والصيدلة وتصنيع األدويــة في موقع 
مخالف بمحافظة العاصمة، وعثر بحوزته 
عــلــى كــمــيــات كــبــيــرة مـــن األدويــــــة المصنعة 
ــــى مــــواد  ــة إلـ ــافـ ــعــــدات الــتــصــنــيــع، بـــاإلضـ ومــ
تستخدم في تصنيع أدوية يحظر استخدامها.
وفــي التفاصيل التي رواهـــا مصدر أمني 
»الجريدة« ان رجــال مباحث اإلدارة العامة  لـ
لمباحث اإلقــامــة توصلوا لمعلومات سرية 
تفيد بــوجــود مــوقــع فــي محافظة العاصمة 
يستخدم لتصنيع أدوية محظور تداولها من 
قبل وزارة الصحة، وأن من يشرف على الموقع 
وافــد عربي يمتهن مهنة الطب والصيدلية 
بدون ترخيص، مشيرا إلى أن رجال المباحث 

تأكدوا من صحة المعلومة، وحددوا الموقع 
الــذي يستخدمه المتهم لمزاولة مهنة الطب 

والصيدلة في تصنيع األدوية.
وأضاف المصدر أن رجال المباحث شكلوا 
فريقا مشتركا بالتعاون مــع مفتشي إدارة 
تفتيش األدوية بوزارة الصحة، ومفتشي وزارة 
التجارة، واستصدروا إذنا من النيابة العامة، 
وداهموا الموقع وألقوا القبض على المتهم، 
ــة في  الفتا إلــى أن المتهم كــان يصنع األدويـ
 من االشتراطات الصحية، 

ً
موقع خال تماما

باإلضافة إلى استخدامه مواد تصنيع بدائية.
وذكر أن رجال المباحث ألقوا القبض على 
المتهم وبحوزته الــمــواد الطبية المصنعة، 
مشيرا إلى أن مفتشي وزارة الصحة حرزوا 
تــلــك الـــمـــواد وأعــــــدوا مــحــاضــر ضــبــط فيها، 
بينما تــولــى مفتشو وزارة الــتــجــارة عملية 

المتهم وأمامه المضبوطاتإغاق الموقع.
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مـــن األمــــــور الـــتـــي اتــفــقــت عــلــيــهــا بعض 
الــقــوى الــســيــاســيــة فــي اجــتــمــاعــاتــهــا حــول 
ات في  الفساد قبل شهور إلغاء االستثناء
كل القوانين المعمول بها في الدولة، والتي 
تسببت في كثير من التفاوت في المعاملة 
بين المواطنين، فبعض المواطنين يحصل 
باالستثناء على ما ال يحصل عليه غيره 
من المواطنين المتساوين معه في المركز 
القانوني، وهــذا الــوضــع المشين أدى إلى 
كثير من االستياء والتبرم واالمتعاض عند 
المواطنين الذين يــرون أن غيرهم استفاد 

باالستثناء في حين حرموا هم منه. 
ــذه االســـتـــثـــنـــاءات مــخــالــفــة لــأصــل  ــ وهــ
 ،

ً
 ومجردا

ً
العام، وهو أن يكون القانون عاما

 
ً
 عــلــى الــجــمــيــع ومــجــردا

ً
أي أن يــكــون عــامــا

 ما 
ً
مـــن أي انــحــيــاز أو هــــوى، ولــكــن كــثــيــرا

ات لتحقيق مكاسب  استخدمت االستثناء
غير مستحقة، مثل الحصول على الجنسية، 
والنقل بين الوزارات للحصول على رواتب 
 الــمــعــاشــات 

ً
ــرا ــ ــيـ ــ أفـــضـــل والـــتـــرقـــيـــات، وأخـ

التقاعدية. 
لذلك قامت مجموعة من القوى السياسية 
بــإعــداد اقــتــراحــات بقوانين تقضي بإلغاء 
ــذه االســتــثــنــاءات مـــن الــقــوانــيــن، وقــامــت  هـ
بتسليمها إلى جميع النواب في المجلس 

الماضي الــذيــن عــاد أغلبهم إلــى المجلس 
الــحــالــي، ولــكــن لــأســف لــم يــعــط األعــضــاء 
هذه القضية اإلصالحية الخطيرة األولوية 
المطلوبة، فانصرفوا عنها إلى غيرها من 
القوانين التي ليست ذات أولوية، والقوانين 
السيئة الــضــارة، كما أن بعضهم استخدم 
االســـتـــثـــنـــاء لــخــدمــة ومــصــلــحــة مــفــاتــيــحــه 
ــذار الــتــي قــيــلــت إن  ــ االنــتــخــابــيــة، ومـــن األعــ
استخدام االستثناء الوارد في المادة )80( 
مـــن قـــانـــون الــتــأمــيــنــات يــخــدم الـــنـــواب في 
حـــال تـــم حـــل الــمــجــلــس، وهـــذ خــطــأ، إذ إن 
النواب مواطنون متساوون مع غيرهم في 
الحقوق والواجبات ويستطيعون العمل في 
الحكومة أو في القطاع الخاص إذا تم حل 
المجلس، بــاإلضــافــة إلــى تمتعهم بقانون 
تقاعد النواب، كما أن المادة )80( لم توضع 

لمصلحة النواب في األصل. 
ومـــن الــمــؤســف أن يستغل الـــــوزراء هــذا 
االســتــثــنــاء لــصــرف مــعــاشــات استثنائية 
فلكية ألنــفــســهــم بمبلغ ســتــة آالف ديــنــار، 
فيتم الجمع بين التقاعد االستثنائي مع 
راتب الوزير أثناء الخدمة، ويستمر صرف 
الــمــعــاش االســتــثــنــائــي بــعــد الــخــدمــة حتى 
الوفاة في مخالفة صارخة لقانون تعارض 

المصالح.

وإذا كان استخدام هذه المادة لتسوية 
بعض المعاشات بمبالغ معينة في السابق، 
فال يوجد أي مبرر الستمرار استخدامها 
ــوم، حـــيـــث أصــبــحــت  ــ ــيـ ــ وبـــــأرقـــــام فــلــكــيــة الـ
 
ً
حديث الناس في كل مكان، وبــات معلوما
أن هــذه المعاشات االعــتــبــاريــة، باإلضافة 
إلــى التقاعد المبكر، من أهــم أسباب عجز 
التأمينات، والتي تلتزم الحكومة بسدادها 
من الميزانية حسب القانون، كما ظهر لكل 
متابع أن االستثناءات هي من أهم أسباب 
 مــا تم 

ً
التبرم واالســتــيــاء الشعبي، وكــثــيــرا

استخدامها في التحريض على المجلس 
.
ً
والحكومة والحكم أيضا

لذلك يجب، وعلى الفور وتحقيقا للعدالة 
 لــكــل خـــالف، إلــغــاء جميع قـــرارات 

ً
وحــســمــا

ات الــتــي صــــدرت مــن الحكومة  االســتــثــنــاء
وتــســويــة آثــــارهــــا، وفــتــح صــفــحــة جــديــدة، 

والله الموفق.
 

آخر الكالم:
ــاء عـــلـــيـــهـــا الـــمـــعـــاشـــات  ــ ــنـ ــ  الــــــرواتــــــب وبـ
التقاعدية يجب أن تكون متناسبة مع فترة 

الخدمة وطول الدوام والتخصص النادر.

رياح وأوتاد: االستثناءات بين القوى السياسية وأعضاء الحكومة والمجلس

أحمد باقر

»بــي بــي ســي« كــان يــوم الجمعة 27  آخــر يــوم لــي لسماع إذاعـــة الـــ
يناير 2023 عندما أقفلت اإلذاعة بثها باللغة العربية، وأنهت رحلتها 
 وهي »هنا لندن، 

ً
بالعبارة نفسها التي انطلقت منها قبل 85 عاما

هيئة اإلذاعة البريطانية«.
 أنا من جيل رافــق هذه اإلذاعــة منذ أن وعيت على ما يجري من 
حولي، ونحن في عز حــرب 1967 أدركــت في حينه أننا نعيش في 
ظل دعاية مضللة تطمس الحقائق، وباألخص إذاعة »صوت العرب« 
والــمــذيــع األكــثــر شــهــرة مــن جــمــال عــبــدالــنــاصــر، وهـــو أحــمــد سعيد 

وصاحب الشعارات الرنانة من »مراكش للبحرين«.
»بي بي سي« استدرت نحو   المهم بعد يوم من اإلقفال إلذاعة الـ
إذاعة »مونتي كارلو« وإن كنت إلى سنوات مضت أتناوب على سماع 

هاتين المحطتين.
 قــد يــكــون الــنــقــاش حــول الــعــنــوان الــعــريــض، هــل يمكن أن تكون 
»اإلذاعة« حيادية؟ وفي ظل هذا الطوفان من وسائل التواصل واإلعالم 

واالتصاالت والسماوات المفتوحة.
 بمناسبة اليوم العالمي لإلذاعة والذي صادف 13 فبراير الجاري 
خصصت »مونتي كارلو« برامجها لالحتفاء بالحدث، واستضافت 
 من األساتذة األكاديميين والخبراء في اإلعالم والقائمين على 

ً
عددا

اإلذاعــات، استمتعت بالحوارات التي دارت على تلك الموجة والتي 
قمت بتثبيتها على راديو السيارة.

النقاش كان يدور حول المحتوى الذي تقدمه اإلذاعة اليوم، وإلى 
 وبــرامــج غير 

ً
أي مــدى تحترم عقول المستمعين بتقديمها أخــبــارا

»بي بي سي«  موجهة، وال تخدم البلد الذي تبث منه. الواقع أنه ال الـ
وال »مونتي كــارلــو« وال غيرها مــن اإلذاعــــات المعروفة، تصدر عن 
جمعيات خيرية، فمن يصرف عليها المال ويدفع رواتب العاملين 
فيها دول لها مصالح وأهــداف من ورائها تسعى إلى تحقيقها أو 
تمريرها، وبالتالي تقوم بعملية »غسل دماغ« لمستمعيها، هكذا هو 
األصل، لكن المسائل نسبية، أي بمعنى كيف توصل هذا المحتوى 
بذكاء، وال تستخف بعقول الناس وتّدعي امتالك المعرفة لوحدها 
 مع ثورة اإلنترنت 

ً
في الوقت الذي يستطيع فيه أي مستمع، خصوصا

واالتصال أن يقف على حقيقة ما حصل وبسهولة من أطراف وإذاعات 
ومنصات أخرى.

 النظر إلى إذاعة »هنا برلين حي العرب« وسماع صوت يونس بحري 
أيام هتلر وأستاذه في البروباغندا وزير اإلعالم األلماني غوبلز، أو إلى 
إذاعة »صوت العرب« عبر أحمد سعيد من القاهرة في الخمسينيات، أو 
سعيد الصحاف وزير إعالم صدام حسين، كل هذه األسماء يكون الحكم 

عليها وفق واقع النظام السياسي الذي يقف وراءها.
 في األنظمة الدكتاتورية واالستبدادية ليس هناك حل ومنطقة 
وسط، بل نظرة شمولية ال تميز بين الخرافات والحقائق، وعندها أن 
العالم يدار من منظور واحد ووجهة نظر واحدة ال تقبل القسمة وال 

تقبل الرأي اآلخر.
 ثمة من يعتقد أن الحيادية في اإلذاعة وبالتالي اإلعالم ممكنة في ظل 
أنظمة ديموقراطية سليمة ألن هذا النوع من األنظمة لديه وسائل مراقبة 
وحماية وحريات تمنع التغول والتفرد بالرأي والتوجيه، ولذلك يبقى 
المعيار األساسي هو المساحة من حرية التعبير عن آراء المجتمع ككل.
 على إذاعــــة بعينها فــي القرن 

ً
 الــدعــايــة السياسية لــم تعد حــكــرا

العشرين، فقد سقطت األكاذيب التي يروجون لها بفعل وجود آالف 
المنابر والفضائيات واإلذاعـــــات المتنافسة وبــشــراســة على كسب 

المشاهدة والمستمع.
ــة انتهى عمرها لكنني فوجئت بوجود 800   كنت أظــن أن اإلذاعـ
محطة إذاعية فقط في البلدان النامية كما سجلتها أرقام اليونيسكو، 
وإن عدد المستمعين للراديو تجاوز عدد مشاهدي التلفزيون، وفي بلد 
مثل تونس لديها 21 إذاعة خاصة و10 إذاعات حكومية، بخالف مواقع 

التواصل االجتماعي ووسائل اإلعالم األخرى.
***

ماذا تكتب يا حنا؟
أنقل عن الزميلة وفاء أبو شقرا ما نقلته عن الكاتب السوري حنا 
مينه، يقول: »حين كانت تسألني أمي، ماذا تكتب يا حنا؟ كنت أكذب 
عليها وأقــول: قصة القديس بولس، فترسم الصليب على صدرها 
وتقول: يتمجد اسمه، برافو يا ابني، ال تنسى أن تطلب منه أن يغير 
حالتنا التعيسة، وهكذا كنت وأمي ننشد الشيء نفسه، تغير الحال، 

لكن أمي كانت تطلبه في السماء، وأنا كنت أطلبه في األرض«.

الخبر الذي نشرته الصحف وتفاعلت المواقع اإللكترونية مع عن 
ضبط 20 ألــف طالب غشوا في اختبارات الثانوية لم يكن مفاجأة، 
فالكتاب »باين من عنوانه«، وقبل إلقاء اللوم على الطالب علينا أن 
نسأل المجتمع عن عالقته بالغش؟ وهل هو واقع نعيشه ونمارسه وله 

؟
ً
 مكتسبا

َ
امتداداته ودالالته التي جعلت من الغش حقا

 لم أستنكر هذا الخبر أو ردة الفعل الباهتة التي تالشت 
ً
شخصيا

 لم يحدث بسبب قبول جزء كبير من المجتمع 
ً
مع الوقت، وكأن شيئا

الغش بوسائله الخاصة، واألمثلة كثيرة، ويكفي فتح ملفات التعيينات 
والعقود والبضائع المقلدة وتخليص المعامالت بالواسطة والرشوة 
والــــشــــوارع الــرديــئــة لــلــتــعــرف عــلــى أي حـــال وصـــل إلــيــهــا مجتمعنا 

اإلصالحي. 
 مع فارق التشبيه، 

ً
يا ترى لو أن هذا الخبر حصل في اليابان مثال

فكيف ستكون ردة فعل رئيس الوزراء؟ وما موقف وزير التربية؟
 للشعب، ووزير التربية 

ً
اإلجابة بسيطة: يخرج رئيس الوزراء معتذرا

يستقيل من منصبة مع كل القيادات كجزء بسيط من تحمل المسؤولية 
األخالقية قبل المسؤولية السياسية، وترى الحكومة ومجلس النواب 

يعمالن كخلية نحل إلنقاذ التعليم.
طبًعا وقــوع مثل هــذه الفضيحة في اليابان فرضية لم يسجلها 
القاموس الياباني الذي يقوم على تعظيم األخالق وتقديس قيم العمل، 
وليس من طبعه الكذب والتدليس والنفاق، وال عنده شهادات وهمية وال 

تحايل وواسطة، وفوق هذا وذاك قانون يسري على الجميع.
نرجع لهذه الفضيحة المدوية وأسباب شيوعها بين جموع الطلبة، 
وآثارها على المجتمع، والتصريحات التي يطلقها بعض الطلبة بعدم 
السماح لهم بالغش، وأن لجان المراقبة فيها محاباة »على ناس وناس«، 
عندها سنحصل على نتيجة واحدة وهي أن التعليم ال يعاني من الفاقد 
التعليمي الذي يصل إلى خمس سنوات فقط، بل إلى فقدان األخالق 

وهدم مبادئ التعليم.
من يتحمل المسؤولية؟

هناك بعض النقاط المهمة المرتبطة بهذا السلوك، ودور المجتمع 
واألسرة ووزارة التربية تجاه هذه الثقافة السيئة التي جعلت الغش 

وسيلة للتفوق على حساب المجتهدين من الطلبة المجدين ومنها:
أواًل: بعض األسر تبارك ألبنائها هذا الفعل من خالل توفير المبالغ 
الالزمة لشبكات تهريب االمتحانات ومصوري البراشيم والسماعات 

والدروس الخصوصية.
ة المناهج الدراسية والمعلمين مع استثناء  : ضعف كفاء

ً
ثانيا

المميزين منهم، وكالهما أشبعا دراسة دون أن تقوم وزارة التربية بأي 
إجراء يتناسب مع هذا الوضع المتردي.

: تراخي إدارات الــمــدارس الحكومية في متابعة التحصيل 
ً
ثالثا

الدراسي للطلبة وغياب دور التوجيه الفني في تقييم كفاءة المعلمين.
: تساهل بعض المدارس الخاصة مع الطلبة حتى أن بعضها 

ً
رابعا

يقدم التفوق والنجاح هدية لمن يدفع أكثر.
: تفشي ظاهرة الشهادات الوهمية، وهذا األمر ينسحب على 

ً
خامسا

خريجي الكليات المحلية الحكومية والخاصة، فالواسطة بالدرجات 
سيدة الموقف.

وكنتيجة لما سبق سيعاني التعليم ولــن تتحقق اإلصــالحــات 
التعليمية إال من خالل ثورة تثقيفية ترسخ القيم األخالقية، ومعالجة 
حقيقية لمرتكزات منظومة التعليم )طالب ومعلم ومنهج وبيئة مدرسية 

 محاسبة جادة للقيادات التعليمية، ودمتم سالمين.
ً
وأسرة( وأخيرا

اإلساءة إلى المقدسات اإلسالمية... التكرار والمواجهة!

bilalsandid@hotmail.comد. بالل عقل الصنديد

لم يستطع االنتهازيون أن يفوتوا الفرصة رغم أنها ال تحمل 
تعريف الكلمة في معجم المعاجم والذي ينص على »وقت توظيف 
مناسب للقيام بعمل مــا« ويــقــال انتهز الفرصة أو إنــهــا لفرصة 
سعيدة، أو اغتنم الفرصة أو... أو...، ولكن أي من هذه التعاريف 
يمكن أن يرتبط بزلزال هز األرض وأسقط الحجر فأنهى حيوات 
آالف من البشر؟ كيف يكون الــزلــزال أو يتحول إلــى فرصة؟ ربما 
هي كذلك في تعريفها االنتهازي البحت، أي عندما يقال »اغتنمها 

فرصة« أو إنها فرصة من ربنا!!
هكذا حولوا الفجيعة أو الموت الجماعي إلى فرصة جديدة في 
سلسلة طويلة من األحداث التي سيست أو التي داس فيها رجال 
السياسة ونساؤها وكثيرون من الذين ال يحملون هذه الصفة، 
ا مــن أولــئــك المسميين عاملين في  لكنهم فــي طبعهم أكثر ســوء

السياسة.
 كثير من االنتهازية هي والال مباالة بوجع الناس أي البشر 
 في أوطاننا حيث ال 

ً
أينما كانوا، أليسوا جميعا بشر، خصوصا

حول لهم وال قوة في اختيار مكان إقامتهم أو المكان الذي يرحلون 
لــه أو يجبرون على الرحيل لــه أو حتى الغرفة أو الخيمة التي 

 أو منزاًل؟!
ً
تتحول في لحظة إلى ما يسمى سكنا

فــي الــبــدء كــثــرت صــور الــدمــار والــجــثــث، ومــع الــوقــت استيقظ 
االنتهازيون من سبات اللحظة الغتنامها، أليست هي فرصة، حيث 
تحول الخطاب من ذاك الرحيم المتعاطف الساعي إلى الدعم بأي 
شكل إلى تقسيم المقسم من جديد، وتفتيت المفتت أو التذكير به 
حتى ال ينسى المواطن العادي الموجوع أنه على ضفة من النهر، 

وليس هناك على الضفة األخرى حيث يقطن »األشرار«؟!! 
صاروا يشيطنون اللحظة ال اآلخر فقط، ويشيطنون الموت 
ويقسمونه، فهذا ال يستحق الموت، وذاك من البلد نفسه، وربما 
من البلدة الصغيرة نفسها التي نزح منها أو أجبر، هو يستحق 
أو ليمت ألنه يقيم في المكان الخطأ، نعم هكذا كان يقال دوما 
ويكثر السؤال لمن يحاول أن ينقذ حياة بريئة: »لماذا تريدون 
نقلهم إلى حيث األشــرار في حين هم اآلن هنا بين الخيرين؟«، 
وحين يكون الرد »هل األفضل أن يكونوا أحياء في المكان الغلط 
أم موتى في المكان الــصــح؟«، يسقط الــســؤال في حفر أنفسهم 
المخرمة بــســواد كراهيتهم المصطنعة ألن اإلنــســان ال يخلق 
وهو يحمل صفة الكراهية أو القدرة عليها مثل لون عينيه أو 

شكل وجهه. 
كان الوجع وال يزال أمامنا يالحقنا أينما نحن حتى في ساعات 
النوم المتقطعة ونحن أو هم منغمسون ومنهمكون في تقسيمه 
إلى وجع يستحق الرحمة، وآخر ال يستحق سوى مزيد من الموت، 
وكأنهم يقولون دعوهم يموتون، ألم يبقوا هناك أو يرحلوا إلى 
هناك؟ في حين حياة اآلخرين الذين التصقوا بنا أغرقوا ساحات 
ات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي بــرســائــل الــكــراهــيــة والتكفير  وفـــضـــاء
والخيانة، حتى في الموت يقسمون إلى موالين ومعارضين أو 
خونة ووطنيين رغم أن ملك الموت ال يفرق بين أحد، كلنا أمامه 
سواسية في الموت ونهاياتنا شبر في أرض تطمر بحفنة من 

التراب.
حــتــى الــتــعــازي بــخــلــوا بــهــا عــلــى اآلخــــر، بــل قــالــوا للبعيدين 
المتعاطفين مع الموتى والجرحى ال ترسلوا لهم قطعة قماش 
تحميهم من برد شتاء ال يرحم وال طحين أو رغيف خبز ربما 
يخفف من كثير جوعهم حتى قبل أن تغضب الطبيعة وتثير 

عليهم األرض وما عليها.
 تقول صديقتي أو صديقاتي في سلسلة من الرسائل على 
مجموعة تجمعنا نحن- نساء من العرب واألكراد واألمازيغيين 
والفرس والعجم وآخرين- تقول: »من أين أتوا بكل هذا السواد 
بل هذه الكراهية؟«، وتصمت في خوف حتى من السؤال ألنه هو 
اآلخر قد يكون لديهم إشارة لتعاطف مع هذا الفريق أو ذاك، فقد 
أصبح الخوف ليس من المتسلطين الكبار ممن يملكون آالت 
 
ً
الموت والدمار بل حتى من الصغار ممن يحملون عقواًل وألسنة

 وآالت حديثة قادرة على نشر كثير من الزيف والكراهية 
ً
وأقالما

في أقل من دقيقه.
ــال مــيــديــا والــجــيــوش   مـــا أســـهـــل الـــمـــوت فـــي زمــــن الـــســـوشـ
اإللكترونية والمستنفعين وتجار الموت الذين التقت دروبهم أو 
اقتربت من عصابات المخدرات والقتل ومافيات الموت المتنقل 
على عربات تلك السيارات الفارهة، ليتكم تعودون إلى بعض 
رحمتكم التي ترسخها كل األديان، بل كل الحضارات والثقافات 
التي ال تزال رموزها على أرضكم، وأن تكفوا عن تسييس الوجع.
* ينشر بالتزامن مع »الشروق« المصرية.

تسييس الوجع*

خولة مطر

»بي بي سي«... بين الـ
و»مونتي كارلو« أيهما تختار؟

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

أول العمود:
 نادرة هي الجهات التي دعت قيادييها السابقين لحفل تقدير 
وتكريم بعد موجة االستقاالت أو اإلقاالت التي طالت مؤسسات 
، ومثل هذا السلوك يؤسس لعالقات عمل مبنية 

ً
الدولة مؤخرا

على االمتنان والتقدير.
 ***

استكمااًل لما أثير من مواضيع في ندوة المركز األمريكاني 
)دار اآلثار اإلسالمية( حول الفن والدبلوماسية ودور السفراء في 
 على تأسيس 

ً
نشر ثقافة التفاهم والتقبل بمناسبة مرور 40 عاما

الدار لنا بعض المالحظات هنا:
لدولة الكويت- بحسب موقع وزارة الخارجية اإللكتروني- أكثر 
من 100 بعثة دبلوماسية في العالم، وتستطيع بأقل من ُربع هذا 
العدد أن تفعل الجانب الثقافي وحتى التعليمي األكاديمي ضمن 

سياساتها الخارجية، كيف؟
يجب تفعيل دور الملحق الثقافي عبر منحه الثقة والموارد 
ليكون لدينا أسماء المعة في مجال إدارة دبلوماسية الثقافة، 
، كما 

ً
 وعربيا

ً
وهم ُكثر ومعروفون بعطائهم وتقديرهم محليا

يمكن تكثيف األسابيع الفنية والثقافية والحرفية مع العديد من 
الدول العربية والغربية، إضافة إلى االلتفات لإلصدارات الرصينة 
التي ينتجها المجلس الوطني للثقافة ومجلة العربي، وإقامة 
معارض التشكيل المواكبة لأحداث العالمية، ودعــم انتخاب 
الشخصيات الثقافية الكويتية في المحافل ذات الصلة بالشأن 

الثقافي كاليونسكو واأللكسو وغيرها.
 يقوم به الملحقون 

ً
إن تبني وزارة الخارجية منتدى حواريا

الثقافيون يطرح الشؤون الخاصة بالتنمية والثقافة واالستدامة 
يليق بالكويت، ويكون محط زيــارة وتعارف للعديد من دوائر 
 كما كان يحدث في بيت الكويت 

ً
الفكر في الدول األخرى، تماما

 له في كتابنا 
ً
في القاهرة عام 1945 وما تالها، وقد ذكرنا تفصيال

)بيت الكويت في القاهرة قصة نجاح كويتية(.
في الداخل يجب أن تسعى وزارة الخارجية إلى انتشال العالقة 
الرابطة بيننا كحكومة وشعب، وبين الدول المصدرة للعمالة 
من ثنائية )الخادم والكفيل( والتوجه بها نحو فضاءات ثقافية 
أرحــب، فــدول العمالة هــذه لها تاريخ عريق )عربية– آسيوية(، 
ويــجــب إفــســاح الــمــجــال لــهــا لــتــدشــيــن فــعــالــيــات ثــقــافــيــة وفنية 
بشكل مستمر ومكثف، ولسفارتي مصر والهند دور جيد يجب 

البناء عليه.
 
ً
 كبيرا

ً
أتمنى أن تجتهد الوزارة في إعطاء الجانب الثقافي دورا

في تحركاتها الدبلوماسية آخذة في االعتبار الحراك الثقافي 
األهلي ونقل صورته في الخارج عبر توفير منصة للكثير ممن 

 أو حصلوا على جوائز رسمية معتبرة.
ً
 وفنيا

ً
أنتجوا أدبيا

، لو عملت 50 بعثة فقط على 
ً
: في حسبة متواضعة جدا

ً
أخيرا

تفعيل الجانب الثقافي واستطاعت كل واحــدة استقطاب 100 
شخص في عام واحد، فهذا يعنى حشد 5000 شخص من الخارج 
، ماذا لو تراكم هذا العدد أو بزيادة كل عام؟

ً
في سفاراتنا سنويا

الثقافة... وزارة 
الخارجية

مظفر عبدالله 
mudaffar.rashid@gmail.com

faisal.alsharifi@hotmail.com

أ. د. فيصل الشريفي

الغشاشون

ــرى يــعــود الــســيــاســي الــســويــدي مـــن أصـــل دنــمــاركــي  مـــرة أخــ
 على 

ً
»راسموس بالودان« الى الواجهة اإلعالمية بإقدامه مجددا

حرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية في العاصمة 
 
ً
 بذلك شعور المسلمين وماسا

ً
السويدية استوكهولم، متحديا

بأحد أهم مقدساتهم، ومحاواًل بخبث ممنهج تأليب الرأي العام 
الغربي- المشبع بالخوف من اإلسالم »اإلسالموفوبيا«- ضد ردات 
الفعل المتوقعة من المسلمين، وبخاصة أنه عندما سبق أن أقدم 
على الفعل نفسه في أبريل 2022، جوبه مع أنصاره في جميع 
أنحاء السويد بمواجهات عنيفة من جموع المسلمين الغاضبين.

وقد سارعت السلطات السويدية، على أثر االستنكار الرسمي 
والشعبي فــي الـــدول العربية واإلســالمــيــة، الــى التنديد بالفعل 
الـــدنـــيء، مــحــاولــة بــذلــك التخفيف مــن حـــدة الــســخــط الــعــارم من 
تكرار مثل هذه األحداث المستفزة والدنيئة، وملتفة على الدعوة 
لمقاطعة المنتجات السويدية، ومتالفية اهتزاز أمنها الداخلي.

وبعد يومين، وبتحد سافر قام زعيم حركة »بيغيدا« المتطرفة 
المناهضة لــإلســالم فــي هولندا »إدويـــن واجنسفيلد« بــإحــراق 
نسخة من القرآن الكريم في مدينة الهــاي الهولندية، وهــذا ما 
يعيد الى الذاكرة ما سبق أن شهدته بعض دول الغرب من أحداث 
مسيئة للمقدسات اإلســالمــيــة، تــطــورت ردات الفعل عليها الى 
مواجهات حادة تخللها أضــرار بالممتلكات العامة والخاصة، 
 وغض نظر ال منطقي من سلطاتها 

ً
وذلك بتراخ قد يكون مقصودا

السياسية واألمــنــيــة المختصة، مما ســاهــم فــي تكريس نزعة 
»اإلسالموفوبيا« في المجتمعات الغربية، ويذكر في هذا السياق، 

بعض األمثلة األكثر شهرة: 
• في 30 سبتمبر 2005 نشرت صحيفة »يوالندس بوستن« 
 مسيئة لإلسالم ونبّيه األعظم، وتبعتها في 

ً
الدنماركية رسوما

ذلك الصحيفة النرويجية »ماغازينات« التي أعــادت، بعد فترة 
وجيزة، نشر الرسومات المسيئة نفسها، وكذلك فعلت بعض 
الصحف األوروبــيــة وال سيما الصحيفة األلمانية »دي فيلت« 
والصحيفة الفرنسية »فرانس سوار«، مما أشعل موجات غضب 
أدت الى إحراق المقار الدبلوماسية والقنصلية لكل من الدنمارك 
والــنــرويــج فــي بعض الــعــواصــم العربية واالســالمــيــة، وانتشار 

ملموس لحملة مقاطعة المنتجات الدنماركية.
• فــي أغــســطــس 2007 نــشــرت صحيفة »نــيــريــكــس إلــيــهــانــدا« 
السويدية رسومات أخرى مسيئة للنبي محمد، صلى الله عليه 
وسلم، وعلى أثر ذلك قام رئيس وزراء السويد حينها فردريك 
راينفلدت بلقاء سفراء بعض الدول اإلسالمية المؤثرة لتخفيف 

حدة التوتر.
ة المسلمين«-  • في عــام 2012، أحــدث الفيلم األميركي »بـــراء
- ضجة إعالمية وشعبية 

ً
 وأهــدافــا

ً
 ومضمونا

ً
الـــرديء تصويرا

كـــبـــيـــرة لـــمـــا تــضــمــنــه مــــن إســـــــاءة كـــبـــيـــرة لــلــعــقــيــدة اإلســـالمـــيـــة 
بمقدساتها كافة، مما أدى الى سلسلة من االحتجاجات الغاضبة 
تحت شعار »إال رسول الله« أمام السفارات األميركية في العديد 
من الدول اإلسالمية، مما دفع هيالري كلينتون وزيرة الخارجية 
األميركية آنـــذاك الــى وصــف الفيلم بأنه »مــقــزز ومــقــرف«، ودفــع 
الرئيس األميركي السابق باراك أوباما للقول في األمم المتحدة 

بأن »الفيلم مقزز وقد أهان أميركا كما أهان المسلمين«.
• فــي عــام 2015 نشرت المجلة الفرنسية الساخرة »شارلي 
 للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، 

ً
 مسيئا

ً
إيبدو« كاريكاتيرا

 ،
ً
مما أدى إلــى هجوم على مبنى الصحيفة ومقتل 12 شخصا

فانقسم العالم بين مبدأ حرية الــرأي تحت شعار »أنــا شارلي« 
ومبدأ احترام المقدسات.

• وفي خطوة استفزازية أعادت المجلة الساخرة نفسها في 
عام 2020 النشر، مما أثار موجة الغضب في العالمين العربي 
واإلسالمي، وال سيما بعد خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون الذي دافع عن النشر باعتباره »حرية رأي«.
***

بالعودة الى الحدث األخير وقيام اليميني المتطرف »راسموس 
بالودان« بحرق نسخة من القرآن الكريم، ففي حين شهدت ميادين 
وشـــوارع بعض الـــدول العربية واإلســالمــيــة تجمهرات شعبية 
 لـــأذان على 

ً
حــاشــدة وعــّمــت تركيا احتجاجات غاضبة ورفــعــا

منابرها، كان من الالفت- على غير المعتاد من سوابق في مثل 
هذه األحداث المسيئة- أن العواصم الغربية لم تشهد أي أعمال 

شغب أو تحركات عنيفة، مما قد يوحي بثالثة أمور جوهرية:
 أولـــهـــا تــنــطــبــق عــلــيــه نــظــريــة الـــمـــؤامـــرة وقـــوامـــهـــا أن الــــدول 
 لزعزعة أمنها 

ً
األوروبية المشغولة في حرب أوركانيا وتحاشيا

الداخلي لم تسمح هذه المرة بتحريك أو تأجيج التحركات التي 
من شأنها تكريس »اإلسالموفوبيا«!

 األمر الذي يقابله ثانية، القناعة التي ربما بدأت تترسخ في 
أذهــان مسلمي الغرب بأن ردات الفعل يجب أن تكون مدروسة 

ومتسقة مع قوانين الدول التي يحملون جنسيتها. 
أما السبب الثالث فقد يعود لنجاح التنديد الرسمي السويدي 
بامتصاص بعض الغضب، األمر الذي ترددت أو تراخت فيه بعض 
العواصم الغربية في حاالت اإلساءة السابقة مما سمح في وقتها 

بتصاعد ردات الفعل التي وصفت يومها بالعنيفة! 
ويــبــقــى الـــســـؤال: إضــافــة إلـــى الــمــواقــف الــرســمــيــة المستنكرة 
والـــمـــنـــددة وربـــمـــا الـــمـــهـــددة، وبـــخـــالف الــتــظــاهــرات الــمــلــيــونــيــة 
والــدعــوة إلــى المقاطعة التي يمكن أن تشهدها مــدن وعواصم 
 على كل ما يمس اإلسالم ومقدساته، وبالتزامن 

ً
العالم احتجاجا

مــع الــحــمــالت الــتــوعــويــة والــتــثــقــيــفــيــة الــتــي تــنــبــري لــهــا النخب 
والــمــؤســســات اإلســالمــيــة للتعريف بالدين الحنيف والتقريب 
بين وجهات النظر الخالفية، هل للمنطق القانوني أي دور أو 

أثر في المسألة؟
إثــر قيام سيدة نمساوية عــام 2009 بالتحدث للجمهور عن 
زيجات الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم، بأسلوب ومضمون 
 بمقامه الشريف واستهزاء به، أصدرت المحكمة 

ً
يشكالن طعنا

الجنائية اإلقليمية فــي فيينا بتاريخ 15 فــبــرايــر2011 حكمها 
الذي اعتبر أن التصريحات المسيئة »تهين المعتقدات الدينية« 
مما يقتضي تجريم صاحبتها وتغريمها ألنها تجاوزت حدود 
الــحــريــة الــمــكــفــولــة لــأشــخــاص، وحــديــثــهــا يــدخــل ضــمــن نطاق 
االستهزاء المجّرم، حيث ينبغي مراعاة مشاعر المؤمنين باألديان 

واحترام مقدساتهم.
وبعد وصول القضية الى المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، 
ة   اإلساء

ّ
 مفاده أن

ً
 تاريخيا

ً
أصــدرت في 25 أكتوبر 2018 حكما

للرسول محمد- صلى الله عليه وسلم- ال تندرج ضمن حرية 
التعبير، وأن الرسوم المسيئة المذكورة تجاوزت الحد المسموح 
به في النقاش، معتبرة أن المحاكم المحلية في النمسا »قامت 
بتوازن دقيق بين حق المرأة في حرية التعبير وحق اآلخرين في 

حماية مشاعرهم الدينية، والحفاظ على السالم الديني«
وبــهــذا الــحــكــم غــيــر الــمــســبــوق، وفـــي ســيــاق التطبيق السليم 
ألحكام »اتفاقية حماية حقوق اإلنسان في نطاق مجلس أوروبا، 
الموقعة في روما بتاريخ 4 نوفمبر 1950« التي تؤكد في المادة 
الــتــاســعــة منها حــق الــفــرد فــي حــريــة الــفــكــر واالعــتــقــاد والــديــن، 
 حرية تغيير الدين أو المعتقد، وحرية إظهار 

ً
ويشمل ذلك أيضا

الدين عن طريق العبادة والتدريس والممارسة، مع مراعاة بعض 
القيود الــتــي تتفق مــع الــقــانــون وتــكــون ضــروريــة فــي المجتمع 
 
ً
 فاصال

ً
الديموقراطي، وضعت أعلى المحاكم األوروربــيــة حــدا

 بين المفهوم السليم لحرية الـــرأي والتعبير وفوضى 
ً
ومتينا

ة الــى المقدسات الدينية وخاصة  التذرع بهذه الحرية لإلساء
اإلسالمية.

***
عــلــى أثـــر تــصــويــر الــحــاقــديــن للمنحى العنيف الـــذي تــأخــذه 
بعض االحتجاجات على اإلساءة لمقدساتنا على أنه صراع بين 
»اإلرهاب اإلسالمي وسماحة المعتقدات األخرى«، سبق أن كتبت 

قصيدة باللهجة اللبنانية ورد في بعض أبياتها:
شر الخاليق، ما بينتموا ألديان وال بيعترف فيهم، صال وركوع
ن وال صوت أحقادن واصل ومسموع

ّ
إخوان، ما ِلُهم وال ِخال

بالرسم، باألفالم، وبأذى القرآن متل اللي ناطر بالحقد ع الكوع
 ال عــن َعمد 

ّ
أفــضــل إجــابــة عــلــيــهــم... الــنــكــران وال نــعــلــق بــفــخ

موضوع!

* كاتب ومستشار قانوني

https://www.aljarida.com/article/15099
https://www.aljarida.com/article/15108
https://www.aljarida.com/article/15107
https://www.aljarida.com/article/15104
https://www.aljarida.com/article/15102
https://www.aljarida.com/article/15098
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شركات الوساطة تطلب تخفيف قيود »أسواق المال«
ةديرجلا● تنشر تفاصيل اجتماع الهيئة مع »الوساطة« برئاسة الملحم وحضور العيسى ورؤساء القطاعات

محمد اإلتربي
فــــي اجــــتــــمــــاع اســـتـــراتـــيـــجـــي 
مــطــول بــرئــاســة رئــيــس مجلس 
إدارة هــــيــــئــــة أســـــــــــواق الــــمــــال 
ــيـــذي د. أحـــمـــد  ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــمــــديــ الــ
الملحم، وحضور نائبه عثمان 
ــاء الــقــطــاعــات  ــ الــعــيــســى، ورؤســ
الــرئــيــســيــة، وبــشــفــافــيــة مطلقة 
استعمت قيادات الهيئة لمشاكل 
ومالحظات قطاع الوساطة الذي 
ثمن للجهات الــرقــابــيــة دورهــا 
المحوري في منظومة السوق 

كبوابة رئيسية للتطوير. 
البداية كانت برصد الهيئة 
الـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الـــــمـــــالحـــــظـــــات 
ــاء، مـــمـــا دعــــــا رئـــيـــس  ــلــــوســــطــ لــ
الهيئة لتوجيه الدعوة مباشرة 
لـــرؤســـاء مــجــالــس اإلدارات أو 
الــرؤســاء التنفيذيين لحضور 
ــاع عـــــاجـــــل لـــالســـتـــمـــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
ــمــــالحــــظــــات مـــــن جـــهـــة،  ــكــــل الــ لــ
واالطــــمــــئــــنــــان إلــــــى الـــمـــشـــروع 
الضخم والنقلة النوعية التي 
 بإنجاز 

ً
تنتظر الوسطاء ممثال

ــيــــط الـــمـــركـــزي  ــروع الــــوســ ــ ــشـ ــ مـ
الــمــؤهــل، حيث شـــددت قــيــادات 
الهيئة عــلــى أنـــه مــشــروع دولــة 
ــبـــرى بــاعــتــبــاره  وذو أهـــمـــيـــة كـ
يـــواكـــب الــمــمــارســات الــعــالــمــيــة 
ــاء إلــــى هــذا  ــقــ والــمــطــلــوب االرتــ

المستوى.

واســتــعــرضــت قــيــادات قطاع 
ــلــــف الـــتـــحـــديـــات  الـــــوســـــاطـــــة مــ
ــــل واألعــــــــبــــــــاء الـــتـــي  ــاكـ ــ ــــشـ ــمـ ــ والـ
تواجههم التي سبق أن سلطت 
»الجريدة« الضوء على بعضها، 
ــــرح فــي  ــرز مــــا طـ ــ ــ ــــم وأبـ ــــن أهـ ومـ

االجتماع مايلي: 
1 - ضغوط كبيرة يواجهها 
قطاع الوساطة بشكل متزامن 
دون أن يـــكـــون لــهــا أولـــويـــة أو 
صفة استعجال، ومــن أهــم ذلك 
تــكــدس ثــالثــة اخــتــبــارات بشكل 
مـــواٍز مثل اســتــمــرار اخــتــبــارات 
الوسيط المؤهل ومعه التنفيذ 
الجبري ومشروع بيع البيانات 
والــمــعــلــومــات الــــذي تــم إخــطــار 
شركات الوساطة به وبالجوانب 

الفنية المطلوبة. 
2 -  المشكلة األخرى األعباء 
الكبيرة، الــتــي يتحملها قطاع 
ــلــــف »إعـــــــرف  ــة فـــــي مــ ــ ــاطـ ــ ــوسـ ــ الـ
ــلــــك« وكــــــثــــــرة الـــتـــحـــديـــث  ــيــ ــمــ عــ
 
ً
للبيانات بشكل ســنــوي، علما
أن الـــبـــيـــانـــات بــنــســبــة %100 
تكون هي ذاتها وال يطرأ عليها 
ــكـــن تــــرهــــق الـــقـــطـــاع  تـــغـــيـــرات لـ

وتغرقة في دهاليز إدارية.
3 -  المبالغة فــي البيانات 
واألوراق المطلوبة مثل شهادة 
الـــراتـــب حــيــث ال تــوجــد أســـواق 

متقدمة في العالم تطلب شهادة 
ــراتـــب مـــن الــمــســتــثــمــر، وعــلــى  الـ
سبيل المثال السوق األميركي 
يــمــكــن تــدشــيــن حـــســـاب مـــن أي 
مــوقــع بــالــعــالــم ومــمــارســة حق 
الـــتـــداول بــمــرونــة كــذلــك أســـواق 

أوروبا والمنطقة. 
ــيــــن  ــعــــرضــ ــمــ لــ ا 4 -  مـــــلـــــف 
 إذ يتم تصنيف أهالي 

ً
سياسيا

ســيــاســيــيــن بــعــضــهــم مـــنـــذ 40 
 وانــتــفــت صفته العملية، 

ً
عــامــا

وبــعــضــهــم تـــوفـــاه الــلــه تــعــالــى، 
لكن يتم اإلبقاء على عائالتهم 

د. أحمد الملحم

الملحم... »أبشروا« 
• أكد د. أحمد الملحم على تطبيقه والتزامه 
بسياسة األبـــواب المفتوحة دون أي قيود 
أو مــحــاذيــر كــنــهــج مــنــذ قـــدومـــه إلـــى هيئة 
األسواق، كذلك تعلية سرعة قنوات التراسل 
والرد الفوري دون أي تأخير على أي ملف 
: أبشروا 

ً
أو موضوع كان أو استفسار، قائال

 فيما هو قادم، يدنا ممدودة وستظل 
ً
خيرا

من أجل المصلحة العامة وتحسين تنافسية 
الكويت وترقية سوقها. 

• وأوضــــح الــمــلــحــم: »نــؤجــل فــقــط مــقــابــلــة أي 
طرف لديه أمر منظور في التأديب أو محال 

 بالحوكمة والتعليمات 
ً
للتحقيقات التزاما

ولضمان سالمة ونزاهة كل اإلجراءات، وبعد 
زوال أي محاذير قانونية نرحب بالجميع 
لالستماع وكل تصرفاتنا يحكمها القانون 

ولوائحه ومعايير الحوكمة الرشيدة«.
• الجميع سواسية أمام القانون وكل الجهات 
المرخص لها عليها استحقاقات وواجبات، 
ونكن لها كل التقدير لما تقدمه وال أفضلية 

لجهة على أخرى. 
• تـــم الــتــأكــيــد عــلــى أن االخـــتـــبـــارات الــقــادمــة 

سيتسلم الوسطاء نتائجها بالتفصيل.

شركة وساطة تطرح 
فكرة زيادة العموالت

طرح رئيس تنفيذي لشركة وساطة مقترح زيادة نسب 
العموالت على المتداولين في البورصة، وهذا المقترح لم 
 
ً
 قبواًل من الجهات الرقابية أو عموم الوسطاء نظرا

َ
يلق

 واالقتصادات 
ً
إلى الظروف التي تمر فيها األسواق عموما

الكبرى وعدم اليقين بالنمو أو االستقرار وسط العديد 
من التحديات االقتصادية والجيوسياسة التي تواجه 
 أن هكذا مقترح يجب أن تقابله أرض خصبة 

ً
العالم، علما

 عن أنه على الرغم من العموالت 
ً
مناسبة إلقراره، فضال

 قياسية ونامية وأرباح 
ً
الحالية الجميع يحقق أرباحا

البورصة عن 2022 خير دليل إذ نمت %22.

6 قيادات حضرت
االجتماع المهم 

• عقد االجتماع برئاسة د. أحمد الملحم وحضور كل من:
• عثمان العيسى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة األسواق.

• د. إبراهيم الثويني رئيس قطاع القانونية. 
• مثنى الصالح رئيس قطاع األسواق. 

• زياد الفليج رئيس قطاع اإلشراف. 
• خالد السهلي رئيس فريق عمل مشروع برنامج تطوير 

منظومة سوق المال.
• الحــظ الــرؤســاء التنفيذيون لقطاع الــوســاطــة تدوين 
 
ً
 كبيرا

ً
قيادات الهيئة لمالحظاتهم مما منحهم ارتياحا

بجدوى ما طرح من مالحظات ونقاشات ستجد طريقها 
للدراسة والتقييم والمعالجة السريعة.

ملف غسل األموال 

شدد د. أحمد الملحم على أن هيئة 
األسواق تعد أول منظومة وأعلى جهة 
في االلتزام بمعايير ومكافحة غسل 
األمــــوال وتــفــوقــت على جــهــات أخــرى 
أقــــدم فـــي الــعــمــر الــزمــنــي مـــن الهيئة 
بــعــقــود، ومـــن هـــذا الــمــنــطــلــق أوصـــى 
قـــيـــادات قــطــاع الــوســاطــة بــاســتــمــرار 
الحذر واليقظة للمحافظة على سجل 
، والتعاون مع 

ً
السوق المالي نظيفا

الهيئة في هذا الملف بأقصى جهد، 
 اســـتـــعـــداد وجـــاهـــزيـــة الهيئة 

ً
ــدا ــؤكـ مـ

لــتــقــديــم الــخــبــرة والـــدعـــم والــتــوجــيــه، 
فالجميع في مركب واحد.

احتجاج على 
استثناء الوسيط 

من عمولة إقراض 
واقتراض األسهم

رفض مبدأ تقديم 
أي خدمات دون أن 
يقابلها نصيب من 

العمولة

مبالغات في تصنيف 
 
ً
المعرض سياسيا

وطلب شهادة راتب 
للمتداول

»التجارة« تعيد ترتيب أوضاع دفتر 
الوسيط العقاري اإللكتروني

• سند الشمري
علمت »الــجــريــدة« مــن مــصــادر مطلعة 
 
ً
أن وزارة التجارة والصناعة تعمل حاليا
على اعادة ترتيب أوضاع دفتر الوسيط 
 إلعادة طرحه 

ً
العقاري اإللكتروني، تمهيدا

مرة أخرى وتحديد موعد آخر للعمل به.
وقـــالـــت الـــمـــصـــادر، إن دفــتــر الــوســيــط 
العقاري اإللكتروني المفترض بدء العمل 
به في بداية يناير الماضي ال يزال يحتاج 
إلــى مراجعة، كما أنــه يفتقد إلــى ترتيب 
في البنود الواردة فيه، وهو ما قد يشكل 

معوقات مستقبلية.
ــتـــجـــارة قـــد أصــــدرت  وكـــانـــت وزارة الـ
 خالل شهر أغسطس العام الماضي 

ً
قرارا

بإنشاء دفتر الوسيط العقاري اإللكتروني 

 من 1 يناير الماضي، لكن 
ً
وتفعيله اعتبارا

لم يتم العمل به حتى يومنا هذا.
ويـــعـــتـــبـــر الــــبــــعــــض أن تــــحــــول دفـــتـــر 
الوسيط التقليدي إلى اإللكتروني يعتبر 
من أهم المشاريع التي ينتظرها القطاع 
الــعــقــاري، حيث يقضي على العديد من 
الــســلــبــيــات الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الــقــطــاع، 
ومــنــهــا عــــدم وجــــود شــفــافــيــة كــافــيــة في 
تــنــفــيــذ الــصــفــقــات الــعــقــاريــة، بــاإلضــافــة 
إللــى حـــدوث الــعــديــد مــن المشاكل أثناء 

فترة المبايعة.
ويعمل دفتر الوسيط اإللكتروني على 
تنظيم عملية تداول العقارات وتسجيلها 
وهــذه تعتبر مــن أهــم الــخــطــوات، إضافة 
إلى أنه يقضي على ظاهرة تأجير الدفاتر 
الورقية لغير المختصين، حيث إن تلك 

الـــظـــاهـــرة ســبــبــت الــكــثــيــر مـــن الــمــشــاكــل 
للمواطنين الراغبين في شراء العقارات.

كما سيمكن المشتري قبل تدوين العقد 
مــن الــتــأكــد مــن ملكية الــعــقــار، وخــلــوه من 
ــات،  ــونـ أي مــخــالــفــات أو حــــجــــوزات أو رهـ
إضافة إللى أنه سيعمل على تسريع عملية 
التسجيل العقاري، مما سيدعم الثقة في 
الــســوق الــعــقــاري، إضــافــة إلــى أنــه سيحفظ 
ــقــــوق األطــــــــــراف الـــمـــشـــاركـــة فــــي عــمــلــيــة  حــ

المبايعة.
وواجه الدفتر العديد من المعوقات، منها 
ربطه مع عدد من الجهات ذات االختصاص، 
وتوقيع الوسيط اإللكتروني، إضافة إلى 
ي التجارة 

َ
اإلشكاليات التي كانت بين وزارت

والعدل، وقد تم تأجيل إطالقه أكثر من مرة 
خالل األعوام الماضية.

أزمة جديدة للعمالت المشفرة
 مئات الماليين من ذراعها األميركية

ً
»بينانس« تسحب سريا

أكــــــــــد الــــــشــــــريــــــك األمـــــيـــــركـــــي 
لـــبـــورصـــة الـــعـــمـــالت الــمــشــفــرة 
العالمية »بــيــنــانــس«، أن شركة 
ــيــــس  ــرئــ تـــــجـــــاريـــــة يـــــديـــــرهـــــا الــ
التنفيذي لـ »بينانس«، تشانغ 
بينغ تشاو، تعمل صانع سوق 

على منصتها.
ــي ذلـــــــك، بـــعـــدمـــا أفــــــادت  ــأتــ يــ
»رويــــــــــــتــــــــــــرز«، الــــخــــمــــيــــس بـــــأن 
»بينانس« لديها وصــول سري 
ــع  ــابـ ــي تـ ــرفــ إلــــــــى حـــــســـــاب مــــصــ
لــذراعــهــا األمــيــركــيــة المستقلة، 
وقــامــت بتحويل مــبــالــغ كبيرة 
تــقــدر بــالــمــاليــيــن مـــن الــحــســاب 
 Merit Peak« ــتـــداول لــشــركــة الـ

.»Ltd
ــالـــت »بــيــنــانــس الـــواليـــات  وقـ
 على 

ً
المتحدة«، في تغريدة ردا

تقرير »رويـــتـــرز«: »بينما كانت 
هــنــاك شــركــة لــصــنــاعــة الــســوق 
Merit Peak تــعــمــل  ــمـــى  تـــسـ
على منصة بينانس الــواليــات 
الـــمـــتـــحـــدة، فــقــد أوقـــفـــت جميع 

األنشطة على المنصة في عام 
 .»2021

ولــــــــم تـــــوضـــــح مــــتــــى تـــوقـــف 
الـــنـــشـــاط فــــي عـــــام 2021، ولـــم 
تعلق على دور تشاو في الشركة 
 لما اطلعت عليه 

ً
التجارية، وفقا
»العربية.نت«.

وكــتــبــت الـــشـــركـــة األمــيــركــيــة 
لــــــ »بــــيــــنــــانــــس«: »كـــــانـــــت هـــنـــاك 
مـــحـــاوالت عـــديـــدة لــرســم أوجـــه 
تــشــابــه بــيــن بينانس الــواليــات 
الـــــــمـــــــتـــــــحـــــــدة، والــــــــبــــــــورصــــــــات 
االحتيالية التي أفلست. ولكن 

ال يوجد وجه للمقارنة«.
وأضــافــت الــتــغــريــدة: »يتألف 
فريق القيادة لدينا من موظفين 
سابقين في وزارة العدل، ولجنة 
األوراق الــمــالــيــة والــبــورصــات، 
ومــكــتــب التحقيقات الــفــدرالــي، 
الـــمـــلـــتـــزمـــيـــن بــتــشــغــيــل مــنــصــة 
آمــنــة ملتزمة بقوانين ولــوائــح 

الواليات المتحدة«.
ولـــــــــإشـــــــــارة فـــــــــإن بـــــورصـــــة 

ــــة« غـــيـــر  ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــانـــــس الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ »بـ
مــرخــصــة لــلــعــمــل فـــي الـــواليـــات 
المتحدة، لكن التحويالت إلى 
ــتـــي كــشــفــت  »Merit Peak«، الـ
عـــنـــهـــا »رويـــــــتـــــــرز«، تـــشـــيـــر إلـــى 
ــانـــس« ســـيـــطـــرت عــلــى  ــنـ ــيـ أن »بـ
الشؤون المالية لشركة »بينانس 
الواليات المتحدة«، رغم مزاعم 

االستقالل التام للكيان.
ونــقــلــت »بــيــنــانــس« أكــثــر من 
400 مليون دوالر من الحساب 
فــي بــنــك »ســيــلــفــرغــيــت«، ومــقــره 
كاليفورنيا إلــى »مــيــريــت بيك« 

بين يناير ومارس 2021.
ــة، قـــالـــت  ــقــــصــ ــل نـــشـــر الــ ــبــ وقــ
بــيــنــانــس الــــواليــــات الــمــتــحــدة، 
 Merit« ــرز«، إن ــ ــتـ ــ لــوكــالــة »رويـ
Peak«، ال تــتــداول وال تــقــدم أي 
نــوع مــن الــخــدمــات على منصة 
»بينانس الــواليــات المتحدة«. 
دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ــائــــل  ــــت الــــرســ ــحــ ــ فـــيـــمـــا أوضــ
ــرز«،  ــتـ الــتــي اســتــعــرضــتــهــا »رويـ

أن المسؤولين التنفيذيين في 
»بــيــنــانــس الـــواليـــات الــمــتــحــدة« 
قلقون من التدفقات الخارجة من 
 Merit« حساب »سيلفرغيت« إلى
Peak« ألن عمليات النقل كانت 

تتم دون علمهم.

وتــــخــــضــــع أنــــشــــطــــة صـــنـــاع 
ــوق لــــمــــنــــصــــات الـــعـــمـــالت  ــ ــســ ــ الــ
ــتـــي  ــرة - الـــــشـــــركـــــات الـ ــفــ ــشــ ــمــ الــ
 
ً
تشتري األصول وتبيعها عادة
في البورصات لتعميق أحجام 
الـــتـــداول - لــتــدقــيــق مــتــزايــد من 

المنظمين الماليين األميركيين 
 »FTX« ــة ــ ــــورصـ ــيــــار بـ ــهــ مـــنـــذ انــ

الرئيسية في نوفمبر.

عبء هائل
وبــــات الــمــنــظــمــون يــشــعــرون 

بالقلق من تلقي بعض صانعي 
الــــســــوق مـــعـــامـــلـــة خــــاصــــة غــيــر 
معلنة مــن بـــورصـــات الــعــمــالت 
المشفرة، التي قد تضر العمالء.

واتهمت لجنة األوراق المالية 
 ،»FTX« والـــبـــورصـــات مـــؤســـس
سام بانكمان فرايد، في ديسمبر 
بمنح »امتيازات خاصة« لشركته 
 ،»Alameda Research« التجارية
مما سمح لــه بسحب مليارات 
ــــن أمـــــــــوال عـــمـــالء  الـــــــــــــدوالرات مـ
»FTX«. إال أن »بانكمان فــرايــد« 

دافع بأنه غير مذنب.
كما أثـــار إفـــالس سلسلة من 
شركات التشفير الكبرى في عام 
ــوات مــن السياسيين  2022 دعــ
لمزيد من الوضوح حول كيفية 
تقييم المنظمين للعالقات بين 
الخدمات المصرفية األميركية 

وقطاع العمالت المشفرة.
وفــــــــــــي ديــــــســــــمــــــبــــــر، كـــتـــبـــت 
السيناتور إليزابيث وارن وتينا 
ســمــيــث إلـــــى كـــبـــار الــمــنــظــمــيــن 

ــك رئــيــس  الــمــالــيــيــن، بــمــا فـــي ذلـ
مــجــلــس االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
جـــــيـــــروم بــــــــــاول، يــــســــألــــون عــن 
تقييمهم للمخاطر التي تتعرض 
لها البنوك والنظام المصرفي 
الــنــاجــم عــن الــتــعــرض للعمالت 
المشفرة. وأشــارت الرسالة إلى 
»ســيــلــفــرغــيــت كــابــيــتــال كــــورب« 
ــيـــن الـــبـــنـــوك  ــبـــارهـــا مــــن بـ ــتـ بـــاعـ
التي »تعتمد بشكل كبير على 
عمالئها من العمالت المشفرة«.

ــم شــــركــــة  ــ ــهــ ــ وتــــــراجــــــعــــــت أســ
ــورب،  ــ ســيــلــفــرغــيــت كـــابـــيـــتـــال كـ
الــشــركــة األم لبنك سيلفرغيت، 
بشكل حاد بعد تقرير »رويترز«، 
إذ أغلقت منخفضة بأكثر من 
22%. وفقدت ما يقرب من %90 
من قيمتها منذ أن سجلت أعلى 
مــســتــوى لــهــا عــلــى اإلطــــالق في 

نوفمبر 2021.
»العربية نت«

»البترول الوطنية« تعكف على استبدال
9 محطات كهرباء قديمة بمصفاة األحمدي

• أشرف عجمي
علمت »الجريدة« من مصدر 
نفطي مطلع أن شركة البترول 
 
ً
الوطنية الكويتية تعكف حاليا
عــلــى تنفيذ مــشــروع اســتــبــدال 
ــطـــات الــــكــــهــــربــــاء الـــقـــديـــمـــة  مـــحـ
ــــدي،  ــمــ ــ ــاء األحــ ــنــ ــيــ بـــمـــصـــفـــاة مــ
والتي يبلغ عددها 9، بمحطات 
جــــديــــدة ذات ســـعـــة كــهــربــائــيــة 
أكبر، وبأنظمة ذات تقنية عالية 
ــجــــودة، ضــمــن مـــبـــان جــديــدة  الــ
مقاومة لالنفجار، ورفع مستوى 
ة التشغيلية  الــســالمــة والــكــفــاء
للمحطات الكهربائية، وتعزيز 
درجـــــــة الــــجــــاهــــزيــــة لـــلـــمـــعـــدات، 

 إلـــى أن ذلـــك ســيــتــم من 
ً
مــنــوهــا

خـــالل تــركــيــب مــعــدات وأنــظــمــة 
ــيـــة  ــائـ ــربـ ــهـ حــــمــــايــــة وتــــحــــكــــم كـ
وتحكم بتقنية حديثة، لتعزيز 
ة النظام الكهربائي، األمر  كفاء
الذي سيعزز عمليات التشغيل 
وتوزيع بالغ األهمية لألحمال 
أثناء الطوارئ في حالة حدوث 

انقطاع التيار الكهربائي. 
وأكد المصدر أن توفير مبان 
 
ً
جديدة تقاوم االنفجار يعد أمرا

بالغ األهمية من ناحية تحسين 
بيئة الــعــمــل، فــضــال عــن تعزيز 
 مع 

ً
ســالمــة العاملين، تماشيا

شــــــروط الـــســـالمـــة بــالــمــصــفــاة، 
 
ً
 إلــى أن ذلــك يــأتــي وفقا

ً
مــشــيــرا

ألحدث تقرير لتقييم المخاطر 
الكمي.

وقال إن الميزانية التقديرية 
ــلـــمـــشـــروع بـــلـــغـــت نـــحـــو 7.88  لـ
ماليين دينار، متوقعا االنتهاء 
من المشروع في الربع األخير 

من 2024.
من جهة أخرى، أفاد المصدر 
 آلية 

ً
بأن الشركة اعتمدت أخيرا

جـــديـــدة، لــضــمــان ســـرعـــة الــبــت 
ــل الـــمـــطـــالـــبـــات الــمــقــدمــة  ــي كــ فــ
من المقاولين، وذلــك من خالل 
ــهـــم بــتــقــديــم مــطــالــبــاتــهــم  إلـــزامـ
مــرفــقــة بــالــمــســتــنــدات الـــالزمـــة 
إلثــبــات حــقــوقــهــم، والــبــت فيها 
مــن جــانــب الــشــركــة قبل انتهاء 

 
ً
عقود الحزم المقدمة عنها، الفتا
إلـــى أن ذلـــك يــمــكــن الــشــركــة من 
إصدار أوامر تغييرية بشأنها، 
بحيث تخضع لموافقة اللجان 
الــمــخــولــة بـــإصـــدارهـــا، إحــكــامــا 
للرقابة على التسويات المالية 
لتلك المطالبات، لما في ذلك من 
آثار على صحة تكلفة المشروع 
ــمــــال والـــبـــيـــانـــات الــمــالــيــة  واألعــ

للشركة.

 رغــم زوال 
ً
كمعرضين سياسيا

أي صفة أو ارتباط سياسي. 
5 -  األزمة الكبرى التي تواجه 
قــطــاع الــوســاطــة هــي الــرغــبــة في 
إرغامه على العمل والتعاون في 
بعض األدوات المالية الجديدة 
واســتــثــنــائــه فــي ذات الــوقــت من 
الــعــمــوالت، فــهــل يعقل أن يعمل 
 وتستفيد 

ً
قطاع الوساطة مجانا

ــلــــى ســبــيــل  أطـــــــــراف أخـــــــــرى؟ وعــ
المثال إقراض واقتراض األسهم 
نسبة 67% من العمولة للمقرض 
و33% للمقاصة على الرغم من 
ــــالف  أهـــمـــيـــة دور الـــوســـيـــط وأكـ
النظام »السيستم« والموظفين، 
فــلــَم هــذا الغبن بحق الــوســطــاء، 
فــي ظــل أن كــل طـــرف يبحث عن 
ــه، كـــمـــا تــســعــى  ــ ــ ــراداتـ ــ ــ تـــعـــزيـــز إيـ
 لــزيــادة دخلها 

ً
الــبــورصــة حاليا

مــن بيع البيانات والمعلومات 
وفق شرائح للمتداولين.

6 -  تم التأكيد على أن عدم 
نجاح بعض األدوات يعود إلى 
خــالفــات بــشــأن عمولة الوسيط 
وعـــزوف األغلبية عــن التعاونن 
إذ ثمة أطراف راغبة في أن يقدم 
الـــوســـيـــط الـــخـــدمـــة دون عــمــولــة 
 أو دون عــمــولــة عــادلــة، 

ً
نــهــائــيــا

رغم أنه ال توجد مصادر أخرى 
ــن الـــمـــقـــبـــول  ــ لـــلـــوســـيـــط، فـــهـــل مـ
أن يـــتـــحـــمـــل الــــوســــيــــط نـــتـــائـــج 

اإلخفاقات وبال عمولة؟ 

7 -  وسطاء طالبوا بتعاون 
أكـــبـــر مـــن الـــمـــقـــاصـــة، حــيــث يتم 
إبـــالغ شــركــات بــوجــود فــروقــات 
إفـــالس وغــيــرهــا، وتطلب شركة 
الــوســاطــة تــقــريــرا أو توضيحا 
ــأن أي  ــشــ وال يـــتـــم الــــتــــجــــاوب بــ
ــم الــتــشــديــد على  مــالحــظــات، وتـ
ــقـــاصـــة  ــمـ ــوم الـ ــ ــقـ ــ ضـــــــــــرورة أن تـ
بتوضيح اإلخفاق بشكل واضح 
 من 

ً
حــتــى تــتــم معالجته جــذريــا

جانب أي شركة وساطة.
8 -  ال يــوجــد تـــعـــاون بــشــأن 
عدم التطابق والتوافق، أو ثغرات 
اإلخفاق مع أنه من حق الوسيط 
أن يعرف أي مالحظة حتى يتم 

التعامل معها وعدم تكرارها. 
 
ً
9 -  تــمــت الــمــطــالــبــة أيــضــا
بـــضـــرورة تــعــاون الــبــورصــة في 
الـــرد عــلــى اســتــفــســارات شــركــات 
الوساطة، إذ أفاد وسطاء بأنهم 
وجــهــوا اســتــفــســارات قبل ثالثة 

أسابيع دون تلقي الرد. 
10 - اســــتــــفــــســــر وســـــطـــــاء 
عـــــن مـــاهـــيـــة األدوات الـــمـــالـــيـــة 
والـــمـــشـــتـــقـــات الــــحــــديــــثــــة، الـــتـــي 
ــون تـــنـــفـــيـــذهـــا  ــمــ ــكــــون مــــضــ ــيــ ســ
وتطبيقها بعد الوصول لنقطة 
ــيــــط الــــمــــركــــزي الـــمـــؤهـــل،  الــــوســ
 كبيرة 

ً
 أنه أخذ جهودا

ً
خصوصا

وتجهيزات تقنية وفنية ومالية.
11 - تم ملف »المارجن« وعدم 
اإلقــبــال عليه بالشكل الــمــأمــول 

بسبب ارتفاع أسعار الفائدة إذ 
طلب الوسطاء من هيئة أسواق 
المال ضــرورة استغالل العالقة 
الطيبة والتواصل اإليجابي مع 
البنك المركزي في معالجة ملف 
الــفــائــدة وتـــرك حــريــة للمنافسة 
 أن أي أداة البــــد أن 

ً
خـــصـــوصـــا

تكون جاذبة. 

تكدس اختبارات غير 
جوهرية في وقت 

زمني موحد يربك 
القطاع

 
ً
نريد تعاونا

 من 
ً
شامال

المقاصة 
والبورصة 

وإيضاحات 
لإلخفاقات

الوسطاء
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»األولى« تحتفي بحصولها على تصنيف
6 نجوم من »البترول الوطنية«

أقامت شركة األولــى للوقود حفال لموظفيها في 
فــنــدق مــاريــنــا الــكــويــت 15 فــبــرايــر 2023، بمناسبة 
حصولها على جائزة إدارة محطات الوقود بأعلى 
معايير الجودة والسالمة والبيئة بتصنيف 6  نجوم 

لعام 2022 من شركة البترول الوطنية الكويتية.
وتــعــكــس هــــذه الــفــعــالــيــة مــــدى اهـــتـــمـــام الــشــركــة 
بموظفيها من خالل تشجيعهم الدائم وتقديم الحوافز 
والمكافآت لهم، وتطلب تنظيمها الكثير من التخطيط 
واالهــتــمــام بالتفاصيل، للتأكد مــن توفير األجـــواء 
 ،

ً
 كبيرا

ً
المسلية للموظفين، وشهد هذا اليوم نجاحا

حيث استمتع الجميع بتلك الفعالية التي تخللتها 
مفاجآت ممتعة وجوائز قيمة.

وصرح رئيس مجلس اإلدارة لشركة األولى للوقود 
عبدالحسين السلطان: »يسعدنا تنظيم هذا الحدث، 

حيث تهتم الشركة بتنظيم هذا النوع من الفعاليات، 
لما يسهم في زيادة الروابط بين الموظفين وتجديد 
األلفة والتواصل بينهم خــارج إطــار العمل، ويأتي 
تنظيم هذه الفعالية بعد انقطاع قرابة عامين بسبب 

جائحة كورونا«.
وفي ختام الحفل، شكر السلطان جميع موظفي 
»األولى«، وأثنى عليهم لجهودهم وحضورهم في هذا 
الحفل باعتبارهم السبب الرئيسي في تحقيق هذا 
 عمالء »األولــى« الكرام »على ثقتهم 

ً
اإلنجاز، وأيضا

الــتــي نعتز بــهــا، والــتــي أهلتنا للحصول على تلك 
الجائزة، ونعدهم باستمرارنا في تطوير المحطات 
والـــخـــدمـــات لتلبية تــطــلــعــاتــهــم، وســنــكــمــل مسيرة 
 أن تنال الشركة جوائز أخرى قيمة 

ً
النجاح«، متمنيا

عبدالحسين السلطانفي مجاالت عدة بالمستقبل.

»الكويت الدولي« تستعد إلقامة 
معرض الحج والعمرة

تــــــواصــــــل شـــــركـــــة مـــعـــرض 
الكويت الــدولــي استعداداتها 
إلقامة فعاليات معرض الحج 
والــعــمــرة الـــرابـــع تــحــت رعــايــة 
وزارة األوقــــــــــــاف والـــــشـــــؤون 
اإلسالمية على أرض المعارض 
ــة بـــمـــشـــرف مــــن 1 إلـــى  ــيـ ــدولـ الـ
ــــارك  ــــشـ ــل تـ ــبــ ــقــ ــمــ 7 مـــــــــــارس الــ
ــن شـــركـــات  ــ بـــهـــا مـــجـــمـــوعـــة مـ
ومـــــؤســـــســـــات تــــمــــثــــل جـــهـــات 
رســـمـــيـــة حــكــومــيــة وتـــجـــاريـــة 
ــؤون ومـــنـــاســـك  ــ ــشــ ــ ــة بــ ــمـ ــتـ ــهـ مـ
فريضة الــحــج والــعــمــرة تحت 
 مــع قرب 

ً
سقف واحـــد، تــزامــنــا
حلول شهر رمضان.

وقــالــت الــمــديــرة التنفيذية 
لقطاع التسويق والمبيعات 
في »معرض الكويت الدولي« 
ــم، فـــــي بـــيـــان  ــ ــيـ ــ ــدهـ ــ بــــاســــمــــة الـ
صحافي، إن المعرض ُيعد من 
أكــبــر الــمــعــارض المحلية في 
الــبــالد المتخصصة فــي طرح 
وتــقــديــم الـــخـــدمـــات والــحــلــول 
المبتكرة لالرتقاء بالخدمات 
الــمــقــدمــة لــضــيــوف الــرحــمــن، 
ــات  ــارســ ــمــ ــمــ ــل الــ ــ ــــضـ ــل أفـ ــ ــقـ ــ ونـ
والتجارب الناجحة للحمالت 
فـــي مــنــظــومــة الــحــج والــعــمــرة 

وعرضها للزوار.
وأشارت إلى إقامة المعرض 
فــي صــالــة رقـــم 7 للمناسبات 
الــخــاصــة، وبتجهيزات عالية 
ــذا  ــتــــوى الحــــتــــضــــان هــ ــمــــســ الــ
الــحــدث المهم، والـــذي يحظى 
بــاهــتــمــام الــعــديــد مــن ضيوف 
الـــرحـــمـــن، وبـــمـــبـــادرة الــعــديــد 

مــــن الـــمـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة 
واألهــلــيــة إلــى اإلعـــالن لرعاية 
الحدث والمشاركة فيه، مبينة 
أن آخر يوم للتسجيل سيكون 
26 فبراير للحمالت الراغبة في 
االنضمام والدعوة إلى اإلسراع 

واالنتهاء من اإلجراءات.
وأفــــــــــــادت بـــــــأن »الــــمــــعــــرض 
ــــن خـــالل  يـــكـــتـــســـب أهـــمـــيـــتـــه مـ
الدور الذي يلعبه قطاع الحج 
 
ً
ــا ــويــ ــيــ  ودنــ

ً
ــا ــيــ ــنــ ــــرة ديــ ــمـ ــ ــعـ ــ والـ

فـــــــــي حـــــيـــــاتـــــنـــــا كـــمـــســـلـــمـــيـــن 
ــه، حيث  ــلـ بــتــعــظــيــم شــعــائــر الـ
ــركــــات  تـــلـــتـــقـــي الــــحــــمــــالت وشــ
ــفـــر والـــســـيـــاحـــة الــديــنــيــة  الـــسـ
ــلــــى أرض  ــا عــ ــهــــورهــ ــمــ ــع جــ ــ مــ
ــعــــارض، لــتــتــنــافــس فــيــمــا  ــمــ الــ
بــيــنــهــا لــلــتــرويــج لــعــروضــهــا، 
ولـــتـــقـــديـــم أفــــضــــل الـــخـــدمـــات 
لرعاياها من حجاج بيت الله 

ومعتمريه«.

باسمة الدهيم

»ديليفرو« تحتفل بأربع سنوات »ديليفرو« تحتفل بأربع سنوات 
من النجاح في الكويتمن النجاح في الكويت

مـــــع مــــــــرور أربــــــــع ســـنـــوات 
مــن توصيل الــطــعــام، نجحت 
»ديليفرو« في االرتقاء بتجربة 
توصيل الطعام المحلية، كما 
حققت العديد من اإلنجازات 
على ثــالثــة صعد فــي السوق 
شملت الــعــمــالء، والسائقين، 

وشركاءها من المطاعم.
مـــنـــذ انـــطـــالقـــهـــا بــالــكــويــت 
ــر 2019، أبـــرمـــت  ــرايــ ــبــ ــي فــ ــ فـ
»ديليفرو« شراكة مع حوالي 
5000 مطعم محلي وعالمي، 
ووظفت أكثر من 2000 سائق، 
كـــمـــا حـــقـــقـــت نـــســـبـــة تــغــطــيــة 
جــغــرافــيــة تــصــل إلــــى 95 في 

المئة بالكويت. 
تـــــجـــــدر اإلشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
ــفــــرو« رفــــعــــت مــعــايــيــر  ــيــ ــلــ »ديــ
رضا العمالء في البالد، حيث 
حصلت العام الماضي، وللعام 
الثاني على التوالي، على لقب 
»أفــضــل تطبيق توصيل« في 
الكويت من  »سيرفيس هيرو«، 
وهـــــو مــــؤشــــر رضـــــا الـــعـــمـــالء 
الوحيد المعتمد على تصويت 

العمالء في المنطقة.
ــدد، قــالــت  ــ ــــصـ وفـــــي هـــــذا الـ
سهام الحسيني، المدير العام 
ــويـــت«: »لــقــد  ــكـ ـــ »ديـــلـــيـــفـــرو الـ لـ
احتفلت الــشــركــة هـــذه السنة 
بـــالـــذكـــرى الــســنــويــة الــرابــعــة 
لتأسيسها في الكويت، وهي 
ــنـــا فــي  ــادة عـــلـــى نـــجـــاحـ ــ ــهـ ــ شـ
االنــــطــــالق بـــســـوق تــنــافــســي، 
واألهم من ذلك، احتفت الشركة 
بـــشـــغـــف الــــكــــويــــت بـــالـــطـــعـــام 

والــمــطــاعــم الــمــحــلــيــة. نشعر 
بالفخر، ألنــنــا عقدنا شراكة 
مع العديد من المطاعم التي 
تــــؤمــــن بـــمـــهـــمـــتـــنـــا، وهـــدفـــنـــا 
المتمثل في تقديم طعام رائع 
إلى عشاق الطعام في جميع 
 
ً
أنــحــاء الــبــالد، ويشرفنا جــدا

العمل مع السائقين وشركائنا 
مــن المطاعم الــذيــن يجعلون 
 للطعام. 

ً
 رائعا

ً
الكويت مركزا

لــم نكن قــادريــن على تحقيق 
ذلــــــــك، إال مـــــن خـــــــالل الــــتــــزام 
فــريــقــنــا الـــفـــذ مـــن الــمــوظــفــيــن 
ــا  ــنــ ــاتــ ــراكــ والــــســــائــــقــــيــــن، وشــ
الدائمة مع المطاعم المحلية، 
والثقة التي يضعها عمالؤنا 

.»
ً
فينا يوميا

اســتــمــر الــتــبــايــن فــي مــؤشــرات 
ــــدول مجلس  األســــــواق الــمــالــيــة بـ
الــــتــــعــــاون الــخــلــيــجــي كــمــحــصــلــة 
أســبــوعــيــة مــنــذ بـــدايـــة هـــذا الــعــام 
ــبـــوع الــمــاضــي،  2023 حــتــى األسـ
الذي سجلت خالله أربعة مؤشرات 
 وتراجعت مؤشرات 

ً
 متفاوتا

ً
نموا

ثـــالثـــة أســـــــواق وبــخــســائــر كــذلــك 
متفاوتة.

وتصدر الرابحين مؤشر السوق 
المالي القطري بنمو بنسبة 2.08 
فــــي الـــمـــئـــة تـــــاله مــــؤشــــر الـــســـوق 
ــيـــســـي »تــــاســــي«  ــرئـ ــودي الـ ــعــ ــســ الــ
بــمــكــاســب بــلــغــت 1.31 فـــي المئة 
 مؤشر بورصة الكويت 

ً
وحل ثالثا

الــعــام وبــفــارق كبير عــن سابقيه 
واكــتــفــى بــنــســبــة 0.33 فـــي المئة 
وتوقف مؤشر سوق دبي المالي 
على 0.11 فــي المئة فــقــط، بينما 
ســجــل مـــؤشـــر الــــســــوق الــعــمــانــي 
خـــســـارة كــبــيــرة بــلــغــت 2.42 في 
المئة وخسر مؤشر سوق أبوظبي 
المالي نسبة 0.46 في المئة، بينما 
استقر مؤشر سوق البحرين على 
 هي 0.07 في 

ً
خسارة محدودة جدا

المئة فقط.

ارتدادات جيدة في مؤشري 
قطر والسعودية

ارتد مؤشرا سوقي قطر المالي 
والسعودية بقوة خالل تعامالت 
 
ً
ا األسبوع الماضي، وعوضا جزء

 من خسائر األسبوع الثاني 
ً
كبيرا

مــن فــبــرايــر، وربـــح مؤشر السوق 

القطري نسبة كبيرة بلغت 2.08 
في المئة أي 217.25 نقطة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 10641.45 نقطة 
ــذا الــعــام إلــى  ويــقــلــص خــســائــر هـ
ــة، وكـــانـــت  ــئــ ــمــ ــي الــ ــ نـــســـبـــة 2.2 فـ
مؤشرات األسواق المالية العالمية 
تتحرك بشكل متذبذب وقريبة من 
 مؤشرات 

ً
نقطة الحياد خصوصا

األسواق المالية األميركية، بينما 
استقرت أسعار النفط قريبة من 
 طيلة فــتــرات األسبوع 

ً
85 دوالرا

عدا الجلسة األخيرة يوم الجمعة 
 
ً
 واضحا

ً
الماضي سجلت تراجعا

ــي الـــمـــئـــة وكـــانـــت  ــ ــبـــة 2 فـ وبـــنـــسـ

جميع مؤشرات األســواق المالية 
الخليجية مغلقة.

وارتد مؤشر السوق السعودي 
ــــي« وســـــط دعـــم  ــاسـ ــ الـــرئـــيـــســـي »تـ
مــن ارتــفــاع سابق ألســعــار النفط 
وخروجها من مستويات دون 80 
 كانت 

ً
 إلى مستوى 86 دوالرا

ً
دوالرا

بداية األسبوع وتماسكها قريبة 
مــنــه حــتــى نــهــايــتــه، الــتــي انتهت 
 لبرميل برنت، وكان 

ً
عند 83 دوالرا

مؤشر السوق األميركي الصناعي 
ناسداك يتحرك بشكل أفقي منذ 
 على 

ً
بداية شهر فبراير محافظا

مــكــاســب بـــحـــوالـــي 10 فـــي الــمــئــة 

حققها خــالل هــذا الــعــام، لينتهي 
األســبــوع الــمــاضــي على مكاسب 
لــلــســوق الــســعــودي بنسبة 1.31 
في المئة هي 136.29 نقطة ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 10548.45 نقطة 
وبمكاسب بنسبة 1 في المئة فقط 

لهذا العام.

مكاسب محدودة 
ــرات بـــورصـــة  ــ ــــؤشــ ــعــــت مــ ــفــ ارتــ
الكويت الرئيسية خالل األسبوع 
ــــب مــــتــــقــــاربــــة  ــــسـ ــنـ ــ الـــــمـــــاضـــــي وبـ
ــــول ثـــلـــث نــقــطــة مــئــويــة،  دارت حـ
لــكــن تــراجــعــت مــتــغــيــرات الــســوق 

الرئيسية الثالثة )القيمة وكمية 
األسهم المتداولة وعدد الصفقات(، 
وربــح مؤشر السوق العام نسبة 
0.33 فـــي الــمــئــة أي 24.56 نقطة 
لــيــقــفــل عـــلـــى مـــســـتـــوى 7364.47 
نقطة ليبقى في المنطقة الخضراء 
ومــكــاســب بنسبة 1.1 فـــي المئة 

لهذا العام.
كذلك ربح مؤشر السوق األول 
0.38 فـــي الــمــئــة أي 30.96 نقطة 
ليقفل على مستوى 8232.43 نقطة 
ومكاسب بلغت نسبة 1.6 في المئة 
لعام 2023، وربــح مؤشر السوق 
رئــيــســي 50 نــســبــة قــريــبــة بلغت 

0.32 فـــي الــمــئــة أي 18.33 نقطة 
ليقفل على مستوى 5713.63 نقطة 
ويبقى بالمنطقة الحمراء وخسارة 
ثلث نقطة مئوية منذ بداية العام.
وتــراجــعــت على الــطــرف اآلخــر 
مــــتــــغــــيــــرات الـــــســـــوق الــــثــــالثــــة إذ 
انخفضت السيولة بنسبة واضحة 
ــي الـــمـــئـــة مــقــارنــة  بــلــغــت 21.1 فــ
مـــــع األســــــبــــــوع األســـــبـــــق وخـــســـر 
النشاط نسبة 14 في المئة، كما 
تراجع عــدد الصفقات بنسبة 16 
فــي المئة واســتــمــر التركيز على 
 
ً
مكونات السوق األول خصوصا
ــنــــاك 6 أســــهــــم مــــن األســـهـــم  أن هــ
الــمــؤثــرة والــنــشــيــطــة انــتــقــلــت من 
السوق الرئيسي إلى السوق األول 
 من النشاط والسيولة 

ً
ليزيح مزيدا

لمصلحة السوق األول، ويضعف 
تعامالت السوق الرئيسي، وبقي 
الترقب إلعــالنــات نتائج سنوية 
قـــد تـــكـــون مـــؤثـــرة عــلــى مــســتــوى 
 أن عوائد 

ً
أسعار األسهم خصوصا

الودائع والسندات ارتفعت مع رفع 
أسعار الفائدة الــذي بدأ منذ عام 
، وسيستمر على األقـــل 6 

ً
تقريبا

أشهر قادمة.
ــر ســــــوق دبـــي  ــتــــقــــر مــــؤشــ واســ
الـــمـــالـــي عــلــى مــكــاســب مـــحـــدودة 
هي نسبة 0.11 في المئة أي 3.87 
نقاط ليقفل على مستوى 3457.72 
نقطة ليبقى األفضل أداء لهذا العام 
بنمو إجمالي بلغ 3.8 فــي المئة 
منذ بداية العام، وتحسنت نتائج 
أعـــمـــال شــركــاتــه لــلــعــام الــمــاضــي 
ودعـــمـــت األســـعـــار كــمــا تحسنت 

تباين مستمر في األداء والقطري يتصدر الرابحين
تبادل أدوار ومكاسب متفاوتة للسعودي والكويتي ومؤشر دبي... وخسارة كبيرة في مسقط

علي العنزي

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

مؤشرات األسواق 
المالية العالمية 
تستقر بانتظار 

مزيد من البيانات 
واألخبار 

االقتصادية 
والجيوسياسية

البيئة التشغيلية لألعمال في 
.
ً
دبي تدريجيا

خسائر متفاوتة 
ســـجـــل مـــؤشـــر ســـــوق عــمــان 
الـــمـــالـــي خــــســــارة ثــقــيــلــة خـــالل 
ــــوع الــمــاضــي  ــبـ ــ ــامـــالت األسـ ــعـ تـ
ــي الــمــئــة  بــلــغــت نــســبــة 2.42 فــ
أي 115.32 نــقــطــة لــيــقــفــل على 
4653.354 نــقــطــة  مــــســــتــــوى 
ــقـــوة منذ   الـــتـــراجـــع بـ

ً
مــــواصــــال

بداية العام لتصل خسارته 4.6 
في المئة وهي أكبر خسارة بين 
مؤشرات األسواق المالية بدول 

مجلس التعاون الخليجي.
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 
الــمــالــي بنسبة 0.46 فــي المئة 
خـــالل األســبــوع الــمــاضــي وفقد 
45.81 نقطة ليقفل على مستوى 
9977.24 نقطة ويكسر مستوى 
10 آالف نقطة من جديد ويصل 
بخسائره منذ بداية العام إلى 
نسبة 2.2 في المئة وهو المؤشر 
الذي كان األفضل أداء خالل العام 
الماضي بين مؤشرات األسواق 
ــة كـــــذلـــــك األســــــــــواق  ــيـ ــجـ ــيـ ــلـ ــخـ الـ

العالمية الناشئة.
واستقر مؤشر سوق البحرين 
 
ً
المالي على تغير محدود جدا
هو خسارة 0.07 في المئة فقط 
تــعــادل 1.28 نقطة ليقفل على 
مــســتــوى 1935.7 نقطة ليبقى 
 بنسبة 2.2 في المئة منذ 

ً
رابحا

بداية العام وبتغيرات أسبوعية 
 ما تكون محدودة.

ً
غالبا

ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2023/02/17

دبيأبو ظبيالمنامةمسقطالدوحةالسعوديةالكويتاألسبوع

2023/2/107.339.9110.412.1610.424.204.768.671.936.9810.023.053.453.85

2023/2/177.364.4710.548.4510.641.454.653.351.935.709.977.243.457.72

3.87- 45.81- 1.28- 24.56136.29217.25115.32الفرق

0.11%- 0.46%- 0.07%- 2.42%2.08%1.31%0.33%التغير )%(

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في 2023/02/16

األسبوع
الكمية 

المتداولة 
)سهم(

القيمة المتداولة 
)دينار(

عدد الصفقات
) صفقة(

إقفال المؤشر 
العام

إقفال المؤشر 
األول

إقفال المؤشر 
رئيسي 50

عدد جلسات 
التداول

2023/2/9801.086.258248.651.60249.7017.339.918.201.475.695.305.00

2023/2/16685.780.594196.142.52241.6657.364.478.232.435.713.635.00

24.5630.9618.330.00- 8.036- 52.509.080- 115.305.664الفرق

0.00%0.32%0.38%0.33%- 16.17%- 21.12%- 14.39%التغير )%(

https://www.aljarida.com/article/15093
https://www.aljarida.com/article/15095
https://www.aljarida.com/article/15092
https://www.aljarida.com/article/15091
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»برقان« راٍع بالتيني الحتفاالت »البيان ثنائية اللغة«
انطالقا من إيمانه بأهمية توفير بيئة 
ملهمة وداعــمــة للشباب الكويتي، شــارك 
بنك برقان برعايته البالتينية الحتفاالت 
مدرسة البيان ثنائية اللغة )BBS( السنوية، 
والــتــي يــتــم تنظيمها بشكل دوري تحت 
إشــراف مجلس أولياء األمــور والمعلمين 
في المدرسة، بهدف ترسيخ أسس التواصل 
مــع الطلبة وعائالتهم، لــالرتــقــاء بمفهوم 

المؤسسة التعليمية وقواعد التعليم.
ويواصل بنك برقان، بصفته مؤسسة 
مصرفية كويتية متفانية، بذل كل الجهود 
المتاحة لتنمية المجتمع وتمكين الشباب 
ــــالل حــــمــــالت الــتــوعــيــة  الـــكـــويـــتـــي، مــــن خــ
والفعاليات واألنشطة التفاعلية المتنوعة 

ذات األهداف بعيدة المدى.
وشهد االحتفال السنوي لمدرسة البيان 
ثنائية اللغة، الذي يستقبل أكثر من 2700 
طالب سنويا، إضافة إلى 1380 أسرة و350 
معلما، تنظيم يوم ترفيهي كامل، جمع بين 
الفعاليات المتنوعة والقيم االجتماعية 
والثقافية، كما تخلله تقديم أنشطة وألعاب 
تفاعلية عــدة للطالب وعائالتهم تناسب 

فــئــاتــهــم الــعــمــريــة الــمــخــتــلــفــة، إضـــافـــة إلــى 
 بالعالمات 

ً
ا تجربة متخصصة وشاملة بدء

التجارية المشاركة، وصواًل إلى األجنحة 
الصغيرة التي تقدم المأكوالت المتنوعة.

ــائــــدات  ــن الـــــواجـــــب ذكـــــــره أن كــــل عــ ــ ومــ
االحـــتـــفـــاالت الــســنــويــة يــتــم تــوظــيــفــهــا في 
ــة الــبــيــان  تـــطـــويـــر ودعــــــم مــجــتــمــع مــــدرســ
ثنائية اللغة، مــن خــالل مــبــادرات مجلس 
أولياء األمور والمعلمين المستمرة طوال 
الـــعـــام، والــتــي تــغــطــي الــجــوانــب الصحية 
واالجتماعية الرئيسية، بما فيها الصحة 
العقلية والــجــســديــة لــلــطــالب، االســتــدامــة 
والحفاظ على البيئة، إحياء اللغة العربية 
وغيرها الكثير، وتم تصميم تلك المبادرات 
بأسلوب مميز يدمج بين التعليم والوعي 
، مــا يضمن مشاركة 

ً
والـــمـــرح، فــي آن مــعــا

مثالية واستفادة قصوى لجميع الطالب.
ــة الـــبـــنـــك الــبــالتــيــنــيــة  ــايــ وبــمــنــاســبــة رعــ
لالحتفاالت، قالت لولوة الخترش، مدير أول 
تطوير المنتجات وشرائح العمالء في بنك 
برقان: »فــي إطــار التزامنا باستراتيجيتنا 
الهادفة إلــى دعــم المجتمع الكويتي، فإننا 

نقدر دور التعليم في تشكيل األجيال القادمة 
وتحفيزهم على االنطالق بنجاحات الوطن 

إلى مستويات أكثر تقدما«.
وأضـــافـــت الــخــتــرش: »تــأتــي مشاركتنا 
ورعــايــتــنــا لــهــذه االحــتــفــاالت السنوية في 
مدرسة البيان ثنائية اللغة كفرصة مميزة 
ــل الـــمـــســـاهـــمـــة فــــي تــنــمــيــة شــبــاب  ــ مــــن أجــ
الــمــجــتــمــع، عــبــر نــشــر الـــوعـــي بــأســاســيــات 

التثقيف الــمــالــي والــمــصــرفــي، إضــافــة إلى 
التعريف بحسابات بنك برقان المخصصة 
للشباب، مثل حساب الراتب وحساب كنز 
وغيرها الكثير من الخدمات والمنتجات 
التي نــوفــرهــا«، متابعة: »لقد قــدم موظفو 
بـــرقـــان، الــمــشــاركــون بــهــذا الــحــدث الــفــريــد، 
مفاجآت عديدة للحاضرين، بينها مجموعة 

كبيرة من الهدايا القيمة والمميزة«.

فريق برقان في جناح البنك

KIB | The STADIUMKIB | The STADIUM يختتم بطولة « يختتم بطولة »KIBKIB««
نــجــح بــنــك الـــكـــويـــت الـــدولـــي 
ــة األخـــيـــرة، في  )KIB(، فــي اآلونــ
تــنــظــيــم أول مــــبــــادرة ريــاضــيــة 
احترافية من نوعها في الكويت 
 ،KIB | The STADIUM ،والمنطقة
وهـــي الــبــطــولــة الخليجية ذات 
المعايير العالمية التي أطلقها 
الــبــنــك ونــظــم فــعــالــيــاتــهــا تحت 
رعــايــتــه، يـــوم 25 يــنــايــر 2023، 
واختتمها يوم 6 فبراير، ليحقق 
ــــن خـــاللـــهـــا إنـــــجـــــازا تــنــمــويــا  مـ
مــهــمــا، وضــــع مــعــايــيــر جــديــدة 
ومتقدمة أمام مؤسسات القطاع 
ــار الــكــبــيــر  ــ ــ الـــمـــصـــرفـــي فــــي اإلطـ
للمسؤولية االجتماعية، وترك 
بــصــمــة واضـــحـــة تــؤكــد ريــادتــه 
في هذا المجال، والتزامه بدوره 
الــمــجــتــمــعــي وتـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة 

المستدامة على كل الصعد.
 KIB نظم بطولة »KIB« وكان
The STADIUM |، بــالــتــعــاون 
ــة ســـافـــكـــس لــتــنــظــيــم  ــركــ ــــع شــ مـ

ــا مـــع  ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ ــمـ ــ الــــــفــــــعــــــالــــــيــــــات، تـ
استراتيجيته للتعاون المشترك 
نـــحـــو تـــعـــزيـــز ثـــقـــافـــة الـــريـــاضـــة 
واتـــبـــاع أســـلـــوب حــيــاة مــتــوازن 
ــراد المجتمع،  ــ وصــحــي بــيــن أفـ
ــواهــــب  ــمــ إضــــــافــــــة إلــــــــى دعــــــــم الــ
الكويتية وتبني اهتماماتها، 
بشكل عـــام، ومــنــهــا التوجهات 
ــيــــة، عــلــى  ــتــــرافــ ــة االحــ ــيـ ــريـــاضـ الـ
وجـــــه الــــخــــصــــوص، واخــتــتــمــت 
البطولة بحفل تكريم لالعبين 
الـــمـــشـــاركـــيـــن مــــن دول مــجــلــس 

التعاون الخليجي. 
من جانبها، توجهت مساعدة 
مــديــر إدارة الــتــســويــق ووحـــدة 
ــي مــــــروة  ــســ ــؤســ ــمــ االتـــــــصـــــــال الــ
ــى كــــل مــن  ــ ــرفـــي بـــالـــشـــكـــر إلــ ــعـ مـ
أسهم في إنجاح هذه المبادرة 
ــيـــن  ــبـ ـــن العـ ــ ــة، مــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
وشــركــاء ومشجعين، وخــاصــة 
 Food شركة سافكس، ومنظمة
 ،FDT Gym Buzz، ونــــــــــــادي 

كـــمـــا أشــــــــادت بــــأدائــــهــــم الــــرائــــع 
ومشاركتهم فــي اإلشـــراف على 
فعاليات هــذا الــحــدث اإلقليمي 
الواعد، وتنظيمه وإدارتــه وفق 
هـــذه الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة الــتــي 
مـــن شــأنــهــا رفــــع اســــم الــكــويــت 
وترسيخ مكانتها على خارطة 

االحتراف الرياضي العالمي.

مروة معرفي

»الوطني«: ارتفاع الدوالر مع تصاعد نبرة »عدم هبوط االقتصاد«
التضخم السنوي األميركي يتخطى التوقعات... وارتفاع الفائدة أعلى من 5% بنهاية العام

اســـــتـــــمـــــر ســـــيـــــنـــــاريـــــو »عــــــــدم 
الــهــبــوط‹‹ الـــذي تـــرددت أصـــداؤه 
 مــع ظــهــور بــيــانــات قوية 

ً
مــؤخــرا

لــالقــتــصــادي األمــيــركــي بــصــورة 
ــــرى، فـــي إشـــارة  مــفــاجــئــة مـــرة أخـ
إلـــى أن االنــكــمــاش الـــذي كـــان من 
الــمــتــوقــع لــه الــظــهــور بــالــواليــات 
المتحدة على نطاق واسع بنهاية 
الربع األول، وبداية الربع الثاني 

من العام قد ال يتحقق. 
ــــواق النقد  وحــســب تــقــريــر أسـ
ــــي الــــــصــــــادر عـــــن بــنــك  ــــوعـ ــبـ ــ األسـ
الكويت الوطني، ساهمت بيانات 
مــــؤشــــر أســـــعـــــار الــمــســتــهــلــكــيــن 
ــقــــات الــــمــــتــــشــــددة مــن  ــيــ ــلــ ــتــــعــ والــ
مــســؤولــي االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
ــاوف األســــــــواق  ــ ــخـ ــ ــــي تـــعـــزيـــز مـ فـ
مــن بقاء أســعــار الفائدة مرتفعة 
ــم تــســعــيــره  لـــفـــتـــرة أطــــــول مـــمـــا تــ
في وقــت سابق، إذ ارتفع مؤشر 
أســـعـــار المستهلكين األســاســي 
عــلــى أســـاس ســنــوي بنسبة 6.4 

في المئة في يناير، أي أكثر من 
التوقعات البالغة 6.2 في المئة. 
في ذات الوقت، بلغت قراءة مؤشر 
أســـعـــار المستهلكين األســاســي 
5.6 في المئة على أساس سنوي، 
ــار  ــعــ ــر أســ ــ ــــؤشـ ــع مـ ــ ــفــ ــ ــنـــمـــا ارتــ ــيـ بـ
المستهلكين األســـاســـي بنسبة 
0.5 في المئة على أساس شهري، 
 بــذلــك أعــلــى مــعــدل نمو 

ً
مــســجــال

يــشــهــده فــي ثــالثــة أشــهــر وأعــلــى 
بــكــثــيــر مـــن مــعــدل الــنــمــو بنسبة 
ــــذي ســجــلــه في  0.1 فـــي الــمــئــة الـ
ديسمبر. ويــعــزى تباطؤ وتيرة 
ــــاع تــكــالــيــف  ــفـ ــ الــــتــــراجــــع إلـــــى ارتـ
ــــى تــعــزيــز  ــة، مـــمـــا أدى إلــ ــاقــ ــطــ الــ
مــوقــف المتحدثين الــفــدرالــيــيــن، 
الــذيــن أشــــاروا إلـــى ضــــرورة بــذل 
الــــمــــزيــــد مـــــن الــــجــــهــــود لــخــفــض 
معدالت التضخم المستهدف إلى 
مستوى 2 في المئة. وكان من بين 
هـــؤالء الــمــســؤولــيــن، رئيسة بنك 
االحتياطي الــفــدرالــي فــي داالس 

لــوري لــوجــان التي قــالــت: »يجب 
أن نظل مستعدين لمواصلة رفع 
أســعــار الفائدة لفترة أطــول مما 

 في السابق«. 
ً
كان متوقعا

وأكـــــد مــتــحــدثــون آخــــــرون في 
»الفدرالي« تباطؤ وتيرة التضخم، 
إال أنهم شـــددوا على أن الطريق 
لــلــوصــول بــمــعــدل الــتــضــخــم إلــى 
 ،»

ً
نسبة 2 في المئة سيكون »وعرا

وأن رفع معدالت الفائدة بوتيرة 
ــلـــى أو اإلبــــقــــاء عـــلـــى مـــعـــدالت  أعـ
فائدة تقييدية خالل إطار زمني 
ــــن الـــتـــدابـــيـــر  ــكــــون مـ ــــد تــ أطـــــــول قـ

المطلوبة لتحقيق ذلك. 
وتشير العقود اآلجلة لألموال 
الفدرالية اآلن إلــى وصولها إلى 
مستوى ذروة قــد يتخطى أكثر 
من 5.2 في المئة بمنتصف العام 
وارتفاع معدالت الفائدة بمستوى 
أعلى من 5 في المئة بنهاية العام.

ــفــــعــــت  مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، ارتــ
مــبــيــعــات الــتــجــزئــة بنسبة 3 في 

المئة في يناير مقابل التوقعات 
الــبــالــغــة 1.9 فــي الــمــئــة، مسجلة 
بـــذلـــك أعـــلـــى مـــعـــدل نــمــو شــهــري 
. بــاإلضــافــة 

ً
مــنــذ عــامــيــن تــقــريــبــا

إلى ذلك، وصلت مبيعات التجزئة 
األساسية لشهر يناير إلى 2.3 في 
المئة مقابل توقعات بوصولها 
إلــــــــى 0.9 فــــــي الـــــمـــــئـــــة. وكــــانــــت 
الوظائف واإلنــفــاق االستهالكي 
أكثر مرونة من معظم التوقعات، 
إذ ســاهــم اقــتــراب مــعــدل البطالة 
مـــن أدنــــى مــســتــويــاتــه المسجلة 
 فـــي تــعــزيــز إنــفــاق 

ً
مــنــذ 50 عـــامـــا

المستهلكين. وفــي الــوقــت الــذي 
تــراجــعــت فــيــه مــعــدالت التضخم 
فـــي قــطــاع الــســلــع خــــالل األشــهــر 
األخــيــرة، إال أنها ظلت ثابتة في 
قطاع الخدمات والسلع االساسية. 
كــمــا ارتــفــعــت أســعــار المنتجين 
فــي أكــبــر اقــتــصــاد عــلــى مستوى 
العالم بنسبة 0.5 في المئة و0.7 
ة كل من المؤشر  في المئة لقراء

الكلي واالســاســي على التوالي. 
ــيـــانـــات مــبــيــعــات  ــد تـــســـاهـــم بـ ــ وقـ
ــار الــمــنــتــجــيــن  ــ ــعـ ــ ــتـــجـــزئـــة وأسـ الـ
لشهر يناير في إضافة المزيد من 
الدعم بضرورة قيام االحتياطي 
الــفــدرالــي بالمزيد، حتى يتمكن 
مـــن خــفــض مــعــدل الــتــضــخــم إلــى 
المستوى المستهدف بنسبة 2 

في المئة.

تحركات األسواق
وعلى صعيد أسواق العمالت 
االجــنــبــيــة، ارتـــفـــع الــــــدوالر بــقــوة 
ــل إلـــــى أعــــلــــى مــســتــويــاتــه  ــ ــ ووصـ
الـــمـــســـجـــلـــة فـــــي ســــتــــة أســــابــــيــــع، 
ــــوم  104.667 يـ وصـــــــــــــواًل إلـــــــــى 
الجمعة، حيث ساهمت البيانات 
ــرة  ــبـ ــنـ ــة الــــقــــويــــة والـ ــاديــ ــتــــصــ االقــ
المتشددة لمسؤولي االحتياطي 
الــفــدرالــي فــي تعزيز الـــدوالر. أما 
بــالــنــســبــة لـــســـوق أدوات الــدخــل 
الــــثــــابــــت، فـــقـــد تـــعـــمـــق انـــعـــكـــاس 

ــائــــدات  ــيـــن عــ مــنــحــنــى الــــعــــائــــد بـ
ــــل عــامــيــن  ســــنــــدات الـــخـــزانـــة ألجـ
ــــى 80 نــقــطــة  وعــــشــــر ســــنــــوات إلــ
أســـاس، وســط توقعات بتطبيق 
المزيد من السياسات المتشددة 

خالل العام الحالي.

تعليقات الغارد 
صرحت رئيسة البنك المركزي 
األوروبـــــــــــي، كــريــســتــيــن الغــــــارد، 
مساء األربــعــاء بــأن التضخم في 
 
ً
ــزال مــرتــفــعــا ــ مــنــطــقــة الــــيــــورو اليــ

بـــــصـــــورة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، مـــؤكـــدة 
مواصلة المركزي األوروبــي رفع 
أسعار الفائدة لتخفيف ضغوط 
ــكــــررة  ــة، ومــ ــ ــيـ ــ ــــاسـ األســـــعـــــار األسـ
تــوجــيــهــات الــســيــاســة الــتــي أعلن 
. وقـــام البنك 

ً
عنها البنك مــؤخــرا

الــمــركــزي األوروبــــــي بــرفــع سعر 
الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس 
مـــنـــذ يـــولـــيـــو الـــمـــاضـــي بـــوتـــيـــرة 
تراكمية، وأكــد رفعها مرة أخرى 

بمقدار 50 نقطة أساس في مارس 
لخفض مــعــدالت التضخم الــذي 
 فــي الــبــدايــة بتزايد 

ً
كــان مــدفــوعــا

تكاليف الطاقة، إال أن نطاقه أتسع 
 .

ً
ليؤثر على كافة القطاعات تقريبا

وأشارت الغارد إلى أنه على الرغم 
مــن أن معظم مقاييس توقعات 
التضخم على المدى الطويل تقف 
 عند نحو 2 في المئة، إال 

ً
حاليا

أن هذه اإلجراءات تتطلب مراقبة 
مستمرة. وعلى الرغم من ارتفاع 
مستويات الثقة وتراجع أسعار 
الطاقة، إال أن المركزي األوروبي 
 
ً
يتوقع أن يظل النشاط ضعيفا

على المدى القريب. ويقوم السوق 
 بتسعير رفع سعر الفائدة 

ً
حاليا

بــمــقــدار 120 نقطة أســـاس حتى 
سبتمبر من العام الحالي.

https://www.aljarida.com/article/15077
https://www.aljarida.com/article/15078
https://www.aljarida.com/article/15076
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المرزوق: إجماع من »الخاص« على أعضاء مجلس إدارة »بيتك«
 في دعم مسيرته«

ً
• »األجواء اإليجابية على مستوى مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية انعكست إيجابا

• فوز أعضاء المجلس الجديد )2023-2025( بنسبة تعادل 31.1% من أسهم البنك
قال المرزوق إن األجواء 

اإليجابية على مستوى مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية 

على مدى السنوات الماضية 
انعكست إيجابا في دعم 

مسيرة »بيتك« خالل الفترات 
الثالث السابقة، وتكللت 

بأداء مميز للبنك على مستوى 
القطاع المصرفي محليا 

وإقليميا، حيث حقق مؤشرات 
 على كل الصعد.

ً
إيجابية جدا

ــل  ــ ــويــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ عـــــــقـــــــد بـــــــيـــــــت الــ
الــكــويــتــي )بــيــتــك(، الجمعية 
الـــعـــامـــة الــــعــــاديــــة النـــتـــخـــاب 
أعـــــــضـــــــاء مــــجــــلــــس االدارة 
المستقلين وغير المستقلين 
ــة عـــشـــرة  ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ لــــــلــــــدورة الـ
)2023 - 2025(، وقد أسفرت 
عن فوز المرشحين المبينة 
ــذا  ــ أســــــمــــــاؤهــــــم فـــــــي ذيـــــــــل هـ
الـــــبـــــيـــــان، وذلـــــــــك فـــــي الـــمـــقـــر 
الــرئــيــســي لــــ »بــيــتــك« بنسبة 
حـــضـــور بـــلـــغـــت بــــحــــدود 81 

في المئة.
واســـتـــهـــل رئـــيـــس مــجــلــس 
ــــي »بــــيــــتــــك«، حــمــد  اإلدارة فـ
عبدالمحسن الــمــرزوق الــذي 
تــــــولــــــى رئـــــــاســـــــة الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــعــمــومــيــة لــلــبــنــك، الــجــلــســة 
بــــشــــكــــر الــــمــــســــاهــــمــــيــــن عـــلـــى 
الــثــقــة الــتــي أولـــوهـــا مجلس 
اإلدارة عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الــمــاضــيــة مــنــذ 2014، والــتــي 
أدت الى فوز أعضاء المجلس 
بنسبة تعادل 31.1 في المئة 
من اسهم البنك، محققا بذلك 
اجماعا من مساهمي القطاع 

الخاص.
ــــى أن  ــــرزوق إلـ ــمـ ــ ــار الـ ــ ــ وأشـ
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ األجـــــــــــــواء اإليـ
ــلــــس اإلدارة  ــجــ ــــوى مــ ــتـ ــ ــــسـ مـ
واإلدارة التنفيذية على مدى 
السنوات الماضية انعكست 
ــيـــرة  ــا فــــــي دعــــــــم مـــسـ ــ ــابـ ــ ــجـ ــ ايـ
»بيتك« خالل الفترات الثالث 
السابقة، وتكللت بأداء مميز 
القطاع  للبنك على مستوى 
المصرفي محليا وإقليميا، 
حــيــث حــقــق الــبــنــك مــؤشــرات 
 على كل الصعد.

ً
إيجابية جدا

وقــــّدم الـــمـــرزوق إنـــجـــازات 
مــجــلــس اإلدارة خــــالل فــتــرة 
الـــســـنـــوات الـــمـــاضـــيـــة، حــيــث 
ــك مـــــــن زيـــــــــادة  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ تــــمــــكــــن الـ
الــربــحــيــة مـــن 126.5 مــلــيــون 
ديــنــار فــي 2014 إلـــى 357.7 
مـــلـــيـــونـــا فـــــي نــــهــــايــــة 2022 
بنسبة زيادة بلغت 183 في 

المئة.
وأشـــــار إلــــى أن الــبــيــانــات 
ـــ«بــــيــــتــــك« أظـــهـــرت  الـــمـــالـــيـــة لــ
ايجابية قوية لتؤكد سالمة 
ة،  ة والــكــفــاء األداء، والـــمـــالء
ونـــــــــجـــــــــاح اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
اســـتـــدامـــة األربــــــاح وتــعــظــيــم 
اإليــرادات وترشيد النفقات، 

وتــعــزيــز جــودة األصـــول، من 
ــل الـــمـــمـــارســـات  خــــــالل أفــــضــ
المصرفية المسؤولة، وإدارة 
المخاطر، ما يرسخ المكانة 
الــمــتــمــيــزة لمجموعة البنك، 
حــيــث حــقــق »بـــيـــتـــك« صــافــي 
أربـــــــــاح لـــلـــمـــســـاهـــمـــيـــن لـــعـــام 
2022، بــلــغــت 357.7 مــلــيــون 
47.0 في  دينار، بنسبة نمو 

المئة مقارنة بعام 2021.
وشــــــــهــــــــدت فــــــتــــــرة الـــــربـــــع 
 
ً
ــوا ــ ــمـ ــ 2022 نـ األخـــــــيـــــــر مـــــــن 
 في أرباح 

ً
 وتاريخيا

ً
قياسيا

ــــك« بــلــغــت  ــتـ ــ ــيـ ــ مــــســــاهــــمــــي »بـ
لـــمـــئـــة  101.7 فـــــي ا ــتـــه  ــبـ نـــسـ
ــيـــر مــن  مـــقـــارنـــة بـــالـــربـــع األخـ
عام 2021، نتيجة االستحواذ 
على مجموعة البنك األهلي 
الـــمـــتـــحـــد الــــبــــحــــريــــنــــي، كــمــا 
ارتــفــعــت ربــحــيــة الــســهــم فــي 
الربع الرابع من 7.74 فلوس 
ــــى 10.70 فـــلـــوس بـــزيـــادة  إلـ

بلغت 38.2 في المئة.
ــة الـــســـهـــم  ــيــ ــغــــت ربــــحــ ــلــ وبــ
 2022 ــــام  ــعـ ــ لـ فـــلـــســـا   33.58
ـــ 25.99 فــلــســا عــن  مـــقـــارنـــة بـ
العام السابق 2021، وبنسبة 
زيــادة 29.2 فــي المئة، وبلغ 
ــي إيـــــــــــرادات الـــتـــمـــويـــل  ــافــ صــ
800.5 مـــلـــيـــون ديــــنــــار لــعــام 
2022، بــنــســبــة نـــمـــو بــلــغــت 
36.7 في المئة مقارنة بعام 
ــالــــي  ــمــ 2021، وارتـــــــفـــــــع إجــ
إيرادات التشغيل ليصل الى  
1.072 مـــلـــيـــون ديــــنــــار لــعــام 
2022 بـــنـــســـبـــة نــــمــــو بــلــغــت 
32.2 في المئة مقارنة بالعام 

السابق 2021. 
وبـــــلـــــغ صـــــافـــــي إيــــــــــــرادات 
التشغيل 723.3 مليون دينار 
2022، بـــنـــســـبـــة نــمــو  لــــعــــام 
بلغت 43.8 في المئة مقارنة 
بـ 2021، وبلغ رصيد اجمالي 
الموجودات 37.0 مليارا في 
2022، بــزيــادة قــدرهــا  15.2 
مليارا، وبنسبة نمو 69.7 في 

المئة عن عام 2021. 
وارتــــــفــــــع رصــــيــــد مـــديـــنـــي 
الــتــمــويــل لــعــام 2022 ليصل 
18.8 مــــلــــيــــار ديـــــنـــــار،  إلـــــــى 
بزيادة قدرها  7.5 مليارات، 
وبنسبة زيادة 65.9 في المئة 
مقارنة بعام 2021، وأوصى 
مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح 
15 فــي المئة،  نقدية بنسبة 
وتوزيع اسهم منحة بنسبة  

حمد المرزوق المرزوق والرشود وممثل وزارة التجارة

محمد ناصر الفوزان وفهد الغانم

أعضاء مجلس إدارة بيتك من اليمين أحمد الفارس وعبدالعزيز النفيسي وصالح 
المريخي وخالد النصف ومحمد الفوزان وفهد الغانم ومعاذ العصيمي وأحمد العمر

الجمعية العامة

االسم والمنصب والعضوية والتمثيل

العضويةاسم العضوم

حمد عبدالمحسن المرزوق1
عضو منتخب - رئيس مجلس 

اإلدارة

عضو منتخب - نائب رئيس عبدالعزيز يعقوب النفيسي2
مجلس اإلدارة

عضو منتخبخالد سالم النصف3

عضو منتخبمعاذ سعود العصيمي4

عضو منتخبفهد علي محمد ثنيان الغانم5

عضو منتخبمحمد ناصر الفوزان6

7
الهيئة العامة لالستثمار ويمثلها صالح عبدالعزيز 

المريخي
عضو منتخب

8
المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية ويمثلها أحمد حمد 

عبدالرحمن الثنيان
عضو منتخب

9
الهيئة العامة لشؤون القصر بالتحالف مع األمانة العامة 

لألوقاف ويمثلهما
حمد عبداللطيف البرجس

ن عضو معيَّ

10
ً
نالهيئة العامة لالستثمار وتحدد ممثلها الحقا عضو معيَّ

عضو مستقل منتخبسالم عبدالعزيز السعود الصباح11

عضو مستقل منتخبنور الرحمن عابد 12

عضو مستقل منتخبأحمد عبدالله العمر13

عضو مستقل منتخبأحمد مشاري عبدالوهاب الفارس14

10 في المئة للمساهمين.
ــــط  ــرزوق: »وسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وقـــــــال الـ
مــرحــلــة تـــمـــوج بــالــتــحــديــات 
االقــتــصــاديــة، واصــل »بيتك« 
ــريــــادة  جـــهـــود الـــمـــبـــادرة والــ
الـــــتـــــي مـــــيـــــزت الــــعــــمــــل فـــيـــه، 
 الســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 

ً
ــذا ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ تــ

واضــحــة ومــتــكــامــلــة، تــركــزت 
ــول تـــعـــزيـــز دور الـــنـــشـــاط  ــ حـ
ــي األســــــاســــــي فــي  ــرفــ ــمــــصــ الــ
تـــحـــقـــيـــق الـــربـــحـــيـــة والـــنـــمـــو 
ــدام، وامــــــتــــــدت إلــــى  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
مـــــــا يـــــــالزمـــــــه فـــــــي مـــــجـــــاالت 
الــرقــمــنــة والـــمـــوارد البشرية 
ــة  ــيـ ــلـ ــويـ ــمـ ــتـ والــــمــــنــــتــــجــــات الـ
واالســـتـــثـــمـــاريـــة، بـــاإلضـــافـــة 

ــــي،  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ إلــــــــى الــــــــــــدور االجـ
والمساهمات االنسانية«.

ــهــــرت  ــد أظــ ــ ــقـ ــ وأضـــــــــــاف: »لـ
مــنــتــجــاتــنــا قــيــمــة اقــتــصــاديــة 
ــــح »بـــيـــتـــك«  ــجـ ــ حـــقـــيـــقـــيـــة، ونـ
ــــي تـــحـــقـــيـــق الــــــتــــــوازن بــيــن  فـ
تعزيز االبتكار والرقمنة مع 
مراعاة المعايير االجتماعية 
والبيئية وحوكمة الشركات 
)ESG(، لــيــقــدم الــبــنــك صــورة 
ــيــــة ألفــضــل  ــعــ حــقــيــقــيــة وواقــ
مستقبل للبنوك االسالمية«.
واختتم الــمــرزوق بتقديم 
ــــب الـــســـمـــو  ــاحـ ــ ــــصـ ــر لـ ــ ــكـ ــ ــــشـ الـ
األمير الشيخ نواف األحمد، 
وولــــــي عــــهــــده األمــــيــــن ســمــو 

الــشــيــخ مــشــعــل األحــمــد على 
دعمهما للقطاع المصرفي، 
ــر مــــــوصــــــول لـــســـمـــو  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ والـ
ــلــــس الــــــــــــــوزراء،  ــجــ رئـــــيـــــس مــ
ــة، ومـــحـــافـــظ  ــيـ ــالـ ــمـ ووزيـــــــر الـ
بـــــنـــــك الــــــكــــــويــــــت الـــــمـــــركـــــزي 
عــلــى جــهــودهــم فـــي تــرســيــخ 
استقرار القطاع المصرفي.   
ــلــــس اإلدارة  ــجــ ــد مــ ــ ــقــ ــ وعــ
الــــــجــــــديــــــد اجـــــتـــــمـــــاعـــــا بـــعـــد 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة، حيث 
تـــم انــتــخــاب حــمــد الـــمـــرزوق 
رئــيــســا للمجلس بالتزكية، 
وعبدالعزيز النفيسي نائبا 
لــلــرئــيــس بــالــتــزكــيــة، كــمــا تم 
ــان الـــخـــاصـــة  ــجــ ــلــ تـــشـــكـــيـــل الــ
 للنظام 

ً
بــأعــمــال الــبــنــك وفــقــا

ــد  ــواعــ األســـــاســـــي لـــلـــبـــنـــك وقــ
الــحــوكــمــة الــمــطــبــقــة مــن بنك 

الكويت المركزي.
يــذكــر أن ملكية الحكومة 
فــي »بــيــتــك« تبلغ نــحــو 38.4 
فــي الــمــئــة، وتــشــمــل ملكيات 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــالســتــثــمــار، 
والـــــــــمـــــــــؤســـــــــســـــــــة الـــــــعـــــــامـــــــة 
ــنـــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة،  ــيـ ــامـ ــتـ ــلـ لـ
ــئــــة الــــعــــامــــة لــــشــــؤون  ــيــ والــــهــ
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــانــ ــ الــــقــــّصــــر، واالمــ

لألوقاف. 

عبد الوهاب الرشود
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نــظــم مجمع الــبــرومــيــنــاد للتسوق بطولة 
Crossfit event فـــي 17 الـــجـــاري، فـــي مــركــز 
البروميناد الثقافي، بالتعاون مع »هايبرد 
فيتنس«، لتوفير المعدات الرياضية وتجهيز 
النوادي، في إطار حرصه على دعم الشباب، 
والــتــشــجــيــع عــلــى اتــبــاع نــمــط حــيــاة ريــاضــي 
وصحي بين أوساط جميع شرائح المجتمع.
وأقــيــمــت المسابقة فــي مــركــز البروميناد 
الــثــقــافــي، بــمــشــاركــة 15 فــريــقــا لــلــرجــال، و12 
فريقا للسيدات، تتألف من العبين لكل فريق، 
وشهدت العديد من األنشطة البدنية والجري 

وحمل األثقال.
وشـــهـــدت الــمــســابــقــة مــنــافــســة كــبــيــرة بين 
الالعبين المشاركين، وسط أجــواء حماسية 
بين جميع الــحــاضــريــن، وتــحــت رقــابــة لجنة 
مـــن الــحــكــام الــمــحــتــرفــيــن الـــذيـــن عــمــلــوا على 
تقييم الفرق المشاركة، ومنح النقاط بحسب 

المعايير العالمية في هذا الصعيد.
وأقـــام »الــبــرومــيــنــاد« هــذا الــحــدث فــي إطــار 
مسؤوليته االجتماعية، وحرصه على تعزيز 
تــواصــلــه مـــع جــمــيــع أفـــــراد الــعــائــلــة، وتلبية 
مــتــطــلــبــاتــهــم، وإقـــامـــة الــفــعــالــيــات الترفيهية 
الهادفة، وخصوصا في العطل الرسمية وعطل 

نهاية األسبوع.
ويعمل »البروميناد« على دعم المبادرين 
وأصــحــاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
فـــي الـــســـوق الــكــويــتــي، مـــا أثــمــر عـــن الــتــعــاون 
فــي بــطــولــة Crossfit event مــع الــعــديــد من 
 ،»CALO«و ،»Neon Fitness« الــشــركــاء، وهــم
و»WANA« و»UPBEAT«، الــذيــن عملوا على 
عـــرض منتجاتهم الــصــحــيــة، والــتــواصــل مع 
الحضور للتعريف بالخدمات التي يقدمونها، 
والتي تعتبر مناسبة للرياضيين والمهتمين 

بمجال التغذية والغذاء الصحي.
واختتم »البروميناد« هذه الفعالية، بتتويج 
الفائزين بالعديد من الجوائز القّيمة، بحيث 
حصل الفريق الفائز بالمركز األول على جائزة 
بقيمة 500 ديــنــار، بينما نــال الفريق الرابح 
بالمركز الثاني 300 دينار، مقابل 200 دينار 
للفريق الحائزعلى المركز الثالث في المسابقة.

وأشار إلى أن العام الحالي سيشهد إقامة 
الــعــديــد مــن الفعاليات الترفيهية والثقافية 
المتنوعة، داخل مجمع البروميناد وفي مركز 
البروميناد الثقافي، والتي من شأنها إرضاء 
شغف جميع أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز 
خياراتهم لقضاء واستثمار أوقاتهم بأفضل 
ــار اســتــراتــيــجــيــتــه  ــ طــريــقــة مــمــكــنــة، ضــمــن إطـ

للمسؤولية االجتماعية الــتــي يــحــرص على 
ترسيخها باستمرار، والتي تتضمن العديد 
ــقــــاء بــالــمــشــهــد الــثــقــافــي  مــــن الـــخـــطـــط لــــالرتــ

والترفيهي والرياضي في السوق المحلي.
ــة ســتــشــهــد  ــلـ ــبـ ــقـ ــمـ ــــف أن الــــفــــتــــرة الـ ــشـ ــ وكـ
ــادرات لــدعــم أصــحــاب  ــبـ ــمـ عــقــد الــمــزيــد مـــن الـ
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصا 
في ظل االهتمام الكبير بهذا القطاع، وزيادة 
مساهمته في االقتصاد الكويتي، ضمن إطار 
العمل على تنويع مــصــادر الــدخــل، وتوفير 
العديد من فرص العمل للشباب والخريجين، 
وتشجيعهم على االنخراط في القطاع الخاص 

والعمل الحر.

نــظــمــت شـــركـــة الــمــشــروعــات 
السياحية، بالتعاون مع شركة 
 
ً
ــاري، عــرضــا ــجــ ــن، فـــي 16 الــ ــ زيـ

 بطائرات الدرون، احتفااًل 
ً
جويا

باألعياد الوطنية للكويت.
قت أسراب تتكون من 

َّ
وقد حل

2000 طـــائـــرة درون فـــي ســمــاء 
مدينة الكويت، رسمت خاللها 
ــــات فـــنـــيـــة مـــتـــحـــركـــة. بـــدأ  ــــوحـ لـ
الـــعـــرض بــلــوحــة ضــخــمــة لعلم 
الكويت، ثم الشعار الوطني »عز 
وفخر«، ومن ثم ُعرضت لوحات 
عــــدة تــبــيــن الـــحـــيـــاة فـــي كــويــت 
الــمــاضــي، ممثلة بالغوص عن 
اللؤلؤ وحــيــاة الــبــاديــة، انتقااًل 
إلى كويت الحاضر، مصورة أهم 
الــرمــوز العمرانية فــيــه، كقصر 
السيف ومجلس األمة والمسجد 
الكبير وأبراج الكويت والعديد 
ــــّوج 

ُ
مـــن الــمــبــانــي الــحــديــثــة. وت

الـــعـــرض بـــصـــورة لــســمــو أمــيــر 

البالد وسمو ولي العهد.
انطلق عــرض الـــدرون ضمن 
احتفال بهيج حضره جمهور 
كبير يتقدمهم أعضاء مجلس 

لــتــنــفــيــذيــة  اإلدارة واإلدارة ا
لشركة المشروعات السياحية. 
ــذا الــــعــــرض مــقــدمــة  ــ ويـــشـــكـــل هـ
لثمانية عــروض يتم تنظيمها 

خالل الشهر الجاري، بالتزامن 
مـــع فــعــالــيــات مــوســم الــجــزيــرة 
 
ً
الــخــضــراء، الــذي أطلقته أخيرا

»المشروعات السياحية«.

ــن، وشـــركـــة  ــ ــ أعـــلـــنـــت شـــركـــة زيـ
ZainTech، الــــــــــذراع اإلقــلــيــمــيــة 
لمجموعة زيــن للحلول الرقمية 
ــا الــــمــــعــــلــــومــــات  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ وتـ
واالتــصــاالت، عــن تــعــاون مشترك 
ــــت« إلطـــــالق  ــوفـ ــ ــــروسـ ــكـ ــ ــايـ ــ مـــــع »مـ
»الـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة لــلــســحــابــة«، 
لـــتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الــســحــابــيــة 
ــام والــــخــــاص في  ــعـ لــلــقــطــاعــيــن الـ

البالد. 
وتقدم الشركات الثالث خدمات 
ــلــــوال ســحــابــيــة مـــمـــيـــزة عــلــى  وحــ
مستوى المنطقة، وسيثمر هذا 
الــتــعــاون تــطــويــر بــيــئــة سحابية 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــة خـ ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــن قـ ــ ــيـ ــ تــــجــــمــــع بـ
مايكروسوفت الشاملة، والبنية 
التحتية السحابية الخاصة بزين 
 ،ZainTech الـــكـــويـــت، وخــــبــــرات
مـــمـــا يـــتـــيـــح مـــشـــاركـــة الـــبـــيـــانـــات 

والتطبيقات فيما بينهم.
ــقـــّدم هـــذه الــحــلــول خــيــارات  ـ

ُ
وت

ــيــــة  ــكــــومــ أكــــــبــــــر لــــلــــهــــيــــئــــات الــــحــ
ــــالق  ــات الــــخــــاصــــة إلطــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ والــ
خــدمــاتــهــا الــســحــابــيــة وحــوســبــة 
مـــواردهـــا بــســهــولــة، مـــع الــحــفــاظ 
عــلــى إمــكــانــيــة الــتــشــغــيــل البيني 
مع األنظمة الخاصة بها في مقار 

عملها، ويتم تقديم هذه الخدمات 
الــســحــابــيــة كــحــلــول لــلــعــمــالء في 
الــكــويــت، بــحــيــث لـــم يــكــن التبني 
 hyperscale( الــشــامــل للسحابة
cloud( ممكنا بسبب الــقــوانــيــن 

التنظيمية لحفظ البيانات.
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ومــــــــع وجـــــــــود اسـ
واضــــحــــة لــتــصــنــيــف الـــبـــيـــانـــات، 
يمكن للمبادرة الوطنية للسحابة 
فـــي الــكــويــت مــســاعــدة الــشــركــات 
ـــى تـــطـــويـــر  ــلــ والــــــمــــــؤســــــســــــات عـــ
مــراكــز بــيــانــاتــهــا مــن خـــالل جلب 
ــا، مــثــل  ــهـ ــيـ تــقــنــيــات الـــســـحـــابـــة إلـ
 ،

ً
مراكز البيانات الُمعّرفة برمجيا

والـــخـــدمـــات الـــذاتـــيـــة، والـــمـــرونـــة 
القائمة على الخدمات االفتراضية، 
وباستخدام نهج مركزي موحد، 
تــقــوم الــخــدمــة بتمكين الشركات 
مــن إدارة االمــتــثــال بــكــفــاءة وفــق 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيــ ــنــ ــبــ الـــمـــعـــايـــيـــر والــ
المالئمة، ســواء في مقار عملها، 
أو السحابة العامة، أو تطبيقات 

السحابات المتعددة.
كما يقوم هذا التعاون بتشجيع 
الهيئات والــشــركــات فــي الكويت 
ــــج الــتــقــنــيــات الــمــبــتــكــرة  عــلــى دمـ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــحـــديـــثـــة إلـــى 

تطبيقاتها الخاصة، مثل الذكاء 
االصــطــنــاعــي، وتــطــبــيــقــات تعلم 
اآللة، وإنترنت األشياء، والخدمات 
المتنقلة، وخدمات األمــان، وذلك 
بكل سرعة وكفاءة من غير الحاجة 
ــهــــزة  إلـــــى شــــــراء الـــمـــعـــدات واألجــ
الــمــعــقــدة وتثبيتها وتشغيلها. 
ولدى الخدمة الوطنية للسحابة 
القدرة على دعم الشركات العاملة 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــقــــطــــاعــــات عــلــى 
التعامل مع االحتياجات الطارئة 
والــمــتــطــلــبــات الــــدوريــــة مـــن غير 
الحاجة إلى وجود عدد كبير من 
الـــمـــعـــدات واألجــــهــــزة، مــمــا يتيح 

استخدام الموارد بشكل مرن. 
وفي تعليقه على هذا التعاون، 
قـــال الــرئــيــس التنفيذي لألعمال 
والــحــلــول فــي زيـــن الــكــويــت حمد 
الــــــــــمــــــــــرزوق: »تــــــقــــــوم الــــخــــدمــــات 
الــســحــابــيــة بــدفــع عــجــلــة الــكــفــاءة 
ــكـــل غــــيــــر مــــســــبــــوق، وكــــانــــت  بـــشـ
حكومة الكويت سباقة في إدراك 
منافعها واالستثمار فــي البنية 
التحتية السحابية، وشراكتنا مع 
مايكروسوفت وZainTech تصب 
في اتجاه دعم وتسريع مثل هذه 
التطورات واألخذ بها إلى المزيد 

من التقدم، وهي تأتي نتاجا لرؤية 
مــشــتــركــة بــأهــمــيــة الــمــرونــة التي 
تــســهــم الــخــدمــات الــســحــابــيــة من 
خاللها فــي دفــع التحول الرقمي 

بوطننا«. 
مـــن جــهــتــه، أكــــد نــائــب الــمــديــر 
ــزي  ــركــ ــمــ ــاز الــ ــ ــهـ ــ ــــجـ الــــــعــــــام فــــــي الـ
لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــمــــعــــلــــومــــات د. 
ــيــــة هــــذا  ــمــ ــنـــي أهــ ــيـ ــار الـــحـــسـ ــ ــمـ ــ عـ
الــتــعــاون فــي تسريع رحــلــة تبني 
الــســحــابــة والــتــحــول الــرقــمــي في 
الـــــبـــــالد، وهــــــي ركــــيــــزة أســـاســـيـــة 
لــــرؤيــــة كـــويـــت جــــديــــدة )الــكــويــت 
2035(، مــضــيــفــا: »إن مــثــل هــذه 
الــشــراكــات واالســتــثــمــارات تــزود 
المؤسسات في الكويت بخدمات 
سحابية هجينة وموثوقة ومرنة 
وخـــبـــرات عــالــمــيــة لتمكينها من 
ــادة الــكــفــاءة وخــفــض التكلفة  ــ زيـ
وتحسين العمليات التشغيلية 
وابتكار خدمات أفضل للمواطنين 

والمقيمين في الكويت«.
وقـــــــــــــــــــــال الــــــــــمــــــــــديــــــــــر الـــــــــعـــــــــام 
»مــايــكــروســوفــت الــكــويــت« عــالء  لـــ
ــفـــضـــل رؤيـــتـــهـــا  الــــديــــن كــــريــــم: »بـ
ــعـــت الـــقـــيـــادة  الــمــســتــقــبــلــيــة، وضـ
الــــحــــكــــيــــمــــة فــــــي الـــــكـــــويـــــت لــبــنــة 

 
ً
األســـاس للبالد لتكون مجتمعا

ــبــــر الــتــبــنــي   عــ
ً
 رقــــمــــيــــا

ً
ــا ــقــــدمــ ــتــ مــ

ــر لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، ومـــن  ــّكــ ــبــ ــُمــ الــ
خـــالل شــراكــتــنــا مــع زيـــن الكويت 
وZainTech، ســنــفــي بــالــتــزامــنــا 
بتمكين الشركات في الكويت من 
االعــتــمــاد عــلــى قـــــدرات الــســحــابــة 
فــي تسريع تحّولهم الرقمي بما 
يتماشى مع رؤية الكويت 2035، 
قّدم خدمات مايكروسوفت 

ُ
وست

 
ً
الــســحــابــيــة الــمــوثــوق بــهــا فــرصــا

هائلة للشركات بجميع أحجامها 
ــقـــطـــاعـــات لــالبــتــكــار  وبــجــمــيــع الـ
وخـــدمـــة عــمــالئــهــا بــشــكــل أفــضــل 
وتحقيق أهدافهم االستراتيجية 
ــمـــو االقــــتــــصــــادي  ــنـ ــم الـ ــا يــــدعــ ــمـ بـ

المستمر في الكويت«.
وذكر الرئيس التنفيذي لشركة 
ZainTech أنـــــــــدرو حــــنــــا: »لـــقـــد 
ت الكويت الحلول السحابية 

ّ
تبن

، مما ساعد على 
ً
للشركات مبكرا

دفــع عجلة اقتصادها إلــى األمــام 
بنجاح على مر السنوات، وال يزال 
 
ً
 ومتطورا

ً
ســوق السحابة ناشئا

بــشــكــل شـــديـــد الـــســـرعـــة، ويــشــهــد 
 من مقدمي خدمات 

ً
 قويا

ً
تنافسا

السحابة المحليين والعالميين، 
ــا مــــــع زيــــــــن الــــكــــويــــت  ــ ــنـ ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ وتـ
 
ً
ــوفـــت يـــقـــدم مــزيــجــا ــكـــروسـ ــايـ ومـ

مـــن أفــضــل الــمــنــتــجــات والــحــلــول 
التقنية وعالقات العمالء وخبراء 
السحابة والتجارب الرائدة التي لم 

تكن متوفرة من قبل في الكويت، 
ــذه الـــشـــراكـــة هي  ــ ــأن هـ ــ ونــــؤمــــن بـ
الخطوة الصحيحة لدفع وتسريع 
الطموحات السحابية للشركات 

في البالد«. 
وتقوم »ZainTech« بمساعدة 
الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة والــشــركــات 
الخاصة في مختلف الصناعات 
مة من خالل 

ّ
مة وغير المنظ

ّ
الُمنظ

اعتمادها على قوة السحابة في 
تـــقـــديـــم مـــخـــرجـــات تــكــنــولــوجــيــا 
االتـــــصـــــاالت، كــمــا تـــقـــوم بــتــقــديــم 
ــجـــودة لــلــعــمــالء،  قـــــدرات عــالــيــة الـ
وخـــدمـــات تــعــتــمــد عــلــى الــنــتــائــج 
بــأســعــار مــرنــة تــســاعــد الــشــركــات 

على تحسين وتقليل التكاليف.
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 باألعياد الوطنية 
ً
»stc« تطلق إعالنها التلفزيوني »حبيبة الروح والرية« احتفاال

 stc أطــلــقــت شــركــة االتـــصـــاالت الكويتية
ــا، بــمــنــاســبــة  ــهـ أحــــــدث إعــــــالن تــلــفــزيــونــي لـ
االحـــتـــفـــال بــالــعــيــد الــوطــنــي وعـــيـــد تــحــريــر 
الكويت، ويأتي اإلعالن كمبادرة من الشركة 
في إطار حملتها لألعياد الوطنية، تضاف 
 stc إلى المبادرات والفعاليات التي نظمتها
منذ بداية فبراير، احتفاال باألعياد الوطنية، 
والــتــي هــي جــزء مــن برنامج شامل أطلقته 
stc تحت شعار »الكويت... عشق ما يتكرر« 
لــمــشــاركــة أهـــل الــكــويــت وجــمــيــع المقيمين 

بحلول األعياد الوطنية للكويت.
ــلـــقـــت stc اإلنــــتــــاج الـــفـــنـــي الــمــتــمــيــز  وأطـ
بــعــنــوان »حبيبة الــــروح والـــريـــة«، كــجــزء من 
احــتــفــاالتــهــا الــســنــويــة وفـــي إطــــار رسائلها 
الــمــتــواصــلــة إلـــى الــشــعــب الــكــويــتــي، ويضم 
العمل الفني الفنان بدر الشعيبي، مع المخرج 
السينمائي الكويتي الشهير جاسم الحربان، 
ومــن المتوقع أن يكون إلطــالق هــذا اإلعــالن 

التلفزيوني لالحتفال بالعيد الوطني وعيد 
الــتــحــريــر فــي الــكــويــت تــأثــيــر إيــجــابــي على 
المجتمع، ليذكر الجميع بهذا الــحــدث في 
تاريخ البالد الغني والممتد، ويعكس اإلنتاج 
الفني التزام stc تجاه الوطن وشعبه، وكذلك 
حرص الشركة على إبراز دورها في القطاع 
ــدة فــي الــعــالــم الرقمي  ــ الــخــاص كــشــركــة رائـ

والتزامها بالحفاظ على مكانتها كجزء من 
النسيج االجتماعي المتكامل للكويت.

من جهتها، قالت المديرة العامة التصاالت 
الشركات في stc دانة الجاسم: »نهنئ صاحب 
الــســمــو أمــيــر الــبــالد الــشــيــخ نــــواف األحــمــد، 
وســمــو ولـــي العهد الشيخ مشعل األحــمــد، 
بمناسبة احتفال الكويت باألعياد الوطنية«، 

مــــؤكــــدة أن stc تــعــتــز وتــفــتــخــر بــواجــبــهــا 
االجــتــمــاعــي والــوطــنــي، كــمــا تعتز بــدورهــا 
الريادي في قطاع االتصاالت الــذي نجحت 
من خالله في خدمة الكويت وأهلها في عدة 
محطات وطنية رئيسية وإظهار وطنيتها 

تجاه الكويت.

مشاركة stc في »الديوانية«
وحـــول الــرؤيــة وراء العمل التلفزيوني، 
تحدث أحمد النويبت، مدير العالقات العامة 
ووسائل التواصل االجتماعي في stc، في بث 
مباشر في استديو برنامج الديوانية الذي 
يبث عبر أثير إذاعة مارينا FM منذ عام 2005، 
والــذي يعد من البرامج التي استطاعت أن 
تعيد الجمهور لسماع اإلذاعة بشغف كبير، 
من خالل الطرح المختلف وأسلوب التقديم 
المتميز للبرنامج، وهو من تقديم االعالمي 
مهند يوسف )مــايــك مبلتع(، ويشاركه في 

التقديم د. حسين المكيمي وكابتن فهد كميل، 
والذين استطاعوا أن يشكلوا حالة خاصة في 
تقديم البرنامج بخفة دمهم وطريقة تناولهم 
للكثير من القضايا التي تهم المجتمع بشكل 

مبسط للمستمعين.

مشاهدات عالية 
ــا  ــهــ ــادتــ ــعــ ــن ســ ـــ وأعـــــــــربـــــــــت الــــــجــــــاســــــم عـــ
بالمشاهدات العالية على منصات التواصل 
االجــتــمــاعــي وردود الفعل اإليــجــابــيــة التي 
تــولــدت مــن الجمهور بــشــأن المفهوم وراء 
اإلنتاج الفني، والذي يعكس القيم التي تؤمن 
بها stc وترغب في ايصالها وإهدائها كرسالة 
تقدير لشعب الكويت، وأكدت: »عندما يتعلق 
األمر بالكويت، لن تدخر stc جهدا لالحتفال 
مــع أهــل الكويت بهذه المناسبة الخاصة، 
وذلك من حرصنا على تعزيز مكانتنا كجزء 

من النسيج االجتماعي المتكامل للكويت«.

النويبت خالل لقائه في برنامج الديوانية على »مارينا إف إم«

stc الشعيبي والحربان مع فريق

 بالدرون
ً
»المشروعات السياحية« تنظم عرضا

 باألعياد الوطنية بالتعاون مع »زين«
ً
احتفاال

إلطالق »المبادرة الوطنية للسحابة« لتمكين المؤسسات في الدولة

»Crossfit Event« البروميناد« ينظم«

جانب من إعالن الفائزات

https://www.aljarida.com/article/15086
https://www.aljarida.com/article/15084
https://www.aljarida.com/article/15082
https://www.aljarida.com/article/15081
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يوم من كل 4 أيام تمارس فيه الحكومة تصريف العاجل
•  بسبب تكرار خطأ استنساخ كل حكومة من عينة سابقاتها

• في ظل أزمة اقتصادية طاحنة وأزمة جيوسياسية في أوروبا واإلقليم حولنا يغلي
ذكر التقرير االسبوعي لشركة 
الشال لالستشارات االقتصادية 
أنه ما بين عام 1962 و26 يناير 
2023 تــشــكــلــت فـــي الـــكـــويـــت 42 
 لكل 

ً
حــكــومــة بــمــعــدل 522 يــومــا

حــكــومــة، وفــي الحقبة مــن 1962 
إلى 2006 بلغ عمر الحكومة 765 
، وما بين 2006 و26 يناير 

ً
يوما

2023 بــلــغ عــمــر الــحــكــومــة 275 
، أي انخفض بنحو %64. 

ً
يــومــا

وفي الحقبة ما بين 14 ديسمبر 
2020 و26 يناير 2023 تشكلت 
6 حـــكـــومـــات، وبـــلـــغ مـــعـــدل عمر 

.
ً
الحكومة الواحدة 99 يوما

وقـــــــــــال الــــــــشــــــــال، إن مـــشـــكـــلـــة 
تــلــك الــحــقــبــة لــيــســت قــصــر عمر 
الــحــكــومــات فــقــط، إنــمــا االرتــفــاع 
الكبير فــي اقــتــصــار عملها على 
تـــصـــريـــف الـــعـــاجـــل مــــن األمــــــور. 
 
ً
دامــــــت تـــلـــك الــحــقــبــة 794 يـــومـــا
 مــن 14 ديسمبر 2020 إلى 

ً
ا بـــدء

ــبـــوع الــفــائــت أي 16  نــهــايــة األسـ
فــبــرايــر 2023، كـــان نصيب عمر 
الحكومات بكامل سلطتها 594 
، وبــتــصــريــف الــعــاجــل من 

ً
يـــومـــا

األمـــور 200 يـــوم، أي أنــهــا حقبة 
 
ً
كانت فيها الكويت تعيش يوما
 من كل أربعة أيام تمارس 

ً
واحدا

فــيــه حــكــومــتــهــا مــهــمــة تــصــريــف 
الـــعـــاجـــل مــــن األمـــــــــور. والـــســـبـــب 
هـــو فـــي تـــكـــرار خــطــأ اســتــنــســاخ 
كــل حكومة مــن عينة سابقاتها 
حــتــى لـــو تــغــيــر كـــل شــخــوصــهــا، 

والتاريخ بتطوراته وواقع الحال، 
ال يحمالن أي شك في استحالة 
اســتــقــرارهــا وفــق ذلــك التشكيل، 
وال يبدو أننا نتعلم من تجاربنا.
 وبــــيــــن أن ذلـــــــك يــــحــــدث فــي 
ــــات فـــيـــه عــلــى  ــــن كــــل الـــعـــالـــم بـ زمـ
مــفــتــرق طـــــرق، أزمـــــة اقــتــصــاديــة 

طاحنة، وأزمة جيوسياسية في 
أوروبـــا ال يعرف أحــد احتماالت 
ــكـــون وخــيــمــة،  ــد تـ ــ تـــطـــورهـــا، وقـ
واإلقليم حولنا يغلي، وال يمكن 
القراءة والتفاعل مع تلك األحداث 
والتحوط لتداعياتها المستقبلية 
فـــي غــيــاب الــحــكــومــة الــمــســتــقــرة 

والـــراعـــيـــة لــمــصــالــح الــبــلــد، وفــي 
بلد الحكومة فيه المسؤول األول، 
 
ً
 وســيــاســيــا

ً
ــا ــيـ  ومـــالـ

ً
اقـــتـــصـــاديـــا

 .
ً
واجتماعيا

وشــــــدد عـــلـــى أن لــلــحــكــومــات 
، والرصيد يتراكم نتيجة 

ً
رصيدا

ــاز  ــاز بـــعـــد إنــــجــــاز، واإلنــــجــ إنــــجــ

ة وتــفــرغ كامل  يحتاج إلــى كــفــاء
للعمل النظيف، وإلى االستقرار، 
والحكومات المتعاقبة افتقرت 
إلــى العناصر الثالثة. حكومات 
تحصل على كل الدخل، ومصدره 
ســــيــــادي، وتــــوظــــف 83.6% مــن 
العمالة المواطنة، وهم إلى ازدياد 

الخالف مع 
الحكومة حول 

العجز اإلداري عن 
اإلنجاز وليس 

 على الحكم
ً
خالفا

العاجل من األمور 
استثناء نادر يجب 

أال يتحول لقاعدة

المأمول عدم 
استنساخ الحكومة 

القادمة لتأتي 
بمواصفات 

الحكومات التي 
سبقتها

16.516.5% نمو التداوالت العقارية في يناير% نمو التداوالت العقارية في يناير
ارتفاع تعامالت »االستثماري« و»التجاري« وتراجع »السكني«

قــــال تــقــريــر »الــــشــــال« إن آخــــر الــبــيــانــات 
المتوافرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق- )بعد استبعاد كــل من 
النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي( 
ــوق الــعــقــار  ــى ارتــــفــــاع بــســيــولــة ســ تــشــيــر إلــ
فــي يــنــايــر 2023 مــقــارنــة بسيولة ديسمبر 
2022، إذ بلغت جملة قيمة تداوالت العقود 
والــوكــاالت لشهر يناير نحو 283.6 مليون 
ديـــنـــار، وهـــي قيمة أعــلــى بــمــا نسبته 26.7 
في المئة عن مستوى سيولة شهر ديسمبر 
، كذلك أعلى 

ً
2022 البالغة نحو 223.9 مليونا

بما نسبته 16.5 في المئة مقارنة بسيولة 
يناير 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 

.
ً
243.4 مليونا

وأضاف: توزعت تداوالت يناير 2023 ما 
، ونحو 

ً
بين نحو 278.6 مليون دينار عقودا

5 مــاليــيــن وكـــــــاالت، وبـــلـــغ عــــدد الــصــفــقــات 
الــعــقــاريــة لــهــذا الشهر 402 صفقة، توزعت 
 و10 وكـــاالت، وحصدت 

ً
ما بين 392 عــقــودا

محافظة األحمدي أعلى عدد من الصفقات 
بـ 116 صفقة وممثلة بنحو 28.9 في المئة 
من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها 
محافظة حولي بـــ 113 صفقة وتمثل نحو 
28.1 فــي الــمــئــة، فــي حين حظيت محافظة 
الجهراء بأدنى عدد من الصفقات بـ 13 صفقة 

ممثلة بنحو 3.2 في المئة.
وذكر التقرير: بلغت قيمة تداوالت نشاط 
السكن الــخــاص نحو 141.5 مليون ديــنــار، 
مــرتــفــعــة بنحو 24.9 فــي الــمــئــة مــقــارنــة مع 
ديــســمــبــر 2022 عــنــدمــا بــلــغــت نــحــو 113.3 
، بينما انخفضت نسبة مساهمتها 

ً
مليونا

إلــــى نــحــو 49.9 فـــي الــمــئــة مـــن جــمــلــة قيمة 
تـــــداوالت الــعــقــار مــقــارنــة بــمــا نــســبــتــه 50.6 
في المئة في ديسمبر 2022. وبلغ المعدل 
الشهري لقيمة تداوالت السكن الخاص خالل 
، أي أن 

ً
 نــحــو 167.2 مــلــيــونــا

ً
آخـــر 12 شــهــرا

قيمة تداوالت يناير 2023 أدنى بما نسبته 
15.4- فــي الــمــئــة مــقــارنــة بــالــمــعــدل. وارتــفــع 
عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 298 صفقة 
مــقــارنــة بـــ 238 صــفــقــة فــي ديــســمــبــر 2022، 
وبـــذلـــك بــلــغ مــعــدل قــيــمــة الــصــفــقــة الـــواحـــدة 
لنشاط السكن الخاص نحو 475 ألف دينار 
مقارنة بنحو 476 ألــف دينار في ديسمبر 
2022، أي بانخفاض بحدود 0.2- في المئة.

وأشار إلى أن قيمة تداوالت نشاط السكن 
االستثماري بلغت نحو 91.5 مليون دينار، 
أي بــارتــفــاع بنحو 41.4 فــي الــمــئــة مقارنة 
بالشهر السابق )ديسمبر 2022( حين بلغت 
نــحــو 64.7 مــلــيــونــا، وارتــفــعــت مساهمتها 
من جملة السيولة إلى نحو 32.3 في المئة 
مقارنة بما نسبته 28.9 في المئة في ديسمبر 
2022. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداوالت 
 
ً
نشاط السكن االستثماري خــالل 12 شهرا

نحو 95.4 مليون دينار، أي ان قيمة تداوالت 
شهر يناير أدنى بما نسبته 4.2- في المئة 
. وانــخــفــض عــدد 

ً
مــقــارنــة بــمــعــدل 12 شـــهـــرا

صفقاته إلى 95 صفقة مقارنة بـ 100 صفقة 
في ديسمبر 2022، وبذلك بلغ معدل قيمة 
الصفقة الواحدة لنشاط السكن االستثماري 
نحو 963 ألف دينار مقارنة بنحو 647 ألف 
دينار في ديسمبر 2022، أي بارتفاع بحدود 

48.9 في المئة.

وارتفعت قيمة تداوالت النشاط التجاري 
إلـــى نــحــو 48.3 مــلــيــون ديـــنـــار، أي ارتــفــعــت 
بنحو 30.1 فــي المئة مــقــارنــة مــع ديسمبر 
. وارتفعت 

ً
2022 حين بلغت نحو 37.1 مليونا

مساهمته في قيمة التداوالت العقارية إلى 
نحو 17.0 في المئة مقارنة بما نسبته 16.6 
في المئة في ديسمبر 2022. وبلغ معدل قيمة 
 
ً
تـــداوالت النشاط الــتــجــاري خــالل 12 شهرا

، أي أن قيمة تداوالت شهر 
ً
نحو 51.6 مليونا

يناير أدنى بنحو 6.3- في المئة عن متوسط 
. وبلغ عدد صفقاته 8 صفقات 

ً
آخر 12 شهرا

مقارنة بـــ 7 صفقات لشهر ديسمبر 2022، 
وبـــذلـــك بــلــغ مــعــدل قــيــمــة الــصــفــقــة الـــواحـــدة 
ليناير 2023 نحو 6 ماليين مقارنة بمعدل 
ديسمبر 2022 والبالغ نحو 5.3 ماليين، أي 

بارتفاع بحدود 13.9 في المئة.
كما تمت صفقة واحــدة لنشاط المخازن 
بقيمة 2.25 مليون دينار خالل يناير 2023 
مقابل 3 صفقات بقيمة 8.75 ماليين دينار 
خــالل ديسمبر 2022، أي بانخفاض بنحو 

74.3- في المئة.
وأوضح التقرير أنه عند مقارنة إجمالي 
تداوالت شهر يناير بمثيلتها للشهر نفسه 
من السنة الفائتة )يناير2022( نالحظ أنها 
 من نحو 243.4 مليون دينار 

ً
حققت ارتفاعا

إلى نحو 283.6 مليونا، أي بما نسبته 16.5 
في المئة كما أسلفنا، وشمل االرتفاع سيولة 
نشاط السكن االستثماري بنسبة 46.7 في 
المئة، وسيولة النشاط التجاري بنسبة 35.9 
فــي الــمــئــة، بينما انخفضت سيولة نشاط 

السكن الخاص بنسبة 1.8- في المئة.

46.88 مليار دينار إجمالي التسهيالت 
االئتمانية للمقيمين نهاية 2022

أدوات الدين العام المحلي انخفضت 520 مليون دينار
تناول تقرير »الشال« إصدار بنك الكويت المركزي نشرته اإلحصائية 
النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2022 والمنشورة على موقعه على 
اإلنترنت، حيث اظهرت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي 
)بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016( انخفض بما قيمته 
520 مليون دينار ليصبح 280 مليونا في نهاية ديسمبر 2022 مقارنة 
بمستواه في نهاية ديسمبر 2021، أي ما نسبته نحو 0.5% من حجم 
الناتج المحلي اإلجمالي المقدر لعام 2022 والبالغ نحو 56.708 مليارا 

)تقديرات الـ EIU( من دون احتساب الدين العام الخارجي.
وأوضحت نشرة بنك الكويت المركزي أن متوسط أسعار الفائدة 
)العائد( على أدوات الدين العام، بلغ لمدة سنة 4.500%، ولمدة سنتين 
4.500%، ولمدة 3 سنوات 4.500%، ولمدة 5 سنوات 4.625%، ولمدة 7 
سنوات 4.625%، ولمدة 10 سنوات 4.750%. وتستأثر البنوك المحلية 
بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي )100% في 

نهاية ديسمبر 2021(.
وذكــرت أن إجمالي التسهيالت االئتمانية للمقيمين المقدمة من 
البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2022 بلغ نحو 46.885 مليار دينار، 
وهــو ما يمثل نحو 55.2% من إجمالي مــوجــودات البنوك المحلية، 
بارتفاع بلغ نحو 3.340 مليارات أي بنسبة نمو بلغت نحو 7.7% عما 
كان عليه في نهاية ديسمبر 2021. وبلغ إجمالي التسهيالت الشخصية 
نحو 18.476 مليارا، أي ما نسبته نحو 39.4% من إجمالي التسهيالت 
االئتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 16.943 مليارا في نهاية ديسمبر 

2021 وبنسبة نمو بلغت نحو %9.0.
اما قيمة القروض المقسطة ضمنها فبلغت نحو 15.740 مليار دينار، 
أي ما نسبته نحو 85.2% من إجمالي التسهيالت الشخصية، وبلغت 
قيمة الــقــروض االستهالكية نحو 1.967 مليار. وبلغت التسهيالت 
االئتمانية لقطاع العقار نحو 9.497 مليارات أي ما نسبته نحو %20.3 
من إجمالي التسهيالت االئتمانية )نحو 8.995 مليارات دينار في نهاية 
ديسمبر 2021(، ولشراء أوراق مالية نحو 3.216 مليارات، أي ما نسبته 
نحو 6.9% من إجمالي التسهيالت االئتمانية )نحو 2.812 مليار في 

نهاية ديسمبر 2021(، ولقطاع التجارة نحو 3.179 مليارات أي ما 
نسبته نحو 6.8% )نحو 2.972 مليار في نهاية ديسمبر 2021(، ولقطاع 
الصناعة نحو 2.392 مليار أي ما نسبته نحو 5.1% )نحو 2.381 مليار 
في نهاية ديسمبر 2021(، ولقطاع المقاوالت نحو 2.091 مليار أي ما 
نسبته نحو 4.5% )نحو 1.696 مليار في نهايـة ديسمبر 2021(، ولقطاع 
المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.026 مليار أي ما نسبته نحو 

2.2% )نحو 1.009 مليار في نهاية ديسمبر 2021(.
، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية 

ً
وأشارت النشرة أيضا

بلغ نحو 46.910 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 55.2% من إجمالي 
مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.348 مليار أي بنسبة 
5.3% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2021. ويخص عمالء القطاع 
الــخــاص نحو 36.760 مليار أي مــا نسبته 78.4%، ويــخــص ودائــع 
المؤسسات العامة نحو 6.810 مليارات، ويخص ودائع الحكومة نحو 
3.341 مليار، ونصيب ودائع عمالء القطاع الخاص بالدينار الكويتي 
منها نحو 34.985 مليار أي ما نسبته 95.2%، وما يعادل نحو 1.775 

.
ً
مليار دينار بالعمالت األجنبية لعمالء القطاع الخاص أيضا

أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العمالء ألجل، 
بكل من الدينار الكويتي والــدوالر األميركي مقارنة بنهاية ديسمبر 
2021، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع 
العمالء ألجــل مـــازال لصالح الــديــنــار فــي نهاية الفترتين. حيث بلغ 
الفرق نحو 0.609 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.765 نقطة لودائع 
3 أشهر، ونحو 0.718 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.693 نقطة لودائع 
، بينما كان ذلك الفرق في نهاية ديسمبر 2021 نحو 0.760 

ً
12 شهرا

نقطة لودائع شهر واحــد، ونحو 0.815 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 
 .

ً
0.867 نقطة لــودائــع 6 أشــهــر، ونحو 0.865 نقطة لــودائــع 12 شهرا

وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في ديسمبر 2022 مقابل 
الــدوالر نحو 306.586 فلوس لكل دوالر، بانخفاض بلغ نحو -%1.3 
مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2021 عندما بلغ نحو 302.580 

فلس لكل دوالر.

6.8 مليارات دينار إجمالي موجودات »الخليج« في 2022
تطرق تقرير »الشال« إلى نتائج أعمال بنك الخليج، 
والـــذي أعــلــن نتائج أعــمــالــه للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2022، حيث تشير إلى أن البنك حقق 
 )بعد خصم الضرائب( بلغت نحو 61.8 مليون 

ً
أرباحا

دينار، مرتفعة بنحو 19.7 مليونا، أو ما نسبته نحو 
46.8 في المئة، مقارنة بنحو 42.1 مليونا لعام 2021. 
وأشــار إلى أن االرتفاع في ربحية البنك يعود إلى 
انخفاض جملة المخصصات وارتفاع الربح التشغيلي، 
إذ انخفضت جملة المخصصات بنحو 17.6 مليون 
ديــنــار، أو بنحو 37.1 فــي المئة، بينما ارتــفــع الربح 
التشغيلي بقيمة 3 مــاليــيــن وبنسبة 3.2 فــي المئة. 
ويــعــرض الــرســم البياني التالي التطور فــي مستوى 

أرباح البنك خالل الفترة 2022-2008. 
وفي التفاصيل، ارتفعت جملة اإليرادات التشغيلية 
للبنك بنحو 11 مليون ديــنــار، أي ما نسبته 6.5 في 
المئة، وصــواًل إلــى نحو 181.1 مليون دينار مقارنة 
بنحو 170.1 مليونا فــي 2021. ويــعــود االرتــفــاع في 
اإليـــرادات التشغيلية إلــى ارتفاع بند صافي إيــرادات 
الــفــوائــد بنحو 9.9 ماليين أو بنسبة 7.5 فــي المئة، 
وصــــواًل إلـــى نــحــو 142.2 مــلــيــونــا مــقــارنــة مــع 132.3 
، بــنــد صــافــي أربــــاح التعامل 

ً
مــلــيــونــا. وارتـــفـــع أيـــضـــا

بالعمالت األجنبية والمشتقات بنحو 1.2 مليون دينار 
أو بنحو 13.6 في المئة، ليصل إلى نحو 10.3 ماليين 

مقابل نحو 9.1 ماليين.
وذكــــــر: ارتـــفـــعـــت جــمــلــة الـــمـــصـــروفـــات الــتــشــغــيــلــيــة 
للبنك بالمطلق بقيمة أقل من ارتفاع جملة اإليرادات 
التشغيلية، وبنحو 8 ماليين دينار أو بنسبة 10.3 في 
المئة، لتصل إلى نحو 86.2 مليونا مقارنة مع نحو 

78.2 مليونا في نهاية 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع 
جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغت نسبة 
إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات 
التشغيلية نحو 47.6 في المئة مقارنة بنحو 46.0 في 
الــمــئــة. وانــخــفــضــت جملة المخصصات بنحو 17.6 
مليونا، أي بنسبة 37.1 في المئة، لتصل إلى نحو 30 
مليونا مقارنة بنحو 47.6 مليونا. وعليه، ارتفع هامش 
صافي ربح البنك إلى نحو 25.3 في المئة مقارنة مع 

22.6 في المئة في 2021.
ولــفــت الــتــقــريــر إلـــى أن الــبــيــانــات الــمــالــيــة تظهر أن 
إجمالي موجودات البنك قد ارتفع بما قيمته 295.6 
مليون دينار، أي ما نسبته 4.5 في المئة، ليصل إلى 
نحو 6.851 مليارات دينار مقابل نحو 6.556 مليارات 
في 2021. وارتفع بند قــروض وسلف للعمالء بنحو 
307.8 ماليين أو بنحو 6.8 في المئة، ليصل إجمالي 
القروض إلى نحو 4.866 مليارات )71.0 في المئة من 
إجمالي الموجودات( مقابل 4.558 مليارات )69.5 في 
المئة من إجمالي الموجودات( في عام 2021. وبلغت 
نسبة إجمالي القروض والسلف للعمالء إلى إجمالي 
الودائع واألرصدة األخرى نحو 88.3 في المئة مقارنة 
بنحو 81.8 في المئة. بينما انخفض بند نقد ونقد 
مـــعـــادل بــنــحــو 12.6 مــلــيــون ديـــنـــار وبــنــســبــة 1.3 في 
المئة، وصــواًل إلى نحو 929.9 مليون دينار )13.6% 
من إجمالي الموجودات( مقارنة بنحو 942.5 مليونا 

)%14.4 من إجمالي الموجودات( في 2021.
ــام إلـــى أن مــطــلــوبــات الــبــنــك )مـــن غير  ــ وتــشــيــر األرقـ
 بنحو 

ً
احتساب حــقــوق الملكية( قــد سجلت ارتــفــاعــا

242 مليون دينار كويتي أي ما نسبته %4.1، لتصل 

إلــى نحو 6.131 مــلــيــارات مــقــارنــة بنهاية عــام 2021 
حين بلغت نحو 5.889 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي 
المطلوبات إلــى إجمالي الــمــوجــودات نحو 89.5 في 

المئة مقارنة بنحو 89.8 في المئة في عام 2021.
وقال: تشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن 
 
ً
جميع مــؤشــرات الربحية للبنك قــد سجلت ارتــفــاعــا
مقارنة مــع نهاية عــام 2021. إذ ارتــفــع مؤشر العائد 
على معدل رأس المال ) ROC ( ليصل إلى نحو 19.8 في 
 بنحو 13.8 في المئة. وارتفع مؤشر العائد 

ً
المئة قياسا

على معدل حقوق المساهمين ) ROE ( ليصل إلى 8.9 
في المئة بعد أن كان عند 6.5 في المئة. وارتفع مؤشر 
العائد على معدل موجودات البنك )ROA( ليصل إلى 
 بنحو 0.7 في المئة. وارتفعت 

ً
نحو 0.9 في المئة قياسا

كذلك ربحية السهم الــواحــد )EPS( ببلوغها نحو 19 
فلسا، مقارنة مع ربحية نهاية عام 2021 البالغة 13 
فــلــســا. وبــلــغ مــؤشــر مــضــاعــف الــســعــر/ ربــحــيــة السهم 
الــواحــد )P/E( نحو 16.5 ضعف مــقــارنــة بنحو 21.5 
ضعف )أي تحسن(، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية 
السهم الواحد بنحو 46.2 في المئة مقابل ارتفاع أقل 
لسعر السهم السوقي وبحدود 12.5 في المئة. وبلغ 
مؤشر  مضاعف السعر/ القيمة الدفترية ) P/B ( نحو 
1.4 مــرة مقارنة بنحو 1.3 مــرة في نهاية عــام 2021. 
وأعلن البنك نيته توزيع 10 في المئة كأرباح نقدية، 
أي ما يعادل 10 فلوس عن السهم الواحد، إضافة إلى 
توزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم 
 بلغت نسبته 3.2 في المئة على 

ً
 نقديا

ً
قد حقق عائدا

سعر اإلقــفــال فــي نهاية ديسمبر 2022 والــبــالــغ 314 
 للسهم الواحد.

ً
فلسا

 ونسبة مــع استمرار حال 
ً
عـــددا

الــشــلــل ألي إصــــالح اقــتــصــادي، 
ومن ضمن مسؤولياتها االرتقاء 
بالتعليم والــخــدمــات الصحية 
ــان،  ــ ــكـ ــ والـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة واإلسـ
وتصريف العاجل من األمــور ال 
يتعامل مع التخطيط لمواجهة 
المستقبل، سواء على المستوى 
ــيـــمـــي، أو عــلــى  ــلـ الـــعـــالـــمـــي واإلقـ

المستوى المحلي. 
ــال، إنــــــه بــســبــب  ــ ــشــ ــ وقــــــــال الــ
افـــتـــقـــادهـــا لــلــعــنــاصــر الــثــالثــة 
الــمــذكــورة، وبسبب فشلها في 
شــراء استقرارها االصطناعي 
رغــــــــــم هــــــــــدر الــــــمــــــلــــــيــــــارات مـــن 
الدنانير، لــم تستمر الحكومة 
رقـــــــم )42( ســـــــوى نــــحــــو 102 
ــم  ــة رقـ ــكـــومـ يـــــــوم، وكــــانــــت الـــحـ
)40( اســتــمــرت مــن 1 أغسطس 
2022 حتى انــتــهــاء انتخابات 
 ،

ً
مجلس األمــة ولــمــدة 62 يوما

ــة لــــم تــقــســم  ــكـــومـ وبـــيـــنـــهـــمـــا حـ
 فــقــط. 

ً
 واحــــــــدا

ً
اســـتـــمـــرت يــــومــــا

وحتى نهاية األسبوع الفائت 
)16 فبراير 2023( مضى على 
استقالة الحكومة األخيرة نحو 
3 أسابيع، ولم يعلن عن تشكيل 
الحكومة )43(، ولم يعلن عن أي 
مدى زمني الستمرار الحكومة 
ــة فـــــــي تــــصــــريــــف  ــلــ ــيــ ــقــ ــتــ ــمــــســ الــ
العاجل من األمور. وفي سابقة 
تاريخية، استمرت الحكومة رقم 
 فــي مهمة 

ً
)39( نــحــو 83 يــومــا

تصريف العاجل، وكانت هناك 
حكومات مارست عملها الكامل 

ألقصر من تلك المدة. 
وأكـــد أنــه ليس مــن مصلحة 
أحد أن يفشل الجناح األهم في 
اإلدارة الــعــامــة، أي الــحــكــومــة، 
ولــــيــــس مــــن مــصــلــحــة أحـــــد أن 
يــــــــزداد الـــتـــذمـــر مــــن األوضـــــــاع 
واالقـــتـــراب مــن حــالــة يـــأس من 
اإلصـــالح، والــواقــع أن مصلحة 
الــجــمــيــع فـــي بــلــد صــغــيــر وفــي 
 غــيــر 

ً
عــــالــــم يـــعـــيـــش أوضــــــاعــــــا

ــلـــغ الــلــحــمــة  ــبـ مــــســــتــــقــــرة، أن تـ
الداخلية أقصاها. كل المطلوب 
هو اإليمان بأن الحكومة ليست 
، الحكومة مــجــرد جهاز 

ً
حــكــمــا

إداري مـــؤقـــت مــهــمــتــه تــنــمــيــة 
ثروة البلد المالية وتقدمها في 
كل المجاالت وبناء رأسمالها 
الــبــشــري وضــمــان استدامتها، 
ــكـــومـــة هــو  والـــــخـــــالف مــــع الـــحـ
خـــــالف حـــــول الـــعـــجـــز اإلداري 
 
ً
ــا ــيـــــس خــــالفــ ــ عـــــن اإلنــــــجــــــاز ولـ
عـــلـــى الـــحـــكـــم، والــــمــــأمــــول عـــدم 
استنساخ الحكومة رقــم )43( 
لتأتي بمواصفات الحكومات 
الــتــي سبقتها إذا كـــان الــهــدف 
اســـتـــقـــرارهـــا، أمــــا الـــبـــديـــل، فقد 
يـــحـــول تـــصـــريـــف الـــعـــاجـــل مــن 
ــادر،  ــ ــو اســـتـــثـــنـــاء نـ ــ األمـــــــور وهـ
إلــى قــاعــدة. عندها تتحول كل 
شؤون البلد إلى مجرد تصريف 

العاجل من األمور.
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ــال الـــقـــيـــاســـي عـــلـــى جــنــاحــه  ــبــ بـــعـــد اإلقــ
ــل بـــنـــك الــخــلــيــج  ــ ــ فــــي الــــيــــوم األول، واصـ
دعمه للمبادرين وأصــحــاب المشروعات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة كـــــــراٍع رئــيــســي 
لمعرض »قوت ماركت« في 4 و18 الجاري. 
وُيعد »قوت ماركت« أكبر منصة محلية 
تــجــمــع مـــا بــيــن الـــطـــاقـــات والـــمـــواهـــب من 
المبادرين في قطاع المطاعم والصناعات 
الغذائية والحرف اليدوية مع الجمهور في 

مكان واحد.
وشــهــد الـــيـــوم الــثــانــي لــمــعــرض »قـــوت 
ماركت« زيادة كبيرة في عدد المشاركين، 
ليصل إلى 80 من المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، إلى جانب زيادة عدد الزوار، 
ليتجاوز 15 ألف زائر، ما يعكس االهتمام 
الشعبي الكبير بالمعرض، إذ حظي جناح 
»الــخــلــيــج« بــإقــبــال قــيــاســي مــن الجمهور، 
في ظل الفعاليات النوعية التي أطلقها، 

ــــواء مـــن الــمــتــعــة والــفــرحــة في  لــتــوفــيــر أجـ
أوساط الزائرين.

وبهذه المناسبة، قالت مدير االتصاالت 
المؤسسية، لجين القناعي: »مع انطالقة 
ــعـــرض فــــي مــركــز  ــمـ ــن الـ ــانـــي مــ ــثـ ــوم الـ ــيــ الــ
الشيخ جابر األحمد الثقافي )JAAC( على 
شــاطــئ الخليج الــعــربــي، ولمواكبة شهر 
االحـــتـــفـــاالت بـــاألعـــيـــاد الــوطــنــيــة، حــرص 
)الخليج( على ترسيخ مبادئ االستدامة 
في أبهى صورها، من خالل توزيع أكياس 
قــابــلــة إلعــــادة االســـتـــخـــدام، مــع رســومــات 
فـــنـــيـــة تـــعـــكـــس بـــيـــئـــة الـــكـــويـــت بــمــخــتــلــف 
جوانبها، مــن إبــداعــات الفنانة الكويتية 

نورة المفرج«.
ــا حــرصــنــا  ــمــ ــنــــاعــــي: »كــ ــقــ وأضـــــافـــــت الــ
عــلــى دعـــم الــمــواهــب الــكــويــتــيــة، مــن خــالل 
االســتــعــانــة بــالــفــنــانــة نــــورة الــمــفــرج، وتــم 
التعاون مع خمس من الشركات الصغيرة 

الــمــتــوســطــة الــمــشــاركــة فــي الــيــوم الــثــانــي 
ــلــــمــــعــــرض، إذ يـــحـــصـــل الـــــفـــــائـــــزون فــي  لــ
مسابقات )الخليج( على كوبونات مدفوعة 

الستخدامها في الشراء، سواء األطعمة أو 
المشروبات«.

ل بموقعه  وأشارت إلى أن المعرض شكَّ

المميز فــي مــركــز جــابــر األحــمــد الثقافي 
عــلــى شــاطــئ الخليج فــرصــة لــقــضــاء يــوم 
مميز، واالطــالع على إنتاج نخبة مميزة 
من المبادرين والمصنعين للمواد الغذائية 
والحرفيين، واالستمتاع بالتنوع الكبير 
ــذي يــــزخــــر بــــه الــمــجــتــمــع  ــ ــ فــــي الـــطـــعـــام الـ

الكويتي.
وتابعت: »سعداء بالتفاعل الكبير من 
الجمهور مع الفعاليات، التي وفرها بنك 
الــخــلــيــج خــــالل الــيــومــيــن األول والــثــانــي 
للمعرض، والتي حققت الهدف األساسي 
منها فــي دعـــم الــشــبــاب والــمــبــادريــن، من 
أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة«.

وأعربت القناعي عن سعادتها بتجديد 
الشراكة مع »قوت ماركت« بحلته الجديدة، 
ليستكمل دوره الــرائــع فــي دعـــم الشباب 
والــمــنــتــجــيــن مـــن الـــمـــبـــادريـــن وأصـــحـــاب 
الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة من 

الـــبـــاحـــثـــيـــن عــــن مـــنـــفـــذ إبـــــداعـــــي، لــعــرض 
مــنــتــجــاتــهــم وإبـــداعـــاتـــهـــم، فـــي ظـــل أجـــواء 
مميزة، توفر لهم فرصة التواصل السهل 

والمرن مع الجمهور.
ــيـــج« يـــحـــرص عــلــى  ــلـ ــخـ وذكــــــــرت أن »الـ
ــد الــــفــــاعــــل فـــــي كـــــل الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــــواجـ ــتـ ــ الـ
والمناسبات التي تدعم الطاقات الشبابية 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الفتة 
إلـــى أن تــعــزيــز االســـتـــدامـــة فـــي المجتمع 
ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من 
المحاور الرئيسية في استراتيجية البنك 

لعام 2025.
ــه ضــمــن مــســاعــي البنك  ولــفــتــت إلـــى أنـ
الــمــتــواصــلــة لترسيخ مــبــادئ االســتــدامــة 
الــبــيــئــيــة بــالــمــجــتــمــع، وفــــي إطــــار حملته 
، قام بتوزيع كمية من 

ً
التي أطلقها أخيرا

األكياس القابلة إلعادة االستخدام، بهدف 
تقليص استعمال األكياس البالستيكية.
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»المركزي« يكرم »بيتك« و»الوطني« و»األهلي«
 في دعم ومساندة حملة »لنكن على دراية« بعامها الثاني

ً
أكثر 3 بنوك كويتية تميزا

قال الشيخ أحمد الدعيج 
إن حملة »لنكن على دراية« 
هي تتويج للتعاون المثمر 

والمتواصل بين بنك الكويت 
المركزي واتحاد مصارف 

الكويت والبنوك الكويتية، 
من أجل تعزيز التوعية 

المالية والمصرفية، وتثقيف 
عمالء القطاع المصرفي 

والمجتمع كله بالجوانب المالية 
والمصرفية، بهدف حمايتهم 

من مخاطر االحتيال المالي 
وغيرها.

كـــرم مــحــافــظ بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي 
بـــاســـل الـــــهـــــارون، الــخــمــيــس الــمــاضــي، 
البنوك الكويتية المتميزة في دعم حملة 
التوعية المصرفية »لنكن على درايــة«، 
والتي انطلقت عام 2021 بمبادرة من بنك 
الكويت المركزي، وبالتعاون مع اتحاد 
مصارف الكويت، بهدف التوعية بجملة 
من المواضيع المهمة في مجال الثقافة 

المالية وحماية عمالء البنوك.
وجــاء تكريم بيت التمويل الكويتي 
وبــنــك الــكــويــت الــوطــنــي والــبــنــك األهلي 
الكويتي كأكثر بــنــوك تميزت فــي دعم 
ومساندة الحملة في عامها الثاني، من 
خالل توفير كل إمكاناتها في التواصل 
مــع الــعــمــالء عبر قنواتها اإللكترونية 
وحــســابــاتــهــا عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
االجتماعي، ومــن خــالل تنظيم أنشطة 
أسهمت في تقديم محتوى يناسب كل 
شـــرائـــح الــعــمــالء، ونــشــر مــــواد الحملة 
والـــمـــوضـــوعـــات ذات الــصــلــة بــالــثــقــافــة 
الــمــالــيــة والــمــصــرفــيــة والـــتـــوعـــيـــة ضد 
االحتيال على أوسع نطاق لزيادة الوعي 

لدى الجمهور.
حضر التكريم رئيس مجلس إدارة 
اتــحــاد مــصــارف الــكــويــت الشيخ أحمد 
الدعيج، واألمين العام د. حمد الحساوي، 
بحضور عبدالوهاب الرشود - الرئيس 
الــتــنــفــيــذي بــالــتــكــلــيــف رئــيــس الــخــزانــة 
والــمــؤســســات الــمــالــيــة لمجموعة بيت 
التمويل الكويتي، وعصام الصقر - نائب 
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
لمجموعة بنك الكويت الوطني، وجورج 
ريشاني الرئيس التنفيذي لمجموعة 

البنك األهلي الكويتي.

تعاون متواصل

من جانبه، قــال رئيس مجلس إدارة 
اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس 
إدارة البنك الــتــجــاري الكويتي الشيخ 
أحمد الدعيج إن حملة »لنكن على دراية« 
هي تتويج للتعاون المثمر والمتواصل 
ــاد  بـــيـــن بـــنـــك الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي واتـــحـ
مصارف الكويت والبنوك الكويتية، من 
أجل تعزيز التوعية المالية والمصرفية، 
ــمــــالء الــــقــــطــــاع الــمــصــرفــي  وتـــثـــقـــيـــف عــ
والــمــجــتــمــع كـــكـــل بـــالـــجـــوانـــب الــمــالــيــة 

والمصرفية بهدف حمايتهم من مخاطر 
االحتيال المالي وغيرها.

وأشـــــار الــدعــيــج إلــــى أن الــحــمــلــة في 
عامها الثالث ساهمت ومازالت تساهم 
في نشر المعارف المالية والمصرفية 
بين جمهور العمالء، وتقدم لهم نصائح 
ورسائل تحذيرية تساهم جميعها في 
 بــمــا يحقق 

ً
 ومــالــيــا

ً
تثقيفهم مــصــرفــيــا

الشمول المالي واالستقرار االقتصادي 
ويــوفــر الحماية للعمالء مــن المخاطر 
وعمليات االحتيال التي قد يتعرضون 

لها. 
وتـــوجـــه بــالــشــكــر إلــــى مــحــافــظ بنك 
الكويت المركزي باسل الهارون، وأعرب 
عــن تــقــديــره لــلــدور الــــذي يــقــوم بــه بنك 
الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي، ودعـــمـــه الــمــســتــمــر 
ــــذي تــكــلــل بــتــكــريــم الــبــنــوك  لــلــبــنــوك، والـ
المتميزة فــي دعـــم الحملة، كما توجه 
بالشكر إلى كل البنوك الكويتية على ما 
تقدمه من مساندة للحملة التوعوية، من 
خالل توفير اإلمكانات الالزمة للتواصل 
ــمـــواد الــتــوعــويــة  مـــع الــعــمــالء، ونــشــر الـ
للحملة على الوسائل المتاحة، وتنظيم 
أنــشــطــة وفـــعـــالـــيـــات تـــوعـــويـــة لــحــمــايــة 
المعلومات المصرفية لجميع شرائح 

العمالء المختلفة. 
وشدد على أن االتحاد والبنوك شركاء 
اســتــراتــيــجــيــون وداعــــمــــون رئــيــســيــون 
للحملة التوعوية، في إطار الدور الهام 
الذي تلعبه البنوك كجزء من مسؤوليتها 
المجتمعية، بما يعزز دعم الثقافة المالية 
والمصرفية في المجتمع، وخلق قيمة 

اقتصادية واجتماعية مستدامة.

داعم رئيسي

من جهته، أكد د. حمد الحساوي أن 
»االتــحــاد حــرص على أن يــكــون شريكا 
وداعما رئيسيا لحملة لنكن على دراية، 
والـــتـــي أتـــت بــمــبــادرة مـــن بــنــك الــكــويــت 
المركزي، بهدف تسليط الضوء ونشر 
التوعية المالية والمصرفية، ويعتبر 
ســيــاق الحملة عنصرا أســاســيــا ضمن 
استراتيجية االتحاد والبنوك الشاملة 
للمسؤولية المجتمعية، وخصوصا تلك 
التي تركز على توعية العمالء بحقوقهم 
وتــثــقــيــفــهــم حــــول الـــمـــعـــامـــالت الــمــالــيــة 

والـــخـــدمـــات والــمــنــتــجــات الــمــصــرفــيــة، 
وحول أهمية الحفاظ على أمن بياناتهم 

الشخصية والمصرفية«.
ــاف الـــحـــســـاوي: »ال شـــك فـــي أن  ــ وأضـ
األثـــــر اإليـــجـــابـــي أتــــى بــتــضــافــر جميع 
جــهــود الــبــنــوك، وأثــمــر نتائج إيجابية 
ــادت بـــالـــفـــائـــدة عـــلـــى جــمــيــع شـــرائـــح  ــ عــ
المجتمع، وتــوجــه بالشكر إلـــى جميع 
الــبــنــوك الــكــويــتــيــة لــجــهــودهــا فـــي دعــم 
مسيرة الحملة، وباألخص البنوك الثالثة 
األولى، وهي بيت التمويل الكويتي وبنك 
الكويت الوطني والبنك األهلي الكويتي، 
لما لجهودهم الواضحة من أثر كبير في 
انتشار الحملة، حيث إنها تعد األضخم 

على مستوى دول المنطقة«.
ــلــــى الــــدعــــم  ــر عــ ــكـ ــالـــشـ كــــمــــا تــــوجــــه بـ
والمساندة الحثيثة والمستمرة من قبل 
محافظ بنك الــكــويــت الــمــركــزي لتنفيذ 
خطة الحملة التوعوية الوطنية »لنكن 
على دراية«، والشكر موصول إلى جميع 
أعضاء الجهاز الفني الممثل في لجنة 
الــعــالقــات الــعــامــة الــمــشــتــركــة بــيــن بنك 

الكويت المركزي والبنوك الكويتية.

توعية العمالء

إلـــى ذلـــك، قـــال عــبــدالــوهــاب الــرشــود: 
»بداية أتوجه بالشكر إلى بنك الكويت 
ــاد الــــمــــصــــارف عــلــى  ــ ــحــ ــ الــــمــــركــــزي واتــ
تكريم بيت التمويل الكويتي )بيتك(، 
لـــتـــمـــيـــزه فــــي دعـــــم الـــحـــمـــلـــة الـــتـــوعـــويـــة 
المصرفية لنكن عــلــى درايـــــة«، مضيفا 
أن هذه الحملة ساهمت بشكل كبير في 
توعية العمالء بالمعامالت المصرفية 
واالحتيال اإللكتروني، وتوجيه العمالء 
التــخــاذ الــقــرارات السليمة فيما يتعلق 
بالخدمات المقدمة لهم من خالل البنوك 

والمؤسسات المالية األخرى.
وتــابــع الـــرشـــود: »بــفــضــل الــلــه احتل 
بيتك المراكز األولى بين الجهات الداعمة 
والمشاركة في الحملة، من خالل التقييم 
الــــــذي يـــجـــريـــه بـــنـــك الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي 
للمساهمين في الحملة كل فترة، حيث 
يساهم بيتك في الحملة من خالل نشر 
التصاريح الصحافية في وسائل االعالم، 
والرسائل التوعوية عبر وسائل التواصل 
ــنـــوات االلــكــتــرونــيــة،  ــقـ االجـــتـــمـــاعـــي، والـ

إضافة إلى تنظيم الندوات والمحاضرات 
للتعريف بالحملة وأهــدافــهــا لموظفي 
البنك، وللعمالء والجمهور، والجهات 

والمؤسسات ذات العالقة مع بيتك«.
وأكــد »نــؤكــد مواصلة دعمنا لحملة 
لنكن على درايــة، والمساهمة في زيادة 
الوعي المصرفي عبر مختلف الوسائل 

واألدوات«.

نجاحات باهرة

ــــدوره، وجـــه عــصــام الــصــقــر الشكر  بــ
إلــــى بــنــك الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي عــلــى هــذا 
التكريم الــذي يمثل تقديرا لــدور البنك 
في المساهمة الفاعلة في حملة »لنكن 
على دراية«، وأثنى على قيادة »المركزي« 
ودعمه الالمحدود لهذه المبادرة البارزة 
التي انطلقت قبل 3 سنوات تحت رعايته 
وبمشاركة البنوك الكويتية، لتحقق اليوم 
نجاحات باهرة في زيادة مستوى الوعي 
المالي ونشر التوعية المصرفية بين كل 

شرائح المجتمع.
وأكـــــد الــصــقــر أن »الـــوطـــنـــي« شــريــك 
أســـاســـي فـــي كـــل مـــبـــادرات »الـــمـــركـــزي«، 
التي تهدف إلى تعزيز االستقرار المالي 
واالقتصادي في الكويت، مشيرا إلى أن 
البنك يدعم وبــقــوة كــل جــهــوده الرامية 

إلــى زيـــادة مستويات الشمول المالي، 
بــاعــتــبــاره عــامــال رئــيــســيــا فـــي تحقيق 

التنمية المستدامة.
ولفت إلــى أن البنك دأب على تنظيم 
مــخــتــلــف الــفــعــالــيــات الـــتـــي تــســاهــم في 
توعية المجتمع بكل القضايا التي تهم 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي، كــمــا ينظم العديد 
مــن الــــدورات التدريبية لموظفيه لرفع 
خبراتهم فــي مــجــال عمليات االحتيال 
ومكافحة الجرائم المالية، إضافة إلى 
سعيه المستمر نحو زيــادة إسهاماته، 
وعــبــر مختلف قــنــواتــه، لخلق التوعية 
المرتبطة بالعمالء لتنمية مهاراتهم 
المالية ومساعدتهم على اتخاذ قرارات 

مدروسة في تعامالتهم المالية.

جهود مثمرة 

وأشــــــاد جـــــورج ريـــشـــانـــي بــالــجــهــود 
المثمرة والــنــجــاح الكبير الـــذي حققته 
الحملة التوعوية المصرفية لنكن على 
دراية، التي أطلقها بنك الكويت المركزي 
ــاد مـــصـــارف الــكــويــت، بــالــتــعــاون  واتـــحـ
مع البنوك الكويتية للعام الثاني على 
الـــتـــوالـــي، والـــهـــادفـــة إلـــى نــشــر التوعية 
المصرفية والمالية والنقدية بين أوساط 

جميع شرائح المجتمع الكويتي.

وأعرب ريشاني عن فخر البنك األهلي 
الـــكـــويـــتـــي بــتــكــريــمــه مــــن بـــنـــك الــكــويــت 
المركزي، واختياره بين أفضل البنوك 
ــام 2022، ما  أداء فـــي الــحــمــلــة خــــالل عــ
ــهـــوده في  يــعــكــس نــجــاحــه وتـــتـــويـــج جـ
تحقيق أهــداف الحملة على أكمل وجه، 
مؤكدا أن البنك األهلي الكويتي مستمر 
في تسخير كل إمكاناته لدعم الحملة، 
ونشر التوعية المصرفية والمالية لدى 
العمالء والمجتمع الكويتي، فــي إطــار 
تعاون البنك المستمر مع بنك الكويت 

المركزي واتحاد مصارف الكويت.
وبـــيـــن أنــــه بـــصـــدد نــشــر الـــمـــزيـــد من 
الرسائل والنشرات التوعوية حول أهداف 
الحملة فــي عامها الــجــديــد، فــي فروعه 
وعــبــر منصاته الــرقــمــيــة عــلــى مختلف 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، مــشــددا 
على أن »األهــلــي« حريص على تعريف 
عمالئه بــأحــدث الــتــطــورات المصرفية، 
انطالقا من واجبه الوطني وضمن إطار 
مسؤوليته االجتماعية بحماية المجتمع 
الكويتي من الوقوع في عمليات االحتيال 
اإللـــكـــتـــرونـــي، والــتــنــبــيــه مـــن األســالــيــب 
الــمــتــنــوعــة لــســرقــة الــبــيــانــات الــخــاصــة 
بالعمالء، ومواصلة الجهود في تعريف 
الــعــمــالء بــحــقــوقــهــم وواجــبــاتــهــم أثــنــاء 

تنفيذ معامالتهم المصرفية.

»الخليج« راٍع رئيسي لفعاليات معرض »قوت ماركت«

فريق بنك الخليج

»الوطني« يعلن رعايته لحفل إعالن قائمة 
أفضل 20 رائد أعمال في الكويت

تنظمه مجلة فوربس في مارس المقبل
ــار دعـــمـــه الــمــتــواصــل  ــ فـــي إطـ
ــادة  ــ وســـعـــيـــه لــتــعــزيــز بــيــئــة ريـ
األعــمــال في الكويت، أعلن بنك 
الكويت الوطني رعايته لحفل 
تنظمه مجلة فوربس، بالتعاون 
مـــــع جـــــريـــــدة الــــقــــبــــس، إلعـــــالن 
»قائمة أفضل 20 رائد أعمال في 

الكويت« خالل مارس المقبل.
وســتــشــهــد الــفــعــالــيــة إطـــالق 
»فــــــــوربــــــــس« قـــائـــمـــتـــهـــا لــــــــرواد 
 
ً
األعمال الشباب األكثر ابتكارا

ــــت، كــمــا  ــــويـ ــكـ ــ  فـــــي الـ
ً
ــا ــ ــــاحـ ــــجـ ونـ

سيهدف الحفل السنوي الــذي 
سينطلق في نسخته األولى إلى 
جمع المبادرين ورواد األعمال 
الناجحين مع رؤســاء وممثلي 
ــات والــــبــــنــــوك  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ كـــــبـــــرى الــ
المحلية واألجنبية ورجال المال 

واألعمال.
ــل  وســـــتـــــضـــــم قـــــائـــــمـــــة أفــــضــ
20 رائـــــــد أعــــمــــال فــــي الـــكـــويـــت 
جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة، 
مــــن الــتــكــنــولــوجــيــا والـــتـــجـــارة 
ــى الــضــيــافــة  ــ ــيــــة، إلــ ــتــــرونــ ــكــ اإللــ
واألزياء، كما ستخضع القائمة 
لـــمـــعـــايـــيـــر »فــــــــوربــــــــس«، حــيــث 
ســيــتــولــى قــســم الـــبـــحـــوث لــدى 
المجلة آلية إعداد هذه القائمة 
عــبــر مــنــهــجــيــة تــحــلــيــل دقــيــقــة، 
ومعتمدة في قوائمها العالمية، 
إلى جانب فتح باب الترشح عبر 

موقع المجلة اإللكتروني.

هذا، ويحرص »الوطني« من 
مــنــطــلــق الـــقـــيـــام بــمــســؤولــيــاتــه 
ــة عـــــلـــــى رعـــــايـــــة  ــيــ ــعــ ــمــ ــتــ ــجــ ــمــ الــ
وتــنــمــيــة الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة SME والمشروعات 
ــــن تــقــديــم   عـ

ً
ــال ــلـــيـــة، فــــضــ الـــمـــحـ

مجموعة متنوعة من الخدمات 
 
ً
والمنتجات المصممة خصيصا
لدعم رواد األعمال من الشباب 
الـــكـــويـــتـــي الـــســـاعـــيـــن لــتــوســعــة 
أعمالهم، كما يسعى البنك إلى 
تعزيز المزايا المقدمة للشركات 
الصغيرة والمتوسطة، في ظل 
تطور احتياجات رواد األعمال 
ــائــــل  ــنـــحـــهـــم الــــوســ ــن أجـــــــل مـ ــ مــ

الالزمة لدعم نمو أعمالهم. 
كــمــا يـــهـــدف »الـــوطـــنـــي« إلــى 
الـــمـــســـاهـــمـــة بـــنـــحـــو فــــّعــــال فــي 
تطوير قطاع الشركات الصغيرة 
ــــالل عــقــد  ــة مــــن خــ ــتـــوســـطـ ــمـ والـ
ــع الـــجـــهـــات  ــ ــة مـ ــويــ شـــــراكـــــات قــ
التي يمكنها تقديم الدعم رواد 
ــال الــمــحــلــيــيــن وتـــوفـــيـــر  ــ ــمـ ــ األعـ
احــتــيــاجــاتــهــم، بـــاإلضـــافـــة إلــى 
ذلك، توفر الخدمات المصرفية 
لألعمال العديد من المتطلبات 
ــة ومـــنـــهـــا مـــســـؤول  ــيـ ــرفـ ــمـــصـ الـ
مختص لــلــخــدمــات المصرفية 
لألعمال، نقاط البيع، بطاقات 
ــة، تــحــويــل  ــاريـ ــجـ ــتـ االئـــتـــمـــان الـ
، الخدمات 

ً
الــرواتــب الــكــتــرونــيــا

ــبــــر اإلنــــتــــرنــــت،  الـــمـــصـــرفـــيـــة عــ

الــتــأمــيــن، الـــقـــروض الــتــجــاريــة، 
خــطــابــات االعـــتـــمـــاد، خــطــابــات 
الــضــمــان، والــفــواتــيــر المحلية، 
كما يوفر البنك فروعا خاصة 
بالخدمات المصرفية لألعمال 
 للعمالء على 

ً
مصممة خصيصا

مستوى كل مناطق الكويت.
وال تقتصر عالقة »الوطني« 
مـــــع الــــمــــشــــروعــــات الـــصـــغـــيـــرة 

وأصــحــابــهــا مـــن رواد األعــمــال 
عــــــلــــــى الــــــتــــــمــــــويــــــل فـــــــقـــــــط، بـــل 
لــــديــــه شــــراكــــة راســــخــــة تــشــمــل 
تــقــديــم الــخــدمــات والــمــنــتــجــات 
الــمــصــرفــيــة الــــالزمــــة لــتــســهــيــل 
أعمالهم، باإلضافة إلــى تقديم 
االســتــشــارات، وعــقــد الــلــقــاءات، 

والتواصل معهم بشكل دوري.

»التجاري« يقدم لـ »الهالل األحمر« شيك 
المساهمة لدعم متضرري زلزال سورية وتركيا

قدم البنك التجاري الكويتي دعمه المادي 
ــزال تــركــيــا وســـوريـــة، بقيمة  لــمــتــضــرري زلــ
2 مليون دوالر، مــن خــالل جمعية الهالل 
األحــمــر الكويتي، لتوصيله ضمن جهود 
اإلغاثة الموجهة إلى منكوبي الزلزال، حيث 
استقبلت الجمعية، ممثلة في نائب الرئيس 
أنور الحساوي، والمدير العام عبدالرحمن 
الــعــون، واألمــيــن الــعــام مــهــا الــبــرجــس، كال 
من رئيس الجهاز التنفيذي في »التجاري« 
الهام محفوظ، ونائبة المدير العام لقطاع 
التواصل المؤسسي في البنك أماني الورع، 

حيث جرى تسليم شيك الدعم للجمعية.
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت مــحــفــوظ: »يــحــرص 
 على توطيد 

ً
البنك التجاري الكويتي دوما

عالقاته مع مؤسسات المجتمع المدني«، 
مؤكدة أن »الدعم الذي قدمه البنك للجمعية 

يـــؤكـــد وقــوفــنــا مـــع األشـــقـــاء فـــي مــصــابــهــم 
الــجــلــل، ونـــدعـــو الــمــولــى أن يــخــفــف عنهم 
معاناتهم، وأن يحشر ضحايا الزلزال مع 

الصديقين والشهداء«.
ــــن جـــهـــتـــهـــا، ذكـــــــرت الــــــــــورع: »يـــســـاهـــم  مـ
هـــذا الــدعــم فــي تــأكــيــد مــعــانــي المسؤولية 
االجتماعية الشاملة التي ينشدها البنك 
بتعاونه مع مؤسسات المجتمع المدني، 
ويـــأتـــي هــــذا الـــتـــبـــرع مـــن الــبــنــك الــتــجــاري 
الكويتي إيمانا منه بأهمية مد يد العون 
ــزال، ولــدفــع  ــ ــزلـ ــ والـــمـــســـانـــدة لــمــتــضــرري الـ
وتــعــزيــز جــهــود اإلغــاثــة اســتــجــابــة للفزعة 
الــكــويــتــيــة والــــمــــبــــادرات والـــــدعـــــوات الــتــي 
 للتخفيف 

ً
 ورسميا

ً
أطلقتها الكويت شعبيا

من اآلثار المدمرة التي خلفها الزلزال«.
وبينت أن البنك باشر أيضا الترتيب مع 

الجمعيات والــجــهــات الــخــيــريــة المشاركة 
ــرك مـــع الــتــجــاري«،  فـــي حــمــلــة »ضـــاعـــف أجــ
بحيث يتم توجيه حصيلة التبرعات التي 
يقدمها المتبرعون لمصلحة جمعية السالم 
وصندوق إعانة المرضى وجمعية الهالل 
األحمر الكويتي لضحايا ومنكوبي الزلزال، 
علما أن البنك يقوم -في إطار هذه الحملة- 
بالتبرع بمبلغ مماثل لما يقدمه أي متبرع.

وفي الختام، تقدم أنور الحساوي بالشكر 
والتقدير للدور الذي يلعبه البنك التجاري 
فــي مجال المسؤولية االجتماعية بصفة 
ــن تـــبـــرعـــه لــمــصــلــحــة ضــحــايــا  ــمـ ــامــــة، وثـ عــ

ومنكوبي الزلزال.

مسؤولو »التجاري« مع ممثلي »الهالل األحمر« أثناء تقديم الشيك

الدعيج متوسطًا الهارون والرشود والصقر وريشاني خالل التكريم
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ــة فــاطــمــة  ــ ــيـ ــ ــاراتـ ــ قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة اإلمـ
ــتــــواصــــل  ــل الــ ــ ــائــ ــ الــــحــــوســــنــــي، إن وســ
االجــتــمــاعــي لــم تــســاهــم فــي إبــــراز جيل 
ــل أبــــــرزت الــجــيــل  ــاء، بـ ــدمـ ــقـ الــفــنــانــيــن الـ
الجديد، وسلطت األضواء عليهم، مبينة 
أن أفراد هذا الجيل إذا ساروا على نفس 
النهج القديم وكانت حياتهم بال وسائل 
التواصل، ما تمكنوا من تحقيق الشهرة 
، لكن الواقع أن 

ً
التي يتمتعون بها حاليا

 أو عملين 
ً
أي ممثل أو ممثلة يشتغل عمال

، لكن في 
ً
»يضرب ترند« فيصبح نجما
النهاية ال يصح إال الصحيح.

وذكرت الحوسني، في تصريحات لــ 
»الجريدة«: »نصيحتي للشباب والشابات 
 أن 

ً
المبتدئين بالتمثيل أن يعرفوا جيدا

الفن رسالة. وقبل دخول مجال التمثيل، 

بــهــدف الــحــصــول على الــعــائــد الــمــادي، 
يجب أن يكونوا ُمحبين لهذا المجال«.

وحــول مدى تأثير وسائل التواصل 
االجتماعي على الفنان، قالت الحوسني: 
»الحمد لله، لم يكن في زمننا هذا الكم من 
المواقع ومنصات التواصل االجتماعي 
والسوشيال ميديا«، الفتة إلى أنها تربت 
على عدم وجود هذه المنصات، وكانت 
النتيجة التعلم واالســتــفــادة مــن جيل 

الفنانين العمالقة.

»النون وما يعلمون«

وعــن مشاركاتها الفنية، أعربت عن 
ــــذي تــجــســده في  انــبــهــارهــا بـــدورهـــا الـ
ــنـــون ومـــا يــعــلــمــون«، الـــذي  مسلسل »الـ
سُيعرض في رمضان، منوهة بأنه بعد 
 لها فــي مــجــال التمثيل 

ً
مـــرور 31 عــامــا

ــفـــن اســتــطــاعــت تــجــســيــد شخصية  والـ
 عن مسيرتها الفنية.

ً
مختلفة تماما

وأوضحت أن المسلسل يتضمن ثالث 
شخصيات، هن: فجر، سوسن، ووحيدة، 
وأنها تمثل شخصية سوسن، الفتة إلى 
أن الجمهور سيكون باستمرار بانتظار 

الحلقات التالية. 
وقالت الحوسني إن دورها في »النون 
، كونها 

ً
ومـــا يــعــلــمــون« مختلف تــمــامــا

تجسد شخصية يكتنفها الــغــمــوض، 
مشيرة إلى أنها تترك حل هذا اللغز إلى 
الجمهور، ليقوم بحله عقب مشاهدتهم 

ألحداث المسلسل. 
وذكــرت أنها تنتظر معرفة ردة فعل 
المشاهدين حول هذا العمل، السيما أنه 

 لها. 
ً
 جديدا

ً
يمثل مفاجأة، ودورا

ــــرى، كشفت أنها  وعـــن أدوارهـــــا األخـ
تشارك في عمل ثــاٍن هو مسلسل »بيت 

القصيد«، تأليف عبدالله صالح، والذي 
ر لمصلحة  يأخذ الطابع التراثي، ويصوَّ
تلفزيون دبي، حيث تجسد دور شاعرة. 
وأوضــحــت أنها تــشــارك كذلك فــي عمل 
ثــالــث بــعــنــوان »مــنــزل 12« مــع المخرج 
ــدال، حــيــث تـــم االنـــتـــهـــاء من  ــبــ مـــنـــاف عــ
التصوير، وسُيعرض على قناة mbc في 

شهر رمضان. 
وحول مدى صعوبة أن يشارك الفنان 
فـــي أكــثــر مـــن عــمــل بــوقــت واحـــــد، قالت 
الــحــوســنــي: »مـــن الــصــعــب عــلــى الفنان 
المشاركة في عملين في آن واحــد. هذا 
 على 

ً
ال يعتمد فقط على األداء، بل أيضا

مالبس الفنان التي تبرز شخصيته في 
كل عمل يشارك فيه، وهذا ما حصل معي 
عندما استطعت تغيير شخصية األم 
التي أجسدها في مسلسل )منزل 12( عن 
الدور في مسلسل )النون وما يعلمون(«. 

وذكــــرت أنــهــا استطاعت أن تــفــرق بين 
أدوارها المختلفة في المسلسالت التي 
تشارك فيها، وأن ما ساعدها على ذلك 

اللبس المختلف من عمل آلخر، ما جعلها 
تتقمص كل شخصية على حدة.

وأشــــارت الحوسني إلــى أنها كانت 
 في بداية مشاركتها في 

ً
متخوفة جــدا

 أنــهــا تـــرى أن 
ً
هـــذه األعـــمـــال، خــصــوصــا

الممثل إذا لم يمتلك القدرة على التفريق 
بين الشخصيات التي يجسدها، فذلك 

 بالنسبة له. 
ً
 صعبا

ً
سيكون أمرا

ــدى تــحــقــيــقــهــا لـــذاتـــهـــا عبر  ــ ــن مـ ــ وعـ
مسيرتها الفنية، قالت: »بـــدأت رحلتي 
الفنية في عــام 1994 مع الفنان الراحل 
عبدالحسين عــبــدالــرضــا فــي مسلسل 
)مــرمــر زمــانــي(، حيث كنت أجــســد دور 
ابـــنـــتـــه، وكـــــــان دور بـــطـــولـــة، ثــــم بــــدأت 
 مع فنانين 

ً
المشاركة في األعمال تباعا

وعمالقة الفن في الكويت والخليج«، الفتة 
 فنية كانت تتمنى 

ً
إلــى أن هناك أدوارا

تجسيدها، ولم تحصل عليها حتى اآلن. 

وأضافت الحوسني: »الكويت منبع 
الــفــن، وال يمكن أن أنسى فضلها عليَّ 
 
ً
خالل مشواري الفني، حيث قدمت أدوارا
مهمة فــي أعــمــال كويتية، كما شاركت 

نجوم الكويت الكبار في أعمالهم«.
وأشارت إلى أنها انطلقت مع الفنانة 
حــيــاة الــفــهــد، مــن خـــالل مسلسل »بيت 
تسكنه سمرة«، إخراج الراحل عبدالعزيز 
المنصور. ولفتت إلى أن حبها لعملها 
جعلها تنسى بيتها وأبناءها وأهلها، 
ألن الفن جذبها بكل أحاسيسها، معربة 
ــن أمــنــيــتــهــا تــجــســيــد دور شخصية  عـ
ألحــد ذوي اإلعــاقــة، القتناعها بــأن هذا 
، وليس من السهل 

ً
الدور سيكون مميزا

على أي فنان أن ينجح في تجسيد هذه 
الشخصية، معتبرة أنها أدوار ليست 

سهلة أو بسيطة، حتى دور الكفيفة.
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»مال أّول« يحتفي بالوطن وعمالقة الفن الكويتي
أمسية وجدانية أحيتها »البا« و»أجيال« ضمن ليالي »ذاكرة األندلس«

نظمت »البا« و»أجيال« 
 بعنوان »مال 

ً
 استثنائيا

ً
حفال

أّول« أعاد إحياء الحقبة 
الذهبية لألغنية الكويتية 

منذ الستينيات، في أمسية 
ثالثة على مسرح األندلس، 

بالتزامن مع االحتفال باألعياد 
الوطنية.

ساعات من الُعمر أمضاها 
رواد مــجــمــع األنـــدلـــس خــالل 
أمــســيــة وجـــدانـــيـــة اســتــعــادت 
ذاكــــــــــرة األغــــنــــيــــة الـــكـــويـــتـــيـــة 
خالل ستينيات وسبعينيات 
وثمانينيات القرن الماضي. 
فــكــان أن أحــيــت فــي نفوسهم 
إيــقــاع تــلــك الــحــقــبــة الــذهــبــيــة، 
ــى زمـــن  ــ وأثــــــــارت حــنــيــنــهــم إلـ

الرعيل األول. 
وعــلــى وقــع أشــهــر األغــانــي 
الوطنية والطربية والشعبية 
التي طبعت الفن الكويتي منذ 
القدم، استرجع مجموعة من 
الــشــبــاب الــكــويــتــي الــمــوهــوب 
تــــراث الــعــمــالــقــة والـــكـــبـــار من 
ــن، فــي  ــوطــ فـــنـــانـــي ونــــجــــوم الــ
حفل استثنائي بعنوان »مال 

أّول«.

الزمن الجميل

فـــفـــي أمـــســـيـــة هــــي الــثــالــثــة 
من أمسيات »ذاكرة األندلس« 
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــربــ ــطــ ــي الــ ــالــ ــيــ ــلــ والــ
ــاك  ــويـ تــنــظــمــهــا أكــــاديــــمــــيــــة لـ
لــلــفــنــون– »البـــــــا«، بــالــتــعــاون 
مـــع شـــركـــة أجـــيـــال الــعــقــاريــة، 
حــاكــى الــفــنــانــون الــصــاعــدون 

أدوار وشخصيات الفنانين 
موا  الكويتيين القدامى، وقدَّ
 
ً
ــا ــيـ ــقـ ــيـ  ومـــوسـ

ً
ــا ــيــ ــائــ ــنــ أداًء غــ

ــهــــب الـــمـــشـــاعـــر،  ، ألــ
ً
ــا ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ إبـ

ــالــــوطــــن  ــمــــســــك بــ ــتــ د الــ وجـــــــــــدَّ
والهوية واالعتزاز باالنتماء 
لــلــكــويــت، بــقــيــمــهــا الــراســخــة 

وتراثها العريق.
ــفـــل بـــالـــســـالم  ـــهـــل الـــحـ

ُ
اســـت

ــنــــي، فــكــلــمــة تــرحــيــبــيــة  الــــوطــ
قـــدمـــتـــهـــا ألــــطــــاف الـــمـــطـــيـــري، 
التي أشادت باألندلس، قائلة: 
»فـــــــي هـــــــذا الــــمــــكــــان تــشــكــلــت 
ذاكرة الجمال، من هذا المكان 
اســتــمــتــعــنــا بــأجــمــل األلـــحـــان 
واألفــــالم. ونجتمع الــيــوم في 
سينما األنــدلــس، التي كانت 
أكـــبـــر وأهـــــم مـــســـرح بــالــشــرق 
األوسط في فترة الستينيات، 
ونـــســـتـــرجـــع ذكــــريــــات الـــزمـــن 
الـــجـــمـــيـــل، لـــمـــا احـــتـــضـــن هـــذا 
المسرح من كبار النجوم في 

الوطن العربي«.

لوحات غنائية

وبعد عرض فيديو قصير 
عــن مــركــز األنـــدلـــس، انطلقت 
فعاليات »مـــال أّول«، احتفاء 

ــل الـــــــــــرواد  ــ ــيــ ــ بـــــــالـــــــذاكـــــــرة وجــ
واألعـــيـــاد الــوطــنــيــة. فــكــان أن 
تــنــاغــمــت الــلــوحــات الغنائية 
لــــمــــوســــيــــقــــى،  مـــــــع األداء وا
بـــقـــيـــادة الــمــايــســتــرو الــفــنــان 
يوسف بارا، الذي تولى إعادة 
ة  التوزيع، إضافة إلى اإلضاء
 عــن األزيــاء 

ً
والــديــكــور، فــضــال

والماكياج بتوقيع من خالد 
الــشــطــي وراويــــــة صـــالـــح، في 
مـــشـــهـــديـــة مــتــكــامــلــة أطـــربـــت 
عشاق الفن األصيل، بالصوت 

والصورة والشكل واألداء.

الصوت العذب

وفي استعادة لروائع الزمن 
الشعبي الجميل، تألق النجم 
الــصــاعــد الــفــنــان عــبــدالــعــزيــز 
الــمــســبــاح فـــي أداء أغــنــيــتــيــن 
للفنان غريد الشاطئ، فدندن 
ــب مــر  ــحــ ــذب »الــ ــعــ بـــصـــوتـــه الــ
وخذانا... ودانا لبالد بعيدة«، 
ونـــقـــل ســــالم الــــراحــــل الــكــبــيــر 
على وقع »سلمولي على اللي 

سم حالي فراقه«. 
وفي أداء بمنتهى الروعة، 

أَسَرت الفنانة الموهوبة منة 
الــخــيــاط قـــلـــوب الــحــاضــريــن، 
بعد أن غنت للفنانة عائشة 
الـــمـــرطـــة، الـــتـــي تــربــعــت عــلــى 
ــة  ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ عــــــــرش األغـ
والـــخـــلـــيـــجـــيـــة، فـــأبـــحـــرت فــي 
أغنية »الــبــارحــة يــا حبيبي«، 
قبل أن تختم بأغنية »ابشري 
ــاف  ــ ــ ــن... كــــامــــل األوصـ ــ ــيـ ــ يــــا عـ

محبوبي قمر«.

أداء ساحر

وكــــــــــمــــــــــا غــــــــنــــــــى الـــــــفـــــــنـــــــان 
عبدالمحسن المهنا »يــا من 
شاف العريس«، اعتلى الفنان 
الشاب عبدالعزيز الضبيبي 
 
ً
ــا ــقــــدمــ مـــــســـــرح األنــــــــدلــــــــس، مــ

ــرة،  ــاحــ ــقـــة ســ ــة بـــطـــريـ ــيــ ــنــ األغــ
انــتــقــل بــعــدهــا إلـــى أغــنــيــة »يــا 
مــنــيــتــي... يـــا ســـال خـــاطـــري... 
وأنــــا أحــبــك يـــا ســـــالم«، فــكــان 
عــلــى الــعــهــد فـــي صـــون تـــراث 
لعمالق في عالم الفن والطرب 

والغناء واللحن. 
وعــــــلــــــى هــــيــــئــــة الــــعــــمــــالق 
م الــفــنــان  ــدَّ ــ ــم، قـ ــاسـ حــســيــن جـ

الشاب عبدالله الباروني أداًء 
، فبعث بــرســائــل ُحب 

ً
ســاحــرا

مــزجــت بين الــتــراث الكويتي 
القديم وحداثة الكلمة واللحن 
واألسلوب، من خالل أغنية »يا 
ناعم العود يا سيد المالح... 
ــم... والـــلـــه  ــ ــاكـ ــ ــغـــرام حـ ــلـ لـــيـــت لـ
ــتــــكــــي«، وأغـــنـــيـــة »حــلــفــت  الشــ

عمري« الشهيرة.

األغنية الوطنية

وفـــي تــحــيــة خــاصــة ولفتة 
ــلـــوطـــن، اخــتــتــمــت  تـــقـــديـــريـــة لـ
الــمــواهــب الــشــابــة حــفــل »مــال 
أول« على وقع كلمات وألحان 
»باسم الكويت«، تلك األغنية 
الــــوطــــنــــيــــة الـــــتـــــي أنـــتـــجـــتـــهـــا 
أكاديمية »البا« عام 2019 من 
كلمات عبدالعزيز المشاري، 

وألحان عبدالحميد دهراب.

الضبيبي والمسباح والخياط والباروني

صورة جماعية للفنانين والفرقة الموسيقية

حمود الخضر يطرح »يا هال 
بالحلم« قبل حفله بفرنسا

طرح المطرب حمود الخضر 
أحــــــدث أغـــنـــيـــاتـــه بـــعـــنـــوان »يـــا 
هال بالحلم«، أمس األول، عبر 
قناته الرسمية في »يوتيوب« 
ومنصات التواصل االجتماعي، 
قبل سفره إلى فرنسا، إلحياء 

حفله األول هناك.
وأهــــــــدى الـــخـــضـــر أغــنــيــتــه 
ــــى خـــريـــجـــي هـــذا  ــدة إلـ ــديـ الـــجـ
 أن األغنية 

ً
الـــعـــام، خــصــوصــا

ــي  ــابــ ــجــ ــــع اإليــ ــابـ ــ ــطـ ــ تـــحـــمـــل الـ
والحماسي والشبابي، الذي 
يحفز عــلــى اســتــقــبــال الحياة 
بـــتـــفـــاؤل وســــعــــادة، كــمــا جــاء 
 بالعديد 

ً
الفيديو كليب محمال

من مشاهد التخرج في مراحل 
ر  التعليم المختلفة، والتي تعبِّ
عن الفرحة والنجاح بتحقيق 
ــن خـــالل  ــ ــاون مـ ــ ــعــ ــ ــم. وتــ ــلــ الــــحــ
األغنية مع الشاعر والملحن 
سيف فاضل، الذي نظم كلمات 
األغنية، لتعكس المعاناة التي 
خــاضــهــا خــريــجــو هـــذا الــعــام، 
بعدما مــرت عليهم السنوات 
الـــــمـــــاضـــــيـــــة فــــــــي ظــــــــل أزمــــــــة 
ــا، لــكــنــهــم اســتــطــاعــوا  كـــورونـ
ــم  ــ ــال هـــــدفـــــهـــــم، رغـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ اسـ
الظروف الصعبة والمعاناة، 
ــــراف  ــــشـ ــتـ ــ  السـ

ً
اســـــــتـــــــعـــــــدادا

مستقبلهم.
ومــــــن كـــلـــمـــات األغـــنـــيـــة: 
»يــا هــال بالحلم ويــنــك من 
زمـــــــــان... يــــا حـــالتـــك وانــــت 
مــتــحــقــق بــــيــــدي... كــــان ما 
بــيــنــي وبــيــنــك امـــتـــحـــان... 

هانت ظروفه وعدى كل شي... 
ــي بـــالـــي  ــ ــن نـــويـــتـــك وانــــــــت فـ ــ مـ
هــــدف... والــســعــي لــك عــمــره ما 
ــاتـــي مــا  ــيـ ــوم وقــــــــــف... فــــي حـ ــ يــ
تـــعـــودت الــــصــــدف... مـــا يخيب 
ــــن شـــــغـــــف...«،  ــابــــع مـ اصـــــــــرار نــ
وهي توزيع صهيب العوضي، 

وإخراج جاسم الحربان.
ــة أخــــــــرى، كــشــف  ــيـ ــاحـ مــــن نـ
الخضر عن حفله الغنائي األول 
 عن حماسه 

ً
في فرنسا، معربا

وفخره بالتواجد والغناء أمام 
الجمهور الفرنسي واألوروبي، 
ــبــــاب الـــكـــويـــتـــي  وتـــمـــثـــيـــل الــــشــ
والـــصـــوت الـــعـــربـــي، مـــن خــالل 
حفله بمدينة كومبيين في 10 
مارس المقبل في حفل بعنوان 

»ساعة من باريس«.

● عزة إبراهيم

● فضة المعيلي

حمود الخضر

فاطمة الحوسني: الكويت منبع الفن وفضلها عليَّ كبير
تطل عبر الشاشة في رمضان بـ 3 شخصيات مختلفة

فاطمة الحوسني

نّويرة *
يـــــــــــــــــــــــره(  ـــــــــــــــــــــــوَّ

ُ
 فـــــــــــــــــي أرضـــــــــــــــــنـــــــــــــــــا )ن

ً
يـــــــــــــــــا زهــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

 بــــــــــــــحــــــــــــــضــــــــــــــورهــــــــــــــا وفـــــــــــــــــــــخـــــــــــــــــــــورْه
ٌ
مــــــــــــــــــــــــزهــــــــــــــــــــــــوة

نـــــــــــبـــــــــــتـــــــــــْت بـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــدرِة قــــــــــــــــــــــــــــــــادٍر مــــــــــــــــن جــــــــوفــــــــهــــــــا
وتـــــــــــفـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــْت بــــــــــِســــــــــمــــــــــاتــــــــــهــــــــــا الـــــــــــمـــــــــــفـــــــــــطـــــــــــورْه

ـــــــــــــــــاُء يــــــــــــبــــــــــــدو كــــــــــــالــــــــــــِغــــــــــــطــــــــــــاِء وجــــــــــــــوُدهــــــــــــــا شـــــــــــــــــمَّ
فـــــــــــكـــــــــــأنـــــــــــمـــــــــــا هـــــــــــــــــــي لـــــــــــــلـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــِع حـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــرْه

تـــــــــــدي تـــــــــــر ِة  د لــــــــــــــــســــــــــــــــعــــــــــــــــا ا يَّ  ِز فـــــــــكـــــــــويـــــــــتـــــــــنـــــــــا 
بـــــــــثـــــــــيـــــــــابـــــــــهـــــــــا الــــــــــــــــصــــــــــــــــفــــــــــــــــراِء والــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــشــــــــــــورْه

مـــــــــْت مـــــــــــــن بـــــــــــعـــــــــــِد بــــــــــــــــــــــرٍد فـــــــــــــي الــــــــــــشــــــــــــتــــــــــــاِء تـــــــــكـــــــــرَّ
ٌبــــــــــــــــــــــــــــــــزيــــــــــــــــــــــــــــــــارٍة ســـــــــــــــــــنـــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــٍة مــــــــــــــــشــــــــــــــــهــــــــــــــــورْه

ــــــــــــــــة  ُعــــــــــــــــلــــــــــــــــويَّ
ٌ
رمـــــــــــــــــــــــــــز الـــــــــــــــــــــــــــوفـــــــــــــــــــــــــــاِء هــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــة

فـــــــــــــــرشـــــــــــــــْت بـــــــــــــســـــــــــــاط الـــــــــــــــحـــــــــــــــبِّ فــــــــــهــــــــــي أمـــــــــــــيـــــــــــــرْه
ــــا ــنـــ ــــ ــوتـ ــــ ـــــيـ  فـــــــــــــــي األنــــــــــــــــــــحــــــــــــــــــــاِء بــــــــــيــــــــــن بــ

ُ
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــزدان

بـــــــــــــــتـــــــــــــــحـــــــــــــــيـــــــــــــــٍة عــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــويــــــــــــــــــــٍة مـــــــــــــــــنـــــــــــــــــظـــــــــــــــــورْه
وتـــــــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــــــرُّ بـــــــــــــــيـــــــــــــــن أزقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة وشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارٍع

وبـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــل زاويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍة بـــــــــــــــهـــــــــــــــا مـــــــــــــــنـــــــــــــــثـــــــــــــــورْه
مـــــــــــــــــن حـــــــــــولـــــــــــنـــــــــــا تــــــــــــــهــــــــــــــدي لـــــــــــنـــــــــــا نـــــــســـــــمـــــــاتـــــــهـــــــا

عــــــــــنــــــــــد اإلشـــــــــــــــــــــــــــــــــارة فـــــــــــــــي الـــــــــــــــــزحـــــــــــــــــام نــــــــضــــــــيــــــــرْه
لــــــمــــــنــــــى ا يـــــــــــــا وجـــــــــــــــــه  ِء  لـــــــــــــصـــــــــــــحـــــــــــــرا ا  

َ
يـــــــــــــا وردة

 لـــــــــــــلـــــــــــــنـــــــــــــاظـــــــــــــريـــــــــــــن كــــــــــــبــــــــــــيــــــــــــرْه
ً
يـــــــــــــــــــــا بــــــــــــــهــــــــــــــجــــــــــــــة

 زانــــــــــــــــــــــــــــــت بــــــــــــــــــــــــــــــــــــأرِض بــــــــــــالدنــــــــــــا
ً
يــــــــــــــــــا زهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة

 بـــــــــبـــــــــصـــــــــمـــــــــٍة مــــــــــمــــــــــهــــــــــورْه
َ

ـــــــــــــــقـــــــــــــــِت الــــــــــــــجــــــــــــــمــــــــــــــال
ُ
ف

ُســــــــــــقــــــــــــيــــــــــــاِك مـــــــــــــــــــــــاُء الـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــِث خــــــــــــيــــــــــــُر عــــــــنــــــــايــــــــٍة
مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــالــــــــــــــــــٍق تــــــــــهــــــــــنــــــــــا بــــــــــــــــــه الــــــــــــمــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــورْه

ــا ــ ــنــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ يــــــــــــــــا مـــــــــــــرحـــــــــــــًبـــــــــــــا بــــــــــــــــقــــــــــــــــدوم ســــــــــــــعــــــــــــــدك بــ
ــــــــــــــورْه

َّ
أخـــــــــــــــــــــــــَت الـــــــــــــــعـــــــــــــــرائـــــــــــــــِس وابـــــــــــــــنـــــــــــــــة الــــــــــــــبــــــــــــــن

ســـــــــــِعـــــــــــَد الــــــــــربــــــــــيــــــــــُع بـــــــــــنـــــــــــوِر مـــــــــــقـــــــــــَدِمـــــــــــِك الــــــــنــــــــدي
ـــــــــــــُه وطـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــوَرْه

َ
ٌومــــــــــــــضــــــــــــــى يـــــــــــــــــنـــــــــــــــــادي نـــــــــــــحـــــــــــــل

ــــــــــــــــــــــــــــــْت عــــــــــلــــــــــى أعــــــــــــــــــطــــــــــــــــــاِف تـــــــــــــــاجـــــــــــــــِك نـــــــحـــــــلـــــــة
َّ
رف

ــــــــــــــت ألجــــــــــــــــــــــل جـــــــــــــمـــــــــــــاِلـــــــــــــك الـــــــــــــُعـــــــــــــصـــــــــــــفـــــــــــــورْه
َّ
غــــــــــــــن

وعــــــــــــــــلــــــــــــــــى مـــــــــــــــــــالمـــــــــــــــــــِح طـــــــــــــفـــــــــــــلـــــــــــــٍة بــــــــكــــــــويــــــــتــــــــنــــــــا
ُرســــــــــــــــــمــــــــــــــــــْت مــــــــــــــعــــــــــــــاِلــــــــــــــُم بـــــــــــســـــــــــمـــــــــــٍة مــــــــــــــــســــــــــــــــرورْه

والـــــــــــــشـــــــــــــعـــــــــــــُب يــــــــــنــــــــــظــــــــــُر لـــــــــــــلـــــــــــــزهـــــــــــــوِر بـــــــــفـــــــــرحـــــــــٍة
 أظـــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــَر حــــــــــــــبــــــــــــــه وحـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــورْه

ُّ
ًوالــــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــــل

 أبــــــــــــــــــــــــــــــــدَع لـــــــــــوحـــــــــــة
ُ
ــــــــــــــــان

َّ
فــــــــــــــــالــــــــــــــــراســــــــــــــــُم الــــــــــــــــفــــــــــــــــن

ْه وحــــــــــــــــضــــــــــــــــور فــــــــــــــه  حــــــــــــــر  
َ
ن دوَّ لـــــــــــــــشـــــــــــــــعـــــــــــــــُر  ا و

ــا ــ ــهــ ــ ــلــ ــ ســـــــــــبـــــــــــحـــــــــــان مــــــــــــــــن خـــــــــــلـــــــــــق الــــــــــــــــعــــــــــــــــوالــــــــــــــــَم كــ
 بـــــــــــــــــــــــــــــــذورْه

َّ
وبـــــــــــــــعـــــــــــــــالـــــــــــــــم األرضــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــــــــط

وأضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء فــــــــــــــــــــــي أكــــــــــــــــــــــــــوانــــــــــــــــــــــــــه آيــــــــــــــــــــــاِتــــــــــــــــــــــُه
 فــــــــــــــــــي مــــــــــــــلــــــــــــــكــــــــــــــوِتــــــــــــــِه تــــــــــــــصــــــــــــــويــــــــــــــَرْه

َّ
وأحــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

 اإللـــــــــــــــــــــــــــــــــــُه بــــــــــــــــــــالَدنــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــي نــــــــعــــــــمــــــــٍة
َ
حــــــــــــــــــِفــــــــــــــــــظ

وأداَمــــــــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــــــــا بـــــــــكـــــــــويـــــــــتـــــــــنـــــــــا الــــــــــــمــــــــــــنــــــــــــصــــــــــــورْه
ــــى ــفــ ــ ــطــ ــ ــــصــ ــمــ ــ ــ صـــــــــلـــــــــى اإللـــــــــــــــــــــــــــُه عـــــــــلـــــــــى الـــــــــنـــــــــبـــــــــي ال

 عــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــَدُه وبــــــــــــشــــــــــــيــــــــــــرْه
َ

 أرســــــــــــــــــــــــــــــــــل
ِّ

بـــــــــــــالـــــــــــــحـــــــــــــق
نــــــــهــــــــم فــــــــإ ِم  ا لــــــــــــــــــــــكــــــــــــــــــــــر ا لـــــــــــــــصـــــــــــــــحـــــــــــــــِب  ا و آلِل  وا

ــــــــــــٍة مـــــــــــــــأثـــــــــــــــورْه نـــــــــــــــصـــــــــــــــروا الــــــــــحــــــــــبــــــــــيــــــــــَب بــــــــــــهــــــــــــمَّ

* شعر: ندى السيد يوسف الرفاعي

قصيدة

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•

العدد 5265 / االثنين 20 فبراير 2023م / 29 رجب 1444هـ١٦مسك وعنبر

https://www.aljarida.com/article/15090
https://www.aljarida.com/article/15089
https://www.aljarida.com/article/15088
https://www.aljarida.com/article/15085


17دوليات
العدد 5265 / االثنني 20 فبراير 2023م / 29 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
foreigndesk@aljarida●com

سلة أخبار

أعلن الرئيس التونسي قيس 
سعّيد، ليل السبت ـ األحد، أنه أمر 

بمغادرة األمينة العامة لالتحاد 
األوروبي للنقابات إستر لينش 

بعد مشاركتها في احتجاج 
حاشد نظمه االتحاد العام للشغل 

وقيامها باإلدالء بتصريحات 
 سافرًا بالشأن 

ً
تضمنت »تدخال

التونسي«. وذكرت الرئاسة 
التونسية أنه »ال مجال للسماح 

ألي جهة خارجية باالعتداء على 
سيادة الدولة وشعبها«. في 

املقابل، أدان القيادي البارز في 
االتحاد سامي الطاهري »القرار 

الصادم واملخجل«، محذرًا من 
أنه »يضر بسمعة تونس الثورة 

والديموقراطية«.

سعيد يطرد مسؤولة 
نقابية أوروبية

أعلن الفلسطينيون، أمس، 
اإلضراب الشامل والعصيان 

املدني في عدد من البلدات 
واألحياء بالقدس الشرقية 

املحتلة، ردًا على العملية 
العسكرية التي أطلقها وزير 

األمن القومي اإلسرائيلي 
املتطرف ايتمار بن غفير 

باملدينة. 
»خطوة أولى« ضمن  يأتي ذلك كـ
الخطوات التي دعت إليها قوى 
فلسطينية تنديدًا بالسياسات 
التصعيدية، وبعملية »السور 

الواقي 2« التي أطلقها بن غفير 
لتوقيف مشتبه فيهم بشن 

هجمات.
وشمل العصيان مخيم شعفاط، 
والعيسوية، وعناتا، والرام، كما 

دعت القوى العمال الفلسطينيني 
إلى عدم التوجه ألماكن عملهم 

بالبلدات اإلسرائيلية.

عصيان فلسطيني بالقدس 
ردًا على »سور« بن غفير

قال رمضان قديروف رئيس 
جمهورية الشيشان الروسية 

أمس، إنه يخطط يومًا لتأسيس 
شركته العسكرية الخاصة على 

غرار مجموعة فاغنر التابعة 
ليفغيني بريغوجني.

وأثار تواجد فاغنر ومجموعات 
مرتزقة أخرى خارج إطارات 
القيادة العسكرية التقليدية 

لروسيا والحقبة السوفياتية 
مخاوف بني الدبلوماسيني من 

أن مثل هذه املجموعات ربما 
تشكل يوما ما تهديدا لالستقرار 

في روسيا.
وكتب قديروف على »تليغرام« 

إن فاغنر التي تقاتل إلى جانب 
القوات الروسية في أوكرانيا 

حققت »نتائج رائعة«، وأن 
الشركات العسكرية الخاصة 

ضرورية.
وأضاف قديروف »عندما تكتمل 

خدمتي للدولة، أخطط جديًا 
ملنافسة أخي العزيز يفغيني 
بريغوجني، وتأسيس شركة 

عسكرية خاصة. أظن أن األمر 
سيكون ناجحًا«.

قديروف يخطط لتأسيس 
شركة على غرار »فاغنر«

حذر نائب رئيس مجلس 
السيادة السوداني، الفريق 

محمد حمدان دقلو الشهير بـ 
»حميدتي«، أمس، منسوبي نظام 

الرئيس السابق عمر البشير، 
من محاولة الوقيعة بني الجيش 

وقوات »الدعم السريع« التي 
يقودها.

وأكد حميدتي في خطاب حول 
الوضع السياسي الراهن أن 

»قوات الدعم السريع هي جزء من 
الجيش وفق قانونها«، قائال: »لن 

أخون العهد أبدًا«.
وشدد على التزامه بما ورد في 

»االتفاق اإلطاري« بخصوص 
مبدأ الجيش الواحد، ودمج 
»الدعم السريع« وفق جداول 

زمنية متفق عليها.

حميدتي: لن نسمح 
بالوقيعة مع الجيش

مصر تطالب بتمثيل أوسع للشمال 
في »السلم واألمن اإلفريقي«

● القاهرة - حسن حافظ
طالب وزيــر الخارجية المصري سامح شكري، أمــس، بتعديل 
التشكيل الــحــالــي لمجلس السلم واألمـــن اإلفــريــقــي، ليكون أكثر 
 من 

ً
 لشمال إفريقيا، في خطوة ربما تعكس استياء مصريا

ً
تمثيال

عدم تقديم المجلس أي دعم لها في أزمتها مع إثيوبيا في أزمة سد 
النهضة اإلثيوبي، فيما يبدو أن القاهرة ترى في تشكيل المجلس 
 في انحياز 

ً
الحالي، الذي ينحاز لدول جنوب وشرق إفريقيا، سببا

المجلس لمصلحة إثيوبيا، وعدم أخذ المخاوف المصرية بجدية.
وألــقــى شكري بطلبه عندما تحدث فــي اجتماع لجنة رؤســاء 
الدول والحكومات األفارقة المعنية بتغير المناخ على هامش قمة 

االتحاد اإلفريقي في العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا.
وكشف المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد عن إعالن 
شــكــري أنـــه مــن غــيــر الــمــقــبــول المطالبة بــااللــتــزام بــمــبــادئ عــدالــة 
التمثيل في مجلس األمن الدولي، الذي يتبعه مجلس السلم واألمن 
 
ً
باالتحاد اإلفريقي، وهو المسؤول عن تنفيذ قرارات االتحاد، الفتا

إلى أن المجلس يتم انتخاب أعضائه من الجمعية العامة لالتحاد 
اإلفريقي، ويتكون من 15 دولة، وتتشكل عضويته من 5 دول تنتخب 

كل ثالثة أعوام، و10 دول كل عامين.
ويــخــتــص مــجــلــس الــســلــم واألمــــن اإلفــريــقــي بــفــض الــمــنــازعــات 
ــا داخـــل االتـــحـــاد اإلفــريــقــي، كــمــا يــســاعــد في  ــهـ وتــســويــتــهــا وإدارتـ
التحضير لتنظيم االنتخابات واإلشراف عليها في الدول األعضاء، 
بهدف تعزيز السالم واألمــن في إفريقيا، وهــو ما رأى شكري أن 

المجلس بتشكيله الحالي »يفتقد هذا المفهوم«.

ــــث لــلــنــظــام  ــر وريــ ــ ــا بـــهـــلـــوي، آخـ ــ ــال رضـ ــ قـ
الملكي اإليــرانــي، على هامش مشاركته في 
مؤتمر ميونيخ لألمن حيث ُدعي أعضاء في 
المعارضة من دون دعوة أّي ممثل للسلطة، 
إنه إذا خّير بين النظام الجمهوري والملكي 
 أن تحقيق 

ً
فسيختار الجمهوري، موضحا

الديموقراطية في إيــران من شأنه أن يؤدي 
إلى عالقات إقليمية أفضل.

وأشــار بهلوي، الــذي يعد أحد المكّونات 
ــة لـــنـــظـــام الــجــمــهــوريــة  ــاِرضـ ــعـ ــمـ الـــعـــديـــدة الـ
قات« موجودة 

ّ
 هناك »تشق

ّ
اإلسالمية، الى أن

ــــي، وســتــظــهــر بشكل  ــرانـ ــ داخـــــل الـــنـــظـــام اإليـ
ص سلطة المرشد األعلى علي 

ّ
أكبر مع تقل

خامنئي.
وأوضــح أن »السيطرة الكاملة لخامنئي 
تــجــعــل مــــن شـــبـــه الــمــســتــحــيــل عـــلـــى أولـــئـــك 
ه 

ّ
 ضّده«، لكن

ً
المرتبطين به أن يتخذوا موقفا

أضاف: »حسب األدلة والمعلومات، ستكون 
هــنــاك تشققات فــي النظام وستصبح أكثر 
علنية. يتطلع خامنئي إلـــى تــوريــث نجله 
)مجتبى(، األمــر الــذي قد يــؤدي في النهاية 

إلى رد فعل عنيف ضد خامنئي«.
 من 

ً
 رماديا

ً
 إلى أن »هناك طيفا

ً
وأشار أيضا

المسؤولين الحكوميين في إيران يتوخون 
الحذر بشأن إعالن الدعم العلني للمعارضة، 
 »إذا تبنى الطيف الــرمــادي للنظام 

ً
مضيفا

المبادئ والقيم المحددة لوحدة المعارضة 
كــأســاس للتعاون، يمكن إشـــراك المزيد من 

هؤالء األشخاص في العملية االنتقالية«.
ــيـــن فــي  ــيـ ــرانـ ــال إن مــجــمــوعــة مــــن اإليـ ــ وقــ
الخارج ستزيد من دعمها لحركات المعارضة 
في البالد حتى تتمكن من مواصلة الضغط 
عــلــى نــظــام الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة بــهــدف 

تفكيكه. 

وتحدث بهلوي الذي يتخذ من واشنطن 
 له عن ضرورة »التحضير لالنتقال إلى 

ً
مقرا

 إلى أن التركيز الفوري 
ً
الديموقراطية«، الفتا

سينصب على ضمان وصول اإليرانيين إلى 
اإلنترنت والمساعدة في تمويل اإلضرابات 
العمالية مــن خـــالل صــنــدوق وإيــجــاد سبل 

لتسهيل تحويل األموال إلى إيران. 
وفي وقت سابق من فبراير الجاري، بحث 
ثمانية معارضين إيرانيين في الخارج، منهم 
بهلوي، سبل توحيد المعارضة المنقسمة، 
في ظل تنظيم فعاليات داخل البالد مؤيدة 
للحكومة بمناسبة ذكرى الثورة اإلسالمية 
عام 1979. وحول وضع قوات الحرس الثوري 
في حال انهيار النظام قال ولي العهد السابق 
إنـــه: »يــمــكــن أن نطلب منهم االنــضــمــام إلــى 

الجيش أو العمل في القطاعات المدنية«.

ل النظام الجمهوري 
ّ
ل النظام الجمهوري نجل شاه إيران: أفض
ّ
نجل شاه إيران: أفض

والديموقراطية ستجلب عالقات إقليمية أفضلوالديموقراطية ستجلب عالقات إقليمية أفضل
»معركة توريث مجتبى تضعف خامنئي وهناك تشققات علنية مقبلة في النظام«»معركة توريث مجتبى تضعف خامنئي وهناك تشققات علنية مقبلة في النظام«

واشنطن وبكين تتبادالن التحذيرات بعد لقاء وزيري خارجيتيهما
اك لموسكو بأوكرانيا • جنرال أميركي: الصين أكبر تهديد في الفضاء

ّ
• بلينكن يحذر من دعم صيني فت

ــر الــخــارجــيــة  ــ ــاء وزيــ ــقـ فـــشـــل لـ
ــونــــي بــلــيــنــكــن،  ــتــ ــي، أنــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
ونظيره الصيني، وانــغ يــي، في 
احــتــواء الــتــوتــر المتصاعد بين 
بــلــديــهــمــا، مـــع تـــبـــادل الــطــرفــيــن 
الـــتـــحـــذيـــرات مـــن عـــواقـــب تــكــرار 
حوادث التجسس أو التدخل في 

حرب أوكرانيا.
وغــداة االجتماع النادر، الذي 
استمر ساعة بين بلينكن ووانغ 
يي على هامش مؤتمر ميونيخ، 
حذرت وزارة الخارجية الصينية، 
أمـــس، إدارة الرئيس جــو بايدن 
مــن أنــهــا »ســتــكــون مــســؤولــة عن 
كل العواقب« إذا صعدت الخالف 
بـــشـــأن الـــمـــنـــطـــاد، الـــــذي أســقــطــه 
ــي الـــرابـــع  ــيــــركــــي فــ الـــجـــيـــش األمــ
مــن فبراير، مــؤكــدة أنها ستقوم 
»بالمتابعة حتى النهاية« حال 

»إصرارها على استغالل األمر«.
 ووفــق الــــوزارة، فــإن وانــغ يي 
أبــلــغ بلينكن بــضــرورة أن تغّير 
واشنطن مسارها بشأن حادثة 
تحليق المنطاد فــوق أراضيها، 
واالعتراف وإصالح الضرر الذي 
لحق بعالقاتها مــع بكين جــراء 
استخدامها العشوائي والمفرط 

للقوة.
ــادة  ــ ــ ــقـ ــ ــ وأمـــــــــــــــام جـــــمـــــع مــــــــن الـ
والخبراء المجتمعين في مؤتمر 
ــمـــل وزيــــر  مـــيـــونـــيـــخ األمـــــنـــــي، حـ
الخارجية الصيني، أمس األول، 
عــلــى واشــنــطــن بــلــهــجــة شــديــدة، 
اتــهــا »الحمائية   إجــراء

ً
مستنكرا

ورد فعلها الهستيري السخيف 
ــاد«، الــــذي  ــطـ ــنـ ــمـ عـــلـــى تــحــلــيــق الـ
 ألبحاث 

ً
كــرر أنــه كــان مخصصا

ــى الـــمـــجـــال  ــ ــقـــس انــــجــــرف إلــ الـــطـ
ــــوي األمــــيــــركــــي عـــلـــى نــحــو  ــجـ ــ الـ

عرضي.
وتـــســـاءل وانــــغ يــــي: »الــســمــاء 
ــن دول  ــ ــة بـــالـــمـــنـــاطـــيـــد مــ ــئـ ــيـ ــلـ مـ
ــدون إســـقـــاط  ــريــ مــخــتــلــفــة. هــــل تــ
ــذا ال يــــبــــرهــــن أن  ــ ــ كـــــل مــــنــــهــــا؟ هـ
 أن إسقاط 

ً
أميركا قوية«، مضيفا

ــاءة اســتــخــدام  ــ الــمــنــطــاد هــو »إسـ
لـــلـــقـــوة بــنــســبــة 100 فــــي الــمــئــة، 

 الـــــــــواليـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
ّ

ــــض ــحــ ــ نــ
ــثـــل هــــذه  ــام بـــمـ ــيــ ــقــ ــدم الــ ــ ــ عــــلــــى عـ
األمـــور السخيفة لمجرد صرف 
األنظار عن مشكالتها الداخلية 
والتعامل مع هذا الوضع بهدوء 
واحتراف. لكنها لألسف، تتجاهل 
الـــحـــقـــائـــق وتـــســـتـــخـــدم طـــائـــرات 
مقاتلة متقدمة إلســقــاط منطاد 

بصواريخها«.

رد أميركي

وفـــي واشــنــطــن، قـــال بلينكن، 
لـــقـــنـــاة »إن بــــي ســــي نــــيــــوز«، إن  
 نــظــيــره الــصــيــنــي لـــم يــعــتــذر عن 
الـــحـــادث خـــالل اجــتــمــاعــهــمــا في 
 أن واشــنــطــن 

ً
مـــيـــونـــيـــخ، مــــؤكــــدا

لــم تبالغ فــي إسقاطها المنطاد 
الذي ليس هناك شك في أنه كان 
يحاول القيام بعملية تجسس، 
وأنها ال يمكن أن تسمح بذلك أن 
يــحــدث مــرة أخـــرى، و»ستنافس 
وستدافع دون اعتذار عن قيمها 

ومصالحها«.
وشــــدد بلينكن خـــالل الــلــقــاء، 
عــلــى أن قــضــيــة الــمــنــطــاد، الــتــي 
ــادرة  ــ ــه لـــتـــأجـــيـــل زيــــــــارة نــ ــتـ ــعـ دفـ
إلــى بكين أوائـــل فبراير الجاري 
ــاء الـــتـــوتـــرات، كــان  ــ ــادت إذكــ ــ ــ وأعـ
 غـــيـــر مــــســــؤول يـــجـــب أال 

ً
»عــــمــــال

 أن الواليات 
ً
«، موضحا

ً
يتكرر أبدا

ــن تــتــســامــح مـــع أي  الــمــتــحــدة »لــ
انتهاك لسيادتها، وأن برنامج 
مناطيد المراقبة الصيني على 
ارتــفــاعــات عــالــيــة قــد كــشــف أمــام 

أعين العالم«.
لــــكــــنــــه أشــــــــــار كـــــذلـــــك إلــــــــى أن 
ــزاع«  واشــنــطــن ال تــســعــى إلـــى »نــ
مع بكين أو »حرب باردة جديدة«، 
وتــنــوي إبــقــاء خــطــوط االتــصــال 

مفتوحة رغم خالفاتهما.

حرب أوكرانيا

وفيما يتعلق بحرب أوكرانيا، 
ــغ يـــي أنـــه عــلــى موسكو  أكـــد وانــ
وكييف »الجلوس حول الطاولة 

وإيجاد حل سياسي للنزاع«.
وقال ان بالده ستقدم مبادرة 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة«  ــتــــســــويــ حــــــول »الــ

لألزمة.
، أكــد بلينكن، لشبكة 

ً
والحــقــا

»ســي بــي إس نــيــوز«، أن الصين 
تدرس »بنشاط« تقديم دعم فتاك، 
بما في ذلــك األسلحة والذخيرة 
لمساعدة روســا في حربها ضد 

أوكرانيا.
ــد رأيـــنـــا  ــقــ وقـــــــال بـــلـــيـــنـــكـــن: »لــ
 غير 

ً
الصينيين يــقــدمــون دعــمــا

فـــتـــاك لــروســيــا الســتــخــدامــه في 
 الى أن الشركات 

ً
أوكرانيا«، مشيرا

 غير 
ً
الصينية تقدم بالفعل دعما

قـــاتـــل لـــمـــوســـكـــو، لــكــنــه أضـــــاف: 
»يعتمد القلق الذي يساورنا اآلن 

على معلومات لدينا تفيد بأنهم 
يفكرون في تقديم دعم فتاك، وقد 
أوضــحــنــا لهم أن ذلــك مــن شأنه 
سيكون لــه عــواقــب وخيمة على 

عالقتنا«.
وفي وقت سابق، شّككت نائبة 
الرئيس األميركي كاماال هاريس، 
 في ميونيخ، في 

ً
الموجودة أيضا

حــيــاد الــصــيــن بــحــرب أوكــرانــيــا، 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــالــــت إن الـ وقــ
»منزعجة من قيام بكين بتعميق 
عالقاتها مع موسكو منذ بداية 

الحرب«.
رت هـــاريـــس مـــن أن »أي 

ّ
وحـــــذ

تحرك من جانب الصين لتقديم 
دعــم فــتــاك لروسيا لــن يـــؤدي إال 
الـــى مــكــافــأة الـــعـــدوان ومــواصــلــة 

القتل وتقويض نظام قائم على 
قواعد«.

وبينما التزال الدول األوروبية، 
 ألـــمـــانـــيـــا وفـــرنـــســـا، 

ً
ــا خــــصــــوصــ

تأمل في إقناع الصين بالضغط 
عــلــى الــرئــيــس فــالديــمــيــر بوتين 
إلنهاء الحرب، ذكر األمين العام 
لــحــلــف شـــمـــال األطـــلـــســـي يــنــس 
 في 

ً
ستولتنبرغ الحاضر أيــضــا

ميونيخ، الغربيين بالخطأ الذي 
ارتكبوه مع روسيا عبر التعويل 
 
ً
عليها إلمدادهم بالطاقة، داعيا
إلـــى »عـــدم ارتــكــاب الــخــطــأ نفسه 

مع الصين«. 
وقــــــــــــــــال: »يـــــــجـــــــب أال نــــكــــون 
 فــي المنتجات 

ً
معتمدين كــثــيــرا

والمواد األولية التي نستوردها«.

ــي، إنــه  ــغ يــ ــ ــال وانـ ــك، قــ ــ إلــــى ذلـ
يــتــعــيــن عــلــى الــصــيــن واالتـــحـــاد 
األوروبـــــــــــــي إعــــــــــادة االتـــــصـــــاالت 
الثنائية بينهما إلــى مستويات 
ما قبل الجائحة في أقــرب  وقت 
مــمــكــن لــلــحــفــاظ عـــلـــى اســـتـــقـــرار 
ســــــالســــــل اإلنـــــــــتـــــــــاج واإلمــــــــــــــداد 

العالمية.
فيما رأى الــجــنــرال األمــيــركــي 
بــــــرادلــــــي تــــشــــانــــس ســـالـــتـــزمـــان 
قائد عمليات الفضاء في سالح 
الــجــو األمــيــركــي فــي ميونيخ أن 
 »

ً
الفضاء »شهد تحواًل جوهريا

في غضون سنوات قليلة، بسبب 
 أن 

ً
سباق التسلح المطرد، معتبرا

الصين تشكل »التهديد األكبر«.

بلينكن ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو يستعدان لتفقد المناطق 
المنكوبة بالزلزال على متن هليكوبتر بقاعدة إنجرليك أمس )أ ف ب(

تبادلت الواليات المتحدة 
والصين التحذيرات بعد 

اجتماع وزيري خارجيتيهما 
في ميونيخ، في إشارة محتملة 
إلى أن اللقاء فشل في خفض 

 
ً
التوتر بين البلدين، خصوصا

بعد حادثة المنطاد التي 
اتهمت فيها واشنطن بكين 

بالتجسس عليها وفرضت 
جراءها عقوبات إضافية على 

شركات وكيانات صينية.

ماكرون يغضب األصدقاء والخصوم 
بدعوته إلى هزيمة روسيا دون سحقها

ــيـــس الـــفـــرنـــســـي إيــمــانــويــل  ــرئـ أثــــــار الـ
ــاء  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــــض الـ ــعـ ــ ــة بـ ــيــــظــ ــفــ مــــــــاكــــــــرون حــ
األطلسيين وكذلك روسيا بتصريحاته 
لصحيفة »لو جورنال دو ديمانش« التي 
أشار فيها إلى رغبته في أن تهزم روسيا 
بأوكرانيا، لكن تشديده على أنه ال يجب 
مهاجمة روسيا على أراضيها أو السعي 

لسحقها.
 
ً
وانـــتـــقـــدت مــوســكــو مـــاكـــرون انــتــقــادا
 قائلة إنها ما زالــت تتذكر مصير 

ً
الذعــا

نابليون بونابرت. وقالت ماريا زاخاروفا 
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية 
»لم تبدأ فرنسا بماكرون ورفات نابليون 
الــمــوقــرة على مستوى الــدولــة راقـــدة في 

قلب باريس«.
وتـــابـــعـــت: »بــشــكــل عـــــام، مــــاكــــرون بال 
قيمة«، مضيفة أن تعليقاته أظــهــرت أن 
الغرب أجرى مباحثات حول تغيير النظام 
في روسيا فيما دأب ماكرون على السعي 
إلى عقد اجتماعات مع القيادة الروسية، 

واصفة دبلوماسية ماكرون مع الكرملين 
بأنها قائمة على الرياء.

وأثار ماكرون انتقادات بعض الشركاء 
في حلف شمال األطلسي بسبب توجيه 
رسائل مختلطة فيما يتعلق بسياسته 
إزاء الـــحـــرب بــيــن أوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا إذ 
تعتبر بعض الدول باريس حلقة ضعيفة 

في الحلف الغربي.
وحــث مــاكــرون الحلفاء الجمعة على 
زيادة الدعم العسكري ألوكرانيا لكنه قال 
 إنــه ال يؤمن بتغيير النظام وإنــه 

ً
أيــضــا

يجب أن تجري مفاوضات في مرحلة ما.
وقال ماكرون »لنكن واضحين. ال أؤمن 
للحظة واحـــدة بتغيير النظام وحينما 
 من الناس ينادون بتغيير 

ً
أسمع كثيرا

النظام أسألهم: ألي تغيير؟ من التالي؟ 
من زعيمكم؟‹«.

ــقـــات، قـــال  ــيـ ــلـ ــتـــعـ ولـــتـــوضـــيـــح هــــــذه الـ
مــاكــرون فــي الصحيفة إنــه ال يعتقد أن 
 ســيــظــهــر مــــن داخــــل 

ً
 ديـــمـــوقـــراطـــيـــا

ً
ــــال حـ

المجتمع المدني في روسيا بعد أعوام 
من تشديد موقف موسكو. وأضــاف أنه 
 لبوتين الذي يجب إعادته 

ً
ال يرى بديال

إلــى طاولة المفاوضات. وأضــاف »تبدو 
جميع الخيارات عدا فالديمير بوتين في 

المنظومة الحالية أسوأ بالنسبة لي«. 
وشــدد الرئيس الفرنسي على رغبته 
 
ً
فــي هــزيــمــة روســيــا فــي أوكــرانــيــا، نافيا
أن تــكــون بـــالده قــد دعــت لسحق روسيا 
أو الــهــجــوم على أراضــيــهــا. وأضـــاف أنه 
يريد أن تكون أوكرانيا قادرة على الدفاع 
 
ً
عن موقفها وأن تقود أوكرانيا هجوما

 يعطل الجبهة الروسية من أجل 
ً
عسكريا

بدء العودة إلى المفاوضات.
ــان  ــمــ كـــمـــا أثـــــــار مـــــاكـــــرون غـــضـــب األلــ
ــن بـــســـب مـــقـــتـــرحـــه إلنـــشـــاء  ــيـ ــيـ ــالـ ــطـ واإليـ

منظومة ردع نووي أوروبي مشترك. 
وأعـــــــــرب الرس كـــلـــيـــنـــغـــبـــايـــل رئـــيـــس 
الحزب االشتراكي الديموقراطي الشريك 
باالئتالف الحاكم في ألمانيا عن تشككه 

تــجــاه اقــتــراح مــاكــرون. وقـــال فــي مؤتمر 
ميونيخ الدولي لألمن إن المرء سيشعر 
بالسعادة واالمتنان في ألمانيا تجاه أن 
يكون هناك رد عبر األطلسي بالتعاون 
مع الواليات المتحدة األميركية في هذا 

الموضوع.
وعلى خلفية الموقف القوي للرئيس 
ــاءل كـــلـــيـــنـــغـــبـــايـــل: »ال  ــ ــــسـ ــا، تـ ــــي فــــرنــــســ فـ
ــان مـــاكـــرون يرغب  أفــهــم تــمــامــا إذا مــا كـ
ــقــــوة مــــع الـــشـــركـــاء  ــذه الــ ــ فــــي مـــشـــاركـــة هـ
األوروبــــيــــيــــن أم أن هـــنـــاك شــيــئــا خــلــف 

أفكاره«.
ــا مــن  وصــــــدر رد فـــعـــل مــتــحــفــظ أيـــضـ
نائب رئيس الحكومة اإليطالية ووزيــر 
خـــارجـــيـــتـــهـــا أنـــطـــونـــيـــو تـــاغـــانـــي تــجــاه 
تصريحات ماكرون، وأوضح أنه سيكون 
هناك حاجة لوقت طويل من أجل مناقشة 

موضوع الردع النووي.

مناصرو رضا بهلوي خارج مؤتمر ميونيخ )أ ف ب(
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حازم ماهر

الكويت يتخطى كاظمة بهدف فريح في الدوري الممتاز

فاز الكويت على كاظمة 
بهدف نظيف، في الجولة 

15 لدوري زين الممتاز لكرة 
القدم، والتي تشهد اليوم 

إقامة مباراتين يلتقي فيهما 
التضامن مع الفحيحيل، 

والساحل مع العربي.

أضاف الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الكويت إلى رصيده ثالث 
نقاط ثمينة بفوزه المستحق على 
ضيفه كاظمة بنتيجة 1 - صفر، 
أمس األحد في افتتاح منافسات 

الجولة 15 لدوري زين الممتاز.
بــهــذه الــنــتــيــجــة، رفـــع األبــيــض 
ــى 30 نــقــطــة مــتــربــعــا  ــده إلــ ــيـ رصـ
عــلــى الــقــمــة، فــيــمــا تــوقــف رصيد 
كاظمة عند 22 نقطة في المركز 

الثالث مؤقتا.
جاء الشوط األول من المباراة 
متوسط المستوى، وكانت فيه 
األفــضــلــيــة لــمــصــلــحــة الــكــويــت، 
الـــذي هــاجــم منذ الــبــدايــة. وفي 
ــقــــة 14 ســـــــدد مـــحـــتـــرفـــه  ــيــ الــــدقــ
الـــمـــصـــري عــــمــــرو عـــبـــدالـــفـــتـــاح 
كــرة ارتطمت فــي دفــاع كاظمة، 
وتهيأت أمام محمد فريح الذي 
حــولــهــا داخـــــل الـــشـــبـــاك معلنا 

تقدم فريقه.
وواصل الكويت هجومه، لكن 
دون تشكيل خطورة، فيما ندرت 
هجمات كاظمة، وكانت أخطرها 
هجمة انتهت عند جاي ديمبلي 

الذي حولها برأسه ضعيفة.
وانــــخــــفــــض الــــمــــســــتــــوى فــي 
ــثـــانـــي، وكـــــان األبــــرز  الـــشـــوط الـ
خالله الهدف الذي أحرزه العب 
كاظمة البديل عمر الحبيتر في 
الدقيقة 87، لكن مساعد الحكم 
ــار بــرايــتــه  يــعــقــوب الــســهــيــل أشــ
إلى وجود تسلل، والــذي أكدته 
تقنية حكم الفيديو المساعد، 
لينتهي الــلــقــاء بــفــوز األبــيــض 

بهدف دون رد.
ــى ذلــــــــك، تـــــواصـــــل الـــجـــولـــة  ــ ــ إلـ
مـــنـــافـــســـاتـــهـــا الــــيــــوم بـــمـــبـــاراتـــي 
التضامن مع الفحيحيل الساعة 
4:50 عــلــى اســتــاد جــابــر األحــمــد 

الــــدولــــي، والـــعـــربـــي مـــع الــســاحــل 
الساعة 7:20 على استاد صباح 

السالم.

طي صفحة الخسارة والفوز
ــة ســتــكــون مـــن مـــبـــاراة  ــدايـ ــبـ الـ
الـــعـــربـــي الـــوصـــيـــف بـــرصـــيـــد 22 
نقطة والــســاحــل األخــيــر ولـــه 12 
نقطة، حيث دخل الفريقان اللقاء 

بظروف متباينة.
فـــالـــعـــربـــي خـــســـر فــــي الــجــولــة 
الماضية على يد مضيفه الجهراء 
بــهــدفــيــن لـــهـــدف، وهــــي الــهــزيــمــة 
التي حالت دون تقليص الفارق 
مــع الكويت المتصدر إلــى نقطة 

واحـــــــدة، وهــــو األمـــــر الـــــذي ألــقــى 
بظالله على الفريق، لكن تعليمات 
ــر  ــيـ ــمـ ــنــــي روسـ ــبــــوســ الــــــمــــــدرب الــ
ســفــيــكــو جـــــــاءت بـــــضـــــرورة طــي 
صفحة اللقاء، والتركيز على لقاء 
اليوم الستعادة التوازن والعودة 
إلى طريق االنتصارات، والتمسك 
بقوة بأمل المنافسة على اللقب.

ــبــــات الـــعـــربـــي  ــتــــدريــ  لــ
ً
ــا ــ ــقــ ــ ووفــ

األخيرة، تتجه النية لدى المدرب 
إلى إجراء تعديالت محدودة على 

التشكيل األساسي.
ــــي الــــمــــقــــابــــل، فــــــإن الـــســـاحـــل  فـ
نــجــح فــي تحقيق فـــوز غـــاٍل على 
التضامن بهدف من دون رد، لذلك 

استعاد الفريق آماله في المنافسة 
على البقاء في البطولة.

وأكــــــد مــــــدرب الـــفـــريـــق مــحــمــد 
دهــيــلــيــس لــالعــبــيــه، فــي اجــتــمــاع 
عقده معهم عقب لقاء التضامن، 
أن الــفــوز عــلــى الــعــربــي يضاعف 
 أن الــفــريــق 

ً
فــرصــة الــبــقــاء، عــلــمــا

يدخل اللقاء بصفوف مكتملة.

اكتمال صفوف الفريقين
ومـــــا يــنــطــبــق عـــلـــى الـــمـــبـــاراة 
الــــســــابــــقــــة يـــنـــطـــبـــق عــــلــــى لـــقـــاء 
التضامن قبل األخير برصيد 14 
نقطة، والفحيحيل السادس وله 

17 نقطة.

وحــــقــــق الـــفـــحـــيـــحـــيـــل تــــعــــاداًل 
بطعم الفوز مع الكويت بنتيجة 
3-3، فيما خــســر الــتــضــامــن أمــام 
الساحل 1-0، وهي الخسارة التي 
، فالفوز كان 

ً
أعادته للخلف كثيرا

سيدفعه إلى منتصف الجدول.
مــــن الــــمــــؤكــــد، أن لــــقــــاء الـــيـــوم 
يدخله الفريقان من أجل تحقيق 
الــفــوز وإن اختلفت الــحــســابــات، 
ــــن ســـــيـــــتـــــواجـــــد فـــي  ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــالـ ــ فـ
ــيـــنـــمـــا  مــــنــــتــــصــــف الـــــــــــجـــــــــــدول، بـ
الــفــحــيــحــيــل قــــد يــــدخــــل الـــمـــربـــع 
الــــذهــــبــــي، والــــقــــاســــم الـــمـــشـــتـــرك 
بين الفريقين الــيــوم هــو اكتمال 

صفوفهما.

مباراتا اليوممباراتا اليوم
4:504:50

7:207:20

التضامن x الفحيحيل

العربي x الساحل

جابر األحمد الدولي

صباح السالم

األزرق يواجه الفلبين 
وطاجيكستان في مارس

توصلت اإلدارة الفنية باالتحاد الكويتي لكرة القدم إلى اتفاق نهائي 
الستضافة مباراتين دوليتين وديتين لمنتخبنا الوطني األول مع 
منتخبي الفلبين وطاجيكستان في »الفيفا داي« خالل الفترة من 20 

إلى 28 مارس المقبل.
وتأتي المباراتان، ضمن استعدادات منتخبنا الوطني لالستحقاقات 
المقبلة، ووقوف الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي روي بينتو 
 أن النية تتجه إلى 

ً
على مستوى الالعبين في الوقت الحالي، خصوصا

ضم العبين جدد لمنحهم الفرصة.
وكــــان منتخبنا الــوطــنــي شــــارك مـــؤخـــرا فـــي بــطــولــة خــلــيــجــي 25 
بالبصرة، ولم يتمكن األزرق من التأهل للدور نصف النهائي بعد أن 

رجحت األهداف كفة المنتخب القطري.
وتفاوضت اإلدارة الفنية لالتحاد بالتنسيق مــع مجلس اإلدارة 
مع بعض االتحادات األهلية، إلقامة مباراتين في الفترة األخيرة، لكن 
اعتذرت منتخبات إيران وماليزيا وهونغ كونغ من اللعب مع األزرق 
في مــارس بسبب ارتباطها بمباريات وديــة دولية في نفس الفترة، 
قبل أن تتلقى الرد بالموافقة من قبل االتحادين الطاجيكي والفلبيني.

ومن المقرر، أن يعلن الجهاز الفني لألزرق القائمة التي ستخوض 
المباراتين عقب انتهاء الجولة الثامنة عشرة من منافسات دوري زين 
الممتاز، والمقرر لها 9 مارس المقبل، حيث ستقام جميع المبايات في 

 لمبدأ تكافؤ الفرص.
ً
اليوم المذكور تحقيقا

... ومنتخب السلة يلتقي اإلمارات اليوم 
في افتتاح النافذة اآلسيوية الثانية

يستهل في الساعة الثانية من ظهر اليوم منتخبنا الوطني األول 
لكرة السلة مشواره في النافذة الثانية لتصفيات كأس آسيا، حيث 
يلتقي مع نظيره اإلماراتي على صالة لوسيل في العاصمة القطرية 
الــدوحــة، ويلعب المنتخب العماني مــع الفلسطيني فــي الرابعة 
والنصف مساًء ثم يلتقي المنتخب العراقي مع القطري في السابعة.

ويحتل منتخبا فلسطين وقطر صدارة المنتخبات برصيد 4 نقاط، 
يليهما اإلمارات والعراق برصيد 3 نقاط، ثم منتخبنا وعمان بنقطتين 
لكل منهما اثر نتائج المباريات التي جمعت المنتخبات في النافذة 
األولى حين التقى األزرق مع منتخبي فلسطين والعراق وخسر منهما.

وسيواجه منتخبنا يوم غٍد الثالثاء منتخب عمان على أن يختتم 
مبارياته بعد غد األربعاء بلقاء المنتخب القطري.

ويقود منتخبنا الوطني المدرب البحريني سلمان رمضان، الذي 
 للتونسي عادل التالتلي، الذي اعتذر عن عدم 

ً
تم إسناد المهمة له خلفا

االستمرار مع المنتخب بعد ثالث سنوات من قيادة منتخبنا الوطني 
حصل به مع األزرق على المركز الثاني في البطولة الخليجية في 2019 

ودورة األلعاب الخليجية العام الماضي.
ويسعى منتخبنا الوطني إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنتخب 
اإلماراتي، إذ سيقترب بشكل كبير من التأهل إلى مستوى »A« حيث تتأهل 
أربعة منتخبات من الستة إلى المستوى المتقدم لخوض نوافذ أخرى 

مؤهلة للنهائيات اآلسيوية التي ستقام في 2025 بإندونيسيا.
 هم: حسين الخباز، محمد أشكناني، حمد 

ً
ويمثل األزرق 12 العبا

عدنان، محمد عدنان، علي الهدهود، عبدالمحسن مرتضى، يوسف 
بورحمه، عبدالعزيز الحميدي، الكسندر الغيص، عمران جوهر، تركي 

حمود، ويوسف الحمدان.

»البحري« أسدل الستار على 
بطولة الشراع الدولية

اختتمت السبت بطولة الكويت الدولية الـ 13 للشراع التي تنظمها لجنة 
الشراع والتجديف والكاياك بوردنغ في النادي البحري الرياضي الكويتي 

.
ً
بمشاركة 11 منتخبا

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج التونسي ادريس دردوري بالمركز 
األول في منافسات فئة )االوبتمست( عام.

ــرز الــمــتــســابــق الــعــمــانــي هــــود ســعــد الــمــركــز األول فـــي فئة  ــ كــمــا أحـ
)االوبتمست( جونيور شباب.

وتوجت المصرية كرما محمد بالمركز األول في  فئة )االوبتمست( 
جونيور سيدات.

وفي فئتي )ليزر األكا 6( عام و)ليزر األكا 6( رجال أحرز كل من الكويتي 
علي الفيلكاوي المركز األول.

وحققت المصرية خلود منسي المركز األول في فئة )ليزر األكــا 6( 
سيدات.

وقال أمين السر النادي البحري خالد الفودري عقب المنافسات، إن 
 والعبة من دول الخليج واألردن ومصر وتونس 

ً
السباق شارك به 83 العبا

وإيطاليا وفرنسا وفنزويال.
 بين المتسابقين في النسخة الـ 13 التي 

ً
 قويا

ً
وأضاف شهدت تنافسا

ينظمها النادي وبإشراف االتحاد الدولي للقوارب الشراعية.
)كونا(

صورة جماعية للفائزين

»ناشئي اليد« غادر إلى األردن 
للمشاركة في »العربية«

• محمد عبدالعزيز

 إلى 
ً
غــادر أمــس وفــد منتخبنا الوطني للناشئين لكرة اليد متجها

العاصمة األردنــيــة عــمــان للمشاركة فــي البطولة العربية لمنتخبات 
الناشئين مواليد 2004 المقرر اقامتها هناك من 21 حتى 28 الجاري 
بمشاركة 6 منتخبات هي الكويت واألردن المضيف والسعودية والعراق 

وتونس والمغرب.
 وتــرأس وفد المنتخب نائب رئيس مجلس االدارة شبيب الهاجري 
 ومدير المنتخب عبدالعزيز الزعابي والجهاز 

ً
ويضم مشعل القبندي اداريا

الفني للمنتخب بقيادة المدير الفني لمنتخبات اليد المصري مجدي 
ًأبوالمجد ومساعده فيصل صيوان ومدرب حراس المرمى حمادة الروبي 

إضافة إلى 18 العبا

مشاركة تحضيرية
من جانبه، قال المدير الفني للمنتخب مجدي أبوالمجد، لـ »الجريدة«، 
عد تحضيرية، الهدف األساسي منها 

ُ
إن »المشاركة في البطولة العربية ت

هو تحديد موقعنا بشكل دقيق بين منتخبات القارة الصفراء واحتياجات 
المنتخب من جميع النواحي، واكتشاف نقاط القوة والضعف فيه للعمل 

 للبطولة اآلسيوية للناشئين 2024«.
ً
عليها في الفترة المقبلة، استعدادا

وأوضــح أبوالمجد أن منتخب الناشئين يعتمد على توليفة جيدة 
 للبطولة.

ً
لالعبين مواليد 2004 و2006، استعدادا

وج فارس نادي حولي والمنتخب الوطني عبدالرحمن 
ُ
ت

الفزيع بلقب النسخة التاسعة من بطولة »أطياب المرشود« 
للقفز على الحواجز التي ينظمها وليد المرشود في مركز 

الكويت للفروسية.
فــفــي الــشــوط الــتــاســع الــرئــيــســي عــلــى ارتـــفـــاع 145 ســم، 
تمّكن الفزيع من تحقيق المركز األول بزمن 45.58 ثانية 
ا على الفارس علي 

ً
بدون نقاط جزاء في الجولتين، متفوق

الخرافي الذي حل ثانيا بزمن 45.65 ثانية وبفارق 7 أجزاء 
ا.

ً
من الثانية، وجاء الفارس أحمد المضاحكة ثالث

وتقدم وليد المرشود بجزيل الشكر إلى كل الرعاة مثل 
شــركــة زيـــن لــالتــصــاالت، وبــنــك الــكــويــت الـــدولـــي، وشــيــري 
الغانم، ومــركــز الكويت للفروسية، ومــركــز الدكتور نائل 
الهزيم، وشركة تآزر للتأمين التكافل، وبي إن كي، وإلى كل 
من قدم الدعم وإلى أعضاء السلك الدبلوماسي بالكويت 

والجماهير الكبيرة التي مألت مضمار البطولة.
مـــن جـــانـــبـــه، هــنــأ الـــدكـــتـــور نـــائـــل الـــهـــزيـــم كـــل الــفــرســان 
الفائزين في جميع أشواط البطولة، وهنأ راعي البطولة 
ولــيــد الــمــرشــود عــلــى دعـــم الــفــروســيــة الــكــويــتــيــة بتنظيم 
بطولة دولية هي األكبر في الكويت، الفتا إلى أنه يواصل 

دعم بطولة المرشود، خدمة للفروسية الكويتية.
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الـــفـــنـــان نــبــيــل شــعــيــل: »عــــّودنــــا ولــيــد 
المرشود على تنظيم هذه البطولة، وهناك تطور ملحوظ 
فــي الــمــســتــوى الــفــنــي مــن مــوســم آلخـــر بــشــهــادة الــجــمــيــع، 
وفضال عن الحضور الجماهيري الكبير، وهناك رعاة جدد 

كل موسم، وهذا دليل على النجاح«.

الفنان نبيل شعيل ووليد المرشود

»مربط الدانات« تصدر الجمال في »الجواد العربي«
اخــتــتــمــت الــســبــت مــنــافــســات 
مهرجان الكويت الــدولــي للخيل 
العربية )2023(، بتتويج الفائزين 
فــي مــســابــقــات الــبــطــولــة الــدولــيــة 
للخيل العربية المصرية، وهي 
البطولة الثانية ضمن فعاليات 

المهرجان، واستمرت ثالثة أيام.
وأسفرت نتائج البطولة، التي 
شملت ست فئات، عن فوز المهرة 
»بشرى الــدانــات« لمربط الدانات 
بالمركز األول في مسابقة أجمل 
ــل«، في  ــ فــلــوة لــُعــمــر »ســنــة فــمــا أقـ
حين أحرز المهر »مجرن السالم« 
لــلــمــربــي مــحــمــد الـــرخـــيـــص لقب 
منافسات أجمل فلو، المخصصة 

لنفس الُعمر.
وفي مسابقة أجمل مهرة )عمر 
ســنــتــيــن إلـــــى 3 ســــنــــوات( فــــازت 
الــمــهــرة »عــشــق الـــدانـــات« لمربط 
الدانات بالمركز األول، فيما أحرز 
الجواد »نادر الغنايم« للمربي إياد 
الثويني المركز األول في مسابقة 
أجمل مهر )عمر سنتين إلى ثالث 

سنوات(.
وأحرزت الفرسة »منى الدانات« 
لمربط الدانات بلقب األجمل في 
فئة األفراس )أربع سنوات فأكثر(، 
متوجة تألق مربط الدانات الالفت 
ــاز الـــجـــواد  بــالــمــهــرجــان، فــيــمــا فــ
»نــشــمــي الــزبــيــر« لــلــمــربــي حسن 
الهندال فــي مسابقة أجمل فحل 

)أربع سنوات فأكثر(.
وأشــــادت المدير الــعــام لمركز 
الجواد العربي المنظم للمهرجان 
الشيخة ســارة الصباح، بجهود 
مـــربـــي وُمــــــــالك الـــخـــيـــل الــعــربــيــة 
المشاركين بـ »أجمل جيادهم«، بما 

أسهم في إنجاح الفعاليات.

وقالت الشيخة سارة الصباح، 
التي ترأست اللجنة المنظمة لهذا 
الملتقى الرياضي التراثي الكبير، 
إن المهرجان الـــذي أقيم بميدان 
بيت العرب تضمن إقامة بطولتين، 
هما: »الخيل المصرية« و«الخيل 
الــعــربــيــة«، الــتــي جـــرت قــبــل نحو 
 مشاركة 

ً
أسبوعين، وشهدتا معا

أكثر من 500 جواد.
وأضافت أن المهرجان شارك 
 
ً
ــا ــيـ  دولـ

ً
فــــي تــحــكــيــمــه 17 حــكــمــا

مــعــتــمــديــن مــــن قـــبـــل مــنــظــمــة الــــ 
»إيكاهو« العالمية، مهنئة مربي 
وُمالك الجياد الفائزة بمنافسات 

المهرجان. 
)كونا(

سارة الصباح تتوج الفائزين

جانب من االستعراض

 »قوى المعاقين« يشارك في »الشارقة وفزاع«

غادر مساء أمس وفد منتخبنا الوطني أللعاب القوى 
ي الشارقة 

َ
ــارات للمشاركة في بطولت للمعاقين إلــى اإلمـ

وفزاع الدوليتين. ويضم الوفد 25 العبا والعبة، والجهازين 
الفني واإلداري للمنتخب، برئاسة محسن العجمي.

وتقام منافسات بطولة الشارقة الدولية خالل الفترة 
 والعبة من 

ً
من 20 إلى 22 الجاري، بمشاركة 350 العبا

26 دولــة، وتتبعها مباشرة بطولة فزاع الدولية، التي 
تبدأ منافساتها مباشرة بعد انتهاء بطولة الشارقة.

وفد منتخبنا الوطني

عبدالله الغربللي

الوضع في اتحاد اليد
»عميا تمشط مجنونة«

»المستقيل« يعيد »المشطوب« ويحرج »األبيض«
بــاخــتــصــار وبــــدون مــقــدمــات، الــوضــع فــي اتــحــاد كـــرة اليد 
المستقيل من يناير عام 2022 »عميا تمشط مجنونة«، وهذا 

ما أثبتته المشاركة المفاجئة لالعب الفريق األول لكرة اليد 
بنادي الكويت عبدالله الغربللي أمام القرين أمس األول، 

وهو المشطوب بقرار من اتحاد اللعبة في يناير 2022 
على خلفية مغادرته مقر إقامة المنتخب في البطولة 

اآلسيوية التي أقيمت في السعودية آنذاك، وعلى أثرها 
 استقالته ولم يبت فيها 

ً
أيضا أعلن االتحاد القائم حاليا

حتى يومنا هذا!
 يأتي استنكار الشارع الرياضي والمراقبين إلعادة قيد الالعب 
فــي صــفــوف فريقه بعد قــبــول االتــحــاد اعــتــذاره بسبب أسلوب 
»الخلسة« الذي انتهجه المسؤولون في االتحاد، وكأن اإلجراء 
محرم دون إعالن عفو، كما هو متبع، ليدخلوا بذلك إدارة نادي 

الكويت في دائرة االتهام أمام الجماهير!
يذكر أن الجولة الرابعة عشرة من الــدوري الممتاز لكرة اليد 

اختتمت أمــس األول بفوز الكويت على القرين بنتيجة 34 - 23، 
على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله وشهدت أيضا 
تعادل السالمية مع كاظمة، في الثواني االخيرة بنتيجة 34 - 34 .

 لفروسية
ً
 لفروسيةالفزيع بطال
ً
الفزيع بطال

»أطياب المرشود«»أطياب المرشود«

جانب من مباراة الكويت وكاظمة )تصوير جورج رجي(

ال بديل عن الفوز في مباراتي اليومال بديل عن الفوز في مباراتي اليوم

https://www.aljarida.com/article/15143
https://www.aljarida.com/article/15142
https://www.aljarida.com/article/15140
https://www.aljarida.com/article/15138
https://www.aljarida.com/article/15136
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https://www.aljarida.com/article/15133
https://www.aljarida.com/article/15132
https://www.aljarida.com/article/15130


أكـــد اإليــطــالــي كــارلــو أنــشــيــلــوتــي، مــــدرب ريــال 
ــد، أن أداء العــبــه الــبــرازيــلــي فينيسيوس  مـــدريـ
في مواجهة أوساسونا، التي فاز بها »الملكي« 
«، كـــمـــا امـــتـــدح 

ً
ــان »رائــــــعــــــا ــ بــهــدفــيــن نــظــيــفــيــن، كـ

األوروغواياني ألبارو رودريغيز، الذي شارك ألول 
مرة في »الليغا« مع »الميرينغي«.

ــت مـــبـــاراة  ــانــ وصــــــرح أنـــشـــيـــلـــوتـــي: »كــ
ــون  ــ مــتــكــامــلــة وتـــنـــافـــســـيـــة. نـــحـــن راضـ
. عانى، 

ً
، ألن الفريق لعب جيدا

ً
تماما

ــن الــلــحــظــة الــمــنــافــســة  لــكــنــه بــحــث عـ
للتسجيل«.

واعـــــــــتـــــــــبـــــــــر أنـــــــشـــــــيـــــــلـــــــوتـــــــي أن 
م مــبــاراة »رائــعــة«،  فينيسيوس قـــدَّ
رغم أن الحكم ألغى له هدفين، وقال: 
»يــتــمــتــع بـــمـــهـــارات بــدنــيــة مــذهــلــة. 
سجل الفارق، بوصوله إلى المرمى 
في العديد من الــمــرات، لكنه افتقد 

الدقة«. وامتدح األوروغواياني ألفارو 
رودريغيز، الذي خاض أول مباراة له في 

»الليغا«، وصنع الهدف الثاني.
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ً
لم يُعد حلم الـ »سكوديتو« قائما

بالنسبة إلنتر وجاره اللدود ميالن، 
ــر لــقــبــيــن تــشــبــثــا  ــ ــلـــي آخــ ــامـ ــكـــن حـ لـ
ــلـــف نــــابــــولــــي، بـــفـــوز  بـــالـــمـــقـــدمـــة خـ
األول 3-1 على أودينيزي، والثاني 
بــصــعــوبــة عـــلـــى مــضــيــفــه مــونــتــســا 
بــــهــــدف نـــظـــيـــف، ضـــمـــن مــنــافــســات 
الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــالـــثـــة والـــعـــشـــريـــن مــن 
الدوري اإليطالي لكرة القدم، السبت.

وثـــأر إنــتــر مــن أوديــنــيــزي، الــذي 
كان تفوق عليه في مرحلة الذهاب 
بالنتيجة نفسها )3-1( في سبتمبر 
الماضي، وأعــاد فــارق النقاط الـ 15 

مع نابولي )المتصدر(.
ويــديــن إنتر بهذا الــفــوز ألهــداف 
ــاكـــو )20  ــلـــو لـــوكـ ــيـ الــبــلــجــيــكــي رومـ
مــن ركلة جـــزاء(، واألرمــيــنــي هنريخ 
مـــخـــيـــتـــاريـــان )73( واألرجـــنـــتـــيـــنـــي 
الوتارو مارتينيس )89(، فيما سجل 
السلوفيني ساندي لوفريتش هدف 

أودينيزي الوحيد )43(.
والمفارقة أن فــوز إنتر هــذا جاء 
ــه أمــــــــام ســـمـــبـــدوريـــا  ــارتــ بـــعـــد خــــســ
المأزوم في المرحلة الماضية، فيما 
لم يحقق أودينيزي الفوز سوى مرة 

وحيدة منذ المرحلة الثامنة، وكانت 
أمام سمبدوريا نفسه.

وبهذا الفوز، رفع إنتر رصيده إلى 
47 نقطة بالمركز الثاني، فيما توقف 
رصيد أودينيزي عند 30 نقطة في 

المركز التاسع.

 ميالن يهزم مونتسا
ــكــــونــــي«،  ــرلــــســ وفــــــــي »ديـــــــربـــــــي بــ

كــمــا اصــطــلــح عــلــى تــســمــيــتــه، أحــرز 
ــــي جــــونــــيــــور مـــيـــســـيـــاس  ــلـ ــ ــــرازيـ ــبـ ــ الـ
هـــدف الــلــقــاء الــوحــيــد )31(، ليرفع 
»روسونيري« رصيده إلى 44 نقطة 
بالمركز الثالث، فيما تجمد رصيد 
مونتسا عند 29 نقطة فــي المركز 

الحادي عشر.
وفي الدقيقة الحادية والثالثين، 
تمكن ميالن، الذي دخل المباراة في 

أعقاب فوزه على توتنهام اإلنكليزي 
من نهائي دوري أبطال 

ُ
في ذهــاب ث

أوروبــا، الثالثاء، من تسجيل هدف 
الفوز، بعدما تربص ميسياس لكرة 
ت أمامه 

ّ
عرضية شتتها الدفاع، وحط

على مشارف منطقة الجزاء، فسددها 
قوية في الشباك.

سانشو نجم مان يونايتد يحتفل بالهدف الثالث

أسينسيو نجم ريال مدريد يحتفل بهدفه

فرحة العبي اإلنتر بعد الفوز

استعد ريال مدريد لمواجهة ليفربول اإلنكليزي 
بــفــوز صعب على مضيفه أوســاســونــا 2-0 السبت، 
ضــمــن مــنــافــســات الــمــرحــلــة الــثــانــيــة والــعــشــريــن من 

الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وأحرز األوروغوياني فيديريكو فالفيردي الهدف 
األول في الدقيقة 78، وأضاف البديل ماركو أسينسيو 
الثاني )90+2(، ليرفع النادي الملكي رصيده إلى 51 
نقطة بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر الذي 

يستقبل قادش االحد.
 لريال مدريد في الدوري 

ً
وهذا الفوز الثاني تواليا

بعد رباعيته النظيفة ضد إلتشي منتصف األسبوع 
الــتــي أعـــادتـــه إلـــى ســكــة االنـــتـــصـــارات بــعــد السقوط 

الصادم أمام ريال مايوركا.
وغاب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة عن المباراة 
»إلراحــتــه« قبيل موقعة مضيفه ليفربول في ذهاب 
ثمن نهائي دوري أبــطــال أوروبــــا الــثــالثــاء، وفــق ما 
أعــلــن مــدربــه االيــطــالــي كــارلــو أنــشــيــلــوتــي الجمعة، 
بــاإلضــافــة إلــى األلــمــانــي تــونــي كـــروس الـــذي تعافى 

لتوه من االنفلونزا.

وعاد البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد غيابه 
عن المباراة السابقة لاليقاف، باإلضافة الى الحارس 
البلجيكي تيبو كورتوا الذي غاب عن آخر مباراتين 

لالصابة وبدأ كالهما أساسًيا.
وافتتح ريال التسجيل عندما مرر الكرواتي لوكا 
مودريتش كرة الى فينيسيوس الى داخــل المنطقة 
على الجهة اليسرى ومنه الى منتصفها الى فالفيردي 

تابعها في الشباك )78(.
ودفــع أنشيلوتي بالشاب األوروغــويــانــي ألفارو 
رودريغيس بدال من رودريغو، وترك أثًرا فورًيا بعد أن 
وصلته كرة إلى منتصف الملعب فانطق على الرواق 
األيمن ومررها الى فينيسيوس تابعها في الشباك، 
لكن الهدف ألغي لتسلل على االوروغوياني )1+90(.

لكن سرعان ما عّوض ريال عندما افتك ألفارو الكرة 
من الخصم ومررها الى أسينسيو داخل المنطقة الذي 

تابعها في الشباك )2+90(.
 
ً
وتفوق ريال مايوركا 4-2 على ضيفه فياريال، علما

بأن األخير لعب بعشرة العبين منذ الدقيقة 21 لطرد 
.
ً
مانو تريغيروس، ليتلقى الخسارة الرابعة تواليا

أنشيلوتي يثني على فينيسيوس

كراوزر يحطم الرقم 
القياسي لرمي الكرة الحديد

م األميركي راين كراوزر، بطل العالم 
ّ
حط

وحامل ذهبيتين أولمبيتين، الرقم القياسي 
العالمي لرمي الكرة الحديد الــذي يحمله 
 23.38 م فــــي ألـــعـــاب 

ً
، مـــســـجـــال

ً
شـــخـــصـــيـــا

سيمبلوت في والية أيداهو السبت.
م كراوزر في األلعاب المقامة داخل 

ّ
وحط

صالة الرقم القياسي العالمي السابق في 
 داخل القاعة 

ً
الهواء الطلق )23.37 م( وأيضا

)22.82 م(.
ويأتي هذا اإلنجاز بعد عام من تحقيق 
 
ً
كراوزر، بطل أولمبياَدي ريو وطوكيو، رقما

 لم ُيحتسب.
ً
مماثال

 أنــه حطم الــرقــم القياسي فــي يناير 
ّ
ظــن

2022 فــي ألــعــاب مــيــلــروز، لــكــن المسابقة 
ألغيت بسبب عطل في جهاز الليزر.

ــراوزر الــرقــم الــقــيــاســي العالمي  ــ حــقــق كـ
داخل القاعة )22.82 م( في يناير 2021 في 
فاييتفيل في والية أركانساس، وفي الهواء 
الطلق في العام ذاته في يوجين في والية 
أوريغون التي أحرز فيها في صيف 2022 
ذهبية بطولة العالم أللعاب القوى للمرة 

األولى في مسيرته.

مانيه يعود إلى التمارين الجماعية
عاد المهاجم الدولي السنغالي 
ساديو مانيه األحد إلى التمارين 
ــايــــرن مــيــونــيــخ،  الــجــمــاعــيــة مــــع بــ
مــتــصــدر الـــــــدوري األلـــمـــانـــي لــكــرة 
ــراء شـــفـــائـــه مــــن إصـــابـــة  ــ الــــقــــدم، جــ

تعرض لها العام الماضي.
وتأتي عودة مانيه قبل أسبوع 
مــــن الـــمـــواجـــهـــة الـــمـــنـــتـــظـــرة أمــــام 
أونــيــون برلين فــي »بوندسليغا«، 
وقبل قرابة أسبوعين ونصف من 
استحقاقه األوروبـــي أمــام باريس 
سان جرمان الفرنسي في إياب ثمن 

نهائي دوري أبطال أوروبا.
ــوج بـــأمـــم  ــتــ ــمــ ــه، الــ ــيــ ــانــ وقــــــــال مــ
إفــريــقــيــا مـــع مــنــتــخــب بـــــالده عــام 
ــو يـــهـــم بــــدخــــول أرض  ــ 2022، وهـ
الملعب لبدء التمارين »هو شعور 

رائع«.
وتمرن المهاجم البالغ 30 

 لـــلـــمـــرة األولـــــــى مــع 
ً
ــا ــامــ عــ

زمالئه في الفريق منذ 
إصــابــتــه فــي عظمة 

الشظية اليمنى في أوائل نوفمبر 
ضد فيردر بريمن.

وخضع مانيه لعملية جراحية 
وُحــرم من المشاركة في مونديال 
قطر العام الماضي مع السنغال. 
اســتــأنــف تــمــاريــن الـــجـــري فـــي 24 
يــنــايــر، ثــم لمس الــكــرة مــرة أخــرى 

بعد أسبوع.
ولـــم يــشــارك مــانــيــه، الـــقـــادم من 
ليفربول اإلنكليزي، والــذي اعتبر 
أبـــرز صــفــقــات بــايــرن فــي الصيف 
الــمــاضــي، فــي ذهــــاب ثــمــن نهائي 
الــمــســابــقــة الــقــاريــة 
األم أمـــــــــــــام ســـــان 
ــي  ــ جــــــــــــــرمــــــــــــــان فـ
ــه »بـــــــارك  ــبـ ــعـ ــلـ مـ
دي برانس« )فاز 

بايرن 1-صفر(.

أنشيلوتي

فــــاز نــجــم بـــورتـــالنـــد بــــاليــــزرز، دامــيــان 
ــيــــات الـــثـــالثـــيـــة،  ــرمــ ــــالرد، بـــمـــســـابـــقـــة الــ ــيـ ــ لـ
السبت، التي أقيمت عشية انطالق مباراة 
كـــل الــنــجــوم )أول ســـتـــار( الــســنــويــة، الــتــي 
تجمع نجوم دوري كــرة السلة األميركي 
لــلــمــحــتــرفــيــن بــســولــت اليـــك ســيــتــي، فيما 
تـــوج العـــب فــيــالدلــفــيــا سفنتي سيكسرز 
 لمسابقة 

ً
غير المعروف ماك ماكلونغ ملكا

السالت الساحقة )دانك(.
وحــســم لــيــالرد لقب أفــضــل مسجل عن 
الــمــســافــات الــبــعــيــدة بــرمــيــة حــاســمــة مع 
صافرة النهاية، ليرفع رصيده إلى 26 نقطة 

بثالث مشاركة له بالمسابقة.
ــاد جــامــعــة ويــبــر  ــ ــــذي ارتــ ــال »دام«، الـ قــ
 شــمــال 

ً
ســتــايــت، عــلــى ُبــعــد 40 كــيــلــومــتــرا

مدينة سولت ليك: »يقولون إن المرة الثالثة 
هي األفضل، وأنا سعيد بحدوث ذلك هنا. 
األمــور مثالية، وأنــا سعيد، ألنني حققت 

ذلك عندما عدت إلى يوتا«.

وأضاف سادس أفضل مسجل للرميات 
ــاريــــخ الــــــــدوري عــــن فــــوزه  الـــثـــالثـــيـــة فــــي تــ
بالكأس: »معظم أفضل الــرمــاة في تاريخ 
رياضتنا لديهم واحــدة«، و«ألنــه سبق لي 
أن شــاركــت فــي هــذه المسابقة عــدة مــرات 
ولم أفز بها. أردت فقط أن أحقق ذلك مرة 

واحدة على األقل«.
( فــي النهائي 

ً
وتــفــوق لــيــالرد )32 عــامــا

على العبي إنديانا بايسرز بــادي هيلد، 
الفائز عام 2020، وساكرامنتو كينغز تيريز 
هاليبورتون، صاحب 31 نقطة في الجولة 
األولى من المسابقة، ليعادل الرقم القياسي 

المسجل باسم ستيفن كوري عام 2021.
 القادم 

ً
وأذهل ماكلونغ، ابن الـ 24 عاما

من الــدوري الرديف »جي ليغ«، الجماهير 
بــعــدمــا نــــال الــعــالمــة الــكــامــلــة فـــي نــهــائــي 
مسابقة السالت الساحقة )دانك(، وليحرز 

بالتالي اللقب.
ولــم يخض الــالعــب، الــذي يبلغ 1.88م، 

سوى أربع مباريات في »إن بي آيه«، لكنه 
يشتهر مــنــذ الــمــدرســة الــثــانــويــة بسالته 

الساحقة االستعراضية.
ونال ماكلونغ العالمة الكاملة الوحيدة 
في محاولته األولى بالجولة األولى، حيث 

قــفــز فــــوق رجــــل يــجــلــس عــلــى كتفي 
شخص آخر، وضرب الكرة، وقام 

بـ »دانك« معكوس.
وفاز ثالثي يوتا جاز، 

الـــمـــكـــون مـــن جـــــوردان 
كـــالركـــســـون وكــولــيــن 
ســـيـــكـــســـتـــون ووكــــــر 
كـــيـــســـلـــر، بــمــســابــقــة 
الـــــــمـــــــهـــــــارة، والـــــتـــــي 
ــــن دورات  تـــتـــكـــون مـ
ــة  ــايــ ــرمــ الـــتـــمـــريـــر والــ

والتتابع.

غوارديوال: يجب أن نلوم أنفسنا
قال جوسيب غــوارديــوال، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي اإلنكليزي لكرة 
القدم، إن العبيه ال يمكنهم سوى لوم أنفسهم، بعدما فرطوا في نقاط مهمة في سباق 
التتويج بلقب الدوري اإلنكليزي الممتاز، بعد التعادل مع نوتينغهام فورست، السبت. 
، لكننا لم نسجل. في 

ً
. لعبنا بشكل جيد جدا

ً
وأضاف غوارديوال: »األداء كان ذكيا

هذا المستوى يجب عليك أن تسجل، ولهذا السبب أهدرنا النقاط«. 
 من 

ً
وتابع: »كان ينبغي أن ينتهي الشوط األول 2-صفر أو 3-صفر. تلقينا هدفا

فرصة وحيدة على المرمى. نشعر بالحزن وخيبة األمــل، لكن الطريقة التي لعبنا 
 .»

ً
بها كانت جيدة جدا

وأردف: »اليوم أضعنا العديد من الفرص. هذا يحدث في كرة القدم. اليوم كنا أفضل 
من منافسنا، لكن علينا أن نسجل األهداف. لم نفعل هذا، لذلك يجب أن نلوم أنفسنا«. 

ليالرد يحرز مسابقة الرميات الثالثية

إنتر وميالن يتشبثان     بالمقدمةإنتر وميالن يتشبثان     بالمقدمة

داميان ليالرد

الريال ينهي »صمود« أوساسونا بثنائية متأخرة

أخبار منوعة
 
ً
 قاتال

ً
• حقق باريس سان جرمان المتصدر فــوزا

ــد، فــي خــتــام منافسات  عــلــى ضيفه لــيــل 4-3 األحــ
المرحلة 24 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي سيناريو جنوني، أهدى النجم األرجنتيني 
ليونيل ميسي فريقه النقاط الثالث بتسجيله هدف 
الفوز من ركلة حرة بقدمه اليسرى تجاوزت الحائط 
لتصطدم بأسفل القائم األيسر للحارس لوكاس 

شوفالييه وتهز الشباك )5+90(.
وسجل كيليان مبابي الهدفين األول والثالث )17 
و87(، ونيمار الثاني )17( قبل أن يغادر الملعب على 

 في الدقيقة 51.
ً
حمالة مصابا

وتناوب على تسجيل ثالثية ليل، بافوديه دياكيتيه 
)24( والكندي جوناثان ديفيد )58 من ركلة جزاء( 

وجوناثان بامبا )69(.
• غاب القائدان ليبرون جيمس واليوناني يانيس 
أنتيتوكونمبو عن مسابقات السبت عشية مباراة 
 نجوم 

ً
كل النجوم »اول ستار« التي تجمع سنويا

دوري كــرة السلة األميركي للمحترفين، في حين 
تحوم الشكوك حول إمكانية مشاركتهما لإلصابة.
ولــم يشارك »الملك« جيمس قائد »فريق ليبرون« 

في التمارين قبل المباراة المقررة في مدينة يوتا 
ــبـــاب شخصية  ــك ســيــتــي، ألسـ ــة ســـولـــت اليــ بـــواليـ
كما قالت رابطة الــدوري. فيما لم يخض العمالق 
الــيــونــانــي قــائــد »فــريــق يــانــيــس« مسابقة المهارة 
حيث كان من المتوقع أن يشارك فيها مع شقيقيه 

أليكس وتاناسيس.
• سيتولى الحكم الروماني استفان كوفاكس إدارة 
مباراة الذهاب بين ليفربول وريال مدريد في دور 
الـ 16 لدوري أبطال أوروبا )شامبيونز ليغ(، التي 

ستقام الثالثاء المقبل على ملعب آنفيلد.
وســيــســاعــد كـــوفـــاكـــس، الــــدولــــي مــنــذ عــــام 2010، 
مــواطــنــاه فاسيل فلورين مارينيسكو وأوفيديو 
أرتيني، في حين سيكون الحكم الــرابــع هوراتيو 

.
ً
فيسينيك، وهو روماني أيضا

ة الكينية جاكلين شيالل بالنسخة  • فازت العداء
الـ38 من ماراثون إشبيلية بزمن قدره ساعتان و20 

دقيقة و28 ثانية أمس.
وابتعدت شيالل بنحو دقيقتين عن الرقم القياسي 
للماراثون والذي سجلته اإلثيوبية أليمو ميجيرتو 

العام الماضي.

واصل ماركوس راشفورد 
التألق وسجل هدفين، أمس، 

ليفوز مانشستر يونايتد 
3 -صفر على ضيفه ليستر 

سيتي في الدوري اإلنكليزي 
الممتاز لكرة القدم.

ــر مانشستر يــونــايــتــد عن 
ّ

كــش
ــة شـــديـــدة  ــالــ أنـــيـــابـــه، ووجــــــه رســ
الـــلـــهـــجـــة لـــبـــرشـــلـــونـــة اإلســـبـــانـــي 
قبل لقائهما المرتقب في بطولة 
الـــــــدوري األوروبــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم، 
بعدما حقق فوزا كبيرا 3 - صفر 
على ضيفه ليستر سيتي، أمس، 
ــة الـــــــ 24 لــمــســابــقــة  ــلـ ــمـــرحـ ــــي الـ فـ

الدوري اإلنكليزي الممتاز. 
ــفـــرص  وتــــقــــاســــم الــــفــــريــــقــــان الـ
الضائعة خالل الشوط األول، غير 
أن يونايتد فرض هيمنته المطلقة 
على مجريات األمــور في الشوط 
 
ً
الــثــانــي، الــذي أضــاع خالله عــددا

 من الفرص المحققة في ظل 
ً
كبيرا

انهيار تام في أداء العبي ليستر. 
ــفـــورد  وافـــتـــتـــح مــــاركــــوس راشـ
التسجيل لليونايتد في الدقيقة 
ــــي هــز  25، لــــيــــواصــــل هــــوايــــتــــه فـ
الــشــبــاك للمباراة الخامسة على 
التوالي في مختلف المسابقات. 

وعـــاد راشــفــورد لــزيــارة مرمى 
ليستر من جديد، مسجال الهدف 
الـــثـــانـــي فـــي الــدقــيــقــة 56، لــيــرفــع 
ــــدوري  رصـــيـــده الــتــهــديــفــي فـــي الـ
اإلنــكــلــيــزي هـــذا الــمــوســم إلـــى 14 
هدفا، ويتقاسم المركز الثالث في 
قائمة الهدافين مــع إيــفــان توني 
العب برينتفورد، بفارق 12 هدفا 
خلف النرويجي إيرلينغ هاالند، 
نجم مانشستر سيتي )المتصدر(. 
وأضاف جادون سانشو الهدف 
الــثــالــث لمانشستر يونايتد في 
الدقيقة 61، محرزا رابع أهدافه في 

المسابقة العريقة خالل الموسم 
الحالي.

 وبتلك النتيجة، رفع مانشستر 
يونايتد، الذي حقق فوزه الثالث 
ــرة  ــيــ اتــــه األربـــــعـــــة األخــ ــــي لــــقــــاء فـ
بالبطولة، رصيده إلــى 49 نقطة 
في المركز الثالث، في حين توقف 
رصيد ليستر سيتي، الذي تلقى 
خــســارتــه الـــ 13 فــي البطولة هذا 
الموسم، عند 24 نقطة في المركز 

الرابع عشر. 
ويستعد اليونايتد لمواجهة 
برشلونة يــوم الخميس المقبل، 
على ملعب »أولد ترافورد«، الذي 
اســتــضــاف لــقــاء الـــيـــوم، فــي إيــاب 
الدور المؤهل لدور الـ16 في بطولة 
الــدوري األوروبــي. وكانت مباراة 
الذهاب التي أقيمت بين الفريقين 
يـــوم الــخــمــيــس الــمــاضــي بملعب 
ــو«، انتهى  »ســبــوتــيــفــاي كــامــب نــ
بــالــتــعــادل 2 - 2، لــيــتــأجــل حسم 
التأهل بين الفريقين للقاء العودة. 

ليفربول يواصل صحوته

وواصــــــــل لـــيـــفـــربـــول صــحــوتــه 
 جاء على حساب 

ً
بفوز ثاٍن تواليا

مضيفه نــيــوكــاســل الــمــتــألــق هــذا 
 أن أصحاب 

ً
الموسم 2 - 0، علما

االرض لعبوا بعشرة العبين منذ 
الــدقــيــقــة 22 بــعــد طــــرد الــحــارس 

نيك بوب.
ــقـــق فــــوزه  ــفـــربـــول حـ ــيـ وكـــــــان لـ
االول في العام الجديد االسبوع 

الماضي ضد ايفرتون بعد سلسلة 
كارثية من ثالث هزائم وتعادل.

ــدز بــهــدفــيــن قبل  ــريــ وتــــقــــدم الــ
الطرد، أولهما عبر االوروغوياني 
ــــذي تــلــقــى كــرة  دارويــــــن نــونــيــز الـ
طويلة جميلة من خلف المدافعين 
من ترنت ألكسندر-أرنولد، روضها 
عـــلـــى مــــشــــارف الــمــنــطــقــة بــرجــلــه 
وصدره وسددها من داخلها في 

الشباك )10(.
وضــاعــف المهاجم الهولندي 
ــقـــدم الــضــيــوف  كــــــودي جـــاكـــبـــو تـ
عندما وصلته كــرة من المصري 
محمد صالح الى داخل المنطقة 
ســيــطــر عــلــيــهــا وســــددهــــا زاحــفــة 

.)17(

مانشستر يونايتد يسحق
ليستر سيتي بثالثية
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وفيات

وضحه حمود عبدالرحمن الوقيان
، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 99034144، 99022378

ً
73 عاما

رقيه عبدالكريم إسماعيل األنصاري زوجة: علي حسن الحمادي
80 عـــامـــا، شــيــعــت، الـــعـــزاء فـــي الــمــقــبــرة، ت: 66606624، 99804340، 

97948991 ،50999950
لطيفه محمد أحمد خاجه أرملة: عبدالمحسن محمد أحمد أبل

69 عاما، شعيت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: عبدالله المبارك، 
ق6، ش614، م12، ت: 60778811

خالد محمد فتحي صبح الصدر
65 عاما، شيع، الرجال: عبدالله المبارك، ق4، ش410، م91، ت: 97784480، 

55859255
لولوه سليمان عيسى القناعي

90 عاما، شيعت، الرجال: الشويخ، ديوانية القناعات، النساء: السرة، 
ق2، ش14، م 17 أ، ت: 99020740، 99026244

غزاله فالح التميمي أرملة: جاسم محمد القريان الهاجري
73 عاما، شيعت، جابر األحمد، ق6، ش672، م194، ت: 99722174

كلثوم عباس علي الخياط أرملة: سعيد خليل سيد إبراهيم القالف
88 عاما، شيعت، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، النساء: الدعية، ق3، 

ش39، م11، ت: 55255654
وفيقه عبدالله عبداللطيف السلطان زوجة: عادل محمد الحساوي

67 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: كيفان، ق2، شارع 
عكاظ، م14، ت: 66933668، 69611122، 97750922، 60005363

ساره محمد أحمد محمد إبراهيم الكندري
25 عــامــا، شيعت، الــرجــال: الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة، الــنــســاء: المنقف، ق1، 

ش127، م2.

هيفاء حمد محمد سعيد زوجة: محمد عبدالله الدوخي
57 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: عبدالله المبارك، 

ق5، ش513، م8، ت: 99615105، 99599872، 69995626
حصة ناصر البشر العنزي أرملة: علي مسفر الحيان

69 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء، القصر، ق3، ش4، 
ج4، م4، ت: 55861160، 94994917، 69098388

عائشة حسين منصور االنبعي زوجة: زيد حمد الفالح
78 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العديلية قطعة 1، 

شارع 12، منزل 9، ت: 99019892، 99448176، 99005455، 97886969
خالد صالح يوسف العيدان

51 عاما، شيع، الــرجــال: الــعــزاء في المقبرة، النساء: حطين، قطعة 4، 
شارع 422، منزل 25، ت: 60074747، 66160055، 98799767، 66040048

حمزة محمد عبد علي
88 عــامــا، شــيــع، الـــرجـــال: حسينية بــوعــلــيــان، )الـــعـــزاء مــن الــســبــت( ت: 

67033670
لولوه عصام عبدالرحيم غريب

23 عـــامـــا، شــيــعــت، الـــعـــزاء فـــي الــمــقــبــرة، ت: 96661077، 99498440، 
97920645

حنان منصور علي جمال
54 عاما، شيعت، الرجال: الدعية، حسينية الشمالي، قطعة 4، شارع 
حمزة بن عبدالمطلب، منزل 5، النساء: الشعب، قطعة 2، شارع عبدالله 

الرومي، منزل 10، ت: 22662342
فضيلة سيد علي سيد أحمد الشماع  زوجة: يعقوب يوسف القالف

66 عاما، شيعت، الرجال: مسجد البحارنة، النساء: بيان، قطعة 4، شارع 
4، منزل 40، ت: 97645450، 99513113، 99187022، 66543677

عدنان تركى سليمان الفصام
71 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: السرة، قطعة 4، شارع 

4، منزل 34، ت: 99785994، 99898520، 99229566، 99584647
وفاء عبدالعزيز حمد الصالح زوجة: أحمد عيد الفضالة

68 عـــامـــا، شــيــعــت، الـــعـــزاء فـــي الــمــقــبــرة، ت: 65877202، 55222594، 
99135202 ،99730853

وفيقه يوسف حمد المفرج أرملة: طالب يعقوب العبد الهادي
68 عاما، شيعت، الرجال: أبو حليفة، قطعة 3، شارع سالم الصباح، منزل 
33 ب، النساء: الصديق، قطعة 3، شارع 309، منزل 355، ت: 99488608، 

69966551 ،50100788 ،67777175
إيمان عبدالرحمن حمد البعيجان زوجة: عبدالعزيز راشد البحوه

55 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الجابرية، ق9، ش14، 
م23، )العزاء فقط أمس واليوم(، ت: 66414330، 55945589

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 05:04

 06:23

 12:02

   03:15

05:41 

    0 6:58

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  22

10

ً
 12:56 ظـــــــــــهـــــــــــرا

 11:41 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
06:28 صبـــاحــــــا

 06:13 مــــــســــــــــــــــاًء

ختان فاشل يكلف الطبيب مليون دوالر بوتين لرئيس »غاز بروم«: يا لص
قــضــت الــمــحــكــمــة االبــتــدائــيــة 
بمنطقة الــنــاظــور فــي المغرب 
ــيـــون دوالر  ــلـ بـــتـــعـــويـــض أب مـ
بـــعـــدمـــا تـــعـــرض طــفــلــه لــعــاهــة 
مستديمة بسبب عملية ختان 

فاشلة.
وذكــــــــــــر مــــــوقــــــع هـــســـبـــريـــس 
الــمــغــربــي، فــي خبر نقله موقع 
روســيــا الــيــوم، أمــس األول، أنه 
بعد مـــرور مــا يــقــارب السنتين 

ــــي رفـــعـــهـــا  ــتـ ــ ــلــــى الــــــدعــــــوى الـ عــ
األب ضـــد طــبــيــب مــخــتــص في 
جراحة األطفال وفريقه، حكمت 
الـــمـــحـــكـــمـــة األربـــــــعـــــــاء بـــصـــرف 
تــعــويــض لــعــائــلــة الــطــفــل قـــدره 
مليون دوالر مــع السجن لعام 

واحد للطبيب وفريقه الطبي.
وقـــال محامي عائلة الطفل: 
»إن ترميم العاهة المستديمة 
 
ً
يتطلب مصاريف باهظة جــدا

كي يسترجع أقل من 50% فقط 
مــن الوظائف الحيوية المهمة 

لعضوه المفقود«. 
ــم ردود فــعــل  ــكــ ــحــ ــي الــ ــ ــقـ ــ ولـ
ــة وســـــط رواد الـــمـــوقـــع،  ــعــ واســ
ــق أحــدهــم: »كـــان يجب أن 

َّ
إذ عــل

 
ْ
يطبق في حق هذا الطبيب وَمن

معه مبدأ العين بالعين والسن 
بالسن«، فيما قال آخر: »يجب أن 
يتوقف عن مزاولة الطب لألبد«.

ــازح الــرئــيــس الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــيــن رئــيــس شــركــة غــاز  مــ
بروم، ألكسي ميللر، أثناء مراسم االحتفال بمناسبة الذكرى الـ 30 

لتأسيس الشركة الروسية.
وأعرب بوتين، في كلمته التي نقلها موقع روسيا اليوم، أمس 
األول، عن إعجابه بالقبعة الشتوية ومظهر ميللر، الذي شارك في 

المراسم من مقر الشركة الرئيسي في مدينة سان بطرسبورغ.
وأشـــار بوتين خــالل الجسر إلــى أن ميللر يــرتــدي القبعة مثل 
»العندليب اللص«، شخصية البطل في األساطير السالفية الشرقية، 
وقال: »بما أنك ترتدي القبعة مثل )العندليب اللص(، فإن هذا يؤكد 

مرة أخرى سمات معينة في شخصيتكم«.

بهج كوريا الشمالية!
ُ
بهج كوريا الشمالية!االبنة المحبوبة ت
ُ
االبنة المحبوبة ت

فــي أحــدث ظهور لها فــي سلسلة مــن الظهور العلني أثــارت 
الجدل حــول ما إذا كــان يتم إعــدادهــا لــدور قيادي بالمستقبل، 
اصطحب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ابنته الصغيرة 

إلى مباراة كرة قدم، احتفااًل بعيد ميالد والده الراحل.
وقالت وكالة األنباء المركزية الكورية الرسمية، أمس األول، 
فــي خبر نقله موقع سكاي نــيــوز، أمــس، إن وجــود كيم وابنته 
»المحبوبة«، التي ُيعتقد أنها تبلغ من الُعمر حوالي 10 سنوات، 
جلب »البهجة والحماس« لمباراة يوم الجمعة الماضي االحتفالية 

بين موظفي مجلس الوزراء ووزارة الدفاع.
وفــي نهاية الــمــبــاراة، فــاز فريق وزارة الــدفــاع بثالثة أهــداف 
لهدف، ثم تغلب على موظفي الحكومة مرة أخرى في لعبة شد 
الحبل، وفق التقرير، الذي لم يتطرق ألي تصريحات أدلى بها 
الزعيم كيم. وأقيمت الفعالية لالحتفال بعيد ميالد الراحل كيم 

جونغ إيل، الزعيم السابق للبالد ووالد الحاكم الحالي.
 بالبهجة 

ً
وقال تقرير وكالة األنباء المركزية: »كان الملعب مليئا

والحماس لمسؤولي مجلس الـــوزراء ووزارة الــدفــاع الوطني، 
الذين تشرفوا بإقامة فعاليات رياضية وثقافية كبيرة في عطلة 

الربيع لشهر فبراير«.

عينا »الشراري«... »ستار«
يمتطي السعودي بدر الشراري حصانه 
»ستار« بثبات ويتأّهب للقفز به فوق حواجز 
خــشــبــيــة، ويــنــجــح فـــي ذلــــك وســــط تصفيق 
وتشجيع كبير من الحضور، فالحركة التي 
 
ً
ب تركيزا

ّ
قد تبدو اعتيادية للفرسان تتطل

.
ً
 منه باعتباره كفيفا

ً
 مضاعفا

ً
كبيرا

( ثــالث مــرات 
ً
ويــتــدرب الــشــراري )35 عــامــا

 مـــنـــذ يـــونـــيـــو 2021، وحـــصـــل 
ً
ــا ــيــ ــبــــوعــ أســ

عــلــى بــطــاقــة فـــارس مــن االتـــحـــاد الــســعــودي 
للفروسية مطلع الشهر الجاري كأول فارس 

كفيف بالمملكة الخليجية.
ــذي يــعــمــل فـــي شــركــة  ــ ــد الــــشــــراري، الـ ــ ــ وأّك
 تــجــربــتــه مع 

ّ
خــاصــة بــقــطــاع الــبــيــانــات، أن

زت بالفعل قدراته. 
ّ
الخيل غّيرت حياته وعز

وقال وهو يرتدي بنفسه مالبس الفروسية 
 ركـــوب الخيل منحه »ثــقــة أكــثــر بالنفس 

ّ
إن

وقوة أكبر« لخدمة نفسه في الكثير من أموره 
 وهو يهّم بركوب فرسه 

ً
الشخصية، مضيفا

.»
ً
 ولم أكن أغادر المنزل كثيرا

ً
»كنت انطوائيا

وتابع وهــو يشّد اللجام ويسيطر بحزم 
على فرسه فــوق المضمار الرملي المحاط 
بالنخيل »عالقتي مع الخيل كسرت حاجز 
االنــطــوائــيــة وأصــبــحــت أخــتــلــط مـــع الــنــاس 
 أنه »إذا كنت أستطيع ترويض 

ً
أكثر«، مؤكدا

الخيل، فيمكنني أن أفعل أي شيء«.
 
ً
 ذهــابــا

ً
ويــقــطــع الـــشـــراري 140 كــيــلــومــتــرا

وعــــــــودة مــــن مـــنـــزلـــه فــــي حــــي طــــويــــق غـــرب 
الرياض إلى مركز »مدهال« لتعليم الفروسية 
فــي حــي الــرمــال فــي أقــصــى شـــرق الــريــاض، 

بمساعدة من معاونه األفغاني نسيم.
 كحال أمه وشقيقه 

ً
وولــد الشراري كفيفا

ه يقول »أحاول طوال عمري أال 
ّ
األصغر، لكن

تمنعني إعاقتي من االستمتاع بالحياة«.

 فوق فرسه 
ً
 ومنطلقا

ً
وبالفعل، يبدو مستمتعا

اإلنكليزي، رغم برودة الجو في الصباح الباكر، 
وهــو يـــؤدي مختلف حــركــات الــفــروســيــة قبل أن 
 
ً
يستمع لتوجيهات مــدربــه الــمــصــري اســتــعــدادا

للقفز فوق الحواجز.

وخالل أربع محاوالت، نجح الشراري في ثالث 
منها فــي الــقــفــز مــن دون االصـــطـــدام بــالــحــواجــز 
الخشبية. وصـــاح مــدربــه الــمــصــري أبومحمود 
 »أترون كيف يقفز من دون مالمستها كأنه 

ً
فرحا

يراها؟«.

وتنتشر مــدارس لتعليم الفروسية في أرجاء 
 
ً
المملكة الصحراوية، وبات الكثير منها حديثا
ــّصـــص دورات لــلــمــكــفــوفــيــن والـــمـــصـــابـــيـــن  ــخـ يـ

بالتوحد، لتعزيز قدراتهم الحركية والحسّية.
)أ ف ب(

حورية البحر المقدسة من صنع البشر!
، ظــهــرت الحقيقة الــصــادمــة وراء 

ً
أخـــيـــرا

ــشــلــت 
ُ
مـــومـــيـــاء »حــــوريــــة الـــبـــحـــر« الـــتـــي انــت

قبل 300 عــام على السواحل اليابانية في 
المحيط الهادئ، وقدسها بعض اليابانيين 

بزعم أن قوتها تمنح الخلود.
فــقــد أثــبــتــت فــحــوص مــتــنــوعــة بــاألشــعــة 

الــســيــنــيــة، والـــمـــســـح الــمــقــطــعــي، وتــحــلــيــل 
األشعة السينية الفلورية، وتحليل الحمض 
النووي والتأريخ بالكربون المشع، أجرتها 
جــامــعــة كــوراشــيــكــي لــلــعــلــوم والــفــنــون، أن 

.
ً
ع يدويا

َّ
الكائن مصن

 وقـــالـــت »ديـــلـــي مـــيـــل«، فـــي خــبــر نقلته 

ــــت«، أمـــــس، إن الــفــحــص كشف  »الــعــربــيــة نـ
أن الــجــزء العلوي مــن المومياء المزعومة 
يتكون مــن القماش والـــورق والــقــطــن، غير 
أن اســتــخــدام بــعــض الـــمـــواد الــحــيــويــة من 
األسماك والحيوانات أثار الخلط حول هوية 

المومياء لعقود.
ــح، فـــإن تــصــنــيــع مــثــل هــذه  ــ وعــلــى األرجــ
ــى افــتــتــان  ــ ــعـــود إلـ الــــحــــوريــــات الـــبـــحـــريـــة يـ
اليابانيين بها. وتحكي أسطورة يابانية 
أن امــرأة أكلت بطريق الخطأ لحم حورية 
البحر وعاشت 800 عام. وبسبب هذا الربط 
بين حــوريــات البحر والخلود فــي الثقافة 
الــيــابــانــيــة، قـــدس الــبــعــض هـــذه الــمــومــيــاء 
خالل فترة جائحة كورونا في محاولة لدرء 

أخطار الفيروس.
وانتشلت المومياء المصنعة من المحيط 
الــهــادئ، قبالة جزيرة شيكوكو اليابانية، 
بين عامي 1736 و1741، وعلى الفور أضفى 
البعض عليها طابع القداسة، وتم االحتفاظ 

بها في معبد بأساكوتشي.
وأثار علماء بعض الشكوك حول مكونات 
المومياء، فتقرر إخضاعها لمسح مقطعي 

على مكوناتها.
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يومية سياسية مستقلة

يدرون عن كل أمر 
حسن العيسىوال يدرون عن أي أمر

 وزير العدل واألوقاف قرار ديوان الخدمة المدنية 
َ

أعمل
حـــول ســاعــات الـــــدوام فــي قــطــاَعــي الـــدراســـات اإلســالمــيــة 
ــد، ال يــهــم الـــفـــرق، فــهــذه  ــ والـــســـراج الــمــنــيــر )أو قــطــاع واحـ
 لفائض القيمة 

ً
اإلدارة أو هاتان اإلدارتان ال تقدمان شيئا

 للثقافة والــفــكــر بــأرضــنــا 
ً
، وال تــضــيــفــان أمــــرا

ً
اقــتــصــاديــا

المجدبة( في وزارة األوقاف، بعد أن أبدى ديوان المحاسبة 
مالحظته حــول مخالفة أوقــات الــدوام في السابق، وأنها 
غير عــادلــة إذا مــا قيست بالعاملين فــي بقية مؤسسات 
الدولة التي لم »تتكرم« عليها الحكومات المتعاقبة بميزات 
االستثناء من عدد ساعات العمل، استثناءات هي أقرب ما 
تكون للبلطجة والالمباالة والرشوة اإلدارية – السياسية.

 وحدث اعتصام من العاملين في اإلدارتين السابقتين، 
 من حوار ونقد المعتصمين – المعتصمات 

ً
ولنعرض بعضا

 لقرار الــوزيــر الماجد 
ً
بشأن زيــادة ساعات العمل تنفيذا

تطبيق حكم الــقــانــون، كما نشرته جــريــدة الـــراي وأعيده 
باختصار.

اعــتــراض مــن موظفة على زيـــادة ســاعــات العمل، فيرد 
الوزير: أنا نفذت قــرار الخدمة المدنية، وهو قــرار مطبق 
، وعدم 

ً
 موجودا

ً
 أصال

ً
على كل جهات الدولة، وأنا نفذت قرارا

تطبيقه يعد مخالفة حسب مالحظة ديـــوان المحاسبة. 
موظفة: نطلع عيالنا الساعة واحدة ونص وأنا كنت أطلع 
أجيبهم. الوزير: خليِك مكاني، أنا أتكلم عن وزارة وعن عمل 
ومؤسسات وانِت تكلمينني عن بيتك وعيالك. ويضيف: 
وصلتني هــذه المخالفة مــن مراقبي شــؤون التوظيف... 
وأنا الزم أصححها... موظف: ليش تسجل هذه المخالفة؟! 

الوزير: قول لمراقب شؤون التوظيف ال تعِط مخالفة.   
عدد من النواب الحاليين والسابقين هددوا باستجواب 
الوزير إذا عــاد لــلــوزارة القادمة، وخاطب النائب السابق 
د. جمعان الحربش الوزير بما يعني أنه إذا كان الماجد 
يــســتــكــثــر عــلــى مــوظــفــيــن ومـــوظـــفـــات يــعــمــلــون 3 ســاعــات 
ويأخذون رواتب كاملة كبقية الموظفين الذي يعملون ٧ 
ساعات، فلماذا يحصل الوزير على 6000 دينار كمعاش 
تقاعدي بقية عمره إذا خرج من وزارة وهو لم يعمل بها 

غير فترة بسيطة؟!  
ال تعليق، غير أنه بهذه الصورة المخجلة تدار الدولة من 
ألفها إلى يائها، فهي ليست مسؤولية عاملين معتصمين 
يريدون تسويغ استمرار مخالفة قانون، ثم يعّير الوزير 
د باالستجواب ألنه ينفذ القانون،  بمعاشه التقاعدي ويهدَّ
وليست مسؤولية الوزير الماجد أنه تنبه لحالة مخالفة 
ســاعــات عمل فــي بلد يضج بالمخالفات وعــدم االكــتــراث 
لحكم القانون، حين تصبح المخالفات هي القاعدة وتنفيذ 

حكم القانون هو االستثناء.
إذن، مــن هــو الــمــســؤول الـــذي أوصــلــنــا إلـــى هـــذا الــكــرب 
السياسي ــــ االجــتــمــاعــي؟ ابحثوا عــن اإلجــابــة عند عقول 
 
ً
حزب البخاصة الحاكم، فهو أدرى بكل شيء وهو أيضا

ال يدري عن شيء.
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