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6 بنود أميركية للتهدئة مع إيران
• العودة إلى مسودة اتفاق مارس  • حّل أزمة الدوالر مرهون بالتعاون  • استئناف الحوار مع الخليج 

• تبادل السجناء • مفاوضات حول الخالفات غير النووية •  خفض التعاون العسكري مع روسيا والصين

نابلس تحت الحصار    
ومستوطنون يحرقون 
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لمستقبل الكويت

اقتصاد
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١٤

»الهالل األحمر«: إدخال »الهالل األحمر«: إدخال 99 شاحنات مساعدات  شاحنات مساعدات 
لمتضرري الزلزال في سوريةلمتضرري الزلزال في سورية

2000ً وظيفة في الجمعيات 
التعاونية للمواطنين قريبا

● جورج عاطف
علمت »الــجــريــدة«، مــن مــصــادرهــا، أن فــريــق الــعــمــل المشكل 
 على 

ً
لتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية، يعكف حاليا

وضع ضوابط وآليات تطبيق المرحلة الثانية من إحالل العمالة 
الوطنية بالوظائف التعاونية والتي من شأنها توفير نحو 2000 

وظيفة داخل أقسام الجمعيات.
 للمصادر، هناك 74 جمعية تعاونية قائمة في الكويت 

ً
ووفقا

داخل كل منها نحو 10 أقسام سيتم إلزامها بتوظيف 3 مواطنين 
 في كل جمعية(.

ً
على األقل في كل قسم )بواقع 30 كويتيا

رغـــم تــدهــور الــعــمــلــة اإليــرانــيــة بــوتــيــرة سريعة 
وحادة، حتى بات اإليرانيون يتندرون بأن التومان 
ــارة الـــســـبـــاق إلــــى االنـــهـــيـــار مـــع الــلــيــرة  يـــأبـــى خـــسـ
اللبنانية، يبدو أن إيران، بعد تلقيها رسالة أميركية 
جديدة للتهدئة، ال تزال مترددة في تقديم التنازالت 

المطلوبة للعودة إلى االتفاق النووي. 
وكــــان وزيــــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي حــســيــن أمــيــر 
عبداللهيان أعلن أنه تلقى رسالة من واشنطن عبر 
وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين الذي استقبله 
 لتوه 

ً
في بغداد نهاية األسبوع الماضي وكان قادما

من واشنطن. 
وكشف مصدر رافق الوزير اإليراني في زيارته 
إلى بغداد، لـ »الجريدة«، مضمون الرسالة األميركية 
التي تشمل 6 بنود، والرد اإليراني عليها الذي يمكن 

 بالمجمل.
ً
اعتباره سلبيا

وقال المصدر إن البند األول من الرسالة تضمن 
 
ً
استعداد الواليات المتحدة للعودة إلى االتفاق وفقا
لمسودته التي تم التوصل إليها في فيينا خالل 
مـــارس الــمــاضــي، شـــرط أن تــبــدأ إيــــران عــلــى الــفــور 

تنفيذ تعهداتها من دون قيد أو شرط.  
ــرانــــي  ــانـــب اإليــ وبـــحـــســـب الـــمـــصـــدر، أبــــــدى الـــجـ
 الطرف المقابل 

ً
استعداده لتنفيذ تعهداته مطالبا

بالمثل، إال أن عبداللهيان طلب كذلك إقفال ملف 
الخالفات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية 
قبل توقيع أي اتفاق جديد. وسيكون هذا األمر تحت 
المراقبة عندما يزور المدير العام للوكالة رافائيل 
غروسي طهران لبحث الخالفات بين الجانبين بما 

في ذلك المعلومات عن العثور في منشآت 

طهران - فرزاد قاسمي

19.3% نسبة إنجاز 13 لجنة برلمانية مؤقتة
 من أصل 413 في 105 أيام

ً
انتهت من 80 موضوعا

● محيي عامر
رغــم تواضع عــدد الموضوعات المدرجة 
على جدول أعمال 13 لجنة برلمانية مؤقتة، 
 فقط، فإن 

ً
والتي وصلت إلــى 413 موضوعا

نسبة إنجازها خــالل الفترة من 18 أكتوبر 
2022 حتى 31 يناير الماضي بلغت %19.3.

وبــمــوجــب اإلحــصــائــيــة، الــتــي أعــدتــهــا 
»الجريدة« وتتحدث فيها اليوم عن أعمال 
الــلــجــان الــمــؤقــتــة بــعــدمــا تــنــاولــت أعــمــال 

»الــدائــمــة« خــالل الــفــتــرة ذاتــهــا فــي عددها 
أمس تبين أن تلك اللجان المؤقتة انتهت 
 وتــبــقــى على 

ً
مـــن مــنــاقــشــة 80 مـــوضـــوعـــا

. والزم الصفر 
ً
جدول أعمالها 333 موضوعا

فـــي الــمــئــة 4 لـــجـــان، إذ لـــم تــنــجــز »حــقــوق 
اإلنسان والمرأة واألسرة والقيم والظواهر 
الــســلــبــيــة وغـــيـــر مـــحـــددي الــجــنــســيــة« أي 
موضوع واحد على مدار 105 أيام، غير أن 
لجنة مثل »الظواهر السلبية« لم يكن على 
جدولها ســوى موضوعين فقط أحدهما 

اقــتــراح بــرغــبــة واآلخــــر تكليف صـــادر من 
المجلس.

ولـــوحـــظ أنــــه لـــم يــكــن عــلــى جــــدول أعــمــال 
اللجان المؤقتة سوى مشروعين حكوميين 
بقانونين فــقــط أحــدهــمــا عــلــى جـــدول لجنة 
الــشــأن الــريــاضــي واآلخـــر عند لجنة شــؤون 
ذوي اإلعاقة. ولم تنجز »المؤقتة« خالل الفترة 
الــمــذكــورة ســـوى اقــتــراحــيــن بقانونين فقط 
مــن قبل لجنة اإلســكــان والــعــقــار الــتــي تأتي 

في المرتبة األولــى من حيث عدد 

4 لجان حصلت على صفر%   
و»اإلسكانية« 3.٢%

»الظواهر السلبية«... 
موضوعان وال إنجازات!

لجنة الخطاب األميري 
»كروتت« الرد في 115 دقيقة!

»الكهرباء«: 64.6 مليون دينار
 قيمة مشاريع مياه قيد التنفيذ

الهاجري: تدعم المخزون االستراتيجي في البالد

● سيد القصاص
كشفت مديرة إدارة المشاريع المائية في قطاع مشاريع المياه 
بـــوزارة الكهرباء والــمــاء والطاقة المتجددة مها الهاجري عن 
 4 مشاريع للمياه تقدر بـ 64.676 مليون 

ً
تنفيذ الــوزارة حاليا

دينار من شأنها دعم المخزون االستراتيجي للمياه في البالد، 
وإيصالها لجميع المدن والمواقع الجديدة.

وقالت الهاجري، لـ »الجريدة«، إن تلك المشاريع تتمثل في إنشاء 
4 خطوط مياه عذبة رئيسية بمدينة جنوب المطالع السكنية 
بقيمة 17.621 مليون دينار، وإنشاء خزانين أرضيين للمياه 
العذبة بسعة 85 مليون غالون إمبراطوري لكل منهما في غرب 

.
ً
الفنيطيس بـ 18.949 مليونا

 تحسينات وإضافات إلى 
ً
وأضافت أن المشاريع تشمل أيضا

شبكات المياه بجميع مناطق الكويت بقيمة 2.156 مليون دينار، 
ومشروع إنشاء خط مياه عذبة من الوفرة حتى الدائري السادس 

.
ً
بـ 25.950 مليونا

لبنان: عباس إبراهيم من األمن إلى السياسة
فشل التمديد له في األمن العام يفتح النقاش حول الواقع السياسي بالبيئة الشيعية

● بيروت - منير الربيع
لــم تنجح المساعي السياسية لتمديد 
والية المدير العام لألمن العام اللواء عباس 
إبراهيم، على الرغم من إصرار »حزب الله« 
على بقائه في موقعه. أسباب كثيرة حالت 
 الخالف 

ً
دون إنــجــاز هــذا األمـــر، خصوصا

على عقد جلسة تشريعية، إذ إن المجلس 
 التقاعد 

ّ
النيابي هو الجهة المخولة رفع سن

للموظفين،

أمــا الصيغة الحكومية التي تم البحث 
 
ً
بها فلم تجد طريقها إلــى التطبيق خوفا

من الطعن أمام مجلس شورى الدولة. وكل 
ذلك يبقى في اإلطــار الظاهر والمعلن، أما 
المضمر، فيمكن الذهاب إلى أسباب كثيرة 
واستنتاجات أكثر، وما إذا كان عدم التمديد 
ــم يـــنـــطـــوي عـــلـــى أســــبــــاب داخــلــيــة  ــيـ ــراهـ إلبـ
محضة أم أن هــنــاك جــوانــب خفية منعت 

ذلك... ولكن ال جواب واضح حتى اآلن.
الكواليس السياسية اللبنانية 

النصب العقاري... رهان 
على ضعف الثقافة 

االستثمارية للضحايا 
08

 مصر
ً
 شكري في دمشق: شكرا

ً
األسد مستقبال

• وزير الخارجية المصري يزور تركيا ويؤكد حرص القاهرة على تعزيز العالقات مع سورية 
• مدبولي أجرى محادثات في قطر تركز على االستثمار

● القاهرة - حسن حافظ
بعد زيارة وزير خارجية األردن لدمشق، وزيارة 
الرئيس السوري بشار األسد لسلطنة ُعمان، أجرى 
ــر الــخــارجــيــة الــمــصــري ســامــح شـــكـــري، أمــس  وزيــ
زيــــارة للعاصمة الــســوريــة، هــي األولــــى لمسؤول 
مصري رفيع المستوى منذ اندالع األزمة السورية 
عام 2011، استقبله خاللها الرئيس األســد، الذي 

أشاد بمصر. 
وأعــرب األســد عن شكره لمصر على ما قدمته 
من مساعدات لدعم جهود الحكومة السورية في 
، بحسب وكالة 

ً
إغاثة المتضررين من الزلزال، مؤكدا

 
ً
األنباء السورية »سانا«، أن سورية حريصة أيضا
على عالقاتها مع القاهرة، كما اعتبر »أن العمل 
لتحسين العالقات بين الدول العربية بشكل ثنائي 
هو األساس لتحسين الوضع العربي بشكل عام«.

 »مصر لم تعامل 
ّ
ولفت الرئيس السوري إلى أن

الــســوريــيــن الـــذيـــن اســـتـــقـــروا فــيــهــا خــــالل الــحــرب 
كالجئين، بل احتضنهم الشعب المصري في جميع 
المناطق، ما يؤكد الروابط التي تجمع الشعبين، 

واألصالة التي يمتلكها الشعب المصري«.
من ناحيته، قال شكري، بعد لقائه األسد ووزير 
الخارجية السوري فيصل المقداد: »أحمل رسالة 

تــضــامــن مـــن حــكــومــة وشــعــب مــصــر إلــى 

02

02

02

 شكري في دمشق أمس )أ ف ب (02
ً
األسد مستقبال
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مقاعد فارغة خالل كلمة عبداللهيان أمام اجتماع مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في جنيف أمس )أ ف ب(
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6 بنود أميركية للتهدئة...

 شكري في...
ً
األسد مستقبال

19.3% نسبة إنجاز 13 لجنة...

لبنان: عباس إبراهيم من األمن إلى...

 
ً
إيرانية على جزئيات يورانيوم مخصبة بدرجة نقاء 85% القريبة جدا

من النسبة المطلوبة لتصنيع قنبلة نووية )%90(.
وأضاف أن البند الثاني من الرسالة يشير إلى أن واشنطن قدمت 
بادرة حسن نية عبر سماحها للعراق في األيام القليلة الماضية بأن 
يفرج عن بعض ديونه لطهران، لكن يجب أال يتصور اإليرانيون أن يد 
الواليات المتحدة مكبلة وهي ما زال بإمكانها إقفال جميع المنافذ 
المالية التي تستطيع طهران الحصول على مداخيل منها، في حال 

استمرت طهران في سلوكها السلبي.  
وذكر أن البند الثالث من الرسالة يشدد على ضرورة أن تقوم إيران 
بحل خالفاتها مــع دول الخليج العربية بالتزامن مــع إعـــادة العمل 
باالتفاق النووي، وهنا تقرر أن يستأنف الوسيط العراقي التنسيق 

للتحضير لعقد جولة سادسة من الحوار بين إيران والسعودية.
وتطرقت الرسالة في بندها الرابع إلى قضية تبادل السجناء التي 
تتوسط فيها قطر وُعمان، وطالبت من طهران تنفيذ اتفاقية جنيف 
األمنية بين الجانبين لتبادل السجناء، مــشــددة على أن أي صفقة 
تبادل يجب أال يتم ربطها بــأي شكل بــاإلفــراج عن أي أرصــدة مالية 

إيرانية مجمدة. 
وأشار المصدر إلى أن الجانب اإليراني أبدى إيجابية إلنهاء هذا 
الملف، وأن هذا البند ال يشكل أي عائق في حال سارت األمور األخرى 

بشكل إيجابي.  
وأوضح أن الرسالة طالبت في بندها الخامس طهران بالجلوس 
على طاولة المفاوضات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر لحل باقي 
الخالفات غير النووية بما في ذلك أنشطتها في اإلقليم، إال أن الوزير 
اإليراني اشترط أن تثبت الواليات المتحدة حسن نيتها أواًل وتبدأ 

تنفيذ االتفاق قبل الحوار حول أي ملفات خالفية أخرى. 
وأضاف أن الرسالة تضمنت في بندها األخير تحذيرات أميركية 
إليران من مغبة استمرار تعاونها العسكري مع روسيا في أوكرانيا 
 على 

ً
ومن تطوير تعاونها العسكري مع الصين بطريقة تشكل خطرا
المصالح األميركية، ومن إقحام نفسها في لعبة القوى الكبرى. 

وكان رد الوزير اإليراني بأن سياسة بالده الخارجية قائمة على 
التوازن في العالقات الدولية ومعارضة أي حرب والسعي للوصول 
 أن تنفيذ االتفاق النووي 

ً
إلى حل دبلوماسي للخالفات الدولية، معتبرا

بين الجانبين ممكن أن يعطي رسالة إيجابية للمجتمع الدولي بأنه 
يمكن أن يعول على األميركيين.

االجتماعات والساعات، لكن ضمن ذيل القائمة على مستوى اإلنجازات، 
حيث بلغت نسبتها 2.3%، ولوحظ عدم وجود أي مشروع حكومي 

خاص باإلسكان على جدولها. 
وعــقــب 3 اجــتــمــاعــات اســتــغــرقــت 115 دقــيــقــة فــقــط، انــتــهــت لجنة 
الخطاب األميري من الموضوع الوحيد المدرج على جدولها وهو الرد 
على الخطاب الذي افتتح به دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي 

الـ 17، لتصل نسبة إنجازها بذلك إلى %100.

تضج بأن تقاطع مصالح حصل بين رئيس مجلس النواب نبيه 
بري ورئيس التيار الوطني الحّر جبران باسيل أفضى إلى عدم 
التمديد إلبراهيم. فهناك من يعتبر أن بــري غير متحمس لهذه 
 أن إبراهيم سبق أن عّبر عن حقه الطبيعي في 

ً
الخطوة خصوصا

 لمنصب رئيس مجلس النواب، وبالتالي يعتبر 
ً
الترشح مستقبال

هؤالء أن بّري اختار الرّد على إبراهيم على طريقته، فجعل جدول 
 بالبنود مما أبــعــد عنها صفة 

ً
أعــمــال الجلسة التشريعية قليال

الضرورة وبالتالي لم تتوفر ظروف انعقادها. 
أمــا باسيل فقد ربــط مسألة التمديد إلبراهيم بالتمديد لعدد 
كبير من المديرين العامين، بينما »حــزب الله« وفي ظل الخالف 
الواسع مع باسيل ال يريد منحه أي مطلب أو تقديم أي تنازل له 
 ،

ً
في هذه المرحلة. على الضفة السنية بــرزت موانع أخــرى أيضا

ة للتمديد إلبراهيم 
ّ
 اشترط النواب السن

ً
، فنيابيا

ً
 وحكوميا

ً
نيابيا

 
ً
التمديد للمدير العام لقوى األمن الداخلي عماد عثمان، أما حكوميا

فإن ميقاتي لم يشأ تحمل مسؤولية التمديد ورماها على المجلس 

سورية الشقيقة، ومستعدون لتقديم المزيد لتخفيف معاناة الشعب 
 أنه أبلغ األسد »تحيات الرئيس عبدالفتاح 

ً
السوري الشقيق«، مضيفا

السيسي واعتزازه بالعالقات التاريخية بين البلدين، وحرص القاهرة 
على تعزيز هذه العالقات وتطوير التعاون المشترك«. 

وأكد أن »االمتزاج الثقافي بين مصر وسورية يضرب في أعماق 
التاريخ، وأن السوريين يعيشون بين أشقائهم في مصر كمصريين«، 
 أن »العالقة السورية -المصرية ركن أساسي في حماية األقطار 

ً
معتبرا

 ما يمكن أن يساعد سورية، 
ّ

 مع كل
ً
العربية«، وأن »مصر ستكون دائما

 في كل ما من شأنه خدمة مصالح الشعب السوري 
ً
دما

ُ
وستسير ق

الشقيق«.
وغادر شكري سورية إلى تركيا، حيث زار مدينة أضنة، وكان في 
 إلى 

ً
استقباله وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، وتوجها معا

ميناء مرسين الستقبال الشحنة السادسة من المساعدات اإلغاثية 
المصرية المقدمة إلى الشعب التركي. 

بدوره، قال وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحافي مشترك 
 
ً
مع نظيره المصري، إن تطور العالقات بين البلدين سيكون »مفيدا

لمصر وتركيا، والستقرار ورفاهية كل المنطقة وتنميتها«.
ــارة رئــيــس الــــوزراء  حــركــة شــكــري الــدبــلــومــاســيــة، تــزامــنــت مــع زيــ
المصري مصطفى مدبولي لقطر، أمــس، حيث أجــرى مباحثات مع 
أميرها الشيخ تميم بن حمد، وشهد مدبولي مع رئيس مجلس الوزراء 
القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، مراسم توقيع اتفاقية بين 
حكومتي البلدين إلزالة االزدواج الضريبي في الضريبة على الدخل 

ومنع التهرب، في خطوة تعزز االستثمارات القطرية في مصر.
وقــالــت مــصــادر مصرية مطلعة لـــ »الــجــريــدة« إن زيـــارة مدبولي 
لقطر ركــزت على الشق االقتصادي، وجلب مزيد من االستثمارات 
القطرية إلى السوق المصرية، في ظل طي كامل من الجانبين لصفحة 

الخالفات«.

النيابي تارة وعلى وزير الداخلية تارة أخرى بذريعة الخوف من 
الطعن بالقرار.

 
ً
كل هذه المعطيات اجتمعت على إعاقة التمديد للرجل، علما

أن كل المواقف الدبلوماسية المعلنة تشير إلى أن ابراهيم يتمتع 
بعالقات قوية مع دول عربية وغربية، وأن هذه الدول مؤيدة لبقائه 
 للمهام الــتــي يــقــوم بها وألن هــنــاك الكثير من 

ً
فــي منصبه نــظــرا

 تتعلق بالوضع 
ً
 بارزا

ً
الملفات األمنية التي يلعب فيها الرجل دورا

في لبنان أو في سورية، وهو سبق أن عمل على التفاوض حول 
مواطنين أوروبيين وأميركيين مختفين في سورية، كان آخرهم 

الصحافي األميركي أوستن تايس.
عــدم التمديد إلبــراهــيــم سيطرح تــســاؤالت كثيرة حــول الواقع 
الشيعي، إذ تشير مصادر متابعة إلــى أن دور الرجل لن ينتهي 
 في السياسة هــذه الــمــرة، عالقاته مع الــدول الغربية 

ً
وخصوصا

والعربية ستبقى مستمرة ومفّعلة بحكم عالقته مع »حزب الله« 
والـــدور التفاوضي الــذي يلعبه بشكل مباشر بين الحزب وهذه 
األطـــراف، وهــو مــا كــان قــد خبره إبراهيم طــوال السنوات الفائتة 
وصواًل إلى ملف ترسيم الحدود. كما أن األميركيين يعتبرون أن 

إبراهيم هو قناة التفاوض األساسية لهم مع الحزب.
»حزب الله« سيبقى يعتمد إبراهيم في هذه المهام الخارجية، 
 من خالل العالقات الجيدة مع 

ً
بينما الرجل لديه حركة داخلية أيضا

معظم القوى السياسية. لكن السؤال األساسي الذي يطرح نفسه، 
 
ً
 وشعبيا

ً
 بمدى تسارع وتيرة حركة إبراهيم سياسيا

ً
يبقى متعلقا

 أن الرجل هو أحد أبرز 
ً
، خصوصا

ً
داخل البيئة الشيعية تحديدا

 
ً
المرشحين لمنصب رئاسة المجلس النيابي في المستقبل، علما

أن »حزب الله« كان وعده بأن دوره السياسي محفوظ كذلك بالنسبة 
إلى ترشحه إلى االنتخابات النيابية، ال سيما في ظل عدم استعداد 
بري لتوريث أي شخص لمسيرته السياسية أو لراية حركة أمل. 
من هنا ثمة من يقول إن بري لم يصب في موقفه تجاه إبراهيم، 
وكان يفترض به أن يحتضنه أكثر ويعمل على تحضيره لمرحلة 
الحقة. وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن أي نشاط سياسي سيقوم به 
إبراهيم سيؤدي إلى فتح النقاش حول الواقع السياسي في البيئة 

الشيعية والبحث عن مسار تجديدي فيها.
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»الهالل األحمر«: إدخال 9 شاحنات مساعدات لسورية
الجمعية توزع مساعدات على ألف أسرة في نور داغ التركية

أعلنت جمعية الهالل األحمر 
الــكــويــتــي، بــالــتــعــاون مـــع الــهــالل 
ــقــــطــــري، أمـــــس األول،  األحــــمــــر الــ
دخــــول 9 شــاحــنــات إلـــى ســوريــة 
عـــن طـــريـــق مــعــبــر بــــاب الــســالمــة 
الحدودي مع تركيا، محملة بـ120 
 مـــن الـــمـــســـاعـــدات اإلغــاثــيــة 

ً
طـــنـــا

والطبية.
وقال ممثل الجمعية د. مساعد 
»كــونــا«،  الــعــنــزي، فـــي تــصــريــح لـــ
ــدات مـــقـــدمـــة  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ إن هـــــــذه الـ
مـــن الــشــعــب الــكــويــتــي ألشــقــائــه 
السوريين الــذيــن تــضــرروا جــراء 

الزلزال األخير.
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ وأوضــــــــــــــح أن الـ
تتضمن مــواد غذائية وإيوائية، 
 ،

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــيـ ــ  صــــحــــيــــة، وخـ

ً
وطـــــــــــــــرودا

ــار  ــ ــي إطــ ــ ــي فــ ــ ــأتـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ  أنـ
ً
مــــبــــيــــنــــا

ســــعــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــــــدائـــــــم إلــــى 
الــتــخــفــيــف مـــن مـــعـــانـــاة األشـــقـــاء 

الـــســـوريـــيـــن، ومــســاعــدتــهــم على 
مواجهة الــظــروف الصعبة التي 

يواجهونها.
ــــزي أن الـــفـــريـــق  ــنـ ــ ــعـ ــ وذكـــــــــر الـ
الميداني للجمعية سيطلع على 
ــيـــاجـــات األســــــر الـــمـــتـــضـــررة  ــتـ احـ
 أن 

ً
للعمل على تلبيتها، مضيفا

 تقديم 
ً
الجمعية ستواصل أيضا

مــســاعــداتــهــا بمختلف المناطق 
الـــمـــنـــكـــوبـــة فـــــي تــــركــــيــــا، وأنــــهــــا 
ستعمل على توفير االحتياجات 

اإلنسانية العاجلة للمتضررين.
من جانب آخر، أعلنت جمعية 
الهالل األحمر، توزيع مساعدات 
عينية من بطانيات وخيم ومواد 
عذائية على ألف أســرة متضررة 
ــن الــــزلــــزال الـــــذي ضــــرب تــركــيــا  مـ

.
ً
أخيرا

وقال نائب رئيس مجلس إدارة 
الجمعية أنور الحساوي لـ »كونا«، 

إن توزيع المساعدات العينية تم 
بــالــتــعــاون مـــع جمعيتي الــهــالل 
األحــمــر الــتــركــي والــهــالل األحمر 
 إلـــى تــوزيــع 35 

ً
الــقــطــري، مــشــيــرا

 من المساعدات اإلنسانية.
ً
طنا

من جانبه، أشاد األمين العام 

لــلــهــالل األحـــمـــر الــتــركــي يــوســف 
صايغلي بدور الكويت اإلنساني 
واإلغاثي منذ بداية الزلزال وحتى 
الــيــوم وبــــدور متطوعي جمعية 
الـــهـــالل األحـــمـــر الــكــويــتــي الــذيــن 
حضروا منذ اليوم الثاني للزلزال.

بعث سمو أمــيــر الــبــالد الشيخ نــواف 
األحـــــمـــــد بـــبـــرقـــيـــة تـــهـــنـــئـــة إلـــــــى رئـــيـــس 
جمهورية الدومينيكان الصديقة لويس 
أبــي نـــادر، عبر فيها ســمــوه عــن خالص 
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية 
ولـــجـــمـــهـــوريـــة الـــدومـــيـــنـــيـــكـــان وشــعــبــهــا 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

ولي العهد يهنئ 
الدومينيكان 

بالعيد الوطني
بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
ــد، بـــبـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــــى رئــيــس  ــ ــمـ ــ األحـ
جمهورية الدومينيكان الصديقة لويس 
أبي نادر، ضمنها سموه خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له 

وافر الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ 
الدومينيكان بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الـــوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى رئيس 
جمهورية الدومينيكان الصديقة لويس أبي 

نادر، بمناسبة العيد الوطني لبالده.

األمير يهنئ 
الدومينيكان 

بالعيد الوطني

جانب من شاحنات المساعدات

https://www.aljarida.com/article/15989
https://www.aljarida.com/article/15987
https://www.aljarida.com/article/15986
https://www.aljarida.com/article/15984
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جورج عاطف

سلة أخبار

نفذت لجنة زكاة الدرج، 
أمس، مشروع »كسوة 

الشتاء« ملصلحة ألف أسرة 
فلسطينية في قطاع غزة بدعم 

من جمعية »نماء« الخيرية 
في الكويت. وقال نائب 

رئيس اللجنة محمد خلف 
»كونا«، إن مشروع »كسوة  لـ
الشتاء« جاء وسط الظروف 

االقتصادية السيئة التي يمر 
بها أهالي قطاع غزة وتردي 

الظروف املعيشية وسط 
الحصار املطبق وحاجة األسر 

ملستلزمات الشتاء. وأضاف 
خلف أن كل أسرة حصلت على 

ست قطع شتوية من بينها 
البطانيات واملالبس الشتوية 

الصوفية املختلفة للتدفئة.
وأعرب عن شكره لدولة 

الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا 
وجمعية )نماء الخيرية( 
لجهودهم املتواصلة في 

مساندة االهالي في قطاع غزة 
وتعزيز صمودهم.

دعم كويتي لمشروع 
»كسوة الشتاء« في غزة

أعلنت الجمعية الكويتية 
للوقف اإلنساني والتنمية 
االنتهاء من االستعدادات 

النهائية لتشغيل قرية 
اإلنسانية بمنطقة الراعي في 

الشمال السوري.
وصرح رئيس مجلس إدارة 

الجمعية املهندس نصار 
العبدالجليل، أمس، بأن قرية 

اإلنسانية تستهدف إيواء 
1000 منكوب من تبعات 

الزلزال الذي ضرب تركيا 
والشمال السوري ملدة 3 

أشهر، ممن تهدمت منازلهم 
وأصبحوا في عداد املشردين.
وتابع العبدالجليل: انتهينا 

من استالم القرية قبل أيام 
قليلة من وقوع كارثة الزلزال، 
ونعمل على افتتاحها بإيواء 
إخواننا املتضررين، موضحا 

أن القرية تشتمل على 7 
عمارات سكنية ومسجد 

ومدرسة ومستوصف وبئر 
ماء وحديقة.

وأشار إلى أن برنامج اإليواء 
يرتكز على فئة األيتام الذين 

تهدمت منازلهم جراء الكارثة 
وفقدوا عوائلهم، فيما يرتكز 
الجانب الغذائي على توفير 

الوجبات الغذائية للمحتاجني 
بشكل يومي.

»الوقف« تتجهز لتشغيل قرية 
اإلنسانية بالشمال السوري

طلق جمعية إحياء التراث 
ُ
ت

اإلسالمي، في وقت مبكر هذا 
العام مشروع »إفطار الصائم« 

داخل الكويت وخارجها.
وقالت الجمعية، في بيان 

أمس، إنه من املتوقع أن يشهد 
هذا املشروع الذي أصبح أحد 
السمات املميزة لشهر رمضان 
املبارك في الكويت إقبااًل أكبر 

في العام الحالي، خصوصًا 
بعد زيادة الحاجة ملثل هذا 
املشروع اإلغاثي لكثير من 

املسلمني في العديد من 
األماكن، واستمرار األحداث 

املضطربة في كثير من أنحاء 
العالم.  وأوضحت أن اللجان 

املنفذة اختارت األماكن 
التي هي بأمس الحاجة إلى 

هذا املشروع، سواء داخل 
أو الكويت خارجها، مؤكدة 

التركيز على األماكن التي 
تكتظ بالعمالة الوافدة، إلى 

جانب األسر املحتاجة، حتى 
تعم الفائدة املرجوة.

وبينت أن قيمة الوجبة 
الواحدة تبلغ دينارًا واحدًا، 
ويمكن التبرع بـ 30 دينارًا 

قيمة إفطار صائم طوال شهر 
رمضان املبارك داخل الكويت.

»إحياء التراث« تستعد 
إلطالق »إفطار الصائم«

ً
»تكويت التعاونيات«: 2000 وظيفة في الجمعيات قريبا

علمت »الجريدة« أن فريق العمل 
الــمــشــكــل لــتــكــويــت الـــوظـــائـــف في 
الجمعيات التعاونية، بــنــاء على 
 لجنة 

ً
القرارات التي اتخذتها أخيرا

تعديل التركيبة السكانية وتطوير 
 على 

ً
ســـوق الــعــمــل، يعكف حــالــيــا

ــات تطبيق  ــيــ ــــع ضـــوابـــط وآلــ وضـ
المرحلة الثانية من إحالل العمالة 
الــوطــنــيــة بــالــوظــائــف الــتــعــاونــيــة 
والتي من شأنها توفير نحو 2000 

وظيفة داخل أقسام الجمعيات.
 لمصادر »الــشــؤون« فإن 

ً
ووفقا

ثمة 74 تعاونية قائمة في الكويت 
ــل مــنــهــا نــحــو 10 أقــســام  داخـــــل كـ
سيتم الــزامــهــا بــإحــالل وتوظيف 
3 مواطنين على األقـــل بكل قسم 
بواقع 30 كويتيا في كل جمعية، 
بما يوفر عــدد الوظائف السالف 
ذكره، مشيرة إلى أن الفريق باشر 
مهامه عبر اتحاد الجمعيات الذي 
خاطب التعاونيات كافة لتزويده 
بالوظائف اإلشرافية الشاغرة على 
صعيد المديرين العامين ونوابهم 
)نـــائـــبـــان لــكــل مـــديـــر( إضـــافـــة إلــى 

رؤساء األقسام، والتي تبلغ قرابة 
1000 وظيفة إشرافية فــي جميع 
التعاونيات، موضحة أن االتحاد 
 في مخاطبته بايضاح 

ً
طالب أيضا

إجمالي الوظائف اإلشرافية التي 
يشغلها المتقاعدون ومسمياتهم 
لبدء عملية إحاللها بكوادر وطنية 

شابة.

سياسة اإلحالل
ولفتت المصادر إلى أن اتحاد 
الجمعيات، ومــن منطلق حرصه 
على بدء تطبيق سياسة اإلحالل 
والتكويت، على نفسه أواًل، ليكون 
قـــــــدوة لــبــقــيــة الـــتـــعـــاونـــيـــات، قـــام 
بــاإلعــالن بالصحف اليومية عن 
حاجته لشغل وظائف للمواطنين 
ــام االتـــحـــاد  عــلــى صــعــيــد مـــديـــر عــ
ــلــــشــــؤون الـــتـــجـــاريـــة،  ونـــائـــبـــيـــه لــ
واإلداريـــــة والــمــالــيــة، الفــتــة إلــى أن 
 بنشر 

ً
الجمعيات كافة ستقوم تباعا

اإلعــــالن ذاتــــه بالصحف اليومية 
 لقرارات 

ً
خالل األيام المقبلة تطبيقا

 للكوادر 
ً
وتوجيهات الفريق، دعما

 لسياسة اإلحالل 
ً
الوطنية، وتنفيذا

وتكويت الوظائف اإلشرافية بها.
وتــوقــعــت الـــمـــصـــادر، أن يعقد 
الفريق المشكل برئاسة وكيل وزارة 
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة، وعضوية 
الــوكــيــل الــمــســاعــد لـــشـــؤون قطاع 

التعاون، ونائب المدير العام للهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــقــوى الــعــامــلــة لــشــؤون 
قــطــاع العمالة الــوطــنــيــة، ورئيس 
مجلس إدارة اتـــحـــاد الجمعيات 
التعاونية، إضــافــة إلــى 8 أعضاء 
مــن »الـــشـــؤون« و»الـــقـــوى العاملة« 

ثاني اجتماعاته األسبوع الجاري، 
لمناقشة مقترحات عـــدة أبــرزهــا 
ــات  ــراطـ ــتـ وضــــع الـــضـــوابـــط واالشـ
واآلليات التي من شأنها المساهمة 
فــي حسن اختيار أفــضــل الــكــوادر 
الوطنية التي ستلتحق بالجسم 

ــا إدارة  ــهـ ــــعــــهــــد لـ ــاونــــي، وُي ــعــ ــتــ الــ
مـــؤســـســـات مــالــيــة ضــخــمــة يبلغ 
إجمالي مبيعاتها السنوية قرابة 

المليار دينار.

»الشؤون«: صرف »األعمال الممتازة« في مارس
الوزارة ترصد 1.5 مليون دينار لمستحقي المكافأة

• جورج عاطف
علمت »الجريدة« من مصادرها أن وزارة الشؤون 
االجتماعية شــارفــت على االنتهاء مــن انــجــاز أعمال 
التقاييم السنوية لموظفيها فــي جميع القطاعات، 
 إلى »الشؤون اإلدارية« التي بدورها 

ً
وتسليمها تباعا

تتولى عملية إدخالها إلى النظام اآللي لديوان الخدمة 
المدنية، متوقعة االنتهاء من جميع التقاييم وحصر 
أعداد الموظفين الحاصلين على »امتياز« من ثم بدء 
صــرف مكافآت األعــمــال الممتازة، واعتماد درجــات 

الترقيات باالختيار خالل مارس المقبل.
وأكدت المصادر التزام الوزارة بقرار الديوان الصادر 
بشأن قواعد وأســس وإجـــراءات ومواعيد تقييم أداء 
الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على 
أســاس األداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على 
أســـاس إثــبــات الــحــضــور واالنـــصـــراف عبر البصمة، 
موضحة أن هناك قرابة 7 آالف موظف وموظفة في 
 
ً
جميع الــقــطــاعــات يخضعون ألعــمــال التقييم وفقا
لتعميم ديــوان الخدمة المدنية )17 /2021( الصادر 
بــشــأن تقييم األداء عــن عــامــل حــســاب مجموع مدد 

التأخير خالل سنة التقييم.

وذكـــرت أن التقييم يحسب وفــق النسبة المئوية 
الحاصل عليها الموظف كاآلتي: 54 في المئة وأقل 
)ضعيف(، ومن 55 إلى 74 في المئة )جيد(، ومن 75 
(، أما االمتياز فمن 90 في المئة وأكثر، 

ً
إلى 89 )جيد جدا

مبينة أن ثمة خمس مجموعات على أساسها يتم 
احتساب التقييم النهائي للموظف، وهي عوامل األداء 
الفردي، وعوامل األداء الجماعي، والقدرات الشخصية، 
وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف اإلشرافية، وقياس مدى 

االلتزام بالدوام الرسمي.
وكــشــفــت الــمــصــادر عـــن رصـــد الـــــــوزارة قـــرابـــة 1.5 
مليون دينار للصرف على مكافآت األعمال الممتازة 
للموظفين المستحقين الحاصلين على تقييم سنوي 
امتياز، موضحة أن قيمة االعــمــال الممتازة تحسب 
وفق الدرجة الوظيفية والمسمى بحد أقصى للوكالء 
المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري اإلدارات، 
 للمراقبين، و1000 دينار لرؤساء األقسام، 

ً
و1250 دينارا

مضيفة أنه »بالنسبة للموظفين وفق الدرجة الوظيفية 
الــرابــعــة فــهــو 800، و600 للثامنة حــتــى الخامسة، 
والـــدرجـــات الــمــعــاونــة 300، أمـــا للعاملين عــلــى بند 
االستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة 

المدنية للحصول على موافقته قبل الصرف«.

»الكهرباء«: 64.6 مليون دينار مشاريع 
مياه طموحة قيد التنفيذ

الهاجري لـ ةديرجلا•: تدعم المخزون االستراتيجي في البالد
• سيد القصاص

قالت مديرة إدارة المشاريع المائية في قطاع 
ــوزارة الــكــهــربــاء والــمــاء م. مها  مــشــاريــع الــمــيــاه بــ
الهاجري، إن مشاريع المياه الحالية التي تنفذها 
الوزارة تقدر قيمتها بـ 64.676 مليون دينار وهي 
مشاريع طموحة تحرص الــوزارة من خاللها إلى 

دعم المخزون االستراتيجي للمياه في البالد. 
وقالت الهاجري لـ »الجريدة« إن تلك المشاريع 
تتمثل فــي مــشــروع انــشــاء وإنــجــاز وصــيــانــة )4( 
خطوط مياه عذبة رئيسية قطر 1200مم من مجمع 
تــوزيــع مــيــاه الــمــطــالع الــعــالــى إلــى مجمع المياه 
المقترح بمدينة جنوب المطالع السكنية وقيمة 

العقد 17.621 مليون دينار.
وأضــافــت: لدينا كذلك مشروع إنشاء خزانين 
أرضيين من الخرسانة المسلحة للمياه العذبة 
ــل خــــــــزان مـــنـــهـــمـــا )85( مـــلـــيـــون غـــالـــون  ــ ســـعـــة كـ

إمبراطوري في منطقة غرب الفنيطيس كمجمع 
رقم )3( المرحلة الثانية وقيمة العقد 18.949 مليون 
دينار، ومشروع تحسينات وإضافات على شبكات 
الــمــيــاه القائمة بجميع مناطق الــكــويــت بــــ2.156 
مليون دينار، وإنشاء خط مياه عذبة من الوفرة 

حتى الدائري السادس بـ25.950 مليون دينار. 
ولــفــتــت إلـــى أن الــمــشــاريــع المستقبلية التي 
تعمل الــــوزارة عليها تتمثل فــي مــشــروع إنشاء 
)3( خزانات للمياه العذبة سعة كل خــزان منها 
)115( مليون غالون إمبراطوري بمدينة المطالع 
السكنية موقع رقم )1(، ومشروع إنشاء وإنجاز 
وصيانة خطي مياه عذبة من مجمع توزيع مياه 
ميناء عبدالله الى مجمع غرب الفنيطيس، وخط 
مياه قليل الملوحة قطر 1200 مم من مجمع ميناء 
عبدالله إلى الــزور، إضافة إلى مشروع إنشاء 9 
ابـــراج للمياه العذبة بمدينة المطالع السكنية 

موقع رقم ) 3(.

مها الهاجري

»التربية«: اجتياز 80% من متقدمي 
االختبارات اإللكترونية لـ »اإلشرافية«

االمتحانات مستمرة حتى 7 مارس المقبل
• فهد الرمضان

ــة عــقــد  ــيـ ــربـ ــتـ بــيــنــمــا بــــــــدأت وزارة الـ
ــة لــلــوظــائــف  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ ــارات اإللـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ االخـ
اإلشرافية التعليمية مطلع فبراير الجاري، 
كشفت مصادر تربوية لـ »الجريدة« عن 
نجاح أكثر من 80 في المئة من المتقدمين 
لشغل الوظائف اإلشرافية في االختبارات 
اإللــكــتــرونــيــة الـــتـــي جــــرت خــــالل الــفــتــرة 
الماضية، موضحة أن أغلب المتقدمين 
لــوظــيــفــة مــديــر مـــدرســـة ومــســاعــد مدير 
مدرسة وموجه فني تمكنوا من النجاح 

في هذه االختبارات.
وقالت المصادر إن المتقدمين لشغل 
الوظائف اإلشرافية التعليمية خضعوا 
الختبارات فنية في التخصصات التي 
يرغبون في الترقي إليها، حيث تم إعداد 

االختبارات من الجهات المختصة بحسب 
الــمــادة الــدراســيــة والــوظــيــفــة اإلشــرافــيــة، 
مــضــيــفــة أن مـــوجـــهـــي الـــعـــمـــوم لــلــمــواد 
ــيـــة هـــم مـــن يــضــعــون اخــتــبــارات  الـــدراسـ
الــتــرقــي لـــرؤســـاء األقـــســـام والــمــشــرفــات 
الــفــنــيــات والــمــوجــهــيــن الفنيين لــلــمــادة، 
ــبـــارات الــخــاصــة  ــتـ فــيــمــا يــتــم وضــــع االخـ
بمديري الــمــدارس ومساعديهم من قبل 
مراقبي المراحل الدراسية، تحت إشراف 
إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام 
وإدارة التطوير والتنمية التي تجري فيها 

االختبارات.
ــارت إلـــى أن معظم االخــتــبــارات  ــ وأشــ
التي جــرت منذ مطلع فبراير حتى اآلن 
كانت نسبة النجاح فيها 80 فــي المئة 
فأكثر، مؤكدة أن الوزارة حرصت على أن 
تكون األسئلة مباشرة مع إلغاء الجانب 

اإلداري مــن اخــتــبــارات رؤســــاء األقــســام 
للمواد الدراسية.

وأفــــــــــــادت بـــــــأن »الــــتــــربــــيــــة« أصـــــــدرت 
مؤخرا قــرارا وزاريـــا بشأن تعديل نسبة 
االختبارات إلى المقابالت، حيث حددت 
نسبة 50 فـــي الــمــئــة مـــن درجــــة النجاح 
لالختبارات اإللكترونية، و50 في المئة 
للمقابلة الشخصية، الفتة إلى أن إجراء 
المقابالت سيتم خــالل األشــهــر المقبلة 
على أن تصدر القرارات الخاصة بالترقي 
بحسب ترتيب الدور لكل مادة أو وظيفة 

إشرافية.
يــذكــر أن »الــتــربــيــة« كــانــت قــد حــددت 
مــوعــد االخــتــبــار اإللــكــتــرونــي لمرشحي 
الوظائف اإلشرافية في المراحل التعليمية 
كــافــة، اعــتــبــارا مــن 12 الــجــاري وحــتــى 7 
مارس المقبل في مركز تدريب الجابرية.

سونمز بحثت مع »المبرات الخيرية«
بناء مدينة الكويت في تركيا

• ربيع كالس
بحثت السفيرة التركية لدى الكويت طوبى سونمز إقامة مدينة 
باسم الكويت في المناطق المنكوبة جراء الزلزال المدمر، مع رئيس 
اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية د. ناصر العجمي، وممثلي عدد 

من تلك المؤسسات في البالد.
وأعــربــت سونمز عــن تقديرها للجهود التي تقوم بها الكويت 
حكومة وشعبا، مــؤكــدة أن التضامن الكويتي مــع الشعب التركي 
جراء الزلزال يتعدى العالقات العادية إلى األخوية، وهو األمر الذي 
بدا واضحا من خالل الجسر الجوي الذي أمرت به القيادة السياسية 
الكويتية منذ اللحظات األولى، إضافة إلى الهبة الشعبية من خالل 

التبرعات.
وأشارت إلى أن بعض الكويتيين الذين يمتلكون عقارات في تركيا 
عرضوا على المتضررين من جراء الزلزال استخدامها مجانا، وهو 

ما يؤكد أنهم شعب معطاء بطبعه.
مــن جانبه، قــال العجمي إن أهــل الكويت ســطــروا خــالل الحملة 
الوطنية الشعبية »الكويت بجانبكم«، التي نفذتها وزارة الشؤون، 
ملحمة إنسانية جميلة، أسفرت عن جمع نحو 21 مليون دينار، فضال 
عن التبرعات العينية التي تدفقت على الجمعيات والمبرات الخيرية.  السفيرة التركية والعجمي

»إلزام نحو »إلزام نحو 7474 جمعية بتوظيف  جمعية بتوظيف 33 مواطنين في كل قسم« مواطنين في كل قسم«

شلتوت: شلتوت: 55 مليارات دوالر حجم مشروعات الكويت في مصر مليارات دوالر حجم مشروعات الكويت في مصر
»القوانين المصرية الجديدة تتيح حرية نقل األموال للخارج من دون أي عوائق«

• ربيع كالس
وصــف السفير المصري لــدى البالد 
ــعـــالقـــات بــيــن بــــالده  أســــامــــة شــلــتــوت الـ
والكويت بأنها »راسخة واستراتيجية، 
وتضرب بجذورها في أعماق التاريخ«، 

 إلــى أن »105 اتفاقيات تحكم هذه 
ً
الفتا

العالقات، والتي هي ليست وليدة اليوم، 
بل موجودة منذ ما قبل استقالل الكويت، 

والتزال حتى يومنا هذا«.
وقال شلتوت، خالل مؤتمر صحافي 
ــده بـــمـــنـــاســـبـــة احــــتــــفــــاالت الـــكـــويـــت  ــقــ عــ

بــأعــيــادهــا الــوطــنــيــة، إن »مــصــر قطعت، 
 في تطوير تشريعاتها 

ً
 كبيرا

ً
، شوطا

ً
أخيرا

ــدار قــانــون  ــ االســتــثــمــاريــة، وأهــمــهــا إصــ
اســتــثــمــار جـــديـــد، والـــرخـــصـــة الــذهــبــيــة، 

ووثيقة ملكية الدولة«.
ه رسالة اطمئنان إلى المستثمرين  ووجَّ
 أن »القوانين 

ً
الكويتيين في مصر، مؤكدا

الجديدة تتيح حرية تحويل جميع األرباح 
وأصل االستثمار إلى خارج مصر، ومن 
 في الوقت نفسه 

ً
دون أي عــوائــق«، الفتا

إلى أن »االقتصاد المصري يتعافى، بعد 
ــات الــتــي عصفت بكل دول العالم،  األزمــ
بسبب جائحة كورونا والحرب األوكرانية، 
واقتصادنا يسير في االتجاه الصحيح«.
وفــيــمــا يتعلق بحجم االســتــثــمــارات 
الكويتية في مصر، أشار إلى أن »الكويت 

ــع فـــي قــائــمــة أهــم  ــرابــ تـــأتـــي بــالــمــركــز الــ
الدول المستثمرة في مصر، وتبلغ قيمة 
مساهمتها في المشروعات االستثمارية 
ر  نــحــو 4.937 مــلــيــارات دوالر، كــمــا يــقــدَّ
ــثـــمـــارات الـــكـــويـــت، ســــواء  ــتـ إجـــمـــالـــي اسـ
الــمــســجــلــة داخـــــل إطـــــار الــهــيــئــة الــعــامــة 
لالستثمار أو خـــارج الهيئة، متضمنة 
قيمة العقارات المملوكة لدى الكويت، نحو 

19 مليار دوالر«. 
 على ســؤال يتعلق 

ً
وقــال شلتوت ردا

بحركة صـــادرات مصر إلــى الكويت، إنه 
»خــالل عام 2022 سجلت صادراتنا إلى 
الكويت نحو 429 مليون دوالر، مقارنة 
 خــالل2021، أي بنسبة 

ً
بـ 387.61 مليونا

 إلى 
ً
ارتفاع بلغت 10.82 في المئة«، الفتا

»وجود تنوع كبير في البضائع التي يتم 

توريدها إلى السوق الكويتي«.
في المقابل، أوضــح أن »وارداتــنــا من 
الــكــويــت بــلــغــت نــحــو 68 مــلــيــون دوالر 
 
ً
خــالل عــام 2021، ومــا قيمته 56 مليونا
ــا بـــيـــن يـــنـــايـــر ويــولــيــو  ــفـــتـــرة مــ خـــــالل الـ
ــــدرج مــعــظــم وارداتــــــنــــــا من  ــنـ ــ 2022، وتـ

 بأن هذه األرقام ال 
ً
البتروكيماويات، علما

تتضمن البترول الخام«.
ونقل شلتوت تهنئة الرئيس عبدالفتاح 
ــر الــشــيــخ نـــواف  ــيـ الــســيــســي لــســمــو األمـ
األحمد، ولسمو ولي العهد الشيخ مشعل 

األحمـد، وإلى شعب وحكومة الكويت.

السفير المصري خالل مؤتمره الصحافي

أكد السفير أسامة شلتوت، أن »افتتاح مبنى السفارة الجديد سيتم في 
 من ناحية أخرى إلى أن »الحكومة 

ً
أغسطس 2024 بمنطقة الدعية«، الفتا

الكويتية خصصت قطعة أرض للقنصلية في الحي المخصص للسفارات 
والبعثات الدبلوماسية بمنطقة مشرف، ونحن بانتظار تسلم القسيمة«.

افتتاح السفارة المصرية أغسطس 2024

https://www.aljarida.com/article/15982
https://www.aljarida.com/article/15981
https://www.aljarida.com/article/15979
https://www.aljarida.com/article/15978
https://www.aljarida.com/article/15977
https://www.aljarida.com/article/15976
https://www.aljarida.com/article/15974
https://www.aljarida.com/article/15973
https://www.aljarida.com/article/15972
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لجنة الخطاب 
األميري »كروتت« 

الرد في ساعة و٥٥ 
دقيقة!

محيي عامر

تقرير حول عمل لجان المجلس المؤقتة خالل الفترة من 18 أكتوبر 2022 حتى 31 يناير 2023
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 البغلي: ترك بصمة 
ً
الصالح مؤبنا

 ودافع عن المال العام
ً
 وطنيا

ً
وإرثا

خليل الصالح

المطر: مواجهة المخدرات وتجارها 
واجب ديني وأمني

أشاد بالدور الكبير لـ »الداخلية« ووزيرها الخالد في حماية الشباب من عصاباتها
أشــاد النائب د. حمد المطر بالدور الكبير والمسؤول الذي 
تقوم بــه وزارة الداخلية ممثلة بوزيرها الشيخ طــالل الخالد 

بمواجهة آفة المخدرات والمسكرات. 
وقال المطر، في تغريدة على حسابه في »تويتر«: »نشد على 
يديه في هذا التوجه الجاد، ونتمنى االستمرار في هذا النهج 
 أن »مواجهة 

ً
حماية لشبابنا من عصابات الــمــخــدرات«، مــؤكــدا

المخدرات وتجارها واجب ديني وأمني، ومواجهة المسكرات 
والخمور وشقق الدعارة ال تقل أهمية... وعلى وزارة الداخلية 
تكثيف جهودها وحمالتها للحد من هذه اآلفات المدمرة، وهي 
 
ً
مسؤولية دينية ووطنية على مؤسسات الدولة المختلفة...  شكرا

لجميع منتسبي الداخلية«.

حمد المطر

»صفر«... نسبة إنجازات 4 لجان مؤقتة!
•حقوق اإلنسان والمرأة واألسرة والظواهر السلبية وغير محددي الجنسية

• خالل الفترة من 18 أكتوبر حتى 31 يناير و19.3% إنجاز الـ 9 األخرى

رغــــــــــــــــــــم تـــــــــــــــواضـــــــــــــــع عــــــــــدد 
الــمــوضــوعــات الـــمـــدرجـــة على 
جدول أعمال 13 لجنة مؤقتة، 
والتي وصــل عددها إلــى 413، 
ــإن نـــســـبـــة إنــــجــــازهــــا، خـــالل  ــ فــ
الــفــتــرة مـــن 18 أكــتــوبــر 2022 
ــمــــاضــــي،  ــر الــ ــايــ ــنــ ــتــــى 31 يــ حــ
جاءت متواضعة جدا، إذ بلغت 

.%19.3
وبموجب اإلحصائية التي 
أعـــدتـــهـــا »الـــــجـــــريـــــدة«، والـــتـــي 
تتحدث فيها اليوم عن أعمال 
اللجان المؤقتة، بعد أن تناولت 
أعـــمـــال الــلــجــان الــدائــمــة خــالل 
الفترة ذاتها في عددها الصادر 
أمــــس، فــقــد تــبــيــن أنــهــا انتهت 
ــا،  مــــن مـــنـــاقـــشـــة 80 مـــوضـــوعـ
وتبقى على جدول أعمالها 333 

موضوعا.
ــــان،  ــــجـ لـ  4  %0 لــــــــــ  ا والزم 
حيث لم تنجز كل من »حقوق 
ــان والــــــمــــــرأة واألســــــــرة  ــ ــســ ــ اإلنــ
والقيم والظواهر السلبية وغير 

محددي الجنسية« أي موضوع 
عــلــى مــــدار 105 أيـــــام، غــيــر أن 
لــجــنــة كــالــظــواهــر الــســلــبــيــة لم 
يكن على جدول أعمالها سوى 
ــقــــط، أحـــدهـــمـــا  ــن فــ ــيـ مـــوضـــوعـ
اقــتــراح برغبة واآلخـــر تكليف 

صادر من المجلس.
وهو ما يجرنا للحديث عن 
جــــدوى الــتــســابــق فـــي كـــل دور 
انــعــقــاد عــلــى تــشــكــيــل الــلــجــان 
المؤقتة التي تؤثر على عمل 
ــلـــجـــان الـــدائـــمـــة وتــســتــنــزف  الـ
طاقة األمانة العامة للمجلس، 
الــمــعــنــيــة بــتــوفــيــر طـــاقـــم فني 
خـــاص بــكــل لــجــنــة، فــضــال عن 
تداخل مواعيد اجتماعاتها مع 
لجان أخــرى، وتأثير ذلك على 
الــنــائــب الــــذي يــشــغــل عضوية 

أكثر من لجنة.
ولــوحــظ أنـــه ال يــوجــد على 
جــدول أعمال اللجان المؤقتة 
ســـوى مــشــروعــيــن بــقــانــونــيــن، 
ــــدول أعـــمـــال  أحـــدهـــمـــا عـــلـــى جــ

لجنة الشأن الرياضي واآلخر 
عند لجنة شؤون ذوي اإلعاقة.
ولــم تنجز اللجان المؤقتة 
خــــــــــالل تـــــلـــــك الــــــفــــــتــــــرة ســـــوى 
اقتراحين بقانونين فقط من 
قــبــل لــجــنــة اإلســـكـــان والــعــقــار 
التي تأتي في المرتبة األولى 
ــدد االجـــتـــمـــاعـــات  ــ مــــن حـــيـــث عـ
والــــــــــســــــــــاعــــــــــات، لــــــكــــــن ضـــمـــن 
ــلـــى مــســتــوى  ــقـــائـــمـــة عـ ــل الـ ــ ذيــ
اإلنجازات، حيث بلغت نسبتها 
ــدم وجــــود  ــ 2.3%، ولــــوحــــظ عـ
أي مــــشــــروع حـــكـــومـــي خـــاص 

باإلسكان في جدول أعمالها.
وعــــــــقــــــــب 3 اجــــــتــــــمــــــاعــــــات 
اســتــغــرقــت ســاعــة و٥٥ دقيقة 
فـــقـــط انـــتـــهـــت لــجــنــة الــخــطــاب 
األمـــــــيـــــــري مــــــن االنـــــتـــــهـــــاء مــن 
ــمـــدرج  الـــمـــوضـــوع الـــوحـــيـــد الـ
على جدول أعمالها، وهو الرد 
ــيـــري الـــذي  عــلــى الــخــطــاب األمـ
افــتــتــح بــه دور االنــعــقــاد األول 
من الفصل التشريعي السابع 

عــشــر، لتصل نسبة إنــجــازهــا 
بذلك إلى %100.

ــادة خـــالـــفـــت لـــجـــان  ــ ــعـ ــ ــالـ ــ وكـ
ــة، كـــمـــا فـــعـــلـــت دائــــمــــة،  ــتــ ــؤقــ مــ
الالئحة الداخلية التي تلزمها 
بــاالجــتــمــاع مرتين على األقــل 
ــا، ومــــــن بـــيـــنـــهـــا لــجــنــة  شــــهــــريــ
الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة الـــتـــي لم 
تجتمع في ديسمبر و»الظواهر 
السلبية« الــتــي اجتمعت مــرة 
ــذلـــك لجنة  ــه، وكـ ــدة خـــاللـ ــ واحــ
غــيــر مـــحـــددي الــجــنــســيــة الــتــي 
خالفتها فــي شــهــري نوفمبر 
وديسمبر باجتماع واحد بكل 

شهر منهما.
ــأن  ــ ــــشـ ــة الـ ــنــ ــجــ ــــت لــ ــلـ ــ ــــصـ وحـ
الــريــاضــي عــلــى الــمــركــز األول 
ــن حـــيـــث عــــــدد اإلنــــــجــــــازات،  ــ مـ
حـــيـــث أنــــجــــزت 20 مــوضــوعــا 
ــل 25، بــنــســبــة بــلــغــت  ــ مــــن أصـ
ـــ20  80%، لــكــن الـــواضـــح أن الــ
اقــتــراحــا بــرغــبــة، وتــبــقــى على 
جــــــــدول أعـــمـــالـــهـــا خــــــالل تــلــك 
الفترة مشروع بقانون واقتراح 
بقانون، وتكليف من المجلس، 
واقتراحان برغبة، وتلتها لجنة 
تــحــســيــن بــيــئــة األعــــمــــال الــتــي 
أنجزت 19 موضوعا من أصل 
28 بنسبة 67.8%، وجميعها 

كذلك اقتراحات برغبة.
ــر أن مــجــلــس  ــذكـ ــالـ جـــديـــر بـ
األمــــــــة شــــكــــل الحــــقــــا 4 لـــجـــان 
مؤقتة أخرى، واحدة مشتركة 
بــــيــــن الــــمــــالــــيــــة والــــمــــشــــاريــــع 
الكبرى، والثالثة األخرى لجان 
تحقيق، لم تنته جميعها من 
إنجاز المواضيع التي شكلت 
ــيــــر مــشــمــولــة  مــــن أجـــلـــهـــا، وغــ
بــاإلحــصــائــيــة، نــظــرا لطبيعة 

عملها.

»بيئة األعمال«... 67.8% انجازات

»حقوق اإلنسان«... 3 اجتماعات

»غير محددي الجنسية«...7 موضوعات متبقية من أصل 7!  و2.3% إنجازات
ً
»اإلسكانية«... األكثر اجتماعا

»الظواهر السلبية«... موضوعان وصفر إنجازات!

نواب: عدم تنظيم المهرجانات الوطنية 
بطريقة حضارية فشل إداري

انــتــقــد عـــدد مــن الــنــواب مــا وصــفــوه مــن ســـوء للتنظيم خــالل 
االحتفاالت باألعياد الوطنية والتحرير في مختلف المحافظات، 
مؤكدين أن عدم تنظيم المهرجانات بطريقة حضارية في األعياد 

فشل إداري.
واعتبر النائب صالح عاشور أن ما يتكرر من مشهد مؤلم في 
شارع الخليج منذ 7 سنوات أثناء االحتفال بالعيد الوطني مؤشر 
على الفشل اإلداري والتنظيمي لمؤسسات الدولة وعدم تنظيم 

المهرجانات الشعبية بطريقة حضارية.
من جهته، قال النائب عيسى الكندري: »غير مقبول أن تستقبل 
الــمــســتــشــفــيــات إصـــابـــات بــالــجــمــلــة وفـــي منطقة الــعــيــن، بسبب 
غوغائية البعض عند التعبير عــن الفرحة باألعياد الوطنية، 
فهذا ال يجوز شرعا وأخالقا وقانونا، وندعو المسؤولين عن 
هذه المسيرات إلى إيقاف هذه الظاهرة التي ال نريد أن تنغص 

على فرحتنا بأعيادنا الوطنية«.
صالح عاشور

مشروعان حكوميان 
فقط في أدراج 

اللجان المؤقتة

أّبــــن الــنــائــب خــلــيــل الــصــالــح 
فقيد الــكــويــت الــنــائــب والــوزيــر 
 
ً
السابق علي البغلي، مستذكرا
مسيرة الراحل الحافلة بالعطاء.

وقال الصالح، في بيان تأبين 
للبغلي، إن الفقيد رحمه الله كان 
ــارز فـــي خــدمــة بـــالده،  لـــه دور بــ
ومــــثــــل األمـــــــة خـــيـــر تــمــثــيــل مــن 
خالل عضويته في مجلس األمة 
ــرار كثير من  ومــشــاركــتــه فــي إقــ

القوانين التي تهم المواطنين.
ــــدد عــلــى أن الــفــقــيــد تــرك  وشـ
 في كل مجال عمل 

ً
بصمة وإرثا

به، فكان له دور بارز في الدفاع 

عن المال العام، ومجال حقوق 
اإلنـــــــســـــــان، مـــــن خـــــــالل تــــرؤســــه 
مجلس إدارة الجمعية الكويتية 
لحقوق اإلنسان، وعضويته في 
مجلس إدارة الجمعية الكويتية 

للدفاع عن المال العام.
ــان لــلــفــقــيــد  ــه كـــــ وأضــــــــــاف أنـــــ
إســهــامــاتــه الكبيرة فــي القطاع 
النفطي بداية من دوره في شركة 
البترول الوطنية الكويتية، ثم 

 للنفط.
ً
تعيينه وزيرا

ــار إلـــى الــــدور الــتــوعــوي  وأشــ
الــذي مارسه الراحل عبر تنوع 
كتاباته في السياسة والقانون 

 الله أن يتغمد 
ً
واالقتصاد، داعيا

الفقيد برحمته ويسكنه فسيح 
ــه ومــحــبــيــه  ــ جــنــاتــه ويــلــهــم ذويـ

الصبر والسلوان.

https://www.aljarida.com/article/15965
https://www.aljarida.com/article/15964
https://www.aljarida.com/article/15963
https://www.aljarida.com/article/15962
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»الداخلية«: الحزم مع أي خروج عن القانون
إغالق جزئي لشارع الخليج بسبب فعالية األلعاب النارية

● محمد الشرهان
طــالــب وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة 
الفريق أنور البرجس، رجال األمن 
بالتعامل الــراقــي وســعــة الصدر 
وتــقــديــم الــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة 
 ذوي 

ً
لــــلــــجــــمــــهــــور خــــــصــــــوصــــــا

االحتياجات الخاصة وكبار السن 
والتعامل بحزم مع أي خروج عن 
القانون أو أي سلوكيات سلبية 

خالل االحتفاالت الوطنية.
جــاء ذلــك خــالل جــولــة تفقدية 
له بالنقطة األمنية لجسر الشيخ 
ــد لـــمـــتـــابـــعـــة ســيــر  ــ ــمـ ــ جــــابــــر األحـ
اإلجراءات األمنية خالل االحتفال 
ــي الــــــــــ62 ويـــــوم  ــنــ ــوطــ ــيـــد الــ ــعـ ــالـ بـ

التحرير الـ32.
وقالت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني بالوزارة، في بيان 
صـــحـــافـــي، إن الـــفـــريـــق الــبــرجــس 
ـــن تــحــيــات  ــ ـــال األمــ ـــ نـــقـــل إلـــــى رجـ
وتـــقـــديـــر الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس 
مــجــلــس الـــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 
وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 

الخالد.
وأشاد بجهود رجال المؤسسة 
ــم عـــلـــى رأس  ــ ــــودهـ األمـــنـــيـــة ووجـ
عملهم في العطالت والمناسبات 
الذي هو محل تقدير من الجميع.

وأعــــرب الــفــريــق الــبــرجــس عن 
ـــن  ــال األمـ ــرجــ ــقــــديــــره لــ شـــكـــره وتــ
وعطائهم المتواصل ووجودهم 
 على أهــبــة االســتــعــداد من 

ً
دائــمــا

أجل حفظ أمن الوطن.
ورافــق البرجس خالل الجولة 
التفقدية رئيس جهاز أمن الدولة 
الفريق الشيخ سالم نواف األحمد 
ووكيل الداخلية لشؤون المرور 

والعمليات اللواء جمال الصايغ 
والوكيل المساعد لشؤون األمن 
ــلــــواء عــبــدالــلــه الــرجــيــب  الـــعـــام الــ
ــــإدارة الــعــامــة  ــ ــام لـ ــعـ والـــمـــديـــر الـ
للعالقات واإلعــالم األمني اللواء 
تــــوحــــيــــد الـــــكـــــنـــــدري وعـــــــــدد مــن 

القيادات األمنية.

غلق شارع الخليج

مــن جــانــب آخـــر، أعلنت وزارة 
الــداخــلــيــة، إغــــالق جــزئــي لــشــارع 
الخليج العربي اليوم بمناسبة 
ــة بـــاأللـــعـــاب  ــة الــــخــــاصــ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ الـ
الــنــاريــة احــتــفــاء بــأعــيــاد الكويت 
الوطنية تمام الساعة 5:30 مساء 

وحتى انتهاء الفعالية.
وقالت إدارة »العالقات واإلعالم 
ــنــــــي« بــــــــالــــــــوزارة، فـــــي بـــيـــان  األمــــ

صحافي، إن الفعالية ستقام عند 
ــراج الــكــويــت الــســاعــة الــثــامــنــة  ــ أبـ
مـــســـاء مـــشـــيـــرة إلـــــى أن اإلغـــــالق 
الجزئي سيكون من تقاطع طريق 
خالد الــمــرزوق )الــدائــري الثاني( 
مــع شـــارع الخليج حــتــى تقاطع 
السفارة البريطانية شارع )جاسم 

البحر(.
وأكــــــــد حــــــرص الــــــــــــوزارة عــلــى 
ــى مـــوقـــع  ــ ــ ايـــــصـــــال الــــجــــمــــهــــور الـ
االحــتــفــالــيــة بــكــل ســهــولــة ويــســر، 
مبينة أن اإلدارة العامة للمرور 
وبالتعاون مع الجهات المنظمة 
قـــامـــت بــتــوفــيــر حـــافـــالت خــاصــة 
في عدد من الساحات والمواقف 
الـــعـــامـــة بــحــيــث تــنــقــل الــجــمــهــور 
مـــن نــقــطــة الــتــحــمــيــل الــــى مــوقــع 

االحتفالية.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت وزارة 

ــــس، مـــنـــع تـــواجـــد  ــ ــلــــيــــة، أمـ الــــداخــ
جميع القطع البحرية في المنطقة 
الممتدة من أبــراج الكويت حتى 
الــــجــــزيــــرة الــــخــــضــــراء بــمــنــاســبــة 
الــفــعــالــيــات الـــخـــاصـــة بــاأللــعــاب 
ــام ضــمــن  ــقــ ــتــ ــي ســ ــ ــتـ ــ الـــــنـــــاريـــــة الـ
االحـــتـــفـــاالت بـــاألعـــيـــاد الــوطــنــيــة 

اليوم عند الثامنة مساء.
وأكدت اإلدارة العامة للعالقات 
ــــوزارة، في  ــالـ ــ ــنـــي بـ واإلعــــــالم األمـ
 لــبــدء 

ً
ــه نـــظـــرا بـــيـــان صــحــافــي، أنــ

الــتــجــهــيــزات الـــخـــاصـــة بــتــركــيــب 
ــة فــي  ــاريــ ــنــ ــاب الــ ــ ــعـ ــ مـــنـــصـــات األلـ
ــإن الــمــنــع  ــ ــري، فــ ــحــ ــبــ الــــجــــانــــب الــ
يــشــمــل الــــنــــزول مـــن مــســنــة بنيد 
 
ً
ا القار ونادي ضباط الجيش بدء
من أمس حتى انتهاء الفعاليات 
وإزالة المنصات الخاصة بها من 

.
ً
البحر غدا

 خالل األعياد
ً
»اإلسعاف الجوي«: تعاملنا مع 26 بالغا

● عادل سامي
كشف مــديــر إدارة الــطــوارئ الطبية 
في وزارة الصحة د. أحمد الشطي عن 
 
ً
تعامل اإلسعاف الجوي مع 26 بالغا

خالل عطلة أعياد الكويت الوطنية، في 
المناطق الحدودية والبعيدة.

وقال الشطي، في تصريح صحافي، 
إن تلك البالغات تنوعت حسب غرفة 

الــعــمــلــيــات مــا بــيــن مــشــاجــرة وســقــوط 
ــوادث طــرق وجــســم غــريــب بالعين  وحــ
ــاف  ــ ــاق وحـــــــــروق. وأضــ ــنــ ــتــ وربـــــــو واخــ
أن أبــطــال الـــطـــوارئ الطبية كــانــوا في 
قلب الــحــدث، خــالل االحتفال باألعياد 
الوطنية، وأن مــركــز إســعــاف العبدلي 
ــــاف مــنــطــقــة  ــعـ ــ ــــز إسـ ــــركـ الــــــحــــــدودي ومـ
الجهراء تعامال مع إصابات وضحايا 
الحوادث على الطريق خالل االحتفاالت.

وذكــــــر الـــشـــطـــي أن مـــركـــز إســـعـــاف 
حــولــي قـــام بتجهيز عـــيـــادة مصغرة 
لمواكبة االحــتــفــاالت، حيث تــجــاوزت 
أعــــداد مــرتــادي »الــونــتــرالنــد« عــشــرات 
ــاد الــكــويــت  ــيــ اآلالف خـــــالل عــطــلــة أعــ

الوطنية.
وأشار إلى أن إدارة الطوارئ الطبية 
ــــدت خـــطـــة لـــالحـــتـــفـــاالت الــوطــنــيــة،  أعــ
 على جاهزية اإلدارة ومــراكــز 

ً
مــشــددا

الطوارئ للتواجد إلى جانب القطاعات 
األخرى في االحتفاالت.

وأضاف أنه تم توزيع 50 فني جوال، 
و3 عيادات على شارع الخليج العربي 
مـــوزعـــة بــالــمــنــطــقــة مـــا بــيــن الـــدائـــري 
الــثــانــي وحــتــى الــســفــارة البريطانية، 
باإلضافة إلى 5 »بقيات«، و3 سيارات 
جــولــف، و3 ســيــارات إســعــاف مفروزة 

في العيادات.

انطالق حملة »كفو« لرفع 
مخلفات االحتفاالت

نظمت الهيئة العامة للشباب ومركز العمل التطوعي، أمس، 
حملة وطنية تطوعية )كفو( لرفع مخلفات االحتفاالت بأعياد 

الكويت الوطنية.
وتهدف الحملة إلى دعم جهود بلدية الكويت ومؤسسات 
الدولة في رفع المخلفات الناجمة عن المظاهر االحتفالية، 
 لمفاهيم القيم األخالقية المجتمعية، في سبيل تضافر 

ً
تعزيزا

الجهود للحفاظ على البيئة وحمايتها.

برج التحرير استقبل 8 آالف زائر أثناء العطلة 
قالت وزارة المواصالت، أمس، 
إن بـــرج الــتــحــريــر اســتــقــبــل أكثر 
من ثمانية آالف زائر خالل عطلة 
األعـــيـــاد الــوطــنــيــة مــن مواطنين 
ومقيمين وهيئات دبلوماسية 
ــــن دول  والــــســــيــــاح الــــقــــادمــــيــــن مـ

مجلس التعاون الخليجي.
وأضـــافـــت الــــــــوزارة، فـــي بــيــان 
ــتــــام  ــة خــ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ ــي، بــ ــ ــافــ ــ ــحــ ــ صــ
فـــعـــالـــيـــات بـــــرج الـــتـــحـــريـــر الــتــي 
ــلـــقـــت الـــخـــمـــيـــس الـــمـــاضـــي،  انـــطـ
واســـتـــمـــرت أربـــعـــة أيــــام بــعــنــوان 
 غفيرة من 

ً
»عز وفخر«، أن أعــدادا

المواطنين والمقيمين وغيرهم 
حضرت الفعاليات على فترتين 
صباحية ومسائية، للمشاركة في 
فرحة الكويت بأعيادها الوطنية.
وأوضــــــحــــــت أن الـــفـــعـــالـــيـــات 
اشتملت على برامج متنوعة في 
ساحة بــرج التحرير من هيئات 
حــكــومــيــة وجـــمـــعـــيـــات نـــفـــع عـــام 
وفــرق شبابية متطوعة؛ ثقافية 

ــة، كـــمـــا أقــيــم  ــيـ وبــيــئــيــة وتـــاريـــخـ
فـــي الـــبـــرج مــعــرض عــلــى ارتــفــاع 
 للمقتنيات التاريخية 

ً
150 مترا

للوزارة.
وأشــارت إلــى مشاركة العديد 

من هواة التصوير، الذين حرصوا 
على التقاط صور لمدينة الكويت 
ــدة أن الــلــجــنــة  ــؤكـ ــلــــى، مـ ــن األعــ مـ
الــمــنــظــمــة حــافــظــت طــــوال األيـــام 
ــيـــر جــمــيــع  ــلـــى تـــوفـ ــددة عـ ــحــ ــمــ الــ

الــمــتــطــلــبــات مــن ضــيــافــة خاصة 
لــلــهــيــئــات الــدبــلــومــاســيــة وعــامــة 

للجمهور.

»العالقات العامة«: 
تشجيع مبادرات 

االستدامة البيئية

أكــــــــد أمـــــيـــــن ســــــر مــجــلــس 
إدارة جـــمـــعـــيـــة الــــعــــالقــــات 
العامة محمد الياسين، أمس 
األول، حــــرص الــكــويــت على 
الــتــحــول الــرقــمــي واســتــدامــة 
البيئة وتشجيع الــمــبــادرات 
والمشاريع الرامية إلى تعزيز 
ــوعـــي بــمــفــهــوم االســـتـــدامـــة  الـ

البيئية.
ــريـــح  جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي تـــصـ
للياسين لـ )كونا( على هامش 
ــال بـــ  ــفــ ــتــ ــتـــه فــــي االحــ مـــشـــاركـ
ــيـــوم الــعــربــي لــالســتــدامــة(  )الـ
بتنظيم جامعة الدول العربية 
تحت شعار »رواد االستدامة 

في المنطقة العربية«.
وقال إن »الكويت تنظر إلى 
هــذه القضية بعين األهمية، 
بــمــا يــؤثــر بــشــكــل كــبــيــر على 
 حرص 

ً
حياة الجميع« مؤكدا

ــــى دعـــــــــم جـــمـــيـــع  ــلـ ــ الـــــــبـــــــالد عـ
الــمــشــاريــع والــمــبــادرات التي 
تهدف إلى التنمية المستدامة.

ــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ واســـــــــتـــــــــعـــــــــرض أنـ
ــقــــدت فــي  ــتــــي عــ الـــجـــمـــعـــيـــة الــ
 
ً
2022 مــــؤتــــمــــرا ــر  ــبــ ــمــ ــســ ديــ
بالتعاون مــع الهيئة العامة 
ــة وتـــــحـــــت رعـــايـــتـــهـــا  ــئـ ــيـ ــبـ ــلـ لـ
بــعــنــوان »كــويــت االســتــدامــة« 
لــــــــمــــــــنــــــــاقــــــــشــــــــة مــــــــواضــــــــيــــــــع 

متخصصة.

سلة أخبار

هنأ رئيس مجلس اإلدارة 
بجمعية النجاة الخيرية فيصل 
الزامل، القيادة السياسية وأهل 
الكويت باالحتفاالت الوطنية، 

داعيًا املولى جل وعال أن يحفظ 
الكويت وأهلها من كل سوء وأن 

يجعلها دار أمن وإيمان.
وصرح الزامل، أمس، بأن 

الكويت قدمت نموذجًا فريدًا 
في العطاء اإلنساني وملحمة 

إنسانية رائعة تجاه إغاثة 
منكوبي الزلزال املدمر، الذي 

 من سورية وتركيا. 
ً
ضرب كال

وأضاف أن الكويت هبت 
بمد يد العون للناجني من 

الزلزال، وكانت حملة » الكويت 
بجانبكم« صفحة مشرقة 

جديدة تضاف لرصيد الكويت 
اإلنساني، حيث بلغت قيمة 
تبرعات الحملة 20.7 مليون 

دينار وهذه رسالة تعكس مدى 
تجذر قيم العطاء لدى أهل 

الكويت.

»النجاة«: ملحمة إنسانية 
كويتية تجاه منكوبي الزلزال

أعلنت الهيئة العامة للشباب 
 Blue tech YPA تأهل فريق

 seaprech لنهائيات بطولة OC
للغواصات اآللية، املزمع إقامتها 

في جامعة ميريالند بالواليات 
املتحدة، بعد حصوله على املركز 

األول في تصفيات غرب آسيا، 
التي استضافتها إمارة الشارقة 

بني 24 و26 فبراير الجاري.
وكان فريق طلبة مدرسة 

البكالوريا األميركية أعلن تأهله 
لنهائيات البطولة نفسها على 
املركز الثاني في الترتيب العام 
وتصدره فئة املرحلة الثانوية.
وبحسب بيان صادر عن هيئة 
 Blue tech الشباب، حقق فريق

YPA OC، بإشراف املدربني محمد 
الظفيري وعبدالله الحبشي، 

وبقيادة حوراء ميرزا ومحمد 
البحر وكوثر نصرالله، رقمًا 

قياسيًا للمهمات.

 »Blue tech YPA OC« 
تأهل لنهائيات الغواصات

جانب من معرض المقتنيات القديمة لوزارة المواصالت

البرجس وسالم النواف والصايغ والرجيب والكندري خالل تفقدهم النقطة األمنية لجسر جابر

الخالد: ال تهاون في محاربة تجار 
المخدرات وال أحد فوق القانون

 على ضبط أكثر من ربع طن من الحشيش
َ

أشرف

● محمد الشرهان
أعرب النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل الخالد، عن تقديره لجهود رجال األمن 
المستمرة وتعاونهم المثمر في التصدي لمهربي المواد المخدرة 
 أنــه ال تهاون 

ً
وصــد جميع أساليب ومــحــاوالت التهريب، مــؤكــدا

في حماية المجتمع من هذه اآلفة المدمرة وال أحد فوق القانون 
 من كان.

ً
كائنا

جــاء ذلــك خــالل إشــرافــه بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق 
أنــور البرجس والوكيل المساعد لشؤون أمــن المنافذ والحدود 
اللواء منصور العوضي على فك أحراز أكثر من ربع طن من مادة 

الحشيش المخدرة وكمية كبيرة من المؤثرات العقلية.
وكانت االدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتعاون مع االدارة 
العامة لخفر السواحل ضبطت كمية كبيرة من المخدرات مع تشكيل 
عصابي مكون من 6 افراد حاول ادخالها الى البالد عن طريق البحر.

النائب األول خالل إشرافه على فك أحراز ضبطية المخدرات

https://www.aljarida.com/article/15883
https://www.aljarida.com/article/15928
https://www.aljarida.com/article/15897
https://www.aljarida.com/article/15885
https://www.aljarida.com/article/15865
https://www.aljarida.com/article/15990
https://www.aljarida.com/article/15988
https://www.aljarida.com/article/15985




التقت المديرة العامة لبنك 
االئــتــمــان الــكــويــتــي بالتكليف 
زيــــنــــب الــــجــــيــــران مـــــع مـــؤثـــري 
االئتمان للربع األول لعام 2023 

في نسخته الثانية.
ــت الـــــــجـــــــيـــــــران، فـــي  ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ وتــ
تـــــصـــــريـــــح صــــــحــــــافــــــي، أمـــــــس، 
ــــري االئـــــتـــــمـــــان بـــأطـــيـــب  ــؤثـ ــ ــمـ ــ لـ
ــات  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــتـــــــهـــــــانـــــــي والـ
بانضمامهم لبرنامج المؤثرين 
فـــي الــنــســخــة الـــثـــانـــيـــة، مثمنة 
ــة  ــيـ ــنـ ــاءات الـــوطـ ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــ ــود ال ــ ــهـ ــ جـ
الــشــبــابــيــة الـــذيـــن ســيــكــون لهم 
دور في تحقيق مشاريع البنك 
ــنــــهــــوض بــــهــــذه الــمــؤســســة  والــ
العريقة، مــن خــال العمل وفق 
 Lean( منهجية إدارة التغيير

.)management

من جهتها، أعلنت المتحدثة 
الــرســمــيــة بــاســم بــنــك االئــتــمــان 
الــــكــــويــــتــــي حـــــبـــــاري الــخــشــتــي 
أن الــبــنــك مــســتــمــر فـــي بــرنــامــج 
المؤثرين وفــق منهجية إدارة 
التغيير، تنفيذا الستراتيجية 

الــبــنــك، مــوضــحــة أنـــه تــأهــل في 
الــربــع األول 11 مــوظــفــا للقيام 
بتنفيذ بــعــض مــشــاريــع البنك 
بتطبيق منهجية إدارة التغيير، 
إيمانا من إدارة البنك بالكفاءات 
ــة الــــشــــابــــة الـــطـــمـــوحـــة  ــيـ ــنـ الـــوطـ

وقـــــــدرتـــــــهـــــــم عـــــلـــــى الــــتــــطــــويــــر 
والتغيير.

وتقدمت الجيران بالشكر إلى 
مــؤثــري االئــتــمــان، وعــبــرت عن 

فخرها بأبناء الكويت.

ــة لــــويــــاك  اخـــتـــتـــمـــت مــــؤســــســ
ــيـــو« لــــريــــادة  ــنـ ــيـ ــتـ ــنـ بــــرنــــامــــج »كـ
األعمال االجتماعية في مقر بنك 
ــنـــي، حــيــث يــأتــي  الـــكـــويـــت الـــوطـ
هذا البرنامج برعاية »الوطني« 
وشــركــتــي »زيـــــن« و»أجــيــلــيــتــي«، 
ويسلط الضوء على دعم الشباب 
والــشــابــات مــن عــمــر 17 إلـــى 30 
ســـنـــة الـــطـــامـــحـــيـــن إلـــــى تــرجــمــة 
ــن خـــال  أفــــكــــارهــــم الـــمـــبـــتـــكـــرة مــ
مشاريع قائمة على أرض الواقع. 
كــمــا يــســتــجــيــب لــتــطــلــعــات رواد 
ورائـــدات األعــمــال الباحثين عن 
تــنــمــيــة مــشــاريــعــهــم وتــطــويــرهــا 
بــــــــهــــــــدف خــــــــدمــــــــة الــــمــــجــــتــــمــــع، 
والراغبين بصقل مهاراتهم في 
مجال ريادة األعمال، ما يساهم 

في تعزيز مسيرتهم المهنية.
ــح الـــــبـــــرنـــــامـــــج كــــذلــــك  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ويـ
إمكانية المشاركة، ســواء كفرد 
أو مجموعة تحت فكرة مشروع 

واحد. 
وفــــي الـــســـيـــاق، قـــالـــت رئــيــســة 

ــلـــس إدارة لـــــويـــــاك فــــارعــــة  مـــجـ
السقاف، في كلمة لها خال حفل 
الختام، إن حكاية برامج ريــادة 
االعــــمــــال لــلــشــبــاب كـــانـــت ضمن 
خـــطـــة الـــمـــؤســـســـة مـــنـــذ ســـنـــوات 
ــام 2009  ــ ــنـــذ عــ ــا مـ ــمــ ــة ربــ ــلـ طـــويـ
لــكــن الـــمـــوضـــوع تـــأجـــل ســنــوات 
ألسباب عديدة أهمها التمويل، 
مضيفة »عــنــدمــا أعــدنــا برنامج 
ريـــــادة األعـــمـــال إلــــى أولــويــاتــنــا 
أعـــدنـــاه بـــصـــورة مــخــتــلــفــة تــركــز 
عــلــى الـــجـــانـــب الــتــطــبــيــقــي أكــثــر 
وتقلص الجانب النظري لكننا 
ومنذ البدء كانت كلية بابسون 
األمــيــركــيــة هــي الــشــريــك العلمي 
األول الــــذي فــكــرنــا فــيــه لــيــخــرج 
الــمــنــتــج بـــالـــجـــودة الــتــي نطمح 

لها«.
وأضـــــافـــــت: مــــا يــمــيــز بـــرامـــج 
لوياك الريادية مثل برنامج كن، 
وبــرنــامــج كنتينيو هـــو أهمية 
بل أولــويــة المنفعة المجتمعية 
فيها من جهة، وتميز شركائها 

ا بــالــبــنــك  ــدء ــ االســتــراتــيــجــيــيــن بـ
الـــوطـــنـــي وشـــركـــة زيــــن وشــركــة 
أجيليتي، إضــافــة الــى شريكها 
ــيـــز جـــامـــعـــة  ــتـــمـ الـــتـــعـــلـــيـــمـــي الـــمـ

بابسون.

 الريادة المجتمعية
كما هنأت السقاف المرشدين 

والـــريـــاديـــيـــن الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
الــبــرنــامــج عــلــى نــجــاح برنامج 
ــى،  كنتينيو فـــي نــســخــتــه األولــ
وقـــــالـــــت: نـــحـــن الــــيــــوم نــحــتــفــل 
ــــد 17  ــاعـ ــ ــنــــجــــاح بــــرنــــامــــج سـ بــ
ــمــــق  ــلـــــى فـــــهـــــم أعــ مــــشــــتــــركــــا عـــ
ورؤيــــة أوضـــح لمعنى الــريــادة 
المجتمعية، وبــا شــك هــم اآلن 

جـــاهـــزون لــنــقــلــة نــوعــيــة مهمة 
لمشاريعهم العشرة.

وشـــــــكـــــــرت الـــــســـــقـــــاف رعـــــــاة 
البرنامج بنك الكويت الوطني، 
وشــركــة زيــن، وشــركــة أجيلتي، 
وتابعت: أحب أن أحيي وأشكر 
شركة مجموعة الكوت الغذائية 
على تبني مشروع فريق مدرسة 

الشهيدة أســـرار القبندي الــذي 
فاز في مسابقة لوياك البيئية 

الدورية ايكوكويست.
يــذكــر أن جميع المشاركين 
قــــــامــــــوا بـــــعـــــرض مـــشـــاريـــعـــهـــم 
على لجنة التحكيم فــي اليوم 
الختامي للبرنامج حيث حاز 
مشروع »أنتابد كويت« المركز 

األول، بينما فـــاز مــشــروع »تــو 
بــــونــــت أو« بـــالـــمـــركـــز الـــثـــانـــي، 
ومـــــشـــــروع »فــــــانــــــدز« بــالــمــركــز 
الــثــالــث، وبلغت قيمة الجوائز 
3000 دينار دعما لكل مشروع.
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»لوياك« تحتفي بالمشاريع الفائزة بـ »كنتينيو« بنسخته األولى
• برعاية بنك الكويت الوطني و»زين« و»أجيليتي« وبالتعاون مع جامعة بابسون

• السقاف: برامجنا الريادية تولي المنفعة المجتمعية أهمية كبيرة
فهد الرمضان

جانب من المشاركين في البرنامج

جانب من توقيع اتفاقية الشراكة

... وتتوسط المكرمين والحضور )تصوير نوفل إبراهيم( السقاف تلقي كلمتها في الحفل

شراكة بين »AIU« و»كيبيك« لتعزيز العمالة الوطنية
تقديم برامج تدريب للموظفين وتوفير فرص للطالب الكتساب خبرة عملية

أقامت الجامعة األميركية الدولية في 
الكويت )AIU( شراكة مع الشركة الكويتية 
للصناعات البترولية المتكاملة )كيبيك(، 
في سعي منها إلى تعزيز القوى العاملة 
الكويتية، وأقيم مؤخرا حفل توقيع مذكرة 
تفاهم بين الطرفين لبدء جهد تعاوني 
يهدف إلى تطوير القوى العاملة الحالية 

والمستقبلية في الكويت.
ويساهم هذا التعاون في النمو المهني 
العام للقوى العاملة الكويتية، من خال 
تــقــديــم بــرامــج تــدريــب يــقــودهــا محترفو 
الــجــامــعــة األمــيــركــيــة الــدولــيــة مــن خلفية 
ــلـــوم والــتــكــنــولــوجــيــا  ــعـ مـــتـــنـــوعـــة، فــــي الـ
والهندسة والرياضيات »STEM«، لموظفي 
»كيبيك« لتعزيز مــهــاراتــهــم، إضــافــة إلى 

أنــه سيتم توفير فــرص التدريب لطاب 
»AIU« الكتساب خبرة مباشرة في منظمة 
أعــمــال رائـــدة بالكويت، فضا عــن إقامة 
برنامج بحثي مشترك بين المؤسستين 
للمساعدة فــي تحسين قــاعــدة المعرفة 

وتطوير استراتيجيات سوق مبتكرة.
ويــتــمــاشــى الــهــدف الــرئــيــســي مــن هــذا 
الــتــعــاون مــع مــهــمــة الــجــامــعــة األمــيــركــيــة 
الدولية، في تطوير هيكل تعليمي قائم 
عــلــى األبــــحــــاث، يـــوفـــر لـــقـــادة المستقبل 
في الكويت فرصة لازدهار في اقتصاد 
عالمي مليء بالتحديات، كما تلعب هذه 
الجهود دورا حاسما فــي تحقيق رؤيــة 

الكويت 2035.

اعتماد تشكيل الرابطة الدستورية بـ »الحقوق«
أعلن رئيس اللجنة القانونية في الهيئة 
اإلداريـــــــة لــاتــحــاد الــوطــنــي لــطــلــبــة جــامــعــة 
الكويت إبراهيم الشنوف اعتماد التشكيل 
اإلداري للرابطة الدستورية للعام النقابي 
2023-2024، وتزكية سلمان العتيبي رئيسا 

لها، لخدمة طلبة كلية الحقوق.
وأشار الشنوف، في تصريح صحافي، إلى 
أن االتحاد حريص على استمرار التواصل مع 
جميع الكليات، من خال األندية والروابط 
الــتــي يــقــوم بتشكيلها لــلــعــمــل عــلــى خــدمــة 

الطلبة والتعرف على مقترحاتهم ومطالبهم 
والتحرك عليها.

وأوضـــح أن تشكيل الــرابــطــة الدستورية 
يعكس مــدى اهتمام االتحاد بطلبة الكلية، 
وإيمانه بــضــرورة توفير الدعم والمساندة 
ــيـــة هــامــة  ــبـــارهـــم شـــريـــحـــة طـــابـ ــتـ لـــهـــم بـــاعـ
ــزة، ويـــجـــب رعـــايـــتـــهـــم وإحـــاطـــتـــهـــم  ــيـ ــمـ ــتـ ومـ
بــالــعــنــايــة الـــازمـــة لــتــيــســيــر ســبــل الـــدراســـة 

أمامهم وتوفير بيئة تعليمية جيدة لهم.

»االئتمان« ينظم برنامج المؤثرين في نسخته الثانية
الجيران: الكفاءات الشبابية سيكون لها دور في تحقيق مشاريع البنك

»العجيري«: الزهرة والمشتري 
يقترنان بسماء الكويت اليوم

أفاد مركز العجيري العلمي بأن سماء الكويت ستشهد 
اليوم وغدا، ظاهرة فلكية تتمثل في اقتران كل من كوكب 

الزهرة والمشتري معا.
وأشار المركز، في بيان، إلى أن حادثة االقتران ستظهر 
في سماء الكويت بشكل واضــح، حيث سيظهر الكوكبان 
معا بعد غــروب الشمس بفترة وجــيــزة، مضيفا: »فعليا 
سيكون الكوكبان على بعد مايين األميال، لكن بالعين 

المجردة ومن األرض سيبدوان قريبين من االصطدام«.
وتــابــع: »تــحــدث حــادثــة االقــتــران الكوكبي سنويا، لكن 
هذا العام سيبدو أقرب بكثير من المعتاد«، الفتا إلى أن 
»الــزهــرة والمشتري« سيظهران معا بعد غــروب الشمس 

بفترة وجيزة وقبل حلول ظلمة الليل.
وبين أن د. صالح العجيري، رحمه الله، لفت النظر في 
أبحاثه ورصده لمثل هذه الظواهر، وأن كوكب الزهرة يكون 
في حاالت االقتران في أبهى منظر وأشد سطوعا وإنارة 

وبمنظر جميل.

ً»األوقاف«: افتتاح معرض 
الحج والعمرة غدا

أعلنت وزارة األوقـــاف والــشــؤون اإلسامية، أمــس، إقامة معرض 
الحج والعمرة ابتداء من 1 حتى 7 مارس المقبل في أرض المعارض 

بمنطقة مشرف، صالة 7، للرد على االستفسارات.
وقال وكيل الوزارة بالتكليف محمد العليم، في تصريح صحافي، 
إن الهدف من المعرض هو تواصل الراغبين في أداء فريضة الحج مع 
أصحاب الحمات والشركات، لمعرفة األسعار المقدمة من الحمات 

وأنواع الخدمات والتسجيل مع الحملة التي يفضلها الحاج.
وأضاف العليم أن المعرض سيكون تحت رعاية وزير العدل وزير 
األوقــــاف والــشــؤون اإلســامــيــة وزيـــر الــدولــة لــشــؤون تعزيز النزاهة 

عبدالعزيز الماجد.
وأكد أن إدارة شؤون الحج والعمرة ستكون موجودة لإلجابة عن 
أي استفسار لدى الحجاج والمعتمرين، مؤكدا أن المعرض فرصة 

للراغبين في أداء فريضة الحج للتعرف على جميع الخدمات.
وأضاف أن إدارة شؤون الحج والعمرة حريصة على توفير الخدمات 
التي سيحتاجها كل من يرغب في أداء فريضة الحج، من خال تسخير 

كل اإلمكانيات التي تساعد على تسهيل أداء الفريضة.
وأشار إلى أنه يمكن للحاج متابعة أخبار معرض الحج والعمرة 
من خال الموقع اإللكتروني للوزارة عن طريق بوابة وزارة األوقاف.

»اتحاد الطلبة« إلقرار درجات 
الرأفة ورفع اإلنذارات

عرض على مدير الجامعة خالل اللقاء األول معه أبرز القضايا الطالبية
● حمد العبدلي

قــدمــت الهيئة اإلداريـــــة لــاتــحــاد الــوطــنــي لطلبة 
جامعة الكويت الــى القائم بأعمال مــديــر الجامعة 
د. فهد الــدبــيــس عـــددا مــن الــمــوضــوعــات والقضايا 
الطابية، أبرزها المطالبة بإقرار درجات رأفة للطلبة 

بجميع الكليات الجامعية.
ــاد، فـــي بـــيـــان صــحــافــي، مــديــر  كــمــا طـــالـــب االتــــحــ
الجامعة، خال اللقاء االول معه، بضرورة منح الطلبة 
 عطلة قبل اختبارات نهاية الفصل الدراسي، 

ً
أسبوعا

 عــن ضــــرورة تفعيل الــحــلــول الــتــي اقترحها 
ً
فــضــا

االتحاد لمساعدة الطلبة المنذرين على رفع اإلنذار، 
باالضافة الى تعديل مواعيد الشعب وإعادة تصميم 
الــجــداول الدراسية.ودعا إلــى ضــرورة تهيئة البيئة 

الدراسية المناسبة داخل جامعة الكويت، من خال 
حل مشكلة تنقات الطلبة بين الكليات ومدى إمكانية 
توفير سيارات غولف داخل الحرم الجامعي لنقلهم أو 
»سكوترات« كبديل عن الباصات، وعمل أماكن انتظار 
مكيفة أمام كل كلية لحماية الطلبة من حرارة الجو 
صيفا، باالضافة الى تظليل ممرات سير الطلبة من 

الكليات إلى المواقف.
وأكـــد االتــحــاد حــرصــه الــكــامــل عــلــى الــتــعــاون مع 
اإلدارة الجامعية لخدمة الطلبة وتحقيق مصالحهم 
ن  وتهيئة السبل لهم لمواصلة مشوار دراستهم، وثمَّ
تعاون وتفاعل مدير الجامعة مع جميع المقترحات 
والمطالب التي تخدم الطلبة، مؤكدا أن اللقاء كان 
، حــيــث شــهــد مــنــاقــشــة عــــدد مـــن الــمــطــالــبــات 

ً
مـــثـــمـــرا

والمقترحات المستحقة.
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بيع عقارات بدول 
متقدمة وبأسعار 
 
ً
مغرية ليتم الحقا

االكتشاف بأن 
تلك المنازل تقع 

في أحياء ال يمكن 
العيش فيها

واحدة من أكبر 
الخدع بيع أراٍض 

زراعية وإقناع 
المستثمر بأنها 

قابلة للتحول إلى 
سكنية

أصل جريمة النصب 
العقاري يكمن في 

تهريب األموال إلى 
الخارج

القطاع العقاري 
 
ً
 جدا

ً
يعتبر مربحا

بالنسبة للشركات 
أو لألشخاص 

المحتالين

المسؤولية األكبر 
تقع على صاحب 
رأس المال للتأكد 
من سالمة العقار 

وقوانين الدولة

النصب العقاري... رهان على ضعف الثقافة االستثمارية للضحايا
• حشد قيادات وأسماء المعة أبرز وسيلة للتسويق واإلقناع 

ك األجنبي
ُّ
• أشكال االحتيال عديدة وتتطلب دراية بقوانين الدول المنظمة لعملية تمل

يعتبر الــقــطــاع الــعــقــاري من 
أهـــم الــقــطــاعــات االســتــثــمــاريــة، 
بـــاعـــتـــبـــاره مــــن االســـتـــثـــمـــارات 
الــمــنــخــفــضــة الــمــخــاطــر وشــبــه 
مضمونة الربح، بجميع أنواعه، 
مـــقـــارنـــة بــالــقــطــاعــات األخـــــرى، 
فـــوجـــود أصــــل قــائــم بــحــد ذاتـــه 
 بــالــنــســبــة 

ً
 مــهــمــا

ً
يــشــكــل عـــامـــال

للكثير من المستثمرين.
 
ً
ــا ويـــعـــتـــبـــر الــــقــــطــــاع مـــربـــحـ

ــلـــشـــركـــات أو   بـــالـــنـــســـبـــة لـ
ً
جـــــــدا

ــيـــن، إذ  ــالـ ــتـ ــمـــحـ لــــأشــــخــــاص الـ
ض مستثمرو هــذا القطاع  تعرَّ
طوال السنوات الماضية للعديد 
من عمليات النصب واالحتيال، 
ــر بـــمـــئـــات  ــ ــائـ ــ ــــسـ ــدوا خـ ـــــ ــكـــــــبَّ وتـــــ
الماليين، ســواء داخــل الكويت 

أو خارجها.
»الـــجـــريـــدة« تـــرصـــد فـــي هــذا 
الـــتـــقـــريـــر، كــيــف تــمــت عــمــلــيــات 
النصب العقاري طوال السنوات 
الــمــاضــيــة، واألشـــكـــال والــطــرق 
قـــون أو  الـــتـــي اتـــبـــعـــهـــا الـــمـــســـوِّ
ــال، إذ  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــي االحـ ــ الــــشــــركــــات فـ
إن أشــــكــــال الـــنـــصـــب الـــعـــقـــاري 
تأتي عــديــدة ومختلفة، فهناك 
ـــت بــبــعــض بــنــود 

َّ
شـــركـــات أخـــل

الــعــقــود الــمــبــرمــة بــيــنــهــا وبــيــن 
 بــاع 

ْ
ــن المستثمرين، وهــنــاك َمـ

ــم وال يـــوجـــد عـــقـــار عــلــى  الــــوهــ
أرض الواقع.

ــتـــال إلتـــمـــام  ــُمـــحـ ويـــعـــتـــمـــد الـ
ــلـــى ضــعــف  عـــمـــلـــيـــة الـــنـــصـــب عـ
الثقافة االستثمارية العقارية 
لــــدى الـــعـــامـــة، الـــذيـــن يــفــتــقــدون 
الخبرة، وال يدققون على بنود 
العقود المبرمة بينهم، إضافة 
إلــى استغاللهم ضعف الرقابة 
لدى الجهات الحكومية، إذ كان 
هناك تسيب واضح في مراقبة 
المشاريع المطروحة في السوق.

ــال الــنــصــب  ــكــ ومـــــن أبــــــرز أشــ
ــقــــارات بـــدول  الـــعـــقـــاري؛ بــيــع عــ
متقدمة، مثل أميركا وأوروبـــا، 
وبأسعار مغرية، ليتم االكتشاف 
 أن تلك الــمــنــازل تقع في 

ً
الحــقــا

أحياء ال يستطيع العيش فيها، 
إمــــا لـــعـــدم وجـــــود خــــدمــــات، أو 
لوجود عصابات أو متطرفين 

يــســيــطــرون عــلــى تــلــك األحــيــاء، 
وقد وقع العديد من المواطنين 

في هذا الكمين.
ــكـــون  ــة يـ ــ ــالـ ــ ــحـ ــ وفــــــــي هــــــــذه الـ
ــي لــلــشــركــة  الـــــوضـــــع الــــقــــانــــونــ
قــــة لـــهـــذه  الـــبـــائـــعـــة أو الــــمــــســــوِّ
، حيث بالفعل 

ً
المشاريع سليما

قامت بتوفير ما تم االتفاق عليه 
وفق العقود المبرمة، ولم تخل 
بــــأي بــنــد مـــن الــبــنــود الــــــواردة، 
واســتــغــلــت بـــهـــذه الـــحـــالـــة عــدم 
تــدقــيــق الــمــشــتــري عــلــى الــعــقــار 

وموقعه.
ــيـــن أشــــكــــال الــنــصــب  ــن بـ ــ ومــ
؛ بــيــع عـــقـــارات ال تـــورث، 

ً
ــا أيـــضـ

أو ال يستطيع بيعها إال بعد 
مرور فترة من الزمن، أو عليها 
ضريبة عالية من الدولة، وهنا 
ــــة  ــــدم درايـ ق عـ ــوِّ ــمـــسـ يــســتــغــل الـ
العميل بقوانين الدولة التي يقع 

فيها العقار.
كما تم بيع عقارات بأرخص 
األثمان ألراٍض زراعية، وإقناع 
المستثمر بأنها قابلة للتحول 
عد 

ُ
إلــى أراٍض سكنية، وهـــذه ت

واحدة من أكبر الخدع التي وقع 
فيها المستثمرون عند شرائهم 
 في المملكة 

ً
للعقارات، خصوصا

الــمــتــحــدة، إذ إنـــهـــا غــيــر قــابــلــة 
لــلــتــحــول، أو فــتــرة الــتــحــول قد 
، إضافة 

ً
تمتد إلى ثالثين عاما

إلــى أن تكاليف تحولها تكون 
باهظة.

 بــــــاع مـــشـــاريـــع 
ْ
ــاك َمـــــــن ــ ــنـ ــ وهـ

عــقــاريــة عــلــى الـــــورق، وال أصــل 
 قـــام 

ْ
ــاك َمــــــــن ــ ــنـ ــ ــا، وهـ ــ ــــودهـ ــــوجـ لـ

ببيع عقارات بأسعار مرتفعة، 
مستغلين عدم وجود معلومات 
ــتـــثـــمـــر عــن  ــة لـــــــدى الـــمـــسـ ــيــ ــافــ كــ
األســعــار الحقيقية فــي الــدولــة 
 
ْ
 َمــن

ً
الــواقــع بها العقار، وأيــضــا

قـــام ببيع عــقــارات بمواصفات 
ــن الـــمـــتـــفـــق عــلــيــهــا  ــ تـــخـــتـــلـــف عـ
، إضافة إلى بيع عقارات 

ً
مسبقا

ــطـــط، أو مـــشـــاريـــع  ــمـــخـ ــلـــى الـ عـ
م عدد 

ُّ
قيد اإلنــشــاء، وبعد تسل

مـــن الــدفــعــات يــتــم إعــــالن تعثر 
الشركة وإفالسها، وهذا ُيعد من 
عمليات النصب الدارجة، إذ يتم 

إقناع المستثمر بأنه في حال 
انتهاء المشروع سيرتفع سعره 
 خــــالل فـــتـــرة وجـــيـــزة، 

ً
أضـــعـــافـــا

وغيرها الكثير من الحاالت.
ــتــــســــويــــق  ــيــــة الــ ــلــ ــتــــــم عــــمــ وتــــ
واإلقــنــاع للمستثمر عن طريق 
عدة أساليب، منها حشد قيادات 
ســابــقــة وأســـمـــاء المــعــة إلقــنــاع 
المستثمرين أصحاب السيولة 
والباحثين عن األربــاح العالية 
لــشــراء الــعــقــارات، إذ إن وجــود 
اســــم شــخــصــيــة اقـــتـــصـــاديـــة أو 
سياسية على رأس هرم الشركة 
عامل مطمئن لدى الكثيرين من 
المستثمرين، وهذا ساهم بشكل 

كبير في دعم ثقة الشركة.
ــات  ــركــ ــشــ ــــت الــ ــامـ ــ  قـ

ً
ــا ــ ــ ــــضـ ــ وأيـ

بتكثيف إعــالنــاتــهــا عــن طريق 

ـــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــ ــيـــر وسـ مـــشـــاهـ
االجتماعي، إلغــراء المشترين، 
وإعالن عوائد تصل إلى أكثر من 
20 في المئة، وهذه نسبة مغرية 
 ألصحاب رؤوس األمــوال، 

ً
جــدا

ات الكبيرة  إضــافــة إلــى اإلغــــراء
فــي مــلــف الــتــشــغــيــل والــصــيــانــة 
والعوائد الممكن تحقيقها من 

االستثمار.
ومـــن أهـــم عـــوامـــل الــتــســويــق 
واإلقــــــنــــــاع؛ الـــتـــســـهـــيـــالت الــتــي 
تمنحها الــشــركــة فـــي عمليات 
ســـــداد اإلمـــــــوال ألقـــصـــى درجـــة 
مــمــكــنــة، بــغــيــة الـــحـــصـــول على 
ــال  ــ ــــى إرســ ــة«، إضــــافــــة إلــ ــ ــعــ ــ »دفــ
الصور والمقاطع عن المشروع 

وإطالالته الخيالية.
وتـــــلـــــتـــــف الـــــــشـــــــركـــــــات عـــلـــى 

ــن والــــــــــقــــــــــرارات عــبــر  ــ ــيـ ــ ــوانـ ــ ــقـ ــ الـ
توفير مستندات منقوصة عن 
العقارات المعروضة للبيع، أو 
إقناع العميل بشراء عقار غير 
مطروح في المعرض، أو صياغة 
الـــعـــقـــود وتــحــمــيــلــهــا تـــأويـــالت 

مليئة بالثغرات.
كــمــا أن الــجــهــات المعنية ال 
تتدخل فــي التفاصيل الدقيقة 
ــيـــة  ــقــــار، وتــــقــــع الـــمـــســـؤولـ ــلــــعــ لــ
األكبر على صاحب رأس المال، 
للتأكد من موقع وسالمة العقار 
وقوانين الدول المنظمة لعملية 
التملك لأجنبي، وغــيــرهــا من 

التفاصيل.
وتشير البيانات المتوافرة 
ثــة إلـــى أن إجمالي  غــيــر الــمــحــدَّ
عـــدد الــمــتــضــرريــن مــن النصب 

العقاري تجاوز 11 ألف مواطن 
بقيمة تجاوزت المليار دوالر، 
عــن طريق الــمــعــارض العقارية 
وعــــــــــــدد مـــــــن الـــــــشـــــــركـــــــات ذات 

المسؤولية المحدودة.
ــول أحـــــــــد الـــمـــحـــامـــيـــن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
المختصين في قضايا النصب 
العقاري، إن أصل الجريمة يكمن 
في تهريب األموال إلى الخارج، 
أي أنــهــا عــمــلــيــات غــســل أمـــوال 
ــريـــق الـــقـــطـــاع الـــعـــقـــاري،  عــــن طـ
فحين يــرفــع المستثمر قضية 
عــلــى الــشــركــة، ويــكــســب الــُحــكــم، 
يــكــتــشــف أن حــســابــات الــشــركــة 
ــم تــحــويــل  فـــرغـــت بــالــكــامــل، وتــ

جميع األموال إلى الخارج.

بدء األعمال الميكانيكية لمرافق اإلنتاج الجوراسي 4
بتكلفة 398 مليون دوالر لمصلحة »نفط الكويت«

بــدأت األعــمــال الميكانيكية لمشروع مرافق 
اإلنتاج الجوراسي 4 بالكويت البالغة تكلفته 
398 مليون دوالر. فقد منحت شركة نفط الكويت 
المشغل لمشروع JPF 4، العقد الرئيسي لشركة 
سبيتكو Spetco المحلية في ديسمبر 2021، 
بينما فازت شركة جيريه Jereh الصينية بعقد 
قيمته 426 مليون دوالر مقابل مرافق اإلنتاج 

الجوراسي األخرى JPF 5، في نفس الشهر.
وبحسب »ميد«، قالت مصادر، إن مشروع 
JPF 4 يسير في الموعد المحدد مع استمرار 
األعـــمـــال الــمــدنــيــة واألشـــغـــال الميكانيكية، 
فــي حين األعــمــال الكهربائية واألجــهــزة لم 
تبدأ بعد، إذ تم شــراء الغاليات والضواغط 
 فـــي الـــمـــوقـــع، ومــن 

ً
لــلــمــشــروع وهــــي حـــالـــيـــا

المتوقع أن يتم تشغيل الــمــشــروع بالكامل 
أوائل العام المقبل.

ــن حــقــل  وســـيـــتـــم بـــنـــاء JPF 4 بـــالـــقـــرب مــ
 JPF 5 الصابرية في شمال الكويت، سيكون
 ،JPF 4 على بعد أقل من 10 كيلومترات شرق

وســيــقــوم كــال المرفقين باختبار ومعالجة 
والتعامل مع سوائل آبــار الهيدروكربونات 
الــرطــبــة والــحــامــضــة فـــي الــعــديــد مـــن حــقــول 
ــل هـــــــذه الـــحـــقـــول  ــمــ ــشــ ــفــــط والـــــــغـــــــاز. وتــ ــنــ الــ
الروضتين، الصابرية، شمال غرب الروضتين، 
أم ناقة، أبوظبي، بحرة وحقول مرات ونجمة 
سارجيلو، باإلضافة إلى تشكيالت أخرى في 

الحقول الجوراسية.
كال المشروعين عبارة عن منشآت إنتاج 
سطحي على الشاطئ وسيتم تنفيذهما على 
أساس البناء والتملك والتشغيل من المقاول، 
مع وجود خيار لشركة نفط الكويت لتمديد 

عقدها في تاريخ مستقبلي.
ومــن المقرر بناء المنشآت بطاقة إنتاج 
 )ب/ د( من الخام الحلو 

ً
50 ألف برميل يوميا

المعالج )زيت الجوراسي الخفيف بقوة -40
 من 

ً
50 درجة( و150 مليون قدم مكعبة يوميا

الغازات الغنية الحلوة والمجففة. وستشمل 
ــدة  ــدة مــعــالــجــة الـــمـــيـــاه الــمــنــتــجــة، ووحــ ــ وحـ

الستعادة الكبريت وما يرتبط بها من مرافق 
وأنظمة داعمة.

يبلغ إجمالي مرحلة تنفيذ الخدمات لكل 
. ويشمل ذلك 720 

ً
 تقويميا

ً
منشأة 780 يوما

 للتصميم والهندسة وإدارة المشروع 
ً
يوما

والــتــوريــد والمشتريات والــبــنــاء واالختبار 
واالنتهاء الميكانيكي لكل منشأة. وبموجب 
شــروط العقود، يجب االنتهاء من التشغيل 
والتثبيت واختبار األداء الناجح للمنشأة 
 مــن اإلكــمــال 

ً
 تــقــويــمــيــا

ً
فــي غــضــون 60 يــومــا

الميكانيكي لــلــمــنــشــأة. وبــعــد ذلـــك، سيقوم 
الفائزون بالعقود بتشغيل وصيانة المرافق 

لمدة خمس سنوات.
يذكر أن الكويت تستغل مكامن كربونات 
الـــعـــصـــر الــــجــــوراســــي فــــي الـــشـــمـــال لــتــلــبــيــة 
استهالك الغاز المتزايد. لذا بدأت شركة نفط 
الكويت إنتاج الغاز من حقل الغاز الجوراسي 
في مايو 2008 مع بدء تشغيل مشروع المنبع 

المعروف باسم منشأة اإلنتاج األولى 50.

ــيـــة عــلــى  وتـــحـــتـــوي الــــخــــزانــــات الـــجـــوراسـ
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــهــيــدروكــربــونــات، 
تتراوح من النفط إلى مكثف الغاز مع الغاز 

الحامض. 
وفي يناير 2021، كشفت »ميد« أن JPF 3 في 
حقل الروضتين الغربي تم تشغيله بالكامل. 
 بقيمة 377 

ً
ومنحت شركة نفط الكويت عقدا

مليون دوالر للمشروع لشركة سبيتكو في 
يوليو 2016. 

وفي مارس 2021، أعلنت شركة المجموعة 
المشتركة للمقاوالت ومقرها الكويت أنها 
حصلت على عقد بقيمة 138.4 مليون دوالر 
ألعمال خارجية لمنشآت إنتاج الجوراسي 

في المناطق الشمالية من الكويت.
ــام الــــمــــاضــــي، أزالـــــت  ــعــ ــن الــ ــي يـــولـــيـــو مــ فــ
شركة نفط الكويت JPF 6 و JPF 7 من قائمة 
مشاريعها المعتمدة، وألغتها فعلًيا. وذكرت 
ــان بــســبــب  ــ ــاء الـــمـــشـــاريـــع كـ ــغــ مــــصــــادر أن إلــ

تخفيضات في الميزانية.

النفط يرتفع مع مخاوف النفط يرتفع مع مخاوف 
اإلمدادات الروسيةاإلمدادات الروسية

ارتفعت أسعار النفط في تعامالت 
متقلبة أمس االثنين؛ بعدما أوقفت 
روســيــا الـــصـــادرات إلــى بــولــنــدا عبر 
خـــط أنـــابـــيـــب رئـــيـــســـي قــبــيــل خــفــض 
كــبــيــر فـــي اإلمـــــــدادات مـــن الـــمـــقـــرر أن 
يسري في مارس، لكن ارتفاع الدوالر 
 مــن 

ً
ــــن الـــــركـــــود حـــــــدا ــــاوف مـ ــــخـ ــمـ ــ والـ

المكاسب.
وبلغت العقود اآلجلة لخام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط األمــيــركــي 76.68 
، أو 

ً
دوالر للبرميل بارتفاع 36 سنتا

0.5 فــي الــمــئــة، بــيــنــمــا زادت الــعــقــود 
، أو 0.4 

ً
اآلجلة لخام برنت 34 سنتا

 للبرميل.
ً
في المئة، إلى 83.50 دوالرا

وأغلق خاما القياس على ارتفاع 
 يوم الجمعة.

ً
أكثر من 90 سنتا

وقــال الرئيس التنفيذي لمصفاة 
»بــي.كــيــه.إن أورلـــيـــن« الــبــولــنــديــة، إن 
روســيــا علقت صــادراتــهــا مــن النفط 
إلى بولندا عبر خط أنابيب دروجبا، 

غداة تسليم بولندا دبابات ليوبارد 
إلى أوكرانيا.

وأعـــلـــنـــت روســـيـــا فـــي وقــــت ســابــق 
مــن الــشــهــر خــطــة لــخــفــض صــادراتــهــا 
الــنــفــطــيــة عــبــر مــوانــئــهــا الــغــربــيــة بما 
يــصــل إلــــى 25 فـــي الــمــئــة فـــي مـــارس 
مــقــارنــة مــع فــبــرايــر، وهــو مــا يتجاوز 
خفضها السابق لإلنتاج الــذي بلغ 5 

في المئة.
ــــدوالر  ــــك، ارتـــفـــع الـ وفــــي غـــضـــون ذلـ
 من أعلى مستوياته في سبعة 

ً
مقتربا

أســابــيــع أمـــس االثــنــيــن بــعــدمــا عــززت 
مــجــمــوعــة مــن الــبــيــانــات االقــتــصــاديــة 
األميركية القوية التوقعات بأنه يتعين 
عــلــى مــجــلــس االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي 
)البنك المركزي األميركي( االستمرار 

في رفع أسعار الفائدة فترة أطول.
ويجعل ارتفاع الدوالر السلع األولية 
 
ً
المقومة بالعملة األميركية أعلى سعرا

على حائزي العمالت األخرى.

»الوطني«: الدوالر األميركي عند أعلى مستوى في 7 أسابيع
انـــتـــعـــشـــت أنـــشـــطـــة األعـــــمـــــال فــي 
ــورة غــيــر  الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــــصــ
 لما ورد عن 

ً
متوقعة في فبراير وفقا

»إس آنــد بــي غــلــوبــال«، الــتــي كشفت 
عــن ارتـــفـــاع مــؤشــر اإلنـــتـــاج المركب 
ــــذي يتتبع  لــمــديــري الــمــشــتــريــات الـ
قطاعي التصنيع والخدمات إلى 50.2 

هذا الشهر مقابل 46.8 في يناير. 
ــقــــريــــر أســــــــــواق الـــنـــقـــد  وحــــســــب تــ
الـــصـــادر عــن بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي، 
ــانـــات ســلــســلــة مــن  ــيـ ــبـ أنـــهـــت تـــلـــك الـ
الـــتـــراجـــعـــات مـــع بـــقـــاء الـــمـــؤشـــر في 
منطقة االنــكــمــاش على مـــدار سبعة 
أشهر متتالية فيما يعزى إلــى حد 
كبير إلــى قــوة أداء قطاع الخدمات، 

.
ً
بينما ظل قطاع الصناعة ضعيفا

إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات 
لقطاع الخدمات إلى 50.5 مقابل 46.8 
في يناير بعد انكماش لمدة سبعة 

أشهر متتالية، في حين ارتفع مؤشر 
مديري المشتريات لقطاع الصناعة 

إلى 47.8 مقابل 46.9 في يناير. 
وقـــال كــريــس ويــلــيــامــســون، كبير 
اقتصاديي األعمال في »إس اند بي 
غــلــوبــال: إنــه على الــرغــم مــن الــريــاح 
المعاكسة، بما في ذلك ارتفاع أسعار 
الــفــائــدة وضــغــوط تكلفة المعيشة، 
ــال تــحــســنــت  ــ ــمـ ــ فـــــإن مـــعـــنـــويـــات األعـ
وسط المؤشرات الدالة على وصول 
ــه وأن مــخــاطــر  ــ الــتــضــخــم إلــــى ذروتــ

الركود قد تالشت«.
وأضـــاف ويــلــيــامــســون: »تراجعت 
قيود العرض لدرجة أن أوقات تسليم 
الــمــدخــالت إلـــى الــمــصــانــع تتحسن 

بمعدل لم نشهده منذ عام 2009«.
وبــاالتــســاق مــع الــبــيــانــات القوية 
 والتي تشير إلى 

ً
التي صدرت مؤخرا

زخم االقتصاد األميركي ببداية العام، 

واصــل التقرير تبديد المخاوف من 
أن االحتياطي الــفــدرالــي قــد يحافظ 
على مسار رفع أسعار الفائدة خالل 

الصيف. 
وكان مجلس االحتياطي الفدرالي 
قـــد رفـــع ســعــر الــفــائــدة بــمــقــدار 450 
نقطة أساس منذ مارس الماضي من 
قرب الصفر إلى نطاق يتراوح ما بين 

 .%4.75- 4.50
وعلى الرغم من توقعات األسواق 
التي تشير إلى إمكانية رفع أسعار 
ــدة مــرتــيــن بـــمـــقـــدار 25 نقطة  ــائـ ــفـ الـ
ــارس ومـــايـــو، إال أنــهــا  أســــاس فـــي مــ
 على إمكانية رفعها مرة 

ً
تراهن أيضا

أخرى في يونيو.

الناتج المحلي 
كــان النمو االقــتــصــادي فــي الربع 
الـــرابـــع مـــن عــــام 2022 أضــعــف مما 

 لوزارة 
ً
 في السابق وفقا

ً
كان متوقعا

التجارة، التي استدلت على ذلك من 
خـــالل تــراجــع االنــفــاق االســتــهــالكــي. 
وبلغ نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
فــي الفترة مــن أكتوبر إلــى ديسمبر 
2.7% عــلــى أســــاس ســنــوي، أي أقــل 
من 2.9% المعلن عنها في السابق. 

وقـــالـــت وزارة الــتــجــارة فـــي بــيــان 
صـــــادر عــنــهــا: »تــعــكــس الــتــقــديــرات 
الــمــحــدثــة فــي الــمــقــام األول مراجعة 
هبوطية لإلنفاق االستهالكي وهو 
األمـــر الـــذي قابله تعديل تصاعدي 
لالستثمار في األصول الثابتة غير 
الــســكــنــيــة«. وظـــل مــعــدل الــنــمــو لعام 
 دون تغيير عند مستوى 

ً
2022 ثابتا

2.1% على أساس سنوي.
ــي وقـــت  ــي هـــــذا الـــتـــعـــديـــل فــ ــأتــ ويــ
أدت الــجــهــود الحثيثة لالحتياطي 
الفدرالي للحد من الطلب وتقليص 

ضــغــوط األســـعـــار إلـــى الــتــأثــيــر على 
اإلنفاق االستهالكي، بالتالي حدوث 
ركود في القطاع السكني، لكن سوق 
الــعــمــل واالســـتـــهـــالك الــكــلــي ظـــال في 
ــال تحقيق  وضـــع جــيــد مــمــا عـــزز آمــ
ــلـــس« لـــالقـــتـــصـــاد، الــــذي  ــبــــوط سـ »هــ
يتمثل في تراجع معدالت التضخم 
دون أن يؤدي ذلك إلى انكماش كبير.

تحركات األسواق
ارتفع مؤشر الدوالر يوم الجمعة 
الــــمــــاضــــي إلـــــــى أعــــلــــى مـــســـتـــويـــاتـــه 
المسجلة فــي سبعة أسابيع، حيث 
تــفــاعــل الــمــســتــثــمــرون مــع مجموعة 
من البيانات االقتصادية القوية التي 
قــد تسمح ألســعــار الــفــائــدة بالبقاء 

مرتفعة فترة أطول.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــــذبــــذب أداء الــيــن 
الياباني وانخفض بشكل حاد بعد 

أن صـــدرت تــصــريــحــات عــن محافظ 
ــدا،  ــ ــازو أويـ ــ بــنــك الـــيـــابـــان الــجــديــد كـ
 إنــه من المناسب االبــقــاء على 

ً
قائال

السياسة النقدية التيسيرية. 
من جهة أخرى، فقد كل من اليورو 
والــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي نــحــو %2.8 
من قيمتهما حتى اآلن خالل الشهر 

الجاري بعد بداية قوية لهذا العام.
المملكة المتحدة 

ــن انــخــفــاض  بـــعـــد ســـتـــة أشـــهـــر مــ
اإلنتاج، انتعش النشاط في فبراير 
وأعــلــنــت مــعــظــم الـــشـــركـــات عـــن نمو 
أنشطتها للمرة األولـــى منذ يونيو 
2022. وارتفعت قراءة مؤشر مديري 
ــادر عن  الــمــشــتــريــات الـــمـــركـــب الــــصــ
»إس آنــد بــي غــلــوبــال«، الـــذي يتتبع 
الـــتـــغـــيـــرات الــشــهــريــة ألداء قــطــاعــي 
التصنيع والـــخـــدمـــات، إلـــى 53 هــذا 

الــشــهــر مــقــابــل 48.5 فــي يــنــايــر – أي 
أعلى بكثير من توقعات بانكماشه 

إلى 49. 
ــر ســـلـــســـلـــة مــن  ــمــــؤشــ ــبـــع الــ ــتـ ــتـ ويـ
الــبــيــانــات الــمــشــجــعــة الـــتـــي تــوضــح 
تجنب االقتصاد بصعوبة الوقوع في 
براثن الركود خالل الربع الرابع من 
عام 2022، إذ تراجع معدل التضخم 

 .
ً
وظل سوق العمل مرنا

وســاهــم مقدمو الــخــدمــات بصفة 
خاصة في تعزيز االنتعاش، إذ ارتفع 
المؤشر إلى 53.3 مقابل 48.7 الشهر 
 على الرغم 

ً
السابق، وظل الطلب قويا

من الضغوط التي تعرض لها اإلنفاق 
االستهالكي.
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ةديرجلا•
اقتصاد 9
السوق السعودي يتراجع دون 10 آالف نقطة

تأثر بتقلب أسعار النفط ومخاوف رفع الفائدة
أنــــــــــهــــــــــى مــــــــــؤشــــــــــر الــــــــســــــــوق 
الـــســـعـــودي، جــلــســة أمـــــس، على 
تراجع بنسبة 0.6%، ليغلق عند 
 
ً
9995 نقطة )-57 نقطة(، مسجال

أدنــــى إغــــالق مــنــذ أبــريــل 2021، 
بـــتـــداوالت بــلــغــت قيمتها نحو 
 بتقلب 

ً
4.4 مليارات ريال متأثرا

أســــعــــار الـــنـــفـــط ومــــخــــاوف رفـــع 
الفائدة ليواصل مؤشر السوق 
هبوطه للجلسة السابعة على 
 خاللها بنحو 

ً
التوالي، منخفضا

600 نقطة وبنسبة 5.5 %.
ــا أرامــــــكــــــو،  وتـــــــراجـــــــع ســــهــــمــ
ومــــصــــرف الــــراجــــحــــي، عـــنـــد 31 
ريااًل )-1%( لألول، و69.90 ريااًل 

)-2%( للثاني.

وتصدر سهم مجموعة تداول، 
تراجعات أمس بنسبة 7% عند 
139.80 ريــــــااًل، وســــط تــــداوالت 

بلغت نحو 1.2 مليون سهم.
ــــت أســــهــــم أكــــــــوا بــــــاور،  ــهـ ــ وأنـ
والــــــــمــــــــراعــــــــي، وبــــــنــــــك الــــــبــــــالد، 
ــار،  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ والــــــــســــــــعــــــــودي لـ
والسعودي الفرنسي، والعربي 
الوطني، وأمريكانا، تداوالتها 
على تــراجــع بنسب تـــراوح بين 

2 و%5.
 وأغلق سهم إس تي سي، عند 
34.35 ريــااًل )-1%(، عقب نهاية 
أحـــقـــيـــة تـــوزيـــعـــات نـــقـــديـــة عــلــى 

المساهمين.
ــع ســهــم  ــ ــفـ ــ ــابــــل، ارتـ ــقــ ــمــ ــي الــ ــ فـ

ســابــك لــلــمــغــذيــات، بنسبة %3 
عند 130.60 ريااًل، عقب اإلعالن 
عن النتائج المالية للربع الرابع 
ــلـــى مــن  ت أعـ ــتـــي جــــــاء 2022، الـ

توقعات السوق. 
وتصدر سهم تهامة لإلعالن، 
ــبـــة  ــنـــسـ ــالـ ارتـــــــفـــــــاعـــــــات امـــــــــس بـ

القصوى.
وصــعــدت أســهــم دار األركـــان، 
ــنــــيــــة، وبـــنـــك  ــنـــيـــع الــــوطــ والـــتـــصـ
ــــاض، والـــمـــتـــقـــدمـــة، وبــنــك  ــريــ ــ الــ
الجزيرة، وإكسترا، والمجموعة 
الــســعــوديــة، بنسب تــــراوح بين 

2 و%5.

تركيا: العجز التجاري 
يقفز 38% إلى 14.2 

مليار دوالر في يناير
أظهرت بيانات رسمية أمــس زيــادة عجز التجارة 
الخارجية التركي 38.4 في المئة على أساس سنوي 
إلى 14.24 مليار دوالر في يناير، مع ارتفاع الواردات 

20.7 في المئة والصادرات 10.3 في المئة.
وأوضح معهد اإلحصاء التركي أن الواردات قفزت 
إلى 33.61 مليار دوالر في يناير، بينما زادت الصادرات 

إلى 19.37 مليار دوالر.
وبــمــوجــب بــرنــامــج اقــتــصــادي تــم الــكــشــف عــنــه في 
2021، تسعى تركيا للتحول إلى تسجيل فائض في 
حساب المعامالت الجارية من خالل تعزيز الصادرات 
وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم 

وتهاوي العملة خالل السنوات الماضية.
وأظهرت بيانات من المعهد انخفاض مؤشر الثقة 
االقتصادية بنسبة 0.3 في المئة على أساس شهري 
في فبراير إلى 99.1 نقطة بعدما دمرت هزات أرضية 

عنيفة المنطقة الجنوبية من البالد.
وسجل المؤشر، الــذي يشير إلى نظرة مستقبلية 
متفائلة عندما تتجاوز قراءته مستوى 100 ومتشائمة 
 في 2020 قبل 

ً
 قياسيا

ً
عند النزول عن ذلك، انخفاضا

أن يعاود االنتعاش بعد تخفيف اإلجراءات المرتبطة 
بفيروس كورونا.

واتخذت الحكومة مجموعة من اإلجراءات للحد من 
تداعيات الزلزال، الذي من المتوقع أن يكلفها 50 مليار 
دوالر على األقــل. لكن خبراء اقتصاديين توقعوا أن 
يخفض الزلزال النمو االقتصادي في تركيا هذا العام 

حوالي نقطة مئوية واحدة أو اثنتين.

... والصندوق السيادي يلقي بثقله 
لدعم سوق األسهم

ــثــــروة الــســيــادي  يــخــطــط صـــنـــدوق الــ
الـــتـــركـــي لــتــوجــيــه ســيــولــة ضــخــمــة إلــى 
ــبــــالد عــبــر  الـــبـــورصـــة الــرئــيــســيــة فــــي الــ
ــة، فــــي مــحــاولــة  ــتــــداولــ ــمــ ــاديـــق الــ ــنـ الـــصـ
مفتوحة لمنع سوق األسهم من الهبوط.

 عن 
ً
ــادت وكــالــة »بــلــومــبــرغ« نــقــال ــ وأفـ

مــصــادر، أن الصندوق المعروف باسم 
»TVF«، سيخصص ما ال يقل عن مليار 
دوالر في البداية لصناديق االستثمار 
الــمــتــداولــة الــتــي يــديــرهــا بــنــك حكومي، 

 لما اطلعت عليه »العربية.نت«.
ً
وفقا

وتختلف هذه الخطوة عن المحاوالت 
السابقة لدعم األسهم منذ أن استأنفت 
بــورصــة إسطنبول الــتــداول بعد توقف 
بسبب زلــزالــيــن مــدمــريــن فــي 6 فــبــرايــر، 
إذ قامت الحكومة فــي البداية بتوجيه 
أموال صناديق التقاعد إلى سوق األسهم 

لعكس االتجاه بعد الكارثة الطبيعية.
وتتمثل الخطة في استخدام صناديق 
 
ً
االستثمار المتداولة التي تديرها حاليا
شركة »زراعـــات بورتفوي« - ذراع إدارة 
األصول التابعة للبنك الحكومي »زراعات 
بانكاسي« – في تتتبع أداء المؤشرات 
المختلفة المتعلقة ببورصة إسطنبول.

أصبح المستثمرون المحليون القوة 
المهيمنة عــلــى بــورصــة إســطــنــبــول في 
السنوات األخيرة الماضية حيث سعوا 
لحماية أموالهم من التضخم المتفشي، 
وهـــو الــتــطــور الـــذي جــعــل المستثمرين 

.
ً
المحليين الصغار مؤثرين سياسيا

وقال أحد المصادر، إن الحجم الدقيق 
ــتــــي ســـيـــتـــم ضـــخـــهـــا ســيــتــم  لـــــألمـــــوال الــ
تحديده بمجرد أن تعلن جميع شركات 
»TVF«، مثل الخطوط الجوية التركية، عن 
أرباح 2022. وأضاف أن صندوق النقدية 
 بما يتجاوز 

ً
المشترك قد ينمو تدريجيا

المبلغ األولي المقدر بمليار دوالر.
ولــــدى »زراعـــــــات بــانــكــاســي« الــعــديــد 
من صناديق االستثمار المتداولة التي 
تتبع الــبــورصــة التركية الرئيسية، مع 
تركيز بعضها على الــشــركــات الكبيرة 
ــي مــؤشــر  فـــقـــط، مـــثـــل تـــلـــك الــــمــــدرجــــة فــ
بورصة إسطنبول 30.  وشهد صندوق 
 Ziraat« التابع لشركة »BIST 30« مؤشر
Portfoy«، وهو أكبر صندوق مؤشرات 
متداول محلي لألسهم التركية، تدفقات 
بقيمة 8.1 مليار ليرة )430 مليون دوالر( 
 لبيانات »بلومبرغ«.

ً
منذ 15 فبراير، وفقا

وتـــبـــلـــغ الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لــلــمــؤشــر 
 BIST« ،الــرئــيــســي لــبــورصــة إســطــنــبــول
100«، حــوالــي 220 مــلــيــار دوالر. وبلغ 
ــي الــشــهــر  ــ مـــتـــوســـط حـــجـــم الــــــتــــــداول فـ
.
ً
الماضي نحو 160 مليون دوالر يوميا

والــمــؤشــرات الــتــي تتعقب الــشــركــات 
الكبرى من المرجح أن تكون الهدف ذا 
األولوية لصندوق الثروة السيادية وفق 
مــصــادر، فيما بــرنــامــج الــشــراء ليس له 

تاريخ انتهاء.
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في إطار أنشطة المسؤولية 
االجــتــمــاعــيــة لــلــبــنــك الــتــجــاري 
ــــي، والـــــــهـــــــادفـــــــة إلـــــى  ــتــ ــ ــويــ ــ ــكــ ــ الــ
 
ً
المحافظة على البيئة، وتأكيدا
ألهمية المحافظة على البيئة 
مـــن الــتــلــوث عـــن طــريــق تــدويــر 
الـــمـــخـــلـــفـــات والـــتـــخـــلـــص مــنــهــا 
بــــصــــورة صــحــيــحــة وتـــوســـيـــع 
عملية التخضير لتحفيز أفراد 
المجتمع بالحفاظ على البيئة 
ــر الــــوعــــي والـــمـــســـؤولـــيـــة  ونــــشــ
البيئية، نظم البنك زيـــارة إلى 
مركز الكويت للتوحد، بالتعاون 
مـــع فــريــق Real Sciences من 
ــه الـــفـــريـــق  خــــــال عــــــرض يـــقـــدمـ
ــال، وتعليمهم  ــفــ لــتــثــقــيــف األطــ
أهــمــيــة الــمــحــافــظــة عــلــى البيئة 
وحـــمـــايـــتـــهـــا مـــــن الـــتـــصـــرفـــات 

الجائرة. 
ومــــــــــــــــن خــــــــــــــــال الــــــــــعــــــــــرض، 
وبمناسبة االحــتــفــال باألعياد 
م »التجاري« أعام  الوطنية، قدَّ
الــكــويــت لــأطــفــال، ووزع فريق 
البنك هدايا عليهم، وهي عبارة 
ــيــــة يــزرعــونــهــا  عـــن شــتــلــة زراعــ
فــي بيتهم كنشاط يستفيدون 
، أقــام بعض الطلبة 

ً
منه. أيــضــا

نــوا مــن خالها  ــة عــمــل لــوَّ ورشـ
وعــاء الشتلة الزراعية التي تم 
تــوزيــعــهــا عــلــيــهــم بــــألــــوان علم 

الكويت.
وفــي تعليقها على الحملة، 
صـــرحـــت نــائــبــة الـــمـــديـــر الــعــام 
لـــقـــطـــاع الـــتـــواصـــل الــمــؤســســي 
ــي الـــــــــورع، قـــائـــلـــة: »يـــأتـــي  ــانــ أمــ

تنظيم هـــذه الــحــمــلــة مــع فريق 
 مــن 

ً
Real Sciences، إيــــمــــانــــا

ــاري( بـــأهـــمـــيـــة تــثــقــيــف  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ )الـ
المجتمع والطلبة، وتعليمهم 
ــة الـــتـــشـــجـــيـــر كـــوســـيـــلـــة  ــيــ ــمــ أهــ
ــــن خــــال  ــة، مــ ــئـ ــيـ ــبـ ــلـ لـــحـــمـــايـــة لـ
عروض علمية وورش عمل يتم 
تــنــظــيــمــهــا مـــع شــــرح تفصيلي 
 
ً
مبسط لهذا الموضوع، إدراكــا
ــيــــة تــفــعــيــل  ــمــ مــــــن الــــبــــنــــك بــــأهــ
ــة إلــــى رفــع  ــيـ مــســاهــمــاتــه الـــرامـ
ــة الـــتـــشـــجـــيـــر  ــيــ ــمــ ــأهــ الــــــوعــــــي بــ
والمحافظة على البيئة، كأحد 
مــــــحــــــاور الــــتــــنــــمــــيــــة الـــشـــامـــلـــة 

المستدامة المنشودة«.

وأكــدت أن »التجاري« ملتزم 
بــمــســؤولــيــتــه تــجــاه المجتمع، 
ــــى دعـــم   إلـ

ً
حـــيـــث يــســعــى دومـــــــا

مثل هذه الحمات والفعاليات، 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى نــشــر الــوعــي 
الـــبـــيـــئـــي وحـــمـــايـــة األرض مــن 
الــتــصــحــر، مـــن خــــال الــحــد من 
الــمــلــوثــات الــتــي تــعــتــدي بشكل 
مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
الغطاء النباتي، وذلك في إطار 
ــة إلــــى تعميق  ــيـ رســـالـــتـــه الـــرامـ
مفهوم المسؤولية االجتماعية 
بــيــن أطـــيـــاف وأفـــــراد المجتمع 
 األطفال الصغار 

ً
كافة، خصوصا

وذوي الهمم.

ــام، تـــوجـــه فــريــق  ــتـ وفــــي الـــخـ
Real Sciences بالشكر والتقدير 
ــلــــى دعـــمـــه  مـــــن »الــــــتــــــجــــــاري« عــ
ــــي الـــفـــعـــالـــيـــات  ــه فـ ــاتــ ــاركــ ــشــ ومــ
البيئية والعلمية التي ينظمها 
الــفــريــق، والـــهـــادفـــة إلـــى تعزيز 
الــتــوعــيــة المجتمعية بأهمية 
ــئـــة فــي  ــيـ ــبـ ــة عـــلـــى الـ ــافـــظـ ــمـــحـ الـ
 أن المحافظة 

ً
الكويت، خصوصا

 
ً
 مهما

ً
على البيئة تمثل عنصرا

مـــن عــنــاصــر تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
المجتمعية المستدامة.

ذكــر المدير التنفيذي للتقييم 
العقاري في بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( أحمد الفرحان أنه خال عام 
2022 تــم تقييم 16634 عــقــارا عن 
طريق إدارة تقييم العقار المحلي 
في »بيتك«، ألفراد وشركات وبنوك 
ومؤسسات حكومية، تقدر قيمتها 
السوقية بنحو 28.2 مليار دينار، 
مشيرا إلى أن التقييم العقاري في 
»بيتك« معتمد ويحوز ثقة وتقدير 

الجهات المذكورة.
ــفــــرحــــان، فــــي تــصــريــح  وقــــــال الــ
صحافي، إن معدل النمو في أعداد 
العقارات الخاضعة لتقييم »بيتك« 
بلغ 1.7% على أساس سنوي، ما 
يؤكد تميز القدرات البشرية العاملة 
واالحـــتـــرافـــيـــة فـــي مــجــال التقييم 
العقاري، إضافة الى الثقة الكبيرة 
التي يوليها العماء على مختلف 
»بيتك«، ومتانة البناء  أنواعهم لـ
التنظيمي الــذي يسفر عــن أفضل 
أداء على مستوى السوق، ما يجعل 
»بيتك« الجهة المفضلة في مجال 
الــتــقــيــيــم الــعــقــاري الــمــهــم لجميع 
القطاعات، ومحل ثقة بنك الكويت 

المركزي وهيئة أسواق المال.
ــح أن الــعــقــارات الــتــي تم  وأوضــ
تقييمها تندرج تحت 7 أنــواع من 
الـــعـــقـــارات، احــتــل الــســكــن الــخــاص 
المرتبة األولى فيها بنسبة %39.1، 
بينما جاء العقار االستثماري في 

الــمــرتــبــة الــثــانــيــة بنسبة %36.6، 
ــم الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــائــ ــقــــســ وجـــــــــــاءت الــ
ــــي الــــمــــركــــز الـــثـــالـــث  والــــحــــرفــــيــــة فـ
بــنــســبــة 8.4%، تــلــيــهــا الـــعـــقـــارات 
التجارية بنسبة 6.8%، وجــاءت 
ــــات الــجــدوى بنسبة %6.4،  دراسـ
تليها العقارات الزراعية والفنادق 
والـــعـــيـــادات الطبية والــشــالــيــهــات 
بنسبة 2.7%، كما تم تقييم عقارات 

اخرى لها آراء تنظيمية مختلفة. 
وأضاف أن »بيتك« مهتم بتطوير 
نشاط التقييم الــعــقــاري، داخليا، 
مـــن خــــال تــدعــيــم أعـــمـــال اإلدارة 
بمهندسين وموظفين مختصين، 
وتنظيم دورات تــدريــبــيــة شاملة 
لـــفـــريـــق الــمــقــيــمــيــن، مــــع تــوســيــع 
مجاالت التقييم إلى أنشطة جديدة 
وذات نوعية خاصة، وعلى مستوى 
الــســوق، مــن خـــال المساهمة في 
تطوير قـــدرات العاملين بمكاتب 
ــاء  ــ ــقــ ــ ــا االرتــ ــهـــدفـ ــتـ الـــتـــقـــيـــيـــم، مـــسـ
بمستوى األداء وتعزيز دور »بيتك« 
في المجتمع، من خال عمل مهني 
قائم على خبرة عريقة في المجال 
الــــعــــقــــاري ومـــوثـــوقـــيـــة وحـــيـــاديـــة 

وشفافية.
وشدد الفرحان على أن »بيتك« 
يــســتــنــد إلــــى الــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة، 
مثل التكلفة ونسبة العائد والبيع 
ــة إلــــــى األعــــــــراف  ــ ــافـ ــ بـــالـــمـــثـــل، إضـ
المحلية فــي تقييم جميع أنـــواع 

العقارات حسب الـــرأي التنظيمي 
ــدام، مــنــوهــا بــاألهــمــيــة  ــتــــخــ واالســ
الكبيرة لنشاط التقييم العقاري 
فــي حــركــة االقــتــصــاد وأداء ســوق 
الـــمـــال، تــجــاه الــشــركــات الــعــقــاريــة 
ــة، والـــحـــفـــاظ على  ــاريـ ــمـ ــثـ ــتـ واالسـ
حـــقـــوق الــمــســاهــمــيــن فـــي »بــيــتــك« 
وتقديم خدمات للشركات االخرى 
المدرجة وغير المدرجة والبنوك، 
والتحكيم بين االفــــراد، إذ يعتبر 
العقار من االصول القيمة ومجاالت 

االستثمار الرئيسية.
ــتــــك« جــهــة  ــيــ ــى أن »بــ ــ ــ ولــــفــــت الـ
تـــقـــيـــيـــم مـــعـــتـــمـــدة لـــديـــهـــا قـــاعـــدة 
مـــعـــلـــومـــات كـــبـــيـــرة وجــــهــــاز فــنــي 
»هــنــدســي وقــانــونــي ومحاسبي« 

يقوم عمله على دراســات وتقارير 
إدارية وهندسية ومتابعة للسوق 
ــــق الئـــحـــة اســـعـــار  ــه، وفـ ــوراتــ ــطــ وتــ
رسمية معتمدة، ما يسفر عن تقديم 
أعــلــى مــســتــويــات االداء والــجــودة 
التي تجعل »بيتك« وجهة مفضلة 
للتقييم لــلــشــركــات والــمــؤســســات 
الــكــبــرى والــعــقــارات عالية القيمة 
أو الــمــتــعــددة االســتــخــدامــات على 
اختاف مساحاتها، وكذلك األفراد، 
أو في حاالت الميراث والتخاصم 
والــتــخــارج، معربا عن ثقته بنمو 
أعــمــال إدارة التقييم العقاري في 
»بيتك«، في ظل اهتمام كبير تبديه 
االدارة التنفيذية لتطوير أعمال 
التقييم ومتابعتها للنمو واإلقبال 
عــلــى خـــدمـــاتـــه ضــمــن اهــتــمــامــهــا 

بالسوق العقاري وأهميته.
وأشـــاد باالهتمام الـــذي يبديه 
ــكـــويـــت الـــمـــركـــزي ووزارة  بـــنـــك الـ
التجارة والصناعة وهيئة أسواق 
المال، نحو متابعة عملية تطوير 
الــمــقــيــمــيــن الـــعـــقـــاريـــيـــن ونـــشـــاط 
الــتــقــيــيــم ذاتــــــــه، والــــــــــــدورات الــتــي 
ينظمها لتعزيز مهارات المقيمين 
وتــطــويــر أدائـــهـــم، واطــاعــهــم على 
آخر المعايير المتبعة في التقييم 
الــعــقــاري اقــلــيــمــيــا وعــالــمــيــا، مما 
يعمق وجود المهنة ويرسخ دورها 
وأهــمــيــتــهــا فـــي حـــركـــة االقــتــصــاد 

الوطني.

العدد 5271 / الثاثاء 28 فبراير 2023م / 8 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●comاقتصاد ١٠

ْن« استثمار حقيقي لمستقبل الكويت
َّ
َمك

َ
المطر: برنامج »ت

خالل جلسة حوارية شاركت فيها رئيسة مجموعة االتصال المؤسسي بـ »الوطني«
 »

ْ
ـــن ــكَّ ــَمـ ـ

َ
اســـتـــضـــاف بـــرنـــامـــج »ت

الــتــدريــبــي، والــــذي يــأتــي برعاية 
ودعم استراتيجي من بنك الكويت 
الـــوطـــنـــي، وبــتــنــظــيــم مــــن شــركــة 
»Creative Confidence«، حلقة 
ــاركــــت فــيــهــا رئــيــس  نـــقـــاشـــيـــة شــ
مــجــمــوعــة االتــــصــــال الــمــؤســســي 
ــنــــي مـــنـــال  بـــبـــنـــك الــــكــــويــــت الــــوطــ
الــمــطــر، قـــدمـــت خــالــهــا نــصــائــح 
عــديــدة لــلــمــتــدربــيــن حـــول أفضل 
السبل إلنــجــاز األعــمــال، وكيفية 
بــنــاء مستقبل وظيفي مستدام، 
كما شاركتهم خبراتها وتفاصيل 
ــر مـــؤســـســـة  ــ ــبــ ــ رحــــلــــتــــهــــا فـــــــي أكــ
مــصــرفــيــة بــالــكــويــت، وأحـــد أكبر 

البنوك في المنطقة.

دعم الشباب استراتيجية راسخة 
لدى »الوطني«

قدمت المطر نصائح للشباب 
ــــال الـــجـــلـــســـة، وقــــالــــت: »تــعــلــم  خـ
أشــيــاء جــديــدة كــل يــــوم، وابــحــث 
عن حلول مختلفة إلنجاز العمل، 
وال تقيد نفسك بطريقة روتينية، 
 عـــلـــى الـــتـــطـــويـــر 

ً
ــا ــ ــمــ ــ ــل دائــ ــ ــمـ ــ واعـ

واالبــتــكــار، ألنـــه ال يــوجــد توقف 
ــلـــم مـــهـــمـــا تـــرقـــيـــت فــي  ــن الـــتـــعـ ــ عـ
مسيرتك المهنية، حتى تستطيع 
مواكبة التطورات التكنولوجية 
المتسارعة كل يوم في الصناعة 

المصرفية«.
وأضـــافـــت الــمــطــر: »كـــل خطوة 
إلــى األمــام في مسيرتك المهنية 
ستجعلك تـــرى مــنــظــومــة العمل 

 
ً
بشكل أفــضــل، لــذلــك يجب دائــمــا
ــورة بــشــكــل  ــ ــــصـ أن تـــنـــظـــر إلـــــى الـ
 عن وجهات النظر 

ً
أعمق، بعيدا

المختلفة مع فريق العمل، وتبادر 
بطرح أفكار لتطوير سير العمل 

بالتعاون مع أعضاء الفريق«.
وأوضحت أن »الوطني« يركز 
 على استقطاب المواهب، 

ً
دائــمــا

وتبني الكفاءات، وتقديم كل الدعم 
ــــدورات  لـــهـــا، مـــن خــــال تــوفــيــر الــ
التدريبية منذ الــيــوم األول، كما 
أن سياسة التحفيز المستمر التي 
ينتهجها البنك تشجع الموظف 

على تقديم أفضل ما لديه.
ــزام الــبــنــك  ــتــ وأكــــــدت الــمــطــر الــ
الــراســخ تجاه الشباب، ودعمهم 
في مسيرتهم المهنية، باعتبار 

 فــي 
ً
ــا ــيـ ــقـ ــيـ ــقـ  حـ

ً
ــارا ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ذلـــــــك اسـ

ــبــــل، مــــشــــيــــرة إلــــــــى أن  ــقــ ــتــ الــــمــــســ
»الوطني« يسعى على الدوام إلى 
منح الشباب األولوية، لما في ذلك 
مــن ضــمــان لــبــنــاء كــــوادر بشرية 
 للكويت.

ً
 مزدهرا

ً
تحقق مستقبا

ودعــــت الــشــبــاب إلــــى ضــــرورة 
اغـــتـــنـــام فـــرصـــة مــــبــــادرات الــبــنــك 
التدريبية التي يقدمها لحديثي 
ــل  ــقـ ــتــــطــــويــــرهــــم وصـ ــــرج لــ ــــخـ ــتـ ــ الـ
مهاراتهم وتأهيلهم لدخول سوق 
العمل، وتحويلهم إلى قوى عاملة 
فاعلة تساعد على بناء مستقبل 
اقتصادي ناجح للكويت، مشيرة 
إلــى أن برنامج »تــمــّكــن« ينسجم 
مــع استراتيجية الــبــنــك الــهــادفــة 
إلــى دعــم الشباب، وفتح المجال 

أمامهم الكتساب الخبرات الازمة 
لارتقاء بمعرفتهم، وتوسيع آفاق 
مداركهم، بما يؤهلهم لمواجهة 

متطلبات سوق العمل.

فريق العمل... أسرتي الثانية

وتطرقت المطر إلــى كواليس 
ــا فـــــي إدارة  ــهـ ــقـ ــريـ الـــعـــمـــل مـــــع فـ
الـــعـــاقـــات الـــعـــامـــة، حــيــث قــالــت: 
»لــديــنــا عــاقــات مــمــيــزة وأخــويــة 
 فــــي الـــوطـــنـــي، 

ً
تــربــطــنــا جــمــيــعــا

وأعتبر فريق العمل هو أسرتي 
ــيـــة، أوجــــــه لـــهـــم الــنــصــائــح  ــثـــانـ الـ
والتوجيهات، وال أعطيهم أوامر، 
بل أمنحهم الثقة ومساحة عمل 
ــن خـــالـــهـــا االبـــتـــكـــار  يــمــكــنــهــم مــ

واإلبداع والتطوير وإيجاد حلول 
 إلنجاز المهام 

ً
أسرع وأكثر تطورا

الوظيفية«.
وأضــــــــــــافــــــــــــت الــــــــمــــــــطــــــــر: »كـــــــل 
الــنــجــاحــات الــتــي حققناها على 
ــدار الــســنــوات الــمــاضــيــة كــانــت  مــ
بفضل الــتــكــاتــف، والــعــمــل بــروح 
 ببذل 

ً
الفريق، الذي لم يبخل يوما

قصارى جهده لارتقاء بمنظومة 
الــــعــــمــــل داخــــــــــل أكـــــبـــــر مـــؤســـســـة 

مصرفية في الكويت«.
وتابعت: »ال توجد حواجز بين 
فريق العمل لدينا مهما اختلفت 
الــمــنــاصــب، ألنــنــي اعــتــبــر نفسي 
 
ً
أحد أعضاء الفريق، وأنصت جيدا
لـــانـــتـــقـــادات واآلراء الــمــخــتــلــفــة، 
ونـــجـــري نــقــاشــات تــثــري طريقة 

تفكير كل الفريق، وهو ما يعود 
بالنفع في النهاية على منظومة 

العمل«.
ــنــــي« يــوفــر  ــوطــ وأكـــــــدت أن »الــ
 استثنائية للتطور المهني 

ً
فرصا

بصفة مستمرة، من خال برامج 
ــتـــوى،  ــسـ ــــى مـ ــلـ ــ ــلــــى أعـ تـــــدريـــــب عــ
وبالتعاون مع أعرق المؤسسات 
العالمية المتطورة، بما يضمن 
 
ً
للكوادر البشرية العاملة مسارا

.
ً
 مستداما

ً
وظيفيا

سر النجاح 

ــر أن جـــمـــيـــع  ــ ــطـ ــ ــمـ ــ وأكـــــــــــــدت الـ
ــنــــي« تــعــمــل  اإلدارات فــــي »الــــوطــ
كــخــلــيــة الــنــحــل لــخــدمــة الــعــمــاء، 

وتحقيق قيمة مضافة ألصحاب 
المصالح والمساهمين، وتكريس 
ــع الـــبـــنـــك الــــــريــــــادي كــأكــبــر  ــوقــ مــ
ــة فــي  ــيــ ــرفــ ــمــــصــ ــــات الــ ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ

الكويت.
واخـــتـــتـــمـــت حـــديـــثـــهـــا، قــائــلــة: 
 بالعمل في مؤسسة 

ً
»أفتخر دائما

عريقة مثل بنك الكويت الوطني، 
وأشــكــر كــل أعــضــاء فــريــقــي على 
الجهود التي بذلوها، والنجاح 
الذي حققناه حتى اآلن، بالتعاون 
ــك الــمــخــتــلــفــة،  ــنـ ــبـ ــــع إدارات الـ مـ
كــمــا نــســعــى إلـــى تــقــديــم الــمــزيــد، 
لضمان تميز البنك وريادته على 

الصعيدين المحلي واإلقليمي«.

أحمد الفرحان

تربطنا 
عاقات 
مميزة 

وأخوية في 
»الوطني«... 

وفريق العمل 
هو أسرتي 

الثانية

جميع 
اإلدارات 

تعمل كخلية 
نحل لخدمة 

العماء 
وتحقيق 

قيمة مضافة 
ألصحاب 
المصالح 

جانب من الحملة

جانب من الحضور المطر متحدثة خال الجلسة

 ألفراد 
ً
»بيتك«: تقييم 16634 عقارا

وشركات وبنوك في 2022
بقيمة سوقية بلغت 28.2 مليار دينار

»الكوت« يطلق أول ساحل صديق »360« يختتم شهر االحتــــفاالت باألعياد الوطنية
لألسرة والطفل وذوي االحتياجات

أطلق الكوت أول ساحل صديق لأسرة 
ــيـــاجـــات الــخــاصــة  ــتـ والـــطـــفـــل وذوي االحـ

احتفااًل باألعياد الوطنية. 
 
ً
ويتضمن ساحل الكوت ممشى خاصا
لــذوي االحتياجات الخاصة يمكنهم من 
الوصول بشكل أقــرب وأسهل إلى ساحل 
البحر واالستمتاع مع اآلخرين بالتجربة 

المميزة. 
وتضمنت فعاليات الكوت إطاق سوق 
الــســاحــل، الـــذي يعد أول ســـوق مــن نوعه 
يتم تنظيمه على شاطئ البحر، وتضمن 
ــارب مـــمـــيـــزة لــــلــــزوار تــشــمــل  الــــســــوق تــــجــ
الترفيه العائلي وسينما لــأطــفــال على 
ساحل البحر، عاوة على كافيهات محلية 
ومــنــاطــق مــخــصــصــة لــلــكــشــتــات وعـــرض 

موسيقي حي.

واستمرت االحتفاالت طوال شهر فبراير 
وفــي مختلف أرجـــاء »الــكــوت«، وتضمنت 
 موسيقية حية للفرق الشعبية 

ً
عــروضــا

في نافورة الكوت، وإطاق 30.000 بالون 
بألوان علم الكويت داخل الكوت مول، وتم 
اختتام الفعاليات بعرض لألعاب النارية.

»التجاري«: حملة تخضير لطلبة مركز الكويت للتوحد
Real Sciences بالتعاون مع فريق

»رساميل«: شراكة مع »مشاريع األمل« بـ 200 ألف دوالر
أعلنت مشاريع األمل، الذراع االستثمارية لصندوق األمل والمنتجة 
لبرنامج بيبان، عن استثمارها المشترك مع القطاع الخاص بمبلغ 
200 ألف دوالر في »نضيرة« عبر الحلقة الثامنة من الموسم الثاني 

من برنامج بيبان.
وجــمــعــت شــركــة نــضــيــرة، وهـــي مــؤســســة اجتماعية تــقــدم حلوال 
رقمية مبتكرة إلدارة النفايات الصلبة، مؤسسة من قبل ربيع شعار، 
 بمبلغ 200 ألف دوالر من مشاريع األمل البحرينية وشركة 

ً
استثمارا

 برئيسها التنفيذي دخيل الدخيل.
ً
رساميل لاستثمار الكويتية ممثلة

وقال الدخيل: »كانت مشاركتنا كجزء من لجنة المستثمرين في 

برنامج بيبان التلفزيوني تجربة مميزة أتاحت لنا الــوصــول إلى 
مــشــاريــع وفـــرص استثمارية فــريــدة مــن نوعها مــن مختلف أنحاء 

المنطقة«.
وأضــاف أن »شركة نضيرة أثــارت اهتمامنا في رساميل لكونها 
تتناسب مع رؤيتنا لاستثمار في المشاريع المتوافقة مع احتياجات 

ــة الـــشـــركـــة الــمــســتــقــبــل، ونــحــن  ــلـ ــى إضــــافــــة قـــيـــمـــة لـــرحـ ــ نــتــطــلــع إلــ
ومساعدتها على اختراق سوق دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي إلــــى جـــانـــب شــركــائــنــا 

المستثمرين«.

من جانبها، قالت فجر الباجه جي المدير العام لمشاريع 
األمل: »متحمسة الستثمارنا في نضيرة، لكونها تحل تحديات 
قــائــمــة عــلــى أرض الـــواقـــع بــشــكــل مــبــتــكــر، كــمــا أن مؤسسها 
طموح وحريص على تحقيق النمو المنشود، ربيع شغوف 
بــاالســتــدامــة وهـــو عــلــى طــريــق تــطــويــر تــكــنــولــوجــيــا نضيرة 
، وهذا النوع من التطلع المستقبلي 

ً
 وعالميا

ً
للتوسع إقليميا

هو ما نترقب االستثمار فيه، كما أن الدافع الرئيسي لمشاريع 
األمـــل لــلــمــبــادرة بــاالســتــثــمــار هــو المستثمرين المشاركين، 
ورساميل لاستثمار هي خير مثال للمستثمر االستراتيجي 

من ذوي الثروة من الخبرة والمعرفة لدفع نمو المشاريع«.
 على جمعه لاستثمار من خال برنامج بيبان، قال ربيع 

ً
وتعليقا

الشعار، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة »نضيرة«: »بدأنا شركة 
 لرغبتنا في توفير حل مبتكر لقضية بيئية قائمة 

ً
نضيرة نتيجة

ومــســتــمــرة، ولــهــذا السبب يسعدنا جمع هــذا االســتــثــمــار مــن خال 
برنامج بيبان، ونأمل من خــال إرشــاد وخبرة رساميل ومشاريع 
األمــل أن نسرع دخولنا إلى أســواق دول مجلس التعاون الخليجي 
بشكل استراتيجي لمساعدة شرائح أوسع على إدارة نفاياتها بشكل 

أفضل باستخدام تقنيتنا«.

اختتم 360 الكويت شهرا من الفعاليات احتفاال باألعياد الوطنية، بعرض 
لألعاب النارية في سوق ِمرصاف الخارجي، والذي تم تنظيمه في مواقف 
360 الخارجية، من أجل خلق تجربة مميزة للزوار، وضم سوق ِمرصاف 
مجموعة مــن المطاعم والكافيهات المحلية، إضــافــة إلــى تجربة سينما 
خارجية من تنظيم شركة السينما الكويتية الوطنية، إضافة إلى العديد 

من تجارب الترفيه العائلي وعروض حية قدمتها فرق موسيقية يوميا.
وتضمنت فعاليات 360 عرضا ألكبر بشت في العالم، بالتعاون مع 
بشت البغلي، إضافة إلى معرض للسدو والنسيج واألثــواب الكويتية 
القديمة، بالتعاون مــع بيت الــســدو، وتمتع الحضور بتجربة سينما 

خارجية على السطح باسم »سينما شتوي« من تنظيم شركة السينما 
ــال الــكــويــتــيــة  ــمـ الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة، حــيــث عــــرض مـــن خــالــهــا أهــــم األعـ

السينمائية والمسرحية. 
بإضافة مميزة، حضرت جمعية الكشافة الكويتية ومرشدات الكويت 
أول يوم من فبراير للمشاركة في فعالية رفع العلم في 360، كما قامت فرقة 
الشرطة الموسيقية وشرطة الخيالة بتحية العلم وتقديم عــرض مبهر 
للزوار لتكتمل األنشطة بتقديم 360 شهرا كاما من الفعاليات االستثنائية 

احتفاال باألعياد الوطنية.
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أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة االتــــــصــــــاالت 
الـــكـــويـــتـــيـــة stc، نـــجـــاحـــهـــا فــي 
اخــــتــــبــــار تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــجـــيـــل 
5.5G المتطورة، والتي تتضمن 
اخـــتـــبـــار تــقــنــيــة دمــــج الــنــطــاقــات 
ــة )3CC CA(، وتــقــنــيــة  ــردديــ ــتــ الــ
إنترنت األشياء ذاتية العمل غير 

.)Passive IOT( الكهربائية
تم تصميم تكنولوجيا الجيل 
ــورة فــــي قــــدرة  ــ ــ 5.5G إلحــــــــداث ثـ
ــاالت  ــ ــــصــ ــات االتــ ــكــ ــبــ ــة شــ ــ ــرعــ ــ وســ
الـــمـــتـــنـــقـــلـــة، بـــحـــيـــث تــــهــــدف هـــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا إلــــى بـــنـــاء شبكة 
ــال  ــــم ســـــرعـــــات اتــــصــ ــــدعـ ــة تـ ــ ــيـ ــ ذكـ
فــائــقــة مــعــززة بــزمــن وصــــول أقــل 
للخوادم، وبكثافة أعداد هائلة من 
األجهزة والمستشعرات، لتلبية 
متطلبات السوق، ومواكبة تطور 
واحتياجات مختلف الصناعات 

واألعمال.
 5.5G بتجربة تقنية stc قامت
داخل بيئة معملية، من خالل دمج 
 5.5G 3CC( ثالثة نطاقات ترددية
CA( باستخدام نطاقات ترددية 

مختلفة، لتحقيق سرعات اتصال 
تخطت 3.6 غيغابت في الثانية 
على مختلف األجهزة المتوافرة، 
مــع إمــكــانــيــة االتـــصـــال المستمر 
للخدمة لعدد أكبر من األجهزة، 
حــيــث يمكن لتغطية الشبكة أن 
تصل إلــى مسافات أعــلــى وأبعد 
وأعمق في حال التطبيق التجاري 

للخدمة.

كــــمــــا أجــــــــــرت كـــــذلـــــك تــــجــــارب 
ــتـــرنـــت  ــلــــى تـــقـــنـــيـــة إنـ نــــاجــــحــــة عــ
 Passive( األشــيــاء الالكهربائية
 ،5.5G الـــمـــتـــطـــورة لــلــجــيــل )IOT
والتي تمكنت من قراءة معلومات 
تعريفية لشريحة »Tag« تستخدم 
بالخدمات اللوجستية والتخزين 
لتتبع األصـــول والممتلكات عن 

ُبعد يصل إلى مسافة 200 متر. 
ومــــن الــمــتــوقــع أن تـــقـــود هــذه 
ــطـــورة إلـــى  ــتـ ــمـ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
دعـــــم اتــــصــــال مـــاليـــيـــن األجــــهــــزة 
والـــمـــســـتـــشـــعـــرات الــالكــهــربــائــيــة 
لــلــعــديــد مـــن الــصــنــاعــات الطبية 
والــبــيــع بالتجزئة واللوجستية 
والمصانع، وغيرها من قطاعات 

األعمال.
بهذه المناسبة، قال المهندس 
فــهــد الــعــلــي، الــرئــيــس التنفيذي 
 :stc لـــقـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي
ــــي stc إلــــــى تــحــســيــن  ــــدف فـ ــهـ ــ »نـ
وتطوير معايير جودة خدماتنا، 
وتزويد السوق المحلي بأحدث 
ــيــــن األعــــــمــــــال،  ــكــ ــمــ الـــــحـــــلـــــول، وتــ

ــنـــى تــحــتــيــة  ــــالل إنــــشــــاء بـ مــــن خــ
وبــــرمــــجــــيــــات مــــتــــطــــورة تـــهـــدف 
ــــدث ما  إلــــى تــوفــيــر ومـــواكـــبـــة أحـ
توصلت إليه صناعة االتصاالت 
وتكنولوجيا المعلومات واألمن 
السيبراني، والتي بدورها تعزز 
من قدرة عمالئنا بقطاع األعمال 
على الــتــحــول الــرقــمــي ومواجهة 
الــتــحــديــات عــن طــريــق شركاتنا 
ــال  ــمـ الــمــتــخــصــصــة بـــحـــلـــول األعـ
ــة  بــ ــوا ــبــ لــ solutions by stc وا

اإللكترونية«. 
تــهــدف stc إلـــى الــحــفــاظ على 
تــطــويــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة للجيل 
الــــخــــامــــس 5G بــــاســــتــــمــــرار مــن 
خـــالل تــجــارب 5.5G الــمــتــطــورة، 
الــتــي تــهــدف إلــــى تــمــكــيــن أحـــدث 
حــلــول تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
واالتـــصـــاالت فــي ســـوق الــكــويــت. 
وهــدف الشركة هــو تقديم مزايا 
الجيل التالي من الجيل الخامس 
لــلــعــمــالء، لتمكينهم مــن تحويل 
 بما يتماشى مع 

ً
أعمالهم رقميا

رؤية الكويت 2035.

ــار  ــيـ ــتـ ــنــــت »أوتــــــــــــو« اخـ ــلــ أعــ
دانــــة تــقــي لــمــنــصــب الــرئــيــس 
الـــــــتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذي لــــــلــــــعــــــالقــــــات 
ــيــــث يـــأتـــي  واالتـــــــــصـــــــــاالت، حــ
ــرار فـــي إطــــار الخطة  ــقـ هـــذا الـ
التوسعية للمكاتب اإلقليمية 
التابعة لشركة أوتو والتطوير 

اإلداري في فريق العمل. 
وأوضــــــح بـــيـــان لــــ »أوتــــــو«، 
أن تقي كانت قــد تولت مهام 
ــذ أغـــســـطـــس  ــ ــنـ ــ الــــمــــنــــصــــب مـ
الـــــــــــمـــــــــــاضـــــــــــي، حــــــــيــــــــث ذكــــــــر 
ــة  ــ ــلــــى درجــ ــا حـــصـــلـــت عــ ــ ــهـ ــ أنـ
ــيـــر فـــــي االتــــصــــال  ــتـ الـــمـــاجـــسـ
ــق مــن  ــ ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ واإلعــــــــــــــالم والـ
جامعة الــســوربــون، وشــهــادة 
تنفيذية في إطالق المشاريع 
من جامعة هارفارد لألعمال، 
وبكالوريوس نظم المعلومات 
مـــن الــجــامــعــة األمــيــركــيــة في 

الكويت. 
وذكـــــر أنـــهـــا تــمــتــلــك خــبــرة 
 في 

ً
واسعة، وتدرجت وظيفيا

ــال والــتــســويــق،  قــطــاع االتـــصـ
 من المناصب 

ً
ثم تقلدت عددا

ــكـــومـــي  ــي الــــقــــطــــاعــــيــــن الـــحـ ــ فــ
والـــخـــاص، كــمــا ســاهــمــت في 
ــدد مــن  تـــأســـيـــس وتـــطـــويـــر عـــ
المشاريع التقنية في الكويت 

والسعودية. 
ــادت الــشــركــة بـــأن أبــرز  ــ وأفـ

المهام المسندة إلى تقي، هي 
تعزيز العالقات االستراتيجية 
في السوق اإلقليمي، وتوفير 
فـــــرص تـــوســـعـــيـــة عــــن طــريــق 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة االتـــــــصـــــــال 
ــتـــســـويـــق، والــــتــــي تــنــطــلــق  والـ
ــة الـــســـعـــوديـــة  ــمــ ــعــــاصــ ــن الــ ــ مــ

)الرياض(. 
جــديــر بـــالـــذكـــر، أن »أوتــــو« 
أحـــــــدثـــــــت ثـــــــــــورة فـــــــي قــــطــــاع 
ــة، مــن  ــيــ ــمــ ــرقــ الــــمــــدفــــوعــــات الــ
خالل تغيير طريقة تحصيل 
ــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــدفــــوعــ ــمــ الــ
 
ً
حــيــث جعلت الــربــط مــبــاشــرا
فــي المدفوعات اإللكترونية، 
باختالف بــوابــات الــدفــع بين 
ــاب الـــتـــاجـــر  ــ ــســ ــ الـــعـــمـــيـــل وحــ
المصرفي من دون الحاجة إلى 

وسيط ثالث.
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»كالم تيليكوم« تعلن مجلسها االستشاري الجديد
يهدف إلى دعم جميع الشركات التابعة للمجموعة بما فيها »زاجل« و»كيمز«

ــالم  ــ ــت مـــــجـــــمـــــوعـــــة كــ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ أعــ
تـــيـــلـــيـــكـــوم، أعــــضــــاء مــجــلــســهــا 
ــاري الـــــجـــــديـــــد، بــعــد  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ االســ
إعالن استراتيجية االستحواذ 

والتوسع للشركة. 
وُيعد االستثمار في تشكيل 
مجلس استشاري خطوة مهمة 
نـــحـــو تـــحـــقـــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
النمو طويلة المدى للمجموعة، 
ويخلق قيمة إضافية لها، ليقدم 
المجلس الجديد سجالت حافلة 
 
ً
وخبرة صناعية، ويلعب دورا

 في تشكيل مسار النمو 
ً
محوريا

ــتـــدام الــــــذي تــســيــر عــلــيــه  الـــمـــسـ
»كــالم تيليكوم«، في ظل النمو 
القوي الذي تشهده المجموعة 

بالمنطقة.
ــم الــمــجــلــس  ــى ذلـــــــك، يــــدعــ ــ إلــ

ــد نــــمــــو شـــــركـــــة زاجــــــل  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
لالتصاالت، التي تم االستحواذ 
عليها في الكويت، وشركة كيمز 
لالتصاالت التابعة لها، والتي 
عد مزود خدمة اإلنترنت األول 

ُ
ت

في الكويت منذ تأسيسها عام 
 
ً
1992، وهـــي مــرخــصــة رســمــيــا
مــن الهيئة الــعــامــة لالتصاالت 
وتــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات لــتــقــديــم 
خــدمــات االتـــصـــاالت لعمالئها 
ــيــــع أنــــــحــــــاء الــــــدولــــــة،  ــمــ فــــــي جــ
لتشمل خدمات اإلنترنت، ونقل 
البيانات، واستضافة األجهزة، 
وخـــــدمـــــات ســـحـــابـــيـــة ومــــــــدارة 
عالية الــجــودة تتواجد بمراكز 
بــيــانــات مــحــلــيــة، حــيــث يعتمد 
عــمــالؤهــا مــن جميع األحــجــام، 
ــات  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ومــــــــــن مــــخــــتــــلــــف الـ

الصناعية، على خبرتها إلدارة 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لتكنولوجيا 
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات واالتــــــــصــــــــاالت 

الخاصة بهم. 
ــل  وقـــــد حــصــلــت شـــركـــة زاجــ
 على شهادات 

ً
لالتصاالت أخيرا

آيـــزو الــعــالــمــيــة 9001 و27001 
 45001 14001 و 22301 و و
ــودة ونــظــام  ــجــ لــنــظــام إدارة الــ
أمـــن الــمــعــلــومــات ونــظــام إدارة 
ــام  ــمــــراريــــة األعـــــمـــــال ونـــظـ ــتــ اســ
اإلدارة الـــبـــيـــئـــيـــة ومـــعـــايـــيـــر 
الصحة والسالمة المهنية التي 
ــظــهــر الــتــزامــهــا بــالــســيــاســات 

ُ
ت

ات من الدرجة األولــى  ــراء واإلجـ
بموجب أنظمة اإلدارة الدولية 

والعالمية.
وقـــد أعــلــنــت »كـــالم تيليكوم« 

أعــضــاء الــمــجــلــس االســتــشــاري، 
الـــــذي يـــضـــم: خــافــيــيــر ألـــفـــاريـــز، 
الـــــشـــــريـــــك الـــــمـــــؤســـــس لـــشـــركـــة 
دلــتــا بـــارتـــنـــرز، وربـــيـــع خــــوري، 
ــيــــس  ــرئــ ــــك اإلداري والــ ــريـ ــ ــــشـ الـ
الــتــنــفــيــذي لــلــتــخــارج فــي شركة 
مــيــدل إيــســت فينتشر بــارتــنــرز، 
ــيــــس  ــرئــ ــولــــن، الــ ــكــ وجــــــــــون لــــيــــنــ
التجاري في شركة إينوفينتشر، 
ــد، وهــــــو خــبــيــر  ــ ــمـ ــ ــــف أحـ ــــوسـ ويـ
ــــاالت ومـــديـــر  ــــصـ ــال االتـ فــــي مـــجـ
 لشركة شبكة 

ً
العمليات سابقا

ــلـــف  الـــخـــلـــيـــج لـــــالتـــــصـــــاالت »جـ
نــــت« وشـــركـــة كــوالــيــتــي نـــت في 
الكويت، وهــم يشغلون منصب 
أعــضــاء مستقلين فــي المجلس 
ــر بــالــغ  ــ ــو أمــ ــ ــاري، وهــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ االسـ
األهـــمـــيـــة لــنــمــو مــجــمــوعــة كــالم 

دانة تقي رئيسة تنفيذية للعالقات 
واالتصاالت في »أوتو«

5.5G إنجاز مهم نحو تكنولوجيا الجيل الخامس :stc
من خالل دمج النطاقات الترددية وتقنية إنترنت األشياء الالكهربائية

تــيــلــيــكــوم، حــيــث يــعــمــلــون على 
تــعــزيــز الــــدور الـــذي يضطلع به 
ــــن خــــــالل مـــشـــاركـــة  الـــمـــجـــلـــس مـ
وجهات نظرهم المستقلة لدعم 
حملة التحول الرقمي للمجموعة 
عـــــــلـــــــى مـــــــســـــــتـــــــوى الــــمــــنــــطــــقــــة 
ــمـــؤســـســـات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــلـ لـ

االندماج واالستحواذ.

ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صـــرح  ــ ــهـ ــ وبـ
نــــزار الـــســـاعـــي، رئــيــس مجلس 
اإلدارة فــــي »كــــــالم تــيــلــيــكــوم«، 
بــالــقــول: »نــحــن مـــســـرورون في 
المجموعة بالشروع مع الفريق 
الــتــنــفــيــذي الـــجـــديـــد فــــي رحــلــة 
جديدة بمسار نمونا والتوسع 
بأسواق جديدة، مثل: السعودية 

واإلمارات والكويت والبحرين، 
مـــــن خـــــــالل الــــحــــلــــول الـــرقـــمـــيـــة 
الــمــتــطــورة، مــع االســتــثــمــار في 
ــبـــشـــري، لـــزيـــادة  رأس الـــمـــال الـ
تـــرســـيـــخ مــوقــعــنــا فــــي الــنــظــام 
البيئي لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا«. 
وتــابــع: »سيواصل المجلس 

ــز تـــركـــيـــز  ــزيــ ــعــ ــاري تــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ االســ
الــشــركــة عــلــى الــتــحــول الــرقــمــي، 
ــــالم  ومــــــســــــاعــــــدة مــــجــــمــــوعــــة كـ
تيليكوم على تعزيز بصمتها 
اإلقليمية كأحد أكبر 3 مزودين 
للحلول الرقمية، وتوسيع نطاق 

وصولنا العالمي«.

دانة تقي فهد العلي

 »stc« نهدف في
إلى تحسين 

وتطوير 
معايير جودة 

خدماتنا 
وتزويد السوق 

المحلي 
بأحدث الحلول
فهد العلي
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مطرف المطرف خالد المال

فضة المعيلي

نجوم الغناء الكويتي يضيئون حفالت الرياض
الرويشد والمال والمطرف يغنون في مارس المقبل

يـــشـــارك نـــجـــوم الـــغـــنـــاء في 
الكويت في الحفالت الغنائية 
ــام خــــــالل الـــفـــتـــرة  ــتــــي ســـتـــقـ الــ
المقبلة في السعودية، وعلى 
رأس هذه الكوكبة من النجوم 
ــان عـــبـــدالـــلـــه الـــرويـــشـــد  ــنــ ــفــ الــ
 
ً
 غنائيا

ً
الــــذي سيحيي حــفــال

فــي الــســعــوديــة، تــحــت عــنــوان 
»جلسات الرياض« في التاسع 
من مارس، ويشارك في الحفل 

الفنان علي بن محمد.
ــان مـــطـــرف  ــنــ ــفــ ــارك الــ ــ ــشــ ــ ويــ
ــــي جـــلـــســـة ضــمــن  ــمــــطــــرف فـ الــ
جــلــســات لــيــالــي الـــريـــاض في 
بــولــيــفــارد - ريــــاض - سيتي، 
في العاشر من مارس، بمرافقة 
الفنانين أصيل أبوبكر وراشد 

الفارس.
ــارك الـــفـــنـــان خــالــد  كــمــا يـــشـ
المال في »حفالت الرياض« في 
3 مارس، مع الفنانتين موضي 
الشمراني ورحــاب الشمراني 
في بوليفارد - رياض - سيتي.

ــر، يستعد  ــ ومــــن جـــانـــب آخـ
ــيـــاء  ــقـــر إلحـ الـــفـــنـــان رابـــــــح صـ
ــر فــــــي 2  ــيــ ــبــ حــــفــــل غــــنــــائــــي كــ
مارس بعنوان »ليلة الصقر«، 
ــبـــده  ــرح مـــحـــمـــد عـ ــ ــسـ ــ ــلــــى مـ عــ
أريــنــا ضــمــن فــعــالــيــات موسم 

الرياض.
وأزاح حساب »روتانا اليف« 

الستار عن الملصق الدعائي 
للحفل، الــذي ظهر عليه رابح 
ــفـــه فـــرقـــة  ــلـ ــن خـ ــ ــ ، ومـ

ً
مـــــنـــــفـــــردا

: »ليلة بتكون 
ً
موسيقية، معلقا

غير. ترقبوا ليلة الصقر يوم 
2 مــارس... محمد عبده أرينا. 

 ستطرح تذاكر الحفل«.
ً
قريبا

وشارك صقر في حفل »ليلة 

صـــــوت األرض«، الــــــذي أقــيــم 
عــلــى مــســرح بــكــر الـــشـــدي في 
الرياض، لالحتفاء بالمسيرة 
الــفــنــيــة لــلــفــنــان الـــراحـــل طــالح 

مداح.

الحسيني لـ ةديرجلا•: »عزيزة يا بالدي«
إهداء إلى الكويت الحبيبة

• فضة المعيلي
أعـــــــربـــــــت الـــــفـــــنـــــانـــــة إســــــــــراء 
ــا  ــهــ ــادتــ ــعــ الــــحــــســــيــــنــــي عـــــــن ســ
بتقديم أغنية وطنية بعنوان 
»عــزيــزة يــا بــــالدي«، مــن كلمات 
وألحان وتوزيع د. نافع النافع، 
وإشــــراف عـــام حــافــظ الــشــمــري، 
وتــم عرضها بمناسبة األعياد 
الــوطــنــيــة، مضيفة أنــهــا تغني 
أغــانــي وطنية منذ عــام 2014، 
ــلـــى تــطــويــر   عـ

ً
ــمـــل حــــالــــيــــا ــعـ وتـ

األغاني التراثية الكويتية. 
وأكـــــــــــــــــــــــــــدت الـــــــحـــــــســـــــيـــــــنـــــــي، 
»الــــجــــريــــدة«، أنـــهـــا تــســيــر في  ـــ لــ
خط معين هو التميز باألغنية 
الـــوطـــنـــيـــة والــــفــــنــــون الــشــعــبــيــة 
الكويتية، وهذا »اللون« يميزها، 
ــه مـــن أنـــــواع الــفــنــون  خـــاصـــة أنــ
الــجــمــيــلــة الـــتـــي يــجــب تسليط 
الضوء عليها، السيما أن أغلب 
المطربين »انجروا« وراء األغاني 
السريعة، ونــســوا الفن القديم، 
مـــشـــددة عــلــى ضــــــرورة تــنــويــع 

الفنان في أغانيه.
وأشـــــــــــارت إلــــــى أن »الــــنــــاس 
يحبون لــون األغــانــي النقازي، 
ولكن من المهم العودة إلى الفن 
الــقــديــم، ونــســتــمــع إلـــى عايشة 
المرطة، وعالية حسين، وسناء 
ــــودة الــمــهــنــا، وكــل  ــراز، وعــ الــــخــ
هـــؤالء وضــعــوا بصمة جميلة 
في الفن الكويتي القديم، ويجب 
عــلــيــنــا كـــشـــبـــاب أن نــعــيــد هـــذا 
الــزمــن الجميل ونــكــون امــتــدادا 
لــهــم«، متابعة: »وصــلــت إلــى ما 
ــذا الــــصــــدد، ولــكــن  ــده فـــي هــ ــ أريــ

ــادم  ــقــ ــكــــون الــ ــح إلــــــى أن يــ ــمــ أطــ
أفـــضـــل، وذلــــك عــلــى مــــدار عشر 
ســــنــــوات قــضــيــتــهــا فــــي مــجــال 
الفن والغناء وبخاصة األغنية 
الوطنية التي تخرج تعبيراتها 

من القلب مباشرة«.
وأكـــدت أن الكويت بالنسبة 
لها شيء ال يمكن وصفه، لذلك 
ــإن جــمــيــع األغــــانــــي الــوطــنــيــة  فــ
التي تغنت بها نابعة من القلب 
ة بــالــحــب، لــذلــك تكون  ومــمــلــوء
سريعة الوصول للناس، مشيرة 
إلى أن أغنية »عزيزة يا بالدي« 
تــغــنــت بــهــا بــحــب هـــي وجــمــيــع 
الـــعـــامـــلـــيـــن والـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
العمل، وهي إهداء إلى الكويت 
الحبيبة، وتمنت أن تنال إعجاب 

الجميع.
وعـــن عـــدم ظــهــور الحسيني 
ــفـــالت، أوضــــحــــت أنــهــا  ــحـ فــــي الـ
شاركت في عدة حفالت، وأنها 

مستعدة لتلبية دعوة أي جهة 
تطلبها إلحياء حفالتها، الفتة 
إلى أنها تعشق الغناء من فوق 
المسرح والتفاعل مع الجمهور 
أكــثــر مــن تسجيل األغـــانـــي في 
االستديو، ألنها تغني بأريحية 
أكثر من فوق المسرح، وتمنت 
أن تغني في الفترة القادمة من 

خالل دار األوبرا.
وكـــشـــفـــت أنــــهــــا انـــتـــهـــت مــن 
ــن إنـــتـــاج  ــ تـــصـــويـــر بــــرنــــامــــج مـ
تـــــلـــــفـــــزيـــــون الـــــــكـــــــويـــــــت، يـــضـــم 
األغــــــــانــــــــي الـــــتـــــراثـــــيـــــة لـــلـــزمـــن 
الجميل في فترتي الستينيات 
والسبعينيات، وأيــضــا بصدد 
المشاركة فــي بــرنــامــج ثــان من 
إنتاج تلفزيون الكويت، يتناول 
حقبة الثمانينيات، الفــتــة إلى 
أن البرنامجين يــشــارك فيهما 

العديد من المطربين.

إسراء الحسيني 

إصدار طابعي بريد في الذكرى الـ ٦٢ للعيد الوطني
ــر الــجــمــعــيــة  أعــــــرب أمـــيـــن ســ
ــة لــــــهــــــواة الــــطــــوابــــع  ــيــ ــتــ ــكــــويــ الــ
والعمالت والباحث بالعالقات 
الكويتية الــبــريــطــانــيــة وحــامــل 
مــــــيــــــدالــــــيــــــة اإلمـــــــبـــــــراطـــــــوريـــــــة 
ــتـــي،  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة عـــيـــســـى دشـ
ــه، إلصــــــــدار بــريــد  ــادتــ ــعــ عــــن ســ
الكويت مجموعة طوابع بريدية 
بمناسبة الــذكــرى الـــ ٦٢ للعيد 
الوطني ٢٠٢٣، وهذه المجموعة 

من فكرته ومقترحه وإعداده.
ــــول فـــكـــرة الـــطـــوابـــع، قــال  وحـ
ــدر قـــطـــاع الــبــريــد  ــ ــتـــي: »أصــ دشـ
بــــالــــكــــويــــت فــــــي 22 الـــــجـــــاري 
مجموعة طوابع للذكرى الثانية 
وهــــي مــكــونــة مـــن طــابــعــيــن من والستين للعيد الوطني 2023، 

فئة 500 فــلــس، وطــبــع مــن هذه 
الــطــوابــع 30000 طــابــع، وتمت 
ــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة فــي  ــ ــاعـــة هــ ــبـ طـ
فرنسا بمطبعة كارتور األمنية«.

ــــذه الــمــجــمــوعــة  وأضــــــاف: »هـ
تــتــكــون مـــن طــابــعــيــن مــوحــدي 
الــتــصــمــيــم والــفــئــة، ويــخــتــلــفــان 
في لون اإلطار، ويحمل الطابع 
ــيــــة ألمـــيـــر  ــاريــــخــ ــتــ الــــــصــــــورة الــ

الكويت السابق الشيخ عبدالله 
ــم وهــــــــو يـــــوقـــــع وثـــيـــقـــة  ــ ــالـ ــ ــــسـ الـ
اســـتـــقـــالل الـــكـــويـــت فــــي مــكــتــبــه 
بقصر الــســيــف يـــوم ١٩ يونيو 

 .»١٩٦١
ــذا أول طــابــع يضع  ويــعــد هـ
فكرته ويصممه عيسى دشتي، 
ــدر بـــاســـمـــه، لــكــن كــــان له  ويـــصـ
أعـــمـــال كــثــيــرة بـــاإلشـــراف على 
ــدارات طــوابــع  الـــعـــديـــد مـــن إصــــــ
الكويت، حيث يعتبر دشتي من 
هواة الطوابع البارزين بالكويت 
ودول المنطقة، ولــديــه العديد 
مــن الــمــؤلــفــات والــــدراســــات عن 
الــطــوابــع وتــاريــخ الــبــريــد، التي 
أثرى بها المكتبة، كما له العديد 
من اإلنجازات والمشاركات في 
المسابقات اآلسيوية والدولية 

لهواة الطوابع.

الطابعان

عيسى دشتي

• القاهرة: محمد قدري
شهد مــوســم منتصف الــعــام الــدراســي في 
 في اإليــرادات على 

ً
 ملحوظا

ً
مصر انخفاضا

ــدار الــفــتــرة الــمــاضــيــة بــشــكــل غــيــر مــتــوقــع،  مــ
مما تسبب فــي حــالــة مــن اإلحــبــاط لــدى عدد 
من ُصناع السينما في مصر، حيث كان هذا 
ــرادات  الــمــوســم مــن الــمــواســم الــتــي تــحــقــق إيــ

جيدة من قبل.
ــم الــحــمــلــة الـــدعـــائـــيـــة الــكــبــيــرة لــفــيــلــم  ــ ورغـ
»المطاريد«، بطولة الفنان أحمد حاتم وعدد 
كبير من نجوم الكوميديا، فإن الفيلم خالل 
فــتــرة عــرضــه، والــتــي تــجــاوزت 3 أســابــيــع، لم 
4 ماليين  يستطع تحقيق إيـــرادات أكثر مــن 
جنيه و800 ألف، وهي إيرادات مقبولة، لكنها 
لــم تكن المتوقعة، إذ حقق »حــاتــم« إيـــرادات 

تخطت 4 أضعاف خالل المواسم الماضية.
وكانت المفاجأة الكبرى من خالل اإليرادات 
الضعيفة التي حققها فيلم »جروب الماميز«، 
بطولة الفنانة روبي وعدد كبير من الفنانين، 

منهم: يسرا اللوزي، ومحمد ثروت، وغيرهم، 
ولــــم يــســتــطــع الــفــيــلــم فـــي مــــدة عـــرضـــه، الــتــي 
ــرادات بقيمة  ــ تــخــطــت أســبــوعــيــن، تـــجـــاوز إيــ
ــيـــون جـــنـــيـــه و500 ألــــــف، وهـــــي إيـــــــرادات  ــلـ مـ

، ومحبطة آلمال ُصناعه.
ً
ضعيفة جدا

ولـــم تــحــقــق مــغــامــرة الــفــنــان بــيــومــي فــؤاد 
 عبر عرض فيلم 

ً
 كبيرا

ً
ومحمد ثروت نجاحا

»اتنين لإليجار« في السينمات، حيث حقق 
الفيلم فقط خالل مدة العرض، التي تجاوزت 
3 أسابيع، إيرادات بقيمة مليون جنيه و500 

ألف فقط.
وكــانــت إيـــرادات فيلم »الــحــب بتفاصيله«، 
بطولة الفنان محمد نور وملك قورة، بمنزلة 
الصدمة لصناعه، حيث حقق خــالل أسبوع 

من عرضه 50 ألف جنيه فقط.

ملصق فيلم »المطاريد«

»منتصف العام الدراسي« يحبط ُصناع السينما في مصر

• عزة إبراهيم
طــرحــت المطربة الكويتية ســمــاح خــالــد أغنيتها 
الوطنية الجديدة بعنوان »هالوناسة« أمــس األول، 
عبر »يوتيوب« ومواقع التواصل االجتماعي، بمناسبة 

االحتفال باألعياد الوطنية.
وأعربت سماح عن فخرها بانطالق األغنية، مؤكدة 
أنــهــا أقــل مــا يمكن تقديمه لوطنها الكويت فــي تلك 
المناسبة المهمة، التي تشارك من خاللها جمهورها 

ووطنها بأجمل كلمات الحب واالحتفاء والفرحة.
وأشارت إلى أنها تعاونت خالل األغنية مع الشاعر 

والملحن خالد المهنا، والموزع أحمد بهنوس، كما 
قام بتصوير الفيديو كليب رامي العشماوي، وإشراف 
عام وإنتاج طالل اليف، ومادة فيلمية أحمد سامي، 

ومونتاج وإخراج تامر الصولي.
وأضـــافـــت أنــهــا حــرصــت عــلــى تــقــديــم األغــنــيــة في 
فيديو كليب مصور، ارتدت خالله علم الكويت في زي 
وطني، وتجولت خاللها في أبرز األماكن التراثية التي 
تعكس تاريخ وجمال الكويت، لتكون األغنية مادة حب 
واعتزاز بالوطن وبهجة وفخر على مستوى الكلمة 

والصورة واللحن.

سماح خالد

»كل شيء... في كل مكان في وقت واحد« 
»SAG« يتفوق بجوائز

يواصل فيلم »كل شيء... في كل مكان في 
وقت واحد«، حصد المكافآت السينمائية، 
مــع نيله أمــس األول جــوائــز عــدة فــي حفلة 
.)SAG( توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة

ويتناول الفيلم الذي أخرجه األميركيان 
دانيال كــوان ودانــيــال شينرت قصة مالكة 
ــا الممثلة الماليزية  مغسلة تـــؤدي دورهــ
ميشيل يو، تنهكها متاعب عملها اإلدارية 
ثم تنغمس فجأة في أكوان متوازية. وحقق 
 الـــعـــام الــفــائــت مع 

ً
ــا ــعـ  واسـ

ً
الــفــيــلــم نــجــاحــا

تحقيقه نحو مئة مليون دوالر في مختلف 
 
ً
أنحاء العالم، كما حصل على 11 ترشيحا

لجوائز األوسكار.
ونالت ميشيل يو جائزة أفضل ممثلة، 
فيما حصل كي هو كوان على جائزة أفضل 
ممثل في دور مساعد، وفــازت جايمي لي 
كــورتــيــس بــجــائــزة أفــضــل مــمــثــلــة فـــي دور 

مساعد.

( الذي 
ً
أما الممثل جيمس هونغ )94 عاما

استرعى اهتمام الحاضرين في الحفلة، بعد 
نيله جائزة عن أدائه في الفيلم.

وخــالل تسلمه الجائزة، استذكر هونغ 
كيف كان المجال السينمائي في هوليوود 
 رئيسية آسيوية لممثلين من 

ً
يمنح أدوارا

 المنتجين آنذاك 
ّ
ذوي البشرة البيضاء، ألن

 »الممثلين اآلسيويين 
ّ
كانوا يعتبرون أن

غــيــر جــديــريــن بــتــولــي هـــذه األدوار«، وقــال 
وسط تصفيق الحاضرين »انظروا إلى ما 

تحقق«.
وارتفعت حظوظ »إفريثينغ إفريوير آل 
أت وانس« لنيل جوائز أوسكار في الحفلة 
المرتقبة في 12 مارس، بعد الجوائز التي 
حصدها األحد ونيله جائزة أفضل فيلم من 

نقابة المنتجين في هوليوود.
وأشــــار فـــائـــزون آخــــرون مــن فــريــق عمل 
الفيلم الذي يضم آسيويين بنسبة كبيرة، 

في كلماتهم، إلــى مسألة النضال من أجل 
ــيـــوود. وقــالــت  ــولـ ــن الـــتـــنـــوع فـــي هـ مـــزيـــد مـ
 
ّ
ــو خــــالل تــســلــمــهــا جــائــزتــهــا إن مــيــشــيــل يـ

»هذه المكافأة ليست لي وحدي، بل لجميع 
الشابات اللواتي يشبهنني«.

أما الممثل كي هو كوان الذي أّدى عندما 
 أحـــد األدوار فــي فيلم »إنــديــانــا 

ً
كـــان طــفــال

جونز أنــد ذي تامبل أوف دوم« عــام 1984 
ثم أحجم عن التمثيل بسبب »قلة الفرص« 
التي ُمنحت له، فأشار إلى أنه بات أول ممثل 
 في فئة أفضل ممثل في 

ً
آسيوي يحقق فوزا

دور مساعد.
وأضاف »عندما أدركت ذلك، استنتجت 
 هـــــذه الـــلـــحـــظـــات ال تــخــصــنــي 

ّ
 أن

ً
ــا ــعـ ــريـ سـ

وحدي بل كل من سعى لمزيد من التنّوع« 
في هوليوود.

سماح خالد طرحت »هالوناسة« 

عبدالله الرويشد

https://www.aljarida.com/article/15908
https://www.aljarida.com/article/15909
https://www.aljarida.com/article/15911
https://www.aljarida.com/article/15912
https://www.aljarida.com/article/15907
https://www.aljarida.com/article/15906
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سلة أخبار

استضافت بروكسل، أمس، 
زعماء صربيا وكوسوفو، 

 
ً
بعدما مارست ضغوطا

عليهم للتوصل إلى اتفاق 
يأمل االتحاد األوروبي أن 

يسمح »باعتراف فعلي« 
بين الخصمين وبتطبيع 

عالقاتهما.
وراجع رئيس وزراء 

كوسوفو ألبين كورتي، 
والرئيس الصربي 

ألكسندر فوتشيتش، 
في اجتماع مع مسؤول 
السياسة الخارجية في 

االتحاد األوروبي جوزيب 
بوريل في بروكسل، خطة 

أوروبية يمكن أن تحدد 
إطار اتفاق محتمل.

وأعلن كورتي األسبوع 
الماضي أمام برلمان 

كوسوفو، أن االتفاق الذي 
يتم بحثه يمكن أن يمهد 

الطريق لدخول سلسلة من 
المؤسسات الدولية إلى 

بريشتينا، وهو أمر طالما 
دعت إليه.

وفي خطاب متلفز، قال 
فوتشيتش الشهر الماضي 

 
ً
 نهائيا

ً
إنه تلقى إنذارا

من الدول الغربية لتطبيع 
العالقات مع كوسوفو، 

وإال فإن صربيا ستواجه 
عواقب وخيمة.

لقاء بين صربيا وكوسوفو 
وضغوط للتوصل إلى اتفاق

رأى وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن، 
أمس، أن »اليمن اآلن لديه 

أفضل فرصة سياسية 
 على 

ً
إلنهاء الحرب«، مشددا

ضرورة وقف الهجمات 
التي تشنها جماعة »أنصار 
الله« الحوثية على الموانئ 

اليمنية.
وقال بلينكن خالل مؤتمر 

دولي للمانحين نظمته 
األمم المتحدة بهدف 

جمع نحو 4.3 مليارات 
دوالر خالل السنة 

الراهنة لمساعدة ماليين 
األشخاص في اليمن، 
إن تمويل المساعدات 

اإلنسانية سينقذ أكثر من 
2.2 مليون يمني.

وأضاف »ندعو الجميع بما 
في ذلك دول المنطقة إلى 

التحلي بالسخاء بشأن 
تقديم المساعدات لليمن«.

بلينكن: هناك فرصة 
إلنهاء حرب اليمن

أعلن رئيس الوزراء 
الياباني، فوميو كيشيدا، 
أمس، أن بالده ستشتري 

400 صاروخ من طراز 
»توماهوك« من الواليات 
المتحدة، في حين تعزز 

حكومته دفاعاتها في ظل 
تهديدات إقليمية.

وتسعى حكومة كيشيدا 
لتحسين قدراتها الدفاعية 

بشكل كبير في مواجهة 
تنامي النفوذ الصيني 

واالختبارات الصاروخية 
لكوريا الشمالية المسلحة 

.
ً
نوويا

وفي وقت سابق هذا الشهر، 
قال وزير الدفاع إن اليابان 
خصصت 1.5 مليار دوالر 

لشراء صواريخ خالل العام 
المالي المقبل، بداًل من 

تقسيم عملية الشراء على 
سنوات عدة.

اليابان تعتزم شراء 400 
صاروخ أميركي »توماهوك«

نابلس تحت الحصار... ومستوطنون يحرقون بلدات فلسطينية
تعهدات »اجتماع العقبة« على المحك... وبن غفير يطالب بعودة سياسة اغتيال قادة التنظيمات الفلسطينية

ــهـــر  مــــــــع قـــــــــــرب حـــــــلـــــــول شـ
رمــــــضــــــان الــــــمــــــبــــــارك، وعـــيـــد 
ــفــــصــــح الـــــيـــــهـــــودي، وهـــمـــا  الــ
 
ً
مناسبتان شهدتا تاريخيا

 في أعمال العنف بين 
ً
ارتفاعا

إســـرائـــيـــل والــفــلــســطــيــنــيــيــن، 
ــر الــــــنــــــزاع فــي  ــ ــــؤشـ واصـــــــــل مـ
األراضي الفلسطينية المحتلة 
ــدي غـــــداة  ــاعــ ــتــــصــ مـــــســـــاره الــ
تعهد مسؤولين إسرائيليين 
وفلسطينيين، خالل اجتماع 
ــة الـــــواليـــــات  ــايــ ــرعــ ــة بــ ــبـ ــقـ ــعـ الـ
الـــــمـــــتـــــحـــــدة الـــــــــــــذي حــــضــــره 
مــمــثــلــون عـــن مــصــر واألردن 
وبريطانيا، بـ »خفض التوتر 
على األرض ومنع المزيد من 
العنف«، حيث فرض الجيش 
 
ً
اإلســرائــيــلــي، أمــــس، حــصــارا

 عــلــى مــديــنــة نــابــلــس 
ً
ــددا مـــشـ

ومحيطها، في أعقاب عملية 
إطـــالق الــنــار الــتــي قــِتــل فيها 
شــقــيــقــان إســـرائـــيـــلـــيـــان قـــرب 
ــة حـــــــوارة والـــتـــي  ــريـ ــز قـ ــاجـ حـ
أطلقت شرارة أعمال انتقامية 
واسعة قــام بها مستوطنون 

ضد بلدات فلسطينية. 
وشدد الجيش اإلسرائيلي 
ــى مـــحـــافـــظـــة  ــ ــلـ ــ ــار عـ ــ ــــصــ ــحــ ــ الــ
نابلس شمال الضفة الغربية 
الـــمـــحـــتـــلـــة، كــــمــــا أغــــلــــق عــــدة 
؛ مما 

ً
حواجز عسكرية وطرقا

أعاق تنقل الفلسطينيين إلى 
البلدات والقرى في المحافظة.

 وانتشرت قوات إسرائيلية 
بكثافة فــي الــمــديــنــة ومنعت 
مـــحـــالت الــفــلــســطــيــنــيــيــن مــن 
فتح أبوابها في بلدة حوارة، 
الــتــي شــهــدت الــقــســط األكــبــر 
من األعمال االنتقامية، لمدة 

ثالثة أيام.
وتسببت أعمال العنف في 
 ،

ً
مــقــتــل فــلــســطــيــنــي، 37 عــامــا

بـــعـــد إصــــابــــة بــــرصــــاص حــي 
 عــن إصــابــة 

ً
فــي بــطــنــه، فــضــال

ــوالـــي 390 بــيــنــهــم إصــابــة  حـ
حرجة، بحجر في الرأس.

وتـــــــنـــــــوعـــــــت اإلصـــــــــابـــــــــات 
بـــــــــالـــــــــرصـــــــــاص الـــــمـــــطـــــاطـــــي 
والــمــعــدنــي والـــحـــي، والـــغـــاز، 
بـــعـــد اعــــتــــداء الــمــســتــوطــنــيــن 
بمساندة الجيش اإلسرائيلي 
على الفلسطينيين في حوارة 
وبيت فوريك وزعترة وبورين 

بنابلس.
وأوضـــــــــــح مــــــســــــؤول مــلــف 
االســـتـــيـــطـــان شــــمــــال الــضــفــة 
الغربية غسان دغلس، أن 35 
منزاًل تم إحراقها وتكسيرها 
من ِقبل عشرات المستوطنين 

في شارع رئيسي بحوارة.
وتـــم إخــــالء عــشــرات األســر 
ــن الــــمــــنــــازل الـــتـــي أحـــرقـــت.  مــ

وأحــصــى الــســكــان نــحــو 100 
مركبة محترقة بعدة نقاط.

اتهام ومالحقة

وفــــي حــيــن انـــتـــقـــدت أطــــراف 
إســـرائـــيـــلـــيـــة مـــعـــارضـــة تــبــاطــؤ 
حكومة رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو اليمينية المتشددة في 
السيطرة على الموقف وحذرتها 
مــن انــفــالت الــوضــع فــي الضفة 
الغربية، أجرى وزير األمن يوآف 
غاالنت زيارة إلى موقع الهجوم 
الذي أودى بحياة شقيقين من 
مستوطنة هار براخا، للوقوف 
على آخر التطورات العملياتية 
واالستخباراتية بشأن مالحقة 
منفذ االعتداء، الذي لم تعلن أي 

جهة المسؤولية عنه. 
 معقدة 

ً
وتوقع غاالنت »أياما

وصعبة في الضفة الغربية أو 
بــمــنــطــقــة الـــقـــدس أو فـــي قــطــاع 
 أنه أمر جميع أفرع 

ً
غزة«، مؤكدا

القوات باالستعداد التام.
وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن قــــــواتــــــه 
ــمـــســـؤول عـــن قتل  ســتــحــضــر الـ
الـــشـــقـــيـــقـــيـــن إمــــــــا لـــلـــمـــحـــاكـــمـــة 
أو لـــلـــمـــقـــبـــرة بـــــ«حــــســــب تــطــور 
األحـــداث الميدانية«، لكنه دعا 
فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى »الــهــدوء 
وضبط النفس. ال توجد شرعية 
لــأعــمــال االنــتــقــامــيــة، يــجــب أال 

نسمح تحت أي ظرف بالتصرف 
 عن القانون«. 

ً
العشوائي عوضا

من جهته، أدان رئيس الحكومة 
اإلســرائــيــلــيــة، »أعـــمـــال الــعــنــف« 
التي نفذها المستوطنون في 
حــــــوارة، إال أنــــه شــــدد عــلــى أنــه 
 
ً
»حــتــى عندما يــكــون الـــدم حــارا
واألرواح مشتعلة- يــجــب عــدم 

تطبق القانون باليدين«.
ورغم محاولة نتنياهو الذي 
 يوصف 

ً
 يمينيا

ً
يــقــود ائــتــالفــا

 ،
ً
 وتــــشــــددا

ً
ــا ــنـ بـــأنـــه األشــــــد تـــديـ

فــــي تــــاريــــخ الـــــدولـــــة الـــعـــبـــريـــة، 
ــر  ــــع، دعـــــا وزيــ ــــوضـ ــــواء الـ ــتـ ــ الحـ
األمن القومي المتطرف إيتمار 
بن غفير، إلى عودة »استهداف 
قـــادة التنظيمات الفلسطينية 

المحرضة والقضاء عليهم«.
كما دعا عضو »الكنيست« من 
»الصهيونية الدينية« تسفيكا 
فوغل إلى حرق حوارة وإغالقها 

لـ«تحقيق الردع«.
ــر فـــوغـــل تـــغـــريـــدة عــبــر  ونـــشـ
»تــويــتــر« اعتبر فيها أن إعــادة 
األمن لسكان إسرائيل يستدعي 
ــاق الــــعــــقــــوبــــات  ــ ــطـ ــ ــــع نـ ــيـ ــ ــــوسـ »تـ
ــازات«،  ــفــ ــقــ الـــجـــمـــاعـــيـــة ونــــــزع الــ
 عـــــلـــــى أنــــــــــه »بـــــوقـــــف 

ً
مـــــــــشـــــــــددا

االســـتـــيـــطـــان ال يــمــكــن تحقيق 
السيادة«.

وسبق لفوغل، الــذي يجاهر 
ــتـــه، الــــتــــصــــريــــح فــي  بـــعـــنـــصـــريـ

مــنــاســبــات أخـــرى أن المطلوب 
100 فلسطيني ممن  هـــو قــتــل 
 ،

ً
وصفهم بـ »اإلرهابيين« يوميا

ــار الــفــلــســطــيــنــيــيــن على  ــبـ ـــ«إجـ لـ
االستسالم« لإلرادة اإلسرائيلية.

محاكمة واستنفار

ــل، قـــــــال رئـــيـــس  ــابــ ــقــ ــمــ فـــــي الــ
الــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــد 
ات  اشـــــــــتـــــــــيـــــــــة، إن اعـــــــــــــتـــــــــــــداء
الــمــســتــوطــنــيــن ســتــضــاف إلــى 
مــلــف »مــحــاكــمــة إســـرائـــيـــل« في 

المحاكم الدولية.
وأضاف اشتية خالل اجتماع 
ــه: »عــشــنــا  ــلـ حــكــومــي فـــي رام الـ
ليلة أمــس، ليلة مــرّوعــة مــارس 
فـــيـــهـــا الــــمــــســــتــــوطــــنــــون أبـــشـــع 
أنـــواع اإلجــــرام، مــن قتل وحــرق 
ــال والــــنــــســــاء  ــفــ ــرويــــــع لــــأطــ وتــــ
تتحمل الحكومة اإلسرائيلية 
كـــامـــل الــمــســؤولــيــة عـــن جــرائــم 

المستوطنين«.
كــــــمــــــا أدانــــــــــــــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــــــفــــــلــــــســــــطــــــيــــــنــــــيــــــة بـــــــــــ«أشــــــــــد 
ــارات« مــــوافــــقــــة مــجــلــس  ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــ ال
 
ً
ــرا ــيــ ــلــــي أخــ ــيــ ــرائــ الـــــــــــوزراء اإلســ

عــــلــــى قـــــانـــــون مــــقــــتــــرح لـــفـــرض 
ــــرى  عـــقـــوبـــة اإلعــــــــدام عـــلـــى األسـ
ــال  ــمــ الــــمــــدانــــيــــن بـــــارتـــــكـــــاب أعــ
»إرهـــابـــيـــة«. ووصــفــت الــخــطــوة 
ــاب  ــ ــمـــرار فــــي اإلرهــ بـــأنـــهـــا اســـتـ

العنصري والــحــرب المفتوحة 
ضــد الشعب الفلسطيني على 
كل المستويات. في موازاة ذلك، 
أعلنت كتائب »شهداء األقصى« 
الـــتـــابـــعـــة لـــحـــركـــة »فــــتــــح« حــالــة 
التعبئة العامة العاجلة، ودعت 
لمهاجمة »الـــعـــدو الصهيوني 

ومواجهة المستوطنين«. 
ورأى مـــــــســـــــؤول الـــمـــكـــتـــب 
االعالمي لحركة »الجهاد« داوود 
شهاب أن »العدوان اإلسرائيلي 
سيدفع المقاومة إلى مزيد من 

القتال«.

قلق دولي

ووسط قلق دولي من احتمال 
ــــاع إلـــى مواجهة  انــــزالق األوضـ
أوسع قبيل حلول شهر رمضان 
وعــيــد الــفــصــح الـــيـــهـــودي، نــدد 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
األميركية نيد برايس، بأعمال 
الــعــنــف الــتــي شــهــدتــهــا الضفة 

الغربية.
وأضــــــــــــــــــــــاف بـــــــــــــرايـــــــــــــس، أن 
ــد ضــــــــرورة  ــ ــؤكـ ــ »الــــــتــــــطــــــورات تـ
 
ً
خفض تصعيد التوترات فــورا

 :
ً
باألقوال واألفعال«، وتابع قائال

»ســتــواصــل الــواليــات المتحدة 
ـــن  ــيـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــل مـــــــع اإلســ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
والــفــلــســطــيــنــيــيــن وشـــركـــائـــنـــا 

اإلقليميين الستعادة الهدوء«.

وفــي برلين، لفتت الحكومة 
ــرورة ملحة  ــ األلــمــانــيــة إلــــى ضــ
فــــي »تـــجـــنـــب تــصــعــيــد الـــوضـــع 
«. وأدان الناطق 

ً
المتوتر أصـــال

باسم وزارة الخارجية األلمانية 
كريستوفر برغر »الهجوم ضد 
 
ً
الشابين اإلسرائيليين«، معتبرا
فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن عــمــلــيــات 

االنتقام »غير مقبولة«.
كــــمــــا اعـــــتـــــبـــــرت فــــرنــــســــا أن 
»أعــمــال الــعــنــف ضــد المدنيين 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن غــيــر مــقــبــولــة«. 
ــل  ــتــ ــقــ وأدانـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــاريـــــــــــس مــ
اإلســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــيـــــن واألعــــــــمــــــــال 
االنتقامية، معربة عــن خوفها 
ــرج الـــــــوضـــــــع عـــن  ــ ــخــ ــ مـــــــن أن يــ
 لــلــبــيــان 

ً
»الــــســــيــــطــــرة«. ووفـــــقـــــا

الختامي الجتماع العقبة، فقد 
ــفـــق الـــجـــانـــبـــان الــفــلــســطــيــنــي  اتـ
واإلسرائيلي على دعم خطوات 
بــنــاء الــثــقــة لمعالجة القضايا 
العالقة عبر حوار مباشر، وأكدا 
الــتــزامــهــمــا بــجــمــيــع االتــفــاقــات 
ــا، والـــعـــمـــل  ــمـ ــهـ ــنـ ــيـ ــة بـ ــقــ ــابــ الــــســ
ــعـــادل  عـــلـــى تــحــقــيــق الــــســــالم الـ
والدائم، وسيعقد اجتماع آخر 
ــارس  ــ ــي مـ ــ ــــي شــــــرم الـــشـــيـــخ فـ فـ
المقبل لتحقيق األهـــداف التي 
حــددت في العقبة. وباتت هذه 
ــدات عــــلــــى الــــمــــحــــك مــع  ــهــ ــعــ ــتــ الــ

استمرار العنف.

عقار وسيارات محترقة في حوارة قرب 
نابلس أمس )أ ف ب(

شددت إسرائيل قبضتها 
األمنية على نابلس في أعقاب 

أعمال انتقامية واسعة قام 
بها مستوطنون ضد بلدات 

فلسطينية ردا على عملية 
إطالق نار أسفرت عن مقتل 

شقيقين إسرائيليين، في حين 
أطلق وزير األمن القومي 

المتطرف إيتمار بن غفير دعوة 
الستهداف قادة التنظيمات 
الفلسطينية وسط قلق دولي 

من انفالت األوضاع.

وزير الدفاع 
اإلسرائيلي يتوقع 

 معقدة 
ً
»أياما

وصعبة« في الضفة 
الغربية والقدس 

وقطاع غزة

روسيا تستبعد نجاح المبادرة الصينية لوقف الحرب في أوكرانيا
• الكرملين: الظروف ال تسمح بحل سلمي  • ميدفيديف يهدد بنقل المعركة إلى الخارج

غـــــــداة اتــــهــــام الـــرئـــيـــس فــالديــمــيــر 
بوتين الغرب بوضع خطط لتقسيم 
 
ً
روسيا على الورق والمشاركة فعليا
فــي محاربتها، أكــد المتحدث باسم 
الكرملين دميتري بيسكوف، أن خطة 
الــصــيــن لــلــســالم، الــتــي تــدعــو روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا لــلــمــوافــقــة عــلــى الــتــهــدئــة 
ــن اســـتـــخـــدام  ــذر مــ ــحــ الـــتـــدريـــجـــيـــة وتــ
األســلــحــة الــنــوويــة، يــجــب أن تخضع 
لدراسة تفصيلية، مع مراعاة مصالح 
جميع األطراف، لكن الظروف ال تسمح 

.
ً
بحل سلمي حاليا

وقــــــــــال بــــيــــســــكــــوف، الــــــــــذي رفــــض 
الــتــعــلــيــق عــلــى اتـــهـــام إدارة الــرئــيــس 
جـــو بـــايـــدن لــلــصــيــن بــتــزويــد روســيــا 
بأسلحة ومسّيرات، واعتبر العقوبات 
ــة الــجــديــدة عــبــثــيــة، إن »أي  ــيــ األوروبــ
خــطــط مــن شــأنــهــا أن تــســهــم فــي نقل 
الـــصـــراع إلـــى مــســار ســلــمــي تستحق 
االهتمام، ونتعامل مع خطة أصدقائنا 
الصينيين باهتمام كبير، لكن هذه 
، وفي الوقت 

ً
عملية طويلة ومرهقة جدا

الراهن ال نرى الظروف التي من شأنها 
أن تــضــع هــــذه الــقــضــيــة عــلــى مــســار 
سلمي والعملية العسكرية الخاصة 

)في أوكرانيا( مستمرة«.
ــــدت الــمــتــحــدثــة بــاســم  ــا، أكـ بــــدورهــ
ــــاو نــيــنــغ،  الـــخـــارجـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، مــ
المحافظة على االتصاالت مع جميع 
أطراف النزاع في ضوء اعتزام الرئيس 
األوكراني فالديمير زيلينسكي، لقاء 

نظيره الصيني شي جينبينغ.
وفي حين أوضحت ماو أن »موقف 
الصين من األزمة ثابت وواضح، وقائم 
على تعزيز محادثات السالم والحل 
السياسي«، تناوب على مدار األسبوع، 
كبار المسؤولين األميركيين، ومنهم 
رئيس االستخبارات المركزية وليام 

بــرنــز ومــســتــشــار األمـــن الــقــومــي جــاك 
ســولــيــفــان، عــلــى تــحــذيــر الــصــيــن من 
تجاوز الخط األحمر وتقديم معدات 
فتاكة لدعم القوات الروسية في غزوها 
أوكــرانــيــا، مــؤكــديــن أنــهــا تـــدرس هذه 
الخطوة، لكنهم لم يــروا أي مؤشرات 

على قيامها بذلك.
وبــعــد يــــوم مـــن تــعــهــد زيلينسكي 
ــتـــي ضــمــهــا  بـــاســـتـــعـــادة الــمــنــطــقــة، الـ
بــــوتــــيــــن فــــــي مــــــــــارس 2014، شــــدد 
بيسكوف على أنه ال يستطيع تخّيل 
ظــروف يمكن فــي ظلها »عـــودة« شبه 
 أنها 

ً
جــزيــرة الــقــرم ألوكــرانــيــا، مــؤكــدا

جزء ال يتجزأ من روسيا.

في غضون ذلك، هدد حليف بوتين، 
ــن الــقــومــي  نــائــب رئــيــس مــجــلــس األمــ
ديــمــتــري مــيــدفــيــديــف، بنقل المعركة 
إلى خارج أوكرانيا، وحذر من كارثة 

نووية عالمية.
وكتب ميدفيديف، في مقال نشرته 
ثيرت 

ُ
صحيفة إزفيستيا، أمس، »إذا أ

مسألة وجـــود روســيــا نفسها بشكل 
جــدي، فلن يتم حسمها على الجبهة 
، بــــل ســتــصــبــح 

ً
ـــة إطــــــالقــــــا ــيــ ــرانـــ األوكـــ

الــمــســألــة اســتــمــرار وجــــود الــحــضــارة 
اإلنسانية بأكملها«.

ــــف تـــلـــويـــحـــه  ــديـ ــ ــيـ ــ ــدفـ ــ ــيـ ــ وجــــــــــــدد مـ
 إلى 

ً
باستخدام السالح النووية، مشيرا

أن استمرار الغرب في تزويد أوكرانيا 
باألسلحة قد يؤدي إلى كارثة نووية 

عالمية.
وقــــال مــيــدفــيــديــف: »بــالــطــبــع ضخ 
األســلــحــة يــمــكــن أن يــســتــمــر، ويــمــنــع 
أي احـــتـــمـــال إلحــــيــــاء الـــمـــفـــاوضـــات، 
ونحن لسنا بحاجة إلى عالم روسيا 
: »يفعل 

ً
غــيــر مــوجــودة فــيــه«، مــضــيــفــا

أعداؤنا ذلك بالضبط، وال يريدون أن 
يفهموا أن أهدافهم ستؤدي بالتأكيد 
إلى إخفاق تام وإحباط ألي إمكانية 
ــات، خـــســـارة  ــاوضــ ــفــ ــمــ ــنـــاف الــ ــئـ ــتـ السـ

للجميع، انهيار، القيامة«.
وذكـــــــــر الـــــمـــــســـــؤول الـــــــروســـــــي، أن 

الــغــرب لــديــه »أوهــــام« بــأنــه قـــادر على 
القضاء على روســيــا مــن دون إطــالق 
ــعـــل مــع  رصــــاصــــة واحــــــــــدة، مــثــلــمــا فـ
االتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي. وتــــابــــع: »مـــن 
أرادوا تدمير االتحاد السوفياتي في 
البداية يحاولون اآلن تدمير روسيا 
 ال 

ً
ــة، لــكــن مـــا حــــدث ســابــقــا ــاديـ االتـــحـ

يمكن تكراره«.
وفــي تطور مــيــدانــي، عــزل الرئيس 
األوكراني قائد القوات المشتركة في 
دونــبــاس إدوارد موسكاليوف، الذي 
تولى منصبه فــي مــارس 2022، بعد 
أيــام قليلة من االجتياح الروسي في 

24 فبراير الماضي.

وعلى خطوط المواجهة، زار قائد 
ــبـــريـــة الـــكـــولـــونـــيـــل جـــنـــرال  الــــقــــوات الـ
أولكسندر سيرسكي مدينة باخموت، 
التي تركز القوات الروسية هجماتها 
عليها منذ شهور، في إطار محاوالتها 
لـــلـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مـــنـــطـــقـــة دونــــبــــاس 
ــروح الــمــعــنــويــة  ــ الــصــنــاعــيــة، لـــرفـــع الــ
والتحاور مع الوحدات التي تدافع عن 

المدينة والقرى المحيطة بها.
وفـــي غـــرب أوكــرانــيــا، أعــلــن رئيس 
بـــلـــديـــة خــمــيــلــنــيــتــســكــي، أولــكــســنــدر 
سميتشيشين، مقتل مسعف وإصابة 
أربــــعــــة بــــجــــروح فــــي هــــجــــوم روســــي 
بمسّيرة إيرانية ليل األحد - االثنين، 
 إلــــى »تـــضـــرر أبــنــيــة« سلسلة 

ً
مــشــيــرا

ضربات.
وقـــال ســالح الــجــوي األوكـــرانـــي إن 
روسيا أطلقت باتجاه أوكرانيا »14 
طائرة مسّيرة قتالية« من طراز شاهد 
 أن الدفاعات 

ً
إيــرانــيــة الصنع، مــؤكــدا

الـــجـــويـــة أســـقـــطـــت 11 مـــنـــهـــا وتــســع 
أخريات في محيط كييف.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، أنها 
وجــهــت ضــربــة إلـــى مــركــز العمليات 
ــة فــــي مــقــاطــعــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــخـــاصـــة األوكـ
 
ً
ــلـــنـــيـــتـــســـكـــي، ودمــــــــــــرت مـــــركـــــزا خـــمـــيـ
لالستخبارات العسكرية اإللكترونية 

في كييف.
ــــي ســــيــــاق آخــــــــر، حــــــــذرت وزيــــــرة  فـ
الداخلية األلماني، نانسي فيزر، من 
«، بسبب 

ً
 هائال

ً
أن بالدها تواجه »خطرا

هــجــمــات روســـيـــة ســيــبــرانــيــة تــهــدف 
إلى التجسس والتضليل والتخريب. 
واتهمت الرئيس الروسي، فالديمير 
بوتين، بتخصيص موارد وإمكانيات 
ضخمة لتنفيذ هجمات إلكترونية، 

كجزء أساسي من حربه العدوانية.

طاقم دبابة يسحب مدرعة علقت بالوحل في باخموت السبت )رويترز(
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 مشاركة 
ً
تأكدت رسميا

الساحل في المجموعة الثانية، 
في حين ال يزال الصراع 

 على »األولى«، ولم 
ً
مشتعال

تشهد منافسات الجولة 16 
للدوري الممتاز لكرة القدم 
 في المستوى الفني 

ً
تطورا
للفرق.

لــــم يــخــتــلــف الــــحــــال فــــي الــجــولــة 
السادسة عشرة لدوري »زين« الممتاز 
لــكــرة الــقــدم فيما يــخــص المستوى 
 عن الجوالت 

ً
الفني للمباريات كثيرا

السابقة، إذ تراوح ما بين الضعيف 
والمتوسط.

ولعل أبرز ما شهدته هذه الجولة 
ــارق بـــيـــن الــكــويــت  ــفــ هــــو تــقــلــيــص الــ
المتصدر، والــعــربــي الــوصــيــف، إلى 
ثالث نقاط فقط، إلى جانب استعادة 
السالمية للفوز على حساب النصر 
بثالثية تحت قيادة مدربه الجديد 
 أن آخر انتصار 

ً
محمد المشعان، علما

ــان فــــي الــجــولــة  ــ حــقــقــه الـــســـمـــاوي كـ
الثامنة بتغلبه على الجهراء بهدفين 

دون رد.
إلــى ذلـــك، اتضحت المعالم فيما 
يـــخـــص الـــمـــشـــاركـــة فــــي الــمــجــمــوعــة 
ــى، الــتــي ســتــحــدد الــمــراكــز من  ــ األولــ
األول لــلــســادس، فقد ضمن الكويت 
والعربي، وكاظمة بعد فوزه الكبير 
على التضامن 5 - 2، االنــخــراط في 
، فــيــمــا يحتاج 

ً
مــنــافــســاتــهــا رســمــيــا

الجهراء والقادسية إلى نقطتين في 
الجولتين المقبلتين.

ــراع  ــابــــل، ســـيـــظـــل الــــصــ ــقــ ــمــ ــي الــ ــ فـ

ــده فــــي الــمــقــعــد الــــســــادس،  ــ عـــلـــى أشــ
الــــذي ســيــتــنــافــس عــلــيــه الفحيحيل 
والسالمية والنصر، وإن كانت فرصة 
الفحيحيل هي األفضل بسبب تفوقه 
عــلــى الـــســـمـــاوي بــنــقــطــة، والــعــنــابــي 
بنقطتين، كما أنه سيواجه الساحل 
والجهراء في الجولتين المقبلتين، 
 مــن 

ً
ــا ــيـ ــبـ والـــــمـــــبـــــاراتـــــان أســــهــــل نـــسـ

مواجهات المنافسين.
كـــمـــا تــــأكــــدت مـــشـــاركـــة الـــســـاحـــل 
فــي المجموعة الــثــانــيــة، إذ لــم يفده 
التعادل مع الجهراء كثير، في حين 
أن مشاركة التضامن في المجموعة 
ــثــــر،  ــيــــس أكــ ــألــــة وقـــــــت لــ ذاتـــــهـــــا مــــســ
فخسارة نقطة واحدة في مواجهتي 
القادسية والنصر تعني منافسته 
على المركز من السابع حتى العاشر 
، مــع الــوضــع فــي االعتبار أن 

ً
رسميا

فــــوزه فـــي الــمــبــاراتــيــن قـــد ال يــفــيــده، 
إذ يتطلب األمــر خسارة الفحيحيل 
ــي جــمــيــع  ــ ــر فـ ــنــــصــ والـــســـالـــمـــيـــة والــ

مبارياتهم!

األقوى واألضعف

ــهـــراء  وبـــيـــنـــمـــا تـــعـــد مـــــبـــــاراة الـــجـ
والساحل هي األضعف دون جــدال، 
 ،

ً
حيث خلت من المتعة واإلثارة تماما

فمباراة العربي مع الفحيحيل التي 
حسمها األخــضــر لمصلحته 3 - 1، 
 لتبادل 

ً
تعد األقـــوى واألفــضــل نــظــرا

الهجمات طوال شوطي المباراة، مع 
الوضع في االعتبار أن الفائز فرض 

تفوقه في الشوط الثاني فقط.
ــذه الـــمـــبـــاراة، فــإن   عـــن هــ

ً
وبـــعـــيـــدا

الجانب الخططي فــرض نفسه على 
لقاء القادسية والكويت، لكنه لم يرتق 
للمستوى الــمــأمــول، مــع الــوضــع في 
االعــتــبــار أن كــل مــن الفريقين أوقــف 

انتصارات اآلخر!

جدول ترتيب الدوري

 أرقام
• شهدت الجولة 16 إحراز 16 هدفا، بمعدل تهديفي 4 أهداف 

في كل مباراة.
• احتسب الحكام 3 ركالت جزاء تم تنفيذها بنجاح.

• فــريــق الــكــويــت األكــثــر فـــوزا فــي الــبــطــولــة بــثــمــانــي مــبــاريــات، 
وخسارة واحــدة، في المقابل الساحل والتضامن األقل فوزا 

بـ 3 مباريات، واألكثر خسارة )9 و8 مباريات على التوالي(.
• يمتلك العربي أقوى خط هجوم في البطولة، أحرز 30 هدفا، 

بينما التضامن األضعف وله 14 هدفا فقط.
• العربي والكويت والجهراء أقوى خط دفــاع، حيث استقبلت 
شباك كل منها 18 هدفا، والنصر صاحب أضعف خط دفاع، 

حيث اهتزت شباكه في 30 مناسبة.
• اقـــتـــرب مــهــاجــم الــعــربــي مــحــمــد صــولــة مـــن مــهــاجــم الــكــويــت 
التونسي طه الخنيسي المتربع على قمة الهدافين، حيث أحرز 
الصولة 11 هدفا بفارق هدف واحد عن الخنيسي، ويأتي في 
المركز الثالث مهاجم كاظمة شبيب الخالدي ومحترف غانا 

ايساكا ولكل منهما 9 أهداف.

الظفيري األفضل
منحت اللجنة المكلفة من اتحاد الكرة باختيار أفضل 
العب في كل جولة بالممتاز، أحمد الظفيري العب فريق 
الكويت، كأفضل العب، عطفا على األداء الذي قدمه مع 

فريقه في مواجهة القادسية.
وساهم الظفيري في حسم معركة وســط الملعب 
أمام األصفر، وهو ما كان له بالغ األثــر، في تحقيق 

التعادل، والخروج من حولي بنقطة بطعم الفوز.
جدير بالذكر أن خالد إبراهيم، مدافع القادسية، 

نال لقب أفضل العب في الجولة الماضية.

مدربون يشتكون!
اشتكى أكثر من مدرب خالل الجولة 16 من ضغط المباريات 
في »الممتاز«، وعدم قدرة الالعب الكويتي، وكذلك المحترفون، 

على تحمل خوض مباراة كل 3 أو 4 أيام.
واتفق مدرب النصر، األردني جمال محمود، ونظيره السوري 
فراس الخطيب، وأيضا مدرب العربي روسمير، على أن تتابع 
المباريات تسبب في ظهورها بعيدا عن المستوى المطلوب، 

إلى جانب تعرض الالعبين لإلرهاق.
وراهن روسمير على نظام التدوير بين الالعبين، لمنح الفريق 
قـــدرة على مــواصــلــة الــمــشــوار فــي الــــدوري بنفس الــقــوة، وسط 

مساعي لتحقيق اللقب.
وشــدد الخطيب ومحمود على أهمية التركيز، والعمل بكل 
جد، في الجولتين المتبقيتين بالدور الثاني للممتاز، للحفاظ 

على قليل من األمل، وللبقاء بين الستة الكبار.

مباراتان في انطالق الدور 
الثاني لدوري كرة السلة

● جابر الشريفي
ــقــــام الــــيــــوم مــــبــــاراتــــان فــي  تــ
انطالق منافسات الدور الثاني 
ــام لــكــرة  ــعــ لــبــطــولــة الــــــــدوري الــ
الـــســـلـــة، إذ يــلــتــقــي عــلــى صــالــة 
االتـــحـــاد بمجمع الــشــيــخ سعد 
العبدالله الــريــاضــي القادسية 
ــة 5:15،  ــاعــ ــع الــــجــــهــــراء الــــســ ــ مـ
تليها مباراة كاظمة مع القرين 

في 7:15.
ــام مـــنـــافـــســـات الـــــدور  ــقـ ــتـ وسـ
الثاني، الذي يضم أندية الكويت 
والــقــادســيــة وكــاظــمــة والــقــريــن 
ــراء والـــصـــلـــيـــبـــيـــخـــات،  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ والـ
ــن قــســمــيــن،  بـــنـــظـــام الـــــــــدوري مــ
عـــلـــى أن يــلــتــقــي بـــعـــدهـــا األول 
مــع الــرابــع، والثاني مــع الثالث 
بنظام »الــبــالي أوف« مــن ثالث 
ــاريــــات، وســـيـــتـــأهـــل الــفــائــز  ــبــ مــ
بمباراتين للدور النهائي الذي 
ســيــقــام بــالــنــظــام ذاتــــه، لــكــن من 

خمس مباريات.

وسيهبط األخــيــر فــي الـــدور 
الثاني إلى دوري الدرجة األولى 
بالموسم المقبل، فيما سيلعب 
الخامس مع ثاني دوري الدرجة 
ــــى لــلــبــقــاء فـــي الــمــمــتــاز أو  األولـ

التأهل في الموسم المقبل.
وتلعب أندية النصر والعربي 
والشباب واليرموك والتضامن 
فــي دوري الــدرجــة األولـــى التي 
ســتــنــطــلــق مــنــافــســاتــه بــعــد غد 
الــخــمــيــس، إذ ســيــتــأهــل البطل 
مــبــاشــرة لـــلـــدوري الــمــمــتــاز في 

الموسم المقبل.
ــقــــود الــــجــــهــــراء الـــيـــوم  ــيــ وســ
مدربه الجديد المقدوني جورج 
كــنــجــزيــف، الــــذي تــعــاقــدت معه 
 لــلــبــنــانــي أحــمــد 

ً
اإلدارة خــلــفــا

الفران .

تأجيل »غرب آسيا« لكرة القدم
ــاد غــــــرب آســـيـــا  ــ ــحـ ــ قــــــرر اتـ
لكرة القدم أمس األول األحد 
تـــأجـــيـــل الــنــســخــة الـــعـــاشـــرة 
لـــلـــرجـــال إلـــــى مـــوعـــد يــحــدد 
الحــقــا، وكــــان مــن الــمــقــرر أن 
تــقــام الــبــطــولــة فــي اإلمــــارات، 
خــالل الفترة بين 20 مــارس 
و2 أبــــريــــل الـــمـــقـــبـــلـــيـــن، لــكــن 
ــي اعـــتـــذر  ــ ــاراتــ ــ ــاد اإلمــ ــ ــــحـ االتـ
ــــدم  ــن عـ ــ ــ ــــئ عـ ــــاجـ ــفـ ــ ــل مـ ــكــ بــــشــ

االستضافة.
ــرار الــتــأجــيــل في  ــ ــاء قـ ــ وجـ
أعقاب االجتماع الــذي جرى 
في عمان بين رئيس االتحاد 
األمـــــيـــــر عـــلـــي بـــــن الــحــســيــن 
ــيــــس االتــــحــــاد الـــعـــراقـــي  ورئــ
وممثل اتحاد غرب آسيا في 
المكتب التنفيذي لالتحاد 
اآلســـــيـــــوي عــــدنــــان درجـــــــال، 
ــا  ــ ــراهـ ــ ــد اتـــــــصـــــــاالت أجـ ــ ــعـ ــ وبـ
ــاء  ــ األخــــيــــر مــــع بـــعـــض رؤســ
ــة الـــذيـــن  ــيـ ــلـ ــادات األهـ ــ ــحــ ــ االتــ
طالبوا بتأجيلها إلى موعد 

آخر ألسباب فنية.

وأكد بن الحسين أن اتحاد 
غــرب آســيــا يــولــي المصلحة 
العامة اهتماما كبيرا، ومن 
هــذا المنطلق ارتـــأى تأجيل 
بـــطـــولـــتـــه الــــتــــي تـــعـــد األبـــــرز 
دومــــا ضــمــن أجــنــدتــه، نــظــرا 
لما تملكه من قيمة تاريخية 
مــمــتــدة مــنــذ عـــام 1999، إلــى 
ــه مــن  ــ ــا تـــحـــظـــى بــ ــ ــــب مــ ــانـ ــ جـ
مـــســـتـــويـــات فـــنـــيـــة لــطــبــيــعــة 

المنتخبات المشاركة فيها.

ختام رماية »التراب« في البطولة الكبرى اليوم
ختتم اليوم )الثالثاء( منافسات مسابقة 

ُ
ت

»التراب« للرجال والسيدات، لبطولة سمو 
األمير الشيخ نواف األحمد السنوية الدولية 
الكبرى للرماية، المقامة على مجمع ميادين 

الشيخ صباح األحمد.
ويـــشـــهـــد نـــهـــائـــي الـــمـــســـابـــقـــة لـــلـــرجـــال 
والـــســـيـــدات مــنــافــســة شـــرســـة بــيــن الـــرمـــاة 
والـــرامـــيـــات، مـــن أجــــل حــصــد الــمــيــدالــيــات 

الثالث؛ الذهبية والفضية والبرونزية.
وكان المنتخب اللبناني تصدر الترتيب 
في تصفيات اليوم األول للمسابقة برصيد 
140 نقطة، فيما احتل منتخب كازاخستان 
المركز الثاني بـ 135 نقطة، وجاء المنتخب 

 بـ 133 نقطة.
ً
الكويتي ثالثا

وفـــي رمـــايـــة تــــراب فــــردي الـــرجـــال، جــاء 
اللبناني موسى عليان في المركز األول، 
تبعه األردني أحمد الطرابيشي في المركز 
.
ً
الثاني، وحل الكويتي طالل الرشيدي ثالثا

ــراب الــســيــدات،  وفـــي منافسات رمــايــة تـ
احتلت الرامية اللبنانية ليا كربان المركز 
األول، وجــاءت مواطنتها باسيل راي في 
المركز الثاني، ثم البحرينية مروة بوركي 

بالمركز الثالث.
على جانب آخر، انطلقت أمس منافسات 
التراب جونيورز الناشئين على مستوى 

الرجال والسيدات والفرق لبطولة آسيا.

روسي: تطور الرماية الكويتية

وأكـــد رئــيــس االتــحــاد الــدولــي للرماية، 
اإليـــطـــالـــي لــوســيــانــو روســـــي، أن الــرمــايــة 
 
ً
الكويتية تشهد بشكل الفت للنظر تطورا

 مــنــذ مـــمـــارســـة الــــرمــــاة والـــرامـــيـــات 
ً
كـــبـــيـــرا

، لتصبح 
ً
الكويتيين اللعبة قبل 33 عــامــا

 واحــــــــــدة مـــــن أقــــــــوى الــــــــــدول عــلــى 
ً
ــا ــيــ ــالــ حــ

ــتـــوى الــــعــــالــــم مــــن جـــمـــيـــع الــــنــــواحــــي،  مـــسـ

ســواء في نتائج المسابقات أو الضيافة.
وأضاف: »اجتمعت مع مسؤولي اتحادات 
الدول العربية واآلسيوية للرماية، من أجل 

االرتقاء باللعبة في الفترة المقبلة«.
ولفت روسي إلى أن بطولتي سمو األمير 
 من 

ً
 جـــدا

ً
وآســيــا شهدتا مستوى مرتفعا

قبل الــرمــاة والــرامــيــات، لذلك من البديهي 
أن يــتــســابــق الــجــمــيــع عــلــى الــمــشــاركــة في 
الــبــطــوالت الــتــي تنظمها الــكــويــت، والــتــي 
تحقق نجاحات الفتة، سواء على المستوى 

التنظيمي أو الفني.

بطولة الكويت الدولية
للدراجات المائية تقام

4 مارس المقبل

أعلن رئيس نادي الرياضات البحرية 
ــة بــطــولــة الــكــويــت  ــامـ مــحــمــد الـــزنـــكـــي إقـ
الدولية للدراجات المائية على شاطئ 
»مارينا كريسنت« 4 مارس المقبل، تحت 

رعاية الهيئة العامة للرياضة.
وقال الزنكي إنه تم تخصيص جوائز 
مــالــيــة قــيــمــة لــلــمــتــســابــقــيــن فـــي 6 فــئــات 
مختلفة، مضيفا أن هناك لقاء تنويريا 
يــســبــق الـــبـــطـــولـــة، ويــتــخــلــلــه فـــتـــح بـــاب 
األسئلة عن اللوائح والقوانين المتعلقة 

بالرياضات البحرية عبر برنامج زوم.
وأشار إلى أن تفاصيل الجدول الزمني 
للشوط األول والثاني لكل فئة واألعالم 
واإلشارات المستخدمة لألمن والسالمة 
تم اإلعــالن عنها في حساب الــنــادي في 

»إنستغرام«.
بـــدوره، هنأ الزنكي متسابقي نــادي 
الــــريــــاضــــات الـــبـــحـــريـــة الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
منافسات الجولة األولى لبطولة اإلمارات 
الدولية للموتيسيرف، مضيفا أن مبارك 
ــز األول فــــي فــئــة  ــركـ ــمـ ــفـــاضـــل حـــقـــق الـ الـ
تشالنجر، وعــبــدالــرزاق البغلي المركز 

الثالث.

 الكويت تضع حجر األساس لـ »عربي البادل«
 لرئيس االتحاد

ً
تزكية عبدالله الروضان نائبا

ســاهــمــت الــكــويــت فــي وضــع 
حجر األساس ألول اتحاد عربي 
لرياضة البادل، بتزكية عبدالله 
 للرئيس، خالل 

ً
الروضان نائبا

ــال الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة  ــمـ أعـ
 في القاهرة، 

ً
التي جرت مؤخرا

بحضور ممثلي الـــدول الست، 
الــكــويــت، الــســعــوديــة، اإلمــــارات، 
عمان، البحرين ومصر، إضافة 
إلى حضور ممثل لجنة البادل 

عن االتحاد السوداني.
ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ وانــــــــتــــــــخــــــــبــــــــت الـ
الــتــأســيــســيــة لــالتــحــاد الــعــربــي 
للبادل المصري أحمد غتوري 
ــانــــب اخـــتـــيـــار  ــى جــ ــ ، إلــ

ً
ــا ــســ ــيــ رئــ

مصر الستضافة المقر، وذلــك 
بــحــضــور الــــلــــواء أحـــمـــد نــاصــر 
الــقــائــم بــأعــمــال رئـــيـــس اتــحــاد 
االتحادات العربية كمشرف على 

هذه االنتخابات.
وتــــــولــــــى عــــضــــويــــة مــجــلــس 
اإلدارة كل من فهد كانو رئيس 
االتــحــاد البحريني وخــالــد بن 
سليمان السعيد رئيس االتحاد 

السعودي وسعيد محمد المري 
ــاراتــــي  ــاد اإلمــ أمـــيـــن ســـر االتــــحــ

كأعضاء بالتزكية.
وقـــررت الجمعية العمومية 
لــالتــحــاد الــعــربــي لــلــبــادل منح 

الــشــيــخ ســعــيــد بـــن مــكــتــوم بن 
جمعة آل مكتوم رئيس االتحاد 
ــادل مــنــصــب  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ اإلمـــــــــاراتـــــــــي لـ
 
ً
الرئاسة الفخرية لالتحاد نظرا

لكون اإلمارات أول دولة مارست 

الــبــادل فــي الــوطــن العربي منذ 
 لمجهوداته في 

ً
2014 وتقديرا

نــشــر الــلــعــب فــي عـــدد كبير من 
الدول العربية.

صورة جماعية خالل تكريم رئيس االتحاد اإلماراتي

 أبطال منتخب »قوى« المعاقين 
يتألقون في بطولة فزاع

واصل أبطال منتخبنا الوطني للمعاقين 
ــة فــــزاع  ــولـ ــز األولــــــــى فــــي بـــطـ ــراكــ ــمــ ــد الــ حـــصـ
ــقــــوى لــلــمــعــاقــيــن  ـــ 14 أللــــعــــاب الــ ــ الـــدولـــيـــة الـ
)الــجــائــزة الــكــبــرى(، المقامة منافساتها في 
دبي بــاإلمــارات، بمشاركة 700 العب والعبة 

من 66 دولة.
وتمكن البطل الــبــارالــمــبــي فيصل ســرور 
مـــن تــحــطــيــم الـــرقـــم اآلســـيـــوي والــعــالــمــي في 
منافسات دفع الجلة ليظفر بأولى الميداليات 
الذهبية للكويت، وتبعته الالعبة مالك العنزي 
بتحقيق الــمــركــز الــثــانــي فــي منافسات دفع 
الجلة للسيدات في فئة F54، وتمكن العداء 
عبدالله العنزي من الفوز بالميدالية الفضية 
في سباق 100متر جري كراسي متحركه لفئة 
F53، في اليوم الثاني للبطولة، ويتوقع أن 
يحصد أبطال الكويت المزيد من اإلنجازات 
قبل ختام منافسات البطولة 1 مارس المقبل.

ــل أبــــطــــال الـــكـــويـــت أللــــعــــاب الـــقـــوى  وســـجـ
 في بطولة الشارقة 

ً
 مشهودا

ً
للمعاقين حضورا

الدولية التي سبقت بطولة فزاع الـ 14 الدولية 
أللعاب القوى مباشرة، بعدما ظفروا بالعديد 
مــن الــمــيــدالــيــات، وحــصــل البطل البارالمبي 
أحمد نقا المطيري على جائزة راعي الملتقى 
الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، بعد فوزه 

بـــ 3 مــيــدالــيــات ذهــبــيــة فــي ســبــاقــات الــجــري 
لـــ 800 و400 و200 متر فــي بطولة الشارقة 

الدولية.

مالك العنزي ترفع شارة النصر

3 أندية تتصارع على »األولى« 
 في »الثانية«

ً
والساحل رسميا

بعد ختام الجولة بعد ختام الجولة 1616 في الدوري الممتاز لكرة القدم في الدوري الممتاز لكرة القدم
حازم ماهر وأحمد حامد

ارتقاء من أجل االستحواذ في مباراة القادسية والكويت

الحمود ورئيس االتحاد الدولي مع العتيبي وولي جريل
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واصـــــــــــــل إيـــــــــــه ســــــــي مــــيــــان 
انتصاراته في الدوري اإليطالي، 
بـــالـــفـــوز عـــلـــى ضــيــفــه أتـــاالنـــتـــا 
بهدفين نظيفين، أمــس األول، 
ضمن منافسات الجولة الرابعة 

والعشرين بالمسابقة.
ــاء هـــدف الـــمـــبـــاراة األول  وجــ
ــيــــرو عــن  ــان ســ ــ ــلـــى مـــلـــعـــب ســ عـ
طريق »النيران الصديقة« حين 
سجل الاعب خوان موسو )26( 

 في مرماه.
ً
 ذاتيا

ً
هدفا

والهدف الثاني حمل توقيع 
الــــاعــــب جـــونـــيـــور مــيــســيــاس، 
وجاء قبل نهاية الوقت األصلي 

للمباراة بثاث دقائق.
ــــث  ــالـ ــ ــثـ ــ وبــــــــهــــــــذا الــــــــــفــــــــــوز، الـ
ــع رصــيــد  ــفــ ــي، ارتــ ــوالــ ــتــ عـــلـــى الــ
»الـــــــــروســـــــــونـــــــــيـــــــــري« إلـــــــــــى 47 
نــقــطــة، وهـــو نــفــس رصــيــد إنتر 
الــوصــيــف، فــي الــمــســابــقــة التي 
ق نابولي في صدارتها بـ 

ّ
يحل

65 نقطة.
مـــن جــانــبــه، تــجــمــد أتــاالنــتــا 
عـــنـــد 41 نـــقـــطـــة، بـــعـــد أن ُمــنــي 
، وفقد 

ً
بخسارته الثانية تواليا

فرصة التقدم في الترتيب. 

 فوز ساليرنيتانا 

ــادة  وأكــــرم ســالــيــرنــيــتــانــا وفـ
ــا بــــثــــاثــــيــــة  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــونـ ــ ــه مـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ضـ

نظيفة تــنــاوب على تسجيلها 
ــالـــي  ــبـ ــيـ ــــي الســــــانــــــا كـــولـ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
)52(، والــقــبــرصــي غريغوريس 
كــاســتــانــوس )66(، وأنــتــونــيــو 

كاندريفا )71(.
لـــــــــــــــفـــــــــــــــوز األول  ا وهــــــــــــــــــــو 
لساليرنيتانا بعد ثاث هزائم 
متتالية والسادس هذا الموسم، 
فعزز موقعه في المركز السادس 
عــشــر بــرصــيــد 21 نــقــطــة، فيما 

ُمني مونتسا بخسارته الثانية 
ــة عـــشـــرة هــذا  ــاديـ  والـــحـ

ً
تـــوالـــيـــا

الموسم، فتجمد رصيده عند 29 
نقطة في المركز الحادي عشر.

وتــــــــعــــــــادل أوديـــــــنـــــــيـــــــزي مـــع 
سبيتسيا بهدفين للبرتغالي 
بيتو )22( واألرجنتيني روبرتو 
ــرا )55(، مـــقـــابـــل هــدفــيــن  ــريـ ــيـ بـ
لألنغولي مباال نزوال )6 و72(.

ويملك رومـــا فــرصــة اللحاق 

بقطبي مــيــانــو فــي حـــال فــوزه 
ــه كـــريـــمـــونـــيـــزي  ــفـ ــيـ ــى مـــضـ ــلــ عــ
اليوم في ختام الجولة الرابعة 
والــعــشــريــن لــلــدوري اإليــطــالــي، 
 مــبــاراة 

ً
والـــتـــي ســتــشــهــد أيـــضـــا
يوفنتوس مع تورينو.

)إفي(

ُعــــــيــــــن األلـــــــمـــــــانـــــــي يـــــورغـــــن 
كلينسمان، بطل مونديال 1990، 
 لمنتخب كوريا الجنوبية 

ً
مدربا

لكرة القدم، وفق ما أعلن االتحاد 
المحلي للعبة، أمس )االثنين(.

وجــاء في بيان: »يدخل عقد 
 
ً
كلينسمان حيز التنفيذ اعتبارا

من مارس حتى 2026« من دون 
تحديد قيمته.

 
ً
ـــ 58 عـــامـــا ــ ــن الـ ــ وســـيـــصـــل ابـ

إلــــى ســـيـــول األســـبـــوع الــمــقــبــل، 
وســيــقــود »مــحــاربــو التايغوك« 
ضــد كــولــومــبــيــا بــمــبــاراة وديــة 
في 24 من الشهر المقبل، وفق 

ما أضاف االتحاد.
 
ً
ــا ــفـ ــلـ ــلــــيــــنــــســــمــــان خـ  كــ

ّ
ــل ــ ــحــ ــ يــ

للبرتغالي باولو بينتو، الذي 
ــارة ضــد  ــســ ــخــ ــعـــد الــ اســــتــــقــــال بـ
ــمــن نهائي 

ُ
الـــبـــرازيـــل 4-1 فـــي ث

ــال قـــطـــر أواخــــــــر الـــعـــام  ــديــ ــونــ مــ
الماضي.

ونقل االتحاد عن كلينسمان: 
، ويشرفني أن 

ً
»أنـــا سعيد جـــدا

أكــــون الــمــديــر الــفــنــي لمنتخب 
كوريا الجنوبية لكرة القدم«.

تــمــتــع كــلــيــنــســمــان بــمــســيــرة 
ــرة كــمــهــاجــم، ولـــعـــب لــعــدة  ــ زاخــ
أنـــديـــة، بــيــنــهــا: إنــتــر اإليــطــالــي، 
وتــوتــنــهــام اإلنــكــلــيــزي، وبــايــرن 

ميونيخ األلماني.

 في 
ً
، ســجــل 47 هـــدفـــا

ً
دولـــيـــا

ــات، بــيــنــهــا ثــاثــة  ــاريــ ــبــ 108 مــ
فــــي كـــــأس الـــعـــالـــم 1990، إلـــى 
جانب تحصله على ركلة جزاء 
حاسمة فــي الــمــبــاراة النهائية 
ضد األرجنتين، التي فازت بها 

ألمانيا الغربية 1-صفر.
وقــــد بــــدأ مــهــامــه الــتــدريــبــيــة 
على رأس الجهاز الفني لـ »دي 
ــام 2004 وقــــاد  ــ مـــانـــشـــافـــت« عــ
الــمــنــتــخــب إلـــى الــمــركــز الــثــالــث 
ــــاده،  بـــمـــونـــديـــال 2006 فــــي بــ
قبل أن يــشــرف على بــايــرن، ثم 
المنتخب األميركي حتى 2016. 
وتولى آخر مهامه التدريبية مع 

هرتا برلين بين 2019 و2020.

قــاد المهاجم الــدولــي كيليان 
مبابي فريقه باريس سان جرمان 
إلــــى الـــثـــأر مـــن مــضــيــفــه وغــريــمــه 
مرسيليا، بتسجيله ثنائية في 
الفوز 3- صفر، أمــس األول، على 
ملعب فــيــلــودروم بمرسيليا في 
المرحلة الخامسة والعشرين من 

الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وســـجـــل مـــبـــابـــي هـــدفـــيـــن )25 
ــى 200  ــده إلــ ــيـ  رصـ

ً
و55(، رافــــعــــا

هدف بألوان باريس سان جرمان، 
ــادل الــرقــم الــقــيــاســي فــي عــدد  وعــ
األهــداف في تاريخ النادي، الذي 
ــوزة مـــهـــاجـــم فــالــنــســيــا  ــحــ كـــــان بــ
الــحــالــي الـــدولـــي األوروغـــويـــانـــي 

إدينسون كافاني )2020-2013(.
وصـــنـــع مـــبـــابـــي، الـــــذي انــفــرد 
ــدارة الئـــحـــة الـــهـــدافـــيـــن هــذا  بــــصــ
، الهدف 

ً
الموسم برصيد 17 هدفا

الـــثـــانـــي لــفــريــقــه، والــــــذي سجله 
ــنـــي لــيــونــيــل  ــيـ ــتـ ــنـ ــدولـــــي األرجـ الـــ
 بأن »البرغوث« 

ً
ميسي )29(، علما

صنع هدفي كيليان.
وضــــــــــــــــــــرب ســــــــــــــــان جــــــــرمــــــــان 
عصفورين بحجر واحد، فهو رد 
االعتبار لخسارته أمام مرسيليا 
من 

ُ
1-2 عــلــى الــمــلــعــب ذاتــــه فــي ث

نهائي مسابقة الكأس المحلية، 
وبالتالي خروجه خالي الوفاض 
منها، ثم وسع الفارق بينه وبين 
الــفــريــق الــمــتــوســطــي إلـــى ثماني 

نقاط )60 مقابل 52(.

من جانب آخر، واصل أوكسير 
ــة  ــ نــتــائــجــه اإليـــجـــابـــيـــة فــــي اآلونـ
األخــــيــــرة، بــتــحــقــيــقــه فــــوزه األول 
في الدرجة األولى الفرنسية على 
أرض لـــوريـــان مــنــذ 2011 وجـــاء 

بنتيجة 1-صفر 
ــن  ــ ــقــــري رايــ ــمــــدغــــشــ ســـجـــلـــه الــ
رافيلوسون )58(، ليترك منطقة 
الخطر إلى المركز السادس عشر 
21 نقطة، بينما تجمد  برصيد 
رصيد لوريان عند 39 نقطة في 

المركز السابع

ــام   وحـــســـم نـــيـــس الــــدربــــي أمــ
جـــاره ومضيفه مــونــاكــو عندما 
تغلب بثاثية نظيفة، ولحق به 
إلـــى الــمــركــز الــثــالــث بــرصــيــد 50 
نقطة لكل منهما مع أفضلية فارق 

األهداف لفريق اإلمارة.
وحــــســــم نـــيـــس الـــنـــتـــيـــجـــة فــي 
الشوط األول، بتسجيله األهداف 
ــة الـــنـــيـــجـــيـــري  ــطــ ــواســ ــة بــ ــاثــ ــثــ الــ
تيريم موفي )8 و26( وخيفرين 

تورام )43(.
وواصـــــــــــــــــل ريــــــــــــن صـــــحـــــوتـــــه، 

واستعاد المركز الخامس من ليل 
عندما تغلب على مضيفه نانت 
1-صفر سجله البلجيكي جيريمي 
دوكــــو )20(، لــيــرفــع رصــيــده إلــى 
46 نــقــطــة، بـــفـــارق نــقــطــة واحــــدة 

أمام ليل.
واســــفــــرت بـــاقـــي نــتــائــج أمــس 
ــــوز  أجــاكــســيــو على  االول عـــن فـ
تــــــروا 2-1، ريـــنـــس عـــلـــى ضــيــفــه 
تولوز عندما تغلب عليه بثاثية 
نظيفة وتعادل كليرمون فيران مع 

ستراسبورغ بهدف لكل منهما.

فاجأ ألميريا ضيفه برشلونة عندما أوقف 
سجله الخالي من الهزائم في 13 مباراة متتالية 
، بالفوز عليه 1-صفر، أمس األول، في 

ً
محليا

المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري اإلسباني 
لكرة القدم.

ل المالي البال توريه هدف المباراة  وسجَّ
الوحيد )24(، وقاد فريقه إلى فوزه السابع هذا 
الموسم، والتخلص من المركز التاسع عشر قبل 
األخير، واالرتقاء إلى الخامس عشر برصيد 25 
 النادي الكتالوني من االستفادة 

ً
نقطة، حارما

من هدية أتلتيكو مدريد، الذي أرغم المطارد 
المباشر والغريم التقليدي ريــال مدريد على 

التعادل )1-1( السبت الماضي.

 عــلــى مــجــريــات 
ً
وكــــان بــرشــلــونــة مــســيــطــرا

المباراة باالستحواذ من دون تشكيل خطورة 
على المرمى.

لكن على عكس الــمــجــريــات، نجح ألميريا 
في مفاجأة الضيوف وافتتاح التسجيل في 
الدقيقة 24، عندما تلقى تــوريــه تــمــريــرة من 
الكولومبي لويس سواريس، فانفرد بالحارس 
األلماني مارك- أندريه تير شتيغن، وسدد كرة 
صاروخية ارتطمت بالعارضة، وسكنت الشباك.

 على بلد الوليد 
ً
 مهما

ً
وحقق سلتا فيغو فوزا

بثاثية نظيفة سجلها السويسري هاريس 
سيفيروفيتش )17( وغابريال فييغا )32 و64(.
وبـــات سلتا فيغو بــهــذا الــفــوز فــي المركز 

الثالث عشر مع 27 نقطة، فيما بقي بلد الوليد 
في المركز السابع عشر بـ 24 نقطة.

وواصـــــل جــيــرونــا صــحــوتــه، وحــقــق فـــوزه 
 عندما تغلب على مضيفه أتلتيك 

ً
الثاني تواليا

بلباو 3-2. وصعد جيرونا إلى المركز العاشر 
بـ 30 نقطة، بفارق نقطتين خلف أتلتيك بلباو 

السابع.
وزاد أوســاســونــا محنة مضيفه إشبيلية 
عندما تغلب عليه 3-2، وتجمد رصيد إشبيلية 
عند 25 نقطة، وتراجع إلى المركز الرابع عشر، 
مقابل 33 نقطة ألوساسونا الــذي صعد إلى 

المركز السابع.

وضــــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــوام دون ألــقــاب  ــ  لــســتــة أعــ

ً
ــدا ــ حـ

عندما ظفر بكأس رابطة األندية 
اإلنــكــلــيــزيــة الــمــحــتــرفــة فــي كــرة 
الـــقـــدم بـــفـــوزه عــلــى نــيــوكــاســل 
يونايتد 2-صفر أمس األول في 

لندن بالمباراة النهائية.
ويــديــن يونايتد بــهــذا الفوز 
عـــــلـــــى مــــلــــعــــب ويــــمــــبــــلــــي إلـــــى 
هــدفــي العــب وســطــه البرازيلي 
كــــــازيــــــمــــــيــــــرو )33( ومــــــدافــــــع 
ــنـــدي ســفــيــن  ــهـــولـ نـــيـــوكـــاســـل الـ
بـــوتـــمـــان )39 خــطــأ فـــي مــرمــى 

فريقه(.
وعــانــق مانشستر يونايتد 
ــنـــوات،  ــــأس مـــنـــذ ســــت سـ أول كـ
 نيوكاسل المملوك من 

ً
حــارمــا

السعودية من الظفر بأول لقب 
كبير منذ 1969.

وبات يونايتد يملك اآلن ستة 
ألقاب في المسابقة الثالثة من 
حيث األهمية فــي إنكلترا بعد 
الــدوري وكــأس االتحاد، مقابل 
 للمرة 

ً
حلول نيوكاسل وصيفا
الثانية بعد العام 1976.

ــاالت الـــتـــي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــت االحـ ــانـ ــ وكـ
 على التحّول 

ً
تلت الفوز، دليا

الــذي أحدثه المدرب الهولندي 
إريــــــــــك تــــــن هــــــــاغ فــــــي الـــــنـــــادي 

خـــال مــوســمــه األول فــي »أولـــد 
ترافورد«.

 
حسم مبكر

 
 
ً
ــل هـــجـــومـــا ــاســ ــوكــ ــيــ وبـــــــــدأ نــ
 فــي ربــع الــســاعــة األول 

ً
ضــاغــطــا

 
ً
مــن الــمــبــاراة، لكنه واجـــه عقما
في إيصال الكرات إلى مهاجمه 

كالوم ويلسون.
وبــعــدهــا، استجمع يونايتد 
قواه وبدأ برسم الهجمات على 
مرمى منافسه، بفرص متتالية 
 مــن الدقيقة 13 عــن طريق 

ً
ا بـــدء

كـــازيـــمـــيـــرو والــــهــــولــــنــــدي فـــوت 
فيخهورست والبرازيلي فريد، 
لكن الــحــارس األلــمــانــي لوريس 
كاريوس »المنحوس« عادة، كان 

 للتصدي.
ً
جاهزا

ــن أخـــــــــذ ورّد، افـــتـــتـــح  ــ ــيــ ــ وبــ
يونايتد التسجيل عندما نفذ 
لــوك شــاو ركــلــة حــرة مــن الجهة 
الــيــســرى، ارتــقــى لها كازيميرو 
وأســكــنــهــا بـــرأســـه فـــي الــشــبــاك. 
وعــــاد حــكــم الـــمـــبـــاراة إلــــى حكم 
ــه آر(  الــفــيــديــو الــمــســاعــد )فـــي إيـ

للتأكد من صحة الهدف )33(.
وبـــعـــد ســـت دقــــائــــق، ضــاعــف 
يــونــايــتــد الــنــتــيــجــة عــنــدمــا مــرر 

فـــيـــخـــهـــورســـت تـــمـــريـــرة بــيــنــيــة 
متقنة إلى راشفورد في منطقة 
ــزاء، فــســدد األخــيــر بــاتــجــاه  الـــجـ
المرمى ووضع المدافع بوسمان 
ــر اتــجــاهــهــا  ــ ــّي ــه وغــ ــامــ قـــدمـــه أمــ
وحّولها خطأ فــي مرمى فريقه 

.)39(
وكـــــاد فــيــخــهــورســت يــســّجــل 
 قبل الدخول إلى غرف 

ً
 ثالثا

ً
هدفا

الــمــابــس، بــتــســديــدة رائــعــة من 
مشارف منطقة الــجــزاء، غير أن 

كاريوس تألق في صدها.
وفــــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي، سعى 
»الشياطين الحمر« إلى الحفاظ 
على هذا التقّدم من دون التراجع 
إلى الدفاع، فتوالت التسديدات 
من البرازيليين فريد وأنتوني 

لكن من دون نتيجة.

بـــعـــد ذلــــــــك، رفــــــع نـــيـــوكـــاســـل 
ــلـــى مــرمــى  مـــســـتـــوى ضـــغـــطـــه عـ
يــونــايــتــد، لــكــن الـــدفـــاع المحكم 
حال دون حدوث خروقات كبيرة، 
وسط تألق المدافع األرجنتيني 

ليساندرو مارتينيس.
وفيما اعتمد رجـــال الــمــدرب 
ــاغ على  ــك تـــن هــ ــ الــهــولــنــدي إريـ
 
ً
الــهــجــمــات الــمــرتــدة، خــصــوصــا

ــايــــدون ســانــشــو  بــعــد دخـــــول جــ
بداًل من أنتوني، كان المحاوالت 
من نيوكاسل بتسديدات بعيدة 
المدى لم يكن لها األثر المطلوب.

وفي الدقيقة 88، سعى البديل 
جــايــكــوب مــورفــي إلــى التسديد 
عن بعد، لكن كرته كانت خارج 
الخشبات الثاث. وأنقد بعدها 
ــانــــي دي خــيــا  ــبــ ــارس اإلســ ــ ــحـ ــ الـ

رأســـيـــة خــطــيــرة مـــن الــبــرازيــلــي 
جويلنتون.

وكاد القائد البرتغالي برونو 
 
ً
فـــيـــرنـــانـــديـــش أن يــــحــــرز هـــدفـــا

 من انفرادية ومراوغة، لكن 
ً
ثالثا

 
ً
كاريوس كان بالمرصاد مجددا

.)4+90(
)أ ف ب(
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أحرز فريق مانشستر يونايتد 
لقب كأس رابطة األندية 
اإلنكليزية المحترفة لكرة 

القدم، بفوزه على نيوكاسل 
يونايتد 2-صفر أمس األول، 

في المباراة النهائية.

جانب من لقاء برشلونة و ألميريا

ميسياس يسجل هدف ميان الثاني بمرمى أتاالنتا

مبابي يسجل الهدف الثالث 
لفريقه في مرمى مرسيليا

تتويج مانشستر يونايتد بالكأس

 لكأس 
ً
 لكأس مانشستر يونايتد بطال
ً
مانشستر يونايتد بطال

رابطة األندية اإلنكليزيةرابطة األندية اإلنكليزية

مبابي يقود سان جرمان إلى الثأر من مرسيليا

تشافي: نعتذر للجماهير
أبــــدى تــشــافــي هــرنــانــديــز، الــمــديــر الــفــنــي لــبــرشــلــونــة، أســفــه، عقب 
الخسارة بهدف نظيف أمام ألميريا، أمس األول، في الجولة الـ 23 لليغا، 

 إلى عدم وجود أعذار لهذه النتيجة.
ً
مشيرا

وقــال تشافي بعد المباراة: »افتقدنا الكثافة والرغبة في تحقيق 
 أكبر، وقد افتقدنا 

ً
الفوز، وهذا أكثر ما يقلقني. علينا أن نظهر شغفا

هذا األمر. لقد أخطأنا، وأعتذر للجماهير. كنا ننتظر هذا اليوم، بعد 
تعثر الــريــال، لكننا فقدنا فرصة عظيمة«. وأضـــاف: »الــمــبــاراة كانت 
بمنزلة حياة أو موت أللميريا، الذي كان في مناطق الهبوط مع بداية 
هذه الجولة، ولعب بالكثافة المطلوبة في المباراة. لقد افتقدنا نحن 
هذه الكثافة، وهذا الشغف«. وتابع تشافي: »ظهرنا بأداء مختلف في 
، واستخلص 

ً
الشوط الثاني، لكن بعد فوات األوان، والمنافس دافع جيدا

.»
ً
 قويا

ً
كرات رائعة، وكان ندا

غياب ليفاندوفسكي عن كالسيكو الكأس
أعلن نــادي برشلونة، أمــس االثنين، أن مهاجمه البولندي روبــرت 
ليفاندوفسكي سيغيب عن مباراة الكاسيكو أمام ريال مدريد الخميس 
المقبل في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بسبب معاناته 

من حمل عضلي في الفخذ اليسرى.
وكــشــفــت الــفــحــوصــات الطبية الــتــي خــضــع لــهــا الــمــهــاجــم البولندي 
أمس عن وجود حمل زائد في فخذه األيسر، على الرغم من عدم إعان 
برشلونة عــن فــتــرة التعافي. وسينضم ليفاندوفسكي إلــى المهاجم 
عثمان ديمبيلي والعب الوسط بيدرو جونزاليس »بيدري« في قائمة 
برشلونة للمصابين قبل مباراة الذهاب من نصف نهائي كأس 
 حول المهاجم 

ً
الملك الخميس المقبل. كما تحوم الشكوك أيضا

أنسو فــاتــي، الــذي تــم استبعاده مــن آخــر مواجهة فــي الــدوري 
بسبب إصابة في الركبة اليسرى. 

انتهاء موسم كيمبيمبي بسبب اإلصابة
أعــلــن مـــدرب بــاريــس ســـان جــرمــان كريستوف 
غالتييه أن مدافعه الــدولــي بريسنل كيمبيمبي 
سيغيب عن الماعب حتى نهاية الموسم بعدما 
تعرض إلصابة »خطيرة« في كاحل قدمه اليمنى 
في المباراة ضد مرسيليا )3 - صفر( في الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
وقال غالتييه عقب المباراة في تصريح لقناة 
»برايم فيديو«: »كيمبيمبي يعاني من ألم شديد 

في الكاحل«.
وتعرض كيمبيمبي )27 عاما( لإلصابة بمفرده 

فــي الــدقــيــقــة 16 خـــال هــجــمــة مــرتــدة لمرسيليا 
فسقط على األرض ولم يستطع إكمال اللقاء حيث 
نقل على حمالة وهو يبكي وترك مكانه للبرتغالي 

دانيلو بيريرا.
وتجددت إصابة كيمبيمبي في الكاحل نفسه 
الـــذي أبــعــده عــن الــمــاعــب منذ نوفمبر الماضي 
ــــاده فــي  وحــــرمــــه مــــن الـــمـــشـــاركـــة مــــع مــنــتــخــب بــ
مــونــديــال قــطــر. وظــهــر كيمبيمبي الـــذي عــاد الى 
المنافسة قبل أسبوعين، على عكازين فــي دكة 

البدالء وكاحله محاط بدعامة كبيرة.

ر بايرن ميونيخ، حامل اللقب في األعوام العشرة األخيرة،  فجَّ
جام غضبه في ضيفه وشريكه السابق أونيون برلين، مفاجأة 
 الصدارة 

ً
الموسم، عندما أكرم وفادته بثاثية نظيفة، مستعيدا

من بوروسيا دورتموند، أمس األول، في ختام المرحلة الثانية 
والعشرين من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وحــســم الـــنـــادي الــبــافــاري قــمــة الــمــرحــلــة فــي شــوطــهــا األول، 
بتسجيله األهداف الثاثة، حيث فرض المهاجم الدولي الفرنسي 
، بصناعته الهدف األول للكاميروني 

ً
كينغسلي كومان نفسه نجما

إريــك-مــاكــســيــم تشوبو-موتينغ )31(، وتسجيله الــثــانــي )40(، 
ومساهمته في الثالث بتمريرة إلى القائد توماس مولر، الذي 

هيأها لجمال موسياال )1+45(.
وشهدت المباراة عــودة المهاجم الــدولــي السنغالي ساديو 
مانيه إلى الماعب، بعد غياب لمدة ثاثة أشهر ونصف الشهر، 
بسبب إصابة في عظمة الشظية اليمنى تعرض لها في أوائل 
نوفمبر ضد فيردر بريمن، وحرمته من المشاركة في المونديال 

القطري مع منتخب باده.

ليفركوزن يفرمل فرايبورغ 
وفرمل باير ليفركوزن صحوة مضيفه فرايبورغ عندما أرغمه 
على التعادل 1-1، أمس األول. وكان فرايبورغ البادئ بالتسجيل 
عبر اإليطالي فينتشنزو غريفو )29(، لكن باير ليفركوزن أدرك 

التعادل بواسطة الدولي اإليراني سردار أزمون )67.(.
وفشل فرايبورغ في استعادة المركز الرابع من اليبزيغ، الفائز 
على أينتراخت فرانكفورت 2-1، فتراجع إلى المركز الخامس بـ 
41 نقطة، مقابل 42 نقطة لألخير، فيما عزز ليفركوزن، المنتشي 
من نهائي مسابقة الدوري األوروبي )يوروبا ليغ(، 

ُ
بتأهله إلى ث

موقعه في المركز الحادي عشر بـ 28 نقطة.

كلينسمان

ميالن يواصل انتصاراته بثنائية في أتاالنتا

ألميريا يوقف ألميريا يوقف 
انتصارات انتصارات 

برشلونةبرشلونة

 لكوريا الجنوبية
ً
 لكوريا الجنوبيةكلينسمان مدربا
ً
كلينسمان مدربا بايرن ُيسقط أونيون برلين بايرن ُيسقط أونيون برلين 

ويستعيد الصدارةويستعيد الصدارة
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أمـــرت المحكمة العليا فــي السعودية 
بـــإعـــادة الــنــظــر فــي قــضــيــة ســيــدة ســوريــة 
 بإثبات »زواج 

ً
 سابقا

ً
كانت قد كسبت حكما

سري« من رجل أعمال راحل، مما خولها أن 
ترث ثروة تقدر بنحو 80 مليون ريال، أي 

ما يعادل أكثر من 21 مليون دوالر.
وأوضحت صحيفة عكاظ المحلية، في 
خبر نقلته »الحرة نت«، أمس، أن المحكمة 
العليا كانت قررت وقف الحكم الذي صدر 
لمصلحة تلك السيدة قبل نحو عام، وأمرت 
 إلى محكمة األحوال 

ً
بإعادة القضية مجددا

الشخصية في جدة، غربي المملكة.
ــافــــت الــصــحــيــفــة أن ثـــــروة الــــزوج  وأضــ
الراحل، الذي لم تكشف عن هويته، تقدر 
بنحو 700 مليون ريال )نحو 186 مليون 
دوالر(، وأن نصيب »األرملة السورية« هو 
80 مليونا قابلة للزيادة بعد االنتهاء من 

حصر التركة.
وتعود تفاصيل القضية إلــى نحو 10 
أعـــــوام، عــنــدمــا تــوفــي رجـــل أعـــمـــال وتـــرك 
ثروة كبيرة، حيث رفعت المدعية السورية 
)في العشرينيات من عمرها( دعوى أمام 
المحكمة العامة في جدة، ادعت فيها أنها 

.»
ً
ارتبطت بزوجها الراحل »مسيارا

والزواج المسيار يعرف بأنه زواج دائم، 
ولــكــن تــتــنــازل فيه الــزوجــة عــن حقها في 
المسكن أو النفقة أو اإلقامة مع شريكها 

بشكل دائم.
وقدمت المدعية للمحكمة صــورة عقد 
زواج بتوقيع الراحل، بحضور شهود عيان 
على الزفاف، كما قدمت مذكرات متتالية 
أمــام محكمة االستئناف، وحصلت على 

حكم يؤيد صحة عقد زواجها، وإدخالها 
في صك حصر الورثة، بعد اعتراض أبناء 

الزوج الراحل وبناته على ذلك.

فـــي الـــمـــقـــابـــل، تــمــســكــت أســـــرة الـــراحـــل 
وأبناؤه وبناته برفضهم االعتراف بزواجه 
من السيدة السورية، وطعنوا في صحة 

الــمــســتــنــد والـــشـــهـــود وتــمــســكــوا بــبــطــان 
العقد.
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  23

11

ً
 06:15 صبـــاحــــــا

 04:43 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
11:03 ظــــــــــــهــــــــــــرا

يسرقون سماعات اآليفون من الرؤوس البيتزا في بريطانيا... بيضاء
سرق فريق متجول من قطاع 
ــــات نــاريــة  الــطــرق يستقل دراجـ
صغيرة، سماعات أذن »أبل« من 
 على األقــل 

ً
رؤوس 21 شخصا

في مدينة نيويورك األميركية.
ــال مـــوقـــع روســـيـــا الـــيـــوم،  ــ وقـ
أمس، إن السرقات بدأت في 28 
يناير الماضي، وشارك في هذه 
السرقات عادة أربعة أشخاص 
ــلــــى دراجـــــتـــــيـــــن صـــغـــيـــرتـــيـــن  عــ

يفاجئون الضحايا من الخلف، 
بــانــتــزاع ســمــاعــاتــهــم مــن طــراز 
»أبــل إيربودز ماكس« ويفرون، 
 مــقــابــل 549 

ً
ـــبـــاع حــالــيــا

ُ
الــتــي ت

 للقطعة الواحدة.
ً
دوالرا

ــزة  ــ ــ ــهـ ــ ــ وهــــــــــز ســـــــــارقـــــــــوا األجـ
الصوتية جميع أنحاء مانهاتن، 
بــمــا فــي ذلـــك حـــادث بالحديقة 
المركزية، حيث تــتــراوح أعمار 

.
ً
الضحايا بين 18 و41 عاما

حـــــــــدث الـــــــعـــــــدد األكـــــــبـــــــر مـــن 
السرقات في منتصف وما بعد 
ــرقـــت خمس  ــد ُسـ الــظــهــيــرة. وقــ
سماعات في 8 فبراير، وثماني 

سماعات في 18 الجاري. 

بـــدأت المطاعم اإليــطــالــيــة في 
بريطانيا طهي البيتزا البيضاء 
الخالية من مكون الطماطم، بعد 
أن استبعد الطهاة الطماطم من 
الــطــبــق الــمــمــيــز بــســبــب كلفتها 

العالية.
ــــرت صــحــيــفــة الـــغـــارديـــان،  وذكـ
في خبر نقله موقع روسيا اليوم، 
أمس، أن ارتفاع أسعار الكهرباء 
تــســبــب فـــي نــقــص الـــخـــضـــراوات 

بالمملكة المتحدة، ولهذا السبب 
بدأت مطاعم التخلي عن الطماطم 
ــداد الــبــيــتــزا والــمــعــكــرونــة  ــ فـــي إعـ
والــصــلــصــات، وقــــررت استبعاد 
طــبــق الــمــعــكــرونــة الـــبـــومـــودورو 

 من القائمة.
ً
تماما

وتوقع رئيس االتحاد اإليطالي 
ــزو  ــ ــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، إنـ لـــلـــطـــهـــاة فـ
أوليفيري، إغاق بعض المطاعم 
بسبب ارتفاع األسعار في الباد، 

ــــروج بــريــطــانــيــا مـــن االتــحــاد  وخـ
األوروبـــــــــي.  ويــســتــخــدم الــطــهــاة 
الجبن، مثل الريكوتا، أو الخضار، 
كمكونات رئيسية للبيتزا، ولكن 

بدون الطماطم.
مـــن جــهــتــهــا، تــلــقــي الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة بـــالـــلـــوم عــلــى ســوء 
األحوال الجوية في جنوب أوروبا 
وشــمــال إفــريــقــيــا، مــا تــســبــب في 

نقص كميات الطماطم.

الطيور تغزو شوارع المكسيكالطيور تغزو شوارع المكسيك
تداول رواد مواقع التواصل في المكسيك فيديو نشره 
موقع روسيا اليوم، أمس، يرصد تجمعات آلالف الطيور 
فــي الـــشـــوارع، مــرجــعــيــن الــظــاهــرة الــغــريــبــة إلـــى أســبــاب 

متنوعة.
وقال عدد من رواد مواقع التواصل إن الفيديو يعتبر 
مــؤشــرا على كــارثــة قــادمــة كــزلــزال مثا، ألن الحيوانات 
ومــنــهــا الــطــيــور تــتــصــرف قــبــل وقـــوع مــثــل تــلــك الــكــوارث 

بطريقة غريبة.
وأرجع آخرون الظاهرة الغريبة إلى هرب الطيور من 

منطقة حدث فيها خلل بيئي كبير أو كارثة مناخية.
واعتبر فريق آخر هذا التجمع الكبير للطيور مؤشرا 
على احتمال هبوب عاصفة أو إعصار، نظرا لمشاهدة 

كثيرين تدفقا كبيرا للطيور إلى المكسيك مؤخرا.
وأشارت تقارير محلية إلى أن التفسير العلمي الوحيد 
لهذا الظهور الكبير للطيور يرجع إلى أن هذه الشهور 

تمثل موسم التكاثر بالنسبة لها.

زوجة »مسيار« تطالب بنصيبها في الميراث
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يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىدعوة للتشكك

أثار الصحافي األميركي سيمون هيرش قضية خطيرة في األيام القليلة 
الماضية. سيمون هو أشهر إعامي قام بفضح العديد من الممارسات 
العسكرية األميركية بالماضي، وكانت ضرباته الصحافية األشهر أيام 
حرب فيتنام، حين أظهر بالدالئل القاطعة وحشية القصف األميركي على 
المدنيين في فيتنام، وكان حينها يكتب في »نيويورك تايمز«، التي كانت 
أقرب للحيادية اإلخبارية ذلك الوقت، ولم يعد يسمح له بالكتابة في تلك 

الجريدة العريقة في وقت الحق.
يــقــول سيمون إن الــواليــات المتحدة قــامــت قبل شهرين مــن الحرب 
على أوكرانيا بتفجير أنابيب النفط التي تضخ النفط الروسي ألوروبا 
في قاع البحر، تلك األنابيب هي ملكية الدولة األلمانية وعدد من الدول 
األوروبية، واتهمت أميركا حينها روسيا بالقيام بهذا العمل اإلرهابي، 
 يغذي صادراتها، 

ً
 اقتصاديا

ً
لكن لماذا تفعل ذلك روسيا وتثقب شريانا

وهي التي قامت بعد ذلك بإصاح األنابيب؟ ويقرر سيمون أن الواليات 
المتحدة كانت لها أهدافها البعيدة في ذلك، ولو كان ذلك يضر بحلفائها 

الغربيين. ولم يفصح هيرش عن مصادره اإلخبارية.
االقتصادي جيفري ساكس، وهو أستاذ االقتصاد بجامعة كولومبيا، 
والذي استعان به عدد من الدول مثل بولندا وروسيا بعد سقوط االتحاد 
السوفياتي، ال يستبعد مثل تفسير سيمون هيرش، ويؤكد أن تاريخ 
، قامت 

ً
الــمــخــابــرات األمــيــركــيــة يــؤيــد ذلـــك، فــفــي الــتــاريــخ الــقــريــب نــســبــيــا

الــواليــات المتحدة بتحضير االنــقــاب على الرئيس األوكــرانــي السابق 
يانكوفيتش، الذي أراد الوسطية في العاقات بين الغرب وروسيا، وكان 
يرفض االنحياز التام للغرب، فهذا يضر بمستقبل أوكرانيا، وحرب اليوم 

هناك تؤكد صحة مخاوفه.
يذكر جيفري ساكس أن َهــم الــواليــات المتحدة منذ انهيار االتحاد 
السوفياتي هــو عــزل روســيــا وحــصــارهــا بضم الـــدول الــتــي كــانــت تــدور 
 إلــى حلف »الــنــاتــو«، فأميركا تراجعت عن 

ً
في الفلك السوفياتي سابقا

تعهداتها لغورباتشوف بعدم توسع هذا الحلف الغربي خارج ألمانيا 
بعد اتحادها، ورفضت تقديم أي قروض لروسيا في محنتها االقتصادية 
 في 

ً
 مساهما

ً
رغم رغبة الرئيس غورباتشوف في أن تكون روسيا عضوا

المجتمع األوروبي، بينما فتحت أبواب المساعدات لبولندا دون حدود.
يؤكد جيفري ساكس أن تفجير األنابيب التي رفضت ألمانيا والسويد 
اإلفصاح عن المسؤول المتسبب فيها بعد تحقيق طويل هو عمل دقيق 
، ويستحيل أن تقوم به جماعة إرهابية معينة، بل هو عمل 

ً
ولم يكن سها

دولة بخبرات كبيرة.
 في شؤون 

ً
 كان ما عليه األمر حول دور الدولة األميركية األكثر تدخا

ً
أيا

العالم، وهنا، بالمناسبة، نحتفل هذه األيام بذكرى االستقال والتحرير 
الذي ما كان ليحدث لوال التدخل األميركي، ربما نعيد التفكير فيما قالته 
السفيرة األميركية لصدام قبل الغزو العراقي، بأن خاف الكويت والعراق 
شأن خاص بكما، وكيف فسر الطاغية عباراتها، لنا الحق في أن نعيد 
التفكير فيما حدث، ومن كان المستفيد األكبر من حرب الخليج األولى 
في إصاح آبار النفط، وإعادة بناء الكويت، وصفقات األسلحة الضخمة 
 مضاعفة بعد الحرب، دون نسيان الفوائد 

ً
لدول المنطقة التي زادت أضعافا

الكبيرة التي عادت على إسرائيل بعد تحجيم دور العراق؟
ليست هذه دعوة للتفسير التآمري للتاريخ، وإنما مناسبة للتفكير 
المتشكك فــي كــل مــا جـــرى وســيــجــري فــي عــالــم مــصــالــح معقد تــســوده 
المصالح االستراتيجية لدول عظمى، بينما نجري هنا بكل باهة ونقذف 

كرات الماء بحماقة األطفال.

ال أعـــلـــم مـــا هـــي وظــيــفــة الــبــاحــث 
النفسي؟

البــد أنــهــا تتعلق بعلم النفس أو 
الطب النفسي...

كما أن تواجد أي باحث نفسي في 
السجن المركزي يوحي بأنه يؤدي 
وظيفة هناك تتعلق باإلحصائيات 
والتوجهات وطرق العاج من اإلدمان 

بين المساجين المتعاطين!
تخميني لم يبتعد عن الواقع إلى 

أن اكتشفت الخبر التالي:
 لباحث نفسي 

ً
»سبع سنوات سجنا

هــّرب المخدرات إلى المتعاطين في 
السجن المركزي«.

تجار ومروجو المخدرات وصلوا 
، الـــمـــدارس، 

ً
إلـــى كــل األمـــاكـــن تــقــريــبــا

الـــمـــاعـــب، أمــــاكــــن الـــتـــســـوق، أمـــاكـــن 
الترفيه، واآلن السجن المركزي عن 
طــريــق السجناء أنفسهم وزوارهــــم، 
وكـــذلـــك مـــن يــدعــي مــهــنــة تــمــكــنــه من 

!
ً
 مطمئنا

ً
الدخول والخروج سالما

ــاحـــث نــفــســي  ــبـ ــــن الـــــــذي أجـــــــاز لـ مـ
الـــوصـــول واالتـــصـــال بــالــمــســاجــيــن؟ 
وكيف استطاع ذلك؟ ومن أجاز بحثه 
 ومن 

ً
 علميا

ً
 يجري بحثا

ً
إن كان فعا

أجاز له العمل؟ وما هي مؤهاته؟!
 وتــنــتــظــر 

ً
أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة طـــبـــعـــا

اإلجابات!

ــوة لــلــتــكــاتــف  ــ ــدعـ ــ لـــيـــس لـــنـــا إال الـ
للقضاء على آفة المخدرات، ونتمنى 
أن تستمر الجهود األمنية المخلصة 

للحد منها.
المجتمع في خطر، ويحتاج إلى 

رعاية، أسعفوه رجاًء.

د. ناجي سعود الزيدالمجتمع بحاجة إلى إسعاف

الله بالنور

إعامية وكاتبة سعودية اتسم مشوارها العملي بخوض 
المعارك والمواجهات الساخنة، فنادين البدير التي اختطت 
 كسرت بِه القوالب الُمعلبة والجامدة 

ً
 إعاميا

ً
لنفسها أسلوبا

بما كانت تطرحُه من آراء وأفكاٍر ُمستفزة وصادمة، وهناك من 
يراها خادشة، قد أهدت إلي كتابها »زيرة رجال«، وهو عنوان 
طلق على الرجل، إال 

ُ
مثير، ألننا اعتدنا أن كلمة »زير نساء« ت

تِه، ألكتشف أن   كهذا دفع بي إلى تكريس وقت لقراء
ً
أن عنوانا

الكاتبة ليست بالصورة التي يوحي بها عنوان الكتاب فهي 
كما كتبت:

***
»مع دخولي اإلعام تحولت من فتاة العائلة المحبوبة والتي 
يتفق الجميع على هــدوئــهــا ومسالمتها إلــى شــابــٍة جامحة 
ُمختلٍف عليها... فكنت مثل غيري من صحافيي وصحافيات 
وكتاب وكاتبات العالم ممن يمارسون نقد مجتمعاتهم للعمل 
؟! كا، 

ً
على تطويرها، ولكن هل أنا اتخذُت من مجتمعي عدوا

فكيف أعادي نفسي؟! ولكن حقيقة األمر أن ُهناك فئات ُمتطرفة 
فكر«.

ُ
من المجتمع لديها أزمة جذرية معي، هي أنني امرأة ت

***
 للشتائم التي كانت تتعرض لها، 

ً
وكتبت نــاديــن نموذجا

وتكتب عنها بعد كل برنامٍج تلفازي تقدمُه، أو مقال تكتبُه 
ــــان أصـــحـــاب تــلــك الــشــتــائــم يــعــتــقــدون بــغــبــاء أنــي  وقـــالـــت: »وكـ
سأنسحب مع أول محاولة تلوح بسمعتي في بلٍد قبلي عائلي 
تهمُه سمعة النساء... ولكنني مع مواجهة الكاميرات ونشر 
المقاالت لم أكترث ألية محاوالت، بل اعتبرت أن ذلك استسام 
للجهل والتدليس والخوف من المتأسلمين، فلن أقــع في فخ 
السقوط الذي يريدونُه... نعم، يحدث أن أشمِئز من شتائمهم 
التي يفهمها القارئ والسامع وكأنها موجهة إلى امرأٍة باعت 
شرفها، ال سيدة أغلب وقتها تتأمل مجتمعها وبلدها... وحين 
أقول )شرفها(، فمعياري للشرف هو عقلها، إنسانيتها، وليس 
الشرف السطحي الُمنحصر في أمتاٍر من األقمشة تحجبها عن 

الحياة باسم التدين«.
***

وتشير نادين إلى نــوٍع من الكتاب الرجال فتقول: »شرطي 
للكتابة أن أكون نزيهة وحرة، فعندما أكتب لم أفكر قط في ردة 
 ال أقصد المقارنة الُمتعالية، 

ً
فعل هذا، وكسب رضا ذاك.. عفوا

إنما أنت الُمتردد الذي يستغل قلمُه ألغراٍض شخصية، فترتاب، 
وتحذر في مقالك، وتخشى أن ُيغضب البعض... وهكذا تنتشر 
دمر الحياة 

ُ
المقاالت الهزيلة على امتداد الخريطة اإلعامية لت

بداًل من بنائها«.
وتخاطب من يواجهونها من المتأسلمين فتقول لهم: »إن 

 لكم وحدكم«!
ً
هذا الكوكب األرضي ليس ملكا

***
في رحلتي مع كتاب »زيرة رجال«، لم أجد المرأة التي يوحي 
بها عنوان الكتاب وإنما كنت أمام إنسانة تتصدى لكل من يريد 
أن يفرض سيطرتُه على المجتمع بما يخالف الفطرة السوية 

!
ً
التي خلق الله عليها الناس ليكونوا أحرارا

د. نجم عبدالكريمنادين البدير
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