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النائب األول: 
التعامل بحزم 

مع أي خروج على 
القانون خالل 

االحتفاالت

 وطنية عالية 
ً
االحتفاالت شهدت روحا

جسدت أجمل صور الوالء والوفاء 
فخورون بتضحية الشهداء بدمائهم 

 عن تراب الوطن 
ً
الزكية دفاعا

آباؤنا المؤسسون سلمونا أمانة المسؤولية 
 في بناء بالدنا والنهوض بها 

ً
للمضي قدما

نثمن التغطية اإلعالمية لالحتفاالت وجهود 
األجهزة الرسمية والمجتمع المدني في إنجاحها

أعرب سمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد عن تقديره لما عبر 
عنه المواطنون الكرام والمقيمون 
ــن مـــظـــاهـــر الـــبـــهـــجـــة بـــالـــذكـــرى  مــ
الثانية والستين للعيد الوطني، 
والثانية والثالثين ليوم التحرير، 
ومــشــاركــاتــهــم فـــي الــمــهــرجــانــات 
الــــتــــي أقـــيـــمـــت فــــي شـــتـــى أنـــحـــاء 
البالد، وما أبدوه من روح وطنية 
عالية جسدت أجمل صور الوالء 
والــوفــاء للوطن العزيز، وأبــرزت 
روح األسرة الكويتية المتالحمة 
بــمــا يــجــمــعــهــا مـــن تــــواد ومــحــبــة 

وتكاتف.
واستذكر سموه، لدى تهنئته 
الجميع باألعياد الوطنية، دور 
اآلبـــاء المؤسسين الــذيــن سلموا 
أمـــــانـــــة الــــمــــســــؤولــــيــــة ألبـــنـــائـــهـــم 
 فـــي بـــنـــاء الــوطــن 

ً
ــا لــلــمــضــي قـــدمـ
والنهوض به.

وبينما عبر سموه عن فخره 
واعــتــزازه بشهداء الوطن الغالي 
ــتـــدوه بــدمــائــهــم الــزكــيــة  الـــذيـــن افـ
 عن ترابه والذود عنه، دعا 

ً
دفاعا

سموه المواطنين إلى »استشعار 
ــاء بــهــا  ــ ــتـــي أفــ نــعــمــة الـــتـــحـــريـــر الـ
المولى تعالى على وطننا العزيز 
، ينعم بفضل الله 

ً
وعودته محررا

تــعــالــى بـــاألمـــن واألمــــــان، بسعي 
وتـــكـــاتـــف الــجــمــيــع لــتــســخــيــر كل 
اإلمــكــانــيــات والــجــهــود للنهوض 

واالرتقاء به«.
وثمن سموه الجهود الكبيرة 
ــة  ــــن وزارات الــــدولــ والــــفــــعــــالــــة مـ

وأجهزتها الرسمية ومؤسسات 
ــدنــــي والـــجـــهـــات  ــمــ الـــمـــجـــتـــمـــع الــ
ــفــــاالت،  ــتــ ــي هـــــذه االحــ األهـــلـــيـــة فــ
 
ً
واإلســـهـــام فــي إنــجــاحــهــا، فضال
عن التغطية اإلعالمية الرسمية 

واألهلية الواسعة.

»الشال«: الحكومة تختلق المعارك مع القطاع الخاص
النزاعات باتت تتركز في مستوى اإليجارات وتصفية الصراعات الشخصية

ف لتحقيق أهداف الدولة االقتصادية
ِّ

• االستثمار المباشر األجنبي والمحلي هو األفضل إذا ُوظ
• غياب الرؤية و»أولوية األهداف« والفساد والبيروقراطية وصفة لبيئة أعمال مريضة طاردة

ــال  ــشــ ــز الــ ــركــ ــمــ ــر األســـــبـــــوعـــــي لــ ــريــ ــقــ ــتــ رأى الــ
االقــتــصــادي أن األجــهــزة الحكومية تعمل على 
اختالق معارك مع القطاع الخاص المحلي، بل 
إن تلك األجهزة نفسها لم تسلم من النزاع العلني 
 أن هــذا يجعل عناصر طرد 

ً
فيما بينها، مــؤكــدا

االستثمار المباشر، بشقيه األجنبي والمواطن، 
مكتملة.

وقال التقرير إنه بداًل من ربط عقود االستثمار 
بخلق فرص عمل مواطنة، أو باالرتقاء بالتعليم 
أو الصحة أو اإلنتاج السلعي والخدمي المنافس، 

أو خلق وعاء ضريبي، باتت النزاعات تتركز على 
مستوى اإليجارات أو تنزع إلى تصفية الصراعات 

الشخصية مع القطاع الخاص.
ــة مــوقــع الــكــويــت  ــ ــداًل مـــن دراسـ ــاف أنـــه بــ ــ وأضـ
الــطــارد مقارنة بجيرانها، وبــداًل من الربط بين 
عجز مؤكد في استمرار القطاع العام عن خلق 
فرص عمل مواطنة، وتقديم كل الدعم، لمن يساهم 
فــي خلقها، تعمل الكويت على منح المزيد من 
االمتيازات للوظيفة العامة إلى الحدود التي تقتل 

أي فرصة لمنافسة وظيفة القطاع العام.

وأكد التقرير أن االستثمار المباشر، األجنبي 
ــــواع االســتــثــمــار إذا ما  والــمــحــلــي، هـــو أفــضــل أنـ
 
ً
وظف لتحقيق أهداف الدولة االقتصادية، مشيرا
إلى أن الشق المالي أحد تلك األهــداف ال أهمها، 
والــمــقــصــود بــه مــا تــتــقــاضــاه الـــدولـــة مــن رســوم 

وإيجارات.
ولفت إلى أن غياب الرؤية وعدم الوعي بأولوية 
األهداف من منظور اقتصادي، إلى جانب الفساد 
والبيروقراطية العقيمة، كلها وصفة لبيئة أعمال 
 أن رؤية الكويت 2035 في 

ً
مريضة طاردة، مبينا

مــفــهــوم األجــانــب ليست ســـوى عــنــوان تسويقي 
محتواه يسير عكس أهدافه.

ــــح أن الــكــويــت تــحــتــاج إلـــى خــلــق بيئة  وأوضـ
 عـــن حل 

ً
عــمــل ســهــلــة ونــظــيــفــة وجــــاذبــــة، فـــضـــال

معضلة استحالة إنشاء أي مشروع منافس في 
إنتاجه السلعي والخدمي مع هذا المستوى غير 
 فــي ارتــفــاع أســعــار األراضــــي، 

ً
الــمــســبــوق عــالــمــيــا

 أنــه »ارتــفــاع اصطناعي سببه االحتكار، 
ً
معتبرا

وليس شح األراضي أو غناها بالموارد«.

فقدت الكويت، أمس، الوزير 
السابق والمحامي علي أحمد 
الــبــغــلــي عـــن عــمــر نـــاهـــز الـــــ 75 
 بعد مسيرة حافلة بالعمل 

ً
عاما

السياسي واإلعالمي.
وكان للراحل عمود صحافي 
في جريدة القبس ثم السياسة، 
وهـــو مـــحـــاٍم ونـــاشـــط حــقــوقــي، 
حيث حمل شهادة الليسانس 
في الحقوق من جامعة حلوان 
ــم 

ّ
فـــي مــصــر عــــام 1972، وتــعــل

الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة فــــي بـــاريـــس 
لمدة عامين والتحق 

»التربية« تخطر في مارس المقبل
 بإنهاء خدماتهم

ً
1875 معلما

»التعليم العام« رفع أسماءهم  للقطاع اإلداري
● فهد الرمضان

تــتــجــه وزارة الــتــربــيــة فـــي مـــــارس الــمــقــبــل 
لتسليم إشــعــارات انــتــهــاء الــخــدمــة إلــى 1875 
 من الوافدين مع نهاية العام الدراسي 

ً
معلما

الحالي 2022 /2023.
وقالت مصادر تربوية، لـ »الجريدة«، إن قطاع 
التعليم الــعــام حـــدد أســمــاء هـــؤالء المعلمين 
ورفعها إلى القطاع اإلداري لبدء إجراءات إنهاء 
خدماتهم واستبدالهم بمعلمين من الكويتيين 
وأبــنــاء الكويتيات و»الـــبـــدون« والخليجيين، 
موضحة أن قــرارات إنهاء خدماتهم ستصدر 
حدد بحسب المرحلة 

ُ
في مــارس المقبل وست

الدراسية التي يعملون بها.
وذكرت المصادر أن عملية تحديد األسماء 
تــمــت بـــنـــاء عــلــى رأي الــمــنــاطــق التعليمية 

والتواجيه الفنية للمواد الدراسية 
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ق خطة تقسيم روسيا ويشارك بالحرب
ّ
بوتين: »الناتو« وث

• موسكو تتحسب لقدرات واشنطن ولندن وباريس النووية وال تمانع توّسع »ستارت«
• كييف جاهزة لشن هجوم الربيع... وواشنطن تتوعد بكين بدفع ثمن حقيقي

مع إعالن أوكرانيا جاهزيتها لشن هجوم مضاد 
في الربيع، اتهم الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
أمــس الــغــرب بوضع خطط لتقسيم روســيــا على 
 أن ذراعــه العسكرية، حلف شمال 

ً
الــورق، معتبرا

 في الحرب ضدها.
ً
األطلسي )الناتو(، تشارك فعليا

وقال بوتين، لمحطة »روسيا 1«، إن »دول الحلف 
ــــدوالرات مــن األسلحة  تــرســل عــشــرات مــلــيــارات الـ
ألوكرانيا، وهذه مشاركة فعلية ولو بصورة غير 
 أن الــدول الغربية 

ً
مباشرة في جرائمها«، مــؤكــدا

لديها »هدف واحد هو تدمير االتحاد السوفياتي 
السابق والجزء الرئيسي منه: روسيا االتحادية«. 
وقـــــال: »عــنــدهــا فــقــط قـــد يــقــبــلــونــنــا فـــي عــائــلــة 
الــشــعــوب المتحضرة الــمــزعــومــة، ولــكــن بــصــورة 
 أن »خطط 

ً
 جزء وحده«، مضيفا

ّ
منفصلة فقط، كل

الــغــرب لتقسيم روســيــا مــوثــقــة عــلــى الــــورق وإذا 
اتبعت المسار الذي يحلم به، فقد يتغير 

وزير خارجية السعودية األمير فيصل بن فرحان بمؤتمر صحافي مع رئيس مكتب رئيس أوكرانيا 
أندريه يرماك ونظيره األوكراني دميترو كوليبا في كييف أمس )رويترز(

21.6% إنجاز اللجان البرلمانية الدائمة
 من أصل 2044 خالل 105 أيام

ً
• انتهت من 443 موضوعا

● محيي عامر
ــاز الـــلـــجـــان الـــدائـــمـــة  ــجــ بــلــغــت نــســبــة إنــ
بمجلس األمة خالل الـ 105 أيام األولى من 
عمرها فــي دور االنعقاد األول مــن الفصل 
 خالل الفترة من 

ً
التشريعي الـ 17 وتحديدا

18 أكتوبر 2022 حتى 31 يناير الماضي 
.%21.6

ــة، أعــــدتــــهــــا  ــ ــيــ ــ ــائــ ــ ــــصــ ــــب إحــ ــوجــ ــ ــمــ ــ وبــ
»الجريدة«، وباستبعاد لجنة األولويات 
التي ليست هناك أية موضوعات مدرجة 
عــلــى جـــدول أعــمــالــهــا بحكم طبيعتها، 

تبين أن إجمالي الموضوعات المحالة 
إلى 10 لجان دائمة خالل تلك الفترة بلغ 
، انتهت اللجان من 443 

ً
2044 موضوعا

 وتــبــقــى لديها 
ً
منها فــي 127 اجــتــمــاعــا

1601 موضوع.
02اإلحصائية التي تسلط الضوء 

02 02
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القوة الجوية الكويتية و»صقور« السعودية يرسمان العلم الوطني احتفااًل باألعياد

 عن التعليم محال إلى المجلس!
ً
 واحدا

ً
• »برنامج العمل« سقط من جدول »المالية« الستقالة الحكومة  • ال مشروع حكوميا
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علي البغلي في ذمة...

»التربية« تخطر في مارس المقبل...

21.6% إنجاز اللجان البرلمانية...
ق خطة تقسيم...

ّ
بوتين: »الناتو« وث

بجامعة الكويت عام 1968.
وشــغــل الــراحــل عضوية مجلس األمـــة عــام 1992 وتــولــى عضوية 
لجان برلمانية مثل اللجنة المالية واالقتصادية، والشؤون التشريعية 
 للجنة الدفاع عن حقوق 

ً
والقانونية، وشؤون البيئة، كما اختير مقررا

 للجنة حماية األموال العامة، وتولى وزارة النفط في 
ً
اإلنسان، ومقررا

 للنائب 
ً
نفس العام حتى عام 1994، كما تم تعيينه عام 1972 وكيال

العام.
 للمستشار القانوني في شركة 

ً
 وفي عام 1973 ُعين الراحل مساعدا

 في مجلس إدارة الجمعية 
ً
البترول الوطنية، وفي 1997 أصبح عضوا

 في مجلس إدارة 
ً
الكويتية لحقوق اإلنسان، وفي 1977 أصبح عضوا

الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، وعضو جمعية المحامين 
الكويتية، وعضو جمعية الصحافيين الكويتية. كما شغل منصب 
رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق اإلنسان، وله العديد 

من الكتابات في الصحافة الكويتية.
 للنفط، ترأس البغلي مجلس إدارة الشركة 

ً
 وإلى جانب عمله وزيرا

الوطنية الدولية القابضة ومجلس إدارة شركة ريف للتمويل العقاري.
و«الجريدة« التي آلمها هذا المصاب تتقدم إلى أسرة الفقيد بأحر 
التعازي، سائلة الله تعالى أن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه 

الصبر والسلوان، و«إنا لله وإنا إليه راجعون«.

اليوم على أعمال اللجان الدائمة خالل الفترة المشار إليها، على أن 
تخصص حلقتها القادمة للجان المؤقتة، كشفت الكثير من المفاجآت، 
فالسلطة التنفيذية التي تضع التعليم ضمن محاور برامج عملها 
وخططها التي تقدمها إلى المجلس لم تتقدم بمشروع واحد خاص 
بالتعليم، ليكون رصيد اللجنة التعليمية من المراسيم والمشاريع 

 .
ً
بقوانين الخاصة بالتعليم صفرا

 سقوط برنامج عمل الحكومة للسنوات 2022/ 2026 من 
ً
وكان الفتا

جدول أعمال اللجنة المالية مع استقالة الحكومة، وهو ما يعني أن 

وفق عدة ضوابط أولها توافر العنصر الوطني في التخصصات 
الــتــي يشغلونها، إضــافــة إلــى تــاريــخ التعيين والــســن والتقييم 
 لخلق فرص 

ً
السنوي وغيرها من االعتبارات التي تهدف أساسا

وظيفية للمواطنين مع المحافظة على سير العملية التعليمية 
في المدارس.

االتحاد السوفياتي للوضع الراهن، ال بّد لنا من التحرك ويجب أن 
يتغير العالم«.

وصرح بأنه ال يعارض مشاركة »الناتو«، في مناقشة معاهدة الحد 
من األسلحة االستراتيجية الهجومية »ستارت«. وقال: »نحن على علم 
بالظروف التي دفعت الحلف لــإدالء بهذه التصريحات بتوجيهات 
مــن األميركيين. لقد ادعـــوا فــي نفس الــوقــت أنهم يشاركون بطريقة 
 فــي معاهدة روسيا 

ً
 رسميا

ً
مــا فــي هــذا الــحــوار، لكنهم ليسوا طــرفــا

والواليات المتحدة«.
واتهم بوتين »أتباع الواليات المتحدة باالنضمام إلى الصراع ضده 
 أن »األميركيين أذلوا فرنسا في 

ً
دون إدراك أنانيتها ونواياها«، مؤكدا

.»
ً
قضية إلغاء صفقة بيع غواصات ألستراليا، لكنها لم تحرك ساكنا

في المقابل، قال نائب رئيس االستخبارات العسكرية األوكرانية، 
فاديم سكيبيتسكي، إن القوات المسلحة ستكون جاهزة لشن هجوم 
 أن توقيته الدقيق يتوقف على عدة عوامل 

ً
مضاد في الربيع، موضحا

تتضمن شحنات األسلحة الغربية.
ــرح سكيبيتسكي كــيــف تــخــطــط كــيــيــف لتحقيق »أهــدافــهــا  وشــ
العسكرية االستراتيجية«، بقوله: »نحاول إحداث شرخ في الجبهة 
الروسية في الجنوب بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي الروسي«، 
 هدف كييف المعلن بتحرير جميع األراضي األوكرانية، بما في 

ً
مكررا

ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو لها في 2014.
فــي هـــذه األثـــنـــاء، حـــذر مــســتــشــار األمـــن الــقــومــي األمــيــركــي جــاك 
سوليفان الصين من تزويد روسيا بأسلحة فتاكة الستخدامها في 

.»
ً
 حقيقيا

ً
 أنها »ستدفع ثمنا

ً
حربها مع أوكرانيا، مؤكدا

وأعــرب مدير االستخبارات المركزية CIA وليام بيرنز عن ثقته 
بأن الصين تدرس تزويد روسيا بالسالح، إال أنه أكد أن واشنطن ال 

 بهذا الخصوص.
ً
 نهائيا

ً
ترى قرارا

وافـــادت صحيفة ديــر شبيغل األلمانية بــأن الصين تعتزم بدء 
إنــتــاج مسّيرات هجومية للجيش الــروســي إلمكانية استخدامها 
فــي أوكــرانــيــا، مشيرة لــبــدء مــفــاوضــات بين مسؤولين عسكريين 
روس وشركة تصنيع المسّيرات »شيان بينغو إنتيليغنت أفياشن 
تكنولوجي« إلنتاج 100 طائرة زد تي - 180 واختبارها وتسليمها 

بحلول أبريل المقبل.

مصير شعوبها بشكل كبير، ولن يتمكن الشعب الروسي كمجموعة 
إثنية من البقاء«. 

ونــّبــه بــوتــيــن إلـــى أنـــه يــجــب عــلــى روســيــا أن تــأخــذ فــي الحسبان 
القدرات النووية المتوفرة لدى الواليات المتحدة وكذلك لدى فرنسا 
وبريطانيا، في الوقت الذي يعتبر الحلف إلحاق هزيمة استراتيجية 

 له.
ً
 رئيسيا

ً
بروسيا هدفا

: »ما الذي 
ً
وجدد بوتين دعوته لقيام عالم متعدد األقطاب، متسائال

نتصدى له؟ نتصدى لكون هذا العالم الجديد الذي ينشأ ُيبنى فقط 
مــن أجــل مصلحة دولــة واحـــدة هــي الــواليــات المتحدة. اآلن وبعدما 
قـــادت مــحــاوالتــهــم إلعــــادة تــرتــيــب الــعــالــم عــلــى صــورتــهــم إثـــر سقوط 

عداد البرنامج سيبدأ العد من جديد، عقب إعالن التشكيلة الحكومية 
الجديدة، وستتم إحالته بالنسخة ذاتها أو نسخة مطورة إلى المجلس 

.
ً
مجددا

 في تاريخ اللجنة المالية، 
ً
 فارقا

ً
وكان 18 ديسمبر الماضي يوما

فرغم أن أدراجــهــا مليئة بالموضوعات المهملة منذ سنوات، فإنها 
 بقانون، كانت محل خالف كبير مع الحكومة، 

ً
أنجزت خالله 11 اقتراحا

حتى وصلت العالقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى طريق 
مسدود، انتهت بتقديم الحكومة استقالتها مع تكليفها بتصريف 
العاجل من األمور، وتعليق جلسات المجلس منذ 10 يناير الماضي 
 على تلك التقارير 

ً
عندما انسحبت الحكومة مــن الجلسة اعــتــراضــا

05حتى تاريخه.
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األمير: استشعار نعمة التحرير والتكاتف للنهوض بالوطن
سموه تلقى برقيات تهنئة باألعياد الوطنية من ولي العهد والسعدون وسالم العلي والمحمد ورئيس الوزراء 

 كبيرة تجاه قضيتنا العادلة وتحرير الكويت 
ً
• جابر األحمد وسعد العبدالله وصباح األحمد بذلوا جهودا

 في بناء الوطن
ً
• اآلباء المؤسسون سلموا أمانة المسؤولية ألبنائهم للمضي قدما

ــمــــو أمـــيـــر  ــــب الــــســ ــــاحـ ــنــــأ صـ هــ
ــيـــخ نـــــــواف األحــــمــــد،  الــــبــــالد الـــشـ
ه الـــمـــواطـــنـــيـــن  إخـــــوانـــــه وأبــــــنــــــاء
الــــكــــرام والــمــقــيــمــيــن عـــلـــى أرض 
الــوطــن الــعــزيــز بــالــذكــرى الثانية 
والستين للعيد الوطني والذكرى 
الثانية والثالثين ليوم التحرير، 
ــر عـــنـــه  ــ ــبـ ــ ــوه مـــــــا عـ ــ ــمــ ــ  ســ

ً
مــــــــقــــــــدرا

المواطنون الكرام والمقيمون من 
مظاهر الفرحة والبهجة بذكرى 
هاتين المناسبتين الوطنيتين 
الغاليتين عــلــى نــفــوس الجميع 
وبـــمـــشـــاركـــاتـــهـــم الـــمـــهـــرجـــانـــات 
واالحتفاالت التي أقيمت في شتى 
أنحاء البالد وما أبــدوه من روح 
وطنية عالية جسدت أجمل صور 
الــــــوالء والــــوفــــاء لــلــوطــن الــعــزيــز 
ــرة الــكــويــتــيــة  ــ ــــرزت روح األسـ وأبــ
المتالحمة بما يجمعها من تواد 

ومحبة وتكاتف.
 الــجــهــود 

ً
وثــمــن ســمــوه أيـــضـــا

الــكــبــيــرة والـــمـــشـــاركـــات الــفــعــالــة 
لــــــــــــــوزارات الــــــدولــــــة وأجـــهـــزتـــهـــا 
الــرســمــيــة ومــؤســســات المجتمع 
الـــمـــدنـــي والـــجـــهـــات األهـــلـــيـــة في 
هـــذه الــمــهــرجــانــات واالحــتــفــاالت 
واإلســـــــــــــهـــــــــــــام فــــــــــي إنـــــجـــــاحـــــهـــــا 
وبالتغطية اإلعــالمــيــة الرسمية 
 
ً
واألهلية الواسعة لها، مستذكرا

سمو دور اآلباء المؤسسين الذين 
سلموا أمانة المسؤولية ألبنائهم 

 فـــي بـــنـــاء الــوطــن 
ً
ــا لــلــمــضــي قـــدمـ

ــــدور الــقــيــادي  والــنــهــوض بـــه والــ
ــد لــلــمــغــفــور لــهــم بــــإذن الــلــه  ــرائـ الـ
ــراء  تــعــالــى أصـــحـــاب الــســمــو األمــ
الــراحــلــيــن الــشــيــخ جــابــر األحــمــد 
والشيخ سعد العبدالله والشيخ 
صباح األحمد طيب الله ثراهم في 
مواجهة الغزو الغاشم وما بذلوه 
من جهود كبيرة تجاه قضيتنا 
الــعــادلــة مــن أجـــل تــحــريــر الــوطــن 
الغالي ومــا حققوه من إنجازات 
مشرفة للوطن والمواطنين والتي 
ستظل خــالــدة فــي ســجــل تــاريــخ 

وطننا.

فخر واعتزاز

كــمــا اســتــذكــر ســمــوه بالفخر 
ــن  ــ ــــوطــ واالعــــــــــــتــــــــــــزاز شــــــــهــــــــداء الــ
الــغــالــي الـــذيـــن افـــتـــدوه بــدمــائــهــم 
 عــن تــرابــه والـــذود 

ً
الــزكــيــة دفــاعــا

 الـــمـــولـــى عــــز وجـــل 
ً
ــائــــال عـــنـــه، ســ

أن يـــتـــغـــمـــدهـــم بــــواســــع رحــمــتــه 
ويسكنهم فسيح جناته وينزلهم 
 ســمــوه 

ً
ــا ــيــ مـــنـــازل الـــشـــهـــداء، داعــ

ه المواطنين إلى  إخــوانــه وأبــنــاء
استشعار نعمة التحرير التي أفاء 
بها الــمــولــى تعالى على وطننا 
 يــنــعــم 

ً
الـــعـــزيـــز وعــــودتــــه مــــحــــررا

بفضل الله تعالى باألمن واألمان 
بسعي وتكاتف الجميع لتسخير 

كل اإلمكانيات والجهود للنهوض 
واالرتقاء به.

ــــرب ســـمـــوه عـــن شــكــره  كــمــا أعـ
وتــــقــــديــــره إلخـــــوانـــــه قــــــــادة دول 
مجلس التعاون الخليجي وإلى 
إخـــــوانـــــه قـــــــادة الــــــــدول الــعــربــيــة 
الــــشــــقــــيــــقــــة والــــــصــــــديــــــقــــــة عـــلـــى 
ــا  مـــشـــاركـــتـــهـــم الـــكـــويـــت أفـــراحـــهـ
 سموه 

ً
بأعيادها الوطنية، مثمنا

هذه المبادرات والمشاعر األخوية 
 ســـمـــوه إلــى 

ً
الـــصـــادقـــة ومــبــتــهــال

الباري جل وعال أن يحفظ الوطن 
الغالي ويــديــم عليه نعمة األمــن 
واألمـــــــان واالزدهـــــــــار وأن يــوفــق 
الــجــمــيــع لــخــدمــتــه ورفــــــع رايـــتـــه 

وإعالء شأنه.

 شهداء الوطن

من جانب آخــر، تلقى صاحب 
الــســمــو رســـالـــة تــهــنــئــة مـــن أخــيــه 
سمو ولــي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بمناسبتي الذكرى الثانية 
والستين للعيد الوطني والذكرى 
الثانية والثالثين ليوم التحرير 
ــا: يــــســــرنــــي مــع  جـــــــاء فـــــي نــــصــــهــ
إطاللة الذكرى الثانية والستين 
للعيد الوطني والــذكــرى الثانية 
والثالثين ليوم التحرير لوطننا 
العزيز أن أرفع إلى مقام سموكم 
ــمــــى آيـــــــات الــتــهــانــي  الــــكــــريــــم أســ

والتبريكات.
ــمــــوه: وإذ نــهــنــئ  وأضـــــــاف ســ
ســــــمــــــوكــــــم الـــــــكـــــــريـــــــم بــــهــــاتــــيــــن 
ــيــــن  ــيــــدتــ الــــمــــنــــاســــبــــتــــيــــن الــــمــــجــ
الــعــزيــزتــيــن عــلــى قلوبنا وقــلــوب 
ــاء الــلــتــيــن  ــيــ ــنـــاء الــكــويــت األوفــ أبـ
نــحــتــفــل بــهــمــا هــــذا الـــعـــام تحت 
شعار )عز وفخر( فإننا نستذكر 
بــــاالعــــتــــزاز واالفــــتــــخــــار شـــهـــداء 
الــــوطــــن األبـــــــــرار الــــذيــــن ســجــلــوا 
ــرة ودمـــائـــهـــم  ــاهـ ــطـ بــــأرواحــــهــــم الـ
الــذكــيــة عــنــوانــا لـــلـــوالء والـــوفـــاء 
لوطننا الغالي لتظل دولة الكويت 
عـــالـــيـــة الـــقـــامـــة مـــرفـــوعـــة الــهــامــة 
مــتــضــرعــيــن إلــــى الـــلـــه تــعــالــى أن 

يــفــيــض عــلــيــهــم بــعــظــيــم مغفرته 
ورضوانه.

وتـــابـــع ســـمـــوه: انـــنـــا لنغتنم 
هاتين المناسبتين الوطنيتين 
لندعو الله في عاله أن يعيدهما 
ــا عـــديـــدة  ــ ــوامــ ــ عـــلـــى ســـمـــوكـــم أعــ
ــة مــــديــــدة وأنــــتــــم تــرفــلــون  ــنــ وأزمــ
بـــأثـــواب الــصــحــة والــعــافــيــة كما 
نــســألــه تــعــالــى أن يــوفــق سموكم 
حفظكم الله ورعاكم ويسدد على 
ــاء خــطــاكــم  دروب الــخــيــر والــــرخــ
ليتحقق في عهد سموكم الميمون 
وفـــي ظـــل قــيــادتــكــم الــحــكــيــمــة ما 
تتطلعون إلــيــه مــن رفــعــة وطننا 

العزيز وازدهاره.

مشاعر أخوية طيبة

ــــب الـــســـمـــو  ــــاحـ وقـــــــد بــــعــــث صـ
رســـالـــة شــكــر جــوابــيــة إلـــى أخــيــه 
سمو ولي العهد ضمنها سموه 
ــا أبـــــــداه مــن  ــره عـــلـــى مــ ــكـ ــالـــغ شـ بـ
مــشــاعــر أخـــويـــة طــيــبــة وجــيــاشــة 
ودعوات صادقة مستذكرا سموه 

ــزاز الــمــالحــم  ــتــ بــكــل الــفــخــر واالعــ
الــبــطــولــيــة الـــتـــي ســطــرهــا أبــنــاء 
الوطن في سبيل الــذود والدفاع 
عن الوطن الغالي وما قدموه من 
تضحيات مشرفة ستظل خالدة 

في وجدان الجميع.
وســــأل ســمــوه الــمــولــى تعالى 
أن يحفظ الــوطــن الــغــالــي ويديم 
ــــن واألمــــــان وأن  عــلــيــه نــعــمــة األمـ
يــبــارك كــافــة الــجــهــود المخلصة 
لــــالرتــــقــــاء بــمــســيــرتــه الــتــنــمــويــة 
الــطــمــوحــة لتحقيق الــمــزيــد مما 
ينشده الــوطــن الغالي مــن تطور 
ونمو وازدهـــار وأن يمتع سموه 
بموفور الصحة وتمام والعافية. 

برقيات تهنئة

ــلـــقـــى صــــاحــــب الــســمــو  كـــمـــا تـ
رسائل تهنئة من رئيس مجلس 
األمــــــة أحـــمـــد الــــســــعــــدون وســمــو 
رئــيــس الــحــرس الــوطــنــي الشيخ 
سالم العلي وسمو الشيخ ناصر 
الــمــحــمــد وســمــو رئــيــس مجلس 

الـــــــــــــوزراء الــــشــــيــــخ أحــــمــــد نـــــواف 
األحمد، أعربوا فيها عن خالص 
الـــتـــهـــانـــي بــمــنــاســبــتــي الــــذكــــرى 
الثانية والستين للعيد الوطني 
والذكرى الثانية والثالثين ليوم 
التحرير وعن صادق الدعاء بأن 
يمن الــمــولــى تعالى على سموه 
بــمــوفــور الصحة ودوام العافية 
لــمــواصــلــة قــيــادة مــســيــرة الخير 
والعطاء للوطن العزيز وتحقيق 
الــمــزيــد مــمــا يــنــشــده الـــوطـــن من 
ــقــــدم ورقـــــــي وازدهـــــــــــار فــــي ظــل  تــ
ــادة الـــحـــكـــيـــمـــة والــــرشــــيــــدة  ــيــ ــقــ الــ

لسموه.
وقد بعث سموه برسائل شكر 
جــوابــيــة ضمنها ســمــوه خالص 
شـــكـــره عــلــى مـــا عـــبـــروا عــنــه من 
طيب المشاعر ومن صادق الدعاء 
بــهــاتــيــن الــمــنــاســبــتــيــن مــبــتــهــال 
ســمــوه إلـــى الــبــاري جــل وعـــال أن 
يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه 
ــاء  نــعــمــة األمــــــن واألمــــــــان والــــرخــ
ويـــوفـــق أبـــنـــاء الـــوطـــن لــالرتــقــاء 
بمساره الحضاري عبر تحقيق 

المزيد مــن اإلنــجــازات التنموية 
الــمــنــشــودة وأن يتغمد برحمته 
شهداء الوطن األبـــرار ويسكنهم 
فــســيــح جــنــاتــه ويــمــتــع الــجــمــيــع 

بوافر الصحة والعافية. 

سفيرة تركيا: ممتنون للكويت لوقوفها
بجانبنا في الوقت العصيب

»فخورون بالعالقات األخوية والروابط القوية التي تجمع بين البلدين«
هـــنـــأت ســفــيــرة تــركــيــا لــدى 
البالد، طوبى سونمز، الكويت 
بأعيادها الوطنية، معربة عن 
فــخــرهــا بـــالـــعـــالقـــات األخـــويـــة 
والــروابــط القوية الــتــي تجمع 
بين تركيا والكويت، والممتدة 

لـ »قرون عدة«.
وقــالــت السفيرة ســونــمــز، لـ 
»كونا«، أمس، إن تلك العالقات 
ــزداد  ــ مــســتــمــرة فـــي الـــنـــمـــو، وتـ
قــوة ومتانة على مــر السنين، 
مــتــمــنــيــة »دوام نـــعـــمـــة األمــــن 
واألمـــــان، والــمــزيــد مــن الــتــقــدم 
ــكـــويـــت  واالزدهـــــــــــــــار لـــــدولـــــة الـ
الشقيقة والصديقة، ولقيادة 
ــة وشــــعــــب الـــكـــويـــت،  ــكــــومــ وحــ
بمناسبة العيد الوطني الـ 62 

وعيد التحرير الـ 32«.

وأضــافــت أنــه فــي هــذا العام 
ــــزن عـــلـــى الـــفـــرحـــة  ــــحـ يـــخـــيـــم الـ
بالعيد الوطني للكويت، جراء 
الـــزالزل الــمــدمــرة الــتــي ضربت 
تـــركـــيـــا، مــعــربــة عـــن االمــتــنــان 
ــــت  ــــويـ ــكـ ــ ــب الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ لــــــقــــــيــــــادة وشـ
»الشقيق«، لمشاركتهم ودعمهم 
لتركيا، ووقوفهم بجانبها في 

هذا الوقت العصيب.
وتقدمت بخالص التهاني 
الــقــلــبــيــة والـــتـــبـــريـــكـــات لسمو 
أمــــيــــر الـــــبـــــالد الــــشــــيــــخ نـــــواف 
األحـــمـــد، ولــســمــو ولــــي الــعــهــد 
الشيخ مشعل األحمد، ولرئيس 
مجلس األمة أحمد السعدون، 
ولــســمــو الــشــيــخ أحـــمـــد نـــواف 
األحمد رئيس مجلس الوزراء، 
وللشعب الكويتي »الشقيق«، 

بمناسبة احتفاالتهم الوطنية، 
داعــيــة الــلــه أن يحفظ الكويت 

وأهلها.

ً سفير السعودية: الكويت دولة مرموقة 
 ودوليا

ً
أثبتت مكانتها إقليميا

»أظهرت للعالم أجمع نشاطها الفعال في السعي نحو السالم واألمن بالمنطقة«
أكــد سفير خـــادم الحرمين 
الشريفين لــدى الــبــالد األمير 
ــد مـــشـــاركـــة  ــعـ ــــن سـ ــان بـ ــطـ ــلـ سـ
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
ــكــــويــــت أفـــراحـــهـــا  ــا الــ ــهــ جــــارتــ
ــى تميز   إلــ

ً
الــوطــنــيــة، مـــشـــيـــرا

العالقة الثنائية بين البلدين 
الــشــقــيــقــيــن، وأنــــهــــا مــتــجــذرة 
ــتــــجــــاوز أبــــعــــاد الـــعـــالقـــات  وتــ
الـــدولـــيـــة إلــــى مــفــهــوم األخــــوة 
والمصاهرة، إذ تربط بينهما 
أواصــــــــــــر الــــنــــســــب والــــــجــــــوار 
والمصير المشترك تجاه أي 

قضايا إقليمية أو دولية.
ــال بــــن ســـعـــد، فــــي بــيــان  ــ وقــ
صحافي، أمس األول، بمناسبة 

الـــيـــوم الـــوطـــنـــي الـــــ 62 ويـــوم 
الـــتـــحـــريـــر الــــــ 32، إن »الـــيـــوم 
ــا  ــرنـ ــذكـ الــــوطــــنــــي لـــلـــكـــويـــت يـ
بــجــهــود األجـــيـــال الــمــتــعــاقــبــة 
 
ً
من األشقاء الكويتيين حكاما
ومواطنين في ترسيخ دعائم 
هذه الدولة التي أصبحت بعد 
االستقالل دولة مرموقة أثبتت 
 ،

ً
 ودولــــيــــا

ً
مــكــانــتــهــا إقــلــيــمــيــا

وأظهرت للعالم أجمع نشاطها 
الفعال في السعي نحو السالم 
واألمـــن واالســتــقــرار اإلقليمي 

والدولي«.
وأضـــــــــاف أن »ذكـــــــــرى يـــوم 
التحرير ال تنسينا التضحيات 
ــتـــي قـــدمـــهـــا أبـــنـــاء  الـــكـــبـــيـــرة الـ

شعب الكويت األبي وشهداؤه 
ــــالل فــــتــــرة الــــغــــزو  ــ األبـــــــــــرار خـ
ــا أن تــلــك  ــنـ ــيـ ــبـ الــــــمــــــريــــــرة«، مـ
التضحيات مثلت بداية مرحلة 
ــاريــــخ الــكــويــت  ــدة فــــي تــ ــديــ جــ
الــمــعــاصــر، خــرجــت فــيــهــا من 
ــــدوان واالحــــتــــالل،  ــعـ ــ مــحــنــة الـ
ــتــــرة  ــــت خـــــــــالل فــ ــاعــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ واســ
قصيرة أن تتعافى مــن آثــاره 
وتـــتـــجـــاوزه لــتــواصــل مسيرة 

النمو واالزدهار.
ورفــع أسمى آيــات التهاني 
والــتــبــريــكــات إلـــى ســمــو أمــيــر 
الــبــالد الــشــيــخ نـــواف األحــمــد، 
وإلى سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحــمــد، وإلـــى األســرة 

الحاكمة الكريمة وكل الشعب 
ــي الــــشــــقــــيــــق بــــهــــذه  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
 عن تهنئته 

ً
المناسبة، معربا

لألشقاء في الكويت بمناسبة 
ــذه األفـــــــــــراح، ودعـــــــا الــعــلــي  ــ هــ
الــقــديــر أن يــديــم عليها وعلى 
ــان  ــ ــن واألمــ ــ أهـــلـــهـــا نــعــمــة األمــ
واالستقرار والرخاء واالزدهار، 
وأن يحفظ والة أمرها من كل 

سوء.

سفارات الكويت بالخارج سفارات الكويت بالخارج 
تواصل االحتفاالتتواصل االحتفاالت

احتفلت ســفــارات الــكــويــت لــدى ماليزيا ومــيــانــمــار وكــازاخــســتــان 
وإندونيسيا وقنصليتها بمدينة كراتشي الباكستانية بالذكرى الـ 

62 للعيد الوطني والذكرى الـ 32 ليوم التحرير.
وأقــام سفير الكويت لــدى ماليزيا راشــد الصالح حفل االستقبال 

السنوي بهاتين المناسبتين.
من جهته، أقام سفير الكويت لدى ميانمار مبارك العدواني حفال 

بالمناسبة.
مـــن نــاحــيــتــهــا نــظــمــت ســـفـــارة الــكــويــت لـــدى كــازاخــســتــان احــتــفــاال 

بالمناسبة.
كما أقامت سفارة الكويت لدى إندونيسيا احتفاال بالمناسبة حضره 
مسؤولون من الحكومة اإلندونيسية في مقدمتهم ضيفة الشرف وزيرة 
القوى العاملة إيدا فوزية، وعدد من أعضاء البرلمان ومجلس الشورى، 
إضافة إلى السفراء العرب واألجانب المعتمدين في العاصمة جاكرتا.

وفـــي بــاكــســتــان، أقــــام قــنــصــل الــكــويــت الـــعـــام فـــي مــديــنــة كــراتــشــي 
الباكستانية السفير سالم الحمدان حفل استقبال بمناسبة األعياد 
الوطنية بحضور ضيف الشرف رئيس وزراء إقليم السند مراد علي 
شاه، باإلضافة إلى عدد من الــوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة 
اإلقليمية ورؤساء وأعضاء البعثات الدبلوماسية الخليجية واألجنبية 

ونخبة من الفعاليات السياسية واالقتصادية البارزة.

صاحب السمو تلقى برقيات تهاٍن من قادة 
الدول الشقيقة والصديقة

تــلــقــى صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــالد الشيخ 
نواف األحمد، برقيات تهاٍن من إخوانه أصحاب 
الــجــاللــة والــســمــو قـــادة دول مجلس التعاون 
لـــدول الخليج العربية وقـــادة الـــدول العربية 
الشقيقة والـــدول الصديقة بمناسبة الذكرى 
الــثــانــيــة والــســتــيــن لــلــعــيــد الــوطــنــي والـــذكـــرى 

الثانية والثالثين ليوم التحرير.

وبعث سموه ببرقيات شكر جوابية ضمنها 
بالغ شكره وتقديره على مــا أعــربــوا عنه من 
طيب المشاعر بهاتين المناسبتين الوطنيتين، 
 لــهــم دوام الــصــحــة ومـــوفـــور العافية 

ً
متمنيا

وللعالقات الطيبة بين الكويت والدول الشقيقة 
والصديقة المزيد من التطور والنماء.

طوبى سونمز

سلطان بن سعد

المالحم 
البطولية 

وتضحيات 
أبناء الوطن 

المشرفة 
ستظل خالدة 

في وجدان 
الجميع

مظاهر الفرحة 
والروح الوطنية 
العالية جسدت 

أجمل صور 
الوالء للوطن 
وأبرزت روح 

األسرة الكويتية 
المتالحمة

شهداء الوطن 
األبرار سجلوا 

بأرواحهم 
 
ً
الطاهرة عنوانا
للوالء لوطننا 
لتظل الكويت 
عالية القامة 

مرفوعة الهامة
ولي العهد

ــيــــة  ــتــ ــة كــــويــ ــ ــلــ ــ ــائــ ــ عــ
تحتفل باالعياد في 

جزر المالديف
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أعلنت إدارات النظافة وإشــغــاالت 
ــي بـــلـــديـــة الـــكـــويـــت تــكــثــيــف  ــرق فــ ــطــ الــ
حمالت التنظيف في أماكن وشــوارع 
احــتــفــاالت األعـــيـــاد الــوطــنــيــة وتــوزيــع 
الــــحــــاويــــات فــــي مـــنـــاطـــق االحـــتـــفـــاالت 
ورفــــع الــمــخــالــفــات لــلــبــاعــة المتجولة 

المرصودة. 
وأفــادت البلدية، في بيان، بأنه تم 
 و19 جرافة نظافة، 

ً
توزيع 82 نسافا

 و11 كــنــاســة 
ً
 عـــن 38 مــكــبــســا

ً
فـــضـــال

ونحو 915 عامل نظافة فــي مناطق 
الـــعـــبـــدلـــي وكــــبــــد والـــــوفـــــرة وصـــبـــاح 
األحــمــد الــبــحــري والــســالــمــيــة، عــالوة 
على فرق نظافة مستمرة طوال شارع 

الخليج العربي. 
ولفت البلدية إلى أن فرق إشغاالت 
الطرق بمحافظة الجهراء نفذت جوالت 
ميدانية، أسفرت عن مصادرة 400 علبة 
رغوة »فــوم«، و200 لعبة نارية، عالوة 
على 400 مسدس مــاء لباعة جوالين، 

إضافة إلى 20 دراجة نارية و7 دراجات 
آيس كريم، متابعة أن الجولة الميدانية 
ــرق طــــــوارئ بــلــديــة  الـــتـــي قـــامـــت بــهــا فــ

محافظة أسفرت عن مصادرة 231 كيس 
 
ً
بـــالـــون، و12 مــســدس مــــاء، و16 علما

لباعة جوالين في منطقة السالمية.

● عادل سامي
أجـــرى فــريــق شــفــاء اإلنــســانــي 
ــتـــي 42 عــمــلــيــة جـــراحـــيـــة  ــكـــويـ الـ
عاجلة للمصابين جــراء الــزلــزال 
الــذي ضــرب جنوب تركيا مطلع 

فبراير الجاري.
ــال رئـــيـــس الـــفـــريـــق رئــيــس  ــ وقــ
الــجــمــعــيــة الــطــبــيــة الــكــويــتــيــة د. 
ــة، فـــي تــصــريــح  إبـــراهـــيـــم الـــطـــوالـ
صحافي، إن هذه الرحلة العالجية 
تم تنظيمها بشكل عاجل، وفور 
ورود أخبار عن حدوث الزلزال في 
تركيا، بالتعاون مع بيت الزكاة 

ووزارتي الخارجية والدفاع.
وأضـــــــاف د. الـــطـــوالـــة أنــهــا 
ــلـــة عـــالجـــيـــة طـــارئـــة  كـــانـــت رحـ
ــام فــيــهــا  ــ اســـتـــمـــرت 4 أيــــــــام، قــ
الفريق الطبي الكويتي بالعديد 
ــة،  ــيــ مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الــــجــــراحــ
وخصوصا الحروق والعظام، 
وكــشــف عــن انــطــالقــة المرحلة 
العالجية الثانية مــن الرحلة 
العالجية اإلغاثية لفريق شفاء 

اإلنساني خالل األيام المقبلة. 
مــــن جـــانـــبـــه، أكـــــد اســـتـــشـــاري 
ــة الــــحــــروق والــتــجــمــيــل د.  جـــراحـ
عبدالعزيز الرشيد أن العمليات 
الـ42 التي أجريت كانت بمشاركة 
6 أطــبــاء و8 مساعدين وفنيين، 
ــة إلـــــــى وجـــــــــود فــنــيــي  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
الــــطــــوارئ الــطــبــيــة الـــذيـــن بــذلــوا 

.
ً
 كبيرا

ً
مجهودا

● فهد الرمضان
فــــــازت الـــطـــالـــبـــة الـــكـــويـــتـــيـــة جــنــان 
الــشــريــف بــرئــاســة الــبــرلــمــان الــعــربــي 
للطفل في دورته الثالثة لمدة عامين 

متتاليين، والتي جرت في اإلمارات.
ــــر  ــة، أشـــــــاد وزيـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ ــــذه الـ ــهـ ــ وبـ
التربية وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حمد الــعــدوانــي باإلنجاز 
الكبير الذي حققته الطالبة الشريف، 
والذي يضاف إلى سلسلة اإلنجازات 
التي يقدمها أبناء الكويت في المحافل 

الدولية.
وقال العدواني، في بيان صحافي، 
 مع 

ً
ــا ــنـ ــزامـ ــاز يـــأتـــي تـ ــجــ إن »هـــــذا اإلنــ

االحتفاالت الوطنية والفرحة الكبرى 
 
ً
التي يعيشها وطننا العزيز«، مشيرا
إلــى أن البرلمان العربي للطفل يعد 

 لعرض ومناقشة التحديات التي 
ً
منبرا

تواجه األطفال، وتمنى لألعضاء دورة 
برلمانية ناجحة.

ويــعــتــبــر الــبــرلــمــان الــعــربــي للطفل 
ــة الـــــــدول  ــامــــعــ إحـــــــــدى مــــؤســــســــات جــ
الــعــربــيــة، وهـــو منظمة إقــلــيــمــيــة يتم 
فيها تمثيل كل دولــة عضو بجامعة 
الدول العربية بأربعة أطفال من البنين 
والبنات، وتــم اختيار إمــارة الشارقة 

 ألمانته العامة.
ً
 دائما

ً
لتكون مقرا

● فهد الرمضان
 لخبر »الجريدة« المنشور في عددها بتاريخ 

ً
تأكيدا

11 يناير الماضي بشأن توجه التربية إلنهاء خدمات 
 ومعلمة من الوافدين العاملين بالمدارس، 

ً
1875 معلما

حدد قطاع التعليم العام أسماء المعلمين الوافدين 
الــذيــن سيتم إنــهــاء خدماتهم نهاية الــعــام الــدراســي 
ــرارات نهاية  الحالي 2022/2023، إذ سيتم إصـــدار قـ
الــخــدمــة فــي مــــارس الــمــقــبــل والــتــي ســتــحــدد بحسب 

المرحلة الدراسية التي يعمل بها المعلم.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، أكــــدت مـــصـــادر تــربــويــة لـ 
»الــجــريــدة« أن قــطــاع التعليم الــعــام حــدد أسماء 
المعلمين الــمــشــمــولــيــن بــخــطــة إنــهــاء الــخــدمــات 
، موضحة أن كشوفات 

ً
التي أقرتها التربية مؤخرا

األسماء تم إرسالها األربعاء الماضي إلى القطاع 
ات  اإلداري والتي على ضوئها تم البدء بــإجــراء
ــــوزارة بتسليمهم  إنــهــاء خــدمــاتــهــم، اذ ســتــبــدأ الـ

إشعارات نهاية الخدمة في مارس المقبل.
وقالت المصادر، إن عملية تحديد األسماء تمت بناء 
على رأي المناطق التعليمية والتواجيه الفنية للمواد 
الــدراســيــة إذ يتم تحديد أســمــاء المعلمين وفــق عدة 
ضوابط أولها توافر العنصر الوطني في التخصصات 
التي يشغلونها، إضافة إلــى تاريخ التعيين والسن 
والتقييم السنوي وغيرها من االعتبارات التي تهدف 
بــاألســاس إلـــى خــلــق فـــرص وظيفية للمواطنين مع 
المحافظة على سير العملية التعليمية في المدارس.

ــافـــت الـــمـــصـــادر أن أبــــرز الــتــخــصــصــات الــتــي  وأضـ
ســتــشــمــلــهــا خــطــة إنـــهـــاء الـــخـــدمـــات لــلــمــعــلــمــات هي 
ــيـــة واإلنـــكـــلـــيـــزيـــة  ــربـ ــعـ ــة والـــلـــغـــتـــيـــن الـ ــيــ فــــي اإلســــالمــ
واالجــتــمــاعــيــات والــتــاريــخ والجغرافيا وعــلــم النفس 
واالجتماع والعلوم واألحياء والجيولوجيا والتربية 
الفنية والديكور والكهرباء والميكانيكا والحاسب 
اآللـــي، فيما ستشمل تخصصات المعلمين التربية 
اإلســالمــيــة واالجــتــمــاعــيــات والـــتـــاريـــخ وعــلــم النفس 

واالجتماع والكهرباء والميكانيكا والحاسب اآللي.
وذكــرت المصادر أن التربية حــددت تواريخ إنهاء 
الخدمات للمعلمين بحسب انتهاء الدوام لكل مرحلة 
تعليمية، حيث سيتم إنهاء خدمات كل معلم بحسب 
تاريخ انتهاء عمله في المرحلة الدراسية التي يدرس 

بها.
وأشارت المصادر إلى أن القطاع اإلداري سيعمد إلى 
تشكيل فريق للعمل على إنجاز إجراءات إنهاء خدمات 
المعلمين الوافدين المشمولين بالكشوفات التي رفعها 
قطاع التعليم العام، حيث يتزامن انجاز معامالتهم 
نهاية الــعــام الــدارســي مــع معامالت اإلحــالــة للتقاعد 
السنوية واالستقاالت السنوية، الفتة إلى أن الوزارة 
بصدد حصر التكلفة المالية الخاصة بإنهاء خدمات 
المعلمين الوافدين السيما فيما يخص مكافآت نهاية 
الخدمة لمخاطبة وزارة المالية لتوفير المخصصات 
الــالزمــة لصرفها للمنهية خــدمــاتــهــم، بــعــد نــقــل هــذا 

اإلجراء من ديوان الخدمة المدنية إلى الوزارات.

ــب األول لـــرئـــيـــس  ــائــ ــنــ ــد الــ ــ ــ أكـ
مــجــلــس الـــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 
وزيــــــر الــــدفــــاع بـــاإلنـــابـــة الــشــيــخ 
طالل الخالد، أمس األول، ضرورة 
ــقــــظــــة والـــــجـــــاهـــــزيـــــة الــــتــــامــــة  ــيــ الــ
والتعامل بحزم مع أي خروج على 
القانون أو أي سلوكيات سلبية 
خالل احتفاالت األعياد الوطنية.

لــــعــــامــــة  ا وقــــــــالــــــــت اإلدارة 
للعالقات واإلعــــالم األمــنــي في 
بــيــان صــحــافــي، إن الــخــالــد قــام 
ــــى الــنــقــطــة  بـــجـــولـــة تـــفـــقـــديـــة إلــ
ــاالت الـــكـــويـــت  ــفــ ــتــ األمــــنــــيــــة الحــ
بالعيد الوطني الـــ62 والذكرى 
الـــــ32 لــيــوم الــتــحــريــر فــي شــارع 
الخليج العربي يرافقه عدد من 

القيادات األمنية.
وبحسب البيان نقل الخالد 
لجميع منتسبي الوزارة تحيات 
وتقدير سمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الــشــيــخ مــشــعــل األحــمــد وسمو 
ــواف األحـــمـــد  ــ ــ الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نـ
 
ً
رئــيــس مجلس الــــوزراء، مــؤكــدا

أن وجــودهــم على رأس عملهم 
»محل تقدير«.

ودعا رجال األمن إلى التعامل 
ــراقــــي وســـعـــة الـــصـــدر وتــقــديــم  الــ
المساعدات اإلنسانية للجمهور 
السيما ذوي االحتياجات وكبار 

السن.
وذكر البيان أن وزير الداخلية 
اســتــمــع خـــالل الـــزيـــارة إلـــى شــرح 
من القطاعات الميدانية المعنية 
ــة  ــ ــــروريـ ــمـ ــ لـــلـــخـــطـــط األمــــنــــيــــة والـ
لـــتـــأمـــيـــن االحــــتــــفــــاالت الــوطــنــيــة 
وجــهــود مختلف أجــهــزة الـــوزارة 
ــع إلـــــــــى شـــــــــرح عـــن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــا اسـ ــ ــمـ ــ كـ
توزيع الدوريات األمنية ونطاق 
انتشارها على الطرق الرئيسية. 

جاهزية تامة

ومن جهته، تفقد وكيل وزارة 
الداخلية الفريق أنور البرجس 
 أمــــنــــيــــة فــــــي مــنــطــقــة 

ً
نـــــقـــــاطـــــا

جـــواخـــيـــر كــبــد لـــلـــوقـــوف على 
 
ً
االستعدادات والجاهزية تزامنا

واحتفاالت األعياد الوطنية.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني بوزارة الداخلية 
فـــي بـــيـــان صـــحـــافـــي، إن الــفــريــق 
ــال األمـــن  ــ الــبــرجــس نــقــل إلــــى رجـ
تـــحـــيـــات وتـــقـــديـــر الـــنـــائـــب األول 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء وزيــــر 
الــداخــلــيــة وزيـــر الــدفــاع بــاإلنــابــة 

الشيخ طالل الخالد.
وأكــــــــــــــــد ضـــــــــــــــــــرورة الــــيــــقــــظــــة 
ــتـــامـــة والــتــعــامــل  والـــجـــاهـــزيـــة الـ
بحزم مع أي خروج على القانون 
 
ً
أو أي سلوكيات سلبية، مطالبا
رجـــال األمـــن بــااللــتــزام بالتعامل 
الراقي وتقديم المساعدات األمنية 
والمرورية واإلنسانية للجمهور 

بكل سعة صدر.
وأعـــــــرب عــــن تـــقـــديـــره لــجــهــود 
تــهــم   بــكــفــاء

ً
ــن مــشــيــدا ــ ــال األمـ ــ رجـ

وقــــدرتــــهــــم عـــلـــى تــنــفــيــذ الــمــهــام 
والــواجــبــات المنوطة بهم ضمن 
المنظومة التي وضعتها الوزارة.

رافــــق الــفــريــق الــبــرجــس خــالل 
الجولة رئيس جهاز أمــن الدولة 

ــالـــم الــــنــــواف،  الـــفـــريـــق الـــشـــيـــخ سـ
ووكيل وزارة الداخلية المساعد 
لشؤون المرور والعمليات اللواء 
جمال الصايغ، وعدد من القيادات 

األمنية. 
مـــن جـــانـــب آخـــــر، تــفــقــد نــائــب 

رئيس قــوة اإلطــفــاء العام لقطاع 
المكافحة اللواء جمال البليهيص 
صــبــاح أمـــس نــقــاط قـــوة اإلطــفــاء 
العام المكلفة تأمين االحتفاالت 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي مــخــتــلــف مــنــاطــق 

البالد.

ونــــقــــل الـــبـــلـــيـــهـــيـــص تـــحـــيـــات 
رئيس القوة الفريق خالد المكراد 
 أن وجودهم 

ً
لفرق اإلطفاء، مؤكدا

لتأمين االحتفاالت الوطنية محل 
تقدير واهتمام.
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الخالد: التعامل بحزم مع أي خروج على القانون خالل االحتفاالت
 لمنتسبي »الداخلية« تحيات القيادة السياسية

ً
تفقد النقطة األمنية في شارع الخليج ناقال

تقدم وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن املطيري بأسمى 

آيات التهاني والتبريكات 
لسمو أمير البالد الشيخ 

نواف األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
وللشعب الكويتي واملقيمني 

بمناسبة األعياد الوطنية، 
داعيًا املولى عز وجل أن يديم 

على البالد نعمة األمن واألمان 
واالزدهار.

وأعرب الوزير املطيري، في 
تصريح لتلفزيون دولة 

الكويت، على هامش زيارته 
ملعرض وزارة الدفاع الذي 
اقيم في شارع الخليج عن 
سعادته بمشاركة مختلف 

املؤسسات في تنظيم فعاليات 
واالحتفاالت الوطنية بمناسبة 

العيد الوطني الـ 62 وعيد 
التحرير الـ 32.

كما أعرب عن سعادته بتنظيم 
اللجنة الدائمة لالحتفال 

باألعياد الرسمية والوطنية 
لرزنامة فعاليات زاخرة 

ومشاركة مختلف املؤسسات 
والقطاع الخاص بتلك 

الفعاليات مضيفًا أنه سيتم 
األخذ باملالحظات لوضع خطة 
جديدة الحتفاالت العام املقبل.
ودعا املواطنني واملقيمني إلى 

االلتزام بالقوانني والنظم أثناء 
االحتفاالت بما يليق بسمعة 

الكويت وعطائها.

جدد محافظ األحمدي الشيخ 
فواز الخالد التهاني للقيادة 

السياسية بمناسبة حلول 
ذكرى األعياد الوطنية املجيدة، 
متوجهًا بأخلص آيات التهاني 

والتبريكات الى مقام سمو 
أمير البالد املفدى، وسمو 
ولي عهده األمني، وسمو 

رئيس مجلس الوزراء، وإلى 
أهل الكويت الكرام بمناسبة 

الذكرى الثانية والستني للعيد 
الوطني  والذكرى الثانية 

والثالثني ليوم التحرير.
وأضاف الخالد، في تصريح 

صحافي: ستبقى ملحمة 
التحرير صفحة خالدة 

نعلمها لالبناء واالحفاد 
على مر السنني، وشاهدا حيًا 
على ارادة الكويتيني الصلبة 
ونجاحهم في املحافظة على 

وحدة الصف وتمسكهم 
بوطنهم.

سجلت الكويت، أمس األول، 
إنجازًا جديدًا في موسوعة 
»غينيس« لألرقام القياسية 

بفرد أكبر علم للبالد داخل كهف 
الحفرة السابعة »هضبة سلماه« 

في سلطنة عمان تزامنًا مع 
األعياد الوطنية.

ونال فريق KFLAG التطوعي 
شهادة من موسوعة غينيس 

لألرقام القياسية بتصنيف 
جديد لفرد أكبر علم في كهوف 

جبلية من قبل املحكم الوليد 
عثمان.

وقال رئيس الفريق التطوعي 
الكويتي KFLAG فؤاد قبازرد لــ 
»كونا«، إن تسجيل رقم قياسي 
جديد في موسوعة »غينيس« 

يؤكد اإلصرار على تخليد اسم 
وطننا الغالي في هذا السجل 

العاملي.
وأضاف قبازرد أن فرد علم 

الكويت الذي تبلغ مساحته 
2773 مترًا مربعًا داخل الكهف 

في سلطنة عمان يؤكد الترابط 
األخوي بني البلدين الشقيقني 
وتعاضد الشعوب الخليجية 

بكل املجاالت.

سلة أخبار

وزير اإلعالم يهنئ
القيادة باألعياد الوطنية

محافظ األحمدي: ملحمة 
التحرير صفحة خالدة

علم الكويت يسجل رقمًا 
جديدًا في »غينيس«

جانب من االحتفاالت على شارع الخليج

وزير الداخلية يتفقد النقطة األمنية الحتفاالت األعياد الوطنية

محمد الشرهان

مصادرة »فوم« وألعاب نارية ومسدسات ماء

 في مارس 
ً
»التربية«: إشعارات بإنهاء خدمات 1875 معلما

»التعليم العام« حدد أسماءهم... وانتهاء عملهم بنهاية دوام المراحل الدراسية

العدواني: رئاسة جنان الشريف 
لبرلمان الطفل العربي إنجاز للكويت

فريق »شفاء« يجري 42 عملية 
عاجلة لمصابي زلزال تركيا

الطوالة: انطالق المرحلة العالجية الثانية خالل أيام

إبراهيم الطوالة

»الصحة العالمية«: الكويت 
حققت مؤشرات صحية مهمة

تتعلق بتعزيز العافية لفئات مختلفة من السكان
أشادت منظمة الصحة العالمية بما حققته الكويت من مؤشرات 
صحية مهمة تتعلق بتعزيز الصحة والعافية بالفئات المختلفة 

من السكان.
وأكدت المنظمة، في تقرير لها، أن وزارة الصحة كانت من األوائل 
في المنطقة التي تصدر تقريرا ومسحا صحيا حول مسألة تعزيز 
الصحة والعافية بالفئات المختلفة من السكان، ومنذ أكثر من 

10 سنوات.
وكــانــت وزارة الصحة قــامــت منذ عــدة ســنــوات بجمع بيانات 
عن مؤشرات الرفاهية وتعزيز الصحة من خالل المسح الصحي 
العالمي الذي نشر تقريره النهائي في عام 2013، وأجري بالتعاون 
مع منظمة الصحة العالمية وبدعم وتمويل من مؤسسة الكويت 
 لــلــمــعــلــومــات الــصــحــيــة لوضع 

ً
لــلــتــقــدم الــعــلــمــي، ويــعــتــبــر مـــصـــدرا

ومتابعة برامج متعددة لتعزيز الصحة ومتابعة مؤشرات أهداف 
وغايات التنمية المستدامة ذات العالقة بالصحة والرفاهية وجودة 
الحياة، ضمن الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة المتعلق 

بالصحة والرفاهية.
وكانت وزارة الصحة أصدرت منذ عام 2013 وضمن تقرير المسح 
الصحي العالمي الــذي أجرته آنــذاك مع منظمة الصحة العالمية 
بيانات ومــؤشــرات صحية مهمة حــول تعزيز الصحة والعافية 
بالفئات المختلفة من السكان، كما قامت بإعداد استراتيجية جديدة 
للنشاط البدني ضمن برامج تعزيز الصحة، وهي االستراتيجية 
التي أشاد بها مدير عام إقليم شرق المتوسط في منظمة الصحة 
العالمية في تقريره الذي ناقشته اللجنة االقليمية في اجتماعها 

رقم 69 بالقاهرة.

الصالح: التثقيف الصحي يقلل 
اإلصابة باألمراض إلى %85

 للمشاركة في فرحة الكويت بعيدها الوطني
ً
حملة »كان« نظمت مهرجانا

● عادل سامي
أعــــرب رئــيــس مــجــلــس إدارة 
ــة الــــوطــــنــــيــــة لــلــتــوعــيــة  ــلـ ــمـ ــحـ الـ
بمرض السرطان »كان« د. خالد 
الــصــالــح عــن ســعــادتــه بــشــراكــة 
عــــــــدد مــــــن الـــــجـــــهـــــات والـــــفـــــرق 
ــع الـــحـــمـــلـــة فــي  ــ الــــتــــطــــوعــــيــــة مــ
مهرجان »كلنا في حب الكويت«، 
بمناسبة الــيــوم الوطني ويــوم 

التحرير للكويت.
وأضــاف الصالح أن الشعب 
الكويتي جبل على حب الوطن، 
وهو ما يتجلى بالخدمات التي 
يقدمها كل فرد واع للمجتمع، 
 
ً
سواء في مجال عمله أو تطوعا

ــة الـــمـــجـــتـــمـــع بــشــتــى  ــدمــ ــــي خــ فـ
: »نــحــن في 

ً
الــمــجــاالت، مــضــيــفــا

ــلــــى نــشــر  ــة كـــــــان نــــركــــز عــ ــلـ ــمـ حـ
الجانب التثقيفي الصحي الذي 
يساهم في تقليل نسب اإلصابة 

باألمراض إلى 85%«.

وأوضــح أن تنظيم مهرجان 
لــلــمــشــاركــة فـــي فـــرحـــة الــكــويــت 
بعيدها الــوطــنــي فــرصــة لنشر 
التوعية ألكبر عدد من األفــراد، 
 لدى 

ً
وقد القى ذلك صدى طيبا

رواد مجمع كويت ماجك، حيث 
تــم تقديم النصائح االرشــاديــة 
والقيام بفحص الضغط والسكر 
للراغبين مجانا، وتنظيم فقرات 
ترفيهية لألطفال، اشتملت على 
رسم وتلوين علم الكويت وفقرة 
األسئلة التراثية وفقرات تسلية 
حركية لبيان أهمية الرياضة 
ــا  ــدايــ ــم هــ ــديــ ــقــ ـــع تــ ــال مـــ ــ ــفـ ــ ــــألطـ لـ
للفائزين وتــوزيــع هــدايــا ترمز 
لحب الكويت للصغار والكبار.

من جانبه، أكد مسؤول فريق 
هــايــدو كـــان الــريــاضــي، الــتــابــع 
للحملة، عبدالله الصالح ختام 
بــطــولــة دوري الــهــواة الكويتي 
للموسم الخامس تحت رعاية 
الهيئة العامة للرياضة والحملة 

ــة لـــلـــتـــوعـــيـــة بـــمـــرض  ــيــ ــنــ الــــوطــ
السرطان كــان، بحضور رئيس 

جمعية الرياضيين الكويتية.
وأضـــــاف الــصــالــح أن دوري 
الهواة الوطني هذا العام شارك 
 من األكاديميات، 

ً
فيه 16 فريقا

 ولمدة 
ً
وما يقرب من 520 العبا

، إذ اختتمت الفعالية 
ً
92 يــومــا

بفوز أكاديمية سفنتي بالمركز 
األول وأكاديمية هايدو بالمركز 
الثاني، بعد أن انتهت المباراة 

بنتيجة 2-1 للفريق األول.
وأشــــــــــــــار إلـــــــــى أن الـــحـــمـــلـــة 
الــوطــنــيــة لــمــكــافــحــة الــســرطــان 
ــا  ــزازهــ ــتــ »كـــــــــان« عــــبــــرت عـــــن اعــ
بــهــذا الــنــشــاط الــريــاضــي الــهــام 
الـــــــذي يــــؤكــــد الــــوعــــي الــصــحــي 
لــدى الشباب وربــطــه بمحاربة 
األمراض السيما المزمنة وعلى 

رأسها السرطان.

االلتزام 
بالتعامل 

الراقي وتقديم 
المساعدات 

األمنية 
والمرورية 

واإلنسانية 
للجمهور

البرجس

 القوة الجوية الكويتية و»الصقور« السعودية  القوة الجوية الكويتية و»الصقور« السعودية 
يرسمان لوحات استعراضية في حب الوطنيرسمان لوحات استعراضية في حب الوطن

قدمت طائرات فريق القوة الجوية الكويتية وفريق الصقور السعودية 
لوحات استعراضية جوية عصر، أمس األول، عند أبــراج الكويت عبرت عن 

حب الوطن واالنتماء له؛ احتفااًل بأعياد الكويت الوطنية.
وشــهــد الــعــرض الــجــوي، الـــذي أقــيــم بمناسبة الــذكــرى الـــ 62 للعيد الوطني والــــ 32 ليوم 
 من الجمهور المحتشد على شارع الخليج العربي لمتابعة العرض 

ً
 وإعجابا

ً
التحرير تفاعال
واالستمتاع به.

كما واصلت طائرات الدرون عروضها المبهجة فوق »الجزيرة الخضراء« على شارع الخليج 
العربي احتفاء باألعياد الوطنية لدولة الكويت.

 من الثقافة 
ً
وحلقت مجموعة كبيرة من الطائرات في السماء لتقدم لوحات تعكس جانبا

الكويتية ومعالم الدولة ورموزها. وأظهرت تشكيالت الدرون لوحات من البيئة الصحراوية، 
والغوص على اللؤلؤ، إلى جانب شعار األعياد الوطنية لهذا العام.
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4محليات

الكويت عادت إلى 
أهلها حرة أبية 

بعد حوالي 7 أشهر 
عجاف من االحتالل

محنة جسدت 
تمسك الشعب 

بقيادته الشرعية 
 تحت راية 

آل الصباح الكرام

تحرير الكويت... ملحمة تاريخية لوطن 
عصّي على االنكسار وشعب آمن باالنتصار

ــدمـــا تـــمـــر األوطــــــــــان بــمــنــعــطــف تـــاريـــخـــي  عـــنـ
ــإن الـــعـــوامـــل  ــ ــلـــى الـــمـــحـــك، فــ يـــضـــع مـــصـــيـــرهـــا عـ
 في 

ً
 مــهــمــا

ً
الــجــيــوبــولــيــتــيــكــيــة ربــمــا تــــؤدي دورا

عبور المحن، لكن الكويت وأهلها كان لهم رأي 
آخر بصنع ملحمتهم المدونة بالدموع والدماء 
واإليمان بوطنهم العصي على االنكسار وإيمانهم 
الذي اليتزحزح باالنتصار وتحرير بالدهم من 

الغزو العراقي الغاشم في 26 فبراير 1991.
فــمــع وقـــوع الــغــزو الــعــراقــي الــغــاشــم صبيحة 
الثاني مــن أغسطس 1990 تــنــادى أهــل الكويت 
بكل مشاربهم إلى إعالء صوت الحق والشرعية 
وأن العدوان مهما تجبر فإنه إلى زوال واجتمعت 
كلمتهم على التمسك بوطنهم وقيادتهم تحت 
 
ً
 دوليا

ً
رايــة آل الصباح الــكــرام محققين إجماعا

 ومنقطع النظير على رفض الغزو والتمسك 
ً
نادرا

بعودة الشرعية إليها وفق ميثاق األمم المتحدة.
وعـــقـــد مــجــلــس األمـــــن الــــدولــــي جــلــســة طــارئــة 
بناء على رغبة العديد من الــدول في الثالث من 
أغسطس عــام 1990 وفــي نهايتها صــدر الــقــرار 
رقم 660 الذي دان الغزو العراقي الغاشم للكويت 
 دون قيد أو شرط 

ً
 إلى انسحاب العراق فورا

ً
داعيا

من األراضي الكويتية وعودة الشرعية إلى أهلها.

إعادة السيادة
وإذ وافــق مجلس األمــن الــدولــي على مشروع 
الــقــرار الـــذي تقدمت بــه الــواليــات المتحدة بعد 
تعديله وإضــافــة بعض البنود عليه فقد أصدر 
المجلس قراره رقم 661 في السادس من أغسطس 
وهو الثاني بعد الغزو العراقي الغاشم للكويت 
وأكد تصميم المجلس على إنهاء احتالل الكويت 

وإعادة سيادتها وسالمتها.
ــام الــــدول  ــ واســـتـــدعـــت الـــتـــطـــورات فــتــح الـــبـــاب أمـ
المحبة للسالم إلرســـال قــوات إلــى المنطقة وعلى 
الفور جرت اتصاالت بين مختلف العواصم العالمية 
لحشد تحالف دولي خصوصا بعدما أصدر مجلس 
 بشأن احتالل الكويت هو 

ً
 ثالثا

ً
األمن الدولي قرارا

الــقــرار 662 الــذي أكــدت فيه األمــم المتحدة رفضها 
 
ً
القاطع لقرار العراق بضم الكويت واعتبرته باطال
ومــلــغــى وطــالــب الـــقـــرار جــمــيــع الــــدول والمنظمات 

الــدولــيــة والـــوكـــاالت المتخصصة بــعــدم االعــتــراف 
بذلك الضم.

قوات عربية ودولية
كما بدأت طالئع قوات عربية ودولية في الوصول 
إلى األراضي السعودية لتشكل في المجمل التحالف 
الدولي لتحرير الكويت في حين أصدر مجلس األمن 
الدولي قــراره الرابع الخاص بالغزو العراقي وحمل 
الرقم 664 وجدد تأكيده بطالن ضم الكويت إلى العراق.
ومــالــبــث أن أصـــدر مجلس األمـــن الــدولــي الــقــرار 
رقم 674 ضد العراق واتفقت الدول الخمس الكبرى 
على صيغة مشروع قــرار يسمح باستخدام القوة 

العسكرية ضد العراق إذا لم ينسحب من الكويت.
كما أصــدر المجلس قـــراره رقــم 678 الــذي يبيح 
كل الوسائل الضرورية لضمان االلتزام بالقرارات 
السابقة وإعطاء العراق مهلة حتى 15 يناير 1991 
ليسحب قواته من الكويت وإال واجه خطر الحرب مع 

قوات التحالف الدولي المحتشدة ضده.
ــن الـــدولـــي رقــم  ــرار مــجــلــس األمــ وعــقــب صــــدور قــ
678 الذي يقضي باستخدام القوة العسكرية ضد 
العراق تسارعت وتيرة األحــداث وفي فجر السابع 
عشر من يناير 1991 بدأت قوات التحالف هجومها 
الكبير على مواقع عسكرية واستراتيجية عراقية في 

 لتحرير الكويت.
ً
الكويت والعراق تمهيدا

60 قاعدة عسكرية
 عــلــى الــمــنــشــآت 

ً
 جـــويـــا

ً
وشـــمـــل ذلــــك هـــجـــومـــا

والــقــواعــد الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة ومـــراكـــز الــقــيــادة 
والسيطرة والمرافق العامة والجسور ومحطات 

 عن 60 قاعدة عسكرية.
ً
المياه والكهرباء فضال

ــوات الــتــحــالــف  ــدأت قــ ــبـــرايـــر1991 بــ وفـــي 24 فـ
الــدولــي هجومها الــبــري عــلــى الــقــوات العراقية 
في الكويت وقامت القوات المؤلفة من 30 دولة 
معززة بأحدث اآلليات بمهاجمة القوات العراقية 
وتــدمــيــرهــا فــي األراضــــي الكويتية وســرعــان ما 
انهار الجيش العراقي تحت وطأة ضربات القوات 
الدولية باتجاه مدينة الكويت التي عــادت إلى 
أهلها حرة أبية بعد حوالي سبعة أشهر عجاف 

من االحتالل.

األمير الوالد الراحل سعد العبدالله بعد تحرير الكويت
األمير الراحل جابر األحمد والرئيس األميركي الراحل 

جورج بوش األب والشيخ سعود الناصر 
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»برنامج العمل« 
سقط من جدول 

»المالية« الستقالة 
الحكومة وتوقف 

عداده قبل مناقشته

 
ً
ال مشروع حكوميا
 عن التعليم 

ً
واحدا

محال إلى المجلس!

لجان المجلس 
الحالي يحسب لها 

انتهاء ظاهرة فقدان 
النصاب 

إغالق بوابة 
»التشريعية« لم يتم 

استغالله ويشكل 
مسؤولية مضاعفة 

على اللجان

21.6% إنجاز اللجان البرلمانية الدائمة
 من أصل ٢٠٤٣

ً
انتهت خالل الفترة من 18 أكتوبر ٢٠٢٢ حتى ٣1 يناير الماضي من ٤٤٣ موضوعا

في جلسة 18 أكتوبر ٢٠٢٢، شكل مجلس األمة لجانه الدائمة والمؤقتة، بكل 
أريحية، وحسمت أغلب مناصبها بالتزكية، بعد أن حصل معظم النواب إن لم يكن 

جميعهم على عضوية اللجان التي يرغبون في االنضمام إليها، وبدأت الموضوعات 

تتوالى إليها، سواء من النواب أو من الحكومة أو تلك التي ترد من تكليفات المجلس. 
 عقدت لجان المجلس الدائمة خالل الفترة من 18 أكتوبر ٢٠٢٢ حتى ٣1 

ً
وفعليا

، لم يسجل رفع اجتماع واحد لعدم اكتمال النصاب، لكن 
ً
يناير الماضي 1٢7 اجتماعا

على قاعدة أن »الكرة أهداف«، فإنه بموجب اإلحصائية التي أعدتها »الجريدة« 
خالل الفترة المشار إليها، بلغت نسبة انجاز اللجان ٢1.6%. وأنجزت 1٠ لجان 

 أنجزتها اللجنة المالية 
ً
 من أصل ٢٠٤٣، ضمنها 16 موضوعا

ً
دائمة ٤٤٣ موضوعا

 في وصول العالقة بين السلطتين إلى طريق مسدود، 
ً
البرلمانية، والتي كانت سببا

في حين سقط من جدول أعمالها برنامج عمل الحكومة باستقالتها، قبل أن تناقشه 
 بها.

ً
اللجنة وظل مركونا

بــلــغــت نــســبــة انــــجــــاز الــلــجــان 
الــدائــمــة خــال الـــ 100 يــوم األولــى 
من عمرها في دور االنعقاد األول 
مــــن الــفــصــل الــتــشــريــعــي الــســابــع 
 خـــال الــفــتــرة من 

ً
عــشــر وتــحــديــدا

18 أكتوبر 2022 حتى 31 يناير 
الماضي %21.6.

وبــمــوجــب إحــصــائــيــة أعــدتــهــا 
»الــــجــــريــــدة«، وبــاســتــبــعــاد لجنة 
األولـــويـــات الــتــي ليست هــنــاك أية 
مــوضــوعــات مـــدرجـــة عــلــى جـــدول 
أعمالها بحكم طبيعتها، تبين أن 
إجمالي الموضوعات التي أحيلت 
إلى 10 لجان دائمة خال تلك الفترة 
، انتهت من 443 

ً
بلغ 2043 موضوعا

 
ً
 منها في 127 اجتماعا

ً
موضوعا

وتبقى عندها 1601 موضوعات 
لم تنته منها بعد.

ورغم أن لجان المجلس الحالي 
بــــاتــــت أكــــثــــر حــــريــــة فــــي مــنــاقــشــة 
الموضوعات المدرجة على جدول 
أعمالها، بعد أن أقر مجلس األمة 
في بدايته قانون تعديل الائحة 
الداخلية بما يجعل االقــتــراحــات 
الــتــي يــتــقــدم بــهــا األعـــضـــاء تحال 
مــبــاشــرة إلــــى الــلــجــان المختصة 
دون مــرورهــا على بــوابــة اللجنة 
التشريعية والــتــي كــانــت متهمة 
بتعطيلها فـــي مــجــالــس ســابــقــة، 
ــم تــســتــغــل  ــ ــا لـ ــهــ ــدو أنــ ــبــ إال أنــــــه يــ
هـــذا الــقــانــون االســتــغــال األمــثــل، 
 عليها ال لها، إن 

ً
وسيصبح شاهدا

لم تتدارك ذلك في الفترة المتبقية 
في عمر المجلس.

فــــي الـــمـــقـــابـــل، يــحــســب لــلــجــان 
الــمــجــلــس الـــحـــالـــي عـــــدم رفـــــع أي 
اجـــتـــمـــاع لـــعـــدم اكـــتـــمـــال الــنــصــاب 
والتي كانت سمة غالبة بالمجالس 
السابقة، إال أنه وكما هو معروف 
فإن العبرة باالنجاز، فلغة األرقام 
ال تــكــذب ويــظــل عليها استحقاق 
انــــجــــاز 1600 مـــــوضـــــوع، والـــتـــي 
 
ً
ستكون عددها في تزايد شهريا

في ظل استمرار النواب في تقديم 
االقتراحات وكذلك تلك الواردة من 
الحكومة إضافة إلى التكليفات التي 

يصدرها المجلس.
لكن بعض اللجان وقعت في فخ 
مخالفة الائحة الداخلية لمجلس 
األمة التي تلزمها باالجتماع مرتين 
على األقل، فعلى سبيل المثال لجنة 
العرائض والشكاوى التي نجحت 
فـــي عــقــد 10 اجــتــمــاعــات مكتملة 
الــنــصــاب خـــال شهرين ونصف، 
لــم تعقد أيــة اجتماعات فــي شهر 
يناير، في حين اكتفت لجان المرافق 
العامة واألولــويــات بعقد اجتماع 
واحــد فقط في ديسمبر والموقف 
ذاته اتخذته لجنة الداخلية والدفاع 

في يناير مع األولويات.
وكــــــــالــــــــعــــــــادة احـــــتـــــلـــــت لـــجـــنـــة 
الــمــيــزانــيــات والــحــســاب الختامي 
الــبــرلــمــانــيــة الــمــرتــبــة األولــــــى من 
حيث عدد االجتماعات والساعات 
اذ عــقــدت 26 اجتماعا خـــال تلك 
الفترة بواقع 97.55 ساعة، تلتها 

ـــ 19 اجــتــمــاعــا  ــ »الـــتـــشـــريـــعـــيـــة« بـ
اســتــغــرقــت 42.35 ســـاعـــة، والــتــي 
احتلت المرتبة األولــــى مــن حيث 
نسبة إنجاز االقتراحات بقوانين، 
ثم »التعليمية« التي احتلت المرتبة 
األولى في نسبة االنجاز اذ عقدت 
 لمدة 18 ساعة انجزت 

ً
15 اجتماعا

 بنسبة انجاز 
ً
خالها 83 تــقــريــرا

بلغت %47.2.
ً
األقل إنجازا

فـــي الـــمـــقـــابـــل، وعـــلـــى مــســتــوى 
، جاءت لجنة الشؤون 

ً
األقل انجازا

الخارجية في ذيل القائمة، بنسبة 
إنــجــاز بلغت 1.6%، حيث انتهت 
مــن مــوضــوع واحـــد مــن أصـــل 60، 
تلتها اللجنة الصحية بنسبة %4 
فقط، حيث أنجزت 8 موضوعات 
من أصل 201، وتبقى على جدول 

.
ً
أعمالها 193 موضوعا

اإلحصائية التي تسلط الضوء 
اليوم على أعمال اللجان الدائمة 
خال الفترة المشار إليها، والحلقة 
الــقــادمــة الــتــي ستخصص للجان 
الـــمـــؤقـــتـــة، قـــد كــشــفــت الــكــثــيــر من 
المفاجآت، فالسلطة التنفيذية التي 
تضع التعليم ضمن محاور برامج 
عملها وخططها التي تقدمها إلى 
مجلس األمـــة، لــم تتقدم بمشروع 
حكومي واحـــد خـــاص بالتعليم، 
وبالتالي نجد أن رصــيــد اللجنة 
التعليمية من المراسيم والمشاريع 
بقوانين الخاصة بالتعليم صفر. 

 سقوط برنامج عمل 
ً
وكان الفتا

الحكومة للسنوات 2022/ 2026 
من جدول أعمال اللجنة المالية مع 
استقالة الحكومة، وهو ما يعني 
أن عـــــداد الــبــرنــامــج ســيــبــدأ الــعــد 
مــن جــديــد، عقب إعـــان التشكيلة 
ــدة وإحـــالـــتـــه  ــديــ ــجــ الـــحـــكـــومـــيـــة الــ
بالنسخة ذاتها أو نسخة مطورة 

إلى مجلس األمة من جديد.
وبذلك فإن عداد المئة يوم األولى 
 أن ينجز البرنامج 

ً
التي كان مقررا

خالها توقف، ومن ثم ال يستطيع 
ــبـــة الـــحـــكـــومـــة  ــلـــس مـــحـــاسـ الـــمـــجـ
 على برنامج سقط من 

ً
دستوريا

جــــدول أعــمــالــه، حــتــى وإن عـــادت 
الحكومة بـــذات تشكيلتها، فهي 
 لما تنص عليه المادة 

ً
مطالبة وفقا

98 مــن الــدســتــور بتقديم برنامج 
عمل جديد إلى مجلس األمة.

ــدة« الـــيـــوم  ــ ــريــ ــ ــجــ ــ ــفـــي »الــ ــتـ ــكـ وتـ
بالحديث عن عمل اللجنة المالية، 
 أعمال 

ً
على أن تستعرض الحــقــا

ــرى واحــــدة  ــ الــلــجــان الـــدائـــمـــة األخــ
ــودة إلــــى  ــ ــعــ ــ ــالــ ــ ــلــــو األخـــــــــــــرى. وبــ تــ
الـــمـــوضـــوعـــات الـــتـــي ســقــطــت من 
جـــــدول الــلــجــنــة الـــمـــالـــيـــة، فــقــد تم 
اســتــرداد مــشــروع بقانون رقــم 48 
لسنة 1988 بـــاإلذن للحكومة في 
إنــشــاء محفظة مالية لـــدى البنك 
الصناعي ألغــــراض دعـــم سياسة 
ــان فــــي اإلنــــتــــاج الــــزراعــــي،  ــمـ ــتـ االئـ
والسابق إحالته إلى مجلس األمة 
بالمرسوم رقم 72 لسنة 2011، كما 

تم استرداد المرسوم بقانون رقم 
106 لسنة 1676 في شأن احتياطي 
األجيال القادمة والسابق إحالته 
إلــى مجلس األمـــة بالمرسوم رقم 
116 لسنة 2021، كما تمت إحالة 
اقــتــراحــيــن بــقــانــونــيــن إلــــى لجنة 
البيئة واألمــــن الــمــائــي والــغــذائــي 

لاختصاص.
ــكــــان يـــوم  أمــــــا عــــن اإلنــــــجــــــاز، فــ
 
ً
 فـــارقـــا

ً
ــا ــومـ 18 ديــســمــبــر 2022 يـ

فــي تــاريــخ اللجنة الــمــالــيــة بــدور 
االنعقاد األول بالفصل التشريعي 
الــســابــع عــشــر، فــرغــم أن أدراجــهــا 
مليئة بالموضوعات المهملة منذ 
سنوات، إال أنها أنجزت خاله 11 
 بقانون، كانت محل خاف 

ً
اقتراحا

كبير مــع الحكومة، حتى وصلت 

العاقة بين السلطتين التشريعية 
والــتــنــفــيــذيــة إلـــى طــريــق مــســدود، 
انتهت بتقدم الحكومة باستقالتها 
مع تكليفها تصريف العاجل من 
األمــــور، وتعليق جلسات مجلس 
األمة منذ 10 يناير الماضي عندما 
انــســحــبــت الــحــكــومــة مـــن الجلسة 
اعتراضا على تلك التقارير حتى 

تاريخه.
ــذه  ــ ــ ــــى رأس هـ ــ ــلـ ــ ــ ويــــــــــأتــــــــــي عـ
االقتراحات االقتراح بقانون المقدم 
مــن الــنــائــب صــالــح عــاشــور بشأن 
ــقـــروض المستحقة على  شــــراء الـ
المواطنين والذي تمت إحالته إلى 
اللجنة المالية بتاريخ 12 ديسمبر 
الماضي، وأنجزت تقريرها بشأنه 
والذي انتهت فيه بالموافقة بعد 6 

أيــام فقط! والحال نفسه بالنسبة 
لبقية االقتراحات المرفوض أغلبها 

.
ً
حكوميا

وفــــي يــــوم 23 يــنــايــر الــمــاضــي 
أنجزت اللجنة المالية اقتراحين 
بــرغــبــة، األول مـــن الــــنــــواب حسن 
جوهر وعبدالله المضف ومهند 
الساير ومهلهل المضف وشعيب 
شـــعـــبـــان بـــقـــيـــام وزارة الــمــالــيــة 
بالتنسيق مــع المؤسسة العامة 
للتأمينات االجــتــمــاعــيــة بــدراســة 
ــلـــفـــة لــمــتــلــقــي  الـــــشـــــرائـــــح الـــمـــخـــتـ
الــمــعــاشــات الــتــقــاعــديــة واقـــتـــراح 
الزيادات المستحقة لها، والثاني 
مــن النائب مــبــارك الطشة بزيادة 
 
ً
عاوة غاء المعيشة من 120 دينارا
، ومراجعة قيمة 

ً
إلــى 350 شهريا

العاوة كل عامين وزيادتها بنسبة 
ال تقل عن نسبة التضخم المسجلة 

في نهاية الفترة.
ومن المواضيع التي أنجزتها 
»المالية« اقتراحا بقانون من النواب 
عبدالكريم الكندري وحمد المطر 
وعبدالله المضف ومهند الساير 
وحسن جوهر بتعديل المادة 24 
من المرسوم بقانون رقم 68 لسنة 
ــدار قـــانـــون الــتــجــارة  ــإصــ 1980 بــ
والـــمـــادة رقـــم 31 مـــن الــقــانــون 49 
لسنة 2016 في شأن المناقصات 
الــعــامــة، والــــذي تــمــت إحــالــتــه إلــى 
اللجنة بتاريخ 14 ديسمبر 2022 
وأنــجــزتــه بالموافقة مــع التعديل 
بــتــاريــخ 24 يــنــايــر الــمــاضــي، كما 
أنــــجــــزت الــلــجــنــة فــــي الــــيــــوم ذاتــــه 

اقتراحين بقانونين مشابهين.
ــلــــى كــــل تــبــقــى أمـــــــام لــجــان  وعــ
مجلس األمة الدائمة التي تعد قلب 
المجلس النابض الفرصة لإلسراع 
بإنجاز مــا هــو مـــدرج على جــدول 
ــذ فــي االعــتــبــار  أعــمــالــهــا، مــع األخــ
مــا ســيــرد إلــيــه الحــقــا مــن الــنــواب 
والحكومة واللجان، والتعاون كما 
أن الحكومة مطالبة فور تشكيلها 
بإعادة تقديم برنامج عملها وإحالة 
المشاريع بقوانين المرتبطة به من 
جديد، وهو ما يجرنا إلى ضرورة 
التعاون بين السلطتين قدر اإلمكان 
النجاز المواضيع التي تدفع بعجلة 
التنمية إلى األمام وركن كل ما من 

شأنه تعطيلها.

محيي عامر

تقرير حول عمل لجان المجلس الدائمة من 18 أكتوبر 2022 حتى 31 يناير 2023

اسم اللجنةم
إجمالي 

الموضوعات 
المدرجة

بيان بما تم بشأن الموضوعات المحالة إلى اللجان حسب نوع الموضوع
االجتماعات 

والتقارير

نسبة 
اإلنجاز

مرسوم 
بقانون

مشروع 
قانون

اقتراح 
بقانون

اقتراح 
بقرار/ 
برغبة

شكوى 
وعريضة 
والتماسات

المجموعأخرى

ت
عا

ما
جت

اال
د 

عد

ت
عا

سا
د 

عد
ت

عا
ما

جت
اال

ير
ار

تق
 ال

دد
ع

جز
من

ٍق
تب

م

جز
من

ٍق
تب

م

جز
من

ٍق
تب

م

جز
من

ٍق
تب

م

جز
من

ٍق
تب

م

جز
من

ٍق
تب

م

جز
من

ٍق
تب

م

25.8%62200000000161461001614611064.714لجنة العرائض والشكاوى1

13.8%13020010924677001118112714.312لجنة الشؤون الداخلية والدفاع2

3
لجنة الشؤون المالية 

واالقتصادية
24002016141102470004916224121810%6.6

4
لجنة الشؤون التشريعية 

والقانونية
23101316681100210075781531942.3544%33.7

5
لجنة شؤون التعليم والثقافة 

واإلرشاد
184000053582470001587971531.3583%47.2

6
لجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل

20010026430139001881921015.502%4

1.6%60001420708000215989.151لجنة الشؤون الخارجية7

14.2%14700000621110000102112676.5521لجنة المرافق العامة8

9
لجنة الميزانيات والحساب 

الختامي
2020046109000000047461562697.555%22.7

25.9%27000005010071472079.152لجنة حماية األموال العامة10

00000000000000066.2500لجنة األولويات11

21.6%20433350195102340111450161461161514431600127336194المجموع

ً
»التعليمية«... األكثر إنجازا »التشريعية«... األكثر قوانين »الداخلية والدفاع«... اجتماع واحد في يناير!

كالعادة... »الميزانيات« األولى في عدد االجتماعات والساعات »العرائض«... اجتماع واحد في يناير

»األموال العامة«... تقريران

»المالية«... 6.6% نسبة اإلنجاز

»األولويات«... خارج الحسبة

ً
»الصحية«... 4% نسبة اإلنجاز»المرافق العامة«...7 موضوعات منجزة»الخارجية«... األقل إنجازا

https://www.aljarida.com/article/15827
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محمد الشرهان

»الداخلية«: إحباط تهريب
ربع طن من الحشيش

أعلنت وزارة الداخلية إحباط عملية تهريب كمية كبيرة تقدر 
بــنــحــو ربـــع طــن مــن مــــادة الــحــشــيــش الــمــخــدرة وكــمــيــة أخــــرى من 

المؤثرات العقلية.
وقالت اإلدارة العامة للعاقات واإلعـــام األمني بــالــوزارة، في 
بيان صحافي، إن اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع 
اإلدارة العامة لخفر السواحل تمكنت من إحباط عملية التهريب 
وضبط تشكيل عصابي مكون من 5 متهمين حتى اآلن وما زالت 

التحقيقات والتحريات مستمرة.
ات ستتم  وأكــــدت اإلدارة أنـــه بــعــد االنــتــهــاء مــن جميع اإلجـــــراء
إحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات حيث جهة 
االختصاص، مشددة على استمرار الحمات األمنية على تجار 
ومروجي المواد المخدرة للقضاء على هذه اآلفة، وأن ال أحد فوق 

القانون.

دهس رجل أمن بالنقطة األمنية في الخيران البحرية
أصيب بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى... وتوقيف الداهس

تــعــرض رجـــل أمـــن فــي وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة يـــعـــمـــل فــــي الــنــقــطــة 
ــيــــران  ــقـــة الــــخــ ــة بـــمـــنـــطـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ االمـ
البحرية للدهس من قائد دراجة 

نارية »بقي« بقيادة مواطن.

وقال مصدر أمني لـ »الجريدة« 
ان قائد الدراجة النارية كان يقود 
بسرعة كبيرة عندما دهس رجل 
االمــــن وحــــاول الــهــرب مــن موقع 
الـــحـــادث وتـــم ضــبــطــه مـــن رجـــال 

االمن العاملين بالنقطة. 
وأضاف المصدر ان رجل االمن 
اصيب بكسور وجــروح متفرقة، 
ونــــقــــل الـــــى مــســتــشــفــى الــــعــــدان، 
الفتا الى ان التقرير الطبي اظهر 

اصابته بكسور بالحوض واليد 
وجرح قطعي بالرأس.

وأوضح المصدر أن الداهس 
أحيل الى مخفر شرطة الخيران 
وســجــلــت بــحــقــه قــضــيــة دهــس 

ــة نــاريــة  واصــابــة وقــيــادة دراجــ
ــلــــى الــــطــــريــــق الــــعــــام  »بـــــقـــــي« عــ
واالســتــهــتــار والـــرعـــونـــة، الفــتــا 
الـــى ان جــهــات التحقيق امــرت 

بحجزه على ذمة القضية.

 لقانون اإلقامة في الفروانية
ً
ضبط 29 مخالفا

تسجيل 1363 مخالفة مرورية وحجز 42 مركبة
أعــلــنــت اإلدارة الـــعـــامـــة لــمــبــاحــث 
ــة مـــمـــثـــلـــة بــالــلــجــنــة  ــ ــامــ ــ شــــــــؤون اإلقــ
ــتـــركـــة ضـــبـــط )29(  الـــثـــاثـــيـــة الـــمـــشـ
 لقانون اإلقــامــة والعمل من 

ً
مخالفا

خــال االنتشار األمني في محافظة 
الفروانية.

وقالت اإلدارة، في بيان أمس، إنه 
ــالـــة الــمــضــبــوطــيــن لــجــهــات  تــمــت إحـ
ــاذ اإلجــــــــــراءات  ــ ــــخـ االخــــتــــصــــاص التـ

القانونية الازمة بحقهم.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، أســـفـــرت جــهــود 

اإلدارة الــعــامــة للمباحث الجنائية 
مـــمـــثـــلـــة بــــــــــإدارة مـــبـــاحـــث مــحــافــظــة 
الــجــهــراء عــن ضــبــط شخصين قاما 
ــمـــعـــدات لــتــفــكــيــك  بــتــجــهــيــز مــخــيــم بـ
المركبات المسروقة، وتخزين وبيع 

القطع بالتجزئة وتقاسم مردودها.
ــفـــر  وعـــــلـــــى صــــعــــيــــد مــــتــــصــــل، أسـ
االنتشار األمني لقطاع األمــن العام 
 بمديرية أمن محافظة األحمدي 

ً
ممثا

)قيادة الزور( عن ضبط )3( دراجات 
نارية وشخص مطلوب إلقاء قبض، 

كــمــا قــامــت بــتــحــريــر )147( مخالفة 
مرورية، يوم الجمعة الماضي.

إلـــى ذلــــك، ســجــلــت اإلدارة الــعــامــة 
للمرور ومــن خــال االنتشار األمني 
المكثف على كل الطرق 1363 مخالفة 
مــروريــة، وتــم حجز 42 مركبة منها 
مركبات مخالفة للمادتين 207 و52 
من الائحة التنفيذية لقانون المرور 

وحجز 6 دراجات.

جانب من المخالفين المضبوطين

 لموظفي »الجمارك« بالنويصيب
ً
الفهد افتتح سكنا

افتتح المدير العام لــإدارة العامة للجمارك سليمان 
ــارك« فــــي مــنــفــذ  ــمــ ــجــ  لــمــوظــفــي »الــ

ً
ــا  خــــاصــ

ً
الـــفـــهـــد ســـكـــنـــا

النويصيب.
جاء ذلك خال زيارة تفقدية للفهد لمنفذ النويصيب 
ات دخول  لاطاع على سير العمل، وآلية تسهيل إجــراء
 في هذا الوقت الذي ازدحم 

ً
وخروج المسافرين خصوصا

به المنفذ بالزائرين والمغادرين بمناسبة األعياد الوطنية.
من جانب آخر، أعلنت »الجمارك« أنه في يوم 23 الجاري، 
وصل عدد المركبات القادمة إلى الباد لـ 6849، والمغادرة 
11783، وفي يوم 24 الجاري كان عدد المركبات القادمة 

الفهد خالل جولته في منفذ النويصيب5719 والمغادرة 9376.

»الكويتي للتنمية«: لم نخصص أي 
مبلغ جديد لمشروعات في لبنان

قــال الــصــنــدوق الكويتي للتنمية االقــتــصــاديــة العربية إنــه لم 
يخصص أي مبلغ جديد ألي مشروع في الجمهورية اللبنانية، 
مبينا أنه يعمل بموجب الموافقات السابقة والمبالغ المرصودة 

.
ً
والملتزم بها سابقا

ونفى الصندوق، في بيان تلقته »كونا«، صحة ما يتم تداوله في 
مواقع التواصل االجتماعي حول تخصيص مبلغ لترميم مبنى 
الــســراي الحكومي في الجمهورية اللبنانية وترميم مقر رئيس 
 أن »ما يتداول يخص منحة سبق أن خصصت 

ً
الــوزراء، موضحا

من حكومة الكويت في عام 2006«.
وأضـــاف أن »مــا ذكــر عــن تخصيص منحة بمبالغ جــديــدة عار 
عن الصحة، إذ ال يمكن للصندوق توقيع أي اتفاقية أو تخصيص 
مبالغ جديدة دون موافقة مجلس إدارته أو صدور قرار من مجلس 

الوزراء الكويتي وهو ما لم يتم في الفترة األخيرة«.

»الزراعة« تحذر من حفر »الزراعة« تحذر من حفر 
اآلبار داخل الحيازات اآلبار داخل الحيازات 

دون ترخيصدون ترخيص

ــة  ــ ــئــ ــ ــيــ ــ ــهــ ــ حــــــــــــــــــــذرت الــ
العامة لشؤون الزراعة 
والـــــــــثـــــــــروة الـــســـمـــكـــيـــة 
مـــن حـــفـــر اآلبــــــار داخـــل 
ــابــــعــــة  ــتــ ــازات الــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
لها، دون ترخيص من 
وزارة الكهرباء والماء 
ــتـــجـــددة،  ــمـ ــة الـ ــاقــ ــطــ والــ
ومـــــن خـــــال الـــشـــركـــات 
الـــمـــؤهـــلـــة والــمــعــتــمــدة 

من قبلهم.
وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة، فــي 
ــان تـــلـــقـــتـــه »كــــونــــا«،  ــيــ بــ
إن الـــتـــرخـــيـــص يـــكـــون 
وفــــــق مـــــا تــــنــــص عــلــيــه 
الئــحــة تــنــظــيــم الــعــاقــة 
بــيــن الــهــيــئــة وحـــائـــزي 
القسائم الزراعية )رقم 

1341 لسنة 2017(.
ــلــــى  عــ كـــــــــــــــــــدت أن  وأ
أصــــــحــــــاب الـــــحـــــيـــــازات 
 عن وجود 

ً
اإلباغ فورا

بئر في حيازتهم، ليتم 
الــتــنــســيــق مــع الــجــهــات 
ــا،  ــهــ ــردمــ الـــمـــخـــتـــصـــة لــ
لــلــحــفــاظ عــلــى الــبــيــئــة، 
ومعالجة مشكلة تجمع 
المياه الناتجة عن ذلك.

وشددت على أن عدم 
ض  االلتزام بذلك سيعرِّ
صـــــــــاحـــــــــب الـــــــحـــــــيـــــــازة 
لـــة  ــة لـــلـــمـــســـاء ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ الـ
الــــقــــانــــونــــيــــة مــــــن قـــبـــل 

الجهات المختصة.

»البلدي« يتجه إلى تغيير مسميات المناطق الجديدة
اعتراضات من مواطنين على األسماء المقترحة لـ11منطقة

• محمد جاسم
عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن الــمــجــلــس الــبــلــدي 
ســيــتــجــه إلــــى تــغــيــيــر مــســمــيــات 11 منطقة 
ــدة، نــتــيــجــة تــقــديــم بــعــض أهـــالـــي هــذه  ــديـ جـ
الـــمـــنـــاطـــق شــــكــــاوى لــلــمــجــلــس، بـــشـــأن عـــدم 
ماءمة بعض المسميات لطبيعة المناطق. 
ولفتت مصادر في المجلس البلدي إلى 
أن الــعــديــد مـــن أهـــالـــي الــمــنــاطــق الــمــذكــورة 
ســـواء منهم القاطنون بــهــا، أو المنتظرون 
ألذونات البناء أو المشمولون في التوزيعات 
ــيـــة، والـــمـــشـــمـــولـــون ضـــمـــن مــقــتــرح  ــانـ ــكـ اإلسـ
ــن الــمــؤســســة الــعــامــة  الــمــســمــيــات الـــــــوارد مـ
لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة، قــدمــوا شــكــاوى شفهية 
للمجلس، مــوضــحــة أن تسميات المناطق 

نجز بعد اعتماد مشروع 
ُ
الـــ11 يفترض أن ت

الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن 
والــضــواحــي والمناطق والــطــرق والــشــوارع 
والميادين الــذي مـــازال ضمن جــدول أعمال 

المجلس البلدي ويحتاج لدراسة. 
ــرار األخــيــر  ــقــ ــافــــت الـــمـــصـــادر، أن الــ وأضــ
ــاء الـــمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي بــعــد  ســـيـــكـــون ألعــــضــ
أن أحــالــت الــبــلــديــة الــمــقــتــرح بشكل رســمــي، 
مبينة أن مقترح »السكنية« لم يكن بالشكل 
المرضي، الذي حمل معه الكثير من وجهات 

النظر المنتقدة. 
يــذكــر أن بلدية الــكــويــت أحــالــت المقترح 
المقدم مــن »السكنية« بشأن تسمية المدن 
والمناطق السكنية التابعة للمؤسسة بناء 
على قرار مجلس الوزراء رقم )320( المتخذ 

فــي 7 مـــارس 2022، وأحــالــتــه إلــى المجلس 
ـــاءت األســـمـــاء كــالــتــالــي: مدينة  الــبــلــدي، وجـ
نـــواف األحــمــد بـــداًل مــن مدينة جــنــوب سعد 
العبدالله، االستقال بداًل من جنوب صباح 
األحمد، البوادي بداًل من مدينة نواف األحمد، 
التحرير بداًل من ضاحية خيطان الجنوبي 
»القطعتان 1 و2«، خيطان الــجــديــدة، البوم 
بداًل من ضاحية شمال غرب الصليبيخات، 
ــزامـــى بـــــداًل مـــن ضــاحــيــة شــــرق صــبــاح  الـــخـ
األحمد، المجد بداًل من ضاحية غرب عبدالله 
المبارك، الليوان بداًل من ضاحية المساكن 
 ،»N5 الميسرة »المساكن المنخفضة التكاليف
الدانة بــداًل من ضاحية شرق تيماء، السور 
بـــداًل مــن ضاحية جــنــوب عبدالله الــمــبــارك، 

النوير بداًل من ضاحية جنوب القيروان.

علي الكميت الخيارين... والتحرير

من الخفجي وبقوة قطرية قادها علي بن سعيد الكميت الخيارين 
بدأت حرب تحرير الكويت، وكانت المدينة الحدودية السعودية شاهدة 
على شجاعة القطريين الذين استطاعوا مواجهة القوة العراقية الغازية، 
ودحرها، ضاربين أروع األمثلة في االستراتيجية العسكرية والحربية، 

وفاتحين المجال أمام دول التحالف لبدء عملية التحرير.
وعــلــي بــن سعيد الكميت الـــذي أثبتت موقعة تحرير الخفجي 
شجاعته وذكــاءه وقدرته على القيادة، ساهم في النهضة القطرية 
الحديثة التي بدأت بتولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني مقاليد الحكم 
 
ً
 في الحكومة األولى القطرية، ثم تم انتخابه عضوا

ً
حيث كان وزيرا

.
ً
في مجلس الشورى القطري في عهد الشيخ تميم بن حمد مؤخرا

وبالعودة إلى حرب طرد القوات العراقية من الكويت، فهي ما كانت 
لتتم لوال الموقف القوي للمملكة العربية السعودية التي احتضنت 
كل الكويت وفتحت أبوابها ومجاالتها البرية والجوية أمام التحالف 
الدولي للوقوف في وجه الطاغية الذي خان الجوار وكل القيم اإلنسانية 
بغزوه، حيث تحولت أراضي المملكة إلى ساحة قتال وأصبح جميع 
 فــي سبيل تحرير دولـــة الكويت، وكــذلــك كانت 

ً
السعوديين جــنــودا

 أبوابها للكويتيين وتبرع شعبها بمنازلهم 
ً
البحرين التي فتحت أيضا

إلخوانهم الذين لجأوا إليهم، وال ننسى اإلمــارات العربية المتحدة 
والموقف الشجاع والكريم لقائدها المغفور له بإذن الله صاحب السمو 
الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الذي فتح قلبه وبلده لكل الكويتيين، 
ولم تكن سلطنة عمان ببعيدة عن أخواتها في دول مجلس التعاون 

حيث أصبحت مسقط وكل مدن السلطنة »مسقط« لكل كويتي. 
وجسدت حرب التحرير كل المعاني والمبادئ التي أرساها قادة 
دول مجلس التعاون الخليجي لدى إنشائهم هذا الصرح العظيم الذي 
 رغم بعض الشوائب التي مرت بها دوله. ورغم الخافات 

ً
ال يزال قائما

التي حدثت كان هناك إصرار من هؤالء القادة ومن ورائهم شعوبهم 
على استمرار هذه المنظومة التي شعر بقوتها أعداؤها فحاولوا 

تدميرها غير أنهم فشلوا بسبب حنكة هؤالء القادة.

عامر الهاجري
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قبل سنوات رفضت وزارة الكهرباء توصيل 
الــكــهــربــاء ألحــد الــمــنــازل ألنــه مخالف لالئحة 
البناء، فلجأ صاحب المنزل الى القضاء الذي 
ـــم الــمــخــالــفــة ألن  ــر بــتــوصــيــل الـــكـــهـــربـــاء رغـ أمــ
صــاحــب المنزل قــدم مــا يفيد أن أحــد مراقبي 
ص له البناء خالل فترة التشطيب، 

ّ
البلدية رخ

ــلـــى أن الــــبــــنــــاء خـــــــاٍل مــن  ووضـــــــع تـــوقـــيـــعـــه عـ
المخالفات، 

وبمتابعة هذا الموضوع وأمثاله تبين لي 
عندما كنت وزيـــر الــدولــة لــشــؤون البلدية أن 
 من المخالفات يتم إسباغ المشروعية 

ً
كثيرا

عــلــيــهــا بــســبــب أخـــطـــاء أو تـــواطـــؤ الــمــوظــفــيــن 
ومــوافــقــتــهــم عــلــى الــمــخــالــفــات، فــقــمــت بــإعــداد 
اقتراح بقانون في مجلس 2016 وسلمته إلى 
األخــت جنان بوشهري التي كانت مستشارة 
فــي لجنة الــمــرافــق بالمجلس فــأقــرتــه اللجنة 
وأقـــره المجلس، وصــدر برقم 33 لسنة 2016 
بـــشـــأن الـــبـــلـــديـــة، ويـــنـــص عــلــى »أي تــرخــيــص 
صـــادر بالمخالفة للقوانين والــلــوائــح يعتبر 
 ويلغى ما يترتب عليه من آثار، ويساءل 

ً
باطال

 من قام بإصداره مع عدم اإلخــالل في 
ً
تأديبيا

 وجنائيا«، وبحمد الله حافظ 
ً
لته مدنيا مساء

هـــذا الــقــانــون عــلــى الــمــال الــعــام بــإلــغــاء بعض 
توقيعات الوزراء بال مانع والقرارات المخالفة 
 
ً
مهما كانت منزلة ومكانة من أصدرها، فشكرا

لألخت جنان ولذلك المجلس. 
واليوم يتبين أن هذا األسلوب من التحايل 
على القانون يتكرر في أكثر من جهة في الدولة، 
فتتم الموافقة على مشاريع ضخمة مخالفة 
للقانون بناء على أخطاء أو تواطؤ موظفين، 
وعــنــدمــا يــتــم اكــتــشــافــهــا يــكــون ال ســبــيــل إلــى 
إلغائها وقد يصل األمر إلى تعويض أصحابها.

وعندما يتم اكتشاف هذه األخطاء والتجاوز 
على القوانين واللوائح وتقع الكارثة يحاول 
ــريـــن وإبــعــاد  كـــل طـــرف إلـــقـــاء الـــلـــوم عــلــى اآلخـ
المسؤولية عن نفسه، ففي فضيحة نقل عشرات 
الموظفين إلــى هيئة البيئة وغــيــرهــا تحاول 
بعض وسائل التواصل إلقاء اللوم على د.عصام 
الربيعان رئيس ديــوان الخدمة المدنية، وهو 
المعروف بالكفاءة واألمانه بقصد إبعاد اللوم 
عن مجلس الخدمة المدنية المكون من سبعة 

وزراء رغم أنهم، أي الوزراء، هم الذين يضعون 
القواعد واألنظمة الخاصة بالنقل واالستثناء، 
وقــد يخضع بعضهم لضغوط الــنــواب الذين 

يشتركون في هذا الفساد. 
 يدور الحديث عن سوق شرق، 

ً
واليوم أيضا

وكـــل طـــرف يــحــاول إلــقــاء مــســؤولــيــة األخــطــاء 
على الطرف اآلخــر، وهذا ظاهر في االتهامات 
التي تتقاذفها الجهات الحكومية واألهلية في 

وسائل اإلعالم.
ــد مــشــاريــع  ــ ــذا الــــســــوق هــــو أحـ ــ ــان هـ ــ  فــــــإذا كـ
الـBOT فهل تمت إحالته إلى هيئة الشراكة؟ أو 
أنــه قــد تــم تجديد عقده دون إحالته إلــى هذه 
الــجــهــة المختصة؟ ومـــن الـــذي وقـــع عــلــى عقد 
التجديد مــن غير الجهة المختصة؟ وإذا لم 
يتم توقيعه أو تجديده حتى اآلن، فكيف تم 
تحصيل اإليــجــار إلــى سنة 2024؟ ومــن الــذي 
قام بتحصيل اإليجار قبل توقيع العقد؟ وهل 

سيحكم القضاء بتجديد العقد أم بانتهائه؟
كل هذه األسئلة ستتم اإلجابات عنها بعد 
أســابــيــع أو شــهــور، ولــكــن إلـــى ذلـــك الــحــيــن كم 
ستخسر الدولة من جراء هذه الفوضى وهذا 
التعطيل؟ فهذه األحداث تثبت أننا في حاجة 
إلــــى قـــانـــون عــــام جـــديـــد يــشــمــل كـــل الـــــــوزارات 
والجهات الحكومية )إسوة بالقانون الذي تم 
إقراره للبلدية( بعدم االعتداد أمام القضاء بأي 
توقيع أو إجراء يخالف القانون أو المراسيم أو 
قــرارات مجلس الــوزراء مهما كان مستوى من 
، وبذلك ال يتحمل 

ً
 كان أو موظفا

ً
قام بها، وزيرا

المال العام نتيجة أخطاء الموظفين.
وبالفعل قام النائبان حمد العبيد ومبارك 
ــذا الـــقـــانـــون مـــنـــذ شـــهـــور،  الـــطـــشـــة بــتــقــديــم هـــ
والــــمــــطــــلــــوب مـــــن الـــمـــجـــلـــس إعــــــطــــــاؤه صــفــة 
االستعجال وإقراره فور تشكيل الحكومة، وقبل 
 للمال العام وأمالك الدولة 

ً
أي قانون آخر حفظا

من أخطاء أو تواطؤ الموظفين والمسؤولين 
.
ً
 أو صغارا

ً
سواء كانوا كبارا

 رياح وأوتاد: هل يدفع المال العام أخطاء فراش البلدية 
أم الوزراء أم كبار الموظفين؟

أحمد باقر

سألته على عجاله: لماذا توقفت عن الكتابة؟ فأجاب: 
»شــعــرت أن كتاباتنا وأفــكــارنــا ليست لها فــائــدة وبــدون 
أي مردود«، حاولت أن أسمع منه أكثر، اعتدل في جلسته 
 وقــال: »منذ أربعة أشهر قــررت أال أكتب، هل تعرف 

ً
قليال

مـــاذا حــصــل؟ قـــال: لــم أتــلــق أي ســـؤال ال مــن قـــارئ وال من 
مسؤول وال من مثقف؟ عندها أدركت أننا كمن يحرث في 
 
ً
بحر واسع؟ يا أخي رفعنا الصوت واجتهدنا وبذلنا جهدا

 في البحث والكتابة، لكن ما نفع هذا اإلنتاج وماذا 
ً
متواصال

 على ثالثة أو 
ً
حصدنا؟ صحيح أن الموضوع ليس مقتصرا

أربعة أشهر إنما منذ سنوات ونصف عمرنا قضيناه في 
البحث والتحليل والنقد والكتابة، فماذا كانت النتيجة؟«.

قد تكون حالة الزميل والصديق د. عبدالحميد األنصاري 
صاحب الفكر المستنير واآلراء الجريئة ليست وحيدة، بل 
هناك ما يماثلها المئات من الحاالت المشابهة، بمجرد 
أن تغيب عن األعين تنساك الناس والــقــراء وحتى طبقة 

المثقفين الذين تربطك بهم عالقات وشراكات ومعرفة.
 بعض أصــحــاب القلم والـــرأي والفكر أصابهم اليأس 
واإلحباط من الخمول والسكون الذي يسود مجتمعاتنا، 
ــدام على تغيير  فــال شــيء يحركهم أو يحفزهم على اإلقــ
أحوالهم إلى األحسن، ربما كان فساد السياسة أبعدهم عن 
ذلك وربما استشعروا أن التغيير ال بد أن يأتي من األعلى 
وإال سنبقى متلقين ومتفرجين عند غالبية شعوبنا التي 
طحنتها األزمات المتالحقة والمتكررة حتى وصلنا إلى 

مرحلة االستسالم الكامل.
 لن ندخل في معمعة السؤال الجدلي هل الدجاجة قبل 
البيضة؟ أم العكس، لكننا نتلمس أن غياب قوى الضغط 
المدنية والسلمية والداعية إلى اإلصالح والتغيير قد تكون 
أحــد األســبــاب الرئيسة وعــدم إيمانها باألنظمة الثورية 
»الديموقراطية«  والقومية واليسارية وبالدرجة األولى بـ
التي تم تشويهها وإفسادها، لذلك نعود إلى ما نسميه 
المربع األول، أي البحث عمن يحمل ويتحمل وزر األفكار 

اإلصالحية والتنويرية؟
 إذا كان الرهان على المثقفين قد سقط أو انتهى أو أفلس 
فتلك مصيبة بــأن يخلو أي مجتمع منهم، حتى لــو كان 
يعيش تحت ظل حكم غير ديموقراطي، وربما كان الزميل 
حسن العيسى من أكثر الكتاب أصحاب الفكر المستنير 
 فعنده أن االنسداد المستحكم بالقرارات الكبرى 

ً
تشاؤما

ال طائل منه، وأن الدعوات للمحاسبة والعدالة والمواطنة 
مشطوبة ومعطلة، فهو ومــن يماثله ينفخون فــي »قربة 

مقطوعة«، وعليه تتعطل لغة الكتابة والفكر واإلصالح.
 السؤال األزلي: هل نكتب لمن ال يقرأ، أو باألحرى نكتب 
لمن يقرأ وال يتفاعل؟ بعضهم كالكاتب بشير الشمري 
يــقــول »الــمــأســاة أنــنــا نكتب لــمــن ال يــقــرأ ونــحــكــي لــمــن ال 
يسمع ونبكي لمن ال يــرى« ثم يأتي آخر ويعطي الجملة 
بعدها الحقيقي، والــمــأســاة األكــبــر أنهم عندما يقرؤون 
، وقد يصل بعضهم أن 

ً
ويسمعون ويرون ال يفعلون شيئا

يكتب الشخص لنفسه.
 لمن تقرع األجراس إن لم يوجد هناك من يسمعها؟ 

ً
 إذا

ولماذا نجهد أنفسنا بالكتابة؟ هل »للتنفيس« وهو تعبير 
سطحي غير عادل لفعل الكتابة؟

 الــمــشــكــلــة أعــقــد مـــن ذلــــك بــكــثــيــر، لــيــس عــلــى مــســتــوى 
أصــحــاب الــقــرار بــل أراهــــا عــنــد طبقة المثقفين والطبقة 
الوسطى التي يؤمل منها التجاوب والمشاركة والحركة، 
وقد تكون الكتابة عند بعضهم واجبا ومسؤولية وطنية 
قبل أي شيء آخر، وفوق ذلك متعة ال يضاهيها أي متعة 
في الدنيا، لكن المهم هو ماذا تكتب، فليس كل من قال عن 

نفسه إنه كاتب يعني أنه ذو فائدة؟
 الــكــتــابــة تــعــنــي رفـــع مــســتــوى الــوعــي بــقــضــايــا الــنــاس 
والمجتمع والدول، وهذا أسمى ما نطمح إليه، فهل وصلت 

الرسالة؟

هل تشاركوننا هذا الرأي؟

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

أول العمود: 
قبل عقدين من الزمن لم يكن موضوع تمهيد الطرق وصيانتها 

.
ً
 يستدعي ظهور وزراء األشغال إعالميا

ً
ملفا

 ***
ما حدث في السابق من عمليات هدم العديد من المباني التي 
رافقت عهد النهضة في الكويت )1952 وما تالها( يقترب من أن 
يكون جريمة حقيقية نالت ذاكرة الوطن وتاريخه، ولمحة سريعة 
استذكرتها مع زميلي عبدالرؤوف مراد المهتم باإلرث العمراني 
رصدنا سحق المباني التالية: كل دور السينما ما عــدا سينما 
األحمدي، غرفة التجارة والصناعة، الخطوط الجوية الكويتية، 
صالة التزلج، فندق الهيلتون، مبان عديدة في جزيرة فيلكا، مسجد 
المطبة بيت لوذان، وتغيير معالم شارع فهد السالم، وغيرها، مع 
مالحظة أنه ال يوجد في الكويت حي قديم متكامل جرت المحافظة 

عليه كما هي الحال في دول أخرى.
ما يجري يشبه الــزلــزال الــذي يمحو المباني، لكنه هنا بفعل 
بشري ال يأبه بــأي قيمة حضارية لتاريخ البلد وجهود شعبه، 
وبــلــمــحــة ســريــعــة ألســمــاء مــن ســاهــمــوا فــي تشييد معظم مــا تم 
هدمه من مهندسين ومعماريين سنجد أن من بينهم من وصل 
 تــلــك الــمــبــانــي الــتــي شــيــدت مــنــذ أوائـــل 

ً
إلـــى الــعــالــمــيــة خــصــوصــا

.
ً
الخمسينيات وهو ما سأتناوله في إصدار خاص مستقبال

لفت نظري انتقال أعمال المجلس البلدي لمبناه الجديد القريب 
مــن المبنى الــحــالــي الــفــريــد ذي الــلــون األخــضــر الـــذي كـــان مبنى 
ّيده عثمان أحمد عثمان– المقاولون العرب( 

َ
مجلس األمة األول )ش

والــذي جــرت فيه نقاشات المجلس التأسيسي لوضع الدستور 
 من 1961 حتى نهاية 1962، هذا االنتقال وبناء على تاريخ 

ً
ا بدء

الهدم الالمبالي قد يضع هذا المبنى التاريخي الشاهد على بناء 
الدولة المدنية الدستورية في خطر، لذا يجب على أصحاب القرار 
المحافظة عليه وتحويله إلــى جــزء تابع لمجلس األمــة، وإنشاء 
مركز معلومات فيه خاص بالتاريخ السياسي والدستوري الذي 

بدأ منذ عام 1921 بتشكيل أول مجلس شورى.

صرنا غرباء في بالدنا، نسبح عكس التيار! تيار هادر له صوت 
مخيف يصرخ في آذاننا: أين المفر؟ أين المفر وقد ابتليت الكويت 
بشريحة ضخمة من مصاصي الــدمــاء، ســواًء من فئة معينة من 
مواطنيها الــجــدد أو مــن بــعــض وافــديــهــا المتمرسين فــي فنون 

الرشا والسرقات؟! 
أيــن المفر؟ أتــريــدون أن نترك الــكــويــت؟ وإذا طاوعتنا قلوبنا 
وتــركــنــاهــا مـــن ســيــبــقــى مــعــكــم؟ مـــن يــأكــلــون األخـــضـــر والــيــابــس 
؟!! من ال يصدقونكم القول؟ من خرقوا 

ً
 صفصفا

ً
ويتركونها قاعا

كل القوانين وتفننوا في أساليب االحتيال؟ 
من تــريــدون؟ ومتى سيبدأ اإلصــالح والــعــالج؟ متى ستتحقق 
العدالة التي هــي أســاس الُملك؟ متى ستخرج الكويت مــن غرفة 

اإلنعاش؟ متى ستلتئم جراح قلوبنا؟ 
لماذا نصرخ منذ السبعينيات وال حياة لمن ننادي؟ هل قصرنا 
معكم؟ ألم نخرج مع أطفالنا نصرخ باسم الكويت وباسم الشرعية 
أثناء الغزو الغاشم؟ لماذا صار المخلصون هم األقلية؟ ولماذا 
صار عندنا من يزور شهاداته ويدلس أحكامه ويعبث في ملفات 
التجنيس بــدون رادع أو أدنــى توجس من عقاب؟! ومن هو الذي 
يترك شوارعنا في حالة يرثى لها ألن ما يهمه هو شفط الماليين 
ال خدمة البلد والمواطن؟! ومن دمر التعليم وأهمل المستشفيات 

وزرع الواسطة والفساد في كل مكان؟ لماذا كل هذه الكوارث؟ 
إن كــانــت هـــذه الــديــمــوقــراطــيــة الــمــضــحــكــة الــمــبــكــيــة هــي سبب 
 أعلنوا تعليقها إلى حين، فربما 

ً
ترددكم في إنقاذ البالد الفعلي إذا

يبدأ العالج الفوري الحاسم الذي ال يأبه ألي جماعة مهما كثرت 
 إذا كانت هذه الجماعة ال تراعي إال مصالحها.

ً
أعدادها، خصوصا

، والظروف المحيطة بنا تحتم علينا سرعة 
ً
الوقت ال ينتظر أحدا

االنتشال من هذا المستنقع اآلسن، تعبنا ونحن نقول لكم انظروا 
حولكم كيف نهضوا، لماذا نحن تائهون في بحار التخبط؟ وإلى 

 سفينتنا سّماري وإلى أين ستأخذنا؟
ّ

متى ستظل
ال ندري هل هذا قدٌر مؤلم ال مفر منه أم أن النفضة الحقيقية 
المخلصة قادمة ال محالة؟! وإن كانت قادمة فعلى يد من؟ ومتى 

يا ترى؟

هدم بال زالزل

ماذا فعلتم بنا؟

مظفر عبدالله

هيفاء أحمد السقاف

mudaffar.rashid@gmail.com

أسلوب التحايل على 
القانون يتكرر في أكثر من 

جهة بالدولة، مما يثبت أننا 
في حاجة إلى قانون عام 

جديد يشمل كل الوزارات 
والجهات الحكومية بعدم 

االعتداد أمام القضاء بأي 
توقيع أو إجراء يخالف 
القانون أو المراسيم أو 

قرارات مجلس الوزراء مهما 
كان مستوى من قام بها.

احتفل الكويتيون بذكرى استقاللهم عن المملكة المتحدة 
بتاريخ 19 يونيو 1961م من عام 1962 - 1964م إلى أن صدر 
مــرســوم أمــيــري جــرى بموجبه دمــج عيد االســتــقــالل مــع عيد 
جلوس »أبو الدستور« المغفور له سمو الشيخ عبدالله السالم 
الصباح، فكانت بداية تنظيم االحتفاالت الوطنية في 25 فبراير 

من العام 1965م.
 آخر 

ً
شاءت األقدار أن يكون تاريخ 26 فبراير 1991م موعدا

ألفــراح أبناء الكويت، وهــو يــوم تحريرها من الغزو العراقي 
ويوم اللقاء والعناق مع تراب الوطن الغالي.

قد نتقاسم الفرحة مع معظم دول العالم في أعياد االستقالل، 
لكن فرحة التحرير ال تضاهيها فرحة، كتبت على صفحات 
الــتــاريــخ، وسطر أبناؤها أعظم وأســمــى معاني التضحيات 
والحب والوفاء لشعب لم يفرط بحفنة من تراب وطنه، وتمسك 
بكلتا يديه بالشرعية المتمثلة بأسرة الحكم آل الصباح الكرام.
الحب ال يمكن أن يكون مــن طــرف واحــد عند الحديث عن 
الكويت، فــذاك أميرها المغفور له سمو األمير الشيخ جابر 
األحمد الصباح، طيب الله ثراه، الذي بكى وأبكى العالم معه 
في كلمته التي صدح بها على منبر األمم المتحدة ليقوم له 

 له.
ً
 وتعظيما

ً
 وتقديرا

ً
رؤساء وملوك وقادة العالم احتراما

مـــن ال يــعــرف عــالقــة الــشــعــب الــكــويــتــي بــحــكــامــه فــعــلــيــه أن 
ينظر إلى جذورها المترسخة منذ تولي أســرة الخير إمارة 
الحكم، وإلــى الشهيد مبارك النوت الــذي رفــض إنــزال صورة 
الراحل الشيخ جابر عن سقف جمعية العارضية، وإلى كلمة 
 بعد جيل بعد جيل مع كل 

ً
بابا »التي يتداولها أطفالها جيال

أمرائها، وإلى الشيخ صباح األحمد الصباح، طيب الله ثراه، 
أول الواصلين لمسجد اإلمــام الصادق بعد تعرضه لتفجير 
ئــه بكلمته  إرهــابــي غير مكترث بالخطر وهــو يــواســي أبــنــاء

المشهورة »هذوال عيالي«.
هذه العالقة المتميزة التي تجمع الحاكم بالمحكوم هي ما 
يميز الكويت عن غيرها من الدول، وستبقى حاضرة، إن شاء 

الله، إلى أن يرث الله األرض وما عليها.
هــذه الفقرة لمن يشاهد الكويت من الــخــارج، ويتصور أن 
الخالفات السياسية التي تحدث بين الحكومة والمجلس تسير 
بالكويت إلــى نفق مظلم، نقول لــه: ال تستعجل في الحكم يا 
أخي، نطمئنك أن احترام وطاعة الكويتيين لسمو األمير وسمو 
ولي العهد ثابتة ومتأصلة في وجدان الشعب، وأن النقد ألداء 
الحكومة والبرلمان من أجل الكويت، وهو نتاج طبيعي لما 

أنعم الله علينا من نعمة حرية التعبير.
الــيــوم وأنـــا أكــتــب ســطــور هــذا المقال أشــعــر بسعادة هذه 
المناسبة الغالية على أهل الكويت، لذلك لن أتطرق إلى أي 
ــام، ليقيني أن الكويت  شــيء يمكن أن يعكر فــرحــة هــذه األيــ
 أخـــرى، وستعود لــلــصــدارة درة للخليج رغم 

ً
ستنهض مــرة

أنوف الفاسدين.
في الختام والكويت تحتفل بعيدي االستقالل والتحرير 
أزف أجمل التهاني والتبريكات إلى أمير التسامح سمو األمير 
الشيخ نواف األحمد الصباح، وولي عهده األمين مشعل الحزم 
سمو الشيخ مشعل األحمد الصباح، وإلــى الشعب الكويتي 

الوفي.
ودمتم سالمين.

faisal.alsharifi@hotmail.com

أ.د. فيصل الشريفي

لمن يريد أن يعرف قيمة 
أعياد الكويت الوطنية

المستشار شفيق إمام

ما قل ودل: األمم المتحدة وحرية الكراهية... واعتبار ازدراء األديان جريمة دولية

انشغلت اإلنسانية كلها بالوجه المشرق لها 
فــي التضامن اإلنــســانــي فــي كــارثــة الــزلــزال التي 
داهمت كال من تركيا وســوريــة، في الوقت الذي 
يتضامن فيه اإلنسانيون في وجهها القبيح في 
تدمير الــحــيــاة اإلنــســانــيــة، فــي أوكــرانــيــا وإبـــادة 
الشعب الفلسطيني وغيرهما، ولعل ما يشهد على 
مقدار التناقض في مفهوم اإلنسانية بالوجهين 
الــطــائــرات اإلسرائيلية التي أغـــارت على دمشق 
 كــانــت نــيــامــا فــي الــفــجــر، فحصدت 

ً
لتقتل أســــرا

أرواح 15 شخصا وأصابت 28 من سكان حي كفر 
سوسة، ودمرت منازل هذا الحي الذي يعتبر من 
األحياء الراقية في العاصمة السورية، في الوقت 
الــذي كانت الطائرات اإلنسانية تطير باألدوية 
ــة واألغــطــيــة لنجدة  ــذيـ والــمــعــدات الــطــبــيــة واألغـ
ضحايا الزلزال والتخفيف عنهم، كالتناقض ذاته 
الذي أصاب اإلنسانية في استخدام الغرب حرية 
الرأي وحق التعبير عنه، والذي كانت تميمته أن 
»االختالف في الرأي ال يفسد للود قضية«، فتحول 

الى ظاهرة جديدة هي حرية الكراهية. 

ال قداسة لألديان

وهــي الحرية التي امتطاها رواد السوشيال 
ميديا في بالدنا العربية واإلســالمــيــة، نقال عن 
 عليه في ظالم القرون 

ً
الغرب، بعد أن كانت قصرا

الوسطى، كما اتخذت في بالدنا شكل تكفير الفرد 
والمجتمع من بعض الجماعات المتطرفة، التي 
جعلت اإلرهاب سالحها في نشر فكرها العقائدي. 
إال أن الفارق بيننا وبينهم يظل أن حكوماتنا ال 
تعترف بحرية الكراهية وال تسمح بها في ازدراء 
األديـــان كما تعترف بها الحكومات فــي الغرب، 
حــيــث تــســمــح فــيــه بــالــتــظــاهــر لــحــرق المصحف 
الشريف، كما حدث عندما سمحت هذه الحكومات 
لــلــمــتــظــاهــريــن بــحــرق الــمــصــحــف الــشــريــف منذ 
بضعة أسابيع، وأمام السفارة التركية في السويد، 
وأمام المركز اإلسالمي في كاليفورنيا سنة 2017، 

وفي الدنمارك والسويد سنة 2019. 
يحدث هذا في الغرب المسيحي، وقد وصل فيه 
السيد المسيح إلى أسمى مراتب الحب وأعالها 

ــــداء، فــي قوله  درجـــة فــي الــتــســامــح حــتــى مــع األعـ
»أحبوا ألعينكم وبــاركــوا بعضكم وصلوا ألجل 
الــذيــن يسيئون إلــيــكــم...إلــخ« مــمــا جـــاء مــن آيــات 

المحبة واإلخاء. 
وقــد احتفل الــغــرب منذ أيــام بعيد الحب كما 
احتفلنا بــه، ليزيد الــنــظــام الــرأســمــالــي الغربي، 
أربــاحــه فــي تصريف بضاعته مــن الــهــدايــا التي 
تقدم في مناسبات األعــيــاد، فأصبح هــذا الحب 
شكال بغير مــضــمــون، بسبب طغيان الــمــاديــات 

على الروحانيات في الغرب.
ــذا الــصــمــت مـــن الــحــكــومــات  وال يــشــفــع فـــي هــ
الغربية على هذا الفعل الدنيء المقزز والماس 
بــمــشــاعــر مــاليــيــن مــن الــبــشــر، يــنــتــشــرون فــي كل 
بــقــاع الــمــعــمــورة، مــا تــتــذرع بــه هـــذه الحكومات 
من احترامها حرية الرأي وحق التعبير عنه، إذا 
تناست حرية العقيدة، حيث يدين باإلسالم أكثر 

من مليار ومئتي مليون مسلم. 
فــصــمــت هـــذه الــحــكــومــات وبــرلــمــانــاتــهــا على 
ــــو صــمــت  ــرات وهـــــــذه األفـــــعـــــال هـ ــاهــ ــظــ ــتــ هــــــذه الــ
سياسي لتتكسب مــن ورائـــه أصـــوات الناخبين 
من الالدينيين الذين بلغ تعدادهم في االتحاد 
ــوات من  ــ األوروبــــــي أكــثــر مـــن 134 مــلــيــونــا وأصــ
الملحدين الذين بلغ تعدادهم أكثر من 79 مليونا 
فــي ظــل اإلحـــصـــاء األخــيــر لــعــدد ســكــان االتــحــاد 

 .
ً
األوروبي الذي بلغ 464 مليونا

القداسة للسامية وحدها 

ولــــكــــن الــــغــــرب ال يـــجـــد حــــرجــــا فــــي أن يــكــيــل 
بمكيالين، عــنــدمــا يــقــرر أنـــه ال قــداســة لــديــن من 
األديـــــان أمــــام حــريــة الــــرأي وحـــق التعبيير عنه 
أو حق التظاهر، في الوقت الــذي تقيد فيه هذه 
الحرية وهذا الحق، بإصدار قوانين، أعدها اللوبي 
الصهيوني الستخدامه ضد العرب والمسلمين 
ومن يناصر قضاياهم، واستصدروا من الجمعية 
الوطنية الفرنسية سنة 1972 قانون بليفين الذي 
يعاقب بالسجن على التفرقة أو الحقد أو العنف 
ضــد أي شــخــص أو مــجــمــوعــة أشــخــاص بسبب 
أصلهم أو انتمائهم إلــى عــرق أو أمــة أو جنس 

أو دين، وهو قانون ال يستخدم إال لحماية اآللة 
العسكرية والقمعية فــي إســرائــيــل، ضــد كــل من 

ينتقد أفعالهم بتهمة معاداة السامية. 
تاله قانون غايسو فابيوس سنة 1990 لسد 
الثغرات في قانون بليفن، بعد أن بــرأت محكمة 
في باريس عام 1983 المفكر والكاتب الفرنسي، 
روجــيــه صـــــاروري مــن الــتــحــريــض الــعــرقــي على 
اليهود، بسبب مقال نشره يوم 17/ 6/ 1982 يندد 
فيه بغزو لبنان، وقد حذت حذو فرنسا العديد 

من دول الغرب. 

جريمة ازدراء األديان 

وعــلــى النقيض مــن ذلـــك تــمــامــا، فـــإن نظامنا 
القانوني في الــدول اإلسالمية يقوم على كفالة 
حرية العقيدة، ويجرم فعل ازدراء األديان ويعاقب 
عليه، وتجري المحاكمات لكل من يرتكب فعال 
أو يــقــتــرف قــــوال يــنــطــوي عــلــى ازدراء ديــــن من 
ــان، حــيــث تــمــت محاكمة أبـــو إســــالم، خــالل  ــ األديـ
فترة حكم التيار اإلسالمي لمصر )2012 - 2013( 
وحكم عليه بالسجن عندما مــزق اإلنجيل على 
شاشة إحدى القنوات الفضائية، وفرقت سلطات 
األمن المتظاهرين الذين تظاهروا أمام محبسه 
محاولين اقتحامه لإلفراج عنه، بعد صدور قرار 

النيابة العامة بحبسه على ذمة التحقيق. 
وحوكم أمــام المحاكم المصرية كذلك الشيخ 
سالم عبدالجليل الذي وصف المسيحيين بالكفر 
على شــاشــة الــمــحــور الفضائية فــي مــايــو 2017 
وحكم عليه بالسجن، وربما كان هذا الفكر موروثا 
تاريخيا لدى بعض الناس، ردا على آباء الكنائس 
الــغــربــيــة السابقين فــي الــقــرون الــوســطــى الــذيــن 
وصفوا المسلمين بالكفر، وقد دعا البابا أوريان 
الــثــانــي )1095م( فــي المجمع الــديــنــي إلــى إنقاذ 
المسيحيين وبيت المقدس من براثن المسلمين 
الكفرة، فهذا الموروث التاريخي كرد فعل خطأ بل 
خطيئة، وقد اعترف اإلســالم باألنبياء، جميعا، 
ووصـــــف الــمــنــتــمــيــن إلــــى الــديــانــتــيــن الــيــهــوديــة 

والمسيحيه بأنهم »أهل كتاب«.
 
ً
فهذا الــمــوروث التاريخي الغربي ليس عــذرا

لنا في أن نخالف شريعتنا السمحاء في حرية 
العقيدة التي جسدتها آيات الله البينات في قوله 
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 وقد حفلت سنة النبي عليه الصالة والسالم 
بمعاهدات مع اليهود والنصارى، فيقول في عهده 
لليهود مــن بني عــوف »إن يهود بني عــوف أمة 
من المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، 
مواليهم وأنفسهم إال من ظلم وأثم فإنه ال يوقع 

إال نفسه وأهل بيته.

األمم المتحدة وخطاب الكراهية 

ولكن األدهي واألمّر هو صمت المجتمع الدولي 
الممثل في األمم المتحدة عن جرائم ازدراء األديان، 
بــالــرغــم مــن مخالفة ذلـــك الستراتيجيتها التي 
وضعها خبراؤها للحد من خطاب الكراهية، في 
الثالث والعشرين من سبتمبر سنة 2019، وهي 
االستراتيجيه التي تعتبر استخدام لغة ازدرائية 
أو تــمــيــيــزيــة ضـــد أي شــخــص أو مــجــمــوعــة من 
األشخاص على أســاس الدين أو األصــل أو نوع 
الجنس، أو أحد العوامل األخرى المحددة للهوية 

.)Hate speech( للكراهية 
ً
خطابا

وهي استراتيجية تلقي على عاتق حكوماتنا 
العربية والدول اإلسالمية، بل على حكومات الدول 
ذات األغلبية المسيحية التي تترسخ فيها ثقافة 
التسامح نحو اآلخــر، واجــٌب بأن تقدم مجموعة 
مــنــهــا اقــتــراحــا بـــأن تتعهد الــــدول األعـــضـــاء في 
األمم المتحدة بتجريم أي فعل أو قول فيه ازدراء 
لألديان والعقاب عليه، وفي السعي إلى تعديل 
اتفاقية رومــا بشأن النظام األســاســي للمحكمة 
الجنائية الدولية بتضمين هذا النظام، جريمة 
ازدراء األديــان، باعتبارها جريمة دولية، تدخل 

في والية المحكمة. 
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

https://www.aljarida.com/article/15834
https://www.aljarida.com/article/15833
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2023 عام هيكلة الديون وسط ارتفاعات الفائدة المتواصلة
10 خطوات استراتيجية تسلكها الشركات لتوفير سيولة منخفضة الكلفة

كـــــشـــــفـــــت مـــــــــصـــــــــادر مــــالــــيــــة 
»الجريدة« عن دخول عدد من  لـ
الــشــركــات فـــي عــمــلــيــات هيكلة 
مالية تستهدف الديون الباهظة 
وســط مسلسل زيـــادات الفائدة 
الــمــســتــمــر بـــا ســـقـــف؛ مـــادامـــت 
ضغوط التضخم ومستوياتها 

المرتفعة متواصلة. 
وقالت المصادر، إن شركات 
لـــديـــهـــا ســـيـــولـــة عـــالـــيـــة أبـــــدت 
لــلــبــنــوك الـــدائـــنـــة رغــبــتــهــا فــي 
إعــادة هيكلة الــديــون بتخفيف 
أحــمــال الــقــروض واإلبــقــاء على 
السيولة التي تحتاجها لتمويل 
الــمــشــاريــع الــقــائــمــة الــتــي بــدأت 
فيها وال يمكنها التراجع عنها 
أو لــظــروف التشغيل واألعــمــال 

الضرورية. 
ولفتت إلى أن القروض باتت 
 على 

ً
 وضاغطا

ً
 كبيرا

ً
تشكل عبئا

الــكــيــانــات الــتــي لــديــهــا قـــروض 
 
ً
ضخمة وكبيرة، وتعاني تباطؤا

في معدالت التشغيل في الوقت 
 بالسنوات التي 

ً
الــراهــن قياسا

سبقت كورونا، فبعض الشركات 
لــم تصل بأرباحها وعــوائــدهــا 
إلى تلك المستويات حتى اآلن 
على الــرغــم مــن االنــفــتــاح الكلي 
الذي حدث منذ العام الماضي. 
وبــيــنــت أنــــه وســــط الــتــحــدي 
الـــحـــالـــي لــمــســتــويــات الـــفـــائـــدة 
سيكون هناك عبء كبير ضاغط 
على مستويات األربــاح بسبب 
خــدمــة الـــديـــن الــمــتــنــامــي، وفــي 
ــالـــت الـــمـــصـــادر إنـــه  الـــمـــقـــابـــل قـ

سيتم البحث عن أدوات مالية 
بـــديـــلـــة وخــــــيــــــارات أخــــــــرى مــن 
ــــداف بأقل  شــأنــهــا تحقيق األهـ
كلفة ممكنة حتى مرور عاصفة 

التحديات. 
ومن ضمن الخيارات العديدة 
ــة الــلــجــوء إلــــى اســتــغــال  ــ دراســ
الــودائــع الخارجية أو المحلية 
 أن عوائدها أقــل من 

ً
خصوصا

الفائدة المحتسبة على قروض 
الــــشــــركــــات بـــالـــتـــالـــي ســتــعــمــل 

الــشــركــات على تفعيل هندسة 
مـــالـــيـــة تــحــمــيــهــا مــــن أي تــعــثــر 
وتــخــفــف الــكــلــفــة عليها لــمــرور 
مــوجــة الـــهـــدوء الــمــتــوقــعــة على 
صــعــيــد الــنــمــو والــعــوائــد كذلك 
مـــرحـــلـــة الـــصـــعـــود الــمــتــواصــل 
 أنه 

ً
ألسعار الفائدة، خصوصا

ــارج  ــ  بــــا ســـقـــف وخـ
ً
ــات مـــلـــفـــا ــ بـ

الـــتـــوقـــعـــات بـــعـــد ســلــســلــة رفـــع 
سجلت نحو 7 مـــرات فــي وقت 

قياسي.

ــة  ــ ــارنــ ــ ــقــ ــ  هــــــــنــــــــاك مــ
ً
أيــــــــــضــــــــــا

إصــــــــدارات صـــكـــوك أو ســنــدات 
دولية مضمونة بالمقارنة مع 
التسهيات التقليدية ومقارنة 
أيهما أفضل وأقــل كلفة، عاوة 
على إمكانية اللجوء لخيارات 
ــادات الـــتـــي كـــــان مــعــمــواًل  ــ ــزيــ ــ الــ
بها أو جــذب مستثمرين جدد 
وشركاء استراتيجيين يبحثون 
عــــــن حــــصــــص ومــــلــــكــــيــــات فــي 

شركات تشغيلية. 

وفــي ضــوء عمليات الهيكلة 
الــتــي أطــلــقــتــهــا فــعــلــيــا شــركــات 
 
ً
ــبـــورصـــة حــالــيــا مـــدرجـــة فـــي الـ
ــيــــص األســــــبــــــاب  ــلــــخــ يــــمــــكــــن تــ
والقنوات التي سيتم تفعيلها 

في ضوء كلف الديون.
10 قـــنـــوات ومـــصـــادر يمكن 
االعتماد عليها لتوفير سيولة 
منخفضة الكلفة وتقليل نفقات 

ومصاريف الدين:
1 - سيولة الودائع الخاصة 

بالشركات في البنوك المحلية 
وغيرها من المصارف األجنبية 

في الخارج. 
2 - احتياطيات نقدية تحت 

الطلب يمكن اللجوء إليها.
3 - قـــروض حسنة مــن كبار 
ــــي  ــن وفـ ــريــ ــطــ ــيــ ــســ ــمــ الـــــــمـــــــاك الــ
الــــــســــــوق نــــــمــــــاذج عــــــديــــــدة مــن 
مـــاك اســتــراتــيــجــيــيــن يــدعــمــون 

شركاتهم بمبالغ كبيرة. 
4 - تــســيــيــل بــعــض األصــــول 
ــيـــر  غــــيــــر االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة وغـ
الــــضــــروريــــة بــالــنــســبــة لــبــعــض 
الــشــركــات والــتــي تــم اقــتــنــاؤهــا 
ــرة وتــحــقــيــق  ــاجــ ــتــ ــمــ بــــهــــدف الــ
أربــــــاح ولـــيـــس لـــدعـــم األنــشــطــة 

التشغيلية. 
5 - تركيز أكبر على األنشطة 
الــقــائــمــة وتـــأجـــيـــل الــتــوســعــات 
خـــال الــمــرحــلــة الــراهــنــة لحين 
اتضاح الصورة أكثر واستقرار 

السياسات النقدية. 
6 - االعتماد على توزيعات 
المنح وتقليص التوزيع النقدي 

للحاجة إلى السيولة. 
ــدام الـــــــودائـــــــع  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــتـ ــ ــ 7 - اسـ
الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــي ال هــــدف لها 
سوى التنوع وتوزيع السيولة 

على عمات وأسواق مختلفة. 
ــاالت  ــ ــوكــ ــ ــلــ ــ ــ 8 - الــــــلــــــجــــــوء ل
االســـتـــثـــمـــاريـــة بـــيـــن الـــشـــركـــات 

التابعة والزميلة.
9 - توفير المبالغ التي سيتم 

دفعها كخدمة دين. 
10 - تــأجــيــل عــمــلــيــات شــراء 

أسهم الخزانة وتوجيه السيولة 
لقنوات أخرى أهم. 

ــلـــيـــهـــا أن  نـــــمـــــاذج يـــســـهـــل عـ
تستغني عن السيولة المكلفة 

بالهيكلة المبكرة:
• شركات كانت في السابق 
ــدة  ــ ــائــ ــ ــفــ ــ ــ تــــســــتــــغــــل أســــــــعــــــــار ال
ــل عــلــى  ــنـــخـــفـــضـــة وتــــحــــصــ الـــمـ
ــرة لـــلـــمـــتـــاجـــرة  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــ ــولـ ــ ــيـ ــ سـ
فــــي األســــهــــم وتـــحـــقـــيـــق أربـــــاح 
كــبــيــرة ستعيد الــنــظــر فــي تلك 
الــســيــاســات فــي ضـــوء األكـــاف 
العالية للسيولة حاليا وعــدم 
وجـــــــود قــــــاع وارتــــــبــــــاط تـــحـــرك 

الفائدة بنسب التضخم. 
• كيانات كان لديها تخطيط 
مــســبــق لـــلـــدخـــول فـــي مــشــاريــع 
جـــديـــدة مـــن الــمــمــكــن تــأجــيــلــهــا 
السيما وأنها مشاريع طويلة 
األجل ورخص كلفة الديون في 
السابق كان أحد المحفزات فيما 

 .
ً
الوضع اختلف حاليا

ويــــمــــكــــن اإلشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
 فــي 

ً
ــات بـــــــــدأت فـــعـــلـــيـــا ــ ــركـ ــشـــ ــ الـ

استخدام السيولة المكدسة في 
حسابات تحت الطلب حيث تم 
سحب نحو 651 مليون دينار 
العام الماضي حيث كان رصيد 
ودائـــــع الــقــطــاع الـــخـــاص تحت 
الطلب 10.540 مليارات دينار 
وبـــنـــهـــايـــة ديـــســـمـــبـــر الـــمـــاضـــي 
2022 سجلت 9.889 مــلــيــارات 
 بما 

ً
أي بتراجع بلغ 651 مليونا

نسبته %6.5.

»البترول الوطنية« تدرس جدوى بناء 
رصيف جديد لمصفاة األحمدي

● أشرف عجمي
أكد مصدر نفطي مطلع أن شركة البترول الوطنية 
ــبـــدء فـــي دراســــــة الـــجـــدوى  ــقـــت عــلــى الـ الــكــويــتــيــة وافـ
لمشروع بناء رصيف نفط شمالي جديد لمصفاة 
 إلــى ان هــذا الــمــشــروع يهدف 

ً
ميناء األحــمــدي، الفــتــا

إلى استبدال رصيف النفط الحالي التابع للمصفاة، 
الذي تم بناؤه عام 1959، ويعمل كواحد من المحطات 

الرئيسية المصدرة للنفط والمنتجات البترولية.
وقال المصدر ان الرصيف الحالي خضع للعديد 
من الدراسات التقييمية وأعمال التأهيل والتعديل وتم 
تمديد فترة خدمته حتى عام 2017، كما تم بعد ذلك 
اعتماد مشروع جديد لتعزيز سامة الرصيف وإجراء 
اإلصاحات المطلوبة له لتمديد عمره التشغيلي حتى 
عــام 2030، الفتا الــى ان ذلــك تم بناء على الدراسات 
الــمــعــدة مــن قــبــل مــســتــشــار مــخــتــص، وعــلــيــه »يــجــرى 
 لطرحه«. 

ً
حاليا تحضير وإعداد وثائق العطاء تمهيدا

عــلــى صــعــيــد آخــــر، وفــــي نــطــاق مــشــاريــع الــشــركــة 
المستقبلية، أفــاد المصدر بــأن »الــبــتــرول الوطنية« 

قــامــت بــتــحــديــث الـــدراســـات الــفــنــيــة لــمــشــروع إنــشــاء 
مستودع للمنتجات البترولية بمنطقة المطاع بناء 
على طلب مؤسسة البترول الكويتية، مشيرا الى أن 
الــشــركــة قــامــت عــن طــريــق مستشار عــالــمــي بــدراســة 
تقييم الطلب االستراتيجي على المنتجات البترولية 
لتلبية احتياجات السوق المحلي وتحديد المتطلبات 
اللوجستية لتلبية هذه االحتياجات حتى عام 2045، 
مع األخذ بعين االعتبار آخر التوقعات المستقبلية من 
 عن دراسة التوزيع الجغرافي 

ً
قبل المستهلكين، فضا

للطلب على هــذه المنتجات، بــاإلضــافــة إلــى دراســة 
وتحديد المخزون االستراتيجي للمنتجات البترولية، 
وذلك حسب ضوابط ومعايير المخزون االستراتيجي 

من قبل مؤسسة البترول الكويتية. 
وأضــــــــاف أنـــــه تــــم كــــذلــــك دراســــــــة وتـــقـــيـــيـــم الــعــمــر 
التشغيلي لمرافق التسويق المحلي ومرافق التحميل 
في المصافي وخطوط نقل المنتجات وتحديد جميع 
التحديثات والتعديات والمرافق الجديدة المطلوبة.

محمد اإلتربي

شركات تلجأ إلى 
ودائعها تحت 
الطلب وسحب 

651 مليون دينار

سحب للسيولة 
الخارجية ولجوء 

إلى التابعة 
والزميلة وتأجيل 

مشاريع غير 
ضرورية

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

السوق السعودي يقود خسائر المؤشرات بـ %3.75
ً
تراجعات متتالية ألسواق المال األميركية لألسبوع الرابع وأسعار النفط تستقر عند 83 دوالرا

● علي العنزي
ســجــلــت مـــؤشـــرات أســــواق الــمــال 
ــدول مــجــلــس الــتــعــاون الخليجي  بــ
تـــراجـــعـــات كــبــيــرة خــــال تــعــامــات 
األســــــــبــــــــوع الـــــمـــــاضـــــي كـــمـــحـــصـــلـــة 
ــام األخـــيـــرة من  ــ أســبــوعــيــة قــبــل األيـ
الشهر الثاني لهذا العام، وتراجعت 
6 مــؤشــرات مقابل ارتــفــاع محدود 
ــوق الــبــحــريــن وبــنــســبــة  لــمــؤشــر ســ
مــحــدودة كــانــت 0.18 فــي الــمــئــة اي 
مـــا يـــعـــادل 3.57 نــقــاط لــيــقــفــل على 

مستوى 1939.27 نقطة.
واستمر مؤشر السوق السعودي 
فــي تسجيل خــســائــر كــبــيــرة بلغت 
خال األسبوع الماضي نسبة 3.75 
في المئة أي 395.15 نقطة ليتراجع 
إلى مستوى 10153.3 نقطة ويقترب 
من كسر مستوى 10 آالف نقطة من 
جــديــد ويــســجــل خـــســـارة بــنــســبــة 2 
في المئة لما مضى من هــذا العام، 
وكـــان الرتــفــاع اســعــار الــعــائــد على 
الــســنــدات عامل ضغط على مؤشر 
السوق السعودي ومؤشر ناسداك 
األميركي، الذي سجل خسارة كبيرة 
 
ً
خـــال األســـبـــوع الــمــاضــي مــواصــا
تراجعه لألسبوع الرابع وتقليص 
مكاسبه الكبيرة التي بلغت 12 في 
الــمــئــة إلـــى 8 فــي الــمــئــة فــقــط وســط 
ضغط متواصل من أسعار السندات 

المرتفعة وتــرقــب تــقــديــرات صانع 
الـــقـــرار األمـــيـــركـــي لــحــالــة الــتــضــخــم 

والنمو في االقتصاد األميركي.

خسائر متقاربة

ــاد مــؤشــر ســـوق قــطــر المالي  وعـ
ــبـــي خــــــال األســــبــــوع  ــلـ لـــــــــألداء الـــسـ
الماضي وخسر نسبة 1.59 في المئة 
أي 169.48 نقطة ليقفل على مستوى 
10471.97 نقطة ليمحو مكاسبه 
لهذا العام ويعود للمنطقة الحمراء 
بــعــد تـــذبـــذب أســـعـــار الــطــاقــة وفــقــد 
أسعار الغاز الطبيعي نسبة 47 في 
المئة خــال هــذا الــعــام فقط بينما 
خسرت أسعار النفط نسبة 6.2 في 
المئة منذ بداية العام، لتستقر عند 

.
ً
83 دوالرا

وتــراجــع مؤشر أبوظبي بنسبة 
أقــل بلغت نسبة 1.19 في المئة أي 
118.37 نقطة ليبتعد إلى األسفل عن 
مستوى 10 آالف نقطة ويقفل على 
مــســتــوى 9858.87 نــقــطــة لــيــواصــل 
التراجع لهذا العام وتسجل خسارة 
بنسبة 3.7 في المئة بعد أن سجل 
 خال العام الماضي 

ً
 كبيرا

ً
ارتفاعا

.
ً
كان من األفضل عالميا

كـــذلـــك خــســر مـــؤشـــر ســــوق دبــي 
المالي وبنسبة 1.12 في المئة أي 
38.72 نــقــطــة لــيــقــفــل عــلــى مستوى 

3419 نــقــطــة لــيــتــراجــع بــنــســبــة 2.7 
فــي المئة لــهــذا الــعــام وبضغط من 
عدة قطاعات وأداء مؤشرات مالية 

عالمية سلبي.

بورصة الكويت

وســجــل مــؤشــر بــورصــة الكويت 
العام خسارة بأقل من 1 في المئة 
كانت 0.82 في المئة أي 60.64 نقطة 
ليقفل على مستوى 7303.83 نقاط 
بينما كانت خسارة مؤشر السوق 
األول أكبر فاقت 1.5 في المئة بعد 
تــراجــعــات كبيرة بنهاية األســبــوع 
وبـــعـــد إعــــــان بــيــتــك بـــالـــســـمـــاح لــه 
بـــإصـــدار بــرنــامــج صــكــوك بقيمة 4 
مــلــيــارات دوالر منها مــلــيــار دوالر 
خــال المرحلة األولــى وبالرغم من 
الخسارة بقي مؤشر السوق األول 
ــراء لـــهـــذا الـــعـــام  بــالــمــنــطــقــة الـــخـــضـ
 
ً
وبنسبة نصف نقطة مئوية تقريبا
بينما ربـــح الــمــؤشــر الــعــام ُعــشــري 

نقطة مئوية.
واســـتـــقـــر مــــؤشــــر ســـــوق مــســقــط 
 كانت 

ً
ــدا عــلــى خــســارة مـــحـــدودة جــ

نسبة 0.07 في المئة أي 3.19 نقاط 
ليقفل على مستوى 4650.16 نقطة 
ليسجل أكبر خسارة لهذا العام بين 
مؤشرات األسواق المالية الخليجية 

بلغت 4.6 في المئة.

ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2023/02/24

دبيأبو ظبيالمنامةمسقطالدوحةالسعوديةالكويتمؤشر السوق

2023/2/177.364.4710.548.4510.641.454.653.351.935.709.977.243.457.72

2023/2/247.303.8310.153.3010.471.974.650.161.939.279.858.873.419.00

-38.72-3.57118.37-3.19-169.48-395.15-60.64الفرق

-1.12%-1.19%0.18%-0.07%-1.59%-3.75%-0.82%التغير )%(

4 قسائم صناعية مارست أنشطة بخالف تراخيصها
»الصناعة«: مصيرها اإلغالق والسحب

● جراح الناصر
اكتشفت الهيئة الــعــامــة للصناعة 
وجود 4 قسائم تمارس أعمااًل بخاف 
ــن دون  ــ ــمـــرخـــص لـــهـــا، ومـ ــنـــشـــاط الـ الـ
تـــرخـــيـــص صـــنـــاعـــي، حـــيـــث تــضــمــنــت 
تلك القسائم أعــمــال كـــراج الــســيــارات، 
والتصليح للمعدات الثقيلة، ونشاط 

النجارة.
وكــشــفــت مــصــادر لـــ »الـــجـــريـــدة«، أن 
إقـــامـــة تــلــك األعـــمـــال بــخــاف الــنــشــاط 
ـــعـــد مــخــالــفــة لــقــانــون 

ُ
الــمــســمــوح بـــه ت

الــصــنــاعــة، الســيــمــا أن الـــمـــادة 42 من 
قانون الصناعة تجيز لمجلس اإلدارة 
ســـحـــب الـــقـــســـيـــمـــة بـــعـــد الـــــتـــــدرج فــي 

العقوبة واإلنذار.
وأقـــــــامـــــــت إحــــــــــدى تــــلــــك الـــقـــســـائـــم 

 لــلــشــركــة 
ً
ــا ــعــ ــابــ  تــ

ً
ــفـــة كـــــراجـــــا ــالـ الـــمـــخـ

لتصليح وصيانة آليات ومعدات على 
، في 

ً
مساحة 3 آالف متر مربع تقريبا

حين قــام مصنع آخــر بمزاولة نشاط 
صــيــانــة الــســيــارات مــن غــيــر ترخيص 
 ،

ً
صناعي على مساحة 230م2 تقريبا

وتقع هاتان القسيمتان في منطقتي 
الــشــعــيــبــة الــغــربــيــة ومـــيـــنـــاء عــبــدالــلــه 

الصناعية.
وطـــبـــقـــت هــيــئــة الـــصـــنـــاعـــة عــقــوبــة 
ــن، بــعــد  ــيـ ــتـ ــمـ ــيـ ــقـــسـ اإلغـــــــــــاق بــــحــــق الـ
تكرارهما للمخالفات، بناًء على تقرير 
قسم التفتيش الصناعي، الذي أفاد بأن 
مخالفة مزاولة نشاط نجارة من دون 
. في 

ً
ترخيص صناعي اليزال موجودا

حين تم إنــذار القسيمتين األخريين، 
مع منحهما مهلة تقارب الشهر إلزالة 

المخالفة، وفي حال عدم إزالتها سيتم 
تطبيق عقوبات أشد بحقهما.

ــــب آخـــــــــر، اكـــتـــشـــفـــت فــــرق  ــانـ ــ مـــــن جـ
»الــصــنــاعــة« خـــال الــشــهــر الــمــاضــي 7 
قسائم صناعية تابعة لشركات قامت 
ــــدت تلك  بـــإغـــاق الــقــســائــم، حــيــث وجـ
القسائم مهجورة، وتم تطبيق عقوبة 

اإلنذار بحقها.
ــن قـــانـــون  ــ ــادة 41 مـ ــ ــمــ ــ وأجـــــــــــازت الــ
الصناعة لمجلس إدارة الهيئة أن يقرر 
إلــغــاء الــتــرخــيــص الــمــمــنــوح للمنشأة 
أو الــحــرفــة الصناعية إذا استخدمت 
القسيمة في غير األغراض المخصصة 
لها، أو إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أو 
الحرفة أعمال التشييد واإلنتاج خال 
الــمــدة الــمــحــددة فــي قـــرار الترخيص، 
 
ً
أو إذا خــالــف صــاحــب الــتــرخــيــص أيــا

ــتـــي مـــنـــح الــتــرخــيــص  مــــن الــــشــــروط الـ
بمقتضاها أو تــنــازل عــن الترخيص 
ــام الــقــانــون  ــكـ لــلــغــيــر دون مــــراعــــاة أحـ
أو الائحة التنفيذية، أو إذا ثبت أن 
الـــحـــصـــول عـــلـــى الـــتـــرخـــيـــص تــــم بــنــاء 
على بيانات غير صحيحة أو مزورة، 
واشترطت المادة المذكورة أن ُينشر 

قرار اإللغاء في الجريدة الرسمية.
وجاءت تلك المخالفات بعد االطاع 
على القانون رقم 56 لسنة 1996 بشأن 
إصــــــــدار قــــانــــون الـــصـــنـــاعـــة والئـــحـــتـــه 
التنفيذية، والقانون رقم 22 لسنة 2009 
بــشــأن الــمــوافــقــة على قــانــون التنظيم 
ــد لــــــــدول مــجــلــس  ــمــــوحــ الـــصـــنـــاعـــي الــ
التعاون لدول الخليج العربية، وعلى 
محاضر ضبط المخالفات وتوصيات 
اللجنة الدائمة للمخالفات الصناعية.
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ذكـــــر الـــتـــقـــريـــر األســـبـــوعـــي 
لــمــركــز الــشــال االقــتــصــادي أن 
االســتــثــمــار الــمــبــاشــر بشقيه 
األجنبي والمحلي هو أفضل 
ــار إذا مــا  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ أنــــــــــــواع االسـ
وظف لتحقيق أهــداف الدولة 
ــة، مــــوضــــحــــا أن  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
الشق المالي أحد تلك األهداف 
ــا، والــمــقــصــود  ــهـ ــمـ ولـــيـــس أهـ
بــــــالــــــهــــــدف الــــــمــــــالــــــي هـــــــو مـــا 
تــتــقــاضــاه الـــدولـــة مـــن رســـوم 

وإيجارات.
وأضـــــــــــاف أن االســــتــــثــــمــــار 
المباشر هــو استثمار طويل 
األجل، أهم أهدافه االقتصادية 
ــة  ــنـ ــواطـ ــلــــق فـــــــرص عــــمــــل مـ خــ
مــســتــدامــة وهـــو الــهــدف األهــم 
للكويت، وجلب عمالت صعبة 
ــال مــحــلــي،  ــمــ أو تــوطــيــن رأســ
ــعـــي أو خـــدمـــي  ــلـ وإنــــــتــــــاج سـ
مــنــافــس، إمـــا قــابــل للتصدير 
أو بديل للواردات، إلى جانب 
جــلــب تــقــنــيــات وفـــنـــون إدارة 

حديثة.
وبـــيـــن أن الـــكـــويـــت تــحــتــاج 
ــــى خـــلـــق بــيــئــة عـــمـــل ســهــلــة  إلـ
ونــظــيــفــة وجــــاذبــــة، وتــحــتــاج 
إلــــى حـــل لــمــعــضــلــة اســتــحــالــة 
إنشاء أي مشروع منافس في 
إنـــتـــاجـــه الــســلــعــي والــخــدمــي 
عند المستوى غير المسبوق 
فــي الــعــالــم ألســعــار األراضـــي، 
وهو ارتفاع اصطناعي سببه 
ــكـــار ولـــيـــس شــحــة تلك  ــتـ االحـ

األراضي أو غناها بالموارد.
وذكـــر أنــه فــي شــق تدفقات 
رأس المال المباشر األجنبي، 
لتطور تلك التدفقات منذ عام 
2010 وحتى آخر سنة توفرت 

بياناتها وكانت 2021، وكانت 
في هبوط متصل، بلغ حدود 
ــه إلـــــى الـــخـــارج  ــ ــــوالـ ســـحـــب أمـ
بنحو 142 مــلــيــون دوالر في 
ــم تـــتـــعـــد تــلــك  ــ ــام 2020، ولــ ــ عــ

الــتــدفــقــات 198 مــلــيــون دوالر 
)نحو 60 مليون دينار كويتي( 
لعام 2021. ولو استثنينا قطر 
وتدفقات االستثمار األجنبي 
المباشر لديها بالسالب في 

ذلــــك الـــعـــام، فــقــد بــلــغ نصيب 
الكويت من التدفقات الداخلة 
فــي عـــام 2021 نــحــو 11.2 في 
المئة فقط مقارنة بحجم تلك 
التدفقات إلى البحرين، ونحو 

5.5 في المئة مقارنة بُعمان، 
و1 في المئة فقط مقارنة بكل 

من السعودية واإلمارات.
وبـــيـــنـــمـــا يـــمـــكـــن الــــحــــد مــن 
ــل غـــــــالء األرض  ــ ــامـ ــ ــر عـ ــيــ ــأثــ تــ

بتخصيص أراٍض رخيصة، 
يــظــل غـــيـــاب الــــرؤيــــة والـــوعـــي 
بـــــــــأولـــــــــويـــــــــة األهــــــــــــــــــــــداف مــــن 
مــنــظــور اقــتــصــادي، والــفــســاد 
والبيروقراطية العقيمة، كلها 

وصــفــة لبيئة أعــمــال مريضة 
طـــاردة، ورؤيـــة الكويت 2035 
ــانــــب ليست  فـــي مــفــهــوم األجــ
سوى عنوان تسويقي محتواه 

يسير عكس أهدافه.
ــة  ــداًل مـــن دراســ ــ ــاف: بـ ــ ــ وأضـ
موقع الكويت الطارد مقارنة 
ــن ربـــط  بـــجـــيـــرانـــهـــا، وبـــــــداًل مــ
ــا بـــيـــن عـــجـــز مــؤكــد  واضــــــح مــ
فــــي اســـتـــمـــرار الـــقـــطـــاع الـــعـــام 
في خلق فرص عمل مواطنة، 
وتقديم كل الدعم، لمن يساهم 
في خلقها، تعمل الكويت على 
مــنــح الــمــزيــد مـــن االمــتــيــازات 
للوظيفة العامة إلــى الحدود 
التي تقتل أي فرصة لمنافسة 

وظيفة القطاع العام.
ليس ذلك فقط، وإنما تعمل 
ــيــــة عــلــى  ــزة الــــحــــكــــومــ ــ ــ ــهـ ــ ــ األجـ
اخــــتــــالق مــــعــــارك مــــع الــقــطــاع 
الــخــاص المحلي، تجعل تلك 
الـــبـــيـــئـــة طـــــــــاردة لــالســتــثــمــار 
الــوطــنــي الــمــبــاشــر، وبــــداًل من 
ــــك االســتــثــمــار  ــقـــود ذلـ ــــط عـ ربـ
بخلق فــرص عمل مواطنة أو 
بــاالرتــقــاء بــمــســتــوى التعليم 
أو مستوى الخدمات الصحية 
أو اإلنتاج السلعي والخدمي 
ــاء  ــ ــلــــق وعــ الــــمــــنــــافــــس، أو خــ
ضريبي، باتت النزاعات تتركز 
عــلــى مــســتــوى اإليــــجــــارات أو 
تنزع إلــى تصفية الصراعات 
الــشــخــصــيــة، ولـــم تــســلــم حتى 
الجهات الحكومية من النزاع 
العلني فيما بينها، وذلــك ما 
ــــي وقـــت  ــه فـ ــ ــعــــرض لـ ســــــوف نــ
الحــــق، فــمــعــه تكتمل عناصر 
ــار الـــمـــبـــاشـــر  ــمــ ــثــ ــتــ طــــــرد االســ

بشقيه األجنبي والمواطن.
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األجهزة الحكومية تختلق المعارك مع القطاع الخاص
• النزاعات باتت تتركز على مستوى اإليجارات أو تنزع إلى تصفية الصراعات الشخصية

• »الكويت 2035« في مفهوم األجانب ليست سوى عنوان تسويقي محتواه يسير عكس أهدافه

تناول تقرير »الشال« نتائج أعمال بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وتظهر أن 
صافي ربح البنك »بعد خصم الضرائب« بلغ نحو 434.6 
 أو ما نسبته 

ً
 بنحو 124.5 مليونا

ً
مليون دينار، مرتفعا

40.1% مقارنة بنحو 310.1 ماليين في عام 2021. 
في التفاصيل، يعود االرتفاع في صافي أربــاح البنك، 
إلـــى ارتــفــاع مــلــحــوظ فــي الــربــح التشغيلي بنحو 220.2 
 له انخفاض جملة 

ً
مليون دينار وبنسبة 43.8%، ومساندا

المخصصات بنحو 73.3 مليون دينار وبنسبة %54.1. 
ـــصـــم مـــن ارتـــفـــاع قــيــمــة تــلــك األربــــــاح، ارتـــفـــاع قيمة 

ُ
وخ

الضرائب بنحو 41.4 مليون دينار أو بنسبة 73.3%، إضافة 
 
ً
إلــى تسجيل البنك خسائر نقدية بنحو 127.6 مليونا

ناتجة عن تطبيق معيار محاسبي دولي على البنك التابع 
في تركيا نتيجة ارتفاع معدالت التضخم.

 وساهم البنك األهلي المتحد )البحرين( بنحو 62.5 
 من مجمل صافي األربـــاح خــالل الربع الــرابــع من 

ً
مليونا

عام 2022 نتيجة استكمال صفقة االستحواذ، وفي حال 
استثناء قيمة تلك األربــاح فــإن صافي ربــح »بيتك« )بعد 
 
ً
خصم الضرائب( سيبلغ نحو 372.1 مليون دينار، مرتفعا

 أو ما نسبته 20% مقارنة بمستواه في 
ً
بنحو 62 مليونا
نهاية عام 2021.

وارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية بنحو 261.3 مليون 
دينار أي بنحو 32.2%، وصواًل إلى نحو 1.072 مليار دينار 

مقارنة بنحو 811 مليونا. 
وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل 
ببلوغه نحو 800.5 مليون ديــنــار مــقــارنــة بنحو 585.7 
 بنحو 214.8 مليون ديــنــار وبنسبة 

ً
، أي مرتفعا

ً
مليونا

 .%36.7
 بنحو 

ً
 بند صافي إيرادات استثمار ارتفاعا

ً
وشهد أيضا

27.8 مليون دينار أو ما نسبته 170.2%، ليصل إلى 44.2 
 في عام 2021.

ً
 مقارنة بنحو 16.4 مليونا

ً
مليونا

من جانب آخر، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية 
بنحو 41 مليون دينار أو بنحو 13.3%، وصواًل إلى نحو 
349 مليون دينار مقارنة بنحو 307.9 ماليين، وتحقق 

ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. 
وبــلــغــت نــســبــة إجــمــالــي الــمــصــروفــات التشغيلية إلــى 
إجمالي اإليـــرادات التشغيلية نحو 32.5% بعد أن كانت 

نحو %38.0. 
وانخفضت جملة المخصصات بنحو 73.3 مليون دينار 
أو بنسبة 54.1% كما أسلفنا، وصواًل إلى نحو 62.1 مليون 
دينار مقارنة بنحو 135.4 مليون دينار، وهذا يفسر ارتفاع 
هامش صافي الربح إلى نحو 40.5% مقارنة بنحو %38.2.

وتوضح البيانات المالية للبنك أن إجمالي الموجودات 
 بقيمة 15.181 مليار دينار وبنسبة %69.7، 

ً
سجل ارتفاعا

 
ً
 مقابل نحو 21.788  مليارا

ً
ليصل إلى نحو 36.969 مليارا

في نهاية عام 2021. 
وإذا استثنينا تأثير االستحواذ على «األهلي المتحد« 
تــكــون الـــمـــوجـــودات قـــد ارتــفــعــت بــنــســبــة 11.2% مــقــارنــة 

بمستواها في نهاية عام 2021.
وارتفع بند )مدينو تمويل( بقيمة 7.484 مليارات دينار 
 )51.0% من 

ً
أو بنسبة 65.9%، ليصل إلى 18.840 مليارا

 %52.1( 
ً
إجمالي الموجودات( مقارنة بنحو 11.355 مليارا

من إجمالي الموجودات(. 
وبلغت نسبة )مدينو تمويل( إلى إجمالي الودائع نحو 
 ،

ً
65.7% مقارنة بنحو 61.5% في عام 2021. وارتفع أيضا

بند استثمار في أوراق دين مالية بقيمة 3.350 مليارات 
دينار أو بنسبة 122.5%، ليصل إلى 6.085 مليارات دينار 
)16.5% من إجمالي الموجودات( مقارنة بنحو 2.735 مليار 

دينار )12.6% من إجمالي الموجودات(.
وسجل إجمالي مطلوبات البنك )من غير احتساب حقوق 
 حيث بلغت قيمته 11.202 مليار دينار 

ً
الملكية( ارتفاعا

ونسبته 57.5%، ليصل إلى نحو 30.683 مليار دينار بعد 

.
ً
أن كان نحو 19.481 مليارا

وإذا استثنينا تأثير االستحواذ على »األهلي المتحد«، 
نالحظ أن إجمالي المطلوبات ارتفع بنحو 1.3% مقارنة 
بمستواها فــي نهاية عــام 2021. وبلغت نسبة إجمالي 
المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 83.0% مقارنة 

بنحو %89.4.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلــى أن معظم 
 مقارنة مع عام 2021، 

ً
مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعا

إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين 
الخاص بمساهمي البنك )ROE( ليصل إلــى نحو %9.8 
 بنحو 12.6% بينما ارتفع مؤشر العائد على معدل 

ً
قياسا

رأسمال البنك )ROC( ليصل إلى نحو 39.8% بعد أن كان 
عند نحو %38.5.

، مؤشر العائد على معدل موجودات البنك 
ً
وارتفع أيضا

)ROA( ليصل إلى نحو 1.5% بعد أن كان عند 1.4%. كذلك 
ارتفعت ربحية السهم الخاصة بمساهمي البنك )EPS( إلى 

 .
ً
 مقارنة بنحو 25.99 فلسا

ً
نحو 33.58 فلسا

 )P/E( وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد
 )أي تحسن(، 

ً
نحو 24.5 ضعف مقارنة بنحو 32.0 ضعفا

نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد )EPS( بنحو %29.2 
مقابل انخفاض لسعر السهم وبنحو %1.1.

وبلغ مؤشر  مضاعف السعر/ القيمة الدفترية  P/B نحو 
2.1 ضعف مقارنة بنحو 3.6 أضعاف.

وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من 
 لكل سهم 

ً
القيمة االسمية للسهم أي ما يعادل 15 فلسا

وتــوزيــع 10% أسهم منحة، وهــذا يعني أن السهم حقق 
 بلغت نسبته 1.8% على سعر اإلقفال في نهاية 

ً
 نقديا

ً
عائدا

 للسهم الواحد.
ً
عام 2022 والبالغ 823 فلسا

غالبية الشركات المدرجة مازالت تعاني فجوة
بين أسعار أسهمها السوقية والدفترية

قــال »الــشــال« إنــه مــن المفترض أن تكون أســعــار أسهم 
الشركات المدرجة في بورصة الكويت دالة طردية بمستوى 
السيولة، بمعنى أن مستوى األسعار يفترض أن يرتفع كلما 
ارتفعت سيولة البورصة، وسيولة البورصة ارتفعت بنحو 
8.2% عام 2022، مقارنة بمستوى عام 2021، بعد ارتفاع 
أكبر خــالل عــام 2021 بنحو 26.6% مقارنة بعام 2020، 
وكسب المؤشر العام لبورصة الكويت في نهاية عام 2022 

نحو 3.5% مقارنة بنهاية عام 2021.
ورغم ذلك، مازالت غالبية الشركات المدرجة في بورصة 
الــكــويــت تعاني مــن وجـــود فــجــوة شاسعة لبعضها بين 
أســعــار الــســوق ألســهــمــهــا، ومـــا تعلنه بــيــانــاتــهــا المالية 

المراقبة والمدققة من قيم دفترية لها.
ونظرة على هوامش فــروق أسعار األسهم في السوق 
وقيمها الدفترية من واقع البيانات المالية المنشورة حتى 
2022/12/31 وإقفاالت أسعار نهاية العام ذاته، تشير إلى أن 
20 شركة مدرجة أو نحو 13.1% من عدد الشركات المدرجة 
تفوق أسعار أسهمها في السوق ضعف قيمتها الدفترية، 
ونحو 37 شركة أخرى أو نحو 24.2% من عدد الشركات 
المدرجة تفوق أسعار أسهمها فـي السوق قيمتها الدفترية 
بما يراوح بين 1% و99%، أي أن 57 شركة أو 37.3% من 
عدد الشركات المدرجة تفوق أسعار السوق ألسهمها قيمة 

السهم الدفترية.
مــا تبقى أو نحو 62.7% مــن الــشــركــات الــمــدرجــة تباع 
بخصم على قيمها الدفترية، ضمنها 44 شركة أو نحو 
28.8% من الشركات المدرجة تباع عند مستوى خصم 

يراوح بين 1% و29%، و34 شركة أخرى أو نحو 22.2% من 
الشركات المدرجة تباع بمستوى خصم يراوح بين %30 
و49% على قيمها الدفترية، وتعاني 18 شركة أو نحو 
11.8% من عدد الشركات المدرجة مما يمكن اعتباره فجوة 
فاحشة بين قيمها الدفترية وأسعار أسهمها في السوق، 
إذ يبلغ مستوى الخصم 50% وأكثر، وتلك خصومات غير 
مبررة مع استمرار ارتفاع السيولة في عامي 2021 و2022.
تفسير تلك الظاهرة يتماشى مــع استمرار االنــحــراف 
الكبير في سيولة البورصة، فكما ذكرنا في تقرير سابق 
لنا، اتجهت سيولة عام 2022 بنسبة 73.2% إلى السوق 
األول، أي زاد تركز السيولة لصالحه بعد أن كان نصيبه 
نحو 60.1% في عام 2021، وحتى ضمنه حصدت %50 
من شركاته على 84.7% من سيولته تاركة نحو %15.3 

للنصف اآلخر.
وبــشــكــل عـــام، حــظــي 50% مــن شــركــات الــســوقــيــن على 
 النصف اآلخر 

َ
98.4% من سيولة البورصة، بينما لم يحظ

سوى على 1.6% من تلك السيولة، وذلك يعني أن الهدف 
من اإلدراج ينتفي لنصف الشركات المدرجة، ونعتقد أن 
هناك حاجة لدراسة تفصيلية لتلك الظاهرة من قبل هيئة 
أسواق المال، كما نعتقد أن مزيدا من التدقيق على البيانات 
المالية للشركات المدرجة أصبح ضروريا لتوخي الحذر، 
وإن صدقت تلك البيانات المالية، يبدو أن السوق أصبح 
زاخرا بشركات صالحة لتصبح هدفا لعمليات االستحواذ.

1.5 مليار دينار صافي ربح 48 شركة 
مدرجة لعام 2022

أفاد »الشال« بأن 48 شركة أو نحو 31% من 
إجمالي عدد الشركات المدرجة في بورصة 
الــكــويــت، الــبــالــغ 154 شـــركـــة، أعــلــنــت نتائج 
أعمالها لعام 2022، بعد استبعاد الشركات 
الــتــي لــم تــعــلــن بــعــد نــتــائــجــهــا، وحــقــقــت تلك 
ــاح بنحو 1.508 مليار  الــشــركــات صــافــي أربـ
ديــنــار، بارتفاع بلغ نحو 22% عن مستوى 
أرباح نفس الشركات لعام 2021 والبالغ نحو 

1.236 مليار دينار.
وبلغ عدد الشركات الرابحة 42، والخاسرة 
6، مقابل 43 شركة رابحة و5 خاسرة للعينة 
ذاتها عن عام 2021، ومن منظور آخر حققت 
36 شــركــة تــقــدمــا فــي أدائـــهـــا، مــن ضــمــن تلك 
الشركات زادت 33 شركة مستوى أرباحها و3 
شركات إما انتقلت من الخسائر إلى الربحية 
أو خفضت مستوى خسائرها، أي أن %75 
مــن الــشــركــات الــتــي أعــلــنــت نتائجها حققت 
 فــي األداء، وكـــان عــدد الــشــركــات التي 

ً
تــقــدمــا

 في أدائها من نفس العينة 43 
ً
حققت تقدما

شركة عام 2021.
وبــلــغ عـــدد الــشــركــات الــتــي تــراجــع أداؤهـــا 

فــي نــهــايــة الــعــام الــفــائــت 12 شــركــة، ضمنها 
5 شركات زادت من خسائرها أو انتقلت من 
الربحية إلى الخسائر، و7 شركات انخفضت 
ربحيتها، مقابل 5 شركات حققت تراجعا في 

أدائها من العينة ذاتها لعام 2021.
وفــــــي قـــائـــمـــة أعــــلــــى الــــشــــركــــات تــحــقــيــقــا 
لألرباح، حققت 10 شركات أعلى قيمة أرباح 
بنحو 1.290 مــلــيــار ديــنــار أو نــحــو %85.6 
مــن إجــمــالــي األربــــاح المطلقة لكل الشركات 
التي أعلنت نتائجها، تصدرها بنك الكويت 
الــوطــنــي بنحو 509.1 ماليين ديــنــار، وجــاء 
بيت التمويل الكويتي فــي المرتبة الثانية 
بنحو 357.7 مليونا )شــامــال أربـــاح األهلي 
المتحد - البحرين للربع الرابع من عام 2022(، 
وتأتي الشركة القابضة المصرية الكويتية في 

المرتبة الثالثة بنحو 64.1 مليونا.
وعلى النقيض، حققت 6 شركات خسائر 
مطلقة بــنــحــو 87.5 مــلــيــون ديـــنـــار، ضمنها 
حققت شــركــة أالفــكــو لتمويل شـــراء وتأجير 
الطائرات أعلى مستوى للخسائر بنحو 58.9 
مليونا، تليها شركة المزايا القابضة بنحو 

13 مليونا، وحققت 5 قطاعات من أصــل 13 
قطاعا نشطا ارتفاعا في مستوى ربحيتها، 
بينما حققت 3 قطاعات انخفاضا في مستوى 
ربحيتها، و5 قطاعات لم تعلن شركاتها عن 

نتائجها المالية.
وأفضل القطاعات أداء قطاع البنوك الذي 
زاد أرباحه البالغة نحو 826.9 مليون دينار 
إلـــى أربــــاح بلغت نــحــو 1.140 مــلــيــار ديــنــار، 
أي بارتفاع بنحو 313.2 مليونا، يليه قطاع 
الخدمات االستهالكية بارتفاع بقيمة 21.4 
مليونا، ليصل إلى 51.8 مليونا، مقابل نحو 
ــاح قطاع  30.4 مــلــيــونــا، بينما تــراجــعــت أربــ
الــصــنــاعــة مــن نــحــو 46.7 مليونا إلـــى أربـــاح 
بلغت نحو 544 ألفا، أي بتراجع بنحو 46.2 

مليونا.
من جهة أخرى، أعلنت 35 شركة رغبتها في 
توزيع أربــاح، ومن ضمنها 19 شركة أعلنت 
توزيع أربــاح نقدية فقط، و16 شركة أعلنت 
رغبتها في توزيع مختلط بين أرباح نقدية 
وأسهم منحة، بينما أعلنت 13 شركة رغبتها 

في عدم توزيع أرباح.

تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

69.7% نمو موجودات »بيتك« إلى 36.9 مليار دينار لعام 2022

ارتفاع أسعار 
األراضي في الكويت 

اصطناعي سببه 
االحتكار
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https://www.aljarida.com/article/15807
https://www.aljarida.com/article/15810
https://www.aljarida.com/article/15806


العدد 5270 / االثنني 27 فبراير 2023م / 7 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●comاقتصاد ١٠

67 مليار دوالر خسائر مليارديرات روسيا بعد عام على الحرب
االتحاد األوروبي يفرض حزمة عقوبات عاشرة على موسكو... وواشنطن تقر 2500 إجراء منذ فبراير 2022

فرض االتحاد األوروبي 
مساء الجمعة، في الذكرى 

السنوية األولى لبدء القوات 
الروسية غزو أوكرانيا، حزمة 

عاشرة من العقوبات على 
موسكو وعلى شركات إيرانية 

متهمة بتزويدها بطائرات 
مسيرة، حسبما أعلنت الرئاسة 

السويدية للتكتل.

بـــــــــــلـــــــــــغ صــــــــــــــافــــــــــــــي ثـــــــــــــــــروة 
ـــ 23،  الـــمـــلـــيـــارديـــرات الـــــروس الــ
ــم تــصــنــيــفــهــم مـــن بين  ــن تـ ــذيـ الـ
أغــنــى 500 شخص فــي العالم، 
339 مليار دوالر في 23 فبراير 
ــوم مــــن غـــزو  ــ 2022، أي قـــبـــل يـ

روسيا ألوكرانيا.
وبعد مــرور عــام على الحرب، 
ومــع عــدم وجــود أي حــل للنزاع، 
فقد األثرياء في روسيا 67 مليار 
دوالر مـــن ثـــرواتـــهـــم الــجــمــاعــيــة، 
ــو انـــخـــفـــاض بــنــســبــة %20 -  وهــ
النسبة أكبر 4 أضعاف من بقية 
ــيـــن فــي  ــمـــدرجـ الــــمــــلــــيــــارديــــرات الـ
مؤشر »بلومبرغ للمليارديرات«، 
وفـــق مــا اطــلــعــت عليه »الــعــربــيــة.

نت«.
وكان الخاسر األكبر أليكسي 
مـــورداشـــوف، الــمــالــك الرئيسي 
لشركة Severstal PJSC، إحدى 
أكــبــر شــركــات صــنــاعــة الصلب 
في روسيا، والذي شهدت ثروته 
 بــقــيــمــة 6.7 مــلــيــارات 

ً
ــا تـــراجـــعـ

ــنــــذ الـــــغـــــزو الــــروســــي  دوالر مــ
ألوكــــرانــــيــــا، وأصـــبـــحـــت ثــروتــه 
، وال يــزال 

ً
تــقــدر بـــ 19.8 مــلــيــارا

رابع أغنى شخص في البالد.
وكان ثاني أكبر انخفاض في 
الثروة بين المليارديرات الروس 
من نصيب قطب آخر في صناعة 
الصلب وهو فالديمير ليسين، 
 Novolipetsk« رئـــيـــس شـــركـــة

Steel PJSC«، الــــذي خــســر 5.8 
ــارات دوالر خـــــــالل ســنــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مـ
مــاضــيــة، لــتــتــراجــع ثـــروتـــه إلــى 

.
ً
20.5 مليارا

وعلى النقيض من ذلك، ارتفعت 
ثــروة أنــدري غورييف بنحو 2.1 
مـــلـــيـــار دوالر مـــنـــذ بـــــدء الـــحـــرب 
بفضل ارتفاع أسعار أسهم شركة 
»PhosAgro PJSC«، إحـــدى أكبر 
الـــشـــركـــات الــمــصــنــعــة لــأســمــدة 

الفوسفاتية في أوروبا.
ــر تـــحـــلـــيـــل  ــيــ ــشــ ومـــــــــع ذلـــــــــــك، يــ
أغــنــيــاء روســيــا إلـــى أن الــجــوالت 
العديدة مــن العقوبات المتفرقة 
مــن الــواليــات المتحدة والمملكة 
المتحدة واالتحاد األوروبي كان 
لــهــا تــأثــيــر مـــحـــدود عــلــى الــمــدى 

الطويل.
ووصــــــــــــــــل صــــــــافــــــــي الــــــــثــــــــروة 
الــجــمــاعــيــة ألصـــحـــاب الــمــلــيــارات 
الروس إلى أدنى مستوياتها بعد 
أســابــيــع فــقــط مـــن الـــحـــرب، حيث 
انخفضت 92 مليار دوالر إلى 248 

 في 9 مارس 2022.
ً
مليارا

هبوط الثروات
وبــالــطــبــع، أصــابــت العقوبات 
نـــقـــاط ضــعــف أخــــــرى، إذ اضــطــر 
الملياردير رومـــان إبراموفيتش 
ــــرض مــمــتــلــكــاتــه الــثــمــيــنــة  ــــى عـ إلـ
فــــي لــــنــــدن لـــلـــبـــيـــع، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
نـــادي تشلسي لــكــرة الــقــدم. فيما 

قــال ميخائيل فــريــدمــان إنــه »في 
ــره  ــبـ ــد أن أخـ ــعـ ــة« بـ ــ ــــدمـ ــة صـ ــالــ حــ
محاميه أن العقوبات تعني حظر 
السفر وتجميد الحسابات، كما 
تـــمـــت مــــصــــادرة الـــيـــخـــت الــفــاخــر 
للملياردير فيكتور فيكسيلبرغ، 
والذي يحمل اسم »تانغو«، والبالغ 
، ويقدر بـ90 مليون 

ً
طوله 78 مترا

دوالر، في إسبانيا، بناء على طلب 
من الواليات المتحدة في أبريل.

ــرة، كــانــت  ــ ــيـ ــ ــــي اآلونـــــــة األخـ وفـ
السلطات األميركية تتطلع إلى 
تــعــقــب األعــــمــــال الــفــنــيــة الـــتـــي تم 
شراؤها أو بيعها من كبار رجال 
األعمال الــروس األثــريــاء. وذكــرت 
وكــالــة بــلــومــبــرغ فــي وقـــت سابق 
مــن هــذا الشهر أن إبراموفيتش، 
وفكسيلبرغ، وأندري ميلينشينكو 
كانوا من بين أولئك الذين وردت 
أسماؤهم في مذكرات االستدعاء 
ــن الـــمـــدعـــيـــن الــــفــــدرالــــيــــيــــن فــي  ــ مـ
نـــيـــويـــورك الـــذيـــن يــطــالــبــون دور 
المزادات الراقية بتسليم سجالت 

سنوات عديدة ماضية.
وفرض االتحاد األوروبي مساء 
الــجــمــعــة، فـــي الــــذكــــرى الــســنــويــة 
ــدء الــــقــــوات الـــروســـيـــة  ــبـ األولـــــــى لـ
غــزو أوكــرانــيــا، حزمة عاشرة من 
الــعــقــوبــات عــلــى مــوســكــو وعــلــى 
شركات إيرانية متهمة بتزويدها 
طــائــرات مسيرة، حسبما أعلنت 

الرئاسة السويدية للتكتل.

وقالت الرئاسة السويدية، في 
حسابها على »تــويــتــر«، »مــر عام 
عــلــى الـــغـــزو الــــروســــي الــوحــشــي 
وغــيــر الــقــانــونــي ألوكــرانــيــا، وقــد 
وافق االتحاد األوروبي على حزمة 
عـــاشـــرة مـــن الــعــقــوبــات تتضمن 
 أكـــثـــر صــرامــة 

ً
 قــــيــــودا

ً
خـــصـــوصـــا

في مجال تصدير تكنولوجيات 
وسلع مزدوجة االستخدام«.

وأوضحت السويد أن العقوبات 
شملت تــدابــيــر تقييدية مــحــددة 
األهــــداف ضــد األفــــراد والكيانات 
الذين يدعمون الحرب أو ينشرون 
الــــدعــــايــــة أو يـــســـلـــمـــون طـــائـــرات 
مسيرة استخدمتها روســيــا في 
الحرب، وإجــراءات ضد التضليل 
اإلعالمي الروسي، حسبما نقلته 

وكالة فرانس برس.
وأقرت هذه الحزمة الجديدة من 
العقوبات بعدما رفعت بولندا في 
نهاية المساء تحفظاتها عليها، 
ــو ســعــت ألن تــكــون  ــ ــ إذ إن وارسـ
العقوبات أكــثــر شــدة بكثير لكن 

مسعاها باء بالفشل.
وخـــــــــــــــالل زيـــــــــــارتـــــــــــه لـــكـــيـــيـــف 
لتسليمها أول دفعة من دبابات 
ــة، وصـــف  ــيــ ــانــ ــمــ ــارد-2 األلــ ــ ــوبـ ــ ــيـ ــ لـ
رئيس الوزراء البولندي ماتيوش 
ــكــــي هــــــــذه الـــحـــزمـــة  ــتــــســ ــيــ مــــورافــ
الـــجـــديـــدة مـــن الـــعـــقـــوبـــات بــأنــهــا 

.»
ً
 وضعيفة جدا

ً
»رخوة جدا

وأكــد عــدد مــن الدبلوماسيين 
لوكالة فرانس برس أن »بولندا لم 
تحصل على شيء«. وقال أحدهم: 
 مـــن جــانــب 

ً
»لـــقـــد أصــــــدرت بـــيـــانـــا

واحـــد حـــول مــا تــريــده مــن حزمة 
العقوبات التالية«.

وبحسب مصادر دبلوماسية 
فــــإن هــــذه الـــحـــزمـــة الـــعـــاشـــرة من 
 
ً
 قيودا

ً
العقويات تفرض خصوصا

جـــديـــدة عــلــى صـــــادرات أوروبـــيـــة 
إلى روسيا بقيمة 11 مليار يورو 
وتجمد أصول ثالثة بنوك روسية 
والعديد من الكيانات، بما في ذلك 
شــركــات إيــرانــيــة متهمة بتزويد 

موسكو بطائرات مسيرة.
 ،

ً
ــا ــمـ ــم الـــقـــائـــمـــة 120 اسـ وتـــضـ

نشر 
ُ
لكنها ستظل سرية إلى أن ت

فــي الــجــريــدة الــرســمــيــة لــالتــحــاد 
األوروبي.

وانـــتـــقـــدت وفــــــود الـــعـــديـــد مــن 
الدول الموقف البولندي، معتبرة 
ــــه »عـــاقـــب أوروبـــــــــا« ألن حــزمــة  أنـ
العقوبات لــم تقر إال فــي المساء 
أي بــعــد ســـاعـــات عـــدة مـــن إعـــالن 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
تشديد عقوباتهما على روسيا 
ــنـــه إظـــهـــار  فــــي مــــوقــــف أرادتــــــــــا مـ
دعمهما ألوكرانيا بعد عام على 

بدء الغزو الروسي ألراضيها.
وهذه ليست المرة األولى التي 
تــؤخــر فيها وارســـو إقـــرار حزمة 
عقوبات على روسيا في مسعى 
لتشديدها أكثر، ففي ديسمبر لم 
تصدر حزمة العقوبات األوروبية 
الــتــاســعــة بــحــق مــوســكــو إال بعد 
ــة  ــيـ أن نــجــح قــــادة الـــــدول األوروبـ
خالل قمة في بروكسل في إقناع 

مورافيتسكي برفع تحفظاته.
إلى جانب ذلك، أعلنت واشنطن 
الجمعة، بالتعاون مع حلفائها في 
مجموعة السبع، حزمة عقوبات 
واسعة على روسيا، بعد عام على 

بدء غزو أوكرانيا.
وقالت وزارة الخزانة األميركية، 
ــم  ــا »إحـــــــــــدى أهــ ــ ــهـ ــ فــــــي بــــــيــــــان، إنـ
الخطوات على صعيد العقوبات« 

منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
واستهدفت واشنطن شركات 
 روســـيـــيـــن فـــي قــطــاعــات 

ً
وأفـــــــــرادا

الـــمـــعـــادن والــمــنــاجــم والـــمـــعـــدات 
الــعــســكــريــة وأشـــبـــاه الــمــوصــالت، 
 وشركة في 

ً
إضافة إلى ثالثين فردا

دول أوروبية، سويسرا وإيطاليا 
ــا،  ــاريـ ــغـ ــلـ وألـــمـــانـــيـــا ومــــالــــطــــا وبـ
متهمين بالمساعدة في االلتفاف 
على العقوبات عبر تزويد موسكو 

بمعدات عسكرية.
ــــدف رجــــــــل األعـــــمـــــال  ــهــ ــ ــتــ ــ واســ
ــتـــر  ــي الـــســـويـــســـري وولـ ــالــ ــطــ اإليــ
موريتي بشكل خاص بالعقوبات، 

إذ ُيــــــتــــــهــــــم بـــــــتـــــــزويـــــــد أجــــــهــــــزة 
االستخبارات الروسية والجيش 

بتكنولوجيات غربية ومعدات.
ــمـــصـــارف  ــبــــرى الـ ــع كــ وتـــخـــضـ
الــــروســــيــــة لـــعـــقـــوبـــات أمـــيـــركـــيـــة 
ــة، ولـــكـــن وزارة الـــخـــزانـــة  ــ ــيـ ــ ودولـ
األميركية استهدفت حــوالــي 10 
مؤسسات مالية إضافية، بينها 
بنك كريديت أوف موسكو، الذي 
 من أكبر عشرة بنوك 

ً
يعد »واحدا

من حيث قيمة األصول«.
ـــعـــرف 

ُ
ــــت الــــــــــوزارة »ت ــــحـ وأوضـ

الـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة الــمــســتــهــدفــة 
بالعقوبات بأنها تلجأ إلى البنوك 
 إلى شركات إدارة 

ً
األصغر وأيضا

الــــثــــروات لــمــحــاولــة الـــتـــهـــرب من 
العقوبات، بينما تبحث روسيا 
عن سبل جديدة من أجل الوصول 

إلى النظام المالي الدولي«.
ــنـــدن  ــت لـ ــنــ ــلــ مــــــن جــــهــــتــــهــــا، أعــ
»عقوبات جديدة تحظر تصدير 
جميع المعدات التي عثرت عليها 
أوكـــرانـــيـــا، بــعــدمــا اســتــخــدمــتــهــا 

روسيا في ساحة المعركة«.
وتشمل العقوبات البريطانية 
مــســؤولــيــن فــي شــركــة روســاتــوم 
الروسية العمالقة للطاقة الذرية، 
وكذلك الرئيس التنفيذي لشركة 
نورد ستريم 2، والمسؤول األمني 
الــســابــق لـــدى فــالديــمــيــر بــوتــيــن، 

ماتياس وارنيغ.
ومــنــذ فــبــرايــر 2022، اتــخــذت 
وزارة الخزانة األميركية أكثر من 
2500 إجـــراء عقوبات اقتصادية 
تستهدف روسيا، بالتنسيق مع 
حلفاء وشركاء الواليات المتحدة، 
كــمــا اتـــخـــذت أكـــثـــر مـــن 30 دولـــة 

إجراءات مماثلة.
)العربية.نت(

»التجاري« يستضيف مؤسسة اإلخالص التأهيلية في مبناه الرئيسي
 مع االحتفاالت باألعياد الوطنية، استقبل 

ً
تزامنا

فريق قطاع التواصل المؤسسي في البنك التجاري 
الـــكـــويـــتـــي طــــــالب وطــــالــــبــــات مـــؤســـســـة اإلخــــــالص 
الــتــأهــيــلــيــة، الــتــابــعــة للهيئة الــعــامــة لـــشـــؤون ذوي 
اإلعاقة، بهدف مشاركة أسرة البنك االحتفاالت بذكرى 
الــيــوم الــوطــنــي ويــــوم الــتــحــريــر لــلــكــويــت، بحضور 
رئيس مجلس اإلدارة الشيخ أحمد الدعيج، واإلدارة 

التنفيذية وموظفي البنك. 
وفي هذا اإلطــار، قالت نائب المدير العام لقطاع 
ــل الـــمـــؤســـســـي، أمـــانـــي الـــــــورع: »نــــــدرك في  ــتـــواصـ الـ
)الــتــجــاري( أهمية االحتفال بمثل هــذه المناسبات 
الوطنية، ونؤمن بضرورة التواصل مع جميع فئات 
المجتمع عند االحتفال بهذه المناسبات الوطنية، 
 عندما 

ً
ومــشــاركــتــهــا فــرحــة االحــتــفــاالت، خــصــوصــا

يرتبط األمر بأجيال المستقبل وذوي الهمم ومتحدي 
اإلعاقة«. 

وبينت الورع أن استقبال البنك للطالب والطالبات 
جــاء ليعبر عــن حــرص »الــتــجــاري« على مشاركتهم 
االحتفاالت باألعياد والمناسبات الوطنية، التي تعزز 
روح االنتماء للوطن، وتغرس في نفوسهم مشاعر 

الشموخ والفخر والحب ألوطانهم. 
وأوضحت أن برنامج زيارة الطلبة للفرع الرئيسي 
لــلــبــنــك اشــتــمــل عــلــى جــولــة تــعــريــفــيــة داخــــل بعض 
إداراته، حيث تم تعريفهم على أجهزة السحب اآللي، 
وحسابي األول، وحساب الشباب You المصممين 
للصغار والشباب، مع تقديم بعض الهدايا البسيطة 

التي تتناسب مع هؤالء األطفال. 
وعــن الفعاليات األخـــرى التي تضمنها برنامج 

ــــورع إن الــبــنــك احــتــفــى بــالــطــالب  الــــزيــــارة، قـــالـــت الــ
والطالبات في المنطقة الخلفية لمبناه الرئيسي، 
الــتــي تــم تزيينها بــأعــالم الــكــويــت، حــيــث استمتع 
الــجــمــيــع بــاالســتــمــاع إلـــى األغـــانـــي الــوطــنــيــة، الــتــي 
 مــن الــبــهــجــة فــي الــمــكــان مــع الضيافة 

ً
أضــفــت جــــوا

التي أعدها البنك، حيث تمت دعوة الطالب اللتقاط 
صور تذكارية، حاملين علم الكويت، مع تلوين لوحة 

 لـ »التجاري«. 
ً
مصممة خصيصا

وفي ختام الزيارة، تقدمت إدارة مؤسسة اإلخالص 
التأهيلية بالشكر والتقدير إلدارة »التجاري« على 
استضافتهم لطلبة المدرسة، ومشاركتهم أسرة البنك 
االحتفالية باألعياد الوطنية، والتي أدخلت البهجة 

والفرح على قلوب الطالب والطالبات.

الشيخ أحمد الدعيج مع اإلدارة التنفيذية

»بنك أوف أميركا«: مستثمرون يتخارجون
من األسهم ويفضلون السندات

أكد مصرف »بنك أوف أميركا« أن مستثمرين بدأوا 
يتخارجون من صناديق االستثمار في األسهم واألموال 
النقدية على قدم المساواة. بحسب استراتيجي البنك 
يفضل المستثمرين السندات بينما يتخذون مراكز 
استثمارية لمواجهة خطر استمرار االحتياطي الفدرالي 
فــي زيــــادات أســعــار الــفــائــدة ضمن تــشــديــده للسياسة 

النقدية.
فقدت صناديق االستثمار في األسهم حول العالم 7 
مليارات دوالر في صورة تدفقات خارجة خالل أسبوع 
واحــد منتهي 22 فبراير الجاري، في حين ُسحب 3.8 
مليارات دوالر من صناديق استثمار السيولة النقدية، 
 عن 

ً
بــحــســب مــذكــرة لــلــعــمــالء صــــادرة عــن الــبــنــك، نــقــال

.)EPFR Global( »بيانات »إي بي أف أر غلوبال
اجتذبت السندات مبالغ إضافية لثامن أسبوع على 
التوالي بلغ إجماليها بلغت 4.9 مليارات دوالر في أطول 
 
ً
سلسة مكاسب من هذا النوع منذ نوفمبر 2021، وفقا

لما ذكر فريق الخبراء بقيادة مايكل هارتنيت. 

األسهم األميركية تهبط
ـــ 3 أســابــيــع  ــ هــبــطــت األســــهــــم األمـــيـــركـــيـــة خـــــالل الـ
الــمــاضــيــة، إذ أجــجــت مـــؤشـــرات الــتــضــخــم المستمر 
باإلرتفاع مخاوف من أن بنك االحتياطي الفيدرالي 

األميركي قد يمضي في زيــادة أسعار الفائدة لمدة 
زمنية أطول. 

وبينت أرقام صادرة الجمعة أن مقاييس التضخم 
الــمــفــضــلــة لـــدى بــنــك االحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي تــســارعــت 
بوتيرة أكبر مــن المتوقع فــي يناير الماضي وارتفع 
إنــفــاق المستهلكين بــأكــبــر قـــدر مــنــذ 2021. استمرت 
العقود اآلجلة في سوق األسهم األميركية بتراجعها 

عقب صدور البيانات.
أضعف أول تراجع ربع سنوي ألرباح الشركات منذ 
2020 الطلب على األصول الخطيرة، وحذر خبراء سوق 
وول ستريت االستراتيجيون، من بينهم مايكل ويلسون 
من مصرف »مورغان ستانلي«، من أن األسهم قد تهبط 

بشدة بغضون الشهور القليلة المقبلة.

تراجع متوقع لمؤشر »ستاندرد أند بورز 500«
أكـــد هــارتــنــيــت مــن »بــنــك أوف أمــيــركــا« عــلــى رأيــه 
ــــورز 500« قــد  ــد بـ ــانـــدرد أنــ ــتـ ــأن مـــؤشـــر »سـ الـــقـــائـــل بــ
يتراجع إلى مستوى 3800 نقطة مع حلول 8 مارس 
المقبل - ما سيسفر عن هبوط يفوق 5% عن مستوى 
إغالقه األخير. يقوم رأي الخبير االستراتيجي على 
توقعات بتزامن النمو االقتصادي القوي في النصف 
األول من العام مع صعود أسعار الفائدة ما يسفر 

عن تباطؤ النمو بطريقة أشد خالل النصف الثاني. 
كما ذكر محللون استراتيجيون لدى مصرف »سيتي 
 مــن الــمــرجــح 

ً
غـــروب« أن الــركــود األمــيــركــي يــعــد أمـــرا

حدوثه بنهاية المطاف.
على النقيض من االتجاه السائد، عزز عمالء أفراد 
لمصرف »بنك أوف أميركا« استثماراتهم في األسهم 

بأكبر قدر خالل 8 أسابيع.
من بين المجاالت، جذبت صناديق االستثمار في 
أسهم األسواق الناشئة تدفقات داخلة وصلت إلى 2.1 
مليار دوالر باألسبوع المنتهي في 22 فبراير، في حين 
شهدت األسهم األميركية سحوبات لثالث أسبوع على 

التوالي بلغت 9 مليارات دوالر.
وعادت التدفقات الخارجة من صناديق االستثمار 
. بحسب نــمــط الــمــعــامــالت، شهدت 

ً
األوروبـــيـــة مـــجـــددا

صـــنـــاديـــق االســـتـــثـــمـــار فـــي أســـهـــم الــقــيــمــة األمــيــركــيــة 
 بالتدفقات 

ً
والــشــركــات مــحــدودة رأس الــمــال ارتــفــاعــا

الداخلية، بينما سجلت صناديق االستثمار في أسهم 
النمو والــشــركــات كبيرة رأس الــمــال تدفقات خارجة، 
ــلـــة وســط  وتــــصــــدرت أســـهـــم الـــطـــاقـــة الـــتـــدفـــقـــات الـــداخـ
القطاعات، وعانت أسهم قطاع المواد والقطاع المالي 

من أكبر التدفقات الخارجة.
)اقتصاد الشرق(

هيمنة صينية على االقتصاد الروسيهيمنة صينية على االقتصاد الروسي
خــــالل الـــعـــام الــمــاضــي خـــرجـــت مــئــات 
 
ً
العالمات التجارية العالمية من روسيا ردا

على غزوها ألوكرانيا، وأجبر هذا الروس 
على إيجاد بدائل لكل شيء من الهواتف 
الــذكــيــة إلـــى الـــســـيـــارات، مـــا مــنــح الصين 

فرصة للهيمنة على السوق.
ــظــهــر بــيــانــات صناعية أن شــركــات 

ُ
وت

صــيــنــيــة، مــثــل عــمــالق الــهــواتــف شــاومــي 
وشركة جيلي لصناعة السيارات، أصبحت 
 خالل األشهر 

ً
ضمن الشركات األكثر مبيعا
األخيرة في السوق الروسي.

ــت هــــــــواتــــــــف آيـــــفـــــون  ــ ــ ــانـ ــ ــ وبــــــعــــــدمــــــا كـ
ــونـــغ غـــالكـــســـي تــحــتــل صـــــدارة  ــامـــسـ وسـ
، أصبحت هواتف 

ً
الهواتف األكثر مبيعا

 
ً
شاومي وريملي الصينية األكثر مبيعا
 لبيانات كونتربوينت 

ً
في روســيــا، وفقا

لأبحاث.
وكان المصنعون الصينيون يتمتعون 
بشعبية كبيرة في روسيا قبل الحرب، إذ 
استحوذوا على ما يقرب من 40 في المئة 
مــن ســـوق الــهــواتــف الــذكــيــة فــي ديسمبر 
2021، واآلن أصبحت حصتهم ما يقرب 

من 95 في المئة من السوق.
ــامـــســـونـــغ وأبــــل  ــتـــا سـ وشــــهــــدت شـــركـ
 فـــي حــصــتــهــمــا الــمــجــمــعــة في 

ً
انــخــفــاضــا

السوق من 53 في المئة إلــى 3 في المئة 
فقط خــالل الــفــتــرة نفسها الــتــي انسحبا 

فيها من البالد.

السيارات الصينية تغزو روسيا
وينطبق األمر نفسه على قطاع السيارات، 
فعلى مـــدار الــعــام الماضي قفزت شركات 
صناعة الــســيــارات الصينية، مثل شيري 
وجــــريــــت وول مـــــوتـــــورز، لـــتـــدخـــل قــائــمــة 
 في 

ً
العالمات تجارية العشر األكثر رواجــا

قطاع السيارات، في حين اختفت عالمات 
عالمية مثل بي إم دبليو ومرسيدس بنز 
 لــبــيــانــات إس آنـــد بي 

ً
األلــمــانــيــتــيــن، وفـــقـــا

غلوبال.
 من 

ً
 قـــيـــاســـيـــا

ً
واشــــتــــرى الـــــــروس عـــــــددا

 
ً
الــســيــارات الصينية الــعــام الماضي، وفقا
ــالـــت  لــــمــــزود الـــبـــيـــانـــات أوتـــــوســـــتـــــات، وقـ
أوتــوســتــات فــي تقرير الشهر الماضي إن 
مبيعات السيارات الصينية الجديدة في 
الــبــالد ارتــفــعــت بنسبة 7 فــي المئة خالل 
عــام 2022، مسجلة 121800 سيارة حتى 
مع انخفاض الطلب على السيارات بشدة 

جراء الحرب.
وشهدت الدا -العالمة المحلية التي كانت 
بالفعل أشهر شركة لصناعة السيارات في 

 نمو حصتها 
ً
روســيــا قبل الــحــرب- أيــضــا

فــي الــســوق مــن نحو 22 فــي المئة إلــى 28 
 لبيانات 

ً
فــي المئة خــالل عــام 2022، وفــقــا

ســتــانــدرد آنــد بـــورز، يذكر أن شركة رينو 
الفرنسية باعت حصتها الكبيرة في الدا 

في مايو.
ومــثــل ريــنــو، أقــــدم الــعــديــد مــن شــركــات 
صناعة السيارات العالمية على الخروج من 
روسيا بعد غزوها ألوكرانيا، ومن ضمن 
هـــذه الــشــركــات هــيــونــداي وكــيــا، وقـــد كــان 

للشركتين رواج كبير في السوق الروسي.
قال تو لي -مؤسس شركة االستشارات 
»سينو أوتـــو إنــســايــتــس« ومــقــرهــا بكين- 
»لقد تركت هذه الشركات فجوة كبيرة في 
 »والصينيون سعداء بملء 

ً
السوق«، مضيفا

تلك الفجوة«.

مستقبل السوق الروسي
 للمحللين هو؛ 

ً
السؤال الكبير اآلن وفقا
هل تغير السوق إلى األبد؟

قـــال جـــان ســتــريــجــاك -الــمــديــر بشركة 
كــونــتــربــويــنــت لــأبــحــاث- إنـــه إذا انتهت 
عيد 

ُ
الحرب في أوكرانيا فمن المرجح أن ت

أبل وسامسونغ بناء العمليات في البالد، 
وســتــســتــعــيــدان بــســرعــة مــكــانــتــهــمــا في 

 للهواتف الذكية 
ً
العالمات األكثر مبيعا

في روسيا.
 فـــي قــطــاع 

ً
لــكــن األمــــر مــخــتــلــف تــمــامــا

ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن بــعــض  ــارات، عـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الشركات أبدت بالفعل اهتمامها بالعودة.

فحتى مع قرارها بالخروج من روسيا 
 
ً
العام الماضي، تركت رينو الباب مفتوحا

أمام العودة مع خيار إعادة شراء حصتها 
في الدا حتى عام 2028.

وحتى لــو حــدث هــذا وعـــادت العالمات 
الــتــجــاريــة الــدولــيــة إلــــى الـــســـوق، فسيظل 
في مقدور الالعبين الصينيين االحتفاظ 
بموطئ قدم، ال سيما أن عملية إعادة بناء 

.
ً
 طويال

ً
سالسل التوريد قد تستغرق وقتا

ومــن المرجح أن يتوقف األمـــر بشكل 
كــبــيــر عــلــى مــصــيــر الـــحـــرب والـــمـــدة الــتــي 

ستستغرقها.
وقــال لي من »سينو أوتــو إنسايتس« 
»لــقــد أوضــحــنــا ذلـــك بــشــيء مــن الــقــســوة، 
فالعالمات التجارية الروسية والصينية 
 مـــــا- العــــبــــون احــتــيــاطــيــون 

ً
ــا ــ ــوعـ ــ هــــي -نـ

لالعبين بارزين«، لكنه شدد »قد يتحول 
ــيـــون إلـــــى العــبــيــن  ــيـــاطـ ــتـ الــــالعــــبــــون االحـ

دائمين«.
»سي إن إن«

أرباح »بيركشاير هاثاواي« وصلت إلى 
مستوى قياسي في 2022

انخفضت األربــــاح التشغيلية لـــ »بيركشاير 
هاثاواي« خالل الربع األخير من عام 2022، إذ أدت 
ضغوط التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة إلى 
تعثر األعمال في الشركة التي يديرها المستثمر 
وارن بافيت، ومع ذلك، وصلت أرباح العام بأكمله 

إلى مستوى قياسي.
وأظهر خطاب المساهمين السنوي الصادر 
السبت أن أرباح »بيركشاير« التشغيلية )إجمالي 
األربـــاح مــن العمليات األســاســيــة قبل الضرائب 
والــفــوائــد( بلغت 6.7 مــلــيــارات دوالر فــي الــربــع 

األخير من العام الماضي.
 بــمــقــدار ثــمــانــي نقاط 

ً
ويــمــثــل هـــذا انــخــفــاضــا

ــاح الــشــركــة الــبــالــغــة 7.8  ــ  عـــن أربـ
ً
مــئــويــة تــقــريــبــا

مليارات دوالر في الربع الثالث من عام 2022.
وعلى مدار عام 2022 بأكمله، وصلت األرباح 
التشغيلية للشركة إلى رقم قياسي بلغ 30.8 مليار 
 المسجلة عام 2021.

ً
دوالر، متجاوزة 27.5 مليارا

وأعــلــنــت »بــيــركــشــايــر هـــاثـــاواي« إعــــادة شــراء 
2.6 مليار دوالر مــن أسهمها فــي الــربــع األخير 
من العام الماضي، ليصل إجمالي المبلغ الذي 
دفعته إلعـــادة شــراء أسهمها فــي عــام 2022 إلى 

7.9 مليارات دوالر.
وقــال الملياردير األميركي بافيت في خطابه 
ــخــبــر بــأن 

ُ
ــذه الــمــمــارســة »عـــنـــدمـــا ت لــمــنــتــقــدي هــ

جميع عمليات إعادة الشراء ضارة للمساهمين 
أو لــلــدولــة، أو مــفــيــدة بــشــكــل خـــاص لــلــمــديــريــن 
التنفيذيين، فأنت تستمع إلــى شخص أمــي من 

الناحية االقتصادية«. 
ومن جانبه، قال ستيفن تشيك، رئيس »تشيك 
كــابــيــتــال مــانــجــمــنــت« لشبكة »CNN«، »كـــان هــذا 
تعليق مباشر بشكل أساسي للرئيس األميركي 
جو بايدن وآخــريــن ممن لديهم العقلية نفسها 

بأن إعادة شراء األسهم تضر البالد بشكل ما«.
ويـــدقـــق الــمــســتــثــمــرون بــانــتــظــام فـــي خــطــاب 
المساهمين السنوي لبافيت عند إصداره كل عام، 
ليس فقط لمعرفة أداء الشركة في العام السابق، 
ولكن لمعرفة رؤى »حكيم أوماها« البالغ من العمر 
 بشأن ظروف االقتصاد الحالي والتضخم 

ً
92 عاما

وما يتوقعه في المستقبل.
وأشار ستيفن تشيك إلى أن خطاب المساهمين 
 تــشــيــر إلــــى تلك 

ً
تــضــمــن جــمــلــة واحــــــدة تــقــريــبــا

القضايا، عندما ذكر بافيت أن »بيركشاير« تقدم 
بعض الحماية المتواضعة من التضخم الجامح، 
 إلى أن الشركة هي نوع من التحوط ضد 

ً
مشيرا

التضخم.

https://www.aljarida.com/article/15805
https://www.aljarida.com/article/15804
https://www.aljarida.com/article/15803
https://www.aljarida.com/article/15802
https://www.aljarida.com/article/15801
https://www.aljarida.com/article/15801


● فضة المعيلي
ــارك فـــنـــانـــو فـــريـــق »تـــنـــفـــس اإلبـــــــــداع« فــي  ــ شــ
االســـتـــقـــبـــال الـــــذي أقـــامـــتـــه الــقــنــصــلــيــة الــعــامــة 
للكويت في دبي، بمناسبة العيد الوطني الـ 62 
للكويت، والذكرى الـ 32 ليوم التحرير في فندق 
 
ً
 فنيا

ً
هيلتون الحبتور، دبي، ونظموا معرضا

بعنوان »عز وفخر يا كويت«، بحضور القنصل 
العام للكويت في دبي واإلمارات الشمالية علي 
الذايدي، وجمع كبير من الشخصيات والفنانين 

التشكيليين والمهتمين.
ــال مــؤســس الــفــريــق، محمد عــلــي، إنـــه تم  وقـ

اإلعـــــــداد لــلــمــعــرض بـــالـــتـــعـــاون بــيــن منظمين 
ــارات، والــســعــوديــة، ومصر،  ــ مــن الــكــويــت، واإلمـ
 مــــن حـــــرص الـــفـــريـــق عــلــى 

ً
ــا ــطـــاقـ ــة، انـ ــ ــــوريـ وسـ

روح التعاون والــتــرابــط، ومــدى ُحــب الفنانين 
وحرصهم على المشاركة في أي فعالية، للتعبير 
عن الفرحة باألعياد الوطنية لكل دولة، واليوم 
ــرة عـــن ُحــب  ــدت فــرحــتــهــم بــلــوحــات مــعــبِّ تــجــسَّ

الكويت، واعتزازهم بالماضي والحاضر.
 وفنانة بـــ 32 

ً
وأشـــار إلــى مشاركة 25 فنانا

لــوحــة وطــنــيــة تــنــاولــهــا الــفــنــانــون بــاســتــخــدام 
أســالــيــب مــتــنــوعــة وخـــامـــات مــتــعــددة، عكست 
اتــــجــــاهــــات الـــفـــنـــانـــيـــن بـــيـــن الـــــمـــــدارس الــفــنــيــة 
ــدام الــتــقــنــيــات  ــتـــخـ الــمــخــتــلــفــة، إلــــى جـــانـــب اسـ

المتنوعة في الرسم.
من جانبها، قالت مسؤولة الفريق في الكويت 
ــروا عــن ُحبهم  أمــل المطيري، إن »الفنانين عــبَّ
لوطنهم بلوحات تتحدث عن التاريخ الكويتي، 
واالنــتــمــاء لــلــوطــن، وأخــــرى تــحــاكــي الــمــوروث 
الذي نعتز ونفتخر به«، مؤكدة أن الفن تفاعل 

مع األعياد الوطنية بريشته وألوانه الجذابة.
ولفتت المطيري إلى إقامة معرض آخر للعيد 
الوطني بعنوان »وطن النهار« على شرف الفنان 
عبدالكريم عبدالقادر، في قاعة مطعم الساحة 

اللبناني اليوم.

تحوي متاحف الكويت، سواء 
الحكومية أو الفردية، الكثير من 
الشواهد التي توثق آثــار الغزو 
العراقي الغاشم على الكويت، ما 
بــيــن مــابــس وأســلــحــة وغــيــرهــا، 
ومنها مركز عبدالله عبداللطيف 
العثمان التراثي، الــذي يحتضن 
متحف بيت العثمان والمتاحف 
المرافقة، والـــذي يضم مقتنيات 
كثيرة توثق فترة الغزو العراقي 

الغاشم وكذلك تحرير الكويت.
ــيـــس الـــمـــركـــز أنــــور  وأشـــــــار رئـ
ــــى أن مـــتـــحـــف بــيــت  ــاعــــي إلــ ــرفــ الــ
الــعــثــمــان يــحــتــوي عــلــى عـــدد من 
ــة الـــتـــي خــلــفــهــا الـــغـــزو،  ــلـــحـ األسـ
إضــافــة إلــى المابس العسكرية 
ــرات  ــ ــذكــ ــ ــق مــــتــــنــــوعــــة ومــ ــ ــ ــائـ ــ ــ ووثـ

ــانـــاة شـــعـــب الــكــويــت  تــحــكــي مـــعـ
ومـــــا تـــعـــرضـــوا لـــــه، وكــــشــــف عــن 
قــرب افتتاح متحف تابع لمركز 
عــبــدالــلــه الــعــثــمــان يــحــتــوي على 
كم كبير من األسلحة والدبابات 
ــائــــرات والــمــقــتــنــيــات الــتــي  والــــطــ
ــة وزارة الــــدفــــاع فــي  ــلـ تــمــثــل رحـ
تــاريــخ تأسيس الــكــويــت، ومنها 
مقتنيات تمثل االعتداء العراقي 

على الكويت.
ويعتبر بيت القرين أبرز مراكز 
المقاومة الكويتية، حيث شهد 
معركة استشهد فيه 12 فردا من 
ــراد الــمــقــاومــة، وال يـــزال البيت  أفـ
شاهدا على صمود أبناء الكويت، 
وقــد احتضنه المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب ليكون 

متحفا أبوابه مفتوحة للجميع.
ــة مـــتـــحـــف بــيــت  ــنـ ــيـ ــــت أمـ ــالـ ــ وقـ
شــهــداء الــقــريــن إيــمــان نــاصــر إن 
المتحف يــعــرض االســلــحــة التي 
عــثــر عــلــيــهــا فـــي »بـــيـــت الــقــريــن«، 
والتي تعود الــى افــراد المقاومة 
التابعين لـ »مجموعة المسيلة«، 
ومن الممكن أن يعود بعضها الى 

افراد االحتال.
وذكر يوسف العميري، صاحب 
مــتــحــف بـــيـــت الـــكـــويـــت لــأعــمــال 
الوطنية، أن متحفه الخاص يوثق 
ما أصاب الكويت من 2 أغسطس 
ــاريـــخ  ــتـ ــذا الـ ــ ــعـــد هــ ــا بـ ــ 1990 ومــ
ــالـــصـــوت  بــــعــــرض بـــــانـــــورامـــــي بـ
ــة الــــــى عـــرض  ــ ــافـ ــ والــــــصــــــورة إضـ

مقتنيات خاصة بتلك الفترة.
ــن جـــهـــتـــه، أفــــــــاد الـــمـــؤســـس  ــ مـ
والــمــنــســق الــعــام لــفــريــق »اكسبو 
965« لـــــلـــــمـــــعـــــارض الــــتــــراثــــيــــة 
والحرفية والمبدعين الكويتيين 
الباحث محمد كمال بأنه يملك 
متحفا خــاصــا بــه يــحــتــوي على 
مقتنيات مــن الــغــزو حصل على 
ــزو،  ــغـ ــرة الـ ــتـ ــنــــاء فـ ــزء مــنــهــا أثــ ــ جـ
ــا أوراق نـــــــــــادرة تــخــص  ــهــ ــنــ ومــ
الطاغية صدام حسين بتوقيعه، 
منها ما يخص اجتماعه بالقادة، 
ــــص إعــــــــــــــدام األســـــــــرى  ــخـ ــ ومـــــــــا يـ

الكويتيين عام 1998. )كونا(

● القاهرة - محمد الصادق
ب الموت رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة  غيَّ
األسبق الشاعر والمؤرخ المصري سعد عبدالرحمن، 

، بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.
ً
عن 69 عاما

وأحدث رحيله المفاجئ صدمة للوسط الثقافي، 
 
ً
حيث كــان قبل الــرحــيــل المباغت بــســاعــات نشطا
فــي الــتــواصــل مــع أصــدقــائــه على مــواقــع التواصل 
 التهاني لصديقه عادل سعد، 

ً
االجتماعي، مرسا

لفوزه بجائزة الطيب صالح عن روايته )الكحكح(.
ــاعــــر والــــكــــاتــــب ســعــد  ــر بــــالــــذكــــر، أن الــــشــ ــديــ جــ
عبدالرحمن صــدر لــه العديد مــن الكتب واألعــمــال 
الشعرية، منها: »مقاالت قصر الدوبارة«، و»التحديق 
ــــذي يتضمن   مـــن األدب« الـ

ً
فـــي الــــظــــال«، و»قـــلـــيـــا

مقاالت: عبقرية بيرم التونسي بين العقاد ومشرفة، 
المناظرة القاتلة )عن المناظرة النحوية التي كانت 

 فــي موت 
ً
بين الكسائي وســيــبــويــه، وكــانــت سببا

سيبويه(، معارضة يا ليل الصب في عيد المياد، 
وهي عن قصيدة لنصر لوزا األسيوطي أشهر شاعر 
قبطي في القرن العشرين، معارك أدبية وفكرية في 
 »التعليم المصري 

ً
صندوق بريد، كما صدر له أيضا

في نصف قرن«، و»الكاتب الجبار... عباس محمود 
العقاد«.

ومن أعماله الشعرية: »حدائق الجمر«، و»النفخ 
في الرماد«. وفي تأريخه لسير الشعراء صدر له على 
مستوى اإلعـــداد والتقديم: »فــي المحراب الجديد 
ديوان شعر لمحمد عثمان الصمدي«، و»الحصاد 
ديوان شعر لمحمد علي قرنة«، و»هكذا غنى النسر 
ديــوان شعر لعبدالحفيظ النسر«، و»ألــحــان ثائرة 
ديــوان شعر لسيد النخيلي«، و»أشــجــار متوضئة 
لمحمد بخيت الربيعي«، و»دمــوع وشموع ديوان 

شعر ألحمد الخياط«، وغيرهم الكثير.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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بدأ الفنان محمد رمضان 
تصوير فيلمه الجديد 

)هارلي( مع املخرج محمد 
سامي، حيث قرر باالتفاق 

مع املخرج واملنتج تصوير 
العمل خال الفترة القادمة 

حتى منتصف رمضان 
القادم، من أجل العرض خال 

موسم عيد الفطر.
ل 

َّ
يأتي ذلك بعد أن فض

رمضان الدخول في تجربة 
»هارلي« وعدم استكمال 

تجربة فيلم »ع الزيرو« مع 
الفنانة نيللي كريم خال 

الفترة الحالية، رغم اقتراب 
االنتهاء تمامًا من التصوير، 
حيث يتبقى له ما يقرب من 

أسبوع تصوير فقط، ليرجئ 
عرض الفيلم موسمًا جديدًا 

خال الفترة املقبلة.
على صعيد آخر، قارب 

رمضان على االنتهاء من 
تصوير مسلسله الجديد 

)جعفر العمدة(، املقرر 
عرضه خال املوسم الدرامي 
الرمضاني القادم، بمشاركة 

زينة ومي كساب.

تواصل النجمة لطيفة في 
الفترة الحالية تحضيرات 
ألبومها الجديد، الذي لم 
تستقر على اسمه. وتكرر 

التعاون مع امللحن والكاتب 
زياد الرحباني في ألبومها 
الجديد، بعد نجاح ألبومها 

األخير )لطيفة 2022( 
بتوقيعه.

وكانت لطيفة طرحت 
أخيرًا فيديو كليب ألغنية 
»ملحوقة« عبر »يوتيوب«، 

بعد طرحها عام 2018 ضمن 
أغاني ألبوم »فريش«.
وكشفت أنها ستقوم 

بتصوير كل أغاني األلبوم، 
ِلم بسبب طرحه خال 

ُ
الذي ظ

أزمة كورونا، كما ستصور 
أيضًا أغاني ألبوم »أقوى 

واحدة«، الذي طرحته عام 
2019 خال نفس األزمة.
أغنية »ملحوقة« كلمات 
الشاعر عمرو املصري، 

وألحان سامر أبوطالب، 
وتوزيع مونتي. وحققت 

األغنية نسبة مشاهدة عبر 
»يوتيوب« بأكثر من مليون 

و300 ألف مشاهدة منذ 
طرحها عام 2018، وتعاونت 

في تصويرها فيديو كليب 
مع املخرج شريف ترحيني.

أخذ املغني إيد شيران 
بعض الوقت خال جولته 
األسترالية لزيارة األطفال 

املرضى في مستشفى 
سيدني لأطفال راندويك. 

ولم يحرص املغني على 
زيارة األطفال والتقاط 

الصور التذكارية إلسعادهم 
بها فحسب، بل اصطحب 

معه الغيتار، وعزف لهم، في 
جلسة طويلة.

من ناحية أخرى، سبق أن 
كشف املغني البريطاني 

عن واحدة من أكثر خيبات 
األمل التي تعرض لها خال 

 THAT ظهوره في برنامج
 ،PETER CROUCH PODCAST

مؤكدًا أنه كان على موعد 
مع أكبر أحامه حينما 

تم استغاله لكتابة وأداء 
األغنية الرئيسية ألحدث 

 NO TIME أفام جيمس بوند
TO DIE األمر الذي أسعده 
جدًا، وأضاف: »خيبة األمل 

تلخصت في استبدالي فجأة 
ببيلي اليتش، ولن أتظاهر 
أنه لم يؤذني، ألنني تأذيت 

بشدة مما حدث«.

خبريات

محمد رمضان يبدأ 
تصوير »هارلي«

لطيفة تتعاون مجددًا مع 
زياد رحباني

إيد شيران يغني 
لألطفال المرضى

عزة إبراهيم

تتويج »المرهقون« بالمهرجان كريستين ستيوارت

لوحة »فولكلور« ألمل المطيري

الباحث محمد كمال ومقتنياته
سعد عبدالرحمن

شيماء عليمحمد المنصورجاسم النبهان فاطمة الطباخمحمد جابرأنور عبدالله

الكويت تبتهج بعودة الروح للفعاليات الوطنية
الفنانون يحتفلون باألعياد بين مواقع التصوير وأجواء العائلة وعبر أثير الراديو

تشهد الكويت انتعاشة 
 
ً
ترفيهية وفنية، احتفاال

باألعياد الوطنية لهذا العام، 
التي تعكس حالة كبيرة من 

الفرحة والبهجة والفخر 
بالوطن. وما بين مواقع 

التصوير والمهرجانات الفنية 
وأجواء العائلة واالحتفال، 
يعيش الفنانون الكويتيون 

مراسم االحتفال بعيَدي 
الوطني والتحرير.

عــــادت الـــــروح إلــــى فــعــالــيــات 
الـــكـــويـــت الــمــرتــبــطــة بـــاألعـــيـــاد 
 
ً
الــوطــنــيــة، الــتــي شــهــدت ركــــودا

 خال العامين الماضيين، 
ً
كبيرا

ــا. وقــــد  ــ ــ ــورونـ ــ ــ  بـــــأزمـــــة كـ
ً
تــــــأثــــــرا

، األنـــشـــطـــة 
ً
انـــتـــعـــشـــت، أخــــــيــــــرا

الــفــنــيــة والــتــرفــيــهــيــة، وتــشــهــد 
 خـــال 

ً
ــرا ــيـ ــبـ  كـ

ً
ــكـــويـــت رواجــــــــا الـ

تلك الفترة. »الجريدة« شاركت 
ــة، وســألــتــهــم  ــفـــرحـ الــفــنــانــيــن الـ
كــيــف يــمــضــون الــعــيــد الــوطــنــي 
هـــذا الـــعـــام؟ وجــــاءت اإلجــابــات 
مــتــنــوعــة، لكنها إجـــمـــااًل أكــدت 
حـــالـــة الــبــهــجــة والـــفـــرحـــة الــتــي 
تتنفسها الــكــويــت، بــعــد حــالــة 

اختناق واكبت الجائحة.
بــــدايــــة، هـــنـــأ الـــفـــنـــان جــاســم 
 ،

ً
 وشعبا

ً
النبهان الكويت؛ قيادة

بــاألعــيــاد الوطنية لــهــذا الــعــام، 
 دوام االحتفال والتقدم 

ً
متمنيا

ــام واألعـــــــــــوام  ــعــــ ــى مــــــــدى الــــ ــلــ عــ
 أنـــه يــشــارك 

ً
الــمــقــبــلــة، مــوضــحــا

ــفــــاالت  ــتــ ــن االحــ ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
الوطنية التي تشهدها الباد، 
منها الفعالية الضخمة التي 
استضافتها حــديــقــة الشهيد، 
إلى جانب العديد من المدارس.

وذكــــــــر الـــنـــبـــهـــان أنــــــه تــلــقــى 
عــدة دعـــوات لمشاركة األطــفــال 
احتفاالتهم بوطنهم الغالي في 
الــعــيــد الــوطــنــي، مــنــهــا مــدرســة 
الــنــجــاة وغــيــرهــا مــن الــمــدارس، 
 أن دوره كــفــنــان يدفعه 

ً
مـــؤكـــدا

ــــي  ــلــــمــــســــاهــــمــــة فـــــــي رفـــــــــع وعـ لــ
التاميذ بُحب الوطن واألعياد 
ــات الــتــي  ــنـــاســـبـ ــمـ الــمــهــمــة و»الـ
ر عن تاريخنا، واللحظات  تعبِّ
الحاسمة فــي تــاريــخ الكويت«، 

ــه بــتــلــك  ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ  عــــــن سـ
ً
ــا ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـ

ب فيها  الــمــشــاركــات الــتــي يــتــقــرَّ
مــن األطـــفـــال وطــلــبــة الـــمـــدارس، 
ــي تــعــزيــز  ــ ــد بـــــــــدوره فـ ــاعــ ويــــســ

شعورهم باالنتماء.

التراث الشعبي

ــه، قـــــــــــال »شــــيــــخ  ــ ــتــ ــ ــهــ ــ مــــــــن جــ
الــمــلــحــنــيــن« أنــــور عــبــدالــلــه إنــه 
ألول مـــرة هـــذا الــعــام ال يــشــارك 
بـــألـــحـــانـــه فــــي أغـــنـــيـــات الــعــيــد 
ــه الــصــحــيــة،  الـــوطـــنـــي، لـــظـــروفـ
م في السابق   إلى أنه قدَّ

ً
مشيرا

الـــعـــديـــد مـــن األلــــحــــان مـــع كــبــار 
ــيـــن بـــتـــلـــك الــمــنــاســبــة  الـــمـــطـــربـ
األهــــم فــي تــاريــخ الـــبـــاد، منها 
 أغنية »وتبقى الكويت«، 

ً
أخيرا

وأغــنــيــة »ســـدرة األمـــل« بصوت 
ــلـــمـــات  ــيــــج«، وكـ ــلــ ــخــ »شــــــــــادي الــ
يــعــقــوب الــســبــيــعــي، وغــيــرهــمــا، 
كأغنية »شمعة البلدان« بصوت 
»القيثارة« نوال، وكلمات عالية 
الحساوي، و»كويتنا الحبيبة« 

بصوت نبيل شعيل.
وتــــــابــــــع عــــبــــدالــــلــــه: »أبـــــــــارك 
للكويت عيدها الوطني، وأبارك 
لزمائي الفنانين مــا يقدمون 
من أعمال وطنية في تلك الفترة. 
ســأقــضــي هـــذا الــعــيــد بصحبة 
ــوام،  ــ ــ ــل ألول مـــــرة مـــنـــذ أعـ ــ ــ األهـ
حيث كنت في مثل تلك األوقات 
 بتسجيل األغنيات في 

ً
منشغا

االســـتـــديـــو، ومــــن ُحـــســـن حظي 
أن الـــكـــويـــت تــشــهــد هــــذا الــعــام 
فعاليات رائعة وجديدة أعادت 
لنا البهجة والروح الحتفاالتنا 
في فبراير، منها الكشتات التي 

تــم افتتاحها بالصليبيخات، 
وفعاليات يوم البحار، وحديقة 
جــمــال عبدالناصر، وجميعها 
تعكس تاريخ الكويت وتراثنا 
ــن خـــــال الـــديـــكـــور  الــــوطــــنــــي، مــ
والـــــــجـــــــلـــــــســـــــات واألغــــــــنــــــــيــــــــات 
الــشــعــبــيــة والـــمـــعـــارض الــفــنــيــة، 
مـــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز هــويــتــنــا 
ض أبناء أجيال  الوطنية، ويعوِّ
الثمانينيات وما بعدها األجواء 
الــتــي لــم يعيشوها، ويــزيــد من 
ترابطهم بــتــراث وطنهم، وهي 
فــعــالــيــات تستمتع بــهــا األســـر 
 إلــى جنب مع 

ً
الكويتية، جنبا

الــمــقــيــمــيــن عـــلـــى أرض بــلــدنــا 
الحبيب«.

دراما رمضان

مــــن جــــانــــبــــه، أعـــــــرب الـــفـــنـــان 
مــــحــــمــــد جـــــابـــــر عــــــن ســــعــــادتــــه 
ــذا الـــعـــام،  بـــأجـــواء االحـــتـــفـــال هــ
 
ً
ــهـــدت تــــحــــواًل كــبــيــرا ــتــــي شـ والــ

عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــكـــم والـــكـــيـــف، 
: »في السابق كان األطفال 

ً
متابعا

ة بــرش المياه،  يــزعــجــون الــمــارَّ
وهــي عــادة سيئة، أمــا اآلن فقد 
زاد الـــوعـــي إلــــى درجـــــة كــبــيــرة 
ــلـــطـــف، حـــتـــى إنـــنـــي أجـــد  مــــن الـ
فــي الــشــارع الشبان والشابات 
ة الـــــورد  ــــون عـــلـــى الـــــمـــــارَّ ــــوزعـ يـ
واألعـــــام والــمــيــاه والــعــصــائــر، 
مــبــتــهــجــيــن بــالــعــيــد الـــوطـــنـــي، 
فــي مشهد حــضــاري وإنساني 
جميل. دام عزك يا كويت، ودام 
شبابك واألجــيــال الجديدة في 

ُحبك«.
وأشار جابر إلى أنه سيقضي 

ــي بـــيـــن مـــواقـــع  ــنــ الـــعـــيـــد الــــوطــ
التصوير واالحتفال مع األهل، 
 بتصوير 

ً
حيث ينشغل حاليا

ــع »ســيــدة  مــســلــســلــه الـــجـــديـــد مـ
الشاشة الخليجية« حياة الفهد، 
 
ً
والـــذي يــجــري تــصــويــره حاليا

بــمــواقــع مــتــفــرقــة فـــي الــكــويــت، 
 لعرضه خال موسم 

ً
استعدادا

 أن 
ً
رمـــضـــان الــمــقــبــل، مــوضــحــا

فريق العمل حصل على إجازة 
يومين، ثم يعاود التصوير.

احتفال باإلمارات

مــن نــاحــيــتــه، يــعــيــش الــفــنــان 
محمد المنصور أجواء االحتفال 
باألعياد الوطنية خارج الكويت 
 
ً
هــذا الــعــام، حيث يــوجــد حاليا
فــي الــشــارقــة بــــاإلمــــارات، خــال 
مـــشـــاركـــتـــه كـــضـــيـــف مـــهـــرجـــان 

المسرح الخليجي.
ــنــــصــــور: »ســعــيــد  ــمــ وقــــــــال الــ
بــوجــودي كممثل للكويت إلى 
جـــانـــب الــفــنــانــيــن خـــالـــد أمــيــن 
وحـــــســـــن الــــمــــنــــصــــور وأحــــمــــد 
الـــشـــطـــي وإبــــراهــــيــــم الـــحـــربـــي، 
ــي مــفــرح  ــ ــــامـ إضــــافــــة إلـــــى اإلعـ
ــــري، حــــيــــث نـــــشـــــارك فــي  ــمـ ــ ــــشـ الـ
ــنـــدوات الفنية،  الــمــؤتــمــرات والـ
إلـــى جــانــب مــشــاركــة مسرحية 
)عنقود العنب( المقدمة من فرقة 
المسرح العربي الكويتية. ورغم 
ــارج الــــبــــاد خـــال  ــ وجــــودنــــا خــ
االحتفاالت الوطنية، فإن قلوبنا 
باقية في الكويت، ونشعر بفخر 
وُحـــــــب وســـــعـــــادة تـــمـــلـــؤنـــا مــن 
 
ً
الداخل أينما رحلنا، خصوصا

أننا في دولة خليجية تشاركنا 

األفـــراح، ونشعر معها أننا في 
بلدنا الثاني«.

وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى أنـــــــــــه حـــضـــر 
ــيـــة خــــاصــــة بـــاألعـــيـــاد  ــالـ ــفـ ــتـ احـ
الوطنية في السفارة الكويتية 
 ،

ً
بــاإلمــارات، وكــان الحفل كبيرا

وشهد حضور السفير الكويتي 
والــقــائــم بــاألعــمــال، ووفـــد كبير 
مــــن الـــمـــدعـــويـــن والــمــشــاركــيــن 
بـــــاالحـــــتـــــفـــــالـــــيـــــة مـــــــــن جـــمـــيـــع 
الجنسيات، وهو ما يعكس كيف 
أن للكويت مكانتها وُحبها في 
قــلــوب الكويتيين، بــل والــعــالــم 
أجمع، فهي بلد السام والمحبة.

عبر أثير اإلذاعة

بــــــــدورهــــــــا، قـــــالـــــت الـــفـــنـــانـــة 
واإلعامية فاطمة الطباخ إنها 
شـــاركـــت جــمــهــورهــا االحــتــفــال 
بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة لــهــذه الــعــام 
عــبــر أثـــيـــر إذاعــــــة الـــكـــويـــت، من 
خــال بــث حلقتين على الهواء 
مباشرة من 6 إلى 8 مساء أمس 
وأمــس األول )25 و26 الجاري( 
بعنوان »وطــنــي الــنــهــار«، وهي 
تغطية خاصة ومباشرة ألجواء 
االحتفال ومــواقــع العمل خال 
هذين اليومين، من خال لقاءات 
مع المسؤولين العاملين على 
راحــــة الــمــواطــنــيــن والمقيمين 
فــي الــشــوارع والمناطق الحية 
 
ً
 مــكــثــفــا

ً
الـــتـــي شـــهـــدت وجـــــــــودا

واحتفاالت وفعاليات، لضمان 
أعلى مستويات األمن والراحة 
 
ً
والـــســـامـــة لــلــجــمــيــع، وحـــرصـــا

على أن تمر فترة األعياد ببهجة 
وسعادة على الجميع.

وأضــافــت الــطــبــاخ أن عملها 
ــيــــة لــن  ــنــ خـــــــال األعــــــيــــــاد الــــوطــ
يمنعها من االحتفال بمشاركة 
 
ً
أسرتها وأصدقائها، خصوصا

فـــي ظـــل الــفــعــالــيــات الــمــتــنــوعــة 
الـــتـــي تــنــعــم بـــهـــا الـــكـــويـــت هـــذا 
العام، والتي عادت أفضل بكثير 
من األعوام السابقة، مؤكدة أنها 
تحرص على االستمتاع بوقتها 
في حضور الفعاليات ومشاهدة 
عـــــــروض مـــســـرحـــيـــة لــزمــائــهــا 
الفنانين والتنزه، وغيرها من 
األنــشــطــة المتاحة والــمــتــوافــرة 

بكثرة خال تلك الفترة.

أجواء العائلة

مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت الــفــنــانــة 
ــــي أنــــــهــــــا تـــعـــيـــش  ــلـ ــ ــاء عـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ شـ
ــع عــائــلــتــهــا  ــ أجـــــــــواء األســـــــــرة مـ
داخـــــــــــل الـــــمـــــنـــــزل خـــــــــال فــــتــــرة 
األعــيــاد الوطنية، وأنها تشعر 
»بالوناسة والجمعات الحلوة، 
التي افتقدتها خــال السنوات 
الماضية، نتيجة أزمة كورونا«، 
راجية الله أن يديم األمن واألمان 
والسامة على الكويت وجميع 

البلدان العربية واإلسامية.
وأشـــــــــــــارت عــــلــــي إلــــــــى أنـــهـــا 
 بـــتـــصـــويـــر 

ً
ــا ــيــــ ــالــــ ــل حــــ ــغــ ــنــــشــ تــ

مـــشـــاهـــدهـــا فــــي مــســلــســل »قــــرة 
عيني«، الذي تطل من خاله في 
رمضان المقبل، إخراج سعود 
بوعبيد، وتأليف محمد وعلي 

شمس.

المتاحف تزخر بمقتنيات الغزو الغاشم

تتويج فيلم »المرهقون« اليمني بـ »عفو« برلين»تنفس اإلبداع« بمعرض »عز وفخر يا كويت«

فــاز الفيلم الوثائقي »ســور الدامـــان«، 
لــلــمــخــرج الـــفـــرنـــســـي نـــيـــكـــوال فــيــلــيــبــيــر، 
بجائزة الــدب الذهبي لمهرجان برلين 
الــســيــنــمــائــي »بــرلــيــنــالــه« ألفــضــل فــيــلــم، 
وفق ما أعلن في برلين، أمس األول. كما 
توج الفيلم اليمني »المرهقون« بجائزة 
منظمة الــعــفــو الــدولــيــة، كـــأول فيلم من 
جـــنـــوب الــيــمــن عــلــى خــشــبــة الــمــهــرجــان 

العالمي.
وذهبت جائزة التمثيل هذا العام إلى 
طفلة، إذ حصلت صوفيا أوتــيــرو على 
جــائــزة أفــضــل أداء تمثيلي عــن دورهـــا 

بفيلم »20 ألف نوع من النحل«. 
وذهـــبـــت جـــائـــزة كـــبـــرى أخـــــرى، وهــي 
جـــائـــزة الــــدب الــفــضــي لــلــجــنــة التحكيم 

الــكــبــرى، إلـــى »روتــــر هــيــمــيــل«، للمخرج 
األلماني كريستيان بيتسولد.

وقــال ُصناع الفيلم اليمني »المرهقون« 
إنه حصل على جائزة منظمة العفو الدولية 
بمهرجان برلين السينمائي، والتي تقدم 
 في الجانب اإلنساني 

ً
للفيلم األكثر تأثيرا

مـــن بــيــن جــمــيــع أقـــســـام الــمــهــرجــان. وكــتــب 
المنتج المشارك في الفيلم محسن الخليفي 
على صفحته بموقع فيسبوك: »حصل الفيلم 
 على ثاني أعلى نسبة تصويت في 

ً
أيضا

جائزة الجمهور«.
الفيلم إخراج عمرو جمال، وبطولة: خالد 
حمدان، وعبير محمد، وسماح العمراني، 
وإســـــام ســلــيــم، ورؤى الــهــمــشــري، وعــمــر 
إلياس، وتدور أحداثه حول زوجين يعانيان 

 اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة فــــي الــيــمــن، 
ً
ــا ــ ــاعـ ــ أوضـ

ولديهما 3 أطــفــال، ومــع اكــتــشــاف الــزوجــة 
حملها من جديد تبدأ بالتفكير في إجهاض 
نفسها، رغم معرفتها بالعواقب االجتماعية 

التي قد تنتج عن هذا الفعل.
وشــهــدت الــســجــادة الــحــمــراء لمهرجان 
بــرلــيــن الــســيــنــمــائــي حــضــور فــرانــســيــســكــا 
ــدة بـــرلـــيـــن، وعــــــدد مــــن نــجــوم  ــمـ جـــيـــفـــاي عـ
ألمانيا، منهم باوال بير، إضافة إلى نجوم 
لجنة تحكيم المهرجان، التي تضم الممثلة 
األمــيــركــيــة كــريــســتــيــن ســتــيــوارت كرئيسة 
لجنة تحكيم، وتــضــم اللجنة: غولشيفته 
فاراهاني، وفاليسكا غريسيباتش، ورادو 
جود، وفرانسين مايسلر، وكارال سيمون، 

وجوني تو.

أحتفل بالعيد 
الوطني 

خارج الكويت 
للمشاركة 

في مهرجان 
المسرح 

الخليجي 
بالشارقة

المنصور

أشارك في 
احتفاالت 
المدارس 

لزيادة وعي 
أبنائنا بُحب 
وقيمة الوطن

النبهان

رحيل سعد عبدالرحمن مؤرخ سير الشعراء
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سلة أخبار

صرح مدير وكالة االستخبارات 
املركزية األميركية وليام بيرنز، 
بأن الواليات املتحدة ال تعتقد 
أن قيادة إيران قررت استئناف 

برنامج صنع أسلحة نووية.
وأضاف بيرنز، في حديث إلى 

قناة »CBS«، ليل السبت - األحد: 
»ال نعتقد أن املرشد علي خامنئي 

اتخذ قرارًا بإعادة تشغيل 
برنامج األسلحة النووية الذي 

أوقف في 2003«.
يأتي ذلك بعد تقرير عن عثور 

مفتشي الوكالة الدولية على 
جزيئات يورانيوم مخصبة 
بنسبة 84 في املئة القريبة 

للغاية من النقاوة الالزمة لصنع 
األسلحة النووية بإيران.

بيرنز: إيران ال تعتزم
إنتاج أسلحة نووية

في استعراض واضح للقوة 
وتحذير لكوريا الشمالية، أعلن 

األسطول األميركي باملحيط 
الهادئ أمس األول وصول 

غواصة تعمل بالطاقة النووية 
إلى كوريا الجنوبية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب 
الكورية الجنوبية أن الغواصة 

الهجومية السريعة »يو إس إس 
سبرينجفيلد«، التي تزن 6 آالف 

طن رست في القاعدة البحرية 
في مدينة بوسان، موضحة 

أنها »تعمل بشكل روتيني في 
منطقة عمليات األسطول السابع 

وتجري عمليات أمنية بحرية 
وتدعم مصالح األمن القومي«.

في املقابل، ذكرت وكالة األنباء 
املركزية الشمالية أن الزعيم 

كيم جونغ أون شارك مع ابنته 
في مراسم تشييد والبدء ببناء 

شارع جديد في العاصمة 
بيونغيانغ.

غواصة نووية أميركية 
تصل لكوريا الجنوبية

شدد قائد الجيش األملاني 
الفريق ألفونس مايس، أمس، 

على أن  حكومة املستشار أوالف 
شولتس ستكون مضطرة إلنفاق 

املزيد من األموال على قواتها 
املسلحة »البوندسفير« إذا كانت 
ترغب في تجهيزها بشكل كامل، 

موضحًا أن تخصيصها مبلغ 
100 مليار يورو )107 مليارات 

دوالر( لتسريع عملية التحديث 
»غير كاف«.

وقال مايس الذي أحدث ضجة 
العام املاضي عندما انتقد ما 

وصفه بسنوات من اإلهمال 
للجيش: »أرى قدرا كبيرا من 

الضغط من أجل املضي قدما في 
عمليات التجديد بأقصى سرعة 

ممكنة«.

100 مليار يورو ال تكفي
 لتحديث الجيش األلماني

رست سفينة حاويات محملة 
بالسلع التجارية العامة في 

ميناء الحديدة الرئيسي، 
الخاضع لسيطرة املتمردين 
باليمن، ليل السبت - األحد، 

للمرة األولى منذ 2016. وذكر 
مسؤول في الحكومة اليمنية 
املعترف بها دوليًا أن السماح 

بالسفن التجارية خطوة لبناء 
الثقة، تهدف إلى دعم املحادثات 

بني السعودية والحوثيني إلعادة 
تفعيل الهدنة. 

إلى ذلك، نفى  املتحدث باسم 
»القوات الجنوبية« محمد النقيب 
األنباء عن إغالق قصر معاشيق 
الرئاسي في عدن، بعد توتر بني 

االنفصاليني ورئيس املجلس 
الرئاسي رشاد العليمي.

الحديدة تستقبل أول
سفينة سلع منذ سنوات

 لحوار مباشر
ً
اجتماع العقبة يقر تهدئة 6 أشهر تمهيدا

مقتل إسرائيليين برصاص فلسطيني قرب نابلس... واعتقال 21 خالل مسيرات دعم القضاء في تل أبيب
للمرة األولى منذ عدة سنوات، 
ووسط غليان باألراضي المحتلة 
بعد سلسلة خــطــوات وعمليات 
إســرائــيــلــيــة أســـفـــرت عـــن مــصــرع 
 مــنــذ بــدايــة 

ً
نــحــو 63 فلسطينيا

العام، عقدت مباحثات مغلقة بين 
كبار مسؤولي األمن في السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل، بمشاركة 
ــيـــن عــــــن األردن ومـــصـــر  ــلـ ــثـ ــمـ مـ
والواليات المتحدة وبريطانيا، 
في مدينة العقبة األردنية، أمس.

وفـــي حــيــن ذكــــرت مــصــادر أن 
االجــتــمــاع بــحــث ســبــل اســتــعــادة 
ــــزالق  الـــهـــدوء األمـــنـــي ومـــنـــع االنـ
إلى صــراع أوســع، من خالل دفع 
 الــمــنــســق 

ً
ــرا ــيــ خـــطـــة طـــرحـــهـــا أخــ

األميركي مايك فينزل للتهدئة، 
ذكرت أوساط عبرية أن االجتماع 
اكتسى بصبغة سياسية للدفع 
ــــاق إنــهــاء  نــحــو الــتــبــاحــث فـــي آفـ
الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني 

المعطل منذ 2012. 
وقـــبـــل حـــلـــول شـــهـــر رمـــضـــان 
وعـــــــيـــــــد الــــــفــــــصــــــح الـــــــيـــــــهـــــــودي، 
استعرض االجتماع، الذي افتتحه 
الــمــلــك عــبــدالــلــه الــثــانــي واخــتــتــم 
مـــســـاء أمــــس مـــن دون الــتــوصــل 
إلـــى اتــفــاق بــشــأن »هـــدنـــة«، خطة 
الــمــنــســق األمـــيـــركـــي، الــتــي بـــدأت 
خطواتها الفعلية في 20 فبراير 
ــقــــت الـــقـــيـــادة  الـــحـــالـــي حـــيـــث وافــ
الفلسطينية على سحب مشروع 
قـــــرار أمـــــام مــجــلــس األمـــــن يــديــن 
االســـتـــيـــطـــان، وقــبــلــت بـــــداًل منه 
ــة  ــ بـــبـــيـــان رئــــاســــي اســـتـــبـــدل إدانـ
االستيطان بـ »الشعور باالستياء 

والقلق منه«.
وحضر االجتماع السداسي، 
الــذي يمهد لعقد قمة سالم بعد 
 على انعقادها في 

ً
مرور 20 عاما

نفس المكان، وبرعاية أميركية 
، مــســتــشــار الـــرئـــيـــس جو 

ً
ــا أيــــضــ

ــايــــدن لـــلـــشـــرق األوســـــــط بــريــت  بــ
، أبـــلـــغ عــاهــل 

ً
ــا ــقـ ــغـــورك.والحـ ــاكـ مـ

األردن مستشار بــايــدن ضــرورة 
ــلـــدفـــع نــحــو  تــكــثــيــف الــــجــــهــــود لـ
ــفـــــض الــتــصــعــيــد  ــ ــهــــدئــــة وخـ ــتــ الــ
واستئناف المفاوضات لتحقيق 
السالم على أساس حل الدولتين.

ــرك،  ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وفــــــــــي الــــــبــــــيــــــان الـ
أكـــــــد الــــجــــانــــبــــان الــفــلــســطــيــنــي 
واإلسرائيلي التزامهما بجميع 
االتـــــفـــــاقـــــات الــــســــابــــقــــة وخـــفـــض 
التصعيد ومنع مزيد من العنف 
والحفاظ على الوضع القائم في 
األماكن المقدسة ودعم خطوات 
ــل مــعــالــجــة  ــ ــة مــــن أجــ ــقـ ــثـ ــاء الـ ــنــ بــ
القضايا العالقة من خالل الحوار 

المباشر.
ــيــــان الـــمـــشـــتـــرك  ــبــ وأوضـــــــــح الــ
أن الــجــانــبــيــن يـــلـــتـــزمـــان بــوقــف 
اإلجـــراءات األحــاديــة من 3 إلــى 6 
أشــهــر، عــلــى أن تــلــتــزم إســرائــيــل 
بوقف مناقشة إنشاء أي وحدات 
استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، 
ووقف إقرار أي بؤر جديدة لمدة 

6 أشهر.
كــــــمــــــا اتـــــــفـــــــق الــــــمــــــشــــــاركــــــون 
عــلــى دعــــم خـــطـــوات بـــنـــاء الــثــقــة 
لمعالجة القضايا العالقة، عبر 
ــد اجــتــمــاع  ــقـ ــبـــاشـــر، وعـ حــــــوار مـ
فــي شــرم الشيخ الشهر المقبل، 
لتحقيق هذه األهداف، واعتبرت 
ــطــــن  ــنــ ــرة وواشــ ــ ــاهــ ــ ــقــ ــ ــ ــان وال ــ ــمـ ــ عـ
 نــحــو 

ً
ــا ــدمـ ــقـ هـــــذه الـــتـــفـــاهـــمـــات تـ

تــفــعــيــل الـــعـــالقـــات الفلسطينية 
اإلسرائيلية المباشرة.

مطالب ورفض

ــيــــل االجـــــتـــــمـــــاع، كــشــفــت  ــبــ وقــ
السلطة الفلسطينية عن مطالب 
حملها وفدها، وأبرزها »ضرورة 
وقــــف جــمــيــع األعـــمـــال األحـــاديـــة 
اإلسرائيلية وااللتزام باالتفاقيات 
ــة، تـــمـــهـــيـــدا لــخــلــق أفـــق  ــعـ ــوقـ ــمـ الـ
ــوم عـــلـــى الــشــرعــيــة  ــقـ ســـيـــاســـي يـ
الدولية ومبادرة السالم العربية«.
وشــدد المتحدث باسم حركة 
ــى أن  ــلــ ــــك عــ ــايـ ــ ــــحـ ــذر الـ ــ ــنـ ــ ــح مـ ــتــ فــ

»وقف سياسة  السلطة طالبت بـ
االغتياالت واالقتحامات وتهويد 
الــــــقــــــدس الـــمـــحـــتـــلـــة والــــتــــوســــع 
 أن مهاجمة 

ً
االستيطاني«، معتبرا

بعض الفصائل لالجتماع »تأتي 
ألهداف حزبية ضيقة بعيدا عن 

مصالح الشعب«.
وتحدثت مصادر فلسطينية 
عن إبالغ السلطة »رفض إسرائيل 
ــتـــزام بجميع مــطــالــبــنــا التي  االلـ
ات  ســبــق وتـــم تسليمها كــإجــراء
بناء ثقة للمسؤولين األميركيين، 
وأهــمــهــا وقــــف االقــتــحــامــات في 
الــضــفــة الــغــربــيــة والــــعــــودة إلــى 
ــا قــبــل ســبــتــمــبــر 2000،  ــع مـ وضــ
ووقف االستيطان، ووقف قرصنة 

األموال الفلسطينية«.
وأضافت المصادر أن الواليات 
المتحدة عبر وزيـــر خارجيتها 
أنتوني بلينكن، سبق أن عبرت 
لــلــرئــيــس الــفــلــســطــيــنــي أنـــهـــا ال 
تضمن أن تلتزم إسرائيل 100%، 
ــاع  ــمــ ــتــ ــدة االجــ ــ ــنــ ــ ــنـــة أن أجــ ــيـ ــبـ مـ
تضمنت بحث تسهيل حصول 
السلطة على عــائــدات الضرائب 
مــن »معبر الــكــرامــة«، الــتــي تقوم 
إســـرائـــيـــل بــقــرصــنــتــهــا مـــنـــذ 10 
سنوات، وال تحولها إلى خزينة 

السلطة الفلسطينية كل عام.
ــة  ــاركــ ــشــ ــــب مــ ــبـ ــ وأرجــــــــعــــــــت سـ
السلطة في االجتماع بعد حديث 
قياداتها الخميس الماضي عن 

أنــهــا ستمتنع عــن توقيع اتفاق 
جــديــد مــع الــجــانــب اإلســرائــيــلــي 
 على 

ً
خــالل اجــتــمــاع العقبة، ردا

ســــقــــوط 11 قـــتـــيـــال ونــــحــــو 100 
ــتـــحـــام ســلــطــات  ــــالل اقـ جـــريـــح خـ
االحتالل لمدينة جنين األربعاء 
الــمــاضــي، إلــى ضــغــوط أميركية 

ومصرية وأردنية. 
وتحدثت المصادر عن جولة 
قام بها رئيس جهاز المخابرات 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــاجـــد فــــرج لــعــدة 
ــه مــــع اإلمــــــــارات  ــلــ دول، وتــــواصــ
ــلــــب دعـــمـــهـــمـــا  ــطــ والـــــبـــــحـــــريـــــن لــ
ــدام اتــــــفــــــاق الـــتـــطـــبـــيـــع  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الســ

للضغط على إسرائيل.
 
ً
في المقابل، أعلن 11 فصيال

 رفـــضـــهـــا اجـــتـــمـــاع 
ً
فــلــســطــيــنــيــا

الــعــقــبــة، ومــشــاركــة الــســلــطــة فيه 
وهــــي: حــركــة حــمــاس و»الــجــهــاد 
اإلســالمــي« و»الجبهة الشعبية« 
ــة الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة«  ــ ــهـ ــ ــبـ ــ ــــجـ و»الـ
و»الـــمـــبـــادرة الــوطــنــيــة« و»حــــزب 
الــشــعــب« و»الــمــقــاومــة الشعبية« 
و»األحـــــــرار« و»لـــجـــان الــمــقــاومــة« 
و»االتحاد الديموقراطي« و»حركة 
الـــمـــجـــاهـــديـــن«، فــيــمــا دعــــت عــدة 
حركات وائتالفات شعبية الشارع 
إلى التظاهر ضد االجتماع الذي 
»يعطي غطاء لحكومة نتنياهو 
فـــي ظـــل حــالــة الــغــلــيــان والـــدمـــاء 

التي تنزف في الضفة الغربية«.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، طـــالـــبـــت وزارة 

االستيطان اإلسرائيلية ومجلس 
ــة وفـــد  ــفـ ــالـــضـ الـــمـــســـتـــوطـــنـــات بـ
إسرائيل باالنسحاب من اجتماع 
ــيــــن الـــحـــكـــومـــة الـــى  الـــعـــقـــبـــة، داعــ

االنتقال للهجوم.

مقتل إسرائيليين

ــل  ــ ــتـ ــ ـ
ُ
فـــــــــي هــــــــــــذه األثــــــــــــنــــــــــــاء، ق

ــيـــان إثـــر  ــلـ ــيـ مـــســـتـــوطـــنـــان إســـرائـ
تعرضهما لعملية إطالق نار عند 
حاجز أمني بمنطقة نابلس في 
الضفة الغربية المحتلة، أمــس، 
فيما أغــلــق الجيش اإلسرائيلي 
الــحــاجــز وأطــلــق عملية مــطــاردة 

ضد المنفذ.
وتزامن ذلك مع اقتحام عشرات 
المستوطنين ساحات المسجد 
األقــــصــــى، بــحــمــايــة مـــشـــددة من 
الشرطة اإلسرائيلية، فيما قامت 
عصابة من المستوطنين بإحراق 
ــن فــلــســطــيــنــيــة في  ــ مـــزرعـــة دواجــ
مــديــنــة ســلــفــيــت، شـــمـــال الــضــفــة 
الغربية، ما أدى إلى نفوق جميع 

الطيور التي كانت بداخلها.
ــــي، عــم  ــاضــ ــ ــمــ ــ والــــخــــمــــيــــس الــ
ــــي الفلسطينية إضـــراب  األراضــ
»مجزرة نابلس«،   بـ

ً
شامل تنديدا

التي حــاولــت إسرائيل تبريرها 
بالبحث عَمن تسميهم مطلوبين 
ــا مــــن مــجــمــوعــة  ــمـ ــيـ أمـــنـــيـــا، السـ
»عرين األســود« التي تقول، إنها 

 على االعتداءات 
ً
تنفذ هجمات ردا

اإلسرائيلية المتواصلة.

اعتقاالت إسرائيلية

إلى ذلك، تجمع نحو 160 ألف 
متظاهر إسرائيلي في تل أبيب 
وأماكن أخرى ليل السبت ـ األحد، 
لــالحــتــجــاج عــلــى خــطــة طــرحــهــا 
ــــالف الـــحـــكـــومـــي الــيــمــيــنــي  ــتـ ــ االئـ
ــاف الـــســـلـــطـــة  ــ ــعــ ــ ــتــــشــــدد إلضــ ــمــ الــ
القضائية، في مشهد يزداد كثافة 
ويتواصل لألسبوع الثامن على 

التوالي.
وأقــامــت الشرطة اإلسرائيلية 
ــلــــى الـــــطـــــرق لــمــنــع  ــز عــ ــ ــواجـ ــ ــحـ ــ الـ
الــمــتــظــاهــريــن مـــن الـــوصـــول إلــى 
طريق أيــالــون الــســريــع، أحــد أهم 
الشوارع الرئيسية بتل أبيب؛ لكن 
البعض اخترق حواجز الشرطة 
وســد الطريق، وتــم القبض على 
ما ال يقل عن 21 متظاهرا. فيما 
شـــارك أكــثــر مــن 30 ألــف شخص 
فـــي الــمــظــاهــرة الـــتـــي نــظــمــت في 

مدينة حيفا.
ــيـــن الـــمـــتـــحـــدثـــيـــن فــي  وبـــــــرز بـ
الحدث االحتجاجي رئيس الوزراء 
األسبق إيهود باراك، الذي وصف 
المقترح التشريعي بأنه »اغتيال 
إلعـــالن اســتــقــالل إســرائــيــل، وانــه 
خطوة تحول إسرائيل بالتأكيد 

إلى دكتاتورية«.

 الجتماع العقبة )د ب أ(
ً
 للقدس والضفة ورفضا

ً
تظاهرات في غزة أمس دعما

توصل ممثلون عن السلطة 
الفلسطينية وإسرائيل، برعاية 

األردن ومصر والواليات 
المتحدة وبريطانيا، إلى اتفاق 

تهدئة من 3 إلى 6 أشهر، 
الستعادة الهدوء وتفادي 

االنزالق إلى صراع أوسع، 
 إلى استئناف العالقات 

ً
وصوال

المباشرة.

المباحثات 
السداسية ناقشت 
الخطة األميركية 

إلنهاء الصراع 
وطلب السلطة 

وقف االغتياالت 
واالستيطان

رؤساء برلمانات عرب يلتقون األسد: 
عودة سورية ورفع العقوبات

زيلينسكي يتعهد باستعادة القرم
وجيشه جاهز لهجوم الربيع

 من 
ً
ــدا الــتــقــى الــرئــيــس الــســوري بــشــار األســـد وفــ

االتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الــعــربــي، ضــم رؤســــاء مجلس 
الـــنـــواب لـــعـــدد مـــن الـــــدول الــعــربــيــة واألمـــيـــن الــعــام 
 مــع الشعب 

ً
لــالتــحــاد، قــدمــوا إلـــى دمــشــق تــضــامــنــا

السوري، أمس.
وعقد األسد مباحثات مع الوفد، الذي ضم رئيس 
االتحاد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، 
ــواب فــــي اإلمـــــــــارات واألردن  ــنــ ورؤســــــــاء مــجــلــس الــ
وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي 

سلطنة عمان ولبنان.
وفــي وقــت سابق، أكــد رؤســاء برلمانات ووفــود 
مــؤتــمــر االتــحــاد الــبــرلــمــانــي الــعــربــي، خـــالل جلسة 
لمجلس الــشــعــب الـــســـوري فــي دمــشــق، أمـــس، دعــم 
، مطالبين بـ »عودة دمشق 

ً
 ومستقبال

ً
سورية، حاضرا

إلى البيت العربي«.
ــراق: »مـــن قــلــب دمشق  ــعـ وقــــال رئــيــس بــرلــمــان الـ
نؤكد وقوفنا مع سورية وشعبها، ونقدم تعازينا 
بضحايا الزلزال، ونحن معكم لتقديم اإلمكانيات، 

ولرفع العقوبات«. وأضاف الحلبوسي: »ال غنى لنا 
عن سورية، وال غنى لسورية عن محيطها العربي، 

الذي نأمل عودتها إليه«. 
مــن جهته، قــال رئــيــس مجلس الــنــواب األردنـــي، 
أحمد الصفدي: »فرحتنا غامرة بالقدوم إلى سورية، 
وأنقل تحيات الشعب األردني إلى الشعب السوري 

العظيم. سورية لكل العرب«. 
بـــدوره، ذكــر ممثل مجلس الــشــورى فــي سلطنة 
عمان: »أتينا لدمشق لنقول للشعب السوري نحن 
، ونتمنى عودة 

ً
 ومستقبال

ً
، حاضرا

ً
 وقالبا

ً
معكم قلبا

دمشق إلى البيت العربي«.
وقال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح: 
»جئنا لنؤكد تضامننا مع سورية، ونقول للغرب 
ارفــعــوا الــعــقــوبــات عــنــهــا«. وشـــدد رئــيــس المجلس 
الــوطــنــي الفلسطيني روحـــي فــتــوح عــلــى أن »هــذه 
الزيارة تجسد عودة األمة العربية إلى سورية، قلب 

العروبة النابض«.

مـــع إعـــــالن جــيــشــه جــاهــزيــتــه 
لــشــن هــجــوم مــضــاد فـــي الــربــيــع 
على القوات الروسية، أكد الرئيس 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
ســيــادة بـــالده عــلــى شــبــه جــزيــرة 
القرم، الواقعة في البحر األسود، 
والـــتـــي ضــمــهــا نــظــيــره الــروســي 

فالديمير بوتين عام 2014.
وقال زيلينسكي: »هذه أرضنا. 
شعبنا. تاريخنا، وبعودة القرم 
ســـوف يــعــود الــســالم ألوكــرانــيــا. 
سوف نعيد العلم األوكراني لكل 

ركن في أوكرانيا«.
بــــــــــــدوره، ذكـــــــر نــــائــــب رئـــيـــس 
ــة  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ االســـــــتـــــــخـــــــبـــــــارات الــ
األوكرانية، فاديم سكيبيتسكي، 
أن الــــقــــوات الــمــســلــحــة ســتــكــون 

جــاهــزة لــشــن هــجــوم مــضــاد في 
 أن تــوقــيــتــه 

ً
ــيــــع، مـــوضـــحـــا ــربــ الــ

الدقيق يتوقف على عدة عوامل 
ــلــــحــــة  تـــتـــضـــمـــن شــــحــــنــــات األســ

الغربية.
وشــــــرح ســكــيــبــيــتــســكــي كــيــف 
تخطط كييف لتحقيق »أهدافها 
ــيــــة«،  ــيــــجــ ــتــــراتــ الـــعـــســـكـــريـــة االســ
ــقـــولـــه: »نــــحــــاول إحـــــــداث شـــرخ  بـ
فــي الجبهة الــروســيــة بالجنوب 
بــيــن شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم والــبــر 
 هدف 

ً
الرئيسي الروسي«، مكررا

كــيــيــف الــمــعــلــن بــتــحــريــر جميع 
األراضي األوكرانية، بما في ذلك 
شبه جزيرة القرم التي ضمتها 

موسكو لها عام 2014.
وعــلــى األرض، مـــازال الوضع 

ــبــــاس  ــلـــى جـــبـــهـــة مــنــطــقــة دونــ عـ
ــدم الــجــانــبــان  ــ ، حـــيـــث قـ

ً
ــرا ــتــــوتــ مــ

ــات مـــتـــنـــاقـــضـــة بـــشـــأن  ــومــ ــلــ ــعــ مــ
التطورات في بلدة باخموت.

ــيــــة  ورغـــــــــم أن مـــــصـــــادر روســ
أدرجـــت قــريــة ياهيدني بجنوب 
الطريق إلى سلوفيانسك ضمن 
الــمــنــاطــق الـــتـــي تــمــت الــســيــطــرة 
ــة األركـــــــــــان  ــئــ ــيــ عــــلــــيــــهــــا، فـــــــــإن هــ
ــة قــــالــــت إنـــــه تــــم صــد  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ األوكـ

الهجمات.
ومـــــن شـــــأن ســـيـــطـــرة روســـيـــا 
على القرية تمهيد الطريق أمام 
ــيــــة لــلــوصــول  الـــــوحـــــدات الــــروســ
ــرومـــوف، الــتــي تمر  إلـــى قــريــة خـ
مـــن خــاللــهــا اإلمــــــــدادات لــلــقــوات 

األوكرانية في باخموت.

السيسي ينفي بيع قناة السويس
ويبرئ الدولة من أزمة الغالء

مدبولي: أفشلنا مخطط فصل سيناء وتحويلها لبؤرة إرهاب

● القاهرة ــ حسن حافظ
خـــــرج الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري عــبــدالــفــتــاح 
السيسي، أمـــس، لنفي مجموعة شائعات 
وصلت إلى حد الترويج لبيع قناة السويس، 
 عن غضبه الشديد من سيل األكاذيب 

ً
معبرا

 في الوقت 
ً
واالفتراءات على الدولة، ومشيدا

ذاتــــــه بـــوعـــي الـــشـــعـــب وتـــحـــمـــلـــه لــلــظــروف 
الصعبة بما في ذلك أزمة الغالء واالقتصاد. 
ــد الـــرئـــيـــس الـــمـــصـــري أن  ــ ــــي حـــيـــن أكـ وفـ
»ارتفاع األسعار واقع يعيشه الجميع ولكن 
 فــيــه«، تـــســـاءل، خــالل 

ً
الـــدولـــة لــيــســت ســبــبــا

تــفــقــده اصــطــفــاف الــمــعــدات الــمــشــاركــة في 
تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، 
باإلسماعيلية: »هل حرب اإلرهاب خلصت؟ 
ما لغاية دلوقتي عندنا حجم من الشائعات 
واألكــــــاذيــــــب واالفـــــــتـــــــراءات غـــيـــر طــبــيــعــي، 

آخرها قناة السويس، كالم يعني المهم أن 
المصريين منتبهين لده، ومش هيصدقوا«. 
وأضــــاف: »اتــقــال إنــنــا بنفكر نبيع قناة 
الـــســـويـــس وفـــيـــه عـــــرض! عــمــلــولــي فــيــديــو 
وجـــمـــعـــوا كـــالمـــي ده وعـــمـــلـــوا فـــيـــلـــم، وإن 
الكالم ده قولتوا، وقالك بتريليون دوالر، 
ــاوز تــريــلــيــون دوالر«. وتــابــع  الــمــوضــوع عـ
 األمر جملة 

ً
: »هنبيع القناة!«، نافيا

ً
مستنكرا

.
ً
وتفصيال

وشدد السيسي على أن هناك محاوالت 
مـــن أجــــل عــرقــلــة جــهــود الـــدولـــة الــمــصــريــة 
: »محاولة عرقلة المصريين 

ً
للتنمية، مضيفا

مستمرة وهتستمر وبالتالي مــش هقول 
الوعي ألنه موجود عند كل قطاعات الشعب، 
ولو الوعي ده مش موجود ماكنتش الناس 
استحملت معانا الظروف الصعبة واألسعار 
الغالية اللي بتمر بها مصر بقالها أكثر من 

سنة دلوقتي، وبعترف بــده ده واقــع إحنا 
مش سببه صحيح، فيه عبء كبير في كل 
أســـرة كــل مــواطــن مــصــري نتيجة التكلفة 

العالية اللي بنعيش بيها«.
 
ً
ــيـــزا ــاة« حـ ــنــ ــقــ ــيــــع الــ ــلـــت قـــضـــيـــة »بــ وشـــغـ

مــن اهــتــمــام الـــشـــارع عــقــب إقــــرار الــبــرلــمــان 
والحكومة لقانون إنــشــاء صــنــدوق خاص 
إلدارة أصولها يتيح لهيئتها الدخول في 

استثمارات.
بــــدوره، كشف رئــيــس الــــوزراء مصطفى 
مدبولي عن »مخطط لتحويل سيناء لبؤرة 
 فشل هذا المخطط 

ً
إرهاب وتطرف«، مؤكدا

في فصل سيناء عن قلب مصر.
وقال مدبولي إن الدولة اختارت التنمية 
الشاملة فــي سيناء بــالــتــوازي مــع الحرب 
 إلى أنه تم تنفيذ 7 من 

ً
على اإلرهاب، الفتا

الكباري على القناة بتكلفة مليار جنيه.

السيسي يتفقد »معدات التنمية« في اإلسماعيلية أمس )الرئاسة(
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باختصار

مني منتخبنا الوطني للناشئني 
لكرة اليد بالهزيمة األولى في 

البطولة العربية الحادية عشرة 
ملنتخبات الناشئني لكرة اليد، 
املقامة باألردن، على يد نظيره 

املنتخب السعودي بنتيجة 
25-23 في املباراة التي جمعت 
املنتخبني على صالة األميرة 

سمية أمس األول ضمن الجولة 
الرابعة من البطولة.

وأسفرت نتائج باقي مباريات 
أمس األول عن فوز تونس على 
األردن املضيف 31-18، واملغرب 

على العراق بنتيجة 20-32.
وبهذه النتائج حافظ منتخب 

تونس على صدارة البطولة 
برصيد 7 نقاط يليه السعودية 

ثانيًا بـ 6 نقاط واملغرب ثالثًا 
بـ 5 نقاط، والكويت رابعًا بـ 4 

نقاط، واألردن املضيف خامسًا 
بنقطتني والعراق سادسًا وأخيرًا 

بدون رصيد.

»ناشئي اليد« يخسر أمام 
السعودية في »العربية«

تعاقدت إدارة نادي الجهراء 
مع املدرب املقدوني جورج 

كنجزيف لتولي مهمة تدريب 
الفريق األول لكرة السلة، خلفًا 

للبناني أحمد الفران، الذي 
اعتذر عن عدم االستمرار في 

مهمته، استعدادًا للدور الثاني 
من بطولة الدوري العام التي 

ستنطلق غدًا، إذ سيواجه 
الجهراء فريق القادسية 

بموقعة نارية.
ويمتلك كنجزيف خبرة جيدة 

في كرة السلة الكويتية، إذ 
سبق له اإلشراف على تدريب 

فرق اليرموك والساحل 
والنصر، وحصل مع الساحل 

على لقب كأس االتحاد في 
.2014

وقاد كنجزيف أول تدريب 
للجهراء، أمس األول، بحضور 

جميع العبي الفريق، باستثناء 
املصاب عبدالله الصراف.

كنجزيف مدربًا لسلة 
الجهراء

 دعا اتحاد الكرة املصري 
برئاسة جمال عالم الجتماع 

عاجل عقد أمس عقب فشل 
منتخب مصر للشباب في 

التأهل كأس العالم 2023 التي 
تقام في إندونيسيا صيف 

العام الحالي، بعدما تعرض 
لهزيمة ثقيلة أمام ضيفه 

السنغالي برباعية دون رد، 
في املباراة التي جمعتهما أول 

أمس، في ختام دور املجموعات 
لبطولة كأس أمم افريقيا 

تحت 20 عاما، املقامة حاليا 
بالقاهرة.

وتجمد رصيد املنتخب 
املصري عند نقطة واحدة 

احتل بها املركز الثالث في 
جدول الترتيب، متقدما 

بفارق األهداف على منتخب 
موزمبيق متذيل الترتيب، 

وخلف نيجيريا صاحب 
املركز الثاني برصيد 6 نقاط 
في املجموعة التي يتصدرها 

السنغال. 
 

اتحاد الكرة المصري اجتمع 
بعد إخفاق »الشباب«

في إطار سلسلة اإلنجازات 
املتتالية التي يحققها أبطال 

منتخبنا الوطني والنادي 
البحري الرياضي الكويتي في 
الدراجات املائية، حقق البطل 
محمد إبراهيم بوربيع كأس 

املركز األول لفئة كبار املحترفني 
)Pro Runabout GP( في بطولة 

قطر الدولية للدراجات املائية 
)الجائزة الكبرى( التي نظمها 

نادي الدوحة للرياضات البحرية 
بمشاركة 70 متسابقا، وسط 
تنافس ساخن وتنظيم رائع. 

واحتل زميله محمد جاسم الباز 
املركز الثاني في نفس الفئة، فيما 
حقق البطل العاملي سالم املطوع 

كأس املركز الثالث في فئة الواقف 
 ،)Pro Ski GP( لكبار محترفني
ولم يحالف الحظ بقية أبطال 
املنتخب فيصل بوربيع وفهد 

الريس وعبدالعزيز مطر في 
تحقيق نتائج متقدمة.

بوربيع يظفر ببطولة قطر 
الدولية للدراجات المائية

 األهلي يعاقب العبيه 
بعد التعادل مع صن داونز

● القاهرة - ةديرجلا•
عت إدارة األهلي عقوبات على الالعبين، بعد التعادل 2-2 مع 

َّ
وق

 لالئحة 
ً
فريق صن داونز الجنوبي إفريقي بدوري أبطال إفريقيا، وفقا

المعمول بها.
ــام مـــديـــر الـــكـــرة، ســيــد عــبــدالــحــفــيــظ، بــإبــالغــهــم بقيمة  ــ وقـ
العقوبة، مع تجميد مستحقاتهم المالية حتى العودة من 
جديد لالنتصارات اإلفريقية، بداية من مباراة القطن 

الكاميروني في القاهرة السبت المقبل. 
وفشل األهلي في تحقيق أي انتصار له حتى اآلن 
 بأن له مباراة مؤجلة ضد القطن 

ً
في هذا الدور، علما

الكاميروني من الجولة األولى، بسبب مشاركته في كأس 
العالم لألندية التي أقيمت بالمغرب في يناير الماضي. 

ولم يستفد األهلي من عاملي األرض والجمهور أمام صن داونز، 
وسمح للفريق الجنوب إفريقي بالخروج بنقطة من المباراة، ليتصدر 
مجموعته بسبع نقاط، يليه الهالل السوداني بنقطتين، ثم يأتي األهلي 

 القطن من دون نقاط.
ً
 بنقطة، وأخيرا

ً
ثالثا

 للزمالك بعد حبس منصور
ً
 مؤقتا

ً
 وهدان رئيسا

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف عضو 
مجلس اإلدارة سليمان وهــدان للقيام بأعمال 
رئــيــس الــنــادي خلفا لمرتضى منصور الــذي 
أودع السجن بعد تأييد محكمة النقض حكم 
حبسه لمدة شهر في قضية اتهامه بسب رئيس 

النادي األهلي محمود الخطيب.
وانــقــلــبــت األوضـــــاع رأســــا عــلــى عــقــب داخــل 
جـــدران القلعة البيضاء، بعد حبس منصور، 
إذ اجــتــمــع مــجــلــس اإلدارة مــســاء أمــــس األول 
السبت، لدراسة الموقف قانونيا وفقا لالئحة، 
قبل االستقرار بالتصويت على تولي سليمان 
ــدان، رئـــاســـة الــزمــالــك مــؤقــتــا بــســبــب زوال  ــ وهــ
عضوية الــرئــيــس الــســابــق، وعـــدم الــقــدرة على 
العودة بعد نهاية فترة الحبس حسب الالئحة 

االسترشادية الخاصة بقلعة ميت عقبة.
وكان الموقف ضبابيا في شأن من سيتولى 
رئاسة النادي خالل الفترة االنتقالية بحسب 

بعض المصادر، إذ كانت مجموعة داخل مجلس 
 ضد تولي وهــدان، 

ً
اإلدارة تقود صراعا خفيا

وتفضل أن يتولى المنصب خالد لطيف أمين 
الصندوق والــذي كان يتواجد في تونس عند 

عقد مجلس اإلدارة االجتماع الختيار وهدان.
إلــى ذلــك، حسمت وزارة الشباب والرياضة 
المصرية الجدل حول إمكانية عــودة مرتضى 
منصور لرئاسة الزمالك مجددا، واإلعــالن عن 

إجراء انتخابات جديدة خالل الفترة المقبلة.
وقــالــت وزارة الــريــاضــة المصرية فــي بيان 
لها إنه بعد دراسة الموقف القانوني في ضوء 
الحكم الصادر عن محكمة النقض فى الطعن 
المرفوع من رئيس نادى الزمالك، تقرر تنفيذ 

الالئحة المعمول بها في هذه الحالة.
وأضــــافــــت: قــضــت الـــالئـــحـــة االســـتـــرشـــاديـــة 
المعمول بها فى نادى الزمالك فى مادتها رقم 
41، بزوال العضوية عن أعضاء مجلس اإلدارة 

فى عدد من الحاالت، منها في حال صدور حكم 
نهائي بعقوبة مقيدة للحريات ضد العضو.

وأوضحت في بيانها: كما تقضى الالئحة 
االسترشادية في مادتها رقــم 32، بــأن يتولي 
مجلس إدارة الــنــادي اختيار مــن يــقــوم بعمل 
رئيس مجلس اإلدارة في حال غيابه، واهتداء 

بما سبق، فإن مجلس إدارة نادى الزمالك هو 
مــن يــقــرر رئــيــس مجلس اإلدارة المؤقت 

خالل الفترة المقبلة.
ــال مــصــدر داخــــل وزارة الــشــبــاب  وقــ
والرياضة إنه من المقرر أن يتم تحديد 

مـــوعـــد الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة فــي 
الزمالك بعد االنتهاء من تعديالت 
قانون الرياضة في الفترة المقبلة.

»طائرة« البرتقالي يعبر الصداقة ويالقي الوكرة
● محمد عبدالعزيز

 
ً
حقق فريق كاظمة للكرة الــطــائــرة فــوزا

 على منافسه الصداقة الفلسطيني 
ً
مستحقا

بنتيجة ثالثة أشـــواط مقابل شــوط واحــد 
فــي الــمــبــاراة الــتــي جمعتهما أمـــس األول 
عــلــى صــالــة اســتــاد الــقــاهــرة الــمــصــري في 
ختام منافسات المجموعة األولــى بالدور 
الـــتـــمـــهـــيـــدي لــلــبــطــولــة الـــعـــربـــيـــة الـــحـــاديـــة 

واألربعين لألندية للكرة الطائرة.
وأســفــرت نتائج باقي مباريات الجولة 
ــــى والـــتـــي جــرت  االخـــيـــرة لــلــمــجــمــوعــة األولـ
امـــس االول عــن فـــوز االهــلــي الــقــطــري على 
السويحلي الليبي 3 - 1 والنصر البحريني 

على الميناء اليمني 3 - 0.
وفـــي المجموعة الــثــانــيــة تغلب االهــلــي 

المصري على الوكرة القطري 3 - 1، والسيب 
العماني على خبيل اليمني 3 - 2 ومصافي 
الشمال العراقي على بني يــاس االماراتي 

.1 - 3

ترتيب المجموعتين

وبهذه النتائج تصدر النصر المجموعة 
االولى بـ 14 نقطة يليه االهلي القطري بـ12 
 بـ 10 نقاط والسويحلي 

ً
نقطة وكاظمة ثالثا

رابعا بـ 5 نقاط وتأهلت الفرق األربعة لدور 
الثمانية في البطولة بينما جاء الصداقة في 
المركز الخامس بـ 3 نقاط والميناء سادسا 
ــرا بـــــدون رصـــيـــد ويــلــعــب الــفــريــقــان  ــيــ وأخــ

مباريات تحديد المراكز من 9 حتى 12.
واعتلى االهلي المصري قمة المجموعة 

الثانية بـــ 15 نقطة وجـــاء الــوكــرة ثانيا بـ 
 ومصافي العراقي 

ً
10 نقاط والسيب ثالثا

الــرابــع ولــكــال منهما 8 نــقــاط، وبــنــي يــاس 
الخامس بـ3 نقاط وخبيل السادس واالخير 

بنقطة واحدة

كاظمة والوكرة

وتـــقـــام الـــيـــوم مـــبـــاريـــات دور الــثــمــانــيــة 
للبطولة حيث يلتقي فــي السابعة مساء 
فــريــق كــاظــمــة مــع نــظــيــره الـــوكـــرة الــقــطــري 
ويسبقها مباراتان بين النصر البحريني 
ومصافي الشمال العراقي و االهلي القطري 
والسيب العماني على ان تختتم المباريات 
بــلــقــاء االهـــلـــي الـــمـــصـــري مـــع الــســويــحــلــي 

الليبي.

حازم ماهر

الكويت والسالمية إلى صربيا والدوحة 
 لـ »خليجية أندية اليد«

ً
استعدادا

غــادر البالد أمــس األول فريق 
الــكــويــت لــكــرة الــيــد متوجها إلى 
ــداد  ــامـــة مــعــســكــر إعــ صـــربـــيـــا، إلقـ
ــارجــــي هـــنـــاك لـــمـــدة 10 أيـــــام،  خــ
استعدادا للمشاركة في البطولة 
ـــ39 لــألنــديــة أبــطــال  الخليجية الــ
الكؤوس، المقرر أن يستضيفها 
ــادي الــنــجــمــة الــبــحــريــنــي مـــن 8  نــ

حتى 17 مارس المقبل.
ويترأس الوفد مدير جهاز كرة 
الــيــد بــالــنــادي هــيــثــم الــرشــيــدي، 
ويتكون من مدير الفريق سامح 
الهاجري، والجهاز الفني بقيادة 

ــــدرب الــــبــــرازيــــلــــي كــــارلــــوس  ــمــ ــ الــ
اوليفيرا، ومدرب حراس المرمى 
علي الخضر، وأخصائي العالج 
الطبيعي التونسي ياسين بوقرة، 

باإلضافة إلى 20 العبا.

السالمية يستعد في قطر

مـــن جـــانـــب آخـــــر، غـــــادر فــريــق 
السالمية، ممثل الكويت الثاني 
في البطولة، إلى الدوحة، إلقامة 

معسكر إعدادي هناك.
ويترأس وفد السماوي طارق 

عيدان، ويضم كال من علي موسى 
مــديــر الــفــريــق، ومــحــمــود ســيــدال 
ووليد العنزي إداريين، والجهاز 
الفني بقيادة التونسي المنجي 
البناني، ومــدرب الفريق يعقوب 
الـــمـــوســـوي، وأخـــصـــائـــي الــعــالج 
الطبيعي محمد غسان، باإلضافة 

الى 17 العبا.
وتعاقد السماوي مع محترف 
النادي العربي التونسي أسامة 
ــــارس مـــرمـــى نـــادي  جـــزيـــري، وحــ
بـــرقـــان مــحــمــد بـــويـــابـــس بــنــظــام 

اإلعارة لدعم صفوفه.

إنجاز آسيوي لرماية كازاخستان
تـــواصـــل بــطــولــة ســمــو أمــيــر 
ــبــــالد الـــشـــيـــخ نــــــواف األحـــمـــد  الــ
الدولية السنوية الكبرى للرماية 
مــنــافــســاتــهــا الـــيـــوم فـــي رمــايــة 
التراب للرجال والسيدات، فيما 
تنطلق منافسات رماية التراب 

للناشئين.
إلــــــــى ذلــــــــــك، تـــــألـــــق مــنــتــخــب 
ــــت فــي  ــتـــان بــشــكــل الفـ كـــازاخـــسـ
ـــأس آســـيـــا لــلــرمــايــة،  بـــطـــولـــة كــ
الــمــقــامــة عــلــى مــجــمــع مــيــاديــن 
الشيخ صباح األحمد األولمبي، 
حــيــث نــجــح الـــرمـــاة فـــي حصد 
ثالث ميداليات ذهبية بمسابقة 
»ســـكـــيـــت« فـــي فـــئـــات الــمــخــتــلــط 

والناشئين والناشئات.
وجــاء فــوز كازاخستان بعد 
إحـــــرازه لــقــب مــنــافــســات رمــايــة 
سكيت المختلط عبر الراميين 
ادوارد بشينكو وزميلته أسيم 
أورنباي ليناال الذهب متقدمين 
ــونــــس  عـــــلـــــى مــــواطــــنــــيــــهــــمــــا يــ
مــــاشــــزون وزويــــــا كــرافــشــيــنــكــو 

صاحبي الميدالية الفضية.
وتقاسم الميدالية البرونزية 
للمسابقة ذاتــهــا منتخبا قطر 
عبر الراميين راشد العذبة وريم 
الشرشني، والبحريني بواسطة 
تمار الوطاه ولطيفة الناجم بعد 

تعادلهما بالنقاط.
وواصل منتخب كازاخستان 
ــفـــر  ــه بـــــالـــــبـــــطـــــولـــــة لـــيـــظـ ــ ــقــ ــ ــألــ ــ تــ

بـــالـــمـــيـــدالـــيـــة الـــذهـــبـــيـــة لــفــئــتــي 
الــنــاشــئــيــن والـــنـــاشـــئـــات، عــبــر 
ــــل ســتــرلــســتــوف  ــيـ ــ الـــــرامـــــي دانـ
ــل  ــ ــة أديـ ــ ــيـ ــ ــرامـ ــ بـــالـــنـــاشـــئـــيـــن والـ

سادكبايفا بالناشئات.

العذبة: االستعداد لبطولة 
العالم

ــد الــرامــي الــقــطــري راشــد  وأكـ
العذبة أن الطموح كــان يتمثل 
فــي حصد الميدالية الذهبية، 
لــكــن غــيــاب الــتــوفــيــق حـــال دون 
ذلك، علما أن الفارق مع صاحب 
الميدالية الفضية نقطة واحدة.
وأشار العذبة إلى أن بطولة 

ــكـــويـــت الـــدولـــيـــة  ســـمـــو أمـــيـــر الـ
الــســنــويــة وبــطــولــة آســـيـــا خير 
إعداد للمنتخب القطري لبطولة 
ــــي تــســتــضــيــفــهــا  ــتـ ــ ــم، والـ ــالــ ــعــ الــ

الدوحة األسبوع المقبل. 
ــا  ــيــ وبــــــيــــــن أن بـــــطـــــولـــــة آســ
بــالــكــويــت بمنزلة بــطــولــة عالم 
ــرة، إذ إنــــــهــــــا تـــحـــظـــى  ــ ــغــ ــ ــــصــ مــ
ــة رمـــــــــــاة ورامـــــــيـــــــات  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ بـ
ينافسون بقوة على الميداليات 

الملونة في جميع البطوالت.

 الفائزين
ً
دعيج العتيبي متوجا

شبيب مشروع أزمة في كاظمة قبل »العربي«
تسعى إدارة نـــادي كــاظــمــة الحــتــواء 
أزمــة تلوح فــي االفــق بين العــب الفريق 
األول لــكــرة الــقــدم شبيب الــخــالــدي من 
جهة، وجهاز الكرة، والمدرب الروماني 

ايلي ستان من جهة أخرى.
وكــــــــــان كــــاظــــمــــة نــــجــــح فــــــي تــــجــــاوز 
الــتــضــامــن بــنــتــيــجــة 5 - 2، فـــي مـــبـــاراة 
الجولة 16، من منافسات زين الممتاز، 
ونــجــح الــخــالــدي فـــي تــســجــيــل هــدفــيــن، 
وشارك في صناعة الثالث، قبل أن يقرر 
مــــدرب الــفــريــق تــبــديــلــه بــعــد ان اطــمــأن 
للنتيجة، الدخار جهده لمواجهة العربي 

في الجولة المقبلة.
ــــرار الـــمـــدرب  ــه قـ ــ غــيــر أن شــبــيــب واجـ
ببعض مــن الــغــضــب، لــيــســدد الــكــرة في 
اتجاه المنصة الرئيسية، ويخرج سريعا 
باتجاه غرفة تبديل المالبس، وهو ما 
قد يعرضه لعقوبة من الجهاز االداري، 
بقيادة فــواز بخيت، السيما ان الالعب 
تم استبعاده من المباراة الماضية امام 
الكويت، بداعي انقطاعه عن التدريبات.

وبـــرر شبيب تصرفه برغبته في 
االستمرار في الملعب، من اجل زيادة 
غلة االهــداف، وسط اندفاع هجومي 
لــلــتــضــامــن، وتــــرك مــســاحــات خالية 

في الدفاع.
وأوضـــــــــح الــــخــــالــــدي ان غـــيـــابـــه عــن 
التدريبات، جاء بسبب ارتباطه بالدراسة 
الجامعية، مشيرا الى ان المدرب لم يكن 
على دراية باالمر، واتخذ قرار االستبعاد 

عـــن مـــواجـــهـــة الـــكـــويـــت. وشـــــدد مــهــاجــم 
البرتقالي على انه يحترم قرارات المدرب، 

وان كاظمة ال يتوقف على العب.
ــــدوره، بــيــن أمــيــن ســر نـــادي كاظمة  بـ
ــمــــدرب  ــدر ان قـــــــرار الــ ــنـ ــكـ يــــوســــف بـــوسـ

اســتــبــدال الــخــالــدي، قــد يكون 
الطــمــئــنــانــه لنتيجة مواجهة 
الــتــضــامــن، وحــاجــتــه لجهود 
الــــالعــــب فــــي مـــــبـــــاراة الـــعـــربـــي 
المقبلة، خصوصا أن الخالدي 

فــي رصــيــده بطاقة 
صــــــــــفــــــــــراء، وكــــــــان 
معرضا كغيره من 
الــالعــبــيــن لبطاقة 
ثانية في اي وقت.

وأكـــد بوسكندر ان الخالدي 
ورقة رابحة في صفوف كاظمة، 
وحاله حال بقية الالعبين إن 

أنــجــز تــتــم مــكــافــأتــه، وإذا 
أخطأ يتم عقابه.

غياب النقل التلفزيوني 
!VAR والـ

عانى الطاقم التحكيمي في مباراة 
كاظمة والــتــضــامــن، بقيادة عبدالله 
 
ً
عــرب مــن غياب تقنية الـــ VAR نظرا

ــيـــرات نـــقـــل، وهــو  ــامـ لـــعـــدم وجـــــود كـ
 عــن النقل 

ً
مــا غيب الــمــبــاراة أيــضــا

التلفزيوني.
ولم يتسن للحكم العودة إلى 
ــار بـــعـــد احــتــســاب  ــفــ تــقــنــيــة الــ
ركــلــة جــــزاء عــلــى الــتــضــامــن 
ــة الــــلــــقــــاء، والـــتـــي  ــدايــ فــــي بــ
سدد منها شبيب الخالدي، 

هدف المباراة األول.

اســـتـــعـــاد الــســالــمــيــة تـــوازنـــه، 
ــه الـــجـــديـــد  ــ ــدربـ ــ ــادة مـ ــ ــيـ ــ  تـــحـــت قـ
د. محمد المشعان بــفــوزه على 
الــنــصــر بــثــالثــة أهــــــداف مــقــابــل 
هـــدف واحــــد، فــي الــمــبــاراة التي 
جمعتهما أمس، على استاد علي 
صباح السالم، ضمن منافسات 
الجولة 16 لــدوري زين الممتاز 

لكرة القدم.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد 
الـــســـالـــمـــيـــة إلــــــى 19 نـــقـــطـــة فــي 
المركز السابع، واستعاد آماله 
فـــي الــمــنــافــســة عــلــى الــمــشــاركــة 
فــي المجموعة األولـــى، وتوقف 
رصيد النصر عند 18 نقطة في 

المركز الثامن.
أحــــــــرز أهـــــــــداف الــســالــمــيــة 
البرازيلي ليما من ركلة جزاء 
احتسبها حكم اللقاء هاشم 
اإلبراهيم في الدقيقة 20، قبل 
أن يــضــيــف الـــغـــامـــبـــي ســانــغ 
بيير الهدف الثاني في الدقيقة 
25، والـــكـــولـــومـــبـــي كـــارلـــوس 

ريــــــفــــــاس فــــــي الــــدقــــيــــقــــة 75.
في سياق متصل، أكد مدرب 
الــقــادســيــة، بــوريــس بــونــيــاك، أن 
مباراة فريقه أمام الكويت، والتي 
 
ً
أقيمت الجمعة، شــهــدت فرصا
مـــهـــدرة مـــن الــفــريــقــيــن، الــلــذيــن 
سعيا إلى تحقيق الفوز وحصد 

النقاط الثالث.
وكــــــانــــــت الــــــمــــــبــــــاراة انـــتـــهـــت 
بــالــتــعــادل بــهــدف لــمــثــلــه، حيث 
ــتـــرف  ــلــــقــــادســــيــــة الـــمـــحـ ــدم لــ ــ ــقـ ــ تـ
المالي إبراهيم تانديا، وتعادل 
لـــ »األبـــيـــض« الــبــحــريــنــي محمد 

المرهون.
ورفع الكويت رصيده إلى 31 
 على قمة البطولة، 

ً
نقطة، متربعا

والـــقـــادســـيـــة إلــــى 23 نــقــطــة في 
المركز الرابع.

ولفت بونياك إلى أن »األصفر« 
سيدخل الجولتين المقبلتين في 
القسم الثاني للبطولة من أجل 
حــصــد الــنــقــاط الـــســـت، لــضــمــان 
المشاركة في المجموعة األولى.

من جانبه، قال مدرب الكويت، 
ــــور، إن  ــــاشـ الـــبـــحـــريـــنـــي عـــلـــي عـ
 أن 

ً
فريقه خسر نقطتين، مضيفا

»األبيض« سيطر على مجريات 
األمور.

ــت إلــــــــــى أنــــــــــه فــــــــي ظـــل  ــ ــ ــفـ ــ ــ ولـ
تبقي 12 جــولــة على البطولة، 
حسم، 

ُ
فالمنافسة على اللقب لم ت

 على أنــه يطمح لحصد 
ً
مشددا
اللقب.

 
ً
بــــــدوره، حــقــق الــعــربــي فــــوزا

، بتغلبه على الفحيحيل 
ً
ثمينا

ــداف لــهــدف، أحــرزهــا  بثالثة أهـ
الليبي محمد الصولة )هدفين( 
ــان الــــعــــوضــــي، وأحــــــرز  ــمــ ــلــ وســ

للخاسر يعقوب الطراروة.
وارتـــفـــع رصــيــد الــعــربــي إلــى 
28 نقطة بالمركز الثاني، فيما 
توقف رصيد الفحيحيل عند 20 

نقطة في المركز السادس.
ــعـــــربـــــي،  وأشــــــــــــــار مــــــــــــدرب الـــ
البوسني روسمير سفيكو، إلى 

 به 
ً
م مستوى الئقا أن فريقه قــدَّ

في الشوط الثاني.
وقــــــــال إن تـــقـــلـــيـــص الــــفــــارق 
ــع الـــكـــويـــت إلـــــى ثـــــالث نــقــاط  مــ
ــز  ــافـ ــــعــــد بـــمـــنـــزلـــة الـــحـ

ُ
فــــقــــط، ت

لــحــصــد الــنــقــاط فــي الجولتين 
قبل األخــيــرة واألخــيــرة، ثــم في 

المجموعة األولى.
ــدرب  ــ ــه، ذكـــــــر مــ ــتــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
ــــوري فــــراس  ــسـ ــ الـــفـــحـــيـــحـــيـــل، الـ
الخطيب، أن الالعب في الدوري 

ــادر عــلــى لعب  الــكــويــتــي غــيــر قــ
ــــوع، وأن  ــبـ ــ مـــبـــاراتـــيـــن فــــي األسـ
هــذا األمـــر أصـــاب العــبــي فريقه 

وجميع الالعبين باإلرهاق.
م  ولفت إلى أن الفحيحيل قدَّ
، لكنه خسر في 

ً
مستوى رائــعــا

 
ً
النهاية من فريق كبير، منتقدا
عدم مشاركة الالعب المعار من 

ناٍد إلى آخر في مواجهتهما.

السالمية يتألق ويهزم النصر 
بثالثية في الدوري الممتاز

أنعش السالمية آماله في 
المشاركة بالمجموعة األولى 

لدوري زين الممتاز لكرة القدم 
بفوزه على النصر 0-3.

مرتضى منصور

صراع على الكرة بين جمعة سيد والميداني

https://www.aljarida.com/article/15764
https://www.aljarida.com/article/15751
https://www.aljarida.com/article/15871
https://www.aljarida.com/article/15870
https://www.aljarida.com/article/15868
https://www.aljarida.com/article/15867
https://www.aljarida.com/article/15858
https://www.aljarida.com/article/15863
https://www.aljarida.com/article/15856
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أخبار التنس

 على سيكسرز
ً
 قاتال

ً
تايتوم يهدي سلتيكس فوزا

قاد جايسون تايتوم فريقه بوسطن 
سلتيكس الـــى فـــوز قــاتــل عــلــى مضيفه 
 
ً
فــيــادلــفــيــا سفنتي ســيــكــســرز، حــاســمــا
المواجهة بين متصدر وثالث المنطقة 
الشرقية 110 - 107 بسلة ثاثية قبل أقل 
من ثانيتين على النهاية أمس األول في 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
ــة رقـــــم 571 بــيــن  ــهـ ــواجـ ــمـ ــــت الـ ــقـ ــ وارتـ
الـــفـــريـــقـــيـــن الـــغـــريـــمـــيـــن الـــــــى مـــســـتـــوى 
الــتــوقــعــات حــيــث تـــبـــادال الــتــقــدم خمس 
مرات في اللحظات األخيرة، قبل أن يقول 
تايتوم كلمته قبل 1.3 ثانية على نهاية 
لقاء تخلف خاله فريقه بفارق 15 نقطة 

في الربع الثالث.
وبــفــضــل جــايــلــن بــــــراون )26 نــقــطــة( 
وديريك وايت )18 نقطة( والعب سيكسرز 
السابق آل هورفورد )15 من 5 ثاثيات( 
وتايتوم )18 مع 13 متابعة و6 تمريرات 
حاسمة(، عــاد سلتيكس من بعيد على 
 
ً
أرض سيكسرز الذي وجد نفسه متخلفا
بـــفـــارق 5 نــقــاط قــبــل ثـــاث دقـــائـــق على 

النهاية.
وبـــمـــؤازرة الــجــمــهــور المتحمس الــى 

أقصى الحدود، ترجم الكاميروني جويل 
إمبيد رميتين حرتين بنجاح ثم أضاف 
سلة ليقلص الــفــارق الــى نقطة، قبل أن 
 
ً
يعترض محاولة جايلن بــراون، مانحا
زمــيــلــه تــايــريــس مــاكــســي فــرصــة وضــع 
صاحب األرض في المقدمة واستغلها 
األخير بنجاح ليشعل مدرجات الملعب.
لــكــن هـــورفـــورد رد بــثــاثــيــة فـــي سلة 
الـــفـــريـــق الـــــذي دافـــــع عـــن ألــــوانــــه مــوســم 
 سلتيكس التقدم 

ً
2019 - 2020، مانحا

بــفــارق نقطتين قبل أن يضيف تايتوم 
سلة أخرى لتصبح النتيجة 107 - 103.

غريزليز ُيسِقط ناغتس 
وفــي أبـــرز الــمــبــاريــات األخــــرى، سقط 
دنفر ناغتس أمام ممفيس غريزليز 94 - 
112 في مواجهة بين صاحبي المركزين 

األولين في المنطقة الغربية.
ورفع نيويورك نيكس عدد انتصاراته 
المتتالية الى خمسة بفوزه الكبير على 
نيو أورليانز بيليكانز 128 - 106 بفضل 
28 نقطة من جوليوس راندل و25 من آر 

دجاي باريت.

وبـــفـــضـــل أفــــضــــل أداء هـــجـــومـــي فــي 
مــســيــرتــه فـــي الــــــدوري )18 نــقــطــة(، قــاد 
مارك وليامس فريقه تشارلوت هورنتس 
السقاط ضيفه ميامي هيت 108 - 103 
 زميله غوردون 

ً
في لقاء تألق خاله أيضا

هايوورد )21 نقطة(.

وفــاز إنديانا بايسرز على أورالنــدو 
ماجيك 121 - 108، تورونتو رابتورز على 
ديترويت بيستونز 95 - 91، ويوتا جاز 

على سان أنتونيو سبيرز 118 - 102.
)أ ف ب(

تايتوم العب بوسطن سلتيكس يحاول المرور من دفاع فيالدلفيا

دوبالنتيس يحطم رقمه في القفز بالزانة
م السويدي أرمان »موندو« 

ّ
حط

دوبانتيس رقمه القياسي العالمي 
بالقفز بــالــزانــة بــفــارق سنتيمتر 
واحد، بعدما نجح في تحقيق 6.22 
م، أمس األول، خال لقاء كل النجوم 
للقفز بالزانة في كليرمون-فيران 

الفرنسية.
ويحمل البطل األولمبي 2021 
والعالمي 2022 الــرقــم القياسي 
منذ 8 فبراير 2020 عندما سجل 
ارتــفــاع 6.17 م، فــي لــقــاء تـــورون 
 الرقم السابق 

ً
في بولندا، محطما

للفرنسي رونو الفيلني )6.16 م(، 
منظم لقاء كل النجوم.

 )
ً
وقام دوبانتيس )23 عاما

ــن الــــــرقــــــم الـــقـــيـــاســـي  ــيـ ــتـــحـــسـ بـ
العالمي ست مرات، في كل مرة 
بسنتيمتر واحــد، وثــاث مرات 

في عام 2022 وحده.
قال بعد إنجازه الجديد »هو أمر 
ال يصدق، ال أعــرف مــاذا أقــول )...( 
تحطيم الرقم القياسي العالمي أمام 
رونــو أمــر ال يصدق. لم أكــن ألقفز 

 هكذا لوال رونو«.
ً
عاليا

ويــتــضــمــن ســجــل »مـــونـــدو«، 
ــــذي يــطــلــق على  ــو الــلــقــب الـ وهــ
ــقـــاب  ــيـــس، جــمــيــع األلـ ــتـ دوبـــانـ
الــرئــيــســيــة فـــي مــســابــقــة الــقــفــز 
بـــالـــزانـــة، حــيــث بـــاإلضـــافـــة إلــى 
 
ً
ميداليته األولمبية، توج بطا

للعالم وألوروبا في القاعة وفي 
الهواء الطلق.

وشارك السويدي في لقاء كل 
الــنــجــوم فــي مسابقته الــرابــعــة 

في فصل الشتاء، وفــي كل مرة 
تجاوز ارتفاع ستة أمتار.

وقــرر دوبانتيس الــذي ولد 
وترعرع في لويزيانا األميركية 
ــــن ألــــــوان  لـــكـــنـــه قــــــرر الـــــدفـــــاع عـ
الـــســـويـــد، مـــوطـــن والــــدتــــه، عــدم 
الــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة أوروبــــا 
ــــل قـــاعـــة عــــام 2023 والــتــي  داخـ
ستقام فــي الــفــتــرة مــن 2 إلــى 5 

مارس المقبل في إسطنبول.

أرماند دوبالنتيس خالل المسابقة

تكهنات حول عودة فيتيل تكهنات حول عودة فيتيل 
لفورموال لفورموال 11 في سباق البحرين في سباق البحرين

أثــــــيــــــرت مــــــؤخــــــرا شـــائـــعـــات 
وتكهنات حــول إمكانية عــودة 
الــســائــق األلــمــانــي سيبستيان 
فــيــتــيــل إلــــى ســبــاقــات ســيــارات 
فـــورمـــوال - 1 مـــن جــديــد ليحل 
ــتـــــرول ســـائـــق  مــــكــــان النــــــس ســـ
فريق أستون مارتين في سباق 
ــبـــرى الــبــحــريــنــي  ــكـ الــــجــــائــــزة الـ

المقرر األسبوع المقبل. 
وكان فيتيل، بطل العالم أربع 
مرات، اعتزل مع نهاية الموسم 
ــه قــد  ــ ــكـــن تـــــــردد أنــ ــي، لـ ــاضــ ــمــ الــ
يشارك في سباق البحرين مكان 
سترول الذي تعرض إلصابات 
إثر حادث بالدراجة تعرض له 

قبل أيام.  
ــراك رئــيــس  وأعــــلــــن مــــايــــك كـــــ
فريق أستون مارتين أنه تحدث 
بالفعل مع فيتيل عبر الهاتف 
أكثر من مرة. ورفض كراك تأكيد 
ما إذا كان قد تحدث مع فيتيل 
35 عاما بشأن إمكانية مشاركته 
في سباق البحرين المقرر في 
الـــخـــامـــس مـــن مـــــارس الــمــقــبــل، 
لكنه لم يستبعد أيضا مثل هذا 

السيناريو بشكل قاطع. 
ــة  ــايـ ــهـ وقــــــــــال كــــــــــراك عــــقــــب نـ
التجارب االستعدادية للموسم 
ــد، الـــــتـــــي أقــــيــــمــــت فــي  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
البحرين واختتمت أمس األول: 
»أجــريــت محادثتين هاتفيتين 
ــيــــان، لــــكــــن هــــذا  ــتــ ــبــــســ ــيــ مــــــع ســ
حــدث أيضا في العام الماضي 
وســيــســتــمــر فــــي الــمــســتــقــبــل.« 
 :«خــطــتــنــا فـــي الــبــدايــة 

ً
مــضــيــفــا

ــل فـــــــي تـــــنـــــافـــــس النـــــس  ــثــ ــمــ ــتــ تــ
)ســـــتـــــرول( بـــســـيـــارتـــنـــا، لــكــنــنــا 

ســـنـــرى. يــمــكــن أن تــســألــونــنــي 
خــمــس مـــــرات، لــكــنــنــا لـــم نتخذ 

قرارا نهائيا«. 
ــبــــدايــــة  وتـــــــم اإلعــــــــــان فـــــي الــ
ــتـــرول تـــعـــرض إلصـــابـــات  أن سـ
بسيطة، لكن تردد بعدها أنه قد 
يغيب فترة أطول من المتوقعة. 
وكـــــــــان الــــســــائــــق االحـــتـــيـــاطـــي 
البرازيلي فيليبي دروجوفيتش، 
بطل فورموال - 2، قد حل مكان 
ســـتـــرول فـــي تـــجـــارب الــبــحــريــن 
وشــــارك فــيــهــا بــســيــارة الــفــريــق 
إلى جانب اإلسباني المخضرم 
فــيــرنــانــدو ألــونــســو، الــــذي حل 
مـــكـــان فــيــتــيــل بـــفـــريـــق أســـتـــون 

مارتين. 
وتــــــجــــــدر اإلشـــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الــــتــــواجــــد الـــمـــحـــتـــمـــل لــفــيــتــيــل 
ــد،  مـــع ألـــونـــســـو فـــي فـــريـــق واحــ
يشكل حــدثــا بــالــغ األهــمــيــة في 

فورموال - 1.
)د ب أ(

سيباستيان فيتيل

 في »ريو دي جانيرو«
ً
ألكاراس وروني يتواجهان مجددا

انحصر لقب دورة ريــو دي جانيرو 
البرازيلية لكرة المضرب بين اإلسباني 
كارلوس ألكاراس، المصنف ثانيا عالميا، 
والبريطاني كاميرون رونــي، في إعــادة 
ــــرس الــــذي  لــنــهــائــي دورة بـــويـــنـــوس أيــ

حسمه األول لصالحه قبل أسبوع.
وتـــوقـــع ألــــكــــاراس أن »تـــكـــون مـــبـــاراة 
 )فــــي الـــنـــهـــائـــي(. كــامــيــرون 

ً
ــدا ــ صــعــبــة جـ

يتمتع بمستوى جيد جدا، وقد أظهر ذلك 
في المباريات السابقة«.

وأكد اإلسباني، البالغ 19 عاما، والذي 
بات العام الماضي أصغر العب يتصدر 
 
ً
تصنيف المحترفين بعد تتويجه بطا
لفاشينغ مــيــدوز األمــيــركــيــة، أنــه عائد 

ــة الـــتـــي أبـــعـــدتـــه عــن  ــ ــابـ ــ ـــن اإلصـ بـــقـــوة مـ
الماعب.

وتوج اإلسباني األحد الماضي بلقب 
دورة بوينوس أيرس في أول مشاركة له 
منذ قرابة أربعة أشهر بفوزه على نوري 
3-6 و5-7 فــي الــمــبــاراة النهائية، رافعا 

رصيده الى سبعة ألقاب.
ويمني ألــكــاراس النفس بــأن يواصل 
ــراز لقبه االحترافي  الــعــودة القوية وإحـ
الثامن، من خال تأكيد تفوقه على نوري 
الذي خسر أربعا من المواجهات الخمس 

التي جمعت الاعبين حتى اآلن.

 في دبي
ً
ديوكوفيتش يبحث عن لقب ثالث تواليا

يعود النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
إلى دورة دبي لكرة المضرب بعد شهر من 
تتويجه فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا المفتوحة، 
، قبل االنغماس 

ً
 عن لقبه الثالث تواليا

ً
باحثا

 في مشكلة استمرار رفضه تلقي اللقاح 
ً
مجددا

المضاد لفيروس كورونا.
 الـــى دورة دبــي 

ً
ويـــدخـــل ابـــن الــــــ35 عـــامـــا

التي أحــرز لقبها للمرة الخامسة واألخيرة 
عام 2020 بفوزه في النهائي على اليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس، وهو في صدارة 
تصنيف المحترفين »أيه تي بي« لألسبوع 
الــــــ378، مــا يجعله صــاحــب الــرقــم القياسي 
المطلق إن كان عند الرجال أو السيدات بفارق 
أســبــوع أمـــام األلمانية شتيفي غـــراف التي 

عادلها االثنين الماضي.
 
ً
وسيكون الصربي المرشح األوفــر حظا
ــــدورة المصنفة بين دورات  للفوز بلقب الـ
الـ500 نقطة، لكن عليه تجنب الفخ الذي وقع 

فيه العام الماضي حين انتهى مشواره عند 
ربع النهائي على يد التشيكي ييري فيسيلي.
 برفضه تلقي 

ً
وما زال الصربي متمسكا

اللقاح، مما سيحرمه على األرجح من السفر 
بعد دورة دبي الى الواليات المتحدة لخوض 
دورتــــي إنــديــان ويــلــز ومــيــامــي األلـــف نقطة 
للماسترز، على غرار العام الماضي، بعدما 
أعلنت السلطات األميركية أنها مددت فترة 
فرض اللقاح على القادمين الى الباد حتى 

أبريل.
 في 

ً
وصنف الروسي أندري روبليف ثانيا

هــذه الــــدورة لكن الخصم األخــطــر بالنسبة 
لــديــوكــوفــيــتــش ســيــكــون مـــواطـــنـــه دانــيــيــل 
مدفيديف القادم من مشاركتين ناجحتين في 
 على 

ً
دورتي روتردام والدوحة حيث توج بطا

.
ً
حساب اإليطالي يانيك سينر وموراي تواليا
)أ ف ب(

ــائـــي بــطــولــة  ــهـ ــــي نـ ــا حــــــدث فـ ــمـ كـ
أوســـتـــرافـــا الــتــشــيــكــيــة فـــي أكــتــوبــر 
الماضي، كــررت التشيكية باربورا 
كرجتشيكوفا تفوقها على المصنفة 
، الــبــولــنــديــة إيــجــا 

ً
األولــــــى عـــالـــمـــيـــا

شفيونتيك، وهذه المرة في نهائي 
بطولة دبي المفتوحة للتنس أمس 
األول السبت، لتحصد أول ألقابها 

في عام 2023.
 
ً
واحتاجت المصنفة الـ 30 عالميا
لــســاعــة و32 دقــيــقــة مـــن أجـــل بسط 
ســـيـــطـــرتـــهـــا عـــلـــى مـــقـــالـــيـــد األمــــــور 
بــمــجــمــوعــتــيــن دون رد بـــواقـــع 6-4 

و6-2.
ــقـــاب  ــذا هــــو ســـــــادس ألـ ــ ــعــــد هــ ويــ
الــاعــبــة التشيكية عــبــر مسيرتها، 

واألول لها في العام الجديد.
وعــــوضــــت كــرجــتــشــيــكــوفــا بــهــذا 
إخــفــاقــهــا فــي الــتــتــويــج بــلــقــب نفس 
البطولة عندما بلغت النهائي قبل 
عامين، لكنها خسرت اللقب لحساب 

اإلسبانية جاربينيي موجوروا.

بينما تعد هذه هي ثالث خسارة 
تــتــكــبــدهــا صــاحــبــة الــتــرتــيــب األول 
بــيــن الــســيــدات هـــذا الــعــام، وتكتفي 
بلقب بطولة الدوحة المفتوح الذي 

حصدته األسبوع الماضي. 
)إفي(

تتويج باربورا كريجتشيكوفا بلقب بطولة دبي

فاز الروسي دانييل ميدفيديف، 
أمس األول السبت، على البريطاني 
ــي نـــهـــائـــي بــطــولــة  أنــــــدي مــــــــوراي فــ
الـــدوحـــة بمجموعتين مــن دون رد 

بواقع 4-6 و6-4. 
وهـــذا ثــانــي لــقــب يحققه الــاعــب 
الـــروســـي فــي 2023 والــســابــع عشر 

في مسيرته.
وحرم ميدفيديف موراي هكذا من 
العودة للتتويج بالبطوالت، إذ إن 
آخر مرة فاز بها الاعب البريطاني 

بلقب كانت في 2019 في أنتويرب.
ولــم يتمكن مــوراي قط من الفوز 
عــلــى مــيــدفــيــديــف إذ كـــانـــت الــغــلــبــة 

لــلــروســي فـــي الـــمـــرات الـــثـــاث الـــذي 
اضطر فيها إلى مواجهته.

 
ً
ــوراي حــقــق 47 لــقــبــا ــ يـــذكـــر أن مــ

على مدار مسيرته الطويلة التي ال 
يزال ينافس فيها بمستوى مرتفع 

حتى اآلن.

سيكون األرجنتيني ليونيل ميسي 
ــان جــــرمــــان  ــ ــ ــه فـــــي بـــــاريـــــس سـ ــلــ ــيــ وزمــ
الفرنسي كيليان مبابي أمام مواجهة 
أخرى لكن من نوع مختلف، إذ يتقارع 
االثنان على جائزة االتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( ألفضل العب في العالم لعام 
2022، وذلــــك بــصــحــبــة فــرنــســي آخــر 
بــشــخــص كــريــم بــنــزيــمــة الــمــتــوج 

بجائزة الكرة الذهبية.
ــي ديــســمــبــر  وكـــمـــا حـــصـــل فــ
الـــــــــمـــــــــاضـــــــــي حــــــــيــــــــن تــــــوجــــــت 
األرجنتين بلقب مونديال قطر 
عــلــى حــســاب مــبــابــي وزمــائــه 
فــي المنتخب الــفــرنــســي بطل 
2018، تتجدد المواجهة بين 
الــزمــيــلــيــن فـــي ســــان جــرمــان 
ــبــــدو األرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــيـــث يــ حـ
 في 

ً
الــمــرشــح األوفــــر حــظــا

الــحــفــل الــــذي يــقــام الــيــوم 
االثنين في باريس.

وتصب الترشيحات 
فـــــــي صــــــالــــــح مـــيـــســـي 
ــبـــق أن نـــال  الـــــــذي سـ
لـــــــقـــــــب »األفــــــــــضــــــــــل« 
عــــام 2019 فـــي هــذه 
ــزة الـــتـــي عــاد  ــائـ الـــجـ
فــيــفــا ليمنحها عــام 
2016 بعد االنفصال 
عن جائزة الكرة الذهبية 
الــتــي تمنحها مــجــلــة »فــرانــس 

فوتبول«.
ــذي فـــاز  ــ ــ وســــبــــق لــمــيــســي الـ
بــجــائــزة الـــكـــرة الــذهــبــيــة سبع 
ــرات فـــي إنـــجـــاز قــيــاســي، أن  مــ
تـــواجـــد عــلــى مــنــصــة تــتــويــج 
ــه اكـــتـــفـــى  ــنــ ــكــ ــا لــ ــفــ ــيــ ــل فــ ــ ــفـ ــ حـ
بمشاهدة البولندي روبرت 
ليفاندوفسكي يــنــال اللقب 
فــــــي الــــمــــنــــاســــبــــتــــيــــن، فــيــمــا 
اكتفى األرجنتيني بالمركز 
ــــث عـــــــام 2020 خــلــف  ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
غريمه البرتغالي كريستيانو 
ــام  ــالــــــدو والــــوصــــافــــة عـ رونــــ
2021 أمام المصري محمد 

صاح.
لــــــــــــــــــكــــــــــــــــــن 
ــتــــويــــج ابــــن  تــ

 باللقب العالمي الذي كان األول 
ً
الـ 35 عاما

لألرجنتين منذ عام 1986، عزز من حظوظه 
ليكون األفضل لعام 2022 في هذا السباق 
الذي تحدد بطله أصوات مدربي وقادة كافة 
المنتخبات الوطنية وصحافي من كل بلد، 

إضافة الى الجماهير.

 
ً
 ميسي األوفر حظا

وعلى غــرار ميسي، قدم مبابي نهائيات 
عالمية رائعة أنهاها في صــدارة الهدافين 
ــرة أمــــــــام زمــيــلــه  ــبــــاشــ بـــثـــمـــانـــيـــة أهـــــــــداف مــ
األرجــنــتــيــنــي، بــيــنــهــا ثــاثــيــة فـــي الــنــهــائــي 
جــعــلــتــه ثــانــي العـــب يــســجــل »هـــاتـــريـــك« في 
مباراة اللقب بعد اإلنكليزي جيف هيرست 

عام 1966.
لكن ركــات الترجيح خذلته في النهاية 
وحرمت الاعب الــذي احتفل بعيد مياده 
 بعد يومين من النهائي، من أن 

ً
الـــ24 عاما

يسير على خطى أسطورة البرازيل الراحل 
 عامي 1958 و1962 

ً
بيليه الــذي تــوج بطا

عندما كان في سن الـ17 و21 رغم أنه أنهى 
.
ً
النسخة التالية مصابا

ورأى الـــنـــجـــم الـــهـــولـــنـــدي الـــســـابـــق رود 
خــولــيــت أن »مــيــســي يــمــلــك الــفــرصــة األكــبــر 
إلحراز الجائزة )أفضل العب( ألنه توج بلقب 

كأس العالم«.
وكـــان الهولندي الــفــائــز بــالــكــرة الذهبية 
ــار دوره  ــ يــتــحــدث عـــن األرجــنــتــيــنــي فـــي إطـ
كعضو في أكاديمية جوائز لوريوس للتفوق 
الرياضي والتي أدرجت ميسي ومبابي بين 

المرشحين للفوز بها.
لكن نجم ميان اإليطالي السابق استطرد 
. بالنسبة لي هو 

ً
»إال أني أحترم مبابي كثيرا

على المستوى ذاتــه )من ميسي(. مذهل ما 
قام به في النهائي وتحمله هذه المسؤولية«.

 الطرف الثالث 
وســـيـــكـــون بــنــزيــمــة الــــطــــرف الـــثـــالـــث فــي 
الصراع على لقب »األفضل« بعد فوزه بالكرة 
الذهبية للمرة األولى وبلقب مسابقة دوري 
األبطال للمرة الخامسة في مسيرته العام 

الماضي.
لكن حظوظ نجم ريــال مدريد اإلسباني 
لــــت بـــعـــدمـــا حـــرمـــتـــه اإلصـــــابـــــة مــن  ــاء تــــضــ
الــمــشــاركــة فــي الــمــونــديــال الــقــطــري، مــا قد 
يجعل األهداف الـ44 التي سجلها في 46 مع 
النادي الملكي الموسم الماضي غير كافية 

 لمزاحمة ميسي ومبابي 
ً
البــن الـــ 35 عــامــا

على الجائزة المرموقة.
وعــنــد الـــســـيـــدات، تــتــنــافــس اإلســبــانــيــة 
ــة الـــلـــقـــب،  ــلــ ــامــ ألـــيـــكـــســـيـــا بـــــوتـــــيـــــاس، حــ
ــة بــــيــــث مــــيــــد واالمــــيــــركــــيــــة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ واالنــ

ــورغــــــان عــــلــــى جــــائــــزة  ألـــيـــكـــســـيـــس مــــ
»األفضل«.

سكالوني وأنشيلوتي 
وغوارديوال

وعــــــنــــــد الـــــمـــــدربـــــيـــــن، 
يــتــنــافــس األرجــنــتــيــنــي 
لــــيــــونــــيــــل ســــكــــالــــونــــي، 
الــفــائــز بــمــونــديــال قطر 
2022، واإليطالي كارلو 
أنــشــيــلــوتــي مــــدرب ريــال 
مــــدريــــد الـــفـــائـــز بـــــدوري 
أبطال أوروبا واإلسباني 
بــــــــــيــــــــــب غـــــــــــــــــوارديـــــــــــــــــوال 
ــتــــي  ــيــ ــر ســ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــشـ ــ ــ ــانـ ــ ــ )مـ

االنكليزي(.
ــا فــــي فـــئـــة الـــســـيـــدات،  ــ امـ
ــرة  ــنـــحـــصـ ــة مـ ــســ ــافــ ــنــ ــمــ ــالــ فــ
ــا  ــيـ ــة ســـونـ ــيــ ــســ ـــرنــ ــفـ بــــيــــن الــ
بومباستور الفائزة بدوري 
أبـــــطـــــال أوروبـــــــــــا مـــــع لــــيــــون، 
والــســويــديــة بــيــا ســونــدهــاج 

مــدربــة الــبــرازيــل، والهولندية 
ســاريــنــا فــيــغــمــان الــتــي تــوجــت 

بـــطـــلـــة أوروبــــــــــا عــــــام 2022 مــع 
منتخب إنكلترا.

وسيكون التنافس على جائزة 
ــل هـــــــدف بــيــن  ــ ــــضـ ــــاش ألفـ ــكـ ــ ــــوشـ بـ

الــثــاثــي الــفــرنــســي ديــمــيــتــري باييت 
العــــب مــرســيــلــيــا )فــــي مـــرمـــى بـــاوك 

سالونيكي اليوناني(، والبرازيلي 
ريشارليسون )في مرمى صربيا 
في مونديال قطر(، والبولندي 
مارتشين أوليكسي العب فارتا 
ــانــــي )فـــــي مــــرمــــى ســتــال  بــــوزنــ

جيشوف(.

كرجتشيكوفا تتوج بلقب دبيكرجتشيكوفا تتوج بلقب دبي

تتويج ميدفيديف بلقب بطولة  قطر

ميدفيديف يتوج بلقب الدوحةميدفيديف يتوج بلقب الدوحة

ميسي ومبابي وبنزيمة يتنافسون على »األفضل« اليومميسي ومبابي وبنزيمة يتنافسون على »األفضل« اليوم

بنزيمة نجم ريال مدريد ميسي ومبابي
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ازداد الــضــغــط عــلــى الــمــدرب 
ــر، بـــعـــدمـــا ألــحــق  ــوتــ ــام بــ ــ ــــراهـ غـ
ــام بـــــــجـــــــاره وضـــيـــفـــه  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــوتـ ــ تـ
تشلسي الهزيمة الثالثة تواليا، 
بالفوز عليه 2 - صفر أمس، في 
الــمــرحــلــة الــخــامــســة عــشــرة من 

الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وبــــخــــســــارتــــه الـــتـــاســـعـــة فــي 
الــــــــــــدوري هـــــــذا الــــمــــوســــم بــعــد 
سلسلة من 9 مباريات متتالية 
من دون هزيمة في »برميرليغ« 
ــدود، تــجــمــد  ــ ــ ــلـ ــ ــ أمــــــــام الـــــجـــــار الـ
رصــيــد تشلسي عند 31 نقطة 
في المركز العاشر، بينما رفع 
ــان عـــازمـــا على  ســبــيــرز الــــذي كـ
تجنب هزيمة رابعة تواليا على 
ــلـــوز« رصــيــده  ــبـ ــام »الـ ــ ــه أمـ ــ أرضـ
إلى 45 نقطة في المركز الرابع 
األخير المؤهل لدوري األبطال.

ــدم تـــوتـــنـــهـــام بـــعـــد 19  ــ ــقـ ــ وتـ
ثــانــيــة فــقــط مـــن بـــدايـــة الــشــوط 
ــانـــي بـــهـــدف رائــــــع ألولــيــفــر  ــثـ الـ
سكيب الذي سقطت الكرة أمامه 
بعدما فشل دفــاع تشلسي في 
إبعادها بالشكل المناسب عقب 
تسديدة إليمرسون صدها كيبا، 
فأطلقها صاروخية بيمناه من 
خارج المنطقة إلى سقف شباك 

الحارس اإلسباني )46(.
وســــدد هــــاري كــيــن الــضــربــة 
الــقــاضــيــة لــفــريــق بــوتــر، بعدما 
وصــلــتــه كـــرة رأســيــة مــن إيــريــك 
ــلـــة ركـــنـــيـــة نــفــذهــا  ــر ركـ ــ ــر إثـ ــ دايــ
ــوبـــي  ــنـ ــل الـــــــكـــــــوري الـــجـ ــ ــديـ ــ ــبـ ــ الـ
هيونغ-مين سون تابعها داخل 

الــمــرمــى الــخــالــي )82( لتنتهي 
المباراة بفوز توتنهام.

ــل أرســـنـــال الــمــتــصــدر  ــ وواصـ
 
ً
 صــعــبــا

ً
ــوزا ــ صــحــوتــه وحـــقـــق فــ

عـــلـــى مــضــيــفــه لــيــســتــر ســيــتــي 
1 - 0 بهدف البرازيلي غابريال 
ــا أبــــقــــى  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ مـــــارتـــــيـــــنـــــيـــــلـــــي، فـ
مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي الـــضـــغـــط 
بفوزه على مضيفه بورنموث 
4 1-، ضمن منافسات المرحلة 
الخامسة والعشرين من الدوري 
ــقــــدم، أمــس  اإلنـــكـــلـــيـــزي لـــكـــرة الــ

األول.
وحقق النادي اللندني فوزه 
 في الدوري ليبقى 

ً
الثاني تواليا

عــلــى ُبــعــد نقطتين مـــن سيتي 
الذي خاض مباراة أكثر.

ــيـــد فــي  ــهــــدف الـــوحـ وجــــــاء الــ
بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي بــعــد أن 
افتك الضيوف الكرة من الخصم 
لـــتـــصـــل عـــلـــى الـــــــــــرواق األيـــســـر 
إلـــى تــروســار الـــذي مــررهــا إلــى 
مــارتــيــنــلــي، ســددهــا مــن الجهة 
اليسرى من داخــل المنطقة في 

أسفل الزاوية البعيدة.

هاالند يتجاوز أغويرو 

 وعــــــــاد مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي 
ــب إلـــــــــــــى ســــكــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــلـ ــ ــ حــــــــامــــــــل الـ
االنــتــصــارات بــفــوز كــاســح على 
بورنموث بعد أن ُمني بتعادل 
قــاتــل مــع نــوتــنــغــهــام فــوريــســت 

األسبوع الماضي.
فــي بــورنــمــوث، تــنــاوب على 

تسجيل األهــــداف األرجنتيني 
خــــــولــــــيــــــان ألـــــــفـــــــاريـــــــس )15(، 
الــنــروجــي إرلــيــنــغ هــاالنــد )29( 
ــه لــتــرتــيــب  ــ ــدارتـ ــ ــذي عـــــزز صـ ــ ــ الـ
ـــ 27  ــدافـــي الـــــــدوري بــهــدفــه الــ هـ
ــذا الــمــوســم، فــيــل فــــودن )45(  هـ
والويلزي كريس ميفام خطأ في 

مرمى فريقه )51(.
وأحــــــــــــــــــــــــرز الـــــــكـــــــولـــــــومـــــــبـــــــي 
ــا الــــهــــدف  ــيــــرمــ جـــيـــفـــيـــرســـون لــ

الوحيد ألصحاب األرض )83(.
وأصبح بالتالي هاالند أكثر 

 لــــأهــــداف مــع 
ً
العـــــب تــســجــيــا

ســيــتــي فـــي الــبــرمــيــرلــيــغ خــال 
 أهــداف 

ً
مــوســم واحـــد مــتــجــاوزا

األرجنتيني سيرخيو أوغوير 
الـ 26 طوال موسم 2014 - 2015.

 
ً
ليفربول يتعثر مجددا

ــول الـــجـــريـــح  ــربــ ــفــ ــيــ وعـــــــــاد لــ
لمسلسل إهدار النقاط باكتفائه 
بالتعادل السلبي ضد مضيفه 

كريستال باالس.

وكان فريق المدرب األلماني 
يورغن كلوب حقق انتصارين 
فــــي الــمــرحــلــتــيــن الــمــاضــيــتــيــن 
أنهى بهما سلسلة كارثية من 
أربع مباريات من دون فوز في 
الدوري منذ مطلع العام، ليعزز 
حظوظه بالمنافسة على مقعد 
مؤهل إلى البطولة القارية األم، 
 ويصبح 

ً
قبل أن يتعثر مــجــددا

في رصيده 36 نقطة في المركز 
السابع.

واكــتــســح وســـت هـــام ضيفه 

نوتنغهام فــوريــســت 4 - صفر 
 رباعيته في ثلث ساعة 

ً
مسجا

األخير بثنائية دانــي إنغز )70 
و73( الذي أحرز أول أهدافه مع 
الفريق بعد وصوله مطلع العام 
من أستون فيا، ديكان رايس 

)78( وميكايل أنتونيو )85(.
وألحق فيا الخسارة األولى 
ــرتــــون عــــلــــى أرضــــــــه مــنــذ  ــفــ ــإيــ بــ
ــــون دايــــش  ــدرب شـ ــمــ ــول الــ ــ وصــ
على رأس الجهاز الفني لأخير، 
بفوزه عليه 2 - صفر، سجلهما 

أولــــــي واتـــكـــيـــنـــز )63 مــــن ركــلــة 
جزاء( واألرجنتيني إيميليانو 

بوينديا )81(.
واســتــهــل الــمــدرب اإلسباني 
خافي غراسيا مشواره مع ليدز 
ــفــــوزه عـــلـــى ضــيــفــه  يـــونـــايـــتـــد بــ
ساوثمبتون المتذيل 1 - صفر، 
بهدف الدومينيكاني جونيور 
فيربو ليحقق الفريق فوزه األول 

في الدوري في العام الجديد.
)أ ف ب(

 ثــمــيــنــة بــتــعــادلــه أمـــــام مضيفه 
ً
خــســر لــنــس نـــقـــاطـــا

مونبلييه 1-1 أمس األول، ضمن منافسات المرحلة 25 من 
الدوري الفرنسي لكرة القدم التي شهدت عودة ليون إلى 
سكة االنتصارات بفوزه على أنجيه متذيل الترتيب 3 - 1.
وتــقــدم لــنــس بــهــدف أنــجــلــيــو فولجيني )4(، وعـــادل 
مونبلييه برأسية فيتو مواسا )59(، ليمنح األخير فريقه 
نقطة ثمينة في صراع البقاء في الدرجة األولى ليحتل 

المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.
فــي المقابل، تــســاوى لنس مــع موناكو الثالث الــذي 

يستقبل نيس األحد مع 50 نقطة لكل منهما.
وفي المباراة الثانية، تألق الوافد الجديد إلى ليون في 

االنتقاالت الشتوية المهاجم السويدي الشاب أمين سار 
الذي افتتح رصيده التهديفي بقميصه الجديد بتسجيله 
 ويمرر كرة 

ً
الهدف الثاني )80(، ليعود ابــن الـــ 21 عاما

الثالث إلــى الــوافــد الجديد اآلخــر بــرادلــي بــاركــوال )90(. 
وكان المدافع البرازيلي تياغو منديش افتتح التسجيل 

لليون من ركلة حرة )38(.
وســـجـــل الـــهـــدف الـــوحـــيـــد ألنــجــيــة مــهــاجــمــه الــشــاب 

. )
ً
السنغالي عبدالله سيما )21 عاما

وعـــوض لــيــون خــســارتــه فــي المرحلة الماضية أمــام 
 للمركز الــثــامــن برصيد 

ً
أوكــســيــر 1 - 2، ليتقدم مــؤقــتــا

38 نقطة.

واصل نابولي بثبات مشواره نحو لقبه األول في 
الـــدوري اإليطالي لكرة القدم منذ 1990، بفوزه على 
مضيفه إمبولي 2 - صفر، أمس األول، ضمن منافسات 

المرحلة الخامسة والعشرين.
وسجل األلباني أدريان إسماعيلي الهدف األول في 
مرمى فريقه عن طريق الخطأ )17(، فيما عزز النيجيري 
فيكتور أوسيمهن صدارته لترتيب هدافي »سيري أ«، 

 هدفه التاسع عشر هذا الموسم )28(.
ً
مسجا

ونجح نابولي في الصمود، بعد أن أكمل المباراة 
بعشرة العبين منذ الدقيقة 68، إثــر طــرد البرتغالي 
ماريو روي ببطاقة حمراء مباشرة، لتعمده الخشونة.

ورفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 65 نقطة، ليبتعد 
 أكثر من 

ً
بفارق 18 نقطة عن إنتر الثاني، ليبدو قريبا

أي وقت مضى من لقبه الثالث في تاريخه.
 لــفــريــق الــمــدرب 

ً
وهـــذا الــفــوز الــثــامــن تــوالــيــا

لوتشانو سباليتي بالدوري، وجاء في أعقاب 

خطوة قد تكون تاريخية للفريق.
وافتتح إسماعيلي التسجيل للخصم عندما حاول 
تشتيت عرضية من أمام باب المرمى، لكنه تابعها في 

شباك فريقه عن طريق الخطأ )17(.
ــاعـــف أوســيــمــهــن تـــقـــدم فــريــقــه، بــعــدمــا ســدد  وضـ
الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا »كفارا« كرة قوية 
على المرمى تصدى لها الحارس جولييلمو فيكاريو، 
لتتهيأ أمام النيجيري تابعها في الشباك من مسافة 
 في الدوري )28(. 

ً
قريبة، ليسجل للمباراة الثامنة تواليا

لــكــن نــابــولــي عـــرف كــيــف يسير بــالــمــبــاراة إلـــى بر 
 فوزه الحادي والعشرين هذا الموسم 

ً
األمــان، محققا

في الدوري، مقابل تعادلين وخسارة واحدة.
وأسدى بولونيا خدمة لنابولي المتصدر بإسقاطه 
ضيفه إنتر الثاني 1 - صفر أمس ضمن المرحلة ذاتها.
وتسببت الهزيمة السابعة إلنتر هذا الموسم في 
رفع حدة الصراع على المراكز الثاثة المتبقية المؤهلة 
لدوري األبطال الموسم المقبل، بما أن »نيراتزوري« ال 
يتقدم إال بفارق 3 نقاط عن كل من روما وجاره ميان 

حامل اللقب و5 عن التسيو.
 وخطف بولونيا هدف المباراة الوحيد من هجمة 
مرتدة سريعة وصلت على أثرها الكرة الى ريكاردو 
أورسوليني الذي أطلقها رائعة من مشارف المنطقة 

الى شباك أونانا )76(.
وحــاول إنتر انقاذ نقطة أمــام الفريق الــذي يشرف 
ــا، لـــكـــن الوتــــــارو  ــوتــ ــابـــق تـــيـــاغـــو مــ عــلــيــه العـــبـــه الـــسـ
مارتينيس اصطدم بتألق الحارس سكوروبسكي )82(، 
لتنتهي المباراة بالفوز العاشر لبولونيا الذي تقدم 
بفارق ثاث نقاط على يوفنتوس في المركز السابع 

.
ً
بانتظار لقاء األخير مع جاره تورينو غدا
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انــتــهــى ديــربــي الــعــاصــمــة مــدريــد بين 
ريال حامل اللقب وجاره اللدود أتلتيكو 
المنقوص بالتعادل 1-1 أمس االول، في 
قــمــة مــبــاريــات الــمــرحــلــة 23 مــن الـــدوري 

اإلسباني لكرة القدم، لتصب النتيجة في 
مصلحة برشلونة المتصدر.

ــّكــــل الـــديـــربـــي »الــــســــاخــــن« فــرصــة  وشــ
لتألق البديلين األوروغــويــانــي خوسيه 

خــيــمــيــنــيــس الـــــذي ســجــل هــــدف الــســبــق 
ألتلتيكو )78(، والمهاجم االوروغوياني- 
االسباني الشاب ألفارو رودريغيس الذي 

ادرك التعادل لريال )85(.

 األرجنتيني 
ً
ـــرد الــبــديــل أيــضــا

ُ
كــمــا ط

أنخيل كوريا بالبطاقة الحمراء المباشرة 
لــضــربــه مــدافــع ريــــال األلــمــانــي أنتونيو 

روديغر )64(.
وبــات بإمكان برشلونة المتصدر أن 
يرفع الفارق بينه وبين مطارده المباشر 
ريــال مدريد إلى 10 نقاط في حال فوزه 
على مضيفه ألميريا فــي الــمــبــاراة التى 

جمعتهما أمس االحد في ختام منافسات 
هذه المرحلة، في حين رفع النادي الملكي 

رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثاني.
من جهته، عزز أتلتيكو مركزه الرابع 
ــــى مــســابــقــة دوري  ــيــــر الـــمـــؤهـــل إلـ األخــ
 بفارق 

ً
أبطال أوروبا بـ 42 نقطة، متقدما

نقطتين عن ريال بيتيس الخامس الفائز 
عــلــى مــضــيــفــه إلــتــشــي 3-2 فـــي افــتــتــاح 

المرحلة الجمعة الماضية.

سيميوني: هجماتنا لم تثمر 
اعتبر سيميوني أن فريقه كــان »يشبه 
 ،

ً
الـــحـــربـــاء، لــقــد غــيــرنــا تــشــكــيــلــتــنــا قــلــيــا

ــقــــويــــة مـــنـــطـــقـــة )مــــــاركــــــوس(  ــا تــ ــ ــنـ ــ ــاولـ ــ وحـ
يورينتي، وانتقلنا مــن 4-4-2 إلــى 1-5-3 
ــبـــاراة،  لــلــســيــطــرة بــشــكــل أفـــضـــل عــلــى الـــمـ
وحصلنا على هجمات مرتدة، من دون أن 

تأتي ثمارها«.

خسارة سوسييداد
ــفـــوز  وفــــشــــل ريـــــــال ســـوســـيـــيـــداد فــــي الـ
 بخسارته بهدف 

ً
للمباراة الثانية تواليا

عــكــســي لـــاعـــبـــه إيــــغــــور ســوبــيــلــديــا أمــــام 
مــضــيــفــه فــالــنــســيــا الــــذي أنــعــش آمـــالـــه في 

البقاء في الدرجة األولى بنتيجة صفر-1.
وكــان سوسييداد الــذي تجمد رصيده 
عند 43 نقطة في المركز الثالث تعادل مع 
سلتا فيغو -1 1 فــي الــمــرحــلــة الماضية، 
فيما تقدم فالنسيا للمركز السابع عشر 
 بفارق نقطة عن 

ً
برصيد 23 نقطة، متقدما

خيتافي الذي يلعب أمام فياريال اليوم في 
ختام المرحلة.

كما فــاز إسبانيول على ريــال مايوركا 
2-1، وقادش على رايو فايكانو 1-صفر.

 لليغا
ً
أنشيلوتي: التعادل ليس وداعا

اعــتــبــر مــــدرب ريــــال مـــدريـــد اإلســبــانــي، 
اإليطالي كارلو أنشيلوتي عقب التعادل في 
الدربي أمام أتلتيكو مدريد بهدف لمثله أن 
« لفرص فريقه 

ً
هذه النتيجة ال تمثل »وداعا

في المنافسة على اللقب. 
وقــــال أنــشــيــلــوتــي فــي مــؤتــمــر صحافي 
 لليغا، 

ً
عقب المباراة »التعادل ليس وداعا

بل إنــه جعل األمــور أعقد مما كانت عليه 
قبل المباراة، لكن يجب علينا أن نصارع 

حتى النهاية ونرى ما سيحدث بعدئذ«. 
وبخصوص الناشئ األوروغوائي ألبارو 
رودريــجــز الــذي سجل هــدف التعادل، قال 

أنشيلوتي إن الاعب سيصعد إلى الفريق 
األول في الموسم المقبل. 

وأضاف »أظهر ألبارو كامل جودته في 
الوقت القليل الذي لعبه. إنها ليلة خاصة 
بالنسبة إلــيــه. ســيــكــون مــع الــفــريــق األول 
في الموسم المقبل ألن لديه جودة كبيرة 
يمتلكها العبون قائل في مثل عمره. إنه 
العــب قــوي وجيد في الرأسيات ويسيطر 

 .»
ً
على الكرة جيدا

واعتبر اإليــطــالــي أن طــرد أنخل كوريا 
العـــب أتلتيكو عــقــب تــدخــلــه مــع روديــجــر 

كان عادال. 

جانب من لقاء إنتر ميان وبولونيا

رودي فولر

النجم ألفارو يسجل هدف الريال في مرمي أتلتيكو

 ثمينة وليون يعوض 
ً
لنس يخسر نقاطا نابولي يواصل مشواره بثبات نحو لقب »الكالتشيو«

دورتموند يعتلي الصدارة بفوزه على هوفنهايم
ارتـــقـــى بــوروســيــا دورتـــمـــونـــد إلـــى صـــدارة 
الدوري األلماني لكرة القدم، بفوزه على مضيفه 
هوفنهايم -1صفر، أمس األول، ضمن منافسات 

المرحلة الثانية والعشرين.
واعــتــلــى دورتــمــونــد الـــصـــدارة بــرصــيــد 46 
 بــفــارق 3 نــقــاط عــن مــطــارديــه 

ً
نــقــطــة، مــتــقــدمــا

المباشرين بايرن ميونيخ، وأونيون برلين.
 لدورتموند في 

ً
وهــو الفوز السابع تواليا

 بمختلف 
ً
»بــونــدســلــيــغــا«، والـــتـــاســـع تـــوالـــيـــا

 بأن 
ً
المسابقات منذ مطلع العام الحالي، علما

خسارته األخيرة كانت في عقر دار بوروسيا 
مونشنغادباخ 2-4 في الدوري بالمرحلة الـ 15.

وافــتــتــح دورتــمــونــد، الــبــاحــث عــن لــقــب أول 
فــي الـــدوري منذ 2012، التسجيل قبل نهاية 
الشوط األول، بعد ركلة حرة من ماركو رويس 
ــل الــمــنــطــقــة انــحــنــى لــهــا يــولــيــان  ســاقــطــة داخــ
بـــرانـــت، لــتــصــطــدم بــظــهــره، وتـــخـــدع الــحــارس 
أوليفر بومان )43(، في سابع أهدافه بالدوري 

هذا الموسم.
 على 

ً
وحــقــق اليــبــزيــغ فـــوزه الــثــانــي تــوالــيــا

حساب ضيفه أينتراخت فرانكفورت 2-1. وتقدم 
اليبزيغ، الذي خرج بتعادل ثمين أمام ضيفه 
من 

ُ
مانشستر سيتي اإلنكليزي 1-1 في ذهاب ث

ــا قبل ثــاثــة أيــام،  نهائي دوري أبــطــال أوروبــ

للمركز الرابع بـ 42 نقطة، فيما تجمد رصيد 
فــرانــكــفــورت الــســاعــي لمقعد فــي المسابقات 
األوروبــيــة فــي الموسم المقبل عند 38 نقطة 

بالمركز السادس.
وعــاد فولفسبورغ إلــى سكة االنــتــصــارات، 
ق فيردر  بفوزه على مضيفه كولن -2صفر، وعمَّ
بريمن من جراح ضيفه بوخوم، وصيف القاع، 
بــفــوزه عليه -3صــفــر، وفـــاز هــرتــا بــرلــيــن على 

ضيفه أوغسبورغ -2صفر.
وحــصــد شــالــكــه، مــتــذيــل الــتــرتــيــب، 3 نقاط 
ثمينة في سعيه لتفادي الهبوط، بفوزه على 

شتوتغارت 1-2.

فولر يخطط لالجتماع مع بيرهوف
قال مدير المنتخب األلماني لكرة القدم الجديد 
رودي فــولــر، إنــه يخطط لاجتماع بأوليفر 
 ،

ً
بيرهوف، مدير المنتخب السابق، قريبا

وتعهد بتعيين مدير جديد لإلشراف على 
قطاعي األكاديمية والمواهب.

ــال بـــــيـــــرهـــــوف عــــقــــب خــــــروج  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ واســ
الــمــنــتــخــب األلــمــانــي لــلــمــرة الــثــانــيــة على 
الــتــوالــي مــن دور الــمــجــمــوعــات ببطولة 
كــــأس الـــعـــالـــم الـــتـــي أقــيــمــت فـــي قطر 
ــــي، ويـــســـعـــى  ــــاضـ ــمـ ــ ديـــســـمـــبـــر الـ
االتــحــاد األلماني إلــى إصاح 

هــيــاكــل الــمــنــتــخــب الــوطــنــي حــــول الــمــديــر الــفــنــي 
هانسي فليك.

وأضــاف فولر: »ان المسؤوليات التي تحملها 
بــيــرهــوف عــلــى مـــدار ســنــوات عــلــى األرجــــح كانت 
كــثــيــرة عــلــى شــخــص واحــــد وأنــهــمــا سيتحدثان 
: »تحدثت مع أوليفر على الهاتف 

ً
«، متابعا

ً
قريبا

 في ميونيخ«، 
ً
وسنلتقي قريبا

وبين أنه يرى أن دوره هو »تغطية« فليك لكي 
يــركــز الــمــديــر الــفــنــي عــلــى عمله وأال يقلق بشأن 

األمور التي تشتت االنتباه.

ديربي العاصمة مدريد ينتهي بالتعادل بين الريال وأتلتيكو 

هاري كين يسجل هدف الثاني لتوتنهام في مرمي تشيلسي

جانب من لقاء لنس ومونبلييه

عمق فريق توتنهام جراح 
ضيفه تشلسي، بعدما ألحق به 
 بهدفين 

ً
الهزيمة الثالثة تواليا

مقابل ال شيء أمس، في 
المرحلة الخامسة عشرة من 

الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.

توتنهام زاد أوجاع تشلسي... وأرسنال يواصل صحوتهتوتنهام زاد أوجاع تشلسي... وأرسنال يواصل صحوته

https://www.aljarida.com/article/15866
https://www.aljarida.com/article/15860
https://www.aljarida.com/article/15862
https://www.aljarida.com/article/15864
https://www.aljarida.com/article/15869
https://www.aljarida.com/article/15756
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وفيات

... منذ »كورونا« لم تغادر منزلها... منذ »كورونا« لم تغادر منزلها

التنمر يقتل طالبة ثانويالتنمر يقتل طالبة ثانوي

ً
»حيل« التكنولوجيا تحرج سياسيا
ً
»حيل« التكنولوجيا تحرج سياسيا

ــبـــســـت امــــــــــرأة هـــنـــديـــة  حـ
نــفــســهــا مــــع طــفــلــهــا ثـــاث 
ســنــوات لــم تــغــادر خالها 
ــنــــزل، الـــــــذي لــــم تــســمــح  ــمــ الــ
 من 

ً
ــا ــد بـــدخـــولـــه، خـــوفـ ألحــ

»كـــورونـــا«، قــبــل أن تتدخل 
لطات وتقتحم المنزل  السُّ

إلنقاذهما.
وذكــــــــرت وســــائــــل إعــــام 
هندية، أن مونمون مانجي 
( حبست نفسها، 

ً
)33 عــامــا

وطفلها )البالغ 10 سنوات(، 
فــــي مــنــطــقــة تـــشـــاكـــاربـــور، 
 مـــــــن اإلصــــــــابــــــــة بــــ 

ً
خـــــــوفـــــــا

»كــــــــــورونــــــــــا«، مـــضـــيـــفـــة أن 
 من الشرطة والصحة 

ً
فريقا

ورعـــــايـــــة األطـــــفـــــال اقــتــحــم 
المنزل، بناًء على طلب من 
الزوج. وتم نقل األم وابنها 

إلى المستشفى.
ــاة  ــ ــنــ ــ ونـــــــــقـــــــــل مـــــــــوقـــــــــع قــ
mmnews، في الخبر الذي 
نشره موقع روسيا اليوم، 
أمـــس، عــن أحــد األطــبــاء، أن 
المرأة لديها مشاكل نفسية، 

وأنـــهـــا أدخـــلـــت إلــــى جــنــاح 
الطب النفسي لتلقي العاج.

وكان زوج مونمون، وهو 
مهندس في شركة خاصة، 
اتـــصـــل بـــالـــشـــرطـــة، بــعــدمــا 
ــتــــه  فــــشــــل فـــــي إقـــــنـــــاع زوجــ

بالعودة عن قرارها.
وقـــــال الــــــزوج إن طــريــقــة 
الـــــتـــــواصـــــل الـــــوحـــــيـــــدة مــع 
ــر  ــقـــاصـ زوجــــــتــــــه، وابـــــنـــــه الـ
الـــذي لــم يـــَر الــشــمــس خــال 
تــلــك الـــســـنـــوات، كــانــت عبر 
ــه  مـــكـــالـــمـــات الـــفـــيـــديـــو، وإنــ
ــان يــســدد كــل االلــتــزامــات  كـ
المترتبة على المنزل، كدفع 
اإليــجــار الشهري، وفواتير 
ــا يـــشـــتـــري  ــاء، كــــمــ ــ ــــربـ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
الــخــضــراوات والمتطلبات 
األخـــرى، ويضع الحصص 
ــام  ــ ، وأمـ

ً
ــا ــ ــارجـ ــ الـــغـــذائـــيـــة خـ

الباب الرئيسي.

مأساة إنسانية شهدتها إحدى مدارس مصر، حيث توفيت 
 بإصابتها بأزمة قلبية، بعد تعرضها 

ً
طالبة ثانوي متأثرة

لتنمر من جانب زمياتها.
دعى رودينا أسامة، وتدرس 

ُ
(، وت

ً
وتوفيت طالبة )16 عاما

بالصف األول الثانوي في إحدى المدارس الخاصة بمنطقة 
الهرم في محافظة الجيزة- جنوب مصر، بعد تنمر زمياتها 

عليها، وتوجيه إساءات لها.
وذكرت »العربية نت«، أمس، أن زميات الطالبة تعرضن لها، 
ووجهن لها كلمات مسيئة تصفها بالقبيحة، حيث قالت لها 
إحداهن: »إنتي وحشة، متحملة شكلك ده إزاي؟«، مما أغضب 
الطالبة، فتقدمت على أثرها بشكوى ضدهن إلدارة المدرسة، 

لكن دون استجابة.
ن أن الطالبة أصيبت بعدها بهبوط حاد في الدورة  وتبيَّ
 عليها، ولفظت 

ً
الدموية، سقطت على أثره في منزلها مغشيا

أنفاسها األخيرة قبل نقلها للمستشفى.
وقال والد الفتاة إن ابنته تعرضت في األيام األخيرة ألزمة 
نفسية حـــادة، بسبب مــشــادة كامية بينها وبين زمياتها 

بالمدرسة.

ــــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ تــــــــعــــــــرض الـ
الــرومــانــي الــتــابــع للحزب 
الديموقراطي االجتماعي 
ــــان لــمــوقــف  ــاريـ ــ ــو كـ ــرتـ ــبـ ألـ
، بعد اكتشافه 

ً
محرج جدا

أن كاميرا هاتفه المحمول 
ــــال  كــــــانــــــت مــــفــــتــــوحــــة خـ
ــاع رســــــمــــــي عـــلـــى  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اجــ
تطبيق »زووم«، بينما كان 
يستحم في منزله، وظهر 
ــام الــكــامــيــرا،  ــاٍر أمــ شــبــه عــ

مما أثار صدمة زمائه.
 وقــــــــــال مـــــوقـــــع ســـكـــاي 
ــــس، إن كـــاريـــان  نــــيــــوز، أمــ
شوهد وهــو يمسح الماء 
 عــن وجــهــه، بينما 

ً
بــعــيــدا

ــيــــســــة الــجــلــســة  بــــذلــــت رئــ
قــصــارى جــهــدهــا حــتــى ال 

تبتسم.
وفـــــــي الــــنــــهــــايــــة، أدرك 
كــاريــان أن الكاميرا كانت 
قيد التشغيل، قبل أن يقوم 
ببعض الــنــقــرات المثيرة 

على الشاشة دون نجاح، 
بـــيـــنـــمـــا انــــفــــجــــر أعــــضــــاء 

االجتماع بالضحك.
وعــقــب الــحــادثــة اعــتــذر 
كـــاريـــان بــشــدة عــمــا حــدث 
عبر منشور على صفحته 
الشخصية في »فيسبوك«، 
وقـــــال إن »الــتــكــنــولــوجــيــا 
مـــا زالــــت تـــمـــارس الــحــيــل، 
لألسف، لقد وقعنا ضحية 
الـــــتـــــســـــرع مـــــــــرة أخـــــــــــرى«. 
 في 

ً
وظــهــر كـــاريـــان الحــقــا

البث المباشر لاجتماع، 
 مابسه كاملة.

ً
مرتديا

يغسل ذنوبه بمال حرام ودجاج مسروق!
قام لص بسرقة 112 ألف جنيه مصري 
(، مــن داخـــل ســوبــر ماركت 

ً
)3650 دوالرا

فــي مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، 
، وذبحه 

ً
واشترى بالمبلغ المسروق عجا

ووزعــه على أهالي قريته، إلى جانب أرز 
وبطاطس.

ــوم، أمــــس، إن  ــيـ وقــــال مــوقــع روســـيـــا الـ
 من صاحب سوبر 

ً
قوات األمن تلقت باغا

ماركت، باكتشاف سرقة مبلغ، بلغ ما أمكن 
حصره منه 112 ألف جنيه، وإن كاميرات 
الــمــراقــبــة بالمحل رصـــدت الــســارق أثناء 

ارتكاب الواقعة.
وتم ضبط المتهم »محمد. ك. ش.« )41 
( - مسجل ســرقــات، واعــتــرف خال 

ً
عــامــا

التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأنه اشترى 
 وزع لحمه على أهالي قريته 

ً
بالمبلغ عجا

: »كنت عاوز أغسل ذنوبي. 
ً
، مضيفا

ً
مجانا

لما أخرج من السجن هارد له فلوسه«.
وقــــال صــاحــب الــمــحــل: »الــمــتــهــم دخــل 
 لسرقة دجاج، وبالفعل ذبح 

ً
 مجاورا

ً
محا

10 دجــاجــات لسرقتها، وبــعــد أن انتهى 
الحظ وجود شباك زجاج صغير يفصل 
المحلين، ففكر في دخــول المحل عندي، 
وبالفعل تمكن من الــدخــول، وبــدأ يبعثر 
في المكان، وتصادف أنني كنت قد تركت 
المبلغ في المحل، فأخذه وتــرك المكان، 

ولم يأخذ الدجاجات التي ذبحها«.
وناشد صاحب المحل كل من أخذ من 
 أن يرد قيمة ما أخذه، ألن 

ً
اللحوم مجانا

هــذا المبلغ يتاجر بــه، ويؤثر على عمله 
وتجارته.
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يومية سياسية مستقلة

مصيونة نزال سالم الكريباني
77 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء في 
المقبرة، النساء الصباحية، قطعة 1، 

شارع 3، منزل 15، ت: 55818335
سكينة عبدالله عبدالسالم

أرملة: إبراهيم علي عبدالسام
92 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء في 

المقبرة، ت: 99617311
شبيب سويري عبدالله العجمي

87 عاما، شيع، الرجال: العقيلة، قطعة 3، 
شارع 315، منزل 9، النساء: الفنطاس، 
قــطــعــة 4، شــــــارع 210، مـــنـــزل 31، ت: 
 ،99865397 ،90000751 ،99042123

97519020
غالية عوض مرزوق

أرملة: عبدالله فراج النيف المطيري
91 عاما، شيعت، الرجال: صباح األحمد، 
ق1، ش107، م257، النساء، أبوفطيرة، 

ق1، ش105، م327، ت: 66755555
وديان بدر محمد العازمي

زوجة: عبدالله حسين علي العليوي
27 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء في 
الــمــقــبــرة، ت: 99558821، 99714774، 

97456222

عائشة حاجى حسن
زوجة: حسين أبل حسن رضائي

73 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الرميثية، 
حسينية العترة الطاهرة، ق10، شارع 
أبوحنيفة، ج101، م16، النساء: الرميثية، 
حسينية العترة الطاهرة، ق 10، شارع 
أبوحنيفة ج101، م16، ت: 97706064، 

66197671
عيسى محمد إبراهيم البلوشي

ــزاء في  ــعــ 33 عـــامـــا، شـــيـــع، الــــرجــــال: الــ
المقبرة، ت: 97549995، 66231240

فاضل محمد عبدالله األمير

69 عاما، شيع، الرجال: العديلية، ق1، 
ش10، م24، حسينية الحاج علي األمير، 
الــنــســاء: كــيــفــان، ق2، شــــارع فــهــد بــراك 
الصبيح، م5، )عزاء النساء عصرا فقط(، 

ت: 66680080، 67757717
زهرة عبدالله حسين عبدالكريم 

زوجة: طارق سالم ياسين الشطي
51 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء في 
المقبرة، النساء: كيفان، ق4، ش47، م11، 

ت: 94421182
لطيفة محمد حسن دشتي

أرملة: ياسين علي
104 أعـــــــــوام، شـــيـــعـــت، الـــــرجـــــال: غـــرب 
مشرف، مسجد الــوزان، النساء: صباح 
السالم، ق5، الشارع األول، ج10، م36، ت: 

25515010 ،99650005
كاملة عبد الجبار الرماح

زوجة: رجب علي فهد الرجيب
79 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء في 
المقبرة، النساء: الــزهــراء، ق5، ش520، 
 ،99522999  ،97884416 11، ت:  م

99637783 ،99862779
نوال عمر ياسين التركي

زوجة: عيسى علي عبدالرحمن عيسى 
العسعوسي

ــعـــت، الــــــرجــــــال: ديــــــوان  ــيـ ، شـ
ً
63 عـــــامـــــا

الـــعـــســـعـــوســـي، شــــــرق، شــــــارع الــخــلــيــج 
العربي، ت: 66146446

بدرية زيد صالح إسماعيل
أرملة: عبداللطيف يوسف بن نجم

91 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء في 
المقبرة، الــنــســاء: الــروضــة، ق1، شــارع 
عبدالرحمن الــداخــل، م31 )الــعــزاء فترة 
العصر فقط(، ت: 99889088، 99267878

فاطمة محمد ياسين الحموي
أرملة: جاسم سيف علي العتيقي

76 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء في 
المقبرة، النساء: الشامية، ق1، ش12، 

م6، ت: 99997211، 97793449
أحمد عبدالمحسن أحمد النصار

، شيع، الرجال: الشويخ ب، ق1، 
ً
68 عاما

شارع أحمد محمد البحر، م2، النساء: 
كيفان، ق2، شـــارع أم القيوين، م1، ت: 
 ،99605506 ،99014369 ،94054655

50834455

آيات السيد سليمان قاسم
أرملة: سالم جمعة عيد الفيلكاوي

، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء في 
ً
78 عـــامـــا

الـــمـــقـــبـــرة، الــــنــــســــاء:  كـــيـــفـــان، ق2، ش 
عكاظ، م18، ت: 50100083، 55292939، 

99479978
جمال مبارك سليمان الشمروخ

ــزاء في  ــعــ 63 عـــامـــا، شـــيـــع، الــــرجــــال: الــ
المقبرة، ت: 66616910

ابتسام ناصر محارب الهين
زوجة: خالد خميس معزي المتلع

، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء في 
ً
60 عـــامـــا

المقبرة، النساء: الفيحاء، قطعة 6، شارع 
ــنـــزل5، ت: 99488603،  الــتــلــمــســانــي، مـ

99585373 ،66400900 ،97180554
علي أحمد إبراهيم البغلي

73 عــامــا، يشيع الــســاعــة 9 مــن صباح 
اليوم، الرجال: النزهة ديوان البغلي، ق2، 
شــارع دمشق )الــعــزاء ابــتــداء مــن اليوم 
لمدة 3 أيام(، النساء: المنصورية، ق1، 
ش10، م9، )الــعــزاء ابــتــداء الــيــوم عصرا 

فقط(، ت: 55697909، 99788589
بدحة بدر هيف الحجرف

أرملة: بجاش معكام ناصر آل طفان
86 عـــامـــا، شــيــعــت، الــــرجــــال: الــنــســيــم، 
ق1، ش20، م246، ازرق 16، الــنــســاء: 
الواحة، ق2، ش2، م33، ت: 66888354، 

99505557
نور ياسر علي السالحي

17 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء في 
المقبرة، النساء: الخالدية، ق1، ش13، 
 ،51037997  ،99631638 10، ت:  م

66747845 ،66651514
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مدأعلى مد
  23

11

ً
 04:51 صباحا

 04:10 مــــــساًء

ً
10:26 صباحا

11:56 مــــــساًء

حتى وإن اعتبروا أنفسهم أذكى من اآلخرين...
 وال يفهم فــي النظم 

ً
حتى وإن اعتبروا هــذا الشعب غبيا

والقوانين التي يتعذرون بها!
فإن قيام بعض المسؤولين في مؤسسة الموانئ بسحب 
قـــرارهـــم أو بـــاألحـــرى قــراراتــهــم لــمــوظــفــيــن تــم نقلهم إلــيــهــا، 
 تم 

ً
وعــددهــم ليس خمسة أو عــشــرة موظفين بــل 36 موظفا

نقلهم لمؤسسة الموانئ!
 واضح أن تلك القرارات المسحوبة تمت بالواسطة والنفوذ 

!
ً
أصا

 أما لماذا يتهافت البعض للتعيين في مؤسسة الموانئ؟ 
فألن تلك المؤسسة رواتبها أعلى وامتيازاتها أكثر!

  ما هذا الكام؟
  وماذا يعني؟ 

  مجال الواسطة والنفوذ يمتد ويتوسع ويتشعب ولوال 
اكتشاف الثغرة واالحتجاجات عليها لما تحرك المسؤولون 
في »الموانئ« وغيرها ولتم االستمرار في التعيينات الخاطئة!
ات تصلح    كل ذلك على حساب مواطنين مؤهلين وكفاء

للعمل ولكنهم ال يملكون الواسطة!
  نقول ونكرر، الواسطة آفة ويجب القضاء عليها، فلم نجني 

من ورائها إال الوبال والفوضى وسوء اإلدارة!
  ال يكفي سحب القرارات، بل ال بد من عقاب من سولت له 
نفسه نقل وتعيين هــؤالء، ومــن تجرأ على تخطي القوانين 

والنظم!
ل: لـــمـــاذا يــبــقــى هــــؤالء في   مـــن حـــق الــمــجــتــمــع أن يـــتـــســـاء
، ولــيــس هناك 

ً
مناصبهم؟ ويــجــب عــقــاب مــن يحميهم أيــضــا

عذر يمنع ذلك!

أنتم األغبياء 
د. ناجي سعود الزيدوليس الشعب

الله بالنور
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