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داخل العدد

»القرين« يمزج بين الشعر »القرين« يمزج بين الشعر 
ص ص ١٤١٤والغناء والمعارض الفنيةوالغناء والمعارض الفنية

اعتبر سمو أمير الــبــاد الشيخ نــواف 
األحــــمــــد أن االتــــفــــاق الـــبـــنـــاء، الــــــذي أبــــرم 
 بــيــن الــســعــوديــة وإيــــــران، والـــذي 

ً
ــرا مـــؤخـ

يتضمن الموافقة على استئناف العاقات 
الــدبــلــومــاســيــة، وإعــــــادة فــتــح ســـفـــارة كل 
منهما لــدى األخـــرى، »خــطــوة مهمة نحو 
تــحــقــيــق األمــــــن واالســــتــــقــــرار واالزدهــــــــار 
ــاء بــتــعــاون  ــ ــقـ ــ اإلقــلــيــمــي والــــدولــــي واالرتـ
الــبــلــديــن، بــمــا يــصــب فــي مصلحة جميع 

شعوب المنطقة ودولها«.
وهنأ ســمــوه، فــي برقيتين إلــى كــل من 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز والرئيس اإليراني إبراهيم 
رئيسي، أمس، بالبيان الثاثي المشترك 
 
ً
)الــســعــودي ـ اإليــرانــي -الصيني(، مشيدا

سموه بحرص البلدين وسعيهما المشترك 
الذي عكسه هذا االتفاق. 

وبــعــث صــاحــب الــســمــو ببرقية تهنئة 
ــوزراء  إلـــى ولـــي الــعــهــد، رئــيــس مجلس الــ
السعودي األمير محمد بن سلمان، هنأه 
فيها باالتفاق الذي جسد حرص البلدين 
عــلــى تــعــزيــز األمــــن واالســـتـــقـــرار والــســام 
اإلقــلــيــمــي والـــدولـــي، وبــمــا يــعــود بالنفع 

ويحقق االزدهار لجميع دول المنطقة.
 كما بعث سموه ببرقيتي تهنئة إلى 
سلطان عمان هيثم بن طــارق، والرئيس 
العراقي د. عبداللطيف رشيد، أشاد فيهما 
بالمساهمة الفعالة للبلدين الشقيقين 
للوصول إلى االتفاق باستئناف العاقات 

الدبلوماسية بين السعودية وإيران.
ــة تـــهـــنـــئـــة إلــــى  ــيـ ــرقـ ــبـ وبــــعــــث ســــمــــوه بـ
الرئيس الصيني شي جينبينغ لرعايته 
 سموه بمبادرته إلى 

ً
هذا االتفاق، مشيدا

رعاية المباحثات الثنائية بين 

رئيس الوزراء: اإلسراع في تمكين 
المواطنين من حقهم بالرعاية السكنية

أذونات البناء ألهالي المطالع في 4 ضواٍح أبريل المقبل
ــوزراء  دعـــا رئــيــس مجلس الــ
ســــمــــو الــــشــــيــــخ أحـــــمـــــد نــــــواف 
لـــــــدولـــــــة  ا األحـــــــــمـــــــــد، وزارات 
ومؤسساتها إلى اتخاذ خطوات 
تنفيذية بوتيرة سريعة لتمكين 
المواطنين مــن التمتع بحقهم 
فـــي الـــرعـــايـــة الــســكــنــيــة فـــي ظل 
ظــروف كريمة ورفــاه مستحق؛ 
ــن تــوفــيــر  ــ ــايـــة مـ ــلـــغـ  لـ

ً
تـــحـــقـــيـــقـــا

ــقـــوق األســـاســـيـــة  ــمــــان الـــحـ وضــ
للمواطنين وبما ال يؤثر على 
الــمــركــز الــمــالــي لبنك االئــتــمــان 

واستدامته.

ــل  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ وذكــــــــــــــر مـــــــركـــــــز ال
الحكومي، أمـــس، على حسابه 
الرسمي عبر »تويتر«، أن سموه 
ثــمــن جـــهـــود الـــــــوزراء واألدوار 
الــتــي تــقــوم بها وزارات الــدولــة 
ومؤسساتها الرسمية بتوفير 

الحق بالرعاية السكنية.
وأعلن المركز عزم المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية إصدار 
ــبــــنــــاء لــلــمــواطــنــيــن  أذونــــــــــات الــ
أصـــحـــاب الــطــلــبــات اإلســكــانــيــة 
ــمـــطـــاع   لــــضــــواحــــي مـــنـــطـــقـــة الـ

)N1- N2-N3- N4( ابتداء 

٠٥ »األوقاف« تدمر التراث!

وزارة األوقاف تغير معالم مسجد علي بن حمد التراثي )الصورة( دون علم المجلس الوطني للثقافة!

»الصحة«: ضوابط لتنظيم
اإلعالنات الطبية في »األهلي«

»ال يجوز لمزاولي المهنة إعالن أسعار الخدمات«
● عادل سامي

أصــدر وزيــر الصحة د. أحمد 
 بــشــأن 

ً
 وزاريـــــــــا

ً
الـــعـــوضـــي قــــــــرارا

ضــوابــط ولـــوائـــح تنظيم عملية 
ــــات الــطــبــيــة فــــي الــقــطــاع  ــــانـ اإلعـ

األهلي.
ــاء فـــي الـــمـــادة األولـــــى من  ــ وجـ
ــم 87 لــســنــة  ــ الــــقــــرار الـــــــــوزاري رقـ
 كــل مــادة 

ً
2023، أنـــه يــعــد إعــانــا

 كـــــان شــكــلــه أو 
ً
أو مـــحـــتـــوى أيــــــا

نوعه يتم نشره بقصد الترويج 
للخدمات الصحية أو أسعارها أو 
أي منتج ألي عاج أو جهاز طبي 

سواء تم ذلك النشر من 

ً»المركزي«: انكشاف البنوك 
الكويتية على »SVB« ضئيل جدا

الواليات المتحدة: ال خطة إنقاذ كبيرة قيد البحث
عبر تواصله المباشر مع البنوك المحلية، أكد 
بنك الكويت المركزي، أن انكشاف هذه البنوك على 
، فــي حين 

ً
بنك سيليكون فــالــي )SVB( ضئيل جـــدا

شدد محافظ »المركزي« باسل الهارون على استقرار 
ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ما 

تمتلكه البنوك من مصدات مالية كبيرة.
وقال المحافظ، إن »المركزي« لديه منظومة رقابية 
مــتــكــامــلــة تــســتــهــدف تــحــصــيــن الــقــطــاع الــمــصــرفــي، 

والمحافظة على االستقرار المالي.
، قالت وزيــرة الخزانة األميركية جانيت 

ً
عالميا

يلين، إنها تعمل عــن كثب مــع الجهات التنظيمية 
المصرفية لمواجهة انهيار »سيليكون فالي« وحماية 
المودعين، مستدركة أنه »ال خطة إنقاذ كبيرة قيد 

البحث«.
وذكــرت يلين لشبكة »ســي بي إس نــيــوز«: »دعوني 
ــِعــت خطط إنقاذ 

ُ
أوضــح أنــه خــال األزمـــة المالية وض

لمستثمرين ومالكي بنوك نظامية كبيرة... واإلصاحات 
التي جرى تطبيقها تعني أننا لن نفعل ذلك مرة أخرى«، 
مضيفة: »لكننا نشعر بقلق إزاء المودعين، ونركز على 

٠٩محاولة تلبية احتياجاتهم«.

واشنطن تجدد انتقادها الستراتيجية كييف العسكرية
رغـــم الــدعــم األمــيــركــي المنقطع النظير 
ألوكرانيا في حربها ضد القوات الروسية، 
جــــدد مـــســـؤولـــون أمـــيـــركـــيـــون انــتــقــاداتــهــم 
لــاســتــراتــيــجــيــة الــقــتــالــيــة الــتــي تعتمدها 
 االستماتة في االحتفاظ 

ً
كييف، خصوصا

بمدينة بــاخــمــوت شــرق الــبــاد، واإلصـــرار 
 
ً
عــلــى مــهــاجــمــة شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، فــضــا
عــــن قــضــيــة تــفــجــيــر خـــطـــي أنـــابـــيـــب الـــغـــاز 

نوردستريم 1 و2.

وبحسب صحيفة »بوليتيكو« األميركية، 
ــثـــر مــــن 10 مـــســـؤولـــيـــن ومــشــّرعــيــن  ــــد أكـ أكـ
وخـــبـــراء أمــيــركــيــيــن، أمــــس، وجــــود تــبــايــن 
ــيــن 

َ
ــذه الــمــلــفــات، ونــقــلــت عــن مــســؤول فــي هـ

فــي الــبــيــت األبــيــض، أن واشــنــطــن نصحت 
السلطات األوكــرانــيــة بالتخلي عــن مدينة 
باخموت، الستنزافها كــل الــمــوارد، لكنها 

رفضت ذلك.
وأشار المسؤوالن إلى أن إدارة الرئيس 

جو بايدن ترى أن معركة باخموت ستُحد 
من قدرة القوات األوكرانية على شن هجوم 
مضاد في الربيع، ولفتا إلــى أنــه تم إباغ 
أوكرانيا أن مهاجمتها للقرم ستعقد فرص 
الحل، لكنها رغم ذلك مضت بضرب الجسر 
الــذي يربط بين األراضـــي الروسية وشبه 
الــجــزيــرة قبل أشــهــر، وهــو مــا أطلق موجة 

تصعيد روسية مستمرة.
 
ً
ــرا أن كــيــيــف لــــم تــظــهــر امــتــنــانــا ــبـ ــتـ واعـ

 للدعم األمــيــركــي العسكري الكبير، 
ً
كــافــيــا

الذي انطلق منذ فبراير من العام الماضي 
ــقـــوات الــروســيــة لــأراضــي  عــنــد اقــتــحــام الـ

األوكرانية.
من جهته، أوضح مشرع أميركي أن هناك 
 بين اإلدارة والــجــيــش حــول نوع 

ً
انــقــســامــا

األســلــحــة الــتــي يــجــب إرســالــهــا، خصوصا 
الصواريخ الموجهة بعيدة المدى.

محمد بن سلمان يطلق 
»طيران الرياض«

»طيران الجزيرة« تؤسس شركة في المملكة
ــوٍة تــصــب فـــي إطـــــار تـــحـــركـــات الـــســـعـــوديـــة لــلــتــحــول  ــطـ فـــي خـ
إلــى مركز نقل وسفر ينافس مــراكــز إقليمية، أعلن ولــي العهد 
، أمس، تأسيس ناقل 

ً
السعودي األمير محمد بن سلمان رسميا

جوي وطني جديد باسم شركة طيران الرياض، وتعيين توني 
دوغــــاس صــاحــب الــخــبــرة الــطــويــلــة فــي قــطــاع الــنــقــل والــطــيــران 

 لها.
ً
 تنفيذيا

ً
رئيسا

وتسعى المملكة إلى تحقيق أهداف طيران طموحة كجزء من 
»رؤية 2030« اإلصاحية الواسعة النطاق، بما في ذلك زيادة حركة 
الماحة الجوية السنوية بأكثر من ثاثة أضعاف إلى 330 مليون 
 عن نقل نحو خمسة 

ً
مسافر بحلول نهاية العقد الجاري، فضا

.
ً
مايين طن من البضائع سنويا

 
ً
وفــي نوفمبر الــمــاضــي، أعــلــن مــســؤولــون ســعــوديــون خططا

 في العاصمة، 
ً
لتشييد مطار جديد يمتد على مسافة 57 كيلومترا

ُيفترض أن يستوعب 120 مليون مسافر بحلول عام 
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األمير: اتفاق السعودية...

محمد بن سلمان يطلق...

رئيس الوزراء: اإلسراع...

»الصحة«: ضوابط لتنظيم...
السعودية وإيران للتوصل إلى هذا االتفاق البناء والمهم، وبالدور 
والجهود المبذولة التي قامت بها الصين واستضافتها للمباحثات 
التي توجت بالتوصل إلى االتفاق، بصورة جسدت حرص بكين 

على تعزيز األمن واالستقرار في المنطقة والعالم أجمع.
بدوره، بعث سمو نائب األمير، ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
برسالتي تهنئة إلى خادم الحرمين والرئيس اإليراني ضمنهما 
سموه خالص تهانيه على بيان توصل الرياض وطهران إلى اتفاق 
على استئناف العالقات الدبلوماسية وإعــادة فتح سفارتيهما، 
 سموه بسعيهما المشترك الــذي تجسد عبر هــذا االتفاق 

ً
مشيدا

 للمملكة والجمهورية اإليرانية كل التقدم 
ً
البناء والمهم، متمنيا

واالزدهار. 
وبعث نائب األمير ببرقية تهنئة إلى بن سلمان أشاد فيها سموه 
باالتفاق الذي جسد حرص البلدين على تعزيز األمن واالستقرار 
 للمملكة كل 

ً
والسالم على الصعيدين اإلقليمي والدولي، متمنيا

التقدم واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقيات مماثلة إلى سلطان عمان والرئيس 
العراقي والرئيس الصيني، أشــاد فيها بالمساهمة الفعالة لكل 
 لهم دوام الصحة، ولبالدهم 

ً
منهم في الوصول إلى االتفاق، متمنيا

كل التقدم واالزدهار.
من جهته، وبالمناسبة ذاتها، هنأ سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ أحمد نــواف األحمد، خــادم الحرمين الشريفين والرئيس 
 بالمساهمة الفعالة لكل من 

ً
اإليراني وولي العهد السعودي، مشيدا

عمان والعراق والصين في الوصول إلى اتفاق استئناف العالقات 
السعودية- اإليرانية.

 عام 2050، وتبلغ الطاقة االستيعابية لمطار 
ً
2030، و185 مليونا

.
ً
 نحو 35 مليونا

ً
الرياض حاليا

وذكــرت وكالة األنباء السعودية الرسمية )واس(، أن »طيران 
الرياض« ستطلق رحــالت إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم 
بحلول عام 2030؛ »للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي، 
وتعزيز موقع المملكة االستراتيجي الــذي يربط بين ثالث من 

أهم قارات العالم، آسيا وإفريقيا وأوروبا«.
وأضافت الوكالة أنه من المتوقع أن تساهم »طيران الرياض« 
في نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي للمملكة بنحو 20 

مليار دوالر، وتوفير أكثر من 200 ألف فرصة عمل.
ــر الــنــقــل والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة صــالــح الــجــاســر  ــال وزيــ وقــ
 إطــالق الناقل الجوي الجديد جزء من »حزمة 

ّ
على »تويتر«، إن

ضخمة من المشاريع هي األكبر على اإلطالق في تاريخ الطيران 
بالمملكة، لترسيخ مكانة بالدنا كمحور دولي للطيران ومركز 

لوجستي عالمي«.
و»طــيــران الــريــاض« مملوكة بالكامل لصندوق االستثمارات 
العامة السعودي، وصندوق الثروة السيادية للمملكة الذي يبلغ 
إجمالي أصوله 600 مليار دوالر وهو المحرك الرئيسي لجهود 

المملكة لتنويع اقتصادها، وتقليص اعتمادها على النفط.
وقالت مصادر بالقطاع لـ »رويــتــرز« إن السعودية أجــرت في 
أكتوبر الماضي مفاوضات متقدمة لطلب نحو 40 طائرة من 
إيرباص من طراز إيه 350، كما تحاول شركة بوينغ الحصول على 
نصيب من صفقات تتعلق بتوسع المملكة في قطاع النقل الجوي.
وذكــرت صحيفة »ذي وول ستريت جــورنــال«، أمس األول، أن 
 من صفقة« مع »بوينغ« 

ً
صندوق االستثمارات العامة كان »قريبا

لشراء طائرات »بـ 35 مليار دوالر«.
 في 

ً
 في المملكة حاليا

ً
ويقع أكثر المطارات الدولية ازدحاما

مدينة جدة الساحلية المطلة على البحر األحمر، حيث يقع مقر 
شركة الخطوط الجوية السعودية.

إلــى ذلــك، قــرر مجلس إدارة شركة طــيــران الــجــزيــرة الموافقة 
على تأسيس شركة جديدة في السعودية لممارسة نشاط النقل 

الجوي.

من أبريل المقبل، بتوجيهات من القيادة السياسية ومتابعة من 
سمو رئيس مجلس الوزراء.

وقال إن وزارة المالية ستقوم بالتنسيق مع »االئتمان« التخاذ 
ات الالزمة لصرف المبالغ المالية المقررة للمستفيدين  اإلجـــراء
المستحقين ووضع اآلليات والضوابط التي تعزز المركز المالي 

للبنك وتعالج العجز في أنشطته التمويلية.

مزاولي المهنة أو المنشآت الصحية أو مالكها أو مديريها أو من خالل 
الغير، متى تم ذلك بناء على طلب سالفي البيان بصورة مباشرة أو غير 
 
ً
مباشرة وسواء كان ذلك النشر بمقابل أو دون مقابل، كما يعد اعالنا

كل مادة أو محتوى يتم نشره في أي وسيلة من وسائل النشر بقصد 
الترويج لألدوية والمستحضرات الطبية أو الخلطات أو المنشطات أو 
األغذية الخاصة أو األجهزة أو المعدات أو األدوات المتعلقة بالنواحي 

الصحية أو الجمالية والمؤثرة على جسم اإلنسان.
وجـــاء فــي الــمــادة الثانية أنــه ال يــجــوز لــمــزاولــي المهنة وال مالك 
المنشآت الصحية إعالن أسعار الخدمات الصحية التي يؤدونها أو أي 
منتج أو عالج أو جهاز طبي بأي وسيلة من وسائل النشر بما في ذلك 
وسائل التواصل، سواء تم اإلعالن من خاللهم مباشرة أو عبر آخرين 
بناء على طلبهم بــأي شكل من األشــكــال وســواء كــان ذلــك بمقابل أو 
 ألحكام هذا القرار.

ً
دون مقابل قبل الحصول على ترخيص بذلك طبقا

العدد 5282 / االثنين 13 مارس 2023م / 21 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
www●aljarida●com الثانية

»بوبيان« 
يدعم 

المبادرات 
التي تبرز 

دوره 
كمؤسسة 
مصرفية 
إسالمية

الشايع

الهيئة تسير 
نحو خطى 

مدروسة لنشر 
القرآن والسنة 

النبوية
الديحاني

األمير يهنئ رئيس موريشيوس 
بالعيد الوطني

بــــعــــث ســــمــــو أمـــــيـــــر الــــبــــالد 
الــشــيــخ نـــواف األحـــمـــد، ببرقية 
تهنئة إلى رئيس موريشيوس، 
بــريــثــفــيــراجــســنــغ روبـــــون، عــّبــر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
 سموه له موفور الصحة 

ً
متمنيا

ــة، ولــــمــــوريــــشــــيــــوس  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــعـ ــ والـ
وشعبها كل التقدم واالزدهار.

نائب األمير يهنئ موريشيوس
بالعيد الوطني

ــر  ــيــ ــــب األمــ ــائـ ــ ــو نـ ــمــ ــعــــث ســ بــ
ــيــــخ مــشــعــل  ــشــ ــد الــ ــهــ ــعــ ولـــــــي الــ
ــيـــة تـــهـــنـــئـــة إلـــى  ــبـــرقـ ــد بـ ــ ــمـ ــ األحـ
رئيس جمهورية موريشيوس 
ــة بـــريـــثـــفـــيـــراجـــســـنـــع  ــقــ ــديــ الــــصــ
روبون، ضمنها سموه خالص 
تهانيه بمناسبة العيد الوطني 
لــبــالده، راجــيــا لــه دوام الصحة 

والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ 
موريشيوس بعيدها الوطني 

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد رئيس مجلس الوزراء 
بــبــرقــيــة تهنئة إلـــى الــرئــيــس بــريــثــفــيــراجــســنــغ روبــــون رئيس 

جمهورية موريشيوس بمناسبة العيد الوطني لبالده.

إطالق تطبيق »مصحف الكويت للقراءات العشر«
برعاية بنك بوبيان وبالتعاون مع الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم

• سيد القصاص
برعاية بنك بوبيان، وبالتعاون مع 
الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم 
والسنة النبوية وعلومهما، ُدشن، أمس، 
تطبيق »مصحف دولة الكويت للقراءات 
العشر«، في خطوة تعزز دعم ونشر كتاب 
الله بين جموع المسلمين فــي الكويت 
 على التقنيات الحديثة. 

ً
والعالم اعتمادا

جـــاء ذلـــك خـــالل الــمــؤتــمــر الصحافي 
الذي ُعقد في المسجد الكبير، بحضور 
ــيـــس مــجــلــس اإلدارة فــــي »بـــوبـــيـــان«  رئـ
عبدالعزيز الشايع، والمدير العام للهيئة 
د. فهد الديحاني، ونائب رئيس مجلس 
اإلدارة الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمجموعة 
ــادل الــمــاجــد، والــرئــيــس  بــنــك بــوبــيــان عــ
التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية 
والــرقــمــيــة عبدالله الــتــويــجــري، ورئيس 
الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات 
المصرفية الشخصية عبدالله المجحم، 

وعــدد مــن كبار مسؤولي البنك ووزارة 
األوقاف الهيئة.

وأعلن الشايع، في كلمة له خالل حفل 
 
ً
التدشين، أن التطبيق ُيعد األول رسميا
من نوعه على مستوى الكويت والعالم 
اتــه المختلفة، وهــو مــا تحقق من  بــقــراء
خـــالل الــتــعــاون بــيــن »بـــوبـــيـــان« ووزارة 
األوقاف، ممثلة في الهيئة العامة للعناية 
بــطــبــاعــة ونــشــر الـــقـــرآن الــكــريــم والــســنــة 

النبوية وعلومهما.
ــن خـــالل  ــ وقــــــــال الــــشــــايــــع: »نـــســـعـــى مـ
ــــالق الــتــطــبــيــق إلــــى خــدمــة  رعــايــتــنــا إلطـ
القرآن الكريم وعلومه، وترجمة معانيه 
وتــفــســيــره، وحــمــايــة الــنــص الــقــرآنــي من 
الــتــحــريــف، مــن خـــالل الــتــوظــيــف األمــثــل 
للتقنيات المتقدمة في مجال الطباعة، 
ــة، والــــنــــشــــر  ــ ــيـ ــ ــــوتـ ــــصـ والــــتــــســــجــــيــــالت الـ

اإللكتروني، والتطبيقات الرقمية«.
وأضاف: »حظي قرار رعاية التطبيق 
عــلــى مــوافــقــة ودعـــم كــل أعــضــاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة العليا لبنك بوبيان، لما 
يمثله مــن أهمية ونبل الــرســالــة، بهدف 
اتساع قاعدة المستفيدين، لتشمل جميع 
المسلمين فــي الكويت والــعــالــم، لتكون 
 أن هذا األمر 

ً
الفائدة أعم وأكبر«، مؤكدا

ليس بغريب على »بــوبــيــان« وتــاريــخــه، 
الذي يشهد على تعزيز ودعم المبادرات 
واإلســهــامــات فــي خدمة اإلســـالم، والتي 

تبرز دوره كبنك إسالمي.

طباعة المصحف 
مــن جانبه، قــال الديحاني إن الهيئة 
ــداع  تــمــيــزت مــنــذ إنــشــائــهــا بــالــدقــة واإلبــ
والتجديد فــي مشاريعها، عبر سلسلة 
مــشــاريــع مــدروســة ضمن خطة ُمحكمة 
تراعي تحقيق األهــداف الريادية طويلة 

ومتوسطة وقصيرة األمد في الكويت.
ــــي أن مــــــن أهــــم  ــانـ ــ ــــحـ ــديـ ــ وأوضـــــــــــح الـ
مـــشـــاريـــع الـــهـــيـــئـــة الــــمــــدروســــة لــخــدمــة 
ونــشــر الـــقـــرآن الــكــريــم والــســنــة الــنــبــويــة، 

هــو طــبــاعــة »مــصــحــف الــكــويــت«، لتلبية 
جـــمـــيـــع احــــتــــيــــاجــــات الـــمـــســـتـــخـــدمـــيـــن، 
والقيام بمراجعة كل النسخ قبل الطباعة 
 على حماية كتاب الله 

ً
وبعدها، حرصا

من أي أخطاء طباعية.
وأكـــــد أن الــهــيــئــة التــــــزال تــســيــر على 
خــطــتــهــا الــــمــــدروســــة لــتــقــديــم مــشــاريــع 
متميزة، مثل إنشاء مجمع الشيخ نواف 
األحـــمـــد لــطــبــاعــة الــمــصــحــف الــشــريــف، 
ــة الــعــقــد  ــذا الـــمـــشـــروع واســــطــ ــ لــيــمــثــل هـ
ودرة مشاريع الهيئة فــي خدمة القرآن 
الكريم، باعتباره سيكون أهم الوجهات 

الحضارية للكويت.
ــع: »كـــمـــا حـــرصـــت الــهــيــئــة على  ــابــ وتــ
إنشاء استديو صوتي خاص لتسجيل 
ختمات مشتركة للقرآن الكريم بأصوات 
 
ً
 وترتيال

ً
مجموعة من أفضل القراء؛ صوتا

وأداًء، بالتعاون مع إذاعات القرآن الكريم 
والقنوات المختصة لبثها باسم الهيئة«.

وأشار إلى أن مشروع »مجمع السيرة 

ــكـــون مـــحـــطـــة لـــلـــزائـــريـــن  ــيـ الــــنــــبــــويــــة« سـ
الراغبين في التعرف على سيرة النبي 
)صلى الله وعليه وسلم(، وكذلك إنجاز 
ــــردات الــســيــرة  ــفـ ــ ــشــــروع »مــــوســــوعــــة مـ مــ
النبوية«، والتي تم إنجاز ما يقرب من 

نصفها حتى اآلن.

خصائص ومميزات 
ــال مـــســـاعـــد الـــمـــديـــر الـــعـــام  ــ بــــــــدوره، قـ
لقطاع التدقيق الــشــرعــي فــي »بــوبــيــان« 
الشيخ فواز الكليب، إن التطبيق يتمتع 
بــالــعــديــد مـــن الــخــصــائــص والــمــمــيــزات 
االبتكارية التي تميزه عن غيره من سائر 
 
ً
التطبيقات، ويــقــدم لمستخدميه قــرآنــا

 وصورة آليات 
ً
محمواًل، ويتضمن صوتا

كتاب الله العزيز، ويشّكل قيمة مضافة 
تــرســخ بها هــويــة »بــوبــيــان« اإلسالمية، 
وتهتم بنشر كتاب الله الكريم وحفظه 
فــي الــوســائــل الــمــطــبــوعــة والــمــســمــوعــة، 

وباستخدام مختلف التقنيات.

الشايع والديحاني يدشنان تطبيق مصحف الكويت اإللكتروني

قنصليتنا بجدة تدعو قنصليتنا بجدة تدعو 
المعتمرين لاللتزام المعتمرين لاللتزام 

باإلرشاداتباإلرشادات

دعــت قنصلية دولــة الكويت 
ــــي جــــــدة أمــــــــس، الـــمـــواطـــنـــيـــن  فـ
ــى  الـــكـــويـــتـــيـــيـــن الــــقــــادمــــيــــن إلــ
السعودية ألداء العمرة في شهر 
رمــضــان الــمــبــارك إلـــى االلــتــزام 
بالبيان الصادر عن وزارة الحج 
والعمرة السعودية بشأن حجز 
موعد العمرة عبر تطبيق نسك 

.)NUSUK(
ــة، فـــي  ــيــ ــلــ ــنــــصــ ــقــ وذكـــــــــــــرت الــ
بــيــان، أن وزارة الحج والعمرة 
السعودية دعت المعتمرين من 
الــداخــل والـــخـــارج إلـــى االطـــالع 
عــلــى مــواعــيــد الــعــمــرة المتاحة 
ــان حــــســــب الـــطـــاقـــة  ــ ــــضــ ــــي رمــ فــ
االستيعابية عبر تطبيق )نسك( 
الذي يمكن تحميله بسهولة من 
خالل األجهزة الذكية واختيار 
مــــــا يـــنـــاســـبـــهـــم مــــــن الــــبــــاقــــات 
المتاحة واستخراج التصريح.

وأضــافــت أن الــــوزارة أتاحت 
ــيــــن  ــمــ ــيــ ــقــ ــمــ ــــن والــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــراج الــــتــــصــــاريــــح عــبــر  ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
 على أن 

ً
تطبيق )توكلنا( أيضا

يــكــون المتقدم فــي كــل األحـــوال 
غير مصاب بعدوى نشيطة من 
فــيــروس )كــورونــا - كوفيد 19( 
وغير مخالط لمصاب على أن 
يكون أداء مناسك العمرة مرة 

واحدة في شهر رمضان.
ودعت القنصلية المواطنين 
الــكــويــتــيــيــن الــراغــبــيــن فـــي أداء 
مناسك العمرة في رمضان إلى 
ــادات الــمــذكــورة  التقيد بـــاإلرشـ
 على سالمة وصولهم، 

ً
حفاظا

وأداء مناسكهم بيسر وسهولة، 
ــان طــلــب  ــ ــكـ ــ ــاإلمـ ــ مـــــؤكـــــدة أنـــــــه بـ
المساعدة أو االستفسار على 

مدار الساعة.

الكويت وُعمان: 5 مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية لتعزيز التعاون
• سالم الصباح ترأس الدورة التاسعة للجنة المشتركة • 15 مليار دوالر استثمارات الشراكة في المنطقة االقتصادية بالدقم

أثمرت أعمال الــدورة التاسعة للجنة 
الــكــويــتــيــة - الــعــمــانــيــة الــمــشــتــركــة عــن 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق حــــول 5 مـــذكـــرات 
تـــفـــاهـــم وبــــرامــــج تــنــفــيــذيــة مــــن شــأنــهــا 
اإلســهــام فــي فتح آفــاق أوســع للتعاون، 
ــزم الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن في  وتــعــكــس عــ
تطوير العالقات الثنائية وتوطيدها في 
مختلف المجاالت، وهي مذكرات تفاهم 
ــات الــدبــلــومــاســيــة  ــدراســ فـــي مـــجـــاالت الــ
والــتــدريــب، والتعليم الــعــالــي، وحماية 
ــار، وكـــذلـــك  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــع االحـ ــنــ الـــمـــنـــافـــســـة ومــ
البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال 
حماية البيئة للفترة مــن 2021/ 2024، 
والبرنامج التنفيذي للتعاون في مجال 

تنمية الصادرات الصناعية للفترة من 
.2025 /2023

جاء ذلك خالل تــرؤس وزيــر الخارجية 
الــشــيــخ ســالــم الــصــبــاح وفــــد الــكــويــت في 
أعمال الدورة المشتركة التي عقدت أعمالها 
من 11 إلى 12 الجاري بالعاصمة العمانية 
مسقط، في حين تــرأس الجانب العماني 
وزير خارجية السلطنة بدر البوسعيدي.

ـــع وزيـــرا الخارجية على المحضر 
ّ
ووق

الختامي ألعــمــال الـــدورة، حيث وقعه عن 
الجانب الكويتي الشيخ سالم الصباح وعن 

الجانب العماني بدر البوسعيدي.
ــاح كــلــمــة خـــالل  ــبـ ــــر الـــصـ ــــوزيـ ــقــــى الـ وألــ
أعمال الدورة، قال فيها إن عدد االتفاقيات 

عة بين البلدين بلغ 27 اتفاقية منذ 
ّ
الموق

ــت شتى 
ّ
عــام 1974 وحــتــى عــام 2017 غــط

ــعــنــا أمــــس 5 مــذكــرات 
ّ
الـــمـــجـــاالت، كــمــا وق

تفاهم وبرامج تنفيذية.

25 منحة دراسية
وأشار إلى أن جامعة الكويت خصصت 
ــدراســـي )2022/ 2023( نــحــو 25  لــلــعــام الـ
منحة دراسية للطلبة العمانيين، في حين 
خصصت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والــتــدريــب للعام الــدراســي )2022/ 2023( 

حوالي 12 مقعدا.
وأوضح أن مشاريع الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية في سلطنة 

عمان بلغت 23 مشروعا، وهو ما يعكس 
طبيعة الــعــالقــات والــمــنــاخ االســتــثــمــاري 

الواعد.
ــثـــمـــار  ــتـ ــع: كـــمـــا بـــلـــغ حـــجـــم االسـ ــ ــابــ ــ وتــ
فـــي صـــنـــدوق عــمــان لــلــدخــل الــثــابــت نحو 
ــار، إلـــــى جـــانـــب الـــشـــراكـــة  ــ ــنـ ــ 8 مـــاليـــيـــن ديـ
االســتــراتــيــجــيــة الــمــتــمــيــزة بــيــن الــبــلــديــن 
بالمنطقة االقــتــصــاديــة بــالــدقــم، الــتــي بلغ 
حجم االستثمارات فيها ما يزيد على 15 

مليار دوالر.
وبــّيــن أن حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
البلدين بلغ ما يفوق 105 ماليين دينار، 
متطلعين الـــى تــعــزيــز هـــذا الــتــعــاون، بما 
 وفد الكويت في الدورة التاسعة للجنة الكويتية - العمانيةيعكس قدرات وإمكانات البلدين الشقيقين.

ً
وزير الخارجية مترئسا

جانب من الحضور خالل تدشين التطبيق
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https://www.aljarida.com/article/17498
https://www.aljarida.com/article/17497
https://www.aljarida.com/article/17501


»الصحة«: الوضع الوبائي مستقر و85% محّصنون بجرعتين

عادل سامي
كــشــفــت وكــيــلــة وزارة الصحة 
المساعدة لشؤون الصحة العامة 
ــمـــــضـــــف، أن نــســب  ــ ــنـــة الـ ــيـ ــثـ د. بـ
التحصين بجرعتين ضد »كوفيد 
19« فـــي الـــبـــاد تـــجـــاوزت 85 في 
الــمــئــة، مـــؤكـــدة اســتــقــرار الــوضــع 

الوبائي في الباد.
وقالت إن الــوزارة مستمرة في 
ات التحصين بالجرعات  ــراء ــ إجــ
التنشيطية، داعية فئات االختطار 
من كبار السن وأصحاب األمراض 
المزمنة إلــى ضـــرورة التحصين 

بــالــجــرعــات التنشيطية للوقاية 
من مخاطر اإلصابة بـ »كوفيد 19« 

ومتحوراته.
ــيـــابـــة عــــن وزيــــر  ــي كـــلـــمـــة نـ ــ وفــ
الصحة د. أحمد العوضي، أكدت 
الـــمـــضـــف، فــــي افـــتـــتـــاح فــعــالــيــات 
المؤتمر الــثــانــي لمكافحة ومنع 
ــة الـــمـــؤتـــمـــر فــي  ــيـ ــمـ ــدوى، أهـ ــ ــعــ ــ ــ ال
مواجهة التحديات المختلفة في 
هـــذا الــمــجــال، بــمــا يضمن جــودة 
ــبــــاد،  ــــي الــ ــة الـــصـــحـــيـــة فـ ــايــ ــرعــ الــ
مشيرة إلــى الــدور المهم والفعال 
الـــذي تلعبه الــمــؤتــمــرات العلمية 
في مد جسور الترابط والتعاون 
بين الــجــهــات المختصة محليا، 

إقليميا وعالميا.
ــارت إلـــى اهــتــمــام الــــوزارة  ــ وأشـ
بــالــبــرامــج الــتــي تتبناها منظمة 
الصحة العالمية، ومنها برنامج 
الــتــرصــد والــتــنــبــؤ واالســتــجــابــة 
لـــمـــجـــابـــهـــة األوبـــــئـــــة والـــــطـــــوارئ 
والــتــحــديــات المتعلقة بتفرعات 
ــدوى ومــكــافــحــتــهــا. مضيفة  ــعــ الــ
أن هـــنـــاك تــنــســيــقــا مـــع الــهــيــئــات 
األكــــاديــــمــــيــــة مـــحـــلـــيـــا وعـــالـــمـــيـــا 
لـــدراســـة اســـتـــحـــداث تخصصات 
دقيقة لتهيئة الكوادر الوطنية بـ 

»الصحة«.
وذكرت أن العالم بأسره يولي 
اهتماما بآخر العاجات المختلفة 
للتصدي لـــأمـــراض الفيروسية 
ــة، والـــقـــيـــام بـــاألبـــحـــاث  ــديـ ــعـ ــمـ والـ
بطريقة مكثفة وموجزة للوصول 

ــلــــول، الفـــتـــة إلـــى  إلـــــى أنـــجـــع الــــحــ
»الــمــســاهــمــات الــفــعــالــة لــكــوادرنــا 
الوطنية في البحوث وما أظهرته 
من نتائج إيجابية تصدرت أشهر 
المجات العلمية والمتخصصة 

عالميا«.
وثمنت المضف جــهــود إدارة 
منع العدوى والتعقيم في تنفيذ 
خطط وسياسات وزارة الصحة 

لتقديم رعاية صحية آمنة. 
مــن جــانــبــه، أكـــد مــديــر إدارة 
منع الــعــدوى، رئــيــس المؤتمر 
د. أحــمــد الــمــطــوع، أن المؤتمر 
يقام على مدى ثاثة أيام تحت 
شـــعـــار »الـــتـــحـــديـــات وخـــارطـــة 
الطريق«، الفتا إلى أنه يناقش 

المستجدات العلمية والقضايا 
ــة والــــتــــحــــديــــات فــي  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ الـ
مــجــال مكافحة الــعــدوى، وذلــك 
بــــهــــدف تـــبـــنـــي تــــصــــور واضــــح 
حول مخاطر العدوى المرتبطة 
ــــرق  بــــالــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة وطــ

التصدي لها.
وأشـــاد المطوع بالمشاركة 
العربية والدولية في المؤتمر، 
إذ يــــــــشــــــــارك مــــتــــخــــصــــصــــون 
ومــــــحــــــاضــــــرون مــــــن الـــمـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة وعـــمـــان 
والــواليــات المتحدة األميركية 
وانــكــلــتــرا وهــولــنــدا، بــاإلضــافــة 
إلى الخبرات والكفاءات الوطنية 
بــوزارة الصحة، الفتا إلى منح 

المؤتمر المشاركين 24 نقطة 
بنظام التعليم الطبي المستمر.

بـــــــدورهـــــــا، شـــــــــددت رئـــيـــســـة 
الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة لــلــمــؤتــمــر د. 
خـــلـــود الـــفـــضـــالـــة عـــلـــى أهــمــيــة 
الــمــؤتــمــر فـــي تــســلــيــط الــضــوء 
على القضايا الحيوية المهمة 
التي تعمل على حماية المرضى 
والــــعــــامــــلــــيــــن فــــــي الـــمـــنـــشـــآت 
الــصــحــيــة، مـــن خــــال مــنــاقــشــة 
المستجدات العلمية والقضايا 
الرئيسية والتحديات في مجال 
مكافحة العدوى والميكروبات 

المقاومة للمضادات الحيوية.

المضف والمطوع في مقدمة الحضور

اختتام المؤتمر الرابع 
لخدمات نقل الدم

أعلنت مديرة إدارة خدمات 
نــقــل الـــدم فــي وزارة الصحة 
د. ريــــــم الــــــرضــــــوان اخـــتـــتـــام 
المؤتمر الرابع لخدمات نقل 
 
ً
ــدم – الـــذي ُعــقــد حــضــوريــا الـ

 في مركز الشيخة 
ً
وإلكترونيا

ــاح لــلــخــايــا  ــبــ ســــلــــوى الــــصــ
ــل الـــســـري  ــبـ الـــجـــذعـــيـــة والـــحـ
التابع إلدارة خدمات نقل الدم 

يومي 7 و8 مارس الجاري.
وقــــــالــــــت الـــــــــرضـــــــــوان، فــي 
تصريح صحافي، إن المؤتمر 
هــــدف إلــــى مــنــاقــشــة الــعــديــد 
مـــن الـــمـــوضـــوعـــات الــعــلــمــيــة 
المتعلقة بخدمات نقل الدم، 
وإنه فرصة لتبادل الخبرات 
بــيــن الــمــتــخــصــصــيــن بــهــدف 
مواكبة الــتــطــورات العالمية 
والسعي لارتقاء بالخدمات 
والــحــصــول على االعــتــرافــات 

الدولية.
وأشارت إلى عقد ورشتي 
 
ً
عـــمـــل ونــــــــــدوات شـــمـــلـــت كـــا

ــن الــــمــــواضــــيــــع الـــخـــاصـــة  ــ مــ
بخدمات نقل الــدم من خال 
مـــشـــاركـــة مــتــخــصــصــيــن مــن 
 
ً
دول متعددة تضمنت عــددا

من المحاور مثل ترشيد نقل 
الدم للمرضى، علوم أمراض 
الدم والمناعة، إدارة مخزون 
الدم بالمستشفيات والجودة 

في عمليات نقل الدم. 
وذكـــــــــــــــرت أن الــــمــــؤتــــمــــر 
 مـــن 

ً
ــرا ــ ــيــ ــ ــبــ ــ القـــــــــى إقــــــــبــــــــااًل كــ

المتخصصين فــي خــدمــات 
نقل الدم وشهد حضور أكثر 
مــــن 400 شـــخـــص مـــمـــا يـــدل 
على نجاح البرنامج العلمي 

للمؤتمر.

مذكرة تفاهم لجعل »الشدادية 
الجامعية« مدينة صحية

وقعت وزارة الصحة وجامعة الكويت، أمس، 
مــذكــرة تفاهم، بحضور وزيـــر الصحة د. أحمد 
العوضي، ووكيل الوزارة د. مصطفى رضا ومدير 
الجامعة د. فهد الدبيس وعدد من عمداء الكليات 

ومسؤولي الوزارة. 
ــر الــصــحــة د. أحــمــد الــعــوضــي، في  ــال وزيــ وقــ
تــصــريــح، إن اتفاقية الــتــعــاون تــهــدف إلــى جعل 
مدينة صباح السالم الجامعية مدينة صحية 
ــوزارة الــكــامــل  ــ ــم الــ  دعـ

ً
بــمــعــايــيــر عــالــمــيــة، مـــؤكـــدا

للطاقم الــطــبــي والــعــلــمــاء فــي الــجــامــعــة ومدينة 
صباح السالم الجامعية لما فيه خير بلدنا.

وشـــدد الــعــوضــي على دعــمــه الــكــامــل للجودة 
والحوكمة لكي تكون مخرجات التعليم بجودة 
 أن جـــودة التعليم فــي جامعة 

ً
عــالــيــة، مــوضــحــا

الكويت لها القيادة والسبق، متمنيا أن تكون هذه 
البداية لتعاون مستقبلي بين الوزارة والجامعة 

والجامعات الوطنية في الباد.

مـــن جــانــبــهــا، أكـــــدت رئــيــســة مــكــتــب الــمــدن 
ــوزارة الصحة د. آمـــال اليحيى أن  الصحية بــ 
توقيع المذكرة يأتي في إطار التعاون المشترك، 
وكخطوة أساسية لتحويل مدينة صباح السالم 
الجامعية إلى مدينة جامعية صحية، وهو أمر 
مهم جدا، حيث إن المدن الجامعية ذات طبيعة 
خاصة وليست فقط مؤسسة أكاديمية وبحثية، 
مشيرة إلى أن فيها قطاعات مختلفة ومباني 
وأساتذة وتستوعب نحو 40 ألف طالب وطالبة.
 مـــن مــنــظــمــة الصحة 

ً
ولــفــتــت إلـــى أن فــريــقــا

الــعــالــمــيــة ســـيـــزور جــامــعــة الــكــويــت الخميس 
ــلــــى الــــخــــطــــوات  ــــدف االطــــــــــاع عــ ــهـ ــ ــبــــل، بـ ــقــ ــمــ الــ
واإلجـــــــــراءات الــمــتــبــعــة مـــن الــجــامــعــة فـــي هــذا 
الـــصـــدد، والــتــعــرف عــلــى الــتــصــمــيــم الــعــمــرانــي 
والسياسة المطبقة، واإلدارات المختصة التي 
تساهم في سرعة االعتماد، مرجحة ان يتم ذلك 

خال عام أو أقل.

المضف: دراسة استحداث تخصصات دقيقة لتهيئة الكوادر الوطنية بالوزارةالمضف: دراسة استحداث تخصصات دقيقة لتهيئة الكوادر الوطنية بالوزارة

»تحدي القراءة«  لـ
ً
»التربية«: 129 متأهال

أكد المنسق العام لمبادرة تحدي القراءة العربي 
في الكويت، مدير إدارة المكتبات بـــوزارة التربية 
أحــمــد الــمــاجــدي، أن مــشــاركــة المتعلمين فــي هــذه 
المسابقة بحد ذاتها فوز ألن هدف المسابقة األول 
هــو كــســر الــحــاجــز الــنــفــســي بــيــن الــطــالــب والــكــتــاب 
وتنمية الميول القرائية التي هي مفتاح العملية 

التعليمية. 
جــاء ذلــك من خــال كلمة ألقاها في حفل تحدي 
ة بالتصفيات الثانية للموسم السابع، الذي  القراء
أقيم صباح أمس، في مدرسة وربة اإلبتدائية - بنات 
والتابعة لمنطقة األحمدي التعليمية بمشاركة 148 

، بينما بلغ عدد المتأهلين 
ً
مدرسة و49567 طالبا

. ووجــه الماجدي رسالة ألولياء األمور 
ً
129 طالبا

بأن يشاركوا أبناءهم ويشجعوهم على القراءة ألن 
المنهج ليس هو المقرر كما قال علماء التربية بل 
الكتاب المدرسي وجميع األنشطة المصاحبة له هي 

 للوقت.
ً
مهمة، وال تعتبر إهدارا

كــمــا وجـــه رســـالـــة لــمــشــرفــي ومـــديـــري الـــمـــدارس 
بما أنــهــم قـــادة الجيل فعليهم تأسيس قــاعــدة من 
المتعلمين يستطيعون من خالها مواجهة الحياة 
بــكــل وعـــي وإدراك، إضـــافـــة إلـــى تــفــعــيــل كـــل مــرافــق 

المدرسة وإشراكها في هذه المبادرة.

جانب من فعالية »تحدي القراءة«

تجاوزات قد تقود تعاونية بحولي إلى النيابة
تسّيب وظيفي وصرف مكافآت »إضافي« وهمية تجاوزت 180 ساعة

• جورج عاطف
ــاالت إلـــى الــنــائــب الــعــام  ــ عــلــى وقـــع ُجــمــلــة اإلحــ
بحق بعض مجالس إدارة الجمعيات التعاونية، 
الستكمال التحقيقات الخاصة بوجود شبهات 
ــــوال الــمــســاهــمــيــن،  فــســاد واعـــتـــداء عــلــى حــرمــة أمـ
علمت »الجريدة« أن عمليات المراجعة والتدقيق 
التي أجــراهــا الفريق المشّكل مــن وزارة الشؤون 
االجــتــمــاعــيــة عــلــى إحــــدى الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 
الــكــائــنــة فــي مــحــافــظــة حــولــي، أمــاطــت الــلــثــام عن 
وجود ُجملة تجاوزات ومخالفات إدارية جسيمة 
من شأنها أن تقود مجلس إدارة هذه التعاونية 

إلى النيابة العامة. 
 لــمــصــادر »الـــشـــؤون« فـــإن الــفــريــق، وعقب 

ً
ووفــقــا

قــيــامــه بــفــحــص ومـــراجـــعـــة عــيــنــات عــشــوائــيــة من 
الــســجــات اإلداريـــــة الــخــاصــة بــالــجــمــعــيــة، تــبــيــن له 
ارتـــفـــاع قــيــمــة الــمــبــالــغ الــمــالــيــة الــخــاصــة بمكافآت 
األعمال اإلضافية بصورة وهمية مبالغ فيها بما 
، في مخالفة صريحة 

ً
يتجازو الـ 180 ساعة سنويا

لنص المادة رقم )66( من القانون )2010/6( الصادر 
بشأن العمل في القطاع األهلي، إضافة إلى تخفيف 
ساعات العمل لبعض الموظفين في مخالفة لنص 

المادة )64( من ذات القانون، موضحة أنه من بين 
 عدم تعاون مجلس إدارة الجمعية 

ً
المخالفات أيضا

مع مراقبي التعاون التابعين لــلــوزارة، مما ترتب 
عليه تأخرهم في تزويد »الشؤون« باإلفادات العاجلة 
والمطلوبة في مخالفة لنص المادة )88( من القرار 
الــــوزاري )46/ت( لسنة 2021، بشأن الئحة تنظيم 

العمل التعاوني.

ضعف النظام الرقابي

ــه مـــن ضــمــن الــمــخــالــفــات  ــادر، أنــ ــمـــصـ ــرت الـ ــ وذكــ
المحررة ضعف النظام الرقابي على عملية حضور 
وانــصــراف الموظفين، وتعّمد عــدم تطبيق الئحة 
الجزاءات على غير الملتزمين منهم بالمخالفة لنص 
المادة )35( من قانون العمل، بما يفتح الباب أمام 
عمليات التوظيف الوهمي، إضافة إلى عدم التزام 
الجمعية بنص المادة )76(، البند السابع، من القرار 
)46/ت( لسنة 2021، والخاصة بكاميرات المراقبة 
األمنية، التي تلزم الجمعية باالحتفاظ بالتسجيات 
 عدم 

ً
(، مبينة أنه تبين أيضا

ً
لمدة 4 أشهر )120 يوما

 من الوزارة، في 
ً
 معتمدا

ً
 وظيفيا

ً
وضع الجمعية كادرا

مخالفة لنص المادة )55( من الائحة.

ضعف الرقابة 
على الحضور 

واالنصراف وعدم 
تطبيق الئحة 

الجزاءات

تخفيف ساعات 
عمل بعض 

الموظفين وعدم 
وجود كادر معتمد 

من الوزارة

ً»تنمية«: 643 ألف مستفيد 
من 317 مشروعا

كشف نائب رئيس مجلس 
اإلدارة المدير العام لجمعية 

تنمية الخيرية د. ناصر 
العجمي أن الجمعية ال تألو 

 في تقديم المساعدات ومد 
ً
جهدا

يد العون للمحتاجين داخل 
 على 

ً
الكويت وخارجها، مشددا

أنها تقوم على تبرعات أهل 
الخير بأمانة وانضباط.

وأشار العجمي، خال تصريح، 
إلى صدور التقرير السنوي 

ألعمال الجمعية عن 2022 
ليكون بين أيدي المتبرعين 

والجهات الرقابية، عما 
بمبادئ الشفافية والحوكمة 

 على الكشف عن أنشطة 
ً
وحرصا

الجمعية ووجوه صرف أموال 
 أن نشاط 

ً
المتبرعين، موضحا

الجمعية خال العام الماضي 
امتد إلى 19 دولة ليعم الخير 

643074 مستفيدا عبر 317 
 بقيمة 2582969 

ً
مشروعا

.
ً
دينارا

وبين أن المشاريع توزعت على 
54 مشروعا داخل الكويت و263 
خارجها، تنوعت بين المشاريع 
اإلغاثية والموسمية والتعليمية 

واالجتماعية والثقافية، إضافة 
إلى كفالة ودعم األيتام والطاب 

واألسر المحتاجة والمتعففة 
والمشاريع الوقفية.

»التعريف باإلسالم«: بدء  
التسجيل بمسابقة »الرهيماني«

أعلنت لجنة التعريف باإلسام 
فتح باب التسجيل في مسابقة 

سليمان صالح الرهيماني 
لحفظ القرآن الكريم والسنة 

النبوية، للمهتدين الجدد 
والجاليات المسلمة من غير 

الناطقين باللغة العربية.
وقال مدير العاقات العامة 

واإلعام والموارد عمار 
الكندري، في تصريح صحافي، 

أمس، إن النسخة الـ21 من 
المسابقة ستنطلق تحت شعار 

»ويعلمهم الكتاب والحكمة«، 
مضيفا أن من أهم ما يميز 

المسابقة هذا العام أنها 
ستتضمن وألول مرة إضافة 

السنة النبوية، حيث سيتنافس 
المتسابقون على حفظ األربعين 

النووية.
من ناحيته، ذكر مدير الشؤون 
الدعوية باللجنة خالد السبع 

أن مسابقة الرهيماني هي أكبر 
مسابقة في الكويت لتحفيظ 
القرآن الكريم والسنة النبوية 

لغير الناطقين بالعربية، الفتا 
إلى أن التسجيل مستمر حتى 

31 مارس.

»التراث«: بدء التسجيل 
في دورة »نور البيان«

أعلنت جمعية إحياء التراث 
اإلسامي، بدء التسجيل 

لفعاليات دورة »نور البيان« 
لتأسيس اللغة العربية 

وقراءة القرآن الكريم، والتي 
تقيمها ضمن حلقات »أوثق 

شافع لحفظ كتاب الله تعالى 
وعلومه«. وقالت الجمعية، في 

بيان أمس، إن فعاليات هذه 
الدورة تستمر حتى 25 مايو 

المقبل، ويشرف عليها فرعها 
في منطقة العديلية، مشيرة إلى 

الدراسة فيها ستكون بواقع 
حلقتين في األسبوع، وهي 

خاصة للذكور فقط.
وأهابت الجمعية بأولياء 

األمور إلى تسجيل أبنائهم في 
هذه األنشطة التي تقوم بها 

 من دعمها لكل ما يخدم 
ً
انطاقا

أفراد المجتمع، وذلك لما لهذه 
األنشطة من أهمية في تحفيظ 

كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم، وتنمية 

المواهب والقدرات، وإنقاذ 
الشباب من االنحرافات.

»الكهرباء«: مستعدون لزيادة األحمال في رمضان
• سيد القصاص

ــــدت مــــصــــادر وزارة الـــكـــهـــربـــاء والـــمـــاء  أكــ
عة 

ّ
استعداد الشبكة الكهربائية للزيادة المتوق
لاستهاك خال شهر رمضان المبارك. 

وقـــالـــت إن حـــلـــول شــهــر رمـــضـــان فـــي ظل 
درجات حرارة معتدلة يسهم في عدم ارتفاع 
األحمال بشكل كبير، متوقعة أال تبلغ األحمال 

معدالت تفوق الـ 11 ألف ميغاواط. 

ولفتت الى أنه يتم حاليا تسجيل استهاك 
ما بين 7 آالف و7800 ميغاواط، مع وجود 
احــتــيــاطــي يــفــوق الــــ 2000 مــيــغــاواط، أي أن 
اإلنــتــاج الحالي يفوق الـــ 10 آالف ميغاواط، 
في ظل وجود وحدات خارج الخدمة بسبب 

الصيانة. 
ــه خـــال األســـبـــوع الــقــادم  وأشـــــارت الـــى أنـ
سيتم إدخــال وحــدات إنتاج انتهت عمليات 
صيانتها الى الخدمة لدعم اإلنتاج بحوالي 

ــردة 
ّ
2000 مــيــغــاواط، تحّسبا ألي زيـــادة مــط

في االستهاك خال األسبوع األول من شهر 
رمضان. 

وبــّيــنــت أن الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة ستعمل 
تها مع نهاية شهر مايو المقبل  بكامل كفاء
مــع إنــهــاء عمليات الصيانة بالكامل، حيث 
ستبلغ القدرة التشغيلية اآلمنة حوالي 17800 
ع 

ّ
ميغاواط، بينما االستهاك األقصى المتوق

خال الصيف 17 ألف ميغاواط.

ي التراويح والقيام
َ
 إلقامة صالت

ً
16 مركزا

أعـــــلـــــنـــــت وزارة األوقــــــــــــاف 
والشؤون اإلسامية أنها جهزت 
16 مركزا رمضانيا موزعة على 
كل المحافظات إلقامة صاتي 
التراويح والقيام خــال الشهر 

المبارك.
وقــال مدير إدارة اإلعــام في 
الـــوزارة، د. أحمد العتيبي، في 
تصريح صحافي، إن »األوقاف« 

وضعت خطتها الفتتاح المراكز 
الرمضانية بواقع مركزين في 
العاصمة و3 في حولي و2 في 
الفروانية و3 في كل من الجهراء 

ومبارك الكبير واألحمدي.
وأفـــاد العتيبي بــأن الـــوزارة 
حرصت على توفير خدمة النقل 
الـــمـــبـــاشـــر مــــن جــمــيــع الـــمـــراكـــز 
الرمضانية وفي كل المحافظات 

عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، عــلــى أن 
يــكــون مــركــز التحكم الرئيسي 
في مسجد جابر العلي بجنوب 

السرة.

سفير الصين: نتطلع لرؤية تواصل سعودي ـ إيراني أوثق
أكد لـ ةديرجلا● أن بكين ال تسعى إلى تحقيق أي مصلحة أنانية في الشرق األوسط

• ربيع كالس
 عـــلـــى االتــــفــــاق بــيــن 

ً
تــعــلــيــقــا

السعودية وإيـــران، الــذي حدث 
الجمعة الــمــاضــي، أكــد السفير 
ــــدى الــــبــــاد تــشــانــغ  الــصــيــنــي لـ
جيان وي، أن »الرياض وطهران 
ــتــــزام بــأهــداف  اتــفــقــتــا عــلــى االلــ
ومبادئ ميثاق األمم المتحدة، 
وحل الخافات بينهما من خال 
الحوار والدبلوماسية، واحترام 
سيادة الدول، وعدم التدخل في 

شؤونها«.
 وأضاف تشانغ، في تصريح 
لــــــ »الــــــجــــــريــــــدة«، أن الـــطـــرفـــيـــن 
»اتفقا على استئناف العاقات 
الدبلوماسية وإجـــراء التعاون 
فــي مختلف الــمــجــاالت«، الفتا 
الى أن »الدول الثاث أعربت عن 
حرصها على بــذل كــل الجهود 
مــن أجــل تعزيز الــســام واألمــن 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــديـــن اإلقـــلـــيـــمـــي  عــ

والدولي«. 
وتــــــــــــابــــــــــــع: »كــــــــمــــــــا أعـــــــربـــــــت 

الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة وإيــــــــــــــــــــــران عــــن 
تقديرهما وامتنانهما للصين 
ــا  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ الســــتــــضــــافــــتــــهــــا ورعـ
لــلــمــحــادثــات، ولــلــجــهــود الــتــي 
بــذلــتــهــا بــكــيــن مــن أجـــل إنــجــاح 
 إلــــى أن 

ً
الـــمـــحـــادثـــات«، مـــشـــيـــرا

باده »تتطلع إلى رؤية تواصل 
وحـــــــــوار أوثــــــــق بـــيـــن الــــريــــاض 
وطـــهـــران، وهـــي عــلــى اســتــعــداد 
لــمــواصــلــة لــعــب دور إيــجــابــي 
اء إزاء تسهيل هذه الجهود«.

ّ
وبن

وأكــــــد أنـــــه »بـــفـــضـــل تــضــافــر 
ــــود مــــــن جـــــانـــــب جــمــيــع  ــهـ ــ ــجـ ــ الـ
ــفــــرت  األطــــــــــــراف الـــمـــعـــنـــيـــة، أســ
المحادثات بين الجانبين في 
 
ً
بكين عن نتائج مهمة«، مشّددا
ــران  ــ ــ عـــلـــى أن »الــــســــعــــوديــــة وإيـ
حددتا خريطة الطريق والجدول 
الزمني لتحسين عاقاتهما، ما 
يوفر أساسا متينا لتعاونهما 
في المضي قدما ويفتح صفحة 
جديدة في عاقاتهما الثنائية«.
 وأشــــــــــار إلـــــــى أن »الـــــحـــــوار 
واالتفاق بينهما يمثان مثاال 

جيدا لكيفية حل دول المنطقة 
النزاعات والخافات وتحقيق 
عاقات حسن الجوار والصداقة 
مـــن خــــال الــــحــــوار والـــتـــشـــاور، 
وذلـــك سيساعد دول المنطقة 
ــي الـــتـــخـــلـــص مــــن الـــتـــدخـــات  فــ
الــــــخــــــارجــــــيــــــة وتــــــــولــــــــي أمــــــــور 
مستقبلها بأيديها، ويتماشى 

مع اتجاه العصر«.
وإذ أكـــــــد أن بـــــــــاده تــشــيــد 

ــفـــاق وتــهــنــئ الــجــانــبــيــن،  ــاالتـ بـ
ــــح تــشــانــغ أن »الــصــيــن ال  أوضـ
تسعى إلى تحقيق أي مصلحة 
أنانية على اإلطــاق في الشرق 
األوســــط، وإنــمــا تــحــتــرم مكانة 
دول الشرق األوسط كسادة لهذه 
الــمــنــطــقــة وتـــعـــارض المنافسة 
ــيـــة فـــــي الـــشـــرق  ــيـــاسـ ــيـــوسـ الـــجـ

األوسط«. 
وذكــــر أن بــــاده لــيــس لديها 

»نــيــة ولــــن تــســعــى إلــــى مــــلء ما 
يــســمــى بــالــفــراغ أو إقـــامـــة كتل 
حصرية، بــل إنها تؤمن دائما 
ــــط  ــأن مـــصـــيـــر الــــشــــرق األوســ ــ بــ
ينبغي أن يكون دائما في أيدي 
دول الــمــنــطــقــة، وتـــدعـــم دائــمــا 
شعوبه في استكشاف مسارات 
تنميتها بشكل مستقل، وتدعم 
ــــدول فـــي حـــل الــخــافــات  هـــذه الـ
ــتـــشـــاور  ــــال الــــحــــوار والـ مــــن خـ
ــــن أجــــــل الـــتـــعـــزيـــز الـــمـــشـــتـــرك  مـ
لــلــســام واالســـتـــقـــرار الــدائــمــيــن 
في المنطقة، وستكون الصين 
ــرار،  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــــن واالســ ــــأمـ ــا لـ ــ ــمــ ــ داعــ
وشريكا في التنمية واالزدهار، 
وداعما لتنمية هذه المنطقة من 

خال التضامن«. 
ــفــــيــــر الـــصـــيـــنـــي  وخـــــتـــــم الــــســ
ــه، إن بـــــاده  ــولــ ــقــ ــه بــ ــريـــحـ تـــصـ
»ستواصل المساهمة بأفكارها 
ومقترحاتها لتحقيق السام 
والـــهـــدوء فـــي الـــشـــرق األوســــط، 
ــا كـــدولـــة رئيسية  ــ ولــعــب دورهـ

مسؤولة في هذه العملية«.
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»فروانية البلدي« وافقت على تطوير
 طريقي أرشيد القفيدي وحمود الجابر

وافــقــت لجنة محافظة الــفــروانــيــة فــي المجلس 
الـــبـــلـــدي عــلــى االقــــتــــراح الـــمـــقـــدم مـــن نـــائـــب رئــيــس 
المجلس البلدي خالد المطيري، بشأن تطوير طريق 

أرشيد القفيدي وطريق حمود الجابر.
كــمــا وافـــقـــت الــلــجــنــة خــــال اجــتــمــاعــهــا بــرئــاســة 
الـــمـــطـــيـــري، عـــلـــى طـــلـــب اإلدارة الـــعـــامـــة لـــإطـــفـــاء 
تخصيص موقع وقاية الفروانية ومواقف سيارات 

ضمن منطقة العارضية استعماالت حكومية. 
 وافقت اللجنة على طلب وزارة األوقــاف 

ً
وأيضا

ــة مـــســـجـــد عــايــض  ــعـ ــة تـــوسـ ــيــ ــؤون اإلســــامــ ــ ــشــ ــ والــ
الــمــطــيــري الــكــائــن فــي خــيــطــان قــطــعــة رقـــم 9، فيما 
أبدت عدم موافقتها على الكتاب المقدم من شركة 
المرافق العمومية بشان طلب إضافة نشاط مطعم 
وتجهيزات غذائية وكافية للنشاط الحالي »سوق 
مــركــزي وكــافــتــيــريــا« فــي دار الــضــيــافــة فــي منطقة 
الرقعي. وأحالت اللجنة كتاب وزارة الداخلية بشأن 
ــــارع ســـالـــم الــمــزيــن فـــي منطقة  اقـــتـــراح تــوســعــة شـ
خيطان، إلى الجهاز التنفيذي لعمل تقرير مفصل.

جانب من اجتماع لجنة محافظة الفروانية

بدء إصدار أذونات البناء ألربع
ضواٍح بالمطالع في أبريل

أعلن مركز التواصل الحكومي البدء بإصدار المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية أذونات البناء للمواطنين أصحاب الطلبات 
االسكانية لضواحي منطقة المطاع »N1-N2-N3-N4« ابتداء 

من أبريل المقبل. 
وذكر المركز، في بيان له أمس، أنه بتوجيهات من القيادة 
السياسية، ومتابعه من سمو الشيخ أحمد نواف األحمد رئيس 
مجلس الوزراء، تم عقد اجتماع تنسيقي بين وزير المالية وزير 
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار، ووزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني، 
ومسؤولي بنك االئتمان الكويتي، والمؤسسة العامة للرعاية 
السكنية، لبحث وبــيــان آلية العمل والخطة التنفيذية للبدء 
بإصدار أذونات البناء للمواطنين أصحاب الطلبات اإلسكانية 
 الستراتيجية 

ً
لضواحي منطقة المطاع »N1-N2-N3-N4« وفقا

 يتم خاله االنتهاء من إصدار إذن البناء 
ً
تتضمن جدواًل زمنيا

لجميع الطلبات المستوفية في هذه الضواحي. 
وبين بأن وزارة المالية تتولى بالتنسيق مع بنك االئتمان 
ات الــازمــة لــصــرف الــمــبــالــع المالية  ــراء ــ الــكــويــتــي اتــخــاذ اإلجــ
المقررة للمستفيدين المستحقين ووضع اآلليات والضوابط 
الــتــي تــعــزز المركز المالي لبنك االئــتــمــان وتعالج العجز في 

أنشطته التمويلية.

العنزي يقترح تحويل 118 قسيمة 
بالجهراء من خاص إلى استثماري

قدم عضو المجلس البلدي 
 
ً
ــنـــزي، اقـــتـــراحـــا ــعـ عـــبـــدالـــلـــه الـ

بـــشـــأن تـــحـــويـــل اســتــعــمــاالت 
الــقــســائــم السكنية الــتــي تقع 
بالقرب من المنطقة التجارية 
ــــى ســكــن  ــــاص إلـ مــــن ســـكـــن خـ

استثماري.
وقــال العنزي في مقترحه 
الـــمـــوجـــه لـــرئـــيـــس الــمــجــلــس 
ــلـــدي عـــبـــدالـــلـــه الـــمـــحـــري،  ــبـ الـ
 118 لــــمــــنــــطــــقــــة تــــشــــمــــل  إن ا
ــا بــيــن  قــســيــمــة بــالــمــحــيــط مــ
شــارع مــرزوق المتعب خلف 
مــجــمــع وارة إلـــى شـــارع فهد 

عبداللطيف األمير. 
ــراح يــأتــي  ــ ــتـ ــ ــر أن اإلقـ ــ وذكــ
 لوجود كثافة سكانية 

ً
نظرا

عــالــيــة فـــي مــنــطــقــة الــجــهــراء، 
ــان  ــ ــكــ ــ والــــــــــتــــــــــي يـــــــعـــــــانـــــــي ســ
القسائم التي تقع خلف أحد 
ــيــــرة فــي  الـــمـــجـــمـــعـــات الــــشــــهــ

الجهراء، من ازدحام مروري 
نــتــيــجــة قــربــهــا مـــن الــمــنــطــقــة 
التجارية التي تــم تحويلها 
 مــن ســكــن خـــاص إلــى 

ً
ســابــقــا

تجاري.
ــل  ــويــ ــحــ وأضـــــــــــــــاف بــــــــــأن تــ
 
ً
ــا ــ ــ ــروريـ ــ ــ ــة بــــــــات ضـ ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ الــ

نـــــــزواًل عـــنـــد رغـــبـــة أصـــحـــاب 
الــقــســائــم الــســكــنــيــة الـــتـــي لــم 
تعد مؤهلة للسكن الخاص 
وإعطاء فرصة أكبر للجانب 
 
ً
االستثماري بها، خصوصا
ــة مـــــــن مـــنـــطـــقـــة  ــبـــ أنــــــهــــــا قـــــريـــ

عبدالله العنزيالمجمعات التجارية.

شريفة الشلفان علياء الفارسي فرح الرومي

عضوات »البلدي«: كلفة »الفحيحيل السريع« ومدة تنفيذه ُمبالغ فيهما
الفارسي والشلفان والرومي: تقارب بين المشروع و»الدائري الرابع« الذي رفضه المجلس

مشاريع تطوير الطرق 
تفتقد أي تصور 
واضح لمنظومة 

متكاملة للنقل 
الجماعي

ــــوات الـــمـــجـــلـــس محمد جاسم ــــضــ ــــت عــ ــالـ ــ قـ
ــاء الــــفــــارســــي،  ــيـ ــلـ الــــبــــلــــدي م. عـ
ــان، وم. فـــرح  ــفـ ــلـ ــشـ وشـــريـــفـــة الـ

الـــــرومـــــي، إن مــــشــــروع تــطــويــر 
ــا زال  ــ ــ ــــق الــــفــــحــــيــــحــــيــــل مـ ــريــ ــ طــ
 عـــــلـــــى الـــمـــجـــلـــس 

ً
مـــــــعـــــــروضـــــــا

باعتباره قيد الدراسة ولم يتم 
البت فيه حتى اآلن. 

وأكـــــــــــــــدت الــــــــعــــــــضــــــــوات، فـــي 

بــيــان تــوضــيــحــي، عــلــى مــا ورد 
بـــشـــأن مـــشـــروع تــطــويــر طــريــق 
الــفــحــيــحــيــل الـــســـريـــع، أنـــــه مــن 
خال عرض المشروع الذي تم 
تقديمه خــال اجــتــمــاع اللجنة 
الــفــنــيــة فـــي الــمــجــلــس الــبــلــدي، 
تبين وجود تقارب واضح بينه 
وبين مــشــروع تطوير الــدائــري 
ــــذي رفـــضـــه الــمــجــلــس  الـــرابـــع الـ
، إذ ُيفتَرض في مثل هذه 

ً
سابقا

المشاريع وضع حلول مناسبة 
لازدحام المروري.

ــم عـــرض  وأشـــــــرن إلـــــى أنـــــه تــ
الـــمـــشـــروع مـــن دون إرفــــــاق أي 
أرقـــــام دقــيــقــة لــلــنــمــو الــســكــانــي 
ــــاالت  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـــــمـــــتـــــوقـــــع أو اسـ
األراضـــي المحيطة بالمشروع 
ــلـــيـــة، ودون األخـــــذ  الـــمـــســـتـــقـــبـ
ــار لـــمـــنـــظـــومـــة  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــيــــن االعــ بــــعــ
ــقـــل الـــعـــام  ــنـ ــا الـ ــمـ ــيـ الـــنـــقـــل، السـ
والجماعي، مضيفات: أنه تبين 
أيضا اللجوء إلى المبالغة في 

تــصــمــيــم الـــمـــشـــروع، مــمــا أدى 
ــدد زمــنــيــة طويلة  ــع مـ إلـــى وضـ
لـــإنـــجـــاز وكــلــفــة مــبــالــغ فــيــهــا، 
 عن عدم االلتفات إلى أي 

ً
فضا

مــن الــمــاحــظــات الــســابــقــة على 
مشروع تطوير الدائري الرابع.

وأوضــــــحــــــن أن الـــمـــشـــاريـــع 
المطروحة لتطوير الطرق تشير 

إلى وجود غياب تام ألي تصور 
واضح لمنظومة متكاملة للنقل، 
السيما النقل العام والجماعي، 
ودورهـــــا فـــي تــخــفــيــف الضغط 
على شبكة الطرق والتقليل من 

االزدحام المروري.
ــرن أن »اتـــخـــاذ الـــقـــرارات  وذكــ
ــع  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ ــ الــــــــتــــــــي تــــــخــــــص ال

المستقبلية المتعلقة بتطوير 
ــطــــرق الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي الـــبـــاد  الــ
 على االلتزام بمبدأ 

ً
يأتي حرصا

 بحق الجميع 
ً
الشفافية، وإيمانا

في معرفة األسباب التي تقودنا 
إلــيــهــا، وتــطــبــيــقــا لــمــا أقــســمــنــا 
عليه بضرورة المحافظة على 

المال العام«. مشروع تطوير طريق الفحيحيل السريع
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أكــد النائب خليل الصالح أن 
إصابة 4 مهندسين في انفجار 
محطة تحويل السالمية يجب 
 
ً
ــرور الـــــكـــــرام، مــشــيــرا ــ ــ أال يـــمـــر مـ

ــؤااًل إلـــى وزيـــرة  إلـــى أنـــه وّجـــه ســ
الكهرباء والماء وزيــرة األشغال 
العامة، أماني بوقماز، للوقوف 
على تفاصيل الــحــادث ونتائج 
ــيــــان أوجــــه  الــتــحــقــيــق فـــيـــهـــا، وبــ
الـــقـــصـــور فـــي صــيــانــة مــحــوالت 

الكهرباء.
وقـــــــال الـــصـــالـــح فــــي ســــؤالــــه: 
 لما تثيره هذه الحادثة من 

ً
نظرا

عــالمــات اســتــفــهــام حـــول سالمة 
مـــحـــوالت الـــكـــهـــربـــاء وإجـــــــراءات 
ــا يــســتــتــبــع ذلـــك  ــ الـــصـــيـــانـــة، ومــ
مـــن مــخــاطــر عــلــى األرواح، هل 
شــكــلــت الـــــــــوزارة لــجــنــة تحقيق 
فــي الــواقــعــة؟ ومـــا النتائج التي 
توصلت إليها التحقيقات؟ وما 

اإلجـــــــــراءات الـــتـــي اتــــخــــذت؟ ومــا 
ضــمــانــات ســالمــة الــصــيــانــة في 
الــمــحــطــات الــكــهــربــائــيــة، ومـــدى 
ــارض بـــيـــن مــا  ــ ــعـ ــ دقــــــة وجــــــــود تـ
يطلبه المهندسون وما يعتمده 
الــمــســؤولــون؟ وتــســاءل عــن عدد 
محوالت الكهرباء التي تعطلت 
خــالل العامين الماضيين حتى 
ــل تــعــرض  ــ ــؤال؟ وهـ ــ ــسـ ــ تــــاريــــخ الـ
المحول المذكور ألعــطــال خالل 

هذه الفترة؟ 
وطـــــلـــــب الـــــصـــــالـــــح تـــــزويـــــده 
بإحصائية بعدد مرات الصيانة 
الـــتـــي أجــــريــــت لــمــحــطــة كــهــربــاء 
السالمية التي تعرضت لالنفجار 
خالل السنوات الثالث الماضية، 
ــيـــة عـــــن حـــالـــة  ــنـ ــفـ والــــتــــقــــاريــــر الـ
المحطة، واستفسر عن آخر دراسة 
أجـــرتـــهـــا الــــــــوزارة عـــن الــمــشــاكــل 
الـــنـــاتـــجـــة عــــن تــــوزيــــع مــحــطــات 

ــــل صـــيـــانـــة  ــاكـ ــ ــــشـ ــل ومـ ــويــ ــحــ ــتــ الــ
الــمــحــطــات الــكــهــربــائــيــة وإيــجــاد 
 
ً
الــحــلــول الــبــديــلــة؟ وطــلــب أيــضــا

ــذه الـــدراســـة  تـــزويـــده بــنــتــائــج هــ
واإلجراءات التي اتخذت لمعالجة 

االختالالت التي كشفت عنها؟

مــثــل الــنــائــب خــالــد الــطــمــار 
الشعبة البرلمانية الكويتية في 
اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية 
المستدامة والتمويل والتجارة 
ــدولـــي  فــــي مـــؤتـــمـــر االتــــحــــاد الـ

البرلماني الـ 146 في البحرين.
واســـــتـــــعـــــرض الــــطــــمــــار فــي 
مداخلة خــالل االجــتــمــاع الــذي 
نـــاقـــش »الـــجـــهـــود الــبــرلــمــانــيــة 
فــي تحقيق مـــوازيـــن الــكــربــون 

السلبية للغابات« المساهمات 
الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة حـــــــيـــــــال خـــفـــض 
 
ً
االنبعاثات الكربونية، موضحا
أن دولــة الكويت قدمت وثيقة 
على المستوى الوطني في عام 

2021 لخفض تلك االنبعاثات 
للفترة من عام 2035-2020.

ــك الــــخــــطــــوة  ــ ــلـ ــ وبــــــيــــــن أن تـ
ســتــؤدي إلــى تــفــادي انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون بنحو 3.6 
غيغا طن في السنة على مدى 
الفترة الممتدة بين 2050-2020، 
للمساهمة بنحو 14 بالمئة من 
المستهدف المطلوب للحفاظ 
على االحترار العالمي دون 1.5 
درجة مئوية بحلول عام 2030.
وأشـــــــــــار إلــــــــى أن الـــوثـــيـــقـــة 
الكويتية لخفض االنبعاثات 
الكربونية تؤكد التزامها التام 
بـــقـــرارات اتـــفـــاق بـــاريـــس حيث 
خفضت انبعاثاتها بمقدار 7.4 
بالمئة من إجمالي انبعاثاتها 

الكربونية لعام 2035.
وذكر أن الهيئة العامة للبيئة 
فـــي دولــــة الــكــويــت تــعــمــل على 
إعــــــــداد اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وطــنــيــة 
ــربــــون بــحــلــول  ــكــ مــنــخــفــضــة الــ
2050 بــالــتــعــاون مـــع بــرنــامــج 
األمـــم المتحدة للبيئة لتقليل 

االنـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة عــلــى 
ــا الــــوطــــنــــي بــنــســب  ــواهــ ــتــ ــســ مــ
تـــتـــجـــاوز مــــا أعـــلـــنـــت عـــنـــه فــي 

وثيقة مساهماتها الوطنية.
وقـــــــال الــــطــــمــــار، إن الـــعـــالـــم 
أصــــبــــح اآلن يـــــواجـــــه ظــــواهــــر 
بــيــئــيــة حـــــادة لـــم يــعــهــدهــا من 
ــات الــحــرارة  قبل كــارتــفــاع درجـ
الـــشـــديـــد، وزيــــــــادة مــســتــويــات 
الــتــصــحــر الــعــالــمــيــة، وتــقــلــص 
مساحة الحزام األخضر والذي 
يـــعـــد مــــن أهـــــم دعــــامــــات األمــــن 
 أن هذا الخطر 

ً
البيئي، مضيفا

البيئي فتح ملفات أخرى تواجه 
المصير نفسه كــانــعــدام األمــن 

المائي والغذائي. 
ــم الــحــلــول  ــ ــد أهـــمـــيـــة دعـ ــ وأكــ
الرامية إلى تخفيض انبعاثات 
الكربون، ووقف اإلزالة الجائرة 
لــــبــــعــــض الــــــغــــــابــــــات ألهـــــــــداف 
اقتصادية وتجارية جشعة من 
أجــل تكثيف عمليات التعدين 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ وتــ
لــعــمــلــيــات اســـتـــخـــراج الـــمـــوارد 

الــمــعــدنــيــة الــخــام مــن المناجم 
الـــمـــوجـــودة فـــي غـــابـــات بعض 

البلدان.
 وبــيــن أن الــزراعــة أصبحت 
ضـــحـــيـــة لــــمــــوجــــات الـــــحـــــرارة 
العالية الناتجة عن االحتباس 
ــراري األمـــــــر الـــــــذي يــهــدد  ــ ــحــ ــ الــ
استدامة النظم الزراعية ومدى 
ــا عــــلــــى تــــوفــــيــــر األمـــــن  ــهــ ــدرتــ قــ

الغذائي. 

يذكر أن الشعبة البرلمانية 
الكويتية تــشــارك فــي المؤتمر 
ـــ 146 لـــالتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي  ــ الـ
الدولي برئاسة وكيل الشعبة 
ثامر السويط، وعضوية أمين 
سر الشعبة د. محمد المّهان، 
وأمين الصندوق حمد العبيد، 
والنواب خالد الطمار ود. جنان 

بوشهري.
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»األوقاف« تدمر التراث!
• المجلس الوطني للوزارة: نحملكم مسؤولية أي أضرار تلحق بمسجد بن حمد

• »الوزارة قامت بأعمال ترميم للمسجد التراثي دون الرجوع إلينا«
• مشهد »بن شمالن« يتكرر... وبوشهري: فوضى حكومية يجب التصدي لها

يعتبر مسجد علي بن حمد من 
المباني التاريخية التراثية في 

الكويت، إال أن وزارة األوقاف 
قامت بأعمال ترميم للمسجد 

المسجل في المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب دون 

علمه، وهو ما جعله يرسل 
 يخلي فيه مسؤوليته عن 

ً
كتابا

أي ضرر يتعرض له المبنى 
التراثي.

فــي خــطــاب شــديــد اللهجة 
تــســلــم وكــيــل وزارة األوقــــاف 
 
ً
والـــشـــؤون اإلســالمــيــة كــتــابــا
من المجلس الوطني للثقافة 
 فيه 

ً
والفنون واآلداب محمال

الـــوزارة مسؤولية 

أي أضرار تلحق بمسجد علي 
بن حمد التراثي، بعد أن قامت 

بأعمال ترميم له دون علمه.
وقــال المجلس، في كتابه، 
ــر مــــســــجــــد عــــلــــي بــن  ــبــ ــتــ ــعــ »يــ
حمد من المباني التاريخية 
الــمــحــافــظ عــلــيــهــا ومسجل 
ــتــــراثــــي لـــدولـــة  بـــالـــســـجـــل الــ
الــكــويــت وبـــدرجـــة تصنيف 
ثــانــيــة، بــنــاء على المرسوم 
األمــيــري رقــم 1 لسنة 1960 
 :

ً
لـــقـــانـــون اآلثــــــــــار«، مــضــيــفــا

»وقد الحظنا أنه جار أعمال 
ترميم وعمل تغطية لحوش 
المسجد دون الرجوع إلينا«.
وذّكـــــــــــر الـــمـــجـــلـــس وزارة 
ــــي كـــتـــابـــه بــنــص  األوقــــــــــاف فـ
الــمــادة 13 مــن قــانــون اآلثـــار، 
الــتــي تنص على »يــجــب على 
الــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة 
والـــفـــنـــون واآلداب أن يــدفــع 
ــع  ــواقــ ــمــ أي ضــــــــرر يـــلـــحـــق الــ
األثـــريـــة واألبــنــيــة التاريخية 
الــمــســجــلــة، وال يــحــق للمالك 
إجـــــراء اإلصـــــالح أو الــتــرمــيــم 
دون موافقة المجلس ودون 
إشرافه، وإذا هدم المالك عقاره 
الــمــســجــل أو قــســمــا مـــنـــه، أو 

حور فيه دون موافقة المجلس 
أجبر على إعادة البناء إلى ما 
 عن العقوبات 

ً
كان عليه، فضال

الـــمـــنـــصـــوص عــنــهــا فــــي هـــذا 
: »وعليه ال 

ً
الــقــانــون«، متابعا

يــتــحــمــل الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
للثقافة والــفــنــون واآلداب أي 
أضرار ويخلي مسؤوليته عن 

هذه األعمال«.
، وجــــهــــت الــنــائــبــة 

ً
ــا نـــيـــابـــيـ

جـــنـــان بـــوشـــهـــري انـــتـــقـــادات 
الذعـــة لما أسمته بالفوضى 
ــار  الــحــكــومــيــة قــائــلــة: »إن اآلثـ
ــة إرث  ــدولــ الــتــاريــخــيــة فـــي الــ
وطني واجب علينا المحافظة 
عليه لألجيال القادمة، فهوية 
الــكــويــت الــتــاريــخــيــة تتعرض 
لــالنــدثــار مــع مــا نــشــاهــده من 
ــبــــط حـــكـــومـــي  ــخــ ــى وتــ ــ ــــوضـ فـ
فـــــي الـــتـــعـــامـــل مـــــع الـــمـــبـــانـــي 
والمواقع األثرية، وآخرها ما 
ــاف من  ــ قــامــت بــه وزارة األوقـ
تشويه لمسجد علي بن حمد 

التراثي«.
ــــت بــــوشــــهــــري، فــي  ــافـ ــ وأضـ
ــلـــى وزيــــر  ــــس، »عـ تـــصـــريـــح أمــ
 ،

ً
األوقاف وقف هذا العبث فورا

ومـــعـــاقـــبـــة الـــمـــســـؤولـــيـــن غــيــر 
المؤتمنين على إرث الــدولــة 

ومساجدها التاريخية«.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن مسجد 
علي بن حمد التراثي الكائن 
بمنطقة قــبــلــة تــم بــنــاؤه عــام 
1900 مــيــالديــة، أي قبل نحو 
122 سنة، ويحمل اســم رجل 
من رجاالت الكويت الذي ُعرف 

بحب العلم والدين.
كما تجدر اإلشــارة إلى أنه 
تم هدم مسجد شمالن الرومي 
ــتــــراثــــي فــــي يـــولـــيـــو 2016،  الــ
 على 

ً
بعد أكثر مــن 120 عــامــا

إنشائه، والذي ألقت فيه وزارة 
األوقـــــــاف مــســؤولــيــة قـــرارهـــا 
آنـــــذاك عــلــى جــهــات حكومية 

أخرى.

جنان بوشهري

الطمار ملقيًا كلمته

مسجد علي بن حمد »تصوير عوض التعمري«

صورة ضوئية للكتاب

أعمال ترميم دون علم المجلس الوطني للثقافة

محيي عامر

استراتيجية وطنية منخفضة الكربون بحلول استراتيجية وطنية منخفضة الكربون بحلول 20502050
الطمار: الكويت قدمت وثيقة تؤكد التزامها التام بقرارات اتفاق باريس

بوشهري: التدخالت اإللكترونية
في االنتخابات جريمة أمن دولة

مثلت النائبة د. جنان بوشهري الشعبة البرلمانية الكويتية 
في اجتماع اللجنة الدائمة للسلم واألمــن الدوليين في مؤتمر 
االتحاد الدولي البرلماني الــ 146 بالبحرين، لمناقشة مشروع 
قرار بشأن مكافحة الهجمات والجرائم اإللكترونية ومخاطرها 

الجديدة على األمن العالمي.
وأكدت بوشهري، في مداخلة خالل االجتماع، ضرورة أن يراعي 
مشروع القرار المواءمة بين الديموقراطية والتقنيات الحديثة، 
معربة عن الشكر لكل الجهود المبذولة في صياغة المشروع، 
 
ً
والتي أكدت أنه يتعلق بالجوانب التقنية، وقالت إن هناك خطا

 بين حماية األفراد من تهديدات الجرائم اإللكترونية وعدم 
ً
رفيعا

المساس بحقهم في حرية التعبير، وإن مواجهة تهديدات الفضاء 
اإللكتروني وانعكاسها على األمن الوطني ينبغي أال يكون على 

حساب حرية الرأي وال يؤدي إلى تكميم األفواه.
وطــالــبــت بــاعــتــبــار الــتــدخــالت اإللــكــتــرونــيــة فـــي االنــتــخــابــات 
الرئاسية أو البرلمانية أو غيرهما من الجرائم الماسة بأمن الدولة، 
ال سيما مــع ازديـــاد الحديث عــن هجمات تتعرض لها األنظمة 
االنتخابية في بعض الدول، مبينة أن هذه التحديات التي تواجه 
الديموقراطية حول العالم يجب أن تؤخذ بشكل جدي، وضرورة 
تبني تشريعات دولية لمواجهتها، وشددت على اهتمام الكويت 

الكبير بهذا الجانب.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الطشة يسأل العجمي عن تأخر تسلم 
المواطنين قسائمهم السكنية في المطالع

ســـأل الــنــائــب مـــبـــارك الطشة 
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
ــر الـــدولـــة لــشــؤون اإلســكــان  وزيــ
ــرانــــي عـــمـــار  ــمــ ــعــ ــر الــ ــويــ ــطــ ــتــ والــ
العجمي عن موعد تسليم أوامر 
الــبــنــاء لــبــقــيــة قــطــاعــات مــديــنــة 
المطالع والعوائق التي تواجهها 
بـــعـــد إعــــــــالن مــــركــــز الـــتـــواصـــل 
الحكومي عن تسليم المواطنين 
ــر الــبــنــاء فـــي أبـــريـــل 2023  ــ أوامــ
ألصحاب الطلبات في قطاعات 

.4-3-2-N1
وقـــال الطشة، فــي ســؤالــه، إن 
»مشروع مدينة المطالع السكنية 
يعتبر من أهم وأضخم المشاريع 
اإلسكانية في تاريخ الكويت، لكن 
على الرغم من بدء العمل به منذ 
ســـنـــوات ورصــــد المخصصات 
واالعتمادات المالية الالزمة له، 
ــر التي  ــزال هــنــاك آالف األسـ ال تـ
خــصــصــت لــهــا قــســائــم سكنية 
في الضواحي N1 و2 و3 و4 في 
المدينة تنتظر حلم بناء بيت 
الــعــمــر، وتــتــرقــب انــتــهــاء أعــمــال 

البنية التحتية وتوصيل التيار 
 بعد آخــر على 

ً
الكهربائي يوما

أمـــل تسلم شــهــادات لــمــن يهمه 
األمر وإصدار أوامر البناء«.

ــاءل: »مــــتــــى ســيــتــســلــم  ــ ــســ ــ وتــ
المواطنون من أصحاب القسائم 
 N2و N1 فــي الــضــواحــي األربــــع
وN3 وN4 شــهــادات لمن يهمه 
األمــر، وتصدر لهم أوامــر البناء 

فــي مــديــنــة الــمــطــالع السكنية؟ 
وهل هناك جدول زمني واضح 
ومحدد لذلك؟ إذا كانت اإلجابة 
بــاإليــجــاب يــرجــى تـــزويـــدي بــه، 
ومــــا الــمــوعــد الــمــقــرر لــالنــتــهــاء 
مــن أعــمــال البنية التحتية في 
ــع بــيــان  الــــضــــواحــــي األربـــــــــع؟ مــ
ــام الـــضـــواحـــي الــتــي انتهى  ــ أرقــ
تجهيز البنية التحتية فيها، 
والضواحي المتبقية والجدول 
الــزمــنــي لــتــســلــيــم كـــل ضــاحــيــة، 
ــدار أوامــــر  ومـــوعـــد الـــبـــدء بــــإصــ

البناء للمراحل المتبقية فيها«.
واستفسر عن نسبة اإلنجاز 
فــي مشروعات البنية التحتية 
بالضواحي األربــع؟ وهــل هناك 
تعثر في أعمال المقاولين؟ إذا 
كـــانـــت اإلجــــابــــة بـــاإليـــجـــاب فما 
أسبابه؟ وهل هناك تعمد تأخير 
من المقاولين بسبب عدم صرف 
الدفعات المالية لهم؟ وإذا كانت 
اإلجابة باإليجاب هل اتخذت أي 
إجراءات قانونية بحق المتسبب 

في التأخير؟

مبارك الطشة

خليل الصالح

الصالح يستفسر عن انفجار محطة تحويل 
الكهرباء الرئيسية في السالمية

مكتب المجلس: مراجعة مصروفات 
التلفزيون وشبكة الدستور

 
َ
قــــرر مــكــتــب مــجــلــس األمـــــة تــكــلــيــف الــلــجــنــة الــثــالثــيــة بــحــث

مــصــروفــات مــيــزانــيــات تــلــفــزيــون الــمــجــلــس وشــبــكــة الــدســتــور 
اإلخبارية.

وعقد المكتب اجتماعه أمــس برئاسة رئيس مجلس األمــة 
أحمد السعدون، ووافق على فتح باب التعيين للكويتيين حديثي 

التخرج وذوي الخبرة في مختلف قطاعات المجلس. 
 يقضي في مادته األولى 

ً
من جهة أخرى، أصدر السعدون قرارا

بتعيين األمين المساعد واألمين العام بالتكليف خالد سعد 
 
ً
 لمجلس األمة بالدرجة الممتازة، اعتبارا

ً
 عاما

ً
بوصليب أمينا

من أمس الموافق 12 الجاري، وألزم السعدون في المادة الثانية 
بالقرار كل من يلزم بتنفيذ أحكامه. 

وكان المكتب قد وافق في اجتماعه رقم 23، الذي ُعِقد أمس، 
 لألمين العام 

ً
 للمجلس خلفا

ً
 عاما

ً
على تعيين بوصليب أمينا

خالد بوصليبالسابق عادل اللوغاني.
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● محمد الشرهان
ــة  ــامـ ــعـ اخـــتـــتـــمـــت اإلدارة الـ
للمرور فعاليات أسبوع المرور 
الـــخـــلـــيـــجـــي الــــمــــوحــــد، صـــبـــاح 
أمــــــــس، فـــــي فــــنــــدق مـــلـــيـــنـــيـــوم، 
بــرعــايــة وحــضــور وكــيــل وزارة 
ــة الـــمـــســـاعـــد لـــشـــؤون  ــيـ ــلـ الـــداخـ
الــــــمــــــرور والــــعــــمــــلــــيــــات الــــلــــواء 
جمال الصايغ، والمدير العام 
لــلــمــرورالــلــواء يــوســف الــخــدة، 
ــنــــة الـــمـــنـــظـــمـــة  ــلــــجــ ورئــــــيــــــس الــ
لــلــفــعــالــيــات الــعــمــيــد إبـــراهـــيـــم 
الــجــال. واخــتــتــمــت الفعاليات 
ــــرور فــي  ــمـ ــ ــادات الـ ــ ــيـ ــ بـــتـــكـــريـــم قـ
جميع المحافظات واإلعاميين 

المشاركين فيها.
وانــــطــــلــــق أســـــبـــــوع الــــمــــرور 
ــد تـــحـــت  ــ ــــوحــ ــمــ ــ ــي الــ ــجــ ــيــ ــلــ ــخــ الــ

شعار »حياتك أمانة« األسبوع 
الماضي وشمل جوالت عديدة 
لقطاع المرور في مطار الكويت 
ــي لــتــوعــيــة الــمــســافــريــن  ــدولــ الــ
الــقــادمــيــن الـــى الـــبـــاد بأهمية 

االلـــتـــزام بــالــقــوانــيــن الــمــروريــة 
ونــــشــــر الـــتـــوعـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
ــيـــة فــي  ــرات تـــوعـ ــقـــد مــــحــــاضــ عـ
كــلــيــة االداب بــجــامــعــة الــكــويــت 
بحضور عدد كبير من الطلبة 

عـــن قـــانـــون الــــمــــرور والـــلـــوائـــح 
ــة لـــــه والـــســـلـــوكـــيـــات  ــمـ ــنـــظـ ــمـ الـ
المرورية الخاطئة وخطورتها 
على مــرتــادي الــطــريــق، إضافة 
الـــى تــزويــد الــطــلــبــة بــشــرح عن 

ــة الـــتـــي  ــ ــروريـ ــ ــمـ ــ الــــكــــامــــيــــرات الـ
تـــرصـــد الــمــخــالــفــات والــتــأكــيــد 
عــلــى ضــــرورة االلـــتـــزام بقواعد 

وقوانين المرور.
وزارت لجنة فعاليات أسبوع 
ــفـــى الــــــــــرازي  ــتـــشـ الـــــــمـــــــرور مـــسـ
بمشاركة كوكبة مــن الفنانين 
العمالقة واإلعاميين والعبي 
كـــرة الــقــدم لــاطــاع عــلــى حالة 
المصابين الذين كانوا ضحايا 

للحوادث المرورية.
وتضمنت الفعاليات أيضا 
ــفــــات  ــالــ ــخــ ــمــ خـــــــدمـــــــات دفـــــــــع الــ
واإلفـــــــــــــــــــــراج عــــــــن الـــــمـــــركـــــبـــــات 
المحجوزة في معرض توعية 
بمجمع األفــنــيــوز، إلـــى جانب 
نـــــشـــــر الـــــتـــــوعـــــيـــــة الــــــمــــــروريــــــة 
ــلـــى  ــا عـ ــ ــاظــ ــ ــفــ ــ لـــــلـــــجـــــمـــــهـــــور؛ حــ
سامتهم اثناء قيادة المركبات.

ــراء الــــدائــــم  ــبــ ــخــ ــقـــد فــــريــــق الــ عـ
الــمــعــنــي بــمــتــابــعــة دور اإلعــــام 
الـــعـــربـــي فــــي الـــتـــصـــدي لــظــاهــرة 
اإلرهــــــــــاب، اجـــتـــمـــاعـــه الــــــ 24 فــي 
الكويت، أمس، ضمن جدول أعمال 
اجتماعات جامعة الدول العربية 
ـــ 89 لــلــجــنــة  ــ لــــلــــدورة الـــعـــاديـــة الـ
الدائمة لإلعام العربي والــدورة 
العادية الـ 16 للمكتب التنفيذي 
لــمــجــلــس وزراء اإلعـــــام الـــعـــرب، 
برئاسة العراق خال الفترة بين 

12 و16 مارس الجاري.
وفــــي بـــدايـــة االجـــتـــمـــاع، رحــب 
الــــــوكــــــيــــــل الـــــمـــــســـــاعـــــد لـــــإلعـــــام 
الــخــارجــي بــالــتــكــلــيــف فـــي وزارة 
اإلعـــام مــازن األنــصــاري، بفريق 
الخبراء واجتماعهم في الكويت 
لتبادل وجهات النظر ومناقشة 
العديد مــن القضايا التي تخدم 

األمة العربية.
ومن جهته، أعرب األمين العام 
الــمــســاعــد رئـــيـــس قـــطـــاع االعــــام 
واالتصال بجامعة الدول العربية 
السفير أحــمــد خطابي فــي كلمة 
ألــقــاهــا خـــال افــتــتــاح االجــتــمــاع، 
عن شكره للكويت ممثلة بوزارة 

اإلعام الستضافتها االجتماعات 
اإلعــامــيــة الــمــقــرر عــقــدهــا خــال 
 لــدور 

ً
األســبــوع الــجــاري تكريسا

الـــــكـــــويـــــت فــــــي دعــــــــم مـــســـيـــرتـــنـــا 
ــا الـــعـــربـــيـــة  ــنـ ــدانـ ــلـ ــبـ ــنـــهـــوض بـ ــلـ لـ
 بقضايانا ومن بينها 

ً
وارتباطا

اإلرهـــــــــاب كــــآفــــة خـــطـــيـــرة عـــابـــرة 
للحدود الجغرافية.

وأفــــــــــاد بـــــــأن الــــفــــريــــق يـــــدرس 
ــتـــي أعـــدتـــهـــا جــامــعــة  الـــوثـــيـــقـــة الـ
نايف للعلوم األمنية من مختلف 
ــا لــلــتــعــامــل  ــادهــ ــعــ جـــوانـــبـــهـــا وأبــ
اإلعــامــي مع األحـــداث اإلرهابية 
 مـــن دولــنــا 

ً
الـــتـــي ضـــربـــت كـــثـــيـــرا

العربية وتهدد الكثير من األشقاء 
العرب.

ــت إلــــــى أن تـــطـــويـــر هـــذه  ــفــ ولــ
االســتــراتــيــجــيــة يــنــطــلــق ويــرتــكــز 
 عــلــى ضــــــرورة الــتــعــامــل 

ً
ــا أســــاســ

مـــع هــــذا الــــواقــــع، كـــذلـــك مــســايــرة 
التطورات التكنولوجية وتسخير 
الـــشـــبـــكـــات اإلرهــــابــــيــــة لـــوســـائـــل 
التواصل للتحريض على نزاعات 
الـــتـــطـــرف والـــعـــنـــف واالنـــكـــمـــاش 

والكراهية واالنعزال.
ولـــفـــت إلـــــى ضـــــــرورة إعـــــداد 

الـــكـــفـــاءات اإلعــامــيــة الــمــؤهــلــة 
للتعامل مع هذا الوضع المعقد 
ــداد الــبــرامــج التلفزيونية  ــ وإعـ
ــيــــة تــــنــــاول  ــفــ ــيــ واإلذاعـــــــــيـــــــــة وكــ
القضايا المتعلقة بــاإلرهــاب، 
والعمل على تحصين شبابنا 
من المتاعبين بعقولهم والذين 
يعملون تحريضهم والتغرير 

بهم في متاهات التطرف. 

القضية الفلسطينية 

ــل وزارة  ــيــ بــــــــــدوره، أشـــــــار وكــ
اإلعــــــــــام بـــالـــتـــكـــلـــيـــف د. نـــاصـــر 
ــم  ــ ــن إلـــــــــى أن مـــــــن أهـ ــســ ــيــ ــحــ ــمــ الــ
ــدر  ــتــــصــ الــــــمــــــواضــــــيــــــع الـــــــتـــــــي تــ

االجــــــتــــــمــــــاعــــــات هــــــــي الـــقـــضـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وكـــيـــفـــيـــة تــضــافــر 
ــراز هــذه  ــ الــجــهــود اإلعـــامـــيـــة إلبــ
ــــدول  ــتـــوى الــ ــلـــى مـــسـ الـــقـــضـــيـــة عـ
ــاب  ــطـ الــــعــــربــــيــــة، وتــــوحــــيــــد الـــخـ
اإلعـــــــــامـــــــــي لـــــخـــــدمـــــة الـــقـــضـــيـــة 

الفلسطينية.
ولفت المحيسن إلى أن هناك 

مــواضــيــع مختلفة خــاصــة بــدور 
اإلعام العربي للتصدي لظاهرة 
ــاع فـــريـــق  ــمــ ــتــ اإلرهـــــــــــاب عــــبــــر اجــ
الخبراء المعني بالتصدي لهذه 
الظاهرة وستتم مناقشة اإلعام 
 أنه إعام 

ً
اإللكتروني، خصوصا

متناٍم وأصبح ينافس الوسائل 
اإلعامية التقليدية.

نظمت الجامعة األمريكية فــي الكويت 
الــمــحــاضــرة الــثــامــنــة مـــن ســلــســلــة مــنــتــدى 
الـــحـــوارات البحثية، والــمــحــاضــرة الثالثة 
لــلــعــام األكــاديــمــي 2022/ 2023، إذ قّدمها 
رئيس قسم الموسيقى بجامعة دارتموث، د. 
ثيودور ليفين، وحملت عنوان »الموسيقى 
والفنون الــحــرة،«، وذلــك بحضور عــدد من 
أعــضــاء هيئة الــتــدريــس والــطــلــبــة بالحرم 

الجامعي.
وتحدث د. ليفين عن وجهة نظره حول 
، حيث 

ً
 شاما

ً
الموسيقى باعتبارها مجاال

إن الــمــوســيــقــى تـــعـــد شـــكـــا فــنــيــا مــتــعــدد 
ــتـــضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  الــــتــــخــــصــــصــــات يـ

المجاالت التي تشمل الحساب والهندسة 
ط الضوء على كيفية 

ّ
وعلم الفلك، كما سل

إدراج الموسيقى فــي المناهج الجامعية 
والـــمـــشـــاريـــع الــبــحــثــيــة مـــن خــــال مــنــظــور 
الــتــخــصــصــات الــمــتــعــددة الــتــي تــمــتــد عبر 
الــفــنــون الـــحـــرة، مــمــا يــؤكــد مـــدى شمولية 

الموسيقى.
وأوضح أن فكرة تجميع الموسيقى جنًبا 
إلى جنب مع الرياضيات والعلوم، والذي 
 بـ quadrivium قد تبدو 

ً
كان يسمى قديما

فهم 
ُ
غــيــر متوقعة فــي عــالــم الــيــوم، حــيــث ت

ممارسة الموسيقى عالمًيا على أنها مجال 
مــن مــجــاالت الفنون، بينما ينتمي تاريخ 

ونظرية الموسيقى ونقدها في األصل إلى 
مجال العلوم اإلنسانية.

ــاف لــيــفــيــن أن مــفــهــوم الموسيقى  ــ وأضـ
ازدهر كعلم ليس فقط في العصور القديمة 
ــا فــي الــشــرق األوســط 

ً
الــغــربــيــة، ولــكــن أيــض

وآســيــا الــوســطــى، خــاصــة خــال مــا ُيسمى 
ــام الـــمـــتـــمـــركـــز  ــ ــــإلسـ ــبــــي لـ ــذهــ ــالـــعـــصـــر الــ بـ
ــا فـــي هــــرات وســمــرقــنــد  ـ

ً
ــق ــغـــداد، والحـ فـــي بـ

وبـــخـــارى تــحــت حــكــم الــتــيــمــوريــيــن، حيث 
كانت الموسيقى دائًما أحد الموضوعات 
التي تناولها متعددو الثقافة في العصور 

الوسطى.

● محمد الشرهان
تمّكن رجال إدارة الجمرك الجوي في مبنى الركاب »T1« من ضبط 
 
ً
آسيوي بحوزته 280 قطعة حشيش بعد وصوله إلى الباد قادما

من باده على متن إحدى الرحات. 
وقــال عضو لجنة اإلعـــام الجمركي بـــاإلدارة العامة للجمارك 
 آسيوي 

ً
مشعل الظفيري، في تصريح صحافي، أمــس، إن مسافرا

 مــن بـــاده وصــل إلــى الكويت عبر مبنى الــركــاب 
ً
الجنسية قــادمــا

»T1« وعند وصوله الي قسم التفتيش الجمركي بدت عليه عامات 
االرتباك. وأضاف الظفيري أن مفتشي الجمارك أخضعوا المسافر 
لعملية تفتيش دقــيــقــة عــثــروا خــالــهــا عــلــى 280 قطعة مــن مــادة 

الحشيش المخدرة كانت مخبأة في أماكن سرية بحقيبته. 
وذكر أن مفتشي »الجمارك« اتخذوا اإلجراءات القانونية المتبعة 
بحق المسافر، وتم تحويله إلى جهات االختصاص بعد أن تم إعداد 

محضر ضبط بالواقعة وتحريز المواد المخدرة.

افـــتـــتـــح الــــمــــعــــاون لـــلـــشـــؤون 
المالية وإدارة الموارد بالحرس 
الوطني الــلــواء ريــاض طــواري، 
مـــهـــرجـــان الـــســـلـــع الــرمــضــانــيــة 

لجمعية الحرس الوطني.
ــــواري أن الــمــهــرجــان  ــد طـ وأكــ
 مـــن تــوجــيــهــات 

ً
يـــأتـــي انـــطـــاقـــا

 
ً
قيادة الحرس الوطني، مشيرا

إلـــــــى أنـــــــه تـــــم تـــجـــهـــيـــز الــــســــوق 
الـــمـــركـــزي لـــطـــرح أكـــبـــر قــــدر من 
مــســتــلــزمــات األســـــر مـــن الــســلــع 

األساسية تحت سقف واحد.
ــة  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ وأضـــــــــــــــــــــــــاف أن جـ
الــحــرس تسعى لتلبية رغــبــات 
المنتسبين في كل ما يحتاجون 

إليه بأفضل األسعار.
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مهرجان رمضاني 
بجمعية »الحرس«

»األرصاد«: استمرار األمطار حتى ظهر اليوم... وانخفاض مدى الرؤية األفقية

جمعية »الحقوق« تدعو
إلى وقفة احتجاجية األربعاء

 لتهميش دورها وتجاهل مطالبها
ً
رفضا

كــشــفــت الــهــيــئــة اإلداريــــــة لــجــمــعــيــة طــلــبــة كــلــيــة الــحــقــوق عن 
تنظيمها وقفة احتجاجية أمــام لوبي كلية الحقوق، إليصال 
صـــوت الــطــلــبــة لــعــمــادة الــكــلــيــة، وذلــــك ظــهــر بــعــد غـــد، للتعبير 
عن الرفض التام لما »يمارسونه من تهميش لمطالب الطلبة 

ومصلحتهم«.
وقالت الجمعية، في بيان صحافي لها: »هناك تهميش لدور 
جمعية طلبة كلية الحقوق، وعدم االهتمام بمصالحهم، بعدما 
تقدمت الجمعية بكتب رسمية بمطالب تهم الطلبة في الكلية، 
أبرزها: تعديل التقويم الجامعي الخاص بكلية الحقوق بشكل 

عام، وفترة االختبارات النهائية بشكل خاص«.
وتابعت: »بعد اجتماع رئيس الهيئة اإلدارية مع عميد كلية 
الحقوق ومساعد العميد للشؤون الطابية، والمناقشة حول هذه 
المطالبات منذ بداية العام الدراسي الحالي، لم يأِت أي رد حول 
هذه المطالبات، سواء بالقبول أو بالرفض، مع بيان األسباب 
لهذا الــرفــض، وكــان القول إنــه لم يتم انعقاد اجتماع لمجلس 
الكلية، فقد تم التأكد من أن االجتماع تم بعد تقديم الطلبات، ولم 

تكن مدرجة ضمن أعمال اجتماعات مجلس الكلية«.

»مستقلة« الحقوق
مـــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت الــقــائــمــة الــمــســتــقــلــة فـــي كــلــيــة الــحــقــوق 
تضامنها مع أعضاء قائمة »المتحدون« في الهيئة اإلداريـــة، 
ودعمها للوقفة االحتجاجية، رغم »تهميش مقترحاتنا التي قمنا 
.»

ً
بتقديمها بداية العام الدراسي، بأال يقل الجدول عن 33 يوما

ضبط مسافر آسيوي
بـ 280 قطعة حشيش

فهد الرمضان

ثيودور ليفين

جانب من القيادات المرورية الُمكّرمة

األنصاري وخطابي خال االجتماع )تصوير مياد غالي(

أصدر مدير جامعة الكويت 
د. فهد الدبيس قرارا بتكليف 

القائم بأعمال نائبة مدير 
الجامعة للشؤون العلمية، د. 
مها السجاري، القيام بأعمال 

األمني العام للجامعة إلى 
حني عودة األمني العام د. فايز 

الظفيري من املهمة العلمية التي 
يقوم بها خال الفترة من 12 

حتى 18 الجاري.
وأشار القرار، الذي حصلت 

»الجريدة« على نسخة منه، إلى 
انتهاء تكليف السجاري بعد 

عودة الظفيري ومزاولته ملهام 
عمله.

علمت »الجريدة« من مصادر 
مطلعة في جامعة الكويت 

أن مدير الجامعة د. فهد 
الدبيس أصدر قرارًا بتكليف 
د. عبداملحسن املدعج القيام 

بأعمال عميد كلية اآلداب خلفًا 
للدكتور عبدالهادي العجمي، 
لحني اختيار عميد باألصالة.

شاركت إدارة املكتبات بجامعة 
الكويت في املؤتمر السنوي 

الـ 26 لجمعية املكتبات 
املتخصصة- فرع الخليج 

العربي، بعنوان: »التقنيات 
الناشئة وتطبيقاتها في 

املكتبات ومؤسسات املعلومات«، 
أخيرًا، في فندق الجميرا.

وذكرت إدارة املكتبات، في 
بيان صحافي أمس، أن 

املؤتمر شارك فيه العديد من 
الشخصيات البارزة في مجال 

املكتبات واملعلومات والشركات 
واملؤسسات املتخصصة في 

التقنيات والتطبيقات واألنظمة 
املرتبطة باملكتبات.

وتابعت: »املؤتمر تناول 
العديد من املوضوعات التي 

تهم املكتبات، منها: تطبيقات 
الذكاء االصطناعي على تقديم 

الخدمات املكتبية، وإدارة 
مصادر املعلومات اإللكترونية، 
واألنظمة والواجهات ومنصات 

تقديم الخدمات املعلوماتية 
الحديثة في املكتبات«.

سلة أخبار

السجاري أمينة عامة 
لجامعة الكويت بالتكليف

... والمدعج عميدًا
لـ »اآلداب« بالتكليف

الجامعة شاركت في مؤتمر  
جمعية المكتبات المتخصصة

»األميركية« نظمت محاضرة الموسيقى والفنون الحرة

»الفلكية الكويتية«: بدء سبق السرايات بعد غد

قـــال رئــيــس الجمعية الفلكية 
الكويتية عادل السعدون انه في 
كــل عــام تسبق »الــســرايــات« فترة 
تــســمــى ســبــق الـــســـرايـــات، وتــبــدأ 
ــارس الـــى  ــ مــــن مــنــتــصــف شـــهـــر مــ
مــوعــد فــتــرة الـــســـرايـــات الــمــعــتــاد 

في 15 ابريل.
وأضاف السعدون في تصريح 
ــه فــــي فــتــرة  ــ ــا«، أمــــــس، أنـ ــ ــونـ ــ ـــ »كـ لــ
الــســبــق تـــحـــدث عـــواصـــف رمــلــيــة 
وهطول امطار سريعة، مبينا أن 
فترة السرايات تستمر حتى 15 
مايو وبعد هــذا التاريخ ينتهي 
مــوســم االمـــطـــار فـــي الــكــويــت إال 
فــي بعض الــحــاالت الــتــي يتأخر 
ــزول األمــــطــــار الــــى بــدايــة  ــ فــيــهــا نـ

شهر يونيو.
وأوضـــــح ان هــطــول الــمــطــر ال 
يــأخــذ وقــتــا طــويــا، واحــيــانــا من 

ــــى نــصــف  ــة الـ ــاعـ ــع سـ ــ حــــوالــــي ربـ
ســـاعـــة، وهــــو عـــابـــر ومـــحـــدد في 
ــمــــل كــل  ــيــــن وال يــــشــ ــعــ مـــــســـــار مــ
الــكــويــت، واحــيــانــا كــثــيــرة يــكــون 

مصحوبا بالبرد )البردي(.
وبين ان سبل نــزول )البردي( 
ــذا الــــوقــــت هــــي الـــتـــيـــارات  ــ فــــي هــ
الساخنة التي ترتفع من االرض 
وترفع معها قطرات المطر النازلة 
الـــى طــبــقــة اعــلــى بــالــجــو وتــكــون 
حرارتها اقــل من الصفر المئوى 
وتــتــجــمــد وتــهــبــط وتـــرتـــفـــع مــرة 
اخرى، وتتكرر العملية عدة مرات 
حتى يصبح وزن حبة )البردي( 
اثــقــل مــن الــهــواء، وتــبــدأ السقوط 

ككرات من الثلج.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا تــــوقــــعــــت إدارة 
ــة تـــأثـــر الـــبـــاد  ــويـ األرصــــــــاد الـــجـ
بـــحـــالـــة مـــطـــريـــة نــتــيــجــة امـــتـــداد 

»خبراء التصدي لإلرهاب«: تحصين الشباب من التطرف
الفريق عقد اجتماعه الـ 24 بالكويت... والقضية الفلسطينية تتصدر جدول أعماله

اختتام فعاليات أسبوع المرور الخليجي »حياتك أمانة«

منخفض سطحي تصحبه كتلة 
هوائية دافئة ورطبة بالتزامن مع 
منخفض متعمق في طبقات الجو 
العليا يؤدي إلى عدم االستقرار 
النسبي في األحوال الجوية حتى 

بعد ظهر اليوم.
وقال مراقب التنبؤات الجوية 
بــــــاإلدارة عــبــدالــعــزيــز الـــقـــراوي لـ 
»كونا«، إن الرياح تكون جنوبية 
شرقية إلى شمالية غربية خفيفة 
إلى معتدلة السرعة تنشط على 
فــتــرات مــع أمــطــار متفرقة تكون 
 وشــدتــهــا مــا بين 

ً
رعــديــة أحــيــانــا

خفيفة إلـــى مــتــوســطــة مــع توقع 
بغزارتها على بعض المناطق.

وتوقع الــقــراوي أن تقل فرص 
ــداء مــن  ــ ــتـ ــ  ابـ

ً
ــا ــيـ ــجـ ــدريـ ــار تـ ــ ــطـ ــ األمـ

عــصــر الـــيـــوم مـــع فــرصــة لتشكل 
الضباب مساء حتى صباح غد، 
مما يؤدي إلى انخفاض في مدى 
الـــرؤيـــة األفــقــيــة، وقـــد تــنــعــدم في 
بعض المناطق، على أن تعاود 
ــار الـــرعـــديـــة وحــالــة  ــطـ فــــرص األمـ
عــدم االستقرار في الطقس ظهر 
يــــــوم األربــــــعــــــاء وتـــســـتـــمـــر حــتــى 

منتصف الليل.
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ال شك أن ما ذكره الرئيس السعدون في 
مــؤتــمــرة الــصــحــافــي هــو األصــــح واألجــــدر 
بــاالتــبــاع، فــا يــجــوز عــقــد الــجــلــســات دون 
حضور الحكومة، وقد بينت هذا في أكثر 
مــن مــقــال ســابــق، وذكــــرت أن هـــذا هــو رأي 
 

ٌ
كثير من األساتذة الدستوريين، وأنه ُعرف

سار عليه المجلس منذ تأسيسه، وأن وقف 
االجتماعات عبارة عن أزمة يجب أن يتدخل 
الرئيسان لحلها أو يرفع األمر إلى صاحب 
السمو األمير، وليت الرئيس صرح برأيه 
هم من 

ُ
هذا أثناء المجلس الماضي ألن ما ف

تصريحاته السابقة هو عكس هذا الرأي، 
حيث قام بعض األعضاء بالتصعيد حتى 
وصــل إلــى االعــتــصــام فــي المجلس، إال أن 
هؤالء األعضاء لم يكن تصرفهم في مجلس 
اليوم بالحدة نفسها والهجوم ذاتــه الذي 

مارسوه في المجلس الماضي. 
ومــثــل هـــذا الــتــغــيــر فــي الــمــواقــف يظهر 
 عــنــدمــا قـــام الــرئــيــس بمنع تصوير 

ً
أيــضــا

أوراق االنــتــخــاب، وكــذلــك منعه التصويت 
العلني فــي انــتــخــاب مكتب المجلس رغم 
ــن الــــمــــواقــــف الـــتـــي اتـــفـــقـــت عــلــيــهــا  أنـــهـــا مــ
المعارضة في المجلس الماضي وجعلتها 
 للوطنية وطعنت في من يخالفها، 

ً
عنوانا

وكنت قد كتبت وقتها في هذه الزاوية أنها 
مخالفات واضحة للدستور والائحة، وأنه 
ال يجوز إضفاء ألقاب الوطنية والبطولة 
عــلــى مــخــالــفــات تــمــت بــالــجــمــلــة لــلــدســتــور 

والائحة مهما كانت الدوافع، واليوم تقبل 
هؤالء النواب توجيهات الرئيس هذه المرة 
 ولم يقيموا الدنيا ولم يقعدوها كما 

ً
أيضا

كانوا يفعلون من قبل.
 بموقف بعض 

ً
وكــل هــذا يــذكــرنــا أيــضــا

الجماعات السياسية والنواب الذين حملوا 
حملة ظالمة على من شارك في انتخابات 
ــد، وكـــيـــف شــنــعــوا عليهم  ــواحــ الـــصـــوت الــ
وأســاؤوا إليهم، وها هم اليوم يخوضون 
االنتخابات ويدخلون المجلس بالصوت 
الواحد باجتهادات وتبريرات مكررة بعد 

أن رفضوا اجتهادات غيرهم. 
 بكثير من 

ً
كما تذكرنا هذه المواقف أيضا

التصريحات التي صدع بها بعض األعضاء 
أيام االنتخابات وفي المجلس الماضي، ثم 
تغيرت بعد الوصول إلى المجلس الحالي 
مثل رفضهم للمعاشات االستثنائية ثم 
قــامــوا بــاســتــامــهــا أو بــتــبــريــرهــا، وقــامــوا 
 بتأجيل التصويت على إلغاء المادة 

ً
أيضا

80 من قانون التأمينات، ومثل حديثهم عن 
الفساد ثم قاموا بتأجيل قوانين مكافحة 
الــفــســاد الــتــي بينتها فــي الــمــقــال السابق، 
ومـــثـــل تــصــريــح بــعــضــهــم بــالــهــجــوم على 
الواسطة والمحسوبية ثم تبين ممارستهم 
لها باألوراق الثابتة التي تم نشرها، وكذلك 
سكوت بعضهم بعد العضوية على االدعاء 
السابق أن مبالغ خيالية تصرف ألعضاء 
مجلس إدارة التأمينات وأخـــرى يحولها 

الــــوزراء إلــى حساباتهم الــخــاصــة، وهكذا 
 مــن تصريحات ومــواقــف 

ً
يتبين أن كــثــيــرا

الــنــواب قد تغيرت في فترة وجيزة مع أن 
المواضيع لم تتغير. 

 من الذين تنقلب 
ً
ومن المعروف أن كثيرا

مــواقــفــهــم فــي كــل حــيــن يــراهــنــون عــلــى قلة 
الثقافة الــدســتــوريــة، وضــعــف ذاكـــرة كثير 
مــن الــنــاس، والتعلق برمزية أشــخــاص أو 
جماعات معينة، بحيث إن كل ما تقوم به 
هذه الرموز هو الصحيح والمبرر عندهم 
حــتــى لــو انــقــلــبــوا عــلــى مــواقــفــهــم السابقة 
ــذا ال يــــحــــدث فــــي الـــــدول  ــ ــ أي مـــنـــقـــلـــب، وهـ
الــديــمــوقــراطــيــة الــعــريــقــة، حــيــث يــحــاســب 
أي ســـيـــاســـي أو تـــجـــمـــع عـــنـــدمـــا تــتــغــيــر 
مواقفه بشأن قضايا أو أزمـــات لــم تتغير 

مواضيعها. 
المطلوب مــن السياسيين فــي الكويت 
عدم االستعجال ودراسة آرائهم ومواقفهم 
ــة وعــلــمــيــة بـــأمـــانـــة قــبــل  ــوريـ ــتـ ــة دسـ ــ ــ دراسـ
إعانها كي ال يضطروا إلى تغييرها، كما 
أن عليهم احترام الرأي اآلخر في المواضيع 
الـــخـــافـــيـــة وعــــــدم االنـــقـــيـــاد وراء وســـائـــل 
الــتــواصــل غــيــر المتخصصة، وكــذلــك فــإن 
المطلوب من الشعب الحكم بدقة على هذه 
 وعدم نسيانها أو 

ً
المواقف وتذكرها جيدا

االنقياد األعمى لرأي أي جماعة أو رمز، أو 
االنخداع بإشاعات وسائل التواصل حتى 

يتم تمحيصها من قبل المتخصصين.

رياح وأوتاد: التغير في مواقف النواب وذاكرة الشعب 

انتصار للطبيعة

أحمد باقر

سامية الدعيج*

اتي عن الشخصية اليابانية أثارت في نفسي  قراء
ة كل ما هو جديد،  اإلعجاب، وهي ما دفعتني إلى قراء
وأحدثها مجلة خاصة باللغة العربية وتحت عنوان 

»نيبونيكا« »نافذة على اليابان«.
 إن ما سمعته عن تجارب حية ومعايشة ميدانية 
 على عقب، فليس كل ما تقرأه هو 

ً
قلب الصورة رأسا

الــواقــع، ولهذا تبقى انطباعات من زارهــا واختبرها 
هي المرآة الحقيقية.

 نتوقف عند الحالة الثقافية السائدة لــدى عموم 
الــشــعــب الــيــابــانــي، فــلــكــل ثــقــافــة فـــي الــعــالــم هــويــتــهــا 

الخاصة، 
 نذهب إلــى كيفية التمتع بالراحة وهــي بالتأكيد 
أكثر من مجرد الجلوس في تكاسل، فالعقل والجسم 
يمكن شحنهما من خال ممارسة أنشطة تختلف عن 

الروتين اليومي.
 إن التأمل وما يعرف بنظام »الزازن«، وهي تدريبات 
هوائية تمارس في األمكنة المفتوحة، تمثل وسيلة 

ممتازة إلنعاش الجسد والروح.
 فقد وصل »مذهب الزازن« البوذي إلى اليابان في 
الــقــرن الثاني عــشــر، وخاصته أن الــراحــة والسكينة 
الذهنية تأتيان من الحياة المنظمة، فهما تساعدان 
فــي صــفــاء الــذهــن والــتــركــيــز عــلــى اللحظة الــحــاضــرة، 
وجلسة واحــدة مــن »الـــزازن« تمنحك الفرصة لتكون 

 بذلك.
ً
واعيا

 ونحن البشر، كما تقول أدبيات هذا المذهب، نميل 
إلى التفكير في الماضي والقلق من المستقبل والتوتر 
 من الواقع، ولو أمكننا أن نحرر 

ً
ا من أشياء ليست جزء

ذهننا وجسدنا مــن هــذا التوتر لما وجــدنــا أنفسنا 
غارقين في هموم ال ضرورة لها.

 الــمــمــارســات الــبــوذيــة فــي الــحــيــاة الــيــومــيــة ليست 
 بــقــدر مــا هــي وســيــلــة لــلــخــروج مــن القوقعة 

ً
اخــتــراعــا

واالنعزال واليأس، وإذا أردت ضخ سام نفسي فعليك 
، ألعمال التنظيف 

ً
أن تتدرب ولو لعشر دقائق يوميا

وعند تناولك الطعام، دون أن تسرح في ذهنك.
 يعرف اليابانيون قصة »الكومينكا« وهي بيوت 
 لــقــواعــد الــبــنــاء الــيــابــانــيــة 

ً
قــديــمــة تـــم بــنــاؤهــا طــبــقــا

الــقــديــمــة، أقــــل بــيــت عـــمـــره 100 عــــام وهــــي مـــن اإلرث 
الثقافي، جــرى تحويل بعضها إلــى مــقــاه أو مطاعم 
 
ً
 مــذهــا

ً
 لــلــســيــاح، أحــدهــم قـــدم وصــفــا

ً
وبــاتــت مــقــصــدا

»ضـــع قــدمــك داخـــل الــكــومــيــنــكــا تــجــد نــفــســك فــي مكان 
توقف عنده الزمن، فاألضواء تأخذك إلى عوالم أخرى 
والحوائط الطينية بألوان أرضية، والتهوية تشعرك 
بهواء بارد، أما في الشتاء فهناك موقد النار المشهور 
إنها ببساطة فنادق العصر وعلى الطريقة اليابانية.
 في العالم، 

ً
 في طوكيو، وهي أكثر المدن ازدحاما

أماكن يمكنك أن تستمتع بها، تختلط فيها الموسيقى 
ببخور عطرية للراحة وإنعاش الجسد والعقل.

ــتـــرب بـــعـــد مــــن الـــحـــمـــامـــات والـــمـــنـــتـــجـــعـــات  ــقـ  لــــم نـ
ــاكـــن  ــة أخــــــــرى، بــــل عــــن أمـ ــا قـــصـ ــهـ ــة فــــهــــذه لـ ــنـ ــاخـ الـــسـ
تتخصص في تقديم الحلوى، ظهرت من بداية عصر 
»إيدو« في القرن التاسع عشر، لها تاريخ طويل أطول 

من بيوت الشاي والتي تؤدي دور المقاهي.
»الــيــابــان كما عرفتها« مــن الكتب الــتــي استمتعت 
تـــهـــا، فـــهـــي تـــجـــربـــة حـــيـــة عــايــشــهــا قـــبـــل وفـــاتـــه  بـــقـــراء
الــصــديــق الــمــرحــوم فــخــري شــهــاب أعــطــتــنــي عــصــارة 
ثــقــافــيــة عــن مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب الــعــالــمــيــة، وكيف 
نهض هــذا البلد اآلســيــوي بعد قنبلتي هيروشيما 

وناغازاكي النوويتين؟
 بلد شاسع ومتنوع يدعو للدهشة، بعد أن تعرض 
لهزيمة بشعة وشنعاء ثم استفاق من جديد ليدخل 
 ،

ً
في نادي أهم الدول الصناعية المتقدمة تكنولوجيا

اليابان الــيــوم هــي بخاف األمــس، والــصــورة لــم تعد 
كما قرأناها في الكتب، فمن سيتصدى لدراستها؟

هيمنت الكوارث المناخية والنتائج التي حققها مؤتمر المناخ في 
شرم الشيخ وأوجــه القصور التي شابته على األخبار البيئية على 
مــدى األشهر القليلة الماضية، مع وجــود الخافات المعتادة حول 
اإللغاء التدريجي للوقود األحفوري أو تخفيض استخدامه أو إعادة 
 
ً
استخدامه، ومع ذلك، تم تحقيق انتصار آخر لعالم الطبيعة مؤخرا
في كندا في نهاية العام الماضي، حيث اتفقت 196 دولة على إطار 
بالغ األهمية لحماية األرض والمحيطات والحياة البرية في العالم، 
ويتضمن إطـــار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي 
 لعام 2030 للحفاظ 

ً
 مرحليا

ً
أهدافا ذات رؤية لعام 2050 و23 هدفا

على الطبيعة واستعادتها وحماية التنوع البيولوجي ومنع انقراض 
األنواع.

ل التزام إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي 
ّ
 يتمث

فــي هدفه »30 × 30« للحفاظ بشكل فعال على مــا ال يقل عــن %30 
من أراضي العالم ومياهه الداخلية ومناطقه الساحلية ومحيطاته، 
واســتــعــادة 30% مــن البيئات البرية والبحرية المتدهورة بالفعل 
 للعمل العالمي 

ً
 جيدا

ً
ر هذه االتفاقية أساسا

ّ
بحلول عام 2030، وتوف

 التفاقية باريس للمناخ، وأصبح 
ً
بشأن التنوع البيولوجي، ُيعّد مكما

لدى العالم اآلن مسار مزدوج للعمل من أجل اقتصاد عالمي مستدام 
بحلول عام 2050.

؟ يعتمد أكثر مــن نصف الناتج المحلي 
ً
 مهما

ً
 لــَم ُيعد ذلــك أمـــرا

اإلجمالي العالمي على خدمات النظام اإليكولوجي، وهي الخدمات 
األساسية التي تجعل الحياة ممكنة للناس، على سبيل المثال، تعمل 
النباتات على تنقية الــهــواء النظيف وتصفية المياه بينما تعمل 
البكتيريا على تفكيك النفايات ويقوم النحل بتلقيح األزهار وتثّبت 
جذور األشجار التربة في مكانها لمنع التعرية وما إلى ذلك، وهذه 
الوظائف مهددة نتيجة االنقراض واستغال األنواع الحيوية، وزيادة 
حموضة المحيطات المليئة بالنفايات الباستيكية واإلفـــراط في 
ذ، إلى تغييرات 

ّ
ف

ُ
استهاك موارد الكوكب، وقد يشير االتفاق، إذا ما ن

رئيسة فــي الــزراعــة، وســاســل الــتــوريــد التجارية، ودور مجتمعات 
الشعوب األصلية في الحفاظ على موارد األرض. ستشمل االتفاقية 
 بقيمة 500 مليار دوالر مــن اإلعــانــات الحكومية الــضــارة 

ً
إصــاحــا

بالبيئة، والــتــي تشمل الــزراعــة وصــيــد األســمــاك واســتــهــاك المياه 
ب من الحكومات التأكد من 

ّ
والوقود األحفوري وما إلى ذلك، وتتطل

أن تكشف الشركات الكبيرة والعالمية عن تأثيرها وتبعاتها وآثارها 
على التنوع البيولوجي، وما يثير االهتمام في هذه االتفاقية هو سعي 
 للملوثات 

ً
الصين لتمريرها، التي تعتبر عادة إحدى أكثر الدول إنتاجا

في العالم، وإذا كانت الصين من الموقعين عليها، فمن المؤّكد أن بقية 
العالم ستحذو حذوها. 

شّكل، في حالة تنفيذها، بداية لتغيير كبير في ممارسات 
ُ
وقد ت

القطاع الخاص والتجارة بشكل عام، حيث يعتمد نحو نصف الناتج 
 
ً
المحلي اإلجمالي العالمي على األداء السليم للعالم الطبيعي، وفقا
لألمم المتحدة. ففقدان التنوع البيولوجي نتيجة أعمال الشركات 
من طريقة استخاص للموارد الطبيعية وسبل التوريد سيعتبر 
من أجندة المخاطر حيث الشركات الملوثة وغير الملتزمة ستفقد 
الصاحية للعمل فــي بعض األســـواق العالمية، وقــامــت عــدة بلدان 
بالفعل بوضع قواعد لاستعانة بمصادر مستدامة، بشأن المنتجات 
االستهاكية المختلفة مثل زيــت النخيل والــمــطــاط والــقــطــن، ومن 
المتوقع أن تعم هذه القواعد جميع القطاعات بعد اتفاقية كونمينغ-

مونتريال.
 وحــضــرت مــا بــيــن 700 و1000 شــركــة الـــــدورة الــخــامــســة عشرة 
للمؤتمر، وهــي الــمــرة األولـــى التي تظهر فيها هــذه الشركات لدعم 
الحفاظ على التنوع البيولوجي، بما في ذلــك 150 مؤسسة مالية، 
ل أكثر من 24 تريليون دوالر من األصول الخاضعة لإلدارة، على 

ّ
تمث

النقيض من شركات الوقود األحفوري التي كانت تميل إلى عرقلة 
المفاوضات بشأن المناخ. 

لم ُينظر إلى ممثلي شركات الزراعة والسلع األساسية في مونتريال 
على أنهم يحاولون عرقلة التوصل إلى اتفاق طموح، في المقابل، كانوا 
قل عن أحد المسؤولين فقد 

ُ
مصممين على تأدية دور قيادي، كما ن

»كان رد فعل القطاع الخاص رائدا حقا، فالشركات تطالب بوضوح 
بالتقييم واإلفصاح االلتزام، وهو ما فاجأ معظم المفاوضين«.

وهذه دعوة تنبيه للقطاع الخاص في الكويت والمنطقة: فإذا كانوا 
، فيجب االستعداد لمنظومة عالمية جديدة 

ً
يرغبون في العمل دوليا

لتقييم المخاطر والتبعيات واآلثــار المتعلقة بالتنوع البيولوجي 
والكشف عنها حيث ستطلب األســواق العالمية والحكومات القيام 

بذلك في موعد أقصاه عام 2030. 
* خبيرة بيئية

تعيش الواليات المتحدة اآلن حالة من ُسـعار حظر الكتب، 
 في 

ً
 لمنظمة PEN America، جرى حظر 1648 كتابا

ً
فوفقا

المدارس العامة في مختلف أنحاء الباد خال الفترة من 
يوليو 2021 إلى يونيو 2022. ومن المتوقع أن يرتفع الرقم 
هذا العام مع تكثيف الجهود من جانب الساسة المحافظين 
والمنظمات المحافظة لفرض الرقابة على األعــمــال التي 

تتناول الهوية الجنسية والِعـرقية.
شـــنـــت الـــــواليـــــات الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الــجــمــهــوريــيــن 
حـــمـــات صـــارمـــة ضـــد الــمــكــتــبــات الــمــدرســيــة فـــي األشــهــر 
ــرقــيــة أو  ـــ ــــرة، فــحــظــرت عـــنـــاويـــن تـــتـــنـــاول قــضــايــا ِع ــيـ ــ األخـ
قــضــايــا تتعلق بــالــجــنــدر )الـــنـــوع االجــتــمــاعــي( أو قضايا 
جــنــســيــة، مـــثـــل كـــتـــاب إبــــــــرام إكـــــس كـــيـــنـــدي »كـــيـــف تــكــون 
 )How to Be an Antiracist(  »لــلــعــنــصــريــة 

ً
ــنــاِهـــــضــا ُمـــ

وكتاب مايا كوبابي »هوية جندرية غير ثنائية: مذكرات« 
)Gender Queer: A Memoir(. في أجزاء من والية فلوريدا، 
صدرت تعليمات للمدارس بالحد من القدرة على الوصول 
إلى الكتب التي تتناول الِعـرق والتنوع، كما تلقت المدارس 
تحذيرات مفادها بأن المعلمين الذي يشاركون ما يسمى 
»المواد الفاحشة واإلباحية« مع الطاب يعرضون أنفسهم 
لعقوبة السجن خمس سنوات. في ساوث كارولينا، أشار 
حاكم الوالية هنري ماكماستر إلى كتاب كوبابي، الذي فاز 
بجائزة أليكس ألدب الشباب من جمعية المكتبات األميركية 

في عام 2020، كمثال على »المواد الفاحشة واإلباحية«.
يعود السبب وراء حظر الكتب اليوم بدرجة كبيرة إلى 
الساسة الشعبويين اليمينيين وجماعات اآلباء الذي يزعمون 
أنهم يحمون المجتمعات المسيحية السليمة القائمة على 
ــرة مــن انــحــال أمــيــركــا الــحــضــريــة. وعــلــى هـــذا فـــإن أي  األســ
كتاب لألطفال يضم شخصيات تنتمي إلى مجتمع الميم 
)الـــذي يشمل مثليي الجنس ومــزدوجــي التوجه الجنسي 
 وغــيــر ذلـــك( يــنــدرج ضمن تعريفهم 

ً
والمتحولين جنسيا

للمواد اإلباحية.
الواقع أن رون ديسانتيس، حاكم والية فلوريدا والمرشح 
الــرئــاســي المحتمل، يمكن اعــتــبــاره الــمــدافــع الرئيسي عن 

رقابة الدولة وحظر الكتب في العصر الحديث. في الشهر 
المنصرم، تقدم ديسانتيس وحلفاؤه في مجلس النواب في 
الوالية بمشروع قانون جديد من شأنه أن يمنع الجامعات 
والكليات من دعم األنشطة التي تنظم داخل الحرم الجامعي 
والتي »تحتضن التنوع، والمساواة، والشمولية أو خطاب 
 إلى 

ً
النظرية الِعـرقية النقدية«. يسعى مشروع القانون أيضا

إزالة النظرية الـِعـرقية النقدية، ودراسات النوع االجتماعي، 
وتقاطع أشكال التمييز، فضا عن أي فرع رئيسي مشتق 
أو ثانوي من هذه النظم العقائدية، من المناهج األكاديمية.

ولــكــن حــتــى بــرغــم أن الــــدعــــوات مـــن جــانــب التقدميين 
اليساريين لحظر الكتب قليلة، فإنهم أيضا يتبنون مواقف 
غير متسامحة مــع األدب الـــذي يــســيء إلــيــهــم، فقد أزيلت 
 To Kill a( »

ً
 محاكيا

ً
أعمال كاسيكية مثل »أن تقتل عصفورا

 Adventures of( »و»مغامرات هكلبيري فين )Mockingbird
Huckleberry Finn( من بعض قوائم القراءة في المدارس ألنها 

تحتوي على إهانات عنصرية وقد »تهمش« بعض القراء.
مــن الــمــؤكــد أن الحملة القمعية اليمينية ضــد الحرية 
األكــاديــمــيــة أشـــد خــطــورة مــن أشــكــال الحساسية األدبــيــة 
على اليسار، لكن األمــر المثير لاهتمام هو كثرة القواسم 
المشتركة بين التعصب اليساري والتعصب اليميني. يميل 
الشعبويون اليمينيون من أمثال ديسانتيس إلى محاكاة 
الــخــطــاب الــتــقــدمــي حـــول »الــشــمــولــيــة« و»الــحــســاســيــة« في 
المدارس، فهم يزعمون أن الطاب من ذوي البشرة البيضاء 
يجب حمايتهم من التعلم عن العبودية أو الدور الذي لعبته 
مزاعم تفوق الجنس األبيض في التاريخ األميركي ألن هذا 

قد يثير انزعاجهم ويجعلهم يشعرون بالذنب.
يتبنى التقدميون الذين يريدون منع تدريس هكلبيري 
فين في المدارس، أو يطالبون بإزالة كلمات مثل »سمين« من 
 ال 

ً
كتب األطفال من تأليف روالد دال، ذات المنطق، فهم أيضا

يريدون أن يشعر األطفال باالستياء أو بأنهم »غير مرحب 
بهم«. إن تصورهم للتعليم أشبه بالعاج: فالغرض منه جعل 
األطفال يشعرون بالرضا عن أنفسهم، بدال من تعلم كيفية 

استيعاب المعلومات والتفكير ألنفسهم.
ربما يكون بوسعنا أن نعتبر محاكاة اليمين لمصطلحات 
 من أشكال االنتقام الذي يستند إلى سوء النية، 

ً
اليسار شكا

ذلــك أن الــقــوة الدافعة وراء التزمت المحافظ فــي الــواليــات 
 األصولية ال الشمولية، لكن الـَجـزم الديني 

ً
المتحدة كانت دائما

يرتبط بشكل وثيق بالخوف من اإلساءة، وُيـَعـد الجدال الذي 
أعقب نشر كتاب سلمان رشــدي »آيــات شيطانية« في عام 
 على ذلك، باإلضافة إلى فتوى آية الله 

ً
1988 مثااًل واضحا

روح الله الخميني التي أهدرت دم المؤلف، أدان المحافظون 
المسيحيون رشـــدي الســتــهــزائــه بــالــديــن، حتى أن بعض 
اليساريين، رغم أنهم ال ينتمون إلى أي دين، انتقدوا رشدي 

ألنه أساء إلى مايين المسلمين.
ال يعارض المسيحيون المتزمتون الكتب التي تناقش 

مواضيع تــدور حــول المثليين لمجرد أن الكتاب المقدس 
يحرم المثلية الجنسية، بل أيضا )وربما في المقام األول( 
ألنها تنتهك ما يعتقدون أنه النظام الطبيعي، وال يختلف 
 
ً
ـعوا مؤخرا

َّ
 عن مشاعر اآلالف من الناس الذين َوق

ً
هذا كثيرا

على رسالة أعربوا فيها عن احتجاجهم على تغطية قضايا 
 في صحيفة نيويورك تايمز. 

ً
المتحولين جنسيا

ــــج الـــمـــوقـــعـــون إزاء حــقــيــقــة مــــفــــادهــــا أن بــعــض  ــــزعـ انـ
المقاالت افترضت أن مسألة الجندر )الــنــوع االجتماعي( 
ــا، والـــتـــي  ــ ــداهــ ــ ، وكــــانــــت إحــ

ً
قــــد ال تــــكــــون راســــخــــة عـــلـــمـــيـــا

دافــعــت فيها الكاتبة باميا بـــول عــن جــيــه. كــيــه. رولينغ، 
ــنــــغ ال تــكــره  ــيــ مــســيــئــة بـــشـــكـــل خــــــــاص، والــــــواقــــــع أن رولــ
ــر، لكنها ال  األشـــخـــاص الــذيــن تــحــولــوا مــن جــنــس إلـــى آخــ
 مــســألــة اخــتــيــار.

ً
ــرأة أو رجــــا ــ تعتقد أن كـــون الــشــخــص امـ

أما التقدميون الذين يدعون إلى حظر كتب هاري بوتر 
 المتعصبون 

ً
ــتـــي شجبها أيـــضـــا لمؤلفتها رولــيــنــغ )والـ

اليمينيون لترويجها للِسـحر( فإنهم ال يفعلون ذلك ألسباب 
ـُهـم، مرة أخرى، يتحدثون عن أماكن 

َ
دينية في مجمل األمر، ف

ـبة، والتهميش، وعدم الحساسية، وما إلى  العمل غير الـُمـَرحِّ
 ،

ً
 من المؤمنين المتدينين غالبا

ً
ذلك، لكنهم ليسوا أقل َجـزما

فهم مقتنعون أن الشخص المولود بأعضاء تناسلية ذكورية 
هو امرأة إذا قال إنه كذلك، والتشكيك في هذا االقتناع، كما 

تفعل رولينغ، ينتهك رؤيتهم للطبيعة.
هذا ال يعني أن التهديدات من اليسار لقدرة الطاب على 
الــوصــول إلــى الكتب على القدر ذاتــه من خطورة تلك التي 
يفرضها اليمين المتطرف، فعلى عكس األحــزاب اليمينية 
المتطرفة، بما في ذلــك الحزب الجمهوري الــيــوم، ال يدعو 
الساسة من يسار الوسط في عموم األمر إلى حظر قانوني 
تفرضه الدولة، ومع ذلك، قد تعمل بعض خطابة التقدميين 

لمصلحة اليمين الشعبوي.
مع حرمانه من منصة اقتصادية متماسكة، ركز الحزب 
الــجــمــهــوري كــل اهتمامه على حـــروب الثقافة األميركية، 
ولكن ألن الــنــداءات التي يطلقها المتدينون والمحافظون 
االجتماعيون تميل إلى اكتساب رواج متزايد بين الناخبين 
مقارنة بالمواقف المتزمتة بشأن الهويات الـِعـرقية والجنسية، 
 مــن الــمــرجــح أن يــفــوز بها اليسار، 

ً
فـــإن هـــذه ليست حــربــا

وُيـحـِسـن الديموقراطيون واألحزاب التقدمية في العالم الغربي 
 باإلقال من التركيز على مشاعر األذى والتركيز بشكل 

ً
ُصـنعا

أكبر على مصالح الناخبين االقتصادية والسياسية.

* كاتب وصحافي، وأحدث مؤلفاته كتاب »عقدة 
تشرشل: لعنة التميز، من وينستون تشرشل وفرانكلين 
ديانو روزفلت إلى ترامب والخروج البريطاني«.
»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع »الجريدة«

ةديرجلا•
opinion@aljarida●comزوايا ورؤى ٧ العدد 5282 / االثنين 13 مارس 2023م / 21 شعبان 1444هـ

جلسوا كلهم بعيدين عن هذا المكان، الشرفة قريبة 
مـــن الـــوطـــن لــكــنــهــا لــيــســت هــــو، تــجــمــعــوا حــــول مـــائـــدة 
عامرة وقبلها كثير من المقبات والحديث الحميمي 
والمشمس، توشك أن تعدهم وهم جالسون مستمتعون 

.
ً
بحضورها وغيابها أيضا

 كيف تكتب اللغة سألها؟ لم تفهم هي سؤاله، وربما 
ــر،  ــه ألنـــهـــا اآلن والــــيــــوم فـــي عـــالـــم آخـ ــم تــكــن مــهــتــمــة بـ لـ
اســتــمــرت الــشــمــس تــحــرقــهــم مــرة وتــنــيــرهــم مـــرات، وهــي 
تسرع في عودتها إلى منزلها، وهم أو هن نساء ورجال 
وآخرون من قال إن الكون مشكل من رجال ونساء فقط؟ 
فهناك أطــفــال وهــنــاك مــا بين بــيــن! أوشــكــت الشمس أن 
تعلن غيابها منذرة بالقادم، وهو في هذه البلدة ظام 
حــالــك، فــا ضــوء بــعــد ضــوء الــشــمــس عــنــد رحــيــلــهــا إلــى 

منازلها!
كانوا شلة من هذا وذاك، أي بلد وبلد، أو عرق وعرق، 
أو حــتــى طــائــفــة وأخـــــرى، مـــا يــهــم أنــهــم كــلــهــم أو كلهن 
يعرفن بعضهن منذ سنين طــويــلــة، فلم يتعرفوا على 
بعض بتعريف كهذا »مرحبا أنا لبنانية مارونية، أو أنا 
لبنانية شيعية من جنوب لبنان، أو حتى أنا من الخليج 
الذي ال تعرفون، أو من تونس التي لم تعد خضراء كما 
كـــان يــقــال لــكــم، وال حــتــى مــن الــمــغــرب الــعــربــيــة، فهناك 

أمازيغ في المغرب هل تعلمون؟«. 
جلسوا يستمتعون بأطباق من األكل متنوعة كما هم 
وكثير من الحب وبعض الشراب الذي يكون هنا وهناك! 
كانت أصــوات ضحكاتهم تصل إلى آخر ذاك الشارع 
ــم يــكــثــرون مـــن الــنــكــات  الــمــتــنــوع الــــذي ال يــشــبــهــهــم، وهـ
ــاء صــــوت الـــجـــامـــع األول، فــســكــتــوا  والـــحـــديـــث حــتــى جــ
مصغين، ففي حيهم أكــثــر مــن جــامــع ألكــثــر مــن طائفة، 
 بــأديــانــهــم وطــوائــفــهــم بــإعــان الــصــاة 

ً
الــتــزمــوا جــمــيــعــا

تلك، وبعد لحظات عندما سكت صوت األذان أو الدعوة 
للصاة عــادوا لــألحــاديــث لبضع لحظات قبل أن يعاد 
األذان اآلخــر للصاة نفسها! سكتوا هم وهــن وأصغوا 

 .
ً
 وتقديرا

ً
احتراما

وبعد أن سكتت أصوات المآذن على اختاف أطيافها 
ت صلوات أخــرى، ففي هذا البلد توجد  وطوائفها جاء
ــذاهـــب مــخــتــلــفــة... بـــقـــوا هـــم شــلــة مـــن الــنــســاء  ــان ومـ ــ أديـ
والـــرجـــال فــي مــنــتــصــف الــعــمــر أو بــعــضــهــم فــي آخـــره أو 
أوله محترمين لكل األديان والطوائف والطقوس، ووقف 
أحدهم ليردد متى يحترمون هم أو اآلخــرون ما نؤمن 
 عن الدين؟ أليس هناك الكثير مما يؤلم 

ً
نحن به بعيدا

 بشر ننتمي إلى 
ً
وهو ال يمّت للدين بصلة؟ ألسنا جميعا

هذا الكون وفيه ومنه أكثر من الدين والطائفة اللذين 
قتا منا الكثير؟ 

ــبـــرات الــــصــــوت الــتــي  ــكـ ــم تـــتـــوقـــف األصــــــــوات عـــبـــر مـ لــ
يملكونها هــم بــكــل قــدراتــهــم وســطــوتــهــم، وبــقــيــنــا نحن 
 من تكوين 

ً
 بسيطا

ً
ا ل: أليس الدين والمذهب جزء نتساء

الفرد وليسا كله؟ أم أنهما أصبحا كل ما يمثل اإلنسان 
 فقط، وال هو 

ً
أينما كان؟ فاإلنسان ليس طائفة أو دينا

عائلة أو قبيلة، وال حتى ما يراه اآلخرون، بل هو أبعد 
من ذلك بكثير، لكننا ال نراه إال بتلك المقاييس الضيقة، 
فإما هو من عائلتي أو قبيلتي أو طائفتي أو بلدي وإال 

.
ً
فهو ليس مني أبدا

ترحل السنون ليعرف هو ونعرف نحن وهم أن العالم 
أوسع من كل هذا المحيط الضيق الذي خلقوه أو خلقناه 
نــحــن، وأن الــكــون أوســـع مــن فــكــرة قــبــل أن يــكــون أوســع 
من طائفة أو دين، وهو أيضا وبالتأكيد أوسع من بلد 
وتضاريس جغرافية ،وبعض تاريخ يروى ربما يكون 
 ما يمكن أن يكون مجرد رواية 

ً
، وربما وكثيرا

ً
صحيحا

لشخص واحد، وهذا ال يعني أنها الرواية الواقعية.
تــعــود لــلــجــمــع فـــي تــلــك الــشــرفــة الــمــطــلــة عــلــى الــبــحــر 
الــواســع والــشــمــس تــوشــك عــلــى تــوديــع يــومــهــا الــطــويــل 
بــتــثــاؤب وبــــطء، وأنـــت وهـــم مــا زلــتــم تــضــحــكــون بعض 
الـــشـــيء، وتـــعـــرفـــون أنـــكـــم أقــــرب مــمــا كــــان يـــقـــال لــكــم مــن 
أحاديث عن قرابة الدم والعرق والعائلة... شيء ما أعمق 
من كل ذلك هو ربما مجرد إنسانيتنا التي بقيت بعد 

أن تاشى كل شيء جميل آخر... ربما؟
* ينشر بالتزامن مع »الشروق« المصرية.

فخ الحروب الثقافية

ربما إنسانيتنا ربما؟*

خولة مطر

إيان بوروما*

ركز الحزب الجمهوري كل اهتمامه على حروب 
الثقافة األميركية، وألن النداءات التي يطلقها 

المتدينون والمحافظون االجتماعيون تميل 
إلى اكتساب رواج متزايد بين الناخبين مقارنة 
بالمواقف المتزمتة بشأن الهويات الـِعـرقية 

 من المرجح أن 
ً
والجنسية، فإن هذه ليست حربا

يفوز بها اليسار.

اليابان كما لم أعرفها

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

https://www.aljarida.com/article/17496
https://www.aljarida.com/article/17495
https://www.aljarida.com/article/17494
https://www.aljarida.com/article/17493
https://www.aljarida.com/article/17492
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2583.0622.707

أخبار الشركات

علي العنزي

تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة 33.7 مليون دينار
بــــدأت أمـــس تــعــامــات بــورصــة 
الــكــويــت هـــذا األســـبـــوع عــلــى وقــع 
صدمة األســـواق العالمية وإعــان 
إفاس مصرف أميركي من البنوك 
الــمــتــوســطــة لــتــســجــل الــمــؤشــرات 

خسائر متفاوتة.
وتـــراجـــع مــؤشــر الـــســـوق الــعــام 
بنسبة 0.62 فــي المئة، أي 44.95 
نقطة ليقفل على مستوى 7238.46 
نقطة بسيولة متوسطة بلغت 33.7 
مليون دينار تداولت 120.3 مليون 
سهم عبر 7313 صفقة، وتم تداول 
 
ً
 ربـــح منها 22 سهما

ً
118 سهما

، بينما استقر 11 
ً
وخسر 85 سهما
 دون تغير.

ً
سهما

وســـجـــل مـــؤشـــر الـــســـوق األول 
خـــســـارة أكــبــر وجــــاء الــضــغــط من 
األسهم القيادية ليخسر المؤشر 
نسبة 0.72 في المئة أي 58.82 نقطة 
ليقفل على مستوى 8079.32 نقطة 
بسيولة كبيرة بلغت 28.5 مليون 
ديــنــار تــداولــت 75.3 مليون سهم 

عبر 4760 صفقة.
ــم تـــــــــداول جــمــيــع مــكــونــات  ــ وتــ
 وربحت 

ً
السوق األول الـ 31 سهما

منها 3 أسهم فقط هــي: الجزيرة، 
ومشاريع، وبوبيان بتروكيماويات، 
، واستقر 

ً
بينما خــســر 26 ســهــمــا

سهمان.
واستقر مؤشر السوق الرئيسي 
على خسارة محدودة كانت بنسبة 
0.13 في المئة أي 7.23 نقاط ليقفل 
ــتـــوى 5493.77 نــقــطــة  ــلـــى مـــسـ عـ
بسيولة بلغت 5.1 مايين دينار 
تـــداولـــت 44.9 مــلــيــون ســهــم عبر 
 
ً
2553 صفقة، وتم تداول 87 سهما
فــي الرئيسي ربــح منها 19 فقط، 
بينما خسر 59 واستقرت 9 أسهم 

دون تغير.
وبدأت تعامات بورصة الكويت 
على خسارة كبيرة وتراجع بيتك، 
وهـــو أكــثــر سهم تــــداواًل مــن حيث 
 في السوق 

ً
السيولة واألكبر وزنــا

ــيـــرة تـــــجـــــاوزت 2 فــي  ــبـ بــنــســبــة كـ
 
ً
المئة، والمس مستوى 852 فلسا
 إلــى مستوى 

ً
قبل أن يرتد سريعا

.
ً
860 فلسا

في المقابل، كان الهدوء يسيطر 
على تعامات الوطني والجميع 
مــراقــب للسهمين بــشــدة، ألنهما 

يحددان اتجاه السوق بعد إعان 
إفــــــــــاس مـــــصـــــرف مــــتــــوســــط فــي 
الــواليــات المتحدة مساء الجمعة 
ــاد الــتــراجــع معظم  الــمــاضــي، وســ

ــيـــولـــة، وكـــانـــت  ــم ذات الـــسـ ــهــ األســ
التراجعات متفاوتة أكبرها بنهاية 
الجلسة من نصيب جي اف اتش 
واعــــيــــان وبــنــســبــة 2.1 و2.8 في 

المئة على التوالي، بينما اكتفى 
الــوطــنــي بــتــراجــع بنسبة 0.7 في 
المئة وبنسبة مقاربة كــان بيتك، 
وخسر سهما بنك بوبيان أجيليتي 

نسبة أكــبــر بلغت 1.5 فــي المئة، 
وكـــان الــافــت للنظر ارتــفــاع سهم 
مشاريع بنسبة كبيرة بلغت 2.6 
في المئة وصعود قــوي للجزيرة 

بنسبة 5.2 فــي الــمــئــة، بينما في 
الــمــقــابــل تــراجــعــت اســهــم الــســوق 
الرئيسي ذات السيولة خصوصا 
عربي قابضة 4.5 في المئة، وتراجع 
خصوصية 2.5 في المئة، واستقر 
ســهــمــا قــابــضــة مــصــريــة كويتية 
وصـــالـــحـــيـــة دون تــغــيــر لتنتهي 
الجلسة بانتظار بــدايــة تعامات 
األســواق العالمية منتصف الليلة 

الماضية.
ــت مـــعـــظـــم مــــؤشــــرات  ــعــ ــراجــ وتــ
األســـواق المالية الخليجية وكان 
مـــؤشـــر الــــســــوق الـــقـــطـــري األكـــثـــر 
خـــســـارة وبــنــســبــة 1.6 فـــي الــمــئــة، 
وتراجع السعودي بحوالي نقطة 
مئوية، كما خسر مؤشرا الكويت 
والبحرين بنسب أقل وكان مؤشر 
ــوق عــــمــــان الـــوحـــيـــد الــمــتــلــون  ــ ســ
باألحمر، وكانت أسعار النفط قد 
 
ً
أقفلت على مستوى 82.5 دوالرا
لــلــبــرمــيــل خــــال تـــعـــامـــات مــســاء 

الجمعة الماضي.

»الوطني«: العزوف عن المخاطرة يطغى على تطورات أسعار الفائدة»الوطني«: العزوف عن المخاطرة يطغى على تطورات أسعار الفائدة

أدلى رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي جيروم باول 
بشهادته حول التوقعات تجاه االقتصاد والسياسة النقدية 
أمام الكونغرس األميركي األسبوع الماضي، ذكر فيها أن 
 
ً
أسعار الفائدة »من المرجح أن تكون أعلى مما كان متوقعا

 بأحدث البيانات االقتصادية التي 
ً
في السابق« مستشهدا

 .»
ً
جاءت »أقوى مما كان متوقعا

وأكد باول، حسب تقرير أسواق النقد األسبوعي الصادر 
عن بنك الكويت الوطني، أنه إذا كانت »البيانات تشير إلى 
 أسرع، فسنكون مستعدين لزيادة 

ً
أن هناك ما يبرر تشديدا

وتيرة رفع أسعار الفائدة«.
في التفاصيل، تأتي هذه الشهادة المتشددة على خلفية 
انخفاض معدالت البطالة إلى أدنى مستوياتها التاريخية 

واستقرار قراءات التضخم.
 إشارة إلى 

ً
ويعتبر هذا التغير لتبني اتجاه أكثر تشددا

التحول عن التوجهات التي تبناها مجلس االحتياطي 
الفدرالي في اجتماعه األخير الذي عقد في فبراير الماضي، 
مما يسلط الضوء على بداية تراجع التضخم بعد قرار 

اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة لشهر فبراير. 
وخال ذلك االجتماع، أقر مجلس االحتياطي الفدرالي 
باتجاه التضخم نحو االنخفاض لتبرير تباطؤ وتيرة 
رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقابل 50 نقطة 
أســاس في ديسمبر ورفعها عدة مــرات بمقدار 75 نقطة 

أساس خال عام 2022. 
لكن منذ ذلك الحين، ظلت البيانات الصادرة عن اقتصاد 
الواليات المتحدة قوية، بما في ذلك تسارع وتيرة انكماش 
مؤشر أسعار نفقات االستهاك الشخصي، وهو مقياس 

التضخم المفضل لدى بنك االحتياطي الفدرالي.
وارتفعت احتماالت رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة 
أساس من 25% إلى 71% بعد إدالء باول بشهادته، كما 
تراجعت األسهم األميركية بحدة بينما ارتفعت عائدات 

سندات الخزانة بعد تصريحات باول مع وصول عائدات 
ســـنـــدات الــخــزانــة ألجــــل عــامــيــن إلــــى أعــلــى الــمــســتــويــات 

المسجلة منذ عام 2007.
وكشف تقرير يوم الجمعة عن تجاوز الوظائف غير 
الزراعية التوقعات بينما تراجعت األجور وارتفع معدل 
البطالة، مما قدم صورة مختلطة في الوقت الذي يقرر فيه 
مجلس االحتياطي الفدرالي ما إذا كان سيزيد من وتيرة 

رفعه ألسعار الفائدة. 
وأظهرت الرواتب غير الزراعية أن سوق العمل أضاف 
311 ألف وظيفة الشهر الماضي ليتجاوز بذلك توقعات 
تسجيل نمو بنحو 225 ألف وظيفة وأقل من الرقم السابق 

 من 517 ألف وظيفة(. 
ً
البالغ 504 آالف )المعدل هبوطيا

ونمت األجور بنسبة 4.6%، إي أقل من النسبة المتوقعة 
والبالغة 4.7% بينما ارتفع معدل البطالة إلى 3.6% مقابل 
 القراءة السابقة. 

ً
توقعات بوصولها إلى 3.4% هي أيضا

وبعد صــدور تلك البيانات، تراجعت توقعات رفع سعر 
الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 51% إلى %44.

وبدأ الدوالر األميركي تداوالت األسبوع بأداء قوي، إذ 
واصل زخمه الصعودي الناجم عن التصريحات المتشددة 

من مسؤولي االحتياطي الفدرالي األسبوع السابق. 
وساهم تحول جيروم بــاول لتبني نبرة متشددة في 
تعزيز الدوالر األميركي أمام نظرائه الرئيسيين ليصل إلى 
أعلى مستوياته المسجلة في ثاثة أشهر عند مستوى 

 .105.883
من جهة أخـــرى، ساهمت البيانات المختلطة لسوق 
العمل التي صدرت يوم الجمعة في تعزيز التقلبات ودفعت 
الــدوالر لانخفاض في ظل تاشي احتماالت رفع سعر 
الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في االجتماع القادم لمجلس 

االحتياطي الفدرالي. 
وأنهى اليورو والجنيه اإلسترليني التداوالت المتقلبة 

لهذا األسبوع بالقرب من نفس المستويات التي بــدأوا 
بها تداوالت األسبوع عند مستوى 1.0635 و1.2024 على 

التوالي.
وفي غضون ذلك، وفي إشارة إلى توجه المستثمرين 
نحو العزوف عن المخاطر، حقق الين الياباني مكاسب 
كما انخفضت عائدات سندات الخزانة وتراجعت أسواق 
األسهم بسبب حالة الهلع من المخاطرة الناجمة عن انهيار 
بنك وادي السليكون )SVB( وهو أكبر إفاس مصرفي في 

الواليات المتحدة منذ عام 2008. 
وخـــال األســبــوع المقبل تترقب األســــواق الــتــطــورات 
الخاصة ببنك وادي السليكون إضافة إلى بيانات التضخم 
األميركي لشهر فبراير والتي ستحدد بشكل كبير مسار 

بنك االحتياطي الفدرالي في المستقبل.

التضخم في االتحاد األوروبي
جاءت مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أضعف مما 
، إذ وصلت إلى 0.3% في يناير مقابل %0.7 

ً
كان متوقعا

المتوقعة. ويسلط االنتعاش بوتيرة أضعف من القراءة 
السابقة الضوء على ضعف طلب المستهلكين في منطقة 

اليورو وسط ارتفاع معدالت التضخم. 
فالتضخم المترسخ الــذي تشهده اقتصادات منطقة 
اليورو ناتج عن ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والطاقة، 

وبالتالي يتسرب إلى قطاعات أخرى من االقتصاد. 
إضــافــة إلــى ذلـــك، انخفض مــؤشــر ثقة المستثمر في 
منطقة اليورو إلى -11.6 مقابل توقعات بوصول قراءة 

المؤشر إلى -5.6 والقراءة السابقة البالغة -8.0.
 بصفة رئيسية بمؤشر 

ً
وكـــان هــذا الــتــراجــع مــدفــوعــا

التوقعات، الذي وصلت قراءته إلى -13.0 مقابل -6.0. 
وتتطابق اآلراء والتوقعات المتشائمة للمستثمرين مع 
البيانات االقتصادية التي تظهر ارتفاع وثبات معدالت 

 عن ضعف الطلب االستهاكي وتباطؤ 
ً
التضخم، فضا

النشاط االقتصادي على نطاق أوسع.

المملكة المتحدة
تجاوز النمو االقتصادي للمملكة المتحدة التوقعات 
في يناير. إذ ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة %0.3، 
 بعض التراجع الــذي تم تسجيله في ديسمبر 

ً
معوضا

الماضي بنسبة 0.5%، عندما عطلت اإلضرابات النشاط 
االقتصادي. 

ويضيف هذا الرقم إلى سلسلة المفاجآت اإليجابية 
ــار الــمــنــازل  ــعـ ــال وأسـ ــمـ ــرة الــخــاصــة بــأنــشــطــة األعـ ــيـ األخـ

ومبيعات التجزئة وثقة المستهلك. 
 لذلك تزداد فرص تجنب الركود، إال أنه يضغط 

ً
ووفقا

على بنك إنكلترا لمواصلة رفــع سعر الفائدة. ومــا يزال 
االقتصاد أقل بنسبة 0.2% مما كان عليه قبل الجائحة.

سيناريو »الفدرالي« لرفعها في بؤرة االهتمام مع تحييد تقرير الوظائف للنبرة المتشددة

 مجلس التأديب ينبه »البورصة« والحميضي و»األولى للوساطة« والزواوي
قــــرر مــجــلــس الـــتـــأديـــب تــوقــيــع عقوبة 
التنبيه ضــد كــل شــركــة بــورصــة الكويت 
لــــــــأوراق الـــمـــالـــيـــة، حــمــد مـــشـــاري أحــمــد 
الــحــمــيــضــي – بــصــفــتــه رئـــيـــس مجلس 

اإلدارة، لمخالفة قواعد اإلفصاح والشفافية 
وحوكمة الشركات.

كما قرر المجلس توقيع عقوبة التنبيه 
ضد كل من الشركة األولى للوساطة المالية، 

فهد الــزواوي - ممثل نشاط وسيط أوراق 
مالية بالشركة، لمخالفتهم قواعد بورصات 
األوراق المالية، ووكاالت المقاصة وقواعد 

التداول.

 »هيئة األسواق« تعدل بعض أحكام املتطلبات التنظيمية لوكالة املقاصة 
ــال الــكــتــاب  ــمــ عـــدلـــت هــيــئــة أســــــــواق الــ
الرابع »بورصات األوراق المالية ووكاالت 
المقاصة« من الائحة التنفيذية للقانون 
ــاء هيئة  رقــــم 7 لــســنــة 2010 بـــشـــأن انـــشـ
أســـــــواق الـــمـــال وتــنــظــيــم نـــشـــاط األوراق 
المالية وتعدياتهما، حيث قامت بتعديل 
المادة )2-3-2( والتي تلزم الشركة الكويتية 
للمقاضة بوضع سياسة وإجراءات مائمة 
تمنع اطــاع اعــضــاء مجلس اإلدارة على 

معلومات عماء واعضاء وكالة المقاصة، 
وذلك تعارض المصالح بين أعضاء مجلس 
ــــؤالء الــعــمــاء  ادارة وكـــالـــة الــمــقــاصــة وهــ

واألعضاء. 
كما الزمت وكالة المقاصة في حال ما 
اذا كانت شركة تابعة اعـــداد السياسات 
واإلجــراءات المنصوص عليها، مع األخذ 
في االعتبار أي ظروف قد تؤدي الى حاالت 
تــعــارض المصالح تنشأ نتيجة للهيكل 

القانوني والتنظيمي واألنشطة التجارية 
لكيان آخر له عاقة مع وكالة المقاصة.

وكذلك عدلت هيئة أسواق المال المادة 
8-4-2 والمتعلقة بالخدمات التي تقدمها 
الشركة الكويتية للمقاصة من خال اضافة 
تــقــديــم  خــدمــات الــوســيــط الــمــركــزي، وأي 
خدمات أخرى ذات صلة، إضافة إلى بعض 

األنشطة والخدمات األخرى.

»جي تي سي«: توزيع 18% نقدًا 
 حققت شركة جاسم للنقليات )جي 
تــي ســي( أربــاحــا قــدرهــا 4.38 مايين 
دينار، بواقع 29.21 فلسا للسهم خال 
2022، مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 2.4 

مليون، بما يعادل 16.05 فلسا للسهم 
خال 2021، وأوصــى مجلس إدارتها 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع 18 في المئة 

 عن أداء العام الماضي. 
ً
نقدا

»اإلنماء« تربح 352.97 ألف دينار 
بلغت أرباح شركة اإلنماء العقارية 
352.97 ألف دينار، بواقع 0.78 فلس 
للسهم خال الفترة المنتهية في 31 

يناير 2023، مقابل تحقيقها أرباحا 
بقيمة 85.41 ألفا، بما يعادل 0.19 فلس 

للسهم خال نفس الفترة من 2021.

... وتشتري عقارًا بـ 2.9 مليون دينار
أفادت شركة اإلنماء العقارية بشراء 
عقار بمنطقة غرب أبوفطيرة الحرفية 
فــي دولـــة الكويت بقيمة 2.85 مليون 

ديـــنـــار، وسينتج عــنــه زيــــادة فــي بند 
العقارات االستثمارية، وزيادة اإليرادات 

التشغيلية للشركة.

»العربية العقارية«: سداد التزامات بـ 725 ألف دينار
ــددت شــركــة الــعــربــيــة الــعــقــاريــة  ســ
725 ألف دينار كجزء من االلتزامات 
الــمــســتــحــقــة عــلــى الــشــركــة لــــدى بنك 
محلي، علما بــأن األثـــر المالي لتلك 
ــة يــتــمــثــل في  ــريـ الـــمـــعـــلـــومـــة الـــجـــوهـ

انخفاض قيمة االلتزامات على الشركة 
بمبلغ الـــســـداد، وانــخــفــاض تكاليف 
التمويل. ورجحت »العربية العقارية« 
انعكاس األثــر المالي على البيانات 

المالية للربع األول من 2023.

»قيوين أ«: توزيع 6% نقدًا 
قالت شركة أم القيوين لاستثمارات 
العامة إنها حققت ارباحا بقيمة 4.08 
ــواقـــع 13.63 فلسا  ــنــــار، بـ مــايــيــن ديــ
للسهم خــال 2022، مقابل تحقيقها 

أرباحا بقيمة 4.9 مايين، بما يعادل 
16.34 فلسا للسهم خال 2021، وأصى 
مجلس ادارة الشركة بتوزيع 6 في المئة 

نقدا عن أداء العام الماضي. 

»املنار«: توزيع 3% نقدًا 
ــار لــلــتــمــويــل  ــنـ ــمـ حــقــقــت شـــركـــة الـ
واإلجـــارة أرباحا قدرها 1.47 مليون 
ديــــنــــار، بـــواقـــع 5.22 فـــلـــوس للسهم 
خال العام 2022، مقارنة بتحقيقها 

أرباحا بقيمة 1.36 مليون، بما يعادل 
4.41 فلوس للسهم في 2021، وأوصى 
مجلس إدارتــهــا بتوزيع 3 في المئة 

 عن العام الماضي. 
ً
نقدا

 »املشتركة«: توقيع عقود 3 مناقصات في أبوظبي
كــــشــــفــــت شــــــركــــــة الــــمــــجــــمــــوعــــة 
الــمــشــتــركــة لــلــمــقــاوالت عـــن توقيع 
شركة تابعة لها عقود 3 مناقصات 
خــــاصــــة بــــإنــــشــــاء أعـــــمـــــال الــــطــــرق 
الداخلية والبنية التحتية للمناطق 
الــــمــــطــــورة فـــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة 
بــأبــوظــبــي لمصلحة شــركــة الــــدار 

العقارية في اإلمارات.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة إن الــمــنــاقــصــة 
األولــــــــى تــخــتــص بـــتـــوقـــيـــع شــركــة 
المجموعة المشتركة للمقاوالت 
ــد الــــحــــزمــــة رقــــــم 1  ــقـ بـــــــاإلمـــــــارات عـ
بــأبــوظــبــي فـــي مــنــطــقــة الــشــهــامــة، 
وبقيمة 94.6 مليون درهم، ما يعادل 
ــدة العقد  7.93 مــايــيــن ديـــنـــار، ومــ

.
ً
518 يوما

وأوضـــحـــت أن عــقــد المناقصة 
الثانية يختص بتطوير أعمال إنشاء 
الــطــرق الداخلية والبنية التحتية 
للقطاع 19 في مدينة زايد الحزمة -2 
بأبوظبي في اإلمارات وبقيمة 79.03 
مليون درهم، ما يعادل 6.63 مايين، 

.
ً
ومدة العقد 487 يوما

ويختص عقد المناقصة الثالثة 
بـــأعـــمـــال إنـــشـــاء الـــطـــرق الــداخــلــيــة 
والبنية التحتية للمناطق المطورة 
في منطقة السلع 104 مربع سكني 
الــحــزمــة 3 بــأبــوظــبــي، وبــقــيــمــة 60 
مليون درهم إماراتي، ما يعادل 5.08 
.
ً
مايين دينار، ومدة العقد 518 يوما

 »زين« تعدل اتفاقية اإلدارة مع »زين السعودية« 
أعلنت شركة االتصاالت المتنقلة 
توصلها مع شركة زين السعودية 
إلى قرار تعديل اتفاقية اإلدارة مع 
شركة االتصاالت المتنقلة ش.م.ك.ع 

»مجموعة زين«.
 
ً
ــه نـــظـــرا ــ وأوضــــحــــت الـــشـــركـــة أنـ
ــتــــوى األداء  ــلــــى مــــســ لـــلـــتـــحـــســـن عــ
الــتــشــغــيــلــي والـــمـــالـــي، تــعــلــن »زيـــن 
الــــســــعــــوديــــة« أنــــهــــا تــــوصــــلــــت مــع 
»مجموعة زين« إلى تعديل اتفاقية 
اإلدارة لتصبح اتفاقية دعم العامة 

التجارية بشروط جديدة.
ــــى أن تــلــك الــخــطــوة  وأشــــــــارت إلـ
ســتــخــدم األهــــــــداف االســتــراتــيــجــيــة 
طويلة المدى لكا الطرفين، وتعكس 
نــتــائــج مــالــيــة إيــجــابــيــة عــلــى »زيـــن 
السعودية« فــي المستقبل، على أن 

تنتهي االتفاقية في نهاية 2032م.
 على 

ً
كما لفتت إلــى أنــه حــرصــا

الشفافية فــإن قــرار مجلس اإلدارة 
ــان بـــــاإلجـــــمـــــاع، بــــعــــد اســـتـــثـــنـــاء  ــ ــ كـ

األطراف ذات العاقة.

 إلغاء تسجيل »ثروة« صانع سوق على »املركز« 

وافــقــت بــورصــة الكويت على 
ــروة  ــ ــة ثــ ــ ــركـ ــ ــيـــل شـ ــاء تـــســـجـ ــ ــغــ ــ الــ
لاستثمار كصانع ســوق على 
ســهــم الــمــركــز الــمــالــي الــكــويــتــي 
ــارا مــــن نــهــايــة  ــبــ ــتــ )الــــمــــركــــز( اعــ

فـــتـــرة الــــتــــداول لـــيـــوم الــخــمــيــس 
الــمــوافــق 2023/4/20، بــنــاء على 
طلب صانع السوق شركة ثروة 

لاستثمار.

 »هيئة األسواق«: زيادة رأسمال »الصفاة« ملساهمي »كاب كورب«
حصلت شركة الصفاة لاستثمار على 
موافقة هيئة أســــواق الــمــال بــشــأن زيــادة 
رأسمال الشركة بـــ10 مايين دينار؛ ليتم 
تخصيص كامل أسهم الزيادة لمساهمي 
شركة كــاب كــورب لاستثمار المندمجة 

مع »الصفاة«.
وقالت »الصفاة« انه ستتم زيــادة رأس 
الــمــال الــمــصــرح بــه والــمــصــدر والــمــدفــوع 
 
ً
»الصفا« إلى 38.33 مليون دينار، موزعا لـ
على 383.28 مليون سهم، بداًل من 28.33 

مليون دينار موزعة على 283.28 مليون 
سهم، وستكون الزيادة عينية قدرها 10 
مــايــيــن ديـــنـــار، بــمــا يــعــادل نسبة زيـــادة 
قـــدرهـــا 35.30 فـــي الــمــئــة مـــن رأس الــمــال 
المصدر والمدفوع الحالي؛ وذلك من خال 
إصـــدار 100 مليون سهم عـــادي بالقيمة 
االسمية 100 فلس للسهم مع عاوة إصدار.

ولفتت إلى أنه سيتم تخصيص كامل 
أسهم زيــادة رأس المال لمساهمي شركة 
كاب كورب لاستثمار المندمجة المقيدين 

في سجل مسهمي الشركة، كما في تاريخ 
 
ً
االستحقاق الـــذي سيتم تــحــديــده الحقا
بنسبة تبادل األسهم لكل سهم واحد من 
أسهم »كاب كورب« بنصف سهم من أسهم 

»الصفا«.
يأتي ذلك بعد موافقة الجمعية العامة 
غير العادية على عملية االندماج عن طريق 
الضم بين كل من شركة الصفا لاستثمار، 

وشركة كاب كورب لاستثمار.

 ... ويغرم »ريم« 5 آالف دينار وينبه مجلس إدارتها 
قـــام مجلس الــتــأديــب بتوقيع عقوبة 
غرامة قدرها 5 آالف دينار ضد شركة ريم 
العقارية )ريم(، وتوقيع جزاء التنبيه ضد 
كــل مــن: تهاني أحــمــد الــفــودري بصفتها 
رئيس مجلس إدارة شركة ريم العقارية، 
وعبدالعزيز عيد الرشيدي بصفته نائب 
رئيس مجلس إدارة شركة ريــم العقارية 
)سابقا(، وخالد عبدالرضا نادر كرم بصفته 

عضو مجلس إدارة شركة ريــم العقارية 
)سابقا(، وخالد عبداللطيف المنيع بصفته 
عضو مجلس إدارة شركة ريــم العقارية 
)سابقا(، وفادي أياد الرمحي بصفته عضو 
مجلس إدارة شركة ريم العقارية )سابقا(، 
وكل من: عبدالعزيز عيد الرشيدي بصفته 
رئيس لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية 
)ســـابـــقـــا(، وفـــــادي أيــــاد الــرمــحــي بصفته 

عضو لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية 
)سابقا(، وخالد عبدالرضا نادر كرم بصفته 
عضو لجنة المخاطر بشركة ريم العقارية 
)سابقا(، وعبدالعزيز أحمد الجيماز بصفته 
أمين سر مجلس إدارة شركة ريم العقارية، 
لمخالفة قواعد اإلفصاح والشفافية وقواعد 

اإلدراج وحوكمة الشركات.

https://www.aljarida.com/article/17500
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»
ً
»المركزي«: انكشاف البنوك الكويتية على SVB »ضئيل جدا

الهارون: لدينا منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحصين القطاع والمحافظة على االستقرار المالي
في ضوء األخبار المتداولة عن إغالق السلطات التنظيمية 
في الواليات المتحدة األميركية بنك سيليكون فالي )SVB(، أكد 
بنك الكويت المركزي، من خالل تواصله المباشر مع البنوك 
، في 

ً
الكويتية، أن انكشاف هذه البنوك على )SVB( ضئيل جدا

وقــت شــدد محافظ »الــمــركــزي« باسل الــهــارون على استقرار 
ومتانة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي في ظل ما تمتلكه 

البنوك من مصدات مالية كبيرة.
وقــال المحافظ، إن البنك الــمــركــزي لديه منظومة رقابية 
متكاملة تستهدف تحصين القطاع المصرفي والمحافظة 

على االستقرار المالي، وفــي إطــار هــذه المنظومة فــإن هناك 
حزمة متكاملة من التعليمات والضوابط الرقابية الصادرة 
إلى البنوك للمحافظة على سالمة أوضاعها المالية وتعزيز 
 مــا يتعلق 

ً
كــل مــؤشــرات السالمة المالية لديها، وخصوصا

بالمعايير األساسية ومنها معيار كفاية رأس المال، ومعايير 
السيولة، والمعايير المتعلقة بجودة األصول والربحية.

ولفت في هــذا الشأن إلــى التعليمات والضوابط الرقابية 
الــصــادرة فــي إطـــار تعزيز الحوكمة وإدارة المخاطر ونظم 
الرقابة الداخلية، والتدقيق الداخلي والخارجي، وما يتعلق 

 بترشيد وتنظيم السياسة االئتمانية للبنوك للحد 
ً
أيــضــا

 أن قراراتها اتخذت بناء على 
ً
من المخاطر االئتمانية، مبينا

دراسات وافية تمت لدى النظر في طلبات االقتراض والتمويل. 
وجدد التأكيد على سالمة أوضاع وحدات الجهاز المصرفي 
اته الرقابية  وأن بنك الكويت المركزي يمارس وظائفه وإجراء
على البنوك من خالل الرقابة المكتبية والتي تتم في ضوء 
نظام إحصائي يوفر المتطلبات الرقابية، وتسنده في ذلك 
وظائف رقابية من خالل التفتيش الميداني على البنوك بما 

باسل الهارونيضمن استقرار وحدات هذا القطاع.

 النهيار بنك سيليكون فالي األميركي
ً
تداعيات كارثية عالميا

بنك إنكلترا الستصدار أمر إفالس ومطالبات للمستشار البريطاني بالتدخل
ــات انـــهـــيـــار بنك  ــيـ ــداعـ ــدأت تـ ــ بــ
سيليكون فالي تنتشر في جميع 

أنحاء العالم.
ويـــشـــعـــر مـــؤســـســـو الـــشـــركـــات 
الــــنــــاشــــئــــة فــــــي مـــنـــطـــقـــة خــلــيــج 
ــة كــالــيــفــورنــيــا  الــمــكــســيــك بــــواليــ
بالذعر بشأن الوصول إلى األموال 
ودفع رواتب الموظفين، حتى إن 
مخاوف العدوى وصلت إلى كندا، 
بــعــد أن تــضــاعــف دفـــتـــر قـــروض 

البنك في العام الماضي.
ــرر أن تــعــلــن ذراع  ــقـ ــمـ ومـــــن الـ
»SVB« فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الــمــتــحــدة 
تعسرها، وقد توقفت بالفعل عن 
التعامل، ولم تعد تستقبل عمالء 
. ويوم السبت، أرسل قادة ما 

ً
جددا

يقرب من 180 شركة تكنولوجية 
 يطالبون فيه المستشار 

ً
خطابا

ــانــــي جـــيـــريـــمـــي هـــانـــت  ــطــ ــريــ ــبــ الــ
بــالــتــدخــل. وأفــــــادت »بــلــومــبــرغ«، 
 عن رسالتهم لهانت، قولهم: 

ً
نقال

»فقدان الودائع يمكن أن يتسبب 
في إحــداث شلل للقطاع، وإعــادة 
 لــلــوراء«. 

ً
النظام البيئي 20 عــامــا

»وسيؤدي إلى التصفية القسرية 
لـــعـــشـــرات الـــشـــركـــات بــيــن عشية 
 لما اطلعت عليه 

ً
وضحاها«، وفقا

»العربية. نت«.

مجرد بداية
كان لـ »SVB« فروع في الصين 

ــارك وألـــمـــانـــيـــا والـــهـــنـــد  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ والـ
. ويحذر 

ً
وإسرائيل والسويد أيضا

الــمــؤســســون مــن أن تــعــثــر البنك 
يمكن أن يقضي عــلــى الــشــركــات 
الناشئة في جميع أنحاء العالم 

دون تدخل الحكومة.
بـــــــــــــــــدوره، ســـــعـــــى الـــــمـــــشـــــروع 
المشترك لبنك »SVB« في الصين، 
 SPD Silicon« والــمــعــروف بــاســم
Valley Bank«، إلى تهدئة العمالء 
المحليين، من خالل تذكيرهم بأن 
العمليات كانت مستقلة ومستقرة.

وقــــــــــال مــــؤســــســــو الــــشــــركــــات 
الناشئة والمسؤولون التنفيذيون 
بالمملكة المتحدة فــي الرسالة 
الموجهة إلى هانت: »ستبدأ هذه 
األزمـــة يــوم االثــنــيــن، لــذا ندعوكم 
لمنعها اآلن«. الشركات المدرجة 
 ،»Uncapped« في الرسالة تشمل
 Pivotal«و ،»Pockit«و ،»Apian«و

.»Earth
مـــن جــانــبــهــا، صـــرحـــت وزارة 
الــخــزانــة البريطانية، بــأن هانت 
تــحــدث مــع مــحــافــظ بــنــك إنكلترا 
بشأن الوضع، السبت، وأن وزير 
الخزانة االقتصادي سيعقد مائدة 
مستديرة مع الشركات المتضررة 

في وقت الحق.
ــلـــى  ــــط الــــــــضــــــــوء عـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــسـ ــتـ ــ وبـ
التحدي الذي تواجهه الحكومات 
فـــي الــتــعــامــل مـــع الـــمـــدى الــكــامــل 

ــقـــد بـــــــدأت وزارة  لـــلـــتـــداعـــيـــات، فـ
الــخــزانــة بالمملكة الــمــتــحــدة في 
جــمــع األصــــــوات حــــول الــشــركــات 
ــا عـــن مــقــدار  ــهـ ــؤالـ الـــنـــاشـــئـــة، وسـ
الــودائــع لديها، وحرقها النقدي 
الــتــقــريــبــي، وإمــكــانــيــة وصــولــهــا 
إلـــى الــتــســهــيــالت الــمــصــرفــيــة في 
 لما نقلته 

ً
»SVB« وما بعده، وفقا
»بلومبرغ« عن مصادر.

وكــــان الــمــؤســســون ينتظرون 
بـــفـــارغ الــصــبــر نــتــيــجــة الــمــائــدة 
المستديرة وأي معلومات حول 
كيفية التعامل مــع ودائــعــهــم في 

البنك.
وكــــشــــف الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لـــشـــركـــة »Lingumi« الـــنـــاشـــئـــة 
لــلــبــرمــجــيــات الــتــعــلــيــمــيــة، تــوبــي 
مــاثــر، بـــأن شركته تحتفظ بـــ 85 
 .»SVB« في المئة من أموالها في
وحاول نقل بعض حساباته، لكن 
 
ً
حتى مساء السبت، لم يكن متأكدا

من نجاح ذلك، وقال: »هذه مسألة 
حياة أو موت بالنسبة لنا«.

ــرا،  ــ ــيـ ــ فـــيـــمـــا أمــــضــــى جــــــاك أومـ
 ،»Ocher Bio« مـــؤســـس شـــركـــة
الناشئة في علم الجينوم بلندن، 
عطلة نهاية األسبوع، في محاولة، 
ــــدوى، لــنــقــل الــــودائــــع من  دون جــ
»SVB«، وقــــال: »إذا لــم يكن هناك 
 على جيل 

ً
تدخل، فقد يقضي حقا

من رواد األعمال«.

وكــمــا هــو الــحــال فــي الــواليــات 
المتحدة، يتم التأمين على بعض 
ودائع »SVB« في المملكة المتحدة، 
ولــكــن لــم يــكــن مــن الـــواضـــح متى 
ستكون هذه األموال متاحة. كما 
ــادة   أعـــمـــق بــيــن قـ

ً
أن هـــنـــاك قــلــقــا

الشركات الناشئة، وهو أن انهيار 
»SVB« من شأنه أن يخنق التمويل 
ــال  ــمــ ــن رأس الــ ــ الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــي مــ
االستثماري الــقــادم إلــى المملكة 
المتحدة، حيث تتعثر الشركات 
بالفعل، بسبب خــروج بريطانيا 

من االتحاد األوروبي.
كما وقف عمالء بنك »سيليكون 

فـــالـــي« فـــي كــالــيــفــورنــيــا - وكثير 
مـــنـــهـــم مــــن مـــؤســـســـي الـــشـــركـــات 
الــنــاشــئــة - خـــارج فـــرع الــبــنــك في 
شارع ساند هيل الشهير بوادي 
السيليكون فــي الــبــرد واألمــطــار، 
ــة، وطــــــــرقــــــــوا األبـــــــــــواب  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
الـــزجـــاجـــيـــة الــمــغــلــقــة، وحــــاولــــوا 
إقــنــاع ممثلي مــؤســســة التأمين 
على الــودائــع الفيدرالية اإلجابة 

عن أسئلتهم.
 SVB« وفي كندا، أفــادت وحــدة
Financial Group« فـــي الــبــالد 
عن تخصيص 435 مليون دوالر 
كندي )314 مليون دوالر أميركي( 

في شكل قروض مضمونة العام 
ــيـــن عــمــالئــهــا  ــمــــاضــــي. ومــــــن بـ الــ
موفر برامج التجارة اإللكترونية 
»Shopify Inc«، وشــركــة األدويـــة 
 
ً
»HLS Therapeutics Inc«، وفقا

لبيان سابق صادر عن البنك.
 AcuityAds« كما كشفت شركة
ــي تــتــخــذ  ــتــ لــ Holdings Inc«، ا
 لــهــا، السبت، 

ً
مــن تــورونــتــو مــقــرا

أن لــديــهــا 55 مــلــيــون دوالر من 
الودائع في »SVB«، بما يزيد على 
90 في المئة من أموالها. وكانت 
الــشــركــة أوقـــفـــت تـــــداول أسهمها 
الجمعة، بعد تــراجــع بنسبة 14 

فــي المئة، مستشهدة »بالوضع 
ــع بـــنـــك وادي  الــــــذي يــتــكــشــف« مــ

السيليكون.
وقــــال بــنــك إنــكــلــتــرا، الــجــمــعــة، 
إنه يسعى للحصول على أمر من 
المحكمة لــوضــع بنك سيليكون 
فــالــي المملكة الــمــتــحــدة – الــفــرع 
الــبــريــطــانــي مـــن SVB األمــيــركــي 
- فــــي إجــــــــراء اإلفـــــــــالس، بـــعـــد أن 
استولى المنظمون األميركيون 
 SVB Financial« ،على شركته األم

Group«، في وقت سابق.
ويتمتع »SVB UK« بحضور 
مـــحـــدود فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
ولــيــس لــه تأثير مهم فــي النظام 
 لــمــا نــقــلــتــه شبكة 

ً
الـــمـــالـــي، وفـــقـــا

»CNBC«، واطلعت عليه »العربية. 
نت«.

ــك، ســتــتــوقــف  ــ ــ فــــي غـــضـــون ذلـ
الشركة عن ســداد المدفوعات أو 

قبول الودائع.
وبــمــوجــب إجـــــــراءات اإلفــــالس 
للبنوك في بريطانيا، يحق لبعض 
المودعين الحصول على ما يصل 
إلى 85 ألف جنيه إسترليني )102 
ألف دوالر(، كتعويض عن الودائع 
الـــمـــفـــقـــودة، أو 170 ألـــــف جــنــيــه 
إسترليني للحسابات المشتركة.

وقـــــــــــــــال بــــــنــــــك إنــــــكــــــلــــــتــــــرا إن 
الموجودات والمطلوبات األخرى 
ـــدار مـــن ِقـــبـــل مــصــفــي الــبــنــك، 

ُ
ســـت

وأي أموال يتم استردادها سيتم 
تحويلها إلى الدائنين.

ــــعــــد حـــــــاالت فـــشـــل الـــبـــنـــوك 
ُ
وت

نادرة في بريطانيا، حيث يخضع 
مقرضان فقط إلجراءات التسوية 
الــتــي يتخذها بــنــك إنــكــلــتــرا منذ 

عام 2009.
ــابــــق، الــجــمــعــة،  وفـــــي وقـــــت ســ
ذكــرت صحيفة فايننشال تايمز 
 »SVB« أن الذراع البريطانية لبنك
طلبت 1.8 مليار جنيه إسترليني 
من السيولة من بنك إنكلترا عبر 
»تسهيالت نافذة الخصم«، والتي 
 للبنوك إذا كان 

ً
 طارئا

ً
تقدم تمويال

لديها ضمانات كافية.
ــنـــك ســـيـــلـــيـــكـــون فــالــي  وقـــــــال بـ
ــــي وقـــت  بـــالـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة فـ
سابق، الجمعة، إنه كيان مستقل 
لــه مجلس إدارة مستقل، ُمحاط 
بسياج من الشركة األم والشركات 

التابعة األخرى.
يــأتــي ذلــــك، بــعــد أن اســتــحــوذ 
ــيــــون فــي  الـــمـــنـــظـــمـــون الــــمــــصــــرفــ
الــــواليــــات الــمــتــحــدة عــلــى الــبــنــك 
الرئيسي »SVB« فــي وقــت سابق 
الــجــمــعــة، فــــي مـــحـــاولـــة لــحــمــايــة 
المودعين، بعد أن دفع أكبر فشل 
للبنك منذ األزمــة المالية القطاع 
المصرفي العالمي إلى التخلص 
من المليارات من القيمة السوقية.
)العربية نت(

https://www.aljarida.com/article/17441
https://www.aljarida.com/article/17426
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• إغراءات الثراء الفاحش تشكل نقطة الضعف األساسية للضحايا
• جلبنا تقنيات فائقة التطور لرصد مواقع التواصل والمحتالين
• النصب المالي متعدد الصور واألدوات ومخاطره تبقى واحدة 

• وعي المتعاملين وتعاونهم مع هيئة األسواق ضمانة النجاح في مكافحة آفة النصب 

االحتيال المالي... وتعدد األساليب 

فــي بــدايــة حــديــثــه، أشـــار الــدكــتــور الملحم 
ــــوة االســتــثــمــار الــمــشــبــوهــة الــتــي  إلــــى أن دعـ
، وكانت الــدافــع الرئيسي 

ً
تم رصدها مــؤخــرا

ــدار تــحــذيــر لمواطني  لــمــســارعــة الهيئة إلصـ
دولـــــة الـــكـــويـــت والــمــقــيــمــيــن فــيــهــا مـــن مــغــبــة 
االســتــجــابــة لــهــا، ال تــعــدو أكــثــر مــن حلقة في 
ســلــســلــة مــطــولــة نـــصـــادف الــجــديــد مــنــهــا كل 
يوم، وسط محاولة ممارسي تلك السلوكيات 
المجرمة ومروجي تلك الدعوات االحتيالية 
االســـتـــفـــادة مـــن الــتــطــور الــتــقــنــي الــمــتــســارع، 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائـ ــم اســـتـــخـــدامـــنـــا لـــوسـ ــاظـ ــعـ وتـ
االجتماعي، مما يسهل وصولهم لضحاياهم.
ولفت الدكتور الملحم االنتباه إلــى تعدد 
 
ً
ا صور أساليب االحتيال المالي وأشكاله، بدء
بالدعوات لالكتتاب أو االستثمار الزائفة في 
أســـواق الــمــال المحلية أو الــخــارجــيــة، أو في 
المعادن والذهب والنفط والسلع والعمالت، 
السيما العمالت الرقمية، وغيرها، وانتهاًء 
بالترويج لخدماٍت استشارية، واإلعــالن عن 
منتجاٍت استثمارية ومالية مشبوهٍة وعالية 

المخاطر.
ــدعـــوات أعــقــبــت مــوجــة  ــذه الـ وأوضــــح أن هـ
من الممارسات المضللة طغت على السطح 
خالل الشهور األخيرة استندت بشكٍل رئيسي 
إلى استغالل منصات المشاهير وأسمائهم 
ــلــــتــــرويــــج ألنــــشــــطــــة ومــــنــــتــــجــــات وخــــدمــــات  لــ
مـــالـــيـــة مـــزيـــفـــة، بــعــضــهــا الوجــــــود لـــه إال فــي 
مخيلة مروجيها، أما بعضها اآلخر فيفتقد 
للمؤهالت المطلوبة والتراخيص الالزمة كما 
هو الحال فيما يتم نشره من تحليالت مالية، 
ومــا يتم تقديمه مــن تــوصــيــات واســتــشــارات 
مــالــيــة واســتــثــمــاريــة، مــمــا جــعــل مـــن وســائــل 
 لتلك الممارسات 

ً
التواصل االجتماعي مرتعا

المضللة وخلق اإلشــاعــات ونشرها بسرعة 
ــة و نــصــات  ــدردشــ ــرف الــ هـــائـــلـــة، فـــتـــعـــددت غــ
ــــداد مــدعــي  الــتــحــلــيــل الــمــالــي، وتــضــاعــفــت أعـ
امتالك الخبرات االستشارية، ومتخصصي 
أسواق المال، والمحللين الماليين الوهميين.

ات  وذكر أن ذلك دفع الهيئة إلى اتخاذ إجراء
تنظيمية ورقابية حاسمة، كوضع ضوابط 
ــل الــمــحــلــلــيــن  ــجــ مـــســـتـــشـــار االســــتــــثــــمــــار وســ
الماليين، كما فــرضــت عــقــوبــات رادعـــة بحق 
المخالفين وأحالت – والتزال- إلى النيابة، بل 
إنها سعت وبالتعاون مع األجهزة المختصة 
فــي الــدولــة لــلــوصــول إلــى حقيقة الــعــديــد من 
المغردين بأسماٍء مستعارة الذين يقومون 
ببث اإلشاعات والتأثير على أسعار األوراق 
المالية وتــداوالتــهــا، والهيئة بــصــدد اتخاذ 

ات القانونية بحقهم. اإلجراء
وأفاد بأن مطلقي تلك الدعوات االستثمارية 
 مــا يــلــجــأون إلـــى محاولة 

ً
ومــروجــيــهــا دائــمــا

إيـــهـــام الــعــامــة بــحــصــولــهــم عــلــى الــتــراخــيــص 
المطلوبة من خالل االستخدام غير المشروع 
الســـم بــعــض الــجــهــات الــرقــابــيــة كــالــهــيــئــة أو 
ــاء  شــعــاراتــهــا الــرســمــيــة، أو تــحــت ســتــار ادعـ
الحصول على الترخيص المطلوب، او انتحال 
أسماء جهات ومؤسسات وشركات رسمية، أو 
أسماء وصور شخصيات رسمية أو معروفة. 

حماية المتعاملين... أولوية دائمة للهيئة

ورأى الدكتور الملحم ضرورة وضع تلك 
الدعوات في إطار حجمها الحقيقي، »وعلينا 
أال نقلل مــن مخاطر تلك الــمــمــارســات، وفي 
ذات الـــوقـــت عــلــيــنــا عـــدم الــتــهــويــل بــشــأنــهــا، 
ومــع اإلقـــرار بــأن مثل هــذه الــدعــوات البــد أن 
، والبــــد مـــن ضــحــايــا لــهــا«، 

ً
تـــصـــادف نــجــاحــا

وأكـــد حـــرص الــهــيــئــة عــلــى بـــذل كــل مــا يمكن 

بــذلــه لحماية كــل متعاملي أنــشــطــة األوراق 
الــمــالــيــة بــال اســتــثــنــاء، كــذلــك الــراغــبــيــن بذلك 
، وأنــهــا تــعــول بــنــجــاحــهــا فــي ذلــك 

ً
مــســتــقــبــال

عــلــى الــوعــي الــعــام لــدى الــجــمــيــع وتــعــاونــهــم 
 أن هــذه »الحماية« تأتي 

ً
مع الهيئة«، مبينا

 
ً
في طليعة أهداف الهيئة التي تسعى دائما

 . لتحقيقها
ات  وفــي هــذا الــســيــاق، أشـــار إلــى أن إغـــراء
ــح الــــســــريــــع، والــــطــــمــــوح الـــمـــتـــســـرع فــي  ــربــ الــ
االنتقال العاجل لعالم الثراء الفاحش كانت 
والتــزال نقطة الضعف الرئيسة التي تبنى 
عليها أساليب االحتيال المالي منذ األزل، 
وهــذا مــا تثبته األزمـــات المالية المتعاقبة 
 
ً
ا مــنــذ الــقــرن الــثــامــن عــشــر وحــتــى الــيــوم بــدء

بــأزمــة االئــتــمــان وانــتــهــاًء بــاألزمــة الــعــقــاريــة 
ــرة، فـــاالنـــدفـــاع الــجــمــاعــي وراء الــربــح  ــيـ األخـ
السريع وتجاهل مقومات االستثمار السليم 
بــل وغـــض الــطــرف عــن مــبــادئــه األولـــيـــة كــان 
السبب غير المباشر في حدوث تلك األزمات، 
كــانــت بــمــثــابــة مستصغر الــشــرر الـــذي أوقــد 

نيران تلك األزمات.
وأكـــــد أن تـــلـــك الـــمـــمـــارســـات تـــحـــت مــجــهــر 
الــهــيــئــة وشــركــائــهــا مـــن الــجــهــات الـــر قــابــيــة 

األخرى.

جهود استباقية وإجراءات رادعة!

وفــــي مـــعـــرض حــديــثــه عـــن جـــهـــود الــهــيــئــة 
لضبط تلك الممارسات، والحد من انتشارها 
وجعلها في حدودها الدنياـ أشــار الدكتور 

بصورة تكاد تكون لحظية ال يومية، تحاصرنا وسائل اإلعالم واإلعالن بما فيها وسائل التواصل 
االجتماعي، واالتصاالت الهاتفية والرسائل النصية، ومنصات إعالنية أخرى، بسيل من اإلعالنات 

 ألنشطة استثمارية ومنتجات وخدمات 
ً
المتضمنة دعوات مغرية لالكتتاب واالستثمار، وترويجا

مالية، وتعدنا بأرباح مذهلة، بعضها عابر للحدود في مناطق شتى باإلقليم والكثير من بلدان 
 بعد آخر، يجتهد خبراء »االحتيال المالي« لإلفادة من التطورات التقنية المتسارعة 

ً
العالم. ويوما

في سعيهم الحثيث إلى ابتكار الجديد من أدوات وأساليب االحتيال وطرقه، وتجاوز اإلجراءات 
الرقابية والضوابط المنظمة، ودائما وأبدا تحت شعار حرصهم على مصلحة ضحاياهم، ومنحهم 
فرص استثمار نادرة تنقلهم لعالم الثراء بين عشية وضحاها هي أحالم، كالظمآن يركض وراء 
سراب. في المقابل، تسابق الجهات الرقابية الزمن في صراع يبدو بال نهاية لمواجهة األساليب 

 لحماية مستثمريها ومتعاملي أنشطة األوراق المالية، 
ً
االحتيالية المضللة المستحدثة يوميا

.
ً
، وإجراءات زاجرة الحقة دائما

ً
الحاليين والمستقبليين، بإجراءات وقائية استباقية رادعة حينا

 في إجراء التعديالت التشريعية 
ً
هيئة أسواق المال، كما العديد من الجهات الرقابية لم تأُل جهدا

والرقابية والتنظيمية لضبط مثل تلك الممارسات المضللة، والتوعية بمخاطر االنسياق وراءها، 
ودعوتها المهتمين باالستثمار إلى التزود بالوعي المطلوب قبل اتخاذ قرار االستثمار وبعده، كما 

 عن فرض العقوبات الرادعة بشأن المخالفات المرتكبة في هذا المجال.
ً
لم تتأخر يوما

األيام القليلة الماضية شهدت انتشار إحدى دعوات االحتيال المالي انتشار النار في الهشيم، 
األمر الذي طرح تساؤالت عدة، حول فعالية الجهود المبذولة للحد من انتشار مثل هذه الظواهر 

المتكررة بصورة أصبحت مقلقة بالفعل، أو كبح جماحها على األقل، وإلى أي مدى تنعكس مثل 

 على فرص االستثمار الحقيقية؟ وهل من فوارق مميزة بين 
ً
هذه الدعوات سلبا

»غث« تلك الدعوات و»سمينها«؟ وإلى أي حد تنجح مثل تلك المحاوالت التي 
ال تعرف اليأس في تعميق ضبابية المشهد االستثماري، وضياع بوصلته أمام 

صغار المستثمرين على وجه التحديد؟
هذه التساؤالت وسواها كانت أبرز محاور النقاش الذي أجرته »الجريدة« 

مع الدكتور أحمد الملحم رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال 
المدير التنفيذي، والذي كان دافعنا األول لبحثه دعوات االحتيال 
المشبوهة المنتشرة منذ أيام قليلة لالستثمار في مجاالت عدة بما 

فيها بعض أنشطة الرعاية الصحية.
وفي معرض إجاباته عن تلك التساؤالت، استعرض د. الملحم 
 الجميع إلى توخي 

ً
جهود الهيئة للحد من تلك الدعوات، داعيا

أقصى درجات الحيطة والحذر قبل اتخاذ قرار االستثمار، 
 أن التمهل بعض الوقت للتأكد من حصول الجهات 

ً
مؤكدا

المروجة على الترخيص من خالل التواصل مع الهيئة 
يمثل الضمانة األبرز لحماية أموال المتعاملين من 

الوقوع ضحايا لعمليات احتيال مالي تستنزف 
مدخراتهم وتضيع جهدهم لسنوات، وفيما يأتي 

التفاصيل:

الملحم إلــى تــوزع تلك الــجــهــود بين جهود 
استباقية وأخرى زاجرة رادعة.

فعلى صعيد الجهود االستباقية عرض 
ــور الـــمـــلـــحـــم لـــلـــحـــمـــالت الـــتـــوعـــويـــة  ــ ــتـ ــ ــدكـ ــ الـ
المستمرة للهيئة والتي تحذر من ممارسات 
االحـــتـــيـــال الـــمـــالـــي والـــســـلـــوكـــيـــات الــمــضــلــلــة 
ــفـــة، وتـــلـــك الــمــخــصــصــة لــلــتــوعــيــة  ــالـ والـــمـــخـ
باألنشطة المرخصة وغير المرخصة وتلك 
التي تم إيقاف ترخيصها، موضحا أن تلك 
، وتتضمن 

ً
الحمالت تمتد لشهوٍر عدة سنويا

فــعــالــيــات عـــدة، بعضها تــم تــنــفــيــذه بــجــهــوٍد 
مشتركة مع بعض الجهات الرقابية المحلية 
كبنك الكويت المركزي، أما رسائل التوعية 
بتلك الممارسات على حسابات الهيئة على 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي فــتــكــاد تكون 

يومية.
وفــي اإلطـــار ذاتـــه، تــطــرق الملحم لتقنين 
وتنظيم الــمــحــتــويــات اإلعــالمــيــة واإلعــالنــيــة 
ذات الصلة بتقديم االستشارات االستثمارية 
ــــالل قــيــامــهــا  والـــتـــحـــلـــيـــالت الـــمـــالـــيـــة مــــن خــ
 بوضع ضوابط مستشار االستثمار، 

ً
مؤخرا

وتــرخــيــص نــشــاط شــركــة الــشــخــص الــواحــد 
لمزاولة نشاط أوراق مالية، وإطــالق سجل 
 إلى أن الهيئة لن 

ً
المحللين الماليين، الفتا

ــتـــشـــاري لــدى  تــكــتــفــي بــحــصــر الـــنـــشـــاط االسـ
ة والمهنية  فئٍة مــحــددة مــن أصــحــاب الــكــفــاء
الـــمـــطـــلـــوبـــة، بـــل ســتــتــابــع نــشــاطــهــم لــلــتــأكــد 
مــن الــتــزامــهــم الـــدائـــم بــالــضــوابــط الــمــحــددة، 

ومخالفة وشطب المخالفين منهم. 
وعـــــــــن ضـــــبـــــط الــــــتــــــغــــــريــــــدات ومــــنــــصــــات 

الـــمـــشـــاهـــيـــر، أشــــــار إلـــــى اســــتــــخــــدام الــهــيــئــة 
تقنيات فائقة التطور لرصد مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي، ومــنــصــات الــمــشــاهــيــر، وتعقب 
الــمــنــشــورات الــهــادفــة لــلــتــأثــيــر عــلــى أســعــار 
األوراق المالية، بما فيها المقاطع المرئية 
ــة  ــيــ ــة والــــمــــحــــتــــويــــات اإلعــــالمــ ــوعــ ــمــ ــســ ــمــ والــ
 
ً
الــمــســتــخــدمــة لــجــذب الــمــســتــثــمــريــن، مضيفا
ات عـــدة لــتــفــعــيــل آلــيــات  أنــهــا اتــخــذت إجـــــراء
ضبط المضاربة والتداوالت غير االعتيادية، 
والتأكيد على الشركات المدرجة بضرورة 
االلــتــزام بمتطلبات اإلفــصــاح وتوقيته، بما 

في ذلك متابعة اإلعالنات اليومية.
ات الرادعة، لفت إلى  وعلى صعيد اإلجراء
أن الــمــرتــكــز الــقــانــونــي لــضــبــط الــمــخــالــفــات 
إلى  المخالفين يستند  المرتكبة ومعاقبة 
نـــص الـــمـــادة )122( الــتــي أوضـــحـــت طبيعة 
ات المترتبة  المخالفات ذات الصلة والجزاء
عــلــى مــرتــكــبــيــهــا، حــيــث نــصــت عــلــى معاقبة 
مرتكبي المخالفات المتصلة بالتصرفات 
التي تنطوي على خلق مظهٍر وإيحاٍء زائف 
أو مضلل بشأن التداول الفعلي لورقة مالية 
أو لسوق أوراق مالية، والتي تمتد لتشمل 
ــمـــارســـات الــــتــــداول الــمــخــالــفــة والــمــضــلــلــة  مـ
 بالترويج لتلك الممارسات. 

ً
والمتعلقة أيضا

وكذلك المادة )126( التي نصت على معاقبة 
 أو مــهــنــة مــعــيــنــة دون 

ً
كــل مـــن« زاول نــشــاطــا

الحصول على التراخيص الالزمة من الهيئة 
 ألحكام قانون الهيئة».

ً
وفقا

وأشار إلى قيام الهيئة بإحالة المخالفات 
الـــمـــرصـــودة إلــــى مــجــلــس الـــتـــأديـــب واتـــخـــاذ 
ات القانونية بشأن المخالفين بما  اإلجـــراء
 أن مــوقــع 

ً
ــالـــة لــلــنــيــابــة، مــبــيــنــا فـــي ذلـــك اإلحـ

الــهــيــئــة اإللـــكـــتـــرونـــي يــنــشــر بـــصـــورة دائــمــة 
أسماء المخالفين بعد توقيع العقوبة عليهم، 
وأن الهيئة بصدد دراسة إمكانية نشر أسماء 
المخالفين حتى قبل توقيع العقوبة عليهم 
 لما قد يترتب خالل الفترة الفاصلة 

ً
تجاوزا

بين ارتكاب المخالفة وتوقيع الجزاء بحق 
مرتكبها.

ــر الـــمـــلـــحـــم أن  ــ ــة، ذكــ ــلــ ــي إطـــــــار ذي صــ ــ وفــ
ــم اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــمــتــصــلــة بــأنــشــطــة  ــرائـ الـــجـ
 آخــــــر مــن 

ً
ــا ــبــ ــانــ ــثـــل جــ ــمـ األوراق الــــمــــالــــيــــة تـ

الممارسات المجرمة التي تحظى باهتمام 
خاص لدى الهيئة، السيما رسائل التصيد 
 إلــــى قــيــام 

ً
االحــتــيــالــي اإللـــكـــتـــرونـــي، مـــشـــيـــرا

الهيئة بالتقدم ببالغاٍت عــدة للنائب العام 
بشأن العديد من الممارسات المشبوهة في 
هــذا اإلطــار، كما أفصحت عن تلك البالغات 

عبر موقعها اإللكتروني. 
ولفت إلى أن المرتكز القانوني لمعظم تلك 
البالغات يستند إلى حكم المادة )126( من 
، وكذلك 

ً
قــانــون الهيئة المشار إليها سابقا

حــكــم الــمــادة )125( مــن ذات الــقــانــون والــتــي 
تعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف دينار 
وال تــجــاوز خمسين ألــف ديــنــار كــل شخص 
ادعى – على خالف الحقيقة- أن الهيئة قامت 
ــراء أو قـــرار لــم تــقــم بــاتــخــاذه  بــاتــخــاذ أي إجـ

في الواقع.

الملحم لـ ةديرجلا•: الوعود الزائفة بأرباح 
استثمارية مذهلة... أحالم وسراب

 إلى دعوته إلى ضرورة امتالك أي راغب في 
ً
إضافة

 من الوعي المالي، والتأني المدروس 
ً
االستثمار حدا

قبل االنــدفــاع فــي الــقــرار، شــدد الملحم على أن أولــى 
الـــخـــطـــوات الـــتـــي يــجــب أن يــســلــكــهــا مــتــلــقــو الـــدعـــوات 
االستثمارية والترويجية - الحقيقية منها والزائفة 
–التواصل مع هيئة أسواق المال للوقوف على حقيقة 
ادعـــــاء الــجــهــة الـــمـــروجـــة حــصــولــهــا عــلــى الــتــرخــيــص 
الــمــطــلــوب، ومــــدى ســريــان صــالحــيــة هـــذا الــتــرخــيــص 
واســـتـــمـــراره، ونـــوع الــنــشــاط الـــمـــرخـــص،«إذ قــد تلجأ 

بعض الجهات الحاصلة على ترخيص لنشاط واحد 
مــن أنشطة األوراق المالية للترويج ألنشطة أخــرى 

غير مرخصة مستغلة ذاك الترخيص».
ــوات إلـــى مــراجــعــة  ــدعـ ــا الــمــلــحــم مــتــلــقــي تــلــك الـ ودعــ
موقع الهيئة اإللكتروني أواًل، والدخول على الصفحة 
المخصصة للتراخيص والتي تعرض قائمة الشركات 
ــعــــرض الـــصـــنـــاديـــق  ــمـــا تــ ــا، كـ ــهـ ــتـ ــطـ الـــمـــرخـــصـــة وأنـــشـ
االســتــثــمــاريــة الــمــرخــصــة مـــن قــبــل الــهــيــئــة، وتــعــرض 
فـــي ركــــن مــســتــقــل الـــجـــهـــات غــيــر الـــمـــرخـــصـــة، وكــذلــك 

الحال بالنسبة للجهات المقيدة عن مــزاولــة أنشطة 
 أن تــلــك الــقــوائــم الــتــي يجري 

ً
األوراق الــمــالــيــة، مــبــيــنــا

تحديثها بــصــورة دائــمــة على ضــوء الــواقــع يجب أن 
تمثل خطوتنا األولى والحاسمة قبل الدخول في أية 

 كانت طبيعتها.
ً
استثمارات أو أنشطة ذات صلة أيا

 من 
ً
وفــي الــســيــاق ذاتـــه، أشــار إلــى أن هــنــاك تــوجــهــا

الــجــهــات الرقابية على أســـواق دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية نحو التوصل إلــى آلــيــة تتيح 
لمواطني دول المجلس االطالع على قوائم المرخص 

لــهــم فــي أســــواق الــمــال وتــحــديــثــهــا بــصــورة مستمرة 
لضبط الممارسات المختلفة في األسواق الخليجية، 
خصوصا أن المخالفات في هذا اإلطار عابرة للحدود.

 
ً
وأضــــاف أن قــضــيــة االحــتــيــال الــمــالــي كــانــت أيــضــا

ــن حــــمــــالت بـــرنـــامـــج الــتــوعــيــة   لـــلـــعـــديـــد مــ
ً
ــا مــــوضــــوعــ

الخليجية خالل العامين الماضيين، معقبا بأن »القلق 
من مخاطر هذه الممارسات عابر للحدود بدوره«. 

احذروا من 
تعدد أساليب 

االحتيال 
المالي 

وأشكاله

أعداد مدعي الخبرة 
االستشارية ومتخصصي 

أسواق المال والمحللين 
الوهميين تضاعفت

منصات 
المشاهير 

وأسماؤهم 
ستغل 

ُ
ت

للترويج 
ألنشطة 

ومنتجات 
وخدمات 

مالية مزيفة

من أشكال 
االحتيال 
حصول 

البعض على 
ترخيص 

لنشاط واحد 
والترويج 

إلى جواره 
ألنشطة غير 

مرخصة

وسائل 
التواصل 

مرتع 
للممارسات 

المضللة 
وخلق 

اإلشاعات 
والفوضى

ندرس 
نشر أسماء 
المخالفين 
قبل توقيع 

العقوبة 
عليهم

محمد اإلتربي

التوعية المالية والتعاون لكشف المتالعبين
يعتقد د. الملحم أن نــجــاح هيئة األســــواق فــي ضبط 
الممارسات المخالفة المتصلة بدعوات االستثمار المزيفة 
 بــالــحــصــول عــلــى الــتــراخــيــص الــمــطــلــوبــة 

ً
واالدعــــــاء زورا

لــمــمــارســة أي مـــن أنــشــطــة األوراق الــمــالــيــة، والـــحـــد من 
انتشارها، إنما يرتكز بصورة رئيسية على تعاون الجميع 
 أن الــتــوصــل إلــى 

ً
ووعــيــهــم الــمــالــي واالســتــثــمــاري، مبينا

مستوى التوعية المطلوب لدى كل الشرائح المجتمعية 
بال استثناء، يمثل الهدف الرئيسي للهيئة جراء مشروعها 
، والذي 

ً
الوطني لتعزيز الشمول المالي قيد التنفيذ راهنا

يستهدف في أحد جوانبه األساسية التوعية بممارسات 
االحتيال المالي وآليات التعامل إزاءها.

 وكــــرر الــمــلــحــم تــشــديــده عــلــى دور جــمــهــور متعاملي 
 في الحد من تلك ظاهرة االستثمارات 

ً
االستثمار عموما

 الجميع إلــى الحذر من الــدعــوات الخادعة 
ً
الزائفة، داعــيــا

ــة ذريـــعـــة، فــفــرصــة  ــــدم الــتــســرع فـــي تــلــبــيــتــهــا تــحــت أيــ وعـ

االستثمار الحقيقة لــن تكون ولــيــدة تالعب وتضليل أو 
مــمــارســات مــشــبــوهــة، ومـــن الــمــؤكــد أنــهــا ستتيح بعض 
الوقت للرجوع إلى موقع الهيئة اإللكتروني والتحقق من 
صحة التراخيص المطلوبة قبل إبرام أي تعاقد يختص 
بــأعــمــال وأنــشــطــة األوراق الــمــالــيــة مــع أي جــهــة فــي دولــة 
الكويت، والتحقق من حصول تلك الجهة على ترخيص 
ساري المفعول من الهيئة، وضرورة اقتصار تعاملهم مع 
المؤهلين المرخص لهم من مقدمي خدمات االستشارات 

والتحليالت المالية. 
ــا الــجــمــيــع إلـــى الــتــعــاون مــع الــهــيــئــة فــي كشف  كــمــا دعـ
الــمــتــالعــبــيــن مـــن خــــالل قــيــامــهــم بــإبــالغــهــا حــــال تلقيهم 
دعوات االستثمار المشبوهة أو دعوات التداول وتوصيات 
االستثمار عبر مختلف الــوســائــل اإلعــالمــيــة واإلعالنية 

ووسائل االتصال ومنصات التواصل االجتماعي. 

د. أحمد الملحم

التأكد من التراخيص... أولى خطوات الحسم التأكد من التراخيص... أولى خطوات الحسم 

»دعوات االحتيال المنتشرة لالستثمار في الرعاية الصحية حلقة ضمن سلسلة« 

https://www.aljarida.com/article/17491
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ع لمزيد من التطوير
ّ
 من النجاحات ونتطل

ً
Ooredoo: نختتم عاما

 لتزويد عمالئنا بأفضل تجربة في السوق
ً
البابطين: طورنا منتجاتنا وخدماتنا وعززناها رقميا

قال عبدالعزيز البابطين: »كان 
 من النجاحات 

ً
2022 عاما

المذهلة لـ Ooredoo، حيث 
نفذنا خطتنا االستراتيجية 

لنقل تجارب العمالء إلى 
مستوى متطّور غير مسبوق، 
وتركزت استراتيجياتنا حول 
عمالئنا وتجربتهم المباشرة 

وعالقتهم مع عالمتنا 
التجارية لفهم احتياجاتهم 

ومطالبهم بشكل أفضل«.

 Ooredoo ــقـــدت مــجــمــوعــة عـ
الكويت، اجتماعها السنوي في 
 من 

ً
9 مــارس 2023 لتختتم عاما

الــنــتــائــج الــمــتــمــيــزة الـــتـــي دفــعــت 
الــشــركــة نــحــو آفــــاق جـــديـــدة. لقد 
ســـجـــلـــت Ooredoo زيـــــــــادة فــي 
اإليــــــــــــرادات الــــمــــوحــــدة بــنــســبــة 3 
فـــــي الــــمــــئــــة لـــتـــصـــل إلـــــــى 620.3 
مليون ديــنــار فــي 2022، مقارنة 
ـــ 601.7 مـــلـــيـــون فــــي 2021 مع  بــ
ارتــفــاع قاعدة عمالء الشركة إلى 
24.7 مليون عميل. هــذه النتائج 
المبهرة دليل على القيادة الفعالة 
واالستراتيجيات المبتكرة التي 
تقّدمها الشركة لعمالئها، والتي 
تستهدف االرتقاء بخبراتهم من 
خـــالل شــبــكــة رقــمــيــة مــبــتــكــرة مع 
تـــزويـــدهـــم بــمــنــتــجــات وخـــدمـــات 
 لتلبية 

ً
حصرية مصممة خصيصا

متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لـــ Ooredoo الكويت 
ــيــــن: »لـــقـــد  ــبــــابــــطــ ــبــــدالــــعــــزيــــز الــ عــ
 مــن النجاحات 

ً
ــان 2022 عــامــا كـ

الــمــذهــلــة لــشــركــتــنــا، حــيــث قمنا 
بتنفيذ خطتنا االســتــراتــيــجــيــة 
لنقل تجارب العمالء إلى مستوى 
متطّور غير مسبوق. لقد تركزت 
اســتــراتــيــجــيــاتــنــا حــــول عمالئنا 
وتجربتهم المباشرة وعالقتهم 
ــة لــفــهــم  ــاريــ ــتــــجــ ــا الــ ــنـ ــتـ مـــــع عـــالمـ
احــتــيــاجــاتــهــم ومطالبهم بشكل 
ــا مــنــتــجــاتــنــا،  ــورنـ ــل. لــقــد طـ أفـــضـ
خدماتنا وعروضنا على مختلف 
 لتزويد 

ً
الصعد، وعززناها رقميا

عمالئنا بأفضل تجربة في السوق. 
وقد ساهم الحرص والمثابرة من 
قبل كل فرد في Ooredoo الكويت 
في دعم نمّونا ومساعدتنا، ليس 
فــقــط عــلــى تــلــبــيــة الــتــوقــعــات بل 

.»
ً
وتخطيها أيضا

وتابع: »لقد أخذنا على عاتقنا 
تــرقــيــة وتـــعـــزيـــز جــمــيــع جــوانــب 
عــمــلــيــاتــنــا، خـــدمـــاتـــنـــا وبــنــيــتــنــا 
ــــدف واحــــد  ــل هـ ــ الــتــحــتــيــة مــــن أجـ
أال وهــو تــزويــد عمالئنا بأفضل 
تجربة ممكنة مع دمج رقمي شامل 
لبنيتنا التحتية، ليس فقط من 
أجــل اكتساب ميزة تنافسية في 
الــســوق، ولكن لضمان الحصول 
ــلــــى رضــــــــا عــــمــــالئــــنــــا وتـــلـــبـــيـــة  عــ

احتياجاتهم«.

 :
ً
وختم البابطين كلمته قائال

»عند النظر إلى التقنيات المالية 
ــا الـــمـــســـتـــمـــر وزيــــــــادة  ــ ــــورهـ ــــطـ وتـ
، فإننا في 

ً
الطلب عليها عــالــمــيــا

Ooredoo الكويت نفتخر بكوننا 
أول شركة اتــصــاالت فــي الكويت 
 Apple Pay تعلن وتطلق خدمة
 
ّ
 »ان

ً
للدفع على تطبيقها«، مضيفا

 My Rateb شراكتنا األخيرة مع
عبر » Ooredoo business« هي 
الخطوة األولى نحو تقديم مفهوم 
الــخــدمــات المالية عبر الموبايل 
 Ooredoo لـــعـــمـــالئـــنـــا. ســـتـــظـــل
 في طليعة الشركات 

ً
الكويت دائما

التي تتطلع إلى االبتكار الرقمي 
ــتـــي تلبي  وإدخــــــــال الــتــقــنــيــات الـ
احتياجات عمالئها وإثراء أسلوب 

حياتهم الرقمي سريع التطور«.

عام من التطور واالزدهار

طـــــــــّورت Ooredoo الـــكـــويـــت 
عــالمــتــهــا الـــتـــجـــاريـــة وشــعــارهــا 
الــجــديــد لــتــركــز بشكل أكــبــر على 
الــمــســاهــمــة فــــي الــنــمــو والــتــقــدم 
االنساني، وهــو ما يعكس التزام 
الشركة بمواصلة التطور والنمو 
ــّور  دون تـــوقـــف. يــركــز شــعــار »طــ
عالمك« على مواصلة دفع العمالء 
والموظفين إلــى التطور - ســواء 
بــخــطــوات بــســيــطــة أو بــخــطــوات 
ضخمة - لقد أخــذت الشركة على 
عاتقها زيادة تعزيز كل جانب من 
جوانب عملياتها وأعمالها لتقديم 
خدمة أفضل لعمالئها  مع توفير 
حـــلـــول مــصــمــمــة لــعــمــالئــهــا وفــي 
الوقت نفسه مكافأتهم بتجربة ال 
تضاهى من خــالل منصة رقمية 
مـــبـــتـــكـــرة. لـــقـــد انــطــلــقــت الــهــويــة 
الجديدة لـ Ooredoo بنفس الروح 
والشغف الذي تحتفل به الشركة 
وهـــــو مــــا يـــؤثـــر فــــي تــوجــهــاتــهــا 

وتطلعاتها.
ُيــمــّكــن مــفــهــوم »طـــــّور عــالــمــك« 
العمالء من اتخاذ الخيارات التي 
تناسبهم، كما يـــزّودهـــم بحلول 
تــســهــم فــــي نـــقـــل تـــجـــاربـــهـــم إلـــى 
مستوى أعلى من التقدم والنمو .

وبالنسبة لـ Ooredoo الكويت، 
فإن هذا األمر يعني االستمرار في 
االستثمار فــي الشبكات لتوفير 
خــدمــات اتــصــال سلسة للعمالء 

بغض النظر عن أماكن تواجدهم، 
واالســتــمــرار في ترقية تجربتهم 
عـــبـــر تـــقـــديـــم أفـــضـــل الــمــنــتــجــات 
والــــــخــــــدمــــــات، وتـــــدعـــــم شـــبـــكـــات 
Ooredoo الـــمـــتـــطـــورة إنــتــرنــت 
األشياء وتحليل البيانات من خالل 

.5G خدمات
ر تطبيقات الشركة تجربة 

ّ
وتوف

رقمية كاملة وتطبيقات للخدمات 
المالية عبر الموبايل التي تطرح 
مــجــمــوعــة جـــديـــدة مـــن الــخــدمــات 
ــتــــي ال  الســـيـــمـــا لــلــمــجــتــمــعــات الــ

تتعامل مع البنوك.
ــا بــشــكــل  ــة عــــمــــالئــــهــ ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ولـ
 
ً
أفـــضـــل، تستثمر الــشــركــة أيــضــا
فــي موظفيها، وتــدعــم قياداتها 
 عــن جـــذب الجيل 

ً
الــشــابــة، فــضــال

الجديد وتطوير مهاراته. تهدف 
Ooredoo إلى أن تصبح الوجهة 
المفضلة للعمل في كل األسواق من 
خالل تطوير بيئة عمل مؤسسية 
تمتاز بالمرونة والتركيز على روح 

العمل كفريق.

شركاء في النجاح

 »Ooredoo business « لقد طّورت
ـــــ وهـــي الــخــدمــات التكنولوجية 
ــال ــــ  ــ ــمــ ــ ــر ثـــقـــة لـــحـــلـــول األعــ ــ ــثـ ــ األكـ
نفسها، لتصبح منصة متكاملة 
لجميع احتياجات األعمال ولدعم 
أصحاب الشركات الذين يحرصون 
على النجاح وإحـــداث تأثير عبر 
منتجاتهم وخدماتهم. وتـــدرك » 
Ooredoo business« احتياجات 
هذه الشركات وأصحاب األعمال، 
ولتعزيز هــذه الميزة التنافسية، 
أطلقت حــلــوال شــامــل المتكاملة، 
ــيـــث تــعــتــبــر بـــمـــنـــزلـــة الــقــطــعــة  حـ
ــفـــقـــودة لــجــمــيــع احــتــيــاجــات  الـــمـ
أصحاب األعمال، إذ إنها تزّودهم 
بحلول مطّورة تمّكن الشركات من 
إدارة أعمالها بكل سهولة ويسر، 
ع 

ّ
وأتمتة المهام اليومية، والتمت

بخيارات دفع مرنة، واألهم من ذلك، 
البقاء على تواصل دائم بالفريق 
مـــن خـــالل أفــضــل شبكة لضمان 
استمرار العمليات التجارية دون 

انقطاع.
ومـــن الــخــدمــات التكنولوجية 
 Ooredoo األخــرى التي أطلقتها
business بــالــشــراكــة مـــع شــركــة 
 IoT « ــــون هــــــي حـــــلـــــول ــســ ــ ــكــ ــ إريــ
Accelerator Connect« الــتــي 
تــــهــــدف إلـــــــى تـــبـــســـيـــط عــمــلــيــات 
الــشــركــات وتسهيلها، وهـــي حل 
متقّدم في مجال التحّول الرقمي. 
ــحــــت الـــمـــصـــطـــلـــحـــات  ــبــ ــد أصــ ــقــ لــ
الشائعة فــي مــجــال األعــمــال مثل 
»معقد«، »غير واضــح« و«مضيعة 
لــلــوقــت« مـــن الــمــاضــي مـــع حلول 
 IoT Accelerator Connect
ــام في  الــتــي تعتبر قــفــزة إلـــى األمــ
النظام البيئي الرقمي. لقد أصبح 
باإلمكان الدخول بكل سهولة إلى 
الــخــدمــات وبــضــغــطــة زر واحــــدة 
فقط. من وجهة نظر الشركات، فإن 
هــذه الخدمة تساهم فــي تسهيل 
وتـــوفـــيـــر الـــتـــكـــالـــيـــف خــصــوصــا 
للمؤسسات التي تبحث عن باقات 
موحدة للخدمات بحد أدنــى من 
الــصــعــوبــات والــتــعــقــيــدات. يمكن 
تــوصــيــل األجــــهــــزة فـــي أي وقـــت، 
وبمنتهى األمان مع وحدة إنترنت 
cellular IoT - الجاهزة لتوصيل 
االشتراك بالشبكة التي يختارها 
العميل على الفور، باإلضافة إلى 
ذلـــــك، فــــإن هــــذا الـــحـــل يــجــعــل من 
السهل توصيل األجهزة بالسحابة. 
 Ooredoo ــكــــن لــــعــــمــــالء ــمــ يــ
ــال بــســهــولــة  ــ ــــصــ business االتــ
بالنقاط النهائية التي تتيح لهم 
ــــى بــيــانــاتــهــم وإدارة  ــول إلـ ــدخــ الــ
الــبــيــانــات ذات الــصــلــة بأعمالهم 
 Ooredoo بشكل أفضل. كما أبرمت
ــع إريـــكـــســـون  ــة مــ ــراكــ ــكـــويـــت شــ الـ
)NASDAQ: ERIC( لتطبيق فوترة 
إريكسون عبر شبكتها. أتاح نظام 
الــفــوتــرة الــمــطــور االســتــفــادة من 
خــدمــات 5G الــثــوريــة عبر شبكة 
Ooredoo الكويت ودعــم تطوير 
استراتيجيات تسويق تنافسية 
لمجموعة متنوعة مــن منتجات 

.5G
 ،Ooredoo business كما بذلت
 حثيثة 

ً
بالشراكة مع Cisco، جهودا

لــدعــم قــطــاع الــشــركــات الصغيرة 
والمتوسطة عبر إقامة ورش عمل 

وتسليط الضوء على هذه األعمال. 
تــتــيــح ورش الـــعـــمـــل الــتــفــاعــلــيــة 
ألصــحــاب األعــمــال الــتــعــرف على 
أحـــدث االتــجــاهــات والممارسات 
ــات  ــركــ ــلــــول الــــشــ ــحــ ــلـــقـــة بــ الـــمـــتـــعـ
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة وكيفية 
ــفـــادة مــنــهــا. وتـــأتـــي ورش  ــتـ االسـ
 Ooredoo الــعــمــل ضــمــن جــهــود
business لمساعدة عمالء الشركات 
الصغيرة والمتوسطة على زيادة 
وعيهم ومعرفتهم مما يساهم في 
تحقيق أهـــداف الشركات وزيــادة 
درجة الوالء والثقة بين عمالئهم. 

المزيد من التقدم  

لقد ساهم تطوير المنتجات، 
ــات والــشــبــكــة  ــدمـ ــــروض، الـــخـ ــعـ ــ الـ
ــة الـــشـــركـــة  ــ ــــزيـ ــاهـ ــ ــات جـ ــ ــبــ ــ ــي إثــ ــ فــ
الستضافة أول بطولة كأس عالم 
على اإلطالق في المنطقة في قطر 
ولــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــمــاليــيــن 
الـــذيـــن حـــضـــروا. أعــلــنــت الــشــركــة 
 بصفتها المشغل الرسمي 

ً
مؤخرا

لــالتــصــاالت فــي الــشــرق األوســـط 
وإفريقيا لكأس العالم FIFA قطر 
2022، أرقام الطلبات التي تلقتها 
على شبكتها مــن قبل الماليين 
الــذيــن حــضــروا حتى نهاية ربع 
ــاريـــات في  ــبـ ــمـ ــــالل الـ الـــنـــهـــائـــي خـ

 ،5G الـــمـــالعـــب الــــمــــزودة بــتــقــنــيــة
والتي من ضمنها 699 تيرابايت 
من البيانات و 9.8 ماليين مكالمة 
صــوتــيــة كــمــا رحـــبـــت الـــشـــركـــة بـ 
1.3 مليون ضيف على شبكتها 
ــات الــــتــــجــــوال.  ــ ــدمــ ــ ــن خـــــــالل خــ ــ مــ
كــل هـــذا نتيجة اإلرادة المطلقة 
والمندفعة للتطوير والتحديث 
عـــن طــريــق زيـــــادة قــــدرة ومــرونــة 
الــخــدمــة، بــاإلضــافــة إلـــى تحديث 
الشبكة األساسية وإضفاء الطابع 
االفتراضي عليها من خالل بناء 
مراكز بيانات »االتصال السحابي« 
المتطورة وإجراء عمليات تدقيق 
متعددة للشبكة والمحاكاة لضمان 
تـــوصـــيـــل خــــدمــــات أكـــثـــر مـــرونـــة 

وكفاءة.
 Ooredoo فــي الــكــويــت، تمهد
الــــطــــريــــق لـــتـــقـــديـــم الــــمــــزيــــد مــن 
ــة الــمــبــتــكــرة  ــيـ ــمـ ــرقـ الــــخــــدمــــات الـ
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ولـــــمـــــشـــــاركـــــة هــــــــــذه الـ
 Ooredoo ــرت ــ ــ الـــمـــتـــطـــورة، أصـ
الـــكـــويـــت عـــلـــى خــــدمــــة عــمــالئــهــا 
ومـــكـــافـــأتـــهـــم أواًل عـــلـــى والئـــهـــم 
للعالمة الــتــجــاريــة، حيث قّدمت 
لهم Ooredoo Surprise فرصة 
ــتــــذاكــــر لـــحـــضـــور كـــأس  ــوز بــ ــ ــفـ ــ الـ
الــعــالــم FIFA قــطــر 2022. لــقــد تم 
 Ooredoo Surprise بلورة مفهوم
فــــي األســـــــاس كــطــريــقــة لــمــكــافــأة 
عمالء الشركة بجوائز قيمة على 
التزامهم ووالئهم خالل أغسطس 
 كمنصة للتعريف 

ً
الماضي، وأيضا

بعالمتها التجارية ورفع مستوى 
الوعي بها، وزيادة التفاعل بينها 
وبــيــن عمالئها عــلــى مــــدار الــعــام 
مع تشجيع العمالء اآلخرين على 
االنــضــمــام إلـــى شبكة الــمــوبــايــل 

األحدث في المنطقة.
كــانــت Ooredoo الكويت أول 
شركة في الكويت تسهل وتتيح 
لــعــمــالئــهــا فــرصــة حــضــور كــأس 
العالم، من خالل التذاكر الرسمية 
ــــواء عـــن طريق  لــكــأس الـــعـــالـــم، سـ
حمالت Ooredoo Surprises التي 
 أو من 

ً
تــم اإلشـــــارة إلــيــهــا ســابــقــا

خالل إنفاق أي مبلغ إلعادة شحن 
أو تسديد فواتيرهم عبر تطبيق 
 
ً
Ooredoo الــذي يؤهلهم تلقائيا

للدخول في السحب والفوز.
ــتــــراب نــهــائــيــات كــأس  ومــــع اقــ
 Ooredoo العالم قطر 2022، أرادت

الــكــويــت تقديم تجربة الحماس 
الـــــــذي يـــصـــاحـــب هــــــذه الــبــطــولــة 
العالمية لعمالئها من خالل تقديم 
 
ً
100 ميغابايت من اإلنترنت مجانا

لــهــم مـــن أجــــل خـــدمـــات الــتــجــوال. 
وتأتي هــذه الهدية المجانية من 
Ooredoo لتلبية توقعات عمالئها 
ولضمان استمتاعهم بتجربتهم 
على شبكة االتصاالت الفريدة من 
نوعها، وقد امتدت صالحية هذا 
الــعــرض مــن 19 نوفمبر إلـــى 19 
ديسمبر حتى المباراة النهائية 
ــم، لــجــمــيــع عــمــالء  ــالــ ــعــ ــكــــأس الــ لــ
Ooredoo الكويت الذين حضروا 

إلى قطر في ذلك الوقت.
هــذا ليس كل شــيء، فقد قررت 
Ooredoo، الشريك التكنولوجي 
ــه لـــــأعـــــمـــــال، كــســر  ــ الـــــمـــــوثـــــوق بــ
الـــمـــفـــاهـــيـــم الــتــقــلــيــديــة ألنــشــطــة 
األعمال التجارية من خالل إطالق 
بطولة Ooredoo لكرة القدم. وقد 
فتحت Ooredoo business المجال 
لعمالئها من الشركات من مختلف 
ــمــــجــــاالت الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة،  الــ
للمشاركة في مباريات تنافسية 
في كرة القدم. وقد جاء المشاركون 
من جميع القطاعات مثل القطاع 
المصرفي، قطاع التجزئة، قطاع 
اإللــكــتــرونــيــات، الــقــطــاع النفطي 

وغيرها. 
 Ooredoo business وجــهــت
ــهـــات  ــيـــع الـــجـ ــمـ الــــــدعــــــوة إلـــــــى جـ
للمشاركة فــي البطولة لحضور 
قرعة البطولة في المقر الرئيسي 
لـــلـــشـــركـــة لـــالســـتـــمـــتـــاع بــــأجــــواء 
بطولة كأس العالم واالطالع على 
مواجهات دور المجموعات، األمر 
الـــذي ساهم فــي دخـــول الشركات 
في أجواء البطولة قبل انطالقتها.

وانطلقت البطولة بمشاركة 16 
فريقا تمثل الجهات المشاركة في 
البطولة يوم 16 أكتوبر 2022، على 
ملعب مدرسة دسمان ثنائية اللغة، 
وانتهت في 29 من الشهر نفسه، 
وقــــد حــصــل أصـــحـــاب الــمــركــزيــن 
األول والثاني على تذاكر لحضور 
مــبــاريــات كـــأس الــعــالــم فـــي قطر. 
وأتيحت الفرصة للحاضرين في 
 Ooredoo هذه المباريات للفوز مع
business من خــالل السحب عند 
انــتــهــاء الـــمـــبـــاريـــات، وكـــجـــزء من 
مــكــافــأة الــعــمــالء المتفاعلين مع 

الــعــالمــة الــتــجــاريــة لقد كـــان الكل 
 مع Ooredoo business، وتم 

ً
رابحا

منح جوائز ألفضل العــب، أفضل 
حــارس مرمى وأفضل هــداف في 
 
ً
الحفل الختامي الــذي أقيم أيضا
 Ooredoo فــي المقر الرئيسي لـــ
الكويت مع عبدالعزيز البابطين، 
 Ooredoo الــرئــيــس التنفيذي لـــ
الكويت والذي حضر إللقاء التحية 

على الفائزين ومكافأتهم.
وفـــــي ظــــل اشـــتـــعـــال الــحــمــاس 
وارتــفــاع الطلب على تذاكر كأس 
ــر 2022، حـــرصـــت  ــطــ ــم قــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
Ooredoo عـــــلـــــى الــــــــــــرد عـــلـــى 
المكالمات، كجزء من مسؤوليتها 
تــجــاه الــمــجــتــمــع ومــنــح الجميع 

الفرصة لالستمتاع بهذا الحدث.
ورعت Ooredoo الكويت فعالية 
نــادي اإلدارة في جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا، وتضمنت 
العديد من الفعاليات الترفيهية 
للطلبة المحبين لكرة القدم، كما تم 
إجراء سحب على تذاكر لحضور 
مباريات كــأس العالم، باإلضافة 
إلـــى جــوائــز وهـــدايـــا أخــــرى. وفــي 
الوقت نفسه، قامت الشركة بإعداد 
ركـــــن خـــــاص بـــهـــا يــحــمــل شــعــار 
FIFA في مول الحمراء في مدينة 
الكويت، مما منح العمالء فرصة 
اختيار المباريات التي يرغبون 
فــي حضورها مــع االســتــفــادة من 
الــعــروض الحصرية والمصممة 
لـــهـــم، بــــاإلضــــافــــة إلـــــى الـــعـــروض 
ــات  ــدمـ ــل خـ ــ ــلـــى كـ ــة عـ ــيـ ــجـ ــرويـ ــتـ الـ

.Ooredoo
وانتهى أروع حدث في المنطقة، 
وهــو حــدث ال ُينسى، حيث أقيم 
كأس العالم FIFA للمرة األولى على 
اإلطالق في منطقة الشرق األوسط 
»كـــأس الــعــالــم FIFA قطر 2022«، 
 Ooredoo وقد تزامن ذلك مع قيام
بتطوير وتحسين بنيتها التحتية 
الستيعاب ماليين الحاضرين، 
وتقديم خــدمــات رقمية متطورة 
وأقــــوى شبكة اتـــصـــاالت، لتلبية 
احتياجاتهم وتزويدهم بالعروض 
 Ooredoo والفرص الحصرية. في
الكويت، ستبقى األولوية للعمالء 
 لتزويدهم بأفضل الخدمات 

ً
سعيا

والتجارب االستثنائية على شبكة 
»مطّورة« ال مثيل لها. 

عبدالعزيز البابطين

 Ooredoo 
الكويت ستظل 

 تتطلع 
ً
دائما

إلى االبتكار 
الرقمي وإدخال 

التقنيات 
التي تلبي 
احتياجات 

عمالئها وإثراء 
أسلوب حياتهم

الحرص على االرتقاء بتجارب العمالء
Ooredoo الكويت في سعي دائــم للتطوير، 
ومن هذا المنطلق حرصت على اعتماد »قنوات 
االتــصــال الشاملة والمتعددة« التفاعلية التي 

 .Ooredoo IT Landscape تدمجها مع
 لــمــوظــفــيــهــا بــاعــتــبــارهــم األصــــول 

ً
ــرا ــديـ ــقـ وتـ

ــامــــت بــرنــامــجــا  الـــرئـــيـــســـيـــة داخــــــل الـــشـــركـــة، أقــ
تدريبيا لــفــرق مــراكــز خــدمــة الــعــمــالء مــن خالل 
مـــبـــادرة »Premium Call Boot-Camp« وهــو 
برنامج تدريبي لمدة عام مصمم لالستثمار في 
 ألدائهم، 

ً
كفاءاتهم، حيث يصنف الموظفين وفقا

ويساعد اآلخرين على التطور داخل فرقهم.
فــي طــريــقــهــا نــحــو الــتــحــول الــرقــمــي، حــددت 
Ooredoo الــكــويــت اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــرقــمــيــة 
مــن خــالل قــنــوات اتــصــال رقمية قــويــة وفعالة، 
وإلظهار تطوير بنيتها التحتية الرقمية بغرض 

تقديم خدمات متكاملة وأكثر كفاءة على جميع 
ــنـــوات الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي الـــخـــاصـــة بــهــا،  قـ
لضمان تلبية جميع استفسارات العمالء ونيل 
رضاهم. وقد تم تكريم هذه المساعي في مجال 
تطوير وتحديث مفاهيم تجربة العمالء من قبل 
»جوائز مؤسسة المستقبل« إلنجازات الشركة 
االستثنائية في برنامج تحديث البنية التحتية 
لــمــراكــز االتــــصــــال. هــــذه الـــجـــائـــزة هـــي تجسيد 
ملموس الستراتيجيات Ooredoo الهادفة إلى 
جودة الخدمة، وتقديم عروض حصرية وفعالة، 
باإلضافة إلى تمتعها ببنية تحتية رقمية هي 
 في المنطقة، كل ذلك بهدف منح 

ً
األكثر تطورا

الــعــمــالء أفــضــل تــجــربــة خــدمــة عــمــالء وضــمــان 
والئهم ومكافأتهم بطرق ال يمكن للمنافسين 

الوصول إليها.

نظرة مستقبلية إيجابية 
وقوية لعام 2023

تــم اعتماد شعار »طـــّور عالمك« من 
قبل إدارة وعائلة Ooredoo الكويت، 
ــازات رائـــعـــة  ــ ــجــ ــ وكــــانــــت الـــنـــتـــائـــج واإلنــ
للعالمة التجارية وساهمت في ارتقائها 
نحو آفاق جديدة، كل هذا يأتي نتيجة 
لــلــجــهــود الــمــتــفــانــيــة الــتــي يــبــذلــهــا كل 
فـــرد مـــن أفـــــراء عــائــلــة الــشــركــة، للتأكد 
ــا الــعــمــالء بــكــل أطــيــافــهــم  مـــن نــيــل رضــ
لضمان تفاعلهم االيجابي مع الشركة، 
 منها بهذه االستراتيجية تأمل 

ً
وإيمانا

Ooredoo الكويت أن يكون العام المقبل 
.
ً
 وأكثر ابتكارا

ً
 رقميا

ً
عاما

5G تطوير خدمات
تواصل Ooredoo الكويت جهودها من قبل فرق 
التكنولوجيا والشبكات والــتــي يتم دعمها بشكل 
 ،5G مباشر من قبل اإلدارة العليا لتطوير خدمات
 5G حيث تمكنت الشركة من إطالق أكثر من 2400 برج
في جميع أنحاء الكويت، كما أنها كانت أول مشغل 
في المنطقة ينشر خدمات 5G على الطيف الترددي 
المنخفض. وقد أدى ذلك إلى ضمان تغطية أوسع 
وأشــمــل لخدمات 5G فــي جميع المناطق السكنية 
فــي الــكــويــت، الــشــالــيــهــات، الـــمـــزارع والـــجـــزر. عــالوة 
على ذلك، واصلت Ooredoo الكويت توسيع نطاق 
األلياف الضوئية إلى أغلبية مواقعها لضمان حصول 
 عن 

ً
العمالء على تجربة أفضل، وتحسين األداء، فضال

انخفاض تكاليف التشغيل.

https://www.aljarida.com/article/17447
https://www.aljarida.com/article/17447
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»النوادي« تربح 6 ماليين 
دينار في 2022

ً
»عمومية« الشركة توافق على توزيع 15 فلسا

ــنــــوادي  ــة الــ ــركـ أعـــلـــنـــت شـ
القابضة نتائجها المالية 
لــلــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة 
في 31 ديسمبر 2022، وتم 
اعتماد البيانات المالية في 
اجتماع الجمعية العمومية 
المنعقد الخميس الماضي 
ــيـــث حــقــقــت  9 الــــــجــــــاري، حـ
مــجــمــوعــة الـــنـــوادي صــافــي 
ربح خالل عام 2022 قدره 6 
ماليين دينار، بربحية سهم 
تــبــلــغ 26.15 فــلــســا للسهم 
الواحد، مقارنة بصافي ربح 
قــــدره 5.9 مــاليــيــن بربحية 
ــا 23.01 فلسا  ســهــم قـــدرهـ

خالل عام 2021.
وفــي نفس الــوقــت ارتفع 
إجمالي األصـــول، إذ بلغت 
قيمتها 174 مليون دينار، 
مــقــارنــة بــــــ160 مــلــيــونــا في 
عــــام 2021، بــنــســبــة زيــــادة 
9%، كــمــا ارتـــفـــعـــت حــقــوق 
الــمــســاهــمــيــن بــنــســبــة %5 
لتصبح 52 مليونا مقارنة 

بـ51.8 مليونا في 2021.
وتـــمـــت الـــمـــصـــادقـــة على 
ــلـــس اإلدارة  ــيــــة مـــجـ تــــوصــ
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 
لــلــســهــم  ــا  ــلـــسـ فـ  15 ( %15
الـــواحـــد( عــلــى المساهمين 
ــي ســـجـــالت  ــ الـــمـــســـجـــلـــيـــن فـ
ــاريــــخ انـــعـــقـــاد  ــتــ ــة بــ الــــشــــركــ
الجمعية العمومية العادية.

ــذه  ــ ــى هــ ــ ــلــ ــ ــا عــ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ وتـ
ــج، صــــــــرح رئـــيـــس  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ
مـــجـــلـــس اإلدارة الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لــشــركــة الــنــوادي 
ــواف الـــرفـــاعـــي:  ــ الــقــابــضــة نـ
»يــرجــع فــضــل هـــذا اإلنــجــاز 
إلى الرؤية الحكيمة ألعضاء 
مجلس اإلدارة المحترمين 
ة فــــــريــــــق اإلدارة  وكــــــــفــــــــاء

التنفيذية وتفاني موظفينا، 
وهذه النتيجة تعكس التزام 
الـــنـــوادي الــقــابــضــة الــثــابــت 
تجاه مساهميها وحقوقهم، 
ويأتي هذا القرار في ضوء 
ــيـــة الـــقـــويـــة  ــالـ ــتـــائـــج الـــمـ ــنـ الـ
لــلــشــركــة، مــع الــحــفــاظ على 
ــــول  ــيـــدة مــــن األصـ نــســبــة جـ
والـــســـيـــولـــة، ونـــتـــطـــلـــع إلـــى 
االستمرار في تحقيق النمو 
ــــالل األعــــــــوام  ــ ــــاح خـ ــــجـ ــنـ ــ والـ

المقبلة«.
وأشـــــار الـــرفـــاعـــي إلــــى أن 
الجمعية العمومية صادقت 
ــود اجـــتـــمـــاع  ــ ــنـ ــ ــل بـ ــ ــى كــ ــلــ عــ
الــجــمــعــيــة الــعــامــة الــعــاديــة 
للسنة المالية المنتهية في 
31 ديسمبر 2022، بنسبة 
حــــضــــور بـــلـــغـــت %85.15، 
»وحــــافــــظــــت الــــشــــركــــة عــلــى 
المسار التصاعدي لنموها 
المالي خالل العام الماضي، 
حيث قمنا على مدار األشهر 
ــــع أســــس  ــيــــة بـــــوضـ الــــمــــاضــ
قوية لحضورنا في مناطق 
ووجهات جديدة بالكويت، 
مــا سيتيح لــنــا الــمــزيــد من 
الــتــوســع وتحقيق إيــــرادات 
مستدامة ونمو في األرباح 
ــالل الـــســـنـــوات الــمــقــبــلــة،  ــ خـ
والــتــي مــن شأنها أن تؤكد 
الــــدور الـــريـــادي الـــذي نقوم 

به«.

اتحاد شركات االستثمار يستضيف 
 للرؤساء التنفيذيين

ً
مؤتمرا

 بالتعاون مع »ذاكونفرنس بورد« حول اقتصاد المنطقة

عقد مؤخرا ذاكونفرنس بورد الشرق األوسط 
وشمال افريقيا، باتحاد شركات االستثمار تحت 
عنوان »اجتياز حالة عدم اليقين: استراتيجيات 
االزدهار في بيئة أعمال متقلبة«، برئاسة رئيس 
الــمــجــلــس االســــتــــشــــاري والـــمـــســـتـــشـــار الــعــالــمــي 
ــــي،  وحـــضـــور عــــدد مـــن الـــرؤســـاء  ــرزوقـ ــ هـــشـــام الـ
التنفيذين من أعضاء اتحاد شركات االستثمار، 
الذين شاركوا في مناقشة حيوية حول المشهد 
االقـــــتـــــصـــــادي الــــحــــالــــي فـــــي الـــــشـــــرق األوســـــــــط، 
واســتــكــشــفــوا اســتــراتــيــجــيــات مبتكرة لمواجهة 
الــتــحــديــات بــقــيــادة جــون متسيالر رئــيــس مركز 
االقتصاد واالستراتيجية والمالية، ونمر كنفاني 
كبير االقتصاديين في ذاكونفرنس الشرق األوسط 

وشمال إفريقيا.
وتحدثت سارة موراي، المديرة العامة لدولي 
لــذاكــونــفــرنــس بـــورد عــن الــمــركــز، وكــيــف يساعد 
القادة على التعامل مع أكبر القضايا التي تؤثر 
على األعمال التجارية وخدمة المجتمع بشكل 

أفضل.
وأعـــرب صالح السلمي، رئيس مجلس إدارة 
اتحاد شركات االستثمار، عن سعادته بأن يكون 
ــــورد ألبــحــاثــه الــقــيــمــة   مـــن ذاكـــونـــفـــرنـــس بـ

ً
ا جـــــزء

ــه الــثــاقــبــة. إلـــى جــانــب ذلـــك أكــــدت فـــدوى  ــتـ ورؤيـ
درويش األمينة العامة التحاد شركات االستثمار 
على أهمية الــمــؤتــمــر، واعــربــت عــن آرائــهــا حول 

الوضع االقتصادي.
ــدم الـــمـــؤتـــمـــر مــنــصــة حـــصـــريـــة لــلــحــضــور  وقــــ
لــلــتــواصــل وتـــبـــادل األفـــكـــار، وكــانــت نــتــائــج هــذه 

المناقشة ثمينة بالنسبة للحضور، حيث اكتسبوا 
رؤى واســتــراتــيــجــيــات حـــول التغير فــي المناخ 
االقتصادي الحالي، باإلضافة إلى معرفة أفضل 

للتحديات والفرص في السوق.
وخالل المؤتمر، شارك المتحدثون الضيوف 
تعليقاتهم حـــول مــواضــيــع مختلفة، إذ تحدث 
ألــيــكــس كــرونــيــك - الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للشركة 
الكويتية للمقاصة، عن كيفية تأثير قضايا األمن 
السيبراني على األعــمــال التجارية، وشــدد على 
ضرورة عمل المنظمين مع الشركات، كما ناقش 
فيصل صرخوه، أمين السر وعضو مجلس إدارة 
اتــحــاد شــركــات االســتــثــمــار والــرئــيــس التنفيذي 
لــشــركــة كــامــكــو إنــفــســت، تــأثــيــر المنظمين على 
األعـــمـــال الــتــجــاريــة، وســلــط الــضــوء عــلــى أهمية 

البيانات والتخطيط للعامين المقبلين.
وركز شادي خضر المدير العام إلدارة األصول 
اإلقليمية فــي شــركــة الوطنيي لالستثمار على 
تنمية المواهب، والفجوة بين اإلجراءات المرغوبة 
ق اليكس كرونك على 

ّ
والنتائج الفعلية، بينما عل

 إلى الحاجة إلى تعزيز قيم 
ً
هذا الموضوع، مشيرا

الشراكة باإلضافة إلى كونها مدفوعة بمؤشرات 
األداء الرئيسية.

وأعــــرب مجلس إدارة ذاكــونــفــرنــس بـــورد في 
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا عن تقديره 
لضيافة اتحاد شركات االستثمار، ومن المتوقع 
أن يمهد هذا المؤتمر الطريق للتعاون والمبادرات 

المستقبلية.

لقطة جماعية خالل المؤتمر

»stc« تشارك في مؤتمر »MWC 2023« ببرشلونة
وقعت مذكرتي تفاهم مع »سامسونغ« و»هواوي« لتعزيز حلولها من تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 ،stc أعلنت شــركــة االتــصــاالت الكويتية
الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم 
الــخــدمــات المبتكرة والمنصات المتكاملة 
 MWC للعمالء في الكويت، مشاركتها في
2023، في الحدث األكثر تأثيرا في صناعة 
االتصال عالميا، والــذي أقيم في برشلونة، 
من 27 فبراير حتى 2 مــارس، تحت عنوان 
»السرعة: إطالق العنان لتكنولوجيا الغد - 
اليوم«، وركز الحدث على دور التحول الرقمي 
في دعم ازدهــار المجتمع واألعمال بوجود 
 الى جنب 

ً
خبراء التقنيات المستقبلية جنبا

مع قادة قطاع االتصاالت، حيث اجتمع أكثر 
من 61 ألف زائر من 168 دولة للتعرف على 

مجال االتصاالت وأحدث التقنيات.
وبصفتها ممكنا رقميا وشركة رائدة في 
صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، 
 ،MWC 2023 الكويت في stc شارك فريق عمل
بــقــيــادة الــمــهــنــدس مــزيــد الــحــربــي، الرئيس 
التنفيذي لشركة stc الكويت، جنبا إلى جنب 
مع عدد من المديرين التنفيذيين من الشركة، 
تحت مظلة مجموعة stc التي كانت موجودة 
فـــي هــــذا الــمــؤتــمــر، مـــن خــــالل جــنــاح ضخم 
 ،stcيعكس التوجهات والتطلعات الرقمية لـ
حيث تم عرض أحدث الخدمات والحلول التي 
تقدمها الشركة لمواكبة مستجدات التقنية 
عالميا لتمكين رقمي ولرؤية مستدامة. وعلى 
هامش المؤتمر، حصلت مجموعة stc على 
جائزة العالمة التجارية األكثر قيمة في قطاع 
االتـــصـــاالت بــالــشــرق األوســــط لــلــعــام الثالث 
على التوالي، وفقا لتصنيف »براند فاينانس 
غلوبال 500« للعالمات التجارية األقوى على 

مستوى العالم.

ــن الــجــلــســات  وحـــضـــر الـــفـــريـــق الـــعـــديـــد مـ
الرئيسية وتــبــادل قـــادة الصناعة وجهات 
ــم حــــول أحــــدث االبـــتـــكـــارات  ــ ــ نــظــرهــم وآراءهـ
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وكــــيــــف ســـتـــســـاعـــد هــــذه 
االبــتــكــارات فــي تشكيل مستقبل الصناعة، 
كما أتــاح هــذا الحدث للفريق فرصة رائعة 
للتواصل مع بعض المهنيين األكثر نفوذا 
فـــي الــصــنــاعــة، مــمــا يـــوفـــر فـــرصـــة رئــيــســيــة 
لـــشـــركـــة stc لـــعـــرض تــقــدمــهــا والـــتـــطـــورات 
االستراتيجية الــتــي تــم تقديمها فــي إطــار 
أعمالها في مجال تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت.
ــع تــوجــهــهــا االســتــراتــيــجــي  وتــمــاشــيــا مـ
لــتــعــزيــز عـــروضـــهـــا، وقـــعـــت »stc« مــذكــرتــي 
تفاهم مع رواد الصناعة سامسونج وهواوي 
خالل المؤتمر. ووفقا لالتفاقية المبرمة مع 

سامسونج، ستتعاون الشركتان لالستفادة 
من جميع الحلول التي توفرها األخيرة على 
 ،stc صعيد خدمات األفراد واألعمال لعمالء
وســتــعــمــل الــشــركــات أيــضــا بــشــكــل مشترك 
لتعزيز جميع قنوات stc الرقمية من خالل 

برامج التدريب المكثفة.
وبالنسبة لمذكرة التفاهم الموقعة مع 
هواوي، فإنها تهدف إلى فتح مرحلة جديدة 
مــن التعاون بين المؤسستين مــع التركيز 
على تعزيز التطور المستمر لشبكات الجيل 
ــواوي، بموجب  ــ الــخــامــس، واتــفــقــت stc وهــ
مــذكــرة الــتــفــاهــم، عــلــى الــتــعــاون فــي العديد 
من الجوانب لدعم شبكة G 5.5، بما في ذلك 
االبتكار التكنولوجي المشترك للتحقق من 
التقنيات مثل IoT وRedCap، والــخــدمــات 
الجديدة مثل XR، وحلول االتصال العالية 

السرعة بالنطاق العريض واالستمرار في 
تــطــبــيــق أحـــــدث مـــا تــوصــلــت إلـــيـــه شــبــكــات 

تكنولوجيا االتصاالت المتنقلة.
وإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط من أجل 
التعاون في تطوير شبكة G 5.5 ومناقشة 
تطور الشبكة من طــرف إلــى طــرف، لتوفير 
تجربة تنافسية يستمتع بها العمالء، كما 
سيتم استكشاف حــاالت االستخدام عالية 
القيمة بــنــاء على تقنيات G 5.5 المبتكرة 
والمتطلبات الفعلية للسوق الكويتي، مع 
العمل في نفس الوقت مع شركاء الصناعة 
المحليين والعالميين لبناء نظام بيئي 5.5 

G سليم وتعزيز الخدمات الرقمية.
وتــركــز stc عــلــى تــقــويــة الــبــنــيــة التحتية 
لــشــبــكــتــهــا، بـــهـــدف تـــقـــديـــم حـــلـــول اتـــصـــال 
رقــمــيــة اســتــثــنــائــيــة يــمــكــنــهــا مـــن أن تــقــود 

المشهد الــرقــمــي المتغير بــاســتــمــرار. ومن 
خالل المشاركة في الفعاليات التي تخص 
 MWC التكنولوجيا وعالم االتصاالت مثل
بـــرشـــلـــونـــة، يــمــكــن لــلــشــركــة الــــوصــــول إلـــى 
شــبــكــة واســعــة مــن خــبــراء الــصــنــاعــة الــذيــن 
يمتلكون رؤى قيمة حــول تــطــورات السوق 
واالتجاهات التي يمكن أن تشكل مستقبل 
مشهد االتصاالت والحلول الرقمية، ويأتي 
حضور stc في MWC 2023 بهدف مشاركة 
بعض قصص النجاح التي حققتها الشركة 
مــن خــالل الــقــيــام بــدورهــا الــرائــد فــي تقديم 
ــلـــول الــرقــمــيــة  مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن الـــحـ
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات واالتــــصــــاالت 

المبتكرة والرائدة.
وكـــــانـــــت أعـــــمـــــال وحـــــلـــــول تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الــمــعــلــومــات واالتـــصـــاالت قـــوة دافــعــة وراء 

نجاح stc المستمر في صناعة االتصاالت 
ــة. ومـــــن خـــــالل الــتــركــيــز  ــيـ ــمـ ــرقـ ــلــــول الـ والــــحــ
الــقــوي عــلــى االبــتــكــار والــحــلــول الــتــي تركز 
على العمالء، مكنت خدمات stc في مجال 
ــاالت،  ــ ــــصــ ــلـــومـــات واالتــ ــعـ ــمـ تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
الشركات في مختلف الصناعات من تبني 
التحول الرقمي التي تبقيها فــي الطليعة، 
ــة حــــلــــول تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــوعـ ــمـ ــجـ وتــــشــــمــــل مـ
المعلومات واالتصاالت الشاملة للشركة على 
سبيل المثال خدمات الحوسبة السحابية، 
ــن الــســيــبــرانــي، وتــحــلــيــالت الــبــيــانــات  ــ واألمـ

.)IoT( الضخمة، وإنترنت األشياء
وسمحت خــبــرة stc فــي هــذه الــمــجــاالت، 
جنبا إلــى جنب مع تبني أحــدث التقنيات، 
ــلـــول شـــامـــلـــة مــصــمــمــة  لــلــشــركــة بــتــقــديــم حـ
ــيـــاجـــات الـــفـــريـــدة  ــتـ خــصــيــصــا لــتــلــبــيــة االحـ
لــكــل عــمــيــل. ونــتــيــجــة لـــذلـــك، شــهــدت أعــمــال 
 stc تــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات واالتـــــصـــــاالت فــــي
نــمــوا كــبــيــرا بــالــســنــوات األخـــيـــرة، وتستعد 
الشركة، من خــالل استحواذها على شركة 
البوابة اإللكترونية القابضة )E-Portal( عام 
 stc 2022، إضــافــة إلــى ذراع الــشــركــات لــدى
solutions by stc، لتعزيز وجودها في سوق 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت العالمي 
وتوفير أفضل الحلول المتكاملة المتعلقة 
بــمــجــال االتــــصــــاالت والـــشـــبـــكـــات. وبــفــضــل 
االلـــتـــزام بالتميز والــتــركــيــز عــلــى االبــتــكــار، 
تتمتع stc اآلن بمكانة متميزة تجعلها قادرة 
على مواصلة قيادة التحول الرقمي للشركات 
في جميع أنحاء الشرق األوسط وخارجها.

»أرامكو«: 161 مليار دوالر
أرباح قياسية لعام 2022

أعلنت شركة »أرامكو« السعودية نتائجها المالية لعام 
2022 كامال بتسجيل دخل قياسي بلغ 604 مليارات ريال 
)ما يعادل 161 مليار دوالر(، في أعلى أرباح سنوية لها 

كشركة مدرجة في السوق المالي السعودي.
وقالت »أرامكو«، في بيان، انها ستوزع أرباحا قدرها 
73.2 مليار ريال )نحو 19.52 مليار دوالر( عن الربع الرابع 

من عام 2022 في الربع األول من عام 2023.
وعــــزت الــنــتــائــج الــمــالــيــة الــجــديــدة الـــى ارتـــفـــاع أســعــار 
النفط والكميات الكبيرة المبيعة وتحسن هوامش أرباح 

المنتجات المكررة.
وقال رئيس »أرامكو« م. أمين الناصر: »نعد عام 2022 
عالمة فارقة في تاريخ الشركة الحافل على الصعيدين 
المالي والتشغيلي«، مؤكدا استمرار استراتيجية التوسع 
في االستثمارات في النفط والغاز باعتبارهما مصدرين 
ضــروريــيــن فــي المستقبل المنظور مــع توقعات بــزيــادة 

الطلب عليهما.
وأضـــاف الناصر ان »أرامــكــو شرعت فــي أكبر برنامج 
إنفاق استثماري في تاريخها، إذ ارتفعت نفقاتنا على 
المشاريع الرأسمالية في العام الماضي بنسبة 18 في 
المئة لتصل إلــى 141.2 مليار ريـــال )نــحــو 37.65 مليار 

دوالر(«.
وأوضح أن »تركيز الشركة ينصب ايضا على االستثمار 
فـــي تــقــنــيــات جـــديـــدة لــالســتــدامــة وخــفــض الـــكـــربـــون، مع 
إمكانية تحقيق مستويات أدنى من االنبعاثات سواء في 
أعمال الشركة أو لدى المستخدمين النهائيين لمنتجاتنا«.

»مساهمة« أبورقبة: »الجودة الكويتية« تستهدف التحول لـ
»عمومية« الشركة تزيد رأسمالها إلى 3.045 ماليين دينار

وافــقــت الجمعية العمومية 
لشركة الجودة الكويتية للمواد 
الــغــذائــيــة والــخــضــار والــفــواكــه 
عـــلـــى زيـــــــادة رأســــمــــال الــشــركــة 
مــن مبلغ 2.100 مــلــيــون ديــنــار 
إلى 3.045 ماليين بمقدار 945 
، وبنسبة 45 في المئة من 

ً
ألــفــا

رأس الــمــال الــمــصــدر الــمــدفــوع، 
زيادة نقدية تدفع دفعة واحدة 
خصص للمساهمين الحاليين 

ُ
ت

ويمكن دخــول مساهمين جدد 
بعد مرور فترة أولوية االكتتاب 

للمساهمين الحاليين.
وتم تعديل المادة 8 من عقد 
التأسيس والمادة )5( من النظام 
األســـاســـي إلـــى: »حـــدد رأســمــال 
الشركة المصرح به والمصدر 
والمدفوع بمبلغ 3.045 ماليين 
 إلى 30.450 مليون سهم 

ً
مقسما

بقية اسمية 100 فلس وجميع 
األســهــم نقدية. وحـــدد رأســمــال 
الشركة المدفوع بمبلغ 2.100 
 إلــى 21 مليون 

ً
مليون مقسما

سهم بقيمة اسمية 100 فلس 
وجميع األسهم نقدية«.

وبــهــذا الـــشـــأن، قـــال الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة عــبــدالــلــه 
أبــــورقــــبــــة: تـــعـــمـــدنـــا أن نــجــعــل 
 حتى 

ً
زيادة رأس المال متحفظا

نــتــيــح الــفــرصــة إلــــى مــســاهــمــي 
الشركة األوائــل وحملة األسهم 
لـــتـــغـــطـــيـــتـــهـــا، وســــتــــكــــون هــــذه 
ــــر ســـنـــة لـــزيـــادة  الـــســـنـــة هــــي آخـ
مــتــواضــعــة، ألنــنــا نستهدف أن 
نـــكـــون شـــركـــة مــســاهــمــة عــامــة 
وبحسب متطلبات هيئة أسواق 
المال البد أن يكون رأس المال 
ال يــقــل عـــن 10 مــاليــيــن ديــنــار، 
ــبــــاق مــــع الـــزمـــن  ونــــحــــن فــــي ســ
وخالل 4 سنوات يجب أن نتمم 
العملية لــنــكــون شــركــة مــدرجــة 

في البورصة.
وأضــاف أبورقبة أن الشركة 
تــتــجــه لــتــكــون شــركــة مساهمة 
عــامــة وتــراعــي متطلبات هيئة 
أسواق المال، وسيكون التوجه 

في التحول للصناعة التحويلية 
من المنتجات المحلية وتوسيع 
أنــشــطــتــهــا لـــلـــدخـــول فـــي قــطــاع 
الصناعة التحويلية للمنتجات 

.
ً
المحلية تحديدا

ــار إلـــى أن الــشــركــة اآلن  ــ وأشـ
في طور استغالل نقاط قوتها 
والميزة التنافسية، فعلى سبيل 

المثال منتج الــذرة الكويتية ال 
يغطي استهالك السوق، ويكاد 
ال يستورد أي كمية من الــذرة، 
بالتالي هناك فجوة وما يغطي 
هــذه الفجوة هو تحول الناس 
إلـــى المثلجات عــلــى الــرغــم من 
ــار األنـــســـب  ــيـ أنـــهـــا لــيــســت الـــخـ
لــكــنــهــا هــــي الـــمـــتـــاحـــة لــلــنــاس، 
لذلك كشركة الجودة سنستغل 
هـــذه الــفــجــوة ونــدخــل فــي هــذه 
السنة على خط الذرة الطازجة 
والـــمـــحـــفـــوظـــة لـــمـــدة طـــويـــل قــد 
تصل إلى سنة مع قدرتنا على 
تصديرها إلى السوق القطري.

ولــفــت إلــــى بــعــض الــمــشــاكــل 
التي تواجه الشركة، منها عدم 
وجود تعريف لمشروع »بيوت 
ــويــــت، عــلــى  ــكــ الـــتـــعـــبـــئـــة« فــــي الــ
الــرغــم مــن الكثير مــن األســـواق 
ــة  ــالــــســــعــــوديــ حـــــــــول الـــــعـــــالـــــم كــ
والــمــغــرب ومــن يهتم بــالــزراعــة 
البـــد لــديــه هـــذا الــقــطــاع، لسبب 
ــزارع يــنــتــهــي دوره عند  ــمـ أن الـ

ــــواب الـــمـــزرعـــة، والــنــقــص في  أبـ
ــدم تـــطـــورهـــا  الـــتـــشـــريـــعـــات وعـــــ
ــــوق خـــلـــق  ــــسـ ــلـ ــ ــا لـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ ــــواكـ ومـ
فــــوضــــى مــــن الـــمـــمـــكـــن الــتــغــلــب 
عليها، لكن بسبب التأخر في 
تنظيم هذا القطاع ساهم لحد 
مــا فــي ضــررنــا كــشــركــة وضــرر 

المزارعين وعموم المجتمع.
وفــيــمــا يتعلق بالمديونية، 
ــة  ــيـ ــديـــونـ قـــــــال أبـــــورقـــــبـــــة إن مـ
الشركة بلغت 600 ألــف دينار، 
ومن السهل التغلب عليها متى 
تــوفــرت الــســيــولــة، إذ نستطيع 
التفاوض مع الدائنين بخفض 
جــزء مــن حقوقهم نظير التزام 
بـــالـــدفـــع ضــمــن بـــرنـــامـــج زمــنــي 
واضـــــح، كــمــا أن حــجــم الــديــون 
 مــقــارنــة بحجم 

ً
ال يشكل شيئا

الشركة الصغير.

من المشاكل 
التي نواجهها 

عدم وجود 
تعريف لمشروع 
»بيوت التعبئة«

حصة المطيري

عبدالله أبورقبة

»stc»الحربي ويانغ تشوبين يتوسطان فريقي اإلدارة التنفيذية في »هواوي« و

https://www.aljarida.com/article/17465
https://www.aljarida.com/article/17468
https://www.aljarida.com/article/17464
https://www.aljarida.com/article/17463
https://www.aljarida.com/article/17428


العدد 5282 / االثنني 13 مارس 2023م / 21 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
اقتصاد economy@aljarida●com13

الشركات 
التي تتمتع 
بقدر كبير 
من التنوع 
قادرة على 

تحقيق أداء 
مالي أفضل 
ومستويات 

أعلى من 
االبتكار 

الفجوة 
الكبيرة في 
األجور بين 

الجنسين 
تشّكل أحد 

العوائق التي 
تحول دون 
تقّدم المرأة 

في عالم 
الشركات

 وشمولية
ً
البحر: تمكين المرأة لخلق مستقبل أكثر ازدهارا

نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة »الوطني« على هامش مشاركتها في حلقة نقاشية بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة

ــيـــس  ــرئـ شـــــاركـــــت نــــائــــبــــة الـ
ــيـــذي لـــمـــجـــمـــوعـــة بــنــك  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الكويت الوطني، شيخة البحر، 
فــي حلقة نقاشية ُعــقــدت في 
العاصمة السعودية الرياض، 
بــالــتــزامــن مــع الــيــوم العالمي 

للمرأة.
وجمعت الحلقة النقاشية 
ــيــــف يــمــكــن  ــاقــــشــــت كــ ــــي نــ ــتـ ــ الـ
للمرأة أن تكون قيادية ناجحة، 
ــارزات مـــن مختلف  ــ قـــائـــدات بــ
القطاعات لمناقشة التحديات 
والــفــرص التي تواجه النساء 

في مسيرتهن المهنية. 
كــمــا ركـــــزت الــفــعــالــيــة على 
ــة؛ مـــثـــل  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ مــــــوضــــــوعــــــات مـ
ــيـــن الــجــنــســيــن،  ــــاواة بـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــنــــوع والــــشــــمــــول، ودور  ــتــ والــ
الـــمـــرأة فـــي دفـــع عــجــلــة النمو 

االقتصادي.
وشــــاركــــت الـــبـــحـــر رؤيــتــهــا 
حــــول أهــمــيــة تــمــكــيــن الــنــســاء 
وتــزويــدهــن بــفــرص متكافئة 
للنجاح، مشددة على ضرورة 
وجـــود المزيد مــن الــمــبــادرات 
لدعم المرأة وتشجيع توليها 

مناصب قيادية.

رؤية 2030
وقــالــت الــبــحــر: »ال شــك في 
أن رؤيـــة 2030 دعــمــت الــمــرأة 
السعودية بمستويات فريدة 
مــن الــقــيــادة والــتــمــكــيــن، التي 
ــر اقـــتـــصـــادي  ــ ســـيـــكـــون لـــهـــا أثـ
كبير على مستقبل المملكة، 
وســتــمــتــد آثـــارهـــا اإليــجــابــيــة 

عــلــى الــمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا، كما 
أننا كخليجيين نعتبر أنفسنا 
شـــركـــاء للمملكة فـــي تحقيق 
هـــذه الـــرؤيـــة الـــرائـــدة فــي دفــع 

عجلة التنمية«.
وأكدت أن المرأة في المملكة 
 
ً
 مهما

ً
أصبحت تشّكل عنصرا

في التنمية المستدامة لرأس 
المال البشري للبالد، موضحة 
 
ً
أن تمكينها سيخلق فــرصــا
اقتصادية واعــدة عبر العديد 
مــن الــقــطــاعــات الــمــزدهــرة في 

المملكة.
وذكرت أن المرأة السعودية 
تقود اآلن العديد من القطاعات 
ــاريـــخ،  ــتـ الـــمـــهـــمـــة، وتـــصـــنـــع الـ
ــل مــــصــــدر إلـــــهـــــام فــي  ــ ــّك ــشــ وتــ
عملية التطوير والتغيير التي 

تشهدها المملكة.

NBK RISE
طت البحر الضوء على 

ّ
وسل

تجربة بنك الــكــويــت الوطني 
فـــي دعـــم الـــقـــيـــادات النسائية 
 ،NBK RISE عبر إطالق مبادرة
 لــدعــم 

ً
ــا الــمــصــمــمــة خـــصـــوصـ

وتــعــزيــز الـــقـــيـــادات النسائية 
ــنــــاصــــب  ــمــ لـــــتـــــولـــــي أعــــــلــــــى الــ
القيادية، مشيرة إلــى أن تلك 
المبادرة ال تقتصر فقط على 
، بل تمتّد 

ً
جهود البنك منفردا

 من المؤسسات 
ً
لتشمل عــددا

الرائدة في الكويت، من خالل 
توقيع تلك المؤسسات بشكل 
جــمــاعــي عــلــى وثــيــقــة التعهد 
ــرأة فــي  ــ ــمــ ــ ــادة تـــمـــثـــيـــل الــ ــ ــزيــ ــ بــ

الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة لــتــأكــيــد 
 
ً
الــتــزامــهــم الــراســخ للعمل يــدا
ــــداف هــذا  ــــدة لتحقيق أهـ واحـ

البرنامج العالمي. 
كــمــا نــاقــشــت الـــتـــزام الــبــنــك 
ــز الــــــــمــــــــســــــــاواة بـــيـــن  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ بـ
الجنسين والــتــنــوع فــي مكان 
العمل، وسلطت الــضــوء على 
مبادرات البنك لدعم وتطوير 
الــمــواهــب الــنــســائــيــة، بــمــا في 
ذلـــك بــرامــج الــتــدريــب وفــرص 
ــات الــعــمــل  ــبـ ــيـ ــرتـ اإلرشـــــــــاد وتـ
المرنة، مما ساعد فــي زيــادة 
نــســبــة الــمــوظــفــات مـــن الــقــوى 
الــعــامــلــة إلـــى 43.6 فــي المئة، 
وارتــفــاع عــدد النساء اللواتي 
ــيــن الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة 

ّ
يــتــول

واإلشرافية في البنك إلى 29.2 
بالمئة.

ــى أن جـــهـــود  ــ ــ وأشـــــــــــارت إلـ
البنك في تعزيز المساواة تم 
 بالحصول 

ً
تــتــويــجــهــا أخـــيـــرا

عــلــى جـــائـــزة أفـــضـــل بــنــك في 
التنوع والشمول على مستوى 

الكويت من مجلة يورومني.

الصفات القيادية 
وأكـــــــــــــــدت الــــــبــــــحــــــر، خـــــالل 
الـــــحـــــلـــــقـــــة الــــــنــــــقــــــاشــــــيــــــة، أن 
ــاديــــة ال يــتــم  ــيــ ــقــ ــات الــ ــفــ الــــصــ
تــحــديــدهــا وفـــق الــجــنــس، بل 
مـــن خـــالل الــخــبــرات الــفــرديــة 
ونــــقــــاط الــــقــــوة، مـــشـــيـــرة إلـــى 
 مــن الـــرجـــال والــنــســاء 

ّ
أن كـــال

ــادة  ــ ــوا قـ ــونــ ــكــ يـــمـــكـــنـــهـــم أن يــ
عظماء، حيث يعتمد النجاح 
فــــــي الـــــــــــدور الـــــقـــــيـــــادي عــلــى 
مــجــمــوعــة مــن الــعــوامــل الــتــي 
تشمل الشخصية، ومهارات 
االتصال، والقدرة على إلهام 
اآلخرين وتحفيزهم، وامتالك 

رؤية واضحة للمستقبل.
ــارت إلـــى أن الــمــمــلــكــة  ــ وأشـ
ــااًل عــلــى إمــكــانــيــة  ــثـ تــشــّكــل مـ
إحـــداث فـــارق وفــتــح مــجــاالت 
أرحـــــــب أمـــــــام الــــنــــســــاء، فــمــع 
إتاحة الفرصة لهن أصبحن 
قــيــاديــات نــاجــحــات ورائـــدات 
ــرات لــلــتــغــيــيــر  ــيـ ــفـ أعـــمـــال وسـ
 اآلن 

ّ
اإليجابي، وبالتأكيد هن

 لنمو 
ً
 مشرقا

ً
لن مستقبال

ّ
يمث

األعـــمـــال والــنــهــضــة الــشــامــلــة 
التي تشهدها المملكة.

وطالبت البحر المؤسسات 
بــــــــــضــــــــــرورة تــــــوفــــــيــــــر فــــــرص 
مــتــكــافــئــة لــلــتــرقــيــات وبــرامــج 
ــــل مـــن  ــكـ ــ ــر الــــــقــــــيــــــادة لـ ــ ــــويـ ــــطـ تـ
الــرجــال والــنــســاء، إضــافــة إلى 
تعزيز ثقافة بيئة عمل داعمة 
ــي الــوقــت  ــقــــّدر فـ وشـــامـــلـــة، وتــ
ذاتـــه الــتــنــوع والــمــســاواة بين 

الجنسين.
ــــى ضـــــــــرورة  ــلـ ــ وشـــــــــــــددت عـ
معالجة التحّيزات والقوالب 
ــتـــي قــــد تـــحـــد مــن  الــنــمــطــيــة الـ
الــنــمــو الــوظــيــفــي لــلــمــرأة، من 
خـــالل الــتــدريــب عــلــى الــتــنــوع 
والشمول والجهود المستمرة 
لـــــــــزيـــــــــادة الــــــــوعــــــــي وتــــعــــزيــــز 

المساواة.

صنع القرار
وأوضحت البحر أن المرأة 
الــقــيــاديــة أضــافــت تحسينات 
جوهرية لعملية صنع القرار، 
 إلــى أن الــمــرأة لديها 

ً
اســتــنــادا

باع نهج 
ّ
ميل أكبر للتعاون وات

شامل لصنع القرار، ما ينتج 
عنه عمليات صنع قــرار أكثر 
شــمــواًل وفــعــالــيــة، ويـــؤدي في 
الــنــهــايــة إلـــى تحسين نتائج 

الشركات والمؤسسات.
وأشارت إلى أن المرأة لديها 
نـــظـــرة ثـــاقـــبـــة لــفــهــم وجـــهـــات 
النظر المختلفة واحتياجات 
أكــــثــــر مــــن نـــصـــف الــمــجــتــمــع، 
مــمــا يــعــزز مــن قيمة رؤيــتــهــا، 

كما تتميز بالقوة والمرونة 
م والفضول 

ّ
واإلقبال على التعل

العلمي، ولــديــهــا الــقــدرة على 
التعاطف مع اآلخــريــن، وهذه 
كلها صفات عظيمة ال بــّد أن 

يتسم بها القادة.
وأكــــــدت أن تــمــكــيــن الـــمـــرأة 
ــعــــــزيــــــز الـــــــمـــــــســـــــاواة بـــيـــن  وتــــ
الــجــنــســيــن أمــــــــران حـــاســـمـــان 
لتحقيق هـــذه الـــرؤيـــة وخــلــق 
ــبــــل أكــــــثــــــر ازدهــــــــــــــــاًرا  ــقــ ــتــ مــــســ

وشمولية للجميع.

فجوة األجور
وحول أكبر التحديات التي 
تواجه المرأة في مكان العمل، 
قــالــت إن الــفــجــوة الكبيرة في 
األجــور بين الجنسين تشّكل 
أحد العوائق التي تحول دون 
تقّدم المرأة في عالم الشركات، 
حـــيـــث يـــجـــب عـــلـــى الـــشـــركـــات 
إجراء عمليات تدقيق منتظمة 
لألجور لتحديد ومعالجة أي 
تفاوت في األجور على أساس 

الجنس.
واختتمت البحر قائلة إن 
بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي يفخر 
بعدم وجود فجوة في األجور 
لــديــه بين الجنسين، وعــالوة 
على ذلك، فقد أدخل تعديالت 
كبيرة على مــزايــا الموظفات 
لضمان فعالية أكبر للمساواة 

بين موظفيه.

 خالل الحلقة النقاشية
ً
... وخالل توجهها للمشاركة في الجلسةشيخة البحر متحدثة

»بيتك« يفوز بجائزة الشارقة للتميز لعام »بيتك« يفوز بجائزة الشارقة للتميز لعام 20222022

حــصــد بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي »بــيــتــك«، 
جائزة الشارقة للتميز الخليجية لعام 2022، 
 لــإنــجــازات النوعية والمساهمات 

ً
تــقــديــرا

المتميزة بالعمل المصرفي والــدور الفاعل 
في دعم قطاع األعمال المحلي والخليجي.

وجــرى اختيار »بيتك« لنيل الجائزة من 
مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز، بعد 
ترشيح من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، 
ويذكر أن »بيتك« هو المؤسسة الوحيدة التي 
تم ترشيحها من الكويت للفوز بهذه الجائزة.

وخالل الحفل السنوي لتكريم المؤسسات 
والشركات ورواد األعمال، الذي أقيم في مركز 
إكسبو الشارقة بتنظم غرفة تجارة وصناعة 
م الرئيس التنفيذي لمجموعة 

ّ
الشارقة، تسل

»بــيــتــك« بالتكليف، عــبــدالــوهــاب الـــرشـــود، 
الجائزة من نائب حاكم الشارقة سمو الشيخ 
عبدالله بن سالم القاسمي، وبحضور رئيس 
مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة والصناعة 
في اإلمارات عبدالله المزروعي، ورئيس غرفة 

تجارة وصناعة الشارقة عبدالله العويس.
ــدد مــــن كــبــار  ــ وشـــهـــد الــحــفــل حـــضـــور عـ
الشخصيات وأعضاء السلك الدبلوماسي 
ورؤســـاء المؤسسات الحكومية والخاصة 
ــال  ــمـ وعــــــدد مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن ورجـــــــال األعـ

واإلعالميين.
وبهذه المناسبة، أعرب الرشود عن فخره 
بفوز »بيتك« بجائزة الشارقة للتميز لعام 

2022، مبينا أنها تؤكد تمّيز جهود »بيتك« 
وقوة أدائه وتفّوقه في تحقيق أعلى معايير 
الجودة والتميز من خالل تقديم حلول مالية 
وخدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة تضيف 
ز تجربة العميل، وتدعم 

ّ
قيمة لالقتصاد وتعز

جــهــود التنمية المستدامة، وتــعــزز مكانة 
.
ً
»بيتك« الرائدة عالميا

وأضاف الرشود أن تتويج »بيتك« بهذه 
الجائزة هو إنجاز جديد يؤكد جدارة البنك 
وكفاءته ومساهماته المتنوعة لتعزيز قطاع 
الصيرفة اإلسالمية حول العالم بمنتجات 

وخدمات مبتكرة ومتوافقة مع أعلى معايير 
الــجــودة والتمّيز تــالئــم متطلبات العمالء 
األفراد والشركات والحكومات، مع األخذ في 
االعتبار عوامل تحقيق النمو المستدام في 
المؤشرات المالية، ودعم الموارد البشرية، 
دما في 

ُ
وتعزيز الشمول المالي، والمضي ق

الــتــحــول الــرقــمــي، ومــواصــلــة استراتيجية 
االستدامة، والمحافظة على البيئة، وتطبيق 
الحوكمة، وتنفيذ برامج التنمية والمسؤولية 

المجتمعية.
وأثنى على جهود غرفة تجارة وصناعة 

الشارقة بتنظيمها هذه الجائزة المرموقة 
وتقديرها المستمر لمبادرات التميز ضمن 
قطاع الشركات، كما ثّمن دور مجلس أمناء 
جائزة الشارقة للتميز الختيارهم »بيتك« 

للفوز بالجائزة.
ُيذكر أن اختيار »بيتك« استند الى معايير 
معتمدة، حيث ساهم في مرحلة التقييم أكثر 
، كما تكونت لجان 

ً
 مختصا

ً
مــن 45 ُمقّيما

التحكيم من 13 محّكما من مختلف المجاالت 
والتخصصات.

وشهدت دورة الجائزة لعام 2022 مشاركة 
أكثر من 100 مؤسسة في قطاع األعمال إلى 
جانب رواد ورائدات األعمال، حيث تم اختيار 
»بيتك« ضمن مؤسسات الكويت. وتعتبر 
»جــائــزة الــشــارقــة للتميز« إحـــدى مــبــادرات 
غرفة تجارة وصناعة الشارقة الهادفة إلى 
نشر الحوكمة المؤسسية، وتشجيع اعتماد 
معايير الجودة وأخالقيات العمل، وتطوير 
مسؤولية مؤسسات القطاع الخاص تجاه 
المجتمع ودورهــــا فــي دفــع عجلة التنمية 
المستدامة، إضافة إلى تشجيع الممارسات 
الصديقة للبيئة، وتعزيز دور المؤسسات في 
دفع عجلة التنمية المستدامة من خالل توفير 
التسهيالت وإطــالق المشاريع والمبادرات 
الجديدة وتقدير إنجازاتها وتحفيزها على 

مواصلة النجاح.

 الجائزة من نائب حاكم الشارقة عبدالله القاسمي
ً
الرشود متسلما

• التحيزات والقوالب النمطية التقليدية تحدان من النمو 
والتطور الوظيفي للمرأة

• أطلقنا في »الوطني« برنامج NBK RISE بهدف تمكين 
المرأة وتعزيز مكانتها لتولي األدوار القيادية

• الرجال والنساء يمكنهم أن يكونوا قادة عظماء... والصفات 
القيادية تحددها الخبرات الفردية ونقاط القوة الشخصية

البحر: 

الرشود: إنجاز جديد يؤكد تفّوق البنك في تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز

»الخليج« شارك بمعرض توظيف كلية الكويت التقنية
ضمن مساعيه المتواصلة لتمكين الشباب، 
وبــاعــتــبــاره وجــهــة مفضلة للعمل فــي القطاع 
المالي الكويتي، شارك بنك الخليج في معرض 
التوظيف الـــذي نظمته كلية الكويت التقنية 

)KTech(، من 6 إلى 8 الجاري.
وسلط ممثلو »الخليج« خــالل مشاركتهم 
فــــي الـــمـــعـــرض الــــضــــوء عـــلـــى طــبــيــعــة الــعــمــل 
 
ً
المصرفي التي يجسدها البنك، وقدموا شرحا
 عن آليات العمل والفرص الوظيفية 

ً
تفصيليا

المتاحة لحديثي التخرج، كما أجروا المقابالت 
الشخصية للطلبة المتقدمين.

وبهذه المناسبة، قالت المدير العام إلدارة 
الموارد البشرية في »الخليج« سلمى الحجاج: 
»تأتي مشاركة البنك في معرض كلية الكويت 
التقنية هذا العام ضمن جهودنا المتواصلة 
فــي دعـــم الـــكـــوادر الكويتية الــشــابــة، والعمل 

المستمر على تطوير إمكاناتهم«. 
وأشارت إلى أن »الخليج« في إطار مساعيه 
لــتــرســيــخ مــكــانــتــه كــبــنــك الــمــســتــقــبــل، وضــمــن 
استراتيجيته لعام 2025، يحرص على استقطاب 
الـــمـــواهـــب الــشــبــابــيــة فـــي مــخــتــلــف الــمــجــاالت، 
بــاعــتــبــارهــم الــجــيــل الـــقـــادر عــلــى الــتــمــاشــي مع 
لــغــة الــعــصــر ومــســايــرة االبـــتـــكـــارات والــتــطــور 
التكنولوجي المتسارع في القطاع المصرفي 
، السيما في ظل رحلة التحول 

ً
 وعالميا

ً
محليا

الرقمي التي يقودها »الخليج«، والتي أثمرت 
خدمات ومنتجات نوعية خالل الفترة الماضية. 
وأكدت الحجاج حرص البنك على دعم رؤية 
»الكويت الجديدة 2035«، التي تستهدف في 
مقدمة مرتكزاتها التوظيف في القطاع الخاص، 
وتنمية الشباب الكويتي، وتشجيعهم على النمو 
والتطور، وهو األمر الذي تعكسه نسب النمو 

المتزايدة للعمالة الوطنية في »الخليج« خالل 
السنوات األخيرة.

وتــابــعــت: »نفتخر بــأن يــكــون )الخليج( من 
البنوك الــرائــدة، التي تستثمر فــي رأس المال 
ــاءات موظفيه،  ــفـ الــبــشــري بــســخــاء، لــتــعــزيــز كـ
باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه 
االســتــراتــيــجــيــة، مـــن خـــالل تــزويــدهــم بــأحــدث 
الخبرات والمهارات الالزمة لمواكبة التطورات 
الــمــصــرفــيــة الــكــبــرى الــتــي تــمــر بــهــا الصناعة 

المصرفية«.
وذكـــرت أن التوظيف والــتــدريــب والتطوير 
 أساسية في مساعي البنك المستمرة 

ً
تمثل أركانا

لترسيخ مبادئ االستدامة االقتصادية، من خالل 
تعيين وتطوير المواهب الكويتية، وتشجيعهم 
على العمل والنمو، ليكونوا قادة المستقبل في 

القطاع الخاص.

سلمى الحجاج

https://www.aljarida.com/article/17453
https://www.aljarida.com/article/17451
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https://www.aljarida.com/article/17458
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خبريات

تكريم التشكيلي المشعل 
من »الريادة الدولية«

نجوى كرم أبهرت 
الجمهور في »دبي أوبرا«

محمد رمضان ينتهي من 
تصوير »جعفر العمدة«

بحضور األميرة خلود 
خالد بن عبدالعزيز، 

واألمير سلطان بن ناصر 
بن عبدالعزيز، والشيخ 

محمد بن عبدالله جاسم، 
يقام حفل تكريم فرسان 
الريادة الدولية لألعمال 

اإلنسانية بالشرق 
األوسط، اليوم، في 

 بالقاهرة. 
ً
الرابعة عصرا

مين ممثل  ومن بين المكرَّ
الكويت الفنان التشكيلي 

د. عادل المشعل، 
ر عن سعادته،  الذي عبَّ
بتكريمه من المؤسسة 

العالمية للريادة الدولية 
لألعمال اإلنسانية، والتي 

تدعم العمل اإلنساني 
والخيري والتطوعي في 

ربوع الوطن العربي، 
 أن »الفن البد 

ً
مؤكدا

أن يكون في خدمة 
اإلنسانية، فإذا كان الفن 
يعني الجمال والمتعة، 

 يعني األخالق 
ً
فهو أيضا

والتعاون والتطوع، 
بهدف االرتقاء باإلنسان، 

 كان لونه أو جنسه«.
ً
أيا

أحيت الفنانة نجوى كرم 
، أمس 

ً
 باهرا

ً
 غنائيا

ً
حفال

األول، في »دبي أوبرا«، 
قدمت فيه باقة من أجمل 

أغانيها القديمة والجديدة، 
وسط حفاوة جمهور 

ي شخص. ولدى 
َ
قارب ألف

إطاللتها من المسرح، 
رت كرم عن اعتزازها  عبَّ

بوقوفها على خشبة 
مسرح »دبي أوبرا«، 

ورحبت بجمهورها، 
قائلة: »من بلدي لبنان 

الحبيب، أرحب اليوم 
بكل الموجودين هنا، 

من جمهوري الحبيب، 
السيما من لبنان واألقطار 

العربية كافة. يسعدني 
الوقوف هنا، في أرض 

اإلمارات، التي فتحت قلبها 
لكل الجنسيات والناس، 

واحتضنت الجميع 
بمحبة«. وضمن برنامج 

الحفل، قدمت الفنانة 
مجموعة من أغانيها 

الجبلية ومواويلها 
الشهيرة، التي تتفرد 

بها، وتمثل بصمة فنية 
وإبداعية خاصة بها.

انتهى المخرج محمد 
سامي من تصوير أحدث 

مسلسالته الدرامية 
)جعفر العمدة(، الذي يقوم 

ببطولته الفنان محمد 
رمضان مع مجموعة 

كبيرة من الفنانين، 
والمقرر عرضه في رمضان 

المقبل على الشاشات.
وجاء انتهاء سامي 

من المسلسل، بفضل 
التحضيرات المبكرة 

والتصوير المكثف الذي 
جرى باألسابيع الماضية، 
في وقت حرص فريق عمل 

المسلسل على االحتفاء 
بانتهاء التصوير في آخر 
المشاهد بمدينة اإلنتاج 

اإلعالمي، والتي ضمت 
مجموعة من الفنانين.

سامي يباشر في الوقت 
الحالي مونتاج ما تبقى 

من الحلقات، مع العمل 
على االنتهاء من مونتاج 
الحلقات األولى، بالتزامن 

 بأن 
ً
مع التصوير، علما

الشركة المنتجة ستتسلم 
جميع الحلقات قبل بداية 

رمضان، فيما سُيكمل بطل 
المسلسل محمد رمضان 

تصوير فيلمه الجديد 
)هارلي(، المقرر عرضه 

بموسم عيد الفطر.

»القرين« يمزج بين الشعر والغناء والمعارض الفنية
ألطاف العلي: النسيج وسيلة أساسية للتعبير عن الهوية والمعنى الثقافي

حرص المشرفون على 
مهرجان القرين الثقافي على 
تقديم فعاليات متنوعة خالل 
الدورة الـ 28 من المهرجان، 

شملت األدب والشعر 
والمعارض الفنية والغناء 

والموسيقى.

تــنــوعــت فــعــالــيــات الـــــدورة الــــ 28 من 
م  ــدَّ مـــهـــرجـــان الـــقـــريـــن الــثــقــافــي، حــيــث قـ
األمسيات الشعرية والمعارض الفنية، 

إضافة إلى الحفالت الغنائية.
ــام بــيــت الــســدو  ضــمــن هـــذا اإلطــــار، أقـ
الكويتي معرض »سدي 2023... الرموز 
ــــصـــــص«، ضــــمــــن فـــعـــالـــيـــات  ــقـ ــ وســـــــــرد الـ
ــن الـــعـــام  ــ ــيـ ــ ــان، بـــحـــضـــور األمـ ــرجــ ــهــ ــمــ الــ
لــلــمــجــلــس الـــوطـــنـــي لــلــثــقــافــة والــفــنــون 
واآلداب بـــاإلنـــابـــة د. مــحــمــد الــجــســار، 
والـــرئـــيـــســـة الــفــخــريــة لــجــمــعــيــة الــســدو 
الحرفية الشيخة ألــطــاف ســالــم العلي، 
ورئيسة جمعية الــســدو الشيخة بيبي 
الدعيج، إضــافــة إلــى الفنانين الخمسة 
المشاركين في المعرض، وهم: المصمم 
ــمـــاري ســـايـــر الــــســــايــــر، والـــفـــنـــانـــة  ــعـ ــمـ الـ
ومصممة وسائط متعددة نورة الشمري، 
والفنانة ومصممة وسائط متعددة رتاج 
الــخــالــدي، والــفــنــانــة الــبــصــريــة وباحثة 
وأمين فني حر سماء الرفاعي، والفنان 
والــمــؤلــف محمود شــاكــر، الــذيــن قدموا 
من خــالل أعمالهم نتيجة استكشافهم 
وتحليلهم لرمزية فــن الــســدو فــي سرد 
قصصهم عبر وسائلهم الفنية الخاصة، 

وباستخدام خامات معينة.

الفن وسيلة عالمية

ــطــــاف ســالــم  وفـــــي كــلــمــة الــشــيــخــة ألــ
العلي في الكتالوج الخاص بالمعرض، 
قــالــت: »الــفــن بــاألســاس وســيــلــة عالمية 
للتعبير تستخدمها جميع الــثــقــافــات 
إلرســال رسائل ومعاٍن وعواطف قوية. 
يــقــدم نسيج الــبــاديــة فــي الــكــويــت مثااًل 

 لالهتمام للتعبير الفني المميز 
ً
مثيرا

في الشكل والمعنى والرمزية. وبالنسبة 
للمرأة البدوية بشكل عام، كان النسيج 
ــــذات  وســـيـــلـــة أســـاســـيـــة لــلــتــعــبــيــر عــــن الـ
ــهــــويــــة والـــمـــعـــنـــى الـــثـــقـــافـــي. مــــع أن  والــ
الحياكة كانت عملية نفعية في األساس، 
 من اإلبــداع، 

ً
 كبيرا

ً
إال أنها تعكس قــدرا

حــيــث يــظــهــر الــنــســيــج الــبــراعــة الــيــدويــة 
والتعبير الفني للمرأة. كانت الحياكة 
الـــبـــدويـــة، بــألــوانــهــا الــغــنــيــة وأنــمــاطــهــا 
التصميمية القوية وسيلة جريئة يمكن 
لــلــمــرأة مـــن خــاللــهــا تــوصــيــل الــرســائــل 

الشخصية للمشاعر والفخر«. 

قطع معاصرة

بدورها، قالت رئيسة جمعية السدو 
الحرفية الشيخة بيبي الدعيج: »معرض 

ــدو لــلــفــنــون  ــ ــدي 2023، مـــــبـــــادرة ســ ــ ســ
ــة طــلــبــنــا مــن  ــنـ ــذه الـــسـ ــ ــم. هــ ــيـ ــمـ ــتـــصـ والـ
الفنانين الخمسة المشاركين أن يعرضوا 
 فــنــيــة مـــعـــاصـــرة مــســتــوحــاة من 

ً
قــطــعــا

السدو، وطلبنا منهم أن يسلطوا الضوء 
على سرد القصص والرمزية، وقد أبدعوا 
مــن خــالل الــمــحــاضــرات، وورش العمل، 
وجلسات مع الناسجات، وجلسات في 
المكتبة، وأنتجوا هذه األعمال المعاصرة 
التي تنقل حرفة السدو من التقليدي إلى 

المعاصر«. 
ودعت الشيخة بيبي الدعيج الجمهور 
إلى زيارة المعرض، الذي يستمر حتى 

21 الجاري.

أمسية شعرية 

مـــن جـــانـــب آخـــــر، أقــيــمــت فـــي مــســرح 

مكتبة الكويت الوطنية أمسية شعرية 
ــيــــدة  ــقــــصــ عــــكــــســــت بــــــــدورهــــــــا عـــــمـــــق الــ
المعاصرة، من خالل استعراض تجارب 
شـــعـــريـــة فــــريــــدة ومـــتـــمـــيـــزة لــلــشــاعــريــن 
قـــاســـم حـــــداد، ودخـــيـــل الــخــلــيــفــة، وأدار 
األمــســيــة الــشــاعــر محمد العتابي، على 
مــســرح مكتبة الكويت الوطنية، وسط 
حضور عدد كبير من األدبــاء والشعراء 

والمهتمين. 
واستهل الشاعر حداد األمسية بإلقاء 
ــــوردة(،  الــشــعــر مــن ديـــوانـــه )طــرفــة بــن الـ
الذي حرص من خالله على الحفاظ على 
التراث الشعري العربي القديم، وكعادته 
جعل من الديوان إضافة وقاعدة ذوقية 

فنية جمالية للقصيدة المعاصرة.
ــواء قــصــيــدة »نــهــايــة األرب«:  ومـــن أجــ
 صـــــوٍت/ جـــئـــُت مــحــمــواًل عــلــى ليل 

َ
مـــثـــل

 الــغــبــار 
ُ
ــرآن ــ  األخـــبـــار/ قـ

ُ
الــمــراثــي أســـبـــق

ــتــلــى/ 
ُ
 ت

ٌ
قــريــنــتــي/ والــمــعــجــزات صــحــيــفــة

ْت 
َ

،/ أْرخ
ٌ
وكنُت بداية القتلى/ تداعْت أّمة

ْت طرفها عن 
َّ

 خيوِلها للروِم/ غض
َ
رباط

 /
ً
 فائضا

ً
تني شهيدا سيرة األسرى/ وَسمَّ

عدُّ المعجزات وتكشف األسرار/ 
َ
َرَجَعْت ت

 ثكلى هــنــا،/ في 
ٌ
تمحوني لتنسى،/ أمــة

منحنى األشياء،/ كنا في انــدالع البحر 
عند جزيرة العرب.

ناصر الظفيري

بـــدوره، ألقى الشاعر دخيل الخليفة 
مــجــمــوعــة مـــن قــصــائــده، مــنــهــا قصيدة 
ــدو الــشــمــال(«،  ــا بـ ــح: )يـ ــيـ بــعــنــوان »وأصـ
ــلــــمــــات والـــمـــعـــانـــي  لـــتـــعـــكـــس عــــمــــق الــــكــ

وصدقها. 
وأهـــــــدى الـــشـــاعـــر الــخــلــيــفــة قــصــيــدة 
»اتركونا نعد مقابرنا« إلى الراحل ناصر 
ــرت عــن أحاسيس  الــظــفــيــري، والــتــي عــبَّ
ومعاٍن استشعرها الحضور، لصدقها 
وجمالها وتعبيرها عن تجربة شعرية 
ــا: فــــي الـــمـــرايـــا  ــهــ ــوائــ صــــادقــــة، ومـــــن أجــ
الغريبة أقــرأ ســر دخــان يــوزع أوجــاعــه/ 
تـــارة يستريح عــلــى ســنــوات التصحر/ 
ــرى يــمــر عــلــى قــمــر يـــابـــس/ كـــل هــذي  أخــ
الــمــرايــا شــــوارع منسية فــي الــحــكــايــات 
نحن نمزق أثوابها / لنرى الناس يمشون 
في الليل مثل سكارى الــحــروب/ هنالك 
يــقــطــع قــلــب يـــرث عــلــى شــجــر الـــحـــب/ أو 
نــجــمــة تــتــمــايــل تــحــت قــمــيــص الــمــســاء/ 
هنالك أرجــوحــة ثقبتها المواعيد/ هذا 
الجفاف طويل يمر على راحة اليد قبل 

اتساع الجروح.

ألطاف العلي وبيبي الدعيج مع بعض المشاركين في المعرضقاسم حداد ودخيل الخليفة والعتاب في األمسية الشعرية

فضة المعيلي

 الفنانون 
 
ً
عرضوا قطعا

فنية معاصرة 
مستوحاة من 

السدو
بيبي الدعيج

● عزة إبراهيم

فرقة الفنطاس تتألق في »األفنيوز«
تألقت فرقة الفنطاس للفنون الشعبية بالعرضتين 
»النجدية« و»الحربية«، في مجمع األفنيوز. وكان الجمهور 
الكويتي على موعد غير عادي مع حفل امتزجت فيه كل 
ــوان الغنائية المستلهمة مــن الــتــراث األصــيــل، مثل:  األلــ
العرضة والسامري والفريسني والمجيلسي وفن الصوت، 

وغيرها من أنواع الفنون البحرية والبرية.
كما أبدعت الفرقة باألداء الجماعي ألعمال عدة، عاطفية 
ووطــنــيــة، إضــافــة إلـــى الــغــنــاء الــفــردي لفنانين مــن طــراز 
اإلخوة الثالثة؛ مطر ويعقوب وراشد المزيعل، على وقع 
األغاني العدنية، مثل: »يا عود الرمان في وادي«، و»عديت 

 عــن األغنية المشهورة ألبوبكر 
ً
أنــا المستجلي«، فــضــال

سالم )غدار الليل والرحلة طويلة(، في حين تألقوا باللون 
 
ً
البداوي في أغنية »يا هلي يا ليتني داله سالي«، مرورا
بــالــلــون »الــســواحــلــي« فــي أغنية »عـــاده صغير يــربــونــه«، 

فأغنية »جيت المنازل«. 
، لم يفت الفرقة أن تشدو باألغاني التي يحبذها 

ً
أيضا

الجمهور الكويتي ويحفظها عــن ظهر قلب، على غــرار: 
»تفنن«، و»قفلوا باب المشاريه«، و»يا ناعم العود«، و»راجع 
ــا بــعــدهــم كلهم«،  حــســابــاتــك«، و»دار الــهــوى شــامــي«، و»يـ

وغيرها.

»اإلعالم« تطرح مزايدة إلنشاء 
»OTT« وإدارة منصة رقمية

أعــــلــــنــــت وزارة اإلعــــــــالم 
انتهاءها من تصميم مزايدة 
اســتــثــمــاريــة إلنــشــاء وإدارة 
منصة رقمية للوزارة لخدمة 
بث المحتوى عبر اإلنترنت 
)OTT( وفــق أعلى المعايير 
الــعــالــمــيــة فـــي هـــذا الــمــجــال، 
 ألهداف استراتيجية 

ً
تحقيقا

الـــوزارة في تطبيق التحول 
الـــرقـــمـــي وتــعــظــيــم إيــــــرادات 

الدولة.
وقالت المتحدثة الرسمية 
ــوار مـــراد،  ــوزارة، أنــ ــ بــاســم الــ
في بيان صحافي، إن إطالق 
هذه المنصة يأتي بتوجيه 
ــــالم والــثــقــافــة  ــر اإلعـ مـــن وزيــ
وزير الدولة لشؤون الشباب 
ــيــــري،  عــــبــــدالــــرحــــمــــن الــــمــــطــ
ــداف  ــ ــ ــار تــنــفــيــذ األهـ ــ ــ فــــي إطـ
الــمــســتــدامــة الســتــراتــيــجــيــة 
ــلـــق  ــعـ ــتـ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الــــــــــــــــــــــوزارة فـ

بالرقمنة.
وأوضحت مراد أن إنشاء 
وإدارة الـــمـــنـــصـــة لـــعـــرض 
المحتوى المتعدد األوساط، 
مثل: األفــالم الوثائقية التي 
ر عــن الثقافة الكويتية  تعبِّ
وتراثها العريق في مختلف 
ــاالت، والــمــســلــســالت  ــجــ ــمــ الــ
الــتــلــفــزيــونــيــة، إضـــافـــة إلــى 
ــة  ــ ــيـ ــ عــــــرض الــــبــــرامــــج اإلذاعـ
الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة والــــــبــــــرامــــــج 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة واإلذاعــــــيــــــة 
ــيــــة والـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة،  ــالــ الــــحــ
وتوفير خدمة الفيديو حسب 

الطلب بنظام االشتراك.
وأشـــــارت إلـــى أن الــــوزارة 
ســـتـــعـــلـــن طــــــــرح الـــــمـــــزايـــــدة 

االســتــثــمــاريــة خـــالل الــفــتــرة 
ــهـــذه  ــة بـ ــ ــــاصـ ــــخـ الـــــقـــــادمـــــة الـ
المنصة، مبينة أن ذلك يأتي 
ــلـــة إنـــــجـــــازات  ــمــــن ســـلـــسـ ضــ
حققتها »اإلعــالم« في مجال 
الـــتـــحـــول الــــرقــــمــــي، بـــعـــد أن 
رصدت متطلباته للسنوات 
المقبلة، من خــالل إنشائها 
مركز اتصال، وتشكيل فرق 
تقنية للمساهمة في إنجاح 
هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الـــطـــمـــوحـــة، 
لــمــواكــبــة مــتــطــلــبــات رقــمــنــة 
الــــــــخــــــــدمــــــــات، وفــــــــــق خـــطـــط 
مدروسة ومؤشرات للتقييم 

والتقويم.
)كونا(

جوائز »مهرجان الشباب« وتكريم سعاد عبدالله اليوم
ختام قوي ومبهج للعروض رغم المأساة في »صورة عائلية«

ــــروض مــهــرجــان  اخــتــتــمــت عـ
أيـــــام الـــمـــســـرح لــلــشــبــاب، أمــس 
األول، على مسرح حمد الرجيب 
ــلـــفـــنـــون  ــالــــمــــعــــهــــد الـــــعـــــالـــــي لـ بــ
 
ً
المسرحية. وجــاء الختام قويا

 رغم المأساة، من خالل 
ً
ومبهجا

مسرحية »صورة عائلية«، التي 
ــدة للمسرح  مــت صـــورة واعــ قــدَّ
ــلــــن  فـــــــي الــــــكــــــويــــــت، بــــعــــمــــل أعــ
للجمهور انطالق جيل شبابي 
قــادم بحماس وخبرة وموهبة 

حقيقية.
تصدى للمسرحية المخرج 
المبدع وصائد الجوائز هاني 
الهزاع، الــذي حصد في الــدورة 
ــائـــزة  ــة لـــلـــمـــهـــرجـــان جـ ــقـ ــابـ الـــسـ
أفضل عرض مسرحي متكامل، 
إلى جانب 4 جوائز أخرى، هي: 
أفضل ممثلة دور أول، وأفضل 
ــاء، وأفــضــل ديــكــور، وأفضل  أزيـ
ة. ويبدو أنه يستعد هذه  إضاء
الدورة القتناص عدد من جوائز 
الـــمـــهـــرجـــان، الـــمـــقـــرر إعــالنــهــا 
الــيــوم فــي حــفــل خــتــامــي ضخم 
يشهد تكريم »سندريال الشاشة 
ــيـــة« الــــفــــنــــانــــة ســـعـــاد  ــيـــجـ ــلـ الـــخـ

عبدالله شخصية المهرجان.

أزمة الالجئين

تـــنـــاولـــت مــســرحــيــة »صــــورة 
عائلية« أزمـــة الــالجــئــيــن، وهي 
قضية إنسانية تالمس القلوب، 
حيث استطاعت الكاتبة مريم 
ــا نــصــهــا  ــهــ ــن خــــاللــ ــ ــر، مــ ــيــ نــــصــ
ــدرامـــي الــمــتــقــن، نــقــل مشاعر  الـ

وآالم تلك التجربة إلى جمهور 
الــمــســرح، الـــذي صــفــق مــن فــرط 
األلــــم حــيــن كــانــت تــصــرخ األم، 
بطلة العمل، وتتمزق أحشاؤها، 
 على أبنائها حين اضطرت 

ً
قلقا

للتضحية بهم، من أجل إنقاذهم 
مـــن الــفــقــر والــــجــــوع والــضــيــاع 
ــــارس، الــــذي  ــقـ ــ ــرد الـــشـــتـــاء الـ ــ وبــ
يــلــتــهــمــهــم داخـــــــل الــمــخــيــمــات 

الباردة منزوعة الدفء.
ورغـــــم قـــدرتـــه عــلــى اإلبـــحـــار 
 عن النص، كما فعل في 

ً
بعيدا

مسرحية »طاهرة« بالمهرجان 
ــه  ــتـ م رؤيـ ــيـــث قـــــــدَّ ــي، حـ ــاضــ ــمــ الــ
اإلخـــراجـــيـــة الـــمـــتـــفـــردة، والــتــي 
 ،

ً
 جديدا

ً
 فنيا

ً
أضافت للنص ُبعدا

فإن المخرج هاني الهزاع التزم 
في »صــورة عائلية« بما قررته 
مـــريـــم نـــصـــيـــر، ربـــمـــا لــقــدرتــهــا 
الــكــبــيــرة الــبــالــغــة عــلــى صياغة 

األلــم، وربما ألن التناغم الفني 
بينهما جعلهما يلتقيان على 
خـــشـــبـــة واحـــــــــدة تــــألــــق فــوقــهــا 
ُصناع العمل بــأدواتــه، السيما 
ـــن الــمــمــثــلــيــن  فــــريــــق الـــعـــمـــل مــ
والــفــنــيــيــن، مـــا نــتــج عــنــه عمل 
مسرحي متكامل إلى حد كبير.

فريق العمل

ــبـــطـــولـــة فــي  ــــد أدوار الـ جــــسَّ
»صورة عائلية«: سماء العجمي، 
ــبــــي، ومــــاجــــد  ــيــ ــلــ ــكــ ومــــحــــمــــد الــ
البلوشي، وبدر الهندي، وعلي 
ــكـــي،  ــزنـ ــد الـ ــمـ الـــمـــهـــيـــنـــي، ومـــحـ
والــــــديــــــكــــــور تـــصـــمـــيـــم مــحــمــد 
بــهــبــهــانــي، وتــصــمــيــم اإلضــــاءة 
عبدالله النصار، واألزياء طالل 
الفريحي، وماكياج عبدالعزيز 
الجريب، وتدقيق لغوي د. أيمن 

الخشاب، وموسيقى ومؤثرات 
صوتية للفنان بــدر الشعيبي، 
 منتج العمل ورئيس 

ً
وهو أيضا

ــد  ــرنـ مـــجـــلـــس إدارة شـــــركـــــة تـ
المنتجة، وســاعــد فــي اإلخـــراج 
عبدالعزيز العنزي وأحمد أبل 
ومحمد جــواد الشطي، إشــراف 
عـــــام عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــيـــحـــيـــوح، 

وإخراج هاني الهزاع.
من جانبه، قال هاني الهزاع، 
ــريــــح لــــــ »الـــــجـــــريـــــدة«:  فـــــي تــــصــ
»ســعــادتــي بــســعــادة الــجــمــهــور 
ال توصف، ورغم أنني عادة ما 
أثور على النص، لكنني أعتقد 
أنني التزمت بجميع ما كتبت 
مــــريــــم نـــصـــيـــر، وإن كـــنـــت فــي 
الــوقــت نــفــســه قــدمــت مــا يجول 
بداخلي، كمشاعر ورؤيــة فنية 
ــا أحـــب الـــدرامـــا على  لــلــنــص. أنـ
ــا الـــســـوداويـــة  الـــمـــســـرح، وربــــمــ

، طــالــمــا نــضــحــت بــالــفــن 
ً
أيـــضـــا

واإلبــداع والرسالة، ولها هدف 
 فــي 

ً
ومــــغــــزى راٍق، خـــصـــوصـــا

مــثــل تــلــك الــقــضــايــا اإلنــســانــيــة، 
كأزمة الالجئين، ومن رحم تلك 
 يصل 

ً
 حقيقيا

ً
المأساة ننتج فنا

ــا الـــجـــوائـــز، فهي  لــلــجــمــهــور. أمـ
 مــن دون شك، 

ً
تسعدنا جميعا

الســيــمــا بــعــد أن حصلت الــعــام 
ــائــــزة أفــضــل  الـــمـــاضـــي عـــلـــى جــ
عـــــرض مـــتـــكـــامـــل. لــــــديَّ طــمــوح 
للفوز، لكن طموحي األكبر هو 
النجاح والتأثير، وهذا التفاعل 
الكبير من الجمهور والحفاوة 
التي تلقوا بها المسرحية، فهذه 

هي الجائزة الكبرى«.
بدورها، أكدت الكاتبة مريم 
نــصــيــر لـــ »الـــجـــريـــدة«، أن »أزمـــة 
الالجئين المستني، فهي قضية 
إنسانية مؤلمة، وتهم الجميع، 
أمـــا هــانــي الـــهـــزاع فــهــو مــخــرج 
مــتــألــق، ورغـــم ُحــبــي لما أكتب، 
لم أقلق من إبداعه، الذي يدفعه 
 عن النص 

ً
 للتحليق بعيدا

ً
كثيرا

وفيما وراء الكلمات، لكنه في 
تجربة )صورة عائلية( التزم بما 
، ورغــم ذلــك أجــاد 

ً
كتبت حــرفــيــا

وأبدع في تقديم عرض مسرحي 
ناطق برؤيته وقيادته لخشبة 
المسرح، ما نتج عنه هذا العمل 
الــــذي أعــجــب الــجــمــهــور. أشــكــر 
الــهــزاع، لــهــذا الــتــعــاون الناجح 
بيننا، وأعتقد أننا سنكرر هذا 
الـــتـــعـــاون فــــي الــمــســتــقــبــل، مــن 
 منا 

ً
أجــل أعمال أفضل، ألن كــال

لديه ذات الطموح نحو اإلبداع 
الفني«.

 عن المدن العربية
ً
»الفكر العربي« تصدر كتابا

بمناسبة يـــوم الــمــديــنــة العربية، 
ــر الـــعـــربـــي  ــكــ ــفــ ــة الــ ــقــــت مــــؤســــســ ــلــ أطــ
ــــادس )أفـــــق(  ــــسـ كـــتـــابـــهـــا الـــســـنـــوي الـ
بعنوان »المدن العربية: بين العراقة 
واالستدامة«، الذي شارك في تأليفه 
ــراء  ــبــ ــيــــن والــــخــ ــن الــــمــــؤرخــ ــ نـــخـــبـــة مـ
الــمــخــتــصــيــن والــنــقــاد األدبــيــيــن من 

العالم العربي.
ــذا اإلصـــــــــدار فــــي ســيــاق  ــ ــأتــــي هــ يــ
ــــالل الــعــقــود  االهـــتـــمـــام الـــمـــتـــزايـــد خـ
ــثــــالثــــة األخـــــيـــــرة بـــــدراســـــة الـــمـــدن  الــ

مـــــن نــــــــــواٍح عــــــــدة؛ ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة 
ــيـــة  ــتـــروبـــولـــوجـ وديــــمــــوغــــرافــــيــــة وأنـ
وعمرانية وتنموية وبيئية وغيرها، 
بعد أن أضحى أكثر من نصف سكان 
الـــعـــالـــم يــعــيــشــون اآلن فــــي مــنــاطــق 
ــاع نسبة  ــفــ ـــع ارتــ

ُ
حـــضـــريـــة، مـــع تـــوق

قاطني المدن في عــام 2030 إلــى 60 
في المئة.

وعــــنــــدمــــا قـــــــــررت الــــمــــؤســــســــة أن 
تـــخـــصـــص كـــتـــابـــهـــا الــــســــنــــوي لــهــذا 
الموضوع، كانت مدركة أن المدينة 

ــد، وأن  ــ ــحـ ــ ــاد ال ُيـ ــكــ ــع يــ ــاســ ــم شــ ــالــ عــ
الــــمــــوضــــوعــــات الــــتــــي تــــرتــــبــــط بــهــا 
ــارت هـــذا  ــ ــتــ ــ ال تـــحـــصـــى، لـــكـــنـــهـــا اخــ
الموضوع بالذات، لما تمثله المدينة 
العربية من تراث فريد وثري تنبغي 
حـــمـــايـــتـــه، ولـــمـــا يـــفـــرض عــلــيــهــا مــن 
تحديات داهمة ومنوعة يتعين علينا 
 
ً
الــعــمــل الـــجـــاد لــمــواجــهــتــهــا، ونـــظـــرا

 لما تنشده من حداثة واستدامة 
ً
أيضا

يـــحـــســـن بـــهـــا أن تــتــهــيــأ لـــالنـــخـــراط 
الفعلي في فضاءاتهما ومساراتهما.

يتألف الكتاب من أربعة محاور، 
يتناول أولها تاريخ المدينة العربية 

وهويتها، 
ويـــركـــز الــمــحــور الــثــانــي عــلــى ما 
شـــهـــدتـــه الــــمــــدن الـــعـــربـــيـــة مــــن مــحــو 
للذاكرة وتشويه للتراث، وال تكتمل 
دراســــة الــمــديــنــة الــعــربــيــة دون إلــقــاء 
نظرة استشرافية إلى مستقبل المدن 
الـــعـــربـــيـــة، حـــيـــث يــضــطــلــع الــمــحــور 
الثالث بمهمة التعريف بالمدن الذكية 
والخضراء واإلبداعية، وعرض نماذج 

نشئت أو 
ُ
ومشروعات لمدن عربية أ

هي قيد اإلنشاء وفق هذه المفاهيم.
ــتـــاب قـــــوة حــضــور  ــكـ وال يــغــفــل الـ
 
ً
المدينة في المخيال الروائي، معاينا
في المحور الرابع العالقة العضوية 
التي لطالما ربطت بين المدن وهذا 
الــجــنــس األدبــــــي الـــــذي وثــــق تــاريــخ 
الــمــدن العربية؛ قديمها وجــديــدهــا، 
وساهم في الحفاظ على ذاكرتها من 

التبدد والنسيان.

مشهد من مسرحية »صورة عائلية«
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أعلنت الحكومة املصرية بعد 
اجتماعها أمس أنها ستبدأ 

بعد غد األربعاء إجراءات 
طرح شركتي »وطنية« 

و»صافي« في البورصة. 
وقال البيان الصادر عن 

الحكومة إنها ستطرح أربع 
شركات إضافية في السوق 
املالية، لكن البيان لم يذكر 

أسماء تلك الشركات.

سلة أخبار

مصر: بدء طرح »وطنية« 
و»صافي« في البورصة

قال مصدران أمس إنه سيتم 
السماح ملحققني أوروبيني 
يصلون إلى بيروت اليوم 

بحضور جلسة استجواب قاٍض 
لبناني لحاكم مصرف لبنان 

رياض سالمة بعد غد األربعاء 
وذلك في الوقت الذي يحقق 

لبنان وعدة دول أجنبية بشان 
ما إذا كان سالمة اختلس أموااًل 

عامة.
ويجري التحقيق مع سالمة 
)72 عامًا( وشقيقه في لبنان 

وخمس دول أوروبية على 
األقل. وكالهما ينفي ارتكاب 

أي مخالفة. وكان قاٍض لبناني 
وجه اتهامات لألخوين سالمة 

الشهر املاضي باالختالس وغسل 
أموال وتحقيق ثروة بطريقة غير 

مشروعة واالحتيال والتهرب 
الضريبي.

وقال املصدر القضائي إن 
القاضي الذي يرأس الجلسة 

لن يسمح للمحققني األجانب 
بتوجيه أسئلة مباشرة لسالمة، 

الذي يتولى منصبه منذ 1993.

لبنان: محققون أوروبيون 
يحضرون استجواب سالمة

قررت اإلمارات سحب 
ملف ترشحها الستضافة 

االجتماعات السنوية لصندوق 
النقد الدولي ومجموعة البنك 
الدولي لعام 2026، ودعم دولة 

قطر الستضافة الحدث.
وذكرت صحيفة »الشرق« 

القطرية، أمس، أن أمير قطر 
تميم بن حمد، تلقى اتصاال 
هاتفيا من رئيس اإلمارات، 

محمد بن زايد، أعرب خالله عن 
»دعم بالده مللف ترشح الدوحة 

الستضافة االجتماعات 
السنوية لصندوق النقد 
الدولي ومجموعة البنك 

الدولي لعام 2026«.
 وأضافت أنه خالل االتصال 

استعرض الجانبان العالقات 
األخوية بني البلدين وسبل 

دعمها وتعزيزها.

اإلمارات تتنازل لقطر
في صندوق النقد

مهلة الشهرين... سلوك إيران تحت المجهر
قــال كتاب صحافيون سعوديون أمــس إن المملكة ستراقب 
ــران خـــالل فــتــرة الــشــهــريــن الــمــتــفــق عــلــيــهــا الســتــعــادة  ــ ســلــوك إيـ
العالقات، مما يعكس استمرار الحذر منذ الخصومة الطويلة 

بين البلدين.
وقالت طهران والرياض إنهما اتفقتا على استئناف العالقات 
الدبلوماسية وإعــادة فتح السفارتين في غضون شهرين، كما 
أعلنتا أن وزيــري خارجية البلدين سيجتمعان لتنفيذ االتفاق 

لكن دون تحديد جدول زمني تفصيلي. 
وقــال الكاتب السعودي حمود أبوطالب فــي صحيفة عكاظ 
اليومية: »فترة الشهرين المحددة لفتح السفارات وعودة العالقات 
هي المحك األول لمصداقية إيران وإثبات حسن نواياها إذ البد 
أن نلمس بداية تغير حقيقي في المشهد الذي صنعته حولنا، 
وتصحيح فعلي لتعاملها مع المملكة، وحتى إذا نجحت إيران 
في اختبارها خالل هذه الفترة فال بد أن تثبت جدية استمرارها 

والتزامها التام بما تم االتفاق عليه«.
وأحد أسباب التوتر الرئيسية بين البلدين هي قضية اليمن، 
حيث تقود الــريــاض تحالفا عسكريا يقاتل منذ 2015 جماعة 
الحوثيين المتحالفة مع إيران والتي أطلقت خالل الحرب صواريخ 

وطائرات مسيرة على المملكة.
واتفق معه الكاتب عبدالله العتيبي في مقال افتتاحي بصحيفة 
الشرق األوسط، معتبرا أن فترة الشهرين »اختبار« لمدى التزام 
إيران. وقال إن بكين يمكن أن تلعب دورا أكثر فاعلية من الجهود 

الغربية »الفاشلة« في التعامل مع إيران.
وقال الكاتب السعودي طارق الحميد »من الطبيعي أن تكون 
هناك عالقات دبلوماسية، ولو على درجة تمثيل منخفض، ألن 
نقاط التماس بين السعودية وإيران متعددة بسبب نهج إيران 
 أن »الصين هي 

ً
التوسعي... )لكن( أبق أعينك مفتوحة«، مضيفا

الضامن لهذا االتفاق اليوم، وهذا مؤثر بحال لم تلتزم طهران«.

لبنان في مصالحة الرياض وطهران...  
مسار مفتوح ومزيد من المفاوضات

● بيروت - منير الربيع 
تتكاثر التساؤالت اللبنانية حــول مضمون االتفاق السعودي- 
اإليراني، الذي حصل برعاية صينية، وأكثر األسئلة المطروحة في 
 في المداوالت وعلى 

ً
لبنان، هو إذا ما كان الملف اللبناني حاضرا

طاولة المفاوضات. 
وبحسب ما تشير مصادر دبلوماسية متابعة فإن االتفاق يبقى 
، وهو ال يتعلق بملفات 

ً
أشمل وأوســع من الساحة اللبنانية حتما

المنطقة فقط، بل بالعالقات البينية بين الطرفين، وفي إطار توازن 
 مع إبراز دور الصين، والذي سيكون له انعكاسات 

ً
القوى، خصوصا

متعددة حول آلية التعامل في سوق النفط والغاز، أو بما يتعلق 
بالسعي الصيني إلزالة العثرات اإلقليمية من أمام مشروع »الحزام 

والطريق«.
 
ً
 لما تقول المصادر المتابعة فإن االتفاق شامل ويشمل عددا

ً
ووفقا

من النقاط األساسية، أبرزها إعادة تفعيل االتفاقات األمنية لتعزيز 
األمن اإلقليمي وعدم التأثير السلبي داخل الدول العربية. وثانيها 
إعــادة مراجعة للسياسات اإليرانية في المنطقة، واحترام سيادة 
الــدول وعــدم المساس باستقرارها، وااللــتــزام بالعهود والمواثيق 
وعدم نقضها، وعدم دعم الميليشيات في المنطقة. كل هذه النقاط 
على درجة عالية من األهمية، وهي تضع االتفاق أمام اختبارات كثيرة 
وأساسية في المرحلة المقبلة، ال سيما أن تطبيقها سيحتاج إلى 

وقت، في حين ستكون الصين هي الجهة الضامنة لذلك.
، تأتي 

ً
ومما ال شك فيه أن الخطوة السعودية النوعية استراتيجيا

في جزء منها كنوع من الرّد على آليات االبتزاز األميركي الطويلة 

 أن الواليات المتحدة كثيرا ما 
ً
األجل منذ سنوات طويلة، خصوصا

ارتكزت على ترك األبــواب مشرعة أمام النفوذ اإليراني وذلك لدفع 
السعودية أكثر إلى االلتزام بما تريده واشنطن، في حين لم تحقق 
، وحتى عندما ذهبت إلى 

ً
واشنطن أيا من الوعود التي قدمتها سابقا

توقيع االتفاق النووي مع إيران في عام 2015 لم تكن تراعي المصالح 
 السعودية. 

ً
االستراتيجية لدول الخليج وتحديدا

 في 
ً
 كثيرا ما كان قائما

ً
كما أن استخدام »البعبع« اإليراني أميركيا

سبيل جعل السعودية تتقارب أكثر مع إسرائيل، وهو ما استخدم 
كنوع من الضغط على المملكة للتخلي عن مبادرتها للسالم الشامل، 
والتي كان قد طرحها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز في القمة 

العربية ببيروت عام 2002 وأساسها حل الدولتين. 
 على كل هذا اآلليات جاءت الرؤية االستراتيجية السعودية 

ً
ردا

 على لسان 
ً
الــجــديــدة، فــي حين كــان الـــرد الفعل األمــيــركــي واضــحــا

الرئيس جو بايدن لــدى سؤاله عن هــذا االتــفــاق بالقول، إن أفضل 
االتفاقات هي التي تحصل بين إسرائيل ودول الجوار.

، ال بــد مــن انــتــظــار كيفية تطبيق نــقــاط االتــفــاق والــوقــت 
ً
عــمــلــيــا

 بملف 
ً
 بأن االنعكاس األول له سيكون مرتبطا

ً
الذي تحتاجه، علما

اليمن، والشهران اللذان تم وضعهما كمهلة تجريبية ستكون حقل 
االختبار األساسي لنجاح االتفاق وتطبيقه، وبعض المؤشرات قد 
بــدأت بالظهور من خالل فك الحصار عن تعز بعد ثماني سنوات 
 حول الملفين اللبناني 

ً
على فرضه. بينما سيكون المسار مفتوحا

والسوري وهما سيكونان بحاجة إلى المزيد من المفاوضات.
، ينتظر الــمــســؤولــون كيفية انعكاس هــذا االتــفــاق على 

ً
لبنانيا

الساحة الداخلية، وال سيما ما يتعلق بانتخاب رئيس للجمهورية، 

وهــنــا تــقــول مــصــادر متابعة، إن استباق »حـــزب الــلــه« وحــركــة أمل 
 على معطيات باقتراب حصول 

ً
لترشيح سليمان فرنجية كان مبنيا

االتفاق، وبالتالي أرادا القول إن ترشيح فرنجية جاء قبل هذا االتفاق 
في محاولة منهما لفرض أمر واقع معين والتفاوض على أساسه. 
إال أن السفير السعودي في بيروت وليد البخاري، الذي كان لديه 
 حول هذا التطور، كان قد رد على ترشيح فرنجية 

ً
معطيات أيضا

على طريقته من خالل تغريدة »الساكنين« وحذف أحدهما مقابل 
تحريك اآلخـــر، بــاإلضــافــة إلــى زيــارتــه للبطريرك الــمــارونــي بشارة 
الراعي واالتفاق على مواصفات لرئيس الجمهورية الذي ُيفتَرض 
 عــلــى طـــرف ســيــاســي. كــمــا أن الــمــعــطــيــات لــدى 

ً
أال يــكــون مــحــســوبــا

البخاري كانت تصل إلى خالصة أن »حــزب الله« وبــري سيكونان 

مستعدين لفتح الباب أمام مسار التسوية التي تحظى بثقة إقليمية.
ويشير االتفاق إلى مسار استراتيجي جديد تسلكه السعودية، 
ســيــكــون لــه أبــعــاد كــثــيــرة فــي الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، لــكــنــه يــرتــكــز على 
 
ً
االستثمار في مساحة التهدئة ونسج العالقات مع الجميع شرقا

، وهو الملعب األساسي واالستراتيجي لولي العهد السعودي 
ً
وغربا

محمد بن سلمان باالنطالق من رؤية مشروع 2030، والتي تقوم على 
توسيع هامش العالقات واالستثمارات واالرتكاز على مبدأ التنمية، 
 
ً
وهنا تتقدم السعودية على إيران في هذا المجال، ما سيعطيها حيزا
أوسع وأكبر في المرحلة المقبلة. وهذا ما يمكن تلخيصه باتفاق 
»الحزام والطريق«. فالحزام أمني واستراتيجي، والطريق مفتوح 

على آفاق جديدة.

بوادر انفراجة في اليمن والبحرين بعد االتفاق السعودي ـ اإليراني
• واشنطن تنفي صحة تصريحات عبداللهيان بشأن التوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء

الحت بوادر انفراجة في ملف 
اليمن وفي العالقة المنقطعة 

بين البحرين وإيران، فيما بدا 
أنه من أولى ثمار االتفاق، الذي 

أنهى قطيعة دبلوماسية بين 
السعودية وإيران.

ــدة دوائـــــــر إيـــرانـــيـــة  ــ بـــشـــرت عـ
ــة، أمــــــــس، بـــانـــعـــكـــاســـات  ــيــ ــمــ رســ
ــنـــاف  ــئـ ــتـ ــاق اسـ ــ ــفــ ــ ــة التــ ــيــ ــابــ ــجــ إيــ
الــــعــــالقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
ــلــــى الـــــســـــالم فــي  الــــســــعــــوديــــة عــ
ــد إيـــرانـــي  الــيــمــن، فــيــمــا عــقــد وفــ
برلماني مباحثات مع مسؤولين 
فــي البحرين للمرة األولـــى منذ 
انقطاع العالقات الدبلوماسية 

بين البلدين عام 2016.
وفي وقت علمت »الجريدة« من 
مصادر مطلعة أن طرفي النزاع 
اليمني سيناقشون إعالن هدنة 
رسمية مع حلول شهر رمضان، 
بــــعــــد 10 أيــــــــــــام، عــــلــــى هـــامـــش 
مباحثاتهم الــتــي ترعاها األمــم 
 في فيينا بهدف 

ً
المتحدة حاليا

ــــدت الــبــعــثــة  تــــبــــادل األســــــــرى، أكــ
الدائمة إليران لدى األمم المتحدة 
أن استئناف العالقات السياسية 
مع السعودية، بوساطة صينية، 
سيسرع في تحقيق وقف إطالق 
ــوار  ــن، وبــــــدء حــ ــمـ ــيـ ــي الـ ــار فــ ــنــ الــ
الشعب اليمني، وتشكيل حكومة 

وطنية شاملة.
ــبـــاء »مـــهـــر«،  ــالـــة أنـ ونــقــلــت وكـ
أمــــس، عـــن الــبــعــثــة أن الــعــالقــات 
اإليرانية- السعودية مهمة على 
3 مــســتــويــات: ثنائية وإقليمية 

ودولية.
وأضـــــــــافـــــــــت أن اســــتــــئــــنــــاف 
العالقات بين البلدين على جميع 
المستويات الثالثة، بما في ذلك 
ــي،  الــمــنــطــقــة والــــعــــالــــم اإلســــالمــ

.
ً
سيكون إيجابيا

ــك، رأى رئــيــس  فـــي مـــــوازاة ذلــ
البرلمان اإليــرانــي، محمد باقر 
قاليباف، أن االتفاق بين طهران 
ــن عــنــه  ــ ــلـ ــ والــــــــريــــــــاض، الـــــــــذي أعـ
الجمعة الماضية من بكين، يظهر 
أن »التدخل األجنبي كــان فعااًل 
 في إثارة الخالفات بين 

ً
ورئيسيا

البلدين اإلسالميين« في إشارة 
إلــى الــواليــات المتحدة على ما 
يبدو. وقال في كلمة أمام مجلس 
الــشــورى، أمــس، إن االتــفــاق يعّد 
بداية لتطوير التعاون السياسي 
االقتصادي بين البلدين ولصالح 

جميع دول المنطقة.
وفي وقت المس االتفاق بين 
الـــقـــوتـــيـــن اإلقــلــيــمــيــتــيــن بـــرعـــاة 
الصين القوة العالمية الصاعدة 
بــمــواجــهــة الــــواليــــات الــمــتــحــدة، 
وصف مستشار المرشد اإليراني 
للشؤون العسكرية، اللواء يحيى 
رحيم صفوي، االتــفــاق اإليراني 

باقري كني 
يجري محادثات 
استراتيجية في 

مسقط

السعودي بأنه »زلــزال بالساحة 
السياسية«، معتبرا أنــه »ينهي 

السلطة األميركية بالمنطقة«.
ــاق،  ــ ــفـ ــ وقــــــــال صــــفــــوي إن االتـ
الـــذي تــم عــقــب اســتــضــافــة بكين 
لمباحثات سعودية إيرانية على 
مدار 4 أيام من 6 إلى 10 مارس، 
»بــدايــة مرحلة مــا بعد الــواليــات 

المتحدة بالشرق األوسط«.
ــا ســـتـــشـــهـــده  ــ وأضـــــــــــاف أن مــ
الــمــنــطــقــة بــعــد االتـــفـــاق سيكون 
 أنـــه لمصلحة 

ً
ــدا ، مـــؤكـ

ً
مــخــتــلــفــا

الـــبـــلـــديـــن ومــنــطــقــة غـــــرب آســيــا 
وليس ضد أي دولة في المنطقة.

ولــــكــــن تـــصـــريـــحـــات صـــفـــوي 
عن أفــول نجم النفوذ األميركي 
ــراء  فـــي الــمــنــطــقــة تـــزامـــن مـــع إجــ
ــر  ــاســــي لــــوزيــ ــيــ ــد الــــســ ــاعــ ــمــــســ الــ
ــة رئـــيـــس وفـــــد إيـــــران  ــيـ الـــخـــارجـ
ــة عــلــي  ــوويــ ــنــ بـــالـــمـــفـــاوضـــات الــ
ــع كل  ــاقـــري كــنــي مــــشــــاورات مـ بـ
مـــن وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــعــمــانــي 
ــه  ــبــ ــائــ ــــدي، ونــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــوسـ ــبـ ــ بــــــــدر الـ
خــلــيــفــة الــــحــــارثــــي، فــــي مــســقــط 
حول »تشكيل لجنة المشاورات 
الــســيــاســيــة االســتــراتــيــجــيــة بين 

كال البلدين«. 
ــي مـــــشـــــاورات كـــنـــي فــي  ــأتــ وتــ
 
ً
سلطنة عمان، التي لعبت دورا

 فـــــي الـــتـــمـــهـــيـــد لـــالتـــفـــاق 
ً
بـــــــــــارزا

النووي اإليراني عام 2015 وسط 
قلق غربي وإقليمي متزايد بشأن 
بــرنــامــج طــهــران الــــذري، ووســط 
تـــرقـــب لــخــطــوات جـــديـــدة بــشــأن 
الــتــفــتــيــش الــــدولــــي بــالــمــنــشــآت 

النووية اإليرانية. 
وأكـــــــد أن »الـــــشـــــرط الــمــســبــق 
لتطوير هذا التعاون هو مراعاة 
ــق الـــثـــقـــة  ــ ــلـ ــ ــن الــــــجــــــوار وخـ حــــســ
المتبادلة«. وأعــرب قاليباف عن 
أمله أن تتصرف السعودية بحذر 

بالنسبة إلسرائيل.

أول لقاء بحريني- إيراني  

وفي خطوة ذات داللــة، وتعد 
األولــــى مــن نــوعــهــا مــنــذ انقطاع 
الــــعــــالقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــيــن 
البلدين عام 2016، بحث رئيس 
مجلس النواب البحريني، أحمد 
المسلم، ليل السبت ـ األحــد، مع 
ــد مـــجـــلـــس الــــشــــورى  ــ رئــــيــــس وفــ

اإليــــرانــــي، مــجــتــبــى رضــــاخــــواه، 
ــل الـــــتـــــعـــــاون والـــتـــنـــســـيـــق  ــ ــبـ ــ »سـ
المشترك في المحافل البرلمانية 
الدولية«، وجاء اللقاء على هامش 
انــعــقــاد الجمعية 146 لالتحاد 

البرلماني الدولي بالمنامة.

تضحيات في اليمن 

في السياق، قال مندوب اليمن 
لــدى اليونيسكو محمد جميح، 
إن عـــلـــى إيـــــــــران تـــقـــديـــم بــعــض 
ــاح اتــفــاقــهــا  الـــتـــضـــحـــيـــات إلنــــجــ
مـــع الــســعــوديــة، الــــذي اعــتــبــر أن 
ــاع والــحــرب  تــأثــيــره على األوضــ
في اليمن، »يتوقف على اليمنيين 
 إلى أن بإمكانهم 

ً
أنفسهم«، مشيرا

اســتــثــمــاره واســتــغــاللــه لتهدئة 
األوضــــــــاع والـــــوصـــــول إلـــــى حــل 
شــامــل وســــالم دائــــم فــي بــلــدهــم. 
وأوضح أن »التوافق اإلقليمي إذا 
 على 

ً
ما تم فإنه سينعكس إيجابا

األوضاع في اليمن«.
ــاف جــمــيــح: »لــكــن طبعا  وأضــ
هناك من يطرح بعض الشكوك، 
ــكـــن إليـــــــران  ــمـ ــاءل هـــــل يـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ويـ

ــن مـــبـــدأ أســـاســـي  أن تــتــخــلــى عــ
لــدســتــورهــا، وهــو مــبــدأ تصدير 

الثورة؟«.
وفـــي وقـــت انــضــمــت خارجية 
ألــمــانــيــا إلـــى الــتــرحــيــب الــدولــي 
ــــع بـــاالتـــفـــاق  ــــواسـ ــيـــمـــي الـ ــلـ واإلقـ
اإليــرانــي- السعودي، معربة عن 
أمـــلـــهـــا أن يــســهــم فــــي اســـتـــقـــرار 
المنطقة، أفادت الرئاسة العراقية 
بــأن الرئيس عبداللطيف جمال 
رشــيــد تــســلــم رســالــة خــطــيــة من 
نظيره اإليراني إبراهيم رئيسي 
تضمنت دعــــوة رســمــيــة لــزيــارة 

إيران. 

مناورة وضربة

وفيما أعلن وزيــر الخارجية 
حسين أميرعبداللهيان اتفاقا 
مــبــدئــيــا لـــتـــبـــادل الـــســـجـــنـــاء مــع 
 عـــن أمـــلـــه أن 

ً
ــنـــطـــن، مـــعـــربـــا واشـ

يتم الــتــبــادل فــي االيـــام المقبلة، 
ــيـــت األبــــيــــض ووزارة  ــبـ ــفـــى الـ نـ
الـــخـــارجـــيـــة صـــحـــة تــصــريــحــات 
الوزير اإليراني، وقالت الخارجية 
األميركية إن الحديث عن اتفاق 

لتبادل السجناء كذبة وقحة.     
إلـــــى ذلــــــك، انـــطـــلـــقـــت مـــنـــاورة 
بــقــيــادة ســـالح الــجــو األمــيــركــي، 
وبـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة ســـــــــــــالح الـــــجـــــو 
اإلســـرائـــيـــلـــي فـــي قـــاعـــدة نيلس 
الجوية األميركية تستغرق نحو 

أسبوعين. 
ــكــــري  ــــدث عــــســ ــحــ ــ ــتــ ــ وقـــــــــــــال مــ
إســـرائـــيـــلـــي إن مــــنــــاورة »الــعــلــم 
األحمر« ستشمل تدريبات منها 
ــيــــجــــي فــي  ــراتــ ــتــ »الــــهــــجــــوم االســ
العمق، وتحقيق التفوق الجوي 
في المنطقة، وطلعات هجومية 
مــشــتــركــة، والــهــجــوم فــي منطقة 
غــيــر مــألــوفــة ومــكــتــظــة بــوســائــل 
الدفاع ضد للطائرات«. جاء ذلك، 
فيما قتل اثنان من الميليشيات 
الموالية إليران، فجر أمس، جراء 
قصف جوي إسرائيلي استهدف 
مواقع في ريفي حماة وطرطوس 
في سورية، وتسبب في إصابة 3 

عسكريين من الجيش السوري.
وأكــــــد الـــمـــرصـــد الــــســــوري أن 
ــة اســــتــــهــــدفــــت مـــخـــزنـــا  ــ ــربـ ــ ــــضـ الـ
لألسلحة اإليــرانــيــة بــالــقــرب من 

مدينة مصياف.

»تسمم الطالبات«: توقيف 100 شخص 
واتهامات لسفير بريطانيا

اتهمت منصات إيرانية، ليل السبت ـ األحد، 
سفير بريطانيا لدى طهران سايمون شركليف 
بالوقوف خلف سلسلة حــاالت التسميم التي 
طــالــت مــئــات الــطــالــبــات بــعــد أيــــام مـــن إعــالنــه 
تعاطفه مــع أهــالــي الــضــحــايــا، فــي حين قامت 
السلطات باعتقال 100 شخص في 11 محافظة 

بشبهة التورط في الحوادث الغامضة. 
وأشارت صحيفة مقربة من »الحرس الثوري« 
إلى أن »السفير البريطاني متورط بشكل مباشر 
فـــي تــســمــيــم الــطــالــبــات«، الفــتــة إلـــى أنـــه »يتبع 
تعليمات نادي رئيس الوزراء البريطاني السابق 

ونستون تشرشل، الــذي يستخدم الطالب في 
تنفيذ العمليات اإلرهابية«. 

وذكرت أن »أجهزة مخابرات العدو وشبكاته 
تنفذان هذه العمليات بهدف إعادة إثارة أعمال 
الشغب في الشوارع التي هدأت الفترة الماضية« 
في إشارة إلى االحتجاجات التي انطلقت بعد 

وفاة الشابة مهسا أميني سبتمبر الماضي. 
ــلـــن الـــقـــضـــاء اإليـــــرانـــــي، أمــــس،  ــك، أعـ ــ ــــى ذلــ إلـ
تثبيت الحكم باإلعدام على المعارض اإليراني 
السويدي حبيب شعب المحتجز منذ 2020 في 
إيران، بعد عامين من اختفائه في مطار بتركيا.

البوسعيدي مجتمعًا بكني في مسقط أمس )أونا(

مستشار األمن الوطني السعودي مساعد العيبان ونظيره اإليراني علي شمخاني في بكين الجمعة )رويترز(
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الحزب الحاكم 
يوافق على بقاء 

محافظ البنك 
المركزي ووزيري 
المالية والتجارة 

في مناصبهم

سلة أخبار

قال مايك بنس، نائب 
الرئيس األميركي السابق، 

الذي يدرس الترشح 
لالنتخابات الرئاسية 
في 2024، إن »التاريخ 

سيحاسب )الرئيس 
السابق( دونالد ترامب« 

على دوره في الهجوم على 
مبنى الكونغرس في 6 

يناير 2020، موجهًا بذلك 
أحد أشد االنتقادات حتى 

اآلن إلى ترامب.
وأضاف بنس، أمس األول، 

خالل مناسبة سنوية 
أقيمت في واشنطن: »كان 
الرئيس ترامب مخطئًا«. 

وتابع: »لم يكن لي الحق في 
تغيير النتائج، لقد تسببت 

كلماته غير املسؤولة 
في تعرض عائلتي وكل 

شخص في الكابيتول 
للخطر في ذلك اليوم، وأنا 
أعلم أن التاريخ سيحاسب 

دونالد ترامب«.

بنس: التاريخ سيحاسب 
ترامب على »6 يناير«

قبل ساعات من تظاهرة 
مناهضة للحكومة، 

أعلنت مولدوفا أمس، 
توقيف عناصر شبكة 

»نظمتها موسكو«، هدفها 
زعزعة استقرارها. وقال 

قائد الشرطة فيوريل 
سيرناوتيان: »عقب 

املداهمات مساء السبت، 
استجوب املحققون 25 

 واحتجز سبعة 
ً
رجال

منهم«. 
وأضاف: »وصل أشخاص 

من روسيا لتأدية دور 
تدريبي محدد«، وأفاد 

بأن أحد الشرطيني تمكن 
من التسلل إلى املجموعة 
التي يرأسها رجل روسي 

مولدافي، مشيرًا إلى 
توفر »عشر ساعات« 

من التسجيالت املرئية 
والصوتية ضده.

وأوضحت السلطات أنها 
تحركت بعدما تلقت 

معلومات عن املجموعة من 
قبل االستخبارات الروسية 
حول تنظيم أعمال لزعزعة 
االستقرار في أراضينا من 

خالل تظاهرات.

مولدوفا تفكك شبكة 
روسية لزعزعة استقرارها

وصل رئيس الوزراء 
البريطاني ريشي سوناك، 

أمس، إلى الواليات 
املتحدة لعقد اجتماعات 

مع الرئيس األميركي جو 
بايدن ورئيس الوزراء 

األسترالي أنتوني ألبانيز، 
لوضع آخر اللمسات على 

اتفاق شراء أستراليا 
لغواصات تعمل بالطاقة 

النووية، بموجب اتفاق 
»أوكوس«.

ومن املتوقع أن يعلن 
ألبانيز خطة ألسطول 
ذي تصميم بريطاني، 

مع شراء قوارب أميركية، 
كإجراء لسد الفجوة. ومن 

املقرر أيضًا أن يكشف 
سوناك، أثناء وجوده في 

الساحل الغربي اليوم 
عن املراجعة املتكاملة 

الجديدة للدفاع والسياسة 
الخارجية، التي تم 

تحديثها في أعقاب الغزو 
الروسي ألوكرانيا. 
وستحدد املراجعة 

الجديدة نهج اململكة 
املتحدة تجاه التهديدات 

من موسكو والصني التي 
تتخذ توجها حازما بشكل 

متزايد.
وقبل زيارته، قال سوناك: 

»في األوقات املضطربة، 
فإن التحالفات العاملية 

للمملكة املتحدة هي 
أكبر مصدر لدينا للقوة 

واألمن«.

سوناك وبايدن وألبانيز 
يبحثون صفقة الغواصات

الصين: تعيين وزير للدفاع خاضع للعقوبات األميركية
صحيفة صينية رسمية: افتقار واشنطن للدبلوماسية ونزعتها العسكرية سيقودان إلى حرب

مع بداية واليته التاريخية 
الثالثة الممتدة 5 سنوات، نجح 

الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
في تمرير إدارته الجديدة 

المكونة من أكثر حلفائه 
المقربين، وعّين الجنرال لي 

 للدفاع، 
ً
 جديدا

ً
شانغفو وزيرا

في خطوة ستزيد الصعوبات 
أمام العالقات مع الواليات 

المتحدة.

ــه  ــاعـ ــمـ ــتـ ــاء اجـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ عـــشـــيـــة انـ
السنوي المستمر منذ أسبوع، 
وضع المجلس الوطني لنواب 
الشعب الصيني، أمس، المزيد 
مــن الصعوبات أمـــام العالقات 
المتوترة بالفعل مــع الــواليــات 
المتحدة، بسبب حادثة إسقاط 
مـــنـــطـــاد الـــتـــجـــســـس، وأزمــــــــات 
ــغــــور، والــهــيــمــنــة  تــــايــــوان، واإليــ
على المحيطين، وملف التجارة 
واالقتصاد، بتعيينها المفاجئ 
أمس الجنرال لي شانغفو، الذي 
 
ً
يخضع لعقوبات أميركية، وزيرا

 للدفاع.
ً
جديدا

وصــــادق المجلس الصيني 
 الـــــجـــــنـــــرال لــي 

ّ
ــل ــ ــحـ ــ ــلــــى أن يـ عــ

شانغفو، الــبــالــغ مــن العمر 65 
 وزيــــر الـــدفـــاع وي 

ّ
، مــحــل

ً
ــا ــامـ عـ

فــنــغــي، الـــذي كـــان مــن المتوقع 
تقاعده بعد تنحيه عن اللجنة 
الــعــســكــريــة الـــمـــركـــزيـــة لــلــحــزب 
الــشــيــوعــي الــحــاكــم فــي أكــتــوبــر 

الماضي.
ــذه  ــــم شـــانـــغـــفـــو إلــــــى هـ وانـــــضـ
اللجنة في نفس جلسة البرلمان 
الـــصـــيـــنـــي أمـــــــس، لـــيـــصـــبـــح أّول 
عسكري في تلك اللجنة التابعة 
للحزب الشيوعي من قــوة الدعم 
االستراتيجي في الجيش، وهو 
ــــرى إنــــشــــاؤه فــي  ــــذي جـ الــــفــــرع الــ
2015 إلعـــــادة الــهــيــكــلــة للتركيز 
على الفضاء والحرب اإللكترونية.
وجـــاء تعيين شانغفو لُيثير 
مخاوف جديدة من زيادة التوتر 
ــات الـــمـــتـــحـــدة، الــتــي  ــ ــواليــ ــ مــــع الــ
عاقبته في 2018 بتهمة استيراد 
طائرات مقاتلة من طراز »سو-35« 
ومعدات نظام صواريخ »إس400-« 
مــــن شـــركـــة األســـلـــحـــة الـــروســـيـــة، 
أثناء توليه إدارة تطوير المعدات 
فــي أعــلــى لجنة عسكرية تشرف 
على التكنولوجيا العسكرية في 

الصين.
وفرضت الخارجية األميركية 
ــذاك عــقــوبــاٍت واســـعـــة الــنــطــاق  ــ آنـ
على الكيانات الروسية وشانغفو 
ــقـــيـــود  ــّمــــنــــت الـ ووزارتــــــــــــــه. وتــــضــ
المفروضة عليه حظر معامالت 
الصرف األجنبي بموجب الوالية 
القضائية األميركية، والمعامالت 
ــيـــركـــي،  ــالـــي األمـ ــمـ ــام الـ ــنـــظـ مــــع الـ
ومـــــصـــــادرة جــمــيــع الــمــمــتــلــكــات 

داخــل الواليات المتحدة، وحظر 
تأشيرات الدخول إليها.

حلفاء الرئيس
ــواب الــشــعــب  ــ وعـــيـــن مــجــلــس نــ
 األعضاء المتبقين 

ً
الصيني أيضا

بالحكومة الجديدة المؤلفة اآلن 
من حلفاء مقربين من الرئيس شي 
جينبينغ، أبرزهم بعد تأكيد تعيين 
 
ً
أحد الرجال األكثر موثوقية وقربا
 للحكومة 

ً
منه لي تشيانغ رئيسا

أمس األول.
وفي وقت تلوح باألفق تحديات 
اقـــتـــصـــاديـــة داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة، 
وافــــــق نـــحـــو 3 آالف مــــنــــدوب، تم 
اختيارهم بعناية، على اختيارات 
شي لمنصب النائب األول لرئيس 
الـــــــوزراء الــتــنــفــيــذي- الــمــقــرب منه 
منذ فترة طويلة ورئيس األركــان 
الــــســــابــــق، ديــــنــــغ شـــيـــو شـــيـــانـــغ، 
بــاإلضــافــة إلــى مناصب حكومية 

أخرى.

وتم تعيين الخبير االقتصادي، 
هي ليفينغ في منصب نائب رئيس 
الوزراء، الذي يشرف على السياسة 
المالية واالقتصادية، ليحل محل 
ليو هـــي، الـــذي تـــرأس مفاوضات 

التجارة مع أميركا.
ــطـــوة مــفــاجــئــة تــهــدف  وفـــــي خـ
إلــــى تــعــزيــز الــثــقــة فـــي االقــتــصــاد، 
أبـــقـــى شـــي عــلــى وزيــــــري الــمــالــيــة 
ليو كــون، والتجارة وانــغ وينتاو 
بمنصبيهما، باإلضافة إلى محافظ 
الــبــنــك الــمــركــزي يـــي جـــانـــغ، الـــذي 
درس في الواليات المتحدة، وكان 
من المتوقع إقالته بعد خروجه في 
أكتوبر من اللجنة المركزية للحزب 

الشيوعي الحاكم.
وخـــالل اجــتــمــاع المجلس هذا 
 على 

ً
العام، وافق المندوبون أيضا

ــــادة  خــطــط شـــي ألكـــبـــر عــمــلــيــة إعـ
تــنــظــيــم لــلــحــكــومــة مــنــذ ســـنـــوات. 
ــلـــى »الـــــريـــــادة  ــز الـــخـــطـــط عـ ــ ــــركـ وتـ
التكنولوجية« الصينية وتشمل 

االستغناء عن حوالي 5 في المئة 
من الوظائف بالحكومة.

ومن المقرر أن ينتهي االجتماع 
الـــســـنـــوي لــلــمــجــلــس الـــيـــوم بعقد 
مؤتمر صحافي لرئيس الــــوزراء 
الــجــديــد والــمــوافــقــة عــلــى تــقــاريــر 
عمل الحكومة المنقضية واليتها، 
باإلضافة إلى الميزانية الجديدة، 
بــمــا فــي ذلـــك زيــــادة حــــادة بنسبة 
7.2 في المئة، في اإلنفاق الدفاعي«.

حرب محتملة 
في غضون ذلك، كتبت صحيفة 
»غــلــوبــال تــايــمــز« فــي مــقــال أمــس، 
أن السياسة الخارجية للواليات 
الــمــتــحــدة ذات الــطــابــع العسكري 
أسكتت أي منطق دبلوماسي يمكن 
اللجوء إليه في التعامل مع الصين 
وتهدد بإثارة حرب بين أكبر قوتين 

بالعالم.
وأوضحت الصحيفة الرسمية 
الصينية الناطقة باإلنكليزية أن 

السياسة األميركية تحولت إلى 
ــراء مــصــالــح  ــ ــ ــكـــري، جـ مـــســـار عـــسـ
ــا تسبب  ــاعـــات الــتــصــنــيــع، مــ قـــطـ
فـــي ضــمــور الــســلــك الــدبــلــومــاســي 
لواشنطن وتدفعها نحو صــراع 

مع بكين.
وأضافت الصحيفة، أن الكثيرين 
لن يتفقوا مع الفكرة السائدة، بأن 
الــنــزعــة العسكرية هــي المهيمنة 
فـــي واشـــنـــطـــن، وســـيـــصـــرون على 
أن الــدبــلــومــاســيــة فـــي سياستها 
الخارجية محفوظة، مشيرة إلى 
أن وضــع الدبلوماسية األميركية 
موضع اختبار سيوضح مدى فهم 
وزيـــر الخارجية أنــتــونــي بلينكن 
لموقف الصين حيال قضية تايوان.
ونــوهــت الصحيفة، أنــه رغم 
وقـــوف الــعــالــم عــلــى شــفــا حــرب 
كـــبـــرى، فــــإن بــلــيــنــكــن لـــم يطلع 
على »الكتاب األبــيــض« للدفاع 
الصيني فحسب، بــل فشل في 
لـــقـــاء نــظــيــره الــصــيــنــي، لبحث 

اســتــراتــيــجــيــات مشتركة لمنع 
اندالع الحرب.

وألــمــحــت الصحيفة، أنـــه عقب 
سلسلة من االنتكاسات التاريخية 
في كوريا وفيتنام وإيران ولبنان، 
حرص األميركيون على استعادة 
نفوذهم العسكري المفقود على 
الـــمـــســـرح الـــعـــالـــمـــي، مــشــيــرة إلــى 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــــواليـ أن انـــتـــصـــار الـ
فــي الــعــراق خــالل عملية »عاصفة 
الــــــصــــــحــــــراء«، جـــعـــلـــهـــا تــســتــعــيــد 
شــعــورهــا بأنها قـــوة عظمى مرة 

أخرى.
 للصحيفة، فإن الجنراالت 

ً
ووفقا

واألدمــــيــــراالت، هــم المستشارون 
ــي الـــســـيـــاســـات  ــ  فــ

ً
ــا ــبــ ــلــ ــر طــ ــ ــثــ ــ األكــ

ــيــــة، لـــــرؤســـــاء الــــواليــــات  الــــخــــارجــ
ــأن الـــرؤســـاء  الــمــتــحــدة، مــنــوهــة بــ
أنــفــســهــم ال يــمــنــحــون الـــوســـائـــل 
الدبلوماسية الكافية لحل النزاعات، 
حتى عندما تــكــون هنالك حاجة 

ملحة لذلك.

تصويت المندوبين العسكريين بقاعة الشعب الكبرى في بكين أمس األول )أ ف ب(

إسرائيل تقتل 3 من »عرين األسود« قرب نابلس 
ونتنياهو يسّرع التعديل القضائي رغم التظاهرات

سموتريتش يبدأ زيارة إلى واشنطن وسط مقاطعة أميركية رسمية
أعلنت مجموعة »عرين األسود« المسلحة 
الفلسطينية، أمس، أن 3 من أفرادها قتلوا 
في اشتباك مع الجيش اإلسرائيلي شمالي 
الضفة الغربية، فيما هدد رئيس الحكومة 
اإلســـرائـــيـــلـــي بــيــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، الـــذي 
خـــرجـــت، مــســاء أمـــس األول، تــظــاهــرة هي 
األكبر بتاريخ إسرائيل ضد حكومته، بقتل 
»كل من يحاول المساس بإسرائيل أو إلحاق 

الضرر بها«.
وقالت »عرين األسود« في بيان، إنه »بعد رصد 
دقيق لوحدة غوالني )وحدة النخبة في الجيش 
اإلســرائــيــلــي( على حاجز صــرة )قـــرب نابلس( 
تحركت إحدى مجموعاتنا المقاتلة لنصب كمين 

لهذه الوحدة واالشتباك معها«.
وأضافت: »تبّين لنا بأن عناصر هذه الوحدة 
 لمجموعتنا القتالية فقرر 

ً
ينصبون كمينا

ل إليقاع جنود هذه 
ّ
عناصر المجموعة التسل

الوحدة في كميٍن أكبر وأوسع ووقع االشتباك 
من مسافة الصفر قبل أن يتوزع مقاتلونا في 

المنطقة«.
وتوعدت المجموعة الفلسطينية المسلحة 
الجيش اإلســرائــيــلــي، قائلة إن »عــريــن األســود 

 عنكم في كل مكاٍن وزمـــان وأن 
ً
تتحرك باحثة

سلسلة عمليات الثأر مستمرة«.
وكــان المتحدث باسم الجيش اإلسرائيلي 
ــأن »مــســلــحــيــن  ــ ــاد أمـــــس بـ ــ أفـــيـــخـــاي أدرعـــــــي أفــ
فلسطينيين أطلقوا الليلة الماضية النار نحو 
قوة عسكرية كانت داخل موقع عسكري في مفرق 
 أنه جرى قتل 

ً
جيت قرب مدينة نابلس«، مضيفا

مسلحين وأسر رابع. 
على صعيد آخــر، يستعد االئتالف الحاكم 
في إسرائيل المشكل من أحزاب اليمين واليمين 
المتطرف بقيادة نتنياهو، لتسريع العملية 
التشريعية والدفع بمشروع التعديالت القضائية 
الذي يعتبر منتقدوه أنه سيقضي على النظام 
الــديــمــوقــراطــي فــي الــبــالد مــن خـــالل الــحــد من 
 على 

ً
سلطات المحكمة العليا التي تشرف عمليا

تفسير القوانين األساسية للدولة التي ليس 
لديها دستور. وحدد رئيس لجنة القوانين في 
الكنيست )البرلمان( سيمشا روثمان جلسات 
يومية حول مشروع قانون اإلصالح القضائي 
ابتدات أمس وتستمر إلى األربعاء. ويبدو القرار 
 لدعوات إبطاء أو تعليق النظر 

ً
 ضمنيا

ً
رافضا

في المشروع في الكنيست للسماح بمفاوضات 

تــســويــة، واخــتــيــار االلـــتـــزام الــصــارم بالجدول 
الزمني الذي أعلنه مع وزير العدل ياريف ليفين. 
وأمس األول تظاهر عشرات آالف اإلسرائيليين 
 على 

ً
لألسبوع العاشر على التوالي، احتجاجا

مشروع القانون.
ــر الــمــالــيــة اإلســرائــيــلــي  ــادر وزيــ ــك، غــ إلـــى ذلــ
المتشدد بتسلئيل سموتريتش ليل السبت ـ 
األحد إلى واشنطن في أول زيارة له منذ توليه 
مهام منصبه، وسط مقاطعة رسمية أميركية 
عــلــى خــلــفــيــة دعـــوتـــه إلــــى مــحــو بـــلـــدة حــــوارة 

الفلسطينية. 
ومن المقرر ان يلقي سموتريتش رئيس حزب 
»الصهيونية الدينية« اليميني المتطرف، كلمة 
أمام مؤتمر »البوندس«، وهي منظمة تعمل على 
بيع سندات الحكومة اإلسرائيلية لمستثمرين 
 لقاءات مع رؤســاء 

ً
أجانب، كما سيعقد الحقا

الجاليات اليهودية في الواليات المتحدة.
 مــــن اجــتــمــاعــاتــه في 

ً
ا ــص جـــــــزء وســيــخــصِّ

واشنطن لشرح خطة »اإلصالح القضائي« التي 
تــروج لها الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو 
وتثير القلق داخل وخارج إسرائيل، كونها تحد 

من دور القضاء، بحسب القناة.

»حرب أسماء« بين زيلينسكي ومدفيديف
واصلت القوات األوكرانية، أمس، 
الــدفــاع عن مدينة باخموت شرق 
أوكرانيا، بهدف »كسب الوقت«، قبل 
 في مواجهة 

ً
 مضادا

ً
 هجوما

ّ
أن تشن

تقّدم القوات الروسية التي تحاول 
منذ الصيف االستيالء عليها، على 
الرغم من خسائر فادحة، في وقت 
جدد مسؤولون أميركيون انتقادهم 
كها بهذه المدينة، رغم  لكييف لتمسُّ

نصائح أميركية مخالفة.
وقال قائد القوات البرية للجيش 
األوكـــرانـــي أولــكــســنــدر سيرسكي 
»األبطال الحقيقيون هم المدافعون 
الــذيــن تقع الجبهة الشرقية على 
: »يــجــب كسب 

ً
عــاتــقــهــم«، مــضــيــفــا

 
ّ
الــوقــت لتجميع احــتــيــاطــي وشــن

.»
ً
هجوم مضاد، وهو ليس بعيدا

 وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــن وزيــر 
ــهــــور  الــــداخــــلــــيــــة األوكـــــــــرانـــــــــي، إيــ
كليمينكو، قرب االنتهاء من تشكيل 
 
ً
عرف أيضا

ُ
ألوية هجومية جديدة، ت

باسم الحرس الهجومي، وهدفها 
ــدة الـــجـــيـــش عـــلـــى تــحــريــر  ــاعـ مـــسـ

األراضي المحتلة. 

الـــــــى ذلـــــــــك، أكـــــــد أكــــثــــر مـــــن 10 
ــبـــراء  مــســؤولــيــن ومـــشـــّرعـــيـــن وخـ
أمــيــركــيــيــن لــصــحــيــفــة بوليتيكو 
األميركية، وجـــود تباين فــي عدد 
من الملفات بين واشنطن وكييف، 
السيما القتال المستميت عن مدينة 
 عن قضية تفجير 

ً
باخموت، فضال

ي أنابيب الغاز »نورد ستريم«.
َّ
خط

وأوضــــح مـــســـؤوالن فــي البيت 
األبــيــض للصحيفة أن واشنطن 
نـــصـــحـــت كـــيـــيـــف بـــالـــتـــخـــلـــي عــن 
بـــاخـــمـــوت، الســتــنــزافــهــا الـــمـــوارد 
 الــســلــطــات األوكــرانــيــة 

ّ
كـــافـــة، لــكــن

رفضت ذلــك، وهــو ما قد يحد من 
 
ّ
قــدرة الــقــوات األوكرانية على شن

هجوم مضاد.
ولــفــت الـــمـــســـؤوالن إلـــى أنـــه تم 
إبالغ أوكرانيا بأن مهاجمتها للقرم 
د فرص الحل، لكنها رغم ذلك 

ّ
ستعق

مضت بضرب الجسر الــذي يربط 
روسيا بشبه الجزيرة قبل أشهر، 
وهـــــو مــــا أطـــلـــق مـــوجـــة تصعيد 

روسية ال تزال مستمرة.
يـــاتـــي ذلــــك غـــــداة إعـــــالن وزارة 

الـــدفـــاع الــبــريــطــانــيــة أن مجموعة 
فاغنر »سيطرت خالل األيام األربعة 
الــمــاضــيــة« على الــجــزء األكــبــر من 
شرق باخموت. وقالت إن »القوات 
ــة تــســيــطــر عـــلـــى غـــرب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ األوكـ
المدينة، وهدمت الجسور الرئيسية 

فوق النهر« الذي يعبرها.

بريغوجين 
وفي تسجيل مصور، قال رئيس 
مجموعة فاغنر شبه العسكرية 
الـــــــذي يـــخـــوض مـــواجـــهـــة علنية 
مــع الــقــيــادة العسكرية الــروســيــة، 
ــن أجــــــل الـــحـــصـــول  ــ  مـ

ً
ــا خــــصــــوصــ

على مــزيــد مــن الــذخــيــرة وقــذائــف 
الــمــدفــعــيــة، يفغيني بريغوجين، 
إن »أهـــم شــيء هــو الحصول على 
الــكــمــيــة الــمــنــاســبــة مـــن الــذخــيــرة 
: »نحتاج إلى 10 

ً
والتقدم«، مضيفا

 من 
ً
آالف طن من الذخيرة شهريا

أجل االنتصار في معركة باخموت«.
وهاجم بريغوجين من جديد، 
، وزيـــــــــر الــــــدفــــــاع ســـيـــرغـــي 

ً
عــــلــــنــــا

ــان فاليري  شويغو ورئــيــس األركــ

غــيــراســيــمــوف، ووصفهما بنبرة 
ساخرة بأنهما »قائدان عسكريان 

استثنائيان«.
وبالنبرة نفسها تابع الرجل، 
 عن انتقاد استراتيجية 

ّ
الذي ال يكف

الــقــيــادة الــعــســكــريــة عــلــى األرض، 
»أؤيــــــــد بـــالـــكـــامـــل وبـــالـــتـــأكـــيـــد كل 

جهودهما«.
حرب أسماء  

وبعدما طلب الرئيس األوكراني، 
فولوديمير زيلينسكي، من حكومته 
الــنــظــر فــــي اقــــتــــراح لــتــغــيــيــر اســم 
روســيــا إلـــى »مــوســكــوفــيــا«، جــاءه 
 من موسكو في اقتراح 

ً
الرد سريعا

مشابه، لكن لتغيير اسم أوكرانيا.
فــقــد اقـــتـــرح الــرئــيــس الـــروســـي 
السابق ديمتري ميدفيديف إعادة 
ــا  »امــبــراطــوريــة  ــيـ ــرانـ تسمية أوكـ
الخنازير بانديرا«، على اسم النازي 
القومي األوكراني الشهير ستيبان 

بانديرا.
ع آالف األوكران على عريضة 

ّ
ووق

ــم »روســــيــــا«، بــذريــعــة  لــتــغــيــيــر اســ

 »لمزيد 
ً
أنه يوفر لموسكو أسبابا

مــن الــتــعــدي« عــلــى تــاريــخ »كييف 
ــقـــرون  روس«، وهـــــي دولــــــة مــــن الـ
الـــوســـطـــى تـــرجـــع أصـــــول روســيــا 
وأوكـــرانـــيـــا إلــيــهــا. ويـــزعـــم كـــل من 
الــروس واألوكرانيين  أنهم الورثة 
الشرعيون الحقيقيون إلرث »كييف 

روس«.

حماية المدن الروسية 
في غضون ذلك، أفادت وزارة 

الدفاع البريطانية بأن القيادة 
الروسية تحمي بصورة كبيرة 
األغــنــيــاء والــســكــان فـــي مدنها 
الرئيسية من تداعيات الحرب 

في أوكرانيا.
وكتب محللو وزارة الدفاع: 
»مــع استمرار روسيا في تكّبد 
خــســائــر بـــشـــريـــة، فــــإن الــتــأثــيــر 
يختلف بصورة كبيرة، حيث لم 
تتأثر أسر النخبة في مدينتي 
ــبـــرغ،  مـــوســـكـــو وســــــــان بـــطـــرسـ

فــي حــيــن  تـــزداد حـــاالت الــوفــاة 
ــلــــى 30 مــــــرة بــعــدة  ــعـــدل أعــ ــمـ بـ
مناطق بشرق روسيا عما يتم 

تسجيله في العاصمة«.
وقالت »الدفاع« البريطانية: 
»هــنــاك مــنــاطــق يــتــعــّرض فيها 
أفــــراد األقــلــيــات الــعــرقــيــة ألكبر 
األضرار، ففي استراخان وقعت 
75 بالمئة من الخسائر البشرية 
في صفوف أفراد منطقتي كازاج 

وتتار«.

متطوعون أوكران على خط الجبهة في باخموت أمس األول )أ ف ب(

ً
 أميركيا

ً
 في باخموت وتتلقى انتقادا

ً
أوكرانيا تكسب وقتا

عرض ضوئي خالل مسيرة حاشدة للمعارضة اإلسرائيلية في تل أبيب ليل السبت ــ 
األحد )رويترز(
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القادسية تألق والنصر والتضامن والساحل »محلك راوح« والعربي والجهراء أكبر الخاسرين

تباين مستوى الفرق في القسم 
الثاني لدوري زين الممتاز لكرة 
القدم، والذي شهدت نهايته 

 في جدول 
ً
 ملحوظا

ً
تغييرا

الترتيب فيما يخص المنافسة 
على اللقب.

انــــتــــهــــى الــــقــــســــم الـــــثـــــانـــــي مــــــن دوري 
زيــــن الــمــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم بــبــقــاء الــكــويــت 
ومحافظته على الــصــدارة، في حين شهد 
صعود أكثر من فريق في جدول الترتيب، 
أبــرزهــا القادسية، وتــراجــع البعض اآلخــر 
كالعربي، والجهراء الذي جاءت مشاركته 
في المجموعة الثانية على عكس التوقعات 

بقرار إداري!
ولــــم يــشــهــد الــقــســم الـــثـــانـــي الــمــســتــوى 
المأمول، نظرا للحذر الشديد لجميع الفرق 
دون استثناء، إلــى جانب تراجع مستوى 

أغلبية الفرق.
»الــــجــــريــــدة« تــلــقــي الـــضـــوء عــلــى الــفــرق 
العشرة من خالل مستواها ونتائجها في 

القسمين األول والثاني.

مستوى األبيض أقل من إمكانياته 

عــلــى الـــرغـــم مـــن تــصــدر الــكــويــت للقمة 
في القسمين األول والثاني، فإن الفريق لم 
يــقــدم المستوى الــمــأمــول والــمــعــروف عنه 
ومــا يتماشى مــع إمكانياته، وذلـــك خالل 
فـــتـــرات عــمــل الــمــدربــيــن الــثــالثــة الــكــرواتــي 
رادان، والراحل محمد عبدالله، والبحريني 
 للثغرة 

ً
علي عاشور، الذين لم يجدوا حال

الــدفــاعــيــة الــتــي تسببت فــي اهــتــزاز شباك 
األبيض 22 مرة.

واعــتــمــد الــكــويــت خـــالل القسمين على 
األسلوب التجاري الذي يحقق له الفوز على 
منافسيه فقط، بغض النظر عن المستوى 

والمتعة.
والـــالفـــت، أن الــفــريــق فــي الــقــســم الثاني 
فشل في تحقيق فوزين متتاليين، إذ استهل 
انتصاراته في الجولة العاشرة على الجهراء 
-3 صفر، واختتمها فــي الجولة السابعة 
عـــشـــرة عــلــى الــنــصــر 7-2، فـــي حــيــن حقق 

خمسة انتصارات في القسم األول.
في المقابل، تعادل األبيض في خمس 
جــوالت في القسم الثاني، آخرها التعادل 
ــام الــســالــمــيــة 2-2 فــي الــدقــائــق  الــغــريــب أمــ

األخيرة رغم تقدمه بهدفين نظيفين.
 

ألغاز كاظمة

ــتـــه، واصـــــــل كـــاظـــمـــة ألــــغــــازه  ــيـ مــــن نـــاحـ
ولوغارتمياته، سواء ما يخص المستوى 
الفني أو النتائج، فتراه يحقق الفوز على 
ــع، ثـــم يــخــســر أمـــام  ــ ــ الـــكـــبـــار بــمــســتــوى رائـ
اآلخـــريـــن بــمــســتــوى مـــتـــدن، واســتــمــر ذلــك 
خالل تولي الصربي ماركوف ثم الروماني 
ــلـــوب كــاظــمــة من  ــتـــان، وتــغــيــر أسـ ايـــلـــي سـ
مباراة ألخرى، وكذلك التشكيل، األمر الذي 
انعكس على مستواه الذي ارتفع في مباراة 

ثم انخفض في أخرى.
وحـــقـــق الـــبـــرتـــقـــالـــي 5 انــــتــــصــــارات فــي 
القسم الثاني، مقابل تعادل وخــســارة في 
3 مــبــاريــات، لــيــعــود إلـــى مــركــز الــوصــافــة، 
الذي احتله في عدد كبير من الجوالت في 

القسم األول.
وحـــقـــق كــاظــمــة فـــوزيـــن مــتــتــالــيــيــن مــرة 
ــة عــشــرة  ــدة فـــي الــجــولــتــيــن الـــســـادسـ ــ ــ واحـ
والسابعة عشرة، بينما تعادل في مباراة 
واحدة، تلك التي كانت في الجولة األخيرة 
مع الساحل 2-2، في حين خسر في 3 جوالت 

مقابل خسارتين فقط في القسم األول.

ارتفاع مستوى القادسية

ولم يتوقع أكثر المتفائلين من جماهير 
القادسية أن ينهي الفريق القسم الثاني 
محتال المركز الثالث، فقد تألق في القسم 
الــثــانــي ونــجــح فـــي تــحــقــيــق 5 انــتــصــارات 
خالل الجوالت الست األخيرة، أهمها على 
العربي في الجولة األخيرة بهدفين لهدف، 
والــتــي لعبت دور البطولة فــي عــودتــه إلى 

االنتصارات.
ولم يقدم القادسية مستواه المعهود في 
الدور األول، لكن المدرب الصربي بوريس 
بونياك علم جيدا من أين تؤكل الكتف، فقد 
اعتمد على تشكيلة أعادت للفريق مستواه 
ونتائجه، والتي كــان محورها األول نجم 
الفريق عيد الرشيدي، فيما احتفظ في عدد 
كبير من المباريات ببدر المطوع على مقاعد 

البدالء والدفع به وفقا لمجريات األمور.
ومــا يــؤكــد على االرتــفــاع الملحوظ في 
مــســتــوى الــقــادســيــة هـــو احــتــاللــه الــمــركــز 
الــســابــع بــنــهــايــة الــقــســم األول بــرصــيــد 12 
نقطة، لكنه عاد وحصد 17 نقطة في القسم 
الثاني، جعلته قريبا للغاية من المنافسة 

على اللقب.

تراجع الفت للعربي

وعانى العربي كثيرا من تذبذب 
المستوى في القسم الثاني ليس 
من مباراة ألخرى بل في المباراة 
ــذي لم  ــر الــ الــــواحــــدة، وهـــو األمــ
يــســتــطــع الــــمــــدرب الــبــوســنــي 
روســـمـــيـــر ســفــيــكــو الــتــغــلــب 
ــم يــثــبــت  ــ عـــلـــيـــه، والـــــــــذي لـ
الــتــشــكــيــل فــــي مـــبـــاريـــات 
عديدة، كما أنه لم ينجح 
ــيـــرات  ــيـ فــــــي إجـــــــــــراء تـــغـ

مؤثرة.

وتعادل العربي في القسم الثاني في ثالث 
مباريات، وخسر في مباراتين أمام القادسية 
وكاظمة، وهما الخسارتان اللتان كان لهما 
أبرز األثر في تراجعه للمركز الرابع وتقدم 
األصفر والبرتقالي، ولم يحقق الفريق الفوز 
إال في 3 مباريات فقط، في الجوالت 13 و15 

و16، ليحصد 12 نقطة فقط.

أداء جيد للفحيحيل

من جهته، قدم الفحيحيل مستوى متميزا 
تحت قيادة مدربه السوري فراس الخطيب، 
مـــا تــرتــب عــلــيــه مــشــاركــتــه فـــي المجموعة 

األولى.
ــا يــمــيــز الــفــحــيــحــيــل هــو  ولـــعـــل أبــــــرز مــ
االعتماد على أسلوب هجومي أمام جميع 
الفرق، مع غلق منطقة وسط الملعب، وهو 
أسلوب اعتمد عليه المدرب السوري فراس 
الخطيب الذي قدم أوراق اعتماده للجماهير.
 لــكــن مــا عـــاب الفحيحيل هــو اعــتــمــاده 
على التونسي يوسف بن سودة، الذي يعد 

ترمومتر األداء بالنسبة لألحمر، فقط. 
وحــصــد الــفــريــق فـــي الــقــســم الــثــانــي 12 
نقطة، محققا الفوز في 3 مباريات، والتعادل 

والخسارة في مثلها.
 

السالمية... بداية قوية ثم تراجع فنجاح 

أمــا فريق السالمية فلم يكن له اسلوب 
أو طريقة ثابتة، فال هجوم فعال وال دفاع 
صلد، بينما يمتلك السماوي العبين أكفاء 
فــي جميع الــمــراكــز، لكن لــم يتم توظيفهم 

بشكل جيد من قبل الجهاز الفني.
وكان منطقيا تراجع النتائج بشكل الفت 
في القسم الثاني الذي حصد فيه 10 نقاط 
فقط، بتحقيق الفوز في مباراتين فقط إلى 
جانب التعادل مع الكويت، وهي النتيجة 
األهــم له في الموسم الــجــاري، حيث قادته 
إلى المشاركة في المجموعة األولى، تحت 
قيادة المدرب محمد المشعان الذي تولى 
المهمة بعد اعتذار المدرب السابق محمد 
إبراهيم عن عدم االستمرار بسبب النتائج 

والمستوى.

توقعات عكسية للجهراء
نال الجهراء تقدير وإعجاب الجميع في 
القسم األول للبطولة، بعد المستوى الرائع 
الــذي قدمه تحت قيادة مدربه السلوفيني 
ساندي، والذي طبق الهجمة المرتدة بشكل 
مثالي في أغلب المباريات، وحققت خطورة 
حقيقية على المنافسين، معتمدا على سرعة 
العبيه في االرتــداد من الدفاع للهجوم في 

أقل عدد من المباريات.
وأنــهــى الفريق القسم األول فــي المركز 
الــخــامــس برصيد 13 نقطة متساويا مع 
السالمية وكــاظــمــة، لكن على عكس سير 

األمور ابتعد الجهراء إلى المركز السابع بعد 
نهاية القسم الثاني، بعد أن حصد 10 نقاط 
فقط، ليشارك الفريق في المجموعة الثانية، 
علما بأن قلب نتيجة مباراته مع التضامن 
فــي الــجــولــة الــثــانــيــة مــن الــتــعــادل إلـــى فــوز 
بثالثية نظيفة، كانت سبب رئيسيا في ذلك، 
لمشاركة الالعب الموقوف مشاري البارود.

تراجع النصر في القسمين
وعــلــى الــرغــم مــن امــتــالكــه العبين أكفاء 
أبرزهم محمد دحام، ظهر النصر بأداء باهت 
في عــدد كبير من المباريات في القسمين 
األول والثاني، والذي شهد طرد 6 من العبيه 

خالل 5 مباريات.
 يأتي هذا في وقت كانت البداية مبشرة 
بــالــتــعــادل مــع الــعــربــي 1-1، ثــم الــفــوز على 
الساحل 3-1، في الجولتين األولى والثانية، 
ــاء ســـريـــعـــا وبـــال  ــ لـــكـــن تــــراجــــع الـــنـــتـــائـــج جـ
مــقــدمــات، حــيــث أنــهــى الــفــريــق هـــذا القسم 
 الــمــركــز الــثــامــن بــرصــيــد 10 نــقــاط، 

ً
مــحــتــال

واســتــمــر الـــحـــال عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، ليتم 
اعفاء المدرب محمد المشعان من مهمته، 
والتعاقد مع األردني جمال محمود والذي 

لم يقدم جديدا.
واكــتــفــى الــفــريــق بــحــصــد 11 نــقــطــة في 

القسم الثاني.
تـــوقـــع الـــكـــثـــيـــرون مــوســمــا اســتــثــنــائــيــا 
للتضامن بتحقيق نتائج جيدة تبعده عن 
منطقة الهبوط، لكن مستوى الفريق خالل 
، فتارة يقدم 

ً
 شديدا

ً
المباريات شهد تباينا

اداء قـــوي يعقبه تــراجــع بشكل الفـــت، ولم 
ينجح مدربه جمال القبندي في الوصول 
بالالعبين إلى المستوى المأمول، ليتولى 
مــاهــر الــشــمــري الــمــهــمــة بـــدال مــنــه، وخسر 
 
ً
الفريق تحت قيادته أمام النصر 6-3، منهيا

القسم الثاني بحصد 7 نقاط رفعت رصيده 
إلى 16 نقطة، وضعته في المركز قبل األخير.

نتائج الساحل ال تعكس مستواه
ــا الـــســـاحـــل فــقــد أثـــــــارت نــتــائــجــه في  ــ أمـ
القسمين األول والثاني العديد من عالمات 
االستفهام، فاألداء جاء رائعا في عدد كبير 
من المباريات، لكن النتائج جــاءت سلبية 

ومخيبة لآلمال.
الــســاحــل أنــهــى القسم األول فــي المركز 
األخــيــر برصيد 5 نقاط جمعها مــن الفوز 
ــادل فـــي مثلها  ــعـ ــتـ ــبــــاراة واحــــــدة والـ فـــي مــ

والخسارة في 7.
وفــــي الــقــســم الـــثـــانـــي حــصــد الـــفـــريـــق 9 
نقاط، بعد فوزه في مباراتين والتعادل في 

مثليهما، والخسارة في 5.
غير أن األمر األكثر غرابة هو التفريط في 
أفضل العبيه خالل فترة االنتقاالت الشتوية، 
وهما عبد المحسن العجمي وأحمد غازي، 

اللذين انتقال إلى الفحيحيل.

• أحـــرزت األنــديــة فــي القسمين األول والــثــانــي 279 
 بمعدل تهديفي 3.1 أهداف في المباراة الواحدة.

ً
هدفا

، حيث 
ً
عد الجولة السابعة عشرة هــي األكــثــر تهديفا

ُ
• ت

 بمعدل 5 أهداف في المباراة، بينما كانت 
ً
تم إحراز 25 هدفا

حرز خاللها 9 أهداف 
ُ
، حيث أ

ً
الجولة الخامسة هي األقل تهديفا

فقط بمعدل تهديفي 1.8 هدف في المباراة.
 للفوز )9 انتصارات(، يليه 

ً
• الكويت هو األكثر تحقيقا

ــارات(، فـــي حــيــن كــان  ــتـــصـ كــاظــمــة والــقــادســيــة )8 انـ
 )3 انتصارات(.

ً
الساحل هو األقل فوزا

• خــســر الــكــويــت فـــي مـــبـــاراة واحـــــدة، وهــو 
بذلك األقل خسارة، بينما تقاسم التضامن 
والساحل لقب األكثر خسارة حيث خسر كل 

منهما في 10 مباريات.
• تقاسم الكويت والسالمية لقب األكثر تعاداًل، بعد 

تعادلهما في 8 مباريات.
، في 

ً
• يمتلك الكويت الهجوم األكثر فاعلية بعد أن أحرز 37 هدفا

، حيث لم يحرز الفريق 
ً
المقابل، كان التضامن هو األقــل تهديفا

 فقط.
ً
إال 19 هدفا

• شهد صراع الهدافين متعة وإثارة في القسمين األول والثاني، 
حيث احتل مهاجم النصر محمد دحام قمة الهدافين في الجولة 
 كــان آخــرهــا 3 أهـــداف فــي مرمى 

ً
األخــيــرة بعد أن احـــرز 12 هــدفــا

التضامن، وتراجع محترف الكويت التونسي طه الخنيسي إلى 
، مع 

ً
مــركــز الــوصــافــة مــع شبيب الــخــالــدي ولــكــل منهما 11 هــدفــا

الوضع في االعتبار أن الخنيسي غاب 8 جوالت بداعي اإلصابة، 
وحل محترف العربي الليبي محمد الصولة ومحترف الجهراء 
الغاني ايساكا في المركز الثالث ولكل منهما 10 أهداف، ثم جاء 
محترف الفحيحيل التونسي يوسف بن سودة في المركز الرابع 

وله 8 أهداف.

أرقام

فراس الخطيب

31 مارس انطالق القسم الثالث
استقر األمر داخل إدارة المسابقات باالتحاد الكويتي لكرة القدم على 
انطالق منافسات القسم الثالث )المجموعتين( لدوري زين الممتاز، على 
انطالق منافسات الجولة األولى من المجموعة الثانية التي ستشهد تحديد 
الفريقين الهابطين إلى دوري الدرجة األولى يوم 31 الجاري. فيما تنطلق 
منافسات المجموعة األولى التي ستحدد البطل، كذلك المراكز من الثاني 

إلى السادس في األول من أبريل المقبل.
وكــان مــن المقرر، أن تنطلق منافسات هــذا القسم يــوم 16 مــن الشهر 
 لــروزنــامــة االتــحــاد التي تسلمت األنــديــة منها نسخة في 

ً
الــجــاري، وفــقــا

الشهر الماضي.
وجـــاء ســبــب الــتــأجــيــل لــمــشــاركــة الــكــويــت فــي بــطــولــة كـــأس الملك 
 يومي 

ً
 وذهابا

ً
سلمان حيث يلتقي مع شبيبة الساورة الجزائري إيابا

15 و21 الــجــاري، إلــى جانب مواجهة منتخبنا الوطني مع الفلبين 
وطاجيكستان خالل فترة التوقف الدولية التي ستقام في الفترة من 

20 إلى 29 الجاري.

حازم ماهر وأحمد حامد

أبل لـ ةديرجلا•: وضع الحكام 
كارثي... والقادم أصعب

ــــي  ــدولــ ــ ــم الــ ــ ــكـ ــ ــــحـ وصـــــــــف الـ
السابق والخبير التحكيمي 
مــنــصــور أبــــل، وضـــع الــحــكــام 
المحليين في القسم الثاني، 
ــيــــاب  بــــــالــــــكــــــارثــــــي، وســـــــــط غــ
ــراءة الــصــحــيــحــة لــلــعــديــد  ــقــ الــ
مــن الــقــرارات، واإلصــــرار، رغم 
مراجعة »الفار«، على القرارات 

الخاطئة.
وقـــــــال أبـــــل لـــــ »الــــجــــريــــدة«: 
ة  »ال جــديــد، ال تــطــور، ال قــراء
ــاء  ــ ــطـ ــ ــفــــس األخـ صـــحـــيـــحـــة، نــ
الــمــتــكــررة، نــفــس الــعــقــلــيــة، ال 
درايــــــــة، ال خــــبــــرة، ال مــتــابــعــة 
للتحديثات الخاصة بالقرارات 
التحكيمية، المستوى كارثي«.
وأضـــــــــــاف أن الــــــقــــــادم فــي 
القسم الثالث، أصعب بكثير 
مــن القسمين األول والثاني، 
فـــالـــفـــائـــز مــــولــــود، والـــخـــاســـر 
مــفــقــود، وهــــو مـــا يــلــقــي على 
ــام، والــــحــــكــــام  ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــنــــة الــ لــــجــ
مـــســـؤولـــيـــة مـــضـــاعـــفـــة، خـــالل 

الفترة المقبلة.
ــالـــب الـــحـــكـــام بــالــمــزيــد  وطـ
مــن الــعــمــل، والــتــطــويــر، وعــدم 
الـــوقـــوف عــنــد نــقــطــة الــثــبــات، 
التي غيبت التطور المنشود 

عن أغلب الحكام.
ــام  ــكــ ــحــ ــــت إلـــــــــى أن الــ ــفــ ــ ولــ
األجانب الذين تمت االستعانة 
بهم، أدوا بشكل مقبول، لكنهم 
ليسوا من حكام الصفوة في 
أوروبـــــا، حــيــث يتطلب حكام 

الصف األول، مبالغ كبيرة.

أخطاء فادحة

ــــرز الــــقــــرارات الــتــي  وعــــن أبـ
ــا حـــــــــادت عــن  ــ ــهـ ــ يـــــــرى أبـــــــل أنـ
الــــصــــواب، قــــال »قــــــرار الــحــكــم 

ضيف الله الفضلي، في مباراة 
 
ً
التضامن والقادسية«، مشيرا
إلـــى أن لــقــطــة الـــهـــدف الــثــالــث 
لـــألصـــفـــر، الـــتـــي ســجــل منها 
عيد الرشيدي، كان يسبقها، 
مخالفة لمصلحة التضامن، 
تــســتــوجــب ركـــلـــة جـــــزاء، على 
مـــدافـــع الــفــريــق يــاســر حــامــد، 
ــــى جــــانــــب بـــطـــاقـــة حــــمــــراء،  إلــ
 أن الحكم ضيف الله، 

ً
مضيفا

راجع »الفار«، وأصر على قراره 
الخاطئ!

 
ً
 مــمــاثــال

ً
ــرارا ــ ــاف أن قــ ــ وأضـ

ــان فــــي مـــــبـــــاراة الــســالــمــيــة  ــ كــ
والقادسية، من جانب الحكم 
 أن 

ً
ســعــود الــســمــحــان، مــؤكــدا

األخير، راجع »الفار«، في لقطة 
الــهــدف الــــذي ســجــلــه األصــفــر 
هـــدف الـــفـــوز فـــي الــدقــيــقــة 90 
عــن طريق المحترف تانديا، 
وتــــغــــاضــــى عـــــن خــــطــــأ ســبــق 
ــد  ــالـ الــــلــــعــــبــــة، بــــركــــلــــة مــــــن خـ
ابراهيم، لقدم مدافع السالمية 
أليكس ليما، كــان يستوجب 
ركــلــة جــــزاء، وقــــرار إداري في 

حق العب القادسية.
وعــــن الــلــقــطــة األخـــيـــرة في 
مــبــاراة الــديــربــي، الــتــي سجل 
منها القادسية هــدف الــفــوز، 
أشــار الخبير التحكيمي إلى 
ان الــمــدافــع حسن حــمــدان، لم 
يــعــط إشــــارة إلـــى حــكــم اللقاء 
عن الخطأ، وعملية الركل التي 
قام بها مدافع القادسية، خالد 
 إلى أن الحكم، 

ً
ابراهيم، الفتا

ــم يــنــتــبــهــا  ــ وتـــقـــنـــيـــة الـــــفـــــار، لـ
قطة، وكان تركيزهما، على 

ّ
لل

حالة التسلل.

المدرب الوطني ضحية القسم الثاني
غاب المدرب الوطني عن مقصلة األندية في الدور األول، 
وفي المقابل، كانت التضحية بالمدرب األجنبي، بداية من 
مدرب الكويت الكرواتي رادان، والمقدوني يوغسالف مدرب 
العربي، إلى جانب الصربي زيلكو ماركوف مدرب كاظمة، في 
حين كانت اإلقالة الوحيدة للمدربين الوطنيين من نصيب 

ناصر الشطي مدرب القادسية.
 أمــا فــي الـــدور الثاني فقد تبدل األمــر بعد اعــتــذار مــدرب 
السالمية محمد إبراهيم عن عــدم االستمرار، وإقالة محمد 
الــمــشــعــان مــن تــدريــب الــنــصــر، وهـــو مــا ينطبق عــلــى مــدرب 
الــتــضــامــن جــمــال الــقــبــنــدي، الــــذي رحـــل مــع الــجــهــاز اإلداري 

بقيادة فهد دابس.
وكانت اإلقالة الوحيدة للمدربين األجانب من نصيب مدرب 
الجهراء السلوفيني ساندي، بعد أن تأكدت منافسة الفريق 
في القسم الثالث بمجموعة صراع البقاء في الدوري الممتاز.

ويعتبر مدرب السالمية الحالي محمد المشعان، االستثناء 
الوحيد بين المدربين الذين تمت إقالتهم، إذ تمكن من العودة 

سريعا، بعد جولة واحدة، إلى تولي مهمة السالمية.

الخطيب الخطيب 
يتألق في يتألق في 
سنة أولى سنة أولى 

تدريبتدريب

يعتبر مدرب الفحيحيل، السوري فراس الخطيب، هو األبرز 
خالل منافسات الــدور الثاني، بعدما نجح في قيادة فريقه 
إلى البقاء بين الكبار، والالفت للنظر في فريق الفحيحيل، 
هو األداء الجماعي، الذي لم يتأثر بغياب العب أو أكثر في 

أصعب الجوالت.
وما يحسب للخطيب، الذي ال يزال في سنة أولى تدريب، 
هــو واقــعــيــتــه، وقــدرتــه على الــمــواجــهــة؛ ســـواء بعد الــفــوز أو 

حتى الخسارة.

المشعان أعاد السالمية
ــواء في  خطف مــدرب السالمية د. محمد المشعان، األضـ
الجوالت الثالث األخيرة في دوري زين الممتاز، بعد ان تمكن 
من قيادة السماوي، للفوز في مواجهتي النصر، والجهراء، 

كما تمكن من تحقيق التعادل مع المتصدر الكويت.
وغابت االنتصارات عن السالمية، قبل تولي المشعان، في 
7 مباريات، بواقع 4 هزائم، و3 تعادالت، وهو ما يكشف عن 
شخصية قوية، للمشعان، نجحت في تعديل األوضـــاع في 

زمن قياسي.

محمد المشعان

الكويت يستمر الكويت يستمر 
على القمة على القمة 

وكاظمة عاد وكاظمة عاد 
للوصافةللوصافة

احتجاج الجهراء إلى »أوضاع الالعبين«
قــررت إدارة المسابقات فــي االتــحــاد الكويتي لكرة الــقــدم إحــالــة احتجاج 

ه، وإصدار قرار نهائي بشأنه.
ّ
الجهراء إلى لجنة أوضاع الالعبين لبت

وكان الجهراء تقدم باحتجاج أخيرا على مشاركة العب العربي السابق علي 
فريدون مع األخضر في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الخامسة من 

منافسات القسم األول، حيث طالب باعتباره فائزا على األخضر 0-3.
يذكر أن العربي حسم اللقاء المذكور لمصلحته بهدفين دون رد.

جانب من مباراة الكويت والسالمية

https://www.aljarida.com/article/17505
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● محمد عبدالعزيز

● جابر الشريفي

األنصاري: قرار االعتزال األصعب في حياتي
يوّدع المالعب 3 مايو المقبل ويرتب لمواجهة أخرى للقادسية واتحاد جدة

أكـــد العـــب الــمــنــتــخــب الــوطــنــي ونـــادي 
ــكــــرة الـــــقـــــدم، فــهــد  الـــقـــادســـيـــة الــــســــابــــق لــ
األنصاري، أن قرار اعتزاله المالعب يعد 
األصــعــب فــي حــيــاتــه، بعد أن تــعــود على 
مدار 27 عاما، قضاها في المالعب، على 
ــيــــن يــــومــــي، مــــن تـــدريـــبـــات وخــــوض  روتــ
مباريات، وما إلى ذلك من حياة رياضي 

محترف.
وقــال األنــصــاري، فــي مؤتمر صحافي 
عقده مساء أمس األول في قاعة المؤتمرات 
باستاد جابر األحمد الــدولــي، بمناسبة 
ترتيبات مــبــاراة اعــتــزالــه، الــتــي تــقــام في 
3 مــايــو المقبل، والــتــي تجمع القادسية 
والــكــويــت فــي الـــدور قبل النهائي لكأس 
األمـــيـــر، إن عــقــد الــمــؤتــمــر يــأتــي مــن بــاب 
االحترافية، التي حرص عليها في مشواره 
داخل المالعب، واحتراما لوسائل اإلعالم، 

الــتــي كــانــت على الــــدوام داعــمــا لــه، ســواء 
باإلشادة، أو بالنقد البناء.

ــه مــمــتــن لـــكـــل مــــن ســـانـــده  ــ وأضـــــــاف أنـ
فــي مــشــواره بــالــمــالعــب، بــدايــة مــن نــادي 
القادسية، ورؤســاء النادي، والجماهير، 
ــتـــي احــــتــــرف فــيــهــا:  ومــــــــرورا بـــاألنـــديـــة الـ
ــرة الــقــطــري،  االتـــحـــاد الـــســـعـــودي، والــــوكــ
والفيصلي السعودي، وصــوال إلى راعي 
مهرجان االعتزال عبدالله الشاهين، والذي 
بادر كأول شخص، وأعرب عن جاهزيته 

لرعاية مباراة االعتزال.
كما أشــاد برئيس نــادي الكويت خالد 
الغانم، مشيرا إلى أنه لم يتأخر يوما عن 
دعمه، رغــم أنــه يقود النادي الــذي نافس 
القادسية على أغــلــب الــبــطــوالت، وكشف 
أن اختيار مباراة القادسية والكويت في 
الدور قبل النهائي لكأس األمير جاء ألنها 

تحمل اســمــا عــزيــزا على قــلــوب الجميع، 
مــشــيــرا إلـــى أن دخــــول الــمــبــاراة سيكون 

بتذاكر مخفضة.

مواجهة االتحاد

ــاد  ــ ــحـ ــ ــة االتـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــي مـ ــ ــه فــ ــتــ ــبــ وعـــــــن رغــ
السعودي في مشهد الختام له بالمالعب، 
قــــال األنــــصــــاري إن رئــيــس نــــادي االتــحــاد 
ــادر بـــاالتـــصـــال، وعـــرض  انـــمـــار الــحــائــلــي بــ
المساهمة في مهرجان االعتزال، في بادرة 
ولفتة كريمة ليست غريبة على أهل المملكة، 

ونادي االتحاد.
وأشار إلى أنه بصدد ترتيب مباراة بين 
القادسية واالتحاد السعودي، خالل الوقت 
القريب، وربما في أحد أيام الفيفا المقبلة، 

على أن تكون المباراة في جدة.

»البحري« يدعو لالشتراك في السباق 
الختامي للدراجات المائية

ــنـــت لـــجـــنـــة الـــــدراجـــــات  ــلـ أعـ
الــمــائــيــة فــي الــنــادي البحري 
الـــريـــاضـــي الــكــويــتــي، تنظيم 
ــاق الــــــجــــــولــــــة الــــثــــالــــثــــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ سـ
ــة  ــولــ والـــــخـــــتـــــامـــــيـــــة مــــــــن بــــطــ
الــكــويــت لـــلـــدراجـــات الــمــائــيــة 
ــاق الـــــســـــرعـــــة(،  ــ ــ ــبـ ــ ــ 2023 )سـ
 17 الــتــي ستقيمها الجمعة )
ــاري( فـــي مــديــنــة صــبــاح  الــــجــ
ــــد الـــبـــحـــريـــة بــمــنــطــقــة  ــمـ ــ األحـ

الخيران.
وتشمل الجولة ثالث فئات 
خــصــصــت لــهــا جـــوائـــز مالية 
قّيمة مقدمة من الهيئة العامة 

للرياضة.
ه أمين السر العام في  ووجَّ
النادي خالد الفودري، الدعوة 
ألبطال ومتسابقي الدراجات 
ــيــــن  ــنــ الــــمــــائــــيــــة مــــــن الــــمــــواطــ
ــراك فــي  ــتــ والـــمـــقـــيـــمـــيـــن لــــالشــ

 إلــــــى أنـــه 
ً
ــرا ــيــ ــبــــطــــولــــة، مــــشــ الــ

عــلــى الــراغــبــيــن فــي االشــتــراك 
ضــرورة مراجعة مقر النادي 
بالسالمية من 5 إلى 9 مساء 
في موعد أقصاه الثالثاء )14 

الــجــاري(، لتعبئة االستمارة 
وتقديم الفحص الطبي.

ــج الـــجـــولـــة  ــائــ ــتــ ــت نــ ــ ــانــ ــ وكــ
األولـــــى، الــتــي أقــيــمــت فـــي 10 
فبراير الماضي، أســفــرت عن 
تحقيق محمد الــبــاز المركز 
ــي الــفــئــة الــمــفــتــوحــة،  األول فـ
وفهد الخلفان في فئة سوبر 
ســتــوك، وفيصل طــه بوربيع 

في فئة الستوك.
وواصل الباز تألقه، بفوزه 
ــــي الـــفـــئـــة  ــز األول فــ ــركــ ــمــ ــالــ بــ
الــــمــــفــــتــــوحــــة خـــــــالل الـــجـــولـــة 
ــتـــي أقـــيـــمـــت فــــي 3  الـــثـــانـــيـــة الـ
ــــن حـــقـــق  ــيـ ــ ــي حـ ــ ــ الـــــــــجـــــــــاري، فـ
سلمان بوصخر المركز األول 
فــي فــئــة ســوبــر ســتــوك، وبــدر 

الكندري في فئة الستوك.

خالد الفودري

سباق الدراجات المائية

األنصاري يتوسط زمالءه فهد األنصاري

»أزرق يد الشواطئ« يخسر 
أمام عمان في »اآلسيوية«

خسر منتخبنا الوطني لكرة اليد للشواطئ أمام نظيره المنتخب 
العماني، أمس، بشوطين مقابل ال شيء )األول 12-13، والثاني 16-15(، 
في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثانية 
 في 

ً
في البطولة اآلسيوية التاسعة لكرة اليد للشواطئ، المقامة حاليا

جزيرة بالي اإلندونيسية، وتستمر حتى 19 الجاري.
وأسفرت نتائج بقية مباريات الجولة الثالثة، التي جرت أمس، عن 
فوز منتخبات إندونيسيا )المضيف( على هونغ كونع، وفيتنام على 
الصين بنتيجة واحدة 2-0 )المجموعة الثانية(، كما تغلبت الفلبين 
على كوريا الجنوبية، وقطر على السعودية 2-0 )المجموعة األولى(. 
وبذلك حافظ منتخب عمان على قمة المجموعة الثانية بـ 6 نقاط، 
وتــســاوى منتخبا إندونيسيا وفيتنام بـــ 4 نقاط لكل منهما، وظل 
منتخبنا الوطني والصين بنقطتين، وهونغ كونغ في المركز األخير 
من دون رصيد. فيما انفرد منتخب قطر بقمة المجموعة األولــى بـ 
 بنقطتين، وبقي 

ً
 بـ 4 نقاط، والفلبين ثالثا

ً
6 نقاط، يليه إيــران ثانيا

منتخبا كوريا الجنوبية والسعودية من دون رصيد.
وستخلد جميع منتخبات البطولة اليوم للراحة، على أن تستأنف 

 )الثالثاء(.
ً
مباريات الجولة الرابعة غدا

»يد« الكويت للمحافظة على 
قمة مجموعته أمام الصفا

يلتقي فــريــق الــكــويــت لكرة 
الــيــد فــي الــخــامــســة مــن مساء 
اليوم نظيره الصفا السعودي، 
تليها في السابعة مساء مباراة 
الشارقة اإلمــاراتــي مع األهلي 
ــدور  الــبــحــريــنــي، فـــي خـــتـــام الــ
التمهيدي للبطولة الخليجية 
الــتــاســعــة والــثــالثــيــن لــأنــديــة 
 
ً
أبطال الكؤوس، المقامة حاليا
على صــالــة خليفة الرياضية 

في العاصمة البحرينية.
ويتطلع الــكــويــت، متصدر 
المجموعة الثانية بـــ 4 نقاط 
وصاحب بطاقة التأهل األولى 
لــنــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة إثــر 
فـــوزه على األهــلــي البحريني 
والشارقة اإلماراتي، للمحافظة 
على الصدارة وتفادي مواجهة 
أول المجموعة األولى، والذي 
يتأرجح بين النجمة البحريني 
)المضيف(، والعربي القطري، 
ــا )الــــرابــــع  ــفـ ــأمــــل الـــصـ فـــيـــمـــا يــ
بــنــقــطــة واحـــــــــدة( فــــي إحـــــداث 
مـــفـــاجـــأة وعـــرقـــلـــة »األبــــيــــض«، 

لحصد النقطتين، ثــم انتظار 
نتيجة اللقاء الثاني لتحديد 
هــويــة الــبــطــاقــة الــثــانــيــة لقبل 

النهائي.

الشارقة واألهلي 

ــاراة الــــثــــانــــيــــة،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ أمـــــــــا الـ
فستكون صعبة على الطرفين، 
ــــث بــنــقــطــة  ــالـ ــ ــثـ ــ ــة )الـ ــارقــ ــالــــشــ فــ
واحــــدة( قـــادم مــن هزيمة أمــام 
ــــى لـــلـــظـــفـــر  ــعـ ــ ــــسـ الــــــكــــــويــــــت، ويـ
بالنقطتين، وانــتــظــار نتيجة 
ــا،  ــفـ مــــواجــــهــــة الــــكــــويــــت والـــصـ
لحسم البطاقة الثانية لنصف 
ــيــــن يــطــمــح  الــــنــــهــــائــــي، فـــــي حــ
ــانــــي بــنــقــطــتــيــن،  ــثــ األهــــلــــي )الــ
والــمــنــتــشــي بــفــوز أمـــس األول 
ــفـــوز على  عــلــى الـــصـــفـــا( فـــي الـ
ــة، لــلــصــعــود بــجــانــب  ــارقــ ــشــ الــ
الـــكـــويـــت إلـــــى الــــــــدور الـــتـــالـــي، 
واالبـــــتـــــعـــــاد عـــــن الـــحـــســـابـــات 
الــــمــــعــــقــــدة، فــــالــــتــــعــــادل ســـوف 
ــارق  ــ ــ ــاب فـ ــ ــســ ــ ــي حــ ــ ــ ُيـــــدخـــــلـــــه فـ
األهــــداف مــع الــصــفــا فــي حالة 

فوز األخير على الكويت.

جانب من مباراة الكويت وعمان

»سيدات الخليج« بطل »طائرة« التعليم العالي
أكاديمية سعد العبدالله تلتقي »التطبيقي« لفك الشراكة

تّوج فريق جامعة الخليج بلقب 
دوري سيدات الطائرة ضمن دورة 
األلعاب الرياضية الثانية للتعليم 
ــاد  ــحـ ــتـــي يــنــظــمــهــا االتـ الـــعـــالـــي الـ
ــريــــاضــــي الـــمـــدرســـي  الـــكـــويـــتـــي الــ
ب 

ّ
والــتــعــلــيــم الــعــالــي، بــعــدمــا تغل

على فريق الهيئة العامة للتعليم 
الــتــطــبــيــقــي فــــي الـــمـــواجـــهـــة الــتــي 
جمعتهما بصالة التعليم التطبيقي 
بــالــشــويــخ، وبــهــذا الــفــوز حصدت 
جامعة الخليج اللقب الثالث في 
ــادل وكــــرة السلة  ــبـ الــــــدورة بــعــد الـ

سيدات.

صاالت سيدات

ــــر، تنطلق  وعــلــى الــجــانــب اآلخـ
منافسات الجولة الثانية لــدوري 
كــرة الــقــدم للصاالت للبنات التي 
ــة الـــجـــامـــعـــة  ــ ــالـ ــ تــســتــضــيــفــهــا صـ
األمــيــركــيــة، حــيــث يلتقي جامعة 
الخليج مع كلية الكويت التقنية، 
ويقابل الجامعة األميركية الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي، وكانت 
الــجــولــة األولــــى قــد انطلقت أمــس 
بـــمـــواجـــهـــة جـــامـــعـــة الــخــلــيــج مع 
»التطبيقي« والجامعة األميركية 

مــع كلية الــكــويــت التقنية، وتقام 
الــمــنــافــســات مـــن دوري مـــن دور 
ــد، ويـــتـــوج بــالــلــقــب صــاحــب  ــ ــ واحـ

أعلى رصيد.
وفــي منافسات الرجال ينطلق 
اليوم، االثنين، دوري الكرة الطائرة، 
التي تقام بنظام دوري مجموعتين 
من دور واحد بمشاركة 8 مؤسسات 
جامعية، ويتأهل أصحاب المراكز 

ــثــــانــــي الـــــى الــــــــدور قبل  األول والــ
النهائي.

ويلتقي اليوم في الجولة األولى 
أكاديمية سعد العبدالله للعلوم 
األمنية مع الجامعة األميركية في 
المجموعة األولى، والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب مع 
كلية الكويت للعلوم للتكنولوجيا 
ضمن المجموعة الثانية على صالة 

التعليم التطبيقي بالشويخ، بينما 
تستضيف صــالــة كــلــيــة الــكــويــت 
ي جامعة الكويت 

َ
التقنية مواجهت

مع كلية الكويت التقنية، والجامعة 
ــــع الــجــامــعــة  ــة لـــلـــعـــلـــوم مـ ــيــ ــدولــ الــ

األسترالية.

دوري كرة القدم

ــي الــجــولــة الـــرابـــعـــة لــــدوري  وفــ
كــرة القدم رجــال، تلتقي أكاديمية 
سعد العبدالله للعلوم األمنية مع 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب لفّك شراكة المجموعة 
الثانية، بعدما تربع الفريقان على 
قمة جدول الترتيب برصيد 9 نقاط 
بتحقيق العالمة الكاملة، بينما 
يبحث فريق كلية القانون الكويتية 
العالمية والجامعة األميركية عن 
االنتصار الثاني، حيث يتساوى 
الفريقان برصيد 3 نقاط من خالل 

فوز واحد وهزيمتين.
ويتطلع فريق جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا عندما يواجه 
كلية الكويت التقنية )3 نقاط( الى 
تحقيق أول انتصار له بعدما تلقى 

3 هزائم.

جانب من مباراة الخليج والتعليم

جانب من مباراة الخليج والتعليم

الكويت يستضيف المنامة البحريني في »سلة آسيا«

يستضيف فريق الكويت لكرة السلة في 
السابعة والنصف من مساء اليوم على صالة 
االتـــحـــاد، نــظــيــره الــمــنــامــة الــبــحــريــنــي، ضمن 
الــجــولــة الخامسة مــن منافسات المجموعة 

الثانية في بطولة غرب آسيا لكرة السلة.
ويــتــصــدر الــكــويــت الــمــجــمــوعــة بــــ 8 نــقــاط 
مــن 4 انــتــصــارات دون هــزيــمــة، ويــأتــي بعده 
ــن ثــالثــة  ـــ 7 نـــقـــاط مــ الـــمـــنـــامـــة الـــبـــحـــريـــنـــي بــ
انــتــصــارات وهــزيــمــة، ثــم الــســد بـــ 5 نــقــاط من 

 النصر بـ 4 نقاط 
ً
انتصار وهزيمتين، وأخيرا

من 4 هزائم.
وتقام البطولة بنظام الذهاب واإلياب ألول 

مرة في تاريخ بطوالت كرة السلة اآلسيوية.
ويقدم »األبيض«، بقيادة مدربه األلماني 
بيتر شومرز، مستويات متميزة، سواء على 
مستوى البطولة اآلسيوية، أو في البطوالت 
المحلية، حيث يتصدر الــــدوري الممتاز 
بــالــمــركــز األول دون هــزيــمــة مـــع كــاظــمــة، 
وهــو يتطلع إلــى الظفر بالمركز األول في 
مجموعته اآلسيوية وبلوغ الــدور الثاني 

من البطولة للمنافسة الجدية على اللقب.
عد مواجهة اليوم صعبة على »األبيض«، 

ُ
وت

لــمــا يملكه الــمــنــامــة الــبــحــريــنــي مــن عناصر 
مــمــيــزة تــســعــى لــلــمــحــافــظــة عــلــى آمــالــهــا في 
المنافسة على بطاقة التأهل المباشرة من 

خالل تحقيق الفوز. 
ويعتمد مـــدرب »األبــيــض« على مجموعة 
مميزة من الالعبين، مثل: حمد ومحمد عدنان 
ــركـــي حـــمـــود ومــصــطــفــى الـــرفـــاعـــي وعــلــي  وتـ
الـــهـــدهـــود، إضـــافـــة إلـــى الــمــحــتــرفــيــن الــثــالثــة 

األميركيين ماركوس والالن وبلين.

األلماني كويرتز بطل الجولة السادسة لدوري الفروسية
توج نجم مركز الكويت للفروسية، البطل األلماني بيورن كويرتز 
بلقب الجولة السادسة من بطولة دوري االتحاد الكويتي للفروسية، 

التي أقيمت في مضمار مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان.
وفاز كويرتز باللقب بعد تصدره لشوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 
140-145 سم، بعد جولة تمايز بزمن 35:96 ثانية وبدون نقاط جزاء، 
تاله عناز العناز واإليطالي أنطونيو موروزو وعلي الخرافي وفواز 

السبيعي وعبدالله العوضي وغازي الجريوي.
وعلى ارتفاع 130-135 سم، جاء الفارس الدولي عبدالله الروضان 
أوال، تاله غازي الجريوي وعبدالله العوضي وأحمد األنصاري، فيما 

فاز الفارس عبدالله العصيمي بالمركز األول على ارتفاع 120 سم.
وفي تصريح له بعد نهاية المنافسات، قال المدير اإلداري لالتحاد 

الكويتي للفروسية صفيان بوقماز: »شــهــدت الجولة السادسة من 
الــدوري الكويتي للفروسية أداء مشرفا ومنافسة قوية بين أكثر من 
فــارس لتحقيق المركز األول، وشـــارك 16 فــارســا وفــارســة فــي شوط 
الجائزة الكبرى، وهــو داللــة قوية على تطوير الفروسية الكويتية، 

واألمور تسير وفق الخطة التي وضعها مجلس اإلدارة«.
يــذكــر أن الحكمة الــدولــيــة ابــتــســام الـــعـــاروري تــرأســت لجنة حكام 
ــارون الــقــعــود ولــمــى عــبــدالــعــال ونـــدى  ــ الــبــطــولــة، وضــمــت كـــال مـــن شـ
العوضي، ويتولى تصميم المسلك المصمم يعقوب النصرالله ومحمد 

السعيد وآالء السلطان.
وترأس الحكم الدولي د. يحيى الهدبان حكام الساحة، وساعده بدر 

الهيفي ومي الصقعبي.

معسكر الفراعنة 20 مارس بالمحترفين
● القاهرة - ةديرجلا•

حـــــــــــدد مـــــــــــــدرب الــــمــــنــــتــــخــــب 
ــــري، الــــبــــرتــــغــــالــــي روي  ــمـــــصـ ــ الـ
فيتوريا، موعد انطالق معسكر 
الــفــراعــنــة فـــي مــــارس الـــجـــاري، 
ــدادا لــمــواجــهــة منتخب  ــعـ ــتـ اسـ
ماالوي في مباراتين رسميتين 
بــالــجــولــتــيــن الــثــالــثــة والــرابــعــة 
ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة 

ألمم 2024 بكوت ديفوار.
وتـــقـــرر إقـــامـــة الــمــعــســكــر 20 
مـــارس فــي الــقــاهــرة، اســتــعــدادا 
للمباراة األولى المقررة في 24 
من نفس الشهر، ثم المواجهة 
الثانية خارج األرض في ماالوي 

يوم 28.
ومـــن الــمــقــرر أن يــبــدأ العبو 
مصر المحترفون في االنضمام 
تباعا للمعسكر من اليوم األول 
النطالقه، حيث تم تأكيد وصول 
الثنائي أحمد حجازي وطارق 
حــامــد المحترفين فــي صفوف 
فـــريـــق اتـــحـــاد جــــدة الــســعــودي 
لـــــلـــــقـــــاهـــــرة يـــــــــوم 19 مـــــــــارس، 

وانتظامهما في اليوم التالي، 
على أن يكتمل وصول الالعبين 
المحترفين بحد أقصى مساء 

يوم 21 مارس.
وكــان اختيار روي فيتوريا 
وقع على كل من محمد صالح، 
وأحمد حجازي، وطارق حامد، 
ــا، وإمــــــام  ــ ــوكـ ــ ــد حـــســـن كـ ــ ــمـ ــ وأحـ
عـــــاشـــــور، ومـــصـــطـــفـــى مــحــمــد، 
وعمر مــرمــوش، وســام مرسي، 

وأحمد حمدي.

ــــي نـــفـــس الــــســــيــــاق، يـــنـــوي  فـ
ــتـــمـــاد عــلــى عمر  فــيــتــوريــا االعـ
مـــرمـــوش الــمــحــتــرف فـــي فــريــق 
ــــورغ األلــــــمــــــانــــــي أو  ــبـ ــ ــــسـ ــفـ ــ ــــولـ فـ
أحمد سيد زيــزو نجم الزمالك 
ــاب  ــيـ ــتــــعــــويــــض غـ ــــري لــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
محمود حسن تريزيغيه العب 
فريق طــرابــزون سبور التركي، 
بعدما تأكد غيابه عن مباراتي 

ماالوي بسبب اإلصابة.

روي فيتوريا وحديث سابق مع محمد صالح

خماسية صن داونز تفّجر البراكين داخل األهلي
الخطيب يقرر توقيع عقوبات مادية وتجميد المستحقات... وكولر يتمسك باألمل

● القاهرة - ةديرجلا•
فـــّجـــرت الــهــزيــمــة الــثــقــيــلــة الــتــي ُمــنــي 
ــام صن  بــهــا فــريــق األهـــلـــي الــمــصــري أمــ
ــز أمـــس األول )الــســبــت( بخماسية  داونــ
مــقــابــل هــدفــيــن فــي الــجــولــة الــرابــعــة من 
دور المجموعات لبطولة دوري األبطال 
ــاط  اإلفــريــقــي بــراكــيــن الــغــضــب فـــي أوسـ
الجماهير الــحــمــراء، ووضــعــت اإلدارة، 
 محمود الخطيب رئيس النادي 

ً
وتحديدا

بصفته المشرف العام على الفريق، في 
مــأزق شديد وصل إلى حد اتهامه بأنه 
أحـــد أســبــاب تـــردي الــنــتــائــج فــي الفترة 
األخيرة، لرفضه تدعيم الفريق بصفقات 
هــجــومــيــة قــويــة خـــالل فــتــرة االنــتــقــاالت 

الشتوية الماضية.
 
ً
وطــال غضب جماهير األهلي أيضا
الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي بـــقـــيـــادة الـــســـويـــســـري 
ــر والـــالعـــبـــيـــن وتــوجــيــه  ــولـ مـــارســـيـــل كـ
اتــهــامــات لهم بالتخاذل والــتــهــاون في 
ــة أمـــــام الــفــريــق  ــونـ ــرعـ ــلــــي، والـ حـــق األهــ
الجنوب أفريقي، وغياب الروح، وارتكاب 

كوارث فنية داخل الملعب كانت كفيلة 
بأن تنهي المباراة بتلك الهزيمة الثقيلة.

غرامات مضاعفة

إلــى ذلــك، قــرر مسؤولو الــنــادي األهلي 

ــــات مـــالـــيـــة مــضــاعــفــة على  ــرامـ ــ تـــوقـــيـــع غـ
جميع أعضاء الفريق، سواء من الالعبين 
أو الجهاز الفني عقب السقوط أمــام صن 
داونز، كما تم إبالغ عناصر الفريق بتجميد 
مستحقاتهم ألجل غير مسمى، بعدما باتت 

فرص تأهله للدور ربع النهائي صعبة.

ورغم صعوبة مهمة األهلي في الصعود 
فــإنــه التــــزال فــرصــتــه قــائــمــة، لــكــن الفريق 
يحتاج  إلى »مساعدة خارجية«، باالعتماد 
على نتائج الفرق األخرى، ومن الضروري 
أن ينتصر فــي اللقاءين المتبقيين أمــام 
القطن الكاميروني على ملعبه، ثــم على 
الهالل السوداني في القاهرة، مقابل تعثر 

بطل السودان أمام صن داونز.
وخــــــــــاض فـــــريـــــق األهــــــلــــــي تــــدريــــبــــات 
استشفائية أمس بجنوب افريقيا للتخلص 
من اإلجهاد خاصة للعناصر التي شاركت 
بشكل أساسي في مباراة صن داونز، في 
 
ً
حين أدى الــبــدالء مــرانــا قــويــا اســتــعــدادا
لمواجهة القطن الكاميروني المقرر لها 
مــســاء الجمعة المقبل فــي مدينة جــاروا 
الــكــامــيــرونــيــة ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 

الخامسة.
ــر مــن  ــولــ ــب آخــــــــر، طـــلـــب كــ ــانــ عـــلـــى جــ
جهازه المعاون تجهيز حسين الشحات 
لمواجهة القطن الكاميروني، بعدما غاب 
الالعب عن المباريات األخيرة بسبب شد 

في عضلة السمانة.

الخطيب وحديث جانبي مع كولر
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كفاراتسخيليا يقود نابولي الستعادة سكة االنتصارات
قـــاد العـــب الــوســط الــجــورجــي 
خفيتشا كفاراتسخيليا فريقه 
نــــابــــولــــي الـــــــى اســـــتـــــعـــــادة ســكــة 
االنتصارات وفارق النقاط الـ 18 
عن مطارده المباشر إنتر ميالن، 
بمساهمته في الفوز على ضيفه 
أتاالنتا برغامو 2 - صفر السبت 
عـــلـــى مـــلـــعـــب »ديـــيـــغـــو أرمــــانــــدو 
مارادونا« في نابولي في المرحلة 
السادسة والعشرين من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
ــح كـــفـــاراتـــســـخـــيـــلـــيـــا  ــ ــتــ ــ ــتــ ــ وافــ
التسجيل بهدف رائع في الدقيقة 
60 وأضـــاف المدافع الكوسوفي 
أمير رحماني )77( الهدف الثاني.

وعـــــــــَوض نــــابــــولــــي، الـــســـاعـــي 
الــــى الــلــقــب الـــثـــالـــث فـــي تــاريــخــه 
واألول منذ عــام 1990، خسارته 
الثانية هــذا الموسم في الــدوري 

واألول عـــــلـــــى أرضــــــــــــه عـــنـــدمـــا 
ــام التــســيــو صـــفـــر1- في  ســقــط أمــ
الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة حــيــن توقف 
مــســلــســل انــتــصــاراتــه المتتالية 
ــد ثــمــانــيــة،  ــنـ فــــي الـــكـــالـــتـــشـــيـــو عـ
ـــ22 مــعــززا موقعه  فحقق فـــوزه الـ
فـــي الـــصـــدارة بــرصــيــد 68 نقطة 
ومستعيدا فارق النقاط الـ18 أمام 
مطارده المباشر إنتر ميالن الذي 
خسر أمام مضيفه سبيتسيا 2-1 

الجمعة في افتتاح المرحلة.
ــد الــــفــــريــــق الــجــنــوبــي  ــ ــا أكــ ــمـ كـ
الـــذي اقــتــرب كــثــيــرا مــن التتويج 
بلقب الـــدوري، اســتــعــداده الجيد 
ــام  ــ ــة أمــ ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ ــلــــمــــواجــــهــــة الــ لــ
ضــيــفــه أيـــنـــتـــراخـــت فــرانــكــفــورت 
ــاء الــمــقــبــل فــي  ــ ــعـ ــ األلـــمـــانـــي االربـ
إيــاب ثمن نهائي مسابقة دوري 
ابــطــال أوروبــــا حــيــث يسعى الــى 

حجز بطاقته للمرة االولـــى منذ 
تأسيسه إلى ربع النهائي بعدما 
كان فاز بثنائية نظيفة ذهابا في 

فرانكفورت.
وكــــــــــــــــان نــــــــابــــــــولــــــــي صـــــاحـــــب 
األفــضــلــيــة مــنــذ الــبــدايــة وضغط 
بقوة على مرمى ضيفه بحثا عن 
هز شباكه لكنه اصطدم بحارس 
مرمى يقظ هو األرجنتيني خوان 
ــألـــق بـــبـــراعـــة فــي  ــــذي تـ مـــوســـو الــ

الحفاظ على نظافة شباكه.
ونــــجــــح نـــابـــولـــي فــــي تــرجــمــة 
أفضليته إلى هدف عندما تلقى 
كــفــارا كـــرة مــن أوســيــمــهــن خــارج 
المنطقة فتوغل داخلها متالعبا 
بــثــالثــة مــدافــعــيــن أكـــثـــر مـــن مــرة 
ــبـــل أن  بـــمـــجـــهـــود فـــــــردي رائـــــــع قـ
يسددها قوية من مسافة قريبة 

داخل المرمى )60(.

ــــع كـــفـــارا رصـــيـــده الــــى 11  ورفـ
هدفا في موسمه األول في »سيري 

أ« و13 في جميع المسابقات.
ــانـــي فــــي تــعــزيــز  ونـــجـــح رحـــمـ
تــقــدم نــابــولــي بتسجيله الــهــدف 
الــثــانــي بضربة رأســيــة اثــر ركلة 
ركنية انبرى لها البديل المقدوني 

الشمالي إليف إلماس )77(.

تعثر التسيو 

وفــــشــــل التــــســــيــــو الــــــــذي فــجــر 
مــفــاجــأة مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل في 
الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة بـــفـــوزه على 
نابولي، في استغالل خسارة إنتر 
ميالن وانتزاع المركز الثاني منه 
بسقوطه في فخ التعادل السلبي 

أمام ضيفه بولونيا.
وبـــقـــي التــســيــو ثــالــثــا بــفــارق 

نقطة واحـــدة خلف إنــتــر ميالن، 
ــه رومـــــــا  ــ ــواجــ ــ ــيــ ــ عــــلــــمــــا بــــــأنــــــه ســ
ــد  ــ ــة األحــ ــمــ ــعــــاصــ ــي الــ ــ ــربــ ــ ــــي ديــ فــ
المقبل ضمن المرحلة السابعة 

والعشرين.
ــة مــخــيــبــة  ــيـــجـ ــتـ ــنـ وتـــعـــتـــبـــر الـ
لالتسيو الــذي كان يأمل العودة 
ــة االنــــــتــــــصــــــارات عــقــب  ــكــ الـــــــى ســ
خــــســــارتــــه امـــــــام ضـــيـــفـــه ألـــكـــمـــار 
الهولندي 1-2 الخميس الماضي 
ــاب الـــــدور ثــمــن الــنــهــائــي  ــ فـــي ذهـ
لـــمـــســـابـــقـــة الـــــــــــدوري األوروبــــــــــي 
ــل حــلــولــه  ــبــ ــــغ«، وقــ ــيـ ــ »يــــــوروبــــــا لـ
ضيفا على االخير في سعيه الى 
مــواصــلــة مــشــواره فــي المسابقة 

القارية الثانية.
وتختتم المرحلة اليوم بلقاء 

ميالن مع ساليرنيتانا.
كفاراتسخيليا نجم نابولي يحتفل بهدفه

كلوب: تلقينا صفعة قوية
قال األلماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، إن 
خسارة فريقه أمام بورنموث، السبت، في بطولة الدوري اإلنكليزي 
لكرة القدم، تعد بمنزلة صفعة قوية لليفربول، مشيرا إلى األداء 
السيئ لفريقه خارج ملعبه، معتبرا أن ذلك هو السبب في تباين 

نتائج الفريق في البطولة. 
وذكرت وكالة األنباء البريطانية )بي ايه ميديا(، أن كلوب قال 
عقب المباراة: »هناك الكثير من األشياء التي يجب أن نعمل من 

أجلها، لكن الوقت غير مناسب للحديث عن ذلك«. 
 
ً
وأضاف: »امام بورنموث تلقينا صفعة قوية ، أنت تعلم جيدا

حينما تتلقى الضربات تحاول أن تتعرف على مدى حجم الندوب 
لديك«. وتابع كلوب: »في مبارياتنا على ملعبنا، نحن فريق من 
األربعة الكبار، لكن في مباريات اإلياب نحن لسنا حتى في أوروبا، 
دائما هناك أسباب ونتائجنا خارج ملعبنا هي السبب«.     )إفي(

الملكي يدخل »كطرف متضرر« في قضية »نيغريرا«
أعــــلــــن نــــــــادي ريــــــــال مــــدريــــد 
اإلســبــانــي، أمـــس، أنـــه سيظهر 
ــاد الـــتـــحـــكـــيـــم  ــ ــــسـ ــــي قـــضـــيـــة فـ فــ
الــمــتــعــلــقــة بــغــريــمــه بــرشــلــونــة 
ستأنف 

ُ
»كطرف متضرر« ما إن ت

اإلجراءات.
واتــــهــــم الـــقـــضـــاء اإلســـبـــانـــي 
الــجــمــعــة بــرشــلــونــة ورئــيــَســيــه 
ــدرو روســيــل  ــانــ ــيــن ســ

َ
الــســابــق

وجوزيب بارتوميو والمسؤول 
الــتــحــكــيــمــي الــســابــق خوسيه 
ــا إنـــريـــكـــيـــس نـــيـــغـــريـــرا  ــ ــاريـ ــ مـ
»الفساد«، و»إساءة األمانة«،  بـ
و»تــزويــر سجالت تجارية« 
في قضية الدفعات المالية 
ــة مـــــن الــــنــــادي  ــبـــوهـ ــمـــشـ الـ

الكاتالوني لنيغريرا.
جـــاء فـــي بــيــان لــلــنــادي 
الملكي األحـــد »يـــود ريــال 
مــدريــد أن يــعــرب عــن قلقه 

الـــبـــالـــغ مــــن خــــطــــورة الـــوقـــائـــع، 
ــي الــــنــــظــــام  ــؤكــــــــد ثــــقــــتــــه فــــــ ويــــــ
القضائي. اتفق الــنــادي، دفاًعا 
عـــن حــقــوقــه الـــمـــشـــروعـــة، على 
الــظــهــور أمـــام المحكمة عندما 
يــفــتــح الـــقـــاضـــي الــقــضــيــة أمـــام 

األطراف المتضررة«.
ــات  ــ ــقــ ــ ــــالحــ وتـــــــســـــــتـــــــهـــــــدف مــ
الــنــيــابــة الــعــامــة فــي بــرشــلــونــة، 
الــــنــــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي بــصــفــتــه 
المعنوية، باإلضافة إلى روسيل 
وبارتوميو وشخصين آخرين 

في فريق األخير.
تتعلق القضية بمدفوعات 
مــزعــومــة دفعها برشلونة إلى 
نـــيـــغـــريـــرا، نـــائـــب رئـــيـــس لجنة 
التحكيم الفنية السابق، لتزويد 
ــائـــح ومــــشــــورة  ــنـــصـ الــــــنــــــادي بـ
شفوية حول مواضيع متعلقة 

بالحكام.

وأشـــارت النيابة العامة الى 
أن الــنــادي الــكــاتــالــونــي دفــع ما 
مجموعه أكثر مــن 7.3 ماليين 
يورو لنيغريرا بين عامي 1994 

و2018.
ــــذي  ــلــــونــــة الــ ــا لــــبــــرشــ ــ ــ ـ

ً
ــق ــ ــ ووفـ

ينفي وجـــود أي مــخــالــفــات، تم 

دفع المال لداسنيل 95 لتقديم 
المشورة للنادي بشأن مسائل 
التحكيم. لكن القضاء اإلسباني 
يعتقد أن هذه المبالغ قد تكون 
خدمت من أجل تقديم رشوة 

ُ
است

للحكام.
وقال خافيير تيباس، رئيس 

رابـــطـــة الــــــدوري اإلســـبـــانـــي، إن 
ــًرا  ــطــ ــة ال يـــــواجـــــه خــ ــلــــونــ بــــرشــ
مـــــــبـــــــاشـــــــًرا عـــــلـــــى الــــمــــســــتــــوى 
الرياضي، ألن الهيئات اإلدارية 
لكرة القدم اإلسبانية واألوروبية 
والعالمية لديها قــانــون تقادم 

مدته 5 سنوات.
ويـــــــــــواجـــــــــــه الــــــمــــــســــــؤولــــــون 
المعنيون عقوبة بالسجن من 
6 أشهر إلى أربع سنوات. يمكن 
لـــلـــعـــقـــوبـــات الـــمـــفـــروضـــة عــلــى 
برشلونة أن تتراوح بين »تعليق 
ــنـــادي و«حـــلـــه الــتــام«  نـــشـــاط« الـ
ا أللبرتو بالومار، 

ً
كشركة، وفق

ــــي جــامــعــة  ــانــــون فـ ــاذ الــــقــ ــ ــتـ ــ أسـ
كارلوس الثالث في مدريد الذي 
استشارته وكالة »فرانس برس«.

بيريز رئيس نادي ريال مدريد

وثيقة االتحاد اإليطالي قد تلغي عقوبات يوفنتوسوثيقة االتحاد اإليطالي قد تلغي عقوبات يوفنتوس
سيتوجب على االتحاد اإليطالي لكرة القدم إعطاء نادي 
يوفنتوس ما يسمى )Carta Covisoc( أو وثيقة »لجنة المراقبة 
المحاسبية للشركات الرياضية« وهي وثيقة من الممكن أن 
يستخدمها البيانكونيري لصالحه في إلغاء عقوبة خصم 15 

نقطة من رصيده الموقعة عليه من قبل االتحاد.
وسيعد ذلك تطورا جديدا في أدلة القضية المتعلقة بتحقيق 
مكاسب وهمية، وهو األمر الذي كلفه عقوبة رياضية تقضي 

بخصم 15 نقطة من رصيده في بطولة الدوري »سيري آ«.
ورفض مجلس الدولة السبت طلب االتحاد اإليطالي لكرة 
ــة اإلقليمية بتسليم نــادي  ــ ــرار المحكمة اإلداريـ الــقــدم ضــد قـ
يوفنتوس وثيقة لجنة المراقبة المحاسبية للشركات الرياضية 
إلـــى فــابــيــو بــاراتــيــتــشــي وفــيــديــريــكــو تشيروبيني محاميي 

الـــنـــادي بــيــن آخـــريـــن. وبـــهـــذا سيكون 
االتـــحـــاد مــضــطــرا لــتــســلــيــم هــذه 
الــوثــيــقــة - الــتــي مــن الممكن أن 
تكون حاسمة في مسألة إلغاء 

العقوبة - للنادي قبل الـ14 من 
الشهر الجاري.

وتتضمن هـــذه الوثيقة 
اتــــصــــاالت بــيــن جــيــوزيــبــي 

تشيني، المدعي الفدرالي المسؤول عن التحقيق، 
واالتحاد اإليطالي لكرة القدم يوضح وجــود تحقيق سابق 
لموعد التحقيق الرسمي أو العلم بوجود جريمة، وهــو ما 

يعني وجود خرق لملف التحقيق.            )إفي(

دورتموند لم يفقد األمل في »البوندسليغا«
يـــعـــتـــقـــد ســـيـــبـــســـتـــيـــان كـــيـــل، 
ــر الــــــريــــــاضــــــي لـــفـــريـــق  ــ ــديــ ــ ــمــ ــ الــ
بوروسيا دورتموند األلماني 
ــازال  ــ ــكـــرة الــــقــــدم، أن فـــريـــقـــه مـ لـ
بإمكانه إبــعــاد بــايــرن ميونيخ 
ــانــــي  ــمــ ــقــــب الــــــــــــدوري األلــ عـــــن لــ
)بوندسليغا( ألول مرة في آخر 
11 موسما، رغــم تــعــادل فريقه 

ــــس األول  ــكـــه 2-2، أمــ ــالـ مــــع شـ
السبت.

ــعـــادل الــمــثــيــر في  ــتـ وجـــــاء الـ
الــديــربــي فـــي الـــوقـــت الــــذي فــاز 
ــبـــورغ 3-5،  ــسـ ــرن عــلــى أوغـ ــايـ بـ
وهــذه النتائج تعني أن بايرن 
ميونيخ تصدر جدول الترتيب 
بــفــارق نقطتين عــن دورتموند 

ــات فــي  ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ ــقـــي 10 مـ ــبـ مـــــع تـ
الدوري.

وقال كيل للصحافيين: »كلنا 
نـــريـــد أن تــســتــمــر اإلثـــــــــارة فــي 
ســبــاق الــتــتــويــج بلقب الـــدوري 
حتى النهاية. لهذا السبب كانت 
خسارة النقطتين مؤلمة. ولكن 

لم تنته األمور بعد«.

ــــاف: »كـــان أمـــرا مزعجا  وأضـ
جــــــــــدا، وغـــــيـــــر ضــــــــــــروري عــلــى 
اإلطــــــــــــالق. يـــمـــكـــنـــنـــا أن نـــكـــون 
راضــيــن عــن الــشــوط األول. كان 
ينبغي أن نسجل هــدفــا ثانيا 

على األقل، وربما ثالثا«.

كوري يقود ووريرز للفوز على باكس
انتفض ستيفن كوري في الربع 
األخـــيـــر والـــتـــمـــديـــد لــيــقــود غــولــدن 
ستايت ووريــز حامل اللقب للفوز 
عــــلــــى ضــــيــــفــــه مــــيــــلــــووكــــي بـــاكـــس 
ــن نــجــمــه الـــيـــونـــانـــي  الـــمـــنـــقـــوص مــ
يــانــيــس أنتيتوكونمبو 116-125 
السبت، ضمن منافسات دوري كرة 

السلة األميركي للمحترفين.
ســجــل كــــــوري، أفـــضـــل العــــب في 
الــدوري مرتين، 22 من نقاطه الـ36 
في الربع األخير والتمديد، بينها 
ــٍد لـــلـــكـــرة،  ــ ــــصـ ثـــالثـــيـــة حـــاســـمـــة وتـ
ليساعد ووريـــرز فــي تحقيق فــوزه 

 على أرضه.
ً
السابع تواليا

ــا، ســـجـــل جـــايـــســـون  ــتــ ــالنــ ــــي أتــ فـ
تــايــتــوم 34 نــقــطــة هـــي األعـــلـــى في 
المباراة و15 متابعة ليقود بوسطن 
ســلــتــيــكــس لـــلـــفـــوز 134-125 عــلــى 

هوكس.
وسجل كواهي لينارد 38 نقطة 
ليقود لوس أنجلس كليبرز للفوز 
على ضيفه نيويورك نيكس 95-106.
وأصــــــــــــاف بــــــــول جــــــــــورج 22، 8 
مـــتـــابـــعـــات و8 تــــمــــريــــرات حــاســمــة 
للفائز فيما كان إيمانويل كويكلي 

األفضل في نيكس بـ26 نقطة.

وسجل تايلن هورتون-تاكر 37 
ــلـــى فـــي الـــمـــبـــاراة، و10  نــقــطــة، األعـ
تمريرات حاسمة ليساهم في فوز 
يــوتــا جــاز على مضيفه تشارلوت 

هورنتس 111-119.
ــــن 36 نــقــطــة  ــيـ ــ وأحــــــــــرز زاك الفـ
وأضاف ديمار ديــروزان 27 ليقودا 
ا 

ً
شيكاغو بولز للفوز 119-111 أيض

على مضيفه هيوستن روكتس.
وفي أمسية مزدحمة بالمباريات، 
سجل ويندل كارتر 7 من نقاطه الـ27 
في التمديد ليمنح أورالندو ماجيك 
ا مثيًرا على ضيفه ميامي هيت 

ً
فوز

126-114. كان جيمي باتلر األفضل 
في صفوف الخاسر مع 38 نقطة.

وسجل الكندي شاي غيلجيوس-
ألكسندر 35 نقطة ليقود أوكالهوما 
سيتي ثاندر للفوز على ضيفه نيو 

أورليانز بيليكانز 96-110.
وسجل ديزموند باين 25 نقطة 
ــفـــيـــد رودي 24  بــيــنــمــا أضـــــــاف ديـ
مــن مقاعد الــبــدالء ليقودا ممفيس 
غريزليز للفوز على ضيفه داالس 
مافريكس 112-108 المنقوص من 
نجميه كايري إرفينغ، والسلوفيني 

كوري نجم غولدن ستايت ووريزلوكا دونتشيتش لالصابة.

ر يونايتد
ُّ
... وكاسيميرو يتسبب في تعث

ً
أرسنال يبتعد مجددا

واصل أرسنال التحليق في 
صدارة جدول ترتيب الدوري 

ًاإلنكليزي الممتاز لكرة القدم، 
 كبيرا

ً
بعدما حقق فوزا

3 - صفر على مضيفه فولهام، 
في الديربي اللندني، الذي جرى 
بينهما أمس، ضمن منافسات 

المرحلة الـ 27 للمسابقة.

أعاد أرسنال الفارق الذي كان 
يفصله عــن مــالحــقــه مانشستر 
سيتي حامل اللقب الــى مــا كان 
عليه، بفوزه الكبير على مضيفه 
وجــــاره فــولــهــام 3 - صــفــر، فيما 
 ،

ً
ر مانشستر يونايتد مجددا

ّ
تعث

وهــــذه الــمــرة بــالــتــعــادل السلبي 
مــع ضيفه ســاوثــمــبــتــون، أمــس، 
ـــ 27 مــن الــــدوري  فــي الــمــرحــلــة الـ
 بطرد البرازيلي 

ً
اإلنكليزي، متأثرا

كازيميرو.
فـــــي لـــــنـــــدن، واصــــــــل أرســــنــــال 
مــشــواره نــحــو الــلــقــب األول منذ 
2004 وأيـــــام الـــمـــدرب الفرنسي 
أرســيــن فينغر، وذلـــك بتحقيقه 
 على حساب 

ً
فوزه الخامس تواليا

ق طعم االنتصار 
ُ
جاره الذي لم يذ

عــلــى »الــمــدفــعــجــيــة« مــنــذ يناير 

ب عليهم 2 - 1 في 
ّ
2012 حين تغل
الملعب نفسه.

ــص سيتي الــفــارق 
ّ
وبــعــدمــا قــل

الــى نقطتين بــفــوزه السبت على 
الفريق اللندني اآلخــر كريستال 
بـــاالس 1 - صــفــر، أعــــاده أرســنــال 
األحد الى 5 نقاط بفوزه الحادي 
والعشرين للموسم. وحسم فريق 
الــمــدرب اإلسباني ميكيل أرتيتا 
اللقاء الــذي استعاد فيه خدمات 
ــال جـــيـــزوس  ــريــ ــابــ ــلــــي غــ ــبــــرازيــ الــ
ــر بــســبــب  ــهــ ـــ 4 أشــ ــ ــاب لـ ــيــ ــد غــ ــعـ بـ
اإلصابة، في الشوط األول بعدما 
 بــثــالثــيــة نظيفة 

ً
ــاه مــتــقــدمــا ــهـ أنـ

ســجــلــهــا الـــبـــرازيـــلـــيـــان غــابــريــال 
)21( وغــابــريــال مارتينيلي )26( 
ــارد  ــغــ والـــنـــرويـــجـــي مـــارتـــن أوديــ

.)45+2(

تعادل مان يونايتد وساوثامبتون
وعلى ملعب »أولـــد تــرافــورد«، 
 ،

ً
ر مانشستر يونايتد مجددا

ّ
تعث

وهذه المرة بالتعادل السلبي على 
أرضــــه مـــع ضــيــفــه ســاوثــمــبــتــون، 
ــددي فــي  ــ ــعـ ــ  بـــالـــنـــقـــص الـ

ً
ــرا ــأثــ ــتــ مــ

صــفــوفــه مــنــذ الــدقــيــقــة 34، بعد 
تلقي كاسيميرو البطاقة الحمراء 
ــذا الــمــوســم نتيجة  الــثــانــيــة لــه هـ
ــلـــى األرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــأ قــــــاس عـ خـــطـ
ــاراس، مــمــا يعني  ــ ــكـ ــ ــارلــــوس ألـ كــ

إمكانية إيقافه لـ 4 مباريات.
ودخل فريق المدرب الهولندي 
إريـــك تــن هــاغ اللقاء على خلفية 
هــزيــمــتــه الــمــذلــة الــتــاريــخــيــة في 
ــه  الــمــرحــلــة الــمــاضــيــة عــلــى أرضـ
ـــ »ســبــاعــيــة«  غـــريـــمـــه لـــيـــفـــربـــول بــ

نظيفة.

ــدا أن »الــشــيــاطــيــن الــحــمــر«  ــ وبـ
ــعــــوا خــلــفــهــم هـــــذه الــهــزيــمــة  وضــ
المذلة بالفوز الخميس على ريال 
بيتيس اإلسباني 4 - 1 في ذهاب 
ثمن نهائي مسابقة »يوروبا ليغ«.
 طرد كاسيميرو الذي نال 

ّ
لكن

أواًل بطاقة صــفــراء قبل أن يعود 
الحكم عن قراره بعد مراجعة »في 
إيه آر« ويرفع الحمراء، عقد مهمته 
األحد وأجبره على االكتفاء بنقطة 

رفع بها رصيده الى 50 نقطة في 
المركز الثالث بفارق 16 نقطة عن 
أرســنــال المتصدر ونقطتين عن 
توتنهام الرابع الفائز السبت على 

نوتنغهام فوريست 3 - 1.
واكتفى وست هام الذي يقاتل 
ــبــــوط الـــى  ــهــ ـــب الــ

ّ
مـــــن أجــــــل تـــجـــن

المستوى الثاني، بنقطة التعادل 
مــــع ضــيــفــه أســــتــــون فــيــال بــهــدف 
لــلــجــزائــري سعيد بــن رحــمــة )26 

من ركلة جزاء( مقابل هدف ألولي 
 رصــيــده الى 

ً
واتــكــنــز )17(، رافــعــا

24 نقطة في المركز السابع عشر 
ــداف أمــــام بــورنــمــوث  ــ بـــفـــارق األهــ
الــثــامــن عــشــر، فــيــمــا بــــات رصــيــد 
ضيفه 35 في المركز الحادي عشر.

سيتي يهزم كريستال باالس
مــــن جـــهـــتـــه، حـــقـــق مــانــشــســتــر 
سيتي فــوزا صعبا على مضيفه 

كريستال باالس 1 - صفر السبت.
على ملعب »سيلهيرست بارك« 
في لندن، عانى مانشستر سيتي 
الذي سيطر على مجريات المباراة 
بنسبة كبيرة، كثيرا، واحتاج الى 
ركلة جزاء في ربع الساعة االخير 
لكي يخرج منتصرا بهدف نظيف.

وحصل سيتي على ركلة جزاء 
إثر إعاقة العب وسطه البرتغالي 
بـــرنـــاردو سيلفا داخـــل المنطقة، 

فــانــبــرى لــهــا بــنــجــاح الــنــرويــجــي 
ارلينغ هاالند بنجاح في الدقيقة 

.78
ورفـــع هــاالنــد رصــيــده الـــى 34 
هدفا في مختلف المسابقات هذا 
الــمــوســم و28 فــي صـــدارة هدافي 
ــــدوري مــنــذ انــتــقــالــه الـــى سيتي  الـ
قــادمــا مــن بــوروســيــا دورتــمــونــد 

األلماني.

أوديغارد نجم أرسنال يحرز هدفه في مرمى فولهام

بنزيمة وميندي يستعدان 
للمشاركة في »األبطال«

شــارك الفرنسيان كريم بنزيمة 
ــــدي، أمــــــــــس، فــي  ــنـ ــ ــيـ ــ وفـــــيـــــرالنـــــد مـ
تدريبات ريال مدريد عقب تحسن 
حالتهما من المشكالت العضلية 
الــتــي تــعــرضــا لــهــا ومـــن المحتمل 
مشاركتهما األربـــعـــاء المقبل في 
ـــ16 فــي دوري  ــاب دور الــ مــبــاراة إيـ
األبطال أمام ليفربول، بينما يحظى 
الــنــمــســاوي ديفيد أالبـــا بخيارات 

قليلة للمشاركة فيه.
ولم يخضع ريال مدريد للراحة 
ــعــــد ســـــاعـــــات مــن  األحـــــــــد وعـــــــــاد بــ
فــــوزه فــي الــلــيــغــا عــلــى إســبــانــيــول 
عــلــى مــلــعــب ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو 
ــز عــلــى مــبــاراتــه  ــ لــلــتــدريــبــات، وركـ

األوروبية المقبلة.
وفصل المدرب اإليطالي، كارلو 
أنشيلوتي، الالعبين الذين لعبوا 

أساسيا السبت أمام إسبانيول، 
والــذيــن حــضــروا جلسة تعاف، 

عن باقي العبي الفريق.
ــتـــعـــافـــي  ــر جـــلـــســـة الـ ــ ــــضـ وحـ
بنزيمة الـــذي غــاب عــن مــبــاراة 
ــه آلالم فــي  ــعـــرضـ ــتـ الـــــــــــدوري لـ
الــكــاحــل، وأكــمــل الـــمـــران بشكل 

طبيعي.
بينما يتحسن وضع ميندي 
الــبــدنــي عــقــب تــجــاوز إصابته 
العضلية التي تعرض لها في 

ــر، مـــا جعلته  الــفــخــذ األيـــسـ
يغيب عــن الــمــالعــب منذ 

26 من يناير الماضي.
ـــــــــبـــــــــعـــــــــد مــــن 

ُ
واســـــــــت

ــــذي  ــاراة أالبـــــــا الـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
يواصل خطة التعافي.

بنزيمة
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 في 4 سنوات
ً
خسر 165 كيلوغراما  منذ وفاة زوجته

ً
يمشي حافيا

تمّكن شــاب مــن واليــة ميسيسيبي األميركية 
( من 

ً
 )365 رطال

ً
من خسارة نحو 165 كيلوغراما

وزنه، الذي كان يبلغ في يونيو 2019 حوالي 290 
.
ً
كيلوغراما

وقــال نيكوالس كــرافــت لموقع »فــوكــس نيوز« 
اإلخـــبـــاري فــي تــصــريــح نقله مــوقــع ســكــاي نيوز 
أمس، إنه كان يعاني البدانة منذ طفولته، ووصل 
وزنـــه فــي المرحلة الثانوية إلــى 300 رطــل )136 

.)
ً
كيلوغراما

 وصف وزنه في عام 
ً
وأوضح كرافت أن طبيبا

2019 بـ »القنبلة الموقوتة«، األمر الذي جعله يفكر 
 في تغيير مظهره، والعمل على إنقاص وزنه.

ً
جديا

وأشار إلى أنه غّير الطريقة التي كان يأكل بها، 
فخفض السعرات الحرارية في المأكوالت، وتخلى 
عــن الــوجــبــات الــســريــعــة، والــمــشــروبــات الــغــازيــة، 
واألطــعــمــة المقلية، والــخــبــز والمعكرونة واألرز 

والكربوهيدرات األخرى.
 وذكــر أنــه أضــاف إلــى نظامه الغذائي الفواكه 
والخضراوات والبروتين، وحرص على ممارسة 

.
ً
الرياضة يوميا

تــعــرض رجـــل فــي بريطانيا 
إلى الطرد من أحد فروع مطعم 
»مــاكــدونــالــدز« ألنــه كــان حافي 
ــــدي حــــــذاء،  ــرتـ ــ الـــقـــدمـــيـــن وال يـ
ليتبين أن الرجل يعيش حياته 
ــهـــذه الـــطـــريـــقـــة وال يــســتــخــدم  بـ

.
ً
األحذية مطلقا

وقــــال تــقــريــر نــشــرتــه جــريــدة 
»METRO« الــواســعــة االنــتــشــار 
ــلـــتـــه »الـــعـــربـــيـــة  ــدن ونـــقـ ــنــ ــي لــ ــ فـ

نــت«، إن إدارة مطعم الوجبات 
ــن جــيــمــس  الـــســـريـــعـــة طــلــبــت مــ
ــغــــادرة الـــمـــكـــان بعد  غــــراهــــام مــ
فــتــرة وجــيــزة مــن جلوسه على 
طاولة في انتظار تناول طعامه، 
فــي منطقة »بيكسهيل« شرقي 
مقاطعة ساسكس في بريطانيا.

ــا ســـــــــــأل غـــــــراهـــــــام  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وعـ
الموظفين عــن سبب مطالبته 
بــالــمــغــادرة، أجـــاب أحـــدهـــم: »ال 

أحـــذيـــة وال قــمــيــص يــعــنــي أنــه 
ال خدمة«.

وقال »في عام 2013 كانت لي 
تجربة غّيرت حياتي. زوجتي 
توفيت ومــنــذ ذلــك الحين وأنــا 
أعيش الحياة حافي القدمين... 
الحياة أقصر من أن تفعل أشياء 
تعتقد أنك قد ترغب في القيام 

بها«.

 متعاٍط من السقوط
ّ
 متعاٍط من السقوطإنقاذ قط
ّ
إنقاذ قط

أنــــزلــــت مــجــمــوعــة إلنـــقـــاذ 
ــــات  ــــواليـ ــــي الـ ــيــــوانــــات فـ الــــحــ
 عــلــق 

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
ــا الـــمـــتـــحـــدة قـــطـ

على شجرة في سينسيناتي، 
أكدت التحاليل أنه كان تحت 

تأثير الكوكايين.
وقـــــــال مــــســــؤولــــو مـــراقـــبـــة 
الــحــيــوانــات فــي المجموعة، 
إن القط »Amiry« هرب عندما 
أوقــفــت الشرطة صاحبه في 
28 يناير الماضي، حيث قفز 
من السيارة واعتلى شجرة. 

وقــــال راي أنـــدرســـون، من 
مــــركــــز رعـــــايـــــة الــــحــــيــــوانــــات 
بــمــقــاطــعــة هـــامـــيـــلـــتـــون، فــي 
تصريح نقله مــوقــع روسيا 

الــــــيــــــوم، أمــــــــس، إن حــــراســــة 
الـــكـــالب اســتــجــابــت لــتــقــاريــر 
عــن وجــود »نــمــر« فــي شجرة 
ــيـــة  ــانـ ــثـ ــة الـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــي الـ ــ ــوالــ ــ حــ
 أنه تم القبض 

ً
، مؤكدا

ً
صباحا

عليه.
وأضـــــــــاف أنـــــــدرســـــــون، أن 
 عــــالــــج الـــقـــط 

ً
ــا  طــــبــــيــ

ً
فــــريــــقــــا

الــكــبــيــر، الـــذي أصــيــب بكسر 
فــي الــســاق أثــنــاء استعادته، 
كما أجــروا اختبار الحمض 
ــه  الــــــنــــــووي الـــــــــذي كــــشــــف أنــ
»تعاطى« مخدر الكوكايين، 
ــه »ال يمكنني   أنــ

ً
مــســتــطــردا

الــتــحــدث عــن كيفية تعرضه 
للكوكايين في هذا الوقت«.

بريطانيا على موعد مع تسونامي مدمربريطانيا على موعد مع تسونامي مدمر

ر أحــد الخبراء من أن موجات مد عاتية 
ّ
حــذ

)تسونامي( ضخمة قد تضرب بريطانيا »في 
أي وقــــت«، مــمــا يــقــضــي عــلــى الــبــلــدات والــمــدن 

الساحلية، ويرسل الماليين إلى مقابر مائية.
وقــــال الــســيــر ديــفــيــد كــيــنــغ، الــــذي شــغــل في 
السابق منصب كبير المستشارين العلميين 
لحكومة بريطانيا في حديث مع إذاعــة »ماي 
لندن« ونقله موقع »سكاي نيوز« أمس، إن جدار 
 عن انهيار أرضي 

ً
المياه يمكن أن يكون ناتجا

ضــخــم فـــي جـــزر الـــكـــنـــاري. وأضـــــاف »ســيــؤدي 
الدمار الناتج عن ذلك إلى إرسال صخرة بحجم 
»جــزيــرة مــان« إلــى المحيط األطلسي فــي حال 
ضرب تسونامي بارتفاع عدة أمتار بريطانيا«.

وأكمل كينغ: »سيتم القضاء على الماليين في 
البلدات والمدن مثل برايتون، وساوثامبتون، 
وبورنموث، وبورتسموث، وإكستر، مع وصول 
 إلـــى أنـــه بعد 

ً
الــفــيــضــانــات إلـــى لـــنـــدن«، مــشــيــرا

االنهيار األرضي في جزر الكناري سيستغرق 

.
ً
وصول الموجة إلى بريطانيا 6 ساعات تقريبا

وقـــال خبير الــبــيــئــة إن 6 ســاعــات لــن تكون 
كافية للسكان للهروب، حيث سيتجه الجميع 
نحو سياراتهم للخروج، مما سيؤدي النغالق 
الطرق، وسينتج عن ذلك موت الكثيرين داخل 

 له.
ً
سياراتهم، وفقا

ــّبـــه الــســيــر كــيــنــغ مـــا حــــدث فـــي عــاصــمــة  وشـ
البرتغال لشبونة، عــام 1755، عندما ضربت 
المدينة بموجة ارتفاعها 10 أمتار، تلت ضربة 

زلزال بقوة 9 على مقياس ريختر.
وتسونامي لشبونة القديم أدى إلى مقتل 100 

ألف شخص وقتها.
وقال الخبير إن الضربة قد تأتي بعد 10 آالف 
، في إشارة إلى صعوبة توقع 

ً
عام، وقد تأتي غدا
موعد التسونامي.

مدرسة أردنية تبعد االكتئاب عن الكالب
تــقــوم شــاحــنــة تتبع مــدرســة مخصصة 
لــلــكــالب فـــي األردن بــجــمــع الـــكـــالب األلــيــفــة 
، وتعيدها إليهم في 

ً
من أصحابها يوميا

المساء.
وأوضــح وزيــر البيئة معاوية الــردايــدة، 
وهـــو أحـــد القائمين عــلــى مــدرســة الــكــالب، 
في تصريح نقله موقع روسيا اليوم، أمس 
األول، أن الهدف من هذا المشروع هو حماية 

الكالب األليفة من اإلصابة باالكتئاب.
وأضاف الردايدة أن القائمين على مدرسة 
الـــكـــالب يــقــّدمــون لــلــكــالب خـــدمـــات خــاصــة 
كالمدارس المتخصصة، حيث يجمعونها 
، ثم يدربونها التدريبات األساسية، 

ً
صباحا

ـــرون لها 
ّ
كــإطــاعــة أوامــــر أصــحــابــهــا، ويـــوف

 مـــن الـــمـــرح والــلــعــب، حــتــى تـــفـــّرج عن 
ً
ــوا جــ

نفسها، ويــشــرف عــلــى هـــذه العملية، منذ 
 إلى 

ً
عامين، مــدّربــان متخصصان، مشيرا

 .
ً
أن المدرسة تضم حاليا 40 كلبا

ولفت إلى أن تكاليف إيداع الكالب فيها 
غير ثابتة، وتعتمد على مكان إقامة مالكي 
الــكــالب، حيث تبدأ الحافلة بجمع الكالب 
 ،

ً
من منازلها عند الساعة الـــ 6:00 صباحا

وتتوجه بها إلى مقر الحضانة في طريق 

المطار، ثم تعيدها إلى منازلها عند الساعة 
.14:00

ونــشــرت الــمــدرســة، عبر حساباتها في 
مواقع التواصل، الخدمات األساسية التي 
ــدمـــات رعــايــة  تــقــّدمــهــا لـــلـــكـــالب، ومــنــهــا خـ

متنوعة للحيوانات األليفة، وبيع الطعام 
، إضافة إلى تدريبها 

ً
الخاص الُمعّد يدويا

على الصعود، والمشي، والعناية النهارية، 
وتقديم خدمات الطب البيطري، واالحتواء، 

والنقل من الحضانة وإليها.
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ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني
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يومية سياسية مستقلة

أصدقاؤنا 
احالمخبرين!

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

مـــا بــيــنــنــا وبـــيـــن الـــوطـــن خــمــســة أشــبــار
ــوا الـــمـــســـافـــه الـــقـــصـــيـــره!  ــتـ ــّديـ ــعـ ــم تـ ــتــ وانــ

ــلـــوقـــي يـــســـبـــق الـــطـــيـــر ال طـــار مـــثـــل الـــسـ
ــــره  ــيـ ــ ــــذخـ وراعـــــــــيـــــــــه ِوّده لــــــــو رمـــــــــــــاه بـ

تـــلـــقـــاه فــــي »الــــــديــــــوان« شــــّمــــام األخـــبـــار
ــلـــى بـــعـــض األمــــــــور الــصــغــيــره  يــــســــأل عـ

ــار ــ ــبـ ــ ــا بـــيـــن الـــمـــطـــابـــع واألحـ ــ ــاه مـ ــقــ ــلــ وتــ
ـــزل... يــــراســــل مـــديـــره  ــنــ ــ قـــبـــل » الــــعــــدد« يـ

ــزاب »مــســؤول األســـرار«  وتــلــقــاه فــي األحــ
ـــفـــه ويــســتــشــيــره

ّ
والـــــحـــــزب واثــــــــــــق... كـــل

كـــم خـــــّرب ب »تــــّيــــار« وأودى ب »تـــّيـــار« 
ــا كـــثـــيـــره  ــ ــايـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ والـــــــحـــــــال مـــــاشـــــي والـ

بعض النفوس الطامعه بصيدها صغار
ــيــــره  ــه ِغــ ــيــ ــثــــق فـــــي شــــخــــص مـــــا فــ فـــــال تــ

ــل الــســيــاســه بــيــت مــكــشــوف للجار وألهــ
ــره! ــيــ ــطــ ــخــ ــر فــــــي األمــــــــــــور الــ ــتــ الـــــلـــــه يــــســ

كان أظرف تعليق سمعته على االتفاق السعودي ــ اإليراني 
األخير هو أن »الصين الشيوعية الكافرة، صالحت بين الشيعة 
والسنة«، فللسياسة مساراتها المختلفة، ومن عاش بالوهم 

المذهبي مات بالحسرة السياسية.
عندما يحدث اتفاق بين أطراف نزاع مزمن، فهو يعبر أواًل 
 ،

ً
عــن رغبة تلك األطــــراف. كما أن االتــفــاق األولـــي ليس تحالفا

ولكنه إبــداء رغبة في تفكيك الملفات العالقة، دون ضــوء في 
نهاية النفق.

، ولكن أن تبدأ 
ً
المحادثات اإليرانية ــ السعودية تأخرت كثيرا

.
ً
 خير من أال تبدأ أبدا

ً
متأخرا

إن نجح االتفاق األولي، وتحول لسياسات، والتزامات، وعالج 
بصورة عملية ملفات ساخنة، فإن الرابحين الرئيسيين هما 
السعودية وإيران، ومنطقة الخليج، أما الرابح اآلخر فهو الصين.

عندما وقعت إيران اتفاقها النووي، واشتعلت الحرب اليمنية 
في 2015، كتبت حينها أن ذلك قد يؤدي إلى اتفاق كبير قادم، 
ألنهما استخدما آخر األوراق لديهما، وأن الوصول إلى قمة 
النزاع دون نتائج سيؤدي إلى التفكير باالتفاق، إال أنه ألسباب 

كثيرة تأخر، ويبدو أن تداعياته قد أثمرت االتفاق األخير.
، وهو في منطقة تعد 

ً
النزاع السعودي ـ اإليراني ليس جديدا

 للحروب النظامية واألهلية، 
ً
من أكثر المناطق بالعالم إنتاجا

وما يؤديه ذلك من آثار سياسية ودمار وخراب مستمر.
خالل قرابة العقد من الزمان، شاركت في العديد من اللقاءات 
والحلقات النقاشية، سواء المعلن أو ما يتبع قواعد تشاثام 
 على الدوام، 

ً
هاوس، كان موضوع النزاعات في المنطقة حاضرا

ومن أبرزها النزاع السعودي ـ اإليراني.
تشكلت حينها رؤيــة، على األقــل لعدد من المهتمين، بأنه 
ال يــمــكــن حـــل الــمــشــكــل األمـــنـــي إال بــمــنــظــومــة أمــنــيــة إقليمية 
بمشاركة كل األطـــراف، وكــل ما هو دون ذلــك لن يــؤدي إال إلى 
مزيد من االنكشاف، واإلضرار بأمن الجميع دون استثناء، وأن 
محوري تلك المنظومة هما السعودية وإيــران، وعدم تشكيل 
تلك المنظومة سيؤدي إلى دخول أطراف خارجية غير معنية 

باالستقرار فيها.
الحقيقة المؤكدة هنا، وبغض النظر عن انعدام الثقة بين 
األطراف المعنية، أنه البد من االستثمار في السالم، فهو أجدى، 

 للناس من الحرب، باألصالة كانت أم بالوكالة.
ً
وأكثر نفعا

 مــن هـــذا الــنــوع لــن تــكــون ضمن 
ً
بطبيعة الــحــال، إن اتــفــاقــا

ــان أو حــــريــــة الــتــعــبــيــر أو تــأصــيــل  ــ ــسـ ــ مـــكـــونـــاتـــه حــــقــــوق اإلنـ
الــديــمــوقــراطــيــة، وهـــي ضــحــيــة لــعــدم االســـتـــقـــرار، تستخدمها 
األنظمة في المنطقة، ولكن بــوادر السالم قد تــؤدي إلى مزيد 

من االنفتاح.
 نحو تفكيك الملفات المتفجرة، ومازال 

ً
مازال الطريق طويال

الخاسرون بسبب االتفاق قادرين على تخريب المسار، إال أن 
الــســالم كقيمة يستحق االستثمار فيه، ومــن المؤكد أن دول 
الخليج المستفيدة من تحقيق نتائج مفيدة لالتفاق لديها دور 

تلعبه في إنجاحه لكي يصل إلى بر األمان.

االتفاق السعودي 
اإليراني... الفائزون 

أ. د. غانم النجاروالخاسرون وما بينهما
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