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األمير: السعودية 
حققت إنجازات 

تنموية عززت 
مكانتها المرموقة

 من صدور 
ً
عقب نحو 26 يوما

مرسوم قبول استقالة حكومة 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
وتكليفها تصريف العاجل من 
األمــــــــور، انــطــلــقــت الـــمـــشـــاورات 
التقليدية أمس لتسمية رئيس 
الوزراء الجديد وتكليفه تشكيل 
الــحــكــومــة الــمــقــبــلــة، إذ استقبل 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، بقصر بيان صباح أمس 
عــلــى الــتــوالــي، رئــيــســَي مجلس 
األمــة، الحالي أحمد السعدون، 

والسابق مرزوق الغانم.
 ،

ً
إلــى ذلــك، وكما كــان متوقعا

ــل تـــعـــطـــيـــل  ــ ــــسـ ــلـ ــ ــــسـ اســــــتــــــمــــــر مـ
ــقـــد رفـــع  ــلـــس، فـ ــلـــســـات الـــمـــجـ جـ
السعدون الجلسة العادية أمس، 

وتكميليتها الــمــقــررة 

محيي عامر وفهد تركي
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 السعدون أمس

ً
... والغانمولي العهد مستقبال

شاشة كبيرة في مدينة سيفاستوبول في القرم تبث خطاب بوتين أمس )رويترز(

»الغانم« تربح 18.7 مليون دينار في 2022 بنمو %27.46
 عن 2022

ً
 للسهم وبإجمالي ٥7.7 فلسا

ً
توصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 34 فلسا

العبدالله: موقف »الوطنية العقارية« 
سليم ولدينا مراسالت مع »المالية«  0810

تأجيل أقساط قروض »جنوب 
عبدالله المبارك« و»المطالع«

»األوقاف« تنحني أمام 
»دوام الـ 3 ساعات«

طلبت استثناء موظفي »دور القرآن« من الـ 7 ساعات 
وديوان الخدمة وعد الماجد بدراسة األمر

ــة لــبــنــك  ــامــ ــعــ قــــالــــت الــــمــــديــــرة الــ
ــان الــــكــــويــــتــــي بــالــتــكــلــيــف  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االئـ
زيـــنـــب الـــجـــيـــران إن مــجــلــس إدارة 
 بتأجيل أقساط 

ً
البنك أصــدر قــرارا

القروض العقارية للمستفيدين في 
منطقتي جــنــوب عبدالله المبارك 
 لظروف 

ً
والمطالع مدة سنة، تقديرا

أهـــالـــي الــمــنــطــقــتــيــن الــمــتــضــرريــن 

مــن عـــدم جــاهــزيــة البنية التحتية 
والخدمات.

ــــدت الـــجـــيـــران، فـــي تــصــريــح أمـــس،  وأكـ
حرص البنك على تنفيذ هذا القرار على 
ــه، بــهــدف الــتــخــفــيــف عــن كاهل  أكــمــل وجــ
المواطنين والتيسير عليهم، مبينة أن 
عدد المستفيدين من قرار التأجيل يقارب 

10 آالف أسرة.

● سيد القصاص
بــعــد ســلــســلــة مـــن االعـــتـــصـــامـــات والــضــغــوط 
الــنــيــابــيــة، اســتــجــاب وزيـــر الــعــدل وزيـــر األوقـــاف 
والشؤون اإلسالمية، وزير الدولة لتعزيز النزاهة 
عبدالعزيز الماجد لمطالب المعتصمين، وطلب 
مــن ديـــوان الخدمة المدنية استثناء مــراكــز دور 
القرآن الكريم والــســراج المنير وحلقات تحفيظ 
القرآن الكريم من أوقات العمل المقررة بـ 7 ساعات. 
ــرح الــمــاجــد، خـــالل اجــتــمــاعــه ومختصي  وشــ
الــــــوزارة مـــع الــــديــــوان، بــحــضــور رئــيــس الـــديـــوان 
د. عصام الربيعان، تفاصيل عمل هــذه المراكز 
 بالتفصيل األسباب 

ً
وطبيعتها الخاصة، معددا
الداعية إلى هذا االستثناء.

 لبيان من الوزارة، فإن مختصي الديوان 
ً
ووفقا

أكدوا تفهمهم للطلب المقدم، واألسباب المرفقة 
ــي  ــ ــد لـــلـــوزيـــر بــــدراســــة الــطــلــب ودواعـ ــه، مـــع وعــ بــ

االستثناء.
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اقتصاد إيران يقترب من االنهيار الشامل
رسالة من شمخاني لرئيسي: بالدنا على مشارف أزمة غذائية

● طهران - فرزاد قاسمي
فــي أعــقــاب النتائج المتواضعة لــزيــارة 
ــي إلـــى  ــ ــانـ ــ الـــرئـــيـــس اإليـــــرانـــــي حـــســـن روحـ
الــصــيــن، وعـــودة حــرب الــظــل بين تــل أبيب 
وطهران، وتسريب تقرير للوكالة الدولية 
للطاقة الذرية يفيد بالعثور على يورانيوم 
مخصب بمستوى 84 في المئة في مواقع 
إيرانية، ارتفع سعر الدوالر األميركي، أمس 
األول، إلـــى رقـــم قــيــاســي جــديــد فــي أســـواق 
طهران، وبلغ سعر الدوالر الواحد 49 ألف 

تــومــان )490 ألـــف ريــــال( لــلــمــرة األولــــى في 
تاريخ البالد. 

جاء ذلك، في وقت ارتفعت أسعار السلع 
والبضائع األساسية في األسواق اإليرانية 
 ورجــــال 

ً
بــشــكــل جــنــونــي، مــمــا دفــــع تـــجـــارا

أعــمــال إيرانيين إلــى التشكيك بــوجــود أي 
خطة اقتصادية لــدى الحكومة، متوقعين 
 لــمــا جـــرى فــي االتــحــاد 

ً
ســيــنــاريــو مــشــابــهــا

السوفياتي السابق عندما أدى العجز عن 
ــة االقــتــصــاديــة إلـــى ســقــوط  مــعــالــجــة األزمـــ

النظام برمته.

واتــهــم أحـــد أعــضــاء هيئة رئــاســة غرفة 
ــــذي شــغــل مــنــاصــب  ــة، الـ ــيـ ــرانـ الـــتـــجـــارة اإليـ
حكومية رفيعة في عدة حكومات آخرها في 
حكومة حسن روحاني، الحكومة بالتسبب 
بنفسها فــي ارتــفــاع سعر العملة الصعبة 
عبر التالعب بها لتغطية عجز الميزانية، 
بــيــنــمــا يــســتــفــيــد مــقــربــون مــنــهــا مـــن تــعــدد 

سعر الصرف.
وأشــــار هـــذا االقـــتـــصـــادي، الــــذي لــم يشأ 
ذكــر اســمــه، إلــى أن مــن األســبــاب الــتــي أدت 

02لــوصــول الــبــالد إلـــى هـــذا الــوضــع، 
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إسرائيل غاضبة من تنديد مجلس
األمن بتشريع المستوطنات

ــبــــث إســــــرائــــــيــــــل أن  ــلــ لـــــــم تــ
عبرت عن غضبها من البيان 
ــبـــوق  ــمـــسـ ــر الـ ــيــ الـــــرئـــــاســـــي غــ
لمجلس األمــن، الصادر أمس 
األول، والــــــذي نــــدد بــالــخــطــة 
ــلـــتـــوســـع فــي  ــيــــة لـ ــلــ ــيــ اإلســــرائــ
المستوطنات على األراضــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــحــتــلــة، فــي 
أول تــحــرك تــســمــح الـــواليـــات 
المتحدة للمجلس باتخاذه 
ــيــــب  ضـــــــد حـــلـــيـــفـــتـــهـــا تـــــــل أبــ

مــــنــــذ ســــتــــة أعــــــــــوام، 

بوتين: الغرب يسعى لحرب عالمية لتدمير روسيا
بايدن من وارسو: حلف »الناتو« أقوى من أي وقت مضى

فــي مــبــارزة كــالمــيــة غــيــر مسبوقة 
تــذّكــر بــأشــّد ســاعــات الــحــرب الــبــاردة 
، ألــــقــــى الـــرئـــيـــســـان الــــروســــي 

ً
ــــــرا

ّ
تــــــوت

فالديمير بوتين واألميركي جو بايدن 
خطاَبين، األول من موسكو والثاني 
ــي 

َ
مــن وارســـــو، عــرضــا فيهما وجــهــت

نظر متعارضتين بشأن غزو أوكرانيا.
ومع حلول الذكرى األولى لهجومه 

 
ً
على أوكــرانــيــا، وّجـــه بوتين تحذيرا
 للغرب مــع تعليقه المشاركة 

ً
نــوويــا

فــي مــعــاهــدة »نــيــو ســـتـــارت« المهمة 
ــتـــحـــدة لـــلـــحـــد مــن  ــمـ ــات الـ ــ ــــواليــ مــــع الــ
األســلــحــة الـــذريـــة وإعـــالنـــه اســتــخــدام 
أنظمة استراتيجية جديدة في المهام 
القتالية وإمكانية استئناف التجارب 

النووية.

ــطــــاب أمـــــــام الــنــخــبــة  وفــــــي أول خــ
الــســيــاســيــة مــنــذ بــــدء الــــحــــرب، اتــهــم 
بوتين الغرب بالتخطيط الستهداف 
ــرب مـــنـــشـــآت روســــيــــا الـــنـــوويـــة  ــ ــ وضـ
ووقوفه وراء محاوالت أوكرانيا ضرب 
 إلى أن فرنسا 

ً
القواعد الروسية، الفتا

وبريطانيا تطوران قدراتهما النووية 
لتوجيهها ضد الروس.
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إسرائيل غاضبة من تنديد مجلس...

اليوم إلى 7 مارس؛ لغياب الحكومة، وعدم اكتمال النصاب النيابي، 
للمرة األولى في المجلس الحالي. 

، قال السعدون إن »النصاب لم يكتمل 
ً
ووسط حضور 32 نائبا

 لتقدمها 
ً
ألول مرة، كما بعثت الحكومة برسالة تقول فيها إنه نظرا

باستقالتها، وقبولها بتاريخ 26 يناير، فإنها تعتذر عن عدم حضور 
رفع الجلسة إلى الموعد 

ُ
 )أمس واليوم(، وبالتالي ت

ً
جلسة اليوم وغدا

المقرر في الالئحة الداخلية كل أسبوعين ليومي الثالثاء واألربعاء 
الموافقين 7 و8 مارس المقبل«.

وفي السياق، أطلق النائب حمدان العازمي دعوة للنواب للعودة 
إلى االعتصامات في المجلس، أسوة بما حدث في سابقه، فقبيل 
إعالن السعدون رفع الجلسة، خاطبه العازمي من دون ميكروفون: 
»ما يصير كل جلسة تطق المطرقة ونمشي، ثبت الحضور، ونرجع 

إلى االعتصام، ما يصير اللي قاعد يصير«.
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في بنود جدول األعمال المكون 
 و42 فقرة، و19 رسالة واردة، و88 شكوى وعريضة، إلى 

ً
من 15 بندا

جانب استجواَبي النائب مبارك الحجرف لوزير المالية وزير الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد، والنائبة د. 
جنان بوشهري لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 
ــــوزراء بـــراك الــشــيــتــان، والــلــذيــن مــن الــمــقــرر أن يرفعهما  مجلس الـ

المجلس من الجدول؛ لصدور مرسوم قبول استقالة الحكومة.
ويــحــتــوي الـــجـــدول كــذلــك عــلــى تــقــاريــر لــجــنــة الـــشـــؤون المالية 
 في اندالع األزمة 

ً
البرلمانية، ومنها شراء القروض التي كانت سببا

بين السلطتين.

مواجهة عالمية لهزيمة روسيا والقضاء عليها مرة واحدة وإلى 
األبد، لكنه شدد على أنهم أخرجوا المارد من القمقم وال يمكنهم 

هزيمتها في أرض المعركة.
وقال بوتين إن »قادة الغرب يستخدمون أوكرانيا كساحة للحرب 
وكلماتهم كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت إلعدادها للمواجهة، وكنا 

نعرف أن الخطوة التالية بعد دونباس هي الهجوم على القرم«.
وإذ أكد أنه مصّمم على مواصلة عملية أوكرانيا بتروٍّ وانتظام 
لتحقيق أهدافها، تعهد بوتين بتطوير موانئ البحر األسود وبحر 
آزوف وبناء ممرات لوجستية جديدة وتوسيع العالقات الخارجية 
 مع الهند وإيران وباكستان والعمل مع 

ً
وزيادة التعاون خصوصا

الشركاء إلنشاء نظام مصرفي مستقل عن الدوالر. 
في المقابل، أّكد الرئيس األميركي، غداة زيارته المفاجئة إلى 
كييف، أن »حلف شمال األطلسي )الناتو( أقوى من أي وقت مضى«.
 عند القلعة الملكية في وارســو، جــدد فيه 

ً
وقبل إلقائه خطابا

الدعم ألوكرانيا مهما تطلب األمــر ووجــه فيه رسائل إلــى بوتين 
وشعبه، بحث بــايــدن مــع نظيره البولندي أنــدريــه دودا توسيع 
وجــود »الناتو«، وأكــد لقادة مجموعة »بوخارست التسع« دعمه 
الثابت ألمنهم، وتــحــدث عبر الهاتف مــع قــادة المملكة المتحدة 

وفرنسا وإيطاليا.

 أن حكومة رئيسي 
ً
أن تتخطى أوروبا أزمة الشتاء البارد، مضيفا

ارتكبت نفس خطأ روحاني عندما حاولت تبييض هذه األموال 
في الخارج. 

 ولديه 
ً
 في الصين أيضا

ً
وأشار المصدر، الذي عمل دبلوماسيا

 شركة تجارية هناك، إلى أن الموضوع اآلخر الذي زاد الطين 
ً
حاليا

 عما 
ً
بلة، كان رفض الرئيس الصيني شي جينبينغ اإلفــراج نقدا

يزيد على 35 مليار دوالر من األرصــدة اإليرانية الموجودة لدى 
بالده، مما أغضب رئيسي الذي عاد إلى طهران قبل يوم من انتهاء 

 لها ثالثة أيام.
ً
زيارته لبكين، التي كان مقررا

وذكر أنه بعد كل هذه التطورات، إضافة إلى تغيير االحتجاجات 
حسابات الدول الغربية التي باتت تعتقد أن بإمكانها التريث لكسب 
أوراق ضغط أكبر أو حتى االنتظار حتى حصول انهيار اقتصادي 
 
ً
كامل، فإن مجتمع األعمال والتجارة في إيران ال يستبعد انهيارا
 القتصاد الــبــالد على غــرار مــا حصل فــي االتحاد 

ً
 شــامــال

ً
وشيكا

السوفياتي السابق، وعندئذ حتى إذا وصلت إيــران إلــى القنبلة 
النووية؛ فلن يحول ذلك دون سقوط النظام العاجز.

وكشفت »إيــران إنترناشونال« أمــس، عن وجــود أزمــة حــادة في 
توريد السلع األساسية بإيران إثــر انهيار سعر صــرف التومان. 
 يحذر 

ً
وقالت القناة المعارضة، إنها حصلت على وثيقة سرية جدا

فيها أمين مجلس األمن القومي اإليراني علي شمخاني الرئيس 
إبراهيم رئيسي من أن شح األعــالف الحيوانية ونفاد مخزونات 
 وتسبب في 

ً
 جدا

ً
 حرجا

ً
وإمــدادات مسحوق فول الصويا بلغ حدا

ارتفاع جنوني ألسعار اللحوم، إذ يتوقع أن يتجاوز سعر الكيلو 
الواحد 30 ألف تومان في األسابيع القليلة المقبلة.

الفلسطيني منذ تسع سنوات«، حسبما قال أنور قرقاش مستشار 
الرئيس اإلماراتي.

وجــاء دعــم واشنطن للبيان المذكور، وهــو إجــراء يتعين على 
 الموافقة عليه باإلجماع، بعد 

ً
مجلس األمن المؤلف من 15 عضوا

أن قالت اإلمـــارات، إنها لن تطرح مشروع قــرار أقــوى بهذا الشأن 
للتصويت، وهي خطوة كان من الممكن أن تدفع الواليات المتحدة 

إلى استخدام حق النقض »الفيتو«.
وجاء في البيان الرئاسي أن »مجلس األمن يكرر التأكيد على 
أن استمرار األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية يهدد بشكل خطير 
إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967«، كما أعرب مجلس 
األمن »عن القلق البالغ واالستياء إزاء إعالن إسرائيل في 12 فبراير« 

تشريع 9 مستوطنات عشوائية في الضفة الغربية.
وأكـــد الــبــيــان الــتــزام المجلس »الـــراســـخ« بــرؤيــة حــل الدولتين، 
و»معارضته الشديدة لجميع التدابير أحادية الجانب التي تعوق 
السالم، بما في ذلك قيام إسرائيل ببناء المستوطنات وتوسيعها 
ومــصــادرة أراضـــي الفلسطينيين وإضــفــاء الشرعية على البؤر 
ــدم مـــنـــازل الفلسطينيين وتــشــريــد المدنيين  االســتــيــطــانــيــة وهــ

الفلسطينيين«.
كما دعا البيان إلى التمسك بالوضع التاريخي الراهن في األماكن 

 .»
ً
المقدسة في القدس »قواًل وفعال

وفي تل أبيب، وصف مكتب رئيس الوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نتنياهو البيان بأنه »أحادي الجانب ينكر حق اليهود في العيش 
في وطنهم التاريخي، ويتجاهل االعتداءات اإلرهابية الفلسطينية 
في القدس، والتي اغتيل فيها عشرة مواطنين إسرائيليين« في 
 للواليات المتحدة 

ً
 أنه »ما كان ينبغي أبدا

ً
األسابيع األخيرة، معتبرا

أن تؤيد« هذا النص.
، رحبت منظمة التحرير الفلسطينية بالبيان، بينما 

ً
فلسطينيا

انتقدته حركة »حماس« واستهجنت ذهاب مجلس األمن إلى إصدار 
بيان بداًل من قرار يدين إسرائيل وسياساتها االستيطانية. كــمــا اتــهــم الــغــرب بالسعي إلـــى تــحــويــل الــنــزاع األوكـــرانـــي إلــى 

إقفال الواليات المتحدة جميع المنافذ التي كانت إيران تستفيد 
منها لنقل العملة الصعبة، سواء من العراق أو اإلمارات أو تركيا، 
 في 

ً
في حين تعاني أفغانستان وباكستان أزمة اقتصادية وشحا

العملة الصعبة.
 إلى تجميد 

ً
ولفت المصدر إلى أن اإلجراءات األميركية أدت عمليا

أو فقدان نحو 50 مليار دوالر من األموال التي حصلت عليها طهران 
عبر بيع النفط والغاز لألوروبيين خــالل األشهر الماضية، قبل 

فــي وقــت أشـــادت اإلمــــارات، العضو غير الــدائــم فــي مجلس األمــن، 
بدبلوماسيتها، التي أثمرت إصدار »البيان األول لمصلحة الحق 

١٣
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 خادم الحرمين: السعودية حققت 
ً
األمير مهنئا

إنجازات تنموية عززت مكانتها المرموقة
ــبـــالد الــشــيــخ  بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمـــيـــر الـ
نـــواف األحــمــد ببرقية تهنئة إلـــى أخــيــه خــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة يوم 
التأسيس للمملكة، مشيدا سموه بما حققته 
الــســعــوديــة مـــن إنـــجـــازات حــضــاريــة وتــنــمــويــة 
ــارزة شملت مختلف الــمــيــاديــن والــمــجــاالت،  بــ
وبـــصـــورة عـــززت مــن مكانتها الــمــرمــوقــة لــدى 

المجتمع الدولي.
ــزازه بــرســوخ  ــتــ ــــرب ســـمـــوه عـــن بـــالـــغ اعــ وأعــ
العالقات األخوية الحميمة التي تجمع األسرتين 
الكريمتين وديمومتها على تعاقب األزمـــان، 
وعــن الثناء على األواصـــر الوثقى التي تجمع 
الكويت والمملكة، سائال سموه المولى تعالى 
أن يديم على أخيه خــادم الحرمين الشريفين 
موفور الصحة وتمام العافية، لمواصلة قيادة 
مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق 
للبلد الشقيق وشعبه الكريم المزيد من الرقي 
واالزدهار، في ظل القيادة الحكيمة ألخيه خادم 

الحرمين الشريفين.

 السعودية: 
ً
ولي العهد مهنئا

كل التقدم واالزدهار للمملكة
بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
أخيه خادم الحرمين الشريفين 
الــمــلــك ســلــمــان بــن عــبــدالــعــزيــز، 
ملك المملكة العربية السعودية 
الشقيقة، ضمنها سموه خالص 
تهانيه بمناسبة يوم التأسيس 

للمملكة.
ــمــــوه بــالــمــســيــرة  وأشــــــــاد ســ
الحافلة باإلنجازات الحضارية 
والــــتــــنــــمــــويــــة الـــــتـــــي حــقــقــتــهــا 
الــمــمــلــكــة، مــبــتــهــال ســـمـــوه إلــى 
الــبــاري جــل وعــال أن يديم على 
أخيه خادم الحرمين الشريفين 
وافـــــر الــصــحــة والـــعـــافـــيـــة، وأن 
يحقق للبلد الشقيق كل التقدم 
ــيـــادة  ــقـ واالزدهـــــــــــــار، فــــي ظــــل الـ
الرشيدة ألخيه خادم الحرمين 

الشريفين.

رئيس الوزراء يهنئ 
السعودية بيوم التأسيس

بعث رئــيــس مجلس الــــوزراء سمو الشيخ 
ــمــــد نـــــــواف األحــــمــــد بـــبـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــى  أحــ
خـــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز، ملك المملكة العربية السعودية 

الشقيقة، بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.

رئيس اإلمارات يلتقي الخالد على هامش 
معرض آيدكس 2023 في أبوظبي

نقل إلى بن زايد تمنيات القيادة السياسية لإلمارات بالمزيد من التقدم
● محمد الشرهان

التقى رئيس اإلمارات الشيخ محمد بن زايد، 
أمس، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الداخلية وزيـــر الــدفــاع بــاإلنــابــة الشيخ طالل 
الخالد على هامش معرض ومؤتمر الدفاع 

الدولي آيدكس 2023 في أبوظبي.
وقــالــت وزارة الـــدفـــاع الــكــويــتــيــة، فــي بيان 
صحافي، ان الخالد نقل خــالل اللقاء تحيات 
ــى لــلــقــوات  ــلــ ــد األعــ ــائـ ــقـ ــبــــالد الـ ســـمـــو أمـــيـــر الــ
المسلحة الشيخ نـــواف األحــمــد، وســمــو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد إلى أخيهما رئيس 
دولة اإلمارات، وتمنياتهما له بموفور الصحة 
والــعــافــيــة، ولــدولــة اإلمــــارات وشعبها الكريم 

المزيد من التقدم واالزدهار.
وذكــر البيان انــه رافــق الخالد خــالل اللقاء 
وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية 
والخدمات المساعدة الشيخ حمود الصباح، 
والقائم بأعمال سفارة الكويت باإلنابة لدى 
اإلمارات الشيخ صباح ناصر الصباح، ورئيس 
المكتب العسكري الكويتي اللواء الركن محمد 

الكندري.
من جهة أخــرى، بعث النائب األول ببرقية 

تهنئة إلى وزير الدفاع السعودي األمير خالد 
بن سلمان بمناسبة يوم التأسيس للمملكة.

ــة األركـــــــان الـــعـــامـــة لــلــجــيــش،  ــاسـ ــالـــت رئـ وقـ
في بيان صحافي أمــس، إن الخالد أعــرب في 
برقيته عن تمنياته الصادقة للمملكة قيادة 

وحــكــومــة وشــعــبــا بــمــواصــلــة مــســيــرة الــتــقــدم 
ــار فــي ظــل الــقــيــادة الحكيمة  ــ والــنــمــاء واالزدهـ
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبدالعزيز ملك السعودية وولي عهده رئيس 

مجلس الوزراء األمير محمد بن سلمان.

سفراء: شراكة قوية مع الكويت لتعزيز السالم واألمن بالمنطقة
• هنأوا القيادة السياسية والشعب الكويتي باألعياد الوطنية • االتحاد األوروبي: نقف مع الكويت كأصدقاء وحلفاء

هــنــأ عــــدد مـــن الـــســـفـــراء لــدى 
ــــالد، الــــقــــيــــادة الـــســـيـــاســـيـــة  ــبــ ــ ــ ال
 
ً
ــة وشـــعـــبـــا ــومــ ــكــ والـــــكـــــويـــــت حــ
بمناسبة الــذكــرى الـــ 62 للعيد 
ـــ 32 ليوم  الــوطــنــي والـــذكـــرى الـ
ــكـــويـــت، مــتــمــنــيــن  ــلـ ــر لـ ــريـ ــتـــحـ الـ

لــلــكــويــت وشــعــبــهــا الــمــزيــد من 
اإلنجازات والتقدم واالزدهار. 

وأكدت سفيرة كندا لدى البالد 
عـــلـــيـــا مـــــوانـــــي، »الــــــتــــــزام الـــكـــويـــت 
وكــنــدا بتعزيز األمـــن واالســتــقــرار 
العالميين، اللذين يشكالن أساس 

التنمية االقــتــصــاديــة واالزدهــــار - 
لــيــس فــقــط لبلدينا، ولــكــن للعالم 

بأسره«.
وفي بيان مشترك مع قائد فرقة 
العمل الكندية في الشرق األوسط 
الــعــمــيــد واد روتــــالنــــد بــمــنــاســبــة 
احتفاالت الكويت باليوم الوطني 
ــالــــت مــــوانــــي:  ــيــــد الـــتـــحـــريـــر، قــ وعــ
»ننتهز الفرصة لالعتراف بالكويت 
كشريك دفاعي وأمن رئيسي لكندا«. 
ــي: »فـــــــي ظــل  ــ ــ ــوانـ ــ ــ ــت مـ ــ ــ ــافـ ــ ــ وأضـ
الــتــهــديــدات والــتــحــديــات العالمية 
واالقــلــيــمــيــة، تــظــل كــنــدا والــكــويــت 
شــريــكــتــيــن مــهــمــتــيــن مــلــتــزمــتــيــن 
ــز األمـــــــــــــن واالســـــــتـــــــقـــــــرار  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـ
العالميين، اللذين يشكالن أساس 
الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة واالزدهــــــار 
- لــيــس فــقــط لــبــلــديــنــا، بـــل للعالم 

بأسره«. 
وتابعت: »وعلى غــرار الكويت، 
 متعدد األطراف 

ً
ل كندا نهجا

ّ
فض

ُ
ت

 
ً
لحل المشكالت، ونعتقد اعتقادا

 بأنه يمكن تحقيق المزيد 
ً
راسخا

.»
ً
معا

ــه، تـــــــقـــــــّدم ســـفـــيـــر  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
ــتــــان لـــــــدى الـــــبـــــالد ســيــد  أفــــغــــانــــســ
جــــاويــــد هـــاشـــمـــي »بـــأســـمـــى آيــــات 
ــى مــقــام  الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات إلــ
ــر الــشــيــخ  ــ ــيـ ــ ــو األمـ ــمـ ــاحــــب الـــسـ صــ
نــواف األحــمــد، وسمو ولــي العهد 
الشيخ مشعل األحمد وسمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد رئيس مجلس 
الـــوزراء، ووزيــر الخارجية الشيخ 
سالم الصباح وإلی شعب الکويت 
الــصــديــقــة بمناسبة ذكــــرى العيد 

الوطني ويوم التحرير«. 
وقــــــــال جـــــاويـــــد هــــاشــــمــــي: »إن 
العالقات بين أفغانستان والكويت 
تـــعـــززت وتــرســخــت خـــالل الــعــقــود 
الــســتــة الــمــاضــيــة فـــي ظـــل األخــــوة 
اإلســالمــيــة وحــســن الــنــيــة، وإنــنــي 
علی يقين کامل بأن هذه العالقات 
ستتعزز وتترسخ أکثر فأکثر في 

المستقبل«.

بـــــــــدوره، عـــّبـــر ســفــيــر بــلــغــاريــا 
ديــمــيــتــار ديــمــيــتــروف عــن »أصـــدق 
ــادة الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــ ــقــ ــلــ ــانــــي لــ ــهــ ــتــ الــ
ــتـــي  ــكـــويـ الــــكــــويــــتــــيــــة والــــشــــعــــب الـ
الصديق بمناسبة العيد الوطني 

وذكرى التحرير«. 
وأضاف ديميتروف: »خالل هذا 
 بمدى 

ً
الشهر كــان إعجابي كبيرا

ــذي يــحــتــفــل  ــ الـــفـــخـــر والــــتــــالحــــم، الــ
ــه الـــكـــويـــتـــيـــون بــالــمــنــاســبــتــيــن  ــ بـ
الوطنيتين األهـــم لــبــالدهــم، وأرى 
 لحب الوطن 

ً
 قويا

ً
في ذلك تعبيرا

وروح الوطنية«.
وخــتــم: »فـــي هـــذا الــعــام نحتفل 
بــالــذكــرى الــــ 60 إلقـــامـــة الــعــالقــات 
الدبلوماسية بين بلغاريا والكويت 
 إلعطاء دفعة 

ً
ونأمل أن تشكل حافزا

جديدة للتعاون المشترك«.
كــمــا هــنــأ الــقــائــم بـــاألعـــمـــال في 
بعثة االتحاد األوروبي لدى البالد 
غديميناس ڤراناڤيتشس »صاحب 
سمو األمير الشيخ نواف األحمد، 

وسمو الشيخ مشعل األحمد ولي 
العهد، والشعب الكويتي الصديق 
ــبـــة، وأتـــمـــنـــى لــهــم  ــنـــاسـ بــــهــــذه الـــمـ

احتفاالت سعيدة«.
وقـــال: »إن الكويت قامت ببناء 
ــة، تــعــمــل  ــريــ ــثـــة وعــــصــ دولـــــــة حـــديـ
كــمــحــفــز لــلــتــغــيــيــر اإليـــجـــابـــي فــي 

المنطقة وحول العالم، ويسعدني 
أن أرى الــــعــــالقــــات بـــيـــن الـــكـــويـــت 
ــي وهــــي تــــزداد  ــ ــ واالتــــحــــاد األوروبـ
قــــــــوة وصــــــــالبــــــــة«، الفـــــتـــــا إلــــــــى أن 
»الكويت تقف مع االتحاد األوروبي 
كــأصــدقــاء وحــلــفــاء، ونــحــن نعرف 

أننا أقوى معا«.

عليا موانيجاويد هاشمي

ربيع كالس

رئيس اإلمارات خالل لقائه الخالد على هامش المعرض 

 سفير خادم الحرمين: المملكة شهدت 
مشاريع تنموية ونهضة شاملة

هنأ خادم الحرمين وولي العهد والشعب السعودي بيوم التأسيس
رفــع سفير خـــادم الحرمين 
الشريفين لدى الكويت األمير 
سلطان بن سعد أسمى آيات 
التهاني والتبريكات إلى مقام 
ــادم الـــحـــرمـــيـــن الــشــريــفــيــن  ــ ــ خـ
الملك سلمان بــن عبدالعزيز، 
وإلـــى صــاحــب السمو الملكي 
األمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بن 
عبدالعزيز ولي العهد رئيس 
مجلس الـــوزراء وإلــى العائلة 
الــمــالــكــة، والــشــعــب الــســعــودي 
داخـــــــل الـــمـــمـــلـــكـــة وخــــارجــــهــــا، 
بـــمـــنـــاســـبـــة ذكـــــــــرى تـــأســـيـــس 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 

والذي يوافق 22 فبراير.
ــر بـــــن ســـعـــد،  ــيـ ــفـ وقــــــــال الـــسـ
فــي تــصــريــح صــحــافــي، أمــس، 
إن » الــمــمــلــكــة ومــنــذ انطالقها 
قبل نحو ثالثة قــرون على يد 
اإلمام محمد بن سعود - طيب 
الله ثــراه – حين أسس الدولة 
السعودية األولى وعاصمتها 
ــة فــــي 1139/6/30هـــــــــــــــ  ــيــ ــدرعــ الــ

ــر 1727؛  ــرايـ ــبـ الــــمــــوافــــق 22 فـ
وهي قائمة بفضل الله وحمده 
عــلــى تطبيق مــبــادئ اإلســـالم 
الــــصــــحــــيــــح، وإقـــــــامـــــــة األمــــــن 
واستقراره، والتشرف بخدمة 
الحرمين الشريفين وزوارهما 
من حجاج ومعتمرين، والتي 
كانت ومازالت أولوية قصوى 
لـــدى حــكــام الــمــمــلــكــة عــلــى مر 
الـــعـــهـــود، وصــــــواًل إلــــى الــيــوم 
باهتمام ورعاية سيدي خادم 
الحرمين الشريفين وسمو ولي 

عهده األمين«.

مشروع بوابة الدرعية

ــــن ســـعـــد أن مــا  وأضـــــــــاف بـ
تـــشـــهـــده الــمــمــلــكــة الــــيــــوم مــن 
نهضة تنموية شاملة في ظل 
رؤية سمو ولي العهد، والتي 
تضمنت العديد من المشاريع 
الــمــخــتــلــفــة، ومـــنـــهـــا مـــشـــروع 
بوابة الدرعية، نظرا لما تزخر 

بـــــه مـــــن مــــقــــومــــات تـــاريـــخـــيـــة 
وتــراثــيــة وثقافية، والــتــي يقع 
ــد مـــــن الـــمـــعـــالـــم  ــديــ ــعــ ــا الــ ــيـــهـ فـ
الــتــاريــخــيــة واألثـــريـــة، أبــرزهــا 
حــي الطريف التاريخي الــذي 
صنفته منظمة األمم المتحدة 
ــقـــافـــة  ــثـ ــم والـ ــلــ ــعــ لـــلـــتـــربـــيـــة والــ
)الـــيـــونـــســـكـــو( لـــيـــكـــون مــوقــعــا 

للتراث العالمي.
وتـــابـــع: »بــمــا  أن هـــذا الــيــوم 
يمثل أهمية كبرى لدى جميع 
ــن الــــســــعــــوديــــيــــن،  ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ الــ
فـــقـــد أصــــــدر خــــــادم الــحــرمــيــن 
الشريفين فــي الــعــام الماضي 
ــره الــكــريــم بــاعــتــبــار تــاريــخ  أمــ
ــبـــرايـــر ذكــــــرى لــتــأســيــس  ٢٢ فـ
ــة بـــاســـم  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـــــــدولـــــــة الـ
)يـــوم الــتــأســيــس(،  وأن يصبح 
إجـــازة رســمــيــة«، الفــتــا إلــى أن 
هــذا الــتــاريــخ يجسد االعــتــزاز 
بالجذور الراسخة واالرتباط 
الــوثــيــق بــيــن الــمــواطــنــيــن مع 
ــه من  ــوا بـ ــامـ قـــادتـــهـــم، وبـــمـــا قـ

مالحم من أجــل تحقيق األمن 
ــــن،  ــــوطـ ــذا الـ ــ ــهـ ــ واالســــــتــــــقــــــرار لـ
والسعي للوصول به إلى أعلى 

المراتب والمصاف الدولية.

سلطان بن سعد

السفارة الكويتية في أنقرة تلغي االحتفاالت الوطنية

كشفت السفيرة التركية السابقة لدى البالد 
عائشة كويتاك أن السفارة الكويتية لدى تركيا 
قــررت الــغــاء حفل االستقبال بمناسبة العيد 
 مع ضحايا الــزلــزال المدّمر 

ً
الوطني تضامنا

.
ً
 أخيرا

ً
الذي ضرب تركيا

وفي تغريدة على حسابها الشخصي على 
»تويتر« مرفقة بالعلمين التركي والكويتي، 

مع هاشتاغ »الكويت بجانبكم«، كتبت كويتاك: 
أخــبــرنــي الــســفــيــر الــكــويــتــي لـــدى أنـــقـــرة وائـــل 
العنزي أنه ألغى حفل استقبال اليوم الوطني 
في عاصمتنا بسبب الزلزال الكارثي، مضيفة 
أنه »وبداًل من ذلك سيتبرع بالمبلغ للضحايا«. 
وخــتــمــت كــويــتــاك تــغــريــدتــهــا قــائــلــة: شكرا 

 أخي العزيز.
ً
جزيال

كويتاك: السفير العنزي سيتبرع بمبلغ الفعالية لضحايا الزلزال

https://www.aljarida.com/article/15327
https://www.aljarida.com/article/15323
https://www.aljarida.com/article/15423
https://www.aljarida.com/article/15424
https://www.aljarida.com/article/15425
https://www.aljarida.com/article/15427
https://www.aljarida.com/article/15429
https://www.aljarida.com/article/15429
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المشروعات 
تحتاج إلى 
 
ً
دعم بعيدا

عن الروتين 
واالرتباط 
بالميزانية

عالية الخالد

المكشات 
تعمل على 

فترتين وسعر 
الدخول 2.5 

دينار
ساري

جورج عاطف

سلة أخبار

أعلن أمني سر الهيئة 
اإلدارية لالتحاد الوطني 

لطلبة جامعة الكويت 
عبدالله الدويلة، اعتماد 

تشكيل نادي كلية العلوم 
االجتماعية التابع لالتحاد 
للعام النقابي الحالي 2022 
- 2023 مشيرًا إلى أنه تمت 

تزكية ضاري املطيري رئيسًا 
للنادي. وقال الدويلة، في 

تصريح صحافي أمس، إن 
النادي يهدف إلى خدمة 

طلبة الكلية من خالل وجود 
أعضائه باستمرار وسط 

الطلبة للتعرف عن كثب على 
ما يكون لديهم من مقترحات 

تعليمية والعمل على نقلها 
لالتحاد إليصالها إلى 

اإلدارة الجامعية والتنسيق 
معها على إيجاد حلول لها، 
كذلك تفعيل آلية املقترحات، 
وبما يضمن تيسير السبل 
على الطلبة وتهيئة أجواء 
الدراسة لهم. وأكد الدويلة 
أن الهيئة اإلدارية حريصة 
على توفير كل سبل الدعم 
لألندية والروابط التابعة 

لالتحاد لتمكينها بالقيام 
بدورها على أكمل وجه 

لخدمة طلبة الجامعة في 
مختلف الكليات.

المطيري رئيسًا لنادي 
»العلوم االجتماعية«

أعلن رئيس اللجنة اإلعالمية 
في االتحاد العام لطلبة 
ومتدربي الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب 
عبدالله العبيدي، أن االتحاد 
سيوزع استبيانًا على طلبة 

الهيئة للتعرف على مدى 
تمكنهم من تسجيل املقررات 

التي تلزمهم.
وقال العبيدي، في تصريح 

أمس، إن هذا االستبيان 
يهدف ملعرفة ما إذا كانت 

مشكلة الشعب املغلقة 
مستمرة أم تم حلها بعد 
اجتماع االتحاد مع إدارة 
الهيئة وقيادييها، مشيرًا 
إلى أن االستبيان سيكون 
متوفرًا في مقرات االتحاد 

بكليات الهيئة.
 ودعا جميع الطلبة 

للمشاركة في هذا االستبيان 
وتوضيح مدى رضاهم عن 

عملية تسجيل املقررات، وما 
إذا كانت هناك صعوبات 

تواجههم في عملية 
التسجيل ملعرفة نسبة حل 

مشكلة الشعب املغلقة.

»اتحاد التطبيقي«: استبيان 
عن الشعب المغلقة

عقدت كلية الطب في 
جامعة الكويت ورشة عمل 
بعنوان »القيادة املتعاطفة 
والتعليم باحترام« برعاية 
القائمة بأعمال العميد د. 
منى األحمد مؤخرًا على 

مسرح مركز العلوم الطبية 
بالجابرية.

وذكرت القائمة بأعمال 
رئيس قسم الجراحة في 

الكلية رئيسة عمل الورشة 
د. ميرفت الصالح، أن هذه 

الورشة تعد األولى من 
نوعها، وشارك فيها بعض 
األساتذة من خارج الكويت، 

ومن داخل جامعة الكويت.
وقالت الصالح إن الورشة 

تهدف إلى تعزيز التواصل 
بني الطلبة وأعضاء الهيئة 

األكاديمية لخلق بيئة 
صحية مستدامة بالتعاون 
واإلنتاجية، وكسر الحاجز 

بني الطلبة واألساتذة 
واألطباء ممن يقومون 

بالتدريس والتعامل فيما 
بينهم باحترام ملواكبة 

تطور األجيال من أجل بناء 
شخصية قوية للطالب.

»الطب« تعقد ورشة 
»القيادة والتعليم«

البغلي تدشن »المكشات«: دعم أصحاب المشاريع الصغيرة
المشروع وجهة ترفيهية تراثية بحرية على مساحة 50 ألف م2

برعاية رئيس مجلس الوزراء 
ســـــمـــــو الـــــشـــــيـــــخ أحــــــمــــــد نــــــــواف 
األحمد، وحضور وزيرة الشؤون 
االجتماعية والتنمية المجتمعية 
وزيـــــــرة الــــدولــــة لــــشــــؤون الـــمـــرأة 
والــطــفــولــة مـــي الــبــغــلــي، افــتــتــح، 
أمـــس األول، مـــشـــروع »مــكــشــات« 
شــاطــئ الصليبيخات، بــإشــراف 
وزارة الــشــؤون، وبالتنسيق مع 
اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، 
ــواء تــرفــيــهــيــة  ــ ــفـــاء أجــ بـــهـــدف إضـ

عائلية، وتشجيع الــشــبــاب على 
اإلبداع، ودعم أصحاب المشاريع 
الصغيرة، حيث يعتبر المشروع 
ــيــــة عــلــى  ــة تـــرفـــيـــهـــيـــة تــــراثــ ــهــ وجــ
مساحة 50 ألف متر مربع، ويسع 

.
ً
نحو 1500 زائر يوميا

وأثـــنـــت الــبــغــلــي، فـــي تــصــريــح 
صحافي، على الجهود الشبابية 
الكويتية الــتــي أنتجت مثل هذا 
العمل الراقي خالل فترة وجيزة 
، مـــؤكـــدة أن 

ً
 40 يـــومـــا

َّ
لـــم تــتــخــط

دعـــم مــجــلــس الــــــوزراء لــلــمــشــروع 
والتعاون مع الجهات ذات العالقة 
أثمر إنجاح فكرته، وتحويلها إلى 

واقع ملموس.

دعم المشروعات
بــدورهــا، قــالــت النائبة عالية 
الخالد، إن »مثل هذه المشروعات 
الـــراقـــيـــة يــحــتــاجــهــا الــمــواطــنــون 
والمقيمون«، مؤكدة دعمها لمثل 
هــذه المشروعات واألفــكــار التي 

من شأنها الترويح عن المواطنين 
والمقيمين.

ــافـــت: »مــثــل هـــذه األفــكــار  وأضـ
 عن العمل 

ً
تحتاج إلى دعم بعيدا

الروتيني واالرتباط بالميزانية«. 

ذوو الهمم
مــن ناحيته، أكــد وكــيــل وزارة 
الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة بــاإلنــابــة 
عــــبــــدالــــعــــزيــــز ســــــــــــاري، أن هــــذا 
المشروع للترفيه، ودعم المزارع 

الــــكــــويــــتــــي واألســــــــــــر الـــمـــنـــتـــجـــة 
والشباب المبدعين وذوي الهمم.

وأضاف: »موقع المشروع في 
منطقة مكشات الصليبيخات، 
ــرب الــمــقــاهــي  مــقــابــل الـــبـــحـــر، قــ
ــيـــث يـــعـــمـــل عــلــى  الـــشـــعـــبـــيـــة، حـ
ــــى 6   إلــ

ً
فـــتـــرتـــيـــن مــــن 3 عــــصــــرا

ــاء، ومــــــن الـــســـابـــعـــة حــتــى  ــ ــسـ ــ مـ
العاشرة مساء«.

وأوضـــــــح أن ســـعـــر الـــدخـــول 
سيكون 2.5 دينار، فيما يستفيد 

الــزائــر بــاالســتــمــتــاع فــي جميع 
أنـــــحـــــاء الــــمــــكــــشــــات، ومــنــطــقــة 
األلــعــاب المخصصة لألطفال، 
وغـــيـــرهـــا مـــن الـــفـــعـــالـــيـــات، إلــى 
ــانــــب وجــــــــود مـــجـــمـــوعـــة مــن  جــ
الــخــيــم الـــتـــي يــمــكــن تــأجــيــرهــا، 
واالستفادة من خدمات المطاعم 
الــتــي تــتــوافــر فــي الــمــوقــع على 
أنغام الفلكور والتراث الكويتي.

البغلي في حديث مع الخالد خالل حفل التدشين

»الخدمة المدنية« يدرس استثناء مراكز 
القرآن من دوام الـ 7 ساعات

 مع مسؤولي الديوان وشرح أسباب مطالب الموظفين
ً
الوزير الماجد عقد اجتماعا

• سيد القصاص
أكد ديــوان الخدمة المدنية دراسته لطلب وزارة 
األوقـــاف والــشــؤون اإلسالمية استثناء مــراكــز دور 
الـــقـــرآن الــكــريــم والـــســـراج الــمــنــيــر وحــلــقــات تحفيظ 
القرآن الكريم من أوقات العمل لمدة 7 ساعات بحسب 

تعميم الديوان. 
ــــالن »األوقـــــــــاف«، أمــــس األول،  ــاء ذلــــك عــقــب إعـ جــ
ــر األوقـــــــــاف والــــشــــؤون  ــ ــ اجـــتـــمـــاعـــهـــا بـــحـــضـــور وزيـ
اإلسالمية عبدالعزيز الماجد وجميع المختصين 
في الوزارة، وديوان الخدمة المدنية، بحضور رئيس 
الديوان د. عصام الربيعان لمناقشة الطلب وأسبابه. 
وأكدت األوقاف، في بيان لها، حرصها على متابعة 
موضوع تغيير أوقات العمل في مراكز القرآن الكريم، 

الفتة إلــى أنــه تم خــالل االجتماع شــرح تفاصيل عمل 
مــراكــز دور الــقــرآن الــكــريــم والـــســـراج المنير وحلقات 
تحفيظ القرآن الكريم والطبيعة الخاصة لهذه المراكز. 
وقالت إنها عرضت جميع األسباب الداعية لالستثناء 
بالتفصيل للمختصين في ديوان الخدمة المدنية الذين 
أكدوا تفهمهم للطلب المقدم واألسباب المذكورة، حيث 
ستتم دراسة الطلب واألسباب الداعية لالستثناء واتخاذ 
ما يلزم بما ال يخل باللوائح والنظم المعتمدة بهذا الشأن، 
مردفة: وفي حال احتاج األمر إلى قرار من ديوان الخدمة 
فسيتم رفع مذكرة تفصيلية من المجلس، تتضمن طلب 

االستثناء والمبررات الداعية لذلك. 
وأكـــدت »األوقــــاف« ضـــرورة االستعجال فــي الــرد 
حتى يتسنى عمل الــالزم بخصوص أوقــات العمل 

في مراكز دور القرآن الكريم.

جانب من اعتصام »األوقاف«

»البلدية« توافق على إنشاء بنية تحتية 
لألمطار في »العبدلي«

• محمد جاسم
أعلنت العالقات العامة في بلدية الكويت، أن افتتاح 
المبنى الجديد للمجلس البلدي سيتم الــيــوم، برعاية 
وحضور وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز المعجل.

من جانب اخر، وافقت بلدية الكويت على طلب الهيئة 
الــعــامــة للطرق والــنــقــل الــبــري بــشــأن تخصيص أعمال 
البنية التحتية لتجميع األمطار حول منطقة العبدلي 
اإلسكانية، وأحالت الطلب للمجلس البلدي لمناقشته 

في إحدى لجانه. 
وبينت نائبة المدير الــعــام لقطاع التنظيم في 
بلدية الكويت مــنــال العصفور، فــي كــتــاب حصلت 
»الجريدة« على نسخة منه، أن البلدية وافقت على 
طلب هيئة الطرق بشأن تخصيص أحواض تجميع 
مـــيـــاه أمـــطـــار مــكــشــوفــة وقـــنـــوات مــائــيــة مــكــشــوفــة، 
ووصالت مائية تحت سطح األرض، وساتر ترابي، 

ومـــســـارات صـــرف مــيــاه األمــطــار لمنطقة العبدلي 
اإلسكانية.

وفي طلب آخر، وافقت البلدية على طلب الهيئة العامة 
للطرق والــنــقــل الــبــري بــشــأن تخصيص حـــوض وقناة 
مائية وخــط ربــط لتجميع وتصريف مياه األمطار في 

منطقة فهد األحمد.
وأوضــحــت العصفور فــي الكتاب الموجه للمجلس 
البلدي أن الطلب ضمن أعــمــال االتفاقية االستشارية 
لدراسة وتصميم إعداد المستندات التعاقدية، واإلشراف 
على التنفيذ والصيانة لنظم صــرف األمطار للمناطق 

الحضرية الشمالية والجنوبية والغربية للكويت. 
وأكدت العصفور موافقة البلدية على تخصيص موقع 
حوض بمساحة 56 ألف متر مربع، وقناة مائية بمساحة 
 لتجميع 

ً
9 آالف متر مربع، وخط ربط بطول 230 مترا

وتصريف مياه األمطار بمنطقة المقوع لخدمة منطقة 
فهد األحمد.

»الهالل األحمر«: مستمرون في مساعدة متضرري الزلزال
قــالــت جمعية الــهــالل األحـــمـــر، أمــس، 
إنـــهـــا تــعــمــل عـــلـــى قـــــدم وســــــاق لــتــلــبــيــة 
احتياجات المتضررين جراء الزلزال في 
تركيا أو شمال سورية، مشيرة إلى أنها 
قدمت مختلف أوجــه الدعم والمساندة 

لتوفير احتياجاتهم أواًل بأول.
وأوضحت األمينة العامة في الجمعية، 
ـــ »كـــونـــا« أن الجمعية  مــهــا الـــبـــرجـــس، لـ
تكثف جهودها اإلغاثية لتخفيف معاناة 
ــزال بــالــتــعــاون  ــزلــ ــراء الــ ــ الــمــتــضــرريــن جـ
مــع الجهات المعنية ســواء فــي الكويت 
وتركيا، الفتة إلى أنه تم توزيع الخيام 
ــمـــواد الــغــذائــيــة ومـــولـــدات الــكــهــربــاء  والـ

والوجبات الساخنة على المتضررين.
وأضافت البرجس أن الجمعية وزعت 
مساعدات آلالف األسر منذ وقوع الزلزال، 
مــبــيــنــة أن الــفــريــق الــمــيــدانــي للجمعية 
اليزال هناك منذ وقوع الزلزال، ويواصل 
تقديم المساعدات بناء على االحتياجات 

التي تم رصدها.
وذكرت أنه تم تنسيق جهود اإلغاثة 

الميدانية مع الشركاء، ســواء في وزارة 
الخارجية الكويتية وسفارة الكويت لدى 
أنــقــرة والــهــالل األحــمــر الــتــركــي بصورة 
مكنت الجمعية من أداء دورها، والوصول 
إلــى المتضررين فــي مناطقهم وتوفير 
مستلزماتهم الضرورية، واالطالع على 
احتياجاتهم خاصة كبار السن وذوي 
االحتياجات الخاصة واالطفال والنساء.

وأفادت بأن جهود الجمعية اإلغاثية 
وتوزيع المساعدات والوجبات اليومية 
ســتــتــواصــل ســـواء فــي تــركــيــا فــي غــازي 
عنتاب ومدينة كلس جنوب تركيا وفي 
 ،

ً
القرى التركية وفي شمال سورية أيضا

موضحة أن المواد اإلغاثية والصحية 
والطبية جاءت في الوقت المناسب وسط 
معاناتهم وحاجتهم الماسة لمختلف 

المساعدات.
ــربـــت عـــن بــالــغ الــشــكــر والــتــقــديــر  وأعـ
ــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن  لـــلـــمـــتـــبـــرعـــيـــن، ســـــــواء مـ
 في 

ً
والشركات والبنوك التي ال تألو جهدا

دعم جهود الجمعية اإلنسانية، متوجهة 

فــي الــوقــت ذاتـــه ببالغ الشكر والتقدير 
لــوزارة الخارجية وسفارة الكويت لدى 
أنقرة، لالطمئنان على الفريق التطوعي 
للجمعية ومتابعة أحواله بشكل يومي.

ــــارت الــبــرجــس إلـــى أن الجمعية  وأشـ

تــســتــقــبــل الــتــبــرعــات الــمــاديــة مـــن خــالل 
ــــى مــوقــع  )األونــــــاليــــــن( عـــبـــر الــــدخــــول إلـ
الجمعية اإللكتروني، أو من خالل زيارة 
مــقــر الــجــمــعــيــة فـــي الـــفـــتـــرة الــصــبــاحــيــة 

الستقبال التبرعات.

جانب من توزيع المساعدات

»الموانئ«: استمرار إجراءات اختيار 
المتقدمين لشغل الوظائف

»ملتزمون بحقوق مرشحينا والدرجات المرصودة«
ات اختيار المتقدمين  أعلنت مؤسسة الموانئ استمرار إجــراء
لشغل الوظائف المعلن عنها وفقا لألعداد والتخصصات المطلوبة، 
مؤكدة أن حقوق المرشحين لهذه الوظائف محفوظة بصورة كاملة، 
مع التزام المؤسسة باألعداد والدرجات الوظيفية المرصودة في 

اإلعالن.
وذكرت المؤسسة في بيان صحافي أمس، أنه »تم االنتهاء من 
إجراء اختبارات اللغة اإلنكليزية وجاٍر العمل على إنهاء اختبارات 
التخصص الوظيفي المطلوب، إلى جانب إجراء مقابالت شخصية 
 أن هذه االختبارات يتم إجراؤها لدى أحد 

ً
مع المتقدمين«، علما

 
ً
الــمــراكــز اإلداريـــــة المتخصصة الــتــابــع لجامعة الــكــويــت ضمانا

للحيادية والشفافية لعمليات تقييم وترتيب المرشحين.

المراحل الختامية
ات بلغت مراحلها الختامية،  وأضــافــت المؤسسة أن اإلجــــراء
موضحة أن الجهات المختصة بالمؤسسة تعمل على قدم وساق 
 لمعايير المفاضلة 

ً
إلنهاء هذه االجراءات خالل الفترة المقبلة، وفقا

ــواردة فــي قـــرار مجلس الــخــدمــة المدنية  ــ الــقــانــونــيــة المعتمدة الـ
وللشروط التي وردت بإعالن المؤسسة عن شغل هذه الوظائف.

المنفوحي: وقف المزايا المالية لمفتشي 
النظافة المتقاعسين

• محمد جاسم
أعــلــن الــمــديــر الــعــام لــبــلــديــة الــكــويــت أحمد 
المنفوحي، أمــس، تشكيل فريق رقــابــي لرفع 
ــد الــظــواهــر  ــ مــســتــوى الــنــظــافــة الـــعـــامـــة، ورصـ
ات بشأن  واألفــعــال السلبية، واتــخــاذ اإلجــــراء

معالجتها.
وكشف المنفوحي في القرار عن عدة مهام 
للفريق الرقابي تتركز على إعادة النظر بوقف 
الــمــزايــا المالية للمفتش المتقاعس عــن أداء 
عمله، والتعامل السريع مع الشكاوى المثارة 
 عن رفع تقرير شهري بشأن ما 

ً
، فضال

ً
إعالميا

تم اتخاذه من إجراءات ومعالجة ألوجه الخلل.
وذكر أن ملف النظافة تحت المجهر الرقابي 
لرصد المخالفات وما يتم بشأنها من إجراءات 
لتصحيحها، وتحديد أوجه الخلل والقصور، 
ومــــدى اســتــجــابــة الــمــعــنــيــيــن فـــي معالجتها، 

 أنه 
ً
بهدف تحسين مستوى النظافة، موضحا

سيعاد النظر فــي المزايا المالية الممنوحة 
لمفتشي النظافة »حاملي الضبطية القضائية« 
بحق المفتش الذي يثبت تقاعسه عن أداء عمله 

 من التنبيه، ثم وقف الميزة المالية. 
ً
ا بدء

وشدد على أهمية رصد المخالفات ومتابعة 
مــســتــوى الــنــظــافــة بــكــل الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة 

إلشراف بلدية الكويت.
وكــلــف المنفوحي الــفــريــق اقــتــراح الخطط 
ووضــع اآلليات المناسبة، للحد من الظواهر 
واألفــــعــــال الــســلــبــيــة الـــتـــي تــخــالــف الــقــوانــيــن 
واللوائح الخاصة بالنظافة العامة، واقتراح 
الضوابط الالزمة لمتابعة أعمال القائمين على 
التفتيش والرقابة في مجال النظافة، وقياس 
ـــع اآللــيــة  ــل مــفــتــش نـــظـــافـــة، ووضــ ــازات كـ ــجــ إنــ
المناسبة في إعادة النظر في المزايا المالية 

بحق من يثبت تقاعسه.

أحمد المنفوحي

وزير اإلسكان: تسريع وتيرة 
األعمال في »المطالع«

أكـــد وزيـــر الـــدولـــة لــشــؤون مجلس األمـــة وزيـــر الـــدولـــة لــشــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني عمار العجمي ضرورة تسريع وتيرة 
األعمال وفق الجدول الزمني المقرر في مدينة المطالع السكنية؛ 
 لتوفير الخدمات الرئيسية للمواطنين مع قرب انتهاء نسبة 

ً
تمهيدا

كبيرة منهم من أعمال التشطبيات النهائية للقسائم.
وقــال العجمي، في كلمة خالل تفقده لعدد من مواقع المباني 
العامة في مدينة المطالع أمس، إنه من الضروري التأكد من جودة 
تنفيذ األعمال والبنية التحتية وتشطيب المباني العامة لتفادي 

أي مشكالت مستقبلية.
وشدد على أهمية التنسيق والمتابعة مع الجهات الحكومية 
ذات العالقة لاللتزام بتشغيل التيار الكهربائي للمباني العامة في 
الوقت المحدد وتسليمها للجهات المستفيدة لتشغيلها وتمكين 

المواطنين من االستفادة منها.
واطلع الوزير خالل الجولة على أعمال البنية التحتية واألنفاق 
والطرق الرئيسية والفرعية كما تفقد إحدى محطات الضخ الواقعة 

بأحد الطرق الرئيسية بالمدينة.
كما اطلع على مجموعة من المباني العامة ومنها مركز صحي 
تخصصي وأحـــد خــزانــات الــتــرشــيــح وبــعــض مــحــطــات الكهرباء 
المنجزة في الضواحي السكنية التي بدأ فيها المواطنون عملية 

بناء قسائمهم السكنية.

المعجل يفتتح مبنى »البلدي« الجديد اليوم
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نظم التوجيه الفني للتربية 
ــة بــــعــــنــــوان  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ ــيــــة احــ ــنــ ــفــ الــ
»الـــكـــويـــت بــعــيــون فـــنـــان« تحت 
ــايـــة مـــديـــر إدارة الــفــروانــيــة  رعـ
الــتــعــلــيــمــيــة مـــحـــمـــد الــعــجــمــي 
وحضور مديرة إدارة الشؤون 

التعليمية خالدة الميع.
واشـــــتـــــمـــــلـــــت االحــــتــــفــــالــــيــــة 
عــلــى عــــدة فـــقـــرات مــنــهــا عــرض 
للسيارات التراثية ومجموعة 
لــوحــات فنية وطنية مــن صنع 
الـــمـــوهـــوبـــيـــن مــــن الــــطــــاب فــي 
جميع المراحل التعليمية، كما 
تــضــمــنــت رســـمـــا مــبــاشــرا حيا 
للفنانين من الطلبة والمعلمين 
والــمــعــلــمــات، وتــكــريــم الــجــهــات 
ــة فــــــي االحـــتـــفـــالـــيـــة  ــ ــــاركـ ــــشـ ــمـ ــ الـ
ــــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــداعـ ــ والـــــمـــــشـــــاركـــــيـــــن والـ
لـــــثـــــانـــــي  ــقــــى األول وا ــتــ ــلــ ــلــــمــ لــ

للموهوبين.
وصـــرح رئــيــس لجنة العمل 
االجـــتـــمـــاعـــي بــجــمــعــيــة مــشــرف 
التعاونية د. عمر القناعي بأن 
ــم الـــــذي تــقــدمــه الــجــمــعــيــة  ــدعـ الـ
من رعاية لمثل هذه الفعاليات 

واألنــشــطــة هــو انــعــكــاس للدور 
االجتماعي للجمعية وتفاعلها 
مــــع الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة وغــيــر 
الرسمية بهدف تقديم خدمات 
مــــتــــمــــيــــزة لـــلـــمـــجـــتـــمـــع ودعـــــــم 
الــمــواهــب الكويتية فــي جميع 
الــمــجــاالت الــعــلــمــيــة والــثــقــافــيــة 

والرياضية، موضحا ان رعاية 
الــجــمــعــيــة لــهــذا الــمــلــتــقــى الـــذي 
تقدمه وزارة التربية للموهوبين 
مــــــن أبــــنــــائــــنــــا الــــــطــــــاب يـــأتـــي 
لتشجيع وتنمية تلك الموهبة 
بما يعود بالنفع على الطالب 
وعــلــى الــوطــن فــمــوهــوب الــيــوم 

هو فنان وعالم الغد.
ــر الـــجـــزيـــل  ــكـ ــالـــشـ وتـــــوجـــــه بـ
ــلــــتــــقــــى  لـــــلـــــقـــــائـــــمـــــيـــــن عـــــــلـــــــى مــ
الـــمـــوهـــوبـــيـــن الـــثـــانـــي وجــمــيــع 
 
ً
العاملين على نجاحه، متمنيا
التوفيق للملتقى القادم بدولة 

قطر.
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»األمريكية« نظمت »األمريكية« نظمت 
مؤتمر »دعم عسر مؤتمر »دعم عسر 

القراءة«القراءة«

نظمت الجامعة األمريكية في 
الكويت المؤتمر الدولي السنوي 
الــــثــــامــــن لـــلـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة 
الخــتــافــات التعلم تــحــت عــنــوان 
ــول تــطــبــيــقــيــة لــــدعــــم عــســر  ــ ــلـ ــ »حـ
ة«، بالتعاون مع الجمعية  الــقــراء

.BDA البريطانية للديسليكيا
وذكـــــــرت الـــجـــامـــعـــة، فــــي بــيــان 
صـــحـــافـــي، أمــــــس، »أن الــمــؤتــمــر 
يهدف إلى تفسير وفهم المشكات 
التي يواجهها المتعلمون الذين 
يعانون من عسر القراءة«، مشيرة 
ــــى مـــشـــاركـــة الــمــخــتــصــيــن فــي  إلــ
األســـالـــيـــب والــــمــــوارد الــمــنــاســبــة 
ــم الــمــتــعــلــمــيــن فــــي مــخــتــلــف  ــدعـ لـ
البيئات التعليمية، وهم: د. هدى 
شــعــبــان كــمــنــســق عــــام لــلــمــؤتــمــر 
واســتــشــاري الــتــقــيــيــم والــتــطــويــر 
بـــالـــجـــمـــعـــيـــة، وكــــايــــلــــي تـــشـــانـــغ 
المدرب واالستشاري في جمعية 
ة البريطانية، ولين  عسر الــقــراء
لوفيل كمحاضرة ورئيسة الدورة 

التدريبية. 

»التوجيه الفني« نظم احتفالية »الكويت بعيون فنان«

جانب من تكريم القناعي

»الداخلية«: التعامل بحزم مع أي خروج عن القانون خالل االحتفاالت
 لالطالع على استعدادات تأمين األعياد الوطنية

ً
 أمنيا

ً
البرجس ترأس اجتماعا

شــدد وكيل وزارة الداخلية الفريق 
ــــرورة اليقظة  أنــــور الــبــرجــس عــلــى ضـ
والــجــاهــزيــة الــتــامــة، والــتــعــامــل بحزم 

ــروج عــــن الــــقــــانــــون، أو أي  ــ ــ مــــع أي خـ
سلوكيات سلبية، والتعامل أوال بأول 
مع االختناقات المرورية، وعرقلة حركة 

الــســيــر وأعــمــال الــرعــونــة واالســتــهــتــار 
خال االحتفاالت الوطنية.

ــه اجــتــمــاعــا  ــك خــــال تـــرؤسـ ــاء ذلــ جــ

أمــنــيــا بــغــرفــة اتــخــاذ الـــقـــرار، بحضور 
الــــــوكــــــاء الــــمــــســــاعــــديــــن والــــمــــديــــريــــن 
العامين، لــاطــاع على االســتــعــدادات 
النهائية لتأمين االحتفاالت باألعياد 

الوطنية.
وفي بداية االجتماع، رحب البرجس 
بالحضور، ونقل لهم تحيات وتقدير 
وزيـــر الــداخــلــيــة الشيخ طــال الخالد، 
مثمنا جهودهم المستمرة فــي حفظ 
أمن الوطن، واستمع إلى شرح موجز 
عــن الخطة األمنية والــمــروريــة ومــدى 
ماءمتها مع الخطة التنظيمية لتأمين 

االحتفاالت الوطنية.
واستعرض مع وكاء وزارة الداخلية 

الميدانيين، كل على حدة، أبرز مامح 
خططهم األمنية واالحترازية ومستوى 
الــتــنــســيــق والـــتـــكـــامـــل مــــع الــقــطــاعــات 
الــمــشــاركــة، كــمــا تــمــت مــنــاقــشــة خطط 
الـــتـــوزيـــع واالنـــتـــشـــار األمـــنـــي وآلـــيـــات 
التنفيذ على مستوى كل مديرية أمن، 
واطــلــع عــلــى خــطــة الــتــأمــيــن الــمــروريــة 
والـــتـــعـــامـــل الـــســـريـــع مـــع االخــتــنــاقــات 
واالزدحــــامــــات الـــمـــروريـــة وانــســيــابــيــة 
حركة السير، وتمركز الدوريات، ونطاق 

توزيعها، وانتشارها.
وطـــــالـــــب رجـــــــــال األمـــــــــن بــــااللــــتــــزام 
بالتعامل الراقي وسعة الصدر وتقديم 
الــــمــــســــاعــــدات اإلنـــســـانـــيـــة لــلــجــمــهــور 

خصوصا ذوي االحتياجات الخاصة 
وكــبــار الــســن، مــؤكــدا ضــــرورة تــعــاون 
الجميع مــع رجـــال األمـــن، وأوضـــح أن 
االحتفاالت بالعيد الوطني وذكرى يوم 
التحرير تعد تعبيرا صادقا ومعبرا عن 

فرحة المواطنين.
ودعا إلى أن يكون التعبير عن هذه 
المشاعر بما جبلت عليه الكويت من 
عــادات وتقاليد حضارية راقية تعبر 
عــن مشاعر الــحــب واالعـــتـــزاز بالوطن 
وصــــــــــدق االنــــــتــــــمــــــاء، وأبــــــــــــدى بــعــض 
التوجيهات والماحظات بما يحقق 
تنفيذ الخطط الموضوعة على أكمل 

وجه.

محمد الشرهان

منع استخدام طائرات »درون« في شارع الخليج
أعلنت وزارة الداخلية، أمس األول، منع استخدام 
طائرات التصوير الجوي )درون( على امتداد شارع 
الخليج العربي وبالقرب من منطقة أبراج الكويت 

والجزيرة الخضراء حتى أول مارس المقبل.
وقالت اإلدارة العامة للعاقات واإلعام األمني 

بوزارة الداخلية، في بيان صحافي، إنه نظرا لتقديم 
عروض جوية بطائرات مسيرة )درون( بالقرب من 
محيط أبراج الكويت والجزيرة الخضراء فقد تقرر 
منع استخدام طــائــرات التصوير الــجــوي )درون( 

خال الفترة المذكورة.

وأهابت اإلدارة بالجميع االلتزام بالقرار، حرصا 
على عدم تداخل موجات طائرات العرض الجوي 
مع الطائرات األخرى، ما قد يتسبب في سقوطها 
وإصابة من يكون في مداها، كما أن ذلــك سيؤثر 

سلبا على جودة وأداء العرض.

نعيمة األحمد 
تشيد بدور المرأة 

الكويتية في التنمية
أشــــــــادت الـــشـــيـــخـــة نــعــيــمــة 
ــدور الــمــرأة  األحـــمـــد، أمــــس، بــ
الكويتية من خال مشاركتها 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــف الـ ــلــ ــتــ ـــخــ فــــــــي مـ
لتحقيق التنمية المستدامة 
ومــواكــبــتــهــا لــكــل المتغيرات 
االقـــتـــصـــاديـــة واالجــتــمــاعــيــة 

والسياسية.
جـــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي تـــصـــريـــح 
للشيخة نعيمة لـ »كونا« على 
هامش افتتاح القمة العالمية 
ــي أبــوظــبــي  لـــلـــمـــرأة 2023 فــ
لمناقشة القضايا والتحديات 
ــزز  ــعــ ــم الــــــمــــــرأة وتــ ــهــ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
دورهــــــا فـــي عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة 
الــمــجــتــمــعــيــة، حـــيـــث أعـــربـــت 
عن »سعادتها كضيفة ممثلة 
لـــلـــمـــرأة الــكــويــتــيــة فـــي الــقــمــة 
حول دور المرأة وإنجازاتها 
فـــي الــصــعــد كـــافـــة ســـــواء في 
الكويت أو االمــارات، ودورها 

في العالم كله«.
وأضافت »ليس بغريب على 
الشيخة فــاطــمــة بــنــت مــبــارك 
)أم االمـــــارات( رعــايــتــهــا لهذه 
القمة فهي الــداعــم األســاســي 
لــلــمــرأة اإلمـــاراتـــيـــة«، متمنية 
استضافة دولة الكويت لهذه 

القمة العالمية قريبا.

»تعاونية مشرف«: تشجيع أبنائنا »تعاونية مشرف«: تشجيع أبنائنا 
الطالب ودعم مواهبهمالطالب ودعم مواهبهم

ندوة توعوية مرورية 
بـ »التطبيقي«

نظمت عــمــادة شـــؤون الطلبة 
فـــــي الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــتــعــلــيــم 
التطبيقي والــتــدريــب بالتعاون 
مــع اإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور نــدوة 
 
ً
تــوعــويــة لــطــلــبــة الــهــيــئــة، تــزامــنــا
مــع األســبــوع الخليجي للمرور، 
ــــؤون الــطــلــبــة  بــحــضــور عــمــيــد شـ
د. عــبــدالــكــريــم الــعــريــعــر، وعميد 
كلية التربية األساسية د. فريح 
ــــزي، والــــعــــمــــيــــد الـــمـــســـاعـــد  ــنـ ــ ــعـ ــ الـ
للشؤون الطابية بالكلية – فرع 
الجهراء د. حنان تقي، على مسرح 

الكلية في العارضية. 
ــــي بـــيـــان  ــادة، فـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــــت الـ ــالـ ــ وقـ
ــــي، أمـــــــــس، إن الـــعـــمـــيـــد  ــافـ ــ ــــحـ صـ
إبــــــراهــــــيــــــم الــــــــجــــــــال، والــــعــــقــــيــــد 
الحقوقي محمد العجمي، والرائد 
م. عــلــي بــوربــيــع، قـــدمـــوا الــنــدوة 
وتــطــرقــوا إلـــى تقنية المنظومة 
المرورية في الكويت والخدمات 
اإللكترونية التي تقدمها اإلدارة 
العامة للمرور، إضافة إلى عرض 
بعض اإلحصائيات للمخالفات 
والباغات والوفيات خال العام 
الماضي، كما تم تعريف الحضور 
بــــأنــــواع الـــمـــخـــالـــفـــات الـــمـــروريـــة 
واإلجـــــــــــراءات الــمــتــبــعــة بــشــأنــهــا 
وأنــواع الكاميرات المنتشرة في 

الشوارع لرصد كل المخالفات.

https://www.aljarida.com/article/15344
https://www.aljarida.com/article/15342
https://www.aljarida.com/article/15342
https://www.aljarida.com/article/15318
https://www.aljarida.com/article/15379
https://www.aljarida.com/article/15380
https://www.aljarida.com/article/15382
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سلة أخبار

مركز جابر الصحي احتفل 
باألعياد الوطنية

»زايد ألصحاب الهمم« 
تشارك الكويت احتفاالتها

احتفل مركز جابر األحمد 
الصحي 3، أمس، باليوم 
الوطني ويوم التحرير، 
بمشاركة جميع أقسام 

المركز، وبرعاية رئيسة 
المركز د. فاطمة الغانم، 

وأمين المركز جابر 
العالطي. وكرمت رئيسة 

المركز، خالل الفعالية، 
نخبة متميزة من األطباء 

والصيادلة والفنيين 
واإلداريين، ووزعت 

الدروع عليهم وسط إجواء 
احتفالية جميلة.

أعلنت مؤسسة زايد العليا 
ألصحاب الهمم أنها 

ستشارك الكويت الشقيقة 
أفراحها واحتفاالتها 

بمناسبة اليوم الوطني 
الـ62، من خالل إنتاج 

حقيبة بأنامل منتسبي 
المؤسسة بورش التأهيل 
المهني، وأوشحة تحمل 

علمي الدولتين الشقيقتين 
يتم إهداؤها إلى مؤسسة 

الرعاية المتكاملة لذوي 
اإلعاقة تحت مظلة الهيئة 
العامة لشؤون اإلعاقة في 

الكويت، وحضانة بيت 
ناصر لذوي اإلعاقة في 

رسالة حب ومودة لتهنئة 
األشقاء بالكويت وشعبها 

الشقيق.
وتحمل الحقيبة الشعار 

الرسمي لالحتفال )عز 
وفخر( وشعار المؤسسة، 

فضال عن شعار النحلة 
العالمة المميزة والمعتمدة 

لمنتجات أصحاب الهمم 
في اإلمارات.

محافظة األحمدي تختتم حملة تزيين أسوار المدارس
أعرب محافظ األحمدي، الشيخ فواز الخالد، عن سعادته 
برعاية وحضور الحفل الختامي لحملة محافظة األحمدي 
الرابعة لتزيين الــمــدارس 2023/2022 والمعرض الفني 
المصاحب لها، وذلك صباح أمس في مدرسة جمانة بنت 
الحسن الثانوية بنات بمنطقة صباح األحمد، بالشراكة مع 

منطقة األحمدي التعليمية، وبدعم من بنك برقان.
ــــرم مــحــافــظ األحــــمــــدي، خــــالل مــشــاركــتــه بالحفل،  وكـ
 
ً
القائمين على الحملة، والمساهمين في تنفيذها، تزامنا

 بالجميع مواكبتها على 
ً
مع ذكرى األعياد الوطنية، مهيبا

النحو الحضاري المنشود »مثلما فعلنا نحن اليوم في 
 عن الظواهر السلبية 

ً
التعبير الراقي عن محبة الوطن، بعيدا

 الشكر 
ً
المسيئة لصورة مناطقنا وبلدنا الكويت«، موجها

والتقدير إلى كل ساهموا في إنجاح الحملة هذا العام. 
من جانبه، قال مدير المكتب الفني في محافظة األحمدي 

والمشرف على الحملة إبراهيم الفودري، إن الحملة تعقد 
للعام الــرابــع بالتعاون والتنسيق مــع منطقة األحمدي 
التعليمية ممثلة في إدارة التوجيه الفني، ضمن المشروع 
 إلى أن هذا 

ً
التنموي بعيد المدى »محافظتي أجمل«، مشيرا

العام ضمت مدرستين في مدينة صباح األحمد السكنية 
هما: جمانة بنت الحسن الثانوية بنات، وأيــوب حسين 
األيوب الثانوية بنين، الفتا إلى رسم جدارية بكل مدرسة 
تعكس الوجه الحضاري لدولة الكويت، وتنمي الحس 

الوطني لدى أبنائنا وبناتنا الطالب والطالبات.
بدورها، أكدت مديرة إدارة التوجيه الفني بالمنطقة، 
منال الغضبان، التعاون والتنسيق بين التوجيه الفني 
والمحافظة في تنظيم هذه الحملة المستمرة منذ نحو 5 
سنوات، فتم اختيار إحدى المدن السكنية الجديدة وهي 

مدينة صباح األحمد.

»كامز«: خرجنا 200 متدرب 
ومتدربة لسوق العمل

قالت المديرة العامة لمعهد 
كــامــز للتدريب األهــلــي التابع 
لجمعية النجاة الخيرية عبير 
الـــهـــجـــرس إن مــــشــــروع »خــلــه 
مــنــتــج« أحــــد أهــــم مــشــاريــعــنــا 
ــل الــكــويــت  ــ الـــتـــي نــنــفــذهــا داخـ
ونهدف من خالله إلى استثمار 
الــطــاقــات الــشــبــابــيــة المعطلة 
وتحويلها ألياد منتجة تساهم 
في دفع وتنمية عجلة اإلنتاج 

بالكويت.
وأوضــــحــــت الـــهـــجـــرس، فــي 
ــه عــلــى  ــ تـــصـــريـــح صـــحـــافـــي، انـ

مــدار 5 سنوات متواصلة هي 
ــام الــمــعــهــد  عــمــر الـــبـــرنـــامـــج، قــ
ــيـــن  ــبـــرعـ ــتـ ــمـ وبـــــإســـــهـــــامـــــات الـ
والــداعــمــيــن بتأهيل وتخريج 
ــــن 200 مـــتـــدرب  ــل عـ ــقـ ــا ال يـ ــ مـ
بمختلف المهن والتخصصات 
الــتــي يــحــتــاجــهــا ســـوق العمل 

الكويتي.
وبـــيـــنـــت أنــــــه يــســتــفــيــد مــن 
المشروع أبناء األسر المتعففة 
وذوو الدخل الضعيف وغيرهم 
من الحاالت المستفيدة داخل 

الكويت.

تعاون بين »البا« و»فسيلة« لتمكين الشباب في مشاريع االستدامة
السقاف: االتفاقية ستحقق قفزة نوعية في االهتمام بالقطاع الزراعي والبيئي

ــــــعــــــت أكـــــاديـــــمـــــّيـــــة لــــويــــاك 
ّ
وق

للفنون )البا( اتفاقّية تعاون مع 
مــنــظــمــة فــســيــلــة، بــهــدف تــدريــب 
وتــأهــيــل الــشــبــاب الــكــويــتــي في 
ــادة التدوير  مــجــال الــزراعــة وإعــ
وتـــأســـيـــس الـــمـــدن الــمــســتــدامــة، 
وغيرها من المشاريع التنموية 
الصديقة للبيئة، ضمن مساعيها 
المتواصلة لرفع الوعي البيئي 
والـــحـــّد مـــن انــعــكــاســات الــتــغــّيــر 

المناخي.
وجــــرى تــوقــيــع االتــفــاقــّيــة من 
قبل رئيسة مجلس إدارة »لوياك« 
والــعــضــوة المنتدبة ألكاديمّية 
»البا«، فارعة السقاف، ومؤّسس 
مة »فسيلة« محمد الكليب 

ّ
منظ

ــب بـــ »الـــحـــارث«، وذلـــك من 
ّ
الــمــلــق

مـــنـــطـــلـــق إيـــمـــانـــهـــمـــا الـــمـــشـــتـــرك 
ــّيــــة غـــــــرس بــــــــذور الـــخـــيـــر  بــــأهــــمــ
وتنمية الطاقات الشاّبة وحثها 
على رعاية األرض وما تختزنه 
مـــن ثـــــروات ومــــــوارد غــنــّيــة، بما 
ــاء،  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــعـ ــنـــفـ ــمـ ــالـ يـــــعـــــود بـ
ويضمن لألجيال المقبلة بيئة 

سليمة.
وفــي كلمتها، عّبرت السقاف 
عـــن ســعــادتــهــا »بـــهـــذا الــتــعــاون 
ــيــــوّي الـــــــذي ســـيـــســـاهـــم فــي  الــــحــ
تحقيق قفزة نوعّية وكمّية في 
تطوير قدرات الشباب وتأهيلهم 

فــي الــقــطــاع الـــزراعـــي والــبــيــئــي«. 
وقــــالــــت: لـــديـــنـــا ثـــقـــة كـــبـــيـــرة فــي 
مؤّهالت الكليب وقدراته العلمّية 
والتقنّية وفي القيم العالية التي 
ــه يــكــّرس  ــ

ّ
ــى بــهــا. يــكــفــي أن

ّ
يــتــحــل

حياته لخدمة الطبيعة واألرض.

خطة استراتيجية

وتــــــكــــــّرس االتــــفــــاقــــّيــــة أســــس 
الـــتـــعـــاون الـــشـــامـــل والــمــتــكــامــل 
مـــع مــنــظــمــة »فــســيــلــة« فـــي إطـــار 
ــاك« االســتــراتــيــجــّيــة  ــويــ ـــة »لــ

ّ
خـــط

لـــلـــمـــســـاحـــات الــــخــــضــــراء، نــظــرا 

ــزه  ــ ــّي ــمــ ــتـــخـــصـــص الـــكـــلـــيـــب وتــ لـ
فـــي قــطــاع الـــزراعـــة الــمــســتــدامــة، 
حيث سبق وشــارك ضمن لجنة 
الــتــحــكــيــم الــــخــــاّصــــة بــمــســابــقــة 
 »)Eco- Quest( إيــكــوكــويــســت«

البيئّية.
وسيكون الكليب عضو لجنة 
تحكيم فــي الــمــســابــقــة المقبلة، 
ــع الــوعــي  ــتـــي تـــهـــدف إلــــى رفــ والـ
الــبــيــئــي وخــلــق روح الــمــنــافــســة 
لدى طالب المدارس، للمساهمة 
بدورهم في إيجاد حلول مبتكرة 

للتحدّيات البيئّية.
ومــن منطلق خبرته الطويلة 

ى 
ّ
في الزراعة المستدامة، سيتول

مة »فسيلة« كذلك 
ّ
مــؤّســس منظ

اإلشراف على التدريبات المهنّية 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــشـــهـــادة »مـــتـــطـــّوع 
بيئي« واختيار المواقع المالئمة 

ضمن برنامج »درب األخضر«. 
سند إليه مهام تدريب 

ُ
كما ست

الــمــشــاركــيــن فــي الــبــرنــامــج ذاتــه 
حول مفهوم الزراعة المستدامة 
وأهمّيتها في الكويت والعالم. 
ــامـــج  ــرنـ ــبـ ــــــــتــــــــّوج الـــــشـــــراكـــــة بـ

ُ
وت

»الــــــرحــــــالت الـــــخـــــضـــــراء«، حــيــث 
ى الكليب مراحل التدريب 

ّ
سيتول

المهني خارج البالد للمشاركين 

ــزوا ســبــعــيــن ســاعــة  ــجــ الـــذيـــن أنــ
مــن العمل الــزراعــي فــي الكويت. 
ومــــــــن الــــمــــفــــتــــرض أن يــنــطــلــق 
البرنامج المذكور خــالل الفترة 

المستقبلية.

مدن خضراء

مـــن جــهــتــه، عــبــر الــكــلــيــب عن 
ــا«  ــ ســـعـــادتـــه بـــالـــتـــعـــاون مــــع »البـ
و»لــــويــــاك« فـــي الــبــرامــج البيئية 
خاصة التي تهتم بتطوير مدن 
تــقــلــيــديــة وتــحــويــلــهــا إلــــى مــدن 
خــضــراء صديقة للبيئة حيوية 

ــا  ــهـ ــائـ تـــســـتـــقـــل فـــــي غــــذائــــهــــا ومـ
ومجتمعاتها عــن طــريــق تطوع 
شباب الكويت بل وشباب العالم 
كله المؤمنين بعمل مجتمعات 
بـــديـــلـــة مـــســـتـــدامـــة تــعــتــمــد عــلــى 
الـــزراعـــة وتــأمــيــن األمـــن الــغــذائــي 
حيث سيتم تدريب المتطوعين 
 Permaculture ـــ عــلــى مــنــهــج الــ
لــتــصــمــيــم الــمــجــتــمــعــات والــمــدن 

المستدامة.
 وأضاف أن المستقبل يتوجه 
ـــك  ــراء، وذلـ ـــخــــضــ ـــدن الـ ـــمـ نـــحـــو الـ
بهدف التصدي للتغيير المناخي 
بطريقة فعالة وعملية وتوعوية.

السقاف والكليب خالل توقيع االتفاقية

محافظ األحمدي خالل مشاركته في تجميل سور 
ثانوية جمانة بنت الحسن

جانب من الطالب المشاركين في برنامج درب األخضر

 المستقبل 
يتوجه نحو 

المدن الخضراء 
للتصدي 
للتغيير 
المناخي

الكليب
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https://www.aljarida.com/article/15373
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ً
 وال حضور حكوميا

ً
الجلسة... ال نصاب نيابيا

• السعدون رفع »العادية« و»التكميلية« إلى 7 مارس • حمدان العازمي يدعو النواب للعودة إلى االعتصامات

، استمر مسلسل تعطيل جلسات مجلس 
ً
كما كان متوقعا

األمة، حيث رفع رئيس المجلس أحمد السعدون، الجلسة 
العادية، أمس، والجلسة التكميلية لها اليوم إلى 7 مارس، 

بسبب عدم حضور الحكومة، إلى جانب سبب آخر ظهر للمرة 
األولى في المجلس الحالي، وهو عدم اكتمال النصاب النيابي. 

وأطلق النائب حمدان العازمي دعوة بالعودة إلى اعتصامات 
النواب في المجلس، أسوة بما حدث في المجلس السابق، 
عندما تعطلت الجلسات، آنذاك، لكن لم يتفاعل أحد من 

النواب مع دعوته.

النواب الحضور قبل رفع الجلسة

1- أحمد السعدون
2- عبدالله فهاد
3- عالية الخالد

4- عبدالله المضف
5- عبدالوهاب العيسى

6- خالد الطمار
7- جنان بوشهري

8- أحمد الري
9- مهند الساير

10- حامد البذالي
11- مرزوق الحبيني

12- حمد المدلج
13- حمد العبيد

14- صالح عاشور
15- عبدالعزيز الصقعبي

16- حمد المطر

17- خليل أبل
18- يوسف البذالي

19- مبارك الطشة
20- خالد المونس
21- ثامر السويط

22- سعود العصفور
23- مهلهل المضف

24- حسن جوهر
25- أسامة الزيد

26- حمدان العازمي
27- عبدالكريم الكندري

28- محمد هايف
29- شعيب المويزري

30- أسامة الشاهين
31- سعد الخنفور

32- هاني شمس

ــــاق  ــطـ ــ قــــبــــيــــل مــــــوعــــــد انـ
الــجــلــســة الــبــرلــمــانــيــة، الــتــي 
أعــلــن رئــيــس مــجــلــس األمــة 
أحمد السعدون، رفعها عند 
الــتــاســعــة مــن صــبــاح أمــس، 
 لعدم اكتمال النصاب، 

ً
نظرا

واعــتــذار الحكومة عن عدم 
الــــحــــضــــور، كـــلـــفـــت األمــــانــــة 
ــد  ــ ــلــــس أحـ ــلــــمــــجــ ــة لــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
الــعــامــلــيــن بــإطــاق الــبــخــور 
داخل قاعة عبدالله السالم.

القاعة تجهزت بالبخور... والجلسة طارت

ر« قاعة عبدالله السالم
ّ
بخ

ُ
ر« قاعة عبدالله السالماألمانة العامة »ت

ّ
بخ

ُ
األمانة العامة »ت

مـــــع إضـــــافـــــة ســــبــــب جـــديـــد 
تمثل في عدم اكتمال النصاب 
الــنــيــابــي، إضــافــة إلـــى السبب 
ــــور  ــــضـ الــــــمــــــتــــــكــــــرر بـــــــعـــــــدم حـ
الحكومة، رفــع رئيس مجلس 
األمة أحمد السعدون الجلسة 
ــة  ــسـ ــلـ ــجـ الـــــعـــــاديـــــة أمــــــــــس، والـ
ــى 7  ــيـــوم إلــ الــتــكــمــيــلــيــة لــهــا الـ

مارس.
ووســــــط حـــضـــور نـــحـــو 32 
، قال السعدون: »النصاب 

ً
نائبا

ــرة، وكــذلــك  ــ لـــم يــكــتــمــل ألول مـ
ــالــــة  ــثــــت بــــرســ الــــحــــكــــومــــة بــــعــ
 لتقدمها 

ً
تقول فيها إنــه نظرا

باستقالتها، وقبول االستقالة 
بتاريخ 26 يناير، فإنها تعتذر 
عن عــدم حضور جلسة اليوم 
 )أمس واليوم(، وبالتالي 

ً
وغدا

ــى الــمــوعــد  ــ ــرفــــع الــجــلــســة إلـ ــ
ُ
ت

الــمــقــرر فــي الــائــحــة الداخلية 
كل أسبوعين ليومي الثاثاء 
واألربـــــعـــــاء الـــمـــوافـــقـــيـــن 7 و8 

مارس 2023«.
وقبيل إعانه رفع الجلسة، 

قـــال الــنــائــب حــمــدان الــعــازمــي 
ــيـــر كــل  ــا يـــصـ ــ ــ ــعــــدون: »مـ ــســ ــلــ لــ
جلسة تطق المطرقة ونمشي، 
ثــبــت الـــحـــضـــور، ونـــرجـــع إلــى 
االعتصام، ما يصير اللي قاعد 

يصير«.
وكــــان مــن الــمــقــرر أن ينظر 
ــدول  ــ ــي بــــنــــود جـ ــ ــلـــس فـ ــمـــجـ الـ
 
ً
األعـــمـــال الــمــكــون مــن 15 بــنــدا
و42 فـــــــقـــــــرة. ومـــــــــــــدرج عـــلـــى 
ــال 19 رســـالـــة  ــ ــمــ ــ جــــــــدول األعــ
واردة، و88 شكوى وعريضة، 
واستجوابا وزير المالية وزير 
الــدولــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة 
واالستثمار الموجه من النائب 
مبارك الحجرف، ونائب رئيس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــدولــة 

لشؤون مجلس الوزراء الموجه 
من النائبة د. جنان بوشهري، 
واللذان من المقرر أن يرفعهما 
الــمــجــلــس مـــن جــــدول أعــمــالــه، 
 لـــصـــدور مـــرســـوم قــبــول 

ً
نـــظـــرا

استقالة الحكومة.
ويــــحــــتــــوي الــــــجــــــدول عــلــى 
تــقــريــر لــجــنــة إعــــــداد مــشــروع 
الجواب على الخطاب األميري 
بشأن الصيغة المقترحة عن 
دور االنـــعـــقـــاد الــــعــــادي األول 
من الفصل التشريعي السابع 
عشر. ويشتمل جدول األعمال 
على المداولة الثانية لمشروع 
قانون بشأن تأسيس شركات 
إنشاء مدن أو مناطق سكنية 
، و8 

ً
وتـــنـــمـــيـــتـــهـــا اقــــتــــصــــاديــــا

ــــن لـــجـــنـــة الــــشــــؤون  ــقــــاريــــر مـ تــ
المالية، تتعلق بإنشاء شركة 
تسويق المحاصيل الزراعية، 
ــانـــون الــتــأمــيــنــات،  وتـــعـــديـــل قـ
واسترداد الفوائد المتحصلة 
بشكل غير قانوني من البنوك 
ــقـــروض المستحقة  وشـــــراء الـ
ــاط  ــقــ عـــلـــى الـــمـــواطـــنـــيـــن وإســ
فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، 
وتــحــويــل مــؤســســة الــخــطــوط 
الــجــويــة إلــى شــركــة مساهمة، 
وتــعــديــل قـــانـــون الــمــنــاقــصــات 
الـــعـــامـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــإلــغــاء 

الوكيل المحلي.
كــمــا يــحــتــوي الــجــدول على 
3 تــقــاريــر مـــن لــجــنــة الــشــؤون 
ــة والـــــــدفـــــــاع، بـــشـــأن  ــيــ ــلــ ــداخــ الــ
ــــون انـــتـــخـــابـــات  ــانــ ــ ــل قــ ــديــ ــعــ تــ
ــة فــيــمــا  ــ ــ أعــــضــــاء مـــجـــلـــس األمـ

يــتــعــلــق بــالــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا، 
وقانون إعادة تحديد الدوائر 
االنــــتــــخــــابــــيــــة فــــيــــمــــا يــتــعــلــق 

بالقوائم النسبية. 
وأدرج على جــدول األعمال 
ــر لـــلـــجـــنـــة الــــشــــؤون  ــاريــ ــقــ 6 تــ
الــتــشــريــعــيــة بــتــعــديــل قــانــون 
ــات  ــمــ ــاكــ ــمــــحــ اإلجـــــــــــــــــراءات والــ
الـــجـــزائـــيـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بـــرد 
ــالــــة عــضــو  ــقــ ــتــ االعــــتــــبــــار واســ
مجلس األمة وتجريم الرشوة 
ــــت عـــلـــى  ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وعــــلــــنــــيــــة الـ
مــــنــــاصــــب مــــكــــتــــب الـــمـــجـــلـــس 
وإلــــــغــــــاء لـــجـــنـــة األولـــــــويـــــــات، 
ــة الـــــــشـــــــؤون  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ وتــــــقــــــريــــــر لـ
ــأن مـــكـــافـــأة  ــ ــــشـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة بـ

الطلبة.
ومـــــــــــــــدرج عـــــلـــــى الـــــــجـــــــدول 
تـــــقـــــريـــــران لـــلـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون 
ــمـــرســـوم رقــم  الــصــحــيــة عـــن الـ

ــتـــراح  ــرد االقـ 7 لــســنــة 2023 بــ
بقانون بتعديل بعض أحكام 
القانون رقــم 114 لسنة 2014 
بــشــأن الــتــأمــيــن الــصــحــي على 
ــيــــن الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن،  ــنــ ــمــــواطــ الــ
ومشروع القانون بشأن إبدال 
ــارة عـــامـــل مـــنـــزلـــي بــكــلــمــة  ــبــ عــ
 عن تقرير لجنة 

ً
خــادم، فضا

الــمــرأة بشأن دراســـة القضايا 
المتعلقة باألسرة والطفل.

ــلــــى الــــــجــــــدول 3  ومــــــــــدرج عــ
طــــلــــبــــات لـــلـــمـــنـــاقـــشـــة بـــشـــأن 
تصويب الخلل في أداء مكتب 
مـــنـــظـــمـــة الــــصــــحــــة الـــعـــالـــمـــيـــة 
للمصلحة الــعــامــة، وتسكين 
المناصب الــقــيــاديــة واألســس 
ــــي تــتــبــعــهــا  ــتـ ــ ــر الـ ــيــ ــايــ ــعــ ــمــ والــ
الـــحـــكـــومـــة فـــــي الـــتـــعـــيـــيـــنـــات، 
ومناقشة سوء الطرق وتطاير 
الصلبوخ من سطح االسفلت.

14 جلسة عقدها مجلس األمة في 
فصله التشريعي السابع عشر منذ 

افتتاحه في 18 أكتوبر 2022 
ماحظةنوعهاتاريخ الجلسةم

افتتاح18 أكتوبر 12022

خاصة25 أكتوبر 22022

عادية 1 نوفمبر 32022

تكميلية2 نوفمبر  42022

عادية15 نوفمبر 52022

تكميلية16 نوفمبر 62022

عادية29 نوفمبر 72022

تكميلية30 نوفمبر 82022

عادية13 ديسمبر 92022

تكميلية14 ديسمبر 102022

عادية20 ديسمبر 112022

تكميلية21 ديسمبر 122022

خاصة21 ديسمبر 132022
عقد المجلس في اليوم ذاته 
جلسة خاصة للمحاسبة 

بعد الجلسة التكميلية

عادية10 يناير 142023
تم رفعها بعد نحو 

ساعتين من انعقادها 
بسبب انسحاب الحكومة

السعدون معلنًا عدم اكتمال النصاب وعدم حضور الحكومة

الجلسة لحظة رفعها أمس )تصوير عبدالله الخلف(

جلسات طارت منذ بدء األزمة
السببنوعهاتاريخ الجلسةم

عدم حضور الحكومةتكميلية11 يناير 12023

عدم حضور الحكومةعادية24 يناير 22023

عدم حضور الحكومةتكميلية25 يناير 32023

عدم حضور الحكومةعادية7 فبراير 42023

عدم حضور الحكومةتكميلية8 فبراير 52023

عدم حضور الحكومةخاصة9 فبراير 62023

عادية21 فبراير 72023
عدم حضور الحكومة وعدم 

اكتمال النصاب النيابي

عدم حضور الحكومةتكميلية22 فبراير 82023

العتيبي يسأل الرشيد عن هيكل »الكويتية«العتيبي يسأل الرشيد عن هيكل »الكويتية«
وجـــه الــنــائــب فـــارس الــعــتــيــبــي ســـؤاال إلـــى وزيـــر الــمــالــيــة 
وزير الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب 
الرشيد، حول مدى صحة وجود توجه لدى القائمين على 
الخطوط الجوية الكويتية لتعديل الهيكل اإلداري إلدارة 

الناقل الوطني.
وقال العتيبي، في سؤاله، »كم التكلفة التي ترتبت على 
تــعــديــل الــهــيــكــل االداري الــســابــق؟«، مــطــالــبــا بــتــزويــده بكل 
التعديات السابقة على الهيكل اإلداري للخطوط الجوية 
ــادات من  ــ الــكــويــتــيــة وكــيــفــيــة اعــتــمــادهــا والــمــقــتــرحــات واإلفـ
المستشارين والخبراء، وهــل »الكويتية« لديها مخالفات 
دولية وما أسبابها وتداعياتها وتكلفتها على المال العام؟ 
»مع تزويدنا باإلجابات مزودة بآراء المختصين المعتمدين 

فارس العتيبيلدى منظمات الطيران الدولية«.

55 نواب: سنتان و نواب: سنتان و44 أشهر  أشهر 
إجازة الوضع واألمومةإجازة الوضع واألمومة

تقدم الــنــواب أســامــة الشاهين وحمد المطر ومبارك 
ــارس الــعــتــيــبــي وعــبــدالــلــه فــهــاد بــاقــتــراح  ــ الــحــجــرف وفـ
ــم 22 مــــكــــررا إلـــى  ــرقـ بـــقـــانـــون بـــإضـــافـــة مـــــادة جــــديــــدة بـ
الــمــرســوم بالقانون رقــم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة 

المدنية.
وينص االقتراح، الذي قدمه النواب بصفة االستعجال، 
 إلى المرسوم 

ً
على أن »تضاف مادة جديدة برقم 22 مكررا

بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار إليه، نصها التالي: 
تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل ال تخصم 
من رصيد إجازاتها لمدة أربعة شهور للوضع، بشرط أن 
يتم الوضع خالها. وتستحق إجازة خاصة بمرتب كامل 
ال تخصم من رصيد إجازاتها ولمدة ال تزيد على سنتين 

نظير األمومة بعد إجازة الوضع بناء على طلبها«.
وقالت المذكرة اإليضاحية: »أوصانا ديننا الحنيف 
 بالمرأة، فهي نصف المجتمع كونها تحمل على 

ً
خيرا

عــاتــقــهــا الــكــثــيــر مــن الــمــســؤولــيــات، مــثــل تــربــيــة األبــنــاء 
ورعــايــة أســرتــهــا، وفــي العصر الحالي أصبحت المرأة 
ا مهما بالمجتمع، كونها بــاإلضــافــة إلى  العاملة جــزء
رعايتها ألسرتها أصبحت عاملة، وتحتاج إلى قوانين 
تدعم دورها بالمجتمع، لذا جاء التعديل على المرسوم 
بــالــقــانــون رقــم 15 لسنة 1979 بــشــأن الــخــدمــة المدنية، 

وذلك بإضافة مادة جديدة برقم 22 مكررا«.
وأشــارت المذكرة إلى أن المرسوم بالقانون المشار 
إلــيــه لــم يتضمن مــادة خــاصــة بــإجــازة األمــومــة، بــل كان 
قــرارا وزاريـــا، كما أن هــذا الــقــرار أعطى للموظفة أربعة 

شهور فقط، جزء منها بنصف راتب.

https://www.aljarida.com/article/15319
https://www.aljarida.com/article/15319
https://www.aljarida.com/article/15319
https://www.aljarida.com/article/15335
https://www.aljarida.com/article/15320
https://www.aljarida.com/article/15362
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 فــي إعـــادة تشكيل السياسة 
ً
عد حــرب روســيــا ضــد أوكــرانــيــا سببا

ُ
ت

األوروبية، لقد أثبتت دول الكتلة السوفياتية السابقة في وسط وشرق 
أوروبا- وجميعها اآلن دول أعضاء في االتحاد األوروبي ومنظمة حلف 
شمال األطلسي- أنها قوة رئيسة كبرى في تشكيل استراتيجية الغرب 

للحفاظ على أوكرانيا كدولة قومية مستقلة، لكن ليس أكثر من بولندا.
عندما توقفت المناقشات حول فرض حد أقصى ألسعار النفط الخام 
 في الخريف الماضي، قامت الواليات المتحدة 

ً
الروسي المنقول بحرا

بممارسة الضغوط على بولندا وليتوانيا وإستونيا للخروج من المأزق، 
لقد بذلت هذه الحكومات قصارى جهدها للمطالبة بسعر أقل )30 دوالرا 
للبرميل(، من أجل خفض عائدات النفط في الكرملين بشكل أكبر، وفي 
بداية هذا العام، لجأ المسؤولون في وزارة الخزانة األميركية إلى التفيا 
وليتوانيا واستونيا وبولندا مرة أخرى، لمعرفة الحد األقصى لمستوى 
األسعار الذي قد يقبلونه في مقابل سقوف إضافية للمنتجات النفطية 

الروسية الُمكررة.
وقبل اندالع الحرب، غالبا ما كان يتم تصوير بولندا ودول البلطيق 
باعتبارها ُمتعنتة على نحو غير عقالني عندما يتعلق األمر بالتعامل 
 لتذكرها متاعب اإلمبريالية واالحتالل والقمع الروسي، 

ً
مع روسيا، ونظرا

فقد أظهرت منذ فترة طويلة »الواقعية الروسية«، في تناقض صارخ مع 
الموقف العملي االقتصادي التوجه الذي تبنته ألمانيا وفرنسا.

وقد ساد هذا التباعد في وجهات النظر حتى الغزو الروسي الشامل 
في فبراير الماضي، وعلى الرغم من أن أجهزة المخابرات األميركية قدمت 
أدلة دامغة على أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين كان على وشك إرسال 
قواته، فإن معظم الحكومات الغربية األخرى استمرت في اإلصرار على 
أن مثل هذه الخطوة »غير منطقية« وبالتالي فهي »غير واردة«، وعلى 
النقيض من ذلك، أخذت بولندا ودول البلطيق التقارير بمعناها الظاهري 

واستعدت لألسوأ.
وبعد عــام واحــد، أصبح موقفها االستراتيجي هو المعيار الغربي 
الجديد، واليوم، تتمتع حكومات أوروبا الوسطى والشرقية بنفوذ كبير 
في بروكسل ولندن وواشنطن، وخصوصا عندما يتعلق األمر بتصميم 
السياسات الالزمة لمعاقبة روسيا، وقد أظهر بعضها عزيمة صلبة، حتى 
مع قيام جيرانها األكبر واألقوى في االتحاد األوروبي ببذل جهود فاترة 

وترددوا في اتخاذ هذه الخطوة.
على سبيل المثال، قدمت بولندا مساعدات عسكرية وإنسانية ومالية 
ألوكرانيا أكثر من معظم الدول الغربية األخرى، وقد استقبلت 1.5 مليون 
الجــئ أوكــرانــي )أكثر من أي دولــة أخـــرى(، وزادت اإلنــفــاق الدفاعي إلى 
مستوى قياسي بلغ 3 في المئةمن الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام، 
األمر الذي وضع الجيش البولندي على المسار الصحيح ليصبح أحد 

أفضل الجيوش في أوروبا.
وبطبيعة الحال، لم تتخذ كل دول أوروبا الوسطى والشرقية خطوات 
مماثلة، والجدير بالذكر أن هنغاريا، حليف بولندا الرسمي »غير الليبرالي«، 
قد تبنت موقفا مؤيدا لروسيا بشكل علني، فكانت دعايتها المناهضة 
لالتحاد األوروبــي وعرقلة العقوبات ضد روسيا مصدر قلق كبير لكل 
من االتحاد األوروبي ككل وجيرانه بلدان مجموعة فيزيغراد )جمهورية 
التشيك وبولندا وسلوفاكيا(. اعتادت بولندا وهنغاريا أن تكونا متِحدتين 
عندما تفضالن االنفصال عن االتحاد األوروبي بشأن قضايا مثل الهجرة 
وسيادة القانون، واليوم، تجد بولندا وهنغاريا أنفسهما في زوايا متقابلة.

عد 
ُ
إن هذا الخالف يجعل بلدان مجموعة فيزيغراد في موقف صعب، ت

كال الحكومتين التشيكية والسلوفاكية من بين أكبر المؤيدين ألوكرانيا 
على مستوى العالم، من حيث إجمالي المساعدات الثنائية كنسبة مئوية 

من الناتج المحلي اإلجمالي للجهات المانحة، كما أظهرت الحكومتان 
تضامنهما مع أوكرانيا من خالل الترحيب بمئات اآلالف من الالجئين 
األوكرانيين وتوفير األسلحة الثقيلة، عالوة على ذلك، استخدمت سلوفاكيا 
مكانتها باعتبارها رئيسة لبلدان مجموعة فيزيغراد لوقف التعاون 
في مجال السياسة الخارجية مع هنغاريا، ومع ذلك، يمكن تعزيز هذا 
التوجه الواضح في السياسة الخارجية من خالل التوافق الوثيق في 
مجاالت السياسة األخرى، والسيما فيما يتعلق بسياسة الطاقة، حيث 
كان الحظر النفطي الذي فرضه االتحاد األوروبــي العام الماضي مثااًل 
على ذلك: فقد تفاوضت كل من جمهورية التشيك وهنغاريا وسلوفاكيا 
على استثناءات تسمح لها بمواصلة استيراد النفط الروسي عبر خط 

أنابيب دروغبا الجنوبي.
وفي حين ال تــزال االلتزامات من جانب بعض دول أوروبــا المركزية 
والشرقية غير مكتملة، استمرت بولندا في سعيها لمواجهة هذا التحدي، 
ولكن للظهور بشكل حاسم كقوة جديدة في االتحاد األوروبــي، يتعين 
عليها بذل المزيد من الجهد لكسب ثقة الحكومات الغربية األخرى، وهذا 
يعني تغيير صورتها باعتبارها حليف هنغاريا غير الليبرالي ومعالجة 

أوجه القصور الديموقراطية التي تعانيها بشكل مباشر.
بعد وصول حزب القانون والعدالة الشعبي اليميني إلى السلطة في 
عام 2015، تراجعت سمعة بولندا بشكل ملحوظ، فبعد نشر قصة النجاح 
االقتصادي الرائدة في االتحاد األوروبــي، لم يعد شركاؤه ينظرون إلى 
البالد كما لو كانت تقدم مواقف بناءة إلى حد كبير، وفي عهد رئيسه 
يــاروســالف كاتشينسكي، قــام حــزب القانون والــعــدالــة بجرد الهيئات 
القضائية من استقاللها، وتشويه وسائل اإلعالم المستقلة، والحد من 
إمكانية اإلجهاض بشكل قانوني، وإنهاء التمويل الحكومي لعمليات 
التلقيح الصناعي، وقــام بمهاجمة مثليي الجنس ومــزدوجــي التوجه 
الجنسي والمتحولين جنسيا ونشطاء حقوق المرأة في الخريف الماضي. 
لقد كان التراجع الديموقراطي في بولندا محط األنظار أثناء الجائحة، 
عندما انتهى بها األمر في مواجهة مع المفوضية األوروبية بشأن شرط 
سيادة القانون لتلقي أموال التعافي من الجائحة من االتحاد األوروبي، 
وتسعى الحكومة البولندية اآلن إلى تنفيذ إصالحات محدودة تهدف إلى 

تحرير األموال التي تم تخصيصها لها.
وبالنظر إلى المستقبل، يأمل المرء أن يتضاءل نفوذ كاتشينسكي 
البالغ من العمر 73 عاًما، مما ُيمكن حزب العدالة والقانون الحاكم من 
الخضوع لعملية إصالح سياسية، ويعتبر الكثيرون اآلن رئيس الوزراء 
ماتيوز مورافيكي- وهو مصرفي سابق ومستشار اقتصادي لرئيس 
الوزراء البولندي السابق دونالد توسك- أكثر حداثة وكفاءة واستقاللية 
)من كاتشينسكي( مقارنة بأسالفه في حزب العدالة والقانون، وفي خريف 
هذا العام، ستوفر االنتخابات العامة لعام 2023 فرصة جديدة إلعادة ضبط 

وإحياء المؤسسات الديموقراطية.
ال يمكن إنكار األهمية الجيوستراتيجية لبولندا، وقد أدت استجابتها 
لحرب العدوان الروسية إلى تحسين مكانتها الدولية، ومع القادة الذين 
ُيدركون الفروق الدقيقة والتعقيدات المرتبطة بالتعامل مع روسيا، يمكن 
أن تعمل كوسيط فعال لمصالح أوروبا المركزية والشرقية في بروكسل، 
ولمصالح أوروبــا في العالم، لكن وكي تؤخذ بولندا على محمل الجد، 
يتعين عليها الدفاع عن القيم والحريات الديموقراطية في الداخل بالعزم 

نفسه الذي أبدته في وقوفها مع أوكرانيا.

* خبيرة سياسية ومستشارة أولى لنائب وزير خارجية جمهورية 
سلوفاكيا، وخبيرة اقتصادية سابقة في منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمية والبنك المركزي األوروبي.
»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع »الجريدة«.

ــــال أســـتـــهـــلـــه  ــقـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــدايــ ــ ــذ بــ ــنــ ــي مــ ــ ــونــ ــ دعــ
بالتصريح بأنني وعلى المستوى الشخصي 
مقتنع تماما بأهمية تدشين »طريق الحرير« 
وأهمية تعزيز )وتنوع( العالقات مع أصدقائنا 
وحلفائنا فــي الــشــرق األقــصــى، ال سيما مع 
التنين الصيني العظيم، ولكن وإن انقطعت 
ــبـــار والـــمـــحـــررات والــتــقــاريــر اإلخــبــاريــة  األخـ
الرسمية عن مشاريع وخطط »طريق الحرير« 
إال أن األعمال والدراسات من الجانب الصيني 

يبدو أنها مازالت قائمة.
 أقـــول هــذا الــكــالم أو بــاألحــرى أكتبه ألنه 
وببساطة صدرت مجموعة بحوث عن اآلثار 
البيئية واالقتصادية وارتباطها باقتصادات 
، وكلها 

ً
الطاقة مــن الجانب الصيني مــؤخــرا

كانت تركز على المنطقة العربية، عالوة على 
ذلـــك كــلــه، أورد أحـــد الــبــحــوث بشكل صريح 
دراسة حالة مرتبطة بالكويت بشكل رئيس، 
بــل صـــرح بــهــا بــكــل وضــــوح، وهــنــا وجـــب أن 
يكون لنا وقفة، فمشروع »طريق الحرير« وما 
يرتبط به مع اقتصادنا هنا في دولة الكويت 
هــو فــي الــواقــع أمـــر حــمــيــد، بــل كـــان يـــروج له 
في السابق وبشدة، ولكن مع توقف عدد من 
المشاريع )واألخبار( أصبح الشارع الكويتي 
تحت انطباع أن هذه الخطط المرتبطة بطريق 
وحــزام دول الحرير ليست إال في )خبر كان( 

وانتهى وكفى!!
 النقطة المحورية الثابتة هنا تتلخص في 
، فما زالت البحوث 

ً
الجانب الصيني تحديدا

مــن الــجــانــب الصيني تــذكــر أن الــكــويــت جزء 
من طريق الحرير، وأن آخر األبحاث تسميها 

باالسم، فهل نحن في الكويت قد جهزنا لهذا 
األمر من الناحية البيئية على األقل؟! وهل تم 
ا  عمل، وعلى اعتبار أن الكويت ما زالت جزء
من طريق الحرير، الدراسات البحثية العلمية 
المستفيضة من الجانب الكويتي فيما يخص 

اإلدارة البيئية المثلى؟!
 على حد علمي أن إجابة كل تلك التساؤالت 
ــزت خـــــالل عـــطـــلـــة نــهــايــة  ــ ــ هـــــي: )ال(، وقـــــد ركـ
األسبوع الطويلة في التبحر بكل ما تم نشره 
من الجانب الكويتي، وإذا ما كــان هناك في 
الواقع دراسات تناقش دورات الحياة أو األثر 
ــمـــردود الــبــيــئــي عــلــى الــكــويــت مــن جــراء  أو الـ
تدشين »طريق الحرير« فلم أجد، وعليه وجب 
األخذ باالعتبار أن مثل هذه األعمال هي في 
الواقع رئيسة، بل محورية إذا ما أتى طريق 
الــحــريــر كــمــشــروع ينتهي فــي دولـــة الكويت، 
وأن األرقام البيئية بدأت شيئا فشيئا تنشر، 
وتــــرد إلــيــنــا مــن خـــالل األبـــحـــاث والـــدراســـات 
 إذا مــا تــم وضــع مسألة 

ً
العلمية، خــصــوصــا

ماهية االستثمارات الصينية في الحسبان 
خالل األعــوام ما بين 2014 الى 2018 والتي 
تقدر بـــ70 مليار دوالر من خالل استثمارات 
مباشرة أو غير مباشرة للتحضير لتدشين 
طريق وحزام الحرير، بل في غضون السنوات 
الخمس القادمة ستصل قيمة االستثمارات 
الصينية الى ما يفوق 800 مليار دوالر لتهيئة 
 Acta هذا الحزام الحريري وذلك حسب دورية
Ecologica Sinica، وبما أن الخطط المرتبطة 
بهذا الطريق تم تنفيذها ال محالة فعلينا أن 
نكون متأهبين من الناحية البيئية ليتسنى 

لنا أن ندير العمليات المرتبطة بطريق الحرير 
بالسبل المثلى من جانبنا على األقل. 

يــتــضــمــن طـــريـــق وحــــــزام الـــحـــريـــر الــمــزمــع 
تدشينه على دولتين في الشرق األقصى هما 
منغوليا والــصــيــن، وثماني عشرة دولــة في 
غرب آسيا بما فيها الكويت، وإيران، وتركيا، 
وقطر وغيرها، كما يتضمن خمس دول أخرى 
 في جنوبها، هذا عالوة 

ً
في وسط آسيا وعشرا

على دول أخرى مرتبطة جغرافيا أو اقتصاديا 
مع المشروع. 

وبـــعـــد حـــســـاب مــــؤشــــرات الــبــيــئــة أفــصــح 
الــجــانــب الصيني وتــحــديــدا مــن خـــالل بحث 
نشر مــؤخــرا ارتــبــط بجامعة بكين، بــأن أقل 
ضـــرر بيئي مــرتــبــط بــمــشــروع طــريــق وحـــزام 
ــع يــتــصــل فـــي )الوس(  ــواقـ الــحــريــر هـــو فـــي الـ
بــمــؤشــر إجــمــالــي يــقــدر بـــــــــ0.0368، وأعــالهــا 
يرتبط بمملكة البحرين الشقيقة )0.2199(، 
وعليه كذلك وجب العلم بأن مؤشرات الكويت 
قد تصل الى الجانب األعلى من المعادلة مع 
اعتبار واحتساب األثــر البيئي على جزيرة 
فيلكا والــتــغــيــرات على المسطحات المائية 
والبراري والتوازن الطبيعي، فهل المشاريع 
المزمع تدشينها مؤخرا في فيلكا جــزء من 

طريق الحرير ونحن ال نعلم؟! 
، ليس هذا المهم، بل إن األهم هو أن 

ً
عموما

نتفادى أي دمار بيئي، وكما يقال ويبدو بأن 
ليس كل الحقيقة تقال، ويجب أخذ الحيطة 
والحذر ومعرفة إدارة واتخاذ التدابير بيئيا 
لمثل هذه المشاريع الكبرى، فهل من مستمع 

أو متعظ؟!

ربما كانت جريدة »الجريدة« الصحيفة الوحيدة التي نقلت إلينا 
ملخصات أوراق منتدى التنمية الخليجي الذي عقد في الكويت 
أول فبراير الجاري، ثم جاءت مقالة الزميل الدكتور حامد الحمود 
في »القبس« لتسلط الضوء على موضوع الفساد في دول مجلس 

التعاون الخليجي وهو محور المنتدى.
اجتهدت وعانيت كي أحصل على أوراق البحث التي قدمت في 
»منتدى النخبة الخليجية« رقم 41 والتقيت بالكاتبة والمشاركة 
الزميلة خولة مطر واستمعت إليها وإلى عدد من الزمالء الذين 
 يالمس 

ً
 حقيقيا

ً
حضروا المناسبة، وتوقعت أن أقــرأ تشخيصا

الواقع الــذي تعيشه هــذه المجتمعات عن »الفساد وتأثيره على 
التنمية في دول مجلس التعاون الخليجي« لكن أملي خاب بما 

قرأته. 
 يبدو أن الموضة الدارجة في المنطقة رفع شعارات لها جمهور 
يــطــرب لــســمــاعــهــا، فــالــفــســاد ظــاهــرة مستفحلة والــجــمــيــع يشكو 
ويتألم منها، بل وصلت إلى »كرة ثلج« كبيرة من الصعب الحد من 
، أي إلى السنوات األولى من 

ً
استفحالها!! وعدنا إلى الوراء قليال

انطالق المنتدى في أوائل الثمانينيات من القرن الماضي، حيث 
شــاركــت فــي عــدد مــن الـــدورات التي عقدها وكــان بمنزلة النبض 
الحي لطبقة المثقفين والمفكرين ومشاركتهم الفعالة والمؤثرة 

في عموم المنطقة الخليجية.
 أتذكر أنه كان للنقاشات التي كانت تدور والشخصيات التي 
تثري المنتدى بآرائها الجريئة صدى واســع، يتم التفاعل معها 
في الصحافة والمنتديات ومجالس األمة، كان المنتدى عبارة عن 
»برلمان خليجي مفتوح« تسعى النخبة إلى أن يكون لها صوت 

ورأي في قضايا التنمية والتعليم واإلصالح.
 وعلى مدى 41 سنة وتنقل المنتدى بين عاصمة وأخرى خفت 
، وكـــاد يتحول إلــى »مــوتــور كــاتــم لــلــصــوت« يعمل 

ً
الــصــوت كــثــيــرا

 بلغة الـــزالزل، كما كــان في 
ً
بصمت دون أن يحدث هــزة أو ارتـــدادا

السابق.
 السؤال هنا: هل ضاقت مساحة الحرية أم تراجع دور النخبة 
المثقفة واألكاديمية، أم أن البيئة الحاضنة لم تعد تهتم أو تصغي 
لهذه الطبقة من المفكرين؟ وبمعنى أوضح: هل أفلست النخبة وهي 
التي تمثل أحد أوجه المجتمع المدني من تقديم رؤى إصالحية، 

أم أنها انحازت وتخلت عن دورها ومهمتها؟
 بعضهم يرى أن التقسيمات والتصنيفات الدارجة في األدبيات 
م مع  السياسية في األنظمة الديموقراطية ال يتماشى وال يتالء
الحالة الخليجية ككل، فما يصح الــقــول فــي تونس أو مصر أو 

السويد قد ال ينطبق على منظومة بلدان مجلس التعاون.
 هـــنـــاك مــشــكــالت اجــتــمــاعــيــة واقـــتـــصـــاديـــة وغـــيـــرهـــا فـــي هــذه 
المجتمعات، تحتاج إلى من يقرع الجرس بشأنها وبدرجة عالية 
من المسؤولية الوطنية والمهنية، لكن بجرأة وعقالنية، ففساد 
الرأي ال يقاومه إال من يحمل ثقافة اإلصالح والتنوير واالنفتاح. 
لن نبخس القائمين على المنتدى حقهم من التقدير والمتابعة 
 فاعال كما عهدناه، 

ً
واإلصرار على البقاء، لكن نتمنى أن يكون منبرا

 من التحصين في مواجهة 
ً
فهذا ما يعزز بيئة العمل ويعطيها مزيدا

األزمات والمشاكل التي تتعرض لها المنطقة.
 على تفعيل المجتمع الــمــدنــي كواجهة 

ً
 مـــازال الــرهــان قــائــمــا

حــضــاريــة لــهــذه المجتمعات بــالــرغــم مما أصــابــه مــن انتكاسات 
ــرة التشكيك فــي عموم  وانــقــســامــات وحــتــى فــســاد جعله فــي دائــ

المنطقة العربية.

ما من دولة عربية إال وتشعر أن عقد الخمسينيات والستينيات 
كــان عقد إبـــداع ومــرحــلــة بـــروز مــواهــب ثقافية وفنية على وجه 

الخصوص، وأن الدنيا كانت مختلفة و»الناس غير«!
ويصعب علينا أن نتجاهل هذا الشعور بالتراجع واالنحدار، وأن 
ننفي »قلة المبدعين« في العديد من المجاالت، بل طغيان الفساد 
اليوم، واالرتجال والسطحية، وأحيانا هيمنة »الرجال الجوفين«! 

فهذه كلها لألسف من الواقع المعيش.
كان اإلحساس الطاغي أن الدول العربية تبحث عما كانت تسميه 
»النهضة«، وكان العرب من المشرق والمغرب مجمعين على ضرورة 

»التقدم« في كل مجال و»اللحاق باآلخرين« بل التفوق عليهم.
كان للدنيا والحياة »طعم آخــر«، ولم يكن بيننا من يشك أننا 
على وشك الوصول، ربما إلى أن حلت بنا هزيمة »النكسة« عام 
1967، وبعدها لم نر العافية، وال صفت لنا الحياة. هل كان ذلك 

فردوسنا المفقود؟
تلك المرحلة بحاجة إلى من يدرسها من مختلف الزوايا ويتأمل 
ثناياها، وربما يحزن أو يبكي على أطاللها، وهو ما قد نقوم به 
أو آخرون يقومون به ذات يوم، وقد ساهمت في الكويت »أكاديمية 
لوياك للفنون« أوائل فبراير الحالي عندما أحيت جلسة حوارية عن 
عصر السينما والثقافة و»ذاكرة األندلس«، تلك القاعة التي كانت 
تعرض األفالم الرائعة، والمكتبة الملحقة بها، التي تبيع الروايات 
الــشــهــيــرة والــمــؤلــفــات الــرصــيــنــة والــمــجــالت الـــزاخـــرة بــالــحــوارات 

والمجادالت الثقافية في الشعر والتجديد ومختلف المواضيع.
تحدثت »الــجــريــدة« ضمن تقرير شامل عن »االنفتاح الثقافي 
في السبعينيات«، الذي جعل الكويت »عروس الخليج«، وعرضت 
احتفاء »البــا« و»أجيال« بذاكرة األندلس في حلقة حوارية ثالثة، 
وقــد تناول نقاش الحاضرين، أشــارت »الجريدة« إلــى »الشجاعة 
التي تميز بها المواطن الكويتي عندما افتتح محال لبيع أشرطة 
األفالم السينمائية، وفي البيوت التي كانت تعرض األفالم داخل 

األحواش، وكذلك الحركة المسرحية.
أكدت السيدة فتوح الداللي على أكاديمية لوياك للفنون »البا«، 
وعلى دور األكاديمية في إحياء بعض مالمح ذلك العصر، والحظت 
الكاتبة »دلع المفتي« أننا بتنا نتحدث اليوم عن مالمح االنفتاح 
الثقافي واالجتماعي في الكويت بصيغة الماضي! في حين اعتبرت 
د. شيخة الجاسم التشدد الديني منذ نهاية السبعينيات قد »أدى 
ــداع الــفــنــي«، أما  الـــدور األســاســي فــي غــيــاب الــفــرح واإلنــتــاج واإلبــ
الفنان القدير »جاسم النبهان« فأبرز العطاء المسرحي، وأشــاد 
بالنهضة الثقافية وجهود »لوياك« و»البا« في إحياء المشهد الفني. 

)الجريدة 5/ 2/ 2023(.
ال يبدو »االنــحــدار الثقافي« في الكويت، إن كــان هــذا هو واقع 
الحال، من فعل قوى وأشخاص وقــرارات معينة وحدها، إن كان 
التشدد الديني معاديا للفنون في كثير من جوانبها، وإن كانت 
برامج األحزاب اإلسالمية كذلك ال تكثرث بالثقافة العميقة واألدب 
المسرحي والفنون عموما، فقد حدثت في البالد كذلك تحوالت 
اجتماعية واســعــة إثــر انتشار التعليم، وتــنــوع وســائــل االتصال 
وإثــر التطور االقتصادي بشدة حتى على حجم قاعات السينما 
مثال، ودخلت الميدان عروض وأدوات ثقافية كالتلفاز واإلنترنت 
وسهولة السفر باتت تنافس الثقافة المحلية وما عليها من قيود. 
لقد تغير المشهد الثقافي، كما أن الثقافة الكويتية، كسائر 
ثقافات الدول العربية، تتحرك على جبهتين، محلية وعربية، وهي 
بالكاد مؤهلة للنجاح إال قليال في أحدهما بسبب ضغوط العولمة 
من الــخــارج والتدخل الديني والسياسي من الــداخــل، وانصراف 
 ازدهــرت 

ً
نسبة كبيرة من الجمهور عن الشأن الثقافي، فكيف إذا

الثقافة العربية ما بين 1945- 1975 كل هذا العطاء األدبي والفني 
وتزاحم في البروز كل هؤالء الشعراء والروائيين والكتاب في أكثر 
من دولة، وظهرت كل تلك الروايات والدواوين والمجالت الثقافية 

والمسرحيات؟ 
هل تعاني ثقافة البلدان واألمم المجاورة التراجع نفسه، وهي 
الــتــي عــاشــت ظــروفــا تختلف تــمــامــا عــن ظـــروف وتــاريــخ الثقافة 

العربية الحديثة والمعاصرة؟

وقفة مع النخبة المثقفة
 في الخليج

لماذا اختفى المبدعون؟

حمزة عليان

خليل علي حيدر

hamzaolayan@icloud.com

بولندا قدمت مساعدات عسكرية وإنسانية 
ومالية ألوكرانيا أكثر من معظم الدول الغربية 

واستقبلت 1.5 مليون الجئ 

 اللَه تعالى 
َّ
ورد عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه قال: »إن

ُه«، وهــو بمنزلة أمــر إلهي، 
َ
 ُيتِقن

ْ
 أن

ً
 أحــُدكــْم عمال

َ
ُيِحبُّ إذا عِمل

واإلتــقــان وإنــجــاز العمل لن يتأتيا ما لم تكن هناك رقــابــة، إما 
رقابة ذاتية خوفا من رب العالمين وهذه حاالت نادرة، فالخوف 
 عندما يتغلب 

ً
من الرقابة اإللهية تكاد تكون معدومة، خصوصا

الطمع على النفوس، وعندها يجب أن تتدخل الرقابة الحكومية 
الرسمية الصارمة النزيهة القوية والكفؤة لضبط مصالح البلد.

المشاريع العمالقة التي قامت في الدول العلمانية المتقدمة 
علميا وصناعيا وحضاريا لم ينفذها مقاولون يخافون الله، أو 
يحرصون على مرضاته، إنهم أتموا وأنجزوا وأتقنوا المشاريع 
المسندة إليهم انصياعا للرقابة اللصيقة والحازمة، وخوفا من 
تطبيق القانون عليهم بحذافيره، وإال تعرضوا للغرامة والعقاب. 
معظم المشاريع التي أنجزت عندنا كدولة إسالمية لم تكن 
متقنة، وعدم إتقانها يدل على غياب الرقابة، وإن وجدت فهي 
ة وال خبرة وبال شهادات حقيقية وما أكثرها، أو أنه  بال كفاء
بسبب التغاضي مقابل رشــا، وهــذه أمــور معروفة ومعروضة 

على المحاكم.
شوارع الكويت أصبحت حديث الساعة، لم يبق أحد لم يكتب 
عنها أو يتضرر منها، شوارع الكويت اآلن وصمة عار في جبين 
الجميع، إنها واجهة البلد وإنها تشير وتــدل على أن الفساد 
وصل إلى العظم، واضح فيها غياب الرقابة اللصيقة والتهاون 
في المواصفات والتنفيذ واإلتقان، وواضح التخاذل والتساهل 
الحكومي والصمت النيابي المريب تجاه منفذيها، فهل يعقل 
أن كل هذا التذمر الشعبي، وآالف المقاالت والدراسات الكاشفة 
فت شــوارع 

ّ
اتــهــا، ورغـــم كــل الــتــقــاريــر األجنبية الــتــي صن لــســوء

الكويت بأنها األسوأ، ومع هذا لم يرف جفن ال للحكومة الرشيدة 
وال لنوائب األمة؟

الــمــشــاريــع فــي الــكــويــت فــي أكــثــرهــا ليست فــقــط غــيــر متقنة، 
لكنها أيضا غير مكتملة، أو متأخر إنجازها، وهي أيضا مشكلة 
يستعصي حلها، وهو وضع فعال مّحير، فكل دول العالم عندما 
 مــا فإنها تضع لــه مواصفات معينة، وجــدواًل 

ً
تطرح مشروعا

 يحدد مدة إنجازه، فيغرم المقاول على أي عمل مخالف 
ً
زمنيا

لما اتفق عليه، إلى جانب ذلك هناك مكافآت ترصد للمقاولين 
الذين ينجزون أعمالهم بإتقان وفــي زمــن قياسي أقــل، أمــا في 
ات، وكــأن تلك  الكويت فنعود ونكرر: ال رقابة صارمة وال جــزاء
المشاريع تطرح لتنفيع مقاولين بعينهم ال من أجل المصلحة 

الوطنية للكويت.
المشكلة في الكويت تكمن في غياب اإلدارة الحازمة المتمكنة 
المراقبة مباشرة على مواقع العمل، وفي الصراع الشرس بين 
حيتان الفساد الدائر على أشده، صراع دام منذ عقود وال يزال 
 بقوة، جاذبين معهم سلسلة وظيفية وتنفيذية وإشرافية 

ً
مستمرا

ورقابية فاسدة ومفسدة من مواطنين ووافــديــن، غير عابئين 
بالوطن والمواطن، ضامنين سالمتهم، محتفظين بما نهبوه 

من مال عام.
نقول: بعد ما مرت به الكويت من نكسات سياسية وتنموية 
وتعليمية، أوصلت الكويت إلى ما هي عليه اآلن فقد أصبح من 
الضرورة القصوى فرض الرقابة اللصيقة على الجميع، بما فيها 
كل المؤسسات المنتخبة وعلى رأسها التشريعية والبلدية، رقابة 
مستقلة ونزيهة، فال مجال هنا للسفسطة االنتخابية والتمترس 
وراء حصانات استغلت أبشع استغالل لتفرز طبقة فاسدة من 
قبيضة مستعدين أن يبيعوا ضمائرهم وشرفهم وحتى مصلحة 

البلد لمن دفع.

الدولة النفطية هي الدولة التي تصر منذ عقود على التمسك 
بالنفط كمصدر وحيد للدخل والطاقة بالرغم من تقلبات أسعاره، 
وارتفاع كلفة استخراجه، وتطور تقنياته، وتعدد بدائله، وكثرة 
متطلباته، وعـــدم اســتــدامــتــه، إال أن الــدولــة النفطية مستمرة في 
نظامها التقليدي في االستكشاف واالستخراج والتكرير والتسويق 
والنقل منذ ثالثينيات القرن الماضي حتى باتت من أكثر الدول 
 عليه إلدارة ماليتها وتمويل تنميتها، 

ً
والًء للنفط وأكثرها اعتمادا

 القطاع إلى ثالثة أضالع بين الوزارة، والمؤسسة، والمجلس 
ً
مقسمة

األعلى للبترول.
 دور الـــوزارة اإلشــراف والرقابة، وسالمة العمليات البترولية، 
والتأكد من مردودها االقتصادي، وتحصيل أموال الدولة، والعالقات 
الدولية، والتعامل مع مجلس األمة، أما مؤسسة البترول فتجمع كل 
الشركات تحت مظلتها بعد أن كانت تعمل كل شركة بشكل منفرد، 
في حين يقوم المجلس األعلى للبترول برسم السياسات لالستغالل 
األمثل للثروات البترولية ومصادر الطاقة النفطية، وإنشاء صناعة 

وطنية متكاملة لتحقيق أهداف التنمية االقتصادية للكويت. 
 المجلس األعلى يرسم السياسات، والمؤسسة وشركاتها 

ً
إذا

النفطية تنفذ، والوزارة تشرف وتراقب القطاع النفطي، لكن لماذا لم 
تتمكن هذه المنظومة من خفض مصروفات القطاع وزيادة إيراداته؟ 
ولــمــاذا لــم تنفذ استراتيجية النفط فــي 2020 الخاصة بإنتاج 4 
ماليين برميل، ومليار ونص قدم مكعبة من الغاز، وقد تم تأجيل 
إنتاج 4 ماليين برميل إلى 2040 وإنتاج الغاز إلى 2030؟! وكذلك 
مشروع حقول الشمال الذي استغرق النقاش فيه أكثر من 13 سنة، 
ولم ينفذ ألسباب سياسية، ولوجود رأي مؤيد لالستعانة بالشركات 
النفطية األجنبية، ورأي آخر مع تنفيذه من شركات النفط المحلية 

إلى جانب االستعانة بمستشارين عالميين؟! 
وهل كانت الوزارة تغذي المجلس األعلى للبترول بتقرير مستقل 
عن وضــع القطاع النفطي وأداء الشركات النفطية، وزيـــادة حجم 
العمل لدى المقاول على حساب تقليل العمل للعمالة الوطنية داخل 
الشركات النفطية؟ فقد أدت هذه االختالالت إلى ضعف المستوى 
الفني والتأهيلي للعمالة الوطنية الــتــي أثــبــت إطــفــاء اآلبـــار بعد 

التحرير مدى كفاءتها وإخالصها. 
نفذ الــدراســة التي وضعت بعد الغزو بشأن صيانة 

ُ
لماذا لم ت

المصافي والتي فّصلت فيها األعمال التي تقوم بها العمالة الوطنية 
في الشركات البترولية عن األعمال التي يقوم بها المقاولون، والتي 
تــم فيها التأكيد على أن األعــمــال األســاســيــة تــقــوم بها الشركات 
البترولية الوطنية، في حين األعمال المساندة يقوم بها المقاولون 

للمحافظة على التوازن وتنمية الخبرات الوطنية وتوطينها؟ 
لذلك يجب إعــادة النظر في طريقة عمل المقاولين في القطاع 
ــة للقيادة  ــ النفطي حتى ال نــفــرط فــي الــمــمــارســات الفنية واإلداريـ
الوسطى في الشركات النفطية، فالقطاع النفطي بحاجة إلى تأهيل 
وتدرج سليم للكادر الفني الوطني من أهل االختصاص )مهندسو 
البترول( الذين يمثلون القلب النابض للقطاع ومستقبله والضامن 
لتحقيق استراتيجياته واســتــمــراريــة عملياته وتوسعة إنتاجه 

واستدامة إيراداته.
 فــرؤيــة الــقــطــاع النفطي واستراتيجيته فــي الــســنــوات القادمة 
يجب أن تعتمد على الكوادر الوطنية البترولية وتوطين خبراتهم 
لتحقيق االكتفاء الذاتي بــداًل من استبعاد مهندسي البترول من 
خريجي الجامعات العالمية المبتعثين من الدولة لصالح عقود 
 
ً
 وأفقيا

ً
 وتقنيا

ً
ت حركة توسع الشركات النفطية فنيا

ّ
لمقاولين شل

!
ً
 وبتروليا

ً
ورأسيا

فالدولة النفطية ال تقوم بعمل قرعة لتوزيع الموظفين الجدد 
على الشركات النفطية!! بل لديها خطط الستيعاب كل مهندسي 
البترول في مواقع مخصصة لهم في الهيكل اإلداري التابع لشركاتها 
 أن رأس المال البشري من الكوادر الوطنية البترولية 

ً
النفطية، مدركة

من خبرات ومتدربين وحديثي تخرج هم اللبنة األساسية لحاضر 
الدولة النفطية ومستقبلها.

إعادة تأهيل أوكرانيا من قبل بولندا

سونيا موزيكاروفا*

ال يمكن إنكار األهمية الجيوستراتيجية لبولندا، وقد أدت 
استجابتها لحرب العدوان الروسية إلى تحسين مكانتها 

الدولية، ومع القادة الذين ُيدركون الفروق الدقيقة 
والتعقيدات المرتبطة بالتعامل مع روسيا، يمكن أن تعمل 

كوسيط فعال لمصالح أوروبا المركزية والشرقية في 
بروكسل، ولمصالح أوروبا في العالم.

بوصلة: الدولة النفطية 

د. عبدالعزيز إبراهيم التركي
alterkey@gmail.com

في الصميم: ال إتقان 
وال إنجاز بال رقابة

طالل عبد الكريم العرب
عن االغتراب البيئي... طريق الحرير واإلدارة البيئية بين الكويت والصين

د. سلطان ماجد السالم 

talalalarab@yahoo.com

https://www.aljarida.com/article/15395
https://www.aljarida.com/article/15392
https://www.aljarida.com/article/15389
https://www.aljarida.com/article/15388
https://www.aljarida.com/article/15385
https://www.aljarida.com/article/15384
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

77..350350

السوق العامالسوق العام

88 ..223223

السوق األولالسوق األول

55..518518

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2623.0602.693

أخبار الشركات

الشركة تجاوزت 
التحديات 

االقتصادية 
والجيوسياسية 

التي يمر بها 
العالم وحققت 

إنجازات كنا 
نطمح لها

الغانم

»الغانم« تربح 18.7 مليون دينار في 2022 بنمو %27.46
فهد الغانم: نتائج مالية استثنائية تعكس كفاءة عمليات الشركة التشغيلية واستراتيجيتها الراسخة

 عن عام ٢٠٢٢
ً
 للسهم وبإجمالي ٥٧.٧ فلسا

ً
توصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 34 فلسا

اقترح مجلس إدارة شركة 
أوالد علي الغانم للسيارات 
سياسة لتوزيع أرباح نقدية 

 للسهم 
ً
بحد أدنى ٥8 فلسا

الواحد عن السنة المالية 
المنتهية في 31/1٢/٢٠٢٢، 
 نقدية 

ً
 بأنها وزعت أرباحا

ً
علما

للمساهمين بواقع ٧8.٢3 
 للسهم الواحد عن 

ً
فلسا

النصف األول من ٢٠٢٢.

أصـــــــــــــدرت شــــــركــــــة أوالد 
ــارات  ــيــ ــلــــســ ــم لــ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ عــــلــــي الـ
ــنــــوي، الــــذي  ــا الــــســ ــريـــرهـ ــقـ تـ
ها المالي، وأهم  يتناول أداء
إنجازاتها عن السنة المالية 

المنتهية في 2022/12/31.
ــفـــاع  وأظـــهـــر الـــتـــقـــريـــر ارتـ
صــــــافــــــي الـــــــربـــــــح الـــــخـــــاص 
بـــمـــســـاهـــمـــي الــــشــــركــــة األم 
بــنــســبــة 27.46 فــــي الـــمـــئـــة، 
ــه  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ حـــــــــيـــــــــث بـــــــلـــــــغـــــــت قـ
18.704.850 دينارا كما في 
 مــع 

ً
2022، مـــقـــارنـــة /12 /31

العام السابق بصافي ربح 
بــلــغــت قــيــمــتــه 14.675.517 
دينارا كما في 2021/12/31، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ كـــــــمـــــــا ارتــــــــفــــــــعــــــــت ربـ
الــســهــم األســاســيــة الــخــاصــة 
بـــمـــســـاهـــمـــي الــــشــــركــــة األم 
بــنــســبــة 28.06 فــــي الـــمـــئـــة، 
 
ً
67.72 فــلــســا حـــيـــث بـــلـــغـــت 

للسهم الواحد للعام الحالي 
 بربحية سهم 

ً
2022، مقارنة

 للسهم 
ً
52.88 فــلــســا بــلــغــت 

ــام الـــمـــاضـــي  ــعــ ــلــ الــــــواحــــــد لــ
 .2021

ــفــــع إجـــمـــالـــي أصـــول  وارتــ
الــشــركــة بــنــســبــة 27.01 في 
الـــمـــئـــة، حــيــث بــلــغ إجــمــالــي 
قيمتها 188.078.762 دينارا 
 
ً
كما في 2022/12/31، مقارنة

مع العام الماضي بإجمالي 
قــيــمــة بــلــغــت 148.085.914 
دينارا كما في 2021/12/31، 
ــقـــوق  وارتــــــفــــــع إجــــمــــالــــي حـ
الملكية الخاصة بمساهمي 
الــشــركــة األم بــنــســبــة 27.24 
ــــث بـــلـــغـــت  ــيـ ــ فــــــي الـــــمـــــئـــــة، حـ
إجمالي قيمتها 72.963.961 

 ،2022/12 /31 د.ك كــمــا فـــي 
 بإجمالي قيمة بلغت 

ً
مقارنة

57,341,908 دنانير كما في 
.2021/12/31

توزيعات األرباح

وقـــــــــــرر مــــجــــلــــس اإلدارة 
ــة إلـــــــى الـــجـــمـــعـــيـــة  ــيــ ــتــــوصــ الــ
العامة بتوزيع أرباح نقدية 
لــلــمــســاهــمــيــن عــن األشــهــر الـــ 
31 ديسمبر  6 المنتهية في 
2022 بــنــســبــة 34 فـــي الــمــئــة 
مــن القيمة االسمية للسهم، 
 للسهم 

ً
34 فــلــســا أي بـــواقـــع 

الواحد، وبذلك تكون الشركة 
 نقدية بواقع 

ً
وزعــت أربــاحــا

 للسهم الــواحــد 
ً
57.78 فلسا

2022 تــــتــــجــــاوز  عـــــــن عـــــــــام 
ــا بــهــا  ــ ــدنـ ــ ــتــــي وعـ ــبـــة الــ الـــنـــسـ
لمساهمين  وا لمستثمرين  ا
ما قبل اإلدراج والتي كانت 
 للسهم الواحد، 

ً
47.58 فلسا

 21.43 أي بنسبة نمو تبلغ 
في المئة، كما اقترح مجلس 
لــــتــــوزيــــع  اإلدارة ســــيــــاســــة 
أربـــاح نــقــديــة بــحــد أدنـــى 58 
ــد عــن  ــ ـــواحـ  لـــلـــســـهـــم الــ

ً
ــا ــلـــسـ فـ

الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة الــمــنــتــهــيــة 
 بــأن 

ً
فــي 2023/12/31، عــلــمــا

 نقدية 
ً
الشركة وزعت أرباحا

لــلــمــســاهــمــيــن بــنــســبــة 23.78 
في المئة من القيمة االسمية 
 
ً
لــلــســهــم بـــواقـــع 23.78 فــلــســا
للسهم الــواحــد عــن النصف 
2022، بـــنـــاًء  األول مـــن عــــام 
عــلــى قــــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
العادية المنعقدة بتاريخ 25 

أغسطس 2022. 

وصــــــــــرح رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس 
ــد عــلــي  ــهــ لـــــشـــــركـــــة، فــ إدارة ا
الغانم، بأنه تــم إدراج أسهم 
 فـــي الــســوق 

ً
الــشــركــة رســمــيــا

ــة الـــكـــويـــت  األول فــــي بــــورصــ
 ،2022 ــيـــو  07 يـــونـ بـــتـــاريـــخ 
لـــتـــصـــبـــح بــــذلــــك أول شـــركـــة 
عــائــلــيــة لـــوكـــاالت الـــســـيـــارات 
درج في األسواق الخليجية، 

ُ
ت

حــيــث حــقــقــت الــشــركــة نتائج 
مـــالـــيـــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــعــكــس 
ة عملياتها التشغيلية  كــفــاء
واســتــراتــيــجــيــتــهــا الــراســخــة، 
وقـــوة مــركــزهــا الــمــالــي، وهــي 
ــل الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي  ــ ــوامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــذا  ــن تـــحـــقـــيـــق هــ ــ مـــّكـــنـــتـــنـــا مــ

النجاح في 2022. 
ــم  وقـــــــــال الـــــغـــــانـــــم، إنـــــــه رغــ
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــــتـــــحـــــديـــــات االقـ
والــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي يــمــر 
بها الــعــالــم، فــإن شــركــة أوالد 
ــــارات  ــيـ ــ ــــسـ ــلـ ــ عـــــلـــــي الــــــغــــــانــــــم لـ
استطاعت تجاوزها وتحقيق 
الــعــديــد مــن اإلنـــجـــازات الــتــي 

كنا نطمح لها. 
ــازات  ــ ــ ــجـ ــ ــ وأبـــــــــــرز هـــــــذه اإلنـ
 
ً
 جــديــدا

ً
 إقــلــيــمــيــا

ً
كـــان إنـــجـــازا

بــدخــولــنــا الـــســـوق الــمــصــري 
خــال 2022 مــن خــال شركة 
غلوبل أوتو للسيارات، إحدى 
الشركات الزميلة لشركة أوالد 
علي الغانم للسيارات، والتي 
تمتلك حق التوريد الرسمي 
لعامتي بي إم دبليو وميني 
في جمهورية مصر العربية. 
 
ً
ــا ــثـ ــا حـــديـ ــنـ ــمـ هــــــــذا، وقــــــد قـ
ــنـــع  بـــــــــإعـــــــــادة افــــــتــــــتــــــاح مـــصـ
ــارات BMW فــــي مـــصـــر،  ــ ــيـ ــ سـ
 BMW مع خروج أول سيارة

فهد علي الغانم

صدور حكم استئناف ملصلحة »زين« 
أعلنت شركة االتصاالت المتنقلة »زين« صدور حكم 
استئناف لمصلحتها في دعوى ندب خبير للمطالبة 

باسترداد المبالغ المسددة عن نطاقات األرقام.
وذكــرت أن الدعوى مرفوعة من »زيــن« ضد وكيل 
وزارة المواصات بصفته، ووكيل مجلس إدارة هيئة 

تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات بصفته.
وقضت المحكمة برفض االستئناف، وتأييد حكم 
أول درجة، حيث أفادت »زين« بأنه سيكون هناك أثر 
 للحكم على أن 

ً
إيجابي على البيانات المالية، تبعا

.
ً
يتم تحديده الحقا

وكان حكم أول درجة قد قضى، بإلزام المدعى عليه 
 
ً
»زيــن« مبلغا األول )وكيل المواصات( بــأن يــؤدي لـــ
لــــزم المدعى عليه 

ُ
قـــدره 22.13 مليون ديــنــار، كما أ

الثاني )رئيس هيئة تنظيم االتصاالت(، بأن يؤدي 
 قدره 2.55 مليون دينار والتزمتهما 

ً
للشركة مبلغا

بــالــمــصــروفــات ومبلغ 500 ديــنــار كمقابل ألتعاب 
المحاماة الفعلية.

وعن األثر الموقع على الشركة نتيجة الحكم، بينت 
انه سيكون هناك أثر إيجابي على البيانات المالية 

.
ً
وسيتم تحديده الحقا

  »املصالح« وقعت عقدًا مع »نادي الكورنيش«
 
ً
قالت شركة المصالح العقارية، إنها وقعت عقدا
مع شركة نادي الكورنيش البحري على عقد تقابل.
ويشتمل العقد على تقابل وتراجع الطرفين عن 
عقد البيع االبتدائي المؤرخ في 16 سبتمبر 2021 
والــمــتــعــلــق بـــشـــراء »الــمــصــالــح« الــعــقــار الــكــائــن في 
المهبولة قطعة 9 قسيمة 100 للطرف الثاني، وتقابل 
وتراجع الطرفين عن عقد المديونية المؤرخ في 23 
مايو 2022 من »نادي الكورنيش«، النتفاء الجدوى 

والسبب من التعاقد.
ووفق البيان فإن قيمة العقد بلغت 12.5 مليون 
ديــنــار، وشــروطــه ألــغــى بموجبه الــطــرفــان كــل آثــار 

العقدين المذكورين، وأبرأ كل منها اآلخر من جميع 
االلتزامات المنصوص عليها، دون مسؤولية على 
 من 20 الحالي، وإعادة الحال 

ً
أي من الطرفين اعتبارا

إلى ما كانت عليه قبل 16 سبتمبر 2021.
 وعن األثر المالي لذلك اإلجراء قالت »المصالح« 
إنه يتمثل في إخراج العقار المذكور من ذمة الشركة 
ومع إلغاء الدين المتوجب لمصلحة شركة مجموعة 
األوراق المالية بقيمة 5.75 مايين دينار، وإلغاء 
المديونية المتوجبة بذمة »المصالح« لصالح »نادي 

الكورنيش« بمبلغ 6.75 مايين. 

  تابعة لـ »كابالت« تسلمت كتاَبي ترسية من »املناقصات«
ــة مـــجـــمـــوعـــة الـــخـــلـــيـــج لـــلـــكـــابـــات  ــركــ أعـــلـــنـــت شــ
والـــصـــنـــاعـــات الــكــهــربــائــيــة تــســلــم شـــركـــة الــرعــايــة 
لــمــقــاوالت تنظيف الــمــبــانــي والـــمـــدن الــتــابــعــة لها 
كتابين لترسية مناقصتين مــن الجهاز المركزي 

للمناقصات العامة.
وجاءت المناقصة األولى تتعلق بتقديم خدمات 
النظافة لمدارس ومباني الوزارة بمنطقة العاصمة 
التعليمية بمبلغ 5.98 مايين دينار، مع توقعات 

تحقيق أربــاح تشغيلية بنسب تتراوح بين 8 إلى 
10 في المئة خال فترة تنفيذ العقد من عام 2023 

ومدة 3 سنوات.
أمــا المناقصة الثانية فتتعلق بتقديم خدمات 
نــظــافــة إلحـــدى مــنــشــآت وزارة الــدفــاع بمبلغ 1.13 
مليون دينار، مع توقعات تحقيق أرباح تشغيلية 
بنسب تــتــراوح بين 4 إلــى 6 فــي المئة خــال فترة 

تنفيذ العقد من عام 2023 ولمدة 3 سنوات.

تابعة لـ »أعيان« وقعت اتفاقية الستغالل املتبقي 
من حدود ائتمانية 

»أعـــيـــان  وقـــعـــت شـــركـــة تــابــعــة لــــ
لـــإجـــارة واالســـتـــثـــمـــار« االتــفــاقــيــة 
النهائية بشأن استغال المتبقي 
من الحدود االئتمانية المتاحة لها 

مع البنك الممول.
ــالـــي لــذلــك  ــالــــت إن األثــــــر الـــمـ وقــ

اإلجــراء يتمثل في إعــادة تصنيف 
مــبــلــغ مــلــيــون ديــنــار مــن الــتــزامــات 
قصيرة األجل إلى التزامات طويلة 
األجل، على أن يظهر ذلك األثر في 

نهاية الربع األول من عام 2023.

ترسية مناقصة على »سفن« بـ 10 ماليين دينار 
ملصلحة »الكهرباء«

ــــت شـــــــركـــــــة الـــــصـــــنـــــاعـــــات  ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
ــاء الــســفــن  ــنـ الــهــنــدســيــة الــثــقــيــلــة وبـ
صـــدور قـــرار مجلس إدارة الجهاز 
الـــــمـــــركـــــزي لـــلـــمـــنـــاقـــصـــات الـــعـــامـــة 
بــالــمــوافــقــة عــلــى تــرســيــة مــنــاقــصــة 
لـــصـــالـــح وزارة الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء 
والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة عــلــى الــشــركــة 

بقيمة 10.15 مايين دينار.

وتــتــعــلــق الــمــنــاقــصــة بــمــشــروع 
إصــاح وإعـــادة تأهيل التربينات 
البخارية – المرحلة الثانية – في 
ــة الــشــرقــيــة لتوليد  مــحــطــة الـــدوحـ
القوى الكهربائية وتقطير المياه، 
ــه ســيــتــم تـــحـــديـــد األثــــر  ــ مـــنـــوهـــة أنـ

.
ً
المالي لتلك الصفقة الحقا

50.66 مليون دينار 
أرباح »هيومن سوفت«

حققت شركة هيومن سوفت 
الــقــابــضــة أربـــاحـــا بقيمة 50.66 
مليون دينار في عام 2022، مقابل 
 عن 

ً
اربـــاح بلغت 62.57 مليونا

الفترة المقارنة من عام 2021.
وأوصى مجلس إدارة الشركة 
بتوزيع ربــح ســنــوي عــن السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2022، بواقع 400 في المئة من 
 بما يعادل 

ً
القيمة االسمية نقدا

 للسهم الواحد، و5 
ً
400 فلس نقدا

في المئة من رأس المال المدفوع 
كأسهم مجانية.

جلسة فاترة للبورصة والسيولة 30.8 مليون دينار
• علي العنزي

ــيــــر  ــغــ ــتــ ــــور والــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ــر ال ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اسـ
الــمــحــدود فــي مــؤشــرات بــورصــة 
الكويت الرئيسية، وخسر مؤشر 
السوق العام نسبة 0.10 في المئة، 
أي 7.41 نقاط ليقفل على مستوى 
7350.27 نقطة بسيولة متراجعة 
كانت بحدود 30.8 مليون دينار 
تداولت 100 مليون سهم فقط عن 
طــريــق 8124 صــفــقــة، وتـــم تـــداول 
 ربح منها 26، بينما 

ً
119 سهما

تراجع 67، واستقر 26 أخرى دون 
تغير، واستقر مؤشر السوق األول 
دون تــغــيــر يـــذكـــر، وخــســر نسبة 
 هي 0.01 في المئة 

ً
محدودة جدا

فقط تعادل 0.83 نقطة ليبقى على 
مستوى 8223.61 نقطة بسيولة 
متراجعة إلى مستوى 24.4 مليون 
دينار تداولت 62.5 مليون سهم 
عبر 5367 صفقة، وتم تــداول 31 
 هي مكونات السوق األول 

ً
سهما

ارتــفــع منها 9 وتــراجــعــت أسعار 
17، بينما استقرت 5 دون تغير.

 وســــــــجــــــــل مــــــــؤشــــــــر الــــــســــــوق 
الرئيسي خسارة واضحة بنصف 
نــقــطــة مــئــويــة، أي 28.74 نقطة، 
ليقفل على مستوى 5518.1 نقطة 
بسيولة بلغت 6.3 مايين دينار 
تــداولــت 37.4 مليون سهم، تمت 
عبر 2757 صفقة، وتم تــداول 88 
 في السوق الرئيسي ربح 

ً
سهما

منها 17، بينما تراجعت أسعار 
50، واستقر 21 دون تغير.

 
ً
وبــقــي مــؤشــر الــســوق مــتــرددا
خال فترة ثاثة أسابيع هي ما 
مــضــى مــن شــهــر فــبــرايــر، وكــذلــك 
كـــان حـــال الجلسة الــمــاضــيــة في 
ــة الـــكـــويـــت، حـــيـــث بـــدايـــة  بــــورصــ
جـــيـــدة بــأكــثــر مـــن مــلــيــون ديــنــار 
خــال الدقيقة األولــى سرعان ما 
تتغير ويــتــراجــع تدفق السيولة 
 وتميل للهدوء، وكانت 

ً
تدريجيا

 
ً
ــارا ــ ــبـ ــ ــم الــــتــــي أعـــلـــنـــت أخـ ــ ــهـ ــ األسـ
إيــجــابــيــة تــقــود الـــلـــون األخــضــر، 
 سهم زيــن الـــذي أعلن 

ً
خــصــوصــا

كسب حكم استئناف بــرد مبلغ 

ــه مـــن وزارة  ــار لـ ــنـ 22 مــلــيــون ديـ
المواصات، بينما استمر تدفق 
البيانات والتوزيعات السنوية، 
وكان أفضلها هذا األسبوع أسهم 
كــامــكــو، والــخــصــوصــيــة، ووربــــة 
للتأمين، ثم أعلنت هيومن سوفت 
ــعـــات  ــد إقــــفــــال الــــســــوق تـــوزيـ ــعـ بـ
قياسية بلغت 400 فلس و5 في 
الــمــئــة مــنــحــة، كــمــا تـــحـــرك سهم 
ــــان تـــوزيـــعـــاتـــه  ــ الـــغـــانـــم بـــعـــد إعـ
الــســنــويــة والـــتـــزامـــه بــتــوزيــع 58 
 لهذا الــعــام، وكــان الضغط 

ً
فلسا

عــلــى اســهــم كــتــلــة أجــيــلــيــتــي بعد 
وقــــف الــوطــنــيــة عـــن الــــتــــداول ثم 
ــتـــي تــكــّبــد سهمها  عـــودتـــهـــا، والـ
خالها خسارة جديدة على وقع 
خافها مع الحكومة على سوق 
شرق وتراجع أجيليتي على ذات 
الوقع وتراجعت أسهم الوطني، 
ــتــــجــــاري، وأرزان،  ــــي، والــ ــدولـ ــ والـ
وصالحية، وإس تي سي، وأهلي، 
وعـــربـــي قـــابـــضـــة، بــيــنــمــا ربــحــت 
ــــن، وكـــامـــكـــو، وهــيــومــن  أســـهـــم زيـ

سوفت، وبنك الخليج، وجميعها 
 أو توزيعات 

ً
أسهم أعلنت أخبارا

سنوية مجزية، لتنتهي الجلسة 
 وبــــــذات األداء 

ً
مـــحـــايـــدة تــقــريــبــا

الـــــذي كــــان ســمــة واضـــحـــة خــال 
هذا الشهر.

ــلــــون األحــــمــــر جــمــيــع  ــاد الــ ــ وســ
مؤشرات أسواق مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي الـــمـــالـــيـــة، واســتــمــرت 
الــــخــــســــائــــر فـــــي مــــؤشــــر الــــســــوق 
الــســعــودي وبنسبة 1 فــي المئة، 
بينما سجلت تراجعات محدودة 
ــرات فـــي دول  ــمـــؤشـ عــلــى بــقــيــة الـ
الــخــلــيــج، وكـــانـــت أســـعـــار الــنــفــط 
تـــتـــداول مــســتــقــرة حـــول مستوى 
 لمزيج برنت القياسي.

ً
83 دوالرا

من خطوط اإلنتاج بعد فترة 
مـــن الــتــوقــف والـــــذي يـــضـــّم 3 
خطوط إنتاج بسعة إجمالية 
ــــى 10 آالف ســـيـــارة  تـــصـــل إلـ
، باإلضافة إلى افتتاح 

ً
سنويا

 BMW أحـــدث صـــاالت عـــرض
وMINI فــــي مـــديـــنـــة الـــعـــبـــور 

المصرية.
كــمــا قــامــت الــشــركــة كــجــزء 
ــة  ــيــ ــعــ ــتــــوســ ــا الــ ــهــ ــطــ ــطــ مـــــــن خــ
ــعــــزيــــز وجــــــود  ــتــ الــــمــــحــــلــــيــــة بــ
ــو  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ إم دبــ بــــــــــــي  عــــــــــامــــــــــة 
الـــتـــجـــاريـــة فــــي الـــكـــويـــت مــن 
ــالــــث صـــالـــة  خـــــال افــــتــــتــــاح ثــ
عــــرض بــمــحــافــظــة الـــجـــهـــراء، 
ــالـــة عـــرض  والـــتـــي تــشــمــل صـ
 ،

ً
راقــيــة، ومــركــز خدمة حديثا

 لقطع الغيار، وقمنا 
ً
ومــركــزا

ــذا الــعــام  ــل هــ ــ  فـــي أوائــ
ً
ــا أيـــضـ

بتدشين صالة عرض جديدة 
لسيارات جيلي في محافظة 
الــجــهــراء تــحــتــوي عــلــى مركز 
خـــدمـــة حـــديـــث ومـــركـــز لــقــطــع 
 
ً
ــزا ــركــ ــنـــا مــ ــتـــتـــحـ ــار، وافـ ــيــ ــغــ الــ
 للخدمة السريعة في 

ً
جــديــدا

مــنــطــقــة الــمــنــصــوريــة لــيــصــل 
عـــــدد هـــــذه الــــمــــراكــــز إلـــــى 13 
 فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي. 

ً
مــــركــــزا

 مـــن إكـــمـــال 
ً
واقـــتـــربـــنـــا أيـــضـــا

ات إلطـــــاق  ــال اإلنــــــشــــــاء ــ ــمـ ــ أعـ
المركز الرابع عشر في منطقة 

عبدالله المبارك.

األهداف المستقبلية

• العمـل مع شركات عالمية 

ــة عــلــى  ــركـ اســـتـــمـــراريـــة الـــشـ
تقوية عاقاتها طويلة األمد 

مع الشركات العالمية لتوفيـر 
مــســـــتــويــات أكــبـــــر مـــــن مــخــزون 
الطـرازات ذات الطلب المرتفع، 
ــيــق مـــــع  حـــيـــث أصـــبـــــــح الــتــنــســـ
الشـركات العالمية أكثـر أهميـة 
مـــــن بــــعــــد جـــائـــحـــــــة كـــــورونـــــا، 
حــيـــــث أدت تــحــديــات ســاســل 
التوريد العالميـة إلى تقييــد 
اإلنتــاج في معظــم الشــركات 
ـــــات الــصــنــاعــيــــــــة.  ـــــي الــقــطــاعـــ فـــ
 لعاقة الشركة القوية 

ً
ونظـرا

مع الشركات العالمية، تمكنـت 
ــن تــقــلــيـــــل الــتــأثــيـــــر  ــركــة مـــ الــشـــ
ـــــب  ــــــن خـــــــــــال طــلـــ ــــ ــــــلـــبـــي مـ الـــسـ
ـــــات ذات  ـــــن الــمــركــبـــ ـــــد مـــ الــمــزيـــ
الهامــش الربحـي األعلـى مــن 
ــات  ـــ ــة الــمــركــبـــ ـــ ــن مــجــمــوعـــ ـــ بــيـــ

المخصصــة للشــركة. 

• دعم نمو الشريحة ذات 
الدخل المنخفض 

تمتلـك الشـركة طموحـات 

ــرة تــتــمــثـــــل فـــــي زيـــــــادة  كــبــيـــ
النمـو فـي شـريحة العمـاء 
ــــــل الــمــنــخــفـــــض.  ذوي الـــدخـ
ومـن أجـل ذلـك، فقـد جلبـت 
الشـركة عامتيـن سـريعتي 
 Great Wall النمـو وهمـا، 
 ،Motors - Haval ، Geely
ــمـــو  ــة نـ ــ ــبـ ــ ــــسـ  بــــــــــأن نـ

ً
عـــــلـــــمـــــا

العامة التجارية لسيارات 
 Great Geely وســـــيـــــارات 
 Wal l  Motors  -  Hava l
تمثل 58 في المئة و26 في 
المئة على التوالي مقارنة 
ــع  ــ ــــرجـ 2021، ويـ بـــــالـــــعـــــام 
 إلـــــى التحسـن 

ً
ذلـــك أســـاســـا

المسـتمر في التكنولوجيـا 
الــصــيــنــيــة وقـــبـــول الــعــمـــــاء 
لها والتغييـر فـي تفضيات 

العمـاء.
فــي الــخــتــام، تــقــدم الغانم 
بالشكر إلى أعـضـاء مجلس 
اإلدارة وأعـــــضـــــاء اإلدارة 
الــتــنــفــيــذيــة وكــل الموظفين 
»عــلــى مــســاهــمــاتــهــم القيمة 
فـــي تــنــفــيــذ اســتــراتــيــجــيــتــنــا 
2022، حــيــث  ــام  ــ ــــ ــ خـــــــال عـ
ســــــــــاهــــــــــمــــــــــت جـــــــــهـــــــــودهـــــــــم 
ــــي تـــحـــقـــيـــق  ــــ ــ ــة فـ ــلــــصــ ــمــــخــ الــ
أهداف الشركة، كذلك تـقـدم 
ــر إلـــــــــــى مـــســـاهـــمـــي  ــكــ ــالــــشــ بــ
الـــــــشـــــــركـــــــة عــــــلــــــى دعــــمــــهــــم 
لــمــســيــرتــهــا كـــشـــركـــة رائــــدة 
 فــي قطاع 

ً
 واقليميا

ً
محليا

السيارات«.
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»البترول الوطنية« تدشن أول 
مهبط لطائرات اإلسعاف الجوي

دشنت شركة البترول الوطنية الكويتية أول مهبط للطائرات 
العمودية المخصصة لحاالت اإلسعاف الجوي، بحضور نائبي 
الرئيس التنفيذي للخدمات المساندة عبدالعزيز الدعيج، ولمصفاة 
ميناء األحمدي شجاع العجمي، إضافة إلى المدير العام لإلدارة 
العامة ألمن المنشآت العميد حمود شريان، ومدير إدارة إطفاء 
محافظة األحمدي العقيد أحمد الهدبان، ومراقب خدمات اإلسعاف 
بوزارة الصحة د. أحمد الحمادي، ومدير الخدمات الصناعية في 

شركة نفط الكويت سيف الرشيدي.
 بهذه المناسبة في مركز اإلسناد 

ً
ونظمت الشركة احتفااًل رمزيا

والتدريب لألمن واإلطفاء بجنوب مدينة األحمدي، الذي شهد أول 
هبوط تجريبي لطائرة تابعة لشركة نفط الكويت في المهبط الذي 
تم تشييده من قبل دائــرة األمن واإلطفاء في »البترول الوطنية«، 
بــالــتــعــاون مــع دائــــرة الــمــشــاريــع 2، وروعــــي فــيــه االلـــتـــزام الــدقــيــق 

بالمواصفات والمعايير العالمية المعتمدة في الكويت.
وأشار الدعيج إلى أنه تم األخذ بعين االعتبار جميع مالحظات 
وتعليمات اإلدارة العامة للطيران المدني وقـــوة اإلطــفــاء الــعــام، 
 عند الحاجة إليه، 

ً
 أن استخدام المهبط سيكون متاحا

ً
مضيفا

للتعامل على مدار الساعة مع حاالت الطوارئ، التي تتطلب إخالء 
مصابين تستدعي خطورة وضعهم الصحي نقلهم للمستشفى 

بالسرعة القصوى.
وأوضح أن المهبط يخدم »البترول الوطنية« والقطاع النفطي 
بشكل عام، وتم التنسيق بشأنه مع شركة نفط الكويت والطيران 
المدني، موجها الشكر إلى الجهتين على تعاونهما الذي أسفر عن 
تدشين المهبط، واصفا إيــاه بالخطوة المتقدمة، التي تعزز من 

إمكانات الشركة والقطاع في جانب األمن والسالمة.

»السور للوقود« تحصل على جائزة 
إدارة المحطات بأعلى معايير الجودة

بتصنيف 6 نجوم من »البترول الوطنية«

حصلت شركة السور لتسويق الوقود على جائزة إدارة محطات 
الوقود بأعلى معايير الجودة والسالمة بتصنيف 6 نجوم لعام 

2022، من شركة البترول الوطنية الكويتية.
بهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
للشركة طالل الخرس، إن حصول »السور« على هذه الجوائز يعزز 
العمل الجاد نحو التميز الدائم والمستمر للشركة برفع مستوى 
األداء وااللــتــزام بالمعايير الخاصة في مجال الصحة والسالمة 
والبيئة لــدى المبنى الرئيسي ومــحــطــات الــوقــود المنتشرة في 
 أن هذه الجوائز هي شهادة تقدير للشركة ولجميع 

ً
الكويت، مؤكدا

العاملين فيها، لتفانيهم في العمل نحو تقديم خدمات آمنة في 
مختلف األنشطة.

وأضـــــاف الـــخـــرس أن »الــــســــور« تــحــرص عــلــى تــفــعــيــل ضــوابــط 
ومعايير األمن والسالمة البيئية، مشيرا إلى أن الشركة منذ بداية 
نشأتها وهي حريصة على تطبيق نظام إدارة الصحة والسالمة 
والبيئة، لتكون بذلك في طليعة الشركات التي تقوم بتنفيذ هذا 

النظام.
وأكد أن الشركة حرصت على تنفيذ مجموعة من التوجيهات 
للعاملين باتخاذ كل االشــتــراطــات الوقائية والخاصة بالصحة 
والـــســـالمـــة داخــــل بــيــئــة الــعــمــل فـــي الــمــحــطــات، ضــمــن اإلجــــــراءات 
والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة للحفاظ عــلــى ســالمــة الموظفين والــعــمــالء، 
واستكماال لمجموعة التدابير االحترازية التي تتخذها الجهات 

الحكومية بالكويت في هذا االطار.

برنت ينخفض وسط ترقب لمحضر »الفدرالي«

ــرنــــت الـــقـــيـــاســـي  افـــتـــتـــح خــــــام بــ
ــامـــالت أمــــــس، عـــلـــى انــخــفــاض  ــعـ تـ
طـــفـــيـــف وســـــــط ارتــــــفــــــاع الـــــــــدوالر 
ــارات من  وتــرقــب المتعاملين إلشــ
محضر أحــدث اجتماعات مجلس 
االحــــتــــيــــاطــــي الـــــفـــــدرالـــــي )الـــبـــنـــك 
المركزي األمــيــركــي( بشأن أسعار 
الــفــائــدة، بعد أن أدى التفاؤل إزاء 
الــطــلــب وســـط شــح اإلمــــــدادات إلــى 

ارتفاع األسعار أمس األول.
 
ً
وانخفض خــام برنت 59 سنتا
 
ً
أو 0.5 في المئة إلى 83.57 دوالرا
لــلــبــرمــيــل. أمـــا خـــام غـــرب تكساس 
الــوســيــط األمــيــركــي لشهر مــارس، 
 
ً
الذي انتهى أمس، فارتفع 78 سنتا
.
ً
أو 1.02 في المئة إلى 77.12 دوالرا

ــد غــــــــرب تـــكـــســـاس  ــقــ ــد عــ ــ ــعـ ــ وصـ
الوسيط لشهر أبريل، وهو األكثر 
، أو 0.68 في 

ً
، 52 سنتا

ً
 حاليا

ً
نشاطا

.
ً
المئة عند 77.07 دوالرا

مــن جــانــبــه، ارتــفــع سعر برميل 
 ليبلغ 

ً
الــنــفــط الــكــويــتــي 29 ســنــتــا

 فـــي تــــــداوالت أمــس 
ً
83.57 دوالرا

 فــي 
ً
83.28 دوالرا األول، مـــقـــابـــل 

 
ً
تداوالت يوم الجمعة الماضي وفقا

للسعر المعلن من مؤسسة البترول 
الكويتية.

وقــالــت تينا تينغ، المحللة في 
ــفـــع  ــي مــــاركــــتــــس(: »ارتـ ــ ــي.إم.ســ ــ )ســ
الدوالر وضغط على أسعار النفط 

في الجلسة اآلسيوية )أمس(، مما 
تسبب في تراجع أسواق النفط عن 

انتعاش أمس األول«.
ويــتــرقــب الــمــتــعــامــلــون محضر 
ــلـــس  ــمـــجـ ــاع األخــــــــيــــــــر لـ ـــــ ــمـ ــتــــــ االجــــــ
ــاطـــي االتــــــحــــــادي، الـــمـــقـــرر  ــيـ ــتـ االحـ
صــــدوره الـــيـــوم، إذ أدت الــبــيــانــات 
المتعلقة بالتضخم األساسي إلى 
زيادة مخاطر بقاء أسعار الفائدة 

مرتفعة لفترة أطول.
ومـــع احــتــمــال أن تــصــل واردات 
الــصــيــن مـــن الــنــفــط إلــــى مــســتــوى 
قياسي في 2023 وزيادة الطلب من 
الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط 
فــي الــعــالــم، وســط شــح اإلمــــدادات، 
فإن األنظار تتجه اآلن إلى السياسة 
النقدية في أكبر اقتصاد في العالم 

وأكبر مستهلك للنفط.
ويقول محللون، إن أسعار النفط 
قـــد تــرتــفــع فـــي األســـابـــيـــع المقبلة 
بسبب نقص المعروض وانتعاش 
الــطــلــب، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــعــوائــق 
على المدى القريب مثل رفع أسعار 

الفائدة األميركية.
وقـــال إدوارد مــويــا المحلل في 
أوانـــــــدا، إن الــطــلــب الــصــيــنــي على 
الخام الروسي عاد إلى مستويات 

بداية الحرب في أوكرانيا.
وأضـــــــــــاف »ســـــيـــــحـــــاول الــــغــــرب 
الضغط على الصين والهند للبحث 

عن مصادر بديلة، ما من شأنه أن 
يبقي سوق النفط في حالة شح«.

وتخطط روسيا لخفض إنتاج 
 ،

ً
الــنــفــط 500 ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا

 
ً
أي مــا يــعــادل 5 فــي الــمــئــة تقريبا
مـــن إنــتــاجــهــا، فـــي مــــارس بــعــد أن 
 ألسعار النفط 

ً
فرض الغرب سقوفا

والمنتجات النفطية الروسية.
من جانبها، ارتفعت الصادرات 
الــروســيــة مــن الــنــفــط الــخــام وزيــت 
ــى أعــلــى  ــ ــيـــن إلــ ــى الـــصـ ــ الـــــوقـــــود إلــ
مـــســـتـــويـــاتـــهـــا عـــلـــى اإلطـــــــــالق مــع 

إعادة تشغيل اقتصاد الصين بعد 
التخلي عن سياسة »صفر كوفيد«. 
وأظهرت بيانات »كبلر« وصول 
إجمالي صادرات روسيا من النفط 
الخام وزيت الوقود إلى الصين إلى 
 في يناير، 

ً
1.66 مليون برميل يوميا

عــنــد أعــلــى مستوياتها مــنــذ غــزو 
أوكرانيا، ومتجاوزة الرقم القياسي 
السابق المسجل في أبريل 2020. 

كـــمـــا ارتـــفـــعـــت تـــدفـــقـــات الــنــفــط 
الخام والمكثفات إلى 1.52 مليون 
 عن 

ً
، وهو ما يقل قليال

ً
برميل يوميا

الرقم القياسي المسجل منذ ثالث 
  .

ً
سنوات تقريبا

وبعد الحرب في أوكرانيا التي 
أعـــــــادت تــشــكــيــل تـــدفـــقـــات الــطــاقــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة، تـــفـــوقـــت الـــصـــيـــن عــلــى 
ــبــــر مــشــتــٍر  ــا أكــ ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ ــنـــد بـ ــهـ الـ
للخام الروسي، مع تقديم موسكو 
خــــصــــومــــات إلغـــــــــراء الــــعــــمــــالء فــي 
خـــــطـــــوة رحــــــــب بــــهــــا الــــمــــشــــتــــرون 
اآلسيويون الذين يسعون للسيطرة 

على التضخم.

جانب من الجولة

يترقب المتعاملون محضر 
االجتماع األخير لمجلس 

االحتياطي الفدرالي األميركي، 
المقرر صدوره اليوم، إذ أدت 

البيانات المتعلقة بالتضخم 
األساسي إلى زيادة مخاطر 
بقاء أسعار الفائدة مرتفعة 

فترة أطول.

القطاع المصرفي 
مّول واردات الكويت 
بـ 8.3 مليارات دينار

بنمو 47.9% في 2022 عن 2021
● محمد اإلتربي

حــقــقــت الـــبـــنـــوك الــمــحــلــيــة قـــفـــزة كــبــيــرة 
فــي تسهيل أعــمــال القطاع الــخــاص ودعــم 
األنشطة التشغيلية للشركات، وفي المقابل 
استفادت تلك البنوك  بشكل كبير خالل 
الـــعـــام الــمــاضــي مـــن الــنــمــو الــقــيــاســي في 
ــــواردات الكويتية، الــتــي سجلت  تمويل الـ

 في 2022 بنسبة %47.9. 
ً
نموا

، قفزت قيمة تمويل الواردات 
ً
وتفصيليا

بمختلف أنواعها بما قيمته 2.717 مليار 
ديــنــار مــن مــســتــوى 5.674 مــلــيــارات لعام 

2021 إلى 8.391 مليارات للعام الماضي.
وبلغت قيمة تمويل الــواردات الكويتية 
بالدوالر األميركي بما يعادل نحو 7.059 
مليارات بما نسبته 84.1% من اإلجمالي 
العام للقيمة التراكمية للواردات، فيما كان 
نصيب بــاقــي الــعــمــالت األخـــرى مــا قيمته 
 بنسبة 6.2% وبعملة اليورو 

ً
522.9 مليونا

 مـــا قــيــمــتــه 460.8 مــلــيــون ديــنــار 
ً
تــحــديــدا

بنسبة %5.5. 
 لـــمـــصـــادر مـــصـــرفـــيـــة تـــمـــثـــل تــلــك 

ً
وفــــقــــا

العمليات أحد مصادر اإليـــرادات الجيدة، 
إذ تنعكس حــركــة تــمــويــل الــــــواردات على 
األنشطة التشغيلية للمصارف من مختلف 
زوايا التمويل وإصدار اإلعتمادات وغيرها 
ــة لــكــبــرى الــشــركــات  مـــن الــعــمــلــيــات الـــالزمـ

المحلية.

ً
 دوالرا
ً
 إلى 83.5783.57 دوالرا

ً
 إلى  سنتا
ً
البرميل الكويتي يرتفع البرميل الكويتي يرتفع 2929 سنتا
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ــال الـــمـــمـــثـــل الـــقـــانـــونـــي  ــ ــ قـ
لــلــشــركــة الــوطــنــيــة الــعــقــاريــة، 
حــســيــن الــعــبــدالــلــه، إن هــنــاك 
الـــعـــديـــد مـــن الــحــقــائــق الــتــي 
يـــجـــب أن يــعــلــمــهــا الــجــمــيــع 
بــشــأن مــوقــف وزارة المالية 
بــحــق الـــشـــركـــة فــيــمــا يــتــعــلــق 
بــقــضــيــة ســــوق شــــرق وقــــرار 

اإلخالء.
وأكـــــــــد الــــعــــبــــدالــــلــــه خــــالل 
الــمــؤتــمــر الـــصـــحـــافـــي، الـــذي 
عقدته الشركة أمس، أن عقد 
ســـوق شـــرق تــم تــجــديــد مــدة 
، بـــزيـــادة إيــجــاريــة 

ً
20 عـــامـــا

 لمحاضر 
ً
30 في المئة، وفقا

رسمية تخص أمالك الدولة، 
موضحا أن الشركة تحرص 
ــلــــى حــــقــــوق مـــســـاهـــمـــيـــهـــا،  عــ
ــه تـــهـــتـــم بـــتـــقـــديـــم كــل  ــيــ ــلــ وعــ
الـــتـــفـــاصـــيـــل لـــــلـــــرأي الــــعــــام، 
لتأكيد استمرارية وقانونية 

موقفها.
وتابع: ان هناك مراسالت 
ــــة« والــــشــــركــــة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــيــــن »الـ بــ
تـــــــؤكـــــــد ســـــــالمـــــــة مــــوقــــفــــهــــا، 
مــبــديــا اســتــغــرابــه مــن اتــبــاع 
ــهــــج  ــنــ أســـــــلـــــــوب يـــــخـــــالـــــف الــ
الــمــتــبــع مــع الــقــطــاع الــخــاص 
بشأن التعامل مع الوطنية، 
فــهــل هــنــاك مــزاجــيــة تتبعها 
»المالية« أو حسابات أخرى 
ــع الـــشـــركـــة  لـــــدى الـــتـــعـــامـــل مــ
وقــــــضــــــيــــــة ســــــــــــوق شــــــــــــرق؟، 
لـــــوطـــــنـــــيـــــة  ــا أن »ا ــ ــحــ ــ ــــوضــ مــ
الــعــقــاريــة« تــؤكــد استمرارية 
العالقة التعاقدية مع وزارة 
الــمــالــيــة بــشــأن ســـوق شـــرق، 
وتــمــتــلــك الــمــســتــنــدات الــدالــة 

على ذلك ومنها: 
1- ان »الـــوطـــنـــيـــة« دفــعــت 
الــقــيــمــة اإليــــجــــاريــــة لــصــالــح 
ــــت  ــامـ ــ لـــــمـــــالـــــيـــــة، وقـ ا وزارة 
ــيـــرة بــاســتــصــدار وصــل  األخـ
يفيد ذلــك الــســداد حتى عام 

.2024
لـــمـــالـــيـــة  ا ــام وزارة  ــيــ 2- قــ
بـــإخـــطـــار الـــشـــركـــة الـــمـــديـــرة 
ــرق بــإعــفــائــهــا مــن  لـــســـوق شــ
ســـــــداد األجـــــــــرة خــــــالل فـــتـــرة 
»كـــــــــورونـــــــــا«، كــــمــــا خـــاطـــبـــت 
شركة النفط بذلك التجديد 
 للمادة 605 من القانون 

ً
وفقا

ــــي، بـــــهـــــدف تـــشـــغـــيـــل  ــدنــ ــ ــمــ ــ الــ
مــحــطــة الــوقــود الــتــي تخص 

المارينا.
لـــــخـــــطـــــابـــــات  ا تـــــــؤكـــــــد   -3
والــــمــــراســــالت بـــيـــن الــشــركــة 
وأمـــالك الــدولــة عــلــى تجديد 
الــــعــــقــــد، وذلــــــــك يـــتـــضـــح مــن 
خالل تجهيز الوزارة مشروع 
عــقــد الــتــجــديــد مــوضــحــة فيه 
كــل الـــشـــروط الــمــحــددة، كما 
تضمنت المراسالت شروط 
الـــوزارة بشأن التقرير الــذي 
تــرغــب فــي تحقيقه لــلــســوق، 
ــة لــتــلــك  ــركـ ــابـــت الـــشـ ــتـــجـ واسـ
الــمــتــطــلــبــات مـــن خــــالل عــمــل 

صيانة جديدة للمشروع.
وبّين العبدالله عدم صحة 
مـــا ورد فـــي بــيــان »الــمــالــيــة« 
ــــوع  ــــوضـ ــمـ ــ ــت الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــا أحـ ــ ــهــ ــ أنــ
 إلــى 

ً
لهيئة الــشــراكــة، مــشــيــرا

ــع«  ــريــ ــشــ ــتــ أن »الـــــفـــــتـــــوى والــ
أوضــحــت فــي رد ســابــق لها 
على استفسار مــوجــه إليها 
من قبل الوزارة بعدم انطباق 

قـــانـــون هــيــئــة الـــشـــراكـــة عــلــى 
سوق شرق.

وأشــار إلى أن مدير هيئة 
الــشــراكــة الــســابــق بالتكليف 
أصــــدر مـــذكـــرة مــفــادهــا عــدم 
انطباق قانون هيئة الشراكة 
ــــوق شــــرق،  عـــلـــى مــــشــــروع سـ
ــإن الـــجـــهـــة الـــتـــي  ــ ــم فــ ــ ــن ثـ ــ ومــ
تزعم الوزارة اختصاصها قد 
ترخصت عنه، واعتدت بعدم 
االخــتــصــاص الــتــام للقانون 

بشأنها.

ولفت إلى أن وزارة المالية 
خاطبت »الفتوى والتشريع« 
 بـــــــشـــــــأن تــــجــــديــــد 

ً
مــــــــــجــــــــــددا

عــقــود الـــشـــراكـــات والــجــهــات 
الــخــاضــعــة لــتــطــبــيــق أحــكــام 
قانون رقــم 105 لسنة 1980 
فــانــتــهــت الــفــتــوى بــإمــكــانــيــة 
ــود، وهـــو  ــقــ ــعــ تـــجـــديـــد كــــل الــ
ــر بــالــتــأشــيــر  ــ ــوزيـ ــ مــــا قـــــام الـ
عـــلـــيـــه وإصـــــــــدار قــــــــراره رقـــم 
فـــي  ــور  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ لـ ا  2022 /98
الــجــريــدة الــرســمــيــة بــتــاريــخ 

2022/11/٢٠، إال أنه لم يطّبق 
ــرار عـــلـــى مــــشــــروع ســـوق  ــقــ الــ
شـــرق، رغــم أن رأي »الــفــتــوى 
والـــــتـــــشـــــريـــــع« أكـــــــد تــطــبــيــق 
القانون رقم 105 لسنة 1980 
على السوق، وهو األمر الذي 
يثير االســتــفــهــام حــول سلك 
الوزارة في تطبيق القانون.

ــك  ــلــ ــســ ــمــ لــ ا ء  زا إ « وقــــــــــــــال 
ــقــــانــــون الـــــذي  ــلــ ــالــــف لــ الــــمــــخــ
اتــبــعــتــه »الــمــالــيــة« بــرغــبــتــهــا 
في إخالء السوق رغم تجديد 

ــإن الـــشـــركـــة طــعــنــت  ــ الـــعـــقـــد فـ
ــنـــشـــور فــي  ــمـ ــرار الـ ــ ــقـ ــ ــلـــى الـ عـ
الــجــريــدة الــرســمــيــة بــتــاريــخ 
لـــقـــضـــاء  ا 2023 أمـــــــام  /2 /٢٠
اإلداري، ومـــحـــدد لـــه جــلــســة 
بــتــاريــخ 2023/6/٢٢، وإنــنــا 
نــدعــو الــــــوزارة إلـــى االلـــتـــزام 
بــأحــكــام الـــقـــانـــون والــقــضــاء 
ــام الــــدســــتــــور  ــ ــكـ ــ ــااًل ألحـ ــ ــمــ ــ إعــ
الذي يؤكد مبدأ الفصل بين 
السلطات، كي تؤكد الشركة 
أنها قامت بعمل إثبات حال 

لـــــدى مـــخـــفـــر شـــــرق بـــتـــاريـــخ 
2023/2 والـــتـــأكـــيـــد عــلــى  /٢٠
استمرار العالقة اإليجارية.

وتـــابـــع أن الـــشـــركـــة أكـــدت 
لمساهميها سالمة موقفها 
الــقــانــونــي، وحــرصــهــا الــتــام 
على تطبيق أحكام القانون 
ــتــــزام بــبــنــود  ــتـــور االلــ والـــدسـ

العقود المبرمة منها.
ــأن  ــ ــه بـ ــ ــلـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ وأفــــــــــــاد الـ
»المالية« حرصت على حجب 
ــن الــــحــــقــــائــــق عــن  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
الـــرأي الــعــام، حيث انتهجت 
ات مــتــســرعــة منبعها  إجـــــراء
الشخصانية والمزاجية في 
الــتــعــامــل، الســيــمــا أن إدارة 
أمــــالك الـــدولـــة جــــددت عــقــود 
سوق السالمية وسوق الزل.
ــيــــادات أمـــالك  وتـــابـــع أن قــ
الــدولــة وقعوا على التقارير 
والمحاضر الخاصة بتجديد 
ــة الـــــتـــــعـــــاقـــــديـــــة مـــع  ــ ــالقــ ــ ــعــ ــ ــ ال
»الوطنية« بشأن إدارة سوق 
شــرق، إال أن الشركة رصدت 
مـــحـــاولـــة لــلــتــنــصــل مــــن تــلــك 

الحقائق.
وقـــال الــعــبــدالــلــه إن بعض 
الـــــدوائـــــر الـــحـــكـــومـــيـــة ســعــت 
لــتــنــفــيــذ قــــرار اإلخـــــالء خــالل 
عطلة رسمية، مشيرا إلى أن 
»المالية« حرصت على إثبات 
ــــن خــــــالل مــحــضــر  ــة مـ ــالــ الــــحــ
بمخفر شـــرق، مــا اســتــوجــب 
تــعــامــل الــشــركــة بـــذات النهج 
 منها 

ً
وإثبات الحالة، تأكيدا

عـــلـــى اســــتــــمــــراريــــة الـــعـــالقـــة 
اإليجارية.
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»المالية« تتسلم مجمع المثنى
أعــلــنــت وزارة الــمــالــيــة أمــس، 
تــســلــمــهــا عــقــار مــجــمــع المثنى 
بناًء على حكم محكمة التمييز 
ــادر بـــتـــاريـــخ 23 نــوفــمــبــر  الــــصــ
2022 لمصلحة الــــوزارة بإلزام 
بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي إخــالء 

العقار وتسليمه لـ »المالية«.
وتولى التوقيع على محضر 

م عقار المثنى من »بيتك«، 
ّ
تسل

ــلـــة وزارة الـــمـــالـــيـــة أســيــل  وكـــيـ
الــمــنــيــفــي وعــــن بــيــت الــتــمــويــل 
الــكــويــتــي فـــــواز الـــعـــنـــزي نــائــب 
مدير عام المجموعة القانونية 

وأمين سر مجلس اإلدارة.
وأفادت المنيفي بأن الوزارة 
ــة مــــشــــروعــــات  ــئــ ــيــ خــــاطــــبــــت هــ

الــشــراكــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام 
والــخــاص لــطــرح الــمــشــروع في 
 للقانون رقم 

ً
مزايدة عامة وفقا

116 لسنة 2014.

»الحكومة مستقيلة... و القضاء مختص بالفصل في أي منازعة«
قـــالـــت الـــشـــركـــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــقـــاريـــة، 
إنــهــا رفــعــت قــضــيــة ضــد وزيـــر الــمــالــيــة 
»بــصــفــتــه«، والــوكــيــل الــمــســاعــد لــشــؤون 
ــة والـــــشـــــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــــدولـ أمــــــالك الـ
ــل وزارة  ــ ــيـ ــ »بــــصــــفــــتــــه«، والـــــفـــــريـــــق وكـ
الداخلية »بصفته« ليصدر الحكم في 
مواجهته والعلم بأسباب الطعن على 

ــرار فـــي الــقــضــيــة الــمــتــعــلــقــة بــإخــالء  ــقـ الـ
سوق شرق.

وأضــــافــــت الــــشــــركــــة، فــــي إفــصــاحــهــا 
على موقع بورصة الكويت، أن الدعوى 
محل هذا اإلفصاح هو أن وزارة المالية 
أصدرت بتاريخ 16 فبراير 2023 القرار 
اإلداري رقــم 2 لسنة 2023، وجــاء نص 

ــمــــادة الـــثـــانـــيـــة مـــنـــه بـــإخـــالء الــشــركــة  الــ
الوطنية العقارية من مشروع الواجهة 
البحرية المرحلة الثالثة ســوق شــرق، 
وحــددت لإلخالء يــوم االثنين الموافق 

20 فبراير 2023. 
وتــابــعــت أنـــه »لــمــا كــانــت الــشــركــة قد 
أخـــطـــرت وزارة الــمــالــيــة بــرغــبــتــهــا فــي 

استمرار سريان العقد لمدة أخرى وفق 
الــبــنــد )5/2( مــن الــعــقــد بــمــوجــب كتبها 
الــمــؤرخــة فــي ١٤/2018/8، ١٦/2019/1، 
لـــــــمـــــــؤرخ  ا ــا  ــ ــهــ ــ بــ ــا ــ ــتــ ــ وكــ  ،2019 /2 /٢٧
2022/11/٦، وأكــدت فيه الشركة ثبوت 
تـــمـــديـــد الـــعـــقـــد رقــــم )19034( مـــشـــروع 
ــة الـــبـــحـــريـــة الـــمـــرحـــلـــة الــثــالــثــة  ــهـ ــواجـ الـ
ســوق شــرق، وردت فيه على ما تنامى 
إلـــى عــلــمــهــا بـــأن وزارة الــمــالــيــة أعـــدت 
 24 / 10 / 2022 تضمن 

ً
 مــؤرخــا

ً
كــتــابــا

طلب تسليم جميع المباني والمنشآت 
ــــى األرض  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــامـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ والــــــمــــــالحــــــق الـ
والــمــقــامــة عــلــى أرض الـــمـــشـــروع محل 
العقد المذكور، والجدير بالذكر أن هذا 
، ولم 

ً
الكتاب لم يسلم إلى الشركة رسميا

يــرســل إلــيــهــا بــأي طــريــق رســمــي إال أن 
الشركة ردت على ما وصلها مما يتردد 
عــلــى ألــســنــة الـــعـــامـــة، وبــيــنــت الــشــركــة 
بكتابها المؤرخ 2022/11/٦ األدلة التي 
تثبت تجديد العقد وأنهت بطلب إنهاء 

ات تسليمها العقد الجديد.  إجراء
وأضافت أنه »بناء على طلب الشركة 
طلبت وزارة المالية رأي إدارة الفتوى 
والتشريع والتي أكدت أنه يجوز لوزارة 
الــمــالــيــة تــجــديــد الــعــقــد، حــيــث أبـــرم في 
ظل القانون رقم 105 لسنة 1980 بشأن 
أمالك الدولة العقارية الخاصة، وأكدت 
إدارة الــفــتــوى والــتــشــريــع على االلــتــزام 
بــمــبــدأ الـــمـــســـاواة والــمــعــامــلــة بــالــمــثــل، 
حيث سبق لوزارة المالية تجديد عقود 
مشاريع مماثلة عقودها مطابقة لعقد 
مــشــروع ســـوق شـــرق، ومـــن ثــم أوجــبــت 
 
ً
الــمــســاواة والمعاملة بالمثل احــتــرامــا

لـــمـــبـــادئ الـــدســـتـــور وقــــواعــــد الـــقـــانـــون، 
وبناء على ذلك عرض موضوع تجديد 
عقد سوق شرق على لجنة شؤون أمالك 
الدولة بوزارة المالية في اجتماعها رقم 
42 لسنة، 2020، وقــد أوصــت بتجديد 
عقد مشروع الواجهة البحرية، المرحلة 
الثالثة ســوق شــرق لمدة عشرين سنة 
مع زيادة األجرة لتكون بنسبة %30 من 
إجمالي اإليرادات، ووافق وزير المالية 
 إلـــى ذلــك 

ً
عــلــى هـــذه الــتــوصــيــة، مــضــافــا

أن وزارة الــمــالــيــة قــبــضــت مــن الــشــركــة 
2024؛ ووزارة  اإليـــــجـــــار حـــتـــى ســـنـــة 
الــمــالــيــة قــامــت بـــإعـــداد مـــشـــروع الــعــقــد 
الجديد وأرسلته للشركة، وبعد انتهاء 
ــابـــق فــــي 2019/8/29  ــدة الـــعـــقـــد الـــسـ ــ مـ
اســتــمــرت الــشــركــة فــي اســتــغــالل وإدارة 
ــمـــشـــروع دون  وتــشــغــيــل واســـتـــثـــمـــار الـ
ــة، ومــــن  ــيــ ــالــ ــمــ ـــن وزارة الــ ــراض مــ ــ ــتــ ــ اعــ
ثـــم يـــكـــون الـــعـــقـــد قـــد تـــم تـــمـــديـــده وفـــق 
الــمــادتــيــن رقــمــي )604( و )1/605( من 
الــقــانــون الــمــدنــي، ووفــق مــوافــقــة وزارة 
المالية على تجديده على النحو آنف 
الــبــيــان، وكـــل ذلـــك يــؤكــد امـــتـــداد الــعــقــد 
لمدة أخرى، إال أنه فوجئت الشركة بأنه 
تم تكليف أمالك الدولة بإصدار القرار 

المشار أعاله.
 على مبادئ 

ً
ورأت فــي ذلــك »خــروجــا

الــدســتــور وعــلــى األعــــراف الــدســتــوريــة، 
حيث الحكومة مستقيلة ومكلفة فقط 
 
ً
تصريف العاجل مــن الــحــاالت، وأيضا

ــيـــم  ــقــــد مـــــشـــــروع ســـــــوق شـــــــرق قـــــد أقـ عــ
عــلــى أرض مــن أمـــالك الــدولــة الــخــاصــة، 
ومــن ثــم يــخــتــص الــقــضــاء بــالــفــصــل في 

أي مــنــازعــة بــشــأنــه وهــــذا مـــا اســتــقــرت 
 متفق في 

ً
عليه أحكام القضاء، وأيضا

الــمــادة )23( مــن الــعــقــد أن الــقــضــاء هو 
المختص بالفصل فــي أي نـــزاع ينشأ 
بــشــأن العقد أو بسببه، ومــن ثــم يكون 
الــقــرار المطعون عليه بــالــدعــوى أعــاله 
قــد اعــتــراه عــيــب عـــدم االخــتــصــاص من 
 اعـــتـــراه عــيــب عــدم 

ً
عـــدة أوجــــه، وأيـــضـــا

المشروعية لمخالفة القانون ومخالفة 
ــه قــانــون  الــعــقــد والـــــذي تــعــتــبــر شـــروطـ
المتعاقدين، مما يــؤدي للخروج على 

متقضيات المصلحة العامة.
وتابعت أنه لهذه األسباب جميعها 
باإلضافة إلــى األســبــاب األخــرى رفعت 
الـــشـــركـــة الــقــضــيــة أعـــــاله طـــالـــبـــة إلـــغـــاء 
الـــقـــرار بــكــافــة مــا تــرتــب عــلــيــه مــن آثـــار، 
وتفصح الشركة عن أن وزارة المالية قد 
حضرت يوم االثنين 2023/2/٢٠ لتتفيذ 
القرار، وقد اعترضت الشركة على ذلك 
وتمسكت أن العقد تجدد لمدة أخرى، 
وذهب موظف وزارة المالية إلى مخفر 
شرق إلثبات الحالة وتمسكت الشركة 
ــن ذلــــــك مــحــضــر  ــ ــرر عـ ــ ــحـ ــ بـــمـــوقـــفـــهـــا وتـ
إثبات الحالة رقــم 1 لسنة 2023 - قيد 
رقم 2— صفحة رقم 11، 12. ولم تسلم 
الــشــركــة الــمــشــروع ومـــا زالـــت مستمرة 
في تشغيله واستثماره ومن ثم تفصح 

الشركة عن ذلك وعن القضية أعاله.

»المالية«: لم نجدد عقد مشروع سوق شرق
»الشركة لم تسلمنا القيمة اإليجارية حتى 2024 بل مبالغ مستحقة لمصلحة الوزارة«

نفت وزارة المالية، حسبما جاء في اإلفصاح 
الـــمـــقـــدم أمــــس األول مـــن قــبــل الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
العقارية لشركة بورصة الكويت، حول تجديد عقد 
مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة )سوق 
شرق( لمدة جديدة، ما ورد في اإلفصاح، وأكدت 
أن العقد رقم 19034 المبرم بتاريخ 30 أغسطس 
1998 بين وزارة المالية، إدارة أمالك الدولة، )طرف 
أول( مع الشركة الوطنية العقارية )طــرف ثاني( 

غير قابل للتجديد وفقا للبند رقم )5(:
الفقرة )1(: »مدة هذا العقد عشرون عاما غير 
قابلة للتجديد، وعند انتهاء العقد بانتهاء مدته 
تؤول ملكية جميع المباني والمنشآت والمالحق 
المقامة على األرض واألموال المنقولة إلى الدولة 
دون أي مقابل أو تعويض من أي نوع كان، ويلتزم 
الطرف الثاني بأن يسلم المنشآت وجميع ما أقيم 
على األرض إلــى وزارة المالية فــي حــالــة جيدة 

تمكنها من إعادة استغالل المرفق«.
الــفــقــرة )2(: »إذا رغـــب الـــطـــرف الــثــانــي - بعد 
انقضاء مدة هذا العقد وأيلولة المباني والمنشآت 
إلــى وزارة المالية - في االستمرار في استغالل 
المباني والمنشآت واألرض موضوع العقد فإن 
عليه أن يتقدم بطلب كتابي إلــى وزارة المالية 
يبين فيه رغبته وذلـــك قبل انــقــضــاء مــدة العقد 

الــحــالــيــة بــمــدة ســتــة شــهــور وفـــي حــالــة مــوافــقــة 
وزارة الــمــالــيــة يـــبـــرم عــقــد جـــديـــد بـــمـــدة جــديــدة 
وقيمة إيجارية جديدة تشمل المباني والمنشآت 

واألرض«.
وأضافت الــوزارة: أما بشأن ما جاء أيضا في 
إفــصــاح الــشــركــة مــن »أن لجنة أمـــالك الــدولــة في 
االجتماع رقم 42 لسنة 2020 بتاريخ 8 ديسمبر 
2020 وافــقــت عــلــى تــمــديــد الــعــقــد لــمــدة عشرين 
ســنــة وقــامــت الــشــركــة بــســداد الــقــيــمــة اإليــجــاريــة 
للمشروع حتى سنة 2024«، وذلك حسب إفصاح 
الشركة، تؤكد وزارة المالية أن محضر االجتماع 
رقم 42 للجنة أمالك الدولة المشار إليه قد تمت 
إحــالــتــه فــي حينه إلـــى الــجــهــة الــمــســؤولــة، وهــي 
»هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص« بكتاب رسمي لعرض الموضوع على 
اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين 
الــعــام والــخــاص ومــوافــاة الــــوزارة بــقــرار اللجنة 
العليا. ويذكر أن »هيئة مشروعات الشراكة بين 
القطاعين العام والخاص« هي الجهة المسؤولة 
عــن المشروعات التي تنطبق عليها خصائص 
نــظــام الــشــراكــة عــلــى ضـــوء أحــكــام الــقــانــون 116 
لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام 

والخاص.

وتــــابــــعــــت: عـــلـــيـــه اجـــتـــمـــعـــت الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
بتاريخ 19 يناير 2022 وأصدرت قرارها رقم )2-1( 
لسنة 2022 بشأن المشاريع المنتهية عقودها، 
وقــــــررت تــكــلــيــف وزارة الــمــالــيــة بـــإحـــالـــة جميع 
المشروعات التي تنطبق عليها خصائص نظام 
الشراكة واستكمال اإلجراءات الالزمة على ضوء 
أحــكــام القانون 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، وبناء عليه قامت 
الوزارة بإحالة جميع المشاريع المنتهية عقودها 
والــتــي تنطبق عليها خــصــائــص الــشــراكــة ومــن 
ضمنها مشروع الواجهة البحرية المرحلة الثالثة 

)سوق شرق(.
وأردفـــت: أمــا ما يتعلق بــادعــاء الشركة بأنها 
سلمت للوزارة »القيمة اإليجارية حتى سنة 2024« 
كما ذكرت الشركة في اإلفصاح، فهو ال يعدو كونه 
ا من المبالغ المالية المستحقة على  يغطي جزء
الشركة لمصلحة الوزارة، وسبق للوزارة أن قامت 
بمخاطبة الشركة بتاريخ 24 أكتوبر 2022 بطلب 
سداد جميع ثمار وريع المشروع محل العقد منذ 
تاريخ انتهائه في 29 أغسطس 2019 وحتى يوم 

تسليم المشروع إلى وزارة المالية.

»التجارة«: إيقاف جميع الرخص
التجارية لـ »سوق شرق«

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالتكليف 
محمد العنزي أن جميع الرخص التجارية القائمة 
 لمخالفتها 

ً
لمشروع »سوق شرق« موقوفة حاليا

بعض االشتراطات والقوانين واللوائح المعمول 
 
ً
بها، وهي تغيير المستثمر بحيث أصبح تابعا

لوزارة المالية.
وأوضح العنزي لـ »كونا«، أمس، أنه تم إخطار 
جميع ممثلي الــقــانــون للشركات والمؤسسات 
في المشروع بتحديث جميع بياناتهم بناء على 

قانون التراخيص التجارية رقم )111( لسنة 2013 
والئحته التنفيذية.

وأفـــاد العنزي بــأن على أصــحــاب األعــمــال في 
المشروع تحديث بياناتهم ومراجعة إدارة أمالك 
 على أن »التجارة« 

ً
الدولة بوزارة المالية، مشددا

ستطبق القوانين الالزمة بحق كل مخالف وإغالق 
وسحب التراخيص التجارية لمن ال يلتزم بتلك 

اإلجراءات.

حسين العبدالله خالل المؤتمر الصحافي لـ »الوطنية العقارية«

»الوطنية العقارية«: دعوى قضائية ضد »المالية« و»الداخلية«

العبدالله: موقف »الوطنية العقارية« سليم بمراسالت مع »المالية«
 بزيادة 30% من إيراد المشروع« 

ً
• »عقد سوق شرق تم تجديده مدة 20 عاما

• »الشركة تمتلك مستندات تدل على استمرار العالقة التعاقدية مع وزارة المالية«

»المالية« 
حجبت العديد 

من الحقائق 
عن الرأي العام 

وانتهجت 
إجراءات 
متسرعة 
منبعها 

الشخصانية 
والمزاجية

سند الشمري

https://www.aljarida.com/article/15433
https://www.aljarida.com/article/15420
https://www.aljarida.com/article/15420
https://www.aljarida.com/article/15321
https://www.aljarida.com/article/15346
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»الوطني«: 7 ماليين مشاهدة ألغنية البنك 
بمناسبة األعياد الوطنية

 عــلــى 
ً
ــا ــنـــويـ ــنـــي سـ ــكـــويـــت الـــوطـ يـــحـــرص بـــنـــك الـ

االحتفال باألعياد الوطنية، من خــال تقديم عمل 
فني مميز يشارك من خاله المواطنين احتفاالتهم، 
وجاء العمل الفني هذا العام بعنوان »تبقى يا وطني 
جميل بقلوبنا مــن جيل إلــى جــيــل«، حيث يتزامن 
االحتفال باألعياد الوطنية مع احتفال البنك بمرور 

 على التأسيس. 
ً
70 عاما

وعلى غرار األعمال الفنية التي يقدمها »الوطني« 
احتفاال باألعياد الوطنية خال السنوات السابقة، 
فقد حصد العمل الفني هذا العام أكثر من 7 مايين 
مشاهدة، من خال كل قنوات الوطني اإللكترونية 

خال األيام األولى من العرض.
وواصـــل بنك الكويت الوطني تعاونه مــع كبار 
الفنانين على مــدار ســنــوات طويلة لتقديم أعمال 
فنية تخلد االحــتــفــاالت بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة، حيث 
قدمت العمل الفني المميز لهذا العام الفنانة أحام، 
وهو امتداد لتعاون مع فنانين كبار خال السنوات 
الماضية، من بينهم عبدالكريم عبدالقادر، وعبدالله 
الرويشد، وبشار الشطي، ونبيل شعيل، وسليمان 
الــقــصــار، وخــالــد الــمــا، والــمــؤلــف بـــدر الــبــورســلــي، 

والملحن غنام الديكان.
بــهــذه الــمــنــاســبــة، قــالــت مــديــرة اإلعــــان فــي بنك 
الكويت الوطني بسمة الحسن: »احتفالنا باألعياد 
 للبنك، حيث 

ً
 راسخا

ً
 سنويا

ً
الوطنية أصبح تقليدا

نــحــرص فــي كــل عــام على تقديم عمل فني متميز 
نشارك به المواطنين احتفاالتهم«.

وأضــــافــــت الـــحـــســـن: »تــــزامــــن األعــــيــــاد الــوطــنــيــة 
هــذا الــعــام مــع احتفال البنك بــمــرور 70 عــامــا على 
 عــلــى االحــتــفــال، 

ً
 خــاصــا

ً
الــتــأســيــس ُيــضــفــي طــابــعــا

وُيرسخ قيم الفخر واالنتماء للوطن، تلك القيم التي 

 بعد عام«.
ً
تتناقلها األجيال ويزداد التمسك بها عاما

وأعـــربـــت عـــن ســعــادتــهــا بـــاإلقـــبـــال الــكــبــيــر على 
مــشــاهــدة الــعــمــل الــفــنــي، مـــا يــعــكــس الـــحـــرص على 
مشاهدة ما يقدمه »الوطني« من جديد كل عام، حيث 
تحولت تلك األعمال إلى لوحات فنية وطنية راسخة 

في ذاكرة األجيال.
ويحرص البنك الوطني على المشاركة الفاعلة 
في مختلف المناسبات واألعياد الوطنية، في إطار 
التزامه بمسؤوليته االجتماعية، وكان البنك أطلق 
العديد مــن الــمــبــادرات الخاصة باألعياد الوطنية 
ــبــــادرة »وطـــنـــي الـــكـــويـــت« و»هــــــذا هو  عــلــى غـــــرار مــ
الكويتي« وأوبريت »حبيبتي يا كويت«، و»السدرة«، 
والــعــديــد مــن األعــمــال الفنية مــا زالــت مطبوعة في 
ذاكــرة جميع المواطنين على مــدار سنوات عديدة 

وأجيال متعاقبة.

علي الحبابي

... و»التجاري« ينظم احتفالية بالمناسبة
لنزالء دار رعاية المسنين

أماني الورع ومراقب إدارة رعاية المسنين جاسم الدالوي خال الفعالية

بسمة الحسن

نــظــم الــبــنــك الــتــجــاري الــكــويــتــي احتفالية 
خــاصــة لــنــزالء دار رعــايــة المسنين التابعة 
لــوزارة الشؤون االجتماعية والعمل، لتقديم 
التهاني، ومشاركتهم فــرحــة العيد الوطني 

وعيد التحرير. 
ــأتـــي هــــذه الــــزيــــارة فـــي إطـــــار األنــشــطــة  وتـ
والفعاليات التي يقوم بها »التجاري« احتفااًل 
باألعياد الوطنية، وللتواصل مع جميع أفراد 

المجتمع.
وبهذه المناسبة، قالت نائبة المدير العام– 
قطاع التواصل المؤسسي في البنك، أماني 
 إلى إبراز 

ً
الورع: »نسعى في )التجاري( دوما

روح التاحم والتكاتف، ومشاركة جميع فئات 
المجتمع احتفاالتهم بالمناسبات السعيدة، 

نا وأمهاتنا،  وعليه فقد آثرنا أن نشارك آباء
ــة الــمــســنــيــن، فـــرحـــة األعـــيـــاد  ــايـ ــزالء دار رعـ ــ نـ
الــوطــنــيــة، لــتــأكــيــد عــمــق الــتــرابــط والــتــواصــل 
مـــع الـــنـــزالء مـــن الــمــســنــيــن، وتــقــديــم التهنئة 
المصحوبة بأطيب التمنيات لهم بموفور 
الصحة والعافية في هذه المناسبة الوطنية 

.»
ً
العزيزة على قلوبنا جميعا

ــبـــات  ــيـ ــتـــرتـ ــاري« الـ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ وقـــــــد أجــــــــرى »ال
الــمــرتــبــطــة بــــالــــزيــــارة، حــيــث قـــامـــت إحـــدى 
الفرق الموسيقية الشعبية بتقديم األغاني 
الــوطــنــيــة والــتــراثــيــة الــقــديــمــة لــنــزالء الـــدار، 
 عـــن تــقــديــم الــضــيــافــة الـــتـــي عكست 

ً
فـــضـــا

األجـــواء التراثية فــي الــزمــن الجميل، وكــأن 
ــام  ــ ــن أيـ ــ ــد رجــــــع بـــهـــم إلــــــى يــــــوم مـ ــ الـــبـــنـــك قـ

االحتفاالت القديمة بهذه المناسبة الوطنية، 
مما ساهم في رسم البسمة على وجوههم، 
وإدخال السعادة على قلوبهم بفرحة العودة 
إلى الزمن الجميل، وفرحة التذكير بالتراث 

الكويتي القديم. 
وكان باستقبال فريق »التجاري« مراقب 
ــدالــــوي،  إدارة رعــــايــــة الــمــســنــيــن جـــاســـم الــ
ورئيس قسم رعاية المسنين رجال محمد 
العنزي، ورئيس قسم رعاية المسنين نساء 
هدى المطيري، وعدد من مسؤولي وموظفي 
دار المسنين، حيث أشــادوا بمبادرة البنك 
تجاه المسنين، ورعايته الدائمة ألنشطة 
ــار  ــ ــي إطـ ــ ــدنــــي فـ ــمــ ــمـــات الـــمـــجـــتـــمـــع الــ ــنـــظـ مـ

مسؤوليته االجتماعية واإلنسانية.

 
ً
  يقدم عرضا
ً
KIBKIB يقدم عرضا

لتمويل شراء لتمويل شراء 
CheryChery سيارات سيارات

 تحقيق طموح عمائه 
ً
مواصا

ورغبتهم في الحصول على أحدث 
ما تقدمه أقوى العامات التجارية 
ــن بـــنـــك الــكــويــت  ــلـ ــارات، أعـ ــيـ ــسـ ــلـ لـ
الدولي )KIB( تجديد تعاونه مع 
 ،Chery الوكيل الحصري لسيارات
شــركــة الــغــانــم للسيارات )شيري 
الغانم(، واستمراره بتوفير عرضه 
ــراء أفــخــم  ــشـ الــتــمــويــلــي األقــــــوى لـ
موديات سيارات Chery، والتي 
 ،Chery Tiggo8 Premium :تشمل
 Cheryو ،Chery Tiggo7 Luxuryو

.Arizzo6 Comfort
ويمكن لكل عماء KIB، بموجب 
ــري، الــــذي  ــحــــصــ ــذا الــــعــــرض الــ ــ هــ
 منذ إطاقه، 

ً
شهد إقبااًل متزايدا

الــحــصــول عــلــى تــمــويــل مــتــوافــق 
ــكـــام الــشــريــعــة اإلســامــيــة  مـــع أحـ
لــشــراء ســـيـــارات Chery مــع فترة 
سداد 5 سنوات، إضافة إلى كفالة 
مصنعية حتى مليون كيلومتر، 
وصــيــانــة مــجــانــيــة ألول 50.000 
كيلومتر، إلى جانب مزايا أخرى 

متنوعة.
وفي تصريحه بهذه المناسبة، 
ــال عــلــي الــحــبــابــي، رئــيــس قسم  قـ
بــيــع الـــســـيـــارات فـــي KIB: »نعمل 
بــاســتــمــرار عــلــى ابــتــكــار وتــقــديــم 
تسهيات تمويلية لعمائنا، من 
خــــال الـــعـــروض الــمــتــمــيــزة الــتــي 
نطلقها بالتعاون مع شركائنا من 
نخبة وكــاء وشــركــات السيارات 
في الكويت، بهدف تمكين العماء 
مــن الحصول على تمويل ميّسر 
من البنك لشراء سيارات أحامهم.

»األهلي« بين البنوك الثالثة األفضل 
في »لنكن على دراية« لعام 2022

 لجهوده في دعم الحملة
ً
كرمه »المركزي« تقديرا

حصد البنك األهلي الكويتي 
جائزة أفضل أداء في المساهمة 
بنجاح حملة »لنكن على درايــة« 
م  التوعوية المصرفية، حيث ُكــرِّ
ضمن البنوك الثاثة األفضل أداًء 
عن عام 2022، خال حفل التكريم 
الذي أقامه بنك الكويت المركزي، 
بحضور المحافظ باسل الهارون، 
ونــائــب المحافظ سحر الرميح، 
 إلســهــامــات »األهــلــي« في 

ً
تــقــديــرا

دعم الحملة، ونشر محتواها على 
جميع منصاته، وتحقيق أوسع 
انــتــشــار وتــأثــيــر لــهــا بــيــن أفــــراد 

المجتمع الكويتي.
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  وشـــــــارك الـــرئـ
لمجموعة البنك األهلي الكويتي 
ــر أول  ــ ــديـ ــ جــــــــورج ريــــشــــانــــي، ومـ
االتصاالت والعاقات الخارجية 
بالبنك علي البغلي، فــي الحفل 
الــذي أقــامــه »الــمــركــزي« فــي مقره 
ــيــــســــي، بــــمــــشــــاركــــة مــمــثــلــي  ــرئــ الــ
اتحاد مصارف الكويت، والبنوك 
الــمــحــلــيــة، لـــاحـــتـــفـــاء بــالــنــجــاح 
الــمــتــواصــل لــحــمــلــة »لــنــكــن على 

دراية« في عامها الثاني.
وبـــــــهـــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة أعـــــــرب 
ــخــــره بــحــصــول  ــن فــ ــ ــانــــي عـ ريــــشــ
الــبــنــك عــلــى مــرتــبــة مــتــقــدمــة بين 
ــــوك فـــــي نــشــر  ــنـ ــ ــة بـ ــ ــــاثـ ــــل ثـ ــــضـ أفـ
ــكـــن عــلــى  ــنـ ــتـــويـــات حـــمـــلـــة »لـ مـــحـ
ــام  ــ درايـــــــــــــــة« ودعـــــمـــــهـــــا خـــــــــال عـ
 أن أهـــداف الحملة 

ً
2022، مــؤكــدا

تتماشى مــع قيم واستراتيجية 
»األهلي«، التي ترتكز على توعية 
العماء، وتقديم أفضل الخدمات 
ــنـــتـــجـــات الـــمـــصـــرفـــيـــة لــهــم،  والـــمـ
وتعريفهم بالحقوق والواجبات 
ــيـــذ  ــفـ ــنـ ــتـ الـــــمـــــتـــــرتـــــبـــــة عــــلــــيــــهــــم لـ

معاماتهم المصرفية.

آخر التطورات

ــاد ريــشــانــي خــال الحفل  وأشـ
ــــذي يـــقـــوم به  بــالــجــهــد الــكــبــيــر الـ
ــزي« واتـــــحـــــاد مـــصـــارف  ــ ــركـ ــ ــمـ ــ »الـ
الــكــويــت، مــن أجـــل تــوعــيــة عماء 
الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي فــــي الـــســـوق 
المحلي، بآخر التطورات المالية 
واالقتصادية، والتي تسهم بزيادة 
ثــقــتــهــم فـــي الــتــعــامــل مـــع الــبــنــوك 

الكويتية.

باسل الهارون مكرمًا جورج ريشاني وعلي البغلي

وشدد على أن تكريم »األهلي« 
من بين أفضل البنوك الكويتية 
فــــي حـــمـــلـــة »لـــنـــكـــن عـــلـــى درايـــــــة« 
يـــعـــكـــس الــــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر الــــذي 
حققه في دعم الحملة التوعوية، 
 لــــجــــهــــوده الــحــثــيــثــة 

ً
وتــــتــــويــــجــــا

والــــمــــتــــواصــــلــــة لـــتـــوعـــيـــة جــمــيــع 
شرائح المجتمع.

ن أن »األهلي« يضع جميع  وبيَّ
إمكانياته في سبيل نجاح حملة 
»لنكن على دراية« بعامها الثاني 
 من تركيزه 

ً
على التوالي، انطاقا

عــلــى نــيــل ثــقــة الــعــمــاء وجــمــيــع 
أفراد المجتمع.

ابتكار المحتوى

ولــفــت ريــشــانــي إلـــى اســتــمــرار 
ــلـــي« وبــنــك الــكــويــت  تـــعـــاون »األهـ
ــزي واتـــــــحـــــــاد مــــصــــارف  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ ــ ال
ــــت، فـــــي إعــــــــــداد وابــــتــــكــــار  ــــويـ ــكـ ــ الـ
ــتــــوعــــوي الــــجــــاذب  ــتـــوى الــ الـــمـــحـ
لــعــمــائــه، واإلســــهــــام فـــي زيــــادة 
ــتـــخـــدام األمـــثـــل  الـــتـــعـــريـــف بـــاالسـ
ــاع  ــقـــطـ لــــخــــدمــــات ومــــنــــتــــجــــات الـ
الــمــصــرفــي، ونــجــاحــه فــي حماية 
معامات العماء، على اختاف 
 عـــلـــى أهــمــيــة 

ً
ــــددا ــــشـ ــا، مـ ــهــ ــواعــ أنــ

ــة بــيــن جــمــيــع األطــــــراف،  ــراكـ الـــشـ
 فــــي ظــــل الـــتـــطـــورات 

ً
خـــصـــوصـــا

ــرة الــــــتــــــي تـــشـــهـــدهـــا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
الكويت والعالم على الصعيدين 
ــادي، بــمــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــمـــصـــرفـــي واالقـ
يساعد على نشر الثقافة المالية، 

وتقديم خدمات مبتكرة للعماء.
وأكــــد أن »األهـــلـــي« ســيــواصــل 
دعـــــم الـــحـــمـــلـــة، ونـــشـــر الـــرســـائـــل 
ــا  ــهــ ــواعــ ــيـــع أنــ ــمـ الــــتــــوعــــويــــة بـــجـ
إلــــى عـــمـــاء الــبــنــك وكــــل شــرائــح 
 أنـــــــه يــعــمــل 

ً
الـــمـــجـــتـــمـــع، مـــبـــيـــنـــا

عــلــى تــطــويــر مــنــصــاتــه الــرقــمــيــة 
باستمرار، في ظل اإلقبال الكبير 
على استخدامها لتنفيذ جميع 
المعامات المصرفية على مدار 
الــوقــت، ضمن خططه المتكاملة 
ــي الــقــطــاع  لـــمـــواصـــلـــة الـــتـــمـــيـــز فــ

المصرفي.

أهم الخدمات

وكــــــــــــان »األهـــــــــلـــــــــي« مـــــــن بـــيـــن 
الــمــســاهــمــيــن فــــي إطــــــاق حــمــلــة 
»لـــنـــكـــن عـــلـــى درايـــــــــــة« لــلــتــوعــيــة 
ــتــــي بــــدأهــــا بــنــك  ــة، الــ ــيـ ــرفـ ــمـــصـ الـ
الكويت المركزي في عــام 2021، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع اتـــحـــاد مــصــارف 
الــــكــــويــــت، والــــبــــنــــوك الـــمـــحـــلـــيـــة، 
لتعريف العماء بأهم الخدمات 
المصرفية المقدمة لهم، وتعزيز 
قدراتهم على إنجاز معاماتهم 
بأمان، لضمان سامة المعامات 
وتـــعـــزيـــز الـــشـــمـــول الـــمـــالـــي، عبر 
التوعية المالية الشاملة بحقوق 
ــبــــات الـــعـــمـــاء، وتــعــريــفــهــم  وواجــ
ــــات الـــمـــالـــيـــة  ــامـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــا الـ ــ ــزايـ ــ ــمـ ــ بـ
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة، وتــــعــــزيــــز األمـــــن 
السيبراني، إضــافــة إلــى التنبيه 
مـــن جـــرائـــم الــقــرصــنــة وعــمــلــيــات 

االحـــتـــيـــال اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، وســبــل 
تـــفـــادي مــخــاطــر ســـرقـــة بــيــانــات 
العماء والدخول إلى حساباتهم 

المصرفية.

احتياجات العمالء

ــلــــي« بــاســتــمــرار  ويــعــمــل »األهــ
عــــلــــى الـــــتـــــواصـــــل مــــــع عــــمــــائــــه، 
واستطاع آرائهم، للتعرف على 
أهــم المواضيع المصرفية التي 
تهمهم، للعمل على إعداد محتوى 
ــره فــي  ــشــ ــنــ ــاســــب لــ ــنــ ــــوي مــ ــوعــ ــ تــ
منصات البنك المختلفة، ضمن 
مشاركته المستمرة في دعم حملة 

»لنكن على دراية«.
ويساهم »األهلي« في التعريف 
بمهام البنوك المحلية، ومخاطر 
جــــرائــــم غـــســـل األمــــــــوال وتــمــويــل 
ــقــــروض،  اإلرهــــــــــاب، وتـــكـــيـــيـــش الــ
والــتــنــبــيــه إلــــى أبـــــرز الـــتـــطـــورات 
فــي الــقــرصــنــة وســرقــة معلومات 
الــحــســابــات، إلــى جــانــب التوعية 
بــــأبــــرز ســـبـــل االدخــــــــــار، وأنـــــــواع 
ــــات الـــتـــي  ــويـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــــقــــــروض والـ

يقدمها للعماء.
ويحرص »األهلي« على ابتكار 
طــرق جــديــدة فــي إيــصــال رسائل 
حــمــلــة »لــنــكــن عــلــى درايـــــــة«، كما 
يــتــعــاون مــع »الــمــركــزي« واتــحــاد 
مصارف الكويت، من أجل تحديد 
المواضيع األكثر أهمية للتركيز 

عليها في العام المقبل.
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»النفط«: تحديث االستراتيجية بما ينسجم مع »كويت 2035«
 بمناسبة األعياد الوطنية بعنوان »نقوش في حب الكويت«

ً
الوزارة نظمت حفال

أشرف عجمي
أكدت وزارة النفط أنها حرصت منذ نشأتها 
على المحافظة على الثروة النفطية واستغاللها 
وتطويرها وفق أفضل السبل، وبما يكفل تنمية 
مـــوارد الــدولــة وزيـــادة دخلها الــقــومــي، وتأمين 
ســالمــة العاملين والبيئة والــمــنــشــآت، وبفضل 
ذلك اكتسبت دولة الكويت مكانة رائدة ومتميزة 
ــــواق  كــمــصــدر مـــوثـــوق فـــي اإلمــــــــدادات إلــــى األسـ

العالمية.
وأفادت الوزارة خالل عرض تقديمي نظمته 
إدارة العالقات العامة واإلعالم أمس، على هامش 
حــفــل أقــامــتــه بــمــنــاســبــة ذكــــرى الــعــيــد الــوطــنــي 
ـــ32 بــعــنــوان )نــقــوش  ــ ــرى الــتــحــريــر الـ ــ الــــــ62 وذكـ
في حب الكويت(، بأنها تسعى بــدأب لتحديث 
تــوجــهــاتــهــا الــمــســتــقــبــلــيــة لـــتـــواكـــب الـــتـــطـــورات 

وتــواجــه الــتــحــديــات، مــوضــحــة أنــهــا فــي سبيل 
ذلك قامت خالل الفترة الماضية وبتعاون جميع 
اإلدارات والـــبـــرامـــج بــتــحــديــث استراتيجيتها 
لــلــســنــوات الــخــمــس الــمــقــبــلــة، الــتــي عــمــل عليها 
فــريــق االســتــراتــيــجــيــة حــيــث تــم وضـــع األهـــداف 
االستراتيجية السبعة وتحديد محاور العمل 
، وهــــي  منسجمة مع 

ً
الــمــؤلــفــة مـــن 27 مـــحـــورا

توجهات رؤية كويت جديدة 2035.
ــفــــط« أن قــيــمــهــا تــتــمــثــل فــي  ــنــ وأضـــــافـــــت »الــ
االبــتــكــار ودعـــم وتحفيز بيئة اإلبـــداع والتطور 
 لم يغب العنصر 

ً
لتجاوز كل الصعوبات، ودائما

البشري عن خطط الوزارة، فأولت االستراتيجية 
الجديدة كل االهتمام في تطوير مهارات وقدرات 
الموظفين، ألنــهــا تعتبرهم »نــفــط المستقبل«، 

مبينة أن االستراتيجية تركز على تعزيز النزاهة 
والشفافية واإلبداع واالبتكاروالتعاون والشراكة 
واالستدامة، والمساهمة في تعزيز مكانة الكويت 

على خريطة الطاقة العالمية.
وألقى وكيل الوزارة الشيخ نمرالصباح كلمة 
خـــالل الــحــفــل قـــال فــيــهــا، إن حــلــول ذكـــرى العيد 
 
ً
الوطني والتحرير يجدد فيهما الكويتيون عاما
بعد آخــر وفاءهم لوطنهم في يــوم مجيد ماثل 
وراسخ في وجدانهم ليعبروا عن حبهم ووالئهم 

للكويت والتفافهم حول قيادتهم.
وأضــــــاف الــشــيــخ نـــمـــر، أن مــنــاســبــة األعـــيـــاد 
الــوطــنــيــة، »هــــي ذاكـــرتـــنـــا الــتــي تــنــبــض بــأجــمــل 
الّصور الوطنّية، هي ذاكرة الّصبر والنصر، ذاكرة 
صميم على بلوغ الهدف مهما تمادت األّيام 

ّ
الت

أو قست، مستذكرين بكل إجــالل ما قدمه اآلباء 
وأبناء الوطن المخلصون من تضحيات خطت 
 يصدح بالفداء 

ً
لوطننا العزيز الكويت تاريخا

والتضحية بذلوا فيها أرواحهم فداء للوطن في 
سبيل حريته ورفعة رايته«.

وقال: ال يسعنا في هذا المقام الوطني الرفيع، 
ــام تضحيات شهدائنا   أمـ

ً
إال أن نــقــف احــتــرامــا

األبرار منذ فجر التأسيس وحتى يومنا الحاضر، 
والـــذيـــن ستبقى ذكـــراهـــم الــعــطــرة، وبــطــوالتــهــم 
 بالعبر وقصص الفخر 

ً
 ناصعا

ً
الخالدة سجال

والشجاعة بدفاعهم عن مصالح بالدنا.
من جانبها، قالت مديرة العالقات العامة 
ــــالم فـــي وزارة الــنــفــط الــشــيــخــة تماضر  واإلعــ
الــخــالــد، إن ذكـــرى األعـــيـــاد الــوطــنــيــة مناسبة 

نــا الــذيــن كــان  ســنــويــة نــســتــذكــر فــيــهــا شــهــداء
لهم الفضل العظيم والجهد الكبير فيما تنعم 
بــه الكويت مــن ســالم ووئـــام حيث تــركــوا إرثــا 

 من األمجاد.
ً
ضخما

وذكــرت الشيخة تماضر أن الكويت تشعر 
بــاالعــتــزاز والــفــخــر بــاإلنــجــازات الــعــامــة التي 
تم تحقيقها وساهمت في جعل البالد واحة 
لالستقرار واألمــن بفضل السياسة الحكيمة 
والـــرؤيـــة الــســديــدة لسمو أمــيــر الــبــالد الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحــمــد، مبتهلة إلـــى الــبــاري جــلــت قــدرتــه أن 
 وأن يعيد األيام 

ً
يحفظ الكويت قيادة وشعبا

على كــل أهلها بأمن واســتــقــرار وأن يحفظها 
من كل مكروه.

مبادرو »زين« استعرضوا شركاتهم الناشئة 
في مؤتمر LEAP بالرياض

أعــلــنــت شـــركـــة زيــــن مــشــاركــة 10 شــركــات 
 LEAP كويتية تكنولوجية ناشئة في مؤتمر
العالمي، المتخصص بالتكنولوجيا واالبتكار 
 في الرياض، 

ً
وريادة األعمال، الذي ُعقد أخيرا

بــحــضــور أكــثــر مـــن 170 ألـــف مــبــتــكــر وتقني 
ومستثمر، ضمن الــجــدول اإلقليمي لــلــدورة 
السابعة من برنامج Zain Great Idea لتسريع 

الشركات التكنولوجية الناشئة.
ووصــل برنامج »زيــن« إلــى ثاني محطاته 
اإلقليمية بالرياض، في المؤتمر العالمي الذي 
نظمته وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات 
السعودية بالتعاون مــع االتــحــاد السعودي 
لألمن السيبراني والبرمجة والدرونز وعدد 
مـــن الــجــهــات الــمــحــلــيــة والــعــالــمــيــة، وحــمــلــت 
نسخته لهذا العام عنوان »نحو آفاق جديدة«.

وســلــطــت نــســخــة هـــذا الـــعـــام الـــضـــوء على 
ــــدة لـــلـــتـــقـــنـــيـــة، ودورهـــــــــــا فــي  ــــديـ ــــجـ اآلفــــــــــاق الـ
تــعــزيــز االســتــدامــة. وقـــد أصــبــح أكــبــر مؤتمر 
تكنولوجي في العالم بحضور أكثر من 170 
ألف زائر، وأعلن أكثر من تريليوني دوالر من 

االســتــثــمــارات لــدعــم التقنيات التكنولوجية 
المستقبلية وريادة األعمال الرقمية والشركات 

التقنية الناشئة.
وأتــــاح الــمــؤتــمــر فــرصــة ذهــبــيــة ألصــحــاب 
الــشــركــات الــكــويــتــيــة الــنــاشــئــة لــلــتــعــرف على 
األفكار الجديدة وبناء الشراكات، والتواصل 
مـــع مــجــتــمــع الــمــبــتــكــريــن والــمــســتــثــمــريــن من 
المنطقة والعالم، حيث رأت »زين« احتياجهم 
وطــمــوحــهــم لــلــتــوســع فـــي أســـــواق الــمــنــطــقــة، 
واختارت هذا المؤتمر لمحطتها الثانية، كون 
السوق السعودي ُيعد من أهم وأكبر األسواق 
ــرب الــمــســاحــة  ــ ــ

ُ
 مــــع ق

ً
اإلقـــلـــيـــمـــيـــة، خـــصـــوصـــا

الــجــغــرافــيــة، والــتــشــابــه الــكــبــيــر فـــي الــثــقــافــة، 
ل فرصة ثمينة  والجمهور المستهدف، ما شكَّ
للمشاركين في البرنامج لالستفادة من ورش 

العمل والخبرات التي قدمها المؤتمر. 
ــامـــش الـــمـــؤتـــمـــر، شــــاركــــت ثـــالث  ــلـــى هـ وعـ
شـــركـــات كــويــتــيــة تــكــنــولــوجــيــة نــاشــئــة – من 
المشاركين في برنامج Zain Great Idea - إلى 
 LEAP المرحلة نصف النهائية مــن مسابقة

Rocket Fuel لــتــســريــع الــشــركــات الــنــاشــئــة، 
والــتــي أطــلــقــتــهــا الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة للمؤتمر 
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الـــشـــركـــات األبـــــرز في 
مــجــاالتــهــا، وخــصــصــت لــهــا جــوائــز تقديرية 
ونقدية لتسليط الضوء على قصص نجاحها. 
وتفخر »زين« بهذا اإلنجاز الذي حققته شركة 

.RZQ وشركة Looksie وشركة OctopusAI
الــشــركــات الكويتية الــعــشــر الــتــي شــاركــت 
 Octopus AI فــــي الـــمـــؤتـــمـــر، هــــــي: مـــنـــصـــة
إلدارة رعــايــة العمالء بــالــذكــاء االصطناعي، 
ومنصة Baims التعليمية الرقمية، وتطبيق 
BNCHR+ لــخــدمــات الـــســـيـــارات والــمــســاعــدة 
عــلــى الــطــريــق، ومــنــصــة Bookr لــلــحــجــوزات 
اإللــكــتــرونــيــة، وتــطــبــيــق Ghaseel لــخــدمــات 
العناية بالمركبات، وتطبيق Li3ib لحجوزات 
المالعب الرياضية، ومنصة Looksie للتسوق 
اإللكتروني، ومنصة Ruba إلدارة مدفوعات 
 RZQ ومنصة ،

ً
التعليم والمدارس إلكترونيا

لــتــوصــيــل الــطــلــبــات االســتــهــالكــيــة، ومــنــصــة 
Spedia التعليمية اإللكترونية.

 مبادري »زين« في مؤتمر LEAP بالرياض
ً
بدر الخرافي متوسطا

solutions by stc ترعى منتدى 
»تحديات وحلول األمن السيبراني«

 ،solutions by stc أعـــلـــنـــت 
رعـــايـــتـــهـــا لـــمـــنـــتـــدى »تـــحـــديـــات 
ــبــــرانــــي«-  ــيــ وحـــــلـــــول األمــــــــن الــــســ
لــــــــــذي نــــظــــمــــه قــســم  CSCS’23 ا
تكنولوجيا الهندسة اإللكترونية 
في كلية الدراسات التكنولوجية 
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، بالتعاون مع جامعة 

الخليج للعلوم والتكنولوجيا. 
ــذي استمر  ُعــقــد الــمــنــتــدى، الــ
يومين، تحت رعاية وزير التربية 
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث  وزيــ
ــــي،  ــدوانـ ــ ــعـ ــ الـــعـــلـــمـــي د. حــــمــــد الـ
وبرعاية استراتيجية من هيئة 
تنظيم االتصاالت وتكنولوجيا 
الــمــعــلــومــات )CITRA(، والــراعــي 
ــي  ــمــ ــالــ ــعــ ــد الــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــي الـ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الـ
ــن  ــيـ ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ ــن الـ ــيـ ــنـــدسـ ــهـ ــمـ ــلـ لـ

واإللكترونيين في الكويت.
أقـــــيـــــم الــــمــــنــــتــــدى فــــــي قـــاعـــة 
ــقــــي« الــــرئــــيــــســــيــــة فــي  ــيــ ــبــ ــتــــطــ »الــ
الشويخ من 15 إلى 16 الجاري، 
ــقـــاش، إضــافــة  وشـــمـــل حــلــقــات نـ
إلــــى ورش عــمــل بــقــيــادة خــبــراء 
الــــــصــــــنــــــاعــــــة، لـــــــعـــــــرض أحــــــــدث 
الــتــطــورات واألنــظــمــة فــي مجال 
األمــــن الــســيــبــرانــي، مــع التركيز 
ــيــــســــي  ــى الــــــمــــــوضــــــوع الــــرئــ ــ ــلـ ــ عـ
المتعلق بالحلول التكنولوجية، 
وتعزيز أهمية األمن السيبراني، 
األمر الذي جعل المنتدى بمنزلة 
مـــركـــز لــلــبــاحــثــيــن والــمــعــلــمــيــن 
وخبراء الصناعة لتبادل وجهات 

نظرهم وخبراتهم عبر مختلف 
الموضوعات.

مــــــن خــــــــالل دورهــــــــــــا كــــــــراٍع 
 solutions للمنتدى، شــاركــت
by stc فــــي فـــعـــالـــيـــات الـــيـــوم 
الــثــانــي، حــيــث قـــدم المهندس 
عيسى السويط، المدير العام 
 ،stc ــرانـــي فــــي ــبـ ــيـ لــــألمــــن الـــسـ
ــلـــة عــــن مــســتــقــبــل  ــامـ لـــمـــحـــة شـ
األمن السيبراني واالتجاهات 
ــة إلـــــى نــقــاط  ــافــ ــيـــة، إضــ ــالـ الـــحـ

رئيسية أخرى. 
وبـــهـــدف مـــســـاعـــدة الــطــالب 
فـــي فــهــم الــتــقــنــيــات المختلفة 
المتاحة اليوم، عرض السويط 
بعض الحلول المبتكرة التي 
تقدمها الشركة في مجال األمن 
السيبراني، إضافة إلى بعض 
الركائز األساسية التي يجب 

مراعاتها عندما يتعلق األمر 
بحماية البيانات الرقمية.

 
ً
 رئيسا

ً
 وراعــيــا

ً
وكونها داعــمــا

 solutions لهذا المنتدى، تهدف
by stc إلــى تمكين جيل الشباب، 
 أولئك المهتمين بإيجاد 

ً
خصوصا

فرص عمل في قطاع تكنولوجيا 
المعلومات واالتـــصـــاالت. ويأتي 
 مع طموح الشركة 

ً
هــذا انسجاما

للعب دور مساهم في المجتمع، 
ــــالل تــــزويــــد رواد األعـــمـــال  مــــن خـ
ــبـــاب الــطــمــوحــيــن بـــــــاألدوات  الـــشـ
والموارد التي يحتاجونها للعمل 
بفاعلية نحو تحقيق رؤية الكويت 

لعام 2035. 
 مع استراتيجيتها 

ً
وتماشيا

 solutions الــمــؤســســيــة، تـــؤمـــن
by stc بــــقــــوة بـــأهـــمـــيـــة تـــعـــاون 
القطاع الخاص مع المؤسسات 

والــمــنــظــمــات فـــي الــقــطــاع الــعــام 
ــر أوســـــــــــــع فـــي  ــ ــيــ ــ ــأثــ ــ إلحــــــــــــــــداث تــ

المجتمع.
وإضافة إلى دورها النشط في 
الــمــنــتــدى، وكــجــزء مــن رعايتها، 
ســاهــمــت solutions by stc في 
مسابقة للطلبة، بــهــدف تحفيز 
ــالـــيـــب  ــفــــاءة واألسـ ــكــ اإلبــــــــداع والــ
المبتكرة الــتــي يطبقها الطالب 
لــحــل مــشــاكــل الـــعـــالـــم الــحــقــيــقــي 
بشكل عملي داخــل هذا المجال، 
ــــزون  ــائــ ــ ــفــ ــ ــى أن يــــحــــصــــل الــ ــ ــلـ ــ عـ
ــزة الــتــقــنــيــة.  ــهــ عــلــى أحـــــدث األجــ
وتــمــثــلــت الــمــســابــقــة فـــي عــرض 
ــفــــرق البـــتـــكـــاراتـــهـــا فــــي مــجــال  الــ
التكنولوجيا واألمن السيبراني، 
ومن ثم اختيار الفائزين من لجنة 
تــحــكــيــم مــتــخــصــصــة فـــي مــجــال 

تكنولوجيا المعلومات.

 خالل المنتدى
ً
المهندس عيسى السويط مكرما

»النقل العام« تبدأ نقل طلبة جامعة الكويت
ــام  ــعــ ــقــــل الــ ــنــ ــة الــ ــ ــركـ ــ ــنــــت شـ ــلــ أعــ
الكويتية، الناقل الرسمي للبالد 
كــونــهــا شـــركـــة حــكــومــيــة مملوكة 
بــالــكــامــل لــلــدولــة، حــصــولــهــا على 
مــنــاقــصــة عــقــد نــقــل طــلــبــة جامعة 
ــويــــت مـــــن أمـــــاكـــــن مــســاكــنــهــم  ــكــ الــ
ــع الــكــلــيــات  ــواقــ الــمــخــتــلــفــة إلـــــى مــ
داخــل الــحــرم الجامعي فــي مدينة 
ــة، بـــاســـتـــخـــدام حـــافـــالت  ــداديــ ــشــ الــ
ــــات وحـــســـب  ــفـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ بـــــأحـــــدث الـ
الــمــتــعــاقــد عليها الــتــي وضعتها 
جــامــعــة الـــكـــويـــت، مــشــيــرة إلــــى أن 
ــدد الـــكـــلـــي لـــلـــحـــافـــالت 181،  ــ ــعـ ــ الـ
مقسمة الى 166 حافلة و15 حافلة 
ــات الـــخـــاصـــة،  ــاجــ ــيــ ــتــ لــــــــذوي االحــ
مزودة بمصعد نظام هيدروليكي 
لــدخــول أصــحــاب الــهــمــم مــن ذوي 

االحتياجات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 
الــنــقــل الــعــام الــكــويــتــيــة المهندس 
مــنــصــور الــســعــد، إن عــقــد جامعة 
ــكــــويــــت، الــمــتــمــثــل فــــي تــشــغــيــل  الــ
الــحــافــالت الــمــذكــورة، يأتي ضمن 
استراتيجية الشركة الهادفة إلى 
تــــنــــوع اإليــــــــــــرادات الـــمـــخـــطـــط لــهــا 
للسنوات العشر القادمة، وربطها 
بــالــمــصــروفــات الــتــشــغــيــلــيــة الــتــي 
تساهم في تحقيق معدل للربحية 
وزيادة في أصول الشركة، مما يعزز 

مكانتها وأداءها التشغيلي.
ــلــــى تـــقـــديـــم  وأثـــــنـــــى الــــســــعــــد عــ
جامعة الكويت خدمة نقل الطلبة 

مــن مساكنهم الــى مقار الجامعة، 
 إلــى أن هــذه الخدمة، التي 

ً
مشيرا

تــم تفعيلها، مــن شــأنــهــا التأكيد 
على تفعيل ثقافة النقل الجماعي 
وأهميتها، وشدد على أن الشركة 
تسعى مــن جانبها إلـــى الــتــعــاون 
ــــذه الــــخــــدمــــات، والــتــي  فــــي مــثــل هـ
مــن شأنها أن تسهم فــي تخفيف 

االزدحام المروري.
من جانبه، ذكر المدير التنفيذي 
لــشــؤون الــنــقــل محمد الــفــهــيــد، أن 
خــدمــة نــقــل الطلبة تغطي جميع 
مــنــاطــق الـــكـــويـــت، كــمــا أن جميع 
الــــحــــافــــالت مـــــــزودة بـــنـــظـــام تــتــبــع 
 ،GPS الحافالت ومراقبتها بنظام
 أن شـــركـــة الـــنـــقـــل الـــعـــام 

ً
مــضــيــفــا

ــا لــتــشــغــيــل  ــهـ ــاتـ ــاقـ ســــخــــرت كــــل طـ
الحافالت المتعاقد عليها ابتداء 

مــن تجهيزها والــكــراجــات الفنية 
ومستلزماتها واستقدام السائقين 
واالنتهاء من إجراءات اختباراتهم، 
إضافة الى االنتهاء من كل العقود 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بــتــشــغــيــل الـــحـــافـــالت 

وصيانتها بشكل دوري.
واســـتـــعـــرض الــفــهــيــد قــطــاعــات 
ــقـــدم  ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ــال الـــــشـــــركـــــة، وال ــ ــمــ ــ أعــ
لعمالئها عدة خدمات، كالنقل العام 
بحافالته الحديثة والنقل الخاص 
كــالــنــقــل الـــبـــري ورحــــــالت الــعــمــرة 
الموسمية وخدمة تأجير الحافالت 
ــــل وخــــارج  لـــألفـــراد لــلــرحــالت داخـ
الــكــويــت وخـــدمـــات نــقــل للشركات 
الحكومية والخاصة بالتعاقد عن 
طريق أسطول حديث متكامل من 
الحافالت، مع التأكيد على توفير 
تجهيزات االمن والسالمة وأحدث 

الــتــقــنــيــات لــتــوفــيــر ســبــل الـــراحـــة 
للركاب، إضافة الــى خدمة سحب 
المركبات )االوناش( داخل مناطق 
الكويت بأسعار مميزة وكراجات 
ذات كفاءة عالية لتصليح المركبات 

بجميع أنواعها.
وقال مدير إدارة النقل الخاص 
الــمــهــنــدس محمد الــفــيــلــكــاوي، إن 
الشركة مقبلة على كثير من العقود 
المشابهة في الفترات القادمة، وفق 
منظورها الجديد والمنسجم مع 
التطلعات المستقبلية فــي قطاع 
 أن الشركة تعمل على 

ً
النقل، مضيفا

تجديد مفهوم أعمالها من خالل 
اإلدارات التشغيلية المعنية، بهدف 
تغيير نمط األعمال بصورة جديدة 
وابتكارية للمساهمة فــي تطوير 

النقل بالكويت.

»حماية المنافسة« يكرم الفائزتين بنموذج 
محاكاة سلطات المنافسة العربية

ــاز حـــمـــايـــة الــمــنــافــســة  ــهــ كــــــرم جــ
الطالبتين الفائزتين بالدورة األولى 
من نموذج محاكاة سلطات المنافسة 
العربية من كلية الحقوق - جامعة 
ــلـــى أول  ــويــــت، وحـــصـــولـــهـــمـــا عـ ــكــ الــ
مركزين وهما الطالبة مريم عواض 
المطيري ضمن أعضاء فريق المركز 
األول، والطالبة بشاير عبدالكريم 
الظفيري ضمن أعضاء فريق المركز 
الثاني، تحت مظلة شبكة المنافسة 
العربية، بمشاركة العديد من الطالب 

والطالبات في الوطن العربي، برعاية 
جامعة الدول العربية.

 لــدور 
ً
وجـــاء هــذا التكريم تــعــزيــزا

 لــقــيــادات 
ً
ــا الــشــبــاب الــطــمــوح ودعـــمـ

ــن د.  ــ ــل مـ ــ الـــمـــســـتـــقـــبـــل، بـــحـــضـــور كـ
راشد العجمي رئيس جهاز حماية 
المنافسة، والقائم بأعمال عميد كلية 
الــحــقــوق د. عــبــدالــرحــمــن الــرضــوان، 
والمدير التنفيذي بالتكليف راكان 
العجمي، والمستشارين د. محمد 

خالل التكريمالمطيري ونواف العسكر.

دبي: باقة زاخرة خالل عطلة 
اليوم الوطني الكويتي

اســتــمــتــعــوا بــقــضــاء عطلة 
مــــذهــــلــــة بـــصـــحـــبـــة الـــعـــائـــلـــة 
واألصـــــــــدقـــــــــاء فــــــي دبـــــــــي، مــع 
احتفاالت عطلة اليوم الوطني 
الــكــويــتــي. الـــــــزوار الــــكــــرام من 
دولــــة الــكــويــت الــشــقــيــقــة على 
موعد مع باقة زاخرة بالعديد 
من مناطق الجذب واألنشطة 
الــتــرفــيــهــيــة الــمــمــتــعــة لجميع 

أفراد العائلة.

عروض حية عالمية

اســــتــــمــــتــــعــــوا بــــمــــشــــاهــــدة 
ــقـــي  ــيـ ــمـــوسـ االســــــتــــــعــــــراض الـ
»شــــريــــك« عـــلـــى مـــســـرح »دبــــي 
أوبـــرا« من 22 إلــى 26 فبراير، 
حـــيـــث يــــأخــــذكــــم ذلــــــك الـــغـــول 
الـــمـــنـــطـــوي والــــمــــحــــبــــوب مــن 
الجميع ومعه صديقه الثرثار 
»دونـــكـــي« فــي مــغــامــرة إلنــقــاذ 

األميرة المشاكسة »فيونا«.
ويــجــمــع عــــرض »ال بــيــرل« 
بين المواهب العالمية وأحدث 
تــقــنــيــات الـــعـــرض الــمــســرحــي 
ــقـــدم »ال بـــيـــرل«  ــم. يـ ــالـ ــعـ فــــي الـ
ضاهى مع األلعاب 

ُ
تجربة ال ت

البهلوانية المائية المدهشة، 
وعروض الغطس في الماء من 
، والتحليق في 

ً
ارتفاع 18 مترا

الهواء بسرعات مذهلة. 

فنادق فاخرة

يمنح منتجع »أتالنتس ذا 
رويال« الجديد في دبي تجربة 
فاخرة للزوار ليطرح منظورا 

جديدا للرفاهية.
و»الــــعــــنــــوان جــــرانــــد كــريــك 
هـــاربـــر« يــعــد أول فــنــدق فخم 
ــــوم فــي  ــجـ ــ ــمــــس نـ ــة خــ ــئــ ــن فــ ــ مــ
خـــور دبــــي، مــع مــوقــع متميز 
على الواجهة المائية يحتفي 
بــالــعــراقــة مــع إطــــالالت خالبة 

على دبي القديمة.
ويشغل فندق »فيدا« نادي 
 
ً
مــرســى دبــي لليخوت موقعا

ــبـــاشـــرة عــلــى   يـــطـــل مـ
ً
مـــثـــالـــيـــا

واجــهــة مائية خــالبــة، ويضم 
مجموعة واســعــة مــن الــغــرف 

محمد الفيلكاويمحمد الفهيدمنصور السعد

ــقــــق الــســكــنــيــة  ــشــ ــة والــ ــيـ ــنـــدقـ ــفـ الـ
الفاخرة.

ويــقــع أول منتجع »مــاريــوت« 
في دبي على شاطئ نخلة جميرا 
 لقضاء 

ً
الشهيرة، ما يجعله مثاليا

عطلة متميزة تنعم باالستجمام 
واالسترخاء. 

ً
الوجهات األكثر جذبا

يـــتـــصـــدر مــتــحــف الــمــســتــقــبــل 
قائمة الوجهات المثالية اللتقاط 
ــة، إذ  ــاريــ ــتــــذكــ ــور الــ أفـــضـــل الــــصــ
يصنف كواحد من ضمن أجمل 
ــم؛ فــــهــــو تــحــفــة  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــتــــاحــــف الـ مــ
 من عناصر 

ً
معمارية يضم مزيجا

الــمــعــارض الــتــقــلــيــديــة، ومــســرح 
لتجارب تفاعلية غامرة، ومناطق 

جذب ذات طابع خاص.
وتـــــــــأخـــــــــذ »ســـــــــكـــــــــاي فــــــيــــــوز« 
ــة شـــيـــقـــة عــلــى  ــلــ ــــي رحــ الــــــــــزوار فـ
ارتــفــاع شاهق يبلغ 219.5 مترا 
لالستمتاع بالمشاهد الخالبة 
لــنــاطــحــات الـــســـحـــاب فـــي األفـــق 

الساحر ووسط مدينة دبي. 
و»ذا فـــيـــو« فــــي الـــنـــخـــلـــة هــي 
مــنــصــة مـــراقـــبـــة تــقــع أعـــلـــى بــرج 
نخلة جميرا على ارتــفــاع هائل 
يبلغ 240 مترا فوق سطح األرض 
موفرة إطالالت بانورامية مذهلة 
بزاوية 360 درجة على أفق مدينة 
دبــي يعانق نخلة جميرا ومياه 

الخليج العربي.
وتـــقـــع ســـاحـــة »تــــــوب جــولــف 
دبــي« ذات الثالثة طــوابــق داخــل 
ــارات لــلــجــولــف، وهــي  ــ نــــادي اإلمــ

وجهة ترفيهية تقدم جوالت 
 
ً
جـــولـــف تــفــاعــلــيــة وعــــروضــــا

موسيقية حية وتجارب طعام 
مميزة والمزيد.

و»آية«؛ منتزه ترفيهي يقدم 
تجارب تفاعلية غامرة مطورة 

بواسطة »هايبر سبيس«. 

نزهات عائلية 

ــو«  ــبــ ــســ ــة »إكــ ــنــ ــديــ تـــعـــيـــد مــ
فــتــح أبــوابــهــا مــع الــعــديــد من 
ــعـــــروض الـــتـــرفـــيـــهـــيـــة الــتــي  الـــ
نالت إعجاب الزوار خالل فترة 
الـــمـــعـــرض الــعــالــمــي »إكــســبــو 

2020 دبي«.
وتمتد وجهة »بـــام ويست 
بــيــتــش« عــلــى مــســافــة 1.6 كم 
مــع إطـــالالت مميزة على أفق 
دبــي. توفر الوجهة العصرية 
أنشطة ترفيهية على الشاطئ 
على مــدار اليوم لقضاء أمتع 
األوقات مع العائلة واألصدقاء.

ويتميز »ذا بوينت« بموقعه 
الفريد على تاج نخلة جميرا 
قبالة فندق »أتالنتس« النخلة.
و»سيتي ووك«، أحد أشهر 
الوجهات العائلية العصرية 
التي تمزج بين متعة التسّوق 
ــعــــديــــد مــن  ــع الــ ــ ــه، مـ ــيــ ــرفــ ــتــ والــ
الــمــتــاجــر والــمــطــاعــم الــراقــيــة 

والمعالم الترفيهية الرائعة.

نظمته هيئة التطبيقي وجامعة الخليجنظمته هيئة التطبيقي وجامعة الخليج
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قبل ثالثة أيام من الذكرى األولــى لبدء 
ــيــــا، حــــذر الــرئــيــس  الـــهـــجـــوم عــلــى أوكــــرانــ
فالديمير بوتين أمس من أن روسيا تواجه 
، وستتعامل بشكل مناسب 

ً
 وجوديا

ً
خطرا

مــع تحويل الــنــزاع إلــى مواجهة عالمية، 
 على أنـــه يستحيل هزيمتها في 

ً
مــشــددا

أرض المعركة.
وحّمل بوتين، في أول خطاب منذ بدء 
الحرب أمام الجمعية الوطنية، التي تضم 
البرلمان بمجلسيه الدوما والفدرالي وقادة 
األقــالــيــم وكــبــار المسؤولين العسكريين 
ــغـــرب الــمــســؤولــيــة عن  والــســيــاســيــيــن، »الـ
تأجيج النزاع األوكراني وتصعيده، وعن 
عدد الضحايا، واستخدامه القضاء على 
: »الــنــخــب الغربية 

ً
روســيــا لـــأبـــد«، قـــائـــال

أطلقت العنان للحرب، وأخرجت المارد من 
القمقم، وال تخفي هدفها بإلحاق هزيمة 
استراتيجية بروسيا، والقضاء علينا مرة 

واحدة وإلى األبد«.
 ،

ً
 وجوديا

ً
وتابع: »روسيا تواجه خطرا

ومـــــن الــمــســتــحــيــل هــزيــمــتــهــا فــــي أرض 
المعركة، سنفعل كل شيء من أجل عودة 
 أن »قـــادة 

ً
الــســالم إلـــى أراضــيــنــا«، مضيفا

الغرب يستخدمون أوكرانيا ساحة للحرب، 
وكلماتهم كانت مجرد ذرائع لكسب الوقت 
إلعــــدادهــــا لــلــمــواجــهــة، وكــلــمــا زاد مــدى 
األسلحة التي يزودونها بها قامت روسيا 

 عن أراضيها«.
ً
بدفع العدو بعيدا

واستدرك: »أخاطبكم في ظل تغييرات 
جذرية وأحــداث تاريخية تحدد مستقبل 
وطــنــنــا وشــعــبــنــا، حينما كــانــت روســيــا 
صـــادقـــة بـــشـــأن اتـــفـــاقـــيـــات مــيــنــســك، كــان 
الغرب يقوم بمسرحية دبلوماسية، وكنا 
 
ً
منفتحين ومستعدين للحوار، وكنا دائما
نسعى إلـــى الــضــمــانــات األمــنــيــة للجميع 
: »كنا نعرف أن 

ً
بمساواة وعـــدل«، مضيفا

الخطوة التالية بعد دونباس هي الهجوم 
على القرم. نحن ندافع عن وطننا، الغرب 
أضاع 150 مليار دوالر لتسليح أوكرانيا، 
ومنح خــالل عــام 2020 الـــدول الفقيرة 60 

مليار دوالر. قارنوا األرقام«.
ــأوراق  ــ ــــان يــلــعــب بــ ــرب كـ ــغــ وأردف: »الــ
مخلوطة ويحتفل بخياراته فهو معتاد 
عــلــى الــبــصــق عــلــى الــعــالــم كــلــه، ونــحــن ال 
نـــحـــارب الــشــعــب األوكــــرانــــي، ألنـــه أصبح 
 للغرب على المستوى االقتصادي 

ً
أسيرا

 أن 
ً
والـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري«، مـــتـــابـــعـــا

»الواليات المتحدة هي البلد الوحيد الذي 
 من القواعد العسكرية 

ً
 كبيرا

ً
يمتلك عــددا

حـــول الــعــالــم هــنــاك الــمــئــات مـــن الــقــواعــد 
ــاتـــو«، وكـــشـــف عن  ــنـ الــعــســكــريــة لــحــلــف الـ

 للتحدث معهما عن ضمانات 
ً
»إرساله فريقا

سلمية قبل الحرب لكنهما رفضاها«.
واتهم بوتين الغرب بالسعي لتحويل 
صراع محلي إلى نزاع عالمي ومحاولة هدم 
القيم األرثوذكسية خاصة عندما يتعلق 
 إلى تخطيطه )الغرب( 

ً
األمر باألسرة، مشيرا

الستهداف وضرب منشآت روسيا النووية، 
ووقــوفــه وراء مــحــاوالت أوكــرانــيــا ضرب 
قواعدها، وأضـــاف أن فرنسا وبريطانيا 
تـــطـــوران قــدراتــهــمــا الــنــوويــة لتوجيهها 

ضد الروس.
ــم عــلــى  ــمـ ــن أنــــــه »مـــصـ ــيـ ــوتـ وإذ أكــــــد بـ
مواصلة عملية أوكــرانــيــا بــتــرّو وانتظام 
لتحقيق أهدافها وضمان األمن والقضاء 
على تهديدات نظام النازيين الــجــدد في 
كييف«، لفت إلى أن »أوكرانيا كانت تستعد 
للقيام بعملية عقابية واسعة النطاق ضد 
 لمهاجمة 

ً
دونباس، وكانت تخطط الحقا

شبه جــزيــرة الــقــرم، مــا دفعه إلــى التحرك 
قبل فوات األوان«.

 وشــــدد عــلــى أن مــعــظــم أبـــنـــاء الشعب 
الروسي أيدوا الدفاع عن المناطق الروسية 
الجديدة وزيــادة برامج دعمها، بمواجهة 
الــغــرب الـــذي ســرق ذهبه ويــخــوض ضده 
 اقتصادية بهدف تجويع، لكن ذلك 

ً
حربا

 أن الغرب أخضع النظام 
ً
لن ينجح، مبينا

األوكراني وقام بإعداده لحرب طويلة المدى 
من أجل نشر قواته المسلحة قرب الحدود 
الروسية ونشر المختبرات البيولوجية 
الـــســـريـــة وبـــســـط الــســيــطــرة عــلــى مــســرح 

العمليات العسكرية.
وقرر تعليق مشاركته في معاهدة الحد 
مــن األسلحة االستراتيجية والهجومية 
»ســتــارت«، وتعهد بتطوير موانئ البحر 
األسود وبحر آزوف وبناء ممرات لوجستية 
جـــديـــدة وتــوســيــع الـــعـــالقـــات الــخــارجــيــة 
 مع الهند وإيران 

ً
وزيادة التعاون، خصوصا

وبــاكــســتــان، والعمل مــع الــشــركــاء إلنشاء 
نظام مصرفي مستقل عن الدوالر.

ودعا المستثمرين إلى وضع أموالهم في 
روسيا، حيث الدولة والمجتمع سيوفر لهم 
 إلى أن »االنتخابات الرئاسية 

ً
الدعم، مشيرا

ستجرى عام 2024 وفق القانون وباحترام 
اإلجراءات الديموقراطية كافة«.

وغداة زيارته غير المعلنة لكييف، ألقى 
 من بولندا، جدد 

ً
الرئيس األميركي خطابا

فيه الدعم ألوكرانيا مهما تطلب األمر ذلك، 
ووجــه فيه رسائل إلى بوتين وكذلك إلى 

الشعب الروسي.
وبــحــث بـــايـــدن، مـــع نــظــيــره الــبــولــنــدي 
ــادة آخـــريـــن، تــعــزيــز أمــن  ــ أنـــدريـــه دودا وقـ

بولندا، وزيــــادة وجـــود الناتو فيها، قبل 
لقائه قــادة مجموعة »بوخارست التسع« 
من الكتلة الشيوعية السابقة التي انضمت 
إلــى حلف شمال األطلسي، وهــي بولندا 
ورومــانــيــا وبلغاريا وإستونيا والمجر 
والتفيا وليتوانيا وتشيكيا وسلوفاكيا، 

وتأكيد دعمه الثابت ألمنهم.
وسيتحدث عبر الهاتف مع قادة المملكة 
المتحدة وفرنسا وإيطاليا، حسبما أفاد 
البيت األبيض، وكذلك ينتظر المستشار 
األلماني أوالف شولتس في واشنطن في 

3 مارس.
فــي هـــذه األثـــنـــاء، اســتــدعــت الخارجية 
الروسية السفيرة األميركية لين ترايسي 
 بسحب »جــنــود وعتاد« 

ً
لتسليمها طلبا

حلف الــنــاتــو مــن أوكــرانــيــا، موضحة أنه 
»لوحظ بشكل خــاص أنــه من أجــل تهدئة 
ــع، يــتــعــيــن عــلــى واشـــنـــطـــن اتــخــاذ  الــــوضــ
خطوات نحو سحب قواتها وعتادها التابع 
لحلف شمال األطلسي ووقــف أنشطتها 

المعادية«.
ووسط ترقب لخطاب السالم للرئيس 
الصيني شي جينبينغ هذا األسبوع في 
ذكـــرى غــزو أوكــرانــيــا فــي 24 فــبــرايــر، دعا 

وزيــر خارجيته تشين غانغ إلــى »تعزيز 
الحوار« في أوكرانيا، والتوقف عن »تأجيج 
 من »تفاقم الصراع وخروجه 

ً
النار«، محذرا

عن السيطرة«.
ومـــــع وصــــــول كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــيــن 
الصينيين وانـــغ يــي إلــى موسكو، أمــس، 
محطته األخــيــرة فــي جولة أوروبــيــة، قال 
وزيــر الخارجية: »سنواصل تعزيز حوار 
السالم. وسنعمل مع المجتمع الدولي من 
أجــل تعزيز الــحــوار والــتــشــاور، ومعالجة 
ــــراف، والسعي لتحقيق  مــخــاوف كــل األطـ
األمـــن المشترك وعـــدم سكب الــزيــت على 

النار، أو استغالل الفرصة«.
وأصدرت الصين رؤيتها بشأن »مبادرة 
األمن العالمي«، الذي يتبناه الرئيس شي، 
ويهدف إلــى دعــم مبدأ »األمــن غير القابل 
للتجزئة«، وهو مفهوم أيدته روسيا وحدد 
المفاهيم والمبادئ األساسية لأمن والسلم 

الدوليين.
وقال الوزير إن »الصين تعارض بشدة 
جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة، 
وعقلية الــحــرب الــبــاردة والمواجهة بين 
الــكــتــل، والــتــدخــل فـــي الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

للصين من قبل القوى األجنبية«.

وأكــــدت وزارة الخارجية الصينية أن 
ــارة وانـــغ يــي لموسكو هدفها تعزيز  »زيــ
عالقات ومصالح البلدين«، مشيرة إلى أن 
 في 

ً
 إيجابيا

ً
»الصين تلعب مع روسيا دورا

 أن تنتقد 
ً
الــســالم العالمي، وال تقبل أبـــدا

الــواليــات المتحدة عالقاتهما ألنها أكبر 
مصدر لأسلحة في العالم«.

وعــــبــــر أمــــيــــن حـــلـــف »الـــــنـــــاتـــــو« يــنــس 
ســتــولــتــنــبــرغ عـــن الــقــلــق أكــثــر فــأكــثــر من 
احتمال إمداد الصين روسيا بأسلحة فتاكة 
 على أن »بوتين 

ً
لحربها في أوكرانيا، مشددا

هو من بدأ الغزو اإلمبريالي ويستمر في 
تصعيد الحرب«.

في غضون ذلــك، قامت رئيسة الــوزراء 
اإليــطــالــيــة جــورجــا ميلوني بــــأول زيـــارة 
 مـــع الــرئــيــس 

ً
لــكــيــيــف، وعـــقـــدت اجــتــمــاعــا

فولوديمير زيلينسكي، قبل تفقدها »أماكن 
رمزية« للمقاومة.

ــــو،  وزارت مــيــلــونــي أمــــس األول وارسـ
واجتمعت بنظيرها البولندي ماتيوش 
مورافيتسكي، والرئيس دودا، كما تحدثت 
عبر الهاتف مع بايدن بعد زيارته لكييف، 

بحسب مكتبها.

سلة أخبار

استراتيجية أميركية 
لطرد »فاغنر« من إفريقيا

السعودية تودع مليار دوالر 
في البنك المركزي اليمني

الغنوشي يمثل أمام 
قاضي التحقيق

قالت صحيفة »لوموند« 
الفرنسية، إن واشنطن عرضت 

على جمهورية إفريقيا 
الوسطى تدريب جيشها 

وزيادة مساعداتها اإلنسانية 
لها مقابل طرد مجموعة 

فاغنر العسكرية الروسية، 
في اطار استراتيجية أميركية 

إلخالء إفريقيا من هذه 
المجموعة الموالية للكرملين.

وأوضحت الصحيفة أن رئيس 
جمهورية إفريقيا الوسطى، 

فوستين أرشانج تواديرا، 
تلقى مذكرة من اإلدارة 

األميركية منتصف ديسمبر 
2022، توضح له الفوائد التي 
قد يجنيها من االنفصال عن 

الجماعات شبه العسكرية 
التابعة لفاغنر، والعواقب 

التي يمكن أن يتكبدها ببقائه 
على تحالف معها، مضيفة 
أن واشنطن منحت تواديرا 

مهلة عام للنأي بنفسه 
عن »فاغنر« التي تعمل في 
 التفاقية رسمية 

ً
بلده وفقا

منذ بداية 2018، تتضمن 
أمن الرئيس ودعم الجيش، 
وقد وسعت أنشطتها إلى 

التعدين وتأمين القوافل 
ومراقبة الجمارك وحتى 

إنتاج الفودكا والبيرة 
المحلية.

 ذكر مصدر سعودي 
لـ »رويترز« امس، أن المملكة 

ستودع مليار دوالر في البنك 
المركزي اليمني، فيما تكافح 

الحكومة اليمنية المعترف 
 ضعف العملة 

ً
بها دوليا

المحلية وارتفاع أسعار 
الوقود والسلع األولية.

في موازاة ذلك، صرح وزير 
الصحة اليمني قاسم 

بحيبح، بأن الرياض تدعم 
تقديم خدمات مجانية 

نوعية للمرضى اليمنيين 
في 3 مستشفيات بالبالد، 

بينما تستمر جهود إيصال 
الخدمات ذاتها إلى 6 

مستشفيات أخرى.
 
ً
وتقود السعودية تحالفا
 يحارب جماعة 

ً
عسكريا

»أنصار الله« الحوثية 
المتحالفة مع إيران.

ل راشد الغنوشي رئيس 
ُ
مث

حركة النهضة اإلسالمية، 
أحد أكبر األحزاب السياسية 
في تونس ورئيس البرلمان 
المنحل أمام قاضي تحقيق 

لمكافحة اإلرهاب أمس 
الستجوابه بشبهة التحريض 

على الشرطة في القضية 
المعروفة بتكفير األمنيين، 

وهو ما ينفيه هو وحزب 
النهضة. تأتي القضية 

المرفوعة ضد الغنوشي بعد 
موجة التوقيفات األخيرة 

لسياسيين معارضين 
للرئيس قيس سعيد بما 

في ذلك شخصيات قيادية 
عديدة في النهضة. ووصف 
( الدعوى 

ً
الغنوشي )81 عاما

المرفوعة ضده بأنها »فارغة 
وملفقة واستمرار لالستهداف 

السياسي لخصوم قيس 
سعيد«.  وأكد أن »االنقالب 
اليوم ال يستهدف النهضة 

فقط بل كل الكيانات 
 أن »ما 

ً
الوطنية«، معتبرا

يتعرض له اتحاد الشغل 
مظلمة تستهدف جميع 

التونسيين«.

لبنان: خالفات داخل جمعية المصارف تنذر بانهيارها
فشلت حتى اآلن جميع مــحــاوالت معالجة 
األزمــة بين القضاء اللبناني والمصارف، على 
الرغم من أخذ رئيس حكومة تصريف األعمال 
نجيب ميقاتي األمر على عاتقه والسعي للوصول 
إلى تسوية توقف اإلجراءات القضائية المتخذة 
بــحــق الـــمـــصـــارف؛ مــقــابــل تـــراجـــع األخـــيـــرة عن 

 .
ً
اإلضراب الذي يشل البالد ماليا

وتقول مصادر قضائية، إن القاضية غادة عون 
مصرة على االستمرار بإجراءاتها ضد المصارف، 

والتي وصلت إلى حد ختم أحد فروع بنك بيروت 
 أن ملكية البنك تعود 

ً
لمنع التالعب بالداتا، علما

لرئيس جمعية المصارف سليم صفير الموجود 
خارج لبنان، ألنها تعتبر أنها تحقق الكثير من 
األهداف، إذ أجبرت ثالثة مصارف على تقديم كل 
المستندات الالزمة وكشوفات الحسابات ورفع 
السرية المصرفية عن رؤســـاء مجلس إدارتها 

أو أصحابها.
استجابة ثالثة مصارف إلجــراءات القاضية 
عـــون أدت إلـــى خلق شـــرخ كبير داخـــل جمعية 
المصارف، مما دفعها إلى وضع أصبح وجودها 

 بشكل جذري فالمصارف األخرى ترفض 
ً
مهددا

ــــون«. وتصف  ــتـــزاز عـ الــخــضــوع لــمــا تسميه »ابـ
مصادر مصرفية الوضع الراهن بأنه محاولة 
 بهدف إعادة 

ً
إلسقاط القطاع المصرفي نهائيا

هيكلته وتركيبه من جديد.
 
ً
 وينعكس استمرار المصارف بإضرابها سلبا

على سعر صرف الدوالر في األسواق، فيما حاكم 
مصرف لبنان ريــاض سالمة قد عّبر بوضوح 
عن عدم القدرة المصرف على التدخل باستمرار 
للجم ارتــفــاع سعر صــرف الـــدوالر على حساب 
الليرة اللبنانية، ويهدد ذلك بتكرار التحركات 

االحتجاجية ضد المصارف كما حصل األسبوع 
الفائت إذ تعرضت خمسة مصارف إلى عمليات 

إحراق في إحدى مناطق العاصمة بيروت.
 ،

ً
يتقّدم ملف المصارف على ما عــداه حاليا

 وسط الجمود الذي يحاصر انتخابات 
ً
خصوصا

رئاسة الجمهورية وبعد أن صبحت الجلسات 
التشريعية لمجلس النواب في مهب الريح في ظل 
مقاطعة القوى المسيحية والتوتر المستمر بين 
حزب الله والتيار الوطني الحّر الذي وصلت إلى 
 على تعطيل عمل المجلس 

ً
حدود الطالق. والتفافا

النيابي، يتم البحث عن صيغة حكومية للتمديد 

لوالية مدير عام األمن العام اللواء عباس ابراهيم، 
 في لقاء عقد بين حسين 

ً
وهذا ملف كان حاضرا

الخليل المعاون السياسي لأمين العام لحزب 
الله حسن نصرالله، وعلي حسن خليل المعاون 
السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري مع 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للبحث في صيغة 
تدفع الحكومة إلــى التوقيع على قــرار التمديد 
إلبراهيم على قاعدة استدعائه من االحتياط. وقد 
وافــق ميقاتي على هذا األمــر، وهو كان قد أبلغ 
موقفه اإليجابي إلبراهيم في لقاء عقد بينهما 

مساء يوم األحد الفائت.

إيران: حكم بإعدام ألماني... وعبداللهيان في بغداد بأجندة مثقلة
بلينكن: الكرة في ملعب طهران للعودة إلى المفاوضات النووية

فــــــي وقــــــــت تـــتـــجـــه الـــــعـــــالقـــــات بــيــن 
الجمهورية اإلسالمية والقوى الغربية 
إلى مزيد من التأزيم على عدة مسارات 
في مقدمتها ملفات البرنامج النووي 
والشراكة الدفاعية مع روسيا وحقوق 
اإلنسان، حكمت سلطات طهران، أمس، 
على المعارض اإليراني األلماني جمشد 
شــارمــهــد، الــــذي أعــلــن عـــن تــوقــيــفــه في 
أغسطس 2020، بـــاإلعـــدام بعد إدانــتــه 
بالتورط في اعتداء إرهابي على مسجد 

في العام 2008.
وأفــاد موقع »ميزان أونالين« التابع 
للسلطة القضائية بأن شارمهد، زعيم« 
مجموعة تندر« اإلرهابية التي أسست 
عام 2002، يمكنه االستئناف على حكم 
اإلعدام الذي صدر من قبل محكمة ثورية 
بحقه. ووجهت للمواطن اإليراني الذي 
يحمل جنسية ألمانية ويقيم في أميركا، 

تهمة الفساد في األرض.
وجــــــاء ذلـــــك غــــــداة اســـتـــدعـــاء وزارة 
الخارجية البريطانية، مهدي حسيني 
ماتين القائم بأعمال السفارة اإليرانية 
لديها على خلفية تعليق قناة »إيـــران 
إنــتــرنــاشــيــونــال« اإليــرانــيــة المعارضة 
أعمالها في لندن ونقلها إلى الواليات 
الــمــتــحــدة، بسبب »اســتــمــرار تهديدات 
النظام اإليراني« للعاملين بها. وذكرت 
الــخــارجــيــة البريطانية أن لــنــدن قالت 
للقائم بأعمال السفارة اإليرانية، إنها 

»لن تتهاون حيال تهديد حرية اإلعالم«.
ــلـــن قـــائـــد قــــوات  ــاء، أعـ ــ ــنـ ــ ــــذه األثـ فــــي هـ
حــرس الــحــدود اإليرانية الجنرال أحمد 
عــلــي كــــــودرزي، احــتــجــاز سفينة تحمل 
على متنها 5 آالف قطعة ســالح أبيض، 
مناجل وسيوف أميركية الصنع كانت 
فــي طريقها إلـــى أيـــدي مثيري الشغب« 
قبالة سواحل محافظة بوشهر المطلة 

على مياه الخليج.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، كــــشــــفــــت »إيــــــــــران 
إنــتــرنــاشــونــال« أمــــس، عـــن وجــــود أزمـــة 
حادة في توريد السلع األساسية بإيران 
إثـــر انــهــيــار ســعــر صـــرف الــتــومــان أمـــام 
ــدوالر األمــيــركــي إلــى مستوى قياسي  الــ
أمـــس األول. وقــالــت الــقــنــاة الــمــعــارضــة، 
 
ً
ــدا إنـــهـــا حــصــلــت عــلــى وثــيــقــة ســـريـــة جـ
يحذر فيها أمين مجلس األمــن القومي 
اإليراني علي شمخاني الرئيس إبراهيم 
رئيسي مــن أن شــح األعـــالف الحيوانية 
ونفاد مخزونات وإمدادات مسحوق فول 
 وتسبب في 

ً
 جدا

ً
 حرجا

ً
الصويا بلغ حدا

ارتفاع جنوني ألسعار توريد اللحوم، إذ 
يتوقع أن يتجاوز سعر الكيلو الواحد 30 

ألف تومان في األسابيع القليلة المقبلة.
إلى ذلك، أكد وزير الخارجية األميركي 
 الـــكـــرة فـــي ملعب 

ّ
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أن

إيــران للتعامل مع التحدي المتمثل في 
برنامجها الـــنـــووي واتــهــامــهــا بتمكين 

العدوان الروسي في أوكرانيا.

وقال بلينكن، خالل مؤتمر مشترك مع 
نظيره اليوناني نيكوس ديندياس في 
أثينا، إن واشنطن ملتزمة مع إسرائيل 
بضمان عدم حصول طهران على »سالح 
نـــــووي«. وتـــابـــع، غــــداة تــقــاريــر عــن رصــد 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــجــزيــئــات يـــورانـــيـــوم 
 من 

ً
مخصبة بنسبة 84%، القريبة جــدا

النسبة الالزمة لصناعة األسلحة النووية 
في منشآت إيران: »كان الرئيس جو بايدن 

 أن كل الخيارات مطروحة على 
ً
 جدا

ً
واضحا

الطاولة للقيام بذلك«.
إال أن الـــوزيـــر األمــيــركــي لــفــت إلـــى أن 
 في 

ً
 للمضي قــدمــا

ً
الــبــاب مــفــتــوح دائـــمـــا

الدبلوماسية، وقــال: »مــا زلنا نعتقد أنه 
ــنــــووي، فــإن  فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــبــرنــامــج الــ
الطريقة األكثر فاعلية واستدامة للتعامل 
مع هذا التحدي هي الدبلوماسية. لكن في 
هذه اللحظة، فإن هذه الجهود مؤجلة ألن 

إيران ببساطة ال تشارك بطريقة مجدية«. 
وأضــــاف »الكثير يعتمد على مــا تقوله 
إيــران وعلى ما تفعله وعلى ما إذا كانت 

ستشارك أم ال«.
فــي هــذه األثــنــاء، بــدأ وزيـــر الخارجية 
اإليــرانــي حسين أمير عبداللهيان زيــارة 
للعاصمة العراقية بغداد، يلتقي خاللها 
 من المسؤولين العراقيين، إضافة 

ً
عــددا

إلى قيادات سياسية مهمة. وذكرت أوساط 

عــراقــيــة أن عبداللهيان سيناقش خالل 
اجــتــمــاعــاتــه مــع الــمــســؤولــيــن العراقيين 
إمكانية إنعاش الوساطة العراقية ما بين 
طهران والرياض وإمكانية لعب حكومة 
محمد شــيــاع الـــســـودانـــي، المنبثقة عن 
تحالف أحـــزاب وفصائل عراقية موالية 
لــطــهــران، لــــدور جــديــد فــي الــتــوســط بين 
الجمهورية اإلسالمية والواليات المتحدة. 
وتــزامــن ذلـــك مــع وصـــول رئــيــس الــــوزراء 
الـــعـــراقـــي الـــســـابـــق مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
 في الوساطة بين 

ً
ــارزا  بـ

ً
الــذي لعب دورا

الــســعــوديــيــن واإليـــرانـــيـــيـــن، إلــــى طــهــران 
ــارة يعتقد أنــهــا تحمل مضامين  فــي زيــ
سياسية. وسيناقش عبداللهيان أزمــة 
الــدوالر التي يعاني منها العراق بسبب 
مــا يــقــول مــراقــبــون إنــهــا قــيــود أميركية 
على تسرب العملة الصعبة من بغداد إلى 
طهران، والتعهدات الي قدمتها بغداد في 
هذا اإلطار لواشنطن. وكان وزير الخارجية 
العراقي فؤاد حسين العائد من زيارة إلى 
واشنطن نفى أمس األول وجود أي شروط 
سياسية أميركية لحل أزمة الــدوالر. كما 
تأتي زيارة الوزير اإليراني بعد تصعيد 
غير مسبوق لفصيل حــزب الله العراقي 
ضد السعودية وتهديده بنقل المعركة إلى 
داخل المملكة بالتزامن مع توقيع الرياض 
 لضبط الحدود 

ً
وبغداد بروتوكواًل أمنيا

هو األول منذ 1983.

 وال يمكن هزيمتها
ً
 وجوديا

ً
بوتين: روسيا تواجه خطرا

اتهم الغرب بالسعي لسحق موسكو وأعلن تعليق معاهدة »ستارت« ودعا إلى االستعداد لتجارب نووية
ألقى الرئيس الروسي فالديمير 

 قبل 3 أيام من 
ً
بوتين خطابا

الذكرى األولى لغزو قواته 
ألوكرانيا، اتهم فيه الغرب 

بالسعي إلى سحق بالده، 
 بمواصلة الحرب في 

ً
متعهدا

أوكرانيا، فيما كان الرئيس 
األميركي جو بايدن يستعد 

إللقاء خطاب دعم لكييف من 
وارسو.

الصين تحذر من 
خروج النزاع عن 

السيطرة وتطالب 
الواليات المتحدة 

وحلفاءها بالتوقف 
عن تأجيج النار

بوتين يلقي خطابه أمام الجمعية الوطنية بموسكو أمس )أ ف ب(

متظاهران يمثالن مشهد إعدام خالل تظاهرة تضامنية مع المعارضة اإليرانية في بروكسل قبل أيام  )أ ف ب(
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 النجار: العبو العربي 
يعانون اإلجهاد

أرجع مدير فريق العربي لكرة القدم 
أحــمــد الــنــجــار تــأخــر فـــوز فــريــقــه على 
الــســاحــل، إلـــى قـــوة الــمــنــافــس، وحــالــة 
االجهاد التي يعانيها العبو األخضر، 
جراء المشاركات المتالحقة في الفترة 

األخيرة.
ــربــــي تـــجـــاوز  ــعــ وكــــــــان الــ

الساحل بهدفين من دون 
رد، لــيــرفــع رصـــيـــده إلــى 

نــــقــــطــــة   2 5

في وصافة الترتيب، في حين استمر 
الساحل على حاله في المركز األخير.

وقال النجار بعد المباراة إن العربي 
حقق األهــم وهو الثالث نقاط، مشيرا 
إلــى ان تــراجــع االداء المميز لألخضر 
قد يكون مقبوال في بعض المباريات.

ولفت إلــى أن بعض الالعبين في 
العربي يخضعون للتأهيل خالل 
الفترة الحالية، معربا عــن أمله 
وصول جميع الالعبين للجاهزية 
المطلوبة، قبل الــمــبــاراة المقبلة 

أمام الفحيحيل.
ــدد الــنــجــار عــلــى أن مسابقة  وشــ
الــدوري ال تــزال في منتصف الطريق، 
وهو ما يستدعي الحفاظ على جاهزية 
الفريق، والتفكير فــي كــل مــبــاراة على 

حدة.

... وعجب: موقف الساحل يزداد 
صعوبة

بـــــدوره، أكـــد مــديــر جــهــاز الــكــرة في 
الساحل أحمد عجب، أن موقف الفريق 
يـــــــــزداد صــــعــــوبــــة، رغــــــم الـــمـــســـتـــويـــات 
الجيدة التي تالقي استحسان النقاد 

والجمهور.
وقال عجب إن العمل سيتواصل 
في الساحل، من أجل الحفاظ على 
ــواء فــــي الـــمـــبـــاريـــات  ــ كــــل نـــقـــطـــة، ســ
المتبقية فــي الـــدور الثاني، أو مع 
بــــدايــــة الـــــــدور الـــثـــالـــث، مــضــيــفــا أن 
ــام الــعــربــي لخطف  ــ فــريــقــه ســعــى أمـ
نقاط الــفــوز، أو نقطة الــتــعــادل على 
أقــــل تـــقـــديـــر، إال أن خـــبـــرة األخــضــر 
وقدرته على استغالل بعض األخطاء 

رجحتا كفته.
وبـــيـــن أن الــنــقــص الــــعــــددي الـــذي 
عانى منه فريقه، لمدة نصف ساعة، 
أجــــــهــــــد الــــالعــــبــــيــــن، 
وصــــــــــعــــــــــب مــــن 
مــــــهــــــمــــــتــــــهــــــم 
لـــــــــــلـــــــــــعـــــــــــودة 
إلــــــى نــتــيــجــة 

التعادل.

أمين صندوق النصر يقاضي أمين صندوق النصر يقاضي 
المعتدين عليهالمعتدين عليه

وفد النادي اجتمع مع مسؤولي هيئة الرياضة لعدم تكرار الواقعةوفد النادي اجتمع مع مسؤولي هيئة الرياضة لعدم تكرار الواقعة

بعد تعرضه لالعتداء خالل 
عملية التسجيل وتسديد 

االشتراكات السنوية لألندية، 
قام أمين صندوق نادي النصر 

مطلق العدواني بتحرير 
محضرين باالعتداء والتهديد 

ضد ثالثة أشخاص.

حــرر أمين صندوق نــادي النصر 
مطلق العدواني محضرين في مخفر 
العارضية مساء أمس األول االثنين، 
ضد ثالثة أشخاص، األول باالعتداء 
ــانـــي بـــتـــهـــديـــده، فـــي مقر  ــثـ عــلــيــه والـ
النادي، وذلك خالل عملية التسجيل 

وتسديد اشتراكات العضوية. 
وتــرجــع »الــهــوشــة« إلــى حساسية 
مــفــرطــة مـــن أبـــنـــاء »الـــعـــمـــومـــة« بعد 
ــنــــادي بــرئــاســة  ــاء الــ ــنـ فــــوز قــائــمــة أبـ
خــالــد الــشــريــدة على قائمة الجميع 
بـــاألغـــلـــبـــيـــة فــــي االنــــتــــخــــابــــات الــتــي 
ــت يـــــوم 12 يـــنـــايـــر الـــمـــاضـــي،  ــريــ أجــ
حيث حصدت األولى 9 مقاعد مقابل 

مقعدين للثانية.
ــة بــيــن  ــيــ ــادة كــــالمــ ــ ــشــ ــ ــت مــ ــ ــعــ ــ ووقــ
العدواني وعدد من المحسوبين على 
قائمة الجميع تــطــورت إلــى تشابك 

باأليدي في مقر النادي، وذلك بسبب 
الـــزحـــام فــي عملية الــتــســجــيــل، على 
الرغم من أن األمور كانت تسير على 

خير ما يرام في األيام الماضية.
جـــاء ذلـــك فــي وقـــت تــأخــر مــنــدوب 
الهيئة العامة للرياضة عن الوصول 
فـــي مـــوعـــده إلــــى مــقــر الــــنــــادي، وهــو 
المخول له متابعة التسجيل وتسديد 
ــات الـــســـنـــويـــة، وتـــالفـــي أي  ــركـ ــتـ االشـ

خالفات.

اإلدارة اجتمعت مع الهيئة

كما توجه بعض أعضاء مجلس 
إدارة النصر إلى الهيئة أمس الثالثاء، 
 مع مسؤولي 

ً
حيث عقدوا اجتماعا

الهيئة إلطالعهم على األمر، وطالبوا 
بتالفي مثل هذه المشكالت في األيام 

المقبلة، مع التأكيد على أن مجلس 
اإلدارة ال يمانع تسجيل من تنطبق 

عليهم الشروط.
ــــدع  وفـــــــــي مـــــحـــــاولـــــة لـــــــــــرأب الـــــصـ
وتــجــاوز األزمـــة، تدخلت أطـــراف من 
داخــل الــنــادي وخــارجــه للصلح بين 

الطرفين، والتنازل عن المحضر.

بيان النادي

وكــان مجلس إدارة النصر أصدر 
 مـــســـاء أمــــس األول قــــال فــيــه: 

ً
بـــيـــانـــا

ــاء  ــيــــس وأعــــضــ »نـــســـتـــنـــكـــر نـــحـــن رئــ
مجلس اإلدارة االعــتــداء اآلثـــم وغير 
المسؤول من قبل بعض األشخاص 
على أمين الصندوق في النادي مطلق 
الـــعـــدوانـــي، خـــالل عــمــلــيــة التسجيل 
وتــســديــد رســـوم االشــتــراك السنوية 

والــــــتــــــي كـــــانـــــت تــســيــر 
بكل هــدوء وحسب القوانين 

واللوائح«.
وأضـــــــــــاف: »نــــــرفــــــض، مــــثــــل هــــذا 

ــــذي يــخــلــو من  ــن والـ ــ الــتــصــرف األرعـ
روح الــمــحــبــة واالخـــــــوة الـــتـــي جبل 
عليها منتسبو النادي من مسؤولين 
 
ً
واعضاء الجمعية العمومية«، مشددا
على أنه »لن تمر هذه الحادثة مرور 

الكرام، وأن النادي ستكون له وقفة 
جــادة امــام مثل هذه التصرفات 
غــــيــــر الـــــمـــــســـــؤولـــــة، وســـيـــتـــخـــذ 
ات حــازمــة ليحفظ ألبــنــاء  ــراء ــ اجــ

الـــنـــادي كــرامــتــهــم ومــكــانــتــهــم، 
وبـــذات الــوقــت لمنع العابثين 
ــة الـــعـــمـــل والــجــهــد  ــزعــ مــــن زعــ
الــذي يقوم به اعضاء النادي 

ومنتسبوه«.

حازم ماهر

تجمهر خالل انتخابات نادي النصر األخيرة

»الكرة« نظم 
ورشة عمل للبراعم

تـــــواصـــــل اإلدارة الــفــنــيــة 
ــكـــرة  ــتــــي لـ ــويــ ــكــ بـــــاالتـــــحـــــاد الــ
ــا لـــالهـــتـــمـــام  ــــدم جــــهــــودهــ ــقـ ــ الـ
ــــوى قــــطــــاع  ــتـ ــ ــسـ ــ بــــتــــطــــويــــر مـ
 
ً
الــواعــديــن والــبــراعــم؛ تماشيا

مع استراتيجية مجلس إدارة 
االتحاد ورؤية 2030.

ــات  ــ ــانـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ وبــــــــخــــــــالف مـ
 ،

ً
البراعم التي تقام أسبوعيا

نظمت اإلدارة ورشـــة تدريب 
لمدربي البراعم، شــارك فيها 
المحاضر البلجيكي ميهاي 
كـــــــوجـــــــوكـــــــارو والــــمــــحــــاضــــر 

المساعد معاذ العيدان.
ــمـــل  ــعـ وحــــمــــلــــت ورشــــــــــة الـ
ــة تــــدريــــب  ــيـ ــهـــجـ ــنـ ــــوان »مـ ــنــ ــ عــ
الـــبـــراعـــم مـــن عــمــر 6 ســنــوات 
وحتى 13 سنة«، وحضرها 63 
 من مدربي البراعم في 

ً
مدربا

األندية، وتضمنت محاضرات 
نظرية في مركز إعداد القادة، 
ومحاضرات عملية في استاد 

جابر الدولي.

الهالل مع فوالد والدحيل يلتقي الشباب
في سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا

أوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال آسيا في 
كرة القدم أمس الثالثاء الهالل السعودي حامل 
اللقب مع فــوالد خوزستان اإليــرانــي، والدحيل 
القطري مع الشباب السعودي، وُسحبت القرعة 
فــي اســتــاد الثمامة الــمــونــديــالــي فــي العاصمة 

القطرية الدوحة.
 الخميس على 

ً
وتقام مباراتا ربع النهائي غدا

استادي الثمامة 

والـــجـــنـــوب فـــي قــطــر الـــتـــي تــســتــضــيــف األدوار 
اإلقصائية لمنطقة الغرب بنظام التجّمع.

وُيلعب نصف النهائي األحد المقبل، على أن 
يتأهل الفائز لمالقاة ممثل الــشــرق أوراوا ريد 
 
ً
 في 29 أبريل وإيابا

ً
دايموندز الياباني، ذهابا

على أرض أوراوا في 6 مايو.
وبلغ الهالل ربع النهائي بفوزه على شباب 
ــي 3-1، فــيــمــا تــخــطــى فــــوالد  ــ ــاراتــ ــ ــلــــي اإلمــ األهــ

خوزستان الفيصلي السعودي بهدف.
وكان الدحيل أول المتأهلين من منطقة الغرب 
للدور ربع النهائي، بعد فوزه على مواطنه الريان 
بــركــالت الــتــرجــيــح 7-6 بــعــد تــعــادلــهــمــا 0-0 في 
الوقت األصلي و1-1 في اإلضافي األحد، ثم لحق 
به الشباب الفائز على ناساف األوزبكي بهدفين.

ويستكمل االتحاد اآلسيوي منافسات نسخة 
الــعــام الــمــاضــي مــن دوري األبــطــال 2022 خالل 
العام الحالي، في مساعيه لقلب جدولة بطوالت 

األندية لتتوافق مع الروزنامة األوروبية.
وكــان دور المجموعات لمنطقة الغرب أقيم 
بنظام التجمع في السعودية في أبريل الماضي.
 )أ ف ب(

 القرين يواجه الفحيحيل 
في »ممتاز اليد«

● محمد عبدالعزيز
ــم الـــــيـــــوم مـــنـــافـــســـات  ــتـ ــتـ ــخـ ـ

ُ
ت

الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة عـــشـــرة مــن 
ــكــــرة الــيــد  ــاز لــ ــتـ ــمـ ــمـ الــــــــــدوري الـ
بإقامة مباراتين، حيث يلتقي 
في الخامسة مساء القرين مع 
الفحيحيل، وفي السابعة مساء 
الــيــرمــوك مـــع كــاظــمــة، وتــجــرى 
المباراتان على صالة االتحاد 
بمجمع الشيخ سعد العبدالله.

فــي الــمــبــاراة األولــــى، يتطلع 
القرين المتعثر في قاع الترتيب 
بنقطتين للظفر بنتيجة اللقاء 
ــقــــدم ولـــــو خــــطــــوة لـــألمـــام  ــتــ والــ
 فــــي الــــهــــروب مــــن شــبــح 

ً
طـــمـــعـــا

الهبوط، بينما يأمل الفحيحيل 
الــثــامــن بـــ 10 نــقــاط والمنتشي 
ــان  ــرقــ ــلــــى بــ ــــوز األخــــــيــــــرة عــ ــفـ ــ بـ
االستفادة من صحوته األخيرة 
لتحسين موقعه والــدخــول في 

منطقة األمان.
وفي المباراة الثانية، يسعى 

كاظمة صاحب المركز التاسع 
بـ 11 نقطة لتعويض خسارته 
ــام الــســالــمــيــة على  ــ األخــــيــــرة أمـ
حساب اليرموك قبل األخير بـ 
5 نقاط في مباراة من المتوقع 

أن تكون صعبة على الطرفين.

 فوز سيدات القرين 

ــر، حــقــق فريق  مــن جــانــب آخـ
نادي القرين للسيدات 
 على فريق 

ً
 عريضا

ً
فوزا

فــتــيــات الـــعـــيـــون، أمــس 
 8 األول، بنتيجة 51 - 
في افتتاح الدوري العام 

للسيدات لكرة اليد.
بذلك، حصلت سيدات 
ي الفوز 

َ
القرين على نقطت

وتــصــدر الترتيب بينما 
ظل فتيات العيون بدون 

رصيد.

أزرق السلة فاز على عمان وأنعش 
آماله في »اآلسيوية«

● جابر الشريفي
حقق منتخبنا الوطني األول 
 على 

ً
 مستحقا

ً
لكرة السلة فوزا

نظيره العماني بنتيجة 50-65 
خــالل المباراة التي جمعتهما 
ــيـــل  أمــــــــــس، عــــلــــى صـــــالـــــة لـــوسـ
ــمــــن مـــنـــافـــســـات  ــة ضــ ــالـــــدوحـــ بـــ
ــذة  ــافــ ــنــ ــن الــ ــ ــــي مــ ــانـ ــ ــثـ ــ ــوم الـ ــ ــيــ ــ ــ ال
الثانية لتصفيات كــأس آسيا، 
وبذلك وصل األزرق إلى النقطة 
الخامسة، في حين ارتفع رصيد 

عمان إلى 4 نقاط.
ــيــــن عــــلــــى مــنــتــخــبــنــا  ــتــــعــ ويــ
الوطني من أجل التأهل للدور 
الثاني تحقيق الفوزاليوم على 
المنتخب الــقــطــري؛ شريطة أن 
يـــكـــون قـــد خــســر مــنــتــخــب قطر 
أمام فلسطين في المباراة التي 
جمعتهما فــي ســاعــة مــتــأخــرة 
مــــن مــــســــاء أمـــــس أثــــنــــاء مــثــول 

»الجريدة« للطباعة.
وجـــــــاءت مــــبــــاراة مــنــتــخــبــنــا 
مــع شقيقه العماني متوسطة 
المستوى تبادل بها المنتخبان 
التقدم في أول 5 دقائق، قبل أن 
ينجح األزرق فــي إنــهــاء الــربــع 

األول لمصلحته 13-20.

وتراجع مستوى المنتخبين 
في الربع الثاني لكثرة إضاعة 
الـــــهـــــجـــــمـــــات واألخــــــــــطــــــــــاء فـــي 
الــتــمــريــرات، لكن منتخبنا عاد 
كـــالـــعـــادة فـــي آخــــر دقـــائـــق هــذا 
الــربــع فــي تــوســيــع الــفــارق عبر 
ثالثيات حمد عدنان والكسندر 
الغيص واختراقات عبدالعزيز 
ــة عـــلـــي  ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ــدي ومـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
الــهــدهــود أســفــل الــســلــة لينهي 
األزرق الربع الثاني لمصلحته 

بنتيجة 24-37.

ه  وواصــــــــــل مـــنـــتـــخـــبـــنـــا أداء
المميز في الربع الثالث بعدما 
نجح في تنفيذ دفــاع المنطقه 
ــه الــعــديــد  بــشــكــل قـــــوي قـــطـــع بــ
مــن الهجمات لمنتخب عمان، 
إلـــى جــانــب تــألــق الــالعــبــيــن في 
التسجل لينتهي الربع الثالث 
بتقدم منتخبنا 59-33، ونجح 
ــاء  ــهـ ــا فــــي إنـ ــعـــدهـ مــنــتــخــبــنــا بـ
المباراة لمصلحته في النهاية 

بنتيجة 50-65.

العبو األزرق يهنئون بعضهم بالفوز

 »ناشئي اليد« يتعادل مع تونس 
في البطولة العربية

تعادل المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد 
مع نظيره التونسي بنتيجة 21-21، بعد أن كان 
متقدما في الشوط األول )11-8(، في المباراة التي 
جمعت المنتخبين على صالة األميرة سمية في 
الــعــاصــمــة األردنـــيـــة عــمــان، فــي افــتــتــاح البطولة 

العربية لمنتخبات الناشئين مواليد 2004.
وسيلتقي المنتخب الــوطــنــي، فــي الخامسة 
مساء اليوم، نظيره المغربي، ويسبقه في الثالثة 

عصرا مباراة تونس والعراق، وفي السابعة مساء 
يلعب األردن المضيف والــمــنــتــخــب الــســعــودي، 

ضمن الجولة الثانية للبطولة.
وقدم ناشئو األزرق أداء جيدا خالل المباراة، 
وكانوا األقرب إلى الفوز بفضل األداء الجيد دفاعا 
وهجوما، ولوال قلة خبرة الالعبين وتسرعهم في 
إنهاء الهجمات، وخصوصا في الدقائق األخيرة، 

لحسموا المباراة لمصلحتهم.

طائرة كاظمة تلتقي النصر البحريني 
في تمهيدي »العربية«

ــي الـــتـــاســـعـــة مــن  ــ يـــلـــتـــقـــي فـ
مساء اليوم الفريق األول للكرة 
ــنــــادي كـــاظـــمـــة مــع  الـــطـــائـــرة بــ
نظيره النصر البحريني على 
صــالــة اســـتـــاد الــقــاهــرة ضمن 
الجولة الثالثة من المجموعة 
األولـــــــــــــــى فــــــــي الـــــــــــــــدور األول 
الــتــمــهــيــدي للبطولة العربية 

الـ41 لألندية للرجال.
وكــــــــــان الــــبــــرتــــقــــالــــي خــســر 
ــــى فـــي الــبــطــولــة  مــبــاراتــه األولـ

أمــــــــس األول، أمــــــــــام األهــــلــــي 
القطري بنتيجة ثالثة أشواط 
لــشــوط واحــــد، ولــعــب مــبــاراتــه 
ــريــــق الـــمـــيـــنـــاء  ــــع فــ ــة مـ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
الــيــمــنــي فــــي ســـاعـــة مــتــأخــرة 

أمس.
 ويـــســـعـــى كـــاظـــمـــة صــاحــب 
ــــدون رصــيــد  الـــمـــركـــز الــــرابــــع بـ
لتحقيق نتيجة إيجابية يتقدم 
ــوة نـــحـــو الـــصـــعـــود  ــطــ بـــهـــا خــ
للدور ربع النهائي في البطولة 

على حساب النصر البحريني 
ــقـــاط مــــن فــــوزه  ـــ 3 نـ الـــثـــانـــي بــ
عـــلـــى الـــصـــداقـــة الــفــلــســطــيــنــي 
)3 - صـــفـــر( والــــطــــامــــح كــذلــك 
فـــي تــخــطــي عــقــبــة الــبــرتــقــالــي 
واالســــــــــتــــــــــمــــــــــرار عــــــلــــــى نـــهـــج 
االنتصارات لضمان مقعده في 

ربع النهائي.

»طائرة« برقان يتخطى القادسية 
في ختام القسم األول

»المربع الذهبي« 26 مارس المقبل
أســــفــــرت نـــتـــائـــج مـــبـــاراتـــي 
ــرة مـــن الــقــســم  ــيــ الـــجـــولـــة األخــ
األول لــلــدوري الممتاز للكرة 
ــائـــرة، الـــتـــى أقــيــمــت أمــس  الـــطـ
ــاد  ــحــ ــة االتــ ــالــ األول عـــلـــى صــ
بمجمع الشيخ سعد العبدالله، 
عن فوز برقان على القادسية 
ــي عــلــى  ــربــ ــعــ ــب الــ ــ

ّ
ــل ــغــ 3-1 وتــ

الساحل 3 - صفر.
وبــعــد نــهــايــة الــقــســم األول 
ــب كــــالــــتــــالــــي:  ــ ــيـ ــ ــرتـ ــ ــتـ ــ جـــــــــاء الـ
الــقــادســيــة 30 نــقــطــة، العربي 
26 نــقــطــة، الــكــويــت 24 نقطة، 
كاظمة 20 نقطة، برقان بفارق 
عــدد مــرات الفوز عن الجهراء 
ولكل منهما 13 نقطة، الساحل 

بدون رصيد.
ويبدأ القسم الثاني للدوري 
ــــي« فـــــي 26  ــبـ ــ ــذهـ ــ ــع الـ ــ ــربـ ــ ــمـ ــ »الـ
مـــارس المقبل، ويــقــام بنظام 
»الــــذهــــاب واإليـــــــاب«، ويــتــأهــل 
مــتــصــدر الــتــرتــيــب فـــي القسم 
األول من الــدوري »القادسية« 
بنقطتين )أفضلية(، والثاني 
الـــعـــربـــي بــنــقــطــة واحــــــــدة، فــي 
حــيــن يصعد الــثــالــث والــرابــع 

»الكويت وكاظمة« بدون رصيد 
من النقاط.

الدورة الثالثية

وتنطلق الدورة الثالثية في 
2 مارس المقبل بين الفرق الـ 3 
المتبقية في القسم األول وهي: 
بــرقــان، والــجــهــراء، والساحل، 
وتجرى من 3 أدوار، ويحصل 
ــمـــركـــز األول عــلــى  صـــاحـــب الـ
الــمــركــز الــخــامــس فــي الـــدوري 
الممتاز هــذا الــمــوســم، بينما 
يلعب الثاني مع وصيف دوري 
الــــدرجــــة األولــــــى والـــفـــائـــز في 
مــبــاراتــيــن مــن أصـــل 3 يتأهل 
لـــلـــمـــمـــتـــاز، ويـــهـــبـــط الـــخـــاســـر 
ــة األولــــــــى فــي  ــ ــــدرجـ لــــــــدوري الـ

الموسم الجديد.
أمــا صاحب المركز الثالث 
فـــي الــــــدورة الــثــالثــيــة فيهبط 
مــــبــــاشــــرة لــــلــــدرجــــة األولـــــــــى، 
ويصعد بداًل منه أول الدرجة 
ــلـــدوري الــمــمــتــاز في  ــى لـ ــ األولـ

الموسم الجديد.

احتفال مدافع الهالل جانغ هيون بتسجيل 
الهدف الثاني لفريقه
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سيتي يتطلع للثأر من اليبزيغ وإنتر يصطدم ببورتو
يخوض مانشستر سيتي 

اإلنكليزي مواجهة ثأرية 
 على اليبزيغ 

ً
عندما يحل ضيفا

األلماني اليوم في ذهاب دور 
الـ 16 بدوري أبطال أوروبا 

لكرة القدم، بينما يواجه 
إنتر ميالن اإليطالي مهمة 

شائكة على ملعبه أمام بورتو 
البرتغالي.

ــغ األلـــمـــانـــي  ــزيـ ــبـ يـــســـتـــعـــّد اليـ
 أمــــــــام الـــعـــمـــاق 

ً
ــوقــــوف نـــــــــّدا ــلــ لــ

اإلنكليزي مانشستر سيتي في 
ذهــاب ثمن نهائي دوري أبطال 
 
ً
حا

ّ
أوروبــا في كــرة القدم، متسل

ــه الـــفـــرنـــســـي  ــمــ ــهــــاجــ بــــــعــــــودة مــ
ــو، فــيــمــا  ــكــ ــونــ ــكــ ــتــــوفــــر نــ كــــريــــســ
يــســتــقــبــل إنــتــر اإليـــطـــالـــي نـــادي 
 إلى لقب 

ً
بورتو البرتغالي سعيا

غائب عنه منذ أكثر من عقدين.
فـــي الـــمـــبـــاراة األولـــــــى، يــبــدو 
 
ً
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي مـــنـــطـــقـــيـــا

ــــوز، وتـــحـــصـــيـــن  ــفـ ــ ــلـ ــ  لـ
ً
ــا ــ ــــحـ ــــرشـ مـ

نتائجه فــي الــمــســابــقــة الــتــي لم 
يـــخـــســـر فـــيـــهـــا إال مــــــرة واحــــــدة 
فــي 13 مــبــاراة. غير أن نكونكو 
 على التسجيل 

ً
سيكون مصّمما

 في 
ً
فــي ثــالــث مـــبـــاراة لــه تــوالــيــا

المسابقة القارية.
تألق الفرنسي في آخر مباراة 
لايبزيغ فــي الــــدوري األلماني 
والتي فاز فيها على فولفسبورغ 
 
ً
بثاثية نظيفة، حيث صنع هدفا

للنمسوي كونراد اليمر بعد 98 
 من الغياب، بسبب إصابة 

ً
يوما

ــة فــي  ــاركـ ــمـــشـ  الـ
ً
ــا حـــرمـــتـــه أيــــضــ

مونديال قطر 2022.
21 دقيقة كانت كافية لعودته 
إلى التشكيلة األساسية، إذ قال 
مدربه ماركو روزه إن ذلك يظهر 
مــدى أهمية المهاجم بالنسبة 

آلمال اليبزيغ.
وكان نكونكو تعّرض إلصابة 
في الركبة في نوفمبر الماضي 
في آخر حصة تدريبية لفرنسا 
قـــبـــل الــــمــــغــــادرة إلـــــى قــــطــــر، فــي 
واحــــــــدة مــــن ســلــســلــة إصــــابــــات 
طالت منتخب »الديوك« وصيف 
بطل العالم قبل انطاق البطولة.

ــه عـــــــن خـــمـــس  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ورغـــــــــــم غـ
مـــبـــاريـــات فـــي الـــــــدوري، ال يـــزال 

نكونكو يتربع على عرش قائمة 
هـــدافـــي اليـــبـــزيـــغ هــــذا الــمــوســم 
، ويبعد بفارق 

ً
برصيد 12 هدفا

هــدف واحـــد عــن صـــدارة هدافي 
ــهــا 

ّ
الــبــونــدســلــيــغــا الـــتـــي يــحــتــل

نيكاس فولكروغ العــب فيردر 
بريمن.

لـــذلـــك، تــعــد عـــودتـــه حــاســمــة 
آلمــال اليبزيغ بــإحــداث مفاجأة 
ـــ 16 لــلــمــرة  ــ الـــعـــبـــور مــــن دور الـ

الثانية في تاريخ النادي.

اعة 
ّ
هاالند الفز

لكن المهمة لــن تــكــون سهلة 
أمــــام دفــــاع »ســيــتــيــزنــس« الـــذي 
تلقى هدفين فقط هــذا الموسم 
بدوري األبطال، وهو أقل عدد من 
األهداف في تاريخ المسابقة إلى 

جانب بايرن ميونيخ األلماني.
كما أنــه على الجانب اآلخــر، 
سيكون نجم سيتي النرويجي 
إرلــيــنــغ هــاالنــد الــــذي ســجــل 32 
 في 31 مباراة منذ انتقاله 

ً
هدفا

إلـــى مــلــعــب االتـــحـــاد مــن غريمه 
بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد الصيف 

الماضي.
 أكثر في 

ً
وسجل هاالند أهدافا

مرمى اليبزيغ خال فترة وجوده 
في ألمانيا، أكثر من أي منافس 
 شــبــاكــه ســت مــرات 

ّ
ــز آخــــر، إذ هـ

في أربع مباريات، منها هدفان 
فــي فـــوز دورتــمــونــد فــي نهائي 
كــأس ألمانيا 4-1 على اليبزيغ 

في موسم 2020 - 2021.
 
ً
لكن روزه يعرف هاالند جيدا
، بــعــدمــا دّربـــــه حــيــن كــان 

ً
ــا أيـــضـ

في الثامنة عشرة من عمره في 
ــم فــي  ــزبــــورغ الـــنـــمـــســـوي ثــ ــالــ ســ

.
ً
دورتموند الحقا

 
ً
ف مبدئيا

ّ
وكــان الرجل المكل

مــراقــبــة هـــاالنـــد األربــــعــــاء، قــائــد 
اليــبــزيــغ وقــلــب دفــاعــه المجري 
 مـــن قـــدرة 

ً
ويــلــي أوربــــــان، واثـــقـــا

أصـــحـــاب األرض عــلــى تحييد 
مهاجم مانشستر سيتي.

ويــتــطــلــع مــانــشــســتــر سيتي 
إلــى الــثــأر لهزيمته على ملعب 
اليبزيغ 1 - 2 في المباراة التي 
جــمــعــت الـــفـــريـــقـــيـــن ضـــمـــن دور 
المجموعات بالبطولة األوروبية 
 أن 

ً
فــي الــمــوســم الــمــاضــي، علما

مباراة الذهاب كانت قد انتهت 

حينذاك بفوز مانشستر سيتي 
بملعبه 6 - 3.

دفاعان صلبان بين إنتر بورتو 

على مقلب آخر، يستقبل نادي 
إنتر في ملعب »جوزيبي مياتسا« 
 
ً
نــادي بورتو البرتغالي، ساعيا
إلــــى مـــواصـــلـــة مــــشــــواره لحصد 
لقب غائب عن خزائنه منذ العام 
2010، وتعويض ضياع فرصة 

استعادة لقب الدوري اإليطالي.

ورغم أن الفريقين أّسسا هوّية 
 مــا خــال 

ً
دفــاعــيــة نــاجــحــة نــوعــا

األشهر األخيرة، يتوقع البعض 
 ليست 

ً
أن تشهد المباراة أهدافا

بقليلة.
 إنتر المركز 

ّ
في الدوري، يحتل

الثاني خلف نابولي المتصّدر 
ـــص الـــفـــارق 

ّ
، رغــــم أنــــه قـــل

ً
بـــعـــيـــدا

مــعــه إلـــى 15 نــقــطــة بـــفـــوزه على 
أودينيزي 3 - 1 السبت.

وإذ تـــــأهـــــل »نـــــــيـــــــراتـــــــزوري« 
ــن دور الـــمـــجـــمـــوعـــات  ــ  مـ

ً
ــا ــيــ ــانــ ثــ

خلف بايرن ميونيخ وفــاز على 
برشلونة اإلسباني، فــإن بورتو 
. ذلــك أن 

ً
 ســهــا

ً
لــن يكون خصما

الــفــريــق البرتغالي ســّجــل بداية 
كارثية من دون أي نقاط من أول 
مباراتين في مجموعته، قبل أن 
يحقق أربعة انتصارات متتالية 

ليتصدر المجموعة الثانية.
ــل 

ّ
ــر، تــمــث ــتـ مـــن وجـــهـــة نــظــر إنـ

مــبــاراة الــذهــاب هــذه فرصة على 
طــريــق حــســم الــتــأهــل، وسيكون 
رجال سيموني إينزاغي سعداء 

ــأي أفــضــلــيــة يــحــقــقــونــهــا قبل  ــ بـ
اإلياب في البرتغال.

ــإن إنـــتـــر الـــذي  عــلــى الـــــــورق، فــ
لــم يــهــزم فــي مــبــاريــاتــه الخمس 
 ،

ً
 دفــاعــيــا

ً
األخــيــرة ويــبــدو صــلــبــا

 للفوز 
ً
هــو المرشح األوفـــر حظا

في مباراة الذهاب، ومع الغيابات 
التي تطال الفريق البرتغالي، قد 
ــور أســهــل للبلجيكي  تــكــون األمــ
رومــيــلــو لــوكــاكــو واألرجــنــتــيــنــي 
الوتـــــارو مــارتــيــنــيــز فــي الــطــريــق 

إلى الشباك.

جانب من تدريبات مانشستر سيتي

إيدرسون: هدفنا الفوز بدوري األبطالإيدرسون: هدفنا الفوز بدوري األبطال
قال إيدرسون، حارس مرمى مانشستر سيتي، أمس األول، إن فريقه يضع نصب عينيه الفوز 
بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمرة األولى، قبل مواجهة اليبزيغ، اليوم األربعاء، في ذهاب 

دور الـ16 للبطولة، مضيفا أن اللقب الذي ال يزال يراوغه »هو ما يحتاجه النادي«.
ولم يفز سيتي بأعرق مسابقة لألندية األوروبية من قبل، وودع البطولة في الموسم الماضي 

من قبل النهائي، بعد الخسارة أمام ريال مدريد، كما خسر النهائي ضد تشلسي عام 2021.
وعن رغبة سيتي في الفوز بدوري األبطال قال الحارس البرازيلي إيدرسون لموقع 

االتحاد األوروبــي )يويفا(، عبر اإلنترنت، »هــذا هو هدفنا الرئيسي، نحاول الفوز 
وسنواصل ذلــك. نحن قــادرون على الوصول إلى النهائي والمنافسة على اللقب 
هذا العام، نملك مجموعة رائعة من الاعبين أصحاب المهارات، وهذا يظهر كيف 
تطور النادي في آخر خمس أو ست سنوات مع الفوز بألقاب الدوري اإلنكليزي 
الممتاز ورابطة األندية وكأس االتحاد ودرع المجتمع. هذا اللقب هو ما يحتاجه 

النادي والاعبون والمدرب بيب غوارديوال أيضا«.
وواجـــه سيتي نظيره اليــبــزيــغ فــي دور المجموعات الــعــام الــمــاضــي، وقــال 
إيدرسون إن أبطال الــدوري اإلنكليزي على درايــة بخطورة المنافس األلماني، 

مضيفا: »إنه فريق رائع ولديه عناصر جيدة، لذا علينا أن نكون في كامل االستعداد، 
أتمنى أن نكون قادرين على اللعب بشكل رائع، لكنها لن تكون مباراة سهلة ألن دوري 

األبطال ال يعرف مواجهات سهلة«.

مودريتش: أتمنى االستمرار
عن استحقاق

أكد النجم الكرواتي لوكا مودريتش، العب 
وسط ريال مدريد اإلسباني، أمس األول، أن 
رغبته بعد بلوغه 37 عاما هي االستمرار 
لموسم آخر مع الفريق الملكي، ولكنه أشار 
في الوقت ذاته إلى أنه يريد االستمرار في 
الماعب عن جدارة، وليس »هدية من أحد«.

وقــــــــال الـــنـــجـــم الـــــكـــــرواتـــــي »ال يــمــكــنــنــي 
الــتــصــريــح بـــأي شـــيء حـــول تــجــديــد عــقــدي، 
ألنــنــي لــم أتــحــدث مــع الــنــادي بــعــد، هـــذا ما 
حدث تماما العام الماضي. لم نتحدث في 
هــذا التوقيت مــن الــمــوســم، واألمـــور هادئة 
بــالــنــســبــة لــــي، أشـــعـــر أنـــنـــي بــحــالــة جــيــدة، 
وأريــــد االســتــمــرار فــي ريـــال مــدريــد. سنرى 
مـــاذا ســيــحــدث، يــجــب أن أتــحــدث مــع إدارة 
الــنــادي ومعرفة فيما تفكر، هــذا هــو األمــر، 

أريد االستمرار باستحقاق، وليس 
مجاملة أو هدية من أحد«.

وبغض النظر عما سيحدث في 
الــمــوســم الــمــقــبــل، أكــــد وصــيــف بطل 

الــعــالــم فـــي 2018 أن هـــذا لـــن يــغــيــر أي 
ــه األبــــــدي ومــشــاعــره  ــاطـ ــبـ شــــيء مـــن ارتـ

بريال مدريد.
كما تعهد النجم المخضرم بأنه سيبذل 
قصارى جهده من أجل االستمرار بجدارة 

لموسم آخر مع الفريق.
ــذل قــــصــــارى جــهــدي  ــ ــأبـ ــ وأوضــــــــح »سـ
لاستمرار باستحقاق. ال يمكنني فعل 
المزيد. دائما ما تربطني عاقة طيبة 

بالنادي، وهذا لن يتغير«. 
)إفي( إيدرسون

مالك ليفربول ينفي طرح النادي للبيع
نـــــــفـــــــى مــــــــالــــــــك لــــــيــــــفــــــربــــــول، 
ــركــــي جـــون  ــيــ الـــمـــلـــيـــارديـــر األمــ
هنري، طرح النادي اإلنكليزي 
العماق للبيع رغم البحث عن 

استثمارات جديدة فيه.
ــة فـــيـــنـــوي  ــمـــوعـ وقـــــالـــــت مـــجـ
الــريــاضــيــة )فــيــنــوي سبورتس 
غروب - أف أس جي(، المملوكة 
من هنري، في نوفمبر الماضي، 
ــثــــمــــار  ــتــ إنــــــهــــــا »ســــــــتــــــــدرس اســ
مساهمين جدد إذا كان ذلك في 

مصلحة ليفربول كناٍد«.
ــــك تــكــهــنــات بــشــأن  وأثـــــــار ذلـ
طــــــرح بـــطـــل إنـــكـــلـــتـــرا 19 مـــرة 
للبيع على غــرار غريمه األزلــي 

مانشستر يونايتد.
ــفـــة  ــيـ وقـــــــــــــال هـــــــنـــــــري لـــصـــحـ
بوسطن سبورتس، في مقابلة 
ــيـــن،  ــنـ ــــس األول االثـ نــــشــــرت أمــ

»أعلم أنــه كــان هناك الكثير من 
المحادثات واالقتباسات حول 
نــــــادي لـــيـــفـــربـــول، لــكــنــي ألـــتـــزم 

بالحقائق«.
ــع: »أضـــفـــيـــنـــا طــابــعــا  ــ ــابــ ــ وتــ

رســـمـــيـــا بــســيــطــا عـــلـــى عــمــلــيــة 
مستمرة. هل سنبقى في إنكلترا 
إلى األبد؟ ال، هل نبيع ليفربول؟ 
ال، هل نتحدث مع مستثمرين 

بشأن ليفربول؟ نعم«.
وأردف: »هــــــــــل ســــيــــحــــدث 
شــــيء؟ أعــتــقــد ذلــــك، لــكــنــهــا لن 
تـــكـــون عــمــلــيــة بـــيـــع. هـــل بعنا 
أي شــيء خــال العشرين عاما 

الماضية؟«.
ودفعت »أف أس جي«، التي 
تملك أيضا عماق البيسبول 
األميركي بوسطن ريد سوكس، 
300 مــلــيــون جنيه إسترليني 
)361 مليون دوالر(، لاستحواذ 

على ليفربول قبل 13 عاما.
وتــقــدر مجلة فــوربــس راهنا 
ــة الــــــنــــــادي بــــحــــوالــــي 4.5  ــمـ ــيـ قـ

مليارات دوالر.

جون هنري

إصابة آدييمي تبعده 3 أسابيع
سيغيب مهاجم بوروسيا دورتموند األلماني كريم آدييمي 
عن الماعب نحو ثاثة أسابيع، بعد تعرضه إلصابة عضلية 

في الفخذ، كما أعلن ناديه االثنين.
وتعرض آدييمي لإلصابة خال قيامه بتمريرة حاسمة 
ســجــل منها زمــيــلــه الــهــولــنــدي دونــيــيــل مــالــن الــهــدف الــرابــع 
لدورتموند في مرمى هرتا برلين، ليخرج فائزا 4-1 في الدوري 

األلماني األحد.
وقـــال دورتــمــونــد على حسابه على تويتر »يــعــانــي كريم 
آدييمي تمزقا عضليا أصيب بــه خــال الــمــبــاراة ضــد هرتا 

برلين وسيغيب نحو ثاثة أسابيع«.
ويــتــألــق آديــيــمــي الـــذي ســجــل أحـــد أهــــداف فــريــقــه االربــعــة 
في مرمى هرتا برلين في صفوف فريقه الــذي يتساوى في 
الـــصـــدارة مــع بــايــرن ميونيخ ويــتــفــوق عليه األخــيــر بــفــارق 

األهداف فقط.
وسجل آدييمي 3 أهداف وصنع تمريرة حاسمة في آخر 
3 مباريات له مع دورتموند، بينها هدف الفوز الوحيد في 
مرمى تشلسي اإلنكليزي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال 

أوروبا بعد مجهود فردي رائع األسبوع الماضي.

أرسنال يعلن تمديد عقد النني
أعلن نــادي أرسنال اإلنكليزي لكرة القدم، أمــس، تمديد 
تعاقده مع النجم المصري محمد النني، حتى يونيو 2024. 
وذكر النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي على اإلنترنت: 
 يعد عنصرا بالفريق يحظى 

ً
»محمد البالغ من العمر 30 عاما

بــالــتــقــديــر ويتمتع بــالــخــبــرة، ويــعــد حــالــيــا الــاعــب األكــثــر 
بقاء ضمن صفوف الفريق الــذي انضم له قادما من بازل 

السويسري في يناير 2016«.
وأضاف النادي: »العبنا المصري الدولي شارك في 155 
مباراة معنا في كل المسابقات، سجل ستة أهداف وصنع 
عشرة أهــداف خال فترة األعــوام السبعة التي قضاها في 

النادي«. 
، أعشق هذا 

ً
ومن جانبه، قال محمد النني: »أنا سعيد جدا

النادي وجماهيرنا كثيرا، وسأقدم كل ما لدي للمساعدة 
عــلــى أن نــكــون فــي أفــضــل حـــال ممكن فــي كــل يـــوم أتــواجــد 

فيه هنا«.  
وعن كونه الاعب األكثر بقاء مع الفريق، قال النني: »أنا 
 بكوني أمثل هذا النادي الرائع منذ عام 2016، 

ً
فخور جدا

 ،
ً
الروح والتكاتف لدينا في الفريق من األمور اإليجابية جدا
 بتمديد تعاقدي«.                          )د ب أ(

ً
محمد الننيوأنا سعيد جدا

داني ألفيش سيبقى رهن
االحتجاز االحتياطي

سيبقى مدافع برشلونة السابق 
ــيـــش رهـــن  ــفـ ــلــــي دانـــــــي ألـ ــرازيــ ــبــ الــ
االحــتــجــاز االحــتــيــاطــي، بانتظار 
محاكمته بتهمة االغتصاب كونه 
يشكل خطرا كبيرا، حسبما أعلنت 
محكمة برشلونة اإلقليمية أمس.

وقــــالــــت الــمــحــكــمــة، فــــي بـــيـــان، 
»ثمة خطر متزايد للفرار مرتبط 
مـــن نــاحــيــة بــالــعــقــوبــة الــشــديــدة 
فرض بسبب هذه 

ُ
التي يمكن أن ت

ــة الجسيمة على  القضية، واألدلـ
ارتكابه جريمة، والموارد المالية 
الكبيرة التي من شأنها أن تسمح 
له بمغادرة إسبانيا في أي وقت«.

وإذا عــاد إلــى وطــنــه الــبــرازيــل، 
ــن يــتــم  ــ تـــعـــتـــقـــد الـــمـــحـــكـــمـــة أنــــــه لـ
تسليمه إلى إسبانيا، ألن الدولة 
األميركية الجنوبية ال تقوم عادة 

بــتــســلــيــم مـــواطـــنـــيـــهـــا. وعـــــارض 
ــراج  ــ ــ مـــكـــتـــب الـــمـــدعـــي الــــعــــام اإلفـ
عــنــه، بعد أن زعــمــت امـــرأة شابة 
فــي 2 يناير الــمــاضــي أن ألفيش 
اغــتــصــبــهــا فـــي الــحــمــام الــخــاص 
بملهى ليلي في برشلونة نهاية 

ديسمبر.

داني ألفيش

أخبار منوعة
• قال مانشستر يونايتد المنافس في الــدوري اإلنكليزي الممتاز 
لكرة القدم أمس األول إنه سيرفع أسعار تذاكر حضور مبارياته 
للبالغين في الموسم القادم بنسبة خمسة في المئة بعدما ظل 

 خال المواسم الـ 11 األخيرة.
ً
السعر ثابتا

وأضــاف يونايتد أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع تكلفة استضافة 
المباريات والتي زادت بنسبة 40 في المئة في السنوات الخمس 

الماضية و11 في المئة في آخر 12 شهرا.
وذكر النادي في بيان أن »الزيادة المتواضعة في السعر لموسم 
2023 - 2024 ضــروريــة لتمكين الــنــادي مــن العمل على أســاس 

مستدام«.
• أعلن نـــادي شتوتغارت األلــمــانــي، أن مدافعه باسكال ستينزل 
سيغيب عن الماعب نحو ثاثة أسابيع بسبب تمزق في األلياف 
العضلية بالفخذ. وتعرض ستينزل لإلصابة خال مشاركته في 

المباراة أمام كولون يوم السبت الماضي.
• تلقى دايوت أوباميكانو مدافع فريق بايرن ميونيخ األلماني لكرة 
القدم عقوبة اإليقاف مباراة واحدة بعد أن حصل على البطاقة 
رد في المباراة التي انتهت بالهزيمة أمام بوروسيا 

ُ
الحمراء وط

مونشنغادباخ يوم السبت.
• أعلن نــادي ريــال مدريد اإلسباني لكرة القدم، أمــس، وفــاة العب 
الفريق السابق أمانسيو أمــارو فاريا الرئيس الفخري للنادي 

.
ً
عن عمر يناهز 83 عاما

١١:٠٠١١:٠٠ م م
اليبزيغاليبزيغ X  X مانشستر سيتيمانشستر سيتي

انتر ميالنانتر ميالن X  X بورتوبورتو

PR1PR1

PR2PR2

مباراتا اليوم
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يومية سياسية مستقلة

البورتا: سنقدم »تفسيرات« لقضية »نيجريرا«
أكد جوان البورتا، رئيس نادي برشلونة، أمس أنه »قريبا« 
سيقدم جميع التفسيرات الــازمــة بشأن ما يعرف بقضية 
»نــيــجــريــرا« المتعلقة حــول دفــع مبالغ مالية لحكم سابق، 
في مؤتمر صحافي سيقدم فيه تفاصيل حول التحقيقات 

الجارية.
 ما 

ً
وأوضح الرئيس في فعالية عامة أنه سيوضح قريبا

لدى النادي في هذا الصدد »خال كل هذه السنوات«.
وكانت وسائل إعام إسبانية قد نشرت مستندات تشير 
إلــى قــيــام برشلونة بــدفــع مــا يــقــارب 1.4 مليون يـــورو، إلى 
شركة يمتلكها خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا، الذي كان 
يشغل حينها منصب نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام في 

الدوري اإلسباني.
وأوضح البورتا أنه في فترة واليته األولى )2010-2003(، 
تم تنفيذ »هذه الخدمات« من شركة الحكم السابق من خال 

فواتير ووثائق مقابل الخدمات المقدمة.
كما انتقد تسريبات البيانات والوثائق منذ ظهور القضية 
وانــتــهــز الــفــرصــة لــلــرد عــلــى رئــيــس رابــطــة الــلــيــغــا، خافيير 
تيباس، الذي دعا االثنين إلى استقالة البورتا، إذا لم يقدم 

تفسيرات مقنعة حول القضية.
وقال البورتا »هذا ليس أمرا مفاجئا. لقد حذرونا بالفعل 
من أن تيباس كان وراء حملة تشويه سمعة نادي برشلونة 

 من أن »كل من يحاول اإلضرار بصورة نادي 
ً
وضدي«، محذرا

برشلونة وتشويه تاريخه سيواجه برد قوي«. 
وواصــل: »لقد خلع تيباس قناعه مرة أخــرى، فهو يشعر 
 ما 

ً
 أن »تــيــبــاس دائـــمـــا

ً
بــالــرهــاب تــجــاه بــرشــلــونــة«، مــضــيــفــا

يظهر بشكل متكرر لزعزعة استقرارنا، ولن أمنحه السعادة 
باستقالتي«.

)إفي(

جوان البورتا

https://www.aljarida.com/article/15404
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https://www.aljarida.com/article/15402
https://www.aljarida.com/article/15401
https://www.aljarida.com/article/15400
https://www.aljarida.com/article/15399
https://www.aljarida.com/article/15398
https://www.aljarida.com/article/15397
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وفيات

طيبة محمد أحمد شمس الدين 
أرملة: عبدالله محمد علي الفارسي

، شـــيـــعـــت، الـــــرجـــــال: الــــعــــزاء فــي 
ً
79 عــــامــــا

المقبرة، النساء: المنقف، ق4، ش52، م26، 
ت: 99633522، 99085002

خديجة يوسف الحداد 
زوجة: عبدالله سعد الرخيص

، شيعت، الــرجــال: الــروضــة، ق4، 
ً
46 عــامــا

ــيــــص، الـــنـــســـاء:  ش40، م1، ديــــــــوان الــــرخــ
الزهراء، ق6، ش613، م23، ت: 55783366، 

51771000 ،99312322
وفاء أحمد علي اإلبراهيم 

زوجة: منصور عبدالله علي عطاالله
، شيعت، الــرجــال: الــروضــة، ق5، 

ً
57 عــامــا

ش51، م13، الــنــســاء: هــديــة، ق5، ش2، م7، 
ت: 99059574، 99064929، 55229913، 

66041231
سعد إبراهيم سعد الحوطي

ــعـــزاء فـــي الــمــقــبــرة، ت:  ، شــيــع، الـ
ً
ــا ــامـ 85 عـ

97845782 ،66215536

صالح خالد صالح التنيب
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، 

ً
31 عاما

الـــنـــســـاء: الــعــديــلــيــة، ق3، ش33، م29، ت: 
97888892 ،97964008 ،66221622

فواز عبدالله عبداللطيف العثمان
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، 

ً
67 عاما

الــنــســاء: قــرطــبــة، ق1، ش1، ج3، م12، ت: 
99391686 ،94458655

عباس حسين حاجي محمد
، شيع، الرجال: بنيد القار، قطعة 

ً
92 عاما

1، شـــارع بــورســعــيــد، قسيمة 178، منزل 
13، الــنــســاء: بنيد الـــقـــار، قطعة 1، شــارع 
بـــورســـعـــيـــد، قــســيــمــة 82، عــــمــــارة 15، ت: 

99772201 ،99040825
ملوح جابر سالم الضفيري

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، 
ً
75 عاما

ــة، ق3، ش4، م27، ت:  ــ ــ ــواحـ ــ ــ ــاء: الـ ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ
96000325
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إكرامية إكرامية ١٠٠٠٠١٠٠٠٠ دوالر لنادلة دوالر لنادلة
حصلت نادلة تعمل في مطعم بمدينة ملبورن األسترالية 
على إكــرامــيــة 10000 دوالر مــن مجموعة مــن رواد المطعم، 

بعدما تناولوا وجبة طعام.
وقالت الطالبة الجامعية لورين، التي أشرفت على االعتناء 
ــــذي تــعــمــل فـــيـــه، إنـــهـــا فــوجــئــت  بــزبــائــن طـــاولـــة بــالــمــطــعــم الـ

باإلكرامية الكبيرة التي قدمت لها.
ونقلت صحيفة »هيرالد صن« عن لورين، في تصريح نشره 
 قدم لها اإلكرامية بشرط 

ً
موقع سكاي نيوز، أمس، أن زبونا

أن تأخذ نسبة 70 في المئة منها، أي 7000 دوالر، وتتقاسم 
الباقي مع زمالئها في المطعم، مضيفة: »جعلت الزبون يقول 
الرقم بصوت عــاٍل، ألني فكرت في البداية أني سمعته على 

.»
ً
 إضافيا

ً
نحو خاطئ، أو قرأت صفرا

وحسبما ذكر العاملون في المطعم، فإنهم شاهدوا لورين 
تبكي لشدة تأثرها من قيمة اإلكرامية، التي قالوا إن مقدمها 

رجل أعمال شاب يعمل في مجال العمالت المشفرة.
وقــلــصــت لـــوريـــن، الــتــي حــصــلــت عــلــى اإلكـــرامـــيـــة، ســاعــات 
عملها في المطعم، كي تتمكن من قضاء المزيد من الوقت في 

دراستها الجامعية.

يه في مكة 
َ
معتمر جزائري يقتل مواطن

أقدم معتمر جزائري على قتل اثنين من مواطنيه داخل 
مقر إقامتهما في فندق بمكة المكرمة بالسعودية.

وأعرب االتحاد الجزائري لوكاالت السياحة واألسفار، 
في بيان نقله موقع روسيا اليوم، أمس، عن أسفه للفاجعة 
األليمة، التي أودت بحياة المعتمرين اللذين ينحدران من 

والية قسنطينة في الشرق الجزائري.
وكــشــف األمــيــن الــعــام لــالتــحــاد صــالح الــديــن تــومــي أن 
المشتبه فيه، البالغ 40 سنة، كان يتعالج قبل سفره إلى 
ــراض العقلية بــواد  ــ الــبــقــاع الــمــقــدســة فــي مستشفى األمـ
 غير عــادي 

ً
 أنــه أبــدى تصرفا

ً
العثمانية فــي ميلة، مبينا

صــبــاح يــوم الــجــريــمــة، نتيجة ضــغــوط نفسية وعصبية 
كـــان يــعــانــي منها لكنه يجهل مــصــدرهــا، وأخــرجــتــه عن 

وضعه العادي.
وأشار إلى أن المشتبه فيه استهدف بطعنات قاتلة أحد 
المعتمرين في جناح االستقبال لفندق السريجي 2 في مكة، 
 كان في غرفته بطعنات مماثلة، والذ بالفرار، 

ً
 ثانيا

ً
ومعتمرا

قبل أن يلقي األمن السعودي القبض عليه بالحرم المكي، 
بناء على صور كاميرات المراقبة، مع حجز معتمر ثالث 
مرافق للمعتمرين في غرفتهما بانتظار نتائج التحقيق.

احزهيرية )غارات(
ّ

وض
nashmi22@hotmail.com

درايش

ــد  ــتـــق أحـ ــعـ ــا تـــعـــفـــي وتـ ــ غـــــــــارات األيـــــــــام مـ
تضرب كما السيف في وسط الضماير وأحد* 

لو تمهلك سبت غارت في السرايا األحد 

 نْصحا ونسعى وننسى والــزمــان يــدور 

وبالجهل راحــات... ما ندري علينا الدور

ــّيـــن خــــالــــيــــات الـــــــُدور  ــبـ ــد تـ ــدايــ ــشــ وقــــــت الــ

حـــتـــى الــــرفــــاقــــا وال يـــبـــقـــى مـــعـــانـــا أحـــد 

* أكثر ِحّدة من السيف

انعكست االحتفاالت بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير على أبراج العاصمة، فازدانت بألوان علم الكويت راسمة 
صورة جميلة في ليلنا، وفي الصورة التي التقطها عبدالمجيد الشطي يبدو برج بنك الكويت الوطني وما حوله في 

 باألعياد.
ً
حلة زاهية ابتهاجا

... »وطني« الكويت

اليابانيون يودعون باندا بالدموع
بالدموع وصيحات الوداع... بدأت أمس الثالثاء 
رحلة عــودة باندا عمالقة إلــى موطنها األصلي 
في الصين، بعد أن ترعرعت في حديقة حيوان 

بالعاصمة اليابانية طوكيو.
وحظيت الباندا شيانغ شيانغ بشعبية كبيرة 
في حديقة حيوان أوينو بطوكيو منذ مولدها 
هناك قبل قرابة ستة أعوام. وستعود إلى الصين 
بــمــوجــب اتــفــاقــيــة تــنــص عــلــى إقــــراض حــيــوانــات 

الباندا العمالقة إلى حدائق الحيوان على مستوى 
الــعــالــم، على أن تحتفظ بكين بملكية أي باندا 

معارة وذريتها.
وكــان من المفترض في األصــل إعــادة شيانغ 
شيانغ في ديسمبر 2020، لكن اإلغالق المرتبط 

بجائحة كوفيد 19 حال دون ذلك.
)رويترز(

الضحيتان بمالبس اإلحرام

الفــت لــأنــظــار ومثير لالستغراب مــحــاولــة فــرض حــالــة مستمرة 
ومتالحقة من تكريس مشروعية الواقع، تلك الممارسة التي تلجأ لها 
، لجعل الواقع 

ً
السلطة والحكومة ومجلس األمة، بل والقضاء أحيانا

والممارسة الفعلية هما سند عمل الدولة وسلطاتها بل ومؤسساتها.
 
ً
 ملحوظا

ً
ولعل االستمرار بنهج سياسة مشروعية الواقع صار أمرا

، وصــار مــن الـــالزم رصــده والحديث عنه واستنكاره وما 
ً
ومــقــصــودا

 
ً
، فضال

ً
 وربما إداريــا

ً
 وسياسيا

ً
سيتولد عنه من آثار سلبية قانونيا

 
ً
عما يحدثه من تغيير عملي لقواعد المشروعية، وهو ما يعني تنقيحا

 
ً
 للدستور والقوانين، مما يستوجب التصدي له تنبيها

ً
 وفعليا

ً
واقعيا

.
ً
 واستنكارا

ً
 ثم نقدا

ً
ونصحا

ولعل أول ما يمكن رصده في هذا الخصوص هو الفراغ الدستوري 
الناشئ عن استقالة الحكومة وقبولها، ثم استمرار حكومة تصريف 
عاجل األمور لمدة شهر دون أن يتم البدء بإجراءات تعيين رئيس وزراء 
 للمادة 56 من الدستور. ومنه توقف أحوال البلد السياسية 

ً
جديد وفقا

والتنفيذية واإلدارية وتعطلها بسبب وجود حكومة بال صالحيات هي 
»حكومة تصريف عاجل األمور«.

فجلسات مجلس األمـــة على مــدى أكثر مــن شهر معلقة ومعطلة 
بسبب هــذه الممارسات المتجاوزة ألحكام الدستور، وأحــوال البلد 
السياسية العامة والتنفيذية متوقفة، فمجلس الوزراء كأعلى سلطة 
تنفيذية متعطل في معظم سياسات وقرارات البلد المهمة، وبالتبعية 
 متعطلة وكذلك التعيينات والنقل والندب، 

ً
فإن أعمال الوزارات أيضا

وكثير من المجالس التنفيذية واإلدارية إما متعطلة أو متوقفة، وهو 
 ومشروعية جديدة يجب أن تقف ويتم التخلي عنها 

ً
واقع يكرس نمطا

 لمصلحة البلد وااللتزام بالمشروعية الدستورية.
ً
تحقيقا

والبلد يعاني منذ سنوات طويلة ومازال من خلو مناصب قيادية 
عــديــدة وفـــراغ إداري مخيف، فجامعة الكويت تــدار بمدير بالنيابة 
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي ومجلس الجامعات الحكومية 
والخاصة، ومديري مؤسسات وهيئات أخرى عديدة حالها مشابه، 
 عن أن العديد من المسؤوليات معطلة وتسير باإلنابة والقرار 

ً
فضال

فيها متوقف رغم أن القرار الحكومي في األساس متردد ومتعثر بسبب 
الخوف من المسؤولية.

وال بــد مــن أن نشير إلــى أن سياسة الــواقــع والمشروعية الفعلية 
حملت القضاء، وبكل أسف، مهمة أن يبررها، وهو ما تبنته المحكمة 
الدستورية، في مسلك يخرج عن واليتها ويتعدى نصوص الدستور، 
حينما قررت أن القوانين التي صدرت أثناء غياب مجلس األمة أثناء 
تعطيل أحكام الدستور صدرت عن سلطة فعلية انعقدت لها السلطة 
دون أن تستمد من الدستور، وهو مسلك خطير ومنتقد وفيه إلغاء 
 مــصــدر الــســلــطــات وســبــب وجـــودهـــا، تلك 

ً
لــلــدســتــور الــــذي هــو أصــــال

السلطات التي حولتها المحكمة الدستورية لسلطة فعلية والقول بأنه 
مصدر لمشروعية الدستور ليس سندها، وهو اجتهاد خاطئ وتنكب 
عن طريق الصواب ومناٍف للمشروعية الدستورية، وغني عن البيان 
 وال قاعدة تكون 

ً
أن محاولة االستمرار بتكريس الواقع ال توجد حكما

 
ً
 وال تولد أثرا

ً
 لقانونية أية أعمال أو ممارسات وال تكسب مركزا

ً
سندا

وال تكسب مشروعية طالما أنها تخالف أحكام الدستور.

التعليق الواقعي... 
أ.د. محمد المقاطع ومشروعية الواقع
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