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أجيال المستقبل في خطر
»التربية«: 22117 حالة شغب في مدارس الكويت بين عنف وتعاطي مخدرات وتحرش وسرقة وهروب 
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»المرسم الُحر« 
و»بيت الخزف« 
 
ً
ينتجان أعماال
ر عن ُحب  تعبِّ

الكويت
ص ١١

»التربية« توصي بتحديد ساعات عمل 
المقاهي والمطاعم وعدم بيع األدوية 

المخدرة إال بوصفة معتمدة

5.7% من إجمالي الطلبة خالل العام 
 في 

ً
الدراسي الماضي... و31 طفال
»االبتدائية« ضبطوا بالتدخين!

خطط وقائية للكشف المبكر عن 
المخدرات بالمدارس وتفعيل الدور 

التربوي في مكافحتها
في إحصائية مفزعة من شأنها أن تثير الهلع وتدق ناقوس الخطر 
بأعلى تردداته إزاء ما يتهدد مستقبل الكويت وأبنائها من سلوكياٍت 
 بهذه األرض الطيبة، أعلنت وزارة 

ً
 غريبا

ً
كانت حتى وقت قريب نبتا

الــتــربــيــة أن حــــاالت الــشــغــب والــــحــــوادث الــتــي تـــم الــتــعــامــل مــعــهــا في 
المدارس خالل العام الدراسي »2021/ 2022«، وصلت إلى 22117 في 
جميع المراحل الدراسية، بما فيها االبتدائية، بنسبة 5.7 في المئة 
 وطالبة، وتنوعت الحاالت بين عنف لفظي 

ً
من إجمالي 386167 طالبا

وجسدي وهــروب من المدارس وتحرش وتدخين وتعاطي مخدرات 
وسرقة وإتالف ممتلكات عامة.

وبحسب إجابة »التربية« عن سؤال للنائب محمد المهان، حصلت 
»الجريدة« على نسخة منها، تم التعامل مع 1390 حالة تدخين وتناول 
 تسجيل 31 حالة 

ً
مسكرات ومــخــدرات خــالل الــعــام ذاتـــه، وكــان الفــتــا

تدخين في المرحلة االبتدائية و9 حاالت تعاطي مخدرات بالثانوية.
 لها في مواجهة انتشار المخدرات بين 

ً
وحــددت الـــوزارة 57 دورا

الطلبة، ضمنها وضع الخطط الوقائية والعالجية من خالل الكشف 
المبكر للمخدرات والمؤثرات العقلية في المدارس وتفعيل دور المدرسة 

في مكافحة تلك اآلفــة، ومتابعة الحاالت السلوكية التي تم 

محيي عامر

»العفو األميري« تدرس حاالت 
األحداث متعاطي المخدرات إلطالقهم

● جورج عاطف
علمت »الجريدة«، من مصادرها، أن وزارة 
الشؤون االجتماعية أعــادت تشكيل لجنة 
حاالت العفو األميري وقضايا المخدرات 
واألحداث المنحرفين والمودعين في الدور 
اإليوائية برئاسة الوكيل المساعد لشؤون 
قطاع الرعاية االجتماعية وعضوية بعض 

الجهات الحكومية ذات الــعــالقــة؛ لــدراســة 
ــإدارة رعــايــة األحـــداث  الــحــاالت الــمــودعــة بــ
فـــي مــجــمــع دور الــرعــايــة بالصليبيخات 
والموقوقة على ذمة قضايا إدمان وتعاطي 
مــــخــــدرات، لــبــحــث مــــدى أحــقــيــة شــمــولــهــا 

بالعفو من عدمه.
 
ً
 للمصادر، تــدرس اللجنة أيضا

ً
ووفــقــا

الـــحـــاالت الملتحقة بــالــبــرنــامــج العالجي 

التأهيلي بالسجن المركزي ومدى أحقية 
شمولها بكشوفات العفو، إضافة إلى بحث 
حاالت األحداث المنحرفين أو المعرضين 
لالنحراف فــي قضايا اإلدمـــان والتعاطي 
وتصميم بــرنــامــج عــالجــي تأهيلي للحد 
مــن هـــذه اآلفــــة، الســيــمــا بــيــن فــئــة األحـــداث 
المودعين بالدور اإليوائية والخاضعين 

لشروط االختبار القضائي.

 واشنطن تصّعد ضد الشركات الصينية
الفروف بمواجهة »الغربيين« في الهند 

وبلينكن يجول بحديقة موسكو الخلفية
في خطوة تعكس استمرار التوتر بين واشنطن وبكين، أمر 
البيت األبيض أمس األول الوكاالت الفدرالية بأن تحظر في غضون 
 »تيك تــوك« على هواتفها وأجهزتها بسبب »مخاطر« 

ً
30 يــومــا

التطبيق المملوك من شركة »بايت دانــس« الصينية على األمن 
القومي األميركي، فيما نقلت صحيفة »وول ستريت جورنال« عن 
مصادر مطلعة قولها إن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن تدرس 
إلغاء تراخيص التصدير الممنوحة للموردين األميركيين لشركة 

االتصاالت الصينية »هواوي تكنولوجيز«. 
كما نقلت شبكة CNBC عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الصين 
تخترق شبكات خصومها كالواليات المتحدة لجمع المعلومات 

االستخباراتية.

»تكويت التعاونيات«: 2000 دينار
راتب المدير و1500 لنائبه

1000 دينار لرئيس القسم و500 للموظف مع دعم العمالة الشهري 

● جورج عاطف
علمت »الــجــريــدة«، مــن مــصــادرهــا، أن 
فريق العمل المشّكل لتكويت الوظائف 
فــي الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، اتــفــق خــالل 
اجتماعه أمس، على تحديد سلم الرواتب 
الشهرية ألصحاب الوظائف اإلشرافية 
الــذيــن سيلتحقون بــالــجــســم الــتــعــاونــي 
ــتـــرة الـــمـــقـــبـــلـــة، مــبــيــنــة أنـــــه تــم  ــفـ خـــــالل الـ
تحديد راتب المدير العام بـ 2000 دينار، 
 عن 1500 لكل من نائبيه للشؤون 

ً
فضال

التجارية، واإلدارية والمالية، إضافة إلى 
1000 لرؤساء األقسام.

 لــلــمــصــادر، فــــإن الــفــريــق حــدد 
ً
ــا ــقـ ووفـ

رواتب المواطنين الذين سيتم توظيفهم 
بــاألقــســام التعاونية بــواقــع 500 ديــنــار، 
إضافة إلى دعم العمالة الذي يتسلمونه 
من الهيئة العامة للقوى العاملة، حتى 
 ،

ً
يــكــون الــعــمــل داخــــل الــجــمــعــيــات جــاذبــا

مشيرة إلى أن من أبرز مهام الفريق وضع 
هيكل تنظيمي وكادر وظيفي للجمعيات.

اقتصاديات

30 مليون دينار سيولة 
أجنبية جديدة ضمن مراجعة 

»مورغان ستانلي«

إيران تتمرن لصّد هجوم على منشآتها 
إسرائيل: إعادة العقوبات أو »الضربة«

ــران، أمـــس، مــنــاورات »حــمــاســة ســمــاء الــواليــة 1401«  أطلقت إيــ
بمشاركة نحو مئة طــائــرة مقاتلة وعــشــرات الــطــائــرات المسيرة 
وبطاريات الدفاعات الجوية على مساحة تشمل نحو ثلثي أجواء 

البالد.
وذكر التلفزيون اإليراني الرسمي أن المناورات، التي تأتي في 
ظل انسداد أفق المفاوضات الدبلوماسية الرامية إلحياء االتفاق 
الــدولــي الــمــبــرم عــام 2015 بــشــأن بــرنــامــج طــهــران الــنــووي، ترمي 
لمحاكاة صد هجوم شامل على النقاط الحساسة وعلى رأسها 

المنشآت النووية في »فوردو« و»نطنز«.
فــي المقابل، قــال وزيــر خارجية إســرائــيــل إيلي كوهين، خالل 
مؤتمر مشترك مع نظيرته األلمانية أنالينا بيربوك، في برلين، إن 
بالده ترى أن هناك فقط خيارين بشأن إيران »إما العودة للعقوبات 

 عقب مباحثات ركزت 
ً
أو الخيار العسكري الجاد«، مشيرا

٠٨

١٠

02
02

02

02

دامت أفراحك يا كويت

بلينكن مع نظرائه من كازاخستان وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان في أستانة أمس )رويترز(

٠٣

 باألعياد 
ً
ضمن معالم الــفــرحــة الــغــامــرة الــتــي تشهدها الــبــالد ابــتــهــاجــا

الوطنية، استقبلت سماء الكويت أمس، من الجزيرة الخضراء إلى أبراج 
الكويت، فعاليات األلعاب النارية، وسط حضور حاشد من المواطنين 

والمقيمين، في لوحة مبهجة بدت آثارها واضحة على وجوه المشاركين 
في االحتفالية.

 مدى ما 
ً
وحول أبراج الكويت التي توسطت اللوحة اإلبداعية، بدا الفتا

وصل إليه إبهار االحتفاالت عبر تشكيالت ضوئية متأللئة األلوان، رسمت 
بها خريطة الكويت إلى جانب صور رمزية تعبر عن عزة الوطن الغالي 

وعلو شأنه وما يعيشه أبناؤه من حرية.
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أجيال المستقبل في...

»العفو األميري« تدرس حاالت...

إيران تتمرن لصّد هجوم...

واشنطن تصّعد ضد الشركات...

التعامل معها مــن خــال سجل الخدمة االجتماعية وملف الحاالت 
الــفــرديــة كما وردت بالتقرير السنوي إلدارة الــخــدمــات االجتماعية 

والنفسية.
وأكدت أهمية وجود شراكة مجتمعية بالتعاون مع وزارة الصحة 
في مواجهة التدخين والمخدرات، حيث تتحمل »الصحة« عبء الرعاية 
الصحية بوجه عام وعــبء عاج المدمنين في المراكز المتخصصة 
من األعــبــاء الكبيرة، مشددة على ضــرورة إخضاع األدويـــة المخدرة 
المستخدمة في العاج لرقابة مهنية سواء في صرفها من صيدليات 
المستشفيات أو المستوصفات أو الصيدليات الخارجية بما يضمن 

صرفها لألغراض العاجية، وبناء على وصفة معتمدة من طبيب. 
وذكـــرت »التربية« أن هناك شــراكــة مجتمعية بالتعاون مــع الهيئة 
العامة للشباب والرياضة في مواجهة التدخين والمخدرات، مشددة على 
ضرورة تحديد ساعات العمل في الصاالت وأماكن التسلية واإلنترنت 

والمقاهي والمطاعم ومراقبتها بصفة مستمرة ودورية.

على الملف اإليراني إلى أنه طلب من نظيرته األلمانية تصنيف 
»الحرس الثوري« اإليراني منظمة إرهابية.

ــــي حــســيــن أمــيــر  ــرانـ ــ ــر الـــخـــارجـــيـــة اإليـ ــ ــــدد وزيــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، هـ
عبداللهيان، بالرد ضد أي قرار سلبي قد يصدر عن اجتماع مجلس 
محافظي الوكالة الدولية للطاقة الــذريــة المقرر الشهر الجاري، 
وذلــك قبل أيــام من زيــارة مرتقبة لمدير الوكالة رافائيل غروسي 

إلى طهران.
ت تصريحات عبداللهيان بعد تقرير أكدته الوكالة عن  وجــاء
عثور مفتشيها في منشآت إيرانية على جزئيات يورانيوم مخصبة 
بنسبة 84 في المئة القريبة للغاية من النقاوة الازمة لصنع قنبلة 

نووية )أعلى من 90 في المئة(.

موظفيها لـ »حماية« المؤسسة وبالمثل فعل البرلمان الدنماركي 
بالنسبة لنوابه وموظفيه.

كذلك، أعلنت الحكومة الكندية حظر »تيك توك« على األجهزة 
 من أمس، مشيرة إلى 

ً
فيها اعتبارا

ّ
رها لموظ

ّ
المحمولة التي توف

 أن 
ً
»مستوى خطر غير مقبول« على الحياة الخاصة واألمن، علما

ه يعّد سادس أكثر 
ّ
التطبيق ممنوع في الهند منذ عام 2020، لكن

، بوجود أكثر من مليار مستخدم في 
ً
منّصة اجتماعية استخداما

جميع أنحاء العالم.
وعّبرت الصين عن معارضتها للخطوة األميركية، ورأت فيها 
 في مفهوم األمن القومي، وإساءة استخدام لسلطة 

ً
 مفرطا

ً
»توّسعا

 غير منطقي لشركات الــدول األخــرى«. وقالت 
ً
الدولة، واستهدافا

 
ّ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية مــاو نينغ أمــس، إن
»الواليات المتحدة هي أكبر دولة في العالم وتخشى من تطبيق 

 نقص في الثقة بالنفس«.
ً
ا

ّ
ه حق

ّ
يحظى بشعبية لدى الشباب. إن

عــلــى صــعــيــد آخـــــر، اعـــتـــبـــرت وزارة الـــخـــارجـــيـــة الــصــيــنــيــة أن 
التصريحات األخيرة لوزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن 
بشأن تايوان »سخيفة وغير مسؤولة إلى حد بعيد«، وأكــدت أن 
»تايوان جزء ال يتجزأ من أراضينا ومبدأ صين واحدة أساس مهم 
إلقامة عاقات دبلوماسية معنا«، محذرة من عواقب ملموسة في 

حال واصلت واشنطن مسارها الحالي تجاه تايوان.
وكان بلينكن قال في مقابلة إن »الصين ترفض الوضع القائم 

 
ً
 تقييما

ً
بحكم األمــر الــواقــع منذ فترة طويلة في تــايــوان«، مــكــررا

 بــأن »بكين تــســّرع جدولها الزمني لاستياء على هذه 
ً
سابقا

الجزيرة«. 
 لــوزراء 

ً
 اجتماعا

ً
يأتي ذلك فيما تستضيف الهند اليوم وغــدا

خــارجــيــة دول مــجــمــوعــة الــعــشــريــن )G20( لــمــنــاقــشــة الــتــحــديــات 
العالمية وســـط تــصــاعــد الــمــواجــهــة بــيــن روســيــا والــغــرب بشأن 
الصراع األوكراني. وسيحضر وزير الخارجية الروسي سيرغي 

الفروف االجتماع، في مشهد نادر مع نظرائه الغربيين.  
وأعرب بلينكن أمس عن دعمه لسيادة كازاخستان، خال زيارة 
هدفها تعزيز نــفــوذ واشنطن فــي آســيــا الــوســطــى، فيما تنشغل 
روسيا، الحليفة التقليدية لبلدان المنطقة، في الحرب مع أوكرانيا، 
وكذلك ضمان أن تلتزم هــذه البلدان بالعقوبات األميركية على 

موسكو.
اته مع وزراء خارجية الجمهوريات  وفي أستانة، بدأ بلينكن لقاء
السوفياتية السابقة الخمس في آسيا الوسطى وهي كازاخستان 
وأوزبكستان وقرغيزستان وطاجيكستان وتركمانستان، خال 
 من غزو روسيا ألوكرانيا، 

ً
جولته التي تأتي بعد مرور عام تقريبا

وسيسعى خالها لتعزيز نفوذ بــاده في هذه المنطقة الواقعة 
ضمن دائرة نفوذ الجار الروسي القوي والنفوذ الصيني المتنامي.

وتأتي الخطوة التصعيدية األميركية بعد أيام قليلة من قرار 
مماثل اتخذته المفوضية األوروبــيــة التي منعت التطبيق لدى 

وأضافت أنه »فــور االنتهاء من نتائج درس الحاالت كافة سيتم 
إعــداد كشف نهائي بأسماء مستحقي العفو بالتنسيق مع وزارة 

الداخلية وإدارة السجن المركزي، ثم رفع األمــر إلى النيابة العامة 
للفصل في مدى أحقيتهم من عدمه«.
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الخالد يشارك في أعمال مجلس وزراء 
الداخلية العرب بتونس

غـــادر الــنــائــب األول لرئيس 
مجلس الــوزراء وزيــر الداخلية 
ــر الـــدفـــاع بــاإلنــابــة الشيخ  وزيــ
ــــال الـــخـــالـــد، الــــبــــاد، مــســاء  طـ
ــد أمــنــي  ــ ــلـــى رأس وفــ أمـــــــس، عـ

رفيع المستوى إلى جمهورية 
تـــونـــس لــلــمــشــاركــة فـــي أعــمــال 
الدورة األربعين لمجلس وزراء 
الداخلية العرب والذي يعقد في 

العاصمة تونس.

وكان في وداع النائب األول 
على أرض مطار الكويت الدولي 
وكيل وزارة الداخلية اللواء أنور 
الــبــرجــس وعــــدد مـــن الــقــيــادات 

األمنية.

آمر سالح اإلشارة بحث التعاون 
السيبراني مع الجيش األميركي

● محمد الشرهان
زار آمـــــــــر ســـــــــاح اإلشـــــــــــارة 
الــــلــــواء الـــركـــن مــهــنــدس محمد 
عقلة الــعــنــزي والــوفــد الــمــرافــق 
لــه الــقــيــادة السيبرانية ومركز 
التمييز السيبراني لدى الجيش 
ــــورت  ــدة فـ ــ ــاعـ ــ ــي قـ ــ األمــــيــــركــــي فـ
قوردن بوالية جورجيا، ومكتب 
الـــبـــرنـــامـــج الــتــنــفــيــذي ألنــظــمــة 
الــــمــــعــــلــــومــــات بــــقــــاعــــدة فـــــورت 

بيلفور في والية فيرجينيا.
والتقى العنزي خال الزيارة 
بــكــبــار مـــســـؤولـــي الــمــعــلــومــات 
في الجيش األميركي والقيادة 
الــســيــبــرانــيــة فــي وزارة الــدفــاع 
األمــيــركــيــة )الــبــنــتــاغــون( حيث 
تمت مناقشة أبـــرز المواضيع 
ذات االهتمام المشترك والسبل 
المناسبة لتطويرها مع الجانب 

األميركي.

وزير عماني: دخول KFlag »غينيس«... إنجاز
أكد أهمية استثمار الطاقات والمواهب الشبابية

أشــــــــــــــــاد وزيــــــــــــــــر الـــــثـــــقـــــافـــــة 
والرياضة والشباب العماني 
ــــس،  ــم، أمــ ــثــ ــيــ ــن هــ ــ ذي يـــــــزن بــ
بـــاإلنـــجـــاز الـــــذي حــقــقــه فــريــق 
»KFlag« التطوعي وتسجيل 
اســـــم الـــكـــويـــت فــــي مــوســوعــة 
»غــيــنــيــس« لـــألرقـــام القياسية 
ــل كــهــف  ــ ــر عـــلـــم داخــ ــبـ ــفـــرد أكـ بـ
الــــحــــفــــرة الــــســــابــــعــــة »هـــضـــبـــة 

سلماه« في سلطنة عمان.
وقــال آل سعيد خــال لقائه 
أعـــــضـــــاء الــــفــــريــــق الـــتـــطـــوعـــي 
الــــكــــويــــتــــي بــــحــــضــــور ســفــيــر 
الـــكـــويـــت لــــدى ســلــطــنــة عــمــان 
د. محمد الــهــاجــري، إن الفرق 
الــتــطــوعــيــة فــــي دول مــجــلــس 
الـــتـــعـــاون تــحــقــق اإلنــــجــــازات، 
 أهمية استثمار الطاقات 

ً
مؤكدا

والــــمــــواهــــب الــشــبــابــيــة لــنــشــر 
الثقافة الرياضية.

وأكــد حــرص سلطنة عمان 
ــر العاقات  على تعزيز أواصـ
ــن شــــــبــــــاب دول مـــجـــلـــس  ــ ــيـ ــ بـ
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي ال سيما 
بين السلطنة والــكــويــت لرفع 

ــم فــي  ــ ــهـ ــ رايـــــــــات وأســـــمـــــاء دولـ
جميع المجاالت.

تالحم خليجي

مــــــن جــــهــــتــــه، أهــــــــــدى رئـــيـــس 
فـــريـــق »KFlag« فــــــؤاد قـــبـــازرد 
ــاز مـــن مــوســوعــة  ــجـ شـــهـــادة االنـ
غينيس لوزير الثقافة والرياضة 

 لما 
ً
والــشــبــاب الــعــمــانــي تــقــديــرا

قــدمــه الــمــســؤولــون فــي سلطنة 
عمان وفريق »riders omani« من 
تسهيات النجاح مهمة الفريق 
في مشهد يؤكد تاحم وتعاضد 

الشعوب الخليجية.
وقال قبازرد، إن المبادرة بفرد 
 
ً
أكــبــر عــلــم لــلــبــاد كــانــت تــحــديــا
 للفريق الــمــكــون مــن 16 

ً
جــديــدا

 أنه تم اإلعــداد 
ً
، موضحا

ً
عضوا

لها منذ ستة أشهر تحت إشراف 
وتــدريــب متعهد خبير لضمان 
ــفـــريـــق خـــال  ــاء الـ ســـامـــة أعــــضــ

مراحل المهمة الصعبة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال مـــحـــكـــم 
ــة »غـــيـــنـــيـــس« لـــألرقـــام  مـــوســـوعـ
الـــقـــيـــاســـيـــة الـــولـــيـــد عـــثـــمـــان إن 
الفريق الكويتي نفذ مهمة شاقة 

كــلــلــت بــالــنــجــاح وتــحــطــيــم رقــم 
قياسي جديد.

وأضاف: نحن مسرورون بهذا 
اإلنجاز الذي تزامن مع احتفاالت 
 
ً
الكويت باألعياد الوطنية، الفتا
إلــى أن أعضاء الفريق الكويتي 
اعتادوا تحطيم األرقام القياسية 
 وإبـــراز دور الكويت في 

ً
سنويا

جميع المجاالت.

»أهالي الشهداء« تصدر »صفوة 
األخيار« لتخليد أبطال الكويت

ً
العنزي: اإلصدار يحتوي على بيانات 293 شهيدا

أعلنت جمعية أهالي الشهداء 
األسرى والمفقودين الكويتية، 
إصدارها الموسوعي السنوي 
الجديد »صفوة األخيار« لتخليد 
سير وبطوالت شهداء الكويت 
 مع الذكرى الـ 32 لتحرير 

ً
تزامنا

الكويت من براثن الغزو العراقي 
الغاشم.

ــال رئــيــس الجمعية فايز  وقـ
العنزي، في تصريح صحافي، 
أمـــــــــــــس، إن »هـــــــــــــذا اإلصـــــــــــــدار 
التاريخي الــجــديــد يــوثــق سير 
وبـــــــطـــــــوالت شــــــهــــــداء الــــكــــويــــت 

األبرار«.
وأضاف العنزي أن »الجمعية 
تهدف من وراء هذه اإلصدارات 
ــنــــويــــر األجـــــيـــــال  ــتــ ــة لــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ الـ
الــمــتــعــاقــبــة وتـــعـــريـــفـــهـــا بــهــذه 
الــصــفــحــة الــمــشــرقــة مـــن تــاريــخ 

الكويت المجيد«.
وأردف: يتميز هــذا اإلصــدار 
والـــذي تــصــدرت صفحة غافه 
صورة أرشيفية لصاحب السمو 
أمير الباد الشيخ نواف األحمد 
 نـــعـــش أحــــــد الـــشـــهـــداء 

ً
ــا ــ ــامـ ــ حـ

األســــرى مــمــن تــم جــلــب رفاتهم 
ــدى الــمــقــابــر الجماعية  مـــن إحــ
فــي الــعــراق، بــأنــه يحتوي على 
الصور الرسمية وبيانات 293 
 تــم إعــان التعرف على 

ً
شهيدا

رفــاتــهــم وإعــانــهــم شـــهـــداء من 

الدولة، إضافة إلى صور تخص 
مــابــس ومــتــعــلــقــات شخصية 

وجدت مع الرفات.
وتـــــابـــــع: كـــمـــا تـــمـــت إضـــافـــة 
بعض الصور لبعض الشهداء 
ــة مــن  ــيـ ــعـ ــمـ ــمــــن تـــمـــكـــنـــت الـــجـ مــ
 
ً
الـــتـــواصـــل مـــع ذويــــهــــم، مــعــربــا

ــيــــة إلــــى  عــــــن اعـــــــتـــــــذار الــــجــــمــــعــ
ذوي الــشــهــداء الــذيــن لــم يتسن 
 على 

ً
الــتــواصــل مــعــهــم، مـــشـــددا

إمكانية تواصل أهالي الشهداء 
مــــع الــجــمــعــيــة إلضــــافــــة صـــور 
جــديــدة لــشــهــدائــهــم أو لتعديل 
أي من البيانات ليتم تنفيذها 
في الطبعة الثانية من الكتاب 

.
ً
والتي ستصدر قريبا

الملتقى الشبابي: تحويل المبادرات االبتكارية 
لمشروعات تنموية في الطاقة والمياه

ــقــــت أعــــــمــــــال الـــمـــلـــتـــقـــى  ــلــ ــطــ انــ
الـــشـــبـــابـــي الـــكـــويـــتـــي والـــعـــربـــي 
الثالث، أمــس، تحت شعار »دور 
الشباب فــي التنمية المستدامة 
واســتــدامــة الــمــيــاه« الـــذي تنظمه 
الهيئة العامة للشباب ويستمر 
ــي الـــمـــعـــهـــد الــعــربــي  ــد فــ حـــتـــى غــ

للتخطيط.
وقــال مستشار الجهاز الفني 
ــات  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ ومـــــــديـــــــر مــــــركــــــز الـ
الصغيرة والمتوسطة في المعهد 
الدكتور إيهاب مقابلة، في كلمة 
ــذا الــمــلــتــقــى يـــأتـــي في  ــ ــه، إن »هـ لــ
إطــار التعاون البناء والمستمر 
بــيــن المعهد الــعــربــي للتخطيط 
وجمعية المياه الكويتية ترجمة 
الهتمام الطرفين بقضايا التنمية 

بمفهومها الشامل والمستدام«.
ــذا  ــ وأضـــــــــــــاف أن »أهـــــمـــــيـــــة هـ
الــمــلــتــقــى تــكــمــن فــــي مــوضــوعــه 
ــاوره والـــمـــشـــاركـــيـــن فــيــه،  ــ ــحــ ــ ومــ
وقدرته على استكشاف القدرات 
ــادرات االبــتــكــاريــة  ــبــ ــمــ وتــبــنــي الــ
ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ واإلبـــــــــداعـــــــــيـــــــــة لـــــــــــدى الـ
وتحويلها إلى مشروعات تنموية 
هادفة تساعد في توفير الطاقة 

والمياه«.
وأوضح أن »المعهد يعمل على 
تصميم برنامج نــوعــي متكامل 
إلعداد القادة الشباب خال موسم 
الـــتـــدريـــب الــصــيــفــي فــــي شــهــري 

يوليو وأغسطس المقبلين، إذ يتم 
عبره تنفيذ العديد مــن البرامج 
ــــورش الــتــدريــبــيــة والــحــلــقــات  والــ
النقاشية التي تهدف إلى تزويد 
المشاركين بالمهارات القيادية 

الازمة«.
ــهــــد بـــصـــدد  ــعــ ــمــ وذكـــــــــر أن »الــ
ــادة  ــائـــزة ريــ تــصــمــيــم وتــنــفــيــذ جـ
األعــمــال على المستوى العربي 
تـــــعـــــزيـــــزا لــــــلــــــقــــــدرات الـــــريـــــاديـــــة 
ــاريــــة واإلبــــداعــــيــــة لـــدى  ــكــ ــتــ واالبــ
ــن أجــــــل الـــمـــســـاهـــمـــة  ــ ــاب مـ ــبــ ــشــ الــ
ــى  ــل هــــــذه األفـــــكـــــار إلـ ــويـ ــحـ ــــي تـ فـ
مــــشــــروعــــات حــقــيــقــيــة تـــعـــزز مــن 
مستوى التوجه إلى العمل الحر«.

ــه، أشــــــار مــســتــشــار  ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــنــــدوق الـــكـــويـــتـــي لــلــتــنــمــيــة  الــــصــ
االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة المهندس 

طـــارق المنيس إلــى المساعدات 
اإلنمائية التي قدمها الصندوق 
ألكثر من 100 دولة نامية بتقديم 
أكثر من ألف قرض ميّسر بلغت 
قــيــمــتــهــا اإلجــــمــــالــــيــــة نـــحـــو 6.8 
مـــلـــيـــارات ديـــنـــار تــتــجــاوز نسبة 

الدول العربية منه 55 في المئة.
وذكر أن مشاريع المياه تحظى 
بــاهــتــمــام خــــاص مـــن الــصــنــدوق 
ــار الــتــعــاون مع  الــكــويــتــي فـــي إطــ
ــدول النامية  ــ الــــدول الــعــربــيــة والـ
 أن مشاريع المياه 

ً
األخرى، مبينا

والـــصـــرف الــصــحــي الــتــي ســاهــم 
الـــصـــنـــدوق فـــي تــمــويــلــهــا بلغت 
نسبتها نــحــو 16 فــي الــمــئــة من 

إجمالي قيمة القروض.
من جهته، قال رئيس مجلس 
ــاه صـــالـــح  ــيــ ــمــ إدارة جـــمـــعـــيـــة الــ

الـــمـــزيـــنـــي، إن دعــــم الـــشـــبـــاب في 
مـــجـــال الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة من 
أهــم أهـــداف الجمعية إذ شهدت 
الملتقيات السابقة إبداع الشباب 
فــي مــجــاالت االســتــدامــة وخاصة 

استدامة المياه.
بدوره، قال نائب المدير العام 
لــقــطــاع الــمــشــاريــع الــشــبــابــيــة في 
هيئة الــشــبــاب بالتكليف ناصر 
الـــشـــيـــخ إن الـــهـــيـــئـــة تـــنـــظـــر إلـــى 
الشباب كقائد ومستفيد وشريك، 
ولـــه دور أســاســي ومـــحـــوري في 
جهود التنمية المستدامة، فتأتي 
هذه الملتقيات لتوضيح وإبراز 
دور الشباب في الملفات المهمة.

الجهات المشاركة في الملتقى الشبابي الكويتي والعربي الثالث

فايز العنزي

Kflag فريق 
ً
وزير الشباب العماني متوسطا

الكويت: استكمال متطلبات االتحاد 
الجمركي العربي الموحد

الفهد: نتابع إجراءات منطقة التجارة الحرة
أكــــد الــمــديــر الـــعـــام لــــــإدارة الــعــامــة لــلــجــمــارك 
سليمان الفهد، أمس، حرص الكويت على التعاون 
الــعــربــي فــي الــمــجــال الــجــمــركــي مــن أجـــل متابعة 
ات منطقة الــتــجــارة الــحــرة العربية  تنفيذ إجــــراء
واســتــكــمــال متطلبات إقــامــة االتـــحـــاد الجمركي 

العربي الموحد.
وقـــال الــفــهــد، فــي تــصــريــح لـــ »كــونــا« فــي ختام 
مشاركته في االجتماع الـ 43 للمديرين العامين 
للجمارك في الدول العربية، ان هناك رؤية كويتية 
في هذا الشأن تظهر من خال مشاركة الكويت في 
كل اللجان المعنية ودراسة المواضيع المطروحة.

وأكد »أننا في الكويت نتابع ونطبق ونستكمل 
ات استعجال االتــحــاد الــجــمــركــي«، مشيرا  ــراء إجــ
إلــى التركيز في هــذه االجتماعات على التعاون 
الجمركي بين الــدول الخليجية والــدول العربية 
ومتابعة تنفيذ اإلجراءات الجمركية فيما بينها.

وذكر أن مناقشات االجتماع تركز على اجراءات 
منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ال سيما ما 
ات الجمركية والنظام المنسق  يتعلق بــاإلجــراء
والــتــعــرفــة الــجــمــركــيــة ومـــوضـــوع االنــضــمــام الــى 

اتفاقية النقل بالعبور )ترانزيت( المعدلة.
وعن مدى استفادة الكويت من اتفاقية التعاون 
الــجــمــركــي وغــيــرهــا مــن آلــيــات الــتــعــاون الــعــربــي 

أوضـــح إن الــكــويــت تــســانــد أي تــعــاون مــع الـــدول 
العربية في المجال الجمركي.

وأضاف ان اإلدارة العامة للجمارك تضع اآلليات 
التنفيذية الخاصة بمتطلبات منطقة التجارة 
الحرة العربية الكبرى واالتحاد الجمركي من خال 
 أهمية تعاون 

ً
إصدار التعليمات الجمركية، مؤكدا

الجهات المعنية بالدولة كافة مع إدارة الجمارك 
في هذا الشأن باعتبارها جهة تنفيذية الستكمال 

متطلبات االتحاد الجمركي في الدول العربية.
وبــيــن ان مباحثات االجــتــمــاع تمحورت حول 
متابعة العمل في منطقة التجارة الحرة العربية 
الــكــبــرى وتـــم حــث الــــدول الــعــربــيــة عــلــى التوقيع 
واالنضمام إلــى اتفاقية التعاون الجمركي التي 
دخلت حيز التنفيذ فــي اغسطس الماضي بعد 
ات التوقيع  انضمام سبع دول واستكمال إجــراء
 إلى ان »الكويت بصدد 

ً
والتصديق عليها، الفتا

التوقيع واالنضمام إلى هذه االتفاقية«.
وأوضــح أن االجتماع دعــا الــدول إلــى التوقيع 
ــراءات الــتــصــديــق عــلــى االتــفــاقــيــة  ــ واســتــكــمــال إجــ
العربية للنقل بالعبور المعدلة )ترانزيت( إضافة 
إلى مناقشة خيارات التحصيل المشتركة للرسوم 
الجمركية وآلــيــة توحيد التعرفة الجمركية في 

االتحاد الجمركي.

 إلى تونس أمس
ً
الخالد خال مغادرته الباد متوجها

 العنزي خال لقائه كبار مسؤولي المعلومات بالجيش األميركي

الهالل األحمر التركي: نقدر 
مساندة الكويت لمتضرري الزلزال
الحساوي: وزعنا 2400 سلة غذائية في مدينة أنطاكيا

أشاد األمين العام لجمعية الهال األحمر التركي يوسف صايغلي 
بالجهود اإلغاثية واإلنسانية التي تبذلها جمعية الهال األحمر 
الكويتي حول العالم، السيما التي قدمتها لباده إثر الزلزال الذي 

.
ً
ضربها أخيرا

»كـــونـــا« عــلــى هـــامـــش تــوزيــع  وأعــــــرب صــايــغــلــي فـــي تــصــريــح لــــ
المساعدات اإلغاثية على 2400 أسرة في مدينة أنطاكيا ثاني أكبر 
 عــن تــقــديــره لــمــســانــدة الكويت 

ً
الــمــدن الــتــي ضــربــهــا الـــزلـــزال أخــيــرا

وشعبها والهال األحمر الكويتي لتركياه.
 مع الهال األحمر الكويتي في توزيع 

ً
 كبيرا

ً
وأكد أن هناك تعاونا

 
ً
المساعدات اإلغاثية واالطاع على احتياجات المتضررين، مشيدا

بدورالكويت الريادي على مستوى األفراد والهيئات من أجل خدمة 
.
ً
العمل اإلنساني ال سيما في تركيا حاليا

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة الهال األحمر الكويتي 
أنور الحساوي أن الفريق الميداني تفقد مدينة أنطاكيا ووزع 2400 
سلة غذائية، وستتواصل المساعدات لتشمل مناطق أخرى تضررت 

لتقديم المساعدات اإلغاثية.

جانب من المساعدات
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سلة أخبار

تنظم جمعية الهالل األحمر 
في العاشرة من صباح 
اليوم فعاليات الحملة 

البيئية، تحت شعار »تقدر... 
بيئتنا مسؤوليتنا«، في 
مجمع األفنيوز وتستمر 

حتى 3 مارس الجاري. 
وأكدت الجمعية، في 

بيان صحافي، أن الحملة 
تهدف إلى تنمية الوعي 
املجتمعي ونشر رسالة 
توعوية مجتمعية حول 
مخاطر التغير املناخي، 

واقتراح ُسبل فعالة لتقليل 
انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري، مشددة على أن 
قضية التغير املناخي تعد 
من القضايا الحاسمة في 

عصرنا الحالي. 
ودعت إلى أهمية تضافر 
الجهود لضمان انتشار 

الرسالة التوعوية ملختلف 
فئات املجتمع الكويتي، 
مؤكدة أن وقائع افتتاح 

الحملة ستنطلق بحضور 
األمينة العامة للجمعية 
مها البرجس، ومشاركة 

كبار مسؤولي »الهالل 
األحمر«.

»الهالل األحمر« تنظم 
»تقدر... بيئتنا مسؤوليتنا« 

ينظم مركز الشيخ سالم 
العلي للسمع والنطق غدًا 

احتفااًل بمناسبة اليوم 
العاملي للعناية والتوعية 
بأمراض السمع والنطق 

وطرق الوقاية منها، 
وسيركز االحتفال على نشر 

التوعية بأمراض السمع 
وأهمية صحة األذن.

وأكدت وزارة الصحة أن 
الكويت ستشارك دول العالم 

االحتفال باليوم العاملي 
للسمع والعناية باألذن، 

عبر إقامة عدد من األنشطة 
والفعاليات التوعوية التي 

تعزز اإلجراءات التي تهدف 
إلى الوقاية من فقدان السمع 

وتحسينه ورعايته.
وشددت الوزارة على أهمية 

الكشف املبكر لضعف السمع 
عند املواليد الجدد والفئات 

العالية الخطورة للوقاية من 
اإلصابة بأمراض السمع.

وسوف يقيم مركز الشيخ 
سالم العلي للسمع والنطق 

جناحًا تعريفيًا وتوعويًا 
للزوار عن الخدمات الطبية 

العالية الكفاءة التي 
يقدمها املركز، إلى جانب 
عيادات السمع في جميع 

مستشفيات البالد.

مركز سالم العلي يحتفل غدًا 
باليوم العالمي للسمع والنطق 

قالت مبرة الكنادرة الخيرية، 
إنها بدعم من األمانة العامة 

لألوقاف نفذت مشروع 
»مصرف العشيات«، مما كان 

له عظيم األثر في تحقيق 
الهدف املنشود منه.

وأشاد رئيس مجلس إدارة 
املبرة إبراهيم الكندري، في 

تصريح صحافي، أمس، 
بالتعاون املثمر والبناء 

بني املبرة وأمانة األوقاف 
في تنفيذ عدد من املشاريع 

الخيرية املتنوعة داخل 
الكويت إلعانة األسر املتعففة 

والفقيرة، ومنها مشروع 
»مصرف العشيات«، حيث 

وزعت املبرة من خالله 100 
كوبون لشراء مواد غذائية، 

قيمة الكوبون الواحد 50 
دينارًا لكل أسرة.

وأضاف الكندري أن عدد 
أفراد األسر املئة املستفيدين 

من هذه الكوبونات قرابة 
432 شخصًا، مشيرًا إلى 

أنه تم التنسيق مع سوق 
لندن املركزي لصرف هذه 

الكوبونات لألسر املستفيدة.

مبرة الكنادرة تنفذ مشروع 
»مصرف العشيات«

»العفو األميري« تدرس اإلفراج عن األحداث في قضايا المخدرات

أسفرت إعادة فرز صناديق 
اقتراع انتخابات جمعيات 

ضاحية صباح الناصر، وجابر 
العلي، ومبارك الكبير، 

عن اعتماد النتائج ذاتها 
بالتعاونيتين األولى والثانية، 

في حين تظهر نتائج اإلعادة 
في »مبارك الكبير« اليوم.

عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن وزارة 
الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة أعــــادت 
ــاالت الــعــفــو  ــ ــ تــشــكــيــل لـــجـــنـــة حـ
األمــــيــــري وقـــضـــايـــا الـــمـــخـــدرات 
ــن  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ واألحــــــــــــــــــــــــــداث الـ
والــــــــمــــــــودعــــــــيــــــــن فــــــــــي الـــــــــــــدور 
ــة الـــوكـــيـــل  اإليـــــوائـــــيـــــة، بــــرئــــاســ
المساعد لشؤون قطاع الرعاية 
االجــتــمــاعــيــة وعــضــويــة بعض 
الجهات الحكومية ذات العالقة، 
ــة  ومــــــــن أبـــــــــرز مــــهــــامــــهــــا دراســــــ
الحاالت، كل على حدة، المودعة 
في إدارة رعاية األحداث بمجمع 
دور الـــــرعـــــايـــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
بالصليبيخات والموقوقة على 
ذمــة إدانتها فــي قضايا إدمــان 
وتعاطي مخدرات، للوقوف على 
مـــدى أحــقــيــة شــمــولــهــا بالعفو 

األميري من عدمه.
ووفـــقـــا لــمــصــادر »الـــشـــؤون« 
ــة تــــــــــدرس أيـــضـــا  ــنــ ــجــ ــلــ فــــــــإن الــ
الــحــاالت الملتحقة بالبرنامج 
الــعــالجــي الــتــأهــيــلــي بــالــســجــن 
المركزي ومدى أحقية شمولها 
 
ً
ــال بـــــكـــــشـــــوفـــــات الــــــعــــــفــــــو، فــــضــ

عــــــن بــــحــــث حــــــــــاالت األحــــــــــداث 
الـــمـــنـــحـــرفـــيـــن أو الــمــعــرضــيــن 
لــالنــحــراف فــي قضايا اإلدمـــان 
والــتــعــاطــي وتــصــمــيــم بــرنــامــج 
عالجي تأهيلي للحد من هذه 
اآلفة، السيما بين فئة األحداث 
ــالــــدور اإليـــوائـــيـــة  الـــمـــودعـــيـــن بــ
والخاضعين لشروط االختبار 

القضائي.
ــادر أنــــه  ــ ــــصــ ــمــ ــ ــ وأضـــــــافـــــــت ال
»فــور االنتهاء من نتائج درس 
الحاالت كافة سيتم إعداد كشف 
نهائي بأسماء مستحقي العفو 
بالتنسيق مــع وزارة الداخلية 
وإدارة السجن المركزي،  ثم رفع 
األمر إلى النيابة العامة للفصل 
فـــي مــــدى أحــقــيــتــهــا مـــن عــدمــه، 
 مع سياسة الدولة للحد 

ً
تماشيا

من ظاهرة اإلدمان والمساهمة 
في معالجتها«.

فرز انتخابات »تعاونيات«

 
ً
فــي مــوضــوع آخــــر، وتــأكــيــدا
ــدة«، الــمــنــشــور  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ لــخــبــر »الـ

فـــي عـــددهـــا الـــصـــادر 26 يناير 
الــــمــــاضــــي بــــعــــنــــوان »الــــشــــؤون 
ــراع  ــتــ ــــرز صــــنــــاديــــق اقــ تـــعـــيـــد فــ
ــــدت مــصــادر  3 تـــعـــاونـــيـــات«، أكـ
ــــؤون  »الـــــــشـــــــؤون« أن إدارة شـ
العضوية وإشــهــار الجمعيات 
واالتحادات التعاونية في قطاع 
الــتــعــاون أعــــادت فـــرز صناديق 
ــابــــات مــجــالــس  ــتــــخــ ــراع انــ ــ ــتــ ــ اقــ
ــة  ــيـ إدارات جـــمـــعـــيـــات »ضـــاحـ
صـــــبـــــاح الــــــنــــــاصــــــر«، و»جـــــابـــــر 
العلي«، و»مبارك الكبير«، بناء 
عــلــى طــعــون قــدمــهــا مــرشــحــون 
ــائـــج خــســارتــهــم  ــتـ ــنـ أظــــهــــرت الـ
ــفــــارق  ــي بــ ــابــ ــخــ ــتــ الــــســــبــــاق االنــ
 عــن أقــرب 

ً
أصــــوات بــســيــط جــــدا

مــنــافــســيــهــم الــفــائــزيــن، كــاشــفــة 
أن اإلعــــادة أســفــرت عــن اعتماد 
الــنــتــائــج ذاتــهــا فــي تعاونيتي 
صــبــاح الــنــاصــر وجــابــر العلي، 
فــي حين تظهر نتائج اإلعـــادة 

في »مبارك الكبير« اليوم.
وأضــافــت الــمــصــادر، أن ثمة 
عــــضــــويــــن فـــــي مـــجـــلـــس إدارة 
جــمــعــيــة صــبــاح الــنــاصــر قــدمــا 

تظلمين إلى الوزارة لحصولهما 
على المركزين العاشر والعاشر 
 ،

ً
 بــإجــمــالــي 354 صــوتــا

ً
ــررا ــكـ مـ

لـــكـــل مــنــهــمــا، فــــي حـــيـــن حــصــل 
صاحب المركز التاسع على 360 
 لتقارب األصوات 

ً
، ونظرا

ً
صوتا

بين المرشحين الثالثة، وافقت 
ــــوزارة عــلــى إعــــادة فـــرز أوراق  الـ
االقــتــراع بحضورهم مع ممثل 
الـــجـــمـــعـــيـــة، مــبــيــنــة أنـــــه بــشــأن 
جمعية جابر العلي تمت إعادة 
الــفــرز بــيــن صــاحــبــي المركزين 
ــلـــى 271  الــــتــــاســــع الــــحــــاصــــل عـ
 والعاشر صاحب الـ269 

ً
صوتا

، لذات األسباب المذكورة 
ً
صوتا

، الــتــي أســفــرت عــن اعتماد 
ً
آنــفــا

ذات النتائج األولية.

فرز »مبارك الكبير«

ــه فيما  ــــرت الــمــصــادر أنـ وذكـ
يخص جمعية مــبــارك الكبير، 
الـــــتـــــي أجــــــريــــــت انـــتـــخـــابـــاتـــهـــا 
فــــي 18 يـــنـــايـــر الـــمـــاضـــي، فــقــد 
ــــوزارة طعنين بــوجــود  تلقت الـ
مخالفات قانونية عــدة شابت 
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة وأضــــرت 
بنزاهتها، بما ال يعكس اإلرادة 

الحقيقية ألبناء المنطقة، مبينة 
ــاد بــوجــود  أن أحـــد الــطــعــون أفــ
 
ً
ــدا ــ فـــــــــارق أصـــــــــــوات ضـــئـــيـــل جــ
بين المرشحين التاسع مكرر 
والعاشر )بواقع 5 أصوات فقط(.

وأشـــــــــــــــــــــارت إلــــــــــــى أنــــــــــــه مـــن 
منطلق تحقيق نزاهة العملية 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، ودرء كـــل مـــا من 
شــأنــه أن يــشــوبــهــا مـــن أخــطــاء 
ــادت  ــ ــلـــى الـــنـــتـــائـــج، أعــ تــــؤثــــر عـ
الوزارة عملية الفرز، أمس، ومن 
المتوقع أن تظهر نتائج اإلعادة 

اليوم.

»الصحة« الجارالله: التحول الرقمي أولوية لتبوؤ المناصب بـ
أكد أن علوم الذكاء الصناعي مهمة في تطوير مختلف فروع الطب

• عادل سامي
أكــــد رئـــيـــس الــمــنــظــمــة اإلســـالمـــيـــة لــلــعــلــوم 
الــطــبــيــة د. مــحــمــد الـــجـــارالـــلـــه، أهــمــيــة تــعــزيــز 
مــــهــــارات الــصــحــة الــرقــمــيــة وجــعــلــهــا أولـــويـــة 
 إلى أن 

ً
لجميع منتسبي القطاع الصحي، داعيا

 للترقية وتبوؤ المناصب 
ً
 مهما

ً
تكون محورا

القيادية في قطاع الرعاية الصحية.
وقال الجارالله، في كلمة ألقاها على هامش 
رعـــايـــتـــه لــمــؤتــمــر »تـــعـــزيـــز مــــهــــارات الـــقـــيـــادة 
الصحية في ظل التحول الرقمي«، بمشاركة 
ــتـــشـــاري مـــن مــخــتــلــف الــــدول  500 طــبــيــب اسـ
العربية، إن الصحة الرقمية تتضمن العديد 

 مــن الــمــفــاهــيــم الــمــتــداخــلــة والــمــتــكــامــلــة، تبدأ 
بـ »التطبيب عن بعد«، الذي يتمثل في العالج 
عــن بعد والــجــراحــة عــن بعد ومــن ثــم الصحة 

عن بعد.
وأضــاف أن الصحة الرقمية وعلوم الذكاء 
الصناعي مهمة في تطوير مختلف فروع الطب 
اإلكلينيكي التشخيصية والعالجية مع ضمان 
سالمة المريض وتقليل األخطاء الطبية وحل 
معضلة التعقيدات اإلدارية والدورة المستندية 
وتعزيز الشفافية لدى القياديين، مع األهمية 
ــا فـــى تــعــزيــز الــصــحــة وعــلــوم  الــكــبــرى لـــدورهـ
 في 

ً
الصحة العامة والطب الوقائي، خصوصا

تحسين مهارات القياديين فى تطوير النظم 

الصحية ودعـــم اإلدارة الحديثة والتخطيط 
االستراتيجي وترشيد الميزانيات، والقيادة 
ــة الــــرشــــيــــدة والــــبــــحــــوث الــصــحــيــة  ــمـ والـــحـــوكـ

وتحليل البيانات. 
وأشـــار إلــى أن المؤتمر يضم عــدة محاور 
ــارات االتــــصــــال الــرقــمــي«  ــهــ ــي »مــ رئــيــســيــة وهــ
ــيـــة »وســــائــــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي«،  ــمـ وأهـ
والحوكمة واإلدارة االستراتيجية باستخدام 
 عــن أهــمــيــة الــتــحــول 

ً
الــصــحــة الــرقــمــيــة، فــضــال

الرقمي في الصحة ودورهــا في تعزيز صحة 
وسالمة المواطنين، وأهمية الصحة الرقمية 
في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتحديد 

دور الصحة اإللكترونية في إعداد القادة.

»الكهرباء«: الكويت تدخل السوق العربي 
لتبادل الطاقة عبر شبكات الربط

االجتماع األول للجان المشتركة أطلق برنامج »المشاركة في المعرفة«
أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء 
بــالــتــكــلــيــف مــطــلــق الــعــتــيــبــي، أمــس 
األول، حـــرص الــكــويــت عــلــى تعزيز 
ــع الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة فــي  ــتــــعــــاون مــ الــ

مجالي الكهرباء والطاقة.
جــــاء ذلــــك فـــي تــصــريــح أدلـــــى به 
ــا« عـــلـــى هــامــش  ــ ــونـ ــ الــعــتــيــبــي لـــــ »كـ
أعمال االجتماع األول للجان السوق 
العربية المشتركة للكهرباء المكونة 
من اللجنة االستشارية والتنظيمية 
ولجنة مشغلي أنظمة نقل الكهرباء 
ــمــــشــــاركــــة فــي  إلطـــــــالق بــــرنــــامــــج »الــ
المعرفة« المقدم للجنتين بالتعاون 
مع البنك الدولي والصندوق العربي 

لالنماء االقتصادي واالجتماعي.
وقـــال العتيبي، الـــذي تـــرأس وفد 
الكويت إلــى االجــتــمــاع، إن »الــســوق 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــشـــتـــركـــة والــمــفــتــوحــة 
لــلــكــهــربــاء تــتــيــح لــلــكــويــت والـــــدول 
العربية األخرى تبادل تجارة الطاقة، 

 أننا مقبلون على عصر 
ً
خصوصا

الطاقة المتجددة«.
وأوضــــح أنـــه فــي بــعــض األوقــــات 
يكون لدى بعض الدول »فائض من 
 أن السوق المشتركة 

ً
الطاقة«، مبينا

ستساهم في تسهيل تــداول الطاقة 
ــــي بـــعـــض الــــمــــواســــم بـــيـــن الــــــدول  فـ
العربية أو مــع دول أجنبية اخــرى 

سواء في أوروبا أو آسيا.
ــــط الــخــلــيــجــي  ــربـ ــ وأشـــــــــار إلــــــى الـ
لــلــكــهــربــاء، حــيــث تـــتـــبـــادل الــكــويــت 
الطاقة مع الدول األعضاء في مجلس 
 أهمية 

ً
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، مـــؤكـــدا

هذا األمــر في توفير الطاقة وزيــادة 
الروابط األخوية.

وذكر العتيبي أنه من خالل إنشاء 
السوق العربية المشتركة للكهرباء 
ستتمكن الكويت من تبادل الطاقة 
والكهرباء مع أقصى نقطة في العالم 
العربي سواء المغرب أو موريتانيا 

من خالل شبكات الربط الكهربائي.
 بــيــن 

ً
وأوضــــــــــح أن هــــنــــاك فـــــرقـــــا

الربط الكهربائي والسوق العربية 
ــاء، فـــالـــربـــط  ــربــ ــهــ ــكــ ــلــ الــــمــــشــــتــــركــــة لــ
الكهربائي خــاص بــأصــول شبكات 
الربط الكهربائي سواء القائم منها 

أو الجديد، أما السوق العربية فهي 
بــــورصــــة ألســــعــــار الـــكـــهـــربـــاء تــتــيــح 
شراء الطاقة من دولة بسعر رخيص 
وتوفير استهالك الوقود الذي ترتفع 

.
ً
أسعاره عالميا

 وفد الكويت في االجتماع
ً
العتيبي مترئسا

إطالق »هوية العامل الذكية«
عبر تطبيق »هويتي« للحد من العمالة السائبة والغش التجاري

أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة، 
أمس، »هوية العامل الذكية« عبر تطبيق 
»هويتي« لتمكين األســرة الكويتية من 
االطالع على بيانات العمالة قبل السماح 
لها بتنفيذ أي أعــمــال بــهــدف الــحــد من 

العمالة السائبة والغش التجاري.
وأوضــحــت الهيئة، في بيان صحافي، 
أن إطــــالق »هـــويـــة الــعــامــل الـــذكـــيـــة« يــأتــي 
 لتوجيهات النائب األول لرئيس 

ً
تنفيذا

مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل الخالد حماية لألسرة 
الكويتية مــن العمالة السائبة ومحاربة 
تجار اإلقامات ممن يستغلون العمالة في 

غير األعمال المخصصة لها.
ودعــــت جــمــيــع الــعــمــالــة الــوطــنــيــة في 
ــخــــاص إلـــــى تــفــعــيــل »هـــويـــة  الـــقـــطـــاع الــ

العامل« عبر تطبيق »هويتي« واالطالع 
عــلــى بــيــانــات إذن الــعــمــل والــتــرخــيــص 
الــتــجــاري والــعــنــوان الــتــجــاري للشركة 

المسجل عليها العامل.
وشددت على ضرورة التأكد من هوية 
العامل ومهنته عبر االطالع على الهوية 
اإللكترونية قبل دخول المسكن والعمل 
فيه عـــالوة على االحــتــفــاظ بنسخة من 
البيانات عبر مسح الـ )QR code( وذلك 

للرجوع لها عند الحاجة.
وحثت شركات القطاع الخاص على 
ضـــرورة تسكين العاملين على المهن 
المناسبة من خالل دليل المهن الخليجي 
حتى ال يتعرض العامل لمخالفة قرارات 

وقوانين العمل.

 بأسمائهم لرفعه إلى النيابة العامة والبت في أحقيتهم
ً
 بأسمائهم لرفعه إلى النيابة العامة والبت في أحقيتهماللجنة تعد كشفا
ً
• • اللجنة تعد كشفا

 لخبر ةديرجلاةديرجلا••: إعادة فرز انتخابات تعاونيتين دون تغير نتائجهما: إعادة فرز انتخابات تعاونيتين دون تغير نتائجهما
ً
 لخبر  تأكيدا
ً
•• تأكيدا

»األشغال«: فريق للتدخل السريع بـ »الهندسة الصحية«
متابعة الحاالت الحرجة والطوارئ والشكاوى

• سيد القصاص
أصدرت وكيلة وزارة األشغال العامة المهندسة مي 
 بتشكيل فريق الطوارئ والتدخل 

ً
 إداريا

ً
المسعد، قرارا

الــســريــع بــقــطــاع شــــؤون الــهــنــدســة الــصــحــيــة بــرئــاســة 
المهندس جعفر التميمي.

ويتولى الفريق متابعة الــحــاالت الحرجة وحــاالت 
الـــطـــوارئ الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــقــطــاع )أمـــطـــار، تقلبات 
األحوال الجوية، حريق، انقطاع التيار الكهربائي، كسر 
خط، وغيرها( ومتابعة الشكاوى الــواردة إلى القطاع 
بالتنسيق مع اإلدارات المعنية والتأكد من حسن سير 

األعمال من قبلهم ورفع التقارير بذلك.
 مـــن الــمــهــنــدس محمد 

ً
ويـــضـــم أعـــضـــاء الــفــريــق كــــال

القالف، والمهندس عبدالله الكندري، والمهندس محمد 
الــهــاجــري، وعــبــدالــعــزيــز مـــراد، والــمــهــنــدس وحــيــد كرم 

والمهندسة خلود الخالدي.

من جانب آخــر، حــدد الجهاز المركزي للمناقصات 
العامة جلسة 8 مارس الجاري للتفاوض مع أصحاب 
العطاءات المقبولة للممارسة الخاصة بإنشاء وإنجاز 
وصيانة مجرور لتصريف مياه األمطار في غرب عبدالله 
المبارك، الذي تشرف على إنجازه الهيئة العامة للطرق 

والنقل البري. 
وتـــحـــرص الــهــيــئــة عــلــى الـــدفـــع بــســرعــة إنـــجـــاز تلك 
الممارسة مبينة أن القيمة التقديرية لتلك الممارسة 
تقارب الـ 7 ماليين دينار، وهو أحد المشاريع المهمة 
التي من شأنها حماية المنطقة من السيول وتصريف 
مياه األمطار على الشبكة، ضمن أعمال البنية التحتية 

التي تنفذها الدولة في المنطقة. 
وتوقعت أن يتم االنتهاء من جميع اإلجراءات الخاصة 
بالممارسة وتوقيع العقد بداية العام القادم واالنتهاء 

من تنفيذ المشروع بداية 2025.
مي المسعد

»التربية«: صرف فروقات »الممتازة« 
للمعلمين الشهر الجاري

بدء اختبارات التقييم للمرحلتين االبتدائية والمتوسطة

• فهد الرمضان
بــيــنــمــا اســتــقــبــلــت وزارة الــتــربــيــة 
التظلمات الخاصة بفروقات مكافآت 
األعمال الممتازة للهيئات التعليمية 
والــعــامــلــيــن فـــي الـــمـــدارس عـــن الــعــام 
ــمــــاضــــي 2022/2021،  الــــــدراســــــي الــ
كشفت مــصــادر تربوية لـــ »الجريدة« 
أن الجهات المعنية بــالــوزارة انتهت 
من مراجعة جميع التظلمات والبت 
فيها، والمتوقع البدء بصرف مبالغ 
الفروقات المالية للمعلمين الذين تم 

قبول تظلماتهم في مارس الجاري.
وقالت المصادر إن »التربية« فتحت 
المجال ألعضاء الهيئات التعليمية 
ــمـــال  ــرف مـــكـــافـــآت األعـ ــ الــــذيــــن تــــم صـ
الممتازة لهم على أساس مسمياتهم 
الوظيفية السابقة قبل حصولهم على 
الترقية لمسميات وظيفية أعلى، الفتة 
إلــى أن التظلمات تتضمن كذلك من 

لــم يحصلوا على المكافآت ألسباب 
تتعلق بعدم ادخال التقييم السنوي.

وأوضـــــــحـــــــت أن قـــــطـــــاع الـــمـــالـــيـــة 
ــدأ صــــــرف الـــمـــبـــالـــغ  ــبـ ــيـ ــوزارة سـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
ــــت فــي  ــبـ ــ ــم الـ ــ ــن تــ ــمــ لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــيـــن مــ
تظلماتهم ســـواء المتظلمون بشأن 
الفروقات المالية أو أولئك الذين لم 
تــصــرف لــهــم الــمــكــافــآت مــن األســـاس 

خالل مارس الجاري.
وفــي مــوضــوع آخــر، بــدأت مــدارس 
وزارة التربية االبتدائية والمتوسطة 
تنظيم االختبارات التقييمية األولى 
الــخــاصــة بالفصل الــدراســي الثاني، 
حيث تستمر هذه االختبارات لفترة 

تصل إلى أسبوعين.
وأشارت المصادر إلى أن المدارس 
تسعى إلــى االنــتــهــاء مــن االخــتــبــارات 
التقييمية األولــــى قــبــل دخــــول شهر 
رمــضــان، إذ سيتم تقليص وتعديل 
مواعيد الدوام خالل الشهر الفضيل.

»الخدمة المدنية« يرشح »الخدمة المدنية« يرشح 25742574  
 للعمل بالجهات الحكومية

ً
 للعمل بالجهات الحكوميةمواطنا
ً
مواطنا

أعلن ديــوان الخدمة المدنية ترشيح 2574 مواطنا 
ومــواطــنــة كدفعة جــديــدة مــن المرشحين للعمل لدى 
الــجــهــات الحكومية مــن المسجلين لــديــه الحاصلين 
على المؤهالت التربوية والتخصصية للعمل بجهات 

حكومية محددة.
ودعا رئيس الديوان د. عصام الربيعان في تصريح 
صحافي، أمس، المرشحين لمراجعة جهة العمل التي 
رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة »الخدمة 
 أن الــــديــــوان مــســتــمــر فـــي تلقى 

ً
الـــمـــدنـــيـــة«، مـــوضـــحـــا

االحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية بهدف 
اصدار دفعات جديدة من المرشحين.

وأكد الربيعان استمرار التعاون والتنسيق بين الديوان 
وجميع الجهات الحكومية وال سيما في تزويد »الخدمة 
المدنية« باالحتياجات الوظيفية من التخصصات التي 

تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية.
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لــلــتــوعــيــة بـــخـــطـــورة الـــمـــخـــدرات 
والتدخين تحت شعار )وقاية(.

9- إقامة الملتقى التربوي الثاني 
لــلــتــوعــيــة بـــخـــطـــورة الـــمـــخـــدرات 
والتدخين تحت شعار )حياتي 

أهم( الذي عقد عام 2018.
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االجتماعية والنفسية بالتعاون 
مـــع الــلــجــنــة الــتــربــويــة لــلــتــوعــيــة 
بــخــطــورة الــمــخــدرات والتدخين 
بإعداد دليل إرشادي يوضح عمل 
الجماعة وآلية تشكيلها وأهدافها 
ــم األنــشــطــة والـــبـــرامـــج الــتــي  ــ وأهـ

تسعى لتحقيقها.
ــــور مع  11- مــشــاركــة أولـــيـــاء األمـ
الــطــلــبــة فـــي الـــبـــرامـــج واألنــشــطــة 
ــا مــــــن دور  ــهــ ــا لــ ــمــ الــــتــــوعــــويــــة لــ
فــعــال ومــثــمــر فـــي تــحــقــيــق هــدف 
التوعية والوقاية من المخدرات 

والمؤثرات العقلية.
ــمـــشـــروع  ــــي الـ 12- الــــمــــشــــاركــــة فـ
الوطني لسياسة وإدارة الوقاية 
من تعاطي المخدرات بالتعاون 

مع وزارة الداخلية.
13- توعية أولياء األمور للحفاظ 
عــلــى مــتــابــعــة ســـلـــوك أبــنــائــهــم - 

لالهتمام والوقاية.
14- إرشــــــاد الــطــلــبــة بــاســتــمــرار 
باالبتعاد عن رفقاء السوء الذين 
ــــارة  ــون الـــــــعـــــــادات الـــــضـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ يـ

التدخين - تعاطي المخدرات.
15- تنفيذ الــمــســابــقــة الــتــربــويــة 
ألفــــضــــل عـــــرض مـــســـرحـــي تــحــت 

شعار)حياتي أهم(.
16- توزيع برشورات ومطويات 

عــن التوعية بــخــطــورة التدخين 
والمخدرات بعنوان عقل يخاطب 

صاحبه .
17- المشاركة فــي دورة الوقاية 

من المخدرات. 
18- تنظيم رحلة إلــى دار رعاية 

اإلحداث.
ــلـــوحـــات فــنــيــة  19- الـــمـــشـــاركـــة بـ
ضمن فعاليات الملتقى التربوي 
األول للتوعية بخطورة المخدرات 

في معرض )وقاية(.
20- إعـــــداد مــجــســمــات ولــوحــات 

إرشادية عن سلبيات التدخين.
21- تـــنـــفـــيـــذ رحـــــــــالت جـــمـــاعـــيـــة 
ألعضاء جماعة التوعية بخطورة 
التدخين والمخدرات إلــى أماكن 

ترفيهية وعلمية.
22- عمل أبحاث وبرامج إذاعية 
ولوحات إرشادية توعوية حول 

مضار التدخين والمخدرات
23- إعــــداد رســائــل تــوعــويــة إلــى 
ولي أمر الطالب / الطالبة للتوعية 

بمضار التدخين والمخدرات.
 24- تنفيذ بــرامــج ومــشــروعــات 
مثل )األسبوع التوعوي - كتيبات 
- إعـــداد مــجــالت حــائــط - لــقــاءات 
تنويرية ألولياء األمور - مواقف 
تــمــثــيــلــيــة - مـــســـابـــقـــات عــلــمــيــة 

وثقافية(.
25 - تنفيذ الــعــديــد مــن الــنــدوات 
ــمــــحــــاضــــرات حـــــول الــتــوعــيــة  والــ

بمضار التدخين والمخدرات. 
26 - تنفيذ ورشــة عمل ودورات 
متخصصة في مجال )االكتشاف 
ــر لــــــــحــــــــاالت الــــتــــدخــــيــــن  ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ

والتعاطي للمخدرات والمؤثرات 
العقلية وغيرها(.

 27 - تنفيذ بــرامــج مــحــاضــرات 
ــلــــطــــالب  ونـــــــــــــــــدوات تــــــوعــــــويــــــة لــ
والـــطـــالـــبـــات فـــي الــــمــــدارس حــول 

أضرار التبغ.
28- تنفيذ حملة توعية وطنية 
للوقاية من المخدرات والمؤثرات 
ــم  ــاكــ ــار )ويــ ــعــ الـــعـــقـــلـــيـــة تـــحـــت شــ
ضـــــــد الــــــــمــــــــخــــــــدرات( مـــــــن خـــــالل 
انـــعـــقـــاد مــلــتــقــى يــتــم فــيــه تــقــديــم 
المحاضرات للطلبة في المرحلة 

المتوسطة والثانوية.
ــــور مع  29- مــشــاركــة أولـــيـــاء األمـ
الــطــلــبــة فـــي الـــبـــرامـــج واألنــشــطــة 
ــا مــــــن دور  ــهــ ــا لــ ــمــ الــــتــــوعــــويــــة لــ
فــعــال ومــثــمــر فـــي تــحــقــيــق هــدف 
التوعية والوقاية من المخدرات 

والمؤثرات العقلية.
30 - تنظيم وإعداد برامج تدريب 
مـــن خـــالل فـــرق تـــدريـــب مشتركة 
بين وزارتـــي الداخلية والتربية 
حول كيفية التعرف على التدخين 
والــمــخــدرات والــمــؤثــرات العقلية 

والوقاية منها.
31 - القيام بتحديد آلية جديدة 
لــلــتــعــاون فــي االكــتــشــاف المبكر 
واإلبـــــــالغ عـــن أي حـــالـــة تــعــاطــي 
لــلــمــخــدرات والـــمـــؤثـــرات العقلية 
والعقاقير الطبية غير المجرمة. 
32 - عقد اجتماعات مع مديري 
عموم المناطق لتعزيز دورهم في 
تحقيق التعاون من أجل الوقاية 
من المخدرات والمؤثرات العقلية.
 33- تــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج تــدريــبــي 

لشغل وظيفة معاون أمــن ، من 
14/ 4/ 2019 إلى 2019/4/19.

34 - الـــمـــشـــاركـــة فــــي االجـــتـــمـــاع 
التنسيقي بين وزارتــي الداخلية 
والـــتـــربـــيـــة لـــوضـــع مــقــتــرح مــقــرر 
ــطــــورة  ــة بــــخــ ــيــ ــتــــوعــ ــلــ دراســـــــــــــي لــ

التدخين والمخدرات.
35- تنظيم وإعداد محاضرة حول 

)االعتدال والوسطية(.
36 - تــشــجــيــع مـــتـــابـــعـــة أولــــيــــاء 
األمــــور ألبــنــائــهــم لمعرفة سلوك 
ــم بــاســتــمــرار  ــادهــ أقـــرانـــهـــم وإرشــ
بــاالبــتــعــاد عــن رفــقــة األشــخــاص 
ــادات ضـــارة  الـــذيـــن يــمــارســون عـــ

كالتدخين وتعاطي المخدرات.
37-  تنفيذ برنامج قيم تربوية 
ــــدارس يـــقـــوم بــتــنــفــيــذهــا  ــمـ ــ فــــي الـ
الــــــبــــــاحــــــثــــــون االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــون 

والنفسيون في المدارس.
ــم جـــــديـــــدة فــي  ــيـ ــاهـ ــفـ 38- بـــــث مـ
الــمــنــاهــج الـــدراســـيـــة للمحافظة 
عــلــى نــعــمــة الــعــقــل، وتــنــمــيــتــهــا ، 

بـــلـــغ إجـــمـــالـــي عـــــدد الـــحـــاالت 
السلوكية بين الطلبة في مدارس 
وزارة التربية خالل العام الدراسي 
ــم الــعــمــل  ــ ــتــــي تـ 2022، الــ /2021
مــعــهــا مـــن خــــالل ســجــل الــخــدمــة 
االجتماعية 22117 حالة بنسبة 
5.7% مــن اإلجــمــالــي الــعــام لعدد 
 وطــالــبــة )بــنــيــن 

ً
386167 طــالــبــا

183945، بنات 202222(.
وبحسب إجابة وزارة التربية 
عن سؤال برلماني للنائب محمد 
المهان حصلت »الــجــريــدة« على 
نسخة منها، تم التعامل مع 1390 
حــالــة تــدخــيــن وتـــنـــاول مسكرات 
ومخدرات خالل العام ذاته، وكان 
 أنــــه تـــم تــســجــيــل 31 حــالــة 

ً
الفـــتـــا

تــدخــيــن فــي الــمــرحــلــة االبــتــدائــيــة 
و9 حـــاالت تــعــاطــي مــخــدرات في 

الثانوية.
وعن الدور الذي تقوم به وزارة 
الـــتـــربـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة انـــتـــشـــار 
وتعاطي المخدرات بين الطلبة 
 تمثلت 

ً
فقد حددتها في 57 دورا

في اآلتي:
ــيــــة  ــائــ 1- وضــــــــع الــــخــــطــــط الــــوقــ
والـــعـــالجـــيـــة مــــن خـــــالل الــكــشــف 
الــمــبــكــر لــلــمــخــدرات والـــمـــؤثـــرات 
العقلية في المدارس وتفعيل دور 

المدرسة في مكافحة تلك اآلفة.
2- تقديم بــرامــج توعية تربوية 
واجتماعية ونفسية في المدرسة، 
تساهم في تدريب المراهقين على 
المهارات االجتماعية والنفسية 
لـــمـــقـــاومـــة الـــضـــغـــوط الـــتـــي تــقــع 
عليهم من أقرانهم نحو ممارسة 

التدخين العادي واإللكتروني.
3- تنفيذ بعض البرامج التدريبية 

لموجهي الخدمة االجتماعية.
4- تـــنـــمـــيـــة قــــــــــــدرات ومــــــهــــــارات 
ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــن االجـ ــ ــيــ ــ ــثــ ــ ــاحــ ــ ــبــ ــ الــ

والنفسيين.
ــذ دراســــــــــــــة عـــــــن دور  ــيــ ــفــ ــنــ 5- تــ
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االخــــــتــــــصــــــاصــــــي االجـ
والنفسي فــي التوعية بخطورة 

المواد المخدرة ومشتقاتها.
6- تــنــفــيــذ دراســـــــة عــــن مــســتــوى 
الــــــوعــــــي بـــــخـــــطـــــورة اســــتــــخــــدام 
المنشطات لـــدى طلبة المرحلة 

الثانوية بدولة الكويت.
7- تفعيل دور جــمــاعــة التوعية 
بــخــطــورة الــمــخــدرات والتدخين 
بالمدارس المتوسطة والثانوية.
8- إقامة الملتقى التربوي األول 
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 تقوم به 
ً
57 دورا

»التربية« لمكافحة 
تعاطي المخدرات 

بين الطلبة

مبنى وزارة التربية

22117 حالة شغب بالمدارس
خالل 2022/2021 أغلبها عنف... والتدخين يقتحم »االبتدائية«

في ردها على سؤال برلماني 
للنائب محمد المهان، كشفت 

وزارة التربية أنه تم التعامل 
مع 22117 حالة تنوعت 
بين عنف لفظي وجسدي 

وهروب من المدارس وتدخين 
وتعاطي مخدرات وغيرها 

خالل العام الدراسي 2021/ 
.2022

محيي عامر

ذكرت »التربية« أن هناك شراكة مجتمعية 
بالتعاون مع هيئتي الشباب والرياضة في 
مواجهة التدخين والمخدرات، وعلى رأسها 
ضرورة تحديد ساعات العمل في الصاالت 
ــاكــــن الــتــســلــيــة واإلنـــتـــرنـــت والــمــقــاهــي  وأمــ

والــمــطــاعــم ومـــراقـــبـــة هــــذه األمـــاكـــن بصفة 
مستمرة ودورية. 

وأكــدت الـــوزارة في إجابتها عن السؤال 
البرلماني للنائب محمد المهان ضــرورة 
تفعيل القوانين واللوائح الخاصة بمراقبة 

المعاهد الصحية واألنــديــة والمراكز التي 
 
ً
تمارس بها الرياضة والهوايات، خصوصا

تلك المتعلقة ببناء وكمال األجسام والتأكد 
من خلوها من أي ترويج أو نشر للهرمونات 

أو المنشطات والمؤثرات المحظورة.

تحديد ساعات العمل للمقاهي

الحاالت السلوكية خالل العام الدارسي 2022/2021

حاالت التدخين وتناول المسكرات والمخدرات التي 
تم التعامل معها خالل 2022/2021

النوعالعام الدراسي تصنيف الحاالت
2022/2021م

اإلجمالي
اإلجمالي 

العام
ترتيب 

المشكالت ملفسجل

عدوان لفظي على الطالب
39172674184بنين

89051
44982234721بنات

عدوان بدني على الطالب
38023354137بنين

59302
16511421793بنات

هروب من الحصص
1512851597بنين

27113
1055591114بنات

تدخين
1301161317بنين

13814
56864بنات

عدوان لفظي على المعلمين
71164775بنين

12695
46034494بنات

إتالف ممتلكات عامة
4275432بنين

6776
2414245بنات

هروب من المدرسة
49013503بنين

5417
31738بنات

الغش في االمتحان
2112213بنين

3468
1321133بنات

عدوان بدني على المعلمين
11022132بنين

1959
59463بنات

سرقة

49655بنين
12410

62769بنات

مشكالت جنسية )اعتداء – تحرش(
16117بنين

2211
325بنات

تناول مسكرات ومخدرات
819بنين

912
---بنات

اضطراب الهوية الجنسية
11-بنين

413
33-بنات

اضطراب السلوك العقائدي
11-بنين

314
22-بنات

اإلجمالي
1255481913373بنين

22117
بنسبة )%5.7(

82484968744بنات

20802131522117اإلجمالي العام

اإلجماليثانويمتوسطابتدائيالمرحلة ونوع السجل
اإلجمالي العام

ملفسجلملفسجلملفسجلملفسجلتصنيف الحاالت

تدخين
366790491301161317-31بنين

26130756864--بنات

تناول مسكرات 
ومخدرات

81819----بنين

---------بنات

اإلجمالي
3667912101309171326-31بنين

26130756864--بنات

313928942171365251390اإلجمالي

واالهتمام بالجسم والصحة.
ــدارس فــي  ــ ــمـ ــ ــود الـ ــهـ ــم جـ ــ 39- دعـ
مواجهة مشكلة المخدرات ومدها 
باإلمكانات التي تساعدها على 

بذل المزيد من الجهود.
40 - تنظيم وإعــــداد ورش عمل 
ألفراد الهيئة التعليمية، وأعضاء 
ــلـــمـــيـــن  مــــجــــالــــس اآلبــــــــــــاء والـــمـــعـ
ــرار  ــ ــــول أضـ بــــالــــمــــدارس عـــامـــة حـ
آفـــة الــمــخــدرات وأســالــيــب وقــايــة 

الطالب منها.
41 - مــنــع تــدخــيــن أي مـــن أفــــراد 
الهيئة التعليمية ، أو ولي األمر 
الزائر داخل المدرسة وأثناء اليوم 

الدراسي وبالتبعية الطالب.
42- تنمية الحس الوطني والوازع 
الديني بين الطالب في مراحلهم 

العمرية المختلفة.
ــوار الــفــعــال   43- فــتــح بــــاب الــــحــ
مـــــــــــع الـــــــــــطـــــــــــالب والـــــــطـــــــالـــــــبـــــــات 
والــتــعــامــل الــصــريــح مـــع آرائـــهـــم 
واستفساراتهم من خالل الندوات 
والمحاضرات واإلذاعة المدرسية 

وغيرها.
 44-  استثمار أوقات فراغ الطالب 

بمختلف فئاتهم ومواقعهم.
 45 - عــقــد الــعــديــد مـــن الـــنـــدوات 
والـــــــمـــــــحـــــــاضـــــــرات والـــــــلـــــــقـــــــاءات 
المتنوعة لتسليط الــضــوء على 
اآلثار السلبية للمخدرات وكيفية 

مواجهتها بالمدارس.
46. تـــنـــظـــيـــم وتـــنـــفـــيـــذ الـــبـــرامـــج 
الوقائية واإلنمائية والعالجية 

للطالب عن طريق الجماعات.
47- إعــــداد العاملين بــالــمــدارس 
للقيام بأدوارهم  في مواجهة هذه 

المشكلة بالشكل المطلوب.
48- إجـــراء الـــدراســـات والبحوث 
ــــدرات فــي  ــــخـ ــمـ ــ ــــو ل مـــشـــكـــلـــة الـ حـ
ــي ومــــــــدى  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــــع الـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ

انتشارها فيه، وكيفية التصدي 
لها والقضاء عليها.

ــمـــــالت تــثــقــيــفــيــة  ــ 49- إعــــــــــداد حـ
اجـــتـــمـــاعـــيـــة وإعــــالمــــيــــة لــتــوعــيــة 
الطالب وأولياء أمورهم بأضرار 

المخدرات.
 50- تـــشـــجـــيـــع الـــمـــكـــتـــبـــات فــي 
الــمــدارس ودعــمــهــا ومــراجــعــة ما 
يوجد بها من الكتب والدراسات 

المتعلقة بمشكلة المخدرات.
51 - وضــع دليل إرشــادي لآلباء 
يبين تصرفات الشاب المتعاطي 
ــل األســـــــرة لــمــتــابــعــة ســلــوك  ــ داخــ

األبناء.
 52- تــنــفــيــذ مــلــتــقــى لــتــوضــيــح 
ــن خـــالل  الـــعـــقـــوبـــة الـــقـــانـــونـــيـــة مــ
ــرات الـــتـــوعـــيـــة الــثــقــافــيــة  ــاضـ ــحـ مـ

بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
53 - تشكيل فرق للتدخل السريع 
في المواقف واألزمات تساهم في 
مواجهة ووقاية أبنائنا الطالب.

54- تشكيل جماعة التطوع داخل 
المدارس لتنمية الوالء واالنتماء 
لـــلـــوطـــن وحـــســـهـــم عـــلـــى الــعــطــاء 

وخدمة المجتمع.
55- تشكيل لجنة متابعة الحاالت 
السلوكية الــمــعــرضــة لــالنــحــراف 
وهــــي تــعــتــبــر شـــراكـــة مجتمعية 
ــا بــيــن وزارة الــتــربــيــة ووزارة  مـ
الداخلية والــشــئــون االجتماعية 

والعمل .
لـــمـــجـــالـــس  ا تـــفـــعـــيـــل دور   -56

الطالبية.
57 - المتابعة للحاالت السلوكية 
التي تم التعامل معها من خالل 
سجل الخدمة االجتماعية وملف 
ــــاالت الــــفــــرديــــة كـــمـــا وردت  ــحــ ــ الــ
بالتقرير السنوي إلدارة الخدمات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والــنــفــســيــة لــلــعــام 

الدراسي 2021 / 2022 .

https://www.aljarida.com/article/16069
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»العلمي« يفوز بالمراكز األولى في مسابقة مصر للعلوم
فـــاز الــنــادي العلمي الكويتي 
ــلـــى مــســتــوى  ــز األول عـ ــركـ ــمـ ــالـ بـ
مسابقة ومــعــرض مصر الدولي 
للعلوم والتكنولوجيا في كل من 
مجال الكيمياء والبيئة واألحياء 

والطب.
ــادي  ــ ــنـ ــ ــــس وفـــــــد الـ ــيـ ــ وقـــــــــال رئـ
الــعــلــمــي رئـــيـــس قـــطـــاع الــتــنــمــيــة 
والبرامج التنافسية بالنادي د. 
»كـــونـــا«، أمــس  مــحــمــد الــصــفــار، لــــ
ــقـــق بــذلــك  األول، إن الـــــنـــــادي حـ
إنجازا دوليا يضاف الى سلسلة 

انجازاته المتتالية.
وأشــــار الــصــفــار إلـــى أن الــفــوز 
ــز األول، الـــــــذي حــقــقــتــه  ــركـ ــمـ ــالـ بـ
الطالبة زينب الصالح في مجال 
الكيمياء والبيئة، كان عن مشروع 
»ألجــل هــواء نقي مستدام«، فيما 
كــان فــوز الطالبة ريــم المويزري 
بالمركز االول في مجال األحياء 
والــــــطــــــب عــــــن مــــــشــــــروع »خـــلـــطـــة 

اقتصادية للدواجن«.

ــنــــادي الــعــلــمــي  وأضــــــاف أن الــ
حصد كذلك المركز الثالث على 
مـــســـتـــوى الـــمـــســـابـــقـــة فــــي مــجــال 
الــكــيــمــيــاء والــبــيــئــة عـــن مــشــروع 
»صــــبــــغــــات طـــبـــيـــعـــيـــة مـــــن مـــيـــاه 
خليج الــكــويــت« للطالبة فاطمة 
ــــري، فــــضــــا عـــــن حـــصـــول  ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
الطالبة فوزية الطيب على جائزة 
خاصة من لجنة تحكيم المسابقة 
فــي مــجــال الكيمياء والبيئة عن 

مشروع »تربة ومناخ المستقبل«.
ــــرب عـــن الــفــخــر واالعـــتـــزاز  واعـ
بـــــاإلنـــــجـــــازات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة الـــتـــي 
يحققها النادي العلمي الكويتي 
في مختلف المجاالت والمحافل 
الــدولــيــة، مــشــيــرا الـــى اإلنــجــازات 
التي حققها وفد النادي المشارك 
في المسابقة التي استمرت من 23 

الى 27 الجاري.
وأشاد الصفار بالدور العلمي 

والــتــنــمــوي الـــذي يــؤديــه الــنــادي، 
وتوفيره البيئة العلمية المناسبة 
ــرامـــج  ــبـ ورعــــايــــتــــه لـــأنـــشـــطـــة والـ
العلمية التي تساهم فــي تنمية 
المهارات لدى الشباب وتساعدهم 

على صقل مواهبهم.
ــد  ــــة وفــ ــاركـ ــ ــــشـ وأوضـــــــــــح أن مـ
ــادي الــعــلــمــي فـــي الــمــســابــقــة  ــنــ الــ
جاءت بدعم من مؤسسة الكويت 
لــلــتــقــدم الــعــلــمــي، الفـــت الـــى أنــهــا 

كانت فــي أربــعــة مشاريع علمية 
قــدمــتــهــا أربــــع طــالــبــات ســبــق أن 
شاركن وفزن في مسابقة الكويت 
للعلوم والهندسة التي يقيمها 
سنويا النادي العلمي الكويتي، 
وتعد إحدى الفعاليات الرئيسية 
ــي لــــرعــــايــــة  ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ ــج الـ ــامــ ــرنــ ــبــ ــلــ لــ

الباحثين والمبتكرين الشباب.

البلدية إلضافة نشاط إداري لمشروع
المركز التعليمي بشارع عبدالله األحمد

● محمد جاسم
قدمت بلدية الكويت تعديا 
عـــلـــى قـــــــرار الـــمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي 
بتعديل فــقــرة مــن قـــراره رقــم »م 
ب/ م أ / ف 9 / 155 / 11 / 2022 
د1«، الــصــادر لــمــشــروع المركز 
التعليمي الثقافي الترفيهي في 
شــارع عبدالله األحمد بمنطقة 

الــشــرق فــي محافظة العاصمة، 
والـــمـــتـــضـــمـــن الــــمــــوافــــقــــة عــلــى 
مكونات وأنشطة مشروع المركز 
الــتــعــلــيــمــي الــثــقــافــي الــتــرفــيــهــي 

بشارع عبدالله األحمد.
وأشــارت البلدية، في كتابها 
الموجه للمجلس الــبــلــدي، إلى 
إضــــافــــة نــــشــــاط إضــــافــــي وهـــو 
مــكــاتــب إداريـــــة، ليصبح ضمن 

مــكــونــات الــمــشــروع الـــواقـــع في 
ــيــــث ســيــمــكــن  الـــقـــطـــعـــة »أ«، حــ
ــن اســــتــــخــــدام 26  الــمــســتــثــمــر مــ
دورا، من الــدور 14 حتى الــدور 
40، بــالــكــامــل لــنــشــاط فــنــدق أو 
بالكامل لنشاط مكاتب إداريــة 
أو بــمــزيــج مــن نــشــاطــي الفندق 
والمكاتب اإلدارية، على أن يكون 
من ضمن هذه األدوار دور واحد 
مخصص للخدمات، على النحو 
الـــمـــبـــيـــن فــــي مــــوقــــع الـــمـــشـــروع 
ومكوناته والمساحة البنائية 

والنسب التجارية.
وأضافت أن التعديات تتعلق 
بالبند 2 الفقرة األخيرة، والبند 
3، والــفــقــرة الثانية الــــواردة في 
الـــــجـــــدول الــــمــــرفــــق لـــلـــمـــشـــروع، 
ليكون الجزء الواقع في الجهة 
الغربية مــن الــمــشــروع والمطل 
ــارع عـــبـــدالـــلـــه األحـــمـــد  ــ ــ عـــلـــى شـ
ــاالت  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ ــا لـ ــ ــــصـ ــــصـ ــــخـ مـ
التعليمية والثقافية والترفيهية 
ــة ونــــشــــاط الـــفـــنـــدق  ــاريــ ــتــــجــ والــ
بتصنيف ال يقل عن 4 نجوم أو 
نشاط مكاتب إدارية أو مزيح من 

النشاطين.

أعـــــــلـــــــن رئـــــــيـــــــس الــــمــــكــــتــــب 
الــتــنــفــيــذي بــالــهــيــئــة اإلداريـــــة 
لاتحاد الوطني لطلبة جامعة 
الكويت حمد المهلكي اعتماد 
تشكيل نــادي مهندسي الغد 
لــلــعــام الــنــقــابــي 2023-2022، 

برئاسة فهد العتيبي.
وذكر المهلكي في تصريح 
صـــحـــافـــي أن الــتــشــكــيــل جـــاء 
كالتالي: عمر المطيري نائب 
الــرئــيــس لــلــشــؤون الــطــابــيــة، 
ــنـــي نـــائـــب  ــيـ ــد الـــحـــسـ ــمــ ومــــحــ
الرئيس للشؤون األكاديمية، 
وفهد العجمي نائب الرئيس 
ــؤون االداريــــــــــــــة، وآمــــنــــة  ــشــ ــلــ لــ
ــيـــس  الـــضـــعـــيـــنـــة نــــائــــبــــة الـــرئـ
لـــشـــؤون الـــطـــالـــبـــات، ومــرشــد 
الــرشــيــدي أمــيــنــا لــلــصــنــدوق، 
وزيــاد المطيري أمينا للسر، 
وراشــد الدعي رئيس اللجنة 
الطابية، ونور التنيب رئيسة 
لــلــجــنــة الـــثـــقـــافـــيـــة، وعـــايـــض 
ــا لـــلـــجـــنـــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ ــبــــي رئـ ــيــ ــتــ ــعــ الــ
األكـــاديـــمـــيـــة، وعــبــدالــمــحــســن 
الـــــعـــــنـــــزي رئــــيــــســــا لــلــمــكــتــب 
التنفيذي، وعبدالله الرشيدي 
رئــيــســا لــلــجــنــة االجــتــمــاعــيــة، 
وعالية العنزي رئيسة للجنة 
االعــامــيــة، وأمــجــاد العازمي 
ــج  ــ ــرامـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــنــ ــلــــجــ ــة لــ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ رئـ
واالنشطة، والجازي الرشيدي 
نائبة رئيس اللجنة االعامية، 
وماسة الطويل رئيسة لجنة 
الـــشـــؤون الـــدولـــيـــة، ومــوضــي 
الــمــعــوشــرجــي نــائــبــة رئــيــس 
ــلـــي  ــنــــة الــــثــــقــــافــــيــــة، وعـ ــلــــجــ الــ
الـــفـــيـــلـــكـــاوي الـــمـــشـــرف الـــعـــام 

للنادي.

»اتحاد الجامعة« 
يعتمد تشكيل نادي 

مهندسي الغد
اعتراضات طالبية على الدوام الجامعي في رمضان

ــنـــت وزارة الــتــربــيــة  ــلـ ــت اعـ ــ فــــي وقــ
مـــواعـــيـــد دوام طــلــبــتــهــا خـــــال شــهــر 
ــــدرك جــامــعــة  رمــــضــــان الــــمــــبــــارك، لــــم تــ
الــكــويــت األزمـــة الــتــي يعانيها الطلبة 
في المحاضرات التي تتزامن مع وقت 
اإلفـــطـــار، وكــيــفــيــة ســيــر الــمــحــاضــرات 
الدراسية خال فترة الدراسة في الشهر 
الكريم، وهو ما أثار موجة اعتراضات 

طابية كبيرة.
وفي ظل هذه االعتراضات، طرحت 
بـــعـــض الـــجـــمـــعـــيـــات الـــعـــلـــمـــيـــة، خـــال 
ــدة«،  ــريــ ــجــ ـــ »الــ ــ تـــصـــريـــحـــات مـــتـــفـــرقـــة ل
عــدة تصورات للدوام الجامعي خال 
الشهر الفضيل، وفي مقدمتها تأجيل 

المحاضرات إلى ما بعد اإلفطار، وإلى 
التفاصيل:

في البداية، قال رئيس الهيئة اإلدارية 
لجمعية طلبة كلية العلوم، عيد القربة، 
إن مــشــكــلــة الـــــــدوام الـــرمـــضـــانـــي ليست 
فـــي األوقـــــات الــمــبــكــرة، إنــمــا فـــي أوقـــات 
المحاضرات المتزامنة مع وقت اإلفطار، 
موضحا أن افضل حل لها هو تأجيلها 

إلى ما بعد العشاء.
وأشـــار القربة إلــى ان افضل مواعيد 
الــمــحــاضــرات بعد اإلفــطــار، مــن الثامنة 
ــرة، حـــتـــى يــتــمــكــن  ــاشــ ــعــ مـــســـاء حـــتـــى الــ
الــطــلــبــة مــن اإلفـــطـــار وأداء الــصــاة إلــى 
حين استثناء الــمــحــاضــرات مــن الوقت 

المطلوب، معربا عن رفضه عودة التعليم 
عــن بــعــد خـــال رمــضــان، بسبب الــشــرخ 
التعليمي الـــذي احــدثــه هــذا النظام في 
الجامعة، والذي من خاله ال نجد اتصاال 
مباشرا بين الطالب واالستاذ، مما ينتج 

عنه قلة التحصيل. 
وأضــاف أن هناك محاضرات خاصة 
بالمختبرات في تخصص الجيولوجيا 
بكلية العلوم، تقدر المحاضرة منها بـ3 
ساعات متواصلة، وهنا يمكن أن يمنح 
الطلبة على أثرها راحة ساعة لإلفطار، 
ثم مواصلة الدراسة، وهذه من الحلول 

الجيدة التي نراها في الكلية.
ــة  ــ بـــــدوره، قـــال رئــيــس الــهــيــئــة االداريـ

لجمعية كلية طلبة الــتــربــيــة، منصور 
ــكــــون جــمــيــع  ــفـــضـــل ان تــ الـــمـــطـــيـــري: »نـ
المحاضرات خال الفترة المسائية عن 
بعد خال شهر رمضان المبارك، نظرا 
لقصر وقــت رمــضــان، ومــن أجــل االقبال 

على العبادات خال الشهر الفضيل.
وذكــر المطيري ان الجمعية تجتمع 
بشكل يومي مع مكتب التوجيه واالرشاد 
في الكلية لتحويل الشعب الدراسية إلى 
ــن، عـــن طــريــق مــخــاطــبــة المكتب  أونـــايـ
ــاء االقــســام والعميد لتحديد آلية  رؤسـ
حـــضـــور الــطــلــبــة خــــال الــشــهــر الــكــريــم 

للمحاضرات المسائية.
من جانبه، قــال رئيس جمعية طلبة 

كلية اآلداب فهد البليهيص، ان تأجيل 
المحاضرات خــال رمــضــان الــى فترات 
 في معالجة 

ً
 جذريا

ً
مسائية لن يكون حا

الــمــحــاضــرات الــدراســيــة الــمــتــزامــنــة مع 
 أنــــه »ســتــكــون 

ً
ــار، مــوضــحــا وقــــت االفــــطــ

هناك صعوبة فــي الــوصــول الــى الكلية 
بــســبــب االزدحــــامــــات الــمــروريــة مــا بعد 

فترة اإلفطار«.
وأضــاف البليهيص أن أبــرز الحلول 
الحتواء هذه األزمــة، والتي قد يعانيها 
العديد من طلبة وطالبات كلية اآلداب 
الــــذيــــن يـــتـــجـــاوز عــــددهــــم 14 الــــفــــا، هــي 
تحويل جميع الــمــحــاضــرات المسائية 

الى أوناين.

فيصل متعب

الجمعيات العلمية 
تطالب بتأجيل 

المحاضرات إلى ما 
بعد اإلفطار

 المشاركين في المسابقة
ً
الوفد الكويتي متوسطا

 
ً
 جديدا

ً
 رفع 10562 علما

خالل االحتفاالت الوطنية
كشفت إدارة العاقات العامة في بلدية الكويت عن رفع فرق 
مراقبة أعمال الزينة 10562 علما جديدا، وتركيب 214 سارية 

جديدة خال فبراير الماضي.
وقال مراقب أعمال الزينة أحمد البخيت، في بيان صحافي، 
إنــه تــم اســتــبــدال جميع األعـــام التالفة بــجــديــدة فــي الطرق 

الرئيسية خال فبراير، لاحتفال باألعياد الوطنية.
وأكد البخيت حرص البلدية على التأكد من صاحية علم 
الدولة المرفوع على السواري، واستبداله حال تلفه بسبب 

عوامل الطقس.
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عــادت علينا األعياد الوطنية 
في شهر فبراير من هذا العام مع 
نصائح حكومية تتصل بضبط 
الــمــســيــرات وتـــصـــرفـــات الــبــعــض 
مــمــن يــعــتــقــدون أنــهــم بتصرفات 
ــة كــــــــرش الــــمــــيــــاه  ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ غــــيــــر مـ
وتــــراشــــق الـــبـــالـــونـــات الــمــمــتــلــئــة 
بــالــمــيــاه وخــافــه هــم فــي الــواقــع 

يحتفلون بتلك المناسبة.
ــلــــم كـــيـــف تـــســـربـــت تــلــك   ال أعــ
الــثــقــافــة إلــيــنــا فـــي الــكــويــت على 
أنها من عادات القيام باالحتفاالت 
 
ً
الوطنية والمسيرات، خصوصا
ــلـــك الـــتـــصـــرفـــات  إذا مــــا قــــارنــــا تـ
بالرقي الــذي صاحب المسيرات 
الوطنية واالحتفاالت قبل ثاثة 
عقود من الزمن، ولكن في حقيقة 
ــر وعــلــى مــســتــوى شخصي،  األمــ
صــدمــت مـــن ردود أفـــعـــال بعض 
األهــالــي ممن تواصلت معهم أو 
التقيتهم مــصــادفــة، كــانــت ردود 
البعض )وليس الكل ولله الحمد( 
أن مــثــل هـــذه الــتــصــرفــات عــاديــة 
، وأن الــــقــــرارات الــحــكــومــيــة 

ً
ــدا ــ جــ

جائرة بحق المحتفلين في مثل 
 
ً
هــذا الــوقــت مــن الــعــام، خصوصا

ــة الـــتـــي  ــفــــرحــ ــالــ ــا يـــتـــعـــلـــق بــ ــمـ ــيـ فـ
تــصــاحــب األطــفــال والــصــغــار من 

هذه الممارسات.
ــــام ال يـــمـــّت  ــكـ ــ  طـــبـــعـــا هــــــذا الـ
ــا، بــل  ــاتـ ــتـ لــلــمــنــطــق بـــــأي صـــلـــة بـ
يــشــجــع عــلــى الــتــبــذيــر وتــخــريــب 
ــكــــات والــــــتــــــعــــــدي عـــلـــى  ــلــ ــتــ ــمــ ــمــ الــ
ــــر وغــيــرهــا من  خــصــوصــيــة اآلخـ
التصرفات التي يجب أن تتوقف، 
ــل يـــشـــدد عــلــيــهــا الـــعـــقـــوبـــة مــن  بــ
الـــدولـــة إلــــى أبـــعـــد حـــــدود، ولــكــن 
ــالـــب الــحــكــومــة أن  ــا ال أطـ هــنــا أنــ
ــلـــك األفــــعــــال  تـــعـــاقـــب أصــــحــــاب تـ
بـــــالـــــمـــــســـــيـــــرات أو حـــــتـــــى بـــيـــن 
الطرقات في المناطق السكنية، 
ــالــــب هـــنـــا وبـــكـــل وضــــوح  بــــل أطــ
ــــور  ــاء األمـ ــيــ أن تـــتـــم مــعــاقــبــة أولــ
بأشد العقوبات ألنهم لم يعرفوا 
كيف يربوا أوالدهــم وال حتى أن 
يــغــرســوا فــيــهــم مــبــادئ أســاســيــة 

في تربيتهم.
 فــفــي غــضــون الــعــطــلــة، ورغـــم 

تــجــنــبــي أمـــاكـــن الـــزحـــام وقــضــاء 
معظمها في أعمال مكتبية، فإنني 
تلقيت مــن »الــراجــمــات البشرية« 
ــعـــض »الــــمــــقــــذوفــــات الـــمـــائـــيـــة«  بـ
 بمواقف سيارات الجمعية 

ً
مرورا

التعاونية وعــلــى الــخــط السريع 
من سيارة تقودها األم بشحمها 
ولحمها وهي ال تبالي بتصرفات 
أوالدهـــــــا وبــنــاتــهــا الـــبـــتـــة، فتلك 
السيدة ال تستحق أن يطلق عليها 
، وال أهالي أولئك 

ً
صفة األم بتاتا

»المصبنة« أمـــام حديقة منطقة 
ــن يــعــزز  كــيــفــان الــســكــنــيــة، وال مـ
مفاهيم التخريب واإلهـــدار تلك، 
فهذه مجتمعة مسؤوليات على 
األهــالــي بالمقام األول، والــدولــة 
مــن الــواجــب عليها الــتــعــامــل مع 
الــحــاالت الــشــاذة التي تخرج عن 
المألوف أو القانون، ال أن تتحمل 
مسؤولية تربية األوالد وتعليمهم 
ــــات مـــــن الــــمــــفــــتــــرض أن  ــيـ ــ ــــاسـ أسـ
يكتسبوها في منازلهم، ال سيما 
ــمـــدارس ال تــــزرع فــيــهــم تلك  أن الـ

السلوكيات المغلوطة.

المناسبات الوطنية واألعياد 
والعطل الــتــي تصاحبها فرصة 
لــأهــالــي لـــزرع الــقــيــم واســتــذكــار 
تضحيات الشهداء وحب األرض 
والــوطــنــيــة الحقة ال الــذهــاب الى 
أمــاكــن لمضايقة كــل الـــمـــارة، بل 
ــا نــحــن  ــنـ ــر أنـ ــ الــمــضــحــك فــــي األمــ
الكويتيين قد أثرنا في المقيمين 
وغـــرســـنـــا فــيــهــم تــلــك الــخــصــائــل 
الــســيــئــة، فــمــن الــمــاحــظ اآلن أن 
حــتــى أبـــنـــاء الــجــالــيــات الــعــربــيــة 
واألجـــنـــبـــيـــة بــــــــدأوا يــصــاحــبــون 
صـــغـــار الـــســـن لــتــلــك »الــفــعــالــيــات 

المائية«. 
ــة عــن  ــ ــــؤولـ ــــسـ ــم الـــــــدولـــــــة مـ ــعــ نــ
الناشئة، لكن هناك بعض األمور 
والبدهيات التي يجب على أولياء 
األمــور غرسها في أطفالهم منذ 
نــعــومــة أظـــفـــارهـــم دون الــحــاجــة 
لتوافر قوانين رادعة لكل تصرف 
ــــوف، ودامــــــت  ــألـ ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ يــــخــــرج عـ
أعــيــاد الــجــمــيــع، وكـــل عـــام وأنــتــم 

بألف خير.

يـــطـــرح عــــدد مـــن الــمــحــلــلــيــن والــمــراقــبــيــن 
السياسيين، وبعد مرور عام على غزو االتحاد 
: وماذا 

ً
الروسي لدولة أوكرانيا، سؤااًل صعبا

ــدى الــصــحــافــيــات  ــ بـــعـــد؟ وكـــمـــا أوضـــحـــت إحـ
الفرنسيات في مقالها قبل يوم من ذكرى مرور 
عــام على هــذا الــغــزو، والــمــنــشــور فــي جريدة 
»لوموند« الفرنسية وعنوانه: بايدن-بوتين 
الخوف من التصعيد، بأن هذا السؤال الصعب 
: ماذا بعد؟ 

ً
هو بداية عنوان كتاب صدر حديثا

قصص من القرن العشرين، ويتضمن ذكريات 
السياسية البريطانية )كاترين أشتون(، أول 
بريطانية تتقلد مسؤولية السياسة الخارجية 
لاتحاد األوروبي من 2009 إلى 2014، ولعل 
اختيار صــدور الكتاب في بداية هــذا الشهر 
 بما يحدث في أوكرانيا حيث 

ً
جاء ليذكر أيضا

زارت هذه المسؤولة األوروبية مدينة كييف 
والتقت بالمسؤولين فيها عام 2014 وحين 
بدأت المظاهرات واالضطرابات وقتها في هذه 
المدينة ومدن أوكرانية أخرى، ومما جاء في 
 لما ذكرته الصحافية، فإن 

ً
هذا الكتاب، وتبعا

المؤلفة بينت أنــه في المجال الدبلوماسي، 
يجب التفكير في الخطوة التالية، ويجب طرح 
الــســؤال الــصــعــب: مـــاذا بــعــد؟ ويبقى النجاح 
 بحسن الرد 

ً
في المجال الدبلوماسي مرهونا

على السؤال. 
 
ً
دفــع غــزو أوكــرانــيــا وبــدايــة مــا نـــراه حربا
أوروبــيــة جــديــدة، نــؤرخ لبدايتها وال نعرف 
 من السياسيين 

ً
 كبيرا

ً
متى ستتوقف، عــددا

والمحللين والمراقبين ليس في أوروبا فقط، 
 
ً
ولكن في أميركا وفــي عالمنا العربي أيضا

لطرح هذا السؤال الصعب، وكل يجتهد على 
طريقته، وحــســب تخصصه ومعلوماته، أو 
بحكم موقعه السياسي أو الحكومي ليجيب 

عنه بطريقه أو بأخرى. 
وال بد أن نعيد التذكر هنا بأن ال مبرر ألي 
غزو أو ألي عملية عسكرية داخل أراضي دولة 
مجاورة أو قريبة أو بعيدة وال يجوز احتال 

أراضي دولة مستقلة أو انتهاك سيادتها، وإن 
ما تعارف عليه المجتمع الدولي من أصول 
وما وضعه من قواعد تتعلق بحسن الجوار 
واحترام حدود الدول األخرى وعدم التدخل في 
شؤونها الداخلية، يبقى هو األساس واألصح 

واألفضل في العاقات الدولية. 
يمكن اآلن أن نخمن بعض األجوبة الكثيرة 
 عــلــى هـــذا الـــســـؤال الــصــعــب، 

ً
والــمــتــنــوعــة ردا

: هل سيتشكل نظام عالمي جديد 
ً
فنقول مثا

ــدول الــمــنــتــجــة لــلــنــفــط والـــغـــاز  ــ ــؤدي فــيــه الــ ــ تـ
؟ حيث 

ً
 رائدا

ً
وبخاصة في الدول العربية دورا

 
ً
إنها حرصت منذ بداية الغزو أن تؤدي دورا

، وهـــل ســتــتــعــدد األقــطــاب 
ً
 ومـــتـــوازنـــا

ً
مــتــمــيــزا

مــن جــديــد لــتــتــوزع هــذه الــمــرة بين الــواليــات 
ــدول  ــن الــ ـــن يـــــدور فـــي فــلــكــهــا مـ الــمــتــحــدة ومـ
األوروبية، وروسيا االتحادية ومن يتحالف 
معها، والصين وبعض الدول اآلسيوية مثل 

الهند؟ 
 على صعيد المنظمات 

ً
طرح أسئلة أيضا

ُ
وت

 
ً
الدولية، وبخاصة في أوروبا، فتستعد مثا

منظمة حلف شمال األطلسي )ناتو(، الستقبال 
أعضاء جدد مثل: فنلندا والسويد، فالحياد 
الـــذي اخــتــارتــه بــعــض الــــدول اصــطــدم بــواقــع 
عسكري وإقليمي جــديــد يمكن أن يهددها، 
ويهدد كذلك دواًل أوروبية أخرى، فلم يكن من 
بــّد إال الــخــروج عــن الحياد ومــحــاولــة إيجاد 
مظلة عسكرية للحماية والــــردع، كما يمهد 
االتـــحـــاد األوروبـــــــي الســتــقــبــال دول جــديــدة 
ــــروط الــعــضــويــة كــمــا هـــي الــحــال  ويــســهــل شـ
مــع أوكــرانــيــا فــي الــوقــت الــــذي نـــرى فــي هــذا 
 غير 

ً
 مــن الــتــســرع، وتمحيصا

ً
الموقف نــوعــا

كاٍف الحترام هذه الشروط، وعدم األخذ بعين 
 طلبات دول أوروبــيــة أخــرى 

ً
االعــتــبــار أيــضــا

تطرق أبواب هذا االتحاد منذ عقود. 
لكن ما يقلق ومن بين األجوبة التي نقرأها 
ونسمعها نتيجة هــذا الغزو يأتي موضوع 
تصعيد التسليح وزيادة إنتاج مختلف أنواع 

األســلــحــة وتــصــديــرهــا، وتـــبـــدل مـــواقـــف دول 
مثل ألمانيا واليابان واتجاهها لتخصيص 
مــيــزانــيــات كــبــيــرة بــقــصــد تــقــويــة جــيــوشــهــا 
 ،

ً
وتسليحها بأحدث األسلحة وأكثرها تطورا

كما أن الحديث عن استخدام األسلحة النووية 
ولـــو بــشــكــل مــحــدود قــد تــكــرر أكــثــر مــن مــرة، 
ناهيك عن الخطوة األخيرة التي أقدم عليها 
االتحاد الروسي بتعلق اتفاقية )نيو ستارت(، 

للحد من األسلحة النووية. 
ال بـــد أن يــؤثــر هـــذا الــتــصــعــيــد الــعــســكــري 
عـــلـــى الـــمـــعـــركـــة الــمــهــمــة والـــمـــصـــيـــريـــة الــتــي 
بــدأتــهــا مــعــظــم دول الــعــالــم بــخــصــوص عــدد 
ــلــــدول ولــكــوكــب  مــــن األولـــــويـــــات الـــحـــيـــويـــة لــ
األرض مثل: حماية البيئة، ومحاربة التلوث، 
ــبــــاس الـــــحـــــراري،  ــتــ ــة مــشــكــلــة االحــ ــهــ ــواجــ ومــ
والــجــفــاف، ونقص الــغــذاء والـــدواء فــي الــدول 
الــفــقــيــرة، نــاهــيــك عــن الـــكـــوارث الطبيعية من 
زالل وفيضانات، ففي الــوقــت الــذي يجب أن 
تــتــجــه فــيــه الــجــهــود وتــخــصــص الــمــيــزانــيــات 
لهذه األولويات وتسخر لها اإلمكانات ويتم 
التركيز على قضايا البيئة والتلوث واالنبعاث 
الحراري، نجدها تخصص للتسليح وزيادة 
القدرات العسكرية، كما نجد مواقف متناقضة 
لبعض الدول األوروبية، حيث شهدنا إعادة 
فتح مناجم الفحم في ألمانيا مثا، والعودة 
إلى بناء المفاعات النووية كما هو مخطط 

لها في فرنسا. 
مــــاذا بــعــد؟ أجـــوبـــة هــــذا الـــســـؤال ال تــدعــو 
 من الحيطة 

ً
معظمها للتفاؤل، بل تتطلب مزيدا

والحذر في الــردود والتحاليل والتعامل مع 
الــمــعــارك العسكرية والــتــطــورات السياسية 
والــصــنــاعــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــمــالــيــة الــتــي 
نعيشها منذ عـــام، ومــن المرشح أن تستمر 
لفترة تطول أو تقتصر وهي ال تصب في آخر 
المطاف في مصلحة البشرية وال في مصلحة 

كوكب األرض.
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.

ــبـــاب األزمــــة  إذا ســـألـــت أي لــبــنــانــي عـــن أسـ
المتعددة األوجه والمتشعبة اآلثار التي تهدد 
 
ً
كــيــان بـــاده، يجيب الـــذي يــرى نفسه مستقا

 في قناعاته: »كلن يعني كلن«، 
ً
في آرائه ووطنيا

وذلك بغية تافي معضلة الدخول بالتفاصيل 
ومحاولة لتبرئة الذات أمام مرآة الضمير وميزان 
المحاسبة الوطنية، أما الغالبية العظمى من 
هذا الشعب فتتحكم في إجابتها أهواء حزبية 
أو انتماءات طائفية أو تبعية مصلحية، فيجد 
الـــمـــؤيـــدون لــمــا ســمــي »مـــحـــور الــمــمــانــعــة« أن 
 النتائج الكارثية 

ً
الشعب اللبناني يجني حاليا

لتوجهات »الحريرية السياسية«، في حين يرى 
»السياديون« أن ما يحصل هو نتيجة مباشرة 
وحتمية الرتباطات وحــروب وتدخات حزب 
الله في لبنان وخــارجــه، إال أن جميع األطــراف 
يقّرون بأن الشعب اللبناني يدفع ضريبة الحرب 
األهــلــيــة وســيــاســة تــقــاســم الــحــصــص وتــبــادل 
المصالح وتغلغل الفساد وفلتان الحدود، األمر 
الــذي لم يصل معه أحــد إلــى جــرأة الكشف عن 
المتورطين أو النجاح في فضح المستفيدين، 
وذلك تحت وطأة ما يروج ويمارس بأن كشف 
المستور سينال من سمعة معظم أفراد المجتمع 
وسيطيح بـــرأس كاشفه أو بأحسن األحـــوال 

سيؤدي الى تهميشه وتسخيف طروحاته!
وبــمــحــاولــة مــوضــوعــيــة وصـــادقـــة لتحليل 
االنهيار المريع الذي وصل إليه الكيان اللبناني 
ومجتمعه عــلــى الــمــســتــويــات كـــافـــة، نــجــد أنــه 
يدور في فلك عدة مسببات رئيسة نورد أبرزها 

فيما يلي: 
• قــيــام دولــــة االســتــقــال عــلــى ركـــائـــز هشة 
واستمرارها على قواعد غير ثابتة من بينها 
الــتــمــســك الــفــولــكــلــوري- والــمــســّيــس فـــي أغلب 
األحـــيـــان- بشعار»الميثاقية« الــتــي تعني في 
 
ً
 خطابيا

ً
 وتلطيفا

ً
 دستوريا

ً
حقيقتها تأطيرا

لواقع التفرقة والتعصب وعدم الثقة المتبادلة 
ــر الــذي  بــيــن شــرائــح المجتمع الــلــبــنــانــي، األمــ
 لعبارات »العيش المشترك«، 

ّ
أتبع باجترار ممل

و»وحدة الصف« و»االنصهار الوطني« التي يتم 
تردادها كبديل غير شرعي عن منطق العيش 

»الواحد« الواجب في بلد واحد.
• التنكر المقيت لشعور االنتماء الوطني 
والــتــخــلــي الــبــغــيــض عـــن مـــوجـــبـــات الــســيــادة 
الحقيقية، األمر الذي أدى في عمق األمــور الى 
احـــتـــدام الــحــرب األهــلــيــة الــتــي ســّمــيــت مبالغة 
 للمسؤولية »حرب اآلخرين على األرض 

ً
ودفعا

اللبنانية«، كما أدى على مر السنين واختاف 
الــمــراحــل الـــى االرتـــمـــاء بــأحــضــان الــشــرق تــارة 
 لتحقيق مآرب شخصية ومصالح 

ً
والغرب طورا

ذاتية ال تمّت الى المصلحة الوطنية وال حتى 
إلى المصالح الفئوية أو الحزبية بصلة حقيقية.
• الضرب العمدي لهيبة الــدولــة وتهميش 
فــاعــلــيــة مــؤســســاتــهــا وأجــهــزتــهــا الــدســتــوريــة 
 بالمجال لقوى 

ً
والقضائية واألمــنــيــة فسحا

األمر الواقع أن تفرض قوتها وتبرز دورها في 
ملء الفراغ القاتل في هذا المجال، وبذلك احتل 
أصــحــاب الــنــفــوذ مــوقــع اتــخــاذ الـــقـــرار، ولعبت 
الميليشيات دور الجيش والقوى األمنية، ولم 
يبق للمواطن إال اللجوء إلى التيارات واألحزاب 
وزعماء الحرب وحّكام السلم بمحاولة الحصول 
على أبسط الحقوق ومقومات العيش الذي بقي 

»غير كريم«!
• الهيمنة على السلطات واستغال النفوذ 
وتسييس القرار والتردد فيه، والشواهد على 
ذلك كثيرة وخطيرة، من بينها: تحويل الصراع 
على المناصب الــى نــزاعــات طائفية وفئوية، 
وهدر المال العام لتكوين الثروات غير المشروعة 
وتــطــبــيــق نــهــج الــتــرضــيــات وشـــــراء الــــــوالءات، 
وســيــاســة التنمية غــيــر الــمــتــوازنــة، وحــمــات 
التكاذب اإلعــامــي بهدف التجييش الشعبي 
ــــاح الــحــقــيــقــي، نــاهــيــك عـــن المناكفة  ال اإلصــ
والمقاسمة في كل ما يتعلق بتخطيط وتوزيع 
ــذ مــن مــشــاريــع التنمية والبنية 

ّ
القليل الــمــنــف

التحتية والكهرباء والماء والسدود... إلخ.
• القضاء على القضاء، بتسييسه والتدخل 
 
ً
في عمله والتشكيك في مصداقيته وجعله أرضا

خصبة لزرع الموالين والتابعين، وترجم ذلك في 
كثير من المحطات التي تم خالها دعم مرشح 
لمنصب قضائي على حــســاب غــيــره مــن أهل 
الثقة والكفاءة، والتأثير الطائفي والمناطقي 
والسياسي في التشكيات القضائية، وتحريك 
 لأهواء وجعلها قاسية على 

ً
يد القضاء وفقا

الضعيف ومكفوفة عن القوي!
• السيطرة على اإلعام وجعله أداة سياسية 
بامتياز يستخدمها أصحاب السلطة والنفوذ 
للتأثير بالرأي العام وتأليب األنفس وتغييب 
الحقائق وتــزويــر الــوقــائــع، فبموجب القانون 
ــــذي صــيــغ بــحــبــر تـــوافـــق طــائــفــي،  الــلــبــنــانــي الـ
 كل 

ً
تقاسم المتحاربون والمتصالحون زورا

وسائل اإلعام المرئية والمسموعة والمكتوبة، 
فكانت منصة فاعلة لتسويق طروحاتهم وحشد 

مــنــاصــريــهــم وتــأجــيــج الـــصـــراعـــات المذهبية 
ــنـــزاعـــات الــمــســلــحــة إن لــــزم األمــــر لتحقيق  والـ

مصالحهم.
• تـــهـــمـــيـــش الــــــــــدور الــــمــــحــــوري لــلــتــنــشــئــة 
المدنية والتاريخ الوطني الموحد في تكوين 
وتــرســيــخ قــنــاعــات األجـــيـــال، وتــراجــع العملية 
التربوية والتعليمية من الموقع الريادي الذي 
كان يحتله لبنان في هذا المجال الى االكتفاء 
ببعض النجاحات التي تسجلها هذه المؤسسة 
التعليمية أو تلك، بما يشمل التعليم الرسمي 
الـــمـــدرســـي والـــجـــامـــعـــي الــــــذي مــــا زال يحقق 
ــازات رغـــم مقاومته للكم الهائل  بعض اإلنـــجـ
مــن الــتــحــديــات والـــضـــرب الممنهج لمقومات 

استمراره.
• تبقى اإلشارة إلى مساهمة الشعب اللبناني 
ــوره، حــيــث لـــم يــقــاوم  ــ نفسه فيما آلـــت إلــيــه أمــ
ر الطائفية 

ّ
 العنصرية وتجذ

ّ
بشكل كاف ترسخ

فــي أنــفــس أجــيــالــه، كما استساغ فــكــرة الرضا 
بالفتات الذي يتركه له من كّون زعامته وثروته 
على حسابه، فكم ركن هذا الشعب البائس إلى 
نهج التعايش مع األزمــات والتأقلم مع الواقع 
 إلى طاقته االستثنائية في صنع 

ً
المرير مستندا

البدائل واجتراح الحلول وقدرته على االستفادة 
من التجارب البتكار مسكنات غير كافية وال 
شافية! وكــم تباهى الكثيرون منه »بتشاطر« 
قّربهم من صور الفساد واإلفساد! صحيح أن ذلك 
ربما يؤكد القدرة الجينية على عدم االستسام 
للمصاعب والحفاظ على االســتــقــرار النفسي 
واالجــتــمــاعــي، ولــكــن لــأمــر سلبيات منظورة 
وربما غير منظورة، ليس أقلها اإلرهاق الحتمي، 
وعــدم استدامة الحلول، واستسهال استخدام 
الطرق غير المشروعة واألساليب الملتوية ضمن 

مسار »البقاء لأقوى«.
***

إن أسوأ ما يمكن أن نفعله لإلضرار بأنفسنا- 
 ومجتمعات- هــو تقليد الــوصــفــة التي 

ً
أفـــــرادا

سلبت النعمة التي اسمها لبنان ممن لم يقّدر 
قيمتها! وإن أفضل مــا يمكن أن تتحّصن من 
ــدول والــمــجــتــمــعــات هـــو الــتــنــبــه إلــى  ــ خــالــه الــ
مسببات االنهيار اللبناني ودراستها بحس 
 
ً
وطـــنـــي، وبــمــوضــوعــيــة ومــســؤولــيــة، تــمــهــيــدا

لاستعجال بتافي مسبباتها وإيقاف تداعيات 
ما قد يكون سبق أن تحقق منها.

* كاتب ومستشار قانوني.

الدليل الشامل لالنهيار الكامل

وماذا بعد؟

د. بالل عقل الصنديد*

أ. د. محمد أمين الميداني*

bilalsandid@hotmail.com

أبو أحمد البغلي غادرنا 
وغادرتنا يا ناشيبثوب نظيف

د. سعود هالل الحربيحمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

صفحات الصديق علي البغلي التي تركها وكتبها 
ستبقى شاهدة على مواقفه، وستفتح له صفحة جديدة 
مع رب العالمين ليس لنا شأن فيها، فلن يتمكن من 
الرد على اتصالي بواسطة الواتساب أو الهاتف النقال 
ألسأله عن صحته بعد أن انقطع عنا، لكنني لن أتجرأ 
على أن أحــذف اســمــه مــن هاتفي وال مــن ذاكــرتــي، لقد 
ودعــنــا ذاك الــعــاشــق لــلــوطــن، ويــا لها مــن مــصــادفــة أن 

يرحل عنا يوم االحتفال بعيد الوطن.
غـــادرنـــا بـــثـــوب نــظــيــف وهــــو ذاك الـــوزيـــر والــنــائــب 
ــه الـــجـــريـــئـــة ووطــنــيــتــه  ــآرائــ والـــمـــحـــامـــي واإلعــــامــــي بــ
الصادقة »ولم يتلوث قط وهو وزير مليارات النفط بما 
تلوث به غيره«، كما كتب أحد األصدقاء الذي تربطه 

به معرفة وصداقة.
 غير طبيعي 

ً
 أبو أحمد، علي البغلي، امتلك إحساسا

في أيامه األخيرة، قد يكون لشعوره بأن عمره قد دنا 
وراح يــتــواصــل مـــع أصــدقــائــه ومــحــبــيــه، ويــبــعــث إلــى 
بعضهم، بل يوصيهم بسماع أغنية تقول في مطلعها: 

»لشو نزعل، لشو نتعب، لشو الهموم..
 لشو نبكي، الدنيا رحلة وما راح بتدوم..

تعو نفرح، تعو نسامح«.
وفــي ذلــك إشــارة إلــى الــفــرح الــذي فــي داخــلــه ونظرة 
التفاؤل التي يعيشها كــل منا وبالعمر المكتوب له، 
 للحياة يــا عــلــي وأنـــت السابح 

ً
يــا الــلــه كــم كــنــت مــحــبــا

في بحرها.
استذكرك رفاقك، وكتبوا عنك، ورثوك وقدموا واجب 
العزاء ألسرتك وأهلك، صرنا نتبادل العزاء مع من أحبك 
وعمل معك وعرفك عن قرب من الصديق السفير محمد 
البلهان إلى الفاضلة مها البرجس إلى صديق عمرك 
الزميل حسن العيسى، ويعقوب الجوعان وعلي الغانم 

وبدر الخليفي وخالد الطراح وآخرين وما أكثرهم!
 غيابك لن يحجب عنا صورتك ورفقتك يوم جمعتنا 
في منزلك في »الحازمية« ببيروت وكان في الصحبة 
الـــمـــرحـــوم الــســفــيــر أحـــمـــد غـــيـــث، ونــقــيــب الــمــصــوريــن 
الــصــحــافــيــيــن الــزمــيــل نــبــيــل إســمــاعــيــل، ورحــــت تــروي 
لنا ونحن في طريقنا نحو زحلة وشــتــورة، ذكرياتك 
وعــشــقــك لــلــبــنــان مــنــذ وطــئــت قــدمــاك أرضـــه فــي أواخـــر 
الخمسينيات بصحبة والـــدك، أو عندما كنت تتردد 
عليه أثناء دراستك في فرنسا أو عودتك إلــى وطنك، 

حتى آخر أيام عمرك.
 ترافقنا ســويــة وأنــا فــي »الــقــبــس« عندما نشر أول 
مــقــالــة لـــه صــيــف عـــام 1991 واســتــمــر يــكــتــب إلـــى عــام 
2022 عندما انتقل إلى الزميلة »السياسة« لصاحبها 
األستاذ أحمد الجارالله، وخاض »معارك فكرية« دون 
هوادة قد تتفق مع أو تختلف معه، لكنه يتقبل النقد 
والرأي اآلخر، وكان يردد أن هذا الوطن يتسع للجميع، 
المهم أن نغرس فكرة المواطنة الصالحة ونعمل بروح 

إيجابية.
ــن عـــــدة بـــــوابـــــات، ومـــن   مــــــارس الـــعـــمـــل الـــوطـــنـــي مــ
المحاماة كانت البداية، ثم العمل النيابي بعد التحرير 
 للنفط، وكــذلــك العمل التطوعي في 

ً
ــرا واخــتــيــاره وزيـ

مــجــال حــقــوق اإلنــســان، ســـواء فــي الجمعية الكويتية 
لــحــقــوق اإلنــــســــان أو فـــي الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــحــقــوق 

اإلنسان.
 أبو أحمد، سنفتقدك ونترحم عليك، ولكن هذه إرادة 

الله في خلقه.

الراجمات البشرية والقنابل المائية وحماية فكر الناشئة

د. سلطان ماجد السالم 

استذكرك رفاقك يا أبا أحمد، وكتبوا عنك، ورثوك وقدموا 
واجب العزاء ألسرتك وأهلك، وتبادلنا العزاء مع من 

أحبك وعمل معك وعرفك عن قرب من الصديق السفير 
محمد البلهان إلى الفاضلة مها البرجس إلى صديق عمرك 
الزميل حسن العيسى، ويعقوب الجوعان وعلي الغانم وبدر 

الخليفي وخالد الطراح وآخرين وما أكثرهم!

، ورحلت بصمت 
ً
 حالما

ً
 مسالما

ً
آآه يا ناشي عشت هادئا

 
ً
 للجميع، متسامحا

ً
وسكينة، كنت دائم االبتسام محبا

، ألن قلبك ال يعرف إال الحب، كنت تختلف عنا 
ً
ومتساميا

 ألنك جريء في التعبير عن مشاعرك وحبك.
ً
جميعا

كانت الساعة تشير إلــى العاشرة إال عشر دقائق 
، ومن بعيد رأيت وميض هاتفي النقال، كان 

ً
صباحا

الــمــتــصــل عــبــدالــلــه، ســألــنــي )ويـــنـــك؟ قــلــت فــي الــبــيــت( 
صمت لحظات وتحشرج وبكى ثم قال »ناشي يطلبك 
الحل«، صرخت بقوة ال، ال، ال، وسقطت على األرض 
، أخـــذت أبــكــي وأضــــرب األرض، 

ً
كــنــت حــيــنــهــا وحـــيـــدا

وأصرخ كالطفل الصغير، أتوجع وأتألم وخرجت عن 
دائرة العقل والصبر والهدوء، وصل صوتي وصراخي 
تني مذعورة، هكذا تلقيت  إلى مسمع ابنتي التي جاء
خبر وفاتك يا أبا مشعل، الخبر الذي بدأ فيه فصل 

جديد من حياتي.
آآآه يا أبا مشعل، أتممت عامك السبعين وغادرتنا، 
تــركــتــنــا لــلــدمــوع واألنـــيـــن واأللـــــم، تــركــتــنــا يـــا نــاشــي 
وأفــئــدتــنــا مــزقــهــا الــنــحــيــب، وفـــي مــفــارقــة غــريــبــة أن 
تــغــادرنــا يـــوم اجــتــمــاعــنــا األســـبـــوعـــي، والـــيـــوم كيف 
نتحمل الجمعة دون وجودك الذي غيبه الموت؟ كيف 
نــنــظــر لــمــكــانــك وصـــدى صــوتــك فــي أعــمــاقــنــا تضحك 

وتناقش أو تعاند؟
ــا أضــعــفــكــم فــــي الــمــشــاعــر  ــ ــاشـــي كـــنـــت أنـ آآآه يــــا نـ
وأكــثــركــم هــشــاشــة، ألنــكــم تــتــألــمــون وتــبــكــون بصمت 
وقـــت الــفــواجــع لــكــنــكــم أقـــويـــاء صـــبـــورون، لــذلــك كنت 
ــــي تــحــيــطــونــنــي بـــوجـــودكـــم وتـــهـــدئـــون مــن  ــوانـ ــ وإخـ
نــفــســي وتــحــتــضــونــنــي، وفـــي تــشــيــيــعــك كــنــت أصـــارع 
 منهم ألن موتك أفجعهم 

ً
، ولم أجد أيا

ً
الفاجعة وحيدا

ــاهـــوا فـــي بــحــر الـــحـــزن، فــكــانــوا مثلي  وأوجـــعـــهـــم وتـ
يبحثون عمن يحتضنهم.

آآآه يا أبا مشعل، والله تقطع قلبي وتفجر الحزن 
 
ً
واأللم في صدري، حتى بكيت ورفعت صوتي وحيدا
فــي مكتبي، ألنــنــي قـــرأت تعليقك عــلــى غــاف كتابي 
)كنت أنا( حيث قلت »حبيبي وشقيقي وابني الدكتور 
 
ً
 وشاعرا

ً
سعود... سجلت اسمك في ذاكرة الوطن أديبا

... نحن نحبك كلنا، لكن بالنسبة لــي تبقى 
ً
ووزيــــرا

شقيقي وابــنــي وصــديــقــي«، ليتك مــوجــود يــا ناشي 
ولــتــذهــب الــمــنــاصــب واألشــعــار واآلداب والــشــهــادات 

للجحيم.
، ورحلت 

ً
 حالما

ً
 مسالما

ً
آآه يا ناشي عشت هادئا

 للجميع، 
ً
بصمت وسكينة، كنت دائم االبتسام محبا

، ألن قلبك ال يعرف إال الحب، 
ً
 ومتساميا

ً
متسامحا

 ألنك جريء في التعبير عن 
ً
كنت تختلف عنا جميعا

مشاعرك وحبك.
آآآه يــا أبــا مشعل، هــا أنــا أعــود بــذاكــرتــي حيث لم 
أتجاوز السابعة من عمري، عندما كنت أصحو بعد 
هزيع من الليل بسبب األحام والكوابيس المفزعة، 
كنت أصرخ وأنا أرفع صوتي )ناشي، ناشي، ناشي(، 
كنت أبحث عنك وهذا يرجع اللتصاق روحي بروحك، 
وها أنت رغم رحيلك أشعر بنبضك وهمسك ونظراتك 

تسكنني.
أعلم يا ناشي أن مامحي تشابه مامحك، وكنت 
 أتشبه بك وأحاول تقليدك، لذلك حرصت في 

ً
أنا أيضا

 للثقافة والكتابة، 
ً
مراهقتي على أن أكون مثلك محبا

وكنت أنت ترى نفسك فّي، كنت أجد نفسي بين كتبك 
وأوراقك التي كانت مشاعة لي، لذلك عندما أهديتك 
ــؤالء قــــرأت لـــهـــم( كــتــبــت لـــك »أخــــي الــعــزيــز  ــ كــتــابــي )هـ

والحبيب ناشي: هذا الكتاب ثمر غرسك«.
رحمك الله يا أبا مشعل وتغمدك بواسع مغفرته، 
ففي حياتك عرفت الثقافة واألدب، وفي موتك عرفت 
أن غــيــاب األخ هــو أفــظــع وأقــســى أنـــواع الــغــيــاب، وأن 
غــيــاب األخ ال يــعــوضــه أحـــد مــن األقــــارب واألحـــبـــاب، 

 يا أبا مشعل.
ً
فوداعا

https://www.aljarida.com/article/16071
https://www.aljarida.com/article/16073
https://www.aljarida.com/article/16072
https://www.aljarida.com/article/16068
https://www.aljarida.com/article/16066


اقتصاد 8
العدد 5272 / األربعاء 1 مارس 2023م / 9 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●com

الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.2447.244

السوق العامالسوق العام

8.0698.069

السوق األولالسوق األول

5.5485.548

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2583.0692.693

الكويت تؤجل مناقصة 
التخلص من مياه الصرف

إلى نهاية 2023 أو بداية 2024
ذكــــرت مـــصـــادر مــطــلــعــة أن مــنــاقــصــة مـــشـــروع تــوســعــة 
محطتين لتصريف مياه الصرف لقطاع النفط والغاز في 
الكويت تأجلت، بعد أن كان من المتوقع إصدار دعوة لتقديم 
ات على المشروع تقدر قيمتها بـ 200 مليون دينار  عطاء

)650 مليون دوالر( بداية العام الحالي.
وبحسب »ميد« فإنه من المرجح طرح المناقصة الخاصة 
بشركة نفط الكويت إما في أواخر هذا العام أو أوائل عام 
2024، حيث أثرت استقالة مجلس الوزراء في وقت سابق 

من هذا العام على الجداول الزمنية لمعظم المشاريع.
وفـــي عـــام 2022، ذكـــرت »مــيــد« أنـــه تــمــت الــمــوافــقــة على 
الميزانية للمشروع الذي يشمل توسيع المرافق الحالية 
المعروفة باسم EWDP-1 وEWDP-2، ويقع EWDP-1 على 
بعد حوالي 20 كيلومترا جنوب وسط مدينة الكويت، و
 جنوب العاصمة.

ً
EWDP-2 على بعد حوالي 40 كيلومترا

وفــي ديسمبر 2021، ذكـــرت »مــيــد« أنــه تــم االنــتــهــاء من 
هندسة الــواجــهــة األمــامــيــة وتصميم »تــغــذيــة« الــمــشــروع. 
وكان التخلص من المياه المنتجة بالبترول مصدر قلق 
لشركة نفط الــكــويــت منذ عقدين على األقـــل، حيث شهد 
حقل برقان النفطي، وهو ثاني أكبر حقل نفط في العالم، 
زيادات متتالية في محتوى الماء في النفط الذي ينتجه، 
ويتم التخلص من الكثير من مياه الصرف باستخدام آبار 

الحقن المخصصة.

»أسمنت أبيض« تربح
1.75 مليون دينار 

بلغت أربــاح شركة رأس الخيمة لصناعة 
األســمــنــت األبــيــض والـــمـــواد اإلنــشــائــيــة 1.75 
مليون دينار بواقع 0.003 فلس للسهم خالل 
 بقيمة 

ً
الــعــام 2022، مقابل تحقيقها أربــاحــا

2.7 مليون بما يعادل 0.005 فلس للسهم في 
العام 2021.

إتمام بيع حصة »برقان« في 
مصرف بغداد بـ 125 مليون دوالر

أتــّم بنك برقان عملية بيع حصته البالغة 
51.8% فــي مصرف بــغــداد؛ بتحويل 129.48 
مــلــيــون ســهــم مـــن أســهــم مــصــرف بـــغـــداد إلــى 
ــــي الــكــويــتــي بــتــاريــخ 23 فــبــرايــر  الــبــنــك األردنـ
2023، مــقــابــل مــبــلــغ مــالــي قــــدره 125 مليون 

دوالر أميركي.
وعن األثر المالي لتلك العملية، توقع بنك 
ــمـــال 70 نقطة  ــان تــحــســن نــســبــة رأس الـ ــرقـ بـ
أساس، وتعزيز حماية نسبة الديون المتعثرة.

ريدو« تحصل على حكم قضائي
ُ
»أ

ضد وزير المواصالت
ريــدو« على 

ُ
حصلت الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة »أ

حكم مــن محكمة االستئناف بشأن تمييز الحكم الــصــادر في 
الدعوى رقم 2022/745 تجاري، إذ قضى منطوق حكم االستئناف 
 وفي موضوعه برفضه وبتأييد الحكم 

ً
بقبول االستئناف شكال

المستأنف، وأعفت المستأنفين من مصروفات االستئناف.
وتتمثل أطراف القضية في وزير المواصالت بصفته، ومدير 
عــام الهيئة العامة لــالتــصــاالت وتقنية المعلومات، والشركة 

الوطنية لالتصاالت المتنقلة.
وكان منطوق حكم أول درجة قد قضى بإلزام المدعى عليها 
 قدره 4.59 ماليين دينار، الذي 

ً
األولى أن تؤدي للمدعية مبلغا

مته في الفترة من 1 فبراير 2016 حتى 1 أغسطس 2016 
َّ
تسل

بدون وجه حق.
كما تم إلزام المدعى عليه الثاني بصفته بأن يؤدي للمدعية 
ــمــه مـــن الــمــدعــيــة مـــن 1 

َّ
مــبــلــغ 39.22 مــلــيــون ديـــنـــار، الــــذي تــســل

أغسطس 2011 حتى 31 يناير 2016 بدون وجه حق، وألزمتهما 
المصروفات و500 دينار أتعاب المحاماة الفعلية.

ولفتت الشركة إلى تحديد جلسة 19 مــارس الجاري بغرفة 
مــشــورة محكمة التمييز لنظر الــقــضــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن األثــر 

.
ً
المتوقع على الشركة ال يمكن تحديده حاليا

30 مليون دينار سيولة أجنبية جديدة 
ضمن مراجعة »مورغان ستانلي«

مراجعتان مرتقبتان لـ »فوتسي راسل« و»ستاندر آند بورز«
● عيسى عبدالسالم

استوعبت بورصة الكويت عملية المراجعة 
الــدوريــة لـــ »مــورغــان ستانلي MSCI«، وشهد 
الـــمـــزاد األخـــيـــر لــلــســوق إنـــفـــاذ قــــــرارات الــبــيــع 
الــنــاتــجــة عــن إعــــادة مــراجــعــة األوزان، عندما 
بلغت سيولة الــتــداوالت المعتادة حتى مزاد 
اإلغـــالق نحو 30 مليون ديــنــار، قبل أن تأخذ 
 بصورة ملحوظة ألعلى من 60.5 

ً
منحى صاعدا

 بنهاية الجلسة.
ً
مليونا

وشملت عمليات التداول، أمس، العديد من 
األسهم التشغيلية المختلفة في عدة قطاعات 
متنوعة، إذ استوعب بعض األسهم عمليات 
الضغوط الناتجة عــن عمليات البيع أهمها 
سهم »بيتك« التي تمت بأعلى قدر من المرونة، 
ووفق تقديرات مصادر مالية بأن كل المبالغ 
 لــكــنــهــا كــانــت بــمــنــزلــة إنــفــاذ 

ً
لـــم تــخــرج فــعــلــيــا

 بحجم بيت 
ً
 أن أسهما

ً
للمراجعة، خصوصا

التمويل مــن السلع الــتــي يصعب تعويضها 
 إلى قوة تصنيفها بالنسبة للصناديق 

ً
نظرا

االستثمارية العالمية.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أفــــــــادت مــــصــــادر مــالــيــة 
 
ً
ــــروج مــبــالــغ وفــقــا ــــول أو خـ بــــأن عــمــلــيــات دخـ
للمراجعات الــدوريــة ستكون فــي إطــار مئات 
الــمــاليــيــن، فــالــقــيــمــة الــمــلــيــاريــة االســتــثــنــائــيــة 
السابقة لن تتكرر على المدى المنظور إال في 
ظل متغيرات أكبر وأشمل لقيم السوق وأوزانه، 
وهــي عملية تحتاج إلــى إضــافــات نوعية في 

مقصورة اإلدراج.

ــحــــت مـــصـــادر  عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أوضــ
معنية، بأن البورصة ستشهد إضافة جديدة 
 للخطة االستراتيجية المتمثلة في توسع 

ً
وفقا

قاعدة المستثمرين وتسهيل وصولهم للسوق، 
 لتطوير سوق 

ً
 تقدميا

ً
إذ تتبنى الشركة نهجا

الـــمـــال وأدواتــــــــه، واالرتــــقــــاء بــمــكــانــتــه وجـــذب 
االســتــثــمــارات إلــيــه، مــن خــالل تبني المعايير 
الـــدولـــيـــة، وتــوفــيــر كـــل الــعــوامــل الــتــي تساعد 
عــلــى جـــذب االســتــثــمــارات وتــدفــق رأس الــمــال 

المؤسسي.
وأوضحت المصادر، أن السوق في حاجة 
إلــى أدوات مالية جــديــدة وشــركــات تشغيلية 
نوعية ثقيلة تزيد من عمق البورصة، وتجذب 
ســيــولــة إضــافــيــة ومستثمرين جـــدد وتــوســع 

قاعدة الخيارات أمام األجانب.
من جهة أخرى، من المنتظر أن تكون هناك 
مـــراجـــعـــتـــان مــرتــقــبــتــان وتــنــفــيــذ لــلــصــنــاديــق 
والمؤسسات التي تتابع مؤشر كل من فوتسي 
راســـل وســتــانــدر آنـــد بـــوز بالنسبة لبورصة 
الكويت 17و 18 مارس الجاري أي قبل نهاية 

الربع األول.
وشــهــدت السيولة المتدفقة للسوق خالل 
تـــعـــامـــالت الــشــهــر الــمــنــتــهــيــة جــلــســاتــه أمــس 
، وتركزت السيولة على أسهم السوق 

ً
ارتفاعا

األول بــشــكــل الفــــت عــلــى وقــــع بـــنـــاء الــمــراكــز 
االســتــثــمــاريــة فــي ضـــوء الــكــشــف عــن النتائج 
 MSCI عن مراجعة 

ً
المالية للعام الحالي، فضال

في جلسة ختام الشهر أمس.

علي العنزي

السوق السعودي يستعيد 
مستوى 10 آالف نقطة

أنــهــى مــؤشــر الـــســـوق الــســعــودي، 
جــلــســة أمــــس الـــثـــالثـــاء، عــلــى ارتــفــاع 
بــنــســبــة 1.1%، لــيــغــلــق عــنــد 10103 
نقاط )+ 108 نقاط(، وبتداوالت بلغت 

قيمتها نحو 6.8 مليارات ريال.
وشهدت جلسة أمس، وخالل فترة 
 ،msci الــمــزاد، تنفيذ إم إس ســي آي
لــتــغــيــيــراتــهــا فـــي الـــســـوق الــســعــودي 
حسب مراجعتها الربعية لمؤشراتها.

وارتــفــع ســهــم أرامــكــو الــســعــوديــة، 
بنسبة 3% عند 31.80 ريـــااًل، وسط 

تداوالت بلغت نحو 6 ماليين سهم.
وأنـــهـــت أســهــم ســبــكــيــم الــعــالــمــيــة، 
واتحاد اتصاالت، وأكوا باور، وبنك 
الجزيرة، ومصرف اإلنماء، والمتقدمة، 
وكـــــيـــــان الــــســــعــــوديــــة، وجــــبــــل عـــمـــر، 

تداوالتها على ارتفاع بنسب تراوح 
بين 3 و%7. 

ــــوب األصــــيــــل،  ــ وأغـــــلـــــق ســــهــــمــــا، ثـ
وسيسكو، عند 36.25 ريـــااًل )+%5( 
لألول و24.02 ريــااًل )+2 %( للثاني، 

عقب اإلعالن عن النتائج المالية.
وكــانــت الشركة، أعلنت انخفاض 
أربــــاح الــربــع الــرابــع 2022، إلـــى 293 
مليون ريــال وبنسبة 94 %، مقارنة 
بنفس الفترة مــن الــعــام 2021، وهي 
دون متوسط توقعات السوق البالغة 

نحو 1.8 مليار ريال.
وأغلق سهم سابتكو، عند 17.26 
ريـــــااًل )- 4%(، عــقــب إعــــالن الــشــركــة 
تسجيل خسائر بقيمة 93.3 مليون 

ريال عن الربع الرابع 2022.

تراجع مؤشري البورصة العام واألول 
والسيولة 60.5 مليون دينار

تــبــايــن أداء مــــؤشــــرات بـــورصـــة الــكــويــت 
الرئيسية أمس، في بداية تعامالت أسبوعها 
 الــــذي يــتــكــون مـــن 3 جــلــســات 

ً
الــقــصــيــر جــــدا

بسبب عطلة األعــيــاد الوطنية يومي األحد 
واالثنين، وتراجع أمس مؤشر السوق العام 
بــنــســبــة واضـــحـــة كــانــت 0.31 فـــي الــمــئــة أي 
22.46 نقطة ليقفل على مستوى 7244.43 

نــقــطــة بــســيــولــة كــبــيــرة بــلــغــت 60.5 مــلــيــون 
دينار نصفها جاء خالل فترة المزاد وتنفيذ 
مراجعة مــؤشــرات األســـواق الناشئة إم إس 
سي آي األولى هذا العام، وتداول أمس 126.8 
مليون سهم عبر 10674 صفقة، وتم تداول 
 ارتفع منها 44 وتراجع 51 بينما 

ً
115 سهما

استقر 20 دون تغيير.
وكان الضغط نتيجة تراجع أسهم قطاع 
البنوك من جديد، التي زادت سلبية السوق 
األول ليخسر بنسبة 0.44 في المئة أي 35.87 
نقطة ليقفل على مستوى 8069.77 نقطة 
وبسيولة كبيرة هي معظم سيولة الجلسة 
بلغت 55.4 مليون دينار تداولت 92.5 مليون 
سهم تمت عبر 7962 صفقة، وتم تداول 31 
 ربـــح مــنــهــا 9 وتــراجــعــت أســـعـــار 19 

ً
ســهــمــا

بينما استقرت 3 دون تغير.
فــي الــمــقــابــل، ارتــفــعــت مـــؤشـــرات رئيسي 
50 والرئيسي وربح األخير نسبة 0.30 في 
المئة أي 16.53 نقطة ليقفل على مستوى 
5548.7 نقطة بسيولة محدودة مركزة على 
أســهــم انــتــقــائــيــة بــلــغــت 5.1 مــاليــيــن ديــنــار 
تداولت 34.3 مليون سهم عبر 2712 صفقة، 
 فــي الــســوق الرئيسي 

ً
وتــم تـــداول 84 سهما

ربــح منها 35 وتراجع 32 بينما استقر 17 
دون تغيير.

وزادت الضغوط على مؤشرات البورصة 
وأســـعـــار األســـهـــم خـــالل أول تــعــامــالت هــذا 
األســبــوع وبــعــد أن تجنبت الــتــراجــع خــالل 
جلسات األحد واالثنين بسبب عطلة األعياد 
الوطنية، وبدأت تعامالت األمس على خسائر 
واضــحــة بنسب تــجــاوزت 1 فــي المئة على 

مستوى أسهم قطاع البنوك بينما تماسكت 
بعض األسهم القيادية على خسائر محدودة.

ــة تــــحــــت ضــــغــــط أخــــبــــار  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ وكـــــانـــــت الـ
اقــتــصــاديــة عالمية سلبية فــي معظمها إذ 
تراجعت األســـواق األميركية مساء الجمعة 
ــم تــســجــيــل خــســائــر لــألســبــوع  الـــمـــاضـــي وتــ
الثالث على التوالي كما أن االقتصاد العالمي 
دخل في معضلة جديدة هي نمو اقتصادي 
كــبــيــر بــالــرغــم مـــن أســـعـــار الــفــائــدة بــالــتــالــي 
تــقــلــصــت فـــرص فـــوز الــمــجــلــس االحــتــيــاطــي 
الــفــدرالــي األمــيــركــي بمعركته مــع التضخم 
عبر فقط رفع نسبة التي سجلت مستويات 
أعــلــى مــن الــتــقــديــرات خــالل يناير الماضي، 
وكــان هناك عامل آخــر وهــو تنفيذ مراجعة 
مؤشرات إم إس سي آي لألسواق الناشئة، 
الــتــي أعــــادت ألســهــم أجيليتي وزيــــن وبنك 
بوبيان اللون األخضر، بينما زادت خسارة 
 على مؤشرات 

ً
 كبيرا

ً
بيتك الذي سجل ضغطا

السوق للجلسة الثانية على التوالي وخسر 
1.27 في المئة بينما تراجع الوطني 0.65 في 
المئة ورافقهما سهم هيومن سوفت بخسارة 
بنسبة 0.86 في المئة وكانت مكاسب بنك 
، كما 

ً
بوبيان والــدولــي نقطة مئوية تقريبا

ربحت أسهم إس تــي ســي ووطنية عقارية 
وصالحية في السوق الرئيسي وكان األخير 
أفضلها بعد دخول شراء على السهم ليحقق 
نسبة 3 في المئة كما عاد الوطنية العقارية 
وحقق 5.5 في المئة لتنتهي الجلسة حمراء 
وخفف من وطــأة اللون االحمر فترة المزاد 
ودخول سيولة جيدة على األسهم القيادية.

إيقاف األسهم يضاعف مخاطر األدوات المالية الجديدة
شركات االستثمار لن تطرح منتجات من شأنها تعريض األسهم للوقف والشطب

● محمد اإلتربي
بعد سنوات من االستغراب إزاء فشل إطالق أي أدوات 
مالية جديدة وتفعيلها على أرض الواقع مثلما كانت 
 
ً
خدمة األجــل والبيوع في السابق تلقى إقبااًل ورواجــا

كبيرين من المستثمرين، كشفت شركات استثمار كبرى 
عن جملة حقائق وأسباب تلك المشكلة المستمرة منذ 

.
ً
أكثر من 6 سنوات تقريبا

فــي التفاصيل، كما كشفتها إحـــدى تلك الشركات لـ 
»الجريدة«، فإن أكبر تحّد يرفع ويضاعف مخاطر األدوات 
المالية الحديثة أو المشتقات بشتى أنواعها هو ملف 
إيقاف األسهم عن التداول بشكل مفاجئ، بل والوصول 

إلى الشطب وهي مخاطرة تهدد كل أنواع العقود.
بــدايــة حـــددت الــمــصــادر االســتــثــمــاريــة مجموعة من 
األسباب لعدد من النماذج للشركات المدرجة التي تتوقف 

بسببها األسهم عن التداول، وهي: 
1- شركات يتم توقيفها عن التداول بسبب عدم االلتزام 
في سداد االشتراكات السنوية الخاصة برسوم اإلدراج 

في المقصورة لمصلحة شركة البورصة. 
2- أسهم يتم توقيفها بسبب اكتشاف تالعبات من 
جانب مجالس إدارات وأجهزة تنفيذية ويتم التمادي 
في اإلصرار على األخطاء دون معالجة مما يقود الشركة 

إلى الشطب. 
3- نموذج ثالث من الشركات يتم وقف أسهمها بناًء 
على طلب الشركة وتتعدد أسباب ومبررات تلك الرغبة، إذ 
إن بعضها يكون ألسباب تتعلق بعملية هيكلة أو تفاوض 
على أمر له تأثير جوهري على قيمة السهم والشركة ككل. 
4- يــعــمــد بــعــض مــجــالــس اإلدارات إلـــى عـــدم تقديم 
البيانات المالية في األوقات المحددة لإلفصاح عنها، ما 
 للتعليمات 

ً
يجبر الجهات الرقابية لتوقيف السهم تطبيقا

والقوانين المنظمة لمهل اإلفصاح عن النتائج والبيانات 
الفصلية او السنوية. 

5- حاالت أخرى متعددة تتعلق بعدم عقد الجمعية 
العمومية في المواعيد المحددة أو لخالفات بين كبار 

المساهمين وشكاوى متبادلة تستحق الوقف للتأكد. 

لكن ما أبــرز المخاطر التي تترتب على إجــراء وقف 
األسهم عن التداول: 

• العقود الخاصة بالمشتقات واألدوات المالية غالبا 
مــا تكون مــحــدودة الــمــدة وتخضع لــرهــان مــا على أداء 
وحركة السهم وفق مدة زمنية، بالتالي أي وقف للسهم 
يهدد تلك العقود ويرفع المخاطر على طرفي العقد سواء 

الشركة مقدمة الخدمة أو المستثمر، السيما إذا ما تم 
شطب الورقة المالية فتخسر ما بين 60% و75% من 

قيمة االستثمار. 
• أضــرار مباشرة على شريحة صغار المستثمرين 
الذين يمثلون الوقود الحقيقي للسوق وتبديد ألموالهم 
 
ً
التي هي في األساس محدودة وتعويضهم يكون صعبا

 من 
ً
فــاإلضــرار بــهــذه الشريحة يعني إخــراجــهــا قــســريــا

الــســوق نتيجة أخــطــاء آخــريــن مما يعني أنــهــم ضحية 
تالعبات أطراف أخرى تضررت من تطبيق القانون عليها. 
ــرار عــلــى قــطــاع الــوســاطــة نتيجة تــضــرر أهــم  ــ • أضـ
مــصــادر اإليــــراد شبه الــوحــيــدة وهــي عــمــوالت الــتــداول، 
كذلك ارتفاع الحسابات الراكدة والضرر نفسه يصل إلى 

شركات االستثمار كمالك لشركات الوساطة وبالتبعية 
شركة البورصة كمستفيد من عموالت التداول.

• عـــزوف األغلبية المطلقة مــن الــشــركــات عــن تقديم 
األدوات المالية والمشاركة فــي تطوير الــســوق وخلق 
 هذا لعزوف يكرس االحتكارات التي ممكن 

ً
تنافس، أيضا

أن تنشأ نتيجة دخول شركة وعزوف األغلبية مما يجعل 
الــشــركــة الــوحــيــدة مقدمة الــخــدمــة تتحكم فــي عموالت 

ومصائر المستثمرين ومنح هذا عقد ورفض آخرين. 
• إجبار المستثمرين على التركيز على أسهم محددة 
ما يضخم اسعارها ويحرم شريحة أخرى من الشركات 

من االستفادة من سيولة السوق. 

حلول ومطالب لمعالجة تلك الظاهرة: 

أ– يــمــكــن إعــــالن كــل أســبــاب وقـــف األســهــم بشفافية 
للمستثمرين وتجميد أسهم كبار المالك وكــل أعضاء 
مجلس اإلدارة وأقربائهم حتى الدرجة الثالثة والجهاز 
التنفيذي وترك التداول على السهم لصغار المساهمين 
والمستثمرين فقط لتأمين خيار عــادل لهم بالتخارج 
بــحــريــة ومـــرونـــة لــمــن يــرغــب كــبــديــل أقـــل فـــي الخسائر 
والمخاطر من الوقف ألشهر طويلة أوالشطب النهائي. 

ب- مــنــح مــهــلــة ثـــالثـــة أشـــهـــر لــصــغــار المستثمرين 
للتخارج، وفي المقابل فرصة للشركات التي تقدم خدمات 
على السهم من تعديل وترتيب أوضاعها وزيـــادة تلك 
المهلة حسب الحاجة مع وقف التعامل على السهم من 

جانب كل األطراف األخرى سالفة الذكر. 
ج- خالصة األزمـــة يتوجب تقنين إيقاف السهم في 
أضيق نطاق ممكن وفــق ضــوابــط صــارمــة مــع تكريس 
حلول ومخارج تعالج وتراعي مصالح صغار المساهمين 
 
ً
تراعي توفير مخرج لتسييل أسهمهم فلم يرتكبوا إثما
أو يقترفوا خطأ بل السبب هم القائمون على الشركة 
لذلك يجب توجيه الوقف ألسهم كبار المالك والعقوبة 
لمجالس اإلدارات واألجهزة التنفيذية المتسبب األول في 

قيادة السهم للوقف عن التداول أو الشطب.

أخبار الشركات

»البورصة«: انتهاء فترة سداد رسم االشتراك السنوي 
أعلنت بورصة الكويت أن آخر يوم عمل من شهر فبراير هو آخر موعد لسداد رسم االشتراك 
السنوي في بورصة الكويت، وفي حال التأخر عن سداد قيمة االشتراك السنوي في الموعد 
المحدد؛ فسوف تطبق اإلجراءات المنصوص عليها في كتاب قواعد البورصة، كذلك القرار رقم 

)19( لسنة )2019( بشأن تعديل جدول رسوم وعموالت البورصة.

ترسية مناقصتين على »سفن« لمصلحة »البترول« و»الكهرباء«
أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة 
ــرار مــجــلــس إدارة  ــ ــدور قــ ــ وبــــنــــاء الـــســـفـــن، صــ
الجهاز المركزي للمناقصات العامة بترسية 
مــنــاقــصــتــيــن عــلــى الــشــركــة لــمــصــلــحــة شــركــة 
البترول الوطنية الكويتية ووزارة الكهرباء 

والماء والطاقة المتجددة.
وكــشــفــت الــشــركــة عــن صـــدور قـــرار الجهاز 
رقم 16 في اجتماعه رقم )2023/17(، بالموافقة 
على ترسية المجموعة الثانية من المناقصة 
)CA-4126( بقيمة 13.24 مليون دينار لمشروع 
خــــدمــــات مـــراقـــبـــة الــــجــــودة لــمــصــافــي شــركــة 

البترول الوطنية الكويتية.
وأوضحت أنه بشأن المجموعة األولى من 
ذات المناقصة بقيمة 17.84 مليون دينار، فقد 

قرر الجهاز اإلذن للجهة لعمل موازنة تثمينية 
«، ومــوافــاة 

ً
مــع الشركة »أقــل الــعــطــاءات ســعــرا

الجهاز بالتوصية.
وبينت أن المناقصة الثانية صدر بها قرار 
الجهاز رقم 81 في اجتماعه 2023/16 بترسية 
المناقصة رقم )و ك م 2018/44-2019( لمشروع 
تطوير وتحديث الغاليات البخارية، وأنظمة 
ــدات الـــحـــراريـــة واألنــظــمــة  الــتــحــكــم فـــي الــــوحــ
المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد 

القوى الكهربائية وتقطير المياه.
وذكـــرت أن قيمة المناقصة نحو 173.18 
مــلــيــون ريــــــال، ولــمــصــلــحــة وزارة الــكــهــربــاء 

والطاقة المتجددة.

https://www.aljarida.com/article/16065
https://www.aljarida.com/article/16063
https://www.aljarida.com/article/16059
https://www.aljarida.com/article/16058
https://www.aljarida.com/article/16058
https://www.aljarida.com/article/16070
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»الوطني« يوفر خدمة Google Pay لعمالئه
ً
العثمان: نحرص على توفير أحدث حلول الدفع وأكثرها تطورا

... و»برقان« يطلق الخدمة لتجربة
 وسهولة

ً
مصرفية أكثر أمانا

 بمواصلة جهوده للتوسع بحلوله 
ً
التزاما

الرقمية، ومواكبة أسلوب حياة عمالئه اآلخذ 
في التطور، أعلن بنك برقان إطالق خدمة الدفع 
الرقمي الــجــديــدة Google Pay، والــتــي تتيح 
للعمالء إنجاز عمليات الدفع باستخدام أجهزة 
Android وWear OS بمنتهى السهولة واألمان.
ويمكن لعمالء بنك بــرقــان اآلن، مــن خالل 
خدمة Google Pay، القيام بكل عمليات الدفع 
 Wear OS وأجهزة Android باستخدام أجهزة
عن بعد، عبر تمريره أمام جهاز نقطة البيع من 
دون أي تالمس مباشر. إضافة إلى ذلك، تمكن 
محفظة Google العمالء من إجراء المعامالت 
المصرفية اإللكترونية في التطبيقات المختلفة 
والــمــتــاجــر اإللــكــتــرونــيــة بــاســتــخــدام أجــهــزة 

.Android
 Google وتعتبر عمليات الدفع باستخدام
Pay آمنة تماما، ألنها تخضع للمصادقة بميزة 
التعرف على الــوجــه، بكلمة الــمــرور الخاصة 
بالجهاز، أو مــن خــالل البصمة، كما تتوافق 
خدمة Google Pay مع كل منافذ البيع التي 
تقبل الــدفــع بــالــبــطــاقــات المصرفية مــن بعد 

باستخدام األجهزة الذكية.
 Google ويمكن للعمالء أيــضــا اســتــخــدام

 Android على كل األجهزة المدعمة بنظام Pay
 ،Google Play والتي تدعم ميزة ،Wear OSو
من دون الحاجة إلى إنشاء حسابات منفصلة 
أو تقديم أي معلومات مالية خاصة بالشحن 

والفوترة بشكل متكرر.
وتــم تصميم حلول Google Pay مدعومة 
بمزايا األمان والخصوصية المدمجة فيها، إذ 
ال يتم تخزين أو حفظ رقم البطاقة الفعلي على 
الجهاز، إنما يتم تعيين رمز تشفير خاص، مما 
يحافظ على سرية البيانات ويمنع البائعين من 

االحتفاظ بتفاصيل بطاقة العميل.
وبمناسبة إطالق هذه الخدمة المبتكرة، قال 
رئيس مديري الخدمات المصرفية الشخصية 
في بنك برقان ناصر القيسي: »يتماشى إطالق 
Google Pay مــع الـــتـــزام بــنــك بــرقــان بتقديم 
مجموعة كاملة من حلول الدفع الرقمية لعمالئه. 
يأتي ذلك بعد اإلطالق الناجح لخدمات الدفع 
الرقمية وحلول رقمية أخرى مبتكرة تعد األولى 

.»Tijarati من نوعها مثل
وأضــــاف الــقــيــســي: »يــمــكــن لــعــمــالء بنك 
بــرقــان اســتــخــدام Google Pay مــن خــالل 
 Google إضــافــة بــطــاقــاتــهــم إلـــى محفظة
مــبــاشــرة أو مــن خــالل تطبيق بنك برقان 

- وهــــو اآلن الــتــطــبــيــق الــمــصــرفــي األعــلــى 
 iOS App Store تصنيفا في الكويت على
وGoogle Play، وتــعــتــبــر هــــذه الــخــطــوة 
إضــافــة مــهــمــة إلـــى الــحــلــول الــرقــمــيــة التي 
يقدمها البنك والتي تم تصميمها لتلبية 
االحـــتـــيـــاجـــات الــمــتــغــيــرة لــعــمــالئــنــا، مما 
يعكس ديناميكية استراتيجية البنك عبر 

جميع القنوات والمنصات«.

... و»المتحد« يدعم الخدمة لحاملي البطاقات
 مــن 28 فــبــرايــر 2023، 

ً
ا بـــدء

قام البنك األهلي المتحد بدعم 
 Google( خــدمــة غــوغــل بــــاي
Pay(، والـــتـــي تــتــيــح لحاملي 
ــات إتـــــمـــــام عــمــلــيــات  ــاقــ ــطــ ــبــ الــ
الــدفــع عــلــى نــحــو ســهــل وآمــن 
دون تـــالمـــس، حــيــث يمكنهم 
تخزين البطاقات الرقمية على 
األجــــهــــزة الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــام 
األندرويد واألجهزة الذكية من 
الــســاعــات واألجــهــزة اللوحية 

.Wear OS المدعمة بنظام
تتيح هذه الخدمة المبتكرة 
لــحــامــلــي بـــطـــاقـــات »الــمــتــحــد« 
تخزين بطاقات االئتمان والدفع 
المسبق في google pay، وهي 
محفظة رقمية تم إطالقها في 
 من 28 فبراير 

ً
الكويت اعتبارا

2023، ومـــــــن خـــاللـــهـــا يــمــكــن 
للعمالء تنفيذ عمليات الدفع في 
أي مكان يتم فيه قبول عمليات 
الدفع من دون تالمس، إضافة 
إلـــى بــطــاقــات الـــدفـــع. كــمــا مكن 
لحاملي البطاقات حفظ بطاقات 
الوالء وبطاقات صعود الطائرة 
وتــذاكــر الفعاليات والــوصــول 

.google pay إليها عبر محفظة
إضافة إلى هذه الميزات الفائقة، 
 »google pay« يجعل اســتــخــدام
 مــن خالل 

ً
المدفوعات أكثر أمــانــا

تطبيق مــســتــويــات مــتــعــددة من 
األمــان، ما يعزز مستوى الحماية 
الـــتـــي تـــوفـــرهـــا بــالــفــعــل بــطــاقــات 

»المتحد«. 
وتشتمل هـــذه الــمــيــزة الفائقة 
على الترميز القياسي المستخدم 
في البطاقات المصرفية بصورة 
إلــــكــــتــــرونــــيــــة، وهــــــــــذا يـــعـــنـــي أن 
الــمــعــامــالت تــتــم بــاســتــخــدام رقــم 
بطاقة افتراضي )رمز مميز( عند 
اســتــخــدام الــبــطــاقــة الــمــخــزنــة في 
محفظة google pay للدفع، وهذا 
الــرمــز خـــاص بــالــجــهــاز، ومرتبط 
برمز أمان ديناميكي صالح لعملية 
 
ً
واحــدة، ما يوفر مستوى إضافيا
من الحماية من عمليات االحتيال.

 عن ذلك، في حالة فقدان 
ً
فضال

الهاتف أو سرقته، يمكن للعميل 
ببساطة استخدام ميزة »العثور 
 
ً
على جــهــازي« لقفل الجهاز فــورا

من أي مكان، أو حمايته باستخدام 
كلمة مرور جديدة، أو حتى حذف 

جــمــيــع مــعــلــومــاتــكــم الشخصية 
المخزنة عليه.

وذكــــرت جيني تشينغ، نائب 
الــرئــيــس والــمــديــر الــعــام لتطبيق 
 google تــتــيــح« :google pay
pay طريقة سريعة وسهلة وآمنة 
للدفع للمستخدمين في أكثر من 
60 دولة باستخدام األجهزة التي 
تعمل بنظام األندرويد واألجهزة 
المدعمة بنظام Wear OS، حيث 
يـــمـــكـــن لــلــمــســتــخــدمــيــن إضـــافـــة 
بطاقات الخصم واالئتمان الخاصة 
بــهــم إلـــى تطبيق محفظة غوغل 
بمنتهي البساطة والشعور بالثقة 
في أن معلوماتهم المالية مشمولة 
بدرجة فائقة من األمان والحماية 

عند إجراء عمليات الشراء«.
ــــالق الــبــنــك   عــلــى إطــ

ً
وتــعــلــيــقــا

لخدمة Google Pay، أفــاد رئيس 
التسويق وتطوير المنتجات في 
إدارة الخدمات المصرفية لألفراد 
بـ »المتحد«، أمريش ناندكيول يار: 
ــع تــزايــد الــطــلــب عــلــى عمليات  »مـ
الــــدفــــع الـــالتـــالمـــســـيـــة، وتــفــضــيــل 
الـــعـــمـــالء الســـتـــخـــدام حـــلـــول دفــع 
بسيطة وآمــنــة، يسعدنا التعاون 

ــقـــدم لــعــمــالئــنــا  ــنـ مــــع Google لـ
تجربة دفع رقمية وسلسة. نحن 
 لتقديم 

ً
في )المتحد( نسعى دائما

خدمات مبتكرة لتسهيل الحياة 
 ممن 

ً
اليومية لعمالئنا، خصوصا

يفضلون الدفع باستخدام الهواتف 
أو الساعات الذكية«.

»»KIBKIB« يختتم رعايته البالتينية لبطولة « يختتم رعايته البالتينية لبطولة 
أطياب المرشود لقفز الحواجزأطياب المرشود لقفز الحواجز

اخــتــتــم بــنــك الــكــويــت الـــدولـــي )KIB( رعــايــتــه البالتينية 
لبطولة أطياب المرشود الدولية التاسعة لقفز الحواجز، 
 في مركز الكويت للفروسية 

ً
التي أقيمت فعالياتها مؤخرا

بمنطقة صبحان، بمشاركة نخبة من الفرسان الذين يمثلون 
جميع األندية المحلية، حيث جاءت رعاية KIB للبطولة ضمن 
 
ً
برنامجه الرائد في مجال المسؤولية االجتماعية وتأكيدا

لحرص البنك على تبني المواهب الرياضية الكويتية ودعم 
الفعاليات والبطوالت المحلية.

وقــالــت مــســاعــدة مــديــر إدارة التسويق ووحـــدة االتــصــال 
المؤسسي في »KIB« مروة معرفي: »يسرنا أن نتوجه بالتهنئة 
إلــى جميع الــفــرســان والــريــاضــيــيــن الــذيــن شــاركــوا فــي هذه 
البطولة بأدائهم المميز، كما يسرنا التقدم بخالص الشكر 
والتقدير لشركة أطياب المرشود لتنظيمها هذا الحدث الذي 
سلط الضوء على واحــدة من أهــم الرياضات الموروثة في 
عالمنا العربي، وتعكس شغف شبابنا واهتمامهم برياضة 

الفروسية«.
وأشادت معرفي بتفاعل الجمهور مع موظفي »KIB«، من 
خالل اإلقبال على الجناح الذي شارك به البنك في البطولة، 
بهدف زيادة الوعي وتعريف الحضور بالخدمات والمنتجات 
المصرفية والتمويلية الشاملة التي يقدمها البنك، والمصممة 
لتلبية احتياجات ومتطلبات كل شرائح المجتمع، في إطار 
دعــم البنك لبرنامج حملة التوعية المصرفية »لنكن على 
دراية«، المخصصة للتوعية بمجموعة من المواضيع الهامة 

في مجال الثقافة المالية وحماية عمالء البنوك.

أعلن بنك الكويت الوطني أمس، 
توفير خدمة Google Pay، التي 
تتيح لحاملي بطاقات الوطني من 
عمالء البنك إجراء عمليات دفع ال 
تالمسية سهلة وآمــنــة، مــن خالل 
السماح باستخدام نسخة رقمية 
من بطاقات الوطني على األجهزة 
الـــتـــي تــعــمــل بــنــظــامــي التشغيل 

 .Google من WearOSأندرويد و
ــــح الـــــخـــــدمـــــة لـــحـــامـــلـــي  ــيـ ــ ــتـ ــ وتـ
بطاقات الوطني تخزين البطاقات 
االئتمانية وبطاقات السحب اآللي 
 Google ضـــمـــن مــحــفــظــة 

ً
ــا أيــــضــ

الرقمية التي يتم إطالقها بالتزامن 
في الكويت، ما يمكن العمالء من 
إتمام كل المعامالت والدفع في أي 
مكان يسمح باستخدام معامالت 

الدفع الال تالمسية.
وكذلك يمكن لحاملي بطاقات 
الوطني االحتفاظ بنسخة رقمية 
ــاقـــات  ــــن بــــطــــاقــــات الـــــــــوالء وبـــطـ مـ
الصعود للطائرة وتذاكر الفعاليات 
فـــي مــحــفــظــة Google وإمــكــانــيــة 

الـــوصـــول إلــيــهــا، وتــجــعــل خــدمــة 
 ،

ً
Google Pay المدفوعات أكثر أمانا

من خالل مجموعة من اإلجــراءات 
التي تحافظ على مستويات عالية 
من األمان، بما يضيف إلى الحماية 
التي توفرها بطاقات الوطني من 

األساس. 
وتــتــضــمــن إجـــــــراءات الحماية 
تــقــنــيــة الـــتـــرمـــيـــز الـــمـــتـــوافـــقـــة مع 
الـــمـــعـــايـــيـــر الـــقـــيـــاســـيـــة لــصــنــاعــة 
بطاقات الــدفــع، مما يعني إتمام 
الــمــعــامــالت بــاســتــخــدام النسخة 
الرقمية مــن البطاقة فــي محفظة 
Google في الدفع عن طريق رقم 
بطاقة افتراضية )رمز مميز(، يكون 
 برمز 

ً
 بالجهاز ومرتبطا

ً
خــاصــا

أمان متغير في كل معاملة، ما يوفر 
 من الحماية ضد 

ً
مستوى إضافيا

عمليات االحتيال. 
إضافة إلى ذلك، في حالة ضياع 
الهاتف أو سرقته، يمكن ببساطة 
اســتــخــدام خاصية »الــعــثــور على 
جهازي« إلغالق الجهاز على الفور 

من أي مكان، وتأمينه بكلمة مرور 
جديدة، أو حتى مسح المعلومات 

الشخصية الموجودة عليه.
وبــهــذه المناسبة، قــال المدير 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ الـــــــعـــــــام لــــمــــجــــمــــوعــــة الـ
الــمــصــرفــيــة الــشــخــصــيــة فـــي بنك 
الكويت الوطني محمد العثمان: 
 Google ســـعـــداء بــإطــالق خــدمــة«
Pay لعمالئنا من حاملي بطاقات 
ــن إضـــافـــة  ــنـــي وتــمــكــنــهــم مــ الـــوطـ
 Google بطاقاتهم إلـــى محفظة
واستخدامها في كل المدفوعات«، 
 على 

ً
 حرص الوطني دائما

ً
مؤكدا

توفير أحدث حلول الدفع وأكثرها 
 للعمالء، في إطار سعيه إلى 

ً
تطورا

حصولهم على تجربة مصرفية 
متكاملة تساهم بفاعلية في تلبية 

كل احتياجاتهم اليومية.
وأضـــاف العثمان: »مستعدون 
لمستقبل الــصــنــاعــة المصرفية 
ــا يــخــدم  ــمـ ــور بـ ــطـ ــتـ ــمـ ــة الـ ــيـ ــمـ ــرقـ الـ
ــا ويـــلـــبـــي احــتــيــاجــاتــهــم  عـــمـــالءنـ
بفضل ما نتمتع به من بنية تحتية 

تكنولوجية هائلة وخبرات ممتدة 
واستراتيجية تستشرف المستقبل، 
ما يجعلنا عن جــدارة البنك الذي 

تعرفه وتثق به«.
ــبــــهــــا، ذكـــــــــرت نـــائـــبـــة  ــانــ مـــــن جــ
الرئيس والمديرة العامة لتطبيق 

محفظة Google جيني تشينغ: 
»تـــوفـــر محفظة Google طريقة 
ــة لــلــدفــع  ــ ــنـ ــ ــلـــة وآمـ ــهـ ســـريـــعـــة وسـ
بــاســتــخــدام األجـــهـــزة الــتــي تعمل 
بنظام أندرويد أو Wear OS. ومن 
خالل الخدمة، يمكن للمستخدمين 

إضــــافــــة الـــبـــطـــاقـــات االئــتــمــانــيــة 
وبطاقات السحب اآللــي الخاصة 
 ،Google بهم إلى تطبيق محفظة
مــع االطــمــئــنــان بتمتع بياناتهم 
المالية باألمن والحماية عند إجراء 

المعامالت في أي مكان«.

ــمـــالء الـــــبـــــدء فــي  ــعـ ــلـ ويــــمــــكــــن لـ
استخدام بطاقات الوطني الخاصة 
بهم مــع خــدمــة Google Pay من 
ــل تــطــبــيــق مــحــفــظــة  ــزيـ ــنـ خــــــالل تـ
 Google Play من متجر Google

Store ابتداء من اليوم.

محمد العثمان

Nutribox مع Boubyan Glow Up بوبيان« ُيطلق تحدي«
ــــالق  ــان إطـ ــيــ ــوبــ أعــــلــــن بـــنـــك بــ
 Boubyan Glow Up تــــحــــدي
الـــصـــحـــي لـــعـــمـــالئـــه، بـــالـــتـــعـــاون 
مــع تطبيق Nutribox، بجوائز 
 
ً
قيمتها 2400 ديــنــار، اســتــمــرارا
ــهــــادفــــة إلـــى  لــتــطــبــيــق رؤيــــتــــه الــ
تبني نمط حياة صحية جديدة، 
واتــبــاع أنظمة غــذائــيــة للحفاظ 
عــلــى الــصــحــة الـــعـــامـــة، وتــجــنــب 
األمـــــــراض الــمــرتــبــطــة بـــأمـــراض 

السمنة وسوء التغذية.
وقال المدير التنفيذي إلدارة 
االتصاالت والعالقات المؤسسية 
فـــي »بـــوبـــيـــان«، قــتــيــبــة الــبــســام، 
إن Boubyan Glow Up يعتبر 
 يــســعــى جميع 

ً
 صــحــيــا

ً
تـــحـــديـــا

المتسابقين فيه لــلــوصــول إلى 
الوزن المثالي، من خالل برنامج 

صحي لمدة 6 أسابيع.
وأضاف أنه على الراغبين في 
الــمــشــاركــة مــن عــمــالء الــبــنــك من 
 لما فوق 

ً
الجنسين من 18 عاما

فــي الــتــحــدي يمكنهم التسجيل 
من خالل جناح البنك الموجود 
فـــي حــديــقــة الــشــهــيــد- الــمــرحــلــة 

األولى، من 2 إلى 4 الجاري.
وأوضـــــــح الـــبـــســـام أن تــحــدي 
تـــي  يـــأ  Boubyan Glow Up
اســـتـــكـــمـــااًل لــمــا بـــــدأه »بـــوبـــيـــان« 
مــن سلسلة لبرامجه الصحية، 
ــيـــمـــهـــا،  ــنـــظـ والــــمــــســــتــــمــــر فـــــــي تـ
بـــالـــتـــعـــاون مـــع أفـــضـــل الــجــهــات 
البارزة في هذا المجال، السيما 

.Nutribox مثل تطبيق
وأوضــــــــــــــح أن فــــــكــــــرة تـــبـــنـــي 
التحدي جــاءت لتحقق أكثر من 
هدف في آٍن واحد، أولها ضرورة 
ــقـــواعـــد  ــلـــى الـ تـــســـيـــط الــــضــــوء عـ
السليمة لفقدان الوزن، ومخاطر 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــمــ ــوء لــــألنــــظــ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ الـ
الــخــاطــئــة إلنـــقـــاص الــــــوزن، ومــا 
ــار جانبية  يــتــرتــب عليها مــن آثـ
خطيرة على الصحة العامة على 

المدى الطويل.
ولــفــت إلـــى أن الــهــدف الثاني 
يتمثل فــي تحقيق رؤيــة اإلدارة 
الــعــلــيــا لــلــبــنــك، الــتــي تــهــدف إلــى 
نشر المزيد من الوعي الصحي، 
ونشر ثقافة وتبني التعود على 
اتباع نمط يومي مثالي يتعلق 

بصحة الفرد، ويتضمن مجموعة 
مـــــــن الــــــمــــــمــــــارســــــات الـــصـــحـــيـــة 
والغذائية، التي بدورها تساعد 
على الوقاية مــن ســوء التغذية، 
 عــن الوقاية 

ً
بكل أشكاله، فضال

من األمراض غير السارية. 
ــار الــبــســام إلـــى أن فــتــرة  ــ وأشـ
الـــتـــحـــدي ســــوف تــســتــمــر إلــــى 6 
 
ً
أسابيع فقط، ما يؤثر إيجابيا
على حياتهم وصحتهم بشكل 
عـــــــام يــــتــــم خــــاللــــهــــا تــخــصــيــص 
عدد من خبراء التغذية، ُيعد كل 
واحد منهم بمنزلة خبير تغذية 
شـــخـــصـــي، لـــمـــتـــابـــعـــة األنـــظـــمـــة 
الــصــحــيــة لــلــمــشــاركــيــن، وصـــواًل 
للمرحلة النهائية مــن التحدي 
وإعــــــــــــالن فــــــــوز 3 فـــــائـــــزيـــــن مــن 
الشباب، و3 من الفتيات بجوائز 
مالية قيمتها 500 دينار للمركز 
األول، و400 دينار للثاني، و300 

دينار للمركز الثالث.
من جانبها، قالت اختصاصية 
الـــتـــغـــذيـــة الـــعـــالجـــيـــة ومـــؤســـس 
ومــديــر تطبيق Nutribox نــورة 
 لــمــنــظــمــة 

ً
ــا ــ ــقـ ــ الـــعـــســـكـــر، إنــــــه وفـ

الصحة العالمية تمتلك الكويت 
والــمــنــطــقــة الــعــربــيــة بــشــكــل عــام 
أعلى وأسرع معدل نمو للسمنة 
في العالم، مشيرة إلى أن »تحدي 
Boubyan Glow Up هو الخطوة 
األولــى في تقليل نسبة السمنة 
فـــي مــجــتــمــعــنــا، بــاعــتــبــاره أكــبــر 
تحدٍّ صحي تفاعلي في المنطقة 
 بالكامل 

ً
 ُمعدا

ً
يتضمن برنامجا

لفقدان الوزن بطريقة صحية من 
دون حــرمــان، ولــتــعــزيــز الصحة 
ــادات غـــذائـــيـــة صــحــيــة  ــ ــ وبــــنــــاء عـ
تـــســـاهـــم فــــي زيـــــــادة مــســتــويــات 
الطاقة، وتعزيز السعادة والثقة 

في النفس لإلنسان«.
 
ً
ــت: »نــــســــعــــد دائـــــمـــــا ــ ــعــ ــ ــابــ ــ وتــ

بــشــراكــتــنــا مـــع )بـــوبـــيـــان(، كــونــه 
مـــن أهـــم الــمــؤســســات الكويتية 

الــحــريــصــة عــلــى نــشــر الــثــقــافــات 
ــيــــع عــلــى  ــتــــشــــجــ ــة، والــ ــيــ ــحــ الــــصــ
ضرورة اتباع أفضل الممارسات 
الصحية في مجتمعنا، لدورها 
ــز الــــصــــحــــة الـــجـــســـديـــة  ــزيــ ــعــ ــتــ بــ
والعقلية )الــذهــنــيــة( والنفسية، 
وتحسين جـــودة الــحــيــاة بشكل 

عام«.

أمريش ناندكيول يار

... و»التجاري« ُيطلقها ضمن جهود التحول الرقمي
أعلن البنك التجاري الكويتي، دعمه لخدمة Google Pay، ما 
يتيح لحاملي البطاقات االستفادة من عمليات الدفع بسهولة وأمان، 
وبطريقة غير تالمسية، مع إمكانية تخزين البطاقات الرقمية على 

أجهزة Android واألجهزة القابلة لالرتداء. 
وسيتمكن حاملو الــبــطــاقــات مــن تخزين بــطــاقــات »الــتــجــاري« 
داخل محفظة Google، وهي محفظة رقمية تم إطالقها في الكويت، 
وتمكنهم من إجــراء عمليات الدفع في أي مكان عن طريق أجهزة 

الدفع غير التالمسية. 
وفــي هــذا الصدد، قــال المدير العام بالوكالة - قطاع الخدمات 
 على إطــالق هذه 

ً
المصرفية لــألفــراد، عبدالعزيز الزعابي، تعليقا

الخدمة: »يحرص )التجاري( على تقديم أفضل الخدمات المصرفية 
الــرقــمــيــة لــعــمــالئــه، ويــســعــى إلـــى تــعــزيــز وتــطــويــر وســـائـــل الــدفــع 
اإللكترونية، ومنها بطبيعة الحال خدمات الدفع، وذلك كله في إطار 
رحلة البنك للتحول الرقمي بخدماته ومنتجاته المصرفية، بما يلبي 

احتياجات جميع شرائح العمالء«. 
ن أنه باإلضافة إلى بطاقات الدفع التي يتم تخزينها بمحفظة  وبيَّ
Google، فإنه من الممكن حفظ وتخزين بطاقات أخرى، مثل تذاكر 
الطيران وغيرها. ومن المعروف أن استخدام Google Pay يجعل 
، مما يزيد من الحماية التي توفرها بالفعل 

ً
المدفوعات أكثر أمانا

بطاقة البنك الخاصة بك. ويتضمن ذلك الترميز القياسي المتوافق 
مع المعايير األمنية، مما يعني أنه عند استخدام بطاقتك المخزنة 
في محفظة Google للدفع، تتم المعامالت باستخدام رقم بطاقة 
افتراضية، ورمز مميز خاص بالجهاز ومرتبط برمز أمان ديناميكي 
 بأنه 

ً
يتغير مع كل معاملة، مما يزيد الحماية من االحتيال، منوها

فــي حــالــة فــقــدان الهاتف الــخــاص بالعميل، فــإنــه يمكنه ببساطة 
استخدام وظيفة »العثور على جهازي« إلغالق الجهاز على الفور 
من أي مكان، وتأمينه بكلمة مرور جديدة، أو حتى مسح المعلومات 

الشخصية من عليه. 

مــن جانبها، أوضــحــت جيني تشينغ، نائب الرئيس والمدير 
العام، Google Wallet: »يوفر Google Pay طريقة سريعة وسهلة 
وآمنة للمستخدمين في أكثر من 60 دولة للدفع باستخدام هاتف 
Android أو جهاز Wear OS. يمكن للمستخدمين ببساطة إضافة 
 Google بطاقات الخصم واالئتمان الخاصة بهم إلى تطبيق محفظة
والشعور بالثقة بأن معلوماتهم المالية آمنة ومأمونة عند إجراء 

عملية شراء«. 
م 

ُ
لبدء استخدام بطاقة »التجاري« الخاصة بك مع Google Pay، ق

بتنزيل Google Wallet من متجر Google Play، واتبع اإلرشادات 
والخطوات المطلوبة.

... و»الخليج« يطلق »غوغل باي« لعمالئه
ضمن مساعيه الرامية لتوفير أحدث ثورات المدفوعات الرقمية للعمالء

أعــلــن بنك الخليج إطالقه 
خــدمــة Google pay »غــوغــل 
بــــــاي«، الـــتـــي تـــوفـــر لــعــمــالئــه 
ــدث ثـــــــورات الـــمـــدفـــوعـــات  ــ أحــ
الرقمية وتمكنهم من إجــراء 
عمليات الــدفــع الالتالمسية 
باستخدام أجهزة أندرويد و
.
ً
wear os بكل سهولة وأمانا

وتــخــضــع جــمــيــع عــمــلــيــات 
 Google الـــدفـــع بــاســتــخــدام
بــــمــــيــــزة  ــة  ــ ــادقـ ــ ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ  pay
التعرف على الوجه، وبكلمة 
ــرور الـــخـــاصـــة بــالــجــهــاز  ــمــ الــ
أو مـــن خــــالل الــبــصــمــة، كــمــا 
تــتــوافــق الــخــدمــة مـــع جــمــيــع 
ــــي تــقــبــل  ــتـ ــ ــع الـ ــيــ ــبــ ــذ الــ ــافــ ــنــ مــ
الدفع بالبطاقات المصرفية 
من بعد باستخدام األجهزة 

الذكية.
ويـــــــــــعـــــــــــتـــــــــــبـــــــــــر األمــــــــــــــــــــــــان 
 ال يتجزأ 

ً
ا والخصوصية جزء

من خاصية Google pay، إذ 
ال يتم حفظ أرقــام البطاقات 
ــلــــى الــــجــــهــــاز أو  ــة عــ ــيـ ــلـ ــعـ ــفـ الـ
عــلــى خـــــوادم Google حــيــن 

ــمــــالء بـــطـــاقـــة  ــعــ ــدم الــ ــخـ ــتـ ــسـ يـ
ــتـــمـــان أو بـــطـــاقـــة الــســحــب  ائـ
اآللـــي الــخــاصــة بــهــم مــن بنك 
الــخــلــيــج، بــل يــتــم تخصيص 
ــم فـــريـــد لــحــســاب الــجــهــاز  رقــ

وتشفيره.
 Google pay قبل خدمة

ُ
وت

فـــي مــاليــيــن الـــمـــحـــالت حــول 
ــالــــم، وفـــــي جـــمـــيـــع نــقــاط  الــــعــ
البيع التي تتيح الدفع دون 
تــالمــس، إذ يــمــكــن اســتــخــدام 
الخدمة بنفس الطريقة التي 

تستخدم فيها البطاقات. 
وتتم العملية بكل سهولة 
ــد إتــــــــمــــــــام الـــــمـــــصـــــادقـــــة  ــ ــعــ ــ بــ
ــــرف عـــلـــى  ــعــ ــ ــتــ ــ ــ بــــخــــاصــــيــــة ال
الــــوجــــه أو الـــصـــمـــة أو كــلــمــة 
ــل مـــا يــجــب على  ــمـــرور. وكـ الـ
العميل أن يفعله هو تقريب 
ــام  ــ ــمـ ــ األجـــــــهـــــــزة الـــــذكـــــيـــــة إلتـ
الـــدفـــع دون تـــالمـــس، إضــافــة 
إلـــى ذلــــك، ســيــواصــل حــامــلــو 
بــــــطــــــاقــــــات بـــــنـــــك الــــخــــلــــيــــج، 
الــذيــن يستخدمون الخدمة، 
الـــــــــحـــــــــصـــــــــول عــــــــلــــــــى نــــفــــس 

المكافآت والمزايا الحصرية 
المقدمة على بطاقاته.

وبـــــهـــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، قــــال 
ــر الــــــعــــــام لـــلـــخـــدمـــات  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــمـــصـــرفـــيـــة لــــألفــــراد مــحــمــد 
ــد عـــمـــلـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ الــــــقــــــطــــــان: »تـ
رقــمــنــة الــخــدمــات المصرفية 
 
ً
 مــســتــمــرا

ً
ــورا ــطــ فــــي الـــبـــنـــك تــ

ــة الـــشـــامـــلـــة  فــــي إطــــــار الـــخـــطـ
لـــــلـــــتـــــحـــــول الــــــرقــــــمــــــي الــــتــــي 

ــاح، ومـــنـــهـــا  ــجــ ــنــ ــل بــ ــتــــواصــ تــ
ــيـــق الـــجـــديـــد  ــبـ ــطـ ــتـ إطــــــــالق الـ
عــلــى الــهــواتــف الــذكــيــة الــذي 
شكل نقلة نوعية في تجربة 
الــعــمــيــل، مــمــا يــجــعــل تــجــربــة 
العميل مع بنك الخليج أكثر 
ســـهـــولـــة، ومـــتـــاحـــة لــلــجــمــيــع 
ــان وبـــــــأي وقــــت،  ــكــ فــــي كــــل مــ
ــة بــســيــطــة  ــ ــهـ ــ ــن خــــــالل واجـ ــ مـ
وســريــعــة وآمــنــة، كما تصدر 
»الخليج« قائمة البنوك التي 
 ،Apple pay أطــلــقــت خــدمــة
 ،Easy Pay وتــحــديــث خــدمــة
األولى من نوعها في الكويت. محمد القطان

نورة العسكر قتيبة البسام
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 26.8% نمو صادرات النفط 
الكويتي لليابان

أظــهــرت بيانات حكومية يابانية أمــس أن 
صادرات الكويت من النفط الخام لليابان قفزت 
في يناير الماضي بنسبة 26.8 في المئة عن 
يناير 2022، لتصل إلى 8.45 ماليين برميل، ما 
يعادل 272 ألف برميل يوميا في زيادة للشهر 

الثاني على التوالي.
وذكـــرت وكــالــة الــمــوارد الطبيعية والطاقة 
اليابانية، فــي تقرير أولـــي، أن الــكــويــت، وهي 
ثالث مزود للنفط لليابان، قدمت 10 في المئة 
من إجمالي واردات اليابان من النفط، مقارنة 
بـــــــ7.9 فـــي الــمــئــة فـــي نــفــس الــشــهــر مـــن الــعــام 

الماضي.
وارتفعت واردات النفط الخام اليابانية في 
يناير الماضي بنسبة 0.3 في المئة على أساس 

سنوي لتصل إلى 2.72 مليون برميل يوميا. 
وشكلت الشحنات من الشرق األوسط 94.4 في 
المئة من اإلجمالي بزيادة 2.6 نقطة مئوية عن 

العام الماضي.
واحـــتـــلـــت الـــســـعـــوديـــة الـــــصـــــدارة مــــع نــمــو 
وارداتها إلى اليابان بنسبة 6.4 في المئة عن 
العام الماضي، لتبلغ 1.20 مليون برميل يوميا، 
تليها اإلمارات بـ931 ألف برميل يوميا، بزيادة 

بلغت 13.2 في المئة.
وجاءت قطر في المرتبة الرابعة بـ125 ألف 
برميل يوميا، تليها الــواليــات المتحدة بـــ71 
ألفا. وتعد اليابان ثالث أكبر مستهلك للنفط 

في العالم بعد الصين والواليات المتحدة.

 »المرافق العمومية« 
ترعى »بقشة ماركت«

في خطوة جديدة نحو رعاية 
الـــمـــشـــاريـــع الــشــبــابــيــة، أعــلــنــت 
شركة إدارة المرافق العمومية 
»بقشة  رعايتها االستراتيجية لـ
ــر ســــوق  ــ ــبـ ــ مـــــــاركـــــــت«، وهـــــــي أكـ
خارجي لدعم مشاريع الشباب 

في الكويت.
وعــــن طــبــيــعــة وأهـــــــداف هــذا 
الــــدعــــم، قـــامـــت شـــركـــة الــمــرافــق 
الــعــمــومــيــة بــمــســانــدة فعاليات 
ــــت لـــلـــتـــذوق  ــويـ ــ ــكـ ــ ــان الـ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ مـ
والــــــــتــــــــســــــــويــــــــق، وهــــــــــــي بـــيـــئـــة 
اجــتــمــاعــيــة وتــرفــيــهــيــة موجهة 
ــاة -  ــفـ ــــزوار فــــي ســـاحـــة الـــصـ ــلـ ــ لـ
الــمــبــاركــيــة، وقــــد تــمــكــن جميع 
ــن الـــتـــعـــرف  ــ ــيـــة مـ ــالـ ــعـ ــفـ زوار الـ
على طاقات وابداعات الشباب 

الكويتي.
واســتــمــرت الــفــعــالــيــة مــن 16 
إلى 18 فبراير الماضي، وتركزت 

بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عــــلــــى تــشــجــيــع 
الطاقات والمواهب المحلية في 
مختلف المجاالت، للمساهمة 
فــــي تـــقـــديـــم جـــيـــل مــــن الــشــبــاب 
الكويتي القادر على المشاركة 
فـــي تــنــمــيــة االقــتــصــاد الــوطــنــي 

ة. بكفاء
وتميز هذا السوق الخارجي 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
المشاريع الوطنية والشركات 
ــــرف عليها  الــنــاشــئــة، الـــتـــي أشـ
رواد األعـــمـــال الــكــويــتــيــيــن من 
مختلف القطاعات المتخصصة، 
والــــذي يــضــم أســـواقـــا ومطاعم 
عـــــــدة فـــــي مـــــجـــــاالت مــخــتــلــفــة، 
لخدمة احتياجات الزوار ضمن 
األجواء الجميلة التي يعيشها 
الشعب الكويتي في هذه الفترة 

ضمن احتفاالت شهر فبراير.

»كوفبيك« بصدد التخارج من مشروع فلبيني خاسر
خسائر »جالوك« المتراكمة بلغت 105.73 ماليين دوالر بنسبة 59% من رأس المال

أكــد مــصــدر نفطي مطلع أن 
الشركة الكويتية لالستكشافات 
البترولية الخارجية »كوفبيك« 
بــصــدد إتــمــام عملية التخارج 
مــن مــشــروع »جــالــوك« لإلنتاج 
الــنــفــطــي فــي الــفــلــبــيــن، مضيفا 
أن الـــشـــركـــة قــــامــــت بـــالـــدخـــول 
فــي مــشــروع جــالــوك اإلنــتــاجــي 
بالفلبين خــالل السنة المالية 
2012، وحقق المشروع خسائر 
خــاللــهــا بــلــغــت 3.128 ماليين 
دوالر، لــيــصــل بـــذلـــك إجــمــالــي 
صـــــافـــــي خــــســــائــــر الــــمــــشــــروع 
المتراكمة منذ االستحواذ عليه 
وحـــتـــى نــهــايــة الــســنــة الــمــالــيــة 

2021 نــحــو 105.73 مــاليــيــن، 
وبنسبة 59% من رأس المال.

وقـــال الــمــصــدر إن إجــــراءات 
االنــســحــاب مــن حــصــة الــشــركــة 
في المشروع، والبالغة نسبتها 
ــــن مــنــطــلــق  ت مـ 26.8%، جـــــــاء
انـــتـــفـــاء الــمــنــافــع االقــتــصــاديــة 
ات عملية  لــه، مضيفا أن إجـــراء
االنـــســـحـــاب تـــم الـــبـــدء بــهــا في 
نــهــايــة الــســنــة الــمــالــيــة 2020، 
مضيفا أن ذلــك جــاء بناء على 
ــادر مـــن مــجــلــس إدارة  ــرار صــ قــ
الــشــركــة رقــم 2021/38 بتاريخ 
ــإعــــادة جــدولــة  2021/12/14 بــ
وزيــــادة التكاليف الرأسمالية 

بقيمة تبلغ 165.000 ألف دوالر، 
شاملة تكاليف التخلي، لتصبح 
الــتــكــلــفــة اإلجــمــالــيــة المعتمدة 
لــلــمــشــروع حــتــى نــهــايــة السنة 
الــمــالــيــة 2021 نــحــو 179.689 

مليونا.
وأضــــــاف أن الـــشـــركـــة قــامــت 
خــالل الفترة الماضية بإعادة 
دراسة المكامن واالحتياطيات 
النفطية للمشروع، والتي تبين 
منها انخفاض ضغط المكمن 
ــيـــاه  ــمـ ــنــــســــوب الـ مـــــع زيــــــــــادة مــ
فـــيـــه، مــمــا أدى إلــــى انــخــفــاض 
االحتياطيات النفطية، مبينا 
أن هذا المشروع كان على قائمة 

تــخــارج الــشــركــة منذ السنوات 
الماضية.

ولــفــت إلـــى أن الــشــركــة تقوم 
ــات إجـــــــــــراءات  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــا بـ ــيــ ــالــ حــ
التخارج على حسب النصوص 
الــمــذكــورة فــي الــعــقــود المبرمة 
ــع الـــمـــشـــغـــل ووزارة الــطــاقــة  مــ
الفلبينية وإثبات المستحقات 
ــا يـــتـــم اعـــتـــمـــاده  ــ وتـــحـــصـــيـــل مـ
ــراف  ــ بـــعـــد مـــوافـــقـــة جــمــيــع األطــ
حــســبــمــا هـــو مــنــصــوص عليه 
في اإلجراءات المتبعة والمتفق 
ــل وكــــل  ــغــ ــشــ ــمــ عـــلـــيـــهـــا بــــيــــن الــ

الشركاء.

أشرف عجمي

أسعار النفط تتأرجح بين آمال نمو الصين والفائدة األميركية

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 29 
سنتا ليبلغ 83.11 دوالرا في تداوالت أمس 
األول، مــقــابــل 83.40 دوالرا فــي تـــداوالت 
الجمعة الماضي، وفقا للسعر المعلن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األســواق العالمية ارتفعت أسعار 
الــنــفــط فـــي الــتــعــامــالت اآلســيــويــة صــبــاح 
ــال فــــي أن يــــؤدي  ــ ــــاآلمـ ــة بـ ــومـ ــدعـ أمــــــس، مـ
انتعاش اقــتــصــادي قــوي فــي الصين إلى 
زيـــــادة الــطــلــب عــلــى الــــوقــــود، مــمــا يــهــدئ 
الـــمـــخـــاوف بــشــأن زيـــــادة أســـعـــار الــفــائــدة 
األميركية التي تؤثر على االستهالك في 

أكبر اقتصاد بالعالم.
وارتــفــعــت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام برنت 
لشهر أبريل، والمقرر أن تنتهي أمس، 39 
سنتا إلى 82.84 دوالرا للبرميل، وصعدت 
العقود األكثر نشاطا لشهر مايو 63 سنتا 
إلــــى 82.67 دوالرا لــلــبــرمــيــل، وارتــفــعــت 
أيضا العقود اآلجلة لخام غرب تكساس 
الــوســيــط األمــيــركــي 61 سنتا إلـــى 76.29 

دوالرا للبرميل.
وسجل خام برنت خسائر شهرية بنحو 
2.2 في المئة، كما سجل خام غرب تكساس 

الوسيط خسائر شهرية أيضا بنحو 3.8 
في المئة، ومن المرجح أن يصل إلى أدنى 

مستوى له في أربعة أشهر.
وعززت التوقعات بانتعاش الطلب في 
الصين المكاسب مع ترقب السوق لبيانات 
رئيسية خالل اليومين المقبلين، وتوقع 
اقتصاديون استطلعت »رويــتــرز« آراءهــم 
نمو نشاط المصانع في ثاني أكبر اقتصاد 

بالعالم في فبراير.
وقــال محللون في »جيه بي مــورغــان«، 
في مذكرة للعمالء، »االنتعاش االقتصادي 
فـــي الــصــيــن ســيــرفــع طــلــبــهــا عــلــى الــســلــع 
وسيحقق النفط أكبر مكاسب«، وأبقوا على 
متوسط توقعاتهم للعقود اآلجلة لخام 
برنت لعام 2023 عند 90 دوالرا للبرميل.

تهاوي أرباح »سابك«

وأعلنت الشركة السعودية للصناعات 
األساسية )ســابــك( أمــس تراجع أرباحها 
الــصــافــيــة 94 فــي الــمــئــة فــي الــربــع الــرابــع 
من العام الماضي، بفعل تراجع متوسط 

أسعار المبيعات.

وســجــلــت »ســـابـــك« دخـــال صــافــيــا قــدره 
290 مليون ريال )77.28 مليون دوالر( في 
الثالثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر، 
انخفاضا من 4.97 مليارات ريال في الفترة 
نفسها قبل عام، وهبط سهم سابك 4 في 
المئة إلى 88 رياال في مستهل التداوالت 

بالرياض بعد إعالن النتائج.
وقالت الشركة إن األسعار في وحدات 
ــة، وهــــي  ــيــ ــيــــســ ــرئــ ــات الــ ــاويــ ــمــ ــيــ ــروكــ ــتــ ــبــ الــ
الكيماويات والبولي إيثيلين والبوليمرات 
المتخصصة، تراجعت في الربع الرابع، 
مضيفة أنه من المتوقع استمرار الضغوط 
على الهوامش في النصف األول من 2023 

في ظل ضعف الطلب.
وتــــــوقــــــعــــــت شـــــــركـــــــة داو الــــعــــمــــالقــــة 
لــلــكــيــمــاويــات الــشــهــر الــمــاضــي أن تــأتــي 
إيراداتها للربع الحالي دون التقديرات، 
بينما أعلنت بــروج اإلمــاراتــيــة بأبوظبي 
في وقت سابق من الشهر مسعى لخفض 
ــيـــف بـــقـــيـــمـــة 400 مـــلـــيـــون دوالر  ــالـ ــكـ ــتـ الـ
لمجابهة التضخم وتعثر سلسلة التوريد.

وذكر عبدالرحمن الفقيه، القائم بأعمال 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــســـابـــك، أن الــطــلــب 

مــن الصين، التي ألغت القيود الصارمة 
الــمــرتــبــطــة بــجــائــحــة كــــورونــــا فـــي مطلع 
ديــســمــبــر قـــد يــعــود فـــي الـــربـــع الــثــانــي أو 
النصف الثاني من 2023، مضيفا أن الطلب 
الصيني ارتفع قليال منذ إلغاء القيود بها، 
لكنه لم يصل إلى مستويات 2021، وتابع: 

»لم نر حتى اآلن الطلب المرتفع الذي كنا 
نتوقعه«.

ــل الــــعــــائــــد إلــــى  ــ ــدخــ ــ ــي الــ ــ ــافـ ــ وجـــــــــاء صـ
المساهمين عــن 2022 عند 16.53 مليار 
ــــال بــانــخــفــاض 28 فـــي الــمــئــة عــنــه في  ريـ
ــبـــط أربـــــــاح شــركــة  ــام الـــســـابـــق. وتـــرتـ ــعــ الــ

البتروكيماويات ارتباطا وثيقا بأسعار 
النفط والنمو االقتصادي العالمي، إذ إن 
منتجاتها مثل اللدائن واألسمدة والمعادن 
تستخدم بكثافة في أنشطة البناء والزراعة 
والصناعة ولتصنيع السلع االستهالكية.

»stc« احتفلت باألعياد الوطنية في مختلف مناطق الكويت
انطلقت شركة االتصاالت الكويتية 
stc، بطاقتها القصوى خالل فبراير، 
لــتــطــل عـــلـــى شـــعـــب الـــكـــويـــت بــأحــلــى 
ــبـــادرات والــفــعــالــيــات والـــعـــروض  ــمـ الـ
الــتــرويــجــيــة غــيــر الــمــســبــوقــة، فـــزارت 
مــخــتــلــف مــنــاطــق الــكــويــت، مـــن خــالل 
ــداث إضــافــيــة، ضــمــن حملة  ثــالثــة أحــ
األعياد الوطنية التي انطلقت بداية 
فبراير تحت شعار »الــكــويــت... عشق 

ما يتكرر«. 
واشــتــمــلــت مـــبـــادرات stc الــجــديــدة 
على تنظيم فعالية بجامعة الكويت 
في الشدادية، وفي صالة رقم 4 بمطار 
الــكــويــت الـــدولـــي، ومــنــطــقــة الــصــبــيــة، 
بالتعاون مع تطبيق COFE، وشركة 
كــانــتــيــن، واإلدارة الـــعـــامـــة لــلــطــيــران 
الــمــدنــي، وإدارة الــتــســويــق فـــي كلية 

الفنون.
وأوضحت stc، في بيان لها، أن كل 
 في إطار 

ً
 فريدا

ً
مبادرة خدمت غرضا

احــتــفــاالتــهــا بـــاألعـــيـــاد الــوطــنــيــة في 
فبراير، إحــيــاًء لذكرى اليوم الوطني 

وعيد التحرير في الكويت. 

وهــدفــت الــشــركــة مــن خـــالل تنويع 
فعالياتها إلى خلق تجربة احتفالية 
راقية، ولتلبي احتياجات كل شرائح 
الــمــجــتــمــع، وفــــي مــخــتــلــف الــمــنــاطــق، 
ــواًل إلــــى الــمــســافــريــن والـــطـــالب،  ــ وصــ
وكــــذلــــك الـــعـــائـــالت والــمــخــيــمــيــن فــي 

منطقة الصبية. 
ــثـــالث إلــى  وتـــضـــاف الـــمـــبـــادرات الـ
قائمة الفعاليات المختلفة والممتدة 
التي أطلقتها stc منذ بداية فبراير، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع مــخــتــلــف شــركــائــهــا، 
حـــيـــث تــعــتــبــر الـــشـــركـــة احــتــفــاالتــهــا 
 ال يتجزأ 

ً
ا السنوية خالل فبراير جزء

مــن برنامج المسؤولية المجتمعية 
الشامل للشركات، مع التركيز بشكل 
خــاص على دعــم الكويت والمجتمع 

المحلي.

هدايا تذكارية للمسافرين

 للزخم والــنــجــاح الــذي 
ً
واســتــمــرارا

ــويــــت... عــشــق ما  ــكــ حــقــقــتــه حــمــلــة »الــ
يــتــكــرر«، الــتــي تــم إطــالقــهــا لالحتفال 

 على 
ً
باألعياد الوطنية للكويت، وجريا

عادتها كل عام، قامت stc بالتنسيق 
مع »الطيران المدني« بتوزيع هدايا 
 للمسافرين 

ً
تذكارية ُمعدة خصيصا

الــقــادمــيــن والـــمـــغـــادريـــن. كــمــا وزعـــت 
ــى جــانــب  الـــشـــركـــة أعـــــالم الـــكـــويـــت، إلــ
الحلويات التقليدية المجانية، لنشر 

الفرح والسعادة على المسافرين. 
وفــــي إطـــــار األجـــــــواء االحــتــفــالــيــة، 
أمــتــعــت stc فــرقــة فــلــكــلــوريــة كويتية 

المسافرين بــأدائــهــا الــرائــع لألغاني 
ــاء أدائــــهــــم الــرقــصــات  ــنـ الــتــقــلــيــديــة أثـ

الكويتية التقليدية.

تعاون مع جامعة الكويت

فــي مــبــادرة أخــــرى، دخــلــت stc في 
شــــراكــــة مــــع قـــســـم الـــتـــســـويـــق بــكــلــيــة 
اآلداب فــي جامعة الكويت، وتطبيق 
COFE، إلطــالق حــدث خــاص للطالب 

فــي ديــوانــيــة stc الــمــوجــودة بجامعة 
الكويت. وتم تنظيم الفعالية لتشمل 
توزيع الهدايا والقهوة المجانية على 
الــطــالب، بحضور عميد كلية اآلداب 

وأساتذة آخرين في الجامعة.

من الكويت إلى مخيمات الصبية

 مع الشراكة االستراتيجية 
ً
وتماشيا

 stc تعاونت ،
ً
التي تم تشكيلها أخيرا

مــع تطبيق COFE فــي فعالية أخــرى 
ضمن مبادرة خاصة بمنطقة الصبية، 
لالحتفال باألعياد الوطنية، من خالل 
توزيع قهوة مجانية لــرواد المنطقة 
والمخيمات مع قسائم شراء مجانية. 
كما تم توزيع هدايا رمزية باألعياد 
الوطنية على الموجودين في المنطقة 
وجوارها، إلضفاء روح البهجة والفرح 

 .COFEمع كانتين و
ــذه الــفــعــالــيــة، بــالــتــعــاون  ــد هــ ــعـ ـ

ُ
وت

 
ً
مـــع تــطــبــيــق COFE، الـــرائـــد خليجيا

لتسويق القهوة عبر اإلنترنت، ضمن 
الــفــعــالــيــات الـــعـــديـــدة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
stc بما يتماشى مــع أهـــداف مــبــادرة 
ــاك« فــي موسمها الــثــانــي، والتي  »ويــ
تهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة والــــشــــركــــات الــمــحــلــيــة 
الناشئة، في تنفيذ خططها من أجل 

تمكين التحول الرقمي.

تتوالى المفاجآت 

وعلقت stc بأن هذه الفعاليات 

من بين العديد من األنشطة التي 
تــــم إطـــالقـــهـــا فــــي إطـــــــار حــمــلــتــهــا 
ــزت  ــي فـــبـــرايـــر 2023، حـــيـــث ركــ فــ
الشركة على التعاون مع شركائها 
لالنضمام إلى الشعب الكويتي في 

االحتفال بهذا الشهر المميز. 
وتعتزم الشركة تنظيم مفاجآت 
وأنشطة وعروض ترويجية خاصة 
إضافية مخصصة لشعب الكويت، 
احتفااًل بهذه المناسبة السعيدة. 
ـــي الـــخـــتـــام، ذكـــــرت stc أنــهــا  وفـ
ستواصل السعي والبحث بنشاط 
ــدة  ــاعــ ــا يـــســـعـــد قــ ــ ــل مــ ــ لــــتــــوفــــيــــر كــ
عـــمـــالئـــهـــا الــــواســــعــــة، والــــتــــعــــاون 
وتــوقــيــع الـــشـــركـــات مـــع الــشــركــات 
الـــوطـــنـــيـــة لـــخـــدمـــة أهـــــل الـــكـــويـــت. 
وتقدمت بالتهنئة لقيادة الكويت 
ومــواطــنــيــهــا وجــمــيــع الــمــقــيــمــيــن 
في الكويت بالعيد الوطني وعيد 

التحرير.

جانب من الفعاليات

»موقف تكنولوجيز« توفر أكثر من مليون 
تذكرة ورقية في 9 مواقف تابعة لها

أعــــــــلــــــــنــــــــت شــــــــــركــــــــــة مــــــوقــــــف 
تكنولوجيز نجاحها في توفير 
أكــثــر مــن مــلــيــون تــذكــرة مــواقــف 
ــن  ــيـ ورقــــــيــــــة مــــنــــذ بــــــدايــــــة تـــدشـ
عملياتها التشغيلية من عامين 
وحـــتـــى الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة، حيث 
 لــلــســيــارات، 9 

ً
تشغل 14 مــوقــفــا

منها تدار بتقنيات رقمية ذكية 
تــمــكــن مــســتــخــدمــي الــمــوقــف من 
االســتــغــنــاء الــكــامــل عــن الــتــذاكــر 
مــن أبــرزهــا مــواقــف مجمع 360، 
ومجمع الصالحية، وبرج الراية، 
وبــــرج كــيــبــكــو، والــبــنــك الــوطــنــي 

ومستشفى السالم.
الــــــشــــــريــــــك الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي فـــي 
ــز  ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــــف تـ ــوقــ ــ ــة مــ ــ ــركــ ــ شــ
عــبــدالــلــه شــعــبــان أكـــد أن نــجــاح 
»Mawqif« فـــي تــوفــيــر مــلــيــون 
ــار  ــة يـــأتـــي فــــي اطــ ــيــ ــرة ورقــ ــذكــ تــ
تحقيق أحد األهــداف األساسية 
لـــالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــســتــقــبــلــيــة 
لــلــشــركــة الــمــتــمــثــلــة فــــي تــعــزيــز 
االســتــدامــة البيئية والمساهمة 
في بناء ثقافة ووعــي مجتمعي 
حول سبل المحافظة على البيئة 
والموارد الطبيعية ودعم التحول 
الى االقتصاد األخضر، وهو ما 
يتوافق مــع رؤيــة كويت جديدة 
٢٠٣٥ وخــطــة التنمية الوطنية 
لـــلـــكـــويـــت )KNDP(، وأهـــــــــداف 

.)SDGs( التنمية المستدامة

وأردف شعبان، في تصريح، 
أن »موقف تكنولوجيز« وضعت 
ــن الــــبــــرامــــج لــتــحــســيــن  ــ  مـ

ً
عـــــــــددا

الكفاءة في العمليات التشغيلية 
بالتوازي مع رفع مؤشرات القدرة 
على تحقيق االستدامة البيئية، 
 إلـــى تفعيلها مــن خــالل 

ً
مــشــيــرا

ربـــطـــهـــا بـــالـــخـــطـــط الــتــشــغــيــلــيــة 
للمواقف التي تديرها الشركة، 
حــيــث تـــم تــوفــيــر حـــلـــول رقــمــيــة 
جــديــدة تــواكــب الــتــطــور الرقمي 
وتغني المستخدم عن التعامل 
بــالــتــذاكــر المطبوعة والــعــمــالت 
ــو مـــــا ســــاهــــم فــي  ــ ــ الــــرقــــمــــيــــة وهـ
تقليل استخدام التذاكر الورقية 
ألدنــى مستوى في تسع مواقف 

ــا »مـــوقـــف  ــل 14 تـــديـــرهـ ــ مــــن أصـ
تكنولوجيز«.

وأشـــار إلــى مــواصــلــة الشركة 
ــدم فــــي خــطــطــهــا لــلــتــوســع  ــقـ ــتـ الـ
والتخلص بالكامل من التذاكر 
الورقية في باقي المواقف التي 
 أو التي ستديرها 

ً
تديرها حاليا

 عـــن بــرنــامــج 
ً
، كــاشــفــا

ً
مــســتــقــبــال

مــــوقــــف تـــكـــنـــولـــوجـــيـــز لــتــعــزيــز 
االستدامة المائية وتوفير المياه 
والـــذي يتم مــن خالله استخدام 
4 لـــتـــرات فــقــط مـــن الـــمـــاء لغسل 
الـــســـيـــارات، مــقــارنــة بــاســتــخــدام 
 فـــي الغسلة 

ً
أكــثــر مـــن 150 لـــتـــرا

العادية التقليدية.
وأكــــــــد أن تـــحـــقـــيـــق الــتــنــمــيــة 
الــبــيــئــة الــمــســتــدامــة مــســؤولــيــة 
ــع أواًل  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــــي الـ الـــجـــمـــيـــع فــ
والقطاعين الحكومي والخاص 
 اســـتـــعـــداد شــركــة 

ً
، مــعــلــنــا

ً
ثـــانـــيـــا

»مــوقــف تــكــنــولــوجــيــز« للتعاون 
مع أي جهة حكومية أو خاصة 
البتكار حلول تكنولوجية تعزز 
االســتــدامــة البيئية والمحافظة 
عــلــى الـــمـــوارد الطبيعية للبالد 
 نحو تحقيق رؤية 

ً
وتدفع قدما

كــويــت جــديــدة 2035 حيث يعد 
عنصر التنمية المستدامة أحد 

أركانها الرئيسية.

عبدالله شعبان

ً
 ليبلغ 83.11 دوالرا

ً
البرميل الكويتي ينخفض 29 سنتا

»Ooredoo« تحتفل باألعياد الوطنية
 مــن حــبــهــا للكويت 

ً
انــطــالقــا

ــا لـــهـــذا  ــتـــمـــائـــهـ  النـ
ً
ــا ــيــــخــ وتــــرســ

البلد الحبيب، احتفلت الشركة 
الوطنية لــالتــصــاالت المتنقلة 
ــيـــدي الـــوطـــنـــي  ــعـ Ooredoo بـ
والــتــحــريــر، مــن خـــالل إقامتها 
ــــي مــنــطــقــة  ــزة فــ ــيــ ــمــ فـــعـــالـــيـــة مــ
ــانـــب جــمــعــيــة  بـــنـــيـــد الــــقــــار بـــجـ
المهندسين الكويتية، بحضور 
ــيــــر مــــــن الــــفــــعــــالــــيــــات  ــبــ عــــــــدد كــ

والجمهور.
وتــخــلــلــت االحــتــفــالــيــة، الــتــي 
أقــيــمــت 25 فــبــرايــر، الــعــديــد من 
األنــشــطــة الــتــرفــيــهــيــة الــمــمــيــزة 
لكل الــعــائــلــة، إضــافــة إلــى فقرة 
مــوســيــقــيــة عــلــى أغـــــان وطــنــيــة 
ــــي الـــمـــشـــهـــور  قـــدمـــهـــا الـــــــدي جـ
DJ Shred، كما قــدمــت الشركة 
»ميدلي غنائي« يجمع باقة من 
األغنيات الوطنية التي طرحتها 
ــنــــوات  Ooredoo خـــــــالل الــــســ
الــــســــابــــقــــة عــــلــــى شــــكــــل فـــيـــديـــو 
عـــرض عــلــى شــاشــة كــبــيــرة في 
االحتفالية والقى تفاعال كبيرا 

من الجمهور.
وتعليقا على الفعالية، قال 
رئيس القطاع التجاري تابان 
تــريــبــاثــي: »إن الــعــيــد الــوطــنــي 
ــو بــمــنــزلــة  ــ ويـــــــوم الـــتـــحـــريـــر هـ
ــة مـــلـــهـــمـــة،  ــيــ ــاريــــخــ مـــنـــاســـبـــة تــ
ــا هــــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة  ــنـ وخـــصـــصـ
لالحتفال بالمواهب الكويتية 
ــــدون جــــدا  ــيــ ــ ــعــ ــ ــا، وســ ــ ــهــ ــ ــمــ ــ ودعــ
بالتفاعل الكبير الـــذي حققته 

ــا:  ــفـ ــيـ هـــــــــذه الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــة«، مـــضـ
ــل عـــمـــلـــنـــا لـــخـــدمـــة  ــ ــــواصــ ــنــ ــ »ســ
ــلــــهــــا، وســنــكــرس  الـــكـــويـــت وأهــ
العديد من المناسبات القادمة 
ــز حـــــضـــــور الــــمــــواهــــب  ــزيــ ــعــ ــتــ لــ

الكويتية«.
ــم تـــخـــرج Ooredoo عــن  ــ ولـ
ــا فـــــي االحـــــتـــــفـــــال، فــقــد  ــهــ ــادتــ عــ
ــذا الــــعــــام بــحــرصــهــا  ــ ــفــــردت هـ تــ
على إشراك الجميع في فرحتها 
واحــتــفــاالتــهــا عــبــر تخصيص 
ركــــن خــــاص لــلــتــعــبــيــر بكلمات 
عـــن الــعــيــد وعــــن حـــب الــكــويــت، 
وقام المشاركون بخط عباراتهم 

ورسوماتهم المعبرة على علم 
كـــويـــتـــي كــبــيــر ســيــتــم تــقــديــمــه 
كــهــديــة الحـــقـــا إلــــى ســمــو أمــيــر 

البالد الشيخ نواف األحمد.
يــذكــر أن Ooredoo أطلقت 
قبل العيد الوطني حملة »حبا 
للكويت«، الــتــي شملت العديد 
ــزة عــلــى  ــيـ ــمـ ــمـ مــــن الـــــعـــــروض الـ
األجــهــزة والــبــاقــات والــخــدمــات 
التي قدمتها كمبادرة منها في 
هــــذه الــمــنــاســبــة لـــزيـــادة فــرحــة 

االحتفال.

Ooredoo جانب من فعالية
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جاء الكويت 
أول مرة مع 14 

 على ظهر 
ً
شخصا

لة  شاحنة محمَّ
بالقمح في أوائل 

الستينيات 

زارها عدة مرات 
ويعمل على 
دراسة 100 

قطعة أثرية 
في دار اآلثار 

اإلسالمية مع 
علماء بالجواهر 

والفنون

حمزة عليان

عالم اآلثار كريستيان روبن لـعالم اآلثار كريستيان روبن لـ ةديرجلا•: ملوك 
»حْمَير« حكموا شبه الجزيرة العربية وهم من اليهود

 
ً
كريستيان روبن لم يكن غريبا

على الكويت، فزيارته األولى كانت 
فــي عــام 1965 عندما وصلها مع 
 ركبوا شاحنة 

ً
أربعة عشر شخصا

وجلسوا فوق أكياس القمح، جاؤوا 
مــن األردن، ووصــلــوا إليها أليــام، 
ثـــم أكـــمـــل هـــو طــريــقــه إلــــى الــخــبــر 

بالسعودية.
ــوات تـــجـــددت  ــ ــنـ ــ قـــبـــل ســـبـــع سـ
زيــارتــه إلــى أن كانت قبل أسابيع 
، لُيلقي محاضرة بدعوة من 

ً
تقريبا

دار اآلثـــار اإلســامــيــة حــول أبرهة 
الحبشي.

تواعدنا على لقاء خاص 
ــر مــنــذ  ـــ »الــــــجــــــريــــــدة«، وحــــضــ ــ لـ
يومين، وفي زيارة خاطفة، بهدف 
ــة حــوالــي 100 قطعة أثــريــة  ــ دراسـ
تــتــعــلــق بـــتـــاريـــخ شـــبـــه الـــجـــزيـــرة 
العربية قبل اإلســــام، ومعظمها 
مــن اليمن، والــتــي سيصدر عنها 
 تعاون فيه مع عالمة 

ً
 مشتركا

ً
كتابا

دعى 
ُ
إيطالية تختص بالفنون، ت

سابينا أنــطــونــي، وأخــــرى يمنية 
هي ليلى علي عقيلي متخصصة 

في الجواهر.
ونحن نجلس في بهو الفندق 
الذي ينزل فيه على شاطئ الخليج 
م  العربي، طلب مــن الــنــادل أن يقدِّ
لنا القهوة العربية التي يفضلها، 
، فقد 

ً
فهو من خبر المنطقة جيدا

عــــاش فـــي لــبــنــان نــحــو ســنــة عــام 
1964 أثناء دراسته للغة العربية 
ضمن بعثة لمعرفة الطقوس عن 
الطوائف المسيحية الشرقية، وكان 
ذلك في المعهد اليسوعي في بكفيا، 
وزار القدس عدة مرات بين عاَمي 
1966-1968 أثناء إقامته في األردن، 
 من لبنان، حيث أتم الخدمة 

ً
قادما

العسكرية كمواطن فرنسي وهو في 
األردن وأستاذ في المركز الثقافي 
الفرنسي )خدمة مدنية(، وعندما 
وقــعــت حـــرب 5 حـــزيـــران )يــونــيــو( 
ان. سنة 1967 كان في العاصمة عمَّ
 تخصصه كعالم آثار في شبه 
الجزيرة العربية قبل اإلسام قاده 
إلــى اليمن عــام 1972 أيــام الحرب 
األهلية، ومن هناك انطلقت رحاته 
ــــران، والـــتـــي  ــــجـ الـــمـــتـــكـــررة نـــحـــو نـ
، وال تــمــرُّ ســنــة إال 

ً
ــيـــدا يــعــرفــهــا جـ

ويزورها مرة أو مرتين، وهي من 
وجــهــة نــظــره منطقة قبلية مهمة 
في التاريخ القديم، من حيث انتشار 
اإلسماعيلية وسط قبيلة يام، كذلك 
ــمـــدان، وفــيــهــا قــلــيــل من  منطقة هـ
الزيديين. وفي تلك المرحلة كانت 
الروابط القبلية أقوى من االنتماء 

الديني.
في اليمن، عمل كريستيان روبن 
كمدير للبعثة األثــريــة الفرنسية 
)1978-1989(، وتــولــى مسؤولية 
المركز الفرنسي لألبحاث واآلثار، 

والـــــــذي انـــتـــقـــل قـــبـــل ســنــتــيــن إلـــى 
الكويت، ليغطي عدة دول خليجية.
تولى عدة بعثات للتنقيب عن 
اآلثار في قتبان وتيغراي ونجران، 
ولـــه إســهــامــات عــديــدة فــي دراســـة 
النقوش والكتابات، وكذلك دراسات 
عن اليهود والمسيحيين في شبه 
الجزيرة العربية بالقرنين الخامس 

والسادس.

أبرهة الحبشي
ــة »أبــــــرهــــــة  ــ ــــصـ ــه عـــــــن قـ ــ ــتـ ــ ــألـ ــ سـ
الـــحـــبـــشـــي«، فــــأجــــاب: »شــخــصــيــة 
، والـــمـــصـــادر 

ً
ــا ــيـ ــاريـــخـ مـــعـــروفـــة تـ

المتداولة عنه كانت تقليدية، لكن 
مـــع اكـــتـــشـــاف الـــنـــقـــوش الــجــديــدة 
، فالقصة كــمــا هي 

ً
ــرت كــثــيــرا تــغــيَّ

بالنقوش النمساوية تقول إن أبرهة 
أخذ العرش بالقوة ضد النجاشي 
والــرومــانــيــيــن، وبعد 15 سنة من 
الحروب والمواجهات انتهت إلى 
عــقــد مــؤتــمــر جــمــع فــيــه قـــــادة من 
الــفــرس والحبشة ووفــــود عربية، 
منهم منذر ملك الحيرة، والحارث 
بــن جبلة ملك غــســان، ملك العرب 
فـــي الـــشـــام وأخــــــوه أبـــوكـــريـــب بن 
جبلة. اآلن هناك مصادر بيزنطية 
وقــصــص دينية عــن حملة أبرهة 
 إلــــى كــتــابــات 

ً
ضـــد مــكــة اســـتـــنـــادا

الطبري وغيره، والذي يصف أبرهة 
بــشــكــل إيــجــابــي، لــكــن مــنــذ نهاية 
القرن التاسع عشر تم العثور على 

نقوش كتبها أبرهة بنفسه«.
اســتــوضــحــنــا مـــن عـــالـــم اآلثــــار 
الفرنسي عن تعريف أبرهة، فقال: 
»هـــو مــلــك )حـــْمـــَيـــر(، وُيــطــلــق عليه 
اسم )أبرهة األشرم(، قائد عسكري 
 
ً
لمملكة أكـــســـوم، ثـــم أصــبــح ملكا

على )حْمَير(، كما تولى ُحكم باد 

الحجاز واليمن، وجنوده معظمهم 
كـــانـــوا مـــن الـــعـــرب، وعــنــدمــا ُيــقــال 
إن الحبشيين هجموا على مكة، 
فالتسمية هكذا غير دقيقة، وأبرهة 
أصــلــه مـــن الــحــبــشــة، لــكــن جــنــوده 
كانوا من مملكة حمير وكثير من 
العرب، وعندما هجم على مكة، كان 

معظم الجنود من قبائل عربية«.
وأضاف في رده على سؤال عن 
أهم الخاصات التي وصل إليها، 
»كـــانـــت بــعــثــة بلجيكية اكتشفت 
 في مريغان، وهي اسم قرية 

ً
نقشا

مـــن تثليث فـــي الــســعــوديــة تبعد 
حوالي 200 كلم شمااًل، وفــي هذا 
النقش صفة مهمة لــغــزوة أبرهة 
في منطقتين ومعركتين ضد قبيلة 
ُمَعد، والتباس في معاني الكلمات، 
والذين اكتشفوا النص فهموا أن 
أبرهة نجح أو فشل، وكانت هناك 
صعوبات في ترجمة النص. أحد 
اإلسرائيليين، واسمه كتسار، يقول 
إن هذا النقش يصف حملة أبرهة 
ضــد مكة فــي عـــام الــفــيــل، وتــاريــخ 
الــنــقــش يــعــود إلـــى ديــســمــبــر 552 
قبل اإلسام، أي بسبعين سنة قبل 
اإلســــام، لكن عندما زرت المكان 
عام 2008 في مريغان وبهذا الوقت 
لــم أجـــد الــنــقــش األول البلجيكي، 
، والمدلول 

ً
 جديدا

ً
لكن وجدت نقشا

، وأبــرهــة يفسر أنه 
ً
هنا مهم جـــدا

سيطر على شمال الجزيرة، ويعطي 
الئحة بأسماء القبائل والمناطق 
التي بايعته، وهـــي: هجر، وخــط، 
ــر، اســـــم الـــبـــحـــريـــن فــــي ذاك  ــجــ وهــ
الوقت، أي شرق الجزيرة ومنطقة 
الهفوف، والخط اسم ميناء، واليوم 
 قبيلة طي 

ً
اســمــه العقير، وأيــضــا

ويــثــرب مدينة النبي )صــلــى الله 
عليه وسلم(، وُجــذام وسط تبوك، 
 ،

ً
 جديدا

ً
والعقبة، وهذا يعطي ضوءا

من خال هذه النقوش، أن أبرهة لم 
.»

ً
 كبيرا

ً
يفشل، ونجح نجاحا

ــلــــمــــاء اآلثـــــــار  ووفـــــــــق قـــــــــــراءة عــ
بالمنطقة، فــإن أهــم استنتاج يتم 
تداوله أنه ال يوجد أي دليل حتى 
اآلن يربط أبرهة الحبشي مع الفيلة، 
ويــشــيــرون إلــى أنــه فــي عــام 2014 
استطاع فريق التنقيب عن اآلثار 
)فرنسي – سعودي( اكتشاف نقش 
عربي حفر بالصخر ما بين عامي 
469-470 وصــف بــأنــه أقـــدم نقش 
باألبجدية العربية، وهــو الفصل 
األخير من أول وآخر مملكة يهودية 
نشأت في الجزيرة العربية، وهي 

مملكة »حْمَير«.

اليهودية والمسيحية 
 الشتغاله مــدة 40 سنة 

ً
ونــظــرا

بــالــيــمــن، و17 ســنــة فــــي نـــجـــران، 
بمجال التنقيب عن اآلثار والنقوش 
واكتشافاته المتتالية وإصداراته 

عن تاريخ اليهود والمسيحيين في 
شبه الجزيرة العربية قبل اإلسام، 
سألته عــن تلك المرحلة، فأجاب: 
»إن ملوك مملكة حْمَير في القرن 
ــرابـــع، أي بــيــن 380-530، كــانــوا  الـ
، وفي شبه الجزيرة العربية 

ً
يهودا

سيطروا على كل المناطق المحيطة 
بها، انتهت هــذه المملكة على يد 
األحــبــاش، بقيادة النجاشي، ملك 
أكــســوم حــوالــي سنة 500م، وهي 
ــا فــي اليمن،  مملكة مسيحية. أمـ
فكانت هناك 3 ممالك؛ سبأ وحْمَير 
وحـــضـــرمـــوت، وفــــي نــهــايــة الــقــرن 
الثالث الميادي، حوالي 300م، كان 
 تحت قيادة وسيطرة 

ً
اليمن موحدا

)حــْمــَيــر(، وفــي الــقــرن الــرابــع شنوا 
هــجــمــات عــلــى مــعــظــم الــمــنــاطــق، 
وأحـــكـــمـــوا ســيــطــرتــهــم عــلــى شبه 

الجزيرة العربية 420م«.

رد على كمال الصليبي
وفـــي ســــؤال عــن عــاقــة اليهود 
بشبه الجزيرة، ورأيه بكتاب د. كمال 
الصليبي )التوراة جاءت من جزيرة 
العرب(، ونظرية التشابه بأسماء 
المواقع الجغرافية، أجــاب: »يمكن 
أن تــكــون هــنــاك أســـمـــاء جغرافية 
ــاشـــت في  مــشــتــركــة مــــع قـــبـــائـــل عـ
شبه الجزيرة العربية، لكننا من 
غير المنطقي وال المعقول، القول 
إن الــيــهــود الــمــوجــوديــن اآلن في 
إسرائيل من شبه الجزيرة أو حتى 
د تشابه بعض  من فلسطين، لمجرَّ
المسميات الجغرافية. هناك نهر 
أو وادي اســمــه الــنــيــل فــي اليمن، 
وفـــي مصر وادي نهر الــنــيــل، هل 
هذا يمنحنا القول إن المصريين 
جـــــــاؤوا مـــن الـــيـــمـــن؟ نــتــحــدث عن 
ملوك )حْمَير( وهم ملوك الجزيرة 
العربية، والتي حكموها لنحو 15 
سنة، وينتمون للديانة اليهودية، 
كما توجد قبائل في هذه المملكة 
من الديانة المسيحية، وهناك عرب 
، وهؤالء - أي ملوك )حْمَير(- 

ً
أيضا

حكموا 80 سنة وقت قيادة أبرهة 
الحبشي، وهو مسيحي من أصل 
حبشي، وعلينا أن نعرف أن اليهود 

الذين كانوا في يثرب هم عرب«.
ويــضــيــف الــســيــد كــريــســتــيــان، 
ما وددت أن أوضحه، أن النقوش 
عــنــدمــا يكتبها الــمــلــوك والــُحــكــام 
ـــعـــد دعــــايــــة ســيــاســيــة، والــقــائــد 

ُ
ت

أبرهة الحبشي له نقوش وكتابات 
 بأن 

ً
واضحة في هذا الشأن، علما

شبه الجزيرة العربية في ذاك الوقت 
كانت فقيرة، ومعظم ساكنيها كانوا 
من المسيحيين واليهود والفرس 

والعرب.

روبن مع الزميل حمزة عليان

كتاب »عبدالعزيز الصقر«
في مكتبة جامعة طوكيو

تلقت كلية الدراسات العليا للفنون والعلوم بجامعة طوكيو 
عــدة نسخ مــن كــتــاب »عــبــدالــعــزيــز الصقر ذو الرئاستين بين 
السياسة واالقتصاد«، لمؤلفته د. نور الحبشي، والتي تقوم 
بزيارة علمية إلى اليابان، حيث التقت د. سوزوكي في جامعة 
طــوكــيــو، والــمــهــتــم بمنطقة الــخــلــيــج الــعــربــي، ولــديــه مكتبته 
 بأن لدى مركز جامعة طوكيو لدراسات الشرق 

ً
الخاصة، علما

األوسط، كرسي السلطان قابوس لدراسات الشرق، الذي أنشئ 
عام 2010، ويضم مكتبة تحمل اسم محمود بن سعود بهوان.
افتتحت مكتبة الــمــركــز عـــام 2018، وتــضــم أكــثــر مــن 2500 
مطبوعة باللغات العربية والفارسية والتركية واإلنكليزية 
واليابانية. تلك الكتب والمطبوعات باللغة العربية ستسهم 

في إثراء المعارف واألبحاث العلمية لدى الطلبة اليابانيين.

نور الحبشي تهدي اإلصدار إلى جامعة طوكيو

 
ً
خبر نجران جيدا

منذ عام 2006 
واشتغل في اآلثار 

باليمن مدة 40 
سنة

درس في 
»اليسوعية« 
بلبنان وزار 

القدس عدة مرات 
وأتم الخدمة 

العسكرية وهو 
في األردن

ر عن ُحب الكويت  تعبِّ
ً
»المرسم الُحر« و»بيت الخزف«»المرسم الُحر« و»بيت الخزف« ينتجان أعماال

بالتزامن مع األعياد الوطنية التي تعيشها البالد

يحتفل المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب باألعياد الوطنية، من خالل تنظيم فعاليات 
فنية تؤكد ُحب الكويت واالنتماء للوطن.

ــَدي االســـتـــقـــال  ــيــ بــمــنــاســبــة عــ
والتحرير، احتضن المرسم الُحر 
ورشته السنوية لألعياد الوطنية، 
التي تضمنت لوحة جدارية بعنوان 
 في ُحــب الكويت«، بمشاركة 

ً
»معا

مصر.
 تضمنت الفعالية لوحات 

ً
وأيضا

 
ً
وطنية، حيث رسم الفنانون رسما

. وتميزت األعمال بالجمال 
ً
مباشرا

ــر فيها الفنانون عن  والــدقــة، وعــبَّ
رؤيتهم الشخصية. حضر الفعالية 
السفير المصري أسامة شلتوت، 
واألمـــيـــن الـــعـــام الــمــســاعــد لقطاع 
الفنون مساعد الزامل، وجمع من 
الـــســـفـــراء، مــنــهــم ســفــيــر الــبــحــريــن 
صــــاح الــمــالــكــي، وســفــيــر تونس 
الهاشمي عجيلي، والقائم باألعمال 
بالسفارة اللبنانية أحــمــد عرفة، 
وجــمــع مــن الفنانين والمهتمين 

بالحركة التشكيلية.

جدارية في ُحب الكويت
ــه، أكــــــد الــســفــيــر  ــتــ ــد جــــولــ ــعــ وبــ
ــمــــصــــري أســـــامـــــة شـــلـــتـــوت عــن  الــ
سعادته، بــأن يــشــارك فنانون من 
أبناء الجالية المصرية وفنانون 
كــويــتــيــون فــي جـــداريـــة تــضــم أهــم 
 إلــى 

ً
الــمــعــالــم بــيــن الــبــلــديــن، الفــتــا

أن ذلـــك ينم عــن قـــوة الــعــاقــة بين 
 ُحــــب الشعب 

ً
ــا الــشــعــبــيــن، وأيــــضــ

 
ً
المصري للشعب الكويتي؛ قيادة

 إلــى أن 
ً
، مشيرا

ً
 وشــعــبــا

ً
وحــكــومــة

ذلك ُيعد سادس حدث تشارك فيه 
وتقيمه السفارة احتفااًل باألعياد 

الوطنية الكويتية.
ــذه  ــ ــهـ ــ ــــوت: »بـ ــتــ ــ ــلــ ــ وأضــــــــــــــاف شــ
المناسبة، نريد أن نقدم كل الشكر 
للقيادة الكويتية، لرعايتها الجالية 
المصرية هنا على أرض الكويت 
الحبيبة، وأن ننقل تحيات قيادة 
وحكومة وشعب مصر إلــى سمو 
أمير الباد الشيخ نــواف األحمد، 

وسمو ولــي العهد الشيخ مشعل 
األحمد«، متمنين للكويت المزيد 

من التقدم واالزدهار والرخاء. 

انطباع رائع
مـــن جــانــبــه، قــــال األمـــيـــن الــعــام 
المساعد لقطاع الــفــنــون مساعد 
، بوجودي 

ً
الزامل: »أنا سعيد جــدا

في فعالية المرسم الُحر، التي تم 
تنظيمها مــن )الــوطــنــي للثقافة(، 
ــاد  ــيـ ــاألعـ بـــمـــنـــاســـبـــة االحــــتــــفــــال بـ
الــوطــنــيــة. مـــا يــمــيــز الــفــعــالــيــة هو 
وجـــود اإلخــــوة الفنانين بتمازج 
فني إبــداعــي جميل بين الفنانين 
المصريين والكويتيين، بوجودهم 
بعمل جدارية جميلة مثلت عمق 

العاقة ما بين مصر والكويت«. 
ووصــــف الـــزامـــل الــتــجــمــع بأنه 
جميل من الفنانين، برسم اللوحات، 
 إلى 

ً
والتعبير عــن فرحتهم، الفــتــا

 بأن 
ً
 رائعا

ً
أن ذلك »يعطي انطباعا

 تحتضن باحتفاالتها 
ً
الكويت دائما

كــل محبيها. الــكــويــت لــم تــقــدم إال 
الشيء الجميل، ومحبة لكل دول 
الــــوطــــن الــــعــــربــــي، لـــذلـــك كــــل دول 
الــوطــن العربي تحتفل بالكويت، 
والتاريخ يتحدث عن عمق العاقة 
بين كل الــدول العربية، وأعتقد أن 
الفنون أهم وسيلة لترابط الشعوب 
 فــي هــذه 

ً
فيما بينها، خــصــوصــا

المناسبات الوطنية«.
بدورها، قالت مسؤولة المرسم 
ــُحــــر ســــــارة خــلــف إن الــفــنــانــيــن  الــ
المشاركين فــي الفعالية يمثلون 
جميع المدارس الفنية واالحترافية، 
واســـتـــخـــدمـــوا كـــل الـــخـــامـــات، من 
خال لوحاتهم المشاركة، للتعبير 
عن شعورهم الوطني، الذي يبين 
أهمية االحتفاالت بهذه المناسبة 
الوطنية، التي تجسد قيمة حقيقية 
ــــى أن تــفــاعــل  لــكــل فـــنـــان، الفـــتـــة إلـ
 مع الجدارية 

ً
الجمهور كــان رائعا

واللوحات الفنية الوطنية. 

أسعد اللحظات
»الجريدة« التقت بعض الفنانين 

الــمــشــاركــيــن بــلــوحــات تشكيلية، 
وكانت البداية مع د. وليد سراب، 
الذي قال إنه رسم لوحة عن الصقر، 
باستخدم ألوان اإلكريليك والزيتية. 
من جانبه، وصف عبدالله المهنا 
 
ً
أجواء الورشة بأنها جميلة، الفتا
إلــى أنــه رســم علم الكويت والبوم 

بألوان اإلكريليك. 
الــفــنــانــة أمــيــرة الــربــيــعــي كانت 
ــة،  ضــمــن الــمــشــاركــيــن فـــي الـــورشـ
مشيرة إلى أنهم كفنانين يتعاونون 
 بهذه 

ً
في تقديم أجمل ما لديهم فنيا

المناسبة، مبينة أنها رسمت لوحة 
لسمو األمير الشيخ نواف األحمد. 
ــنــــان ســعــود  ــفــ بـــــــــــدوره، ذكــــــر الــ
الفرج أن تلك الورشة يجتمع فيها 

 تحت سقف واحد، 
ً
الفنانون سنويا

 
ً
للتعبير عن ُحبهم للوطن، مشيرا
إلى أنه رسم لوحة للشيخ مبارك 

الكبير. 
ــر  ــن الــلــوحــة الـــجـــداريـــة، عــبَّ وعــ
ــقــــريــــشــــي عــن  ــــف الــ ــريـ ــ الــــفــــنــــان شـ
ســعــادتــه بــالــمــشــاركــة فــي األفــــراح 
 أن لمسات 

ً
الوطنية الكويتية، مبينا

الفنانين المشاركين في الجدارية 
كانت واضــحــة. أمــا الفنان سامح 
الـــنـــجـــار، فـــقـــال: »أتـــمـــنـــى للكويت 
المزيد مــن االحــتــفــاالت واألعــيــاد. 
اللوحة الجدارية أقل شيء نقدمه 
لوطننا الثاني الكويت«. وأوضح 
الفنان سعيد العبد أنه جاء ليترجم 
ُحبه للكويت بعمل فني يمثل أهم 

المعالم.

قصر السيف
ــــي بــيــت الــــخــــزف الــكــويــتــي،  وفـ
ر الخزافون عن مناسبة األعياد  عبَّ
الــوطــنــيــة بـــورشـــة حـــريـــق الـــراكـــو 
بعنوان »قصر السيف في قلوبنا«. 
وبهذه المناسبة، قالت مسؤولة 
ــتــــي، ديـــمـــة  ــويــ ــكــ بـــيـــت الـــــخـــــزف الــ
الــقــريــنــي، إن مــخــرجــات الـــورشـــة 
 من أعضاء بيت 

ً
 كبيرا

ً
عد إنجازا

ُ
ت

الــخــزف، بتقديمهم لــهــذا العرض 
ــى أن الــقــطــعــة  ــ الـــمـــمـــيـــز، الفــــتــــة إلــ
الــخــزفــيــة هـــي أكـــبـــر قــطــعــة بعمل 

مشترك منذ ثــاثــة أســابــيــع، وهم 
يعملون على هذه القطع وترتيبها 
وتــركــيــبــهــا وزخــرفــتــهــا، حــتــى تم 
بـــنـــاء هــــذا الـــفـــرن الــكــبــيــر، بحجم 

ثاثة أمتار.
وأشـــارت القريني إلــى أن ردود 
الجمهور كانت إيجابية، وكان هذا 
العرض األول لمثل هــذه الفعالية 

بمصاحبة الموسيقى الوطنية.
مــن ناحيته، قــال الــخــزاف علي 
ــداء بـــهـــذه  ــ ــعـ ــ ــــوض: »نــــحــــن سـ ــعــ ــ الــ
االحــتــفــالــيــة الــوطــنــيــة، مـــن خــال 
هذا التجمع الخزفي الكبير، الذي 
جمع خزافي بيت الخزف الكويتي. 
قمنا بتشكيل قطعة خزفية لقصر 
 أفران 

ً
السيف، وفرن كبير، وأيضا

أخــــــــرى، لــعــمــل عـــــرض مــوســيــقــي 
خــزفــي فــنــي، وآالتـــنـــا هــي الــوقــود 
والنار، إلنتاج مجموعة من األعمال 

الخزفية الفنية«.
ــر الــخــزاف فــواز  مــن جــانــبــه، عــبَّ
: »الله 

ً
الدويش عن سعادته، قائا

يــديــم الخير واألعــيــاد على بلدنا 
الــكــويــت«، وذكــــر أن عـــرض حريق 
 لــلــجــمــهــور، 

ً
الــــراكــــو كــــان مـــبـــاشـــرا

ــاء بيت  ــهــــود أعــــضــ بـــســـواعـــد وجــ
الخزف الكويتي، لتعريف الجمهور 
بـــهـــذا الــتــكــنــيــك والــتــأثــيــر الــنــاتــج 

للقطعة الخزفية بعد الحرق.
من أجواء »حريق الراكو« في بيت الخزف

جدارية في ُحب الكويت

فضة المعيلي

الزامل أثناء جولته في المرسم الُحر

تركيا ضيف شرف مهرجان 
تطوان لسينما البحر المتوسط

أعلن مهرجان تطوان لسينما البحر األبيض المتوسط، الذي 
 في المغرب، اختيار تركيا »ضيف شرف« الدورة 

ً
يقام سنويا

الثامنة والعشرين، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، وتشهد 
تكريم عدد من نجوم الفن السابع.

مين؛  وقــالــت إدارة الــمــهــرجــان، فــي بــيــان، إن مــن بين المكرَّ
الممثلة المصرية غادة عادل، والممثلة التركية فيلدان اتاسفير، 
والمخرجة اإلسبانية جوديت كوليل، والمخرج المغربي حسن 

بنجلون، والمخرج اإليطالي دانييلي فيكاري.
 تنظيم ندوات ثقافية، ضمنها 

ً
وستعرف هذه الدورة أيضا

ندوة »الرقمية، األخاقيات، الجماليات« تقدمها الناقدة وكاتبة 
السيناريو الجزائرية الفرنسية نادية مفاح، بمشاركة الكاتبة 
يـــارا يــانــس، والــبــاحــث محمد أوالد عــا، والــنــاقــد السينمائي 
والــبــاحــث طـــارق بــن شعبان، وأســتــاذ الــدراســات السينمائية 

دافيد روش.
 مائدتان مستديرتان؛ األولى بعنوان »السينما 

ً
وهناك أيضا

المغربية اليوم: إمكانيات ومفارقات«، والثانية عن المخرج 
الفرنسي جان لوك جــودار بعنوان »جــان لوك جـــودار... صدى 

البحر المتوسط«.
كما ينظم المهرجان أنشطة لفائدة طلبة معاهد السينما 
عن طريق تنظيم ورش تدريب تختتم بعرض حول السينما 
التونسية من تقديم السينمائي والجامعي التونسي طارق 

بن شعبان.
كما ينظم المهرجان أربعة عروض سينمائية لنزالء السجن 
المحلي في تطوان، إضافة إلى توقيع كتاب عن فيلم »أحداث 

با داللة« للمخرج المغربي مصطفى الدرقاوي.

»عنقود العنب« تحصد جائزة 
أفضل إضاءة في »الشارقة«

حصدت مسرحية عنقود العنب لفرقة المسرح العربي جائزة 
ة للكاتب والفنان فيصل العبيد، بعد مشاركتها في  أفضل إضاء
مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي بدورته الرابعة، التي اختتمت 
فعالياتها مساء أمس األول ممثلة عن الكويت في المهرجان الذي 
نظم برعاية كريمة من سمو الشيخ د. سلطان القاسمي، عضو 
المجلس األعلى حاكم الشارقة، وأقيمت فعالياته في مسرحي قصر 

الثقافة وأكاديمية الشارقة للفنون األدائية.
والمسرحية من تأليف د. نادية القناعي، وإخــراج عبدالله 
القاف، وبطولة أوس الشطي، إبراهيم الشيخلي، حنان المهدي، 
حسين عــلــي، مــريــم الــحــلــو، بــدر الــبــكــر، جميلة الــقــاف، بينما 
ة فيصل العبيد، ومهندس  تصدى لتصميم الديكور واإلضــاء
الــصــوت هــانــي عبدالصمد، وتصميم األزيـــاء زهـــراء الرشيد، 
ومدير اإلنتاج ياسر العماري، واإلشراف العام لرئيس مجلس 

إدارة الفرقة المخرج أحمد الشطي.
في هذا اإلطار، أعرب المخرج أحمد الشطي، رئيس مجلس إدارة 
فرقة المسرح العربي، عن سرورهم للمشاركة في الدورة الجديدة 
من المهرجان الذي يعد األكبر على مستوى المنطقة، رافعا أسمى 
عبارات التقدير واالمتنان لسمو الشيخ د. سلطان القاسمي حاكم 
الشارقة وسلطان الثقافة العربية، للجهود الطيبة والمتواصلة 
التي يقوم بها من أجل ازدهار الثقافة والفنون في االمارات بصفة 

خاصة وفي الوطن العربي بشكل عام.
وأعـــرب عــن ســعــادتــه بحصد الــفــرقــة جــائــزة أفــضــل إضـــاءة، 
 أن التاقح الفكري والثقافي 

ً
وهنأ باقي الفرق الفائزة، مؤكدا

والــتــعــاون الــمــســرحــي بــيــن الــفــرق الــمــســرحــيــة الخليجية هو 
أكبر جائزة لنا جميعا من أجل النهوض بالمسرح الخليجي 

واالرتقاء به وازدهاره.
وقــــال الــمــخــرج عــبــدالــلــه الـــقـــاف: »اســتــمــتــعــنــا بــكــل عــروض 
 إلــى أن »عنقود 

ً
الــمــهــرجــان، وكــانــت المنافسة شــريــفــة«، الفــتــا

، وأن الناس 
ً
العنب« تعالج أسباب استغال البشر بعضهم بعضا

 وذلك في قالب كوميدي ساخر.
ً
ولدوا في هذه الحياة أحرارا

وأكد القاف أن الجماهير استقبلت العمل بكثير من اإلعجاب 
 شكره الى 

ً
والترحاب والثناء على الفرقة والممثلين، موجها

فرقة المسرح العربي لمنحه هذه الفرصة للمشاركة، والشكر 
موصول لفريق العمل من الممثلين والفنيين الذين ساهموا 

بشكل فاعل لخروج هذا العمل الى النور.

لقطة من المسرحية
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مسيرات أوكرانية في عمق روسيا وبوتين يحذر من خونة
• »الناتو«: توسيع مساعدة كييف لن يمر دون تصعيد • بلينكن يجول في حديقة موسكو الخلفية

وسط مخاوف من نقل أوكرانيا 
مت 

ّ
المعركة لعمق روسيا، تحط

عدة طائرات مسّيرة أمس بمنطقة 
ــنــــة  الــــعــــاصــــمــــة مــــوســــكــــو ومــــديــ
بــيــلــغــورود وجــمــهــوريــة أديــغــيــا، 
 مع اندالع حريق كبير في 

ً
تزامنا

مصفاة لتكرير النفط فــي ميناء 
توابسي، وإغالق أجواء العاصمة 

الشمالية سانت بطرسبورغ.
وتكشفت الهجمة المفاجئة، 
ــم مــنــطــقــة مــوســكــو  ــاكـ بــــإعــــالن حـ
أندريه فوروبييف سقوط مسيرة 
كانت تستهدف مركز توزيع الغاز 

بقرب كولومنا.
وأقــرت وزارة الــدفــاع الروسية 
بالهجمة الواسعة، واتهمت كييف 
بــاســتــخــدام مــســيــرات لمهاجمة 
البنية التحتية فــي كــراســنــودار 
ــدات  ــ ــ وأديـــــغـــــيـــــا، مـــــؤكـــــدة أن وحـ
الــحــرب اإللــكــتــرونــيــة تمكنت من 
إحباط العملية المنسقة وإسقاط 

المسيرات دون إلحاق أضرار.
ــد رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة  ــ ــ وإذ أكـ
أديغيا مـــراد كومبيلوف سقوط 
جــســم طـــائـــر مــجــهــول فـــي إحـــدى 
مزارع جياجينسكي، أفاد محافظ 
منطقة بيلغورود فياتشيسالف 
غــــالدكــــوف بــتــحــطــم 3 مــســيــرات 
ــة فـــي شــــــوارع الــمــديــنــة،  ــيـ ــرانـ أوكـ
ــرق الــــطــــوارئ  ــ ــــى أن فــ  إلــ

ً
مـــشـــيـــرا

والــقــوات الــخــاصــة تتعامالن مع 
الحادث.

إلــــى ذلــــك، انـــدلـــع حــريــق كبير 
ــفـــط فــي  ــنـ ــر الـ ــريـ ــكـ ــاة تـ ــفـ فــــي مـــصـ
مــيــنــاء تــوابــســي، الــــذي أوضــحــت 
إدارته أنه أتى على مساحة تقدر 
ـــ 200 مـــتـــر مـــربـــع قـــبـــل أن يــتــم  بــ
إخماده. وشوهدت أعمدة الدخان 
وأبلغ السكان عن انفجارات إثر 
استهداف طائرات مسيرة منطقة 
كـــراســـنـــودار، عــلــى ســاحــل البحر 

األسود.

غلق األجواء

فــي هــذه األثــنــاء، أغلقت إدارة 
الــــــطــــــوارئ أجـــــــــواء بـــطـــرســـبـــورغ 
200 كيلومتر، وأبلغت  لمسافة 
الــرئــيــس فــالديــمــيــر بــوتــيــن بهذا 
اإلجراء، قبل إعادة حركة الطائرات 

بعد تأخير 12 ساعة.
وامـــــتـــــنـــــع الــــمــــتــــحــــدث بـــاســـم 
الكرملين ديميتري بيسكوف عن 
الــتــعــلــيــق عــلــى أنــبــاء ربــطــت بين 
إغالق أجواء بطرسبورغ وتعرض 
طائرات تجسس روسية لهجوم 
ــيــــالروس أو الـــهـــجـــوم على  فـــي بــ
منشآت الطاقة في مدينة توابسي.

ــة  ــ ــالــ ــ ــن أكــــــــــــــدت وكــ ــ ــيــ ــ وفـــــــــــي حــ
ــد جـــســـم طــائــر  ــ »فـــونـــتـــانـــكـــا« رصـ
ــهـــول بـــــأجـــــواء بـــطـــرســـبـــورغ  مـــجـ
ــيــــران وانـــطـــالق  أدى لـــوقـــف الــــطــ
ــوارئ،  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــــت الـ ــالـ ــ ــــالت، قـ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيــــة  إن خـــــــوادم الـــمـــحـــطـــات اإلذاعــ
والقنوات التلفزيونية في بعض 
ــت لـــهـــجـــوم  ــ ــرضـ ــ ــعـ ــ ــق تـ ــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
سيبراني أدى لبث معلومات حول 

إنذار جوي ال يتوافق مع الواقع.
وقطع قراصنة البث اإلذاعي في 
مقاطعة فورونيغ والقرم، ونشروا 
على الهواء رسائل حول التأهب 
الــــجــــوي مــــع تـــوصـــيـــات لــلــســكــان 

بالتوجه إلى المالجئ.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، اتــهــم قــائــد 
قوات الحماية اإلشعاعية إيغور 
كــيــريــلــوف واشــنــطــن بالتخطيط 
ــيـــمـــاوي بـــأوكـــرانـــيـــا  الســـتـــفـــزاز كـ
وتزويد حلف »الناتو« لها بـ 600 

ألف جرعة ترياق سام.

دعم القوات 

ــيــــس  ــرئــ ــــب الــ ــلـ ــ  إلـــــــــى ذلـــــــــــك، طـ
الــــروســــي فـــالديـــمـــيـــر بـــوتـــيـــن مــن 
جهاز األمن االتحادي )إف إس.بي( 

أمس تكثيف نشاطه في مكافحة 
ما أسماه تزايد أنشطة التجسس 
والــتــخــريــب مـــن جــانــب أوكــرانــيــا 

والغرب.
وفـــي كــلــمــة أمــــام الــمــســؤولــيــن، 
ــن، إن عـــلـــى الـــجـــهـــاز  ــيــ ــوتــ قــــــال بــ
وقــف »جــمــاعــات الــتــخــريــب« التي 
تدخل روسيا قادمة من أوكرانيا 
وتــكــثــيــف جـــهـــود حــمــايــة الــبــنــيــة 
ــــن  ــزة األمـ ــ ــهـ ــ ــع أجـ ــنــ الـــتـــحـــتـــيـــة ومــ
الغربية من إعادة تنشيط ما أطلق 
عليه خاليا إرهابية أو متطرفة 

داخل روسيا.
 اعــتــادت 

ً
وقــــال بــوتــيــن »دائـــمـــا

أجـــهـــزة الـــمـــخـــابـــرات الــغــربــيــة أن 
 فــي روســيــا، 

ً
ــا تــكــون نشيطة دومـ

 إضافيين 
ً
واآلن ألقوا علينا أفرادا

ومــــــــوارد تــقــنــيــة ومــــــــوارد أخــــرى 
إضافية. يتعين علينا اتخاذ رد 

فعل إزاء ذلك«.
وأصـــــــدر تـــوجـــيـــهـــات لــلــجــهــاز 
ــلـــحـــة بـــصـــورة  ــدفـــق األسـ بــمــنــع تـ
غير مشروعة إلى روسيا وتعزيز 
األمن في أربع مناطق من أوكرانيا 
 
ً
اســتــولــت مــوســكــو عليها جزئيا

ــن أراضـــيـــهـــا،   مـ
ً
ا وأعــلــنــتــهــا جــــــزء

فــي تــحــرك نـــددت بــه أغــلــب الــدول 

األعضاء باألمم المتحدة ووصفته 
بأنه غير قانوني.

ودأب بوتين على حث الروس 
ــلــــى أن يــــــأخــــــذوا حـــــذرهـــــم مــن  عــ
الخونة فــي وسطهم، وهــي نبرة 
ــن  ــا أمـــــــس، إذ قــــــال »مـ ــهـ ــيـ عــــــاد إلـ
الضروري تحديد ومنع األنشطة 
غــيــر الــقــانــونــيــة لــمــن يــحــاولــون 

تشتيت مجتمعنا وإضعافه«.
عــلــى األرض، واصــــل الــجــيــش 
ــــي مــــحــــاوالتــــه لــلــســيــطــرة  ــــروسـ الـ
عــلــى مــديــنــة بــاخــمــوت الــشــهــيــرة 
بــالــتــعــديــن بـــهـــدف قــطــع خــطــوط 
ــقــــوات األوكـــرانـــيـــة  ــن الــ اإلمـــــــداد عـ
وإجـــبـــارهـــا عــلــى االســـتـــســـالم أو 
االنسحاب، األمــر الــذي من شأنه 
أن يمنحه أول انتصار واضح منذ 
أكثر من نصف عام ويمهد الطريق 
ــز  ــراكـ ــمـ ــر الـ ــ ــلـــى آخــ ــيـــالء عـ ــتـ لـــالسـ

الحضرية في منطقة دونيتسك.
ــوات الـــبـــريـــة  ــ ــقــ ــ ــ وقــــــــال قــــائــــد ال
األوكـــرانـــي أولــكــســنــدر سيرسكي 
، إن 

ً
ــبـــهـــة أخــــــيــــــرا الــــــــذي زار الـــجـ

»الـــوضـــع حـــول بــاخــمــوت متوتر 
 ورغم الخسائر الكبيرة، ألقى 

ً
جدا

العدو بأكثر الوحدات الهجومية 
 لمجموعة فاغنر، الذين 

ً
استعدادا

يحاولون اختراق دفاعات قواتنا 
ومحاصرة المدينة«.

»الناتو« والصين

ــيـــن الـــعـــام لحلف  واعــتــبــر األمـ
شــمــال األطــلــســي »الــنــاتــو«، ينس 
ستولتنبرغ، أن توسيع المساعدة 
ألوكــــرانــــيــــا دون الــتــصــعــيــد مــع 

روسيا أمر مستحيل. 
وبـــعـــد أن قــلــلــت مـــوســـكـــو مــن 
أهمية الخطة الصينية للسالم، 
ــــس االســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــيــ ــ ــن رئــ ــ ــلــ ــ أعــ
األوكرانية كيريلو بــودانــوف أنه 
ال يرى »أي مؤشر« على أن الصين 
تــعــتــزم تــزويــد روســيــا بأسلحة، 
 إلــى أن إمداداتها تقتصر 

ً
مشيرا

على إيــران اآلن. وكانت الواليات 
المتحدة حــذرت على مدى األيام 
ــقـــة مــــن مـــســـاعـــي صــيــنــيــة  ــابـ الـــسـ
لتسليح مــوســكــو مــحــذرة مــن أن 
هـــذه الــخــطــوة ســتــؤدي إلـــى عــزل 

الصين.
وخـــالل زيــارتــهــا غير المعلنة 
إلـــى كييف ولــقــائــهــا زيلينسكي، 
كـــررت وزيـــرة الــخــزانــة األميركية 
ــن، أمـــــــــس األول،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــت يـ ــيـ ــ ــانـ ــ جـ

ــا لــلــصــيــن مــــن تـــزويـــد  ــذيـــرهـ تـــحـ
روسيا بأسلحة فتاكة، مبينة أن 
»مــثــل هــذه الخطوة ســتــؤدي إلى 

عواقب وخيمة«.

جولة بلينكن 

وفي إطار جولة لتعزيز نفوذ 
ــي آســــيــــا الـــوســـطـــى  ــ ــن فـ ــطــ ــنــ واشــ
ومــنــع روســيــا مــن االلــتــفــاف على 
الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، جــــدد وزيـــر 
ــركــــي أنـــتـــونـــي  ــيــ الـــخـــارجـــيـــة األمــ
 أن 

ً
بلينكن تحذير الصين، مؤكدا

إدارة الرئيس جو بايدن لن تتردد 
فــي مــعــاقــبــة شــركــاتــهــا وأفـــرادهـــا 
إذا انتهكت العقوبات المفروضة 

على روسيا.
وفــــــي أســــتــــانــــا، بــــــدأ بــلــيــنــكــن 
اتـــــه مــــــع وزراء خـــارجـــيـــة  لـــــقـــــاء
الجمهوريات السوفياتية السابقة 
الخمس كازاخستان وأوزبكستان 
ــان وطــاجــيــكــســتــان  ــتـ ــيـــزسـ ــرغـ وقـ
 لــتــعــزيــز 

ً
وتــركــمــانــســتــان، ســعــيــا

ــي فــــــي هــــذه  ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الـــــــوجـــــــود األمــ
المنطقة الواقعة ضمن دائرة نفوذ 
الجار الروسي القوي والصيني 

المتنامي.

ضربة روسية لمدينة تشاسيف يار أمس )رويترز(

مع إقرار حلف شمال 
األطلسي »الناتو« بأن توسيع 

المساعدة ألوكرانيا لن يمر 
دون تصعيد، انتقل التوتر 

 على جبهة 
ً
المتصاعد خصوصا

باخموت إلى عمق روسيا، 
في وقت شرعت الواليات 

المتحدة بتعزيز نفوذها في 
آسيا الوسطى لقطع طريق 

االلتفاف على العقوبات 
الغربية ومواصلة الضغط لمنع 

.
ً
الصين من دعمها عسكريا

سلة أخبار

أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون بتلقيه ضربة في قضية 

تهريب الناشطة الفرنسية 
الجزائرية املعارضة أميرة 

بوراوي إلى فرنسا من تونس، 
التي دخلتها بطريقة غير 

شرعية، وهو ما تسبب في 
أزمة دبلوماسية بني الجزائر 

وباريس. 
وفي خطابه حول إفريقيا، أقر 

ماكرون ليل االثنني ـ الثالثاء 
بصحة ما أشارت إليه وزارة 

الخارجية الجزائرية عن وجود 
أجهزة فرنسية معارضة للتقارب 

بني البلدين، مضيفًا أن »أناسًا 
كثيرين لديهم مصلحة بأن ما 

نقوم به مع الجزائر منذ عدة 
سنوات يكون مآله الفشل«، 
وتابع: »رسالتي واضحة... 

سأواصل العمل الذي شرعنا فيه، 
فليست هذه املرة األولى التي 

أتلقى فيها ضربة«.

ماكرون يقر بتلقي ضربة 
في قضية بوراوي

أفادت تقارير سودانية أمس، 
بنقل الرئيس السابق عمر 

البشير إلى العناية املركزة في 
حالة خطيرة. وقالت صحيفة 
التيار إن شقيق البشير طلب 

زيارته، وإن محكمة قبلت الطلب.
ويخضع البشير حاليًا للمحاكمة 
عن تهم تتعلق بفترة حكمه، التي 

انتهت بتولي الجيش السلطة 
بعد احتجاجات واسعة في أبريل 

2019، ومسؤوليته عن االنقالب 
العسكري الذي قاده عام 1989.

نقل البشير إلى العناية
المركزة بحالة خطيرة

في حديث عكس تقاربًا بني 
القاهرة والدوحة، عّبر رئيس 

الحكومة املصرية مصطفى 
مدبولي، أمس الثالثاء، عن رغبة 

بالده في زيادة االستثمارات 
القطرية بمصر، ووعد، خالل 
لقاء مع أعضاء مجلس إدارة 

غرفة قطر ورابطة رجال األعمال 
القطريني، بتقديم تسهيالت 
لرجال األعمال واملستثمرين 

القطريني، على هامش زيارته 
للدوحة، التي بدأت أمس األول 

بلقاء أمير قطر الشيخ تميم بن 
حمد آل ثاني.

في غضون ذلك، أجرى الرئيس 
املصري عبدالفتاح السيسي 
مباحثات مع رئيس الوزراء 
املجري فيكتور أوربان، في 

القاهرة أمس. وقال رئيس الوزراء 
املجري، إن أمن أوروبا مرتبط 

باستقرار مصر، الفتًا إلى الدور 
األساسي ملصر في ملف الهجرة 
غير الشرعية، وأنه »لوال جهود 
مصر والسياسة التي تمارسها 

فستكون أوروبا غارقة في 
مشكالتها«. وأشار إلى أنه سيتم 
شراء الغاز املسال من مصر بعد 

.2026

مصر تمنح تسهيالت لقطر 
وتتلقى إشادة مجرية

● بيروت ـ منير الربيع
تتوسع دوامة التعطيل في لبنان، إذ وصلت 
أمس إلى عمل اللجان النيابية المشتركة، التي 
تسرب إليها االنقسام الطائفي والمذهبي، ما 
ساهم في عرقلة اجتماعاتها بسبب اعتراض 
الكتل النيابية المسيحية على استمرار عمل 
ــراغ بــمــوقــع رئــاســة  ــفــ الـــمـــؤســـســـات فـــي ظـــل الــ

الجمهورية والتطبيع مع حالة الفراغ هذه.
وقاد حملة التعطيل نواب »التيار الوطني 
 على 

ً
الحر« ورئيسه جبران باسيل، اعتراضا

آلــيــة تــوقــيــع الــمــراســيــم مـــن حــكــومــة تصريف 
األعمال، فاضطر نواب القوات اللبنانية وحزب 
ــار رفــــع سقف  ــ الــكــتــائــب إلــــى مـــجـــاراتـــه فـــي إطـ

المواقف المسيحية، وسط تكثيف الدعوات إلى 
ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية.

وعــلــق نــائــب رئــيــس مجلس الــنــواب الياس 
بــوصــعــب عــلــى مــا جـــرى فــي جــلــســات الــلــجــان، 
 أن االنقسامات السياسية والطائفية 

ً
معتبرا

أبرز الدالئل على أن التوافق على انتخاب رئيس 
.
ً
للجمهورية ال يزال بعيدا

 
ً
ــبــــدو مـــرشـــحـــا ــفـــي يــ ــائـ ــام الـــطـ ــقــــســ ــذا االنــ ــ هــ
لالستمرار والتصاعد، وهو ما سيضاف إلى 
التوترات القائمة وبينها الصراعات القضائية. 
وفــــي مــوقــف وصــفــتــه مـــصـــادر قــضــائــيــة بــأنــه 
محاولة لإلمساك بالعصا مــن الــوســط، طلب 
النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات 
مـــن الــنــيــابــات الــعــامــة فـــي لــبــنــان، فـــي تعميم، 

االمتناع عن طلب معلومات من المصارف لها 
صفة العمومية وغير متعلقة بوقائع مادية 
مــحــددة أو أي مــعــلــومــات تــعــرض أي شخص 
على نحو تعسفي أو غير قانوني لتدخل في 
خصوصياته أو تمس بشرفه وسمعته، مع 
التشديد على سرية المحافظة على المعلومات.
خطوة عويدات استدعت إشــادة من رئيس 
الحكومة نجيب ميقاتي الــذي تمنى أن تكون 
تــلــك الــخــطــوة »بــدايــة الــطــريــق فــي الــعــودة إلــى 
انتظام العمل القضائي ضمن األطر واألصول 
 على حسن 

ً
القانونية المرعية اإلجــراء حفاظا

 على أنه »يتطلع إلى اتخاذ 
ً
سير العدالة«، مشددا

مجلس القضاء األعلى القرارات الالزمة بهدف 
تأمين كل الحقوق والضمانات التي يمنحها 

الـــقـــانـــون ألي مــتــقــاٍض بــمــا يـــؤمـــن اطــمــئــنــانــه 
لحيادية القاضي«.

وتــســتــبــعــد الـــمـــصـــادر الـــقـــضـــائـــيـــة أن يــتــم 
ات التي  الوصول إلى صيغة حل حول اإلجــراء
تقوم بها القاضية غادة عون بحق المصارف، 
كما تشير إلــى ضــرورة متابعة مسار االدعــاء 
عــلــى حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســالمــة، ال 
ســيــمــا أن قــاضــي الــتــحــقــيــق األول فــي بــيــروت 
شـــربـــل ابـــوســـمـــرا تــســلــم صـــنـــاديـــق مــخــتــومــة 
بالشمع األحــمــر تتضمن ملفات االدعـــاء على 
ــاريـــان  ــا ومـــســـاعـــدتـــه مـ ــ الـــحـــاكـــم وشــقــيــقــه رجـ

الحويك. 
في السياق ذاته، تشير المصادر القضائية 
إلـــى أن الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة، مــمــثــلــة فـــي رئيسة 

هيئة القضايا بــوزارة العدل القاضية هيالنه 
اسكندر، تتجه إلى االدعاء على سالمة كإجراء 
لحفظ الــحــقــوق فــي حــال إدانــتــه، فيما ينتظر 
لبنان زيارة جديدة للوفد القضائي األوروبي، 

الستكمال التحقيقات في الملفات المالية. 
ــذه األجـــــواء اســتــمــر ســعــر صــرف  ووســــط هـ
الدوالر في التحليق، إذ بلغ مستويات مرتفعة 
، وسط توقعات بانعدام القدرة على التدخل 

ً
جدا

للجمه، وأن كــل مــا تبقى فــي عــهــدة المصرف 
المركزي بضعة مسكنات أو مهدئات لن تكون 
قادرة على تحاشي االنفجار في مراحل الحقة.

 واشنطن تدعو لمحاسبة المعتدين على حوارة الفلسطينية واشنطن تدعو لمحاسبة المعتدين على حوارة الفلسطينية
وزيران بحكومة نتنياهو دعما المشاغبين... ومقتل إسرائيلي في أريحا

دان الممثل األميركي الخاص للشؤون 
الفلسطينية، هادي عمرو خالل زيارته 
ــنــــوب نــــابــــلــــس، أمـــــس،  ــلــــدة حـــــــــوارة جــ بــ
ات المستوطنين اإلسرائيليين  اعــتــداء
»غــيــر الــمــقــبــولــة« عــلــى الــبــلــدة، وقــــال، إن 
واشنطن تريد »محاسبة كاملة ومقاضاة 
من خالل القانون، للمسؤولين عن هذه 
الهجمات الشنيعة، وتعويضات ألولئك 
الـــذيـــن فـــقـــدوا مــمــتــلــكــاتــهــم أو تــضــرروا 

بطريقة أخرى«.
 مــــــن الــــمــــنــــازل 

ً
وزار عـــــمـــــرو عــــــــــــددا

ــتــــي جــــــرى اســـتـــهـــدافـــهـــا  والــــمــــنــــشــــآت الــ
ــادات  ــهـــــ وحـــــــــرقـــــــــهـــــــــا، واســــــــتــــــــمــــــــع لـــــــشـــــ
ات الــتــي  ــداء ــتــ الفلسطينيين حـــول االعــ
نــفــذهــا الــمــســتــوطــنــون، الـــتـــي أدت إلــى 
مـــقـــتـــل شـــــاب فــلــســطــيــنــي وجـــــــرح نــحــو 
 مادية واسعة بعد 

ً
400 وخلفت أضــرارا

مقتل شقيقيين إسرائيليين برصاص 
مهاجمين فلسطينيين مجهولين. 

تل إسرائيلي أميركي 
ُ
جاء ذلك، فيما ق

يــدعــى إيــــالن غــانــيــلــيــس، لــيــل االثــنــيــن ـ 
الــثــالثــاء، فــي عملية إطـــالق نـــار نفذها 
فلسطينيون بالقرب مــن مدينة أريحا 

بالضفة الغربية المحتلة.
وتحدث الجيش اإلسرائيلي عن نجاة 
أسرة مكونة من أربعة أفراد بـ«أعجوبة« 
مـــن إطــــالق الـــنـــار عــلــى ســيــارتــهــم أثــنــاء 

مرورهم عبر محطة وقود.
وذكــــر الــجــيــش أن مــرتــكــبــي العملية 
أشعلوا النار في سيارة العائلة وحاولوا 
العثور على مركبة أخرى، لكن انتهى بهم 
 على األقــدام باتجاه 

ً
األمــر بالفرار سيرا

مخيم أريحا لالجئين. 
وفــرضــت الــقــوات اإلســرائــيــلــيــة، أمس 
إجــــــراءات عــســكــريــة عــلــى مــديــنــة أريــحــا 
والــمــنــاطــق المحيطة بــهــا قـــرب منطقة 
البحر الميت لمالحقة قاتلي المستوطن 
اإلسرائيلي األميركي، وواصــلــت إغالق 
بــلــدة حـــــوارة ومــنــع الــمــحــال الــتــجــاريــة 
مـــن فــتــح أبـــوابـــهـــا بــهــا جـــنـــوب نــابــلــس 

شمال الضفة. ومنعت سلطات االحتالل 
الـــخـــروج مــن أريــحــا وفــرضــت إجــــراءات 
على الداخلين إليها وأغلقت المنطقة 
الــواصــلــة إلــى معبر الــكــرامــة الــرابــط مع 

األردن لمنع السفر.
في هذه األثناء، أفادت تقارير عبرية 
ــأن الــــوزيــــر فــــي وزارة األمــــن  ــ رســـمـــيـــة بـ
اإلســرائــيــلــيــة، بتسلئيل ســمــوتــريــتــش، 
يستعد إلعـــالن الــمــوقــع المقامة عليها 
البؤرة االستيطانية »إفيتار«، كـ »أراضي 
 لـــشـــرعـــنـــتـــهـــا وعــــــودة 

ً
ــدا ــيـ ــهـ ــمـ دولــــــــــة«، تـ

ــم إلـــيـــهـــا، في  ــ الــمــســتــوطــنــيــن بــشــكــل دائـ
ـــــاء الــمــســتــوطــنــيــن بــعــد  مـــحـــاولـــة إلرضــ
عمليتي إطالق النار في حوارة واألغوار 

قرب أريحا.
ــادت هــيــئــة  ــــت أفـــــ ــــك فــــي وقـ ويــــأتــــي ذلـ
البث اإلسرائيلية الرسمية بأن »مصادر 
أمنية كبيرة اتهمت الوزير سموتريتش 
ــر األمـــن الــقــومــي ايــتــمــار بــن غفير  ووزيــ
ونوابا من حزبيهما، الصهيونية الدينية 

والقوة اليهودية، بدعم مثيري الشغب 
اليهود في حوارة والدفع نحو مزيد من 

التصعيد«.
ــاط  ــ ــــت ذكـــــــرت أوســ ــك فــــي وقــ ــ ــاء ذلــ ــ جــ
مــصــريــة أن الـــقـــاهـــرة تــتــخــوف مـــن عــدم 
التزام حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية 
المتشددة بمخرجات اجتماع العقبة، 
 »

ً
وأهمها »وقف قرارات االستيطان مؤقتا

و«القرارات أحادية الجانب بشكل مؤقت«، 
وهو »ما قد يؤدي إلى إجهاض المساعي 
المصرية األردنية لتحقيق التهدئة« قبل 
عقد جولة ثانية من المباحثات في شرم 
الشيخ مارس الحالي عشية حلول شعهر 
رمضان المبارك وعيد الفصح اليهودي.

في غضون ذلك، دان االتحاد األوروبي، 
عــنــف الــمــســتــوطــنــيــن بــالــضــفــة الــغــربــيــة 
والعمليات اإلرهابية ضد اإلسرائيليين 
ــب بـــالـــبـــيـــان الــــصــــدر عــــن اجــتــمــاع  ــ ورحــ

العقبة.
المبعوث األميركي يعاين األضرار في حوارة أمس )د ب أ(

نات »المركزي« شارفت على النفاد
ّ
لبنان: عرقلة »مسيحية« للجان النيابية ومسك
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 االنتقاالت تشعل حرب اإلشاعات بين األندية
• الديحاني بدأها بالفنيني والقادسية... وخبر دحام واألبيض استفز النصر

• شبيب والبوص ضمن الترشيحات... والسنوسي وصولة في الدائرة
اشتعلت في األيــام األخيرة، 
ــــي مـــرحـــلـــة صــعــبــة مــــن عــمــر  وفـ
الــــــدوري الــمــمــتــاز لـــكـــرة الـــقـــدم، 
حرب اإلشاعات واألخبار حول 
االنــــتــــقــــاالت والــــتــــعــــاقــــدات مــع 
عـــدد مــن الــاعــبــيــن الــمــمــيــزيــن، 
ليختلط الحابل بالنابل، بين 
صفقات حقيقية، في طريقها 
ألن تـــرى الـــنـــور، خـــال الــفــتــرة 
المقبلة، وأخرى وهمية، هدفها 
ــويـــش، وخــــلــــق اإلثــــــــارة،  ــشـ ــتـ الـ
وربما الفوضى داخل األندية.

وجاءت شرارة البداية فيما 
ــاالت الــاعــبــيــن  ــقــ ــتــ يـــخـــص انــ
الـــمـــحـــلـــيـــيـــن الــــــبــــــارزيــــــن مــن 
الــقــادســيــة، بــإعــان أمــيــن السر 

الــمــســاعــد فــي الـــنـــادي رفــاعــي الــديــحــانــي عن 
استقطاب األصــفــر لموهبة نـــادي السالمية 
مبارك الفنيني، وكتب الديحاني على صفحته: 
»مبارك الفنيني«، أغلى العب محلي، يستاهل 

»الغالي والزين والموهبة، سعره فيه«.
ورد الفنيني في تصريح تلفزيوني انه ال 
يملك معلومة حول هذا األمر، معربا عن امله 
ان يوفق خــال ما تبقى من الموسم الحالي 
مــع الــســالــمــيــة، عــلــى أن يــكــون قــــراره الــخــاص 
بــوجــهــتــه الــمــقــبــلــة، مـــع نــهــايــة الـــمـــوســـم، في 
اشارة إلى انتهاء عقده مع السماوي بنهاية 

الموسم الحالي.
وتــــــــفــــــــاعــــــــلــــــــت جـــــمـــــاهـــــيـــــر 
الــــــقــــــادســــــيــــــة، مــــــــع تــــغــــريــــدة 
ــي، مـــطـــالـــبـــة امـــيـــن  ــانــ ــحــ ــديــ الــ
ــد، بــالــعــمــل  ــاعــ ــســ ــمــ الــــســــر الــ
عــلــى اســتــقــطــاب الــســنــوســي 
الــــــهــــــادي، ومـــحـــمـــد صـــولـــة 
مـــن الــعــربــي، خــصــوصــا أن 
عقود الاعبين، في طريقها 
للنهاية مع انتهاء الموسم 

الجاري.

دحام من المستحيالت

من جانبه، بات محمد 
دحــــــام مـــهـــاجـــم الــنــصــر، 
فــــــــرس الــــــــرهــــــــان، خــــال 
الفترة الماضية، وسط 
انــــــــبــــــــاء أو شــــائــــعــــات 
انــتــشــرت فـــي الــيــومــيــن 

الماضيين عن توقيع الاعب، على عقد ينتقل 
بموجبه إلى صفوف نادي الكويت في صفقة 
من العيار الثقيل، اعتبارا من الموسم المقبل، 
وهــــو مـــا نــفــاه نــــادي الــنــصــر بـــشـــدة، وأيــضــا 

مصادر ذات مسؤولية في نادي الكويت.
وقال رئيس نادي النصر خالد الشريدة إن 
انتقال الاعب إلى الكويت من المستحيات، 
كـــون الــاعــب يــرتــبــط بعقد مــع الــعــنــابــي، وال 
 أن »انتقال 

ً
توجد نية للتفريط فيه، مضيفا

دحــام، لن يكون إال لاحتراف الخارجي، في 
اشارة إلى ان عقد الاعب، يحمل هذا الخيار 

فقط«.

بؤرة االهتمام

وفيما يبدو أن ما يغذي شعلة الشائعات 
ــار ســــــواء حــقــيــقــيــة أو تــشــويــشــيــة  ــ ــبـ ــ أو األخـ
متعمدة هــو دخــول بعض األســمــاء المحلية 
فــي بــؤرة اهتمام العديد مــن األنــديــة، تصدر 
مهاجم كاظمة شبيب الخالدي، دائرة البحث، 
خصوصا ان الــاعــب، دخــل فــي صــدامــات مع 
الجهاز اإلداري، والجهاز الفني، وهو ما غيبه 

عن توليفة الفريق، في بعض المباريات.
كــذلــك الــحــال مــع العـــب الــقــادســيــة سلمان 
البوص الذي أصبح محل اهتمام العديد من 
األنـــديـــة، وســـط غــيــابــه عــن حــســابــات الــمــدرب 
الصربي بوريس بونياك، في الفترة االخيرة.

المحترفون على الخط

وفي الوقت ذاته دخل أكثر من محترف 

في الدوري الممتاز، ضمن اهتمامات فرق 
الصدارة، السيما ثنائي العربي، الليبيين 
مـــحـــمـــد صـــــولـــــة، والــــســــنــــوســــي الـــــهـــــادي، 
ــانـــي ديــمــبــلــي، ومـــهـــاجـــم الــجــهــراء  ــبـ واالسـ
الغاني ايساكا، إلى جانب التونسي يوسف 
بــن ســــودة، مــهــاجــم الفحيحيل، وعـــدد من 
المحترفين اآلخــريــن، وهــو مــا يساهم في 

تشويش، كبير داخل األندية.
وإجماال، لن تكون المهمة سهلة، داخل 
ــة خــــال الـــفـــتـــرة الــمــقــبــلــة، لــلــحــفــاظ  ــديــ األنــ
على االستقرار، والهدوء، لتجاوز »هوجة« 
االنتقاالت الصيفية، التي يبدو أنها بدأت 
قــبــل مــوعــدهــا بــأكــثــر مــن 5 أشــهــر مــع هــذه 
األخـــبـــار واإلشــــاعــــات الــمــتــنــاثــرة مـــن هنا 

وهناك!

مبالغ التجديد

جــديــر بــالــذكــر أن اتــحــاد الــكــرة، قيد أمر 
انتقاالت الاعبين بين األنــديــة، بعدد من 
الــضــوابــط، الســيــمــا فــيــمــا يــخــص الــجــانــب 
المالي، حيث بات بمقدور النادي األصلي 
لاعب، عرض مبلغ لتجديد العقد، يتعين 
على الطرف المنافس، دفع ضعفه للنادي 
األصلي إذا ما أراد الحصول على خدماته، 
إلى جانب ما سيتقاضاه الاعب »الصفقة«، 
وهو ما يرفع الكلفة المالية، بما يتجاوز 
قدرات العديد من األندية ويمنعها من إتمام 

صفقاتها المرغوبة من األندية األخرى.

األزرق يعسكر 19 الجاري  الكويت يلتقي الصليبيخات 
استقر األمـــر داخـــل الــجــهــاز الفني في »السلة«

لمنتخبنا الــوطــنــي لــكــرة الــقــدم على 
 
ً
التجمع يــوم 19 الــجــاري، اســتــعــدادا

لمواجهتيه مع الفلبين وطاجيكستان 
المحدد لهما يوما 24 و28 الجاري، 

ضمن »فيفا داي«.
ويــــواصــــل الـــجـــهـــاز الــفــنــي بــقــيــادة 
ــالــــي روي بـــيـــنـــتـــو تــجــهــيــز  ــغــ ــبــــرتــ الــ
ــلــــى مـــرحـــلـــة  ــن لــــلــــحــــفــــاظ عــ ــيــ ــبــ الــــاعــ
ــام الــــتــــي وصـــــلـــــوا لــــهــــا فــي  ــ ــــجـ ــــسـ االنـ

»خليجي 25«.
 
ً
 داخليا

ً
ويدخل المنتخب معسكرا

في أحد الفنادق ابتداء من يوم التجمع 
حتى نهاية مباراة طاجيكستان.

ورغــــم اســتــقــرار بينتو ومــســاعــده 
أحــمــد عبدالكريم على القائمة التي 
ستخوض المباراتين وتتشكل من 26 
، فإنه تقرر إعانها عقب انتهاء 

ً
العبا

الجولة الثامنة عشرة من منافسات 
دوري زين الممتاز.

ــكـــويـــت مــع  ــنــــادي الـ ــفـــريـــق األول لـــكـــرة الـــســـلـــة بــ ــيــــوم الـ يــلــتــقــي الــ
الصليبيخات، في السابعة مساًء، على صالة االتحاد بمجمع الشيخ 
سعد العبدالله، في إطار منافسات الجولة األولــى من الــدور الثاني 

لدوري كرة السلة، التي انطلقت أمس بمباراتين. 
ــــدور الــثــانــي، الــــذي ستقام  وكـــانـــت األنـــديـــة الــســتــة تــأهــلــت إلـــى الـ
منافساته بنظام الدوري من قسمين، على أن يلتقي بعدها األول مع 
الرابع، والثاني مع الثالث، بنظام »باي أوف« من ثاث مباريات، حيث 
سيتأهل الفائز بمباراتين إلى الدور النهائي، الذي سيقام بالنظام 

ذاته، لكن من خمس مباريات.
وسيهبط األخير في الــدور الثاني إلــى دوري الــدرجــة األولــى في 
الموسم المقبل، فيما سيلعب الخامس مع ثاني دوري الدرجة األولى، 

للبقاء في »الممتاز«، أو التأهل في الموسم المقبل.
ويسعى »األبيض«، حامل اللقب، في لقاء اليوم، إلى تقديم بداية 
قوية في الدور الثاني، وهو قادر على تحقيق هدفه، بوجود مجموعة 
مميزة من الاعبين، مثل الشقيقين محمد وحمد عدنان، إلى جانب 
الكسندر الغيص وتركي حمود وعزيز رمضان، إضافة إلى المحترفين 

األميركيين الالن وهانت.
في المقابل، يحاول الصليبيخات، بقيادة المدرب الوطني فهد 
برجس، الظهور بصورة مميزة، رغم صعوبة المهمة أمام حامل اللقب.

ذهبيتان وفضية للكويت في الرماية الكبرى وآسيا
يسدل الستار اليوم األربعاء على 
مــنــافــســات بــطــولــة األمـــيـــر الــســنــويــة 
الــدولــيــة الكبرى للرماية، بمشاركة 
40 دولــة، والتي تقام على هامشها 
بطولة آسيا.  ويشهد اليوم الختامي، 
إقامة نهائي مسابقة الرماية ميكس 
ــراب«، ومــســابــقــة سكيت ناشئين  ــ »تـ

للفردي. 
وكانت الرماية الكويتية فرضت 
ــافـــســـات أمـــس  ــنـ ــلـــى مـ ســـيـــطـــرتـــهـــا عـ
ــــث تـــــــــوج مـــنـــتـــخـــب  ــيـ ــ الـــــــثـــــــاثـــــــاء، حـ
الكويت للرجال بالميدالية الذهبية 
ــدارة  ــ فــــي مــســابــقــة »الـــــتـــــراب« عــــن جـ
واســتــحــقــاق، بعد تــألــق الفــت لــُرمــاة 
ناصر المقلد وطال الرشيدي وخالد 

المضف. 
ونال المنتخب اللبناني الميدالية 
الــفــضــيــة لــلــمــســابــقــة ذاتــــهــــا، ومــثــلــه 
الرماة ايلي بيجاني ووليد النجار 
ــيـــن اقــتــنــص  واألن مــــوســــى، فــــي حـ

المنتخب الكازاخستاني الميدالية 
البرونزية. 

وواصلت الرماية الكويتية تألقها 
بتتويج هاجر عبدالملك بالميدالية 
الــذهــبــيــة لــلــبــطــولــة اآلســيــويــة »فـــردي 
ســيــدات«، فيما حققت زميلتها سارة 
الـــحـــوال الــمــيــدالــيــة الــفــضــيــة، وظــفــرت 

العمانية ريم الحوسني بالبرونزية.

العتيبي: نجاح الفت 

وأبــــدى رئــيــس االتــحــاديــن العربي 
ــام لــاتــحــاد  ــعـ ــيــــن الـ والـــكـــويـــتـــي واألمــ
اآلســــيــــوي وعـــضـــو االتــــحــــاد الـــدولـــي 
لـــلـــرمـــايـــة، دعـــيـــج الــعــتــيــبــي ســعــادتــه 
بوصول بطولة األمير الدولية للرماية، 
إلـــى محطتها االخــيــرة بــنــجــاح كبير 
حظي بــإشــادة أســرة الرماية الدولية 
وعلى رأسها مسؤولو االتحاد الدولي 
أو أعضاء الدول المشاركة في البطولة. 

ــا خـــال  ــنـ وقــــــال الـــعـــتـــيـــبـــي: »حـــرصـ
البطولة على تنظيم بعض الفعاليات 
الــمــهــمــة مــثــل الــــــدورات المتخصصة 

للحكام والفنيين لرفع قدراتهم سواء 
لــلــبــطــولــة الــحــالــيــة، واالســتــحــقــاقــات 

المقبلة«.

هاجر عبدالملك تتوسط سارة الحوال والعمانية ريم الحوسني

 األهلي يستعيد القوة الضاربة 
في مواجهة القطن الكاميروني

● القاهرة - ةديرجلا•
ــــق األول  ــريــ ــ ــفــ ــ يــــســــتــــعــــيــــد الــ
ــقــــدم بـــالـــنـــادي األهـــلـــي  ــرة الــ ــكـ لـ
ــاربـــة في  الـــمـــصـــري قـــوتـــه الـــضـ
مـــواجـــهـــة الــقــطــن الــكــامــيــرونــي 
مساء السبت المقبل بالقاهرة، 
مــن اللقاء المؤجل بينهما في 
الــجــولــة األولـــــى مـــن مــنــافــســات 
دور المجموعات لبطولة دوري 
أبـــطـــال افـــريـــقـــيـــا، بــعــدمــا تــأكــد 
قــدرة الرباعي حسين الشحات 
ــرو  ــ ــمـ ــ ــــي وعـ ــولـ ــ ــتـ ــ ومـــــحـــــمـــــود مـ
ــمــــد عـــبـــدالـــقـــادر  الـــســـولـــيـــة وأحــ
على المشاركة في اللقاء بشكل 
ــابــــهــــم عــن  ــيــ ــيــــعــــي، بــــعــــد غــ ــبــ طــ
مــواجــهــة فــريــق الــداخــلــيــة التي 
أقيمت مساء أمس )الثاثاء( في 

بطولة الدوري الممتاز.
وكـــان مــارســيــل كــولــر، مــدرب 
ــة السولية  األهـــلـــي، فــضــل إراحــ
مـــن جـــديـــد بــســبــب اآلالم الــتــي 
يــشــعــر بـــهـــا، وكــــذلــــك الــشــحــات 
وعــبــدالــقــادر، وأخـــيـــرا محمود 
متولي بسبب معاناته من شد 
خــفــيــف فـــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة، 

وأدى الرباعي بالفعل برنامجا 
تأهيليا قصيرا على أن يتواجد 
فــي مــبــاراة القطن الكاميروني 

دون أي قلق على أي منهم.
ويــتــدرب األهــلــي الــيــوم دون 
راحــة استعدادا لمباراة القطن 
التي أصبح الفوز فيها ال غنى 
ــان الـــتـــمـــســـك بـــأمـــل  ــمـ ــه لـــضـ ــنـ عـ
الــتــأهــل مــن دور الــمــجــمــوعــات، 
السيما بعد أن تــعــادل الفريق 

األحمر أمام صن داونز الجنوب 
 
ً
إفريقي السبت الماضي إيجابيا

بهدفين لمثلهما، وهو ما جعل 
األهـــلـــي يــحــتــل الــمــركــز الــثــالــث 
فـــي مــجــمــوعــتــه بــرصــيــد نقطة 
واحدة، بينما يعتلي صن داونز 
الـــصـــدارة بسبع نــقــاط، ويــأتــي 
الـــهـــال الـــســـودانـــي فـــي الــمــركــز 
الثاني، وأخيرا القطن في المركز 

األخير.

جانب من تدريبات األهلي

فاركو يستضيف 
المقاولون بالدوري 

المصري
يستضيف الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم 
بــنــادي فــاركــو نظيره الــمــقــاولــون العرب 
ــاء الــــيــــوم )األربـــــعـــــاء(،  فــــي الـــســـابـــعـــة مـــسـ
بتوقيت الكويت، على استاد برج العرب 
باإلسكندرية، في إطار منافسات األسبوع 

العشرين من بطولة الدوري المصري.
ــقــــاء بــنــفــس  ــلــ ــــخـــــوض الــــفــــريــــقــــان الــ ويـ
المعنويات، حيث تعادل فاركو مع حرس 
 فــي الــمــبــاراة الــمــاضــيــة، 

ً
الـــحـــدود ســلــبــيــا

وبالنتيجة ذاتها تعادل المقاولون العرب 
مع فيوتشر في نفس الجولة.

ويسعى فاركو، بقيادة طارق العشري، 
ــاء والــــعــــودة لسكة  إلــــى تــصــحــيــح األخـــطـ
االنتصارات أمام المقاولون العرب، اليوم، 
 عـــن الـــفـــوز الـــرابـــع لـــه مـــع الــفــريــق، 

ً
بــحــثــا

والتقدم أكثر في جدول الدوري.
بينما يأمل المقاولون، بقيادة شوقي 
ــفـــوز، مـــن أجــــل الــتــقــدم  غـــريـــب، تــحــقــيــق الـ
أكثر في جــدول الـــدوري، وخطف المركز 

 من الزمالك.
ً
الخامس مؤقتا

ويحتل فاركو المركز الثامن في جدول 
ترتيب الدوري المصري بـ 23 نقطة، فيما 
يحتل المقاولون العرب المركز السادس 

بـ 32 نقطة.

● محمد عبدالعزيز
ع الفريق األول للكرة الطائرة بنادي  ودَّ
كــاظــمــة مــنــافــســات الــنــســخــة الـــــ 41 من 
البطولة العربية لألندية للرجال المقامة 
 في القاهرة، من الدور ربع النهائي، 

ً
حاليا

بعد خسارته أمام الوكرة القطري، أمس 
األول، بثاثة أشواط لشوط واحد، بواقع 

أشواط: »25-23، 25-19، 23-25، 25-16«.
وأسفرت نتائج باقي المباريات عن 
فـــوز األهــلــي الــمــصــري عــلــى السويحلي 
الليبي 3 - صفر، والسيب العماني على 
األهلي القطري 3 - 2، وبنفس النتيجة 
تغلب الــنــصــر البحريني عــلــى مصافي 

الشمال العراقي.

وفي مباريات تحديد المراكز من الـ 9 
حتى الـ 12 فاز الصداقة الفلسطيني على 
خبيل اليمني، وبني ياس اإلماراتي على 
الميناء اليمني بنتيجة واحــدة، بثاثة 

أشواط لشوط واحد.
وبذلك التقى في مباراتي الدور نصف 
الــنــهــائــي للبطولة، اللتين جــرتــا أمــس، 

الــنــصــر البحريني مــع الــوكــرة الــقــطــري، 
واألهــلــي المصري مع السيب العماني، 
 »الــبــرتــقــالــي« مع 

ً
فيما لعب أمــس أيــضــا

مــصــافــي الــشــمــالــي الـــعـــراقـــي، واألهـــلـــي 
الــقــطــري مــع السويحلي الــلــيــبــي، أمــس، 
في مباريات الترضية، لتحديد المراكز 

من الخامس حتى الثامن.

... ومباراتان في »دوري« السيدات
تقام اليوم مباراتان في انطاق مباريات 
الـــــدور الــثــانــي »اإليـــــــاب« لــبــطــولــة الــــدوري 
العام لكرة الطائرة للسيدات، إذ يلتقي في 
الخامسة مساء الكويت ورصيده 3 نقاط 
ــه 7 نــقــاط،  مـــع فـــريـــق ســـلـــوى الــصــبــاح ولــ

تــلــيــهــا فـــي الــســابــعــة مـــســـاء مـــبـــاراة فــريــق 
الفتاة المتصدر برصيد 8 نقاط مع فتيات 
العيون الرابع واألخير بدون رصيد وتجري 
الــمــبــاراتــان عــلــى صــالــة االتـــحـــاد بمجمع 

صاالت الشيخ سعد العبدالله الرياضي.

أحمد حامد

كاظمة يخسر أمام الوكرة 
ع »الطائرة العربية« ويودِّ

جانب من لقاء كاظمة والوكرة

 العربي يشكو »الكرة« للهيئة 
الوطنية للتحكيم الرياضي

بسبب رفض قلب نتيجة مباراته مع النصر في دوري زين
● حازم ماهر

تقدم مجلس إدارة النادي 
العربي بشكوى ضد االتحاد 
الكويتي لكرة القدم إلى الهيئة 
الوطنية للتحكيم الرياضي، 
من أجل قلب نتيجة األخضر 
ــنـــصـــر فــــي دوري زيـــن  مــــع الـ
الــمــمــتــاز، واعـــتـــبـــار األخــضــر 
ــك  ــزا بــنــتــيــجــة 3 - 0، وذلـ ــائـ فـ
اعتراضا على مشاركة الاعب 

جابر عجاجي. 
وكــــــانــــــت الــــــمــــــبــــــاراة الـــتـــي 
جمعت العربي مع النصر في 
الجولة العاشرة من البطولة، 
ــوم 13 ديــســمــبــر  ــ وأقــــيــــمــــت يــ
ــاد عــلــي  ــتــ ــمـــاضـــي عـــلـــى اســ الـ
صباح السالم، انتهت بهدف 

لمثله. 

عقد ثالثي 

ويــرى مسؤولو العربي أن 
مــشــاركــة عجاجي الـــذي تمت 
إعارته للنصر غير قانونية، 
حيث إن الاعب تمت إعارته 
للعنابي للمشاركة في فريق 
الشباب، بينما مشاركته مع 
الـــفـــريـــق األول تــتــطــلــب عــقــدا 
ثاثيا بين األخضر والاعب 
من جهة، والعنابي من جهة 
ــا لــائــحــة  ــقـ أخـــــــرى، وذلــــــك وفـ
االحــتــراف وشـــؤون الاعبين 
التي تــم اعتمادها فــي مطلع 
الــمــوســم الــريــاضــي الـــجـــاري، 
وهــــــــو مــــــا لــــــم يـــــحـــــدث وفـــقـــا 

لتصريحات مسؤوليه. 
وجاء رد االتحاد الكويتي 
لـــكـــرة الـــقـــدم رفــــض احــتــجــاج 
الــعــربــي، ولــذلــك لــجــأ الــنــادي 
إلى الهيئة الوطنية للتحكيم 

الرياضي.
 

تحرك القادسية والساحل 

ــدة« أن  ــ ــريــ ــ ــجــ ــ ــلــــمــــت »الــ وعــ

 من جانب ناديي 
ً
هناك ترقبا

القادسية والساحل على قرار 
هــيــئــة الــتــحــكــيــم الـــريـــاضـــي، 
ال ســيــمــا أن الـــاعـــب شـــارك 
أمـــامـــهـــمـــا، حـــيـــث لـــعـــب أمــــام 
األصفر في الجولة الخامسة 
وانــتــهــت بــالــتــعــادل السلبي، 
ثم أمام الساحل في األسبوع 
الثاني، وخسر فيها الفريق 

بنتيجة 1 - 3. 
ــة داخــــــــل  ــ ــيــ ــ ــنــ ــ ــ ــه ال ــ ــجــ ــ ــتــ ــ وتــ
الناديين إلــى تقديم شكوى 
إلى الهيئة الوطنية للتحكيم 
الـــريـــاضـــي، اعـــتـــراضـــا على 

ــة عـــجـــاجـــي مــع  ــاركـ مـــشـ
النصر. 

وفــــــــــــــــي حــــــــــــــــال تــــم 
ــاط مــن  ــ ــقـ ــ ــم 5 نـ خــــصــ
النصر الــذي جمعهم 
ــثـــاث  ــــرق الـ ــفـ ــ أمـــــــام الـ
فـــي الــقــســم األول في 
البطولة، فإنه سيدخل 
ــروب مــن  ــ ــهــ ــ ــ صــــــــراع ال
الهبوط، ويفقد آماله 
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ فــــــي الـ
منافسات المجموعة 
األولــى التي ستشهد 
ــاب  ــ ــحــ ــ ــد اصــ ــ ــديــ ــ ــحــ ــ تــ
المراكز من األول إلى 

السادس.
 

تصريح سابق 

ــر أن  ــذكــ ــالــ ــر بــ ــديــ الــــجــ
ــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــيـ ــ رئـ
نـــــــــــــادي الـــــنـــــصـــــر خــــالــــد 
الشريدة أكد لـ »الجريدة« 
ــابــــق أن  ــريـــح ســ ــــي تـــصـ فـ
مــوقــف نــاديــه سليم، وأن 
ــــب جـــابـــر  ــــاعـ تـــســـجـــيـــل الـ
عجاجي مر بكل القنوات 

الشرعية.  
وشـــــــــدد الـــــشـــــريـــــدة فــي 
التصريح ذاته، على أهمية 
التثبت من األمر من جانب 

الــــنــــادي الـــعـــربـــي، قــبــل 

االتجاه إلى الشكوى )التقدم 
بشكوى إلى االتحاد آنذاك(، 
 إلــى أن أمـــور النصر 

ً
مــشــيــرا

ســـلـــيـــمـــة 100 بـــالـــمـــئـــة، وال 
ات تسجيل  غبار على إجــراء

الاعب.

جابر عجاجي
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أظهرت نتائج التصويت على أفضل العب بالعالم 
لعام 2022 في استفتاء االتحاد الدولي لكرة القدم 
)فيفا(، أن جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب 
الــجــزائــري، اخــتــار كــريــم بنزيمة، نجم ريـــال مدريد 
ت بــلــمــاضــي  اإلســـبـــانـــي، فـــي الـــمـــقـــام األول. وصــــــوَّ
للمصري محمد صالح، نجم ليفربول اإلنكليزي، في 
المركز الثاني، ولوكا مودريتش، العب ريال مدريد، 

وقائد منتخب كرواتيا، في المركز الثالث. 
ولــم يكن بلماضي، الــمــدرب الوحيد الــذي اختار 
بـــنـــزيـــمـــة كـــأفـــضـــل العــــــب لـــلـــعـــام الــــمــــاضــــي، حــيــث 

سايره مدربو الكويت وفلسطين وبنين والغابون 
ومــوريــتــانــيــا ومــوريــشــيــوس ونــيــجــيــريــا وســيــشــل 
وجزر القمر وجيبوتي، إضافة إلى مدربي البوسنة 
وبــلــغــاريــا وجــبــل طـــارق ونــيــكــاراغــوا وبــورتــوريــكــو 

وهايتي وماكاو وجزر كايمان وسان كيتس. 
ــا ديــــديــــه ديــــشــــان، الـــمـــديـــر الـــفـــنـــي لــلــمــنــتــخــب  ــ أمـ
الفرنسي، الذي زعمت تقارير بأنه على خالف كبير 
مع بنزيمة، فوضعه في المركز الثاني خلف كيليان 

 على ليونيل ميسي. 
ً
مبابي، ومتقدما

ــي 18  بـــعـــدمـــا تــغــلــب عــلــيــه فــ
ديسمبر ليقود األرجــنــتــيــن الى 
لقبها العالمي األول منذ 1986، 
عــــــاد لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي لــلــتــفــوق 
 عــلــى زمــيــلــه فــي بــاريــس 

ً
مـــجـــددا

ســـان جــرمــان الــفــرنــســي كيليان 
مبابي ليحرز جائزة 
االتـــــــــــــــــحـــــــــــــــــاد 
الــــــــــــدولــــــــــــي 
»فـــــــــيـــــــــفـــــــــا« 
ألفــــــــــــضــــــــــــل 
العـــــــــــــب فــــي 
العالم لعام 

.2022
ووقــــــــــــــــــــــــع 

الـــخـــيـــار عــلــى مــيــســي الـــــذي نــال 
الجائزة امــس االول في باريس، 
 بدوره الرئيسي في قيادة 

ً
اعترافا

األرجــنــتــيــن الـــى لقبها العالمي 
الثالث.

وصبت الترشيحات في صالح 
ــذي ســبــق أن نـــال لقب  مــيــســي الــ
ــام 2019 فــــي هـــذه  ــ ــل« عـ ــ ــــضـ »األفـ
الجائزة التي عاد »فيفا« ليمنحها 
ــال عــن  ــفـــصـ ــــام 2016 بـــعـــد االنـ عـ
جـــــائـــــزة الـــــكـــــرة الــــذهــــبــــيــــة الـــتـــي 
تمنحها مجلة »فرانس فوتبول«.

ــاز  ــــق لـــمـــيـــســـي الـــــــــذي فــ ــبـ ــ وسـ
بجائزة الكرة الذهبية سبع مرات 
فـــي إنـــجـــاز قـــيـــاســـي، أن تــواجــد 
عــلــى مــنــصــة تــتــويــج حــفــل فيفا 
لكنه اكتفى بمشاهدة البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي ينال اللقب 
فـــي الــمــنــاســبــتــيــن، فــيــمــا اكــتــفــى 
األرجنتيني بالمركز الثالث عام 
2020 خــلــف غــريــمــه الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو والوصافة 
عــام 2021 أمــام المصري محمد 

صالح.
 
ً
لــكــن تــتــويــج ابـــن الـــــ35 عــامــا

بـــالـــلـــقـــب الــــعــــالــــمــــي، عـــــــزز مــن 
حــظــوظــه لــيــكــون »األفـــضـــل« في 
هــذا السباق الــذي حــددت بطله 
أصــــــــوات مــــدربــــي وقــــــــادة كــافــة 
المنتخبات الوطنية وصحافي 
من كل بلد، إضافة الى الجماهير.

وعلى غرار ميسي، قدم مبابي 
نهائيات عالمية رائعة أنهاها في 
صدارة الهدافين بثمانية أهداف 
مباشرة أمام زميله األرجنتيني، 
بينها ثالثية في النهائي جعلته 
ثاني العب يسجل »هاتريك« في 
مباراة اللقب بعد اإلنكليزي جيف 

هيرست عام 1966.
وكــــان الــفــرنــســي اآلخــــر كريم 
ــة الـــــطـــــرف الــــثــــالــــث فــي  ــمـ ــزيـ ــنـ بـ
الــصــراع عــلــى الــلــقــب بــعــد فــوزه 

بــالــكــرة الــذهــبــيــة لــلــمــرة األولـــى 
وبلقب مسابقة دوري األبطال 
لــلــمــرة الــخــامــســة فـــي مــســيــرتــه 

العام الماضي.
لكن حظوظ نجم ريال مدريد 
لــــت بـــعـــدمـــا  ــاء ــــي تــــضــ ــانـ ــ ــبـ ــ اإلسـ
حرمته اإلصــابــة مــن المشاركة 

في المونديال القطري.

 جدل من األعظم 

بالنسبة للماليين من عشاقه، 
انتهى الــجــدل الــذي كــان يحيط 
بــالــنــجــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي كــأعــظــم 

العب كرة قدم في التاريخ.
لطالما عاب سجل »البرغوث« 
الصغير عدم فوزه بكأس العالم، 
لتشّكل هــذه العقبة مـــادة جدل 
دســمــة عــنــدمــا تـــدق ســاعــة ذكــر 

عظماء كرة القدم، ما كان يحول 
دون تدوين اسمه أمام مواطنه 
الراحل دييغو أرماندو مارادونا 

واألسطورة البرازيلي بيليه.
غــيــر أن تــتــويــج األرجــنــتــيــن 
على ملعب لوسيل في العاصمة 
 
ً
القطرية الــدوحــة، أقــفــل نهائيا

هــــــــذه الــــــجــــــدل وســــــــــّد الــــفــــجــــوة 
الــوحــيــدة المتبقية فــي سيرته 

الذاتية.
وفـــــــــي آخـــــــــر ظــــــهــــــور لـــــــه فـــي 
ــم 

ّ
ــالـــم، حــط نــهــائــيــات كــــأس الـــعـ

ــد مــــــن األرقـــــــــام  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ مـــيـــســـي الـ
الــقــيــاســيــة، منها مــشــاركــتــه في 
ـــ 26 فــي الــمــونــديــال،  مــبــاراتــه الـ
فيما ســجــل هــدفــيــن مــن ثالثية 
فريقه في تعادل مثير 3-3، قبل 
االحتكام إلى سيناريو الركالت 

الترجيحية.

كتب مهاجم إنكلترا السابق 
غــــــاري لــيــنــيــكــر عـــلـــى »تـــويـــتـــر« 
إن ميسي »هــديــة مــن آلــهــة كــرة 
القدم«، فيما قال مواطنه المدافع 
الــدولــي ديكالن رايــس »لــن نرى 
ــرة أخـــرى   مــثــل مــيــســي مــ

ً
ــا ــبـ العـ
.»

ً
أبدا

 بوتياس األفضل عند السيدات 
ــيــــدات، احــتــفــظــت  ــد الــــســ ــنـ وعـ
اإلســبــانــيــة ألــيــكــســيــا بــوتــيــاس 
باللقب، متفوقة على االنكليزية 
بيث ميد واالميركية أليكسيس 

مورغان.
وكانت بوتياس القوة الدافعة 
لفريقها برشلونة وساهمت في 
قيادته الى نهائي دوري أبطال 
ــام ليون  أوروبــــا حــيــث خــســر أمـ
الفرنسي 1-3، والى الفوز بجميع 

مبارياته الثالثين في الدوري.

 مكافأة سكالوني ومارتينيز 

وعند المدربين، كوفئ ليونيل 
ســـكـــالـــونـــي عـــلـــى انــــجــــاز قـــيـــادة 
األرجــنــتــيــن الــى اللقب العالمي، 
ــالـــي كــارلــو   عــلــى اإليـــطـ

ً
مــتــفــوقــا

أنــشــيــلــوتــي مــــدرب ريــــال مــدريــد 
ــال أوروبــــــا  ــائـــز بـــــــدوري أبــــطــ ــفـ الـ
والـــدوري اإلسباني، واإلسباني 
ــز مــع  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ بــــيــــب غـــــــــوارديـــــــــوال الـ
مانشستر سيتي بلقب الــدوري 

اإلنكليزي.
وجــــاء تــكــريــم ســكــالــونــي بعد 
ــــالن  ــعـــــدودة مــــن اإلعــ ســــاعــــات مـــ
عـــن تــمــديــد عــقــده مـــع المنتخب 
األرجنتيني حتى مونديال 2026 
ــات الــمــتــحــدة  الـــمـــقـــرر فـــي الــــواليــ

وكندا والمكسيك.
أمــــا فـــي فــئــة الـــســـيـــدات، فــكــان 
اللقب للهولندية سارينا فيخمان 
الــتــي تــوجــت بــطــلــة أوروبـــــا عــام 
2022 مـــــع مـــنـــتـــخـــب إنـــكـــلـــتـــرا، 
متفوقة عــلــى الفرنسية سونيا 
بومباستور الفائزة بدوري أبطال 
أوروبا مع ليون، والسويدية بيا 

سوندهاج مدربة البرازيل.
وكــانــت حــصــة أفــضــل حــارس 
 بعدما 

ً
مرمى لألرجنتين أيــضــا

ــيـــز  ــنـ ــيـ ــارتـ ــانــــو مـ ــيــ ــلــ ــيــ تـــــفـــــوق إمــ
عــلــى الــبــلــجــيــكــي تــيــبــو كـــورتـــوا 
والمغربي ياسين بونو الذي قاد 
بــالده الــى انــجــاز أن تصبح أول 
ممثل إلفريقيا والعرب يصل الى 

نصف نهائي كأس العالم.
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ميسي يتوج بـ »The Best« للمرة السابعة
حصد األرجنتيني ليونيل 

ميسي جائزة االتحاد 
الدولي )فيفا( ألفضل العب 

كرة قدم في العالم 2022 
أمس األول.

ــلـــم  رونـــــــــــالـــــــــــدو يـــسـ
زوجة بيليه الجائزة

بوتياس

جانب من حفل الفيفا

سكالوني ُيكافأ بتمديد عقده مع المنتخبسكالوني ُيكافأ بتمديد عقده مع المنتخب
كوفئ ليونيل سكالوني على قيادة منتخب 
األرجنتين للفوز بلقبه العالمي األول منذ 1986، 
بتمديد عقده حتى مونديال 2026، وفق ما أعلن 

االتحاد المحلي لكرة القدم، االثنين.
وقال االتحاد، في بيان: »التقى رئيس االتحاد 
كـــالوديـــو تــابــيــا ولــيــونــيــل ســكــالــونــي، لــوضــع 
الــلــمــســات األخـــيـــرة عــلــى تــمــديــد عــقــده كــمــدرب 

للمنتخب حتى عام 2026«.
بدوره، نشر المنتخب األرجنتيني في حسابه 
على »تويتر« صــورة لسكالوني مع عام 2026، 
مــرفــقــة بــتــعــلــيــق: »ُحـــســـم األمـــــر، ســيــكــون هــنــاك 

ليونيل سكالوني لفترة طويلة. نستمر!«.
وكانت مسألة التمديد لسكالوني محسومة 
إلى حد كبير منذ ديسمبر، بعد قيادة المنتخب 
الوطني للفوز بلقب مونديال قطر 2022 على 
ــا أفـــــاد حــيــنــهــا رئــيــس  حـــســـاب فـــرنـــســـا، وفــــق مـ

االتحاد المحلي للعبة تابيا.

( تدريب المنتخب 
ً
ويتولى سكالوني )44 عاما

األميركي الجنوبي منذ عــام 2018، وقــاده إلى 
 بالده لقبها 

ً
لقب »كوبا أميركا« عام 2021، مانحا

األول على اإلطالق منذ عام 1993.
وأحــرز مع ليونيل ميسي ورفاقه لقب كأس 
العالم للمرة الثالثة في تاريخ البالد واألولــى 
منذ عام 1986، بالفوز على فرنسا في النهائي 

بركالت الترجيح.
وبتمديد عقده، سيحصل على فرصة قيادة 
بالده للدفاع عن اللقب العالمي في النهائيات 
المقبلة المقررة عام 2026 في الواليات المتحدة 

وكندا والمكسيك.
وخــالــف سكالوني الــتــوقــعــات، ورد على من 
 لخورخي سامباولي، بعد 

ً
انتقد تعيينه خلفا

من نهائي مونديال روسيا 2018، 
ُ
الخروج من ث

وانـــضـــم بــعــد إنـــجـــاز مــونــديــال قــطــر إلـــى نـــادي 
عظماء مدربي األرجنتين، إلى جانب الفائزين 

الــســابــقــيــن بــلــقــب كـــأس الــعــالــم ســيــســار لــويــس 
مينوتي وكارلوس بيالردو.

 
ً
وصل سكالوني بداية الستالم المهام مؤقتا
 لسامباولي، لكنه استمر 

ً
فــي عــام 2018 خلفا

بالمهمة حتى حقق اإلنجاز في 18 ديسمبر.

انتقادات مارادونا

قــوبــل تعيينه بعد خـــروج »ألبيسيليستي« 
من النهائي أمام فرنسا بالذات )4-3( 

ُ
من الدور ث

بانتقادات ورفض واسع النطاق من أولئك الذين 
شعروا أنه يفتقر إلى المؤهالت الالزمة.

مــن بــيــن المنتقدين كـــان الــراحــل األســطــورة 
 األرجنتين بين 

ً
ب أيضا دييغو مارادونا، الذي درَّ

2008 و2010. ورغم إشادته بشخصية سكالوني، 
قال لصحيفة كالرين: »إنه غير قادر حتى على 

 للسير وإدارة حركة المرور«.
ً
أن يكون شرطيا

بوتياس: الفوز كان مفاجأة

أكـــدت اإلســبــانــيــة أليكسيا بــوتــيــاس، التي 
فــــازت بــجــائــزة أفــضــل العــبــة لــلــمــرة الــثــانــيــة 
على التوالي، أن هذه الجائزة تشجعها على 
التعافي من اإلصابة التي منعتها من اللعب 

في كأس أمم أوروبا األخيرة.
 The( وعقب فوزها في حفل جوائز األفضل
Best(، أكدت العبة برشلونة: »هذا يشجعني 
كثيرا على مواصلة التعافي والتدريب الجاد 
والـــعـــودة بــأفــضــل صــــورة ممكنة ومــســاعــدة 

الفريق كما أردت دائما«.
واقــتــنــصــت صــاحــبــة الــــــ29 عــامــا الــجــائــزة 
بعد تفوقها على اإلنكليزية بيث ميد، العبة 
منتخب إنكلترا وأرسنال، واألميركية أليكس 

مورغان، العبة سان دييغو ويفز.
ــرت بــوتــيــاس بـــأن الـــفـــوز كـــان مــفــاجــأة  ــ وأقـ
بالنسبة لها، ألنها ظلت بعيدة عن المالعب 
ــرت أن  ــ ــدار ســبــعــة أشــــهــــر، لــكــنــهــا ذكــ ــ عـــلـــى مــ
موسمها األخــيــر كــان جــيــدا ولــم تلعب لمدة 

ثالثة أسابيع فقط.
وبهذا تضم العبة البرشا هذه الجائزة لتلك 
التي فازت بها منذ أشهر قليلة عندما حملت 
الكرة الذهبية )بالون دور( كأفضل العبة في 

العالم.
وتــوجــت بــوتــيــاس فــي الــمــوســم المنقضي 
بثالثة ألقاب مع البرشا، وهي الليغا وكأس 
الملكة، وكــأس السوبر اإلسباني، كما حلت 

كوصيف مع فريقها في دوري األبطال. 

أالبا يدافع عن تصويته لليونيل
حــاول النمساوي ديفيد أالبـــا، مــدافــع ريــال مــدريــد، الــدفــاع عــن نفسه بعد تعرضه 
النتقادات عنيفة على مواقع التواصل االجتماعي، بعد الكشف عن اختيار ليونيل ميسي 

كأفضل العب في العالم على حساب زميله كريم بنزيمة.
ونال ميسي، الذي قاد األرجنتين إلحراز لقب كأس العالم في نهاية العام الماضي، 
جائزة االتحاد الدولي )الفيفا( ألفضل العب في العالم، أمس األول، بينما جاء بنزيمة 
الفائز بــدوري أبطال أوروبــا ثالثا خلف مواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان 

جرمان.
وكتب أالبا، قائد النمسا، على »تويتر«، أمس، بعدما وصلت االنتقادات إلى مطالبة 
مشجعين برحيله عن ريال، »بخصوص تصويت الفيفا لجائزة األفضل، فإن منتخب 
النمسا يصوت على هذه الجائزة كفريق، وال أفعل ذلك بمفردي. كل شخص في الفريق 

بوسعه التصويت وهكذا نختار«.

توجت الجماهير األرجنتينية بجائزة أفضل محب لكرة القدم وأفضل 
جمهور في العالم لعام 2022، في استفتاء االتحاد الدولي للعبة )فيفا(، 

خالل الحفل السنوي لإلعالن عن جوائز »األفضل«.
وجاء فوز الجمهور األرجنتيني بالجائزة بفضل الدور الذي لعبه في 
مؤازرة بالده نحو التتويج بلقب مونديال قطر 2022، وتفوقت الجماهير 
األرجنتينية في طريقها لحصد الجائزة على المشجع السعودي عبدالله 
السالمي الذي قطع مسافة 1860 كم في الصحراء على مدار 55 يوما من 
أجل الوصول إلى قطر ومؤازرة منتخب األخضر السعودي في المونديال.
كما تفوقت جماهير التانغو على الجماهير اليابانية، التي نالت 
استحسان العالم أجــمــع، بفضل سلوكها المثالي خــالل المونديال، 
حيث اعتادت على تنظيف المدرجات بعد كل مباراة للساموراي في 

كأس العالم.
وأنــاب المشجع األرجنتيني كارلوس تــوال عن جماهير بــالده في 
اســتــالم الــجــائــزة، فــي ظــل الــشــهــرة الــواســعــة الــتــي اكتسبها مــن خالل 
حضوره جميع مشاركات بالده في كأس العالم، بدءا من نسخة 1974 

حتى نسخة قطر 2022.

كارلوس توال

سكالوني

جائزة خاصة للراحل بيليه

سلم االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( جائزة خاصة تخليدا لذكرى 
األسطورة البرازيلي الراحل، بيليه، الذي فارق الحياة في ديسمبر الماضي، 
 )The Best( بعد صراع مع مرض السرطان، وذلك خالل حفل جوائز األفضل

أمس األول االثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.
ووجه السويسري جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، بعض كلمات الرثاء 
في حق »الجوهرة السوداء«، الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 82 عاما. 
وتسلمت زوجة »الملك« الجائزة الخاصة من يد النجم البرازيلي السابق 
رونالدو نازاريو )الظاهرة(، قبل أن توجه بعض كلمات االمتنان والشكر 
إلى كل الحاضرين على هذه اللفتة الطيبة، وشعورها بالفخر بهذه اللحظة. 

أالبا

جماهير جماهير 
األرجنتين... األرجنتين... 

»األفضل«»األفضل«

ت لبنزيمة وصالح بلماضي صوَّ

توج األرجنتيني إيميليانو مارتينيز حارس مرمى 
فريق أستون فيال اإلنكليزي والمنتخب األرجنتيني 
الفائز بلقب كأس العالم 2022 بجائزة أفضل حارس 
مرمى في العالم لعام 2022 في استفتاء االتحاد الدولي 

للعبة )فيفا(. 
وتسلم مارتينيز الجائزة خــالل حفل الفيفا السنوي 

لإلعالن عن جوائز »األفضل«. 
 على البلجيكي الدولي 

ً
وأحرز مارتينيز الجائزة متفوقا

تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد اإلسباني والمغربي 
الدولي ياسين بونو حارس مرمى إشبيلية اإلسباني. 

( توج بجائزة القفاز الذهبي 
ً
وكان مارتينيز )30 عاما

ألفضل حارس في مونديال 2022 بعدما ساهم بشكل هائل 
في فوز التانغو باللقب العالمي. 

وكـــــان هــــذا الـــمـــســـتـــوى، الـــــذي ظــهــر بـــه مــارتــيــنــيــز في 
 لتألقه مع الفريق على مدار فترة طويلة؛ 

ً
المونديال، امتدادا

حيث ساهم فــي مسيرة ناجحة للتانغو فلم يخسر مع 
الفريق سوى مباراة واحدة على مدار 26 مباراة خاضها 
مع الفريق، وجاءت هذه الهزيمة أمام المنتخب السعودي 

1-2 في بداية مسيرة الفريق بالمونديال القطري.

إنفانتينو يكرر الثناء على مونديال قطر 
كرر رئيس االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
الــســويــســري جــيــانــي إنــفــانــتــيــنــو الــثــنــاء بشكل 
كبير على »التجربة االستثنائية« التي حملتها 
استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، كما 
ــورة الــــراحــــل بــيــلــيــه، ورحـــب  ــطــ أثـــنـــى عــلــى األســ

بحضور عائلته في الحفل.
وقــال إنفانتينو، في كلمته االفتتاحية أمام 
الـــحـــضـــور، فـــي حــفــل »الــفــيــفــا« لـــتـــوزيـــع جــوائــز 
األفضل »ذا بيست« في باريس، »مرحبا بكم في 
مدينة باريس، هذه المدينة الجميلة، ومرحبا 
بكم في هــذا الحفل الرياضي الجميل، في هذه 
الــلــيــلــة سنحتفل بــاألفــضــل، سنحتفل بأفضل 
الــمــدربــيــن وأفـــضـــل الــالعــبــيــن الـــذيـــن زادوا من 
سرعة نبض القلب مــن خــالل كــل مــا قــدمــوه في 

عالم كرة القدم«.
ــا نــحــتــفــل بــأنــفــســنــا  وأضــــــــــاف: »نــــحــــن أيــــضــ
كجماهير محبة لــكــرة الـــقـــدم، سنحتفل أيضا 
بأفضل جمهور وسنكرمه، الجماهير هــي من 
تقف وراء األداء الجيد لدى الالعبين والالعبات، 

يا له من عام وموسم مميز«.
وتحدث عن مونديال قطر 2022 قائال: »لقد 
خــضــنــا أفـــضـــل تــجــربــة كــــأس عـــالـــم فـــي تــاريــخ 
البطولة، أغتنم هذه الفرصة وأشكر دولــة قطر 
مرة أخرى على احتضان هذا المهرجان الكروي 
بطريقة استثنائية، لقد استضافوا حفال كرويا 

جميال«.
وعن بطولة كأس العالم للسيدات المقررة هذا 
العام في أستراليا ونيوزيلندا، ذكر إنفانتينو: »ال 
تنسوا أيضا أن أستراليا ونيوزيلندا تحتضنان 
فعاليات كأس العالم للسيدات، وكلكم مدعوون 

لحضور هذا المهرجان«. 
وتــابــع: »كـــرة الــقــدم تجلب الــســعــادة ولــكــن ال 
تنسوا أيضا أننا خسرنا الكثير من األصدقاء في 
عالم كرة القدم، أذكر كل الالعبين الذين وافتهم 
المنية في الموسم الماضي، ودعونا أيضا نتذكر 
ملك كرة القدم بيليه، ماذا بإمكاننا أن نقول عن 

بيليه أسطورة العالم في كرة القدم؟«.

مارتينيز أفضل حارس مرمىمارتينيز أفضل حارس مرمى
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سلة أخبار

يخطط هانسي فليك، املدير 
الفني للمنتخب األملاني 

لكرة القدم، الستدعاء العبني 
جدد في قائمة الفريق التي 
ستخوض مباراتني وديتني 

في مارس، حيث يهدف الفريق 
الستعادة توازنه بعد كارثة 

أخرى في بطولة كأس العالم. 
وقال فليك إنه وجهازه الفني 

يناقشون بالفعل »ما شاهدوه 
خالل متابعتهم للمباريات 

ولالعبني الذين تألقوا«، 
مضيفا: سنرى إذا كنا سنضم 

العبا أو اثنني جديدين. 
سيكون شيئا ممتعا. 

ويخوض املنتخب األملاني أول 
مباراتني له بعد الخروج من 

دور املجموعات ببطولة كأس 
العالم التي أقيمت في قطر في 

ديسمبر املاضي، أمام بيرو 
في 25 مارس، وأمام منتخب 

بلجيكا بعدها بثالثة أيام. 
وقال فليك: نريد أن نظهر 

املعدن الحقيقي لنا. متأكد 
أن لدينا جودة جيدة للغاية. 

األمر متعلق بتقديم أداء جيد 
في اللحظة املناسبة. 

وأكد أنه »واضح للغاية أننا 
بحاجة للتطور« دفاعيا، 
مضيفا: إذا نظرت لكأس 

العالم، أكثر الفرق نجاحا 
هي التي تلقت أقل أهداف. 

منافسونا كانوا أكثر فعالية 
منا، لهذا السبب خرجنا.

فليك يخطط لضم العبين 
جدد للمنتخب األلماني

كشفت تقارير صحفية 
محلية امس االول أن النجم 

الدولي املغربي أشرف 
حكيمي، العب باريس سان 

جرمان الفرنسي، يخضع 
للتحقيق بسبب مزاعم 

تورطه في حادث اغتصاب 
هذا األسبوع.

وزعمت صحيفة »لو 
باريزيان« أن شابة تبلغ 

من العمر 23 عاما تقدمت 
ببالغ في قسم شرطة بلدية 

نوجني سور مارن، أكدت فيه 
أن حكيمي قام باغتصابها، 
ورفضت أن تبلغ عنه، إال أن 

النيابة العامة قررت فتح 
تحقيق.

وأضافت الصحيفة الذائعة 
الصيت أن الفتاة تواصلت 

مع صاحب الـ24 عاما في 16 
يناير املاضي عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، قبل 

أن يدعوها ملنزله في منطقة 
بولوني-بيانكور عشية 

مواجهة كالسيكو فرنسا 
أمام أوليمبيك مارسيليا 
األحد، والتي غاب عنها 
الالعب بداعي اإلصابة.

التحقيق مع أشرف 
حكيمي بتهمة االغتصاب

أعلن نادي ريال مدريد 
اإلسباني، أمس األول، تمديد 

عقد حارس مرماه الشاب 
لوكاس كانيزاريس. 

ولم يشارك كانيزاريس )20 
عامًا( في أي مباراة بعد مع 
الفريق األول لريال مدريد، 

لكنه جلس على مقاعد البدالء 
خالل عشر مباريات هذا 

املوسم، كما تواجد في قائمة 
الفريق املتوج بلقب مونديال 

األندية في املغرب. 

ريال مدريد يمدد عقد 
كانيزاريس

يغيب لوكاس فابيانسكي، 
حارس مرمى فريق وست 

هام اإلنكليزي لكرة القدم عن 
الفريق فترة طويلة بعدما 
تعرض إلصابة مرعبة في 

الوجه. وقد يحتاج الحارس 
البولندي املخضرم إلجراء 

جراحة بعدما تعرض لكسر 
في عظمة الوجنة وحجر 

العني أمام نوتينغهام فورست 
في املباراة التي جمعتهما 

السبت املاضي. 
وذكرت وكالة األنباء 

البريطانية »بي.أيه.ميديا« أن 
وجه فابيانسكي ارتطم بركبة 

فيليبي، مدافع نوتينغهام، 
وتم استبداله على الفور.

 وقال ديفيد مويس مدرب 
وست هام: ال نعلم بعد ما 

إذا كان سيحتاج لجراحة أو 
سيتعافى من تلقاء نفسه، 

أو الفترة الزمنية التي 
سيحتاجها في الوقت الحالي. 

وست هام يفقد جهود 
فابيانسكي لإلصابة

 على 
ً
يحل إيفرتون ضيفا

أرسنال، بينما يلعب ليفربول 
أمام ضيفه وولفرهامبتون، 

اليوم، في مباراتين مؤجلتين 
من الجولة السابعة بالدوري 

اإلنكليزي الممتاز.

يتطلع فــريــق أرســنــال للثأر 
ــــن ضـــيـــفـــه إيــــفــــرتــــون عــنــدمــا  مـ
يــلــتــقــيــان الـــيـــوم األربــــعــــاء على 
ــبــــاراة  اســــتــــاد اإلمـــــــــــارات فــــي مــ
مــؤجــلــة مـــن الـــجـــولـــة الــســابــعــة 
ــلـــيـــزي الــمــمــتــاز  لــــلــــدوري اإلنـــكـ

لكرة القدم. 
ــال خـــســـر أمــــام  ــ ــنـ ــ ــان أرسـ ــ ــ وكـ
إيــــفــــرتــــون بــــهــــدف نـــظـــيـــف فــي 
الــمــبــاراة الــتــي جمعتهما يــوم 
4 فــبــرايــر الــمــاضــي فــي الجولة 
الثانية والعشرين من الدوري، 
لـــذلـــك يـــأمـــل الـــفـــريـــق الـــثـــأر من 
هـــذه الــهــزيــمــة وتــحــقــيــق الــفــوز 
ــل تــوســيــع الـــفـــارق بينه  مـــن أجـ
وبــــيــــن مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي فــي 
صـــــــدارة الـــتـــرتـــيـــب إلـــــى خــمــس 
ــال أن  ــنــ ــتـــطـــاع أرســ نـــقـــاط. واسـ
يحافظ على صدارة الترتيب في 
الجولة الماضية بفوزه الصعب 
على ليستر سيتي بهدف، وفي 
المقابل تراجع إيفرتون للمركز 
الــثــامــن بــرصــيــد 21 نقطة بعد 
ــــون فــيــال  ــتـ ــ ــام أسـ ــه أمــــــ ــارتــ خــــســ

بهدفين نظيفين.
 وفــــي الـــجـــوالت األخـــيـــرة لم 
يحقق أرسنال النتائج المرجوة 
على أرضه، حيث حقق انتصارا 
وحيدا في آخــر أربــع مباريات، 
كما أن الفريق حافظ على نظافة 
شــبــاكــه فــي مــبــاراتــيــن فــقــط في 
آخر 16 مباراة أقيمت على أرضه 
بالدوري. وفي حال فوز أرسنال 
عــلــى إيــفــرتــون، ستصبح هــذه 
هــي الــمــرة الثالثة التي يتمكن 
ــن حـــصـــد 60  ــال مــ ــ ــنـ ــ فــيــهــا أرسـ
نقطة في أول 25 مــبــاراة، حيث 
سبق للفريق تحقيق هذا العدد 
من النقاط في موسمي 2003 - 

2004 و2007 - 2008.
 ويــنــتــظــر أن يـــدفـــع الــمــديــر 

الفني أرتيتا بتوماس بارتي في 
التشكيل األساسي للفريق نظرا 
للقوة البدنية التي يتميز بها 
فــريــق إيــفــرتــون، كما ينتظر أن 
يجلس اإليطالي جيورجينيو 
على مقاعد البدالء مرة أخرى، 
كما ينتظر أن يبقي أرتيتا على 
لياندرو تروسارد في التشكيل 
األساسي للفريق واإلبقاء على 
إدوارد نــيــكــيــتــاه عــلــى مــقــاعــد 
البدالء بعد تألق تروسارد أمام 
ليستر سيتي. في المقابل، فشل 
إيــفــرتــون فــي تحقيق انتصاره 

الثالث على التوالي بالخسارة 
ــام أســـتـــون فــيــال فـــي الــجــولــة  أمــ
ــأن الــفــريــق،  الــمــاضــيــة، عــلــمــا بــ
ــمـــدرب شــيــن ديــتــش،  بــقــيــادة الـ
خــســر فــي ســبــع مــبــاريــات على 
ــه، وسجل  الــتــوالــي خـــارج أرضــ
هدفا وحيدا في تلك المباريات. 
ــرتـــون أن  ــفـ ويــتــعــيــن عــلــى إيـ
يكتب تــاريــخــا جــديــدا إذا أراد 
الــخــروج فائزا بالنقاط الثالث 
 
ً
ــيــــوم، خــصــوصــا ــاراة الــ ــبــ فـــي مــ
أن الــفــريــق لــم يــفــز بـــأي مــبــاراة 
بــالــدوري الممتاز خــارج أرضه 

أمـــام أحـــد الــفــرق الــتــي تتصدر 
جدول الترتيب. ومن المنتظر أن 
يفقد إيفرتون جهود دومينيك 
كالفيرت ليوين بسبب اإلصابة 
فــي الــفــخــذ، كــمــا يستمر غياب 
ــنـــد، ونـــاثـــان  أنــــــــدروس تـــاونـــسـ

باترسون وجويل غارنر. 

ليفربول إلحياء آماله
كما يخوض فريق ليفربول 
أولــــى مــبــاريــاتــه الــمــؤجــلــة غــدا 
أيضا عندما يستضيف فريق 
ــبــــاراة  وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون فــــي مــ

مــؤجــلــة مـــن الـــجـــولـــة الــســابــعــة 
أيضا. 

ويــأمــل ليفربول فــي تحقيق 
الــفــوز بــهــذه الــمــبــاراة مــن أجــل 
إحـــيـــاء آمـــالـــه فـــي احـــتـــالل أحــد 
المراكز المؤهلة لــدوري أبطال 
ــا، حــيــث يــحــتــل الــفــريــق،  أوروبـــــ
الــذي لديه مباراتان مؤجلتان، 
المركز السابع برصيد36 نقطة 
بفارق تسع نقاط عن توتنهام 
صاحب المركز الرابع. ويتعين 
على ليفربول الفوز بمباراتيه 
المؤجلتين من أجل اإلبقاء على 

فرصه في اللعب بدوري أبطال 
أوروبا في الموسم المقبل. في 
المقابل، يدخل وولفرهامبتون 
هذه المباراة بحثا عن تحقيق 
الــفــوز أيــضــا لــلــدخــول أكــثــر في 
الــمــنــطــقــة اآلمـــنـــة حــيــث يحتل 
الــفــريــق الــمــركــز الــخــامــس عشر 
برصيد 24 نقطة بــفــارق ثالث 
نقاط فقط عن إيفرتون، صاحب 
المركز الثالث من القاع، والذي 
ــن الــــــــدوري  ــ يـــهـــبـــط صـــاحـــبـــه مـ

الممتاز. 
  )د ب أ(

العبو أرسنال والمدرب أرتيتا خالل مباراة سابقة

أرسنال يسعى للثأر من إيفرتون

أعــلــن منظمو دورة إنـــديـــان ويــلــز األمــيــركــيــة الــدولــيــة فــي كــرة 
المضرب االثنين انسحاب األسترالي نيك كيريوس »لعدم تعافيه 

بشكل كاف من إصابة في الركبة اليسرى«.
، يمني النفس 

ً
وكــان كيريوس، المصنف التاسع عشر عالميا

بالعودة إلى المالعب في دورة إنديان ويلز لماسترز األلف نقطة 
األسبوع المقبل، بعدما غاب عن المالعب منذ السادس من أكتوبر 

الماضي.
جبر كيريوس على االنسحاب من المشاركة في بطولة أستراليا 

ُ
وأ

المفتوحة، أولى البطوالت األربع الكبرى، منتصف يناير الماضي، 
وخضع خالله لتنظير المفصل لعالج تمزق الغضروف المفصلي، 

مما تسبب في حدوث كيس في الغضروف.
وكان بلوغه ربع النهائي في إنديان ويلز العام الماضي، عندما 
، بمثابة انطالقة نحو عودته 

ً
كــان وقتها في المركز 132 عالميا

إلى أعلى مستوى، بعد أكثر من عامين من المعاناة، بين االنهيار 
العصبي وعــدم القدرة على اللعب بسبب فيروس كوفيد 19 عام 

.2020
وتابع كيريوس تألقه بعد إنديان ويلز، وبلغ المباراة النهائية 
لبطولة ويمبلدون اإلنكليزية، ثم فاز بدورة واشنطن ووصل إلى 
ربــع نهائي بطولة الــواليــات المتحدة المفتوحة، آخــر البطوالت 

األربع الكبرى.

انسحاب انسحاب 
كيريوسكيريوس

من إنديانمن إنديان
ويلزويلز

نيكس يهزم سلتيكس ويزيحه عن صدارة »الشرقية«
أكـــد نــيــويــورك نيكس نتائجه 
الرائعة في اآلونة األخيرة بإسقاط 
ضيفه بوسطن سلتيكس 94-109 
االثنين وأزاحه عن صدارة المنطقة 
ــرة الــســلــة  ــ الــشــرقــيــة فــــي دوري كـ

االميركي للمحترفين.
فعلى ملعب »ماديسون بارك«، 
ألحق نيويورك نيكس الخسارة 
الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة فــــي 62 مــــبــــاراة 
ببوسطن سلتيكس الذي تنازل عن 
الصدارة التي تربع عليها 99 يوما 
في آخر 101 يوم، فبات ميلووكي 
باكس في المركز االول برصيد 43 

فوزا في 60 مباراة.
ــــذي غــاب  وســـقـــط ســلــتــيــكــس الـ
عن صفوفه جايلن بــراون بسبب 
ــه، بــعــد 48 ســاعــة  كــســر فـــي الـــوجـ
على انتصاره القاتل على مضيفه 
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز ثالث 
الــمــنــطــقــة 110-107 بــفــضــل سلة 

ثالثية لنجمه جايسون تايتوم.
لكن تايتوم عانى في مواجهة 
نيكس واكتفى بتسجيل 14 نقطة 
فــقــط مــع تــســع تــمــريــرات حاسمة 
ر عن إحباطه  وسبع متابعات، وعبَّ
قبل ثالث دقائق من نهاية المباراة 

بارتكابه خطأ فنيا ثانيا تسبب 
في طرده للمرة األولى في مسيرته 

االحترافية.
وهــــو الـــفـــوز الــــســــادس تــوالــيــا 
ــثـــامـــن فـــي مــبــاريــاتــه  لــنــيــكــس والـ
ــرة والــــــــــ36 فــــي 63  ــ ــيـ ــ الـــتـــســـع االخـ

مباراة فصعد الى المركز الخامس 
للمنطقة الشرقية.

ميامي يهزم سيكسرز
وضرب ميامي هيت عصفورين 
بحجر واحــــد عــنــدمــا تغلب على 

ــا ســفــنــتــي  ــفــــيــ ــيــــالدلــ مـــضـــيـــفـــه فــ
ســيــكــســرز 101-99 حــيــث أوقـــف 
سلسلة مــن أربـــع هــزائــم متتالية، 
وألحق الخسارة الثانية لمضيفه 

على أرضه.
ــان مــيــامــي فـــي طــريــقــه الــى  ــ وكـ

تــحــقــيــق فــــوز ســهــل بــعــدمــا تــقــدم 
بفارق 11 نقطة في الربع االخير 
لكن سيكسرز انتفض في الدقائق 
االخـــيـــرة ونــجــح فــي تــذويــبــهــا بل 
تقدم قبل دقيقة و41 ثانية، قبل 
أن يتدخل جيمي باتلر ويوقف 
انتفاضته بسلة ورميتين حرتين 
حاسما النتيجة في صالح فريقه.

ــع تــــشــــارلــــوت هــورنــتــس  ــابــ وتــ
ــفـــوز على  صـــحـــوتـــه الـــمـــتـــأخـــرة بـ
ضيفه ديترويت بيستونز 117-

106 بفضل 22 نقطة لتيري روزيير 
و19 نقطة لغوردون هايوارد و18 
نقطة لالميلو بول ومثلها للبديل 

كيلي أوبري جونيور.
وهــــو الـــفـــوز الـــخـــامـــس تــوالــيــا 
لتشارلوت هورتنس والــــ 20 في 
63 مباراة في المركز الرابع عشر 
قبل االخير للمنطقة الشرقية أمام 
ديترويت بيستونز صاحب المركز 
األخير والذي مني بخسارته الـ47 

في 62 مباراة.
وواصل نيو أورليانز بيليكانز 
نتائجه المخيبة في اآلونة األخيرة 
بــخــســارتــه أمــــام ضيفه أورالنــــدو 

ماجيك 101-93.

جانب من مواجهة نيويورك نيكس وبوسطن سلتيكس

أوساسونا يستقبل بلباو 
في كأس إسبانيا

يستقبل أوساسونا ضيفه وجــاره أتلتيك بلباو 
الــيــوم فــي ذهـــاب نــصــف نــهــائــي مــســابــقــة كـــأس ملك 

إسبانيا في كرة القدم.
ويــأمــل أوســاســونــا مواصلة مغامرته فــي الكأس 
وهو الذي أطاح بقطبي األندلس ريال بيتيس حامل 
اللقب وجاره اشبيلية من ثمن وربع النهائي تواليا، 
علما أنه يدخل المباراة منتشيا بفوزه الثمين على 

مضيفه اشبيلية 3-2 في الدوري األحد.
وتفصل نقطة واحـــدة بين الفريقين فــي الـــدوري 
حيث يحتل أوســاســونــا الــمــركــز الــثــامــن أمـــام بلباو 
الــتــاســع، وهــمــا تــعــادال سلبا فــي التاسع مــن الشهر 
الــمــاضــي عــلــى أرض بــلــبــاو فــي الــمــرحــلــة الــســادســة 

عشرة من الليغا.
وتقام مباراة اإلياب في الرابع من أبريل المقبل.

لو غريت يقدم استقالته من االتحاد الفرنسي
تقدم رئيس االتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لو 
غريت، الثالثاء، باستقالته من منصبه إلى اللجنة 
التنفيذية لالتحاد، وفق ما علمت وكالة فرانس برس 

من عضو في األخيرة.
( االستقالة من المنصب 

ً
وقرر لو غريت )81 عاما

، وذلــك بعد أشهر عدة 
ً
الــذي شغله طيلة 11 عــامــا

من االضطرابات التي تميزت باتهامات بالتحرش 
األخالقي والجنسي، ولجنة تدقيق من المفتشية 
العامة للتعليم والرياضة واألبحاث، والعديد من 
االنزالقات اللفظية، والتي تزامنت مع بلوغ المنتخب 
الفرنسي المباراة النهائية لمونديال قطر، وخسرها 

أمام األرجنتين بركالت الترجيح.
وعلم لدى العديد من أعضاء اللجنة التنفيذية أن 
نائب الرئيس فيليب ديالو سيتولى منصب الرئيس 

المؤقت للهيئة، بعد استقالة لو غريت.

 لقانون االتحاد، فإن 
ً
وقالت المصادر إنه وفقا

 بممارسة الوظائف 
ً
نائب الرئيس »مكلف مؤقتا

الــرئــاســيــة«، حتى الجمعية العمومية، المقرر 
عقدها في يونيو المقبل.

 من نشر 
ً
وجاءت استقالة لو غريت بعد 13 يوما

تقرير إدانة لبعثة التدقيق في االتحاد أكد أنه »لم 
يعد )نويل لو غريت( يتمتع بالشرعية الالزمة إلدارة« 

االتحاد، بسبب »سلوكه تجاه النساء«.
وأوضح التقرير أن سياسة االتحاد بشأن العنف 
على أساس الجنس والعنف الجنسي »ليست فعالة«.
 لسلوكه 

ً
وأضـــاف: »تعتبر البعثة أنــه، نــظــرا

تجاه النساء، وتصريحاته العامة وإخفاقات 
إدارة االتحاد الفرنسي لكرة القدم، لم يعد لو 
غريت يتمتع بالشرعية الالزمة إلدارة وتمثيل 

كرة القدم الفرنسية«.

وخضع لو غريت، الذي تم تعليق مهامه منذ 
11 يناير، لتحقيق بتهمة التحرش األخالقي 

والجنسي.
وذكر التقرير أن موقفه تجاه النساء »يمكن 
«، وقال إن 

ً
وصفه على األقل بأنه متحيز جنسيا

هناك أدلة على أن سلوكه »من المرجح أن ُيعتبر 
.
ً
« وهي كلها اتهامات ينفيها شخصيا

ً
إجراميا

كما استهدف التقرير الممارسات اإلداريـــة 
للمديرة العامة لالتحاد، فلورانس هـــاردوان، 
 مهامها، قائال إنه »يمكن 

ً
التي تم تعليق أيضا
وصفها بالوحشية«.

وجاء فتح هذا التحقيق بعد شهادة سونيا 
ســـويـــد، وكــيــلــة أعـــمـــال الـــعـــديـــد مـــن الــالعــبــات 

الدوليات الفرنسيات.
لو غريت

 قبل الضرائب بلغت 7.75 
ً
حقق نادي ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم أرباحا

ماليين جنيه إسترليني )9.07 ماليين دوالر( في الموسم الماضي، وتسبب 
ارتفاع التكاليف خــارج الملعب لتقليل الفائدة اإلجمالية لزيادة اإليــرادات 

بواقع 107 ماليين جنيه إسترليني. 
وذكرت وكالة األنباء البريطانية »بي.أيه.ميديا« أنه في الموسم الذي كان 
الفريق فيه على بعد الفوز من مباراتين للتتويج برباعية غير مسبوقة، 
 بلقبي كــأس االتــحــاد اإلنجليزي وكــأس رابطة 

ً
والــذي أنهاه متوجا

األندية المحترفة، ارتفعت اإليرادات إلى 594 مليون جنيه إسترليني. 
هذه األرقام أعادت الفريق لمستويات ماقبل الجائحة، ونتج عنها 
أول ربح على مدار ثالثة أعوام، حيث تزامنت الحسابات مع أول 
مــوســم كــامــل بـــدون قــيــود خــاصــة بــفــيــروس كـــورونـــا. ومـــع ذلــك، 
ومع ارتفاع معدل التضخم إلى 10 في المئة بسبب أزمة الطاقة 
األوروبية، تضاعفت تكلفة المرافق في النادي عن العام السابق. 
وزادت المصروفات اإلدارية بـ69 مليون جنيه إسترليني لتصل 

إلــى 545 مليون، بسبب زيــادة تكاليف الــرواتــب والتكاليف 
العامة ليوم المباراة. 

)د ب أ(

تعرض تشلسي لضربة أخرى يضيفها إلى معاناته في الدوري 
اإلنكليزي لكرة القدم، بعد كشفه عن إصابة قلب دفاعه البرازيلي 
المخضرم تياغو سيلفا فــي أربــطــة الركبة تــعــرض لها األحـــد في 
الخسارة أمام الجار اللندني توتنهام صفر-2 في المرحلة الخامسة 

عشرة من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
 الى ترك أرضية الملعب في الشوط األول 

ً
واضطر ابن الـ 38 عاما

، بعد أولى 
ً
من المباراة التي مني فيها تشلسي بهزيمة ثالثة تواليا

أمام بوروسيا دورتموند األلماني )صفر-1( في ذهاب ثمن 
نهائي دوري األبطال وثانية أمام ساوثمبتون )صفر-1( 

في الــدوري الممتاز، ضمن سلسلة من ست مباريات 
متتالية من دون انتصار في جميع المسابقات.

ولم يكشف تشلسي عن الفترة التي يحتاج اليها 
سيلفا للتعافي من اإلصابة، لكن غيابه سيزيد محن 
المدرب غراهام بوتر الذي يجد نفسه تحت ضغط 
هائل بعد فوزين فقط في آخر 15 مباراة في جميع 

المسابقات.
وقــــال الـــنـــادي الــلــنــدنــي فــي بــيــان امــــس، »أكـــدت 
نتائج الفحص إصــابــة تياغو فــي أربــطــة الركبة 
وسيعمل اآلن عن كثب مع القسم الطبي في النادي 
ــن أجــــل الــــعــــودة إلــى  خــــالل فـــتـــرة إعــــــادة تــأهــيــلــه مـ

المالعب في أقرب وقت ممكن«.

 أرباح ليفربول بلغت سيلفا يصاب في أربطة الركبة
7.75 ماليين جنيه إسترليني
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وفيات

منصور عصام علي المال
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، ت: 99005458، 97222614، 

ً
19 عاما

66696696 ،98887278
أحمد جاسم عيسى الزقاح

، شيع، الرجال: حسينية آل ياسين، النساء: صباح السالم، 
ً
86 عاما

ق6، ش1، ج10، م38، ت: 99071220
لولوة خليفة سلطان آل بنعلي أرملة: مطلق علي عبدالرحمن المنير

76 عاما، تشيع بعد صالة عصر اليوم، الرجال: العزاء في المقبرة، 
النساء: السالم، ق1، ش112، م13، ت: 67767000، 97988832، 99426599

صالح أحمد محمد المطاوعة
74 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، ت: 99522874، 99759228، 

94477322
جاسم محمد إبراهيم المهيني

70 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الزهراء، ق5، ش503، 
م6، ت: 97970982، 98855551، 55255032، 99362005

هيا سليمان عيسى أرملة: مسعود مبارك الجمعة
95 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العدان، ق1، ش54، 

م36، ت: 99071829، 99852224
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  23

11
ً
 08:26 صبـــاحــــــا

 05:24 مــــــســــــــــــــــاًء
ً
01:20 صبـــاحــــــا
ً
11:53 ظــــــــــــهــــــــــــرا

نفوق بيروز ُيحزن إيرانصفع زوجته فسجنه القضاء
 
ً
ُحكم على رجل بالسجن عاما

فـــي إســبــانــيــا، لــصــفــعــه زوجــتــه 
خــالل بــث حــي عبر شبكة تيك 
توك، في قرار نادر ألن الضحية 
لم تكن ترغب في تقديم شكوى.
وفــي حكم صــدر أمــس األول، 
اعتبرت محكمة مدينة سوريا 
فــي شــمــال إســبــانــيــا أن المتهم 
مذنب بارتكاب إساءة المعاملة 

والعنف ضد المرأة.
ووقــعــت الــحــادثــة لــيــلــة 27 - 
28 يــنــايــر الــمــاضــي فــي مدينة 

ســوريــا، فــأثــنــاء مشاركتها في 
»معركة« أثناء بث مباشر على 
»تــيــك تــــوك« مــع ثــالثــة أصــدقــاء 
أمام جمهور افتراضي من آالف 
األشــــــخــــــاص، تـــعـــرضـــت امــــــرأة 
للصفع بــقــوة كافية لــدرجــة أن 
رأســـهـــا بـــدأ يــرتــجــف وشــعــرهــا 

يتطاير، وبدأت في البكاء.
وجاء في الحكم القضائي أن 
المتهم عمد بصورة علنية إلى 
االعتداء على زوجته أمام آالف 

األشخاص. )أ ف ب(

نفق أمس في إيران أحد آخر الفهود اآلسيوية 
فـــي الـــعـــالـــم، مــمــا أحــــدث مــوجــة مـــن الـــحـــزن بين 
اإليرانيين الذين تأثروا بمصير الفهد الصغير 

الذي ُولد عام 2022 داخل أحد المالجئ.
وأفادت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية »ارنا« 
 »الــفــهــد بـــيـــروز، الــــذي نــقــل إلـــى المستشفى 

ّ
بــــأن

البيطري المركزي الخميس الماضي إلصابته 
بفشل كلوي، فــارق الحياة بعد خضوعه لغسل 
 منذ والدتــه في 

ً
 وطنيا

ً
كلى«، ليكون بذلك فخرا

مايو 2022.
وأثار هذا الحدث حماسة حينها، إذ لم يتبق 
، وهو نوع معرض 

ً
 آسيويا

ً
في إيران سوى 12 فهدا

لخطر االنقراض بحسب االتحاد الدولي لحفظ 
الطبيعة.

ومــنــذ نــقــلــه إلـــى الــمــســتــشــفــى، عــّبــر إيــرانــيــون 
كثر عن تعاطفهم مع الفهد الصغير عبر مواقع 
الــتــواصــل، وكــتــب أحــدهــم عبر »تــويــتــر«: »بــيــروز 
هو مصدر السعادة الوحيد لألمة«، بينما أبدى 
آخــــرون خشيتهم مــن »انـــقـــراض« الــســاللــة التي 
ينتمي إليها هذا الحيوان، المعروفة باسم الفهد 

اآلسيوي أو الفهد اإليراني.
)أ ف ب(

ذكاء اصطناعي بخاليا بشريةذكاء اصطناعي بخاليا بشرية

ــان  ــود، كــ ــ ــقــ ــ ــلــــى مـــــــدى عــ عــ
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي يــهــدف 
إلــى إنــشــاء أجــهــزة كمبيوتر 
تتمتع بقدرات العقل البشري. 
وتـــقـــتـــرح دراســـــــة جـــديـــدة 
 جــديــدة« للحوسبة 

ً
»حــــدودا

تــســمــى »الــــذكــــاء الــعــضــوي« 
)OI(، والتي يمكن أن تتجاوز 

قدرات التعلم لدى أي آلة.
ــد بـــــاحـــــثـــــون مــن  ــقــ ــتــ ــعــ ويــ
جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز في 
بالتيمور أنــه يمكن تطوير 
»حــــاســــوب حــــيــــوي« مـــدعـــوم 

ــون مــن  ــكــ ــيــــوي مــ بـــعـــضـــو حــ
الــمــاليــيــن مــن خــاليــا الــدمــاغ 

البشرية.
ــال الــبــاحــثــون، بــقــيــادة  وقــ
ــور تــــــومــــــاس  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروفـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ
هــارتــونــغ فــي جامعة جونز 
ــــم  ــهـ ــ ــتـ ــ ــي دراسـ ــ ــ ــز، فـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــــوبـ هـ
ــتـــي نــقــلــهــا مـــوقـــع روســـيـــا  الـ
 
ً
اليوم، أمس، »نقدم برنامجا
 لتنفيذ رؤية مجال 

ً
تعاونيا

 ،»OI متعدد التخصصات من

»جيمس ويب« يتحدى نظريات الفلك

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي ما 
يبدو أنــه 6 مجرات ضخمة من بــدايــات الكون 

تتحدى النظريات الحالية في علم الكونيات.
ويــعــود تــاريــخ هـــذه األجـــســـام إلـــى وقـــت كــان 
فيه الكون في مرحلة 3 في المئة فقط من عمره 
الــحــالــي، أي نحو 500 - 700 مليون سنة بعد 

االنفجار العظيم.
وهذه المجرات أكبر بكثير مما كان ُيفترض 
 
ً
أنه ممكن بالنسبة للمجرات في وقت مبكر جدا
بعد االنفجار العظيم، حيث إنها ناضجة مثل 
مجرة درب التبانة، لكنها موجودة في بدايات 

الكون.
وأشـــار علماء فــي دراســـة جــديــدة نــشــرت في 
مجلة Nature، ونقلها موقع روسيا اليوم أمس، 
 نجمية تصل إلى 

ً
إلى أن هذه المجرات تملك كتال

عــشــرة مــلــيــارات ضعف كتلة الشمس، وواحـــدة 
منها يمكن أن تــكــون ضخمة بــمــا يــعــادل 100 
مليار كتلة الشمس.  وإذا تم تأكيد هذه النتائج، 
فإنها ستثير تساؤالت حول فهم العلماء لكيفية 

تشكل المجرات األولى.
ووصـــف الــعــلــمــاء هـــذه الــمــجــرات الضخمة 
بمحطمات الكون ألن وجودها يحطم ما يعرفه 

العلماء عن بدايات المجرات في الكون.
ويــقــول جويل ليغا، األســتــاذ المساعد في 
علم الفلك والفيزياء الفلكية في جامعة والية 
بنسلفانيا والمؤلف المشارك للدراسة: »هذه 
األجسام أضخم بكثير مما توقعه أي شخص. 

تــوقــعــنــا فــقــط الــعــثــور عــلــى مـــجـــرات صــغــيــرة 
ــذه الـــمـــرحـــلـــة الـــزمـــنـــيـــة، لــكــنــنــا  ــ وشــــابــــة فــــي هـ
اكتشفنا مجرات ناضجة مثل مجراتنا في ما 

كان ُيفهم سابقا أنه فجر الكون«.
وإذا أمكن تأكيدها، فإنهم يقترحون أن تاريخ 
الكون المبكر قد يكون خاطئا، وأن المجرات نمت 

بسرعة أكبر بكثير مما كان يتوقع. وسيتطلب 
ذلك تغيير إما نماذجنا للكون أو فهمنا لكيفية 

نشوء المجرات.

استشاري يحذر المصريين من »ياميش« رمضان
ر استشاري التثقيف واإلعالم الغذائي 

َّ
حذ

بالمعهد القومي للتغذية في مصر مجدي 
نـــزيـــه مـــن مــنــتــج شــهــيــر يـــبـــاع خــــالل شهر 

 خطيرة.
ً
رمضان في مصر يسبب أمراضا

وقال نزيه، خالل تصريحات تلفزيونية، 
ــا الــــيــــوم، أمــــــس، إن  ــيــ نــقــلــهــا مـــوقـــع روســ
»يـــامـــيـــش رمـــضـــان والـــمـــكـــســـرات والـــفـــول 
السوداني واللب من أكثر األغذية المليئة 

 خالل الفترة 
ً
بالسموم الفطرية، خصوصا

التي يتم عرضها قبل الشهر الكريم، ألنها 
في الغالب مخزنة من العام الماضي«.

وأضاف: »المالحظ أن ياميش رمضان 
المخزن، الناس اللي بتشتريه قبل بداية 
الشهر الكريم بيكون مكمكم ومزنخ، وهذه 

 فطرية«.
ً
عالمة على أنه يحمل سموما

ــلـــى الـــمـــواطـــن أن يــــــدرك أن  وتــــابــــع: »عـ
ــة تـــصـــيـــب بــــاألمــــراض  ــريـ ــفـــطـ الــــســــمــــوم الـ
 ســـرطـــان الــكــبــد 

ً
الـــســـرطـــانـــيـــة، خـــصـــوصـــا

وســـرطـــان الــبــروســتــاتــا وســـرطـــان الــثــدي 
وسرطان الغدة الدرقية«.

وتشتمل المكسرات في ياميش رمضان 
على الفستق، والبندق، واللوز، والكاجو، 
ــــى الــــجــــوز، وتــشــتــمــل الـــفـــواكـــه  إضــــافــــة إلـ
الُمجففة على الزبيب، أو الكشمش، وكذلك 
الــمــشــمــش الــمــجــفــف، والـــتـــيـــن الــمــجــفــف، 
وقـــمـــرالـــديـــن، وغـــيـــرهـــا، وهـــــذه كــلــهــا يتم 
تجفيفها وتناولها، وهذه المكونات يتم 

بيل دخول شهر رمضان.
ُ
توفيرها ق

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

تحريك الجثة
اح

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

ــــادي ــنـ ــ ــــي تـ ــلـ ــ ــالـ ــ ــــس بـ ــ
َ
ــف ــ ــه ال نــ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ال اسـ

ــه  ــ
ّ
ــث ــــــك تـــــــنـــــــادي بـــــعـــــالـــــي الـــــــصـــــــوت جــ

ّ
چــــــن

ـــــــه بـــــــكـــــــل وادي
ّ
والــــــــــــكــــــــــــالم الـــــــــلـــــــــي تـــــــبـــــــث

ــــه 
ّ
مـــــــــا يــــــــالقــــــــي أي صــــــــــــدى مـــــهـــــمـــــا تــــبــــث

ــك ومــــــغــــــويــــــه الـــــعـــــنـــــاِد ــ ــ ــوتـ ــ ــ مــــــــن ســـــمـــــع صـ

ــــــه 
ّ
تــــــحــــــث ال  وا فـــــــــعـــــــــه  تـــــــــد ال  كــــــــــــــه  تــــــــــــــر ا

مـــــــــا جـــــمـــــعـــــت بــــكــــلــــمــــتــــك غــــــيــــــر األعــــــــــــــادي

ـــه
ّ
ومــــــــا حـــــصـــــدت مــــــن الــــــنــــــدا غــــيــــر الـــمـــغـــث

يــعــيــش أعــضــاء مــجــلــس األمــــة- لــديــنــا الـــيـــوم- فــي حــالــة مــن الــوهــم 
السياسي والديموقراطي! حالة قادت لخلط - متعمد أو واهم، ال فرق، 
محصلته تصرفهم خـــارج منطق الــقــانــون والــســيــاق الــديــمــوقــراطــي، 

وبالمخالفة للدستور.
 مخاطبتهم بال مقدمات وبال مواربة، فالبلد والحفاظ 

ً
فصار لزاما

على ديموقراطيته واســتــقــراره ودســـتـــوره، أهــم منهم وممارساتهم 
لالنحراف السياسي والتعسف الدستوري!

نعم، كنا ومازلنا نعتقد أن السلطة السياسية هي مصدر لحالة 
عدم االستقرار السياسي ونضج العمل المؤسسي واستقامة النظام 
 ولــم نمتنع عــن النصح والتنبيه والنقد 

َ
الــديــمــوقــراطــي، ولــم نــتــوان

لمسلكها ذاك بــطــرح علمي ومــوضــوعــي، وسيستمر ذلــك لتصحيح 
المسار.

أما اليوم، فالحاجة أن نوجه نصحنا وتنبيهنا ونقدنا وجهة أعضاء 
مجلس األمــة عــودة للتوازن والــوعــي الــدســتــوري والمسلك المنطقي 
بعد فقد بوصلتهم البرلمانية رشدها وتجاوزها الحدود المرسومة 

.
ً
 وديموقراطيا

ً
دستوريا

ينطلق األعضاء بممارساتهم البرلمانية من أنهم يمثلون األمــة! 
 للمادة 10٨ مــن الــدســتــور، لكن الحقيقة األخــرى 

ً
وهــذا صحيح وفــقــا

هي أن الدستور أحكامه متكاملة مترابطة متعاضدة وال يمكن، ألي 
كان، اقتطاع ما يرغب منها، ويتجاهل األخــرى، فهو منظومة واحدة 

بأحكامها وقيودها.
وعليه، فإن تمثيل العضو لألمة ال يطلق له عنان الوهم لفعل ما 
يشاء دون قيد أو شرط أو حدود دستورية، فالمادة 20 من الدستور هي 
شريان رئيسي للحكومة ومن ثم للدولة. وأوضحت المذكرة التفسيرية 
أن داللة المادة 20 أن الخطة تعدها الحكومة منفردة وتقدم على شكل 

مشروع بقانون منها، دون األعضاء.
وتنص المادة 140 من الدستور على أن من يعد الميزانية العامة 
للدولة هي الحكومة، ويسري ذلك على المواد الالحقة عليها المرتبطة 
بالميزانية، فال تقدم أية ميزانيات وال مشروعات مالية تنعكس على 

الميزانية إال من الحكومة دون أعضاء المجلس.
وتنص المادة 115 من الدستور في فقرتها األخيرة على )... وال يجوز 
لعضو مجلس األمــة أن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية 

والتنفيذية(.
فإنه، وفي ضوء تلك األحكام الدستورية، مع بقية النصوص المتعلقة 
 
ً
بفصل السلطات والــحــدود الدستورية لعمل السلطات، يتبين جليا
أن أعضاء مجلس األمة قد وقعوا في حومة المحظورات الدستورية 
والتعدي على اختصاصات محجوزة للسلطة التنفيذية فقط، بتدافعهم 
لتقديم مقترحات تحمل الدولة كلفة مالية مباشرة أو غير مباشرة، إذ 
إن تلك المقترحات بقوانين غير جائز تقديمها من قبل األعضاء، فهي 
بحكم المادتين 20 و140 من الدستور وما بعدها من مواد تدخل في 
االختصاص الحصري والمحجور للحكومة، ألنها من يقدم الخطة 
وينشئ المرافق أو يلغيها أو يدمجها ويعدل أوضاعها، وهي من يقدم 
الميزانية وأية تعديالت عليها سواء إنفاقات تزيد عليها أو تخفضها، 
واآللية المتاحة أمام األعضاء اختصاصهم عند نقاش الميزانية في 
اللجنة المختصة، إذ عليهم إقناع الحكومة بزيادة بند الميزانية أو 
خفضه بحججهم، فإن قبلت الحكومة ذلك تتم الزيادة بالتوافق، ألن 
المسؤول عن تقدير الميزانية هي الحكومة وضمن صالحياتها، فإن 

كانت تقديراتها خاطئة وتفتقد للمبررات كان لألعضاء مساءلتها.
فمقترحات األعضاء التي تدخل ضمن نطاق التخطيط المستقبلي 
 للمادة 

ً
للدولة تــعــددت، رغــم أنــه اختصاص حــصــري للحكومة وفــقــا

20، وتقديمها مــن األعــضــاء هــو اقــتــحــام لــمــيــدان الــحــكــومــة، وعملهم 
واقتراحاتهم مخالفة للدستور.

وكذلك تدافع األعضاء بمقترحات قوانين ذات كلفة مالية، لغايات 
 عــن التقدير المنطقي للوضع المالي 

ً
انتخابية أو سياسية، بعيدا

للدولة، هو مخالفة للدستور واعتداء على صالحيات ليس لهم فيها 
إال الجانب الرقابي.

وتدافع النواب اليوم معوق رئيسي للتعاون بين السلطات والتزام 
كــل منها بــحــدودهــا الــدســتــوريــة، ومــن ثــم يــؤدي لتوتر سياسي بين 
السلطتين وتعطيل عملهما، بسبب الممارسة الخاطئة للنواب أو 
فهمهم القاصر، أو ربما بتعمد من بعضهم لغايات التأزيم السياسي، 
وما يعزز ذلك، استخدام النواب الخاطئ ألدواتهم الرقابية، فمنها ما 
هو بشكل مكثف )األسئلة( أو متعسف )االستجوابات االبتزازية(، أو 

انتقائي واستعراضي )لجان التحقيق(.
وهو ما ينبغي تنبيه األعضاء إليه وقبل فوات األوان، حتى ال يقال 

لهم حينها: باطل ما كنتم تفعلون!

يا نواب مجلس األمة... 
أ. د. محمد المقاطع ماذا أنتم فاعلون؟
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