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الشرقاوي

بحفظ الله
األمير إلى إيطاليا في زيارة خاصة

• سموه هنأ بن زايد وبن راشد بنجاح انطالق 
»كرو 6« إلى محطة الفضاء الدولية

• »إنجاز تاريخي وعلمي تفخر به اإلمارات وكل 
العرب ويجسد مدى الرقي والتقدم«

 بعناية الله وحفظه، توجه سمو 
ً
محفوفا

أمير البالد الشيخ نــواف األحــمــد، أمــس، إلى 
إيطاليا، في إطار زيارة خاصة. 

وكــان على رأس مودعي سموه على أرض 
المطار، سمو نائب األمير، ولي العهد الشيخ 

مشعل األحمد.
في مــوازاة ذلــك، بعث صاحب السمو، بعد 
نجاح دولة اإلمارات الشقيقة في انطالق طاقم 
مهمة »كرو 6« باتجاه محطة الفضاء الدولية، 
والــتــي تضم رائــد الفضاء اإلمــاراتــي سلطان 
النيادي في أطــول مهمة فضائية في تاريخ 
العرب، ببرقيتي تهنئة، أمس األول، إلى رئيس 
اإلمـــارات الشيخ محمد بــن زايـــد، وإلــى نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

الشيخ محمد بن راشد، أعرب فيهما سموه عن 
خالص تهانيه بهذا النجاح التاريخي. 

ــاد ســمــوه بــهــذا اإلنـــجـــاز الــعــلــمــي في  ــ وأشـ
مــجــال الــفــضــاء، والـــذي يــضــاف إلــى إنــجــازات 
اإلمارات، ويجسد ما وصلت إليه في المجاالت 
العلمية والتقنية والفضاء من تقدم ورقي عال، 
مما يعزز مكانتها لدى المجتمع الدولي على 

ُعد. كل الصُّ
ــذا اإلنــــجــــاز  ــ ــمـــو أن هــ وأكـــــــد صــــاحــــب الـــسـ
اإلماراتي والعربي محل فخر واعتزاز الجميع، 
 الــمــولــى تــعــالــى أن يــحــقــق لـــإمـــارات 

ً
ســـائـــال

وشعبها الشقيق، كــل مــا يتطلعون إليه من 
تقدم وازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.

مجلس الوزراء: ال وفود رسمية إال بعلم »الخارجية«
• الوزارة: عدم إبالغنا بها يوقع البعثات الدبلوماسية في حرج أمام الجهات المنظمة

• »ضرورة إخطارنا بشكل مسبق لضمان حسن التنظيم والتنسيق والترتيب لهذه الزيارات«
● محيي عامر

عقب مالحظتها استمرار قيام بعض الوفود 
ــة بــــزيــــارات رســمــيــة لــعــدد  الــرســمــيــة فـــي الــــدولــ
مــن الــــدول الشقيقة والــصــديــقــة لــلــمــشــاركــة في 
اجــتــمــاعــات ومــؤتــمــرات رسمية دون علمها أو 
إخطارها بشكل مسبق، أكدت وزارة الخارجية 

أن هذا األمر يترتب عليه وقوع بعثات الكويت 
الدبلوماسية فــي حــرج أمــام الجهات الرسمية 
المنظمة لهذه الفعاليات في الدول المستضيفة.
جــاء ذلــك فــي كتاب أرسلته »الــخــارجــيــة« إلى 
مجلس الـــوزراء واطــلــع عليه فــي اجتماع عقده 
، وشددت فيه على قراره رقم 385 المتخذ 

ً
أخيرا

بتاريخ 6 مايو 2007 والــذي يقضي بالتعميم 

عـــلـــى جــمــيــع الـــــــــــوزارات والـــجـــهـــات الــخــاضــعــة 
إلشرافهم قبل المشاركة بوفود في أية اجتماعات 
أو مؤتمرات أو مهام رسمية بإبالغ »الخارجية«، 
والتأكيد على قراره رقم 712 المتخذ بتاريخ 3 
أغسطس 2003 وينص على الطلب من الوزارات 

التنسيق مع »الخارجية«.
وانتهى مجلس الوزراء إلى اتخاذ قراره بحث 

كل الوزارات والجهات الحكومية بضرورة التقيد 
بقرار التنسيق مع »الخارجية« قبل المشاركة 
في الــزيــارات والمؤتمرات والمهمات الرسمية، 
حتى يتسنى لبعثات الكويت في الخارج اتخاذ 
ــة، لــضــمــان حسن  ات الــرســمــيــة الــــالزمــ اإلجــــــــراء

التنظيم والتنسيق والترتيب لهذه الزيارات.

ً
تصحيح االختبارات إلكترونيا

لقياس مستوى الطلبة
»التربية« طلبت طرح مناقصة لتوريد األجهزة الالزمة

● فهد الرمضان
قــــررت وزارة الــتــربــيــة االســتــعــانــة بــأجــهــزة إلــكــتــرونــيــة خاصة 
 من الجهاز المركزي 

ً
لتصحيح اختبارات الطلبة، حيث طلبت رسميا

لــلــمــنــاقــصــات الــعــامــة طـــرح مــنــاقــصــة لــتــوريــد وتــركــيــب وتشغيل 
وصيانة هــذه األجــهــزة، على أن تلتزم الشركة الــفــائــزة بعمليات 

التدريب وتقديم الدعم الفني.
وكشفت مصادر، لـ »الجريدة«، أن هذه المناقصة خاصة بالمركز 
الوطني لتطوير التعليم لتشغيلها أثناء تنظيم اختبارات »تيمز« 
و»بيرلز« العالمية إضافة إلى اختبارات »ميزة« الوطنية لقياس 
مستوى طلبة المرحلتين االبتدائية والمتوسطة في مواد اللغتين 

العربية واإلنكليزية والرياضيات والعلوم. 
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اقتصاديات

»الوطني - مصر« يربح 1.8 مليار 
جنيه في 2022 بنمو %27 

الرشيد يترأس لجنة استثمار 
»التأمينات« 

»عدم تحديد األثر المالي« يخفض 
الشفافية في البورصة ١٣

١٠١٢

٠٩11

»الشال«: 5 مليارات دينار 
الفائض المتوقع للموازنة 

العامة الحالية 

6.38 ماليين دينار 
حصيلة مزادات »العدل« 

في فبراير 

إيران تحذر دول الجوار وواشنطن 
من أي اعتداء إسرائيلي عليها

ضغوط داخلية أجبرت عبداللهيان على الكشف عن الرسالة األميركية 
● طهران - فرزاد قاسمي

أكــــد مـــصـــدر رفـــيـــع الــمــســتــوى فـــي وزارة الــخــارجــيــة 
اإليــرانــيــة، لـــ »الــجــريــدة«، أنــه تــم تكليف جميع السفراء 
اإليرانيين في الدول المجاورة، باالتصال مع حكومات 
الدول التي يقيمون فيها إلبالغهم رسالة مفادها أن إيران 
تسعى إلى السالم مع كل دول الجوار، والتعاون من أجل 
ضمان األمن اإلقليمي، وهي تؤيد حل أي خالفات عبر 
السبل الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه تحذر من أنه في 
حال سمحت أي دولة باستخدام أراضيها أو أجوائها أو 
مياهها اإلقليمية ألي تحرك عدائي تجاهها من جانب 
إســرائــيــل أو الــواليــات المتحدة فستعتبر طــهــران هذا 
 تجاهها من قبل هذه الدولة 

ً
 مباشرا

ً
 عدائيا

ً
األمر تصرفا

وسوف يترتب على ذلك رد إيراني مباشر.
وأوضــح المصدر أن طهران تنوي في األيــام المقبلة 
بعث رسالة إلى واشنطن عبر السفارة السويسرية التي 
تتولى رعــايــة المصالح األميركية فــي طــهــران مفادها 

أن إيران تعتبر أن أي هجوم إسرائيلي من أي 
 غروسي في طهران أمس )أ ف ب(

ً
رئيسي مصافحا

إدانات خليجية ونبرة غربية مختلفة 
بعد دعوة وزير إسرائيلي لمحو حوارة

أوستين في المنطقة وخالف بين واشنطن وتل أبيب
 في 

ً
وسط تحذيرات من خروج دائرة العنف الدامي، خصوصا

الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، عن السيطرة 
قبيل حلول شهر رمضان المعظم، دانــت الكويت والسعودية 
وقطر تصريحات وزير المالية واالستيطان اإلسرائيلي اليميني 
المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الــتــي دعــا فيها إلــى محو 
ات انتقامية  بلدة »حوارة« الفلسطينية، بعد تعرضها العتداء
ذها مستوطنون، إثر عملية إطالق نار أسفرت عن 

ّ
واسعة، نف

مقتل شقيقين إسرائيليين االثنين الماضي. 
وأعربت وزارة الخارجية، أمس األول، عن إدانــة واستنكار 
ــن لــلــتــصــريــحــات الـــعـــنـــصـــريـــة الــمــتــطــرفــة  ــديـ ــديـ ــكـــويـــت الـــشـ الـ
واالستفزازية، التي تتنافى مع كل القوانين واألعراف الدولية 
واإلنــســانــيــة، داعـــيـــة إلـــى وقـــف الــحــمــالت الــتــحــريــضــيــة، الــتــي 
تستهدف الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الكاملة له، ودعم 
جهود التوصل إلى حل دائم يؤدي إلى حصوله على كل حقوقه، 
وإقــامــة دولــتــه المستقلة عــلــى حـــدود عـــام 1967 وعاصمتها 

القدس الشرقية. 
وفي الرياض، طالبت »الخارجية« السعودية، المجتمع الدولي 
بـ »االضطالع بمسؤولياته لردع الممارسات الشائنة، ووقف 
التصعيد، وتوفير الحماية للمدنيين«، كما دانت »الخارجية« 
القطرية، بـ »أشد العبارات« دعوة الوزير اإلسرائيلي، واعتبرتها 

 على جريمة حرب«. 
ً
 خطيرا

ً
02»تحريضا
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األمير لدى مغادرته إلى إيطاليا أمس وفي وداعه نائب األمير ولي العهد
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إيران تحذر دول الجوار...

إدانات خليجية ونبرة...

اتــجــاه كــان عليها لــن يتم دون ضــوء أخضر أمــيــركــي، وعلى هذا 
األساس فإن كل القواعد والقوات العسكرية األميركية في المنطقة 
.
ً
 واسعا

ً
 لها إذا شنت تل أبيب عدوانا

ً
 مشروعا

ً
سوف تصبح هدفا

وقال إن الرئيس اإليراني إبراهيم رئيسي أصدر أوامره بإبالغ 
 
ً
هذه الرسائل بعد لقائه أمس المرشد األعلى علي خامنئي، مضيفا
أنـــه وحــســب تحليل »الــخــارجــيــة« اإليــرانــيــة فـــإن رئــيــس الحكومة 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو يتعرض لضغوط داخلية كبيرة 
والنـــتـــقـــادات دولـــيـــة بــســبــب تــصــرفــات حــكــومــتــه الــمــتــطــرفــة تــجــاه 

الفلسطينيين وقد يقدم على عمل خارجي لحرف األنظار.
إلى ذلك، كشف مصدر رفيع المستوى أن طهران تلقت اتصاالت 
من الجانب العراقي األسبوع الماضي تعبر عن انزعاج أميركي 
شديد من كشف وزير الخارجية اإليراني حسين أميرعبداللهيان 

تلقيه رسالة أميركية خالل زيارته إلى بغداد. 
وكــانــت »الــجــريــدة« كشفت مضامين الرسالة األميركية، إال أن 
الخارجية األميركية اتهمت عبداللهيان بالكذب، نافية بعث أي 

رسالة.    
 من تسريب 

ً
وقال مصدر لـ »الجريدة« إن واشنطن انزعجت جدا

الرسالة التي قال عبدالليهان إنه تلقاها عبر نظيره العراقي فؤاد 
حسين. وكان األميركيون علقوا قبل نحو 9 أشهر تنفيذ اتفاقية 
تــم التوصل إليها فــي جنيف، تنص على إطــالق طــهــران سجناء 
أميركيين في مقابل إفراج واشنطن عن قسم من األموال اإليرانية 
المجمدة في الخارج، بسبب قيام وكالة »نورنيوز« التابعة للمجلس 
األعلى لألمن القومي اإليراني بتسريب خبر االتفاق، وذلك قبل قليل 

من االنتخابات النصفية للكونغرس األميركي.

وشدد المصدر على أن عبداللهيان لم يشأ الكشف عن الرسالة 
األخــيــرة إال أن الــرئــيــس اإليــرانــي إبــراهــيــم رئيسي تــدخــل بنفسه 
إلجباره على الكشف عنها بعد أن تصور الفريق االقتصادي في 
 مثل هذا قد يوقف انهيار سعر العملة اإليرانية 

ً
حكومته أن إعالنا

أمام الدوالر األميركي. 
من ناحيته أخرى، قال المصدر نفسه إن السعودية حتى اآلن لم 
ترد على اقتراح إيران إجراء الجولة السادسة من الحوار بينهما 
 أن هــنــاك جــهــات أمنية 

ً
عــلــى مــســتــوى وزراء الــخــارجــيــة، مضيفا

 في المجلس األعلى لألمن القومي، مازالت 
ً
داخل إيران، خصوصا

مصرة على عدم إخــراج ملف المفاوضات بين إيــران والسعودية 
من إطارها األمني، وأن وزير الخارجية بات يصارع على جبهتين، 
جبهة خارجية إلقناع السعوديين بالحوار وداخلية للحد من نفوذ 

مجلس األمن القومي.
وبينما قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل 
غروسي أمس إنه أجرى محادثات إيجابية في طهران بعد العثور 
على آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة تقترب درجة تخصيبها 
من المستوى الالزم لتصنيع أسلحة نووية، ُسّجلت حاالت تسميم 
جديدة لتلميذات إيرانيات في خمس محافظات إيرانية على األقل، 
حسبما أفادت وسائل إعالم أمس في حين ما زال الغموض يلف 

 في البالد.
ً
القضية التي تثير غضبا

قلت عشرات الفتيات إلى مستشفيات في محافظات همدان 
ُ
ون

)غرب( وزنجان وأذربيجان الغربية )شمال غرب( وفارس )جنوب( 
وألبرز )شمال(، مثلما أفادت وكالتا »تسنيم« و»مهر« اإليرانيتان.

عتبر خطيرة 
ُ
وأكدت الوسائل أن حالة التلميذات الصحية ال ت

 .
ً
 وصـــداعـــا

ً
وهـــن يــعــانــيــن مــشــكــالت فــي الــجــهــاز التنفسي ودوارا

وتعرضت مــئــات التلميذات للتسميم بالغاز فــي عــشــرات مراكز 

التعليم خالل األشهر الثالثة الفائتة، ال سيما في مدينة قم المقدسة. 
وأثارت القضية الغامضة قلق أهالي التلميذات مطالبين السلطات 

بإيجاد الفاعلين.
ـــــــــي الــداخــلــيــة 

َ
وطــــالــــب الـــرئـــيـــس اإليـــــرانـــــي، أمـــــس األول، وزارت

واالستخبارات بـ »إفشال مؤامرة العدو الهادفة إلــى بث الخوف 
والــيــأس بين السكان«. ولــم يشر إلــى هوية هــذا »الــعــدو«. وأعلنت 
الحكومة فتح تحقيق فــي أســبــاب التسّمم، ولــم يعلن حتى اآلن 

توقيف أي شخص على خلفية هذه القضية.
وقــال مسؤول في وزارة الصحة األســبــوع الماضي إن »بعض 
 
ً
ــمـــدارس، خصوصا األفـــــراد« يــســعــون عــبــر ذلـــك إلـــى »إغــــالق كــل الـ

مدارس الفتيات«.

من جانبه، دان األمين العام لمجلس التعاون، جاسم البديوي، 
تلك التصريحات، وشــدد على ضــرورة مواجهة خطاب الكراهية 

 إلى أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش.
ً
والعنف، الفتا

وأكد البديوي على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية 
الفلسطينية، وضرورة دعم جميع جهود دفع عملية السالم، ووضع 

حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين.
في موازاة ذلك، أصدر وزراء خارجية فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، 
، وصف بأنه 

ً
 مشتركا

ً
وبولندا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا بيانا

ذو صيغة غير مسبوقة، لإلعراب عن قلقهم البالغ من »استمرار 
وحّدة أعمال العنف في األراضي الفلسطينية المحتلة«.

وقال الوزراء الـ6: »ندين بشدة الهجمات اإلرهابية األخيرة التي 
 
ً
تسببت في مقتل مواطنين إسرائيليين«، كما »ندين بشدة أيضا

العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون اإلسرائيليون ضد 
المدنيين الفلسطينيين«، مشددين على ضرورة »محاسبة مرتكبي 

.»
ً
كل هذه األعمال، ومالحقتهم قضائيا

جاء ذلك في وقت أفادت تقارير عبرية بتوتر العالقات بين إدارة 
الرئيس األميركي جو بايدن، واالئتالف اليميني المتشدد الحاكم 
بزعامة بنيامين نتنياهو، على خلفية تنصل األخير من تفاهمات 
رامية لخفض التصعيد تم التوصل إليها خــالل اجتماع العقبة 

باألردن األحد الماضي.
وفــي ظــل الــتــوتــر بين اإلدارة األمــيــركــيــة، الــتــي طالبت حكومة 
نتنياهو بتوضيحات حول التنصل من تفاهمات العقبة، مستنكرة 
بشدة دعوة محو »حوارة«، والفظائع التي ارتكبها المستوطنون 
بــهــا، وصــف السفير األمــيــركــي فــي تــل أبــيــب، تــوم نــيــدس، الــوزيــر 
سموتريتش بـ »الغبي«، وقال إنه لو كان األمر بيده »أللقيت به من 

الطائرة« قبل وصوله إلى واشنطن األسبوع المقبل. 
في المقابل، رّحــب أمين سر »منظمة التحرير« حسين الشيخ، 
بـ »ردود الفعل الدولية على تصريحات اإلرهابي سموتريتش«، 
 بـ »ارتقاء األقوال إلى أفعال لحماية الشعب الفلسطيني من 

ً
مطالبا

بطش المحتلين«. 
يأتي ذلك عشية بدء وزير الدفاع األميركي، لويد أوستين، زيارة 
للشرق األوسط تشمل إسرائيل، ومصر، واألردن، لمناقشة التقدم 
الذي أحرزته إيران في برنامجها النووي، وسبل خفض التصعيد 
بالضفة الغربية، ويسبق ذلك زيارة يجريها كل من وزير الشؤون 
االستراتيجية، رون ديرمر، ومستشار األمن القومي اإلسرائيلي 

تساحي هنغبي، لواشنطن.
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األمير يتوجه إلى إيطاليا في زيارة خاصة
 للجميع

ً
 واعتزازا

ً
صاحب السمو: انطالق »كرو 6« للفضاء إنجاز تاريخي إماراتي وعربي يمثل فخرا

ــيــــر الــــبــــالد الــشــيــخ  غـــــــادر ســـمـــو أمــ
نواف األحمد، ظهر أمس، أرض الوطن 
 إلى إيطاليا، وذلك في زيارة 

ً
متوجها
خاصة.

وكــــان فـــي وداع ســمــوه عــلــى أرض 
المطار سمو نائب األمير ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، وسمو الشيخ 
ناصر المحمد، وسمو الشيخ صباح 
ــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ــيـ ــ الــــخــــالــــد، ورئـ
ــد،  ــمـ ــواف األحـ ــ ــد نــ ــمـ ســـمـــو الـــشـــيـــخ أحـ
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الداخلية وزيـــر الــدفــاع باإلنابة 
الــشــيــخ طـــالل الــخــالــد، ووزيــــر شــؤون 
ــيــــخ مــحــمــد  ــشــ الـــــــديـــــــوان األمــــــيــــــري الــ

العبدالله، وكبار المسؤولين بالدولة.

تهنئة لإلمارات

من جانب آخر، بعث صاحب السمو، 
ببرقيتي تهنئة إلى أخيه رئيس دولة 
اإلمـــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة الشقيقة 
صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، 
وإلى أخيه نائب رئيس اإلمارات رئيس 
مــجــلــس الـــــــوزراء حــاكــم دبــــي صــاحــب 
السمو، الشيخ محمد بن راشد، أعرب 
فــيــهــمــا ســــمــــوه عــــن خــــالــــص تــهــانــيــه 
بــنــجــاح انــطــالق طــاقــم مهمة »كـــرو 6« 
باتجاه محطة الفضاء الدولية، والتي 

تضم رائــد الفضاء اإلمــاراتــي سلطان 
النيادي، في أطول مهمة فضائية في 

تاريخ العرب.
وأشـــــــــــــاد ســــــمــــــوه بــــــهــــــذا اإلنــــــجــــــاز 
التاريخي والعلمي في مجال الفضاء، 
ــازات الــتــي  ــجــ والـــــذي يــضــاف إلــــى اإلنــ
حققتها دولــــة اإلمــــــارات، ويــجــســد ما 
وصـــلـــت إلـــيـــه فـــي الـــمـــجـــاالت العلمية 
والتقنية والفضاء من تقّدم ورقّي عال، 
وعــزز مكانتها لدى المجتمع الدولي 

على جميع الصعد.
وأكد سموه أن هذا اإلنجاز اإلماراتي 
والعربي محل فخر واعتزاز الجميع، 
سائال سموه المولى تعالى أن يديم 

على سموهما موفور الصحة والعافية، 
ــارات وشعبها  ــ وأن يحقق لــدولــة اإلمـ
الشقيق كــل مــا يتطلع إلــيــه مــن تقدم 
وازدهار في ظل القيادة الحكيمة ألخيه 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة.

من جهة أخرى، بعث سموه ببرقية 
تهنئة إلــى رئيس بلغاريا الصديقة، 
رومــيــن راديــــف، عــّبــر فيها ســمــوه عن 
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني 
ــــالده، مــتــمــنــيــا ســــمــــوه لــــه مـــوفـــور  ــبـ ــ لـ
الصحة والعافية، ولبلغاريا وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

ولي العهد: نجاح إطالق »كرو 6« إنجاز
بــعــث ســمــو ولـــي الــعــهــد، الشيخ 
ــد، بــبــرقــيــتــي تــهــنــئــة  ــمــ مــشــعــل األحــ
إلــى رئــيــس دولـــة اإلمــــارات العربية 
الــمــتــحــدة الشقيقة صــاحــب السمو 
الشيخ محمد بــن زايـــد، وإلــى نائب 
ــيــــس مــجــلــس  ــيــــس اإلمـــــــــــارات رئــ رئــ

الــــوزراء حاكم دبــي صاحب السمو 
الشيخ محمد بــن راشـــد، ضمنهما 
سموه خالص تهانيه بنجاح انطالق 
طاقم مهمة )كــرو 6( باتجاه محطة 
الــفــضــاء الـــدولـــيـــة، الــتــي تــضــم رائـــد 
الفضاء اإلمــاراتــي سلطان النيادي 

في أطــول مهمة فضائية في تاريخ 
 سموه بهذا اإلنجاز 

ً
العرب، مشيدا

اإلماراتي الذي حققته دولة اإلمارات 
في مجال الفضاء، متمنيا لسموهما 
ــة، ولـــدولـــة  ــيـ ــافـ ــعـ دوام الـــصـــحـــة والـ

اإلمارات كل التقدم واالزدهار.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى 
رئيس جمهورية بلغاريا الصديقة، 
ــــن راديــــــــــف، ضـــمـــنـــهـــا ســـمـــوه  ــيـ ــ رومـ
ــالـــص تــهــانــيــه بــمــنــاســبــة الــعــيــد  خـ
الــوطــنــي لـــبـــالده، راجـــيـــا لـــه مــوفــور 

الصحة والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ اإلمارات وبلغاريا
بعث رئيس مجلس الوزراء، سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد، ببرقيتي 
تهنئة إلى أخيه رئيس دولة اإلمارات 
العربية المتحدة الشقيقة صاحب 
السمو الشيخ محمد بن زايد، وإلى 
أخيه نائب رئيس اإلمـــارات رئيس 

مجلس الــوزراء حاكم دبي صاحب 
ــد،  الـــســـمـــو، الــشــيــخ مــحــمــد بـــن راشــ
ضــمــنــهــمــا ســـمـــوه خـــالـــص تــهــانــيــه 
بنجاح انطالق طاقم مهمة »كرو 6« 
باتجاه محطة الفضاء الدولية، التي 
تضم رائد الفضاء اإلماراتي سلطان 

النيادي في أطول مهمة فضائية في 
تاريخ العرب.

كــمــا بــعــث ســمــوه ببرقية تهنئة 
إلى رئيس بلغاريا الصديقة، رومين 
راديــــــف، بــمــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي 

لبالده.

مباحثات كويتية - كورية 
إلنشاء مدن ذكية

وفد كوري يناقش مع العجمي وبوقماز التعاون المشترك
● ربيع كالس

يبدأ اليوم، وفد كوري جنوبي برئاسة 
ــــي والــبــنــيــة التحتية  نــائــب وزيــــر األراضـ
والنقل ميونغ سو زيارة للكويت تستمر 
يومين، الجــراء مباحثات حــول التعاون 
فــي مــجــاالت الخدمات الجوية وتشغيل 
الـــمـــطـــارات واالســــكــــان وتـــطـــويـــر الــبــنــيــة 

التحتية. 
وذكرت السفارة الكورية لدى البالد في 
ت »الجريدة« نسخة منه، أن الوفد 

ّ
بيان تلق

سيناقش امكانية اعــادة تشغيل رحالت 
الطيران المباشرة بين كوريا والكويت، 
والــتــي كــانــت مــوجــودة عــام 1980 لكنها 
توقفت في 1986، مع وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة وزير الدولة لشؤون االسكان 
ــرانـــي عـــمـــار الــعــجــمــي  ــمـ ــعـ ــر الـ ــويـ ــطـ ــتـ والـ
والــمــديــر الــعــام لــــالدارة الــعــامــة للطيران 
المدني بالتكليف صالح الفداغي، الفتة 
إلـــى أن الــمــبــاحــثــات بــيــن ســو والعجمي 
تشمل التعاون في انشاء مــدن ذكية عن 

طريق التعاون بين حكومتي البلدين.
 
ً
وأضـــــاف الــبــيــان أنــــه »ســيــتــم أيــضــا
التشاور بين الجانبين حــول الشراكة 
بين البلدين في تشغيل مبنى الركاب 
رقــم 2 ومبنى الــركــاب رقــم 4 فــي مطار 
الــكــويــت الـــدولـــي«، الفــتــا إلـــى أن شركة 
»انشون« الكورية إلدارة المطارات، تقوم 
 بتشغيل مبنى الركاب رقم 4 وهي 

ً
حاليا

من ضمن الشركات المدعوة للدخول في 
 .T2 مناقصة تشغيل مبنى

وأشارت السفارة إلى أن الوفد سيلتقي 
وزيـــرة األشــغــال الــعــامــة وزيـــرة الكهرباء 

والماء والطاقة المتجددة أماني بوقماز، 
والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة الكويتية 
لــلــصــنــاعــات الــبــتــرولــيــة المتكاملة وليد 
خــالــد الـــبـــدر، الفــتــة إلــــى أن الــمــبــاحــثــات 
بــيــن الــجــانــبــيــن ستشمل تــطــويــر البنية 
التحتية التي تساهم كوريا بشكل كبير 
ــدة، كــمــا  ــ فــــي تـــطـــويـــرهـــا مـــنـــذ ســــنــــوات عــ
قــامــت الــشــركــات الــكــوريــة بتشييد جسر 
الشيخ جــابــر، وهــي تلعب دورا رئيسيا 
فـــي مـــشـــروع الــــوقــــود الــبــيــئــي ومـــشـــروع 

مصفاة الزور.
وعــّبــرت عــن أملها بــأن تساهم زيــارة 
الوفد في تعزيز التعاون بين البلدين في 

مجال البنية التحتية. 
ــن نـــاحـــيـــتـــه، ذكـــــر الـــســـفـــيـــر الـــكـــوري  مــ
لدى البالد تشونغ بيونغ-ها، ان رئيس 
ــد، عــمــل فـــي الـــســـابـــق فـــي الــســفــارة  ــوفــ الــ
الكورية بالكويت كسكرتير أول للشؤون 
االقتصادية ثالث سنوات، ولديه معرفة 
وثــيــقــة بــالــكــويــت ويــكــن مــشــاعــر خــاصــة 
تــجــاهــهــا، لــــذا، فــهــو يــعــد أفــضــل وأنــســب 
ــــط  ــروابـ ــ ــــاش وتـــنـــشـــيـــط الـ ــعـ ــ شـــخـــص النـ
الــمــشــتــركــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن بـــعـــد جــائــحــة 
ــه أن  ــلـ ــا. وأعـــــــرب الــســفــيــر عــــن أمـ ــ ــورونـ ــ كـ
تساهم هــذه الــزيــارة فــي تعزيز الشراكة 
بين البلدين في مجال الطيران واالسكان 

والبنية التحتية.

الكويت ترحب بتقرير األمم المتحدة لمساءلة 
إسرائيل عن انتهاكاتها ضد فلسطين

رحبت الكويت، أمس األول، بتقرير 
مــــفــــوض األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة الـــســـامـــي 
لحقوق اإلنسان، فولكر تورك، بشأن 
لــة والـــعـــدالـــة لجميع  ضــمــان الــمــســاء
انتهاكات القانون الدولي في األراضي 
الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس 

الشرقية.
جــــاء ذلــــك فـــي كــلــمــة الــكــويــت أمـــام 
مجلس األمم المتحدة لحقوق اإلنسان 
التي ألقاها مندوبها الدائم لدى األمم 
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى 
في جنيف، السفير ناصر الهين، في 
تعليقه على التقرير الدوري للمفوض 

السامي حول حالة حقوق اإلنسان.
ــال الــســفــيــر الــهــيــن إن الــكــويــت  ــ وقـ

ــقـــوة جــمــيــع االنـــتـــهـــاكـــات  لــتــشــجــب بـ
الـــصـــارخـــة الــتــي تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل 
ضد أبناء الشعب الفلسطيني األعزل، 
وتــطــالــب المجتمع الــدولــي بضمان 
احترام مبادئ وأحكام القانون الدولي 
ــــوق األراضــــــي  الـــواجـــبـــة االنـــطـــبـــاق فـ

الفلسطينية المحتلة.
ولفت إلــى أن تقرير مفوض األمم 
الــمــتــحــدة الــســامــي لــحــقــوق اإلنــســان 
ــر إلــــــــى الــــــتــــــدهــــــور الـــمـــســـتـــمـــر  ــيــ يــــشــ
لــحــالــة حــقــوق اإلنــســان فــي األراضـــي 
الفلسطينية المحتلة، بسبب زيــادة 
العنف واألعمال العدائية التي تقوم 
ــل، الســـيـــمـــا فــــي شــمــال  ــيــ ــرائــ بـــهـــا إســ
الــضــفــة الــغــربــيــة، إذ ازدادت حـــاالت 

ــة ضــد  ــيــ ــحــ اســـــتـــــخـــــدام الـــــذخـــــيـــــرة الــ
المواطنين الفلسطينيين العزل.

ــاد الــهــيــن بــتــحــمــيــل الــتــقــريــر  ــ وأشــ
إسرائيل المسؤولية عن كم جديد من 
االنــتــهــاكــات الــخــطــيــرة والممنهجة، 
بما في ذلك االنتهاكات خارج نطاق 
األعمال العدائية، وأنه وثق العديد من 
حوادث استخدام القوة المفرطة التي 
ترقى إلــى درجــة الــحــرمــان التعسفي 
من الحياة، بما في ذلك اإلعدام خارج 

نطاق القضاء.

مناخ اإلفالت

وأكــــد أن اســـتـــمـــرار مــنــاخ اإلفــــالت 

 على حوادث 
ً
من العقاب بات متفشيا

االستخدام المفرط للقوة من جانب 
قـــوات األمـــن اإلســرائــيــلــيــة، مــع األخــذ 

بعين االعتبار أن اللجوء غير المبرر 
ــة الـــنـــاريـــة ضــد  ــلـــحـ الســـتـــخـــدام األسـ
المدنيين يعد جريمة حــرب، عندما 
يــــحــــدث ذلـــــــك فـــــي ســــيــــاق االحــــتــــالل 

العسكري.
وأضــاف السفير الهين أن الكويت 
تشاطر المجتمع الدولي قلقه حيال 
هــذه االنتهاكات الخطيرة، كما أنها 
تعبر عن قلقها الشديد من استمرار 
مـــنـــاخ اإلفـــــالت مـــن الــعــقــاب الــســائــد، 
لـــة عــن  ــــى ضـــمـــان الـــمـــســـاء وتــــدعــــو إلـ
الــــبــــالغــــات الــمــتــعــلــقــة بـــاالســـتـــخـــدام 
ــوات  ــ ــقـ ــ ــل الـ ــبــ ــن قــ ــ ــقــــوة مــ ــلــ الــــمــــفــــرط لــ

اإلسرائيلية.
ــد الــــكــــويــــت لــتــوصــيــة  ــيـ ــأيـ وأكـــــــد تـ
ــم الــمــتــحــدة الــســامــيــة  ــ مــفــوضــيــة األمـ
لحقوق اإلنسان بدعوة إسرائيل إلى 
االمتثال الكامل اللتزاماتها بموجب 

القانون الدولي.

الهين يلقي كلمة الكويت أمام األمم المتحدة

»الخارجية« للمجتمع الدولي: أوقفوا حمالت التحريض ضد الفلسطينيين

أعربت وزارة الخارجية، أمس األول، عن إدانة 
واســـتـــنـــكـــار الـــكـــويـــت الـــشـــديـــديـــن لــلــتــصــريــحــات 
العنصرية المتطرفة التي أدلى بها أحد مسؤولي 
االحتالل اإلسرائيلي، والتي دعا فيها إلى تدمير 

ومحو قرية »حوارة« الفلسطينية.
ــوزارة، فــي بيان لها، رفــض الكويت  وأكـــدت الــ
الــتــام لمثل هــذه التصريحات االســتــفــزازيــة غير 
الــمــســؤولــة، والــتــي تتنافى مــع جميع القوانين 

واألعراف الدولية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون 
الدولي اإلنساني.

وشددت على موقف الكويت المبدئي والثابت 
الــداعــي إلــى ضـــرورة اضــطــالع المجتمع الدولي 
بمسؤولياته بوقف هــذه الحمالت التحريضية 
الــتــي تــســتــهــدف الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق، 
ــــذه الـــمـــمـــارســـات  وضــــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى ردع هـ
التصعيدية، وتوفير الحماية المدنية الكاملة له، 

ودعم جميع الجهود الدولية الرامية للوصول إلى 
 للمرجعيات المتفق 

ً
الحل الدائم والشامل، وفقا

عليها والمتمثلة فــي قــــرارات الشرعية الدولية 
وخريطة الطريق ومــبــادرة السالم العربية، بما 
يــؤدي إلــى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق 
على كل حقوقه السياسية والقانونية المشروعة، 
وإقــامــة دولــتــه المستقلة على حــدود عــام 1967، 

وعاصمتها القدس الشرقية.

اعتبرت تصريحات محو »حوارة« عنصرية متطرفة واستفزازية

 كبار المسؤولين لدى مغادرته البالد أمس
ً
األمير محييا

 سموه
ً
... والخالد مودعا

المحمد والخالد والنواف وكبار الشيوخ والمسؤولين يودعون سموه

اإلنجازات 
التي حققتها 

اإلمارات تعزز 
ً
مكانتها دوليا

ً
الهين: استمرار مناخ إفالت االحتالل الصهيوني من العقاب بات متفشيا
ً
الهين: استمرار مناخ إفالت االحتالل الصهيوني من العقاب بات متفشيا
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ــى  ــة إلــ ــيــ ــربــ ــتــ تـــتـــجـــه وزارة الــ
االســتــعــانــة بـــأجـــهـــزة إلــكــتــرونــيــة 
خاصة لتصحيح االختبارات، في 
إطـــار تطوير العملية التعليمية، 
ودقـــــــة وســــرعــــة إنــــجــــاز عــمــلــيــات 

تصحيح اختبارات الطلبة.
وفــي السياق، طلبت »التربية« 
 مـــن الــجــهــات المختصة 

ً
رســمــيــا

طـــرح مــنــاقــصــة لــتــوريــد وتــركــيــب 
وتشغيل وصيانة أجهزة لتصحيح 
االختبارات، مع االلتزام بعمليات 
التدريب وتقديم الدعم الفني، حيث 
ســيــتــم تــوقــيــع الــعــقــد مـــع الــشــركــة 
المتخصصة الفائزة في المناقصة، 
وفق اإلجراءات القانونية المتبعة 

في هذا الشأن.
ــة  ــ ــويـ ــ ــربـ ــ وقــــــــالــــــــت مــــــــصــــــــادر تـ
»الجريدة« إن المناقصة خاصة  لـ
بالمركز الوطني لتطوير التعليم، 
حيث سيتم تركيب هــذه األجهزة 
ــــذي ينظم  فـــي مــبــنــى الـــمـــركـــز، والــ
اختبارات قياس مستوى الطلبة في 
المرحلتين االبتدائية والمتوسطة 
فـــي الــصــفــيــن الــخــامــس والــتــاســع 
بمواد اللغتين العربية واإلنكليزية، 
إضافة إلــى الرياضيات والعلوم، 
حــيــث يــطــبــق الـــمـــركـــز اخـــتـــبـــارات 

»تيمز« و»بيرلز« العالمية، إضافة 
إلــــى اخـــتـــبـــارات »مـــيـــزة« الــوطــنــيــة 

للطلبة.
وأشارت المصادر إلى أن الهدف 
من هذه األجهزة سرعة ودقة إنجاز 
عمليات تصحيح االختبارات، الفتة 
إلى أن الجهات المعنية في الوزارة 
ستتابع مدى نجاح فكرة استخدام 
هــذه األجــهــزة وإمكانية تطبيقها 
على اختبارات الطلبة في المراحل 

الدراسية المختلفة.
يذكر أن المركز ينظم اختبارات 
ــيــــمــــز«  ــة مــــثــــل »تــ ــيــ ــمــ ــالــ قـــــيـــــاس عــ
و»بــيــرلــز«، إضــافــة إلـــى اخــتــبــارات 
»مـــيـــزة« الــوطــنــيــة، والــتــي أسسها 
المركز لتقييم مستوى الطلبة في 
المرحلتين االبتدائية والمتوسطة.

بيع اإلجازات

ــدأت وزارة  ــ ــر، بــ ــ مــــن جـــانـــب آخــ
التربية بحصر المعلمين الراغبين 
في بيع أرصدة إجازاتهم المجمدة، 
بعد حصولها على موافقة ديوان 
الـــخـــدمـــة الـــمـــدنـــيـــة، حــيــث خــاطــب 
القطاع اإلداري المناطق التعليمية 
وإدارات التعليم الخاص والتعليم 

الــديــنــي والــتــربــيــة الــخــاصــة بهذا 
الشأن.

ــذا الـــــســـــيـــــاق، كــشــفــت  وفــــــــي هــــــ
مــصــادر تربوية لـــ »الــجــريــدة« عن 
بــــدء »الــتــربــيــة« بــــإجــــراءات حصر 
المعلمين الراغبين في بيع رصيد 
إجــازاتــهــم وفـــق الــقــانــون الــخــاص 
بـــــذلـــــك، مــــوضــــحــــة أن الـــمـــنـــاطـــق 
ـــدأت فــعــلــيــا بحصر  الــتــعــلــيــمــيــة بــ
ــاء الــمــعــلــمــيــن الــراغــبــيــن في  ــمـ أسـ
البيع وعدد األيام التي يرغبون في 
بيعها، متوقعة البدء باإلجراءات 
في مــارس الــجــاري، على أن يكون 
صرف المبالغ في شهَري أبريل أو 

مايو المقبلين. 
وقــالــت المصادر إن »التربية« 
تــحــّصــلــت عــلــى مــوافــقــة الــخــدمــة 
ــأن إمـــكـــانـــيـــة بــيــع  ــشــ الـــمـــدنـــيـــة بــ
المعلمين الــذيــن يملكون رصيد 
إجــــــــــازات مـــجـــمـــدا مــــن خــدمــتــهــم 
السابقة قبل التحويل إلــى سلك 
التعليم أو اإلداريين الذين كانوا 
يعملون بــوظــائــف خـــارج أســـوار 
ــــدارس وانـــتـــقـــلـــوا لــلــعــمــل في  ــمـ ــ الـ
المدارس، حيث بات يمكنهم بيع 
األرصـــد المجمدة الموجودة في 
ملفاتهم بالنظم المتكاملة، إال 

أنـــهـــم غــيــر قـــادريـــن عــلــى التمتع 
بها، لكونهم يتمتعون بالعطلة 
ــمـــدارس، الفـــتـــة إلــى  ــلـ الــصــيــفــيــة لـ
أنهم سيخضعون لنفس شروط 
قـــانـــون بــيــع اإلجــــــــــازات، حــيــث ال 
يمكنهم البيع إال في حال تجاوز 
رصيدهم الـ 30 يوما، إضافة إلى 
وجــــود ســقــف أعــلــى لـــأيـــام التي 

يمكنهم بيعها.

وذكـــــــرت أن الـــــــــوزارة بــانــتــظــار 
حصر األسماء ومخاطبة الديوان 
بها، حيث سيتم التنسيق بشأن 
عملية الـــصـــرف مـــن خـــال النظم 
المتكاملة، بــعــد فــتــح صاحيات 
لـــلـــســـمـــاح بـــتـــنـــفـــيـــذ إجـــــــــــراء بــيــع 
اإلجــــــازات، والــــذي يمنع مثل هذا 
اإلجراء حاليا لعدم وجود صاحية 
لـــبـــيـــع اإلجــــــــــــــازات فـــــي حـــــــال كــــان 

الموظف مصنفا ضمن الهيئات 
العاملة بالمدارس.

ــــى أن اإلجــــــــــراءات  وأشــــــــــارت إلــ
تـــعـــتـــمـــد عـــلـــى ســــرعــــة الـــمـــنـــاطـــق 
التعليمية واإلدارات المركزية في 
حصر األعـــداد، إضافة إلــى تنفيذ 
الــتــعــديــات الــازمــة على برنامج 
النظم المتكاملة التي تسمح بمثل 
هذه اإلجراءات للهيئات التعليمية.
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سلة أخبار

»التراث« تشكر الخالد على 
جهوده بمحاربة المخدرات

مبرة العوازم تطلق 
مسابقة لحفظ القرآن

»زكاة كيفان«: صرف 
الزكاة للمستحقين

بعث رئيس مجلس اإلدارة 
بجمعية إحياء التراث 

اإلسامي، الشيخ طارق 
العيسى، باسمه وباسم 

أعضاء ومنتسبي الجمعية، 
برقية شكر وتقدير للنائب 

األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية وزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ طال 

الخالد، أعرب فيها عن 
خالص شكرهم وتقديرهم 
له ولوكيل وزارة الداخلية، 
وللوكيل المساعد لشؤون 

األمن الجنائي، وللمدير 
العام لادارة العامة لمكافحة 

المخدرات، وإلخوانهم في 
اإلدارة العامة لمكافحة 

المخدرات في الداخلية على 
جهودهم الكبيرة، وتفانيهم 

في عملهم بمكافحة 
المخدرات.

وقال العيسى، في تصريح 
صحافي، أمس، إن مواجهة 
المخدرات وتجارها واجب 
ديني وأمني، وهذا النجاح 
الذي تم تحقيقه في مجال 

مكافحتها يجّسد روح 
المسؤولية في التصدي 

لهذه اآلفة، وتعقب مروجيها 
والمتاجرين بها، والعمل 

على القضاء عليها بشتى 
الوسائل والسبل، والحرص 

على تطهير الباد من آفة 
هذه السموم الفتاكة هو محل 

اعتزاز وتقدير الجميع.

أعلنت مبرة العوازم الخيرية 
إطاق فعاليات مسابقة 
عجنان العازمي لحفظ 

وتجويد القرآن الكريم لعام 
2023. وقال رئيس مجلس 

إدارة المبرة، حمد البسيس، 
في تصريح صحافي، إن 

المبرة في إطار دعمها 
لمشروعات حفظ وتجويد 

القرآن، ورعاية وتكريم 
اظ داخل الكويت، أطلقت 

ّ
الحف

تلك المسابقة المباركة.
وأفاد البسيس بأن المبرة 
فتحت باب التسجيل أمام 

المتسابقين من المواطنين 
والمقيمين خال شهر 

فبراير الماضي، على أن يتم 
االنتهاء من التسجيل والبدء 

في التصفيات خال مارس 
الجاري. وأوضح أن المبرة 

تعمل على استمرار مثل تلك 
البرامج بهدف تدّبر كتاب 
 
ً
الله تعالى تاوة وحفظا
، من خال بيئة 

ً
وتجويدا

روحانية تنافسية تعززها 
 أن أحد أهم 

ً
المسابقة، مضيفا

أهداف المسابقة هو تشجيع 
أبناء الكويت وحثهم على 

حفظ القرآن الكريم وتجويده، 
وإبراز جيل جديد من القراء 

والحفظة يمثلون الكويت في 
المسابقات والمحافل الدولية.

دعا مدير زكاة كيفان التابعة 
لقطاع البرامج والمشاريع 
بجمعية النجاة الخيرية، 

عبدالغفور بدر، أهل الخير 
إلى المسارعة في إخراج 

الزكاة بعد التحقق من شروط 
وجوبها »كبلوغ النصاب«، 

وذلك لدفع الضرر عن الفقراء 
والمساكين المتضررين من 

الزالزل والكوارث، وغيرها 
من النوازل. وبّين بدر، في 

تصريح صحافي أمس، أن 
الزكاة تعد من أهم روافد 

العمل الخيري واإلنساني، 
الفتا إلى أنها ال تقتصر 

فقط على المال، فهناك »زكاة 
الزروع والثمار والمعادن 

والركاز واألنعام«.
وأكد أن الزكاة من أركان 

اإلسام الخمسة التي ُبني 
عليها الّدين.

»التربية«: أجهزة إلكترونية لتصحيح اختبارات تقييم الطلبة
يعتمدها »الوطني لتطوير التعليم« في امتحانات »تيمز« و»بيرلز« و»ميزة«

طالبات يؤدين اختبارات »ميزة« العام الماضي )أرشيف(

صرف »بيع إجازات 
المعلمين« في مايو 
المقبل بعد موافقة 

»الخدمة المدنية«

فهد الرمضان

 15743 ميغاواط صدرتها »الكهرباء« 
إلى الشبكة الخليجية في يناير

ــاءات الــــصــــادرة عن  ــ ــــصـ كــشــفــت آخــــر اإلحـ
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة عن 
تصدير الشبكة الكهربائية في الباد للشبكة 
الــخــلــيــجــيــة 15743 مـــيـــغـــاواط/ ســـاعـــة، فيما 
استقبلت عبر شبكة الربط 12721 ميغاواط 
/ ســاعــة خـــال يــنــايــر الــمــاضــي بــفــارق 3022 
ميغاواط / ساعة لمصلحة الشبكة الكويتية. 
ــــى أن الــشــبــكــة  ــة، إلـ ــيـ ــائـ وأشــــــــارت اإلحـــصـ
الكهربائية في الباد استقبلت في أول يوم 
من يناير 473 ميغاواط فيما صّدرت في نفس 
الــيــوم 237 مــيــغــاواط بــفــارق 236 مــيــغــاواط 
لمصلحة الشبكة الكهربائية الخليجية، وهو 

الرقم األعلى الذي تسجله شبكة الربط طوال 
الشهر لمصلحة الشبكة الخليجية. 

ولفتت إلى أن تبادل الشبكتين الكويتية 
والخليجية تفاوت طــوال الشهر، إذ صدرت 
الشبكة الكويتية في 16 يناير 648 ميغاواط 
/ ساعة واستقبلت 277 ميغاواط بفارق 471 

ميغاواط لمصلحة الشبكة الكويتية. 
وتحرص وزارة الكهرباء والماء والطاقة 
المتجددة على مواكبة الطلب على الطاقة 
ــاه وتـــــدفـــــع إلـــــــى طـــــــرح الــــعــــديــــد مــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ والـ
ــنـــاقـــصـــات ســـــــواء الـــخـــاصـــة بــالــصــيــانــة  الـــمـ
»ألهـــمـــيـــتـــهـــا« لـــمـــحـــطـــات الــــقــــوى ومـــحـــطـــات 
الــتــحــويــل المختلفة أو الــمــشــاريــع الــجــديــدة 
لــتــتــواكــب مــع الــحــركــة الــســريــعــة فــي التطور 

العمراني سواء في المناطق القديمة أو المدن 
الــجــديــدة الــتــي تــحــدث بــهــا تنمية عمرانية 
واســعــة تشهدها الــدولــة، كما تــدفــع بسرعة 

إنجاز تلك المناقصات.
وتسعى الــوزارة خال الفترة الحالية مع 
قرب انتهاء موسم الشتاء إلى إنجاز المتبقي 
من أعمال الصيانة المختلفة في المحطات 
 لموسم الصيف القادم والمتوقع أن 

ً
استعدادا

 مع ارتفاع درجات 
ً
تشهد فيه األحمال ارتفاعا

الحرارة في الباد، إضافة إلى إطاق حمات 
توعية بأهمية ترشيد االستهاك، وتعول على 
تلك الحمات في تخفيف العبء على الشبكة 

الكهربائية خال فترة ذروة األحمال.

االنتهاء من تجهيز بورد تقويم األسنان
وإنشاء وحدة للشقوق الفموية

 مؤتمر طب األسنان: االستثمار في صحة المواطن هدفنا
ً
وزير الصحة مفتتحا

أعلنت وزارة الصحة االنتهاء من تجهيز 
بورد تقويم األسنان الذي يهدف الى استقبال 
خــمــســة أطـــبـــاء مـــن الـــراغـــبـــيـــن فـــي تخصص 
التقويم فــي سنته األولــــى، الفــتــة إلــى إنشاء 
وحــدة الشقوق الفموية فــي مركز الفروانية 
التخصصي لطب األســنــان وهــي األولـــى من 
نــوعــهــا لــتــقــديــم الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــمــرضــى 
الــشــقــوق الــفــمــويــة مــنــذ الـــــوالدة وحــتــى عمر 

18 سنة.
وأكـــد وزيـــر الصحة د. أحــمــد العوضي أن 
»االستثمار في صحة المواطن هدف رئيسي 
نسعى جميعا لتحقيقه والــوصــول إليه من 
خـــال تــقــديــم مــســتــوى صــحــي جــيــد، ورعــايــة 

طبية ذات كفاءة عالية«.
وقال العوضي في كلمة للصحافيين صباح 
أمس على هامش افتتاح مؤتمر طب األسنان 
السابع إن المؤتمر الذي يأتي مواكبا لبرنامج 
عمل الحكومة باالرتقاء بالمنظومة الصحية 
في الكويت سيسهم بشكل فعال في تطوير 
الــخــدمــات المقدمة مــن قبل األطــبــاء وجميع 
الــطــاقــم الــطــبــي وتـــبـــادل الــخــبــرات المختلفة 
ــتـــجـــارب والــــوقــــوف على  ــفــــادة مـــن الـ ــتــ واالســ
آخر ما توصل إليه العلم الحديث في مجال 

التشخيص وسبل العاج والوقاية في مجال 
طب األسنان.

عالج أسنان األطفال

ــــل وزارة الـــصـــحـــة  ــيـ ــ مـــــن جــــانــــبــــه، أكـــــــد وكـ
المساعد لشؤون األسنان ورئيس المؤتمر د. 
مشعل الــكــنــدري، التشغيل التجريبي لوحدة 
عــاج أســنــان األطــفــال الشامل بمركز الجهراء 

التخصصي لتقديم الخدمة من المياد وحتى 
ســن 16 ســنــة، وهــي خــدمــة غير مسبوقة على 
مستوى الــشــرق األوســـط وتــهــدف الــى العناية 

بجيل المستقبل.
ــه تــم إنــشــاء عــيــادة متخصصة  وأوضــــح أنـ
لــعــاج الــتــوحــد بــواســطــة فــريــق بــــورد أســنــان 
األطفال في مركز الفروانية التخصصي، الفتا 
إلى تفعيل الملف االلكتروني في بعض المراكز 
الــتــخــصــصــيــة والـــتـــوســـع فـــي افــتــتــاح عــيــادات 

االحتياجات الخاصة والطب الشامل وتفعيل 
الخط الساخن الخاص بالخدمات االرشادية 
وافتتاح عيادات تخصصية لعاج أمراض اللثة 

بمراكز الرعاية الصحية األولية.
وخال ورشة عمل حول »التقويم الرقمي«، 
قال األطباء د. آمنة المطوع ود. مبارك السعيد 
ود. مشاري الفوزان ود. سارة ميرزا إن »التقويم 
الرقمي« يعد مستقبل طب األسنان في الكويت 
والعالم، مؤكدين أن التقويم الشفاف من خال 

استخدام التكنولوجيا الرقمية أو ما يعرف بـ 
 
ً
»اإلنفيزاالين« هو التقنية الرقمية األكثر ابتكارا

 في العالم.
ً
وتقدما

التقويم الشفاف

وذكروا أن التقويم الشفاف يعتمد ويعمل 
ا من أخذ  عن طريق التكنولوجيا الرقمية، بدء
القياسات عن طريق الماسح الضوئي، مرورا 
بوضع الخطة العاجية والتشخيص من خال 
 أدق 

ً
الكمبيوتر والذي يعطي معلومات وأرقاما

في التشخيص مما يمكن أطباء األسنان من 
وضع أفضل خطة عاجية للمريض.

ــائـــل فــي  ــهـ ــتـــطـــور الـ ــاقـــش الـــمـــؤتـــمـــر الـ ــنـ ويـ
مــا يتعلق بالعناية بــاألســنــان وصــحــة الفم 
واســتــقــطــاب كــل مــا هــو جــديــد لــنــشــر الــوعــي 
بأهمية صحة الفم، إلى جانب تقنيات عاجات 
وتنظيف األســنــان مثل الــفــرش اإللكترونية 
»فــيــلــيــبــس ســونــيــكــيــر« وجـــهـــاز تــنــظــيــف ما 
بين األســنــان وهــو الخيط المائي »واتــربــك«، 
المعتمدين من جمعية األسنان األميركية وهو 
ما ينصح به أطباء األسنان، إلى جانب أدوات 
الفحص والتشخيص الــدقــيــق مثل نــظــارات 
»يــونــيــفــيــت« الــمــفــصــلــة الــمــكــبــرة لتشخيص 

العاجات بطريقة مبتكرة.

اليوم آخر موعد لتسجيل مرشحي 
الدفعة األولى لحمالت الحج

ً
 و11 ألفا

ً
أسعار الحملة بين 1650 دينارا

● سيد القصاص

● سيد القصاص

● عادل سامي

أكدت وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية، 
أن اليوم هو آخر موعد لتسجيل المقبولين 
ــمـــات الــــحــــج، ومـــن  بـــالـــدفـــعـــة األولـــــــى فــــي حـ
ثــم إلــغــاء مــن تــم ترشيحهم ولـــم يستكملوا 
تسجيلهم لتتمكن الوزارة من مباشرة ترشيح 
الدفعة الثانية بعد توافر بعض المقاعد من 

حاالت اإللغاء. 
وكانت الوزارة دعت المسجلين عبر منصة 

الــحــج لــمــوســم حــج 1444 هـــ إلـــى االســتــعــام 
عن حالة الطلب عبر الرابط المخصص لذلك 
بإدخال الرقم المدني، وفي حال قبول الطلب 
يمكن للمقبولين اإلطاع على حمات الحج 
الــمــرخــصــة والــتــمــكــن مـــن مــعــرفــة أســعــارهــا 
ومواقعها من خال نفس الرابط، كما أعلنت 
عن أسعار حمات الحج التي تراوحت ما بين 

 و11 ألف دينار.
ً
1650 دينارا

الكندري متوسطًا المشاركين في المعرض المصاحب للمؤتمر )تصوير: مياد غالي(

العوضي: سجّل أمراض الروماتيزم قاعدة علمية
أكد وزير الصحة د. أحمد العوضي 
أن الــســجــل الــكــويــتــي لـــرصـــد أمــــراض 
الروماتيزم شّكل قاعدة علمية انطلقت 
منها العديد من الدراسات التي نشرت 
في مجات طبية عريقة، وعرضت في 
العديد من المؤتمرات العلمية المحلية 

والعالمية.
ــعـــوضـــي، فـــي كــلــمــتــه خــال  وقـــــال الـ
افتتاح المؤتمر الـ 15 للرابطة العربية 
لجمعيات الروماتيزم بمشاركة أكثر 
 في هذا 

ً
من 400 طبيب و250 محاضرا

المجال، إن الوزارة أولت اهتماما خاصا 

بأمراض الروماتيزم عبر لجنة البحوث 
ــع الــرابــطــة  وكــلــيــة الـــطـــب بــالــتــعــاون مـ
الكويتية ألمــراض الروماتيزم، والــذي 
أســفــر عــن تــأســيــس هـــذا الــســجــل خــال 
الفترة من 2008 وحتى انطاقته عبر 

موقعه اإللكتروني عام 2013.
وأضاف أن تخصص الروماتيزم من 
التخصصات الطبّية السريعة التطور، 
 إلى أن هذا التطور الطّبي المبني 

ً
الفتا

على الــدالئــل والــبــراهــيــن ســاعــد فــي أن 
يحظى مرضى الروماتيزم في العيش 

بحياة ذات جودة أفضل.

فــي مــوضــوع مــنــفــصــل، تنطلق غــدا 
ــي الـــثـــالـــث  ــ ــدولـ ــ فـــعـــالـــيـــات الـــمـــؤتـــمـــر الـ
للعاج الطبيعي تحت شعار »العاج 
الـــطـــبـــيـــعـــي... تـــحـــديـــات وإنــــــجــــــازات«، 
ــي،  ــعــــوضــ ــر الــ ــ ــ ــوزيـ ــ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــــرعـ وذلـــــــــك بـ
ويـــضـــم الــمــؤتــمــر الـــــذي يــشــتــمــل على 
7 ورش عــلــمــيــة، وســيــنــاقــش 39 ورقــة 
علمية و32 ملصقا علميا، نخبة من 
الــخــبــراء الــدولــيــيــن والـــكـــوادر المحلية 
ــــاج  ــعـ ــ ــال الـ ــ ــجــ ــ الــــمــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي مــ

الطبيعي.

 من أول أبريل
ً
40% الحد األقصى لربح األدوية اعتبارا

نــشــرت الــجــريــدة الــرســمــيــة »الــكــويــت الــيــوم« في 
عــددهــا الــيــوم األحـــد قـــرار وزيـــر الــصــحــة، د. أحمد 
ــة أســــعــــار األدويـــــــة  الــــعــــوضــــي، بـــتـــحـــديـــد الئــــحــ

والمستحضرات الصيدالنية في الكويت. 
ــريـــدة  ــر فــــي الـــجـ ــذي نـــشـ ــ ــ وقــــضــــى الـــــقـــــرار، الـ
ــه بـــعـــد شـــهـــر مــن  ــــوم، ويـــعـــمـــل بــ ــيـ ــ الـــرســـمـــيـــة الـ
ــار األدويـــــــــة  ــ ــعــ ــ ــاد أســ ــمــ ــتــ ــاعــ ــخ، بــ ــ ــاريــ ــ ــتــ ــ ــ هـــــــذا ال
والــمــســتــحــضــرات الــصــيــدالنــيــة الــتــي حــددتــهــا 

الوزارة. 
وأشار إلى القرار الوزاري رقم 58 لسنة 2023، 
والمتضمن تخفيض الــربــح الــمــســمــوح بــه في 
ثمن بيع األدوية والمستحضرات الصيدالنية 

والمكمات الغذائية المتداولة في الكويت بحد 
 من 1 أبريل المقبل. 

ً
أقصى 40 في المئة اعتبارا

 لــقــرار المجلس األعلى 
ً
وأكـــد أن ذلــك يــأتــي تفعيا

لـــــــوزراء صــحــة الــخــلــيــج فـــي دورتــــــه الـــــ 27 ديــســمــبــر 
2006، والذي ينص على الموافقة على »توحيد سعر 
االســتــيــراد )التكلفة والتأمين والشحن( لــأدويــة في 
ــدة«، وقـــــرار مــؤتــمــرهــم  ــ ــ مــجــلــس الـــتـــعـــاون بــعــمــلــة واحـ
الحادي والسبعين الذي عقد في جنيف مايو 2011، 
والـــذي ينص على اعتماد سعر االســتــيــراد المعتمد 
للسعودية، لكونه األرخص في أغلب األحيان، في حال 
تسجيل المستحضر لــدى الـــدول األعــضــاء، أو األخــذ 

بسعر أرخص من ذلك.

 خال المؤتمر
ً
العوضي متحدثا

https://www.aljarida.com/article/16421
https://www.aljarida.com/article/16505
https://www.aljarida.com/article/16503
https://www.aljarida.com/article/16499
https://www.aljarida.com/article/16498
https://www.aljarida.com/article/16495
https://www.aljarida.com/article/16492
https://www.aljarida.com/article/16487
https://www.aljarida.com/article/16485


العدد 5275 / األحد 5 مارس 2023م / 13 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●comمحليات 4

»القانون الكويتية« تطلق الملتقى الطالبي العربي التاسع اليوم
برعاية الماجد ويشمل مسابقة المحكمة الصورية العربية

أعلنت كلية القانون الكويتية العالمية افتتاحها 
الملتقى الطالبي العربي التاسع، اليوم، برعاية وزير 
العدل وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية وزير الدولة 
.
ً
لشؤون النزاهة عبدالعزيز الماجد، في العاشرة صباحا

وقال رئيس الكلية، د. محمد المقاطع، إن »الملتقى 
ســيــشــهــد مــســابــقــة الــمــحــكــمــة الـــصـــوريـــة الــعــربــيــة في 
نسختها التاسعة، وتستمر منافساتها مــن 5 حتى 
عد من أبرز 

ُ
 إلى أن هذه المسابقة ت

ً
7 الجاري«، مشيرا

المسابقات القانونية باللغة العربية. 

المركز اإلداري

ــــاف أن الــكــلــيــة تــحــتــضــن مــقــر الــمــركــز اإلداري  وأضـ
والتنفيذي للمسابقة منذ عام 2018، وتجمع الطلبة 
 أن 

ً
العرب في هــذا الملتقى العلمي األخـــوي، موضحا

الفعالية تهدف إلى إعداد جيل مؤهل من القانونيين، 

واثق في نفسه وإمكاناته، قادر على الدفاع عن قضايا 
الحق والــعــدل، متسلح بالعلم والثقافة، متقن ألعلى 

المهارات المهنية. 
 لتبادل 

ً
وأوضــح المقاطع أن »الملتقى يتيح فرصا

الخبرات والتجارب بين الكليات القانونية في البالد 
اء بين أبنائنا 

َّ
العربية، وبث روح التنافس الشريف البن

الــطــلــبــة، وتــوثــيــق الــصــالت الــتــي تجمعهم، واالرتــقــاء 
بمستوياتهم العلمية وخبراتهم العملية«.

ً
25 فريقا

 ،
ً
 بين 25 فريقا

ً
وتابع: »المسابقة ستشهد تنافسا

يمثلون جامعات وكليات قانونية في 14 دولــة، هي: 
السعودية، والبحرين، واإلمارات، وقطر، وعمان، إضافة 
لــلــكــويــت، وكــذلــك مــن الــــدول الــعــربــيــة الــتــالــيــة: األردن، 
وتونس، والجزائر، والعراق، وفلسطين، ولبنان، ومصر، 

والمغرب، إضافة إلى الدول الست في مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية«.

نصيب وافر

وأشــار إلــى أن »المسابقة تحظى بنصيب وافــر من 
 
ً
االهتمام لدى كليات القانون في الدول العربية، وحرصا
على أن تأخذ طابع الجدية، وتتوافر لها أعلى درجات 
الموضوعية في التقويم، فقد أسندت عملية التحكيم 
، مــوزعــيــن على 

ً
 مــتــخــصــصــا

ً
 قــانــونــيــا

ً
إلـــى 50 خــبــيــرا

مختلف الدول في وطننا العربي«.
وأكــــد أهــمــيــة حــضــور الــمــتــخــصــصــيــن والــمــهــتــمــيــن 
لــفــعــالــيــات الــمــســابــقــة فــي مختلف مــراحــلــهــا، وهـــو ما 
يحفز الطلبة، ويسهم في إنجاح المسابقة، وتحقيق 

أهدافها المنشودة.

منع استخدام البخور في مباني الجامعة
• أحمد الشمري

أصدر األمين العام للجامعة 
ــز الـــظـــفـــيـــري  ــايــ بــــاإلنــــابــــة د. فــ
 يقضي بعدم استخدام 

ً
تعميما

مـــــصـــــادر الـــــــحـــــــرارة والـــلـــهـــب 
ــانـــي  ــبـ ــمـ والـــــبـــــخـــــور داخـــــــــل الـ

الجامعية.
وأشــــار الــتــعــمــيــم، الــصــادر 
 وحصلت »الجريدة« 

ً
مؤخرا

ــه، إلــــى أنـــه  ــنـ عـــلـــى نــســخــة مـ
»لوحظ قيام بعض الكليات 
ومـــراكـــز الــعــمــل بــاســتــخــدام 
ــرارة والــلــهــب  مـــصـــادر الــــحــ
ــل الــمــبــانــي  ــ والـــبـــخـــور داخـ
ــا يـــــؤدي  ــمــ ــة، مــ ــيــ ــعــ ــامــ ــجــ الــ
إلــــــــــــى انـــــــــطـــــــــالق أجــــــهــــــزة 
إنـــذار الــحــريــق بالمباني 
الــجــامــعــيــة والـــتـــي تــعــمــل 
بشكل تلقائي مما يشكل 
ــلــــى األرواح  خـــــطـــــورة عــ
والممتلكات والمنشآت 
 إلــى 

ً
الــجــامــعــيــة«، داعـــيـــا

عـــــــــدم اســــــتــــــخــــــدام تـــلـــك 
 على 

ً
الــمــصــادر حــفــاظــا

ــة الـــمـــمـــتـــلـــكـــات  ــ ــالمــ ــ ســ
العامة والخاصة داخل 

الحرم الجامعي.
صورة ضوئية من تعميم منع إشعال البخور

العدواني يضيف برنامجين 
للدراسات العليا في المملكة المتحدة

ــر  ــر الــتــربــيــة وزيـ ــ ــدر وزيـ ــ أصـ
ــبــــحــــث  ــيــــم الـــــعـــــالـــــي والــ ــلــ ــتــــعــ الــ
 
ً
العلمي، د. حمد العدواني، قرارا

 يقضي بإضافة برنامج 
ً
وزاريا

 Communication« ماجستير
Media Studies &« في جامعة 
»College Kings«، وبــرنــامــج 
 Medical« الدكتوراه تخصص
فـــــي جـــامـــعـــة   »Technology
»University of Salford« إلى 
بــــرامــــج الـــــدراســـــات الــعــلــيــا فــي 
القائمة المستحدثة لمؤسسات 
الــتــعــلــيــم الــعــالــي، الــتــي يسمح 

للطلبة الكويتيين االلتحاق بها 
للدراسة ببرامج البكالوريوس 
والــدراســات العليا في المملكة 

المتحدة.
وأشار القرار إلى أن البرنامج 
ــذي ســيــلــتــحــق بــه  ــ ــــي الــ ــــدراسـ الـ
الـــطـــلـــبـــة يــتــبــع نـــظـــام الــتــعــلــيــم 
التقليدي، وأن تــكــون الــدراســة 
بنظام الحضور المنتظم خالل 

األسبوع الدراسي.

»التطبيقي« لتشغيل الكافتيريات 
في الكليات والمعاهد

بــعــد مخاطبة االتــحــاد الــعــام لطلبة ومــتــدربــي الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والــتــدريــب، دعــت إدارة الــخــدمــات الــعــامــة في 
»التطبيقي« في كتاب رسمي موجه إلى عميد شؤون الطلبة بالهيئة 
حصلت »الجريدة« على نسخة منه، إلى سرعة تشغيل كافتيريات 

كليات ومعاهد الهيئة.
وأشارت إلى أنه تم طرح مزايدة الكافتيريات لكليات ومعاهد 

الهيئة وباستكمال إجراءات الترسية.

https://www.aljarida.com/article/16454
https://www.aljarida.com/article/16452
https://www.aljarida.com/article/16451
https://www.aljarida.com/article/16449
https://www.aljarida.com/article/16449
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مسؤول أميركي: جهود كويتية 
لتعزيز وحماية الحرية الدينية

نادل وصف لقاءه مع »حقوق اإلنسان« البرلمانية بالمثمر 

● ربيع كالس
وصــف مــديــر مكتب الــحــريــة الدينية الدولية 
بوزارة الخارجية األميركية دانيال نادل اجتماعه 
ــه لـــلـــكـــويـــت، األســـبـــوع  ــارتــ ــقـــده خـــــال زيــ ــــذي عـ الــ
الماضي، مــع لجنة حقوق اإلنــســان البرلمانية، 

بـ »المثمر«.
وأوضحت السفارة األميركية، في بيان، أنه تم 
خال اللقاء مناقشة جهود الكويت وسياساتها 
ــة الـــديـــنـــيـــة لــجــمــيــع  ــريــ ــال تـــعـــزيـــز الــــحــ ــجــ ــــي مــ فـ
المجموعات الدينية الموجودين فيها، كما ناقش 
نادل والوفد المرافق له جهود الكويت في حماية 
وتعزيز الحرية الدينية، وذلك في لقاء مع وزارة 
األوقاف والشؤون اإلسامية، التي أكدت بدورها 

مسؤوليتها تجاه جميع المجموعات الدينية 
في الكويت.

وأشـــارت إلــى أن مدير مكتب الحرية الدينية 
الــدولــيــة بــــوزارة الــخــارجــيــة األمــيــركــيــة استمتع 
بالتعرف على التنوع الديني الغني في الكويت، 
وذلك خال لقائه بمجموعات من مختلف األطياف 
الدينية إضافة إلى المجتمع المدني، معتبرة أن 
احترام حرية جميع األديــان والمعتقدات يجعل 

منا مجتمعات أكثر قوة.

نادل والوفد المرافق خال لقائه مسؤولي »األوقاف«

ًالسفارة الروسية: تحديث نظام التأشيرات 
السياحية للكويتيين غدا

آمر القوة البحرية شارك في احتفالية يوم الجيش الروسي وأكد متانة العالقات

أعلنت السفارة الروسية 
 من الغد سيقوم 

ً
أنه بدءا

االتحاد الروسي بتحديث 
نظام التأشيرات الخاص به، 

لتسهيل عملية طلب وإصدار 
التأشيرة السياحية لمواطني 

عدة دول، بما في ذلك 
الكويت.

أكد آمر القوة البحرية العميد 
هــزاع العاطي متانة وصابة 
الــعــاقــات الكويتية ـ الروسية، 
والـــتـــي تــجــســدت عــنــدمــا دانـــت 
ــا الــــغــــزو الـــعـــراقـــي عــلــى  ــيــ روســ
الكويت عام 1990، وكذلك عندما 
ــا جــمــيــع قــــــرارات  ــيــ أيــــــدت روســ
مجلس األمـــن بما فيها الــقــرار 
رقم 678، الداعي إلى استخدام 
جميع الوسائل المتاحة إلنهاء 
هذا االحتال، وتحرير الكويت.
جاء ذلك خال تصريح آلمر 
ــوة الـــبـــحـــريـــة عـــلـــى هــامــش  ــقــ الــ
ــتــــه فـــــي يـــــــوم الـــجـــيـــش  مــــشــــاركــ
الـــروســـي، الـــذي أقــامــه الملحق 
الـــعـــســـكـــري الــــجــــوي والـــبـــحـــري 
الــكــولــونــيــل ألــكــســي شــمــاتــوف، 
في مقر السفارة الروسية لدى 
الباد، بحضور السفير الروسي 
نيكوالي ماكاروف، وبمشاركة 
حـــشـــد دبـــلـــومـــاســـي وعــســكــري 

كبيرين.
وعــبــر الــعــمــيــد الــعــاطــي عن 
سعادته بــوجــوده فــي السفارة 
الروسية ممثا رئيس األركــان 
ــيــــش لـــحـــضـــور  ــلــــجــ ــة لــ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
االحتفال بيوم الجيش الروسي، 
نــاقــا تــحــيــات وتــهــانــي جميع 
مــنــتــســبــي الـــجـــيـــش الــكــويــتــي، 
ــة  ــكـــومـ ــر الـــحـ ــكــ ــشــ مــــضــــيــــفــــا: »نــ
الـــروســـيـــة الــصــديــقــة، ونــتــمــنــى 

ــل الــتــقــدم  ــــي كــ ــــروسـ لــلــشــعــب الـ
واالزدهار«.

 وقـــال السفير الــروســي، في 
بيان بهذه المناسبة، »نحتفل 
اليوم بعيد المدافع عن الوطن 
ــذا  ــاد الـــــروســـــي، وهــ ــ ــــحـ ــي االتـ فــ
ــــي الــــتــــاريــــخــــي  ــنـ ــ ــــوطـ ــد الـ ــيــ ــعــ الــ
ــنـــا يــجــســد  ــيـــشـ الــــبــــطــــولــــي لـــجـ
امتناننا العميق ألبناء وطننا 
الـــمـــخـــلـــصـــيـــن وبــــنــــاتــــه الــــذيــــن 
قاتلوا العدو للدفاع عن وطنهم 

وشعبهم«. 

وأردف »أن الجيش الحديث 
هـــــــو ضـــــمـــــانـــــة ألمــــــــــن الــــــدولــــــة 
وسيادتها وتنميتها المستقرة 
ومــســتــقــبــلــهــا، والـــيـــوم يستمر 
الــجــيــش الـــروســـي فـــي الــتــطــور 

بنجاح«.

نظام التأشيرات

فــــي مــــوضــــوع آخــــــر، أعــلــنــت 
السفارة الروسية، في بيان، أنه 
ا مـــن غـــد االثــنــيــن، سيقوم  بــــدء

االتحاد الروسي بتحديث نظام 
التأشيرات الخاص به، لتسهيل 
عملية طلب وإصــدار التأشيرة 
السياحية لمواطني عــدة دول، 

بما في ذلك الكويت.
وأضـــافـــت: »ووفـــقـــا لــلــقــواعــد 
الجديدة، يمكن لحاملي جوازات 
السفر الكويتية التقدم بطلب 
للحصول على تأشيرة سياحية 
فــــرديــــة أو مـــــزدوجـــــة صــالــحــة 
لمدة 3 أشهر، من خــال تقديم 
تأكيد حجز الفندق«، الفتة إلى 
ات تنطبق  أن »نـــفـــس اإلجـــــــــراء
عــلــى الــحــصــول عــلــى تــأشــيــرات 
سياحية متعددة الــدخــول، مع 
تمديد صاحيتها إلى 6 أشهر«.

وكان رئيس الوزراء الروسي 
مــيــخــائــيــل مــيــشــوســتــيــن وقـــع 
ــام مــرســومــا بــالــمــوافــقــة  قــبــل أيــ
عــلــى نــظــام جــديــد لــلــتــأشــيــرات 
الــمــيــســرة لــمــواطــنــي 19 دولـــة 
بينها الــكــويــت. وأوضــــح وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
الفـــــــــــــروف أن بـــــــــــاده تـــخـــطـــط 
لتسهيل السفر من دون تأشيرة 
لــمــواطــنــي 11 دولـــة »صــديــقــة«، 
إضــافــة إلـــى تسهيل متطلبات 
الدخول لمواطني 6 دول أخرى.

ربيع كالس

العاطي وماكاروف يقطعان قالب الحلوى

»بيورينغ« تختتم دورة تدريب لـ »االقتحام الجوي«
 لالطالع على حياة الجنود األميركيين بالكويت

ً
 إعالميا

ً
مت يوما

ّ
نظ

● ربيع كالس
مت مجموعة دعم المنطقة في الجيش 

ّ
نظ

األميركي لممثلي وسائل االعــام الكويتية 
في »معسكر بيورينغ« األميركي في الكويت 
 لاطاع 

ً
 إعــامــيــا

ً
الخميس الــمــاضــي، يــومــا

ومعايشة أسلوب حياة الجنود األميركيين 
الــمــوجــوديــن فــي الــقــاعــدة الــتــي أســســت عــام 
2003 وتعمل بشكل أساسي على التدريبات 
 مــــن الـــدبـــابـــات 

ً
وتـــحـــتـــوي أســـــطـــــواًل كـــبـــيـــرا

والشاحنات والمعدات العسكرية ذات الصلة 
لمواجهة النزاعات المستقبلية ودعم جهود 

اإلغاثة للكوارث اإلنسانية.
ويــعــتــبــر الــمــعــســكــر، الـــــذي يــشــبــه مــديــنــة 
متكاملة الــمــرافــق، أقــرب مــا يكون إلــى خلية 
النحل التي يعلم كل فرد فيها دوره ويؤديه 

على أكمل وجه.
الــحــدث الــرئــيــس مــن هـــذه الــفــعــالــيــة التي 
ــاط بـــأنـــهـــا »يــــــــوم فــي  ــبــ وصـــفـــهـــا أحــــــد الــــضــ
حـــيـــاة الـــجـــنـــود األمــيــركــيــيــن فـــي الـــكـــويـــت«، 
ــام تــــدريــــب اقــامــتــه  ــتـ ــان لــلــمــشــاركــة فــــي خـ ــ كـ
وحــدة االقتحام الــجــوي، التي تعتبر إحــدى 
أهــــم مـــــدارس تــنــمــيــة الـــمـــهـــارات فـــي الــجــيــش 
األمــيــركــي وتــعــنــى بــإكــســاب الــمــتــدربــيــن من 
الجنود المهارات األساسية الازمة لعمليات 

االقتحام الجوي، كما يعتبر تدريب الجنود 
الكويتيين على عمليات االقتحام الجوي أحد 
أبرز األهداف المستقبلية لمدرسة االقتحام 

الجوي في القاعدة.
ــام الـــجـــوي في  ــتـــحـ يـــذكـــر أن مـــدرســـة االقـ
»مــعــســكــر بــيــوريــنــغ« قـــامـــت بــتــخــريــج دفــعــة 
جديدة من متدربيها من الجنود االميركيين 
الذين أتموا أحد أفضل التدريبات العسكرية 
الفريدة من نوعها كجزء من التدريب المستمر 
الــــذي يــحــصــلــون عــلــيــه خــــال وجـــودهـــم في 

القاعدة. 

وكان عدد المتقدمين لخوض هذه الدورة 
دة، إال 

ّ
عند بدايتها نحو 270 جنديا ومجن

أن 223 جنديا فقط استطاعوا الوصول إلى 
المرحلة الثالثة من التدريب الشاق والمتنوع 
والصعب والذي استمر على مدار 10 أيام هي 

عمر الدورة.
وقبل إعــان التخرج رسميا من التدريب 
يتعين على المتدربين المشي السريع لمسافة 
16 كــيــلــومــتــرا حــامــلــيــن 20 كــيــلــوغــرامــا من 
المعدات على ظهورهم، وبعد انتهاء الدورة 
عاد المتدربون الي وحداتهم داخل المعسكر.

مجموعة من الجنود األميركيين في معسكر بيورينغ

»الكويتية لإلغاثة« 
تفتتح مشروع مياه 

في »تعز« باليمن

ــة  ــيــ ــعــ ــمــ افـــــتـــــتـــــحـــــت الــــجــ
الكويتية لإلغاثة، مشروع 
»الــحــلــول العاجلة لمشكلة 
مياه مدينة »تعز« اليمنية، 
الـــــــذي يــســتــفــيــد مـــنـــه أكــثــر 
لـــــــــــف شـــخـــص  300 أ مـــــــــن 
فــــي الـــمـــديـــنـــة الـــمـــحـــاصـــرة، 
وسلمته للسلطات المحلية 

لتشغيله.
وقـــال نــائــب مــديــر مكتب 
الجمعية الكويتية لإلغاثة 
ــــادل بــاعــشــن،  فـــي الــيــمــن، عـ
ــح لـــــــ »كــــــونــــــا«،  ــريــ فــــــي تــــصــ
إن هــــــذا الــــمــــشــــروع يــمــثــل 
ــع الــمــهــمــة  ــاريــ ــشــ ــمــ ــد الــ ــ ــ أحـ
ــتــــي  واإلســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــ
تــمــولــهــا الجمعية إلحـــداث 
ــــارق فـــي حـــيـــاة مــئــات  ــر فـ أثــ
آالف المستفيدين في مدينة 

»تعز«.
ــمـــشـــروع  وأضـــــــــاف أن الـ
ســيــمــثــل رافــــــدا مــهــمــا لــدى 
مؤسسة المياه فــي »تعز«، 
ــى تـــعـــزيـــز  ــ ــلـ ــ وســــيــــعــــمــــل عـ
اإلمــداد المائي في المدينة 
بــطــاقــة إنــتــاجــيــة 4 مايين 

لتر يوميا.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، أوضــــــــح 
مدير مؤسسة »استجابة« 
الــمــنــفــذة لــلــمــشــروع، طــارق 
لكمان، أن الــمــشــروع شمل 
حفر 8 آبار بعمق إجمالي 
ــر تــقــريــبــا،  ــتـ ــلـــغ 3300 مـ بـ
وبقدرة ضخ إجمالية تبلغ 
ألـــفـــي مــتــر مــكــعــب يــومــيــا، 
بواسطة مضخات غاطسة 
ومــحــركــات تــشــغــيــل تعمل 

بالديزل.
وأعـــــــــــــــرب عــــــــن تــــقــــديــــره 
للكويت وللجمعية الكويتية 
لإلغاثة على تبنيها لهذه 
المشاريع، ووقوفها بجانب 

الشعبي اليمني.
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محكمة المرور تقضي بحبس مستهتر 3 أشهر

 
ً
أصدرت محكمة المرور حكما
بحبس قائد مركبة ثالثة أشهر 
الرتكابه عدة مخالفات مرورية 
جسيمة تــم توثيقها بالصوت 

والصورة.
ــنـــت دوريـــــــــــات االدارة  ــكـ ــمـ وتـ
ــرور، مــــــن ضــبــط  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ــ ــة ل ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
 
ً
ــزه تــحــفــظــيــا ــجــ الــمــســتــهــتــر وحــ
بـــاالدارة، ثم احالته الى محكمة 
المرور من قبل قسم االدعــاء في 

ادارة تحقيق المخالفات.
وقــــال ضــابــط قــســم الــعــالقــات 
الــــعــــامــــة والــــتــــوعــــيــــة الــــمــــروريــــة 
بـــــاالدارة الــعــامــة لــلــمــرور الــرائــد 
عــبــدالــلــه بــوحــســن، فــي تصريح 
صــحــافــي، أمــــس، ان المستهتر 
ظــهــر بمقطع فــيــديــو تــم تــداولــه 
عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل يتضمن 
قـــيـــامـــه بـــعـــمـــلـــيـــات االســـتـــهـــتـــار 
 
ً
والــــرعــــونــــة واالصــــــطــــــدام عـــمـــدا

 حياته وحياة 
ً
بمركبتين معرضا

اآلخرين للخطر.
ــــرت  ــفـ ــ ــب آخـــــــــــر، أسـ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
ــة،  ــمـــروريـ الـــحـــمـــالت األمـــنـــيـــة والـ

طــوال األســبــوع الماضي والــذي 
شهد فترة االحتفاالت باالعياد 
ــن تـــحـــريـــر 30 ألـــف  الـــوطـــنـــيـــة عــ
ــة مــــــــــــرور، وضـــــبـــــط 65  ــفــ ــالــ مــــخــ
، وإحالة 64 مركبة و25 

ً
مستهترا

دراجـــة نــاريــة إلــى كـــراج الحجز، 
 إلـــــى نــيــابــة 

ً
ــا ــدثــ ــة 32 حــ ــ ــالـ ــ وإحـ

األحــداث، بعد ضبطهم يقودون 
مركبات من دون رخصة سوق.

وقـــــال بـــوحـــســـن، إن دوريـــــات 
أقــســام الــحــركــة فــي المحافظات 
الـــ 6، إضــافــة إلــى دوريـــات إدارة 
ــــات  الــعــمــلــيــات الـــمـــروريـــة ودوريـ
 
ً
قسم مباحث المرور، نفذت عددا

مــن الــحــمــالت األمــنــيــة الــمــروريــة 
طوال األسبوع الماضي، أسفرت 
 و881 مخالفة 

ً
عن تحرير 30 ألفا

متنوعة، إضــافــة إلــى ضبط 32 
 يقودون مركبات من دون 

ً
حدثا

الحصول على رخص سوق، و64 
مركبة و25 دراجة نارية.

ــات اإلدارة  ــ ــاف أن دوريــ ــ وأضـ
العامة للمرور تعاملت مع 2957 
 خالل األسبوع الماضي، 

ً
حادثا

، و1235 
ً
 جسيما

ً
منها 336 حادثا

.
ً
بسيطا

وذكر أن رجال دوريات اإلدارة 
العامة لشرطة النجدة أحالوا 6 
، تنوعت قيودهم 

ً
مطلوبين أمنيا

األمــنــيــة بــيــن الــتــغــيــب ومخالفة 
قانون اإلقامة والطلب الجنائي، 
 
ً
إلــى جهات االختصاص، فضال
عـــن ضــبــط 13 مــركــبــة مــطــلــوبــة 
لجهات أمنية وقضائية، وكذلك 
تــــحــــريــــر 5 مــــخــــالــــفــــات وقــــــوف 
باألماكن المخصصة للمعاقين، 

وتحرير 128 مخالفة لمركبات 
 
ً
ودراجات توصيل طلبات، فضال

عن تقديم 823 مساعدة إنسانية 
لمستخدمي الطريق.

وقال إن اإلدارة العامة لشرطة 
 من 

ً
 عـــــددا

ً
الــنــجــدة نــفــذت أيـــضـــا

الـــحـــمـــالت األمـــنـــيـــة الـــمـــيـــدانـــيـــة 
واالنــتــشــار األمــنــي فــي مختلف 
الـــمـــحـــافـــظـــات وأســــفــــر ذلـــــك عــن 
ضـــبـــط 6 اشــــخــــاص مــطــلــوبــيــن 
 عــن 

ً
 فــــضــــال

ً
ــا ــيــ ــائــ  وقــــضــ

ً
أمــــنــــيــــا

الــتــغــيــب، وكــذلــك تسجيل 1326 

مــــخــــالــــفــــة مــــــــروريــــــــة مـــتـــنـــوعـــة 
 
ً
وإحالة 13 مركبة مطلوبة أمنيا

 إلى كراج حجز اإلدارة 
ً
وقضائيا

العامة للمرور.
وأضــاف بوحسن أن رجال 
دوريات اإلدارة العامة لشرطة 
الـــنـــجـــدة أحــــالــــوا 6 اشــخــاص 
إلـــى اإلدارة الــعــامــة لمكافحة 
ــدرات، بــــعــــد ضــبــطــهــم  ــ ــخــ ــ ــمــ ــ الــ
بــحــالــة غــيــر طــبــيــعــيــة، وعــثــر 
بحوزتهم على مـــواد مخدرة 

ومواد تعاط.

مركبة المستهتر بعد ظهورها على مواقع التواصل

محمد الشرهان

وثق عملية استهتاره ونشرها على مواقع التواصلوثق عملية استهتاره ونشرها على مواقع التواصل

تحرير 30 ألف 
مخالفة وحجز 64 
مركبة و25 دراجة 

في أسبوع

 الشهر الماضي
ً
»األشغال«: استقبلنا 1369 بالغا

• سيد القصاص
ــــدت وزارة األشـــغـــال أنــهــا  أكـ
 لشهر 

ً
اســتــقــبــلــت 1369 بـــالغـــا

فبراير الماضي، مشيرة إلى أنه 
تم التعامل مع جميع البالغات 
وفق الطرق والخطط المعمول 

بها.
 وبـــيـــنـــت الـــــــــــوزارة، فــــي بــيــان 
ــا، أن مـــحـــافـــظـــة الـــفـــروانـــيـــة  ــهــ لــ
جـــــــاءت بـــالـــمـــرتـــبـــة األولــــــــى فــي 
 ،

ً
ــا ـــ 371 بـــالغـ ــات بــ ــبـــالغـ ــــدد الـ عـ

تلتها محافظة الجهراء بـــ 370 
، ثم محافظة العاصمة بـ 

ً
بــالغــا

، واألحـــمـــدي بــــ 188 
ً
ــا 248 بـــالغـ

 ،
ً
ـــ 76 بـــالغـــا ــي بــ ــولــ ، وحــ

ً
ــا ــ ــــالغـ بـ

، كذلك 
ً
ومبارك الكبير بـ 71 بالغا

 بقطاع 
ً
 خاصا

ً
استقبلت 45 بالغا

الهندسة الصحية. 

ــت أنــــهــــا وضـــعـــت  ــ ــحــ ــ  وأوضــ
خــــطــــة مـــســـبـــقـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع 
الــــبــــالغــــات، وبـــتـــعـــلـــيـــمـــات مــن 
وزيـــرة األشــغــال العامة وزيــرة 
ــاء والــــــمــــــاء والــــطــــاقــــة  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
الــمــتــجــددة د. أمــانــي بــوقــمــاز، 

وبمتابعة وكيل الــوزارة م. مي 
المسعد. 

فـــي ســيــاق مــتــصــل، شــاركــت 
»األشـــغـــال« فــي الــمــعــرض الــذي 
أقيم من قبل جمعية المهندسين 
الــكــويــتــيــة، فـــي يـــوم الــمــهــنــدس 

الكويتي، الذي انطلقت فعالياته 
الخميس الماضي، ولمدة ثالثة 
ــال« إدارة  ــغـ ــام، ومــثــلــت »األشـ أيــ
ــة، مــــن خـــالل  ــامــ ــعــ ــعــــالقــــات الــ الــ
اســـتـــعـــراض مــشــاريــع الــــــوزارة، 

ودورها في خدمة المواطن.

»األشغال« تشارك في »يوم المهندس«

»األبحاث« ينجح في استزراع سمكة الشيم
• فهد الرمضان

 أعلن معهد الكويت لألبحاث 
العلمية، ممثال في مركز أبحاث 
ــوم الـــحـــيـــاتـــيـــة،  ــلــ ــعــ الـــبـــيـــئـــة والــ
عــن الــنــجــاح فــي تــربــيــة أســمــاك 
الشيم ألول مرة في األحواض، 
بـــاســـتـــخـــدام الــــنــــظــــام الــمــغــلــق 
ــادة تـــدويـــر الــمــيــاه شــديــدة  ــ إلعـ

النقاوة.
وقــــــــــــــال الـــــــقـــــــائـــــــم بـــــأعـــــمـــــال 
الــمــديــر الــعــام للمعهد د. مانع 
السديراوي إن هذا اإلعالن يأتي 
ــاد الــوطــنــيــة،  ــيـ تــزامــنــا مـــع األعـ

حيث يــزف المعهد هــذا الخبر 
ــار لــلــمــجــتــمــع الـــكـــويـــتـــي،  ــ ــــسـ الـ
ويعلن عن بدء استزراع أسماك 
الـــشـــيـــم فــــي أحـــــــواض الــتــربــيــة 
الــخــاصــة بــالــمــعــهــد بــاعــتــبــاره 
إنجازا يرفع اسم الكويت عاليا 
بالمحافل الدولية، ويدفع عجلة 
التنمية في صناعة االستزراع 
السمكي بالبالد، وتوفير األمن 

الغذائي.
مـــن جــانــبــهــا، ذكــــرت رئيسة 
الـــمـــشـــروع الـــبـــاحـــثـــة بــالــمــركــز 
أماني الياقوت أن هذا اإلنجاز 
الـــجـــديـــد يــعــد األول مـــن نــوعــه 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســــــط، 
موضحة أن عملية االســتــزراع 
تمت باستخدام النظام المغلق 
الــــذي يــســهــم فــي الــحــفــاظ على 
ــمـــحـــدودة  ــاه الـــجـــوفـــيـــة الـ ــيـ ــمـ الـ

بالكويت.
ــــوت بـــأنـــهـــا  ــاقـ ــ ــيـ ــ وأفــــــــــــادت الـ
اخـــــــتـــــــارت أن تـــــبـــــدأ مــــشــــروع 
ــتـــزراع أســمــاك الــشــيــم نظرا  اسـ
ألهميتها فــي منطقة الخليج 

ولقيمتها التسويقية العالية 
بسبب الطلب المتزايد واإلقبال 
الـــكـــبـــيـــر عــلــيــهــا فــــي األســـــــواق 
المحلية والخليجية، »خاصة 
أنــــــهــــــا مـــــعـــــرضـــــة لـــــالنـــــقـــــراض 
واالخــتــفــاء مــن بــحــارنــا بسبب 
عدة عوامل منها الصيد الجائر، 
وارتــفــاع نسبة ملوحة المياه 
نتيجة قلة المياه العذبة التي 
تصب في مياه شمال الخليج 
ــرة،  ــيـ الـــعـــربـــي بـــالـــســـنـــوات األخـ

باكورة أسماك الشيم المستزرعة

وتلوث المياه، وتدمير موائل 
البيئة البحرية، مما يؤثر سلبا 
ــواع األســـمـــاك البحرية  عــلــى أنــ
الهامة وكل الكائنات البحرية 

بوجه عام«.
بدوره، أوضح مدير برنامج 
ــــوارد الـــبـــحـــريـــة د. مــحــســن  ــمـ ــ الـ
الــحــســيــنــي أن هــــذا الــمــشــروع 
المتكامل يتم تنفيذه بدعم من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
ــلــــي مـــع  ــمــ ودعـــــــــــم وتــــــــعــــــــاون عــ
إحدى شركات القطاع الخاص 
الــمــخــتــصــة فــي مــجــال صناعة 

االستزراع السمكي.

مركز العجيري: برد الشتاء 
ينتهي األربعاء

قال مركز العجيري العلمي إن يوم األربعاء المقبل سيشهد 
نهاية بــرد الشتاء تماما، وتميل األجـــواء إلــى الــحــرارة خالل 

النهار، وتبدأ عالمات فصل الربيع بالظهور على النباتات.
وأضاف المركز، في بيان تلقته »كونا« أمس، أن هذا االنقالب 
الجوي مرتبط بدخول موسم الحميم الذي يستمر حتى الثاني 
 بعد موسم العقارب مباشرة وقبل 

ّ
من شهر أبريل المقبل، ويحل

موسم الذراعين.
وأوضح أنه سّمي بالحميم نظرا إلى الشعور بالحرارة بعد 
برودة الشتاء، ويقسم البعض الموسم إلى جزأين؛ الحميم األول 
والثاني ويلقبونه بـ »الحميمين«، كما يتساوى الليل والنهار 

في منتصف هذ الموسم.
وذكر أن االعتدال الربيعي سيكون في موسم الحميمين، وفيه 
يتساوى الليل والنهار، وتتعامد الشمس على خط االستواء، 
وتبدأ بالصعود شماال في هذا الوقت، مع مراعاة بعض الفوارق 
البسيطة للمواقع حسب خطوط العرض، علما بأن هناك عاملين 
رئيسيين يتحكمان بطول النهار والليل، هما ميل الشمس عن 

خط االستواء والعرض الجغرافي.
وبّين أن التساوي بين الليل والنهار في جميع أرجاء األرض 
سيكون عندما تكون الشمس على خط االستواء، فكلما ابتعدنا 
عنه زاد الفرق في طول النهار أو الليل وفي قصرهما، الفتا إلى 
أنه مع دخول موسم الحميمين تدخل الشمس حيز الصيف، 

فالصيف له بداية وشدة ونهاية، وبدايته مع الحميم الثاني.
وأشار إلى أن هذا الموسم يشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات 
الحرارة، كما يتخلل أيامه هطول لألمطار الرعدية وتجّمعات 
للسحب الــركــامــيــة، فــي حين تــبــدأ الشهر المقبل )الــســرايــات( 

المعروفة بحّدتها.
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اهتمام نيابي يحرك المياه الراكدة لـ »األعلى لألسرة«
8 نواب وجهوا 9 أسئلة لوزيرة الشؤون عما يواجهه المجلس من تحديات

 لتوفير الكوادر الالزمة
ً
األمانة العامة لـ »األمة« خاطبت »اإلنماء« مؤخرا

● جورج عاطف
وسط ما يواجهه المجلس األعلى لشؤون األسرة 
من تحديات عطلت عمل مركز المعنفات بالشكل الذي 
 ،

ً
رسمه المشرع له، حرك 8 نواب مياهه الراكدة مؤخرا

بتوجيههم حزمة أسئلة برلمانية، سلطت الضوء في 
مجملها على سبب عدم عمل المركز بالشكل الصحيح، 

الذي مرت على إنشائه سنوات عدة.
وكــشــفــت إحــصــائــيــة حــديــثــة، أن الــمــجــلــس األعــلــى 
لشؤون األسرة، الذي ترأسه وزيرة الشؤون االجتماعية 
ــرة الــدولــة لــشــؤون الــمــرأة  والتنمية المجتمعية وزيـ
الطفولة مي البغلي، حظي باهتمام نيابي واسع خالل 
الفترة من 25 يناير حتى 23 فبراير الماضيين، أسفر 
عن تقديم 8 أعضاء في مجلس األمة 9 أسئلة برلمانية 
تنوعت مــا بين الــســؤال حــول طبيعة عمل المجلس 
وضوابط وآليات تسكين الوظائف اإلشرافية داخله، 
إضافة إلى العنف األسري والموظفين غير الكويتيين.
 لالحصائية، فــإن المجلس األعلى رّد على 

ً
ووفــقــا

جميع هذه األسئلة ورفعها إلى الوزيرة التي بدورها 
سترفعها إلى األمانة العامة لمجلس األمة لتسليمها 

إلى النواب أصحاب األسئلة.
وأوضــحــت أن الــنــواب حــمــدان الــعــازمــي، وشعيب 
شعبان، ود. محمد المهان، قدموا 3 أسئلة تمحورت 
حول أعداد الوظائف اإلشرافية الشاغرة داخل المجلس 

وآلـــيـــات وضـــوابـــط تسكينها، إلـــى جــانــب ســــؤال عن 
ات والــضــوابــط الــمــعــمــول بــهــا لتوظيف غير  اإلجـــــراء
الــمــواطــنــيــن مــن أمــهــات كــويــتــيــات، »كــمــا قـــدم النائب 
العازمي سؤااًل آخر حول المعلومات السرية المدرجة 
ضمن قواعد البيانات الخاصة بالمجلس، واإلجراءات 

المتخذة للمحافظة عليها«. 
وبينت اإلحصائية، أن النائبتين د. جنان بوشهري، 
وعالية الخالد، قدمتا سؤالين حول تشكيل اللجنة 
الوطنية للحماية من العنف األسري، المنوطة برسم 
السياسة العامة لحماية األســـرة وتقوية أواصــرهــا 
 عن 

ً
ومواجهة كل ما يتعلق بالعنف األســـري، فضال

ســؤال آخــر عــن تــاريــخ افتتاح مركز إيـــواء المعنفات 
 المعروف باسم »فنر« وإجمالي الحاالت التي 

ً
أسريا

استقبلها وآليات التعامل معها.
ولــفــتــت إلـــى أن الــنــائــب مــهــنــد الــســايــر قـــدم ســـؤااًل 
حول قيمة المصروفات التي قدمتها وزارة الشؤون 
والجهات التابعة لها للمجلس ضمن بند الضيافة 
خالل السنوات المالية )2020، 2021، 2022(، في حين 
قدم النائب أسامة الشاهين سؤااًل يستفسر خالله عن 
إجمالي عدد الموظفين الحاصلين على شهادة العلوم 
السياسية والــعــالقــات الــدولــيــة، مــع إيــضــاح اإلدارات 
التي تمنح مسمى باحث مبتدئ علوم سياسية داخل 
المجلس، مبينة أن آخر األسئلة قّدم من رئيس مجلس 
األمــة أحمد السعدون، الــذي طالب المجلس بحصر 

ــداد الــمــوظــفــيــن غــيــر الكويتيين داخــلــه، وإيــضــاح  أعــ
جنسياتهم وتخصصاتهم، حيث جــاء رد المجلس 

»بعدم وجود كوادر وظيفية غير وطنية داخله«.
وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــمــجــلــس يــعــانــي بـــشـــدة من 
نــقــص الــــكــــوادر، الســيــمــا عــلــى صــعــيــد االخــصــائــيــيــن 
االجتماعيين والنفسيين، مــا دفــع بــاألمــانــة العامة 
للمجلس إلـــى مــخــاطــبــة مــكــتــب اإلنـــمـــاء االجــتــمــاعــي 
لتوفير بعض الــكــوادر مــن أصــحــاب االختصاصات 
التي يحتاجها المجلس، خاصة داخــل مركز »فنر« 

للمعنفات.
وكانت الوزيرة البغلي، بصفتها رئيسة المجلس 
األعلى لشؤون األســـرة، قد أكــدت كما ورد في تقرير 
لجنة شؤون المرأة واألسرة البرلمانية، أنه تم افتتاح 
مركز إليواء المعنفات في 2017، إال أن هذا المبنى لم 
 بشكل كامل، لعدم وجود الموارد البشرية 

ً
يكن مفعال

الالزمة إلدارتـــه، وفــي يناير 2022 تم تفعيله، إال أنه 
 
ً
مــازال يواجه معوقات إداريــة وفنية وأمنية ونقصا

في الكوادر المتخصصة.
وعلى صعيد ما يعانيه المركز من مشكالت أمنية، 
فيبدو أنه ال يتوقف ذلك عند المركز وحده، إذ كشف 
مسؤولو وزارة الداخلية أمــام لجنة المرأة واألســرة، 
أن قطاع شؤون األمن العام يعاني قلة كوادر الشرطة 
ــر - أي توفير  الــنــســائــيــة، وبــالــتــالــي يــشــكــل هـــذا األمــ

 على القطاع.
ً
الشرطة النسائية للمركز- عبئا

»المدنية«: 7502 مقيم بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم
• بناء على وثيقة جواز سفر خالل الفترة من 2011 حتى 2022

• 5776 من غير مواطني دول مجلس التعاون و1726 منهم

بلغ عــدد المقيمين بــصــورة غير قانوينة 
الــذيــن تــم تعديل أوضــاعــهــم بالهيئة العامة 
للمعلومات المدنية بناء على وثيقة جــواز 
سفر خالل الفترة من مطلع يناير 2011 حتى 
31 أكتوبر الماضي 7502 شخص ضمن 5776 
تــم تعديل أوضاعهم بناء على وثيقة جــواز 
سفر من غير مواطني دول مجلس التعاون 
الخليجي، اضافة الى 1726 من مواطني دول 

مجلس التعاون الخليجي.

جاء ذلك في رد الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية على سؤال برلماني للنائب د. حسن 
جوهر أكدت فيه أنها ال تقوم بتعديل أوضاع 
المقيمين بصورة غير قانونية إال بناء على 
وثيقة جــواز سفر أو قــرار معاملة كويتي، 
حـــيـــث يـــتـــم تــــدويــــن الـــمـــالحـــظـــات الــخــاصــة 
بجنسيات بعض االفراد المقيمين بصورة 
غير قانونية والواردة من الجهاز المركزي 
ــاع المقيمين بــصــورة غير  لمعالجة أوضــ

قانونية في سجل خاص بتك الحاالت.
وأشـــــارت الـــى أن الــمــقــيــمــيــن بـــصـــورة غير 
قانونية الذين تم تعديل أوضاعهم بالهيئة 
بناء على وثيقة جواز سفر ولهم بطاقة مدنية 
صالحة بلغوا 414 شخصا من مواطني دول 
مجلس التعاون، بينما المقيمون بصورة غير 
قانونية الذين تم تعديل أوضاعهم بالهيئة 
بناء على وثيقة جــواز سفر ولــم يتم إصــدار 
بــطــاقــات مــدنــيــة لــهــم بــلــغــوا 1116 شخصا 

خليجيا، في حين بلغ عدد المقيمين بصورة 
غــيــر قــانــونــيــة الـــذيـــن تـــم تــعــديــل أوضــاعــهــم 
بالهيئة بناء على وثيقة جواز سفر وليس لهم 
بطاقات مدنية صالحة 196 شخصا خليجيا.

وكشفت ان المقيمين بصورة غير قانونية 
الذين تم تعديل أوضاعهم للهيئة بناء على 
وثــيــقــة جــــواز ســفــر ولــهــم إقــامــة صــالــحــة من 
غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
بلغوا 471 شخصا، اما المقيمون بصورة غير 

قانونية الذين تم تعديل أوضاعم بالهيئة بناء 
على وثيقة جواز سفر ولهم إقامة منتهية من 
غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 
فبلغوا 86 شخصا، في حين بلغ المقيمون 
ــة الــــذيــــن تــــم تــعــديــل  ــيـ ــانـــونـ ــر قـ ــيـ بــــصــــورة غـ
أوضاعهم بالهيئة بناء على وثيقة جواز سفر 
وليس لهم اقامة من غير مواطني دول مجلس 

التعاون الخليجي 5219.

جوهر في جلسة سابقة

اجتماع سابق للجنة المرأة واألسرةمي البغلي

إحصائية تفصيلية لفئة المقيمين بصورة غير قانونية الذين تم تعديل أوضاعهم محيي عامر
بالهيئة بناء على وثيقة جواز سفر دول مجلس التعاون الخليجي
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أول العمود: لو كنت المسؤول الستضفت القياديين القطريين 
القائمين على إدارة كأس العالم للتعرف على تجربتهم المبهرة في 

إنجاح أكبر تظاهرة عالمية. 
***

ظاهرتا السفر القصير آلالف الكويتيين إلى دول الجوار وغيرها، 
واستمرار السلوكيات السيئة في أيام األعياد الوطنية كانتا حديث 
البلد والصحافة في األيام القليلة الماضية، وهي من المظاهر القديمة 
المتجددة التي تعكس دون شك فشل اإلدارة العامة في أداء أبسط 
حاجات الناس في الترفيه، فحسب تقرير »أريبيان بيزنس« األخير 
يشير إلى الطفرة الكبيرة آلفاق الترفيه والسياحة في منطقة الخليج 

باستثناء الكويت!!
إن هذا اإلهمال الكبير والفاضح للترفيه في الكويت يقف وراء العديد 
من المشكالت والسلوكيات كتعاطي المخدرات، وقــيــادة المركبات 
برعونة، والعنف اللفظي والجسدي، والهروب خارج البالد في أي عطلة 
قصيرة، وُيعد تخلي مؤسسات الدولة عن مهامها سببا رئيسا في ذلك.

 كلنا يتذكر البهجة الكبيرة التي تعم الكويت في احتفاالت العيد 
 مع العيد 

ً
 منها تزامنا

ً
، وقد نقلت قناة »القرين« جانبا

ً
الوطني قديما

الوطني األخير، ورأينا استنفار وزارات الدولة ومؤسساتها وطوافها 
في شارع الخليج أمام آالف الجماهير المصطفة على جانبي الطريق 

لمشاهدة الفعاليات بكل شغف واحترام للمناسبة.
ما حدث في األيام الماضية من سلوكيات غير الئقة في التعبير عن 
الفرح أبعد من كونه مجرد سلوك عبثي فقط، بل هو سلوك يدق جرس 
إنذار ألبواب مدارس وزارة التربية والتعليم، واألسرة الكويتية التي 

ت طبيعة التنشئة داخل األسرة. طرأت عليها تغييرات مسَّ
 أال ننبش موضوع التنشئة األسرية لألبناء، وما 

ً
من المعيب حقا

حدث لها طوال عقود من االتكال على العمالة المنزلية، وتخلي الوالدين 
عن بعض واجباتهم، وتأثير ذلك على األبناء، فاستمرار ظاهرة السفر 
القصير، وتكرار السلوكيات الشاذة في األعياد الوطنية بحاجة لدراسة 

وتقييم للمؤسسات القائمة على الترفيه، والتربية والتعليم.

بعض الكتاب والمغردين الوهميين المعلومين منهم 
 إال تكون تصريحاتهم 

ً
موجهون، فما إن يسمعوا خــبــرا

جاهزة وكأنهم مطلعون على جــداول ومحاضر مجلس 
الــــوزراء، وبغض النظر عــن مــدى مصداقيتهم فــإن إذاعــة 
مثل هذه األخبار سواء كانت صحيحة أو كاذبة فهي بكل 
األحوال مربكة للشارع، والمشكلة أن صدى أخبارهم يصل 

إلى الشارع وعند أعلى المستويات. 
هــنــاك نـــوع آخـــر مــمــن نــّصــبــوا أنفسهم وكـــالء لصكوك 
الــوطــنــيــة يــخــلــعــونــهــا ويــنــزعــونــهــا عــمــن يــــشــــاؤون، مــرة 
يرفعونك إلى السماء ومرة ينزلون بك إلى أسفل سافلين، 
ناهيك عن أن بعضهم قد امتهن التهجم على أعراض الناس 

والنيل من شرفهم بوصفهم بصفات يعف اللسان عنها.
هـــؤالء ال أظنهم قــد قـــرأوا مفهوم الوطنية، وأن الــوالء 
لــتــراب الــوطــن يقاس بحجم التضحيات فــي أيــام الشدة، 
أما في أيام الرخاء فيقاس بالعطاء، واإلخالص، والنزاهة، 
والصدق، ومن المؤكد أن هذه المجموعة قد ضاقت عليهم 
أنفسهم من الحسد فال يطيقون أن يــروا الخير في أيدي 
غيرهم، وكأن اآليتين )73-72( الكريمتين اللتين جاءتا في 
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صحيح أن سائل التواصل االجتماعي والتكنولوجيا 
 خالل السنوات 

ً
 كبيرا

ً
 وتطورا

ً
الحديثة قد شهدت انفتاحا

 نعيشه، مما أتاح 
ً
القليلة الماضية حتى أصبحت واقعا

للفرد الواحد إطالق منصته اإلعالمية الخاصة فيه ليعبر 
من خاللها عن رأيه، ويرصد كل ما يدور حوله من مواضيع 

تالمس حياته اليومية. 
بين فترة وأخــرى يطل علينا حساب شخصي يختار 
فــي الــبــدايــة قضية تــكــون محل اهــتــمــام المجتمع ليظهر 
بثوب اإلصالحي الوطني، ثم ما يلبث أن يتحول ليدخل 
في دائرة االبتزاز وحفالت التشهير والتلميع لحساب هذا 

الطرف أو ذاك.
على الطرف اآلخر هناك حسابات أصحابها متمرسون 
فــي الكتابة مهمتهم اســتــفــزاز أو إثـــارة المتابعين بالرد 
عليهم بعبارات وكلمات يجرمها القانون، ومــن ثم يبدأ 
برفع القضايا أمام المحاكم ومطالبتهم بدفع مبالغ مقابل 

التنازل عنها.
ــاج لــلــســلــطــة  ــابـــات أصـــبـــحـــت مـــصـــدر إزعــــــ هـــــذه الـــحـــسـ
والبرلمان والشعب على حد سواء، والسكوت عنها مثير 
للكثير من عالمات االستفهام، فبعض ما يكتب ال يمكن 

قبوله إال إذا!!!
والشعوب الحية هي التي تعبر عن رأيها بالنقد البناء 
وبيان الحقائق، أمــا التطاول على كرامات األفــراد ونشر 

األمور الشخصية فهو من صفات الجبناء.
ودمتم سالمين.

بعد أن وضعت حرب البالونات أوزارها، وأبدى الجميع 
ه، وبعد أن تذمر من تذمر بسبب الزحمة الخانقة  استياء
التي نتجت عن األلعاب النارية التي أضاءت سماء الكويت، 
ــاذا أنـــتـــم فـــاعـــلـــون لـــتـــفـــادي األخـــطـــاء  ــ ــأل: مـ ــإن لــنــا أن نـــسـ فــ
المستمرة منذ سنوات، والتي أساءت ألغلى ذكرى بتاريخ 
الوطن، أال وهي تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم؟

أتصور أننا بحاجة لتأكيد شكرنا وامتنانا لدول مجلس 
التعاون الخليجي والتحالف الدولي بتكريم قادة التحرير 
 الى خالقهم 

ً
عن طريق تكريم أبنائهم، فقد رحلوا جميعا

 بالملك 
ً
رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته، ولنبدأ طبعا

فهد بن عبدالعزيز، والشيخ زايد بن سلطان، والشيخ حمد 
بن عيسى آل خليفة، والشيخ خليفة آل ثاني، والسلطان 

.
ً
قابوس بن سعيد، طيب الله ثراهم جميعا

ولنرسل الطائر األزرق إلى تكساس بالواليات المتحدة 
 
ً
األميركية ليحضر عائلة الرئيس بوش األب، ولنرسل طائرا

أزرق آخر إلحضار عائلة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة 
مــارغــريــت تــاتــشــر، ورئــيــس الــــوزراء جــون ميجر، ولتذهب 
طائرة إلى القاهرة إلحضار عائلة الرئيس حسني مبارك 

وغيرهم ممن ترى الحكومة الكويتية وجوب تكريمهم.
ما الذي يمنع من إقامة مباراة كرة قدم تجمع قطبي الكرة 
السعودية الهالل والنصر على أرض الكويت، وأكاد أجزم أن 
أهلنا في السعودية سيحبون ذلك، فاحتفاالتنا احتفاالتهم؟ 
ومــا الــذي يمنع من إقامة عــرض مسرحي بهذه المناسبة 
يضم كل نجوم الخليج على أن تبدأ كتابة النص في أقرب 
فــرصــة ممكنة؟ ولــمــاذا ال نسمع صـــوت حسين الجسمي 
وعبدالمجيد عبدالله وغيرهما من نجوم الغناء في حفالت 

تقسم على يومي االستقالل والتحرير؟!
لحظات الحقيقة هي من تحدد العدو من الصديق، ودول 
التحالف وعلى رأسها دول مجلس التعاون الخليجي هي 
من فتحت قلوبها قبل أبواب بيوتها إليوائنا وعدم ذكر هذه 

الحقيقة ألبنائنا عمل غير وطني.
 بعضهم سيذكر أننا على أعــتــاب مرحلة جديدة 

ً
طبعا

مع الــعــراق، وأن هــذه االحتفاالت تعيد فتح الــجــروح، أذكر 
هنا أن فرنسا منذ منتصف القرن الماضي ما زالت تحتفل 
بتحريرها من االحتالل النازي بالحرب العالمية الثانية 
مع أنهم كبلدين يقودان االتحاد األوروبي في هذه المرحلة.
األفــكــار كــثــيــرة، ويــمــكــن تطبيقها فــي حـــال وجـــود إرادة 
سياسية، ويمكن ألكثر مــن جهة تبني هــذا المقترح على 
، فالئحة المكرمين تطول لتمتد إلى 

ً
 سنويا

ً
أن يكون حدثا

ضباط وجنود فقدوا حياتهم أو أصيبوا إصابات بليغة أو 
فقدوا أطرافهم، كما أنها تمتد أيضا لتشمل وزراء خارجية 

ومسؤولين آخرين.
ــــى ســمــو  ــذا الــــكــــالم إلـ ــ أتـــمـــنـــى مــــن كــــل قــلــبــي أن يـــصـــل هـ
الرئيس أو في حال قرر مجلس األمة تبني المقترح كونه 
ممثل الشعب أن يصل هــذا الكالم إلــى العم الرئيس أحمد 
الــســعــدون أو اآلخ الــفــاضــل مــــرزوق الــغــانــم فــي حـــال قــررت 
المحكمة الدستورية إعادة مجلس 2020، مع أني ال أحبذ 
ذلك لكنه احترام القضاء، باإلضافة إلى أن ما أقترحه أكبر 
من خالفاتنا السياسية التي مللنا منها، أو يمكن عنونة 
هــذا المقترح لــألخ الــعــزيــز وزيـــر شـــؤون الــديــوان األمــيــري 
الشيخ محمد عبدالله المبارك في حال قرر الديوان تبنيه، 
، وآن 

ً
فما أتحدث عنه هو بلد كان في المقدمة وتأخر قليال

األوان إلعادته إلى المقدمة.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

فشل الترفيه

مظفر عبدالله

للرئيسين مع التحية 
واالحترام

قيس األسطى

ما قل ودل: التضامن اإلنساني إلنقاذ ضحايا الزلزال ومأساة سورية

المستشار شفيق إمام

 لدى 
ً
 ومكررا

ً
 شائعا

ً
لقد أصبح الحديث عن الطاقة المتجددة أمرا

معظم المهتمين بالشأن العام والتخطيط البنيوي وشــؤون الطاقة 
والبيئة، كونها البديل األنــجــع للطاقة النفطية والــغــازيــة الناضبة 
ــات الــدولــيــة وصــراعــات  بطبيعتها، والــتــي تقع عـــادة فــي مركز األزمــ
السيطرة بالنظر الى انعكاساتها المباشرة على االستقرار االقتصادي 

والرفاهية المجتمعية واألمن الغذائي.
فلم تعد خافية األهمية االستراتيجية للطاقة المتجددة بما تتمتع به 
 مقارنة 

ً
 وصحيا

ً
 وبيئيا

ً
من خصائص استدامة وفاتورة متدنية ماديا

بمجموع التكلفة العالية التي تتكبدها الدول إلنتاج الطاقة األحفورية، 
.
ً
والتي يتحملها األفراد الستخدامها المكلف والمضّر معا

ومع ما تعانيه األرض من تغّير مناخي واحتباس حــراري، ومع 
االرتباط العضوي بين اتجاهات السياسة الدولية وتقلبات أسعار 
النفط، تتزايد القناعة بأهمية االستثمار في مشاريع الطاقة المستدامة، 
والسيما تلك التي تعتمد على الشمس وحركة الرياح والماء، األكثر 
إتاحة في منطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا، حيث تقع دولنا 

العربية.
إن انخراط الدول العربية في دائرة إنتاج واستخدام الطاقة البديلة 
 
ً
 والتزاما

ً
 حيويا

ً
والمتجددة لم يعد رفاهية اختيارية بل أصبح واجبا

 بمستلزمات »االقتصاد األخضر«، وفي السياق تذكر التقارير 
ً
دوليا

المتخصصة أن المنطقة العربية- بحكم وقــوع دولها ضمن »حــزام 
الشمس« أو على ضفاف البحار واألنهار، وبفضل تمتعها بمساحات 
كبيرة مفتوحة- يمكنها االستفادة من الحرارة والضوء المرسلين من 
النجمة المشعة الى الكرة األرضية، ومن حركة الرياح التي ال تتوقف، 
ومن الموارد الكهرمائية التي تمكنها من إنتاج كمية كبيرة من الطاقة.

وفي السياق، يتوقع المتخصصون أن مشروعات محطات توليد 
الطاقة المتجددة بالدول العربية ستحقق عند اكتمالها ما يقرب من 
92% من إجمالي ما تستهدف المنطقة تحقيقه بحلول 2030، حيث 
يجري العمل الجدي على تشييد محطات للطاقة الشمسية وطاقة 
الرياح بسعة إنتاجية تبلغ في المجمل 73.4 غيغاواط، وهو ما ينطوي 
على زيــادة في اإلنتاج الحالي للمنطقة من الطاقة المتجددة بنحو 

خمسة أضعاف.
 اهتمامها لمواكبة 

ّ
فقد أولت دولة اإلمــارات العربية المتحدة ُجل

التطورات والتكنولوجيا في إنتاج الطاقة المستدامة ونجحت بتصّدر 
قائمة الدول العربية المنتجة للكهرباء من الطاقة الشمسية، ونجحت 
في أن تحل في عام 2013 بالمرتبة الثالثة على مستوى العالم في هذا 
المجال، ومازالت تقوم بجهود ملحوظة في االستثمار بمشاريع الطاقة 
المتجددة، داخل الدولة وخارجها، بحجم استثمار يفوق عتبة الـ50 
مليار دوالر خالل العقدين الماضيين، حيث تخطط لالحتفال بآخر 
 بأن استراتيجية اإلمارات للطاقة 2050 

ً
برميل نفط في عام 2050، علما

 من 
ً
التي سيستثمر فيها ما يقارب 600 مليار درهم، تستهدف مزيجا

مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة بغية ضمان تحقيق التوازن بين 
االحتياجات االقتصادية واألهداف البيئية.

بدورها وّجهت جمهورية مصر العربية استراتيجيتها للطاقة 
المستدامة لعام 2035 نحو زيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في 
مزيج الطاقة الكهربائية، ومن المقرر أن يصل إنتاج الكهرباء من الطاقة 
المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة عام 2035، 

مقارنة بـ20% عام 2022، وبدورها، 
ويــحــســب للمملكة الــمــغــربــيــة مضيها فـــي تنفيذ أكــبــر بــرنــامــج 
فوتوفولطي حيث تم تركيب 160 ألف نظام طاقة شمسية منزلي في 
نحو 8% من البيوت الريفية بقدرة إجمالية تصل إلى 16 ميغاواط، 
األمــر الــذي يوزايه نجاح المملكة األردنية الهاشمية في رفع حصة 
الطاقة المتجددة لديها بقدرة توليد الكهرباء إلى 29% بنهاية شهر 

يوليو 2022، وذلك مقارنة بنسبة بلغت 0.7% فقط خالل عام 2014. 
 فعلت المملكة العربية السعودية بتضمين محور »االقتصاد 

ً
وحسنا

 بسوق 
ً
 خاصا

ً
المزدهر« من رؤيتها 2030 للتنمية المستدامة، بندا

الطاقة المتجددة يهدف إلى إضافة ما يقارن 6 غيغاواط من الطاقة 
المتجددة إلــى اإلنــتــاج المحلي بحلول عامة 2023 كمرحلة أولــى، 
 عن توطين نسبة كبيرة من سالسل القيمة للطاقة المتجددة في 

ً
فضال

 أنشطة البحث والتطوير والتصنيع وغيره.
ً
االقتصاد الوطني، شامال

أما في الكويت التي تتمتع بحكم موقعها الجغرافي بحجم وافر من 
موارد الطاقة المتجددة، فقد تضمنت رؤيتها لعام 2035 عدة مشاريع 
خاصة في توظيف الطاقة النظيفة نذكر منها: مجمع الشقايا للطاقة 
المنتجة من الطاقة الشمسية والــريــاح، وتــوريــد وتركيب وتشغيل 
وصيانة األلـــواح الكهروضوئية على أسطح خــزانــات مياه الصبية 
األرضية، ومركز تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة، ورغم ما 
قد يبدو من حرص على تنفيذ هذه المشاريع لم تظهر للعلن نتائج 
 على نجاح الجهود في تحقيق الغايات المرجوة منها! 

ّ
ملموسة تدلل

***
رغم وجود بعد المؤشرات المبشرة، تعاني دولنا العربية بعض 
ــة االكــتــفــاء مــن الطاقة  الــمــعــوقــات الــتــي تــؤخــر الــنــجــاح بــبــلــوغ درجــ
المستدامة، ونذكر من بين التحديات: نقص التمويل وإساءة توجيهه، 
والتأخر في اتخاذ القرار والتردد فيه، والقصور في تلمس تداعيات 
واحتياجات حقبة ما بعد البحبوحة النفطية، وطول الدورة المستندية، 
وتعدد طبقات الرقابة غير الفاعلة، والتأثير السلبي للمنافسة غير 
المشروعة وتدخالت النافذين، وقصور التدابير واإلجراءات التشريعية 
والتنظيمية الخاصة بتشجيع االستثمار بالطاقة البديلة، والتأخر 
في إعــداد وتدريب الطاقة البشرية المؤهلة، وعــدم اإلدراك الجماعي 
ألهمية المشاريع الصديقة للبيئة ودورها في المحافظة على ديمومة 
واستمرارية الخدمات، واإلغفال عن واجب الصيانة المستمرة وتعاظم 

تكاليفها في المناخات القاسية كالمناخ الصحراوي... إلخ.
لقد آن األوان أن تستفيد دولنا مما حباها الله به من نعم في مواردها 
الطبيعية المتجددة ومجتمعاتها الحيوية الشابة والقادرة على تحدي 
الصعاب وتذليل العقبات إذا ما عقد العزم وتضافرت الجهود وأحسن 

التخطيط والتوجيه.
* كاتب ومستشار قانوني

آن األوان للطاقة 
المتجددة

د. بالل عقل الصنديد*

التضامن إالنساني 
هي صفة مشتقة من اإلنسان، وفي تعريف الفالسفة لإلنسان، 
اختلفوا فيما بينهم، إلــى أن اتفقوا على أنــه كائن ذو تاريخ، 
 لــه عــن ســائــر الــكــائــنــات الــحــيــة، وهـــو وحـــده دون هــذه 

ً
تــمــيــيــزا

الكائنات المكلف بعبادة الله.
 حول اإلنسان، فغايتها 

ً
وتتمحور األديان السماوية جميعا

 لبناء المجتمعات الصالحة، والدول 
ً
إصالحه وتقويمه، سعيا

القائمة على العدل والحرية والمساواة، وقد خلق اإلنسان على 
الفطرة التي تهفو إلى الخير، وتسر بإدراكه، وتأسى من الشر 
ِقْم َوْجَهَك 

َ
أ

َ
وتتحاشى ارتكابه في قوله تعالى في كتابه الكريم: »ف
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وقـــد تجلت فــطــرة اإلنــســان فــي ميله إلـــى الــخــيــر، وتوظيف 
طاقاته المعطلة، في العاطفة التي غمرت قلوب هــؤالء الذين 
تطوعوا إلنقاذ ضحايا الزلزال، من تحت األنقاض التي خلفها 
الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية، والذين واجهوا 
األخــطــار وتــحــمــلــوا الــصــعــاب، وعــانــوا مشقة الــطــقــس الشديد 
الــبــرودة، راسخين فــي عملهم، إلنــقــاذ روح إلنــســان يئن تحت 
األنقاض، في تصميم وإصرار على مواصلة عملهم النبيل آناء 

الليل وأطراف النهار.
ــدول فـــي طـــائـــرات  ــ كــمــا تــجــلــى الــتــضــامــن اإلنـــســـانـــي بــيــن الــ
وشاحنات تحمل الخيام واألغطية واألدويــة واألغذية من 70 
 على 

ً
دولة، للناجين أو النازحين من ديارهم بالماليين حفاظا

حياتهم، ومنهم أطــفــال بــال أســمــاء، كما أعلنت هيئة اإلذاعـــة 
البريطانية، وشيوخ ونساء يهيمون على وجه األرض، باحثين 

عن ملجأ أو مأوى، وهم يتلحفون السماء.

سورية األشد معاناة
ــواء الــســيــاســيــة عــلــى الــتــضــامــن اإلنــســانــي،  ــ فــقــد غــلــبــت األهــ
 مـــن وصــــول الــقــوافــل 

ً
 مــانــعــا

ً
فـــالـــحـــدود الــســيــاســيــة تــقــف ســــدا

اإلنسانية عبر هذه الحدود، أو فتح كل المعابر للوصول إلى 
منطقة الزلزال، وحــدود أخــرى اصطنعها الصراع في سورية، 
فالزلزال في مناطق خاضعة للدولة، وأخرى خاضعة للمعارضة 
المسلحة، وثالثة خاضعة للجماعات اإلرهابية، ورابعة لألكراد 
 
ً
المسلحين، بما يستحيل معه التنسيق بين هذه القوى جميعا

في إنقاذ ضحايا الزلزال أو التخفيف من معاناتهم.
الصراع السياسي بين نظام الحكم في سورية والمعارضة 

 كذلك أمام وصول هذه القوافل، بالسرعة المطلوبة.
ً
يقف سدا

وقــد زادت معاناة سورية، التي يصارع الكثير من أبنائها 
للبقاء على قيد الحياة، أمــام الحصار المضروب حولها منذ 
12 سنة، من الحروب والقتل والــدم ونقص الوقود والكهرباء 
وغــيــرهــا مـــن مــســتــلــزمــات وضـــــــرورات الـــحـــيـــاة، والــتــنــظــيــمــات 
اإلرهابية، العابرة للحدود، التي تصول وتجول على أرضها، 
والعزلة العربية والدولية، وتدخالت دولية لتصفية حساباتها 

على األرض السورية. 
وقد أعلن المرصد السوري لحقوق اإلنسان أن تنظيم داعش 
، بينهم امــــرأة ومـــوالـــون ســوريــون للنظام، 

ً
أعـــدم 12 مختطفا

 
ً
 انشغال العالم بكارثة الزلزال المدمر، وأن 63 مختطفا

ً
مستغال

آخرين من بادية تدمر ال يزال مصيرهم مجهواًل، وأن الجميع من 
عمال جمع الكمأة، وال عالقة لهم بالصراع السياسي في سورية.

الحصار الغربي لسورية
إن الحصار الذي فرضه االتحاد األوروبي، بمباركة أميركية، 
ــذي فــــرض لــتــشــديــد الـــخـــنـــاق عــلــى نـــظـــام الــحــكــم الـــســـوري  ــ والــ
والمتعاونين معه في إيران وسورية، وقد تنكب غايته في دعم 
مطالب الشعب الــســوري فــي تحقيق الــعــدل وتــرســيــخ مبادئ 
الحرية والديموقراطية، إلى حماية أمن إسرائيل، بما فرضه من 
حظر تصدير النفط السوري، وتجميد أصول البنك المركزي، 
وتقييد استيراد المعدات والتقنيات، وفي سنة 2019 فرضت 

 من القيود لفرض عزلة دولية على سورية.
ً
أميركا مزيدا

وهــذه معاناة أخــرى عانتها سورية، قبل الزلزال الــذي جاء 
 من الجزائر 

ً
ليزيد هذه المأساة، ويذكر في هذا السياق أن كال

ومــصــر والـــعـــراق وتــونــس واألردن واإلمـــــارات وإيــــران والهند 
والصين قد استطاعت أن تكسر هذا الحصار، باإلمدادات الجوية 

اإلنسانية لضحايا الزلزال في سورية.
ولكن من يضمن وصول المساعدات اإلنسانية إلى المناطق 
غير الخاضعة للنظام الــســوري، ومــن يضمن عــدم بيعها في 
األسواق لحساب بعض المسؤولين؟ سؤال يتردد على ألسنة 

البعض.
وقــــد اعـــتـــرف مـــارتـــن غــريــفــيــن مــســاعــد األمـــيـــن الـــعـــام لــألمــم 
المتحدة للشؤون اإلنسانية بخذالن المجتمع الدولي للسوريين 

المتضررين، وعدم إمدادهم بما يكفي لمواجهة كارثة الزلزال.
كما أعلنت منظمة الصحة العالمية ومنظمات اإلغاثة الحاجة 
العاجلة لسورية لمبلغ مليار دوالر لمواجهة تداعيات هذه 
الكارثة، خصوصا بسبب تفاقم األوضـــاع اإلنسانية، ونقص 

األغذية واألدوية، بما يعرض النازحين لألمراض واألوبئة.
وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.

فــي يناير هــذا الــعــام، تــم الكشف عــن أن 
مـــا يــصــل إلــــى ٪90 مـــن أرصـــــدة الــكــربــون 
الُمعتَمدة من قبل واحــدة من أكبر جهات 
ــكـــون وهــمــيــة،  االعـــتـــمـــاد فــــي الـــعـــالـــم قــــد تـ
وبــالــتــالــي ال تــمــثــل الــتــخــفــيــضــات الفعلية 
للكربون في الغالف الجوي، وفي حين أن 
هذه الفضيحة قد صدمت بعضهم، إال أنها 
ليست ُمفاِجئة، إذ لم يتم تصميم أســواق 
الكربون الطوعية القائمة لتكون مناسبة 

لهذا الغرض.
إن المنطق الكامن وراء أسواق تعويض 
ــون بـــســـيـــط ومــــقــــنــــع، إذا اضـــطـــرت  ــربــ ــكــ الــ
الشركات إلى تحمل تكاليف انبعاثاتها من 
ثاني أكسيد الكربون، فسيكون لديها حافز 
قــوي إلصـــدار كميات أقــل مــن االنبعاثات، 
وستتدفق المزيد من األموال نحو األنشطة 
التي تتجنب أو تخفض أو تزيل االنبعاثات، 
ومع ذلك، إذا كانت هذه الحصة الضخمة 
من التعويضات المعتمدة منخفضة، فمن 
الواضح أن المفهوم سوف يفشل، وبالنظر 
إلى الدور الرئيس للتعويضات عن تعهدات 
الشركات بتحقيق هدف صافي االنبعاثات 
الصفرية، فإن هذا ال يبشر بالخير بالنسبة 

للعمل المناخي العالمي.
واألســــــوأ مـــن ذلــــك أن أســـــواق تــعــويــض 
الــكــربــون سيئة اإلدارة مكنت مــن صعود 
ــاة بــقــر الـــكـــربـــون«، مــمــا يــدفــع مــوزعــو  ــ »رعـ
االئتمانات الكربونية هؤالء أقل مما ينبغي 
للشركات والمجتمعات في بلدان الجنوب 
التي توفر تعويضات قائمة على الطبيعة، 
والــتــي يبيعونها بــعــد ذلـــك بسعر مرتفع 

للعمالء في البلدان المتقدمة.
يــزعــم الــعــديــد مـــن الــنــشــطــاء فـــي مــجــال 
الـــمـــنـــاخ بــــأن أي نــهــج قـــائـــم عــلــى الــســوق 

معيب في األساس، مما يمّكن الشركات من 
إزالة ثاني أكسيد الكربون من ميزانياتها 
الــعــمــومــيــة عــن طــريــق شــــراء التعويضات 
دون خــفــض االنــبــعــاثــات فــعــلــيــا، ويــجــادل 
النقاد بأن الشركات بهذه الطريقة تتجنب 
الـــضـــغـــوط الـــعـــامـــة والـــســـيـــاســـيـــة لــتــغــيــيــر 
ــة الــكــربــون  ــ عــمــلــيــاتــهــا، كــمــا أن وتـــيـــرة إزالـ

تتباطأ بالفعل.
ــــإن مــشــكــلــة نـــظـــام تــعــويــض  ــك، فـ ــ مــــع ذلــ
الـــكـــربـــون ال تــكــمــن فـــي كـــونـــه قـــائـــًمـــا على 
السوق، وتتلخص المشكلة هنا في غياب 
إطــــار حــوكــمــة قـــوي لــضــمــان قــــدرة الــســوق 
على تحقيق أهدافه العامة، وحتى األسواق 
ذات السمعة المتنازع عليها، مثل أسواق 
التمويل واألدويــــة، لديها قــواعــد تتجاوز 
التصديق على جودة المنتجات المتداولة، 
لة من قبل الجهات  لضمان بعض المساء
حدد األسعار 

ُ
الفاعلة في السوق، وغالًبا ما ت

التي يمكنها تحصيلها.
وعلى النقيض من ذلــك، تعتمد أســواق 
الكربون الطوعية اعتمادا كليا تقريبا على 
مخططات إصدار الشهادات الخاصة التي 
تدعي التصديق على أن كمية معينة من 
غازات الدفيئة، طن واحد من مكافئ ثاني 
ــربـــون- قد  أكــســيــد الـــكـــربـــون لــكــل رصــيــد كـ
تم إبعادها عن الغالف الجوي أو إزالتها 
منه، ويؤدي إصدار الشهادات دوًرا مهًما، 
لكنه ال يمكن أن ينجح إال إذا كان مدعوًما 
ا، فعلى سبيل 

ً
بــإطــار حوكمة أوســع نطاق

المثال، مثلما ال يمكننا أبدا ترك المنتجات 
الــغــذائــيــة أو المستحضرات الصيدالنية 
تــحــت إدارة أنــظــمــة طــوعــيــة قــائــمــة على 
الــشــهــادات، فــال ينبغي أن نفعل ذلــك فيما 

يتعلق بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
يكمن النبأ السار في أنه يتم بذل الجهود 
لتعزيز إدارة أســــواق الــكــربــون الطوعية، 
سواء على المستوى الوطني أو من خالل 
الــمــبــادرات الدولية الخاصة، مثل مجلس 
الـــنـــزاهـــة لـــســـوق الـــكـــربـــون الـــطـــوعـــي، ومــن 
جانبها، تقدم فرقة العمل المعنية باألسواق 
الــطــبــيــعــيــة مـــقـــتـــرحـــات لــــــــإلدارة الــســلــيــمــة 
لجميع أسواق الطبيعة، بما في ذلك أسواق 
الكربون، لكن يتعين علينا العمل على زيادة 

موح وتأثير هذه الجهود.
ُ
وتيرة وط

يتطلب إنــشــاء أســـواق ائــتــمــان موثوقة 
وفـــعـــالـــة لــلــكــربــون والـــتـــنـــوع الــبــيــولــوجــي 
إحراز تقدم على جبهات متعددة، ويتطلب 
األمـــر مستوى أكــثــر جــذريــة مــن الشفافية 

لة حتى يتسنى للجميع معرفة  والمساء
عــلــى وجـــه الــتــحــديــد الــصــفــقــات الــتــي يتم 
إبــرامــهــا ومــن ِقبل مــن يحتاج التجار إلى 
ــاة بقر  ــ االعـــتـــمـــاد لـــوضـــع حـــد لــظــاهــرة رعـ
الكربون، ويجب سماع أصوات المتضررين، 
ويــنــبــغــي أن يـــكـــون أصــــحــــاب الــمــصــلــحــة 
ــذا مـــن شـــأنـــه أن  ــ الــمــعــنــيــيــن ظـــاهـــريـــن، وهـ
يوفر إشارات نوعية مهمة للسوق، مما قد 
يقلل من مــدى قبول وتقييم التعويضات 
منخفضة الجودة والشهادات المعيبة، في 

حين يعمل على حماية حقوق اإلنسان.
ا لوضع حد أدنى 

ً
لقد حان الوقت أيض

لألسعار لتحل محل التدابير التعويضية 
والــجــهــات الــفــاعــلــة ذات الــنــوعــيــة الــرديــئــة، 
ـــا، خــاصــة 

ً
ولــتــحــقــيــق نــتــائــج أكــثــر إنـــصـــاف

بالنسبة لبلدان الجنوب والشعوب األصلية 
والمجتمعات المحلية.

وأخيرا، يجب تحسين ترتيبات الحوكمة 
الــدولــيــة، فالقواعد والــمــبــادئ التوجيهية 
ليست كافية لضمان استبعاد المنتجات 
منخفضة الجودة، والصفقات غير العادلة، 
والــتــجــار المحتالين، وعلى نطاق أوســع، 
األســــواق الــتــي ال تمتثل للمعايير الدنيا 

المتفق عليها.
وفــــي جــمــيــع هــــذه الـــمـــجـــاالت، ســيــكــون 
ابتكار حلول واعدة وتنفيذ برامج تجريبية 
وتوسيع نطاق الــمــبــادرات الناجحة أمــرا 
 نــســبــًيــا، ويــنــبــغــي أن تــســتــنــد هــذه 

ً
ســـهـــال

الجهود إلــى البرامج والــمــبــادرات القائمة 
التي تجمع بين الجهات الفاعلة في السوق 
ــمـــدنـــي ومــمــثــلــي الــشــعــوب  والــمــجــتــمــع الـ
األصلية والمجتمعات المحلية والخبراء 
وُصناع السياسات، ويمكن لألدوات الرقمية 
مــثــل مـــا يــســمــى بــالــعــقــود الــذكــيــة تــســريــع 
التقدم، خاصة عندما يتعلق األمر بتعزيز 

لة. الشفافية والمساء
عد أســواق ائتمان الكربون والتنوع 

ُ
وت

 
ً
البيولوجي التي تعمل بشكل جيد عامال

حـــاســـًمـــا فـــي تــحــقــيــق أهـــدافـــنـــا اإلنــمــائــيــة 
ا المتعلقة بالمناخ والطبيعة، 

ً
األوسع نطاق

وإذا فشلنا في تحقيق هذه األهــداف، فقد 
تصبح بعيدة المنال، في الواقع، في غياب 
عــمــلــيــة إصــــالح شــامــلــة، مـــن الــمــحــتــمــل أن 

ا من المشكلة. صبح هذه األسواق جزًء
ُ
ت

* رئيس مبادرة تمويل التنوع 
البيولوجي.
»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق 
مع »الجريدة«

عقدة النقص »خذ وخل«

أ.د. فيصل الشريفي

تحديات أسواق الكربون

سيمون زاديك*

بين فترة وأخرى يطل علينا حساب شخصي يختار في 
البداية قضية تكون محل اهتمام المجتمع ليظهر بثوب 

اإلصالحي الوطني، ثم ما يلبث أن يتحول ليدخل في دائرة 
االبتزاز وحفالت التشهير والتلميع لحساب هذا الطرف 

أو ذاك.

mudaffar.rashid@gmail.com

bilalsandid@hotmail.com

Faisal.alsharifi@hotmail.com

تعد أسواق ائتمان الكربون والتنوع 
البيولوجي التي تعمل بشكل جيد 

عامال حاسما في تحقيق األهداف 
اإلنمائية األوسع نطاقا المتعلقة 
بالمناخ والطبيعة، وإذا فشلنا في 

تحقيق هذه األهداف، فقد تصبح 
بعيدة المنال، وفي غياب عملية 

صبح 
ُ
إصالح شاملة من المحتمل أن ت

 من المشكلة.
ً
هذه األسواق جزءا
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الــشــفــافــيــة فــي أســــواق الــمــال 
 
ً
تــــمــــثــــل حـــــجـــــر زاويــــــــــــــة مـــهـــمـــا

ن المستثمرين  ، وتمكِّ
ً
وأساسيا

مــــــن اتــــــخــــــاذ قــــــراراتــــــهــــــم وفــــق 
ــات  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ أســــــــــــس ثــــــابــــــتــــــة ومـ
 بالنسبة 

ً
واضـــحـــة، خــصــوصــا

للمستثمرين الــمــؤســســيــن، إذ 
تــمــثــل لــهــم األرقــــــام والــبــيــانــات 
ــة والـــــدقـــــيـــــقـــــة مـــن  ــحــ ــيــ ــحــ الــــصــ
ــة أحــــد أهــم  ــمـــدرجـ الـــشـــركـــات الـ
األركــــــان فـــي تــحــلــيــل الــبــيــانــات 

وقراءة الميزانيات.
ويؤكد كبار مسؤولي شركات 
إدارة األصــــــــول لـــــ »الــــجــــريــــدة« 
أن الــشــفــافــيــة بــالــنــســبــة لــمــديــر 
الثروات واألموال في البورصة 
كـــالـــفـــرق بـــيـــن الــــنــــور والــــظــــام. 
فــمــن الــمــهــم لــنــا عــنــدمــا تعلن 
شـــركـــة فـــي الـــبـــورصـــة عـــن عقد 
أو مــنــاقــصــة أن تــحــدد هــامــش 
ــر المالي  الــربــح الــمــتــوقــع واألثــ
بــوضــوح حــتــى يمكننا اتــخــاذ 
القرار االستثماري على أسس 
مهنة ورؤيـــة واضــحــة ونتمكن 
من تحديد الهدف االستثماري 

من السهم والفترة الزمنية. 
كـــمـــا تــعــتــبــر الـــشـــفـــافـــيـــة فــي 
ــواق الــمــال الــعــالــمــيــة إحــدى  أســ
ــاس والـــمـــعـــايـــيـــر  ــيــ ــقــ أدوات الــ
الــمــهــمــة بــالــنــســبــة للمستثمر 

األجنبي، الذي يعمل باحترافية 
ودقة تختلف عما هو سائد في 
الـــســـوق الــمــحــلــي الــــذي يعتمد 
بالدرجة األولى على المعلومات 
والبيانات المتناقلة سواء »وفق 
عــاقــات – أو حــســب التسريب 
الــبــيــنــي والـــداخـــلـــي«، لــذلــك هــذا 
األمر يفسر بدرجة كبيرة تركز 
السيولة األجنبية فــي السوق 
على عدد محدود من الشركات 
المدرجة ال يتعدى %16 منها 

%6.5 تمثل القطاع المصرفي.

مشكلة تحتاج وقفة 

 
ً
كـــــــمـــــــا هــــــــــو قـــــــــائـــــــــم وفـــــــقـــــــا
إلفصاحات الشركات المدرجة 
ــاوت  ــ ــفـ ــ ــة تـ ــ ــمـ ــ بــــــالــــــبــــــورصــــــة، ثـ
كــبــيــر بــيــن تــقــديــم الــمــعــلــومــة، 
فاألغلبية المطلقة من الشركات 
تتعمد بشكل واضح وصريح 
إخــفــاء هامش الــربــح المتوقع 
للمناقصة أو الــعــقــد، بــالــرغــم 
من أن هامش الربحية واضح 
لكل شركة تنافس على عقد أو 
مناقصة، فأبجديات المنافسة 
عــلــى أي مــنــاقــصــة أو مــشــروع 
هــو تحديد قيمة مــا لتكاليف 
المشروع يضاف إليها هامش 
ربح ولو على صعيد التنبؤ أو 

التوقعات األولية. 
والتساؤل الذي يطرح نفسه 
هــــو لــــمــــاذا تـــخـــفـــي الـــشـــركـــات 
هامش الربح عن المستثمرين؟ 
ولماذا تعلن ذات الشركة مرة 
عن هامش ربح متوقع وتخفي 

في عقد آخر او مناقصة تالية 
نسبة الربح؟ 

األمر ليس من باب العبث، كل 
شركة تمأل خانة األثر المتوقع 
ــر الــمــعــلــومــة الــجــوهــريــة  ــ أو أثـ
بكام إنشائي مطاطي ال يسمن 

وال يــغــنــي مـــن جــــوع بالنسبة 
لــلــمــســتــثــمــريــن، مـــثـــل »ســنــقــوم 
بإعامكم بأي تطور الحق«، أو 
سيتم تحقيق أربــاح تشغيلية 
ســتــدرج فــي الــبــيــانــات المالية 
للربع الثاني أو الثالث »وهو ما 
يفسر ما أكدنا عليه من اعتماد 
حـــركـــة الــســهــم عــلــى الــتــســريــب 
ــالــــدرجــــة األولـــــــــى، إذ يــفــضــح  بــ
هذا األمر تفاعل سهم بقوة مع 
مناقصة صغيرة الحجم وعدم 
تــفــاعــل ســهــم آخـــر مــع مناقصة 

ضخمة«.

تضليل وجريمة 

ــن الــمــنــظــمــة  ــيــ ــوانــ ــقــ وفـــــــق الــ
لــلــســوق الــمــالــي، يعتبر إخــفــاء 
المعلومة أو تضليل المستثمر 
ــر إيــــــــحــــــــاءات وتــــفــــســــيــــرات  ــبــ عــ
مــتــبــايــنــة نــتــيــجــة الــتــعــمــد فــي 

حجب المعلومة، من الممارسات 
التي تمثل جريمة يعاقب عليها 

القانون.
 تـــرتـــكـــب الـــشـــركـــات 

ً
ويـــومـــيـــا

الــمــدرجــة تــلــك الــجــريــمــة ويــمــر 
ــرام وهـــو  ــ ــكـ ــ ــاح مــــــرور الـ ــ ــــصـ اإلفـ
الهدف األهم بالنسبة للشركة، 
ولـــم يسبق أن قــامــت الــشــركــات 
التي تحجب معلومة اثر العقد 
ــاح عـــن هــامــش  ــادة اإلفــــصــ ــإعــ بــ

الربح الذي حققته.

لَم الريبة والشك؟

ــذا الــــواقــــع الــــــذي تــخــتــلــقــه  ــ هـ
الشركات يفتح مجاالت للريبة 
والــشــك فــي أن بعض الشركات 
ــفـــوز بـــعـــقـــود ضــخــمــة وتـــقـــوم  تـ
بــإســنــادهــا بــالــبــاطــن لــشــركــات 
شخصية لبعض كــبــار الماك 
والمتنفذين في بعض الشركات، 

مما يلتهم أغلبية هامش الربح، 
وهــذا الواقع يفسر على سبيل 
الــمــثــال كــيــف لــشــركــة أن تــفــوز 
بسلسلة عقود بمئات المايين 
 وال تتعدى ربحيتها في 

ً
سنويا

 معدودة وال 
ً
نهاية العام فلوسا

يستفيد المساهم بأي توزيعات.
على البورصة كجهة متلقية 
إلفصاحات الشركات مسؤولية 
جسيمة في هذا األمر، من ناحية 
ــاح  ــون اإلفــــصــ ــكــ ضـــــــــرورة أن يــ
ــلـــمـــات مــفــهــومــة  ــكـ  وبـ

ً
واضـــــحـــــا

ــــت عـــلـــيـــه  ــا نـــــصـ ــ ــمـ ــ لـــلـــجـــمـــيـــع كـ
ــــواق الــمــال  تــعــلــيــمــات هــيــئــة أسـ
فــي بـــاب اإلفــصــاح والشفافية، 
وأي غموض في اإلفصاح يجب 
أال يتم نــشــره وتــوقــيــف السهم 
حتى تتلقى اإلفــصــاح، كما أنه 
مــن الـــعـــوار والــخــلــل أن تفصح 
الشركة أكــثــر مــن إفــصــاح لــذات 
الــمــعــلــومــة )إفــــصــــاح تــكــمــيــلــي( 
إذ يــتــوجــب أن يــكــون اإلفــصــاح 
 بــاألرقــام ولــدى 

ً
 ودقــيــقــا

ً
شــامــا

البورصة مرجعية رقابية تتمثل 
فــي هيئة أســـواق الــمــال بحيث 
أي شـــركـــة غــيــر مــتــعــاونــة يتم 
ات  إباغ الهيئة التخاذ اإلجراء

القانونية تجاهها. 
 هــــذا الــمــلــف يــجــب أن 

ً
أيـــضـــا

 لـــفـــرق الــتــفــتــيــش 
ً
ــا ــدفــ يـــكـــون هــ

فــي هيئة أســـواق الــمــال بحيث 
تــدقــق عــلــى الــمــنــاقــصــات الــتــي 
ــازت بــهــا الـــشـــركـــات وتـــراجـــع  فـــ
هوامش الربحية التي تحققت 
وتدقق في الشركات التي فازت 
بعمليات تنفيذ لــهــذه العقود 
والمناقصات بالباطن وصلتها 
بماك الشركة وأعضاء مجالس 
اإلدارات واألجـــهـــزة التنفيذية 
 
ً
ــاذا تــهــمــل الـــشـــركـــة الحــقــا ــمــ ولــ
اإلفــصــاح عــن هــامــش الربحية 

بعد انتهاء المناقصة؟

الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.2867.286

السوق العامالسوق العام

8.1238.123

السوق األولالسوق األول

5.5645.564

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي
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»عدم تحديد األثر المالي« يخفض الشفافية في البورصة
• كيف تشارك شركة في مناقصة أو تنفذ صفقة ال تستطيع التنبؤ بعوائدها؟!

• مطلوب إلزام الشركات باإلفصاح عن العوائد المتوقعة ولو بشكل مبدئي

ارتفاعات متفاوتة لمعظم المؤشرات وتراجع البحرين والكويت
مؤشر مسقط يسجل أفضل مكاسب لهذا العام بـ %3.67

● علي العنزي
مال أداء مؤشرات األسواق المالية بدول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي إلـــى االرتـــفـــاع خـــال تــعــامــات 
األسبوع الماضي، نهاية شهر فبراير وبداية شهر 
 بينما 

ً
 متفاوتا

ً
مـــارس، وحققت 5 مــؤشــرات نــمــوا

تـــراجـــع مـــؤشـــران فــقــط، واســتــطــاع مــؤشــر الــســوق 
العماني أن يقود الرابحين بنمو قوي بنسبة 3.67 
فـــي الــمــئــة، إذ ربـــح 170.83 نــقــطــة لــيــبــلــغ مستوى 
 معظم خسائره لهذا العام 

ً
4820.99 نقطة مستعيدا

 على خسارة محدودة فقط بنسبة 1 في 
ً
ومستقرا

المئة لعام 2023، وكان المؤتمر الترويجي للشركات 
 لعمليات شراء 

ً
 كبيرا

ً
العمانية في الرياض محفزا

واضـــحـــة فـــي ســــوق األســـهـــم الــعــمــانــيــة، كــذلــك بــدء 
إجراءات رفع السوق العماني إلى مصاف األسواق 
الناشئة والعمل على ذلــك مــن هيئة أســـواق المال 

العمانية.
 في األداء الخليجي مؤشر سوق قطر 

ً
وحل ثانيا

بمكاسب متوسطة بلغت نسبة 1.43 في المئة أي 
149.84 نقطة ليقفل على مستوى 10621.81 نقطة 

بعد حالة من التذبذب والقلق في مؤشرات األسواق 
 لــبــيــانــات شــهــر فــبــرايــر 

ً
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة انــتــظــارا

االقــتــصــاديــة الــخــاصــة بــاالقــتــصــاد األمــيــركــي قائد 
قاطرة االقتصاد العالمي وبعد بيانات مقلقة في 
شهر يناير جاءت بتضخم أعلى من التقديرات دعمه 
نمو اقتصادي واضح وارتفاع حجم الوظائف غير 
الزراعية المضافة في يناير وتراجع نسبة البطالة 
إلــى أدنــى مستوى تاريخي بلغ 3.4 في المئة مما 
يشير إلى عودة ارتفاع التضخم إذا ما استمر النمو 
في االقتصاد األميركي قبل أن يصل التضخم إلى 
النسب المستهدفة 2 في المئة، وهو ما زال بعيد 

المنال على صانع القرار األميركي.
وربــح مؤشر الــســوق الــســعــودي نسبة 1.23 في 
 بنمو بلغ 124.46 نقطة ليقفل على 

ً
المئة وحل ثالثا

مستوى 10277.76 نقطة ليقلص خسارته لهذا العام 
إلــى نسبة 1.9 في المئة بعد انتهاء 65 شركة من 
اإلعان عن نتائجها السنوية وبنمو إجمالي بلغ 
نسبة 13 في المئة ارتفعت أربــاح 44 شركة منها 
وتراجعت أرباح 15 شركة منها 6 شركات سجلت 
خــســائــر، وكـــان لــتــداول مــؤشــرات األســــواق المالية 

ــــح، والـــتـــي أقــفــلــت بــارتــفــاعــات  األمــيــركــيــة أثـــر واضـ
أسبوعية هي األولى لها منذ 3 أسابيع.

اإلمارات

سجل مؤشرا ســوق اإلمـــارات مكاسب محدودة 
خال تعامات األسبوع الماضي المنتهي فيهما 
يوم الجمعة، وربح مؤشر أبوظبي المالي أقل من 
نصف نقطة مئوية بقليل 0.49 في المئة أي 47.84 
 من مستوى 10 آالف نقطة، 

ً
 قريبا

ً
نقطة وعاد مجددا

 على مستوى 9906.71 نقاط وبقي 
ً
وأقفل تحديدا

على خسارة بنسبة 3.5 في المئة لهذا العام، وأعلنت 
جميع الشركات المدرجة في سوق أبوظبي نتائجها 
المالية باستثناء واحدة فقط وبنمو إجمالي كبير 
بنسبة 59 فــي المئة وبــارتــفــاع بنتائج 49 شركة 

وتراجع 22 شركة منها 12 أعلنت خسائر.
واســتــقــر مــؤشــر ســـوق دبـــي الــمــالــي عــلــى إقفاله 
السابق ولــم يتغير ســوى 0.04 فــي المئة أي 1.26 
نقطة خضراء ليقفل على مستوى 3420.26 نقطة 
 األداء الخليجي لهذا العام وبنمو 

ً
ليبقى متصدرا

بنسبة 3.3 فــي الــمــئــة، وكــانــت معظم شــركــاتــه قد 
انتهت مــن إعــان نتائج الــعــام الماضي ولــم تتبق 
ســـوى 7 شـــركـــات فــقــط، وإعـــــان 58 شــركــة ربــحــت 
منها 32 شركة وتراجعت أرباح 13 شركة معظمها 

سجلت خسائر.

بورصة الكويت 

 
ً
 محدودا

ً
سجلت مؤشرات بورصة الكويت تراجعا

خال 3 جلسات هي جلسات األسبوع الماضي إذ 
غابت أول جلستين بسبب عطلة األعياد الوطنية، 
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.23 في المئة 
أي 17 نقطة ليقفل على مستوى 7286.83 نقطة 
 لهذا العام هي 

ً
 بمكاسب محدودة جدا

ً
ليبقى مستقرا

ُعشرا نقطة مئوية فقط، بينما ربح مؤشر السوق 
األول نسبة 0.22 في المئة أي 17.81 نقطة ليقفل 
على مستوى 8123.45 نقطة وبنمو مماثل لهذا 

العام لمؤشره العام.
وكــانــت أبـــرز مــحــطــات األســبــوع القصير تنفيذ 
مراجعة مؤشرات إم إس سي آي لألسواق الناشئة 

الــتــي تــمــت يـــوم الــثــاثــاء الــمــاضــي بــنــهــايــة فــبــرايــر 
وجاءت بتغيرات محدودة غير أنها رفعت سيولة 
الجلسة إلــى 60 مليون ديــنــار، وأعلنت 59 شركة 
نتائج عــام 2022 بنمو إجــمــالــي جيد بلغ 21 في 
المئة مقارنة مع العام الــذي قبله ونمت أربــاح 34 
شركة بينما تراجعت أرباح 13 شركة منها 12 شركة 
سجلت خسائر وبقيت 85 شركة لم تعلن نتائجها 

منها شركات قيادية كأجيليتي وزين.
وتراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 0.49 في 
الــمــئــة حــيــث فــقــد 9.47 نــقــاط ليقفل عــلــى مستوى 
 كانت معظم 

ً
1929.8 نقطة بعد أسبوع هادئ نسبيا

تــغــيــرات نتيجة حــــراك عــلــى ســهــم بــيــتــك الــمــزدوج 
اإلدراج في سوقي الكويت والبحرين والذي سجل 
 في بورصة الكويت بنسبة 

ً
 جــدا

ً
 مــحــدودا

ً
ارتفاعا

0.35 فــي الــمــئــة فــقــط، والــجــديــر بــالــذكــر أن جميع 
الشركات المدرجة في سوق البحرين أعلنت أرباحها 
وبنمو إجمالي بنسبة 14 في المئة إذ نمت أرباح 
26 شركة وتراجعت أرباح 9 شركات منها 3 شركات 

سجلت خسائر.

محمد اإلتربي

»التجارة«: لجنة لتنظيم مهنة التقييم العقاري
مدتها شهر تبدأ من أول اجتماع وعليها تحديد المعوقات واالقتراحات لتالفيها

● سند الشمري
 
ً
 وزاريا

ً
أصدر وزير التجارة والصناعة قرارا

رقــم 28 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لــدراســة 
وتنظيم مهنة مقيمي الــعــقــار، وتــحــديــد كل 

المعوقات التي تواجهها.
ونــصــت الــمــادة األولـــى مــن الــقــرار على أن 
تشكل اللجنة برئاسة الدكتور سليمان البدر، 
 له، وعضوية 

ً
والدكتور عبدالله العوضي نائبا

كل من أحمد اللهيب، وعلي الشخص، وأحمد 
الــفــرحــان، ومــريــم الــبــحــرانــي، وســالــم اللهو، 

ونادر الرشيدي.
بينما نصت المادة الثانية من القرار على 
أن تــتــولــى الــلــجــنــة االخــتــصــاصــات الــتــالــيــة: 
دراســـة وتحديث مــســودة قـــرار تنظيم مهنة 

مقيمي العقار، وتحديد معوقات وإيجابيات 
قـــــرار تــنــظــيــم هــــذه الــمــهــنــة، واقــــتــــراح عــاج 
وتافي هــذه المعوقات، بما يكفل تنفيذها 

في المواعيد المقررة.
ـــرار  ــقــ ــ ــة مــــــن الـ ــثــ ــالــ ــثــ ــت الـــــــمـــــــادة الــ ــحــ ــنــ ومــ
االختصاصات للجنة التنسيق المباشر مع 
الجهات التابعة للوزير ومخاطبتها، لتزويد 
الفريق بالبيانات والمعلومات التي تطلبها 
مـــهـــام الـــفـــريـــق، وعـــلـــى هــــذه الــجــهــات تــوفــيــر 
مـــا يــطــلــبــه الــفــريــق مـــن بــيــانــات ومــعــلــومــات 
 االنتقال 

ً
ومستندات ووثائق، وللفريق أيضا

إلــى أي مــن هــذه الــجــهــات، واالطـــاع على أي 
وثائق أو مستندات ترتبط بمهام عمله.

وحــددت المادة الرابعة مدة عمل اللجنة، 
لــتــقــتــصــر عــلــى »شـــهـــر« تــبــدأ مـــن تـــاريـــخ أول 

اجتماع لها، ويعقد الفريق اجتماعاته بمقر 
وزارة التجارة والصناعة، أو أي من الجهات 
التابعة للوزير، ويجوز االستعانة بمن تراه 
اللجنة إلنجاز مهامها، على أن ترفع تقريرها 
على الوزير بشأن أعمالها والتوصيات التي 

اتخذتها بهذا األمر.
ــقـــاري مــرتــبــطــة  وكـــــان مــهــنــة الــتــقــيــيــم الـــعـ
بمهنة الوساطة العقارية، وتم فصلهما في 
2010، وتـــم تــقــديــم الــعــديــد مـــن الــمــقــتــرحــات 
إلعادة دمجهما، إال أن الرأي السائد استمرار 
فصلهما لكي ال يكون هناك تعارض مصالح 
ــد مــن  ــديـ ــعـ بـــيـــن الــمــهــنــتــيــن، إال أن هـــنـــاك الـ
األشخاص يلتفون على هذا القرار باستخراج 
الرخصتين واحدة باسمه واألخرى بأسماء 

أقربائهم ويمارسون المهنتين.

وللتقييم العقاري دور كبير في القطاع، 
ويعتبر من الركائز األساسية، إذ هو من يحدد 
القيمة العادلة للعقارات، ويساهم في اتخاذ 
الــقــرار االستثماري بالنسبة للمستثمرين، 
 لدى 

ً
سواء في حالة البيع أو الشراء، وأيضا

الــراغــبــيــن فـــي تــمــلــك الــســكــن، إضـــافـــة إلـــى أن 
لــه دور كبير فــي إظــهــار القيمة الــعــادلــة في 
ميزانيات الشركات، إذ إن هناك العديد من 
الــشــركــات تلجأ الــى تجميل ميزانياتها عن 

طريق رفع قيمة العقارات من خال التقييم.
ويواجه مقيمو العقار العديد من المعوقات 
ــات، مــنــهــا عــــدم اعـــتـــمـــادهـــم لــدى  ــوبـ ــعـ والـــصـ
البنوك، وعدم وجود بيانات كافية عن العقار 
المراد تقييمه، حيث إن المهنة بحاجة إلى 

المزيد من القرارات التنظيمية.

»ماكواري«: طلب لـ »المنافسة« 
لالستحواذ على 53 طائرة من »أالفكو«

● جراح الناصر
أعــلــن جــهــاز حــمــايــة المنافسة تــقــّدم 
شــركــة مــــاكــــواري إيــرفــايــنــانــس غـــروب 
ليمتد بطلب الموافقة على إتمام عملية 
التركز االقتصادي، من خال استحواذ 
الشركة على 53 طائرة من محفظة شركة 
أالفكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات. 
وجاء طلب الموافقة على إتمام عملية 
 للقانون رقم 

ً
التركز االقــتــصــادي وفــقــا

7 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، 
والمادة 83 من الئحته الصادرة بقرار 
مجلس اإلدارة رقم 14 لسنة 2021، التي 
تنّص أن لكل ذي مصلحة أن يتقدم لدى 
الــجــهــاز بــاعــتــراض مــســبــب عــلــى طلب 
 من 

ً
التركز االقــتــصــادي خــال 15 يــومــا

تاريخ اإلخطار أو النشر.
ُيذكر أن الجمعية العامة العادية لشركة 
أالفــكــو لتمويل شـــراء وتــأجــيــر الــطــائــرات 
وافقت على اتفاقية بيع وشــراء األصــول 
)APA(، التي تتضمن بيع 53 طــائــرة من 
محفظة الشركة )والصفقات الواردة بها( 

لمصلحة شركة ماكواري.
ودعـــا الــجــهــاز كــل ذي مصلحة إلبـــداء 
ــــي هـــــــذا الـــتـــركـــز  ــه الـــمـــســـبـــب فــ ــراضـــ اعـــــتـــ
االقــتــصــادي خـــال مـــدة ال تــزيــد عــلــى 15 

.
ً
يوما

ُيـــذكـــر أن شــركــة مـــاكـــواري ذات نــشــاط 
شركة قابضة المتاك الطائرات األخــرى 

وتأجيرها وتمويلها داخل المجموعة.

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ال إفصاح بالسرعة اإلصالحتساؤالت وأهداف
هامش ربحية  تقول مصادر في ملف المناقصات، إن هناك شركات تكون هوامش 

 وعالية وتتعمد إخــفــاء هامش الــربــح حتى ال 
ً
الربحية كبيرة جــدا

تثار التساؤالت حولها أو تكشف ذلك أمام الجهة صاحبة العقد أو 
المناقصة، وهناك شركات أخرى تحرق أسعار المناقصة وتراهن 
على األوامر التغييرية أثناء التنفيذ لتحقيق هامش ربح للشركة، 
ونموذج ثالث هدفها أال تخرج المناقصة عنها حتى لو لم تربح 
أي فلس وتراهن على استخدام منتجات شركاتها التابعة والزميلة 
ومــواد خام ذات صلة سواء ملكية شخصية او عائلية، ما سبق ال 

يبرر تضليل المستثمرين وحملة األسهم في البورصة.

ــة فـــــي الــــــوصــــــول لــلــمــعــلــومــة  ــ ــــدالـ ــعـ ــ الـ
الصحيحة والدقيقة تستوجب التحرك 
على كل المستويات فهوامش الربحية 
ومدى استفادة أي شركة من مناقصة أو 
عقد معلومة واضحة لمجالس اإلدارات 
واألجهزة التنفيذية وأصحاب المصلحة 
فــي المقابل مجهولة لكل المستثمرين 
والمتلقين وفي ذلك عدم عدالة وهو أمر 

يستوجب سرعة تغيير هذا الواقع.

على بورصة الكويت عدم نشر أو قبول 
أي إفصاح من أي شركة مدرجة يخص عقد 
أو مناقصة دون أن يتضمن هامش الربح 
المتوقع، ولتبدأ في ترسيخ وتكريس نهج 
جــديــد إن أرادت تعزيز الشفافية وجــذب 
المزيد من المستثمرين األجانب وأصحاب 

 .
ً
 وخليجيا

ً
السيولة محليا
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تقرير الشال االقتصادي األسبوعي

قال »الشال« إنه من المرجح 
أن يستقر فائض الموازنة 

عند حدود 5 مليارات دينار، 
 
ً
وإن كان ذلك يعني انخفاضا
بنحو 5.5 مليارات، لمستوى 

الفائض الذي قدره »الشال« 
في يونيو 2022، بسبب 

االنخفاض الكبير بعدها في 
مستوى أسعار النفط وإنتاجه، 

إضافة إلى ارتفاع مستوى 
النفقات العامة نتيجة إقرار 

تشريعات شعبوية.

5 مليارات دينار الفائض المتوقع للموازنة العامة الحالية
انخفاض الفائض بسبب تراجع أسعار النفط وزيادة النفقات الناجمة عن القرارات الشعبوية

ذكـــــر الـــتـــقـــريـــر األســـبـــوعـــي 
لــمــركــز »الـــشـــال« أنـــه بــانــتــهــاء 
شــهــر فـــبـــرايـــر 2023، انــتــهــى 
الشهر الحادي عشر من السنة 
المالية الحالية 2023/2022، 
ــر بـــرمـــيـــل  ــعــ ــــدل ســ ــعـ ــ ــغ مـ ــ ــلـ ــ وبـ
النفط الكويتي لفبراير نحو 
83.2 دوالرا، وهو أعلى بنحو 
3.2 دوالرات للبرميل، أي بما 
نسبته نــحــو 4 فــي الــمــئــة عن 
الــســعــر االفـــتـــراضـــي الــجــديــد 
المقدر فــي الــمــوازنــة الحالية 
والبالغ 80 دوالرا للبرميل )65 
دوالرا قبل التعديل(، وأعلى 
 بنحو 38.2 دوالرا عن 

ً
أيــضــا

مــــعــــدل الــــســــعــــر االفــــتــــراضــــي 
للسنة المالية الفائتة، والبالغ 

45 دوالرا للبرميل.
وأضــــــــاف الـــتـــقـــريـــر: كــانــت 
ــتــــة  ــائــ ــفــ ــة الــ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ الـ
نـــتـــهـــت  ــــي ا ــتـ ــ لـ ا  2022 /2021
ــارس الــفــائــت  بــنــهــايــة شــهــر مــ
ــقـــت لـــبـــرمـــيـــل الـــنـــفـــط  ــقـ قـــــد حـ
الكويتي معدل سعر بلغ نحو 
ــعــــدل ســعــر  79.9 دوالرا، ومــ
البرميل لشهر فــبــرايــر 2023 
أعلى بنحو 4.2 في المئة عن 
مــعــدل ســعــر الــبــرمــيــل للسنة 
المالية الفائتة، وأعلى بنحو 
2.8 دوالر للبرميل عــن سعر 

الـــتـــعـــادل الـــجـــديـــد لــلــمــوازنــة 
الــحــالــيــة الــبــالــغ 80.4 دوالرا 
)75 دوالرا قـــبـــل الـــتـــعـــديـــل(، 
 لتقديرات وزارة المالية، 

ً
وفقا

وبعد إيقاف استقطاع الـــ 10 
في المئة من جملة اإليــرادات 
لمصلحة احتياطي األجــيــال 

القادمة.
ــه يــفــتــرض  ــ ــــى انــ وأشــــــــار إلــ
أن تــكــون الــكــويــت قـــد حققت 
إيـــــــــرادات نــفــطــيــة فــــي فــبــرايــر 
بما قيمته نحو 1.634 مليار 
دينار، وإذا افترضنا استمرار 
مــســتــويــي اإلنـــتـــاج واألســعــار 
على حاليهما - وهو افتراض 
قــد ال يتحقق-  فمن المتوقع 
ــة اإليــــــــــــرادات  ــلـ ــمـ ــغ جـ ــلـ ــبـ أن تـ
النفطية بعد خصم تكاليف 
اإلنتاج لمجمل السنة المالية 
الحالية نحو 26.377 مليارا، 
وهي قيمة أعلى بنحو 5.056 
ــيــــارات، عــــن تـــلـــك الـــمـــقـــدرة  ــلــ مــ
فــي الــمــوازنــة للسنة المالية 
الحالية والبالغة نحو 21.321 
مليارا، )16.741 مليار دينار 
قــبــل الـــتـــعـــديـــل(. ومــــع إضــافــة 
نحو 2.078 مليار، إيرادات غير 
نفطية، ستبلغ جملة إيرادات 
الـــــمـــــوازنـــــة لـــلـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة 

الحالية نحو 28.455 مليارا.

ــم  ــ ــرقـ ــ وبـــــمـــــقـــــارنـــــة هـــــــــذا الـ
بــــاعــــتــــمــــادات الـــمـــصـــروفـــات 
البالغة نحو 23.523 مليار 
 
ً
دينار، بعد تعديلها ارتفاعا
من نحو 21.949 مليارا، فمن 
المحتمل أن تسجل الموازنة 
العامة للسنة المالية الحالية 
 قيمته 

ً
2023/2022 فــائــضــا

4.932 مــلــيــارات، ولــكــن يظل 
العامل المهيمن والوحيد هو 

إيرادات النفط. 
ــم يــتــبــق ســوى  ــاف: لـ ــ ــ وأضـ
شهر واحد على انتهاء السنة 
الــمــالــيــة الــحــالــيــة، ومـــن غير 
الـــمـــتـــوقـــع أن يـــحـــدث خــالــه 
تــغــيــر مــلــحــوظ فـــي مــســتــوى 
أســــعــــار الـــنـــفـــط أو مــســتــوى 
ــاج، لـــذلـــك مـــن الــمــرجــح  ــتــ اإلنــ
أن يــســتــقــر فــائــض الــمــوازنــة 
ـــ 5 مـــلـــيـــارات،  ــ ــدود الـ ــ عـــنـــد حــ
 
ً
وإن كان ذلك يعني انخفاضا

بنحو 5.5 مليارات، لمستوى 
الفائض الــذي قــدره »الــشــال« 
فـــي يــونــيــو 2022، والــســبــب 
هو االنخفاض الكبير بعدها 
فـــي مــســتــوى أســـعـــار الــنــفــط 
وإنتاجه، إضافة إلى ارتفاع 
مـــســـتـــوى الـــنـــفـــقـــات الـــعـــامـــة 
ــبــــب إقــــــــــــرار تـــشـــريـــعـــات  بــــســ

شعبوية.

699 مليون دينار سيولة البورصة خالل فبراير 
أشــار تقرير »الــشــال« إلــى أن أداء البورصة 
 بأداء 

ً
 مقارنة

ً
خال شهر فبراير كان أقل نشاطا

شــهــر يــنــايــر، حــيــث انــخــفــض مــعــدل السيولة 
ــيـــومـــي مــــع أداء ســلــبــي لــجــمــيــع مـــؤشـــرات  الـ
األســـعـــار، فــقــد انــخــفــض مــؤشــر الــســوق األول 
بنحو - 0.2 بالمئة ومؤشر السوق الرئيسي 
 مؤشر 

ً
بنحو - 1.3 بالمئة، وانخفض أيــضــا

الـــســـوق الـــعـــام، وهـــو حــصــيــلــة أداء الــســوقــيــن 
بنحو - 0.5 بــالــمــئــة، وكــذلــك انــخــفــض مؤشر 

السوق الرئيسي 50 بنحو - 0.4 بالمئة.
وانخفضت سيولة الــبــورصــة المطلقة في 
، بسبب 

ً
فبراير، مقارنة بسيولة يناير جزئيا

ــدد أيــــــام الـــعـــمـــل نــتــيــجــة الــعــطــل  ــ ــفـــاض عـ انـــخـ
الرسمية وقصر شهر فبراير، حيث بلغت نحو 
699.7 مــلــيــون ديــنــار، منخفضة مــن مستوى 
1.052 مــلــيــار لــســيــولــة شــهــر يــنــايــر أي بنحو 

33.5 بالمئة. 
ــداول الــيــومــي لشهر  ــتـ وبــلــغ مــعــدل قــيــمــة الـ
فبراير نحو 41.2 مليونا، أي بانخفاض بنحو 
- 13.9 بالمئة عــن مستوى معدل تلك القيمة 
47.8 مليونا، وبلغ  لشهر يناير البالغ نحو 
حجم سيولة البورصة في الشهرين األولين 
مــن الــعــام الحالي )أي فــي 39 يــوم عمل( نحو 

1.752 مليار. 
ــتــــداول الــيــومــي  وبـــذلـــك بــلــغ مـــعـــدل قــيــمــة الــ
 بنحو 

ً
للفترة نحو 44.9 مليون دينار، منخفضا

- 32.3 بالمئة، مــقــارنــة بمعدل قيمة الــتــداول 

اليومي للفترة ذاتها من عام 2022 البالغ نحو 
 بنحو - 25.6 

ً
 أيضا

ً
66.4 مليونا، ومنخفضا

بالمئة إذا ما قورن بمستوى ذلك المعدل لكامل 
عام 2022، البالغ نحو 60.3 مليونا.

وال تزال توجهات السيولة منذ بداية العام 
تــشــيــر إلــــى أن نــصــف الـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة لم 
تحصل ســـوى عــلــى 0.5 بالمئة فــقــط مــن تلك 
السيولة، ضمنها 50 شركة حظيت بنحو 0.1 
بالمئة فقط من تلك السيولة، و7 شركات من 

دون أي تداول.
أما الشركات الصغيرة السائلة، فقد حظيت 
12 شركة قيمتها السوقية تبلغ 5 بالمئة من 
إجــمــالــي قيمة الــشــركــات الــمــدرجــة عــلــى نحو 
16.9 بالمئة من سيولة البورصة، وذلك يعني 
أن نشاط السيولة الكبير ال يــزال يحرم نحو 
نصف الشركات المدرجة منها، وعلى النقيض 
يميل إلى شركات قيمتها السوقية ضئيلة. أما 
تــوزيــع السيولة على السوقين خــال فبراير 

2023، فكان كالتالي:

السوق األول )32 شركة(

حــظــي الـــســـوق األول بــنــحــو 583.5 مــلــيــون 
ديــنــار، أو مــا نسبته 83.4 بالمئة مــن سيولة 
البورصة، وضمنه حظي نحو نصف شركاته 
بـ 89.3 بالمئة من سيولته ونحو 74.5 بالمئة 
من كامل سيولة البورصة، بينما حظي النصف 

اآلخـــر بــمــا تــبــقــى، أو نــحــو 10.7 بــالــمــئــة فقط 
من سيولته، وحظيت شركة واحدة بنحو 37 
بــالــمــئــة مــن ســيــولــتــه ونــحــو 30.9 بــالــمــئــة من 
سيولة السوق، وتلك نسب ترّكز عالية، وبلغ 
نصيب تداوالت السوق األول من إجمالي قيمة 
تداوالت البورصة خال الشهرين األولين من 

العام الحالي نحو 78.4 بالمئة.

السوق الرئيسي )122 شركة(

ــنـــحـــو 115.5  حــــظــــي الـــــســـــوق الــــرئــــيــــســــي بـ
مليون دينار، أو نحو 16.6 بالمئة من سيولة 
الـــبـــورصـــة، وضــمــنــه حــظــيــت 20 بــالــمــئــة مــن 
شــركــاتــه بـــ 89.2 بــالــمــئــة مــن ســيــولــتــه، بينما 
اكــتــفــت 80 بــالــمــئــة مـــن شــركــاتــه بــنــحــو 10.8 
بالمئة من سيولته، مما يعني أن ترّكز السيولة 
 بمستوى عاٍل، وبلغ نصيب تداوالت 

ً
فيه أيضا

السوق الرئيسي من إجمالي قيمة التداوالت 
خال الشهرين األولين من العام الحالي نحو 

21.6 بالمئة.
وإذا ما قورن توزيع السيولة بين السوقين 
 فـــي نصيب 

ً
األول والـــرئـــيـــســـي، نــــرى تـــراجـــعـــا

الـــســـيـــولـــة لـــلـــســـوق الـــرئـــيـــســـي لــشــهــر فــبــرايــر 
الماضي مقارنة بتوزيعها لكامل عام 2022، 
حينها كان نصيب السوق األول 73.2 بالمئة، 
 نـــحـــو 26.8 بــالــمــئــة لــســيــولــة الـــســـوق 

ً
تــــاركــــا

الرئيسي.

توقعات بأداء متذبذب لألسواق خالل مارس
 ألداء 

ً
أفاد »الشال« بأن أداء شهر فبراير كان مماثا

شهر يناير، حيث بلغ عدد األسواق الرابحة 9 أسواق 
مقابل 5 خــاســرة مقارنة مــع نهاية الشهر، وحصيلة 
األداء منذ بداية العام هي انقسام األسواق مناصفة ما 
بين 7 رابحة و7 خاسرة بتحقيق األســواق الناضجة 
والناشئة معظم المكاسب، بينما اتجه غالبية الضرر 

لـ 5 أسواق خليجية.
أكبر الرابحين في شهر فبراير كان سوق دبي الذي 
حــقــق مــؤشــره مــكــاســب بنحو 4.1 فــي الــمــئــة، لتصبح 
مجمل مكاسبه منذ بداية العام نحو 3 في المئة، أي 
انتقل إلى المنطقة الرابحة. ثاني أكبر الرابحين كان 
الــســوق الــفــرنــســي الـــذي أضـــاف مــؤشــره نــحــو 2.6 في 
المئة، لترتفع جملة مكاسبه منذ بداية العام إلى نحو 
12.3 في المئة، أي أكبر الرابحين ضمن أسواق العينة. 
تاهما في االرتفاع، السوق األلماني بمكاسب بنحو 
1.6 في المئة في فبراير، ليصبح ثاني أكبر الرابحين 

منذ بداية العام وبنحو 10.4 في المئة.
وحقق السوق البريطاني مكاسب بلغت 1.3 في المئة، 
تلته بورصة مسقط بمكاسب بنحو 1.1 في المئة، ومن 
ثم السوق الصيني والياباني وسوق أبوظبي بمكاسب 
بنحو 0.8% و0.4% و0.3% على التوالي. وأقل الرابحين 
خـــال فــبــرايــر كــانــت بــورصــة الــبــحــريــن بــنــحــو %0.2، 
هذه المكاسب جعلتها أقل الرابحين منذ بداية العام 

وبنحو %1.9.
الخاسر األكبر في شهر فبراير كان السوق السعودي 

ــره نــحــو - 6.4%، لــيــصــبــح ثـــانـــي أكــبــر  بـــفـــقـــدان مـــؤشـ
الخاسرين منذ بداية العام وبنحو - 3.6%. تاه السوق 
األميركي بخسائر بحدود - 4.2% لمؤشر داو جونز، 

ثم بورصة قطر بنحو - %3.3.
وتبعهم في االنخفاض السوق الهندي بفقدانه نحو 
- 1.0%، ومن ثم بورصة الكويت أقل الخاسرين خال 
فبراير 2023 بفقدان مؤشرها العام نحو - 0.5%، وكذلك 

أقل الخاسرين منذ بداية العام وبنحو - %0.7.
ــــواق  وعــلــيــه بـــاتـــت الــحــصــيــلــة هـــي تـــفـــوق أداء األسـ
الناضجة والناشئة باحتال خمسة من أصل أسواقها 
السبعة مواقع في منطقة األســواق الرابحة، والعكس 
ألســــواق إقــلــيــم الــخــلــيــج الــســبــعــة حــيــث وقــعــت خمسة 

ضمنها في المنطقة الخاسرة.
ومـــازالـــت حــالــة عـــدم الــيــقــيــن حـــول األداء المحتمل 
لاقتصاد العالمي في مستوى مرتفع، فآخر مؤشرات 
مستويات التضخم توحي ببعدها عــن المستهدف، 
ومــازال القلق قائما حول مستقبل النمو االقتصادي، 
ومــازال يفصلنا نحو 3 أسابيع عن قــرار بشأن مسار 
الفائدة للفدرالي األميركي والتي بات ارتفاعها شبه 
مؤكد، والحديث أصبح حول مستوى الزيادة فهناك من 
يرجح مستوى نصف النقطة المئوية وليس ربع النقطة 
المئوية. لذلك نتوقع ألداء شهر مــارس أن يمر بحالة 
مــن التذبذب فــي أداء كــل األســـواق، بحصيلة مشابهة 
ألداء فبراير، أي أداء مختلط ضعيف فــي االتجاهين 

مع استمرار تفوق أداء األسواق الناضجة والناشئة.

14.1% نمو موجودات »األهلي« خالل 2022 
لتبلغ 6.4 مليارات دينار

تطّرق تقرير »الشال« الى 
نتائج أعــمــال البنك األهلي 
الــكــويــتــي للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2022، وقد 
أشــــــارت هــــذه الــنــتــائــج إلــى 
 )بعد 

ً
أن البنك حقق أرباحا

خصم الضرائب( بلغت 32.4 
ــنــــار، بـــارتـــفـــاع 5  مــلــيــون ديــ
مايين، أي ما نسبته 18.2 
بالمئة، مقارنة بنحو 27.4 

مليـونا عام 2021.
ويـــعـــود الــســبــب فـــي ذلــك 
إلى ارتفاع الربح التشغيلي 
بقيمة أعلى من ارتفاع جملة 
المخصصات، حيث ارتفع 
الــــربــــح الــتــشــغــيــلــي لــلــبــنــك 
بنحو 8.4 مايين دينار، أو 
بنسبة 10.2 بالمئة، بينما 
ارتفعت جملة المخصصات 
بنحو 1.7 مليون أو بنسبة 

3.7 بالمئة.
وفــي التفاصيل، ارتفعت 
جملة اإليـــرادات التشغيلية 
ــــى نـــحـــو 171.6 مــلــيــونــا،  إلـ
مقارنة بنحو 153.9 مليونا، 
أي بارتفاع 17.7 مليونا، أو 

ما نسبته 11.5 بالمئة.
ــق ذلـــــــــك نـــتـــيـــجـــة  ــ ــقـ ــ ــحـ ــ وتـ
ارتــفــاع بند صافي إيــرادات 
الفوائد بنحو 12.9 مليونا، 
11.5 بـــالـــمـــئـــة،  ــو  ــنـــحـ أو بـ
وصــــــــواًل إلـــــى نـــحـــو 125.4 
مليونا، مقارنة بنحو 112.5 
مليونا لعام 2021، وارتفع 
أيــضــا بــنــد صــافــي إيــــرادات 
أتعاب وعموالت بنحو 3.8 
مايين دينار وبنحو 13.1 
بــالــمــئــة، وصـــــواًل إلــــى نحو 
32.5 مــلــيــونــا، مـــقـــارنـــة مع 

نحو 28.7 مليونا.
وارتـــــــــــــفـــــــــــــعـــــــــــــت جـــــمـــــلـــــة 
الـــمـــصـــروفـــات الــتــشــغــيــلــيــة 

لــلــبــنــك بــالــمــطــلــق بــقــيــمــة أقـــل 
مــــن ارتــــفــــاع جــمــلــة اإليــــــــرادات 
التشغيلية، إذ ارتفعت بنحو 
9.3 مـــايـــيـــن، أو بــنــســبــة 13 
بالمئة لتبلغ نحو 81 مليونا، 
مــقــارنــة بــنــحــو 71.7 مــلــيــونــا، 
لـــــعـــــام 2021، وتــــحــــقــــق ذلــــك 
ــاع جــمــيــع بــنــود  ــفــ نــتــيــجــة ارتــ

المصروفات التشغيلية.
ــالــــي  ــمــ ــة إجــ ــبــ وبــــلــــغــــت نــــســ
الــمــصــروفــات التشغيلية إلــى 
ــرادات التشغيلية  إجمالي اإليـ
نـــحـــو 47.2 بـــالـــمـــئـــة، مــقــارنــة 
بنحو 46.6 بالمئة. وارتفعت 
جملة المخصصات بنحو 1.7 
مليون، أو بنسبة 3.7 بالمئة، 
كما أسلفنا، لتبلغ نحو 47.4 
مــلــيــونــا، مــقــارنــة بــنــحــو 45.7 
مليونا، وارتفع هامش صافي 
الــربــح إلــى نحو 18.9 بالمئة، 
بعد أن كان نحو 17.8 بالمئة 

لعام 2021.
وبـــلـــغ إجـــمـــالـــي مـــوجـــودات 
الــبــنــك نــحــو 6.422 مــلــيــارات 
ديـــنـــار، بــارتــفــاع 14.1 بالمئة 
وقيمته 794.8 مليونا، مقارنة 
بـــنـــحـــو 5.627 مــــلــــيــــارات فــي 
نهاية عــام 2021، وسجل بند 
 بقيمة 

ً
قروض وسلف ارتفاعا

651.9 مليونا، وبنسبة 19.2 
بالمئة، وصواًل إلى نحو 4.039 
ــلــــيــــارات، )62.9 بــالــمــئــة مــن  مــ
إجــمــالــي الـــمـــوجـــودات( مقابل 
3.387 مليارات، )60.2 بالمئة 
من إجمالي الــمــوجــودات( كما 

في نهاية عام 2021.
ــــروض  ــقـ ــ ــغــــت نـــســـبـــة الـ ــلــ وبــ
والــســلــف إلــــى ودائـــــع الــعــمــاء 
نحو 75.2 بالمئة مقابل نحو 
 بند 

ً
72.4 بالمئة، وارتفع أيضا

اســتــثــمــارات فـــي أوراق مالية 
بنحو 143.9 مليونا، ونسبته 

22 بــالــمــئــة، لــيــصــل إلــــى نحو 
797.4 مــلــيــونــا، )12.4 بالمئة 
من إجمالي الموجودات( مقابل 
653.5 مليونا، )11.6 بالمئة من 
إجــمــالــي الـــمـــوجـــودات( نهاية 

عام 2021.
وتــــشــــيــــر األرقــــــــــــــام إلــــــــى أن 
مـــطـــلـــوبـــات الـــبـــنـــك )مــــــن غــيــر 
ــاب حــــقــــوق الـــمـــلـــكـــيـــة(  ــســ ــتــ احــ
 بــلــغ 809.1 

ً
ســجــلــت ارتـــفـــاعـــا

ــا نــســبــتــه 16.1  مــايــيــن، أي مـ

بــــالــــمــــئــــة، لــــتــــصــــل إلــــــــى نــحــو 
5.826 مليارات، مقارنة بنحو 
5.017 مــلــيــارات، بــنــهــايــة عــام 
2021، وبلغت نسبة إجمالي 
الــــمــــطــــلــــوبــــات إلــــــــى إجـــمـــالـــي 
الموجودات نحو 90.7 بالمئة، 
مـــقـــارنـــة بــنــحــو 89.2 بــالــمــئــة 

نهاية عام 2021.
ــج تـــحـــلـــيـــل  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــر نـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وتـ
ــة إلـــــــى أن  ــيــ ــالــ ــمــ الــــبــــيــــانــــات الــ
ــيـــة  جـــمـــيـــع مــــــؤشــــــرات الـــربـــحـ

لــلــبــنــك قـــد ارتــفــعــت مــقــارنــة 
مــــع نـــهـــايـــة عـــــام 2021، إذ 
ارتــــفــــع الـــعـــائـــد عـــلـــى مــعــدل 
حقوق المساهمين الخاص 
بمساهمي البنك )ROE( إلى 
نــحــو 6.3 بــالــمــئــة، مــقــارنــة 

بنحو 5.4 بالمئة.
وارتـــــفـــــع مــــؤشــــر الـــعـــائـــد 
عــلــى مــعــدل رأســـمـــال البنك 
)ROC( لـــيـــصـــل إلــــــى نــحــو 
 بنحو 

ً
18.6 بالمئة قــيــاســا

16.5 بالمئة، وارتــفــع أيضا 
مـــؤشـــر الــعــائــد عــلــى مــعــدل 
موجودات البنك )ROA( إلى 
 
ً
نــحــو 0.54 بــالــمــئــة، قــيــاســا
بنحو 0.52 بالمئة، وكذلك 
 )EPS( ارتفعت ربحية السهم
إلـــى نــحــو 14 فلسا مقارنة 

بنحو 12 فلسا.
ــر مــضــاعــف  ــلــــغ مــــؤشــ وبــ
ــم  ــهـ الـــــســـــعـــــر/ ربــــحــــيــــة الـــسـ
ــــد )P/E( نـــحـــو 23.1  ــــواحـ الـ
ضعفا، مقارنة بنحو 21.2 
ضعفا، نتيجة ارتفاع ربحية 
السهم الواحد )EPS( بنحو 
16.7 بالمئة مقابل ارتــفــاع 
أكــبــر لسعر الــســهــم وبنحو 
27.6 بــالــمــئــة. وبــلــغ مؤشر 
مـــضـــاعـــف الـــســـعـــر/ الــقــيــمــة 
الدفترية )P/B( نحو 1.1 مرة 
مقارنة بنحو 0.8 مرة نهاية 

عام 2021.
وأعلن البنك نيته توزيع 
أربــــاح نــقــديــة 8 بــالــمــئــة من 
القيمة االسمية للسهم، أي 
ما يعادل 8 فلوس و5 بالمئة 
أسهم منحة، وهذا يعني أن 
 
ً
 نقديا

ً
السهم قد حقق عائدا

نسبته 2.5 بالمئة على سعر 
اإلقــفــال المسجل فــي نهاية 
ديسمبر 2022، والبالغ 324 

فلسا للسهم الواحد.

https://www.aljarida.com/article/16438
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الرشيد يترأس لجنة استثمار 
»التأمينات«

عبدالوهاب الرشيد

أصـــــدر وزيـــــر الــمــالــيــة وزيـــر 
الـــدولـــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة 
ــار، عــــبــــدالــــوهــــاب  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ واالســ
 بــتــعــديــل بعض 

ً
ــــرارا الــرشــيــد، قـ

ــام قـــــــرار بــتــشــكــيــل لــجــنــة  ــ ــكـ ــ أحـ
الســـتـــثـــمـــار أمــــــــوال الــمــؤســســة 
العامة للتأمينات االجتماعية 

وتحديد اختصاصاتها.
وتـــضـــمـــنـــت الـــــمـــــادة األولــــــى 
مـــن الـــقـــرار رقــــم 3 لــســنــة 2023 
أن تكون الــمــادة 1 مــن الــقــرار 5 
لــســنــة 2017 الــمــشــار إلــيــه بــأن 
تــكــون رئــاســة اللجنة المشكلة 
الســـتـــثـــمـــار أمــــــــوال الــمــؤســســة 

لوزير المالية.
وجاء القرار بعد االطالع على 
قانون التأمينات االجتماعية، 
والــقــوانــيــن الــمــعــدلــة لـــه، وعلى 
الـــــــقـــــــرار رقــــــــم 5 لــــســــنــــة 2017 

ــنــــة الســـتـــثـــمـــار  ــل لــــجــ ــيـ ــكـ ــشـ ــتـ بـ
ــة وتـــحـــديـــد  ــمــــؤســــســ أمــــــــــوال الــ
اخــتــصــاصــاتــهــا، وبــعــد موافقة 
مجلس إدارة المؤسسة بجلسته 
المنعقدة بتاريخ 24 أغسطس 

.2022

»وول ستريت« تسجل 
مكاسب أسبوعية

ارتــفــعــت »وول ســتــريــت« فــي جلسة الجمعة فــي نهاية أسبوع 
متقلب، إذ تراجعت عوائد سندات الخزانة األميركية، وساعدت 
البيانات االقتصادية المستثمرين على تجاوز االحتماالت المتزايدة 
الستمرار مجلس االحتياطي الفدرالي في سياسته للتشديد النقدي 

.
ً
لفترة أطول مما كان متوقعا

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 386.78 نقطة، بما يعادل 
1.17 في المئة إلى 33390.35 نقطة، ليحقق مكاسب أسبوعية 1.75 

في المئة، بعد 4 أسابيع متتالية من الخسائر.
وأغلق المؤشر »ستاندرد آند بورز« 500 مرتفعا 64.12 نقطة أو 
1.61 في المئة إلى 4045.47 نقطة، إال أنه سجل زيادة بنسبة 1.9 

في المئة على أساس أسبوعي.
وزاد المؤشر »ناسداك« المجمع 226.02 نقطة أو 1.97 في المئة 

إلى 11689.01 نقطة، فيما صعد بنسبة 2.58 في المئة.

نتائج الشركات األميركية 
»ليست رائعة«

كــشــف اســتــطــالع حـــديـــث، أن حــولــي 99% مـــن شـــركـــات مــؤشــر 
»ستاندرد آنــد بــورز 500« أكــدت أن نتائج الربع الــرابــع من العام 

2022 »ليست رائعة«.
وتفوقت الشركات المدرجة فــي المؤشر على تقديرات أربــاح 
المحللين بمتوسط 1.3% فقط في الربع األخير. بالنسبة للسياق، 
 في متوسط مؤشر 5 سنوات البالغ %8.6.

ً
فإن هذا يمثل انخفاضا

ووفــق البيانات المتاحة، كانت هناك بعض الخسائر الحادة 
والمخيبة لآلمال في األرباح إذ تشعر الشركات األميركية بتداعيات 

التضخم ورفع االحتياطي الفدرالي ألسعار الفائدة.
 هذا الموسم، إذ سجلت 

ً
وحققت شركات التكنولوجيا أداًء سيئا

شركة »أبل« خسارة نادرة في األرباح، بينما لم تحقق »إنتل« و»ألفا 
 التوقعات.

ً
بت« الشركة األم لشركة »غوغل« أيضا

لكن كل النتائج لم تكن دون التوقعات، حيث حققت شركات النفط 
الكبرى - مثل شيفرون وكونوكو فيليبس وإكسون وشل - أكثر 

سنواتها ربحية في التاريخ.
كما سجلت شركة »تسال« إيــرادات قياسية وتجاوزت توقعات 
، تجاوزت متاجر التجزئة الكبيرة في الصناديق 

ً
األربـــاح. أيضا

»تـــارجـــت« و»وول مــــارت« الــتــقــديــرات مــع اســتــمــرار المستهلكين 
األميركيين في اإلنفاق.

وفي التوقعات، من المرجح أن تنخفض أربــاح الشركات ألول 
مرة منذ عام 2020. حيث تسير شركات مؤشر »ستاندرد آند بورز 
500« على المسار الصحيح لإلبالغ عن انخفاض بنسبة 4.6% في 
 لبيانات »فاكتست«. ومن شأن 

ً
األربــاح على أســاس سنوي، وفقا

ذلك أن يمثل أول انخفاض في أرباحهم منذ الربع الثالث من عام 
2020، عندما أغلقت جائحة كوفيد قطاعات كبيرة في االقتصاد.

لكن في الوقت نفسه، فإن التوقعات القاتمة كثيرة. وقد أصدرت 
حوالي 81 شركة توجيهات سلبية ألرباح السهم للربع األول من عام 
2023، وهذا أعلى بكثير من 23 شركة أبلغت عن توجيهات إيجابية. 
ولم يكن هناك نقص في التنبؤات المنذرة من كبار المسؤولين 

التنفيذيين على مكالمات األرباح هذا الموسم.
وفيما تفوقت »وول مارت« على تقديرات الربع الماضي، لكنها 
 توقعات األرباح المستقبلية. وقال الرئيس التنفيذي 

ً
خفضت أيضا

لشركة »هوم ديبت«، تيد ديكر، إنه يشعر بالقلق من أن المستهلكين 
أصبحوا أقل مرونة في التعامل مع االقتصاد. وأضاف: »الحظنا 
بعض التباطؤ فــي بعض المنتجات والــفــئــات، والـــذي كــان أكثر 

 في الربع الرابع«.
ً
وضوحا

... وشركات تتراجع عن 
االستثمار في أوروبا

تتجه العديد من الشركات 
الــــــــكــــــــبــــــــرى فــــــــــي الــــــــــواليــــــــــات 
الــمــتــحــدة إلــــى إعــــــادة الــنــظــر 
فـــي اســتــثــمــاراتــهــا بـــأوروبـــا، 
لالستفادة من قانون أميركي 
ــيــــؤدي  ــــدو أنـــــــه ســ ــبـ ــ ــد يـ ــ ــــديـ جـ
ــى تــقــلــيــص االســـتـــثـــمـــارات  ــ إلـ
األميركية في القارة األوروبية.

ــــال«  ــــسـ ــة »تـ ــ ــركــ ــ وكـــــــانـــــــت شــ
العمالقة المتخصصة بإنتاج 
السيارات الكهربائية أعلنت 
 عن تحول استراتيجي 

ً
مؤخرا

 عن أوروبا، حيث تسعى 
ً
بعيدا

ــات  ــ ــانــ ــ ــن اإلعــ ــ لــــالســــتــــفــــادة مــ
غير المسبوقة فــي الــواليــات 
 نشرته 

ً
المتحدة، إال أن تقريرا

شــــبــــكــــة »ســــــــي إن بــــــي ســــي« 
األمــــيــــركــــيــــة، واطـــلـــعـــت عــلــيــه 
»العربية نــت« قــال إن »تسال« 
ليست الشركة الوحيدة التي 
تراجع قــرارات االستثمار في 

أوروبا.
وقال التقرير إن العديد من 
الشركات متعددة الجنسيات 
ــر فــــــــي خـــطـــط  ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــ ــد ال ــ ــيـ ــ ــعـ ــ تـ
ــدة فــي  ــديــ تـــوظـــيـــف أمـــــــوال جــ
أوروبــــــا، ويـــأتـــي ذلـــك بــعــد أن 

ــدم الــرئــيــس األمـــيـــركـــي، جو  قـ
بايدن، العام الماضي قانون 
خفض التضخم )IRA(، والذي 
يـــتـــضـــمـــن تـــخـــصـــيـــص مــبــلــغ 
قـــيـــاســـي بــقــيــمــة 369 مــلــيــار 
دوالر لإلنفاق على سياسات 

المناخ والطاقة.
وأثــار التشريع التاريخي، 
ــات  ــ ــ ــانـ ــ ــ الـــــــــــذي يــــتــــضــــمــــن اإلعـ
الــخــضــراء لــلــشــركــات، قضايا 
المنافسة للشركات األوروبية، 
ــن فـــي  ــيــ ــيــ ــاســ ــيــ ــســ وأزعـــــــــــــج الــ
المنطقة األوروبية، حيث دفع 
بروكسل للتفكير في سبل الرد 

على هذا القانون.
 لــصــدور التشريع 

ً
والحــقــا

األميركي أصبحت الشركات 
 
ً
األوروبـــــيـــــة الـــعـــمـــالقـــة أيـــضـــا
مـــهـــتـــمـــة بــــاالســــتــــفــــادة مـــنـــه، 
ومــــــــن بــــيــــن هــــــــذه الــــشــــركــــات 
ــة  ــديــ ــويــ ــســ »نــــــورثــــــفــــــولــــــت« الــ
ــة  ــاعــ ــنــ ــة بــــصــ ــ ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــذلــــك شــركــة  ــاريــــات، وكــ ــبــــطــ الــ
»ليندي« العمالقة المختصة 
ــافــــة الـــى  بـــالـــكـــيـــمـــاويـــات، إضــ
ــة الــــســــيــــارات  ــاعـ ــنـ ــمــــالق صـ عــ

األلمانية »فولكس فاغن«.

● جراح الناصر
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6.38 ماليين دينار حصيلة مزادات »العدل« في فبراير
أقامت وزارة العدل خالل فبراير الماضي، 
 من المزادات العقارية، شهدت بيع 7 

ً
عددا

عــقــارات سكنية وبنايتين استثماريتين 
بقيمة إجمالي بلغت 6.38 ماليين دينار، 
وبــلــغــت نسبة االرتـــفـــاع 7.9 فــي الــمــئــة عن 
الــســعــر االبـــتـــدائـــي الـــبـــالـــغ 5.91 مــاليــيــن، 
وتــراوحــت نسبة االرتــفــاعــات في العقارات 

المبيعة بين 13.4 و91.6 في المئة.
ــارات الــســكــنــيــة الــســبــعــة  وتــــم بــيــع الـــعـــقـ
بقيمة 4.2 ماليين دينار، أي بزيادة قدرها 
، ونسبة 27.8 في المئة عن السعر 

ً
920 ألفا

االبتدائي البالغ 3.3 ماليين، فيما بلغ سعر 
.
ً
المتر المربع 1258 دينارا

فيما تــم بيع البنايتين الواقعتين في 
كـــل مـــن مــنــطــقــتــي الــســالــمــيــة والــفــحــيــحــيــل 
بسعرهما االبــتــدائــي الــبــالــغ 1.48 مليون 

 على التوالي.
ً
دينار و675 ألفا

ومن أبــرز عمليات البيع السكنية، بيت 
مــســاحــتــه 500 مــتــرمــربــع يــقــع فـــي منطقة 

الــدســمــة تــم بيعه بسعر 920 ألـــف ديــنــار، 
، وبنسبة 91.6 في 

ً
بارتفاع قــدره 440 ألــفــا

.
ً
المئة، عن السعر االبتدائي البالغ 480 ألفا

كــمــا تــم بــيــع بــيــت يــقــع فــي منطقة كيفان 
 بسعر 505 آالف 

ً
 مربعا

ً
مساحته 326 مــتــرا

دينار، مقارنة بسعره االبتدائي البالغ 325 
 وبنسبة 55.3 

ً
، أي بزيادة قدرها 180 ألفا

ً
ألفا

في المئة، فيما تم بيع منزل مساحته 300 
مترمربع في منطقة العارضية بسعر 221 ألف 
 ،

ً
دينار، عن السعر االبتدائي البالغ 180 ألفا

، وبنسبة 22.7 في المئة.
ً
بزياده قدرها 41 ألفا

وكانت قيمة المزادات التي أقامتها وزارة 
الـــعـــدل خـــالل يــنــايــر الــمــاضــي 8.9 ماليين 
ديــنــار، بــارتــفــاع نسبته 4.2 فــي المئة عن 
السعر االبتدائي البالغ 8.5 ماليين دينار، 
 وبنايتين 

ً
 سكنيا

ً
عن طريق بيع 12 عقارا

استثماريتين.
وتشترط »الــعــدل« للمشاركة فــي المزاد 
سداد خمس ثمن العقار على األقل بموجب 

شــيــك مـــصـــدق أو بــمــوجــب خـــطـــاب بنكي 
لمصلحة إدارة التنفيذ بـــالـــوزارة، ويجب 
على من يعتمد القاضي عطاءه أن يودع في 
حال انعقاد جلسة البيع كامل الثمن الذي 
اعــتــمــد، إضــافــة إلـــى الــمــصــروفــات ورســـوم 

التسجيل.

سند الشمري

 »نفط الكويت« تعلن أسماء 
المقبولين في الشركة

● أشرف عجمي
أعلنت شركة نفط الكويت القائمة النهائية ألسماء 
المقبولين في إعالن توظيف سبتمبر 2022 لحملة 
الــشــهــادة الجامعية للتخصصات الفنية )هندسة 
بترول - علوم جيولوجيا(، وفي إعالن حملة شهادة 
الـــدبـــلـــوم لــلــتــخــصــصــات الــفــنــيــة- تــخــصــص بــتــرول 
وإنتاج وتصدير ومختبرات كيمياء تطبيقية وبترول 

استكشاف وتطوير وصناعة كيميائية.
 من 

ً
وأظــهــرت النتائج أنــه تــم قــبــول 186 مــواطــنــا

الكوادر الوطنية المؤهلة للعمل في القطاع النفطي 
ضمن إعالن التوظيف.

 لقائمة األسماء التي أعلنتها الشركة، والتي 
ً
ووفقا

تم نشرها في عدد الجريدة الرسمية )الكويت اليوم( 
اليوم )األحد(، فإن عدد المواطنين المقبولين للعمل 
في القطاع النفطي لحاملي شهادة هندسة البترول 
 .

ً
، وفي علوم الجيولوجيا 15 كويتيا

ً
يبلغ 77 كويتيا

أمــا تخصص حملة شــهــادة الــدبــلــوم التخصصات 
الفنية فــي تخصص بــتــرول وإنــتــاج وتــصــديــر، فتم 
. وفي تخصص بترول واستكشاف 

ً
قبول 56 مواطنا

، وفـــــي تــخــصــص 
ً
ــا ــنــ ــواطــ ــم قـــبـــول 30 مــ ــر تــ ــويـ ــطـ وتـ

 
ً
الصناعات الكيميائية تم قبول 3 مواطنين، وأخيرا
في مختبرات كيمياء تطبيقية تم قبول 5 مواطنين.

ــــوزراء وزيـــر النفط  وكـــان نــائــب رئــيــس مجلس الـ
د. بدر المال نفى ما يتداول عن قيامه بإصدار قرار 
بمنع نشر أسماء المقبولين في إعالن توظيف النفط.
وقــال د. المال، في تغريدة على حسابه الرسمي 
بـ »تويتر«، األربــعــاء الماضي، إن أسماء المقبولين 
في إعالن مؤسسة البترول الكويتية بالتخصصات 
 في الجريدة الرسمية )الكويت 

ً
شرت سابقا

ُ
اإلدارية ن

نشر أسماء المقبولين في إعالن كل من 
ُ
اليوم(، وست

، وفق تاريخ 
ً
»نفط الكويت« و»البترول الوطنية« تباعا

اعتمادها.

»الكويت للتأمين« تربح 42 مليون 
دينار في 2022

أعلنت شركة الكويــت للتأمين 
تحقيق صــافــي ربـــح خـــالل عــام 
2022 قدره 42.08 مليـون دينـار 
)137.53 مليون دوالر(، وبربحية 
 بأنه 

ً
 للسهم، علما

ً
227.74 فلسا

تـــم تــحــقــيــق أربــــــاح اســتــثــنــائــيــة 
صافية بقيمة 29.40 مليون دينار 
)96.01 مليون دوالر( ناتجة عن 
تحويل ملكية الشركة في أسهم 
البنك األهلي المتحد إلى أسهم 
بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي نتيجة 
االستحواذ. وبعد استبعاد هذه 
األرباح االستثنائية يصبح الربح 
الــصــافــي 12.68 مــلــيــون ديــنــار 
)41.43 مليون دوالر(، وبربحية 
 للسهم، مقابل 11.43 

ً
68.62 فلسا

ــنــــار )34.35 مــلــيــون  مـــلـــيـــون ديــ
 
ً
دوالر( وبــربــحــيــة 61.86 فلسا

للسهم للسنة الماضية.
ــلــــس اإلدارة  وأوصــــــــــــى مــــجــ
ــة عــلــى  ــديــ ــقــ بــــتــــوزيــــع أربـــــــــــاح نــ
المساهمين بنسبة 40 في المئة، 
 للسهم، وتخضع 

ً
وبواقع 40 فلسا

هذه التوصية لموافقة الجمعية 
العامة للشركة.

وبلغ إجمالي األقــســاط التي 
تم االكتتاب بها للسنة الحالية 
ــنـــار )174.28  53.33 مــلــيــون ديـ
مـــلـــيـــون دوالر(، مـــقـــابـــل 48.63 
مــلــيــون ديـــنـــار )153.92 مليون 
دوالر( للعام الماضي، بارتفاع 
قدره 4.69 ماليين دينار )15.32 
مليون دوالر(، وبنسبة تساوي 

9.6 في المئة.
وبلغ صافي الربح التشغيلي 
لــلــســنــة الــحــالــيــة 11.71 مليون 

ديـــنـــار )38.26 مــلــيــون دوالر(، 
مـــقـــابـــل 10.08 مـــاليـــيـــن ديـــنـــار 
)32.94 مـــلـــيـــون دوالر( لنفس 
الفترة من العام الماضي، بزيادة 
1.63 مليون دينار )5.32 ماليين 
دوالر(، وبنسبة تساوي 16.18 

في المئة. 
وارتفعت حقوق المساهمين 
إلى 128.85 مليون دينار )423.07 
مليون دوالر( لهذا العام، مقابل 
117.72 مــلــيــون ديــنــار )384.70 
مــلــيــون دوالر( الـــعـــام الــمــاضــي 

بنسبة تساوي 9.45 في المئة.
وبلغ إيــراد االستثمار للسنة 
الـــحـــالـــيـــة 9.33 مـــاليـــيـــن ديـــنـــار 
)30.49 مــلــيــون دوالر(، مــقــابــل 
ــار )26.73  ــ ــنـ ــ 8.18 مـــاليـــيـــن ديـ
مليون دوالر( لنفس الفترة من 
الـــعـــام الــمــاضــي، بــارتــفــاع قـــدره 
1.14 مليون دينار )3.72 ماليين 
ــة إلــــــى تــحــقــيــق  ــ ــافـ ــ دوالر(، إضـ
إيـــــــرادات اســتــثــمــار اســتــثــنــائــيــة 
بقيمة 29.04 مليون دينار )94.90 

مليون دوالر(.
ــــف،  ــريــ ــ وصـــــــــــــرح ســـــــامـــــــي شــ
الرئيس التنفيذي، »حققنا تلك 
 منا على الوفاء 

ً
النتائج حرصا

بالتزاماتنا تــجــاه المساهمين 
والعمالء، وما زلنا نواصل اتباع 
ســيــاســة متحفظة مــع اســتــمــرار 
نــجــاحــنــا فـــي إدارة الــتــحــديــات 
التي تواجهنا، وخاصة استمرار 
تــحــديــات الجائحة على البيئة 

التشغيلية واالقتصاد ككل«.
وأضاف شريف أنه »إلى جانب 
األربــــــاح والــمــبــيــعــات، فــــإن هــذه 

السنة كانت حافلة باإلنجازات، 
حــــيــــث تـــــم تـــثـــبـــيـــت الــتــصــنــيــف 
االئتماني لشركتنا من وكالتي 
 A3و A- عند Moodysو AM Best
على التوالي مع نظرة مستقبلية 
مستقرة. كــذلــك أخــذنــا خطوات 
عملية نحو التوسع الجغرافي 

خارج الكويت«.
 مــــن مــبــدأ 

ً
ــا وتــــابــــع: »انــــطــــالقــ

المسؤولية االجتماعية تسعى 
)الكويت للتأمين( إلى االستثمار 
والتطوير الــدائــم للعاملين، من 
ــــالل تـــقـــديـــم بــــرامــــج تــدريــبــيــة  خـ
وتـــعـــلـــيـــمـــيـــة لـــتـــطـــويـــر األفـــــــــراد 
ــــات تــأمــيــنــيــة  ــدمـ ــ ــم خـ ــديـ ــقـ ــــي تـ فـ
للمؤسسات واألفـــراد وأصحاب 
المصلحة التي من خاللها تخدم 
مـــصـــالـــح الــمــجــتــمــع والـــكـــويـــت. 
مــازلــنــا نتطلع إلـــى الكثير مما 
يجب عمله فــي الفترة المقبلة، 
وأنتهز هــذه الفرصة ألشكر كل 
مــن ســاهــم فــي تحقيق أهــدافــنــا 
من مجلس اإلدارة والمساهمين 

والموظفين«.

»الوطني«: عام 2022 األصعب على االقتصاد العالمي
ــقــــريــــر صـــــــــادر عـــــن بــنــك  قـــــــال تــ
ــام 2022  الــكــويــت الـــوطـــنـــي، إن عــ
كــان مــن أصــعــب الــفــتــرات الــتــي مّر 
بـــهـــا االقـــتـــصـــاد الـــعـــالـــمـــي، فــبــعــد 
تــداعــيــات الــجــائــحــة الــتــي عصفت 
بالنمو العالمي على مدار العامين 
الماضيين، شهد 2022 بداية حرب 
ي 

ّ
في أوروبا وموجة أخرى من تفش

فــيــروس كــوفــيــد- 19 فــي الــصــيــن، 
 على سالسل 

ً
ر سلبا

ّ
األمر الذي أث

الــتــوريــد، وأّدى إلــى ارتــفــاع كبير 
في األسعار في أنحاء العالم كافة. 
وفـــي إطـــار الــمــســاعــي الــّرامــيــة 
لكبح الــتــضــخــم، شــرعــت البنوك 
المركزية في جميع أنحاء العالم 
فـــي تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة، 
ــدة إلــــى  ــ ــائـ ــ ــفـ ــ ورفـــــعـــــت أســـــعـــــار الـ
مــســتــويــات لــم نــشــهــدهــا مــنــذ 15 
. كما ارتفع الدوالر األميركي 

ً
عاما

مــقــابــل مــعــظــم عـــمـــالت األســـــواق 
ــة الـــرئـــيـــســـيـــة األخـــــــرى  ــئــ ــنــــاشــ الــ
ووصــل مؤشر الــدوالر إلــى أعلى 
.
ً
مستوياته المسجلة في 20 عاما

الحرب 

ــراع  ــذا الــــصــ ــ ــتـــج عــــن هــ ــد نـ ــ وقــ
عواقب وخيمة امتد أثرها خارج 
حدود القارة األوروبية. وحاولت 
الواليات المتحدة بالتعاون مع 
حلفائها األوروبيين والعالميين 
إضــعــاف االقــتــصــاد الــروســي من 
خـــالل فـــرض الــعــقــوبــات وتقييد 

األنشطة التجارية. 
ــفــــاض  ونـــــتـــــج عــــــن ذلــــــــك انــــخــ
ــفــط 

ّ
الــــصــــادرات الــروســيــة مـــن الــن

والغاز، مما أدى إلى زيادة أسعار 
الطاقة، وأسهم في ارتفاع معدالت 
ــــك،  ــم. وإضـــــافـــــة إلــــــى ذلـ ــتـــضـــخـ الـ
ــرت بشدة صـــادرات أوكرانيا 

ّ
تــأث

مــن المنتجات الــزراعــيــة، والــتــي 
تعتبر بالغة األهــمــيــة فــي أجــزاء 
متعددة من العالم، مما أدى إلى 
ارتفاع أسعار السلع األساسية. 
وترافق انقطاع سلسلة التوريد 

ــج عــــــن ذلــــــــك إلــــــــى جـــانـــب  ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ الـ
االضطرابات المرتبطة بتداعيات 
تفشي فيروس كوفيد- 19 )خاصة 
ــة مــن  ــادمــ ــقــ بـــالـــنـــســـبـــة لــلــســلــع الــ
الصين(، مع زيادة أسعار الشحن 
وتكاليف التأمين، مما أدى إلى 

تفاقم أزمة التضخم العالمي.

أوروبا
 

 
ً
واجهت منطقة اليورو رياحا
ــدة،  مـــعـــاكـــســـة عـــصـــفـــت بـــهـــا بـــشـ
وشعرت بالعبء األكبر من تبعات 
الـــحـــرب الـــروســـيـــة - األوكـــرانـــيـــة. 
وعلى الرغم من االعتماد الكبير 
عــلــى الــغــاز الـــروســـي، فــقــد وضــع 
االتــــحــــاد األوروبـــــــــي والــــواليــــات 
 أقصى 

ً
المتحدة وحلفاؤها حــدا

لسعر صادرات الطاقة الروسية. 
وقـــــد أدت تـــلـــك الـــخـــطـــوة إلـــى 
ــادة الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة،  زيــــــ
 ألن دول مــنــطــقــة 

ً
وذلــــــــك نـــــظـــــرا

اليورو اضطرت إليجاد مصادر 
أخرى للطاقة بتكلفة أكبر بكثير، 
وإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار 
الــســلــع والـــمـــواد الــغــذائــيــة بشكل 
كــبــيــر مـــع انـــخـــفـــاض الــــصــــادرات 
ــار  ــعــ األوكــــــرانــــــيــــــة وارتـــــــفـــــــاع أســ
األسمدة إلى مستويات قياسية.

ــل مــعــدل  ــذلـــك، وصــ ونــتــيــجــة لـ
التضخم في منطقة الــيــورو إلى 
10.7 بــالــمــئــة فــي أكــتــوبــر 2022. 
لت استجابة البنك المركزي 

ّ
وتمث

األوروبــــي فــي رفــع سعر الفائدة 
الرئيسي بوتيرة تراكمية بلغت 
250 نــقــطــة أســـــاس مــنــذ يــولــيــو 
2022، مما أدى إلــى الخروج من 
سياسة أسعار الفائدة السلبية 
ــام 2014،  ــ ــى مـــنـــذ عـ ــ ــ لـــلـــمـــرة األولـ
لــيــصــل ســعــر الـــفـــائـــدة إلــــى 2.50 

بالمئة في فبراير 2023.

المملكة المتحدة 

تـــعـــّرضـــت الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 

لـــعـــدد ال يــحــصــى مــــن الــمــشــاكــل 
ــــام 2022، بـــمـــا فــي  ــدار عـ ــ عـــلـــى مــ
ذلك أزمة الطاقة والركود الناجم 
عــن التضخم وفــوضــى القيادات 
السياسية. وعلى خلفية الحرب 
بين روسيا وأوكــرانــيــا، ووجــدت 
الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة نــفــســهــا فــي 
مواجهة أزمــة غــاز وكهرباء أدت 
إلى ارتفاع معدالت التضخم الذي 
ــه عــنــد مــســتــوى 11.1  ــ بــلــغ ذروتــ
بالمئة فــي أكــتــوبــر 2022. ورفــع 
بنك إنكلترا سعر الفائدة 10 مرات 
متتالية، ليصل إلــى 4.0 بالمئة 
فــي فــبــرايــر 2023. وأدى ارتــفــاع 
مــــعــــدالت الــتــضــخــم ورفــــــع ســعــر 
الفائدة في وضع األسر بالمملكة 
المتحدة في موقف صعب، وسط 
تـــصـــاعـــد الـــضـــغـــوط عـــلـــى الـــقـــوة 
الشرائية. ونتج عن ذلك انكماش 
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
0.2 بالمئة فــي الــربــع الثالث من 

عام 2022. 

»الفدرالي«

ــع مــــعــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي  ــ ــفـ ــ ارتـ
الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة إلـــــى أعــلــى 
 ،

ً
مستوياته المسجلة في 40 عاما

وبـــلـــغ ذروتـــــه عــنــد مــســتــوى 9.1 

بالمئة في يونيو 2022. واضطر 
مجلس االحتياطي الفدرالي إلى 
 
ّ
 ألن

ً
اتـــخـــاذ تــدابــيــر قـــويـــة، نـــظـــرا

 بمقدار 
ً
رفع سعر الفائدة مبدئيا

25 و50 نقطة أســاس فــي مــارس 
ومايو، لم يسفر عن أي نتائج في 

كبح التضخم. 
ــك تــطــبــيــق 4 زيــــــادات  ــ تـــبـــع ذلـ
متتالية في أسعار الفائدة بمقدار 
75 نقطة أساس، وزيادة إضافية 
بمقدار 50 نقطة أساس عام 2022، 
و25 نــقــطــة أســــــاس أخــــــرى عـــام 
2023، مما أدى إلى وصول سعر 
الفائدة الفدرالية إلى 4.75 بالمئة 

في فبراير 2023. 

اليابان 

وقد عانى االقتصاد الياباني 
اضـــطـــرابـــات شـــديـــدة عـــام 2022، 
حــيــث وصـــل التضخم إلـــى أعلى 
مستوياته خالل عقد من الزمان، 
وتراجع الناتج المحلي اإلجمالي 
في الربع الثالث من العام، هذا إلى 
جانب سياسات البنك المركزي 
غير المتوقعة. وكان بنك اليابان 
أحــد الــبــنــوك الــمــركــزيــة الوحيدة 
على مستوى العالم التي واصلت 
اتــبــاع ســيــاســة نــقــديــة تيسيرية 

ــعــــدالت  ــرة ارتـــــــفـــــــاع مــ ــ ــتـ ــ خــــــــالل فـ
التضخم، إذ ارتفع معدل التضخم 
األساسي إلى 4 بالمئة، فيما يعد 
أعــلــى المستويات المسجلة في 

 .
ً
40 عاما

الصين

عــانــى ثــانــي أكــبــر اقتصاد في 
ــابـــة  ــالـــم تــــزايــــد حــــــاالت اإلصـ الـــعـ
بــفــيــروس كــوفــيــد- 19 ومــــا نتج 
عن ذلك من عمليات إغالق مقيدة 
لـــلـــغـــايـــة. كـــمـــا تـــبـــع ذلـــــك صــــدور 
ات النمو، إذ نما  أحــد أســوأ قـــراء
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
ــة بــالــمــســتــوى  ــارنـ ــقـ 3 بــالــمــئــة مـ
الــمــســتــهــدف والـــمـــحـــدد بــنــســبــة 
5.5 بــالــمــئــة. كــمــا أدت ســيــاســة 
ــد« إلــــــــى تــــعــــّرض  ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ »صـــــفـــــر كـ
سلسلة التوريد العالمية للمزيد 
ــات، وتـــراجـــعـــت  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ ــــن االضــ مـ
قيمة الــعــقــارات، وضــعــف الطلب 
االستهالكي، وتــصــاعــدت وتيرة 
ــق مـــــع الـــــواليـــــات  ــ ــائـ ــ ــرقـ ــ حـــــــرب الـ

المتحدة.

شريف: نواصل اتباع سياسة متحفظة مع استمرار نجاحنا في إدارة التحديات 

مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %40

سامي شريف
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»الوطني - مصر« يربح 1.8 مليار جنيه في 2022 بنمو %27
• البحر: نمو أرباح البنك يؤكد صحة رؤية المجموعة لإلمكانات والفرص الواعدة بالسوق المصري 

• الطيب: البنك يواصل أداءه القوي وتحقيق معدالت نمو مرتفعة على صعيد مؤشراته المالية
حــقــق بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي - 
 صافية قدرها 1.826 

ً
مصر أرباحا

مليار جنيه خالل عام 2022، مقابل 
1.439 مليار خالل عام 2021، بنمو 
27% على أساس سنوي، وارتفع 
صافي إيرادات النشاط إلى 4.626 
مليارات بنهاية عام 2022، مقابل 
3.327 مليارات بنهاية عام 2021، 

بنسبة نمو بلغت %39.
ونما إجمالي أصول البنك إلى 
105.14 مليارات جنيه حتى نهاية 
 في 

ً
عام 2022، مقابل 77.49 مليارا

نهاية عام 2021، بنسبة نمو بلغت 
36%، بينما بــلــغ صــافــي رصيد 
القروض والتسهيالت االئتمانية 
 حتى نهاية ديسمبر 

ً
54.31 مليارا

 في نهاية 
ً
2022، مقابل 40.72 مليارا

عام 2021 بنسبة نمو 33%، وزادت 
ودائــــع الــعــمــالء لتصل إلـــى 84.46 
 في 31 ديسمبر 2022، مقابل 

ً
مليارا

ــام 2021   بــنــهــايــة عـ
ً
62.02 مــلــيــارا

بنسبة نــمــو بــلــغــت 36%، ونمت 
حقوق الملكية في نهاية عام 2022 
بنسبة 9%، لــتــصــل إلـــى 11.270 
مليار جنيه، مقابل 10.298 مليارات 

بنهاية عام 2021.

نمو األرباح
 على النتائج المالية، 

ً
وتعقيبا

قــالــت نــائــبــة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لمجموعة بنك الــكــويــت الوطني 
رئيسة مجلس إدارة بنك الكويت 
الــوطــنــي - مــصــر شــيــخــة الــبــحــر: 
ــمــــو الـــــقـــــوي فـــــي أربـــــــاح  ــنــ »إن الــ
ونــتــائــج أعــمــال الــوطــنــي – مصر 
 على صحة رؤيــة 

ً
يبرهن مــجــددا

المجموعة منذ دخولها السوق 
المصري عــام 2007، كما يعكس 
الفرص واإلمكانات الهائلة التي 

يتمتع بها هذا السوق الواعد«.
وأفادت البحر بأن مصر تشكل 
أحد أهم األســواق الرئيسية لنمو 
أعمال المجموعة، حيث أصبحت 
لــلــبــنــك »وهــــو أكــبــر االســتــثــمــارات 
الكويتية في مصر« بصمة واضحة 
داخــل القطاع المصرفي المصري 
 ،

ً
كـــونـــه أحــــد أســـــرع الـــبـــنـــوك نـــمـــوا

وهو ما تعكسه المؤشرات المالية 
التي تؤكد أن البنك على المسار 
الصحيح نحو مزيد من التوسع 

وتعزيز حصته السوقية.
وأكــدت أن التركيز ينصب على 
التوسع بقطاع التجزئة من خالل 
االستثمار فــي الــخــدمــات الرقمية 
ــمــــالء جـــدد  واســــتــــهــــداف جــــــذب عــ
وضـــمـــان ســـرعـــة وســـهـــولـــة إتــمــام 
المعامالت، مضيفة: »نستهدف في 
الوطني – مصر تطوير المعامالت 

ياسر الطيبشيخة البحر

الــمــصــرفــيــة وتــحــســيــن جــودتــهــا 
استجابة لطلب السوق المتزايد، 
إلــى جانب زيـــادة محفظة قــروض 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
وتـــوســـيـــع نـــطـــاق عــمــلــيــات الــبــنــك 
وتنويعها بحيث تغطي المزيد من 
المناطق الجغرافية والوصول إلى 

المزيد من العمالء«.

مؤشرات قوية
مـــن جــهــتــه، ذكــــر نـــائـــب رئــيــس 
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 
الــعــضــو الــمــنــتــدب لــبــنــك الــكــويــت 
الوطني - مصر ياسر الطيب: »ليس 
هناك أدل من األرقـــام والمؤشرات 
المالية القوية التي تعكس قــدرة 
البنك على مواصلة النمو وتحقيق 
المزيد من نتائج األعمال الجيدة 
خـــالل عـــام 2022 رغـــم الــتــحــديــات 

 بسبب 
ً
 وعالميا

ً
االستثنائية محليا

تداعيات جائحة كورونا والحرب 
الروسية - األوكرانية واضطرابات 
سالسل اإلمداد وأزمات االستيراد 
وتــغــيــيــرات ســعــر صـــرف العمالت 

األجنبية مقابل الجنيه«.
وأشار الطيب إلى أن نمو أعمال 
الوطني – مصر يتم بشكل متوازن 
على مستوى كــل أنشطة األعــمــال 
ة  مع الحفاظ على معدالت الكفاء
ونسبة المخاطر التي تتناسب مع 
تحقيق النمو واســتــدامــة األعمال 
على حــد ســــواء، بفضل السياسة 
الــحــكــيــمــة الـــتـــي يــنــتــهــجــهــا الــبــنــك 
ونموذج أعماله الحصيف القادر 
عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات الــعــمــالء 

بمرونة تامة.
وأضــاف أن أغلب مصادر دخل 
الوطني - مصر تأتي بشكل متوازن 

من العمليات االئتمانية من خالل 
 إلـــى جنب 

ً
قــطــاع الــشــركــات، جنبا

مع قطاع التجزئة المصرفية، الذي 
 
ً
يتنامى دوره بشكل كبير خصوصا
ــي الـــســـنـــوات األخــــيــــرة، إذ تضم  فـ
 
ً
محفظة البنك االئتمانية تنوعا
 فــي الــشــركــات التي يتعامل 

ً
كبيرا

معها، ســواء كانت شــركــات كبرى 
أو متوسطة أو صغيرة، كما تضم 
محفظة التجزئة المصرفية هي 
األخرى شرائح مختلفة من العمالء، 
 لقوة وتنوع 

ً
وهو ما يمثل انعكاسا

مصادر الدخل في البنك. 
وشدد على أن البنك يسعى إلى 
تــعــزيــز مــوقــعــه بـــصـــورة أكــبــر في 
قــطــاع الــتــجــزئــة الــمــصــرفــيــة خــالل 
الفترة القادمة، عبر تقديم خدمات 
ومنتجات متطورة تناسب مختلف 
شـــرائـــح الــعــمــالء وتـــؤصـــل لديهم 
مــفــهــوم الــبــنــك الــشــامــل الــــذي يفي 
بــكــل متطلباتهم واحــتــيــاجــاتــهــم 
 عــن االســتــمــرار في 

ً
المالية، فضال

ــقــــي بــافــتــتــاح  خـــطـــة الـــتـــوســـع األفــ
ــــروع جـــديـــدة تــغــطــي أهــــم الــمــدن  فـ

والمحافظات المصرية.

استثمارات ضخمة
 من 

ً
وأفـــاد الطيب بــأنــه »إيــمــانــا

البنك بما للوسائل التكنولوجية 
والـــقـــنـــوات اإللــكــتــرونــيــة مـــن دور 

ــر فـــــي الــــقــــطــــاع الـــمـــصـــرفـــي،  ــيـ ــبـ كـ
 ألهميتها في تعزيز الميزة 

ً
وإدراكا

التنافسية بين البنوك، فقد حرصنا 
على االنطالق بقوة نحو التوسع 
في خدماتنا المصرفية اإللكترونية 
والدفع باستثمارات ضخمة في هذا 
المجال، لنقدم لعمالئنا في النهاية 
تجربة مصرفية فريدة من نوعها 
تتيح لهم إنجاز معظم معامالتهم 
ــوا ومــتــى  ــانــ الــمــصــرفــيــة أيـــنـــمـــا كــ
أرادوا دون التوجه إلــى البنك في 
 عن أننا نسعى 

ً
كل معاملة، فضال

بوجه عام إلى تحفيز العمالء على 
توسيع مظلة استخدام الوسائل 
والــقــنــوات اإللكترونية فــي الدفع، 
 مع السياسة العامة للدولة 

ً
تماشيا

والبنك المركزي المصري في هذا 
الصدد لدعم الشمول المالي ودمج 
فئات جديدة من العمالء والتجار 
في المنظومة المصرفية الرسمية 
للدولة، للمساهمة في التحول إلى 
 على النقود 

ً
مجتمع أقــل اعــتــمــادا

ومـــن ثــم االتـــجـــاه نــحــو االقــتــصــاد 
الرقمي«، كما قام البنك خالل عام 
2022 باالنتهاء من مرحلة مهمة 
لمشروع تحديث البنية الرقمية 
ونظام التشغيل األساسي للبنك، 
بــمــا يــتــيــح تــقــديــم أفــضــل وأســــرع 
الخدمات المصرفية لعمالء البنك.

وعـــن الــمــســؤولــيــة المجتمعية 

ــــذ دخـــــــول  ــنـ ــ ــك، قـــــــــال إنـــــــــه مـ ــنــ ــبــ ــلــ لــ
مجموعة بنك الكويت الوطني إلى 
السوق المصري عــام 2007 يعمل 
»الوطني - مصر« على االضطالع 
بــمــســؤولــيــتــه لـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــع 
ــن دعـــم  ــ ــمــــصــــري بـــمـــا يـــقـــدمـــه مـ الــ
وتبرعات ومساهمات للعديد من 
الــجــهــات الخيرية وعــقــد شــراكــات 
مــع مــؤســســات المجتمع المدني 
األكثر نشاطا ومصداقية، لتصبح 
الذراع التنفيذية لمجهودات البنك 

التنموية.
وأكد أن المسؤولية المجتمعية 
تعتبر إحــدى أهم ركائز مجموعة 
بـــنـــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي لتحقيق 
ــهــــدف الـــى  ــــي تــ ــتـ ــ االســـــتـــــدامـــــة، والـ
المساهمة بشكل فعال في تطوير 
الــمــجــتــمــعــات الــمــحــلــيــة، وفـــي هــذا 
اإلطار قام البنك بمواءمة أنشطته 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة مـــــع أهــــــــــداف األمـــــم 
الـــمـــتـــحـــدة لــلــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
واألهـــــــداف االســتــراتــيــجــيــة لــرؤيــة 
مصر 2030، من خالل تبني سياسة 
جــديــدة للمسؤولية المجتمعية 
تهدف إلــى تعزيز مساعي الدولة 
الـــمـــصـــريـــة فــــي تــنــمــيــة الـــمـــحـــاور 
ــيـــة: الــتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاديـــة،  ــتـــالـ الـ
والتنمية العمرانية للمناطق األكثر 
، وتوفير فــرص التعليم، 

ً
احتياجا

وتوفير الرعاية الصحية.

• نسعى إلى تعزيز موقعنا في 
قطاع التجزئة المصرفية عبر 
تقديم خدمات ومنتجات أكثر 

ً
تطورا

• »الوطني – مصر« ينطلق بقوة 
نحو التوسع في خدماته 

اإللكترونية والتحول الرقمي

• المسؤولية المجتمعية للبنك 
نصب أعيننا ونتوسع فيها 

 بعد عام
ً
عاما

• نستهدف زيادة حصتنا السوقية 
وتطوير المعامالت المصرفية 

وتحسين جودتها لتلبية الطلب 
المتنامي

• نعمل على نقل خبرات المجموعة 
في مجال التحول الرقمي 

لتعزيز قوة البنك التنافسية 

• »الوطني - مصر« من بين أسرع 
 وله بصمة واضحة 

ً
البنوك نموا

في السوق المصري

GUSTGUST من جامعة 
ً
 من جامعة »الخليج« يستقبل طالبا
ً
»الخليج« يستقبل طالبا

»Job Shadowing« ضمن برنامج التدريب الوظيفي
ــه الــمــتــنــوعــة لــتــرســيــخ  ــبـــادراتـ ضــمــن مـ
مبادئ االستدامة بالمجتمع، وفــي إطار 
شراكته االستراتيجية مع جمعية إنجاز 
الــكــويــت، استقبل بنك الخليج مجموعة 
ــيــــج لـــلـــعـــلـــوم  ــلــ مــــــن طــــــــالب جــــامــــعــــة الــــخــ
والــتــكــنــولــوجــيــا )GUST(، ضــمــن برنامج 

.»Job Shadowing« التدريب الوظيفي
وُيعد برنامج »Job Shadowing« من 
الــمــبــادرات المستدامة التي يشارك فيها 
 من مساعيه المتواصلة 

ً
»الخليج«، انطالقا

ــم لــفــهــم أفــضــل  ــ ــــدادهـ لـــدعـــم الـــشـــبـــاب، وإعـ
لبيئة الــعــمــل المستقبلي فــي مــرحــلــة ما 

بعد الجامعة.
واستمع الطالب لشرح تفصيلي حول 
، وداخـــل 

ً
بــيــئــة الــعــمــل الــمــصــرفــي عــمــومــا

، من فريق االتصاالت 
ً
»الخليج« خصوصا

المؤسسية في البنك، حول المهام اليومية 
للعمل، مع توفير فرصة لهم لزيارة مكان 
العمل الفعلي، للتعرف عن كثب على دور 
اإلدارة في البنك، ودور كل عضو بالفريق. 
واســتــعــرض أعــضــاء فــريــق االتــصــاالت 
المؤسسية تجاربهم فــي مرحلة مــا بعد 
الــتــخــرج، ورحــلــة البحث عــن عــمــل، بداية 
مــــن الـــتـــقـــديـــم عـــلـــى الــــوظــــائــــف وحـــضـــور 
الــمــقــابــالت، وكــيــفــيــة اتــخــاذ الـــقـــرار بشأن 
الخيارات المتاحة، كما أجابوا عن األسئلة 
المتنوعة التي طرحها الطالب بخصوص 
تلك الفترة، متطرقين إلى الفروقات الكبيرة 

ما بين الحياة الجامعية والعملية، وكيفية 
االنتقال السلس من مرحلة إلى أخرى. 

وبهذه المناسبة، قالت مساعدة مدير 
االتــصــاالت المؤسسية، ميسون العطار: 
ــتـــوى الــعــلــمــي  ــمـــسـ ــالـ  بـ

ً
ــرا ــيــ ــثــ ــا كــ ــدنــ ــعــ »ســ

الراقي للطالب المشاركين في البرنامج، 
 لمرحلة ما 

ً
وحرصهم على االستعداد جيدا

بعد الجامعة واالنخراط في سوق العمل«.
وأشارت إلى أن زيارة الطالب إلى المقر 
الرئيسي لـ »الخليج« كانت بمنزلة تجربة 
مميزة لمشاركة موظفي البنك خبراتهم 

وتجاربهم مع طالب الجامعة، واالستماع 
إلــى أفــكــارهــم وطموحاتهم المستقبلية، 
مضيفة: »تنبع أهمية شراكتنا مع )إنجاز( 
في مساعدة الشباب على اكتساب الخبرة 

واالستعداد الجيد لسوق العمل«.
 Job« ولــــــفــــــتــــــت إلـــــــــــى أن بـــــــرنـــــــامـــــــج
ــار الــشــراكــة  ــ Shadowing« يـــأتـــي فـــي إطـ
االستراتيجية مع جمعية إنجاز الكويت، 
التي تم تجديدها نهاية العام الماضي، 
ونظمت أولى فعالياتها عام 2023، وهي 
 
ً
ورشة »مخيم االبتكار«، التي أقيمت أخيرا
 ،)AAG( في األكاديمية األميركية للبنات
والتي تستهدف توسعة آفاق الطلبة نحو 
الــعــمــل الــُحــر، وتــطــويــر مــهــارات التفكير، 
والمساهمة في غرس الصفات والمهارات 

الريادية لديهم.
ُيذكر أن الشراكة الناجحة بين الجانبين 
حققت الــعــديــد مــن اإلنـــجـــازات خـــالل عــام 
2022، فــقــد ســاهــم »الــخــلــيــج« فــي تــدريــب 
 وطالبة من مختلف المراحل 

ً
8830 طالبا

الـــدراســـيـــة، مـــن الــمــرحــلــة االبــتــدائــيــة إلــى 
 
ً
الجامعية، من خالل أكثر من 14 برنامجا
، كــمــا شـــــارك نــحــو 50 

ً
 عـــالـــمـــيـــا

ً
تـــدريـــبـــيـــا

 من »الخليج« في مختلف األنشطة 
ً
متطوعا

التدريبية التي تقدمها جمعية إنجاز.

ميسون العطار

KIBKIB يشارك مع  يشارك مع KRHKRH في مؤتمر  في مؤتمر 
ISOAISOA وورشة عمل وورشة عمل

 ،)KIB( شــــــارك بـــنـــك الـــكـــويـــت الــــدولــــي
بالتعاون مع شركة بيت الموارد الكويتي 
 ISOA فـــي مــؤتــمــر وورشـــــة عــمــل )KRH(
ــال الــرقــمــي،  ــمــ الــمــتــخــّصــصــة بـــأمـــان األعــ
 فـــي حــضــور الــمــديــر الـــعـــام إلدارة 

ً
مــمــثــال

تقنية المعلومات في البنك، براك المطر، 
والــــــذي شـــــارك فـــي حــلــقــة نــقــاشــيــة حــول 
استراتيجيات التحول الرقمي بشكل عام.

وخـــــالل تــمــثــيــلــه الــبــنــك فـــي الــمــؤتــمــر، 
ــر: »نـــحـــن فــــي KIB مــلــتــزمــون  ــطـ ــمـ قـــــال الـ
بــمــشــاركــاتــنــا فـــي مــثــل هــــذه الــفــعــالــيــات 
الـــهـــادفـــة، وتــطــبــيــق الــتــوصــيــات المهمة 
التي تنتج عنها، في إطار استراتيجيتنا 
المتقّدمة في تعزيز بنية البنك الرقمية، 
وتوفير المنتجات والخدمات اإللكترونية 
اآلمـــنـــة، الــتــي تــلــّبــي احــتــيــاجــات عمالئنا 

األفراد والشركات، على حد سواء«.
وأضاف أن »لهذا الحدث مكانة خاصة 
فـــي هـــذا الــمــجــال، حــيــث جــمــع نــخــبــة من 

الــمــتــحــدثــيــن الـــدولـــيـــيـــن الــمــتــخــصــصــيــن 
فـــي مـــجـــاالت مـــتـــعـــّددة تــحــت مــظــلــة دعــم 
األعـــمـــال الــتــقــنــيــة بــكــل الــســبــل والــحــلــول 
اآلمنة، كما تم التركيز خالل المؤتمر على 
مسائل رئيسية حيوية تأتي على رأس 
أولــويــاتــنــنــا، ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة البنك 
الهادفة إلــى االرتــقــاء بمستوى األداء في 
كل القطاعات، خصوصا في مجال تقنية 

المعلومات«. 
واختتم بالتأكيد على الــدور الريادي 
الــــذي يــقــوم بـــه KIB فـــي مــواكــبــة الــتــطــور 
 رؤية 

ً
الرقمي واألمــن السيبراني، مواكبا

»كــــويــــت 2035« والـــخـــطـــط الــمــســتــقــبــلــيــة 
 بمستقبل 

ً
دما

ُ
التي تهدف إلــى المضي ق

األعمال في الكويت، من خالل المشاركة 
في الفعاليات والمبادرات التي تتماشى 
مع هذا النهج، ومواصلة االلتزام بمبادئ 
التطّور اآلمــن والمستدام لكل القطاعات 

واإلدارات داخل البنك.

براك المطر
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نــفــذت قــوة اإلطــفــاء الــعــام، بالتنسيق 
 
ً
مــع الــشــركــة العربية دوت كـــوم، تمرينا
لعملية إخــاء وهمي في بــرج كريستال 
بمنطقة شـــرق، بمشاركة مــركــزي إطفاء 
شــرق والــهــالــي مــن محافظة العاصمة، 
وقطاع وقاية العاصمة، وطـــوارئ وزارة 
الداخلية، حيث تأتي هذه العملية ضمن 
خطة قطاع المكافحة في تدريب القائمين 
وتمرينهم على تنفيذ عملية اإلخاء في 

األبراج المرتفعة.
وكـــان سيناريو التمرين ورود باغ 
لــغــرفــة عــمــلــيــات اإلطـــفـــاء يــفــيــد بنشوب 
حريق في بــرج كريستال بمنطقة شرق، 
وعلى الفور تم توجيه مركزي إطفاء شرق 
والهالي لموقع الحادث، وعند الوصول 
تبين حدوث حريق وإصابة شخص في 
الــــدور الــســابــع واألربــعــيــن، وعــلــى الــفــور 

تم إخــاء البرج وإنقاذ المصاب من قبل 
الفرقة، وتبين أن سبب الحريق تكييف 
مركزي، وعلى الفور قامت فرق مكافحة 
الحريق بالحد من انتشاره منعا التساع 

دائرته.
وجاء تنظيم عملية اإلخاء بالتنسيق 
والتعاون بين برج كريستال وقوة اإلطفاء 
العام ممثلة في قطاع المكافحة والوقاية، 
بحضور العقيد محمد حسن علي رئيس 
مركز المدينة، والمقدم سلمان عبد االمير 
محمد ورائـــد سليمان الــصــراف، إضافة 
إلى الشركة العربية العقارية مالكة البرج 
وممثلها بــدر معرفي مدير التطوير في 
الشركة، وبحضور ممثل شركة العربية 
دوت كوم مدير الصيانة المهندس محمود 
السيد، ومن شركة التنمية العقارية أحمد 
ســعــيــد، ومــكــتــب دار أســامــة بوخمسين 

لاستشارات الهندسية، وممثله المدير 
العام المهندس محمود صــاح، ونــواف 
ــوارد الـــبـــشـــريـــة في  ــ ــمـ ــ ــر الـ الــعــجــمــي مـــديـ
مــجــمــوعــة بــوخــمــســيــن الــقــابــضــة، وذلـــك 
لــتــدريــب القائمين على إدارة الــبــرج في 
كيفية التعامل مع حاالت الطوارئ وإخاء 
البرج من الموظفين بأسرع وقت من سبل 
الــهــروب اآلمنة الــى نقطة التجمع خارج 
المبنى، وتــمــت عملية اإلخــــاء بنجاح، 
نــتــيــجــة الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة الـــتـــي بــذلــهــا 

المشاركون في العملية.
وقال السيد إن عملية اإلخاء الوهمي 
تأتي ضمن المنظومة األمنية التي تطبقها 
الشركة في المباني التابعة لها، والتي 
تقضي بتنفيذ هذه العملية بشكل دوري، 
للوقوف على مدى جاهزية الشركات في 

البرج لمواجهة أي حاالت طارئة.
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ً
 ليبلغ 84.69 دوالرا

ً
البرميل الكويتي يرتفع 48 سنتا

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 48 
 في تــداوالت 

ً
 ليبلغ 84.69 دوالرا

ً
سنتا

يــــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي مــقــابــل 84.21 
 في تــداوالت يوم الخميس وفق 

ً
دوالرا

الــســعــر الــمــعــلــن مـــن مــؤســســة الــبــتــرول 
الكويتية.

وفي األسواق العالمية، تعافت أسعار 
النفط مــن موجة بيع قصيرة، لترتفع 
 للبرميل مساء الجمعة وتنهي 

ً
دوالرا

ــادة، مدفوعة بتجدد  األســبــوع على زيـ
التفاؤل بشأن الطلب من الصين أكبر 

مستورد للنفط.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 
1.08 دوالر بــمــا يــعــادل 1.3 فــي المئة 
 
ً
لــتــبــلــغ عـــنـــد الـــتـــســـويـــة 85.83 دوالرا
للبرميل. وجرت تسوية العقود اآلجلة 
لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 
 للبرميل، بارتفاع 1.52 

ً
عند 79.68 دوالرا

دوالر أو 1.9 في المئة.
وسجل خاما القياس كاهما أعلى 
ــــاق مـــنـــذ 13  ــ مــســتــويــاتــهــمــا عـــنـــد اإلغـ

فبراير.
وانخفضت األسعار في وقت سابق 
من الجلسة بأكثر من دوالرين للبرميل 
بعد أن أفاد تقرير إعامي بأن اإلمارات 
تشهد مناقشات داخلية بشأن الخروج 

من »أوبك« وضخ المزيد من النفط.
ــار عـــنـــدمـــا قـــال  ــ ــعــ ــ وانـــتـــعـــشـــت األســ
»رويترز«، إن التقرير  مصدران مطلعان لـ

»بعيد عن الحقيقة«.
وحقق برنت وغرب تكساس الوسيط 
ثالث أكبر مكاسب أسبوعية بالنسبة 
ــززت بيانات  الــمــئــويــة هـــذا الــعــام، إذ عـ
اقتصادية صينية قوية اآلمال في نمو 

الطلب على النفط.
وقال مات سميث المحلل لدى كبلر 
ــان الــنــفــط الـــخـــام فـــي حـــالـــة تــأرجــح  ــ »كـ
الجمعة، إذ انخفض بسبب شائعات 
ــارات »أوبــــــك« قــبــل أن  ــ ــ ــادرة اإلمـ ــغـ عـــن مـ
تعكس مــســارهــا بشكل كبير وتصعد 
بشكل صـــاروخـــي ألن هـــذه الــشــائــعــات 

جرى نفيها«.
نما نشاط قطاع الخدمات في الصين 
في فبراير بأسرع وتيرة في ستة أشهر، 
ونما نشاط الصناعات التحويلية هناك 
. وتتجه واردات الصين المنقولة 

ً
أيضا

 مــــن الـــنـــفـــط الــــروســــي لــتــســجــيــل 
ً
بــــحــــرا

مستوى قياسي هذا الشهر.

سهم غاز أدنوك 

حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية 

)أدنوك( الجمعة السعر النهائي للطرح 
الــعــام األولــــي لــوحــدتــهــا أدنــــوك للغاز، 
بــمــا يجعل قيمة الــشــركــة تــقــدر بنحو 
 
ً
50 مليار دوالر بعد أن اجتذبت طلبا
. وستصبح أدنــوك للغاز أكبر 

ً
قياسيا

شركة مدرجة في أبوظبي.
وقالت أدنــوك في بيان، إنها حددت 
سعر سهم أدنوك للغاز عند 2.37 درهم، 
قرب الحد األعلى للنطاق السعري الذي 
تحدد فــي وقــت سابق عند مــا يتراوح 

بين 2.25 و2.43 درهم للسهم.
وأضــافــت الشركة أن إجمالي حجم 
 
ً
الـــطـــرح بــلــغ 2.5 مــلــيــار دوالر تــقــريــبــا
بــعــدمــا حــقــقــت عملية الــبــنــاء الــســعــري 
من خــال إنشاء سجل أوامــر االكتتاب 
قــيــمــة إجــمــالــيــة تــــجــــاوزت 124 مــلــيــار 
دوالر. ويتجاوز ذلــك طلبات االكتتاب 
في الطرح العام األولــي ألسهم أرامكو 
السعودية في 2019 الذي جمعت الشركة 
مــن خاله 25.6 مليار دوالر، وال يــزال 

األكبر في العالم.
 لتقديرات ديلوجيك، خالفت 

ً
ووفقا

منطقة الشرق األوسط االتجاه العالمي 
العام الماضي بجمعها نحو 21.9 مليار 
دوالر في طروحات عامة أولية وهو ما 
تجاوز نصف إجمالي عائد الصفقات 

ــا والــشــرق  ــ الــمــمــاثــلــة فــي منطقة أوروبـ
األوسط وأفريقيا.

وأعلنت أدنوك األسبوع الماضي أنها 
ستزيد الحصة المقدمة للمستثمرين 
إلـــى خــمــســة بــالــمــئــة مــن أربــعــة بالمئة 

بسبب الطلب الكبير.
وقالت أدنـــوك، إن صندوق أبوظبي 
للتقاعد وألفا ويف فينتشرز 2 شراكة 
مــــــحــــــدودة وآي.إتـــــــــش.ســـــــــي كـــابـــيـــتـــال 
الــقــابــضــة ووان.آي.إم فـــانـــد 1 شــراكــة 
مـــحـــدودة وجــهــات تسيطر عليها في 

ــة أبــــوظــــبــــي الــتــنــمــويــة  ــايـــة شــــركــ ــهـ ــنـ الـ
القابضة وجــهــاز اإلمــــارات لاستثمار 
تــمــثــل الــمــســتــثــمــريــن األســـاســـيـــيـــن في 
الطرح العام األولــي. ومن المتوقع بدء 
تداول أسهم أدنوك للغاز في 13 مارس 

الجاري.
وقال خالد الزعابي رئيس الشؤون 
المالية في مجموعة أدنــوك، إن الطلب 
الــقــوي على الــطــرح الــعــام األولـــي يؤكد 
عــلــى »جــاذبــيــة أصــــول أدنـــــوك عالمية 
ــدة أصــــــــول الـــطـــاقـــة  ــ ــاعــ ــ الـــمـــســـتـــوى وقــ

مــنــخــفــضــة الــكــربــون الــتــي تــتــمــتــع بها 
ويـــســـاهـــم فـــي تــعــزيــز مــكــانــة أبــوظــبــي 
كوجهة استثمارية مفضلة لرأس المال 

العالمي«.
وجمعت أدنـــوك مليارات الـــدوالرات 
مــن إدراج شــركــات مــثــل أدنــــوك للحفر 
وفرتيجلوب إضافة إلــى بيع حصص 
فـــي شــبــكــتــهــا لــخــطــوط أنـــابـــيـــب الــغــاز 
والنفط. وتعتزم الشركة إدراج وحدتها 

لإلمداد والخدمات.

»أسواق المال« تطلق العدد 11 من مجلتها التوعوية اإللكترونية
بصورٍة مماثلة لإلصدارات السابقة من مجلة هيئة 
أسواق المال التوعوية اإللكترونية، أتى آخر إصداراتها 
المتمثل في العدد الـ 11، والذي أعلنت الهيئة إطاقه 
 بموضوعات زواياه تنوعت 

ً
مطلع مارس الجاري غنيا

بين قضايا قانونية واستثمارية وتوعوية مختلفة، 
 إلـــى تلك المخصصة الســتــعــراض أخبار 

ً
إضــافــة

الهيئة وأبرز فعالياتها المنفذة خال فترة اإلصدار.
وبــدأ العدد بــزاويــة االفتتاح لرئيس مجلس 
ــمـــد الــمــلــحــم، عــرض  مــفــوضــي الــهــيــئــة، د. أحـ
فيها أبــرز األطــر التنظيمية والتشريعية التي 
اعتمدتها الهيئة منذ مطلع العام الحالي، ورأى 
أنها بمنزلة أســس لتوجهات إستراتيجية 
، كما 

ً
ألنشطة األوراق المالية تعد األكثر أثرا

هو الحال مع اإلطــار التنظيمي المشترك 
للتسجيل الــبــيــنــي لــلــمــنــتــجــات الــمــالــيــة 
فــي دول مجلس التعاون لــدول الخليج 
العربية، واإلطـــاٍر التنظيمي للتقنيات 
المالية المتضمن لألحكام المنظمة 
للخدمات المالية المزمع تقديمها عبر 
 ضوابط مستشار 

ً
تلك التقنيات، وأخيرا

االستثمار، وترخيص نشاط شركة الشخص الواحد. 
واعــتــبــر د. الــمــلــحــم أن هــــذه الــتــوجــهــات بــعــض مــامــح 
 
ً
استراتيجية الهيئة القادمة التي من المنتظر إعانها قريبا

، التي تستهدف الوصول بسوقنا المالي إلى سوق ماٍل 
ً
جدا

ناشئة متطورة في مرحلٍة أولــى. أما »زاويــة »عبق الريادة« 
فتناولت سيرة المرحوم محمد يوسف العدساني، أحد رواد 
الرعيل األول ممن أسهموا في نهضة الكويت، الــذي تميز 
ببصمة نجاٍح متفردة في شتى المواقع التي شغلها داخل 

دولة الكويت وخارجها. 
وأما »الزاوية القانونية« فقد خصصت لموضوع »موقف 
هيئة أسواق المال من التمويل المستدام«، حيث عرضت لتبني 
الهيئة موضوع التمويل المستدام، والجهود التي بذلتها 
 إلى تطبيق المزيد من توصيات 

ً
في مسار تطبيقه، إضافة

المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية )IOSCO( ذات الصلة.
بينما زاويـــة »حــدث الــعــدد« تناولت مــوضــوع استطاع 
الهيئة لواقع الشمول المالي في الكويت، كما قدمت تغطية 
للحفل الذي أقامه البرنامج التوعوي الخليجي المشترك »ملم«، 
 للفائزين بجوائز مسابقته للمستثمر الذكي، أما زاوية 

ً
تكريما

»رأي ورؤية« فتضمنت موضوعين اثنين: أولهما عرض لدور 
السياسات االقتصادية والمالية في التسبب بظاهرة »الركود 

، وثانيهما عرض 
ً
التضخمي« ودورها في معالجتها أيضا

لخدمات المحلل المالي ومستشار االستثمار لشركة الشخص 
 .

ً
الواحد اللتين أقرتهما الهيئة مؤخرا

وكانت سارة أكبر ضيف حوار العدد، عرضت من خاله 
رأيها في قضايا اقتصادية ووطنية عــديــدة، السيما على 
صعيد القطاع النفطي، ومشاركتها في معالجة واحدة من 
كوارث الغزو المشؤوم المتمثلة بإحراق آبار النفط، إضافة 
إلى إشادتها بدور هيئة أسواق المال على صعيد خصخصة 

سوق المال، والوصول به إلى مصاف األسواق الناشئة.
اســتــعــدادات الهيئة لــبــدء عهد التقنيات المالية كانت 
موضوع زاوية »ملف العدد«، أما زاوية » آفاق وتوجهات« فقد 
تناولت موضوعي: إنشاء منصة متخصصة إلدراج وتداول 
أسهم شركات النمو الصغيرة والمتوسطة، وإجراءات عمل 
ومؤشرات األداء التشغيلية لدى الهيئة الهادفة لرفع كفاءة 
أعمالها. وبذات الطريقة تنوعت موضوعات »الزاوية الحرة« 
بين الحوكمة الرشيدة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة 
والــرفــاهــيــة، وإطــــاق الهيئة نظامها اإللــكــتــرونــي الخاص 
 إلى المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 

ً
بالفواتير، إضافة

»عقود اإليجار«.
أما الزاوية التوعوية فقد تنقلت بين أزمة االئتمان التي 

أصابت االقتصاد العالمي في القرن الثامن عشر، وتعاظم دور 
الذكاء االصطناعي في عوالم المال واالستثمار اليوم، وبينهما 
عرضت للجانب اآلخر من شخصية العالم الفيزيائي الشهير 

إسحاق نيوتن كمستثمر في أسواق المال.
كما أسهبت زاويـــة »التوعية المعلوماتية« فــي إيضاح 
هجمات رسائل التصيد االحتيالي اإللكتروني، وأنواعها، 

وأدواتها، وتكلفتها الباهظة. 
 استحداث المجلة زاوية مخصصة للدراسات 

ً
وكان الفتا

عرضت في أولى حلقاتها للجوانب القانونية والفنية لرهن 
األوراق المالية، أما أبرز فعاليات الهيئة وأنشطتها خال فترة 
اإلصدار الممتدة بين شهري ديسمبر وفبراير الماضيين فقد 

أوجزتها زاوية »أحداث وفعاليات«.
ختام اإلصــدار كان مع زاويــة »في الختام«، والتي عرض 
فيها رئيس تحرير المجلة للتوجهات التوعوية المزمع 
وضعها موضع التطبيق في إطــار اإلستراتيجية الثالثة 
للهيئة، سواء ما تعلق منها بتطوير المستهدفات التوعوية أو 
أدوات تطبيقها، أو التوعية بالمبادرات المقررة في إطار هذه 
اإلستراتيجية، كما هو الحال مع توجهات التحول الرقمي، 
والشمول المالي، وتطوير الصناعة المالية بالتزامن مع وضع 

سياسة إعامية متكاملة موضع التطبيق.

 »تطبيق Ooredoo« يفوز بجائزة 
ستيفي البرونزية لعام 2023 

حصلت Ooredoo الكويت على 
الــجــائــزة الــبــرونــزيــة لابتكار في 
تطبيقات معلومات األعمال لجوائز 

ستيفي 2023. 
وتسعى Ooredoo الكويت إلى 
تحقيق رؤيتها المتمثلة في إثراء 
تــجــربــة األفـــــراد الــرقــمــيــة وتمكين 
المجتمع الكويتي من خال قيادة 
التحول الرقمي وإثراء حياة الناس 

الرقمية. 
وتعتبر جائزة »ستيفي« إحدى 
أكــثــر الــجــوائــز المرموقة لألعمال 
الـــرائـــدة فــي الــعــالــم، وأســســت عام 
2002، لتقدير إنــجــازات الشركات 
مـــن جــمــيــع الـــجـــوانـــب فـــي جميع 
أنحاء العالم، وبذلك تعتبر جوائز 
ــز  ــوائـ ــجـ ــر الـ ــثــ ــفـــي« أحــــــد أكــ ــيـ ــتـ »سـ

العالمية المرغوبة.
ــنـــاك زيـــــــادة كــبــيــرة فــــي عــدد  هـ
عــمــاء Ooredoo الــكــويــت الــذيــن 
يستخدمون قنوات الخدمة الذاتية 

الرقمية للشركة. 
وعلى وجه التحديد، تم تنزيل 
تطبيق Ooredoo أكثر من مليون 
مرة، وتم تصنيفه ضمن أفضل 10 
تطبيقات مجانية وأكثرها شعبية 

في الباد. 
وبلغ انتشار القنوات الرقمية 
لـ Ooredoo الكويت بنسبة %85 
من إجمالي قاعدة عماء الشركة، 
مما يعكس مدى نجاح خدماتها 

الرقمية الجديدة والمبتكرة.

يقوم تطبيق Ooredoo الكويت 
بتلبية احتياجات العماء؛ إذا كانوا 
يرغبون في العثور على المنتجات 
أو الخدمات الستخدامها وشرائها. 
وكانت Ooredoo الكويت أول 
مـــن أطـــلـــق خــطــة »ANA« الــقــابــلــة 
للتعديل حــســب الــطــلــب، بــمــا في 
ذلــك الدقائق المحلية والبيانات 
والــدقــائــق الــدولــيــة، مما يمنحهم 
 فــي خطط الهاتف 

ً
 كــامــا

ً
تحكما

المحمول الخاصة بهم دون الحاجة 
إلى زيارة الفروع. 

ويــــــمــــــكــــــن لـــــلـــــعـــــمـــــاء الــــــذيــــــن 
 »Ooredoo يستخدمون »تطبيق
اختيار نوع الباقة وتخصيصها 
 لــمــتــطــلــبــاتــهــم الــشــخــصــيــة 

ً
ــا ــقــ وفــ

والـــحـــصـــول عــلــى الــمــمــيــزات مثل 
eSIM الــتــي يــمــكــن شـــراؤهـــا عبر 
التطبيق في غضون 20 ثانية فقط. 
 
ً
ويــمــكــن للمستخدمين أيــضــا
تحويل بطاقة SIM الخاصة بهم 

إلـــى eSIM، ويــتــم منحهم الــقــدرة 
على التحكم األمني لحماية بيانات 

الدخول على األجهزة الجديدة.
 
ً
ــا ــ ــــضـ ــيــــق أيـ ــبــ ــتــــطــ يـــتـــضـــمـــن الــ
»Ooredoo Surprise«، الذي يمنح 
 مــصــمــمــة على 

ً
الــعــمــيــل عــــروضــــا
حسب احتياجاته. 

وتعتبر هــذه الميزة فريدة من 
نــوعــهــا فــي ســـوق االتـــصـــاالت في 
الكويت، والتي ال تقدمها أي شركة 

 .
ً
أخرى حاليا

وعاوة على ذلك، تم نقل برنامج 
الــــــــوالء فــــي Ooredoo بــالــكــامــل 
إلــــى الــقــنــوات الــرقــمــيــة كــجــزء من 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــتـــحـــول الــرقــمــي 

للشركة.
 
ً
ــمـــن الـــتـــطـــبـــيـــق أيــــضــــا ــتـــضـ ويـ

مكافآت )نقاط نجوم(، حيث تمنح 
 خــاصــة حصرية لعماء 

ً
عــروضــا

Ooredoo من شركائنا في قطاعات 
متنوعة منها المطاعم والترفيه 
واألزيـــــاء ونــمــط الــحــيــاة وغيرها، 
 
ً
ويتم تحديث العروض أسبوعيا

لجميع العماء.
ويعتبر تطبيق Ooredoo األول 
 ،Apple Pay في الكويت في تفعيل
مما يمنح تجربة سلسة للمستخدم 
فــي دفــع الفواتير وإعــــادة الشحن 
وشراء العروض والخدمات، كما أنه 
أول من استفاد من تطبيق »هويتي« 

للمصادقة عبر الهاتف.

stc الراعي الرئيسي لمهرجان الفارسي للطائرات الورقية
أعــلــنــت شــركــة االتـــصـــاالت 
stc، رعـــايـــتـــهـــا  ــة  ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ لــ ا
الـــــرئـــــيـــــســـــيـــــة والـــــحـــــصـــــريـــــة 
لمهرجان الفارسي للطائرات 
الورقية 2023، الذي أقيم في 
منطقة بنيدر من 23 حتى 27 
فــبــرايــر، فــي مــبــادرة إضافية 
تــضــاف إلـــى قــائــمــة األنــشــطــة 
 
ً
الـــتـــي أطــلــقــتــهــا stc تـــزامـــنـــا
ــيــــاد  مـــــع االحـــــتـــــفـــــاالت بــــاألعــ
 من خطتها 

ً
الوطنية، انطاقا

ــة  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ فــــــــي مـــــــجـــــــال الـ
المجتمعية للشركات، والتي 
تحمل شعار »الكويت... عشق 

ما يتكرر«.
 عـــــــلـــــــى هـــــــذه 

ً
وتــــــعــــــلــــــيــــــقــــــا

المبادرة، قالت دانة الجاسم، 
ــام التـــــصـــــاالت  ــ ــعــ ــ ــ ــر ال ــ ــديـ ــ ــمـ ــ الـ
stc: »نـــحـــن  ــات فـــــي  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
ســـــعـــــداء بــــرعــــايــــة مـــهـــرجـــان 
الفارسي للطائرات الورقية، 
الذي أصبح أحد االحتفاالت 
الـــرئـــيـــســـيـــة الـــتـــي تــحــضــرهــا 
الكويت خال اليوم الوطني 
وعيد التحرير. تأتي مشاركة 
 
ً
الــشــركــة فــي الــحــدث انــطــاقــا

مــــــــن حــــــرصــــــهــــــا عــــــلــــــى دعــــــم 
الــــمــــبــــادرات الـــمـــحـــلـــيـــة الــتــي 
تجلب الفرح والمتعة لجميع 
الـــعـــائـــات فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

الكويت«. 
 مــع 

ً
وأضـــــافـــــت: »تـــمـــاشـــيـــا

حـــمـــلـــة األعــــــيــــــاد الــــوطــــنــــيــــة، 
كــان هــدفــنــا تــقــديــم مجموعة 

ــة  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ مــــــتــــــنــــــوعــــــة مـــــــــن األنــ
ــات  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ والـــــــبـــــــرامـــــــج والـ
ــار  لــشــعــب الـــكـــويـــت. وفــــي إطـ
للمسؤولية  تيجيتنا  استرا
الــمــجــتــمــعــيــة، فــــإن تــركــيــزنــا 
ــاســــي مــــن خــــال رعـــايـــة  األســ
وتنظيم فعاليات مجتمعية، 
هـــــــــــو تـــــــــــزويـــــــــــد الـــــــعـــــــائـــــــات 
بمجموعة من األنشطة التي 
يمكنهم االستمتاع بها خال 
هـــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة الـــخـــاصـــة 

بالكويت«.
واختتمت الجاسم: »تتقدم 
stc بالشكر لعائلة الفارسي، 

ــــل مــــن شـــــارك فــــي إنـــجـــاح  وكـ
الــــــمــــــهــــــرجــــــان، الــــــــــــذي جـــمـــع 
اآلالف مــن األفـــراد لمشاهدة 
الطائرات الورقية، بألوانها 
وأشــــــكــــــالــــــهــــــا وأحـــــجـــــامـــــهـــــا 
ـــق 

ّ
ــة، وهــــــــي تـــحـــل ــفــ ــلــ ــتــ ــخــ ــمــ الــ

ــاء الــكــويــت  ــمـ  فــــوق سـ
ً
ــا عـــالـــيـ

ـــة. كـــجـــزء  ــيـ ــافــ ــاء الــــصــ ــ ــ ــزرقـ ــ ــ الـ
مــن حــمــلــة األعــيــاد الــوطــنــيــة، 
واألهداف الرئيسية لبرنامج 
ــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة  ــيــ ــمــــســــؤولــ الــ
 stc ــل ــواصــ ــتــ ــات، ســ ــركــ ــلــــشــ لــ
دعــــم الــمــجــتــمــع واالقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي، مــن خــال مــبــادرات 

مختلفة. وللوصول إلى هذه 
األهداف، نهدف إلى التعاون 
وبناء شــراكــات طويلة األمد 
ــيــــرة  ــغــ مـــــــع الــــــشــــــركــــــات الــــصــ
والــمــتــوســطــة والــشــركــات في 
القطاع الخاص والمؤسسات 
ــيـــة لـــنـــشـــر الـــتـــأثـــيـــر  الـــحـــكـــومـ
اإليــجــابــي عــلــى أوســـع نطاق 

ممكن«.
من جهته، قال عبدالرحمن 
ــريــــق  الـــــــفـــــــارســـــــي، رئــــــيــــــس فــ
الفارسي للطائرات الورقية 
الـــــــكـــــــويـــــــتـــــــيـــــــة: »فــــــــــخــــــــــورون 
 stc بــالــشــراكــة هــذا الــعــام مــع

لـــمـــواصـــلـــة اســـتـــضـــافـــة هـــذا 
التقليد ومشاركته مع شعب 
الـــكـــويـــت. لــقــد بــنــيــنــا ُســمــعــة 
ــة عــــلــــى مــــــر الــــســــنــــيــــن،  ــبــ ــيــ طــ
مــــــن خــــــــال تــــوســــيــــع نـــطـــاق 
ــنـــا، والــــشــــراكــــة مــع  مـــهـــرجـــانـ
قادة الصناعة مثل stc. وفي 
ــدد، تـــتـــقـــدم عــائــلــة  ــــذا الــــصــ هـ
الــفــارســي بــالــشــكــر والــتــقــديــر 
لشركة stc لدعمها المستمر، 
ولجميع المشاركين، وكذلك 
جـــــمـــــيـــــع الـــــــــذيـــــــــن حــــــضــــــروا 
ــذا الــــعــــام، الــــذي  ــ مـــهـــرجـــان هـ

استمر 5 أيام«.
ومــــــــهــــــــرجــــــــان الــــــفــــــارســــــي 
لـــــلـــــطـــــائـــــرات الــــــورقــــــيــــــة هـــو 
احــــــتــــــفــــــال غـــــنـــــي بــــــــاأللــــــــوان 
وحــيــوي للطائرات الــورقــيــة، 
 في بنيدر خال 

ً
يقام سنويا

األعياد الوطنية بالكويت.
 
ً
وتــأتــي رعــايــة stc تــقــديــرا

ــــذي  ــهـــرجـــان الـــضـــخـــم الـ ــمـ ــلـ لـ
 ال يــتــجــزأ 

ً
ا ــزء ــ أصــبــح اآلن جـ

من احتفاالت الباد باألعياد 
الوطنية. وكجزء من الرعاية، 
امتلكت stc طائرتها الورقية 
الــفــريــدة الــتــي تــم تصميمها 
بـــــصـــــورة إبـــــداعـــــيـــــة كـــســـائـــر 
الــطــائــرات الــورقــيــة األخــــرى. 
كــمــا نــظــمــت stc فـــي قــريــتــهــا 
بـــــالـــــمـــــهـــــرجـــــان مــــســــابــــقــــات 
ــة مـــــــع جـــــــوائـــــــز تـــم  ــ ــطــ ــ ــشــ ــ وأنــ
توزيعها في أجواء احتفالية 

على الحضور.

لقطة جماعية للفرق المشاركة في الفعالية

»ديليفرو« تتعاون مع »كوستا 
كوفي« و»دوه«

فــاجــأ فــريــق ديليفرو زوار مـــول العاصمة بمجموعة متنوعة من 
الحلويات والهدايا مقدمة من شركاء الشركة المحليين المشهورين، 
كوستا كوفي Costa Coffee ودوه DOH، حيث استمتع الحاضرون 
بالقهوة المجانية من كوستا كوفي Costa Coffee، وقسائم شرائية 

قيمة كل منها ديناران، يمكنهم استخدامها من خال تطبيق ديليفرو.
وبــالــتــعــاون مــع دوه DOH!، وزعـــت »ديــلــيــفــرو« العديد مــن الــدونــات 
 لاحتفال بالذكرى 

ً
بالكريمة وبلون شعار ديليفرو، والتي جهزت حصريا

السنوية لشركة ديليفرو.
وفي هذه المناسبة، قالت سهام الحسيني، المديرة العامة لشركة ديليفرو 
الكويت: »لقد سعدنا بالشراكة مع مول العاصمة وكل من كوستا كوفي 
Costa Coffee ودوه DOH! لاحتفال بالعيد الوطني، والذكرى السنوية 
الرابعة النطاق ديليفرو بأسلوب مميز! كما نشعر باالمتنان الشديد 
لكوننا قادرين على مواصلة عاداتنا المتمثلة في االحتفال بأهم إنجازاتنا 
والعطات المحلية مع المجتمع الرائع المكون من محبي الطعام والقهوة. 
 !DOH ودوه Costa Coffee من مول العاصمة وكوستا كوفي 

ً
 كا

ً
نشكر أيضا

لمساعدتنا على تقديم المزيد من لحظات األكل الممتعة في الكويت، ونتطلع 
إلى مفاجأة عمائنا بمزيد من هذه المبادرات في المستقبل«.

إخالء وهمي ناجح في برج »كريستال«

لقطة جماعية

النفط يصعد بدعم آمال طلب الصينالنفط يصعد بدعم آمال طلب الصين
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أنشأ مجلس إدارة جمعية 
الــكــاريــكــاتــيــر الكويتية نــادي 
الفن، لتنمية إمكانات الهواة 
مــــن الـــصـــغـــار والـــكـــبـــار تــحــت 
إشراف متخصصين في مجال 

فنون الرسم.
وفـــــــي هـــــــذا اإلطــــــــــــار، قـــالـــت 
عضوة مجلس إدارة الجمعية 
د. زينب دشتي عن نادي الفن: 
»يهتم الكثير من أولياء األمور 
ــز  ــراكـ بـــالـــبـــحـــث عــــن أفــــضــــل مـ
دورات الرسم ألبنائهم، لتنمية 
مهاراتهم الفنية، وقضاء وقت 
مــمــتــع ومــفــيــد تــحــت إشــــراف 
مدربين متخصصين ومكان 
آمـــــن، لـــهـــذا بــــــادرت الــجــمــعــيــة 

بإنشاء الــنــادي، المتخصص 
ــم،  ــ ــرســ ــ ــون الــ ــ ــنــ ــ ــال فــ ــ ــجــ ــ فـــــــي مــ
ــــواء الـــرســـم الــتــشــكــيــلــي، أو  سـ

ــمــــصــــورة  ــقــــصــــص الــ رســــــــم الــ
)الــكــومــيــكــس(، وفـــن المانجا، 
والبورتريه، والكارتون، إضافة 
إلى فنون الديجيتال، والرسم 
الــورقــي، أو األجــهــزة اللوحية 
 مـــع طبيعة 

ً
)ipad(، تــمــاشــيــا

الفئة المستهدفة للنادي«. 
وذكرت د. دشتي أن النادي 
ــار،  ــ ــمـ ــ يـــســـتـــقـــطـــب جـــمـــيـــع األعـ
ويــــــوفــــــر األدوات الــــــازمــــــة، 
ــااًل لــــــــدور الــجــمــعــيــة  ــمــ ــكــ ــتــ اســ
المجتمعي كجمعية نفع عام 
تهدف إلى استكشاف وجذب 
ــيــــل جــــديــــد مـــــن الـــفـــنـــانـــيـــن  جــ
الشباب والــواعــديــن في شتى 
أنواع الفنون، لصقل مهاراتهم، 
وتوجيههم إلعداد جيل جديد 

من الفنانين.

أعلن األمين العام للمجلس 
ــفـــنـــون  الـــوطـــنـــي لـــلـــثـــقـــافـــة والـ
واآلداب بالتكليف د. محمد 
ــار، انــــطــــاق الــنــســخــة  ــســ ــجــ الــ
ــهـــرجـــان الــقــريــن  الــــــ 28 مــــن مـ
الثقافي اليوم، وتستمر حتى 

15 الجاري.
ــي بــيــان  وقــــــال الــــجــــســــار، فــ
صــــحــــافــــي، أمـــــــس األول، إن 
النسخة المقامة تحت رعاية 
ــواف  ــ ســـمـــو الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نـ
األحمد رئيس مجلس الوزراء، 
تـــتـــزامـــن واالحــــتــــفــــال بـــمـــرور 
مئة عام على افتتاح المكتبة 

األهلية.
وأوضــــــح أن وزيـــــر اإلعــــام 
والثقافة وزير الدولة لشؤون 
ــنــــي  ــــس »الــــوطــ ــيـ ــ الــــشــــبــــاب رئـ
ــة« عـــــبـــــدالـــــرحـــــمـــــن  ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ ــلــ ــ ــ ل
 
ً
ــرأس اجــتــمــاعــا ــ الـــمـــطـــيـــري، تــ
جــمــعــه واألمـــنـــاء المساعدين 
فـــي الــمــجــلــس، لــلــوقــوف على 
آخــــــــــر االســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات ذات 
 أن الــمــهــرجــان 

ً
الــصــلــة، مــبــيــنــا

سيعيد إحياء فكرة االحتفاء 
بشخصية الــعــام، بعد توقف 
طــويــل، وســتــكــون هــذه السنة 
«، وهو 

ً
»شخصية مميزة جــدا

األمــيــر بــدر بــن عبدالمحسن، 
 لحضوره الثقافي البارز، 

ً
نظرا

 عن كونه قامة شعرية 
ً
فضا

وأدبية.

الندوة الفكرية

وأكــــد عــــودة إدراج الــنــدوة 
الـــفـــكـــريـــة لـــمـــهـــرجـــان الـــقـــريـــن، 
والــــــتــــــي تـــمـــثـــل أهــــــــم أركـــــانـــــه 
ــــال إقـــامـــة  الـــرئـــيـــســـيـــة، مــــن خـ
ــنــــوان »الـــمـــشـــاريـــع  ــعــ نــــــــدوة بــ
ة  الـــثـــقـــافـــيـــة األهـــــلـــــيـــــة... قــــــراء
واقع واستشراف المستقبل«، 
وتـــســـتـــمـــر يـــومـــيـــن بــجــلــســات 
صباحية ومسائية يحضرها 
ــدد مــــن األســـــمـــــاء الــمــمــيــزة  ــ عــ
على مستوى االستراتيجيات 
 أن 

ً
الــثــقــافــيــة الــعــربــيــة، مــبــيــنــا

اللجنة المنظمة حرصت على 
إشـــــــــراك مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
االجتماعي المعنية بالشأن 
الــثــقــافــي، كــشــركــاء فــي الــنــدوة 
الــرئــيــســيــة، لــطــرح تــجــاربــهــم، 
ــيـــر وصـــنـــاعـــة  ــأثـ ــتـ وكـــيـــفـــيـــة الـ
جــمــهــور ثــقــافــي عــبــر وســائــل 

التواصل الحديثة.
وأشـــــــــــار د. الــــجــــســــار إلــــى 

أنـــــه فــــي هـــــذه الـــــــــدورة ســيــتــم 
ــرور مـــئـــة عـــام  ــ ــمـ ــ االحــــتــــفــــاء بـ
على افتتاح المكتبة األهلية 
ــــت، وهـــــــي الــــنــــواة  ــــويـ ــكـ ــ فـــــي الـ
لــمــكــتــبــة الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــيـــة، 
ــذا االحـــتـــفـــاء مــع  ــ ويـــتـــزامـــن هـ
افــــتــــتــــاح مـــكـــتـــبـــة إشـــبـــيـــلـــيـــة، 
 أن إدارة المهرجان 

ً
موضحا

حرصت في هــذه الــدورة على 
مشاركة الموسيقى العالمية 
ــن خــــال  ــ ــان، مــ ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ فــ
اســتــقــطــاب فـــرق فنية عالمية 
مــمــيــزة مــن تــركــيــا، وبــلــغــاريــا، 
 
ً
والمكسيك، وإيطاليا، وأيضا
 إلى أن حفل 

ً
منغوليا، مشيرا

االفـــــتـــــتـــــاح ســـيـــشـــمـــل تـــكـــريـــم 
الـــشـــاعـــر الـــغـــنـــائـــي الــكــويــتــي 
ــد الــــــشــــــرقــــــاوي، والـــــــذي  ــ ــمـ ــ أحـ
مــن خــالــه سيتم تــقــديــم عــدد 
مـــن مــطــربــي الــخــلــيــج لبعض 
أعماله الغنائية، منهم الفنان 
د. عــبــدالــرب إدريـــــس، إضــافــة 
إلـــى إقــامــة أمــســيــة موسيقية 
بــــــعــــــنــــــوان »لــــــيــــــالــــــي الـــــشـــــرق 
الكويتية« يقدمها الموسيقار 
أنــور الحريري سيتم خالها 

ــار عـــــــــزف ألشــــهــــر  ــ ــــضـ ــــحـ ــتـ ــ اسـ
المقطوعات العربية.

جوائز الدولة 

ــى أن الــمــهــرجــان  ــ ولـــفـــت إلـ
ســيــخــتــتــم أنـــشـــطـــتـــه يـــــوم ١٥ 
مــــارس، بحفل تــوزيــع جــوائــز 
الدولة التقديرية والتشجيعية 

على الفائزين.

»سدرة اللؤلؤ«

ــانــــب آخـــــــر، تـــواصـــل  مــــن جــ
وزارة اإلعــــــــــــام، بـــالـــتـــعـــاون 
ــة«،  ــافــ ــقــ ــثــ ــلــ ــ مـــــــع »الــــــوطــــــنــــــي ل
التحضير للعرض المسرحي 
ــدرة  ــ ــنـــي )سـ الـــتـــاريـــخـــي الـــوطـ
ــيـــعـــرض  الــــــلــــــؤلــــــؤ(، الــــــــــذي سـ
فـــي خـــتـــام الـــــــدورة الـــــ 28 من 
ــان الـــقـــريـــن، بــحــضــور  ــهـــرجـ مـ
وزراء اإلعــــــــام فــــي الــخــلــيــج 
ــي، ونـــخـــبـــة  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ والــــــوطــــــن الـ
مــــن الــمــثــقــفــيــن واإلعـــامـــيـــيـــن 
الـــعـــرب ضــيــوف الــكــويــت، من 
ــاري، تــحــت  ــ ــجــ ــ ــــى 17 الــ 15 إلــ

رعـــايـــة ســمــو رئـــيـــس مجلس 
ــمــــشــــاركــــة نــخــبــة  الـــــــــــــــوزراء، بــ
ــوم الـــكـــويـــت  ــجــ ــن نــ ــ مـــمـــيـــزة مـ
الكبار والشباب في التمثيل، 
وعلى رأســهــم: الفنانة سعاد 
عــبــدالــلــه، ومحمد المنصـور، 
وجــــاســــم الـــنـــبـــهـــان، وحــســيــن 
الـــــمـــــنـــــصـــــور، وعــــبــــدالــــعــــزيــــز 
المسلم، وطارق العلي، ونادر 
الــحــســاوي، وحــســن إبــراهــيــم، 
ــــــوب عـــبـــدالـــلـــه، وحــمــد  ــقـ ــعـ ويـ
العماني، ومحمد صـفر، وحمد 
أشــكــنــانــي، وفــاطــمــة الــطــبــاخ، 
وميثـم بـــــدر، وعبدالله البدر، 
وعـــلـــي الــحــســـــيــنــي، ويــوســـــف 
ــــاش، وبـــــــــــدر الــــبــــنــــاي،  ــــشـ ــــحـ الـ
ومحمد الــدوســـــري، وعثمــان 
الــشــطــي، وســــــــعــود بــوشــهــري، 
ويعقـوب حيـات، وعبدالغفار 

العوضي.
كما يشارك في هذا العرض 
الــمــلــحــمــي نـــجـــوم الـــغـــنـــاء في 
الكويت من الكبار والشباب، 
ــه  ــلــ ــدالــ ــبــ وهــــــــــــم: الــــــمــــــطــــــرب عــ
ــوال، وســلــمــان  ــ ـــ ــد، ونــ ــرويـــشـ الـ
الــعــمــاري، وإبــراهــيــم دشـــــتــي، 

وشــــــيــــــمــــــاء نـــــــــــــــوري، وشــــهــــد 
العميري، وزينة الصفار.

فكرة عرض »سدرة اللؤلؤ« 
والبناء الدرامي والحوار تعود 
للمخرج عبدالله عبدالرسول، 
. وتجميع 

ً
إلخــراجــه مسرحيا

الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة 
والــوثــائــق والـــحـــوار الخاصة 
بالعمل، لمحمد الرباح. بينما 
تــصــدى الــشــاعــر عبدالرحمن 
ــابــــة أشــــعــــار  ــتــ ــكــ ــي لــ ــ ــــوضـ ــعـ ــ الـ
ــذا الـــعـــرض الــفــنــي  وأغـــانـــي هــ
 
ً
ــكــــا الـــــوطـــــنـــــي الـــــضـــــخـــــم؛ شــ
، الــذي تتصدى د. 

ً
ومضمونا

نورة القماس لإلشراف عليه 
، فـــيـــمـــا اإلشـــــــراف 

ً
ــا ــيـ ــقـ ــيـ مـــوسـ

الــتــقــنــي لفيصل الــعــبــيــد، ود. 
ابتسام الحمادي لاستشارات 

الفنية.
ــــي  ــانــ ــ وصـــــــــــــاغ ألــــــــحــــــــان أغــ
ــعـــل حـــســـيـــن،  ــشـ األوبـــــــريـــــــت مـ
وحسن الما تصدى لتصميم 
السينوغرافيا، وإيمان السيف 
ــيـــم وتـــنـــفـــيـــذ األزيـــــــــــاء،  تـــصـــمـ
ــعـــود الــمــســفــر لــلــمــؤثــرات  وسـ
الــصــوتــيــة الـــخـــاصـــة بــالــعــمــل 
الــفــنــي، وبــمــشــاركــة مجاميع 
الــحــركــة الــتــعــبــيــريــة والــفــنــون 

التراثية.
ــــرض الــفــنــي  ــعـ ــ ــا أن الـ ــمــ وبــ
التاريخي »سدرة اللؤلؤ« ُيعد 
من أضخم األعمال المسرحية 
 
ً
الــغــنــائــيــة فــي الــكــويــت؛ شكا
، فقد ســاهــم مركز 

ً
ومــضــمــونــا

البحوث والدراسات الكويتية 
مساهمة كــبــيــرة فــي مراجعة 
مادته التاريخية والمعلومات 

التي يتضمنها العمل.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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ــــــــــــاِد  الـــــــــــــــِعـــــــــــــــبـــــــــــــــاِد الــــــــــــــــــــزاهــــــــــــــــــــِد الــــــــــــســــــــــــجَّ
ُ
زيـــــــــــــــــــــــــن

 الـــــــــــحـــــــــــســـــــــــيـــــــــــِن وأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــرِة األمــــــــــــــــجــــــــــــــــاِد
ُ
ابــــــــــــــــــــــــــن

 الـــــــــشـــــــــهـــــــــيـــــــــِد الـــــــــهـــــــــاشـــــــــمـــــــــي الـــــــمـــــــقـــــــتـــــــدى
ُ

نـــــــــــجـــــــــــل

 اآلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِء واألجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداِد
ُ
وبـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــة

 عــــــنــــــدمــــــا
ٍّ

 بــــــــــــــــــــــــــأرِض طــــــــــــــــــف
َ

حـــــــــــضـــــــــــَر الــــــــــــقــــــــــــتــــــــــــال

ـــــــــــــــــــــــًدا بـــــــــضـــــــــمـــــــــاِد كـــــــــــــــــــــان الـــــــــــصـــــــــــغـــــــــــيـــــــــــُر مـــــــــــــــــــــــَوسَّ

وبــــــــــــلــــــــــــطــــــــــــِف قـــــــــــــــدرتـــــــــــــــه تــــــــــعــــــــــالــــــــــى لـــــــــــــــم يــــــــــُمــــــــــْت

 فــــــــــــــي األســــــــــــــيــــــــــــــاِد
َ
 ُحـــــــــــســـــــــــيـــــــــــن

ُ
 نــــــــــــســــــــــــل

َّ
لــــــــــيــــــــــظــــــــــل

ٌ
ــــــــــل

ِّ
مــــــــــتــــــــــبــــــــــت جــــــــــــــــــــٌد  ســــــــــــــــــــا فــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــٌه  ٌع  ِر و

 مـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــــواضـــــــــــــــــــــٌع بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوداِد
ٌ

مـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــصـــــــــــــــــــدق

ـــــــــــُه
ُ
مـــــــــــتـــــــــــســـــــــــامـــــــــــٌح حــــــــــــــلــــــــــــــُو الـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــاِم لـــــــــــســـــــــــان

 الــــــــــــــــــــــــزاِد
َ

فـــــــــــــــي الـــــــــســـــــــائـــــــــلـــــــــيـــــــــن يـــــــــــــــــــرى طـــــــــــــــريـــــــــــــــق

 ظــــــــــــــهــــــــــــــَرُه
ُ

بـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــراِب خــــــــــــــبــــــــــــــٍز ال يـــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــارق

األوالِد  
َ
عـــــــــــــطـــــــــــــّيـــــــــــــة َع  لـــــــــــــــجـــــــــــــــيـــــــــــــــا ا ُيـــــــــــعـــــــــــطـــــــــــي 

 شــــــــــــعــــــــــــره فــــــــــــــي مــــــــــــدِحــــــــــــِه
ُ

ــــــــــــــَب الـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــرزدق
َ
كــــــــــــــت

 األجـــــــــــــــــــــــــــــــواِد
ُ
( وبــــــــــــضــــــــــــعــــــــــــة )هــــــــــــــــــــــــــذا الــــــــــــــتــــــــــــــقــــــــــــــيُّ

ــــــــــــُه فـــــــــــيـــــــــــا لــــــــجــــــــمــــــــالــــــــهــــــــا!
ُ
شـــــــــــــاعـــــــــــــت قــــــــــــصــــــــــــيــــــــــــدت

ِد ا ر و أل ا و لـــــــــــــــــحـــــــــــــــــبِّ  بـــــــــــــــــا  
ٌ
كــــــــــــــة مــــــــــــــســــــــــــــبــــــــــــــو

بــــــه وقــــــــــــــــــــــد جـــــــــــــــــــــــــــــــــاؤوا   ) هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريٌّ
ُ
ز ( ُه  ورآ

 األصــــــــــــــــــفــــــــــــــــــاِد
َ

ــــــــــــــل وبـــــــــــــــــــــــه الــــــــــــــــحــــــــــــــــديــــــــــــــــُد مــــــــــــــكــــــــــــــبَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــَك.. لـــــيـــــتـــــنـــــي الــــــــ
َ
فــــــبــــــكــــــى عــــــلــــــيــــــه وقــــــــــــــــــــال: دون

 فـــــــــــــي قـــــــــــيـــــــــــِد الــــــــــــــــــــــــــردى والـــــــــــــصـــــــــــــادي
ُ

مــــــــــكــــــــــبــــــــــول

ـــــــــــمـــــــــــا
ّ
ن إ لـــــــــــــقـــــــــــــيـــــــــــــَد عـــــــــــنـــــــــــه  ا لـــــــــــــــــو شــــــــــــــــــــــاء زاح 

ِد عــــــــــــبــــــــــــا بِّ  ر ِء  بـــــــــــــقـــــــــــــضـــــــــــــا ضـــــــــــــــــا  لـــــــــــــــــر ا ك  ا ذ

 بـــــــــــــــــربـــــــــــــــــِه بـــــــــــعـــــــــــبـــــــــــادٍة
ُ

 الـــــــــــســـــــــــلـــــــــــيـــــــــــل
َ

ـــــــــــــــــــِغـــــــــــــــــــل
ُ

ش

 بــــــــــــالــــــــــــُحــــــــــــكــــــــــــِم واألعـــــــــــــــــــتـــــــــــــــــــاِد
ْ

لــــــــــــــــم يــــــــــنــــــــــشــــــــــغــــــــــل

أحـــــــــــــــّبـــــــــــــــٍة  
ُ

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــراق ــــــــــــــــــُه 
ُ
ُيــــــــــــــــــحــــــــــــــــــزن ل  مــــــــــــــــــا زا

مـــــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــلـــــــــــــــــه فـــــــــــــــــــــي وقـــــــــــــــــعـــــــــــــــــة األوغـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِد

 مــــــــــــن نــــــظــــــمــــــِه
ٌ
)لــــــــــيــــــــــس الــــــــــــغــــــــــــريــــــــــــُب( قــــــــــصــــــــــيــــــــــدة

ــــــــــــــــُع مــــــــــــــــن غــــــــــــــــريــــــــــــــــِب بــــــــــــــــاِد فـــــــــيـــــــــهـــــــــا الــــــــــــــــتــــــــــــــــوجُّ

( مــــــــــــــــن قـــــــــــولـــــــــــِه
ٌ
ـــــــــــــــــــــربـــــــــــــــــــــة

ُ
)فــــــــــــــــقــــــــــــــــُد األحــــــــــــــــــبــــــــــــــــــِة غ

ــــــــــــــربــــــــــــــة األفـــــــــــــــــــــــــــــــــــراِد
ُ
 بــــــــــــــغ

َ
عـــــــــــــــــــــــاش الــــــــــــــــحــــــــــــــــيــــــــــــــــاة

ــــــــهــــــــا
ُ
ـــــــــــــَم شــــــــأن

َ
مـــــــــــــــن إرثـــــــــــــــــــــــــــــِه ِحـــــــــــــــــَكـــــــــــــــــٌم تـــــــــــــعـــــــــــــاظ

ـــــــــــــــاِد لـــــــــــــــُعـــــــــــــــبَّ  عـــــــــــلـــــــــــى ا
ٍّ

 ذي حــــــــــــــــــــــق
ّ

عـــــــــــــــــن كــــــــــــــــــــــل

ـــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــن بـــــــــــــوتـــــــــــــٍق
ّ
أمـــــــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــدعـــــــــــــــــــــــــاُء فـــــــــــــــــــإن

لــــــــــــــــلــــــــــــــــصــــــــــــــــدِق كـــــــــــــــــــــــــــان دعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاؤُه بـــــــــــــــــفـــــــــــــــــؤاِد

صــــــــــلــــــــــى عـــــــــلـــــــــيـــــــــك الـــــــــــــــلـــــــــــــــُه يـــــــــــــــا نــــــــــــــــــــور الــــــــــهــــــــــدى

ِد بـــــــــــــــــــــــــــــــــــا آل ا ـــــــــــــــــــــــــِم 
َ
ل عـــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــي   

ً
ة ّر ُد يـــــــــــــــــــــا 

ســـــــفـــــــيـــــــنـــــــٍة خــــــــــــــيــــــــــــــِر  لـــــــــــــبـــــــــــــيـــــــــــــِت  ا ِل  آ ِل  آل ا و

 لـــــــــــــــلـــــــــــــــبـــــــــــــــرِّ لـــــــــــلـــــــــــمـــــــــــيـــــــــــعـــــــــــاِد
ٌ
هــــــــــــــــــــــم ِعــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــرة

 صـــــــــــــــبـــــــــــــــٍر، إنــــــــمــــــــا
ُ

 فــــــــــــضــــــــــــٍل أهــــــــــــــــــــــــل
ُ

هـــــــــــــــم أهــــــــــــــــــــــــل

نــــــــــــــــــــــــــادى عــــــــلــــــــيــــــــهــــــــم فــــــــــــــــي الــــــــــــــقــــــــــــــيــــــــــــــاِم ُمـــــــــــــنـــــــــــــاِد

*شـــــــــــعـــــــــــر: نـــــــــــــــدى الــــــــســــــــيــــــــد يــــــــــوســــــــــف الــــــــرفــــــــاعــــــــي

قصيدة

سيدنا زين العابدين علي بن الحسين 
)38 - 95 هـ(

مهرجان القرين الـ ٢8 ينطلق اليوم بتكريم الشرقاوي
بدر بن عبدالمحسن شخصية الدورة الحالية... وعودة الندوة الفكرية

تنطلق اليوم فعاليات الدورة 
الـ 28 من مهرجان القرين 

الثقافي، بتكريم الشاعر 
الغنائي أحمد الشرقاوي، على 
مسرح عبدالحسين عبدالرضا 

بالسالمية.

جاسم النبهانسعاد عبدالله

شعار المهرجاننوالسلمان العماري

عبدالله الرويشدمحمد المنصور

»سدرة اللؤلؤ« 
عرض مسرحي 
ملحمي يجمع 
نجوم التمثيل 

والغناء في الكويت

● فضة المعيلي

● القاهرة – هيثم عسران● فضة المعيلي

... والمسلم يقدم في المهرجان 
مسرحية »عين« من تأليفه وإخراجه

كشف المخرج والــمــؤلــف محمد المسلم، 
أنــــه ســيــشــارك فـــي مــهــرجــان »أيـــــام الــمــســرح 
 من تأليفه وإخراجه 

ً
للشباب«، وسيقدم عما

بعنوان »عين«، يعرض بعد غد.
وذكــــــر الـــمـــســـلـــم أن الـــمـــســـرحـــيـــة بـــطـــولـــة: 
ــم، وفــــهــــد الـــعـــثـــمـــان، وهــيــا  ــالــ مـــصـــعـــب الــــســ
ــــي، ويـــحـــيـــى  ــــوشـ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــســــعــــيــــد، وجــــــهــــــاد الـ
الحراصي، وعلي الحديدي، المخرج المنفذ 
عبدالرحمن التويتان، مدير الخشبة أحمد 
المفيدي، مخرج كونترول عبدالله المرزوق، 

موسيقى صالح الفيلكاوي. 
وأوضــــح الــمــســلــم أن الــمــســرحــيــة تــتــنــاول 
فــكــرة عــائــلــة اســمــهــا »عــيــن«، وكــبــيــرهــا همه 
األكبر المحافظة عليها، وتكبير سالتها، 
ــــور، لــكــنــه  ــــذكـ مــــن خـــــال الـــســـعـــي إلنــــجــــاب الـ
تــنــاســى الـــقـــدر، وأن الــتــخــطــيــط ال يــنــفــع في 
 إلى أنه ألول مرة يشارك 

ً
بعض األحيان، الفتا

في مسرح أكاديمي من خال هذا العمل.
وعـــن الــمــهــرجــانــات الــســابــقــة الــتــي شــارك 
فيها، قال: »شاركت في مهرجانين للوياك، 
وفــي أحدهما قدمت مسرحية من إخراجي 
وتأليف عــدنــان كمال بعنوان )جومنجي(، 
ضمن فعاليات المهرجان األول ليوم المسرح 
 شاركت في مهرجان نظمته 

ً
العالمي، وأيضا

، حيث كان العمل 
ً
وزارة اإلعام بعمر 14 عاما

من تأليف عدنان كمال، ومن إخراجي«. 
وبــشــأن الــمــســرح الــجــمــاهــيــري، أوضــــح أنــه 
 بعنوان »الوحيد«. 

ً
 تجاريا

ً
ـــف عما

َّ
أخــرج وأل

ــم مـــن خالها 
َّ
ــر أنــهــا تــجــربــة جــمــيــلــة تــعــل وذكــ

الكثير، وهي من إعداد عبدالرحمن التويتان، 
ــارك فيها مجموعة كــبــيــرة مــن الفنانين،  وشــ
ــارة الــراشــد، ومحمد  منهم: عــدنــان كــمــال، وسـ
اليوسفي، وخالد العلي، وآية البلوشي، ومبارك 
الراجحي، وحمود الصال، وجاسم بوصخر، 
ــراف الــعــام لعبدالله  ــ وعــمــر الــســويــدي، واإلشــ

المسلم، والمخرج المنفذ محمد الفوزان.
ولفت المسلم إلــى أنــه سيحضر لمسرحية 
جماهيرية هــذا الــعــام فــي سبتمبر الــقــادم من 

تأليفه وإخراجه.

محمد المسلم

خالفات أيتن عامر وطليقها تصل إلى الشرطة
ــادئ  ــهـ عـــلـــى الــــرغــــم مــــن االنـــفـــصـــال الـ
بـــيـــن الـــفـــنـــانـــة أيــــتــــن عــــامــــر وطــلــيــقــهــا 
مــديــر الــتــصــويــر مــحــمــد عــز الــعــرب فــإن 
ــــى قــســم  ــلـــت بــيــنــهــمــا إلـ الـــخـــافـــات وصـ
الشرطة، بعدما اتهمته بالتعدي عليها 
وعلى والدتها التي تقيم معها في أحد 
التجمعات السكنية في منطقة الشيخ 

زايد بالقاهرة.
وحـــررت أيــتــن محضر تــعــد لطليقها 
بــقــســم الــشــرطــة، اتــهــمــتــه فــيــه بــاالعــتــداء 
ــة  ــاولــ ــحــ ــا، ومــ ــ ــهــ ــ ــدتــ ــ ــــى والــ ــلـ ــ ــا وعـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
اختطاف طفليهما، حيث يعيش الطفان 
معها مــنــذ االنــفــصــال قــبــل عــدة شــهــور، 
بينما تقوم والدتها برعايتهما خال 
فــتــرة عــمــلــهــا، حــيــث تــقــيــم مــعــهــا بشكل 

دائم في المنزل.

ــتـــن، فـــي مــحــضــر الــشــرطــة،  ــالـــت أيـ وقـ
إن طــلــيــقــهــا حــــاول اخـــتـــطـــاف الــطــفــلــيــن 
مــن الــمــنــزل، وتــحــرك بــهــمــا بــالــفــعــل في 

السيارة، قبل أن يتمكن مسؤولو األمن 
اإلداري في التجمع السكني الذي تقيم 
ــن الـــخـــروج  ــن إيـــقـــافـــه ومـــنـــعـــه مــ فـــيـــه مــ
بالسيارة، حيث وصلت النجدة لتحرير 

محضر بقسم الشرطة.
وعــلــى الــرغــم مــن قـــرار الــنــيــابــة إخــاء 
سبيل أيتن عامر بضمان محل إقامتها، 
وإخــاء سبيل طليقها بألف جنيه مع 
تسليم الطفلين لألم التي وقعت تعهدا 
بحسن رعايتهما، فإن الشرطة ستباشر 
التحقيقات والتحريات في الواقعة التي 
ستتم إحالتها للمحكمة بعد استيفاء 

ات القانونية. اإلجراء
أيتن عامر زينب دشتي

دشتي: نادي الفن متخصص في فنون الرسم

المزعل: 5 عروض تنافس بـ »أيام المسرح للشباب«
ً
فعاليات الدورة الـ 14 من المهرجان تنطلق غدا

● عزة إبراهيم
عــقــد رئـــيـــس مــهــرجــان أيـــام 
ــمـــســـرح لــلــشــبــاب د. مــحــمــد  الـ
 ،

ً
 صــحــافــيــا

ً
ــرا ــمـ ــل، مـــؤتـ ــمـــزعـ الـ

أمـــس، إلعـــان انــطــاق الـــدورة 
ــان عــلــى  ــهــــرجــ ــمــ الـــــــ 14 مـــــن الــ
مسرح حمد الرجيب بالمعهد 
العالي للفنون المسرحية في 

السالمية، بحضور إعامي.
افتتح المؤتمر رئيس المركز 
 
ً
اإلعامي مفرح الشمري، معلنا

انـــطـــاق فــعــالــيــات الــمــهــرجــان 
من 6 إلى 13 الجاري، بتنظيم 
ــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــشـــبـــاب،  ــئــ ــيــ ــهــ الــ
وبرعاية وزير اإلعام والثقافة 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الشباب 
عــبــدالــرحــمــن الــمــطــيــري، على 
ــيـــب، الـــذي  مـــســـرح حــمــد الـــرجـ
يحتضن فعاليات المهرجان 

من االفتتاح حتى الختام.
وقــــــــال رئــــيــــس الـــمـــهـــرجـــان 
ــيـــار  ــتـ ــه تـــــم اخـ ــ ــ ــل إنـ ــزعــ ــمــ د. الــ
»سندريا الشاشة الخليجية« 
ــه  ــلــ ــدالــ ــبــ الـــــفـــــنـــــانـــــة ســــــعــــــاد عــ
شخصية المهرجان لهذا العام، 
والتي سيتم تكريمها في حفل 
 الشكر لها على 

ً
الختام، موجها

 إلـــى أن 
ً
قبولها الـــدعـــوة، الفــتــا

الــدورة الحالية تحمل اسمها. 
 للمعهد 

ً
وتوجه بالشكر أيضا

الـــعـــالـــي لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة، 

ــة، التي  وجــمــيــع أجــهــزة الـــدولـ
أبدت تعاونها التام لتقديم كل 
السبل لتسهيل ودعــم أنشطة 

المهرجان.
لـــــــــــى أن إدارة  إ وأشـــــــــــــــــار 
 
ً
الـــمـــهـــرجـــان تــلــقــت 12 عــرضــا
ــافـــســـة عــلــى  ــنـ ــلـــمـ  لـ

ً
ــا ــيــ ــرحــ مــــســ

الــجــوائــز، تــم اخــتــيــار 5 منها، 
ـــعـــد أفـــضـــل الـــعـــروض 

ُ
والـــتـــي ت

مة، ومعظمها فــرق غير  المقدَّ
أهلية، نتيجة انشغال غالبية 
ــــرى،  الــــفــــرق بـــمـــهـــرجـــانـــات أخــ
 أن النصوص المختارة 

ً
مؤكدا

تـــم انــتــقــاؤهــا بــعــنــايــة، لتليق 
بتمثيل الــمــهــرجــان والــعــرض 

على الجمهور ولجنة التحكيم.
وأوضــــح الــمــزعــل أن حفلي 
ــام الـــمـــهـــرجـــان  ــ ــتـ ــ ــتــــاح وخـ ــتــ افــ
بتوقيع المخرج المتألق علي 
الـــبـــلـــوشـــي والــــحــــائــــز جـــائـــزة 
 
ً
الـــدولـــة التشجيعية، مضيفا
 )االثنين( 

ً
أن حفل االفتتاح غدا

الــســاعــة 8 مــســاء عــلــى مــســرح 
حـــمـــد الــــرجــــيــــب، وفــــــي الـــيـــوم 
الـــــتـــــالـــــي تـــنـــطـــلـــق الـــــعـــــروض 
الــمــنــافــســة، بــعــرض مسرحية 
»عـــيـــن« لــشــركــة الـــســـام، ويـــوم 
األربــــــــعــــــــاء عــــــــرض مـــســـرحـــيـــة 
»ثغرات« للمعهد العالي للفنون 
الــمــســرحــيــة، ويـــــوم الــخــمــيــس 

ــيــــة »فـــانـــتـــيـــن  عــــــــرض مــــســــرحــ
ــتــــضــــر« لــــفــــرقــــة الــــمــــســــرح  تــــحــ
الشعبي، على أن تــقــدم شركة 
 لـــمـــســـرحـــيـــة 

ً
ــا ــ ــرضــ ــ ــارز عــ ــ ــتــ ــ ســ

»الصعاليك« يــوم الجمعة 10 
الجاري.

ــــروض  ــعـ ــ ــــت إلـــــــى أن الـ ــفـ ــ ولـ
الــمــنــافــســة تــنــتــهــي بــمــشــاركــة 
مـــســـرحـــيـــة »صـــــــــورة عـــائـــلـــيـــة« 
لــشــركــة تــرنــد بــرودكــشــن، يــوم 
السبت 12 الجاري. وبعد ختام 
العروض سيكون األحد المقبل 
 
ً
إجــــازة الــمــهــرجــان، اســتــعــدادا
لــحــفــل الــخــتــام فــي 13 مـــارس، 
ـــذي ســيــشــهــد  وهـــــو الـــحـــفـــل الــــ

حضور وتكريم الفنانة سعاد 
عــبــدالــلــه، شخصية الــــدورة الـــ 
14 مــن مهرجان أيــام المسرح 

للشباب 2023.
وقـــــــال الـــمـــزعـــل إن الــلــجــنــة 
الــــفــــنــــيــــة لــــلــــمــــهــــرجــــان تـــضـــم 
األســـــتـــــاذة بــالــمــعــهــد الــعــالــي 
لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة د. رهـــام 
العوضي رئيسة، والعضوين 
الـــمـــخـــرج بــتــلــفــزيــون الــكــويــت 
ــر الـــمـــحـــمـــدي والـــكـــاتـــبـــة  ــابــ جــ
فاطمة العامر، ولجنة التحكيم 
 مــع 

ً
ــا تــــزامــــنــــا ــهــ ســـيـــتـــم إعــــانــ

انطاق فعاليات المهرجان.
وأكــــــــد أن الــــــعــــــروض الـــتـــي 
تـــم اخــتــيــارهــا لــلــمــشــاركــة في 
المهرجان أخذت فرصتها في 
الــعــرض والـــقـــراءة والــتــعــديــل، 
للوقوف على العروض الجيدة 
التي تستحق الدعم والتشجيع 
من المهرجان، الذي يستهدف 
ــام األول،  ــقــ ــمــ ــي الــ ــ ــاب فـ ــبــ ــشــ الــ
وتحفيزهم ودعــمــهــم، لتقديم 
أفضل ما لديهم من مخرجات 
ــان انـــشـــغـــالـــهـــم  ــمــ ــة، لــــضــ ــيــ ــنــ فــ
ــنـــفـــع  ــة تـ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ ــجــ ــ بــــــأعــــــمــــــال إيــ
ــداف  ــم أهــ الــمــجــتــمــع، وهــــي أهــ
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــشــبــاب التي 
توفر جميع سبل الدعم لهذه 

الفئة على المستويات كافة.

المزعل والشمري في المؤتمر الصحافي إلعان انطاق الدورة
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بري يتمّسك بالحوار مع السعودية رغم رفضها فرنجية
ةديرجلا• تستطلع مواقف الكتل النيابية األساسية من انتخابات الرئاسة

ارتــفــع مــنــســوب الــتــوتــر السياسي 
إلى أعلى درجاته، بعد أن حّمل رئيس 
مجلس الــنــواب اللبناني نبيه بــري 
الصراعات المارونية مسؤولية الفشل 
في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، 
وهو ما رّدت عليه القوى السياسية 
المسيحية باتهام »الثنائي الشيعي« 
الذي يجمع حركة أمل، التي يتزعمها 
بــري، و»حـــزب الــلــه«، بالسعي لفرض 
مرشحه للرئاسة مــن دون إقــامــة أي 
اعتبار للقوى األخرى. ووسط انسداد 
كامل في أفق البحث عن تسوية أو عن 
اتفاق، حاولت »الجريدة« استمزاج آراء 
الكتل المختلفة حول رؤيتها للمرحلة 
ب المزيد من 

ّ
المقبلة، وإمكانية تجن

التصعيد، ومــا هــي رؤيــة هــذه الكتل 
للخروج من األزمة.

»القوات« 

، يــعــتــبــر حــــزب »الـــقـــوات 
ً
مــســيــحــيــا

اللبنانية« وفق ما تقول مصادره، أن 
بري و»حزب الله« يعرقالن االستحقاق 
الــرئــاســي بــانــتــظــار مــوافــقــة الجميع 
على الــخــضــوع إلرادتــهــمــا، وتضيف 
ــذه الـــمـــصـــادر أن الــمــســيــحــيــيــن لن  هــ
يقبلوا بــذلــك، وأنــه ال يمكن تهميش 
 أن ســلــيــمــان 

ً
ــا مـــوقـــفـــهـــم، خــــصــــوصــ

فــرنــجــيــة )مــرشــح الــثــنــائــي الشيعي( 
ل أقلية مسيحية، وال يمكنه أن 

ّ
يمث

يــؤّمــن شــرط الميثاقية إذا كــانــت كل 
القوى المسيحية ترفضه. 

ــذه الـــمـــصـــادر أن حـــزب  ــ وتــــؤكــــد هـ
»الــــقــــوات« ســيــعــمــل لــتــعــطــيــل نــصــاب 
أي جلسة انتخابية يمكن أن تــؤدي 
 
ً
إلى انتخاب حليف حزب الله رئيسا

للجمهورية، مضيفة أن الحزب الذي 
يتزعمه سمير جعجع، ال يريد تلبية 
حوار يعيد تعويم الطبقة السياسية 
ــول عــــلــــى ضـــمـــانـــة  ــحــــصــ مـــــن دون الــ

بالوصول إلى نتائج ُمرضية.

»التيار الوطني« 

على الضفة المسيحية المقابلة، 
ال يزال رئيس »التيار الوطني الحّر«، 
جبران باسيل، يرفض انتخاب فرنجية 

وقـــائـــد الــجــيــش جـــوزيـــف عــــون، وهــو 
مصّر على االجتماع في بكركي للبحث 

عن مرشح ثالث.
ويشدد باسيل على ضرورة حوار 
 
ً
 يشّكل ميزانا

ً
مسيحي يكون موقفا

 فـــي لــعــبــة االنــتــخــابــات، فال 
ً
أســاســيــا

 عــلــى تــجــاوز 
ً
يـــكـــون أي طــــرف قـــــــادرا

إرادة المسيحيين. ويــســعــى باسيل 
إلـــــى عـــقـــد تـــفـــاهـــم مــــع »الــــــقــــــوات« مــن 
خـــالل الــبــطــريــركــيــة الــمــارونــيــة، وهــو 
مــا يــرفــضــه »الـــقـــوات« عــلــى أســـاس أن 
التجربة أظهرت له أن باسيل ال يلتزم 

باتفاقاته.
ــوات« قـــد رفــض  ــ ــقـ ــ وكـــــان حــــزب »الـ
الــمــشــاركــة فــي اجــتــمــاع مــوســع لكل 
النواب المسيحيين في بكركي مادام 
 
ً
لن يخرج بقرار واضح يتبنى مرشحا

 لخوض معركة الرئاسة، ألنه 
ً
محددا

فـــي حــــال عــــدم االتــــفــــاق، فــــإن وجــهــة 
نظر بري بأن الفراغ الرئاسي سببه 

الصراع الماروني سيتحقق. 
 

»حزب الله« وبّري

على ضفة القوى اإلسالمية، فإن »حزب 
ــزال يــلــتــزم الــصــمــت، هــو يدعم  الــلــه« ال يــ
تــرشــيــح فــرنــجــيــة، لــكــن ال يـــريـــد خــوض 
، كـــي ال يــتــحــول فرنجية 

ً
مــعــركــتــه عــلــنــا

إلى مرشح مباشر له. أما رئيس مجلس 
 في 

ً
الـــنـــواب نبيه بـــري فــقــد ذهـــب بــعــيــدا

موقفه من خالل إعالنه ترشيح فرنجية 
والتمسك به مقابل قطع الطريق على قائد 
الجيش. تقول مصادر رئيس المجلس إنه 
اضطر للذهاب إلى هذا الموقف بنتيجة 
 
ً
ــت الـــقـــوى الــســيــاســيــة، وخــصــوصــا

ّ
تــعــن

المسيحية، في رفض الذهاب إلى الحوار 
وتـــعـــطـــيـــل كــــل الـــمـــؤســـســـات، بـــمـــا فــيــهــا 
الجلسات التشريعية لمجلس الــنــواب، 

 للتصعيد. 
ً
ولذلك وجد نفسه مضطرا

لكن في المقابل، تقول مصادر قريبة 

 للحوار، سواء 
ً
من بري إنه ال يزال مستعدا

 
ً
مع أفرقاء الداخل أو الخارج، خصوصا
أنــه ال يريد الــذهــاب إلــى انتخاب رئيس 
للجمهورية ال توافق عليه السعودية، التي 
يبدو أنه حريص على التحاور معها ألجل 

الوصول إلى تسوية.
وفــي األيـــام الماضية، تسّربت أجــواء 
ــيــــن ســـعـــوديـــيـــن  واضـــــحـــــة مـــــن مــــســــؤولــ
برفضهم انتخاب فرنجية، على قاعدة 
حاجة لبنان إلى انتخاب شخصية جديدة 
غــيــر محسوبة عــلــى طـــرف ســيــاســي وال 
تتسبب فــي أي انقسام أو تمنح الغلبة 
لطرف على حساب اآلخر. لكن بري ال يزال 
 على التحاور وينتظر زيارة يمكن 

ً
مصرا

أن يجريها له السفير السعودي في بيروت 
وليد البخاري.

جنبالط 

ـــد، تــقــول 
ّ
ــذا الــمــشــهــد الـــمـــعـــق ــ ــــط هـ وسـ

مصادر قريبة من رئيس الحزب التقدمي 
ــبـــالط، إنـــــه جــّمــد  ــنـ ــراكــــي ولـــيـــد جـ ــتــ االشــ
 بانتظار التهدئة، هو يركز 

ً
مبادرته حاليا

على ضرورة البحث عن مرشح ثالث غير 
فرنجية المرفوض من خصوم حزب الله، 
وغير قائد الجيش المرفوض من الثنائي 

الشيعي والتيار الوطني الحر. 
ويــســعــى جــنــبــالط إلـــى تحقيق خــرق 
في جدار األزمة، من خالل إقناع األفرقاء 
بضرورة الحوار، ألن البديل عنه سيكون 
المزيد من التدهور واالنهيار، وهو يبدو 
 من استمرار هذا التعقيد الذي 

ً
 جدا

ً
قلقا

قد ينفجر بأشكال مختلفة.
ــإن لــبــنــان ســيــكــون في  وبــنــاء عــلــيــه، فـ
سباق مع الوقت بين إمكانية الوصول إلى 
تسوية بمساعدة خارجية، أو الذهاب إلى 
المزيد من االنهيارات التي ستؤدي إلى 

ل الدولة وتفككها.
ّ
تحل

تونس: »الشغل« يتظاهر وسعّيد يحذر من مشاركة »األجانب«
مالي وساحل العاج تجليان المئات من مواطنيهما على خلفية »أزمة التركيبة السكانية«

تظاهر اآلالف من أنصار »االتحاد العام 
الــتــونــســي لــلــشــغــل« فـــي الــعــاصــمــة، أمـــس، 
 بـــ »اســتــهــداف الــحــريــات النقابية 

ً
تــنــديــدا

ــقـــد نــــورالــــديــــن  ــتـ ــــي وقــــــت انـ والـــــعـــــامـــــة«، فـ
الطبوبي، األمــيــن الــعــام لالتحاد النقابي 
الــنــافــذ، خــطــاب الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ر فيه من مشاركة 

َّ
سعّيد األخير، الذي حذ

أجانب في التظاهرات، وتطرقه إلى أحداث 
ــــود« الــدامــيــة الــتــي وقعت  »الــخــمــيــس األسـ

خالل تظاهرات لالتحاد في عام 1978. 
 عــلــى تــحــذيــرات ســعــّيــد، قــال 

ً
وتــعــلــيــقــا

الطبوبي، خــالل كلمة ألقاها في التجمع 
العمالي ببطحاء محمد علي بالعاصمة، 
إنه كان يتمنى أن »يستمع إلى خطاب يزرع 
الطمأنينة، ويوحد الشعب حول الخيارات 
الوطنية«، لكنه استمع إلى »رسائل مشفرة 
 على أن »تونس 

ً
تشيطن االتحاد«، مشددا

الحرية لن يطول فيها استبداد مهما كانت 
التكاليف. االستبداد سينكسر على صخرة 

االتحاد«.
وتــابــع: »لــن نسمح ألحــد أن يزايد على 
ــرار الــوطــنــي  ــقــ الــمــنــظــمــة، فــاســتــقــاللــيــة الــ
ر »اتحاد الشغل« 

َّ
شعارنا«. وكان سعيد حذ

ــب فــي  ــانــ ــع مـــشـــاركـــة أجــ ــن الـــتـــســـامـــح مــ مــ

 
ً
 أن »تونس ليست أرضا

ً
تظاهرته، مؤكدا

بال سّيد«.
ــــي تــنــظــيــم  وأضــــــــــاف: »االتــــــحــــــاد ُحــــــر فـ
 فــي أن يدعو 

ً
الــتــظــاهــرات، لكنه ليس ُحـــرا

األجانب للمشاركة فيها«.
ــــط تــوتــر  ــذه الـــتـــحـــركـــات وسـ ــ ــأتــــي هـ وتــ
متصاعد بين المنظمة النقابية ومؤسسة 

الرئاسة على خلفية الوضع المعيشي.
ــلــطــات  وتــتــهــم الــمــنــظــمــة الــنــقــابــيــة الــسُّ
ــن الــــمــــواد  ــ ــم عـ ــ ــدعـ ــ ــالـــســـعـــي إلــــــى رفــــــع الـ بـ
األساسية، وبيع مؤسسات القطاع العام، 
 لــشــروط صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي، 

ً
تــنــفــيــذا

ومـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف الــمــنــظــمــة والــعــمــل 
الــنــقــابــي، فيما يحّمل الــرئــيــس التونسي 
 عدة مسؤولية ما يصفه بـ »التآمر 

ً
أطرافا

ــة، والـــوقـــوف وراء أزمـــات  عــلــى أمـــن الـــدولـ
توزيع السلع وارتفاع األسعار«، بعد شن 
لطات لحملة اعتقاالت طالت العديد من  السُّ
عناصر حركة النهضة اإلسالمية، وشملت 

رجال قضاء وسياسيين ونشطاء.
جــــاء ذلـــــك، فــيــمــا بـــــدأت أمــــس عــمــلــيــات 
إجالء نحو 300 مهاجر من مالي وساحل 
العاج من تونس إلى بالدهم، بمبادرة من 
ر 

َّ
الدولتين، عقب تصريحات لسعّيد حــذ

فيها من مخطط لتغيير التركيبة السكانية 
في البالد عبر المهاجرين غير القانونيين 

من دول جنوب الصحراء.
وقال سفير ساحل العاج في تونس إن 
عــدد المسجلين هــو 1100 شخص حتى 
اآلن، وتتكون المجموعة األولـــى مــن 145 
، وغــــادرت أمـــس عــلــى خــطــوط دولــة 

ً
راكـــبـــا

ساحل العاج.
ر عـــدد الــجــالــيــة الــتــابــعــة لساحل  ويـــقـــدَّ
الــعــاج فــي تــونــس بنحو 7 آالف شخص، 

 إلحصاءات رسمية.
ً
وفقا

كما استأجرت دولة مالي طائرة إلعادة 
.
ً
ما يقرب من 150 شخصا

وهذه الرحالت هي األولــى منذ خطاب 
سعّيد األسبوع الماضي، الــذي شــدد فيه 
على وجوب اتخاذ »إجراءات عاجلة« لوقف 

تدفق المهاجرين.
ونـــــــددت مــنــظــمــات حــقــوقــيــة تــونــســيــة 
ودولية عدة بتصريحات سعّيد، واعتبرت 
« و»يدعو إلى الكراهية«. 

ً
خطابه »عنصريا

 من مواطنيها في 
ً
وكانت غينيا أجلت عددا

تونس، األربعاء.
ويبلغ عدد المهاجرين من دول جنوب 
 فــي تونس 

ً
الــصــحــراء المسجلين رســمــيــا

21 ألــف مهاجر، معظمهم فــي وضــع غير 
ــونـــي، فـــقـــد مــعــظــمــهــم الـــوظـــيـــفـــة عــقــب  ــانـ قـ
ــردوا مــن منازلهم  تصريحات سعيد، وطـ

بين ليلة وضحاها.
ب هــذا الوضع المشحون في  وقــد تسبَّ
تدفق عشرات المهاجرين إلى سفاراتهم، 

 ساحل العاج ومالي.
ً
خصوصا

كما توجه مهاجرون من بلدان ليست 
لها سفارات في تونس إلى مقر المنظمة 
 ،

ً
الــدولــيــة لــلــهــجــرة، حــيــث نــصــبــوا خــيــامــا
وتمركزوا أمام المقر، لضمان حمايتهم.

ووفــق أحد الدبلوماسيين، فقد أعلنت 
ــن مـــطـــالـــبـــة  ــ ــراجــــع عــ ــتــ ــتــ ــا ســ ــ ــهـ ــ ــــس أنـ ــونـ ــ تـ
المهاجرين غير القانونيين بدفع غرامات 
مالية مقابل اإلقامة بشكل غير قانوني في 
، إذ 

ً
البالد، وتقدر بنحو 25 يــورو شهريا

تراكمت الغرامات على بعض المهاجرين، 
لــتــصــل إلــــى أكــثــر مـــن ألــــف يـــــورو، وهــــم ال 

يقدرون على سدادها.
 ،

ً
ومن بين المهاجرين العائدين طوعا

عشرات الطالب المنتمين إلى عائالت ثرية، 
أو مــن الحاصلين على منح دراســيــة من 
الدولة والتحقوا بجامعات خاصة مرموقة 

في العاصمة التونسية.

اتهمت جماعة »أنصار الله« الحوثية اليمنية، أمس، 
الــواليــات المتحدة وبريطانيا بالسعي إلــى »احــتــالل 
الــيــمــن عــبــر الــتــدفــق المستمر لــقــواتــهــا، وبــنــاء قــواعــد 
عسكرية على األراضي اليمنية«، في محافظتي المهرة 
وحضرموت، شرق اليمن، متوعدة بإرغام هذه القوات 

على المغادرة.
جــــاء ذلــــك خــــالل تــعــلــيــق عــضــو الــمــكــتــب الــســيــاســي 
للحوثيين علي القحوم على زيارة قائد القوات البحرية 
للقيادة الوسطى األميركية )سنتكوم(، الذي يتولى كذلك 
قيادة األسطول الخامس األميركي في البحرين والقوات 
البحرية المشتركة، نائب األدميرال براد كوبر، برفقة 
السفير األميركي في اليمن ستيفن فاغن، إلــى مدينة 

الغيضة، مركز محافظة المهرة اليمنية.
وجـــاء فــي بــيــان لقيادة بحرية »سنتكوم« أن كوبر 
وفاغن ناقشا خالل زيارة الغيضة، األربعاء الماضي، 
مع قادة من خفر السواحل اليمني، »جهود األمن البحري 
اإلقليمي والفرص المستقبلية لتعميق التعاون البحري 

الثنائي والمتعدد األطراف«.

وكـــان عبدالملك الــحــوثــي زعــيــم جماعة الحوثيين 
الــمــوالــيــة إليـــران تــحــدث قبل أيـــام عــن إنــشــاء الــواليــات 
الــمــتــحــدة قــواعــد عسكرية فــي محافظتي حضرموت 
 ذلك بأنه »عدوان واحتالل غير مقبول«، 

ً
والمهرة، عادا

 »عــدم السماح بــأي تــواجــد عسكري أميركي أو 
ً
مــؤكــدا

بريطاني في اليمن«.
وفــــي األيــــــام الــقــلــيــلــة الــمــاضــيــة تـــبـــادل الــحــوثــيــون 
والــحــكــومــة اليمنية الــشــرعــيــة الــتــهــديــد بــالــعــودة إلــى 
الــمــعــارك المتوقفة منذ أشــهــر رغــم الفشل فــي تمديد 
رسمي للهدنة، فيما تجري السعودية مفاوضات مع 

المتمردين اليمنيين في مسقط بوساطة عمانية.
وكانت إيــران نفت، أمــس األول، ما أعلنته البحرية 
البريطانية واألميركية بشأن مصادرة صواريخ مضادة 
للدبابات إيرانية الصنع، ومكونات تستخدم في صناعة 
الصواريخ البالستية على متن زورق في مياه الخليج 
خالل محاولة تهريبها إلى اليمن، ووصفت ذلك بأنه 

»مزاعم كاذبة«.
 
ً
الى ذلك، أعلنت السلطات السعودية، أمس، أن وفدا

 قام بزيارة لعضو مجلس القيادة 
ً
 عسكريا

ً
سعوديا

الرئاسي في اليمن العميد طارق صالح، )نجل شقيق 
الرئيس الراحل علي عبدالله صالح( بمقر قيادة »قوات 
المقاومة الوطنية« في الساحل الغربي في العاصمة 

المؤقتة عدن.
وذكـــرت وكــالــة األنــبــاء السعودية )واس( أن الوفد 
يضم قائد قوات الدعم واإلسناد في القوات المشتركة 
لتحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء سلطان البقمي، 
وقائد القوة السعودية في عدن العقيد ذيب الشهراني، 

 من القيادات العسكرية السعودية.
ً
وعددا

ــقـــاء نـــاقـــش مــســتــجــدات  ــلـ ــافــــت »واس« أن »الـ وأضــ
الوضع في مسرح العمليات الحربية، كما استعرض 
اإلجراءات والتدابير الالزمة، حيث أشاد العميد صالح 
خالل اللقاء بالدور الذي يقوم به األشقاء في المملكة 

العربية السعودية«.
ووفق الوكالة، قام وزير الدفاع اليمني اللواء محسن 
الداعري، والوفد السعودي بتفقد جبهة ثرة بمحافظة 

أبين للوقوف على جاهزية القوات.

أقال رئيس جنوب السودان 
سيلفاكير ميارديث وزيرين 
كبيرين معنيني باألمن، في 

انتهاك لبنود اتفاق سالم مع 
زعيم حزب املعارضة النائب 

األول للرئيس رياك مشار.
وقالت ليلي مارتن مانيل 

املتحدثة باسم الرئيس، أمس، 
إن سيلفاكير أقال وزيرة 

الدفاع أنجلينا تيني، زوجة 
مشار، ووزير الداخلية محمود 
سولومون بأمر رئاسي أعلنه 

التلفزيون الرسمي في وقت 
متأخر ليل الجمعة ـ السبت.

ووقعت القوات التابعة لكل من 
سيلفاكير ومشار اتفاق سالم 
في 2018 أنهى خمس سنوات 

من الحرب األهلية.

أعلنت وزارة الداخلية 
السعودية، أمس، تنفيذ حد 
الحرابة )اإلعدام( بحق أحد 

التكفيريني، بعد أن تعّمد قتل 
رجل أمن، واشترى أسلحة 

لإلفساد واإلخالل باألمن في 
جدة غرب اململكة.

وأكدت »الداخلية« حرص 
حكومة اململكة على استتباب 

األمن وتحقيق العدل، 
محذرة كل من تسّول له 

نفسه اإلقدام على مثل ذلك 
بأن العقاب الشرعي سيكون 

مصيره. وذكرت وكالة األنباء 
السعودية )واس( أن املدان 
سعودي الجنسية واعتنق 

املنهج التكفيري و»أقدم على 
االعتداء على أحد رجال األمن 

أثناء تأديته عمله وقتله 
عمدًا وعدوانًا، والدخول 

إلى إحدى املنشآت النفطية 
وإشعال النار فيها بقصد 

تفجيرها «.
وأضافت أنه »بإحالته إلى 

املحكمة املختصة صدر 
بحقه صك يقضي بثبوت ما 
نسب إليه والحكم بإقامة حد 

الحرابة عليه وأن يكون ذلك 
يد ذلك من مرجعه، 

ُ
بقتله، وأ

وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما 
تقرر شرعًا«.

أصدر القضاء العراقي أوامر 
بالقبض على 4 مسؤولني 

سابقني، بينهم وزير مال سابق 
ومقربون من رئيس الوزراء 
السابق مصطفى الكاظمي، 

التهامهم بـ »تسهيل« االستيالء 
على 2.5 مليار دوالر من األمانات 

الضريبية، في القضية التي 
عرف بـ »سرقة القرن«، فيما 

ُ
ت

أكد رئيس الوزراء محمد شياع 
السوداني، أمس، أن هناك فئة من 
املسؤولني واملوظفني محمية من 
قوى سياسية، مشددًا على أنه ال 
خطوط ُحمر في مكافحة الفساد.

سلة أخبار

سيلفاكير يقيل زوجة 
مشار من »الدفاع«

السعودية: إعدام »تكفيري« 
قتل رجل أمن

العراق: أمر بالقبض على 4 
مسؤولين في »سرقة القرن«

هدوء بمحيط مجلس النواب في بيروت )أ ف ب(

جانب من تظاهرة اتحاد الشغل في العاصمة التونسية 
أمس )رويترز(

يمنيون يــؤدون رقصة تقليدية خالل مؤتمر تسويقي للبن المحلي في صنعاء بداية الشهر 
الجاري )أ ف ب(

بيروت ـ منير الربيع

 تهديدات حوثية بعد زيارة قائد في »سنتكوم« للمهرة تهديدات حوثية بعد زيارة قائد في »سنتكوم« للمهرة

ال تزال اآلفاق مسدودة في 
لبنان أمام انتخاب رئيس جديد 
للجمهورية، فيما تقارب الكتل 

السياسية االستحقاق من 
زاويا مختلفة، رغم أن البالد 

تعاني من أسوأ أزمة اقتصادية 
في تاريخها الحديث، وهو ما 

 على استعادة 
ً
يتطلب حرصا

عمل المؤسسات والمباشرة 
من دون تأخير باإلصالحات 

االقتصادية التي يطالب بها 
المجتمع الدولي.

وفد عسكري سعودي يجري محادثات مع طارق صالح في عدن ويتفقد جبهة أبين

https://www.aljarida.com/article/16483
https://www.aljarida.com/article/16482
https://www.aljarida.com/article/16530
https://www.aljarida.com/article/16480
https://www.aljarida.com/article/16478
https://www.aljarida.com/article/16477
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سلة أخبار

في ثالت هجوم داٍم على 
سياسيين في الفلبين منذ 
االنتخابات العام الماضي، 

قتل حاكم إقليم نيغروس 
أوريانتال، رويل ديغامو 

( وسط البالد 
ً
)56 عاما

و5 مدنيين، عندما فتحت 
مجموعة من 10 مسلحين 
يرتدون زي الجيش النار 
عليه خالل اجتماع له مع 

مستفيدين من برنامج 
معونات اجتماعية حكومي، 

في مسكنه ببلدة بامبلونا 
)615 كيلومترا جنوب 

مانيال(، حسبما أعلنت 
الشرطة التي أشارت كذلك 

إلى أن المهاجمين فّروا من 
الموقع في 3 مركبات، ثم 
تركوها في مدينة قريبة.

الفلبين: مقتل حاكم إقليمي 
و5 مدنيين في هجوم

غداة توقيع اتفاق إماراتي - 
تركي للتجارة الحرة، أجرى 
الرئيس اإلماراتي محمد بن 

زايد، أمس، مباحثات مع 
رئيسة وزراء إيطاليا، جورجا 

ميلوني، التي تقوم بزيارة 
لإلمارات تستغرق يومين.

وقال بن زايد عن المباحثات، 
عبر »تويتر«: »شهدنا إعالن 

عدد من مذكرات التفاهم، 
ز عملنا المشترك 

ّ
بما يعز

في العمل المناخي، والطاقة 
المستدامة، واالرتقاء 
بالعالقات إلى شراكة 

استراتيجية«.
وذكرت وكالة األنباء 

اإلماراتية الرسمية أن اللقاء 
»بحث مسارات التعاون 

والفرص المطروحة لبناء 
شراكة استراتيجية بين 

البلدين خالل المرحلة 
المقبلة«.

بن زايد وميلوني يبحثان 
 تعزيز الشراكة

انتقدت كوريا الشمالية 
تدريبات »درع الحرية« 

العسكرية المشتركة 
في الربيع، التي تعتزم 

كوريا الجنوبية وأميركا 
أن تجريها هذا الشهر، 

ووصفتها بأنها »بروفة« 
لغزوها، معتبرة أن 

أسلحتها النووية رد عادل 
لضمان السالم واالستقرار 
على شبه الجزيرة الكورية، 

وملقية الليوم على واشنطن 
في »انهيار األنظمة الدولية 

للسيطرة على األسلحة«. في 
المقابل، رفع جيش كوريا 

الجنوبية درجة استعداده، 
 الستفزازات محتملة 

ً
تحسبا

من »الشمال«.

بيونغيانغ: درع الحرية 
»بروفة« لغزونا

أعلن الرئيس الكولومبي 
غوستافو بيترو، أمس األول، 

اإلفراج عن مجموعة مؤلفة 
 
ً
 وموظفا

ً
من 88 شرطيا

في شركة النفط »إميرالد 
إنرجي« بعد احتجازهم 

رهائن في كولومبيا خالل 
احتجاج دام ضد الشركة 

في إقليم كاكويتا متواصل 
منذ نوفمبر، لكن التوترات 
انفجرت الخميس الماضي 

ولقي شرطي ومدني 
حتفهما. 

وقالت السلطات، إن 
متظاهرين من الريف ومن 

السكان األصليين احتجزوا 
 وتسعة من 

ً
79 شرطيا

موظفي »إميرالد« رهائن 
ومنعوا الدخول إلى حقل 

 في 
ً
نفطي وأشعلوا حريقا

منشآت للشركة، للمطالبة 
بأن تفي الشركة التي تتخذ 

 لها 
ً
من بريطانيا مقرا

والمتفرعة من مجموعة 
»سينوشيم« الصينية، 
بالتزامات ُبنى تحتية 
تعّهدت بها للمجتمع 

المحلي بينها إقامة طريق.

كولومبيا: انتهاء أزمة 
رهائن موظفي النفط

شويغو يتفقد جبهة دونيتسك وسط انتقادات للجيش الروسي
ً
ل »الفيلق الروسي« إلى بريانسك: خطنا األحمر تم اجتيازه مجددا

ّ
»طباخ بوتين« عن تسل

ــل  ــ ــتــــال داخـ ــقــ ــع احـــــتـــــدام الــ ــ مـ
مــديــنــة بـــاخـــمـــوت األوكـــرانـــيـــة، 
ــقـــوات  ــا، بـــيـــن الـ ــيــ ــرانــ ــــرق أوكــ شـ
الروسية ونظيرتها األوكرانية، 
ــلــه 

ّ
ووســــــط خـــــالف عــلــنــي تــخــل

ــيـــن وزارة  ــــادل اتــــهــــامــــات بـ ــبـ ــ تـ
الـــدفـــاع الــروســيــة وميليشيات 
»مــجــمــوعــة فــاغــنــر« الــعــســكــريــة 
ــد وزيـــــر الـــدفـــاع 

ّ
الـــخـــاصـــة، تــفــق

الــــــروســــــي ســــيــــرغــــي شـــويـــغـــو، 
أمس، مركز قيادة أحد تشكيالت 
مجموعة فوستوك )الشرق( في 
مــنــطــقــة جــنــوب دونــيــتــســك في 
زيارة نادرة، في حين دعا قائد 
»فــاغــنــر«، يفغيني بريغوجين، 
المعروف باسم »طباخ بوتين« 
الرئيس األوكــرانــي فولوديمير 
زيلينسكي إلى إعالن انسحاب 
ــــوت، ألنـــهـــا  ــمـ ــ ــاخـ ــ قـــــواتـــــه مـــــن بـ

 بالكامل.
ً
حوصرت عمليا

ــو، خـــــالل هـــذه  ــغـ ــويـ وأكــــــد شـ
الزيارة الميدانية النادرة، أهمية 
ضـــمـــان الـــدعـــم الــشــامــل لــقــوات 
الشرق، وكذلك ضمان الخدمات 
الــطــبــيــة وتــنــظــيــم عــمــل وحـــدات 
الدعم، وشكر جميع العسكريين 
ــم فـــــي الــعــمــلــيــة  ــهـ ــامـ ــهـ ألداء مـ
ـــد أوســـمـــة لــعــدد 

ّ
الـــخـــاصـــة، وقـــل

 أنــه ال يــزال هناك 
ً
منهم، مــؤكــدا

الكثير من العمل بالمستقبل.
وتــــــعــــــّرض شــــويــــغــــو، الـــــذي 
شغل منصب وزير الدفاع منذ 
2012 النـــتـــقـــادات حـــــادة حــول 
أدائـــه فــي الــصــراع مــن مؤيدين 
للحرب، والشهر الماضي اتهمه 
بــريــغــوجــيــن، حــلــيــف الــرئــيــس 
ــر بـــوتـــيـــن  ــيــ ــمــ الــــــروســــــي فــــالديــ
الــمــقــرب، بــــ »الــخــيــانــة« لحجب 

إمدادات الذخيرة عنه. 
وأكــــــــــــــــــــــــدت الــــــــمــــــــخــــــــابــــــــرات 
الــبــريــطــانــيــة تــدمــيــر الجسرين 
الرئيسيين في باخموت خالل 
الــــســــاعــــات الــــســــت والـــثـــالثـــيـــن 
ــيـــرة، مــشــيــرة إلـــى أن طــرق  األخـ
ــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا  ــداد الـ اإلمــــــ

أوكــرانــيــا خـــارج المدينة باتت 
محدودة.

وصّرح نائب المتحدث باسم 
األمــيــن الــعــام لــأمــم الــمــتــحــدة، 
فرحان حــق، بــأن آالف السكان، 
ــم مـــــئـــــات األطــــــفــــــال،  ــهــ ــنــ ــمــ وضــ
 
ً
محاصرون في باخموت، مشيرا
إلــى أنــه بسبب الــوضــع األمني 
ــإن جـــهـــود إجــــــالء الــمــدنــيــيــن  فـــ
ــثــــر  ــلــــى الــــفــــئــــات األكــ ــتــــركــــز عــ تــ

هشاشة.

هجوم بريانسك 

ــعــــّرض بــوتــيــن والــجــيــش  وتــ

ــديــــدة  ــادات داخــــلــــيــــة جــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ النــ
بــعــد حـــادثـــة الــتــســلــل الخميس 
الـــمـــاضـــي الــــى داخـــــل األراضـــــي 
الــــــروســــــي الــــتــــي أعــــلــــن »فـــيـــلـــق 
المتطوعين الروس« مسؤوليته 

عنها في منطقة بريانسك.
وقـــــــــــــال بـــــوتـــــيـــــن إن بــــــــالده 
تعّرضت لـ »هجوم إرهابي« في 
هـــذه الــمــنــطــقــة الــجــنــوبــيــة على 
الـــحـــدود مــع أوكـــرانـــيـــا، وتــعــّهــد 
بسحق ما وصفها بأنها جماعة 
تخريبية أوكرانية أطلقت النار 
على مدنيين. وأمس االول، قال 
»الكرملين« إنه سيتخذ إجراءات 
ــل َمــن وصفهم 

ّ
لمنع تــكــرار تــوغ

بـــ »الــقــومــيــيــن« الــمــدعــومــيــن من 
أوكرانيا عبر الحدود.

ــيــــا  ــتــــهــــم أوكـــــرانـــــيـــــا روســ وتــ
ــال »اســـتـــفـــزازيـــة«  ــمــ بــتــدبــيــر أعــ
ــّمـــح أيــضــا  ــلـ وهــــمــــيــــة، لــكــنــهــا تـ
إلــى مــن يــبــدو أنــهــم مناهضون 
ذوا بالفعل 

ّ
للحكومة الروسية نف

نوعا من العمليات.
وبحسب وسائل إعالم غربية، 
يضم هــذا الفيلق أكثر من 700 
ــبــــر تــجــّمــع  ـــل أكــ

ّ
جــــنــــدي، ويـــمـــث

ــوازات  ــ لــمــواطــنــيــن يــحــمــلــون جـ
ســـفـــر روســــيــــة، عـــلـــى اســـتـــعـــداد 
لــــحــــمــــل األســـــلـــــحـــــة ومــــحــــاربــــة 
دولتهم لمواجهة غزو أوكرانيا.
وقـــال مــســؤولــون عسكريون 
أوكــرانــيــون إن الفيلق الــروســي 
»يـــعـــمـــل بــشــكــل مـــســـتـــقـــل«، رغـــم 
صالته بالجيش األوكراني، وفقا 

لـ »واشنطن بوست«.
وطــالــب الــمــتــشــددون الــروس 
الـــمـــؤيـــدون لــلــحــرب بــاالنــتــقــام 
واتباع نهج أكثر صرامة، حيث 
قال بريغوزين إن »الخط األحمر« 
لروسيا بأنها لــن تتسامح مع 
الهجمات من تلقاء نفسها »قد 

تّم عبوره مرة أخرى«.
وقــال يــوري كوتينوك، وهو 
أحــد الصحافيين العسكريين 
والـــــمـــــؤيـــــديـــــن الـــمـــتـــحـــمـــســـيـــن 
لــلــغــزو، إن الــتــوغــل كـــان »ثــمــرة 
واضحة ومرئية إلفالت العدو 

من العقاب«.
وكتب كوتينوك في مدونته 
على »تليغرام«، إن فشل موسكو 

في االنتباه إلى الهاربين الذين 
يــهــاجــمــون روســـيـــا و«كــتــائــب 
الطابور الخامس« داخل البالد، 

جعل العدو أكثر جرأة.
وتــــــــــــــســــــــــــــاءل: »مــــــــــــــا الـــــــــــذي 
يـــجـــب أن يــــحــــدث أيــــضــــا لــكــي 
ــن الــعــجــز  تـــتـــوقـــف مـــوســـكـــو عــ
اتـــــهـــــا االنـــتـــقـــامـــيـــة  فـــــي إجـــــراء
ــدو؟ هــــل يـــجـــب عــلــى  ــ ــعـ ــ ضــــد الـ
ــن تـــدمـــيـــر مــحــطــة  ــيــ ــيــ ــرانــ األوكــ
للطاقة النووية أم الوصول إلى 
الميدان األحمر؟«، مضيفا »نحن 

بحاجة إلى اتخاذ إجراء«.
ومثل العديد من المتشددين 
اآلخرين، ألقى كوتينوك باللوم 
ــيــــادة  ــقــ ة الــ ــلــــى »عـــــــــدم كـــــفـــــاء عــ
ــدرات التسلح  ــ الــعــســكــريــة« و«قـ
الــمــحــدودة« لفشل روســيــا في 
تصعيد العدوان على أوكرانيا، 

وفق »واشنطن بوست«.

بايدن وشولتس 

ــي هــــــــذه األثــــــــنــــــــاء، تـــعـــّهـــد  ــ فــ
الـــــــرئـــــــيـــــــس األمــــــــيــــــــركــــــــي جـــو 
بـــايـــدن والــمــســتــشــار األلــمــانــي 
أوالف شــولــتــس، أمـــس األول، 
بمواصلة دعم أوكرانيا »مهما 
استغرق األمر وما دام كان ذلك 
ضروريا«، وجعل روسيا تدفع 
ــا رســالــة  ــهـ ثــمــن الــــحــــرب، ووجـ
وحـــدة مــن البيت األبــيــض إلى 

الصين بشكل غير مباشر.
وأعلنت الــواليــات المتحدة 
مــــســــاعــــدة عـــســـكـــريـــة جــــديــــدة 

ألوكــرانــيــا بقيمة 400 مليون 
دوالر خـــالل زيــــارة لواشنطن 
أجـــراهـــا الــمــســتــشــار األلــمــانــي 
أوالف شولتس، وشّكلت فرصة 

لتأكيد الدعم الغربي لكييف.
وعـــــشـــــيـــــة زيـــــــــــــــارة رئــــيــــســــة 
ــا  ــرتـ الـــبـــرلـــمـــان األوروبـــــــــي روبـ
ميتسوال إلــى أوكرانيا، أجرى 
ــر الــعــدل األمــيــركــي ميريك  وزيـ
ــارة مــفــاجــئــة إلـــى  ــ ــ ــد زيـ ــارالنــ غــ
لفيف، المدينة الكبرى في غرب 

أوكرانيا القريبة من بولندا.
ــد، فـــي مــؤتــمــر  ــارالنــ ــد غــ ــ وأكـ
»مــتــحــدون مـــن أجـــل الــعــدالــة«، 
ــم واشــــــنــــــطــــــن عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــصـ »تـ
محاسبة روسيا على الجرائم 
ــــكــــبــــت خـــــالل غـــزوهـــا 

ُ
الـــتـــي ارت

الجائر وغير المبرر لجارتها 
ذات السيادة«.

بـــدوره، أعلن المدعي العام 
األوكــــرانــــي، أنـــدريـــه كوستين، 
مــوافــقــة الحكومة على مذكرة 
تــتــيــح فـــتـــح مــكــتــب لــلــمــحــكــمــة 
الجنائية الدولية في أوكرانيا 
ــذا  ــ  أن هـ

ً
، مـــــوضـــــحـــــا

ً
قــــــريــــــبــــــا

ــمــــدعــــي مــحــكــمــة  »ســـيـــســـمـــح لــ
الدولية بالتحقيق بشكل كامل 
فـــي أكـــثـــر مـــن 70 ألــــف جــريــمــة 
حــرب جرائم ارتكبتها روسيا 
ويجب إدانة رئيسها فالديمير 

بوتين وجميع شركائه«.

شويغو في مركز القيادة جنوب دونيتسك أمس )رويترز(

مع وصول وزير الدفاع الروسي 
إلى دونيتسك، في زيارة 

مفاجئة، حققت مجموعة فاغنر 
المزيد من التقدم في مدينة 

باخموت، التي تشهد معارك 
شرسة مع القوات األوكرانية، 

في وقت وّجهت الواليات 
المتحدة وألمانيا رسالة وحدٍة 

وتحذير لروسيا والصين.

وزير العدل 
األميركي يزور 

لفيف... وكييف 
تسمح بفتح فرع 

للمحكمة الجنائية 
الدولية

 في الهند
ً
 هستيريا

ً
الفروف يثير ضحكا

ضـــــحـــــك جـــــمـــــهـــــور مــــــــن أكــــاديــــمــــيــــيــــن 
ودبــلــومــاســيــيــن ورجـــــال أعـــمـــال بــطــريــقــة 
هــســتــيــريــة، عــنــد إدالء وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الروسي، سيرغي الفروف، بتصريح غير 

منتظر حول الحرب على أوكرانيا. 
وفــاجــأ الفـــروف القاعة خــالل حضوره 
ــوار ريسينا« بالهند،  إحـــدى جلسات »حـ
ــاول إيـــقـــاف  ــحــ ــا تــ ــيــ عـــنـــدمـــا قـــــال إن روســ
الــحــرب الــتــي شنها األوكــرانــيــون ضدها، 
حــيــث لـــم يــســتــطــع إكـــمـــال جــمــلــتــه عــنــدمــا 

ضحك الحضور، وبدا كأنه يحاول لملمة 
أفكاره لمواجهة الموقف حسب صحيفة 

»واشنطن بوست«.
في المقابل، شدد الفروف على ما أسماه 
»الكيل بمكيالين« فــي األسئلة الموجهة 
 حديثه لمحاوره 

ً
إليه حول الحرب، موجها

»هل كنتم مهتمين بما  يجري في العراق، 
ومــا الــذي حــدث في أفغانستان؟« قبل أن 
يتوقف أمــام تصفيق الجمهور على هذه 

الجملة.

ــمــــحــــاور، ســنــغــوي  ــلــ وقــــــــال الفـــــــــروف لــ
جوشي، رئيس مؤسسة أوبزرفر لأبحاث 
التي تستضيف الــحــوار، إنــه كــان ينبغي 
عليه »أداء واجبه المنزلي« قبل أن يطرح 
عــلــيــه أســئــلــة. وقــــال لـــه بــضــحــكــة خــافــتــة: 
»كونك رئيس لمثل هذا الجمهور المميز، 

فأنا ال أفهم لماذا ال تفهم«.
وقاطع الفروف جوشي باستمرا، مكررا 
»انــتــظــر ثــانــيــة، انــتــظــر ثــانــيــة« بينما كــان 

الجمهور يضحك.

بعد اتهامه أوكرانيا بشن الحرب على روسيا

الصين تسعى لزيادة اإلنفاق الدفاعي 
وتنفي صنع »فخاخ ديون« في إفريقيا

اجتماعات »الوطني لنواب الشعب« تنطلق... والميزانية تحت المجهر
ــم الـــــــــدورة  ــ ــــاسـ ــتــــحــــدث بـ ــمــ قـــــــال الــ
األولــــــــى لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي الــــــ 14 
لنواب الشعب الصيني، وانغ تشاو، 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي ببكين، أمــس، 
ــبـــالد بــحــاجــة لــــزيــــادة اإلنـــفـــاق  إن الـ
الدفاعي لمواجهة »التحديات األمنية 
الــمــعــقــدة« و»الــــوفــــاء بــمــســؤولــيــتــهــا 

كدولة رئيسية«.   
 
ً
 مــعــيــنــا

ً
ولــــم يـــعـــِط تـــشـــاو مــــقــــدارا

لإلنفاق الدفاعي الصيني المخطط 
للعام الحالي، فيما ستعلن الصين 
موازنتها المالية اإلجمالية، بما في 
ذلــك اإلنــفــاق الــدفــاعــي، صباح اليوم 
األحد عندما ينطلق المؤتمر الوطني 
الــســنــوي لـــنـــواب الــشــعــب الــصــيــنــي، 
ــة بـــلـــومـــبـــرغ  ــ ــالـ ــ حـــســـبـــمـــا ذكــــــــرت وكـ

لأنباء.  
وذكــــــــر الـــمـــتـــحـــدث أن الـــــزيـــــادات 
فــي اإلنــفــاق الــدفــاعــي للصين كانت 
»مــنــاســبــة ومــعــقــولــة« فـــي الــســنــوات 
 أن حصة اإلنفاق 

ً
الماضية، مضيفا

الدفاعي في الناتج المحلي اإلجمالي 
مــســتــقــرة بــشــكــل أســـاســـي مــنــذ عــدة 
سنوات، وأن النسبة المئوية أقل من 
المتوسط العالمي، بحسب »وكالة 

أنباء الصين الجديدة« )شينخوا(.
وشــدد على أن »مستقبل الصين 
مرتبط عن كثب بمستقبل العالم. ولن 
يكون التحديث العسكري الصيني 
 ألي دولة، ولكنه قوة إيجابية 

ً
تهديدا

لضمان االستقرار اإلقليمي والسالم 
العالمي«.

 في شأن آخر، قال تشاو إن الصين 
لــيــســت أكــبــر دولــــة دائـــنـــة إلفــريــقــيــا، 
 فــي نفس المؤتمر صحافي 

ً
مشيرا

إلــى أن بيانات البنك الــدولــي تظهر 
أن نحو ثالثة أرباع الديون الخارجية 
إلفريقيا تأتي من مؤسسات مالية 
متعددة األطراف ودائنين تجاريين، 

بحسب ما أوردت »شينخوا«.
وأضاف أن الصين لطالما التزمت 

»بـــمـــســـاعـــدة الــــــدول اإلفـــريـــقـــيـــة على 
 
ً
ــا«، رافـــضـــا ــهــ ــونــ ــاء ديــ ــبــ تــخــفــيــف أعــ
االدعاء بأن الصين تخلق ما ُيسمى 

بـ »فخاخ الديون« في إفريقيا.
يــشــار إلـــى أن مــنــتــقــدي سياسية 
الصين لمنح القروض يصفونها بـ 
»فــخ الــديــون«، حيث إنها تقوم على 
 للدول، 

ً
 مفرطا

ً
تقديم بكين ائتمانا

ــنـــازالت  وتـــســـعـــى لــلــحــصــول عـــلـــى تـ
اقتصادية أو سياسية منها عندما 
تـــصـــبـــح غــــيــــر قــــــــــادرة عــــلــــى الــــوفــــاء 

بالتزاماتها المتعلقة بالديون.
وفــــي حــديــثــه إلــــى الــصــحــافــيــيــن، 
ــم من  ــرغـ ــه عــلــى الـ ــد الــمــتــحــدث أنــ أكــ
ــرأي مـــع االتــحــاد  ــ االخـــتـــالفـــات فـــي الـ
األوروبـــــــي بـــشـــأن الـــحـــرب الــروســيــة 
ــرى الــصــيــن »أي  فـــي أوكـــرانـــيـــا، ال تــ
اخـــتـــالفـــات اســتــراتــيــجــيــة جــوهــريــة 
وصــراعــات« بين الجانبين، وتعتبر 

 
ً
 استراتيجيا

ً
الصين أوروبا »شريكا

.»
ً
شامال

وأضـــاف أن »هــنــاك اخــتــالفــات في 
التاريخ والثقافة ومستوى التنمية 
واأليديولوجية بين الصين واالتحاد 
األوروبـــــــــــــي. لــــــدى الـــجـــانـــبـــيـــن رؤى 
مختلفة حول بعض القضايا، وهذا 

أمر طبيعي«.
ــم يـــتـــنـــاول الـــمـــتـــحـــدث الـــحـــرب  ــ ولـ
األوكــرانــيــة، وقـــال بــعــبــارات مبهمة، 
إنه إضافة إلى أوروبا، تريد الصين 
»تعزيز حلول سياسية لقضايا البؤر 
الساخنة الدولية واإلقليمية وتقديم 
إســـهـــامـــات أكـــبـــر لــلــســالم والــتــنــمــيــة 

العالميين«.
ومن المقرر أن يصادق المجلس 
الوطني لنواب الشعب، على التشكيل 
الــــجــــديــــد الـــمـــخـــطـــط لـــــه لــلــحــكــومــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة فــــي جــلــســتــه الـــســـنـــويـــة، 

التي تستمر حتى 13 الجاري. وقال 
ــه تـــم تــســجــيــل نــحــو ثــالثــة  تـــشـــاو إنــ
آالف مــنــدوب، فــي الجلسة فــي قاعة 

الشعب الكبرى.
ومـــــن الـــمـــقـــرر أن يــفــتــتــح رئــيــس 
مـــجـــلـــس الـــــدولـــــة، لــــي كــــه تــشــيــانــغ، 
الجلسة الموسعة للبرلمان في قاعة 
الشعب الكبرى اليوم األحد، بتقريره 

النهائي حول المساءلة.
ومــن المتوقع أن يــحــدد تشيانغ 
(، الـــــذي ســيــســتــقــيــل بعد 

ً
)67 عــــامــــا

 لــلــنــمــو لـــهـــذا الــعــام 
ً
فــتــرتــيــن، هـــدفـــا

بــحــوالــي 5 فــي الــمــئــة أو حــتــى أكثر 
بــشــكــل طــفــيــف. وكــــان الـــهـــدف الــعــام 
الماضي مماثال تقريبا وهو حوالي 
5.5 فــــي الـــمـــئـــة. وســـتـــركـــز الــجــلــســة 
على التشكيل الجديد، بعيد المدى 
لــلــحــكــومــة، والــــــذي يـــجـــرى فــقــط كل 

عشر سنوات.

ماكرون يختتم جولة إفريقية 
 بأعالم روسيا

ً
بكينشاسا محاصرا

هدنة الثالثاء وجسر جوي للتهدئة في الكونغو الديمقراطية
أعــلــن الــرئــيــس الــفــرنــســي، إيمانويل 
ماكرون، أمس، في كينشاسا، بجمهورية 
الكونغو الديمقراطية المحطة األخيرة 
من جولته في إفريقيا، أنــه رأى »دعما 
واضحا« من جميع أطراف النزاع هناك، 
لوقف إطالق النار بعد غد الثالثاء في 
ــبـــالد، رغــــم أن جـــهـــوده إلحـــالل  شــــرق الـ
السالم بشرق البالد في مواجهة تمرد 

»حركة 23 مارس«، تواجه معارضة.
ــو  ــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ وأكـــــــــــــــد مـــــــــــاكـــــــــــرون أن الـ
الــديــمــوقــراطــيــة، الــتــي تعاني مناطقها 
الشرقية أعمال عنف ناجمة عن تمرد »ال 
ينبغي أن تكون غنيمة حرب«، مؤكدا: »ال 

نهب وال بلقنة وال حرب«. 
ويــخــتــتــم الــرئــيــس الــفــرنــســي جولته 
ــلــــت الــــــغــــــابــــــون، وأنــــــغــــــوال،  الـــــتـــــي شــــمــ
ــــو، وجــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو  ــغـ ــ ــــونـ ــكـ ــ والـ
الديمقراطية بالرسالة نفسها، ومفادها 
أن فرنسا القوة االستعمارية السابقة 
التي تواجه معارضة متزايدة في القارة، 
تريد تطوير عالقة جديدة مع إفريقيا 
قوامها »التواضع«، وشراكات »مسؤولة 

ومتوازنة«.
ــركــــات  ــة زيـــــــارتـــــــه، أكـــــــــدت حــ ــيــ وعــــشــ
مــواطــنــيــن أن مــاكــرون »غــيــر مــرحــب به 
في جمهورية الكونغو الديمقراطية«. 
ــاول شـــبـــان مـــن دون أن يــنــجــحــوا،  ــ وحــ
مــهــاجــمــة مــوكــبــه عــنــد مــغــادرتــه مــطــار 

كينشاسا مساء أمس األول.
وتــجــمــع عـــشـــرات األشـــخـــاص الــذيــن 
كانوا قد تظاهروا في كينشاسا األربعاء 
الماضي، احتجاجا على وصول الرئيس 
 روســيــة مرة 

ً
الفرنسي، رافــعــيــن أعــالمــا

ــــرى صـــبـــاح أمــــس لــمــســيــرة بــاتــجــاه  أخـ
أحـــد مــواقــع زيـــارتـــه. وذكـــر صحافيون 
أن الــشــرطــة فــرقــتــهــم بــســرعــة واعتقلت 

قادتهم.
ــارة، أعــلــن  ــزيــ وبــالــتــزامــن مـــع هــــذه الــ
االتـــحـــاد األوروبــــــي أمـــس إنـــشـــاء جسر 
جـــوي إنــســانــي إلـــى غــومــا لــدعــم سكان 
شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية 
الـــذيـــن يـــواجـــهـــون »حـــركـــة 23 مــــارس« 
المتمردة، واإلفراج عن مساعدات بقيمة 

47 مليون يورو.
ووصــــــل الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي مــســاء 

الــجــمــعــة إلـــى كــيــنــشــاســا عــاصــمــة أكبر 
دولــة فرانكوفونية في العالم، المدينة 
الــهــائــلــة الـــتـــي يــبــلــغ عــــدد ســكــانــهــا 15 
مليون نسمة، والمعروفة ببزات الرجال 
الملونة وموسيقى ورقـــص »الــرومــبــا« 
بقدر ما تشتهر باختناقاتها المرورية. 
والتقى أمس نظيره الكونغولي فيليكس 
تشيسكيدي فــي »قــصــر األمـــة« فــي حي 

المباني الرسمية والسفارات.
وتــخــلــل الـــزيـــارة مــحــطــات رمــزيــة مع 
تصميم مــاكــرون على تعزيز الشراكة 
مــع هـــذا الــبــلــد الــرائــد الــواقــع فــي وســط 
إفريقيا في مجاالت الصحة والثقافة، 
ــال أعــمــال،  ــ حــيــث الــتــقــى بــفــنــانــيــن ورجـ
والبروفسور جان جاك مويمبي، الذي 

اكتشف فيروس »إيبوال«.
وفي سبتمبر الماضي، حاول ماكرون 
القيام بمهمة مساع حميدة على هامش 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم الــمــتــحــدة في 
نــيــويــورك لــبــدء خــفــض للتصعيد في 
شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
وكما هو الحال في الصراع في أوكرانيا 
 تجنبه في بداية 2022، 

ً
الذي حاول عبثا

لــعــب دور الـــوســـيـــط فـــي اجـــتـــمـــاع بين 
الرئيس الكونغولي ونظيره الرواندي 

بول كاغامي المتهم بدعم التمرد.
وشددت الرئاسة الفرنسية بعد ذلك 
على نجاح دبلوماسي في نزاع مستمر 
منذ نحو 30 عــامــا، لكن حــركــة التمرد 
استأنفت تقدمها منذ ذلك الحين، رغم 
وساطة قامت بها أنغوال وكينيا أيضا.

ويواجه ماكرون اتهامات باالنحياز 
لكغامي بــعــد الــســنــوات الـــســـوداء التي 
أعقبت اإلبــادة الجماعية للتوتسي في 
روانـــــدا فـــي 1994، واتـــهـــامـــات لفرنسا 
بالتورط في حمام الدم هذا.دانت باريس 
ــارس«، لكن  ــدا لـــ »حــركــة 23 مــ دعـــم روانــ
شكوك كينشاسا بشأن موقف فرنسا 
لم تتبدد، ويطالب الكونغوليون باريس 

بمعاقبة كيغالي.
ــر مـــن الـــبـــالد، في  ــ وفــــي الـــطـــرف اآلخـ
الشرق، تظاهر نحو عشرين شخًصا من 
دون حوادث أمام المعهد الفرنسي في 
بوكافو عاصمة مقاطعة جنوب كيفو، 

احتجاجا على »نفاق« فرنسا.

صورة عامة النطالق اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب في قاعة الشعب ببكين امس )أ ف ب(
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الباز وبوصخر والكندري أبطال 
الجولة الثانية للدراجات المائية

اختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة 
الــكــويــت لــلــدراجــات الــمــائــيــة )دراق ريـــس 2023( 
التي تنظمها لجنة الدّراجات المائية في النادي 
البحري الرياضي، والتي أقيمت في مدينة صباح 

األحمد البحرية بمنطقة الخيران.
وتّوج بالمركز األول في فئة الـ »أوبن« المتسابق 
مــحــمــد الـــبـــاز، فـــي حــيــن جــــاء الــمــتــســابــق محمد 

، والمتسابق فهد الخلفان ثالثا.
ً
بوربيع ثانيا

وشغل المتسابق بــدر الكندري المركز األول 
في فئة »ستوك«، وجاء بالمركز الثاني المتسابق 
إبراهيم الخراز، وحل المتسابق عبدالله القبندي 

ثالثا.
وفي فئة »سوبر ستوك« حقق المتسابق سلمان 
بوصخر المركز األول، في حين جاء المتسابق فهد 
الخلفان في المركز الثاني، والمتسابق منصور 

العوضي ثالثا.

بـــدوره، قــام أمين السر الــنــادي البحري خالد 
الفودري وأمين الصندوق المساعد رئيس لجنة 
الشراع والتجديف والكاياك، أحمد الفيلكاوي، 
ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد، علي 

الشمالي، بتتويج الفائزين.
وقــال الفودري إن السباق شهد تنافسا قويا 
 
َ
بين 45 متسابقا تنافسوا فــي 3 فــئــات، مــؤكــدا
حـــرص الــنــادي عــلــى اســتــكــمــال تنظيم بطوالته 
فــي مختلف الــريــاضــات البحرية مــن واقــع دوره 
واهتمامه الكبير بهذا المجال، ولما حظي به من 

دعم كبير من الهيئة العامة للرياضة.
وثــّمــن دور الهيئة الــعــامــة للرياضة ودعمها 
لــتــنــظــيــم هــــذا الـــحـــدث، شـــاكـــرا الــجــهــات الــراعــيــة 
للبطولة، وكذلك وزارة اإلعالم التي قامت بتغطية 

البطولة.

الفودري والفيلكاوي والشمالي وأبطال الجولة الثانية

4 ذهبيات وفضيتان لـ »الجمباز 
اإليقاعي« في »أمستردام الدولية«

فـــــرض مــنــتــخــب الـــجـــمـــبـــاز اإليـــقـــاعـــي 
للفتيات حضوره المميز في اليوم األول 
من بطولة أمستردام الدولية للعبة، وحقق 
6 مــيــدالــيــات مــلــونــة، بـــواقـــع 4 ذهــبــيــات 
وفضيتين عبر الالعبتين رايــة القصار 

ونبيلة الخرافي.
وتألقت الالعبة القصار )مواليد 2013( 
في منافسات المستوى األول، وانتزعت 
3 ميداليات ذهبية في أداتي الصولجان 
والــطــوق والــفــردي الــعــام، بينما أحــرزت 
الـــالعـــبـــة الـــخـــرافـــي الــمــيــدالــيــة الــذهــبــيــة 
فــي مسابقة األداء بــالــكــرة، وميداليتين 
فضيتين فــي أداة الصولجان والــفــردي 
العام ضمن الفئة نفسها والمستوى ذاته.

ويــضــم وفـــد الــمــنــتــخــب، الــــذي تــقــوده 
الــمــدربــة األوكــرانــيــة فيكتوريا فسيوك، 
الالعبتين المار الفودري وأمينة الكندري، 
إلى جانب راية القصار ونبيلة الخرافي، 
ــأتــــي الـــمـــشـــاركـــة الــكــويــتــيــة فــــي هـــذه  وتــ
ــاد الــجــمــبــاز  الــبــطــولــة ضــمــن خــطــة اتـــحـ
ــبــــات الــمــنــتــخــب،  لــتــطــويــر مـــســـتـــوى العــ
وتوفير فرص احتكاك مع مــدارس قوية 

ومختلفة في لعبة الجمباز اإليقاعي، إذ 
تشهد بطولة أمستردام مشاركة 10 دول 
متقدمة في هذه الرياضة، وهي: هولندا 
)المضيفة(، ألمانيا، إسبانيا، أوكرانيا، 
قبرص، بلجيكا، بريطانيا، لوكسمبورغ، 

لبنان، الكويت.

ــة الــقــصــار ونبيلة  الــبــطــلــتــان رايــ
الخرافي مع المدربة فيكتوريا

طائرة الجهراء تخطت 
الساحل... وتواجه برقان اليوم

 على نظيره 
ً
 مستحقا

ً
حقق فريق الجهراء للكرة الطائرة فوزا

الساحل، أمس األول، بنتيجة -3 صفر، في المباراة التي جمعت 
الفريقين على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله، في 
منافسات الجولة الثانية من الدورة الثالثية »الصعود والهبوط« 
لــلــدوري الممتاز. وبــذلــك، تساوى برقان مع الجهراء برصيد 
واحد )ثالث نقاط( وبفارق نقاط األشواط لبرقان، في حين ظل 

الساحل بدون رصيد في المركز األخير. 

برقان والجهراء 
ويلتقي في السابعة من مساء اليوم فريقا برقان والجهراء 

على صالة االتحاد في منافسات الجولة الثالثة.
مــن جانب آخــر، يلتقي الــيــوم فــي افتتاح الجولة الخامسة 
»اإلياب« من الدوري العام للكرة الطائرة للسيدات فريق فتيات 
العيون األخير بدون رصيد مع فريق سلوى الصباح، الثاني 

وله 10 نقاط، على صالة االتحاد في الخامسة مساًء.

ًمسعود حيات ُيهنئ فرسان الكويت 
 وخارجيا

ً
ويؤكد دعم األبطال محليا

هنأ رئيس االتحاد الكويتي 
لــلــفــروســيــة، مــســعــود جــوهــر 
حـــــيـــــات، فـــــرســـــان وفـــــارســـــات 
ــة الـــــقـــــدرة والـــتـــحـــمـــل،  ــ ــاضـ ــ ريـ
ــم الــُمــمــيــز فـــي بــطــولــة  ــهــ ألدائــ
العالم للقدرة والتحمل، التي 
 في قرية بوذيب 

ً
أقيمت مؤخرا

العالمية للقدرة والتحمل في 
ــة،  ــيـ ــاراتـ مــديــنــة أبـــوظـــبـــي اإلمـ
حــيــث حــصــلــت الــفــارســة هبة 
اليعيش على المركز العاشر 
في هذه البطولة العالمية، كما 
تمكن الــفــارس خــالــد العمران 
من استكمال واجتياز مسافة 

السباق.
ــم تقف  ــيـــات: »لــ ــاف حـ ــ وأضــ
اإلنجازات عند هذا الحد فقد 
بل تمكن الفارس العالمي علي 
جاسم الخرافي مــن رفــع اسم 
وعلم الكويت عالًيا، وتمثيل 
الكويت بأفضل صورة ممكنة 
ــقـــب الــــجــــائــــزة  ــلـ عــــبــــر فــــــــوزه بـ
الكبري على ارتــفــاع 145 سم 
فــي ريــاضــة قفز الــحــواجــز في 
الــمــســابــقــة ذات الــنــجــمــتــيــن، 
في ميدان الشقب بدولة قطر 
ـــــوج الــفــريــق 

ُ
الــشــقــيــقــة، كــمــا ت

الكويتي بالمركز األول للفرق 
فـــي بــطــولــة ســيــف أمـــيـــر قطر 
الشقيقة للعام الحالي 2023 
لـــلـــقـــدرة والـــتـــحـــمـــل، فـــي حين 
حصل الــفــارس محمد طرقي 
المطيري على المركز الثالث، 
والــــفــــارس عــيــســى الــشــاطــري 
ــــس،  ــامــ ــ ــخــ ــ ــى الــــــمــــــركــــــز الــ ــ ــلــ ــ عــ

والــــفــــارس عــيــســى الــشــالحــي 
على المركز السابع«.

تصريحات غير مسؤولة

وعــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أكــــد 
حيات عدم صحة التصريحات 
الذي تناولتها بعض الجهات 
اإلعالمية غير المسؤولة من 
ات المرئية  خالل بعض اللقاء
ــامـــات غير  ــهـ والــصــحــف واالتـ
الـــصـــحـــيـــحـــة فــــــي عــــــــدم دعــــم 
االتــحــاد الــكــويــتــي للفروسية 
لــلــكــفــاءات الــوطــنــيــة، وتــبــاعــا 
ــك فـــهـــي إشـــــــارة لــتــقــصــيــر  ــذلـ لـ
ــة عـــن  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــ الــــــجــــــهــــــات ال
ــكــــل عــــــــام فــي  ــة بــــشــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ
ــيــــث أوضـــــــــح أن  ــت، حــ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
االتــحــاد الــكــويــتــي للفروسية 
 
ً
ــا يـــحـــرص كــــل الــــحــــرص دائـــمـ

على متابعة صرف الدعومات 
المالية، والــتــي تتم الموافقة 
عليها من قبل الهيئة العامة 
لــلــريــاضــة، وحــيــث إن الــــدورة 
الــمــســتــنــديــة لــصــرف الــمــبــالــغ 
الــمــالــيــة فـــي الــهــيــئــة تتطلب 
ات، فقد  الـــعـــديـــد مـــن اإلجـــــــــراء
يتأخر صرف الدعم، خصوصا 
ــــي شــــــأن دعـــم  ــا حــــــدث فـ ــ أن مـ
فــرســان الــقــدرة والتحمل كان 
مواكبا بالتزامن لفترة حدوث 
العديد من التغييرات اإلدارية 
فـــي الــهــيــئــة، مــمــا تــســبــب في 

تأخير اعتماد الصرف.
وأكـــــــــــــد رئـــــــيـــــــس االتـــــــحـــــــاد 
الكويتي للفروسية أن الهيئة 
ســّبــاقــة دائـــًمـــا، بــالــتــعــاون مع 
االتــحــاد الكويتي للفروسية، 
ات ودعــم  ــراء ــ فــي تسهيل اإلجـ
الــفــرســان والــفــارســات فــي كل 
رياضات الفروسية بالكويت 
 فـــــي ظــل 

ً
ــيـــــا ــارجـــ مـــحـــلـــيـــا وخـــ

اإلمــكــانــات الــمــاديــة واإلداريــــة 
المتاحة.

مسعود جوهر حيات

فوز مستحق لـ »سلة« كاظمة 
على القادسية

• جابر الشريفي
حقق الفريق األول لكرة السلة بنادي 
ــلـــى نــظــيــره  كـــاظـــمـــة فـــــــوزا مــســتــحــقــا عـ
القادسية بنتيجة 83-73، في المباراة 
التي جمعت الفريقين أمس األول على 
صالة االتحاد، ضمن منافسات الجولة 
الثانية من الدور الثاني لبطولة الدوري 
الــعــام لــكــرة الــســلــة، وبــذلــك رفـــع كاظمة 
رصيده الى 4 نقاط، والقادسية 3 نقاط.

مباراتان اليوم

وتستكمل الــيــوم منافسات الجولة 
الــثــانــيــة، إذ يــلــتــقــي الــصــلــيــبــيــخــات مع 
القرين عند الساعة 5:15، تليها مباشرة 
ــويـــت، وتـــقـــام  ــكـ ــراء مــــع الـ ــهـ ــاراة الـــجـ ــبــ مــ
المباراتان على صالة االتحاد بمجمع 
الشيخ سعد العبدالله الرياضي. ويمتلك 
الكويت نقطتين، بينما يملك الجهراء 

من مباراة كاظمة والقادسيةوالصليبيخات والقرين نقطة وحيدة.

العدواني: ال عالقة التحاد كرة اليد 
بإيقاف جاسم ذياب

ــاد  ــ ــحــ ــ ـــر االتــ ــ ــن ســ ــ ــيــ ــ أكـــــــــد أمــ
الــــكــــويــــتــــي لــــكــــرة الـــــيـــــد، قـــايـــد 
الـــــــعـــــــدوانـــــــي، تــــقــــديــــر جــمــيــع 
أعضاء االتحاد لمكانة وتاريخ 
الـــريـــاضـــي الــمــخــضــرم جــاســم 
 فـــي الـــوقـــت ذاتـــه 

ً
ــــاب، نــافــيــا ذيـ

تدخل أو سعي أي من مسؤولي 
ــرار إيــقــافــه عن  ــ االتـــحـــاد فـــي قـ
الــتــعــلــيــق فــــي الـــقـــنـــاة الــثــالــثــة 

الرياضية بتلفزيون الكويت.
ــعــــدوانــــي إلـــــى أن  وأشـــــــار الــ
ذيــــاب يــعــتــبــر أحــــد أبــــرز رواد 
كرة اليد الكويتية، وله مكانته 

وقدره لدى الجميع.
ــبــــر  ــــن لـــــــأخ األكــ ــكـ ــ وقـــــــــال »نـ
ــر  ــديـ ــقـ ــتـ جـــــاســـــم ذيــــــــــاب كــــــل الـ
ــدوة  واالحــــــتــــــرام، ونـــعـــتـــبـــره قــ
ألســرة كــرة اليد الكويتية، وال 
يمكن أن نتسبب في المساس 
بـــه أو بـــأحـــد أعـــــالم الــريــاضــة 
الكويتية بشكل عام، وكرة اليد 

بشكل خاص على الصعيدين 
المحلي والدولي«.

وأضاف »وجود األخ جاسم 
ــيــــف جـــمـــالـــيـــة،  كـــمـــعـــلـــق يــــضــ
ــعــــي  ــابــ ــتــ ــمــ ويــــــعــــــطــــــي قــــــــــــوة لــ
مسابقات االتحاد، لما يضيفه 

مـــن مــعــلــومــات يــحــتــاج إلــيــهــا 
المشاهد، فضال عن الحماسة 

التي يتميز بها تعليقه«.
وأوضح العدواني أن مجلس 
ــاد الـــيـــد يـــضـــم فــي  إدارة اتــــحــ
عضويته عبدالله نجل جاسم 
ذيــــــاب، الـــــذي يــتــولــى منصب 
أمين السر المساعد لالتحاد، 
ــر الـــمـــعـــقـــول  ــيــ ــمــــن غــ »لـــــذلـــــك فــ
أن يــتــدخــل أي مـــن مــســؤولــي 
ــاد فـــي مـــوضـــوع إيــقــاف  االتـــحـ

ذياب ال من قريب أو بعيد«.
يـــذكـــر أن ذيــــــاب أوقــــــف عــن 
الــتــعــلــيــق عــلــى خــلــفــيــة بعض 
ــارات الـــتـــي اســتــخــدمــهــا  ــبــ ــعــ الــ
خــــــالل تــعــلــيــقــه عـــلـــى أحــــــداث 
الشغب المؤسفة التي شهدتها 
مباراة فريقي الكويت وكاظمة 
في الدوري الممتاز لكرة اليد، 
ــبــــادل  ــــت إلـــــــى تــ ــلـ ــ والـــــتـــــي وصـ

الضرب بين الالعبين.

قايد العدواني

حازم ماهر وأحمد حامد

عاشور يفتح باب رحيل صولة والسنوسي
فتح رئيس النادي العربي عبدالعزيز عاشور 
الباب لرحيل ثنائي الفريق األول لكرة القدم الليبي 
مــحــمــد صــولــة والــســنــوســي الــــهــــادي، مـــع نهاية 
 قدرة النادي على تعويض 

ً
الموسم الجاري، مؤكدا

الالعبين في حال رحيلهما.
وقــال عاشور بعد الخسارة بهدفين من دون 
رد أمـــــام كــاظــمــة فـــي الــجــولــة 17 مـــن مــنــافــســات 
الــدوري الممتاز، إن إدارة النادي تفاوض صولة 
ــــط مـــؤشـــرات  ــل الـــبـــقـــاء وسـ ــ والـــســـنـــوســـي مــــن أجـ
 
ً
إيجابية بالوصول التــفــاق الستمرارهما، الفتا

إلى أن العربي لن يقف على العب أو أكثر لقدرته 

عــلــى اســتــقــطــاب عــنــاصــر بــديــلــة بــنــفــس الــكــفــاءة 
.
ً
وأفضل أيضا

وعن الخسارة أمام كاظمة، بّين أن فريقه لم يقدم 
 أن الــوقــت اليــزال 

ً
مــا يستحق عليه الــفــوز، مــؤكــدا

 للعودة لالنتصارات والمنافسة على لقب 
ً
متاحا

الــدوري. ووصــف رئيس النادي العربي مواجهة 
 عن أمله 

ً
الديربي أمام القادسية بالمهمة، معربا
في أن ترتقي المباراة لمستوى الفريقين.

وشدد عاشور على صعوبة المرحلة األخيرة 
من عمر الـــدوري وســط منافسة شديدة من أكثر 

من فريق على تحقيق اللقب.

ًمنتخب يد الشواطئ يفوز 
على تايلند وديا

• محمد عبدالعزيز
فـــاز منتخبنا الــوطــنــي لــكــرة الــيــد الشاطئية عــلــى منتخب 
تايلند بشوطين مقابل ال شيء، في ثاني مبارياته التجريبية 
 للمشاركة في منافسات 

ً
 استعدادا

ً
خالل معسكره المقام حاليا

البطولة اآلسيوية التاسعة للعبة، المقرر أن تستضيفها جزيرة 
بالي اإلندونيسية من 10 حتى 19 الجاري.

وكان منتخبنا الوطني للشواطئ خسر مباراته األولى في 
المعسكر أمام منتخب تايلند بنتيجة 1-2 في األشواط.

ويواصل المنتخب تدريباته اليومية المكثفة على فترتين 
تحت قيادة المدربين الوطنيين إسماعيل عبدالقدوس ومساعد 

الرندي، حتى موعد السفر يوم 8 الجاري إلى جزيرة بالي.

تغلب السالمية على الجهراء 
3-1 في الجولة 17 لدوري 

زين الممتاز لكرة القدم، 
ليقترب من المشاركة في 

المجموعة األولى.

فـــاز الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم 
بـــنـــادي الــســالــمــيــة عــلــى الــجــهــراء 
بنتيجة 3-1، في المواجهة التي 
جمعتهما، أمس، على استاد ثامر، 
ضمن منافسات الجولة السابعة 
عــشــرة مــن مــنــافــســات دوري زيــن 

الممتاز لكرة القدم.
بــهــذه النتيجة رفـــع السالمية 
رصيده إلــى 22 نقطة في المركز 
الــســادس وبـــات مــصــيــره فــي يــده 
فيما يخص المشاركة ضمن فرق 
المجموعة األولـــى، بينما تجمد 
ــهـــراء عــنــد 22 نقطة  رصـــيـــد الـــجـ
 إلى المركز السابع 

ً
، متراجعا

ً
أيضا

بعد أن رجحت األهداف كفة الفائز، 
ليصعب الموقف على نفسه.

جــــــــــاء الــــــــشــــــــوط األول جـــيـــد 
المستوى، وكانت فيه األفضلية 
لمصلحة السالمية، وسط تراجع 

أداء الضيف بشكل الفت.
ــع الــغــامــبــي ســانــغ بيير  ووضــ
السالمية في المقدمة في الدقيقة 
16 بعد أن تابع التعامل السيئ 
للحارس بدر الصعنون في إبعاد 
الكرة داخل الشباك، واحتسب حكم 
الــلــقــاء عبدالله عــرب الــهــدف بعد 
االســتــمــاع لتقنية حــكــم الفيديو 
المساعد، وبعد 8 دقائق أضاف 
ــهـــدف الــثــانــي  الـــبـــرازيـــلـــي لــيــمــا الـ

برأسية متقنة.
ــقــــة 51 مـــــن زمــــن  ــيــ وفـــــــي الــــدقــ
الشوط الثاني، أضاف ليما هدفه 
الشخصي الثاني وهدف السالمية 
، قــبــل أن 

ً
ــا الـــثـــالـــث بـــرأســـيـــة أيــــضــ

يقلص إيساكا النتيجة بالهدف 
الذي أحرزه في الدقيقة 59.

 أحـــــرزه 
ً
وألــــغــــى عـــــرب هــــدفــــا

جمعة سعيد في الدقيقة 72 بعد 
العودة لتقنية الفيديو للتسلل، 
وفــي خطأ ال يغتفر للصعنون 
تقدم إلى وسط ملعب السالمية 
ليسيطر الكولومبي ريفاس على 
الكرة ويسكنها الشباك، لكن عرب 
ألغى الهدف بعد العودة لتقنية 
الفيديو حيث دفع ريفاس أحد 
المدافعين وهــو في طريقه إلى 
الــمــرمــى، لينتهي الــلــقــاء بــفــوز 

السالمية على الجهراء 1-3.
ــة انـــطـــلـــقـــت  ــ ــولـ ــ ــــجـ وكــــــانــــــت الـ
منافساتها أمس األول وأسفرت 
عـــن اكـــتـــســـاح فـــريـــق الــقــادســيــة 
ــيـــره الـــتـــضـــامـــن بــنــتــيــجــة  ــنـــظـ لـ
5 - صــفــر، أحــرزهــا نــايــف زويــد 
وســـيـــســـوكـــو وعـــيـــد الـــرشـــيـــدي 
ــلــــمــــان  ومــــــــامــــــــادو ســــــــــورو وســ
ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ الـــــــــبـــــــــوص، وضـــــــمـــــــن الـ
المشاركة في المجموعة األولى، 
بعد أن رفع رصيده إلى 26 نقطة 
في المركز الرابع، بينما تجمد 
رصــيــد الــخــاســر عــنــد 16 نقطة 
ــتـــاســـع، وتـــأكـــدت  فـــي الـــمـــركـــز الـ
مشاركته في المجموعة الثانية. 
ــه قـــــــــال مـــــــدرب  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ ومـــــــــن جـ
الـــقـــادســـيـــة الـــصـــربـــي بـــوريـــس 
ــفــــرق دخـــلـــت في  ــيـــاك إن الــ بـــونـ
ــرة مــــن الــقــســم  ــ ــيـ ــ الـــخـــطـــوة األخـ
الثاني، لذلك عمل الجميع على 
حصد النقاط قبل الــدخــول في 

منافسات المجموعتين. 
ولــفــت بــونــيــاك، فــي المؤتمر 
الصحافي الذي عقد عقب اللقاء، 
إلى أن القادسية شهد تغييرا في 

النواحي الدفاعية والهجومية، 
لذلك تحسن أداء الفريق. 

القبندي يوضح أسباب الخسارة
بــــــدوره، أكــــد مــــدرب الــتــضــامــن 
جمال القبندي أن الفريق يعاني 
مــن نقص الــصــفــوف، مضيفا أنه 
أغلق المساحات أمــام المنافس، 
لكنه استطاع إحراز 5 أهداف، إلى 
جانب بعض األخــطــاء التقديرية 

لحكم اللقاء ضيف الله الشمري. 

روسمير لتصحيح أوضاع العربي
من ناحيته، أكــد مــدرب فريق 
الـــعـــربـــي لـــكـــرة الـــقـــدم الــبــوســنــي 
روســمــيــر ســفــيــكــو أن الــخــســارة 
أمام كاظمة ليست نهاية المطاف، 

مشيرا إلى أنه سيعمل مع الجهاز 
الـــمـــعـــاون لــتــصــحــيــح األوضـــــاع، 
والعودة إلى طريق االنتصارات 

اعتبارا من المباراة المقبلة.
وكـــان الــعــربــي تلقى خــســارة 
على أرضه، بهدفين دون رد، في 
مواجهة كاظمة، ضمن منافسات 
الجولة 17، لدوري زين الممتاز، 
ليتجمد رصيده عند 28 نقطة، 
ــة الـــتـــرتـــيـــب، بـــفـــارق  ــافــ فــــي وصــ

األهداف عن كاظمة.
بـــــــــــــــــــــــــدوره، أشــــــــــــــــــار مـــــــــــدرب 
كــاظــمــة الــمــســاعــد عبدالحميد 
العسعوسي إلــى أن الــفــوز كان 
مستحقا، عطفا على األداء في 
الـــمـــبـــاراة، مــعــربــا عـــن أمـــلـــه في 

مواصلة االنتصارات.

كرة مشتركة بالرأس بين العبي السالمية والجهراء

الجهراء خسر أمام السالمية الجهراء خسر أمام السالمية 
وصّعبها على نفسهوصّعبها على نفسه
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حقق مانشستر سيتي حامل 
اللقب فوزا ثمينا على نيوكاسل 
يـــونـــايـــتـــد 2 - صـــفـــر، أمــــــس، فــي 
افــتــتــاح مــنــافــســات الــمــرحــلــة 26 
من الدوري االنكليزي لكرة القدم. 
ورفع السيتي رصيده في المركز 

الثاني إلى 58 نقطة.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، تـــجـــمـــد رصــيــد 
نيوكاسل الذي عقد مهمته لحجز 
ــا  مــقــعــد إلـــى دوري أبــطــال أوروبــ

الموسم المقبل عند 41 نقطة.
ــفـــــض الــــســــيــــتــــي بـــعـــدمـــا  ــ ــتـ ــ وانـ
تــعــادل أمــام نوتنغهام فوريست 
ــبــــزيــــغ االلـــمـــانـــي  1-1 وأمـــــــــام اليــ
ــائـــي دوري  ــهـ ــن نـ ــمـ ــــي ذهـــــــاب ثـ فـ
االبــطــال بالنتيجة ذاتــهــا، بفوزه 
الــكــبــيــر عــلــى بـــورنـــمـــوث 4-1 في 
البريميرليغ، ليتبعه بــثــان على 
بــريــســتــول ســيــتــي مــن المستوى 
الثاني »تشامبيونشيب« 3 - صفر 
فــي الــــدور الــخــامــس مــن مسابقة 

الكأس الثالثاء.
ومــنــذ الــخــســارة فـــي الــديــربــي 
أمام الجار يونايتد في 14 يناير، 
رفــع سيتي من مستواه حيث لم 
يــــذق طــعــم الـــخـــســـارة ســــوى مــرة 
واحدة في مبارياته الـ 11 األخيرة 
في مختلف المسابقات، مقابل 8 

انتصارات وتعادلين.
وافتتح السيتي التسجيل بعد 
مجهود فردي رائع من فيل فودن 

صــاحــب ثنائية فــي الــكــأس أمــام 
بــريــســتــول بــعــدمــا انــطــلــق بالكرة 
مــن خــارج المنطقة على بعد 25 
 وراوغ 4 العــبــيــن وانـــفـــرد 

ً
مـــتـــرا

بالحارس نيك بوب وسدد بينية 
بقدمه اليمنى فــي الشباك )15(، 
في تاسع أهدافه في البريميرليغ 

هذا الموسم.
ــــالف مــــجــــريــــات الـــشـــوط  ــــخـ وبـ
الـــثـــانـــي حــيــث حــصــل نــيــوكــاســل 
عــلــى فـــرص عـــدة الدراك الــتــعــادل 
أبــــــرزهــــــا لـــلـــمـــهـــاجـــم الــــبــــرازيــــلــــي 
جولينتون الذي فشل في تسديدة 
الكرة بمواجهة مواطنه الحارس 
إيـــــدرســـــون )64(، ضــــاعــــف بــطــل 
انــكــلــتــرا الــنــتــيــجــة عــبــر بـــرنـــاردو 
سيلفا بعد دقيقتين مــن دخوله 
ــداًل مــــن دي بــــرويــــن اثـــــر لــعــبــة  ــ ــ بـ
جــمــاعــيــة عـــلـــى الـــجـــهـــة الــيــســرى 
بدأها جــاك غريليش إلــى هاالند 
عند حافة المنطقة مررها بلمسة 
إلى البرتغالي الذي سددها بقدمه 
اليسرى على يمين الحارس )68(.

مان يونايتد يواجه ليفربول

من جانب آخر، يتوق مانشستر 
يــونــايــتــد، الــمــتــوهــج، إلـــى إلــحــاق 
المزيد من الضرر بغريمه األزلي 
ليفربول، عندما يتواجهان على 

ملعب أنفيلد في قمة المرحلة.

وفاز ليفربول بمباراتي الدوري 
ضــد يــونــايــتــد الــمــوســم الماضي 
ــفـــر. لــكــن مــســار  بــمــجــمــوع 9- صـ
ــيـــن تــغــيــر بــشــكــل  ــاديـ ــنـ ــن الـ ــل مــ كــ
درامــاتــيــكــي خـــالل األشــهــر الــــ 12 

الماضية.
 دام ستة 

ً
بعد أن أنــهــى جفافا

ــقـــب كــــأس  ــلـ ــتـــويـــجـــه بـ ــتـ أعــــــــــوام بـ
ــة األحـــــــد الــــمــــاضــــي عــلــى  ــطــ ــرابــ الــ

حــــســــاب نـــيـــوكـــاســـل، وخـــســـارتـــه 
مــــــبــــــاراة واحــــــــــدة فــــقــــط فـــــي آخــــر 
22 بــجــمــيــع الــمــســابــقــات، اليــــزال 
مانشستر يونايتد على المسار 
الــصــحــيــح لتحقيق ربــاعــيــة هــذا 

الموسم.
ــال 11  ــنــ لـــكـــن مــــع ابـــتـــعـــاد أرســ
 بأنه لعب 

ً
نقطة في الصدارة )علما

مباراة أكثر من يونايتد(، فإن أي 

نتيجة غير فــوز أول على ملعب 
أنفيلد منذ 2016، قد تنهي آمال 
»الــشــيــاطــيــن الــحــمــر« بالمنافسة 

على لقب الدوري.
 
ً
وال يزال يونايتد ينافس أيضا
عـــلـــى جــبــهــة الــــــــدوري األوروبـــــــي 
)يــــــوروبــــــا لـــــيـــــغ(، بـــعـــد إقـــصـــائـــه 
برشلونة، ويستضيف الخميس 
ــر هــــو ريــــال  ــ  آخـ

ً
 إســـبـــانـــيـــا

ً
فـــريـــقـــا

بيتيس على ملعب أولد ترافورد 
من النهائي.

ُ
في ذهاب ث

أمـــــــا لــــيــــفــــربــــول، الـــــــــذي خــســر 
 فــي الــــدوري هـــذا الموسم 

ً
ذهــابــا

ضـــد يــونــايــتــد عــلــى مــلــعــب أولـــد 
تــرافــورد، فهو بحاجة لكل نقطة 
من أجل البقاء في المنافسة على 

المركز الرابع.
وعـــاد فــريــق الــمــدرب األلماني 

يــورغــن كــلــوب إلــى الــصــراع، بعد 
ثالثة انتصارات وتعادل في آخر 
أربــع مباريات بــالــدوري، بعد أن 

استهل العام بطريقة كارثية.
لكن خالل هذه السلسلة، ُمني 
بهزيمة مذلة على أرضه ضد ريال 
مــدريــد اإلســبــانــي 2-5 فــي ذهــاب 
من نهائي دوري األبطال كشفت 

ُ
ث

جميع عيوبه الدفاعية.

ــأة مــن  ــاجـ ــفـ فـــّجـــر التـــســـيـــو مـ
الـــعـــيـــار الــثــقــيــل عـــنـــدمـــا تــغــلــب 
على مضيفه نابولي المتصدر 
والــســاعــي الـــى لقبه األول منذ 
1990، بـــهـــدف وحـــيـــد الــجــمــعــة 
عــلــى مــلــعــب »ديــيــغــو أرمـــانـــدو 
مارادونا« في نابولي في افتتاح 
المرحلة الخامسة والعشرين 

من بطولة ايطاليا لكرة القدم.
ويدين التسيو بفوزه لالعب 
وســطــه الــدولــي األوروغــويــانــي 
مــاتــيــاس فيسينو الـــذي سجل 
الهدف الوحيد بتسديدة قوية 
مــــن خــــــارج الــمــنــطــقــة أســكــنــهــا 
عـــلـــى يــمــيــن الــــحــــارس ألــيــكــس 

ميريت )67(.
وحــرمــت الــعــارضــة المهاجم 
الـــــدولـــــي الـــنـــيـــجـــيـــري فــيــكــتــور 
أوســيــمــهــن مـــن إدراك الــتــعــادل 
بـــــردهـــــا رأســــيــــتــــه مـــــن مـــســـافـــة 

قريبة )79(.

وأوقـــف التسيو سلسلة من 
ــارات مــتــتــالــيــة  ــتــــصــ ثـــمـــانـــيـــة انــ
لــلــفــريــق الــجــنــوبــي وألـــحـــق به 

الــخــســارة الــثــانــيــة فــي الــــدوري 
هذا الموسم واألولى على أرضه.

ــا  ــ ــــضــ ويـــــــلـــــــعـــــــب األحــــــــــــــــــد ايــ

ســــبــــيــــتــــســــيــــا مـــــــــع فــــــيــــــرونــــــا، 
وسمبدوريا مع ساليرنيتانا، 

وروما مع يوفنتوس.
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يسعى برشلونة، متصدر الدوري 
اإلسباني لكرة القدم والمنتشي من 
فوزه بالكالسيكو على غريمه اللدود 
ريال مدريد، في ذهاب نصف نهائي 
الــكــأس، إلـــى الــتــقــدم خــطــوة جــديــدة 
نحو الظفر باللقب، عندما يستقبل 
على ملعبه كامب نو ضيفه فالنسيا 
اليوم، ضمن منافسات المرحلة 24.

واستحق رجــال الــمــدرب تشافي 
هرنانديز الفوز على الريال 1-صفر 
في عقر دار األخير بالكأس المحلية 
الخميس، ووضعوا قدما في النهائي 
قبل مباراة اإلياب في 5 أبريل المقبل.

ــادي الـــكـــتـــالـــونـــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ ويــــفــــتــــقــــد الـ
جهود مهاجميه البولندي روبــرت 
لــيــفــانــدوفــســكــي والــفــرنــســي عثمان 
ديــمــبــيــلــيــه والعــــب الـــوســـط بــيــدري، 
لـــــذا ســـتـــكـــون مــــبــــاراتــــه أمــــــام فــريــق 
»الخفافيش« معركة طاحنة في سعي 
األخير لتفادي الهبوط، حيث يحتل 
المركز الثامن عشر برصيد 23 نقطة، 
مــتــقــدمــا بــفــارق نــقــطــة عــن خيتافي 
 بـــفـــارق 

ً
ــرا ــ ــأخـ ــ ــتـ ــ ــــاع ومـ ــقـ ــ ــيــــف الـ وصــ

نقطة عن بلد الوليد الــذي يستقبل 
.
ً
إسبانيول األحد أيضا

 مــن دون 
ً
وبــدا برشلونة ضعيفا

بيدري، إذ لم ينجح في الفوز سوى 
بنسبة 45 فــي الــمــئــة مــن مبارياته 
مــن دون العــب وسطه فــي »ال ليغا« 
مــنــذ انــضــمــام االخـــيـــر إلـــى صفوفه 
عام 2020، مقابل 73 في المئة عندما 

يكون على أرض الملعب.
وال يضع برشلونة في الحسبان 
 فــي الــــدوري، 

ً
خــســارة ثــانــيــة تــوالــيــا

ــة  ــقـ ــابـ ــد خـــــــروجـــــــه مـــــــن مـــسـ ــ ــعـ ــ إذ بـ
الـــــــدوري األوروبــــــــي »يــــوروبــــا لــيــغ« 
أمــام مانشستر يونايتد االنكليزي 
بمجموع الــمــبــاراتــيــن 3-4، تعرض 
لخسارة مفاجئة في »ال ليغا« أمام 
ألــمــيــريــا صــفــر-1 حــالــت دون زيـــادة 
تقدمه في الصدارة إلى 10 نقاط أمام 

غريمه ريال مدريد )59 مقابل 52(.
وأحــكــم فريق البلوغرانا الطوق 
الدفاعي في الكالسيكو لكبح جماح 
مهاجمي الميرينغي، بطل إسبانيا 
وأوروبــــــــا والـــمـــتـــوج بـــكـــأس الــعــالــم 

ــاز بــالــحــرب المعنوية  لــأنــديــة، وفــ
ــقـــة إضـــافـــيـــة فــي  لــيــكــســب جــــرعــــة ثـ
األمتار االخيرة في سباق الفوز بلقب 

الدوري للموسم الحالي.
 في 

ً
بـــدوره، يحل فالنسيا ضيفا

 من فــوزه األول 
ً
»كامب نــو« منتشيا

بقيادة مدربه الجديد روبن باراخا 
ــلـــى فــــريــــق ســـوســـيـــيـــداد صــاحــب  عـ
المركز الثالث فــي »ال ليغا« مــع 43 

نقطة.

ريال مدريد وبيتيس

وفــــي حــــال تــمــكــن بــرشــلــونــة من 
حصد النقاط الثالث أمام جماهيره 
فسيعيده ذلك إلى الطريق الصحيح، 
وبــخــالف ذلــك سيمنح ريــال مدريد 
الــمــتــربــص فــرصــة ذهــبــيــة لتقليص 
الـــفـــارق إلـــى 4 نــقــاط واإلبـــقـــاء على 
حظوظه قائمة باالحتفاظ باللقب 
فـــي حــــال فــــوزه عــلــى مــضــيــفــه ريـــال 

بيتيس.
ويأمل النادي الملكي العودة إلى 

سكة االنتصارات بعد مباراتين لم 
يـــذق خــاللــهــمــا طــعــم الـــفـــوز، إذ كــان 
ــرج بـــتـــعـــادل مــخــيــب فــــي ديـــربـــي  ــ خـ
العاصمة أمام جاره اللدود أتلتيكو 
1-1 فــي المرحلة الماضية، قبل أن 

يسقط أمام برشلونة في الكأس.
ــى الــــــــــريــــــــــال أن  ــ ــلــ ــ ــون عــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وسـ
يحتاط مــن مهاجم بيتيس بورخا 
إيغليسياس المشهور بـ »باندا«، في 
حين يفتقد جهود العبه الفرنسي 
نبيل فقير الذي سيغيب حتى نهاية 
الموسم الحالي لالصابة، على غرار 
ســيــرجــيــو كــانــالــيــس الــمــبــتــعــد عن 

المالعب للسبب ذاته.
ويملك إيغليسياس، الذي سجل 
10 أهداف هذا الموسم في 21 مباراة، 
الــقــدرة عــلــى إلــحــاق الــضــرر بحامل 
الــلــقــب فـــي حــــال حــصــل مـــن زمــالئــه 
على فرص تهديفية بمواجهة مرمى 

الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

بيرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي يحرز هدفه في مرمى نيوكاسل

فرحة العبي التسيو بالهدف في مرمى نابولي

العبو برشلونة خالل مباراة سابقة

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 نوتنغهام - ايفرتون 5:00

beINSPORTS PR1 ليفربول – مانشستر يونايتد 7:30

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 برشلونة - فالنسيا 6:15

beINSPORTS HD1 رايو فايكانو - بلباو 8:30

beINSPORTS HD1 بيتيس – ريال مدريد 11:00

الدوري اإليطالي

AD SPORTS PR1 سبيتسيا - فيرونا 2:30

AD SPORTS PR1 سمبدوريا - ساليرنيتانا 5:00

AD SPORTS PR1 انتر ميالن - ليتشي 8:00

AD SPORTS PR1 روما - يوفنتوس 10:45

نتس يقلب الطاولة على سلتيكس
قلب بروكلين نتس تأخره بفارق 28 نقطة أمــام مضيفه بوسطن 
 أكبر عــودة هذا 

ً
سلتيكس إلــى فــوز ثمين 115-105 الجمعة، محققا

الموسم ضمن منافسات دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
 لخسارته 

ً
، متوجها

ً
بــدا بروكلين الــذي ُمني بــأربــع هــزائــم تــوالــيــا

الخامسة، عندما تقدم سلتيكس 51-23 قبل 7.23 دقائق من نهاية 
الربع الثاني.

ص الفارق إلى 9 نقاط خالل االستراحة، ليعود ويتقدم 
ّ
إال أن نتس قل

للمرة األولـــى فــي الــمــبــاراة قبل 6.11 دقــائــق مــن نهاية الــربــع الثالث، 
ويحكم قبضته حتى النهاية.

ونــجــح نتس فــي الــعــودة بالنتيجة بعدما تــأخــر بأكبر فـــارق في 
 إنجاز لوس أنجلس ليكرز 

ً
، محطما

ً
الدوري هذا الموسم وخرج فائزا

ــام داالس مــافــريــكــس، لــيــعــود ويقلب  الـــذي تــأخــر بــفــارق 27 نقطة أمـ
الطاولة لصالحه.

من جانب آخــر، سجل الصربي نيكوال يوكيتش، أفضل العب في 
الــمــوســم الــعــادي مــرتــيــن، 18 نــقــطــة، وأضــــاف إلــيــهــا 18 متابعة و10 
 الـ تريبل-دابل الخامسة والعشرين له هذا 

ً
تمريرات حاسمة، محققا

الموسم، وقاد فريقه دنفر ناغتس للفوز على ممفيس غريزليز 97-113 
في صراع القمة في المنطقة الغربية.

وفــي مــيــامــي، سجل يــولــيــوس رانـــدل 43 نقطة، منها سلة ثالثية 
حسمت اللقاء قبل 1.7 ثانية من صافرة النهاية، وقاد فريقه نيويورك 

 على حساب ميامي هيت 120-122.
ً
نيكس لفوزه الثامن تواليا

التسيو يلحق بنابولي الخسارة الثانية

فيرمينو يعتزم الرحيل في نهاية الموسمفيرمينو يعتزم الرحيل في نهاية الموسم
ذكرت وسائل إعالم إنكليزية، أمس األول، أن مهاجم 
المنتخب البرازيلي لكرة القدم، روبرتو فيرمينو، سيترك 
فريقه ليفربول فــي نهاية الموسم، بعد 8 ســنــوات من 

انضمامه إلى ملعب أنفيلد.
»ريدز«  وقرر الالعب البالغ من العمر 31 عاما ترك الـ
ا بداًل من تمديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، 

ً
مجان

 لقناتي »سكاي سبورتس«، و»بي بي سي«.
ً
وفقا

 في 352 مباراة 
ً

ولعب فيرمينو، الذي سجل 102 هدف
مــع الــنــادي، دورا أساسيا فــي عــودة ليفربول إلــى قمة 
الكرة اإلنكليزية واألوروبية تحت قيادة مدربه األلماني 

يورغن كلوب.
وخرج فيرمينو من خطط كلوب هذا الموسم، مفضال 
عــلــيــه الــبــرتــغــالــي ديــوغــو جــوتــا، والــكــولــومــبــي لويس 
ديــاس، واألوروغــويــانــي دارويــن نونييس، والهولندي 

كودي غاكبو.
ومــن المتوقع أن يرحل أيضا العبا الوسط الغيني 
نابي كيتا )28 عاما(، وأليكس أوكساليد -تشامبرلين 
)29 عـــامـــا(، فــيــمــا يــكــتــنــف الــغــمــوض مــســتــقــبــل الــقــائــد 
المخضرم جيمس ميلنر )37 عــامــا(، وحــارس المرمى 

الثالث اإلسباني أدريان )36 عاما(.

بايرن يمدد عقد تشوبو - موتينغ
أعلن نادي بايرن ميونيخ متصدر الدوري األلماني لكرة القدم أمس 
األول في بيان تمديد عقد مهاجمه الدولي الكاميروني إريك - ماكسيم 

تشوبو - موتينغ حتى يونيو 2024.
وقــال المدير الــريــاضــي للنادي الــبــافــاري البوسني حسن صالح 
م أداًء جيًدا جدا في السنوات  ميدجيتش: »تشوبو هو فنان بالكرة، قدَّ
األخيرة. في مرحلة ذهاب هذا الموسم، ساعدنا في مركز قلب الهجوم، 

لسد الثغرات التي كانت لدينا«.
وانضم موتينغ إلى بايرن ميونيخ في صفقة انتقال حر في خريف 
ع 

َّ
عام 2020 بعد نهاية عقده مع باريس سان جرمان الفرنسي، ووق

عقدا لمدة موسم واحد فقط حتى صيف 2021، تم تمديده ألول مرة 
لمدة عامين حتى 30 يونيو 2023.

ولعب موتينغ مباريات قليلة في موسميه األوليين حيث كان الدولي 
البولندي روبرت ليفاندوفسكي الركيزة األساسية في خط الهجوم، لكن 
رحيل األخير إلى برشلونة الصيف الماضي فتح الباب أمامه لفرض 

نفسه أساسيا في تشكيلة النادي البافاري.

نوير لن يرحل
مــن جهة اخـــرى ، قــال كــارل-هــايــنــز رومينيغه، الرئيس التنفيذي 
السابق لنادي بايرن ميونيخ، إنه ال يعتقد أن النادي سيستغنى عن 

خدمات حارس المرمى المصاب مانويل نوير في الصيف.
وقال رومينيغه في مقابلة لصحيفة »بيلد«، نشرتها أمس: »االحترام 

. كل طرف يعرف قيمة اآلخر بالنسبة له«.
ً
المتبادل شديد جدا

وجه مدرب المنتخب األرجنتيني لكرة القدم 
ليونيل سكالوني، أمس األول الجمعة، الدعوة 
إلــى القائد صانع ألــعــاب بــاريــس ســان جرمان 
الفرنسي ليونيل ميسي، لخوض المباراتين 
الدوليتين الوديتين لبطل الــعــالــم ضــد بنما 

وكوراساو في نهاية مارس الجاري.
واســـتـــدعـــى ســكــالــونــي 35 العـــبـــا لــخــوض 
ين األوليين بعد تتويجه بطال للعالم  اللقاء

في مونديال قطر نهاية العام الماضي، وألول 
مرة تم استدعاء غارناتشو نجم مان يونايتد.

ــيــــف األرجـــــنـــــتـــــيـــــن بــنــمــا  ــتــــضــ وتــــســ
فــــي 23 مــــــارس عـــلـــى مــلــعــب »مــــاس 
مونومينتال« في بوينس آيرس، ثم 
كوراساو في 28 منه في سانتياغو 
ديـــل إســتــيــرو، وتــحــتــل األرجنتين 
الـــمـــرتـــبـــة الـــثـــانـــيـــة فــــي الــتــصــنــيــف 
العالمي بعد البرازيل وقبل فرنسا، 
ــة 61 وكـــــوراســـــاو  ــمـــرتـــبـ ــمـــا الـ وبـــنـ

غارناتشوالمرتبة 86.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:٧٣1 - 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

برشلونة يستضيف فالنسيا في خطوة جديدة نحو اللقب

استدعاء غارناتشو لوديتي األرجنتين

فاز فريق مانشستر سيتي 
على ضيفه نيوكاسل 2 - صفر 
خالل المباراة التي جمعتهما 

أمس في الجولة السادسة 
والعشرين من الدوري 

اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم.

السيتي يواصل الضغط على المتصدر بفوز ثمين على نيوكاسلالسيتي يواصل الضغط على المتصدر بفوز ثمين على نيوكاسل

األنظار نحو 
قمة ليفربول 

ومانشستر يونايتد

https://www.aljarida.com/article/16506
https://www.aljarida.com/article/16504
https://www.aljarida.com/article/16500
https://www.aljarida.com/article/16497
https://www.aljarida.com/article/16494
https://www.aljarida.com/article/16489
https://www.aljarida.com/article/16486
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

سليمان حمود محمد الطريفي
90 عــامــا، شــيــع، الــعــمــريــة، ق2، ش5، م37، ت: 

99360020
عبدالله سعد عبدالعزيز الوهيب

ــيــــع، الـــــعـــــزاء فــــي الـــمـــقـــبـــرة، ت:  59 عــــامــــا، شــ
97979447 ،60660979

حاتم صخي عذافه العنزي
55 عاما، شيع، الــرجــال: النهضة، خلف محطة 
الوقود، النساء: حسينية األندلس، ت: 98888349

دخيل هزاع ذعار العتيبي
74 عــامــا، شــيــع، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة، 
النساء: صباح السالم، ق8، ش األول، ج15، م 

14، ت: 66644751

نورة حمد العويدي المري
أرملة: علي راشد العويدي المري

83 عاما، شيعت، اشبيلية، ق2، ش208، م20، 
ت: 99737459، 99887177

خالد علي الدعيج
80 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، 
الــنــســاء: الــســام، ق5، ش521، م66، )الــعــزاء 
اليوم فقط بعد صاة العصر(، ت: 66090747، 

67088999 ،99025112 ،99771166
توران عبدالله بايماني

أرملة: جاسم خليفة فتح الله
73 عاما، شيعت، الرجال والنساء: حسينية 

القائم، ت: 97383464

صالحة عبدالحكيم شرف الدين
أرملة: جواد حسن محمد الموسى

ــوان الــمــوســى،  82 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: ديــ
الــمــنــصــوريــة، ق2، ش جـــاســـم الـــفـــريـــج، م21، 
النساء: العمرية، ق5، ش5، م1، ت: 66666826، 

98751170 ،98844425
شيخة رباح علي الحربي

أرملة: علي حماد الغتر الحربي
80 عــامــا، شــيــع، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة، 
ــد عـــــــــزاء، ت: 60604777،  الــــنــــســــاء: ال يــــوجــ

55555490
مريم محمد حسين

زوجة: صالح محمد العويصي
78 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، 
الــنــســاء: مــبــارك الــكــبــيــر، ق8، ش24، م21، ت: 

99010428 ،51133667
إبراهيم خلف سعد الربيعة

69 عــامــا، شــيــع، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة، 
الـــنـــســـاء: مـــبـــارك الــكــبــيــر، ق6، ش24، م6، ت: 
66944430 ،97873386 ،67740778 ،66074001

ابتسام محمد عبدالله الحساوي 
62 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، 
النساء: بيان، ق1، ش2، ج2، م1، )العزاء اليوم 
وغدا العصر فقط(، ت: 99003484، 99590830

عزيز كدموس الديحاني
69 عاما، شيع، الرجال والنساء: العارضية، 

ق3، ش10، م42، ت: 60333367
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ً
 12:18  ظــــــــــــهـــــــــرا

 10:37 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
05:53 صبـــاحـــــــا

05:19 مــــــســـــــــــــــــاًء

المجاعة تهدد كوريا الشماليةالمجاعة تهدد كوريا الشمالية

تحدٍّ لـ »التيك توك« يدمر الكلىتحدٍّ لـ »التيك توك« يدمر الكلى

ــــط حـــديـــث عــــن نــقــص  وسـ
الــغــذاء فــي كــوريــا الشمالية 
ــمـــخـــاوف  وتـــــزايـــــد وتــــيــــرة الـ
مــــن احـــتـــمـــال وقــــــوع وفـــيـــات 
ر خــبــراء 

َّ
بسبب الــجــوع، حـــذ

مــن وصــول الــبــاد إلــى أســوأ 
ــانــــت شـــهـــدتـــهـــا فــي  نـــقـــطـــة كــ

تسعينيات القرن الماضي.
ــلــــطــــات مــن  ــ وحـــــــــذرت الــــسُّ
»مجاعة التسعينيات«، والتي 
ُعرفت آنذاك باسم »المسيرة 
الــــشــــاقــــة«، وراح ضــحــيــتــهــا 
مئات اآلالف من المواطنين 

في كوريا الشمالية.
ــــة  ــالـ ــ ــــوكـ وقـــــــــــــال تـــــقـــــريـــــر لـ
ــــرس، ونــقــلــتــه  أســوشــيــيــتــد بـ
ــة نــــــــت«، أمــــــــس، إن  ــيــ ــربــ ــعــ »الــ
بيونغ يانغ اعتمدت سنوات 
عــــــــــدة عـــــلـــــى الـــــمـــــســـــاعـــــدات 
الـــدولـــيـــة بــعــد الــمــجــاعــة في 
منتصف التسعينيات، والتي 
ــلــت بــفــقــدان الــمــســاعــدات  عــجَّ

ــوء اإلدارة  الــســوفــيــاتــيــة وســ
والكوارث الطبيعية، إذ تراوح 
عــدد القتلى بسبب ذلــك بين 
مئات اآلالف و3 مايين، لكن 

العدد غير دقيق.
وأشــارت بيانات التجارة 
وصـــــور األقــــمــــار الــصــنــاعــيــة 
والــتــقــيــيــمــات الـــتـــي أجــرتــهــا 
ــلــطــات  األمــــم الــمــتــحــدة والــسُّ
الـــكـــوريـــة إلــــى أن اإلمـــــــدادات 
الغذائية انخفضت اآلن إلى 
ــل مــــن الــكــمــيــة الــمــطــلــوبــة  ــ أقـ
لـــتـــلـــبـــيـــة الــــحــــد األدنــــــــــى مــن 

االحتياجات البشرية.
وذكــــــــر خـــبـــيـــر دولــــــــي أنـــه 
حــتــى لـــو تـــم تـــوزيـــع الــطــعــام 
بالتساوي، وهــو شــيء يكاد 
 فــي كــوريــا 

ً
يــكــون مستحيا

الــشــمــالــيــة، فــســيــكــون هــنــاك 
وفيات مرتبطة بالجوع.

وسط التأثير الكبير لوسائل التواصل على حياتنا 
اليومية، ال يتوقف انتشار التحديات الكارثية على 

التطبيقات السيما »تيك توك«.
وأطلق أطباء حول العالم خال الساعات الماضية 
 بعد أن انتشر تحدٍّ جديد عبر التطبيق 

ً
 شديدا

ً
تحذيرا

الصيني يطلب من الناس شرب عصير بطاطس نيئة 
لعاج التهاب الحلق )اللوزتين(.

وأكــد أطباء من الــواليــات المتحدة وبريطانيا، في 
تــحــذيــرهــم الـــذي نــشــرتــه صحيفة ديــلــي مــيــل، ونقلته 
 ،

ً
»العربية.نت« أمس األول، أن تلك االدعاءات خطيرة جدا

موضحين أن ما قاله مــؤثــرون على »تيك تــوك« حول 
عصير البطاطس وقدرته على عاج التهاب الحلق عار 

.
ً
من الصحة تماما

وشددوا على أن تلك العادات قد تؤدي في النهاية إلى 
الموت بعد مضاعفات في الكلى أو حمى الروماتيزم 
الخطيرة، ثم أمراض مزمنة في القلب والدماغ، مشيرين 
إلى أن التهاب الحلق هو عدوى بكتيرية، تسببت في 
مخاوف الصحة العامة بالمملكة المتحدة والواليات 

المتحدة هذا الشتاء بعد عودة ظهور مميتة.

»إنستغرام« يتحقق من أعمار المستخدمين
أعــلــنــت شــركــة مــيــتــا، أنــهــا بـــدأت تطبيق 
ــر مـــســـتـــخـــدمـــي  ــ ــمـ ــ ــن ُعـ ــ ــات الــــتــــحــــقــــق مــ ــ ــيــ ــ ــ آل

»إنستغرام« في عدة بلدان إضافية.
ــــذي  ــــي بـــيـــانـــهـــا الـ وأشــــــــــارت الــــشــــركــــة، فـ
نقله مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمـــس، إلــى أنها 

كــانــت قــد بـــدأت تطبيق آلــيــات التحقق من 
 في 

ً
ُعــمــر مــســتــخــدمــي »إنــســتــغــرام« ســابــقــا

الواليات المتحدة، واليوم بدأت اختبار هذه 
اآللــيــات بالنسبة لمستخدمي الشبكة في 
بعض بلدان أوروبـــا وفــي كندا والمكسيك 

وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية. ومن 
خــال اآللــيــات الــمــذكــورة يمكن لمستخدمي 
»إنستغرام« تأكيد أعمارهم للقائمين على 
الشبكة من خال 3 طــرق؛ إما بإرسال صور 
عن وثائق تثبت تاريخ المياد، مثل: الهوية 
الــشــخــصــيــة أو جـــــواز الـــســـفـــر، أو مـــن خــال 
تسجيل مقطع فيديو يظهر فيه المستخدم، 
وتــــتــــم مـــعـــايـــنـــة الـــمـــقـــطـــع بــتــقــنــيــات الــــذكــــاء 
االصطناعي، للتحقق من ُعمره. أما الطريقة 
الثالثة، فتدعى »التحقق االجتماعي«، ومن 
خــالــهــا يـــقـــوم 3 مــســتــخــدمــيــن مـــن أصـــدقـــاء 
الــشــخــص عــلــى »إنــســتــغــرام« بــتــأكــيــد ُعــمــره، 
وإرسال هذه البيانات عبر استبيانات خاصة.

وسيخزن »إنستغرام« بيانات التحقق التي 
، وبعد معاينتها 

ً
يحصل عليها لمدة 30 يوما

يتم حذفها، للحفاظ على خصوصيتها وعدم 
تسربها. ويـــرى القائمون على »إنستغرام« 
ــيـــات قـــد تــحــمــي الــمــســتــخــدمــيــن،  أن هـــذه اآللـ
 الـــمـــراهـــقـــيـــن مـــنـــهـــم، مــــن وصــــول 

ً
خـــصـــوصـــا

 
ً
مــنــشــورات أو بــيــانــات غــيــر مــرغــوبــة أحــيــانــا

إلى متناولهم.

حسن العيسىاسحبوا الغطاء

في مانشيتين لـ »القبس« و»الراي«، قبل يومين، كانت العناوين 
العريضة »السعودية أرض األحام« )الراي(، و»الخليج يتحول 
إلى وجهة سياحية عالمية« )القبس(، عبارة عن منافسة قوية 
بين دولــة اإلمـــارات العربية والمملكة العربية السعودية في 
م السياحة واالستثمار األجنبي، وتوفير مايين 

َ
التصّدر لعال

فرص العمل للمواطنين، وهذا ال يعني أن بقية دول الخليج ـ 
، بل حشرت نفسها 

ً
عدا دولة يا رّب ال تغير علينا - تقف متفّرجة

م ما بعد عصر النفط.
َ
واندفعت في سباق لعال

ر 
ّ

 كــان »الــكــام لــك يــا جـــارة« فــي المانشيتات السابقة يؤش
لإلدارة السياسية في دولة األمجاد الماضية والخامدة اليوم، 
وهي الكويت، لكن هل تنفع مثل تلك اإلشارات الصريحة؟! وهل 
هي ُمجدية اآلن؟ آالف المقاالت والبحوث الدراسية نشرت من 
 المتحدثين كانوا يخاطبون 

ّ
أعــوام طويلة، وفــي النهاية، كــأن

 أصّم، ال رد، وال مباالة من السلطة التي ال هي في العير 
ً
حائطا

ت في 
ّ
وال في النفير، ووضعت رأسها على وســادة النوم وغط

شخير ثقيل.
الحجة التي يـــرّوج لها النظام بـــ »نــرويــج الخليج«، أن دول 
الخليج الصاعدة في طموحاتها وبرامجها االقتصادية ليس بها 
مجالس نيابية تحّد من إصاحات السلطة الحاكمة، والحريات 
السياسية عندنا أوسع وأشمل، وال يتحدث بلغاء الحصافة في 
السلطة وال غيرهم من أصحاب النّيات الحسنة عن الحريات 
الشخصية، التي هي أعّم وأوسع بكثير بدول الخليج من الحال 
هنا، كذلك ال يذهب المدافعون عن نموذج النرويج الخليجي إلى 
ما هو أبعد من مقوالت لدينا مجلس ودستور وصحافة حّرة...!

أين هو المجلس اآلن، وماذا كانت سلطاته في السابق واليوم؟ 
وهـــل كـــان لــديــنــا بالفعل مــمــارســة فعلية الســتــقــال السلطات 
ومفهوم السلطة تحّد من السلطة، وهل كانت لدينا ديموقراطية 
حقيقية وصحافة حرة يصح التضحية من أجلهما، أم صورة 
ق 

ّ
شكلية من التمثيل النيابي وجدت السلطة فيه عذرها لتعل

عليه خمولها وقــصــور فكرها فــي التخطيط والعمل مــن أجل 
الغد؟!

هل وصلنا إلى حال اإليمان بما كتبه صموئيل هنتنغتون 
بأن مثل بادنا بحاجة إلى نظام أكثر من حاجتنا إلى الحريات؟ 
فكيف تفهم الغالبية من الجمهور مفهوم الحرية وأبعادها، ما 
دام والتها؛ ســواء كــان هــذا في معظم المجالس شبه النيابية 
المتعاقبة منذ منتصف ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، 
 دون المحتوى(، 

ً
وكذلك في الحكومات الثابتة )المتغيرة شكا

ال يعون معنى الحريات وال مفاهيم الحداثة والتقدم؟
وانتهينا الــيــوم بـــ »نــرويــج الخليج«، بحالة ال مجلس، وال 
 وال تخطيط وعــمــل للغد.. 

ً
 حــازمــا

ً
حــكــومــة، وال قـــرار سياسيا

ماذا ُيجدي هذا المقال أو غيره؟ اسحبوا الغطاء على رؤوسكم 
، ســتــصــحــون عــلــى اإلفــــاس 

ً
وأكـــمـــلـــوا نــومــكــم الـــطـــويـــل، فــــغــــدا

م السياسة.
َ
االقتصادي مثلما أنتم مفلسون اليوم في عال
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صورة مفصلة لـ »النجم الضيف«
كشفت صورة جديدة التقطتها 
كــامــيــرا مصممة لــدراســة الــمــادة 
المظلمة عــن بــقــايــا أول مستعر 
أعــــــظــــــم مــــــوثــــــق عـــــلـــــى اإلطــــــــــاق 

بتفاصيل غير مسبوقة.
ــــــظــــــهــــــر الــــــــــصــــــــــورة، الــــتــــي 

ُ
وت

 Dark Energy التقطتها كاميرا
الـــمـــصـــنـــعـــة مـــــن وزارة الـــطـــاقـــة 
األمـــيـــركـــيـــة، والـــتـــي تـــم تــركــيــبــهــا 
 Víctor M. Blanco على تلسكوب
الــتــابــع لــبــرنــامــج NOIRLab من 
 )NSF( مؤسسة العلوم الوطنية
في تشيلي، ونقلها موقع روسيا 
 مــتــنــاثــرة 

ً
الــــيــــوم، أمــــــس، ســـحـــبـــا

تشبه المحاق من الغبار والغاز، 
وتتشتت حــول النقطة المركزية 

للمستعر األعظم.
وتــطــوق هـــذه الــقــطــع الممزقة 
مساحة أكبر من الحجم الظاهر 
ــر الــــــكــــــامــــــل بـــــيـــــن بــــرجــــي  ــمــ ــقــ ــلــ لــ
الــبــيــكــار )Circinus( والــقــنــطــور 
ء  لــــســــمــــا ا فـــــــي   )Centaurus (

الجنوبية.
وُيعتقد أن السحابة الغريبة، 
الــمــعــروفــة لــعــلــمــاء الــفــلــك بــاســم 
RCW 86، هـــي كـــل مـــا تــبــقــى من 
نجم قزم أبيض انفجر منذ أكثر 
من 1800 عام بضراوة، لدرجة أن 

هذه السحابة لفتت انتباه علماء 
الــفــلــك والـــمـــؤرخـــيـــن الــصــيــنــيــيــن 
طـــــلـــــق الــصــيــنــيــون 

ُ
ــاء. وأ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ الـ

القدماء على المستعر األعظم لقب 
»النجم الضيف«، بسبب طبيعته 
ــــد الــمــســتــعــر  ــــم رصـ الـــمـــؤقـــتـــة. وتـ
 
ً
األعــظــم، المعروف الــيــوم رسميا

باسم SN 185، في عام 185، وظل 
 بــالــعــيــن الـــمـــجـــردة لــمــدة 

ً
مـــرئـــيـــا

ثــمــانــيــة أشــهــر، قــبــل أن يتاشى 
عن األنظار.

ويــعــرف عــلــمــاء الــفــلــك اآلن أن 
الحدث وقع على ُبعد 8000 سنة 
ضوئية في االتجاه الذي يقع فيه 
أقــرب شقيق نجمي للشمس هو 

النجم الثاثي »رجل القنطور«.
وبفضل قدرتها على رؤية جزء 
كبير من السماء في نفس الوقت 
دون الـــمـــســـاومـــة عـــلـــى مــســتــوى 
التفاصيل، زودت كاميرا الطاقة 
المظلمة )DECam( علماء الفلك 
»بــمــنــظــر نــــادر لــبــقــايــا المستعر 

األعظم بالكامل كما نراه اليوم«، 
 NOIRLab لــبــيــان بــرنــامــج 

ً
وفــقــا

ــاء  ــ ــعـ ــ ــر الـــــصـــــورة األربـ ــشـ الـــــــذي نـ
الماضي. 

ويــــــــأمــــــــل عـــــلـــــمـــــاء الـــــفـــــلـــــك أن 
تساعدهم هــذه النظرة الجديدة 
واألعــــمــــق عـــلـــى الـــجـــســـم الــنــاتــج 
ــــي الـــكـــشـــف بــشــكــل  RCW 86، فـ
أفضل عن الفيزياء المحيرة التي 
أدت إلى االنفجار الذي نشأ منذ 

زمن بعيد.
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