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أوقفوا مافيا »المعلومات المدنية«
 طويلة البتزازهم

ً
صدر بطاقات المواطنين وخدمهم في أيام وتحجب مدنيات الوافدين شهورا

ُ
ت

 للمعاملة
ً
• زعيم التشكيل يؤخر ربع مليون بطاقة ويبث رجاله الصطياد المضطرين بـ 50 دينارا

تايوان تتأهب لدخول 
صيني مفاجئ

بينتو يتأنى في اختيار قائمة 
األزرق لمواجهتي الفلبين 

وطاجيكستان
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»تكويت التعاونيات«: 
لجنة ثالثية لإلعالن عن 

»اإلشرافية« الشاغرة

استبعاد 2000 
من المقبولين بالدفعة 

األولى للحج

مدريد... عاصمة ناطقة 
بالجمال وعبق التاريخ

محليات

الثانية

Safari
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تراجع مؤشرات 
البورصة... والسيولة 

28.1 مليون دينار

اقتصاد
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»4 أيادي« 
تعزف البيانو 
بروح واحدة 
على مسرح 

اليرموك

ًالحكومة تعتذر عن عدم حضور 
جلستي »األمة« اليوم وغدا

»البلدي« يرفض »كورنيش الجهراء«

• »تحقيق الكاراكال« تبحث عن آلية قانونية لدعوة الشركة الفرنسية
• »الميزانيات«: »البترول« لن تحتفظ بأموالها وستعطيها للدولة

المنفوحي: نملك فرصة ذهبية لتنفيذ المشاريع التنموية

● محيي عامر
علمت »الــجــريــدة«، مــن مــصــادرهــا، أن الحكومة أبلغت رئيس 
مجلس األمـــة أحــمــد الــســعــدون أمـــس اعــتــذارهــا عــن عـــدم حضور 
، وبموجب 

ً
الجلسة العادية المقررة اليوم والتكميلية المقررة غدا

ذلــك االعــتــذار فــإن السعدون سيعلن رفــع الجلستين في التاسعة 
 إلى 21 و22 الجاري.

ً
صباحا

يأتي ذلك في وقت نشط المجلس على مستوى لجانه، 

● محمد جاسم
لم تنجح جهود بلدية الكويت في إقناع 
الــمــجــلــس الــبــلــدي بــالــمــوافــقــة عــلــى مــشــروع 
واجـــهـــة الـــجـــهـــراء الــبــحــريــة »الـــكـــورنـــيـــش«، 
وانـــتـــهـــت جـــلـــســـة »الــــبــــلــــدي« أمـــــس بــرفــض 
المشروع بأغلبية األصـــوات بعد أن قــرر 5 
أعضاء عدم الموافقة عليه وامتناع 5 آخرين 

وموافقة عضوين.
وقــــــال الـــمـــديـــر الــــعــــام لــلــبــلــديــة م. أحــمــد 
المنفوحي، فــي الجلسة التي عقدت أمــس، 
برئاسة عبدالله المحري، »إننا اليوم نملك 
فرصة ذهبية إلنجاز المشاريع التنموية«، 
 BOT أن الــبــلــديــة أنـــشـــأت نـــظـــام 

ً
مـــوضـــحـــا

وأشرفت على كثير من المشاريع المدرجة 
في الــدولــة، مما يعطيها الخبرة في تنفيذ 
، وتوجد 

ً
المشاريع وطرحها ودراستها فنيا

شــــركــــات قـــدمـــت لــــدخــــول الـــتـــأهـــيـــل لــتــنــفــيــذ 
مشروع كورنيش الجهراء. 

الخالد: إجراءات بحق المسؤولين 
عن فرار متهم بتهريب المخدرات

 من كان«
ً
»ال أحد فوق القانون كائنا

● محمد الشرهان
أمــر النائب األول لرئيس مجلس الــــوزراء وزيــر 
الداخلية وزير الدفاع باإلنابة، الشيخ طالل الخالد، 
بفتح تحقيق عاجل في قضية هــروب متهم حاول 
 من مادة الحشيش المخدرة 

ً
إدخــال 18 كيلوغراما

أثناء تفتيش أمتعته في منفذ السالمي الحدودي؛ 
ــات الــــواقــــعــــة ومـــحـــاســـبـــة  ــوقــــوف عـــلـــى مــــالبــــســ ــلــ لــ
 
ً
 أنــه ال أحــد فــوق القانون كائنا

ً
المقصرين، مــؤكــدا

من كان.

وتعود تفاصيل القضية إلى األسبوع الماضي، 
عــنــدمــا تــمــّكــن رجـــال الــجــمــارك الــعــامــلــون فــي منفذ 
السالمي الحدودي من إحباط محاولة تهريب 18 
 مــن مــــادة الــحــشــيــش الـــمـــخـــّدرة، حــاول 

ً
كــيــلــوغــرامــا

مواطن قادم من السعودية إدخالها الى البالد.
وتمّكن المواطن من الفرار من المنفذ بعد اكتشاف 
 نقطة الخروج األمنية بالمنفذ، وفي 

ً
أمره، متجاوزا

 إلى 
ً
مساء اليوم نفسه تمّكن من مغادرة البالد جوا

تركيا، رغم تسجيل قضية جلب مواد مخدرة ضده 
ووضع طلب ضبط وإحضار بحقه.

تأخير إصدارها وصل إلى كل أسر الوافدين مما 
اضطر كثيرين إلى دفع الرشاوى! 

تراخي هيبة الدولة وانعدام الرقابة مّهدا التربة 
المؤسسية إلنبات هذه النبتة السامة

ضرورة وقف العبث بمؤسسات الدولة قبل 
استفحال الداء وشيوع ما ال يمكن تداركه

على متن قطار التكنولوجيا الذي 
يسير بأقصى سرعته في القرن الحادي 
والعشرين، وفي بلد تعددت تطبيقاته 
الــتــكــنــولــوجــيــة لــتــســهــيــل الــمــعــامــالت، 
ورغم تعالي أصوات الجميع بضرورة 
القضاء على الفساد، علمت »الجريدة«، 
مــن مــصــادرهــا، أن تــأخــر إصــــدار 250 
 من البطاقات المدنية للوافدين، 

ً
ألفا

ه »مـــافـــيـــا« تــعــبــث بالهيئة  يــقــف وراء
العامة للمعلومات المدنية، وتتعمد، 
ــد مـــســـؤولـــي الــهــيــئــة،  ــ ــإيـــعـــاز مــــن أحـ بـ
تأخير بطاقات الوافدين فقط من أجل 
ابتزازهم، والحصول من المضطرين 
 لتسهيل 

ً
منهم، على نحو 50 ديــنــارا

ــا، فـــي وقــــت تــصــدر بــطــاقــات  ــدارهــ إصــ
المواطنين وخدمهم بأيام قليلة كي ال 

ينكشف أمرها.
وقــالــت الــمــصــادر إن الــعــقــل المدبر 
لتلك المافيا يدير مجموعة من رجال 
أمن مبنى الهيئة الذين يتفاوضون مع 
صــاحــب الــعــالقــة ليحصلوا مــنــه على 
الرشوة وإيصالها للمسؤول، مشيرة 
إلــى أنــه يــدرك مــدى ضعف تلك الفئة، 
ولــهــذا حــرص على استبعاد بطاقات 
الــمــواطــنــيــن وعــمــالــتــهــم الــمــنــزلــيــة من 

.
ً
التأخير، وإال الفتضح أمره مبكرا

ــار أســـر  ــتـــظـ وأضــــافــــت أن فـــتـــرة انـ
الوافدين لبطاقاتهم تجاوزت 9 أشهر 

من تاريخ دفع رسوم الخدمة، في حين 
انتهت إقامات آخرين دون أن يتسلموا 
بطاقاتهم رغم دفعهم 5 دنانير رسوم 
اإلصــــدار، الفــتــة إلــى أن ذريــعــة رجــال 
هـــــذه الـــشـــبـــكـــة الــمــعــلــنــة لــلــجــمــاهــيــر 
 هي وجود ضغط على الخدمة، 

ً
دائما

مــا يضطر صاحب الحاجة إلــى دفع 
رشـــاوى للحصول على بطاقاته من 

الباب الخلفي.
ــرارة فــكــرة الــتــأخــيــر  ــ ــــرت أن شـ وذكـ
ــات بــــدأت مــع بــدايــة  ــ واســتــغــالل األزمـ
أزمة »كورونا« التي يبدو أنها لم تنته 
حتى اآلن فــي »المعلومات المدنية« 
رغــم وجــود كميات كبيرة للبطاقات 

جاهزة للطباعة، مشيرة إلى أن الهيئة 
 لـــزيـــارة بــولــنــدا، مقر 

ً
ــــودا ابــتــعــثــت وفـ

الــشــركــة األم لــلــحــصــول عــلــى الــمــادة 
ــام، إال أن االنـــتـــظـــار مـــــازال سيد  الـــخـ
 
ً
الموقف، ومازال ابتزاز الوافدين جاريا

حتى إشعار آخر.
فــي مــــوازاة ذلـــك، رأى مــراقــبــون أن 
هـــذا الــتــشــكــيــل الــعــصــابــي، لــيــس هو 
المرض ذاتــه بل العرض، مبينين أن 
ما أوصــل الحال إلــى ما وصلت إليه 
وهيأ التربة المؤسسية إلنبات هذه 
النبتة السامة، هو تراخي هيبة الدولة 
ــدام الــرقــابــة عــلــى الــمــســؤولــيــن،  ــعـ وانـ
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــفـــئـــات  ــيـــمـ ــا فـ ــمــ ــيــ والســ

المهيضة الجناح، التي ليس لها ترف 
حق االعتراض.

ورأى الــمــراقــبــون أن بــدعــة االبــتــزاز 
وتلقي الرشوة ما هي إال بداية الحريق 
ــــالق  ــع فــســيــحــرق األخـ الــــــذي إن تـــوسـ
ويحرق المؤسسات وينخر في قواعد 
المجتمع، »وعليه نرفع الفتة تحذير 
ونطلق جرس إنــذار بأن تأخذ الدولة 
ــدي الـــمـــرتـــشـــيـــن، وتــعــامــلــهــم  ــ ــ عـــلـــى أيـ
بأقصى ما يسمح به القانون، لنزيل 
ــتـــي تــشــوه  ــذه الــــصــــورة الــعــبــثــيــة الـ ــ هـ
المؤسسات الكويتية قبل أن يحدث ما 

ال يمكن تداركه«..

 %52 
من البالغين 

مهددون بالسمنة 
بحلول 2035

جنراالت كييف يتشبثون 
بباخموت...  و»فاغنر« 

تحذر من انهيار
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طهران تبدأ تنفيذ مطالب واشنطن الـ 6
 لخبر ةديرجلا. حول بنود أميركية للتهدئة قبل العودة للمفاوضات النووية

ً
• تأكيدا

• استأنفت التعاون مع »الذرية« وقللت من أهمية التنسيق العسكري مع موسكو وبكين
رغم الجدل الذي أحاط الرسالة األميركية حول 
االســـتـــعـــداد لــلــعــودة إلـــى الــمــفــاوضــات الــنــوويــة، 
الـــتـــي أعـــلـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة اإليــــرانــــي حسين 
أميرعبداللهيان أنــه تلقاها مــن نظيره العراقي 
فـــؤاد حسين، فــي بــغــداد الشهر الــمــاضــي، ونفت 
واشنطن وجودها، يبدو أن طهران بــدأت تنفيذ 
بندين على األقــل من البنود الستة التي كشفها 
 أنها عبارة عن 

ً
مصدر إيراني لـ »الجريدة«، مؤكدا

 
ً
مطالب وشروط أميركية ضرورية للتهدئة تمهيدا

للعودة إلى المفاوضات.
وكانت »الجريدة« كشفت عن البنود / المطالب 
الـــ 6 وهـــي: الــعــودة إلــى مــســودة االتــفــاق الــتــي تم 
التوصل إليها في مارس 2022، وربط أي إجراءات 
 أزمة الدوالر بالتعاون، واستئناف الحوار مع 

ّ
لحل

الخليج، وإتمام صفقة تبادل السجناء، وإجــراء 
مفاوضات حول الخالفات غير النووية، وخفض 

التعاون العسكري مع روسيا والصين.
ويأتي تعاون إيران األخير مع الوكالة الدولية 
لــلــطــاقــة الـــذريـــة، فــي إطــــار الــبــنــد األول، إذ كانت 
»الجريدة« ذكرت أن طهران طلبت في ردها على 
 الخالفات مع الوكالة قبل 

ّ
الرسالة األميركية حل

العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأعــلــن المتحدث بــاســم الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة، 

نـــاصـــر كــنــعــانــي، بــمــؤتــمــره الــصــحــافــي 

»حزب الله« يتبنى ترشيح فرنجية لرئاسة لبنانالمعارضة التركية تتحد في وجه إردوغان

في أول خطوة من نوعها منذ سنوات، 
تــمــكــنــت الــمــعــارضــة الــتــركــيــة مـــن تــوحــيــد 
صفوفها لدعم ترشيح زعيم حزب الشعب 
الــجــمــهــوري )يــســار قــومــي عــلــمــانــي( كمال 
كليشدار أوغلو كمنافس للرئيس اإلسالمي 
المحافظ رجب طيب إردوغان، الذي يتولى 
السلطة منذ نحو عقدين، في االنتخابات 

المقررة في 14 مايو المقبل.    
وجاء ذلك، بعد التوصل إلى حل وسط 
مـــع مـــيـــرال أكــشــيــنــار، زعــيــمــة حـــزب »إيـــي« 
)الــحــزب الــصــالــح( الـــذي ينتمي إلــى يمين 
الوسط، التي كانت ترفض ترشيح كليشدار 
أوغلو وتفضل أن يترشح بداًل منه رئيس 
بلدية إسطنبول صاحب الشعبية القوية، 
أكــــرم إمــــام أوغـــلـــو، أو عــمــدة بــلــديــة أنــقــرة، 
منصور يافاش وكالهما ينتمي إلى حزب 
»الشعب الجمهوري« أكبر أحزاب المعارضة.

ووافقت أكشينار التي تلقب بـ »المرأة 
الحديدية« على دعم ترشيح كليشدار 

أوغــلــو، بــشــرط أن يــتــم تعيين إمــام 
أوغلو ومنصور يافاش نائبين له. 
وكــانــت أكــشــيــنــار، الــتــي يعد 
حــزبــهــا ثـــانـــي أقـــــوى كــتــلــة في 
الــمــعــارضــة، انسحبت الجمعة 
مـــــن الــــتــــحــــالــــف الــــــــذي يــــضــــم 6 
أحـــــــــــــزاب، وشــــبــــهــــت االخــــتــــيــــار 
ــان وكليشدار أوغلو  بين إردوغــ

بــــاالخــــتــــيــــار بـــيـــن »الـــــمـــــوت أو 
ــا«،  ــ ــــالريـ ــمـ ــ ــالـ ــ اإلصـــــــابـــــــة بـ

لـــكـــنـــهـــا حــــضــــرت أمــــس 
ــــالف  ــتــ ــ اجـــــتـــــمـــــاع االئــ

ــفــــيــــق  وســـــــــــــط تــــصــ
الجماهير التي 

● بيروت - منير الربيع
ــراغ في  ــفــ بــعــد نــحــو 5 أشـــهـــر مـــن الــ
منصب رئاسة الجمهورية في لبنان، 
والتي التزم خاللها »حــزب الله« بعدم 
تسمية مرشحه الرئاسي، أعلن األمين 
العام للحزب حسن نصرالله أمس تبني 
ــردة« الــنــائــب  ــمــ تــرشــيــح زعــيــم تــيــار »الــ
ــر الـــســـابـــق ســلــيــمــان فــرنــجــيــة  ــ ــوزيـ ــ والـ
ــام مـــن إعــــالن مماثل  لــلــرئــاســة، بــعــد أيــ
لشريكه في »الثنائي الشيعي« رئيس 

مجلس النواب نبيه بري.    
وقــال نصرالله في كلمة ألقاها عبر 
 
ً
الــشــاشــة خــالل احــتــفــال حــزبــي تكريما

ــه وأســــــــــــراه: »الـــمـــرشـــح  ــزبــ لـــجـــرحـــى حــ
الطبيعي الــذي ندعمه في االنتخابات 
 المواصفات التي 

ّ
الرئاسية ونعتبر أن

نأخذها بعين االعتبار تنطبق عليه هو 
الوزير سليمان فرنجية«.

ــدم نـــصـــرالـــلـــه قـــــــراءة فــــي الــكــلــمــة  ــ وقــ

للعالقة والتفاهم مــع »التيار الوطني 
ــبــــران بـــاســـيـــل عــلــى  الــــحــــّر« بـــزعـــامـــة جــ
قــاعــدة عـــدم وجـــوب االخـــتـــالف فــي ظل 
هذا الترشيح. وقال: »كنا نفضل الذهاب 
إلى المزيد من النقاش الداخلي، ونحن 
 للتجربة أو المناورة أو 

ً
ال نضع اسما

الــحــرق أو للمقايضة بــاســم آخـــر، وقد 
تم تجريبنا على مدى سنتين ونصف 
السنة في االنتخابات الماضية، وهذا 
سبب ذهابنا إلى الورقة البيضاء، وبعد 
كل النقاشات التي أطلقت، فمن المفيد 
أن أقول إن األمر واضح وبالتالي نضم 
صوتنا إلــى صــوت الرئيس نبيه بري 
والـــمـــرشـــح الــــذي نــدعــمــه لــالنــتــخــابــات 
الرئاسية ونعتبر أن المواصفات التي 
نأخذها في عين االعتبار هو سليمان 
فرنجية. وعــلــى هــذا األســـاس تفضلوا 
للنقاش والتحاور لنرى إلى أين يمكننا 
أن نـــصـــل«.وأضـــاف: »ال نــقــبــل فــيــتــوات 

خــارجــيــة عــلــى أي مــرشــح في 
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الحكومة تعتذر عن عدم حضور...

»البلدي« يرفض »كورنيش...

طهران تبدأ تنفيذ مطالب...

المعارضة التركية تتحد في وجه...

»حزب اهلل« يتبنى ترشيح فرنجية...

فبينما تجتمع 3 لجان برلمانية اليوم، ناقشت لجنة الميزانيات 
والحساب الختامي البرلمانية في اجتماعها أمس تكليف المجلس 
دراسة وبحث النظام المالي المقترح من اللجنة المشكلة من وزارة 
النفط ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة المالية، والمتعلق بأسس 

التحاسب على عمليات النفط الخام والغاز.
وقــال رئيس اللجنة النائب د. عــادل الدمخي إن »الرؤية األبرز 
أال تحتفظ المؤسسة بــأمــوالــهــا وإعــطــاء الــدولــة مــن تلك األمـــوال 
 
ً
بناء على مــا تقوم بــه المؤسسة مــن معطيات حسابية«، مشددا
على ضرورة عرض تقرير اللجنة بهذا الشأن في أولى الجلسات 

المقبلة لمجلس األمة.
 للجنة التحقيق 

ً
وفي سياق آخر، كشف الدمخي بصفته رئيسا

في عقَدي طائرات الكاراكال العمودية وطائرات اليوروفايتر عقب 
اجتماعها كذلك أمس أن اللجنة تدرس آلية قانونية لدعوة الشركة 
الفرنسية وممثليها، كما تدرس آلية قانونية للقاء الطرف الوسيط 
بالعمولة بين الشركة الفرنسية ووزارة الــدفــاع، والــذي قد يكون 

 في فسخ هذا العقد.
ً
سببا

وعلى الصعيد السياسي، طالب الدمخي رئيس مجلس الوزراء، 
سمو الشيخ أحمد نــواف األحــمــد، بــضــرورة اإلســـراع فــي تشكيل 
حكومته، وتغيير آلية اختيار الــــوزراء، النتقاء رجــال دولــة بناء 
 أن »الناس ملت ووصــل األمر 

ً
على برنامج عمل الحكومة، مؤكدا

إلــى أنــه بعد الــتــفــاؤل الكبير، وبعد خطابات الــقــيــادة السياسية 
والحرب على نهج الفساد السابق، أصبح هناك كالم عن الرجوع 

إلى المربع األول«.
وحذر من أن التكلفة السياسية لهذا األمر خطيرة على الدولة، 
 أن المواطنين يريدون اإلنجازات، والتركيز على إصالحات 

ً
مؤكدا

حقيقية، ويريدون أن يروا حياة برلمانية منتجة.

ولفت المنفوحي إلى أن كورنيش الجهراء هو المشروع الوحيد 
الـــذي حصل على الــمــوافــقــة البيئية مــن المجلس األعــلــى للبيئة 

األسبوعي في طهران أمس، التوصل إلى تفاهمات جيدة مع الوكالة 
 استعداد بالده 

ً
يمكن أن تمهد لحل القضايا التقنية العالقة، ُمجّددا

للعودة إلى المفاوضات النووية في حال وافقت كل األطراف بما 
 على أن التواصل مع 

ً
فيها الــواليــات المتحدة على ذلــك، ومــشــددا

واشنطن مستمر عبر قنوات متعددة.  
وأمس، قال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي، الذي زار طهران 
األسبوع الماضي، إن هناك فرصة جدية فيما يتعلق بملف إيران 

النووي، لكنه أضاف في الوقت »ال يمكنني أن أضمن أي شيء«. 
ــران بــإعــادة تــركــيــب أجــهــزة  وبــمــوجــب الــتــفــاهــمــات ستسمح إيــ
المراقبة اإلضافية التي كان تم وضعها بموجب االتفاق النووي 
لعام 2015 ولكنها أزيــلــت الــعــام الماضي مــع انهيار االتــفــاق في 
أعقاب انسحاب الواليات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس 

األميركي آنذاك دونالد ترامب.
أما البند الثاني الذي يبدو أن إيران بدأت تنفيذه، فقد عّبر عنه 
وزير الدفاع اإليراني محمد رضا أشتياني الذي شدد أمس على 
أن بالده ليست بحاجة لشراء منظومة S400 الصاروخية الدفاعية 
من روسيا، كما أكد أن بالده لم تتسلم أي معدات أو طائرات مقاتلة 

من طراز سوخوي 35 الروسية المتطورة. 
ــار أشــتــيــانــي إلـــى أن أوكـــرانـــيـــا لـــم تــقــدم أي وثـــائـــق تــؤكــد  ــ وأشـ

استخدام المسيرات اإليرانية في أوكرانيا. وكان كنعاني ذكر في 
مؤتمره الصحافي أن ايران أعلنت أنها باعت موسكو مسيرات قبل 
أشهر من الهجوم الروسي على أوكرانيا، وأن الروس أكدوا أنهم لم 

يستخدموا هذه المسيرات في القتال. 
وعن الصين، قال وزير الدفاع اإليراني »نبحث معها بالتفصيل 

بيع مسيرات إيرانية ولدينا معها عالقات عسكرية جيدة«. 
وبدا أن تصريحات الوزير رسالة إيجابية إلى واشنطن تقلل من 

مستوى التعاون العسكري اإليراني مع روسيا والصين. 
 أشارت فيه إلى 

ً
وتزامن ذلك مع نشر »فايننشال تايمز« تقريرا

أن روسيا تراجعت عن مخططات لشراء صواريخ بالستية إيرانية 
 من أن يقوم الغرب بإمداد كييف بصواريخ مماثلة. 

ً
خوفا

إلى ذلك، واصل رئيس هيئة األركان المشتركة األميركية الجنرال 
مارك ميلي، أمس، جولته بالمنطقة في المغرب بعدما زار إسرائيل 
كما تفقد القوات األميركية بشمال شرق سورية في خطوة أثارت 
 تستنكر فيه الزيارة غير الشرعية 

ً
حفيظة دمشق التي أصدرت بيانا

وأنقرة التي استدعت أمس السفير األميركي لالحتجاج.  
من جهة أخــرى، طلب العاهل األردنــي الملك عبدالله، من وزير 
الدفاع األميركي، لويد أوستين، المساعدة في مكافحة عمليات 
تهريب المخدرات على طول الحدود األردنية مع سورية، والتي 
يقال إن الميليشيات المدعومة من إيــران تنفذها. وذكــر مسؤول 
أردنــي لـ »رويترز« أن عبدالله الثاني أثار مخاوف بشأن الوجود 
المتزايد للميليشيات المدعومة من إيران في جنوب سورية، والتي 
يقول مسؤولون إنها كثفت عمليات تهريب المخدرات عبر حدودها 
للوصول إلى األسواق الخليجية. وناقش عبدالله الثاني وأوستين، 
الذي استهل جولة إقليمية تشمل مصر وإسرائيل »تهديدات إيران«، 
إضافة إلى عدة ملفات أمنية أخرى. ومن المقرر أن يزور أوستين 

مصر وإسرائيل وعلى رأس جدول أعماله تلك التهديدات.

البالد الذي يظهر بصورة الرجل القوي.
ويواجه إردوغان اتهامات بشأن بطء عمليات اإلغاثة في الساعات 
ع 

ّ
 عن عدم توق

ً
التي أعقبت زلزال السادس من  فبراير الماضي، فضال

حكومته لمخاطر الزلزال.
وال يضم التحالف المعارض حزب الشعوب الديموقراطي، وهو 
حزب يساري مناصر لقضايا األكراد. كما أنه لم يعلن بعد عن مرشح 

لالنتخابات الرئاسية، لكنه ينظر بإيجابية إلى ترشيح كليشدار.
في سياق متصل، أعلنت السعودية أمس أنها ستقوم بإيداع 5 
 
ً
مليارات دوالر في البنك المركزي التركي، في خطوة قد تشكل دعما
 إضافة إلى أضرار من جراء 

ً
 حادا

ً
 لتركيا التي تعاني تضخما

ً
كبيرا

الزلزال المدمر الشهر الماضي.
وقالت وكالة األنباء السعودية إن رئيس مجلس إدارة الصندوق 
السعودي للتنمية وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب وقع اتفاقية 
مع محافظ البنك المركزي التركي شهاب قاوجي أوغلو »بقيمة 5 

مليارات دوالر وديعة لصالح البنك«.
 للعالقات التاريخية 

ً
وأكدت الوكالة أن »هذه الوديعة تأتي امتدادا

وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة مع الجمهورية التركية 
وشعبها الصديق«.

 للتقارب بين الــريــاض وأنــقــرة بعد طي 
ً
وتــأتــي الخطوة تــعــزيــزا

صفحة خالف مرير بين البلدين.
ويــوم الجمعة الماضي وقعت اإلمــارات وتركيا اتفاقية للتجارة 
الحرة تستهدف زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 40 مليار دوالر 

خالل السنوات الخمس المقبلة.

لبنان ال على من ندعمه وال على من يرشحه غيرنا«. ودعا الى عدم 
 أن »ال عالقة 

ً
انتظار تسوية إقليمية بين إيران والسعودية، معتبرا
للملف النووي اإليراني بأي شيء آخر في المنطقة«. 

وقــد يعني ذلــك أن األزمـــة ستطول كما حصل فــي االنتخابات 
الماضية عندما رشح »حزب الله« ميشال عون ولم يقدم أي تنازل 

حتى تمكن من إيصاله إلى الرئاسة.

 أنــه يحتاج لتسويق عبر جهات 
ً
والهيئة الــعــامــة للبيئة، مبينا

بعيدة عن البلدية حتى يجذب المزيد من المستثمرين العالميين. 
وأكــــد وجــــود تنسيق مــع هــيــئــة تشجيع االســتــثــمــار لتسويق 
 إلى أن سياسات 

ً
المشروع بشكل أكبر من خالل السفارات، الفتا

المخطط الهيكلي الــرابــع للدولة بينت حاجة محافظة الجهراء 
والمنطقة الشمالية لمشروع ترفيهي وتجاري قريب من المناطق 
السكنية، والموقع المقترح هو الموقع المثالي إلنشاء المشروع. 

فــي الــمــقــابــل، وافـــق »الــبــلــدي« عــلــى تخصيص أرض لمشروع 
ترفيهي تعليمي ثقافي في الجهراء بمساحة أكثر من مليون م2، 
لمصلحة المؤسسة العامة للتأمينات بعد إلغاء قرار تخصيص 

الموقع إلقامة حديقة للحيوان.

كانت تنتظر إعالن مرشح المعارضة الموحد.  
( ينتمي إلى األقلية العلوية، ويرى 

ً
يذكر أن كليشدار أوغلو )74 عاما

جزء من مؤيدي المعارضة أنه يفتقر للكاريزما في مواجهة رئيس 
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العتيبي يبحث مع سفير روسيا تطوير التعاونوزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد سفير ماليزيا
م وزير الخارجية الشيخ 

ّ
تسل

سالم الصباح نسخة من أوراق 
اعتماد سفير ماليزيا لدى دولة 
الــكــويــت عــالء الــديــن بــن محمد 
نور، خالل اللقاء الذي تم أمس، 

في ديوان عام الوزارة.
ــة  ــيـ ــارجـ ــخـ وتــــمــــنــــى وزيــــــــر الـ
لــلــســفــيــر الــجــديــد الــتــوفــيــق في 
مهام عمله وللعالقات الثنائية 
الــوثــيــقــة الــتــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
الــصــديــقــيــن الــمــزيــد مــن التقدم 
واالزدهــــــــار، كــمــا تـــنـــاول الــلــقــاء 
ــة  ــلــــى الـــســـاحـ الــــمــــســــتــــجــــدات عــ

الماليزية.

التقى نائب وزير الخارجية 
السفير منصور العتيبي، أمس، 
مع سفير روسيا االتحادية لدى 
دولة الكويت نيكوالي ماكاروف.
وتــم خــالل الــلــقــاء بحث عدد 
من أوجــه عالقات التعاون بين 
ــيـــن وســـبـــل  ــقـ الـــبـــلـــديـــن الـــصـــديـ
ــا وتــــعــــزيــــزهــــا عــلــى  تــــطــــويــــرهــ

المجاالت والصعد كافة.

استبعاد 2000 من المقبولين بالدفعة األولى للحج
• المزين لـ ةديرجلا.: لعدم استكمالهم اإلجراءات... وترشيح آخرين مكانهم

• »األوقاف« طلبت زيادة حصة الكويت 3 آالف و1000 لـ »البدون« 
● سيد القصاص

ــر إدارة الــــحــــج  ــ ــديــ ــ ــــف مــ ــــشـ كـ
والــــعــــمــــرة فـــــي وزارة األوقــــــــاف 
ــة، ســـطـــام  ــ ــيـ ــ ــــالمـ والــــــشــــــؤون اإلسـ
ــن تـــســـجـــيـــل 6 آالف  ــ الــــمــــزيــــن، عـ
حاج ممن تم قبولهم في الدفعة 
األولــــى عــبــر التسجيل الــمــركــزي 
لــدى حــمــالت الــحــج، فــي حين تم 
استبعاد ألفين من إجمالي الـ 8 
آالف المقبولين، لعدم استكمال 
 
ً
إجـــــــــــــراءات تـــســـجـــيـــلـــهـــم، مــــردفــــا
بــأنــه بــنــاء عــلــى ذلـــك تــم ترشيح 
ألفي مواطن من الدفعة الثانية، 

وإخــطــارهــم بــذلــك عــبــر الــرســائــل 
اإللكترونية.

ــي لــــقــــاء مــع  ــن فـــ ــزيــ ــمــ وقــــــــال الــ
»الجريدة«، إن انطالق أول حملة 
للحج سيكون 3 أو 4 ذي الحجة، 
 إلى أن هذا الموسم يعتبر 

ً
منوها

نقلة نوعية لــوزارة األوقــاف بعد 
تغيير الئحة الحج، بهدف تقديم 
السعر الــعــادل للخدمة المقدمة 
إلى الحجاج، وإحداث تنافس في 

الخدمات بين الحمالت. 
وأشــار إلــى أن أغلب الحمالت 
ــفــــضــــت أســــــعــــــارهــــــا، رغــــــــم أن  خــ
الــخــدمــة هـــي نــفــســهــا الــتــي تــقــدم 

العام الماضي، إذ جاء التخفيض 
بنسبة تـــتـــراوح بــيــن 30 إلـــى 40 
 إلــى أن بعض 

ً
فــي الــمــئــة، مــشــيــرا

الشركات خفضت األسعار 1000 
ــــذا كــــان الـــهـــدف الـــذي  ديـــنـــار، وهـ

تسعى إليه الوزارة.
11 ألف دينار 

 على ســؤال حــول ارتفاع 
ً
وردا

أسعار بعض الحمالت ووصولها 
ــار إلـــى  ــ ــار، أشــ ــنــ ــــف ديــ ــــى 11 ألـ إلـ
ــــودة فــي  ــــوجـ أن تـــلـــك شـــريـــحـــة مـ
الـــمـــجـــتـــمـــع، والـــــــــــوزارة حــريــصــة 
عــلــى أال تــهــمــل كـــل الــشــرائــح من 
: هناك من يريد 

ً
الحجاج، مضيفا

خدمة متوسطة، وآخر يبحث عن 
خدمة مرتفعة أو محدودة، وهذه 
هي الميزة التي أتيحت من خالل 
التسجيل المركزي، حيث أتحنا 
للحاج أن يختار مــا يــريــده، فال 
 أن يذهب إلى الحمالت 

ً
نجبر أحدا

، وهناك 
ً
الــتــي تصل إلــى 11 ألــفــا

حمالت تصل أسعارها إلى 1580 
.
ً
دينارا

27 ألف كويتي

وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه مــــن خـــالل 

الــتــســجــيــل اإللــكــتــرونــي خــالل 
هذا الموسم تبين أن هناك 27 
ألــف مــواطــن كويتي لــم يسبق 
لهم الــحــج، و»الــمــقــيــاس لدينا 
 
ً
«، منوها

ً
بحسب األكــبــر ســـنـــا

إلـــى أن الــكــويــت طــلــبــت زيـــادة 
عـــــــدد الــــحــــجــــاج عـــــن 8 آالف، 
 مــا تتم الموافقة على 

ً
وغــالــبــا

الـــــزيـــــادة قــبــيــل الـــحـــج بـــأيـــام، 
حـــيـــث تـــعـــتـــذر بـــعـــض الـــــــدول، 
ويتم توزيع األعداد على الدول 
الــراغــبــة فــي الــزيــادة، والـــوزارة 

طــلــبــت 3 آالف أخــــرى، و1000 
لفئة البدون. 

ــــن أن الــــحــــمــــالت الـــتـــي  ــّيـ ــ وبـ
ــن 50  ــ ــا أقـــــــل مــ ــهــ ــديــ يـــســـجـــل لــ
 يمكن أن يتم دمجها في 

ً
حاجا

حملة واحــــدة، وتــتــرك الحرية 
ــبـــقـــى فـــــي تــلــك  ــأن يـ ــ ــ لــــلــــحــــاج بـ
الــشــركــة أو ينتقل إلـــى أخـــرى، 
ــب الــحــمــلــة  ــاحــ أو يـــتـــعـــذر صــ
وينتقل حجاجه إلى أي حملة 

يختارونها.

 6 شرائح

وأوضح أن التسجيل المركزي 
للحجاج فكرة جديدة تم تطبيقها 
هــــــذا الــــمــــوســــم، وســـيـــتـــم قـــيـــاس 
مـــدى إيــجــابــيــاتــهــا وســلــبــيــاتــهــا، 
ومـــن خـــالل الــتــســجــيــل الــمــركــزي 
يتم اختيار نوعية الــحــج، وقبل 
تطبيق التسجيل اجتمعنا مع 
الــعــديــد مــن الــــدول للتعرف على 
آليته وطريقة الفرز، واخترنا آلية 
التسجيل المركزي، حيث يسجل 
الحجاج ممن لديهم رغبة، ويتم 
ــراء تنقيح لتلك الطلبات من  إجـ

خالل 6 شرائح رئيسية. 

السفير النيبالي: تأشيرة دخول 
الكويتيين لبالدنا تمنح بمطاراتنا

ً
بهانداري: نيبال الوجهة السياحية األكثر جاذبية وأمنا

ــا  ــد الــســفــيــر الــنــيــبــالــي لــــدى الــكــويــت دورغــ أكــ
بهانداري أن بالده ستكون الوجهة األكثر جاذبية 
وحيوية للكويتيين الــذيــن يبحثون عــن وجهة 
 إلــى أن »سفارتنا 

ً
سياحية آمنة ورائــعــة، مشيرا

تقدم تأشيرة دخول للزوار في وقت قصير، كما 
يمكن للكويتيين ومعظم المقيمين الحصول على 
التأشيرة عند وصولهم إلى مطار كاتماندو أو أي 

نقاط دخول أخرى«. 
جاء ذلك خالل فعالية بعنوان »نيبال: الطبيعة 
والثقافة والمغامرة« حضرها الوزير المفوض 
بإدارة آسيا في وزارة الخارجية خالد الياسين، 
بـــمـــشـــاركـــة وكـــــــالء الـــســـفـــر ومـــنـــظـــمـــي الــــرحــــالت 

السياحية وممثلي وسائل اإلعالم.

وقــدم بهانداري صــورة مفصلة عن الوجهات 
السياحية الرئيسية في بالده، إضافة إلى األنشطة 
األخرى التي تشمل الطبيعة والثقافة والمغامرات. 
وقــــال: يمكن للسياحة أن تــســاهــم فــي تعزيز 
 
ً
 جـــديـــدا

ً
الـــتـــواصـــل بــيــن الــــنــــاس، وتــفــتــح طـــريـــقـــا

لتنويع العالقات في مجاالت أخرى مثل التجارة 
واالســـتـــثـــمـــار والــتــوظــيــف والـــريـــاضـــة وغــيــرهــا. 
وأضاف أن »الربط بين نيبال والكويت من خالل 
الرحالت المباشرة يعد ميزة إضافية للسفر إلى 

نيبال بطريقة سهلة ومريحة«. 
ــالــــص الــشــكــر«  وقــــــدم الـــســـفـــيـــر الـــنـــيـــبـــالـــي »خــ
للخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة على 
تشغيل الرحالت المباشرة بين نيبال والكويت.

لقطة تذكارية مع وكالء السفر

سطام المزين

القضاء على حمالت الرصيف
قــــال الـــمـــزيـــن، إن حــمــالت الــرصــيــف انــعــدمــت مـــع تــشــديــد 
القوانين في السعودية وغــرامــة الـــ  50 ألــف دينار والسجن 
سنة لمن يعلن حملة حج بهذا الشكل، إضافة إلى اإلجراءات 

المشددة داخل المشاعر.
ودعــا المزين المواطنين المقبولين في الحج هــذا العام 
إلى مراجعة موقع »األوقــاف«، للتأكد من قبولهم واستكمال 

إجراءات تسجيلهم في حمالت الحج المرخصة.

 سفير ماليزيا أمس
ً
العتيبي مستقبال السفير الروسي أمسوزير الخارجية مستقبال

األمير: انفجار بلوشستان إرهاب شنيع
سموه هنأ رئيس نيجيريا بفوزه في االنتخابات وغانا بعيدها 

ــبـــالد الــشــيــخ  بــعــث ســمــو أمـــيـــر الـ
ــمـــد بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى  ــواف األحـ ــ نـ
رئيس نيجيريا، بوال أحمد تينوبو، 
عّبر فيها سموه عن خالص تهانيه 
بــمــنــاســبــة فــــــوزه فــــي االنـــتـــخـــابـــات 
 سموه  

ً
الرئاسية لنيجيريا، متمنيا

لـــه كـــل الــتــوفــيــق والــــســــداد ومــوفــور 
الصحة والعافية وللعالقات الوطيدة 
بين الكويت ونيجيريا المزيد من 

التطور والنماء. 
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى 
رئــيــس غــانــا، نــانــا أكــوفــو أدو، عّبر 
ــن خـــالـــص تــهــانــيــه  فــيــهــا ســـمـــوه عــ
بــمــنــاســبــة الــعــيــد الـــوطـــنـــي لـــبـــالده، 
 له موفور الصحة والعافية 

ً
متمنيا

ولغانا وشعبها الصديق كل التقدم 
واالزدهار.

ــن جـــهـــة أخـــــــــرى، بـــعـــث ســـمـــوه  ــ مـ
ببرقية تعزية إلى رئيس باكستان، 
د. عارف علوي، عّبر فيها سموه عن 
خــالــص تــعــازيــه وصــــادق مــواســاتــه 
ــــذي وقــــع في  بــضــحــايــا االنـــفـــجـــار الـ
ــتـــان جــــنــــوب غـــرب  ــلـــوشـــسـ إقـــلـــيـــم بـ
بــاكــســتــان، وأودى بــحــيــاة عـــدد من 

عناصر الشرطة وإصابة آخرين.
وأكـــــد ســـمـــوه اســتــنــكــار الــكــويــت 

ــذا الــعــمــل  ــهــ ــدة لــ ــديــ ــشــ وإدانــــتــــهــــا الــ
اإلرهــــابــــي الــشــنــيــع الــــذي اســتــهــدف 
أرواح األبرياء اآلمنين، والذي يتنافى 
مــع كــل الــشــرائــع والــقــيــم اإلنسانية، 

ــمـــولـــى تـــعـــالـــى أن   ســـمـــوه الـ
ً
ــائــــال ســ

يــتــغــمــد الــضــحــايــا بـــواســـع رحــمــتــه 
 على المصابين 

ّ
ومغفرته، وأن يمن

بسرعة الشفاء والعافية.

نائب األمير يهنئ الرئيس النيجيري
ى باكستان

ّ
سموه هنأ غانا بالعيد الوطني وعز

بعث سمو نائب األمير ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة 
إلـــى الــرئــيــس المنتخب لنيجيريا، 
بوال أحمد تينوبو، ضّمنها سموه 
خالص تهانيه بمناسبة فــوزه في 
االنــتــخــابــات الــرئــاســيــة لنيجيريا، 
 ســمــوه لــه مــوفــور الصحة 

ً
مــتــمــنــيــا

والعافية وكل التوفيق والسداد. 
ــائــــب األمـــيـــر  كـــمـــا بـــعـــث ســـمـــو نــ
ببرقية تهنئة إلى رئيس غانا، نانا 
أكوفو أدو، ضّمنها سموه خالص 
تــهــانــيــه بــمــنــاســبــة الــعــيــد الــوطــنــي 
 لــــه دوام الــصــحــة 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــــالده، راجـ ــبـ ــ لـ

والعافية.
ــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، بـــعـــث ســـمـــوه  مـ
ببرقية تعزية إلى رئيس باكستان 
ــلــــوي، ضــّمــنــهــا ســمــوه  ــارف عــ ــ د. عــ
خــالــص تــعــازيــه وصــــادق مــواســاتــه 
بــضــحــايــا االنـــفـــجـــار الــــذي وقــــع في 
ــنــــوب غـــرب  ــيـــم بـــلـــوشـــســـتـــان جــ ــلـ إقـ
بــاكــســتــان، وأودى بــحــيــاة عـــدد من 
عــنــاصــر الــشــرطــة وإصـــابـــة آخــريــن، 
 ســمــوه إلـــى الــمــولــى تعالى 

ً
مبتهال

أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
 على المصابين 

ّ
ومغفرته، وأن يمن

بسرعة الشفاء والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ رئيَسي 
نيجيريا وغانا ويعزي باكستان

بعث رئيس مجلس الـــوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحــمــد ببرقية تهنئة إلــى الرئيس المنتخب لنيجيريا 
االتــحــاديــة، بـــوال أحــمــد تــيــنــوبــو، ضّمنها ســمــوه خالص 
تهانيه بمناسبة فوزه في االنتخابات الرئاسية لنيجيريا.  
وبعث سمو رئيس مجلس الــوزراء ببرقية تهنئة إلى 
رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، بمناسبة العيد الوطني لبالده.
من جانب آخــر، بعث سموه ببرقية تعزية إلــى رئيس 
باكستان، د. عارف علوي، ضّمنها سموه خالص تعازيه 
وصــادق مواساته بضحايا االنفجار الذي وقع في إقليم 

بلوشستان جنوب غرب باكستان.
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52% من البالغین مهددون بالسمنة في 2035
»دسمان« ينظم فعالية توعية بمناسبة اليوم العالمي للمرض

عادل سامي
نظم معهد دســمــان للسكري، 
ــــع وزارة الــصــحــة  بـــالـــتـــعـــاون مـ
وجـــمـــعـــیـــة الـــســـمـــنـــة الـــكـــویـــتـــیـــة، 
والـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة بالسمنة 
في القطاعین الحكومي واألهلي، 
فعالیة توعیة في الیوم العالمي 
ــة نــوفــو  لــلــســمــنــة، بـــرعـــایـــة شـــركـ

نوردیسك فارما غلف.
وتــطــرقــت الرئیسة التنفیذیة 
للقطاع الطبي في المعهد، والذي 
أنشأته مؤسسة الكویت للتقدم 
ــاء الـــعـــزیـــري، إلــى  ــ الــعــلــمــي، د. إبـ
ــا قـــد یترتب  مــــرض الــســمــنــة، ومــ
ــا مــــــن مــــخــــاطــــر صـــحـــیـــة،  ــهـ ــیـ ــلـ عـ
كـــمـــقـــاومـــة األنـــســـولـــیـــن ومــــرض 
السكري وأمــراض القلب وضغط 
الـــدم ومشاكل التنفس وأمـــراض 

ــا مــن  ــیــــرهــ ــیــــة، وغــ ــنــ الـــكـــبـــد الــــدهــ
المضاعفات الصحیة التي یمكن 
تــفــادیــهــا بــالــوقــایــة مـــن السمنة 

وعالجها.
وشددت على ضرورة التخلص 
مــن النظرة المجتمعیة السلبیة 
حـــــول الـــســـمـــنـــة، وحـــــث الــجــمــیــع 
على توحید التوجهات، واتباع 
استراتیجیات مشتركة للتصدي 
بــشــكــل أمـــثـــل لـــهـــذا الـــعـــبء، الـــذي 

.
ً
 ُملحا

ً
 صحیا

ً
یشّكل تحدیا

 لنتائج أطلس 
ً
وقّدمت عرضا

الــســمــنــة الـــعـــالـــمـــي 2023، الــــذي 
نشره االتــحــاد العالمي للسمنة، 
أمس، حیث إن التأثیر االقتصادي 
العالمي الناتج عن زیــادة الــوزن 
ــل إلــــــى 4.32  ــــد یـــصـ ــة قـ ــنـ ــمـ والـــسـ

 بحلول 
ً
تریلیونات دوالر سنویا

عام 2035. 
ــه بـــحـــلـــول عـــام  ــ ــت أنــ ــ ــحـ ــ وأوضـ
2035، إذا لم یتم اتخاذ أي إجراءات 
في الكویت، فإن 52 في المئة من 
البالغین سیعانون السمنة، ما 
یــضــع الــكــویــت فــي فــئــة المخاطر 
البالغة، السیما أن السمنة لدى 
األطفال تستمر في االرتفاع بشكل 

سریع.
وبهذه المناسبة، أطلقت وزارة 
الــصــحــة، مــمــثــلــة بــــــإدارة الــرعــایــة 
الصحیة األولـــیـــة، خــدمــة جدیدة 
لــتــشــخــیــص وعـــــالج الــســمــنــة في 
مــراكــز الــرعــایــة الصحیة األولــیــة، 
من خالل عیادات األمراض المزمنة 
غیر المعدیة )NCD(، حیث تقوم 
هــــذه الـــعـــیـــادات بــتــقــدیــم خــدمــات 
تشخیص وعالج ودعم المرضى 

الذین یعانون السمنة.
من جانبها، أكدت نائب رئیس 
رابطة السمنة الكویتیة، د. عایشة 
الــفــهــد، أن الــســمــنــة مــــرض خطیر 
ومــــزمــــن، ورابــــطــــة الــســمــنــة تعیر 
 بــــزیــــادة الـــوعـــي 

ً
 بـــالـــغـــا

ً
اهـــتـــمـــامـــا

والتثقیف حول مرض السمنة في 
الكویت، من خالل التعاون المستمر 

مع القطاعین العام والخاص.
بدوره، أكد فنكت كالیان، نائب 
الرئیس والمدیر العام لشركة نوفو 
نوردیسك فارما غلف، أن السمنة 
ــراض الــخــطــیــرة المزمنة  ــ مــن األمـ
االنتكاسیة البالغة االنتشار في 
الكویت، ودعا إلى تضافر الجهود 
لــدعــم األشــخــاص الــذیــن یعانون 

مرض السمنة.

»تكويت التعاونیات«: لجنة ثالثیة 
لإلعالن عن »اإلشرافیة« الشاغرة

برنامج آلي لبيانات الموظفين بالتعاون مع »تكنولوجيا المعلومات«
• جورج عاطف

یــعــقــد فـــریـــق تـــكـــویـــت الــــوظــــائــــف اإلشـــرافـــیـــة 
فــي الــجــمــعــیــات الــتــعــاونــیــة، الــمــشــّكــل بــنــاء على 
 لــجــنــة تــعــدیــل 

ً
الــــقــــرارات الـــتـــي اتــخــذتــهــا أخــــیــــرا

التركیبة السكانیة وتطویر سوق العمل، الیوم، 
 الستئناف مناقشاته الخاصة 

ً
 جدیدا

ً
اجتماعا

بوضع ضوابط وآلیات اختیار المواطنین الذین 
سیلتحقون بالعمل التعاوني ضمن خطة إحالل 

العمالة الوطنیة بالوافدة.
ــریـــق اتـــفـــق عــلــى  ــفـ وعـــلـــمـــت »الــــجــــریــــدة« أن الـ
تشكیل لــجــنــة ثــالثــیــة تــضــم فــي عضویتها كال 
من وزارة الشؤون االجتماعیة، والهیئة العامة 
للقوى العاملة، واتــحــاد الجمعیات التعاونیة، 
ستتولى عملیة اإلعالن عن الوظائف اإلشرافیة 
الـــشـــاغـــرة داخـــــل »الـــتـــعـــاونـــیـــات« مـــن الــمــدیــریــن 
الــعــامــیــن ونـــوابـــهـــم )اثـــنـــان لــكــل مــدیــر لــلــشــؤون 
المالیة واإلداریة، والشؤون التجاریة(، إلى جانب 
رؤســـاء أقــســام المساهمین، والــشــؤون اإلداریـــة، 
والخدمات العامة، والحاسب اآللي، والصندوق، 
والمشتریات، والمحاسبة، واألســـواق المركزیة 
واألفرع، والعالقات العامة، واألفرع المستثمرة، 
 عــلــى تصمیم بــرنــامــج 

ً
وأن الــفــریــق اتــفــق أیــضــا

آلــي یضم البیانات والمعلومات كافة الخاصة 
بالموظفین لدى الجمعیات بالتنسیق والتعاون 
مع الجهاز المركزي لتكونولوجیا المعلومات 
لالستفادة منه في حصر هذه الوظائف بصورة 
آلیة سریعة، ومعرفة أعـــداد الشواغر وأماكنها 

لیتسنى سرعة شغلها.

وبینما شددت المصادر، على أن الفریق یعكف 
 على دراسة وضع ضوابط وآلیات واضحة 

ً
حالیا

تحقق األمــان الوظیفي للمواطنین الذین سیتم 
تعیینهم بالجمعیات، أشارت إلى أن وجود بعض 
الــمــقــتــرحــات مــن قــبــل األعــضــاء بعمل اخــتــبــارات 
ومـــقـــابـــالت شــخــصــیــة تــضــمــن ُحــســن االخــتــیــار، 
السیما على صعید الوظائف اإلشرافیة المنوطة 

بتسییر أمور التعاونیات.

معامالت أنشطة المساجد

وفي موضوع آخر، أصدرت »الشؤون«، ممثلة 
بــــإدارة الجمعیات الخیریة والــمــبــرات، تعمیما 
ــاء مــجــالــس إدارة الــجــمــعــیــات الــخــیــریــة  ــرؤســ لــ
الــمــشــهــرة كـــافـــة، أكــــدت خــاللــه أنـــه تــقــرر اســتــالم 
معامالت وطلبات أنشطة المساجد على سبیل 
المثال ال الحصر الخاصة بحلقات تحفیظ القرآن، 
والدروس الدینیة، والنداوت، والمحاضرات، على 
أن یتم انجازها مباشرة من قبل اإلدارة المختصة 
فـــي وزارة األوقــــــاف والــــشــــؤون اإلســـالمـــیـــة دون 
الحاجة إلى مراجعة »الشؤون«، وذلك من منطلق 
 على الجمعیات 

ً
التعاون بین الجهتین، وتسهیال

وتــقــلــیــص الــمــخــاطــبــات الــرســمــیــة بــهــذا الــصــدد، 
مـــشـــددة عــلــى أنــــه بــشــأن تــنــظــیــم عــمــلــیــات جمع 
التبرعات بالمساجد ما تــزال بحوزة »الشؤون« 
ویــجــب الــحــصــول عــلــى موافقتها المسبقة قبل 

المشاركة فیها.

المشاركون في یوم التوعیة بمناسبة یوم السمنة العالمي

»الكهرباء«: آلیة مع »الخدمة المدنیة« 
لتالفي خلل احتساب الدوام في رمضان

• سيد القصاص
ــاء على  ــمـ أكــــدت مـــصـــادر وزارة الــكــهــربــاء والـ
الــقــطــاعــات اإلداریــــة الــمــســؤولــة فــي الــــوزارة على 
تالفي تكرار الخلل المتعلق باحتساب ساعات 
الدوام خالل شهر رمضان المقبل، من خالل وجود 
آلیة متابعة یومیة بینها وبین دیــوان الخدمة 
المدنیة، لضمان صحة تسجیل حضور الموظفین 

وفق الساعات المحددة في الشهر الفضیل.
ــــوزارة یجتمعون الــیــوم  ُیــذكــر أن مــســؤولــي الـ
مــع نظرائهم فــي دیـــوان الخدمة المدنیة لبحث 
المشاكل المتعلقة بأنظمة الدیوان، والتي أعاقت 
خالل الفترة الماضیة إنجاز تقاییم الموظفین عن 
السنة المالیة الماضیة، تمهیدا لالنتهاء منها 
إلقرار األعمال الممتازة للمستحقین من موظفي 

الوزارة البالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف.

»الصحة«: فخورون بمساهمة كوادرنا 
في البحوث العالمیة لعالجات األمراض

افتتحت وزارة الصحة، صباح أمس، فعالیات 
مؤتمر الكویت الدولي الثالث للعالج الطبیعي، 
تـــحـــت شـــعـــار »الــــعــــالج الـــطـــبـــیـــعـــي... تــحــدیــات 
ــر الــصــحــة د. أحــمــد  ــ وإنـــــجـــــازات«، بــرعــایــة وزیـ

العوضي.
وقــــال وكــیــل الـــــوزارة الــمــســاعــد لــشــؤون طب 
األسنان د. مشعل الكندري إن »مساهمة فرق من 
كوادرنا الوطنیة في البحوث والنتائج اإلیجابیة 
ــر الـــعـــالجـــات الــمــخــتــلــفــة عــالــمــیــا لــلــعــالج  ــ آلخـ

الــطــبــیــعــي والــقــیــام بــاألبــحــاث بــطــریــقــة مكثفة 
ومــوجــزة لــلــوصــول ألنــجــع الــحــلــول المنشورة 

بأشهر المجالت العلمیة مصدر فخر«.
مــن جــانــبــه، أكــد مــدیــر إدارة خــدمــات العالج 
الطبیعي، عــبــدالــلــه زمــــان، حـــرص اإلدارة على 
مــواكــبــة منتسبیها لــلــتــطــورات والــمــســتــجــدات 
العالمیة في مهنة العالج الطبیعي، الفتا إلى 
أن االرتقاء بمجاالت المهنة هو هدفها من خالل 

التشجیع على إثراء المعرفة وتبادل الخبرات.

»التربیة«: بدء تسلیم إشعارات نهاية الخدمة للمعلمین
»المكتبات«: دورات تدريب للجرد اإللكتروني والمستودع الرقمي

• فهد الرمضان
ــدة«  ــجــــریــ  لـــخـــبـــر »الــ

ً
ــیــــدا تــــأكــ

الــمــنــشــور فـــي عـــددهـــا بــتــاریــخ 
27 فبرایر الماضي، بشأن بدء 
تسلیم إشعارات نهایة الخدمة 
لــلــمــعــلــمــیــن فــــي مـــــــارس، بــــدأت 
وزارة التربیة إبــالغ المعلمین 
الــــمــــشــــمــــولــــیــــن بــــخــــطــــة إنــــهــــاء 
 بقرارات انتهاء 

ً
الخدمات رسمیا

خدماتهم من العمل بـ »التربیة« 
 من نهایة دوام آخر یوم 

ً
اعتبارا

عمل في المرحلة الدراسیة التي 
یعمل بها كل معلم.

وفي موضوع آخر، أكد مدیر 
إدارة المكتبات بالوزارة، أحمد 
الــمــاجــدي، بـــدء تنفیذ برنامج 
ــتـــودع الـــرقـــمـــي والـــجـــرد  ــمـــسـ الـ
ــــي، والــــــــــذي یــطــبــق  ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ اإللـ
هــذا الــعــام ضمن استراتیجیة 
إدارة المكتبات للمضي نحو 
 إلــى 

ً
الــتــحــول الـــرقـــمـــي، مــشــیــرا

ــذا الـــبـــرنـــامـــج  ــ ــر هــ ــ ــلـــى أثــ ــه عـ ــ أنــ
قـــامـــت إدارة الــمــكــتــبــات بعقد 
دورات تدریبیة الختصاصیي 
المكتبات في مدارس المناطق 

التعلیمیة، وقام التوجیه الفني 
ــداد الــبــرنــامــج  ــإعــ لــلــمــكــتــبــات بــ
ــبـــي لـــســـهـــولـــة األرشـــفـــة  ــدریـ ــتـ الـ
وتــحــقــیــق الـــمـــرونـــة الــمــطــلــوبــة 
مـــن خـــالل عــقــد دورة تــدریــبــیــة 
الختصاصیي المكتبات فیما 
یقارب 860 مدرسة في المناطق 
التعلیمیة المختلفة، في الفترة 
مـــن 12 فــبــرایــر الــمــاضــي حتى 

27 الجاري.
وأوضــحــت أن أبـــرز مــا یمیز 
الجرد اإللكتروني والمستودع 
الرقمي تأسیس قاعدة بیانات 
ــنـــهـــا فــي  یـــمـــكـــن االســـــتـــــفـــــادة مـ
البحث العلمي، وتزوید الجهات 
المعنیة في الــدولــة الستخراج 
ــرات، مــمــا  ــ ــــؤشـ ــمـ ــ ــانـــات والـ ــیـ ــبـ الـ
ــا تــــســــعــــى إلـــیـــه  ــمــ ــیــ یــــســــاهــــم فــ
»التربیة« لمواكبة مضي جهات 
الــــــدولــــــة نــــحــــو تـــحـــقـــیـــق رؤیـــــة 

الكویت 2035.
بــــــــــدوره، ذكــــــر اخـــتـــصـــاصـــي 
ــنـــزي،  ــعـ ــات، مـــشـــعـــل الـ ــبـ ــتـ ــكـ ــمـ الـ
ــرد اإللـــكـــتـــرونـــي  أن نـــظـــام الــــجــ
والــمــســتــودع الــرقــمــي الــــذي تم 
ــام  ــعـ ــذا الـ ـــ ــاده لــیــطــبــق هـ ــمــ ــتــ اعــ

یحقق دقة األرقام واإلحصاءات 
المعدة، عالوة على ذلك، یساهم 
ــــت والـــجـــهـــد،  ــوقـ ــ ــــي تـــوفـــیـــر الـ فـ
ویمكن من خالله التعرف على 
اهتمامات الطالب واختیاراته 

في الكتب.

التمديدات الكهربائية 

وفـــي مــوضــوع منفصل، أكــد 

مدیر المنظمة العالمیة »ملست«، 
داوود سلیمان األحمد، انطالق 
مـــســـابـــقـــة الـــكـــویـــت الـــمـــدرســـیـــة 
الـــــــعـــــــاشـــــــرة فـــــــي الـــــتـــــمـــــدیـــــدات 
ــاون مــع  ــعــ ــتــ ــالــ الــــكــــهــــربــــائــــیــــة، بــ
»التربیة« وعدد من المهندسین 
المتطوعین من وزارة الكهرباء 
ــة الـــمـــتـــجـــددة،  ــاقــ ــاء والــــطــ ــ ــمـ ــ والـ
مــشــیــرا إلـــى أن هـــذه المسابقة 
تـــحـــمـــل الـــكـــثـــیـــر مـــــن الـــجـــهـــود 

الـــمـــبـــذولـــة مــــن قـــبـــل الــــمــــدارس 
المشاركة بطالبها، وكل مدرسة 
مشاركة بعدد 3 طالب، وتشتمل 
عــلــى عــــدة مــتــطــلــبــات مــتــنــوعــة، 
ــتـــي تـــكـــون مـــوجـــودة بشكل  والـ
أساسي في البیت، والتي تنمي 
لــــدى الـــطـــالـــب الـــخـــبـــرة الـــالزمـــة 
للتعامل معها بحذر في البیت، 
وحل بعض المشاكل البسیطة 

المتعلقة في الكهرباء.

جانب من دورات المكتبات

»االئتمان«: إطالق حملة 
ْت قلم«

َّ
ط

َ
»بس خ

للترويج لخدمات البنك اإللكترونية

أعلنت المتحدثة الرسمیة لبنك االئتمان الكویتي، حباري 
ْت 

َّ
ط

َ
الخشتي، إطــالق البنك حملة إعالنیة بعنوان »بس - خ

- قلم » بهدف الترویج لخدمات البنك اإللكترونیة، وأنــه ال 
حــاجــة لــزیــارة الــمــواطــن ألي مــن فـــروع الــبــنــك للتقدیم على 
 للجهد والعناء على المواطن، 

ً
خدمات البنك، وذلــك توفیرا

ویحتاج المواطن لزیارة البنك مرة واحدة فقط للتوقیع على 
عقد القرض.

 للمیكنة والرقمنة لخدمات 
ً
وأكدت الخشتي أنه استمرارا

البنك التي عمل علیها البنك منذ سنوات، یطلق البنك خدماته 
من خالل 3 قنوات إلكترونیة، هي البوابة اإللكترونیة للبنك 
kcb.gov.kw، والتطبیق الهاتفي الخاص بالبنك، وتطبیق 

سهل بهدف التسهیل والتیسیر على المواطنین.
وأكدت أن الهدف الرئیسي من میكنة ورقمنة خدمات البنك 
ات واختصار وتقلیص الدورة  هو تسهیل وتبسیط اإلجراء
المستندیة، وتوفیر الوقت والجهد على المواطنین من عناء 
 
ً
مراجعة الجهات ذات الصلة بالبنك، وذلــك تأكیًدا وتعزیزا
الستراتیجیة البنك التي تسعى الكتساب ثقة المتعاملین 

وتوفیر خدمة متمیزة في كل مرة، ومن أول مرة.

»إحياء التراث« تنظم محاضرة 
عن »صحيح البخاري«

تنظم جمعیة إحیاء التراث 
اإلسالمي نشاطا علمیا 

وثقافیا خالل مارس الجاري، 
یحتوي على سلسلة من 

الفعالیات واألنشطة الثقافیة 
والدعویة.

وأشارت الجمعیة، في بیان، 
أمس، إلى إقامة محاضرة 

تنظمها لجنة الكلمة الطیبة 
بعنوان »قراءة من مختصر 
صحیح البخاري«، یحاضر 

فیها الشیخ عادل الحجي 
مساء الیوم بعد صالة العشاء، 

في دیوانیة حامد الحمادي 
بمنطقة صباح السالم.

وتابعت: »كما نظمت الجمعیة 
 بعنوان تأمالت 

ً
 أسبوعیا

ً
درسا

في الجزء 29 - سورة المدثر، 
للشیخ شحتة محمد في 

دیوانیة فرع الصلیبیخات 
والدوحة«.

ودعت الجمهور الكریم إلى 
المشاركة في هذه األنشطة، 

األمر الذي یعود علیه بالنفع 
والفائدة في دینه ودنیاه.

ة 
ّ
»تراحم«: 1000 سل

غذائية للسوريين واألردنيين

وزعت جمعیة تراحم لألعمال 
الخیریة واإلنسانیة 1000 سلة 

غذائیة على األسر السوریة 
الالجئة واألردنیة في المملكة. 

وقال رئیس مجلس إدارة 
الجمعیة، الشیخ د. حمد 

الهاجري، في تصریح صحافي، 
إن الهدف من توزیع تلك 

الطرود الغذائیة هو تأمین 
احتیاجات العائالت الالجئة 

والمتعففة، والتي تواجه 
صعوبات في الحصول على 

 
ً
قوت یومها، وتعیش أوضاعا

مأساویة.
 بدوره، أكد المدیر التنفیذي لـ 
»تراحم الخیریة«، عبدالحمید 
الدوسري، أن »تراحم« تواصل 

مد ید العون والمساعدة 
للفئات المنكوبة والمتضررة 

والمحتاجة في مختلف 
مناطق عملها، من أجل تحقیق 
رسالتها اإلنسانیة الهادفة إلى 
غوث الملهوف ودعم المحتاج.

ولفت إلى أن خطط الجمعیة 
تراعي تقدیم المساعدات 

المتنوعة وفق حاجة المناطق 
والفئات المستفیدة.

»مركز العطاء« يطلق 
مسابقة للطلبة

أكد مركز العطاء للعمل 
التطوعي، التابع لجمعیة 

اإلصالح االجتماعي، استمرار 
فعالیاته في »مسابقة العطاء« 
الخامسة، بالشراكة مع وزارة 

التربیة والهیئة العامة للشباب 
وجمعیة المعلمین الكویتیة 
والفرق التطوعیة المتمیزة، 

مثل: فریق »أیادي الخضراء«، 
وفریق »تراحم«، والموجهة 

لطلبة جمیع المراحل الدراسیة 
بالكویت.

وفي هذا الصدد، قال مدیر إدارة 
العالقات العامة في »اإلصالح 

االجتماعي« عبدالرحمن 
الشطي، إن المركز أطلق 

مسابقته في أكثر من 40 مدرسة 
بمختلف المناطق التعلیمیة 
في الكویت، واستهدف 1500 

طالب وطالبة من مختلف 
المراحل الدراسیة، بالمشاركة 

في هذه المسابقة، من خالل 
إطالق مشاریعهم التطوعیة في 

مجاالت متنوعة، مثل: المجال 
الوطني واالجتماعي والثقافي 

والبیئي، ولتكون هذه المشاریع 
التطوعیة بمنزلة التعبیر 
الصادق عن ُحب الكویت، 
 للوالء واالنتماء، 

ً
وتعزیزا

وتقدیم الغالي والنفیس من 
أجل رفعتها وعزتها.

 للمستقبل
ً
العدواني: دعم الطلبة الموهوبین لیكونوا قادة وصناعا

كّرم الصولة والحسين وهنأ الفائزين بجوائز آل مكتوم لألداء التعليمي
• فهد الرمضان

أكد وزیر التربیة وزیر التعلیم العالي 
والبحث العلمي د. حمد العدواني، حرص 
»التربیة« على رعایة طلبتها الموهوبین 
والمبدعین وذوي الــقــدرات المتمیزة من 
خـــالل تــقــدیــم مختلف أشــكــال الــدعــم لهم 
وتسخیر جمیع السبل لهم لیكونوا قادة 

 للمستقبل.
ً
متمیزین ومبدعین وصناعا

جاء ذلك خالل تكریمه الطالب إبراهیم 
جاسم الصولة مــن مــدرســة صــالح الدین 
بــمــنــطــقــة حـــولـــي الــتــعــلــیــمــیــة بــمــنــاســبــة 
حصوله على المركز األول في االختبارات 
 عن 

ً
الخاصة بالموهوبین الــعــرب ممثال

الكویت في مسابقة العلوم والریاضیات 
لــلــمــنــظــمــة الـــعـــربـــیـــة لــلــتــربــیــة والـــثـــقـــافـــة 

والعلوم. 
وأعـــرب الــعــدوانــي عــن فــخــره واعــتــزازه 
بهذا اإلنجاز العربي وما حققه الصولة من 

 له بالتوفیق ومواصلة طریقه 
ً
فوز، داعیا

نحو المزید من النجاح واإلنجاز لرفع اسم 
الكویت في المحافل الدولیة.

ــه الــفــنــي  ــمـــوجـ ــعــــدوانــــي الـ كـــمـــا كــــــّرم الــ
للجیولوجیا، المنسق لمبادرة الموهوبین 
العرب، ذیاب الحسین، على ما قام به من 
جــهــود مــتــمــیــزة أثــمــرت عــن هـــذا اإلنــجــاز 

المشّرف.
ــر  ــ ــوزیـ ــ ــب آخـــــــــر، اســــتــــقــــبــــل الـ ــ ــانـ ــ ــن جـ ــ مــ
ــدوانـــي، فـــي مــكــتــبــه، أمـــــس، الــفــائــزیــن  الـــعـ
بجوائز مؤسسة الشیخ حمدان بن راشد آل 
مكتوم لألداء التعلیمي المتمیز للدورة 25.

وهــنــأ الـــعـــدوانـــي الــفــائــزیــن بــالــجــوائــز 
وحثهم على مــواصــلــة التمیز فــي جمیع 

المجاالت لرفع اسم الكویت.
وحـــضـــر الـــلـــقـــاء وكـــیـــل وزارة الــتــربــیــة 
باإلنابة أسامة السلطان ومنسق الجائزة 
المدیر العام لمنطقة العاصمة التعلیمیة 

منصور الدیحاني.

 الفائزین بجوائز آل مكتوم لألداء التعلیمي
ً
وزیر التربیة متوسطا
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ــلـــــس الــــبــــلــــدي  ــ ــــجـ ــمـ ــ رفــــــــــض الـ
مشروع واجهة الجهراء البحرية 
ــك بــأغــلــبــيــة  ــ ــ )الــــكــــورنــــيــــش(، وذلـ
األصـــوات، بعد أن قــرر 5 أعضاء 
ــــدم الـــمـــوافـــقـــة عـــلـــى الـــمـــشـــروع  عـ
ــن، ومـــوافـــقـــة  ــ ــريـ ــ ــنــــاع 5 آخـ ــتــ وامــ

عضوين.
وقــــال الــمــديــر الــعــام للبلدية، 
ــي، فـــي  ــ ــــوحــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــمــ ــ م. أحـــــــمـــــــد الــ
جلسة المجلس أمـــس، برئاسة 
عـــبـــدالـــلـــه الـــمـــحـــري، إنـــنـــا نــمــلــك 
ــة ذهـــبـــيـــة إلنـــجـــاز  ــرصــ ــوم فــ ــ ــيـ ــ الـ
 
ً
المشاريع التنموية، خصوصا
في ظل وجــود محاسبة شديدة 
واجتماعات أسبوعية في مجلس 

الوزراء. 
وأوضح المنفوحي أن البلدية 
أنشأت نظام BOT، وأشرفت على 
كــثــيــر مــــن الـــمـــشـــاريـــع الـــمـــدرجـــة 
في الدولة، مما يعطيها الخبرة 
الــكــافــيــة والــمــتــراكــمــة فــي تنفيذ 
الــمــشــاريــع وطــرحــهــا ودراســتــهــا 
 عن وجــود شركات 

ً
، كاشفا

ً
فنيا

قــدمــت لــدخــول الــتــأهــيــل لتنفيذ 
مشروع كورنيش الجهراء. 

ولفت إلى أن كورنيش الجهراء 
ــذي  ــ ــد الـ ــيــ ــو الــــمــــشــــروع الــــوحــ ــ هـ
حصل على الموافقة البيئية من 
المجلس األعــلــى للبيئة وهيئة 
 أن المشروع يحتاج 

ً
البيئة، مبينا

إلــى تسويق عبر جــهــات بعيدة 
عن البلدية، حتى يجذب المزيد 

المستثمرين العالميين، مؤكدا 
وجود تنسيق مع هيئة تشجيع 
االســتــثــمــار لــتــســويــق الــمــشــروع 
بشكل أكبر من خالل السفارات، 
ــا عـــــــن تـــــــواصـــــــل إحـــــــدى  ــ ــفـ ــ ــاشـ ــ كـ
الــشــركــات العمالية لالستفسار 

عن المشروع.
وأضـــــــــــــــــــــاف أن ســــــيــــــاســــــات 
المخطط الهيكلي الرابع للدولة 
بــّيــنــت حــاجــة محافظة الــجــهــراء 
والــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة لــمــشــروع 
ــاري قــــريــــب مــن  ــ ــجــ ــ ــيـــهـــي وتــ تـــرفـ
الـــمـــنـــاطـــق الـــســـكـــنـــيـــة، والـــمـــوقـــع 
الــمــقــتــرح هـــو الـــمـــوقـــع الــمــثــالــي 

إلنشاء المشروع. 
وعن العائد المادي للمشروع، 
بّين وجــود عوائد مادية للدولة 
: هــنــاك 

ً
ــا ــفـ ــيـ ولـــلـــمـــســـتـــثـــمـــر، مـــضـ

ــع أكـــاديـــمـــيـــة اســبــايــر  ــل مـ تـــواصـ
الــريــاضــيــة إلبـــــداء رأيـــهـــم بــشــأن 
إدارة األكــاديــمــيــة الــريــاضــيــة في 

المشروع. 
ولــفــت إلـــى أن الــمــشــروع أخــذ 
مــوافــقــة »الــشــال« بــشــأن الــمــردود 
ــادي بـــمـــا فـــيـــه الــخــطــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــر وجـــود 

ّ
الــبــديــلــة فـــي حــــال تــعــث

شركات لتنفيذه.

مشروع ترفيهي

من جانب آخر، وافق المجلس 
عــلــى تخصيص أرض لمشروع 

ــيـــهـــي تـــعـــلـــيـــمـــي ثـــقـــافـــي فــي  تـــرفـ
ــر مــن  ــ ــثـ ــ الـــــجـــــهـــــراء بــــمــــســــاحــــة أكـ
مليون م2، لمصلحة المؤسسة 
العامة للتأمينات بعد إلغاء قرار 
تخصيص الموقع إلقامة حديقة 

حيوان.
ــر الــمــجــلــس طــلــب الــهــيــئــة  ــ وأقـ
العامة للصناعة توطين أنشطة 
صناعية وخدمية للموقع رقم 11 
من المخطط التنظيمي بمنطقة 
مــيــنــاء عــبــدالــلــه، لــيــكــون مجمعا 
لــلــصــنــاعــات الــمــســتــدامــة بــشــرط 
ــة تفصيلية بيئية  ــ تــقــديــم دراسـ

ذات مردود اجتماعي من الهيئة 
العامة للبيئة. 

وأحــــــال االقــــتــــراح الـــمـــقـــّدم من 
العضوين نصار العازمي وناصر 
الكفيف بــشــأن تخصيص أرض 
غرب الصباحية )شرق األحمدي( 
إلـــى الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــرعــايــة 
ــنـــة تـــحـــريـــر  ــى لـــجـ ــ ــ الـــســـكـــنـــيـــة، إلـ
األراضي، فيما حفظ طلب إنشاء 
ســور نباتي حــول مدينة صباح 

األحمد السكنية.
وأعــــــــاد الـــمـــجـــلـــس إلـــــى لــجــنــة 
الــجــهــراء طــلــب تخصيص أرض 

مجمع الشقايا للطاقة المتجددة 
ـــت لـــأبـــحـــاث  ــويـ ــكــ مـــــن مـــعـــهـــد الــ
الــعــلــمــيــة إلـــــى وزارة الـــكـــهـــربـــاء 
والماء والطاقة المتجددة، وطلب 
تعديل المسمى الوصفي لمنطقة 

شرق تيماء. 

ترخيص المبرات

ووافـــق المجلس على اقــتــراح 
تــرخــيــص الــمــبــرات فـــي الــمــبــانــي 
ــة، وعــــلــــى اقــــتــــراح  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
ــيــــة  ــن إعــــالنــ ــ ــ ـــ ــ ــاكــ ــ ــيــــص أمــ تــــخــــصــ

عــلــى الــطــرق الــعــامــة والرئيسية 
الســتــخــدام الــجــهــات الحكومية، 
فيما أحال إلى الجهاز التنفيذي 
ــراح نــقــل وتــخــصــيــص مــوقــع  ــتـ اقـ
جــديــد لــالســتــعــمــاالت واألنــشــطــة 
ــة شـــــرق  ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ الــــــــمــــــــوجــــــــودة بــ
ــــوب ضـــاحـــيـــــــة  ــنــ ــ الــــضــــجــــيــــج وجــ
خيطان الجنوبي، وشمال القاعة 

األميرية في المطار.
وأبدى عدم موافقته عمل دليل 
اســـتـــرشـــادي شــامــل لتخصيص 

األراضي والقسائم.
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سلة أخبار

»التعريف باإلسالم« 
تطلق »خلك فعال«

»رابطة االجتماعيين«: ندعم 
ذوي الهمم وتمكينهم

أطلقت لجنة التعريف 
باإلسالم، أمس األول، حملتها 

»خلك فعال« ضمن جهودها 
الرامية إلى تعريف الجاليات 
غير المسلمة وغير الناطقين 

بالعربية بالدين اإلسالمي.
وقال المدير العام للجنة 

إبراهيم البدر لـ »كونا«، إن 
الهدف من الحملة الدعوية 

تحفيز أبناء المجتمع، 
لإلسهام في التعريف 
باإلسالم، وبيان أنها 

ليست مقتصرة على الدعاة 
المتخصصين، وأنها بمقدور 

واستطاعة الجميع.
وأوضح البدر أن شعار 

 مع 
ً
الحملة يأتي متزامنا

تعاليم ديننا الحنيف الذي 
يحث على إشراك جميع 

شرائح المجتمع على فعل 
الخير واالستدالل عليه، 

كاشفا أن اللجنة تطمح لكفالة 
المزيد من الدعاة لتغطية 

جميع مناطق البالد.
يذكر أن اللجنة تكفل أكثر من 
80 داعية يتحدثون بأكثر من 

14 لغة مختلفة داخل البالد.

زارت رئيسة وأعضاء لجنة 
العمل االجتماعي في رابطة 

االجتماعيين، وبحضور 
رئيس مجلس إدارة الرابطة 

عبدالله الرضوان، »كافيه 
312«، حيث ُيعد األول من 

نوعه بالكويت الذي يكون 
فيه العاملون من ذوي 

الهمم.
وصرحت رئيس لجنة 

العمل االجتماعي وعضو 
مجلس اإلدارة في الرابطة 
أصيلة الرفاعي، أمس، بأن 
 على 

ً
اللجنة تحرص دائما

الرعاية واالهتمام بجميع 
شرائح المجتمع الكويتي، 

وعلى رأسهم ذوو الهمم.
وأكدت دعم الرابطة 

لذوي الهمم، وتسعى 
إلى تمكينهم من خالل 

المبادرات التي تساعدهم 
بالتغلب على التحديات 

والمعوقات التي تواجههم، 
إلبراز مهاراتهم وقدراتهم 
على االنخراط في العمل، 

واستغالل طاقاتهم 
 
ً
وإبداعاتهم ليكونوا أفرادا

فاعلين في المجتمع.
م  وفي ختام الزيارة قدَّ
الزائرون شهادة شكر 

وتقدير لفريق العمل في 
الكافيه على جهودهم 

المتميزة.

إخماد حريق مصنع لألسفلت في كبد
● محمد الشرهان

أعلنت إدارة العالقات العامة 
واإلعالم بقوة اإلطفاء العام أنها 
تمكنت من إخماد حريق في أحد 

مصانع األسفلت بمنطقة كبد.
وأوضحت اإلدارة أن »العمليات 
 
ً
المركزية« تلقت فجر أمس بالغا
يفيد بحريق مصنع فــي منطقة 
كــبــد فــتــم تــوجــيــه مـــركـــزي إطــفــاء 
كبد واالستقالل إلى موقع البالغ، 
وتبين أن الحريق في خزان أحد 
مصانع األسفلت، وتمت السيطرة 
على الحريق وإخماده دون وقوع 

إصابات تذكر.

»اإلطفاء« تسيطر على حريق »العلوم الصحية«»اإلطفاء« تسيطر على حريق »العلوم الصحية«
نشب حريق بمبنى كلية العلوم الصحية 
- بــنــيــن بــالــهــيــئــة الــعــامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، نتيجة تماس كهربائي بسيط في 
إحــدى مكائن التكييف، وتمت السيطرة عليه 

من قوة اإلطفاء.
ــــالم بـ  ــادت إدارة الــعــالقــات الــعــامــة واإلعـ ــ وأفـ
»اإلطفاء العام« بأن بالغا ورد إلى إدارة العمليات 
المركزية صباح أمس يفيد بوجود حريق بمبنى 

الكلية بمنطقة الشويخ.
وأشارت اإلدارة، في بيان صحافي، إلى أن إدارة 
العمليات المركزية وجهت مركزي إطفاء الشويخ 
الصناعي والصليبيخات إلى موقع البالغ، وتبين 
أن الحريق في وحدة التكييف الخاصة بفصل 
دراسي، وتم إخالء المكان والسيطرة على الحريق 

وإخماده دون وقوع إصابات.

آثار الحريق في المصنع

جانب من حريق الكلية

محمد جاسم

 تسويق 
»الكورنيش« 

عبر »تشجيع 
االستثمار« 

وتنسيق مع 
»اسباير« إلدارة 

األكاديمية 
الرياضية

 حصلنا على 
موافقة »الشال« 
بشأن المردود 

االقتصادي 
والخطة البديلة 

ر 
ّ
في حال تعث

وجود شركات 
لتنفيذه

انشطار »وانيت« اصطدم بعمود إنارة

● محمد الشرهان

● محمد الشرهان

ــدد  ــــادم عـ ــــصـ ــر حـــــــادث تـ ــفــ أســ
من المركبات على طريق الملك 
فهد، ليل أمس األول، عن إصابة 

شخص بجروح.
وذكرت إدارة العالقات العامة 
واإلعــالم بقوة اإلطفاء العام أنه 
ورد بـــالغ إلـــى إدارة العمليات 

الــمــركــزيــة يــفــيــد بـــوقـــوع حـــادث 
تــصــادم على طــريــق الملك فهد، 
فتم توجيه مركز إطفاء مشرف 
إلــى موقع البالغ، وعند وصول 
الفرقة تبّين أنــه حـــادث تصادم 
مركبة )وانــيــت( بعمود اإلنـــارة، 
مما أدى الى انقسام المركبة الى 

جــزأيــن وســقــوط الــجــزء الخلفي 
منها على الطريق، وتسبب ذلك 
فــي تــصــادم عـــدد مــن الــمــركــبــات 
ــبـــعـــض، وأســــفــــر الـــــحـــــادث عــن  بـ
إصــــابــــة شــــخــــص، وتــــــم تــســلــيــم 

الموقع للجهات المعنّية.

ضبط تاجَري مخدرات في الصليبية

واصل رجال مباحث قطاع األمن الجنائي ممثال في 
اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات، بتعليمات مباشرة 
مــن وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة الــمــســاعــد لــشــؤون األمــن 
الجنائي اللواء حامد الــدواس، والمدير العام لإلدارة 
العامة لمكافحة المخدرات، اللواء محمد قبازرد، توجيه 
الضربات المتالحقة لتجار المخدرات ومرّوجيها، حيث 
تمكنوا مساء أمس األول من ضبط شخصين من غير 
محددي الجنسية عثر بحوزتهما على 2 كيلوغرام من 
مادة الحشيش المخدرة و50 غراما من مادة الشبو، 

و200 حبة مؤثرات عقلية.
وفي التفاصيل التي رواها مصدر أمني لـ »الجريدة« 
أن رجــال مباحث اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات 
ــــول نـــشـــاط شــخــص من  تــلــقــوا مــعــلــومــات ســـريـــة حـ

غير محددي الجنسية في عمليات ترويج مخدَري 
الحشيش والشبو، الفتا الى أن رجال المباحث توصلوا 
إلى هذه المعلومات من خالل التحقيق مع المتعاطين 
المضبوطين من قبل رجــال المكافحة، أو المحالين 
من قبل الجهات األمنية المساندة، والحظوا أن هناك 
ارتفاعا نسبيا في توزيع مخدَري الحشيش والشبو 

ي الفروانية والجهراء.
َ
بمحيط محافظت

ــال المباحث أجــــروا عملية  ــر الــمــصــدر أن رجـ وذكـ
تحريات ميدانية مكثفة دلت على وجود شخصين من 
غير محددي الجنسية يقطنان في منطقة الصليبية، 
يقفان خلف عمليات ترويج المخدرات التي تم ضبطها 
أخيرا، الفتا الى أن رجــال المباحث استصدروا إذنا 
من النيابة العامة، حيث تمّكنوا من ضبط المتهمين 
وبــحــوزتــهــمــا الـــمـــواد الــمــخــدرة الــمــضــبــوطــة، وتمت 

إحالتهما الى نيابة المخدرات.

»البلدي« يرفض »كورنيش الجهراء« ويقر »ترفيهي التأمينات«
المنفوحي: نملك فرصة ذهبية لتنفيذ المشاريع التنموية ألننا محاسبون أمام الحكومة

المحري مترئسًا جلسة »البلدي«... ويبدو المنفوحي

الخدة: أسبوع المرور توعوي وليس للمخالفات
افتتح معرض األسبوع الخليجي الموحد في األفنيوز

ــام لـــــالدارة  ــعـ افــتــتــح الــمــديــر الـ
العامة للمرور اللواء يوسف الخدة 
معرض اسبوع المرور الخليجي 
الموحد 36 تحت شعار »حياتك 
ــع افـــتـــتـــاح دول  أمــــانــــة« تـــزامـــنـــا مـ
مجلس التعاون الخليجي السبوع 

المرور الموحد.
ــــالل حـــضـــوره  وأكــــــد الــــخــــدة خـ
ورعايته افتتاح معرض اسبوع 
ــمــــرور الــخــلــيــجــي الـــمـــوحـــد في  الــ
ــبــــاح امـــس  ــوز صــ ــيــ ــنــ مـــجـــمـــع االفــ
بــحــضــور مــســاعــد الــمــديــر الــعــام 
للتخطيط والبحوث العميد خالد 
مــحــمــود، ومــســاعــد الــمــديــر العام 
لــلــشــؤون الــفــنــيــة الــعــمــيــد محمد 
ــــي، والــــجــــهــــات الـــراعـــيـــة  ــــدوانـ ــعـ ــ الـ
والـــمـــشـــاركـــة فـــي الـــفـــعـــالـــيـــات، أن 
الهدف الرئيسي من اقامة اسبوع 
الـــــمـــــرور الــخــلــيــجــي هــــو تــوعــيــة 
مستخدمي الطريق بشكل خاص 
والمواطنين والمقيمين بشكل عام، 
الفتا الى أن الهدف الرئيسي ليس 
جبي االموال وتحرير المخالفات 
انما الهدف هو التوعية المرورية 

الهادفة.
ومــن جانبه، قــال رئيس لجنة 
فعاليات اسبوع المرور الخليجي 
الموحد العميد ابراهيم الجالل، 
ان اسبوع المرور يتضمن العديد 
من البرامج المتنوعة والتوعوية 
الــتــي تــهــدف الــى ســالمــة مــرتــادي 
الــــطــــريــــق، مـــشـــيـــرا الــــــى ان نــشــر 
التوعية المرورية سيكون له االثر 
البالغ في انخفاض نسبة الحوادث 
المرورية وحفظ مرتادي الطريق.

وأوضــــــــح أن الــــمــــعــــرض ضــم 
كـــاونـــتـــر خـــاصـــا لــضــبــاط ادارة 
ــع  ــرفــ ــق الـــــمـــــخـــــالـــــفـــــات لــ ــيــ ــقــ ــحــ تــ
الــــبــــلــــوكــــات الــــمــــوضــــوعــــة عــلــى 
المخالفات المرورية الجسيمة، 
الفــتــا الــى انــه بــإمــكــان المخالف 
زيــارة المعرض ودفــع المخالفة 

المرورية لالفراج عن المركبات 
ــمــــحــــجــــوزة وهــــــي فــــرصــــة مــن  الــ
لــديــه مخالفات ان يــقــوم بــزيــارة 
الــمــعــرض واالطــــالع على اهمية 
التوعية المرورية التي يقوم بها 
عـــدد مــن ضــبــاط االدارة الــعــامــة 

للمرور.

مـــن جــهــتــه، قــــال ضـــابـــط قسم 
التوعية المرورية الرائد عبدالله 
بوحسن ان »اسبوع المرور يهدف 
الـــــى رفـــــع الـــتـــوعـــيـــة لـــــدى قـــائـــدي 
المركبات بالسلوكيات الخاطئة «.
وذكر بوحسن أن من فعاليات 
المعرض تمكين االطفال واالحداث 
مــن مشاهدة الـــدوريـــات الحديثة 
ــة،  ــ الـــتـــي يــبــلــغ عـــددهـــا 800 دوريـ
و300 دراجـــة نــاريــة، الــتــي دخلت 
ــم تـــزويـــدهـــا  ــ الـــخـــدمـــة حـــديـــثـــا وتـ
بأحدث التقنيات لتحقيق األمن 
ــفـــاظ عــلــى حــقــوق  واألمـــــــان والـــحـ
الجميع من خالل تسجيل االحداث 
بــالــصــوت والـــصـــورة، مشيرا الى 
ان الــــــدوريــــــات الـــحـــديـــثـــة تــتــمــيــز 
بـــوجـــود كــامــيــرات مــراقــبــة داخـــل 
كابينة القيادة وكاميراتين أمامية 
وخلفية وجهاز السلكي لتسجيل 
الــصــوت، وذلـــك لتوثيق االحـــداث 
التي تقع على الــطــرق بما يسهم 
في حفظ حقوق وسالمة الجميع.

الخدة مع قيادات وضباط »المرور«

 بـ »الصّديق«
ً
إبعاد عمال ألقوا أنقاضا

قالت بلدية الكويت، أمس، إن 
المدير العام م. أحمد المنفوحي 
ــاذ اإلجــــــــــــــــراءات  ــ ــخــ ــ ــاتــ ــ وّجـــــــــــه بــ
القانونية بحق العمال الذين تم 
ضبطهم أثناء رميهم األنقاض 
 
ً
فـــي مــنــطــقــة الــصــديــق، تــمــهــيــدا

 من البالد.
ً
إلبعادهم إداريا

وذكــــــرت الـــبـــلـــديـــة، فـــي بــيــان 

صــحــافــي، أن الــفــريــق الــرقــابــي 
حرر محضر مخالفة بالواقعة 
ضمن جولة ميدانية على أعمال 
التشييد والترميم فــي مناطق 
السكن الــخــاص، للوقوف على 
مــدى الــتــزام أصــحــاب العقارات 
بــاشــتــراطــات أعـــمـــال الــســالمــة، 
ــفـــات  ــلـ ووضــــــــــع حــــــاويــــــة الـــمـــخـ

اإلنشائية ضمن حملة »ديرتنا 
تستاهل«.

ــاف الــبــيــان أن الحملة  وأضـــ
تهدف إلى رفع مستوى النظافة 
ــة، والــــحــــد مــــن الـــظـــواهـــر  ــامـ ــعـ الـ
السلبية وكل ما يشّوه المنظر 

الحضاري للبالد.

زيارة مستشفى الرازي
زارت لجنة أسبوع المرور الخليجي الموحد مستشفى الــرازي، 
واستمع أعضاء اللجنة، خالل الزيارة، إلى شرح مفّصل حول آلية 
التعامل مع مصابي الحوادث المرورية، كما اطلعوا على إحصاءات 
حوادث المركبات والدّراجات اآللية وعدد ونوعية اإلصابات المترتبة 
عليها، ثــم قـــام أعــضــاء الــلــجــنــة، بــحــضــور نخبة مــن الشخصيات 
والفنانين والعبين كرة القدم السابقين، بجولة داخل المستشفى قدموا 
خاللها الهدايا للمرضى، والتقوا عددا من المصابين، واستمعوا إلى 
موجز حول األسباب والنتائج التي أدت إلى وقوع هذه اإلصابات، 

معربين عن تمنياتهم لهم بالشفاء العاجل.
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»الميزانيات«: »البترول« لن تحتفظ بأموالها
الدمخي: إعطاء الدولة منها بناء على ما تقوم به المؤسسة من معطيات حسابية

نـــاقـــشـــت لــجــنــة الـــمـــيـــزانـــيـــات 
والحساب الختامي البرلمانية 
ــة  ــ تــكــلــيــف مـــجـــلـــس األمـــــــة دراســ
وبحث النظام المالي المقترح من 
اللجنة المشكلة من وزارة النفط 
ومـــؤســـســـة الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة 
ووزارة المالية، والمتعلق بأسس 
التحاسب على عمليات النفط 

الخام والغاز.
وقــــال رئــيــس الــلــجــنــة الــنــائــب 
د. عــــادل الــدمــخــي، فــي تصريح 
بــــمــــجــــلــــس األمــــــــــــــــة، أمـــــــــــــس، إن 
ــــب يـــتـــعـــلـــق  ــــاسـ ــــحـ ــتـ ــ ــوم الـ ــ ــ ــرسـ ــ ــ مـ
بأسس التحاسب على عمليات 
اســـتـــكـــشـــاف وإنــــتــــاج وتــســويــق 
 أن 

ً
النفط الخام والغاز، مضيفا

»المرسوم عرض مرة أخرى على 
اللجنة، وكانت عليه مالحظات 

وخالف خالل الفترة السابقة«.
وأشار الدمخي إلى أن اللجنة 
ســتــرفــع تــقــريــرهــا لــلــعــرض على 
 آراء 

ً
مـــجـــلـــس األمــــــــة، مــتــضــمــنــا

مـــؤســـســـة الــــبــــتــــرول الـــكـــويـــتـــيـــة 
ووزارتي النفط والمالية وديوان 
ــة والـــمـــكـــتـــب الــفــنــي  ــبـ ــاسـ ــمـــحـ الـ
لــلــجــنــة الــمــيــزانــيــات والــحــســاب 
 أن 

ً
الختامي ورأي اللجنة، مؤكدا

»الموضوع مهم ويبنى عليه أثر 
مالي كبير«.

ــــرز  ــة األبـ ــ ــــرؤيـ وأوضـــــــح أن »الـ
أال تــحــتــفــظ مـــؤســـســـة الـــبـــتـــرول 
بأموالها وإعطاء الدولة من تلك 

األمــــــوال بــنــاء عــلــى مـــا تــقــوم به 
المؤسسة من معطيات حسابية«، 
 على ضرورة عرض تقرير 

ً
مشددا

اللجنة بهذا الخصوص في أولى 
الجلسات المقبلة لمجلس األمة.
من جهة اخرى، طالب النائب 
د. عادل الدمخي رئيس مجلس 
الوزراء، سمو الشيخ أحمد نواف 
األحـــمـــد، بـــضـــرورة اإلســـــراع في 
تشكيل حــكــومــتــه، وتغيير آلية 
اخــتــيــار الــــــوزراء، النــتــقــاء رجــال 
دولـــــة بـــنـــاء عــلــى بـــرنـــامـــج عمل 

الحكومة.
وبارك الدمخي لرئيس مجلس 
الوزراء الثقة الجديدة من القيادة 
الــســيــاســيــة وتــكــلــيــفــه بتشكيل 

الحكومة الجديدة.

وأشـــار إلــى أن الــوضــع اليوم 
 بعد 

ً
، خصوصا

ً
أصبح مختلفا

تقديم الحكومة برنامج عملها، 
ــرورة أن يــكــون  ــ  عــلــى ضـ

ً
مـــشـــددا

ــوزراء بــنــاء عــلــى هــذا  ــ اخــتــيــار الــ
البرنامج الذي تؤمن به الحكومة 

وقدمته إلى مجلس األمة.
وقــال »نــريــد وزراء يتحدثون 
ــــن بــــرنــــامــــج عـــمـــلـــهـــم ورؤاهـــــــم  عـ
فــال يــجــوز أن يتم اخــتــيــار وزيــر 
مــــن دون أن يــتــكــلــم عــــن خــطــتــه 
 إلى 

ً
اإلصالحية لــوزارتــه«، الفتا

ــة  ــنـــاس رؤيـ أهــمــيــة أن يـــعـــرف الـ
الوزير اإلصالحية في وزارته قبل 

أن يتم اختياره.
وأكد الدمخي أهمية أن يكون 
هناك تغيير في اختيار الــوزراء 

لكي يــأتــي رجـــال دولـــة يكونون 
مستعدين للمحاسبة عــلــى ما 
يطرحونه من رؤي وإصالحات.

وأضــــــــــاف أن الــــــوزيــــــر يــجــب 
 لـــلـــنـــقـــاش 

ً
ــدا ــعــ ــتــ ــــون مــــســ ــكـ ــ أن يـ

والـــــتـــــفـــــاوض فـــــي االقــــتــــراحــــات 
بــقــوانــيــن الــتــي يــقــدمــهــا مجلس 
األمــة والمشاريع بقوانين التي 
تضمنها برنامج عمل الحكومة.

ــــي بـــســـرعـــة  ــــخـ ــدمـ ــ وطــــــالــــــب الـ
االنــتــهــاء مــن التشكيل الـــوزاري، 
 إلـــى أن الــتــأخــيــر الــزائــد 

ً
مــشــيــرا

ــــي مـــصـــلـــحـــة الـــحـــكـــومـــة  لـــيـــس فـ
والمجلس، لكونه يؤخر مصالح 

الشعب.
وأوضـــح أن الخاسر الوحيد 
ســيــكــون هـــو الــشــعــب ومــصــالــح 
الـــدولـــة، أمـــا الـــرابـــحـــون مـــن هــذا 
ــــدون الـــذيـــن  ــاسـ ــ ــفـ ــ األمــــــــر فـــهـــم الـ
يــــــريــــــدون الـــمـــمـــاطـــلـــة وإيــــقــــاف 
الحياة البرلمانية حتى ال تتم 
 على أهمية 

ً
محاسبتهم، مشددا

اختيار وزراء يكونون رجال دولة 
لديهم رؤى، ويؤمنون ببرنامج 
عمل الحكومة واقتراحات مجلس 

األمة.
وذكر أن »الناس ملت ووصل 
األمر إلى أنه بعد التفاؤل الكبير، 
وبعد خطابات القيادة السياسية 
ــهــــج الـــفـــســـاد  ــلــــى نــ والــــــحــــــرب عــ
الــســابــق، أصــبــح هــنــاك كـــالم عن 

الرجوع إلى المربع األول«.
وحذر الدمخي من أن التكلفة 
الــســيــاســيــة لــهــذا األمــــر خــطــيــرة 
 أن المواطنين 

ً
على الدولة، مؤكدا

يريدون اإلنجازات، والتركيز على 
إصالحات حقيقية، ويريدون أن 

يروا حياة برلمانية منتجة.

اجتماع »الميزانيات« أمس

»الكاراكال« تبحث عن آلية لدعوة الشركة الفرنسية
استكملت لجنة التحقيق في عقَدي طائرات 
الــكــاراكــال الــعــمــوديــة وطـــائـــرات الــيــوروفــايــتــر 
فــي اجتماعها، أمـــس، التحقيق فــي العقدين 

بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة.
وقال رئيس اللجنة، النائب د. عادل الدمخي، 
إن االجتماع تناول ما يخص عقد الكاراكال 
وما يترتب عليه، بحضور ديوان المحاسبة، 
على أن يتبعه في اجتماع الحــق دعــوة إدارة 

الفتوى والتشريع.
وكشف أن اللجنة تدرس آلية قانونية لدعوة 
الشركة الفرنسية وممثليها، كما تدرس آلية 
قانونية للقاء الطرف الوسيط بالعمولة بين 
الــشــركــة الفرنسية ووزارة الــدفــاع، والـــذي قد 

يكون سببا في فسخ هذا العقد.
جانب من اجتماع لجنة »الكاراكال« أمس

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الري إلصدار خطة للبعثات الداخلية والخارجية
ــــب أحـــــمـــــد الري  ــائـ ــ ــنـ ــ قــــــــدم الـ
 برغبة بإصدار خطتين 

ً
اقتراحا

للبعثات الداخلية والخارجية 
لخريجي الـــمـــدارس الحكومية 
ــدارس الــخــاصــة، وتحديد  ــمـ والـ
عدد مقاعد منفصلة للخطتين 
ــداد الــخــريــجــيــن  بـــنـــاء عـــلـــى أعــــــ
ونـــــســـــب الــــــــدرجــــــــات الـــعـــلـــمـــيـــة 

والمعدل التراكمي.
وجــــاء فـــي نـــص االقــــتــــراح أن 
وزارة التعليم العالي تعمل في 
كل عام دراسي على إعداد خطة 
البعثات الداخلية والخارجية 
ــي الــــثــــانــــويــــة  ــجــ ــريــ ــلـــبـــة خــ لـــلـــطـ
الـــعـــامـــة، ويــتــم خــاللــهــا تــحــديــد 
عدد المقاعد الدراسية للبعثات 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة مــوزعــة 
عــــلــــى مـــخـــتـــلـــف الـــتـــخـــصـــصـــات 
والجامعات المحلية والخارجية 
المعتمدة حسب درجات الطلبة 
ــمــــدارس األجــنــبــيــة  ــــواء فـــي الــ سـ
ــة أو فــي  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ والـ
الـــمـــدارس الــحــكــومــيــة عــلــى حد 

سواء.

وبــيــن الري فـــي اقـــتـــراحـــه أن 
ــن خــــــالل الــخــطــط  ــ ــمــــالحــــظ مـ الــ
الــســنــويــة لــخــريــجــي الــثــانــويــة 
العامة حصول طلبة الــمــدارس 
األجنبية والعربية الخاصة على 
النسبة األكبر من التخصصات 
العلمية الــمــتــمــيــزة فــي الــبــلــدان 
المختلفة على اعتبار أن نسبة 
الحاصلين من خريجيها على 

درجــــــات )100%( لـــعـــدد كبير 
منهم بحسب النظام الدراسي 
ــــف عــــــــن الــــــــمــــــــدارس  ــلـ ــ ــتـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــحـــكـــومـــيـــة، بـــيـــنـــمـــا خــريــجــو 
المدارس الحكومية ال يتجاوز 
ــلــــى تــلــك  ــلــــيــــن عــ عـــــــدد الــــحــــاصــ
النسبة أصــابــع الــيــد الــواحــدة، 
وبذلك يستأثر طلبة المدارس 
األجــنــبــيــة والــعــربــيــة الــخــاصــة 
على المقاعد في التخصصات 

العلمية المتميزة.
وعــــلــــى ضــــــوء ذلــــــــك، اقـــتـــرح 
إصدار خطة للبعثات الداخلية 
والخارجية لخريجي المدارس 
األجــنــبــيــة والــعــربــيــة الــخــاصــة، 
وخطة بعثات داخلية وخارجية 
لخريجي الــمــدارس الحكومية، 
وتــحــديــد عــدد مقاعد منفصلة 
ــة عـــن  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ لـــــــلـــــــمـــــــدارس الـ
الــــمــــدارس األجــنــبــيــة والــعــربــيــة 
ــة بــــنــــاء عــــلــــى تـــحـــديـــد  ــاصــ ــخــ الــ
أعداد الطلبة الخريجين ونسب 
الـــــدرجـــــات الــعــلــمــيــة والـــمـــعـــدل 

التراكمي.

احمد الري

3 لجان تجتمع اليوم

في وقت بحثت لجنة الميزانيات 
أسس التحاسب على عمليات 

النفط الخام، طالب النائب 
عادل الدمخي بضرورة تشكيل 

 على أن 
ً
الحكومة، مشددا

الناس ملت، وتكلفة العودة 
للمربع األول ستكون عالية 

.
ً
جدا

تعقد 3 لجان برلمانية اجتماعاتها اليوم، إذ 
تناقش لجنة الميزانيات والحساب الختامي 
موضوعات المناقصات العامة المدرجة في 
مشروع ميزانية السنة المالية 2024/2023، وما 
تم تنفيذه من المناقصات العامة المدرجة في 
ميزانية السنة المالية 2022/2021، بحضور 
مــمــثــلــيــن عـــن الــجــهــاز الــمــركــزي للمناقصات 

العامة.
أمــــــا لـــجـــنـــة الــــــمــــــوارد الـــبـــشـــريـــة فــتــنــاقــش 
االقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام 
الــمــرســوم بــالــقــانــون رقـــم 15 لسنة 1979 في 
شأن الخدمة المدنية، )المتعلقة بالجمع بين 
وظيفتين(، واالقتراح بقانون بتعديل البند 9 
من المادة 32 من المرسوم بالقانون رقــم 15 

لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، وتكليف 
اللجنة ببحث موضوع التوظيف الــذي وافق 
عليه المجلس في جلسته المعقودة بتاريخ 
2022/11/15 بشأن سياسات التوظيف وتحديد 
ســاعــات العمل(، بحضور ممثلين عــن ديــوان 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة ووزارة األوقــــاف والــشــؤون 

اإلسالمية.
فــي حــيــن تستكمل لــجــنــة الــتــحــقــيــق بشأن 
االســتــبــعــاد مــن الــدخــول فــي الــقــرعــة النهائية 
لدفعة ضباط الجيش مناقشة التحقيق بشأن 
االستبعاد من الدخول في قرعة طلبة ضباط 
الجيش، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية 

وجهاز أمن الدولة.

https://www.aljarida.com/article/16728
https://www.aljarida.com/article/16726
https://www.aljarida.com/article/16687
https://www.aljarida.com/article/16702
https://www.aljarida.com/article/16702
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أعضاء مجلس 
»الهيئة« من 

الخارج... 
ونطالب بإعادة 

تشكيله!
سويدان

أحمد الشمري

ورشة الستخدام »زوتيرو« حول
مراجع األبحاث لمنتسبي الجامعة

نظم قطاع األبحاث في مكتب التعاون البحثي الخارجي واالستشارات 
ورشــة عمل حــول استخدام برامج »زوتــيــرو« لتنظيم مصادر ومراجع 
األبحاث ألعضاء الهيئة األكاديمية وطلبة الدراسات العليا في جامعة 
ــة بمدينة صــبــاح السالم  ــ الــكــويــت، أمــس األول، فــي كلية العلوم اإلداريـ
الجامعية – الشدادية، قدمها د. حسين إبراهيم من قسم اإلعــالم بكلية 

اآلداب.
ــر إبــراهــيــم أن الــورشــة تــهــدف إلـــى تــعــريــف أعــضــاء الهيئة  وذكـ
األكاديمية وطلبة الدراسات العليا والباحثين في جامعة الكويت 
ــإدراج وتــرتــيــب  ــ ــرو« الــخــاص بـ ــيـ بــطــريــقــة اســتــخــدام بــرنــامــج »زوتـ
وتنظيم مصادر ومراجع البحث العلمي وطرق إدراجها في رسائل 
الماجستير وأطروحات الدكتوراه، إضافة إلى االستخدام األمثل 

له في األبحاث العلمية لنشرها في المجالت العلمية المحكمة.
كما تطرق إلى عدة محاور في الورشة، منها مقدمة في استخدام 
ــاء مــكــتــبــة خــاصــة بـــزوتـــيـــرو، وإدراج الــمــراجــع  »زوتــــيــــرو«، وإنـــشـ
والمصادر في برنامج الوورد، وحفظ الملفات في زوتيرو، وإنشاء 

مكتبة مشتركة مع باحثين آخرين.
مــن جانبها، شجعت مــســاعــدة نــائــب مــديــر الجامعة للتعاون 
البحثي الخارجي واالستشارات، د. حنين الغبرا، منتسبي جامعة 
الكويت على استخدام برامج زوتــيــرو، مؤكدة أن قطاع األبحاث 
يسعى من خالل ورشة العمل إلى دعم الباحثين الشباب ومضاعفة 
إقبالهم على إنجاز المزيد من مشاريع األبحاث ذات القيمة العلمية 
والجودة العالية؛ مما سيؤدي إلى تعزيز المكانة العالمية للجامعة.

جانب من الورشة

زافالي يمثل الجامعة األميركية 
في برنامج زمالة جامعة دارتموث

يشارك أستاذ الفلسفة بكلية 
اآلداب والــــعــــلــــوم بـــالـــجـــامـــعـــة 
األميركية في الكويت الدكتور 
أندريه زافالي في برنامج زمالة 
جــامــعــة دارتــــمــــوث بـــالـــواليـــات 
الــــمــــتــــحــــدة األمــــيــــركــــيــــة، حــيــث 
سيكمل مشروع كتاب يختص 
ــة لـــمـــدة 8  ــيـ بــالــفــلــســفــة األخـــالقـ
أسابيع خالل الفصل الصيفي 
لـــعـــام 2023، وذلــــــك بـــدعـــم مــن 
رئـــيـــســـة قـــســـم الـــكـــالســـيـــكـــيـــات 
ــمــــوث الـــدكـــتـــورة  بــجــامــعــة دارتــ

مارغريت غرافر.
وأعرب د. زافالي، عن سعادته 
بالحصول على زمــالــة جامعة 
 أن الــتــعــاون 

ً
دارتــــمــــوث، مــبــيــنــا

الحالي بين الجامعة األميركية 
في الكويت ودارتموث هو أحد 
جواهر جامعتنا التي يستفيد 
مـــنـــهـــا جـــمـــيـــع أعـــــضـــــاء هــيــئــة 
 أن 

ً
الــتــدريــس والــطــلــبــة، مـــؤكـــدا

الــجــامــعــتــيــن يــتــيــحــان مساحة 
فريدة للبحث ويمدان األساتذة 
بـــالـــمـــوارد الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا 

لتعزيز المخرجات البحثية.
وأضاف د. زافالي، أن مجاله 
الـــبـــحـــثـــي يـــهـــتـــم بــاســتــكــشــاف 
أصــل هــذه المفاهيم األخالقية 
األساسية مثل الذنب األخالقي 

 
ً
ــنـــدم، مبينا وآالم الــضــمــيــر والـ

أنه يعتمد على المواد الشعرية 
ــة  ــيــ ــابــ ــطــ والـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة والــــخــ
والــفــلــســفــيــة عـــنـــد اســتــخــالص 
الــنــتــائــج حـــول عــقــلــيــة الــقــدمــاء 

خالل فترة تاريخية معينة.
وأعــــربــــت رئـــيـــســـة الــجــامــعــة 
الـــــدكـــــتـــــورة روضــــــــة عــــــــواد عــن 
ســعــادتــهــا بــاخــتــيــار الــدكــتــور 
أنــدريــه زافــالــي للحصول على 
 Dartmouth-AUK لــــــة  زمــــــا
الـــســـنـــويـــة الـــثـــانـــيـــة عـــشـــرة فــي 
جامعة دارتموث، حيث يشجع 
ــتــــعــــاون الــبــحــثــي  ــامـــج الــ ــرنـ ــبـ الـ
بـــيـــن أعــــضــــاء هــيــئــة الـــتـــدريـــس 
فــــي الـــمـــؤســـســـتـــيـــن، وهـــــو أحـــد 
المبادرات البحثية التي تأتي 
ــن الـــــمـــــبـــــادرات  ــ ــــــدد مــ ــن عــ ــمــ ضــ
الــمــشــتــركــة بــيــن الــمــؤســســتــيــن 

حالًيا.
وتعد برامج زمالة أعضاء 
هــــيــــئــــة الـــــتـــــدريـــــس امـــــــتـــــــداًدا 
ــة  ــعــ ــامــ ــجــ لـــــلـــــشـــــراكـــــة بـــــيـــــن الــ
األمــريــكــيــة فــي الــكــويــت وبين 
جامعة دارتــمــوث الــتــي بــدأت 
منح 

ُ
ــام 2004، حــيــث ت مــنــذ عـ

ألســاتــذة الجامعة األمريكية 
ــتـــى تـــّمـــكـــنـــهـــم مــن   حـ

ً
ســــنــــويــــا

تـــطـــويـــر انـــتـــاجـــهـــم الــبــحــثــي 

مـــن خـــالل اســتــخــدام األدوات 
الحديثة في المختبرات.

ــة  ــالــ ــيــــح بــــرنــــامــــج الــــزمــ ــتــ ويــ
ألعــــــــضــــــــاء هــــيــــئــــة الـــــتـــــدريـــــس 
ــع أســـاتـــذة  ــتــــعــــاون مــ فـــرصـــة الــ
جــامــعــة دارتـــمـــوث، إضــافــة إلــى 
اســتــخــدام الـــمـــوارد الــضــروريــة 
ــاث فـــي الــمــجــالت  لــنــشــر األبــــحــ
العلمية المرموقة والمؤتمرات 
الــــــدولــــــيــــــة، األمــــــــــر الــــــــــذي يــعــد 
 لــلــعــالقــات 

ً
 إيــجــابــيــا

ً
انــعــكــاســا

بين الجامعتين والتي تمتد لما 
.
ً
يقارب 20 عاما

أندريه زافالي

»بوكسهل« تستضيف ملتقى الواقع والمستقبل 
للمشاريع الصغيرة لمناقشة عوامل النجاح

استضافت كلية بوكسهل الكويت ملتقى 
الــواقــع والمستقبل للمشاريع الصغيرة 
الكويتية مــن تنظيم الجمعية الكويتية 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبدعم 
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وبدعم 
إعالمي من الهيئة العامة للشباب، والعديد 
من الشبكات اإلخبارية اإللكترونية، أمس 
األول، في مسرح عيسى الرفاعي، بحضور 
ــاء األقــســام األكــاديــمــيــة، وعـــدد كبير  رؤســ
مــن أعــضــاء الهيئة األكــاديــمــيــة وطــالــبــات 

وخريجات الكلية.
ــى نــــائــــب رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــ ــقـ ــ وألـ
الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة، ســلــيــمــان الــخــشــتــي، 
كلمة االفتتاح في الملتقى الذي شارك فيه 
كوكبة مــن أصــحــاب الــمــشــاريــع الصغيرة 
والمتوسطة، شاكرا فيها الرعاة والداعمين، 
 عن العديد من األهداف والمحاور 

ً
ومتحدثا

الخاصة بالفعالية.
وأوضح الخشتي الفروقات قبل وأثناء 
وبعد جائحة »كورونا« لتالفي األخطاء، 
وبيان عوامل النجاح واالستمرارية في 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والرؤى 
والنظرة المستقبلية لهذه المشروعات، 
إضــافــة إلـــى ســـرد األخـــطـــاء الــتــي تــؤدي 
ــروع، وكـــيـــفـــيـــة تــقــيــيــم  ــشــ ــمــ الـــــى فـــشـــل الــ

المشروعات من حيث النجاح والفشل.
وبـــــــــــــدأت الــــجــــلــــســــة الـــــــحـــــــواريـــــــة مـــع 

المتحدثين فــي الملتقى بــحــرم الكلية، 
إذ تحدثت د. منار العتيبي ممثلة كلية 
بــوكــســهــل الــكــويــت عــن الــحــلــول لتقليل 
نسبة البطالة بالكويت، وكيفية مساهمة 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل 

فّعال بتقليل هذه النسبة. 
كما سلطت الضوء على أهمية وجود 
فـــريـــق عــمــل مــتــمــكــن فـــي إدارة وتــنــمــيــة 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتمت استضافة رئيسة شبكة سيدات 
األعمال في الكويت بدور السميط، والتي 
تحدثت عــن أهمية التسويق اإللكتروني 

فــي نجاح الــمــشــروع الصغير، وبــضــرورة 
االســتــعــانــة بــالــشــركــات المتخصصة في 

مجال التسويق لتوفير الوقت والجهد. 
ــك تـــمـــت اســـتـــضـــافـــة أمـــيـــن ســر  ــذلــ وكــ
الجمعية، محمد الــقــطــان، والـــذي أثــرى 
الحوار والنقاش حول تجاربه وخبراته 
في مجال المشروعات الصغيرة، وكيف 
كانت بدايته، وحرص على أهمية وجود 
شراكة في المشروع مع أشخاص ليس 
لهم صلة قرابة للخروج من اإلحراجات، 

وللتأكد من الجدية في العمل.
ــار إلـــى أن الـــدخـــول فـــي مــشــروع  ــ وأشـ

جديد أو قائم يرجع إلى الشخص نفسه، 
إال أن المشروع القائم ممكن أن يؤدي إلى 
توفير الوقت والجهد ليصل إلى األهداف 

الخاصة بالمشروع بشكل أسرع.
وتحدث عبدالله الكاظمي عن تجربته 
الشخصية فــي مشروعه، وحــرص على 
أهمية التركيز على أدق التفاصيل في 
المشروع، وضرورة التكيف مع الظروف 
قبل وأثناء وبعد جائحة كورونا. وركز 
على التطوير المستمر واعــادة الهيكلة 
للمشروع، وضــرورة الدخول في العالم 
الــتــكــنــولــوجــي لــلــتــكــيــف مـــع مــتــطــلــبــات 

المجتمع.
 كــمــا تـــم الـــحـــوار مـــع الــمــحــامــي زبــن 
الراجحي، الذي تحدث عن أسباب فشل 
الـــمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، 
 أن الجهات الداعمة والتمويلية 

ً
موضحا

لــلــمــبــادريــن فــي الــمــشــروعــات الصغيرة 
والمتوسطة يجب أال تتأخر في الدفعات 
التمويلية لمستحقي التمويل، ألن ذلك 
يؤدي إلى مخاطر عالية ممكن أن تصل 
إلى إفــالس المشروعات، وبالتالي عدم 

نجاح المشروع.
ثم قام الخشتي ورئيسة قسم الفنون 
الــتــطــبــيــقــيــة مــمــثــلــة عـــن كــلــيــة بوكسهل 
ــاة  ــل، بــتــكــريــم الـــرعـ ــ ــزامـ ــ ــم الـ ــ الـــكـــويـــت ريـ

والضيوف والداعمين للملتقى.

جانب من المتحدثين في الملتقى

ندوة »الكويتية للدراسات العليا«: المناصب اإلشرافية 
»التطبيقي« بالجامعة توّرث... وال معايير لها بـ
الحمود: هناك فئة تهيمن على تشكيل لجان المناصب القيادية بالمحسوبية

دعت ندوة الجمعية الكويتية 
لــلــدراســات الــعــلــيــا الــتــي عقدت 
تحت عنوان »تعيين المناصب 
ة أم  القيادية واإلشرافية للكفاء
المحسوبية« إلــى إعـــادة النظر 
في تعيين المناصب اإلشرافية 
ــا لـــلـــكـــفـــاءة واالبــــتــــعــــاد عــن  ــقـ وفـ
الـــمـــحـــســـوبـــيـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن 
المناصب اإلشرافية في جامعة 

الكويت أصبحت توّرث.
وأشارت الندوة، التي عقدتها 
الجمعية في مقرها أمس األول، 
ــد مـــعـــايـــيـــر  ــ ــــوجـ إلـــــــى أنـــــــه »ال تـ
واضحة للتعيين في الوظائف 
ـــ )الـــتـــطـــبـــيـــقـــي(،  ــ ــة بــ ــ ــيــ ــ ــرافــ ــ اإلشــ
وتشكيل لجان اختيار العمداء 

من قبل المدير العام«.
ــة أعــضــاء  ــطـ وقـــــال عــضــو رابـ
هيئة التدريس في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والــتــدريــب، 
د. مــدالــلــه ســــويــــدان، إن جميع 
أعضاء مجلس إدارة »التطبيقي« 
من خارجها، إنما المدير العام 
هو الوحيد العضو بها، وهذا 
األمر محزن جدا، وهي مصيبة 
كــبــيــرة، مــتــســائــال: »هـــل أعــضــاء 
ــلــــس الــــتــــطــــبــــيــــقــــي لـــديـــهـــم  ــجــ مــ

درايــة بدهاليز كليات ومعاهد 
الهيئة؟«، ومطالبا وزير التربية 
بإصالح الخلل، وإعادة تشكيل 

مجلس إدارة »التطبيقي«.

الوظائف اإلشرافية
وقـــال إنـــه »ال تــوجــد معايير 
واضحة للتعيين في الوظائف 
اإلشرافية بالتطبيقي«، موضحا 
ان اخــتــيــار الــعــمــداء فــي الهيئة 
يــكــون عــن طــريــق تشكيل لجان 
من قبل المدير العام، حيث يتم 
اختياره بناء على معايير غير 

واضحة.

ــر  ــديــ وطــــــــالــــــــب ســـــــــويـــــــــدان مــ
»التطبيقي«، د. حسن الفجام، 
ــيـــر واضـــحـــة  ــايـ بــــــأن يـــضـــع مـــعـ
ــة، وفــقــا  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ لـــلـــمـــنـــاصـــب اإلشـ
للخبرة واألنــشــطــة الــتــي قامت 
بــهــا خـــالل الــســنــوات الماضية، 
والتدرج في المناصب، ولديها 
رؤيـــة واضــحــة، مــع الــقــدرة على 

تحقيقها.
وأشــــار الـــى أن 70 فــي المئة 
مـــــــن الـــــجـــــامـــــعـــــات األمــــيــــركــــيــــة 
والــبــريــطــانــيــة تــحــتــل الــمــراتــب 
األولى في التصنيف األكاديمي 
بـــــمـــــؤشـــــرات جــــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم 

العالمية بين الجامعات، مؤكدا 
أن طــريــقــة اخـــتـــيـــار الــمــنــاصــب 
ــة واإلشـــــــرافـــــــيـــــــة لــهــا  ــ ــاديـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
تــأثــيــر كبير مــســتــوى الجامعة 
وتــطــويــرهــا، لــــذا إذا كــنــا نــريــد 
تطوير »التطبيقي« أو الجامعة 
ــار  ــيــ ــتــ ــن اخــ ــ ــســ ــ ــن ُحــ ــ ــ ــال بـــــــــّد مـ ــ ــ فـ

المناصب اإلشرافية.

الكارتل التعليمي
مــــن جـــانـــبـــه، تــــســــاءل رئــيــس 
ــة لــجــمــعــيــة  ــيـ ــالـ ــقـ ــتـ الـــلـــجـــنـــة االنـ
ــاء هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس فــي  ــ ــــضـ أعـ
الــجــامــعــة، د. إبــراهــيــم الحمود: 

»هــــــــــــــل تـــــعـــــيـــــيـــــن الـــــمـــــنـــــاصـــــب 
ة  الــقــيــاديــة واإلشـــرافـــيـــة للكفاء
أم المحسوبية؟«، »هــل اختيار 
المناصب القيادية واإلشرافية 
تتحقق فيه النزاهة أم الفساد؟«، 
مــشــيــرا إلــــى أن الــمــنــاصــب في 
الــجــامــعــة وّرثــــت لــــذات الــكــارتــل 
التعليمي المهيمن على التعليم 
والمهيمن على اإلدارة منذ 25 
ها من قبل.

َ
ثها كما َوَرث سنة يورِّ

وذكـــر الــحــمــود أن الــدراســات 
ــــالل  ــــت خـ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــات أثـ ــيـ ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
هـــــذه الـــفـــتـــرة الـــزمـــنـــيـــة تـــراجـــع 
 
ً
ــا ــ ــتـ ــ ــيــــف الـــــجـــــامـــــعـــــة، الفـ ــنــ تــــصــ
إلــــى هــيــمــنــة فــئــة بــعــيــنــهــا على 
تــشــكــيــل لـــجـــان لــلــحــصــول على 
المناصب اإلشرافية والقيادية 
بــالــمــحــســوبــيــة لــتــحــقــيــق تــلــك 

المزايا.
وأشار إلى أن قانون 76 لسنة 
2019، عدل تشكيل مجلس إدارة 
الجامعة بأن أساتذتها، واختيار 
مديرها يكون عن طريق تشكيل 
لجنة من مجلسها، دون غيرهم، 
ويــتــعــيــن أن يــتــم االخـــتـــيـــار من 
مــجــلــس الــجــامــعــة وفــــق قــانــون 

مجلس الجامعات الحكومية.

جانب من الندوة
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»العيد لألغذية« تربح 2.5 مليون دينار في 2022 بنمو %14
• المطيري: الشركة ركزت على التخطيط واالبتكار واالرتقاء بالعمليات التشغيلية

• المسعود: رحلة النهوض بسهمنا اقترنت بالتركيز على رفع مؤشرات األداء المالي
 نقدية و10% أسهم منحة 

ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 5% أرباحا

أعــلــنــت شــركــة الــعــيــد لــأغــذيــة 
ــام 2022،  ــعـ نــتــائــجــهــا الـــمـــالـــيـــة لـ
محققة صــافــي ربـــح 2.510.258 
د.ك عــن السنة المالية المنتهية 
في 2022/12/31، مقارنة بصافي 
ربــــح 2.200.272 د.ك عـــن السنة 
المالية المنتهية في 2021/12/31 
ــادة بـــنـــســـبـــة %14.08  ــ ــ ــزيـ ــ ــ أي بـ
مــــع تــحــقــيــق ارتــــفــــاع فــــي حــقــوق 
المساهمين بنسبة 6.41%.  كما 
ارتــفــعــت ربــحــيــة الــســهــم للشركة 
بنسبة 14.08% عن السنة المالية 
المنتهية في 2022/12/31، وبلغت 
، مــقــارنــة بقيمة 13 

ً
14.83 فــلــســا

 عن السنة المالية المنتهية 
ً
فلسا

في 2021/12/31، وارتفع إجمالي 
اإليــــــــــرادات الــتــشــغــيــلــيــة لــلــشــركــة 
بنسبة 23.34% في نهاية 2022، 

مقارنة بنفس الفترة في 2021.
وقــــالــــت الـــشـــركـــة، إن رحــلــتــهــا 

اقــتــرنــت مــنــذ الــتــأســيــس بشغف 
اإلنجاز والتقدم وطموح الريادة 
فــي القطاع الــغــذائــي عبر اعتماد 
معايير تنافسية بجودة ومستوى 

أعمالها.
ــــذي كــان  وشـــكـــل عــــام 2022 الــ
عــــنــــوانــــه الــــعــــريــــض الــتــخــطــيــط 
واالبــتــكــار، نقطة تحول محورية 
في تفعيل آليات تطوير وتمكين 
 
ً
األعمال التشغيلية للشركة محليا
 بعد إطــالق 

ً
 خــصــوصــا

ً
وإقليميا

اســتــراتــيــجــيــة الــتــوســع اإلقليمي 
 Goals_25 لشركة العيد لأغذية
التي تبلورت من خاللها خريطة 
طريق واضحة للسنوات المقبلة، 
وتميز عام 2022 بالعمل على ثالث 

ركائز أساسية ومتكاملة وهي:
• تعزيز شبكة التوزيع الخاصة 
بالشركة بالتزامن مع تنويع سلة 
الــمــنــتــجــات ودعــــم بــنــاء شــراكــات 

ــن الـــعـــالمـــات  ــ ــع عــــــدد مـ ــ فـــاعـــلـــة مـ
الـــتـــجـــاريـــة الـــشـــريـــكـــة والـــتـــابـــعـــة 
 
ً
 ومحليا

ً
 إقليميا

ً
المعروفة عالميا

لــلــتــأكــيــد عــلــى مــبــدأ الــشــراكــة في 
النجاح والشريك المفضل لأعمال.

 بمشاريع الشركة 
ً
• الدفع قدما

المؤسسة على المستوى العمودي 
ــعـــزز  ــمـ ــــوذج عـــمـــلـــهـــا الـ ــمــ ــ وفـــــــق نــ
بخطوط مساندة لتنمية أعمالها 
 بـــالـــتـــوازي مـــع الــمــتــابــعــة 

ً
مــحــلــيــا

المستمرة لمتطلبات المستهلكين 
والـــســـوق الــرقــمــي وإنـــشـــاء فـــروع 
جــديــدة، إضــافــة إلــى الــتــوســع في 
ــمـــي والــتــقــلــيــدي  ــرقـ الـــتـــســـويـــق الـ

لمنتجاتها.
ــركــــات  ــة الــــشــ ــمــ ــائــ • تـــنـــمـــيـــة قــ
المملوكة والتابعة لشركة العيد، 
وتوظيفها لدخول قطاعات جديدة 
لدعم استراتيجيات التوسع على 

المستويين المحلي واإلقليمي.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة 
العيد لأغذية المهندس محمد 
ــلـــى األداء  ــيـــري إجـــــمـــــااًل عـ ــطـ ــمـ الـ
الـــمـــالـــي لـــشـــركـــة الـــعـــيـــد لــأغــذيــة 
 إن الشركة 

ً
خالل عام 2022 قائال

ركـــزت على التخطيط واالبــتــكــار 
الــذي اقترن بتحقيق كل األهــداف 
التي تم وضعها على مدار العام، 
ــــالق  ــان مــــن أهـــمـــهـــا عـــلـــى اإلطـ ــ وكــ
االرتـــقـــاء بالعمليات التشغيلية 
 الــتــوســع في 

ً
ــدا لــلــشــركــة وتـــحـــديـ

قــطــاع هوريكا لتوفير الخدمات 
الــغــذائــيــة للمطاعم والــفــنــادق إذ 
حققت العيد نتائج الفتة لتكون 
بعد عامين ضمن الثالث شركات 
ــم فـــي الــقــطــاع على  ــ ــــوى واألهـ األقـ
الــمــســتــوى الــمــحــلــي، إضـــافـــة إلــى 
تعزيز مكانة الشركة في السوقين 
المحلي واإلقليمي عبر تدشين 
اســتــراتــيــجــيــة Goals_25 الــتــي 
 بدخول سوق دبي 

ً
تحققت جزئيا

والسوق السعودي.
وأضاف المطيري أن عام 2022 
 بـــارتـــفـــاع مـــؤشـــرات 

ً
ــا تــمــّيــز أيـــضـ

األداء المالي للشركة مقارنة بنفس 
الفترة من 2021 إذ ارتفع صافي 
اإليــــــــــرادات الــتــشــغــيــلــيــة لــلــشــركــة 
بنسبة 23.34% وبلغت قيمتها 
 
ً
 و327 دينارا

ً
 و199 ألفا

ً
28 مليونا

 
ً
 و862 ألفا

ً
مقارنة بقيمة 22 مليونا

، ما أتى نتيجة جهود 
ً
و583 دينارا

الشركة وخططها للتطوير وتنويع 
مصادر الدخل بغية الوصول إلى 
توازن في العوائد المالية المحققة 

لقطاعات عمل لديها.
ولــــفــــت إلـــــــى تــــركــــيــــز »الــــعــــيــــد« 

لأغذية على تطوير قطاع التوزيع 
بــإضــافــة قــنــوات جــديــدة وهـــو ما 
 على ارتفاع العوائد 

ً
انعكس إيجابا

الــمــالــيــة للقطاع بنسبة %33.4، 
فــيــمــا انــخــفــضــت حــصــة الــقــطــاع 
بإجمالي الــدخــل للشركة بنسبة 
87% في عام 2022 مقارنة بنسبة 
ــن نــفــس الـــفـــتـــرة مـــن عــام  95% عـ
2021، حيث طــويــت صفحة عام 
2022 باالنتهاء الكامل من الهيكلة 
ــيـــة لـــخـــطـــط الـــتـــوســـع  ــتـــأســـيـــسـ الـ
مــن دون إضــافــة أي أعــبــاء مالية 

مستقبلية على الشركة.
 عــلــى الــتــزام 

ً
ــر أنـــه تــأكــيــدا وذكــ

الــعــيــد لــأغــذيــة بــتــحــقــيــق أربــــاح 
مــســتــدامــة لــلــمــســاهــمــيــن، أوصـــى 
مجلس إدارة الشركة في اجتماعه 
األخـــيـــر بــمــطــلــع مـــــارس الـــجـــاري 
باعتماد البيانات المالية للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2022 بــــتــــوزيــــع أربـــــــــــاح نـــقـــديـــة 
للمساهمين بقيمة 5% من رأس 
الــمــال الــمــدفــوع )5 فلوس للسهم 
من رأس المال المدفوع ( وتوزيع 
أســـهـــم مــنــحــة بــنــســبــة 10% من 
رأس المال المدفوع )10أسهم لكل 
100 ســهــم(، كــمــا اعــتــمــدت العيد 

استراتيجية مستقبلية لتعزيز 
 
ً
 تمهيدا

ً
أداء ومكانة سهمها محليا

 .
ً
النطالقه اقليميا

وفيما يتعلق بالتحديات التي 
واجهتها شركة العيد لأغذية في 
2022 أوضح أن 2022 شهد العديد 
من األحداث اإلقليمية والعالمية، 
التي فرضت تحديات كبيرة على 
الشركات العاملة بكل القطاعات 
ــة الـــحـــيـــويـــة الســيــمــا  ــتـــصـــاديـ االقـ
القطاع الغذائي، من أهمها ارتفاع 
ــواق،  ــ مـــعـــدالت الــتــضــخــم فـــي األسـ
 على 

ً
 رئيسيا

ً
الـــذي يشكل خــطــرا

اإلنـــفـــاق االســتــهــالكــي الـــعـــام ألنــه 
يؤدي إلى تأثير سلبي على القوة 
الــشــرائــيــة نتيجة ارتـــفـــاع أســعــار 
الــســلــع األســـاســـيـــة، واالضـــطـــراب 
ــد  ــتـــوريـ ــل الـ ــــي ســــالســ ــلــــل فـ والــــخــ
لأغذية وما ترتب عليه من ارتفاع 

ملحوظ في تكاليف الشحن. 
مــن جــانــبــه، أكــد مــديــر عالقات 
الــمــســتــثــمــريــن فـــي شـــركـــة الــعــيــد 
ــة مـــتـــعـــب الـــمـــســـعـــود أن  لــــأغــــذيــ
ــنــــهــــوض بـــســـهـــم الــعــيــد  ــة الــ ــلــ رحــ
التي اقترنت بالتركيز على رفع 
مــؤشــرات األداء الــمــالــي للشركة، 
كانت ركيزة أساسية لكسب ثقة 

الــمــســتــثــمــريــن وتــحــقــيــق أربـــــاح 
مستدامة للمساهمين والشركاء.

وكــشــف الــمــســعــود عــن ارتــفــاع 
ربحية سهم العيد بـ 14.08% في 
 مقارنة 

ً
2022، إذ بلغت 14.83 فلسا

 حققها السهم في 2021. 
ً
بـ 13 فلسا

وأضـــــــاف الـــمـــســـعـــود أن سهم 
العيد لأغذية اختتم عــام 2022 
بترتيبه فــي المرتبة 30 بمؤشر 
الــــســــوق الــرئــيــســي 50 لــبــورصــة 
الكويت، فيما بلغ متوسط قيمة 
 
ً
الــتــداول اليومي للسهم 153 ألفا
، ولفت إلى أن نجاح 

ً
و998 دينارا

سهم العيد لأغذية في الوصول 
إلــــى تــلــك الــمــكــانــة الــمــمــيــزة أتــى 
بفضل مجموعة من العوامل التي 
ــراره، من  ــقـ ــتـ عــــززت رســـوخـــه واسـ
أبـــرزهـــا عـــدد الــشــركــات الــمــدرجــة 
ــويـــت بــالــقــطــاع  ــكـ ــة الـ ــي بــــورصــ فــ
الـــغـــذائـــي، الــتــي اقــتــرنــت بتركيز 
العيد على النهوض بعملياتها 
الــتــشــغــيــلــيــة ووضــــــــع مــقــايــيــس 
تــتــوافــق مــع المعايير المعتمدة 
 لتطوير أدائـــهـــا، والنمو 

ً
عــالــمــيــا

المتسارع والتطور الهائل الذي 
 
ً
طرأ على القطاع الغذائي عالميا

في السنوات األخيرة. 

   ارتفاع ربحية 
السهم بنسبة 

14.08% في 
2022 وبلغت 
 
ً
14.83 فلسا

مقارنة بـ 13 
 في 

ً
فلسا
2021

المسعود 

متعب المسعودمحمد المطيري

https://www.aljarida.com/article/16718
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تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة 28.1 مليون دينار
ارتفاع التعامالت خالل فترة المزاد وتذبذب أسعار األسهم القيادية في نطاق محدود

ســجــلــت مــــؤشــــرات بـــورصـــة 
الـــكـــويـــت الــرئــيــســيــة تــراجــعــات 
ــانــــي جــلــســات  مـــــحـــــدودة فــــي ثــ
األســبــوع أمـــس، وخــســر مؤشر 
السوق العام نسبة 0.12 بالمئة، 
أي 8.81 نــــقــــاط، لــيــقــفــل عــلــى 
مستوى 7310.99 نقاط، بسيولة 
أفضل من سابقتها أمس األول، 
لكنها بقيت دون مــســتــوى 30 
 
ً
، إذ كانت 28.1 مليونا

ً
مليونا

تداولت 103.8 ماليين سهم عبر 
ــداول 118  7977 صــفــقــة، وتـــم تــ
، ربـــح منها 31، وخسر 

ً
ســهــمــا

75، بينما استقر 12 دون تغير.
وخـــســـر مـــؤشـــر الـــســـوق األول 
 هــــي 0.6 

ً
ــدودة جـــــــدا ــ ــحـ ــ نـــســـبـــة مـ

بـــالـــمـــئـــة فــــقــــط، أي 4.83 نـــقـــاط، 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 8166.75 
نقطة بسيولة بلغت 23.4 مليون 
دينار، تداولت 53.9 مليون سهم 
عن طريق 5224 صفقة، وربحت 6 
أسهم مقابل تراجع 22 واستقرار 

3 دون تغّير.
ــنــــي«  وكـــــــان الرتـــــفـــــاع »الــــوطــ
1 بالمئة  بنسبة كبيرة بلغت 
ــع نــقــطــة مــئــويــة أثــر  وبــيــتــك ربــ
في تقليص الخسارة إلى أدنى 
مستوى، وتراجع مؤشر السوق 
الــرئــيــســي بــنــســبــة أكـــبـــر بلغت 
0.4 في المئة، أي 22.27 نقطة، 
ليقفل عــلــى مــســتــوى 5528.68 
نقطة بسيولة بلغت 4.6 ماليين 
ــــت 49.9 مــلــيــون  ــداولـ ــ ديــــنــــار تـ
سهم تــداولــت عــن طــريــق 2753 
 في 

ً
صفقة، وتم تداول 87 سهما

الرئيسي ربح منها 25 وتراجع 
53، بينما استقر 9 دون تغّير.

تذبذب محدود
تباطأت بــدايــات جلسة أمس، 
وتــراجــعــت سيولتها مقارنة مع 
سابقاتها، ولم تتجاوز 300 ألف 
ديـــنـــار، وتـــراجـــع تــدفــق السيولة 
عــــلــــى األســــــهــــــم الـــــتـــــي تــــصــــدرت 
ــد، وكـــــــان أبـــــرزهـــــا ســهــم  ــهـ ــمـــشـ الـ
أعــيــان حتى عــاد بيتك للصدارة 
وبعمليات شراء بلغت به مستوى 
، لكن تراجع تحت وقع 

ً
870 فلسا

هــدوء السوق وفتور التعامالت، 
بــيــنــمــا اســتــمــر األداء اإليــجــابــي 
 
ً
لــســهــم »الـــوطـــنـــي« وســـجـــل نــمــوا
 أمــــس، بــنــســبــة 1 بــالــمــئــة، 

ً
كــبــيــرا

 بــخــبــر نــمــو أربــــاح بنك 
ً
مــدعــومــا

وطني مصر، وكان سهم هيومن 
سوفت هو ثالوث اللون األخضر 
ــي الـــســـوق أمـــــس، بــعــد أن ربــح  فـ
نــســبــة 1.5 فـــي الــمــئــة وبــســيــولــة 
مرتفعة تــجــاوزت مليون دينار، 
 
ً
ــا ــاعـ ــفـ ــم ارتـ ــانـ ــغـ وســـجـــل ســـهـــم الـ
 بثلث 

ً
، لكنه كــان مــحــدودا

ً
أيــضــا

نقطة مئوية فيما تراجعت بقية 
األســهــم ذات الــســيــولــة والــنــشــاط 
وبــــنــــســــب مــــتــــفــــاوتــــة مــعــظــمــهــا 
مــحــدود، وبــعــد نمو مبكر بداية 
الــجــلــســة، وخــســرت أســهــم قطاع 
البنوك بوبيان ووربـــة والــدولــي 
 فـــاقـــت 1.3 في 

ً
والــخــلــيــج نــســبــا

ــــع أجــيــلــيــتــي  ــــراجـ ــا تـ ــمـ ــئــــة، كـ الــــمــ
بــنــســبــة 0.6 فــــي الـــمـــئـــة، وخــســر 
ــان الـــلـــون  ــ ــن 1 فــــي الـــمـــئـــة. وكــ ــ زيـ

 على أسعار معظم 
ً
األحمر طاغيا

األسهم، واستقرت أسهم كويتية 
واستهالكية والبنك األهلي بعد 
نمو مبكر، لتنتهي الجلسة على 

اللون األحمر، الذي خفف وطأته 
ارتـــفـــاع ســهــمــي بــيــتــك والــوطــنــي 
، الذي يتجاوز 45 في 

ً
األكبر وزنا

المئة من وزن السوق اإلجمالي.

وســـجـــلـــت مــعــظــم مـــؤشـــرات 
األســــــــواق الـــمـــالـــيـــة الــخــلــيــجــيــة 
، كــــان بـــقـــيـــادة ســوقــي 

ً
ارتـــفـــاعـــا

اإلمارات وبنمو دار حول نسبة 

1 في المئة، كما ربحت أسواق 
الــســعــوديــة وقــطــر والــبــحــريــن، 
ــن نــصــيــب  ــ وكـــــــــان الـــــتـــــراجـــــع مــ
مؤشَري سوقي الكويت وعمان، 

فــيــمــا خـــســـرت أســــعــــار الــنــفــط، 
أمس، وتــداول برنت حول 84.5 

 للبرميل.
ً
دوالرا

غدًا... إلغاء تداول »تعليمية« في البورصة 
قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الغاء ادراج أسهم 
شركة المجموعة التعليمية القابضة من بورصة الكويت 
ــــأوراق الــمــالــيــة بــعــد االنــتــهــاء مــن عملية مــبــادلــة األســهــم  لـ
نتيجة انـــدمـــاج الــشــركــة بطريقة الــضــم مــع شــركــة بوبيان 
للبتروكيماويات وحل شركة المجموعة التعلمية القابضة 
ونقل ذمتها المالية إلــى شركة بوبيان للبتروكيماويات، 

 للجدول الزمني لالستحقاقات سهم شركة المجموعة 
ً
وفقا

التعليمية القابضة المعتمد من الجمعية العامة غير العادية 
المنعقدة بتاريخ 28 ديسمبر 2022.

وأضــــاف المجلس أنـــه سيتم وقـــف تــــداول أســهــم شركة 
المجموعة التعليمية القابضة في بورصة الكويت لأوراق 

 من غد األربعاء.
ً
المالية اعتبارا

 »معادن« تربح 416.14 ألف دينار 
 قدرها 

ً
حققت شركة المعادن والصناعات التحويلية أرباحا

416.14 ألف دينار بواقع 4.62 فلوس للسهم خالل العام 2022، 
مقابل تسجيلها خسائر بقيمة 1.29 مليون دينار بما يعادل 

 للسهم خالل العام 2021.
ً
14 فلسا

 »نور«: توزيع 5% نقدًا 
بلغت مكاسب شركة نور لالستثمار المالي 19.52 مليون 
 للسهم خـــالل الــعــام 2022، مقابل 

ً
ديــنــار بــواقــع 38.93 فــلــســا

 قدرها 17.33 مليون دينار بما يعادل 34.66 
ً
تحقيقها أرباحا

 للسهم خالل العام 2021، وأوصى مجلس إداراتها بتوزيع 
ً
فلسا

أرباح نقدية بواقع 5 في المئة عن واقع أداء العام الماضي. 

 »وثاق« تكسب 83 ألف دينار 
ذكرت شركة وثاق للتأمين التكافلي أنها حققت مكاسب 
بقيمة 83 ألف دينار بواقع 0.75 فلس للسهم خالل عام 2022، 
مقابل تسجيلها خسائر بقيمة 39.08 ألف دينار بما يعادل 

0.356 فلس للسهم في العام 2021.

»ع عقارية« تحقق 2.06 مليون دينار... وتجدد موافقة خفض رأس املال
 قدرها 2.06 مليون 

ً
حققت الشركة العربية العقارية أرباحا

دينار بمقدار 4.07 فلوس للسهم خالل العام 2022، مقارنة 
بتسجيلها خسائر بقيمة 10.5 ماليين دينار بما يعادل 20.79 

 للسهم خالل العام 2021.
ً
فلسا

وبناًء على تعليمات هيئة أســواق المال بتخفيض رأس 
المال بعد إصدار البيانات المالية الختامية المدققة للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر السابق، فقد جدد مجلس 

اإلدارة موافقته على خفض رأس المال.
وســيــتــم الــخــفــض مــن خـــالل إطــفــاء الــخــســائــر المتراكمة 
والبالغة 19.31 مليون دينار كما في نهاية العام الماضي، 

من خالل استخدام االحتياطي االختياري بقيمة 174.73 ألف 
دينار، واالحتياطي القانوني بـ 2.82 مليون دينار، واستخدام 

عالوة اإلصدار بـ 327.19 ألف دينار.
كما سيتم استخدام رأس المال في إطفاء 15.98 مليون 
دينار من الخسائر المتراكمة على أن يكون رأس المال الجديد 
بعد التخفيض 35 مليون ديــنــار، وأن يتم تكليف اإلدارة 
التنفيذية اتخاذ اإلجراءات الالزمة ألخذ الموافقات من الجهات 

المختصة، والدعوة لعقد الجمعية العامة غير العادية.
ووافق مجلس اإلدارة على زيادة أعضاء المجلس من 5 إلى 

7 أعضاء، وتعديل بنود بالنظام األساسي.

 مجلس التأديب يغرم »الشرق للوساطة« وينبه مجلس إدارتها 
قــرر مجلس التأديب توقيع عقوبة غرامة 
ــة الـــشـــرق  قــــدرهــــا 4 آالف ديــــنــــار ضــــد شــــركــ
لــلــوســاطــة الــمــالــيــة وتــنــبــيــه أعـــضـــاء مجلس 
إدارتــــهــــا ونـــائـــب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ومــديــر 

إدارة التداول باإلنابة، بعدم تكرار المخالفات 
المرتكبة والخاصة بقواعد أخالقيات العمل 

وقواعد حوكمة الشركات.

 ... ويغرم »جياد« ورئيسها الحالي وأعضاء في مجلس إدارتها السابق 
أوقع مجلس التأديب عقوبة جزاء التنبيه 
بالتوقف عن ارتكاب المخالفة ضد شركة جياد 
القابضة عن المخالفة األولى المنسوبة إليها، 
وتوقيع جــزاء مالي على ذات الشركة بمبلغ 
قدره ألفا دينار عن المخالفة الثانية المنسوبة 
إليها، وتغريم كل من صالح الصالح بصفته 
رئــيــس مجلس إدارة شــركــة جــيــاد القابضة، 
صباح الصباح بصفته نائب رئيس مجلس 
اإلدارة والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة جــيــاد 
(، زهــراء وليد علي بصفتها 

ً
القابضة )سابقا

عــضــو مجلس إدارة بــشــركــة جــيــاد القابضة 

(، أحمد هاشم القزويني بصفته عضو 
ً
)سابقا

 ،)
ً
مجلس إدارة بشركة جياد القابضة )سابقا

محمد جـــواد الــقــالف بصفته عــضــو مجلس 
(، مبلغ 

ً
إدارة بشركة جــيــاد القابضة )ســابــقــا

10 آالف ديــنــار لمخالفتهم قــواعــد اإلفــصــاح 
والشفافية وحوكمة الشركات. 

كما تم رفض الدعوى التأديبية من كل من 
)زهــراء وليد علي – أحمد هاشم القزويني – 
محمد جــواد القالف( بصفتهم أعضاء لجنة 

.
ً
التدقيق بشركة جياد القابضة سابقا

»هيرمس«: الجنيه المصري جاذب ومعرض للتراجع
»ويلز فارغو«: مصر قد تكون فرصة سانحة لالستثمار

قال كبير المحللين االقتصاديين بقطاع 
البحوث في المجموعة المالية »هيرمس« 
محمد أبو باشا، في مقابلة مع »العربية«، إن 
الجنيه المصري تراجع إلى مستويات جاذبة 

للمستثمرين في الوقت الحالي.
وأوضح أبوباشا، أن العقبة األخيرة في 
مصر هي مدى توافر السيولة من العمالت 
األجنبية مما قــد يـــؤدي إلــى وجـــود ضغط 
مستمر على الجنيه الــمــصــري فــي الفترة 
: »نـــتـــوقـــع أن نـــــرى بعض 

ً
الــمــقــبــلــة، قــــائــــال

الــتــراجــع... لكن مع توافر السيولة سيعود 
لنطاق قرب المستويات الحالية«.

وأضـــاف أنــه ال توجد عوائق أمــام مصر 
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الـــشـــريـــحـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
قــــرض صـــنـــدوق الـــنـــقـــد، حــيــث تـــم تحقيق 
أغلب المستهدفات والمتطلبات الخاصة 

بالصندوق.
وأشـــار إلــى أن هناك بعض التأخير في 

برنامج الطروحات الحكومية المقرر تنفيذه 
والمتضمن نحو 32 شركة.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت عن طرح 
32 شركة مختلفة فــي البورصة المصرية 
خالل الفترة المقبلة، في إطار االستعدادات 
الحكومية لتوفير السيولة الالزمة للتعامل 
مع األزمة االقتصادية العالمية التي سببتها 

الحرب الروسية األوكرانية.
وأعلن مجلس الوزراء، البدء بتنفيذ ما ورد 
من إجراءات وخطوات بوثيقة سياسة ملكية 
الــدولــة تتعلق بملف الــطــروحــات، حيث تم 
تجهيز 32 شركة للطرح العام عبر البورصة 
المصرية أو طرحها لمستثمر استراتيجي.

ومـــن الــمــقــرر طـــرح جـــزء مــن الــشــركــة في 
البورصة والجزء اآلخــر من خالل مستثمر 
استراتيجي. واستعان مجلس الوزراء بعدد 
من بنوك االستثمار المتخصصة التي انتهت 
إلى تحديد طريقة الطرح. ويعني المستثمر 

االستراتيجي الدخول لزيادة رأس المال أو 
نسبة استحواذ على جزء من الشركة.

وسيكون طــرح الشركات على مــدار عام 
كامل يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، 

وحتى نهاية الربع األول من عام 2024.
وكشف كبير االقتصاديين في »هيرمس«، 
أن هناك حالة عــدم يقين بالنسبة للبنوك 
المركزية بقيادة الفدرالي األميركي بشأن 
مستويات أسعار الفائدة ومدى االرتفاعات 
المقبلة، وذلك بسبب معدالت التضخم وأرقام 
النمو االقتصادي في ضوء أسعار الفائدة 

المرتفعة.
وتوقع أبو باشا، أن تظل أسعار الفائدة 
مرتفعة لفترة ليست بالقصيرة، وعلى األغلب 

خالل عام 2023.
وفي تقرير موسع أفادت وكالة »بلومبرغ«، 
أنه من غير المرجح أن تؤدي المشاكل على 
أطـــــراف الــعــالــم الــنــامــي إلـــى انــخــفــاض فئة 

األصــول ككل، إذ يقول بعض الخبراء إنها 
ستجبر مديري األموال على أن يكونوا أكثر 
تكتيكية فــي تخصيص استثماراتهم في 
األشهر المقبلة، فيما يرى الخبير االقتصادي 
واالستراتيجي في األسواق الناشئة في »ويلز 
فارغو« بريندان ماكينا، أن مصر قد تكون 
فرصة لالستثمار فــي حــال نجاح برنامج 
صندوق النقد الدولي في دعم اقتصادها، 

 لما اطلعت عليه »العربية. نت«.
ً
وفقا

مـــن جــانــبــه، قــــال اســتــراتــيــجــي األســــواق 
الناشئة والــنــامــيــة فــي »تيليمر«، حسنين 
مالك: »هناك أزمــة حقيقية تختمر في هذه 
الدول المضطربة، وبالنسبة للبعض، يمكن 
. سيحتاج المستثمرون 

ً
أن تزداد األمور سوءا

إلــى أن يكونوا أكثر يقظة في فحص نقاط 
الضعف والتمييز بين مخاطر الدولة لتجنب 

المفاجآت من غانا أو سريالنكا«.

13% نمو صفقات االستحواذ بالشرق األوسط في 2022
كشف تقرير إرنست ويونغ )EY( لصفقات 
االنــدمــاج واالســتــحــواذ فــي منطقة الشرق 
األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا عــن نــشــاط غير 
مسبوق خالل عام 2022، مع تسجيل 754 

صفقة خالل العام.
وأوضح التقرير، أن عدد الصفقات بالعام 
ــام التقليدية التي  الــمــاضــي يــتــجــاوز األرقــ
 بــيــن 500 و600 

ً
كــانــت تسجلها تــاريــخــيــا

ــدد الــصــفــقــات   فـــي عــ
ً
ــمـــوا صــفــقــة لــتــحــقــق نـ

بنسبة 13% مقارنة مع العام 2021.
وأفاد التقرير، بأن تحسن ظروف السوق 
بسبب ارتفاع أسعار النفط خالل السنوات 
الست الماضية، واإلصــالحــات التشريعية 
ت لمصلحة األعــمــال التجارية،  الــتــي جـــاء
وتخفيف قيود السفر الحكومية، إلى تعزيز 
ثقة المستثمرين، مما أدى إلــى زيـــادة في 
نشاط صفقات االنــدمــاج واالســتــحــواذ في 

المنطقة.
واســـتـــحـــوذت الــصــفــقــات الــمــحــلــيــة على 
51% من إجمالي حجم صفقات االندماج 
واالســتــحــواذ مــع 388 صفقة، وعلى %34 
مــن القيمة اإلجــمــالــيــة للصفقات مــع 28.4 

مليار دوالر.

واحــتــلــت الــصــفــقــات الـــصـــادرة الــمــرتــبــة 
 40.1 مليار 

ً
األولى من حيث القيمة، مسجلة

دوالر، فــي 201 صفقة، فــي حين بلغ عدد 
الصفقات الواردة 165 صفقة بقيمة إجمالية 

بلغت 14 مليار دوالر.
كما شهدت المنطقة 137 صفقة شاركت 
فيها جهات مرتبطة بالحكومات في عام 
2022، وهو أعلى بنسبة 78% مقارنة بعام 

2021، وأعلى رقم منذ عام 2017.
واستحوذت هذه الصفقات على 49% من 
إجمالي قيمة الصفقات المعلن عنها، مع 

عائدات بلغت 40.3 مليار دوالر.
ــات، فــقــد  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــلــــى صـــعـــيـــد الـ أمـــــــا عــ
استحوذ قطاع التكنولوجيا على %25 
من إجمالي عــدد الصفقات، ليعكس ذلك 
مواصلة منطقة الــشــرق األوســـط وشمال 
إفريقيا تعزيز سهولة ممارسة األعمال 
التجارية من خالل سن تشريعات مالئمة 
لـــلـــصـــنـــاعـــات، وخـــلـــق بــيــئــة اســتــثــمــاريــة 
مواتية، في سياق سعيها لتعزيز مكانتها 
كـــمـــركـــز لـــلـــشـــركـــات الـــنـــاشـــئـــة فــــي مــجــال 

التكنولوجيا.
ــا  ــلــــى تـــصـــدرهـ وحــــافــــظــــت اإلمـــــــــــــارات عــ

 
ً
 واألكثر تنفيذا

ً
لقائمتي البلدان األكثر جذبا

للصفقات في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، تلتها السعودية في كال القائمتين.

 مــن مــصــر وســلــطــنــة ُعــمــان 
ٌّ

واحــتــلــت كـــل
 
ً
 على قائمة الدول الخمس األكثر جذبا

ً
مكانا

 لصفقات الدمج واالستحواذ.
ً
وتنفيذا

وهـــيـــمـــنـــت الـــمـــؤســـســـات مــــن الــــواليــــات 
المتحدة على الــعــدد األكــبــر مــن الصفقات 
الواردة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال 

إفريقيا، مع تسجيل 35 صفقة، 19 منها في 
قطاع التكنولوجيا.

ذروة جديدة
وفي تعليقه على التقرير، قال براد واتسون، 
رئـــيـــس قـــطـــاع الـــصـــفـــقـــات واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
لمنطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا في 
»EY«: »بعد عودته في عام 2021 على خلفية 
انحسار جائحة كوفيد 19، بلغ نشاط صفقات 

االنــــدمــــاج واالســـتـــحـــواذ فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
 جديدة، 

ً
األوســـط خــالل الــعــام الماضي ذروة

األمر الذي يدل على نجاح الشركات في تعديل 
استراتيجياتها الخاصة بصفقات االندماج 
واالستحواذ بما يالئم االحتياجات المتغيرة 
في السوق. وفي استمرار لهذا المسار القوي«.
وأضـــاف واتــســون، أن الصفقات المحلية 
 لــحــجــم الــصــفــقــات في 

ً
 مــهــمــا

ً
كـــانـــت مـــحـــركـــا

الــمــنــطــقــة. ويــشــيــر عــــدد الــصــفــقــات الــــــواردة 
فــي اإلمــــارات إلــى أن المستثمرين مــن خــارج 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا يبدون 
 ببيئة األعمال المواتية التي 

ً
 كبيرا

ً
اهتماما

استطاعت الحكومة اإلماراتية تأسيسها.

أكبر صفقات
 من أكبر صفقات 

ً
وسجلت اإلمـــارات ثالثا

االنــدمــاج واالســتــحــواذ فــي المنطقة، بقيادة 
مــؤســســة كــيــس دي ديـــبـــو إي بــالســمــان دو 
كيبك الــكــنــديــة، الــتــي اســتــحــوذت عــلــى %22 
من ملكية شركة »مــوانــئ دبــي« العالمية في 
 من المنطقة الحرة في جبل علي، ومجمع 

ٍّ
كل

الصناعات الوطنية، وميناء جبل علي مقابل 
5 مليارات دوالر.

وفي المرتبة الثانية جاءت صفقة استحواذ 
مؤسسة اإلمارات لالتصاالت والوحدة التابعة 
لها أطــلــس 2022 هــولــدنــغــز، على 9.8% من 
مجموعة فودافون مقابل 4.4 مليارات دوالر. 
ويــلــيــهــا اســـتـــحـــواذ شـــركـــة بـــتـــرول أبــوظــبــي 
الوطنية »أدنوك« على 24.9% من شركة النفط 
والغاز النمساوية »أو إم في« من صندوق ثروة 
سيادية محلي تابع لشركة مبادلة مقابل 4.1 

مليارات دوالر.

الصفقات السعودية
وأورد الــتــقــريــر، أن صــفــقــة االســتــحــواذ 
المقترحة من صندوق االستثمارات العامة 
عــلــى حــصــة 51% فـــي شـــركـــة »تـــــــوال« في 
السعودية تتماشى مع رؤية المملكة 2030، 
التي تهدف إلى تقليل االعتماد على قطاع 

النفط والغاز.
ــواذ  ــحـ ــتـ ــل، كــــــان اسـ ــتـــصـ ــاق مـ ــيــ وفــــــي ســ
شركة الزيت العربية السعودية »أرامــكــو« 
عــلــى أعـــمـــال الــمــنــتــجــات الــعــالــمــيــة لشركة 
»فالفولين« مقابل 2.7 مليار دوالر بمثابة 
صفقة استراتيجية في قطاع النفط والغاز.
»العربية نت«

https://www.aljarida.com/article/16780
https://www.aljarida.com/article/16777
https://www.aljarida.com/article/16714
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»مشاريع الكويت«: غادة خلف نائبة رئيس 
أول للمجموعة – قطاع االستثمار

ــنــــت شــــركــــة مـــشـــاريـــع  ــلــ أعــ
الــكــويــت )الـــقـــابـــضـــة( تعيين 
غادة خلف في منصب نائبة 
رئــــيــــس أول لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة – 
قـــطـــاع االســـتـــثـــمـــار. وبــخــبــرة 
 من 

ً
تــبــلــغ أكــثــر مـــن 20 عـــامـــا

العمل فــي القطاعين المالي 
ــإن خــلــف  ــ واالســــتــــثــــمــــاري، فــ
 في 

ً
 مهما

ً
ســوف تلعب دورا

مــراقــبــة أداء مــحــفــظــة شــركــة 
الـــــمـــــشـــــاريـــــع والـــــبـــــحـــــث عـــن 

استثمارات جديدة.
بــــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قـــالـــت 
الرئيسة التنفيذية لمجموعة 
شـــركـــة الـــمـــشـــاريـــع الــشــيــخــة 
ادانـــا نــاصــر صــبــاح األحــمــد: 
ــا انــــضــــمــــام غـــــادة  ــدنــ ــعــ »يــــســ
ــريــــق االســــتــــثــــمــــار فــي  إلــــــى فــ
شـــركـــة الـــمـــشـــاريـــع. ســتــشــكــل 
خــبــرتــهــا وســجــلــهــا الــحــافــل 
فـــي إدارة األصــــول الــخــاصــة 
والــمــؤســســيــة إضـــافـــة قــيــمــة 
ــة فـــي  ــ ــــذيـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ لــــــــــــــــإدارة الـ

الشركة«.
مــن جانبها، ذكـــرت خلف: 
ــام إلـــى  ــمــ ــدنـــي االنــــضــ ــعـ ــسـ »يـ
شــركــة مــشــاريــع الــكــويــت في 

هــذا الــوقــت المهم مــن تاريخ 
الــشــركــة، وإنـــنـــي أتــطــلــع إلــى 
العمل مــع اإلدارة التنفيذية 
لتحقيق رؤيــة مجلس إدارة 

الشركة«.
ــا إلــــى  ــهــ ــامــ ــمــ وقـــــبـــــل انــــضــ
شركة المشاريع تولت خلف 
ــيـــســـة الـــمـــديـــريـــن  مـــنـــصـــب رئـ
الــمــالــيــيــن فـــي شــركــة الــكــوت 
للمشاريع الصناعية، وتولت 
قـــبـــل ذلـــــك مـــنـــصـــب الـــمـــديـــرة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــمـــكـــتـــب شـــركـــة 

آســيــا كــابــيــتــال االستثمارية 
فـــي الـــكـــويـــت، بــــدأت حــيــاتــهــا 
المهنية كمهندسة كيميائية، 
ــي الـــعـــمـــل  ــ ــا خــــبــــرة فـ ــهــ ــديــ ولــ
بقطاع التعليم، وهي حاصلة 
عــلــى درجـــة الــمــاجــســتــيــر في 
ــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة مــن  ــنـــدسـ ــهـ الـ
ــال كــــولــــيــــدج« لـــنـــدن  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ »امـ
وماجستير في إدارة األعمال 
مـــن مـــدرســـة تــيــبــر لــأعــمــال، 
جـــامـــعـــة كـــارنـــيـــجـــي مــيــلــون 

بالواليات المتحدة.

»حماية المنافسة« يشارك في معرض 
مؤتمر الكويت للتنوع والشمولية

ت  مــن بــاب التوعية ونــشــر ثقافة المنافسة، جــاء
مشاركة جهاز حماية المنافسة من ضمن الجهات 
المشاركة في المعرض المصاحب لمؤتمر الكويت 
للتنوع والشمولية، أمس واليوم، بمشاركة نخبة من 
الخبراء في مجال إدارة األعمال والــمــوارد البشرية، 
 Chartered Institute of والــمــقــام بــرعــايــة منظمة
)Personnel and Development )CIPD، أي معهد 
تــشــارتــرد لــأفــراد والتنمية، الـــذي يــقــوم »بــدعــم أداء 
العمل والحياة العملية األفضل«، وتعتبر أكبر هيئة 
إدارية في أوروبا، حيث تعمل على تطوير األشخاص 
في مجال إدارة الموارد البشرية على مستوى العالم.

وكانت مشاركة الجهاز من خالل تواجد بوث 
وتـــوزيـــع مــنــشــورات تثقيفية عــن دور الــجــهــاز 
والرد على االستفسارات المتداولة لتحقيق بيئة 

تنافسية قائمة على أسواق عادلة.

غادة خلفادانا ناصر الصباح

جانب من مشاركة الجهاز

https://www.aljarida.com/article/16722
https://www.aljarida.com/article/16723
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ــارة والـــصـــنـــاعـــة  ــتــــجــ قـــــــررت وزارة الــ
إضافة 14 نشاطا ضمن جدول األنشطة 
المستحدثة إلى دليل األنشطة التجارية 

في دول مجلس التعاون الخليجي.
وجاء القرار الصادر من وزير التجارة 
والصناعة مازن الناهض بإضافة تنظيم 

الحفالت والمناسبات الخاصة، وتصميم 
الــمــجــوهــرات الثمينة، والبيع بالجملة 
والـــتـــجـــزئـــة لــلــعــطــور والـــبـــخـــور والــبــيــع 
بــالــجــمــلــة والــتــجــزئــة لــمــنــتــجــات الــشــاي 
والقهوة، وسمسرة األعالف، عالوة على 
البيع بالتجزئة للشوكوالتة والكاكاو 

والـــبـــيـــع بــالــتــجــزئــة لـــلـــبـــهـــارات، وإدارة 
مــطــالــبــات الــتــأمــيــن وســمــســرة األعـــالف 
وخبير تقييم األخطار وتقدير الخسائر، 

الى جانب خبير اكتواري.

 ضمن األنشطة المستحدثة 
ً
 تجاريا

ً
 ضمن األنشطة المستحدثة  نشاطا

ً
 تجاريا

ً
إضافة إضافة 1414 نشاطا

محمد اإلتربي

هيئة األسواق تطلق عمليات تفتيش جديدة
لفحص ميزانيات الشركات وتصرفات القياديين

أطلقت هيئة األسواق فرق تفتيش على العديد من 
 مع دورهـــا الرقابي، والتزاماتها 

ً
الشركات، تماشيا

تجاه حماية المساهمين من خالل كشف المخالفات 
والتجاوزات. 

وتنشط الهيئة بشكل كثيف خالل المرحلة الحالية، 
منذ إغالق البيانات السنوية التي يتحتم على الشركات 
المدرجة تالوتها في الجمعية، وتقوم بدور محوري 
ومهم في هذا الملف، حيث ُيحسب لها كشف الكثير من 
التجاوزات؛ سواء في شركات مدرجة أو عبر شركات 
تابعة وزميلة بعضها خـــارج الــكــويــت؛ مما يعكس 
الــخــبــرات الكبيرة الــتــي تملكها الهيئة فــي التدقيق 
والتفتيش الذي يمتد أياما طويلة في بعض الشركات.

وفي سياق متصل، تتحدث مصادر استثمارية عن 
تجاوزات ستظهر للعلن خالل المرحلة المقبلة تخصُّ 
عمليات تالعب في بنود أسهم الخزينة، بعد أن باتت 
من البنود التي يتم استغاللها واستخدامها ألغراض 
ال تصبُّ في مصلحة سهم الشركة، حيث إنها تعّد 
أحد الخيارات المتاحة للشركات لضبط السعر العادل 

والحقيقي للسهم؛ متى ما أرادت التدخل.
ق بالتربح 

ّ
وبالرغم من وقوع حالت سابقة تتعل

من بند أسهم الخزانة على حساب المساهمين 
وحقوقهم، حيث يتم استغالل السيولة المرصودة 
لـــهـــذا الــبــنــد والـــتـــالعـــب بــهــا يــمــيــنــا ويـــســـارا في 
ــراف مــتــفــق عليها  ــ عــمــلــيــات شــــراء أســهــم مـــن أطـ
مسبقا؛ فقد وقعت حاالت عديدة ومرت كونها تتم 
 باطن بعض 

ّ
وفق اآللية االعتيادية ظاهريا، لكن

العمليات هدفه إفادة أطراف باالتفاق المسبق. 
 عن وجود تالعبات 

ً
لكن مصادر مالية كشفت أخيرا

تحدث ألول مرة، تتمثل في استغالل أسهم الخزينة 
لحسابات شخصية مباشرة، حيث لم تتحدث عن بيع 
أسهم خزينة، وناتج عمليات البيع غير موجود، وكذلك 
لم تعكس الميزانية أي تغّير في أسهم الخزينة، إضافة 

إلى أن الرصيد غير موجود. 
والتساؤل الــذي يطرح نفسه هــو: أيــن دور مراقب 
الحسابات في هكذا ملفات؛ السيما فيما يخص إبالغ 

الجهات الرقابية؟ 
أما ملف أسهم الخزانة فيجب أن يخضع ألقصى 
درجات الرقابة، خصوصا فيما يخص عمليات الشراء 
من أطراف مستفيدة ومراقبة الصفقات ومستوياتها، 
خصوصا أن تلك العملية سهلة في ظل توافر البيانات 

لدى الجهات المعنية. 
أيضا التعامل بشفافية فيما يخص هــذا الملف، 
حيث لم يتم التعاطي في حــاالت سابقة مع أخطاء 

وقعت في بنود أسهم الخزانة. 
يشار إلى أن هناك شكاوى مرتقبة من مساهمين 
ومسؤولين إلى الجهات الرقابية تخص ضياع مبالغ 
ورصيد أسهم الخزانة، وذلك بتواطؤ وتعاون من اإلدارة 

المالية والمراقب. 
كما سبق أن تم استغالل هذا البند في تسييل جزء 
من ملكيات بعض المساهمين، كبديل لالقتراض بأقل 
 أن ذلك في النهاية يتم على حساب 

ّ
كلفة أو أعباء، إال

حقوق المساهمين.

»التجارة«: مقترح لزيادة دعم المواد اإلنشائية
»يجب أن يصاحبه تعديل للقانون في مجلس األمة«

• جراح الناصر
ذكــر مــصــدر مــســؤول بــــوزارة التجارة 
والصناعة أن مقترح زيـــادة دعــم المواد 
اإلنشائية الى 35 ألف دينار مازال قائما 
ولــم يتم إلــغــاؤه، مشيرا إلــى أن التجارة 
تدعم نحو إقرار هذا المقترح لكنه أصبح 
في عهدة اللجنة االسكانية بمجلس االمة.

وبين المصدر أن وزارة التجارة كانت 
قد اقترحت في البداية أن يكون الدعم 33 
ألف دينار إال أنه ونظرا للظروف الراهنة 
فــإنــهــا رفــعــت الــتــوصــيــة لــيــكــون 35 ألــفــا 
ليغطي تلك الــزيــادات، خاصة مع وجود 

تــوزيــعــات مستحقي الــرعــايــة السكنية، 
وللحد من تأثر المواطن بارتفاع تكاليف 

أعمال البناء القائمة.
وأضـــــاف أن هــــذه الــتــوصــيــة يــجــب أن 
يــصــاحــبــهــا تـــعـــديـــل الــــقــــانــــون بــمــجــلــس 
ــلـــى له  األمـــــة، وتــعــديــل رفــــع الــســقــف األعـ
بمبلغ 5 آالف ديــنــار، بحيث ال يتجاوز 
إجمالي مبلغ دعــم المواد اإلنشائية 35 
ألفا، السيما أن القانون الحالي رقــم 19 
لسنة 2014 ينص في مادته األولى على 
أن إجمالي قيمة دعم المواد اإلنشائية ال 

يتجاوز 30 ألفا.
ولــفــت الـــى أن هـــذا الــمــقــتــرح جـــاء بعد 

دراسة أعدتها وزارة التجارة والصناعة 
حـــول اآلثــــار الــنــاتــجــة عــن ارتــفــاع أســعــار 
المواد اإلنشائية المستخدمة في البناء 
السكني على المواطنين مــن مستحقي 
ــة الـــســـكـــنـــيـــة، والــــتــــي كـــشـــفـــت أن  ــايــ ــرعــ الــ
تكاليف البناء في القطاع السكني شهدت 
ارتفاعات حــادة مؤخرا نتيجة االرتفاع 
الــمــتــزايــد فــي تــكــالــيــف اإلنـــتـــاج وارتــفــاع 
الطلب العالمي عليها، إلى جانب النقل 
والــتــخــزيــن واألجــــور، مــؤكــدا أن التجارة 
قــامــت بـــالـــدور الــمــطــلــوب مــنــهــا، وحــالــيــا 

يجب أن يقر من مجلس األمة.

  AvaAva مع مطعم 
ً
 مع مطعم »الوطني« يوفر عرضا
ً
»الوطني« يوفر عرضا

Waldorf AstoriaWaldorf Astoria في في
ــك الــــكــــويــــت الـــوطـــنـــي  ــنــ ــــرص بــ ــحـ ــ يـ
باستمرار على إثراء التجربة المصرفية 
لـــعـــمـــالئـــه، بــتــوفــيــر أفـــضـــل الـــعـــروض 
الحصرية والمميزة. وفي هذا اإلطار، 
أعلن البنك توفير تجربة غداء حصرية 
 Waldorf فـــي Ava ومــمــيــزة بــمــطــعــم
Astoria الكويت باألفنيوز، والتي يمكن 
لعمالء الخدمات المصرفية الخاصة 

والمميزة االستفادة منها.
وللحصول على العرض يتعين على 
عمالء الوطني إظهار بطاقات السحب 
اآللــي الخاصة بهم عند الــوصــول إلى 
المطعم، إضافة إلى الدفع باستخدام 
بطاقاتهم االئتمانية المؤهلة، ويشمل 
الــــعــــرض قـــائـــمـــة خـــاصـــة لـــعـــمـــالء بــنــك 
الكويت الوطني من أطعمة Ava الفريدة 

والمميزة وبسعر مميز خاص بهم.
بهذه المناسبة، قــال مدير تسويق 
شرائح العمالء في مجموعة الخدمات 
ــة الـــشـــخـــصـــيـــة إبــــراهــــيــــم  ــيــ ــرفــ ــمــــصــ الــ
الــعــبــدالــلــه: »نــعــمــل دائــمــا عــلــى توفير 
ــــروض الــتــي  ــعـ ــ ــل الــمــنــتــجــات والـ أفـــضـ
تناسب تطلعات عمالئنا من مختلف 
الــشــرائــح، والــتــي تــســاهــم فــي منحهم 

تجربة مصرفية استثنائية«.
ــتــــواصــــل  ــدالــــلــــه: »نــ وأضــــــــــاف الــــعــــبــ
باستمرار مــع عمالئنا لــلــوقــوف على 
احــتــيــاجــاتــهــم، ونـــحـــرص عــلــى توفير 
الــعــروض الحصرية والــخــدمــات التي 
تــســاهــم فـــي تــلــبــيــة تــلــك االحــتــيــاجــات 
ــيـــة أكـــثـــر  وتـــمـــنـــحـــهـــم تـــجـــربـــة مـــصـــرفـ
ــنـــي«  ــدا الــــتــــزام »الـــوطـ ــؤكــ ــة«، مــ ــيــ ــاهــ رفــ
ــة الــتــي  ــيـ ــاهـ ــرفـ ــن الـ بــتــحــقــيــق مـــزيـــد مــ

تــنــاســب نــمــط حــيــاة عــمــالء الــخــدمــات 
الــمــصــرفــيــة الـــخـــاصـــة والـــمـــمـــيـــزة، من 
خـــالل الــعــالقــات الــوثــيــقــة الــتــي تــربــط 
البنك بكبرى المؤسسات الــرائــدة في 

كل القطاعات.
ويقدم بنك الكويت الوطني مجموعة 
من الخدمات المصرفية االستثنائية 
لعمالء الخدمات المصرفية المميزة، 
مــنــهــا الـــحـــصـــول عــلــى مـــديـــر عــالقــات 
عــــمــــالء مـــتـــخـــصـــص، وكـــــذلـــــك أفـــضـــل 
البطاقات االئتمانية، إضافة إلى حلول 
استثمارية متنوعة مثل خدمة »سمارت 
ويلث«، والخدمات المصرفية الدولية، 
بفضل شبكة الوطني المنتشرة حول 
العالم، وخدمات الكونسيرج الممتازة، 
والـــخـــدمـــة الــمــصــرفــيــة الــمــنــزلــيــة مــن 
الوطني التي تتضمن توصيل األموال 

للعمالء أينما كانوا.

إبراهيم العبدالله

»المصارف« شريك استراتيجي في مؤتمر »المصارف« شريك استراتيجي في مؤتمر 
»الكويت... نحو اقتصاد رقمي«»الكويت... نحو اقتصاد رقمي«

أعلنت مديرة العالقات العامة والتواصل 
المؤسسي في اتحاد مصارف الكويت شيخة 
العيسى مشاركة االتحاد كشريك استراتيجي 
في مؤتمر »الكويت: نحو اقتصاد رقمي«، 
 The( الــذي تنظمه مجموعة ذا بزنس يير
Business Year( العالمية المتخصصة في 
األخــبــار واألبــحــاث االقــتــصــاديــة، بالشراكة 
مــع هيئة تشجيع االستثمار المباشر في 
الكويت )KDIPA(، غدا، في فندق فور سيزون 

بالعاصمة الكويت.
وصــرحــت العيسى بــأن المؤتمر يهدف 
ــنــــاقــــشــــة الــــمــــجــــاالت  ــــراض ومــ ــعـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى اسـ
الرئيسية لالقتصاد الــكــويــتــي، كالتحول 
الرقمي، والممارسات والتطورات المتعلقة 
ــادة األعـــمـــال،  ــ بــاالســتــدامــة ودور قــطــاع ريـ
وستعقد حلقة نقاشية تتناول التكنولوجيا 
الــمــالــيــة )Fintech( ومــســتــقــبــل الــتــمــويــل، 
ــار والــمــشــاريــع  ــكـ ــتـ وأخــــــرى لــمــنــاقــشــة االبـ
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة كــركــيــزة أســاســيــة 

لنمو الكويت.
وســـيـــشـــارك فـــي الــمــؤتــمــر مــمــثــلــون عن 
الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــــخــــاص، ونــخــبــة من 
الــمــســؤولــيــن والـــقـــيـــاديـــيـــن، والــمــبــتــكــريــن، 
ــن ورواد األعــــــــمــــــــال مـــن  ــريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــســ ــمــ والــ
ــتـــصـــاد الــمــتــمــثــلــة في  شــتــى قـــطـــاعـــات االقـ
التكنولوجيا الــمــالــيــة، الــحــوكــمــة البيئية 
واالجتماعية والمؤسساتية، والمشاريع 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة لمناقشة الــفــرص 
المشتركة المتعلقة بالتطورات في مجال 
التحول الرقمي، من خالل عدد من حلقات 

النقاش التي يتضمنها المؤتمر.
وسيتيح المؤتمر الفرصة للمشاركين 
ــات ذات الــصــلــة،  ــمـــوضـــوعـ لــبــحــث أبــــــرز الـ

وتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى مــكــانــة االقــتــصــاد 
الــكــويــتــي فـــي مــجــتــمــع األعـــمـــال الــعــالــمــي، 
بما يتماشى مــع رؤيــة الكويت ومكانتها 
الــمــرمــوقــة عــلــى خــريــطــة الـــمـــراكـــز الــمــالــيــة 

واالقتصادية.
ومـــن بــيــن الــمــتــحــدثــيــن الــرئــيــســيــيــن في 
الــمــؤتــمــر وزيـــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة وزيــر 
الدولة لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
ــاهـــض، ومـــحـــافـــظ بـــنـــك الــكــويــت  ــنـ ــازن الـ ــ مــ
الــمــركــزي بــاســل الـــهـــارون، والــمــديــر الــعــام 
لهيئة تشجيع االستثمار المباشر الشيخ 
د. مشعل جــابــر األحـــمـــد، ورئــيــس مجلس 
إدارة اتحاد مصارف الكويت رئيس مجلس 
إدارة البنك التجاري الكويتي الشيخ أحمد 
الــدعــيــج، والــرئــيــس التنفيذي للمجموعة 
بالتكليف ورئــيــس الــخــزانــة والمؤسسات 
ــي بـــيـــت الــتــمــويــل  الـــمـــالـــيـــة لــلــمــجــمــوعــة فــ

الكويتي عبدالوهاب الرشود.

شيخة العيسى

»بيتك كابيتال« تفوز بجائزة أفضل بنك 
استثمار من »غلوبل فاينانس«

فازت شركة بيتك كابيتال، الذراع االستثمارية 
لمجموعة بيت التمويل الكويتي )بيتك(، بجائزة 
أفضل بنك استثمار في الكويت لعام 2022، من 
مــجــمــوعــة غــلــوبــل فــايــنــانــس الــعــالــمــيــة، تقديرا 
ألهمية دور الشركة كوجهة استثمارية مفضلة 
للعمالء من الشركات واألفراد، فضال عن تنوع 
خدماتها ومنتجاتها االستثمارية وتميزها، 
إضافة إلى جهود الشركة الملموسة في ترتيب 
الــعــديــد مـــن الــصــفــقــات الــكــبــرى عــلــى مــســتــوى 

الكويت والمنطقة خاصة في مجال الصكوك.
وقال الرئيس التنفيذي في »بيتك كابيتال« 
عبدالعزيز الــمــرزوق، فــي تصريح صحافي، 
إن فــوز »بيتك كابيتال« بهذه الجائزة يؤكد 
ريــادة مجموعة »بيتك« في صناعة التمويل 
االسالمي والتميز في األداء، وتأتي تتويجا 
لــجــهــود الـــشـــركـــة فـــي تــوفــيــر أعـــلـــى مــســتــوى 
من الخدمات المالية االسالمية في مختلف 
مجاالت عملها التي تتنوع وتشمل أنشطة 
وخــــدمــــات مـــتـــعـــددة تــســتــهــدف تــوفــيــر سبل 
التمويل للشركات والحكومات عبر المنتجات 
ــة، كـــمـــا تــــوفــــر خـــدمـــات  ــيـــ الـــمـــالـــيـــة اإلســـــالمـــ
االستثمار للعمالء األفراد بشكل يحقق أفضل 
العوائد، مضيفا أن الجوائز تمثل حافزا لمزيد 
مـــن اإلنـــجـــاز والـــنـــجـــاح بــشــكــل يــتــنــاســب مع 
االهتمام الذي تحظى به الصيرفة االسالمية 

على مستوى العالم.
وشدد المرزوق على األهمية الكبيرة التي 
تــولــيــهــا »بــيــتــك كــابــيــتــال« لــتــطــبــيــق معايير 
الجودة وحسن إدارة اإلمكانيات، واالستفادة 
ــدرات الـــبـــشـــريـــة لــتــحــقــيــق  ــ ــقـ ــ الـــقـــصـــوى مــــن الـ
األداء الــمــتــكــامــل، حــيــث نــجــحــت الــشــركــة في 
تــرتــيــب كــبــرى صــفــقــات الــصــكــوك، للشركات 
ــكــــومــــات، ومـــنـــهـــا صــــكــــوك االســـتـــدامـــة  والــــحــ

والصكوك الخضراء، والتي تعد من المجاالت 
المهمة فــي مستقبل الصكوك كمنتج مالي 
يحظى بــإقــبــال كبير فــي األســــواق العالمية 

واإلقليمية. 
وأضاف أن الشركة أثبتت جدارة في قيادة 
صفقات لعدد من الشركات والحكومات حول 
الــعــالــم، وطـــرح صــنــاديــق وغــيــرهــا، مــا يؤكد 
األداء المتوازن واالهتمام باالستفادة من مزايا 
كل األســواق والمنتجات بشكل يعزز القدرة، 
ويحد من المخاطر، ويحقق أفضل المؤشرات 
المالية، مع أداء مهني وعمل منهجي يوفر قوة 
في المنافسة، منوها باإلنجازات واإلسهامات 
الــتــي تحققها الشركة فــي تلبية احتياجات 
الــعــمــالء االســتــثــمــاريــة الــمــتــوافــقــة مــع أحــكــام 
الشريعة اإلسالمية بكفاءة عالية، وما تقدمه 
مــن قــيــمــة مــضــافــة لــلــســوق عــبــر طـــرح أدوات 
استثمارية بعوائد جيدة وذات هيكلة مناسبة 

الحتياجات السوق وتطلعات العمالء.

عبدالعزيز المرزوق

»بوبيان« ُيطلق مسابقة هاكاثون مفتوحة»بوبيان« ُيطلق مسابقة هاكاثون مفتوحة
لعمالء PRIME وطلبة جامعة الكويت بالتعاون مع منصة »بلغ آند بالي«

ــيـــان مــســابــقــة  يــنــظــم بـــنـــك بـــوبـ
»هــــاكــــاثــــون« مــفــتــوحــة لــشــريــحــة 
 PRIME عمالئه الشباب من حساب
وطلبة جامعة الكويت، بهدف دعم 
االبتكار واإلبداع الرقمي، بالتعاون 
مع منصة »بلغ آند بالي« العالمية، 
في إطار استراتيجية البنك الرقمية 
لتقديم أفكار جديدة وحلول مبتكرة 
 عــلــى مستوى 

ً
تنعكس إيــجــابــيــا

منتجاته وخدماته الرقمية وخدمة 
العمالء.

ويــعــتــبــر الـــهـــاكـــاثـــون، الــمــقــرر 
إقــامــتــه مــن 17 حــتــى 19 الــجــاري 
بــكــلــيــة الــعــلــوم اإلداريـــــــــة- جامعة 
ــة الســتــقــطــاب  الـــــشـــــداديـــــة، فــــرصــ
مشاركة أفضل األفــكــار اإلبداعية 
الــتــي تــســاهــم فـــي تــعــزيــز الــتــطــور 

الــمــســتــمــر لــمــنــتــجــات وخـــدمـــات 
»بوبيان«، السيما في ظل التنافس 

.
ً
الذي تشهده بيئة العمل حاليا

وقال رئيس الخدمات المصرفية 
الــخــاصــة والـــخـــدمـــات المصرفية 
 
ً
الشخصية عبدالله المجحم، تعليقا
على تنظيم الهاكاثون، إنــه يأتي 
 من توجه 

ً
في المقام األول انطالقا

البنك القائم على االبتكار، واإليمان 
بـــضـــرورة االحــتــفــاظ بــريــادتــه في 
 منه 

ً
ــا ــتــــزامــ الـــمـــجـــال الـــرقـــمـــي، والــ

بتوفير أفضل الخدمات المطورة 
لعمالئه مــن خــالل جميع قنواته 

الرقمية.
وحول فكرة الهاكاثون، أوضح 
الــمــجــحــم أنـــه »عـــبـــارة عـــن فعالية 
يجتمع فيه المشاركون من عمالئنا 

من حساب PRIME للشباب وطلبة 
جامعة الــكــويــت لــمــدة 3 أيـــام يتم 
خــاللــهــا طــــرح مــشــكــلــة، وتــطــويــر 
فكرة محددة، أو ابتكار شيء جديد 
ومــمــيــز، فـــي إطـــــار زمـــنـــي مــحــدد، 
لــلــحــصــول عــلــى نــتــيــجــة نــهــائــيــة 
ألفضل الحلول المطروحة التي من 

شأنها إضافة قيمة مميزة«.
وأشار إلى أن المحور الرئيسي 
للهاكاثون ســوف يتناول إطــالق 
ابتكارات جديدة لتطوير خدمات 
رقـــمـــيـــة، مـــن خــــالل حـــلـــول عملية 
تضم العديد من األفكار المبتكرة، 
 أن هـــذه األفـــكـــار والــحــلــول 

ً
مــبــيــنــا

المطروحة تتم مراجعتها من قبل 
فريق بوبيان الرقمي، وبتوجيه من 

فريق »بلغ آند بالي«.

وأكد أن فكرة تنظيم الهاكاثون 
لــطــالب الــجــامــعــة، الســيــمــا عمالء 
PRIME، من شأنها تجديد وتحفيز 
الطاقات اإلبداعية، وإظهار مواهب 
 بأن »بوبيان« 

ً
هذه الشريحة، منوها

مستمر في بذل كل الجهود الممكنة 
لتوفير فـــرص الــتــطــور اإلبــداعــي، 
وإتاحتها لهم، مــع »تقديم الدعم 
والــتــوجــيــه الــكــافــيــيــن لثقتنا في 
قدرتهم على تطوير حلول مصرفية 

مبتكرة لعمالئنا«.
وأوضح أن التعاون مع »بلغ آند 
بـــالي« يضيف ويــعــزز مــن أهمية 
الـــهـــاكـــاثـــون، بــاعــتــبــارهــا منصة 
تساعد على إطـــالق دعــم االبتكار 
داخل الشركات والمؤسسات، األمر 
الذي يساعد على ضبط رؤية البنك، 

و»ضـــمـــان تــقــديــم أفــضــل مستوى 
من خدماتنا لخدمة العمالء على 

المستوى التشغيلي«.
 عــلــى الــــشــــراكــــة، قــال 

ً
وتــعــلــيــقــا

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي والــمــؤســس 
لشركة بلغ آند بالي، سعيد عميدي: 
»يــســعــدنــا أن نــعــلــن شــراكــتــنــا مع 
)بــوبــيــان( فــي هاكاثون يستهدف 
عمالء البنك من الشباب والطالب 
ــعــد فرصة 

ُ
الكويتيين، وكــونــهــا ت

 
ً
رائــعــة لجلب أفــضــل الــعــقــول معا
البــتــكــار حــلــول مــبــتــكــرة تــزودهــم 
بالمهارات الــالزمــة لتنمية ريــادة 

األعمال في المنطقة«.

تعاون مستمر مع »العلوم اإلدارية«
من ناحية أخـــرى، توجه عميد 

كلية العلوم اإلدارية بالتكليف في 
جامعة الكويت د. عـــادل الوقيان 
بالشكر إلى »بوبيان« على استمرار 
ــة«  الثقة، واعــتــبــار »الــعــلــوم اإلداريــ
 فــــي هـــذا 

ً
ــا ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ  اسـ

ً
شــــريــــكــــا

الهاكاثون.
وأوضــح د. الوقيان أن ما يقوم 
 مع 

ً
بــه »بــوبــيــان« يتماشى تــمــامــا

ــة« المستمر  سعي »العلوم اإلداريــ
ــم بــمــنــح طــالبــهــا  ــدائــ وتــمــيــزهــا الــ
وطالباتها مزايا إضافية، وتعزيز 

الفرص لتطوير مهاراتهم، من خالل 
التعاون مع المؤسسات الخاصة 
ذات السمعة الــجــيــدة، وتمكينهم 
من خوض تجارب العمل الميداني، 
ودمج اإلطارين النظري والعملي 
بـــمـــا يـــثـــري رحـــلـــة دراســـتـــهـــم في 

الجامعة.
 
ً
وأضاف أن »بوبيان« ُيعد واحدا

من أهم المؤسسات المالية الرائدة 
فــي مــجــال الــخــدمــات والمنتجات 
الرقمية والتقنية خــالل السنوات 

ــيـــرة، مــا جعله مــحــل اهتمام  األخـ
طلبة »الــعــلــوم اإلداريــــــــة«، والــذيــن 
يرغبون في خوض تجارب عملية 
تـــســـاهـــم فــــي تـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــهـــم 
وإعــدادهــم بشكل أفضل للخوض 
في مسيرتهم المهنية بعد التخرج، 
وهذا ما تسعى الكلية إلى تقديمه 

لطلبتها بشكل مستمر.

عبدالله المجحم عادل الوقيان سعيد عميدي

»KIB« يعلن فائزي
 السحب الثاني لـ »الدروازة«

 )KIB( أعــلــن بــنــك الــكــويــت الـــدولـــي
أسماء عمالئه الفائزين في السحب 
الشهري الثاني لحساب »الـــدروازة«، 
وذلـــك عــن أرصــــدة الــعــمــالء فــي شهر 
فبراير، وتم إجــراء السحب بحضور 
مــمــثــل وزارة الــــتــــجــــارة والــصــنــاعــة 
وموظفي البنك، حيث ربــح محمود 
محمد أمين عــوض الجائزة الكبرى 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ بـــقـــيـــمـــة 10.000 د.ك، إضـ
10 رابــحــيــن، لــكــل مــنــهــم 1.000 د.ك، 
ــازي إبـــراهـــيـــم عــبــدالــمــجــيــد  ــ ــم: غــ ــ وهــ
الشوبري، جالل غالم كوثري، مشاري 
ــــودري، مــحــمــد طــه  ــفــ ــ بـــــدر يـــاســـيـــن الــ
عبدالحميد شافعي، ساره أحمد خالد 
ســلــيــمــان، جــابــر فـــالح غــلــوم عــلــم دار 
محمد، فاطمة فوزي حافظ السايس، 
افتخار السيد يعقوب السيد يوسف 
ــم،  ــيـ ــراهـ الـــرفـــاعـــي، أحـــمـــد رحـــيـــل اإلبـ

صالح يوسف فيصل صبري.

»الخليج« يعلن 10 فائزين
في سحب الدانة الشهري

»التجاري« يفتتح حملة »يا زين تراثنا«
فــي أجــــواء مفعمة بعبق الــمــاضــي الــقــديــم، 
أطلق البنك التجاري الكويتي حملة »يا زين 
تراثنا« بنسختها الثانية عشرة في قرية يوم 
البحار، حيث دأب على تنظيمها حرصا منه 
على إحياء الموروث الشعبي القديم، وإدراكا 
من البنك بأن التراث الكويتي غني بالعديد من 
المعاني والعبر، التي يجب أن تبقى محفورة 
فــي األذهــــان، وذلـــك بحضور مــديــر عــام قطاع 
التواصل المؤسسي في البنك الشيخة نوف 
سالم العلي، ونائبة المدير العام أماني الورع، 

وفريق البنك.
وأعـــربـــت الـــــورع عـــن ســعــادتــهــا بــالــمــردود 
االيجابي والنجاح الــذي شهده حفل افتتاح 
حملة »يا زين تراثنا«، من خالل جناح البنك 
في قرية يوم البحار، والذي استقبل عددا كبيرا 
من الجمهور ومحبي التراث الشعبي القديم، 
ــواء التفاعلية الــتــي أســعــدت الحضور  ــ واألجـ
مع األغاني واألهازيج التي قدمتها فرقة الفن 
األصيل الشعبية والفنان القدير صالح حمد 
خليفة الــذي أطــرب الحضور من خالل وصلة 
من األغاني الشعبية القديمة عادت بالجميع 

إلى الزمن القديم.

ت لتذكير الجيل  وأضــافــت أن الحملة جــاء
الجديد بالحياة البسيطة، والمهن والحرف 
ــا اآلبــــــاء واألجــــــــداد في  ــهــ ــة الـــتـــي زاولــ ــيـــدويـ الـ
الماضي، مبينة أن وجود البنك في قرية يوم 
الــبــحــار - الــتــي تــم تــجــديــدهــا بــمــواد صديقة 
 مــع التوجه 

ً
للبيئة ومــعــاد تدويرها تماشيا

العام لالستدامة الذي تؤكده الدولة ويحرص 
عليه البنك التجاري الكويتي - جاء من خالل 
جناحه المتميز الذي تزينت جدرانه بلوحات 
عكست الــتــراث الــكــويــتــي الــقــديــم مــع الحرفي 

نواف العصفور الذي شرح لألطفال الطريقة 
 في صناعة شبك 

ً
التي كانت تستخدم قديما

الصيد.
ولفتت إلى المسابقات التراثية المصاحبة 
ــلــــة، حــــيــــث تـــــم تـــخـــصـــيـــص رمــــز  ــلـــك الــــحــــمــ ــتـ لـ
االستجابة السريعة »QR Code« لنشر كتيب 
ــلـــى بــعــض  ــهـــور عـ ــمـ إلـــكـــتـــرونـــي الطـــــــالع الـــجـ
الــمــعــلــومــات الــتــراثــيــة وجـــوانـــب الــحــيــاة التي 

عاشها األجداد واآلباء في الماضي.

الشيخة نوف الصباح وأماني الورع خالل افتتاح الحملة

في إطار حرصه على مكافأة عمالئه، 
أعــلــن بــنــك الــخــلــيــج أســـمـــاء 10 فــائــزيــن 
بـ1000 دينار لكل منهم، في سحب الدانة 

عن شهر فبراير الماضي، وهم:
• دالل خالد حمد الرجيب

• بهاء محمود الشريف
• خالده جعفر عبدالرحيم

• مريم سالم عبدالله نجم )قاصر( 
• نواف أحمد حسين آرتي

• زمزم حميدان مرزوق محمد
• أحمد عبدالله سرحان عبدالله

• أمل عبدالله عكاري
• سالم محمود محسن

• صباح زايد عبيد شاهير
يــذكــر أن 31 مـــارس الــجــاري الفرصة 
األخــيــرة لــإيــداع والمشاركة في سحب 
مليونير الدانة نصف السنوي من بنك 
الخليج، والذي يقام في تاريخ 13 يوليو 
2023، بحضور ممثلي وزارة التجارة 

والــصــنــاعــة، وشــركــة إرنــســت آنــد يونغ، 
وتبلغ جائزته 1.000.000 دينار. 

ــاب الــــــدانــــــة مـــــن أفـــضـــل  ــ ــــسـ ــــد حـ ــعـ ــ ويـ
حسابات االدخار في الكويت، بسحوباته 
ــز قــيــمــة  ــ ــوائـ ــ الــــــدوريــــــة الــــتــــي تـــحـــمـــل جـ
وبمميزاته الكثيرة لحاملي الحساب، 
فهناك فرص شهرية للفوز بألف دينار 
لــــ10 فــائــزيــن، إضــافــة إلــى سحبين ربع 
ســنــويــيــن جـــائـــزة كـــل مــنــهــمــا 100 ألــف 
ديــنــار، وســحــب نصف ســنــوي جائزته 
مليون دينار، فضال عن السحب السنوي 
الكبير على الجائزة الكبرى التي تبلغ 

1.5 مليون.
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Huawei تبرم اتفاقية تعاون مع Ooredoo
لتطوير خدمات التكنولوجيا المالية ضمن أسواقها خالل المؤتمر العالمي للجوال

أبرمت مجموعة Ooredoo اتفاقية 
تـــعـــاون مـــع شــركــة Huawei لتوفير 
خدمات التكنولوجيا المالية بجميع 
األسواق التي تعمل فيها المجموعة، 
بـــاســـتـــخـــدام مـــنـــصـــة الــتــكــنــولــوجــيــا 

 .Huawei المالية عبر الجوال من
وتحظى مجموعة Ooredoo بموقع 
قــوي في قطاع التكنولوجيا المالية 
فــي قــطــر، بحصة ســوقــيــة قــدرهــا 35 
في المئة من إجمالي قيمة المعامالت 
المالية التي تتم عبر الجوال بمنطقة 
 
ً
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وفقا
لـــدراســـة الــجــمــعــيــة الــدولــيــة لشبكات 
الهاتف المحمول )GSMA( لعام 2022.

وبــــمــــوجــــب االتــــفــــاقــــيــــة الــــجــــديــــدة، 
تــتــولــى مــجــمــوعــة Ooredoo تــقــديــم 
خدمات التكنولوجيا المالية األحدث 
عــلــى اإلطـــــالق لــعــمــالئــهــا مـــن األفــــراد 
ــا  ــهــ ــواقــ ــــي جـــمـــيـــع أســ ــات فــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ والــ

 .Huawei باستخدام منصة
وجـــــرى تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــتــعــاون 
خالل المؤتمر العالمي للجوال 2023، 
 في قطاع 

ً
الحدث األكبر واألكثر تأثيرا

االتصاالت على مستوى العالم، الذي 
ُعقد بين 27 فبراير و2 مارس 2023 في 

مدينة برشلونة اإلسبانية. 
وبهذه المناسبة، قال عزيز فخرو، 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي 
Ooredoo: »تـــعـــتـــمـــد  لـــمـــجـــمـــوعـــة 
الــركــيــزة األســاســيــة الستراتيجيتنا 

على تطوير أعمالنا األساسية، وهذا 
يــشــمــل تـــحـــديـــد مــــجــــاالت اســـتـــخـــدام 
ــاف أعــــمــــال جـــديـــدة  ــتـــشـ ــدة، واكـ ــديــ جــ
محاذية لمجال عملنا األساسي مثل 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــالـــيـــة، إذ رســخــت 
Ooredoo عــمــلــيــاتــهــا بـــنـــجـــاح فــي 
هـــذا الــمــجــال ضــمــن ســوقــنــا المحلي 
فــي قــطــر. خطتنا لــعــام 2023 تكمن 
فــي توسيع نــطــاق خدماتنا المالية 
ــــرى الــتــي  لــتــتــوافــر فـــي األســـــواق األخـ
نعمل فيها، مــا يمكننا مــن تبسيط 
المعامالت المالية اليومية، وجعل 
الخدمات المالية بمتناول الجميع. 
 Huawei وتأتي الشراكة الجديدة مع
لتدعم بقوة جهودنا في هذا المجال«. 
ــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــالـــيـــة  ــ ــوفـ ــ وتـ
ــراد والـــشـــركـــات من  ــ لــلــعــمــالء مـــن األفــ
ــم الــــقــــدرة عــلــى  ــالـ ــعـ ــاء الـ جــمــيــع أنــــحــ
الوصول بشكل متزايد إلى منظومة 
كبيرة من الخدمات المالية بأسعار 
تنافسية مميزة، ابــتــداء مــن خدمات 
الــتــحــويــالت، ووصــــواًل إلــى الــقــروض 

الصغيرة أو خدمات التأمين. 
وتشير أحدث إحصائيات الجمعية 
الــدولــيــة لشبكات الــهــاتــف المحمول 
ــمــــعــــامــــالت الـــمـــالـــيـــة عــبــر  إلــــــى أن الــ
 
ً
 أســاســيــا

ً
ا ــزء الـــجـــوال، بــاعــتــبــارهــا جــ

من التكنولوجيا المالية، قد وصلت 
قيمتها إلـــى عتبة الــتــريــلــيــون دوالر 
على مستوى العالم، وأصبحت بشكل 

 ال يتجزأ من االقتصادات 
ً
ا متزايد جزء

المحلية. 
 إلى الدراسة ذاتها، تمتلك 

ً
واستنادا

مــجــمــوعــة Ooredoo حــصــة ســوقــيــة 
قــدرهــا حــوالــي 35 فــي المئة مــن قيمة 
معامالت المالية عبر الجوال في الشرق 
األوســط وشمال إفريقيا، وستواصل 
المجموعة تطوير أعمالها في المنطقة 

من خالل اتفاقية الشراكة الجديدة. 
ــال لـــي بــيــنــغ، رئــيــس  مـــن جــانــبــه، قــ
مــجــمــوعــة BG Carrier لـــــدى شــركــة 
Huawei: »تعتبر هذه االتفاقية خطوة 
مـــهـــمـــة إلـــــى األمـــــــــام، مــــن أجـــــل تــعــزيــز 
شراكتنا االستراتيجية طويلة األمد مع 
Ooredoo. وHuawei ملتزمة بتوفير 
تكنولوجيا رائدة على مستوى القطاع، 
لضمان إنجاز هذا المشروع، ومساعدة 
Ooredoo عــلــى تحقيق الــنــجــاح في 

أعمالها«.
ـــعـــد Huawei رائــــــدة فـــي مــجــال 

ُ
وت

تــقــديــم حــلــول الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 
والـــخـــدمـــات الــمــالــيــة عــبــر الـــجـــوال، إذ 
يستفيد مــن تــلــك الــخــدمــات أكــثــر من 
400 مليون مستخدم في جميع أنحاء 
الــعــالــم. وقــد احتلت منصة الخدمات 
 
ً
المالية عبر الجوال من Huawei موقعا

 على قائمة أبرز مزودي 
ً
 راسخا

ً
رياديا

الــمــنــصــات الــرقــمــيــة لــتــحــويــل األمــــوال 
 لمؤسسة األبحاث واالستشارات 

ً
وفقا

.Juniper Research العالمية

خالل توقيع اتفاقية التعاون

»هوريكا الكويت 2023« يناقش مستقبل 
الفنادق والسياحة

• حصة المطيري
بدأت أولى فعاليات معرض »هوريكا الكويت 2023« 
المقام في أرض المعارض بحلقة نقاشية عن مستقبل 
السياحة والفنادق في الكويت، واستضاف »هوريكا« 
كــال مــن الــمــديــر الــعــام فــي فــنــدق فــورســيــزونــز، مارتن 
كيبينق، ومدير فندق سفير الفنطاس، سيف الدين 
محمد، والمدير العام في فندق والـــدورف أستوريا، 
كمال سرتكرميزي، والمدير العام في فندق ماريوت، 
أنــدريــاس ويــســدورف، وبحضور عــدد من المهتمين 

بالفنادق والعاملين بها.
شملت المناقشة مستقبل الفنادق والسياحة في 
مدينة الكويت، وتم خالل المناقشة الحديث عن جميع 
األمــــور الــتــي حــدثــت فــي قــطــاع الــفــنــادق والــمــشــاريــع 
المستقبلية. وتطرقوا إلــى الفئات التي تستقطبها 
ــذ الــحــديــث إلـــى المشاريع  الــكــويــت مــن الــســيــاح، وأخـ
المستقبلية على مستوى الــفــنــادق والــســيــاحــة، كما 
تحدثوا عن الــمــبــادرات التي قــام بها كل فندق حتى 
عها السائح 

ّ
يواكبوا المتطلبات الجديدة التي يتوق

منهم، خاصة بعد جائحة كوفيد - 19.
 عــن االســتــدامــة السياحية 

ً
كــمــا تــم الــحــديــث كــثــيــرا

ا مهما في كل غرفة  والتكنولوجيا التي أصبحت جزء
من غرف الفنادق، وكان التركيز عن النظافة، خاصة 

بعد الجائحة.
وفي هذا الصدد، قالت الشريكة اإلدارية في شركة 
 modema consulting ،services middle east and
africa نـــدى عــلــم الـــديـــن: نــشــهــد الـــيـــوم فـــي الــكــويــت 
افتتاح الكثير مــن الفنادق الفاخرة كفندق الغراند 
ــتـــوريـــا وفـــنـــدق ســانــت  حـــيـــاة وفـــنـــدق والــــــــدورف اسـ

ريجيس، وبينت أن فندق ماندارين أورينتال وقعوا، 
وسيفتتحون فــنــدقــا جــديــدا فــي الــكــويــت، مبينة أن 
التطور في فنادق الكويت واضح، كما أن هناك زيادة 
في الطلب على الفنادق الفخمة على صعيد الكويت.

مــن جــانــبــه، قــال الــمــديــر الــعــام فــي فــنــدق مــاريــوت، 
أندرياس ويسدورف، إنه تم افتتاح الشقق الفندقية 
في مول العاصمة، ويعّد من أهم المشاريع، كما أن 
»مــاريــوت« مرتبط بثالثة عناصر مهمة، ودائــمــا ما 
تكون مــوجــودة، وهــي الفندق والمجمع والمكاتب، 
ووضــــح أنــهــم قـــامـــوا عــلــى تـــدريـــب طــلــبــة مـــن جميع 

الجنسيات للعمل في الفنادق.
بـــدوره، تحدث المدير الــعــام لفندق فورسيزونز، 
 إن 

ً
مارتن كيبينق، عن الجيل الكويتي القادم، قائال

الكويت لديها جيل جديد يملك المؤهالت والموهبة 
والتحدي للخوض في قطاع الفنادق.

وأوضح المدير العام لفندق سفير الفنطاس، سيف 
الدين محمد، أن هناك الكثير من التوقعات والتطلعات 
لمستقبل السياحة في الكويت، حيث يعتبر الحفاظ 
 كيفية 

ً
على البيئة مــن أهــم أنشطة الــفــنــادق، وأيــضــا

المساهمة بالقطاع الفندقي بالكويت.
وأضاف: نحرص دائما على المشاركة سنويا في 
هــذا الــحــدث، كفندق سفير الفنطاس لدينا حديقة 
الشاطئ كبيرة جدا، لذلك قّدمنا فكرة »الكشتات« في 
فترة الجائحة، واستمرينا فيها حتى اليوم، الفكرة 
هي تقديم خيم خاصة في حديقة الشاطئ لتعطي 
نوعا من الخصوصية لضيوف الفندق، ونوعا من 
تغيير الجو والخروج من المنزل، كما نقّدم األغذية 
والــمــشــروبــات، كما الكشتة الحقيقية، إنــمــا هــي في 

حديقة الفندق.

جانب من الحلقة النقاشية

»األهلي« يختتم رعايته لمؤتمر اتحاد طلبة 
الكويت - المملكة المتحدة

اختتم البنك األهلي الكويتي 
رعايته الماسية ومشاركته في 
مــؤتــمــر االتــحــاد الــوطــنــي لطلبة 
الكويت - فرع المملكة المتحدة 
السنوي الـــ 56 تحت عنوان »عز 
وفخر«، الــذي انعقد مــن  24 إلى 
26 فــبــرايــر الــمــاضــي فـــي مدينة 
لـــنـــدن، بــحــضــور ســفــيــر الــكــويــت 
ــدى الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة بــــدر  ــ ــ لـ

العوضي.
ــام الــبــنــك  ــ ــــالل الــمــؤتــمــر أقـ وخـ
مجموعة من الفعاليات الموجهة 
لــلــطــلــبــة، مــنــهــا بــطــولــة الـــركـــالت 
الــتــرجــيــحــيــة، وفــعــالــيــة حــســاب 
ــــى عـــقـــد نــــدوة  ــة الـ ــافــ الــــفــــوز، إضــ
ــمـــوارد البشرية  قــّدمــهــا فــريــق الـ

التابع للبنك. 
 على هذه المناسبة، 

ً
وتعليقا

صـــرح رئــيــس وحـــدة االتــصــاالت 
والــعــالقــات الــخــارجــيــة بــاإلنــابــة 
صــقــر آل بـــن عــلــي: كــانــت رعــايــة 
البنك لمؤتمر االتــحــاد الوطني 
لــطــلــبــة الــكــويــت - فــــرع الــمــمــلــكــة 
المتحدة الـــ 56 والمساهمة في 
ــة  ــيـــات واألنـــشـــطـ ــالـ ــعـ ــفـ رعــــايــــة الـ
ـــل إضـــافـــة 

ّ
الـــمـــصـــاحـــبـــة لـــــه، تـــمـــث

ــن اســـراتـــيـــجـــيـــة  ــمــ حـــقـــيـــقـــيـــة ضــ
البنك للمسؤولية االجتماعية، 
ق بمساعدة 

ّ
 فيما يتعل

ً
خصوصا

أبــنــائــنــا الــطــلــبــة الـــدارســـيـــن في 
ــم  ــديـ ــقـ ــة الــــمــــتــــحــــدة، وتـ ــكـ ــلـ ــمـ ــمـ الـ
اإلرشـــــــــادات والـــتـــوجـــيـــهـــات لهم 
فـــي بـــدايـــة مــشــوارهــم الـــدراســـي. 
ــة األكـــاديـــمـــيـــة الــعــالــيــة  ــالـــدراسـ فـ
الــمــســتــوى والـــخـــبـــرة الــحــيــاتــيــة 
الــتــي يكتسبونها فــي الــخـــــارج، 
تــحــتــم عــلــيــنــا دعـــمـــهـــم وتــذلــيــل 

الــعــقــبــات الــتــي تــواجــهــهــم خــالل 
فترة دراستهم في الخارج«.

ــلـــي »عـــلـــى  ــــن عـ وأضـــــــــاف آل بـ
هامش المؤتمر الــســنــوي، الــذي 
تزامن مع فترة األعياد الوطنية 
لدولة الكويت، رعى البنك األهلي 
ــيــــات مـــتـــعـــددة  ــالــ ــعــ ــتــــي فــ ــكــــويــ الــ
ومــمــيــزة مــوجــهــة بــشــكــل خــاص 
ألبـــنـــائـــنـــا الــطــلــبــة فــــي الــمــمــلــكــة 
الــمــتــحــدة، مــثــل بــطــولــة الــركــالت 
ــــث شــــهــــدت  ــيـ ــ الــــتــــرجــــيــــحــــيــــة، حـ
 من 

ً
الــبــطــولــة مــشــاركــة 32 فــريــقــا

الــطــلــبــة الـــدارســـيـــن فـــي المملكة 
المتحدة تنافسوا خاللها على 
الــــمــــراكــــز األولـــــــــى، حـــيـــث حــصــل 
الفائز بالمركز األول على جائزة 
4000 جنيه إسترليني، والمركز 
الـــــثـــــانـــــي حــــصــــل عــــلــــى جــــائــــزة 
3000 إســتــرلــيــنــي، فــيــمــا حصل 
المركز الثالث على جائزة 2000 

إسترليني.
 باإلضافة الى رعاية مسرحية 
كويتية ترفيهية، وإقامة سحب 
خــــــــــاص لـــــحـــــســـــاب الــــــــفــــــــوز فـــي 
فــنــدق هلتون بـــارك لين - لندن. 
 
ً
وتــــضــــمــــنــــت الــــفــــعــــالــــيــــة ســـحـــبـــا
على جــوائــز مالية قيمة للطلبة 
الــمــشــاركــيــن بــالــمــؤتــمــر، إضــافــة 
الــى عقد نــدوة توجيهية قّدمها 
ــوارد الــبــشــريــة الــتــابــع  ــمـ فــريــق الـ
للبنك األهــلــي الــكــويــتــي، تهدف 
إلى تعريف الطلبة بالبنك األهلي 
الكويتي وأنشطته وفرص العمل 

المستقبلية المتاحة«.
ُيــشــار الـــى أن الــبــنــك خصص 
جــوائــز مــالــيــة بـــ 10 آالف ديــنــار 
ــن خـــــالل مــشــاركــتــهــم  لــلــطــلــبــة مــ

فــي مسابقات وأنشطة مختلفة 
تتضمن األسئلة العامة وأسئلة 
عن البنك األهلي الكويتي، وعن 
حملة التوعية المصرفية »لنكن 

على دراية«.
كــمــا احــتــفــل الــبــنــك بــاألعــيــاد 
الوطنية مــع الطلبة فــي منطقة 
كوفنت غاردن، التي تعد واحدة 
من أهــم نقاط الجذب السياحية 
فــي مدينة لــنــدن، وذلـــك بتنظيم 
ــيـــات تـــرفـــيـــهـــيـــة وبـــرنـــامـــج  ــالـ فـــعـ
خــاص باألعياد الوطنية للفوز 

بالعديد من الجوائز النقدية.
ُيــــذكــــر أن االتـــــحـــــاد الـــوطـــنـــي 
ــرع الــمــمــلــكــة  ــ لــطــلــبــة الـــكـــويـــت فــ
المتحدة هــو أحــد أفــرع االتحاد 
ــنـــي لــطــلــبــة الـــكـــويـــت، وقـــد  الـــوطـ
أســس عــام 1952 بــاســم االتــحــاد 
الــــوطــــنــــي لــطــلــبــة الــــكــــويــــت فـــرع 
المملكة المتحدة وأيرلندا، وهو 
منظمة طالبية ينتخبها الطلبة 
الكويتيون الدارسون في المملكة. 

ويسعى البنك بشكل دائم إلى 
تقديم دعــمــه لمختلف األنشطة 
الطالبية داخل الكويت وخارجها، 
كـــجـــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك 
التي ينتهجها لتعزيز دوره في 
المسؤولية االجتماعية وتركيزه 
ــاع الــتــعــلــيــم  ــ ــطـ ــ ــلــــى قـ الـــكـــبـــيـــر عــ
ــاب، كـــمـــا يـــلـــعـــب الــبــنــك  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ والـ
ــم الــشــبــاب   فـــي دعــ

ً
 حــيــويــا

ً
دورا

الــــخــــريــــجــــيــــن، وذلــــــــك مـــــن خــــالل 
توفير الفرص الوظيفية وبرامج 
التدريب لهم عن طريق إلحاقهم 
بـــ »أكاديمية األهــلــي«، التي تعد 
 لتدريب وتعليم الخريجين 

ً
مركزا

الــجــدد والــتــي تــم تأسيسها عام 
2009، إذ يتم من خاللها تدريب 
الطلبة وتشجيعهم على العمل 
فـــي الـــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي، بــهــدف 
ــتــــشــــاف مـــواهـــبـــهـــم وتـــطـــويـــر  اكــ

مهاراتهم.
ويواصل البنك التزامه بدعم 
ــة مـــــن خــــالل  ــيــ ــنــ ــة الــــوطــ ــالــ ــمــ ــعــ الــ
استقطاب الكوادر الوطنية، عبر 
مشاركته ورعايته مجموعة من 
الفعاليات ومــعــارض التوظيف 
فــــــــي الــــــجــــــامــــــعــــــات واألنـــــشـــــطـــــة 
المختلفة التي ترتكز على دعم 
وتعليم وتدريب وتطوير الكوادر 

الوطنية الشابة.

صقر آل بن علي

فريق »األهلي« المشارك في فعاليات المؤتمر

الشراكة الجديدة 
ستشهد تطوير 

Ooredoo لخدمات 
التكنولوجيا 

المالية باستخدام 
 Huawei منصة

وإتاحتها للشركات 
التابعة للمجموعة
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»التحكيم التجاري« يعقد ندوة مع »الفتوى والتشريع«
بعنوان »الوساطة والتحكيم المؤسسي في الكويت«

عقد مركز الكويت للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة 
وصناعة الكويت، أمــس، نــدوة علمية بعنوان »الوساطة 
والــتــحــكــيــم الــمــؤســســي فــي الــكــويــت - تــوقــعــات محلية - 
تــوجــهــات إقليمية - مــمــارســات دولـــيـــة«، والــتــي أضحت 
أهميتها التنموية جلية، لما لها من دور كبير وفعال في 
حل المنازعات التجارية واجتذاب االستثمارات الدولية.

وصــرح رئيس مجلس إدارة المركز، عبدالله الشايع، 
بأن الحرص على عقد هذه الندوة كان بغية رفع الوعي 
الــقــانــونــي لــلــمــشــاركــيــن فــي مــجــال الــتــوفــيــق والــوســاطــة، 
وذلك لدراسة حالة تهدف إلى توعية المتدربين بعملية 
الــتــفــاوض بين التقاضي والتحكيم والــوســاطــة، كما أن 
هذه الندوة ستمكن المشاركين من تعميق فهم التوفيق 
والوساطة في مجال التسوية البديلة لحل  المنازعات، 
ولما لهما من قيمة بالنسبة إلى المجتمعين القانوني 
المحلي والدولي، وكذلك أهمية الموضوع التي طرحته 
هذه الندوة ينبع من حاجة قواعد التوفيق والتحكيم إلى 
التطوير المستمر لمواكبة التغّيرات المتسارعة في عالم 
االستثمار واألعمال، وما تشهده حركة التجارة العالمية 
من انفتاح وتشابك وتــســارع انتقال األمـــوال والخدمات 

بين الدول.
ولقد حرص الفكر القانوني على مواكبة هذه التطورات 
بما يناسبها من وسائل وخدمات قانونية، وما تتطلبه من 
آليات للفصل في النزاعات الخاصة بالتجارة الدولية التي 
تنشأ بين رعايا الدول بصفاتهم الشخصية أو االعتبارية.
الن آلية 

ّ
وأضـــاف الشايع أن التوفيق والــوســاطــة يمث

بديلة لتسوية الــمــنــازعــات )ADR(، وهــمــا أقــل تكلفة من 
التقاضي، ويمكنهما حل النزاعات في مرحلة مبكرة من 
 
ً
الــخــصــومــة، وحــتــى بالنسبة إلــى الــنــزاعــات األكــثــر عمقا

، يوفر كل من التوفيق والوساطة إجراءات ترفع 
ً
وتعقيدا

مــن مــســتــوى الــتــواصــل، وتــعــزز الــثــقــة، ومـــن شــأنــهــا حل 
النزاعات بمقتضى اتفاقيات قابلة لالستمرارية والتنفيذ، 
 ما تحافظ على سمعة األطراف والعالقات التجارية 

ً
وغالبا

بين الشركات ورجـــال األعــمــال والمستهلكين، حيث إنه 
من أسرار النجاح في العالقات التجارية وسيط محترف 

وأشخاص مناسبون حول طاولة الحوار.
كما أشــار الشايع إلى أنه إذا كانت الغاية من اللجوء 
إلــى الوساطة هــي ضمان الــوصــول إلــى حــل سريع نابع 
من أطراف النزاع يحقق مصالحهم، وينأى بهم عن بلوغ 
دة وطويلة 

ّ
ات معق له من إجراء

ّ
مرحلة التقاضي، لما تمث

يصعب التنبؤ بنتيجتها، فإن الحاجة إلى تنظيم إجراءات 
 مــن األولــويــات الــتــي تكفل تحقيق 

ً
الــوســاطــة تظل دائــمــا

التوازن بين حقوق أطرافها والتزاماتهم تحقيقا لألهداف 
المرجوة منها.

ُيــذكــر أنــه حــاضــر بــالــنــدوة الخبير الــدولــي فــي الطرق 
الــبــديــلــة لــحــل الــمــنــازعــات، د. عــمــاد الــديــن حــســيــن، وهــو 
زميل المجمع الملكي البريطاني للمحكمين المعتمدين 
)FCIArb( ووسيط معتمد )Accredited Mediator( من 
مركز التسوية الفعالة للمنازعات )CEDR( ومقرهما لندن 
بالمملكة المتحدة، وقد شارك بالندوة مستشارو ومحامو 
إدارة الفتوى والتشريع ونخبة مــن الحضور متعددي 
المشارب من اقتصاديين وقانونيين ومهندسين وغيرهم 

من المتخصصين في مجاالت أخرى.
وتـــطـــّرق الــمــحــاضــر إلـــى عـــدة مــحــاور مــنــهــا الــوســاطــة 
الدولية التي أظهرت أن هناك إشكالية كبيرة في اللجوء 
إلى قضاء الدولة لتسوية المنازعات، حتى في أكثر الدول 
، حيث ال يمكن إنكار أهمية البحث عن وسائل بديلة 

ً
تقدما

للوصول إلى العدالة التي تفتقدها اليوم مؤسسات العدالة 
 النظر إلى 

ً
في الدولة، وينشدها كل من الفرد واإلدارة، الفتا

أنه من األهمية بمكان دراسة الطرق البديلة المستحدثة 
لتسوية المنازعات التجارية في التشريعات المقارنة، مع 
بيان طريقة تطبيقها من قبل المحاكم في تلك الدول التي 
تنطوي على أهمية بالغة، وذلك ألنها قد تسهم بشكل أو 

بآخر في محاولة القضاء على إشكالية بطء التقاضي. 
وعــلــى صــعــيــد الــمــجــتــمــع الــقــانــونــي الــــدولــــي، شــهــدت 
السنوات األخيرة، مفاوضات حول اتفاقية جديدة بشأن 
الوساطة تهدف إلى تعزيز اللجوء إلى هذه اآللية البديلة 
لتسوية المنازعات. وقد اعتمدت اتفاقية األمم المتحدة 
بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة 
 بــاســم اتفاقية ســنــغــافــورة فــي شأن 

ً
والــتــي تــعــرف أيــضــا

عت االتفاقية من قبل 53 دولة، 
ّ
الوساطة عام 2019، ووق

ومــع ذلــك لــم تــدخــل حــّيــز التنفيذ ســوى فــي 6 دول، وقد 
وســعــت اتفاقية سنغافورة مــن نــطــاق االعــتــراف الــدولــي 
بالسبل البديلة لتسوية للمنازعات وإنــفــاذهــا، وتنشئ 
ا بالتسويات القائمة على الوساطة 

ً
هذه االتفاقية اعتراف

وإنـــفـــاذهـــا مـــن أجـــل تــعــزيــز الــلــجــوء إلـــى الــوســاطــة لحل 
النزاعات الدولية. 

وعــلــى هــامــش الــنــدوة، استقبل األمــيــن الــعــام للمركز، 
رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي ورئيس قضاة 
، الــقــاضــي زكـــي عــزمــي، والـــوفـــد الــمــرافــق 

ً
مــالــيــزيــا ســابــقــا

لـــه، والــذيــن شــاركــوا فــي الـــنـــدوة، معربين عــن سعادتهم 
بــوجــودهــم بــالــكــويــت، ومــوجــهــيــن الــشــكــر لــغــرفــة تــجــارة 
وصــنــاعــة الــكــويــت متمثلة فــي مــركــز الــكــويــت للتحكيم 
التجاري على حفاوة االستقبال، راجين للجميع نجاح 
المسعى وتوفيق الجهود، حيث تهدف هذه الزيارة إلقامة 
جسور التعاون بين الطرفين، وذلك بهدف تبادل الخبرات 
ورفـــع مــســتــوى األداء وتــعــزيــز وتهيئة بيئة االستثمار 

وتحقيق األهداف الوطنية المشتركة.
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تراجع أسعار النفط مع ترقب رفع محتمل للفائدة
توقعات بنمو متواضع في الصين عند %5

انخفضت أسعار النفط صباح 
 
ً
أمس، بعد أن حددت الصين هدفا
 لــلــنــمــو االقـــتـــصـــادي 

ً
مـــتـــواضـــعـــا

هذا العام يبلغ نحو 5 في المئة، 
وهــــو أقــــل مـــن تــوقــعــات الــســوق، 
بـــيـــنـــمـــا يـــتـــرقـــب الـــمـــســـتـــثـــمـــرون 
ــادة رئـــيـــس مــجــلــس  ــهــ بـــحـــذر شــ
ــــادي )الــبــنــك  ــــحـ االحـــتـــيـــاطـــي االتـ
المركزي األميركي( جيروم باول 

أمام الكونغرس هذا األسبوع.
وجرى تداول عقود خام برنت 
اآلجلة منخفضة 1.30 دوالر، أو 
 
ً
1.5 فــي المئة إلــى 84.53 دوالرا

للبرميل.
ــقـــود اآلجـــلـــة  وانـــخـــفـــضـــت الـــعـ
ــرب تـــكـــســـاس الــوســيــط  ــ ــام غـ ــخـ لـ
األميركي 1.21 دوالر، أو 1.5 في 
 للبرميل.

ً
المئة، إلى 78.47 دوالرا

وانــخــفــضــت تـــوقـــعـــات الــنــمــو 
بالصين التي يجري متابعتها 
ــــوى  ــتــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ عـــــــــــن كـــــــثـــــــب عـــــــــــن الــ
الــمــســتــهــدف فــي الــعــام الــمــاضــي 
البالغ 5.5 في المئة وجاءت عند 

الحد األدنى للتوقعات.
وقــال رئيس الــوزراء الصيني 
لـــي كـــه تــشــيــانــغ أمـــس األول، إن 
مــــن الـــــضـــــروري تـــعـــزيـــز أســــاس 
الــنــمــو المستقر فــي الــصــيــن وال 
يــــزال الــطــلــب غــيــر الــكــافــي يمثل 
مشكلة واضحة، كما أن توقعات 
المستثمرين والشركات الخاصة 

غير مستقرة.
وارتفع الخامان أكثر من دوالر 

عند التسوية يــوم الجمعة بعد 
أن قــال مــصــدران لـــ »رويــتــرز«، إن 
التقرير الــذي أفــاد بــأن اإلمـــارات 
تـــــدرس االنـــســـحـــاب مـــن منظمة 
الدول الُمصدرة للبترول »أوبك« 

غير دقيق.
في الوقت نفسه، من المرجح 
أن تـــتـــأثـــر أســــعــــار الـــنـــفـــط بــرفــع 
أسعار الفائدة في جميع أنحاء 
ــنــــوك  ــبــ الـــــعـــــالـــــم مــــــع تــــشــــديــــد الــ
الـــمـــركـــزيـــة الــعــالــمــيــة الــســيــاســة 
بــــســــبــــب مـــــــخـــــــاوف مـــــــن زيـــــــــادة 
ــار فــي  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــم. وبـــــــــدأ الـ ــخــ ــتــــضــ الــ
أخــذ زيــــادات أســعــار الــفــائــدة في 
االعتبار في جميع أنحاء العالم 

لكنهم يأملون في زيادات أقل من 
العام الماضي.

ــي رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس  ــ ــدلــ ــ ــيــ ــ وســ
ــادي »الــبــنــك  ــ ــحـ ــ االحـــتـــيـــاطـــي االتـ
الــــمــــركــــزي األمـــــيـــــركـــــي« جـــيـــروم 
بــاول بشهادته أمــام الكونغرس 
 ومن المحتمل أن يتم 

ً
اليوم وغدا

اســتــجــوابــه بـــشـــأن مـــا إذا كــانــت 
هــــنــــاك حــــاجــــة إلـــــى زيــــــــادة أكــبــر 
فــي سعر الــفــائــدة فــي أكــبــر دولــة 

مستهلكة للنفط في العالم.
 أن تعتمد 

ً
ومن المرجح أيضا

الزيادات المستقبلية في أسعار 
الفائدة في الواليات المتحدة على 
ما يكشفه تقرير الوظائف لشهر 

فبراير يــوم الجمعة يليه تقرير 
الــتــضــخــم لــنــفــس الــشــهــر الــمــقــرر 

األسبوع المقبل.
وقالت رئيسة البنك المركزي 
األوروبي كريستين الغارد مطلع 
 »

ً
األسبوع، أن من »المحتمل جدا

أن يــرفــعــوا أســـعـــار الــفــائــدة هــذا 
الشهر للحد مــن التضخم. ومن 
المتوقع أن يرفع البنك المركزي 
األسترالي أسعار الفائدة 25 نقطة 

أساس اليوم.

 النفط السعودي 

قالت شركة أرامكو السعودية 

مساء األحد، إن السعودية رفعت 
سعر بيع خامها العربي الخفيف 
إلى آسيا للشهر الثاني في أبريل 
إلــــى 2.50 دوالر لــلــبــرمــيــل فــوق 
متوسط سعر خامي عمان ودبي.

وتتماشى زيادة السعر، والتي 
 للبرميل عن أسعار 

ً
تزيد 50 سنتا

البيع الرسمية لشهر مارس، مع 
مسح لـــ«رويــتــرز« في وقــت رفعت 
مــؤشــرات االنتعاش االقتصادي 
فـــي الــصــيــن الــتــوقــعــات بــارتــفــاع 
ــود مــــن أكــبــر  ــ ــوقـ ــ الـــطـــلـــب عـــلـــى الـ

مستورد للنفط في العالم.
وفــــوجــــئــــت الــــســــوق بــتــحــديــد 
السعودية أسعار الخام العربي 

الثقيل. وبلغ سعر البيع الرسمي 
للخام العربي الثقيل 0.75 دوالر 
للبرميل أعلى من متوسط عمان/ 
دبي بارتفاع 2.5 دوالر للبرميل 

عن مارس.
وبالنسبة للمناطق األخـــرى، 
حــــددت الــســعــوديــة أكــبــر مــصــدر 
للنفط سعر البيع الرسمي للخام 
العربي الخفيف إلى شمال غرب 
أوروبا عند دوالر واحد للبرميل 
فــوق سعر خــام بــرنــت فــي أبريل 
 عــن ســعــره في 

ً
بــزيــادة 50 ســنــتــا

مارس.
وفي غضون ذلك، تم رفع سعر 
الخام العربي الخفيف إلى البحر 
 عــن الشهر 

ً
الــمــتــوســط 30 ســنــتــا

الــمــاضــي إلــى 0.80 دوالر مقابل 
خام برنت في أبريل.

عائدات النرويج

جنت النرويج عائدات قياسية 
من النفط والغاز العام الماضي، 
ويعود ذلك على وجه الخصوص 
ــا الــتــي  ــيـ ــرانـ ــى الـــحـــرب فـــي أوكـ إلــ
ســاهــمــت فــي ارتــفــاع ســعــر الــغــاز 
إلــى مستويات غير مسبوقة في 
شرت 

ُ
ا ألرقام رسمية ن

ً
أوروبا، وفق

االثنين.
ــة عـــلـــى 1457  ــ ــــدولـ حــصــلــت الـ
مليار كــرونــة )131 مليار يــورو( 
من الدخل المتعلق بالمحروقات، 
»وهو أعلى رقم تم تسجيله على 

 لتقديرات معهد 
ً
اإلطـــالق«، وفــقــا

اإلحصاء النروجي.
وعلى سبيل المقارنة، يشكل 
هذا المبلغ ثالثة أضعاف عائدات 

عام 2021 )498 مليار كرونة(.
وحلت النرويج مكان روسيا 
بــوصــفــهــا الــــمــــزود األول لــلــغــاز 
فــــي أوروبــــــــــا، بـــســـبـــب انـــخـــفـــاض 
اإلمدادات الروسية، مستفيدة من 
ارتفاع األسعار التي وصلت إلى 
مستويات قياسي خالل الصيف.

ادت هذه العائدات االستثنائية 
ــة  ــ ــدولــ ــ  إلـــــــــى اتـــــــهـــــــام الــ

ً
أحــــــيــــــانــــــا

ــغــــالل  ــتــ ـــ »اســ ــ ــة بــ ــيــ ــافــ ــدنــ ــنــ ــكــ االســ
الــحــرب«، وهــي تسمية ترفضها 

أوسلو.
بـــعـــد أن قـــدمـــت مـــلـــيـــار يــــورو 
الــعــام الــمــاضــي، قـــررت الحكومة 
النرويجية منح حزمة مساعدات 
ألوكرانيا بقيمة 75 مليار كرونة 
ــــارات يــــــــــورو( تــغــطــي  ــيـ ــ ــلـ ــ )6.8 مـ
مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة وعــســكــريــة 
تدفع على خمس سنوات )2023-
15 مـــلـــيـــار كـــرونـــة  2027(، أي 
. وتجمع الدولة النروجية 

ً
سنويا

عــائــدات النفط والــغــاز مــن خالل 
الضرائب المفروضة على شركات 
الـــنـــفـــط، وحــصــصــهــا الــمــبــاشــرة 
في حقول النفط والغاز والبنية 
ــطـــوط األنــــابــــيــــب...(  الــتــحــتــيــة )خـ
ــتـــي تــدفــعــهــا شــركــة  واألربـــــــــاح الـ
الـــطـــاقـــة الــعــمــالقــة إكـــيـــنـــور الــتــي 

تمتلك 67 بالمئة منها.

جانب من الندوة

حالة عدم اليقين محور التركيز الرئيسي في أسواق النفط
»الوطني«: األسعار في فبراير تحركت ضمن نطاق محدود وركود محتمل يلوح في االقتصادات المتقدمة

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن أسعار النفط تحركت 
ضمن نطاق محدود خالل شهر فبراير، لكنها أنهت تــداوالت الشهر 
على تراجع وســط مخاوف من مواصلة البنوك المركزية سياسات 
 على المعنويات بوتيرة أكبر من التأثير 

ً
التشديد النقدي، مما أثر سلبا

اإليجابي المحتمل لزيادة الطلب العالمي على النفط بعد إعادة فتح 
الصين القتصادها. 

فــي التفاصيل، أنهى سعر مزيج خــام برنت تـــداوالت الشهر عند 
 للبرميل )-0.7% على أساس شهري، -2.4% منذ 

ً
مستوى 83.9 دوالرا

 بذلك الشهر الثاني على التوالي من التراجع. 
ً
بداية السنة(، مسجال

في حين أنهى المؤشر المحلي، خام التصدير الكويتي، الذي يتم 
 
ً
تسويقه بشكل أســاســي فــي آســيــا، تـــداوالت الشهر عند 83.0 دوالرا

للبرميل )+0.6% على أساس شهري، +1.2% منذ بداية السنة(.
وخــالل شهر فــبــرايــر، كانت األســعــار عرضة لــمــؤشــرات متضاربة 
ما بين الهبوط والصعود. وبالنسبة للضغوط الهبوطية، تزايدت 
مــخــاوف األســـواق بــشــأن مواصلة دورة رفــع أســعــار الــفــائــدة بوتيرة 
أعلى ولمدة أطول بعد صدور البيانات االقتصادية األميركية القوية، 
في حين أشــار استمرار بناء مخزونات الخام األميركي إلــى ضعف 
الطلب على النفط بوتيرة أعلى من المتوقع. وعلى الجانب اإليجابي، 
تحسنت مؤشرات االقتصاد الصيني بعد رفع تدابير احتواء الجائحة 
وأعلنت روسيا عن خفض »طوعي« لإلنتاج بمقدار 500 ألف برميل 
 من مــارس. كما أكــدت منظمة أوبــك وحلفاؤها عزمها 

ً
 اعتبارا

ً
يوميا

إبقاء مستويات اإلنتاج دون تغيير وسط استمرار حالة عدم اليقين 
بشأن الطلب على النفط.

ويبدو أن الطلب العالمي على النفط على وشــك التحرك بوتيرة 
متسارعة وسط رفع تدابير احتواء الجائحة في الصين والبيانات 

االقتصادية القوية في الواليات المتحدة. 
 توقعاتهما لنمو الطلب 

ً
ورفعت وكالة الطاقة الدولية وأوبك أخيرا

 إلى 2.0 مليون 
ً
على النفط للعام 2023 بمقدار 200 ألف برميل يوميا

 ،
ً
 إلى 2.3 مليون برميل يوميا

ً
 و100 ألف برميل يوميا

ً
برميل يوميا
على التوالي. 

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستحوذ الصين على نصف الزيادة 
المتوقعة، مما يساهم في نمو الطلب العالمي لمستوى جديد يصل 

 في عام 2023. 
ً
إلى 101.9 مليون برميل يوميا

وتحسنت مؤشرات التنقل القادمة من الصين، مع ارتفاع مستويات 
االزدحام خالل فبراير وعودة أنشطة النقل لمستوياتها الطبيعية، مما 

 على الطلب على النفط والمنتجات المكررة.
ً
سيؤثر إيجابا

ــاج الـــروســـي يــبــاغــت تــوقــعــات  ــتـ ــعـــرض، بــقــي اإلنـ وعــلــى صــعــيــد الـ
االنخفاض الملحوظ لــإلمــدادات، إذ اضــطــرت وكــالــة الطاقة الدولية 
لمراجعة تقديراتها النخفاض اإلنتاج الروسي في الربع األول من عام 
 إلى 10.84 ماليين 

ً
2023 ولعام 2023 بمقدار 460 ألف برميل يوميا

 ليصل في المتوسط إلى 
ً
، وبنسبة 290 ألف برميل يوميا

ً
برميل يوميا

، على التوالي. 
ً
10.0 ماليين برميل يوميا

وتقدر وكالة الطاقة الدولية انخفاض اإلنتاج الروسي بنحو 1.3 
 في المتوسط في عام 2023. 

ً
مليون برميل يوميا

ومن المثير لالهتمام أن أوبك تتوقع تراجع إنتاج روسيا من 10.28 
 في الربع األول من عام 2023 لمستوى منخفض 

ً
ماليين برميل يوميا

 في الربع الثاني من عام 2023، على أن 
ً
يبلغ 10.0 ماليين برميل يوميا

 في النصف الثاني من عام 2023 إلى 10.15 ماليين برميل 
ً
يرتفع مجددا

 في الربع الرابع من عام 2023. وتقدر »أوبــك« هذا االنخفاض 
ً
يوميا

.
ً
بنحو 0.85 مليون برميل يوميا

 
ً
 على أن الــســوق ســوف يصبح ضيقا

ً
 واضــحــا

ً
لكن هــنــاك إجــمــاعــا

بوتيرة متزايدة في فترة الحقة من العام على خلفية توقف اإلمدادات 
الروسية واستمرار إدارة أوبك وحلفائها لإلمدادات. 

وحذرت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها عن سوق النفط، 
قائلة، إن الفائض الحالي في السوق »يمكن أن يتحول بسرعة لعجز 
مع تعافي الطلب وتوقف جزء من اإلنتاج الروسي«. ويأتي الخفض 
 من 

ً
( اعتبارا

ً
المتعمد لإلنتاج الروسي )لنحو 9.35 ماليين برميل يوميا

مارس في أعقاب الحظر الذي فرضه االتحاد األوروبي ووضع االتحاد 
 على أسعار الشحنات الروسية 

ً
ومجموعة الدول الصناعية السبع سقفا

من المنتجات النفطية المكررة. 
وبالرغم من اعتبار العديد من الجهات أن تلك الخطوة قد تكون 
ناتجة عن الحظر المفروض، فــإن من المحتمل بنسبة متساوية أن 
 من جانب الكرملين لرفع األسعار عن طريق 

ً
 انتقاميا

ً
تكون تحركا

تضييق أوضاع السوق. 
وعن أوبك وحلفائها، فإلى جانب رفضها للتكهنات بأن المجموعة 
الــتــي تــقــودهــا الــســعــوديــة ســتــتــدخــل لــتــعــويــض اإلمــــــدادات الــروســيــة 
المفقودة، أكد األمير عبدالعزيز بن سلمان عزم أوبك وحلفائها عدم 

زيادة االمدادات خالل العام.
 في يناير إلى 2.69 مليون 

ً
وفي الكويت، زاد إنتاج النفط هامشيا

 على أساس شهري(، وهو مستوى 
ً
 )+45 ألف برميل يوميا

ً
برميل يوميا

 
ً
أعلى بقليل من الحصة المقررة البالغة 2.67 )معدل امتثال 87%(، وفقا

لمصادر األوبك الثانوية. 
وأعلن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف 
سعود الصباح، عن خطط الستثمار 80 مليار دوالر على مدى السنوات 
الخمس المقبلة بما يتماشى مع خطط المؤسسة التوسعية طويلة 
األجــل.  ويبدو أن االستثمارات الهائلة الموجهة لصناعات التكرير 
والتصنيع والتسويق بنحو 30 مليار دوالر فــي مشروعي الوقود 
الــبــيــئــي ومــصــفــاة الــــزور الــجــديــدة الــلــذيــن بـــدآ يــؤتــيــان ثــمــارهــمــا، إذ 
عززت الكويت صادراتها من الديزل وزيت الوقود منخفض الكبريت 
بمواصفات أوروبية من مصافيها للحد من قلة إمدادات نواتج التقطير 

في منطقة اليورو. 
 من المنتجات المكررة إلى 

ً
وصدرت الكويت 123 ألف برميل يوميا

أوروبا في ديسمبر )+81% على أساس سنوي(. 
ورأى الشيخ نواف السعود أن شحنات الديزل إلى أوروبا ستزيد 
 )

ً
بأكثر من الضعف لتصل إلى 2 مليون طن )+41 ألف برميل يوميا

في عام 2023. وال تزال حالة عدم اليقين تمثل محور التركيز الرئيسي 
في أسواق النفط إذ يلوح ركود محتمل في االقتصادات المتقدمة على 

توقعات عام 2023. 
وخفضت منظمات الطاقة والعديد من الشركات توقعاتها لألسعار 

خالل شهر فبراير لتعكس حالة عدم اليقين االقتصادي. 
وبالنسبة للبعض كـــان هـــذا اعــتــدال فــي الــتــقــديــرات الــمــفــرطــة في 

التفاؤل حتى اآلن. 

https://www.aljarida.com/article/16772
https://www.aljarida.com/article/16769
https://www.aljarida.com/article/16771
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فـــي وقــــت تــشــاهــد عــيــونــنــا كـــل يــوم 
 من 

ً
الجديد، حتى باتت الدهشة بعضا

النادر البعيد، وبعدما مر قطار أعمارنا 
بمحطات تلو أخرى حتى لم نعد نظن 
أن وراء كل هذا الجمال الذي شاهدناه 
ــذه الــرحــلــة إلــى  تــنــا هــ مـــن مـــزيـــد، جــاء
جمال مختلف يجمع بين نضارة الغرب 
وجــاذبــيــة الـــشـــرق، إلـــى قــلــب إســبــانــيــا 

وعاصمتها مدريد.
انــتــهــت بــي هـــذه الــرحــلــة فــي مــدريــد 
 كان اهتمامك ومهما 

ً
إلى قناعة بأنه أيا

صعبت غاية إرضائك فالبد أنك واجد 
ــار  ــا تـــؤمـــل، فــهــنــاك أجـــمـــل اآلثــ فــيــهــا مـ
والمعالم واألحياء القشتالية العريقة، 
وهـــنـــاك أروع الـــشـــواهـــد والــمــتــاحــف، 
ــــخ األنـــــدلـــــس الـــــــذي ظــل  ــاريـ ــ ــاك تـ ــ ــنـ ــ وهـ
الـــمـــســـلـــمـــون يـــكـــتـــبـــون ســــطــــوره عــلــى 
صفحات الحضارة طوال سبعة قرون 
من الماضي التليد، ولمحبي الثقافة 
هــنــاك مكتبتها الــوطــنــيــة الــتــي تضم 
مجموعة أضخم وأندر الكتب التي لن 
تجدها في أي مكان آخــر بالعالم، أما 
عاشقو الطبيعة المائية فأمامهم نهر 
مانثاناريس الذي يشق وسط إسبانيا 
وكأنه سابح في أرض الخيال فُينبت 
فيها أزهار السعادة على مروج األحالم.

 وإذا جئت إلى الرياضة فحسبك أنك 
في بلد الـــ »سنتياغو برنابيو« معقل 
نـــادي الــمــلــوك ســيــد الـــقـــارة األوروبـــيـــة 
بال منازع، ريــال مدريد، الــذي لم يمأل 
سمع الــعــالــم وبــصــره نـــاٍد مثلما مأله 
بسيرته وإنجازاته، وفي موازاته بإقليم 
كتالونيا غريمه األزلي، برشلونة صانع 
ــاحـــب الـــجـــمـــال فـــي كــرة  الـــســـعـــادة وصـ
الــقــدم، والــــذي يمثل إقليمه الُمطالب 
باالنفصال عن إسبانيا حكاية أخرى 

من حكايات سحر الطبيعة وجمالها.
عند هبوط الطائرة في مدريد، التي 
طالما سمعت عنها الكثير والكثير، 
وقــرأت عن تاريخها المرتبط بتاريخ 
ــقـــصـــور  ــا مـــــن الـ ــهـ ــيـ األنـــــــدلـــــــس، بــــمــــا فـ
والحضارة، والثقافة، كان في استقبالنا 
أحد موظفي فندق فورسيزونز مدريد، 
بسيارة البورش الفارهة، والتي فوجئنا 
عندما ذهبنا إلى الفندق بأنها وأنواعا 
أخرى مثل الرولزرايس متوافرة بكثرة 

لخدمة زبائن الفندق ونزالئه.
 حملنا ممثلو الفندق على أجنحة 
الترحيب لالطالع على الجناح الملكي، 

وتـــفـــقـــدنـــا جــمــيــع الــــمــــرافــــق الــخــدمــيــة 
ــا جــانــبــا  ــ ــنـ ــ والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، وهــــنــــا أدركـ
مــن األســـبـــاب الــتــي أهــلــت هـــذا الــفــنــدق 
لــلــحــصــول عــلــى هــــذا الــكــم الــهــائــل من 
جوائز تصنيف الـ »خمس نجوم« على 
مستوى العالم، وآخــرهــا تسع جوائز 
لعام 2023 حصلت عليها فورسيزونز، 
الــشــركــة الــــرائــــدة فـــي مــجــال الــضــيــافــة 
الفاخرة، من دليل فوربس للسفر في 
عام 2023، ليصل العدد اإلجمالي إلى 

73 جائزة.
وبــعــد تفقد الــفــنــدق الــفــاخــر، أخذنا 
مــرشــدوه فــي جــولــة على أهــم المعالم 

السياحية والتاريخية، وعلى رأسها 
ــــذي تـــأســـس في  الــمــتــحــف الـــوطـــنـــي، الـ
نــهــايــة الـــقـــرن الــــ 18، بــأمــر مـــن الملكة 
ــــد مـــــن أهــــم  ــعـ ــ ــال الــــثــــانــــيــــة، ويـ ــ ــيـ ــ ــزابـ ــ إيـ
متاحف مدريد، والمعبر عن خلفيتها 
التاريخية، ويضم بين جنباته أكثر من 
2300 لوحة فنية ملكية، باإلضافة إلى 
العديد من المطبوعات، والرسومات، 
والــمــنــحــوتــات الــــنــــادرة، الــمــعــبــرة عن 
ــاريـــخ الـــفـــن األوروبــــــــي، واإلســـبـــانـــي،  تـ
ــك مــتــحــف ريـــنـــا صـــوفـــيـــا مــركــز  ــذلــ وكــ

الفنون الوطني.
ليس هذا فحسب، ففي مدريد كذلك 
مــقــر الــحــكــومــة اإلســـبـــانـــيـــة والــعــائــلــة 
الــــمــــالــــكــــة وأهــــــــم شـــــركـــــات الـــــبـــــالد و6 
جامعات حكومية والعديد من المعاهد 
العليا، كما أنها إحدى أهم مدن أوروبا 
 ،

ً
 واقـــتـــصـــاديـــا

ً
 وثــقــافــيــا

ً
اســتــراتــيــجــيــا

كما تمتلك بنية تحتية حــديــثــة، وقد 
حــافــظــت عــلــى شــكــل ومــظــهــر كثير من 
األحــيــاء والـــشـــوارع الــتــاريــخــيــة، حيث 
توجد مدريد في قلب إسبانيا بمنطقة 
قــشــتــالــة الــتــاريــخــيــة، وتــمــتــلــك مــعــالــم 

سياحية مذهلة.

وعرج بنا برنامج الرحلة إلى بعض 
أشهر المعالم األثرية والترفيهية في 
مــدريــد، ومنها الساحة الكبرى، وهي 
من أهم الساحات على مستوى إسبانيا 
كلها، إذ تقام فيها االحتفاالت الرسمية، 
وتعتبر ملتقى السائحين، وهي مليئة 
بـــالـــمـــقـــاهـــى والـــمـــطـــاعـــم ذات الــطــعــام 
الــشــهــي، كــمــا أنــهــا اســتــراحــة متميزة 
لالستجمام، وقــد بنيت هــذه الساحة 
أثناء حكم فيليب الثالث ملك إسبانيا 
في القرن السابع عشر عام 1617، وهذه 

الساحة تعد قلب مدريد.
ــــن أفـــضـــل  ــد مـ ــ ــــدريـ كـــمـــا ال تـــخـــلـــو مـ
الــمــتــنــزهــات والــــحــــدائــــق، الـــتـــي تــحــار 
األلسنة في وصف جمالها، مثل متنزه 
بــاالســيــو دي كــريــســتــال ديـــل ريــتــيــرو، 
ــا، وحـــديـــقـــة  ــيــ وحـــديـــقـــة حــــيــــوان فــــاونــ
ــا دي  ريــــتــــيــــرو بــــــــارك، وحــــديــــقــــة كــــاســ
كــامــبــو، والــحــديــقــة الــنــبــاتــيــة الملكية، 
وحدائق ساباتيني، ومتنزه بارك دي 
إل كابريتشو، وحديقة خوان كارلوس 
األول، وحديقة رويـــال بوتانيكو دي، 
وحديقة بارك دي الس سيتي تيتاس، 

ومتنزه الريتيرو.

مدريد - ياسر السعدي

»فور سيزونز«...  الـ
دلل نفسك

 مدريد... مدريد...  عاصمة ناطقة عاصمة ناطقة 
بالجمال وعبق التاريخبالجمال وعبق التاريخ

 رابع أكبر المدن األوروبية تتزين بأفخم  رابع أكبر المدن األوروبية تتزين بأفخم 
»فورسيزونز« »فورسيزونز«الفنادق ودرة تاجها الـ الفنادق ودرة تاجها الـ

في مدريد أجمل 
اآلثار وأروع 

المتاحف واألحياء 
ذات الطابع 

القشتالي العريق

فور تفقدك لمرافق 
»فورسيزونز مدريد« 

تدرك فورا سبب 
حصوله على 75 جائزة 

عالمية من فئة 
الـ »خمس نجوم«

العاصمة اإلسبانية 
تحتضن متنزهات 

وحدائق تحار األلسنة 
في وصف جمالها

المتحف الوطني من 
أهم معالم العاصمة 

والمعبر عن خلفيتها 
التاريخية ويضم 

أكثر من 2300 لوحة 
فنية ملكية

قصر الكريستال الساحة الكبرى

 الزمالء وليد المجذوب 
ً
سكرتير التحرير الزميل ياسر السعدي متوسطا

وحسن دعيبس وستيفانا والحسيني الليثي مول غاليري كاناليغزمطعم شامبيو 

المتحف الوطني

متنزه باالسيو دي كريستال ديل ريتيرو

»فورسيزونز مدريد»

مسؤولة العالقات العامة في الفندق المدير العام أديريان ميسيرلي

SafariSafari

ــنـــدق مــثــل  ــــى فـ  أن تـــذهـــب إلـ
»فوسيزونز مدريد« فهذا يعني 
أنـــك بــالــفــعــل قـــد اتـــخـــذت قـــرارا 
بــتــدلــيــل نــفــســك، والـــنـــفـــاذ إلــى 
حلمك الخاص، عبر هدوء ورقي 
وجمال وخدمات عالية الجودة، 
فــفــيــه نــحــو 200 غـــرفـــة مكيفة 
تحتوي كــل منها على أجهزة 
اآليـــبـــاد المتصلة بــاإلنــتــرنــت، 
ووحدات ميني بار، مع خدمات 
العناية المتاحة داخل الفندق 
مثل جلسات التدليك وعالجات 
 
ً
الجسم والعناية بالوجه، فضال

ــالــــون مــحــتــرف  عــــن وجــــــود صــ
لتصفيف الشعر، وإقامة حفالت 
الزفاف لمن قرروا افتتاح رحلة 

الزواج بهذا المكان الرائع.
 وأمــام ما تجده من اهتمام 
ــفــــاوة بــالــغــة مـــن كل  كــبــيــر وحــ
طــاقــم الـــفـــنـــدق، وســــط متابعة 
حثيثة من مديره العام أدريان 
ــراف مباشر  ــ مــيــســيــر لـــي، وإشــ
مــن مسؤولة الــعــالقــات العامة 
فــي الــفــنــدق مــاركــا ســامــبــيــري، 
ســتــدرك فــورا لــمــاذا وصــل هذا 
الــفــنــدق إلــى مــا وصــل إلــيــه من 
إقـــبـــال الفــــت وســمــعــة عــالــمــيــة 
جـــعـــلـــت مـــنـــه وجــــهــــة مــفــضــلــة 

لزائري مدريد.

https://www.aljarida.com/article/16779
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خبريات

نوال تشكر جمهورها 
عقب حفل قطر

انطالق مهرجان أسوان 
الدولي ألفالم المرأة

مؤسسة فاروق حسني تكرم 
الموسيقار هاني شنودة

وجهت الفنانة نوال رسالة 
لجمهور قطر، الذي التقته 

بعد فترة غياب طويلة، 
 
ً
 غنائيا

ً
حيث أحيت حفال

في الدوحة يوم الجمعة 
الماضي، ومن خالله 

أطربت الحضور بمجموعة 
من أغانيها المميزة، والتي 

وجدت أصداء وردود فعل 
رائعة. وأثنت نوال على 

المجهود الكبير الذي 
قامت به الفرقة الموسيقية 

التي رافقتها في الحفل، 
بقيادة المايسترو 

هاني فرحات، وشاركت 
متابعيها، عبر حسابها 

بـ »تويتر«، مجموعة 
صور ظهرت من خاللها 
بـ »لوك« جديد، وأرفقت 

 عليها: »عشت 
ً
تعليقا

معاكم ليلة دافئة مليانة 
ُحب وشوق بعد غياب 

 لحضوركم 
ً
طويل. شكرا

 
ً
جمهوري الغالي، شكرا

للفرقة الموسيقية بقيادة 
المايسترو هاني فرحات، 

 أهلي بقطر على هذه 
ً
شكرا

الحفاوة اللي عودتوني 
عليها. حفظ الله قطر، 

وأدام عليها رخاءها 
وازدهارها«.

أطلق مهرجان أسوان 
الدولي ألفالم المرأة دورته 

السابعة، أمس األول، في 
حفل أقيم بأحد الفنادق 
المحاذية لنهر النيل في 

جنوب مصر، وشهد تكريم 
الممثلة نبيلة عبيد عن 
مجمل مشوارها الفني.

م المهرجان  كما كرَّ
في االفتتاح المخرجة 
التونسية سلمى بكار، 
والمخرجة الهولندية 

ميكا دي يونغ، والممثلة 
اإلسبانية كوكا 

إسكريبانو، واإلعالمية 
المصرية درية شرف الدين.

ُيقام المهرجان، الممتد 
حتى العاشر من مارس، 

تحت رعاية المجلس 
القومي للمرأة، وبدعم من 

وزارتي الثقافة، والسياحة 
واآلثار. وتعرض الدورة 

 بين 
ً
السابعة 61 فيلما

طويل وقصير من 37 دولة.
تشمل مسابقة األفالم 

الطويلة عشرة أفالم، من 
بينها الفيلمان المصريان 

)جولة ميم المملة( 
للمخرجة هند بكر، و)مش 

زيهم( للمخرجة نادية 
فارس.

م مؤسسة فاروق حسني  كرِّ
ُ
ت

للثقافة والفنون، الموسيقار 
هاني شنودة، بمنحه جائزة 
االستحقاق الكبرى، في حفل 

توزيع جوائز المؤسسة 
الذي تقيمه بمركز الجزيرة 

للفنون بضاحية الزمالك 
 .

ً
غدا

واعتمد مجلس أمناء 
المؤسسة باإلجماع ترشيح 

الموسيقار هاني شنودة 
لجائزة االستحقاق الكبرى 

للعام الحالي، ليكون شنودة 
هو ثاني شخصية تختارها 

المؤسسة للجائزة، بعد 
الفنان التشكيلي جورج 
بهجوري، الذي فاز بها 
في دورتها األولى العام 

الماضي. 
عد جائزة االستحقاق 

ُ
وت

الكبرى، والتي تبلغ قيمتها 
مئة ألف جنيه، هي الجائزة 

الوحيدة بين جوائز 
مؤسسة فاروق حسني 

للثقافة والفنون المخصصة 
لشخصية ثقافية كبيرة لها 

إنجازها البارز في الفنون 
أو اآلداب.

وزير اإلعالم: »القرين الثقافي« يجسد رؤية الكويت
انطالق دورة المهرجان الـ 28 بحفل تكريم للشاعر أحمد الشرقاوي

● فضة المعيلي
تحت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ أحمد نواف األحمد، 
وحضور ممثله وزير اإلعالم وزير 
ــبـــاب رئــيــس  الــــدولــــة لــــشــــؤون الـــشـ
المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب عــبــدالــرحــمــن الــمــطــيــري، 
انطلقت الــدورة الـــ28 من مهرجان 
القرين الثقافي على خشبة مسرح 
عــبــدالــحــســيــن عـــبـــدالـــرضـــا، بــحــفــل 
تــكــريــمــي لــلــشــاعــر الــغــنــائــي أحــمــد 
الــــشــــرقــــاوي، بـــقـــيـــادة الــمــايــســتــرو 
م فقرات  د. محمد البعيجان، وقــدَّ

الحفل د. بسام الجزاف.
ـــهـــل الــحــفــل بــكــلــمــة لــلــوزيــر 

ُ
اســـت

ــال  ــ ــن الـــــمـــــطـــــيـــــري، قـ ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
فــــيــــهــــا: »لــــقــــد احـــتـــفـــلـــت الــــكــــويــــت، 
 
ً
ــام قــلــيــلــة، بــمــرور 62 عــامــا مــنــذ أيـ
 على 

ً
عــلــى اســتــقــاللــهــا، و32 عــامــا

ــا هــــي الـــيـــوم  ــ ــوم الــــتــــحــــريــــر، وهــ ــ يــ
ــتـــي تــزهــو  تـــجـــدد احـــتـــفـــاالتـــهـــا، الـ
، بــافــتــتــاح هـــذه الـــدورة 

ً
بــهــا دائـــمـــا

الــــجــــديــــدة مــــن مــــهــــرجــــان الـــقـــريـــن 
 من أهم 

ً
الثقافي، الذي يعد واحدا

المهرجانات الثقافية فــي بالدنا 
ــان الــــذي  ــهـــرجـ ــمـ ــة، هـــــذا الـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ــد، على مــدى 27 دورة فائتة،  جــسَّ
ــــت، بـــوصـــفـــهـــا أحــــد  ــويـ ــ ــكـ ــ رؤيــــــــة الـ
صـــنـــاع الــثــقــافــة الــرصــيــنــة، وعـــزز 
إيــمــانــهــا الــمــطــلــق بــتــقــديــم رســالــة 
ثقافية تسهم بشكل فعلي في مد 
جــســور الــتــواصــل والــتــعــايــش بين 
الشعوب، وإثــراء الفكر التنويري، 

ــربـــي،  ــعـ ــان الـ ــســ ــاإلنــ ــهــــوض بــ ــنــ والــ
.»

ً
 ومعرفيا

ً
علميا

ــاف: »لــقــد أدركـــــت الــكــويــت،  ــ وأضــ
مــنــذ فــجــر نــهــضــتــهــا، أن مــكــانــتــهــا 
وتاريخها وأصالة شعبها تفرض 
عليها أن تقوم بدور كبير لمصلحة 
أمــتــهــا الــعــربــيــة واإلســـالمـــيـــة، وأن 
ــة نــبــيــلــة  ــيــ ــانــ ــة إنــــســ ــ ــالــ ــ تـــــــــؤدي رســ
لــالســتــثــمــار فـــي صــنــاعــة الــمــعــرفــة 
وإنتاج التنوير، والنهوض بتبعات 
ــام األشـــقـــاء  ــ ــزمـــت بــهــا نــفــســهــا أمـ ألـ
 مــن 

ً
ـــت أنــــــهــــــارا

َّ
ــشـــق واألصـــــــدقـــــــاء، فـ

المعرفة تصل جداولها وروافدها، 
ــثــــيــــن عــن  ــبــــاحــ بــــعــــطــــائــــهــــا، إلـــــــى الــ
الثقافة في دولنا العربية الشقيقة 

ــراف  وخــارجــهــا، فــي الــمــراكــز واألطــ
ــا  ــهـ عـــلـــى الـــــســـــواء، فــــــإذا بـــإصـــداراتـ
 إلى جنب مع 

ً
الثقافية تنطلق جنبا

مساعداتها االقتصادية، وأدوارهــا 
 منها بأن الثقافة 

ً
اإلنسانية، إيمانا

ـــر الــحــقــيــقــي عـــن هــويــة  هـــي الـــُمـــعـــبِّ
الشعوب، وأنها المقياس الواضح 

لتقدمها وازدهارها«. 

األنشطة الثقافية

ــن الـــعـــام  ــيــ ــه، قـــــال األمــ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ
للمجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب باإلنابة د. محمد الجسار، 
فـــــي كـــلـــمـــتـــه: »يــــســــرنــــي أن نـــكـــون 

 فــي هـــذه األمــســيــة الــطــيــبــة من 
ً
مــعــا

مهرجان القرين الثقافي في دورته 
الثامنة والعشرين، لنستقبل أحد 
 عامرة بالفنون واألدب 

ً
عشر يوما

واألنـــشـــطـــة الــثــقــافــيــة والــمــســرحــيــة 
ــب أنــشــطــة  ــانــ ــة، إلــــــى جــ ــريــ ــعــ ــشــ والــ
تشكيلية وتراثية كويتية وعربية 
وعالمية، وأخرى موجهة لألطفال، 
ــة إلـــــى تـــكـــريـــم ثـــــالث قـــامـــات  ــافــ إضــ
متألقة، كــل فــي مــجــال تخصصها، 
ومن هذه القامات الشاعر الغنائي 
أحمد الشرقاوي، الذي أقيم افتتاح 
الــمــهــرجــان عــلــى شـــرفـــه، بــمــشــاركــة 
نـــخـــبـــة مـــــن الـــمـــطـــربـــيـــن، والـــقـــامـــة 
الثانية يمثلها العالم الراحل صالح 
العجيري، الرجل الذي سبق عصره 
بكل المقاييس في الفلك والعلم. أما 
الــقــامــة الــثــالــثــة، فيمثلها مهندس 

الكلمة أحد فرسان الحداثة الشعرية 
ــي الــــجــــزيــــرة الـــعـــربـــيـــة والــــوطــــن  ــ فـ
ــعـــــربـــــي، شـــخـــصـــيـــة الـــمـــهـــرجـــان  الـــ
ــدر بن  ــذا الـــعـــام األمـــيـــر الــشــاعــر بـ هـ

عبدالمحسن«.

صناعة الثقافة

ــنـــي  ــلــــق )الـــوطـ ــقــــد أطــ ــع: »لــ ــ ــابـ ــ وتـ
لــلــثــقــافــة( اســتــراتــيــجــيــتــه الثقافية 
2023 - 2028 لــلــســنــوات الــخــمــس، 
 فـــي تـــوزيـــع الــشــعــاع الــفــكــري 

ً
ــــال أمـ

واألدبــــــــي والـــفـــنـــي فــــي هـــــذا الــبــلــد 
الــمــعــطــاء، عــلــى أن تــكــون انــطــالقــة 
فـــعـــلـــيـــة وخــــــطــــــوة جــــــــــادة تــــــدرس 
ــكـــل دقــــيــــق،  ــع الــــثــــقــــافــــي بـــشـ ــ ــواقــ ــ ــ ال
وتــحــدد األهـــداف، وإعـــداد البرامج 
التنفيذية لها، ووضع آليات عمل 

الــمــؤســســات فــي مختلف مــجــاالت 
العمل الثقافي«. 

وختم: »نسعى جادين إلى تمهيد 
التربة، وخلق بيئة صحية تزدهر 
بها صناعة الثقافة، ونعمل لوجود 
تكامل بين الــفــن والــثــقــافــة واألدب 
يـــدعـــم هــــذه االســتــراتــيــجــيــة، ألنــنــا 
نؤمن بأن الثقافة هي جوهر بناء 
اإلنسان، والمرآة التي تعكس الرقي 

الحقيقي للدول وتقدمها«. 
 
ً
ــدار ســاعــتــيــن تــقــريــبــا وعـــلـــى مــــ

ــة مــن  ــاقــ ــبــ ــور بــ ــهــ ــمــ ــجــ اســــتــــمــــتــــع الــ
أجــــمــــل األغــــنــــيــــات الــــتــــي صـــاغـــهـــا 
الــشــاعــر أحــمــد الــشــرقــاوي بصوت 
نــخــبــة مـــن نــجــوم األغـــنـــيـــة، هــــم: د. 
عبدالرب إدريس، وفطومة، وخالد 
بـــن حــســيــن، وفــهــد الــســالــم، ودالل 

الدليمي.

خالد بن حسينعبدالرب إدريس فطومة

 الشرقاوي
ً
المطيري مكرما

الشرقاوي: ليلة تكريمي انتظرتها منذ زمن
قال الشاعر أحمد الشرقاوي، في تصريح 
لـ »الجريدة«: »اليوم تشريفي بالنسبة لي. يوم 
تكريمي هي ليلة كنت أنتظرها منذ زمن، ألن 
كل شاعر وكل فنان أو كل شخص في مجاله 
، يشعر بأنه يستحق التكريم«.

ً
إذا أعطى كثيرا

ــه أعــطــى فـــي مــجــالــه أكــثــر من  ولــفــت إلـــى أنـ
 من العطاءات في مجاالت 

ً
 تقريبا

ً
ثالثين عاما

الفنية المختلفة؛ الشعرية والعاطفية والوطنية 
ــيـــة والــمــجــتــمــعــيــة، والــمــســرحــيــات  واإلنـــســـانـ

والبرامج األخرى اإلعالمية. 
وشكر الشرقاوي »الوطني للثقافة«، الذي لم 
يلتفت ألحمد الشرقاوي فقط، بل ألسماء أخرى 

 لتخليد أعمالهم من خالل 
ً
لتكريمهم، وأيضا

كتاب، وحفل غنائي. وختم الشرقاوي: »سيكون 
هذا التكريم بمنزلة الوسام على صدري أحتفظ 
 الشكر للفنانين الذين شاركوا في 

ً
به«، موجها

أمسية التكريم، مثل: د. عبدالرب إدريس، الذي 
 للمشاركة في تكريمه، 

ً
حضر من جدة خصيصا

وقــائــد الــفــرقــة الموسيقية الــمــايــســتــرو محمد 
البعيجان، إضافة إلى الفنانين: فطومة، وخالد 
بن حسين، ودالل الدليمي، وفهد السالم، الذين 

تسابقوا إلى غناء أفضل أعماله.

»4 أيادي« تعزف البيانو بروح واحدة على مسرح اليرموك
ين ماكسيم زيكيني وديفيد بيسموث

َ
في أمسية موسيقية للعازف

استضافت دار اآلثار 
اإلسالمية أمسية موسيقية 

بعنوان »البيانو 4 أيادي« على 
مسرح مركز اليرموك، أمس 
األول، بالتعاون مع السفارة 
الفرنسية، بمناسبة انطالق 

فعاليات الشهر الفرانكوفوني.

جــــســــدان وروح واحـــــــدة و4 
مــه  ــاٍد، هــو الــمــشــهــد الــــذي قــدَّ أيـــ
بـــاقـــتـــدار وأداء عــالــمــي ســاحــر 
اثـــنـــان مـــن أهـــم وأشـــهـــر عــازفــي 
ــا:  ــمـ ــا، هـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ الــــبــــيــــانــــو فــــــي فـ
ــيــــنــــي وديــــفــــيــــد  ــيــــم زيــــكــ مــــاكــــســ
بيسموث، في أمسية موسيقية 
ــا دار اآلثـــــــــــار  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــافـ ــ ــــضـ ــتـ ــ اسـ
اإلســـالمـــيـــة عــلــى مـــســـرح مــركــز 
الـــيـــرمـــوك الــثــقــافــي، بــالــتــعــاون 
مع السفارة الفرنسية بعنوان 
»الــبــيــانــو 4 أيـــــادي«، بمناسبة 
انـــــــطـــــــالق فـــــعـــــالـــــيـــــات الــــشــــهــــر 

الفرانكوفوني.
وعلى مدى ساعة من العزف 
الــمــســتــمــر، مـــن الــســابــعــة حتى 
الثامنة مــن مــســاء أمــس االول، 
استمتع جمهور الحفل، ليس 
ــقــــط، وال  ــع الـــمـــوســـيـــقـــى فــ ــوقــ بــ
بعزف باقة من أصعب وأشهر 
المقطوعات الموسيقية ألبــرز 
ــتـــاريـــخ،  ــر الـ الــمــؤلــفــيــن عـــلـــى مــ
 بــمــشــهــد الــتــجــانــس 

ً
لــكــن أيـــضـــا

والـــتـــكـــامـــل والـــتـــنـــاغـــم الـــفـــريـــد 
الـــذي جــمــع الــعــازفــيــن ماكسيم 
زيـــكـــيـــنـــي وديـــفـــيـــد بــيــســمــوث، 
ما من خــالل عزفهما  اللذين قدَّ
ــاعــــي والــــــــمــــــــزدوج عــلــى  ــمــ ــجــ الــ
البيانو لــوحــة فنية موسيقية 
أبـــهـــرت الـــجـــمـــهـــور، وجــعــلــتــهــم 
يــســتــمــعــون لــلــمــوســيــقــى تــــارة 
بآذانهم، وتارة أخرى بعيونهم، 
ــانـــت تــــراقــــب الـــحـــركـــات  ــتـــي كـ الـ
الناعمة واالنسيابية الساحرة 
للعازفين، اللذين تشاركا العزف 
على البيانو بمجموع 4 أياٍد في 
بعض المقطوعات، و3 أياٍد في 
ــر، فيما انــفــرد كل  البعض اآلخـ
منهما بعزف مقطوعة واحــدة، 
في حفل اتسم بالتنوع الفريد، 
وكأنه مجموعة من الحفالت في 

آن واحد، نتيجة هذا التنوع في 
تنظيم برنامج الحفل.

أداء احترافي

 هـــذا األداء 
ً
ولـــم يــكــن غــريــبــا

االحـــــــتـــــــرافـــــــي بــــــالــــــغ اإلتــــــقــــــان 
ــن، فــكــل  ــريـ ــيـ ــهـ ــشـ لـــلـــعـــازفـــيـــن الـ
منهما قامة موسيقية وعالمة 
فــي الــعــزف عــلــى الــبــيــانــو، فقد 
ــــس،  ــاريـ ــ ــي بـ ــ ُولـــــــــد زيـــكـــيـــنـــي فــ
ــة كـــارنـــيـــجـــي  ــاعــ ــــي قــ وعـــــــزف فـ
بــنــيــويــورك عـــام 2022، وُيــعــد 
ــنـــي أول عــــــــازف بــيــانــو  ــيـ ــكـ زيـ
فــرنــســي يــحــصــل عــلــى شــهــادة 
 Incontri col مــــن أكـــاديـــمـــيـــة
Maestro المرموقة في إيموال 
ــاز جـــائـــزة  ــ )إيـــطـــالـــيـــا(، كـــمـــا حـ
مــؤســســة مــارســيــل بلوستاين 
بالنشيت للمهنة، إضافة إلى 
ــن مــؤســســة  ــ ــز أخــــــــرى مـ ــ ــوائـ ــ جـ
 Mission مـــايـــر، ويــحــمــل لــقــب
 ،Ministérielle du Centenaire

 مــن ِقبل 
ً
 أيــضــا

ً
وكـــان مــدعــومــا

Bru Zane Foundation في 
البندقية.

أمـــــــــا الــــمــــوســــيــــقــــي ديـــفـــيـــد 
بــيــســمــوث، فــقــد صنفته مجلة 
»Pianiste« كــواحــد مــن عازفي 
الـــبـــيـــانـــو الــفــرنــســيــيــن األكـــثـــر 
موهبة فــي جيله، حيث أشــاد 
النقاد بأدائه المميز والعميق، 

كـــمـــا ظـــهـــر ديـــفـــيـــد ألول مـــرة 
باألوركسترا في روسيا تحت 
ب  إشـــراف يـــوري بــاشــمــت. تــدرَّ
فـــي الـــبـــدايـــة مـــن ِقـــبـــل كــاثــريــن 
 Conservatoire de كوالرد في
Nice«، وانضم إلى CNSMD في 
بــاريــس فــي الــرابــعــة عــشــرة من 
ُعمره في فئة غابرييل تاشينو 

وبريجيت اقرير.

م الــعــازفــان خـــالل الحفل  ــدَّ وقــ
Dolly« للموسيقي  مــوســيــقــى »
 »Peer Gynt«غابرييل فـــوري، و
 »Waltzes ــج، و» ــريــ إلدوارد جــ
 West Side«لفريدريك شوبان، و
Story« لـــلـــيـــونـــارد بــيــرنــســتــيــن. 
ولــمــزيــد مــن الــتــنــوع والــعــبــقــريــة 
ــا عـــــزف 3 أيـــــــاٍد لــمــقــطــوعــة  مــ ــدَّ قــ
Prayers لـــلـــمـــوســـيـــقـــي شــــــارل- 
ــان، وبـــيـــد واحـــــدة  ــ ــكـ ــ ڤـــالـــنـــتـــان ألـ
 Thais عــــزف مــاکــســيــم زيــكــيــنــي
Meditation للموسيقي جسول 
ماسنيه، ثم عزف ديفيد بيسموث 
Fantaisie- بيديه مقطوعة 

ً
منفردا

Impromptu لشوبان.
من جهته، قال رئيس ديوانية 
الموسيقى بدار اآلثار، م. صباح 
الريس، لـ »الجريدة«: »دار اآلثــار 
اإلسالمية ترحب بكل الفعاليات 
ــــري الـــســـاحـــة  ــثـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ الـــفـــنـــيـــة الـ
الثقافية والموسيقية في الكويت. 
لدينا برنامج بعنوان )موسيقى 
الـــــشـــــعـــــوب(، حــــيــــث نــســتــضــيــف 
الفنون المختلفة من حول العالم، 

بالتعاون مع السفارات األجنبية 
الــــــمــــــوجــــــودة بــــالــــكــــويــــت. نــحــن 
ســعــداء الــيــوم بــهــذا األداء الفني 
الــمــبــهــر لــمــقــطــوعــات موسيقية 
، لكن الحفل جاء على 

ً
صعبة جدا

مستوى التوقعات التي أمتعت 
الجمهور«.

شهر الفرانكوفونية

مــن جــانــبــه، أوضـــح مستشار 
التعاون والعمل الثقافي الفرنسي 
بــونــوا كــاتــاال، أن حفل »البيانو 
4 أيـــادي«، هو انطالقة فعاليات 
مـــبـــادرة »شـــهـــر الــفــرانــكــوفــونــيــة 
لسنة 2023«، وتختتم فعالياته 
في 20 مارس، الذي يوافق »اليوم 
 
ً
العالمي للفرنكوفونية«، متضمنا

 بــالــفــعــالــيــات 
ً
ــافــــال  حــ

ً
ــا بـــرنـــامـــجـ

الفنية والموسيقية والسينمائية 
ــرات الـــثـــقـــافـــيـــة فــي  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ والـ
العديد من المسارح والجامعات 
والــســفــارات داخـــل الــكــويــت، إلــى 
 
ً
جـــانـــب حــديــقــة الــشــهــيــد، داعـــيـــا
الجمهور لالستمتاع بفعاليات 
 
ً
الــبــرنــامــج، الــتــي تــرضــي أذواقــــا

فنية مختلفة.
ت  ــة جــــــاء ــ ــيـ ــ ــــسـ ُيــــــذكــــــر أن األمـ
ــة الــــســــفــــارة الـــفـــرنـــســـيـــة،  ــايــ ــرعــ بــ
وحضور السفيرة الفرنسية لدى 
البالد كلير لوفليشر، إلى جانب 
العديد من سفراء الدول العربية 
ــة. وانـــتـــهـــت األمــســيــة  ــيـ ــبـ ــنـ واألجـ
بــحــفــل اســتــقــبــال لــلــضــيــوف من 
الـــســـفـــراء والـــجـــمـــهـــور الــكــويــتــي 
والــجــالــيــات األجــنــبــيــة المقيمة 

في الكويت.

عزة إبراهيم

 سعداء بهذا 
األداء الفني 

المبهر 
لمقطوعات 

موسيقية 
ً
صعبة جدا

صباح الريس

 ندعو الجمهور 
إلى االستمتاع 
بفعاليات شهر 
الفرانكوفونية 

في الكويت
بونوا كاتاال

... وزيكيني وبيسموث السفيرة الفرنسية أثناء الحفل

العازفان الفرنسيان أثناء العزف

جمهور الحفل

مكتبة إشبيلية تضم أكثر من 15 ألف كتاب متنوع
افتتح األمين العام المساعد في المجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، المدير العام 
لمكتبة الكويت الوطنية، د. سلطان الديحاني، 
أمس، مكتبة إشبيلية العامة بمنطقة إشبيلية، 
بالتزامن مع االحتفال بمرور 100 عام على 

إنشاء المكتبة األهلية.
وقال الديحاني، عقب افتتاح المكتبة التي 
تتضمن أكثر من 15 ألف كتاب متنوع وافتتاح 
ــادرة  ــنـ الـــمـــعـــرض الـــخـــاص لــلــمــخــطــوطــات الـ
للمكتبة األهــلــيــة، إن هـــذه الــفــعــالــيــة تــنــدرج 
ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي الـ 28 

الذي انطلق أمس، مؤكدا أن المكتبة األهلية 
تعد الــنــواة األولــى لمكتبة الكويت الوطنية 

ومختلف المكتبات العامة في البالد.
ــى تــنــظــيــم نــــــدوة عـــلـــى هــامــش  ــ وأشـــــــار إلـ
افـــتـــتـــاح الــمــكــتــبــة تــتــعــلــق بـــتـــاريـــخ المكتبة 
األهلية ومراحل تطور المكتبات في الكويت 
خالل السنوات الماضية بمشاركة نخبة من 

المختصين في مجال التاريخ.
وذكر أن المجلس الوطني يهدف من خالل 
تنظيم مثل هذه الفعالية إلى تسليط الضوء 
عــلــى أهــمــيــة الــمــكــتــبــات الــعــامــة فـــي الـــدولـــة 

باعتبارها مركزا ثقافيا يقدم المعلومات، إلى 
جانب تنظيم المحاضرات والندوات وإقامة 
الــمــعــارض الثقافية للتفاعل مــع الجماهير 

وإثراء المعرفة والعلم.
ُيذكر أن المكتبة األهلية بدأت مسيرتها في 
23 يناير 1923 ويعود الفضل في تأسيسها 
ــى الــمــؤســســيــن الــشــيــخ يـــوســـف الــقــنــاعــي  إلــ
وعــبــدالــحــمــيــد الـــصـــانـــع وســـلـــطـــان الــكــلــيــب، 
وتحّول اسمها إلى »مكتبة الكويت الوطنية« 
منذ عام 1994، لتؤكد استمرار مسيرة الثقافة 

واألدب في الكويت.

https://www.aljarida.com/article/16669
https://www.aljarida.com/article/16669
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https://www.aljarida.com/article/16720
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سلة أخبار

فّر أربعة إرهابيني مساء أمس 
األول من سجن في نواكشوط 
بموريتانيا أثناء عملية أدت 
إلى مقتل عنصَري أمن، وفق 

ما أعلنت وزارة الداخلية 
املوريتانية أمس.

 
ّ
وأفاد مسؤول عسكري بأن
اثنني من الهاربني محكوم 

عليهما باإلعدام، بينما ينتظر 
اآلخران املحاكمة بتهمة 

االنتماء إلى منظمة إرهابية.
ويشّكل تعاون السّكان في 

إطار محاربة اإلرهاب جزءًا 
من حلقة الوصل مع النظام 

األمني الذي يحمي البالد من 
العنف اإلرهابي، بينما يستمّر 

التكفيريون في االنتشار في 
الدول املجاورة بالساحل.

وبينما تنشغل مالي املجاِورة 
في تعداد قتالها منذ بدء 

التمّرد الجهادي في عام 2012، 
لم تشهد موريتانيا التي يبلغ 

عدد سكانها أربعة ماليني 
نسمة، أّي هجوم على أراضيها 

منذ عام 2011.
ها كانت مستهدفة 

ّ
غير أن

بشكل منتظم من هذه الحركات 
في العقد األول من القرن 

الحالي، خصوصًا عبر هجمات 
وعمليات خطف.

وتميل موريتانيا إلى الحوار 
مع التكفيريني لتغيير 

أفكارهم. فمنذ عام 2020، 
م حوار بني علماء دين 

ّ
ظ

ُ
ن

بارزين ونحو 70 تكفيريا 
في السجن، وتمّكن الشيوخ 

من إقناع حوالي خمسني 
منهم بالعدول عن توجهاتهم 

املتطرفة. وظهر عدد من هؤالء 
عبر شاشات التلفزيون وفي 

املساجد ليعظوا الشباب. وتّم 
تجنيد أكثر من 500 إمام، 

كما تّم تقديم تدريب مهني 
للشباب في املدارس اإلسالمية 

التقليدية.

موريتانيا: فرار 4 
إرهابيين من سجن

أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب مقتل أحد قادته البارزين 

بغارة أميركية استهدفت 
محافظة مأرب، وسط اليمن أمس 

األول.
وقال التنظيم املتشدد، في بيان، 

ى 
ّ
إن »حمود حمود التميمي املكن

بأبي عبدالعزيز العدناني ارتقى 
شهيدا في غارة أميركية بطائرة 

من دون طيار استهدفت منزله 
في مأرب«، الخاضعة لسيطرة 
الحكومة اليمنية املعترف بها 
دوليا. وأشار إلى أن »التميمي 

يتحّدر من قبيلة سعودية، 
وسبق أن كلف بمهمة إدارة 

العمل الخارجي للتنظيم قبل 
م مهمة قيادة اإلعالم«. ورّد 

ّ
تسل

التنظيم االرهابي على ما يبدو 
بتفجير عبوة ناسفة أدت أمس 
الى مقتل جندي وإصابة 4 في 

أبني.

اليمن: غارة أميركية تقتل
 قياديًا بارزًا بـ »القاعدة«

إيران تستخف بتهديدات إسرائيل... وخامنئي يدين تسميم الطالبات
طهران تقر بالتفاهمات مع »الوكالة الذّرية« وغروسي متفائل »من دون ضمانات«

قلل وزير الدفاع اإليراني 
من أهمية التهديدات 

اإلسرائيلية بشن هجوم على 
منشآت بالده النووية، فيما 
توّعد المرشد اإليراني علي 
خامنئي المتورطين بقضية 

 إياها 
ً
تسمم الطالبات، واصفا

غتفر«، 
ُ
بـ »جريمة كبيرة ال ت

في وقت أكدت طهران 
استعدادها للعودة إلى 

المفاوضات النووية بمسؤولية 
مع جميع األطراف، بما فيها 

واشنطن.

وسط حراك عسكري أميركي 
ــارة  ــزيــ ـــل بــ

ّ
ــة، تـــمـــث ــقـ ــنـــطـ ــمـ ــي الـ ــ فـ

رئيس هيئة األركـــان المشتركة 
مــارك ميلي ووزيــر الدفاع لويد 
أوســـــتـــــن الــــــى عــــــدة دول شـــرق 
أوسطية بينها إسرائيل، وصف 
ــرانــــي، محمد  ــاع اإليــ ــدفـ وزيــــر الـ
رضا أشتياني، التهديدات التي 
توجهها إسرائيل بتوجيه ضربة 
لمنشآت بـــالده الــنــوويــة بأنها 
ــــوى أوهــــــــام وحــــرب  ــيـــســـت ســ »لـ

نفسية«. 
ــقــــاريــــر غــربــيــة  ورّدا عـــلـــى تــ
أشـــارت الــى أن تــل أبــيــب تــدرس 
تـــســـريـــع خــطــطــهــا بـــشـــن ضــربــة 
ــبــــل أن تـــشـــتـــري  ــلــــى إيــــــــــران قــ عــ
 s400 ــة ــ ــومــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ األخـــــــــــيـــــــــــرة مــ
الروسية الصاروخية الدفاعية 
الجوية، قال أشتياني إن بالده 
لــيــســت بــحــاجــة إلـــى شــــراء هــذه 
الــمــنــظــومــات، إذ لــديــهــا »اكــتــفــاء 

ذاتي من المضادات الدفاعية«.
الــــــى ذلـــــــك، ووســـــــط غـــمـــوض 
ــات بـــشـــأن  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ ــالتـ ــ وتـــــــبـــــــادل لـ
الجهة التي تقف وراء الحوادث 
الغامضة الــتــي شملت عشرات 
المدارس، وتسببت في نقل مئات 
الــطــالــبــات إلـــى الــمــراكــز الطبية 
وتـــصـــاعـــدت خــــالل األســبــوعــيــن 
األخيرين، دعا المرشد اإليراني 
عــلــي خــامــنــئــي، أمــــس، سلطات 
بالده إلى متابعة قضية تسمم 
 ما 

ً
الــطــالــبــات بـــجـــديـــة، واصــــفــــا

ــأنـــه »جـــريـــمـــة كـــبـــيـــرة ال  ــــدث بـ حـ
تغتفر«، ومتوعدا بإنزال أقصى 
العقوبات بحق المتورطين فيها.

وقال خامنئي، في تصريحات 
نقلتها وكــالــة األنــبــاء الرسمية 
)إرنــــــــــــــــــا(: »إذا ثـــــبـــــت تـــســـمـــيـــم 
الطالبات، فيجب إنزال العقوبات 
بــحــق مــرتــكــبــي هـــذه الــجــريــمــة«، 
 أنه لن يتم التسامح معهم.

ً
مؤكدا

وفيما اتخذ تسمم الطالبات 
 وانـــتـــقـــادات 

ً
ــيـــات أبــــعــــادا اإليـــرانـ

داخــلــيــة ودولــيــة، جــدد الرئيس 
اإليــرانــي، إبراهيم رئيسي، مرة 
أخرى، وصفه للتلك الحوادث بـ 

»مؤامرة العدو الجديدة«.
ــارة الــخــوف لدى  وقــال إن »إثـ
ــاء أمــــورهــــن  ــ ــيــ ــ ــ الـــطـــالـــبـــات وأول
ــاهـــــض  ــ ــنـ ــ جـــــــريـــــــمـــــــة وعــــــــمــــــــل مـ
ر رئيسي من 

ّ
لإلنسانية«. وحــذ

أن تسميم الــطــالــبــات مــن »قبل 
األعداء يأتي بهدف التسبب في 
ــاك الـــرأي  ــ بلبلة المجتمع وإربـ

العام«.
ــيــــق  ــقــ ــحــ ــتــ وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى »الــ
والمتابعة« بشأن القضية تتم 
من قبل وزارة المخابرات ولجنة 

األردن يطلب من 
الواليات المتحدة 

المساعدة في 
محاربة مهربي 

المخدرات 
المدعومين من 

إيران

رئيسي يغرس شجرة في طهران أمس )دي بي إيه(

أسرة فلسطينية تبكي خالل هدم جرافات إسرائيلية منزلها في القدس أمس )أ ف ب(

مؤلفة من وزارات التعليم واألمن 
والصحة. 

احتجاجات ومالحقة

وفــــــــي حــــيــــن دعــــــــت نــــقــــابــــات 
المعلمين، والــتــالمــيــذ، وطــالب 
الجامعات، إلى تجّمع احتجاجي 
ــــالد، الـــيـــوم،  ــبـ ــ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
رفــضــا لهجمات التسميم التي 
تتم باستخدام غازات كيميائية، 
طالبت صحيفة كيهان التابعة 
لمكتب المرشد اإليراني، الجهات 
لـــة  ــة بـــمـــالحـــقـــة ومـــســـاء ــيــ ــنــ األمــ
ومحاسبة كل األشخاص الذين 
اتــهــمــوا الــنــظــام بــالــوقــوف وراء 

األحداث.
وكــتــبــت »كـــيـــهـــان«: »الــتــوافــق 
في مواقف بعض األفراد باتهام 
النظام بتسميم طالبات المدارس 
يعزز من فرضية أن تكون أجهزة 
االستخبارات األجنبية هي التي 

تقف وراء هذه األحداث«.
وأثـــار تــكــرار حـــوادث التسمم 
في مدارس البنات، والتي بدأت 
منذ 3 أشهر، الرأي العام، وسط 
حــــالــــة غــــمــــوض بــــشــــأن أســـبـــاب 
التسمم، والجهة المحتملة التي 

تقف خلفه.
ويتهم نشطاء على شبكات 
الــــــتــــــواصــــــل ووســــــــائــــــــل إعـــــــالم 
ــة، جــــمــــاعــــات ديـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــالحـ إصـ

متطرفة بالوقوف وراء الحوادث 
ــة الـــطـــالـــبـــات، فيما  ــ لــمــنــع دراســ
تــربــطــهــا الــمــعــارضــة اإليــرانــيــة 
بــاالحــتــجــاجــات األخــــيــــرة الــتــي 
شهدتها إيران بعد وفاة الشابة 
مهسا أميني، عقب احتجازها 
لــدى شرطة اآلداب، بتهمة عدم 
االلتزام بقواعد الحجاب، متهمة 
السلطات باالنتقام من الطالبات 
اللواتي شاركن في االحتجاجات.
وليل األحد - االثنين، أعلنت 
جامعة األهــواز للعلوم الطبية، 
أنــــه فـــي أقــــل مـــن 24 ســـاعـــة، تم 
نـــقـــل 770 طـــالـــبـــة فــــي مــخــتــلــف 
مــــدن مــحــافــظــة خـــوزســـتـــان إلــى 
المراكز الطبية، بسبب التسمم 
الناجم عن الهجمات بالغاز على 

المدارس.
ــتــــي  ــم الـــــــــمـــــــــدارس الــ ــ ــظـ ــ ــعـ ــ ومـ
استهدفت أمــس األول، كما في 
الــحــاالت الــســابــقــة، هــي مـــدارس 
ــبـــاء عن  لــلــبــنــات، لــكــن وردت أنـ
هجمات بالغاز السام على بعض 

.
ً
مدارس األوالد أيضا

تفاؤل نووي

عــلــى صعيد منفصل، أعــرب 
المتحدث باسم وزارة الخارجية 
اإليرانية، ناصر كنعاني، عن أمل 
 يــكــون هــنــاك تسييس 

ّ
بـــالده أال

وضـــغـــوط فـــي اجــتــمــاع مجلس 

حكماء الوكالة الدولية للطاقة 
ــدأ اجــتــمــاعــاتــه  ــ ــــذي بـ ــة الــ ــ ــذرّيـ ــ الـ
أمس في فيينا. وقال كنعاني إن 
طــهــران تــوصــلــت إلـــى تفاهمات 
ــع مـــديـــر  ــ وصـــفـــهـــا بـــالـــجـــيـــدة مـ
الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة الذرية 
رفــائــيــل غــروســي، خــالل زيــارتــه 
للجمهورية اإلســالمــيــة السبت 
الــمــاضــي، يمكن أن تــمــّهــد لحل 

القضايا التقنية العالقة.
ــمـــســـؤول اإليـــرانـــي  وأبــــــدى الـ
ــهـــران لـــلـــعـــودة إلــى  اســـتـــعـــداد طـ
المفاوضات النووية بمسؤولية 
مـــع جــمــيــع األطــــــراف، بــمــا فيها 
 أن تـــبـــادل 

ً
ــدا ــ ــؤكــ ــ واشــــنــــطــــن، مــ

الــرســائــل بين إيـــران والــواليــات 
المتحدة مــتــواصــل عبر قنوات 
متعددة. وأوضح كنعاني أن قرار 
زيادة عمليات التفتيش بمنشأة 
فوردو يأتي في إطار بنود اتفاق 

الضمانات الشاملة.
فــي المقابل قــال غــروســي إن 
هناك فرصة جدية فيما يتعلق 
بملف إيـــران الــنــووي، لكنه قال 
في نفس الوقت »ال يمكنني أن 

أضمن أي شيء«. 
واضــاف في مؤتمر صحافي 
ــامـــش اجـــتـــمـــاع مــجــلــس  عـــلـــى هـ
ــة  ــيــ مـــحـــافـــظـــي الـــــوكـــــالـــــة الــــدولــ
ــي فــيــيــنــا إن  ــة فــ ــ ــــذريـ لـــلـــطـــاقـــة الـ
ــهــــران وافـــقـــت عــلــى الــســمــاح  »طــ
ات  للوكالة بالمضي فــي إجـــراء

الــمــراقــبــة والتحقق اإلضــافــيــة«.
ــــت عــلــمــت  ــك فــــي وقـ ــ وجــــــاء ذلـ
»الــــجــــريــــدة« مــــن مـــصـــدر مــطــلــع 
ــعـــت وقــــدمــــت  أن طـــــهـــــران خـــضـ
تــنــازالت لــلــوكــالــة الــدولــيــة، قبل 
االجـــتـــمـــاع ربــــع الـــســـنـــوي الـــذي 
ــا بــــاالتــــفــــاق  ــ ــهـ ــ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــبــــحــــث الـ يــ
النووي وبنود اتفاق الضمانات 
المشتركة، لتفادي إصدار القوى 
الغربية قرار إدانة بحقها، ومن 
أجل تمهيد األجواء للعودة إلى 
الـــمـــفـــاوضـــات الـــرامـــيـــة إلحـــيـــاء 
االتفاق النووي المبرم عام 2015 

مع واشنطن.

جولة أوستين

من جهة أخرى، طلب العاهل 
األردني الملك عبدالله، من وزير 
الدفاع األميركي، لويد أوستن، 
المساعدة في مكافحة عمليات 
تــهــريــب الـــمـــخـــدرات عــلــى طــول 
ــيــــة مـــع ســوريــة،  الـــحـــدود األردنــ
ــال إن الــمــيــلــيــشــيــات  ــقـ ــتــــي يـ والــ
ــران تــنــفــذهــا.  ــ الــمــدعــومــة مـــن إيــ
وذكر مسؤول أردني لـ »رويترز« 
أن عبدالله الثاني أثار مخاوف 
ــد  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــأن الـــــــــوجـــــــــود الـ ــ ــ ــشـ ــ ــ بـ
للميليشيات المدعومة من إيران 
في جنوب سورية، والتي يقول 
مسؤولون إنها كثفت عمليات 
تهريب المخدرات عبر حدودها 

للوصول إلى األسواق الخليجية. 
وناقش عبدالله الثاني وأوستن، 
الــــــذي اســـتـــهـــل جـــولـــة إقــلــيــمــيــة 
تشمل مصر وإسرائيل »تهديدات 
إيران« باإلضافة إلى عدة ملفات 

أمنية أخرى.

هدايا اليمن

فــي ســيــاق قــريــب، دخــل موفد 
إيــــــــران مـــحـــســـن مـــنـــصـــوري إلـــى 
مؤتمر البلدان األقل نموا المنعقد 
في الدوحة في سجال مع نظيره 
الــيــمــنــي عــضــو مــجــلــس الــقــيــادة 
الـــرئـــاســـي عــثــمــان مــجــلــي، الـــذي 
وّجه انتقادات الذعة إلى طهران 
 
ً
ــه، أمـــــــس، مــتــهــمــا ــابــ خــــــالل خــــطــ

إيـــاهـــا بـــإرســـال »هـــدايـــا الــمــوت« 
إلى بالده. وقال مجلي إن اليمن 
يعيش »أوضاعا استثنائية ليس 
بين أسبابها شــح الـــمـــوارد.. بل 
تها 

ّ
االنــقــالب والــحــرب الــتــي شن

الميليشيات الحوثية اإلرهابية 
التي تــدربــت وُمــّولــت مــن النظام 
اإليــــرانــــي«. وســــارع مــمــثــل إيـــران 
إلــى الـــرد قــائــال: »أشــعــر باألسف 
للتصريحات المنافية للحقيقة 
وغــيــر الــمــســؤولــة الـــصـــادرة عن 
الـــشـــخـــص الـــــــذي تــــحــــّدث بــاســم 
الـــيـــمـــن«. إن مــحــاولــتــه لتشتيت 
االنـــتـــبـــاه عـــن أجـــنـــدة االجــتــمــاع 

مؤسفة«.

»حزب الله« يستنفر... وغرفة عمليات إقليمية تواكب التصعيد
● بيروت - منير الربيع 

يرتفع منسوب التوتر اللبناني على اإليــقــاع اإلقليمي، فهناك مــن قــرأ في 
االشتباك السياسي القائم حول استحقاق رئاسة الجمهورية وما تخلله من 
توتر في عالقات القوى المسيحية مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، احتمااًل 
لتصعيد في المواقف المرتبطة بالتطورات اإلقليمية، وفــق ما تقول مصادر 

متابعة. 
 عن صيغ 

ً
ففي مـــوازاة بعض قنوات التواصل بين إيــران والسعودية بحثا

 مع عمل الوكالة الدولية للطاقة 
ً
لتسويات، باإلضافة إلى تجاوب طهران مجددا

ب إيراني للتصعيد اإلسرائيلي والتهديدات المتوالية في تنفيذ 
ّ
الذرية، هناك ترق

عمليات أمنية أو عسكرية ضد منشآت نووية إيرانية.
صحيح أن التهديدات ليست جديدة، لكن ما يعزز جديتها هي األزمة الداخلية 
التي تعيشها إسرائيل، وبذلك فهي قد تجد نفسها مضطرة للجوء إلى معادلة 

خارجية تطغى على النزاعات الداخلية.

حزب الله في لبنان يراقب عن كثب كل هذه الملفات والتطورات، إذ بحسب ما 
تفيد بعض المعلومات والمعطيات، فهناك احتمال الرتفاع منسوب التوتر في 
المنطقة خالل هذه األسابيع، وهو ما استدعى الحزب إلى إعادة إعالن اإلستنفار 
 في الجنوب، ال سيما أن االستنفار المتبادل الذي حصل يوم 

ً
العام وخصوصا

 خلف الجيش 
ً
 أيضا

ً
األحد بين الجيشين اللبناني واإلسرائيلي، كان الحزب حاضرا

في إشارة إلى جاهزيته واستنفاره وحضوره الدائم.
وتضيف المصادر المتابعة بأن حزب الله يتحسب الحتمال حصول أي عمل 
عسكري قد يستهدف مواقع إيرانية داخل إيران أو سورية بدون أن يؤدي إلى حرب. 
ــران وحــلــفــاءهــا فـــي الــمــنــطــقــة يــجــهــزون أنــفــســهــم لــلــرّد  ــ فـــي الــمــقــابــل، فـــإن إيـ
 لـــحـــصـــول أي تـــطـــور.

ً
ــلـــى مـــثـــل هـــــذه الــــضــــربــــات، كـــمـــا يـــتـــجـــهـــزون تـــحـــســـبـــا عـ

ــيـــيـــن وعـــنـــدمـــا يـــكـــونـــون فــــي أزمــــة  ــلـ ــيـ ــأن اإلســـرائـ ــ ــرات تـــفـــيـــد بــ ــديــ ــقــ وثــــمــــة تــ
داخــلــيــة يــتــوجــهــون نــحــو الـــخـــارج لــتــقــويــة الــجــبــهــة الــداخــلــيــة. لــكــن المشكلة 
مــــع اإلســـرائـــيـــلـــيـــيـــن أن أي عـــمـــل عـــســـكـــري كــبــيــر لــــن يـــمـــّر بــــــدون رّد. وبـــحـــال 
. وتــفــيــد الــمــصــادر 

ً
ــرّد مــوضــعــيــا ــ تــوســعــت الــضــربــة اإلســرائــيــلــيــة فــلــن يــكــون الـ

الـــمـــتـــابـــعـــة بــــأنــــه تــــمــــت إعــــــــــادة تـــفـــعـــيـــل عــــمــــل غــــرفــــة الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة 
الــمــشــتــركــة الــتــي تــضــم إيــــران وحــلــفــاءهــا وذلـــك لــمــواكــبــة أي تــطــور سيحصل.

لكل هذه التطورات حساباتها اللبنانية، ووفق وجهة نظر الحزب فإن الضغوط 
، ومـــن خــالل 

ً
 واقــتــصــاديــا

ً
 ســيــاســيــا

ً
ســتــتــزايــد فــي مــجــاالت مــتــعــددة، خــصــوصــا

 من خالل السعي إلى تشكيل لجنة 
ً
تحقيقات المرفأ التي يمكن أن تتفعل مجددا

تحقيق دولية والهدف من وراء ذلك هو ممارسة المزيد من الضغوط، وهو ما 
 لدى الحزب للتصدي ألي محاولة تصعيد ضده من 

ً
 سياسيا

ً
يستدعي استنفارا

خالل إثارة الفوضى وفق ما أكد أمين عام الحزب حسن نصر الله. في موازاة هذا 
 قنوات اتصال تنشط بين طهران وبعض الدول 

ً
االستنفار والترقب، فهناك أيضا

 في هذا المجال، 
ً
 أساسيا

ً
العربية والسيما السعودية، ال يزال العراق يلعب دورا

إذ تعمل شخصيات عراقية من بينها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي 
على نقل رسائل بين الجانبين في محاولة إلعادة إحياء الجولة السادسة من 
الحوار السعودي اإليراني، كما أن رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع 

.
ً
السوداني يسعى إلى تحقيق ذلك أيضا

بن غفير يتجاهل رمضان ويوعز بمواصلة هدم المنازل
الوزير اإلسرائيلي يتحدث عن مخطط الغتياله وسارة نتنياهو... وغانتس يطالب بإقالتهالوزير اإلسرائيلي يتحدث عن مخطط الغتياله وسارة نتنياهو... وغانتس يطالب بإقالته

رغـــم الــجــهــود اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، الــتــي تــقــودهــا 
ــاع في  ــ الـــواليـــات الــمــتــحــدة بــهــدف مــنــع خــــروج األوضـ
األراضي المحتلة عن السيطرة، في ظل تصاعد أعمال 
العنف الدامية، أوعــز وزيــر األمــن القومي اإلسرائيلي 
إيــتــمــار بــن غفير بمواصلة هــدم مــنــازل فلسطينيين 
بالقدس الشرقية خــالل شهر رمــضــان، الــذي يبدأ 23 

مارس الجاري. 
وخالفا لما اعتادته سلطات االحــتــالل في األعــوام 
ــاة حــســاســيــة شــهــر الــصــيــام لــدى  ــراعـ الــمــاضــيــة مـــن مـ
المسلمين، ذكرت هيئة البث اإلسرائيلية، أمس، أن وزير 
األمــن القومي المتطرف طلب من الشرطة االستعداد 
لتنفيذ عمليات الــهــدم الــواســعــة لـــ »الــمــنــازل المقامة 

بدون تراخيص«.
 أن هناك 

ً
ونقلت الهيئة عن بن غفير قوله: »ليس سرا

تفاهما بين قواتنا األمنية مفاده أنه خالل شهر رمضان 
ال ينبغي للمرء أن يتنفس، وال ينبغي تطبيق القانون«، 
واستدرك: »لكن مفهوم الصمت هو الوحل. دعنا نتوقف 
عن هذا الموقف، ال ينبغي للمرء أن يخضع للمخالفين 
لــلــقــانــون بــســبــب حــلــول هـــذا الــشــهــر، تــمــامــا مــثــلــمــا ال 

نتهاون في تطبيق القانون خالل أعياد اليهود«.

وأشــارت الهيئة إلــى أن »الشرطة أخــذت تعد العدة 
لتنفيذ تعليمات بــن غــفــيــر، رغـــم التكلفة المحتملة 

والتحذيرات التي أطلقها رؤساء األجهزة األمنية«.
في المقابل، أدانت السلطة الفلسطينية »تصريحات 
الفاشي بن غفير«، محذرة من أن »مــن شأنها إشعال 
الــمــزيــد مــن الــحــرائــق فــي ســاحــة الــصــراع خــاصــة أنها 
تــنــدرج فــي إطـــار مــا تــتــعــرض لــه الــقــدس مــن عمليات 
تــهــويــد وأســــرلــــة واســـعـــة الـــنـــطـــاق«، وأكــــــدت أن وقــف 
جميع اإلجراءات أحادية الجانب هو المدخل لاللتزام 
بــتــفــاهــمــات الــعــقــبــة ووقــــــف الــتــصــعــيــد اإلســـرائـــيـــلـــي 
المتواصل. وقــال رئيس الــــوزراء محمد اشتية إن ما 
ــة منظم  يــجــري ضـــد الفلسطينيين هـــو »إرهـــــاب دولــ
ومــمــنــهــج، يــتــم تــنــفــيــذه مــن خـــالل عـــدة أدوات أبــرزهــا 

المستوطنون«.
عــلــى صــعــيــد مــنــفــصــل، أعــلــن الــرئــيــس اإلســرائــيــلــي 
ــارئ، أنــه  إســحــاق هــيــرتــســوغ، أمـــس، عــقــب اجــتــمــاع طــ
سيتم قريبا التوصل إلى حل وسط في النزاع المحتدم 
بشأن خطة اإلصالح القضائي التي طرحتها الحكومة 
اليمينية المتشددة، بعدما تحدث عما وصفه باتفاقيات 
وراء الكواليس بشأن أغلب المشاكل، وقال: »نحن أقرب 

من أي وقت مضى الحتمالية التوصل إلى مخطط متفق 
عليه« بين الحكومة والمعارضة التي تحشد أنصارها 

بالشارع ضد »انقالب على النظام الديموقراطي«.
وجــاء اإلعــالن عن احتمال التوصل إلى تسوية في 
ظل تنامي مظاهر االعتراض بالجيش اإلسرائيلي على 
الخطة الحكومية، واستمرار خروج عشرات اآلالف في 
تظاهرات احتجاجا على خطة اإلصالح التي يقولون 

إنها يمكن أن تقوض الحقوق المدنية.
وتزامنت تصريحات الرئيس اإلسرائيلي مع بلوغ 
التوتر السياسي بالبلد العبري مرحلة عالية، إذ أكد 
وزيـــر األمـــن الــقــومــي بــن غفير أنــه اطــلــع على »تقارير 
اســتــخــبــاراتــيــة عــن متظاهرين ُيــزعــم أنــهــم يخططون 

الغتياله، إلى جانب نتنياهو وزوجته سارة«.
وفــــي حــيــن قـــالـــت الـــشـــرطـــة إنـــهـــا لــيــســت عــلــى علم 
بالتقارير االستخباراتية حــول تهديدات اغتيال من 
المتظاهرين، دعا وزير الدفاع السابق بيني غانتس، 
رئــيــس الــــــوزراء إلـــى إقـــالـــة بـــن غــفــيــر، مــطــالــبــا بــإبــعــاد 

االستقطاب السياسي عن عمل الشرطة المهني.
وكتب غانتس، عبر »تويتر«، »أطالب رئيس الوزراء 
بنيامين نتنياهو بإقالة بن غفير قبل فــوات األوان... 

أولئك الذين انخرطوا في اإلرهــاب بالماضي بدال من 
التجنيد، ينزعون شرعية المتظاهرين الوطنيين. بن 

غفير والمحرضون هم وقود لرفض الخدمة«.
كما حذر رئيس هيئة األركان اإلسرائيلية هرتسي 

هاليفي، ليل األحد االثنين، رئيس الحكومة ووزير األمن 
يوآف غاالنت والمستوى السياسي من احتمال تأثير 
ة  ظاهرة انتشار رفــض الخدمة العسكرية، على كفاء
الجيش، اعتراضا على التعديالت القانونية المقترحة.
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https://www.aljarida.com/article/16787
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سلة أخبار

صيب 
ُ
تل 9 شرطيني، أمس، وأ

ُ
ق

16 بجروح، 8 منهم بحالة 
حرجة، في هجوم انتحاري 

هم في 
ّ
استهدف مركبة كانت تقل

جنوب غرب باكستان.
وأكد قائد شرطة مقاطعة 

كاشي، محمود نوتيزاي، أن 
الضحايا كانوا عائدين من 

مقاطعة مجاورة، حيث تولوا 
حراسة معرض زراعي ملدة 

أسبوع. 
وبلوشستان مقاطعة غنية 

باملوارد، تقع على الحدود مع 
أفغانستان وإيران، وتنشط بها 

حركة انفصالية مسلحة، وال 
تضم عددًا كبيرًا من السكان، 
وتعّد األكبر في جنوب غرب 

باكستان.

باكستان: مصرع 9 
شرطيين بهجوم انتحاري

أفاد التلفزيون البولندي بأن 
الكاردينال كارول فوتيال كان 

على علم بقضايا تحرش 
باألطفال في الكنيسة 

البولندية قبل أن يصبح في 
1978 حبرا أعظم وهو البابا 

يوحنا بولس الثاني الذي 
توفي في 2005 عن عمر يناهز 

84 عاما وطوبته الكنيسة 
قديسًا في 2014. 

وقال معد التحقيق ميشال 
غوتوفسكي، الذي التقى 

عائالت الضحايا واستعان 
بوثائق للشرطة الشيوعية 

السابقة، إنه حني كان كارديناال 
وأسقفا لكراكوف )جنوب( 

كان فوتيال على علم بحاالت 
تحرش باألطفال ارتكبها كهنة 

في أبرشيته وقام بنقلهم من 
أبرشية إلى أخرى لتجنب 

الفضيحة.

يوحنا بولس الثاني 
ر على كهنة متحرشين

َّ
تست

تحّول املؤتمر الصحافي 
للرئيس الكونغولي فيليكس 

تشيسيكيدي ونظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون يوم 

السبت املاضي إلى »احتكاك 
 واسعًا 

ً
دبلوماسي« أثار تفاعال
على منصات التواصل.

وبدأ األمر بسؤال حول تصريح 
مثير للجدل لوزير الخارجية 

الفرنسي السابق، جان إيف 
لودريان، في 2019 قال فيه 

إن نتائج انتخابات الرئاسة 
في الكونغو الديموقراطية 

تمت بتسوية »على الطريقة 
اإلفريقية«، مشيرًا بذلك إلى 

ترتيب مسبق. 
وعلق الرئيس الكونغولي: 
»ملاذا تختلف رؤية األشياء 
حني يتعلق األمر بإفريقيا، 

ملاذا ال تتحدثون عن تسوية 
أميركية مثال حينما تكون 

هناك مخالفات في االنتخابات 
األميركية؟«، كما طالب 

تشيسيكيدي من فرنسا 
وأوروبا أن تتخليا عن »النظرة 

األبوية« وتتعامال مع الدول 
اإلفريقية »كشريك حقيقي«.

تفاعل على »احتكاك« 
بين ماكرون ورئيس الكونغو

في أحدث تطّور لقضية أثارت 
توترات سياسية في باكستان، 

التي تكافح لتعزيز املوارد 
ب التخلف عن 

ّ
املالية وتجن

السداد، رفض القضاء التماس 
زعيم املعارضة عمران خان 
بإلغاء أمر االعتقال الصادر 

ضده لعدم حضوره أمام 
املحكمة.

بدورها، أعلنت هيئة الرقابة 
على وسائل اإلعالم منع 

محطات التلفزيون املحلية 
من بث خطابات خان، الذي 
فشلت الشرطة في القبض 

عليه في مجموعة من القضايا 
دة، واملتكررة في 

ّ
القانونية املعق

السياسات الباكستانية.
وبعد أن خاطب خان املئات من 

أنصاره خارج منزله، قائال: 
»يتم استدعائي في قضية 

زائفة، واألمة يجب أن تكون 
على علم بها«، قالت الهيئة 

إنه »يسرد مزاعم ال أساس لها 
وينشر خطاب الكراهية ضد 

مؤسسات الدولة وضّباطها«، 
األمر الذي من املرجح أن 

يتسبب في »تكدير الّسلم 
العام«.

القضاء يرفض التماس خان 
واإلعالم يمنع خطاباته

ر من انهيار
ّ

جنراالت كييف يتشبثون بباخموت... و»فاغنر« تحذ
• أوستن: سقوط المدينة لن يغير مسار الحرب • بوتين يدعو لعدم تكرار هجوم بريانسك

مــع إلــقــاء الــجــيــش الــروســي 
ــتــــزاع بــاخــمــوت  بــكــل ثــقــلــه النــ
مــن الـــقـــوات األوكـــرانـــيـــة، وجــه 
ــنـــر  ــة فـــاغـ ــمــــوعــ مـــــؤســـــس مــــجــ
يــفــغــيــنــي بــريــغــوجــيــن ســهــام 
ــادة  ــيـ ــقـ ــلـ ــد لـ ــ ــديـ ــ ــد مــــــن جـ ــقــ ــنــ الــ
 أن قــواتــه 

ً
الــعــســكــريــة، مـــؤكـــدا

ــــدد قـــبـــضـــتـــهـــا اآلن عــلــى  ــــشـ تـ
المدينة لكنها ال تحصل على 
ــيـــرة،  احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـــذخـ
 من أنه إذا أجبر على 

ً
ومحذرا

التراجع فستنهار هذه الجبهة 
بأكملها.

ــــي مــقــطــع مـــصـــور مــدتــه  وفـ
 بثه بداية 

ً
أربــع دقائق تقريبا

ــال بــريــغــوجــيــن،  ــ ــوع، قـ ــ ــبـ ــ األسـ
المعروف باسم طباخ الرئيس 
فالديمير بوتين: »إذا انسحبت 
ــــوت اآلن  ــمـ ــ ــاخـ ــ فــــاغــــنــــر مــــــن بـ
فستنهار الجبهة بأكملها، لن 
 لجميع 

ً
يــكــون الـــوضـــع طــيــبــا

الــتــشــكــيــالت الــعــســكــريــة الــتــي 
تحمي المصالح الروسية«.

وفي المقطع المصور، أعرب 
بريغوجين، الذي اتهم في 21 
ــر الــدفــاع سيرغي  فــبــرايــر وزيـ
شويغو وآخــريــن »بالخيانة« 
لحجب إمــــدادات الــذخــيــرة عن 
قـــواتـــه، عــن قــلــق قــواتــه مــن أن 
مــوســكــو تـــريـــد جــعــلــهــا كبش 
فــــــــــداء مـــحـــتـــمـــل إذا خـــســـرت 
الــحــرب، وقـــال: »إذا انسحبنا، 
فــســنــدخــل الــتــاريــخ إلـــى األبـــد 
بــوصــفــنــا األشــــخــــاص الـــذيـــن 
اتخذوا الخطوة الرئيسية نحو 

خسارة الحرب«.
ويـــــــــــــــــوم الـــــــجـــــــمـــــــعـــــــة، أكـــــــد 
بريغوجين أن وحداته »طوقت 
 باخموت، لكنه شكا يوم 

ً
عمليا

ــد مــن أن معظم الــذخــيــرة  األحـ
التي وعد بها في فبراير لم يتم 
شحنها بعد. وقال: »في الوقت 
الحالي، نحاول معرفة السبب، 
هـــل هـــي مـــجـــرد بــيــروقــراطــيــة 

عادية أم خيانة؟«.
إلى ذلك، اعتبر وزير الدفاع 
األميركي لويد أوســتــن أمــس، 
أن هـــــذه الـــمـــديـــنـــة الــصــغــيــرة 
لــهــا أهــمــيــة رمــزيــة أكــثــر منها 
 أن سقوطها 

ً
عملياتية، مؤكدا

بيد روسيا ال يعني بالضرورة 
أنها استعادت قــوة الدفع في 
جهودها العسكرية المستمرة 

منذ عام.
وقــال أوستن، خالل زيارته 
لـــــأردن، »أعــتــقــد أن بــاخــمــوت 
لها قيمة رمزية أكثر من القيمة 
االســتــراتــيــجــيــة والعملياتية، 
وسقوطها لن يعني بالضرورة 
ــروس غــيــروا مــســار هــذه  أن الــ
 أنه لن يتوقع 

ً
المعركة«، مبينا

مــا إذا كانت الــقــوات الروسية 
ســتــحــتــل بــــاخــــمــــوت أو مــتــى 

ستقوم بذلك.
ووســــــــــط أنــــــبــــــاء عــــــن قـــيـــام 
الـــجـــيـــش األوكـــــرانـــــي بــتــنــفــيــذ 

انسحاب تدريجي من المحور 
الغربي الشمالي من باخموت، 
أوصــــى أمـــس جـــنـــراالن رفيعا 
المستوى الرئيس فولديمير 
زيلنسكي باستمرار الدفاع عن 
الــمــديــنــة، الــتــي أكـــدت سلطات 
دونــيــتــســك الــمــوالــيــة لــروســيــا 
أن 10 آالف جندي أوكراني ما 

زالوا فيها.

شويغو في ماريوبول

ومــع احــتــدام معركة مدينة 
باخموت، وصــل وزيــر الدفاع 
الــروســي أمــس إلــى ماريوبول 
فــي إطـــار رحــلــة عــمــل لمنطقة 
الــــــعــــــمــــــلــــــيــــــات شـــــمـــــلـــــت قـــبـــل 
يومين »مــركــز قــيــادة« منطقة 
ــتـــي يــشــكــل مــع  دونـــيـــتـــســـك، الـ
ــاس،  ــبــ لـــوغـــانـــســـك إقـــلـــيـــم دونــ
الــمــركــز الــصــنــاعــي ألوكــرانــيــا 
 
ً
الذي تحتله روسيا اآلن جزئيا
.
ً
وتسعى للسيطرة عليه كامال

وتـــفـــقـــد شـــويـــغـــو فــــي إطــــار 
جــولــتــه فــي مــديــنــة مــاريــوبــول 
مـــرافـــق جـــديـــدة وســيــر العمل 
فــي مــواقــع المباني والهياكل 
قيد اإلنشاء ودشن عمل مركز 
طــبــي مــتــعــدد الــوظــائــف بــنــاه 
الجيش، ومركز إنقاذ جمهوري 
تــابــع لـــوزارة حـــاالت الــطــوارئ 

ومــنــطــقــة صــغــيــرة جــديــدة من 
 مــن خمسة 

ً
12 مــبــنــى ســكــنــيــا

طوابق.
كما تم إطالع شويغو على 
الـــمـــجـــمـــع الــــحــــديــــث لـــلـــوكـــالـــة 
الفدرالية الطبية والبيولوجية 
 فـــي 

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ قـــــيـــــد اإلنــــــــشــــــــاء حــ

ماريوبول، وهي منطقة سكنية 
صغيرة جــديــدة مكونة مــن 6 
مبان سكنية من تسعة طوابق 

ومدرسة ورياض أطفال.
واســتــمــع إلــــى تــقــريــر حــول 
إنشاء أكبر خط أنابيب للمياه 
يــربــط بــيــن منطقة روســتــوف 
وإقليم دونيتسك. حيث ستوفر 
قناة المياه من نهر الدون إلى 
قــنــاة سيفيرسكي دونــيــتــس-

ــبـــاس الــمــيــاه لــلــعــديــد من  دونـ
المناطق في المنطقة.

قاذفات قنابل 

وفــي ظــل تــزايــد االنــتــقــادات 
للقيادة الروسية بسبب عملية 
ــانــــســــك، اجــتــمــع  ــريــ مـــنـــطـــقـــة بــ
ــيـــن مــــع أعــــضــــاء مــجــلــس  بـــوتـ
األمن الروسي لبحث الهجوم 
ــة  ــيــ ــروســ ــى الــــمــــقــــاطــــعــــة الــ ــلــ عــ
واتــخــاذ خطوات منع تكراره، 
منها تعزيز الوحدات الواقعة 
عـــلـــى الـــضـــفـــة الـــيـــســـرى لــنــهــر 

ــيـــرســـون،  ــبـــر بــمــنــطــقــة خـ ــيـ دنـ
بقاذفات قنابل يدوية لمكافحة 
محاوالت اختراق المجموعات 
األوكـــرانـــيـــة عــلــى مــتــن قـــوارب 

وزوارق مصفحة.
ووفــق قيادة هذه الوحدات 
ــة مــن  ــيــ ــافــ ــإن »األطـــــقـــــم اإلضــ ــ فــ
قـــاذفـــات الــقــنــابــل هــدفــهــا صد 
الــهــجــمــات المحتملة وضــرب 
القوارب والقوارب المدرعة تلك 
الــتــي تــفــاخــرت بــهــا السلطات 
ــة بــأنــهــا تستطيع  ــيــ ــرانــ األوكــ
عبور نهر دنيبر سيتم تدمير 
كل شيء في الطريق ال محالة«.
 
ً
ــــت إلـــــــــى أن أفـــــــــــــرادا ــتـ ــ ــفـ ــ ولـ

عــــســــكــــريــــيــــن مـــــــن مـــنـــطـــقـــتـــي 
ــيــــنــــســــك وبــــريــــانــــســــك  ســــمــــولــ
 فــــــي هــــذه 

ً
ــــون أيــــــضــــــا ــدمـ ــ ــخـ ــ يـ

المنطقة وأنـــه »بــعــد األحـــداث 
ــرة، وبـــخـــاصـــة مــنــطــقــة  ــ ــيـ ــ األخـ
بريانسك، ســارع السكان إلى 
حماية أماكانهم واستهداف 
ــة تــــســــلــــل ومـــنـــع  ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ أي مـ

وصوله«.
ومع ذلك، قال حاكم منطقة 
بيلغورود الروسية المتاخمة 
ــيـــســـالف  ــيـــاتـــشـ ألوكــــــرانــــــيــــــا فـ
 على 

ً
جــــالدكــــوف إن شــخــصــا

ــيـــب، أمـــــس، بــعــد أن  األقـــــل أصـ
أســقــطــت الـــقـــوات الـــروســـيـــة 3 
ــــخ تـــســـبـــب حــطــامــهــا  ــواريــ ــ صــ

بـــــــتـــــــضـــــــرر بـــــــعـــــــض خـــــطـــــوط 
الكهرباء.

ــيــــة  ــلــ ونـــــفـــــت وزارة الــــداخــ
الــــــروســــــيــــــة إنـــــــشـــــــاء كـــتـــائـــب 
 من 

ً
هجومية طوعية اعــتــبــارا

8 مـــــارس الــــجــــاري، مــوضــحــة 
ــــوب  ــــسـ ــنـ ــ ــمـ ــ ــم الـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أن الـ
لــــوزيــــر الـــداخـــلـــيـــة فــالديــمــيــر 
كولوكولتسيف على منصات 

ومواقع التواصل مزور.
ــاع  ــ ــدفــ ــ ــرت وزارة الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ ونـ
الـــروســـيـــة لــقــطــات الســتــخــدام 
جــــيــــل جـــــديـــــد مــــــن الــــذخــــائــــر 
الموجهة بدقة لتدمير المعدات 
ــع الــقــيــادة  ــواقــ ــة ومــ ــلـــحـ واألسـ
ــة لـــلـــقـــوات الــمــســلــحــة  ــابـــعـ ــتـ الـ
ــة، مــوضــحــة أنـــه تم  ــيـ ــرانـ األوكـ
اســتــخــدام هـــذه الــذخــيــرة ضد 
منشأة تم اكتشافها عن طريق 
االستطالع، وكانت مخصصة 
ــاء الـــمـــركـــبـــات الـــمـــدرعـــة  ــفــ إلخــ

القتالية وصيانتها.

استعمار الغرب

فــي غــضــون ذلـــك، قــال نائب 
رئيس مجلس األمــن الروسي 
دميتري مدفيديف إنــه مثلما 
ــاد الــســوفــيــاتــي  ــحــ ســـاهـــم االتــ
في موت النظام االستعماري، 
»فــإنــنــا مــع دول أخـــرى سندق 

ــر إســـفـــيـــن بــنــعــش الــنــزعــة  ــ آخـ
االستعمارية الجديدة للغرب«.

وأكــــد مــدفــيــديــف فــي مــقــال، 
ــد مــتــعــدد  ــديــ ــم الــــجــ ــالــ ــعــ أن الــ
األقطاب سيكون أكثر تعقيدا، 
من ثنائية األقطاب أو أحادية 
الــــقــــطــــب، لــــكــــن ذلـــــــك ســـيـــكـــون 

مناسبا لروسيا.
ــــى أن  ــار مـــدفـــيـــديـــف إلـ ــ ــ وأشـ
»الدول ذات السيادة الحقيقية 
لــــم تـــعـــد تــخــشــى إمــــــــالءات مــا 
يعرف بالغرب الجماعي«، كما 
أنها لم تعد تخشى العقوبات 
وجزء كبير من النخب الغربية 
بـــــات يــــــدرك هـــــذه الــتــغــيــيــرات 

الجارية بشكل جيد.
وقـــــال مــدفــيــديــف إن نــفــوذ 
ــي آســـيـــا وإفـــريـــقـــيـــا  فـــرنـــســـا فــ
وأمــيــركــا الــالتــيــنــيــة، آخـــذ في 

التراجع بسرعة.
وتـــطـــرق إلـــى عــالقــة فرنسا 
واشـــــــــار إلــــــى أن »جـــمـــهـــوريـــة 
إفريقيا الوسطى ومالي، دون 
الكثير من المراسم، قد أشاروا 
إلى الباب وطلبوا من القوات 

الفرنسية المغادرة«.

شويغو في ماريوبول أمس )رويترز(

رغم تقليل وزير الدفاع 
األميركي لويد أوستن، أمس، 

من األهمية االستراتيجية 
لمدينة باخموت، تمسك 

جنراالت الجيش األوكراني 
بالمدينة التي تقع شرق البالد، 

فيما حذر مؤسس ميليشيات 
فاغنر التي تقود الهجوم 

من انهيار الجبهة بأكملها 
وتحّول سير المواجهات 

لمصلحة الجيش األوكراني 
في حال فشلت مجموعته في 

السيطرة على المدينة.

ــن زيـــــــــادة  ــ ــ ــــن عـ ــيـ ــ ــــصـ ــع دفـــــــــــاع الـ ــ ــ مـ
مــيــزانــيــتــهــا الــعــســكــريــة لــعــام 2023، 
طالب وزيــر دفــاع تــايــوان، تشيو كو 
تــشــنــغ، أمـــس، بــضــرورة إعـــالن حالة 
 ألي »دخول 

ً
تأهب هذا العام، تحسبا

مفاجئ« للجيش الصيني، في وقت 
أجـــرت الــواليــات المتحدة محادثات 
لنقل مخزونها من الذخيرة من دول 

شرق آسيا األخرى إلى الجزيرة.
 
ً
وقــال وزيــر الــدفــاع التايواني، ردا

على أسئلة من أحد النواب، إن جيش 
التحرير الشعبي الصيني قــد يجد 
 لــــدخــــول مـــنـــاطـــق قـــريـــبـــة مــن 

ً
أعـــــــــذارا

المجال الجوي والبحري اإلقليمي، مع 
تعزيز الجزيرة عالقاتها العسكرية 

مع الواليات المتحدة.
وكشف كو تشنغ عن محادث مع 
وزارة الدفاع األميركية »البنتاغون« 
ــيــــرة فــي  لــنــقــل مـــخـــزونـــهـــا مــــن الــــذخــ
دول شرق آسيا األخــرى إلى تايوان، 
ــتـــد ديــلــي  بــحــســب صــحــيــفــة »يـــونـــايـ

نيوز«، ووكالة بلومبرغ.
ويوم الخميس، أعلنت الخارجية 
التايوانية موافقة الواليات المتحدة 
للمرة التاسعة في عهد رئيسه الحالي 
جو بايدن على صفقة أسلحة بقيمة 
619 مــلــيــون دوالر، لــلــمــســاعــدة في 

تعزيز القدرات الدفاعية للجزيرة.
وفــــــي وقــــــت ســــابــــق، أكــــــد مــجــلــس 
ــوان، فــي  ــ ــايـ ــ شــــــؤون الـــســـيـــاســـة فــــي تـ
بيان، أن على الصين معالجة األمور 
عبر مضيق تــايــوان بطريقة عملية 
ــيـــة ومـــتـــســـاويـــة ومــحــتــرمــة  وعـــقـــالنـ
ــرام الـــتـــزام الــشــعــب  ــتــ لــلــطــرفــيــن، واحــ
ــوانـــي بــالــمــفــاهــيــم األســـاســـيـــة  الـــتـــايـ

للسيادة والديموقراطية والحرية.
 عــلــى تــصــريــحــات 

ً
ــاء ذلــــك ردا ــ وجـ

رئيس وزراء الصين، ي كه تشيانغ، 

الـــذي قــال إنــه يتعين على الحكومة 
تــعــزيــز الــتــنــمــيــة الــســلــمــيــة للعالقات 
مـــع تـــايـــوان وتــعــزيــز عــمــلــيــة »إعــــادة 
الــتــوحــيــد الــســلــمــي« لــلــصــيــن وكــذلــك 
اتـــخـــاذ خـــطـــوات حـــازمـــة لــمــعــارضــة 

استقالل تايوان.
فـــي الــمــقــابــل، دافـــعـــت الــصــيــن عن 
زيادة إنفاقها العسكري في عام 2023 
بنسبة 7,2 في المئة استجابة لحالة 
عــدم اليقين الجيوسياسي، بحسب 
مـــشـــروع الـــمـــوازنـــة الــــذي تـــم تقديمه 
في الجلسة األولى للمجلس الوطني 

لنواب الشعب الصيني.
ــد  ــوفــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ ــتــــحــــدث بـ ــمــ واكـــــــــد الــ
الــــعــــســــكــــري تـــــــان كــــيــــفــــي، خـــــــالل فــي 
االجتماع السنوي للمجلس الوطني، 
أن اإلنـــفـــاق الـــدفـــاعـــي الــصــيــنــي يعد 
 بالمقارنة بالقوى 

ً
 نسبيا

ً
منخفضا

الــعــســكــريــة مــثــل الـــواليـــات المتحدة، 
من حيث نسبته من الناتج المحلي 
اإلجمالي أو اإلنفاق المالي اإلجمالي، 
 أنــه يهدف إلــى حماية سيادة 

ً
مبينا

ــا فــي  ــهـ ــالـــحـ ــا ومـــصـ ــهــ ــنــ ــة وأمــ ــ ــدولــ ــ الــ
التنمية.

وفي ظل التوتر مع الدول اآلسيوية 
المجاورة والواليات المتحدة وحتى 
حــلــف شــمــال األطــلــســي عــلــى خلفية 
تصاعد نفوذها، ستستخدم الصين 
الزيادة في اإلنفاق الدفاعي هذا العام 
في قطاعات منها تعزيز االستعداد 
الــقــتــالــي وتــقــنــيــة الـــدفـــاع ومــشــاريــع 

األسلحة، بحسب »بلومبرغ«.
وفي أول تصريحات له في اجتماع 
ــذي تتم  مــؤتــمــر الــشــعــب الــوطــنــي، الــ
متابعته عن كثب، تعهد الرئيس شي 
جينبينغ باتخاذ إجراءات قوية لدعم 
تطوير صناعة التكنولوجيا الفائقة 

في الصين.

وقال شي، لوفود إقليم جيانغتسو، 
إن قــطــاع الــتــصــنــيــع يــجــب أن يــكــون 
دائــمــا دعــامــة قــوة بالنسبة للصين، 
ــة ضـــمـــان  ــكــــومــ ــلــــى الــــحــ ويـــتـــعـــيـــن عــ
اعتمادها الذاتي على التكنولوجيا، 
وتــــــعــــــزيــــــز الـــــــشـــــــركـــــــات الــــصــــغــــيــــرة 
ــاء مــراكــز  ــنـ والــمــتــوســطــة الــحــجــم وبـ

عالمية لالبتكار.
ــيــــس  ــرئــ ــــات الــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ وتـــــــأتـــــــي تـ
الصيني، الــتــي نقلتها أيــضــا وكالة 
ــيـــة أمـــــــس، عــلــى  ــمـ »شـــيـــنـــخـــوا« الـــرسـ
خلفية تسارع عمليات تحول الطاقة 
ــــى دول  ــ ــة مـــــن الــــصــــيــــن إلـ ــيــ ــاجــ ــتــ اإلنــ

مجاورة مثل الهند وفيتنام.
وتستجيب شركات كبرى لتجميع 
 مــــــن شـــركـــة 

ً
ا ــات بـــــــــــدء ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ االلـ

فــوكــســكــون تــكــنــولــوجــي غــــروب إلــى 

شــركــة جـــورتـــيـــك، لــطــلــبــات عمالئها 
بتنويع سلسلة إمــداداتــهــا، وإنــشــاء 

المزيد من المصانع خارج الصين.
واشــتــمــلــت حــمــلــة إدارة الــرئــيــس 
ــركـــي لـــوضـــع حـــد أقـــصـــى على  ــيـ األمـ
التقدم التكنولوجي لبكين، األسبوع 
الماضي، قائمة جــديــدة مــن شركات 
التكنولوجيا الصينية العمالقة التي 

تم إدراجها على القائمة السوداء.
ــة ثــــانــــيــــة، يــــتــــزايــــد قــلــق  ــهــ ــن جــ ــ مــ
مسؤولين أميركيين من أن الرافعات 
العمالقة الصينية الصنع العاملة في 
جميع موانئ الواليات المتحدة، بما 
فــي ذلـــك، الــتــي يستخدمها الجيش، 
يــمــكــن أن تــمــنــح بــكــيــن أداة تجسس 
مــحــتــمــلــة تـــخـــتـــبـــئ عـــلـــى مــــــــرأى مــن 

الجميع.

 لــتــقــريــر مـــطـــول لصحيفة 
ً
ووفــــقــــا

»وول ستريت«، يقول بعض مسؤولي 
األمن القومي و«البنتاغون« إنه رغم أن 
 ZPMC الرافعات التي تنتجها شركة
تــعــتــبــر جـــيـــدة الــصــنــع وغـــيـــر مكلفة 
نــســبــيــا، فــإنــهــا تــحــتــوي عــلــى أجــهــزة 
استشعار متطورة يمكنها تسجيل 
وتتبع مصدر ووجهة الحاويات، مما 
يثير مخاوف من أن الصين يمكن أن 
تحصل على معلومات حــول المواد 
ــل أو خـــارج  ــ الـــتـــي يــتــم شــحــنــهــا داخـ
الـــبـــالد لـــدعـــم الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 

األميركية في جميع أنحاء العالم.
وقــــــال بـــيـــل إيـــفـــانـــيـــنـــا، الـــمـــســـؤول 
ــــي مـــكـــافـــحـــة  األمـــــيـــــركـــــي الــــســــابــــق فــ
التجسس، إن الرافعات يمكن أن توفر 
أيــضــا وصـــوال عــن بــعــد ألي شخص 

يسعى إلى تعطيل تدفق البضائع.
ــارة  ــ ــفـ ــ ــسـ ــ ــل عـــــــن الـ ــثــ ــمــ ووصـــــــــــف مــ
ــنــــطــــن مـــخـــاوف  ــــي واشــ الـــصـــيـــنـــيـــة فـ
الـــواليـــات الــمــتــحــدة بــشــأن الــرافــعــات 
بـــأنـــهـــا مـــحـــاولـــة »مـــدفـــوعـــة بــجــنــون 
الــعــظــمــة« لعرقلة الــتــعــاون الــتــجــاري 
واالقـــتـــصـــادي مـــع الــصــيــن. وقــــال إن 
»اللعب بورقة الصين، وتعميم نظرية 
التهديد الصيني، أمــر غير مسؤول 
وسيضر بمصالح الواليات المتحدة 

نفسها«.
ولــفــتــت الــصــحــيــفــة فـــي تــقــريــرهــا 
المطول إلى مخاوف تجسس أخرى 
ــتــــي تــم  ــة هــــــــــواوي، الــ ــركـ تــتــعــلــق بـــشـ
حظر منتجاتها سابقا، والمناطيد 

.
ً
الصينية التي تم إسقاطها مؤخرا

الفتة دعائية للجيش الصيني في بكين )أ ف ب(

 تايوان تتأهب لدخول صيني مفاجئ
 واشنطن تبحث نقل ذخيرتها  واشنطن تبحث نقل ذخيرتها 

من الدول المجاورة إلى تايبيهمن الدول المجاورة إلى تايبيه
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تنطلق الــيــوم الجولة الثالثة 
ــدوري كــرة  ــ ــى لـ ــ لــلــمــجــمــوعــة األولـ
ــلـــرجـــال ضــمــن  ــقــــدم الــعــشــبــي لـ الــ
منافسات دورة األلعاب الرياضية 
الــثــانــيــة لــلــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي الــتــي 
يـــنـــظـــمـــهـــا االتـــــــحـــــــاد الـــكـــويـــتـــي 
الـــريـــاضـــي الـــمـــدرســـي والــتــعــلــيــم 
، ويقام 

ً
العالي، بمشاركة 12 فريقا

الدوري بنظام دوري مجموعتين 
يتأهل أول وثاني كل فريق للدور 
قــبــل الــنــهــائــي ومــــن ثـــم الــنــهــائــي 

المقرر له 21 مارس الجاري.
ويلتقي الجامعة األسترالية، 
بــرصــيــد 3 نـــقـــاط، مـــع الــجــامــعــة 
العربية المفتوحة بــدون رصيد 
بعد الهزيمة فــي الجولة األولــى 
والثانية، بينما تشهد المجموعة 
فـــي الــمــواجــهــة الــثــانــيــة لــقــاء فك 
الشراكة، الذي يجمع كلية الكويت 
للعلوم والتكنولوجيا المتصدر 
برصيد 6 نقاط وبفارق األهداف 
عن منافسه جامعة الكويت الذي 
يمتلك نفس الرصيد، وفي اللقاء 
األخير تسعى الجامعة األميركية 
الــدولــيــة الـــى تــعــويــض الــخــســارة 
في الجولة االخيرة من الجامعة 
االسترالية عندما تقابل الجامعة 
الــدولــيــة للعلوم والتكنولوجيا 
صــاحــبــة الــتــرتــيــب األخــيــر بــدون 

رصيد.

المجموعة الثانية

وكــــــــــــــانــــــــــــــت مـــــــنـــــــافـــــــســـــــات 
الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة أســفــرت 

عــن مــواصــلــة أكــاديــمــيــة سعد 
الـــعـــبـــدالـــلـــه لـــلـــعـــلـــوم األمــنــيــة 
الـــتـــربـــع عــلــى صــــــدارة جـــدول 
الـــتـــرتـــيـــب بـــرصـــيـــد 6 نـــقـــاط 
ــل لــقــب  ــ ــامـ ــ ــا مـــــع حـ ــاويــ ــتــــســ مــ
النسخة األولى الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
ــة  ــعــ ــامــ ــجــ ــا جــــــــــــاءت الــ ــمــ ــنــ ــيــ بــ
األمــيــركــيــة فــي الــكــويــت ثالثا 
بــرصــيــد ثــــاث نـــقـــاط، وكــلــيــة 
القانون الرابع بنفس الرصيد، 
ــريـــق جــامــعــة  ــل فـ ــتـ بــيــنــمــا احـ
الخليج للعلوم وكلية الكويت 
ــز الـــخـــامـــس  ــركــ ــمــ الـــتـــقـــنـــيـــة الــ

والسادس بدون رصيد.

طائرة البنات
وفي منافسات دوري الطائرة 
بــــنــــات تــــصــــدر فــــريــــق جـــامـــعـــة 

الخليج قمة المجموعة األولى 
بــرصــيــد 6 نـــقـــاط، بــيــنــمــا حلت 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
فــــي الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي، ويــنــتــظــر 
الفريقان المتأهل من المجموعة 
الثانية حيث سيلتقي الجامعة 
األميركية برصيد نقطتين مع 
كلية بوكسهل صاحبة الصدارة 
برصيد 4 نقاط، وتلتقي جامعة 
الــكــويــت بــرصــيــد نــقــطــتــيــن في 
مواجهة سهلة أمام كلية الكويت 
التقنية صاحبة الترتيب األخير 

بدون رصيد.

● الجريدة - القاهرة
يستضيف الفريق األول لكرة 
ــالـــك نــظــيــره  الـــقـــدم بـــنـــادي الـــزمـ
الترجي التونسي، في العاشرة 
مساء اليوم )الثاثاء(، بتوقيت 
الكويت، وسط حضور 10 آالف 
مشجع، على استاد برج العرب 
باإلسكندرية، في الجولة الرابعة 
مـــن دور الــمــجــمــوعــات بــــدوري 

أبطال إفريقيا.
ويخوض الزمالك المباراة وال 
بديل أمامه سوى تحقيق الفوز، 
للحفاظ على حظوظه في العودة 
إلــــى الــمــنــافــســة وخـــطـــف إحـــدى 
بــطــاقــتــي الـــصـــعـــود بــالــبــطــولــة، 
 أن الــفــريــق األبــيــض 

ً
خــصــوصــا

ــن أول  ــيــــدة، مـ حــصــد نــقــطــة وحــ
ثــاث مــبــاريــات، بــتــعــادل سلبي 
مع المريخ السوداني وخسارتين 
مــن الــتــرجــي الــتــونــســي وشــبــاب 

بلوزداد الجزائري.
ويــــخــــطــــط مــــــــدرب الــــزمــــالــــك، 
الــبــرتــغــالــي جــوســفــالــدو فيريرا 
ــذ الـــــثـــــأر مـــــن الـــتـــرجـــي  ــ ــ ــى أخـ ــ ــ إلـ
وتعويض الخسارة في مباراة 
ــيــــن دون رد،  ــدفــ ــهــ الـــــــذهـــــــاب بــ
ــافــــة إلـــــى تــــفــــادي تـــكـــرار  بــــاإلضــ
ســيــنــاريــو 2021، عــنــدمــا خسر 
 
ً
 وإيــابــا

ً
الــفــريــق األبــيــض ذهـــابـــا

أمام بطل تونس.
كــــمــــا أكــــــــد مــــــــــدرب الــــزمــــالــــك 
لــاعــبــيــه أن الــفــريــق فـــي حــاجــة 
ــــاط فــي  ــقـ ــ ــلــــى 9 نـ لـــلـــحـــصـــول عــ
مــبــاريــاتــه الــثــاث المقبلة أمــام 

الترجي وبــلــوزداد والمريخ من 
ــل انـــقـــاذ الــمــوســم عــبــر بــلــوغ  أجـ
الـــــــــدور ربــــــع الـــنـــهـــائـــي لــــــدوري 

األبطال.

غياب شيكاباال وعودة الونش

ويفتقد الــزمــالــك فــي مــبــاراة 
الـــتـــرجـــي مـــحـــمـــود عـــبـــدالـــرازق 
ــريــــق  ــفــ ــد الــ ــ ــائــ ــ ــاال« قــ ــ ــابــ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ »شــ
لإلصابة بنزلة برد، وعمر جابر 
ومحمد عبدالشافي وعبدالله 
ــابــــة ومــصــطــفــى  جـــمـــعـــة لــــإلصــ
الزناري لعدم الجاهزية، بينما 
يعود محمود حمدي »الونش« 

بعد فترة غياب دامــت أكثر من 
5 أشهر.

التخطيط لحسم التأهل

ــر، يــدخــل  ــ عــلــى الــجــانــب اآلخـ
الــتــرجــي بــقــيــادة مـــدربـــه نبيل 
معلول المباراة بالعامة الكاملة 
بالفوز في 3 مباريات، ويخطط 
للفوز أمام الزمالك في عقر داره 
ووسط جماهيره من أجل حسم 

التأهل رسميا للدور التالي.
ــتــــل الــــتــــرجــــي صـــــــدارة  ويــــحــ
الـــمـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة بــرصــيــد 
9 نــــقــــاط، فـــيـــمـــا يـــحـــل الـــمـــريـــخ 

بالمركز الثاني برصيد 4 نقاط، 
ويأتي شباب بلوزداد بالمركز 
الــثــالــث بــرصــيــد 3 نــقــاط، فيما 
يــحــتــل الــزمــالــك الــمــركــز الــرابــع 
واألخير برصيد نقطة وحيدة.

ــقــــي  ــريــ وكـــــــــان االتــــــحــــــاد اإلفــ
لكرة القدم »كــاف« أعلن إسناد 
مباراة الزمالك والترجي لطاقم 
تحكيم مــن الــكــامــيــرون بقيادة 
نيجوا بايز يوڤين، ومعاونيه 
إلڤيس چــووي المساعد األول 
ورودريـــچـــو مــابــيــلــي المساعد 
الثاني، وأنتوني ماكس الحكم 

الرابع.
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بينتو يتأنى في اختيار قائمة األزرق بينتو يتأنى في اختيار قائمة األزرق 
لمواجهتي الفلبين وطاجيكستانلمواجهتي الفلبين وطاجيكستان

ستظل قائمة األزرق 
لمواجهتي الفلبين 

وطاجيكستان مفتوحة، في 
ظل تأني بينتو في اختيار 

الالعبين، بسبب ظروف 
عديدة.

ــرر مـــــــدرب الـــمـــنـــتـــخـــب الـــوطـــنـــي لــكــرة  ــ قــ
الــقــدم، البرتغالي روي بينتو، التأني في 
اختيار قائمة الفريق لمواجهتي الفلبين 
ــتـــان، الـــمـــقـــرر لـــهـــمـــا 24 و28  ــيـــكـــسـ وطـــاجـ
الــــجــــاري، ضــمــن »فــيــفــا داي«. وسيتجمع 
المنتخب الوطني 19 الجاري، ويدخل في 
معسكر تدريبي يستمر حتى موعد مباراة 

طاجيكستان. 
ــرار الــتــأنــي فــي اخــتــيــار القائمة  ــاء قـ وجـ
ــــروف عـــديـــدة تـــواجـــه الــاعــبــيــن،  بــســبــب ظـ
منها عدم المشاركة في التشكيل األساسي، 
ودخــول بعضهم في مشكات مع مجالس 
إداراتهم، إلى جانب تعرض أكثر من العب 
لإلصابة، وكــان من المقرر أن يعلن بينتو 
ومــســاعــده أحمد عبدالكريم القائمة عقب 
انــتــهــاء مــنــافــســات الــجــولــة الــثــامــنــة عشرة 
ــدوري زيـــن الــمــمــتــاز مــبــاشــرة، أي مــســاء  ــ لـ

السبت المقبل.
وخال متابعة بينتو لمنافسات الجوالت 
األخـــيـــرة لـــلـــدوري الــمــمــتــاز، أبــــدى للجهاز 
الــفــنــي دهــشــتــه مــن غــيــاب بــعــض الاعبين 
عــن التشكيل األســاســي ومــن بينهم العبا 
الكويت فيصل زايد وإبراهيم كميل، والعب 

 عن دخول 
ً
السالمية مهدي دشتي، فضا

شــبــيــب الـــخـــالـــدي فـــي مــشــكــات مـــع إدارة 
كــاظــمــة فــي الــفــتــرة الــمــاضــيــة، والــــذي يعد 

المهاجم األول بالنسبة للجهاز الفني.
كما يعاني الفريق من مشكلة عدم توافر 
العــبــيــن فـــي مــركــز الــمــســاك بــخــط الـــدفـــاع، 
الســـيـــمـــا أن انـــضـــمـــام حـــســـن حــــمــــدان فــي 
مباراتي الفلبين وطاجيكستان غير مؤكدة، 
وهو األمر الذي يسعى بينتو للتغلب عليه، 
مــن خـــال ضــم عـــدد مــن الــاعــبــيــن الشباب 
في هذا المركز، واستقر األمر داخل الجهاز 
الفني على إخضاع الاعبين الذين تعرضوا 
 للكشف الطبي تحت إشراف 

ً
لإلصابة مؤخرا

رئيس اللجنة الطبية، وطبيب المنتخبات 
الوطني د. عبدالمجيد البناي.

كما استقر الـــرأي على عــدم ضــم جميع 
العبي الخبرة الذين شاركوا مع المنتخب 
في بطولة خليجي 25، التي استضافتها 
، واالكــتــفــاء بثاثة العبين 

ً
البصرة مــؤخــرا

 
ً
ــثـــر فـــي الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، تــنــفــيــذا عــلــى األكـ

ــديـــدة  لـــســـيـــاســـة االتـــــحـــــاد بـــضـــخ دمـــــــاء جـ
للمنتخب.

السالمية يتهيأ لتجديد عقد 
الفنيني... وخيار وحيد النتقاله

● أحمد حامد
اقـــتـــرب نـــــادي الــســالــمــيــة مـــن تــجــديــد عقد 
العب الفريق األول لكرة القدم مبارك الفنيني، 
لقطع الطريق على بعض األندية التي تحاول 
 أن عقد الاعب 

ً
استقطاب الــاعــب، خصوصا

ينتهي مع نهاية الموسم الجاري.
وكــان السالمية جــدد عقد الفنيني، مطلع 
الموسم الماضي، ولــمــدة موسمين، وهــو ما 

ينطبق على عدد آخر من العبي الفريق، 
أمــثــال محمد الــهــويــدي، وفـــواز 

عايض، وحمد القاف، وغيرهم 
من الاعبين المميزين داخل 

الفريق.
ويـــتـــولـــى رئــــيــــس الــــنــــادي 
الــشــيــخ تــركــي الــيــوســف ملف 

الـــتـــجـــديـــد مــــع الــفــنــيــنــي، حــيــث 
اجــــــتــــــمــــــع الـــــــــاعـــــــــب مـــع 

الــــــيــــــوســــــف، بـــحـــضـــور 
ــيـــــس جـــهـــاز  ــ ــــب رئـ ــائـ ــ نـ
الــكــرة وايـــل العتيبي، 
وتــــــم وضــــــع الـــنـــقـــاط 
على الحروف، بحيث 
ــقـــد  ــع عـ ــ ــيــ ــ ــوقــ ــ ــم تــ ــ ــتــ ــ يــ

جــديــد، نظير قيمة 
مالية تناسب 
قـــــــــــــــــــــــــــــــدرات 
الــــــــــــاعــــــــــــب، 
ــم  ــ كــــــأحــــــد أهـ
الــــــــمــــــــواهــــــــب 

الــــكــــويــــتــــيــــة فــي 
الوقت الحالي، على أن يكون 
الخيار الوحيد لخروج الاعب 
هو االحتراف الخارجي، حال 

.
ً
 الئقا

ً
تلقي النادي عرضا

ــرة حــــــدد بــعــض  ــ ــكـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ ــلــــوم أن اتـ ــعــ ومــ
الضوابط الخاصة بانتقاالت الاعبين، بما في 
ذلك من انتهت عقودهم مع أنديتهم، على أن 
 
ً
تكون األولوية للنادي األصلي، حال قدم عرضا

، على أن يقوم الاعب بمنح النادي ضعف 
ً
جيدا

هذا المبلغ، في حال أراد االنتقال لفريق آخر.

جاهزية السماوي

فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، دخـــــل الـــســـالـــمـــيـــة فــي 
استعدادات مكثفة، تحت قيادة مدربه محمد 
الـــمـــشـــعـــان، لــمــواجــهــة الـــكـــويـــت الــخــمــيــس 
الــمــقــبــل، ضــمــن مــنــافــســات الـــجـــولـــة 18، 
األخيرة بالدور الثاني، والتي سيتحدد 
على أثــرهــا مــوقــف السالمية مــن البقاء 

بين الستة الكبار.
ويحتاج السالمية إلــى الفوز 
على الكويت، لحسم تأهله 
 
ً
مع الستة األوائل، بعيدا
عــــن أي نــتــيــجــة بــيــن 
الفحيحيل والجهراء، 
أمــا في حــال خسارة 
الفحيحيل وتــعــادل 
ــكــــون  الــــســــالــــمــــيــــة تــ
األولوية للفحيحيل، 
لــلــبــقــاء فـــي الــمــمــتــاز، 
 عـــــلـــــى فـــــــارق 

ً
عـــــطـــــفـــــا
األهداف.

وحــــــــســــــــب الـــــجـــــهـــــاز 
اإلداري فـــي الــســالــمــيــة، ال 
تــشــهــد صــفــوف الــســمــاوي 
أي غيابات، باستثناء فهد 
مـــــرزوق لــحــصــولــه عــلــى 3 

إنذارات.

كاظمة يستضيف شباب أهلي 
دبي في »سلة آسيا«

● جابر الشريفي
يــســتــقــبــل كــاظــمــة الـــيـــوم نــظــيــره شــبــاب 
أهــلــي دبــي اإلمـــاراتـــي فــي الــســادســة مساء 
على صالة االتــحــاد بمجمع الشيخ سعد 
ــريــــاضــــي ضـــمـــن مــنــافــســات  ــلـــه الــ الـــعـــبـــدالـ
المجموعة األولــــى فــي دوري أنــديــة غــرب 

آسيا لكرة السلة.
ويــتــصــدر شــبــاب األهــلــي تــرتــيــب الــفــرق 
برصيد 8 نقاط يأتي بعده الهال السعودي 
 البشائر 

ً
7 نقاط ثم كاظمة 5 نقاط وأخيرا

العماني 3 نقاط.
وتقام البطولة بنظام الــذهــاب واإليــاب 
ألول مـــرة فــي تــاريــخ بــطــوالت كـــرة السلة 

اآلسيوية.
ويضم »زون الخليج« مجموعتين حيث 
يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة إلى 
الدور الثاني على أن يلتقي صاحبا المركز 

الثاني لتحديد ثالث المتأهلين.
وفقد البرتقالي األمل في خطف بطاقة 
المركز األول وهو يسعى إلى المنافسة على 
المركز الثاني في لقاء اليوم وانتظار نتيجة 
لقاء الــهــال مــع شباب األهــلــي فــي الجولة 
األخيرة من المنافسات 20 مارس الجاري.

وكان كاظمة خسر 3 مباريات أمام شباب 
األهلي ومرتين من الهال مقابل فوز وحيد 

على البشائر في يناير الماضي وهو يريد 
ــيـــوم عــنــدمــا يستضيف  ــفـــوز الـ تــحــقــيــق الـ
ــي الــــذي يــأمــل هـــو اآلخـــر  ــاراتــ الــفــريــق اإلمــ
تحقيق الفوز وضمان المركز الثاني على 

أقل تقدير.
ويسعى البرتقالي الـــذي قــدم مستوى 
 أمام القادسية في الدوري المحلي 

ً
متميزا

الجمعة الــمــاضــي، إلـــى مــواصــلــة عــروضــه 
الـــقـــويـــة وتـــحـــقـــيـــق نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة فــي 
 أنــــه دعــــم صــفــوفــه 

ً
ــيـــوم خـــصـــوصـــا لـــقـــاء الـ

بالمحترفين الــتــونــســي صــالــح الــمــاجــري 
واألميركي ريكتور شاني اللذين حا بداًل 
مــن األميركيين السابقين تــاي ويليامس 

وكيفين ميرفي. 
ــفـــان  ــا يــعــتــمــد مــــدربــــه الــــصــــربــــي إيـ ــمـ كـ
يــريــمــتــش عــلــى نــجــوم الــفــريــق المحليين 
أمثال عبدالعزيز الحميدي، أحمد البلوشي، 
يوسف بورحمة، وعبدالله اإلبراهيم ويأمل 
تقديم أفضل عروضهم وإثبات قدرتهم على 

مقارعة األندية الخليجية.

حازم ماهر

مبارك الفنيني روي بينتو

 من منافسات المجموعة الثانية

ليو ينضم إلى »طائرة 
األبيض« في تركيا

اكتمل عقد محترفي الــفــريــق األول 
لــلــكــرة الـــطـــائـــرة بـــنـــادي الــكــويــت بعد 
انضمام المحترف الصيني ليو ليبين 
 في 

ً
إلى صفوف الفريق الموجود حاليا

 
ً
معسكره التدريبي بتركيا، استعدادا
لخوض منافسات بطولة غــرب آسيا 
األولــــى لــأنــديــة، الــمــقــرر إقــامــتــهــا في 

األردن من 7 إلى 18 مارس الجاري. 
وكان محترف الفريق الثاني اإليراني 
صـــابـــر كــاظــمــي انـــضـــم مــنــذ أيـــــام إلــى 
 
ً
معسكر األبيض في تركيا، استعدادا

للبطولة واستكمال منافسات الموسم 
المحلي الحالي.

يــــــذكــــــر أن الــــــكــــــويــــــت تـــــعـــــاقـــــد مـــع 
المحترفين الــجــديــديــن ليو وكاظمي 
ــان  ــ ، بـــــــداًل مــــن الـــــروســـــي رومــ

ً
ــرا ــ ــــؤخــ مــ

واأللباني غازميند حتى نهاية الموسم 
الحالي.

ومــــن الــمــقــرر أن يـــغـــادر الـــيـــوم وفــد 
 إلـــى 

ً
ــا مـــتـــجـــهـــا ــيـ ــركـ فــــريــــق الــــكــــويــــت تـ

الــعــاصــمــة األردنـــيـــة عــمــان، للمشاركة 
في منافسات غرب آسيا، بعدما أنهى 
 
ً
معسكره الــتــدريــبــي هــنــاك، اســتــعــدادا

لــلــبــطــولــة الــتــي يــســعــى فــيــهــا األبــيــض 
لـــتـــحـــقـــيـــق إنـــــجـــــاز خـــــارجـــــي بـــجـــانـــب 

إنجازاته المحلية في الفترة األخيرة.

الزمالك يتحدى الترجي في قمة أبطال إفريقيا طائرة برقان
تعبر الجهراء

حافظ الفريق األول للكرة 
ــادي بـــرقـــان  ــ الـــطـــائـــرة فــــي نــ
على صدارة الدورة الثاثية 
لــلــدوري الممتاز، إثــر فــوزه 
عــلــى الــجــهــراء، أمـــس األول، 
بنتيجة -3 صفر في الجولة 

الثالثة.
وبذلك عزز برقان موقعه 
عــلــى قــمــة الــتــرتــيــب 6 نقاط 
 بـ 3 نقاط 

ً
يليه الجهراء ثانيا

 بدون 
ً
 وأخيرا

ً
والساحل ثالثا

رصيد.

ختام الدرجة األولى 

ــر، يختتم  ــ مـــن جـــانـــب آخـ
اليوم دوري الدرجة األولى، 
بإقامة مباراتين »تحصيل 
حــــــاصــــــل« ضــــمــــن الــــجــــولــــة 
ــتــــقــــي فـــي  ــلــ األخــــــــيــــــــرة إذ يــ
الــخــامــســة مـــســـاء الــيــرمــوك 
مـــــــــع الـــــــتـــــــضـــــــامـــــــن، يـــلـــعـــب 
الصليبيخات مــع الشباب، 

تليها مراسم التتويج.
ــيـــخـــات  ــبـ ــيـ ــلـ وكـــــــــــان الـــصـ
حسم لقب البطولة وبطاقة 
الصعود المباشرة للدوري 
الممتاز، فــي حين يخوض 
ــاب ثـــــانـــــَي الـــتـــرتـــيـــب  ــبــ ــشــ الــ
مـــبـــاراة فــاصــلــة مــع ســادس 
الدوري الممتاز بعد انتهاء 
الــــــــدورة الـــثـــاثـــيـــة لــتــحــديــد 

المتأهل الثاني.

3 مباريات في دوري التعليم العالي

»سلة القادسية« يضم الدويري
تــعــاقــد نـــادي الــقــادســيــة مــع العــب 
كــرة السلة األردنــــي أحــمــد الــدويــري، 
لتدعيم صفوف الفريق األول في الدور 
الثاني »دور الستة« من دوري الدرجة 

الممتازة.
وسبق للدويري، القادم من الدوري 
الــتــركــي، اللعب فــي صربيا واألردن، 
ويشغل مركز »السنتر« أسفل السلة، 

ويــمــتــاز بــالــطــول الــفــارع )2.13 متر( 
والـــقـــوة الــبــدنــيــة، مـــا يــجــعــلــه يشكل 
إضـــافـــة هــامــة لــأصــفــر فـــي مــشــواره 

بالبطولة.
ــيــــكــــون الــــــدويــــــري الـــمـــحـــتـــرف  وســ
الــثــانــي فـــي صــفــوف الــقــادســيــة، إلــى 

جانب األميركي روبرت لوري.

أحمد الدويري

جانب من تدريب منتخب الشواطئ

إعالن قائمة أزرق اليد للشواطئ إعالن قائمة أزرق اليد للشواطئ 

من لقاء سابق بين الفريقين

● محمد عبدالعزيز
أعلن االتحاد الكويتي لكرة اليد القائمة النهائية لمنتخب الشواطئ، 
 للمشاركة في منافسات البطولة اآلسيوية التاسعة، المقرر 

ً
استعدادا

إقامتها في جزيرة بالي اإلندونيسية، من 10 حتى 19 مارس الجاري.
وضمت القائمة 10 العبين، تحت قيادة المدربين الوطنيين إسماعيل 
عبدالقدوس ومساعد الرندي، وهم: إبراهيم البلوشي، عبدالله بلوشي، 
فهد فيروز، عبدالرحمن الجيماز، عبدالوهاب المزين، مشاري النوبي، 

محمد فاضل، علي أشكناني، محمد متعب، أحمد مراد.
وكان المنتخب الوطني خسر أمس أمام نظيره التايلندي برميات 
الــجــزاء الترجيحية 2-1، بعدما تــعــادال بشوط لكل منهما، فــي ثالث 
 
ً
، استعدادا

ً
مبارياته التجريبية خال معسكره المقام في بانكوك حاليا

للمشاركة في البطولة.
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تشلسي لقلب الطاولة على دورتموند وإنقاذ مدربه

سيكون تشلسي اإلنكليزي 
 بتعويض هزيمته

ً
مطالبا

صفر - ١ أمام بروسيا 
 ،

ً
دورتموند األلماني ذهابا

عندما يواجهه اليوم في إياب 
دور الـ ١6 من دوري أبطال 

أوروبا.

 
ً
بعد أن استعاد توازنه شيئا

ما في الدوري اإلنكليزي، يتأهب 
تشلسي لــلــمــواجــهــة الحاسمة 
التي يخوضها على ملعبه أمام 
بوروسيا دورتموند األلماني 
اليوم في جولة إياب دور الـ 16 
مــن دوري أبــطــال أوروبــــا لكرة 
الــقــدم، والــتــي تشهد أيضا غدا 
لقاء بنفيكا البرتغالي مع كلوب 

بروج البلجيكي. 
كــانــت مـــبـــاراة الـــذهـــاب أمـــام 
تشلسي انتهت بفوز بوروسيا 
دورتـــمـــونـــد 1 - صــفــر، وســجــل 
الــهــدف الــوحــيــد حــيــنــذاك كريم 
أديـــمـــي خــــال الـــشـــوط الــثــانــي، 
ولــــم يــنــجــح تــشــلــســي فـــي الـــرد 
 في ظل تألق الحارس 

ً
خصوصا

ــل. ومــنــحــت تلك  غـــريـــغـــور كـــوبـ
النتيجة غــراهــام بــوتــر المدير 
الفني لتشلسي بعض التفاؤل 
ــدرة الــفــريــق عــلــى قلب  بــشــأن قــ
مــوازيــن الــمــواجــهــة لمصلحته 
عبر لــقــاء اإليـــاب فــي العاصمة 
البريطانية لندن. لكن الضغوط 
تزايدت عليه بعدها مع تواصل 
النتائج المخيبة لــآمــال. فقد 
جــاءت الهزيمة أمــام بوروسيا 
ــا بــعــد ثــاثــة  ــابـ ــمـــونـــد ذهـ دورتـ
تـــعـــادالت متتالية فــي الــــدوري 

اإلنكليزي الممتاز. 
ــــاراة دورتــــمــــونــــد،  ــبـ ــ وبـــعـــد مـ
خـــــــــــســـــــــــر تــــــــشــــــــلــــــــســــــــي أمــــــــــــــــام 
ساوثهامبتون صفر - 1 وأمام 
ــر - 2 لــتــعــلــو  ــفــ ــام صــ ــهــ ــنــ ــوتــ تــ
األصوات المطالبة برحيل بوتر 

عن تدريب الفريق. 
 
ً
وربما استعاد تشلسي شيئا

من تــوازنــه بالفوز الــذي حققه 
عــلــى لــيــدز يــونــايــتــد 1 - صفر 
السبت، لكن هــذا الفوز لم يبد 
كافيا إلرضاء مشجعي الفريق. 
ــاراة  ــ ــبـ ــ ــــدو مـ ــبـ ــ وبــــالــــتــــالــــي تـ
الــيــوم بمثابة الفرصة األقــرب 
ــادة  إلنـــقـــاذ غـــراهـــام بــوتــر وإعــ
الفريق إلــى المسار الصحيح 
مـــــن جـــــديـــــد. وربـــــمـــــا يــســتــمــد 
تشلسي، المتوج بلقب دوري 
األبطال في موسم 2021-2020، 
بعض الــتــفــاؤل مــن سجله في 
البطولة. ففي آخر سبع مرات 
تأخر فيها تشلسي في جولة 
الـــذهـــاب بــــــاألدوار اإلقــصــائــيــة 

فـــي دوري األبـــطـــال، نــجــح في 
الـــتـــأهـــل فـــي أربـــــع مــــــرات. لكن 
ــك أن الـــجـــانـــب الــتــهــديــفــي  الشــ
يشكل التحدي األبرز لتشلسي 
ومــديــره الــفــنــي غــراهــام بــوتــر، 
حيث لم يسجل الفريق سوى 
خمسة أهداف طوال 12 مباراة 
خاضها حتى اآلن منذ بداية 
عام 2023 في كل المسابقات. 

ــا بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد،  أمــ
فـــــيـــــخـــــوض الـــــــمـــــــبـــــــاراة بـــثـــقـــة 
هـــائـــلـــة بـــعـــد أن حـــقـــق ثــمــانــيــة 
انتصارات متتالية في الدوري 
األلماني ليحتل المركز الثاني 
ــارق األهــــــــــداف فـــقـــط خــلــف  ــ ــفـ ــ بـ

ــامــــل لــقــب  بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ حــ
البوندسليغا. 

واســــــــــتــــــــــعــــــــــد بــــــــوروســــــــيــــــــا 
ــثـــل  دورتــــمــــونــــد بـــالـــشـــكـــل األمـ
لمباراة تشلسي عبر فوزه على 
اليبزيغ 2 - 1 مساء الجمعة في 

الدوري األلماني. 
وفــــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــعــانــي 
تشلسي من التراجع في الجانب 
الــتــهــديــفــي، يــعــيــش دورتــمــونــد 
فــتــرة تــوهــج فـــي هـــذا الــجــانــب، 
حــيــث شــهــدت مــبــاريــاتــه خــال 
العام الحالي انتصارات كبيرة 
منها فوزه على فرايبورغ 5 - 1 

وعلى هيرتا برلين 4 - 1. 

لـــكـــن الـــشـــكـــوك تـــحـــوم حـــول 
ــة الــــحــــارس  ــاركــ ــشــ إمـــكـــانـــيـــة مــ
الــمــتــألــق غــريــغــور كــوبــل ضمن 
صــفــوف بــوروســيــا دورتــمــونــد 
في مباراة اليوم، رغم سفره مع 

الفريق إلى لندن. 
ويتوقع أن يشارك ألكسندر 
ماير، الذي تولى حراسة مرمى 
دورتـــمـــونـــد أمــــام اليـــبـــزيـــغ، في 
ــــي حــــــال لــم  ــوم فـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــهــ مــــواجــ

يتمكن كوبل من المشاركة. 

بنفيكا أمام كلوب بروج

وعلى ملعب النور بالعاصمة 

الـــبـــرتـــغـــالـــي لـــشـــبـــونـــة، يــلــتــقــي 
ــع كـــلـــوب بــــــروج فــي  بــنــفــيــكــا مــ
مواجهة تــبــدو محسومة، بعد 
أن فاز الفريق البرتغالي ذهابا 

خارج ملعبه 2 - صفر. 
وكان كلوب بروج حافظ على 
نظافة شباكه طــوال 50 دقيقة 
فـــي مـــبـــاراة الـــذهـــاب لــكــنــه دفــع 
ثمن األخطاء الدفاعية بعدها، 
وفاز بنفيكا بهدفين سجلهما 
جـــواو مــاريــو مــن ضــربــة جــزاء 
ودافيد نيريس في الدقيقتين 

51 و88 . 
ويـــخـــوض بــنــفــيــكــا الــمــبــاراة 
بثقة هائلة بعد أن حقق الفوز 

فـــي جــمــيــع الــمــبــاريــات الــثــاثــة 
ــي الـــــــــدوري  ــ ــا فــ ــهــ ــاضــ ــي خــ ــ ــتـ ــ الـ
البرتغالي الممتاز بعد مواجهة 
كلوب بروج، حيث يحتل بنفيكا 
صــــدارة الــــدوري بــفــارق ثماني 
نقاط أمام أقرب منافسيه بورتو 

صاحب المركز الثاني. 
أما كلوب بروج، فقد شهدت 
ــه الــــــثــــــاث الـــتـــالـــيـــة  ــ ــاتـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـ
لمواجهة الذهاب أمــام بنفيكا، 
تــعــادال وفـــوزا ثــم هزيمة ثقيلة 
ــام أوســتــنــد صــفــر - 3 مساء  أمــ
الجمعة ضمن منافسات الدوري 

البلجيكي.
  )د ب أ(

... والعبو تشلسي العبو بروسيا دورتموند خال مباراة سابقة

الريال يتعثر أمام بيتيس ويمنح برشلونة الفرصة
واصل ريال مدريد مسلسل نزيف 
النقاط في »الليغا« بتعادل ثاٍن على 
ــذه الــمــرة بنتيجة  الــتــوالــي، ولــكــن هـ
ــده أمــــــام ريــــال  ــ ــــواعـ ســلــبــيــة خــــــارج قـ
ـــ24  بــيــتــيــس األحــــد ضــمــن الــجــولــة الــ
بدوري الدرجة األولى اإلسباني لكرة 
الـــقـــدم، لــيــقــدم هــديــة جــديــدة لغريمه 
التقليدي برشلونة الــذي بات يحلق 

منفردا في الصدارة بفارق 9 نقاط.
وعلى ملعب »بينيتو فيامارين«، 
فشل الفريقان فــي هــز الشباك خال 
الـــ90 دقيقة، حتى أن الهدف الوحيد 
الذي جاء بالفعل بقدم النجم الفرنسي 
كريم بنزيمة في الدقيقة 12 من تنفيذ 
رائـــع لــركــلــة حـــرة مــن أمـــام المنطقة، 
ألــغــاه الحكم بعد تدخل تقنية حكم 
الفيديو المساعد »VAR« بداعي لمس 
الكرة ليد أنطونيو روديغر وهي في 
طــريــقــهــا لــمــرمــى الـــحـــارس التشيلي 

المخضرم كاوديو برافو.
 
ً
 تــألــقــا

ً
ــا ــاراة أيــــضــ ــبــ ــمــ ــهــــدت الــ وشــ

ــن الــبــلــجــيــكــي  ــيـ ــارسـ  مــــن الـــحـ
ً
كـــبـــيـــرا

تيبو كــورتــوا، وبــرافــو، حيث تدخا 

فــي أكــثــر مــن مناسبة، ومنعا فرصا 
محققة بالفعل، وبشكل خاص حارس 

برشلونة األسبق.
ــهـــذه الــنــتــيــجــة، يـــواصـــل رجـــال  وبـ
اإليطالي كــارلــو أنشيلوتي مسلسل 
ــاراة عــلــى  ــبــ ــدار الـــنـــقـــاط لـــثـــانـــي مــ ــ ــ إهـ
التوالي، بعد التعادل في الديربي أمام 
أتلتيكو مدريد بهدف لمثله، ليتسع 
الفارق مع المتصدر برشلونة، الذي 
 على فالنسيا بهدف 

ً
 صعبا

ً
حقق فوزا

دون رد في وقت سابق من اليوم، إلى 
9 نقاط.

وأصبح رصيد الفريق الملكي 53 
نقطة فــي المركز الــثــانــي، قبل جولة 
واحدة من )كاسيكو األرض( المرتقب 
بــيــن قــطــبــي إســبــانــيــا يــــوم الــــــ19 من 
هــذا الشهر على ملعب »سبوتيفاي 

كامب نو«.
ــريــــق األنـــدلـــســـي  ــفــ بـــيـــنـــمـــا رفــــــع الــ
ــيــــده إلـــــى 41 نـــقـــطـــة، يـــأتـــي بــهــا  رصــ
خامسا، ويتوقف مسلسل انتصاراته 

في آخر 3 مباريات في المسابقة. 
فينيسيوس نجم ريال مدريد يتحسر على كرة ضائعة)إفي(

أنشيلوتي: »الليغا« ال تزال ممكنة
أكــد مــدرب ريــال مدريد كارلو أنشيلوتي، عقب 
الــتــعــادل السلبي المخيب أمـــام ريـــال بيتيس في 

الليغا اإلسبانية، ليبتعد بتسع نقاط عن 
 »

ً
غريمه برشلونة، أنه »ال يــزال ممكنا

التتويج باللقب.
وشــدد أنشيلوتي على أن هذا 

، هو 
ً
الــخــيــار »لــيــس مــســتــحــيــا

« لكن ليس هناك 
ً
ــدا صعب جــ

»شكوك« في أن فريقه »سيسعى 
للفوز باللقب حتى النهاية«.

ووصـــف الــمــدرب اإليــطــالــي مــبــاراة 
فــريــقــه أمــــام بيتيس بــأنــهــا »صــعــبــة«، 

 »كــنــا بــحــاجــة لخوضها بشكل 
ً
مضيفا

 
ً
 في الهجوم«، مبرزا

ً
أفضل وخصوصا

ــاراة أن العـــبـــيـــه »خـــرجـــوا  ــبــ ــمــ عـــقـــب الــ
بالكرة بشكل جيد من الخلف وبين 

ــكـــن كــــــان يــنــقــصــهــم  ــوط« لـ ــطــ ــخــ الــ
»الـــــحـــــســـــم«. وأقـــــــــر بـــمـــعـــانـــاة 

 ،
ً
الفريق في هز الشباك أخيرا

بتسجيله لهدف وحيد في 
آخر ثاث مباريات، جاء من 
كرة ثابتة »لهذا من الواضح 

 ما ينقصنا«.
ً
تماما

أومتيتي على رادار »النيراتزوري«
أشارت تقارير صحافية إلى 
أن نادي إنتر ميان مهتم بضم 
الــفــرنــســي صــامــويــل أومتيتي، 
الــــذي يــلــعــب لمصلحة ليتشي 
 من برشلونة حتى نهاية 

ً
معارا

الموسم الجاري.
وبـــــــحـــــــســـــــب صـــــحـــــيـــــفـــــة »ال 
ــبـــــورت«، فـــإن  ــا ديـــلـــو ســـ ــتـ ــازيـ غـ
ــراتــــزوري« يــتــابــع وضــع  ــيــ ــنــ »الــ
الـــمـــدافـــع الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 29 
عاما والمرتبط بعقد مع البرشا 

حتى صيف 2026.
وفي إيطاليا، ال يقع أومتيتي 
على رادار إنتر ميان فحسب، 
بل جاره ميان أيضا، باإلضافة 
إلــى ليتشي نفسه الـــذي يرغب 
ــرار الــــــاعــــــب بــيــن  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ فــــــي اســ
صــفــوفــه، لــكــن فــقــط إذا واصـــل 

برشلونة تحمل جــزء كبير من 
راتبه.

لــــــــكــــــــن وفــــــــــقــــــــــا لــــصــــحــــيــــفــــة 
»سبورت«، لم يتحدث برشلونة 
مــع أومــتــيــتــي بــشــأن مستقبله 
حتى اآلن، لكن محيط الاعب 

ــه ال يــدخــل  ــ الـــفـــرنـــســـي يــعــلــم أنـ
ضمن حسابات مــدرب البرشا 
تــشــافــي هــرنــانــديــز لــمــشــروعــه 

الرياضي القادم.
)إفي(

أومتيتي

اإليطالي أورساتو يدير لقاء 
البايرن وسان جرمان

أعلن االتــحــاد األوروبــــي لكرة الــقــدم )يــويــفــا( أن اإليطالي 
دانــيــيــلــي أورســـاتـــو، حــكــم مـــبـــاراة بــايــرن مــيــونــيــخ األلــمــانــي 
وباريس سان جرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا 

عام 2020، سيدير مباراة الفريقين المقررة غدا. 
ويلتقي بايرن ميونيخ بملعبه مع باريس ســان جرمان 
مساء األربعاء في إياب دور الستة عشر من البطولة األوروبية، 
علما بأن مباراة الذهاب كانت قد انتهت بفوز بايرن 1 - صفر 
في باريس. وكان بايرن ميونيخ قد تغلب على باريس سان 
جــرمــان 1 - صــفــر فــي نــهــائــي دوري األبــطــال عـــام 2020 في 

لشبونة ليتوج بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه. 
وكــان مــن المفترض أن تقام تلك الــمــبــاراة فــي اسطنبول، 
لكن تقرر نقلها إلى لشبونة وأقيمت بدون جماهير بسبب 

جائحة كورونا. 
)د ب أ(

سكالوني: الفوز بالمونديال ساعد الالتينيين
أكد ليونيل سكالوني، مدرب 
منتخب األرجنتين لكرة القدم، 
أن فـــوز بــــاده بــمــونــديــال قطر 
م الــكــثــيــر لاتينيين،  2022 قــــدَّ
 عــن أمــلــه فــي أن يساعد 

ً
مــعــربــا

ذلــك على تطوير كــرة القدم في 
هذه المنطقة بالمستقبل.

وفـــي مــؤتــمــر صــحــافــي ُعــقــد 
بـــالـــســـلـــفـــادور، األحـــــــد، تــحــدث 
سكالوني، الـــذي اختير أفضل 
ــــي حــفــل  ــام 2022 فـ ــعــ مـــــــدرب لــ
 FIFA( تـــوزيـــع جـــوائـــز األفـــضـــل
The Best(، عــــن تــجــربــتــه مــع 
مـــنـــتـــخـــب »األلــبــيــســيــلــيــســتــي« 
فـــي الــمــونــديــال، وعـــن تجربته 
كمدرب، وقال: »الحقيقة هي أن 
فـــوز األرجــنــتــيــن بــكــأس الــعــالــم 
. جلب 

ً
ساعد الاتينيين كثيرا

الكأس إلى هذا الجانب من الكرة 
ــة يــمــنــحــنــا الــمــزيــد من  ــيـ األرضـ
الــقــوة، ويجعلنا نشعر بمزيد 

مــــن األهـــمـــيـــة عـــلـــى الــمــســتــوى 
الرياضي، وآمل أن يساعد ذلك 
فــي المستقبل مــن أجــل تطوير 

كرة القدم الاتينية«.
وأكـــد األرجنتيني أن ذكــرى 
محى. 

ُ
الفوز بكأس العالم »ال ت

إنها ذكرى تظل معك إلى األبد، 
مدى الحياة. إنها لحظات فريدة 
عـــشـــنـــاهـــا مــــع الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
والاعبين، وجميع األشخاص 

الذين سافروا إلى قطر«.
وأبرز أنه »ال يوجد شيء أكثر 
أهمية من تمثيل بلدك، والقدرة 
ــفــــوز، والــــقــــدرة عــلــى أن  عــلــى الــ
تحظى بتقدير شعب بــلــدك. ال 
يــوجــد شــيء يضاهي ذلـــك. إنه 

ر بثمن«. شيء ال يقدَّ
)إفي(

سكالوني

إنتر يستعيد توازنه وروما يحسم القمة مع يوفنتوس
ــم قــبــل  ــمـــوسـ ــاد إنـــتـــر مـــيـــان بـــطـــل الـ ــعـ ــتـ اسـ
الماضي تــوازنــه والــمــركــز الثاني بــفــوزه على 
ضــيــفــه ليتشي 2 - صــفــر األحــــد فــي المرحلة 
الخامسة والعشرين في بطولة ايطاليا لكرة 

القدم.
ومنح الــدولــي األرمــنــي هنريك مخيتاريان 
التقدم إلنتر في الدقيقة 29، وأضــاف الدولي 
األرجــنــتــيــنــي الوتــــــارو مــارتــيــنــيــز الــثــانــي في 

الدقيقة 53.
وعوض إنتر خسارته المفاجئة أمام مضيفه 
بولونيا صفر - 1 في المرحلة الماضية، وحقق 
ــفـــرد  ــذا الـــمـــوســـم وانـ ــ ــوزه الــــســــادس عـــشـــر هـ ــ فــ

بالمركز الثاني برصيد 50 نقطة.

روما يهزم يوفنتوس 

وعلى الملعب االولمبي في العاصمة، فرمل 
رومــا صحوة ضيفه يوفنتوس عندما تغلب 
عليه 1 - صفر بهدف سجله جانلوكا مانشيني 

في الدقيقة 53.
وضرب روما عصفورين بحجر واحد حيث 

اســـتـــعـــاد نــغــمــة االنــــتــــصــــارات عــقــب خــســارتــه 
المفاجئة امام كريمونيزي 1 - 2 في المرحلة 
ــرابـــع بــفــارق  الــمــاضــيــة وصــعــد الـــى الــمــركــز الـ

االهداف امام ميان.
في المقابل، مني يوفنتوس بخسارته األولى 
بــعــد أربـــعـــة انـــتـــصـــارات مــتــتــالــيــة فـــي الــــدوري 
وتــجــمــد رصـــيـــده عــنــد 35 نــقــطــة فـــي الــمــركــز 

السابع.
وكان يوفنتوس الذي مني بخسارته االولى 
فـــي مــبــاريــاتــه الــثــمــانــي االخـــيـــرة فـــي مختلف 
ي النفس بمواصلة زحفه نحو 

ّ
المسابقات، يمن

مــراكــز دوري األبــطــال وتعويض النقاط الـــ15 
التي ُحِسَمت منه بسبب قضية التاعب المالي.

ونـــجـــح مــانــشــيــنــي فــــي افـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل 
بــتــســديــدة قــويــة بــيــمــنــاه مـــن خــــارج المنطقة 

أسكنها الزاوية اليمنى للحارس )53(.
وتــلــقــى يــوفــنــتــوس ضـــربـــة مــوجــعــة بــطــرد 
مهاجمه البديل مويس كين بعد دقيقة واحدة 
من دخوله مكان كوادرادو، وذلك بسبب ضربه 

مانشيني بدون كرة )1+90(.

أليغري يتحسر على طرد 
مويس كين السريع

تحسر مـــدرب يــوفــنــتــوس ماسيميليانو ألــيــغــري لطرد 
مهاجمه مويس كين بعد 40 ثانية فقط من نزوله احتياطيا 
أواخر المباراة التي خسرها فريقه أمام روما 0-1، في الدوري 
اإليطالي لكرة القدم، أمس األول األحد، لكنه في المقابل حّمل 

الاعب المسؤولية.
وفــقــد كــيــن، الـــذي نـــزل فــي الــدقــيــقــة 89، صــوابــه، إثـــر كــرة 
مشتركة مع جانلوكا مانشيني، ورفس األخير الذي سقط 

أرضا ثم توجه مباشرة الى غرف المابس.
وقــــال ألـــيـــغـــري، لــمــنــصــة »دازون« لــلــبــث الــتــدفــقــي، »كـــان 
بمقدوره مساعدتنا في الدقائق األخيرة. لقد ارتكب خطأ 
واعتذر عنه، لكنه في النهاية ارتكب خطأ ووضــع الفريق 

في موقف صعب«.
وتابع: »يتعين عليه أن يتعلم من هذه الحادثة، فعندما 
تشارك بديا يمكنك أن تصنع الفارق. على العموم، الخطأ كان 
لصالحنا لكنه قام برد فعل خاطئ. األمر ال يتعلق باإلحباط«.
ولم تكن حادثة طرد كين األســرع في الــدوري اإليطالي، 
ألن العــب وســط أتاالنتا السابق جوليو ميلياتشو يحمل 
الرقم القياسي عندما طرد خال فوز فريقه على باليرمو 

بعد مرور 32 ثانية عام 2015.
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واصـــل الــنــجــم الــمــصــري محمد 
صـــالح كــتــابــة أســطــورتــه بــأحــرف 
ــد أن بـــــــات أفـــضـــل  ــعــ ــن ذهـــــــب بــ ــ مــ
هــــــــداف لــــلــــيــــفــــربــــول فـــــي الــــــــدوري 
اإلنكليزي لكرة القدم »بريميرليغ«، 
ــر ثــنــائــيــتــه فــــي مـــرمـــى الــغــريــم  ــ إثـ
التقليدي مانشستر يونايتد خالل 
الفوز التاريخي بسباعية نظيفة 

أمس األول.
وتفّوق صالح على حامل الرقم 
القياسي السابق روبي فاولر الذي 
ــا لــلــيــفــربــول فــي  ســـجـــل 128 هـــدفـ
الدوري االنكليزي الممتاز، إذ رفع 
»الـــفـــرعـــون« رصـــيـــده الـــى 129 في 
205 مباريات. كما بات صالح أول 
العــب فــي تــاريــخ ليفربول يسّجل 
في ست مباريات تواليا في شباك 

مانشستر يونايتد.
ورفـــــــــــع صـــــــــالح رصـــــــيـــــــده هـــــذا 
20 هــــــدفــــــا و10  الـــــمـــــوســـــم الـــــــــى 
ــة فــــي مــخــتــلــف  ــمـ ــرات حـــاسـ ــريــ ــمــ تــ
ــي أعـــلـــى نــســبــة  ــ ــقـــات، وهـ ــابـ الـــمـــسـ
ــــدوري  ــي الـ فـــي الــفــئــتــيــن لـــالعـــب فـ

االنكليزي لموسم 2022 - 2023.
ــــالح اكــــثــــر العــــب  ــ ــات صـ ــ ــ ــا بـ ــمــ كــ
تــســجــيــال مـــن صـــفـــوف فـــريـــقـــه فــي 
شــبــاك مانشستر يــونــايــتــد، حيث 
رفع رصيده الى 10 أهداف مقابل 
8 لــقــائــد الــفــريــق الــســابــق ستيفن 

جيرارد.
وعموما، سجل صالح في شباك 
ــي الــــــدوري  26 فـــريـــقـــا مــخــتــلــفــا فــ
ــلـــيـــزي بــيــنــهــا 9 اهــــــداف فــي  االنـــكـ
مرمى كل من واتفورد ووست هام 

و8 اهداف في شباك بورنموث.
178 هــــدفــــا  وســــــجــــــل صــــــــــالح 
لليفربول في مختلف 
ــقــــات مــنــذ  ــابــ ــمــــســ الــ
انـــــــتـــــــقـــــــالـــــــه الـــــيـــــه 
قــــادمــــا مــــن رومــــا 
االيــــــطــــــالــــــي عـــــام 
ت  بــــــــــا و  ،2 0 1 7
ســابــع أفضل 
هــــــــداف فــي 
تــــــــــاريــــــــــخ 
الـــــنـــــادي 
الشمالي 
العريق 

وراء روبـــــــــــي فـــــــاولـــــــر وســـتـــيـــفـــن 
جيرارد واالسكتلندي بيلي ليدل 
وغـــــــــوردون هــــودجــــســــون وروجـــــر 
هانت والويلزي ايان راش واالخير 
يــحــمــل الــــرقــــم الـــقـــيـــاســـي مــــع 346 

هدفا.

أرقام قياسية عدة

ويــأتــي الــرقــم القياسي الجديد 
ــام قــيــاســيــة عــدة  ــ لــيــضــاف الـــى أرقـ
دونها المصري باسمه ومن بينها 
اســــرع هــاتــريــك فـــي تـــاريـــخ دوري 
أبطال أوروبا وتحديدا في شباك 
1( حيث  -7 رينجرز االسكتلندي )
هز الشباك ثالث مرات في مدى 6 
دقــائــق و12 ثانية فــي 12 أكتوبر 

الماضي.
وفــي الــمــبــاراة ضــد ريــال مدريد 
قبل ثالثة اسابيع والتي خسرها 

5 عــلــى ملعب »انفيلد«   - 2 فــريــقــه 
ــائــــي دوري  ــهــ ــن نــ ــمــ فـــــي ذهــــــــاب ثــ
ــا، بــات صــالح ايضا  ابــطــال اوروبــ
افضل هداف افريقي في المسابقة 
ــة االم بــرصــيــد 44 هــدفــا  ــيـ االوروبـ
بـــالـــتـــســـاوي مـــع الـــعـــاجـــي ديــديــيــه 
دروغــبــا، وفــي الــوقــت ذاتـــه أصبح 
ايــضــا أفــضــل هـــداف عــلــى االطــالق 

لناد انكليزي في هذه المسابقة.
ُيذكر أن صالح توج هدافا للدوري 
 2018  - 2017 اإلنـــكـــلـــيـــزي مــــوســــم 
، كــمــا تــقــاســم هــذا 

ً
بــرصــيــد 32 هــدفــا

اللقب مــع زميله السنغالي ساديو 
مــانــيــه ومــهــاجــم أرســنــال الــغــابــونــي 
بــيــار-إيــمــريــك أوبــامــيــانــغ فــي 2019 
ــا، ومــــــع مـــهـــاجـــم  ــ ــدفـ ــ بــــرصــــيــــد 22 هـ
تــوتــنــهــام الـــكـــوري الــجــنــوبــي ســون 
هـــيـــونـــغ - مـــيـــن الـــمـــوســـم الـــمـــاضـــي 

برصيد 23 هدفا.

أصبح النجم المصري محمد 
صالح الهداف التاريخي 

لليفربول في الدوري اإلنكليزي 
الممتاز، بهدفيه اللذين هز 

بهما شباك مانشستر يونايتد 
في االنتصار »التاريخي« 
لليفربول في مواجهات 

الفريقين بسباعية نظيفة 
أمس األول في قمة الجولة الـ 

26 من البريمير ليغ.

محمد صــالح نجم ليفربول بعد تسجيل 
الهدف السادس في مرمى مان يونايتد

صالح يواصل كتابة أسطورته 
بأحرف من ذهب

الفرعون المصري: أجمل أيام حياتيالفرعون المصري: أجمل أيام حياتي
 ظل 

ً
أكد النجم الدولي المصري محمد صالح أنه حقق حلما

يراوده منذ انضمامه لليفربول، بعدما أصبح الهداف التاريخي 
للفريق األحمر في بطولة الدوري اإلنكليزي الممتاز، لكنه شدد 

على أن أكثر ما يسعده هو حصد األلقاب مع ناديه. 
وقـــال صــالح بعد الــفــوز على مــان يونايتد »تحسن أداء 
ليفربول كثيرا في الفترة األخيرة، لكننا كانت لدينا الرغبة 
في الفوز. جميع الالعبين كان لديهم الطمع والشغف لتسجيل 

المزيد من األهداف«. 
وأضـــاف »تسجيلنا سبعة أهـــداف نتيجة هائلة. أتمنى 
أن تمنحنا قوة دفع جيدة في الفترة المقبلة، وأال تصيبنا 
بالغرور في الفترة المقبله، وأطمح ألن نظل نحتفظ بتركيزنا 
في المباريات القادمة حتى ننهي البطولة ونحن ضمن فرق 

المربع الذهبي«. 

وأوضح صالح »استثمرنا الفرص التي سنحت لنا بشكل 
جيد. جميع الالعبين أنهوا الهجمات بشكل رائــع، وهــو ما 
ساعدنا بشكل كبير في الفرص التي ذهبنا بها وكنا موفقين 
في معظمها«.  كشف »كنت أتمنى أن يهز فيرمينو وديوغو 
جوتا الشباك حينما نزال إلى أرض الملعب، ومن الجيد أن 

أحدهما تمكن من التسجيل، وكل الالعبين سعداء بهما«. 
وعــن حصوله على لقب الــهــداف التاريخي لليفربول في 
ق صالح قائال »إنه شعور ال يوصف«. 

ّ
الدوري اإلنكليزي، عل

واختتم صــالح تصريحاته قائال »هــذا اليوم استثنائي. 
مت رقما كنت أسعى 

ّ
إنه أحد أسعد وأجمل أيام حياتي، حط

إليه دائما منذ قدومي للنادي في يونيو 2017، حلمي دائما 
أن أواصل تحطيم األرقام القياسية وكذلك حصد األلقاب مع 

الفريق«.

كلوب: هذا دليل على ما 
نستطيع فعله

بعد النتيجة التاريخية التي دّك بها ليفربول شباك ضيفه مانشستر 
يونايتد )7 - 0( األحد في قمة الجولة الـ26 من البريميرليغ، أكد األلماني 
يورغن كلوب المدير الفني لليفربول، أنها »دليل« على ما يستطيع 

فريقه القيام به.
وقال المدرب األلماني في تصريحات لشبكة »سكاي سبورتس« عقب 
اللقاء، الذي احتضنه ملعب »آنفيلد رود«: »ليس لدّي كلمات لما حدث«.
وتابع: »كانت مباراة مذهلة، رائعة. لعبنا مباراة كبيرة أمام فريق 

يمر بفترة رائعة«.
وأضــاف: »بداية الشوط الثاني ونهايته، كانتا رائعتين. هذه هي 
كرة القدم، ومن الوارد حدوث مثل هذه النتائج. كنا نحتاج لمثل هذه 
الدفعة. هذا االنتصار يضعنا على الطريق الصحيح. على الجميع يعرف 

أننا مازلنا هنا«.
واستطرد: »هــذه النتيجة لم تكن ممكنة منذ فترة، لكنها اليوم كانت 
خير دليل على ما نستطيع القيام به، وعلينا مواصلة مثل هذه النتائج من 

.»
ً
اآلن فصاعدا

لوك شو: لم نكن في مستوانا
قال لوك شو مدافع مانشستر يونايتد إن مستوى فريقه تراجع 
بشدة منذ إحراز لقب كأس رابطة األندية اإلنكليزية المحترفة لكرة 
القدم، بعد خسارة قياسية صفر- 7 أمام الغريم ليفربول في الدوري 

الممتاز.
وتــأتــي الهزيمة بعد أســبــوع واحــد مــن فــوز يونايتد بلقبه األول 
منذ 2017، حيث أحرز لقب كأس الرابطة بعد التفوق على نيوكاسل 

يونايتد في المباراة النهائية.
وقال شو الظهير األيسر لمحطة النادي التلفزيونية »هذا أمر غير 
مقبول على اإلطــالق. تراجع مستوانا بوضوح منذ فوزنا بالكأس، 

وفي المباريات األخيرة لم نكن في مستوانا المعهود«.
واستقبل يونايتد أمــام ليفربول 6 أهــداف خــالل الشوط الثاني، 
ونجح خالل المباراة كودي جاكبو، وداروين نونيز، ومحمد صالح 
في تسجيل هدفين لكل منهم، فيما أكمل البديل روبرتو فيرمينو 
السباعية. وأضاف شو »نحتاج إلى العودة إلى األمور التي كنا نفعلها 
، وغير مقبول 

ً
بشكل إيجابي قبل ذلك وننفذها، ألن ما حدث يؤلم كثيرا

تماما ما حدث من فريقنا خالل الشوط الثاني«.
وتابع العب المنتخب اإلنكليزي »لم نظهر أي شخصية أو نتحلى 

بالعقلية السليمة«. لوك شو

عملية بيع مان يونايتد تتقدم 
إلى المرحلة التالية

تقدم عرض شراء نادي مانشستر 
يــونــايــتــد اإلنــكــلــيــزي مــن قبل 

ــقــــطــــري جـــاســـم  ــخ الــ ــيـ ــشـ الـ
بـــن حـــمـــد، والــمــلــيــارديــر 
البريطاني جيم راتكليف، 
إلــى المرحلة التالية من 
االســـتـــحـــواذ الــمــحــتــمــل، 
حسبما أشـــارت تقارير 

صحافية بريطانية أمس 
األول األحد.

وقالت »سكاي سبورتس« 
و»ذي تــيــلــيــغــراف« إن مقدمي 

الــعــروض ستتاح لهم اآلن فرصة 
االطالع على التفاصيل المالية للنادي. 

ــم يــصــل أي مـــن الــعــرضــيــن إلـــى عــتــبــة الستة  ولـ
مليارات جنيه إسترليني )7.2 مليارات دوالر( 
التي حددتها عائلة غاليزر األميركية المالكة 
للنادي، والتي تراجعت شعبيتها لدى الجماهير 

بشكل متزايد.
وكان يونايتد أحرز لقبه األول في 6 سنوات، 
ضـــمـــن كـــــأس الـــرابـــطـــة الــمــحــلــيــة عـــلـــى حــســاب 
نيوكاسل يونايتد األسبوع الماضي، بعد تراجع 
نــتــائــجــه فـــي عــهــد عــائــلــة غـــاليـــزر الــتــي اشــتــرت 
النادي في 2005، لكنه مني بخسارة مذلة أمام 
غريمه ليفربول صفر- 7، أمس األول األحد، في 
الدوري المحلي، حيث يحتل المركز الثالث بفارق 

14 نقطة عن أرسنال المتصدر.
وكــان رئيس مصرف قطر اإلســالمــي الشيخ 
ــوزراء القطري  ــ جــاســم بــن حــمــد، نــجــل رئــيــس الـ
السابق حمد بــن جــاســم، قــدم منتصف فبراير 
الماضي عرضا لالستحواذ على بطل إنكلترا 20 
مرة )رقم قياسي(، على غرار مجموعة »إينيوس« 

للبتروكيماويات المستحوذة على 
ناديي نيس الفرنسي ولوزان 
الـــــســـــويـــــســـــري، بــــرئــــاســــة 
ــا الــــمــــلــــيــــارديــــر  ــهــ ــكــ ــالــ مــ
الــــــــبــــــــريــــــــطــــــــانــــــــي جــــيــــم 

راتكليف.
ــــف  ــيـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ ويــــــــعــــــــد راتـ
(، الـــمـــولـــود 

ً
ــا ــ ــامــ ــ )70 عــ

ــــوورث فــي  ــسـ ــ ــلـ ــ ــايـ ــ ــي فـ ــ فــ
مـــانـــشـــســـتـــر الــــكــــبــــرى، مــن 
أغــنــى الــبــريــطــانــيــيــن، حيث 
تــقــدر ثــروتــه الــصــافــيــة بنحو 
15 مليار دوالر، بعد نجاح شركته 
الكيماوية العالمية، وكان راتكليف أقدم 
على محاولة فاشلة لالستحواذ على تشلسي 
اإلنــكــلــيــزي الــعــام الــمــاضــي. ولـــم يكشف أي من 
المرشحين عن قيمة العروض المقدمة التي قد ال 
تقتصر على عرضي الشيخ جاسم و»إينيوس«.

ــثــــمــــاري  ــتــ ــــرف رايـــــــــن االســ ــــدف مـــــصـ ــهـ ــ ــتـ ــ واسـ
األمــيــركــي، المسؤول عــن عملية البيع، تحقيق 
بين 6 و7 مليارات جنيه إسترليني )7.18 و8.43 
مليارات دوالر(، في عروضه للمستثمرين، حسب 
تقارير صحافية، لكن هذا التقييم اعتبر مرتفعا.
وحصل »رايـــن« على 4.8 مــلــيــارات دوالر من 
بيع نادي تشلسي العام الماضي، وهي صفقة 
وصفت بالمبالغ فيها، بيد أن الوصول إلى 6.4 
مليارات يبدو واقعيا في حالة يونايتد صاحب 

الهالة العالمية الكبرة وبطل أوروبا 3 مرات.
وإذا كانت الــعــروض غير كافية، ال يستبعد 
تماما عدم تغيير اإلدارة في النادي الذي تراجع 
فــي الــســنــوات األخــيــرة بشكل كبير أمـــام جــاره 

مانشستر سيتي المملوك إماراتيا.

الصحف اإلنكليزية تمجد االنتصار 
التاريخي لليفربول

أغــدقــت الصحف االنكليزية الــصــادرة يوم 
أمـــــس بـــالـــمـــديـــح عـــلـــى فـــريـــق لـــيـــفـــربـــول بــعــد 
االنتصار الساحق الذي حققه على مانشستر 
يــونــايــتــد 7 - صــفــر أمــــس األول فـــي الــــدوري 

االنكليزي الممتاز.
وانتقدت صحيفة ديلي ستار ادارة المباراة 
ـــاغ مــــــدرب مــانــشــســتــر  ــريــــك تــــن هــ مــــن قـــبـــل ايــ
يــونــايــتــد، وعــنــونــت »هــزيــمــة نــكــراء بسباعية 
لتن هاغ«، موضحة أن هذه النتيجة ستكون 
ــمـــدرب  ــريـــق الـ ــدا عـــلـــى فـ ــ عـــواقـــبـــهـــا قـــاســـيـــة جـ

الهولندي.
من جانبها، ركزت صحيفة »ديلي اكسبرس« 

على تصريحات المدرب تن هاغ الذي وصف 
العبيه بعدم االحترافيه، وعنونت »سباعية 
وجحيم«، مضيفة »كلوب يشيد بالعبيه، وتن 

هاغ الذي يشعر بالخجل يلوم العبيه«.
ــفــــت صـــحـــيـــفـــة تـــايـــمـــز أداء  بــــــدورهــــــا، وصــ
مانشستر يــونــايــتــد بــالــكــارثــي، بينما كالت 
المديح لفريق المدرب األلماني يورغن كلوب 
والــنــجــم الــمــصــري مــحــمــد صـــالح الــــذي دخــل 
التاريخ من أوسع أبوابه بعدما أصبح الهداف 
ــدوري  ــ الـــتـــاريـــخـــي لــلــيــفــربــول فـــي مــســابــقــة الـ

االنكليزي الممتاز.

تن هاغ: العبونا غير احترافيين
هاجم المدرب الهولندي 
ايريك تن هــاغ العبيه بعد 
ــام  ــ الــــهــــزيــــمــــة الــــكــــبــــيــــرة امــ
لـــيـــفـــربـــول 7 - صـــفـــر امـــس 
االول في الدوري االنكليزي 

الممتاز.
وقال تن هاغ بعد نهاية 
الــمــبــاراة: »لعبنا جــيــدا في 
الــشــوط األول، ولــكــنــنــا في 

ــثــــانــــي حـــدثـــت  الــــشــــوط الــ
ــة، الــــالعــــبــــون  ــ ــاسـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ انـ
أظــهــروا انهم يفتقرون 
لـــالحـــتـــرافـــيـــة فــــي هـــذا 
الــــشــــوط، مــــن الــمــمــكــن 
الـــــــــخـــــــــســـــــــارة فــــــــــي اي 
ــكــــن لــيــس  ــاراة، ولــ ــ ــبــ ــ مــ

بهذه الطريقة«.
ــــدرب  ــمـ ــ ــع الـ ــ ــابــ ــ وتــ
الـــــهـــــولـــــنـــــدي: »لـــقـــد 
رأيــــــــــت أحــــــــد عـــشـــر 
العــــــــــــبــــــــــــا فـــــــــقـــــــــدوا 
عــــــــــقــــــــــولــــــــــهــــــــــم، لـــــم 
ــتــــزمــــوا بــخــطــة  ــلــ يــ
الــــلــــعــــب، فـــريـــقـــنـــا 
لـــــــــــم يـــــــكـــــــن مـــــــان 
ــي  ــد فـ ــ ــتــ ــ ــايــ ــ ــونــ ــ يــ
هــذه األمسية«، 
مـــــــخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــا: 
عــلــيــنــا  »االن 

ان نستعيد 
الـــتـــمـــاســـك 
ونــــــحــــــاول 
ــهــــوض  ــنــ الــ

مــــجــــددا، لــديــنــا 
مــبــاريــات مهمة 

فــــي االيــــــام الـــقـــادمـــة ســــواء 
ببطولة الـــدوري االوروبــي 
ــيـــزي  ــلـ ــكـ أو بــــــالــــــدوري االنـ
االســـــبـــــوع الـــمـــقـــبـــل، يــجــب 
ان نــــضــــع هــــذه 
الـــهـــزيـــمـــة خــلــف 

ظهورنا«.

https://www.aljarida.com/article/16668
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تمنعها الفنادق وتحظرها وسائل النقل!كاليفورنيا: ساِمحنا... سجن

 في 
ً
بــعــد قــضــائــه 40 عــامــا

السجن لجريمة لم يرتكبها، 
أعــــــــلــــــــن قـــــــــــــــاٍض فـــــــــي واليـــــــــة 
كــالــيــفــورنــيــا، بــــراءة مــوريــس 
ــه  ــ ــتـ ــ ــد إدانـ ــعــ هـــاســـتـــيـــنـــغـــز، بــ
بارتكاب سرقة وقتل واعتداء 

جنسي عام 1983.
وقالت »سي إن إن«، في خبر 
نقله موقع سكاي نيوز، أمس، 
 ،)

ً
إن هــاســتــيــنــغــز )69 عــــامــــا

ــه بــعــد أن حــدد  أطـــلـــق ســـراحـ
ــنـــووي مـــن مــوقــع  الــحــمــض الـ
 به آخر.

ً
اعتداء 1983 مشتبها

ــلــطــات إلــى  وتــوصــلــت الــسُّ
الـــمـــجـــرم الـــحـــقـــيـــقـــي، بــعــدمــا 
ضبطت أدوات اعتداء جنسي 
حدث في يونيو 2022، مطابق 
لــذلــك الــخــاص بــالــدلــيــل الــذي 

ُعثر عليه في حادثة 1983.
واستبعد الحمض النووي 

ــع هــاســتــيــنــغــز،  ــاطــ بـــشـــكـــل قــ
وأشــــــــــار بــــــــداًل مـــــن ذلـــــــك إلــــى 
كينيث باكنيت، الـــذي توفي 
بالسجن بينما كـــان يقضي 
ــطـــاف  ــتـ ــة بـــتـــهـــمـــة االخـ ــوبـ ــقـ عـ

واالغتصاب.
وفــي الجلسة الــتــي أعلنت 
خــاللــهــا بــــــراءة هــاســتــيــنــغــز، 
قـــالـــت نــائــبــة الـــمـــدعـــي الــعــام 
مارثا كاريلو: »أعتذر منك يا 

هاستينغز، للظلم الذي وقع 
عــلــيــك، وعــــدم تــوفــيــر الــعــدالــة 
الجنائية لكم. ارتكبنا أخطاء 
 بالنسبة 

ً
كــبــيــرة، خــصــوصــا

ــعــــدم االســـتـــجـــابـــة لــطــلــبــكــم  لــ
بــاخــتــبــار الــحــمــض الـــنـــووي 
على األدلـــة الــتــي ُعــثــر عليها 

في الحادثة«.

ــة الــــــدوريــــــان  ــهــ ــاكــ ــبـــر فــ ــتـ تـــعـ
الطازجة من الوجبات الخفيفة 
المشهورة والصحية في جنوب 
شــرق آســيــا، وتحظى بشعبية 
كبيرة، إال أن الفنادق تنفر منها 

ووسائل النقل تمنعها. 
ــال مـــوقـــع روســـيـــا الـــيـــوم،  ــ وقـ
أمس، إن رائحة كريهة تفوح من 
فتح، 

ُ
هــذه الفاكهة بمجرد أن ت

منع في معظم 
ُ
لدرجة جعلتها ت

المواصالت العامة والمطارات 
حول العالم، رغم أنها من أغلى 

الفواكه في العالم.
وخــــــــلــــــــف رائــــــحــــــتــــــهــــــا غـــيـــر 
المحببة، يكمن سر كبير، فلدى 
الـــــدوريـــــان مــــــذاق لـــذيـــذ وحــلــو 
بــشــكــل ال يـــصـــدق. ويـــصـــف كل 
مـــن تــــذوق الــفــاكــهــة بــأنــه أشــبــه 
بــمــذاق الــكــاســتــرد، وهـــو مزيج 
من الكراميل والفانيليا، كما أن 

، فيما 
ً
 غريبا

ً
 ناعما

ً
لها ملمسا

يشبه شكلها الــخــارجــي شكل 
األناناس.

 لـــرائـــحـــتـــهـــا الـــقـــويـــة 
ً
ــرا ونـــــظـــ

ــة  ــهـ ــاكـ ــكـــــريـــــهـــــة، تــــــم حــــظــــر فـ الـــ
الدوريان في العديد من وسائل 
ــام بـــجـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــ ــعـ ــ الـــنـــقـــل الـ
تايلند واليابان وهونغ كونغ 

وسنغافورة.

6 صناديق سيجار كوبي بـ 15.٤ مليون يورو

● ربيع كالس
تــم بــيــع صــنــدوق تــرطــيــب - حيث 
ع 

ّ
يتم االحتفاظ بالسيغار - والموق

من قبل الرئيس الكوبي ميغيل دياز 
كانيل مقابل 4.2 ماليين يورو، خالل 
مــــزاد عــلــنــي أقــيــم قــبــل أيـــــام، بـــأرض 
المعارض فــي ابيكسبو بالعاصمة 

هافانا.
وقــال السفير الكوبي لــدى البالد 
جــــوزي لــويــس نــوريــيــغــا ســانــشــيــز، 

ـــ »الــــجــــريــــدة«، إن الــحــفــل الــخــتــامــي  لـ
لمهرجان »هابانو« دعي إليه أصحاب 
الماليين وجامعو التحف وأعضاء 

الحكومة الكوبية وعشاق السيغار.
ــكـــشـــف الـــصـــحـــافـــة  ــا لـــــم تـ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
ــم مــشــتــري الــصــنــدوق،  الــرســمــيــة اسـ
 
ً
لكنها أكدت أنه تم خالل الحفل أيضا
بيع 5 صناديق ترطيب أخــرى غير 
 و220 ألف 

ً
موقعة، بنحو 11 مليونا

يـــــورو، وتــمــثــل صــنــاديــق الــتــرطــيــب 
الـــســـتـــة الــــتــــي ُعــــرضــــت فــــي الــــمــــزاد، 

الـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة ألفـــخـــر أنــــواع 
السيغار الكوبي.

يذكر أنها المرة األولى التي يوقع 
فيها دياز كانيل اسمه على أحد هذه 
الصناديق، وكان الرئيس الراحل فيدل 
كاسترو رّوج لهذه الفكرة المربحة 
خــالل النسخ األولـــى مــن المهرجان، 
ــوال للصحة  ــ بــحــجــة تــخــصــيــص األمــ
العامة، وكان آخر توقيع لكاسترو عام 
2006، عندما أطلق 5 صناديق ترطيب 

بسعر إجمالي قدره 725 ألف دوالر.

ووفــــــقــــــا لـــمـــجـــلـــة فـــــــوربـــــــس، فــــإن 
الصندوق الذي وقع عليه دياز كانيل، 
ــمـــعـــادن  مـــصـــنـــوع مــــن »الـــخـــشـــب والـ
ــار شــبــه الــكــريــمــة« وبــســعــة  واألحــــجــ
 
ً
500 ســيــغــار، وتـــم بــيــعــه مــصــحــوبــا
بقطعة صناعة ساعات راقية فريدة 
مــن نــوعــهــا فــي الــعــالــم، مــن الــعــالمــة 
 Audemars الــتــجــاريــة الــســويــســريــة
Piguet تــبــرع بها شخص مجهول 

للمزاد.
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يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىشقاء أهل العقل

ُيــعــد كــاتــب جــريــدة األتــالنــتــيــك، األســتــاذ بجامعة هــارفــارد، آرثــر 
بروكس، أحد رّواد فلسفة السعادة، وقد نصح الناس بتقّبل واقع 

الحياة اإلنسانية بكل جمالها وقبحها.
ففي مقاله األخير، صّور لنا آرثر فكر الروائي الفيلسوف الفرنسي 
 لتقّبل عبثية 

ً
ألبير كامو في »أسطورة سيزيف« أن كامو كان داعية

الوجود، فرغم أن الحياة ال معنى لها، اإلنسان فيها ُيولد ويعاني ثم 
 للسعادة. سيزيف 

ً
 تقّبل عبثية هذه الحياة يعّد انتصارا

ّ
يموت، فإن

ملك »أفيريا« الذي خدع الموت مرتين لعشقه الحياة، عاقبته اآللهة 
بعذاب أبدي بدفع الصخرة ألعلى الجبل لتتدحرج من جديد ويعود 

لدفعها إلى ما ال نهاية.
بهذه المشقة الالمتناهية وجــد سيزيف بطل األســطــورة معنى 
الحياة، فمن عبثية المعاناة بالحياة يمكن للبشر أن يتقّبلوا مرارة 

أوقاتهم الصعبة.
مثل فكر فيلسوف الوجودية العبثية كامو نجد معتقد البوذية 
وفلسفتها يقوم على الفكرة ذاتــهــا، فالحكمة النبيلة الرابعة عند 
البوذيين هي أن الحياة معاناة، وبقدر تقّبل البشر لهذه المعاناة 
وتأقلمهم معها عبر التفكير التأملي يمكنهم تجاوز مرارة الوجود 

وخلق السعادة.
لكن ليس كل الناس يفسرون الحياة كعبث ال طائل منه، فاألمر 
يــتــوقــف عــلــى »طــبــقــة وثــقــافــة« الــبــشــر، فــئــات الــفــالســفــة والمفكرين 
والــمــثــقــفــيــن الـــجـــديـــيـــن يـــــــرون، بــــصــــورة أو أخـــــــرى، تـــلـــك الــعــبــثــيــة 
)Absurdism( في أقسى أشكالها، أما العمال الذي يشقون في حيواتهم 
لكسب رزقهم فليس لديهم رفاهية التأمل الفلسفي لمعنى الحياة 
هين الذي يحيون بثقافة القطيع ويرون 

ّ
 طبقة المرف

ّ
وحكمتها، لكن

الدنيا من خالل مرآتهم الذاتية، فكل األمور عندهم »تمام التمام«.
ه ما يقلق في الدنيا، التي هي 

ّ
 ال يوجد عند القطيع المرف

ً
فمثال

عبارة عن أسئلة وأجــوبــة سهلة موجزة في حقائق أبدية مطلقة؛ 
مثلها مثل القواعد العلمية التي قطعت بها التجربة العملية والقياس 
العقلي، ال تتغير مع الزمان - المكان، وَمن يخرج عن ناموس القطيع، 
فهو منحرف وعاق. مثل ذلك الفكر الساذج نجده عند عدد من دعاة 
الصحوة اإلسالمية. الراحل فؤاد زكريا وصفهم مرة بأنهم يقّدمون 

أسهل األجوبة ألصعب األسئلة.
 أن تشعر بالغربة والوحدة بين أهلك وفي 

ً
مشكلة متعبة نفسيا

ه( 
ّ
وطنك، كيف يمكنك أن تهضم الجدل مع إنسان )من القطيع المرف

 يمدح ويهلل ويزهو ويكتب ببالهة غياب العقل النقدي، وال 
ً
دائما

يــرى غير أن كــل أمــورنــا رائــعــة وجميلة، وال مكان لديه غير ثقافة 
االمتنان للحال الواقع حين يمارس هذا عبر المدح السياسي األجوف 
و»العجاف« الدائم للسلطة ما دامت هي »سلطة« حالية، ال تستطيع 
النقاش مع هذا »العقل« المنغلق والسذاجة الفكرية على خرافة الكمال 
 أفضل من غيرنا، وقولوا الحمد لله.

ً
الوجودي صاحبة شعار إننا أبدا

يــذّكــرنــا ديفيد بــروكــس بمقولة لفيلسوف الــوجــوديــة األول في 
القرن التاسع عشر الدنماركي كيركجارد )أو كيركجور كما يترجمه 
ما زاد وعي اإلنسان زاد معه شقاؤه«، قبل 

ّ
د. عبدالرحمن بدوي( »كل

هذا الفيلسوف قال المتنبي:
ذو الــــــــــعــــــــــقــــــــــل يــــــــشــــــــقــــــــى فـــــــــــــــي الـــــــــنـــــــــعـــــــــيـــــــــم بـــــعـــــقـــــلـــــه      

ــم  ــ ــعــ ــ ــنــ ــ وأخــــــــــــــــــــــــــو الـــــــــــجـــــــــــهـــــــــــالـــــــــــة فــــــــــــــــي الــــــــــــــشــــــــــــــقــــــــــــــاوة يــ
وما أكثر جماهير الجهالة اليوم!

احتجاجات...
تعليقات...

مقاالت...
قد يصل األمر إلى نقاش حاد في 

البرلمان البريطاني!
كـــل ذلــــك ألن الــمــلــك شـــارلـــز، ملك 
بــريــطــانــيــا الـــعـــظـــمـــى، تـــجـــرأ ودعــــا 
ــن رئــيــســة  ــ ــراليــ ــ أورســـــــــــوال فــــــون ديــ
 president of( ــــي االتــحــاد األوروبـ
European Commission( إلـــى 
ــع ســنــدويــشــات  ــاي مـ ــشـ احـــتـــســـاء الـ
وكيك معه في قلعة قصر ويندسور، 
بعد انتهاء لقائها برئيس الــوزراء 
ريشي ســونــاك بنجاح حــول وضع 

أيــرلــنــدا فـــي الــتــبــادل الــتــجــاري مع 
السوق األوروبية المشتركة. 

وشاي العصر معروف بأنه تقليد 
مــتــبــع لـــمـــئـــات الــســنــيــن ويـــمـــارســـه 
اإلنكليز كعادة وعبادة، ولكن اإلعالم 
والــمــعــلــقــيــن الــســيــاســيــيــن اعــتــبــروا 
 مـــن الـــتـــاج الــبــريــطــانــي 

ً
ذلـــك تـــدخـــال

فــــي الـــســـيـــاســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، كـــون 
الزيارة انتهت بنجاح رئيس الوزراء 
الــبــريــطــانــي بـــاالتـــفـــاق مـــع الــســوق 
األوروبية المشتركة بترتيب وضع 
خــاص أليرلندا وعالقتها بأوروبا 

وبريطانيا.
 من 

ً
البعض يــرى فــي ذلــك تــدخــال

الملك شارلز في سياسات وقرارات 
رئيس الوزراء...

 ،
ً
األمــــــــــــــــر قــــــــــد يــــــــبــــــــدو بـــــســـــيـــــطـــــا

وكــــــل الـــمـــســـألـــة كــــــوب مـــــن الـــشـــاي 
وسندويشات وكيك وكريم ومربى، 
ولكن ال يريد الرأي العام للعرش أن 
 بالملك 

ً
، نأيا

ً
يتدخل بالسياسة أبدا
عن النقد والتجريح...

وفي ذلك حكمة بال شك.

د. ناجي سعود الزيدالفرق بين الحكم والحكومة!

الله بالنور

عون أنهم   يدَّ
ْ
 أمام تكرار ظهور َمن

ً
لن أقف طويال

المهدي المنتظر- على امتداد التاريخ، كي ال أدخل 
في شبكة من المتاهات التي يصعب الخروج منها 
 
ً
بنتيجة منطقية، أو موضوعية، لكنني سأقف - قليال

- أمام أحد النماذج المهدوية الشهيرة، والتي لعبت 
 في مواجهة االحتالل المصري 

ً
 مهما

ً
 سياسيا

ً
دورا

البريطاني للسودان.
 ***

 فالسيد محمد أحمد المهدي )1844 - 1885( من 
أســـرة تحمل لــقــب األشـــــراف، اســتــوطــنــت الــســودان، 
وبُحكم كونه من ُساللة آل البيت، كان يدعو الناس 
إلــى الــعــودة للدين الصحيح، مما جعل الكثير من 
القبائل، على امتداد السودان، يؤمنون بدعوته، وما 
هــي إال ســنــوات قليلة حتى جهر بأنه هــو المهدي 
المنتظر، الــذي سيمأل األرض عــداًل، بعد أن ُملئت 

.
ً
 وجورا

ً
ظلما

***
 بتعيين صديقه - عبدالله التعايشي 

ً
 وأصدر قرارا

لت لــه مالبس عسكرية  صِّ
ُ
 للجيش، الــذي ف

ً
- قــائــدا

خــاصــة، وكــان أفـــراد الجيش ُيسمون »الــدراويــش«، 
وبــــــــدأت أولـــــــى مـــواجـــهـــاتـــهـــم مــــع حــــاكــــم الــــســــودان 
ه لهم تهمة نشر الكراهية الدينية،  المصري، الذي وجَّ
فانتصروا عليه، بعد أن انضم إليهم تجار الرقيق، 
موا للمهدي مساعدات مالية وكميات من  الذين قدَّ
الــســالح، ألن الحكومة كــانــت تمنعهم مــن التجارة 

بالرقيق.
***

ن التعايشي من مواجهة الجيش المصري   تمكَّ
والــجــيــش الــبــريــطــانــي، وحــاصــر مــديــنــة الــخــرطــوم، 
 
ً
التي كانت تضم الدوائر الحكومية، كما كانت مركزا

للجاليات األجنبية وغالبية التجار المصريين، فتم 
تحريرها والسيطرة عليها تحت هيمنة المهدي 

.
ً
ألكثر من 14 عاما

 ***
ثم قامت بريطانيا ومصر بشن حملة عسكرية 
ــا الــتــعــايــشــي،  ــرهــ ـــتـــل عـــلـــى أثــ

ُ
ــــــزة، ق ــة ومــــــركَّ ــعــ واســ

ــم الـــمـــصـــري  ــكــ ــُحــ ــى الــ ــ ــ ــــوم إلـ ــــرطـ ــــخـ ــــعــــيــــدت الـ
ُ
واســــت

والــبــريــطــانــي، وتــــم الــقــضــاء عــلــى جــيــش الــمــهــدي. 
وعقب االحتالل اإلنكليزي المصري للسودان، كانت 
وحدات من الجيش المصري ال تزال تقاتل الثوار في 
السودان. بــدأت إنكلترا تتدخل لتزاحم المصريين 
على احتالل مواقع من السودان، مما دفع بشريف 
باشا، رئيس وزراء مصر، لتقديم احتجاج، لكن وزير 
م له مذكرة نصها: »إن بريطانيا  خارجية بريطانيا قدَّ

 عن مصر«.
ً
مسؤولة سياسيا

المهدي الُمنتظر... 
د. نجم عبدالكريمسوداني

السفير الكوبي جوزي لويس نورييغا سانشيز
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