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»المعلومات المدنية« تؤكد »مافيا« 
الرشوة وتبّسط أفعال المرتشين

 الستعجال البطاقات«
ً
 يؤكد إحالة المتهمين للنيابة بعد تلقيهم »رسوما

ً
الهيئة أصدرت توضيحا

بكين تحذر من مواجهة 
مع واشنطن

قطر: بن عبدالرحمن 
رئيسًا للحكومة

الجهراء يحتج 
على مشاركة فريدون 

بأثر رجعي!
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الفرقة البلغارية 
أمتعت 

جمهور مسرح 
عبدالحسين 

عبدالرضا

استنكفت عن وصف ما تلقاه 
»

ً
المتهمون بالرشوة وأسمته »رسوما

لم ترد على االنتقائية بين الوافدين 
والمواطنين في إنجاز المعامالت

ماذا فعل مسؤولو الهيئة إزاء تأخير 
اآلالف من البطاقات قيد اإلصدار؟!

 عــلــى مــانــشــيــت »الـــجـــريـــدة« أمــــس، الـــذي 
ً
ردا

ــادت فــيــه بــإيــقــاف »الــمــافــيــا« الــتــي تــنــخــر في  نــ
أساس الهيئة العامة للمعلومات المدنية، عبر 
تلقي بعض موظفيها رشاوى لتسريع إصدار 
البطاقات المدنية التي تجاوز تأخر بعضها 
 أقـــرت فيه 

ً
9 أشــهــر، أصـــدرت الهيئة توضيحا

بوجود شبكة الرشاوى، نافية حدوث أي تزوير 
أو تالعب في المعامالت.

 وذكـــرت الهيئة، فــي ردهـــا، أن كــل مــا قــام به 
الموظف المخالف هو »فقط استعجال إصدار 

وتخزين البطاقات من خالل الصالحية المتاحة 
«، مشيرة إلى 

ً
له«، مقابل ما أطلقت عليه »رسوما

توفيرها منذ أبريل 2020، أثناء جائحة كورونا، 
البديل الرقمي والمعتمد للبطاقة المدنية من 

خالل تطبيق هويتي.
ــلـــى مــــا ورد فــــي تــوضــيــح  أمـــــا تــعــقــيــبــنــا عـ
 على إقــرارهــا 

ً
الهيئة، فنود أن نشكرها بــدايــة

بــأن هــنــاك »شبكة« ارتكبت أفــعــااًل استوجبت 
إبالغ »الداخلية« عنها بعد شكاوى وردت من 
 في رد الهيئة نفيها 

ً
عدة مراجعين. وجاء الفتا

حدوث أي تالعب أو تزوير في المعامالت، رغم 
أن خبر »الجريدة« لم يتطرق إلى ذكر أي تالعب 

.
ً
أو تزوير، ولم نتهم بهما أحدا

ــــذي ســنــنــشــره في  ــن يـــقـــرأ رد الــهــيــئــة، الـ ومــ
نهاية هذه األسطر، فسيجد أن به نبرة تبسيط 
لــأفــعــال الــشــائــنــة الــتــي تــقــوم بــه تــلــك الشبكة، 
عبر وصف الهيئة ما قام به الموظف المسؤول 
وشبكته من تلقي الرشوة وفرض أتاوات على 
الــنــاس بأنه »فقط استعجال إصـــدار وتخزين 
 عن استنكاف الهيئة أن تسمي 

ً
البطاقات«، فضال

األشــيــاء بأسمائها بــإطــالقــهــا عــلــى الــرشــاوى 
اسم »رسوم«.

ومـــع شــكــرنــا الهيئة عــلــى تــوفــيــرهــا البديل 
 لما جــاء في 

ً
الــرقــمــي للمدنية، فــإن ذلـــك، وفــقــا

ردها، كان بسبب جائحة كورونا، أما اآلن وقد 
انــتــهــت تــلــك الــجــائــحــة فــمــا مــبــرر عـــدم إصـــدار 

البطاقات وكل هذا التأخير؟!
نقطة أخرى، فإن رد الهيئة على »الجريدة« لم 
يتطرق إلى ما جاء في خبرها بشأن االنتقائية 

في تأخير البطاقات، حيث يأتي تعمد 

نواب لرئيس الوزراء: تشكيل الحكومة وحضور
جلسة 21 الجاري... أو االستجواب

● محيي عامر وعلي الصنيدح
بــعــد اعــتــذار الــحــكــومــة عــن عــدم 
الحضور، رفع رئيس مجلس األمة 
أحــمــد الــســعــدون جلسة المجلس 

الـــعـــاديـــة أمــــس والــتــكــمــيــلــيــة الــتــي 
كــانــت مـــقـــررة الـــيـــوم إلــــى 21 و22 
الـــــجـــــاري، وســـــط إعــــــالن عـــــدد مــن 
الــنــواب اســتــجــواب رئيس مجلس 
الـــوزراء سمو الشيخ أحمد نــواف 

األحــــمــــد إن لــــم يـــحـــضـــر الــجــلــســة 
المقبلة.

وجــــاء قــــرار رفــــع الــجــلــســة وســط 
ــــدد مــــن الــــنــــواب الـــذيـــن  اعــــتــــراض عـ

طالبوا بعقدها وفتح الباب 

• السعدون رفع »العادية« و»التكميلية« العتذار الحكومة وسط اعتراض نيابي
 لتعطيل أعمال السلطة التشريعية

ً
• المونس: عدم حضور الجلسات بات سالحا

»الخارجية«: ال 
عوائل كويتية ضمن 

مقاتلي »داعش« 
المنقولين إلى دولهم
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المعارضة التركية المتحدة ضد 
إردوغان تتعهد بمحو إرثه

كليشدار أوغلو العلوي شبيه غاندي يحتاج إلى كثير من الدعم للفوز
تعهد تحالف المعارضة التركي بإلغاء 
الــعــديــد مــن ســيــاســات الــرئــيــس رجـــب طيب 
إردوغـــــان إذا فـــاز فــي االنــتــخــابــات المتوقع 
إجــراؤهــا في 14 مايو المقبل بعدما اختار 
أمس األول رئيس حزب »الشعب الجمهوري« 
ــلــــو مـــرشـــحـــه الــمــوحــد  ــال كـــلـــيـــشـــدار أوغــ ــمـ كـ

للرئاسة.

وفـــي بــرنــامــجــه الــســيــاســي، يــعــد »تحالف 
ــــزاب بــالــعــودة إلــى  ــة« الــمــؤلــف مـــن 6 أحـ ــ األمـ
الــديــمــوقــراطــيــة الــبــرلــمــانــيــة، والـــتـــراجـــع عن 
الـــســـيـــاســـات االقـــتـــصـــاديـــة غــيــر الــتــقــلــيــديــة، 
وإحداث تحول كبير في السياسة الخارجية.

وأحد الوعود السياسية الرئيسية للشركاء 
هـــو الــتــخــلــي عـــن الــنــظــام الــرئــاســي 

إعالنات »النصب« تعود للواجهة... من بوابة الرعاية الصحية!
• »هيئة األسواق« لم تمنح أي موافقة على نشرة اكتتاب... و»البلدية« أجازت إعالنات الشوارع 

 خارج الكويت بعوائد 150% خالل عام
ً
 صحيا

ً
• شركة »مشبوهة« تسّوق مشروعا

• تسويق بال نشرة اكتتاب... وبيانات المشروع يّطلع عليها »الضحية« في الشركة فقط!
● جراح الناصر

على نفس طريقة وآلــيــة النصب 
ــاره ماثلة  الــعــقــاري الـــذي ال تـــزال آثــ
ــنــــوات حـــتـــى اآلن  مـــنـــذ نـــحـــو 10 ســ

وأدت إلــى خسائر بمئات الماليين 
لمواطنين ومقيمين، انــتــشــرت في 
شوارع الكويت خالل األيام الماضية 
إعالنات لدعوات استثمار مشبوهة 
فــي أحـــد أنــشــطــة الــرعــايــة الصحية 

خارج الكويت تحمل دعوة مباشرة 
مبطنة الكتتاب يستهدف ضحايا 
 من البسطاء أصحاب السيولة 

ً
جددا

والباحثين عــن تحقيق ربــح سريع 
وثروة طائلة في أقل وقت مهما كانت 

المخاطر الــتــي تحتويها أي دعــوة 
استثمارية حقيقية كانت أم عملية 
مـــن عــمــلــيــات الــنــصــب واالحـــتـــيـــال... 
والمشكلة أن هــذه اإلعــالنــات كانت 
مـــن بـــوابـــة اإلعـــالنـــات فـــي الـــشـــوارع 

ــتـــي يـــفـــتـــرض أن تــخــضــع لــرقــابــة  الـ
بلدية الكويت.

وتـــقـــدم شـــركـــة مــشــبــوهــة تنتشر 
إعــالنــاتــهــا فــي الـــشـــوارع عــلــى غــرار 

ــات الـــنـــصـــب  ــ ــركــ ــ جـــمـــيـــع شــ

وجبات »دور الرعاية« 
مهددة بالتوقف

● جورج عاطف
فــي مــؤشــر على أزمـــة مرتقبة تتمثل بــوقــف توريد 
الوجبات الغذائية اليومية لنزالء اإلدارات اإليوائية 
التابعة لوزارة الشؤون، علمت »الجريدة«، من مصادرها، 
أن الشركة الفائزة بتنفيذ أعمال عقد التغذية الخاص 
بالنزالء التابعين للوزارة، من ُمسنين وأحداث وأبناء 
حضانة عائلية، أو المعاقين التابعين للهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة، قامت بسحب جميع عمالتها من 
المطابخ التابعة لـ »الشؤون« داخل المجمع، وأرسلت 
مخاطبات إلــى الــــوزارة هـــددت خاللها بــوقــف توريد 
ــمــهــا مــســتــحــقــاتــهــا لــعــدة أشــهــر 

ّ
الـــوجـــبـــات، لــعــدم تــســل

02ماضية.
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المواطنون 34% من سكان الكويت

واشنطن تؤكد بقاءها في العراقواشنطن تؤكد بقاءها في العراق
أوستن يطالب بتوسيع العالقات... والسوداني يتمسك بالتوازنأوستن يطالب بتوسيع العالقات... والسوداني يتمسك بالتوازن
خــالل زيــارة خاطفة غير معلنة أجــراهــا إلى 
بغداد، في إطار جولة تشمل األردن وإسرائيل 
ومصر، أكد وزير الدفاع األميركي، لويد أوستن، 
أمس، أن القوات األميركية مستعدة للبقاء في 
 عــن أمله 

ً
الـــعـــراق بــدعــوة مــن حــكــومــتــه، مــعــربــا

»تعزيز وتوسيع« الشراكة بين البلدين، وذلك 
قبل فترة وجيزة من الذكرى العشرين لإلطاحة 

بصدام حسين.
ــيـــس وزراء الــــعــــراق مــحــمــد شــيــاع  ــد رئـ ــ وأكــ

السوداني، عقب لقائه أوستن، الحرص 

اتفاق كويتي - إيراني للعودة إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية

● طهران ـ فرزاد قاسمي
أكد مصدر في وزارة الخارجية اإليرانية، 
لـ »الجريدة«، أن إيران والكويت توصلتا إلى 
اتــفــاق للعودة إلــى المفاوضات المتوقفة 
بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ونــقــلــت وكـــالـــة أنـــبـــاء الــطــلــبــة اإليــرانــيــة 

)إســنــا(، أمــس األول، عــن السفير اإليــرانــي 
ــي، قـــولـــه بعد  ــرانــ ــدى الـــكـــويـــت مــحــمــد إيــ لــ
اجتماعه السبت مع نائب وزير الخارجية 
الكويتي منصور العتيبي، إنه سيتم »عقد 
اجــتــمــاع لــتــحــديــد الـــحـــدود الــبــحــريــة بين 
البلدين الــجــاريــن فــي طــهــران بالمستقبل 

القريب«.

ــــعــــت الـــســـعـــوديـــة 
ّ
ــام الـــمـــاضـــي وق ــ ــعـ ــ والـ

 لتسريع تطوير حقل الدرة 
ً
والكويت اتفاقا

)آرش بالفارسية( الغازي البحري الواقع 
في المنطقة المغمورة المقسومة، مما أثار 
 في 

ً
اعتراض إيران التي زعمت أن لها حقا

الحقل وهددت ببدء الحفر في حال أقدمت 
الكويت والسعودية على ذلك. 

ر لزيارة البالد اجتماعات تقنية للخبراء... وعبداللهيان يحضِّ

أوستن يصل إلى بغداد أمس )رويترز(

● محمد جاسم
ــــج الـــنـــهـــائـــيـــة  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــفــــت الـ كــــشــ
لمشروع التعداد التسجيلي لدولة 
الكويت لعام 2021 أن جملة السكان 
بلغت 4.385.717 مــاليــيــن نسمة، 
منهم 1.488.716 مليون كويتي، 
بــنــســبــة 34 فـــي الــمــئــة، فـــي مــقــابــل 
2.897.001 مــلــيــون غــيــر كــويــتــي، 

بنسبة 66 في المئة. 
وأشـــــارت الــنــتــائــج إلـــى أن عــدد 
ــة بــلــغ 151.992،  ــامــ مــخــالــفــي اإلقــ
بينما وصلت أعداد سمات الدخول 

إلى 44.879.
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»المعلومات المدنية« تؤكد »مافيا«...

نواب لرئيس الوزراء: تشكيل...

اتفاق كويتي - إيراني للعودة إلى...

المعارضة التركية المتحدة ضد...

واشنطن تؤكد بقاءها في...

إعالنات »النصب« تعود للواجهة...

التأخير لبطاقات الــوافــديــن فــقــط، أمــا الــمــواطــنــون وعمالتهم 
 من هؤالء، وجرأة على 

ً
المنزلية فمستبعدون من التأخير، خوفا

 وانتقائية في الفعل.
ً
أولئك، مما يؤكد أن هناك تعمدا

وبعد كل ذلــك وقبله، مــاذا فعل مسؤولو الهيئة إزاء تأخير 
ــــدار؟! أيــن كــانــت رقابتها  مــئــات اآلالف مــن الــبــطــاقــات قيد اإلصـ
خالل هذه الفترة الطويلة التي انتشر فيها شعار »ادفع رشوة 
تتسلم بطاقتك« وعلى مسمع ومـــرأى الجميع؟ وهــل يعقل أن 
يكون موظف واحد هو المسؤول عن كل هذا التأخر بال حسيب 
أو رقــيــب، والــســؤال األكــثــر أهمية: لــمــاذا كــل هــذا التأخير؟ وما 

مبرر استمراره؟! 
، وهذا نصه:

ً
 بمبدأ حق الرد ننشر توضيح الهيئة كامال

ً
وعمال

 لما يثار بشأن القبض على عاملين بشركة األمن 
ً
»توضيحا

 الســتــعــجــال إصـــدار 
ً
وأحـــد مــوظــفــي الــهــيــئــة يــتــقــاضــون رســـومـــا

البطاقات المدنية، تشير الهيئة إلى أنها قامت بمخاطبة وزارة 
الــداخــلــيــة لعمل الــتــحــريــات الـــالزمـــة لكشف الــشــبــكــة بــنــاء على 
معلومات وصلت إلــى الهيئة العامة للمعلومات المدنية من 

خالل بعض المراجعين.
وتــم تحديد ضباط اتصال بين كل من المعلومات المدنية 
ووزارة الداخلية الممثلة بــــاإلدارة العامة للمباحث للتعاون 
وتبادل المعلومات، وقد تكللت تلك الجهود بالقبض على بعض 
العاملين في شركة األمــن وأحــد موظفي الهيئة وإحالتهم إلى 

النيابة العامة.
وتــؤكــد الهيئة أنــه ال يــوجــد أي تــالعــب أو تــزويــر فــي أي من 
المعامالت، وإنما فقط استعجال إصدار وتخزين البطاقات من 
خالل الصالحية المتاحة للموظف المتهم الذي يعمل في إنتاج 
 بأن الهيئة قامت منذ أبريل 2020، أثناء 

ً
البطاقات المدنية، علما

الجائحة، بتوفير البديل الرقمي والمعتمد للبطاقة المدنية 
من خــالل تطبيق هويتي، وفــق قــرار مجلس الـــوزاراء لالعتداد 
بالتطبيق، حيث يتم إنــجــاز جميع الــمــعــامــالت لــدى الجهات 
الحكومية والقطاع الخاص، باإلضافة إلى السفر دون الحاجة 
إلى حمل البطاقة األصلية، حيث بلغ مستخدمي تطبيق هويتي 

٣ ماليين مستخدم«.

دولة في الحكومة القادمة لديهم رؤية يستطيعون من خاللها انتشال 
 رئيس الوزراء 

ً
البلد من مدركات الفساد في شتى المجاالت، مطالبا

بأن يحضر الجلسة المقبلة أو يواجه مصيره. 
وحــذر النائب ثامر السويط رئيس مجلس الـــوزراء مــن مواجهة 
 على أن 

ً
 دون الطموح، مشددا

ً
 حكوميا

ً
االستجواب إذا قدم تشكيال

االحترام للدستور وإرادة الشعب أساس التعاون بين السلطتين.
وطالب النائب حمد العبيد رئيس الــوزراء باختيار وزراء رجال 
دولة لديهم القرار، وأن يشكل حكومته خالل األسبوعين المقبلين أو 

يتحمل مسؤوليته.
 طالبوا فيه رئيس الوزراء بااللتزام 

ً
 مشتركا

ً
 بيانا

ً
وأصدر 19 نائبا

 منذ اللحظة األولــى، وأولها االلتزام بالمدة 
ً
 وروحــا

ً
بالدستور نصا

الزمنية التي حــددهــا الدستور لتشكيل الحكومة وهــي أسبوعان، 
وعـــدم تـــجـــاوزهـــا... لتقسم أمـــام ســمــو األمــيــر ثــم أمـــام مجلس األمــة 

لمباشرة أعمالها.
وقالوا: إذا لم يتم االلتزام بهذه المدة التي حددها الدستور، »فإننا 
ومن منطلق األمانة التي حملنا إياها الشعب الكويتي الوفي، نعلن 
عن تفعيل أدواتنا الدستورية والمساءلة السياسية إذا تم تجاوز المدة 

 لتشكيل الوزارة«.
ً
الزمنية المقررة دستوريا

وردت الــكــويــت بالتأكيد على أن حقل الـــدرة هــو حقل كويتي 
 فيه، وتمسكت في الوقت 

ً
سعودي »خالص« وأن إيران ليست طرفا

نفسه بمفاوضات »كويتية ـ سعودية ـ إيرانية لترسيم حدود الجرف 
القاري بين الدول الثالث«.

وحــســب المصدر اإليــرانــي، فــإن الــخــالف القديم المتجدد بين 
طهران والكويت كان يدور حول طريقة تحديد الحدود البحرية، 
فالكويت تعتبر الحدود البرية للبلدين نقطة البداية الحتساب 
الحدود البحرية، في حين ترى طهران أن نقطة البداية يجب أن 

تكون حدود الجرف الصخري.
وقال المصدر إنه في حال اعتماد رأي الكويت في الترسيم الذي 
ينسجم مع قانون البحار، فــإن إيــران لن يكون لها أي حصة في 
حقل الدرة، لكن إذا تم اعتماد رأي إيران المخالف لقانون البحار 
والذي سبق أن طبق في الترسيم بين طهران والرياض، فسيصبح 

لطهران حصة.
وأضاف أن لقاءات تقنية ستجري بين خبراء من البلدين، وفي 
حال التوصل إلى اتفاق فإن التوقيع ممكن أن يتم على مستوى 
 في هــذا الصدد إلــى أن وزيــر الخارجية 

ً
وزراء الخارجية، مشيرا

اإليراني حسين أمير عبداللهيان يحضر لزيارة الكويت، وإذا تم 
التوصل إلى اتفاق حول الترسيم يمكن أن يتم توقيعه خالل تلك 

الزيارة.

المعمول به منذ 2018 وتبني نظام برلماني قوي مع منح 
مزيد من الصالحيات للنواب وإعادة منصب رئيس الوزراء 

وتحويل الرئاسة إلى منصب محايد.

 بــأن 
ً
عــلــى تــعــزيــز الــعــالقــات مــع واشــنــطــن وتــوطــيــدهــا، مــســتــدركــا

 على »عالقات متوازنة مع المحيط اإلقليمي 
ً
حكومته تعتمد أيضا

والدولي تستند إلى المصالح المشتركة واحترام السيادة، وعبر 
تقريب وجهات النظر وخفض التوترات«.

وقبل مغادرة العراق لمواصلة جولته التي استهلها بــاألردن، 
انتقد أوستن، في مؤتمر مشترك مع رئيس إقليم كردستان نجيرفان 

البارزاني، القصف اإليراني الذي يمس األراضي العراقية.

 للمستثمرين بعوائد أرباح ضخمة تبلغ 150 
ً
العقاري، وعودا

في المئة خالل أقل من عام، لكل وحدة استثمار تبلغ قيمتها 10 
آالف دينار، شريطة أن تظل العقود بين الطرفين تحت حيازة 
الشركة وال يحصل المستثمر أو الضحية على أي نشرة تبين 
عمل المشروع المفترض، بل يطلع عليها فقط داخــل الشركة 

دون أن يأخذ نسخة له!
الالفت أن مقر الشركة المسوقة للمشروع في مدينة الكويت 
هو ذاته مقر إحدى شركات النصب العقاري التي نهبت أموال 
العديد من الضحايا قبل سنوات مما يزيد الشكوك الكبيرة التي 

تكتنف طبيعة هذا االستثمار الملغوم. 
وحسب معلومات »الجريدة«، فإن هذه الدعوة االستثمارية 
التي انتشرت في األيــام األخــيــرة ال تتضمن أي نشرة اكتتاب 
معتمد من هيئة أسواق المال، الجهة المعنية بترخيص مثل 
هـــذه األنــشــطــة، إذ نــفــت الــهــيــئــة، عــلــى لــســان مــصــادر، أن تكون 
منحت أي جهة موافقة على نشرة اكتتاب أو تسويق استثمار 
في السوق الكويتي لجمع رأسمال من المستثمرين أو الراغبين 

في االكتتاب بأي مشروع صحي. 
وأضافت المصادر أنه حتى إن كان هناك أي مشروع خارج 
الكويت فإنه ال بد أن تحصل الجهة الراغبة في التسويق على 
مــوافــقــة الــهــيــئــة العــتــمــاده حــيــث كــثــيــر مـــن الــشــركــات تــرخــص 
 اســتــثــمــاريــة خـــارج الــكــويــت وتــحــصــل على 

ً
صــنــاديــق وفـــرصـــا

موافقة هيئة األســـواق لتسويقها وترويجها داخـــل الكويت، 
 وتحصل على ترخيص مــحــدد، مــؤكــدة أنــه ال 

ً
وتــســدد رســومــا

يمكن لموافقة من خارج الدولة أن تكون سارية وصالحة داخل 
الكويت دون موافقة الجهات الرقابية الكويتية.

لنقاط النظام.
وفي مؤتمر مشترك، أعلن النائب خالد المونس أن رئيس الوزراء 
 أنــه إذا لم 

ً
، مــؤكــدا

ً
ملزم بحضور الجلسة المقبلة حتى ولــو منفردا

يحضرها فسيعلن تقديم استجواب لــه، فحضور الجلسات اليوم 
 فــي يــد السلطة التنفيذية لتعطيل أعمال 

ً
أصــبــح يستخدم ســالحــا

السلطة التشريعية.
بدوره، ذكر النائب فارس العتيبي أن رئيس الوزراء لم يأِت في بداية 
المجلس بفريق وزاري متجانس رغم تحذيرات النواب ومطالبهم، 

 إياه مسؤولية تعطيل الجلسات ومصالح المواطنين. 
ً
محمال

من ناحيته، أكد النائب مبارك الحجرف ضــرورة اختيار رجاالت 

وتعهد التحالف كذلك بتعزيز حرية التعبير والحق في 
تنظيم المظاهرات وضمان استقالل القضاء الذي ُينظر إليه 

 على أنه خاضع لسيطرة الحزب الحاكم.
ً
حاليا

، وعد التحالف بخفض التضخم الذي بلغ 55 في 
ً
اقتصاديا

المئة في فبراير الماضي إلى خانة اآلحاد في غضون عامين، 
واستعادة استقرار الليرة التي فقدت 80 في المئة من قيمتها 
على مــدى السنوات الخمس الماضية، وضمان استقاللية 
البنك المركزي وإنهاء السياسات التي تسمح بالتدخل في 
سعر الصرف المرن. كما قال التحالف إنه سيراجع جميع 
المشروعات المنفذة في إطار شراكات بين القطاعين العام 

والخاص، ويعيد التفاوض على عقود الغاز الطبيعي. 
وفــيــمــا يــخــص الــســيــاســة الــخــارجــيــة، ذكـــر أنـــه سيسعى 
الســتــكــمــال االنــضــمــام لــالتــحــاد األوروبـــــي والــحــصــول على 
 
ً
عضوية كاملة، وإقامة عالقات مع الواليات المتحدة وفقا

لتفاهم مبني على الثقة المتبادلة، وإعادة تركيا إلى برنامج 
الــطــائــرات المقاتلة إف 35، مــع الــحــفــاظ على الــعــالقــات مع 

روسيا.
ــان ال يــزال  ورغــم هــذه التعهدات، يــرى مراقبون أن إردوغـ
يــتــمــتــع بـــدعـــم مــعــقــول فـــي صـــفـــوف الــمــحــافــظــيــن والــيــمــيــن 
 على الفوز من دون 

ً
والوسط، وأن كليشدار أغلو لن يكون قادرا

دعم حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد لألكراد. وكان زعيم 
( المسجون منذ 

ً
هذا الحزب  صالح الدين ديمرطاش )49 عاما

2016 دعا كليشدار الشهر الماضي إلى قيادة المعارضة.   
 
ً
وتشير استطالعات الرأي إلى أن التنافس سيكون محتدما
في االنتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتي ستحدد ليس 
فقط من يقود تركيا بل كيف تحكم وإلى أين يتجه اقتصادها 
 فيما يتعلق بحرب 

ً
ــا اإلقليمي والــدولــي خصوصا ودورهـ

أوكرانيا وصراعات الشرق األوسط.
 )

ً
قبل دخول عالم السياسة، عمل كليشدار أوغلو )74 عاما

فــي وزارة المالية، ثــم تـــرأس مؤسسة التأمين االجتماعي 
التركية معظم التسعينيات. وهو يتحدر من مقاطعة تونجلي 
الشرقية، وهو نجل موظف حكومي وينتمي للطائفة العلوية 
التي تشكل 15 إلى 20 في المئة من سكان تركيا البالغ عددهم 
85 مليون نسمة. وتضع معتقدات هذه الطائفة أتباعها في 
خــالف مــع األغلبية السنية فــي تركيا لكن هــذه النقطة لم 
 لكيلشدار أوغلو خالل زعامته لحزب الشعب 

ً
تشكل تحديا

الجمهوري العلماني إال أنها قد تحد من قدرته على استقطاب 
بعض المحافظين المترددين.

ويستمد كليشدار أوغلو الذي أطلق عليه اإلعالم التركي 
لقب »غاندي كمال« بسبب تشابه عابر في المظهر مع الزعيم 
 مــن انتصار 

ً
 أيــضــا

ً
الهندي الــراحــل المهاتما غــانــدي دعــمــا

المعارضة فــي 2019 حين ألحق حــزب الشعب الجمهوري 
الهزيمة بحزب »العدالة والتنمية« الحاكم اإلسالمي المحافظ 
في إسطنبول ومدن كبيرة أخرى في االنتخابات المحلية، 
 ميرال 

ً
وذلك بفضل دعم أحزاب المعارضة األخرى خصوصا

أكشينار زعيمة الحزب الصالح التي تنال قبواًل لدى الناخبين 
القوميين واليمينيين، وكذلك المنشقان البارزان عن إردوغان 

علي باباجان رئيس الــوزراء السابق، وأحمد داوود أوغلو 
وزير الخارجية السابق. 

وتقلص دعــم إردوغـــان بفعل أزمــة تكاليف المعيشة مع 
تــصــاعــد الــتــضــخــم واالضـــطـــرابـــات االقــتــصــاديــة عــلــى مــدى 
ســنــوات، وكذلك بسبب ســوء التعامل مع الــكــوارث وضعف 
معايير البناء بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب شرق 

تركيا الشهر الماضي لكنه ال يزال يحظى بالدعم.
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األمير يهنئ رئيَسي التشيك 
وفيتنام بانتخابهما

رئيس الوزراء يهنئ 
رئيسي التشيك وفيتنام

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس المنتخب للتشيك الصديقة، بيتر بافيل، عّبر فيها سموه 
عن خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية، متمنيا 
سموه له كل التوفيق والسداد، وموفور الصحة والعافية، وللعالقات 

الطيبة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.
كــمــا بــعــث ســمــوه بــبــرقــيــة تهنئة إلـــى الــرئــيــس الــفــيــتــنــامــي، فو 
فان ثيونغ، عّبر فيها سموه عن خالص تهانيه بانتخابه رئيسا 
للجمهورية وأدائه اليمين الدستورية، متمنيا سموه له كل التوفيق 
والسداد، وموفور الصحة والعافية وللعالقات الطيبة بين البلدين 

الصديقين المزيد من التطور والنماء.

بعث سمو الشيخ أحمد نــواف األحمد، رئيس مجلس الــوزراء 
ببرقية تهنئة إلى بيتر بافيل، الرئيس المنتخب لجمهورية التشيك، 

 لبالده.
ً
ضّمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة انتخابه رئيسا

كما بعث ســمــوه، ببرقية تهنئة إلــى رئيس جمهورية فيتنام 
االشتراكية فو فان ثيونغ، ضّمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة 

 لفيتنام وأدائه اليمين الدستورية.
ً
انتخابه رئيسا

نائب األمير يتسلم أوراق اعتماد 5 سفراء
سموه هنأ رئيَسي التشيك وفيتنام بمناسبة انتخابهما

احتفل في قصر بيان صباح 
أمس، بتسلم سمو نائب األمير 
وولـــــــي الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
األحـــمـــد أوراق اعــتــمــاد هــانــس 
 
ً
كــريــســتــيــان ريــبــنــيــتــس ســفــيــرا
لجمهورية ألمانيا االتحادية، 
 
ً
ــا ســـفـــيـــرا ــكــ ــويــ ود. آردش ســ
لجمهورية الــهــنــد، وكانديبان 
 لـــجـــمـــهـــوريـــة 

ً
ــرا ــيــ ــفــ ــام ســ ــيــ ــانــ مــ

ــة  ــيــ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ ســــريــــالنــــكــــا الــ
االشتركية، وكارلوس منديوال 
 لجمهورية بيرو، ومنان 

ً
سفيرا

 لمملكة كمبوديا، 
ً
سمان سفيرا

سفراء لبالدهم لدى الكويت.
حضر مراسم االحتفال كبار 

المسؤولين بالدولة. 

مــن جانب آخــر، بعث سموه 
بـــبـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــــى الــرئــيــس 
المنتخب لجمهورية التشيك 
الصديقة بيتر بافيل، ضّمنها 
سموه خالص تهانيه بمناسبة 
 
ً
 للتشيك، متمنيا

ً
انتخابه رئيسا

سموه له كل التوفيق والسداد. 
كـــمـــا بـــعـــث ســــمــــوه بــبــرقــيــة 
ــى رئـــيـــس جــمــهــوريــة  تــهــنــئــة إلــ
فــيــتــنــام االشــتــراكــيــة الــصــديــقــة 
فو فــان ثيونغ، ضّمنها سموه 
ــه بـــمـــنـــاســـبـــة  ــيــ ــانــ ــهــ خـــــالـــــص تــ
 لفيتنام وأدائه 

ً
انتخابه رئيسا

 
ً
الــيــمــيــن الـــدســـتـــوريـــة، مــتــمــنــيــا
سموه له كل التوفيق والسداد.

»الخارجية«: ال عوائل كويتية ضمن مقاتلي »داعش« المنقولين لدولهم
● حمد العبدلي

أكـــد نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة، السفير 
منصور العتيبي، أنــه ال وجــود لعوائل 
ــن عــوائــل  كــويــتــيــة ضــمــن 648 عــائــلــة مـ
المقاتلين األجــانــب فــي »داعـــش«، الذين 
تم نقلهم إلى دولهم األصلية، مؤكدا أن 
رفـــع أســمــاء الــمــدرجــيــن مــن المواطنين 
ــن  ــم مــجــلــس األمــ ــوائــ ــن قــ الــكــويــتــيــيــن مــ
المعنية بمكافحة اإلرهاب ال يزال ُيناقش 
فــــي لــجــنــة مــكــافــحــة اإلرهــــــــاب الــتــابــعــة 

للمجلس.
ــي تـــصـــريـــح  ــ ــبــــي، فــ ــيــ ــتــ وأضـــــــــــاف الــــعــ
ــلـــى هــــامــــش اجـــتـــمـــاع  لـــلـــصـــحـــافـــيـــيـــن، عـ
»مــجــمــوعــة الــعــمــل المعنية بمنع تدفق 
المقاتلين اإلرهــابــيــن األجــانــب«، صباح 

أمـــس، أن الــكــويــت حــريــصــة عــلــى تعزيز 
الــتــعــاون والتنسيق بين دول التحالف 
لــمــكــافــحــة تــنــظــيــم داعـــــــش، مــضــيــفــا أن 
مــوضــوع مكافحة اإلرهــــاب يحتاج إلى 
تنسيق مستمر واجــتــمــاعــات وتحديث 

اآلليات واستمرار في العمل.
وقـــال إن هـــذا االجــتــمــاع الــثــانــي على 
التوالي الذي تستضيفه الكويت في أقل 
من عام لمجموعة العمل التي تترأسها 

إلى جانب تركيا وهولندا.
وذكر أن الهدف األساسي من تشكيل 
مجموعة العمل فــي إطــار التحالف هو 
ـــق الــمــقــاتــلــيــن إلــى 

ّ
الــتــنــســيــق لــمــنــع تـــدف

ــــى الــجــهــود   إلـ
ً
ــزاع، مـــشـــيـــرا ــ ــنـ ــ مـــنـــاطـــق الـ

ــيـــل نــقــل  ــيـــة تـــســـهـ ــلـ ــــي عـــمـ الــــمــــبــــذولــــة فــ
المقاتلين األجانب إلى دولهم األصلية 

ــــات  ــــواليـ ــــع الـ بــــالــــتــــعــــاون والـــتـــنـــســـيـــق مـ
المتحدة ودول أخرى.

ورّدا عــلــى ســــؤال حـــول الــرقــابــة على 
األموال التي تتدفق في الخارج ومراقبة 
التدفق المالي للعمل الخيري الكويتي، 
ذكر أن الكويت مشاركة باتفاقيات دولية 
خاصة بهذا الشأن، وذلك حتى قبل إنشاء 
 التزام الكويت 

ً
التحالف عام 2014، مؤكدا

بهذه االتفاقيات.
وبــّيــن أن تنظيم داعـــش كــان يسيطر 
على أجزاء كبيرة من سورية والعراق، وأن 
سيطرته اآلن تكاد تكون معدومة، لكنها 
خــطــيــرة، وأنـــه ال يـــزال مـــوجـــودا بــأعــداد 
قليلة مــن اإلرهــابــيــيــن تــقــوم عبر خاليا 
صغيرة بالعمليات اإلرهابية، مشيرا إلى 

ضرورة استمرار التنسيق بهذا الشأن.

ــتـــمـــاع، أكــد  وفــــي كــلــمــة لـــه خــــالل االجـ
العتيبي بذل الكويت جهودا كبيرة في 
مجال مكافحة اإلرهاب وتجفيف منابعه، 
وذلــك تزامنا مــع دورهـــا الفعال كعضو 
في التحالف الدولي ضد »داعش« خالل 
ترؤسها مجموعة العمل المعنية بمنع 
تــدفــق الــمــقــاتــلــيــن اإلرهــابــيــيــن األجــانــب 

بمشاركة كل من تركيا وهولندا.
وأضاف أن االجتماع يهدف إلى العمل 
عــلــى إيـــجـــاد آلــيــة واضـــحـــة نــحــو إعــــادة 
دمــج المقاتلين فــي مجتمعاتهم، وذلــك 
بعد خضوعهم لبرامج تأهيل تسبقها 
مــحــاكــمــات عـــادلـــة، ومـــن ثــم الــعــمــل على 
إعـــادة تأهيلهم بالشكل المطلوب بما 

يتوافق مع مبادئ حقوق اإلنسان.
ــام الـــكـــويـــت فــــي عـــدة  ــيـ ــــى قـ وأشـــــــار إلـ

مناسبات بتأمين وتسهيل نقل عائالت 
الــمــقــاتــلــيــن اإلرهـــابـــيـــيـــن األجــــانــــب مــن 
الــنــســاء والــقــّصــر وإيــصــالــهــم بــكــل ُيسر 
وســـالســـة إلـــى دولـــهـــم عــبــر قـــاعـــدة علي 
السالم الجوية، مبينا أن الكويت ساهمت 
بالتعاون مع الشركاء الدوليين في نقل 
قرابة 648 مقاتال وذويهم من 12 دولة من 
مختلف القارات منذ شهر سبتمبر 2019، 
وذلك استشعارا منها بروح المسؤولية 
وانــطــالقــا مــن مــبــدأ الــتــعــاون مــع الـــدول 

الصديقة.

وزير الخارجية والسنيورة يبحثان التطورات وعالقات الكويت ولبنان
التقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أمس، في الديوان 
العام للوزارة، رئيس مجلس الوزراء اللبناني األسبق فؤاد السنيورة، 
بمناسبة زيارته إلى الكويت، حيث تم خالل اللقاء استعراض ما 
يربط الكويت بلبنان الشقيق من وشائج عميقة وراسخة وعالقة 

تاريخية متينة ومتميزة على كل المستويات.
كما تم استذكار الــدور الحيوي والفّعال الــذي قام به السنيورة 
خالل توليه منصب رئاسة الوزراء في لبنان، حيث كانت له بصمات 
ومواقف واضحة في دعم وترسيخ العالقات بين الكويت ولبنان، 
وتعزيز أواصــر التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين تنطلق 
من اإليمان الراسخ بالمصير الواحد، والتطلع الواعد لتحقيق أمن 

واستقرار البلدين ورخاء وازدهار الشعبين الشقيقين.
 السنيورة أمس

ً
سالم الصباح مستقبال

»الشباب«: نضطلع بدور 
مهم في تطوير المهارات

أكد المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي 
أمس أن الهيئة تضطلع بدور مهم في رعاية الشباب الكويتيين وتطوير 
مهاراتهم وصقل قدراتهم، عــالوة على توفير مساحات تمكنهم من 

اإلبداع والتميز.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السبيعي ممثال لراعي ملتقى »قوة الشباب« 
وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري 
خالل افتتاح فعاليات الملتقى الهادف إلى تسليط الضوء على إنجازات 
الشباب الكويتي ومناقشة مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكـــد أهمية الملتقى فــي خلق مساحة إلبـــراز طــاقــات وإنــجــازات 
الشباب الكويتي، مشيرا إلــى أن الملتقى يدعم أهــم عــوامــل وخطط 

وبرامج الهيئة الخاصة بالشباب.

... وسفير الهندسموه يتسلم أوراق اعتماد سفير ألمانيا

... وسفير سريالنكا ... وسفير كمبوديا سفير بيرو يقدم أوراق اعتماده
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152 ألف مخالف لإلقامة في 2021
• »اإلحصاء« أطلقت النتائج النهائية لمشروع التعداد التسجيلي

• السكان 4.385 ماليين... والكويتيون 1.488 مليون بنسبة %34
• سمات الدخول 44.879 وعدد مخالفي التأشيرات إلى 26.985

• محمد جاسم
أطلقت اإلدارة المركزية 
لــإحــصــاء، أمـــس، النتائج 
النهائية لمشروع التعداد 
التسجيلي لــدولــة الكويت 
2021، وذلـــــــــك مــــــن خــــال 
التعاون مع الهيئة العامة 

للمعلومات المدنية.
ــداد إلــــى  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وأشــــــــــــار الــ
أن جـــمـــلـــة الـــســـكـــان بــلــغــت 
4.385.717 مايين نسمة، 
مــنــهــم 1.488.716 مــلــيــون 
كــــويــــتــــي، بـــنـــســـبـــة 34 فــي 
المئة، و2.897.001 مليون 
ــتـــي، بــنــســبــة 66  ــويـ غـــيـــر كـ

في المئة.
ــن أن عـــــدد الـــذكـــور  ــ ــّي وبــ
الــكــويــتــيــيــن بــلــغ 729.638 
بنسبة 49 في المئة، بينما 
عدد اإلناث الكويتيات بلغ 
51 في  759.078، بــنــســبــة 
ــى أن عــدد  الـــمـــئـــة، الفـــتـــا إلــ
الذكور غير الكويتيين بلغ 
1.941.628، بنسبة 67 في 
المئة، فيما بلغ عدد اإلناث 
غــيــر الــكــويــتــيــات 955.373 

بنسبة 33 في المئة.
وكشفت نتائج التعداد 
أن عــــدد مــخــالــفــي اإلقـــامـــة 
 151.992 ــلـــغ  2021 بـ فــــي 
مــــخــــالــــفــــا، بـــيـــنـــمـــا بـــلـــغـــت 
ــــول 44.879  ــــدخـ ســــمــــات الـ
سمة، فــي حين وصــل عدد 
مــخــالــفــي الـــتـــأشـــيـــرات إلــى 

26.985 مخالفا.
ــارة  ــجــ ــتــ وقـــــــــال وزيـــــــــر الــ
ــة  ــر الـــدولـ ــ والـــصـــنـــاعـــة وزيــ
لـــــــــــشـــــــــــؤون االتـــــــــــصـــــــــــاالت 
وتــكــنــولــوجــيــا المعلومات 
ــــض، أمــــــس،  ــاهــ ــ ــنــ ــ مــــــــــازن الــ
ــافــــي،  ــــريـــــح صــــحــ فــــــي تـــــصـ
ــــاق نــتــائــج  ــ بـــمـــنـــاســـبـــة إطـ
مشروع التعداد، إن أهمية 

اإلحصاء ترجع لدوره الكبير 
في عملية التخطيط التنموي، 
حيث يتفق معظم المخططين 
ــعــــي الـــســـيـــاســـات عــلــى  وواضــ
ات  أن الـــبـــيـــانـــات واإلحــــصــــاء
تــعــّد الــعــمــود الــفــقــري فــي أي 
ــه 

ّ
تخطيط تــنــمــوي، مــؤكــدا أن

ــــا تـــخـــطـــيـــط وال  ال تـــنـــمـــيـــة بـ
تخطيط با إحصاء.

وأفــــــاد الـــنـــاهـــض بــــأن أهـــّم 
الــمــخــرجــات اإلحــصــائــيــة هو 
»الـــتـــعـــداد الـــعـــام«، لــمــا لـــه من 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــدولــة، حيث 
ــيــــانــــات ومـــعـــلـــومـــات  ــر بــ يــــوفــ
أســـــــــاســـــــــيـــــــــة ومــــــــهــــــــمــــــــة عــــن 
الــخــصــائــص الــديــمــوغــرافــيــة 
واالجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة 
للسكان والمساكن والمنشآت 
ــتــــي تــعــتــبــر أداة رئــيــســيــة  الــ
إلعـــــــــداد الــــبــــرامــــج والـــخـــطـــط 
التنموية ورســـم السياسات 
فــــــــــــي مــــــــــــجــــــــــــاالت الـــــــســـــــكـــــــان 
واإلسكان، والرعاية الصحية، 
والــتــعــلــيــم، والـــقـــوى الــعــامــلــة، 

وغيرها. 

الربط اآللي

مــن جهتها، قالت المديرة 
ــة لــــــــــإدارة الـــمـــركـــزيـــة  ــامــ ــعــ الــ
لــإحــصــاء بـــاإلنـــابـــة، رئــيــســة 
ــل  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــ قــــــــــطــــــــــاع شــــــــــــــــــــؤون ال
اإلحصائي، م. منية القبندي، 
إن مشروع التعداد هو األول 
الذي يعتمد منهجية التعداد 
ــائــــمــــة عــلــى  ــقــ الـــتـــســـجـــيـــلـــي الــ
السجات اإلدارية الموجودة 
ــة، بــــدال من  فـــي جـــهـــات الــــدولــ
مــنــهــجــيــة الــتــعــداد الــمــيــدانــي 
)التقليدي( القائم على تجميع 
 مــن خــال 

ً
الــبــيــانــات مــيــدانــيــا

المسوح الميدانية. 
ــنـــدي أهــمــيــة  ــبـ ــقـ وأكــــــــدت الـ
ــي بــيــن  ــ ــربـــط اآللـ اســتــكــمــال الـ

ــة  ــ ــ ــدولـ ــ ــ ــات الـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــع جـ ــيـ ــ ــمـ ــ جـ
لــســهــولــة تـــبـــادل الــبــيــانــات 
والــــرجــــوع إلــيــهــا فـــي وقــت 
الـــــــحـــــــاجـــــــة إلـــــــــــى تـــســـيـــيـــر 
وتسهيل األعــمــال، مشددة 
عــلــى أهــمــيــة الـــتـــزام جميع 
الــــــــجــــــــهــــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 
ــدام الـــتـــصـــانـــيـــف  ــخــ ــتــ ــاســ بــ
الــــــــــدولــــــــــيــــــــــة الـــــــــمـــــــــوّحـــــــــدة 
والمعتمدة، وذلك لسهولة 
تـــــــبـــــــادل الـــــبـــــيـــــانـــــات بـــيـــن 

الجهات.

اإلحصاءات 
والبيانات 

العمود 
الفقري في 

أي تخطيط 
تنموي

الناهض

»كونا« والسفير العماني 
يبحثان التعاون اإلعالمي

بحثت المديرة العامة لوكالة 
»كونا«، د. فاطمة السالم، 

أمس، مع سفير سلطنة عمان 
لدى الباد، صالح الخروصي، 

سبل تطوير العاقات، ومد 
جسور جديدة في التعاون 

اإلعامي بين البلدين.
وأكدت السالم خال 

استقبالها السفير الخروصي 
في مكتبها أهمية استمرار 

التعاون واللقاءات المتبادلة، 
السيما الجانب اإلعامي 

واالرتقاء بالخبرات والقدرات 
الصحافية للجانبين، 

وتعزيزها في شتى 
المجاالت.

وأوضحت أن »كونا« 
حريصة كل الحرص على 

التعاون مع عمان ومن 
خال مؤسساتها اإلعامية 
المختلفة، خصوصا وكالة 

األنباء العمانية، والتي 
»تجمعنا معها مذكرة تفاهم 
ثنائي وتعاون إعامي مثمر 

وإيجابي«.
من جانبه، هنأ السفير 

الخروصي السالم بتوليها 
 
ً
دفة القيادة في »كونا«، مشيدا

بالمصداقية والدقة التي 
 
ً
تتمتع بها الوكالة محليا

.
ً
ودوليا

»دار الخبرة« تعقد 
عموميتها األحد المقبل

أعلنت جمعية دار الخبرة 
للتنمية والتطوير عقدها 

جمعيتها العمومية العادية 
وانتخاب مجلس إدارة جديد 

عند الساعة الرابعة من 
عصر ااألحد المقبل، بمقر 

رابطة االجتماعيين بمنطقة 
العديلية بجانب صالة الميلم.

وتعمل الجمعية وفق 
رسالتها المعلنة على تقديم 

المشورة في التطوير اإلداري 
الشامل، بهدف تنمية قدرات 
المنظمات الحكومية وغير 

الحكومية، وفق معايير جودة 
عالمية، بمنظور قيمي.

كما تستهدف تعزيز 
مفهوم الجودة الشاملة في 

المؤسسات، وترسيخ مفهوم 
العمل المؤسسي من خال 

اللوائح واألنظمة، وكذلك 
اإلسهام في تطوير وتنفيذ 

برامج إعداد القادة، والتنسيق 
مع البيوت االستشارية 

المؤهلة لتقديم الخدمات 
االستشارية للمؤسسات.

وجبات نزالء دور الرعاية مهددة بالتوقف
• الشركة المعنية سحبت عمالتها لعدم تسلم مستحقاتها 

• متابعة المخزون االستراتيجي بالتعاونيات مع اقتراب رمضان
• جورج عاطف

يبدو أن ثمة إشكالية حقيقية 
بصدد الحدوث داخل مجمع دور 
الــرعــايــة االجــتــمــاعــيــة فــي منطقة 
الــصــلــيــبــيــخــات، تتمثل فــي وقــف 
توريد الوجبات الغذائية اليومية 
لنزالء اإلدارات اإليوائية التابعة 

لوزارة الشؤون. 
وعلمت »الــجــريــدة« أن الشركة 
الفائزة بتنفيذ أعمال عقد التغذية 
الخاص بالنزالء التابعين للوزارة، 
ــيـــن وأحــــــــــــداث وأبــــنــــاء  ــنـ مـــــن ُمـــسـ
حــضــانــة عــائــلــيــة، أو الــمــعــاقــيــن 
التابعين للهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعــاقــة، أرســلــت مخاطبات 
ــوزارة هــددت  ــ رســمــيــة عـــدة إلـــى الــ
خالها بــوقــف تــوريــد الــوجــبــات، 
مها مستحقاتها لعدة 

ّ
لعدم تسل

أشهر ماضية، حيث قامت بسحب 
جـــمـــيـــع عــمــالــتــهــا مــــن الــمــطــابــخ 
التابعة لـ »الشؤون« داخل المجمع.

ــه رغـــم  ــ وبـــيـــنـــت الــــمــــصــــادر، أنــ
 بين 

ً
االجتماعات التي عقدت أخيرا

مسؤولي الوزارة وممثلي الشركة، 
غير أنها عجزت عن حل اإلشكالية، 
 
ً
 تــغــيــيــريــا

ً
الســـيـــمـــا أن ثـــمـــة أمـــــــرا

طـــرأ على العقد لــم تبلغ الشركة 
 به حتى هذه اللحظة، وهو 

ً
رسميا

ــول »الــــشــــؤون« ضــمــن أعــمــالــه  دخــ
وتــمــديــده بــالــصــيــغــة الــتــشــاركــيــة 
مــع هيئة اإلعــاقــة، مشيرة إلــى أن 
ذلــك جــاء بناء على طلب الجهاز 
الـــمـــركـــزي لــلــمــنــاقــصــات الــعــامــة 
الذي رفض طلب التمديد حينما 
 على 

ً
، مــصــّرا

ً
كــان العقد منفصا

أن يكون بالتشارك، موضحة أن 
»المناقصات« قام باالعتماد بعد 
إعـــداد العقد بالتشارك وتقديمه 

إليه.
وقـــالـــت الـــمـــصـــادر، إن »ديــــوان 
ــدم الــفــصــل  ــد أن عــ الــمــحــاســبــة أكــ
ــرتـــب عــلــيــه  ــتـ ــد يـ ــقـ ــعـ ــــي الـ ــام فـ ــ ــتـ ــ الـ

 
ً
صعوبة اإلشـــــراف، ويــعــد ضعفا
ظم الــرقــابــة الداخلية يــؤدي 

ُ
فــي ن

ــدم  إلـــــى شـــيـــوع الـــمـــســـؤولـــيـــة وعــ
الــقــدرة عــلــى محاسبة المتسبب 
في أي تقصير أو إهمال سواء من 
 عــن أن 

ً
ــوزارة أو الهيئة، فــضــا ــ الـ

قرار »المناقصات« بتمديد العقد 
بالتشارك يـــؤدي إلــى قــصــور في 
تفعيل الدور الرقابي لقسم التغذية 

التابع إلدارة الخدمات«.

المخزون االستراتيجي

فــــــي مــــــوضــــــوع آخــــــــــر، عـــقـــدت 
لجنة تــعــزيــز الــمــخــزون الــغــذائــي 
ــيـــجـــي فــــي الــجــمــعــيــات  ــراتـ ــتـ االسـ
الــتــعــاونــيــة، بــرئــاســة كــيــل وزارة 
ــــؤون، وعـــضـــويـــة مــمــثــلــي 3  ــشــ ــ الــ
جهات حكومية من ذات العاقة، 
هـــي: وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة، 
الهيئة العامة للغذاء والتغذية، 
الــهــيــئــة الــعــامــة لـــشـــؤون الـــزراعـــة 
 عــن 

ً
والـــــثـــــروة الـــســـمـــكـــيـــة، فـــضـــا

اتــــحــــاد الـــجـــمـــعـــيـــات الــتــعــاونــيــة 
، أمــــس، نــاقــشــت خــالــه 

ً
اجــتــمــاعــا

ــراءات وخطط العمل  اقــتــراح اإلجــ
الازمة لتعزيز المخزون الغذائي 
ــيـــجـــي فــــي الــجــمــعــيــات  ــراتـ ــتـ االسـ
الــتــعــاونــيــة، مـــن الــســلــع والـــمـــواد 

الغذائية واالستهاكية الضرورية 
 للخطة 

ً
أو الــتــكــمــيــلــيــة، تـــنـــفـــيـــذا

االســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة لــأمــن 
الغذائي بالجمعيات، وبناء على 
ــم 640  ــ قــــــرار مــجــلــس الـــــــــوزراء رقـ
ــادر بـــهـــذا الــــصــــدد، الســيــمــا  الــــصــ
ــع قــــرب حـــلـــول شهر  بــالــتــزامــن مـ

رمضان المبارك.
 للمصادر، فــإن اللجنة 

ً
ووفــقــا

ــتــــزم وضـــــــع آلـــــيـــــات مــتــابــعــة  ــعــ تــ
ــرة فــي  ــوافــ ــتــ ــمــ ــع الــ ــلـ ــات الـــسـ ــيـ ــمـ كـ
األســـــــــــواق والـــــمـــــخـــــازن الـــتـــابـــعـــة 
للجمعيات، للتحقق مــن تـــوازن 
الــمــخــزون الــغــذائــي داخــلــهــا، مع 
اقتراح السبل الممكنة لتطويرها 
ــوازن الـــمـــخـــزون،  ــ ــ  عــلــى تـ

ً
حـــفـــاظـــا

ــنــــة تــعــفــك  ــلــــجــ الفـــــتـــــة إلــــــــى أن الــ
 على اقــتــراح ادخـــال بعض 

ً
حاليا

التعديات التشريعية والحلول 
الممكنة لمعالجة مشكات تزويد 
»التعاونيات« بالسلع والمنتجات 
ــات الــــــازمــــــة والـــــجـــــودة  ــيـ ــمـ ــكـ ــالـ بـ

المطلوبة.

مؤتمر مكافحة ومنع العدوى ينطلق األحد
• عادل سامي

أعلن مدير إدارة منع العدوى 
والتعقيم في وزارة الصحة رئيس 
مؤتمر مكافحة ومنع العدوى د. 
أحمد المطوع انطاق فعاليات 
المؤتمر الثاني لمكافحة ومنع 
العدوى خال الفترة من 12 حتى 
14 الجاري، برعاية وزير الصحة 

د. أحمد العوضي.
وقـــــال الـــمـــطـــوع، فـــي تــصــريــح 
ــي، إن الـــمـــؤتـــمـــر الـــــذي  ــافــ ــحــ صــ
ينطلق بحضور محلي وعربي 
ودولـــي مميز، يقام تحت شعار 
»الــتــحــديــات وخـــارطـــة الــطــريــق«، 

ويــنــاقــش الــمــســتــجــدات العلمية 
والقضايا الرئيسية والتحديات 
في مجال مكافحة العدوى، بهدف 

تبني تصور واضح حول مخاطر 
ــــدوى الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــالـــرعـــايـــة  ــعـ ــ الـ
ــرق الــتــصــدي لــهــا،  الــصــحــيــة وطــ

الفتا إلــى مشاركة متخصصين 
ــة  ــوديـ ــعـ ــسـ ــن مـــــن الـ ــريــ ــاضــ ــحــ ومــ
ــان والـــــــواليـــــــات الـــمـــتـــحـــدة  ــ ــمـ ــ وعـ

وإنــكــلــتــرا وهــولــنــدا، إضــافــة إلــى 
الـــخـــبـــرات والــــكــــفــــاءات الــوطــنــيــة 

بوزارة الصحة.
ــر، الــــــذي  ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ وأكــــــــــد أن الـ
يمنح المشاركين فيه 24 نقطة 
بنظام التعليم الطبي المستمر، 
يشكل مرتكزا أساسيا لمناقشة 
المواضيع الحيوية كافة، والتي 
تـــعـــمـــل عـــلـــى حـــمـــايـــة الـــمـــرضـــى 
والعاملين في المجال الصحي، 
الفــتــا إلــى انتهاء اللجنة العليا 
لــلــمــؤتــمــر مـــن كـــل االســـتـــعـــدادات 
ــــورش  ــة بـ ــلــــســــات الــــخــــاصــ والــــجــ
العمل والمحاضرات المقامة على 

هامش المؤتمر.

نجاح جراحات نسائية دقيقة في »الفروانية«
ــراض الـــنـــســـاء والـــــــوالدة في  ــ ــن قــســم أمــ دشــ
مستشفى الفروانية الجديد أول ورشة جراحية، 
بعد افتتاح القسم في المستشفى الجديد في 
5 فــبــرايــر الــمــاضــي، حــيــث اســتــضــاف القسم 
اســتــشــاري المناظير الــجــراحــيــة النسائية د. 
زاكي سليمان لمدة 5 أيام، وقد أجرى عمليات 

جراحية نسائية دقيقة بالمنظار كللت جميعها 
بالنجاح.

وأكــد مستشفى الفروانية أنــه قــام بتدريب 
عدد كبير من الطاقم الطبي من العاملين فيه؛ 
احتفاال بمرور عــام على استئناف البرنامج 

التدريبي للجودة والسامة في المستشفى.

بوقماز تستنجد بـ »فزعة دولية« إلصالح الطرق
طلبت من ممثلي 7 سفارات ترشيح شركات للصيانة وحّل مشكلة تطاير الصلبوخ

فـــي مــؤشــر عــلــى إقـــــرار وزارة 
األشـــــغـــــال بـــــاألزمـــــة الـــمـــتـــمـــاديـــة 
لمشكلة تطاير الصلبوخ، وعجز 
ــــاع  الـــــــوزارة عـــن مــعــالــجــة األوضـ
الــمــتــرديــة لــلــطــرقــات فـــي الــبــاد، 
ــرة األشــــغــــال الــعــامــة  ــ الــتــقــت وزيــ
وزيــرة الكهرباء والماء والطاقة 
الـــمـــتـــجـــددة، د. أمـــانـــي بــوقــمــاز، 
صباح أمس، ممثلي 7 سفارات، 
لطرح فكرة المساهمة والدخول 
في صيانة الطرق، والعمل على 
الــتــعــاون مــع الــجــهــات الرسمية 
لــحــل مــشــكــلــة تــطــايــر الــصــلــبــوخ 

التي تعانيها الشوارع.
ـــ  وأكــــــــــــــد بـــــــيـــــــان صــــــحــــــافــــــي لـ
ــال، أمـــــس، أنــــه تـــم خــال  ــ ــغـ ــ »األشـ
االجتماع طلب ترشيح الشركات 
من خال القنوات الدبلوماسية 
ــا والــــــــــــدخــــــــــــول فـــي  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــأهـ ــ ــتـ ــ لـ
قة بصيانة 

ّ
المناقصات المتعل

الطرق والشوارع.
وشددت بوقماز، وفق البيان، 

عــلــى ضـــــرورة األخــــذ بــاالعــتــبــار 
الخبرة والجودة ركيزة أساسية 
فــي التأهيل، إضــافــة الــى الــقــدرة 
ــيــــن  ــنــــدســ ــهــ ــمــ عـــــلـــــى تــــــــدريــــــــب الــ

الكويتيين. 
وأوضــحــت أن االجــتــمــاع أتــى 
بــعــد تــوجــيــه مــبــاشــر مـــن سمو 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء الــشــيــخ 

أحــمــد نــــواف األحـــمـــد، وبــــذل كل 
جهد لصيانة الــطــرق، بما يرفع 
مـــن مــســتــوى الـــســـامـــة واألمـــــان 

للمواطن والمقيم.
ورحــــــــــــــبــــــــــــــت بــــــــاســــــــتــــــــخــــــــدام 
التكنولوجيا الجديدة في العمل 
ــق فــي إصـــاحـــات الــطــرق 

ّ
الــمــتــعــل

ــــاع عــلــيــهــا، شـــاكـــرة وزيـــر  واالطــ

الخارجية لدوره في الترتيب لهذا 
االجتماع والتنسيق له والمتابعة 

بناء على طلب الوزارة.
ــــذكــــر أن االجـــتـــمـــاع حــضــره  ُي
 مـــن كــوريــا 

ّ
ــل مــمــثــلــو ســـفـــارات كــ

ــان  ــابـ ــيـ ــا والـ ــرنـــسـ الـــجـــنـــوبـــيـــة وفـ
ــا والـــــواليـــــات  ــيــ ــيــــن وتــــركــ والــــصــ

المتحدة وألمانيا.

وزيرة األشغال مجتمعة مع السفراء

كويتي
غير كويتي %34

%66

جملة السكان 4.385.717
الكويتيون 1.488.716

غير الكويتيين 2.897.001

جملة السكان

مخالفو اإلقامة 151.992
سمات الدخول 44.879

مخالفو التأشيرات 26.985

األعداد ال تشمل المخالفين
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https://www.aljarida.com/article/16815
https://www.aljarida.com/article/16815
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محمد جاسم

سلة أخبار

نظم مكتب العميد املساعد 
للشؤون الطالبية بكلية 

التربية، بالتعاون مع عمادة 
شؤون الطلبة ممثلة بإدارة 

األنشطة الثقافية والفنية 
»نادي اليونسكو«، معرضًا 

بمناسبة »يوم الشعوب 
العاملي« في بهو الكلية، 

أمس األول، برعاية وحضور 
األمني العام للجامعة باإلنابة 

والقائم بأعمال عميد كلية 
التربية د. فايز الظفيري.

وذكر املكتب، في بيان 
صحافي، أمس، أن املعرض 

يهدف إلى التعريف بمختلف 
الحضارات والشعوب 

والثقافات األخرى، حيث شهد 
حضور ممثلي سفارات الدول 
املشاركة، إضافة إلى تعريفهم 

بأهم العادات والتقاليد 
الكويتية.

معرض »يوم الشعوب« 
في كلية التربية

أعلنت كلية الهندسة 
والبترول بجامعة الكويت أن 

»معرض القبول الهندسي 22« 
سينطلق خالل الفترة من 12 

حتى 16 الجاري في مدينة 
صباح السالم الجامعية بكلية 

الهندسة بمشاركة 17 جهة 
وتحت رعاية وحضور القائم 
بأعمال عميد الكلية د. عايد 

سلمان.
وصرحت رئيسة مكتب 

التوجيه واإلرشاد بالكلية 
م. سعاد الشطي، أمس، بأن 
املعرض يهدف إلى تعريف 
طلبة الثانوية املقبلني على 

الجامعة بالتخصصات 
املختلفة والبرامج العلمية 

املتوافرة بكلية الهندسة 
والبترول.

وأوضحت الشطي أن الهدف 
من تنظيم املعرض السنوي 

هو إتاحة الفرصة لطلبة 
الثانوية لتحديد ميولهم 
واالطالع على املعلومات 

والبيانات التي يحتاجونها 
عند اختيارهم للتخصصات 

التي يريدون االلتحاق بها في 
الجامعة، وخصوصًا في كلية 

الهندسة والبترول، ومدى 
عالقة هذه التخصصات 

بقدرات الطالب وطموحه 
واالطالع على احتياجات 

سوق العمل. 
وأضافت أن املعرض يهدف 

للتعريف بإجراءات وشروط 
القبول في كلية الهندسة 

والبترول حسب الشواغر في 
األقسام العلمية، الفتة إلى أن 
املعرض سيستقبل ما يقارب 
25 مدرسة )بنني وبنات( من 

وزارة التربية وفق جدول 
زمني منظم مع إدارة األنشطة 

املدرسية.

... و»القبول الهندسي« 
ينطلق 12 الجاري

»فنية البلدي«: 1.335 مليار دينار تكلفة تطوير »الفحيحيل السريع«
أبقت اللجنة الفنية في المجلس 
الـــبـــلـــدي مــــشــــروع تـــطـــويـــر طــريــق 
الــفــحــيــحــيــل الـــســـريـــع عــلــى جـــدول 
أعمالها لمناقشته، مع دعوة الهيئة 
الــعــامــة للبيئة ووزارة الــداخــلــيــة، 
وطلبت المزيد من المعلومات من 
الهيئة العامة للطرق والنقل البري، 
في وقت وافقت اللجنة، في اجتماعها، 
أمــــس، على مــشــروع إعــــادة تنظيم 
أجـــــــزاء مـــن قــســائــم مــنــطــقــة جليب 

الشيوخ في قطعة 1.

ــال رئــيــس الــلــجــنــة د. حسن  وقــ
كمال، في تصريح صحافي، أمس، 
إنه تم تقديم عرض مرئي من هيئة 
الطرق بشأن مشروع تطوير طريق 
 أن مدة 

ً
الفحيحيل السريع، موضحا

، وتكلفته 
ً
المشروع 14 سنة تقريبا

التقديرية تبلغ 1.335 مليار دينار، 
، على أن ينفذ 

ً
وبطول 39 كيلومترا

 
ً
على 3 مراحل بطول 13 كيلومترا
لكل مرحلة تنفذ خــالل 5 سنوات 

.
ً
تقريبا

وأشــــار كــمــال إلــى أن المشروع 
حـــيـــوي وبـــحـــاجـــة إلــــى الــتــوســعــة 
للمساهمة في حل األزمة المرورية، 
خــاصــة أنـــه يــربــط مدينة الكويت 

بالمنطقة الجنوبية.
من جانبها، بينت عضوة اللجنة 
الفنية م. علياء الفارسي، أن مساحة 
حــــرم الــطــريــق الــجــديــد المطلوب 
تخصيصها من المجلس البلدي 
 بــالــمــقــارنــة بالطريق 

ً
ــدا كــبــيــرة جــ

الحالي، وهــذا ليس باألمر الجيد 
في ظل دولة صغيرة وشبكة الطرق 
فيها كبيرة، وعدم اعتبار ألنظمة 
الــنــقــل الــجــمــاعــي فـــي الــتــصــامــيــم، 
والتي تنتج عنها بنية تحتية غير 

مستدامة ومفرطة التكاليف.
وتــــســــاءلــــت الــــفــــارســــي بـــشـــأن 
إمكانية توضيح نظام النقل العام 

على التصميم الجديد، والنسبة 
الــتــي تــم اقــتــراحــهــا فــي اســتــخــدام 
النقل العام عند التصميم، عالوة 
عــلــى إمــكــانــيــة تــخــصــيــص مــســار 
للمترو بجانب الــطــريــق، وكيفية 
ــاة  ــمـــشـ ــــور الـ ــــسـ اخــــتــــيــــار عـــــــدد جـ
وعددها. وطالبت بتقديم محاكاة 
للمشروع، تشمل التصميم الجديد 
الــمــقــتــرح، والــمــتــرو، وشــكــل النقل 
الـــعـــام عــبــر الـــحـــافـــالت، مـــع تقديم 
ــة عـــلـــى جــمــيــع  ــدمــ ــخــ مـــســـتـــوى الــ
تــقــاطــعــات الـــمـــشـــروع قــبــل وبــعــد 

جانب من اجتماع اللجنة الفنية بالمجلس البلدي أمسالتصميم الجديد.

تطوير طرق أمام »لجنة 
الفروانية« األحد

تناقش لجنة محافظة الفروانية فــي المجلس البلدي األحــد 
المقبل اقتراح تطوير طريق ارشيد القفيدي وطريق حمود الجابر، 
كما تبحث كتاب وزارة الداخلية بشأن مالحظاتها على توسعة 
 أن اإلدارة العامة 

ً
طريق سالم المزين فــي منطقة خيطان، علما

للمرور بالوزارة قدمت 4 اقتراحات لتوسعة شارع طريق المزين.
وتنظر اللجنة طلب اإلدارة العامة لإلطفاء تخصيص موقع 
وقــايــة الفروانية ضمن منطقة العارضية استعماالت حكومية، 
والكتاب المقدم مــن شركة إدارة المرافق الحكومية بشأن طلب 
إضافة نشاط مطعم وتجهيزات غذائية وكافيه للنشاط الحالي 

»سوق مركزي وكافتيريا« بدار الضيافة في منطقة الرقعي.

»البلدية« تشارك في حملة النظافة »ديرتنا تستاهل«
أعـــلـــنـــت بـــلـــديـــة الـــكـــويـــت تـــعـــاونـــهـــا مــع 
اتحاد عمال الكويت والجاليات المقيمة 
عــلــى أرضـــهـــا، بــهــدف تجسيد الــمــشــاركــة 
المجتمعية لدعم الجهود في رفع مستوى 
النظافة بالبالد عبر مشاركتهم في حملة 

النظافة »ديرتنا تستاهل«.
وقالت البلدية، في بيان صحافي، إنها 
عقدت االجتماع التنسيقي في مقر اتحاد 

العمال، بالتعاون مع السفارة الفلبينية 
ومكتب العمالة المهاجرة ولجنة المرأة 
العاملة وعدد من ممثلي النقابات، بهدف 
التنسيق الــمــشــتــرك بــيــن جميع الجهات 

المشاركة في الحملة.
ــاء مــــن كــل  ــهــ ــتــ ــه تــــم االنــ ــ ــحـــــت أنــ وأوضـــ
االستعدادات والتجهيزات من قبل إدارات 
النظافة فــي بلدية الــكــويــت بــشــأن القيام 

بـــتـــوزيـــع أكـــيـــاس ومـــكـــانـــس يـــدويـــة على 
ــدد مــــن اآللـــيـــات  ــ ــيـــر عـ الـــمـــشـــاركـــيـــن وتـــوفـ
والــمــعــدات الـــالزمـــة لــلــفــرق الــمــشــاركــة في 

تنظيف الشريط الساحلي.
ولفتت إلى أنه تم تحديد أماكن أعمال 
التنظيف ابتداء من دوار البدع إلى شاطئ 
الوطية، والتي ستنطلق الجمعة المقبل من 

.
ً
 حتى 10 صباحا

ً
6 صباحا

»المجموعة الدولية« تحتفل باليوم العالمي للمرأة
عالية الخالد: القولبة النمطية للنساء غير مناسبة للسياسة

احـــتـــفـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة الـــمـــرأة 
الدولية باليوم العالمي للمرأة 
بحضور النائب عالية الخالد، 
ومــشــاركــة ســفــيــرة إندونيسيا 
لـــــــدى الـــــبـــــالد لـــيـــنـــا مــــاريــــانــــا، 
ــرة كـــنـــدا عــلــيــا مـــوانـــي،  ــيـ ــفـ وسـ
وسفيرة تركيا طوبی سونمز، 
وســـفـــيـــرة أســـتـــرالـــيـــا مــيــلــيــســا 
كيلي، والقائمة بأعمال سفارة 
غيانا التعاونية نــيــرا دوخــي، 
إضافة إلى السفراء الفلسطيني 
رامي طهبوب، والمصري أسامة 
شــلــتــوت، والــمــكــســيــكــي ميغيل 
ــــي كـــارلـــو  ــالـ ــ ــطـ ــ إيــــســــيــــدر، واإليـ
بالدوتشي، الذين قّدموا الورود 
ــرأة الــــدولــــيــــة«  ــ ــمــ ــ ــ لــــعــــضــــوات »ال

والضيفات.
وتضّمن الحفل حلقة حوارية 
بعنوان »تمكين المرأة« إذ قّدمت 
رئيسة المجموعة غادة شوقي، 
حــــرم الــســفــيــر الــمــصــري لمحة 
عــامــة عـــن تـــاريـــخ وأهــمــيــة يــوم 

المرأة العالمي.
وأثناء حديثها عن »العوائق« 
فـــي حــيــاتــهــا الــمــهــنــيــة، أشـــارت 

ــى »الــقــولــبــة  الـــنـــائـــب الـــخـــالـــد إلــ
ــرأة عـــلـــى أنـــهـــا  ــمــ ــلــ الـــنـــمـــطـــيـــة لــ
غــيــر مــنــاســبــة لــلــســيــاســة«، كما 
تحدثت سندس حمزة المؤسس 
 Abolish الــــمــــشــــارك لــتــطــبــيــق
153، عــن Thouba، ويــعــد أول 
تطبيق مــن نــوعــه فــي الــكــويــت 
لمحاربة جرائم العنف األسري 
ــن خـــــــالل مــنــح  ــ الــــمــــتــــصــــاعــــد مــ
الــنــســاء إمــكــانــيــة الــوصــول إلــى 

خــط ســاخــن والـــدردشـــة الحية، 
إذ يمكنهم اإلبالغ عن االبتزازات 
العاطفية والجنسية والمالية 
والـــجـــســـديـــة مــــن خـــــالل إنـــشـــاء 

خطة أمان. 
أمــــا الــفــنــانــة ثـــريـــا الــبــقــصــمــي، 
فـــتـــحـــدثـــت عــــن رحـــلـــتـــهـــا كــفــنــانــة 
ت الحكومة والمجتمع على 

ّ
وحض

رعاية ودعم المساعي الفنية. 
نسرين الربيعان مديرة مكتب 

المفوضية السامية لألمم المتحدة 
لـــشـــؤون الــالجــئــيــن فـــي الــكــويــت، 
تــحــدثــت عـــن »غـــيـــاب الـــنـــســـاء في 
المراتب العليا للقيادة وضــرورة 

اظهار النساء لمساهماتهن«. 
كـــمـــا شــــاركــــت د. ســـحـــر غـــنـــام، 
أخـــصـــائـــيـــة األمـــــــــــراض الــجــلــديــة 
الـــشـــهـــيـــرة، وجـــهـــة نـــظـــرهـــا حـــول 
»كيف ينظر المجتمع إلــى المرأة 

الطموحة«.

»بيت الزكاة«: مليون دوالر لمركز 
الكويت لـ »األطراف« بإسطنبول

أعلن المدير العام لبيت الزكاة باإلنابة د. ماجد 
العازمي تخصيص مليون دوالر لمركز الكويت 

الطبي لألطراف الصناعية في اسطنبول.
وأعرب العازمي في كلمة خالل ملتقى تعريفي 
بالمركز نظمته جمعية األطباء الدولية، أمس األول، 
بالشراكة مع بيت الزكاة وهيئة اإلغاثة التركية 
عن األمل أن »يغدو المركز منارة إنسانية عالية، 
وبارقة حياة جديدة لآلالف ممن فقدوا أطرافهم«.

ومن جانبها، أعربت سفيرة تركيا لدى البالد 
طوبى سونمز عن امتنانها للجمعيات الخيرية 
والمنظمات غير الحكومية الكويتية التي »عملت 
بال كلل ومنذ اليوم األول عقب كارثة الزلزال الذي 
وقع في تركيا وسورية في محاولة لتخفيف آثار 

الكارثة، وبمساهمات سخية«.

انتخابات »تدريس الجامعة« 21 الجاري
كــــشــــف رئــــيــــس جـــمـــعـــيـــة أعـــــضـــــاء هــيــئــة 
التدريس خالل الفترة االنتقالية، د. إبراهيم 
الحمود، عن عقد انتخابات جمعية أعضاء 
هــيــئــة الـــتـــدريـــس فـــي جــامــعــة الــكــويــت يــوم 

الثالثاء 21 الجاري.
ودعـــــا الـــحـــمـــود، فــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي 

أمــــس، جــمــيــع أعـــضـــاء الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة 
إلـــى الــمــشــاركــة فــي االنــتــخــابــات والــتــعــبــيــر 
بحرّية عن إرادتهم في اختيار هيئة إدارية 
تــســتــطــيــع تــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم بــاالرتــقــاء 
ــقـــابـــي بـــمـــا يــلــيــق  ــنـ بـــالـــجـــامـــعـــة والـــعـــمـــل الـ

بأساتذة الجامعة.

احتفالية بالمناسبة في بيت األمم المتحدة احتفالية بالمناسبة في بيت األمم المتحدة 
احتفلت األمــم المتحدة، أمــس، باليوم 
الــعــالــمــي لــلــمــرأة، وأقـــيـــم الــحــفــل فـــي بيت 
األمم المتحدة بحضور حشد دبلوماسي 

وسياسي كبير. 
ــــال األمـــيـــن الـــعـــام لــلــمــجــلــس األعــلــى  وقـ
للتخطيط والتنمية خالد مهدي في كلمة 

بالمناسبة إن »التحّول المنهجي للتعليم 
 لــلــحــكــومــة والــقــطــاع 

ً
 شــامــال

ً
يــأخــذ نــهــجــا

الــخــاص والمجتمع الــمــدنــي لالستعداد 
لمهارات القرن الواحد والعشرين، ولهذا، 
من المهم جعل تنمية رأس المال البشري 
أكثر مرونة وتوجها نحو المستقبل، من 

أجـــل تلبية احــتــيــاجــات األجــيــال الــقــادمــة 
وســـوق الــعــمــل الــمــتــطــورة، نــحــو اقتصاد 
 وقــائــم على المعرفة ورقمي 

ً
أكــثــر تنوعا

بشكل متزايد«.

»المهندسين« تشارك في الملتقى 
الخليجي الـ 24 بالدوحة

شاركت جمعية المهندسين الكويتية في فعاليات الملتقى 
الهندسي الخليجي الرابع والعشرين، الذي انطلقت أعماله 
فــي الــعــاصــمــة الــقــطــريــة الــدوحــة أمـــس، وتستمر حــتــى غــد، 
برعاية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري الشيخ 

خالد بن خليفة آل ثاني.
وأوضح نائب رئيس الجمعية، رئيس وفد »المهندسين« 
إلى الدوحة، م. محمد السبيعي، في تصريح صحافي، أن 
 ومهندسة للمشاركة في الملتقى 

ً
 يضم نحو 30 مهندسا

ً
وفدا

والــمــؤتــمــر الــمــصــاحــب لــه والــمــعــرض الــمــقــام بالمناسبة، 
 إلى أن المؤتمر سيكون تحت شعار »هندسة البيئة 

ً
الفتا

 مــن المهندسين سيقدمون أوراق 
ً
واالســتــدامــة«، وأن عـــددا

عمل لهذا المؤتمر.
وأضاف السبيعي أن الملتقى والمؤتمر المصاحب يتيح 
للمهندسين االستفادة من الخبرات األكاديمية والمهنيين 
العاملين في المجال الهندسي على المستويين اإلقليمي 
والــدولــي، وطـــرح قضايا هندسية تعنى بالقطاع البيئي 

ومجاالت االستدامة.

محمد السبيعي

الخالد متوسطة سيدات من »مجموعة المرأة«

اللجنة أبقت المشروع على جدولها وطالبت بمعلومات عن النقل العام والمترواللجنة أبقت المشروع على جدولها وطالبت بمعلومات عن النقل العام والمترو
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جلسة ٢١ الجاري... الفرصة األخيرة للحكومة
ً
إما أن تحضرها أو استجواب رئيس الوزراء • السعدون رفع العادية والتكميلية: الحكومة اعتذرت رسميا

، رفع رئيس مجلس األمة أحمد 
ً
كما كان متوقعا

ي المجلس العادية أمس، 
َ
السعدون جلست

و«التكميلية« التي كانت مقررة اليوم، إلى 21 و22 
الجاري، لعدم حضور الحكومة، وسط تصعيد نيابي، 

أعلن خالله استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد، حال عدم حضور الحكومة 

الجلسة المقبلة. 
وجاء قرار رفع الجلسة وسط اعتراض عدد من 

النواب، تقدمهم د. عبدالكريم الكندري، الذي قال 
 حديثه للسعدون: »عطنا نقطة نظام حتى 

ً
موجها

يعّبر النواب عن رأيهم، ومع كل التقدير للعم بو 
عبدالعزيز، إال أن قرار رفع الجلسة لعدم حضور 

الحكومة يجب أن يكون للمجلس«، وإلى التفاصيل:

علي الصنيدح
رفع رئيس مجلس االمة أحمد 
الــســعــدون جــلــســة مــجــلــس االمـــة 
الــعــاديــة أمـــس والتكميلية التي 
كــانــت مــقــررة الــيــوم إلــى 21 و22 
من الشهر الجاري، لعدم حضور 

الحكومة.
وقال السعدون في التاسعة من 
صباح أمس: تسلمت أمس األول 
الرسالة التالية، بعد اتصال أيضا 
من وزيــر الدولة لشؤون مجلس 
ــر األمـــيـــري  ــ ــ األمــــــــة: »صــــــــدور األمـ
بــتــعــيــيــن ســـمـــو الـــشـــيـــخ أحـــمـــد 
ــــواف األحـــمـــد الــصــبــاح رئــيــســا  نـ
لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح 
 
ً
أعضاء الـــوزارة الجديدة، ونظرا
ألن ســـمـــوه بـــصـــدد الـــمـــشـــاورات 
لترشيح أعضاء الوزارة الجديدة 
تــتــقــدم الــحــكــومــة بـــاالعـــتـــذار عن 
عدم حضور جلسة مجلس األمة 
الـــمـــقـــرر عــقــدهــا يـــومـــي الــثــاثــاء 
واألربعاء الموافقين 7 و8 مارس 

.»2023
وأضاف السعدون: على الرغم 
مـــن وجـــــود الـــنـــصـــاب، حــتــى في 
الــجــلــســة الـــمـــاضـــيـــة كـــــان هــنــاك 
نــصــاب، لــكــن عــنــدمــا أعــلــنــت كــان 
النواب داخلين موجودين، ترفع 
الجلسة إلــى يــوم 21 و22 مارس 

.»2023
وجــــــــــاء قــــــــــرار رفــــعــــهــــا وســــط 
اعتراض عدد من النواب تقدمهم 
النائب د. عبدالكريم الكندري الذي 
ــال مــوجــهــا حــديــثــه لــلــســعــدون:  قـ
عــطــنــا نــقــطــة نـــظـــام حــتــى يعبر 
النواب عن رأيهم، ومع كل التقدير 
للعم بوعبدالعزيز، إال أن قرار رفع 

الجلسة لعدم حضور الحكومة 
يجب أن يكون للمجلس.

وتشاور عدد من النواب داخل 
ــاعـــة حـــــول آلـــيـــة الـــتـــعـــامـــل مــع  ــقـ الـ
الجلسة القادمة وتشكيل الحكومة 
الــجــديــدة وأفـــكـــار حـــول تــغــريــدات 
منها شعار »لن نستسلم« للجلسة 

القادمة.
وعــقــدت مــجــمــوعــة مــن الــنــواب 
مؤتمرا مشتركا عقب رفع الجلسة، 
وقال النائب خالد المونس ان سمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد 
نواف األحمد ملزم بحضور جلسة 
مجلس األمــــة المقبلة حــتــى ولــو 
 أنه لو لم يحضرها 

ً
منفردا، مؤكدا

فسيعلن عن تقديم استجواب له.
وأضــاف المونس: اليوم وبعد 
مرور الجلسة الخامسة التي يدعو 
لها رئيس مجلس األمــة، وتعتذر 
الحكومة عن عدم الحضور، وهذا 
ما جعل الجلسة تعطل، وجلسات 

أخرى سابقة تعطلت.
وبين المونس أنه كان للنواب 
رأي ســابــق بــأن جميع الجلسات 
يجب أن تعقد حتى لو لم تحضر 
 إلـــــى أنـــــه إذا 

ً
ــة، مـــشـــيـــرا ــومـ ــكـ ــحـ الـ

ــتـــاريـــخ فسنجد  ــتـــرجـــاع الـ تـــم اسـ
أن الــحــكــومــات كــــان لــديــهــا حــيــاء 

سياسي.
وذكر أن حضور الجلسات اليوم 
أصــبــح يــســتــخــدم ســاحــا فـــي يد 
السلطة التنفيذية لتعطيل أعمال 
 أن 

ً
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، مــــؤكــــدا

 يجب أن ينتهي، 
ً
ذلك أصبح عبثا

السيما أنه استمر سنوات، حتى 
 جعل مصير 

ً
 دستوريا

ً
أصبح عرفا

السلطة التشريعية بيد السلطة 
التنفيذية.

العبث بمقدرات الدولة

وأكــــد أن هــنــاك نــصــا واضــحــا 
وقاطعا، ويأتي من يأخذ بالعرف 
السابق، مبينا أن هــذا األمــر غير 
مقبول بتاتا، متابعا: »احتجاجنا 
 الــنــظــر 

ّ
ال يــــــزال مــــوجــــودا بـــغـــض

عــمــا يــســوقــه اإلعــــام الــفــاســد من 
أن صــعــودنــا للمنصة كـــان لرفع 

الجلسة، وهو ليس كذلك«.

وأردف: »قلنا في السابق ال عقد 
لجلسة إال بصعود رئيس الوزراء 
الــمــنــصــة، ثـــم جــلــســنــا فـــي أمــاكــن 
الوزراء واختتمنا ذلك باالعتصام 
بــســبــب الــتــأخــيــر فـــي الــتــشــكــيــل«، 
مبينا أن الدستور الكويتي جامد 
واألعـــــــــــراف لـــيـــس لـــهـــا مــــكــــان فــي 
الــدســاتــيــر الـــجـــامـــدة، خــصــوصــا 
إذا كــــانــــت الـــنـــصـــوص صــريــحــة 
وواضـــحـــة، وهـــي ال تــأتــي إال في 
عدم وجود نص دستوري، ولكن 
الـــنـــصـــوص مــــوجــــودة وواضـــحـــة 

وقاطعة.

تأخر التشكيل الحكومي

وقــــــــال الــــمــــونــــس إن قــنــاعــتــه 
الشخصية تؤكد أن عقد الجلسة 
ــة  ــكــــومــ مـــــــن دون حــــــضــــــور الــــحــ
صحيح مئة بالمئة وال تشوبها 
أي شــائــبــة، مــضــيــفــا: »لــقــطــع هــذا 
الــجــدل تــم تكليف رئيس الـــوزراء 
من قبل سمو األمير رسميا، وكان 
يفترض الــحــضــور جلسة الــيــوم، 
لكن ال نعلم ما هي الــظــروف. في 
المجلس السابق كان أحد محاور 
استجوابي لرئيس الوزراء السابق 
الشيخ صــبــاح الــخــالــد هــو تأخر 
التشكيل الحكومي الذي انعكس 
سلبا على مصالح العباد والباد«.
واســـــتـــــطـــــرد: »إن لـــــم يــحــضــر 
رئيس الوزراء جلسة 21 فستكون 
لــة الــســيــاســيــة مــوجــودة،  الــمــســاء
ــوابــــك مــن  ــتــــجــ ــن عـــــن اســ ــلــ ــأعــ وســ
منطلق أن المبادئ ال تتغير بتغير 
األشخاص«، مضيفا: »الضرر على 
الــبــاد والــعــبــاد الــيــوم ال يحتمل، 
ولصحة انعقاد الجلسة المقبلة 
تحضرها حتى لو كنت منفردا، 
وإذا لــم تحضر فمعنى ذلـــك أنك 
متعمد تعطل المجلس والنواب 
وأعمالهما، ولزاما عليك حضور 

الجلسة المقبلة«.
وأشــار إلى أن »هناك من يقول 
إن أول جلسة مقبلة ستكون في 
شهر رمضان المقبل، وهذا تعطيل 
واضح ومتعمد لمصالح الباد«، 
متمنيا من رئيس الوزراء تشكيل 
الــحــكــومــة، وأن يــحــضــر الجلسة 
المقبلة مع حكومته، ولزاما عليه 

حضورها.

تعطيل الجلسات
بــــــــــدوره، ذكــــــر الــــنــــائــــب فــــارس 

)تصوير عبدالله الخلف( األعضاء لحظة رفع الجلسة أمس 

جنان في حديث نيابي

أكد النائب مهلهل المضف أن مجلس األمة 
أمــام استحقاقات سياسية وملفات إصاحية 
 سمو رئيس 

ً
تحتاج إلى إنجاز عاجل، مطالبا

الــــــــوزراء بــســرعــة تــشــكــيــل الــحــكــومــة وحــضــور 
الجلسات إلنجاز تلك الملفات.

وأوضــح المضف، في تصريح أمــس، أن تلك 
االســتــحــقــاقــات تــتــعــلــق بــقــوانــيــن وتــشــريــعــات 
مــن أهمها مــا يخص المفوضية العليا إلدارة 
االنتخابات والنظام االنتخابي، وتعديل الائحة 
الداخلية لمجلس األمــة وما يتعلق بالمحكمة 

الدستورية.

وطـــالـــب الــمــضــف رئــيــس الــــــوزراء بــالــمــراهــنــة 
ــع أغــلــبــيــة الــمــجــلــس  ــمـــل مــ ــعـ عـــلـــى اإلنـــــجـــــاز، والـ
إلنجاز التشريعات اإلصاحية، مضيفا أن »تلك 
التشريعات ستدعم عمل رئيس الوزراء وإنجازاته، 

وبالتالي ستحميه من المساءلة السياسية«. 
ــال إن عـــدم حــضــور الــحــكــومــة الــجــلــســات  وقــ
المقبلة لمجلس األمة سيعرض رئيس الوزراء 
لاستجواب، باعتباره يتحمل الجزء األكبر من 
مــســؤولــيــة تعطيل المجلس ومــصــالــح الــدولــة 
باإلصرار على عدم حضوره وحكومته الجلسات 

السابقة.

مهلهل المضف

الجلسة في رمضان
ذكر النائب خالد المونس: »أن هناك من يقول إن أول 
جلسة مقبلة ستكون فــي شهر رمــضــان المقبل، وهــذا 
 من 

ً
تعطيل واضــح ومتعمد لمصالح الــبــاد«، متمنيا

رئــيــس الــــوزراء تشكيل الحكومة وأن يحضر الجلسة 
 عليه حضور الجلسة المقبلة.

ً
المقبلة مع حكومته ولزاما

وزراء بال أحكام قضائية
طالب النائب حمد العبيد رئيس الـــوزراء باإلتيان 
بــــوزراء جــدد ليس عليهم أحــكــام قضائية أو شبهات 
انتهاك دستوري ولم يقعوا في أخطاء جسيمة ويكونوا 
 على ضرورة تشكيل الحكومة 

ً
وزراء رجال دولة، مشددا

خال األسبوعين المقبلين وحضور الجلسة المقبلة 
وإال سيتحمل رئيس الوزراء المسؤولية.

هروب 
الحكومة 

من حضور 
الجلسات ال 

ينم عن تعاون 
أو احترام 
للدستور

السويط

رئيس الوزراء 
يتحمل 
تعطيل 

الجلسات
العتيبي

نحن في 
مرحلة حرجة 

وحساسة 
ودقيقة 

واالستياء 
 
ً
أصبح عارما

ً
وعاما

الحجرف

الحكومات 
السابقة

كان لديها 
حياء سياسي

المونس

: استجواب رئيس الوزراء إذا لم 
ً
١9 نائبا

ل الحكومة خالل أسبوعين
ّ
شك

ُ
ت

 أكدوا فيه 
ً
 مشتركا

ً
 بيانا

ً
أصدر 19 نائبا

أن االلتزام بالدستور وتطبيق مواده، ليس 
مجرد عبارات تصدر بها البيانات، بل هي 
قيم أخاقية، ومنطلقات مبدئية، ركائزها 
قَسم عظيم على احترامه والحفاظ عليه 
كعهد بين الحاكم والمحكوم، ومرجعية 
ــالــــم الــــعــــاقــــة بــــيــــن مــخــتــلــف  تــــرســــم مــــعــ
السلطات، وأسس وقواعد تقف معها كل 
سلطة عند اختصاصاتها، دون التجاسر 

على سلطات غيرها.

وقال النواب: نطالب سمو الشيخ أحمد 
نــــواف األحـــمـــد بـــااللـــتـــزام بــالــدســتــور نــّصــا 
وروحا منذ اللحظة األولى، وأولها االلتزام 
ــا الــدســتــور  ــددهـ بـــالـــمـــدة الــزمــنــيــة الـــتـــي حـ
لتشكيل الحكومة، وهــي أســبــوعــان، وعــدم 
تجاوزها، لتقسم أمام سمو األمير ومن ثم 

أمام مجلس األمة لمباشرة أعمالها.
وأضافوا: وإذا لم يتم االلتزام بهذه المدة 
التي حددها الدستور، فإننا نعلن تفعيل 
أدواتنا الدستورية والمساءلة السياسية إذا 
تم تجاوز المدة الزمنية المقررة دستوريا 

لتشكيل الوزارة، والله على ما نقول شهيد.
ــيـــس الــمــجــلــس  ــائـــب رئـ ـــــــع الـــبـــيـــان نـ

ّ
ووق

محمد المطير، والــنــواب د. عــادل الدمخي، 
ــد الــطــمــار،  ــالـ وعـــبـــدالـــوهـــاب الــعــيــســى، وخـ
وفارس العتيبي، ومبارك الطشة، وعبدالله 
األنبعي، وثامر السويط، وأسامة الشاهين، 
ود. حمد المطر، ود. عبدالعزيز الصقعبي، 
ــد الــــمــــونــــس، ود. مــحــمــد الــحــويــلــة،  ــالــ وخــ
ومحمد المطيري، ومــبــارك الــحــجــرف، ود. 
حمد العبيد، ود. محمد المّهان، والصيفي 

الصيفي، ومرزوق الحبيني.

العبيد: على رئيس الحكومة اختيار رجال دولة
طــالــب الــنــائــب حــمــد الــعــبــيــد ســمــو رئيس 
مجلس الــوزراء، الشيخ أحمد نواف األحمد، 
باختيار وزراء رجال دولة لديهم القرار، وأن 
يشكل حكومته خال األسبوعين المقبلين أو 

يتحمل مسؤوليته.
ــد تــــكــــرار تــعــطــيــل  ــعـ وقـــــــال الـــعـــبـــيـــد إنــــــه بـ
الجلسات وغياب الحكومة لخامس جلسة، 
هناك استياء شعبي ونيابي كبير من التأخير 

المتعمد في تحقيق طموح المواطنين. 
ــار إلـــى أن الــمــواطــنــيــن بــعــد الخطاب  وأشــ
ــــذي ألـــقـــاه ســمــو ولــــي الــعــهــد في  األمـــيـــري الـ
تاريخ 22 يونيو العام الماضي كــان لديهم 
طـــمـــوح بــتــغــيــيــر الــمــشــهــد الــســيــاســي وحـــال 
البلد، والكل تحدث عن عهد ونهج جديدين، 
وكنت أتمنى أن نـــراه. وقــال إنــه كانت هناك 

بــوادر لهذا العهد الجديد وهو عدم التدخل 
في انتخابات رئاسة المجلس واللجان، وتم 
شكر رئيس الوزراء على هذه المبادرة، ولكن 
سرعان ما تغير هذا النهج وعادت الحكومة 

إلى النهج السابق.
وأكد العبيد أن اختيار الوزراء في الحكومة 
، وأن سمو الشيخ 

ً
 جــدا

ً
السابقة كان ضعيفا

أحمد الــنــواف الــيــوم بــات أمــام مفترق طــرق، 
ويتحمل المسؤولية كاملة بعد هذا التأخير 

المتعمد للمجلس والحكومة.
وذكــر انــه بعد تكليف سمو الشيخ أحمد 
ل أمام  النواف بتشكيل الحكومة فهو مساء
الشعب عن أي تأخير سيحدث لعدم تشكيل 
الــحــكــومــة أو حـــضـــور الــجــلــســات وتــعــطــيــل 

البرلمان. 

تساؤالن للسايرتساؤالن للساير
ل النائب مهند الساير: »هل  تساء
يعقل أن يــرهــن الــمــشــرع الــدســتــوري 
مــؤســســات الـــدولـــة ومــصــالــح الــنــاس 
بــوجــهــة نــظــر وقـــــرار شــخــص واحــــد؟ 
وكيف للعم أحمد السعدون أن يرى 
عدم دستورية انعقاد الجلسات دون 
ــقـــدم بــطــلــب  ــتـ ــور الـــحـــكـــومـــة، ويـ حـــضـ
تعديل الائحة بالمخالفة للدستور 

الذي يعلو على كل القوانين؟«.
السعدون يطلع النواب على اعتذار الحكومة

»فيتو« نيابي ضد 
الشيتان والرشيد

قال النائب ثامر السويط إن »من مظاهر 
الــفــســاد مـــا قــــام بـــه أحــــد الـــــــوزراء بــإغــراق 
مــؤســســة الـــمـــوانـــئ بــتــعــيــيــنــات تنفيعية 
رغـــم تــقــدم الــشــبــاب الكويتيين الراغبين 
ــذه الــمــؤســســة، لكن  فـــي االنــضــمــام إلـــى هـ
 
ً
نفاجأ بأن القضية محسوبيات«، معتبرا

أن أول من يستحقون »الفيتو« ضد إعادة 
ــة لـــشـــؤون مجلس  تـــوزيـــرهـــم وزيــــر الـــدولـ
ــــراك الــشــيــتــان، ووزيـــــر الــمــالــيــة  الـــــــوزراء بـ
 بأنه لتحقيق 

ً
عبدالوهاب الرشيد، معقبا

مصلحة البلد وعدم إضاعة وقت المجلس 
يجب أن يغادر كل وزير أضر البلد.

العتيبي أن رئيس الـــوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد لم يأت 
في بداية المجلس بفريق وزاري 
متجانس رغم تحذيرات ومطالب 
ــاه مــســؤولــيــة  ــ ــنــــواب، مــحــمــا إيـ الــ
ــلــــســــات ومـــصـــالـــح  تـــعـــطـــيـــل الــــجــ

المواطنين. 
وقـــــال الــعــتــيــبــي، فـــي تــصــريــح 
صحافي، إنه مع استمرار تعطيل 
الــجــلــســات ومــصــالــح المواطنين 
وتــعــلــيــق الــقــضــايــا الــمــهــمــة التي 
ينتظرها الجميع، فإن سمو رئيس 
مجلس الوزراء يتحمل مسؤولية 

هذا التعطيل ونتائجه؟

مدركات الفساد

من ناحيته، أكد النائب مبارك 
الحجرف ضرورة اختيار رجاالت 
دولة في الحكومة القادمة لديهم 
رؤيــــــة يــســتــطــيــعــون مــــن خــالــهــا 
انتشال البلد من مدركات الفساد 
في شتى المجاالت، مطالبا رئيس 
الــــــــــــوزراء بــــــأن يـــحـــضـــر الــجــلــســة 

المقبلة أو يواجه مصيره. 
وقــــــــال الــــحــــجــــرف: »نــــحــــن فــي 
مرحلة حرجة وحساسة ودقيقة 
مــــن تــــاريــــخ الـــكـــويـــت، ويـــجـــب أن 
ــاء أصــبــح  ــيـ ــتـ نــنــبــه عــلــى أن االسـ
عـــارمـــا وعـــامـــا عــنــد جــمــيــع أبــنــاء 
الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي مــــن جــنــوبــهــا 
ــن شــرقــهــا إلــى  إلــــى شــمــالــهــا، ومــ

غــربــهــا«، مــشــددا عــلــى أن السبب 
الرئيس لهذا االستياء هو النهج 
الحكومي السيئ، الذي لم يتغير 
عـــن الــنــهــج الــســابــق، وأضـــــاف أن 
»الجميع كانوا يعانون من تأخير 
التشكيل الحكومي واآلن عدنا إلى 

المربع األول«.

ما تبقى من رصيد

ــــوزراء  ولـــفـــت الــــى أن رئـــيـــس الــ
إن لــــم يــشــكــل حـــكـــومـــة ويــحــضــر 
الجلسة المقبلة فسيكون وضعه 
خطيرا جدا، وما تبقى من رصيده 
لدى النواب سيستنفد، وتعطيله 

للجلسات غير مبرر.
وأوضــح أنه لم يحصل رئيس 
وزراء ســابــق عــلــى مــيــزانــيــة تقر 
بأعداد أغلبية ساحقة، ولم يحصل 
رئيس وزراء على الموافقة على 
الــحــســابــات الــخــتــامــيــة المعطلة 
مــنــذ فــتــرة مــن الــزمــن، متمنيا أن 
تكون في الفترة المقبلة اختيارات 
حقيقية لرجاالت الــدولــة، وتكون 
هــنــاك نــهــضــة بــالــبــاد، واإلتـــيـــان 
ــــى  ــى إلـ ــ ــرقــ ــ بـــــــــــــــوزارة حـــقـــيـــقـــيـــة تــ
طموحات البلد أو تواجه مصيرك 

يا رئيس الوزراء.

إخفاق حكومي

وقـــــال الـــنـــائـــب ثـــامـــر الــســويــط 
ــتــــوري لــــم يقيد  ــنـــص الــــدســ إن الـ

صحة انعقاد الجلسات بحضور 
الحكومة، استنادا إلى نص المادة 
97 التي تحدد بشكل مباشر صحة 
انــعــقــاد الــجــلــســات، مــحــذرا سمو 
رئيس مجلس الوزراء من مواجهة 
ــواب إذا قــــــدم تــشــكــيــا  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االسـ

حكوميا دون الطموح.
 ولفت إلــى أن النواب سبق أن 
استجوبوا رئيس الوزراء السابق 
الشيخ صباح الخالد في موضوع 
اخــتــيــار الــــــوزراء، مــشــددا عــلــى أن 
االحترام للدستور وإرادة الشعب 

أساس التعاون بين السلطتين.
واعـــتـــبـــر الـــســـويـــط أن هــــروب 
الــحــكــومــة فـــي جــلــســة 10 يــنــايــر 
2023 وغـــيـــابـــهـــا عــــن الــجــلــســات 
التالية ال ينم عن تعاون أو احترام 
لــلــدســتــور، مضيفا أن الــدســتــور 
الكويتي واضح ومواده محددة بـ 
183 مادة من بينها مادة تتحدث 
بشكل مباشر عــن صحة انعقاد 
الــجــلــســات، وهــــي الـــمـــادة 97 من 

الدستور.
وطـــالـــب رئـــيـــس مــجــلــس األمـــة 
باالحتكام إلــى الــدســتــور، مؤكدا 
أن »الرأي العام هو المعلم في كل 

وثيقة دستورية«.
وقــــال إن »الـــنـــاس عــلــقــوا آمـــاال 
كبيرة على هذا المجلس، ولكن أي 
منصف يعلم أن الحكومة هي من 
تتحمل المسؤولية، وهي من غابت 
عن الجلسات وهربت من مواجهة 
االقتراحات التي تقدم بها النواب 

لترجمة البرنامج اإلصاحي«.
وأكد انه »في جلسة 21 مارس 
إذا لم يأت رئيس الوزراء بحكومة 
تلبي طموحات الشعب الكويتي 
فسنتقدم بــاســتــجــوابــه والــنــائــب 
خـــالـــد الــعــتــيــبــي ومــــن يـــرغـــب من 
النواب في المشاركة في تقديمه«، 
مــؤكــدا »لـــن نــجــامــل أيـــا كـــان على 
مستقبل الكويت، والتي ال تستحق 
هـــــذا االنـــــحـــــدار الــتــنــفــيــذي الــــذي 

نعيشه هذه األيام«. 

الجلسة

المضف لرئيس الحكومة: المراهنة
على اإلنجاز تحميك من المساءلة
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تفقد رئــيــس قــوة اإلطــفــاء الــعــام الفريق خالد 
المكراد، صباح أمس، ترافقه وكيلة وزارة األشغال 
العامة المهندسة مي المسعد، وبحضور نائب 
رئــيــس الــقــوة لــقــطــاع الــوقــايــة الــلــواء خــالــد فهد، 

 .)T2( مشروع مطار الكويت الدولي الجديد
وتأتي هذه الزيارة في إطار الخطة الدورية لـ 
»اإلطفاء« لمتابعة المشاريع الكبرى والتأكد من 
التزام المقاولين باشتراطات السالمة والوقاية 

من الحريق والمخططات المعتمدة، وعدم وجود 
أي مــخــالــفــات وقــائــيــة أو تــخــزيــن داخـــل منشآت 
المشروع يمكن أن تؤدي إلى اإلضرار بسير العمل 
وتذليل أي عقبات تعترض المشروع في سبيل 
سرعة إنجازه لما يمثله هذا المشروع من أهمية 

تنموية للبالد.
وشارك في الزيارة عدد من قياديي قوة اإلطفاء 

العام وقياديي وزارة األشغال العامة.
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103 لوحات لمركبات مجهولة في سكراب أمغرة
حملة على شارع دمشق أسفرت عن 56 مخالفة وحجز 4 مركبات

نفذت اإلدارة العامة للمرور 
ــكـــراب  ــلـــى سـ حـــمـــلـــة تــفــتــيــش عـ
أمـــغـــرة بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق 
مع وزارة التجارة والصناعة، 
وأسفرت عن تحرير 20 مخالفة 
مــــــــرور وضــــبــــط 103 لــــوحــــات 
مــعــدنــيــة لـــمـــركـــبـــات مــجــهــولــة، 
ــيــــازتــــه  ــــخـــــص لــــحــ وإحــــــــالــــــــة شـ
مـــــواد مـــســـكـــرة وإغــــــالق ورشــــة 
ـــذ 

ّ
ــا نـــف ــمـ مـــخـــالـــفـــة لـــلـــقـــانـــون، كـ

قطاع العمليات المرورية حملة 
استهدفت المركبات المخالفة 
بشارع دمشق ومنطقة قرطبة 
السكنية أسفرت عن تحرير 56 
مخالفة مرور وحجز 4 مركبات.

ــــى، قــال  وحــــول الــحــمــلــة األولـ
ضابط إدارة التوعية المرورية 
بــاإلدارة العامة للمرور، الرائد 
ــلـــه بـــوحـــســـن، إن قــطــاع  ــبـــدالـ عـ
الـــشـــؤون الــفــنــيــة واصـــل تنفيذ 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــــدانـ ــيـ ــ ــمـ ــ الـــــحـــــمـــــالت الـ
ــــورش  الـــمـــواقـــع الــصــنــاعــيــة والـ

والــمــحــال الــمــخــالــفــة، الفــتــا الــى 
أن رجــال إدارة الفحص الفني، 
ـــوا 

ّ
بـــالـــتـــعـــاون والــتــنــســيــق شـــن

حــمــلــة تــفــتــيــش مــفــاجــئــة عــلــى 
منطقة ســكــراب أمــغــرة، بعد أن 
تم رصدها لعدة أيام متواصلة. 
ــــرت الـــحـــمـــلـــة عــــن ضــبــط  ــفـ ــ وأسـ
103 لوحات معدنية لمركبات 
مــجــهــولــة كــــان أحــــد الـــوافـــديـــن 

يــحــتــفــظ بــهــا فـــي إحــــدى ورش 
ــّد مــخــالــفــة  ــعـ الــــســــكــــراب، مـــمـــا يـ
مرورية وأمنية جسيمة، حيث 
إن هـــذه الــلــوحــات يــفــتــرض أن 
ــــإدارة الــعــامــة لــلــمــرور  ــم لـ

ّ
ــســل

ُ
ت

ــال تــســقــيــط الــمــركــبــة أو  فـــي حــ
»سكربتها«، وال يجوز االحتفاظ 
بـــهـــا فــــي ورش الــــســــكــــراب ألي 

سبب من األسباب.

وأوضح بوحسن أن مفتشي 
وزارة التجارة المشاركين في 
الــحــمــلــة أغــلــقــوا إحـــدى الـــورش 
فـــــــي ســـــــكـــــــراب أمــــــــغــــــــرة، نــــظــــرا 
لمخالفتها القانون وعملها من 
دون تــرخــيــص، مــشــيــرا الـــى أن 
رجال المرور حرروا 20 مخالفة 
مـــرور لــمــركــبــات مخالفة كانت 

موجودة في السكراب.
ــل الــــحــــمــــلــــة  ــ ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ وفــــــــــي تـ
ــذ قطاع 

ّ
الــمــيــدانــيــة الــثــانــيــة، نــف

العمليات ممثال في قسم تنظيم 
حـــركـــة الــســيــر فـــي إدارة مـــرور 
العاصمة حملة أمنية ميدانية 
استهدفت المركبات المخالفة 
ــــق ومـــنـــطـــقـــة  ــــشـ ــــي شـــــــــارع دمـ فــ
قــــرطــــبــــة الـــســـكـــنـــيـــة، وأســــفــــرت 
عـــن تــحــريــر 56 مــخــالــفــة مـــرور 
ــة 4 مـــركـــبـــات  ــ ــالـ ــ مـــتـــنـــوعـــة وإحـ
الــى كــراج حجز اإلدارة العامة 
للمرور، بسبب خــروج أصوات 

مزعجة من العادم.

سلة أخبار

»الحياة«: مساعدات
 لمتضرري الزالزل

برامج ثقافية لـ »إحياء 
التراث«

أطلقت جمعية الحياة 
الخيرية مشروع »ولو 

بشق تمرة«، لتوفير األمن 
الغذائي في عدة دول، ودعم 

المحتاجين واألسر المتعففة 
والمتضررين من زلزال تركيا 

والشمال السوري.
وقال مدير مشروع »ولو بشق 
تمرة«، د. خالد الشطي: »تطلق 

جمعية الحياة الخيرية هذا 
المشروع لدعم المحتاجين 

واألسر المتعففة في عدة دول، 
من خالل إنتاج مزارع النخيل 

في الكويت، وما يتصدق 
به أصحاب المزارع، إضافة 

إلى شراء التمور من تبرعات 
المحسنين، وتجميعها، 

وتغليفها، وتوزيعها على 
المحتاجين داخل الكويت 

وخارجها، السيما على 
النازحين والالجئين 

السوريين واليمنيين«.

تطرح جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي برنامجا ثقافيا 

يتضمن سلسلة من الدروس 
والمحاضرات والدورات 

العلمية والثقافية في 
العديد من المناطق، ومن 

ذلك محاضرة بعنوان »آداب 
النصيحة«، تنظمها لجنة 

الدعوة واإلرشاد في مدينة 
سعد العبدالله التابعة 

للجمعية، ويلقيها الشيخ 
جمال بن محمد الشيخ 

)األردن(، في 8 مساء اليوم.
 
ً
كما تقيم الجمعية درسا

الصة 
ُ

 في كتاب »الخ
ً
أسبوعيا

حوية من المقدمة 
َّ
الن

األجرومية وزيادات« من 
جمع وإعداد الشيخ مشاري 
المطيري، ويقوم بالتعليق 
عليه عبدالله الحيان، في 8 
مساء كل يوم اثنين، مقابل 

صناعية الجهراء - بر العيون.
وتأتي أهمية مثل هذه 

 لما لوحظ 
ً
الدروس نظرا

من ضعف في مادة النحو 
والصرف لطلبة العلم.

محمد الشرهان

● محمد الشرهان

اللوحات المعدنية المضبوطة

ضبط 13 ألف كلغم من التمباك
كانت مخبأة بـ »كرفان جر« في ميناء الشويخ

تــمــّكــن رجـــال الــجــمــارك في 
مـــيـــنـــاء الـــشـــويـــخ مـــن إحـــبـــاط 
إدخــال 13 ألــف كيلوغرام من 
مادة التمباك إلى البالد كانت 
مخبأة بـ »كرفان جر« للسكن 

والتخييم. 
وفي التفاصيل، قال عضو 
ــة اإلعـــــــــــــالم الــــجــــمــــركــــي  ــنــ ــجــ لــ
بــــــــاإلدارة الـــعـــامـــة لــلــجــمــارك، 
مــشــعــل الــظــفــيــري، إن كــرفــانــا 
ــاء الـــشـــويـــخ  ــنــ ــيــ ورد إلـــــــى مــ
ــلــــجــــر والــــســــكــــن  ــتــــخــــدم لــ يــــســ
ــم يــــخــــص إحــــــدى  ــيــ ــيــ ــخــ ــتــ والــ
 إلــــــــى أن 

ً
الــــــشــــــركــــــات، الفــــــتــــــا

المفتشين الجمركيين عملوا 
 
ً
عــلــى فــحــص الــكــرفــان فحصا

، وُعثر على مخبأ سري 
ً
دقيقا

في سطحه وبه آثار لحيم.
وأضــــــــــــــاف الـــــظـــــفـــــيـــــري أن 
الــمــفــتــشــيــن عــمــلــوا عــلــى فتح 
مكان اللحيم وعثروا على ما 
يقارب 564 »شــواال« من مادة 
التمباك الممنوع استيرادها، 
بحسب الــقــوانــيــن الجمركية 

 
ً
الـــصـــادرة بــهــذا الــشــأن، تبعا

ــــي الــتــجــارة  لــتــعــلــيــمــات وزارتـ
ــــت مـــخـــبـــأة  ــانــ ــ والــــــصــــــحــــــة، كــ
بطريقة احترافية، وتحتوي 
ــــوزن  عـــلـــى 422 ألــــــف حـــبـــة بـ
إجـــمـــالـــي 13 ألــــف كــيــلــوغــرام 
ــاذ  ــه تــــم اتـــخـ ــيـ ــلـ ، وعـ

ً
تـــقـــريـــبـــا

ات الجمركية الالزمة.  اإلجراء
وذكـــر الــظــفــيــري أن اإلدارة 
الـــعـــامـــة لــلــجــمــارك تـــحـــذر كل 

مـــن تـــســـّول لـــه نــفــســه تــهــريــب 
الـــمـــواد الــمــخــدرة والــبــضــائــع 
الــــمــــحــــظــــورة بـــكـــل أشـــكـــالـــهـــا 
وأنواعها إلى البالد، مشددة 
عـــلـــى أنــــــه ســــُيــــعــــّرض نــفــســه 
لة القانونية، واتخاذ  للمساء

ات الجمركية بحقه. اإلجراء

»كرفان« التمباك المضبوط

مصرع رجل إطفاء وإصابة آخر في حادث مرور
ــاء حــتــفــه صـــبـــاح أمــــس،  ــفــ لـــقـــي رجـــــل إطــ
وأصيب آخر بجروح خطيرة، من جراء حادث 
مرور مرّوع وقع على طريق كبد مقابل كلية 

اإلطفاء.
وقــالــت إدارة الــعــالقــات الــعــامــة واإلعـــالم 
ـــي إطـــفـــاء من 

َ
ــام، إن رجـــل ــعـ ــاء الـ ــفـ بــقــوة اإلطـ

منتسبي الكلية كانا في طريقهما الى مقر 
عملهما عندما انقلبت المركبة التي كانا 
يستقالنهما، مما أدى الى مصرع أحدهما 

وإصابة اآلخر بجروح خطيرة.
ــافـــت اإلدارة أن الــمــصــاب نــقــل الــى  وأضـ
المستشفى وُوصفت حالته بالحرجة، فتم 

نقل المتوفى الــى إدارة الطب الشرعي من 
قبل رجال األدلة الجنائية. ونعت »اإلطفاء«، 
في بيان رسمي، الرقيب صالح مفلح، داعية 
المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته 
ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أسرته وذويه 

الصبر والسلوان.

 لإلقامة 
ً
توقيف 73 مخالفا

في حمالت أمنية
مداهمة 7 مكاتب خدم وهمية وضبط 5 متسوالت

● محمد الشرهان
ــذ قــطــاع شـــؤون الجنسية 

ّ
نــف

والجوازات واإلقامة، ممثال في 
اإلدارة العامة لمباحث اإلقامة، 
ــمـــالت األمـــنـــيـــة،  ــحـ ــن الـ  مــ

ً
عـــــــددا

التي شملت المحافظات الست 
وأسفرت عن ضبط 73 مخالفا 
ــون اإلقـــــامـــــة  ــ ــانـ ــ ــقـ ــ ومــــخــــالــــفــــة لـ
 عــن مــداهــمــة 7 

ً
والــعــمــل، فــضــال

مــكــاتــب خــــدم وهــمــيــة، وضــبــط 
5 مــقــيــمــات عـــربـــيـــات يــمــارســن 

التسول في مناطق المقابر.
واستهدفت إحــدى الحمالت 
مــنــطــقــة الـــشـــويـــخ الــصــنــاعــيــة، 
والفروانية التجارية، ومنطقة 
ــّكــــن رجـــــال  ــر، وقـــــــد تــــمــ ــابــ ــقــ ــمــ الــ
ـــن ضــبــط  ــ ــة مـ ــ ــ ــامـ ــ ــ ــاحــــث اإلقـ ــبــ مــ
 لـــقـــانـــون اإلقــــامــــة 

ً
24 مـــخـــالـــفـــا

 
ً
والعمل في هذه الحملة، فضال

عـــن ضــبــط 5 ســـيـــدات عــربــيــات 
يــــمــــارســــن مـــهـــنـــة الــــتــــســــول فــي 
ــد تــلــقــي  ــعـ مــنــطــقــة الـــمـــقـــابـــر، بـ
 
ً
اإلدارة الـــعـــامـــة لـــالقـــامـــة عــــددا
ــاوى تـــفـــيـــد بـــوجـــود  ــكــ ــشــ مــــن الــ

متسوالت داخل المقابر.
وفــــي الــحــمــلــة الــثــانــيــة داهـــم 
رجال مباحث شؤون اإلقامة 7 
مكاتب خدم وهمية في محافظة 
مــبــارك الكبير، ومنطقة جليب 
الشيوخ تدار من قبل 7 وافدين، 
وتـــــــــؤوي 29 مـــقـــيـــمـــة مــخــالــفــة 
لقانون اإلقامة ومسجل بحقهن 
قضايا تغيب، كما ضبط رجال 
الــمــبــاحــث 8 مخالفين لقانون 
ــــي مــنــطــقــة  اإلقـــــامـــــة والــــعــــمــــل فـ

حولي.

»زكاة الرميثية« لدعم »بناء بيوت الفقراء«
ــاة الــرمــيــثــيــة، الــتــابــعــة لجمعية  أكـــد مــديــر زكــ
النجاة الخيرية، سلمان عبيد، سعيهم الحثيث 
نحو إحياء مبدأ التكافل االجتماعي وتقديم الدعم 
والرعاية الهامة لأليتام واألرامل واألسر المتعففة 
وتوفير الحياة الكريمة لهم داخل وخارج الكويت.

ــال عــبــيــد: »نــنــفــذ مــشــروعــا إنــســانــيــا رائـــدا  وقــ
وهــــو بـــنـــاء بـــيـــوت الـــفـــقـــراء، والــــــذي يــعــد واحــــدا 

ــة الــــتــــي تــــعــــزز الـــحـــيـــاة  ــامــ ــهــ ــا الــ ــنـ ــعـ ــاريـ ــن مـــشـ ــ مـ
اآلدمــيــة للمستفيدين، فننقل األســر من األكــواخ 
والمساكن العشوائية إلى المنازل الجديدة التي 
تحفظ لــإنــســان كــرامــتــه وخــصــوصــيــتــه، ونــقــدم 
للمستفيدين بجانب المنازل الجديدة مشروعا 
إنتاجيا، ونحرص على تركيب منظومة الطاقة 

الشمسية الحديثة إلنارة المنزل«.

د مشروع المطار الجديد
ّ
رئيس »اإلطفاء« تفق

المكراد وقياديو »األشغال« و»اإلطفاء« خالل الجولة

حصة المطوع لـ ةديرجلا•: نطالب بزيادة 
حصص »الفنية« لتكون يومية

أكدت أهمية المادة في تفريغ طاقات الطلبة وتنمية مهاراتهم
● فهد الرمضان

ــة الـــعـــامـــة  ــهــ ــمــــوجــ أكـــــــــدت الــ
للتربية الفنية بوزارة التربية، 
حصة الــمــطــوع، أهمية تنمية 
ــادة  ــ ــي مــ ــ ــــالب فــ ــطــ ــ ــارات الــ ــ ــ ــهـ ــ ــ مـ
التربية الفنية، لما لها من أثر 
إيجابي على مختلف الجوانب 
التعليمية للطالب، حيث إنها 
ــاقــــات  ــفــــريــــغ طــ تــــســــاعــــد فـــــي تــ
المتعلمين، وإكسابهم مهارات 

وقدرات فنية.
وقالت المطوع لـ »الجريدة«، 
ــعـــرض  ــمـ خـــــــالل حــــضــــورهــــا الـ
ــه تـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــيــ ــوجــ ــتــ ــــي لــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
الجهراء في قاعة السنعوسي 
بمنتجع سليل الجهراء، أمس، 
بـــحـــضـــور الـــمـــوجـــهـــة الــفــنــيــة 

ــــراء مــنــتــهــى  ــهـ ــ ــــجـ ــالـ ــ األولـــــــــــى بـ
ــدد مـــن الموجهين  الــعــلــي، وعــ
ــــن هــو  ــفـ ــ والـــــمـــــوجـــــهـــــات، أن الـ
أســاس الحياة، والخالق خلق 
الدنيا في أجمل صورة، وخلق 
اإلنسان في أحسن خلقه، وهذا 
يــعــكــس أهــمــيــة الــجــمــال والــفــن 
في حياة اإلنسان، مشيرة إلى 
أن التوجيه الفني للمادة يرى 
أهمية زيادة عدد حصص مادة 
الفنية فــي األســبــوع الــدراســي 
لجميع المراحل لتكون حصة 
يــومــيــا، الفــتــة إلـــى أن المطبق 
حاليا، وهو حصتان أسبوعيا، 

غير كاف.
وذكــــرت أن الــتــوجــيــه يعمل 
عـــلـــى وضــــــع خـــطـــط إلكـــســـاب 
المتعلمين الخبرات والمهارات 

ــنــــذ الــــصــــف األول،  الـــفـــنـــيـــة مــ
ــوال إلـــــى الــــصــــف الـــثـــانـــي  ــ ــ وصـ
عـــشـــر، حـــيـــث يـــتـــم خـــــالل هـــذه 
الــســنــوات إيــصــال الطالب إلى 
الــمــهــارات المطلوبة، وتنمية 
مـــوهـــبـــة الـــمـــوهـــوبـــيـــن مــنــهــم 
لـــيـــكـــونـــوا فــنــانــيــن ومــبــدعــيــن 
ومــصــمــمــيــن فــــي الــمــســتــقــبــل، 
ــي نـــهـــض الــفــن  ــمـــوا فــ ــاهـ ويـــسـ

الكويتي.
وحــــول الــمــعــرض قــالــت إنــه 
اشتمل على أعمال فنية رائعة 
للطالب والطالبات، حيث شارك 
الــطــالب مــن مختلف األعــمــار، 
منوهة إلــى أنــهــا لمست حسا 
إبداعيا في الكثير من األعمال 
الـــفـــنـــيـــة الــــتــــي قــــدمــــهــــا طــــالب 

وطالبات المدارس المشاركة.

ً»MEPA« تطلق مؤتمر 
»الصحة النفسية« غدا

تنظم جمعية علم النفس في الشرق األوسط )MEPA( هذا العام 
مؤتمرها ومعرضها السنوي في نسخته السادسة اعتبارا من غد 

إلى 11 الجاري في الكويت. 
 في 

ً
 عالميا

ً
وتتضمن هذه الفعالية مشاركة أكثر من 50 خبيرا

مــجــال الصحة النفسية، وعــلــى رأســهــم المتحدثون الرئيسيون 
في المؤتمر رئيس جمعية علم النفس األميركية )APA(، د. ثيما 
براينت، والمؤسس والرئيس التنفيذي لمركز لونا التعليمية د. 

راماني دورفاسوال. 
ويهدف المؤتمر والمعرض السنوي إلى زيادة الوعي الفكري، 
وتغيير مفاهيم الصحة النفسية بمنطقة الــشــرق األوســــط، في 
جلسات حوارية يتم من خاللها تبادل الخبرات العلمية والعملية 

من قبل خبراء متخصصين عالميين.  
بدورها، قالت رئيسة »MEPA«، د. جوان هاندز، »نعكف في هذا 
المؤتمر على تغيير النظرة الثقافية الشاملة للمفاهيم والقضايا 
في الصحة النفسية عند مجتمعات الشرق األوســط، باعتبارها 

الركيزة األساسية في تنمية صحة المجتمع«.

المطوع والعلي في المعرض الفني لتوجيه »الجهراء«
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عندما كان ناشطو اإلسالم السياسي ينتقدون البنوك والمؤسسات 
المالية باعتبارها »ربوية« كانوا يروجون في الوقت نفسه لما يسمونه 
االقتصاد اإلسالمي وبيوت المال والمصارف التي تتسم بأنها غير ربوية، 
وأنها وهذا األهم في خدمة تطوير »االقتصاد اإلسالمي« وحل مشاكل 
التخلف في مختلف األقطار العربية واإلسالمية، وأنها ستنهض بكل 

العالم اإلسالمي.
 وتسببت عوامل سياسية واقتصادية وحتى استراتيجية دولية في 
انتشار »المصارف الالربوية« و»البنوك اإلسالمية« وغيرها من التسميات 
فــي كــل مكان حتى غــدت هــذه البنوك والــشــركــات بالمئات، ولكن مــاذا 
حلت من مشاكل الفقر والتخلف والتنمية في الــدول العشرين العربية 
أو الخمسين اإلسالمية؟ وماذا أنجزت بعد نحو نصف قرن من النشاط 
المالي والتجاري وغيره سوى إضافة المزيد من المؤسسات واألموال إلى 
العجلة نفسها تحت عناوين أخرى؟ وإضافة مليارات أخرى من الدوالرات 

إلى المليارات المتكدسة؟
 كان من المآخذ على البنوك عدم االهتمام باالستثمار اإلنتاجي الطويل 
األمد، كالمشاريع اإلنتاجية الكبرى وعدم وضع خطة النتشال الماليين من 
سكان العالم اإلسالمي من دائرة البؤس االقتصادي، وبناء دول متقدمة 
تنافس اليابان وألمانيا وكوريا... انظروا اليوم من أين تأتي أرباح البنوك 
اإلسالمية؟ وما أولوياتها المالية واالستثمارية؟ وفي أي مجال تتحرك 

أموال المسلمين وتأتي باألرباح الالربوية!
بّين باحث اقتصادي من اإلسالميين السعوديين قبل سنين مشاكل 
 من أبرز »مشكالت وسلبيات المصارف 

ً
المؤسسات المالية، وذكر ستا

اإلسالمية اليوم، فذكر منها نقص التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية، 
ونقص الكوادر المصرفية المتفهمة لطبيعة العمل المصرفي اإلسالمي، 
وعــدم وجــود معيار إسالمي للربح، وضعف معدل العائد مع تفضيل 
مصلحة المساهمين على حساب المودعين، وضعف التنسيق والتعاون 
بين المصارف اإلسالمية وطغيان عقود المرابحة على النشاطات األخرى 
بنسبة تبلغ 80%، والتي وصفها الباحث بأنها نسبة غير عادية ومخيفة«.

 )الحركات اإلسالمية في الدول العربية خليل علي حيدر- ص 67(.
ونتساءل مرة أخرى من أين تأتي اليوم معظم األرباح واألموال التي 

تتباهى بها الشركات والمصارف اإلسالمية؟
وفــي الكويت قالت النائبة السابقة السيدة صفاء الهاشم »إنــه عند 
مناقشة اللجنة المالية تعديل قانون البنك المركزي تبين لنا أن هناك 14 
شخصا أعضاء في كل اللجان الشرعية بالبنوك ويتقاضون بين 100 ألف 
و250 ألف دينار مكافآت«، وأضافت: »هناك من يقوم فقط بختم الفتوى 

دون قراءتها«. )الجريدة 20/ 2 /2020(.
وجاء في مقال في »القبس« كتبه الخبير د.محمد هشام حتاحت ما 
يلي: »وبعد االطالع على التقارير الشرعية السنوية المنشورة للمصارف 
 ال تسمن وال تغني 

ً
اإلسالمية عن عام 2020 نجد أنها تقارير مقتضبة جدا

من جوع أصحاب الحسابات االستثمارية للمعلومات الجوهرية عن توزيع 
األرباح وتحميل الخسائر وبناء االحتياطيات وغيرها المتعلقة باستثمار 
أموالهم، فهي تكتفي باستخدام النص الحرفي لتعليمات بنك الكويت 
المركزي وتلصقه في تقريرها كما هو من دون إضافة أية معلومات مالئمة 
حول هذه الجوانب، بينما نجد أن حجم تقرير الحوكمة وتقرير المسؤولية 
االجتماعية الخاص بالمصرف أضعاف التقرير الشرعي السنوي ويضمان 

 عنهما«. )القبس 4/ 5 /2021(.
ً
 مالئما

ً
 فنيا

ً
تفصيال

مهما حــاول األفـــراد أو المسؤولون في الكويت وخارجها تزيين ما 

يسمونه البنوك أو االقتصاد الالربوي أو اإلسالمي فإنها في النهاية من 
أدوات وأذرع الحركة السياسية العالمية لإلخوان المسلمين أو اإلسالم 
السياسي التي أغرقتها الحكومات الخليجية برعاية »اإلخوان« في الكويت 
باألموال منذ عشرات السنين، واالستثمار اإلسالمي اليوم مؤسسات 
مليارية تمتد من شرق آسيا إلى غربها والى أوروبا وأميركا، إذ قام فقهاء 
اإلســالم السياسي بتبني الفتاوى التي تدعم نشاطها وتزيل الصفات 
الربوية عن أي استثمار ممكن، وقد قال مؤسس اإلخــوان الشيخ حسن 
البنا: »ليس الزهد أن تترك الدنيا في يد الكفار، بل أن تمتلك الدنيا حتى 

يستوي عندك الذهب والتراب«. 
)حديث الثالثاء أحمد عيسى عاشور 1985، ص219(.

 موقف بعض اإلسالميين الذين لم تخدعهم أالعيب 
ً
وقد بينت مرارا

اإلخوان المالية، فرائد فكرة المصارف اإلسالمية د. أحمد النجار قال في 
مقابلة مع صحيفة )صوت الكويت( »إن المؤسسات المالية اإلسالمية 
لم تأخذ من المنظومة المالية اإلسالمية سوى عنصر واحد هو عاطفة 

الجماهير اإلسالمية«.
 )صوت الكويت 16/ 4/ 1992(

 وفي كتابه »حركة البنوك اإلسالمية« اتهمها باالنصراف عن أهدافها 
واالبــتــعــاد عــن التنمية الــجــادة واالنــغــمــاس فــي الــمــضــاربــات العقارية 
وتحويل وتــداول العمالت األجنبية، وتوظيف نسبة كبيرة من أموالها 
خارج البلدان اإلسالمية، كما اتهم مديري هذه المصارف بعدم االكتراث 

بالبعد الفكري والعقائدي.
 )1992 /4/ 16( 

ولم يرحب مؤسس الحركة السلفية في الكويت الشيخ عبدالرحمن 
عبدالخالق كذلك بالمصاريف اإلسالمية وما سمي المرابحة، وقال »إن 
أخبث صور التعامل التي انبنت على بيع األجل مع زيادة هي الصورة 
 بيع المرابحة التي يجريها ويتعامل بها كثير من البنوك 

ً
المسماة زورا

اإلسالمية، وإنني أبرأ الى الله أواًل من هذه المعاملة والحيلة الشريرة وذلك 
في إتيان الحرام على وجه أهون عند الله من التحايل عليه«. 

)القول الفصل في بيع األجل 1985، ص37 -38(.
وال أعرف ماذا فعل السلفيون الكويتيون اليوم بكالم مؤسس الجماعة 

الواضح هذا!
وكما هو معروف ال اتفاق بين الفقهاء، رغم سياسة التخويف والحرمان 
والعزل في التحريم المطلق للفوائد المصرفية الثابتة، وقد نفى شيخ 
األزهــر د.محمد سيد طنطاوي حرمتها المطلقة أو اعتبارها من الربا 
الفاحش المنهي عنه في الشرع، وعلى العكس تمامٍا قال »إن البنوك التي 
تجدد األرباح مقدمٍا هي األقرب الى اإلسالم ألنها تعرفني حقي«، وأضاف 

 ال عالقة له بالحل والحرمة«. 
ً
»إن تحديد الربح مقدما

)صحيفة الحياة 6/ 2/ 1996(
 وهــو مماثل لما ذهــب اليه وأعلنه مفتي مصر د.نصر فريد واصل 
الــذي قــال: »إن أربــاح وعوائد االستثمارات في البنوك حــالل وإن القول 
بحرمتها جهل باإلسالم«. )القبس 25 / 2/ 1998( ولكن هذا كله لم يوقف 

المخطط المصرفي!
لم تستطع مثل هذه الفتاوى واآلراء الوقوف أمام تنامي قدرات التمويل 
اإلســالمــي وزحـــف مؤسساته على الحياة االقــتــصــاديــة داخـــل الكويت 
والمنطقة الخليجية واإلسالمية وخارجها، فلماذا كان التوسع والنمو 

في المؤسسات اإلسالمية وانتشارها؟
 هذا ما سيكون القسم الثاني من المقال!

لــقــد قــادتــنــا أفــكــار الــتــنــويــر فــي مــا يتصل 
بــالــمــنــطــقــيــة الــعــقــالنــيــة الــعــلــمــيــة والــهــيــمــنــة 
الــتــكــنــولــوجــيــة إلــــى حـــافـــة الـــهـــاويـــة، ومــــا لم 
نحتضن حــركــة تنوير جــديــدة- حــركــة تضع 
البيئة والرعاية في صميمها- فلن نجد سبيال 

للعودة.
ــع أن حـــركـــة الــتــنــويــر الـــتـــي رســخــت  ــواقــ الــ
ـت  ـحَّ

َ
جذورها في القرن الثامن عشر في أوروبا ن

جانبا المعايير والــنــمــاذج القديمة ووعــدت 
بمستقبل بال حدود، وتصور األفراد أنهم أحرار 
فــي تــولــي المسؤولية عــن مصائرهم وِعـتق 
أنفسهم من أغالل الدين، والتقاليد، والطبيعة، 
فستحررهم المنطقية العقالنية من التعصب 
ـم جــديــد مــن الــوفــرة 

َ
والـــنـــدرة، بما يبشر بعال

السلمية، والمساواة، وحقوق اإلنسان العالمية.
بيد أن تجربة الــقــرن العشرين تشير إلى 
أن هــذه الــرؤيــة، رغــم أنها جــديــرة بالثناء من 
نــــواح عـــديـــدة، كــانــت معيبة بــشــدة وتتحمل 
بعض المسؤولية عــن سلسلة مــن التدهور 
البيئي والقتل على نطاق صناعي، وال يزال 
منطق االزدواجية الزائفة المدمر بين اإلنسان 

والطبيعة يهدد حضارتنا.
لكن حركة التنوير الجديدة كفيلة بالتغلب 
على هذا المنظور المزدوج، من خالل تمكيننا 
من إعادة النظر بعمق في واجباتنا األخالقية 
تجاه الحيوانات وأجيال المستقبل، وتحويل 
الكيفية التي نسكن بها األرض. بداًل من التفكير 
فــي أنفسنا ككيانات منفصلة عــن الطبيعة، 
يجب أن نــدرك أننا جــزء ال يتجزأ منها، وأن 
حتى تصرفاتنا األكثر بساطة تخلف عواقب 

بعيدة المدى.
ــان مــــا نـــأكـــلـــه، وأيـــنـــمـــا كـــنـــا نــعــيــش،  ــ ــا كـ ــ أيـ

وكيفما نعمل، فإننا نعتمد على النظم البيئية 
والكائنات الحية األخرى، يجب أن تنتج حركة 
 يعكس 

ً
 جديدا

ً
 اجتماعيا

ً
التنوير الجديدة َعـقدا

 لهذه التبعية، من خالل التأكيد 
ً
 واضحا

ً
فهما

على حماية المحيط الحيوي وتحقيق العدالة 
 والحيوانات.

ً
البيئية للناس جميعا

يجب أن يــكــون فهمنا لحالتنا األرضــيــة- 
الضعف الـــذي يربطنا بغيرنا مــن الكائنات 
 فــي حركة 

ً
 مــركــزيــا

ً
الحية والطبيعة- عنصرا

التنوير الجديدة، وبداًل من التركيز على وجه 
القصر على حرية اإلنــســان، يتعين علينا أن 
ندرك الدور الذي تؤديه الجسدية، والسلبية، 
ــيـــة الــمــتــبــادلــة فــــي تــعــريــف الــحــالــة  ــالـ واالتـــكـ
اإلنــســانــيــة. بــبــســاطــة، يــجــب أن تــكــون حركة 

التنوير الجديدة قائمة على علوم البيئة.
وفــــقــــا ألصـــــل الـــكـــلـــمـــة الــــيــــونــــانــــي، يــجــســد 
 )logos( ــلـــوم الــبــيــئــة« مــنــطــقــيــة مــصــطــلــح »عـ
 
ً
مسكننا األرضي )oikos(، والذي ينطوي دائما
على ضــرورة التعايش مع آخرين، وعلى هذا 
فإن علوم البيئة ال يمكن اختزالها في اعتبارات 
بيئية، مثل تغير المناخ، أو التنوع البيولوجي، 
 عــلــى ُبـعـد 

ً
أو الـــتـــلـــوث، فــهــي تــنــطــوي أيـــضـــا

اجتماعي يتطلب العدالة في توزيع الموارد 
وإدخال بعض التغييرات على أنماط اإلنتاج، 
، ألنها تتطلب 

ً
 وجــوديــا

ً
كما أنها تشمل ُبـعدا

 ألنفسنا ومكاننا في الطبيعة.
ً
 عميقا

ً
فهما

تتعارض علوم البيئة مع استغاللنا الجامح 
ـــــم الطبيعي وفشلنا فــي الــتــعــرف على 

َ
لــلــعــال

ضعفنا ومحدوديتنا، وعندما يقترن إنكار 
حــالــتــنــا الــفــانــيــة الــضــعــيــفــة، جــنــبــا إلـــى جنب 
مع هوسنا بالسيطرة، بالمنطقية العقالنية 
الذرائعية، ُيـفـضي هذا إلى تحويل ممارسات 
الحياة العادية- العمل، والتناسل، والحكم- إلى 
ضروب من الحرب، وما لم نعترف بشكل كامل 
بالحدود التي تقيدنا، فسيكون من المستحيل 
تقييد حقوقنا على النحو الــذي يمنعها من 

التحول إلى رخصة لفعل كل ما يحلو لنا.
مـــن الـــواضـــح أن حــركــة الــتــنــويــر الــجــديــدة 
يجب أن تقودنا إلى إعــادة النظر في الزراعة 
والـــــدور الــــذي يضطلع بــه الــعــمــال الــعــاديــون 
في خلق مجتمع أكثر رعاية واهتماما. منذ 
ـِزل التقدم البشري تقليديا 

ُ
عصر التنوير، اخـت

في اإلبــداع التكنولوجي والتوسع الحضري. 
كــان الفالسفة اليونانيون القدماء يعتقدون 
 .)polis( أن النظام السياسي نشأ في المدينة
ــارل مـــاركـــس فـــي بــيــانــه الــشــيــوعــي  ــ وانــتــقــد كـ
»حماقة« الحياة الريفية: »كانت البروليتاريا 

)طــبــقــة الــعــمــال( هــي راعــيــة الــتــاريــخ، وليست 
األغنام«. كما يرى كثيرون آخرون من مفكري 
عصر التنوير أن العمال الزراعيين يشكلون 

طبقة متخلفة.
ــثـــورة األخــالقــيــة  ــيـــوم، ربــمــا تــبــدأ الـ لــكــن الـ
التي نحتاج إليها في القرية أو الحقول. ففي 
حين أصبحت كــواهــل العديد مــن المزارعين 
ـلة بالديون، وساعات العمل 

َ
المعاصرين ُمـثـق

الطويلة، والتأثيرات المترتبة على الممارسات 
غير المستدامة، أفــلــت آخـــرون مــن قــيــود هذا 
النظام، وهم يعكفون على رعاية أعراف جديدة- 
على سبيل المثال، عن طريق االستعاضة عن 
الزراعة األحادية بزراعة متنوعة تدعم األنظمة 
البيئية واالنتقال من اإلنتاج الحيواني المكثف 
إلى نماذج على مستوى المزرعة. كما يعملون 
على تنظيم أنفسهم على المستوى المحلي، 
فــيــبــيــعــون طــعــامــا أكـــثـــر صــحــيــة، ويــجــلــبــون 
ـل التعاونية إلــى الــســوق. وقــد ساعدت 

ُ
الـُمـث

جهودهم في تجديد شباب المناطق المحرومة 
والمهجورة.

تشمل الرعاية كل ما نقوم به للحفاظ على 
عالمنا ورعايته- بما في ذلك كل األنشطة التي 
تــحــول األراضـــــي الــريــفــيــة والــمــحــيــطــيــة- على 
النحو الـــذي يسمح لنا بـــاالزدهـــار عليها،ف 
من خــالل إظهار العناية الشديدة بالطبيعة 
واآلخــــريــــن، يــجــســد أولـــئـــك الـــذيـــن يــمــارســون 
الزراعة المستدامة القيم التي يجب أن تستند 
إلــيــهــا حـــركـــة الــتــنــويــر الـــجـــديـــدة: الــتــواضــع، 
والـــعـــيـــش الـــمـــشـــتـــرك، والـــتـــضـــامـــن، ويــنــبــغــي 
للحكومات الوطنية )واالتــحــاد األوروبـــي( أن 
تدعمهم، بدال من تقديم إعانات دعم ضخمة 

للمزارع الصناعية.
هؤالء المزارعون- وكل أولئك الذين يبثون 
ـــــم أكـــثـــر اهــتــمــامــا- هـــم الــعــمــال 

َ
ــل فـــي عــال ــ األمـ

الــصــامــتــون والــطــلــيــعــة غــيــر الــمــرئــيــة لحركة 
الــتــنــويــر الـــجـــديـــدة، ونـــحـــن فـــي احــتــيــاج إلــى 
إبداعهم إذا كنا راغبين في النجاة مما يعتبره 
كثيرون »أزمة متعددة« عالمية - تغير المناخ، 
والحروب، والعجز عن سداد الدين، وغير ذلك- 
وأن نتعلم كيف نحيا فــي رفاهية فــي القرن 

الحادي والعشرين.

* أستاذة الفلسفة في جامعة غوستاف 
إيفل.

»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع 
»الجريدة«

انتقلت مــن عالمنا هــذا إلــى العالم اآلخــر 
شقيقتي الغالية عائشة، فقد ربينا أطفااًل 
في منزل والدنا المرحوم الشيخ عبدالعزيز، 
 مــن عــلــمــاء الــكــويــت 

ً
كـــان يــرحــمــه الــلــه عــالــمــا

 للقراءة، وبصفة خاصة في كتب الفقه 
ً
محبا

والتفسير والحديث واللغة العربية والتاريخ.
 إلــى 

ً
وكــــان لــضــعــف بــصــره يــحــتــاج دائـــمـــا

مــن يــقــرأ عليه مــن تــلــك الــكــتــب، وكــانــت لــدى 
ــن صـــغـــر ســـنـــهـــا فــي  ــ ــم مـ ــرغــ ــالــ شـــقـــيـــقـــتـــي- بــ
ــتـــرة- قـــــدرة فــائــقــة عــلــى قــــــراءة تلك  ــفـ تــلــك الـ
ة في تلك  الكتب، إذ كانت متمكنة من القراء
الكتب وبــوضــوح، وهــي طالبة فــي المرحلة 
المتوسطة وأوائل المرحلة الثانوية، وربما 
كانت ال تستوعب ما كانت تقرأ، وكان والدي 

يستمتع بطريقة قراءتها.
ــي الــمــهــنــة  ــ ــبــــت مــهــنــة الـــتـــدريـــس وهـ وأحــ
الــتــي عــمــل فيها والــــدي وجـــدي قــبــل افتتاح 
المدارس النظامية، فعملت أواًل مدرسة في 
المرحلة االبتدائية ثم وكيلة وناظرة، ثم بدأ 
لها اهتمام كبير في مجال التربية الخاصة، 

فبعد التحاقها بذلك المجال أصبحت ناظرة 
لمدرسة الشلل، وأحبت طلبة تلك المدرسة، 
 لمساعدتهم ودفعهم 

ً
 كبيرا

ً
واجتهدت اجتهادا

لحب الحياة والمجتمع والنجاح في العمل. 
وال شـــك أن اهـــتـــمـــام دولـــــة الـــكـــويـــت منذ 
منتصف الــقــرن الــعــشــريــن فــي حــقــل التربية 
ــة، إضــــــــاءة مــــن إضــــــــــاءات الــتــريــيــة  ــاصــ ــخــ الــ
الكويتية، واجتهدت المرحومة مع العاملين 
في هذا الحقل لتطوير هذا المجال، فأصبحت 
مراقبة لمدارس البنات، ثم أصبحت مراقبة 
للشؤون التعليمية لمدارس التربية الخاصة.
 ومـــن االجــتــهــادات الــتــي بــذلــتــهــا التربية 
الـــكـــويـــتـــيـــة لـــتـــطـــويـــر هـــــذا الـــحـــقـــل الـــتـــربـــوي 
المهم أنها أطلقت على مدارسه أسماء تدفع 
لمحاربة الفشل وتجديد األمل وحب الحياة، 
مثل »معهد النور واألمل والرجاء«، وطورت 
مــبــانــي تــلــك الـــمـــدارس لتتناسب مــع ظــروف 
 لتلك 

ً
 خاصا

ً
الطلبة الصحية، فأقامت مجمعا

 يحرص 
ً
 حــضــاريــا

ً
الــمــعــاهــد، أصــبــح مــعــلــمــا

ــه، واســتــعــانــت  ــتـ كـــل زائــــر لــلــكــويــت عــلــى رؤيـ

بــتــكــنــولــوجــيــا الــتــعــلــيــم الـــمـــتـــطـــورة وطــــرق 
الـــتـــدريـــس الـــحـــديـــثـــة، الـــتـــي تــســاعــد الــطــلــبــة 
المعاقين على التعلم، وظلت المرحومة في 

ذلك الحقل حتى تقاعدت.
ــانــــت رحـــمـــهـــا الـــلـــه فــــي حــبــهــا لــلــعــمــل  وكــ
واإلخالص فيه، مثااًل لكثير من نساء الكويت 
الناجحات في عملهن والمخلصات، رحمك 
الله يا شقيقتي ونــور عيني، كنت حريصة 
على المحافظة على تجمع األسرة وترابطها، 
وتخشين عليها من التفكك، وتحرصين على 
أن يلتقي أفـــراد األســـرة فــي بيتك أسبوعيا، 

وتزورين كل مريض وتواسين كل محتاج.
 نأمل أن يتكرر أمثالك في أسرتنا واألسرة 
الكويتية، وأن تالقي ثواب ما عملت من خير 
عند خالقك الذي ال تضيع ودائعه، وهو القائل 
ُمــوا  ــدَّ
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ــُب َمــا ق

ُ
ــْكــت

َ
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َ
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ْ
ْحِيي ال

ُ
 ن

ُ
ــْحــن

َ
ـــا ن

َّ
»ِإن
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َ
ْحَصْين

َ
ْيٍء أ

َ
 ش

َّ
اَرُهْم َوُكل

َ
َوآث

)يس- 12(، فكل ما عمله اإلنسان من خير وشر 
وتأثير تلك األعمال في المستقبل محفوظة 

في اللوح المحفوظ.

 فــي مجال العلوم 
ً
استوقفني أحــد المنشورات العلمية وتــحــديــدا

 في دورية عالمية مرموقة ذات 
ً
الطبية والتمريضية التي نشرت مؤخرا

سمعة وصيت، إال أن األمر المثير لالهتمام هذه المرة لم يكن المحتوى 
ذاته، بل هو كتاب المنشور الذي كان عبارة عن »رسالة علمية« تحريرية 
مرسلة للدورية، شاطر المؤلف األول من جامعة مانشستر اإلنكليزية 
اسمه مع برنامج المحاكاة بالذكاء االصطناعي Chatgpt وهو األمر 
الــذي رسم االبتسامة على محياي في بــادئ األمــر، ومن ثم أثــار لدي 

شعور الخوف إلى أبعد الحدود.
 ولمن ال يعرف فــإن برنامج Chatgpt هو برنامج محاكاة يعمل 
بالذكاء االصطناعي ويكتسب لــوحــده مــع مــرور األيـــام وكــثــرة طرح 
 مــن الــمــهــارات والسمات 

ً
األســئــلــة عليه والــبــحــث عــن اإلجــابــات عـــددا

اآلدمــيــة )ككتابة األجــوبــة على شكل قصائد أو مسرحيات لويليام 
ــاء« ولــطــافــة كــاإلنــســان مــع قــدرات  شكسبير( والــتــي تجعله أكــثــر »ذكــ
منطقية وتحليلية مخيفة تــدر على الشركة المصنعة له ذات المقر 
األميركي Open AI مبالغ جمة، إذ تقدر قيمة هــذا المنتج ما يفوق 
العشرين مليار دوالر ويضعها بعض االقتصاديين قرابة الثالثين 

 كقيمة تقديرية في األسواق. 
ً
أيضا

 على ذي بدء، كون ذاك الباحث اإلنكليزي قد قرر أن 
ً
 وعودا

ً
عموما

يشاطر تأليف ذاك المنشور مع البرنامج، فمن البدهي هنا أن نفترض 
أن البرنامج قد تم تشغيليه وقام بتعديل المنشور، بل ساهم حتى في 
كتابة محتواه، أي أنه )البرنامج( قد كتب معلومات جديدة من خالل 
الرد على بعض التساؤالت ليخزن األجوبة من بعد االطالع على كم 
 
ً
من المصادر المنشورة، وبهذا تتجسد خطورة المسألة لتصبح شيئا

من حبكات أفالم الخيال العلمي. 
والسؤال هنا ومع مرور األيام أظن أن اإلجابة ستكون باإلثبات ال 
النفي، وأن تطور هذا البرنامج حتى يصبح شبه عقل مستقل بذاته، 
هل سيطرح البرنامج حلواًل لألزمات االقتصادية، ويقوم بحسابات 
 لألسواق، ومن بعد ذلك سيعطي حلواًل واستراتيجيات 

ً
معقدة وتحليال

للحروب؟ بل هل سيقوم بتوجيه لألحزاب السياسية وغيرها من األمور 
التي ال تبشر بخير؟!

كانت التنبؤات فيما مضى من األيام تحذر من ذهاب حقوق اإلنسان 
بسبب تدخل اآللة في المجهود والعمل لكن القادم )أتصور( ينبئنا 
بأن اإلنسان )بكامله( قد يتم االستغناء عنه مقابل برنامج!! أمر مخيف 

 أن البرنامج يدار من قبل إنسان في النهاية.
ً
، خصوصا

ً
حتما

 وفي أعلى 
ً
 ومستمرا

ً
خط موسكو–إسرائيل بقي قائما

ــع مــصــر وســـوريـــة  ــل »الـــتـــحـــالـــف اإلســـتـــراتـــيـــجـــي« مـ ــراحـ مـ
ــيـــا، فـــروســـيـــا بـــقـــيـــت مــــؤثــــرة وحــــاضــــرة،  ــبـ ــيـ والـــــعـــــراق ولـ
واســتــفــادت مــن الــحــرب الـــبـــاردة بـــأن أخـــذت حــصــتــهــا من 
مناطق النفوذ في العالم العربي، واليوم تذهب األنظار 
ــدائــــرة فـــي ســـوريـــة وعــالقــتــهــا  إلــــى دورهـــــا فـــي الـــحـــرب الــ
بــإســرائــيــل والـــســـؤال الــمــحــيــر عــنــد الــبــعــض، كــيــف تــكــون 
 لنظام الرئيس بشار األسد وفي أحلى 

ً
 استراتيجيا

ً
حليفا

حاالتها مع تل أبيب والحكومات المتعاقبة عليها ومن 
»اليمين« و»العمال«؟

 مــع مــا يــقــولــه الــكــاتــب ســامــي عــمــارة، بــأن 
ً
 أتــفــق تــمــامــا

ــدارة الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن وزر قــيــام  ــ ــ مـــوســـكـــو تـــظـــل فــــي صـ
 مـــن رصــيــد وحـــقـــوق وتـــاريـــخ الــعــرب 

ً
إســـرائـــيـــل، »خــصــمــا

والفلسطينيين«، فــالــمــؤرخــون لــم يتحاملوا على الــدور 
السوفياتي والــمــحــوري لستالين فــي صناعة إســرائــيــل، 
ففي أحد أهم المراجع الروسية، كتب »ليونيد مليتشي« 
عام 2005 أن »إسرائيل لم تكن لتظهر إلى الوجود لو لم 

يكن ستالين أراد قيامها«.
 كتاب »موسكو– تل أبيب- وثائق أسرار« يسرد ويحلل 
ويكشف خفايا تلك العالقة التي قــد تنطلي على بعض 
العرب ويتجاهلها الشيوعيون العرب واليساريون، ففي 
خفايا الــتــاريــخ وحــتــى ال ننسى، يستعيد ســامــي عمارة 
مــا قــالــه أبــا إيــبــان، أول مــنــدوب دائــم إلســرائــيــل فــي األمــم 
المتحدة »لوال صوت االتحاد السوفياتي وحلفائه مثل، 
أوكرانيا وبيالروسيا وبولندا وما قدمه إلينا من أسلحة 
عبر حلفائه في المعسكر الشرقي لما استطعنا الصمود 

.»
ً
 وال عسكريا

ً
ال دبلوماسيا

 و»إذا كـــــانـــــت مــــوســــكــــو أخــــــطــــــأت فــــــي حــــــق الــــعــــرب 
ــإن الــــعــــرب أخــــطــــأوا فــــي حــق  ــ والــفــلــســطــيــنــيــيــن مـــرتـــيـــن فـ
أنفسهم عشرات المرات«، على حد تعبير الكاتب المصري 

المتخصص بالشأن السوفياتي، سامي عمارة.
 الــخــطــأ األول الـــذي ارتــكــبــه االتــحــاد الــســوفــيــاتــي بحق 
 بسماحه 

ً
العرب، أنه شريك بصناعة دولة إسرائيل، وثانيا

بتدفق مواطنيه من اليهود على إسرائيل في الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضي، وهــو ما أوجــد جالية 
روســيــة كــبــيــرة مــن إســرائــيــل لــهــا نــفــوذهــا وتــأثــيــرهــا، أمــا 
خــطــيــئــة الـــعـــرب، فــتــكــمــن فــي إضــاعــتــهــم كــل الــفــرص الــتــي 

أتيحت لهم لتصحيح ما ارتكبوه من أخطاء.
ــي ونــــبــــش »األســـــــــرار  ــاضــ ــمــ  لــــكــــن لـــــمـــــاذا اســــتــــذكــــار الــ
 في ضوء التطورات 

ً
 منسيا

ً
ا والوثائق«، التي باتت جــزء

الالحقة ووقــوف روسيا االتحادية إلى جانب العرب في 
 إلى جانب النظام السوري في 

ً
مواجهة أميركا، وتحديدا

معركته ضد قوى التغيير؟ روسيا االتحادية حققت حلم 
اإلمــبــراطــوريــة القيصرية بــأن يــكــون لها قــاعــدة عسكرية 
على المتوسط، وهي العب رئيس ومهم برسم الخريطة 

الجغرافية للقوى المتصارعة على الساحة السورية.
 أخــطــر مــا فــي هــذه الــعــالقــة، قيامها بتنسيق عسكري 
ــيـــل، فــي  ــيـــادة، مـــع إســـرائـ ــقـ ومـــخـــابـــراتـــي عــلــى مــســتــوى الـ
الــوقــت الــذي تغض فيه الــطــرف عــن العمليات العسكرية 
اإلسرائيلية المتكررة والمستمرة على »أهــداف منتقاة« 
فــي ســوريــة، وتــقــف لــلــدفــاع عــن الــنــظــام وحــمــايــتــه ومنعه 

من السقوط.
 بعض المراقبين ينظرون إلى الدور الروسي في معركة 
بقاء النظام في سورية وبالتوازي مع أفضل العالقات مع 
تل أبيب، بأنه من األالعيب السياسية القادرة على جمع 
األضداد فوق صفيح ساخن، وهذا ما تفعله موسكو اآلن 

وبمهارة على خط دمشق– تل أبيب.

خفايا الدور الروسي
 بين تل أبيب ودمشق

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

أخــبــرنــا صــديــق قـــام مــؤخــرا بــرحــلــة بــحــريــة سياحية 
»كــــروز« مــع إحـــدى الــشــركــات السياحية الــمــعــروفــة، بــأن 
الشركة تعد الــعــدة لترتيب رحــالت »كـــروز« إلــى كــل دول 
الخليج العربي، ابتداء من المملكة العربية السعودية، 
مرورا بعمان ثم اإلمارات وانتهاء بقطر والبحرين، ويقول: 
وعندما سألت وماذا عن الكويت؟ فكان الرد الصاعق بأن 
الكويت وإيــران خــارج الحسبة السياحية، ألنه ليس في 
الكويت ما تنافس عليه لجذب السياح، أما إيران فليس 

فيها ما يشعرهم باألمان.
ونحن ال نلوم تلك الشركات ففعال ليس في الكويت ما 
تنافس به دول الخليج الشقيقة، ال من ناحية االنفتاح 
وال وســائــل الترفيه الحديثة الــراقــيــة، وال فــي الحريات 
الشخصية المفقودة بسبب بعض نوائب األمــة، فليس 
هناك متنفس حقيقي حتى ألهلها، فكيف بسّياح يريدون 

إنفاق أموالهم على المتعة وقضاء أوقات جميلة.
وال بــد أن الجميع الحــظ مــؤخــرا أن الكويت أصبحت 
خـــارج الحسبة السياحية ســـواء لسكان الــكــويــت الذين 
يقومون بهجرة جماعية سياحية عند أي إعالن عن عطلة، 
وما أكثرها من عطل، حتى يهربوا الى كل وجهات العالم 
بحثا عن الحرية والمتعة المفقودة في الكويت، فالمؤلم 
حقا أن الكويت التي كانت يوما ما وجهة سياحية ممتعة 

لكل مواطني الخليج لم تعد بجاذبة لهم.
فــكــل الـــــدول الــخــلــيــجــيــة دخـــلـــت عــلــى خـــط االســتــثــمــار 
السياحي ورصدت مليارات الدوالت من أجل جذب المزيد 
مــن الــســيــاح إال الــكــويــت، فيبدو أنــهــا مكتفية بــمــواردهــا 
النفطية المتذبذبة ومقتنعة بأن الهون أبرك، وتسير على 

مبدأ اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب.
***

 كل التقارير والدراسات المحلية والعالمية أجمعت على 
أن الكويت تعيش منذ سنوات زمن النكوص والتقهقر، 
تقهقر ونــكــوص تعليمي وتنموي وحــريــات عــامــة، رغم 
وجود حوالي ثالث عشرة جهة رقابية بما فيها مجلسا 
األمــة والبلدي، ورغــم إجــراء انتخابات في كل زاويــة من 
زوايا الكويت يّدعى بأنها نزيهة وأنها تمثل كل مشارب 
الشعب، من جمعيات تعاونية وخيرية ونفع عام، وأندية 
رياضة، وحتى اتحادات طالبية، رغم كل ذلك فإن الفساد 
ــاد مــذهــل تحت  والــتــزويــر والــغــش فــي كــل شــيء فــي ازديــ
سمع وبصر كل الحكومات والمجالس المنتخبة، الحالية 

والسابقة.
 إذا أصبحت الكويت، خارج الحسبة 

ً
فال نستغرب إذا

والــمــنــافــســة فـــي كـــل شـــيء بــمــا فــيــهــا الــنــزاهــة والــتــعــلــيــم 
والتنمية، وأن توصف، ويا لألسف، بأنها رجل الخليج 
المريض، وهو وصف مخجل ومحزن، ولكن مــاذا نقول 
وقد أتى هذا الوصف المقارن من جهات رقابية عالمية، 
ومن أهل البلد أنفسهم؟ حقيقة إننا نحس بغصة من ذلك 

الوصف المهين الذي بالتأكيد لم يأت من فراغ.
***

ذكر تقرير الشال أن الوضع االئتماني السيادي للكويت 
ال يزال عند المرتبة »-AA« مع نظرة مستقبلية مستقرة، 
ولكن قبل أن نفرح ونتفاءل فإن هذا التصنيف ليس بسبب 
ة الــمــالــيــة، ولحجم  عمل إصــالحــي داخــلــي، ولــكــن لــلــمــالء
 على 

ً
مدخراتها الخارجية، أي أن هذا التصنيف أتى قياسا

متغير خارجي وهي أوضــاع سوق النفط، وليس له أي 
عالقة باإلصالح من الداخل، ألنه غائب في أحسن األحوال.
مــا نــراه أن منافسة الكويت الحقيقية هــي فــي الجدل 
البيزنطي والصراع السياسي والمادي، والتنافس على 
كبت الحريات الشخصية مستخدمين سالح الديموقراطية 
الــمــجــتــزأة، فليس هــنــاك منافسة على التنمية والتقدم 

واالزدهار.

علوم البيئة كحركة تنوير جديدة

كورين بيلوشون*

 أخطر ما في العالقة بين روسيا وتل أبيب، قيامها بتنسيق 
عسكري ومخابراتي على مستوى القيادة مع إسرائيل، في 
الوقت الذي تغض فيه الطرف عن العمليات العسكرية 

اإلسرائيلية المتكررة والمستمرة على »أهداف منتقاة« 
في سورية، وتقف للدفاع عن النظام وحمايته ومنعه من 

السقوط.

ما نراه أن منافسة الكويت الحقيقية هي في الجدل البيزنطي 
والصراع السياسي والمادي، والتنافس على كبت الحريات 

الشخصية مستخدمين سالح الديموقراطية المجتزأة، فليس 
هناك منافسة على التنمية والتقدم واالزدهار.

المزارعون هم العمال الصامتون 
والطليعة غير المرئية لحركة التنوير 

الجديدة، ونحن في احتياج إلى 
إبداعهم إذا كنا راغبين في النجاة مما 

يعتبره كثيرون »أزمة متعددة« عالمية 
كتغير المناخ، والحروب، والعجز عن 
سداد الدين، وغير ذلك، وأن نتعلم 

كيف نحيا في رفاهية في القرن 
الحادي والعشرين.
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»كيبك«: تشغيل وحدات المرحلة الثانية لمصفاة الزور

ــــن الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــلـ ــ أعـ
لــلــشــركــة الــكــويــتــيــة للصناعات 
البترولية المتكاملة »كيبك« وليد 
ــبــــدر، أمـــــس، تــشــغــيــل وحــــدات  الــ
المرحلة الثانية لمصفاة الزور 
»أحــــد أهـــم الــمــشــاريــع الــوطــنــيــة 
االستراتيجية لــدولــة الكويت«، 
 الـــحـــرص عــلــى مــواصــلــة 

ً
مـــؤكـــدا

 
ً
تحقيق اإلنجازات الكبيرة تباعا
 للجدول الزمني المقدر 

ً
ووفــقــا

للمشروع.
ــا«، إن  ــ ــونــ ــ »كــ ـــ ــ ــ وقــــــــال الـــــبـــــدر ل
تشغيل المرحلة الثانية يتزامن 
مـــع األعــــيــــاد الــوطــنــيــة لــلــكــويــت 
وبــعــد أشــهــر قليلة مــن انطالقة 
الــتــشــغــيــل الـــتـــجـــاري لــلــمــرحــلــة 
 إلـــى أنـــه يعتبر 

ً
ــى، مــشــيــرا ــ األولـ

 »
ً
 بــارزا

ً
 وإنجازا

ً
 تاريخيا

ً
»حدثا

ليس فقط بتاريخ »كيبك« لكن 
فـــي تـــاريـــخ الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة 

الكويتية كله.
ولــــفــــت إلـــــى أهـــمـــيـــة مـــشـــروع 
 لــأبــعــاد 

ً
مـــصـــفـــاة الـــــــزور نــــظــــرا

االقــتــصــاديــة الــكــبــيــرة المنتظر 
تحقيقها بعد تشغيلها ودورها 
فـــي تــوفــيــر فــــرص عــمــل جــديــدة 
للشباب الكويتي وتأمين أسواق 
واعـــــــــدة لـــلـــمـــنـــتـــجـــات الــنــفــطــيــة 
الــكــويــتــيــة بـــاألســـواق العالمية، 
عــــالوة عــلــى دور الــمــصــفــاة في 

توفير إمــدادات ثابتة ومستقرة 
ومأمونة من المنتجات النفطية 
ــــوى الــــكــــبــــريــــتــــي  ــتـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ذات الـ
الـــمـــنـــخـــفـــض وتــــحــــقــــيــــق هــــدف 
ــة الـــكـــويـــت  ــ ــــدولـ ــي لـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ اسـ

لتحسين جودة الهواء.
وأوضــــــــــــح أنــــــــه مــــــع انــــطــــالق 
تشغيل المصفاة الثانية ترتفع 
الطاقة التكريرية من 205 آالف 
ــــى 410 آالف بــرمــيــل  بـــرمـــيـــل إلـ
 لــتــبــدأ بــعــدهــا الــمــرحــلــة 

ً
يــومــيــا

األخـــــيـــــرة بــتــشــغــيــل الـــمـــصـــفـــاة 
الــثــالــثــة لـــلـــوصـــول إلــــى الــطــاقــة 
التكريرية القصوى المستهدفة، 
الــتــي تــتــراوح مــا بــيــن 615 ألــف 
 كحد أقصى عند 

ً
برميل يوميا

تكرير خــام التصدير الكويتي 
الــخــفــيــف إلـــى 535 ألـــف برميل 

 لخليط أثقل من النفط.
ً
يوميا

ــبـــدر أن مــصــفــاة  وأضـــــاف الـ
ــم ركــائــز  ــزور تــعــتــبــر مـــن أهــ ــ الــ
ــة  ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ إســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــيــــــة مـ
ــلـــعـــام  ــة لـ ــيــ ــتــ ــكــــويــ الـــــبـــــتـــــرول الــ
ــدور الـــكـــبـــيـــر  ــ ــلـ ــ  لـ

ً
ــرا ــ ــظـ ــ 2040 نـ

الــــــــمــــــــنــــــــوط بـــــــهـــــــا فــــــــــي رســـــــم 
مــســتــقــبــل الــصــنــاعــة الــنــفــطــيــة 
ــز  ــزيـ ــعـ ــويــــت مــــــن خــــــــالل تـ ــكــ ــلــ لــ
صادرات البالد من المنتجات 
ــــودة  ــــجـ ــة الـ ــيــ ــالــ ــة عــ ــيــ ــتــــرولــ ــبــ الــ
ــات  ــفــ ــواصــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ  والـ

المستقبلية في األسواق العالمية.
وبين أن تشغيل مصفاة الزور 
مــن شــأنــه رفــع الــعــوائــد المادية 
للدولة ومساندة محطات توليد 
الطاقة التابعة لــوزارة الكهرباء 
والــمــاء عبر تزويدها بــإمــدادات 
ــة  ــونــ ــأمــ ــرة ومــ ــقــ ــتــ ــســ ــة ومــ ــتــ ــابــ ثــ
 بـــ 150 ألــف 

ً
بيئيا تــقــدر حــالــيــا

برميل من الوقود ذي المحتوى 
الــكــبــريــتــي الــمــنــخــفــض مقسمة 
على المصفاتين تلبية للطلب 
المتزايد على الطاقة الكهربائية 
ــــي  ــانـ ــ ــكـ ــ ــــسـ ــة الــــــنــــــمــــــو الـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــتـ ــ نـ
والعمراني مستهدفين تحقيق 

االكتفاء الذاتي الداخلي.

 
ً
وقـــال الــبــدر، إن هــنــاك أدوارا

خـــارجـــيـــة لـــمـــصـــفـــاة الــــــــزور عــن 
طريق توفيرها لمنتجات تكرير 
ــــواق  ــــرى لــلــتــصــديــر فـــي األسـ أخـ
العالمية وبمواصفات قياسية 
ــلـــبـــيـــة لــلــتــشــغــيــل الـــتـــجـــاري  وتـ
ومـــواكـــبـــة الـــطـــلـــب الـــعـــالـــمـــي إذ 
أســســت الــشــركــة أضــخــم جــزيــرة 
ــبـــحـــر  ــة فــــــي وســــــــط الـ ــيــ ــاعــ ــنــ صــ
تــســتــخــدم لــتــصــديــر المنتجات 
الــبــتــرولــيــة الــســائــلــة مـــن خــالل 

مــنــصــتــيــن لــلــتــحــمــيــل بـــأربـــعـــة 
أرصفة ومنصة مركزية لتصدير 
الــمــنــتــجــات الــســائــلــة مـــن خــالل 
ــبــــر أربــــــــع خـــطـــوط  ــرة عــ ــ ــزيـ ــ ــجـ ــ الـ

أنابيب تحت سطح البحر.
وأشــــــار إلــــى أهــمــيــة االلـــتـــزام 
بالصحة والسالمة والبيئة، التي 
تعتبر من الركائز األساسية التي 
تسعى إليها الشركة لتطبيقها 
ــلـــى الــمــعــايــيــر   ألعـ

ً
ــا ــقــ  وفــ

ً
دائــــمــــا

 ســـعـــي »كـــيـــبـــك« لــغــرس 
ً
ــدا ــ ــؤكـ ــ مـ

مــفــهــوم الــتــقــيــد الـــتـــام بمفاهيم 
ــة والـــبـــيـــئـــة  ــ ــــالمـ ــــسـ الــــصــــحــــة والـ
لتكون نمط حياة عملية لجميع 

موظفيها ومقاوليها.
ــرب عـــن شــكــره للجهود  ــ وأعـ
ــــل جـــمـــيـــع  ــبـ ــ الـــــمـــــبـــــذولـــــة مـــــــن قـ
الــقــائــمــيــن عــلــى الــمــشــروع منذ 
 
ً
: »لــقــد كــانــت حقا

ً
بــدايــتــه قــائــال

 جبارة وسواعد وطنية 
ً
جهودا

ــــة خــــــالل مــســيــرة  ــادقـ ــ ــة صـ ــويــ قــ
طــويــلــة مـــن الــعــطــاء الــمــتــفــانــي 

سعيا لرفعة وطننا الحبيب«.
كما أعــرب عن تقديره للدعم 
ــن قـــبـــل مــؤســســة  ــتـــواصـــل مــ ــمـ الـ
الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة والـــتـــعـــاون 
المشترك مــع الشركات الزميلة 
 أن 

ً
فــي الــقــطــاع الــنــفــطــي، مــؤكــدا

»كيبك« تواصل السعي جاهدة 
إلنــجــاز الخطط اإلستراتيجية 
الـــمـــســـتـــهـــدفـــة حـــســـب الــــجــــدول 
الزمني الموضوع رافعين شعار 

.»
ً
»لنجعل المزيد ممكنا

وليد البدر

ً
البدر: تأمين أسواق واعدة للمنتجات النفطية الكويتية عالميا
ً
البدر: تأمين أسواق واعدة للمنتجات النفطية الكويتية عالميا

ارتفاع مؤشر السوق األول... والسيولة
إلى 32.1 مليون دينار

ز واالنتقائية في الشراء ونحو نصف التعامالت لـ »بيتك« و»الوطني«
ّ

زيادة الترك
• علي العنزي

ســجــلــت مـــؤشـــرات بـــورصـــة الــكــويــت الــرئــيــســيــة 
، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام واألول، فيما 

ً
تباينا

تراجع مؤشرا السوق الرئيسي ورئيسي 50.
وربـــح مــؤشــر الــســوق الــعــام نسبة واضــحــة هي 
0.23 في المئة أي 16.78 نقطة ليقفل على مستوى 
 حتى بلغت 

ً
7327.77 نقطة بسيولة ارتفعت تدريجيا

32.1 مليون دينار تداولت 98.9 مليون سهم عبر 
 ربح منها 53 

ً
7665 صفقة، وتم تــداول 119 سهما

وخسر 49 بينما استقر 17 دون تغير.
وكان الدعم من مكونات السوق األول وهي األسهم 
 بيتك ليربح مؤشر السوق األول 

ً
القيادية خصوصا

نسبة 0.29 في المئة هي 23.76 نقطة ليقفل على 
مستوى 8190.51 نقطة بسيولة جيدة بلغت 27.3 
مليون دينار تداولت 57.9 مليون سهم عبر 4674 
 ربح منها 17 وخسر 9 

ً
صفقة، وتم تداول 31 سهما

بينما استقرت أسعار 5.
في المقابل، تراجع مؤشرا السوق »رئيسي 50« 
و»الرئيسي«، إذ خسر األخير نسبة مــحــدودة هي 
0.05 في المئة أي 2.88 نقطة ليقفل على مستوى 

5525.8 نــقــطــة بــســيــولــة مــتــراجــعــة إلـــى حــــدود 4.8 
ماليين دينار تداولت 40.9 مليون سهم عبر 2991 
 ربــح منها 36 بينما 

ً
صفقة، وتــم تـــداول 88 سهما

انخفض 40 واستقر 12 دون تغير.
وسجلت سيولة االفتتاح أمس، أقل مستوياتها 
خالل هذا العام، ولم تبلغ ربع مليون دينار بسبب 
فجوة بين العرض والطلب على األسهم القيادية، إذ 
تم رفع عروض البيع إلى مستويات أعلى بكثير من 
طلبات الشراء، فبدأت الجلسة بتداوالت منخفضة 
تركزت على أسهم صغيرة كان أبرزها سهما نور 
والعيد اللذان أعلنا نتائجهما السنوية وتوزيعات 
 
ً
 إلى طموحات مساهميهما ليسجال تراجعا

َ
لم ترق

ــور، الــــذي تــعــرض   كـــان أكــبــر عــلــى ســهــم نــ
ً
واضـــحـــا

ألكثر من فاصل مزاد ثم تماسك قبل نهاية الجلسة 
واستعاد بعض خسائره واكتفى بتراجع بنسبة 7.6 

في المئة بينما خسر العيد 4.6 في المئة.
وتأثر سهم وطنية عقارية من خبر تسليم 
سوق شرق اإلجباري وبقوة الشرطة ليتراجع 
بنسبة 3.3 في المئة لتؤثر األسهم الثالثة على 
مستوى سيولة وأداء السوق الرئيسي والثقة 
بشركاته التي فقد بعضها الثقة وأصبح عرضة 

.
ً
للتراجعات وغياب السيولة أيضا

بينما في المقابل، شنت عمليات شراء محمومة 
 بلغ به سعر 880 

ً
 كبيرا

ً
على بيتك ليحقق ارتفاعا

 وبسيولة عالية بلغت 12 مليون دينار ليربح 
ً
فلسا

نسبة 0.8 في المئة وتراجع الوطني لكن بسيولة 
 بين 

ً
بلغت 4.1 ماليين دينار ليتضح الفرق مجددا

 قطاع البنوك 
ً
تعامالت األسهم القيادية خصوصا

واألسهم الصغيرة في الرئيسي.
وربحت بعد ذلك األسهم القيادية كبنك بوبيان 
ووربة والدولي والخليج وبعض األسهم القيادية 
 في بداية الجلسة كأجيليتي 

ً
التي أظهرت ضعفا

ــن والــغــانــم وهــيــومــن ســوفــت والـــجـــزيـــرة، لكن  وزيــ
الجميع كــان بمكاسب مــحــدودة لتنتهي الجلسة 
خضراء بامتياز لمؤشر السوق األول والعام وتراجع 

مؤشري السوق الرئيسي ورئيسي 50.
، تــبــايــن أداء مـــؤشـــرات أســـــواق الــمــال 

ً
خــلــيــجــيــا

بدول مجلس التعاون الخليجي وربحت مؤشرات 
السعودية وقطر والكويت وعمان وتراجع مؤشرا 
اإلمارات والبحرين، وكانت أسعار النفط تتداول على 
 للبرميل على مستوى برنت 

ً
مستوى 85.5 دوالرا

القياسي وقت إقفال األسواق الخليجية.

»صناعات م ب«: توزيع 10% نقدًا
بلغت أرباح شركة الصناعات الوطنية »صناعات م ب« 4.38 ماليين دينار بواقع 
 بقيمة 4.51 ماليين بما 

ً
 للسهم خالل العام 2022، مقابل تحقيقها أرباحا

ً
12.52 فلسا

 للسهم، وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10 في 
ً
يعادل 12.9 فلسا

المئة عن أداء العام الماضي.

»السور«: توزيع 5% نقدًا 
حــقــقــت شــركــة الـــســـور لتسويق 
 قدرها 3.5 ماليين 

ً
الــوقــود أربــاحــا

ديــنــار بــواقــع 8.56 فــلــوس للسهم 
خالل العام 2022، مقارنة بتحقيقها 
 بقيمة 3.29 ماليين دينار 

ً
أربــاحــا

ــلـــوس لــلــســهــم  بـــمـــا يــــعــــادل 8.15 فـ
فــي الــعــام 2021، وأوصــــى مجلس 
إدارتها بتوزيع أرباٍح نقدية بواقع 
5 في المئة عن أداء العام الماضي. 

»دلقان«: توزيع 3% نقدًا 
و2% منحة 

ــادت شــركــة دلــقــان العقارية  أفــ
بتحقيقها مكاسب قدرها 176.65 
ــــف ديــــنــــار بــــواقــــع 2.93 فــلــس  ألــ
للسهم للسهم خالل العام 2022، 
 بقيمة 

ً
مقارنة بتحقيقها أرباحا

 بما يعادل 0.58 فلس 
ً
35.25 ألفا

للسهم في نفس الفترة من العام 
2021، وأوصـــى مجلس إداراتــهــا 
 و2 في 

ً
بتوزيع 3 فــي المئة نــقــدا

المئة أسهم منحة عن أداء العام 
الماضي.

»اإلنماء«: تجديد وزيادة حدود تسهيالت 
ائتمانية بقيمة 17.95 مليون دينار 

أعلنت شركة اإلنماء العقارية االتفاق على تجديد وزيادة حدود التسهيالت 
النقدية وغير النقدية مع أحد البنوك اإلسالمية المحلية »الشركة األم« بإجمالي 

نحو 17.95 مليون دينار.
وأشـــارت »اإلنــمــاء« إلــى أن التسهيالت مــوزعــة بقيمة 5.35 ماليين دينار 

 تسهيالت غير نقدية.
ً
تسهيالت نقدية، و12.59 مليونا

وأوضحت أن الغرض من الحدود االئتمانية تمويل أنشطة الشركة، الفتة إلى 
 لما يتم استخدامه 

ً
أن األثر المالي سيظهر في البيانات المالية للشركة؛ طبقا

من قيمة تلك التسهيالت.

»سفن« توقع عقد مناقصة بـ 68.5 مليون دينار
وقــعــت شــركــة الــصــنــاعــات الــهــنــدســيــة الثقيلة وبــنــاء الــســفــن »ســفــن« عقد 
المناقصة رقم RFP-2049114 مع شركة نفط الكويت بقيمة نحو 68.5 مليون 
دينار، والخاص بمشروع إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام واألشغال 

المتصلة في منطقة غرب الكويت، ولمدة 5 سنوات.
وبينت أن األثر المالي على الشركة يتمثل في تحقيق أرباح تشغيلية، سيتم 

إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة من عام 2023 وحتى عام 2027.

ارتفاع توزيعات األرباح 
العالمية إلى مستوى قياسي

عند 1.56 تريليون دوالر في 2022
ارتفعت توزيعات األرباح النقدية على مستوى العالم إلى أعلى 
مــســتــويــاتــهــا عــلــى اإلطــــالق فــي الــعــام الــمــاضــي، بــدعــم مــن الــبــنــوك 

الكبرى وشركات النفط. 
ــا ألحــــدث تــقــريــر فــصــلــي لــلــتــوزيــعــات الــنــقــديــة صــــادر عن  ـ

ً
ــق ووفـ

»يانوس هندرسون إنفستورز«، ارتفعت توزيعات األرباح العالمية 
بنسبة 8.4 بالمئة في 2022 إلى المستوى القياسي 1.56 تريليون 

دوالر. 
وتتوقع »يانوس هندرسون« تباطؤ نمو التوزيعات النقدية على 

أساس سنوي هذا العام إلى 2.3 بالمئة. 
وأشارت إلى أن نمو األرباح العالمية كان قوًيا لدرجة أن 12 دولة 
سجلت مدفوعات قياسية بالدوالر، بما يشمل الواليات المتحدة 

وكندا والبرازيل والصين والهند وتايوان. 
وفي الواليات المتحدة، وصلت توزيعات الشركات إلى مستوى 

قياسي جديد عام 2022 عند 574.2 مليار دوالر.

استقرار الدوالر واإلسترليني 
وارتفاع اليورو

اســتــقــر ســعــر صــــرف الــــــدوالر أمـــام 
الدينار أمس عند مستوى 0.306، فيما 
ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.41 
في المئة لمستوى 0.327 دينار، مقارنة 

بأسعار أمس األول.
ــال بــنــك الــكــويــت الـــمـــركـــزي، في  ــ وقـ
نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني، 
إن سعر صـــرف الجنيه اإلسترليني 
استقر عند 0.369 دينار، في حين ارتفع 
الــفــرنــك الــســويــســري بنسبة 0.60 في 
المئة لمستوى 0.329 دينار، واستقر 

الين الياباني عند 0.002 دينار.
وارتفع الدوالر قبيل شهادة جيروم 
ــيــــس مـــجـــلـــس االحـــتـــيـــاطـــي  بــــــــاول رئــ
االتــحــادي )البنك المركزي األميركي( 
أمام الكونغرس، وسجل أكبر مكاسبه 

أمــام الـــدوالر األســتــرالــي، بعدما أشار 
بنك االحتياطي األسترالي لقرب انتهاء 

دورته للتشديد النقدي.
وزاد مــؤشــر الـــــدوالر، الـــذي يقيس 
أداء العملة األميركية أمام ست عمالت 
رئيسية، 0.25 في المئة بعدما انخفض 

0.26 في المئة الجلسة الماضية.
وسجل الدوالر مكاسب واسعة مع 
انخفاض كل من اليورو 0.22 في المئة 
إلى 1.0655 دوالر، واإلسترليني 0.32 
في المئة إلى 1.19885 دوالر، في حين 
زادت العملة األميركية 0.1 في المئة أمام 

الين الياباني إلى 136.05 ينا.
وانخفض الــدوالر األسترالي 1 في 
المئة إلى 0.6660 دوالر أميركي، مسجال 

أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر.

ب شهادة رئيس 
ُّ
الذهب يهبط مع ترق

»االتحادي« أمام »الكونغرس«
تـــراجـــعـــت أســـعـــار الــــذهــــب، أمـــــس، وســط 
ــب المستثمرين شــهــادة رئيس مجلس 

ّ
تــرق

ــبـــنـــك الـــمـــركـــزي  االحـــتـــيـــاطـــي االتـــــحـــــادي )الـ
ــام الكونغرس  األمــيــركــي(، جــيــروم بــــاول، أمـ
الستقاء مؤشرات حول المسار المستقبلي 

لرفع أسعار الفائدة األميركية.
وتراجع الذهب في المعامالت الفورية 0.2 
بالمئة إلى 1843.25 دوالرا لأوقية )األونصة(. 
وانخفضت العقود األميركية اآلجلة للذهب 

0.3 بالمئة إلى 1848.40 دوالرا.
وتراجعت األسعار عن أعلى مستوياتها 
في أكثر من أسبوعين عند 1858.19 دوالرا 

االثنين، لكن التراجع ال يزال محدودا.
وصعد مؤشر الدوالر 0.1 بالمئة، مما جعل 

المعدن أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين من 
خارج الواليات المتحدة.

ــلــــي األســــــــــــــــواق فــي  ــلــ ــر مــــحــ ــيــ ــبــ وقــــــــــــال كــ
»إكسينيتي«، هان تان، إن مسار الذهب نحو 
زيــادة مكاسبه سيتأثر بشدة هذا األسبوع 
بالمؤشرات المحتملة حول السياسة النقدية 
من شهادة باول وتقرير الوظائف األميركية 

القادم.
وأضاف أنه إذا أظهرت بيانات الوظائف 
يــوم الجمعة مرونة كبيرة في ســوق العمل 
األميركية، فمن شأن ذلك تمهيد الطريق لمزيد 
من قــرارات رفع أسعار الفائدة في الواليات 
المتحدة، وقد يطيح بالمكاسب التي حققها 

الذهب منذ بداية الشهر.

وعلى الــرغــم مــن أن اقتناء الــذهــب إحــدى 
الوسائل المعروفة للتحوط من التضخم، فإن 
أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على اإلقبال على 
شراء المعدن، ألنها تزيد من تكلفة الفرصة 
البديلة القتناء أصول ال تدر عائدا مثل الذهب.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة األخرى، 
تراجعت الفضة 0.3 بالمئة فــي التعامالت 
الـــفـــوريـــة، لــتــصــل إلــــى 20.97 دوالرا، فيما 
انخفض البالتين 0.9 بالمئة إلـــى 967.54 
دوالرا، وتــراجــع الــبــالديــوم 0.7 بالمئة إلى 

1430.82 دوالرا.

بنك أوف أميركا: االقتصاد األميركي سيدخل في ركود
روبيني: االقتصاد العالمي معرض لخطر الهبوط الحاد بسبب جهود السيطرة على التضخم

قال الرئيس التنفيذي لبنك أوف أميركا بريان موينيهان 
أمس، إن االقتصاد األميركي سيدخل في ركود تقني بداية 

من الربع الثالث من عام 2023.
وأضاف موينيهان، خالل كلمة له بقمة أعمال المراجعة 
المالية األسترالية في مدينة سيدني، أن الركود في أميركا 
 أن بنك »أوف أميركا« -ثاني أكبر 

ً
، موضحا

ً
لن يكون عميقا

بنك في أميركا- توقع بداية خفض معدل الفائدة من جانب 
»االحتياطي الفدرالي« في الربع الثاني من عام 2024.

سقف الدين األميركي
ــــرورة حل  ــد فــي وقـــت ســابــق ضـ ــان مــويــنــيــهــان قــد أكـ وكــ
الكونغرس لقضية أزمة سقف الديون الحكومية في أميركا، 

 إنـــه يــأمــل أن يــقــدم المشرعون على حــل مشكالتهم، 
ً
قــائــال

ألن تحقيق االستقرار هو الوضع المفضل لكل من السوق 
واالقتصاد، وعلى الرغم من ذلك، فإن التخلف عن سداد ديون 

البالد يظل احتمااًل ال يمكن تجاهله. 
وأضاف موينيهان »علينا أن نكون مستعدين، ليس فقط 
في الواليات المتحدة، ولكن في بلدان أخرى حول العالم، نأمل 
 نتخلف عن السداد، لكن األمل وحده ال يعتبر استراتيجية، 

ّ
أال

لذا يجب االستعداد لذلك«.
من جانبه، حذر الخبير االقتصادي »نورييل روبيني« من 
أن االقتصاد العالمي معرض لخطر الهبوط الحاد بسبب 
جهود البنوك المركزية للسيطرة على التضخم المرتفع 

باستمرار في االقتصادات المتقدمة. 

وحسبما نقلت »بلومبرغ«، قال روبيني في قمة األعمال 
الــتــي عقدتها »فاينانشال ريفيو« األســتــرالــيــة، إن البنوك 
المركزية سوف تضطر إلى رفع الفائدة أعلى بكثير مما كان 

 في األصل إلعادة التضخم إلى المستهدفات. 
ً
متوقعا

وأضاف روبيني -الملقب بـ »دكتور دوم« بسبب توقعاته 
 ألن أسعار السلع 

ً
المتشائمة- أن التضخم سيظل مرتفعا

 إلى أن عوامل مثل 
ً
األساسية ستظل مرتفعة هذا العام، مشيرا

تفاقم الحرب الروسية - األوكرانية وتنامي الطلب الصيني 
على السلع األساسية وسط عودة النمو ستعزز التضخم. 

وذكــــر أن الــتــضــخــم فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة وأوروبـــــا 
 مــمــا تــوقــعــتــه األســــواق 

ً
وأســتــرالــيــا كـــان أكــثــر اســـتـــمـــرارا

والبنوك المركزية.

أخبار الشركات
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سوق شرق في عهدة وزارة المالية
بدلت أقفال أبواب غرفة التحكم الرئيسية

جراح الناصر

مازن الناهض

تـــــحـــــت إشــــــــــــــراف وحـــــضـــــور 
قــوة مــن وزارة الداخلية، بــدأت 
اإلجـــــــــــراءات الـــرســـمـــيـــة لــتــســلــم 
ســوق شــرق، حيث نفذت وزارة 
ات إخــاء السوق  المالية إجــراء
بالقوة الجبرية، وفتحت األبواب 
 لتسلمها 

ً
وبدلت األقفال، تمهيدا

غرفة التحكم الرئيسية بالسوق، 
ومكاتب اإلدارة.

وذكرت مصادر لـ »الجريدة« 
أن شركة وفرة العقارية التابعة 
لمؤسسة التأمينات االجتماعية 
ســتــتــســلــم إدارة الـــســـوق، فيما 
أجــــرى مــوظــفــو وزارة الــمــالــيــة 
إجـــــــــــراءات الـــتـــســـلـــيـــم الـــجـــبـــري 
لوحدة التحكم في سوق شرق، 

بحضور »الداخلية«.
وعمل ممثلو »المالية« على 
تبديل أقفال أبواب سوق السمك 
وكــذلــك الــغــرف اإلداريــــة، وغــرف 

التحكم بالسوق.
ــة الــتــحــكــم  ــرفــ وتــــــم تـــســـلـــم غــ
الـــرئـــيـــســـيـــة ومـــكـــاتـــب اإلدارة، 

ــؤول الـــســـوق،  ــســ رغـــــم رفـــــض مــ
في الشركة الوطنية العقارية، 
تــســلــيــم ســـوق شـــرق دون حكم 
ــة، حــيــث  ــمـ ــكـ ــحـ ــمـ صــــــــادر مـــــن الـ
أشـــار ممثل الــشــركــة إلــى أنــه ال 

يوجد أي حكم قضائي بتسليم 
الــســوق لـــوزارة المالية، ويجب 
ــد الــخــمــيــس،  انـــتـــظـــار جــلــســة غـ
كما أن اقتحام ســوق شــرق من 
 
ً
قبل »المالية« غير قانوني، الفتا

إلى أنه كان من األجدى انتظار 
رأي القضاء للبت فــي القضية 
بدال من اللجوء إلى كسر األقفال 

وتبديلها.

الناهض: سحب 8 قسائم صناعية
»تحويل 22 للنيابة لمخالفتها القوانين واللوائح«

أعــــــلــــــن وزيــــــــــــر الـــــتـــــجـــــارة 
ــة وزيــــــــر الــــدولــــة  ــاعــ ــنــ والــــصــ
لــــــــــــــشــــــــــــــؤون االتــــــــــــــصــــــــــــــاالت 
وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات، 
مــــــــــــازن الـــــــنـــــــاهـــــــض، ســـحـــب 
تراخيص 8 قسائم صناعية 
ومــــخــــالــــفــــة أكـــــثـــــر مــــــن 375 
وتـــحـــويـــل 22 إلـــــى الــنــيــابــة 
العامة، لمخالفتها القوانين 

واللوائح المعمول بها.
وذكـــر الــنــاهــض، فــي بيان 
لـ »كونا«، أمس، أن الحكومة 
تحرص على تنمية القطاع 
ــنــــهــــوض بـــه،  الـــصـــنـــاعـــي والــ
ــــى تــحــقــيــق رؤيــــة  ــــوال إلـ وصــ
 ،»2035 ــدة  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــت جـ ــ ــ ــويـ ــ ــ »كـ
مشيرا إلى أن الهيئة العامة 
ات  للصناعة اتخذت اإلجراء
ــة كـــــــافـــــــة بـــحـــق  ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال

المخالفين.
ولـــفـــت إلــــى الـــحـــرص على 
ــيــــة فــي  تـــحـــقـــيـــق نـــقـــلـــة نــــوعــ

باع رؤية 
ّ
القطاع ذاته، عبر ات

واضحة، وصوال إلى تحقيق 
أقـــصـــى درجــــــات االســـتـــفـــادة 
ــا؛ ســــواء  ــيـ ــاعـ ــنـ الـــمـــمـــكـــنـــة صـ

للدولة أو للمستثمرين.
وأكـــــــــــد اســــــتــــــمــــــرار هـــيـــئـــة 
الــــــصــــــنــــــاعــــــة فـــــــــي تـــحـــقـــيـــق 
أهــــدافــــهــــا، ســـــــواء الـــرقـــابـــيـــة 
أو الـــتـــنـــمـــويـــة، بـــمـــا يــســهــم 
فـــي تــوطــيــن الــصــنــاعــات في 
الـــكـــويـــت ورفـــــع مــســاهــمــتــهــا 
فــي دعـــم االقــتــصــاد الوطني 
ــاع  ــقـــطـ تـــــه كـ وزيــــــــــــــادة كـــــفـــــاء
اســـتـــراتـــيـــجـــي تـــنـــمـــوي غــيــر 

نفطي.
وأفــاد الوزير بــأن تحقيق 
األهــداف والغايات المرجوة 
للنهوض بالقطاع الصناعي 
ــــب زيــــــــــــــــادة تـــمـــكـــيـــن  ــلـ ــ ــــطـ ــتـ ــ تـ
أصــحــاب الطلبات واألعــمــال 
ــن فــي  ــ ــاديـ ــ ــجـ ــ الــــصــــنــــاعــــيــــة الـ
استثمار أصولهم الصناعية 

ــــي وقــــــت يـــتـــعـــيـــن تــطــبــيــق  فـ
القانون على المخالفين.

وأشار إلى أن ذلك ُيعطي 
فـــــرصـــــة أوســــــــــع ألصــــحــــاب 
الخطط التنموية والقادرين 
فــعــلــيــا عــلــى الــمــســاهــمــة في 
تحقيق النهضة الصناعية 

المأمولة في الباد.

»بتكوين« ترتفع لكنها ال تزال تتداول دون 22.5 ألف دوالر
صناديق العمالت المشفرة تشهد تدفقات نقدية خارجية لألسبوع الرابع

ارتفعت »بتكوين« خال تعامات، أمس، لكنها ال 
ب إشارات 

ّ
تزال تتداول دون 22.5 ألف دوالر، مع ترق

بشأن مستقبل الفائدة األميركية. 
جــــاء ذلــــك الـــتـــراجـــع رغــــم االنـــخـــفـــاض الـــحـــاد في 
سهم بنك سيلفرجيت كابيتال المتعامل بالعمات 
المشفرة، إذ أغلق تعامات االثنين متراجًعا بنسبة 
6.24 بالمئة عند 5.41 دوالرات مقارنة بمستويات 
أعلى من 160 دوالرا خال مارس من العام الماضي.
وارتفعت »بتكوين« بنسبة 0.22 في المئة عند 

ا لبيانات »كوين باس«. 
ً
22404.25 دوالرات، وفق

كما صعدت اإليثريوم بنسبة 0.41 في المئة إلى 
1567.7 دوالرا، في حين تراجعت الريبل 0.54 في 

المئة عند 36.92 سنتا. 
ــق الــبــنــك شبكة 

ّ
ــاء هـــذا الــتــراجــع بــعــد أن عــل وجــ

مدفوعات العمات المشفرة، وأبدى شكوكه بشأن 
جــدوى استمرارية أعماله، وكــان البنك يكافح من 
أجــل البقاء بعد انهيار بورصة »إف تي إكــس« في 
نوفمبر 2022، مما دفــع المستثمرين إلــى سحب 

ودائع بقيمة 8 مليارات دوالر من البنك في األشهر 
الثاثة األخيرة.

وتعّرضت صناديق ومنتجات العمات المشفرة 
لتدفقات نقدية خارجة لألسبوع الرابع على التوالي، 

مع استمرار المخاوف بشأن التدقيق التنظيمي. 
وكشفت بيانات شركة كوين شيرز إلدارة األصول 
الرقمية، أن المستثمرين سحبوا 17 مليون دوالر من 
رة في األسبوع المنتهي في 

ّ
صناديق العمات المشف

الثالث من مارس الجاري. 
لكن منذ بداية العام الحالي، استقبلت منتجات 
العمات المشفرة تدفقات وافدة بقيمة 172 مليون 

دوالر. 
ــة مـــن مــنــتــجــات  ــمـــرت الـــتـــدفـــقـــات الـــخـــارجـ ــتـ واسـ
»بــتــكــويــن« لــألســبــوع الــرابــع على الــتــوالــي، بعد أن 
سحب المستثمرون 20 مليون دوالر في األسبوع 

الماضي. 
ــن جـــانـــبـــهـــا، اتـــهـــمـــت لــجــنــة األوراق الــمــالــيــة  مــ
والــبــورصــات األميركية صــنــدوق تــحــوط العمات 

 BKCoin الـــمـــشـــفـــرة »بـــــي كـــيـــه كــــويــــن مــانــجــمــنــت
Management« وأحــــــد مــؤســســيــهــا »مـــيـــن وو« 

باالحتيال وإساءة استخدام أموال المستثمرين. 
وقـــالـــت الــلــجــنــة فـــي بـــيـــان، إن »مـــيـــن« وصــنــدوق 
»بــي كيه كوين« جمعا نحو 100 مليون دوالر من 
المستثمرين، وانتهكا قوانين األوراق المالية من 

خال مدفوعات تشبه »مخطط بونزي«. 
ومخطط بونزي هو طريقة احتيالية تشمل إقناع 
المستثمرين بالحصول على عوائد مرتفعة، حيث 
تجمع الجهة االحتيالية األموال من الوافدين الجدد 
لمصلحة ســداد التزاماتها للمستثمرين القدامى، 
قبل أن ينهار المخطط االحتيالي، مع تراجع عدد 

المنضمين الجدد. 
واتهمت اللجنة مين بإنفاق 400 ألف دوالر من 
أمـــوال المستثمرين ألغـــراض شخصية، مــا يشمل 
35 ألــف دوالر الستئجار منزل لقضاء عطات في 

نيويورك. 
ــة فــــــــي شــــــكــــــواهــــــا إلــــــــــى أن  ــ ــنـ ــ ــجـ ــ ــلـ ــ وأشـــــــــــــــــارت الـ

ــن أمـــــــوال  ــ ــن الــــــــــــــــدوالرات مــ ــ ــيــــن مــ ــمــــايــ ــرات الــ ــ ــشــ ــ عــ
 .

ً
الــمــســتــثــمــريــن ال يــمــكــن مــعــرفــة مــصــيــرهــا حــالــيــا

ــم  ــهـ ــيـ ــلـ وأوضـــــــــــحـــــــــــت: »اخـــــــتـــــــلـــــــس الـــــــمـــــــدعـــــــى عـ
، وأظــــــــــــهــــــــــــروا وثـــــــــائـــــــــق مــــــــــــــــــــزورة، كـــمـــا 

ً
أمـــــــــــــــــــــــواال

ــونــــزي«.  انــــخــــرطــــوا فــــي ســـلـــوك شــبــيــه بــمــخــطــط بــ
ونجحت الهيئة التنظيمية األميركية في تجميد 
أصـــول صــنــدوق الــتــحــوط، مــشــيــرة إلـــى أنـــه يتعين 

تعيين حارس قضائي مع استمرار التحقيقات. 

النفط ينخفض مع صعود الدوالرالنفط ينخفض مع صعود الدوالر
وصدور بيانات صينية ضعيفةوصدور بيانات صينية ضعيفة

ً
 ليبلغ 85.50 دوالرا

ً
البرميل الكويتي يرتفع 81 سنتا

ارتـــفـــع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط 
، ليبلغ 85.50 

ً
الكويتي 81 سنتا

 في تداوالت، أمس األول، 
ً
دوالرا

 في تداوالت 
ً
مقابل 84.69 دوالرا

 للسعر 
ً
الجمعة الماضي، وفقا

الــمــعــلــن مــن مــؤســســة الــبــتــرول 
الكويتية.

وفـــــــي األســــــــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة 
انخفضت أسعار النفط صباح 
ــا أدى ارتـــــفـــــاع  ــدمــ ــعــ أمـــــــــس، بــ
الدوالر وصدور بيانات نفطية 
ضــعــيــفــة فـــي الــصــيــن لتحويل 
ــام مــن  ــ ــ دفـــــة الــــســــوق بـــعـــد 5 أيـ
الــمــكــاســب، وتــراجــعــت الــعــقــود 
، أو 

ً
اآلجلة لخام برنت 41 سنتا

 
ً
0.48 في المئة، إلى 85.77 دوالرا

للبرميل.
وانخفض خام غرب تكساس 
، أو 

ً
الوسيط األميركي 40 سنتا

 
ً
0.5 في المئة، إلى 80.06 دوالرا
لـــلـــبـــرمـــيـــل. وهـــبـــطـــت األســــعــــار 
ــدوالر قــبــيــل بــدء  ــ ــاع الــ ــفـ مـــع ارتـ
شـــهـــادة جـــيـــروم بـــــاول رئــيــس 
مجلس االحتياطي االتــحــادي 
)البنك المركزي األميركي( أمام 

الكونغرس.
ــون الــــتــــركــــيــــز عــلــى  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ وسـ
مــــدى اســـتـــمـــرار ثــقــة بـــــاول في 
أن الـــمـــركـــزي األمـــيـــركـــي يسلك 
المسار الصحيح لدفع التضخم 
ــى الـــتـــراجـــع بــــاطــــراد صـــوب  ــ إلـ
مــســتــواه المستهدف الــبــالــغ 2 

في المئة.
وعـــــــــادة مـــــا يــــــــؤدي صـــعـــود 
الــــــــدوالر لــتــقــلــيــل الـــطـــلـــب عــلــى 
النفط المقوم بالعملة األميركية 
من المشترين حائزي العمات 

األخرى.
وتــعــرضــت األســـعـــار لــمــزيــد 
من الضغوط بسبب انخفاض 
الصادرات والواردات الصينية 
في يناير كانون الثاني وفبراير 
بما فيها واردات النفط الخام. 
ــاء االنــخــفــاض بــالــرغــم من  وجــ
رفع القيود المرتبطة بالجائحة 
ــي الـــصـــيـــن مـــمـــا يـــشـــيـــر إلـــى  ــ فـ

ضعف الطلب الخارجي.

قضايا الطاقة

قــال مطلعون إن مسؤولين 
تنفيذيين في كبريات شركات 
ــة عـــــقـــــدوا  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الـــــنـــــفـــــط األمــ
ــة مــــع كــبــار  اجـــتـــمـــاعـــات خـــاصـ
مـــــســـــؤولـــــي مـــنـــظـــمـــة »أوبــــــــــك« 

ــيــــن عـــلـــى هـــامـــش  ــنــ ــاء االثــ ــســ مــ
مــؤتــمــر فــي هــيــوســتــون لبحث 
شـــــؤون الـــطـــاقـــة، فـــي مــواصــلــة 
لــتــقــلــيــد بــــدأ قــبــل نــحــو خمس 
ســنــوات عندما كــان الجانبان 
متنافسين شــرســيــن. ويتمتع 
كـــا الــجــانــبــيــن بــطــلــب عــالــمــي 
قوي على النفط والغاز، وحققا 
 قــيــاســيــة خــــال الــعــام 

ً
أربــــاحــــا

الماضي، لكن تاشى التنافس 
بينهما مع استقرار طفرة النفط 
الصخري التي أوصلت الواليات 
المتحدة إلى قمة منتجي النفط 
العالميين وقلصت حصة أوبك 

في السوق.
وكانت أوبك تنظر إلى النفط 
الــصــخــري كــقــوة جــامــحــة تقلل 
مـــن إيـــراداتـــهـــا مـــن خـــال جلب 
إمدادات نفطية ضخمة جديدة 
إلـــــــى الــــــســــــوق، لــــكــــن تــحــســنــت 
العاقات بعد أن أذعنت شركات 
ــري لـــمـــطـــالـــب  ــ ــخـ ــ ــــصـ الــــنــــفــــط الـ
ــادة عــوائــد  ــزيــ الــمــســتــثــمــريــن بــ
رأس المال وخفض اإلنفاق على 

زيادة الطاقة اإلنتاجية.
ولإلشارة، أقيم حفل العشاء 
فـــي مــعــظــم الـــســـنـــوات األخـــيـــرة 
خال مؤتمر )سيرا ويك( للطاقة 
ــة الــنــفــط  ــاعـ ــنـ ــة صـ ــمـ ــــي عـــاصـ فـ
األمـــيـــركـــيـــة، ويـــعـــد عـــشـــاء هــذا 
العام األول الذي يحضره هيثم 
ــام لمنظمة  الــغــيــص كــأمــيــن عــ
أوبـــك، الـــذي تــولــى منصبه في 
أغــســطــس الــمــاضــي، ومـــن بين 
كــبــار المسؤولين التنفيذيين 
مــن الــشــركــات األميركية الذين 

شاهدهم مراسلو »رويترز« في 
حفل العشاء الرئيس التنفيذي 
لشركة تشيسابيك إنرجي، نيك 
ديل أوسو، والرئيس التنفيذي 
ــــرال  ــــشـ ــاتـ ــ ــر نـ ــيــ ــونــ ــيــ ــة بــ ــ ــركـ ــ ــــشـ لـ
ريــســورســيــز، ســكــوت شيفيلد، 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
هيس كوربوريشن، جون هيس.

ــخــــاص  ــاء الــ ــ ــــشـ ــعـ ــ ــي الـ ــ ــأتــ ــ ويــ
هـــذا الـــعـــام فـــي وقـــت مضطرب 
لــألســواق العالمية، حيث أدت 
الحرب في أوكرانيا إلى تعطيل 
تدفقات النفط والغاز العالمية، 
ومــن المنتظر أن يرتفع إنتاج 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة مــن النفط 
 
ً
بأقل من 600 ألف برميل يوميا
ــو مـــعـــدل أبــطــأ  فــــي 2023، وهـــ
بكثير من نحو مليوني برميل 

يوميا في 2018.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، الـــتـــزمـــت 
أوبـــك بخفض إنــتــاج األعــضــاء 
بمقدار مليوني برميل يوميا، 
مما وضع حدا أدنى لألسعار. 
ويحضر عدد أقل من مسؤولي 
ــك(  ــ ــرا ويــ ــ ــيــ ــ ــر )ســ ــمــ ــؤتــ أوبـــــــــك مــ
السنوي لهذا الــعــام، مع غياب 
وزراء مــن دول رئــيــســيــة منها 

السعودية والعراق.

اتفاقيات عراقية

أبـــرمـــت شــركــة نــفــط ذي قــار 
المملوكة لوزارة النفط العراقية 
ــد اإلعـــــــــــان الـــــتـــــجـــــاري مــع  ــقــ عــ
شــركــتــي )لـــوك اويــــل( الــروســيــة 
و)انــبــكــس( الــيــابــانــيــة لتطوير 

حقل )أريدو( النفطي الواقع في 
محافظتي )ذي قار( و)المثنى( 

جنوبي الباد.
ــيـــان لــــــــوزارة الــنــفــط  ــقـــل بـ ونـ
العراقية عن وزير النفط حيان 
عـــبـــدالـــغـــنـــي قــــولــــه، إن تــوقــيــع 
الـــعـــقـــد يـــأتـــي فــــي إطــــــار ســعــي 
الـــــوزارة لــانــتــقــال بــالــحــقــل من 
مــرحــلــة الــنــشــاط االستكشافي 
إلى مرحلة اإلنتاج الفعلي مع 
توقعات بوجود أكثر من 9ر12 

مليار برميل نفط فيه.
وبين عبدالغني أن اإلنتاج 
ــــي بـــرنـــامـــج  ــقــــرر لـــلـــحـــقـــل فـ الــــمــ
التطوير بمرحلته األولى يبلغ 
 بحلول 

ً
30 ألــف برميل يــومــيــا

العام 2025 وصــواًل إلــى إنتاج 
ــه بــمــعــدل  الـــــــــذروة الـــمـــخـــطـــط لــ
 بحسب 

ً
250 ألف برميل يوميا

ــاق مـــع الــمــشــغــل لــلــرقــعــة  ــفــ االتــ
االستكشافية العاشرة.

ويعود تاريخ اكتشاف حقل 
أريــــدو النفطي إلـــى عـــام 2016 
ويــقــع ضــمــن مــســاحــة ونــشــاط 
الرقعة االستكشافية العاشرة 
ــد خـــضـــع لــعــمــلــيــة الــتــقــيــيــم  ــ وقـ
عبر مسوحات زلزالية ثاثية 
األبـــعـــاد وحــفــر عـــدد مــن اآلبـــار 

االستكشافية والتقييمية.
ــات  ــركــ ــشــ ــالــــف الــ ــحــ وقـــــــــدم تــ
المشغل للحقل في الربع األخير 
من عام 2021 إعان األكتشاف 
الــتــجــاري والــــذي وافــقــت عليه 
وزارة الــنــفــط بــعــد مــنــاقــشــات 
ومراجعات مستفيضة من قبل 

الجهات المعنية في الوزارة.

https://www.aljarida.com/article/16883
https://www.aljarida.com/article/16879
https://www.aljarida.com/article/16876
https://www.aljarida.com/article/16838
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 من البنك اإلسالمي للتنمية
ً
... وتستقبل وفدا

لعمل دراسة لمراجعة المعايير واإلصدارات الخاصة بالمنظمات الدولية
اســـتـــقـــبـــل د. أحــــمــــد الـــمـــلـــحـــم رئـــيـــس 
مــجــلــس مــفــوضــي هــيــئــة أســـــواق الــمــال 
والمدير التنفيذي، في مقر الهيئة أمس، 
 
ً
 من البنك اإلسالمي للتنمية، ممثال

ً
وفدا

في يحيى عليم الرحمن قيادي عالمي 
االســـتـــشـــارات الــمــالــيــة اإلســـالمـــيـــة، ود. 
أبــو ذر مــحــمــد كــبــيــر اخــصــائــي المالية 
ــلــــه مـــحـــمـــد كــبــيــر  ــبــــدالــ ــة، وعــ ــ ــيـ ــ ــــالمـ اإلسـ

اخصائي المالية اإلسالمية.
ــتــــي تــمــتــد  ــذه الــــــزيــــــارة، الــ ــ وتــــأتــــي هــ
ــئـــة  ــيـ ــهـ ــلــــب الـ يـــــومـــــيـــــن، اســــتــــجــــابــــة لــــطــ
االســتــعــانــة الفنية فــي مــجــال الصناعة 
الــمــالــيــة اإلســـالمـــيـــة، وبـــدعـــم مـــن وزيـــر 
التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون 
االتــصــاالت وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات، 
وكذا وزير المالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار ممثل الكويت 
 
ً
فــي الــبــنــك اإلســالمــي للتنمية، تحقيقا
لــمــبــادرة الهيئة ضمن استراتيجيتها 
الــمــعــتــمــدة لــتــطــويــر الــصــنــاعــة الــمــالــيــة 
اإلســالمــيــة فــي أســـواق الــمــال بالكويت، 
بـــمـــا يــتــمــاشــى مـــع أهــــــداف الــهــيــئــة فــي 
تــنــمــيــة أســــواق الــمــال وتــنــويــع أدواتــهــا 

االستثمارية.
 
ً
وحــيــث إن الهيئة التمست اهتماما
للصناعة المالية اإلسالمية في القطاع 

الــمــالــي بــالــكــويــت، الـــذي يظهر فــي عــدة 
أوجــه أبرزها نسبة الشركات المدرجة 
في بورصة الكويت لألوراق المالية )من 
حــيــث الــقــيــمــة الــســوقــيــة( الــمــتــوافــقــة مع 
الشريعة اإلسالمية والتي تشكل %60 
من الشركات المدرجة، كما أن الصناعة 
اإلسالمية تحظى بقبول عالمي لدورها 
فـــي الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة الــمــســتــدامــة، 
وارتباطها بأصول حقيقية ومشاركتها 
في األرباح والخسائر، وتعتبر أسواق 
الـــمـــال الــمــتــوافــقــة مـــع الــشــريــعــة فــرصــة 
مهمة للعديد من الدول الساعية لتنمية 
اقــتــصــادهــا، لــمــا لتلك األســـواق مــن أثــر 
إيــجــابــي عــلــى مستقبل الــقــطــاع المالي 
وزيادة نمو الناتج المحلي واالقتصاد 

الوطني.
ــنـــك  ــبـ ــلـ ــق هــــــــــذه الـــــــــدعـــــــــوة لـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ وتـ
اإلســــالمــــي لــلــتــنــمــيــة لــمــا لـــه مـــن خــبــرة 
ــــالل خــدمــاتــه  ــذا الـــمـــجـــال، مــــن خـ ــ فــــي هـ
االســتــشــاريــة الــتــي يــقــدمــهــا عــبــر معهد 
البنك اإلسالمي للتنمية، التي تتضمن 
تطوير منظومات التمويل اإلســالمــي، 
وتــخــصــص الــمــعــهــد فـــي مـــجـــال تــقــديــم 
الــمــســاعــدات الــفــنــيــة واالســتــشــاريــة في 
التمويل اإلسالمي من خالل المساعدة 
في تطوير األطر القانونية والتنظيمية 

ــة إلــــــى أن الـــبـــنـــك  ــ ــافـ ــ ــة، إضـ ــ ــيــ ــ ــرافــ ــ واإلشــ
مــؤســســة غــيــر ربــحــيــة، ويــســعــى ليكون 
 فــي مــجــالــه، وهـــو مــا يــتــوافــق مع 

ً
ــدا رائــ

أهـــــداف الــهــيــئــة فـــي ذات الـــســـيـــاق، كــمــا 
أن الكويت هي إحــدى الــدول المؤسسة 
لــلــبــنــك اإلســـالمـــي، ووقــعــت مــعــه وثــيــقــة 
ــام 2013،  ــ لـــلـــشـــراكـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة عـ
بـــهـــدف الـــتـــعـــاون فـــي مـــجـــاالت تــحــقــيــق 

التنمية.
واتفقت الهيئة مع ممثلي البنك خالل 
الزيارة على خطة لعمل دراسة تتضمن 
مراجعة للمعايير واإلصدارات الخاصة 
بــالــمــنــظــمــات الــدولــيــة ذات الــعــالقــة في 
نــطــاق هـــذه الــــدراســــة، وعــمــل الــمــقــارنــة 
ــع أفــــضــــل الــــمــــمــــارســــات  ــ الــــمــــعــــيــــاريــــة مـ
والتطبيقات الدولية الناجحة، من أجل 
توثيق الــدروس المستفادة وتحديات 
ــع خــــارطــــة طـــريـــق  ــ الـــتـــطـــبـــيـــق، مــــع وضــ
واقتراح أفضل سبل تطوير سوق رأس 

المال اإلسالمي في الكويت.

stc توقع مذكرة تفاهم مع »هواوي«
5.5G لقيادة ابتكار عمليات التحول الرقمي لتعزيز

أعلنت شركة االتصاالت الكويتية stc، توقيع مذكرة 
تفاهم لتعزيز التعاون االستراتيجي لتكنولوجيا 
الجيل 5.5G مــع شركة هــــواوي، بما يدعم توجهات 

الشركة من أجل تمكين التحول الرقمي. 
تم تصميم تكنولوجيا الجيل 5.5G إلحداث ثورة 
في قدرة وسرعة شبكات االتصاالت المتنقلة، بحيث 
تهدف هذه التكنولوجيا إلى بناء شبكة ذكية تدعم 
سرعات اتصال فائقة معززة بزمن وصول أقل للخوادم، 
وبكثافة أعداد هائلة من األجهزة والمستشعرات، لتلبية 
متطلبات السوق، ومواكبة تطور واحتياجات مختلف 

الصناعات واألعمال.
وذكرت stc، في بيان لها، أنه تم بالفعل إطالق تجربة 
تقنية 5.5G داخل بيئة معملية من خالل دمج ثالثة 
نطاقات ترددية )5.5G 3CC CA( باستخدام نطاقات 
ترددية مختلفة، لتحقيق سرعات اتصال تخطت 3.6 
غيغابت في الثانية على مختلف األجهزة المتوافرة، 
مــع إمكانية االتــصــال المستمر للخدمة لــعــدد أكبر 
مــن األجــهــزة، حيث يمكن لتغطية الشبكة أن تصل 
إلــى مسافات أعلى وأبعد وأعمق في حــال التطبيق 

التجاري للخدمة.
كما أجـــرت stc كــذلــك تــجــارب ناجحة على تقنية 
إنترنت األشياء الالكهربائية )Passive IOT( المتطورة 
للجيل 5.5G، والتي تمكنت من قراءة معلومات تعريفية 
لشريحة »Tag« تستخدم بــالــخــدمــات اللوجستية 
والتخزين لتتبع األصول والممتلكات عن ُبعد يصل 
ــن الــمــتــوقــع أن تــقــود هــذه  إلـــى مــســافــة 200 مــتــر، ومـ
التكنولوجيا المتطورة إلى دعم اتصال ماليين األجهزة 
والمستشعرات الالكهربائية للعديد من الصناعات 
الطبية والبيع بالتجزئة واللوجستية والمصانع، 

وغيرها من قطاعات األعمال.
ووقــعــت stc وشــركــة هــــواوي مــذكــرة تفاهم خالل 
المؤتمر العالمي )MWC2023(، الذي أقيم في برشلونة، 
بشأن التعاون االستراتيجي للجيل 5.5G، وكخطوة 
جــديــدة على طريق التعاون المشترك المستمر في 

تطوير شبكة الجيل الخامس. 
 
ً
 من stc وهواوي قامتا سابقا

ً
جدير بالذكر، أن كال

بــالــتــعــاون مــن أجـــل بــنــاء أول تغطية لشبكة الجيل 
الخامس )5G( على المستوى الوطني على النطاق 
الــتــرددي C-band في الكويت، ما وفــر تجربة شبكة 

ممتازة للمستخدمين. ودفع ظهور تكنولوجيا الجيل 
 على ابتكار 

ً
5.5G الشركتين إلى  االتفاق للعمل معا

الحلول الخاصة بهذا الجيل الجديد، بما في ذلك ابتكار 
التكنولوجيا للتحقق مــن تقنيات إنترنت األشياء 
والخدمات الجديدة للواقع الممتد )XR( وحلول سرع 
االتصال العالية السرعة بالنطاق العريض واالستمرار 
في تطبيق أحدث ما توصلت إليه شبكات تكنلوجيا 

االتصاالت المتنقلة. 
يهدف هذا االبتكار والريادة إلى توفير المزيد من 
الخدمات والمنتجات والحلول لعمالء stc من مختلف 
 Solution by من خالل شركات ،)B2B( قطاعات األعمال

stc وePortal، وكذلك قطاع األفراد.
وقــال المهندس مزيد الحربي، الرئيس التنفيذي 
لشركة االتــصــاالت الكويتية stc: »بعد النجاح الذي 
حققناه في تحسين تجربة المستخدمين وتغطية 
شبكة الجيل الخامس على الصعيد الوطني عام 2022 
من خالل بناء الشبكة على نطاقين تردديين مختلفين، 
وبالتعاون مع شركة هــواوي، نواصل العمل في هذا 
العام مع شريكنا االستراتيجي من أجل تحسين تجربة 
إرســال البيانات وإجــراء تجارب على تقنيات الواقع 
الممتد الجديدة )XR( وتطبيقات استخدام خدمات 
إنترنت األشــيــاء«. وأضـــاف الحربي »انــنــا متفائلون 
 ،5.5G إمكانيات عالية لتقنية الجيل 

ً
بأن نحقق معا

ما يسهم في اكتشاف تطبيقاتها الجديدة قائمة على 
اإلمكانيات التكنولوجية التنافسية لشبكتنا، بما يخدم 

عمالءنا، ويعزز موقعنا الريادي في السوق«.
مـــن جــانــبــه قـــال يــانــغ تــشــوبــيــن، الــرئــيــس لحلول 
ومنتجات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لشركة 
 لتكنولوجيا 

ً
 عالميا

ً
هــواوي: »نلتزم بصفتنا مــزودا

المعلومات واالتصاالت وتكنولوجيا الشبكات بالدعم 
الدائم للمشغلين الرائدين، من خالل عمليات التحديث 
المستمرة لشبكاتهم، وتزويد المستخدمين النهائيين 

بتجربة اتصال فائقة الجودة«. 
وأضاف تشوبين: »نحن متحمسون للعمل مع شركة 
االتصاالت الكويتية stc إلجراء اختبارات مشتركة على 
ابتكارات تقنية الجيل 5.5G واكتشاف سيناريوهات 
جديدة لألعمال بناًء على احتياجات السوق الكويتي، 
لتعزيز حــاالت استخدام الجيل 5.5G عالية القيمة، 
سنساعد stc في الكويت على تحقيق نجاح أعمالها«.

مزيد الحربي ويانغ تشوبين بعد توقيع مذكرة التفاهم

 في الكويت
ً
 صحيا

ً
»ناو« تفتتح معهدا

ــــوي  ــيـ ــ ــز وحـ ــيــ ــمــ فـــــــي مــــــوقــــــع مــ
ــط مــديــنــة الـــكـــويـــت، افتتحت  وســ
»نـــاو«، إحــدى العالمات التجارية 
المملوكة لشركة اكتيف القابضة، 
أول معاهدها الصحية للسيدات 

والرجال.
ــاو« ألعضائها بيئة  ــر »نــ

ّ
وتــوف

ــزة لـــمـــمـــارســـة  ــ ــفـ ــ ــــحـ مــــنــــاســــبــــة ومـ
الـــــريـــــاضـــــة، إضـــــافـــــة الـــــــى أفـــضـــل 
الــــــخــــــدمــــــات، وأحــــــــــــدث األجـــــهـــــزة 
مــــن Technogym، ونـــخـــبـــة مــن 
المدربين والمدربات المعتمدين، 
تم اختيارهم بعناية فائقة. وتبلغ 
 ،

ً
 مربعا

ً
مساحة المعهد 1150 مترا

بتصميم داخلي فاخر، ومقسمة إلى 
قسم للسيدات وآخر للرجال.

وأعــــــرب نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
اإلدارة الرئيس التنفيذي في شركة 
أكتيف القابضة، سعد المنيفي، عن 
سعادته بافتتاح أول معاهد »ناو« 
: هناك توجه واضح 

ً
الصحية، قائال

نحو تحسين أسلوب الحياة عبر 
إدخــال الرياضة واللياقة البدنية 
فـــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، ونــحــن من 
خـــالل »نــــاو« نسعى إلـــى أن نكون 
الوجهة األولــى والخيار المفضل 
لــلــيــاقــة الــبــدنــيــة لتحسين جـــودة 

وأسلوب الحياة.

وأضاف: »أكتيف التابعة لشركة 
ــارات الــــكــــويــــت، مــتــخــصــصــة  ــ ــقــ ــ عــ
ــي تـــطـــويـــر وتــشــغــيــل الــمــعــاهــد  فــ
ــيــــوم أولــــى  الـــصـــحـــيـــة، وتــــدشــــن الــ
عالماتها التجارية المحلية »ناو« 
)NOW(، وهـــي اخــتــصــار للعبارة 
»No Opportunity Wasted«، التي 
تؤكد التزامنا باالستغالل األمثل 
لكل الفرص المتاحة لتقديم األفضل 

لعمالئنا«. 
ــر: »لــديــنــا خــطــط للتوسع  ــ وذكـ
فـــي الــعــالمــة الــتــجــاريــة »نـــــاو« في 
الكويت. كما تعكف الشركة حاليا 

على دراسة طرح عالمات تجارية 
عالمية حصرية في قطاع الرياضة 
ــيـــن معهد  الــمــتــخــصــصــة، وتـــدشـ
صحي مميز على الخليج العربي«.
ــــالل نهجنا  ــن خـ ــ وأضــــــــاف: ومـ
الشامل للياقة البدنية واستخدام 
مــرافــقــنــا الــحــديــثــة، يسعى معهد 
ناو الصحي لتغيير مشهد اللياقة 
ــن خـــالل  ــويـــت مــ ــكـ ــي الـ الـــبـــدنـــيـــة فــ
التركيز على الــصــحــة. وتحسين 
جـــودة الحياة بــدال مــن المكاسب 
البدنية حصريا من خالل توظيف 
أفــضــل المهنيين المعتمدين في 
هذا المجال، ونهدف إلى أن نكون 
قدوة تحتذى، وأن نخلق مجتمعا 
وخدمات متنوعة وشاملة في بيئة 

ممتعة ومبتكرة.
ــــالل الــتــركــيــز  ــه مــــن خـ ــ ــيـــن أنـ وبـ
على اللياقة البدنية والعقلية، ثم 
التغذية الصحية، »نحن قـــادرون 
عــلــى تــزويــد مجتمعنا بــــاألدوات 
الالزمة لخلق عــادات ونمط حياة 
جديد لتحسين الصحة والرفاهية. 
وسوف نتحدى أعضاءنا وندفعهم 
ليكونوا أفضل نسخة من أنفسهم، 
حتى ال تضيع فرصة في الرحلة 

إلى تحسين الذات«.

سعد المنيفي

 للشمول 
ً
ًهيئة األسواق تعد استبيانا

المالي من 30 سؤاال
باللغتين العربية واالنكليزية ابتداء من مارس الجاري ويستمر طوال الشهر

 
ً
ــال اســـتـــبـــيـــانـــا ــ ــمـ ــ أعـــــــدت هـــيـــئـــة أســـــــــواق الـ
يستهدف إجراء »مسٍح« فعلي لواقع الشمول 
الــمــالــي فــي المجتمع المحلي بكل شرائحه 
وفــــئــــاتــــه بــمــخــتــلــف مـــســـتـــويـــاتـــهـــا الـــعـــمـــريـــة 
 من األول من 

ً
والتعليمية والمهنية اعتبارا

.
ً
 كامال

ً
مارس الجاري ويستمر شهرا

ــلـــى وصــــول  وحــــرصــــت هـــيـــئـــة األســـــــــواق عـ
االســتــبــيــان إلـــى أكــبــر الــشــرائــح الــمــمــكــنــة من 
 باللغتين 

ً
خـــالل االجــابــة عــن 30 اســتــفــســارا

الــعــربــيــة واإلنــكــلــيــزيــة، كــمــا جــعــلــت أســئــلــتــه 
ــة، مـــيـــســـرة، واضــــحــــة،  ــرنــ ــلـــغـــة مــ مــبــســطــة وبـ
 ال تتعدى 

ً
إجاباتها المطلوبة مختصرة جدا

 مــن الــخــيــارات 
ً
ــدا  واحــ

ً
فــي معظمها اخــتــيــارا

المتاحة، كونها تهدف إلى التوصل إلجابات 
معينة تساعد فــي تقييم مــعــدالت الحصول 
ــات الـــمـــالـــيـــة الــمــصــرفــيــة وغــيــر  ــدمـ عـــلـــى الـــخـ

المصرفية.
كــمــا تــســاعــد فـــي الــحــصــول عــلــى مــعــدالت 
، ومـــــــــا يـــتـــعـــلـــق 

ً
ــــي عــــــمــــــومــــــا ــالــ ــ ــمــ ــ الـــــــوعـــــــي الــ

بــمــوضــوعــاٍت مــعــيــنــة ذات صــلــة، كـــاالدخـــار، 
واالســتــثــمــار، والــتــخــطــيــط الــمــالــي، ومــعــرفــة 
األدوات والــــمــــنــــتــــجــــات الــــمــــالــــيــــة الـــمـــتـــاحـــة 

ومـــعـــدالت الــتــعــامــل فــيــهــا، ومــــدى الــتــعــرض 
لعمليات احتيال مالي وكيفية التعامل معها. 
 إلــــى مـــعـــدالت اســـتـــخـــدام الــتــعــامــالت 

ً
ــة ــافـ إضـ

اإللكترونية.
ــي الـــفـــتـــرة  ــ وتــــســــتــــعــــد هـــيـــئـــة األســــــــــــواق فــ
الــمــقــبــلــة إلطـــــالق إســتــراتــيــجــيــتــهــا لـــألعـــوام 
)2027/2023( التي يشكل موضوع » تعزيز 
الــشــمــول الــمــالــي« أحــد أبــرز توجهاتها، وما 
تتضمنه من مبادرات جديدة تندرج في إطار 
الشمول المالي بركائزها الثالث )المنتجات 
والخدمات المالية، التقنيات المالية، الوعي 

المالئم(، بعضها مستحدث.
ــر فــيــعــد اســـتـــكـــمـــااًل لــمــا  ــ ــا بــعــضــهــا اآلخـ أمــ
، مـــن خـــالل وضـــع إطـــار 

ً
تـــم الـــبـــدء بـــه مــســبــقــا

تشريعي وتنظيمي متكامل ألدوات الدين بما 
فيها أدوات الدين االجتماعية والمستدامة 
صـــديـــقـــة الـــبـــيـــئـــة، مـــشـــاريـــع الـــهـــيـــئـــة لــوضــع 
اإلطار التنظيمي للتقنيات المالية المرتبطة 
بأنشطة األوراق المالية )Fintech(، والتحول 
ــاء أكـــاديـــمـــيـــة هــيــئــة أســــواق  ــشــ ــمـــي، وإنــ ــرقـ الـ
المال، وإدراج منتجات مالية جديدة، وتبني 

التقنيات الحديثة وتحفيز االبتكار.

عيسى عبدالسالم
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بمناسبة شهر رمضان، تطلق 
»ديليفرو« رزنامة الخير للعائالت 
واألطفال، بالشراكة مع منصة ذا 
فاميلي هاب، وهي منصة تعليمية 
تــدعــم الــعــائــالت مـــن خـــالل ورش 
الــعــمــل والــفــعــالــيــات المجتمعية 

والمنتجات التعليمية الممتعة.
وتــتــضــمــن رزنــــامــــة الــخــيــر 30 
عمال خيريا، أي بمعدل عمل خيري 
ــد يـــومـــيـــا، لــتــذكــيــر الــجــمــيــع  ــ واحــ
بــــضــــرورة اإلحــــســــان لــعــائــالتــهــم 
وأصدقائهم ومجتمعهم وزمالئهم 

في المدرسة وأنفسهم.
وقالت المديرة العامة لشركة 
ديليفرو الكويت سهام الحسيني: 
»مع حلول شهر رمضان المبارك، 
ــرة إلطـــالق  ــامـ نــشــعــر بـــســـعـــادة غـ
مثل هذه المبادرة المميزة التي 
تجمع كل أفراد األسرة معا، ونود 
نـــا فـــي منصة  أن نــشــكــر شـــركـــاء
ذا فـــامـــيـــلـــي هــــــاب لــمــســاعــدتــنــا 
عـــلـــى تــشــجــيــع أفـــــــراد الــمــجــتــمــع 
ــلــــى اســــتــــغــــالل أيـــــــــام رمــــضــــان  عــ
ــل الــــخــــيــــر. رمـــــضـــــان شــهــر  ــمـ ــعـ بـ
مليء بــالــدفء والــكــرم، ونأمل أن 
يستخدم الجميع رزنامة الخير 
الـــخـــاصـــة بــهــم لـــيـــتـــذكـــروا دائــمــا 

ضــــــــــــرورة اإلحـــــــســـــــان ألنـــفـــســـهـــم 
ولآلخرين«.

ــذا الــتــعــاون،  وتــعــلــيــقــا عــلــى هــ
ذكرت حنان عز الدين، مؤسسة ذا 
فاميلي هاب، »يسرنا إطالق نتيجة 
الـــخـــيـــر بـــالـــتـــعـــاون مــــع ديــلــيــفــرو 
اإلمـــــــارات، ويــمــثــل شــهــر رمــضــان 
المبارك فرصة للشعور بسعادة 
العطاء، ما يتيح المجال لتعليم 

األطفال مبادئ االمتنان والكرم«.
ــة الـــخـــيـــر إلـــى  ــ ــامـ ــ ــهــــدف رزنـ وتــ
غــــرس روح رمـــضـــان فـــي كـــل من 
األطفال والكبار، وتذكير الجميع 
بــالــتــأثــيــر الــكــبــيــر الــــذي يــمــكــن أن 
يتمتع بــه عــمــل خــّيــر واحــــد على 
اآلخرين، وقدرة مثل هذه األعمال 
على إعطاء معنى وقيمة لحياتنا.
تجدر اإلشــارة إلــى أنــه بإمكان 
العمالء طلب رزنامة الخير لهذا 
الــعــام مــن خــالل بــوابــة ذا فاميلي 
هــــــاب، وســيــســتــغــرق تــوصــيــلــهــا 
ــام، ويبلغ  بــيــن يــومــيــن وثــالثــة أيــ
سعرها 155 درهما إماراتيا فقط 
مع التوصيل، أي نحو 13 دينارا 
كويتيا، وتتضمن الرزنامة محفظة 
صــغــيــرة، و50 بــطــاقــة، وشـــهـــادة 

لألطفال.
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الصقر يبحث تنمية التبادل التجاري مع قرغيزستان
التقى وزير ماليتها على هامش اجتماعات اللجنة المشتركة للتعاون االقتصادي والفني

استقبل رئــيــس غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الــكــويــت، 
محمد جــاســم الصقر، أمـــس، وزيـــر مالية قرغيزيا، 
باخاتيف ألماز، والوفد المرافق له، وحضرت اللقاء 
عضوة مجلس إدارة الغرفة وفاء القطامي، والمدير 

العام للغرفة رباح الرباح.
تأتي هذه الزيارة على هامش انعقاد اجتماعات 
الدورة الثالثة للجنة الكويتية - القرغيزية المشتركة 
للتعاون االقــتــصــادي والــفــنــي، حيث رحــب الصقر 
بالوزير والــوفــد المرافق لــه، ثــم تــطــّرق إلــى طبيعة 
الــعــالقــات االقــتــصــاديــة الــمــشــتــركــة وســبــل تطوير 
 إلى أهمية 

ً
وتنمية عجلة التبادل التجاري، مشيرا

تعريف قطاع األعــمــال الكويتي ببيئة األعــمــال في 
قرغيزيا، وعــرض الفرص االستثمارية والتجارية 
المتاحة فيها من خالل إقامة الفعاليات االقتصادية 
المختلفة مثل الــمــؤتــمــرات والــمــعــارض التجارية، 
مؤكدا استعداد الغرفة لتقديم كل خدماتها المتاحة 

في سبيل تحقيق األهداف االقتصادية المنشودة.
من جانبه، أعرب الوزير عن امتنانه للغرفة على 
حــســن االســتــقــبــال، مــشــيــرا الـــى اهــتــمــامــه بــااللــتــقــاء 
بالقطاع الخاص الكويتي واالستماع إلى مرئياته 
حول سبل تطوير العالقات االقتصادية المشتركة، 
كما أكد أن حكومة بالده تعمل جاهدة على تحسين 
بيئة األعــمــال واســتــغــالل الـــثـــروات الطبيعية التي 
تتمتع بــهــا قــرغــيــزيــا، خــاصــة فــي الــمــجــال الــزراعــي 
والــمــواشــي، حــيــث تمتلك مــســاحــات زراعــيــة كبيرة 
ــوارد طــبــيــعــيــة أخـــرى  ــ غــيــر مــســتــغــلــة، إضـــافـــة إلـــى مـ
كالمعادن النفيسة وغير النفيسة وقطاعات السياحة 
والــمــواد الــغــذائــيــة، وقــد أعـــرب عــن أمــلــه فــي أن تقيم 
الشركات الكويتية مشاريع استثمارية في بالده في 
هذه القطاعات الحيوية المهمة مثل األمن الغذائي 
وغيرها، لما لها من األثر المباشر في زيــادة حجم 

الصقر مكرمًا باخاتيف ألماز بحضور وفاء القطاميالتبادل التجاري بين البلدين الصديقين.

»أجيليتي« تطلق مواقع 
مخصصة للسيرفرات المركزية

في الشرق األوسط وإفريقيا

أعلنت »أجيليتي« للمجمعات اللوجستية، المطور الرائد للعقارات 
الصناعية واللوجستية في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، 
إطالقها مواقع ضمن مرافقها مصممة على وجه الخصوص الستضافة 
غرف سيرفرات حفظ البيانات والمعلومات المركزية في كل من المملكة 
العربية السعودية، الكويت، مصر، وغانا، على أن يتبع ذلك المزيد من 

.
ً
الدول مستقبال

ويتم تخصيص مــواقــع لمراكز البيانات فــي مجمعات أجيليتي 
اللوجستية العصرية الموجودة في األســواق سريعة النمو والمدن 
الكبرى، التي تتطلع إلى تسريع نموها وتحسين قدرتها التنافسية 
ووضع الحلول لتحديات امتثال وسرعة انتقال البيانات وأمانها من 

خالل تعظيم نطاق سعات سيرفرات تخزين البيانات المركزية. 
وكانت أجيليتي للمجمعات اللوجستية الشركة الرائدة في سوق 
العقارات الصناعية في الشرق األوسط وجنوب آسيا وإفريقيا مع 1.5 
مليون مترمربع من المستودعات و12 مليون مترمربع من األراضي 
الصناعية في 12 دولة من األسواق الناشئة، أعلنت خططها لتوفير 
 لغرف السيرفرات المركزية في مؤتمر 

ً
مواقع تخزين مصممة خصوصا

Capacity Middle East 2023 الذي انطلق في دبي أمس.
وتم في مجمعات أجيليتي اللوجستية الحالية، تخصيص مواقع 
للسيرفرات المركزية، وعززت بمصادر طاقة مستمرة على مدار الساعة، 
وبتقنية األلياف الضوئية لالتصال، وبمميزات االستدامة القوية واألمن 

العالي مع استخراج كل التصاريح والرخص. 
وســتــكــون الــمــجــمــوعــة األولــــى مــن مــراكــز الــبــيــانــات فــي مجمعات 
أجيليتي اللوجستية في الرياض )المملكة العربية السعودية(، الكويت، 

القاهرة )مصر( وأكرا تيما )غانا(.
وتخطط أجيليتي للمجمعات اللوجستية لتجهيز مواقع جديدة في 
 على قدرات تخزين 

ً
 متناميا

ً
 وطلبا

ً
 سريعا

ً
األسواق التي تشهد نموا

البيانات، بما في ذلك نيروبي والدار البيضاء والغوس وغيرها.
وقال رونالد فيليب مدير أول في أجيليتي للمجمعات اللوجستية، 
إن الشركة جاهزة بشكل فريد من خالل مجموعة من المواقع المثالية 
في كل أنحاء الشرق األوســط وإفريقيا، »ويشهد لنا سجلنا الحافل 
 ،

ً
بتطوير وبــنــاء المجمعات اللوجستية فــي األســـواق األكــثــر تحديا

ومالءتنا المالية وفرقنا الهندسية المحترفة القادرة على تلبية وتوفير 
مختلف المواصفات الفنية لمشغلي مراكز البيانات الفائقة النطاق«. 
وأضـــاف فيليب أنــه فــي الــكــويــت، على سبيل الــمــثــال، يــوفــر موقع 
للشركة على محطة كهرباء فرعية قائمة بسعة 80 ميغاوات، ويتم 
تخصيص قطعتي أرض ضمن العقار بمساحة 46.000 متر مربع لكل 
 لغرف السيرفرات المركزية. 

ً
منها مع القدرة على التوسع ليكونا مقرا

وبــاإلضــافــة إلــى الطاقة التقليدية، يوفر موقع الكويت أكثر مــن 15 
ميغاواط من الطاقة من خالل األلواح الشمسية.

وفي سياق متصل، أبدى معظم عمالقة التكنولوجيا العالميين - 
أمــازون ومايكروسوفت وغوغل وغيرها عزمهم تعظيم نطاق سعة 
مراكز بياناتهم في الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. وعلق فيليب 
: إنه بناء على رغبات العديد من مشغلي مراكز البيانات، نعتقد 

ً
قائال

أن بإمكاننا دعمهم وعلى وجه السرعة من خالل ما جهزناه ونقوم 
بتجهيزه من مرافق لتكون مقرات مخصصة لغرف السيرفرات المركزية.

 على ما سبق، يقول ستيفن بيرد الرئيس العالمي لمراكز 
ً
وتأكيدا

البيانات في Knight Frank: »لدينا تأكيدات قوية من عمالئنا حول 
العالم بأن ما تقدمه أجيليتي الشريك المؤسسي الموثوق من مبادرات 
وحلول قيمة في األسواق الناشئة التي تمثل تحديات كبرى سيسهل 

عليهم دخولها والتوسع فيها بشكل أسرع«.

»ديليفرو« تطلق »رزنامة 
 مع شهر رمضان

ً
الخير« تزامنا
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تــقــدم إحـــدى الــشــركــات التي 
تنتشر إعالناتها في الشوارع 
عــــلــــى غــــــــــرار جــــمــــيــــع شــــركــــات 
 
ً
ــــب الــــــعــــــقــــــاري وعـــــــــــودا ــــصـ ــنـ ــ الـ
ــاح  لــلــمــســتــثــمــريــن بـــعـــوائـــد أربــ
ضــخــمــة تــبــلــغ 150 فـــي الــمــئــة 
خـــالل أقـــل مـــن عـــام لــكــل وحـــدة 
استثمار تبلغ قيمتها 10 آالف 
ديـــنـــار، شـــرط أن تــظــل الــعــقــود 
ــازة  ــيـ ــن تـــحـــت حـ ــيـ ــرفـ ــطـ ــن الـ ــيـ بـ
الشركة وال يحصل المستثمر 
أو الضحية على أي نشرة تبين 
عمل المشروع المفترض إنما 
يطلع عليه فقط داخــل الشركة 

دون أن يأخذ نسخة له!
ولـــإشـــارة فـــإن مــقــر الشركة 
المسوقة للمشروع الكائن في 
ــــه مقر  مــديــنــة الــكــويــت هـــو ذاتـ
إحدى شركات النصب العقاري، 
ــوال الــعــديــد من  الــتــي نهبت أمــ
ــوات، مما  ــنــ الــضــحــايــا قــبــل ســ
يزيد من الشكوك الكبيرة التي 
تكتنف طبيعة هذا االستثمار 

الملغوم. 
ــا اطـــلـــعـــت عــلــيــه  ــ وحــــســــب مـ
»الــجــريــدة« مــن مــعــلــومــات، فإن 

هذه الدعوة االستثمارية، التي 
انتشرت فــي األيـــام األخــيــرة، ال 
تــوجــد فيها أي نــشــرة اكتتاب 
معتمد من هيئة أســواق المال 
الجهة المعنية بترخيص مثل 
هذه األنشطة، إذ نفت الهيئة أن 
تــكــون منحت أي جهة موافقة 
على نشرة اكتتاب أو تسويق 
استثمار فــي الــســوق الكويتي 

لجمع رأسمال من المستثمرين 
أو الراغبين في االكتتاب في أي 

مشروع صحي.
ــافــــت مـــصـــادر الــهــيــئــة،  وأضــ
أنــــــه حـــتـــى إن كــــــان هــــنــــاك أي 
مــشــروع خــارج الكويت فإنه ال 
بــد أن تــحــصــل الــجــهــة الــراغــبــة 
بالتسويق على تلك الموافقات 
للهيئة العــتــمــادهــا، فكثير من 

الـــشـــركـــات تـــرخـــص صــنــاديــق 
ــارج  ــ  اســـتـــثـــمـــاريـــة خـ

ً
وفـــــرصـــــا

الكويت وتحصل على موافقة 
ــواق لتسويقها  مــن هيئة األســ
وتــــرويــــجــــهــــا داخـــــــــل الـــكـــويـــت 
 وتحصل على 

ً
وتسدد رســومــا

ــــال يــمــكــن  ــدد، فـ ــ ــــحـ تـــرخـــيـــص مـ
ــارج الـــدولـــة أن  لــمــوافــقــة مـــن خــ
تــكــون ســاريــة وصــالــحــة داخــل 

الـــبـــالد دون مـــوافـــقـــة الــجــهــات 
الرقابية الكويتية.

وثــمــة تــســاؤالت عــديــدة بعد 
هــذه الــســنــوات مــن قبيل: لماذا 
ال يــوجــد تنسيق بين الجهات 
الــــرســــمــــيــــة الـــحـــكـــومـــيـــة وســــط 
ســهــولــة الـــتـــراســـل اإللــكــتــرونــي 
بــيــن الــجــهــات؟ وهـــل يــحــق ألي 
كــان نشر أي إعــالن فــي شــوارع 

الكويت دون التثبت من طبيعته 
مــتــه؟ وكيف  وقــانــونــيــتــه ومــالء
يـــتـــم اخــــتــــراق بـــعـــض الــجــهــات 
للتحايل على أي تعليمات او 

قوانين؟.
بشكل أوضــح: كيف ترخص 
البلدية إلعالن يدعو المواطنين 
إلــى فرصة استثمارية أي دفع 
ــيـــع أمـــــــــوال مــن  أمـــــــــــوال، وتـــجـــمـ
الــمــواطــنــيــن مــن دون أن يتأكد 
من صدور ترخيص من الجهة 
المعنية بهذا الملف وهي هيئة 

أسواق المال؟ 
وهـــــل تـــقـــدمـــت الـــجـــهـــة الــتــي 
ــة الـــصـــحـــيـــة  ــ ــــرصــ ــفــ ــ ــ تــــــســــــوق ال
بــــمــــوافــــقــــة رســــمــــيــــة مـــــن هــيــئــة 
ــتــــى تـــصـــدر  أســــــــــواق الـــــمـــــال حــ
البلدية موافقتها على اإلعالنات 
التي من شأنها أن تــورط آالف 
الـــمـــواطـــنـــيـــن فــــي اكـــتـــتـــاب غــيــر 

مرخص؟
 

 اكتتاب بال وكيل بيع 

من األسس المتعارف عليها 
ــتــــابــــات الـــخـــاصـــة أو  ــتــ فــــي االكــ
ــة حـــتـــى عـــلـــى مــســتــوى  ــامــ ــعــ الــ
الــــصــــنــــاديــــق أو الــــشــــركــــات أو 
زيــــــــادات رأس الــــمــــال وغــيــرهــا 
أن يتم تعيين شركة استثمار 
مستشار لالكتتاب وتعيين بنك 

وكــيــل بــيــع أو شــركــة استثمار 
مــرخــصــة تـــقـــوم بــمــهــمــة وكــيــل 

البيع والتسويق لالكتتاب. 
وهذه مخالفة جسيمة أخرى 
تستوجب التوقف أمامها، وهي 
 غير 

ً
كيف تــقــوم شــركــة أســاســا

مرخص لها مستشار استثمار 
أو وكــيــل بيع أو أي نــشــاط من 
أنــشــطــة االســتــثــمــار بــالــتــرويــج 
الكــتــتــاب وفـــرصـــة اســتــثــمــاريــة 
وتـــدعـــو الــمــواطــنــيــن لــالكــتــتــاب 

واغتنام الفرصة؟
والــجــديــر ذكـــره أنــه ال يوجد 
تسويق لفرصة استثمارية من 
دون ترخيص رسمي من هيئة 
األســـــــواق ومــــن دون مــســتــشــار 
اســـتـــثـــمـــار أو وكـــيـــل الـــبـــيـــع أو 
نشرة اكتتاب معتمدة وموزعة 
لـــــدى وكــــيــــل الـــبـــيـــع لـــمـــن يــريــد 
االطالع عليها لدراستها وتقيم 
محتواها وما تتضمنه من أرقام 

سوى في بالد الواق واق. 

نافذة البلدية

ــادر إلــــــى أن  ــمــــصــ ــر الــ ــيـ وتـــشـ
دور الــبــلــديــة يــجــب أال يقتصر 
على منع ترخيص إعـــالن غير 
خــــادش لــلــحــيــاء فــقــط بــل يجب 
الــتــطــور ومـــواكـــبـــة الــمــتــغــيــرات 
الــتــي طـــرأت بــنــاًء عــلــى ســوابــق 
ــأي دعـــوة  ــقـــاري، فــ ــعـ الــنــصــب الـ
صريحة أو ضمنية للمواطنين 
بـــاالكـــتـــتـــاب أو الــمــســاهــمــة في 
فــــرصــــة اســـتـــثـــمـــاريـــة يـــجـــب أن 
تــكــون بــتــرخــيــص مـــن الــجــهــات 
الـــرقـــابـــيـــة الــمــعــنــيــة مــمــثــلــة في 
ــة  ــاعـ ــنـ ــــارة والـــصـ ــــجـ ــتـ ــ وزارة الـ
وهيئة أسواق المال وأن يتخذ 
شكل االكتتاب الهيكل القانوني 
ــي الـــصـــحـــيـــح بــحــيــث  ــمــ ــرســ والــ
يكون هناك مستشار استثمار 

ووكيل بيع مرخص له.

جراح الناصر

إعالنات »النصب« 
تعود إلى الواجهة... هيئة األسواق 

ر والبلدية ترخص!
ّ

تحذ

على منوال طريقة وآلية النصب العقاري، الذي ال تزال آثاره ماثلة منذ نحو 10 سنوات حتى اآلن، وكّبد ضحاياه من مواطنين ومقيمين خسائر 
بمئات الماليين، انتشرت في شوارع الكويت خالل األيام الماضية إعالنات لدعوات استثمار مشبوهة في أحد أنشطة الرعاية الصحية في خارج 
 من البسطاء من أصحاب السيولة والباحثين عن تحقيق ربح سريع وثروة 

ً
الكويت تحمل دعوة مباشرة مبطنة لالكتتاب يستهدف ضحايا جددا

طائلة في أقل وقت مهما كانت المخاطر التي تحتويها أي دعوة استثمارية، حقيقية كانت أم عملية من عمليات النصب واالحتيال.

 
ً
 صحيا

ً
شركة تسوق مشروعا
 خارج الكويت بعوائد 

150% خالل عام

خبراء يحذرون من استخدام بطاقة االئتمان في حاالت الطوارئ
تقرير حديث يكشف حقيقة صادمة: متوسط الفائدة عليها تجاوز %23.5

ــــو الــجــيــل  ــيــــة هـ ــفــ ــل األلــ ــيـ ــد جـ ــعـ يـ
األكثر احتمالية أن يكون لديه ديون 
خاصة ببطاقات االئتمان أكثر من 
 للتقرير 

ً
الــمــدخــرات الــطــارئــة، وفــقــا

السنوي لــالدخــار لعام 2023 الــذي 
.»Bankrate« تصدره شركة

ووجــــد الــتــقــريــر أن نــحــو 45 في 
المئة من جيل األلفية )الذين تتراوح 
( و44 في 

ً
أعمارهم بين 27 و42 عاما

المئة من جيل »إكس« )الذين تتراوح 
( يدينون 

ً
أعمارهم بين 43 و58 عاما

لبطاقات االئتمان الخاصة بهم أكثر 
مـــن مــبــلــغ األمــــــوال الـــتـــي ادخـــروهـــا 
 
ً
لــحــاالت الــطــوارئ المحتملة، وفقا
ــطــــالع عــــلــــى 1032 شــخــصــا  ــتــ الســ
باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية من 

20 يناير إلى 23 يناير 2023.
ــقــــول ربـــع  ــة أخــــــــرى، يــ ــيـ ــاحـ مــــن نـ
جيل طفرة المواليد )الذين تتراوح 
( وحوالي 

ً
أعمارهم بين 59 و77 عاما

38 فــي المئة مــن جيل »زد« )الــذيــن 
ــيـــن 18 و26  تـــــتـــــراوح أعــــمــــارهــــم بـ
( أن لديهم ديون بطاقة ائتمان 

ً
عاما

 
ً
أكــثــر مــن مـــدخـــرات الـــطـــوارئ، وفــقــا

ــذي نــقــلــتــه شــبــكــة  ــ ــ لـــالســـتـــطـــالع، الـ
»CNBC«، واطــلــعــت عليه »العربية.

نت«.
ووجد االستطالع أن من المرجح 
 أن الجيل »إكس« يستخدمون 

ً
أيضا

بــطــاقــات االئــتــمــان لــدفــع مصاريف 

غير متوقعة تبلغ 1000 دوالر بداًل 
من مدخراتهم.

وقد يعني هذا أن كلتا المجموعتين 
تــعــتــمــدان بشكل مــفــرط عــلــى بطاقات 
 لـــمـــا ذكــــرتــــه كــبــيــرة 

ً
االئــــتــــمــــان، وفــــقــــا

مــــســــؤولــــي الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة فــي 
»Credit.org«، ميليندا أوبرمان.

وقالت أوبرمان: »عندما يكون لدى 
أجيال بأكملها ديون أكثر من مدخرات 
ــى أنــهــم  ــذا يــشــيــر إلــ ــإن هــ ــــوارئ، فــ ــــطـ الـ
كــانــوا يستخدمون بطاقات االئتمان 
كــصــنــدوق لــحــاالت الـــطـــوارئ الــخــاص 

بهم. هذا يجب أن يتوقف!«.
ــراء آخــــــرون مـــع وجــهــة  ــبـ ويــتــفــق خـ
الــنــظــر هـــذه، إذ يـــرى الــعــديــد مــن جيل 
األلــفــيــة والــجــيــل »إكــــس« أن بطاقتهم 
االئتمانية هي »صندوق طوارئ بحكم 
الواقع«، على حد قول مات شولز، كبير 

.»LendingTree« محللي االئتمان في
لــكــن هـــذا الــنــوع مــن التفكير يمكن 
أن يوقعك في فخ الــديــون على المدى 

الطويل.
وعلى الرغم من أن بطاقات االئتمان 
يــمــكــن أن تــمــنــحــك الـــقـــدرة عــلــى ســـداد 
مشترياتك بــمــرور الــوقــت، فــإن رســوم 
ــائـــدة الــبــاهــظــة عــلــى ديـــونـــك غير  ــفـ الـ
 في 

ً
الــمــســددة يمكن أن تتسبب أيــضــا

تضخم المبلغ المستحق عليك بسرعة. 
ــن فـــبـــرايـــر، بــلــغ مــتــوســط   مـ

ً
واعـــتـــبـــارا

سعر الــفــائــدة على بــطــاقــات االئتمان 

 لتحليل شركة 
ً
23.55 في المئة، وفقا

.»LendingTree«
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال كــبــيــر الــمــحــلــلــيــن 
االقتصاديين فــي »Bankrate«، مــارك 
هــامــريــك: »مــا لــم يكن لــدى شخص ما 
طــريــق نــحــو الــســداد الــســريــع، تصبح 
»ديــون بطاقة االئتمان« مشكلة، إذ ال 
تــحــل مــحــل الــمــدخــرات والــتــي هــي في 

األساس، أموالنا المجانية«.
ومع ارتفاع معدالت التضخم، بات 
االدخـــــار صــعــب بــالــنــســبــة للكثيرين، 
حيث قال ما يقرب من 70 في المئة من 
المشاركين في االستطالع إن ارتفاع 
 
ً
األسعار جعلهم يدخرون أقل، ارتفاعا

من 49 في المئة في يناير 2022.
كــيــفــيــة تــحــقــيــق الـــتـــوازن بــيــن بــنــاء 
مدخراتك الطارئة وسداد ديون بطاقة 

االئتمان؟
وتــنــصــح أوبــــرمــــان، بـــأنـــه إذا كنت 
 لــديــه ديـــون بطاقة ائتمانية 

ً
شخصا

أكثر من مدخرات الطوارئ، فركز على 
سداد الدين أواًل.

وقالت: »سدد الدين أواًل، ثم توجيه 
 لخدمة 

ً
األموال التي كانت تدفع شهريا

هذا الدين تجاه المدخرات«.
ــى طــريــقــتــيــن  ــ ــراء إلــ ــبــ ــخــ ــر الــ ــيـ ويـــشـ
ــــون بــطــاقــات  شــائــعــتــيــن لــمــعــالــجــة ديـ
ــــرة الــثــلــج  ــا طـــريـــقـــة كـ االئــــتــــمــــان، وهـــمـ

وطريقة االنهيار الجليدي.
وتتضمن طريقة كــرة الثلج ســداد 

ديونك الصغيرة أواًل، بغض النظر عن 
سعر الــفــائــدة، والــعــمــل على الــوصــول 
إلى ديونك األكبر. أما بالنسبة لطريقة 
االنهيار الجليدي، فهي تركز على سداد 
الديون ذات معدالت الفائدة األعلى أواًل، 
ثــم تــتــبــع الـــديـــون األقــــل تكلفة واحـــدة 

تلو األخرى.
ومع ذلك، تنصح أوبرمان بضرورة 

تخصيص ولو القليل من األمــوال في 
صندوق الحاالت الطارئة الخاص بك، 

حتى لو لم تكن كبيرة.
وقالت أوبرمان: »إذا كانت ميزانيتك 
 من 

ً
ــدا ــ تــســمــح فــقــط بــمــبــلــغ صــغــيــر جـ

المدخرات الطارئة - لنقل 3% من دخلك 
- فــال بـــأس بــذلــك فــي الــبــدايــة. النقطة 
الــمــهــمــة هـــي تــرســيــخ عـــــادة االدخـــــار 

ورعــايــتــهــا حــتــى أثــنــاء ســـداد الــديــون 
مــــن خـــــالل الــــجــــزء األكــــبــــر مــــن أمـــوالـــك 

التقديرية«.
ويمكن أن تساعدك زيادة مدخراتك 
عــلــى تــجــنــب تـــراكـــم الــمــزيــد مـــن ديـــون 
بطاقة االئتمان عندما تتعرض لنفقات 

غير متوقعة في المستقبل.
بـــدوره، قــال شولز: »المدخرات هي 

المفتاح لكسر حلقة الديون التي يبدو 
أن الــكــثــيــر مــن الــنــاس ال يستطيعون 
الهروب منها. إذا كان لديك مدخرات، 
فهذا يعني أنه عندما تخفض أرصدة 
 إلى 0 دوالر، 

ً
بطاقتك االئتمانية أخيرا

فمن المرجح أن تظل عند الصفر«.
)العربية نت(

هيئة األسواق: ضرورة توخي الحيطة والحذر
 تفاعلت هيئة أســواق المال حيال 
 
ً
الخطر الذي تفاقم في الكويت حاليا
ويستهدف »جيوب المستثمرين« إذ 
دعــت أمــس فــي نــشــرة تــوعــويــة جميع 
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن إلــــى تــوخــي 
الحيطة والــحــذر مــن االنــســيــاق خلف 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــمـ ــوهـ ــعـــض الــــحــــســــابــــات الـ بـ
تـــدار مــن خـــارج دولـــة الــكــويــت والــتــي 
 عــــبــــر وســــائــــل 

ً
تـــــم رصـــــدهـــــا مــــــؤخــــــرا

الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، حــيــث تنتهج 
بعض الجهات األساليب الترويجية 
بـــتـــوجـــيـــه دعــــــــــوات لـــالســـتـــثـــمـــار فــي 
مــشــروعــات نظير عــائــد مـــادي مقابل 
ذلــك، من خالل انتحال أسماء وصور 
لشخصيات مهمة ومعروفة تتصيد 

فيها الــمــواطــنــيــن والمقيمين بهدف 
تضليلهم للدخول في مشاريع وهمية، 
دون الحصول على ترخيص بممارسة 
ــذا الــــنــــشــــاط والــــتــــي تـــعـــد مــخــالــفــة  ــ هــ
للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء 
هــيــئــة أســـــواق الـــمـــال وتــنــظــيــم نــشــاط 
األوراق الــمــالــيــة والئــحــتــه التنفيذية 
ــعــــرض فــيــه  ــيـــث تــ ــا، حـ ــمـ ــهـ ــديـــالتـ ــعـ وتـ
المستثمرين إلى مخاطر استثمارية 

وخسائر كبيرة.
ــئــــة تــــهــــيــــب بـــكـــافـــة  ــيــ لــــــــذا فــــــــإن الــــهــ
المتعاملين داخـــل الــســوق الكويتي، 
بضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم 
االنجراف وراء هذه الدعوات وتؤكد أن 
من يقوم باإلعالن والترويج لهذا النوع 

مــن االستثمار غير المرخص يضعه 
تحت طائلة المسؤولية القانونية أمام 
الجهات المختصة، لذلك تؤكد الهيئة 
ــــى الــمــوقــع  ــوع الـ ــرجــ ــرورة الــ ــ ــ عـــلـــى ضـ
االلكتروني والتحقق من صحة حصول 
الجهات على التراخيص الالزمة، كما 
تــدعــو الجميع للمساهمة فــي كشف 
الــمــتــالعــبــيــن مـــن خــــالل تــبــلــيــغــهــا في 
حال اكتشافهم ألي جهة غير مرخص 
 أو مـــؤســـســـات أو جــهــات 

ً
لــهــا أفــــــــرادا

تروج ألسهم شركات او تدعو للتداول 
فـــي مــنــصــات عــبــر وســـائـــل الــتــواصــل 
 منها على 

ً
االجــتــمــاعــي وذلـــك حــرصــا

ــاألوراق  ــ حــمــايــة كـــافـــة الــمــتــعــامــلــيــن بــ
المالية.

 كثرة اإلعالنات 
  

ً
 ليست دليال

على سالمة االستثمار
الحـــظ الــكــثــيــر مــن الــمــواطــنــيــن زيـــادة 
الفتة في إعالنات حول فرص استثمارية 
دون أن يـــكـــون فــيــهــا إبـــــراز لــلــمــوافــقــات 
والــــتــــراخــــيــــص الــــتــــي هــــي فــــي األســـــاس 
حجر الــزاويــة، ويــراهــن البعض على أن 
المبالغة في اإلعالنات توهم المواطنين 
 على قوة 

ً
أكثر وتمثل بالنسبة لهم دليال

االستثمار وأنه مرخص تحت نظر أعين 
الجميع وإال فما كان أحد يجرؤ على نشر 
هذه الكمية من اإلعالنات، وهذا معتقد 

خاطئ والرهان عليه خاسر.

 مقر فاخر 
واستقبال سوبر

لماذا الكويت مستهدفة؟سوء تصرف 

العديد من الضحايا يتساهلون 
ــنــــح بــــيــــانــــاتــــهــــم الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــــي مــ فــ
الخاصة لمتصل ال يعلمون هويته 
كـــذلـــك يــتــســاهــلــون فـــي مــنــح جــهــات 
غير مرخصة أموااًل سائلة وشيكات 
وعمل تحويالت لمجرد أن لهم مقرا 
براقا ومجهزا باستقبال وموظفين 
ــدد مــــن أجــــهــــزة الـــحـــاســـب اآللــــي  ــ وعــ
ولهجة تعج بأغلى عبارات الترحيب.

ابلغ أحد المواطنين جهة رقابية بأنه سلم إحدى 
الــشــركــات الــتــي تــــروج لــفــرصــة اســتــمــثــاريــة داخــل 
الكويت بطاقته البنكية. وأبـــدى مسؤولو الجهة 
الرقابية اندهاشهم من ذلك التصرف الذي يعكس 
عــدم مــبــاالة وال مــســؤولــيــة، مشيرين إلــى أن على 
الجميع توخي الحيطة والحذر حيث إن الجهات 
 يوجه التصرفات. 

ً
الرقابية ال يمكن أن تسّير جيشا

ــه يــجــب اإلطــــــالع عــلــى الــتــراخــيــص  وأضــــــاف أنــ
الرسمية الصادرة من الجهات المعنية واالستفسار 
والتروي وعدم اإلنجراف وراء المبالغات والوعود 

المبالغ فيها بالربح الوفير. 

 
ً
قال قيادي رفيع في جهة رقابية إن الكويت تعتبر سوقا

 لعمليات االحتيال والقرصنة بسبب وفرة 
ً
 رئيسيا

ً
مستهدفا

 أنه 
ً
السيولة لدى األفراد وقلة الوعي ومحدودية الفرص، مؤكدا

يجب أن يكون هناك وعي كبير بعد عمليات النصب العقاري 
وفي ضوء الخبرة والثقافة االستثمارية والتجارية التاريخية.

وأضاف القيادي أنه ببساطة يجب التدقيق في التراخيص 
الصادرة من الجهات الرقابية الرسمية وعدم الوقوع فريسة 
 اسم الجهة التي تسوق االكتتاب 

ً
ألي إعالن مهما كان، أيضا

 عن أنه ليس 
ً
والفرصة أمر مهم وال بد أن تكون مرخصة فضال

هناك ما يمنع أن يقوم أي مواطن باالستفسار من الجهات 
الرقابية عن صحة ودقة التراخيص واالكتتابات.

ال توجد نشرة 
اكتتاب... وبيانات 

المشروع يطلع 
عليها »الضحية« 

في الشركة فقط

مقر الشركة كان 
باألصل إلحدى 
شركات النصب 
العقاري... وهل 

ترخص البلدية أي 
إعالنات دون التثبت 

من قانونيتها؟

https://www.aljarida.com/article/16941
https://www.aljarida.com/article/16955
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ر على ربحية قطاع المطاعم
ّ
اإلبراهيم: التضخم أث

»بعضها اختار عدم زيادة األسعار للحفاظ على الحصة السوقية«
قـــال الــشــريــك الــمــديــر لشركة 
ــتــــشــــارات اإلداريــــــــة  ــنـــش لــــاســ بـ
واالقتصادية المستشار المالي 
عبدالقادر اإلبراهيم إن ما يهم 
صاحب مطعم أو شركة غذائية 
هو صافي الربح وسيولة كافية 
أكــثــر مــن أهمية نسبة التكلفة، 
فمتوسط تكلفة المطاعم تصل 
لنحو 30 بالمئة وهامش الربح 

في حدود 60 إلى 70 بالمئة.
ويـــمـــلـــك قـــطـــاع الـــمـــشـــروبـــات 
نسبة ربح أعلى للمنتج الواحد 
ه 

ّ
من بقية قطاعات األغذية، لكن

يــحــتــاج إلــــى بــيــع كــمــيــة كــبــيــرة 
حــتــى يــربــح ويستطيع تغطية 

التكاليف األخرى.
وأكــد اإلبراهيم، خــال ورشة 
ـــ »فـــــــودكـــــــس« بــــالــــشــــراكــــة مــع  ــ ــ ل
الجمعية الكويتية للمشروعات 
ــة فــي  ــتــــوســــطــ ــمــ ــيــــرة والــ ــغــ الــــصــ
مـــعـــرض هــوريــكــا تــحــت عــنــوان 
»تـــحـــديـــات الــربــحــيــة فـــي مــجــال 
المطاعم«، أن أحد التحديات التي 
تــؤثــر عــلــى الــربــحــيــة هــو معدل 
الــتــضــخــم، فــالــتــكــالــيــف ارتــفــعــت 
 بشكل كبير، مما يؤدي 

ً
عالميا

إلــى ارتــفــاع األســعــار للمحافظة 
على مستوى ربحية معّين، لكن 
السؤال األهــم هو: هل يستطيع 
صاحب المطعم زيادة األسعار أم 
ال؟ فبعض الكافيهات والمطاعم 
ــار  ــعـ ــــدم زيـــــــادة األسـ اخــــتــــارت عـ
للحفاظ على الحصة السوقية، 
وهو قــرار إداري يجب أن يكون 
مبنيا على دراســـة، وبــنــاًء على 
تلك الــدراســة يتم اتــخــاذ الــقــرار. 
وبّين أن الخيار األنسب للتعاقد 
مع محاسب داخلي للمطعم أم 
مع شركة محاسبة يعتمد على 
طبيعة وحجم الشركة، قائا إن 
الشركات الكبيرة كماكدونالدز 
وكنتاكي تحتاج إلى إدارة مالية 
خاصة فيها بسبب قدرتهم على 
ــاءات، أمــا  ــفـ ــكـ تــوظــيــف أفــضــل الـ
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
فــاألفــضــل لــهــا أن يــتــم الــتــعــامــل 
 A مــع شــركــة محاسبة مستوى

لضمان وجودها.
وأضـــاف اإلبــراهــيــم أن نظام 
Point of sale هو نظام مبيعات 
مهم جدا، خاصة للمطاعم، ألن 
الفاتورة تحتوي على تفاصيل 
وأصناف كثيرة، لكنه ال يغني 
ــاســــب، وهـــــــو نـــظـــام  ــحــ ــمــ عـــــن الــ
مــهــم جـــدا للمحاسب لتسهيل 
ــه، ولــــتــــكــــون الـــمـــعـــلـــومـــات  ــلـ ــمـ عـ
ــة، فـــا يـــوجـــد مــشــروع  ــ أكـــثـــر دقـ
يقوم على نظام مبيعات فقط، 
فالنظام جزء من الصورة، على 
سبيل المثال إن أدخــل موظف 
الــمــبــيــعــات بــيــانــات الــمــبــيــعــات 
خطأ، فلن يتبين لصاحب العمل 

إال بعد تدقيق المحاسب.

اكتشاف السرقات

ــى طـــرق  ــ ــم إلـ ــيــ ولـــفـــت اإلبــــراهــ
اكتشاف السرقات التي تحصل 
فــي الــمــطــعــم، قــائــا فــي الــبــدايــة 
يجب أن يكون هناك نظم رقابة 
ات وســيــاســات  عــلــى أي إجــــــــراء
يــعــمــل بــهــا الــمــوظــفــون، خــاصــة 
 
ً
عندما يتطور المشروع، وثانيا

ــه يــجــب  ــ الـــتـــطـــبـــيـــق؛ بــمــعــنــى أنــ
الــعــمــل عــلــى آلـــيـــات مــعــيــنــة، وال 
ــود مــوظــفــيــن تــكــون  ــ بـــد مـــن وجـ
ــراف عــلــى العمل،  مهمتهم اإلشــ
للتأكد من تطبيق العمل بنفس 
 فــصــل الــمــهــام 

ً
الـــطـــريـــقـــة، ثـــالـــثـــا

»األشراف«: خطوة نوعية لدعم 
التوسع بالعمليات التشغيلية

ــة األشـــــــــراف  ــ ــركـ ــ شـــــاركـــــت شـ
ــة؛ إحـــــــدى  ــ ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ ــ لـــــلـــــمـــــواد ال
الـــشـــركـــات الــتــابــعــة لمجموعة 
دلــقــان الــقــابــضــة، ألول مــرة في 
النسخة الحادية عشرة لمعرض 

هوريكا كويت.
ونــــجــــحــــت الـــــشـــــركـــــة خــــال 
مــســيــرة عــمــلــهــا الــمــمــتــدة لــــ 10 
ســـــنـــــوات فـــــي تـــحـــقـــيـــق نـــجـــاح 
الفــــــــت بـــفـــضـــل وعــــــــي وإدراك 
القيادات الشابة لديها لطبيعة 
الـــــمـــــتـــــغـــــيـــــرات والـــــتـــــحـــــديـــــات 
ــتـــي تـــطـــرأ عــلــى  الـــمـــتـــســـارعـــة الـ
ــاع الـــــخـــــدمـــــات الــــغــــذائــــيــــة  ــ ــطـ ــ قـ
ــه  ــ ــ ــرتـ ــ ــ وتـــــــــوّســـــــــع وتـــــــــنـــــــــّوع دائـ

ومتطلباته.
المدير العام لشركة األشراف 
للمواد الغذائية، بسام البدوي، 
أكــد أن مشاركة »األشــــراف« في 
هوريكا الكويت خطوة نوعية 
ــع بـــالـــعـــمـــلـــيـــات  ــوســ ــتــ تــــدعــــم الــ
الــتــشــغــيــلــيــة لـــلـــشـــركـــة، وتـــعـــزز 
مــكــانــتــهــا فـــي الـــســـوق المحلي 
ــا،  ــ ــكـ ــ ــوريـ ــ  وقـــــــطـــــــاع هـ

ً
عـــــمـــــومـــــا

 بـــعـــد أن أصــبــحــت 
ً
خـــصـــوصـــا

 فيه، 
ً
 رئيسيا

ً
»األشــــراف« العــبــا

بــفــضــل تــركــيــزهــا عــلــى تــقــديــم 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــدة وخـ مــــنــــتــــجــــات فــــــريــــ
غــذائــيــة مبتكرة ومتخصصة، 
باالستناد الى دراسات عميقة 
لتوجهات ومتطلبات العماء 
والـــفـــرص الــقــائــمــة بــهــدف بناء 
ــل تــدعــم  ــ شـــراكـــات طــويــلــة األجـ

تطورها.

بسام البدوي

ــتــــتــــم الـــــبـــــدوي بــتــأكــيــد  واخــ
ــراف للمواد  الــتــزام شــركــة األشــ
ــيــــة بـــــأهـــــداف واضـــحـــة  الــــغــــذائــ
للتقدم بعملياتها التشغيلية 
يأتي في مقدمتها التركيز على 
النمو وتغطية جميع قطاعات 
الـــخـــدمـــات الـــغـــذائـــيـــة وابــتــكــار 
ــي الـــقـــطـــاع  ــ حــــلــــول تـــمـــّكـــنـــهـــا فـ
الغذائي، فضا عن المحافظة 
عــلــى األداء المتميز وتحقيق 
قــيــمــة مــضــافــة لــمــبــدأ الــســامــة 
الغذائية بــالــتــوازي مــع تنويع 
ـــة الـــمـــنـــتـــجـــات والـــخـــدمـــات 

ّ
ســـل

الغذائية وفق أعلى مستويات 
الــجــودة العالمية، إضــافــة الى 
ــات اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــاقـ ــ بــــنــــاء عـ
قـــويـــة مــــع الـــشـــركـــاء والـــعـــمـــاء 
ــن لــضــمــان الــتــطــور  ــوّرديــ ــمــ والــ

المتواصل ألعمال الشركة.

المتعارضة؛ على سبيل المثال 
الكاشير والمحاسب يجب الدفع 
لـــدى »الــكــاشــيــر« ال الــمــحــاســب، 
فــــالــــمــــحــــاســــب إذا كـــــــان ســيــئــا 
يستطيع الــســرقــة بكل سهولة، 
فــمــن الــمــمــكــن أن يــتــســلــم 2000 
دينار ويسجل أنه تسلم 1500، 
لذلك يجب الدفع لدى »الكاشير«، 
فالمحاسب يجب أن يكون آخر 
ــــاش«، ألن  ــكـ ــ شــخــص يــتــســلــم »الـ
ا كبيرا من عمل المحاسب  جــزء

هو الرقابة.

التسويات البنكية 

وذكــــــــــــر اإلبـــــــراهـــــــيـــــــم أن مـــن 
أساسيات المحاسبة، التسويات 
البنكية، وأول مــا يجب التأكد 
ــة الــعــمــلــيــات  ــعــ ــو مــــراجــ ــ مـــنـــه هـ
ــرف الــــرواتــــب  ــ جــمــيــعــهــا مــــن صـ
وشـــــــــــراء الــــبــــضــــاعــــة وتـــســـديـــد 
الــمــوّرديــن، أي تــحــويــات يجب 
التأكد منها ومــقــارنــة الفواتير 
بالكشوف البنكية، حتى يتبين 
إن كان هناك تاعب أو سرقات 
مــعــّيــنــة، فــالــكــثــيــر مــن الــعــيــادات 

وشــــــــركــــــــات مــــــــقــــــــاوالت كـــبـــيـــرة 
تــتــعــّرض للكثير مـــن األخـــطـــاء، 
بسبب عدم قيامهم بأساسيات 

المحاسبة.

طرق رفع السعر

ــع  ــا يــتــعــلــق بــــطــــرق رفـ ــمـ ــيـ وفـ
األســـعـــار، أكـــد اإلبــراهــيــم أهمية 
عمل دراســة قبل تحديد السعر 
الــجــديــد لــمــعــرفــة الــتــأثــيــر على 
الــمــبــيــعــات، حــيــث يــجــب قــيــاس 
رّدة فعل العماء ومــا إذا كانت 
المبيعات ستقل أم ال، كما يجب 
أن تشمل الدراسة معرفة المبلغ 
المناسب للتسعير الذي يحقق 
أكــبــر ربــحــيــة، أي الــقــيــام بعمل 
ســيــنــاريــو مــعــّيــن لــمــعــرفــة مبلغ 
المبيعات الـــذي بــــدوره يــوّصــل 
الـــمـــطـــعـــم إلـــــى نــقــطــة الـــتـــعـــادل، 
وهي عبارة عن مبلغ المبيعات 
يغطي جميع التكاليف الثابتة 
ــيــــرة، بـــعـــد ذلــــــك يــجــب  ــتــــغــ والــــمــ
معرفة كم يحتاج أن يكون مبلغ 
الــمــبــيــعــات الــــذي يــوصــلــهــم إلــى 

ربحية معينة في الشهر.

حصة المطيري

اإلبراهيم خال ورشة العمل
عبدالله البعيجان متوسطًا أعضاء مجلس االتحاد

البعيجان: دور كبير التحاد األغذية
في الحفاظ على األمن الغذائي

 وأقرت بنود جدول األعمال
ً
 جديدا

ً
ت مجلسا

ّ
»عمومية« االتحاد زك

انتخبت الجمعية العمومية 
ــتـــي لـــأغـــذيـــة  ــويـ ــكـ لــــاتــــحــــاد الـ
 
ً
بالتزكية مجلس إدارة جديدا
 مــن عبدالله البعيجان 

ً
مــكــونــا

 لمجلس اإلدارة، وعزارة 
ً
رئيسا

 لـــلـــرئـــيـــس، 
ً
ــا ــبــ ــائــ الـــحـــســـيـــنـــي نــ

 للسر، 
ً
وحبيب الــمــنــاور أمــيــنــا

 للصندوق، 
ً
وعلي الــبــدر أمينا

وعضوية كل من أسامة بودي، 
ــور، وعـــلـــي  ــ ــــصـ ــنـ ــ ــمـ ــ وطــــــــــــارق الـ

النجدي.
وأقــــرت الجمعية العمومية 
ــال،  ــمـ جــمــيــع بـــنـــود جـــــدول األعـ
وفي مقدمتها التقريران اإلداري 
والــمــالــي لــاتــحــاد لــعــام 2022 

باإلجماع.
وقــــد اســـتـــعـــرض الــبــعــيــجــان 
خال »العمومية« جهود مجلس 
اإلدارة فــــي الــــــــدورة الــســابــقــة، 
والتي شهدت مجموعة كبيرة 
من اإلنجازات، والتي أشاد بها 
أعضاء الجمعية العمومية، كما 
أكـــد االســتــمــرار فــي الــمــزيــد من 
العطاء للنهوض بقطاع األغذية 

في الكويت.

لقاءات مستمرة مع 
المسؤولين

 
في البداية، أعرب البعيجان 
عن سعادته باللقاء الذي تم مع 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بمكتبه، حيث تم خال 
الــلــقــاء عــرض مــرئــيــات االتــحــاد 
وتقديم مذكرات خاصة بقضايا 
ومـــشـــاكـــل األمــــــن الـــغـــذائـــي في 
الباد، كما تم عقد لقاء مع سمو 
رئيس مجلس الوزراء تم خاله 
عرض اآلثــار السلبية المترتبة 
على استمرارية العمل بالقرار 

الــوزاري رقم 67/ 2020 الصادر 
عن وزارة التجارة والصناعة.

وقـــال البعيجان إن مــن أهــم 
إنــــجــــازات االتــــحــــاد عــــام 2022 
أنـــــه تــــم عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات عـــدة 
مــع جميع مــؤســســات وأجــهــزة 
الدولة المعنية بقطاع األغذية، 
حيث نــاقــش مــع جــهــاز حماية 
ــيــــات دعـــــم حــريــة  الــمــنــافــســة آلــ
الــتــجــارة ودعـــم المنافسة، بما 
ــدم الــمــســتــهــلــك فــــي نــهــايــة  ــخـ يـ

المطاف.
ــاد شـــارك  وأضـــــاف أن االتـــحـ
أيــــضــــا فــــي اجـــتـــمـــاعـــات لــجــنــة 
تعزيز منظومة األمــن الغذائي 
باألمانة العامة لمجلس الوزراء 
الــســابــقــة بــإيــجــابــيــة وفــاعــلــيــة، 
ــّدم الــعــديــد مــن االقــتــراحــات  ــ وقـ
ة التي ناقشتها اللجنة  البناء
ــتــهــا، كما 

ّ
وأشــــــــادت بــهــا وتــبــن

شارك اتحاد األغذية في اجتماع 
ــــؤون االقـــتـــصـــاديـــة  ــشـ ــ لــجــنــة الـ
باألمانة العامة لمجلس الوزراء، 
ــتـــــاالت  ــ ــم عــــــرض االخـ ــ ــيـــث تـ حـ
فـــي مــنــظــومــة األمـــــن الـــغـــذائـــي، 
الــتــي تــعــوق تحقيق المخزون 
االستراتيجي للسلع في الباد.

المناطق التخزينية 
االستراتيجية 

وأضـــــــــــــــاف الـــــبـــــعـــــيـــــجـــــان، فـــي 
االجـــتـــمـــاع، أنــــه تـــم عــقــد اجــتــمــاع 
مع جهاز متابعة األداء الحكومي 
والهيئة العامة لاستثمار لدراسة 
جـــدوى تأسيس شــركــة حكومية 
مــقــفــلــة إلنــــشــــاء وإدارة مــنــاطــق 
تخزينية عمومية للمواد الغذائية، 
موضحا أنه تم أيضا عقد اجتماع 
مــع اتــحــاد الجمعيات التعاونية 
االستهاكية، وتمت خاله مناقشة 
أسعار السلع الغذائية، وتم االتفاق 
عــلــى أن يــقــوم اتــحــاد الجمعيات 

بدراسة آلية األسعار.

تذليل اإلجراءات وتسهيلها

وكــشــف الــبــعــيــجــان أنـــه طــالــب 
الــهــيــئــة الــعــامــة لـــشـــؤون الـــزراعـــة 
والثروة السمكية بإعادة النظر في 
إجراءاتها بشأن استيراد األسماك 
الـــطـــازجـــة الـــمـــســـتـــوردة، وتــذلــيــل 
وتــســهــيــل إجــــــراءات اســتــيــرادهــا، 
ــــوة  وإنـــــشـــــاء ســــــوق مـــتـــكـــامـــل أسـ

بالدول المجاورة لتحقيق الوفرة 
من هذه السلعة المهمة للمستهلك 
بـــاألســـواق الــمــحــلــيــة وبــاألســعــار 
المناسبة، كما دعــا االتــحــاد إلى 
ــم الــمــقــدم  إعــــــادة الــنــظــر فـــي الـــدعـ
لقطاع األلبان ومنتجاتها، حتى 
يتمكن من زيادة الطاقة اإلنتاجية، 
ــة األمـــــن  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ لـــتـــحـــقـــيـــق اسـ
 في 

ً
ــه مستقبا ــالـ الــغــذائــي وإدخـ

حصص التموين للمواطنين بداًل 
من الحليب الجاف والمستورد. 

وشــدد على ضـــرورة فتح خط 
بري بين الكويت وتركيا ألهمية 
الموقع المتميز للكويت مع العراق 
وتركيا، وإنشاء تفاهمات بينهما 
لتيسير وتسهيل التبادل التجاري 
كمصدر آمن لجلب المواد األولية 
والمنتجات الغذائية والزراعية، 
ــة مــن  ــ ــذيـ ــ ــاد األغـ ــحــ كـــمـــا طـــالـــب اتــ
ــمــــارك الــكــويــتــيــة  الـــمـــوانـــئ والــــجــ
بإعادة النظر في جميع اإلجراءات 
ورســـــــوم الــتــخــلــيــص والــمــنــاولــة 
والتفريغ لتخفيف األعباء المالية 
عي المواد 

ّ
عن المستوردين ومصن

ــتــــي فـــاقـــت رســــوم  الـــغـــذائـــيـــة، والــ
الشحن من بلد المنشأ.

أكد اإلبراهيم أن أحد 
التحديات التي تؤثر على 

الربحية في قطاع المطاعم 
هو معدل التضخم، فالتكاليف 

 بشكل كبير، 
ً
ارتفعت عالميا

مما يؤدي إلى ارتفاع األسعار 
للمحافظة على مستوى ربحية 

معّين، لكن السؤال األهم: 
هل يستطيع صاحب المطعم 

زيادة األسعار أم ال؟

  ضرورة عمل 
دراسة قبل 

تحديد السعر 
الجديد لمعرفة 

التأثير على 
المبيعات 

وقياس رّدة فعل 
العمالء وما إذا 
كانت المبيعات 

ستقل أم ال
اإلبراهيم 

https://www.aljarida.com/article/16872
https://www.aljarida.com/article/16868
https://www.aljarida.com/article/16868
https://www.aljarida.com/article/16870


»بوبيان« يختتم رعايته البالتينية لمعرض
كلية العلوم التقنية للتوظيف

يــواصــل بنك بــوبــيــان خطواته 
الراسخة تجاه استراتيجية انتقاء 
ــكــــوادر الــوطــنــيــة  ــــذب أفــضــل الــ وجـ
الــــشــــابــــة مـــــن حــــديــــثــــي الــــتــــخــــرج، 
ومنحها المزيد من الفرص نحو 
ــداع واالبــتــكــار، وتــوفــيــر مناخ  اإلبــ
عــمــل مــنــاســب لــتــطــويــرهــا وصقل 
 لــبــدء حياتهم 

ً
مــهــاراتــهــم، تمهيدا

المهنية، وصواًل بهم لتولي أعلى 
المناصب القيادية.

ــيــــذي  ــفــ ــنــ ــتــ وقـــــــــــــال الــــــمــــــديــــــر الــ
ــوارد الــبــشــريــة في  ــمـ بمجموعة الـ
 
ً
الــبــنــك، خــالــد الــرحــمــانــي، تعليقا

على اختتام مشاركة البنك ورعايته 
البالتينية لمعرض كلية العلوم 
التقنية للتوظيف: »يسعدنا اليوم 
اختتام مشاركتنا في واحد من أهم 
فعاليات توظيف كوادرنا البشرية 
الشابة فــي جميع المجاالت على 
المستويين الحكومي والخاص، 
 لركائز االستدامة الهادفة 

ً
تعزيزا

نــــحــــو دعـــــــم الـــــــكـــــــوادر الـــوطـــنـــيـــة، 
ــراط في  ــخــ وتــشــجــيــعــهــا عــلــى االنــ

سوق العمل الخاص«.
وأوضــــــح الـــرحـــمـــانـــي: »نــســعــى 
من خــالل مشاركتنا في مثل هذه 
المعارض الوظيفية إلى التواصل 
مــع شــريــحــة الــشــبــاب الخريجين، 
ــقـــدرات  الــــذيــــن أثـــبـــتـــوا تــمــتــعــهــم بـ
إبــداعــيــة وأفـــكـــار مــبــتــكــرة جــديــدة 
تــســاعــد عــلــى نــشــر ثــقــافــة الــعــمــل 
فــي الــقــطــاع الــخــاص بين الشباب 
الــكــويــتــي، واســتــقــطــاب الــكــفــاءات 
 للنمو 

ً
للعمل فــي الــبــنــك، تــعــزيــزا

بــبــيــئــة الـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـــتـــســـارع، 
وصـــواًل إلــى التنافسية مــع كبرى 
ــلـــى الــمــســتــويــيــن  الـــمـــؤســـســـات عـ

المحلي واإلقليمي«.
وأضــــــــــــــــــــاف: »تـــــكـــــتـــــســـــب هــــــذه 
 لما 

ً
الــفــعــالــيــات أهــمــيــتــهــا، نـــظـــرا

تتمتع به من دور مؤثر وفعال في 
تــوجــيــه الــعــمــالــة الــوطــنــيــة للعمل 
ــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، وتــمــكــيــنــهــم  ــالـ بـ
مــن المساهمة الفاعلة فــي عملية 
البناء والتطوير بما يتوافق مع 
طموحاتهم ومؤهالتهم، السيما 

في القطاع المصرفي«.
وأكــــد أنـــه مــن الــمــعــروف الــتــزام 
»بــوبــيــان« الــراســخ تــجــاه شريحة 
الشباب، ودعم مسيرتهم المهنية، 
 إلـــــى أن الـــبـــنـــك ال يــدخــر 

ً
مـــشـــيـــرا

أي جــهــد لتوفير كــل الــســبــل التي 

تــؤدي بالضرورة إلــى النمو على 
المستويين الشخصي والعملي، 

لضمان تطور مسارهم الوظيفي.
ولـــفـــت إلــــى أن »بـــوبـــيـــان« ُيــعــد 
من واجهات العمل المفضلة لدى 
ــة الــــشــــبــــاب الـــمـــقـــبـــل عــلــى  ــريـــحـ شـ
االلــتــحــاق بــســوق الــعــمــل، وتوفير 
مــا يتماشى مــع تطلعاتهم، األمــر 
الذي يرجع إلى ما ينهجه البنك من 
سياسة تجاه تعزيز مبدأ التحفيز 
وتشجيع الموظفين لتقديم أفضل 
مــا لــديــهــم، ليكونوا ركــيــزة نجاح 

العمل المصرفي في »بوبيان«.

االستثمار في رأس المال البشري

مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال مـــــســـــؤول 
اســــتــــقــــطــــاب الــــــمــــــواهــــــب بـــــــــــإدارة 

الموارد البشرية فواز العجيل، إن 
االستثمار في رأس المال البشري 
جــزء ال يتجزأ مــن قيم »بــوبــيــان«، 
وأحــد أهم أسباب نجاح منظومة 
الـــعـــمـــل بــــه عـــلـــى مـــــــدار الـــســـنـــوات 
 بــأن »مــا تشهده 

ً
الماضية، منوها

 مــن شدة 
ً
قطاعات األعــمــال حاليا

في التنافسية يتطلب منا سرعة 
االســـتـــجـــابـــة لــمــتــطــلــبــات تــطــويــر 
كفاءات مواردنا البشرية على أعلى 

مستويات االحترافية«.
وأكد العجيل أنه لضمان نجاح 
هــذا الــتــوجــه اعتمد »بــوبــيــان« في 
برامجه التدريبية على مجموعة 
متنوعة مــن الــمــبــادرات والبرامج 
ــيــــه، بـــالـــتـــعـــاون  ــفــ لــــتــــدريــــب مــــوظــ
ــرق الــمــؤســســات الــعــالــمــيــة  ــ مـــع أعـ
لــلــتــدريــب، إضــافــة إلـــى االستعانة 

ــراء  ــبــ ــن أبـــــــــرز الــــخــ ــ ــة مــ ــمـــوعـ ــمـــجـ بـ
المتخصصين، األمر الذي ينعكس 
 عــلــى أدائـــهـــم فــي العمل، 

ً
إيــجــابــيــا

وتحسين جودة الخدمات المقدمة 
للعمالء.

وشـــــــهـــــــد جـــــــنـــــــاح »بــــــوبــــــيــــــان« 
 مــن 

ً
ــرا ــيـ ــبـ ــمـــعـــرض إقــــبــــااًل كـ فــــي الـ

ــام مــوظــفــو  ــ الـــمـــشـــاركـــيـــن، حـــيـــث قـ
مجموعة الموارد البشرية في البنك 
بــالــرد عــلــى جميع االســتــفــســارات 
المطروحة من الطالب، الذين قاموا 
بتعبئة نموذج التوظيف الخاص 
بالوظائف الشاغرة والمتاحة، في 
إطـــار حـــرص الــبــنــك عــلــى تشجيع 
الخريجين على االلتحاق بالقطاع 
 
ً
 كبيرا

ً
المصرفي، الذي يلعب دورا

 فـــي تــنــمــيــة االقــتــصــاد 
ً
ــا ومـــحـــوريـ

الكويتي.

خالد الرحماني
فريق »بوبيان« في جناح المعرض الوظيفي

»الوطني« يدعم حملة »لنكن على دراية« 
في التحذير من العمالت االفتراضية

كــثــف بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي 
جــــهــــوده لـــدعـــم حــمــلــة الــتــوعــيــة 
المصرفية »لــنــكــن عــلــى درايــــة«، 
التي أطلقها بنك الكويت المركزي 
بــالــتــعــاون مـــع اتـــحـــاد مــصــارف 
ــكــــويــــت والــــبــــنــــوك الــمــحــلــيــة،  الــ
 الـــتـــوعـــيـــة بــمــخــاطــر 

ً
مــســتــهــدفــا

التعامل بالعمالت االفتراضية، 
 من »الوطني« على تعزيز 

ً
حرصا

الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى 
مختلف شرائح المجتمع. 

فــــــــي هـــــــــــذا اإلطـــــــــــــــــــار، يـــعـــمـــد 
ــــواد  ــ ــر مـ ــ ــــشـ ــــي« إلـــــــــى نـ ــ ــنـ ــ ــوطـــ ـــ »الــ
ومنشورات عبر صفحاته على 
ــع الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  مــــواقــ
ــنــــوات الـــتـــواصـــل بــهــدف  ــل قــ ــ وكـ
رفع الثقافة المالية لدى العمالء 
والـــمـــتـــابـــعـــيـــن لـــتـــلـــك الــــقــــنــــوات، 
وتوعيتهم بأساليب االحتيال 
الــمــتــعــددة، الــتــي قــد يتعرضون 
لـــهـــا عـــنـــد الـــتـــعـــامـــل بــالــعــمــالت 
االفـــتـــراضـــيـــة واالســـتـــثـــمـــار فــي 
األصــول الرقمية وما قد تسببه 

من خسائر فادحة.
وتضمنت الــمــواد التوعوية 
التي نشرها البنك على صفحاته 
بــوســائــل الــتــواصــل االجتماعي 
 بطبيعة تلك العمالت، 

ً
تعريفا

وأنــهــا عــمــالت ال تــصــدر بصفة 
رسمية، وال تخضع لجهة رقابية 
وغير معتمدة من البنك المركزي.
ــد »الــــوطــــنــــي« أن جــمــيــع  ــ ــ وأكـ
الجهات واألطــراف التي تتعامل 
بالعمالت االفتراضية تكون غير 

خاضعة أو مرخصة من أي جهة 
رقابية، ما يجعل االستثمار فيها 
ذا مــخــاطــر عــالــيــة وقــــد يــعــّرض 
مستخدميها لعمليات االحتيال.
وأوضــــــح الــبــنــك أن الــمــواقــع 
اإللــــــكــــــتــــــرونــــــيــــــة االحــــتــــيــــالــــيــــة 
تـــســـتـــدرج الــضــحــايــا بــأســالــيــب 
احـــتـــيـــال احـــتـــرافـــيـــة ومـــتـــعـــددة 
لــســرقــة أمــوالــهــم، مــثــل إقناعهم 
ــار فـــــــي الــــعــــمــــالت  ــمـــ ــثـــ ــ ــتـ ــاالســـ ــ بـ
ــة، أو مــــــا يــســمــى  ــ ــيــ ــ ــراضــ ــ ــتــ ــ االفــ
بــالــعــمــالت الــرقــمــيــة الــمــشــفــرة، 
كــذلــك طـــرق أخــــرى مــثــل األســهــم 
الــوهــمــيــة أو عــديــمــة الــقــيــمــة، أو 
أنشطة االســتــثــمــار الــمــالــي غير 
الــمــرخــصــة، وفــــرص االســتــثــمــار 
التي تعد بــأربــاح مغرية مبالغ 
 مــن الــتــجــاوب مع 

ً
فــيــهــا، مــحــذرا

مثل تلك المواقع.
وأشار »الوطني« إلى ضرورة 
التدقيق في اختيار االستثمارات 
واالهــتــمــام بكل التفاصيل مثل 
األشخاص الذين تستثمر معهم 
واستشارة أطــراف حيادية مثل 
وسيط أو مستشار مالي مرخص 
قـــبـــل اتــــخــــاذ قـــــــرار االســـتـــثـــمـــار، 

لـــضـــمـــان عـــــدم الــــوقــــوع ضحية 
لعمليات االحتيال.

ــنـــك فــي  ــبـ ــهــــود الـ وتـــعـــتـــبـــر جــ
توعية عمالئه راســخــة وركــيــزة 
 
ً
أساسية في استراتيجيته ودائما

ما يستخدم كل قنوات التواصل 
ــــرورة  ــــضـ مـــعـــهـــم لـــتـــوعـــيـــتـــهـــم بـ
ــم الــســريــة  ــهـ ــامـ ــأرقـ االحــــتــــفــــاظ بـ
ــيـــانـــات حــســابــاتــهــم الــمــالــيــة  وبـ
والشخصية وعدم تقديمها ألي 
شخص يدعي اتصاله من طرف 
البنك وكذلك األمر بالنسبة للرقم 

السري لمرة واحدة.
 
ً
ويـــــعـــــد »الــــــوطــــــنــــــي« داعـــــمـــــا
 في كل حمالت 

ً
 رئيسيا

ً
وشريكا

ومبادرات بنك الكويت المركزي، 
كما يــوفــر كــل إمــكــانــاتــه الهائلة 
وجميع قنواته اإللكترونية، التي 
تحظى بمتابعة هي األكبر على 
مستوى البنوك الكويتية لتعزيز 
ثقة عمالئه وتوعيتهم بحقوقهم 
ــة حــــمــــايــــة بـــيـــانـــاتـــهـــم  ــيــ ــفــ ــيــ وكــ
وحساباتهم وأموالهم، من خالل 
الــمــنــشــورات والــمــســابــقــات التي 

ينشرها باستمرار.

»بيتك« يعلن فائزي حساب »الرابح«
أعلن بيت التمويل الكويتي 
ــاء الـــفـــائـــزيـــن فــي  ــمــ ــتـــك( أســ ــيـ )بـ
حساب »الــرابــح«، حيث فــاز 20 
عميال بجوائز نقدية قيمة كل 
ــــك عن  مــنــهــا 1500 ديـــنـــار، وذلـ
األســـبـــوع الــخــامــس والــســادس 
لسنة 2023، إضافة إلى اإلعالن 
عن الفائز الشهري بكيلوغرام 
مــن الــذهــب، وهــي عــيــده سعيد 

الصواغ، عن يناير 2023.
والفائزون بالجائزة النقدية 
بقيمة 1500 ديــنــار لــكــل منهم 
هــــم: يـــوســـف جـــاســـم الــكــنــدري، 
كـــــفـــــايـــــات أواليــــــــــــــدي يــــوســــف، 
يــوســف محمد السبتي، حسن 
إبــراهــيــم الــغــتــم، يــاســمــيــن بــدر 
العازمي، سعد شبيب العجمي، 
فخريه شافي الهاجري، جاسم 
محمد الصغير، أحــمــد شفاقه 
الـــعـــنـــزي، انــتــصــار عــبــدالــعــزيــز 
السيف، أحمد حمود البالول، 
كوثر عيسى العبدالرزاق، علي 
عـــوض الــمــطــيــري، نــاصــر حمد 
الــعــمــار، حــبــيــبــه رجـــا الــبــالــود، 
حــســيــن نـــوشـــاد دانـــيـــش، مــريــم 

فهد العسعوسي، مشعل هزاع 
المطيري، عبدالله تقي هاشم، 

محمد مبارك البطحاني.
وتــــتــــضــــمــــن حـــمـــلـــة حـــســـاب 
»الـــــــــــرابـــــــــــح« عــــــــــدة ســــحــــوبــــات 
وجــوائــز تمنح الــعــمــالء فرصة 
ــوز »أســـبـــوعـــيـــا، وشـــهـــريـــا،  ــفــ الــ
وربــع ســنــوي«، ليصل مجموع 
الفائزين خــالل الــعــام إلــى 536 
عميال، وأجري السحب في المقر 

»بيتك« تحت إشراف  الرئيسي لـ
ممثل وزارة التجارة والصناعة.

ــلــــة انــــطــــالقــــا  وتــــــأتــــــي الــــحــــمــ
مـــن ســعــي »بــيــتــك« الــمــتــواصــل 
لتقديم منتجات متميزة تلبي 
طموحات العمالء وتعزز مكانته 
الرائدة محليا وعالميا، وتعكس 
ــــي طــــــرح الــمــنــتــجــات  ــمـــيـــزه فـ تـ
والــــخــــدمــــات الــمــصــرفــيــة وفــقــا 

ألعلى معايير الجودة.

»التجاري« يجري سحب 
»YOU حساب«

 »YOU ــرى الــبــنــك الــتــجــاري الــســحــب عــلــى »حـــســـاب أجــ
األحد الماضي في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل 
عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني، وقام 
البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل 

االجتماعي، وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي:
1. أنفال ناصر العتيبي 

2. نجمه سهيل التميمي 
بجائزة قيمتها 250 دينارا لكل منهما

ومن المعروف أن حساب »YOU« هو حساب مخصص 
لفئة الشباب الذين يحولون المكافأة االجتماعية الشهرية 
إلــى البنك التجاري، حيث تتاح لهم الفرصة لالستفادة 
من مميزات عديدة عند فتحهم الحساب بقيمة 10 دنانير 
فقط، والحصول على هدية نقدية بقيمة 50 دينارا عند 
تحويل المكافأة االجتماعية إلى »التجاري«، إضافة إلى 
فرص لدخول السحوبات الشهرية للفوز بجوائز قيمة، إلى 
جانب الحصول على بطاقة مسبقة الدفع مجانية للسنة 
األولى للعمالء الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما، فضال 
عن االستفادة من الخصومات والعروض الترويجية على 
مدار العام، حيث سيحصل العمالء الجدد على فرصتين 
للدخول في السحب الشهري للفوز بجائزة نقدية بقيمة 

250 دينارا.

»الخليج« يطلق عرض »معاش وعليه كاش«
ــه عــلــى  ــــن حــــرصــ  مـ

ً
انــــطــــالقــــا

تلبية متطلبات عمالء حساب 
الراتب، أطلق بنك الخليج هذا 
ــعــــاش وعــلــيــه  ــام عـــــرض »مــ ــعــ الــ
كـــــــــاش«، يـــتـــضـــمـــن الـــكـــثـــيـــر مــن 
الـــعـــروض والـــمـــزايـــا الــتــي تــبــدأ 
بهدية نقدية تصل إلــى 1.200 

دينار.
وإضافة إلى الهدية النقدية، 
يــتــضــمــن الـــعـــرض الـــعـــديـــد من 
الــمــزايــا الــتــي تشمل التسجيل 
الــتــلــقــائــي فــــي أســــــرع بــرنــامــج 
مــكــافــآت بــالــكــويــت، والحصول 
ــــات لــــــــدى أبــــــرز  ــــومـ ــــصـ ــى خـ ــلــ عــ
وكاالت السيارات، وعلى قرض 
شخصي لغاية 25000 دينار مع 
فــتــرة ســـداد 5 ســنــوات، وقــرض 
إســكــانــي لــغــايــة 70000 ديــنــار 
مــع فــتــرة ســـداد لــمــدة 15 سنة، 
وبطاقة ائتمانية مجانية لمدة 
ســنــة، وكــذلــك صــنــدوق أمــانــات 

 لمدة سنة. 
ً
مجانا

وفي خطوة تهدف إلى تمكين 
المرأة، ستتاح أمامها الفرصة 
لالختيار بين عدة هدايا، وهي 

مــبــلــغ نـــقـــدي يــصــل إلــــى 1200 
دينار، أو باقة للعناية بالصحة 
والجمال أو باقة رعاية ما قبل 

الوالدة من مستشفى هادي. 
وقال المدير العام للخدمات 
الــــمــــصــــرفــــيــــة لــــــأفــــــراد مــحــمــد 
الــقــطــان: »ينطبق هـــذا الــعــرض 
على الموظفين الكويتيين الذين 
تم تعيينهم حديثا ويتقاضون 
 قدره 350 دينارا وما فوق، 

ً
راتبا

وكـــذلـــك الــعــامــلــون فـــي الــقــطــاع 
الحكومي وقطاع النفط«.

ــان أن حـــســـاب  ــطــ ــقــ وبــــيــــن الــ
الــــراتــــب مـــن بــنــك الــخــلــيــج يعد 
الــحــســاب الــوحــيــد فــي الــكــويــت 
ــا خـــاصـــة  ــ ــــروضـ ــدم عـ ــقــ الـــــــذي يــ
مصممة حسب حاجة العميل، 
وذلك في إطار حرص البنك على 
مكافأة عمالئه ومساعدتهم على 

تحقيق أحالمهم.
وأشار إلى أنه بإمكان العمالء 
فتح الحساب فــي بنك الخليج 
أو تحويل معاشاتهم في دقيقة 
ــــدة مـــن خـــالل تــطــبــيــق بنك  واحـ
الخليج على الهواتف الذكية أو 

الموقع اإللكتروني للبنك.

محمد القطان

»برقان« يرعى ملتقى Ooredoo للمشاريع
م بنك برقان رعايته لملتقى  قدَّ
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، 
 Ooredoo ــــذي نــظــمــتــه شـــركـــة الـ
الــكــويــت خــــالل الــشــهــر الـــجـــاري، 
بالتزامن مع االحتفاالت بأعياد 
الكويت الوطنية، وذلك في إطار 
التزامه المستمر باستراتيجية 
دعم األعمال، وخاصة المشاريع 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، وكــجــزء 
من أهدافه وسياسته األساسية 
التي تهدف إلى مواكبة واالرتقاء 
بــطــمــوحــات الـــشـــبـــاب الــكــويــتــي، 
وتأهيلهم ليكونوا فاعلين بشكل 
مـــؤثـــر وحــقــيــقــي فــــي االقـــتـــصـــاد 
الكويتي، من أجل تحقيق التنمية 

المستدامة.

وشـــارك »بــرقــان« فــي الملتقى 
ــــاص، اســـتـــعـــرض مــن  بـــجـــنـــاح خــ
ــلـــول الــمــصــرفــيــة  ــه كــــل الـــحـ خـــاللـ
المبتكرة والمخصصة لأعمال، 
ــاب األعـــمـــال  ــحـ والــمــصــمــمــة ألصـ
والـــقـــطـــاع الـــتـــجـــاري، عــلــى غـــرار 
مــنــصــة »تـــجـــارتـــي«، الــتــي تشمل 
مــجــمــوعــة مــتــكــامــلــة مـــن الــمــزايــا 
الــمــصــمــمــة لــتــلــبــيــة احــتــيــاجــات 
ــــات  ــــركـ ــــشـ ــن الـ ــ ــ ــــك مـ ــنـ ــ ــبـ ــ ــــالء الـ ــمــ ــ عــ

الصغيرة والمتوسطة. 
وتوفر منصة »برقان« المبتكرة 
معلومات وتقارير فورية ودقيقة، 
إضــافــة إلـــى خــدمــة الــدعــم الفني 
وتتبع كل طلبات أصحاب األعمال 
للحلول التي تلبي احتياجاتهم، 

كــمــا يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــهــا على 
أجــــهــــزة الــكــمــبــيــوتــر، واألجــــهــــزة 
اللوحية واألجهزة المحمولة عبر 
واجــهــات اســتــخــدام مــرنــة، سهلة 

وبإعدادات بسيطة وسلسة.
وبــهــذه المناسبة، قــال ساكت 
جـــاجـــو، رئــيــس إدارة الــبــطــاقــات 
المصرفية لــأفــراد فــي »بــرقــان«: 
»نــحــن ملتزمون بالمشاركة في 
جميع الفعاليات والمبادرات التي 
من شأنها االرتقاء بعالم األعمال 
 المشاريع 

ً
في الكويت، خصوصا

الصغيرة والمتوسطة، كما نسعى 
 إلى توفير كل الحلول التي 

ً
دائما

تلبي احتياجات األعمال، وتضمن 
أكبر استفادة من فرص التطوير 

والـــدعـــم خــــالل مـــراحـــل نــمــو تلك 
األعمال«.

ــاف جــاجــو: »بــنــك بــرقــان  وأضــ
ــع  ــاريــ ــشــ ــمــ يــــــــرى فــــــي مـــلـــتـــقـــى الــ
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة خــطــوة 
مـــتـــقـــدمـــة تــنــســجــم مــــع أهـــدافـــنـــا 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، ولـــطـــالـــمـــا كـــان 
 إلى تقديم منتجات 

ً
اقا البنك سبَّ

وخـــــدمـــــات مـــبـــتـــكـــرة لــلــمــشــاريــع 
ــرة والــــمــــتــــوســــطــــة، مــن  ــيــ ــغــ الــــصــ
ــابــــات الـــضـــمـــان  الـــتـــمـــويـــل وخــــطــ
واالعتمادات المستندية وغيرها 
الــكــثــيــر، عــبــر وحـــــدة الــمــشــاريــع 
الصغيرة والمتوسطة في البنك، 
والمسؤولة عن تمويل العديد من 
القطاعات، بما في ذلــك التجارة 

والتصنيع والزراعة والمقاوالت 
وقطاع النفط والسياحة والطاقة 

البديلة والتكنولوجيا«.
وفي تعقيبه على هذا الحدث، 
قال سليمان الحمود، مدير إدارة 

الــتــخــطــيــط فـــي قـــطـــاع الــشــركــات 
بشركة Ooredoo الكويت: »نحن 
فخورون بشراكتنا االستراتيجية 
ــراعــــي  ــان(، بـــصـــفـــتـــه الــ ــ ــ ــرقـ ــ ــ ــــع )بـ مـ
األساسي لهذا الحدث المهم الذي 

تــم تنظيمه فــي الــمــقــر الرئيسي 
للشركة، بالتزامن مــع االحتفال 
بأعياد الكويت الوطنية. سوف 
ــذه  ــى اســـــتـــــمـــــرار هــ ــلــ ــظ عــ ــافــ ــحــ نــ
ــة طـــــــوال الــــعــــام إلطــــالق  ــراكــ ــشــ الــ

المزيد مــن الــمــبــادرات المتنوعة 
التي تغطي احتياجات وتطلعات 
كل أفراد المجتمع، وتتيح فرص 
اســــتــــفــــادة أكــــبــــر لـــعـــمـــالئـــنـــا مــن 

الشركات«.

فريق »برقان« في جناح البنك

خفضت مصر سعر الجنيه 
ثالث مرات على مدار العام 

الماضي، لتفقد العملة المحلية 
ما يقرب من نصف قيمتها 

 
ً
أمام الدوالر. كما قررت خفضا
 في بداية يناير الماضي، 

ً
رابعا

ليقفز سعر صرف الدوالر من 
 في 

ً
مستوى 15.74 جنيها

مارس من العام الماضي، إلى 
.

ً
 حاليا

ً
نحو 30.84 جنيها

، عادت السوق السوداء 
ً
مجددا

لــلــعــمــلــة فـــي مــصــر إلــــى نشاطها 
والــــتــــقــــط الــــــــــــدوالر أنــــفــــاســــه فــي 
التعامالت األخيرة مع بدء ارتفاعه 
من جديد ليسجل وفق متعاملين، 
مستوى يتراوح بين 33 إلى 33.5 

.
ً
جنيها

وكان أعلى سعر لصرف الدوالر 
تم تسجيله في السوق الموازية 
 في األسبوع 

ً
بلغ نحو 38 جنيها

األخـــيـــر مـــن الـــعـــام الــمــاضــي. لكن 
تحركات البنك المركزي المصري 
في ملف البضائع المكدسة، ساهم 
فـــي انـــهـــيـــار طــلــب الــمــســتــورديــن 
عــلــى دوالر الــســوق الـــســـوداء، ما 
تسبب في تراجعه إلى مستوى 30 
 خالل تعامالت شهر فبراير 

ً
جنيها

الــمــاضــي. وخــفــضــت مــصــر سعر 
الجنيه ثالث مرات على مدار العام 
الماضي، لتفقد العملة المحلية 
مــا يقرب مــن نصف قيمتها أمــام 
 
ً
 رابعا

ً
الـــدوالر. كما قــررت خفضا

فــي بــدايــة يناير الــمــاضــي، ليقفز 
سعر صــرف الـــدوالر من مستوى 
 في مارس من العام 

ً
15.74 جنيها

 
ً
الماضي، إلى نحو 30.84 جنيها

.
ً
حاليا

لــكــن فـــي الــتــعــامــالت األخـــيـــرة، 
انــخــفــض الــجــنــيــه بــأكــثــر مــن %6 
مقابل الــدوالر بالسوق الموازية، 
وسط توقعات متزايدة بتخفيض 

العملة المحلية مرة أخرى.
وتـــداول الجنيه خــارج البنوك 
عــنــد ســعــر صــــرف 33.50 مقابل 
الدوالر، مقابل 31.50 في تعامالت 
ــمـــاضـــي، بــحــســب ما  ــبــــوع الـ األســ
ــرغ«، عــن  ــبــ ــومــ ــلــ نــقــلــتــه وكــــالــــة »بــ
متعاملين، بزيادة بأكثر من %8 
عن سعر الصرف الرسمي، الذي 
ارتفع في التعامالت األخيرة إلى 

.
ً
30.84 جنيها

، فــــإن ســعــر الــجــنــيــه في 
ً
ــا أيـــضـ

العقود اآلجلة لم يكن أحسن حااًل، 
إذ تراجع في العقود غير القابلة 

 عند مستوى 
ً
للتسليم لـ 12 شهرا

 للدوالر، بفارق قدره 
ً
37.60 جنيها

22% عــن سعر الــصــرف الرسمي 
ــالـــي، كــمــا تـــراجـــعـــت الــعــقــود  الـــحـ
اآلجلة للجنيه لمدة شهر بنحو 
3.5% إلى 32.40 منذ نهاية الشهر 

الماضي.

ماذا تتوقع البنوك العالمية؟

ــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــوقـــعـــات،  ــمـ ــيـ فـ
فــإنــهــا تــشــيــر إلــــى احــتــمــالــيــة أن 
يشهد الجنيه الــمــصــري المزيد 
ــا تـــكـــافـــح  ــيـــمـ مـــــن الـــتـــخـــفـــيـــض، فـ
البالد لجذب استثمارات أجنبية 
كــبــيــرة مــن الــصــنــاديــق السيادية 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، فــــــي وقــــــــت اليــــــــزال 
مــســتــثــمــرو الــمــحــافــظ األجــنــبــيــة 

يراقبون السوق عن بعد.
فـــــــي تـــــوقـــــعـــــاتـــــه، رجـــــــــح بـــنـــك 
»سوسيتيه جــنــرال«، أن تخفض 
مصر قيمة الجنيه مرة أخرى في 

المستقبل القريب. وأوضح البنك 
أن الجنيه قد ُينهي الربع الحالي 
دون مــســتــويــاتــه الــحــالــيــة بنحو 
10%، إذ ستحتاج مصر إلى عملة 
 لــكــبــر حــجــم عجز 

ً
أرخـــــص، نـــظـــرا

الحساب الجاري ونقص الدوالر.
وعلى الرغم من فقدان الجنيه 
50% خـــالل الــعــام الــمــاضــي بعد 
خــفــض قــيــمــتــه ثــــالث مــــــرات، فــإن 
الــعــمــلــة لـــم تــصــل بــعــد إلــــى سعر 
 
ً
صرف متوازن قصير األجل، وفقا

لبنك »سوسيتيه جنرال«. 
وقال المحللون االستراتيجيون 
لــدى البنك: »تظل أسعار الفائدة 
الحقيقية سالبة بناء على القرارات 
التي جــرى اتخاذها أو تلك التي 

تخطط لتنفيذها«.
وتوقع التقرير، أن ُينهي الربع 
الــحــالــي عــنــد 34 مــقــابــل الــــدوالر 
األميركي. وأشار إلى أنه مع عودة 
تدفقات المحافظ، سيحتاج البنك 
ــى إعــــطــــاء األولــــويــــة  ــ الـــمـــركـــزي إلـ

ــنــــاء احـــتـــيـــاطـــيـــاتـــه مــن  إلعــــــــادة بــ
العمالت األجنبية، وهو ما سيضع 

 إضافية على الجنيه.
ً
ضغوطا

فــــيــــمــــا يــــــــــرى بـــــنـــــك »كــــــريــــــدي 
سويس«، أن سعر الصرف الفعلي 
مــقــوم بــأقــل مــن قيمته الحقيقية 
بنحو 30% والــتــي تــعــادل 23.8 
 فقط في المدى طويل، حيث 

ً
جنيها

إن القيمة العادلة المقاسة بسعر 
الــصــرف الفعلي الحقيقي تشير 
 إلى نحو 

ً
الرتفاعه خالل 12 شهرا

 للدوالر، مقابل تداوالته 
ً
24 جنيها

فـــي الـــســـوق الــرســمــيــة عــنــد 30.6 
 خــالل تعامالت األسبوع 

ً
جنيها

قبل الماضي وقت صدور التقرير.
وأشار، إلى أن شهادات إيداعات 
ــركــــات الـــمـــصـــريـــة الـــمـــدرجـــة  الــــشــ
 تشير إلى تداول الدوالر 

ً
خارجيا

، أي أنــه أعلى 
ً
بسعر 33.5 جنيها

بنحو 10% من المستوى الحالي 
البالغ 30.5. ومع ذلك أكد البنك أن 
 من 

ً
سعر الصرف قد يشهد مزيدا

الضعف على المدى القريب، لكن 
هناك انتعاشة محتملة خــالل الـ 

 المقبلة.
ً
12 شهرا

بينما لم يحدد بنك أوف أميركا 
 للدوالر، لكنه يرى 

ً
 متوقعا

ً
سعرا

أن تراجع الجنيه هو الحل العملي 
لــســد فــجــوة الــتــمــويــل الــخــارجــيــة 
التي تعاني منها مصر في اآلونة 
 
ً
 كبيرا

ً
األخيرة، حيث توقع تراجعا
دون تحديد نسبة التراجع.

»العربية نت«

 في مصر
ً
السوق السوداء للعملة تعود مجددا

ً
الدوالر يعاود االرتفاع ويتراوح بين 33 و33.5 جنيها
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الفرقة البلغارية أمتعت جمهور مسرح عبدالحسين عبدالرضا
قدمت عدة مقطوعات موسيقية وأوبرالية ضمن فعاليات مهرجان القرين الثقافي

قدمت الفرقة البلغارية 
مجموعة من المقطوعات 

الموسيقية واألوبرالية خالل 
فعاليات مهرجان  القرين 

الثقافي الـ ٢٨.

ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان 
الــقــريــن فــي دورتــــه الــــ 28، أقيم 
بمسرح عبدالحسين عبدالرضا 
حفل الفرقة البلغارية الذي جاء 
بــعــنــوان »أنـــغـــام مـــن صــوفــيــا«، 
وحـــضـــر الـــحـــفـــل األمــــيــــن الـــعـــام 
المساعد لقطاع الفنون، مساعد 
الزامل، ومدير مهرجان القرين 
الثقافي، محمد بن رضا، ونخبة 
من متذوقي الفن والموسيقى، 
وعدد من السفراء وأفراد السلك 

الدبلوماسي في الكويت.

شكر وامتنان 

وقــبــل أن تــبــدأ األمــســيــة عبر 
ــاري، ديــمــيــتــار  ــغـ ــلـ ــبـ الــســفــيــر الـ
ديــمــيــتــروف، عــن جــزيــل الشكر 
واالمــتــنــان لــوزيــر اإلعـــام وزيــر 
الــدولــة لــشــؤون الشباب رئيس 
الـــمـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي لــلــثــقــافــة 
والــفــنــون واآلداب عبدالرحمن 
ــر  ــديـ ــمـ ــا لـ ــ ــ ــــضـ ــ الـــــمـــــطـــــيـــــري، وأيـ
الـــمـــهـــرجـــان مـــحـــمـــد بــــن رضــــا، 
وزمــــائــــه الــــذيــــن ســـاهـــمـــوا فــي 
ــمــــشــــروع. وذكــــر  ــذا الــ ــ ــاز هـ إنــــجــ
أن هــــذا الــحــفــل جــــاء بمناسبة 
ــات  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الــــــــــذكــــــــــرى الــــــــــــ 60 لـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــيـــن بــلــغــاريــا 
والـــكـــويـــت الـــتـــي يـــصـــادف هــذا 
ــه ســتــكــون  الـــعـــام، الفـــتـــا إلــــى أنــ

ــبـــات وفـــعـــالـــيـــات  ــنـــاسـ ــنــــاك مـ هــ
أخــرى سيحاولون مــن خالها 

إبراز أهمية هذه الذكرى.

ضيوف شرف 

ــتـــروف نــبــذة  ــيـ ــمـ ــى ديـ ــطــ وأعــ
ــة الـــبـــلـــغـــاريـــة الـــتـــي  ــفــــرقــ ــن الــ ــ عـ
أسست عام 2017، وتتكون من 
5 عازفين وسيشاركهم الليلة 
ضـــيـــوف الـــشـــرف، وهــــم مغنية 
األوبــــــــرا آنـــــا كـــاراديـــمـــيـــتـــروفـــا، 
ــــت  ــيـ ــ ــنـ ــ ــــاريـ ــكـ ــ وعــــــــــــــــازف آلـــــــــــة الـ
بــريــســاف بيتكوف، الفــتــا إلى 
أن كــاراديــمــيــتــروفــا وبيتكوف 

معروفان، ويعمان في الكويت 
ــيـــدة مع  ولــديــهــمــا عـــاقـــات وطـ
هـــواة الــمــوســيــقــي فــي الــكــويــت، 
وقّدما أكثر من حفلة موسيقية 
حتى عام 2020، أما بشأن الفرقة 
فلها عدة حفات خارج بلغاريا 

وأيضا في الكويت عام 2018.

مقطوعات أوبرالية 

ــدهـــــا عـــــــــاش الــــحــــضــــور  بـــــعـــ
لحظات ممتعة طــوال األمسية 
ــتــــدت نـــحـــو ســاعــتــيــن،  ــي امــ ــتـ الـ
حيث أبــهــرت الفرقة البلغارية 
ــن خــــــــال تـــقـــديـــم  ــ ــــور مــ ــــضـ ــــحـ الـ

ــن الـــمـــقـــطـــوعـــات  ــ مــــجــــمــــوعــــة مــ
ــيـــة على  الــمــوســيــقــيــة واألوبـــرالـ
أنـــغـــام آلــــة الـــمـــانـــدولـــيـــن، وهــي 
عبارة عن آلة وترية من فصيلة 
األعواد؛ تشبه آلة العود العربية 
في شكلها العام، وعزفت الفرقة 
البلغارية مقطوعة مــن تأليف 
الــــــعــــــازف الــــكــــويــــتــــي ســلــيــمــان 
ــان أهـــــديـــــت خــصــيــصــا  ــكـــ ــديـــ الـــ
للكويت احتفاء بهذه المناسبة، 
ــة انــســجــامــا  ــيـ ــسـ ــهــــدت األمـ وشــ
متناغما بين الفرقة والحضور.

مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، افـــتـــتـــح 
ــعـــرض اإلصــــــــــدارات الــــدوريــــة  مـ
والـــخـــاصـــة لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 

لـــلـــثـــقـــافـــة والـــــفـــــنـــــون واآلداب 
بمجمع بــرومــيــنــاد، فــي سياق 
التفاعل المباشر مع الجمهور، 
ــنـــة  ــكـ والــــــــخــــــــروج إلـــــيـــــه فــــــي أمـ
وجــوده. وقد حضرت االفتتاح 
األمينة العامة المساعدة لقطاع 
الـــثـــقـــافـــة بــالــمــجــلــس الـــوطـــنـــي 
للثقافة والفنون واآلداب عائشة 

المحمود.

زيادة المعرفة

وعــلــى هــامــش االفــتــتــاح أكــد 
بن رضا أن معارض الكتب تعد 
من األنشطة المهمة لمهرجان 

القرين الثقافي، والتي يحرص 
المجلس على تنظيمها سنويا 
في األماكن العامة من باب نشر 
الثقافة الكويتية والعربية، الفتا 
إلــى أن المميز في المعرض أن 
الكتب تباع بأسعار في متناول 
الــجــمــهــور، مـــن بـــاب التشجيع 
ــادة المعرفة.  ة وزيــ عــلــى الـــقـــراء
وذكر أن المعرض يتضمن أهم 
إصـــــــــدارات الــمــجــلــس الــوطــنــي 
الـــدوريـــة والــخــاصــة، الفــتــا إلــى 
أنــه سيكون هناك معرض آخر 
لإلصدارات بالتعاون مع جامعة 

الكويت يوم 12 الجاري.

خبريات

ليلة شنودة تجمع نجوم 
العالم العربي بالرياض

نبيلة عبيد تثير الجدل في 
»أسوان ألفالم المرأة«

ًبرومو مسلسل »ضرب نار« 
األكثر انتشارا

تقيم الهيئة العامة 
 
ً
للترفيه السعودية، حفا

 بعنوان 
ً
 ضخما

ً
غنائيا

»ذكريات مع الموسيقار 
هاني شنودة«، اليوم، 

على خشبة مسرح 
أبوبكر سالم، ويجتمع 

فيه بالغناء ألول مرة كل 
من: محمد منير، وعمرو 

دياب، وأحمد عدوية، 
ومي فاروق، وأنغام، 

ومصطفى حجاج، 
وفرقة كايروكي بقيادة 
أمير عيد، وكوكبة من 

المطربين.
من جانبه، قام رئيس 

هيئة الترفيه المستشار 
تركي آل الشيخ بنشر 

بوستر الحفل، الذي 
يجمع كل هؤالء النجوم، 

عبر حسابه بـ »تويتر«، 
: »الحدث 

ً
وكتب معلقا

الفني الضخم )ذكريات 
مع الموسيقار هاني 
شنودة(، ليلة غنائية 

وموسيقية تجمع 
كبار نجوم العالم 

العربي، فيه الكثير 
من المفاجآت. ال أحد 

يقول ما لقيت طاولة أو 
تذكرة«.

أثارت النجمة نبيلة 
عبيد الجدل خال ندوة 

تكريمها في الدورة 
السابعة من مهرجان 
أسوان ألفام المرأة، 

حين تحدثت عن فكرة 
اعتزالها التمثيل، التي 

انتشرت خال الفترة 
األخيرة، والتي نفتها 

بشكل كبير، لكنها 
أوضحت وجهة نظرها.

وقالت نبيلة إنها لم 
تعتزل، لكن لم يعد هناك 

اهتمام على اإلطاق 
بالنجوم الكبار من ِقبل 
المنتجين والمخرجين، 

إضافة إلى المؤلفين 
الذين يكتبون األدوار، 

وأصبح الطلب على 
الشباب، وال يطلبون 

الكبار، رغم وجود أدوار 
لهم، وهو ما تفاعل معه 

الحضور والكثير من 
رواد مواقع التواصل 

االجتماعي.

أطلقت الشركة المنتجة 
لمسلسل »ضرب 

نار«، بطولة الفنانة 
ياسمين عبدالعزيز 

والنجم أحمد العوضي، 
البرومو الترويجي 

 
ً
األول للمسلسل، تمهيدا
للعرض خال الموسم 

الدرامي الرمضاني 
 
ً
القادم، وانتشر انتشارا

 منذ إطاقه.
ً
كبيرا

وانتشرت الكثير 
من الُجمل الحوارية 
بين أحمد العوضي 

وياسمين عبر مواقع 
التواصل االجتماعي، 
على غرار ما حدث في 

مسلسلهما السابق 
)اللي مالوش كبير(، 
م عدد كبير من  وقدَّ

النجوم التهنئة 
للثنائي، وبادلهم 

العوضي وياسمين الرد 
على التهنئة.

من المقرر عرض 
 
ً
المسلسل حصريا

عبر شبكة قنوات أون. 
والعمل الجديد يشارك 

في بطولته نخبة من 
النجوم، منهم: ماجد 

المصري، وسهير 
المرشدي، ومن إخراج 

مصطفى فكري.

النيادي: »الّدرة« توثق التاريخ المشترك 
بين الكويت واإلمارات

خالل ندوة تحدث فيها هيثم بودي برابطة األدباء الكويتيين
● فضة المعيلي

أقامت رابطة األدباء الكويتيين، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع ســــفــــارة اإلمـــــــارات 
والملتقى اإلعامي العربي، ندوة 
بعنوان »وقفة روائية مع محطات 
مها  من تاريخ اإلمارات العربية«، قدَّ
الروائي هيثم بودي، وأدارت الحوار 
أســرار األنــصــاري. وحضر الندوة 
جمع من السفراء والدبلوماسيين 

واألدباء.
في البداية، قال السفير اإلماراتي 
د. مطر النيادي، إن هناك الكثير من 
الروابط التي تجمع بين اإلمــارات 
والكويت، منها: التراث، والتاريخ، 
والتجارة، والغوص على اللؤلؤ، 
: »الـــيـــوم ســوف 

ً
والــبــحــر، مــضــيــفــا

ــذه الـــجـــوانـــب  ــ ــد هـ ــ نــســتــعــرض أحـ
األدبية التي توثق لتاريخ مشترك 
بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن؛ روايــــة 
)الــــــــّدرة(، ملحمة الـــُحـــب والـــوفـــاء، 
وإحدى الروايات المرشحة ضمن 
القائمة القصيرة لمسابقة مؤسسة 
أبـــوظـــبـــي لــــإلعــــام، الـــتـــي تــمــيــزت 
ــودي الــشــيــق،  ــ ــ ــلـــوب هــيــثــم بـ ــأسـ بـ
والمعلومات القّيمة من النواحي 

الجغرافية والتاريخية«. 
وتمنى د. النيادي من الجميع أن 
تكون لديهم الفرصة لاطاع على 
الرواية، وقراءتها، ومعرفة الجانب 
التاريخي الذي سرد وعرض بشكل 

جميل. 
وتـــــحـــــدث بــــعــــدهــــا بـــــــــودي عــن 
 إن روايته 

ً
مسيرته األدبــيــة، قائا

ــة )الــطــريــق إلــــى كــراتــشــي(،  ــيـ األدبـ
ــارة رحـــلـــة بـــحـــريـــة مــهــمــة في  ــبــ عــ
تاريخ الكويت في تصدير الخيول 
 أن مرفأ أبوظبي كان 

ً
العربية، مبينا

أحــد المرافئ المهمة فــي تصدير 
الخيل العربية. 

ق إلــى روايــتــه )الــهــدامــة(،  وتــطــرَّ
التي تحولت إلــى عمل درامــي من 

 
ً
إنــتــاج تلفزيون أبوظبي، وأيضا

»الــــــــدروازة«، الــتــي جـــاءت فــي زمن 
 تحولت 

ً
الطاعون عام 1831، وأيضا

إلى عمل درامي. 
ــّدرة(،  ــ وعـــن كتابته لــروايــتــه )الــ
ــودي أن بــحــوثــه الــســابــقــة  ــ ــر بــ ــ ذكـ
كانت بمنزلة حجر أساس قوي له، 
 فيما يخص موضوع 

ً
خصوصا

 أخذ 
ً
الغوص على اللؤلؤ، وأيضا

رحلة فــي االكتشاف والبحث عن 
الــمــعــلــومــات فيما يــخــص جــزيــرة 
دلما، التي وصفها بأنها عظيمة 
ومهمة، وجزيرة اللؤلؤ. ولفت إلى 
أن كارتييه كان يشتري اللؤلؤ من 
ــر عــن سعادته  جــزيــرة دلــمــا. وعــبَّ
بــأن روايــتــه دخلت ضمن القائمة 
القصيرة لمسابقة مؤسسة أبوظبي 

لإلعام. 
»الجريدة« سألته عن انقطاعه 
فترة عن الساحة الثقافية، وعودته 
ــاب بــــــودي:  ــ ــأجـ ــ ــوة، فـ ــ ــقـ ــ  بـ

ً
ــددا ــ ــجــ ــ مــ

ــلــــة اســتــكــشــاف الـــــــذات رحــلــة  »رحــ
عظيمة لإلنسان، فدرست السينما 
بأكاديمية نيويورك في أبوظبي، 
ودرست الفن التشكيلي في دبي«. 

ــده، كــشــف أن لــديــه  ــديــ ــــن جــ وعـ

ــــام   بـــعـــنـــوان »أيـ
ً
ــا ــ ــيـ ــ  إذاعـ

ً
مــســلــســا

وسنين«، يتناول السنوات العظيمة 
ت على الكويت، منها: سنة  التي مرَّ
الطبعة، سنة الهيلق، وغيرهما 
 إلى أنه 

ً
من األحــداث المهمة، الفتا

سيذاع في شهر رمضان عبر أثير 
إذاعة الكويت، في ثاثين حلقة.

رة(، كتب  وفي مقدمة روايته )الدُّ
 
ً
 عظيما

ً
بودي: »كان عام 1925 عاما

على إمـــارات الساحل المتصالح، 
حيث بلغت إيرادات اللؤلؤ في ذلك 
العام المبارك أكثر من اثني عشر 
مــلــيــون روبـــيـــة، إذ ســــددت جميع 
ديــــون الــغــواصــيــن، وخــــزن الــنــاس 
مؤونتهم ألكثر من سنتين، وغدا 
لــؤلــؤ اإلمــــارات المتصالحة ُيباع 
في أسواق الهند، ومنها إلى متاجر 
ومعارض المجوهرات العالمية في 
لندن وباريس وأميركا. كان الخير 
العميم يعم على أبوظبي وعموم 
اإلمارات، وغدت جزيرة دلما، التي 
تتبع إمـــارة أبوظبي، ِقبلة لتجار 
الــلــؤلــؤ والــمــجــوهــرات يــفــد ســوق 
لؤلؤها العامرة مــن تجار اللؤلؤ 
والمجوهرات من الهند واإلمارات 

والبحرين والكويت«.

السفير اإلماراتي مكرمًا بودي في الرابطة 

فضة المعيلي

انطالق فعاليات مهرجان أيام المسرح للشباب بدورته الـ 14
بمشاركة 5 عروض وتكريم سعاد عبدالله في حفل الختام

● عزة إبراهيم
افتتح المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل 
السبيعي، أمس األول، فعاليات مهرجان أيام المسرح للشباب 
بدورته الـ 14، التي تستمر حتى 13 الجاري على مسرح حمد 

الرجيب في المعهد العالي للفنون المسرحية.
وقــال السبيعي، ممثل راعــي الحفل وزيــر اإلعــام والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، إن مهرجان 
أيام المسرح للشباب ُيعد أحد أهم الفعاليات الشبابية الفنية 
والثقافية التي تحظى بأهمية من ِقبل الهيئة، لما لها من دور 
وأثر على الحركة الفنية الكويتية، وتبرز قدرات المشاركين، 
وتــقــدم لهم مساحة لــعــرض قــدراتــهــم، كما تصقل مواهبهم 

المسرحية، وتقدمهم إلى الساحة الفنية«.
وأضاف: »وجود هذا المهرجان تأكيد على دور الشباب في 
 في ضوء اهتمام وزير اإلعام 

ً
استمرار تميز المسرح، وأيضا

والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري 
بالشباب، وإبراز الطاقات المميزة«.

وأكد حرص هيئة الشباب على استمرارية هذه الفعالية، 
ألهميتها من عدة جوانب، منها إبــراز الطاقات الشبابية في 
 توفير مساحة تنافسية ضمن مشاركات 

ً
مجال المسرح، وأيضا

متعددة من العروض المسرحية، وبالتالي »نكون على موعد 
في كل دورة من دورات المهرجان مع إيجاد مواهب وإبداعات 
شبابية تستحق من الهيئة كل الدعم والتقدير، وهذا ما نعمل 
عليه وتحقيقه على أرض الواقع في مجاالت المسرح المختلفة«.
ــن رئــيــس المهرجان د. محمد الــمــزعــل، في  مــن جانبه، ثــمَّ

 
ً
كلمته، ثقة الــقــيــادات فــي قــطــاع الــشــبــاب، والــتــي تــؤكــد أيضا

اهتمام الدولة بشبابها.
وقــال إن المهرجان يقدم العديد من العروض المسرحية، 
ويعد منصة لتجمع المبدعين المسرحيين تحت سقف واحد، 
 الجميع للحضور 

ً
بمشاركة فــرق مسرحية متميزة، داعــيــا

واالستمتاع بالعروض المسرحية.
ــــرض مــســرحــي قــصــيــر،  ــتـــاح تــقــديــم عـ ــتـ وشـــهـــد حــفــل االفـ

ــــان أســمــاء  واســـتـــعـــراض لــلــفــرق الــمــســرحــيــة الــمــشــاركــة، وإعـ
أعضاء لجنة التحكيم. وقام السبيعي والمزعل بتكريم  أعضاء 
اللجنة الفنية المعنية باختيار العروض المسرحية المشاركة 
فــي الــمــهــرجــان، وهـــم: د. رهـــام العوضي رئيسة، إضــافــة إلى 
العضوين المخرج بتلفزيون الكويت جابر المحمدي، والكاتبة 
م الحفل اإلعامية إيمان نجم، التي رحبت  فاطمة العامر. قدَّ
مت الفرق  بالحضور، وتحدثت عن المهرجان وأهــدافــه، وقدَّ

المشاركة في فعاليات المهرجان، وهي: مسرحية »عين« لشركة 
السام، ومسرحية »ثغرات« للمعهد العالي للفنون المسرحية، 
ومسرحية »فانتين تحتضر« لفرقة المسرح الشعبي، كما تقدم 
شركة ستارز مسرحية »الصعاليك«، ومسرحية »صورة عائلية« 

لشركة ترند برودكشن.
وبعد ختام العروض سيكون األحد المقبل إجازة المهرجان، 
 لحفل الختام فــي 13 مـــارس، والـــذي يشهد تكريم 

ً
اســتــعــدادا

شخصية المهرجان الفنانة سعاد عبدالله.
ت:  وأعلنت نجم أسماء أعضاء لجنة التحكيم، التي ضمَّ
 للجنة، وعضوية: د. جاسم الغيث، 

ً
د. خالد رمضان رئيسا

ود. بتسام الحمادي، والفنانة سماح، ووليد سراب، ومحمد 
الرباح، ويوسف البغلي، فيما قام السبيعي والمزعل بتكريم 
 أعضاء اللجنة الفنية المعنية باختيار العروض المسرحية 

المشاركة في المهرجان.
 من الجمهور وطلبة المعهد 

ً
وشهد المهرجان إقبااًل كبيرا

العالي للفنون المسرحية، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين 
والمهتمين بالمسرح في الكويت، إلى جانب ضيوف من دول 

مجلس التعاون الخليجي.
ومــن المرتقب تكريم الــفــرق الفائزة بحفل الختام، والتي 
تنافس على 13 جائزة، بعد إلغاء جائزة أفضل عرض متناغم 
مــع اســتــحــداث جــائــزة أفــضــل تأليف مــســرحــي، وهـــي جائزة 
مختلفة عن أفضل نص مسرحي مشارك في المسابقة الرسمية، 
حيث إنه من المسموح أن يشارك بها من تتوافر فيه شروط 
المسابقة، سواء لديه نص مسرحي مشارك في المهرجان أو ال.

جانب من الحضورالفرقة البلغارية

عرض مسرحي ضمن المهرجان محمد المزعل 
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ر وزير خارجية الصين تشين غانغ، في 
ّ
حذ

أول مــؤتــمــر صــحــافــي لــه بــعــد تــولــيــه منصبه، 
مــن »صــــراع ومــواجــهــة كــارثــيــة« بــيــن الــواليــات 
المتحدة والصين في حال استمرت واشنطن 
 إلــــى أن 

ً
بــســيــاســة الــقــمــع واالحـــــتـــــواء، مـــشـــيـــرا

العالقات بين البلدين انحرفت بشكل خطير 
عن المسار السليم.

وغــداة اتهام الرئيس شي جينبينغ النادر 
لواشنطن وحلفائها الغربيين بالقيام بجميع 
أعمال االحتواء والتطويق والقمع، قال تشين، 
على هامش الجلسة السنوية لمؤتمر الشعب 
الوطني، »إذا لم تضغط الواليات المتحدة على 
المكابح، واستمرت في اإلســـراع على المسار 
الخاطئ، فلن يكون هناك أي قدر كاٍف من سياج 
الحماية يمكن أن يمنع الــخــروج عــن المسار، 
وبالتأكيد سوف يكون هناك صراع ومواجهة 

عواقبهما كارثية«.
وأضاف تشين، أن »الواليات المتحدة تعتبر 
الـــصـــيـــن مــنــافــســتــهــا األســـاســـيـــة والــمــتــحــديــة 
ــذا مــثــل زر  ــثـــر أهـــمـــيـــة. هــ الــجــيــوســيــاســيــة األكـ

القميص األول الذي يوضع بشكل خاطئ«.
وكان يشير إلى تصريحات الرئيس األميركي 
ــمـــاضـــي بـــــأن الــــواليــــات  ــايــــدن الـــشـــهـــر الـ جــــو بــ
المتحدة »ستنافس الصين بشكل كامل لكنها 

ال تسعى إلـــى صــــراع«. وأضــــاف أن »االحــتــواء 
والقمع لــن يجعل أميركا عظيمة. ولــن يوقف 

تجديد شباب الصين«.
ــر الــصــيــنــي واشـــنـــطـــن إلــــى أن  ــوزيــ ودعـــــا الــ
»تــتــخــلــص مــن هــواجــســهــا االســتــراتــيــجــيــة من 
تضخم الــتــهــديــد وتــتــخــلــى عــن عقلية الــحــرب 
الــبــاردة المتمثلة في اللعبة الصفرية ورفض 

االنصياع للصواب السياسي«.
وحــث الــوزيــر الــواليــات المتحدة على وقف 
ــــالل اســـتـــغـــالل قــضــيــة  احــــتــــواء الـــصـــيـــن مــــن خـ
تــايــوان والــعــودة لمبدأ »صــيــن واحــــدة«، وذكــر 
 
ّ
ــوء الــتــعــامــل مـــع قــضــيــة تـــايـــوان سيهز أن »ســ
أســـاس الــعــالقــات ألن تلك القضية فــي صميم 
المصالح الجوهرية للصين واألساس للعالقات 
السياسية معها وتمثل أول خــط أحمر يجب 

عدم تجاوزه«.
واعتبر أن أزمة أوكرانيا تحركها »يٌد خفية 
ــداول أعـــمـــال جــيــوســيــاســيــة معينة  ــ لــخــدمــة جـ
 إلى بدء 

ً
إلطالة أمد الصراع وتصعيده«، داعيا

حوار في أقرب وقت.
ووسط التحذيرات الشديدة من المسؤولين 
األمــيــركــيــيــن بــشــأن »عـــواقـــب« غــيــر مــحــددة إذا 
 إلى روسيا، شدد جانغ على 

ً
 فتاكا

ً
أرسلت عتادا

أن »بكين لم تقدم أسلحة إلى جانبي الصراع 

 فـــي األزمـــة 
ً
فـــي أوكـــرانـــيـــا، ألنــهــا لــيــســت طـــرفـــا

والحديث عن اللوم والعقوبات والتهديدات أمر 
.»

ً
غير مقبول تماما

وفي خطوة نــادرة، سمى الرئيس الصيني 
الواليات المتحدة والغرب باالسم في خطاب 
 ،

ً
ألــقــاه أمـــام مندوبي المؤتمر الــســنــوي، قــائــال

أمــس األول: »الـــدول الغربية بقيادة الــواليــات 
ــواء وتــطــويــق  ــتــ ــفـــذت ســـيـــاســـة احــ الـــمـــتـــحـــدة نـ
وقــمــع شــامــل ضـــد الــصــيــن، األمــــر الــــذي جلب 
تحديات خطيرة غير مسبوقة للتنمية، تضاف 
ــعـــددة، مــنــهــا تــفــشــي فــيــروس  ــتـ لــصــعــوبــات مـ
كورونا المتكرر وتزايد الضغط على االقتصاد«.

وأضاف شي، الذي سينال خالل أيام قليلة 
ــة رئــاســيــة ثــالــثــة غــيــر مــســبــوقــة بــتــاريــخ  ــ واليـ
الصين، »علينا التحلي بالشجاعة للقتال في 
دة على 

ّ
وقت تواجه فيه تغييرات عميقة ومعق

 
ً
«، مبينا

ً
ي والدولي في آن معا

ّ
الصعيدين المحل

سمت برزمة 
ّ
 »السنوات الخمس الماضية ات

ّ
أن

جديدة من العقبات تهّدد بإبطاء وتيرة الصعود 
االقتصادي والبيئة الخارجية للتنمية شهدت 
تغّيرات سريعة، والعوامل غير المؤّكدة والتي 

ال يمكن التنّبؤ بها زادت بشكل كبير«.
وبعد قضية إسقاط المنطاد واحتدام الجدل 
 عن معركة تصنيع أشباه 

ً
حول تايوان، فضال

الــمــوصــالت، اختلفت تصريحات شــي عــن ما 
 بشكل غامض 

ً
تتحدث به القيادة الصينية غالبا

عن »دول معينة«، دون تسمية الواليات المتحدة 
أو الغرب بشكل مباشر.

تايوان وأوكرانيا

في السياق، أفادت صحيفة »فايننشال تايمز« 
أمــس، بــأن الرئيسة التايوانية تساي إنــغ وين 
ستلتقي رئيس مجلس النواب األميركي كيفن 
مــكــارثــي فــي كاليفورنيا بـــداًل مــن تايبيه بعد 
 من رد عسكري صيني محتمل 

ً
تلقيها تحذيرا

في حال زيارته للجزيرة.

ونقلت الصحيفة البريطانية عــن مسؤول 
ــة قــــدمــــت مــعــلــومــات  ــيـ ــايـــوانـ ــتـ أن الـــحـــكـــومـــة الـ
استخباراتية عن التهديدات الصينية لمكارثي، 
الذي أعرب عن رغبته في التوجه إلى تايوان كما 
فعلت في أغسطس 2022 نظيرته الديموقراطية 

السابقة نانسي بيلوسي.
وفي كندا، أعلن رئيس الوزراء جاستن ترودو، 
أمس األول، مجموعة إجراءات تشمل تعيين مقرر 
خاص مستقل للنظر في مزاعم بشأن حصول 
تدخل صيني في آخر عمليتي انتخاب فدراليتين 
وتكليف لجنتين التحقيق حول حصول تدخل 
أجنبي بعد مطالبة أحزاب المعارضة بتحقيق 

عام مستقل حول هذه المسألة.

ــل تــســجــيــل مــئــات  ــ ــــواصـ ــع تـ ــ مـ
ــي تـــطـــول  ــ ــتـ ــ ــم الـ ــّمــ ــســ ــتــ حـــــــــاالت الــ
 
ً
هن يعانين ضيقا

ّ
تلميذات يقلن إن

ــّراء  فـــي الــتــنــفــس وغــثــيــانــا مـــن جــ
ــازات غــيــر مــعــروفــة،  ــ ــــح أو غــ روائــ
وسط غموض بشأن الجهة التي 
تقف وراء الحوادث التي تصاعدت 
ــــالل األســـبـــوعـــيـــن الــمــاضــيــيــن،  خـ
نظمت وقفات احتجاجية، أمس، 
ــــدن اإليــــرانــــيــــة،  ــمـ ــ ــــرات الـ ــــشـ ــــي عـ فـ
ــيـــر األمـــــــــن فــي  ــتـــوفـ لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بـ

المدارس. 
ــادت تــقــاريــر مــعــارضــة بأن  وأفــ
قوات األمن أطلقت الغاز المسّيل 
 بعض التجمعات 

ّ
للدموع لفض

ــلــــمــــون  ــا مــــعــ ــ ــهــ ــ الـــــــتـــــــي شـــــــــــــارك بــ
ومــواطــنــون، تلبية لــدعــوة دعــوة 
الـــمـــجـــلـــس الــتــنــســيــقــي لــنــقــابــات 
المعلمين، وهتفت ضد الحكومة 
وحــّمــلــت الــنــظــام »مــســؤولــيــة قتل 
األطفال«، وكان أبرزها في محافظة 

كيالن وكردستان.
 
ً
كما شــهــدت أصــفــهــان تجّمعا

 أمام مبنى التعليم في 
ً
احتجاجيا

المحافظة، حيث تدخلت القوات 
األمـــنـــيـــة لــتــفــريــق الــمــتــظــاهــريــن. 
وذكــرت قناة المجلس التنسيقي 
ــوات  ــ لـــنـــقـــابـــات الـــمـــعـــلـــمـــيـــن أن قـ
األمــــن فـــّرقـــت تــجــّمــعــا للمعلمين 
والـــمـــواطـــنـــيـــن الــمــحــتــجــيــن أمــــام 
ــة لــلــتــعــلــيــم فــي  ــامـ الـــمـــديـــريـــة الـــعـ
مــحــافــظــة فــــارس، وألــقــت القبض 
ــيــــن جــمــعــيــة الــمــعــلــمــيــن  ــلـــى أمــ عـ

بالمحافظة. 
ومــن بين المدن التي تــّم فيها 
ــقــــاطــــع فــيــديــو  ــقــــاريــــر ومــ ــر تــ ــشـ نـ
عــن الــتــجــمــعــات: كــاشــمــر، وســقــز، 
ــكـــودرز، وأردبـــيـــل،  ــيـ وهــســيــن، وألـ
ورشــــــــت، وطـــــهـــــران، والهـــيـــجـــان، 
ــو،  ــ ــ ــاه، وداالهـ ــانـــشـ ــرمـ ــل، وكـ ــابــ وبــ
وكرج، واألهواز، وسميرم، ومشهد، 
وأصــفــهــان، وســنــنــدج، ومــريــوان، 
وشيراز. وفي طهران، كانت هناك 
تقارير عن تجّمع المعلمين أمام 
مبنى دائــرة التعليم، المنطقة 5، 
وردد المتظاهرون شعارات مثل: 
ــفـــال«،  »الـــمـــوت لــلــنــظــام قــاتــل األطـ

و»أيها الباسيجي، أيها الحرس، 
أنتم داعشنا«.

وخــــرجــــت تـــظـــاهـــرة مـــحـــدودة 
فــي شـــارع جــمــهــوري بالعاصمة 
طــهــران للتنديد بــالــحــوادث التي 
تلقي المعارضة باللوم فيها على 
السلطات اإليرانية التي تشير، من 
جهتها، إلى وقوف أطراف خارجية 

وجهات استخباراتية وراءها.
وفـــــي تـــجـــّمـــع بــمــديــنــة مــشــهــد 
شـــــــمـــــــال شـــــــــــرق الــــــــــبــــــــــالد، حـــمـــل 
المعلمون الفتات ُكتب عليها: »هنا 
بوكوحرام إيران، حيث يتم تسميم 
التلميذات«، في إشارة إلى جماعة 
بوكوحرام النيجيرية المتشددة، 
ــــوت لـــطـــالـــبـــان؛ ســـــــواء فــي  ــمــ ــ و»الــ
إيــران أو أفغانستان«. وبالتزامن 
مــع الــوقــفــات الــتــي ذكـــرت بموجة 
ــات الــــواســــعــــة الـــتـــي  ــاجــ ــجــ ــتــ االحــ
شهدتها البالد بعد وفــاة الشابة 
مهسا أميني خالل احتجازها من 
قــبــل الــشــرطــة، بسبب مخالفتها 
لقواعد ارتــداء الحجاب اإللزامي، 
ض عدد من  تــرددت أنباء عن تعرُّ
طالبات المدارس في مدينة داالهو 

للتسمم ونقلن إلى مراكز طبية.
وفي حين وّجهت عدة ناشطات 
اتــــهــــامــــات لـــلـــمـــؤســـســـة الـــديـــنـــيـــة 
الحاكمة بالوقوف وراء التسميم 
انتقاما من النساء والفتيات بعد 
مشاركتهن بقوة في احتجاجات 
مــهــســا، أعــلــنــت وزارة الــداخــلــيــة 
ــــى عمليات  ــة، أمـــــس، أولـ ــيـ ــرانـ اإليـ
الـــتـــوقـــيـــف الــمــرتــبــطــة بــالــقــضــيــة 
التي تثير غضبا كبيرا في البالد. 
وقــال نائب وزيــر الداخلية ماجد 
مــيــر أحـــمـــدي: »أوقــــف الــعــديــد من 
المشتبهين في خمس محافظات، 
واألجـــهـــزة تــواصــل تحقيقاتها«، 
دون اإلدالء بالمزيد من التفاصيل 
عــن هــويــاتــهــم أو مـــدى تــوّرطــهــم. 
وأفـــــــاد عـــضـــو بــلــجــنــة الــتــحــقــيــق 
فة التحقيق في 

ّ
البرلمانية المكل

حاالت التسميم بأنه في المجموع 
»تضررت أكثر من 5 آالف تلميذة« 
ــو 230 مــــــدرســــــة بـــــــ 25  ــحــ فــــــي نــ
محافظة في البالد من أصــل 31، 

منذ نهاية نوفمبر الماضي.

انتقاد وتكريم

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، اعـــتـــبـــرت 
ــات الــمــتــحــدة أن »تسميم  ــواليــ الــ
الفتيات فــي الــمــدارس فــي أنحاء 
 على انعدام الضمير«. 

ّ
إيــران يــدل

ــيـــض، أمــــس، أن  وذكــــر الــبــيــت األبـ
التحقيق في حاالت التسمم يمكن 
أن يـــكـــون مـــن ضــمــن صــالحــيــات 
بــعــثــة األمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــتــقــّصــي 

الحقائق في البالد.
وقالت المتحدثة باسم البيت 
ــان بــيــار: »إذا  األبـــيـــض، كــاريــن جـ
كانت عمليات التسميم هذه على 
صلة بالمشاركة في االحتجاجات، 
عندها يــكــون التحقيق فيها من 
ــــم  ــيــــات بـــعـــثـــة األمـ ــمـــن صــــالحــ ضـ
الـــمـــتـــحـــدة الــــدولــــيــــة الــمــســتــقــلــة 
لتقّصي الحقائق في إيران«. وقالت 

المتحّدثة باسم البيت األبيض: 
ــنـــاك تحقيق  »يـــجـــب أن يـــكـــون هـ
ب 

َ
 ذو مصداقية، وأن ُيعاق

ّ
مستقل

المسؤولون«.
وأمس األول، أعلنت واشنطن أن 
الحفل السنوي لتوزيع »الجائزة 
الدولية للنساء الشجاعات«، الذي 
سيقام في البيت األبيض اليوم، 
له تكريم للمرأة اإليرانية 

ّ
سيتخل

الــتــي قــــادت حــركــة االحــتــجــاجــات 
الواسعة النطاق في إيران.

د وضربة تعهُّ

ــــرج مــــطــــار حــلــب  ــــى ذلـــــــك، خــ إلــ
ــة مــن  الــــدولــــي فــــي شـــمـــال ســــوريــ
الخدمة، فجر أمــس، جــراء ضربة 
 مادية 

ً
إسرائيلية ألحقت أضـــرارا

بـــــه، فــــي خــــطــــوة دانـــتـــهـــا دمــشــق 
وحــلــيــفــتــهــا طـــهـــران الــتــي يعتقد 
أن الضربة استهدفت إمــداداتــهــا 

لــلــمــيــلــيــشــيــات الــمــتــحــالــفــة معها 
في سورية. وذكــرت وزارة الدفاع 
ذ من اتجاه 

ّ
ف

ُ
السورية أن االعتداء ن

البحر المتوسط غرب الالذقية.
واعــــتــــبــــرت وزارة الــخــارجــيــة 
السورية، في بيان، أن االستهداف 
اإلسرائيلي »يعد جريمة مزدوجة، 
 
ً
لكونه مــن جهة استهدف مــطــارا

، ومن جهة أخرى استهدف 
ً
مدنيا

إحدى القنوات األساسية لوصول 
المساعدات اإلنسانية مــن داخــل 
ســـوريـــة وخــارجــهــا إلـــى ضحايا 
الزلزال«. وفي طهران، نّدد الناطق 
باسم »الخارجية« اإليرانية، ناصر 
كنعاني، بـ »الهجوم الإلنساني« 
 »المؤسسات 

ً
على المطار، داعــيــا

الـــدولـــيـــة الـــمـــســـؤولـــة إلــــى اتــخــاذ 
إجراءات فورية وفعالة«.

من جهته، أعرب وزير الخارجية 
األميركي، أنتوني بلينكن، االثنين، 
عن قلقه إزاء استمرار العنف في 

إسرائيل والضفة الغربية، وشدد 
على ضرورة اتخاذ جميع األطراف 
خطوات إلعـــادة الــهــدوء للمنطقة 

الملتهبة.
وجـــاءت الــضــربــة اإلسرائيلية 
ــة مــنــذ وقـــوع  ــوريـ الــثــانــيــة فـــي سـ
ــر، بـــعـــد ســـاعـــات  ــمــــدمــ الـــــزلـــــزال الــ
ــن بــلــيــنــكــن  ــيــ ــات بــ ــثــ ــاحــ ــبــ مــــــــن  مــ
ووزيـــــر الـــشـــؤون االســتــراتــيــجــيــة 
اإلسرائيلي، رون ديرمر، ومستشار 
ــــن الــقــومــي تــســاحــي هنغبي  األمـ
ــــق بــيــان على  فـــي واشـــنـــطـــن. ووفـ
لسان المتحدث باسم الخارجية 
األميركية، نيد برايس، فإن بلينكن 
وديرمر وهنغبي ناقشوا العالقات 
الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن، والـــتـــزام 
واشنطن بمنع إيـــران من تطوير 
ســـالح نــــووي، والــعــمــل المشترك 
لــدفــع »تــعــزيــز الــتــعــاون المتبادل 
بــشــأن الــتــهــديــدات الــتــي تشّكلها 

طهران«.

إيران: احتجاجات وتوقيفات في قضية تسميم الطالبات
واشنطن تلّمح إلى تحقيق أممي وتتعهد لوفد إسرائيلي بزيادة التنسيق لمنع طهران من حيازة »النووي«

م معلمون إيرانيون 
ّ

نظ
تجّمعات احتجاجية للتضامن 

مع الطالبات اإليرانيات اللواتي 
تعّرضن للتسمم، تضمنت 

هتافات ضد السلطات التي 
أعلنت بدورها توقيف عدة 

أشخاص بشبهة التورط في 
االعتداءات الغامضة، في حين 

تعّرض مطار حلب لضربة 
جوية ُيعتقد أن إسرائيل 

تها لضرب إمدادات 
ّ
شن

إيرانية.

هاجم مستوطنون بحماية 
الجيش اإلسرائيلي، أمس، 

بلدة حوارة جنوبي نابلس 
بالضفة الغربية املحتلة، 

ما أدى إلى إصابة عدد 
من الفلسطينيني بجروح 

وتدمير ممتلكات.
ووقعت صدامات بني 

املستوطنني والفلسطينيني 
بعد أسبوع من أحداث 

دامية تخللها مقتل شقيقني 
إسرائيليني بعملية إطالق 

نار أعقبتها اعتداءات 
انتقامية أسفرت عن مقتل 
فلسطيني وإحراق عشرات 

املنازل.
إلى ذلك، اقتحمت مجموعات 

كبيرة من املستوطنني، 
املسجد األقصى، في أول أيام 

»عيد املساخر« اليهودي، 
فيما طالبت »الخارجية« 

الفلسطينية لحماية دولية 
لوقف االعتداءات على 

القدس.

بعد موجة استياء وغضب 
بني صفوف املصريني 

بالخارج، سارعت الحكومة 
املصرية أمس الثالثاء، لنفي 

أي نية الستقطاع جزء من 
تحويالت املصريني في 

الخارج، وشددت على أنها 
مهتمة بتوفير كل رعاية 
ممكنة لهؤالء املصريني، 

دون تدخل في رواتبهم أو 
حساباتهم الشخصية، وجاء 
التوضيح الحكومي في ظل 

حرص على عدم إغضاب 
املصريني بالخارج، الذين 

تعد تحويالتهم إلى ذويهم 
بالداخل املصدر الرئيسي 

للعمالت األجنبية لالقتصاد 
املصري الذي يعاني شح 

العملة أصال.
املركز اإلعالمي ملجلس 

الوزراء املصري، تواصل 
مع وزارة الدولة للهجرة 

وشؤون املصريني بالخارج، 
والتي نفت تلك األنباء جملة 

 أنه ال صحة 
ً
، ُمؤكدة

ً
وتفصيال

العتزام الحكومة استقطاع 
جزء من تحويالت املصريني 
في الخارج، وأنه ال توجد أي 
نية أو دراسة الستقطاع جزء 

من رواتبهم أو حساباتهم 
الشخصية.

أكد وزير الدفاع الروسي 
سيرغي شويغو أمس 

أن السيطرة على مدينة 
باخموت الصناعية في 
شرق أوكرانيا أساسية 

لشن مزيد من الهجمات 
الروسية في منطقة 

دونيتسك.
وقال شويغو خالل 

اجتماع ملسؤولني 
عسكريني نقله التلفزيون: 
»تشكل هذه املدينة مركزا 

دفاعيا مهما للقوات 
األوكرانية في منطقة 

دونباس. السيطرة 
عليها ستسمح بهجمات 
إضافية في عمق خطوط 

دفاع القوات املسلحة 
األوكرانية«.

في املقابل، أبلغ الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي 
رئيس األركان بوجوب 

إرسال تعزيزات 
لباخموت، مجّددًا التأكيد 

ي عن 
ّ
على »عدم التخل

أّي جزء من أوكرانيا« 
لروسيا.

سلة أخبار

اشتباكات جديدة
بـ »حوارة« ومستوطنون 

يقتحمون األقصى

مصر: الحكومة تنفي 
فرض رسوم على 

مواطنيها بالخارج

روسيا: باخموت أساسية 
لمهاجمة عمق أوكرانيا

صورة مأخوذة من شريط فيديو تظهر تجمعًا احتجاجيًا أمام مديرية تعليمية في طهران السبت الماضي )أ ف ب(

ــــى قــاعــة  حـــضـــور نـــســـائـــي إلـ
ــبـــرى فــــي بــكــيــن  ــكـ الـــشـــعـــب الـ

أمس )أ ف ب(

لبنان: تحرك سعودي رئاسي بعد تبني »الثنائي« فرنجية
● بيروت ـ منير الربيع

تــــــفــــــاعــــــلــــــت الــــــــحــــــــركــــــــة الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة 
والــدبــلــومــاســيــة عــلــى الــســاحــة اللبنانية 
 باستحقاق انــتــخــاب رئــيــس جديد 

ً
ربــطــا

للجمهورية، وأعلن الثنائي الشيعي موقفه 
الواضح في دعم وتبني ترشيح رئيس تيار 
المردة سليمان فرنجية. فيما أطلق السفير 
الــســعــودي ولــيــد الــبــخــاري حــركــة واســعــة 
ستشمل غالبية الشخصيات السياسية 
والمرجعيات الروحية للبحث في الملف 
الـــرئـــاســـي وكــيــفــيــة الـــوصـــول إلــــى صيغة 

اتفاق أو تسوية. 
ــبــــدأ حــركــتــه  ــاري أن يــ ــخــ ــبــ وتــــقــــّصــــد الــ
مــن زيــــارة الــبــطــريــركــيــة الــمــارونــيــة ولــقــاء 
ــراعـــي، نــظــرا لــرمــزيــة  الــبــطــريــرك بـــشـــارة الـ
ــة بـــهـــذا  ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ ــة والــ ــطــ ــبــ ــرتــ ــمــ مــــوقــــعــــه الــ
االستحقاق، كما أن جولة البخاري ستشمل 
ــقـــوى الــســيــاســيــة بــمــا فــيــهــا رئــيــس  ــل الـ كـ
مجلس الــنــواب نبيه بـــري، الـــذي استقبل 
أيــضــا الــســفــيــرة الــفــرنــســيــة فــي بــيــروت آن 
ــر الـــتـــطـــورات، ال  غـــريـــو، وبـــحـــث مــعــهــا آخــ
سيما أن هناك أجواء تفيد بأن باريس ال 
تمانع انتخاب أي رئيس للجمهورية، وال 

تضع فيتو على فرنجية، بخالف الموقف 
السعودي.

وبعيد إعالن أمين عام حزب الله حسن 
نــصــرالــلــه تــبــنــي فــرنــجــيــة، غـــرد الــبــخــاري 
ــقــــاء الـــســـاكـــنـــيـــن فــي  ــتــ ــــال: »ظـــــاهـــــرة الــ ــائـ ــ قـ
االســتــحــقــاقــات الُبنيوية تقتضي التأمل 
طقا وإعــرابــا، وخــالصــة القول 

ُ
لتكرارها ن

هنا: إذا التقى ساكنان فيتم التخلص من 
أّولهما؛ إما حذفا إذا كان معتال، أو بتحريك 

أحدهما إن كان الساكن صحيحا«.
وهذه اآللية في إطالق المواقف تستند 
إلــى الدبلوماسية الــرمــزيــة، الــتــي يتقنها 
الــبــخــاري ويـــمـــرر مـــن خــاللــهــا مــواقــفــه ما 
بــيــن الــنــقــاط والــســطــور وبــطــريــقــة بالغية 
هــادفــة. بحسب مــا تقول مــصــادر متابعة 
فإن المقصود بالتغريدة، هو وجوب حذف 
ة، 

ّ
الــمــرشــح الـــذي ينطبق عليه ظــرف العل

ــة ليست 
ّ
وهــنــا الــمــقــصــود فــرنــجــيــة والــعــل

بــشــخــصــه بـــل بــســبــب مــوقــعــه الــســيــاســي 
وبــســبــب أن انــتــخــابــه ســـيـــؤدي إلـــى غلبة 
طــــرف عــلــى حـــســـاب اآلخـــــر وهـــــذا أمــــر لن 
يكون في صالح لبنان، أما الساكن الثاني 
المقصود بالتغريدة فتشير المصادر إلى 
أن المقصود كان أن تبقى ملتبسة بهدف 

فتح الباب أمام أحد المرشحين للرئاسة 
كقائد الجيش جوزيف عون مثال، أما في 
حــال بقيت االعــتــراضــات عليه فــال بــد من 
تحريك الساكنين أيضا للبحث عن مرشح 

ثالث بالمواصفات المطلوبة دوليا.
وكــانــت وجــهــات الــنــظــر مــتــطــابــقــة بين 
السفير السعودي والبطريركية المارونية، 
بحسب ما تقول مصادر متابعة، خصوصا 
لجهة انتخاب رئيس غير محسوب على أي 
طــرف سياسي ويحظى برضا ومقبولية 
ــدولــــي وتـــتـــوفـــر فــيــه صــفــات  الــمــجــتــمــع الــ
اســتــعــادة الــثــقــة ووضــــع بــرنــامــج إنــقــاذي 
وإصالحي واضح. وأكد المسؤول اإلعالمي 
في بكركي وليد غياض وجود توافق بين 
بكركي والمملكة على الــمــواصــفــات التي 

يجب أن يتحلى بها رئيس الجمهورية«.
وأضاف غياض: »المملكة تؤكد ضرورة 
الخروج بحل لموضوع رئاسة الجمهورية، 
لكن المملكة ال تدخل في األسماء إنما مع 
رئيس إنقاذي غير متورط بقضايا فساد 
مالي وســيــاســي«، مشيرا إلــى أن »السفير 
 خالل اللقاء، ألن 

ً
استعمل كلمة متفائل جدا

التفاؤل يفتح أبواب الحلول ويخرجنا من 
أي حال سلبية التي نعيش فيها«.

ــذه الــمــعــطــيــات، ال تـــزال  ــاء عــلــى هــ ــنـ وبـ
هناك حاجة لمراقبة التطورات بعد موقف 
الثنائي الشيعي، وال بد من انتظار نتائج 
ــعــــودي. فــيــمــا هــنــاك  جـــولـــة الــســفــيــر الــــســ
وجهتا نظر متضاربتان، األولى تقول إن 
تبني حــزب الله لفرنجية يعني استمرار 
التصعيد والثبات على الموقف بانتظار 
تغير الظروف لمصلحة انتخابه، والثانية 
تعتبر أن موقف نصرالله عبارة عن تظهير 
ــة بـــأنـــه ال فـــــرص خــارجــيــة  ــعــ نــتــيــجــة واقــ
لــفــرنــجــيــة فـــي ظـــل االعـــتـــراض الــخــارجــي، 
وفي ظل المواقف التي تشير إلى ضرورة 
انتخاب رئيس غير محسوب على طرف 

سياسي.
ويعتبر هؤالء أنه عندما يتحدث بري 
بالطريقة الــتــي أعــلــن فيها عــن ترشيحه 
لفرنجية فهذا يعني أنه قد فقد األمل في 
تــوفــيــر الــدعــم الــــالزم لــوصــولــه، وبالتالي 
ذهـــب بــاتــجــاه التصعيد مــن خـــالل تبني 
ترشيحه في سياق البحث عن تسوية مع 
الخارج وليس مع الداخل، ألن موقف بري 
الذي استفز اآلخرين يفترض به أن يكون 

قد انعكس سلبا على فرنجية.

بكين تحذر من مواجهة مع واشنطن
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قطر: بن عبدالرحمن
 للحكومة

ً
رئيسا

 أمير قطر 
ّ
، أمس، قال فيه إن

ً
أصدر الديوان األميري القطري بيانا

تميم بن حمد قرر تعيين محمد بن عبدالرحمن، وزير الخارجية 
ــــوزراء، بعد قــبــول استقالة رئيس   لمجلس الـ

ً
منذ 2016، رئــيــســا

الوزراء السابق خالد بن خليفة بن عبدالعزيز، الذي عين بمنصبه 
 لمجلس 

ً
في 2020. وأّدى بن عبدالرحمن، اليمين القانونية رئيسا

الوزراء، فيما أفاد البيان بأنه سيحتفظ بمنصبه  كوزير للخارجية.
(، الذي شغل منصب قائد 

ً
وُعين الشيخ خليفة بن حمد )٣١ عاما

عمليات أمن بطولة كأس العالم 2022، التي أقيمت في قطر العام 
الماضي، في منصب وزير الداخلية.

( 3 سيدات تولي وزارات الصحة 
ً
وضمت الحكومة )19 عضوا

العامة، والتنمية االجتماعية واألسرة، والتربية والتعليم والتعليم 
العالي.

 بإعادة تشكيل مجلس إدارة جهاز 
ً
إلى ذلك، أصدر أمير قطر قرارا

قطر لالستثمار برئاسة الشيخ بندر بن محمد بن سعود، والشيخ 
 للرئيس. 

ً
محمد بن حمد نائبا

 محافظ 
ً
ورئيس مجلس اإلدارة الجديد، الشيخ بندر، هو أيضا

مصرف قطر المركزي.
وقالت وكالة »بلومبرغ« انه من غير المحتمل أن يؤدي التغيير 
إلى تعديالت على إستراتيجية الصندوق أو شهيته االستثمارية، 
فيما بقي الرئيس التنفيذي منصور بن إبراهيم آل محمود في 

منصبه.

https://www.aljarida.com/article/16893
https://www.aljarida.com/article/16891
https://www.aljarida.com/article/16890
https://www.aljarida.com/article/16889
https://www.aljarida.com/article/16884
https://www.aljarida.com/article/16881
https://www.aljarida.com/article/16877
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باختصار

يغادر مملكة تايلند اليوم 
وفد منتخبنا الوطني لكرة 
اليد للشواطئ، بعدما أنهى 

معسكره التدريبي الخارجي 
الذي أقيم هناك متوجهًا إلى 

جزيرة بالي اإلندونيسية، 
استعدادًا للمشاركة في 

منافسات البطولة اآلسيوية 
التاسعة لكرة اليد الشاطئية 

املقررة من 10 حتى 19 الجاري.
وكان أزرق الشواطئ انتظم 
في برنامج تدريبي مكثف 

خالل فترة املعسكر الخارجي، 
وخاض 4 مباريات تجريبية 

قوية مع منتخب تايلند، 
استعدادًا للبطولة التي يسعى 

فيها لتحقيق نتائج جيدة.
يذكر أن القرعة أوقعت منتخب 

الكويت ضمن املجموعة 
الثانية إلى جانب منتخبات 
إندونيسيا املضيف فيتنام، 

وسلطنة عمان، وهونغ 
كونغ والصني، بينما ضمت 
املجموعة األولى منتخبات 

إيران، وقطر، والفلبني، وكوريا 
الجنوبية، والسعودية.

أزرق شواطئ اليد
يتوجه إلى بالي

حصد الفارس محمد طرقي 
سعود املطيري نجمتني 

دوليتني بعد اجتيازه بطولة 
كأس الفرسان للقدرة والتحّمل 

التي أقيمت في منطقة العال 
بالسعودية ملسافة 1٢0 كم.

ويعتبر سباق العال معيارًا 
للفرسان على القدرة والتحّمل 

على مستوى العالم، وسط 
تضاريس العال الخالبة 

وطرقاتها الصحراوية الوعرة 
في اختباٍر حقيقي لصمود 

اإلنسان والخيل بوجه الوقت 
والتحديات على مسافة 1٢0 كم.

ويتطلع املطيري ملشاركة 
املنتخب الكويتي في بطولة 

كأس العالم، وسط تألقه على 
الصعيدين الدولي واملحلي.

وقال املطيري، في تصريح لـ 
»الجريدة«، إنه لن يدخر جهدا، 

لتحقيق انجاز في بطولة 
كأس العالم املقبلة، لرفع العلم 

الكويتي في املحافل الدولية 
الكبيرة، مشيرًا إلى ان ما 

ميز سباق العال هو التقنية 
العالية، التي عمل بها منظمو 

السباق، لضمان منافسة تتميز 
بالتحدي والتكافؤ بني جميع 

املشتركني.

المطيري يجتاز »العال« 
ويحصد نجمتين دوليتين

يتقدم القسم الرياضي 
بــخــالــص الــــعــــزاء لــرئــيــس 
ــقـــدم بــنــادي  ــرة الـ جـــهـــاز كــ
كاظمة فواز بخيت، لوفاة 
والـــدتـــه، ســائــلــيــن الــمــولــى 
عز وجل أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته، وأن يغفر 
لــهــا ويــرحــمــهــا ويسكنها 
فــســيــح جــنــاتــه، وأن يلهم 
ــا الصبر  ــهـ أســرتــهــا وذويـ
والــســلــوان... »إنــا لله وإنــا 

إليه راجعون«.

خالص العزاء

تمسك خيطان بآماله في 
املنافسة على التأهل لدوري 

زين املمتاز لكرة القدم، بفوزه 
على الصليبيخات بخمسة 

أهداف لثالثة، في املباراة التي 
جمعتهما أمس األول، في الجولة 
الثالثة عشرة من منافسات دوري 

الدرجة األولى.
بهذه النتيجة رفع خيطان 

رصيده إلى 13 نقطة، وما زال 
باملركز الثالث، فيما توقف رصيد 

الصليبيخات عند 5 نقاط في 
املركز األخير.

ر برقان واحدة من مفاجآت  وفجَّ
البطولة، بفوزه على اليرموك 
بهدفني لهدف، ليرفع رصيده 

إلى 11 نقطة، فيما توقف رصيد 
الخاسر عند 18 نقطة في وصافة 

الترتيب.
ُيذكر أن الشباب، الذي غيبته 

القرعة عن هذه الجولة، اقترب 
بقوة من التأهل للدوري املمتاز، 

حيث يتربع على قمة البطولة 
بـ ٢6 نقطة، ويحتاج للفوز في 

الجولة املقبلة إلعالن تأهله 
رسميًا.

خيطان يتمسك بآمال 
التأهل لـ »الممتاز«

عقلة: الكويت يتشرف بالمشاركة 
في كأس الملك سلمان

أشاد نائب رئيس جهاز الكرة 
فـــي نــــادي الــكــويــت، عــــادل عقلة، 
بــالــجــهــود الــحــثــيــثــة لــالتــحــاديــن 
العربي والسعودي، لتقديم نسخة 
اســتــثــنــائــيــة لــلــبــطــولــة الــعــربــيــة 
لــأنــديــة األبـــطـــال، والـــتـــي تحمل 
ــم الـــعـــاهـــل الـــســـعـــودي خــــادم  ــ اسـ
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز العزيز على قلوب 
كــل الـــعـــرب، والــكــويــت عــلــى وجــه 

الخصوص.
وقــــــــــــال عــــقــــلــــة فـــــــي تــــصــــريــــح 
لـ«الجريدة«، إن األبيض يتشرف 
بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي بـــطـــولـــة الــمــلــك 
سلمان، مؤكدا أن ناديه لن يّدخر 
 لتمثيل الكويت في البطولة 

ً
جهدا

بأفضل صورة ممكنة.
وأضاف أن المنافسة لن تكون 
 من مواجهة الفريق 

ً
سهلة، اعتبارا

 عــن الــثــقــة في 
ً
الــجــزائــري، مــعــربــا

ــا على  ــهـ كــتــيــبــة األبـــيـــض وقـــدرتـ
تــقــديــم مــســتــويــات تــلــيــق بممثل 

الكرة الكويتية.
وذكر أن تركيز الفريق األبيض 
ينصب فــي الــوقــت الــحــالــي على 
 
ً
الـــمـــشـــاركـــات الــمــحــلــيــة، اعــتــبــارا
 في 

ً
مـــن مــواجــهــة الــســالــمــيــة غــــدا

الــجــولــة 18 مــن منافسات دوري 
زين الممتاز.

يذكر أن قرعة البطولة العربية 
ــلــــمــــان«، والـــتـــي  »كــــــأس الـــمـــلـــك ســ
سحبت في العاصمة السعودية 
الـــريـــاض مـــســـاء أمــــس األول، قد 
أوقعت فريق الكويت في مواجهة 

شبيبة الساورة الجزائري بالدور 
الـــتـــمـــهـــيـــدي، عـــلـــى أن يـــتـــواجـــه 

الكويت وساورة، ذهابا وإيابا.
ومن المقرر أن يخوض الفائز 
ــويــــت وســــــــــــاروة، وهـــمـــا  ــكــ مـــــن الــ
 ،

ً
 وإيابا

ً
اللذان ستواجهان ذهابا

مرحلة ثانية في الدور التمهيدي 
لــــمــــواجــــهــــة الــــفــــائــــز مـــــن فـــريـــقـــي 
شباب األردن األردنــي ونواذيبو 
الموريتاني، قبل انضمام الفائز 
إلــى فــرق المجموعة الــرابــعــة في 
ثمن النهائي، والتي تضم شباب 
ــلــــــوزداد الــــجــــزائــــري والــــرجــــاء  بــــ
المغربي، باإلضافة إلى المتأهل 

األول من الدور األول.

عادل عقلة

 الشمري: هدفي بقاء التضامن
● حازم ماهر

أكــد مـــدرب الــفــريــق األول لــكــرة القدم 
ــنـــادي الــتــضــامــن مـــاهـــر الـــشـــمـــري، أن  بـ
هــدفــه األول يتمثل فــي الــبــقــاء بـــدوري 

زين الممتاز.
 
ً
وكــان الشمري تولى المسؤولية خلفا
للمدرب جمال القبندي، الــذي اعــتــذر عن 
عـــدم االســتــمــرار مــع الــفــريــق بسبب ســوء 

النتائج.
ــال الــشــمــري لــــ »الـــجـــريـــدة«: »تــولــيــت  وقــ
المسؤولية بكلمة شرف، ومن دون توقيع 
ــنــــادي، عــلــى أن  عــقــد مـــع مــجــلــس إدارة الــ
تــســتــمــر مــهــمــتــي حـــتـــى نـــهـــايـــة الــمــوســم 

الجاري فقط«. 
 مع الالعبين 

ً
ولفت إلى أنه عقد اجتماعا

فــي الــتــدريــب األول الـــذي قــاد فيه الفريق 
 أنـــه أكـــد لالعبين 

ً
ــد الــمــاضــي، مبينا األحـ

أن مباراة النصر في الجولة األخيرة من 
القسم الثاني للبطولة فائقة األهمية، وأن 
البقاء في الممتاز يتطلب تكاتف الجميع.

وشـــدد عــلــى أن الــتــضــامــن فــي حاجة 
 أنــه 

ً
إلـــى إعــــادة تــرتــيــب األوراق، مبينا

ــاء الــتــي  ــمــ ســيــعــتــمــد عــلــى نــفــس األســ
اعتمد عليها الــجــهــاز الفني السابق، 
مع العمل على تأهيل أكثر من العب 

للمشاركة في الفترة المقبلة. 
وأشــــار الــشــمــري إلـــى أن الــجــهــاز 
ــال  ــمـ ــادة جـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــق بـ ــابـ ــ ــــسـ ــي الـ ــنــ ــفــ الــ
القبندي، ورئيس جهاز الكرة فهد 
دابس، ومدير الفريق مهنا الغواض 

بذلوا كل ما في استطاعتهم لتحقيق 
النتائج الــمــرجــوة، لكن غــيــاب التوفيق 

حال دون ذلك.
مـــن نــاحــيــة أخـــــرى، كــشــف الــشــمــري 
عــن عزمه االتــفــاق مــع أحــد االتــحــادات 
العربية لكرة الــقــدم لقيادة المنتخب 
األول أو األولمبي في الفترة المقبلة، 

بعد انتهاء مهمته مع التضامن.

 إيلي ستان يعود لقيادة 
كاظمة أمام الساحل

ــمـــدرب الـــرومـــانـــي إيــلــي ســتــان إلــى  عـــاد الـ
قيادة تدريبات الفريق األول لكرة القدم بنادي 
كاظمة، بعدما أبعدته وعكة صحية ألمت به 
، عن البرتقالي في مباراته أمام العربي 

ً
مؤخرا

ضمن منافسات الجولة 17 لدوري زين الممتاز 
والتي انتهت بفوزه بهدفين نظيفين.

ويـــواصـــل كــاظــمــة اســتــعــداداتــه لــمــواجــهــة 
الــســاحــل الــمــقــرر لــهــا مــســاء الجمعة المقبل، 
فــي الــجــولــة الــخــتــامــيــة مــن مــنــافــســات القسم 
الثاني للدوري، وذلك بصفوف مكتملة ومن 

دون غيابات.
ــدرب الـــمـــســـاعـــد عــبــدالــحــمــيــد  ــ ــمــ ــ وأكــــــــد الــ
العسعوسي أهمية الــمــبــاراة، وقــال »ال بديل 
عــن الــفــوز فــي هــذا الــلــقــاء، لإلبقاء على فــارق 
الــنــقــاط مـــع الــكــويــت قــبــل خــــوض مــنــافــســات 

المجموعة األولى«.
وأشـــــــاد الــعــســعــســوســي بـــخـــطـــوة اتـــحـــاد 
ــرة بـــاعـــتـــمـــاد نــــظــــام الـــبـــطـــولـــة الـــحـــالـــي  ــ ــكـ ــ الـ

ــى مـــجـــمـــوعـــتـــيـــن  ــلــ ــرق عــ ــ ــفــ ــ ــ ــــع ال ــــوزيـ ــتـ ــ بـ
لتحديد الــمــراكــز مــن األول للسادس 
 أن ذلــك األمــر ألهب 

ً
والهبوط، مبينا

المنافسات في القسم الثاني حتى 
ــيـــرة الــتــي  مــبــاريــات الــجــولــة األخـ
ــام الخميس والجمعة  ســتــقــام أيـ

والسبت المقبلة، كما أن مباريات 
المجموعتين ستشهد منافسة محتدمة بين 

جميع الفرق.
وفي سياق آخر، لفت العسعوسي إلى أن 
الــحــديــث عــن تــجــديــد عــقــود المحترفين في 
 جاي ديمبلي سابق 

ً
الوقت الحالي وتحديدا

ألوانه، مؤكدا أنه يفضل استمرار الالعب.
واختتم العسعوسي تصريحه، بالتعبير 
عن سعادته باإلشادات على نجاحه بقيادة 
كاظمة للفوز على العربي، موضحا أن اكتمال 
صفوف البرتقالي ساعده على تحقيق الفوز 

عن جدارة واستحقاق شديدين.

برقان يعزز صدارته لـ »ثالثية الطائرة«
عـــزز فــريــق بـــرقـــان مــوقــعــه فـــي صـــدارة 
الـــــــدورة الــثــالثــيــة »الـــصـــعـــود والـــهـــبـــوط« 
للدوري الممتاز للكرة الطائرة إثر فوزه 
أمــس األول على الساحل بثالثة أشــواط 
دون رد )25 - 13، 25 - 16، 25 - 17( في 
المباراة التي جمعتهما أمس األول على 
ــيـــخ ســعــد  ــاد بــمــجــمــع الـــشـ ــحـــ ــالــــة االتـــ صــ

العبدالله ضمن الجولة الرابعة.
وبذلك، رفع برقان رصيده إلى 9 نقاط 
 بـ 3 نقاط بينما ظل 

ً
يليه الجهراء ثانيِا

الساحل بــدون رصيد فــي المركز الثالث 
واألخير.

وســيــلــتــقــي الـــيـــوم فـــي الــســابــعــة مــســاء 

فـــريـــقـــا الـــجـــهـــراء والـــســـاحـــل عـــلـــى صــالــة 
ــاد ضـــمـــن الـــجـــولـــة الـــخـــامـــســـة مــن  ــ ــحـ ــ االتـ

المسابقة.
وعلى صعيد الــدوري العام للسيدات، 
حافظ نادي الفتاة على القمة بفوزه أمس 
األول عــلــى فــريــق نــــادي الــكــويــت بــثــالثــة 
أشــواط نظيفة )25-17، 25-21، 25-5( في 
خــتــام الــجــولــة الــخــامــســة، لــيــرفــع رصــيــده 
إلى 14 نقطة في المركز األول يليه نادي 
 بـــ 13 نقطة بينما 

ً
سلوي الصباح ثانيا

بقي الكويت بـ 3 نقاط في المركز الثالث، 
وفتيات العيون بــدون رصيد في المركز 

الرابع واألخير.

 الكويت يواجه القرين والصليبيخات 
يلتقي القادسية في »السلة«

● جابر الشريفي
تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من الدور 
الثاني فــي الـــدوري الممتاز لكرة السلة، فيلتقي 
الكويت مع القرين عند الساعة 5:15 مساء على 
صالة االتــحــاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله 
الــــريــــاضــــي، تــلــيــهــا مـــواجـــهـــة الــصــلــيــبــيــخــات مــع 

القادسية على الصالة ذاتها.
ويــتــصــدر الــكــويــت وكــاظــمــة رصــيــد الــفــرق بـــ 4 

نــقــاط، يليهما القادسية والــقــريــن بـــ 3 نقاط لكل 
منهما، ثم الجهراء والصليبيخات بنقطتين.

ويــتــأهــل أصــحــاب الــمــراكــز األربــعــة األولــــى في 
الدور الثاني إلى المربع الذهبي، الذي سيلعب به 
األول مع الرابع، والثاني مع الثالث، بنظام »بالي 

أوف« من ثالث مواجهات.
 
ً
ــفـــوز، نــظــرا ويـــبـــدو الــكــويــت عــلــى مــوعــد مـــع الـ
للفارق الفني بينه وبين القرين، غير أن المباراة 
 بــمــا قــدمــه األخــيــر خــالل 

ً
لــن تــكــون ســهــلــة، قــيــاســا

الجولة السابقة أمــام الصليبيخات، والتي نجح 
من خاللها العبوه الشباب، مثل: عبداللطيف غانم، 
وعادل السعيد، ووليد الرزاز، بترجيح كفة فريقهم.
وفي المباراة الثانية، سيحاول الصليبيخات 
تحقيق المفاجأة والــفــوز على القادسية، إال أنه 
سيصطدم بتطور مستوى منافسه خالل الفترة 
األخيرة، السيما بعد تأكيد مشاركة نجم الفريق 
الجديد األردني أحمد الدويري، الذي تعاقدت معه 

 للمرحلة المقبلة.
ً
اإلدارة استعدادا

السالمية يدشن منافساته في »خليجية اليد« بمواجهة النجمة
يــســتــهــل فــــريــــق الـــســـالـــمـــيـــة لــكــرة 
اليد مشواره في البطولة الخليجية 
الــتــاســعــة والــثــالثــيــن لــأنــديــة أبــطــال 
 في البحرين 

ً
الكؤوس المقامة حاليا

بلقاء النجمة البحريني عند السابعة 
من مساء اليوم، ويسبق ذلك مباراة 
أخـــــرى تــجــمــع فـــي الــخــامــســة مــســاء 
بين الــعــربــي الــقــطــري وأهــلــي ســداب 
العماني، ضمن الجولة االفتتاحية 
للمجموعة األولــى في البطولة التي 
تحتضن مبارياتها صــالــة االتــحــاد 
البحريني لكرة اليد حتى 17 الجاري.

ويتطلع السماوي، الذي استعد 
للبطولة بشكل جيد عبر معسكر 
تدريبي أقامه في العاصمة القطرية 
ــام، لتحقيق  ــ الـــدوحـــة لـــمـــدة 10 أيــ
بـــدايـــة جــيــدة رغـــم أنـــه يــــدرك مــدى 
صعوبة المباراة أمام النجمة حامل 
الـــلـــقـــب وصــــاحــــب الـــضـــيـــافـــة الــــذي 
 
ً
 بشكل مميز محليا

ً
استعد أيضا

ونجح في التعاقد مع ثنائي نادي 
الزمالك المصري النجم المخضرم 
أحمد األحمر والصاعد حسن قداح 
بــجــانــب العـــب الــشــبــاب البحريني 

الشاب مجتبي الزيمور.
ــاول مــــــــدرب الــــســــمــــاوي  ــ ــحـ ــ ــيـ ــ وسـ
الـــتـــونـــســـي مــنــجــي الـــبـــنـــانـــي الــــذي 
استعان بخدمات محترف العربي 
الكويتي التونسي أســامــة جزيري 
وحارس برقان محمد بويابس لدعم 
صفوفه خــالل البطولة، إلــى جانب 
محترفه التونسي نور الدين ماوه، 
استغالل خبرة العبيه وطموحهم 
فـــي الــظــهــور بــشــكــل مــمــيــز لتخطي 
 على الــدفــاع 

ً
عقبة النجمة معتمدا

الجيد للمنطقة والهجوم الخاطف 

ــم وفـــــــــرض ايــــقــــاعــــه عــلــى  ــظــ ــنــ ــمــ والــ
مجريات اللقاء.

فــــي الـــمـــقـــابـــل، ســيــســعــى مــــدرب 
الــنــجــمــة الــبــحــريــنــي ســيــد فـــالح هو 
ــر لــفــرض أســلــوبــه عــلــى الــلــقــاء  اآلخــ
والــتــصــدي لــقــوة هــجــوم الــســمــاوي 
ــدم لـــحـــصـــد اول  ــقــ ــتــ ــمــ بـــــالـــــدفـــــاع الــ

نقطتين.

العربي وأهلي سداب 

ــبــــاراة الـــثـــانـــيـــة، يــدخــل  ــــي الــــمــ وفـ
ــــداب  ــــي سـ ــلـ ــ ــقــــطــــري وأهـ الــــعــــربــــي الــ
العماني بهدف حصد أول نقطتين 
ــاق الـــمـــجـــمـــوعـــة الــصــعــبــة  ــبــ ــــي ســ فـ
والــتــقــدم خــطــوة لــلــدور الــثــانــي في 

البطولة.
ــا  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وكـــــــــــــــــان الــــــــفــــــــريــــــــقــــــــان اكـ
ــدادات مـــحـــلـــيـــة لـــخـــوض  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ بــ
البطولة، ونجح العربي في انتداب 
ثــالثــة العــبــيــن لــدعــم صــفــوفــه وهــم 
ــرة بــنــادي كــاظــمــة فــواز  ــدائـ العـــب الـ
ــمـــال والـــتـــونـــســـي يـــوســـف مــعــرف  الـ

والبرازيلي اكاسيو ماركيز.

الجهراء يحتج على مشاركة 
فريدون بأثر رجعي!

تقدم نــادي الجهراء باحتجاج 
رســـمـــي لــالتــحــاد الــكــويــتــي لــكــرة 
القدم على مشاركة العــب النادي 
العربي السابق علي فريدون، في 
الــمــبــاراة الــتــي جــمــعــت الفريقين 
بالدور األول بدوري زين الممتاز، 
والتي أقيمت في األول من أكتوبر 

الماضي.
وكان العربي تعاقد مع فريدون، 
 من مواليد الكويت، 

ً
بصفته العبا

وتـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــه الـــــشـــــروط الــتــي 
حددها اتحاد الكرة، فيما يخص 
ــن مــوالــيــد  تــســجــيــل الـــالعـــبـــيـــن مــ

الكويت.
وذكــــــــــر الــــــجــــــهــــــراء، فــــــي بـــيـــان 
ــي، أن احـــتـــجـــاجـــه عــلــى  ــافــ ــحــ صــ
مــشــاركــة فـــريـــدون ال تــتــوافــق مع 
نـــــص الــــــمــــــادة »95« مـــــن الئـــحـــة 
المسابقات الفقرة رقم »1« بشأن 
الـــســـمـــاح بــتــســجــيــل وإعـــــــادة قيد 
الـــالعـــبـــيـــن غـــيـــر الــكــويــتــيــيــن مــن 
 لـــشـــروط 

ً
ــا ــقــ مـــوالـــيـــد الـــكـــويـــت وفــ
مذكورة في هذه الفقرة.

وطــالــب الــجــهــراء بقلب نتيجة 
ــذكـــورة، لمصحلته  ــمـ الـــمـــبـــاراة الـ
واعتباره فائزا بنتيجة 3 - صفر، 
بــنــاء على مــا لــديــه مــن مستندات 
ــبـــت عـــــــدم انــــطــــبــــاق الــــشــــروط  ــثـ تـ
المذكورة في الفقرة »1« من المادة 

»95« من الئحة المسابقات الحالي، 
على الالعب وتطبيقا لما جاء في 
المادة »57« من الئحة المسابقات 

المذكورة.

أثر رجعي!

ويفتح احتجاج الجهراء على 
مـــشـــاركـــة فـــــريـــــدون، الــــبــــاب عــلــى 
الــعــديــد مــن األســئــلــة، السيما أنه 
جاء بأثر رجعي، لمدة تزيد على 
5 أشــهــر، كما أنــه يــأتــي بعد قــرار 
لجنة المسابقات، باعتبار الجهراء 
 في مواجهة التضامن في 

ً
خاسرا

دوري زيــــن، بــداعــي خــطــأ إداري، 
ناتج عن مشاركة العــب موقوف، 
ــــوة إدارة  ــطـ ــ ــــور خـ ــــصـ ــا قـــــد يـ ــمــ مــ
الجهراء على أنها خلط لــأوراق، 
وفـــتـــح لــمــلــفــات قــتــلــت بــحــثــا، في 

بداية الموسم الحالي!
جدير بالذكر ان الجهراء خسر 
في المباراة المذكورة أمام العربي، 
بــهــدفــيــن مـــن دون رد، سجلهما 

محمد صولة، وعلي فريدون.

فــريــدون خـــالل مــشــاركــتــه في 
مباراة الجهراء والعربي

جانب من المباراة الودية بين السالمية والريان في الدوحة

بهبهاني وصنقور السجل التاريخي 
يحمل األهــلــي البحريني الــرقــم القياسي فــي عــدد مـــرات الفوز 
باللقب الخليجي بـ 8 مرات يليه األهلي السعودي بـ 7 مرات والنجمة 
البحريني بـــ 6 مــرات والسالمية بـــ 4 والــســد القطري بـــ 3 والــريــان 
القطري بمرتين، بينما احرزت اندية الغرافة واالهلي »قطر« واالهلي 
والــعــيــن »االمــــــارات«، والصليبيخات وخــيــطــان »الــكــويــت«، والــنــور 

السعودي والجيش العراقي اللقب مرة واحدة.

كـــلـــف نــــــادي الـــســـالـــمـــيـــة عــضــو 
مــجــلــس إدارتـــــه مــحــمــد بهبهاني 
برئاسة جهاز كــرة اليد بالنادي 
ــم الـــــدولـــــي الـــســـابـــق  ــنـــجـ ــيــــن الـ وعــ
 لــه لقيادة 

ً
ابراهيم صنقور نائبا

دفة اللعبة خالل الفترة المقبلة.
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ــطــة 
ّ
ــتــــكــــون األضـــــــــــواء مــســل ســ

على الــروســي دانييل مدفيديف 
ــاراس  ــكـ ــانـــي كــــارلــــوس ألـ ــبـ واإلسـ
في دورة إنديان ويلز األميركية 
لأللف نقطة، ال سيما فــي غياب 
الـــصـــربـــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
الــــــمــــــمــــــنــــــوع مـــــــــن الــــــمــــــشــــــاركــــــة، 
واإلسباني رافايل نادال المصاب، 
في حين ستحاول البولندية إيغا 
شفيونتيك تحقيق إنــجــاز نــادر 

من خالل االحتفاظ بلقبها.
وحــتــى اللحظة األخــيــرة، كان 
المنظمون يأملون الحصول على 
استثناء من السلطات األميركية 
ف 

ّ
يسمح لديوكوفيتش المصن

 بالمشاركة، لكن من 
ً
األول عالميا

 األشــخــاص غير 
ّ
دون طــائــل، ألن

الملقحين ضــد فــيــروس »كوفيد 
- 19« ال يــمــكــنــهــم الــــدخــــول الـــى 
األراضـــي األميركية، وذلــك حتى 

شهر أبريل المقبل.
واضطر الصربي حامل الرقم 
القياسي في عدد األلقاب الكبرى 
في الـ »غراند سالم« بالتساوي مع 
نادال )22 لكل منهما( بالتالي الى 
إعالن عدم مشاركته األحد، على 
ــذي لــقــيــه من  الـــرغـــم مـــن الـــدعـــم الــ
االتحاد األميركي للعبة واللجنة 
الــمــنــظــمــة. واســـتـــفـــاد الــجــورجــي 

نيكولوز باسيالشفيلي من غيابه 
ودخل الجدول الرئيسي للدورة.

ح قوي 
ّ

مدفيديف مرش

، فلم 
ً
أما نــادال التاسع عالميا

 مـــن إصـــابـــة عــضــلــيــة في 
َ

يــتــعــاف
ســاقــه تــعــّرض لــهــا فــي مــلــبــورن، 
ـــن الــــــــدورة  ــــؤدي غـــيـــابـــه عــ ــيــ ــ وســ
األميركية، الفائز بلقبها 3 مرات 
ووصــيــفــهــا الــعــام الــمــاضــي، إلــى 
خـــــروجـــــه مـــــن نــــــــادي الـــالعـــبـــيـــن 
الــعــشــرة األوائــــــل فـــي التصنيف 
الــعــالــمــي لــلــمــرة األولــــى مــنــذ عــام 
 
ً
 بأنه سيغيب أيضا

ً
2005، علما

عن دورة ميامي التي تلي إنديان 
ويلز.

وسيكون مدفيديف السادس 
 والـــمـــتـــألـــق بــــــــدوره فــي 

ً
ــا ــيـ ــالـــمـ عـ

 
ً
 قــويــا

ً
ــرة، مـــرشـــحـــا ــيــ ــة االخــ ــ اآلونــ

إلحــــراز الــلــقــب بــعــد تــتــويــجــه في 
آخــر 3 دورات شــارك فيها، وهي 
روتــــــردام الــهــولــنــديــة، والـــدوحـــة، 
 خروجه المفاجئ 

ً
ودبي، معّوضا

من الدور الثالث لبطولة أستراليا 
الـــمـــفـــتـــوحـــة عـــلـــى يــــد األمـــيـــركـــي 

سيباستيان كوردا.
وســـيـــكـــون ألـــــكـــــاراس، الــثــانــي 
ــرز مــنــافــس لــلــروســي.  ، أبـ

ً
عــالــمــيــا

فبعد غيابه عــن المالعب أواخــر 
الــعــام الــمــاضــي، وعـــدم مشاركته 
فــي بــطــولــة أســتــرالــيــا المفتوحة 
ل عودته الى 

َّ
بسبب اإلصــابــة، كل

الــمــالعــب بــالــنــجــاح، عندما تــّوج 
 لــدورة بوينس آيــرس على 

ً
بطال

حــــســــاب الـــبـــريـــطـــانـــي كـــامـــيـــرون 
نــــوري، قــبــل أن يــثــأر مــنــه األخــيــر 
في نهائي دورة ريو دي جانيرو.
أما أبرز المشاركين اآلخرين، 

فهم األميركي تايلور فريتز حامل 
لقب الــعــام الــمــاضــي، واليوناني 
ستيفانوس تسيتسيباس الثالث 

.
ً
عالميا

 شفيونتيك وسابالينكا

ــاول الـــبـــولـــنـــديـــة إيـــغـــا  ــتــــحــ ســ
 
ً
شفيونتيك المصنفة أولى عالميا
ل 

ّ
 يتمث

ً
 نـــــادرا

ً
أن تــحــقــق إنـــجـــازا

في أن تصبح أول العبة تحتفظ 
بلقبها في الدورة منذ أن نجحت 
األميركية مارتينا نافراتيلوفا 
في تحقيق الثنائية عامي 1991 

و1992.
ولــم تحقق البولندية الفائزة 
ي روالن 

َ
الــعــام الماضي ببطولت

غاروس وفالشينغ ميدوز، بداية 
جـــيـــدة هـــــذا الــــمــــوســــم، فــخــرجــت 
من نهائي بطولة أستراليا 

ُ
من ث

ــعـــادت  ــتـ ــة، لــكــنــهــا اسـ ــتـــوحـ ــفـ ــمـ الـ
ــا بــتــتــويــجــهــا بــطــلــة في  ــهـ تـــوازنـ
الـــدوحـــة وبــلــوغــهــا نــهــائــي دورة 

دبي.
وتــواجــه شفيونتيك منافسة 
ــة أريـــنـــا  ــيـ ــيـــالروسـ ــبـ ــن الـ قـــويـــة مــ
سابالينكا التي حققت أول لقب 
كبير لها بتتويجها فــي بطولة 

أستراليا المفتوحة.
ــدورة  ــ فــــي الـــمـــقـــابـــل، تــشــهــد الــ

عــودة التونسية أنــس جابر إلى 
الـــمـــالعـــب، بــعــد غـــيـــاب دام نحو 

شهر بداعي اإلصابة.
ــــت جــــابــــر أعـــلـــنـــت أنـــهـــا  ــانـ ــ وكـ
خـــضـــعـــت لــــــ »عـــمـــلـــيـــة جـــراحـــيـــة 

بسيطة« الشهر الماضي.

انـــــضـــــم الــــنــــجــــم الـــفـــرنـــســـي 
ــان، مــهــاجــم  ــ ــزمـ ــ ــريـ ــ ــوان غـ ــ ــطــ ــ أنــ
أتلتيكو مدريد اإلسباني، أمس 
األول، إلــى شخصيات متحف 
الشمع في جريفين، والذي يعد 
أكثر األماكن السياحية رواجا 

في باريس.
ــق األمــــــــــر بـــالـــنـــجـــم  ــلــ ــعــ ــتــ ويــ
الفرنسي وهــو يرتدي قميص 
الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي ويــبــتــســم 
بينما يقوم بكلتا يديه بإيماءة 
نموذجية تتمثل في مد إبهامه 
وإصبعه الصغير فقط إلظهار 
أن كل شيء يسير على ما يرام 

أو بعد تسجيل هدف.
وفــــي تــصــريــحــات لــوســائــل 
إعـــــــــــــــالم إســــــبــــــانــــــيــــــة بــــــجــــــوار 
شخصيته فـــي الــمــتــحــف، قــال 
غــريــزمــان مـــازحـــا: »أنــــا سعيد 
ــــن الــــغــــريــــب بــعــض  لـــلـــغـــايـــة. مـ
ــيء أن أرى نــفــســي بــهــذا  ــشــ الــ
الشكل. إنــه عمل متقن. فخور 

بـــــــــوجـــــــــودي هــــــــنــــــــا«. وحــــضــــر 
ــم  ــراسـ ــا مـ ــامــ ــاحــــب الــــــــــ31 عــ صــ
تقديم شخصيته رفقة والديه 

وزوجته، وأبنائه الثالثة.
بهذه الطريقة ينضم العب 
أتلتيكو مدريد إلــى نحو 250 
شــخــصــيــة مــــن الـــشـــمـــع داخــــل 
هذا المتحف الذي يضم أيضا 
ــي الــلــعــبــة  ــ ــر أخــــــــرى فـ ــيــ ــاطــ أســ
أمثال بيليه وزين الدين زيدان 
وليونيل ميسي وكريستيانو 

رونالدو وكيليان مبابي.
ومـــن قبيل الــمــصــادفــة، كــان 
أول العــب يحظى بشخصيته 
داخـــــــل الـــمـــتـــحـــف مــــن الـــفـــريـــق 
المدريدي أيضا، وهو الفرنسي 
من أصول مغربية، العربي بن 
مــبــارك، فــي 1947، والـــذي توج 
بالليغا مع »الروخيبالنكوس« 

في 1950 و1951.
وتـــــم تــشــيــيــد الــمــتــحــف فــي 
1882، وســـط شــغــف كــبــيــر من 

الــجــمــهــور لــالقــتــراب مــن خــالل 
شخصيات الشمع للمشاهير 
التي كان من المستحيل رؤيتها 

شخصيا.

ــتـــشـــار الــتــلــفــزيــون  ورغــــــم انـ
واإلنترنت، وشبكات التواصل 
االجــــــتــــــمــــــاعــــــي، فـــــــــإن مـــتـــحـــف 
جــريــفــيــن لــلــشــمــع يــبــقــى أحـــد 

أهم المزارات السياحية، حيث 
ــا نـــحـــو 700  ــنـــويـ يــســتــقــبــل سـ

ألف زائر. 
)إفي(

تغادر بعثة النادي األهلي المصري اليوم 
القاهرة على متن طائرة خاصة متجهة إلى 
 لــمــواجــهــة فريق 

ً
جــنــوب إفــريــقــيــا اســتــعــدادا

صن داونز السبت المقبل في الجولة الرابعة 
من دور المجموعات لبطولة دوري األبطال 
االفريقي والتي يسعى فيها الفريق األحمر 
إلــى الفوز بالنقاط الثالث إلحياء اماله في 
الــصــعــود إلـــى الـــــدور ربـــع الــنــهــائــي فـــي ظل 
امتالكه أربع نقاط فقط من فوز على القطن 
الــكــامــيــرونــي وتــعــادل فــي الــقــاهــرة مــع صن 
داونــــز، بينما خسر أمـــام الــهــالل السوداني 
خــــــارج األرض بـــهـــدف دون رد فــــي مــلــعــب 

الجوهرة الزرقاء.

ويغيب عن األهلي في رحلته الخارجية 
كل من حسين الشحات ومحمود متولي 
وعمرو السولية بسبب اإلصابات العضلية 
المختلفة التي يعانون منها، كما يستمر 
غياب الثنائي أيمن أشرف وكريم الدبيس 

ألسباب فنية.
ويــتــدرب الفريق صباح الــيــوم فــي ملعب 

التتش قبل التوجه إلى مطار القاهرة.
وتــــقــــرر أن يــبــقــى الـــفـــريـــق األحــــمــــر فــي 
بريتوريا عقب مباراة صن داونــز وحتى 
 إلى 

ً
الرابع عشر من مارس ليتوجه مجددا

مدينة جاروا الكاميرونية حيث سيدخل 
 لمواجهة 

ً
معسكرا مغلقا هناك استعدادا

فــريــق الــقــطــن الــكــامــيــرونــي فــي 17 مــارس 
ضمن الجولة الخامسة.

تعديل عقد عبدالمنعم
على جانب آخر، اتفقت إدارة النادي األهلي 
مــع مــدافــع الــفــريــق محمد عبدالمنعم على 
تعديل عقده في الفترة المقبلة بما يتناسب 
مع قيمة الالعب وعطائه داخــل المستطيل 
األخضر بعدما أصبح من الركائز األساسية 
ومن أهم العناصر التى يعتمد عليها المدير 
الفني مارسيل كولر فى المباريات، واستقر 
مسؤولو النادي على رفع القيمة المالية لعقد 
عبدالمنعم ليدخل ضمن العبى الفئة األولى.

ألـــحـــق كــلــيــفــالنــد كــافــالــيــيــرز الــخــســارة 
 ببوسطن سلتيكس 118-

ً
الــثــالــثــة تــوالــيــا

114 بعد التمديد في مواجهة مثيرة بين 
فريقين يتنافسان عــلــى صــــدارة المنطقة 
الشرقية ضمن دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفين، في حين تابع نجم فيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز الكاميروني جويل أمبيد 
شهيته التهديفية وسجل 42 نقطة في سلة 

انديانا بايسرز.
 
ً
 جيدا

ً
، ال يملك بوسطن سجال

ً
وعموما

في الوقت اإلضافي ألنــه خسر 7 مباريات 
من أصل 11 اضطر فيها إلى التمديد بينها 

3 أمام كافالييرز بالذات.
وتــابــع جــويــل أمــبــيــد تــألــقــه فــي صفوف 
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز، فبعد نقاطه الـ 
31 ضد ميلووكي باكس السبت، سجل 42 
نقطة في سلة انديانا بيسرز ليقود فريقه 

إلى الفوز 143-147.
ــلـــب مـــيـــامـــي هـــيـــت تــقــلــبــه بــــفــــارق 15  وقـ
 في مباراته ضد ضيفه أتالنتا 

ً
نقطة مبكرا

 130-128، بفضل 26 
ً
هوكس وخــرج فــائــزا

نقطة لنجمه جيمي باتلر. وأضاف فيكتور 

ــبــــو وكــالــيــب مـــارتـــن 22 و21 نقطة  أوالديــ
.
ً
للفائز أيضا

ــقـــق دنــفــر  ــي الـــمـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة، حـ ــ وفــ

 على 
ً
 متأخرا

ً
ناغتس المتصدر )46-19( فوزا

تورونتو رابتورز 113-118.
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كافالييرز يزيد محن سلتيكس

الروسي دانييل مدفيديف

غريزمان إلى جانب تمثال الشمع

جانب من تدريبات األهلي

جانب من مباراة كليفالند كافالييرز وبوسطن سلتيكس

أوسيمهن يحلم باللعب في »الممتاز«
أكد المهاجم الدولي النيجيري فيكتور 
أوسيمهن أمــس األول أنــه يحلم باللعب 
في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
بعد قيادة فريقه نابولي إلى لقب الدوري 

اإليطالي.
وقال أوسيمهن، في تصريح بالعاصمة 
رومـــا، حيث تسلم جــائــزة أفضل رياضي 
أجـــنـــبـــي فــــي الــــعــــام بــإيــطــالــيــا مــــن رابـــطـــة 
الــصــحــافــة األجــنــبــيــة، إنـــه يــريــد مــنــح لقب 
ــدوري لمشجعي نــابــولــي لــكــنــه يتطلع  ــ الـ

أيضا إلى مستقبله.
وأضاف المهاجم البالغ 24 عاما: »يعتبر 
الكثيرون في جميع أنحاء العالم الدوري 
اإلنكليزي أفضل وأقوى دوري. لكنني في 
أحد أفضل خمسة دوريــات بالعالم، وهو 

الدوري اإليطالي«.
وتــابــع مــتــصــدر الئــحــة هــدافــي الـــدوري 
اإليطالي حتى اآلن: »بالطبع أنا أعمل بجد 
من أجل تحقيق حلمي باللعب في الدوري 
اإلنكليزي الممتاز يوما ما، لكنها مرحلة 

وأريد فقط الحفاظ على هذا الزخم«.
وانضم أوسيمين إلى نابولي عام 2020 
قادما من ليل الفرنسي، وسجل 19 هدفا 
في الدوري حتى اآلن هذا الموسم، حيث 
يتصدر فريقه بــفــارق 15 نقطة عــن أقــرب 

مـــطـــارديـــه إنــتــر مــيــالن فـــي ســعــيــه إلــى 
لقبه األول بالدوري، بينما يطارد 

لقبه األول في الدوري منذ عام 
1990 بقيادة نجمه األسطورة 

األرجنتيني دييغو مارادونا.
وأردف أوســـيـــمـــهـــن: »كـــالعـــب 

كرة قدم، عندما تصل إلى نابولي، 
ستقع في حب كرة القدم أكثر، ألن 

حــيــاة الــنــاس هــنــا تعتمد عــلــى كــرة 
القدم ومساندة الفريق«، مضيفا: »أن 

تكون قادرا على محاولة منحهم شيئا 
يتذكرونه هي مهمة كبيرة بالنسبة لي. 

لقد قمنا بعمل جيد هذا الموسم، لكنني ال 
أعتبر نفسي أيقونة، حتى نحقق الهدف«.

فيكتور أوسيمهن

اختباران صعبان لفيوتشر 
وبيراميدز في »الكونفدرالية«

● الجريدة - القاهرة
، عندما 

ً
 قـــويـــا

ً
يــخــوض فــريــق فــيــوتــشــر الــمــصــري تــحــديــا

يستضيف نظيره الجيش الملكي المغربي، في العاشرة مساء 
اليوم األربــعــاء، بتوقيت الكويت، على استاد السالم ضمن 
منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس 

الكونفدرالية اإلفريقية.
ويــتــصــدر الــجــيــش الــمــلــكــي الــمــجــمــوعــة بــرصــيــد 7 نــقــاط، 
بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم 
 إسكو كارا 

ً
فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيرا
التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

ويـــأمـــل فــيــوتــشــر أن يــحــقــق الـــفـــوز األول فـــي مـــشـــوار دور 
المجموعات الذي بدأه بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا 
بــهــدف لمثله، ثــم مــع بيراميدز بنفس النتيجة فــي الجولة 
الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي في المغرب بنتيجة 
0/2، لذلك تعد الــمــبــاراة ثــأريــة بالنسبة لــه ولتأكيد التفوق 
بالنسبة للجيش الملكي الذي تعادل مع بيراميدز بالقاهرة 
بهدفين لمثلهما، ثم فاز على إسكو كارا بخمسة أهداف مقابل 

هدف، قبل الفوزعلى فيوتشر.
 على اسكو كارا التوجولي 

ً
من جانبه، يحل بيراميدز ضيفا

في السابعة مساء، على استاد كيجوي بمدينة لومي العاصمة 
في إطــار الجولة ذاتها، في مباراة ستشهد قــوة وندية بين 
الطرفين، السيما أن الفريق السماوي يطمع في حصد الثالث 

نقاط لتأمين موقفه وضمان التأهل لدور الثمانية.

فيتوريا ُيعلن األسبوع القادم قائمة 
ي ماالوي 

َ
الفراعنة لمواجهت

● الجريدة - القاهرة
يعلن مـــدرب منتخب مــصــر، الــبــرتــغــالــي روي فــيــتــوريــا القائمة 
النهائية للفراعنة التي تضم الالعبين المحليين في 17 الجاري، 
 لمباراتي ماالوي 

ً
قبل بدء المعسكر اإلعدادي في 20 منه استعدادا

في الجولتين الثالثة والرابعة من منافسات المجموعة الرابعة من 
التصفيات األفريقية المؤهلة لنهائيات كــأس أمــم إفريقيا في 24 

الجاري بملعب القاهرة الدولي، و28 منه في ليلونغوي.
وكان فيتوريا كشف عن قائمة الالعبين المحترفين في الخارج 

والتي ضمت 9 العبين هم: 
مــحــمــد صـــالح )لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي(، وأحــمــد حــجــازي وطـــارق 
حامد )اتحاد جدة السعودي(، وأحمد حسن »كوكا« )أالنيا سبور 
التركي(، وسام مرسي )ايبسويتش تاون اإلنكليزي(، وأحمد حمدي 
)مونتريال الكندي(، ومصطفى محمد )نانت الفرنسي(، وعمر مرموش 

)فولفسبورغ األلماني(، وإمام عاشور )ميتيالند الدنماركي(.
 يذكر أن المنتخب المصري استهل التصفيات بفوز صعب على 
غينيا 1 - صفر في القاهرة، قبل أن يخسر أمــام إثيوبيا بثنائية 
نظيفة في الجولة الثانية. وتملك منتخبات المجموعة األربعة ثالث 
نــقــاط مــع أفضلية فـــارق االهـــداف إلثيوبيا صاحبة الــصــدارة أمــام 

ماالوي وغينيا ومصر.
وحدد جهاز الفراعنة يوم 25 الجاري موعدا للسفر إلى ماالوي 
لخوض مباراة الجولة الرابعة التي ستقام عند الثالثة عصر يوم 28 
مارس، ووافق اتحاد الكرة المصري على تخصيص طائرة للفريق.

ومــن المقرر أن تقام مــبــاراة الجولة الثالثة يــوم 24 الــجــاري في 
التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي.

األهلي إلى بريتوريا لمواجهة صن داونزاألهلي إلى بريتوريا لمواجهة صن داونز

بيليغريني: فخور بفريقي
أعرب التشيلي مانويل بيليغريني، مدرب 
ريـــال بيتيس اإلســبــانــي، الـــذي حصد جائزة 

»أفضل مدرب لعام 2022« في الحفل السنوي 
التـــحـــاد الــصــحــفــيــيــن الــريــاضــيــيــن في 

إقليم األندلس، عن شعوره بـ »الفخر« 
بفريقه، مؤكدا أن حصد لقب كأس 
ملك إسبانيا لكرة القدم في مايو 
محى«.

ُ
الماضي يمثل له »ذكرى ال ت

وبعد حصوله على التكريم في 
إشبيلية، وصــف بيليغريني الفوز 

بلقب الكأس العام الماضي، 
بعدما فاز بيتيس بركالت 

الــتــرجــيــح عــلــى فالنسيا 
في ملعب )ال كارتوخا( 
بأنه »ذكــرى ال تمحى« 

بالنسبة له.
ــــدرب  ــمـ ــ وأعـــــــــــرب الـ
الــــــــتــــــــشــــــــيــــــــلــــــــي عـــــن 
امتنانه بالجائزة 
الــــــــــــتــــــــــــي حـــــصـــــل 
عليها، والتي أراد 

»مشاركتها« مع فريقه.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال إنـــه »فــخــور بعمل« 
فريقه الــحــالــي، صــاحــب المركز الخامس في 
جــــدول الــلــيــغــا، بــرصــيــد 41 نــقــطــة، على 
مــســافــة ثـــالث نــقــاط فــقــط مــن الــمــراكــز 

المؤهلة لدوري األبطال.
ورافـــــــق بــيــلــيــغــريــنــي فــــي الــحــفــل 
رئيس بيتيس أنخيل ارو والظهير 
األيــســر خـــوان مــيــرانــدا، الـــذي سجل 
ــزاء الـــحـــاســـمـــة فــي  ــ ــجـ ــ ــلــــة الـ ركــ
نــــهــــائــــي الــــــكــــــأس أمــــــام 
فــــالــــنــــســــيــــا والـــــالعـــــب 
الــــــســــــابــــــق رافـــــائـــــيـــــل 
جــــــــورديــــــــلــــــــو، الــــــــذي 
ــا عــلــى  ــ حــــصــــل أيـــــضـ
ــكــــريــــم خـــــــاص إلــــى  تــ
جـــــــــــانـــــــــــب زمـــــــــالئـــــــــه 
ــارلـــوس  الـــدولـــيـــيـــن كـ
مـــــارشـــــيـــــنـــــا وخـــــــــوان 

غوتيريز »خوانيتو«. 
)إفي(

غريزمان ينضم لشخصيات متحف الشمع

من المنتظر أن يكون الروسي 
دانييل مدفيديف واإلسباني 
كارلوس ألكاراس على رأس 
المرشحين للفوز بلقب دورة 

إنديان ويلز األميركية.

مدفيديف وألكاراس في 
واجهة دورة »إنديان ويلز«

مانويل بيليغريني
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سيكون باريس سان جرمان 
 بتعويض هزيمته 

ً
مطالبا

أمام بايرن ميونيخ األلماني 
 صفر-1، عندما يلتقي به 

ً
ذهابا

اليوم في إياب دور الـ 16 من 
مسابقة دوري أبطال أوروبا.

يخوض باريس ســان جرمان 
الفرنسي مباراة »موسمه« اليوم 
على أرض بايرن ميونيخ األلماني 
في إياب ثمن نهائي دوري أبطال 
 عن 

ً
أوروبــا في كرة القدم، باحثا

 في عقر داره 
ً
قلب خسارته ذهابا

ومعّواًل على الفورمة الجيدة لنجم 
هجومه كيليان مبابي.

ــلـــى بـــطـــل فــرنــســا  ــّيـــن عـ ــتـــعـ ويـ
الــتــفــّوق عــلــى الــفــريــق الــبــافــاري، 
 بهدف العبه 

ً
لقلب خسارته ذهابا

السابق كينغسلي كومان، بغية 
 فــي الـــدور 

ً
عـــدم اإلقـــصـــاء مـــجـــددا

ثــمــن الــنــهــائــي، عــلــى غــــرار الــعــام 
ــام ريــال  الــمــاضــي عندما وّدع أمـ

مدريد اإلسباني البطل.
ــد إقـــصـــائـــه مــــن مــســابــقــة  ــعـ وبـ
الــــكــــأس الـــمـــحـــلـــيـــة أمـــــــام غــريــمــه 
مرسيليا، سيبقى للفريق المملوك 
 ساحة الدوري المحلي، إذ 

ً
قطريا

يتصدر بفارق مريح عن مرسيليا، 
فــي حــال توديعه الــيــوم األربــعــاء 
من المسابقة القارية األولى التي 
يلهث وراءهــا منذ أكثر من عقد، 
إقــصــاء ســيــعــّمــق الــضــغــوط على 
مدربه كريستوف غالتييه القادم 
هذا الموسم مع المدير الرياضي 

البرتغالي لويس كامبوس.
رفـــع ســـان جـــرمـــان معنوياته 
ــارة نــهــائــي  ــ ــــسـ ــد خـ ــعـ  بـ

ً
ــا ــيــ جــــزئــ

لــشــبــونــة، بــإقــصــائــه بــايــرن من 
ربــع نهائي 2021 بفضل 
ثــنــائــيــة مـــن مــبــابــي 
، وهــــو 

ً
ذهــــــــابــــــــا

ــّول عــلــى  ــعــ يــ

الــتــمــريــرات الــقــاتــلــة لزميله بطل 
العالم األرجنتيني ليونيل ميسي 
 مــع 

ً
ــا ــقـ ــابـ الــــــذي عـــــرف الـــمـــجـــد سـ

برشلونة اإلسباني.
ــام ظــهــيــره  ــ ــهـ ــ ــر اتـ ــ ــّك وفـــيـــمـــا عــ
المغربي الدولي أشــرف حكيمي 
ــواء الفريق،  ــرأة أجـ باغتصاب امـ
 ،

ً
ــــّوض ثــــاث خــــســــارات تــوالــيــا عـ

بفوزه ثاث مرات شهدت تسجيل 
مبابي خمسة أهداف وتمريرتين 

حاسمتين.

 تشوبو -موتينغ وكومان 
فـــي الــمــقــابــل، يــمــّر بـــايـــرن في 
فـــتـــرة جـــيـــدة، مـــع انــفــتــاح شهية 
التسجيل لمهاجمه الكاميروني 
إريــــك مــاكــســيــم تشوبو-موتينغ 
صـــاحـــب أربـــعـــة أهـــــداف فـــي آخــر 
ــة مــن  ــمــــســ ــع مـــــبـــــاريـــــات وخــ ــبــ ســ
 أن األخيرين 

ً
المتألق كومان، علما

 ألوان سان جرمان.
ً
حما سابقا

الــفــريــق الـــذي يــخــوض معركة 
طاحنة مع بوروسيا دورتموند 
على صـــدارة البوندسليغا التي 
هيمن عليها فــي الــعــقــد األخــيــر، 
ز صفوفه بالمهاجم السنغالي 

ّ
عز

ــو مـــانـــيـــه وقــــلــــب الــــدفــــاع  ــاديـــ ســـ
الــهــولــنــدي مــاتــيــس دي لــيــخــت، 

الستعادة اللقب القاري.
ويـــدرك مــدربــه الــشــاب يوليان 
ناغلسمان بأن الخروج المبكر من 
المسابقة القارية المتوج بلقبها 
6 مــــــرات، لـــن يـــعـــّوضـــه الــتــتــويــج 
المحلي، رغم المنافسة الشرسة 
مــع دورتــمــونــد الــمــتــســاوي معه 

بعدد النقاط.
وبــــعــــد فــــــــوزه الــــصــــعــــب عــلــى 

ــتــــوتــــغــــارت  شــ

السبت )2-1(، أمل ناغلسمان )35 
( أن ُيحكم على »أداء وأسلوب 

ً
عاما

ــــان جــــرمــــان(«  ــــد سـ مـــبـــاراتـــنـــا )ضـ
وليس »النتيجة« فقط.

أغلق باب غرف المابس على 
 على أهمية المباراة 

ً
العبيه مشددا

ضد ســان جرمان »قلت لهم اننا 
 
ً
ــاراة مـــهـــمـــة جــــدا ــ ــبـ ــ ســـنـــخـــوض مـ
األربعاء وعلينا أن نلعب بقّوة«.

وأقصي بايرن مرة وحيدة في 
العقد األخير قبل ربع النهائي )في 
2019 ضــد ليفربول اإلنكليزي(، 
ــالــــث مــن  ــثــ ــفــــريــــق الــ  أنــــــه الــ

ً
ــا ــمـ ــلـ عـ

حيث التتويج وراء ريــال مدريد 
اإلسباني )14( وميان اإليطالي 

.)7(

توتنهام وميالن
ــيــــن فـــريـــقـــيـــن  وفـــــــي مــــــبــــــاراة بــ
يــقــاتــان للتأهل لـــدوري األبــطــال 
الموسم المقبل، يبحث توتنهام 

 
ً
اإلنكليزي عن قلب خسارته ذهابا
على أرض ميان اإليطالي بهدف.

ــاردي  ــبــ ــلــــومــ ــق الــ ــريــ ــفــ ُمــــنــــي الــ
بخسارة مفاجئة أمام فيورنتينا 
ــــدوري الــمــحــلــي، ليتساوى  فــي الـ
ــا فـــي الــمــركــز الــخــامــس.  ــ مـــع رومـ
أمـــا تــوتــنــهــام، فسقط عــلــى أرض 
ولــفــرهــامــبــتــون وبـــــات لــيــفــربــول 
الخامس على مقربة ثــاث نقاط 

منه مع مباراة مؤجلة.
ويعّول مدرب ميان ستيفانو 
بــيــولــي عــلــى اســتــعــادة مهاجمه 
البرتغالي رافايل لياو مستوياته 
السابقة، إلنقاذ موسمه إذ يبتعد 
18 نقطة عــن نــابــولــي المتصدر 
والـــمـــتـــجـــه نـــحـــو لــقــبــه األول في 
الـــــــدوري الــمــحــلــي مــنــذ أكـــثـــر من 

ثاثة عقود.
فــي الــمــقــابــل، يــعــود اإليــطــالــي 
أنتوني كونتي إلى مقعد توتنهام، 
في ظل تكهنات حول استمراره مع 

توتنهام الذي يعيش 
.
ً
 متذبذبا

ً
موسما

وغاب كونتي أربع مباريات 
ــن تـــوتـــنـــهـــام بـــعـــد خــضــوعــه  عــ
لجراحة استئصال المرارة في 
إيطاليا، بينها الخسارة أمام 
شيفيلد يونايتد من المستوى 
الثاني 0-1 في الدور الخامس 

من مسابقة الكأس.
لـــم يــحــرز تــوتــنــهــام أي لقب 
منذ 2008، وحتى قدوم مدرب 
مــــن طــــــراز كـــونـــتـــي لــــم يــنــجــح 
حتى اآلن في إعادته إلى سكة 

األلقاب.
ــال  ــمـ ــاج فـــــريـــــق شـ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ويـ
الـــعـــاصـــمـــة لـــرفـــع مــعــنــويــاتــه 
قبل لقاء الرد أمام ميان الذي 
، بــهــدف 

ً
 مـــهـــمـــا

ً
اقــتــنــص فــــــوزا

مبكر لإلسباني ابراهيم دياس 
فــي لــقــاء الــذهــاب على ملعب 

سان سيرو.

العبو باريس خالل مباراة سابقة

مانيهمبابي

مبابي يتسلح بأهدافه القياسيةمبابي يتسلح بأهدافه القياسية

ميسي: قادرون على تغيير الوضعميسي: قادرون على تغيير الوضع

ميسي

اعتبر ليونيل ميسي أن بــاريــس ســـان جــرمــان يمر بفترة 
إيجابية بعد فوزه في مبارياته األخيرة في الــدوري الفرنسي 
لمحاولة قلب الطاولة األربعاء في إياب الدور الستة عشر بدوري 

أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ.
وقال النجم األرجنتيني في تصريحات لقناة النادي الفرنسي 

»جئنا في حالة جيدة، ونحن قادرون على قلب الوضع«.
وســافــر »بــي اس جــي« االثنين إلــى ألمانيا بسبب 
اإلضرابات التي ستحدث الثاثاء في فرنسا، وتوقع 
ميسي أن تكون مباراة إياب ثمن النهائي »متكافئة 
ــاب، الـــتـــي حسمتها  ــذهــ وصــعــبــة جـــــدا، مــثــل الــ

تفاصيل صغيرة«.
واعترف أن ملعب أليانز أرينا »قوي«، ومن 
الصعب الفوز فيه كضيف، ولكنه أكد أن الفريق 
»لديه حماس كبير لاستمرار في شق طريقه 

في التشامبيونز. سنحاول ذلك«.
واعــتــبــر قــائــد المنتخب األرجــنــتــيــنــي أن 
موسمه الثاني في الــنــادي الباريسي أفضل 

بكثير من األول.
وقال »تكبدت في الموسم األول عناء التكيف 
كثيرا في باريس ألسباب مختلفة«، مشيرا إلى أنه 
لديه اآلن »رغبة قوية وحماس كبير وتأقلم بشكل 

أكبر على النادي والمدينة«. 
)إفي(

حكيمي ضمن بعثة باريس
انــــضــــم الــــمــــدافــــع الـــمـــغـــربـــي 
 
ً
أشرف حكيمي، المتهم رسميا
باغتصاب امـــرأة شــابــة، ضمن 
 من باريس 

ً
قائمة تضم 22 العبا

سان جرمان، تتجه إلى ألمانيا 
فــي غــضــون ســاعــات لمواجهة 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ الـــيـــوم، ضمن 
منافسات إياب دور الـ 16 لدوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.
ووجــــــــهــــــــت إلــــــــــى حــــكــــيــــمــــي، 
المولود في مدريد عــام 1998، 
 قــــبــــل أيــــــــام اتــــهــــامــــات 

ً
ــا ــيــ ــمــ رســ

ــن مــكــتــب الــنــيــابــة الــفــرنــســيــة  مـ
بــالــتــورط فــي جريمة اغتصاب 

شابة قبل أسبوعين.
ــــدرت مــحــامــيــة الــاعــب،  وأصـ
 أكدت فيه أن 

ً
فاني كولين، بيانا

موكلها »أنكر بشدة االتهامات«، 
ــام الــرســمــي  ــ ــهـ ــ وذكــــــــرت أن االتـ
»خطوة إلزامية« مع أي شخص 

تعرض لمزاعم اغتصاب.
ــي،  ــمــ ــرســ ــام الــ ــد االتـــــــهـــــ ــعـــ وبـــ
ــــول مــــا إذا  ــهـــرت تــكــهــنــات حـ ظـ
 على 

ً
كان حكيمي سيكون قادرا

 
ً
مغادرة فرنسا أم ال، خصوصا

للمشاركة في مباراة فريقه أمام 
بايرن ميونيخ في لقاء اإليــاب 
الــصــعــب بــعــد الــخــســارة بهدف 

.
ً
دون رد ذهابا

، تــمــكــن الـــاعـــب من 
ً
وأخــــيــــرا

ــام إلــــى بــعــثــة بــاريــس  ــمـ االنـــضـ
ــه  ــ ــان جــــرمــــان، بـــعـــدمـــا أدرجـ ــ سـ
مدربه كريستوف غالتييه ضمن 

.
ً
القائمة المكونة من 22 العبا

أشرف حكيمي

ً
مهمة صعبة لباريس من أجل تعويض هزيمته ذهابا
ً
مهمة صعبة لباريس من أجل تعويض هزيمته ذهابا

سان جرمان في ضيافة العمالق البافاري

متسلحا برقمه القياسي الجديد كأفضل 
هداف في تاريخ باريس سان جرمان )201(، 
يجد المهاجم كيليان مبابي نفسه في 
فورمة عالية قبل الموقعة المنتظرة في 
عقر دار بايرن ميونيخ األلماني اليوم 
األربعاء، في إياب ثمن نهائي مسابقة 

دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
واحتفلت جماهير ملعب »بارك دي 
بــرانــس« بنجمها كإمبراطور، بعدما 
اختتم المهرجان التهديفي لفريقه أمام 
نانت 4-2، لينجح فــي تخطي حاجز 
الـ200 هدف بقميص النادي الباريسي، 
ــابــــق لــلــمــهــاجــم   الـــــرقـــــم الــــســ

ً
ــا مـــحـــطـــمـ

األوروغوياني إدينسون كافاني.
 
ً
وقــال بطل تلك األمسية: »فّكرت فورا
بمباراة األربــعــاء، استفدت من اللحظة 
مع الجماهير، ولكن يجب االنتقال 
بــســرعــة إلـــى شـــيء آخــــر«، مضيفا: 

»الهدف واضح، نريد أن نذهب إلى هناك )ملعب 
أليانز أرينا( من أجل التأهل، لدينا الكثير من 
 
ً
، فنحن نواجه فريقا

ً
الثقة ولكن التواضع أيضا

، ولكن نحن باريس سان جرمان. سنلعب 
ً
كبيرا

من أجل التأهل«.
ويحتاج النادي الباريسي، المملوك قطريا، 
إلــى جميع نجومه وتحديدا مبابي، مــن أجل 
تــعــويــض خــســارتــه صـــفـــر-1 ذهـــابـــا، عــلــمــا أن 
ــديــــوك« شــــارك فـــي نصف  مــهــاجــم منتخب »الــ
الساعة األخير من عمر المباراة بعد ابتعاده 
عن الماعب لإلصابة، ليسجل هدفا ألغاه الحكم 
بداعي التسلل. وتأمل الجماهير الباريسية أن 
يتمكن »كيكي« من توجيه ضربة جديدة لبايرن، 
فقد استعاد مستواه وفعاليته منذ عودته من 
اإلصــابــة، إلــى جانب دخــولــه بديا فــي مباراة 
الــذهــاب لنصف ســاعــة، سجل 5 أهـــداف فــي 3 
مباريات، منها ثنائية أمام مرسيليا 3-صفر في 

المرحلة 25 من الدوري.

ساديو مانيه... »الجوكر«ساديو مانيه... »الجوكر«
يمتلك مدرب بايرن ميونيخ األلماني يوليان 
ــة بـــاريـــس ســان  ــ نــاغــلــســمــان، الــبــاحــث عـــن إزاحـ
جرمان الفرنسي األربعاء من ثمن نهائي دوري 
 »جــوكــر« 

ً
أبــطــال أوروبـــــا فــي كـــرة الـــقـــدم، العــبــا

بمقدوره إيصال سفينة الفريق البافاري إلى 
بّر األمان: ساديو مانيه.

حامل لقب كــأس أمــم إفريقيا مــع السنغال، 
وصيف نهائي دوري أبطال أوروبا مع ليفربول 
اإلنكليزي، أفضل العب إفريقي للمرة الثانية )بعد 
2019(، وصيف ترتيب الكرة الذهبية ألفضل العب 
في العالم، وبداية واعدة بعد قدومه إلى بايرن 
 »

ً
 »تقريبا

ً
ميونيخ: كان عام 2022 كاما

للمهاجم الممّيز.
، ألنه تعّرض إلصابة 

ً
تقريبا

قوية في عظمة الشظية مطلع 
نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي فــــي مــلــعــب 
أليانز أريــنــا، وضعته أمــام كــابــوس جراحة 
أقصته عن مونديال قطر، حيث كان يأمل في 

صناعة مفاجأة مع »أسود التيرانغا«.
بعد غياب 110 أيام، األطول في مسيرته االحترافية، 
عاد مانيه في 26 فبراير الماضي على ملعب أليانز أرينا، 

حيث تعّرض لاصابة قبلها بأربعة أشهر.
خــاض الــاعــب الــقــادم إلــى بــايــرن فــي صيف 2022 
نــحــو ســاعــة فــي ظــهــوريــن ضــد أونـــيـــون بــرلــيــن )1-3( 
وشتوتغارت )2-1(، قبل استقبال باريس سان جرمان 

األربعاء في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية.
وقــال المدّرب بعد الفوز الصعب على شتوتغارت 
ــدارة  ــ ــا دورتــــمــــونــــد فــــي صـ ــيـ والــــتــــســــاوي مــــع بـــوروسـ
البوندسليغا »نحن سعداء لعودته. ساديو جاهز بنسبة 
 لكنه يحتاج 

ً
100% من الناحية البدنية. عمل كثيرا

.»
ً
الستعادة اإليقاع. لم يلعب أو يتدّرب كثيرا

من جهته، قال مانيه لبيلد »أنا بحالة جيدة. كانت 
فترة طويلة، لكني بحالة جيدة اآلن. يسعدني العودة 
إلى الملعب والتواجد بقرب الزماء. كانت مباراة الذهاب 
 ما، لكن مباراة الرّد وجدت 

ً
ضد سان جرمان مبكرة نوعا

مكانها في مخيلتي«.

العبو بايرن خالل مباراة سابقة

»يويفا« يقرر تعويض مشجعي ليفربول
ــاد األوروبـــــــــي لـــكـــرة الـــقـــدم  ــحــ ــلـــن االتــ أعـ
)يـــويـــفـــا( أنــــه ســيــعــوض أنـــصـــار لــيــفــربــول 
اإلنــكــلــيــزي الــذيــن اشـــتـــروا تــذاكــر حضور 
الــمــبــاراة النهائية لمسابقة دوري ابطال 
ــد  ــكــــرة الــــقــــدم ضــــد ريـــــــال مـــدريـ اوروبــــــــــا لــ
ــك بسبب  ــ ــام الـــمـــاضـــي وذلـ ــعـ اإلســـبـــانـــي الـ
احداث شغب حالت دون تمكن بعضهم من 

متابعتها في المدرجات.
ــاء إعــــان االتـــحـــاد فـــي أعـــقـــاب تقرير  وجــ
 وحــمــلــه »الــمــســؤولــيــة 

ً
مستقل صـــدر أخـــيـــرا

ــيـــة« عـــن االحــــــداث الــفــوضــويــة قبل  األســـاسـ
المباراة والتي »كادت تؤدي الى كارثة«.

ــفــــا« فــــي بـــيـــان أنـــــه »ســيــتــم  وأكــــــد »يــــويــ
تعويض جميع المشجعين... الذين عاشوا 

ظروفا صعبة«.
وأضاف األمين العام لاتحاد األوروبي 
ثيودور ثيودوريديس »نعترف بالتجربة 
السلبية التي عاشها المشجعون، ولهذا 
السبب سنعوض الجماهير التي اشترت 

ــن عــانــوا  ــذيــ تـــذاكـــر حـــضـــور الـــمـــبـــاراة والــ
صعوبات لدخول الملعب«.

وشابت المباراة النهائية التي فاز فيها 
ريــــال مــدريــد وتــــوج بلقبه الـــرابـــع عــشــر في 
المسابقة، فوضى عارمة حيث عانى مشجعو 

اللفريق اإلنكليزي للدخول إلى الملعب.
وتــعــرض المشجعون للمضايقات لدى 
محاولتهم دخول الملعب وأطلق عليهم رجال 
الشرطة الغاز المسيل للدموع خارج استاد 
دو فرانس في ضواحي العاصمة الفرنسية 

حيث تأخر انطاق المباراة 36 دقيقة.
وقـــال االتــحــاد األوروبــــي إن التعويض 
»يغطي جميع مخصصات تذاكر ليفربول 

للنهائي، أي 19618 تذكرة«.
وأوضح االتحاد القاري أن مشجعي ريال 
مــدريــد والمشجعين اآلخــريــن المعنيين 
بــالــفــوضــى فـــي اســـتـــاد فــرنــســا بــإمــكــانــهــم 
الــمــطــالــبــة بــتــعــويــض أيـــضـــا، ولـــكـــن على 

جماهير ليفربولأساس كل حالة على حدة.

اهتزاز مستوى دوناروما يدعو للقلق

دوناروما

يـــؤرق المستوى الــمــهــزوز للحارس اإليــطــالــي الــدولــي جانلويجي 
ــا فــريــقــه بـــاريـــس ســـان جـــرمـــان الــفــرنــســي عــشــيــة مــواجــهــتــه  ــارومــ دونــ

المصيرية ضــد بــايــرن ميونيخ األلــمــانــي، فــي إيـــاب الــــدور ثمن 
النهائي من دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم على 

ملعب اليانز أرينا.
لم يكن الخروج األخير لدوناروما موفقا ضد 

نانت في الدوري الفرنسي في المباراة التي فاز بها 
فريقه 4 - 2، إذ يتحمل مسؤولية الهدفين اللذين 

دخا مرماه.
وبطبيعة الحال، ومن اجل قلب األمور في صالح 
فريق العاصمة الفرنسية، يتعين على كيليان مبابي 

 عـــدم السماح 
ً
وزمــائــه التسجيل، لــكــن أيــضــا

لمهاجمي بايرن ميونيخ بالوصول الى شباك 
دونــــارومــــا، وتــحــديــدا مــهــاجــم ســـان جــرمــان 

موتينغ الــذي سجل في الــســابــق الــكــامــيــرونــي إريـــك ماكسيم تشوبو- 
آخر ثاث مباريات لفريقه. وفي المباراة ضد نانت، منح دوناروما الكثير 

من األفكار لمهاجمي الفريق البافاري.
ففي تلك المباراة ارتكب خطأ حارس مبتدئ، عندما ترك زاويته اليمنى 
، فأستغلها لودوفيك بــاس ليسدد كــرة مباغتة قوية 

ً
مفتوحة تماما

بيسراه مقلصا النتيجة الى 2-1، ثم خرج في توقيت خاطئ لقطع احدى 
الكرات من ركلة ركنية ليسجل إينياتيوس غاناغو هدف التعادل 2-2.

وقبلها بدقيقة واحدة تصدى دوناروما بصعوبة بالغة ودون اقناع 
لكرة سددها فلوران موليه، وستكون مباراة اليوم هامة جدا لمصير 
حارس المرمى االيطالي ، فقد يكون الخطأ ممنوع وحاسم لدوناروما.

... وحرمان جماهير آينتراخت 
فرانكفورت من مباراة نابولي

كــشــف نــــادي آيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
األلماني لكرة القدم، أمس، أنه سيجرى 
حــرمــان جماهيره مــن حضور المباراة 
المقررة أمــام مضيفه نابولي اإليطالي 
ـــ 16  ــاب دور الــ ــ يــــوم 15 الـــجـــاري فـــي إيـ

بدوري أبطال أوروبا.
وذكــــــر الــــنــــادي أن وزارة الــداخــلــيــة 
اإليــطــالــيــة ســتــصــدر مــرســومــا لنابولي 
بــعــدم بــيــع تــذاكــر لجماهير آينتراخت 

فرانكفورت.
وسيشمل هذا أيضا التذاكر التي كان 
من المفترض تخصيصها لغير مشجعي 
نابولي وعددها 2700 تذكرة، منها 2400 

لمشجعي الفريق الضيف.
وقـــال عضو مجلس إدارة »آينتراخت 
ل 

ّ
فــرانــكــفــورت« فيليب ريــشــكــه: »هـــذا يمث

حدثا فــريــدا ويــومــا حزينا فــي كــرة القدم 
األوروبية، التأثير في المنافسة باستخدام 

الــوضــع األمــنــي كحجة لــذلــك، هــو تشويه 
للمنافسة من وجهة نظرنا«.

وكـــان مشجعو الــفــريــق اإليــطــالــي قد 
تــعــّرضــوا لهجوم فــي فــرانــكــفــورت على 
ــاراة الــــذهــــاب الـــتـــي جمعت  ــبــ هـــامـــش مــ
الفريقين في 21 فبراير، وانتهت بفوز 

نابولي 2/ صفر.
من ناحية أخرى، أعلن نادي فرايبورج 
ــــس األول، أن عـــــــددا مــن  األلــــمــــانــــي، أمــ
المشجعين أقــل مــن الــذي كــان متوقعا، 
سيسافر لحضور المباراة المقررة أمام 
يوفنتوس في إيطاليا بعد غد الخميس 
في ذهــاب دور الستة عشر من الــدوري 

األوروبي.
ــــك بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت الــســلــطــات  ــاء ذلـ ــ وجــ
اإليــطــالــيــة ونــــادي يــوفــنــتــوس أن الــتــذاكــر 
لغى.

ُ
التي اشتراها مشجعو فرايبورج، ست

)د ب أ(

https://www.aljarida.com/article/16926
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ح مخرج الطوارئ وهاجم مضيفة
َ
فت  باإليدز

ً
 هنودا

ً
خطأ يصيب أطفاال

ــلــطــات األميركية  اعتقلت الــسُّ
ــاول فـــتـــح بـــــاب مــخــرج  ــ ــ  حـ

ً
ــا ــ ــ رجـ

ــاء وجـــــــــوده عــلــى  ــ ــنـ ــ الــــــطــــــوارئ أثـ
متن رحلة من لوس أنجلس إلى 
بـــوســـطـــن، قـــبـــل مـــحـــاولـــتـــه طــعــن 
المضيفة. واتــهــم مكتب المدعي 
العام بمقاطعة ماساتشوستس، 
فرانسيسكو توريس، بمهاجمة 
ــــراد طــاقــم طـــائـــرة بــســاح  ــد أفـ أحـ
خـــــــطـــــــيـــــــر، وتــــــــعــــــــريــــــــض حـــــيـــــاة 

المسافرين على رحلة »يونايتد 
إيـــــراليـــــنـــــز« لـــلـــخـــطـــر. والحــــظــــت 
مضيفة الرحلة، األحــد الماضي، 
 فــي وضــعــيــة ذراع مخرج 

ً
تــغــيــرا

.
ً
الطوارئ، فأبلغت الكابتن فورا

وذكـــــرت شــبــكــة ســـكـــاي نــيــوز، 
 آخر الحظه وهو 

ً
أمس، أن مضيفا

يــحــرك الــــــذراع ثــانــيــة، ثـــم تــحــرك 
نحو مضيفتين وهاجم إحداهما، 

محاواًل طعنها برقبتها. 

فــي حــادثــة مــروعــة، يــبــدو أن 
خطأ طبيب متهور نقل فيروس 
ــفــــال فــي  ــدة أطــ ــ ــــى عـ »اإليـــــــــدز« إلـ
الــهــنــد، مــمــا تــســبــب فـــي غضب 
عـــــارم وســـخـــط وســــط األهـــالـــي 

بوالية أوتار براديش.
وقالت »العربية نــت«، أمس، 
إن طفلة أصيبت بفيروس نقص 
الــمــنــاعــة إثـــر اســتــخــدام طبيب 
نفس الحقنة على عدة مرضى.

وبــــدأت الــقــصــة عــنــدمــا قالت 
عائلة الفتاة إن األطــبــاء بكلية 
»راني أفانتي« الحكومية، أعطوا 
 مــن نــفــس الــنــوع ألطــفــال 

ً
حــقــنــا

آخـــريـــن تـــم اســتــقــبــالــهــم بسبب 
أمراض مختلفة .

وكــشــف نــائــب رئــيــس وزراء 
ــــراءات  ــه ســيــتــخــذ إجـ الـــواليـــة أنـ
ــن  ــيــ ــورطــ ــتــ ــمــ صـــــــارمـــــــة ضـــــــد الــ

بالقضية

 بالسبعين
ً
 بالسبعينقرود شريرة تقتل عجوزا
ً
قرود شريرة تقتل عجوزا

 )
ً
 تعرضت امرأة )70 عاما

في منطقة كاماريدي بالهند 
لــهــجــوم مــن مــجــمــوعــة قــرود 
عـــدوانـــيـــة عــنــدمــا كـــانـــت في 
طريقها إلى الحمام بمنزلها، 

مما أدى لوفاتها.
وتــشــتــبــه الــشــرطــة فـــي أن 
ــرب  ــ ــــت وضــ ــقـ ــ ــزلـ ــ ــــدة انـ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــاء  ــ ــنــ ــ رأســــــــهــــــــا بــــــــــــــــاألرض أثــ
محاولتها الهرب من القرود، 

مما أدى إلى وفاتها.
ــال مــفــتــش بــالــشــرطــة،  ــ وقــ
فــي بــيــان نقله مــوقــع سكاي 
نــيــوز، أمــس: »لقد علمنا من 
ــكــــان الــمــحــلــيــيــن  خــــــال الــــســ
أنـــه عــنــدمــا هــاجــمــت الــقــرود 
العجوز، حاولت الهرب، أثناء 
ــعــــت عــلــى  ــقـــت ووقــ ــزلـ ــك انـ ــ ذلـ
األرض، وأصيبت في رأسها 

وتوفيت«.
وتــعــتــبــر الــحــادثــة واحـــدة 
مـــن ســلــســلــة حـــــوادث تــتــكــرر 

بالهند. ففي باريلي، بوالية 
أوتار براديش، توفيت طفلة 
ــدعــى نــارمــادا، 

ُ
)5 ســنــوات(، ت

ــا قـــــرود  ــهـ ــتـ ــمـ ــاجـ ــعــــد أن هـ بــ
ـــاء الـــلـــعـــب عــلــى  ــنـ ــرة أثــ ــريــ شــ

ضفاف نهر ناكاتيا.
وتعرضت الطفلة للعض 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء جــســدهــا، 
وتـــم نقلها إلـــى المستشفى 
لــتــلــقــي الــــعــــاج، لـــكـــن لــســوء 
الحظ ماتت متأثرة بجراحها.
كما قالت إحــدى األمهات 
إن طفليها التوأمين اللذين 
يبلغان من الُعمر ثمانية أيام 
أخذتهما قرود عدوانية عام 
2021، حــيــث مـــات أحــدهــمــا، 

وتم إنقاذ اآلخر.

انفجار ثاٍن أغرق الكون 
بالمادة السوداء

ربــمــا لــم يــحــدث االنــفــجــار العظيم وحـــده، وقــد يكون 
ظهور كل الجسيمات واإلشــعــاع في الكون انضم إليه 
انفجار عظيم آخر أغرق الكون بجزيئات المادة المظلمة.

وقال موقع روسيا اليوم، أمس، إن في الصورة الكونية 
، وربما كان 

ً
 جدا

ً
 غريبا

ً
القياسية، كان الكون المبكر مكانا

أهــم شــيء حــدث فيه هــو التضخم، والـــذي أرســل الكون 
 بعد االنفجار العظيم إلى فترة من 

ً
في وقت مبكر جــدا

.
ً
التوسع السريع جدا

وعندما انتهى التضخم، تاشت الحقول الكمومية 
لت نفسها إلى  الغريبة التي أدت إلى هذا الحدث، وحوَّ
فيضان من الجسيمات واإلشعاعات، وعندما كان ُعمر 
الكون أقل من 20 دقيقة، بــدأت تلك الجسيمات تتجمع 
في البروتونات والنيوترونات األولى خال ما نسميه 

التركيب النووي لانفجار العظيم.
ويعتبر التركيب النووي لانفجار العظيم أحد أعمدة 
علم الكونيات الحديث، حيث تتنبأ الحسابات التي تقف 

وراءه بدقة بكمية الهيدروجين والهيليوم في الكون. 
ورغــم نجاح الــصــورة الموجودة للكون المبكر، فإن 
الــمــادة المظلمة، وهــي الشكل الــغــامــض وغــيــر المرئي 
للمادة التي تشغل الغالبية العظمى من الكتلة في الكون، 

ال تزال غير مفهومة. 
واالفتراض القياسي في نماذج االنفجار العظيم، هو 
 كانت العملية التي تولد الجسيمات واإلشعاع، 

ً
أنه أيا

 المادة المظلمة. وبعد ذلك، سادت المادة 
ً
فقد خلقت أيضا

 من الباحثين 
ً
المظلمة، متجاهلة أي أمر آخر، إال أن فريقا

اقــتــرح فــكــرة جــديــدة، ويــجــادلــون بــأن التضخم وعصر 
التركيب النووي لانفجار العظيم لم يحدثا وحدهما. 
وقد تكون المادة المظلمة قد تطورت على طول مسار 

 .
ً
منفصل تماما

ميزة جديدة بالواتساب... مغادرة المجموعة بهدوء
تتيح خدعة »واتساب« جديدة مغادرة 
مجموعات الدردشة بهدوء من دون تنبيه 

الجميع.
وقال موقع روسيا اليوم، أمس، إن هذا 
يــعــنــي أنـــه إذا تــمــت إضـــافـــة شــخــص إلــى 
 
ً
ا الـــدردشـــات الــتــي ال يــريــد أن يــكــون جـــزء
منها، فإنه يمكنه االنسحاب، وتجنب أي 

لحظات محرجة.
 
ً
ــا ــدة أيـــضـ ــديــ ــد تـــمـــنـــع الـــمـــيـــزة الــــجــ ــ وقــ
الـــــمـــــواجـــــهـــــات الــــمــــحــــرجــــة مــــــع أعــــضــــاء 
المجموعة األكــثــر حساسية، والــذيــن قد 
تــكــون ردة فعلهم عــلــى رحــيــل أحـــد أفـــراد 

المجموعة سيئة.
وباستخدام هذه الميزة الجديدة، سيتم 
إخطار مسؤول المجموعة فقط بالخروج، 
 أن أعضاء المجموعة سيتمكنون 

ً
فضا

من رؤية المغادرين إذا نظروا إلى قائمة 
المشاركين في صفحة تفاصيل المجموعة.

وقــبــل تــقــديــم الـــمـــيـــزة، كــــان »واتـــســـاب« 
 إلى المجموعة بأكملها متى 

ً
يرسل إشعارا

غادر شخص ما، لكن مع اإلصدار الجديد، 
بــمــجــرد تــمــكــيــن الــمــســتــخــدمــيــن لــلــمــيــزة 
في إعـــدادات »واتــســاب« الخاصة بهم، لن 

يتمكنوا من رؤيــة الرسالة، بغض النظر 
عن المجموعة التي تختار المغادرة منها.

ومـــــع ذلـــــــك، هــــنــــاك شـــــيء واحـــــــد يــجــب 
ماحظته، وهو أن األشخاص الذين أنشأوا 
المجموعة  لن يتمكنوا من استخدام هذه 

الميزة فــي الــدردشــة الــمــحــددة، ولــذلــك لن 
يتمكنوا مــن الــخــروج إال مــن مجموعات 

ليسوا مسؤولين عنها.
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بال شك

اح
ّ

وض
nashmi22@hotmail.com

درايش

ــه وال ادراك ــمـ ــكـ لـــــو شــــّيــــعــــوا مـــــن دون حـ
ـــــك 

َ
ـــــف

ْ
 الـــــــحـــــــديـــــــد بــــــحــــــامــــــي الـــــــــنـــــــــار يـــــن

ّ
إن

ــنـــصـــب أشـــــــراك  ــر عـــــــدو يـ ــ ــبـ ــ  الـــــزمـــــن أكـ
ّ
وإن

مـــــا مـــــن بــــشــــر طـــــــول الـــــزمـــــن نـــمـــنـــحـــه َصــــك
أقـــــــــــــــول فـــــــــي دور الــــــلــــــيــــــالــــــي واألفـــــــــــــــاك 

بـــــعـــــض الـــــــمـــــــعـــــــادن غـــــالـــــيـــــه يــــــــــوم تــــنــــَحــــك
ــاك ــنـ هــــــــذا الــــــــــذي بــــعــــزمــــه جــــبــــل شـــــامـــــخ هـ

ه عـــــــن الــــشــــك
ّ
ــه تـــــــنـــــــز ــلــ ــعــ ــفــ وهــــــــــــذا الــــــــــــذي بــ

ــــاك ــ ــد مــــنــــظــــوم األسـ ــ ــ
ْ
ـــق ــ ِســـــيـــــره طــــويــــلــــه وِعـ

مـــــــا جـــــــاَمـــــــل الــــمــــخــــطــــي وال مـــــوقـــــفـــــه َرك 
ــــه ســــــوى أشــــــواك  ــــا لـ ـــــه فـ

ّ
ــبـــي الـــــزل ــــي يـ ــلـ ــ والـ

ــي وجـــــــــه الــــــــــعــــــــــداوات تـــنـــَصـــك ــ ــ وبـــــيـــــبـــــان فـ

 تفصل بين كل من السلطة 
ً
 وسياسيا

ً
 وفكريا

ً
فجوة عميقة زمنيا

وأعضاء مجلس األمة من جهة، وبين إدراك النظام الديموقراطي 
المؤسسي وبديهياته من جهة أخرى، وهي فجوة كانت طبيعية 
مع بداية وضع الدستور الحالي ونظامه الديموقراطي البرلماني، 
بسبب حداثة المفهوم والنظام والممارسة الديموقراطية، لكن 
 على الدستور والتجربة 

ً
بالرغم من مــرور أكثر من ستين عاما

والممارسة الديموقراطية، ما زالت الفجوة حاضرة بكل أبعادها 
ومؤثراتها ومتوالياتها، واألسوأ أنها باتساع وبشكل عميق.

فالسلطة مــا زالـــت تعيش عقلية دولـــة المشيخة والــتــصــرف 
المطلق للحاكم، وهو وضع قد انتهى وولى إلى غير رجعة منذ 
وضع الدستور عام 1٩62، فاألمير ذاته في البناء الدستوري سلطة 
مستمدة لوجودها وشرعيتها وصاحياتها وأدواتها وإجراءات 
عملها من الدستور وفي حدوده وإطــاره، فاألمير في ظل النظام 
الــدســتــوري ال يعلو على الــدســتــور بــأي حــال مــن األحــــوال، ال في 
األحوال االعتيادية وال االستثنائية، فجميعها منظم في الدستور 
ومحدد وبضوابط لضمان أن تكون أعماله في إطار المشروعية 
الدستورية، ولذلك إن حــدث وتولى ممارسة عمل بغير األدوات 
المحددة في الدستور أو بالمخالفة ألحكامه الموضوعية، فإن 
المحكمة الــدســتــوريــة تملك أن تــقــرر عــدم دستوريته ســـواء كان 
 بالعديد من األحكام التي 

ً
، وهو ما تم فعا

ً
 أميريا

ً
 أو أمرا

ً
مرسوما

أصدرتها المحكمة.
غير أن هــذه الحقائق والمسلمات الــدســتــوريــة، مــا زالـــت غير 
مــرغــوب االلـــتـــزام بــهــا وتــتــم مــمــارســة أعــمــال وإجــــــراءات وأدوات 
معينة خارج إطار الدستور وبالمخالفة الصريحة ألحكامه، مثل 
 
ً
استخدام األمر األميري إلقالة بعض الوزراء، أو بتجاوزها عمليا
 رغــم كونها مخالفات دستورية، وهو 

ً
بترك األمــور معلقة واقعا

 في حقبة زمنية ماضية، لم 
ً
ما يبرهن أن السلطة تعيش زمنيا

يعد لها وجود، كما تعيش في فجوة إدراك ذهني وفكري بتبني 
، وال تمت إلى 

ً
مفاهيم وإطــاق مسميات ال وجــود لها دستوريا

نظامنا البرلماني بصلة، مثل رغبة أميرية، توجيهات سامية، 
لتعبر عــن قـــرارات مــحــددة، فالدستور جعل مــن األمــيــر مؤسسة 
حكم محددة الصاحيات بأدوات معينة ليس بينها مثل العبارات 
السابقة، والمناوأة السياسية والواقعية من السلطة لهذه الحقائق 
 هــي الــفــجــوة الــتــي تـــدور فــي فلكها السلطة 

ً
الــراســخــة دســتــوريــا

منطلقة من مفهوم خاطئ أو من رأي غير مؤتمن يصور لها أنها 
سلطة مطلقة وال قيد وال حد لها، وهو انفصام بين دولة الدستور 
والمؤسسات وبين الحنين الجارف إلى حالة المشيخة المطلقة، 
وهو خيار بكل أسف أرهق الدولة ومؤسساتها ونال من مرجعية 
أسرة الحكم وعصف باالستقرارالسياسي الذي رسمه الدستور 

بأحكامه المتوازنة.
ومن جهة أخرى يعيش النواب ذات الفجوة؛ فهم يستشهدون 
 الكثير 

ً
 جــوفــاء ويــمــارســون واقــعــيــا

ً
بــنــصــوص الــدســتــور حــروفــا

من الممارسات التي تنتهك الدستور وتهدر قيمه وركائزه، فهم 
يوظفون مفهوم تمثيل األمة لتبرير مقترحاتهم ومطالباتهم التي 
تنتهك الدستور في رسم حدود العاقة بين السلطات، وتلك التي 
تنحصر في السلطة التنفيذية وتنفرد بها ويتخطون حدودها 
بممارساتهم العملية، فهم يرون أن تصرفاتهم با حدود وال سقف 
 محجوزة للحكومة مثل الميزانيات، بل 

ً
لها، وينتهكون نصوصا

ويحاولون التحكم في مسار الحكومة وأولوياتها، والتي ينبغي 
أن تقدم للمجلس ويضع ماحظاته عليها، ناهيك عن تجاوزهم 
 
ً
 وعــدديــا

ً
لــحــدود الــســؤال البرلماني وقــيــوده وضــوابــطــه منطقيا

، وعــلــى نحو حـــّول الــســؤال أداة اســتــجــواب فعلي ال 
ً
ومــوضــوعــيــا

 بين السائل والوزير، 
ً
استفسار أو استعام عن واقعة تفتح حوارا

وهناك تجاوزات في التعسف في استخدام االستجواب والتلويح 
به قبل أن يتولى الوزير منصبه رغم أنه يجب أن يبنى على عمل 
أو قــرار يدخل في مجاالت عمل الوزير بــوزارتــه، وهكذا تراكمت 
الممارسات الخاطئة وصارت هي السوابق التي يستند إليها، وتم 
، بسبب فجوة الضحالة السياسية والجموح 

ً
ركن الدستور جانبا

التعسفي واعتقاد أن العضوية صك مطلق لسلطة ال متناهية وال 
محددة، فهي فجوة ثقافة وفكر وفجوة ممارسة وسلوك غير آبٍه 

لبديهيات العمل البرلماني ومحدداته.
وللحديث تتمة.

السلطة والنواب... 
الفجوة الزمنية 

و»الديموقسياسية« 
أ. د. محمد المقاطع 
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