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نائب األمير لوزراء اإلعالم: تصدوا
لشائعات »التواصل االجتماعي«

»ضرورة وضع استراتيجية للتعامل مع مواقع الفتنة... والتوعية تجاه اإلرهاب واألفكار الهدامة«
• »المنصات المروجة لألخبار غير الصحيحة قد تحدث خصومات وصراعات بين الشعوب«

أكد سمو نائب األمير، ولي العهد الشيخ مشعل 
 عــلــى المعنيين بــاإلعــام 

ً
األحـــمـــد، أنـــه بـــات لـــزامـــا

فــي الــعــالــم، والسيما بــالــدول العربية، أن يكثفوا 
ــتـــصـــدي لــلــشــائــعــات ومـــواجـــهـــة  ــم فــــي الـ ــهـــودهـ جـ
مخاطرها ووضع استراتيجية للتعامل مع وسائل 
 
ً
 وأحداثا

ً
التواصل االجتماعي التي تنشر أخبارا

غــيــر صــحــيــحــة قـــد تـــــؤدي إلــــى إحــــــداث فــتــن بين 
 إلى خصومات وصراعات بين 

ً
األفراد تمتد أحيانا
الشعوب والبلدان.

جاء ذلك خال استقبال سموه، بقصر بيان أمس، 
وزراء اإلعــــام الــعــرب الــمــشــاركــيــن فــي اجتماعات 
الدورة الـ98 للجنة الدائمة لإلعام العربي والدورة 
ـــ16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء  الــعــاديــة الــ
اإلعام العرب، بمناسبة انعقادهما بدولة الكويت.
وأوضــح سموه أن على اإلعــام واجــب التوعية 
 في فئة الشباب 

ً
الازمة تجاه اإلرهاب، وخصوصا

وتنمية إدراكهم لمجابهة أي أفكار هدامة تستهدف 
عقولهم ومصائرهم »فــي ظل معلومات مغلوطة 
.»

ً
قد يقف بعض شبابنا المستهدف أمامها تائها

وأضاف أن اإلعام أضحى أهم ناقل للحضارات 
والــثــقــافــات وتــبــادل الــخــبــرات بين الــشــعــوب، وكي 
 وجب أن يتوافر في اإلعام 

ً
»تنهض األمم إعاميا

المصداقية والواقعية والمرونة ومواكبة التطور 
الــتــكــنــولــوجــي الــمــتــســارع، فــي ظــل انــتــشــار سريع 

لوسائل التواصل االجتماعي«.

 على »هجوم مجيدو«
ً
ر لتصعيد يشمل لبنان ردا

ّ
إسرائيل تحض

• تم بعبوة ذكية ببصمة إيرانية ونفذه مسلحان تسلال عبر نفق لـ »حزب الله«  
• نتنياهو يختصر زيارة لبرلين ورئيس أركانه يدعو إلى تأهب على عدة جبهات

● القدس - ةديرجلا•
بعد أيام من الصمت، كشفت إسرائيل 
أن التفجير »غير العادي« الذي وقع األحد 
الماضي على مفترق مجيدو بالقرب من 
مدينة حيفا الشمالية، والــذي استدعى 
ــا إلــيــهــا  ــ اجـــتـــمـــاعـــات أمـــنـــيـــة رفـــيـــعـــة دعـ

وزيــر الــدفــاع اإلسرائيلي يــؤاف غاالنت 
كـــان عـــبـــارة عـــن هــجــوم نــفــذه مسلحان 
فلسطينيان تسلا من لبنان، قتل األمن 
 
ً
اإلسرائيلي أحدهما وكان يحمل حزاما
، في حين علمت »الجريدة« أن تل 

ً
ناسفا

 على 
ً
أبــيــب تحضر لتصعيد كبير ردا

الهجوم قــد يشمل لبنان ، ال سيما مع 

تــصــاعــد األزمــــــات الـــتـــي تـــاحـــق رئــيــس 
الحكومة اليمينية المتشددة بنيامين 

نتنياهو.
وأفادت وسائل إعام إسرائيلية بأن 
نــتــنــيــاهــو اخــتــصــر زيـــارتـــه إلــــى بــرلــيــن 
»على خلفية التطورات األمنية في شمال 
ــيـــس هــيــئــة  ــدد رئـ ــ ــــت شـ ــــاد«، فــــي وقـ ــبـ ــ الـ

األركــــــان اإلســرائــيــلــي هــرتــســي هليفي، 
ه »يجب االستعداد لحدث 

ّ
أمس، على أن

على جبهات عدة تشمل إيران«.
ــتـــي حــصــلــت  وتـــشـــيـــر الـــمـــعـــلـــومـــات الـ
عليها »الجريدة« إلى أن من زرع العبوة 
هـــم عــنــاصــر مـــن »قـــــوات الــجــلــيــل« وهــو 

ســـــس في 
ُ
تــنــظــيــم فــلــســطــيــنــي أ

 »التربية«: إنهاء خدمات 2024 
 ورئيس قسم وافدين

ً
معلما

● فهد الرمضان
 لـــمـــا نـــشـــرتـــه »الـــجـــريـــدة« 

ً
تـــأكـــيـــدا

بــتــاريــخ 15 يناير الــمــاضــي، أعلنت 
 إنهاء خدمات 

ً
وزارة التربية رسميا

 ورئـــــيـــــس قــــســــم مــن 
ً
ــا ــمـ ــلـ ــعـ 2024 مـ

ــمـــدارس،  الـــوافـــديـــن الــعــامــلــيــن فـــي الـ
 ومعلمة، و209 

ً
بينهم 1815 معلما

رؤســاء أقسام نهاية العام الدراسي 
الــحــالــي، وذلـــك بتعليمات مــن وزيــر 
التربية وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي د. حمد العدواني.

 اقتصاديات

بقي التصعيد سيد الموقف بين واشنطن وموسكو بعد ساعات 
مــن حــادثــة سقوط مسيرة أميركية فــي تــصــادم جــوي مــع مقاتلة 
»سوخوي - 27 » فوق البحر األسود، في حادث يعتبر أول مواجهة 
مباشرة بين البلدين منذ بدء الحرب األوكرانية قبل أكثر من عام. 
وانــطــلــق ســبــاق مــحــفــوف بــالــمــخــاطــر بــيــن روســـيـــا والـــواليـــات 
المتحدة على حطام المسيرة األميركية »MQ - 9«، التي غرقت في 

البحر األسود. 
ــن الــقــومــي بــالــبــيــت األبـــيـــض جــون  ــال الــمــتــحــدث بــاســم األمــ وقــ
كيربي: »بوضوح نحن ال نريد أن نرى أن يضع أي شخص غيرنا 

يده عليها«، في حين ذكر مدير االستخبارات الخارجية 

»AUM« تتابع أعمال قمة »التعليم 
العالي نحو مستقبل هادف 2023«

فعاليات اليوم الثاني ناقشت تمكين الطلبة وتطوير 
البرامج األكاديمية والبحث العلمي
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 تصعيد بين واشنطن وموسكو بعد  تصعيد بين واشنطن وموسكو بعد 
أول صدام مباشر في حرب أوكرانياأول صدام مباشر في حرب أوكرانيا

سباق محفوف بالمخاطر بين البلدين 
»MQ-9« على حطام المسيرة

رئيس الوزراء 
يستقبل 

جنبالط
02

  الرئيس الروسي فاديمير بوتين استقبل نظيره السوري بشار األسد في موسكو أمس، حيث أشاد بما حققته دمشق لضمان استقرار الوضع 
االجتماعي واالقتصادي لسورية، في وقت أعرب األسد عن دعمه لروسيا في »مجابهة الغرب«.                       )رويترز(

نائب األمير خال استقباله وزراء اإلعام العرب أمس
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تصعيد بين واشنطن وموسكو...

إسرائيل تحّضر لتصعيد...

الروسية أن »لدينا إمكانات تقنية النتشال حطام المسيرة األميركية 
من مياه البحر األسود، وسنعمل على استعادته«.

وقــّدم الجيشان الروسي واألميركي روايتين مختلفتين لهذه 
المواجهة المباشرة، التي عــززت احــتــمــاالت وقــوع تصعيد غير 

مقصود. 
ووصفت موسكو ما حدث بأنه »استفزاز« أميركي وتدخل مباشر 
في حــرب أوكرانيا، في حين استدعت واشنطن السفير الروسي 
واعتبرت أن »رسالة الكرملين فشلت«، وأنها ستواصل عملياتها 

الجوية فوق البحر األسود.
واتهمت المخابرات الروسية واشنطن بإجراء استطالع نشط 
في البحر األسود باستخدام وسائل تكنولوجية مختلفة، مؤكدة 

 بقيادة فادي المالح ويتلقى التدريب 
ً
سورية التي يتخذها مقرا

والسالح من »حزب الله« وإيران.  
وكانت »الجريدة« انفردت قبل نحو عام بنشر خبر عن استهداف 
إسرائيل لمقر في سورية تابع للتنظيم، الذي يضم أعضاء سابقين 
فــي »الجبهة الشعبية« شــاركــوا فــي القتال خــالل الــحــرب األهلية 
السورية إلى جانب قوات الحكومة الموالية للرئيس بشار األسد. 

أنها على علم بــاألهــداف االستخباراتية التي تسعى لتحقيقها. 
ونقلت »نيويورك تايمز« عن مسؤول أميركي أن المسيرة أقلعت 
 أنها كانت تراقب شبه جزيرة القرم من المجال 

ً
من رومانيا، مضيفا

الدولي.

وبحسب المعلومات، نجحت خلية من أربعة أو خمسة عناصر 
من التنظيم في الوصول إلــى مجيدو القريبة من جنين ومدينة 
 تحمل بــصــمــات إيــرانــيــة قــرب 

ً
ــدا الــعــفــولــة، وزرعــــت عــبــوة ذكــيــة جـ

سجن مجيدو الذي يقبع فيه مئات األسرى الفلسطينيين، وكانت 
تنوي استهداف ســيــارات تابعة لمصلحة السجون وضباط من 

السجن ذاته.
والــعــبــوة الــتــي تــم استخدامها مجهزة بكاميرا مــراقــبــة يمكن 
تشغيلها عــن بــعــد لــلــتــأكــد مــن الـــهـــدف، إال أن خــطــأ مــا وقـــع دفــع 
المهاجمين إلــى تفجيرها في سيارة حكومية يقودها شــاب من 
( من بلدة سالم مما أدى 

ً
عرب 1948 يدعى شرف الدين )21 عاما

إلى إصابته بجروح متوسطة.  
 عــلــى الهجوم 

ً
 كــامــال

ً
وفــرضــت الــســلــطــات اإلســرائــيــلــيــة تعتيما

 بعد اعتقال المنفذين وبحوزتهم أسلحة وذخائر وقنابل 
ً
خصوصا

وعبوات، السيما أن مؤشرات تفيد بأنهم عبروا إلى داخل إسرائيل 
عبر نفق لـ »حزب الله« على الحدود اللبنانية، كما أن استخدام عبوة 
ذكية يمكن زرعها في أي مكان وتشغيلها عن بعد من أي مكان، أثار 
 مع تزايد محاوالت الفلسطينيين 

ً
قلق المؤسسة األمنية خصوصا

شن هجمات عبر العبوات الناسفة. 
وأكد مصدر أن إسرائيل ومنذ حدوث العملية تدرس سبل الرد 
التي قد تشمل سورية ولبنان، وهــذا ما يمكن أن يشعل جبهات 
 أن 

ً
جــديــدة فــي ظــل الــوضــع الملتهب مــع الفلسطينيين، مضيفا

إمكانية اشتعال القتال واردة في أي لحظة.

جدد سمو نائب األمير ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
دعــم الــكــويــت الــكــامــل والــجــاد 
لـــكـــل مـــا مـــن شـــأنـــه الـــوصـــول 
إلى حل عادل شامل للقضية 
الفلسطينية، وفــق الشرعية 
الــدولــيــة، وبــمــا يضمن إقامة 
دولة فلسطينية مستقلة ذات 
ســـيـــادة وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الــشــرقــيــة، مــعــربــا عــن تقديره 
لــــوزراء إعـــالم الـــدول العربية 
والخليجية لــوضــع القضية 
ــة  ــافــــحــ ــكــ ــنــــيــــة ومــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
اإلرهــــــــــــــــــــاب فـــــــــي أولـــــــــويـــــــــات 
اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم، مــــشــــددا عــلــى 
أهمية تضافر الجهود إلبراز 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى 
الصعيدين العربي والدولي 
ــل الــــخــــطــــاب اإلعــــالمــــي  ــعــ وجــ
من وسائل تناولها والدفاع 

عنها.
جــــاء ذلــــك خــــالل اســتــقــبــال 
ســـــــمـــــــوه، فـــــــي قـــــصـــــر بـــــيـــــان، 
صـــبـــاح أمـــــس، وزيـــــر اإلعــــالم 
والــــــثــــــقــــــافــــــة وزيــــــــــــر الــــــدولــــــة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
الــمــطــيــري، ووزراء ومــمــثــلــي 
ــــدول الــعــربــيــة  وزراء إعــــالم الـ
والــخــلــيــجــيــة الــمــشــاركــيــن في 
اجــتــمــاعــات الــــــدورة الــعــاديــة 
ـــ98 للجنة الــدائــمــة لإلعالم  الـ
العربي والدورة العادية الـ16 
لــلــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لمجلس 
وزراء اإلعالم العرب، بمناسبة 

انعقادهما بالكويت.
وألقى سموه كلمة جاء في 
نصها: »في بداية لقائنا بكم 
يــســرنــا أن نــنــقــل لــكــم جميعا 
تحيات صاحب السمو أمير 
الــبــالد الــمــفــدى الشيخ نــواف 

ــيـــن بــــــــوزراء  ــبـ األحـــــمـــــد، مـــرحـ
ــــي بــلــدهــم  ــــرب فـ ــعـ ــ اإلعـــــــــالم الـ

الثاني الكويت«.
ــد  ــعــ وقـــــــــــــال ســــــــمــــــــوه: »يــــســ
تــــحــــتــــضــــن  أن  لـــــــــكـــــــــويـــــــــت  ا
ــات هــــــــذه الـــنـــخـــبـــة  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
المتميزة مــن وزراء وممثلي 
ــــدول الــعــربــيــة  وزراء إعــــالم الـ
والــخــلــيــجــيــة الــمــشــاركــيــن في 
اجــتــمــاعــات الــــــدورة الــعــاديــة 
ـــ98 للجنة الــدائــمــة لإلعالم  الـ
العربي، والدورة العادية الـ16 
لــلــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي لمجلس 

وزراء اإلعالم العرب«.
وتــمــنــى ســـمـــوه لــلــقــائــمــيــن 
عـــــلـــــى هــــــــــذه االجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
ــــق والـــــــــســـــــــداد، وأن  ــيـ ــ ــــوفـ ــتـ ــ الـ
يحققوا أهــدافــهــم المنشودة 
مـــــنـــــهـــــا، ومـــــتـــــابـــــعـــــة تـــنـــفـــيـــذ 
قـــــــراراتـــــــهـــــــم الـــــمـــــتـــــخـــــذة فـــي 
ــة،  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــم الـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
والتوصل إلى قــرارات هادفة 
تترجم أهــداف مجلس وزراء 
اإلعــــالم الــعــرب الــتــي رسمها 
لخدمة قضايا األمة العربية، 
ــتــــهــــا الـــقـــضـــيـــة  وفـــــــــي مــــقــــدمــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واالرتـــــــقـــــــاء 
باإلعالم العربي بكل مجاالته 
ــر الـــعـــمـــل اإلعــــالمــــي  ــويــ ــطــ وتــ

المشترك عربيا ودوليا.

مواكبة التطور التكنولوجي
وأكــــــــد ســــمــــوه أن اإلعــــــالم 
بــصــوره المختلفة ووسائله 
الــمــتــعــددة أضــحــى أهـــم ناقل 
للحضارات والثقافات وتبادل 
ــرات بــــيــــن الــــشــــعــــوب،  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ الــ
ومــســاهــمــا فـــعـــاال فـــي تــقــويــة 
ــة،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـــــــعـــــــالقـــــــات االجـ
ــم  ــ مـــضـــيـــفـــا: »ولـــتـــنـــهـــض األمـ

إعالميا وجــب أن يتوافر في 
اإلعالم المصداقية والواقعية 
والـــمـــرونـــة ومــواكــبــة الــتــطــور 
الــتــكــنــولــوجــي الــمــتــســارع في 
ظــــل انـــتـــشـــار ســـريـــع لــمــواقــع 
ووســـائـــل وبـــرامـــج الــتــواصــل 
ــتـــي أصــبــحــت  االجـــتـــمـــاعـــي الـ
جــــاذبــــة لـــلـــقـــارئ والــمــســتــمــع 
والمطلع بصفة عامة لسرعة 
الــــوصــــول إلــيــهــا والــحــصــول 
عــلــى الــمــعــلــومــة أو الــخــبــر أو 
الحدث بكل سهولة وسالسة«.

ــذا  ــــي هـ وتــــابــــع ســــمــــوه: »فــ
الـــــــصـــــــدد بـــــــــات لـــــــزامـــــــا عـــلـــى 
ــن بــــــــاإلعــــــــالم فـــي  ــيــ ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ الــ
الـــــــعـــــــالـــــــم، الســـــيـــــمـــــا دولـــــنـــــا 
العربية، أن يكثفوا جهودهم 
ـــدي لـــلـــشـــائـــعـــات  ـــتـــــصــ فــــــي الــ
ومواجهة مخاطرها ووضع 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــتــعــامــل مــع 
وسائل التواصل االجتماعي 
الــتــي تنشر أخــبــارا وأحــداثــا 
غير صحيحة قــد تـــؤدي إلى 
إحداث فتن بين األفراد تمتد 
-أحـــــيـــــانـــــا- إلـــــــى خـــصـــومـــات 
ــيــــن الـــشـــعـــوب  وصـــــــراعـــــــات بــ

والبلدان«.

مكافحة اإلرهاب
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــمــكــافــحــة 

اإلرهاب، شّدد سموه على »أن 
عليكم واجب التوعية الالزمة، 
ــا لـــفـــئـــة الـــشـــبـــاب  وخــــصــــوصــ
ــم لــمــجــابــهــة  ــهــ وتــنــمــيــة إدراكــ
ــار هــدامــة  ــكـ ومـــواجـــهـــة أّي أفـ
تستهدف عقولهم ومصائرهم 
فـــي ظـــل مــعــلــومــات مــغــلــوطــة 
قـــــــد يـــــقـــــف بـــــعـــــض شـــبـــابـــنـــا 

المستهدف أمامها تائها«.
ن  أ ه  ســــــــــــمــــــــــــو ف  د ر أ و
»حـــضـــوركـــم الـــمـــرّحـــب بـــه في 
ــحــــدث اإلعــــالمــــي ومـــا  هـــــذا الــ
ــيـــه مــــن نــتــائــج  تـــتـــوصـــلـــون إلـ
وقـــــــــــــــــرارات تــــــخــــــدم وزارات 
اإلعـــالم العربية والمنظمات 
واالتــحــادات اإلعالمية يبلور 
ــــك - حـــرصـــكـــم عــلــى  ــــال شـ - بـ
ــاء بــــاإلعــــالم الـــعـــربـــي،  ــ ــقـ ــ االرتـ
ــة  ــــس صـــــــــــورة مــــشــــّرفــ ــكـ ــ ــعـ ــ ويـ
ــم والــــــتــــــعــــــاون بـــيـــن  ــتــــالحــ ــلــ لــ
بـــلـــدانـــنـــا الـــعـــربـــيـــة مــــن خـــالل 

توحيد الخطاب اإلعالمي«.
ــه، قــــال  ــمـــتـ ــلـ وفــــــي خــــتــــام كـ
ســمــوه: »نــكــرر ترحيبنا بكم 
فـــي بــلــدكــم الـــثـــانـــي الــكــويــت، 
راجــيــن لــكــم إقــامــة طيبة بين 
إخــوانــكــم فــي وزارة اإلعــــالم، 
داعـــيـــن الـــلـــه تــعــالــى أن ينفع 
ــم الـــــبـــــالد  ــ ــــودكــ ــهــ ــ ــجــ ــ بـــــكـــــم وبــ
والعباد، وأن يعينكم لتحقيق 

مـــا تــتــطــلــعــون إلــيــه مـــن تــقــّدم 
وازدهـــــــار لــبــلــدانــنــا الــعــربــيــة 

الشقيقة«.

دعم ال محدود
مــــــن جــــهــــتــــه، ألـــــقـــــى وزيــــــر 
اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب، عبدالرحمن 
الــــمــــطــــيــــري، كـــلـــمـــة جـــــــاء فــي 
نــصــهــا: »جــمــيــع إعـــالم الـــدول 
العربية والخليجية يا طويل 
الــعــمــر يــتــقــّدمــون لـــك بــجــزيــل 
الــشــكــر والــتــقــديــر عــلــى دعمك 
الـــــــالمـــــــحـــــــدود فـــــــي تـــســـهـــيـــل 
ات وإتاحة كل  جميع اإلجــراء
اإلمــكــانــات بــعــقــد اجــتــمــاعــات 
ــة الـــــدائـــــمـــــة لــــإلعــــالم  ــنــ ــلــــجــ الــ
العربي بدورته الـ 98، وأيضا 
ــــدورة الــعــاديــة الـــ  الجــتــمــاع الـ
16 للمكتب التنفيذي لوزراء 

اإلعالم العرب«.
وأضـــــــــــــــــــــاف الـــــــمـــــــطـــــــيـــــــري: 
»بتوجيهاتك يا طويل العمر، 
الحمد لله نسير بهذا المسار 
ــاك  ــنـ ــون هـ ــ ــكـ ــ ــــرك أن يـ ــــحـ ــتـ ــ ونـ
عندنا استراتيجية ومنهجية 
إعالمية، ونسعى بشكل كبير 
أن نصل إلــى خطاب إعالمي 
ــد«، مـــســـتـــطـــردا: »نــحــن  ــ ــــوحـ مـ
نتفق بأمور كثيرة وتربطنا 

أمور كثيرة وعادات وتقاليد 
وقـــــيـــــم كـــــثـــــيـــــرة، وكــــــــل الــــــذي 
نختلف أمــور بسيطة، بينما 
الـــجـــانـــب اإليـــجـــابـــي الــجــمــيــل 
ممكن يوحد صفوفنا ونقدم 
صــورتــنــا الــعــربــيــة وهــويــتــنــا 

للعالم«.

سقف عال
وتابع: »هذه توجيهاتك يا 
طويل العمر أن يكون سقفنا 
دائـــمـــا عــالــيــا وســقــفــنــا دائــمــا 
ــدول الــمــتــقــدمــة  ــ أن نــنــافــس الـ
ــل كـــبـــيـــر نــحــن  ــمـ ــــالل عـ مــــن خــ
ــوم فـــيـــه كــــــــــوزراء اإلعــــــالم  ــقــ نــ
ووزراء الــثــقــافــة بــاالهــتــمــام 
بالشخصية باإلنسان العربي 
ــور، ومـــا يــكــون  ــ ونــعــكــس األمــ
تعاملنا بردود األفعال فقط، 
ونتعامل مــع كــل قضية على 
حسب الحدث، اليوم ال بّد أن 

نأخذ خطوات متقدمة«.
ــك -  ــاتــ ــهــ ــيــ ــوجــ وأردف: »تــ
ــا تــقــول  ــمـ طـــويـــل الــعــمــر - دائـ
ــم جـــــريـــــئـــــيـــــن اخـــــــــــذوا  ــ ــكــ ــ ــ

ّ
ــل ــ خــ

الــخــطــوات الــجــريــئــة واخــــذوا 
المنهجية الــعــلــمــيــة وامــشــوا 
ــام ومـــنـــهـــجـــيـــة أن  ــ ــظـ ــ ــى نـ ــلــ عــ
ــلـــيـــهـــا، وإن شـــاء  تـــتـــفـــقـــون عـ
الــلــه ننطلق مــنــهــا«، متابعا: 

»توجيهاتك - طويل العمر - 
دائــمــا مــعــنــا، ونــتــرجــمــهــا من 
ــي مــنــصــب  خـــــالل وجـــــــودي فــ
وزيـــر اإلعــــالم، ودائــمــا أمشي 
بــــــهــــــذا الــــــمــــــســــــار مـــــــن خـــــالل 
كلماتك وتعليماتك المباشرة، 
وسموكم متابع معنا من قبل 
االجــتــمــاع وأثــنــاء االجــتــمــاع، 
لـــكـــلـــمـــاتـــك  ــا  ــنــ ــعــ ــمــ واآلن ســ
وتــوجــيــهــاتــك الــتــي ملتزمين 

بها في جدول األعمال«.
ــه، قــــال  ــمـــتـ ــلـ وفــــــي خــــتــــام كـ
ــيــــري: »نـــشـــكـــر ســـمـــوك  ــطــ ــمــ الــ
لــــــعــــــمــــــر - عـــلـــى  ا - طــــــــويــــــــل 
إتـــاحـــة الــفــرصــة بــهــذا الــلــقــاء 
ــاع لـــهـــذه الــكــلــمــات،  ــمـ ــتـ واالسـ
وبإذن الله يا طويل العمر راح 
تترجم من خالل اجتماعاتنا 

القادمة، طال عمرك«.
حضر اللقاء رئيس ديوان 
ــهــــد، الــشــيــخ  ــعــ ســـمـــو ولــــــي الــ
أحمد العبدالله، ومدير مكتب 
ســـمـــو ولـــــي الـــعـــهـــد، الـــفـــريـــق 
الـــمـــتـــقـــاعـــد جــــمــــال الـــــذيـــــاب، 
ووكـــيـــل الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
بمكتب سمو ولي العهد مازن 

العيسى.
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ً
سقفنا دائما

منافسة الدول 
المتقدمة 
وتوحيد 
صفوفنا 

ونقدم 
صورتنا 
العربية 

وهويتنا 
للعالم

بتوجيهات 
سموكم 

نسعى لوضع 
منهجية 
إعالمية 

والوصول إلى 
خطاب موحد

وزير اإلعالم

رئيس الوزراء يستقبل جنبالط

استقبل رئيس مجلس الـــوزراء، سمو الشيخ 
أحــمــد نـــواف األحــمــد، بحضور وزيـــر الخارجية 
الشيخ سالم الصباح، في قصر بيان أمس، رئيس 
الحزب التقدمي االشتراكي بلبنان، وليد جنبالط، 

والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
حضر المقابلة مدير مكتب سمو رئيس مجلس 
الـــوزراء، حمد العامر، ومساعد وزيــر الخارجية 

لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر.

وزير الخارجية وجنبالط بحثا التطورات اللبنانية
ناقش مع الفهيد الفرص السياحية بالكويت وتسلم قطعة تاريخية من كسوة الكعبة

ــيـــة  ــارجـ ــخـ الــــتــــقــــى وزيــــــــر الـ
الـــشـــيـــخ ســـالـــم الـــصـــبـــاح، فــي 
ــوان عـــــام الـــــــــــوزارة، أمــــس،  ديــــــ
ــحـــزب الــتــقــدمــي  ــع رئـــيـــس الـ مـ
ــتــــراكــــي الــلــبــنــانــي ولــيــد  االشــ
جـــنـــبـــالط، بــمــنــاســبــة زيـــارتـــه 
لـــلـــكـــويـــت، وتـــــم خـــــالل الــلــقــاء 
اســتــعــراض مــا يــربــط الكويت 
ــة  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ بــــالــــجــــمــــهــــوريــــة الـ
الــشــقــيــقــة مــن وشــائــج عميقة 
ــة تــاريــخــيــة  ــة، وعـــالقـ ــخــ وراســ
متينة ومــتــمــيــزة عــلــى جميع 
المستويات، كما تمت مناقشة 
آخر التطورات والمستجدات 

على الساحة اللبنانية.
كما التقى وزيــر الخارجية 
مــع رئــيــس المنظمة العربية 
لــلــســيــاحــة د. بـــنـــدر الــفــهــيــد، 
بمناسبة زيارته للبالد، حيث 
ــــالل الــــلــــقــــاء بـــحـــث أطـــر  تــــم خــ

تعزيز التعاون المشترك نحو 
تــطــويــر الــمــقــاصــد السياحية 
ــفــــرص الـــواعـــدة  الـــعـــربـــيـــة، والــ
فــي الكويت، وترجمة قــرارات 
المجلس الوزاري العربي إلى 
ســيــاســات وخــطــط للنهوض 
بصناعة السياحة فــي الــدول 
ــزا  ــزيــ ــعــ ــا وتــ ــمـــ الــــعــــربــــيــــة، دعـــ

لمسيرة العمل المشترك.
ــيـــد، فــــي خــتــام  ــهـ ــفـ وقـــــــدم الـ
اللقاء، إهداء متمثال في قطعة 
تــاريــخــيــة مـــن كـــســـوة الــكــعــبــة 
المشرفة إلى وزير الخارجية، 
ــاريــــخ الــقــطــعــة  مــســتــعــرضــا تــ
ودالالتــــهــــا الــمــخــطــوطــة على 

وشاحها.

سالم الصباح يتسلم من الفهيد قطعة تاريخية من كسوة الكعبة

 جنبالط أمس
ً
أحمد نواف األحمد مستقبال

نائب األمير: دعم كويتي كامل وجاد لحل عادل للقضية الفلسطينية
• سموه استقبل وزراء وممثلي وزراء إعالم الدول العربية والخليجية

• التصدي للشائعات ووضع استراتيجية للتعامل مع وسائل التواصل المسببة للفتن بين الشعوب

 المطيري ووزراء إعالم الدول العربية والخليجية أمس
ً
نائب األمير مستقبال

ً
• مواجهة أي أفكار هدامة تستهدف عقول الشباب في ظل معلومات مغلوطة قد يقف بعضهم أمامها تائها

 يستوجب توافر المصداقية والواقعية والمرونة ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع 
ً
 يستوجب توافر المصداقية والواقعية والمرونة ومواكبة التطور التكنولوجي المتسارع نهوض األمم إعالميا
ً
• نهوض األمم إعالميا

• حرصكم على االرتقاء باإلعالم العربي يعكس صورة مشرفة للتالحم والتعاون 

https://www.aljarida.com/article/17837
https://www.aljarida.com/article/17846
https://www.aljarida.com/article/17925
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حريصون 
على تحقيق 

التحول 
الرقمي 

والخدمات 
اإللكترونية

فهد الرمضان

سلة أخبار

أعلن استشاري جراحة 
الحروق والتجميل، د. هشام 

بورزق، انطالق مؤتمر 
رابطة الكويت لجّراحي 

التجميل والجمعية 
الدولية لجراحة التجميل، 
اليوم وملدة 3 أيام، برعاية 
وحضور وزير الصحة د. 
أحمد العوضي في مركز 

جابر الثقافي.
وقال بورزق، في تصريح 
صحافي، إن هذا املؤتمر 

يضّم نخبة من املحاضرين 
املتميزين من مختلف 

أنحاء العالم، مشيرا إلى 
التعاون بني رابطة التجميل 
الكويتية والجمعية الدولية 
لجراحة التجميل هو األول 

من نوعه.
وأضاف أن الهدف من 

ذلك هو تبادل الخبرات 
والتعرف إلى أحدث 

التقنيات الحديثة 
والعمليات الجراحية 

التجميلية املختلفة لالرتقاء 
بمستوى الخدمة املقّدمة 

للمرضى.

مؤتمر »التجميل« ينطلق
اليوم ويستمر 3 أيام

أعلن مجلس النشر العلمي 
بجامعة الكويت تسويقه 

16366 نسخة من مطبوعات 
الجامعة خالل مشاركته 

مؤخرًا في معرض القاهرة 
الدولي للكتاب في دورته 

الرابعة والخمسني.
وأشار املجلس، في بيان 

صحافي، أمس، إلى أن 
املشاركة تأتي من واقع 

ممارسة جامعة الكويت 
لدورها الحضاري في دعم 

التظاهرات الثقافية من 
خالل املشاركة بإنتاجها 

العلمي، والتعريف 
بإصداراتها القيمة، كي 

تكون جسرًا للتواصل مع 
األشقاء واألصدقاء حاضرًا 

، واالستجابة 
ً
ومستقبال

لإلقبال الجماهيري الكبير 
ملطبوعاتها.

»النشر العلمي« يسّوق 
16366 نسخة من 

مطبوعات الجامعة بالقاهرة

نظمت الجمعية الكويتية 
ملتالزمة الداون ملتقى اليوم 

العاملي ملتالزمة الداون 
لعام 2023 بعنوان »حبهم 

يجمعنا«.
وقالت نائبة الرئيس في 

الجمعية، ازدهار الكندري، 
في تصريح لـ »كونا«، إن 

الجمعية أقامت االحتفالية 
تزامنًا مع اليوم العاملي 

للمتالزمة، الذي يصادف 21 
مارس من كل عام، برعاية 

الهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة.

وذكرت أن امللتقى يضم 
نخبة من األكاديميني 

واملختصني في مجاالت 
عدة تهم األشخاص 

املصابني بمتالزمة الداون، 
من الناحية النفسية أو 

االجتماعية أو السلوكية.
وأضافت أن الجهات 

الداعمة واملشاركة أقامت 
معارض عدة للمقتنيات 

والحرف التي احترفها 
أشخاص الداون، مبينة 

أن دور الجمعية خدمتهم 
بمختلف األعمار والفئات 
التي تحتاج التخاطب أو 
تعديل سلوك أو اإلدخال 

لورش تأهيلية بأيدي 
مدربني ومختصني وإقامة 

فعاليات عدة وأنشطة 
ترفيهية لخدمتهم وأسرهم.

»متالزمة الداون« تنظم 
ملتقى »حبهم يجمعنا«

 و209 رؤساء أقسام وافدين
ً
إنهاء خدمات 1815 معلما

• العدواني: تكويت الوظائف اإلشرافية التعليمية بما يتناسب مع أعداد المرشحين الكويتيين
• »استثناء أبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية والخليجيين من اإلحالل«

أعلن المتحدث الرسمي باسم 
وزارة الــتــربــيــة، أحــمــد الــوهــيــدة، 
إنهاء خدمات 1815 معلما و209 
رؤساء أقسام وافدين نهاية العام 
الدراسي، وذلك ضمن خطة إحالل 

وتكويت الوظائف التعليمية.
وأشـــار الــوهــيــدة، فــي تصريح 
ــــر  ــافـــي أمـــــــس، إلــــــى أن وزيـ ــحـ صـ
الــتــربــيــة وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
والبحث العلمي د. حمد العدواني 
ــــرورة تـــطـــبـــيـــق مـــبـــدأ  ــــضــ وّجــــــــه بــ
النسبة والتناسب بين المناطق 
ــة وفــــق  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ والــــــمــــــراحــــــل الـ
المعطيات المختلفة، في تنفيذ 
ــــالل للمعلمين والـــوافـــديـــن،  اإلحـ
ــاء  ــ ــنــ ــ ــــى مــــــــن ذلـــــــــــك أبــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ويـ
الكويتيات والمقيمون بصورة 

غير قانونية والخليجيون.
وأوضح أن الوزير أكد تعيين 
المواطنين في التخصصات التي 
يــتــوافــر بــهــا الــعــنــصــر الــوطــنــي، 
حفاظا على احتياجات المناطق 
ــة، وعـــــــــــدم اإلخـــــــــالل  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــ
بـــمـــيـــزانـــيـــاتـــهـــا، مـــمـــا ســيــنــعــكــس 
إيــجــابــا عــلــى مــصــلــحــة العملية 
ــرار الــمــيــدان  ــقـ ــتـ الــتــعــلــيــمــيــة واسـ

التربوي.

خفض معدالت البطالة
وتابع أن العدواني شدد على 
أن ســيــاســيــة »الــتــكــويــت« تسهم 
فــي انــخــفــاض مــعــدالت الــبــطــالــة، 

وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن 
الكويتي، مــقــدرا فــي الــوقــت ذاتــه 
جهود وتفاني جميع العاملين 
بكل قــطــاعــات وزارة التربية من 
غــيــر الكويتيين عــلــى مــا قــّدمــوه 
لــــلــــوزارة مـــن عــمــل وعـــطـــاء خــالل 

فترة عملهم.
وأوضح الوهيدة أن »التربية« 
 في 

ً
ستنهي خــدمــات 34 مــعــلــمــا

»الديني« بنسبة 38 بالمئة، و37 
معلمة بنسبة 31 بــالــمــئــة، وفــي 
التربية الخاصة 30 معلمة بنسبة 
57 بــالــمــئــة، و9 معلمين بنسبة 

31 بالمئة.

تخصصات الذكور
وأكـــــــــــــــد أن الــــــتــــــكــــــويــــــت فـــي 
تـــخـــصـــصـــات الـــــذكـــــور ســيــشــمــل 
6 تــــخــــصــــصــــات هـــــــي الــــتــــربــــيــــة 
 
ً
اإلســـالمـــيـــة بــــواقــــع 260 مــعــلــمــا
على مــدى عــامــيــن، والــتــاريــخ 52 
، وعلم النفس واالجتماع 

ً
معلما

4 معلمين، والــحــاســب اآللـــي 25 
، واالجتماعيات 59 معلما.

ً
معلما

ــا الـــتـــكـــويـــت بــالــنــســبــة إلـــى  ــ أمـ
 ،

ً
اإلنـــــــاث فــيــشــمــل 14 تــخــصــصــا

ــيــــة« بـــواقـــع 109  مــنــهــا »اإلســــالمــ
مــعــلــمــات، والــلــغــة الــعــربــيــة 530 
مــعــلــمــة، والــلــغــة اإلنــكــلــيــزيــة 291 
معلمة، واالجتماعيات 3 معلمات، 
والـــتـــاريـــخ 20، والــجــغــرافــيــا 79، 
وعلم النفس واالجــتــمــاع معلمة 

واحدة، والعلوم 98، واألحياء 37، 
والجيولوجيا 18، والتربية الفنية 
47، والديكور 39، والحاسب اآللي 

92 معلمة.
فـــــي مــــجــــال اخــــــــر، أكـــــــد وزيـــــر 
الــتــربــيــة وزيـــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي 
ــي، د. حـــمـــد  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــــث الـ ــحــ ــ ــبــ ــ والــ
العدواني، اهتمام وزارة التربية 
بتحقيق التحول الرقمي، وتقديم 
الخدمات اإللكترونية للمراجعين، 
ــا إلــــــى أن الـــــــــــوزارة تـــقـــدم  ــنـــوهـ مـ
الكثير من الخدمات اإللكترونية 
لمتلقي الــخــدمــة بشكل يغنيهم 
عن المراجعة الشخصية وتكّبد 

العناء.
ــاح  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــالل افـ
ــقـــديـــم  صــــــــاالت الــــمــــراجــــعــــيــــن وتـ
خـــدمـــات الــكــتــرونــيــة جـــديـــدة في 
اإلدارة العامة لمنطقة العاصمة 
التعليمية، تحت رعاية وحضور 
ــيــــل الـــــــوزارة  د. الــــعــــدوانــــي، ووكــ
ــل الـــمـــســـاعـــد  ــ ــيـ ــ ــــوكـ ــة والـ ــ ــابـ ــ ــــاإلنـ بـ
للتعليم الــعــام أســامــة السلطان، 
والـــوكـــالء الــمــســاعــديــن وقــيــاديــي 

الوزارة.
وأوضح العدواني في تصريح 
ــاح، أن  ــ ــتـ ــ ــتـ ــ ــافــــي، عـــقـــب االفـ صــــحــ
ــيــــة فـــــي تــطــبــيــق  الـــــــــــــوزارة مــــاضــ
ــي،  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ ــا لــــلــــتــــحــــول الـ ــهــ خــــطــــطــ
ات، وتوفير كل  وتبسيط اإلجــراء
الخدمات اإللكترونية للتسهيل 
على المراجعين وتــقــديــم أفضل 

الخدمات، منوها إلى أن التحول 
الرقمي هو توجه عالمي، السيما 
بعد أن عصفت جائحة كــورونــا 
بــالــعــالــم، وتسببت فــي وقـــف كل 
الــخــدمــات فــي فــتــرة مــن الــفــتــرات، 
مما يؤكد أهمية توفير البدائل 
اإللكترونية، وعدم االعتماد الكلي 

على الوسائل التقليدية.

مواكبة التطور
ــر الــــعــــام  ــديــ ــمــ ــد الــ ــ ــ بـــــــــــدوره، أكـ
لــمــنــطــقــة الــعــاصــمــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
منصور الديحاني، أن اليوم هو 
ـــوم انـــطـــالقـــة لــمــواكــبــة الــتــطــور  يـ
والتقدم والتجديد في المنطقة، 

حيث تتوفر الخدمات للمراجعين 
بشكل أكثر سهولة ومرونة وفي 

مكان رحب ويتسع للجميع.
وتـــــــــــابـــــــــــع الــــــــديــــــــحــــــــانــــــــي أن 
ــم 

ّ
ــتـــربـــويـــة تــحــت »الـــمـــســـؤولـــيـــة الـ

علينا، بما ال يــدع مجاال للشك، 
أن خدمة المراجعين والمواطنين 
ــا وظــيــفــيــا فـــي ظل  ــبـ تــعــتــبــر واجـ
طفرة تكنولوجيا التعليم، ففي 
الــعــاصــمــة التعليمية، وبجهود 
كــل العاملين، تــم توفير الموقع 
ــة لـــلـــمـــراجـــعـــيـــن بــشــكــل  ــدمــ ــخــ والــ
يــســهــل حــصــولــه عــلــى الــخــدمــات 
بوقت قصير، ويتماشى مع زمن 
الــســرعــة والــتــحــدي، وال تقتصر 

ــذه الـــخـــدمـــة فــقــط عــلــى أولـــيـــاء  هــ
األمـــور والطلبة، إنــمــا تشمل كل 
الموظفين والعاملين في المنطقة.
وأشــــــار إلــــى أن هــــذه الــخــدمــة 
ضمن رؤى وخطة التنمية التي 
تنتجها »الــتــربــيــة« بتوجهيات 
ــن الـــوزيـــر  حــثــيــثــة ومـــســـتـــمـــرة مــ
الـــعـــدوانـــي، الفــتــا إلــــى أن أعــمــال 
»العاصمة التعليمية« ال تتوقف 
على خدمة المراجعين بل تحمل 
رسالة تعزيز روح اإلبداع والتميز 
التكنولوجي، وغرس ثقافة التعلم 
اإللكتروني، وتسخير المنظومة 

اإللكترونية في خدمة الجميع.

»التربية«: غرس التنافس بين الطلبة 
وحث المبدعين على البحث العلمي

استقبلت الفائزين باألولمبياد الخليجي في البحرين

استقبلت الموجهة الفنية العامة للعلوم 
بـــوزارة التربية، منى األنــصــاري، والموجهة 
ــة، دالل  ــابـ ــاإلنـ الــفــنــيــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــيــات بـ
ــفـــائـــزيـــن بـــاألولـــمـــبـــيـــاد  الــــحــــجــــرف، الــطــلــبــة الـ
الخليجي )الــريــاضــيــات والــكــيــمــيــاء(، والــوفــد 
ــن الـــمـــوجـــهـــيـــن والــمــشــرفــيــن  الـــمـــرافـــق لـــهـــم مــ
القادمين من مملكة البحرين بمطار الكويت 

بقاعة التشريفات.
وذكرت األنصاري أن الطلبة مبدعي الكيمياء 
ــوا فـــي األولــمــبــيــاد  ــاركــ مـــن دولـــــة الـــكـــويـــت شــ
الخليجي األول للكيمياء، والذي نظمه مكتب 
التربية الــعــربــي لـــدول الخليج وهـــم: ٤ طالب 
مــن المرحلة الثانوية بمرافقة رئيسة الوفد 
الــمــوجــهــة الــفــنــيــة لــلــكــيــمــيــاء نـــاديـــة الــغــريــب، 

والموجهة فاطمة العريان من منطقة األحمدي 
التعليمية، وقد حصد الطالب محمد الناجم 

الميدالية البرونزية.
وأضافت أن هذه المسابقة تعد األولــى من 
نوعها على مستوى الخليج العربي، باإلضافة 
إلى مشاركات توجيه العلوم في األولمبيادات 

العربية والدولية المعتادة سنويا.
وأشارت إلى أن المسابقة تهدف إلى غرس 
روح التنافس بين الطلبة وإيجاد المبدعين 
وحثهم على البحث العلمي، حيث بدأ التدريب 
لطلبة الكيمياء من قبل التوجيه الفني العام 
للعلوم، ومشاركة النادي العلمي، وأكاديمية 
صــبــاح األحـــمـــد لــلــمــوهــبــة واإلبــــــداع وجــامــعــة 

الخليج.

الطلبة المشاركون

»الشؤون«: تسريع وتيرة الموافقات
على توزيع السالل الرمضانية

• الرشيدي لـ  ةديرجلا•: متى ما استوفت »التعاونيات« اإلجراءات الالزمة
• الفهد لـ ةديرجلا•: حلول جذرية للمشكالت التي تعيق عمل الجمعيات

• جورج عاطف
أكــد الوكيل المساعد لشؤون 
ــة فــي  ــ ــابـ ــ ــاإلنـ ــ ــــاون بـ ــعـ ــ ــتـ ــ قــــطــــاع الـ
وزارة الشؤون االجتماعية سالم 
الـــرشـــيـــدي حــــرص الـــــــوزارة على 
تــســريــع وتـــيـــرة الــمــوافــقــات على 
طــلــبــات الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 
الــــــخــــــاصــــــة بــــــإقــــــامــــــة وتــــنــــظــــيــــم 
المهرجانات التسويقية وتوزيع 
ــان  ــر رمــــضــ ــهــ ــــالل خــــــــالل شــ ــســ ــ الــ
المبارك، »متى ما استوفت جميع 
المستندات واالجراءات الالزمة«، 
 على أن »الشؤون« متعاونة 

ً
مشددا

مع مجالس اإلدارات بهذا الصدد 
ــيــــمــــا أنــــه  إلـــــــى أبــــعــــد مــــــــدى، الســ
 
ً
يـــخـــدم الــمــســاهــمــيــن خــصــوصــا

 .
ً
والمستهلكين عموما

وأوضح الرشيدي لـ »الجريدة« 
أن التعاونيات كافة تتمتع بمالءة 
ــة تــغــطــي جــمــيــع  ــعــ ــة واســ ــيـ ــذائـ غـ
احتياجات المواطنين والمقيمين، 
ــعــد أكبر 

ُ
 أن الــجــمــعــيــات ت

ً
مـــؤكـــدا

واجهة تسوق في الكويت سواء 
خـــالل الــشــهــر الــفــضــيــل أو طـــوال 
 أن األيـــــام 

ً
ــا ــفـ ــاشـ ــة، كـ ــنـ ــسـ أيــــــام الـ

المقبلة ستشهد استحداث بعض 
االجراءات التي من شأنها االرتقاء 

أكثر بالعمل التعاوني.
وبشأن االجتماع الذي حضره 

ممثلو 26 تعاونية، أمس األول، في 
مقر اتحاد الجمعيات التعاونية 
ــويـــر الــجــمــعــيــات  ــطـ لــمــنــاقــشــة »تـ
ــــة وتــــــــجــــــــاوز جــمــيــع  ــيـ ــ ــــاونـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
ــيـــدي، إن  مــعــوقــاتــهــا«، قــــال الـــرشـ
»االجتماع، الذي ُعقد تحت مظلة 
االتحاد، تطرق إلى مناقشة أبرز 
هموم ومشكالت مجالس اإلدارات 
الــتــعــاونــيــة، حــيــث تـــم االســتــمــاع 
بــإنــصــات إلـــى مــالحــظــاتــهــم كافة 
التي تصب جميعها في مصلحة 
العمل التعاوني، وتسّهل انجاز 
ــر أعــــمــــال  ــ ــّسـ ــ ــيـ ــ مــــعــــامــــالتــــهــــم، وتـ
الجمعيات بما يعود بالنفع على 
 حرص 

ً
عموم المساهمين«، مؤكدا

الوزارة على التعرف عن كثب على 
معوقات العمل التعاوني ليتسنى 
تجاوزها بأقصى سرعة ممكنة، 
لــضــمــان اســتــمــراريــة تــقــديــم هــذا 
الصرح الضخم للخدمات الكبيرة 

ل.
ّ
التي يقدمها ودون أدنى تعط

من جانبه، قال رئيس مجلس 
إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية 
ـــ »الـــــجـــــريـــــدة«، إن  ــ ــد لـ ــهـ ــفـ ــي الـ ــلـ عـ
»االجـــتـــمـــاع تــطــرق إلــــى مناقشة 
وضـــع حــلــول جــذريــة للمشكالت 
الــــتــــي تـــعـــيـــق عـــمـــل الــجــمــعــيــات، 
ــة إلـــــــى ضـــــــــــرورة إصـــــــدار  ــ ــافــ ــ إضــ
الـــــــقـــــــرارات الـــــــوزاريـــــــة الـــخـــاصـــة 
بــالــعــمــل الـــتـــعـــاونـــي بــالــتــنــســيــق 

ــــي ظــل  ــــع االتــــــحــــــاد، الســـيـــمـــا فـ مـ
اللجان المشتركة واالجتماعات 
المتواصلة التي تعقد بين الوزارة 
واالتحاد لتقريب وجهات النظر 
بما يتيح تقديم أفضل الخدمات 

للمساهمين«.
ــر أن مــمــثــلــي الــجــمــعــيــات  ــ وذكـ
ــوا إلــــــــى ضــــــــــــرورة إعــــــالم  ــ ــرقـ ــ ــطـ ــ تـ
االتـــحـــاد، وأن يــكــون عــلــى درايـــة 
بقرارات الوزارة الخاصة باإلحالة 
 
ً
إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة، خــصــوصــا
أن اإلحـــــــــاالت لـــهـــا أثـــــر قـــانـــونـــي 
كبير على الجمعيات، الفتا إلى 
 إلــى 

ً
ــا أن االجـــتـــمـــاع تـــطـــرق أيـــضـ

مناقشة عملية تكويت الوظائف 
بالتنسيق مــع رؤســــاء مجالس 
 عن دعم المزارع 

ً
اإلدارات، فضال

الكويتي وتذليل العقبات أمامه.
وأكــــــــد الــــفــــهــــد، أن االتــــحــــاد 
يــنــســق مـــع الــجــمــعــيــات إلقــامــة 
المهرجانات التسويقية خالل 
الشهر الفضيل بما يساهم في 
رفــع المعاناة عن كاهل األســر، 
 أن الــجــمــعــيــات بــاشــرت 

ً
مــبــيــنــا

بالفعل الحصول على الموافقات 
الــــالزمــــة مــــن »الـــــشـــــؤون« لــعــقــد 
الــمــهــرجــانــات وتـــوزيـــع الــســالل 

وقامت باإلعالن عنها.

سالم الرشيدي

»ملست آسيا« تطلق 
مؤتمر الطالب 

المتفوقين 3 مايو
تطلق »ملست آســيــا« فعاليات 
المؤتمر العلمي الــثــانــي للطالب 
المتفوقين فـــي الــكــويــت، 3 مايو 
المقبل، بمشاركة 96 طالبا وطالبة 
مـــن الــصــف الـــحـــادي عــشــر علمي 
من المتفوقين في المواد العلمية 
ــاء،  ــيــ »الـــكـــيـــمـــيـــاء، الـــفـــيـــزيـــاء، األحــ
الجيولوجيا( من جميع محافظات 
الــكــويــت، بــالــتــعــاون مــع التوجيه 

العام للعلوم بوزارة التربية.
واعتبر نائب رئيس المنظمة 
العالمية للعلوم والتكنولوجيا 
»ملست« رئيس مكتبها اإلقليمي 
لــــقــــارة آســــيــــا الـــمـــهـــنـــدس عـــدنـــان 
الــمــيــر، فــي تــصــريــح صــحــافــي، أن 
»الــمــؤتــمــرات العلمية الــتــي تهتم 
بشريحة المتفوقين والموهوبين 
ــبـــرامـــج الــعــلــمــيــة الــتــي  ــم الـ ــ مـــن أهـ
يقدمها مكتب المنظمة بآسيا، 
نــظــرا ألهمية هـــذه الفئة المميزة 
مــن الـــطـــالب«، مضيفا أن الــطــالب 
المتفوقين ثروة قومية، وهم نواة 
اإلبداع واالبتكار والشريحة المعول 
عليها النهوض بالوطن وتطويره.

 في 18 دورة 
ً
الصالح: 320 متدربا

للتعرف على العالمات األولية للسرطان
• عادل سامي

ــاد  ــ ــحـ ــ ــن عـــــــام االتـ ــ ــيـ ــ كــــشــــف أمـ
الخليجي لمكافحة السرطان د. 
خالد الصالح، عن تنفيذ وإنجاز 
ــب، تـــهـــدف إلـــى  ــ ــدريـ ــ 18 دورة تـ
الــتــعــرف عــلــى الــعــالمــات األولــيــة 
ألمـــراض الــســرطــان، وذلـــك ضمن 
بــرنــامــج مــكــثــف رعـــتـــه مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي بداية من 

شهر يناير وحتى مارس 2023.
وقــــــال الـــصـــالـــح فــــي تــصــريــح 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــة االتـ ــ ــانــ ــ ــافــــي إن أمــ صــــحــ
الــخــلــيــجــي لــمــكــافــحــة الــســرطــان 
أنــجــزت تلك الــــدورات قبل حلول 
شهر رمضان المبارك، حيث تم 
تدريب أكثر من 320 متدربا من 
ــيـــة، وأطــبــاء  أطــبــاء الــرعــايــة األولـ
األســــنــــان والــهــيــئــة التمريضية 
بالتعاون مع اإلدارات المختصة 

بوزارة الصحة.
وأضــــــــــاف أن هــــــذه الــــــــــدورات 
الــتــدريــبــيــة تحقق نقلة فــي رفــع 

مستوى الثقافة الصحية تجاه 
أمــــــراض الـــســـرطـــان فـــي الــكــويــت 
لدى الفئة المستهدفة بالتدريب، 
وتكسبهم الخبرة الالزمة للتعرف 
على الــعــالمــات األولــيــة لــــأورام، 
مما يقلص الفترة الزمنية بين 
اكتشاف الـــورم وتحويل الحالة 
للجهة المختصة التخاذ الالزم، 
وهو ما يقلل أعداد حاالت القدوم 

المتأخر.
وأشـــــار الــصــالــح إلـــى أن هــذه 
الــــــدورات انطلقت مــنــذ نــحــو 12 
 بتعاون ناجح مــع الحملة 

ً
عــامــا

الوطنية للتوعية مــن السرطان 
نجز هذه الــدورات 

ُ
»كــان«، حيث ت

فــي مركز تــدريــب كـــان، بمشاركة 
خبراء مختصين.

ــم تــــدريــــب 1356  وذكــــــر أنـــــه تــ
ــة أولـــــيـــــة، و1343  ــ ــايـ ــ طـــبـــيـــب رعـ
طبيب أسنان و2409 من الهيئة 
 الدور الفاعل 

ً
التمريضية، مثمنا

إلدارات الـــرعـــايـــة األولـــيـــة وطــب 
األســــنــــان والــهــيــئــة التمريضية 

فــي وزارة الصحة التي يحرص 
مــســؤولــوهــا عــلــى تــقــديــم أفضل 
تــدريــب للجسم الطبي فــي دولــة 
الـــــكـــــويـــــت، بـــــهـــــدف اكـــتـــســـابـــهـــم 
الــمــهــارات وتطبيقها فــي برامج 
التوعية والكشف المبكر ألمراض 
الــســرطــان، الــتــزامــا بالتوصيات 
الــــدولــــيــــة لـــمـــكـــافـــحـــة األمــــــــراض 

المزمنة.
وأكد الصالح أن دراسة مسحية 
قامت بها األمانة العامة لالتحاد 
الخليجي لمكافحة الــســرطــان، 
أبدى خاللها األطباء المشاركون 
ــــدورات التدريبية رضاهم  فــي الـ
عن أداء المحاضرين وشعورهم 
بــالــرضــا مــن هـــذا الــتــدريــب الــذي 
يزيد التواصل بين أطباء الرعاية 
األولية وأطباء األسنان والهيئة 
الــتــمــريــضــيــة وبــيــن اســتــشــاريــي 
األورام لالستفادة من خبراتهم 
في التشخيص المبكر للسرطان 
ــــي األمـــــــــــراض األكـــثـــر  ــا فـ ــمـ الســـيـ

.
ً
شيوعا

»الخدمة المدنية«: استثناء مرشحي »التمريض«
 من جميع الشروط... وإجازة بمرتب كامل

أكـــدت وكيلة ديـــوان الخدمة المدنية عبير الدعيج 
تشجيع الديوان للكوادر الوطنية لالنخراط في العمل 
في مجال التمريض مع استثناء الموظفين المرشحين 
للحصول على بكالوريوس التمريض أو دبلوم التمريض 
من جميع الشروط والحصول على المرتب كامال دون 

خصم اي بدالت خالل فترة االجازة الدراسية.
وقالت الدعيج، في تصريح صحافي، أمس األول، انه 
بناء على الدراسات والبحوث التي تمت وما زالت بشأن 
كــافــة التخصصات واحــتــيــاج الجهات الحكومية لها 
وحاجة سوق العمل في اآلونة االخيرة واحتياج القطاع 
الصحي بــالــدولــة لتخصص التمريض، واعــتــبــارا من 
بداية خطة االيفاد الخارجية لعام )2019-2020( ولمدة 
10 سنوات وافق مجلس الخدمة المدنية على اعتماد 
خطة البرنامج الوطني لالرتقاء بمستوى أداء أعضاء 

الهيئة التمريضية.
وأضافت ان خطة البرنامج تهدف الى ايفاد موظفي 
الــجــهــات واالدارات الحكومية مــثــل وزارات الصحة 
والدفاع والداخلية والجهات االخرى التي يوجد من 
ضمن كادرها خدمات القطاع الصحي والحاصلين 
على الثانوية العامة او الدبلوم وما يعادلها الراغبين 

بالحصول على بكالوريوس او دبلوم التمريض.
وأوضحت انــه سيتم فتح المجال لباقي الجهات 
الحكومية التابعة لميزانية اإليفاد وتخصيص مقاعد 
للراغبين فــي دراســـة البكالوريوس والــدبــلــوم داخــل 

وخارج البالد ضمن البرنامج بعد اعتماد الميزانية 
لعام )2023-2024(، وموافقة مجلس الخدمة المدنية.
وذكــرت ان هــذا القرار يهدف الــى تشجيع الكوادر 
الوطنية لــالنــخــراط فــي العمل فــي مــجــال التمريض 
مع استثناء الموظفين المرشحين من كافة شروط 
االيفاد المقررة بالمادتين الثامنة والعاشرة من الئحة 
البعثات واإلجــازات الدراسية - قرار مجلس الخدمة 
المدنية رقم 10 لسنة 1986 ضمن خطة البرنامج مع 
الــحــصــول على الــمــرتــب كــامــال دون خصم اي بــدالت 

خالل فترة االجازة الدراسية.
ــادت بـــأن آلــيــة الــحــصــول عــلــى إجــــازة دراســيــة  ــ وافـ
الستكمال دراســـة التمريض مــن خــالل التقدم لجهة 
العمل وطلب االجازة الدراسية وبعد اعتماد ميزانية 
االيفاد من الجهات المختصة بالدولة يتم تخصيص 

عدد المقاعد لكل جهة.
وقالت انه من ضمن الشروط تتم مخاطبة الديوان 
من جهة العمل بطلب صاحب العالقة واصدار كتاب 
الــمــوافــقــة الــمــبــدئــيــة مـــن الـــديـــوان لــتــقــديــمــهــا للجهة 
التعليمية للحصول على قبول اكاديمي نهائي معتمد 
من الجهة التعليمية المطلوبة، وتتم موافاة الديوان 
بالقبول بعد استيفاء صاحب العالقة لضوابط القبول 
في الجهة التعليمية، وبناء عليه يتم اصــدار كتاب 

الموافقة النهائية.

العدواني والفارسي والديحاني في إحدى صاالت المراجعين أمس

علي الفهد
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»الهالل األحمر«  القائم باألعمال األميركي يشيد بـ
الساير أطلعه على األنشطة اإلنسانية وأكد المضي فيها

ــال فــي  ــمــ ــاألعــ أشـــــــاد الــــقــــائــــم بــ
ســـــــفـــــــارة الـــــــــواليـــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
ــة لـــــــــــدى الــــــكــــــويــــــت،  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ األمـ
ــدر، أمـــــــس،  ــ ــايـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ ــم هـ ــ ــيـ ــ جـ
بــجــهــود جــمــعــيــة الـــهـــال األحــمــر 
الــكــويــتــي فـــي إغـــاثـــة المنكوبين 

والمتضررين جراء الكوارث.
ــدر، فـــي  ــ ــايـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ وقـــــــــــال هـ
تــصــريــح صـــحـــافـــي، عــقــب لــقــائــه 
رئيس مجلس إدارة الجمعية، د. 
هال الساير، إن »الهال األحمر« 
حققت إنجازات كبيرة في مجال 
الــعــمــل اإلنـــســـانـــي واإلغــــاثــــي من 
خـــال أنشطتها الكثيفة إلغــاثــة 

المنكوبين والمتضررين.
وأشــار إلى اطاعه على حجم 
البرامج اإلنسانية التي تنفذها 
الجمعية في مختلف دول العالم 
ومنها تركيا، واليمن، والصومال، 
وإنــــــدونــــــيــــــســــــيــــــا، والـــــــــســـــــــودان، 
وبــنــغــادش، وســوريــة، واألردن، 
ولــبــنــان لــمــســانــدتــهــم وتحسين 
أوضـــاعـــهـــم الــمــعــيــشــيــة وإغـــاثـــة 

الاجئين والنازحين.
ولـــــفـــــت إلــــــــى دور الـــجـــمـــعـــيـــة 

الساير والقائم باألعمال األميركي خال الزيارة

»التقدم العلمي« و»غوغل« تجددان تعاونهما 
لالرتقاء بأدوات التعليم اإللكترونية

ــــدت مـــؤّســـســـة الــكــويــت  أكـ
م الـــعـــلـــمـــّي ومــنــّصــة  لـــلـــتـــقـــدُّ
 Google( غـــوغـــل لــلــتــعــلــيــم
for Education( اســتــمــرار 
ــا الــــهــــادفــــة إلـــى  ــمـ ــهـ ــتـ ــراكـ شـ
االرتــــقــــاء بـــــــأدوات الــتــعــلــيــم 
اإللـــكـــتـــرونـــّيـــة فـــي الــكــويــت، 
بــعــد نــجــاح تــعــاونــهــمــا في 

.2022
  وقد نظمت إدارة الثقافة 
العلمّية بـ »التقّدم العلمّي«، 
فــي أكتوبر الــمــاضــي، دورة 
تدريبي ُمعتَمدة من منصة 
غـــوغـــل الــعــالــمــيــة، وامـــتـــدت 
ــرة 4 أيـــــــــــــام، وشـــــــــارك  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ لـ
فــيــهــا مــا يــزيــد عــلــى 80 من 
مي المراحل التعليمّية 

ّ
معل

المختلفة، إضافة إلــى عدد 
مــن أســاتــذة الــجــامــعــات من 

القطاعين العام والخاص.
وشــمــلــت الــــدورة تعريف 
الــــمــــشــــاركــــيــــن بـــمـــجـــمـــوعـــة 
األدوات  مـــــــــــن  ســـــــــــعـــــــــــة  وا
الــتــعــلــيــمــيــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، 
والتي من شأنها أن تساعد 
المعلم على تعزيز المهارات 
الازمة والمشاركة الفعالة 
ــفـــصـــل  ــم داخــــــــــل الـ ــهــ لــــطــــابــ

الدراسي.
ـــر 

ّ
ـــوف

ُ
  ومــــن الــمــزمــع أن ت

المؤسسة في إطار برنامج 
الــــــــتــــــــعــــــــاون لـــــــعـــــــام 2023 
بالشراكة مع غوغل للتعليم 

»غّرة الشهر المبارك 23 الجاري«

أبرار الموسى خال دورة التدريب

ــدريــــب مــعــتــَمــدة  3 دورات تــ
لــلــمــعــلــمــيــن والــتــربــويــيــن في 
غطي هذه الدورات 

ُ
الكويت، وت

3 مـــســـتـــويـــات هــــــي: تـــدريـــب 
ــم الــمــعــتــَمــد األســاســي 

ّ
الــمــعــل

والمتقدم ومستوى الُمدرب. 
ــــــــزود 

ُ
ــرر أن ت ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ومــــــــن الـ

هـــــــذه الـــــــــــــدورات الـــمـــعـــلـــمـــيـــن 
بالمعرفة والمهارات الازمة 
ــهـــم الســـتـــخـــدام  ــلـ الــــتــــي تـــؤهـ
أدوات غــوغــل لــلــتــعــلــيــم على 
نــحــو فـــّعـــال داخـــــل الــفــصــول 

الدراسية.
ــرة بـــرنـــامـــج  ــ ــديـ ــ ــــت مـ ــالـ ــ وقـ

تعليم العلوم والرياضيات 
ــلــــمــــي«، د.  ــّدم الــــعــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي »الـ فـ
أبرار الموسى: إن المؤسسة 
تــتــطــلــع لــلــتــعــاون مـــع غــوغــل 
للتعليم مرة أخرى هذا العام 
ــاء  ــ ــقـ ــ ــاعـــدة عـــلـــى االرتـ ــمـــسـ ــلـ لـ
بجودة التعليم في الكويت، 
مشيرة إلــى أن هــذا التعاون 
ُيـــعـــّد خــطــوة مــهــّمــة مـــن أجــل 
ــــمــــيــــن نـــحـــو 

ّ
إعـــــــــــــداد الــــمــــعــــل

ل الرقمّي في الكويت،  التحوُّ
 مــــع اســتــراتــيــجــيــة 

ً
تـــمـــاشـــيـــا

الـــــــمـــــــؤّســـــــســـــــة فـــــــــي إرســــــــــــاء 
ثــقــافــة عــلــمــّيــة وتكنولوجّية 

ــل كــويــت  وابـــتـــكـــارّيـــة مـــن أجــ
مستدامة.

لــــــمــــــوســــــى  ا ودعـــــــــــــــــت د. 
ــات  ــمــ ــلــ ــعــ ــمــ ــــمــــيــــن والــ

ّ
الــــمــــعــــل

الكويتيين إلى التسجيل في 
دورات الــتــدريــب عـــن طــريــق 
مـــوقـــع الــمــؤّســســة ومــتــابــعــة 
أنــشــطــتــهــا الــتــعــلــيــمــّيــة عــلــى 

مواقع التواصل.
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــــــرب مـــديـــر 
ــات والـــــتـــــدريـــــب فــي  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ
غوغل للتعليم في أكاديمية 
Learn IT Academy جيثرو 
مــــاكــــدونــــالــــد عـــــن ســـعـــادتـــه 

ــة مـــع  ــ ــ ــــــراكـ لـــــمـــــواصـــــلـــــة الـــــــشـ
الــمــؤســســة لــلــمــســاعــدة على 
ــيــــم فـــي  ــلــ ــعــ ــتــ ــة الــ ــلــ دفــــــــع عــــجــ
، وأفاد بأن هذه 

ً
دما

ُ
الكويت ق

ــبـــرامـــج قـــد تـــم تــصــمــيــمــهــا  الـ
لتزويد المعلمين بالمهارات 
واألدوات  لــــــــــمــــــــــعــــــــــارف  وا
الــازمــة لتعزيز إنتاجيتهم 

تهم. وكفاء

ن إدخال 55 آلية إطفاء للخدمة
ّ

النائب األول دش
أشاد بدور اإلطفائيين في الحفاظ على األرواح

ن النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
ّ

دش
الداخلية وزير الدفاع باإلنابة، الشيخ طال الخالد، 
في مركز اإلسناد عددا من آليات اإلطفاء الحديثة 
ضمن خطة الــقــوة الفتتاح المراكز الجديدة في 

الباد، وتقليل فترة االستجابة للحوادث.
وقالت إدارة العاقات العامة واإلعام بالقوة، 
فــي بيان صحافي، إن اآللــيــات الجديدة التي تم 
تــدشــيــنــهــا بــحــضــور رئــيــس الــقــوة الــفــريــق خالد 
المكراد ودخلت الخدمة عددها 55 آلية متنوعة 
بمواصفات خاصة، منها آلية استطاع للمواد 
الـــخـــطـــرة واإلشــــعــــاعــــات وآلـــيـــة عــمــلــيــات بــحــريــة 
وآليات للمكافحة واإلنقاذ وزوارق بحرية، وسيتم 

توزيعها على مراكز اإلطفاء للمساعدة بعمليات 
مكافحة الحرائق واإلنقاذ.

وأضافت أن معظم اآلليات مزودة بأحدث أنظمة 
االتصاالت والماحة، ولها القدرة على مكافحة 
ة عــالــيــة، مــمــا يــقــلــل فـــي الجهد  الــحــرائــق بــكــفــاء
والــوقــت الــمــســتــغــرق، ويــســهــم بتقليل الخسائر 

واألضرار.
وذكــــرت أن الــخــالــد أشــــاد بــمــا تــقــوم بــه الــقــوة 
للحفاظ على األرواح والممتلكات لتحقيق األمن 
ــذه اآللــــيــــات وســيــلــة  الــمــجــتــمــعــي، مــضــيــفــة أن هــ
ــاء عـــلـــى أداء مــهــامــهــم  ــ ــفـ ــ لـــمـــســـاعـــدة رجــــــال اإلطـ

الجسيمة المنوطة بهم.

محمد الشرهان

جانب من اآلليات الحديثةالخالد والمكراد خال حفل التدشين

ــر المحتاجة  فـــي مــســاعــدة األســ
والــمــتــعــفــفــة داخـــــل الـــكـــويـــت من 
الـــنـــاحـــيـــة اإلغــــاثــــيــــة والــصــحــيــة 
والتعليمية، مشيدا باالهتمام 
الكبير الــذي توليه لمشاريعها 
اإلنــــــــســــــــانــــــــيــــــــة عـــــــبـــــــر تـــــوفـــــيـــــر 
ــيــــاة  ــات الــــحــ ــزمــ ــلــ ــتــ ــســ ــيــــع مــ جــــمــ
لــلــمــحــتــاجــيــن فــــي دول الـــعـــالـــم.

مــن جانبه، أعــرب الساير في 
تـــصـــريـــح مـــمـــاثـــل عــــن ســـعـــادتـــه 
بزيارة القائم باألعمال األميركي 
والوفد المرافق له، لاطاع على 
نشاط وإنجازات »الهال األحمر 
الكويتي«، الفتا إلى أن ذلك يمثل 

»أهمية بالغة«.
ــــد حــــرص الــجــمــعــيــة على  وأكـ

المشاركة في الجهود اإلنسانية 
الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا بـــاســـم الــكــويــت 
عــبــر تــقــديــم الـــدعـــم والــمــســانــدة 
ــن لـــلـــمـــنـــكـــوبـــيـــن جـــــراء  ــ ــيـ ــ ــــازمـ الـ
الــكــوارث الطبيعية أو من صنع 
االنسان، وحاجتهم الماسة إلى 

الدواء والغذاء.

الخالد: إنهاء اإلجراءات الفورية للمركبات
المستوردة في »النويصيب«

   وّجه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 

وزير الدفاع باإلنابة، الشيخ طال الخالد، أمس، بتفعيل قرار 
ات الفورية  مجلس الــوزراء رقم 78 لعام 2015 بإنهاء اإلجــراء
لجميع المركبات المستوردة من الخارج في منفذ النويصيب 
في الوقت الحالي، قبل دخولها الى الكويت اعتبارا من يوم 

األحد المقبل.
وقــالــت اإلدارة الــعــامــة لــلــعــاقــات واإلعــــام األمــنــي بـــوزارة 
الداخلية، في بيان صحافي، إن الخالد أمر بتفعيل القرار، وذلك 

بالتعاون بين وزارة الداخلية ممثلة بــاإلدارة العامة للمرور 
ووزارة التجارة والصناعة واإلدارة العامة للجمارك والهيئة 
العامة للصناعة وبلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة 

المواصات في الوقت نفسه.
وأضاف البيان أنه سيتم تطبيق القرار على منفذ السالمي 
ومــيــنــاء الــشــويــخ خــال شــهــريــن، وتعمل على مـــدار الساعة، 
وذلك تسهيا على المواطنين إلنهاء جميع إجراءات تخليص 

مركباتهم في أسرع وقت.

السفير العوضي: ننتظر أن تفضي مفاوضات
التجارة البريطانية الخليجية لزيادة التبادل

أكد سفير الكويت لدى المملكة المتحدة 
وأيرلندا الشمالية، بدر العوضي، أن تعزيز 
الروابط التجارية بين الكويت وبريطانيا 

يأتي في مقدمة أولويات البلدين.
وقال العوضي، في خطاب ألقاه باجتماع 
طاولة مستديرة للسفراء حول »بناء روابط 
ثنائية في مجالي التجارة والصناعة«، إن 
»حجم التجارة السنوي بين البلدين حافظ 

على مستوى 4 مليارات جنيه إسترليني 
)4.85 مليارات دوالر( مع وجود توجه إلى 
زيادته بنسبة تتراوح بين 5 و10 في المئة 

باألعوام الخمسة المقبلة«.
وأضــاف أن »الكويت وبريطانيا عملتا 
بنجاح فــي األعـــوام القليلة الماضية على 
إزالة الحواجز التجارية ودخول المزيد من 
البضائع البريطانية والحصول على حقوق 

االمــتــيــاز لــعــدد مــن الــمــحــال الــتــجــاريــة في 
الكويت«، مبينا أن »البضائع البريطانية قد 
ال تتوافر بأسعار تنافسية إال أنها مفضلة 

بسبب معاييرها عالية الجودة«.
وأعرب عن تطلعه إلى أن تثمر مفاوضات 
اتفاقية التجارة الحرة بين بريطانيا ودول 
مجلس التعاون الخليجي القائمة زيــادة 

حجم التجارة السنوي بين الجانبين.

سفير الفاتيكان: نأمل دور عبادة أكثر 
لتلبية احتياجات 300 ألف كاثوليكي

»نقّدر الطريقة التي يمكن بها ألتباع الديانات المتعددة العبادة في الكويت«

●   ربيع كالس
بــيــنــمــا أشــــاد ســفــيــر الــفــاتــيــكــان لـــدى الــبــاد، 
المطران أوجين نوجنت، بدعم القيادة الكويتية 
 في الوقت نفسه »أن 

َ
للكنيسة الكاثوليكية، أِمل

يــكــون لدينا الــمــزيــد مــن أمــاكــن الــعــبــادة لتلبية 
 
ً
احتياجات نحو 300 ألف كاثوليكي، خصوصا

ي السالمية وجليب الشيوخ«. 
َ
في منطقت

وفـــي كلمة ألــقــاهــا لمناسبة احــتــفــال ســفــارة 
الــفــاتــيــكــان بـــالـــذكـــرى الـــعـــاشـــرة عــلــى انــتــخــاب 
الــبــابــا فــرنــســيــس، مــســاء أمـــس األول، بحضور 
نــائــب مساعد وزيـــر الخارجية لــشــؤون أوروبـــا 
فــي وزارة الــخــارجــيــة، الــوزيــر الــمــفــّوض محمد 
حياتي، وحشد كبير من السفراء وأعضاء السلك 
الدبلوماسي المعتمدين لدى الباد ونخبة من 
رجــال الــديــن المسيحي واإلســامــي، أكــد سفير 
الفاتيكان أن الكويت والكرسي الرسولي تتمتعان 
ــتـــازة فــــي الـــمـــجـــاالت الــســيــاســيــة  بـــعـــاقـــات مـــمـ

والدينية واالجتماعية. 
ــي بــنــاء  ــاون بـــلـــدانـــا مـــًعـــا فــ ــعــ وقــــــــال: »لـــقـــد تــ
السام، وفي مجاالت التعليم والبيئة والشؤون 
 »تعزيز المزيد من روابط 

ً
االجتماعية«، متمنيا

التعاون والصداقة هــذه خــال الفترة المتبقية 
 
ً
مــن إقامته فــي هــذا البلد الجميل، وخصوصا

فـــي مـــجـــاالت الـــحـــوار بــيــن األديــــــان والــتــعــايــش 
االجتماعي«. 

ــى ســفــيــر الــفــاتــيــكــان لــلــبــابــا فرنسيس 
ّ
وتــمــن

ولسمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد »موفور 
الصحة والعافية، ليتمكنا من االستمرار في أداء 
األعــمــال الصالحة لمصلحة البشرية جمعاء، 

والسام واالزدهار للكويت وشعبها«.
وأشاد نوجنت بدعم القيادة الكويتية أميًرا 
 :

ً
وحكومة وشعبا للكنيسة الكاثوليكية، مضيفا

»كما أعّبر عن تقديري للطريقة التي يمكن بها 
للمسلمين والمسيحيين وأتباع الديانات األخرى 

الصاة والعبادة في الكويت«.
وأضاف: »ممتنون ألماكن العبادة الموجودة 
هنا، ونأمل أن يكون لدينا المزيد في يــوم من 
األيــــام لتلبية االحــتــيــاجــات الــروحــيــة للجالية 
 
ً
الكاثوليكية البالغ عددها 300 ألف، خصوصا
ي السالمية وجليب الشيوخ حيث 

َ
فــي منطقت

توجد مجتمعات كاثوليكية كبيرة ولكن ال توجد 
فيها كنائس مناسبة، حيث يتجمع الكاثوليك 
منذ سنوات للصاة في سراديب مزدحمة، وهو 
 مع لوائح الصحة 

ً
أمر خطير، وغير متوافق تماما

والسامة«. 
وتابع: »لدينا قناعة راسخة بأن جميع دور 
الــعــبــادة يــجــب اعــتــبــارهــا مــســاهــمــة فــي الــســام 
والــتــعــايــش االجــتــمــاعــي، ال سيما أنـــه فــي هــذه 
األماكن المقدسة على وجه التحديد يجد الناس 
 وجل، ومع جيرانهم«.

ّ
السام الداخلي مع الله عز

حياتي ونوجنت يقطعان قالب الحلوى مع السفيرين الفلسطيني والمكسيكي

مركز العجيري: رؤية هالل رمضان 
مستحيلة هذا العام في الكويت

●   سيد القصاص

ــري  ــيــ ــجــ ــعــ قــــــــــال مــــــركــــــز الــ
العلمي إن رؤيــة هــال شهر 
رمــضــان الــمــبــارك هــذا العام 
ســـــتـــــكـــــون مــــســــتــــحــــيــــلــــة فـــي 

الكويت.
وفـــّســـر الــمــركــز، فـــي بــيــان 
ــافـــي، اســـتـــحـــالـــة رؤيــــة  صـــحـ
 لمعايير 

ً
الهال بالقول »وفقا

العجيري العامة والخاصة، 
ــة الــفــلــكــيــة الــتــي  ــالـ ــإن الـــحـ ــ فـ
سيكون فيها القمر ومغيبه 
قبل الشمس بـ 13 دقيقة في 
ــكــــويــــت ســتــصــعــب  ــاء الــ ــمــ ســ
عــمــلــيــة الـــتـــحـــري وتــجــعــلــهــا 

مستحيلة«.
وأشــار إلــى أن هــال شهر 
رمــضــان الــمــبــارك يــولــد بعد 

مــغــيــب الــشــمــس فــي الــســاعــة 
ــيـــا، وتــغــيــب  8:24 دقـــيـــقـــة لـ
شــمــس يـــوم 29 مــن شعبان 
عن سماء الكويت في الساعة 
6 مساء، بينما سيغيب قمر 
يـــوم الــتــحــري الــســاعــة 5:47 

دقيقة مساء.
وبّين المركز أنه، بحسب 
ــة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ســتــشــهــدهــا ســمــاء الــكــويــت، 
والـــمـــعـــايـــيـــر الــمــعــتــمــدة فــي 
رصد األهلة والمواقيت، فإنه 
ستتعذر رؤيــة هــال الشهر 
الـــفـــضـــيـــل، وعـــلـــيـــه ســيــعــلــن 
ـــ 30  ــمــــام شـــهـــر شـــعـــبـــان لــ إتــ
ــا، عـــلـــى أن يـــكـــون يـــوم  يــــومــ
الــخــمــيــس 23 مــــارس 2023 

غرة شهر رمضان المبارك.
ــدم الـــــمـــــركـــــز بــــهــــذه  ــ ــ ــقـ ــ ــ وتـ

الكريمة بأسمى  المناسبة 
آيـــات الــتــهــانــي والتبريكات 
إلــــــــى ســــمــــو أمـــــيـــــر الـــــبـــــاد، 
ــد،  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وســــــــــمــــــــــو ولـــــــــــــــي الـ
والــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، 
 لــهــم أيــامــا مــبــاركــة 

ً
مــتــمــنــيــا

خال الشهر الفضيل.
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اختتام ملتقى »فقه الزكاة«... و»البيت« يعزز إيراداته
اخــــتــــتــــم »بـــــيـــــت الــــــزكــــــاة« 
أمــــس مــلــتــقــى »فـــقـــه الـــزكـــاة« 
ألجـــهـــزة وصـــنـــاديـــق الـــزكـــاة 
فـــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون لـــدول 
الخليج العربية، الذي نظمه 
البيت بالتعاون مــع األمانة 
العامة لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، وعــقــد  من 
13 الى 15 الجاري، بحضور 
عــــــــدد مــــــن مـــمـــثـــلـــي أجــــهــــزة 
الزكاة لدول مجلس التعاون 
الخليجي، وممثل السعودية، 
وســلــطــنــة عـــمـــان، والــكــويــت، 
إضافة الى حضور اإلمارات، 
ومملكة البحرين عن بعد عبر 

البث المباشر. 
وتــحــدث فــي الــمــلــتــقــى كل 
مــن رئــيــس الهيئة الشرعية 
ــــت الـــــــــزكـــــــــاة د. خــــالــــد  ــيـ ــ ــبـ ــ لـ
ــي عـــــدة مـــحـــاور  الــعــتــيــبــي فــ
شـــمـــلـــت »األســــــــــاس الــفــقــهــي 
والــمــحــاســبــي لــحــســاب زكــاة 

»األوقاف«: اليوم آخر موعد للتحويل 
بين حمالت الحج

تعديل أسماء بعض مراكز قطاع شؤون القرآن الكريم
• سيد القصاص

أعلنت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
أن الــيــوم هــو آخـــر مــوعــد لــلــســمــاح للحجاج 
المقبولين بالتحويل من حملة ألخــرى، ولن 

يتم السماح بالتحويل بعد ذلك.
وذكـــــرت الـــــــوزارة، فـــي بـــيـــان، أنــــه فـــي إطـــار 
جهود الــوزارة لتذليل العقبات أمام ضيوف 
الرحمن، وصوال إلى أفضل الخدمات المقدمة 
لهم، عقد وفد الوزارة »للكشف على المباني 
السكنية«، برئاسة مدير إدارة شــؤون الحج 
والعمرة سطام المزين، اجتماعا تنسيقيا مع 
شركة مطوفي حجاج الدول العربية، برئاسة 
ماهر جمال، وتخلل االجتماع طرح العديد من 

المواضيع التي تهم الحجاج.
ــارت إلـــى أن مــن أبـــرز تــلــك الــمــواضــيــع  وأشــ
»شــرائــح الخدمات المقدمة لحجاج الكويت 
فــي الــمــشــاعــر الــمــقــدســة«، إضــافــة إلـــى مــواقــع 
الحمالت في عرفات ومزدلفة، مؤكدة استمرار 

التنسيق بين الجانبين فــي المجاالت التي 
من شأنها تطوير الخدمات المقدمة لضيوف 

الرحمن. 

تعديل أسماء

فــي ســيــاق آخـــر، أعــلــن مــديــر إدارة اإلعـــالم 
ــر  فـــي »األوقــــــــاف« د. أحـــمـــد الــعــتــيــبــي أن وزيـ
ــر األوقـــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة  الـــعـــدل وزيــ
وزيـــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون الـــنـــزاهـــة عــبــدالــعــزيــز 
ــا يقضي بتعديل  الــمــاجــد أصــدر قـــرارا وزاريـ
مسميات بــعــض مــراكــز قــطــاع شـــؤون الــقــرآن 
الكريم والــدراســات اإلسالمية، ضمن الهيكل 

التنظيمي للوزارة. 
وأشـــــار الــعــتــيــبــي إلــــى أن الـــقـــرار الـــــوزاري 
الخاص بتعديل المسميات يشمل 195 مركزا، 
مــنــهــا 65 مـــركـــزا فـــي مــحــافــظــتــي الــعــاصــمــة 
وحولي، و70 مركزا في الفروانية والجهراء، 

و60 مركزا في األحمدي ومبارك الكبير.

البرجس: االلتزام بالقَسم وتحقيق الجاهزية
ي وكيل عريف وشرطي

َ
شهد تخريج دفعت

• محمد الشرهان
ــة ســـعـــد  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ ــــت أكــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ احـ
العبدالله للعلوم األمنية، صباح 
أمــــس، بــتــخــريــج الــدفــعــة 39 رتــبــة 
ــعـــة 92 رتــبــة  وكـــيـــل عـــريـــف والـــدفـ
ــة،  ــــي مـــــن مـــــدرســـــة الــــشــــرطــ ــــرطـ شـ
ــم 655 شــرطــيــا  ــ ــددهـ ــ والــــبــــالــــغ عـ
و593 وكــيــل عــريــف، تــحــت رعــايــة 
وحـــضـــور وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة 
الفريق أنــور البرجس، وبحضور 
وكــيــل الــــــوزارة الــمــســاعــد لــشــؤون 
الــمــرور والــعــمــلــيــات الــلــواء جمال 
الصايغ، ووكيل الــوزارة المساعد 
لشؤون األمن الخاص والمؤسسات 
اإلصالحية اللواء عبدالله سفاح 
ــوزارة الــمــســاعــد  ــ ــ الـــمـــال، ووكـــيـــل الـ
لقطاع شــؤون التعليم والتدريب 

اللواء بدر البالول.
وبـــدأ الحفل بالسالم الوطني، 
ثــــــم تــــــــــالوة بــــعــــض آيــــــــــات الــــذكــــر 
الحكيم وأداء القسم، وألقى الفريق 

البرجس كلمة هنأ فيها الخريجين 
ــم في  ــهـ ــوانـ بــانــضــمــامــهــم إلــــى إخـ
سلك الشرطة، ونقل إليهم تحيات 
وتــبــريــكــات الــنــائــب األول لرئيس 
ــر الــداخــلــيــة  ــ مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـ
وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
الــــخــــالــــد، مــتــمــنــيــا لـــهـــم الــتــوفــيــق 

والـــــنـــــجـــــاح فــــــي خـــــدمـــــة الـــــوطـــــن، 
وحـــثـــهـــم عـــلـــى »االلـــــتـــــزام بــالــقــســم 
الــذي أقسموه، وأن يكونوا مثاال 
في االنضباط وااللتزام، وتطبيق 
القانون على الجميع، وترجمة ما 
تــلــقــوه مــن دروس وتــدريــبــات في 
حــيــاتــهــم الــعــمــلــيــة لتحقيق أعلى 

درجــات الجاهزية في حفظ األمن 
واألمان في وطننا الغالي«.

وفــــــــــي الـــــــخـــــــتـــــــام، تــــــــم تـــســـلـــيـــم 
ــادات الـــتـــخـــرج،  ــ ــهـ ــ الـــخـــريـــجـــيـــن شـ
والتقاط بعض الصور التذكارية.

ه حكومي حازم لمكافحة المخدرات الكويت: توجُّ
أكدت الكويت، أمس األول، أهمية توحيد 
الجهود الدولية من أجل التصدي النتشار 
الــمــخــدرات فــي الــعــالــم ومــجــابــهــة األخــطــار 
الــمــحــدقــة بــالــمــجــتــمــعــات، بــســبــب انــتــشــار 

تلك اآلفة.
جاء ذلك في تصريح للمدير العام لإلدارة 
العامة لمكافحة المخدرات العميد محمد 
قبازرد، لـ »كونا«، على هامش مشاركته في 
أعــمــال الــــدورة الـــــ66 للجنة األمـــم المتحدة 

المعنية بمكافحة المخدرات.
وقال قبازرد إن المشاركة في هذا المؤتمر 
السنوي، الذي يحضره أكثر من 120 دولة، 
تــؤكــد االلـــتـــزام الــكــويــتــي بــأحــكــام الــقــانــون 
الـــدولـــي والــمــعــاهــدات المتعلقة بمكافحة 

المخدرات.
وأشــــــار إلــــى وجـــــود تـــوجـــه حـــــازم داخـــل 
الكويت، وعلى أعلى المستويات، لمكافحة 
هذه اآلفة الفتاكة وحماية المجتمع، منوها 
بما يوليه المسؤولون في الدولة من أهمية 
بالغة لمكافحة المخدرات، السيما من خالل 
التنسيق المستمر مع جميع الدول الشقيقة 

والصديقة.
ولفت إلى الدعم الكبير الذي يقدمه النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزير الدفاع باإلنابة، الشيخ طالل الخالد، 

ووكيل »الداخلية«، الفريق أنــور البرجس، 
للحد من هذه اآلفة.

تعاون دولي
رت كل اإلمكانات 

ّ
وأكد قبازرد أن الكويت سخ

والجهود المشتركة لمحاربة المخدرات، ما 
أسفر عن ضبط عملية كبيرة عام 2020 إلدخال 
مادة الحشيش، وتم خاللها التصدي بكل حزم 
ــا، مــشــددا على  هــ للعصابات التي كانت وراء
أهمية تبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة 

المخدرات خليجيا وعربيا وإقليميا ودوليا.
وأشـــــار إلــــى أن الــتــصــدي آلفــــة الــمــخــدرات 
يتطلب تعاونا يشمل جميع مناحي الحياة 
االجتماعية واالقتصادية والصحية والثقافية، 
مشددا على أن المقاربة الكويتية في مجال 
مكافحة المخدرات هي مقاربة شاملة تعتمد 
على جميع الفاعلين، وتــحــرص على تبادل 

أفضل المعلومات.
وتشارك الكويت في أعمال الدورة الـ66 بوفد 
يترأسه السفير الكويتي لدى النمسا ومندوبها 
الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا طالل 
الفصام، ويضم في عضويته العميد قبازرد 
والــعــقــيــد حــمــد الــصــبــاح مـــن اإلدارة الــعــامــة 
لمكافحة المخدرات بــوزارة الداخلية، إضافة 

إلى أعضاء الوفد الدائم للكويت في فيينا.

 أحد الخرجين
ً
البرجس مكرما

مرافعة

مع اقتراب موعد إصــدار األحكام الخاصة 
ــلـــى ســــالمــــة الــعــمــلــيــة  ــقـــامـــة عـ ــالـــطـــعـــون الـــمـ بـ
االنــتــخــابــيــة الـــتـــي أجـــريـــت فـــي 29 سبتمبر 
الــمــاضــي، تــثــور جــمــلــة مـــن الـــتـــســـاؤالت حــول 
 تتعلق 

ً
إمــكــانــيــة إصــــــدار الــمــحــكــمــة أحـــكـــامـــا

ببطالن العملية االنتخابية لــعــدم سالمتها 
 لوجود بعض المخالفات التي شابتها، 

ً
نظرا

 بــإعــادة فرز 
ً
وإمكانية إصـــدار المحكمة قـــرارا

األوراق الواردة في صناديق االقتراع في بعض 
أو كل اللجان.

 ألن المشرع أوكـــل فــي الــقــانــون رقم 
ً
ونــظــرا

14 لسنة 1973 للمحكمة الدستورية الفصل 
فــي الــطــعــون االنتخابية باعتبارها محكمة 
مـــوضـــوع، فـــإن األمــــر ال يمنع قــيــام المحكمة 
ــدار أحــــكــــام تــتــعــلــق بـــبـــطـــالن الــعــمــلــيــة  ــ ــإصـ ــ بـ
 لجسامة 

ً
االنتخابية في دوائر أو برمتها نظرا

المخالفات التي من شأنها التأثير على إرادة 
الناخبين، كما أن القانون ال يمنع قيام المحكمة 
الدستورية بصفتها محكمة موضوع بإعادة 
فــرز صناديق بعض اللجان في بعض أو كل 
 
ً
الدوائر االنتخابية، طالما كانت تمثل عائقا

في وصول األرقام الحقيقية التي حصل عليها 
كــل مــن الــطــاعــن والمطعون ضــدهــم الفائزين 
المعلن فــوزهــم، ولــذلــك فمسألة إعــالن بطالن 
االنــتــخــابــات لـــوجـــود مــخــالــفــات جــســيــمــة، أو 
التقرير بــإعــادة الــفــرز أمــر لــم تنه عنه أحكام 

المحكمة الدستورية.
وعـــالوة على تلك المسائل، فــإن السوابق 
القضائية واختصاص المحكمة الدستورية ال 
يمنعان بالتأكيد فصل المحكمة الدستورية 
بصفتها محكمة موضوع في عدم دستورية 
ــد الــقــوانــيــن الــتــي أجــريــت عليها العملية  أحـ
االنــتــخــابــيــة لمخالفة أحــكــام الــدســتــور وذلــك 
في حال ثبوت عدم سالمة مراسيم الضرورة 
الـــصـــادرة بتعديل قــانــون االنــتــخــاب وقــانــون 
الــدوائــر االنتخابية وهما مــن القوانين التي 

أجريت عليها العملية.
 
ً
 أيضا

ً
كما أن الحكمة الــدســتــوريــة ووفــقــا

لــســوابــقــهــا رأت عــــدم تـــوافـــر حــالــة الـــضـــرورة 
فــي أكثر مــن طعن أقيم أمامها كالطعن على 
مــرســوم  الــصــوت الــواحــد والــوحــدة الوطنية، 
ولذلك فالمعايير التي قد تنطلق منها المحكمة 
ــاء بـــعـــدم دســـتـــوريـــة  ــقـــضـ ــي الـ الـــدســـتـــوريـــة فــ
الــتــشــريــعــات أو ســالمــتــهــا لــيــس مــردهــا فقط 
مخالفة أحكام الدستور من الناحية الشكلية 
بل تصور الحالة الواقعية لحالة الضرورة تلك 
وهــل كانت مستمرة فتبرر بقاءها ووقوعها 

أم أنها ال ترى تحققا فتقضي بعدم توافرها.
، ســتــحــدث األحـــكـــام الــتــي ستعلنها 

ً
أخـــيـــرا

 كانت 
ً
المحكمة الدستورية األحــد المقبل، أيــا

 
ً
 مهما

ً
 ودســتــوريــا

ً
 قــانــونــيــا

ً
نتائجها، حــدثــا

يفضي إلى بقاء مجلس األمة أو بطالنه وإعادة 
 أو عــودة المجلس السابق 

ً
االنتخاب مــجــددا

ليكمل مدته فــي حــال قبول المحكمة الطعن 
ببطالن مرسوم الحل.

أحكام »الدستورية«!

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

التميمي: تطبيق »العقوبة التفاوضية« على الجرائم متوسطة الجسامة 
»إعادة النظر في عقوبات الحبس واستبدالها بالغرامات والمصادرة والحظر وإصالح األضرار«

ــل الــقــضــاء الــمــرهــق خـــطـــورة جسيمة  يــشــكِّ
على نظام التقاضي مــن ناحية، وعلى جــودة 
إنتاجية القاضي الــجــزائــي مــن ناحية أخــرى، 
 حيث يعتبر التضخم المهول الحاصل في عدد 
القضايا الُمحالة إلــى القضاء الجزائي عامل 
إرهاق عصيب على هذا القضاء، فقد  جاء التقرير 
السنوي الــصــادر من النيابة العامة الكويتية 
 إلى عدد القضايا المنجزة، 

ً
لعام ٢٠٢٢ مشيرا

والــتــي بلغت قــرابــة سبع  وثالثين ألــف قضية 
أحيل منها إلى القضاء ما نسبته ٦٠ في المئة 
مــن ذلــك الــرقــم، مما يعني دخـــول قــرابــة اثنين 
وعشرين ألــف قضية في عــام  واحــد في حوزة 

القضاء الجزائي. 
ولــمــا كــان الــقــضــاء الــجــزائــي قــضــاء اقتناع، 
 مــن الصفاء 

ً
فهو يتطلب، بحكم الـــلـــزوم، قــــدرا

الذهني والفكري لدى القاضي، لمباشرة جميع 
 إجراءات المحاكمة الجزائية، وأخصها المرافعة 
القضائية وسماع الشهود واستجواب المتهم، 
وهـــو مــا يصعب تــصــوره، فــي ظــل هـــذا  الــزخــم 
المهول من كمية القضايا الجزائية الُمحالة إليه. 
وهنا يتوجب التساؤل عن إمكانية قبول إرهاق 
القضاء الجزائي بهذا الكم  الهائل من القضايا، 
الـــتـــي تــتــنــوع جــســامــتــهــا بــيــن الــقــضــايــا ذات 
الجسامة البسيطة والمتوسطة إلى الجسيمة.  
ولــمــا كــانــت الــعــدالــة أم الــغــايــات فــي أنظمة 
التقاضي، فإن ذلك يتطلب، بحكم اللزوم، العمل 
على تطوير آليات إنهاء الخصومة القضائية، 
 وتــجــاوز أعــتــاب األنــمــاط التقليدية فــي إدارة 
الــدعــوى الــجــزائــيــة، الــتــي تتبلور فــي مــبــدأ »ال 
عقوبة دون دعوى جزائية«، والتي كانت  ومازالت 
حبيسة الــطــرق النمطية المبتدئة فــي جهات 
 بجهات التحقيق 

ً
المالحقة الــجــزائــيــة، مــــرورا

واالتهام، وصــواًل في نهاية المطاف  إلى طرق 
أبــــواب المحكمة للحصول على ُحــكــم جزائي 

فاصل في الخصومة الجزائية. 
وعلى ذلك، فإنه البد من إعادة النظر بصورة 
ــرق إدارة الــخــصــومــة  ــ جـــذريـــة فـــي أدوات وطــ
الجزائية، والتي تتطلب رحابة فكر وصدر  من 
األطراف الفاعلة في الدعوى العمومية )القضاء – 
النيابة العامة – اإلدارة العامة للتحقيقات(، كما 
ع   من ِقبل  المشرِّ

ً
 متطورا

ً
 قانونيا

ً
تتطلب فكرا

الكويتي يضع تجارب القوانين المقارنة موضع 
ع  البحث واالستفادة، كما هو الحال مع المشرِّ
الــفــرنــســي، الـــــذي فـــي ســبــيــل  انـــتـــشـــال قــضــائــه 
الجزائي من حالة اإلرهـــاق المضنية وتكدس 
القضايا، حرر قواعد إدارة الدعوى الجزائية من 
قيودها التقليدية.  ولرسم خريطة طريق نحو 

غربلة مفهوم إدارة الدعوى الجزائية وتطويره، 
فإنه يمكن االستفادة من الحلول التالية:  

: فتح خيارات أكثر للمحقق
ً
أوال

بشأن التصرف في التحقيق

يقيد قانون اإلجراءات الجزائية في المادة 
١٠٢ ُسلطات المحقق المختص )وكيل النيابة 
– محقق اإلدارة الــعــامــة للتحقيقات( بشأن 
ر بين  التصرف في التحقيق، فالمحقق مخيَّ
أمرين: إما اإلحالة إلى المحكمة في حال كفاية 
 
ً
األدلة وتحديد الفاعل، أو حفظ  التحقيق مؤقتا

ل قانون اإلجراءات الجزائية  . كما خوَّ
ً
أو نهائيا

 الــنــائــب الـــعـــام بشأن 
ً
ــر الــداخــلــيــة )واقـــعـــا وزيــ

الــجــرائــم الــتــي تــدخــل فــي  اخــتــصــاص النيابة 
العامة( حفظ التحقيق لتفاهة الجريمة. 

والحقيقة أن حصر خــيــارات المحقق بين 
اإلحـــالـــة أو الــحــفــظ، هــي فــكــرة بــالــيــة، لــم تعد 
الــقــوانــيــن الــمــقــارنــة تتقيد بــهــا، بــل أصبحت 
-هــــذه  الـــفـــكـــرةـ أحــــد أســـبـــاب تــكــدس الــقــضــايــا 
أمــــام الــمــحــاكــم، نتيجة كــثــرة حــــاالت اإلحــالــة 
إلى القضاء متى توافرت األدلــة الكافية وُعلم 

الفاعل.  
فالمحقق يجد نفسه في كثير من األحيان 
أمــام حالة من اإلجبار لإلحالة إلى المحكمة، 
ــم تــفــاهــة الــجــريــمــة أو عـــدم  جــســامــتــهــا، أو  رغـ
ــرار الــحــفــظ لــن يــــؤدي إلــى  ــم أن قــ حــفــظــهــا، رغـ
إصالح المتهم أو زجره بالقدر البسيط الذي 

ال يصل إلى درجة  المحاكمة. 
لذلك يتوجب إيجاد حل وســط بين هذين 
الخيارين، وهو استحداث خيار أوســط، وهو 
مكنة اللجوء إلى الوسائل البديلة عن الدعوى 
 الجزائية – التي سنتطرق لها في هذا المقال- 
والــتــي يستطيع الــمــحــقــق الــمــخــتــص اللجوء 
إليها من تلقاء نفسه بعد استيفاء كل  إجراءات 
التحقيق دون أن يكون هناك إلــزام من أطراف 
الخصومة الجزائية )المتهم – المجني عليه( 
ع حصر ُسلطات  على قــراره. كما يمكن  للمشرِّ
المحقق في اللجوء إلى هذا الخيار في طائفة 
معينة من الجرائم ذات الجسامة البسيطة إلى 
المتوسطة، كما  في جرائم الجنح، كجرائم السب 
والقذف والسرقات البسيطة واألذى على نحو 
محسوس أو التعدي الخفيف أو بعض جرائم 

الخطأ،  كما في جرائم اإليذاء غير العمدي.  
ولجوء المحقق إلى خيار الوسائل البديلة 
عن الــدعــوى الجزائية ال يعتبر بعداد الحكم 
عد اإلجراءات البديلة عن  الدعوى 

ُ
الجزائي، وال ت

الجزائية في حكم العقوبة، وال تسجل سابقة 
 
ً
فــي الصحيفة الجزائية، وال تتضمن حبسا
لــلــحــريــة، بـــل تعتبر تــلــك الـــوســـائـــل، فـــي  حــال 
إقــرارهــا على المتهم، صــورة مــن صــور حفظ 
التحقيق المؤقت المشروط بسالمة تطبيق 
المتهم للطلبات المفروضة عليه بــنــاًء  على 
أحــد الخيارات التي يتبناها المحقق كبديل 
عن الدعوى الجزائية، فإن هو خالفها يباشر 
المحقق إجراءات إحالة الدعوى إلى  المحاكمة 

التقليدية.  
ويحقق هذا الخيار عدة مزايا، سواء لمرفق 
القضاء أو للمتهم، حيث إن من شأن اللجوء 
للوسائل البديلة عن الدعوى الجزائية الحد 
 من التدفق الهائل لكمية القضايا المحالة إلى 
القضاء الجزائي، وإفساح المجال لهذا األخير 
للتفرغ للقضايا ذات الجسامة العالية التي 
 من نوع آخر يختص هو وحده 

ً
 تتطلب زجرا

بتطبيقها دون غيره، وهي العقوبات بمعناها 
الــدقــيــق، كــــاإلعــــدام والــحــبــس والـــغـــرامـــة.  كما 
تسعف الوسائل البديلة في إنهاء الخصومة 
الجزائية في مراحلها األولية، وهي عند جهة 
التحقيق واالتــهــام )النيابة العامة –  اإلدارة 
العامة للتحقيقات(، دون أن يضطر المحقق 
المختص التخاذ قرار حفظ التحقيق أو اإلحالة 

دون سواهما.  

: استحداث الوسائل البديلة
ً
ثانيا

عن الدعوى الجزائية

ل الوسائل البديلة عن الدعوى الجزائية  تشكِّ
 للمحقق المختص قــبــل اتـــخـــاذه لــقــرار 

ً
خـــيـــارا

التصرف في التحقيق، فإن رأى من خالل  ظروف 
الــجــريــمــة الــتــي ارتــكــبــت والــعــنــاصــر المرتبطة 
بالمتهم، كسنه وجــنــســه وظـــروفـــه المعيشية 
والثقافية والعلمية، بأن من شأن تلك  الوسائل 
 إلعادة تأهيله، فإنه 

ً
 إصالحيا

ً
أن تشّكل مدخال

يلجأ إلى هذا الخيار، أو أن يسلك طريق اإلحالة 
إلى المحكمة. 

وتــمــتــاز تــلــك  الـــوســـائـــل الــبــديــلــة بــتــجــردهــا 
من صفة اإللــزام على المتهم، أي أنــه غير ملزم 
بتنفيذها، إال أن ذلك من شأنه أن يقود المحقق 
لمباشرة  إجــراءات اإلحالة إلى المحكمة، وهو 
الخيار الذي ال يفضله المتهم في غالب األحيان. 
  ويمكن إيراد بعض صور الوسائل البديلة 

عن الدعوى الجزائية في اآلتي:  
1 -  الطلب من المتهم الخضوع لدورات إعادة 
التأهيل الطبي أو النفسي أو االجــتــمــاعــي أو 
الثقافي، بناًء على طبيعة الجريمة  المرتكبة، 
ويلجأ إلى هكذا وسائل عادة في جرائم التعاطي 
للمرة األولى أو جرائم الوحدة الوطنية أو جرائم 
الكراهية أو  جرائم التهديد أو االبتزاز أو جرائم 
المساس باالعتبار، كالسب والقذف أو المساس 

باألديان. 
2 -  الطلب من المتهم أداء خدمة اجتماعية، 
كــاالنــتــســاب -لــمــدة يــحــددهــا الــمــحــقــق عــلــى أال 
- إلحـــدى الــمــؤســســات  أو 

ً
 معينا

ً
تــجــاوز نــطــاقــا

الجمعيات االجتماعية أو المهنية أو الخدمية 
أو التعليمية أو الخيرية ذات النفع العام. ويمكن 
اللجوء لتلك الوسائل في  الجرائم البيئية أو جنح 
البلدية أو التجارة أو بعض الجرائم البسيطة 
في القوانين الطبية أو بعض جرائم االعتداء 

 الجسدي. 

ــرار  ــ ــــالح األضــ 3 -  الــطــلــب مـــن الــمــتــهــم إصــ
وجبرها لمصلحة المجني عليه، بالطريقة التي 
من شأنها إعادة الحال كما كان عليه،  ويمكن 
اللجوء لتلك الوسيلة في جرائم االعتداء على 
أمالك الغير أو إتالفها أو االنتقاص من قيمتها. 
كما يمكن اللجوء  لهكذا وسيلة في االعتداء على 

أمالك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة.  
4 - الــطــلــب مــن المتهم – فــي حــالــة موافقة 
المجني عليه – بالدخول في مباحثات صلح 
بــــــإدارة ورقـــابـــة وســيــط يــعــيــنــه الــمــحــقــق بين 
 المتهم والمجني عليه للتوصل إلى تعويض 
عادل يوافق عليها األطراف، ويصدق بمحضر 
رسمي، وفــي حالة نجاح هــذه  الوسيلة، فإنه 
يتنازل المجني عليه عن المطالبة بتعويض 
مدني منفصل. وتتميز هذه الوسيلة في تجنيب 
المجني عليه عناء  المطالبة المدنية، وتكاليفها، 

ووقتها، وجهدها.  
ن  5 -  الطلب من المتهم عدم ارتياد مكان معيَّ
يحدده المحقق المختص خالل مدة محددة ذات 
عالقة بالجريمة محل االتهام، أو  االلتزام بعدم 
التواصل مع المجني عليه أو التعرض له، أو 
عدم التواصل مع بقية المساهمين في الجريمة، 
سواء كانوا فاعلين  أصليين أم شركاء بها خالل 
فترة مــحــددة. ويمكن للتحقق من تنفيذ ذلك 

االلتزام تبني فكرة السوار اإللكتروني. 
6 -  الطلب من المتهم تسليم رخصة القيادة 
أو المركبة لمدة معينة ال تجاوز المدد الواردة 
في القانون. ويمكن اللجوء لتلك  الوسيلة في 
 
ً
جرائم جنح الــمــرور، بجميع أنواعها، عوضا
عن اللجوء إلــى المحاكمة التقليدية أو األمر 

الجزائي في تلك  الجرائم. 
تتبنى الوسائل البديلة عن الدعوى الجزائية 
 في 

ً
 في المقام األول، وتنظيميا

ً
 إصالحيا

ً
هدفا

المقام الــثــانــي. فمن حيث الــهــدف اإلصــالحــي 
 تسعى الوسائل البديلة إلى إبعاد المتهم عن 
المؤسسات العقابية بالقدر المستطاع، لتجنب 
مخالطة المتهم لغيره من المجرمين،  خشية 
مغبة تــبــادل الخبرات اإلجــرامــيــة، عــالوة على 
ما تشكله تلك المؤسسات من فكرة ثأرية أكثر 
منها إصالحية، في حين أن  الوسائل البديلة 
للدعوى العمومية تهدف إلى إبقاء المتهم في 
بيئته الطبيعية، مع إلزامه ببعض االلتزامات 
ذات األبـــعـــاد الــفــســيــولــوجــيــة  أو الــنــفــســيــة أو 
االجتماعية أو الفكرية أو الدينية على ذاتــه 
البشرية. أما من حيث الهدف التنظيمي، فإن 
الوسائل البديلة تتجنب إغراق  القضاء الجزائي 
ــن الــقــضــايــا ذات الــجــســامــة  بــحــزمــة كــبــيــرة مـ
البسيطة إلى المتوسطة، والتي من الممكن أن 
تكون نهايتها القانونية لدى  جهاز التحقيق 

واالتهام.  

: تبني نظام االعتراف المسبق بالذنب
ً
ثالثا

ويــأتــي هــذا النظام فــي مرحلة متقدمة عن 
الوسائل البديلة عن الدعوى الجزائية، حيث 
يعتبر نظام االعتراف المسبق بالذنب وسيلة 
 مستحدثة للحكم الــجــزائــي، ولــيــس للدعوى 
الجزائية فحسب، ألنه كما يسميه الفقه القانوني 
ــاٍض«، لسببين؛  ــ يقلب المحقق إلـــى »نــصــف قـ
األول: أن هذا النظام يتضمن عقوبات تقليدية 
ه لجرائم أكثر جسامة  بالمعنى الدقيق، ألنه موجَّ
من تلك  المستخدمة في الوسائل البديلة عن 

الدعوى الجزائية، والثاني: أن المحقق المختص 
هو المنوط باقتراح العقوبة على المتهم.  

ونظام االعتراف المسبق بالذنب صورة من 
صور العدالة التفاوضية والرضائية، حيث إن 
المتهم يقر بارتكابه للجرم، ويتجنب  الدخول 
ات المحاكمة التقليدية، والــتــي قد  ــراء ــ فــي إجـ
تكبده عناء الوقت والجهد والمال دون ضمانة 
لجسامة العقوبة التي سينطق بها  القاضي. 
أما في حال قبوله الدخول في نظام االعتراف 
ع يستطيع أن يقيد  المسبق بالذنب، فإن المشرِّ
المحقق باقتراح عقوبة على  المتهم ال تجاوز 
ثلث أو ربع الحد األدنــى للعقوبة المنصوص 
عليها في القانون، سواء عقوبة حبس أم غرامة. 
كما يستطيع المحقق  أن يقترح عقوبة الغرامة 
فقط دون غيرها إن كان النص الجزائي محل 

التطبيق يجيز ذلك.  
ولــضــمــان االلـــتـــزام بــالــضــوابــط الــدســتــوريــة 
بشأن توقيع العقوبة بناًء على هذا النظام، فإن 
ع يستطيع أن يشترط حضور محاٍم  مع  المشرِّ
المتهم، وعــرض األمــر على قاضي الموضوع، 
لــعــرض االتــفــاق الــمــتــوصــل إلــيــه بــيــن المحقق 
والمتهم بشأن العقوبة، ولقاضي  الموضوع 
كامل الصالحية بشأن قبول االتفاق المبرم أو 
تعديله لمصلحة المتهم أو رفــضــه، مــع إلــزام 
المحقق بإحالة الدعوى إلى  المحكمة. وبذلك 
يكون هــذا النظام قد أمــن ضمانات المحاكمة 
العادلة دون أن تكون هناك مظنة التأثير على 

حرية وإرادة المتهم.  
ويمكن تطبيق نــظــام العقوبة التفاوضية 
على الجرائم ذات الجسامة المتوسطة، كما في 
جرائم النصب والشيك من غير رصيد،  وجرائم 
السرقات الموصوفة، وبعض جرائم المخدرات، 
كالتعاطي فــي حــالــة الــعــود، أو جــرائــم العنف 
األســـــري، أو بــعــض جــرائــم إتــــالف  الممتلكات 
الـــعـــامـــة، وغـــيـــرهـــا مــــن الـــجـــرائـــم الــمــتــوســطــة. 
وإلنجاح نظام االعتراف المسبق بالذنب يمكن 
تجنب تضمينه لعقوبة الحبس مــع  إمكانية 
تقديم الــتــصــورات التالية كنماذج للعقوبات 

التفاوضية: 
 1 -  الــغــرامــة: على أال تــتــجــاوز الــحــد األدنــى 
المنصوص عليه فــي الــقــانــون، إلنــجــاح نظام 

العقوبة التفاوضية. 
 2 -  الـــمـــصـــادرة: وبـــه يــلــزم المتهم بتسليم 
األشياء التي استعملت في الجريمة أو كان من 
شأنها أن تستعمل في الجريمة أو  متحصالتها. 
 3 -  الــحــجــز الـــمـــؤقـــت لـــأشـــيـــاء والـــرخـــص: 
كالسيارة أو رخص القيادة أو حيازة السالح 

أو الرخص التجارية. 
 4 -  العمل لدى الدولة أو إحدى مؤسساتها 
أو الشركات أو المصانع التابعة لها أو إحدى 
جهات النفع العام بمقابل رمزي،  ويحدد القانون 

أو الالئحة التنفيذية له جهات العمل.  
 5 -  الحظر: وقد يشمل حظر بعض التصرفات 
القانونية، كإصدار الشيك أو إدارة األمــوال أو 
تولي الوكاالت أو إبرام العقود  أو مزاولة مهنة 
أو حرفة أو العمل لدى الدولة لفترة محددة ال 
تزيد على أدنــى مدة من مدد رد االعتبار. كما 
قد يكون  بصورة حظر االقتراب أو التواصل مع 
المجني عليه أو غيره ممن تحددهم العقوبة 

التفاوضية أو حظر السفر.  
 6 -  إصــالح األضـــرار التي لحقت بالمجني 

عليه أو بالدولة نتيجة ارتكاب الجريمة. 

العمالء، وحساب زكاة األنشطة، 
وزكـــاة األفــــراد، وأدلـــة إجـــراءات 
فئات مستحقي الــزكــاة، بينما 
تحدث عضو الهيئة الشرعية، د. 
محمد الفزيع، حول دور العمل 
الخيري في دعم فريضة الزكاة، 
وتــنــمــيــة االقـــتـــصـــاد فــــي ضـــوء 

الشريعة اإلسالمية.
وفــــي مـــجـــال آخـــــر، أكــــد بيت 
الـــزكـــاة أمـــس االهــتــمــام بــزيــادة 
ــة إيـــــــــــــــــــرادات الــــــزكــــــاة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ وتـ
والــتــبــرعــات، لتلبية متطلبات 
المستفيدين عبر وضــع خطط 
مــســتــقــبــلــيــة تـــركـــز عــلــى تــنــويــع 
مصادر اإليرادات، وفق أساليب 

حديثة ومتطورة.
وقـــــال الـــمـــديـــر الـــعـــام للبيت 
ــة، د. مـــاجـــد الـــعـــازمـــي  ــابــ بــــاإلنــ
لـــ«كــونــا« إن »البيت يتطلع الى 
اســتــخــدام الــتــســويــق اإلعــالمــي 
لتحقيق اهــدافــه ومنها تعزيز 
االســتــفــادة مــن خــدمــات الــزكــاة 

والتبرعات لكل المتعاملين، بما 
يعزز شبكة األمان االجتماعي«.

وأوضح أن البيت يسعى الى 
تــطــبــيــق الــنــظــم الــتــكــنــولــوجــيــة 
المعاصرة والمالئمة، لضمان 
ــالـــي الــــــذي يــدعــم  ــمـ الـــتـــوزيـــع الـ

أهـــدافـــه إلـــى جــانــب االســتــثــمــار 
فـــي الــــمــــوارد الـــبـــشـــريـــة، وبــنــاء 
ــيـــاديـــة، وتــعــزيــز  ــقـ الــــكــــفــــاءات الـ
الـــجـــانـــب اإلنـــســـانـــي مــــن خـــالل 

الشراكة.
ــى أن بــيــت الـــزكـــاة  ــار الــ ــ وأشــ

ــل مــــع  ــ ــ ــواصـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــط لـ ــطــ ــ ــخــ ــ يــ
الــقــطــاعــات الــمــعــنــيــة محليا 
ودوليا، إضافة الى تشجيع 
المقترحات لضمان التحسين 
المستمر لــجــودة الــخــدمــات 

المقدمة وعمليات التبرع.

جانب من جلسات الملتقى

توحيد 
الجهود 
الدولية 

للتصدي 
لآلفة الفتاكة

قبازرد

د. محمد التميمي

يؤكد أستاذ القانون الجزائي في كلية 
الحقوق بجامعة الكويت،  القائم 
بأعمال العميد المساعد للشؤون 

الطالبية بالكلية ، د. محمد التميمي، 
إمكانية تطبيق نظام العقوبة 

التفاوضية على الجرائم المتوسطة 
 من الحبس، 

ً
واستبدالها بعقوبات بدال

وذلك من أجل إعادة النظر في 
مفاهيم الحكم الجزائي التقليدي.
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أعـــلـــن رئـــيـــس لــجــنــة الــعــرائــض 
والشكاوى حمدان العازمي تقديم 
مــشــروع »صــوتــك مسموع وحقك 
محفوظ«، بهدف وضع آلية جديدة 
لتقديم الشكاوى والعرائض تعالج 
صعوبات الطريقة الحالية المتبعة 

لتقديم الشكوى. 
وأوضـــح العازمي فــي تصريح 
صــــحــــافــــي بـــمـــجـــلـــس األمــــــــــة أنــــه 
استنادا إلى المادة 156 من الالئحة 
الـــداخـــلـــيـــة لــمــجــلــس األمـــــة والــتــي 
تــخــول اللجنة بتشريع القوانين 
ــرارات، فــقــد قـــرر تقديم  ــ ــدار قــ ــ وإصـ
الــمــشــروع لمعالجة الــقــصــور في 
وصـــول صــوت الــمــواطــن المظلوم 
والمتضرر من سوء إدارة الجهات 
الحكومية من خالل تغيير النهج 
الــقــديــم والــبــيــروقــراطــيــة المتبعة 
فــي تلقي الــشــكــاوى، والــتــي تعوق 
المواطن الكويتي في وصول صوته 

إلى بيت األمة.
واســتــعــرض الــعــازمــي تــصــورا 
شــامــال للمشروع وآلــيــات تضمن 
نــجــاحــه فـــي خــدمــة مـــا يــصــل إلــى 
مليون وثالثمئة وأربعة وأربعين 
ألـــــــف مـــــواطـــــن مـــــن خـــــــالل دخـــــول 
البرنامج االلكتروني المخصص 
لــلــمــشــروع مــن نــوافــذ الــســوشــيــال 
مـــيـــديـــا واألونـــــاليـــــن والـــواتـــســـاب 
ــاكـــســـات  ــفـ ــل والـ ــائــ ــرســ ــة الــ ــ ــــدمـ وخـ
واالتصال المباشر أو الزيارة إلى 

مجلس األمة. وأوضح أن البرنامج 
يمكن المواطن من إرسال اقتراحاته 
ــى الــلــجــنــة  ــ أو تـــقـــديـــم مــظــلــمــتــه إلـ
ــــالل وســـيـــلـــة مــــن الـــوســـائـــل  مــــن خـ
الـــمـــذكـــورة، عــلــى أن يــقــوم الفريق 
المسؤول عن البرنامج باستقبالها 
وتسلم المستندات ومراسلة جهات 
الـــدولـــة واســتــيــفــاء كــل اإلجـــــراءات 
التي تضمن حق المواطنين، فضال 
عن تقديم إحــصــاءات عن المنجز 
مــن شــكــاوى المواطنين وجوانب 

القصور في جهات الدولة.
ــازمــــي إن »مــــشــــروع  ــعــ وقـــــــال الــ
صوتك مسموع وحقك محفوظ« 
سيعدل اعوجاج اإلدارة الحكومية 
ــر لــــلــــمــــواطــــن )مــــصــــدر  ــتــــصــ ــنــ ويــ
السلطات(، متمنيا أن »تكون النافذة 
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العازمي: »صوتك مسموع وحقك محفوظ« 
لتقديم الشكاوى »أونالين«

حمدان العازمي

500 طبيب أسنان كويتي للسنوات الـ 5 القادمة
 بناًء على طلب »الصحة«

ً
»التعليم العالي« أوقفت االبتعاث بالتخصص عربيا

كشفت وزارة التعليم العالي، 
ــة ابــلــغــتــهــا  أن وزارة الــــصــــحــ
باحتياجها لـ 500 طبيب اسنان 
ــــالل الـــســـنـــوات  كـــويـــتـــي فـــقـــط خـ
الــخــمــس الــقــادمــة، وعــلــى ضــوء 
ذلك كان قرار إيقاف البعثات في 
هذا التخصص بالدول العربية.

ــالـــي«،  ــالــــت »الــتــعــلــيــم الـــعـ وقــ
ــا عــلــى ســـؤال برلماني  فــي ردهـ
للنائب صالح عاشور، انه فيما 
يخص أسباب إيقاف تخصص 
طب األسنان في الدول العربية، 
أفـــــــادت »الـــصـــحـــة« فــــي كــتــابــهــا 
الــــــوارد الــيــنــا بــتــاريــخ 20/ 02/ 
2022 باحتياجها لـ 500 طبيب 
أســنــان كــويــتــي فــقــط للسنوات 
الــخــمــس الــقــادمــة، ونــظــرا لعدد 
ــدول  ــ ــيــــن فــــي الـ الــطــلــبــة الــــدارســ
العربية الذي يبلغ 2701 طالب 
كويتي مستمرين في دراسة هذا 
التخصص، فقد تمت مناقشة 
موضوع زيادة أعداد الدارسين 
ــان فــي  ــ ــنـ ــ بــتــخــصــص طــــب األسـ
اجتماع لجنة البعثات رقم 13/ 
2022 الــمــنــعــقــد بـــتـــاريـــخ 4 /4/ 
2022، وتــم رفــع مــذكــرة للوزير 
من قبل الوكيل المساعد لشؤون 
البعثات والمعادالت والعالقات 

الثقافية بهذا الصدد.

 وأضافت أنه على ضوء هذه 
ــدر قــــــرار بــإيــقــاف  ــ األســــبــــاب صـ
االبتعاث واإليفاد المباشر وضم 
الطلبة لدراسة طب األسنان في 
الـــــدول الــعــربــيــة ايــقــافــا مــؤقــتــا، 
تلبية الحتياجات سوق العمل، 

وتحقيقا للمصلحة العامة.
 

معادلة »الثانوية«

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــاألســــس 
والــــمــــعــــايــــيــــر الــــتــــي يــــتــــم بــهــا 

ــــدالت الـــثـــانـــويـــة  ــعـ ــ ــة مـ ــادلــ ــعــ مــ
ــة، قـــالـــت إن الــــــــوزارة ال  ــامـ ــعـ الـ
تــقــوم بمعادلة للطلبة، ويتم 
ــتــــمــــاد الــــمــــعــــدل الـــتـــراكـــمـــي  اعــ
المرصود في كشف الدرجات 
الــنــهــائــي لــلــثــانــويــة فـــي حــال 
ــة  ــمـــدرسـ الــــتــــحــــاق الــــطــــالــــب بـ
واحدة خالل المرحلة الثانوية، 
علما بــأن الــمــعــدالت وكشوف 
ــات الـــنـــهـــائـــيـــة تــصــدر  ــ ــدرجــ ــ الــ
مـــــن الــــمــــؤســــســــة الــتــعــلــيــمــيــة 
الملتحق بها الطالب، وتقوم 

ادارة التعليم الخاص بــوزارة 
التربية بالتصديق على كشف 
الدرجات وإصدار شهادة لمن 
يهمه االمــر بمعادلة الثانوية 

األجنبية الصادرة.
ــأن فـــــــــرض مـــــــواد  ــ ــشــ ــ أمـــــــــا بــ
ــة  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ إضــــــــافــــــــيــــــــة عـــــــلـــــــى الـ
ــيـــن عـــلـــى شــــهــــادات  ــلـ الـــحـــاصـ
ثــــــــانــــــــويــــــــة مــــــــــن الــــــــــمــــــــــدارس 
اإلنكليزية، فقالت الــوزارة انه 
وفــقــا لــالئــحــة الــبــعــثــات البند 
رقم 2 من ثانيا »شروط قبول 
ــانـــويـــات اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة« مــن  ــثـ الـ
المادة رقم 2 »الشروط العامة 
ــثــــات«، يــشــتــرط  ــبــــعــ ــالـــب الــ لـــطـ
ــررات  ــ ــقــ ــ ــة مــ ــيــ ــانــ ــمــ اجـــــتـــــيـــــاز ثــ
ــى االقـــــــــل مــنــهــا  ــلــ دراســـــــيـــــــة عــ
اثـــنـــان او اكــثــر مـــن الــمــســتــوى 
 AS-Level المتقدم التكميلي
 A-Level أو المستوى المتقدم
والبقية في المستوى العادي 
IGCSE خــــالل فـــتـــرة زمــنــيــة ال 
تزيد على 36 شهرا، وال ينظر 
الى المقررات التي مضى على 
اجتيازها فترة أطول من ذلك، 
حـــيـــث إن اغــــلــــب الـــجـــامـــعـــات 
فــي دول االبــتــعــاث تتطلب ان 
يـــكـــون الـــطـــالـــب حـــاصـــال على 
 ،AS-Level المستوى المتقدم الـ
فــــي حـــيـــن ان الـــبـــعـــض اآلخــــر 
 A-Level يــشــتــرط مــســتــوى الــــ
للتخصصات الطبية في بعض 

الدول االجنبية.
وتـــــــابـــــــعـــــــت أن خــــريــــجــــي 
ــة ال  ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ ــات اإلنــ ــ ــويـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
يكونون في الغالب مستوفين 
لــشــرط الــعــمــر، مما يـــؤدي الى 
مــواجــهــة الـــطـــالب المقبولين 
بــالــبــعــثــة مــمــن تــقــل أعــمــارهــم 
عن 18 سنة صعوبات في بلد 
اإليفاد منها: عدم استطاعتهم 
ــيــــع عــــقــــود اإليــــــجــــــار مــن  تــــوقــ
ــة، وعــــدم  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـــنـــاحـــيـــة الـ
تمكنهم من فتح حساب بنكي 
ــور،  ــ دون تـــوقـــيـــع أولــــيــــاء االمــ
ــدم تمكنهم مـــن االلــتــحــاق  وعــ
بمقر البعثة دون وجــود ولي 
األمــــــر وفـــقـــا لـــقـــوانـــيـــن الـــــدول 
ــدم تمكنهم من  األجــنــبــيــة، وعـ
الحصول على عالج طبي دون 

أخذ الموافقة من ولي األمر.

محيي عامر

نافذة نيابيةنافذة نيابية

عاشور بجلسة سابقة

مبنى وزارة الصحة

السويط: دول عديدة تواجه تحديات صحية 
واقتصادية بسبب »كوفيد«

في كلمته أمام »حركة عدم االنحياز للتعافي من آثار كورونا«
قال رئيس الوفد البرلماني 
الـــكـــويـــتـــي فــــي الـــبـــحـــريـــن ثــامــر 
السويط إن العديد من الدول ما 
تزال تواجه حتى هذه اللحظة 
تحدي توفير الرعاية الصحية 
الــالزمــة لــرعــايــاهــا وذلـــك لتأثر 
قــطــاعــهــا الــطــبــي بــالــســلــب من 

تبعات جائحة كورونا.
جــاء ذلــك فــي كلمة للسويط 
ــام الــمــؤتــمــر الــثــانــي للشبكة  أمـ
البرلمانية لحركة عدم االنحياز 
ــذي عـــقـــد لــمــنــاقــشــة )الــــدعــــم  ــ ــ الـ
الــبــرلــمــانــي لــلــجــهــود الــوطــنــيــة 
والــعــالــمــيــة لــلــتــعــافــي مـــن آثـــار 
الجائحة( والمقام على هامش 
أعمال المؤتمر الـــ146 لالتحاد 
البرلماني الدولي في البحرين.

ــويـــط إنـــــه فــي  وأضـــــــاف الـــسـ
حــيــن يــشــق الــمــجــتــمــع الــدولــي 

ــقــــه فـــــي مــــســــار الـــتـــعـــافـــي  طــــريــ
التدريجي من الجائحة مازالت 
هناك تداعيات اقتصادية لهذه 
األزمــــــــة عـــلـــى الـــعـــالـــم الــــــذي لــم 
يستطع حتى اليوم أن يتشافى 

من تبعات الصدمة االقتصادية 
والمالية التي ألمت به.

وأوضـــــح أن الــتــقــاريــر الــتــي 
أصدرتها األمم المتحدة أكدت 
أن الــفــقــر والــــجــــوع آخــــــذان في 
التفشي بمعدالت غير مسبوقة، 
ــر الـــــــذي أحـــــــدث انــتــكــاســة  األمـــــ
في الجهود العالمية الحثيثة 
الــســاعــيــة نــحــو تصغير فجوة 
الفقر العالمية وبناء مجتمعات 

أكثر عدال وإنصافا.
وأعــــــــــرب عـــــن األمــــــــل فـــــي أن 
تــســاعــد جـــهـــودنـــا الــبــرلــمــانــيــة 
الــمــســتــمــرة لـــوضـــع ســيــاســات 
واستراتيجيات مناسبة تسعى 
نــحــو تــوحــيــد الــصــف العالمي 
ــــذه الــجــائــحــة  لــلــقــضــاء عـــلـــى هـ
ــن تــبــعــاتــهــا بــالــقــدر  ــد مــ ــحــ والــ

المستطاع.

ثامر السويط

أسامة الزيد

الزيد يسأل عن األراضي المتضررة من الغزو

في ردها على سؤال برلماني 
للنائب صالح عاشور، بينت 

وزارة التعليم العالي أن وزارة 
النفط حددت حاجتها إلى 
500 طبيب أسنان كويتي 

فقط خالل السنوات الخمس 
القادمة.

تقدم النائب أسامة الزيد بسؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط د.بدر المال، عن األراضي التي تضررت نتيجة 
تفجير اآلبار في الغزو العراقي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد عن استثمارات مؤسسة 

التأمينات داخل وخارج الكويت.
وقال الزيد في سؤاله إلى وزير النفط: كم تبلغ مساحة األراضي 

التي تضررت نتيجة تفجير اآلبار في الغزو العراقي؟
وطــلــب صـــورة ضوئية مــن بــرنــامــج اإلصـــالح البيئي الكويتي 
لمعالجة األضرار البيئية الناتجة عن الغزو العراقي مع بيان تكلفته 

اإلجمالية، ونسبة اإلنجاز حتى تاريخ ورود السؤال.
وفي سؤاله إلى وزير المالية، قال الزيد: أطلب إفادتي بالتالي، 
زود اإلجابة بجميع المستندات ذات الصلة: كم يبلغ حجم 

ُ
على أن ت

استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في داخل دولة 
الكويت؟ وكم تبلغ العوائد السنوية لتلك االستثمارات؟ وكم يبلغ 
حجم استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في خارج 

دولة الكويت؟ وكم تبلغ العوائد السنوية لتلك االستثمارات؟

عــالمــة صــادقــة وجــهــدا مميزا في 
خدمة المواطنين باستيعاب جميع 
االقتراحات والشكاوى وتمريرها 
إلـــى الــجــهــات الــمــعــنــيــة وعــرضــهــا 
ــالــــصــــورة الــتــي  بـــطـــريـــقـــة تــلــيــق بــ

أسست ألجلها اللجنة«.
وبــيــن أن فــريــق عمل المشروع 
سينقسم إلـــى ثــالثــة أقـــســـام تبدأ 
باستقبال الشكاوى واالقتراحات 
ــالــــة/ إيــمــيــل/  مـــن الــمــواطــنــيــن )رســ
ــم تــجــمــيــعــهــا  ــ ــيــــق(، ومـــــــن ثــ ــبــ ــطــ تــ
وإرسالها إلى قسم الفرز واإلرسال، 
الـــــذي يـــقـــوم بـــفـــرز الــطــلــبــات على 
حسب )شكوى/ اقتراح(، وإرسالها 
إلى الجهات المختصة والمعنية، 
ومن ثم يقدم تقريرا بما تم إرساله 
لـــلـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة إلــــــى الــقــســم 
األخير من هذا الفريق، وهو فريق 

المتابعة، الذي يقوم بمتابعة حالة 
الطلبات المقدمة من المواطنين، 
ــتـــأكـــد مـــن وجـــــود رقــــم للطلب  والـ
المرسل، وأن مقدم الطلب لديه رقم 
المتابعة، ثم إرسال الحالة النهائية 

للطلب.
وذكــــــــــر الـــــعـــــازمـــــي أن شــــــروط 
تقديم الشكوى من خالل التطبيق 
االلـــكـــتـــرونـــي تــتــضــمــن أن يــكــون 
كويتي الجنسية، وتعبئة جميع 
الـــبـــيـــانـــات الـــمـــطـــلـــوبـــة، وتــحــمــيــل 
صـــور أو مــســتــنــدات واضـــحـــة من 
ــال )صــــــورة  ــثــ خــــــالل الـــتـــطـــبـــيـــق مــ
جـــواز - بطاقة مدنية - إلـــخ(، وأن 
تكون الشكوى خالية من العبارات 
غير الالئقة، ومقدمة من الشخص 
نفسه لضمان الــتــواصــل معه في 

حال المتابعة.

https://www.aljarida.com/article/17874
https://www.aljarida.com/article/17873
https://www.aljarida.com/article/17871
https://www.aljarida.com/article/17845
https://www.aljarida.com/article/17845
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»براحة الفالح« محور لربط مكونات »جبلة الثقافية«
مها »الوطني للثقافة« إلى »البلدي« بمساحة 45 ألف متر مربع

ّ
 لرؤية سل

ً
ةديرجلا• تنشر المشروع استنادا

قدم المجلس الوطني للثقافة والفنون 
واآلداب رؤيـــــة مـــشـــروع »مــنــطــقــة جبلة 
الثقافية«، تحت مقترح مسمى »براحة 
الـــفـــاح الــتــاريــخــيــة«، والـــتـــي تــهــدف إلــى 
ربط المكونات الثقافية »متحف الكويت 
الـــوطـــنـــي - مــكــتــبــة الـــكـــويـــت الــوطــنــيــة - 
المدرسة القبلية – بيت السدو - بيت البدر 
- عمارة الخالد – مسجد الساير الشرقي - 
مسجد الساير القبلي - مسجد الشرهان«.
ولفت »المجلس الوطني«، في دراسة 
الــمــشــروع، إلـــى الــمــوقــع الــواقــع بمنطقة 
القبلة بجوار مسجدي السعيد والشرهان 
بمساحة تقارب 45.557 مترا مربعا، قائا: 
»لــوحــظــت قيمته الــثــقــافــيــة، التاريخية، 
ــدم  ــ واالجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة وعـ
استغالها بالطريقة األمثل التي تحييها 

وتخدم محيطها ويتم االستفادة منها«.
وأضـــاف »المجلس«، فــي رؤيــتــه التي 
قدمها إلـــى المجلس الــبــلــدي قبل أيـــام، 
أن المشروع سيحقق الترابط للنسيج 
العمراني وتحسين جودة تجربة المشاة 
والزوار، وعلى األخص المنطقة المهملة 
والـــمـــحـــاذيـــة لـــســـوق الــمــبــاركــيــة الــقــديــم 
وحــديــقــة الــبــلــديــة، إضـــافـــة إلــــى تــرويــج 
المنطقة كوجهة سياحية من خال تقديم 
خدمات البنية التحتية المساندة وكذلك 
تسهيل عملية االنتقال من وإلى المنطقة.

وبين أن المشروع يأتي ضمن الجهود 
الــرامــيــة إلعــــادة تــأهــيــل متحف الكويت 
الوطني كمؤسسة ثقافية مهمة، والتي 
تقوم بتوثيق ونشر الوعي بمدى أهمية 

الحفاظ على التراث الثقافي والتشجيع 
على البحث العلمي والمساهمة في رسم 
السياسات العامة في العملية التنموية، 
ويسعى المجلس الوطني إلى وضع رؤية 
لــلــمــشــروع، الـــذي يــتــوافــق مــع متطلبات 
المخطط الهيكلي الرابع للكويت 2040، 
والتي تهدف إلى خلق مكان أكثر ازدهارا 
وارتباطا، ويقدم المجلس، ممثا بقطاع 
اآلثار والمتاحف، رؤية للمنطقة المذكورة، 
وذلـــك فــي سبيل إثــــراء الجانب الثقافي 
وتنويع مصادر الدخل القومي والمشاركة 

في التنمية الداخلية للدولة.

الدراسة 

ــة  ــ وأوضـــــــح الــمــجــلــس نــــواحــــي دراسـ
الموقع الحالي من خــال، دراســـة حركة 
األفراد، سلوك األفراد، وسائل النقل، اللغة 
الــمــعــمــاريــة، كــمــا حـــدد صــفــات المنطقة 
التي يغلب عليها فضاء خالي وبيني، 
ومساحات مهملة، ومساحات انتقالية، 
مشيرا إلى دراسة الموقع من حيث اللغة 
العمرانية للمنطقة، بــدءا من المباركية 
»أقدم بقعة«، والتي تبدأ تتسع المسافات 
بين المباني ويمحى الحوار بينهم وتبدأ 
تــمــأ هــــذه الــمــســافــات تــصــامــيــم مدنية 
لخدمة المركبات، فيرجع االزدحام بطريقة 
أخرى مؤذية للبشر وغير مريحة وغير 
خادمة لهم ويغيب الترابط المدني الذي 

كانت عليه المدينة السابقة.
وأكــــد المجلس الــوطــنــي للثقافة في 

الـــدارســـة الــحــاجــة إلـــى منفس للمدينة، 
تــصــمــيــم مــدنــي يــخــدم الــبــشــر للشعور 
باالنتماء اإلنساني إلى المكان، حل مشكلة 
غــيــاب الــحــوار التصميمي فــي المباني 
ومحيطها )الترابط المدني(، وحل مشكلة 

غياب المساحات الخضراء في المدينة.
وأوضح المجلس، في دراسة المشروع، 
أن الفكرة العامة تختص بتفعيل المناطق 

الخالية المهملة وبث الحياة فيها وفي 
المرافق المحيطة بها، وجذب الزوار إليهم 
عـــن طــريــق تحويلها إلـــى مــســاحــة ذات 
أهـــداف وبــرامــج تثري وتــخــدم المحيط، 
ــم مــــعــــمــــاري حــــضــــري يـــدمـــج  ــيـ ــمـ وتـــصـ
المساحة ومرافقها المحيطة ببعضها، 
بينما الفكرة الرئيسية تتمحور حول 
اســتــغــال الــمــســاحــة الــخــالــيــة المهملة 

وتحويلها من أرض فارغة إلى معبر مشاة 
ذي وظيفة ثقافية وإبــداعــيــة وفعاليات 
وخدمات، تكمل وتربط المحيط الثقافي 
ــــى مـــركـــز مــتــكــامــل  بــبــعــضــه وتـــحـــولـــه إلـ
ومــدمــوج الــمــرافــق تتحقق بــه السياحة 
اإلبداعية )حــرم ثقافي إبــداعــي سياحي 

ترفيهي - مركز قبلة الثقافي(.
وبين المجلس أن الربح في المشروع 

يتحقق من خال السياحة اإلبداعية من 
معارض وترفيه وغيرها من الفعاليات، 
وأيضا ما يحتويه المشروع من مرافق 
ــتـــســـوق والــمــقــاهــي  ــرى كـــمـــحـــات الـ ــ ــ أخـ
ومواقف سيارات وخدمة طباعة، مؤكدا 
أن وظيفة المشروع إنشاء مركز تعبير 

)متحف خارجي ثقافي(.

محمد جاسم

المشروع سيحقق 
الترابط للنسيج 

العمراني وتحسين 
جودة المشاة 

وتحويل المنطقة 
المهملة بمحاذاة 

سوق المباركية إلى 
وجهة سياحية

المطيري لـ ةديرجلا•: انتهاء 
موسم المخيمات وال قرار بالتمديد

● محمد جاسم
ــر الـــعـــام  ــمــــديــ ــب الــ ــائــ أكــــــد نــ
لــشــؤون محافظتي العاصمة 
ــة م. ثــامــر  ــابـ ــاإلنـ والـــجـــهـــراء بـ
ــــري انـــــتـــــهـــــاء مــــوســــم  ــيـ ــ ــــطـ ــمـ ــ الـ
الــمــخــيــمــات الــربــيــعــيــة، أمـــس، 
 أن الــبــلــديــة ملتزمة 

ً
مــوضــحــا

ــرار الـــــصـــــادر مــــن لــجــنــة  ــقــ ــالــ بــ
المخيمات الربيعية للموسم 
2022/2023، ولم يتم استقبال 

أي قرار تمديد بشأنه.
وقال المطيري، لـ »الجريدة«، 
إن مفتشي البلدية سيبدأون 
عـــمـــلـــهـــم مـــــن الـــــيـــــوم بــتــنــبــيــه 
أصـــــحـــــاب الـــمـــخـــيـــمـــات الـــتـــي 
ــة حــــتــــى ال  ــوبـ ــنـــصـ مــــــازالــــــت مـ
 
ً
تعترضها آليات اإلزالة، مؤكدا
ضرورة التعاون للحفاظ على 
نـــظـــافـــة الـــبـــر ومــــســــانــــدة فـــرق 
ــع الــمــخــلــفــات  الــنــظــافــة فـــي رفــ
الــمــتــبــقــيــة مـــن آثـــــار الــتــخــيــيــم 
لتسهيل العمل وعكس الجانب 
اإليجابي من الموسم الربيعي.  
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــعــداد 
ــافــــظــــة الــــجــــهــــراء  بــــلــــديــــة مــــحــ
إلصــــدار أذونـــــات بــنــاء مدينة 
ــيــــري  ــمــــطــ الــــــمــــــطــــــاع، أكـــــــــد الــ
اســـتـــعـــداد الـــفـــريـــق الــهــنــدســي 
الــمــخــتــص إلصــــدارهــــا لــلــبــدء 
ــــل عـــــلـــــى اســـــتـــــخـــــراج  ــمـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ
األذونات الخاصة بالضواحي 
األربع »N1، N2 ،N3 ، N4« بداية 
الشهر المقبل بحسب إعــان 

ــة لــلــرعــايــة  ــامـ ــعـ الـــمـــؤســـســـة الـ
 أنه تم تجهيز 

ً
السكنية، مضيفا

كل اإلحداثيات من قبل الفريق 
لما يقارب 8 آالف قسيمة في 
هــذه الضواحي ليتم السماح 
بــبــدء عمليات الــبــنــاء لقسائم 

المواطنين. 
من جهة أخرى، باشر الفريق 
الرقابي بـــإدارة النظافة بفرع 
بلدية محافظة الجهراء تنظيف 
الــمــوقــع فـــي مــنــطــقــة الــعــبــدلــي 
ومـــحـــاســـبـــة شـــركـــة الــتــنــظــيــف 
المشرفة على المنطقة، حيث 
تم رفــع المخلفات من الموقع 
والـــتـــأكـــد مــــن تــنــظــيــفــه بــشــكــل 
فـــــوري ضــمــن حــمــلــة »ديــرتــنــا 
تستاهل« التي أطلقتها إدارة 
العاقات العامة لتنظيف كل 

ما يشوه المنظر العام.

 ثامر المطيري

»السكنية« تفقدت المشروع االستثماري في »جابر األحمد«
 لإلنجاز

ً
• خريبط أوعز بإزالة المعوقات وتنفيذ توصيات األعمال الموقعية تسريعا

 بمساحة 100 ألف متر مربع و204 شقق و72 فيال للتأجير
ً
• الحليلة: يتضمن مجمعا

● محمد جاسم
تـــــفـــــقـــــد الـــــــمـــــــديـــــــر الــــــعــــــام 
لــلــمــؤســســة الــعــامــة لــلــرعــايــة 
السكنية بالتكليف، م. ناصر 
خريبط، صباح أمــس، موقع 
J3 في  الفرصة االستثمارية 
مدينة جابر األحمد السكنية، 
ــاديــــي  ــيــ ــعـــــض قــ ــ ــــور بـ ــــضـ ــــحـ بـ

المؤسسة.
وعــلــى هــامــش الــجــولــة، قــال 
ــام لـــشـــؤون  ــعــ نـــائـــب الـــمـــديـــر الــ
االســتــثــمــار ومــشــاريــع الــقــطــاع 
ــــور  ــــاص بـــالـــتـــكـــلـــيـــف م. أنـ ــــخـ الـ
الـــحـــلـــيـــلـــة، إن الـــجـــولـــة جــــاءت 
لــمــتــابــعــة مـــســـتـــجـــدات تــطــويــر 
.J3 وتنفيذ الفرصة االستثمارية

21 عمارة سكنية

ــــروع  ــــشـ ــمـ ــ وأوضــــــــــــح أن الـ
 
ً
االستثماري يتضمن مجمعا
 عـــلـــى مـــســـاحـــة 100 

ً
ــا تـــجـــاريـ

، إضــافــة إلــى 
ً
ألــف م2 تــقــريــبــا

21 عـــمـــارة ســكــنــيــة تــحــتــوي 
على 204 شقق سكنية بنظام 
التأجير عن طريق مستثمر 

المشروع.

وذكــــــــــر أن الــــشــــقــــق الـــتـــي 
سيشملها المشروع تحتوي 
على 3 تصاميم؛ األول منها 
بـــإجـــمـــالـــي 10 شـــقـــق بــغــرفــة 
ــــوم واحـــــــــدة، و114 أخــــرى  نــ
ــــوم، عـــاوة  ـــي نـ

َ
بــنــظــام غـــرفـــت

على 80 شقة تحتوي على 3 
غرف نوم.

72 فيال

ن أن المشروع سيشمل  وبيَّ
ــا مـــتـــاصـــقـــة  ــيــ 72 فــ ــك  ــ ــذلـ ــ كـ
2 لـــلـــوحـــدة  100م بـــمـــســـاحـــة 
الـــــــواحـــــــدة، ومــــســــاحــــة بـــنـــاء 
، حيث ستكون 

ً
320م2 تقريبا

تلك الوحدات بنظام التأجير 
عن طريق مستثمر المشروع، 
 أن الــــفــــيــــا ســـتـــكـــون 

ً
ــا ــنـ ــيـ ــبـ مـ

بتصميم عصري يتكون من 
3 أدوار سكنية.

وذكر الحليلة أن المشروع 
االستثماري سيشمل تطوير 
5 آالف  حــــديــــقــــة بــــمــــســــاحــــة 
ــــن ســـيـــحـــتـــوي  ــيـ ــ ــي حـ ــ ــ 2، فـ م
المجمع التجاري على أكثر 
مــن 2300 مــوقــف للسيارات، 
ــارات  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــمــــن الــ ــتــــضــ ــا تــ ــ ــمـ ــ كـ

السكنية أكثر من 400 موقف، 
ومــوقــفــيــن لــكــل فــيــا سكنية، 
.
ً
 عاما

ً
إضافة إلى 212 موقفا

ولفت إلى أن المدير العام 
لـــلـــمـــؤســـســـة أوعــــــز بــتــســهــيــل 
ات، وإزالة المعوقات،  اإلجراء

ــات  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــطـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وتـــــــنـــــــفـــــــيـــــــذ الـ
والـــــــتـــــــوصـــــــيـــــــات الـــــخـــــاصـــــة 
 
ً
باألعمال الموقعية، تحقيقا

ــداف »الــســكــنــيــة« الــعــامــة،  ألهــ
 لإلنجاز.

ً
وتسريعا

مسؤولو »السكنية« خال تفقد الفرصة االستثمارية J3 بمدينة جابر األحمد

»األكاديمية المستقلة« و»التميز األكاديمي« 
تتنافسان على مقاعد »تدريس الجامعة«

● حمد العبدلي
أغلقت اللجنة االنتقالية لجمعية أعضاء هيئة 
ــاب الــتــرشــيــح في  الــتــدريــس بــجــامــعــة الــكــويــت بـ
انتخابات الهيئة اإلداريـــة التي ستقام الثاثاء 
المقبل، والتي تتنافس عليها قائمتا األكاديمية 

المستقلة والتميز األكاديمي.
وتأتي انتخابات الهيئة اإلدارية الجديدة بعد 
 مجلس اإلدارة السابق في نوفمبر الماضي 

ّ
حل

مــن خــال عقد جمعية عمومية غير عــاديــة دعا 
إليها ثلث أعضاء الجمعية العمومية بواقع 646 
عضو هيئة تدريس ومــدرس ومساعد بجامعة 
الكويت، وذلك على ضوء الخاف الذي نشب بين 
أعضاء الهيئة اإلدارية السابقة، ونتج عنه انقسام 
كبير بين األعضاء أنفسهم، وأدى إلى رفع دعاوى 

قضائية للفصل في هــذه الخافات، إال أن األمر 
حسمته الجمعية العمومية غير الــعــاديــة بحل 
الهيئة اإلدارية وتشكيل مجلس انتقالي برئاسة 
د. إبراهيم الحمود والدعوة الى انتخابات مبّكرة.
ــة هــذا العام  وتشهد انتخابات الهيئة اإلداريـ
تنافسا شــديــدا بــيــن القائمتين المتنافستين، 
اللتين تحمل كل منها أفكارا لتطوير الجمعية 
والـــرقـــّي بــهــا، حــيــث تسعى الــقــائــمــة األكــاديــمــيــة 
المستقلة للمحافظة على مقاعد الهيئة اإلدارية 
بعد تغيير بعض أعضائها واستبعاد بعضهم، 
فيما تطمح قائمة التميز األكاديمي للفوز بأغلبية 
تسيطر فيها على مجلس اإلدارة، على الرغم من 
اختراقها في االنتخابات السابقة بدخول د. علي 

الكندري.

»االتصاالت«: تنسيق مع »الجمارك« لتطوير برنامجين 
 من جهات الدولة

ً
 جيدا

ً
السماك: »األمن السيبراني« القى إقباال

● أحمد الشمري
أعــلــن مــديــر المعهد العالي 
لـــــاتـــــصـــــاالت والـــــمـــــاحـــــة فــي 
ــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــــهــــيــــئــــة الــ
التطبيقي والتدريب م. عباس 
السماك عقد اجتماع قريب مع 
ممثلي االدارة العامة للجمارك 
لــتــطــويــر بــرنــامــجــي الــتــدقــيــق 
الجمركي والتفتيش الجمركي.
وذكــر السماك، فــي تصريح 
ــــس، أن الـــقـــبـــول  ــ صـــحـــافـــي، أمـ
ــن مـــتـــوقـــف  ــيــ ــجــ ــامــ ــرنــ ــبــ فــــــي الــ
حــالــيــا، آمـــا تطويرهما وفقا 

للمستجدات الحديثة في عالم 
الجمارك.

ولـــفـــت إلــــى أن آلـــيـــة الــقــبــول 
فـــي الــبــرنــامــجــيــن بــعــد عملية 
التطوير تتمثل في أن يدرس 
ــي الـــفـــصـــلـــيـــن  ــ ــــون فــ ــدربـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
ــقـــررات عـــامـــة، فيما  ــيـــن مـ االولـ
يتم توزيع المتدربين في احد 
البرنامجين بالفصلين الثالث 

والرابع.
وأفاد بأنه »بعد االنتهاء من 
آلية تطوير البرنامجين، فإننا 
ننتظر اعان فتح باب القبول 
فيهما مــن قبل االدارة العامة 

ــنـــاء عــلــى  لـــلـــجـــمـــارك مــــجــــددا بـ
احتياجات مشاريع الدولة«. 

وفيما يخص برنامج االمن 
الـــســـيـــبـــرانـــي، بــيــن الـــســـمـــاك أن 
المعهد هو الوحيد الذي ينفذ 
هـــــذا الـــبـــرنـــامـــج، وتـــــم تــخــريــج 
أول دفــــعــــة مــــنــــه، حــــيــــث القــــى 
إقباال جيدا من جهات الدولة، 
ــا طــلــبــات  ــنــ مـــوضـــحـــا ان »لــــديــ
عديدة من جهات الدولة ابرزها 
وزارتــــــــــــا الــــداخــــلــــيــــة والـــــدفـــــاع 
والـــحـــرس الــوطــنــي ومجموعة 
من مؤسسات الدولة لالتحاق 

بهذا التخصص«.

وبــيــن ان االمــــن الــســيــبــرانــي 
ــمـــة  ــهـ ــمـ مـــــــن الــــتــــخــــصــــصــــات الـ
والذي يعنى بأمن المعلومات، 
وخاصة في عالم التكنولوجيا 

وتطوراتها. 
ــرر قــبــول  ــال إن الــمــعــهــد قـ وقــ
ــمــــرصــــودة فــي  اعـــــــداد تـــفـــوق الــ
الخطة التدريبية للمعهد خال 
الفترة الماضية، مشيرا إلى ان 
خطة المعهد الموضوعة قبول 
500 متدرب ومتدربة، ولكن تم 
قبول اعــداد اضافية تزيد على 

300 متدرب ومتدربة.

تصورات التنفيذ
وضع المجلس الوطني في دراسة المشروع عدة 

تصورات لتنفيذه: 

1 - استغال المساحات الخالية: 
نموذج »تــرويــل ويــا« في )إسبانيا(، ويتمثل ذلــك في 
مساحة خالية تعتبر مدخا للمنطقة الوسطى بين المباني 
ومساحة عامة تم بث الحياة فيها عن طريق تصميمها 
واحتوائها بالبرامج، من خال تصميم ذي مستويات أرض 
مرتفعة ومنخفضة ومساحات خارجية وداخلية وتحتوي 
عدة مرافق، وهذا األمر يخلق مساحات متعددة االستخدام 
إلنــشــاء مــســرح، سينما، قاعة مــحــاضــرات، مــعــرض، قاعة 

رياضية، مطاعم.
نموذج تايم سكوير )أميركا(، ويتمثل في تحويل مساحة 
خالية في وسط مدينة مزدحمة من تصميم مدني خادم 
للمركبات إلى تصميم مدني يخدم المركبات والبشر كذلك 
بانسجام يعطي منفسا للمدينة وحياة وغاية وتنشئة 

اجتماعية في المنطقة. 

2 - تصميم ثقافي تراثي معاصر في المدينة الحديثة، 
أمثلة: 

- فــومــاي غـــاردن )فــيــتــنــام(، ويتضمن ذلــك إنــشــاء قرية 
مصغرة تهدف إلعادة خلق الجانب الثقافي وإحياء هوية 
الدولة في وسط مدينة متحضرة باألماكن العمومية فيه 
أحواش خارجية مركزية، ويحتوي على مرافق مثل، المنطقة 
العمومية ومنطقة لتناول الطعام والترفيه وملعب أطفال، 
 تذكر بإإللمام 

ً
حيث خلقت فكرة القرية ذات األسقف صورا

 
ً
 معاصرا

ً
»بالثقافة التقليدية ولكنها التــزال تجلب إبداعا

 لاهتمام. 
ً
ومثيرا

ــدا )إســبــانــيــا(، وهـــو مشروع  - ســاحــة الكنيس فــي آونــ
يستهدف التجديد الحضري وتداخا تراثيا، والساحة كانت 
مجمعا للناس وكانت لها استخدامات زراعية وترفيهية 

لمدرسة أطفال. 
3 - تصميم خارجي مفتوح مدني وحدائق

زيـــادة نسبة المساحات الخضراء في المدينة، وربط 
المباني ببعضها بانسجام، وإحــيــاء المنطقة ومرافقها 

المحيطة بالزوار والفعاليات، عاوة على توفير مساحات 
 عن المركبات، ومن أمثلة ذلك: 

ً
خاصة لمشي الناس بعيدا

سنترال بــارك )أميركا( أو هايدبارك )بريطانيا(، أو وادي 
الحرم الجامعي )كوريا(، أو ACMI )أستراليا(.

4 - اســتــخــدام لغة التصميم الحالية كـــأداة للتصميم 
العمراني للمشروع تطبق فيها األفكار الرئيسية الثقافية 
واإلبــداعــيــة واالقتصادية، ومــن أمثلة ذلــك: مركز الشباب 
البحري )الدنمارك(، وثيريسيا باستيون )رومانيا(، حيث 
يــوجــد تــنــوع مستويين مــن األرض، وتــنــوع فــي تشكيل 
التصميم كالسالم والــمــنــحــدرات والــمــزروعــات، لتشكل 

تصميما للتجمع ولمكوث الناس وليس فقط للعبور.
5 - التصميم العمراني واألثـــري الــذي يتضمن برامج 
ثقافية تسهم في تعزيز »السياحة اإلبداعية«، كما هو حال 
معبد ديانا )إسبانيا(، والذي يمثل منصة مرتفعة تشكل 
طبقة جديدة في المدينة تشغلها البرامج واالستخدامات 
المتنوعة الثقافية والتجارية الموجودة في المساحات 

البينية.

عباس السماك

طابع المشروع
يعد المشروع ذا طابع سياحي ثقافي يختص بالثقافة والتاريخ والتعليم، ويعكس التعبير 
، بوجود 

ً
اإلبــداعــي والفني )السياحة اإلبداعية االقتصاد اإلبــداعــي(، لزيادة التنشئة اجتماعيا

المساحات الخضراء والترفيه والخدمات. 

 نبذة تاريخية عن »براحة الفالح«
ســـاحـــة تــرابــيــة قــديــمــة تــوســطــت الــبــيــوت في 
الماضي، وهي اليوم أرض فضاء مهملة ينتفع 

.
ً
بها الناس في إيقاف سياراتهم عشوائيا

- البراح في اللغة العربية: المتسع من األرض 
وفـــي الــلــهــجــة الــمــحــلــيــة: الــســاحــة الــواســعــة بين 
البيوت )ملتقى الناس(، وسميت البراحة نسبة 
إلــى أســرة الــفــاح التي قطنت الحي القبلي في 
فريج السبت، وكان الموقع المذكور حفرة تجمع 
مياه األمطار، وبعد هطول األمطار الغزيرة، وفي 

ســنــة 1934 )الــهــدامــة األولــــى( انــدفــنــت لتصبح 
براحة.

آل الفاح: ينسبون إلى فاح بن محمد الهيدان، 
الــذي زرع قطعة أرض خــارج ســور الكويت األول 
وزرعها لتسمى باسمه ومع مرور الزمن أصبحت 
قطعة األرض بيت الــفــاح األول. وبين المجلس 
 وقد يتم تطوير 

ً
الوطني أن تسمية المشروع بدائيا

المسمى بعد اكتشاف قيم تاريخية أكثر من خال 
مسح بيولوجي للمنطقة والبحث األعمق.

جانب من المنطقة المستهدفة في المشروع

https://www.aljarida.com/article/17869
https://www.aljarida.com/article/17832
https://www.aljarida.com/article/17851
https://www.aljarida.com/article/17867
https://www.aljarida.com/article/17866


تواصلت فعاليات قمة »التعليم العالي نحو مستقبل هادف 2023« لليوم 
الثاني على التوالي في جامعة الشرق األوسط األميركية )AUM(، وقد تم 

تكريس هذا اليوم لجلسات نقاش وورش عمل مختلفة.
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»AUM« تتابع أعمال قمة »التعليم العالي نحو مستقبل هادف 2023«
فعاليات اليوم الثاني ناقشت تمكين الطلبة وتطوير البرامج األكاديمية والبحث العلمي

افتتاحية اليوم الثاني من القمة
 QS بـــــدأت أعـــمـــال الـــيـــوم الـــثـــانـــي مـــن قــمــة
للتعلىم العالي في الشرق األوسط وإفريقيا 
بجلسة افتتاحية تحدث في بدايتها الدكتور 
جــــورج الــيــحــشــوشــي رئــيــس جــامــعــة الــشــرق 
ــــط األمــيــركــيــة، حــيــث عــّبــر عـــن ســعــادة  األوسـ
الــجــامــعــة بــاســتــضــافــة هــــذا الـــحـــدث الــمــهــم، 
وبالحديث عن القمة، شدد على أهمية تشكيل 
ــة فـــي الــتــعــلــيــم الــعــالــي مــعــنــّيــة بتمكين  ــ رؤيـ
الــطــاب ليصبحوا قــادة شغوفين ومؤثرين 
من أجل مستقبل هادف. كما تطّرق إلى أهمية 
دمــج التطبيقات العملية والتعلم مــن خال 
الــتــجــربــة والـــمـــشـــاريـــع الــطــابــيــة، لــمــســاعــدة 
الطاب على تنمية شغفهم وتطوير مهاراتهم 
وإمكانياتهم في تصور حلول لمشاكل العالم 

الحقيقية.
وقــد تحدثت الــدكــتــورة الشيخة رنــا بنت 
عــيــســى بــــن دعـــيـــج آل خــلــيــفــة األمــــيــــن الـــعـــام 
ــائــــب رئــيــس  لــمــجــلــس الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، ونــ
مــجــلــس أمـــنـــاء مــجــلــس الــتــعــلــيــم الــعــالــي في 
مملكة البحرين، حيث شكرت جامعة الشرق 
األوسط األميركية على دورها في تنظيم هذا 
 AUM الــحــدث، قائلة: »كــمــا عهدناها، سعت
منذ تأسيسها برؤية واضحة وخطوات ثابتة 
لتقديم نموذج للتعليم العالي«. وأضافت أنها 
»جــامــعــة مــوثــوقــة فــي مــجــال التعليم العالي 
الخاص في دولة الكويت، وباألخص برامجها 
األكاديمية التي تقدمها، والبيئة التعليمية 
الحديثة والمتطورة التي تلبي احتياجات 
طابها، وأشادت بالدور الريادي الذي تقوم 

به الجامعة في الكويت والمنطقة«. 
وأكـــدت الشيخة أهمية االهــتــمــام بتطوير 
الـــبـــرامـــج األكـــاديـــمـــيـــة والــبــحــث الــعــلــمــي، مع 
التركيز على جودة األبحاث والبرامج، وذلك 
مــن خــال التعاون مــع المؤسسات العالمية 
مثل QS، لإلسهام في االرتقاء بقطاع التعليم 
ــه، اســتــجــابــة  ــاتـ الــــعــــالــــي، وتـــحـــســـيـــن مـــخـــرجـ
لتطلعات مستقبل هادف، وأضافت: »نحن في 
البحرين نسير بخطى متسارعة نحو تحقيق 
استراتيجيتنا في البحث العلمي والتعليم 
العالي، وذلك من أجل تعزيز االبتكار وريادة 
األعــمــال، كأرضية صلبة لتنويع اقتصادنا 

الوطني وتأمين استدامته«. 

حلقة نقاشية بعنوان »إمكانيات 
مفهوم التعلم مدى الحياة 

»Lifelong Learning
أعقب الجلسة االفتتاحية مناقشة بعنوان 
»إمــــكــــانــــيــــات مـــفـــهـــوم الـــتـــعـــلـــم مـــــدى الـــحـــيـــاة 
Lifelong Learning«؛ حيث تم خالها مناقشة 
مفهوم التعلم مدى الحياة، وذلك بما يوفره 
من إمكانيات، وأثره البالغ على سوق العمل 

والفرص الوظيفية.
 من د. هيفاء الكياني، 

ّ
حضر الجلسة كل

مــؤســســة ورئــيــســة الــمــنــتــدى الــعــربــي الــدولــي 
للمرأة، ومفوضة اللجنة العالمية لمستقبل 

العمل التابعة لمنظمة العمل الدولية؛ 
ود. أبهياشا سينغ - نائب رئيس الجامعة 
األميركية في اإلمارات للشؤون األكاديمية؛ ود. 
عبادة سرحان رئيس جامعة المستقبل في 
مصر، واألستاذ محمد يوسف صادق، مدير 
.Amazon Web Services تطوير األعمال في

وأشار الدكتور سرحان إلى ضرورة العمل 
على ترسيخ ثقافة التعلم الدائم لدى الطاب، 
وذلـــك مــن خــال الــمــمــارســة، وشـــدد على دور 
أعـــضـــاء هــيــئــة الــتــدريــس فـــي تــقــديــم نــمــوذج 
ــال. وطـــــرح أيــضــا  ــمـــجـ يــقــتــدى بـــه فـــي هــــذا الـ
فكرة إشـــراك أشــخــاص مــن خــارج الجامعات 
فــي العملية التعليمية للمشاركة فــي تقييم 
مــشــاريــع الـــطـــاب، ولــلــمــســاعــدة فـــي تــطــويــر 
مهارات الطاب الشخصية والمهنية من خارج 

المنهج األكاديمي.
بــــدورهــــا، تــطــرقــت الـــدكـــتـــورة ســيــنــغ إلــى 
أهمية التعاون المتبادل مع قطاعات األعمال 
المختلفة، حيث إن مسؤولية إيــجــاد فرص 
عــمــل لــلــخــريــجــيــن هـــي مــســؤولــيــة مــشــتــركــة، 
ودعــت إلــى ضـــرورة اعتماد مناهج تربوية، 

تعتمد المهارات المكتسبة وتبني عليها، ثم 
تضيف إليها، األمر الذي يمّكن الخريجين من  
ي مفهوم التعلم الدائم 

ّ
مواصلة التعلم، وتبن

كأسلوب حياة.
ــادق فقد  ــ ــا األســــتــــاذ مــحــمــد يـــوســـف صـ أمــ
تـــنـــاول مـــوضـــوع الــفــجــوة الــمــعــرفــيــة بــيــن ما 
ــا يتطلبه ســـوق الــعــمــل،  يتعلمه الــطــاب ومـ
باإلضافة إلى النقص في المهارات الشخصية 
واألساسية، واعتبر أن مفهوم التعلم الدائم 
يـــقـــّدم الــحــل األقـــــرب واألمــــثــــل، مـــع مـــا يــقــّدمــه 
الـــتـــطـــور الــتــقــنــي مـــن وســـائـــط لــحــقــيــق ذلـــك. 
وفي سياق النقاش تم التطرق إلى تطبيقات 
الذكاء االصطناعي، وتأثيرها المتوقع على 

سوق العمل.

حلقة نقاشية لتطوير البحث العلمي 
تناولت الجلسة الــحــواريــة الثالثة نقاش 
حــــول كــيــفــيــة تــطــويــر جـــــداول أعـــمـــال الــبــحــث 
ــــك فـــي مــؤســســات  الــعــلــمــي واألكـــاديـــمـــي، وذلـ

الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي بــمــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
وإفريقيا. وأكــد الــمــتــحــاورون حتمية القيام 
بــاألبــحــاث العلمية عــالــيــة الـــجـــودة، وتدعيم 
اســتــمــراريــتــهــا لــنــجــاح الــجــامــعــات، وضــمــان 

جودة التعليم العالي.
حضر المناقشة كــل مــن د. حبيب فــردون 
 IREG عضو اللجنة التنفيذية فــي مــرصــد -
للترتيب األكاديمي والتمّيز؛ ود. خالد السالم - 
رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية؛ 
 ود. بسام بـــدران، رئيس الجامعة اللبنانية؛ 
ود. حمدان الفزاري، نائب مدير جامعة صحار 
فــي سلطنة ُعـــمـــان؛ و د. مــايــكــل ألــيــن، وكيل 
الجامعة وكبير المسؤولين األكاديميين في 
جامعة زايــد بــاإلمــارات، ود. عبدالله الحواج 
ــيـــس مــجــلــس أمـــنـــاء  الـــرئـــيـــس الـــمـــؤســـس، رئـ

الجامعة األهلية بمملكة البحرين.
فــي بــدايــة الــحــوار، أكــد د. حــمــدان الــفــزاري 
الـــعـــاقـــة الــوثــيــقــة بــيــن الـــتـــقـــدم االقـــتـــصـــادي 
والبحث العلمي، كما شدد على أهمية تشجيع 
وتحفيز األكاديميين في هذا المجال، وذلك 
من خال توفير برامج للتدريب، وتخصيص 

وقــت للبحث، مع الحفاظ على الــتــوازن بينه 
وبين التدريس. باإلضافة إلى التمويل وتقديم 

المكافآت والترقيات لألبحاث المتميزة.
ولفت د. خالد السالم إلــى ضــرورة وجود 
عاقة تبادلية بين ممارسة البحث العلمي، 
وتقديم الخدمة والمنفعة للمجتمع، والعمل 
ــك من  دائـــمـــا عــلــى تــطــويــر هـــذه الــعــاقــة، وذلــ
خال تشكيل جهة تعمل على سد الفجوة بين 

المجتمع والمؤسسات التعليمية. 
وأكد د. بسام بدران أهمية القيام بالبحث 
العلمي حتى في ظل األزمات االقتصادية التي 
تمّر بها بعض البلدان، وذلك من خال الشراكة 
بين الجامعات المحلية ونظيراتها العالمية.
ولــفــت د. مــايــكــل ألــيــن إلـــى أهــمــيــة التفكير 
ــم الــبــحــث الــعــلــمــي الــمــتــعــدد  ــ اإلبــــداعــــي، ودعـ
المجاالت، لمواجهة المشاكل والتحديات التي 
ال يتسنى لتخصص واحد التغلب عليها، مع 
ضــرورة االهتمام بتطوير البرامج الدراسية 
بشكل مستمر، وإدراج تخصصات متعددة 

المجاالت.
وختم د. عبدالله الحواج بضرورة إعطاء 
األولوية للبحث العلمي بالجامعات، والعمل 
على إقــنــاع الــدارســيــن بالحاجة إلــى البحث، 
وحثهم على القيام بــه بــدافــع ذاتـــي، والقيام 

بدراسات عملية وليست نظرية فقط.

حلقة نقاشية بعنوان: ما هو 
المهم بالنسبة إلفريقيا؟

 
ركزت الحلقة النقاشية على قضايا التعليم 
العالي في إفريقيا، واحتياجات القارة السمراء 
فــــي نــــواحــــي الــتــعــلــيــم واألبـــــحـــــاث، بـــاإلضـــافـــة 
ــر الــبــيــئــي  ــ ــيـــاس األثـ إلــــى مــشــاكــل الــتــمــويــل وقـ

والمجتمعي. 
حضر الجلسة كل من د. أولوسوال بانديل 
أويول، األمين العام التحاد الجامعات اإلفريقية؛ 
ود. تاسو ولدهانا كاهسي، رئيس جامعة 
أديس أبابا في إثيوبيا؛ ود. إيناسي أوكونيدو، 
نائب رئيس جامعة Pan-Atlantic في نيجيريا؛ 
وفــيــرونــيــكــا أومــيــنــي، اســتــشــاري رئــيــســي في 

.QS شركة
ــا عــــن مــشــاكــل  ــانـ ــدهـ تـــحـــدث أ. د. تـــاســـو ولـ
ضعف التمويل والبنية التحتية لألبحاث في 
جامعات إفريقيا، ودعــا إلــى ضــرورة التعاون 
بين جامعات القارة مع بعضها ومــع مناطق 

أخرى من العالم. 
أما الدكتورة إيناسي أوكونيدو، فقد ركزت 
على أهمية إدماج الثقافة والعلوم اإلنسانية في 
جميع البرامج الدراسية، لما تحمله من أثر في 
تشكيل شخصية الطاب خال مرحلة الدراسة 
وركزت على ضرور االلتفات لقضايا المساواة 

والعدالة في التعليم العالي.
وركز أ. د. أولوسوال بانديلي أويوولي على 
أهــمــيــة الــقــيــام بــمــشــاريــع الـــتـــعـــاون والــشــراكــة 
الدولية، بما يتجاوز ابتعاث طاب الجامعات 

اإلفريقية للدراسة في الخارج.
وكان آخر نشاطات اليوم الثاني للقمة هو 
عــقــد ثـــاث ورش عــمــل بــشــكــل مــتــزامــن: ورشــة 
العمل األولى تمحورت حول موضوع التخطيط 
االســتــراتــيــجــي، وتــنــاولــت رشــة العمل الثانية 
مــوضــوع التعلم مــدى الحياة، فــي حين كانت 
ورشة العمل الثالثة حول سبل تطوير البحث 
العلمي. وقد تم خالها تقديم عروض تقديمية 
)Presentations(، وشــهــدت نــقــاشــات نوعية، 
وتبادل تجارب وخبرات بين المشاركين، أثرت 
النقاش، وساهمت في تشكيل خاصات عملية.

تشكيل رؤية في 
التعليم العالي 
لتمكين الطالب 

ليصبحوا 
قادة شغوفين 

ومؤثرين
اليحشوشي

التركيز على 
جودة األبحاث 

لالرتقاء 
بالتعليم العالي 

وتحسين 
مخرجاته

 الشيخة رنا 
بنت عيسى

المساعدة في 
تطوير مهارات 

الطالب 
الشخصية 

والمهنية من 
خارج المنهج 

األكاديمي
سرحان

التوازن بين البحث 
والتدريس وتقديم 

المكافآت والترقيات 
لألبحاث المتميزة

الفزاري

إيجاد فرص عمل 
للخريجين مسؤولية 

مشتركة تحتم التعاون 
مع قطاعات األعمال

سينغ

إحدى جلسات القمة

حلقة نقاشية في اليوم الثاني

رامي فراج
د. خـــالـــد الــســالــم رئـــيـــس جــامــعــة 

العلوم والتكنولوجيا األردنية
د. مايكل ألين، وكيل الجامعة وكبير المسؤولين 

األكاديميين في جامعة زايد باإلمارات

د. إيناس أوكونيدو نائب رئيس جامعة 
د. تاسو كاهسي رئيس جامعة أديس أبابا Pan-Atlantic في نيجيريا

د. جـــورج اليحشوشي رئــيــس جامعة 
الشرق األوسط األميركية

الشيخة د. رنا بنت عيسى األمين العام 
لمجلس التعليم العالي، ونائب رئيس 

مجلس أمنائه في البحرين
د. أولوسوال أويول األمين العام التحاد 

الجامعات اإلفريقية

https://www.aljarida.com/article/17902


الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.0777.077

السوق العامالسوق العام

7.8997.899

السوق األولالسوق األول

5.3705.370

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2583.0892.702

9اقتصاد
العدد 5285 / الخميس 16 مارس 2023م / 24 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●com

أزمة بنك سيليكون فالي... قواعد أخالقية ودروس تنظيمية
ً
 للتعامل مع أي إخفاقات أو تعثر أو إفالس يمكن أن يحدث مستقبال

ً
• الواليات المتحدة ترسخ قيما

• تعهد فدرالي بمعاقبة المتسببين وحماية أموال المودعين دون مس أموال الضرائب
دور رقابي وإشرافي سريع في أكبر دول رأسمالية 

بالعالم تجاه ضبط انحرافات السوق
في الكويت أي مشكلة تمر بال معالجة

وال مبادرة وال محاسبة للمتسبب
بقدر ما شّكل انهيار بنك سيليكون 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة -  ــــواليـ ــالـــي )svb( فــــي الـ فـ
 هما 

ً
مـــع بــنــكــيــن آخـــريـــن أصـــغـــر حــجــمــا

سيغنيشر بنك وسيلفرجيت كابيتال 
بنك، المرتبطان أكثر بتمويل العمالت 
 فـــي األوســــــاط الــمــالــيــة 

ً
ــرا ــ الــمــشــفــرة، ذعــ

والمصرفية في العالم من أن يكون هذا 
االنهيار شرارة أولى ألزمة عالمية مالية 
ــرار انــهــيــار بــنــك لــيــمــان  ــ جـــديـــدة عــلــى غـ
بــراذرز عام 2008 بقدر ما قدمت حادثة 
االنــهــيــار األخـــيـــر، عــلــى مــداهــا القصير، 
 فــي كيفية الــعــمــل عــلــى تطويق 

ً
ــا ــ دروسـ

األزمـــة قبل استفحالها أو تمددها إلى 
كيانات مصرفية أو مالية أو تكنولوجية 

أخرى.
إذ لـــم تــمــنــع عــطــلــة نــهــايــة األســـبـــوع 
الـــمـــاضـــي، بــعــد انــهــيــار بــنــك سيليكون 
فــالــي يـــوم الــجــمــعــة الــمــاضــي، مــســارعــة 
الجهات التنظيمية في الواليات المتحدة 
كالمجلس االحتياطي الفدرالي وهيئة 
األوراق المالية والــبــورصــات األميركية 
ــة لــلــتــأمــيــن على  ــاديـ والــمــؤســســة االتـــحـ
 عن البيت 

ً
الودائع ووزارة الخزانة، فضال

األبيض في أكثر دول العالم رأسمالية، 
ــة مــــــن اإلجــــــــــــــراءات  ــمــــوعــ بـــــاتـــــخـــــاذ مــــجــ
الـــضـــروريـــة لــتــطــويــق اآلثـــــار الــمــبــاشــرة 
لالنهيار ولو على المدى القصير وخفض 
درجة الذعر بين المستثمرين واألسواق، 
 عـــن الــتــأكــيــد عــلــى قــيــم أخــالقــيــة 

ً
فـــضـــال

كــأســاس للتعامل مــع أي حــاالت إخفاق 
أو تعثر أو إفـــالس يمكن أن تــحــدث في 

المستقبل.

قيم اخالقية 

وتمثلت القيم األخالقية في التعامل 
مــع مسألة إفــالس المصارف األميركية 

في إعــالن الرئيس األميركي جو بايدن 
الــســريــع أن الــمــتــســبــبــيــن فـــي األزمـــــة لن 
يفلتوا من العقاب في حين شددت وزارة 
الــخــزانــة األمــيــركــيــة خـــالل الــعــطــلــة على 
أن الحكومة الفدرالية ملتزمة بحماية 
أموال المودعين وليس المستثمرين أو 
الدائنين، وأن المودعين سيصلون إلى 
ودائــعــهــم فــي الــبــنــك الــمــفــلــس فــي بــدايــة 
األسبوع - االثنين - وأن األموال لن تأتي 
من دافعي الضرائب بل من الرسوم التي 

تدفعها البنوك لتأمين الودائع.

دور الدولة 

أما من الناحية التنظيمية، فقد تجلى 
دور الدولة الرقابي واإلشرافي في أكبر 
دول العالم رأسمالية لضبط انحرافات 
السوق، إذ سارعت المؤسسة االتحادية 
ــلـــى الــــــودائــــــع بــــوضــــع بــنــك  لـــلـــتـــأمـــيـــن عـ
سيليكون فالي المفلس تحت وصايتها 
وعــــزل إدارتـــــه وتــعــيــيــن رئــيــس تنفيذي 
جديد، في حين أطلق البنك االحتياطي 
 للتمويل المصرفي 

ً
الــفــدرالــي برنامجا

ــام واحـــــد لــمــخــتــلــف مــؤســســات  ــل عــ ألجــ
اإليــداع مقومة بسندات الخزانة وأوراق 
مــالــيــة مــدعــومــة بــالــرهــن الـــعـــقـــاري، إلــى 
جانب تسعير الضمانات المقدمة بالقيمة 
االسمية وليس بحسب أسعار السوق، 
مــمــا يسمح للبنوك بــاقــتــراض األمـــوال 
دون االضطرار إلى بيع األصول بخسارة، 
 عن طرح البنك الذي تصل أصوله 

ً
فضال

إلى 209 مليارات دوالر، ومتخصص في 
تمويل الشركات الناشئة، لالستحواذ أو 
الدمج، كما فتحت وزارة العدل مع هيئة 
األوراق المالية والبورصات األميركية 
 لمراجعة أوجه اإلخفاق 

ً
 مشتركا

ً
تحقيقا

فــي بنك سيليكون فالي تنشر نتائجه 

علنا بحلول األول من مايو المقبل.

أثر ترامب 

وربما يكون أكثر األسئلة تجاه انهيار 
بنك سيليكون فالي، إلى جانب البنكين 
، مع نمو المخاوف 

ً
اآلخرين األصغر حجما

في قطاعات البنوك األميركية المتوسطة 
الحجم، هو: ما أسباب انهيار البنك رغم 
كل االحتياطات واإلجراءات الوقائية التي 
اتخذتها الواليات المتحدة - ومعظم دول 
العالم - لخفض درجة المخاطر في النظام 

المصرفي إلى أدنى مستوياتها؟
 من أزمة 

ً
 مهما

ً
في الحقيقة، إن جانبا

بنك سيليكون فــالــي مرتبطة بتخفيف 
ت بعد أزمة 

ّ
قوانين رقابية أميركية ُسن

ــانــــون »دود  ــا قــ 2008 الـــمـــالـــيـــة، وأهـــمـــهـ
ــام 2010 الــمــرتــبــط  - فـــرانـــك« الـــصـــادر عــ
باعتبارات حماية العمالء والمستهلكين 
ــغـــالل والــعــمــلــيــات الــمــرتــفــعــة  ــتـ مــــن االسـ
 عن الرقابة على اعتبارات 

ً
المخاطر، فضال

السيولة وحجم رأس المال ومدى تحمل 
ســيــنــاريــوهــات مــخــتــلــفــة مـــن اخــتــبــارات 
الضغط في المصارف التي تبلغ أصولها 
50 مليار دوالر على األقل، فكان أن شهد 
 لقيمة األصـــول التي تخضع 

ً
العام رفعا

لــلــرقــابــة بــمــوجــب قــانــون »دود - فــرانــك« 
إلــى 250 مليار دوالر بدعم مــن الرئيس 
السابق دونالد ترامب وهو إجراء قلل من 
أعداد البنوك الخاضعة للقانون ال سيما 

الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كيف حدث اإلفالس؟

 الفدرالي 
ّ
خــالل جائحة كــورونــا، ضــخ

األمــيــركــي سيولة ضخمة فــي األســــواق، 
كان بنك سيليكون فالي أحد المستفيدين 

منها بالتزامن مع انتعاش قطاع الشركات 
الناشئة مما رفــع محفظة ودائـــع البنك 
مـــن 60 مــلــيــار فـــي 2019 إلــــى مـــا يــقــارب 
209 مليارات دوالر في نهاية 2022، ومع 
تضخم المحفظة رفع البنك استثماراته 
بسندات طويلة األجـــل بقيمة 90 مليار 
دوالر وعائد متوسط بـ %1.7، وظل هذا 
األمر مقبواًل للبنك خالل الفترة الماضية، 
حتى اتجه الفدرالي إلى تسريع وتيرة رفع 
الفائدة لتدهور قيمة السندات الطويلة 
 عن أثر التضخم السلبي على 

ً
األجل، فضال

أنشطة وسيولة الشركات الناشئة. وفي 
مطلع الشهر الجاري باع البنك محفظة 
ســـنـــدات ضــخــمــة لـــديـــه بـــخـــســـارة بنحو 
ملياري دوالر لينتشر الفزع بين المودعين 
الذين سارعوا لطلب سحب ودائع تشكل 
نحو نصف الودائع الموجودة في البنك، 

لذلك انهار خالل أقل من 48 ساعة.

قياس محلي 

وربما يكون هناك الكثير مما يجب أن 
يقال عن إفالس بنك سيليكون فالي خالل 
 أنه ال 

ً
األيام أو األسابيع القادمة، خصوصا

يمكن الجزم حتى اآلن إن كانت اإلجراءات 
الفدرالية نجحت في تطويق األزمة وعدم 
تسربها إلــى بنوك أو قطاعات أخــرى أم 
ال، وهل سيؤدي إفالسه إلى تشدد أكثر 
لــدى البنوك العالمية تــجــاه السياسات 
المصرفية كمعايير السيولة ورأس المال 
والتمويل واختبارات الضغط أم ال، لكن 
ــده كــقــيــاس  ــ ــر جـــانـــب يــمــكــن رصـ ــ فـــي األمـ
محلي رغم االختالف الكبير في حجمي 
االقتصادين الكويتي واألميركي، فالقياس 
ال يرتبط بحادثة إفــالس بنك سيليكون 
فالي نفسها، بل في قيمها األخالقية من 
جهة التعهد بعدم إفالت المتسببين من 

العقاب، وهو أمر لم تعرفه الكويت ال في 
أزمة سوق المناخ وال في أزمة 2008، وال 
حتى في قضايا النصب العقاري أو أي 
قضايا نصب أخــــرى، وكــذلــك فــي جانب 
وجـــــود أمــــــوال مـــن خـــــارج أمــــــوال دافــعــي 
الــضــرائــب - وفــي الــكــويــت ربــمــا يعادلها 
الــمــال الــعــام - إلنــقــاذ أي كــيــان مصرفي، 
بل من خالل استخدام أمــوال متأتية من 
الـــرســـوم الــتــي تــدفــعــهــا الــبــنــوك لتأمين 

الودائع.
ــال الـــــــــدروس  ــ ــفــ ــ ــك ال يـــمـــكـــن إغــ ــ ــذلــ ــ وكــ
 بشأن 

ً
 المذكورة آنفا

ً
التنظيمية خصوصا

محاولة تطويق األزمـــة ولــو على المدى 
القصير ومــنــع استفحالها أو تمددها 
حتى خالل عطلة نهاية األسبوع كل هذا 
بسياسات وقرارات واضحة يتم إعالنها 
 لــتــكــون الـــصـــورة لـــدى الــمــودعــيــن 

ً
تــبــاعــا

والــدائــنــيــن والــمــســتــثــمــريــن واضــحــة بال 
غموض. 

أمـــا فــي الــكــويــت فــال يقين - حــتــى في 
ــود أزمــــــــات - لـــــدى مــعــظــم  ــ ــ ظــــل عـــــدم وجـ
 تجاه طبيعة السياسات 

ً
المستثمرين مثال

ــبـــادرة إلصــــالح شـــأن أي  الــنــقــديــة، وال مـ
قطاع حتى ولو كان هو جوهر الخطاب 
االقتصادي اإلنشائي الحكومي كقطاع 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي 
ــا، دون  ــ ــــورونـ ــانـــي مــــن آثــــــار جـــائـــحـــة كـ عـ
أن تــصــنــف الــــدولــــة أي مــشــاريــع مــفــيــدة 
لــالقــتــصــاد تستحق الــدعــم مــن عــدمــه أو 
 للتحفيز، بل إننا 

ً
 واضحا

ً
تقدم برنامجا

في الكويت لو وقعت أي أزمة مهما كانت 
مــحــدودة أو علقت أزمــــات مستمرة فلن 
نعرف كيف نواجهها لعدم وجود حكومة 

باألصل.
ــدروس نــتــاج ألي أزمــــة، والعبرة  إن الــ
 فيمن يفهمها ويستوعب معانيها... 

ً
دائما

 ما ال يحدث في الكويت.
ً
وهذا غالبا

ترسية مناقصة على تحالف يضم ترسية مناقصة على تحالف يضم 
»سفن« بـ»سفن« بـ9191 مليون دينار مليون دينار

أعلنت شــركــة الصناعات الهندسية الثقيلة وبــنــاء السفن 
ترسية مناقصة لــوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بـ 
90.99 مليون دينار عليها بالتحالف مع شركة ميتسوبيشي 

باور ليمتد.
وأوضــحــت »ســفــن«، أن المناقصة تتعلق بمشروع تحديث 
التوربينات البخارية والمولدات الكهربائية لعدد 8 وحدات 
بخارية في محطة الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 
الــمــاء، الفتة إلــى أنــه سيتم تحديد األثــر المالي لتلك الصفقة 

.
ً
الحقا

... وتحوز أقل األسعار في مناقصة... وتحوز أقل األسعار في مناقصة
بـ بـ 136.7136.7 مليون دينار مليون دينار

 
حــازت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبــنــاء السفن 
على أقل األسعار بعد فض عطاءات مناقصة لمصلحة وزارة 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بقيمة 136.75 مليون دينار.
وكــشــفــت »ســفــن«، أن المناقصة خــاصــة بــمــشــروع تحديث 
وإطالة العمر االفتراضي للغاليات، واستبدال نظام التحكم 
للغاليات والتوربينات البخارية والمساعدات لعدد 8 وحدات 
في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير 

المياه.

»هيئة األسواق« توافق على تخفيض »هيئة األسواق« توافق على تخفيض 
رأسمال »ع عقارية«رأسمال »ع عقارية«

وافقت هيئة أسواق المال على تخفيض رأسمال شركة العربية 
ات الالزمة،   لذلك باتخاذ اإلجــراء

ً
العقارية )ع عقارية(؛ لتقوم تبعا

حيث يصبح رأس المال بعد عملية التخفيض 36.92 مليون دينار 
 على 369.21 مليون سهم؛ وذلك بعد عقد الجمعية العمومية 

ً
موزعا

غير العادية وموافقة المساهمين على التخفيض.
وقالت الشركة إن ذلــك يأتي كخطوة أولــى إلعــادة هيكلة رأس 
 يمنع من توزيع 

ً
المال وشطب الخسائر المتراكمة التي تشكل عائقا

 على المساهمين.
ً
األرباح في حال إقرارها مستقبال

ً
% نقدا
ً
»معامل«: توزيع »معامل«: توزيع 2020% نقدا

 
حققت الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت أرباحا بقيمة 
2.69 مليون دينار بواقع 22.68 فلسا للسهم خالل عام 2022، مقابل 
تحقيقها أرباحا بقيمة 4.32 ماليين دينار بما يعادل 36.5 فلسا 
للسهم في عام 2021، وأوصى مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح 

نقدية بواقع 20 في المئة عن أداء العام الماضي. 

أخبار الشركات

جانب من أزمة 
»سيليكون فالي« 

مرتبط بدعم 
ترامب تخفيف 
قوانين رقابية 

ت بعد مأزق 
ّ
ُسن

2008 المالية 
وأهمها قانون 
»دود - فرانك« 

األزمات تترك 
 والعبرة 

ً
دروسا

 فيمن 
ً
دائما

يستوعب 
معانيها... وهذا 

 ما ال يحدث 
ً
غالبا

في الكويت

محمد البغلي

albaghli74@gmail.com

تقرير اقتصادي

أفــاد صندوق بيتك كابيتال ريت باكتمال 
ــادة رأســـمـــال  ــ عــمــلــيــة االكـــتـــتـــاب فـــي أســـهـــم زيــ
الــصــنــدوق، والـــذي كــانــت فترته مــن 5 فبراير 
2023 حتى 14 مارس 2023 قد انتهت بنسبة 
تغطية 149 في المئة، ما يعادل 46.1 مليون 

سهم.
وقال إنه تم االكتتاب في كامل أسهم الزيادة 
بعدد 31 مليون سهم بقيمة اجمالية بلغت31 

مليون سهم، دون اضافة أي عالوة إصدار.
ات  وأشار الى أنه سيتم االنتهاء من اجراء
التخصيص ورد فائض المبالغ وفــق المدد 
الـــمـــوضـــحـــة فــــي الـــبـــيـــان الـــمـــفـــصـــل الـــخـــاص 
باالكتتاب، علما بأنه سيتم زيادة عدد أسهم 
رأسمال الصندوق بـــ31 مليون سهم، وكذلك 
زيــــادة رأســمــال الــصــنــدوق بقيمة 31 مليون 

دينار، دون اضافة أي عالوة اصدار. 

قــالــت شــركــة مينا العقارية إنــه تــم صــدور 
حــكــم اســتــئــنــاف فـــي الـــدعـــوة الــمــرفــوعــة ضد 
الشركة من عدنان الشلفان والخاصة بطلب 
فــســخ عـــقـــود ورد الـــثـــمـــن، اذ قــضــت محكمة 
االســتــئــنــاف بــرفــض الــدعــوى وتــأيــيــد الحكم. 
أشـــارت »مــيــنــا« إلــى أنــه ال يمكن قــيــاس األثــر 
، إذ سيتم الطعن بالتمييز.

ً
المالي للحكم حاليا

وكانت محكمة أول درجــة قضت في مادة 
تجارية بفسخ عقد البيع المؤرخ في 29 مارس 
2015، وبإلزام ممثل »مينا« القانوني »بأن يرد 
للمدعي مبلغ 300 ألف دوالر فقط ال غير أو ما 
يعادله بالعملة المحلية، وقت صدور الحكم 
مع إلــزامــه بالمصروفات و100 دينار مقابل 

أتعاب المحاماة الفعلية«.

حصلت مجموعة »جي اف اتش« المالية على موافقة مصرف البحرين المركزي لتمديد 
فترة إعادة شراء أسهمها، وستبدأ المجموعة بإعادة شراء األسهم من تاريخ 15 مارس 

 .2023

»سنرجي« تخسر »سنرجي« تخسر 232.5232.5 ألف دينار  ألف دينار 
خسرت شركة سنرجي القابضة 232.53 ألــف ديــنــار بواقع 
1.16 فلس للسهم خالل عام 2022، مقابل تحقيقها ارباحا بقيمة 
50.84 ألف دينار بما يعادل 0.45 فلس للسهم خالل عام 2021.

»أرزان«: تجديد اتفاقية تسهيالت »أرزان«: تجديد اتفاقية تسهيالت 
ائتمانية بـ ائتمانية بـ 16.316.3 مليون دينار مليون دينار

وافق مجلس إدارة مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار 
على تجديد اتفاقية تسهيالت ائتمانية بمبلغ 16.34 مليون 

دينار.
وقالت الشركة، إن االتفاقية مبرمة مع بنك كويتي إسالمي 
ــمــــي، ورهــــــن أســـهـــم ومــحــفــظــة  ــقــــاري رســ ومـــضـــمـــونـــة بـــرهـــن عــ
استثمارية، ووديــعــة نقدية، كما تتضمن التنازل عن اتفاقية 

التسهيالت االئتمانية السابق.
ولــفــتــت إلـــى أن أثـــر التسهيالت االئــتــمــانــيــة سينعكس على 
 
ً
البيانات المالية المجمعة للشركة برصيد مرابحات دائنة؛ وفقا

للمبالغ المسحوبة والمسددة خالل مدة االتفاقية.

»عربي القابضة«: حكم قضائي لمصلحة »عربي القابضة«: حكم قضائي لمصلحة 
هيئة األسواق و»البورصة« هيئة األسواق و»البورصة« 

أعــلــنــت مــجــمــوعــة عــربــي الــقــابــضــة صـــدور حــكــم مــن محكمة 
االستئناف لمصلحة هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت.

وقالت الشركة، إن الدعوى تتعلق بطلب المجموعة لندب خبير 
بصفة مستعجلة لوقف قرار مجلس مفوضي الهيئة الصادر في 
منتصف مارس 2021 بشطب سهم »عربي القابضة« من التداول، 

وفي الموضوع بطلب إلغاء القرار.
وقضت محكمة االستئناف برفض الــدعــوى وتأييد الحكم 
السابق، الذي حكم بعدم قبول الدعوى بتاريخ 26 سبتمبر 2021.
وأشــارت الى أنه ال يوجد أثر مالي للحكم، ألنه قضي بعدم 
قبول الدعوى ورفض الطعن بسبب إعادة السهم للتداول بتاريخ 

24 يونيو 2021؛ فانتهت موجبات رفع القضية.

»الرابطة«: تجديد عقد تسهيالت »الرابطة«: تجديد عقد تسهيالت 
ائتمانية لزميلة بـائتمانية لزميلة بـ5.15.1 ماليين دينار ماليين دينار

وقعت شركة زميلة لشركة رابطة الكويت والخليج للنقل عقد 
تجديد تسهيالت مصرفية مع أحد البنوك المحلية بـ5.11 ماليين 

دينار.
وأوضحت »الرابطة«، أن غرض تجديد التمويل يتمثل في تمويل 
أنشطة الشركة التجارية، دون اإلشارة إلى اسم الشركة الزميلة أو 
البنك، مشيرة الى أن المبالغ التي ستستخدم من قيمة التسهيالت 

 في البيانات المالية للشركة.
ً
المصرفية ستنعكس تباعا

»مشاريع« تسدد سندات»مشاريع« تسدد سندات»بيتك ريت«: تغطية اكتتاب زيادة رأس المال »بيتك ريت«: تغطية اكتتاب زيادة رأس المال %149149 % 
بـ بـ 44..153153 مليون دينار  مليون دينار 

ســــــددت شـــركـــة مـــشـــاريـــع الــكــويــت 
القابضة بالكامل ســنــدات متوسطة 
األجــــل بقيمة 500 مــلــيــون دوالر، ما 
يـــعـــادل 153.4 مــلــيــون ديـــنـــار فـــي 15 

مارس 2023.
وأشـــارت »مــشــاريــع« الــى أن تاريخ 
اســتــحــقــاق الــســنــدات لــمــدة 7 ســنــوات 
بموجب برنامج اصــدار أوراق مالية 
 »EMTN« مــتــوســطــة األجــــل بـــالـــيـــورو

الخاص بالشركة. 

»أولى وقود«: تسهيالت »أولى وقود«: تسهيالت 
بنكية بـ بنكية بـ 33 ماليين دينار ماليين دينار

 
وافـــق مجلس ادارة شــركــة األولـــى 
ــوقــــود عــلــى  ــلــ ــلـــي لــ لـــلـــتـــســـويـــق الـــمـــحـ
تفويض رئيس مجلس االدارة أو نائبه 
بــالــتــوقــيــع عــلــى الــتــســهــيــالت البنكية 
بمبلغ 3 ماليين دينار، بنسبة فوائدة 
أقل لسداد دين ائتماني قائم، كما تمت 
الــمــوافــقــة عــلــى الــمــيــزانــيــة المقترحة 

لعام 2023.

حكم ضد »مينا« في دعوى فسخ عقودحكم ضد »مينا« في دعوى فسخ عقود

 من 1515 الجاري  الجاري 
ً
 من »جي إف اتش«: شراء أسهم الشركة بدءا
ً
»جي إف اتش«: شراء أسهم الشركة بدءا

https://www.aljarida.com/article/17863
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الكويت تعتزم خفض إمدادات النفط لبعض المصافي اآلسيوية
ً
البرميل الكويتي ينخفض 3.24 دوالرات ليبلغ 80.54 دوالرا

 تراجع أسعار النفط 
العالمية بفعل 

مخاوف من القطاع 
المصرفي

قــــالــــت ثــــاثــــة مــــصــــادر مــطــلــعــة فــــي قــطــاع 
التكرير، إن الكويت طلبت من بعض المصافي 
اآلسيوية خفض ما تحصل عليه من إمدادات 
النفط بموجب اتفاقاتها السنوية، في حين 
تأمل الدولة العضو في »أوبك« في بدء عمليات 
واسعة النطاق في مصفاة الزور في وقت الحق 

من هذا العام.
ــؤدي خـــفـــض اإلمــــــــــدادات مــن  ــ ويـــمـــكـــن أن يــ
الــكــويــت إلــــى شـــح فـــي اإلمـــــــدادات مـــن الــشــرق 
األوسط إلى آسيا ورفع أسعار الخام، خاصة 
مـــع تــوقــع انــتــعــاش الــطــلــب مـــن الــصــيــن أكــبــر 

مستورد للخام في العالم هذا العام.
ــــرول الـــكـــويـــتـــيـــة  ــتـ ــ ــبـ ــ ــت مــــؤســــســــة الـ ــغــ ــلــ وأبــ
ــن خـــام  بـــعـــض الـــمـــشـــتـــريـــن أن الــــمــــعــــروض مــ
مـــــزيـــــج الــــتــــصــــديــــر الــــكــــويــــتــــي يـــحـــتـــمـــل أن 
يــنــخــفــض بـــمـــوجـــب عــــقــــود ســـنـــويـــة جـــديـــدة 
ــريــــل، حــســبــمــا قــــال مـــصـــدران  ــبـــارا مـــن أبــ ــتـ اعـ

هـــــنـــــديـــــان وثــــــالــــــث يـــــابـــــانـــــي لـــــــ »رويــــــــتــــــــرز«.
وأفاد أحد المصدرين الهنديين المطلعين 
بأن مؤسسة النفط الهندية، وهي أكبر مؤسسة 
لــلــتــكــريــر فـــي الـــبـــاد، ســتــخــفــض مشترياتها 
السنوية من النفط من الكويت 20 في المئة 
أو 20 ألــف برميل يوميا اعــتــبــارا مــن أبــريــل.
وذكــر المصدر الهندي الثاني أن الكويت 
اتصلت أيضا بشركته، وطلبت منها الحصول 
ــل بــمــوجــب عــقــد لــلــســنــة الــمــالــيــة  عــلــى نــفــط أقـ

المقبلة التي تبدأ في أبريل.
ولــم تــرد مؤسسة الــبــتــرول الكويتية على 

طلب للتعليق.
وقــال الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية 
للصناعات البترولية المتكاملة )كيبك( وليد 
الـــبـــدر، األســـبـــوع الــمــاضــي، إن الــكــويــت بــدأت 
تشغيل وحدات المرحلة الثانية لمصفاة الزور.

وتـــحـــتـــوي الــمــصــفــاة الـــتـــي تــبــلــغ طــاقــتــهــا 

615 ألــف برميل يوميا على ثــاث وحــدات 
لتقطير الخام متساوية الطاقات. وتتوقع 
ــي لـــاســـتـــشـــارات  ــرجــ ــال إنــ ــوبـ ــلـ فـــاكـــتـــس جـ
ــام الـــثـــالـــثـــة  ــخـــ تـــشـــغـــيـــل وحــــــــدة تـــقـــطـــيـــر الـــ
ــلــــول أغـــســـطـــس. ــاة الــــــــــزور بــــحــ ــفــ فـــــي مــــصــ

ــانــــي عــن  ــابــ ــيــ ــدر الــ ــمــــصــ ــم يـــكـــشـــف الــ ــ ــ ولـ
الــكــمــيــات الـــتـــي تــســعــى مــؤســســة الــبــتــرول 
ــــال إنــهــا  ــــى خــفــضــهــا، لــكــنــه قـ الــكــويــتــيــة إلـ
اتصلت أيــضــا بمصافي تكرير أخـــرى في 
اليابان للتفاوض بشأن خفض اإلمــدادات.

 وفي السياق، انخفض سعر برميل النفط 
الكويتي 3.24 دوالرات ليبلغ 80.54 دوالرا 
في تداوالت أمس األول مقابل 83.78 دوالرا 
في تــداوالت االثنين الماضي وفقا للسعر 

المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفـــي األســـــواق الــعــالــمــيــة، واصــــل النفط 
خـــســـائـــره صـــبـــاح أمــــس مـــع تــســجــيــل خــام 

بــرنــت أدنــــى مــســتــوى لـــه فـــي ثــاثــة أشــهــر، 
إذ أثـــار الــقــلــق بــشــأن بــنــك كــريــدي سويس 
مخاوف األســـواق العالمية، ليحد ذلــك من 
التأثير اإليجابي لتوقعات بانتعاش الطلب 

الصيني على النفط.
ــعـــودة إلــى  وتـــاشـــت الـــمـــؤشـــرات عــلــى الـ
الهدوء واالستقرار بعد أن قال البنك األهلي 
السعودي، أكبر مستثمر في كريدي سويس، 
إنه ال يستطيع تقديم المزيد من السيولة 
للبنك السويسري، مما أدى إلى انخفاض 

سهمه واألسهم األوروبية األوسع نطاقا.
وتــراجــعــت الــعــقــود اآلجـــلـــة لــخــام بــرنــت 
1.21 دوالر أو 1.6 بالمئة إلى 76.24 دوالرا 
للبرميل، كما انخفضت العقود اآلجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط 1.20 دوالر، أو 1.7 في 

المئة عند 70.13 دوالرا للبرميل.
وارتفعت أســعــار النفط فــي وقــت سابق 

بــفــضــل أرقـــــــام أظــــهــــرت انـــتـــعـــاش الــنــشــاط 
االقتصادي الصيني في أول شهرين من عام 
2023 بعد إنهاء القيود الصارمة الحتواء 

»كوفيد 19«.
وخسر خاما القياس أكثر من أربعة في 
المئة أمس األول ليسجا أدنى مستوياتهما 
في ثاثة أشهر بضغط من مخاوف من أن 
يـــؤدي انــهــيــار بــنــك سيليكون فــالــي وبنك 
أميركي آخــر إلــى أزمــة مالية من شأنها أن 

تؤثر على الطلب على الوقود.
وقــــدم الــتــقــريــر الــشــهــري لــوكــالــة الــطــاقــة 
الدولية أمس دعما من خال التوقع بزيادة 
الطلب الصيني على النفط، بعد يوم من رفع 
»أوبـــك« لتوقعاتها المتعلقة بنمو الطلب 

الصيني لعام 2023.

النصار: »الصحة« تخلي مواقعها بأرض المعارض نهاية مارس 
ً
عمومية »معرض الكويت الدولي« أقرت توزيع 50% نقدا

● عيسى عبدالسالم
كشف الــرئــيــس التنفيذي في 
شــركــة مــعــرض الــكــويــت الــدولــي 
عبدالرحمن الــنــصــار، أن مامح 
الخطة االستراتيجية للسنوات 
الــخــمــس الــمــقــبــلــة ســتــركــز على 
ــال  ــمــ االســــتــــدامــــة وتــــطــــويــــر األعــ
والمرافق، إلى جانب استحداث 
أنــشــطــة اســتــثــمــار غــيــر مــبــاشــر 

داخل موقعها.
وأضاف النصار، في تصريح 
عــقــب انــعــقــاد الــجــمــعــيــة الــعــامــة 
الــعــاديــة لــلــشــركــة، والــتــي عقدت 
بــنــســبــة حــضــور بــلــغــت 100 في 
المئة، أن الخطة االستراتيجية 
تــتــضــمــن إضـــافـــة أنــشــطــة تشمل 
ــول فــــي مــجــال  ــ ــدخــ ــ ــيـــه والــ ــتـــرفـ الـ
ــمـــرات، الفـــتـــا الــى  ــمـــؤتـ تــنــظــيــم الـ
أنها سترى النور خــال األشهر 
الستة المقبلة، ويــبــدأ تطبيقها 

 مـــن ســبــتــمــبــر الــمــقــبــل.
ً
اعـــتـــبـــارا

وأشـــار إلــى أن وزارة الصحة 
ستخلي جميع مواقعها في أرض 
المعارض بنهاية مارس الجاري، 
حــيــث ســتــأخــذ الـــشـــركـــة بــعــدهــا 
6 أشـــهـــر لــتــأهــيــل تــلــك الــمــواقــع 
 أن 

ً
إلعــادتــهــا لــلــخــدمــة، مــتــوقــعــا

ــــرض الـــكـــويـــت  ــعـ ــ ــون أداء »مـ ــكــ يــ
الدولي« في 2023 أفضل من العام 

الماضي.
وذكــــر أن الــمــؤشــرات المالية 
ــام  ــــن عـ الــتــشــغــيــلــيــة لـــلـــشـــركـــة عـ
2022، جـــاءت مــعــبــرة عــن نجاح 
سياساتها التشغيلية من خال 
وضع عدة خطط لعودة النشاط 
 
ً
الــتــشــغــيــلــي الـــكـــامـــل تـــدريـــجـــيـــا
داخـــل أرض الــمــعــارض الدولية، 
مــشــيــرا الـــى أن »الــشــركــة تمكنت 
مــــن تــحــقــيــق نــســبــة نـــمـــو جــيــدة 
فــي حجم األعــمــال واالرتــقــاء الى 
ــة عالية  ــ مــســتــويــات فنية وإداريـ

النصار مترئسًا »العمومية«

أثناء قص شريط االفتتاح

ــهــــرت قـــــدرا مـــن الـــثـــبـــات الــمــالــي  األداء، وأظــ
والتشغيلي، واستمرار المحافظة على الجودة 
والــمــواصــفــات الــتــي تــتــمــتــع بــهــا مــعــارضــنــا 
وااللــــتــــزام بـــإرضـــاء احــتــيــاجــات المنظمين 

والمشاركين«.

وبين أنــه نتيجة لتلك السياسة وجهود 
الــعــامــلــيــن بــالــشــركــة لــتــحــقــيــق تــلــك الــنــتــائــج 
اإليــــجــــابــــيــــة وأفــــــضــــــل الـــــعـــــوائـــــد الـــمـــمـــكـــنـــة 
للمساهمين حققت الشركة أربــاحــا صافية 
بــقــيــمــة 3.03 مــايــيــن ديـــنـــار عـــن عــــام 2022 

بربحية قدرها 101.03 فلس للسهم.
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  ــــن جـــهـــتـــه، قــــــال رئــ مـ
الشركة وائــل اإلبــراهــيــم، إن النتائج المالية 
لــلــســنــة الــمــنــتــهــيــة فــــي 31 ديــســمــبــر 2022 
جــيــدة، وتـــدل على قـــدرة الــشــركــة التنافسية 

هيئة أسواق المال: مواجهة »االحتيال 
المالي« على المستوى الخليجي

● محمد اإلتربي
ــــواق الـــمـــال فـــي رفـــع ملف  نــجــحــت هــيــئــة أسـ
االحتيال المالي الى دول مجلس التعاون، 
حــيــث اســتــغــل رئــيــس مــجــلــس الــمــفــوضــيــن؛ 
الــمــديــر الــتــنــفــيــذي للهيئة، فــرصــة اجتماع 
رؤســــــاء الــهــيــئــات ومــــن يــعــادلــهــم فـــي دول 
»التعاون«، ليضيف مقترحا في هذا االتجاه، 

لتكون المواجهة جماعية. 
وقــالــت مــصــادر مــعــنــّيــة لـــ »الـــجـــريـــدة« إن 
مــقــتــرح الهيئة القـــى ترحيبا واستحسانا 
ــنـــد، مــــؤكــــدة أن  ــبـ ــة الـ ــافــ ومـــوافـــقـــة عـــلـــى إضــ
الموافقة جــاءت عن قناعة، ال سيما أن ذلك 
ل ثغرة للجسم المالي فــي دول 

ّ
الملف يمث

المنطقة، ويهدد الثقة وينشر الفوضى. 
وذكــــرت الــمــصــادر أيــضــا أن ذلـــك الملف 
ســيــحــظــى بــاهــتــمــام كــبــيــر وتــنــســيــق واســـع 
الــنــطــاق بــيــن هــيــئــات األســـــواق الخليجية، 
السيما أنه يزعزع الثقة في أسواق الخليج، 
ــل عــامــل طـــرد وتــهــديــد للمستثمرين 

ّ
ويــمــث

األجانب، سواء األفراد أو المؤسسات، السيما 
أن الثقة واالستقرار وقوة القوانين الرادعة 
للمحتالين والمتجاوزين على حقوق الغير 

من المرتكزات األساسية ألي سوق مالي. 
وأضـــــافـــــت أن أســـــــــواق الـــمـــنـــطـــقـــة تــمــلــك 

مقّومات كبيرة لتحقيق مزيد من الترقيات 
والنجاحات واستقبال المزيد من األمــوال 
األجنبية الطويلة األجل، خصوصا بعدما 
وصــلــت إلــى مــراحــل تنافسية مــن التنظيم 
والتنسيق والترقية على مؤشرات عالمية. 
يشار إلى أن هيئة األسواق تملك خبرات 
كــبــيــرة وواســــعــــة فـــي هـــكـــذا مـــلـــف، ولــديــهــا 
دراسات وقاعدة معلومات وبيانات كبيرة 
من خال عمليات الدراسة والتقييم واالطاع 
الواسع، وكذلك المتابعة الدقيقة، وعمليات 
وورش الــتــدريــب المستمرة، واستعانتها 
بــأحــدث أساليب التقنية.  وفقا للمصادر، 
تــطــّبــق الــهــيــئــة قـــاعـــدة ومـــبـــدأ أنــهــا ُوجـــدت 
لــحــمــايــة حـــقـــوق كـــل الــمــســتــثــمــريــن أفـــــرادا 
وشركات؛ مواطنين أو أجانب، مشيرة إلى 
أنها من المرونة الكبيرة تؤكد أن أبوابها 
مفتوحة للجميع للتأكد من حصول المرّوج 
لاستثمار على الترخيص المطلوب حتى 
يطمئن المستثمر بـــأن أمــوالــه فــي المكان 

الصحيح.
ــنــــاك دلــيــل  ــقـــب أن يــــكــــون هــ ــن الـــمـــرتـ ــ ومــ
ــعـــرض كــــل األســـالـــيـــب  إرشــــــــادي تــــوعــــوي يـ
والثغرات التي ينفذ منها المحتالون، حيث 
سيتم تعزيز ســاح التوعية ورفــع الثقافة 
المالية والوعي الذي يجعل من المستثمر 

عالما بأبسط حقوقه على سبيل المثال أن 
يحصل على نسخة من عقد االستثمار، وأن 
يــعــي الــحــقــوق والـــواجـــبـــات الــتــي ستترتب 
ـــب الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى أيـــة 

ّ
عـــلـــيـــه، وكــــذلــــك تـــجـــن

مستندات تتضمن بيانات غير واضحة أو 
نماذج غير مكتملة. 

أيــــضــــا ضــــــــرورة قــــــــراءة مــــســــودة عــقــود 
ــه  ــه وشــــروطــ ــاتـ ــانـ ــيـ االســــتــــثــــمــــار وقــــــــــراءة بـ
وأحكامه بدقة قبل التوقيع، وكذلك أهمية 
الموازنة بين العوائد المتوقعة والمخاطر 
ب االندفاع وراء أي وعود 

ّ
المحتملة، وتجن

ُمبالغ فيها فيما يخص الــربــح السريع أو 
نــســبــتــه الــعــالــيــة، حــيــث يــجــب أن يــعــلــم كل 
مستثمر أو مهتم بأنه كلما كان العائد عاليا 
ومبالغا فيه هو بهدف اإلغراء، ويقابل ذلك 
مخاطر عالية جـــدا.  وبــهــذه الخطوة التي 
قــادتــهــا هيئة أســــواق الــمــال، والممثلة في 
طــرح الملف خليجيا، سيتم قطع الطريق 
مبكرا على استخدام أي تراخيص وهمية 
أو غير صحيحة من أســواق دول المنطقة 
والتعامل باسمها أو باستخدام شعاراتها، 
لتكون غطاء على عملية االحتيال التي بدأت 
تتحول إلــى مهنة للكثيرين، دون اكــتــراث 
ألي مسؤولية أخاقية، وستكون لها آثار 

إيجابية مستقبلية كبيرة.

»كامكو إنفست« بصدد نقل مقرها »كامكو إنفست« بصدد نقل مقرها 
بالسعودية إلى مركز الملك عبدالله الماليبالسعودية إلى مركز الملك عبدالله المالي

أعلنت »كامكو إنفست« خططها لنقل 
مكاتبها في المملكة العربية السعودية 
إلــى مركز الملك عبدالله المالي »كــاِفــد«، 
الوجهة الرئيسية لألعمال ونمط الحياة 
الــمــمــيــز فـــي الــمــمــلــكــة بــبــنــيــتــه الــتــحــتــيــة 

الحديثة والرقمية.
ويقع المقر الجديد للشركة في »كاِفد« 
بــبــرج يــبــلــغ ارتــفــاعــه 300 مــتــر صممته 
شــركــة التصميم والــهــنــدســة المعمارية 

العالمية »جينسلر«. 
ويتميز البرج بواديه العمودي الذي 
 يربط بين جميع المستأجرين، 

ً
يوفر ممرا

باإلضافة إلى مساحات خضراء في قلب 
الـــبـــرج، ويــعــد هــــذا الــمــبــنــى ثــانــي أطـــول 
بــرج في »كــاِفــد« ومسجل للحصول على 

.LEED شهادة
وتــديــر »كــامــكــو إنــفــســت« أصـــواًل تقدر 
قــيــمــتــهــا بــأكــثــر مـــن 13.8 مــلــيــار دوالر. 
وتقدم مجموعة متكاملة من المنتجات 
والخدمات االستثمارية، تشمل خدمات 
إدارة األصــول واالستثمارات المصرفية 
ــة الــمــالــيــة. كــمــا تــعــد الــشــركــة  ــاطـ والـــوسـ
واحــــدة مــن أكــبــر الــمــؤســســات المستقلة 
إلدارة األصـــول فــي المملكة، حيث تقدر 
األصـــول الــمــدارة بقيمة 1.2 مليار ريــال 

سعودي والتي تديرها الشركة نيابة عن 
قائمة مرموقة من العماء، من بينهم أفراد 
ذوي الماءة ومكاتب عائلية ومؤسسات.

ــاِفــــد« بــمــوقــعــه الــفــريــد في  ويــتــمــيــز »كــ
قلب العاصمة الرياض، ويوفر نحو 1.6 
مليون متر مربع من المساحات المكتبية، 
ــرافــــق عــالــمــيــة الــمــســتــوى وخـــيـــارات  ومــ
ــرة، والــــتــــي تــــم تــصــمــيــمــهــا  ــاخــ ســكــنــيــة فــ
 لتقديم أسلوب حياة مميز يحّول 

ً
جميعا

طريقة السكن والعمل والتعلم والترفيه. 
 لــلــطــمــوحــات 

ً
ويــعــد »كــــاِفــــد« انــعــكــاســا

االقتصادية للمملكة، وتمتلكه وتديره 
شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله 

المالي.
وقــال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة 
وتــطــويــر مــركــز الــمــلــك عــبــدالــلــه الــمــالــي، 
جـــوتـــام ســاشــيــتــال: »ارتــــفــــع االســتــثــمــار 
 بأكثر من 75 في المئة 

ً
األجنبي عالميا

في 2021؛ وشهدت المملكة وحدها زيادة 
فــي االســتــثــمــارات األجنبية بأكثر مــن 3 
أضعاف في العام نفسه. واآلن هو الوقت 
األنسب لتفعيل دور شركات االستثمار، 
الســيــمــا الـــشـــركـــات الــتــي لــديــهــا حــضــور 
فــي االقـــتـــصـــادات الـــواعـــدة مــثــل المملكة 
العربية السعودية. يسعدنا أن تشاركنا 

»كامكو إنفست«، هذه الرؤية، ونرحب بها 
إلى جانب مجموعة كبيرة من الشركات 
 لها 

ً
العالمية التي اخــتــارت »كــاِفــد« مــقــرا

في المملكة«.
ــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــ مــــن جـــهـــتـــه، قـ
لـــمـــجـــمـــوعـــة »كــــامــــكــــو إنــــفــــســــت« وعــضــو 
مجلس إدارة »كامكو إنفست-السعودية »، 
فيصل منصور صرخوه: »تعتبر المملكة 
العربية السعودية من األسواق األساسية 
لـ »كامكو إنفست« التي تعمل في المملكة 
مــنــذ أكــثــر مـــن عــشــر ســـنـــوات، بــاإلضــافــة 
إلـــى عــمــائــنــا فـــي الــمــمــلــكــة، نــجــحــنــا في 
استقطاب عماء إقليميين لاستثمار في 

سوق األسهم السعودية«.

»»T5T5 كوت الغذائية« تفتتح مطاعم جديدة في مبنى »الجزيرة »كوت الغذائية« تفتتح مطاعم جديدة في مبنى »الجزيرة«
ــــدت مــــجــــمــــوعــــة كــــوت  ــاقـ ــ ــعـ ــ تـ
ــع شــــركــــة طـــيـــران  ــ ــة مـ ــيــ ــغــــذائــ الــ
ــزيــــرة الفـــتـــتـــاح 3 مــطــاعــم  الــــجــ
 T5 فــي مــبــنــى طــيــران الــجــزيــرة
بمطار الكويت الــدولــي، وبناًء 
عــلــيــه يــســتــقــبــل كــــل مــــن بــيــتــزا 
هــت، وصــب واي، رواد المبنى 
من خال مطاعمهم الكائنة في 
البهو الــمــؤدي لمنطقة مراقبة 
الجوازات، بينما يستقبل برجر 
كنج المسافرين بعد عبورهم 
تـــلـــك الــمــنــطــقــة، ويــــخــــدم كــذلــك 

.T5 مسافرين الترانزيت عبر
وتــــم افـــتـــتـــاح تــلــك الــمــطــاعــم 
ــحــــــضــــــور  صــــــــــبــــــــــاح أمــــــــــــــــس بــــ
ومــشــاركــة كــل مــن أمين محمد، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لمجموعة 
ــــت  ــيــ ــ ــة، وروهــ ــ ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ كـــــــــوت الــ
راماشاندران، الرئيس التنفيذي 
لشركة طيران الجزيرة، والعديد 
مــن الــمــديــريــن التنفيذيين في 
ــن كـــبـــار  ــ ــم مـ ــيــــرهــ الــــشــــركــــة، وغــ
الــشــخــصــيــات الــمــمــثــلــة لــــإدارة 
العامة للطيران المدني ووزارة 

الداخلية.
ــد بــــــدأت مــجــمــوعــة كـــوت  ــ وقـ
الــغــذائــيــة، وهـــي شــركــة عالمية 

ــدة بــمــجــال تــشــغــيــل وإدارة  ــ رائـ
المطاعم، عملياتها في الكويت 
في عام 1982 من خال العامة 
ــة الـــشـــهـــيـــرة األرنــــــب  ــتــــجــــاريــ الــ
ــنــــذ ذلــــــك الـــحـــيـــن،  ــع. ومــ ــائــ ــجــ الــ
تــــطــــورت الــمــجــمــوعــة لــتــصــبــح 
 للعامة 

ً
 رائـــــدا

ً
 مــســتــقــا

ً
مــالــكــا

 في عامات 
ً
التجارية وشريكا

ــيــــرة فــي  تــــجــــاريــــة أخــــــــرى شــــهــ
المجال نفسه وهي برجر كنج، 
وبيتزا هت، وصب واي، وتاكو 
بيل، وأبل بيز، وغيرهم. واليوم، 
تمتلك المجموعة أكثر من 250 
 عــلــى مــســتــوى الــكــويــت، 

ً
مــتــجــرا

ولديها أكثر مــن 4000 موظف 
محترف من 40 جنسية مختلفة.

 خال حفل االفتتاح، 
ً
متحدثا

ــداء  ــ ــعـ ــ ــد: »سـ ــمــ ــحــ ــن مــ ــ ــيـ ــ قـــــــال أمـ
ــع شـــركـــة طـــيـــران  ــاون مــ ــعـ ــتـ ــالـ بـ
الــجــزيــرة وبــافــتــتــاح عــامــاتــنــا 
التجارية الشهيرة بيتزا هت، 
وصــــب واي، وبـــرجـــر كــنــج في 
 .T5 ــران الــــجــــزيــــرة ــ ــيـ ــ مـــبـــنـــى طـ
نحرص كمجموعة لها مكانتها 
على منح العماء تجربة تناول 
وجــــبــــة مـــمـــتـــعـــة أيــــنــــمــــا كــــانــــوا 
 T5 ووقتما أرادوا. يقوم مبنى

 ،
ً
بخدمة مايين الركاب سنويا

ــذا يـــســـعـــدنـــا أن نــــشــــارك فــي  ــ لــ
هــذه المهمة بــنــجــاح، متمنين 
ــــات ســعــيــدة  لــلــمــســافــريــن رحــ
وآمـــنـــة، ومــرحــبــيــن بالقادمين 

لكويتنا الحبيبة«.
وبهذه المناسبة قال روهيت 

راماشاندران: »يسعدنا التعاون 
مـــع مــجــمــوعــة كــــوت الــغــذائــيــة 
لــتــقــديــم الــمــزيــد مــن الــخــيــارات 
ــرواد  ــن االطـــعـــمـــة لــ الـــجـــديـــدة مـ
مبنى T5، الذي يخدم ما يقارب 
الــــــ 4.5 مـــايـــيـــن راكــــــب بــشــكــل 

سنوي«. 

وأضــــاف: نسعى فــي طيران 
الــجــزيــرة نحو توفير خــيــارات 
وجـــــبـــــات ســــريــــعــــة وبــــأســــعــــار 
مــعــقــولــة لـــلـــركـــاب، لــــذا نــثــق أن 
المطاعم الجديدة، التي نحتفل 
ــا الـــــيـــــوم )أمــــــــس(،  ــهـ ــتـــاحـ ــتـ ــافـ بـ
ستسهم في تحقيق هذا الهدف، 

وفــــي تــوســيــع الـــخـــدمـــات الــتــي 
يقدمها المبنى وتقديم تجربة 
سفر أفضل لعمائنا المغادرين 
والقادمين والذين لديهم رحلة 

.T5 ترانزيت عبر

صورة جماعية خال فعاليات االفتتاح

داخـــل الــســوق المحلي والــدولــي 
لتحقيق هــذا األداء، وذلــك يأتي 
 للسياسات التي وضعها 

ً
تنفيذا

مــجــلــس اإلدارة عــلــى الـــرغـــم من 
التحديات الناجمة منذ انتهاء 
الجائحة لقطاع تنظيم المعارض 
والــــفــــعــــالــــيــــات إال أن الـــشـــركـــة 
ــزة مــن  ــيــ اســـتـــطـــاعـــت بـــفـــتـــرة وجــ
العودة النشاط التشغيلي الكامل.
وأوضــح االبراهيم أن الشركة 
قــد واصــلــت العمل بمرونة تامة 
مع التركيز على تحقيق األهداف 
طويلة األجل، مبينا أنها بصدد 
ــداد لــلــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة  ــ اإلعــ
الجديدة لفترة السنوات الخمس 
ــة، »وســــتــــكــــون مــدعــومــة  ــادمــ ــقــ الــ
بـــالـــتـــنـــوع فــــي نــــمــــاذج أعــمــالــنــا 
والـــحـــفـــاظ عــلــى مــكــانــة الــشــركــة 
ــي  ــ ــتـ ــ ــدة والـ ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــا الــ ــهــ ــتــ ــعــ ــمــ وســ
ستؤهلنا لمتابعة خطط النمو 

خال السنوات القادمة«.

وأشــاد بالدور الفعال لإدارة 
الــتــنــفــيــذيــة وجـــمـــيـــع الــعــامــلــيــن 
بالشركة على تنفيذ تلك الخطط 
بــمــهــنــيــة حـــافـــظـــت عـــلـــى ســمــعــة 
الشركة وتميزها، آمــا التوفيق 
ــام الــــقــــادم واالســـتـــمـــرار  ــعــ فــــي الــ
فــي تنفيذ تطلعات وطــمــوحــات 
ــــال تــنــمــيــة  الــمــســاهــمــيــن مــــن خـ
وتـــطـــويـــر األنـــشـــطـــة الــتــشــغــيــلــيــة 
والخدمات المقدمة داخــل أرض 

المعارض.
ــقـــت الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة  وافـ
العادية لـ »معرض الكويت« على 
كل بنود جدول أعمالها وأهمها 
توزيع أرباح نقدية بنسبة 50 في 
المئة من القيمة االسمية للسهم، 
أي بواقع 50 فلسا للسهم الواحد 
بقيمة إجمالية بلغت 1.5 مليون 
دينار على مساهميها عن السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

.2022
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الكويت تمتلك 
عوامل كثيرة 

ساهمت في 
تطور عمليات 

»الفنتك«
العثمان

جراح الناصر
وحصة المطيري

... وراٍع ماسي للنسخة الـ 11
من »هوريكا الكويت 2023«

في إطار سعيه المستمر لدعم المجتمع بكل 
شرائحه، شارك بنك برقان في الرعاية الماسية 
ـــ 11 مـــن مــعــرض »هــوريــكــا الــكــويــت  للنسخة الـ

.Ooredoo 2023«، بالشراكة مع
واستمر هذا الحدث المهم ثالثة أيام في أرض 
الــمــعــارض الــدولــيــة بالكويت مــن 6 إلــى 8 مــارس، 
ويعتبر الحدث األهم من نوعه في الكويت من حيث 
التخّصص بصناعات الضيافة والخدمات الغذائية، 

 في الكويت.
ً
وهي إحدى أسرع المجاالت نموا

ــلــــق الــــمــــعــــرض بـــحـــضـــور الــــعــــديــــد مــن  وانــــطــ
الــشــخــصــيــات والـــضـــيـــوف والـــمـــشـــاركـــيـــن، بمن 
فيهم السفراء وممثلو اإلدارات التنفيذية وكبار 
الــشــخــصــيــات، وســـط أجــــواء احــتــفــالــيــة مــمــّيــزة. 

وســّجــلــت النسخة الــــ 11 مــن مــعــرض »هــوريــكــا 
الكويت 2023« مشاركة أكثر من 500 جهة عرض 
وراٍع وطباخ ومدّبرة منزل، إلى جانب أكثر من 

8000 زائر.
وفــي ضــوء رعــايــة بنك بــرقــان للمعرض، قال 
ساكت جاجو، رئيس إدارة البطاقات المصرفية 
 
ً
ا لألفراد في بنك برقان: »يسعدنا أن نكون جزء

 مـــن هــــذا الـــحـــدث الــمــمــيــز، بــاعــتــبــاره 
ً
أســـاســـيـــا

معرض الضيافة الرائد ويعكس التمّيز الوطني 
واالفتخار بأصول الضيافة في الكويت. ونحن 
في بنك برقان، من خالل مشاركتنا، نؤّكد إيماننا 
الــراســخ بــأن نجاحنا ال يمكن فصله عــن تقّدم 

المجتمع في مختلف قطاعاته وصناعاته«.

غة برايل
ُ
»برقان« أول بنك يطلق بطاقة سحب آلي بل

يواصل بنك برقان طرح حلوله المبتكرة لتقديم تجربة 
مصرفية مرموقة تتسم بالسهولة والشمولية لكل العمالء، 
ــار ســعــيــه لـــتـــزويـــد عــمــالئــه بـــأحـــدث الــمــنــتــجــات  ــ وفــــي إطــ
والخدمات، أعلن البنك إطالق بطاقة السحب اآللي الجديدة 
 لتناسب احتياجات 

ً
الصديقة للبيئة والمصممة خصوصا

عمالئه من المكفوفين.
 إلى تحقيق العديد من األهداف 

ً
وتأتي هذه البطاقة سعيا

االستراتيجية الرئيسية لـ »برقان« التي تركز على االستدامة 
واالبــتــكــار وتحقيق الشمولية المجتمعية، حيث تضمن 
البطاقة الجديدة تسهيل التجربة المصرفية للعمالء ذوي 
اإلعاقة بشكل أكبر، مع تعزيز مبدأ الحفاظ على البيئة في 

الوقت نفسه.
وإضافة إلى أن البطاقة الجديدة مــزّودة بلغة برايل من 
 ميزة اللمس، مع وجود 

ً
الجانب األمامي، فهي تدعم أيضا

عالمة دائرية على جانبها األيمن لتسهيل استخدامها من 
قبل العمالء المكفوفين أو ضعيفي النظر، وبذلك يمكنهم 

ــال البطاقة فــي أجهزة  تمييز االتــجــاه الصحيح عند إدخـ
نقاط البيع، كما أن البطاقة مصنوعة من مواد قابلة للتحلل، 
مما يحّد من أثرها السلبي على البيئة، ويسهم في تقليل 

البصمة الكربونية.
وبهذا الصدد، صرح نائب رئيس مجلس اإلدارة رئيس 
الجهاز التنفيذي لمجموعة بنك بــرقــان، مسعود حيات، 
: »نحن فخورون بأننا أول بنك في القطاع المصرفي 

ً
قائال

 على مواصلة 
ً
الكويتي يقدم هذا االبتكار، فنحن نحرص دائما

السعي نحو هدفنا الرئيسي لتقديم تجربة مصرفية مرموقة 
 لتلبية احتياجات عمالئنا وتطلعاتهم، 

ً
ومصممة خصيصا

يشمل ذلك ضمان توفير كل منتجاتنا وخدماتنا للعمالء 
من فئة ذوي اإلعاقة في مجتمعنا، وبطريقة تضع االستدامة 
ر هذه البطاقة لمستخدميها 

ّ
، كما ستوف

ً
هدفا أساسيا دائما

 أكبر بالشمولية، والراحة واالستقاللية«.
ً
إحساسا

وأضـــاف حــيــات: »إلــى جانب اهتمامنا الــدائــم بتحقيق 
المتطلبات التنظيمية للعمل المصرفي، ما زلنا نواصل 

التزامنا بالمسؤولية المجتمعية من خالل معرفة احتياجات 
كل فئات عمالئنا وتلبيتها، بهدف االستمرار في تحقيق 

ل التزامنا الرئيسي »أنت دافعنا«.
ّ
جوهر شعارنا الذي يمث

منتدى الكويت لرواد األعمال ناقش تحديات القطاعات التجارية

عــلــى هـــامـــش مــنــتــدى الــكــويــت 
لـــرواد األعــمــال، انطلقت الحلقات 
ــــالن  الـــنـــقـــاشـــيـــة الـــمـــصـــاحـــبـــة إلعـ
القبس وForbes الشرق األوســط، 
عن قائمة أقوى 20 رائد أعمال في 
الكويت خــالل عــام 2023 يمثلون 
جــمــيــع الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة، من 
التكنولوجيا والتجارة اإللكترونية، 
إلى الضيافة واألزياء، حيث تطرقت 
الحلقات الــى ثـــورة التكنولوجيا 
المالية، في ضيافة جامعة الشرق 

االوسط األميركية.
بداية، قال المدير العام للخدمات 
الــمــصــرفــيــة لــــالفــــراد والـــخـــدمـــات 
المصرفية الرقمية في بنك الكويت 
الوطني محمد العثمان إن دولــة 
الكويت تمتلك عوامل عدة ساهمت 
في تطور عمليات »الفنتك« ومنها 
»الــمــدفــوعــات« وانــتــشــارهــا خــالل 
الفترة االخــيــرة, منها ان أكثر من 
60 في المئة من الكويتيين ضمن 
الفئة العمرية أقل من 30 عاما, »فهو 
شعب صغير سنا متقبل للتطور 
في وسائل الدفع المالي اضافة الى 
القوة الشرائية الكبيرة التي يتميز 

بها السوق الكويتي«.
ولــفــت الــعــثــمــان الـــى أن »هــنــاك 
 فــي نسبة الشمول 

ً
 كبيرا

ً
ارتــفــاعــا

المالي بالكويت، فالجميع اليوم 
ــر فــــي احـــد  ــثـ يــمــلــك حـــســـابـــا او اكـ
البنوك إضافة الى خدمة االنترنت 
والموبايل بين الجميع بنسبة 1.7 
فــي الــمــئــة بمعنى ان كــل شخص 

يملك هاتفين تقريبا«.

تعاون الجهات الرقابية
وأضـــــــــــاف: »كــــمــــا ان مـــــن ابـــــرز 
الـــعـــوامـــل الـــتـــي ادت الــــى انــتــشــار 
ــــاون الـــجـــهـــات  ــعـ ــ ــــو تـ »الـــفـــنـــتـــك« هـ
الرقابية، ممثلة فــي بنك الكويت 
ــان مــــن أول  ــ الــــمــــركــــزي، والــــــــذي كــ
الجهات التي اصدرت التشريعات 
ــة الـــى  ـــافــ ــال اضـ ــجـ ــمـ لـــدعـــم هـــــذا الـ
وجــوده في جميع الخطوات التي 
صاحبت التطورات التي نمر بها«.

وأكــــــــد الـــعـــثـــمـــان ان الـــعـــوامـــل 
 
ً
الــســابــقــة وغــيــرهــا شــكــلــت ســوقــا

 دفع شركات عدة لالستثمار 
ً
غنيا

 لتوافر البنية 
ً
في هذا المجال نظرا

 الــى ان 
ً
التحتية المالئمة، منوها

جــائــحــة كــوفــيــد 19 ســاهــمــت في 
تسارع وتيرة التحول التكنولوجي 
 الى أن عمليات 

ً
والديجيتال، الفتا

الدفع االلكتروني ارتفعت من 50 
فـــي الــمــئــة خــــالل 2019 الــــى نحو 
72 في المئة بنهاية العام الفائت 
ــرة  ــيـ ــيـــث تــــســــارعــــت وتـ 2022، حـ
استخدام وسائل الدفع االكتروني 
في عمليات الشراء مقابل انخفاض 

نسبة استخدام الدفع بالكاش.
وبين العثمان ان ظهور وسائل 
الدفع الحديثة دفعت البنوك الى 
مواكبة هذا التطور لتحقيق مطالب 
عمالئها الراغبين في استخدام هذه 
الوسائل مثل المحافظ االلكترونية 
ــــل بــــــــاي« و  ــــوجـ »ابــــــــل بــــــــاي« و »جـ
 الـــى ان 

ً
»ســامــســونــح بـــــاي«، الفـــتـــا

 
ً
دخول ابل باي في الكويت كان يوما

للتاريخ حيث تسارع عدد كبير جدا 
الى تفعيل الخدمة عبر هواتفهم. 

تحديات ممتعة
مــن جانبه، قــال نــائــب الرئيس 
األول والــمــديــر التنفيذي لشركة 
Tap Payments فيصل الهارون إن 
قطاع التكنولوجيا المالية مليء 
بالتحديات الممتعة، موضحا ان 
شركات المدفوعات تتسابق على 
طرح الخدمات والحلول الجديدة 
وتعمل بــوتــيــرة اســـرع بكثير من 
الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة وهـــو ما 
 
ً
يخلق في الكثير من االحيان فراغا

 لــهــذه 
ً
 يــســبــب تـــحـــديـــا

ً
تــشــريــعــيــا

الــشــركــات, حــيــث عــــادة مــا تنتظر 
ــــوات لــحــيــن  ــنـ ــ هــــــذه الــــشــــركــــات سـ
استصدار تشريع يتيح لنا تقديم 

خدمة معينة.
وأشــار الهارون الى ان الكويت 
تــتــمــتــع بـــانـــظـــمـــة مــــتــــطــــورة جـــدا 
مــزودة بالذكاء االصطناعي الذي 

يحصن البنية التحتية من عملية 
االختراق وتكشف محاوالت النصب 
ــاب«   الــــى ان »تــ

ً
ــا واالحـــتـــيـــال، الفـــتـ

 فــي الكشف عن 
ً
 مهما

ً
تلعب دورا

محاوالت االختراق التي تتعرض 
لــهــا الـــحـــســـابـــات واالبــــــــالغ عنها 

للجهات المعنية.
وأكد ان جميع االنظمة تتوافق 
مع اطــار االمــن السيبراني التابع 
للبنك الــمــركــزي وهـــو شـــيء مهم 
ويتم مراجعته بشكل دوري بهدف 
الــحــفــاظ عــلــى حــســابــات الــعــمــالء 
 أن 

ً
من القرصنة او غيرها، مبينا

الــســنــوات العشر السابقة اثبتت 
ان عمليات الدفع االلكتروني اكثر 
 
ً
امانا من الدفع بالكاش، موضحا

ان خدمة ابل باي تعد افضل وسيلة 
دفــــع فـــي الـــعـــالـــم وهــــو مـــا تــؤكــده 
االرقام التي تكشف ان نسبة نجاح 
العملية مع ابل باي تصل الى 95 
في المئة مقارنة مع 71 في المئة 

على انظمة الدفع االخرى.

»فنتك« بالمدفوعات
ــيـــس  ــرئـ ــه, قـــــــال الـ ــتــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
التنفيذي لمجموعة »ماي فاتورة« 
فيصل المشعل ان اختصار معنى 
كلمة فنتك بالمدفوعات المالية 
فــقــط مــفــهــوم خـــاطـــئ, وظــهــر هــذا 
الــــعــــرف ألن اول تــــطــــور او نــمــو 
كبير اصبح في قسم المدفوعات, 
لكن الفنتك اكــبــر مــن المدفوعات 
فهو يشمل التمويل واالستثمار 

والتأمين.
ــار المشعل الـــى ان الفترة  وأشــ
المقبلة ستعمل على فتح مجاالت 
ــار فـــــي بـــاقـــي  ــمـ ــثـ ــتـ جـــــديـــــدة لـــالسـ
مجاالت الفنتك وابرزها التمويل 
وهـــو الــمــجــال شــبــه المحتكر من 

قبل البنوك.

تطور الصحافة
ــد الــمــديــر التنفيذي  بـــــدوره، أكـ
لــجــريــدة »الــقــبــس« نــاصــر المؤمن 
أن »القبس« استشعرت عام ٢٠١٦ 

أن عالم الصحافة التقليدية مقبل 
على تغيير وتطور كبير، وهو ما 
دفعها نحو اتخاذ خطوات جريئة 
وسريعة لمواكبة هذا التطور، ونتج 
عن ذلك ان حصلت على الرخصة 
رقم واحد من وزارة االعالم المتعلقة 

باالعالم االلكتروني في الكويت.
ــن أنــــــــه مــنــذ  ــ ــــؤمـ ــمـ ــ وأضــــــــــــاف الـ
ذلـــك الــوقــت تــدرجــت »الــقــبــس« في 
خطواتها نحو هذا التحول وقامت 
بإنشاء االستديوهات الخاصة بها 
واالستثمار في صناعة المحتوى 
وابــتــداع التقارير المصورة التي 
أجــمــع الـــنـــاس عــلــى قــربــهــا منهم 
ومــالمــســتــهــا لقلوبهم وعقولهم 
إضافة الى مشروع تحويل ارشيف 
ــم مــحــلــيــا  ــ ــخـ ــ الـــقـــبـــس وهــــــو االضـ

واقليميا الى تطبيقات الكترونية 
متاحة على هــواتــف المشتركين، 
ــذه االجـــــــــــراءات  ــ ــ ــى ان هـ ــ ــ  الـ

ً
الفـــــتـــــا

والتغييرات هدفها مواكبة العصر 
والتوجه نحو التحول الرقمي.

وأشار إلى ان شراكة »القبس« مع 
الشهيرة »فوربس« والمشهود لها 
في قوائمها وتصنيفاتها إلخراج 
قائمة اولى محلية للمبادرين تضم 
 ورائد اعمال داعم 

ً
افضل 20 مبادرا

لهذا التحول الرقمي.
وقدم المؤمن الشكر الى جامعة 
الـــشـــرق االوســـــط األمــيــركــيــة التي 
سارعت بدعم الفكرة واستضافة 
هذه الفاعلية والحلقات النقاشية 
بـــاالضـــافـــة الــــى إيـــمـــان الــشــركــات 
الراعية والــذيــن امــنــوا بفكرة دعم 

المبادرين ومــا لــه مــن اثـــار كبيرة 
على االقتصاد المحلي، وهم بنك 
الكويت الوطني، وشركة زين وايه 
بــي كابيتال وشــركــة على الغانم 
وأوالده للسيارات ومجموعة المال.

الشركات الناشئة
من جانبها قالت مديرة تنظيم 
الــفــعــالــيــات فــي »فـــوربـــس« الــشــرق 
األوسط شانون نوريس: »نحن في 
Forbes الشرق األوســط فخورون 
 باالحتفال بنجاح الشركات 

ً
دائما

الناشئة ورواد األعمال الشباب، إذ 
تعمل مثل هذه األحداث على إبراز 
براعتهم وتطورهم داخــل الشرق 

األوسط وعلى المسرح العالمي«.
وأضافت نوريس: »يلعب رواد 

األعـــــمـــــال والــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
 
ً
والــمــتــوســطــة فــــي الـــكـــويـــت دورا
 في المشهد االقتصادي، 

ً
رئيسيا

حـــيـــث يــســتــفــيــدون مــــن االبـــتـــكـــار 
ــا لـــلـــتـــأثـــيـــر عــلــى  ــيـ ــنـــولـــوجـ ــتـــكـ والـ
الدولة ونموها المستمر«، معقبة: 
»ســـنـــســـتـــمـــع إلــــــــى الـــــخـــــبـــــراء فــي 
مجاالتهم ونتعلم منهم من خالل 
ثالث حلقات تناقش الموضوعات 
 
ً
واالتجاهات األكبر واألكثر تأثيرا
فــي مــجــال التكنولوجيا المالية 
والــتــجــارة اإللكترونية واألســـواق 
الــرقــمــيــة فـــي الـــكـــويـــت، ونـــأمـــل أن 
تتفاعل بشكل كامل مع األفكار التي 

سٌيكشف عنها«.

حلقات نقاشية مصاحبة إلعالن »القبس« و»فوربس« الشرق األوسط قائمة الـ »حلقات نقاشية مصاحبة إلعالن »القبس« و»فوربس« الشرق األوسط قائمة الـ »2020 األقوى« بالكويت األقوى« بالكويت

»GUST« وربة« يجدد شراكته مع نادي العالقات في«
أعلن بنك وربة تجديد شراكته االستراتيجية 
مع نــادي العالقات العامة في جامعة الخليج 

.)GUST( للعلوم والتكنولوجيا
 مــع برنامج 

ً
وتــأتــي هــذه الشراكة انسجاما

»وربــة« في المسؤولية االجتماعية، والتي أكد 
عليها الــبــنــك، بتكثيف تــركــيــزه على دعـــم فئة 
الــشــبــاب مــن مختلف الــمــراحــل العمرية خالل 
هذا العام، حيث سيقوم »وربــة« برعاية جميع 
األنشطة التي ينظمها نــادي العالقات العامة 

في حرم الجامعة.
 
ً
ــة« انطالقا كما سيتواجد فريق عمل »وربــ
من اهتمامه الدائم ومبادراته المستمرة لدعم 
فعاليات وأنشطة الشباب على جميع األصعدة، 
 تلك التي تهدف إلى تحفيز إبداعاتهم 

ً
خصوصا

وقدراتهم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية.
وصــــرح مــديــر قــطــاع الــتــســويــق واالتـــصـــال 
 
ً
المؤسسي في »وربـــة«، أيمن المطيري: »نظرا

للنجاح الذي حققه )وربة( بالتعاون مع جامعة 

الخليج، من خالل هذه الشراكة االستراتيجية 
 
ً
لرعاية كل أعمال نادي العالقات العامة، وتبعا

لألصداء اإليجابية التي لمسناها من الطالب، 
 لالبتكار 

ً
 كبيرا

ً
ل لهم هذا الدعم حافزا الذين شكَّ

والقيام بالمزيد من األنشطة، سواًء العلمية أو 
التثقيفية أو الترفيهية، ارتـــأى )وربـــة( أهمية 
 
ً
 فاعال

ً
تمديد هذه الشراكة، بحيث يكون عضوا

في جعل التجربة األكاديمية للطالب ثرية أكثر 
 بأن الرعاية مستمرة 

ً
على جميع األصعدة«، علما

ــة« في  لمدة عــام يتم من خاللها مشاركة »وربـ
األنشطة التي يقيمها النادي للطلبة.

وأوضح المطيري أن جامعة الخليج تتعاون 
مع »وربة« إضافة إلى عدد من الجامعات األخرى 
فــي بــرنــامــج الــبــنــك الـــريـــادي لتبني الــكــفــاءات 
 أن »وربة« يؤمن 

ً
المهنية للطالب )رواد(، مضيفا

بأهمية دعـــم الــطــاقــات الشبابية، وتــوفــيــر كل 
الفرص المناسبة لها لتحقيق التقدم، السيما 
تلك التي ستؤثر عليهم في حياتهم المهنية 

المقبلة، وهذا ما دفع »وربة« لفتح المجال أمام 
طــالب الجامعات للمشاركة ببرنامجه »رّواد« 
الخاص بدعم االبتكارات في القطاع المصرفي 
 عدد من طلبة 

ً
الكويتي، والــذي شارك به أيضا

جامعة الخليج المتميزين.

جانب من توقيع اتفاقية الشراكة

ديوانية »stc« تعقد حلقة مع طالب جامعة الكويت
 مــــــــــن شـــــراكـــــتـــــهـــــا 

ً
انـــــــــطـــــــــالقـــــــــا

االستراتيجية مع قسم العالقات 
العامة في جامعة الكويت، عقدت 
 ،stc شــركــة االتـــصـــاالت الكويتية
الرائدة في تمكين عملية التحول 
الرقمي في الكويت، حلقة حوارية 
مع طالب الجامعة، بحضور عدد 
 »stc مــن الخريجين فــي »ديــوانــيــة
بالجامعة، ضمن األنــشــطــة التي 
ــار الــمــســؤولــيــة  ــ تـــنـــدرج تــحــت إطــ

 .stc المجتمعية لـ
وركـــزت الحلقة الــحــواريــة على 
عـــدد مــن الــمــوضــوعــات الرئيسية 
التي تهمهم، بما في ذلك سبل دعم 
الشباب، وتعزيز قطاع التعليم في 

الكويت.
تم تنظيم الحلقة، التي ُعقدت في 
»ديوانية stc«، بالتعاون مع قسم 
العالقات العامة بجامعة الكويت، 
بمشاركة د. هبة المسلم، ووسط 
حضور أساتذة قسم اإلعالم وطالب 
الجامعة، وكذلك عدد من خريجي 

قــســم اإلعــــــالم، الـــذيـــن تــمــكــنــوا من 
تحقيق بصمة لهم في سوق العمل، 
مثل اإلعالميين عبدالمطلب نذر، 
وعبدالرحمن الخميس، وعبدالله 
دشتي، والذين تحدثوا عن الرحلة 
الـــتـــي مــــــروا بـــهـــا طــــــوال حــيــاتــهــم 

المهنية.
 من دورهــم كمؤثرين 

ً
وانطالقا

فــي المشهد اإلعـــالمـــي بالكويت، 
تــــبــــادل الــمــتــحــدثــون نــصــائــحــهــم 
وخبراتهم والجوانب التحفيزية 
التي مكنتهم من تحقيق أهدافهم 
ومــتــابــعــة أحــالمــهــم. وتـــأتـــي هــذه 
الحلقة الــحــواريــة ضــمــن برنامج 
 
ً
ــــد خصيصا عـ

ُ
شــامــل ومــتــكــامــل أ

لــــتــــعــــزيــــز الـــــتـــــواصـــــل مــــــع طــــالب 

الجامعة، حيث إنهم أساس التنمية 
وصـــنـــاع نــهــضــة الــحــاضــر وقــــادة 

المستقبل المشرق للكويت.
فــي بــيــان لــهــا، أوضــحــت stc أن 
المبادرة تتماشى مع التزامها بدعم 
المجتمع، من خالل تمكين الشباب 
ودعـــم نــظــام التعليم، الـــذي يمثل 
ركــيــزة أساسية فــي إطـــار برنامج 
المسؤولية المجتمعية للشركة، 
ــــالل الــــبــــرامــــج واألنـــشـــطـــة  ــ مـــــن خـ
المختلفة. وأشارت إلى أن الشراكة 
االستراتيجية مع جامعة الكويت 
تهدف إلى تزويد الطالب بمنحنى 
تعليمي مستدام والدافع التحفيزي 
الذي سيساعدهم في الوصول إلى 
أهدافهم وتطلعاتهم في حياتهم 
 stc المهنية المستقبلية. وأشــارت
إلى أهمية دعم المبادرين الشباب 
الـــــذيـــــن يـــضـــيـــفـــون قـــيـــمـــة كــبــيــرة 
للمجتمع، مــعــربــة عــن سعادتها 
بالطاقات الشبابية التي تزخر بها 

الكويت على جميع الصعد.

جانب من الحلقة الحوارية

جانب من الحلقة النقاشية
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أعلنت »زين« حصول برنامجها 
المبتكر لتسريع الشركات الناشئة 
Zain Great Idea عــلــى جــائــزة 
»أفـــــضـــــل مــــــبــــــادرة لـــتـــمـــكـــيـــن نــظــم 
األعــــمــــال فــــي 2023« خـــــال حــفــل 
ــة 

ّ
جــــوائــــز E-Business مــــن مــجــل

»Entrepreneur الشرق األوســط« 
 لجهود 

ً
المرموقة في دبي، تقديرا

زين في تسريع منظومة الشركات 
التكنولوجية الــنــاشــئــة، وتمكين 

المبادرين في الكويت والمنطقة.
 Entrepreneur« مت مجلة

ّ
ونظ

الشرق األوســط« المرموقة حفلها 
الـــســـنـــوي لــتــســلــيــط الــــضــــوء على 
ــادرات الــرقــمــيــة والــمــشــاريــع  ــبـ ــمـ الـ
ــات الــصــغــيــرة  ــركــ الـــنـــاشـــئـــة والــــشــ
والمتوسطة وحاضنات األعمال، 
ومسّرعات الشركات الناشئة من 

جميع أنحاء المنطقة.
ــائـــزة »أفـــضـــل مـــبـــادرة  ــــت جـ وأتـ
ــظــم األعــــمــــال« لتسليط 

ُ
لتمكين ن

الـــضـــوء عــلــى تــمــّيــز بــرنــامــج زيــن 
الــــذي ُيعتبر مــن أكــثــر الــمــبــادرات 
 تحت مظلة 

ً
التي أطلقتها نجاحا

استراتيجيتها لدعم ريادة األعمال 
واالبتكار، بحيث انطلق قبل أكثر 
مــــن عـــشـــر ســـــنـــــوات، وســــاهــــم فــي 
تــمــكــيــن وتــــدريــــب أكـــثـــر مـــن 1500 
شــــاب مـــن الــجــنــســيــن مـــن الــكــويــت 

والعالم العربي.
ــلـــت قــيــمــة االســتــثــمــارات  ووصـ
في الشركات الناشئة التي قّدمها 
البرنامج إلى ما يقارب 30 مليون 
د.ك )100 مــلــيــون دوالر أمــيــركــي( 
حتى الــيــوم، ويملك 30 فــي المئة 

مـــن خـــّريـــجـــي الـــبـــرنـــامـــج شــركــات 
نـــشـــطـــة فـــــي األســــــــــــواق الــمــحــلــيــة 
واإلقليمية، كما قامت 40 في المئة 
من هذه الشركات بجمع رأس مال 

خاص بها.
ـــي أواخــــــــر الــــعــــام الـــمـــاضـــي  ــ وفـ
أطــلــقــت زيـــن الـــــدورة الــســابــعــة من 
 
ً
ــــدة كــلــيــا ــديـ ــ ــة جـ ـ

ّ
ــل ــحـ الــــبــــرنــــامــــج بـ

 Brilliant بــالــتــعــاون مــع مؤسسة
Lab، بــــهــــدف تـــطـــويـــر مــنــظــومــة 
الــشــركــات التكنولوجية الناشئة 
واالبــتــكــارات الرقمية فــي مجتمع 
األعمال الناشئة الكويتي والتوّسع 
بــــه فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق األوســـــط 
وشــمــال إفريقيا، ومـــازال الموسم 
ــي تــمــكــيــن  ــ  فــ

ً
ــرا ــمــ ــتــ ــســ ــــع مــ ــابـ ــ ــــسـ الـ

المبادرين الكويتيين حتى اليوم. 
ــة الــــســــابــــقــــة مــن  ــنـــســـخـ وفـــــــي الـ
البرنامج، طوت زين صفحة مميزة 
واستثنائية من تاريخه، فقد كانت 
الدورة السادسة األولى من نوعها 

 
ً
كونها أتت بشكٍل افتراضي تماما
خـــال الــجــائــحــة، وبــفــضــل مثابرة 
ــم، وعلى  ــرارهــ ــادري زيـــن وإصــ ــبـ ُمـ
الــــرغــــم مــــن الـــتـــحـــديـــات الـــعـــديـــدة، 
أثمرت النسخة السادسة لوحدها 
ــــــــّدرت قــيــمــتــهــا بـ 

ُ
بـــاســـتـــثـــمـــارات ق

4.5 مــايــيــن دوالر فـــي الــشــركــات 
الناشئة الُمشاركة، مما ساعدها 
على االنطاق التشغيلي في سوق 

العمل.
كــمــا شــهــدت الـــــدورة الــســادســة 
 مشاركة 170 شركة ناشئة 

ً
أيضا

انــتــقــلــت 25 مــنــهــا إلـــــى الــمــحــطــة 
األخــــيــــرة لــتــســريــعــهــا بــصــورتــهــا 
النهائية، باإلضافة إلى أكبر عدد 
ــال الـــنـــســـاء في  ــمــ مـــن رائـــــــدات األعــ
تاريخ البرنامج بأكمله، والاتي 
شّكلن ما يــوازي 40 في المئة من 

إجمالي عدد الُمشاركين.

ارتفاع مؤشرات البورصة 0.77% والسيولة 64.5 مليون دينار
ــكـــويـــت، أمـــس، علي العنزي ــرات بـــورصـــة الـ ارتــــــدت مــــؤشــ

فــي رابــع جلسات األســبــوع، بعد أن بالغت في 
ا من  ــزء ــ الـــتـــراجـــعـــات أمــــس األول، وعـــوضـــت جـ
خسائرها، وربح مؤشر السوق العام نسبة 0.77 
في المئة، تعادل 54.13 نقطة، ليقفل على مستوى 
7077.22 نقطة، بسيولة بلغت 64.5 مليون دينار، 
تداولت 151.6 مليون سهم عبر 10444 صفقة، 
وتـــم تــــداول 122 ســهــمــا، ربـــح منها 74 سهما، 
بينما تراجعت أســعــار 35 سهما، واستقر 13 

سهما دون تغير.
واقـــتـــربـــت مــكــاســب الـــســـوق األول مـــن نقطة 

مئوية، وكانت تحديدا نسبة 0.92 في المئة، أي 
72.17 نقطة، ليقفل على مستوى 7899.56 نقطة، 
بسيولة كبيرة بلغت 60.4 مليون دينار، تداولت 
118.2 مليون سهم، تمت عبر 7975 صفقة، وربح 
23 سهما في السوق األول مقابل خسارة 5 أسهم 

فقط، واستقرار 3 أسهم دون تغير.
وكانت مكاسب السوق الرئيسي محدودة جدا 
بنسبة 0.08 في المئة فقط، أي 4.55 نقاط، ليقفل 
على مستوى 5370.73 نقطة بسيولة محدودة 
جــدا كانت فقط 4 مايين ديــنــار، تــداولــت 33.3 
مليون سهم عبر 2469 صفقة، وتــم تـــداول 91 

سهما، ربح منها 51 سهما، وخسر 30 سهما، 
بينما استقر 10 أسهم دون تغير.

ارتداد بسيولة جيدة

ــرات بــــورصــــة الـــكـــويـــت بــيــن  ــ ــؤشـ ــ ــردت مـ ــ ــفـ ــ انـ
مؤشرات األسواق المالية بدول مجلس التعاون 
ــر، حــيــث تــراجــعــت  الــخــلــيــجــي بـــالـــلـــون األخــــضــ
مؤشرات البورصات الستة األخــرى، وبعضها 
حــقــق خــســائــر واضـــحـــة تـــجـــاوزت 1 فـــي الــمــئــة 
ــار الــنــفــط  ــعـ كــمــؤشــر ســــوق قـــطـــر، وخـــســـرت أسـ

مــجــددا، وتــنــازل بــرنــت عــن مــســتــوى 77 دوالرا 
للبرميل، وتــداول بحدود 76 دوالرا، ولكن رغم 
هذه األخبار فإن بورصة الكويت عادت خضراء 
بقيادة سهم بيت التمويل الكويتي الذي سجل 
ا  نموا كبيرا بنسبة 1.2 في المئة، مستعيدا جزء

من خسائر أمس األول.
ــانــــت الـــمـــكـــاســـب والـــــعـــــودة أكـــبـــر ألســهــم  وكــ
أجــيــلــيــتــي واســـتـــثـــمـــارات وطـــنـــيـــة والـــتـــجـــاريـــة 
العقارية الذي حقق نسبة 3 في المئة، واستقر 
سهما المباني وصناعات وطنية بين األسهم 
ا من مكاسبها قبيل  القيادية التي قلصت جزء

ــزاد، حـــيـــث ضــغــط  ــ ــمـ ــ نـــهـــايـــة الــجــلــســة وفــــتــــرة الـ
ـــرات األســــهــــم األوروبــــيــــة  ـــؤشـ مـــضـــاعـــف عـــلـــى مـ

خصوصا قطاع البنوك.
ــانـــت الـــخـــســـارة مـــن نــصــيــب ســهــمــي بنك  وكـ
وربــة والخليج فــي الــســوق األول وأســهــم أهلي 
ــان سهم  وصــالــحــيــة فـــي الـــســـوق الــرئــيــســي، وكــ
ــيـــســـي«  ــرئـ ــــي »الـ ــمــــوا فـ ــــل نــ اســـتـــهـــاكـــيـــة األفـــــضـ
بنسبة 2.7 في المئة بين األسهم ذات النشاط 
والسيولة الواضحة لتنتهي الجلسة خضراء 
بقوة لمؤشري السوق العام واألول ومحدودة 

في »الرئيسي«.

»GUST« الوطني« يرعى المعرض الوظيفي لـ«
 على حرصه المستمر 

ً
تأكيدا

في دعم الكوادر الوطنية الشابة 
وتأهيلهم لسوق العمل، شمل 
بنك الكويت الوطني برعايته 
ــيــــفــــي الــــرابــــع  الــــمــــعــــرض الــــوظــ
والـــعـــشـــريـــن لــجــامــعــة الــخــلــيــج 
 ،)GUST( للعلوم والتكنولوجيا
ــذي أقــيــم عــلــى مــــدار 3 أيـــام  ــ والـ

خال مارس الجاري.
ويهدف البنك من خال رعاية 
المعارض الوظيفية للشباب إلى 
فتح قنوات للتواصل المباشر 
بــيــن شـــركـــات الــقــطــاع الــخــاص 
والباحثين عن العمل، باإلضافة 
إلـــى تــشــجــيــع الــخــريــجــيــن على 
االنــــــخــــــراط فــــي ســــــوق الـــعـــمـــل، 
 مـــع 

ً
والــــــــتــــــــواصــــــــل مـــــــبـــــــاشـــــــرة

المؤسسات والــشــركــات لبحث 
الفرص الوظيفية.

ــــاح »الــــوطــــنــــي«  ــنـ ــ ــــد جـ ــهـ ــ وشـ
 من 

ً
فــي الــمــعــرض إقــبــااًل كــبــيــرا

المشاركين، حيث قــام موظفو 
الـــمـــوارد الــبــشــريــة للمجموعة 
بـــالـــرد عــلــى كـــل االســتــفــســارات 
ــــن الـــمـــشـــاركـــيـــن  الــــمــــطــــروحــــة مـ
ــامـــوا بــتــعــبــئــة نــمــوذج  الـــذيـــن قـ
التوظيف الــخــاص بالوظائف 
الــشــاغــرة والــمــتــاحــة، فــي إطــار 
حــــــرص الـــبـــنـــك عـــلـــى تــشــجــيــع 

هؤالء الخريجين على االلتحاق 
بالقطاع المصرفي، الذي يلعب 
 في تنمية 

ً
 كبيرا ومحوريا

ً
دورا

االقتصاد الكويتي.
وبهذه المناسبة، قالت مديرة 
إدارة اســتــقــطــاب الــمــواهــب في 
ــوارد الــبــشــريــة  ــ ــمــ ــ مـــجـــمـــوعـــة الــ
للبنك، غدير الكوهجي: »نسعى 
 إلــى تعزيز ثقافة العمل 

ً
دائــمــا

في القطاع الخاص بين الشباب 
الــكــويــتــي مـــن خـــال الــمــشــاركــة 
في المعارض الوظيفية، حيث 
ــذه الـــمـــعـــارض بــمــنــزلــة  ــ تـــعـــد هـ
منصة رائدة الستقطاب العمالة 
الــوطــنــيــة مــن الــشــبــاب الطموح 
الذي يسعى لبناء مسيرة مهنية 

ناجحة ومستدامة«.
وأضــافــت: »نفخر بــأن يكون 
الوطني جهة العمل المفضلة 
في القطاع الخاص بين أوساط 
الكويتيين حديثي التخرج، لما 
يتمتع بــه مــن ثقافة بيئة عمل 
فريدة وقوية تساهم في التطور 
المهني بصورة مستمرة تساعد 
الـــشـــبـــاب عــلــى تـــبـــوؤ مــنــاصــب 

قيادية في المستقبل«.
وأشـــــارت الــكــوهــجــي إلـــى أن 
مــشــاركــة الــبــنــك فـــي الــمــعــارض 
الوظيفية تبرهن على حرصه 

الــدائــم والــراســخ على دعــم فئة 
الــشــبــاب، وتوفير فــرص العمل 
الـــمـــنـــاســـبـــة لـــهـــم، واســـتـــقـــطـــاب 
ات الكويتية إلى  أفــضــل الــكــفــاء
الــقــطــاع الــمــصــرفــي، مـــؤكـــدة أن 
»الوطني« يواصل سعيه الدؤوب 
نـــحـــو تـــكـــريـــس ريــــادتــــه كــأكــبــر 
مؤسسات القطاع الخاص التي 

دأبــت على استقطاب الطاقات 
الــبــشــريــة الــوطــنــيــة وتــدريــبــهــا 
وصـــقـــل مـــهـــاراتـــهـــا، وتــأهــيــلــهــا 
للعمل الــمــصــرفــي لــدعــم عجلة 
اإلنتاج وبناء مستقبل مستدام 

لاقتصاد الكويتي.
ــلــــى  ــع الـــــبـــــنـــــك بــــأعــ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـ
معدالت االحتفاظ بالموظفين 

ــــث تـــرتـــكـــز  ــيـ ــ الــــكــــويــــتــــيــــيــــن، حـ
استراتيجيته في التوظيف إلى 
جذب أفضل المواهب وتدريبهم 
وتــنــمــيــة قـــدراتـــهـــم ومــهــاراتــهــم 

بأفضل البرامج.

جانب من رعاية البنك

ً
 جديدا

ً
»الخليج« ينظم فصال

»GB Masterclass« من
ــــراب شــهــر  ــتـ ــ بــمــنــاســبــة اقـ
رمـــضـــان الــكــريــم، وفـــي إطـــار 
جهوده المتواصلة للتفاعل 
ــم بــنــك  ــظــ ــع الــــمــــجــــتــــمــــع، نــ ــ مــ
 ضمن 

ً
 جديدا

ً
الخليج فصا

 ،»GB Masterclass« سلسلة
ــي أطــــلــــقــــهــــا بــــالــــتــــعــــاون  ــ ــتـ ــ الـ
مــــع مــجــمــوعــة مــــن الـــخـــبـــراء 
المتخصصين فــي مــجــاالت 

متنوعة.
وعقد »الخليج« دورة عن 
الــضــيــافــة فــي شــهــر الــخــيــر«، 
وحاضرت فيها عالية مدوه 
الـــمـــدربـــة الــمــعــتــمــدة فـــي فن 
الضيافة، وذلك على جلستين 
بــمــشــاركــة 30 ســيــدة فــي كل 

جلسة.
ــــدورة العديد  وتــنــاولــت الـ
ــول  ــ مـــــــن الــــــمــــــوضــــــوعــــــات حـ
التحضيرات الستقبال شهر 
ــان الــــكــــريــــم، وكــيــفــيــة  ــ ــــضـ رمـ
ــة الـــمـــعـــيـــشـــة  ــ ــرفــ ــ ــــب غــ ــيـ ــ ــرتـ ــ تـ
وتــــجــــهــــيــــز ركـــــــــن الــــــصــــــاة، 
وتــنــســيــق الـــــــورد وتـــوزيـــعـــه 
ــر  ــيــ ــحــــضــ فـــــــــي الـــــــبـــــــيـــــــت، وتــ

»بوبيان« يطرح فيزا الواحة بالتعاون مع »الكويتية«
 منه في إتاحة كل ما هو جديد 

ً
استمرارا

ومميز لعمائه، أعلن بنك بوبيان طرحه بطاقة 
بوبيان فيزا نادي الواحة الرقمية مسبقة الدفع، 
بالتعاون مع الخطوط الجوية الكويتية، لتكون 
بذلك أول بطاقة رقمية من نوعها في الكويت.

وتــــم إعـــــان بــطــاقــة فــيــزا الـــواحـــة الــرقــمــيــة 
مسبقة الدفع خــال اجتماع حضره الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــلــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الــخــاصــة 
والشخصية والــرقــمــيــة عبدالله التويجري، 
ــــس الــــخــــدمــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــخـــاصـــة  ــيـ ــ ورئـ
والــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الشخصية عبدالله 
المجحم من »بوبيان«، بجانب المدير اإلقليمي 
لمجموعة فــيــزا فــي منطقة مجلس التعاون 
الخليجي د. سعيدة جعفر، ومدير إدارة خدمة 
العماء في الخطوط الجوية الكويتية مشعل 

المطيري.
 
ً
ــك: »دائــمــا  على ذلـ

ً
ــال المجحم، تعليقا وقـ

ما يؤكد )بوبيان( انــفــراده، من خــال التنوع 
ــام الــمــتــواصــل  ــمـ ــتـ الــمــلــحــوظ والــتــمــيــز واالهـ
بالجانب اإلبداعي، الذي يمثل حجر األساس 
فــي نــجــاح تواصلنا مــع عمائنا، واالبــتــكــار 
ــعــد األولــــى من 

ُ
وتــقــديــم خــدمــات ومــنــتــجــات ت

نوعها في الكويت، رغبة منا في منح العماء 
السهولة والبساطة فــي تلبية احتياجاتهم 
 
ً
ــعــد منتجا

ُ
الــيــومــيــة«. وأضـــاف أن »البطاقة ت

 ُيضاف إلى سلسلة بطاقات )بوبيان( 
ً
جديدا

قدم من خالها حلواًل مبتكرة 
ُ
مسبقة الدفع ن

لشريحة عمائنا من ُمحبي السفر، وإتاحة 
الفرصة لهم بجمع األميال مقابل إنفاقهم داخل 

الكويت أو خارجها«.
مــن جــانــبــه، قـــال الــمــطــيــري: »يــســرنــا أن 
نكون شركاء مع )بوبيان( في إطــاق أول 
بطاقة كويتية رقمية مشتركة في العالم، 
مـــن خــــال بـــرنـــامـــج نـــــادي الــــواحــــة، كــونــه 
 مــن أهــم الــبــرامــج المرنة التي 

ً
ُيــعــد واحــــدا

تقدم قيمة مضافة لمستخدميه، ووسيلة 
 لاستفادة 

ً
استثمارية جيدة تمنحهم فرصا

مــن تجميع أمــيــال ســفــر عــلــى )الــكــويــتــيــة( 
بصورة مجانية«. 

وأضاف المطيري أن الشراكة مع »بوبيان« 
ــعــد ضــمــن الــشــراكــات الــمــمــتــازة الــتــي تفعل 

ُ
ت

التعاون بين جميع القطاعات، سواء الحكومية 
أو الخاصة، بما يعود بالمنفعة والمصلحة 
الــعــامــة عــلــى الــعــمــاء واالقـــتـــصـــاد الــوطــنــي. 
وسوف يكون تركيز الشركة من خال البطاقات 
الجديدة على فئة الشباب ومحبي السفر، لكي 
تستفيد أكبر شريحة من المزايا والخصومات، 
ــــن خــــــال الــــمــــوقــــع اإللــــكــــتــــرونــــي، ســـــــــواًء لـــ  مـ
»الكويتية« أو »بوبيان« في هذا التعاون المثمر.

التويجري والمجحم مع جعفر والمطيري إلعان البطاقة

»بيتك« يفوز بـ 5 جوائز من »إيميا فاينانس«
السميط: الجوائز تؤكد المكانة المرموقة للبنك

حصد بيت التمويل الكويتي 
)بيتك( 5 جوائز مرموقة من مجلة 
»إيــمــيــا فـــايـــنـــانـــس«، فـــي النسخة 
الخامسة عشرة من جوائز القطاع 
المصرفي في الشرق األوسط لعام 
 لـــدوره الــريــادي في 

ً
2022، تقديرا

طرح العديد من الحلول والمبادرات 
الرقمية، والــتــزامــه المتميز تجاه 
العماء، ودمج معايير االستدامة 
ــه الــمــالــي  ــ فــي أعــمــالــه، وتــمــيــز أدائـ

خال عام حافل ومثمر للغاية.
ولــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
يفوز »بيتك« بجوائز »أفضل بنك 
إســــامــــي فــــي الــــشــــرق األوســــــــط«، 
و«أفضل بنك في الكويت«، و«أفضل 
بنك إسامي في الكويت«، باإلضافة 
ــى »أفـــــضـــــل بـــنـــك إســـــامـــــي فــي  ــ ــ إلـ
البحرين«، فيما هي المرة األولــى 
التي يحصل فيها البنك على جائزة 
»االستدامة« على مستوى الشرق 

األوسط.
وتعد جوائز »إيميا فاينانس« 
ــقـــطـــاع  ــز فـــــي الـ ــ ــوائـ ــ ــجـ ــ مـــــن أهـــــــم الـ
الـــمـــصـــرفـــي فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــشـــرق 
ــــط، الــتــي تــهــدف إلـــى تكريم  األوسـ
ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة بـــنـــاء  ــســ ــؤســ ــمــ الــ
ــالــــي، ومــعــايــيــر  ــا الــــمــ ــ ــهـ ــ عـــلـــى أدائـ
جـــــــودة خـــدمـــاتـــهـــا، والـــتـــمـــيـــز فــي 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي، حيث تستند 
جــوائــز المجلة المالية المرموقة 
إلـــى مــعــايــيــر أســاســيــة فــي عملية 
اختيارها ألفضل البنوك، تتضمن 
الــحــصــة الــســوقــيــة لــلــبــنــك، ونــمــو 
منتجاته فــي الـــســـوق، وربحيته، 
واالبتكار في المنتجات والخدمات، 

إضـــافـــة إلــــى جــــودة اســتــراتــيــجــيــة 
أعماله.

وعــلــى هــامــش تسلمه الجوائز 
في حفل توزيع الجوائز في دبي، 
قــال المدير الــعــام لخزانة الكويت 
في »بيتك« أحمد السميط: »يسرنا 
الحصول على هــذه الجوائز التي 
تؤكد المكانة المرموقة للبنك على 
الــمــســتــويــيــن الــمــحــلــي والــعــالــمــي، 
وهـــي بمنزلة إضــافــة جــديــدة إلى 
سجل التكريمات والــجــوائــز التي 

.
ً
حصل عليها البنك سابقا

وأضــــــــاف: ســنــســتــمــر فــــي نهج 
»بـــيـــتـــك« الـــــذي يـــركـــز عــلــى تــوفــيــر 
أفضل الحلول المصرفية الرقمية 
الـــمـــبـــتـــكـــرة، وتـــلـــبـــيـــة احـــتـــيـــاجـــات 
العماء، والمساهمة بفاعلية في 
التنمية المستدامة في المجتمعات 
التي يتواجد فيها البنك، من خال 
تمويل المشاريع التمكينية وتعزيز 

الشمول المالي.

وأوضــــح أن »بــيــتــك« يستهدف 
الـــــــقـــــــطـــــــاعـــــــات ذات األولـــــــــويـــــــــة 
اإلستراتيجية باستخدام مجموعة 
متنوعة من المنتجات التمويلية، 
 إلى أن روح االبتكار تستمر 

ً
مشيرا

في دفع نمو البنك، وتعزيز تأثيره 
فــي تــوفــيــر حــلــول تــمــويــل جــديــدة 

موافقة للشريعة.  
واخـــتـــتـــم الــســمــيــط بـــالـــقـــول أن 
»بــيــتــك« يــســخــر جــمــيــع إمــكــانــاتــه 
ــــي صــنــاعــة  لـــتـــطـــويـــر االبــــتــــكــــار فـ
 
ً
التمويل اإلسامي والتأثير إيجابا

فــــي األســـــــــواق الــــتــــي يــعــمــل فــيــهــا 
وتعزيز االقتصادات، وأن تحقيق 
هــذه التقديرات والــفــوز بالجوائز 
العالمية لم يكن ليحصل لوال ثقة 
مساهمي وعــمــاء الــبــنــك، إضــافــة 
إلـــى الــجــهــود الــمــتــفــانــيــة لــكــوادره 

وكفاءتهم.

السميط والعربيد ومحمد فهمي يتسلمون جوائز »بيتك«

»Zain Great Idea« يحصد 
»أفضل مبادرة لتمكين نظم األعمال«

خبيرة االبتكار وريادة األعمال في 
م الجائزة

ّ
»زين« هيا المانع تتسل

»التجاري« راٍع ألسبوع التسويق الطالبي في »الخليج«»التجاري« راٍع ألسبوع التسويق الطالبي في »الخليج«
أعلن البنك التجاري الكويتي رعايته 
ــــوع نـــــــادي الـــتـــســـويـــق  ــبـ ــ ــة ألسـ ــويـ ــنـ الـــسـ
الــطــابــي فـــي جــامــعــة الــخــلــيــج للعلوم 

والتكنولوجيا.
وبــهــذه المناسبة، تــواجــد البنك في 
الجامعة من خال جناح له في فعاليات 
»أسبوع نادي التسويق الطابي« المقام 
فــي حــرمــهــا، حــيــث تــم تــعــريــف الــطــاب 
 »YOU« ــالــــبــــات بـــمـــزايـــا حــــســــاب والــــطــ
للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 

.
ً
و24 عاما

واستقبل فريق المبيعات والتسويق 
ــات الــمــصــرفــيــة  ــدمـ الـــتـــابـــع لــقــطــاع الـــخـ
لـــأفـــراد الـــطـــاب والـــطـــالـــبـــات لــإجــابــة 
 ،»YOU« عن استفساراتهم حــول مزايا
ــات الــــتــــي يـــنـــظـــمـــهـــا الـــبـــنـــك  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ والــ
ألصحاب هذا الحساب، في لقاء مباشر 
بين فريق التسويق والطلبة، حيث قدم 
البنك هــدايــا للطلبة الراغبين فــي فتح 
الــحــســاب، ومــنــحــهــم فــرصــة للحصول 
على كوبون مشتريات بقيمة 5 دنانير. 
تجدر اإلشارة إلى أن »YOU« للتوفير 
يعتبر الحساب المثالي لفئة الشباب، 
السيما أن الــحــســاب يعطيهم الفرصة 
لــاســتــفــادة مــن مــمــيــزات مــتــعــددة عند 

فتحهم الحساب بقيمة 10 دنانير كحد 
أدنى، والحصول على هدية نقدية بقيمة 
50 دينارا، وبطاقة مسبقة الدفع مجانية 
ــأة االجــتــمــاعــيــة  ــافـ ــكـ ــمـ عـــنـــد تـــحـــويـــل الـ
إلــى »الــتــجــاري«، إضافة إلــى ذلــك يمنح 
الحساب حامله فرصا لدخول السحب 
الشهري للفوز بجوائز قيمة، تتمثل في 
فرصتين للفوز بجائزتين نقديتين قيمة 

كل منها 250 دينارا.
ويوفر هــذا الحساب للشباب فرصة 
ــن الـــخـــصـــومـــات الــفــوريــة  ــادة مـ ــفـ ــتـ االسـ
والعروض الترويجية على مــدار العام 

التي تناسب أسلوب حياة الشباب، هذا، 
ويمكن للعماء االطاع على كل المزايا 
التي يوفرها هــذا الحساب، والــشــروط 
ــر الــــمــــرتــــبــــطــــة بـــالـــحـــمـــات  ــيــ ــايــ ــعــ ــمــ والــ
والـــعـــروض الــتــرويــجــيــة والــخــصــومــات 
المتاحة ألصحاب هذا الحساب من خال 

صفحة البنك على اإلنترنت.

حضور »التجاري« في جامعة الخليج

عبدالله المليفي

ــار، والـــحـــلـــويـــات  ــطـــ ــائــــدة اإلفـــ مــ
ــات الــســاخــنــة بعد  ــروبـ ــمـــشـ والـ

اإلفطار.
ــال  ــ ــة، قـ ــ ــبـ ــ ــاسـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ وبـــــــهـــــــذه الـ
ــاالت  ــ ــــصــ ــر االتــ ــ ــديـ ــ مــــســــاعــــدة مـ
الــمــؤســســيــة عــبــدالــلــه المليفي 
»يحرص الخليج على التفاعل 
والتواصل مع المجتمع بشكل 
عام، وعماء البنك بشكل خاص 
على مــدار الــعــام، وفــي مختلف 

المناسبات، من خال برامج 
ــيـــة مـــنـــتـــقـــاة تــســتــهــدف  نـــوعـ
ترسيخ مبادئ االستدامة في 

المجتمع«.
وأضاف: »من هذا المنطلق 
نبعت مبادرة البنك لتنظيم 
 ،Masterclass GB ســلــســلــة
وحـــرصـــنـــا عــلــى االســتــعــانــة 
بـــــــخـــــــبـــــــراء مــــتــــخــــصــــصــــيــــن، 
يـــمـــتـــلـــكـــون خــــبــــرات واســـعـــة 
فــي أحــد الــمــجــاالت، الــتــي تم 

اختيارها ضمن السلسلة«.
ــك يــعــقــد  ــنــ ــبــ ــن أن الــ ــ ــ ــّي ــ وبــ
فـــصـــا جــــديــــدا مــــن ســلــســلــة 
GB Masterclass كـــل فــتــرة 
فــــي مــــجــــاالت مــخــتــلــفــة مــثــل 
ــر«،  ــ ــويـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــخ«، و»الـ ــبــ ــ ــطــ ــ »الــ
و»تـــــــنـــــــســـــــيـــــــق الــــــــــــزهــــــــــــور«، 
و»الــــتــــصــــمــــيــــم واألنــــــــاقــــــــة«، 
و»الــخــط / الكتابة العربية«، 
وغيرها مــن الــمــجــاالت التي 
ــهـــور والــــعــــمــــاء،  ــمـ ــم الـــجـ ــهـ تـ
على أن تكون مــدة كل فصل 

ساعتين متواصلتين.

اللبان يتنحى عن منصب الرئيس 
التنفيذي لـ »األهلي المتحد«

بــعــد أكـــثـــر مـــن عــقــديــن في 
قيادة البنك أعلن عادل اللبان 
رغبته في التنحي عن منصب 
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــبــنــك 
األهــلــي المتحد بــعــد مسيرة 
تكللت بالكثير من اإلنجازات 
والجوائز ومــبــادرات التحول 

الشامل.
ويــعــتــبــر الــلــبــان أحـــد أبـــرز 
المديرين التنفيذيين للبنوك 
فـــي الــمــنــطــقــة، وحـــــاز مــرتــيــن 
لقب أفضل مدير تنفيذي في 
الـــعـــام – الـــشـــرق األوســـــط من 
مجلة »إي إم إي أي فاينانس«، 
بينما اعتبره اتحاد المصارف 
الــــعــــربــــيــــة أفـــــضـــــل مـــصـــرفـــي 
عــربــي لــعــام 2009، كــمــا منح 
جــائــزة اإلنــجــاز مــدى الحياة 
مــــن مــجــلــة ذا بـــانـــكـــر الـــشـــرق 
األوسط، بينما أشادت جمعية 
المصرفيين العرب في المملكة 
المتحدة »بخدماته المتميزة 
لقطاع المصارف في البلدان 

العربية« عام 2015.
ــبـــت قـــيـــادتـــه الــفــعــالــة  ولـــعـ
لـــــــــلـــــــــبـــــــــنـــــــــك وتـــــــخـــــــطـــــــيـــــــطـــــــه 
االســتــراتــيــجــي المتميز دورا 
ــمـــو وتـــوســـع  أســــاســــيــــا فــــي نـ
ــنـــك األهــــلــــي الـــمـــتـــحـــد فــي  ــبـ الـ
ــة الـــــــشـــــــرق األوســــــــــط  ــقــ ــطــ ــنــ مــ
وشــمــال إفريقيا، إضــافــة إلى 
تـــعـــزيـــز وجـــــــوده الـــمـــؤثـــر فــي 
الــســوق الــبــريــطــانــي، كــمــا قــاد 
ــــى تــخــطــي  ــنـــجـــاح إلــ ــنـــك بـ ــبـ الـ

مختلف التقلبات والتغيرات 
ــتـــي شــهــدتــهــا  الـــمـــتـــســـارعـــة الـ
أســــــواق الـــمـــال فـــي الــســنــوات 

األخيرة.
وُعـــــرف عـــن الــلــبــان جــرأتــه 
وتركيزه على تقديم الحلول 
الــمــبــتــكــرة ودعـــمـــه لــمــبــادرات 
التحول الشامل، والتي أتاحت 
ــي  ــلــ ــك األهــ ــنــ ــبــ لـــمـــجـــمـــوعـــة الــ
المتحد الحفاظ على مركزها 
الــمــتــقــدم وتلبية المتطلبات 

المتغيرة للعماء.

عادل اللبان
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خبريات

ريهام حجاج تروج 
مسلسلها الجديد »جميلة«

أحمد السقا يشارك في 
»حرب« لموسم رمضان

مكي ينهي المشاهد مكي ينهي المشاهد 
الخارجية لـ »الكبير قوي الخارجية لـ »الكبير قوي 77««

روجت الفنانة ريهام 
حجاج مسلسلها 

الجديد )جميلة(، المقرر 
عرضه في السباق 

الرمضاني المقبل، مع 
طرح التريلر الدعائي 
للعمل. وتظهر ريهام 

في العمل بدور 
المستشارة جميلة 
األلفي، التي تعمل 

بهيئة النيابة اإلدارية، 
ونشاهد في األحداث 

الصراعات التي تدخل 
فيها، وعالقتها مع 
زوجها، الذي يقوم 
بدوره هاني عادل، 

حيث ينتمي المسلسل 
لنوعية األعمال 

االجتماعية المليئة 
باإلثارة والتشويق 

مع جانب رومانسي 
ببعض الشخصيات.

في اللحظات األخيرة، 
انضم النجم أحمد السقا 

لقائمة نجوم المسلسالت 
المصرية لموسم رمضان 
المقبل، بعد تعاقده على 

بطولة مسلسل »حرب«، 
المقرر عرضه في آخر 10 

أيام من الشهر الكريم.
السقا يصارع الوقت 
لتصوير العمل قبل 

أيام قليلة من بدء شهر 
رمضان، لهذا تم إسناد 

مهمة اإلشراف على 
اإلخراج للمخرجين 

أحمد نادر جالل وبيتر 
ميمي، على أن يتم 
تصوير العمل عبر 

وحدتين متكاملتين 
إلنجاز الحلقات في 

أسرع وقت ممكن.
السقا سيتقاسم بطولة 
مسلسل حرب مع النجم 

محمد فراج، والعمل 
تأليف هاني سرحان، 

وتدور أحداثه في إطار 
من التشويق واإلثارة.

انتهى الــفــنــان أحــمــد مكي من 
تـــصـــويـــر الـــمـــشـــاهـــد الـــخـــارجـــيـــة 
لمسلسله الــجــديــد )الكبير قوي 
7(، والـــتـــي جـــرى تــصــويــرهــا في 
ــقـــاهـــرة ضــمــن أحــــداث  شــــــوارع الـ

الجزء الجديد من المسلسل.
ــده  ــ ــاهــ ــ ــشــ ــ ر مـــــــكـــــــي مــ وصـــــــــــــــــــوَّ
الخارجية في المسلسل قبل بداية 
شــهــر رمـــضـــان، حــيــث ســيــواصــل 
الــتــصــويــر خــــالل رمـــضـــان داخـــل 
الــديــكــور الــخــاص بــالــقــريــة التي 
 بــأن 

ً
تــــدور فــيــهــا األحــــــداث، عــلــمــا

الــمــخــرج أحــمــد الــجــنــدي يباشر 
.
ً
التصوير لنحو 16 ساعة يوميا

سلمان العماري لـ ةديرجلا•: نعاني المجامالت في الفن
قدم حفل »التراث الكويتي« في ختام فعاليات الموسم الثقافي لدار اآلثار

»َمن ليس له أول ليس له 
تاٍل«... هكذا عّبر الفنان الكبير 

سلمان العماري عن أهمية 
التمسك بتراث األجداد 

 
ً
من باب الوفاء لهم، مطالبا

بالتوقف عن المجاملة في 
الفن، وذلك في ختام فعاليات 

الموسم الثقافي الـ27 لدار 
اآلثار اإلسالمية.

في ليلة استثنائية، اختتمت دار 
اآلثار اإلسالمية، أمس األول، موسمها 
الــثــقــافــي الــــ 27 بحفل فــنــون شعبية 
مــن الــتــراث الكويتي للفنان سلمان 
العماري بصحبة فرقة الماص، وذلك 
بمركز اليرموك الثقافي، وبحضور 

جماهيري كبير.
ــــاص بـــقـــيـــادة  ــمـ ــ ــــت فــــرقــــة الـ ــّدمــ ــ وقــ
ــاري وبـــمـــصـــاحـــبـــة الـــمـــطـــرب  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
أحمد سهيل فنون الــتــراث الكويتي 
الـــمـــتـــنـــوعـــة، كــالــبــحــريــة والــــحــــدادي 
والمخالف والــعــاشــوري والسامري 
ــيــــر،  ــثــ ــكــ ــا الــ ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ والــــــــخــــــــمــــــــاري، وغــ
بــاســتــخــدام آالت إيــقــاعــيــة مــرتــبــطــة 
بتلك الفنون مع استعراضات ألعضاء 
الفرقة الذين تجاوز عددهم 20 عضوا.

برنامج الحفل

في بداية الحفل، قدمت الفرقة فن 
الــعــاشــوري، الـــذي صــاحــب دخولهم 
إلــــى الــمــســرح لــمــا يــحــمــلــه هــــذا الــفــن 
خصيصا من مشاعر الفرح والبهجة 

والترحيب، ثم تم تقديم فن السنكني، 
وهــــو فـــن كــويــتــي بــحــت يــتــمــيــز فيه 
الكويتيون عــن بقية الـــدول وهــو فن 
بـــحـــري يـــؤدونـــه احـــتـــفـــااًل بــجــاهــزيــة 
ــدادي  ــن الـــحـ ــم تــقــديــم فـ ــم تـ الـــســـفـــر، ثـ
والــــحــــدادي مــخــالــف، والـــــذي يــؤديــه 

البحارة أثناء سفرهم.
وقـــدمـــت الــفــرقــة فـــن الــســامــري من 

خــــــالل أغـــنـــيـــة ســـبـــب قـــلـــبـــي عــيــونــه 
هيضني، ثــم فــن الــســامــري النقازي، 
ــارق ســـرى، تالها  وأغــنــيــة كــريــم يــا بـ
فن البسته من خالل أغنية سلمولي، 
وفن المروبع الذي قّدمت الفرقة خالله 
أغنية دار الهوى شامي يا بوعبدالله.

ثم عادت الفرقة لتقديم فن السامري 
بأغنية تييه أفكاري غزال، واختتمت 

الحفل بتقديم فن القادري وأغنية من 
عـــدن ســرنــا الــيــمــن ونــــادى الــمــنــادي، 
ثم أغنية حس السهارى يــوم من فن 

الردحة.

أزمة صحية

ورغم تعّرضه ألزمة صحية مفاجئة 
ــتــــذار لــلــجــمــهــور عن  دفــعــتــه إلــــى االعــ
عدم الغناء بالحفل، فقد قرر العماري 
المشاركة إلى جانب الفرقة الشعبية، 
لرغبة الجمهور في االستمتاع بفنه، 
وتمسكهم بــحــضــوره على المسرح، 
مما دفع العماري إلى الغناء بحماس 

وطاقة فنية متجددة، رغم التعب.
»الــجــريــدة«،  وأعـــرب، فــي تصريح لـــ
عـــن ســـعـــادتـــه بــاســتــقــبــال الــجــمــهــور 
الذي اكتظت به قاعة المسرح، مؤكدا 
أن جــمــهــور الــفــنــون الــتــراثــيــة مــن كل 
األجــــيــــال، وأنـــــه رغــــم إجـــهـــاد صــوتــه 
ومرضه العارض لم يتحّمل االبتعاد 
عـــن الــجــمــهــور، فـــقـــرر الـــحـــضـــور إلــى 

الحفل، وحينما الحظ تمّسك الجمهور 
بمشاركته تجددت طاقته، وقّدم الحفل 

بحماس وسعادة ونشاط كبير.
وطالب العماري بدعم فنون التراث 
الــكــويــتــي وتسجيلها بــأعــلــى جــودة 
ممكنة قائال: »مــن ليس له أول ليس 
ــتـــي يــجــب  ــذه فــنــونــنــا الـ ــ ــاٍل، وهــ ــ ــ لــــه تـ
ــا الــذيــن  ــدادنـ علينا الـــوفـــاء لــهــا وألجـ
صنعوها وعاصروها وبنوا الكويت 
وهم يتغنون فيها، ال يمكن أن أصف 
ــنـــون،  ــفـ ــقـــي لـــتـــلـــك الـ ــشـ ســــعــــادتــــي وعـ
حــتــى أنــنــي أتــخــيــل وأنــــا أغــنــي أنني 
أرى أجـــــدادي مــن الــبــحــارة الــذيــن لم 
أعاصرهم، ولكن شعوري بكل كلمة 
وكل نغم صنعوه يجعلني أشعر أنني 

أراهم أمامي وأنا أغني«. 
وأضـــــــــــــاف: »مــــــــع األســــــــــف نـــعـــانـــي 
المجامالت في الوسط الفني، ولكن 
يجب أال تكون هناك مجاملة في الفن، 
وال فــي أي عــمــل، ويــجــب أن نــصــارح 
مـــن لــيــس مــتــمــكــنــا فـــي فــنــون الــتــراث 
بأال يقبل على غنائها، ألنني أشاهد 
أشــخــاصــا يــتــغــنــون بــالــتــراث وغــيــره 
ة أو مــوهــبــة، ومـــع األســف  دون كــفــاء
يجدون من يستمع إليهم، وهو سبب 
تراجع الفنون إلى حد كبير، فيما ال 
يجد الفنان الحقيقي والفن األصيل 

الدعم الكافي«.
وأكـــــد أن »الـــجـــمـــهـــور مـــهـــم، ورغـــم 
ذلـــك فــإنــنــي حــيــن أغــنــي ال أبــحــث عن 
الـــجـــمـــهـــور، أنـــــا أســـتـــمـــتـــع بــالــفــنــون 
الشعبية والتراث الكويتي، أغني حتى 
وإن لم يكن هناك جمهور، الفنان ال 
يبحث عن الجماهيرية بقدر ما يبحث 
عن المتعة بالفن في حد ذاته؛ سواء 

انتبه له الجمهور أم ال«.

كاتبة مصرية تتهم غادة عبدالرازق بسرقة 
»تلت التالتة«... وحملة سخرية ضد سعد

● القاهرة -  محمد قدري
ــل  ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ شــــــهــــــدت مـــــــواقـــــــع الـ
االجـــتـــمـــاعـــي ومـــحـــركـــات الــبــحــث 
حالة من الجدل عقب إثارة عدد من 
المشكالت المتعلقة بأعمال شهر 
رمضان، وكانت البداية بعد اتهام 
كاتبة مصرية تدعى سو صادق 
تعيش بالواليات المتحدة الفنانة 
غادة عبدالرازق بسرقة مسلسلها 
الجديد »تلت التالتة«، الذي يعرض 
خالل الموسم الرمضاني المقبل.

ــة صـــاحـــبـــة  ــبــ ــاتــ ــكــ ونــــــشــــــرت الــ
الدعوى مجموعة من المحادثات 
بينها وبين زوج الفنانة السابق 
ومـــديـــر الــتــصــويــر هــيــثــم زانــيــتــا، 
والــــذي حـــدد لــهــا مــوعــدا لمقابلة 
ــرازق فـــــي فــيــلــتــهــا  ــ ــدالــ ــ ــبــ ــ غــــــــادة عــ
ــادي، وتـــســـلـــمـــت الــقــصــة  ــعــ ــمــ ــالــ بــ
والــمــعــالــجــة الــدرامــيــة والحلقات 

األولــــــى مـــن الــعــمــل بـــاســـم »لــعــبــة 
ــتــــرة انــقــطــع  ــيـــيـــر«، وبــــعــــد فــ الـــتـــغـ
ــال ولــــم يــتــم الـــــرد عــلــيــهــا،  االتــــصــ
حــتــى فــوجــئــت الــكــاتــبــة بتنفيذ 
نفس القصة باسم مختلف تماما، 

مما دعاها إلى اتخاذ اإلجــراءات 
القانونية تجاه غادة.

ــدأ الــفــنــان  ــر، بـ عــلــى صــعــيــد آخــ
محمد سعد الــتــرويــج لمسلسله 
ــســــالنــــس«،  ــاج إكــ ــ ــحــ ــ ــد »الــ ــديــ ــجــ الــ
بـــمـــشـــاركـــة مــجــمــوعــة مــــن نــجــوم 
الكوميديا، والمقرر عرضه خالل 
ــبـــل عــــلــــى قــــنــــوات  ــقـ ــمـ رمـــــضـــــان الـ
الــمــحــور، وبــــدأ فـــي نــشــر الــصــور 
ــة  ــيـ ــقـ ــتـــشـــويـ ــات الـ ــ ــ ــوهـ ــ ــ ــرومـ ــ ــ ــبـ ــ ــ والـ

للمسلسل.
وبمجرد بدء الترويج نال سعد 
حــمــلــة مـــن الــســخــريــة عــلــى تــكــرار 
شخصية الــحــنــاوي الــتــي قدمها 
منذ ســنــوات فــي فيلم كــركــر دون 
تجديد في العمل أو الشخصيات، 
مما اعتبره البعض أنه استسهال 
ــدا بحجم  ــ مــــن مـــوهـــبـــة كـــبـــيـــرة جـ
مــحــمــد ســعــد، مــمــا جــعــل الكثير 

يسخر من العمل قبل بدايته.

غادة عبدالرازق محمد الجسار

»القرين« يختتم »المشاريع الثقافية« بالتوصيات
شارك فيها عدد كبير من المثقفين والخبراء من عدة دول عربية

● فضة المعيلي
اختتمت األمانة العامة للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، 
أمس األول، أعمال الندوة الرئيسية 
لمهرجان القرين الثقافي بدورته 
الـ 28 بعنوان »المشاريع الثقافية 
األهلية... قراءة الواقع واستشراف 

المستقبل« بعدد من التوصيات.
وتخللت الندوة، التي جرت على 
مــدى يومين، 10 حلقات نقاشية 
تضمنت عدة محاور، منها: موقع 
الــمــشــاريــع الــثــقــافــيــة األهــلــيــة من 
الخطة الشاملة للثقافة العربية، 
ودور الثقافة والتنمية الشاملة في 
العالم العربي، ومناقشة المشاريع 

الثقافية األهلية.
وشــارك في الحلقات النقاشية 
طــــيــــف مــــتــــنــــوع مــــــن الـــمـــفـــكـــريـــن 
ــيـــن والــمــتــخــصــصــيــن  ــفـ ــقـ ــثـ ــمـ والـ
والــبــاحــثــيــن فـــي جــمــيــع مــجــاالت 
العمل الثقافي من الــدول العربية 
وممثلي المنظمات الدولية المعنية 
بالشأن الثقافي )ألكسو ويونسكو(.

ــام لـ  ــعــ ــن الــ ــيــ بـــــــــدوره، قـــــال األمــ
ــة د.  ــابـ ــاإلنـ ــنـــي لــلــثــقــافــة« بـ »الـــوطـ
محمد الجسار، إن الندوة الثقافية 
ــعــد 

ُ
لــمــهــرجــان الــقــريــن الــثــقــافــي ت

أحد األركان األساسية للمهرجان، 
لت نافذة يطل  والتي لطالما شكَّ
منها المثقفون عــلــى أحـــد أوجــه 
الــثــقــافــة، على تــعــددهــا واخــتــالف 
مشاربها، ومنصة للتحاور حول 
شؤونها وقضاياها، كما تشّكل 
 للمكتبة العربية باألبحاث 

ً
رافـــدا

والرؤى التي تصدر عنها. 
وأردف د. الــجــســار، فـــي كلمة 
ــنــــدوة، أن نـــدوة  ألــقــاهــا بــخــتــام الــ
»الــقــريــن الــثــقــافــي« لــلــعــام الحالي 
أتـــت فــي لحظة مهمة مــن تــاريــخ 
الــعــمــل الــثــقــافــي بــالــكــويــت، حيث 
 لوضع 

ً
يستعد المجلس حــالــيــا

األطـــر التنفيذية الستراتيجيته 
عنى، ليس فقط 

ُ
الجديدة، والتي ت

بالشأن الثقافي المحلي، بل تسعى 
 للوفاء بالتزامات الكويت 

ً
أيــضــا

الخليجية والعربية والعالمية نحو 
االستراتيجيات الثقافية المتكاملة 

لهذه الدوائر.
وأشـــار إلــى أن االهتمام األكبر 
في التوجهات المستقبلية لدول 
الـــمـــنـــطـــقـــة يـــرتـــكـــز عـــلـــى قــضــايــا 
االســـــتـــــدامـــــة، وتـــحـــفـــيـــز اإلبـــــــــداع، 
وتنويع مــصــادر الــدخــل، وتوفير 
فرص العمل للشباب، ورفع جودة 
الـــحـــيـــاة لــلــمــجــتــمــعــات الــعــربــيــة، 
 على الدور المحوري للثقافة 

ً
مشددا

وللعمل واإلنـــتـــاج الثقافيين في 
تحقيقها على أرض الواقع.

ــار الـــشـــكـــر  ــ ــــسـ ــــجـ ــــــــــــه د. الـ ووجَّ
للمشاركين فــي الــنــدوة، والفريق 
 أن تسهم 

ً
المنظم ألعمالها، آمـــال

التوصيات الصادرة عنها بتحقيق 
الغايات المنشودة من إطالقها.

وفــــي جــلــســات الـــيـــوم األخـــيـــر، 
تحدث د. حسن أشكناني وفيصل 
العقل من الكويت، ومالك الروقي 
ــن الـــســـعـــوديـــة فــــي نــــــدوة »دور  مــ
الــمــنــصــات الثقافية الــرقــمــيــة في 
ــا  صناعة الــجــمــهــور«، فيما أدارهـ
من مصر الصحافي وليد الجبالي.  
ــة بــعــنــوان  ــ م د. أشــكــنــانــي ورقـ ــدَّ ــ قـ
»الـــمـــحـــتـــوى اإللـــكـــتـــرونـــي وأثـــــره 
فــي التنمية الثقافية« تحدث من 
خاللها عن السبب الرئيسي الذي 

دفعه إلى إنشاء موقع تراث الكويت 
اإللكتروني. 

م فيصل العقل  ــدَّ مــن جــهــتــه، قــ
ورقة بعنوان »ما دور البودكاست 
واإلعــــــــــالم الــــجــــديــــد فــــي صــنــاعــة 
 إلــى 

ً
ثــقــافــة الــمــجــتــمــع؟«، مـــشـــيـــرا

ــعــد من 
ُ
أن الــمــنــصــات الــثــقــافــيــة ت

ــم األدوات الـــتـــي تــســاعــد على  أهــ
ــنـــاعـــة الـــجـــمـــهـــور، وتـــأســـيـــس  صـ
عــالقــة تفاعلية مــعــه، حيث توفر 
الــفــرصــة للمستخدمين لالطالع 
على المحتوى الثقافي المختلف 
والــتــفــاعــل معه وتــبــادل الخبرات 

واآلراء. 

شــــارك فـــي جــلــســة »الــمــشــاريــع 
الثقافية األهلية في العالم العربي.... 
ــمـــســـارات«، مؤسس  الــتــجــارب والـ
ــروس مــحــمــد الــثــنــيــان،  ــ مــكــتــبــة طـ
ومــؤســســة مـــشـــروع نــقــاط حصة 
الــحــمــيــضــي، ومـــؤســـســـة منصة 
تكوين بثينة العيسى، وأدار الحوار 

ريهام النقيب. 
ــتــــعــــرضــــت  مـــــــن جــــهــــتــــهــــا، اســ
الحميضي رحــلــتــهــا مـــع »نــقــاط« 
مــنــذ تأسيسها عـــام 2010 حتى 
إغالقها بعد 10 سنوات من العمل، 
نظمت خاللها 10 مؤتمرات سنوية 
ــنــــطــــاق، واســـتـــضـــافـــت  واســــعــــة الــ
 مــن مختلف 

ً
أكثر مــن 250 خبيرا

التخصصات، وعقدت أكثر من 80 
ورشة عمل، وبلغ عدد جمهورها 
نحو 16 ألـــف شخص مــن جميع 
أنــحــاء الــعــالــم الــعــربــي، معظمهم 

من الكويت.
وحـــمـــلـــت الـــجـــلـــســـة الــتــاســعــة 
واألخيرة في ندوة مهرجان القرين 
الثقافي الـ28 عنوان »حوكمة العقل 
الثقافي«، وشارك فيها من الكويت 
د. سلطان غــالــب الــديــحــانــي، ود. 
ــن مــصــر د.  ــ إيــــمــــان الـــشـــمـــري، ومـ
ــــي، ومـــــن الــمــغــرب  ــاعـ ــ ــمــــدوح رفـ مــ
الباحث والمتخصص في الحوكمة 

الثقافية رشيد مصطفى.

رفع التوصيات لوزراء الثقافة العرب 
نصت التوصية األولــى على مواصلة الحوار 
على المستوى العربي حول تمكين الدول العربية 
مــن األدوات والــمــوارد الفنية والبشرية الالزمة 
لتنفيذ الخطة الشاملة للثقافة العربية عبر جدولة 
ــة بين اللجان الوطنية المختصة  لــقــاءات دوريـ

برعاية منظمة ألكسو.
ونــصــت الــتــوصــيــة الــثــانــيــة عــلــى عــقــد نــدوة 
فكرية لتحديث وتطوير الخطة الشاملة للثقافة 
العربية، على أن تقام في الكويت خــالل العام 
المقبل، بينما نصت »الثالثة« على ضرورة قيام 
كيان ثقافي تنسيقي بين الجمعيات األهلية 

الثقافية في الوطن العربي، وتسمية الكويت 
 له.وأشارت التوصية الرابعة إلى طرح جائزة 

ً
مقرا

عربية تحت مظلة »ألكسو« لتحفيز المشاريع 
األهلية الثقافية، وحوكمة الشأن الثقافي، وشددت 
»الخامسة« على دعم وتعزيز المشاريع الثقافية 
المعنية بتنمية ثقافة الطفل العربي، وتأسيس 
منصة رقمية ثقافية تكون موجهة للطفل العربي 

تحت مظلة »ألكسو«. 
وُرفــع إعالن التوصيات لــوزراء الثقافة العرب 
 لعمل الجمعيات الثقافية 

ً
لمناقشته، ليكون مرجعا

األهلية في الوطن العربي.

عزة إبراهيم

 أشعر حين 
أغني بأنني 
أرى البحارة 

أمامي رغم عدم 
جانب من الحفلمعاصرتي لهم

من أجواء الحفل

أحمد مكي

https://www.aljarida.com/article/17861
https://www.aljarida.com/article/17862
https://www.aljarida.com/article/17864
https://www.aljarida.com/article/17865
https://www.aljarida.com/article/17868
https://www.aljarida.com//article/17860
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انسحبت قوات الشرطة 
الباكستانية من محيط منزل 
رئيس الوزراء السابق عمران 

خان، بعد أن خاضت اشتباكات 
مع حشود من أنصاره أمس.

وهذه هي املرة الثانية هذا 
الشهر التي يتم فيها إرسال 

الشرطة من العاصمة إسالم آباد 
إلى منزل خان في الهور، لتنفيذ 

مذكرة توقيف بحقه، نتيجة 
عدم مثوله أمام املحكمة ألسباب 

أمنية. من جهته، اتهم خان من 
أسماهم بـ »املجرمني« بمحاولة 

»اختطاف الحكم والقضاء عليه«، 
مؤكدًا »استخدام الغاز املسيل 

للدموع والرصاص املطاطي ضد 
عناصرنا«.

أعلنت رئيسة هندوراس، 
سيومارا كاسترو، ليل الثالثاء 
ـ األربعاء، عزمها إقامة عالقات 
دبلوماسية رسمية مع الصني، 

في قرار رّحبت به بكني، وهو ما 
يهّدد عالقات هذا البلد الواقع 
في أميركا الوسطى مع تايوان.
وكتبت كاسترو على »تويتر« 
أنها أعطت تعليماتها لوزير 

خارجيتها إدواردو رينا بـ 
»تولي إقامة عالقات رسمية مع 

الصني«.
ولم تتطّرق كاسترو صراحة إلى 

مستقبل العالقات مع تايوان 
التي تسعى بكني إلى ضمها. 
وهندوراس من بني 14 دولة 
ال تزال تعترف بتايوان على 

الصعيد الدبلوماسي.

سلة أخبار

أنصار عمران خان يمنعون
 اعتقاله للمرة الثانية

هندوراس ستقيم عالقات
 رسمية مع الصين

طالب الرئيس املصري 
عبدالفتاح السيسي، القوات 

املسلحة بـ »تنظيم رحالت 
لتالميذ وطالب املدارس 

والجامعات إلى املشروعات 
الزراعية في مناطق توشكى 

والدلتا الجديدة، حتى ال يعبث 
أحد بعقول الشباب، ويشككهم 

في املشاريع القومية«. 
 وقال السيسي، خالل افتتاح 

مصنع أسمدة بالسويس، 
أمس: »مصر شهدت زيادة 

سكانية تتراوح بني 20 و25 
مليون نسمة في السنوات 

العشر املاضية، وهذه الزيادة 
تتطلب رفع معدالت اإلنتاج 

للحد من قيمة فاتورة 
االستيراد الهائلة، في حني 

تحتاج املشروعات القومية إلى 
أموال طائلة«.

السيسي يطالب برحالت 
للمشروعات القومية

تغّيب حاكم مصرف لبنان 
)البنك املركزي(، رياض 

سالمة، عن جلسة تحقيق في 
تهم فساد عقدها قاض محلي 
إلى جانب محققني أوروبيني، 

أمس، بعد اعتراضات على 
اإلجراءات من محاميه، 

خصوصًا لناحية مشاركة 
محققني غير لبنانيني في 

الجلسة.
وقرر القاضي تأجيل الجلسة 

إلى اليوم، فيما تقدمت رئيسة 
هيئة القضايا في وزارة العدل 
بادعاء شخصي بحق سالمة 

وشقيقه توفيق ومساعدته 
ماريان الحويك، وطالبت 

بإلقاء القبض عليهم وتجميد 
أصولهم.

لبنان: سالمة يتغّيب 
عن االستجواب

شمخاني يزور اإلمارات... والسعودية منفتحة على االستثمار في إيران

ُيجري أمين المجلس األعلى 
لألمن القومي اإليراني علي 

شمخاني زيارة الفتة إلى 
اإلمارات اليوم، في وقت 

لم تستبعد السعودية ضخ 
استثمارات بالجمهورية 
اإلسالمية في حال نجاح 

اتفاق إعادة العالقات 
الدبلوماسية بينهما، في 

حين أطلقت الصين مناورات 
بحرية بمشاركة قوات إيرانية 

وروسية في شمال المحيط 
الهندي.

 وأكثر من 
ً
11 قتيال

3500 جريح في 
»مهرجان النار« 

بإيران

بــعــد أســـبـــوع مـــن مــشــاركــتــه 
بــمــفــاوضــات ســعــوديــة أفــضــت 
ــــى إعـــــــالن اتــــفــــاق اســتــئــنــاف  إلــ
الـــعـــالقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
بالده والرياض، برعاية الصين، 
يبدأ اليوم أمين المجلس األعلى 
لــأمــن الــقــومــي اإليــــرانــــي، علي 
ــتــــة إلـــى  شـــمـــخـــانـــي، زيــــــــارة الفــ

اإلمارات. 
وأفــــــــــــــــادت وكـــــــالـــــــة األنــــــبــــــاء 
ــة الـــرســـمـــيـــة )إرنـــــــــا(،  ــيـــ ــرانـــ اإليـــ
أمــس، بــأن شمخاني سيتوجه 
ــــى أبـــوظـــبـــي عـــلـــي رأس وفـــد  إلـ
ــــع  ــيـ ــ اقــــــــتــــــــصــــــــادي وأمـــــــــنـــــــــي رفـ
 
ً
المستوى بعد مضي 15 شهرا
ــارة قـــام بــهــا مستشار  ــ عــلــى زيـ
األمن الوطني اإلماراتي الشيخ 
ــــن زايـــــــد آل نــهــيــان  ــنـــون بـ طـــحـ
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســــالمــــيــــة. فــي 
مــــوازاة ذلـــك، ذكـــرت وكــالــة نــور 
نيوز أن زيــارة شمخاني تأتي 
تلبية لدعوة رسمية من نظيره 
اإلماراتي لبحث قضايا ثنائية 

وإقليمية ودولية.
ــســــؤول  ــمــ ــي زيـــــــــــارة الــ ــ ــأتــ ــ وتــ
ــي وقـــت  اإليـــــرانـــــي ألبـــوظـــبـــي فــ
يتزايد التقارب بين إيران ودول 
ــوء االتـــفـــاق  ــ الـــخـــلـــيـــج، عـــلـــى ضـ
الـــــذي رعـــتـــه بــكــيــن الســتــئــنــاف 
الـــعـــالقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
طــهــران والــريــاض وإعـــادة فتح 
السفارتين في غضون شهرين، 
إلنهاء القطيعة التي بدأت عام 
2016. وتسلط زيارة شمخاني 
ــارات الــضــوء عــلــى تنامي  لـــإمـ
العالقات بين طهران وأبوظبي، 
منذ أن أعادت اإلمارات سفيرها 
إلى إيران في سبتمبر الماضي، 
بعد خفضها مستوى العالقات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع الجمهورية 
اإلسالمية ألكثر من 6 سنوات، 

إثر خالفها مع السعودية.

تصحيح استراتيجي

ــــالن عــــن الــــزيــــارة  ــ ــاء اإلعـ ــ وجــ
بــعــد ســـاعـــات مـــن اعــتــبــار علي 
بـــهـــادري جــهــرمــي، )الــمــتــحــدث 
باسم حكومة الرئيس اإليراني 
إبــراهــيــم رئــيــســي(، أن االتــفــاق 
الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي بـــــيـــــن إيــــــــــران 
ــة يـــصـــحـــح »خـــطـــأ  ــوديــ ــعــ ــســ والــ
« في سياسة طهران 

ً
استراتيجيا

الــخــارجــيــة بــعــد 7 ســنــوات من 
العالقات المتوترة.

وقـــــال جـــهـــرمـــي، فـــي مــؤتــمــر 
أمس األول، إن »إعادة العالقات 
مــع الــســعــوديــة أظــهــرت أن حل 
القضايا اإلقليمية والعالمية 
ال يــمــّر مـــن خـــالل الـــغـــرب فــقــط، 

وكـــان هــنــاك خطأ استراتيجي 
فــي الماضي بمجال السياسة 

الخارجية بهذا الشأن«.
وأثــــنــــاء حـــديـــثـــه عــــن الــخــطــأ 
ــي لـــلـــســـيـــاســـة  ــ ــجــ ــ ــيــ ــ ــراتــ ــ ــتــ ــ االســ
الــخــارجــيــة للحكومة السابقة 
في عالقات إيــران مع جيرانها، 
قال إن »الرئيس السابق حسن 
روحــــانــــي ســـبـــق أن أشــــــار إلـــى 
جهود البعض لمنع العالقات 
الـــوديـــة مـــع دول الــــجــــوار«، في 
إشــــــارة إلــــى االعـــــتـــــداءات الــتــي 
قاداتها فصائل محسوبة على 
التيار المتشدد ضد القنصلية 
والسفارة السعودية في طهران 
ومــشــهــد عـــام 2016 وأدت إلــى 

قطع العالقات.

استثمارات سعودية

وتزامنت الخطوات اإليرانية 
مع عدم استبعاد وزير المالية 
الـــســـعـــودي، مــحــمــد الـــجـــدعـــان، 
أن تــضــخ المملكة اســتــثــمــارات 
في إيــران »بسرعة كبيرة«، بعد 

اتفاق األسبوع الماضي.
وقـــال الــجــدعــان فــي »مؤتمر 
القطاع المالي 2023« المنعقد 
 عــلــى ســـؤال 

ً
ــريــــاض، ردا فـــي الــ

حــول االســتــثــمــارات السعودية 
الــــمــــقــــبــــلــــة فـــــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
اإلسالمية، »يمكن أن يحدث ذلك 
. إذا جرى االلتزام بما تم 

ً
سريعا

 ما 
ً
االتفاق عليه، أعتقد أن أمــرا

 .»
ً
قد يحدث سريعا

وأضـــــــــاف: »ال يــــوجــــد ســبــب 
يمنع ذلك. إيران جارتنا وكانت 
وستظل كذلك لمئات السنين. 
ــذلــــك ال أرى أي مـــشـــكـــلـــة مــن  لــ
شأنها أن تمنع تطبيع العالقة 
عبر االستثمارات مادمنا نلتزم 
ــفـــاق، ونـــحـــتـــرم الـــســـيـــادة،  بـــاالتـ
وال نتدخل في شــؤون بعضنا 

البعض«.
وتابع: »من أجل التركيز على 
تنميتك االقتصادية والتركيز 
على توفير ما يلزم للشعب في 
بـــالدك، تحتاج إلــى االســتــقــرار، 
واإليــــــــــرانــــــــــيــــــــــون يــــحــــتــــاجــــون 
لــأمــريــن«. ولفت إلــى أن »هناك 
الكثير من الفرص المتاحة في 
إيران، وأن السعودية أيضا بها 
العديد من الفرص لإيرانيين«.
فـــي ســيــاق ذي صــلــة، صــرح 
ــعــــدل الــيــمــنــي،  وكـــيـــل وزارة الــ
ــــس، بــأن  فــيــصــل الــمــجــيــدي، أمـ
هناك تفاؤال وأمال كبيرا بحسم 
ــرى فـــي الــمــشــاورات  ــ مــلــف األسـ
الجارية بين الحكومة المعترف 
ــة مــن  ــومــ ــدعــ ــمــ ، الــ

ً
بــــهــــا دولـــــــيـــــــا

الرياض، وجماعة »أنصار الله« 
الحوثية المتمردة، المدعومة 

من طهران، في سويسرا. 
وقـــــــال الـــمـــجـــيـــدي إن »مــلــف 
ــه عـــلـــى أنـــه  ــيـ األســـــــرى يــنــظــر إلـ
المدخل اإلنــســانــي الـــذي يمكن 
مــــن خـــاللـــه أن يـــكـــون مــفــتــاحــا 
لــحــلــحــلــة الــمــزيــد مـــن الــمــلــفــات 
التي نطمح في تحقيقها، وكذلك 
يـــبـــدو لـــأمـــم الــمــتــحــدة وكــثــيــر 

مــن األطــــراف أن يتم فصله عن 
ق 

ّ
المسارات األخــرى، ألنه يتعل

بالمجتمع، خصوصا مع قدوم 
شهر رمضان«. 

ــن أمـــــل الــحــكــومــة  وأعــــــــرب عــ
في التوصل إلى تسوية بشأن 
 
ً
ــادل األســــــــــــرى، خـــصـــوصـــا ــ ــبــ ــ تــ

مـــــع إعـــــــــالن إعــــــــــادة الــــعــــالقــــات 
بــيــن الــســعــوديــة وإيـــــران، إذ إن 
طهران لها كلمة مهمة بالنسبة 

للحوثيين.
ومـــضـــى قــــائــــال: »نـــحـــن أمــــام 
امـــتـــحـــان حــقــيــقــي لــلــنــوايــا في 
هــذه المرحلة، فــإن كانت هناك 
رغبة حوثية في إيجاد مدخل 
 ملف 

ّ
حقيقي لعملية سلمية، فإن

األسرى سيكون هو االختبار«.

مناورات بحرية

ــــي هـــــــذه األثـــــــنـــــــاء، أعـــلـــنـــت  فــ
ــــي اســــتــــضــــافــــت  ــتــ ــ الـــــصـــــيـــــن، الــ
الجولة األخيرة من المباحثات 
السعودية - اإليرانية، الجمعة 
الماضية، بدء تدريبات بحرية 
مشتركة في خليج عمان، شمال 
المحيط الهندي، مع البحريتين 

الروسية واإليرانية.
وذكرت وزارة الدفاع الصينية 
ــــران ومــوســكــو  ــهـ ــ أن بــكــيــن وطـ
ستجري تدريبات »حزام األمن 
الــبــحــري 2023« فــي الــفــتــرة من 

15 إلى 19 الجاري.
وقـــــــالـــــــت إن »الـــــتـــــدريـــــبـــــات 
ستساعد فــي تعميق التعاون 

ــقـــوات الــبــحــريــة  الــفــعــلــي بــيــن الـ
للدول المشاركة«.

وجــــــــــاءت الــــتــــدريــــبــــات الـــتـــي 
ستستمر حتى يوم األحد المقبل، 
والــتــي تــعــد الــرابــعــة مــن نوعها 
منذ أن بــدأت الــدول الثالث مثل 
هذه العمليات عام 2019، وسط 
مخاوف أميركية متصاعدة من 
ــــادة الــتــعــاون الــعــســكــري بين  زيـ
الدول الثالث التي تتسم عالقتها 

مع واشنطن بالتوتر.

مهرجان النار

إلـــى ذلـــك، تــزايــد الــقــلــق بشأن 
مصير 5 شابات إيرانيات ظهرن 
ــــص القــى  فـــي مــقــطــع فــيــديــو راقـ
 عــلــى اإلنــتــرنــت، 

ً
 كــبــيــرا

ً
انــتــشــارا

ــــط مــــزاعــــم عــن  ــــس األول، وسـ أمـ
إلــقــاء السلطات القبض عليهن 

وإجبارهن على االعتذار.
وظهرت الشابات في الفيديو 
مــــــن دون حـــــجـــــاب وبــــســــتــــرات 
قــصــيــرة تــكــشــف مــنــطــقــة الــبــطــن 
وهــن يرقصن على أنــغــام أغنية 
»كالم داون« للمغني النيجيري 
ــم فــي  ــخـ ــاء ضـ ــنــ »ريـــــمـــــا« أمـــــــام بــ
ضــــاحــــيــــة إكـــــبـــــاتـــــان الـــســـكـــنـــيـــة 
بطهران. في سياق آخر، لقي 11 
شخصا مصرعهم وأصيب أكثر 
مــن 3500 آخــريــن فــي إيـــران ليل 
الثالثاء ـ األربعاء، خالل طقوس 
احتفالية بـ »مهرجان النار« تعود 

إلى حقبة ما قبل اإلسالم.
الى ذلك، قال مسؤول سعودي 

لـــــ »فـــــرانـــــس بـــــــرس« إن الـــزعـــيـــم 
الصيني شــي جينبينغ عــرض 
ــلــــى ولـــــــي الــــعــــهــــد الــــســــعــــودي  عــ
األمــيــر محمد بــن ســلــمــان خــالل 
قمة الــريــاض التوسط لتحقيق 

مصالحة بين المملكة وإيران.
وتــابــع ان »الــرئــيــس الصيني 
ــــرب عـــن رغــبــتــه فـــي أن تــكــون  أعـ
ــرا بـــيـــن الــمــمــلــكــة  ــســ الـــصـــيـــن جــ
ــة الــــســــعــــوديــــة وإيـــــــــران.  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
ورحــب سمو ولــي العهد بذلك«، 
مـــضـــيـــفـــا أن الـــــريـــــاض تــــــرى أن 
بــكــيــن فـــي وضـــع »فـــريـــد« حاليا 
لــتــوســيــع نــفــوذهــا فـــي الــخــلــيــج. 
وقال المسؤول »بالنسبة إليران 
عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص، تحتل 
الصين المرتبة األولى أو الثانية 
فيما يتعلق بشركائها الدوليين. 
وبالتالي فإن النفوذ مهم في هذا 
الصدد، وال يمكن أن يكون لديك 
بديل مماثل في األهمية«. وقال 
المسؤول إن دور الصين يرّجح 
أن يــســاعــد عــلــى صــمــود شــروط 
االتفاق، واصفا الدولة االسيوية 
ها »مساهم رئيسي فــي أمن 

ّ
بأن

واستقرار الخليج«.
وقــــــال الـــمـــســـؤول الـــســـعـــودي 
»الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة والــصــيــن 
شريكان مهمان للغاية...، ونأمل 
بالتأكيد أال نكون طرفا فــي أي 
منافسة أو نــزاع بين القوتين«، 
ــــالع  ــم إطــ ــ ـــــــــه تــ

ّ
ــى أن ــلــ  عــ

ً
ــددا ــ ــ ــشـ ــ ــ مـ

المسؤولين األميركيين قبل سفر 
الوفد السعودي إلى بكين وقبل 

اإلعالن عن االتفاق.

رة البحر األسود«... أول صدام  »مسيَّ
مباشر بين واشنطن وموسكو

 • روايتان للحادثة واحتماالت التصعيد غير المقصود تتعزز
 • مقاتالت بريطانية وألمانية تعترض طائرة روسية فوق إستونيا

وســـط مــخــاوف مــن تــمــدد الـــنـــزاع الـــدائـــر في 
 أخرى بصورة مباشرة 

ً
أوكرانيا ليشمل أطرافا

 حلف شمال األطلسي )الناتو(، تبادلت 
ً
خصوصا

الـــواليـــات الــمــتــحــدة وروســـيـــا أمـــس االتــهــامــات 
بالتسبب فــي الــتــصــادم الــجــوي بــيــن المسيرة 
األمــيــركــيــة »إم كــيــو - 9« والــمــقــاتــلــة الــروســيــة 
»سوخوي27- » فوق البحر األسود، وقّدم الطرفان 
روايتان مختلفتان ألول مواجهة مباشرة بينهما 
منذ بدء الغزو قبل أكثر من عام في حين تعززت 

المخاوف من حصول تصعيد غير مقصود.
وغداة تحطم المسّيرة األميركية، التي تتمتع 
»بقدرات خارقة«، وصفت موسكو ما حدث بأنه 
»استفزاز« أميركي، في حين استدعت واشنطن 
السفير الروسي واعتبرت أن »الرسالة فشلت«، 
وأنها ستواصل عملياتها الجوية فوق البحر 

األسود.
وفي الرواية األميركية، قال قائد سالح الجو 
ــا وإفــريــقــيــا الــجــنــرال جــيــمــس هيكر:  ــ فــي أوروبـ
»كانت طائرتنا MQ - 9 تقوم بعمليات روتينية 
فــي المجال الــجــوي الــدولــي عندما اعترضتها 
طائرة روسية وصدمتها، وتسبب هــذا العمل 
غــيــر اآلمــــن وغــيــر الــمــهــنــي مــن قــبــل الــــروس في 
 على أن »الطائرات 

ً
تحطم الطائرتين«، مــشــددا

األمــيــركــيــة والــحــلــيــفــة ستستمر فــي الــعــمــل في 
المجال الجوي الدولي وعلى الــروس التصرف 

بشكل مهني وآمن«.
وقـــالـــت الــقــيــادة األمــيــركــيــة، فـــي بـــيـــان، »قــبــل 
االصطدام، ولمرات عدة، ألقت طائرتا سوخوي - 
27 الوقود على المسيرة MQ - 9 وحلقتا أمامها 
 وغير مهني«.

ً
على نحو متهور وغير سليم بيئيا

وأعـــلـــنـــت واشـــنـــطـــن أنـــهـــا اســـتـــدعـــت الــســفــيــر 
الروسي لديها إلى وزارة الخارجية للتعبير عن 
»اعتراضها الشديد« بعد الحادث الذي تعّرضت 
لــه الــمــســّيــرة األمــيــركــيــة، الــتــي يمكن تسليحها 
بــصــواريــخ »هــيــلــفــايــر« وكــذلــك بقنابل موجهة 
بالليزر ويمكنها أن تطير ألكثر من 1100 ميل 

على ارتفاعات تصل إلى 15 ألف متر.

الرواية الروسية

 لـــروايـــة الــقــيــادة األمــيــركــيــة، اعــتــرف 
ً
وخـــالفـــا

ــــأن اثــنــتــيــن مــــن مــقــاتــالتــه  ــي بـ ــروســ الـــجـــيـــش الــ
اعترضتا أمس األول مسّيرة أميركية تغلق نظام 
التعريف الــخــاص بها قــرب شبه جــزيــرة القرم 
وتتجه نحو الحدود، لكنه أكد أنهما لم تصطدما 
بها ولم تتسببا في سقوطها فوق البحر األسود.
وقالت وزارة الدفاع الروسية: »بعد مناورة 
عــنــيــفــة بــــدأت الــمــســّيــرة MQ- 9 رحــلــة خــارجــة 
عن السيطرة وهوت وارتطمت بسطح المياه«، 
ــنـــار ولــم  مــوضــحــة أن مــقــاتــلــتــيــهــا لـــم تــطــلــقــا الـ

»تحتكا« بالطائرة.
، اتهمت المخابرات الروسية واشنطن 

ً
والحقا

ــتـــطـــالع نـــشـــط فــــي الـــبـــحـــر األســـــود  بــــإجــــراء اسـ
باستخدام وسائل تكنولوجية مختلفة، مؤكدة 
أنــهــا على علم بــاألهــداف االستخباراتية التي 

تسعى لتحقيقها.
ورفــــض الــمــتــحــدث بــاســم األمــــن الــقــومــي في 
ــيـــض جــــون كــيــربــي فـــي وقــــت الحــق  الــبــيــت األبـ
 أنــه إذا كانت موسكو 

ً
الــروايــة الروسية، مؤكدا

تــريــد إيــصــال رســالــة لواشنطن بــعــدم الطيران 

فــوق البحر األســود فــإن »هــذه الرسالة فشلت«، 
 لما تنص عليه القوانين 

ً
وستواصل العمل وفقا

الدولية.
وقال كيربي، لشبكة سي إن إن، »دون الخوض 
بالتفاصيل، اتخذنا خطوات لحماية حقوقنا 
بشكل خاص فيما يتعلق بتلك المسّيرة بشكل 
خاص، وبوضوح نحن ال نريد أن نرى أن يضع 

أي شخص سوانا يده عليها«.
وبعيد استدعائه لتسليمه رسالة احتجاج، 
ــال الــســفــيــر الــــروســــي أنـــاتـــولـــي أنـــتـــونـــوف إن  قــ
المسيرات األميركية تجمع بيانات استخباراتية 
ــي  تستخدمها كييف لــضــرب الـــقـــوات واألراضــ
 أن على الواليات المتحدة أن 

ً
الروسية، مضيفا

تكف عما وصفها بعمليات التحليق العدائية 
ــقــــاء على  بــالــقــرب مـــن الـــحـــدود الـــروســـيـــة واإلبــ

خطوط االتصال مفتوحة.

ال تصعيد 

وأكــد السفير أن روسيا ال تريد مواجهة مع 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة، وتــفــضــل عـــدم خــلــق وضــع 
يــمــكــن أن تـــحـــدث فــيــه اشـــتـــبـــاكـــات أو حــــوادث 
: »كيف سيكون موقف 

ً
غير مقصودة، متسائال

الواليات المتحدة لو اقتربت مسيرات روسية 
من نيويورك أو سان فرانسيسكو؟«.

وأوضح أن روسيا أبلغت عن منطقة التصادم 
بأنها موقع عمليات عسكرية خاصة وحذرت من 
دخولها، مشيرا إلــى أنــه تــبــادل وجــهــات النظر 
مــع مساعدة وزيـــر الخارجية األمــيــركــي كارين 

دونفريد، التي نقلت مخاوف واشنطن له.

وأكد دبلوماسيون من حلف شمال األطلسي 
)الناتو( في بروكسل الواقعة، لكنهم قالوا إنهم 
ال يتوقعون أن يــؤدي األمــر إلــى تصعيد وإلــى 

مواجهة أخرى.
وقال مصدر عسكري غربي إنه سيتم تفعيل 
الــقــنــوات الدبلوماسية بين روســيــا والــواليــات 
المتحدة للتخفيف من أثــر الحادثة، التي تعد 
أول مــواجــهــة مــبــاشــرة بــيــن الــبــلــديــن مــنــذ بــدء 
حــرب أوكرانيا، تتسبب في تصاعد المخاوف 

من مواجهة مباشرة تشمل »الناتو«.
وفــــي نــوفــمــبــر الـــمـــاضـــي، تــســبــبــت أنـــبـــاء عن 
هجوم صاروخي في شرق بولندا في إثارة القلق 
لفترة وجيزة قبل أن تخلص مصادر عسكرية 
غربية إلى أنه صاروخ أطلق من منظومة دفاع 
جوية أوكرانية عن طريق الخطأ وليس صاروخا 

.
ً
روسيا

ووصف زعيم األغلبية الديموقراطية بمجلس 
الشيوخ األميركي تشاك شومر تحطم المسيرة 
األميركية بأنه »عمل طائش« آخــر من الرئيس 
ات   مـــن أن اإلجـــــــراء

ً
فــالديــمــيــر بـــوتـــيـــن، مــــحــــذرا

العدوانية الروسية قد تؤدي إلى تصعيد غير 
مقصود.

ــرانــــي  واتـــهـــمـــت رئـــيـــس مــجــلــس األمـــــن األوكــ
أوليكسي دانيلو روسيا بالسعي إلى »توسيع« 
ــزاع. ودافــــــع الــمــتــحــدث بـــاســـم ســــالح الــجــو  ــنــ الــ

ــرانـــي يـــوري إلــهــنــات عــن نــشــر الــمــســيــرات  األوكـ
ــــود   عـــلـــى أن »الـــبـــحـــر األسـ

ً
ــددا ــشــ ــيـــة، مــ األمـــيـــركـ

 لروسيا مثلما احتلت بحر أزوف 
ً
ليس داخليا

 دواًل أعضاء 
ً
 لها ألنه يحده أيضا

ً
وتعتبره ملكا

بالناتو من بينها تركيا ورومانيا«. 
وفي حين طالب وزير الدفاع البريطاني بن 
واالس روسيا باحترام المجال الجوي الدولي، 
ــتــــرض ســـالحـــا الـــجـــو الـــمـــلـــكـــي الــبــريــطــانــي  اعــ
واأللـــمـــانـــي، طــائــرة روســيــة تــحــلــق بــالــقــرب من 
المجال اإلستوني للتزود بالوقود، في أول مهمة 

للشرطة الجوية التابعة لحلف الناتو. 
طلقت ذخيرة تحتوي على 

ُ
وفي تطور آخر، أ

مادة الفوسفور األبيض، أمس األول، من مواقع 
روســـيـــة عــلــى مــنــطــقــة غــيــر مــأهــولــة فـــي مدينة 
 
ً
تشاسيف يار في باخموت، التي أصبحت هدفا

 للكرملين وتحولت بفعل القتال المستمر 
ً
رئيسيا

على مدى أشهر إلى أكثر معارك المشاة دموية 
في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وأفادت سلطات دونيتسك المالية للكرملين 
بأن القوات الروسية تسيطر على نحو 50 في 
المئة من أراضــي باخموت، وأن معارك قاسية 

تجري حاليا بالمنطقة الصناعية للمدينة.
في غضون ذلك، أسقط الدفاع الجوي الروسي 
3 صــواريــخ فــوق مدينة بــيــلــغــورود الــحــدوديــة 

مع أوكرانيا.

بوتين يشغل جهاز محاكاة لهليكوبتر في مركز تدريب بمدينة أوالن أودي شرق 
سيبيريا أمس )أ ف ب(

إيرانيون يحيون طقس القفز فوق النار في طهران أمس األول )أ.ف.ب(

« في سياستنا الخارجية 
ً
« في سياستنا الخارجية  متحدث باسم حكومة رئيسي: االتفاق مع الرياض يصحح »خطأ استراتيجيا
ً
•• متحدث باسم حكومة رئيسي: االتفاق مع الرياض يصحح »خطأ استراتيجيا

•• انطالق مناورات بحرية بين الصين وروسيا وإيران قرب خليج ُعمان انطالق مناورات بحرية بين الصين وروسيا وإيران قرب خليج ُعمان
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 في قائمة »الشباب« 
ً
31 العبا

 للمنافسات المقبلة
ً
استعدادا

• حازم ماهر
وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخب الكويت للشباب تحت 19 سنة 
لكرة القدم، بقيادة المدرب محمد الفيلكاوي، على قائمة ضمت 31 
العبا، استعدادا لخوض منافسات تصفيات كــأس آسيا في العام 

المقبل، والمشاركة في بطولة غرب آسيا.
والالعبون الذين وقع عليهم االختيار هم: جاسم العنزي، وراشد 
المطيري )الجهراء(، وعبدالرحمن المطيري )خيطان(، وأحمد خورشيد، 
وجاسم شموه، وطالل المطرود، وعبدالله األيوب، وعبدالله موسى، 
وعبدالوهاب األقرع )العربي(، وأحمد بودي، وجاسم مطر، وعبدالعزيز 
عابدين، وفاضل الصراف، وناصر العباسي )القادسية(، وراشد بن 
علي وعبدالوهاب الدعيع، ومحمد الرندي، ومنتصر العبدالسالم 
)كاظمة(، وثامر الصليلي، وثامر المطيري، وخالد الخرقاوي، وخالد 
العثمان، وسعود الكندري، وعبدالله الصراف، وعبدالله اليعقوب، 
ومحمد أرحمة، ومحمد الصريعي )الكويت(، وبندر قناص، وعيد طالل 

)النصر(، وعلي القطان، ومحمد الشايجي )اليرموك(.
وكانت تدريبات المنتخب انطلقت أمس على الملعب الفرعي الستاد 

جابر األحمد الدولي، على أن تختتم اليوم الخميس.
وتقرر تجميع المنتخب 3 مرات في األسبوع، بناء على رؤية اإلدارة 
الفنية التحاد الكرة، من أجل الوصول إلى مرحلة االنسجام والتناغم 

المأمولة، واالستعدادات المبكرة لالستحقاقات المقبلة.
وتسعى اللجنة الفنية إلــى االتــفــاق مــع أكثر مــن منتخب عربي 

وآسيوي، إلقامة مباريات تجريبية في الفترة المقبلة.

»أزرق الشاطئية« يختتم اليوم
استعداداته لمواجهة فلسطين

يختتم منتخب الكويت الوطني للكرة الشاطئية استعداداته اليوم 
 )الجمعة( في الجولة 

ً
)الخميس(، لمواجهة المنتخب الفلسطيني غدا

األولــى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كــأس آسيا الثالثة 
والعشرين التي تستضيفها تايلند.

ويسعى الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة المدرب المصري أحمد 
 في هذه 

ً
عــبــدالــرزاق، إلــى تجهيز الفريق بشكل الئــق، للذهاب بعيدا

البطولة.
وتنطلق الــيــوم منافسات الــبــطــولــة، بمواجهة منتخب اإلمــــارات 
وأوزبكستان على ملعب جامتيم آرينا في باتايا، ضمن الجولة من 
منافسات المجموعة األولى، وإيران مع ماليزيا ضمن المجموعة ذاتها.

العبو »األزرق« قبل انطالق تدريب أمس

مباراتان في الجولة الرابعة لدوري »السلة«
• جابر الشريفي

ــام فـــريـــق كــاظــمــة الــيــوم  ــ تــتــهــيــأ الـــفـــرصـــة أمـ
لـــــلـــــعـــــودة إلــــــــى الـــــــــصـــــــــدارة، عــــنــــدمــــا يــلــتــقــي 
الصليبيخات فــي 5:15 مــســاء، ضمن الجولة 
الرابعة من الدور الثاني )دور الستة( في دوري 
كرة السلة، والتي تشهد لقاء هاما آخر يجمع 
الجهراء مع القرين في 7:15، وتقام المباراتان 
ــة االتــــحــــاد بــمــجــمــع الـــشـــيـــخ ســعــد  ــالـ عـــلـــى صـ

العبدالله الرياضي.
ويتصدر القادسية ترتيب الفرق برصيد 7 
نقاط، يأتي بعده الكويت وكاظمة بـ6 نقاط، ثم 

القرين والجهراء 5 نقاط لكل منهما، وأخيرا 
الصليبيخات 4 نقاط.

ويقام الدور الثاني بنظام الدوري من قسمين 
ويتأهل األربــعــة االوائـــل للمربع الــذهــبــي، حيث 
يلعب األول مع الرابع، والثاني مع الثالث بنظام 
»بــــالي أوف« مــن 3 مــواجــهــات، ويــتــأهــل بعدها 
الفائزان للمباراة النهائية التي تقام بالنظام ذاته 

من 5 مواجهات.
وتبدو فرق الكويت والقادسية وكاظمة ضمنت 
تــأهــلــهــا لــلــدور نــصــف الــنــهــائــي، بينما ستكون 
المنافسة شــديــدة الــيــوم بين الــجــهــراء والقرين، 

اللذين يسعيان إلى خطف البطاقة الرابعة.

»يد الشواطئ« هزم هونغ كونغ
• محمد عبدالعزيز

فـــاز منتخبنا الــوطــنــي لــكــرة الــيــد للشواطئ 
على نظيره هونغ كونغ بشوطين مقابل ال شيء 
)األول 20-14، والثاني 20-10(، في المباراة التي 
جمعتهما أمــس فــي ختام الـــدور األول للبطولة 
اآلسيوية التاسعة لكرة اليد للشواطئ، المقامة 
 في جزيرة بالي اإلندونيسية. وبذلك يلتقي 

ً
حاليا

 )الجمعة( في 
ً
»األزرق« المنتخب السعودي غــدا

مباريات تحديد المراكز من 8-5.
وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة األخيرة 
للدور، أمس األول، عن فوز منتخبات فيتنام على 

إنــدونــيــســيــا )الــمــضــيــف(، وعـــمـــان عــلــى الــصــيــن، 
بنتيجة واحــــدة 2-0 )الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة(، كما 
تغلبت الفلبين على السعودية، وقطر على إيران 

2-0 )المجموعة األولى(. 
بذلك حافظ منتخب عمان على قمة المجموعة 
 بـ 8 نقاط، 

ً
الثانية بـ 10 نقاط، وجاء فيتنام ثانيا

وارتقى الكويت للمركز الثالث بـ 6 نقاط
 )الجمعة( منافسات 

ً
وتستأنف المنتخبات غدا

نصف النهائي وتحديد المراكز.

الكاظمي: تطور كبير لفروسية قفز الحواجز
ــادي حــولــي  ــ ــارس نــ ــ ــد فــ ــ أكـ
للفروسية، شاكر الكاظمي، 
ــيـــة  ــتـ أن الــــفــــروســــيــــة الـــكـــويـ
تسير في الطريق الصحيح، 
ــام الــكــبــيــر  ــمـ ــتـ وفــــي ظـــل االهـ
بــالــفــرســان مـــن ِقـــبـــل اإلدارة 
المتميزة لالتحاد الكويتي 
للفروسية، بقيادة الرياضي 
الــمــخــضــرم مــســعــود جــوهــر 
حــــيــــات، وتـــشـــكـــيـــلـــة مــجــلــس 
اإلدارة، الــتــي تــضــم عناصر 
الخبرة في المجال الرياضي، 
ــــر  ــــصـ ــنـ ــ ــعـ ــ إضــــــــــافــــــــــة إلـــــــــــــى الـ
ــل فـــي  ــثــ ــمــ ــتــ ــ ــُم ــي، الــ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ

الفرسان.
وأشاد الكاظمي بالتطور 
الكبير فــي مستوى الــدوري 
الكويتي للفروسية للموسم 
الــــــثــــــانــــــي عـــــلـــــى الــــــتــــــوالــــــي، 
ــة الـــحـــمـــاســـيـــة  ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
بــيــن جــمــيــع فـــرســـان األنــديــة 
الـــمـــحـــلـــيـــة، لــتــحــقــيــق أفــضــل 
 إلى أن هناك 

ً
النتائج، مشيرا

 لــدى الفرسان 
ً
تــفــاؤاًل كــبــيــرا

بــمــســتــقــبــل هــــــذه الـــريـــاضـــة 
النبيلة.

ــت إلــــــــــى أن مـــعـــظـــم  ــ ــ ــفـ ــ ــ ولـ
فــــــــرســــــــان الــــــكــــــويــــــت يــــــــرون 
 
ً
 مــمــيــزا

ً
ــا ــانـ ــكـ ــدا مـ ــنـ ــولـ فــــي هـ

إلقــامــة مــعــســكــرات خــارجــيــة 
 للبطوالت 

ً
طويلة، استعدادا

المحلية والخارجية، إضافة 
إلـــى مــعــســكــرات فــي ألــمــانــيــا 

وفرنسا وبلجيكا.
وتــــــــــــــــــقــــــــــــــــــدم 
بـــــــــــالـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــر 
ــه عــلــى  ــ ــديـ ــ ــوالـ ــ لـ

دعــمــهــمــا الــكــبــيــر 
والـــــــــالمـــــــــحـــــــــدود 
لــــه مـــنـــذ أن دخـــل 
هـــذا الــمــجــال عــام 

.2012
كــــــــــــمــــــــــــا تـــــــــقـــــــــدم 
الــكــاظــمــي بــالــشــكــر 
لــــشــــركــــات الـــقـــطـــاع 
الخاص على الدعم 

ــر الـــــمـــــقـــــدم،  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــــذي يــأتــي بــالــتــوازي 

ــم الـــحـــكـــومـــي،  ــدعــ ــع الــ مــ
ــي الـــهـــيـــئـــة  ــ الـــمـــتـــمـــثـــل فــ

الــعــامــة لــلــريــاضــة، وهــنــاك 
ــــل أســـــمـــــاء  ــمـ ــ ــــحـ بــــــــطــــــــوالت تـ
شخصيات منذ سنوات في 
الموسم الرياضي المحلي، 
 بطوالت دولية 

ً
وهناك أيضا

ــقــــوم بـــدعـــمـــهـــا ورعـــايـــتـــهـــا  يــ
ــاع الــــــــخــــــــاص، األمـــــــر  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ الــ
الــذي يثلج صــدور الفرسان 

والفارسات.
ُيــذكــر أن شــاكــر الــكــاظــمــي 
ــم الـــفـــرســـان الــكــبــار  ــ ــد أهـ ــ أحـ
الـــذيـــن يــنــافــســون بـــقـــوة فــي 
 ،

ً
 وخارجيا

ً
البطوالت محليا

حـــيـــث ســـبـــق أن فــــــاز بــلــقــب 
بـــــطـــــولـــــة »الـــــــّســـــــكـــــــب« لـــقـــفـــز 
الــــحــــواجــــز، وبـــطـــولـــة مــركــز 

الــكــويــت لــلــفــروســيــة، وحقق 
ــبــــة فــــــي مــعــظــم  ــيــ نــــتــــائــــج طــ
الــبــطــوالت الــتــي يــشــارك بها 

 
ً
محليا

.
ً
وخارجيا

الكاظمي في مشاركة سابقة

... وطائرة الرجال تعبر شباب 
الحسين وتتأهل لنصف النهائي

تأهل فريق الكويت للكرة الطائرة للدور نصف النهائي في بطولة 
غرب آسيا األولى لألندية للكرة الطائرة للرجال، إثر فوزه على نظيره 
شباب الحسين األردنــــي بنتيجة ثالثة أشـــواط مقابل شوطين في 
المباراة التي جمعت الفريقين أمــس، على صالة قصر الرياضة في 
العاصمة األردنية عمان، ضمن الدور ربع النهائي للبطولة، وجاءت 

نتائج االشواط كالتالي: )24-26، 25-25،21-20، 15-25، 7-15(.
وبذلك سيلتقي االبيض في نصف نهائي البطولة مع الفائز من 
 ،

ً
مباراة دار كليب البحريني وعمان العماني، التي جرت أمس أيضا

بينما سيلعب شباب الحسين مع الخاسر من نفس المباراة اليوم 
الخميس. وجاءت المباراة متوسطة المستوى، ولم يقدم فريق الكويت 
األداء المنتظر مــن الــبــدايــة بعدما ظهر بخطوط دفــاعــيــة متباعدة 
وحوائط صد هشة أمــام ضاربي شباب الحسين الــذي نجح العبوه 
في استغالل عدم اتزان الكويت وتقدموا بشوطين مقابل شوط واحد.
إال أن األبيض انتفض مع بداية الشوط الرابع، ونجح العبوه في 
 
ً
تنظيم صفوفهم مرة اخرى، واستعاد الفريق اتزانه وفاعليته دفاعيا

 ليحسم الشوطين الرابع والخامس والمباراة لمصلحته.
ً
وهجوميا

جانب من المباراة

الكويت بطل »براعم اليد«

ـــوج فــريــق نـــادي الكويت لــكــرة الــيــد تحت 13 سنة بلقب بطولة 
ُ
ت

دوري البراعم برصيد 36 نقطة، إثر فوزه على نظيره القرين الذي حل 
 بـ29 نقطة بنتيجة 20 - 13 في المباراة الختامية للبطولة التي 

ً
ثانيا

جمعتهما أمس األول على صالة االتحاد بالدعية، بينما ذهب المركز 
الثالث لفريق اليرموك بـ 24 نقطة.

وبعد نهاية المباراة، قام عضوا مجلس إدارة االتحاد مشعل القبندي 
وفؤاد البلوشي بتوزيع الميداليات التذكارية على العبي الفريق الثالثة، 

وتسليم كأس البطولة لقائد فريق الكويت.

تتويج فريق الكويت

شاكر الكاظمي

جانب من مباراة القادسية وبرقان

أبيض »اليد« إلى نهائي 
»الخليجية« بفوزه على العربي

تــأهــل الــفــريــق األول لــكــرة الــيــد بـــنـــادي الــكــويــت إلــى 
الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة فـــي الــبــطــولــة الــخــلــيــجــيــة الــتــاســعــة 
والثالثين لألندية ابطال الكؤوس اثر فوزه المستحق 
على نظيره العربي القطري بنتيجة »25 - 21« الشوط 
االول »12 - 10« ، في المباراة التي جمعت الفريقين أمس 
فــي منافسات الـــدور نصف النهائي البطولة المقامة 

حاليا في المنامة.
 الجمعة، الفائز 

ً
وبذلك يواجه الكويت في النهائي غدا

من مباراة النجمة البحريني والشارقة االماراتي والتي 
اقيمت في وقت متأخر  من مساء امس.

ورغــــم الــبــدايــة غــيــر الــجــيــدة لــألبــيــض بــســبــب غــيــاب 
التركيز والعقم التهديفي وتألق حارس العربي ارهاد 
عــلــيــودزيــتــش فـــي الـــــذود عـــن مـــرمـــاه وتــنــفــيــذ الــهــجــوم 
 بعد أن 

ً
الخاطف فــإن الكويت استعاد اتــزانــه تدريجيا

غير الــجــهــاز الفني طريقة الــدفــاع إلــى 5 - 1 لمواجهة 
مفاتيح لعب العربي خارج منطقة التسعة امتار وأغلق 
المساحات بين المدافعين، وعلى مستوى الهجوم تألق 
نجمه القطري فرانكيس وعبدالله الخميس في االختراق 
 صالح 

ً
والتسجيل بجانب تفعيل دور االجنحة خصوصا

 بفارق هدفين.
ً
الموسوي لينهي الشوط االول متقدما

وفي الشوط الثاني أحكم األبيض قبضة على مجريات 
اللعب وســط تألق الفــت للحارس حسن صفر في غلق 
مرماه، كما استعاد النجم الكوبي هرنانديز بريقة في 

التسجيل لينهي االبيض اللقاء لمصلحته.

الموسوي يصوب على مرمى العربي

فوز صعب للقادسية على برقان يؤهلهفوز صعب للقادسية على برقان يؤهله
لنصف نهائي كأس »زين«لنصف نهائي كأس »زين«

حازم ماهر
ــلــــدور  ــل الــــقــــادســــيــــة لــ ــ ــأهـ ــ تـ
ـــي لـــبـــطـــولـــة  ــائــ ــ ــــهـ ــنـ ــ ــــف الـ ـــصـ نــ
كــــأس زيــــن الــتــنــشــيــطــيــة لــكــرة 
الـــقـــدم، إثـــر فــــوزه عــلــى بــرقــان 
أمــــس فـــي الـــجـــولـــة الـــســـادســـة 
مــن المجموعة األولـــى لــلــدور 

التمهيدي بهدفين لهدف.
بهذه النتيجة، ارتفع رصيد 
الــــقــــادســــيــــة إلـــــــى 16 نـــقـــطـــة، 
متربعا على الــقــمــة، فــي حين 
تـــوقـــف رصـــيـــد بـــرقـــان عــنــد 4 

نقاط في المركز األخير.
جــــــــــاءت الــــــمــــــبــــــاراة جـــيـــدة 
المستوى مــن قبل الفريقين، 
ــــي الـــدقـــيـــقـــة  ــان فـ ــ ــرقـ ــ ــــدم بـ ــقـ ــ وتـ
82 بــهــدف عــبــر العــبــه محمد 
ــزاء  الـــقـــحـــطـــانـــي، مــــن ركـــلـــة جــ

احتسبها الحكم علي جعفر.
ــــح العـــــــب الــــقــــادســــيــــة  ــجـ ــ ونـ
عــبــدالــلــه الــعــوضــي فـــي إدراك 
هدف التعادل للقادسية، قبل 
ــرز األردنــــــــــي مــحــمــود  أن يــــحــ
الــــمــــرضــــي هـــــــدف الـــــفـــــوز فــي 
الـــدقـــيـــقـــة الـــثـــالـــثـــة مــــن الـــوقـــت 
المحتسب بـــداًل مــن الــضــائــع، 
لينتهي الــلــقــاء بــفــوز األصــفــر 

بهدفين لهدف.
وفــي مــبــاراة أخـــرى، تعادل 
الــنــصــر مــع الــســاحــل بهدفين 
لــكــل مــنــهــمــا، لــيــرفــع الــســاحــل 
ــقـــطـــة فــي  رصـــــيـــــده إلــــــى 11 نـ
ــانـــي لــلــمــجــمــوعــة  ــثـ ــز الـ ــركـ ــمـ الـ
الثانية، والنصر إلى 10 نقاط 

في المركز الثالث.

وبــيــنــمــا انــتــهــت مــنــافــســات 
الساحل فــي هــذه المجموعة، 
ــه الـــنـــصـــر الـــجـــهـــراء  ــواجــ ــيــ ســ
بـــفـــرصـــة الـــفـــوز فـــقـــط لــلــتــأهــل 

للدور نصف النهائي.

مباريات اليوم

وتتواصل اليوم منافسات 
ــة لـــكـــأس  ــ ــادســ ــ ــســ ــ الـــــجـــــولـــــة الــ
زيــــــــن لـــــكـــــرة الـــــــقـــــــدم، بــــإقــــامــــة 
ثــــالث مـــبـــاريـــات يــلــتــقــي فيها 
الــســاعــة 5:05 مــســاء الــكــويــت 
مــــع الــفــحــيــحــيــل عـــلـــى اســـتـــاد 
الكويت، وخيطان مع اليرموك 
ــتــــاد مــحــمــد الــحــمــد،  عـــلـــى اســ
ضــــمــــن الـــمـــجـــمـــوعـــة األولــــــــى، 

فـــي حــيــن يــلــتــقــي الــشــبــاب مع 
الــجــهــراء الــســاعــة 7:30 مساء 
ــبــــاح  ــــي صــ ــلـ ــ ــاد عـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــى اسـ ــلـ ــ عـ

السالم.
يــتــمــســك الـــكـــويـــت الــســابــع 
بــــــــ 5 نـــــــقـــــــاط، والـــفـــحـــيـــحـــيـــل 
الخامس بـ 6 نقاط، ببصيص 
ــة الــــيــــوم  ــ ــهـ ــ ــــواجـ األمـــــــــل فــــــي مـ
ـــك مـــرتـــبـــط  ــــ ــتــــأهــــل، لــــكــــن ذل ــلــ لــ
بمصير السالمية )الوصيف(. 
وسيلعب »األبــيــض« بتشكيل 
مــن االحتياطيين والالعبين 
الــشــبــاب، كــونــه واجـــه شبيبة 
الــســاورة الــجــزائــري فــي كــأس 
الملك سلمان أمس، على عكس 
»األحمر«، الذي يستعد للدور 

الحاسم في الدوري الممتاز.

أما خيطان، صاحب المركز 
ــقـــاط، فــفــرصــتــه  ـــ 7 نـ الـــثـــالـــث بـ
فــي الــتــأهــل أفــضــل مــن طــرفــي 
المباراة السابقة، بشرط الفوز 
اليوم على اليرموك الرابع بـ 6 
نقاط، ثم القادسية في الجولة 

المقبلة.
أمــا مــبــاراة الــجــهــراء الــرابــع 
بـ 4 نقاط، والشباب السادس 
ــتـــعـــد تــحــصــيــل  بـــنـــقـــطـــتـــيـــن، فـ
حاصل، لذلك يسعى كل منهما 
إلــــى اســتــغــاللــهــا فـــي تــجــهــيــز 
الــــالعــــبــــيــــن لـــالســـتـــحـــقـــاقـــات 

المقبلة.
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بـــات مــيــلــووكــي بــاكــس أول المتأهلين 
لــأدوار اإلقصائية )بالي أوف( في دوري 
كرة السلة األميركي للمحترفين، بعد فوزه 
الصعب على مضيفه فينيكس صنز 116-
104 الثالثاء في أريزونا، فيما ُمني دنفر 
ناغتس متصدر المنطقة الغربية بخسارته 

.
ً
الرابعة تواليا

وضرب اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 
 36 نقطة 

ً
نــجــم مــيــلــووكــي بـــقـــّوة، مــســجــال

و11 متابعة و8 تمريرات حاسمة، ليحقق 
باكس فوزه الخمسين هذا الموسم مقابل 
19 خــســارة فــي صـــدارة المنطقة الشرقية 

والدوري.
 العــب االرتــكــاز 

ً
وبــرز لــدى الفائز أيــضــا

بروك لوبيز )21 نقطة و10 متابعات(.
لكن باكس، بطل 2021، احتاج إلى عودة 
قــويــة فــي آخــر 7 دقــائــق، عندما ســّجــل 24 
9 لخصمه، ونــجــح بتحقيق  نقطة مقبل 

فوزه الرابع في آخر خمس مباريات.
وتــواصــلــت مــتــاعــب مــتــصــّدر المنطقة 
الغربية دنفر ناغتس، بتعّرضه لخسارة 

 على ارض تورونتو رابتورز 
ً
رابعة تواليا

.125-110

 ليكرز على طريق التأهل
وبعد خسارته األحــد ضد نيويورك 

نــيــكــس، اســتــعــاد لـــوس أنــجــلــس ليكرز 
نسق الــفــوز، بتغلبه على مضيفه نيو 

أورليانز بيليكانز 108-123.
وفـــي ظــل غــيــاب األســـطـــورة لــيــبــرون 
جيمس المصاب، لعب أنتوني ديفيس 

دور الــقــائــد بتسجيله 35 نــقــطــة و17 
متابعة.

وابقى الفوز ليكرز في دائرة التأهل 
 رصيده إلى 

ً
لــأدوار اإلقصائية، رافعا

 و35 خسارة في المركز العاشر 
ً
34 فوزا

ضمن ترتيب المنطقة الغربية، وذلــك 
قبل أربــعــة أســابــيــع على انــتــهــاء الــدور 

المنتظم.
ــــي بــــورتــــالنــــد، واصــــــل نـــيـــويـــورك  وفـ
نــيــكــس نــســقــه الــمــتــصــاعــد بــفــوزه على 
باليزرز 123-107 رغم 38 نقطة، بينها 
8 ثـــالثـــيـــات، ســجــلــهــا دامــــيــــان لـــيـــالرد 

لصاحب األرض.
وتابع كليفالند كافالييرز )27-44( 
مطاردته لفيالدلفيا سفنتي سيسكرز 
)45-22( فــي المنطقة الشرقية، بفوزه 
على مضيفه تشارلوت هورنتس 120-

104 في نورث كاروالينا.

أعلن ملك المغرب محمد السادس، الثالثاء، تقديم 
ترشيح مشترك لتنظيم كــأس العالم 2030 في كرة 
الــقــدم مــع إســبــانــيــا والــبــرتــغــال، بــعــد مــئــة عـــام على 

انطالق أهم مسابقة كروية في العالم.
وقال الملك المغربي في رسالة تالها وزير التربية 
الوطنية والتعليم األولي والرياضة شكيب بنموسى، 
بمناسبة تسليم جائزة التميز لسنة 2022 من االتحاد 
اإلفريقي بالعاصمة الرواندية )كيغالي(: »أعلن أمام 
جمعكم هــــذا، أن المملكة الــمــغــربــيــة قــــررت، بمعية 
إسبانيا والبرتغال، تقديم ترشيح مشترك لتنظيم 

كأس العالم لسنة 2030«.
ــيــــن وتـــشـــيـــلـــي واألوروغـــــــــــــواي  ــتــ ــنــ ــــت األرجــ ــانـ ــ وكـ
والباراغواي أطلقت الشهر الماضي ملفها الرسمي 
 لذكرى مرور 100 عام على إقامة أول 

ً
المشترك، تكريما

مونديال في العاصمة األوروغويانية )مونتيفيديو(.
ــذا الــتــرشــيــح  ــح الــمــلــك فـــي رســـالـــتـــه، أن هــ ــ وأوضــ
الــمــشــتــرك، الـــذي ُيــعــد ســابــقــة فــي تــاريــخ كـــرة الــقــدم، 

سيحمل عنوان الربط بين إفريقيا وأوروبـــا، وبين 
شمال البحر األبيض المتوسط وجنوبه، وبين القارة 
اإلفريقية والعالم العربي والفضاء األورومتوسطي.
ومنذ انطالقها فــي 1930، أقيمت نسخة واحــدة 
مــن كــأس الــعــالــم فــي دولــتــيــن، عــام 2002 فــي كوريا 
 بـــأن الـــواليـــات المتحدة 

ً
الجنوبية والــيــابــان، عــلــمــا

والمكسيك وكــنــدا تستضيف النسخة المقبلة عام 
ــى الــتــي يــتــنــافــس فيها 48  2026، وهـــي الــمــرة األولــ

.
ً
 مقابل 32 سابقا

ً
منتخبا

وأردف ملك المغرب أن هــذا الترشيح »سيجسد 
أسمى معاني االلتئام حول أفضل ما لدى هذا الجانب 
 على تضافر جهود العبقرية 

ً
أو ذاك، وينتصب شاهدا

واإلبداع وتكامل الخبرات واإلمكانات«.
ــرات ســابــقــة الستضافة  ــع مـ وتــرشــح الــمــغــرب أربـ
المونديال، لكن محاوالته باءت بالفشل أعوام 1994 

و1998 و2006 و2010.

عقد مجلس االتحاد الدولي لكرة 
 قبل مؤتمر الفيفا الـ 

ً
القدم اجتماعا

73 بكيغالي في رواندا، وشهد اعتماد 
العديد من الــقــرارات الرئيسية، فيما 
يتعلق بمستقبل مــبــاريــات الــرجــال 
والسيدات، والتي تمت الموافقة عليها 

باإلجماع. 
ووافق مجلس الفيفا، وفق الموقع 
الرسمي، أمس، على أجندة المباريات 
الدولية للرجال خالل الفترة من 2025 
إلى 2030، بجانب اعتماد 19 يوليو 
 إلقـــامـــة نــهــائــي كــأس 

ً
ــدا ــوعــ 2026 مــ

العالم 2026، وستكون آخر مباراة في 
الموسم بالنسبة لكل األندية يوم 25 

مايو من العام ذاته. 
كما وافق مجلس الفيفا علي إنشاء 
فريق عمل مخصص لحماية الالعب، 
من بينها فترات الراحة اإللزامية. وقال 
جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، إن 
االتحاد الدولي لكرة القدم قام باتباع 
نهج علمي حقيقي للمناقشات حول 
أجـــنـــدة الـــمـــبـــاريـــات الـــدولـــيـــة، والــتــي 
أخـــذت بعين االعــتــبــار وجــهــات نظر 
جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين. 
وأضـــــــاف: »هـــدفـــنـــا األســــاســــي هو 
ــوع، وإقـــامـــة  ــمــــوضــ تـــوضـــيـــح هـــــذا الــ

مباريات كرة قدم لها معنى وقيمة مع 
حماية رفاهية الالعبين، واالعتراف 
بأن العديد من المناطق بحاجة إلى 

كرة قدم أكثر تنافسية«. 

مونديال 2026

كما وافــق مجلس االتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم بــاإلجــمــاع على التعديل 
المقترح بخصوص تنسيق مسابقة 
كأس العالم لعام 2026، والتي ستكون 
من 12 مجموعة مكونة من أربعة فرق، 
مع اختيار أفضل منتخبات احتلت 
المركز الثالث لتنضم للمتأهلين إلى 
دور الـ 32، بناًء على مراجعة شاملة 
أخــــــذت فــــي عـــيـــن االعــــتــــبــــار الـــنـــزاهـــة 
الــريــاضــيــة، ورعـــايـــة الـــالعـــب، وســفــر 

الفريق. 
ووافــــــــــــــق مــــجــــلــــس الــــفــــيــــفــــا عـــلـــى 
تخصيص فاصل زمني لكأس العالم 
، والتي 

ً
لأندية المكونة من 32 فريقا

 من 
ً
ستقام كل أربــع سنوات، اعتبارا

يونيو 2025.
وقد وافق مجلس االتحاد الدولي 
لــكــرة الــقــدم بــاإلجــمــاع على المبادئ 
الــرئــيــســيــة لــلــوصــول بـــهـــدف ضــمــان 

أعلى جودة ممكنة بناء على المعايير 
الرياضية، بحيث يشارك أبطال آخر 
نسخ من 2021 إلى 2024 في البطولة، 

مع الوضع في االعتبار أنــه في حال 
فـــــوز نــــــاٍد مـــرتـــيـــن أو أكـــثـــر بــبــطــولــة 
األندية األولــى لالتحاد خالل الفترة 
مــن 2021 - 2024، ســيــتــم اســتــخــدام 
تــصــنــيــف الــــنــــادي الـــمـــحـــســـوب عــلــى 
أساس المعايير الرياضية لمنح حق 
الوصول، وسيتم تطبيق ناديين بحد 
أقصى في كل دولة بقائمة الوصول، 
مع استثناء الحالة التي يتم فيها فوز 
أكــثــر مــن نــاديــيــن مــن نفس البلد في 
مسابقة األندية األولى لالتحاد خالل 

فترة األربع سنوات. 

مونديال السيدات

ــا عــــلــــى لــــوائــــح  ــفـ ــيـ ــفـ كــــمــــا وافــــــــق الـ
الملفات الخاصة بكأس العالم لكرة 
القدم للسيدات 2027، والتي ستشهد 
عملية تقديم الملفات األكثر شمواًل 
فــي تــاريــخ المسابقة قبل استضافة 
المضيف )المضيفين(، ومن المقرر أن 

يتم تعيينه من قبل كونغرس االتحاد 
الدولي لكرة القدم العام المقبل. 

 تشكيل 
ً
وقرر مجلس الفيفا أيضا

ــمــــل مـــــن خـــــــالل جــمــيــع  مـــجـــمـــوعـــة عــ
االتـــحـــادات الــقــاريــة إلجــــراء مــراجــعــة 
شــامــلــة لــلــنــظــام األســـاســـي لــالتــحــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، مــن أجـــل تقديم 
مــقــتــرحــات إلـــى مــؤتــمــر الــفــيــفــا الــعــام 
ــم الــــوضــــع فــي  ــتـ ــبـــل، وســـــــوف يـ ــقـ ــمـ الـ
االعـــتـــبـــار إمـــكـــانـــيـــة تـــمـــديـــد تــرشــيــح 
االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم، لتشمل 
فــئــة كــــرة الـــقـــدم اإللــكــتــرونــيــة، كــجــزء 
من األهـــداف العامة لالتحاد الدولي 

لكرة القدم. 
كـــمـــا وافـــــــق مـــجـــلـــس الـــفـــيـــفـــا عــلــى 
التعديالت الــتــي أدخــلــت على لوائح 
االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم الخاصة 
 )RSTP( بـــوضـــع الـــالعـــبـــيـــن ونــقــلــهــم
المتعلقة بفترات التسجيل والحاجة 
إلى ضمان زيادة الحماية لالعبي كرة 
القدم العاطلين عن العمل، كجزء من 

المجموعة الثالثة من عملية إصالح 
االنتقال. 

ــة إلـــــى ذلــــــك، وافــــــق مــجــلــس  ــافــ إضــ
 على تكليف إدارة االتحاد 

ً
الفيفا أيضا

الدولي لكرة القدم استكشاف المزيد 
مـــن الــخــطــوات الــتــنــظــيــمــيــة الممكنة 
ــة الـــــالعـــــبـــــات، بــمــا  ــيــ ــاهــ ــة رفــ ــايـ ــمـ لـــحـ
يتماشى مع لوائحه بوضع الالعبات 
ــمـــجـــاالت  ــا فــــي الـ ــمـ ــيـ وتـــنـــقـــلـــهـــم، السـ
التالية: التبني، واإلجهاض، وصحة 
الدورة الشهرية، والوالدات المتعددة، 
والرضاعة الطبيعية ورعاية األطفال. 
ووافق المجلس في اجتماعه على 
اللوائح المتعلقة بعمليات برنامج 
االتــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم لتنمية 
الـــمـــواهـــب، حــيــث يــســتــثــمــر االتـــحـــاد 
الدولي لكرة القدم 200 مليون دوالر 

من 2023 إلى 2026. 
)د ب أ(
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طالب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أمس 
األول، المؤسسات والمنظمات المشاركة في تنظيم 
دورة األلعاب األولمبية )باريس 2024( ببذل »أقصى 
جهد« كي تواصل »إعطاء كل شــيء«، وتقديم »أجمل 

صورة« لفرنسا في جميع أنحاء العالم.
وقبل 500 يوم من بدء فعاليات الحدث األولمبي 
المهم، قال ماكرون في خطاب ألقاه من المقر الرئيسي 
في بلدية باريس »على الرغم من أننا كنا نعمل بشكل 
جيد حتى اآلن، فإنه ال يتعّين علينا االسترخاء. أريد 

أقصى قدر من االلتزام في الـ 500 يوم المتبقية«.
وفـــي الــخــطــاب الــــذي جـــاء لـــدى خــتــام اجــتــمــاع مع 
اللجنة المنظمة لألعاب األولمبية ومؤسسات أخرى، 
أشــار الرئيس الفرنسي إلــى أن ثمة »قضيتين أو 3« 
كان من الضروري تحسينها، دون الخوض في مزيد 

من التفاصيل.
ــاكــــرون إلـــقـــاء الـــضـــوء عــلــى مــســألــتــيــن  ـــب مــ

ّ
وتـــجـــن

تعّرضتا النــتــقــادات شــديــدة فــي الــفــتــرة األخــيــرة، ما 
يتعلق بالخروقات األمنية التي حدثت في مايو 2022 
باستاد فرنسا خالل نهائي دوري أبطال أوروبا بين 
ليفربول وريــال مدريد، واألزمــة الحالية في باريس، 
التي تأثرت بإضراب جامعي القمامة، مما تسبب في 

تراكم أطنان من النفايات غير مجمعة.
وأشـــار رئــيــس الــدولــة إلــى بعض الــالمــبــاالة تجاه 
أهمية دورة األلعاب األولمبية لدى جزء من الفرنسيين، 
خاصة الباريسيين، وطالب أن يكون الحدث متاحا 

أمام المشجعين قدر اإلمكان.
وتابع: »علينا تشجيع جميع السكان على ركوب 

سفينتنا«.
وذكـــــــر مـــــاكـــــرون أن الـــــدولـــــة الـــفـــرنـــســـيـــة اشـــتـــرت 
بالفعل 400 ألــف تــذكــرة للتبرع بها للشباب وذوي 

االحتياجات.
جرى في حي 

ُ
يشار إلى أن الكثير من المنافسات ست

سان دوني الفقير في شمال باريس.
ر من أنه »في الـ 500 يوم القادمة أمامنا عمل 

ّ
وحذ

مـــهـــم: لــجــعــلــه عـــيـــدا شــعــبــيــا بــحــق وتــجــنــب الــشــعــور 
ف مواطنينا عن الرْكب«، في إشارة 

ّ
باإلحباط أو تخل

إلى سكان سان دوني.
وأضاف: »في بعض األحيان، يمكن أن تحدث مواقف 
متناقضة، مثل حالة السكان الذين يعيشون على بعد 
مئات األمتار من أحداث على مستوى عالمي، لكن ال 
يمكنهم الوصول إليها، ويشعرون بأنهم بعيدون مثل 

أولئك الموجودين على الجانب اآلخر من الكوكب«.
كما أشار الرئيس الفرنسي إلى »اإلرث« الذي يرى 
أن تتركه األلعاب األولمبية، وسلط الضوء على أهمية 
تنظيف نهر السين، الــذي يتدفق عبر باريس ونهر 
مـــارن بــضــواحــي الــمــديــنــة، حــتــى يصبحا مناسبين 

لالستحمام.
 )إفي(

يانيس أنتيتوكونمبو نجم ميلووكي يسجل في سلة صنز

ملك المغرب محمد السادس

موتسيبي رئيس االتحاد اإلفريقي وبن موسى رئيس االتحاد المغربي إلى جانب إنفانتينو

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

مجلس الفيفا يعتمد أجندة البطوالت والنظام الجديد لكأس العالم

أعلن االتحاد الدولي لكرة 
القدم )الفيفا(، الثالثاء، أن 
بطولة كأس العالم 2026 
ستتألف من 104 مباريات، 

وليس 64 لقاء، في ضوء زيادة 
عدد الفرق المشاركة إلى 48 

.
ً
منتخبا

تجديد الثقة بإنفانتينو... اليوم
يجدد االتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ثقته 
اليوم بجياني إنفانتينو من خالل إعادة انتخابه 
رئــيــســا لـــه، وذلـــك فــي الــمــؤتــمــر الـــذي سيعقد في 
كيغالي )روانـــدا(، حيث ترشح دون أي معارضة 
بعد 7 سنوات كرئيس لالتحاد حقق خاللها أرقاما 
قــيــاســيــة فــي األربـــــاح، ولــكــونــه مــهــنــدس التغيير 

واإلصالحات في المنظومة.
وتستضيف العاصمة الرواندية النسخة الـ73 
لمؤتمر )فيفا(، والذي سيفتتح فيه األخير دورة 
جديدة ستكون بمنزلة الوالية الثانية للسويسري 
ــعــد فترته األولـــى منذ انتخابه 

ُ
إنفانتينو. وال ت

في 26 فبراير 2016 كاملة، حيث إنه يكمل فترة 

مــواطــنــه الــســابــق جــوزيــف بــالتــر الــتــي بــدأهــا في 
يونيو عام 2015، وذلك قبل أيام من إجباره على 
االستقالة بسبب قضية فساد أنهت فترة رئاسته 

لالتحاد التي دامت 18 عاما.
ومنذ تلك اللحظة، وبعد بضعة أشهر تولى 
فيها الكاميروني عيسى حياتو الرئاسة بشكل 
مؤقت، أصبح إنفانتينو الرئيس التاسع للفيفا 
عقب تغلبه في التصويت الثاني على البحريني 
الشيخ سلمان بــن إبــراهــيــم آل خليفة )رئيس 
االتــحــاد اآلســيــوي لكرة الــقــدم(، بإجمالي 115 
صــوتــا مــقــابــل 88 لــأخــيــر، وفـــي الــخــامــس من 
يونيو عام 2019 تمت إعادة انتخاب إنفانتينو 

رئيسا بعد أن كان المرشح األوحد.
ــراره على  ــ وســيــتــقــدم الــســويــســري فــي ظــل إصـ
تطوير كرة القدم في جميع أنحاء العالم ومواصلة 
)فــيــفــا( الــجــديــدة الــتــي ال مــكــان للجريمة  قــيــادة الـــ

فيها.
وفي التقرير السنوي لعام 2022 الصادر في 14 
فبراير من مجلس الفيفا، تم تحقيق رقم قياسي 
لأرباح في الفترة من 2019 وحتى 2022 بلغ 7 
مليارات و600 مليون دوالر وهو ما يمثل زيادة 
بنسبة 18 في المئة )مليار و147 مليون دوالر( 
مقارنة بالـ6 مليارات و421 مليون دوالر في الفترة 

من 2015 حتى 2018.

 لمنتخب ويلز بعد اعتزال بيلالمغرب: تقديم ترشيح مشترك مع إسبانيا والبرتغال
ً
رامسي قائدا

أعلن االتحاد الويلزي لكرة القدم أمس األول 
اختيار العب الوسط آرون رامسي قائدا للفريق 
قبل تصفيات بطولة أوروبا 2024 بعد اعتزال 

غاريث بيل.
وسبق لرامسي ارتداء شارة قيادة المنتخب 
وهــو فــي العشرين مــن عمره بقيادة المدرب 
الراحل جــاري سبيد في مــارس 2011 قبل أن 

يصبح آشلي وليامز قائد الفريق.
ــا( أحــــــد أبـــــــرز العـــبـــي  ــ ــامـ ــ ورامـــــســـــي )32 عـ
ــيـــة ما  ــذي لــعــب 78 مــــبــــاراة دولـ ــ الــمــنــتــخــب الـ
يجعله الرجل المناسب لقيادة تشكيلة شابة 
مؤلفة من 24 العبا أعلنها المدرب روب بيدج 

الثالثاء.
وقال بيدج في بيان »طالما أن هناك شخصا 
بمستوى آرون، من الطبيعي أن يصبح القائد. 

لديه مسؤولية تجاه الالعبين الشبان يعلمهم 
كل شيء«.

واعتزل بيل كرة القدم في يناير الماضي. 
وفــي أعقاب مسيرة محبطة في كــأس العالم 
2022 حيث تذيلت ويلز مجموعتها، اعتزل 
جو آلين وكريس جانتر وجوني وليامز دوليا.

وأضاف بيج: »لقد تعلمنا من خبرات كأس 
العالم وسنستفيد من ذلــك في مشوارنا في 
التصفيات. نعتقد أننا قـــادرون على التأهل 

للبطوالت الكبرى«.
وتــســتــهــل ويـــلـــز مـــشـــوارهـــا بــالــمــجــمــوعــة 
الرابعة بتصفيات بطولة أوروبا في 25 مارس 
بمواجهة كرواتيا قبل استضافة التفيا بعدها 
بثالثة أيـــام. وتــضــم المجموعة أيــضــا تركيا 

وأرمينيا.

استدعاء زالتان إلى صفوف منتخب السويداستدعاء زالتان إلى صفوف منتخب السويد
اســتــدعــى مـــدرب الــســويــد يــانــي أنــدرســون مهاجم 
ميالن اإليــطــالــي المخضرم زالتـــان ابراهيموفيتش 
بــعــمــر الــحــاديــة واألربـــعـــيـــن، الـــى صــفــوف المنتخب 
المدعو الى خوض مباراتين ضد بلجيكا وأذربيجان 

ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2024.
ويــعــود زالتـــان الــى صــفــوف المنتخب بعد غياب 
تسعة أشهر إثر اصابة في الركبة، علما بان منتخب 

بالده غاب عن النهائيات االخيرة لمونديال قطر.
ــان ثــالث  ــ ــــاض زالتــ ــال أنــــدرســــون فـــي بـــيـــان »خـ ــ وقـ
مباريات بديال فــي صفوف ميالن ويشعر بانه في 
حالة بدنية جيدة على الرغم من ابتعاده عن المالعب 

فترة طويلة«.
وأضاف »من وجهة النظر هذه، اعتقد أنه يستطيع 
المساهمة ليس فقط على أرضية الملعب بل أيضا 

خارجه«.
در البراهيموفيتش ان يخوض بضع دقائق 

ُ
وإذا ق

خالل المباراتين المقبلتين لمنتخب بالده، سيحطم 
 يــخــوض مــبــاراة 

ً
الـــرقـــم الــقــيــاســي ألكــبــر العــــب ســنــا

في التصفيات االوروبــيــة والمسّجل باسم الحارس 
االيطالي الشهير دينو زوف قائد منتخب بالده بطل 

العالم عام 1982، بحسب موقع »ترانسفر ماركت«.

ميلووكي باكس أول المتأهلين لألدوار اإلقصائية

 على 1212 مجموعة مجموعة
ً
 على  منتخبا
ً
مونديال مونديال 20262026 بـ  بـ 4848 منتخبا

ماكرون يطالب بـ »أقصى التزام« لتنظيم أولمبياد باريس بأفضل صورة

https://www.aljarida.com/article/17870
https://www.aljarida.com/article/17872
https://www.aljarida.com/article/17875
https://www.aljarida.com/article/17876
https://www.aljarida.com/article/17877
https://www.aljarida.com/article/17883
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ل إيرلينغ هاالند خمسة  سجَّ
أهداف، ليقود فريقه 

مانشستر سيتي اإلنكليزي 
للفوز على ضيفه اليبزيغ 

األلماني 7-صفر خالل المباراة 
التي جمعتهما أمس األول في 
إياب دور الـ 16 بدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم.

ــارد الـــنـــرويـــجـــي  ـــمـــ اســـتـــفـــاق الــ
ل  إيرلينغ هاالند من قمقمه، وسجَّ
خماسية قياسية فــي فــوز فريقه 
مانشستر سيتي اإلنكليزي على 
اليبزيغ األلماني 7-صفر، والعبور 
إلى الدور ربع النهائي من مسابقة 
دوري أبطال أوروبــا، الثالثاء، في 
حين استدرج إنتر اإليطالي بورتو 
البرتغالي إلــى الــتــعــادل السلبي، 

ليتأهل على حسابه.
ــد  ــاالنـ وضــــــــرب »اإلعـــــــصـــــــار« هـ
بقوة، بتسجيله خماسية قياسية 
)22 من ركلة جزاء، 24، 2+45، 54، 
و57(، وأضــــاف األلــمــانــي إيلكاي 
ــان )49(، والــبــلــجــيــكــي  ــدوغــ ــونــ غــ
كيفن دي بروين )90+2( الهدفين 
اآلخـــــريـــــن، لــيــتــأهــل ســيــتــي على 
حــســاب اليــبــزيــغ، بـــفـــوزه 8-1 في 

مجموع المباراتين.
وكـــان الــجــزائــري ريـــاض محرز 
افتتح التسجيل ألبــطــال إنكلترا 
، قــبــل أن يــرد 

ً
ــا ــابــ فـــي ألــمــانــيــا ذهــ

اليبزيغ قبل ثلث ساعة من النهاية 
بهدف المدافع الكرواتي يوسكو 
م أوراق اعتماده  غفارديول، الذي قدَّ
أمام العالم في مونديال قطر 2022.

ولــــم يــخــســر فــريــق غـــوارديـــوال 
فــي مبارياته التسع األخــيــرة في 
 سبعة 

ً
جميع المسابقات، محققا

انتصارات وتعادلين.
ــزال ســيــتــي يــلــهــث خلف  وال يــ
باكورة ألقابه في دوري األبطال، 
وغازله عندما وصل إلى النهائي 
للمرة األولـــى عــام 2021 وسقط 
ــا الـــمـــوســـم  ــلــــســــي. أمــــــ أمـــــــــام تــــشــ
الـــــمـــــاضـــــي، فـــــخـــــرج مــــــن نــصــف 
الــنــهــائــي عــلــى يـــد ريـــــال مــدريــد 
اإلسباني بمواجهة مجنونة 
انـــتـــهـــت 6-5 فــــي مــجــمــوع 

المباراتين.
ويدرك بطل إنكلترا 
أربــــــــــــــــع مــــــــــــــــرات فــــي 
المواسم الخمسة 
األخــــــــــــيــــــــــــرة أن 
الصراع على 

 
ً
»البريمييرليغ« سيكون صعبا
ــذا الــمــوســم، إذ يــتــأخــر بــفــارق  هـ
خمس نقاط عن أرسنال المتصدر 

قبل 11 مرحلة من النهاية.
بـــدأ ســيــتــي الـــمـــبـــاراة بهجوم 
ضاغط حصر فيه اللعب في جهة 

الضيف األلماني.
ــل  ـ ــذا الـــــضـــــغـــــط، تـــحـــصَّ ــ ــ ــهـ ــ ــ وبـ
ــلـــة جـــزاء  »ســيــتــيــزنــس« عــلــى ركـ
في الدقيقة الحادية والعشرين، 
ترجمها هاالند بنجاح إلى يسار 

الحارس )22(.
وسرعان ما أضاف النرويجي 
الــهــدف الــثــانــي، بعدما ســدد دي 
بروين، الذي غاب عن لقاء الذهاب 
لإلصابة منذ ثالثة أسابيع، كرة 
صاروخية ارتطمت بالعارضة، 

ــابــــعــــهــــا هـــــاالنـــــد بـــــرأســـــه فــي  وتــ
الشباك )24(.

ــع هاالند على »الهاتريك« 
َّ
ووق

قــبــل نــهــايــة الـــشـــوط األول، بعد 
دربكة أمام المرمى )2+45(.

ومـــع افــتــتــاح الــشــوط الــثــانــي، 
سجل غوندوغان الهدف الرابع، 
بــتــســديــدة أرضـــيـــة زاحـــفـــة )49(، 
قبل أن يضيف هاالند الخامس 

بسهولة )54(.
وأحــــــــــرز هـــــاالنـــــد خــمــاســيــتــه 
بــــــالــــــهــــــدف الــــــــســــــــادس لـــســـيـــتـــي 
)57(، بــعــدمــا تــابــع تــســديــدة من 
الـــســـويـــســـري مـــانـــويـــل أكــيــنــجــي 

صدها الحارس.
واخــتــتــم دي بــرويــن مهرجان 
أهداف سيتي بتسديدة رائعة من 

ع على 
ّ
خارج منطقة الجزاء، ليوق

الهدف السابع )2+90(.

 إنتر يطيح بورتو 
وبلغ إنتر الـــدور ربــع النهائي 
 ،

ً
 للمرة األولــى منذ 12 عاما

ً
أيضا

بانتزاعه التعادل السلبي من بورتو 
البرتغالي، الــثــالثــاء، فــي عقر دار 

األخير، ملعب دراغاو.
 1-صفر 

ً
وكــان إنتر خــرج فــائــزا

 الشهر الماضي.
ً
ذهابا

ويعود آخر ظهور للنيراتسوري 
ــم   فــــــــي هــــــــــذا الـــــــــــــــدور إلــــــــــى مــــوســ
2010-2011 عندما خــرج بطريقة 
مفاجئة أمام شالكه األلماني، بعد 
عام فقط من تتويجه باللقب على 
ــايــــرن، بـــقـــيـــادة الـــمـــدرب  حـــســـاب بــ

البرتغالي جوزيه مورينيو، عندما 
أحرز الثالثية، ليضيفه إلى لقبين 

آخرين عامي 1964 و1965.
خــاض بــورتــو، بطل المسابقة 
عامي 1987 و2004، الــمــبــاراة في 
غــــيــــاب قـــطـــب دفــــاعــــه الــمــخــضــرم 
( في 

ً
ــا ــامـ الــبــرتــغــالــي بــيــبــي )40 عـ

الــلــحــظــة األخـــيـــرة، فـــي حــيــن غــاب 
زميله أوتافيو عن المباراة لطرده 
في لقاء الذهاب بين الفريقين في 

ربع الساعة األخير.
ــرر مــــدرب إنــتــر،  فــي الــمــقــابــل، قـ
سيموني إينزاغي، إشراك المهاجم 
المخضرم البوسني إدين دجيكو 
، كـــمـــا فـــعـــل فــــي مـــبـــاراة 

ً
ــا ــيــ ــاســ أســ

الـــذهـــاب عــلــى حــســاب البلجيكي 
 
ً
روميلو لوكاكو، الــذي نــزل بديال

عــنــه فــي الــمــبــاراة األولـــــى وسجل 
هدف المباراة الوحيد، ولعب إلى 
جانب دجيكو المهاجم األرجنتيني 

الوتارو مارتينيس.
، في 

ً
بدأ بورتو المباراة ضاغطا

محاولة لتعديل نتيجة الــذهــاب، 
وسدد الكولومبي ماتيوس أوريبي 
 تصدى لها 

ً
كرة قوية من 25 مترا

حـــارس إنــتــر، الكاميروني أنــدري 
أونانا، ببراعة بأطراف أصابعه بعد 

مرور 3 دقائق.
ورد دجيكو بتسديدة زاحفة 
ارتـــمـــى عــلــيــهــا حـــــارس بــورتــو 

دييغو كوستا )23(.
وهــــــــــدأ إيــــــقــــــاع الــــلــــعــــب فــي 
الــدقــائــق العشرين مــن الشوط 
األول مـــــن دون أي خــــطــــورة 

حقيقية على مرمى الفريقين.
وجاء سيناريو الشوط الثاني 
: ضغط من بورتو، ودفــاع 

ً
مماثال

مستميت من إنتر، مع اعتماده على 
الهجمات المرتدة. وشارك لوكاكو 

في الدقيقة 70 بداًل من دجيكو.
، ليحرم 

ً
وتــدخــل أونــانــا مــجــددا

الصربي ماركو غرويتش من هدف، 
إثــر تسديدة زاحــفــة بيسراه )76(. 
وفي ربع الساعة األخير نجح إنتر 
فــي قــيــادة الــمــبــاراة إلــى بــر األمــان 

وحسم التأهل.
ُيذكر أن جار إنتر، ميالن، نجح 
ــلـــوغ ربـــــع الــنــهــائــي،   فــــي بـ

ً
ــا أيــــضــ

ــام اإلنـــكـــلـــيـــزي  ــهـ ــنـ ــوتـ بــــإزاحــــتــــه تـ
 
ً
بالطريقة ذاتها، بفوزه عليه ذهابا
.
ً
 إيابا

ً
1-صفر، وتعادله معه سلبا

هاالند نجم مانشستر سيتي ولقطات من أهدافه الخمسة

هاالند: كنت أتمنى تسجيل »دبل هاتريك«هاالند: كنت أتمنى تسجيل »دبل هاتريك«
أكـــــد الـــنـــجـــم الــنــرويــجــي 
إيـــرلـــيـــنـــغ هــــاالنــــد، مــهــاجــم 
مانشستر سيتي اإلنكليزي، 
أمس األول، بعد تألقه المذهل 
ــيـــل 5 أهــــــــــداف »مـــيـــغـــا  وتـــســـجـ
هـــاتـــريـــك«، فـــي انـــتـــصـــار فــريــقــه 
ــريـــض )7-0( عـــلـــى اليــبــزيــغ  ــعـ الـ
ــــاب ثــمــن نــهــائــي  األلـــمـــانـــي، فـــي إيـ
دوري أبطال أوروبا، أنه كان يرغب 
في تسجيل »دبل هاتريك«، مضيفا: 
»أعشق هذه البطولة. تسجيل 5 أهداف 

من أجل الفوز 7-0 أمر مذهل«.
وأكد صاحب الـ22 عاما، عند سؤاله 
حول هدفه األفضل في اللقاء، »لكي 
ــر كيف  ــذكـ ــون صـــريـــحـــا، ال أتـ ــ أكـ

ســجــلــت األهــــــــــداف«، مـــتـــابـــعـــا: »تــســجــيــل 
األهــداف هو سر قوتي، ال أفكر حتى في 
ــداف، أســجــلــهــا فحسب،  ــ الــكــثــيــر مــن األهــ
فكرت فقط في التسجيل عند تسديد ركلة 
الجزاء، وهكذا في كل هدف، فقط يجب أن 

أكون سريعا في تفكيري«.
ورغم أن النجم الشاب كان على أعتاب 
دخـــول تــاريــخ البطولة، بــأن يصبح أول 
العب يسجل 6 أهداف في مباراة واحدة، 
ــوارديـــوال  فــــإن مـــدربـــه اإلســـبـــانـــي بــيــب غـ
استبدله في اللقاء، وقال في هذا الصدد: 
»عندما أخرجني، قلت له إنني كنت أرغب 

في تسجيل دبل هاتريك«.
وأردف: »نعمل كثيرا فــي التدريبات 
ــغـــط. الســـيـــمـــا عـــلـــى مــلــعــبــنــا،  عـــلـــى الـــضـ

يجب أن نضع المنافسين تحت ضغط 
بــاســتــمــرار، ألنــنــا نجيد اســتــعــادة الكرة 

ا من الخطة«. في األمام. هذا كان جزء
بــــهــــذه الـــخـــمـــاســـيـــة، يـــضـــرب 

ــنــــرويــــجــــي الـــشـــاب  الـــنـــجـــم الــ
أكـــثـــر مـــن عـــصـــفـــور، حيث 

إنـــــــه قــــفــــز بــــهــــا إلـــــــى 10 
أهــــداف فــي الــبــطــولــة، 

واقــــتــــنــــص صـــــــدارة 
الــهــدافــيــن، كــمــا أنــه 
ــه  ــتــ ــلــ رفــــــــــــــع مــــحــــصــ

اإلجمالية مع السيتي 
هذا الموسم إلى 39 هدفا، بواقع 28 في 
البريميير ليغ، و10 فــي »التشامبيونز 
ليغ«، وهدف في كأس الرابطة اإلنكليزية.

بـــرر مــــدرب مــانــشــســتــر ســيــتــي بــيــب غـــوارديـــوال اســتــبــدالــه للنجم 
الــنــرويــجــي إيــرلــيــنــغ هــاالنــد، فــي الــمــبــاراة الــتــي فـــاز بــهــا فــريــقــه على 
اليبزيغ األلماني بـــدوري األبــطــال، وإحـــرازه خماسية وحرمانه من 
تسجيل المزيد، بالقول مازحا: »لو سجل 6 أهداف وهو اليزال بعمر 
الثانية والعشرين كان سيشعر بالملل في المستقبل، ولن يكون 

لديه حافز لتقديم المزيد«.
وفــي رده عما إذا كــان اســتــبــدال هــاالنــد كــي ال يحطم رقم 
النجم األرجنتيني ميسي، الذي سجل خماسية تحت قيادة 
غــوارديــوال أيضا، وكانت أمــام باير ليفركوزن، أضــاف: »ال 
أتذكر خماسية ميسي، ولكن أحاول أن أعطي الفرصة ألكبر 
عدد من العبي الفريق للمشاركة في المباريات، ولذلك أقوم 

بمعظم التبديالت«.
وفيما يخص حظوظ مانشستر سيتي في الظفر بلقب 
دوري األبطال هذا العام، أردف: »أنا دائما ما كنت فاشال في 

هذه البطولة، حتى لو فزنا بها هذا الموسم«. إيرلينغ هاالند

إنزاغي يثني على وحدة العبيهإنزاغي يثني على وحدة العبيه
أشاد سيميوني إنزاغي، المدير الفني لفريق 
إنــتــر مــيــالن اإليــطــالــي لــكــرة الــقــدم، على 
وحدة فريقه، بعد أن تمكن الفريق من 
التأهل لدور الثمانية ببطولة دوري 
أبــطــال أوروبـــا على حساب فريق 

بورتو البرتغالي. 
وأثــنــى إنـــزاغـــي عــلــى جهود 

ــيـــه، الــــذيــــن اســتــطــاعــوا  ــبـ العـ
الحفاظ على نظافة الشباك 
والـــتـــأهـــل لـــلـــدور الـــتـــالـــي، وقـــال 

لــمــجــمــوعــة مــيــديــاســت اإلعــالمــيــة: 
»لـــعـــبـــنـــا مـــــبـــــاراة عـــظـــيـــمـــة. تــمــاســك 
، ولـــعـــبـــنـــا مــــبــــاراة 

ً
ــبــــون مــــعــــا الــــالعــ

 .
ً
 أول ممتازا

ً
منا شوطا عظيمة. قدَّ

فـــي الـــجـــزء األخـــيـــر مـــن الــمــبــاراة، 
. كــل االحــتــرام لهذه 

ً
عانينا مــعــا
المجموعة«.

، لكن في 
ً
وأضاف: »في كرة القدم، الحظ مهم نسبيا

مباراتين، نستحق العبور لــدور الثمانية. اآلن، من 
 لفترة طويلة«. 

ً
حقنا أن نستمتع بمصير كان مفقودا

كما أثنى هنريك مخيتريان على زمالئه بالفريق، 
ويعتقد العــب الوسط أن إنتر لديه فرصة حقيقية 

للتقدم أكثر في البطولة. 
وبــســؤالــه عــمــا إذا كـــان بــإمــكــان الــفــريــق 
، قال لشبكة سكاي سبورتس: 

ً
دما

ُ
الُمضي ق

. نــريــد أن نقدم 
ً
ــا ــمـ »يــمــكــنــك أن تــحــلــم دائـ

أفضل ما عندنا. إنها فرصة عظيمة. إنتر 
لم يصل لدور الثمانية لفترة طويلة، لكن 

ينبغي أن نلعب بتركيز«. 
 .

ً
وتابع: »كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة جدا

أهنئ زمالئي، ألننا قاتلنا حتى النهاية. أتمنى أن 
يمنحنا هذا التأهل دفعة للمباريات المقبلة«. 

)د ب أ(

سيميوني إنزاغي

تشفيرين يعتذر عن كواليس
»نهائي األبطال« في باريس

تقدم رئيس االتحاد األوروبــي لكرة القدم )يويفا( 
ألكسندر تشفيرين باالعتذار عن األجواء التي واكبت 
المباراة النهائية للنسخة الماضية من دوري أبطال 
أوروبــــا فــي بــاريــس، والــتــي جمعت بين ريـــال مدريد 

اإلسباني وليفربول اإلنكليزي.
وقال تشفيرين، في مقابلة مع محطة »زد دي اف« 
التلفزيونية األلمانية أمــس الــثــالثــاء، »المؤسسات 
اعتذرت، وإذا أردتم سأعتذر أيضا، ال يوجد أحد في 
اليويفا لم يشعر باألسف عما حدث«، مضيفا: »كنا في 
مقصورة كبار الــزوار ولم نكن ندري بما حدث، فقط 
علمنا بشأن المشهد بأكمله بعد الــمــبــاراة«، وتابع: 
»المشكلة هــي أنــنــا كيويفا لــيــس لــديــنــا رأي داخــل 
االستاد بجانب المنظمين، لكننا أيضا ارتكبنا أخطاء، 

وسنتأكد من أن موقف مثل هذا لن يحدث مجددا«.
وأظهر تقرير مستقل الشهر الماضي أن »يويفا« 
يتحمل المسؤولية جزئيا فيما حدث خارج استاد دو 
فرانس، وتحدث التقرير عن »عدد كبير من المشاكل 
الوشيكة« التي كادت تفضي إلى كارثة، وألقت السلطات 

الفرنسية في البداية باللوم على جماهير ليفربول 
بالتسبب في تأخر انطالق المباراة، حيث تعرضت 
الجماهير لخطر الدهس، وقوبلت بالقنابل المسيلة 

للدموع من جانب الشرطة الفرنسية. 
من جهة أخرى، هدد تشيفرين بمعاقبة األندية التي 
تمنع أنصار الفرق المنافسة من حضور المباريات 
خارج ديارها، بعد قرار نابولي اإليطالي منع جماهير 
إينتراخت فرانكفورت األلــمــانــي مــن متابعة مباراة 

فريقهم في ملعب دييغو مارادونا.
واعتبر رئيس »يويفا« هذا األمر سابقة خطيرة، وقال 
في تصريحات نقلها التلفزيون األلماني: »هذا الوضع 
ال يطاق، ونحن بحاجة ماسة إلى القيام بشيء حيال 

ذلك، ألن القرار خاطئ تماما«.
واضاف: »علينا أن نقول إذا حدث شيء كهذا، فلن 
تلعب األنــديــة فــي الــمــدن الخاضعة للعقوبات. بكل 
بساطة سنقوم بتغيير القوانين«، مؤكدا أنه من غير 
المقبول »أن تقرر السلطات اإليطالية فقط عدم السماح 
للجماهير األلمانية«.                )د ب أ(

تشفيرين

مهمة صعبة ألرسنال أمام سبورتينغ في »يوروبا ليغ«مهمة صعبة ألرسنال أمام سبورتينغ في »يوروبا ليغ«
ـــال  ــنــ ــ ــون الــــمــــهــــمــــة ســـهـــلـــة ألرسـ ــ ــكـ ــ لــــــن تـ
اإلنكليزي لعبور سبورتينغ البرتغالي في 
إيـــاب ثمن نهائي الــــدوري األوروبــــي لكرة 
القدم )يوروبا ليغ(، بعدما تعادال 2-2 ذهابا 
في لشبونة، لكن الــمــدرب اإلسباني ميكل 
أرتيتا يؤكد أنــه لن يتهاون أوروبــيــا على 
»بريميرليغ« للمرة  حــســاب حصد لقب الـ

األولى منذ 19 عاما.
وأثبتت فلسفة المدرب أرتيتا صحتها 
حتى اآلن، فقد حقق أرسنال ستة انتصارات 
ــــدوري  ــالـ ــ ــــي ســـبـــع مــــبــــاريــــات بـ وتـــــعـــــادل فـ
اإلنكليزي الممتاز مباشرة بعد مباريات 

الدوري األوروبي هذا الموسم.
ــم عـــودتـــه إلــــى لـــنـــدن فـــي الــســاعــات  ــ ورغـ
األولـــى مــن صــبــاح الجمعة، نجح أرســنــال 
الضيف في الفوز 3-0 على فولهام األحد، 

في مباراة حسمت في شوطها األول.
وال يزال مدرب سبورتينغ روبن أموريم 
مــتــفــائــال حــيــال إمــكــانــيــة إقـــصـــاء أرســـنـــال، 

رغم أن فريقه فشل في الحفاظ على تقدمه 
ــم إن »الـــتـــعـــادل يبقي  ــا، وقــــال أمـــوريـ ــابـ ذهـ
األمور مفتوحة. كنت ألكون أكثر تفاؤال لو 
فزنا 2-1 أو 3-1، لكننا نعتقد اآلن أنــه من 

الممكن التأهل«.

 يونايتد يتسلح بالرباعية 

في المقابل، يسعى مانشستر يونايتد 
ــاء عــلــى مـــســـاره الــتــصــاعــدي في  ــقـ إلـــى اإلبـ
مرحلة التعافي مــن الخسارة المذلة أمــام 
ليفربول في الدوري )0-7( األسبوع الماضي، 
وسيكون قــادرا على حسم مواجهة اإلياب 
عــلــى ريـــال بيتيس اإلســبــانــي، بــعــدمــا فــاز 

عليه ذهابا 1-4.
لــكــن ال شـــيء مــضــمــونــا لــرجــال الــمــدرب 
الــهــولــنــدي إريــــك تـــن هــــاغ، ذلـــك أن نظيره 
التشيلي مــانــويــل بيليغريني خــســر مــرة 
واحـــدة فقط فــي 7 مــبــاريــات خاضها على 

أرضه ضد يونايتد، فخرج منتصرا في 4 
من آخر 5 مباريات بينها عندما كان مدربا 
لوست هام ومانشستر سيتي، وهي سلسلة 
تتضمن فوزا في ديربي مانشستر 4-1 في 

سبتمبر 2013.
ــزال يــتــعــيــن على  ــ ــــدور نــفــســه، ال يـ فـــي الــ
يــوفــنــتــوس اإليــطــالــي مضاعفة مــجــهــوده، 
عــنــدمــا يــســافــر إلـــى فــرايــبــورغ فــي ألمانيا 

للدفاع عن تقدمه 1-0 في مباراة الذهاب.
ــد يــــخــــوض إشــبــيــلــيــة  ــ ــابــــل، قـ ــقــ ــمــ ــي الــ ــ فـ
اإلسباني الفائز باللقب ست مرات قياسية 
»ليغا«، لكنه دائما ما  معركة هبوط في الـ
يمثل تهديدا فــي الــمــراحــل اإلقصائية من 
ــــدوري األوروبــــــي، وســيــواجــه فنربخشه  الـ
الــتــركــي فــي إســطــنــبــول متسلحا بهدفين 

نظيفين ذهابا.
ــذي يــســعــى  ــ ــالــــي، الــ ــا اإليــــطــ ــ ومـــثـــلـــه رومــ
إلـــى حــســم الــتــأهــل، بــعــدمــا فـــاز عــلــى ريـــال 

أرتيتا مدرب أرسنال وفابيو فييراسوسييداد 2-0 األسبوع الماضي.

غوارديوال

إعصار هاالند يطيح اليبزيغ... وإنتر إلى ربع النهائيإعصار هاالند يطيح اليبزيغ... وإنتر إلى ربع النهائي

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري األوروبيالدوري األوروبي

beINSPORTS xtra1 فينورد - شاختار 8:45

beINSPORTS EN1 ريال بيتيس – مانشستر يونايتد 8:45

beINSPORTS PR2 فرايبورغ - يوفنتوس 8:45

beINSPORTS PR3 فنربخشة - اشبيلية 8:45

beINSPORTS xtra1 فرينكفاروزي – باير ليفركوزن 11:00

beINSPORTS EN1 أرسنال – سبورتنغ لشبونة 11:00

beINSPORTS PR2 ريال سوسيداد - روما 11:00

دوري المؤتمر األوروبيدوري المؤتمر األوروبي

beINSPORTS xtra2 سيفاس سبور - فيورنتينا 8:45

beINSPORTS EN3 الكمار - التسيو 11:00

beINSPORTS EN2 فياريال - اندرلخت 11:00

https://www.aljarida.com/article/17890
https://www.aljarida.com/article/17892
https://www.aljarida.com/article/17893
https://www.aljarida.com/article/17894
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وفيات

بدرية عبدالله علي الحمدان زوجة: فهد مبارك المياس
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: مبارك 

ً
60 عاما

الكبير، ق1، ش19، م6، ت: 99813255
عايض محمد سعد الرشيدي

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العارضية، 
ً
28 عاما

ق11، ش4، ج8، م25، ت: 67060470
فهد مبارك مجبل العازمي

73 عاما، يشيع بعد صــاة عصر الــيــوم، الــرجــال: الــعــزاء في 
المقبرة، النساء: العارضية، ق10، الشارع األول، ج13، م30، 

ت: 65554455، 66038666
مرزوقة حمدان المرزوق الغريب أرملة: صالح عبدالهادي الضمير

، شيعت، الرجال: الدسمة، ق3، ش39، م32، النساء: 
ً
90 عاما

الدسمة، ق3، ش30، م27، ت: 99772836، 99776235
إبراهيم محمد علي المحيطيب

، شيع، الــرجــال: جليب الــشــيــوخ، ق4، ش323، م19، 
ً
48 عــامــا

الـــنـــســـاء: فــهــد األحــــمــــد، ق3، ش301، م28، ت: 67050399، 
99065782 ،65121516 ،97365529

وضحة محمد مصلح الحربي أرملة: سيف ناصر الهياف العدواني
، شيعت، الرجال: العمرية، ديــوان العداوين، مقابل 

ً
81 عاما

نادي التضامن، النساء: العمرية، ق4، ش3، م21، ت: 99707015، 
65161656

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

04:38

 05:57

 11:57

   03:22

05:57 

    0 7:13

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

25

13
ً
07:47 صبـــاحــــــا

04:49 مــــــســــــــــــــــاًء
ً
12:16 صبـــاحــــــا
ً
11:21 ظـــــــــــهــــــــــــــرا

تلميذتان تقتالن زميلتهما بالسكين سرقها وأتلف عمودها الفقري!
أعلنت الشرطة األلمانية، أن تلميذتين اعترفتا بطعن زميلة لهما 

( حتى الموت، في قضية أثارت صدمة في الباد.
ً
)12 عاما

قد أثر الضحية وتدعى لويز بعد ظهر السبت الماضي، إثر 
ُ
وف

رب مدينة فرويدنبرغ غرب ألمانيا.
ُ
مغادرتها منزل صديقة لها ق

وُعثر على جثة لويز في اليوم التالي بمنطقة حرجية قريبة 
من منزلها.

وقـــال الــمــدعــي الــعــام فــي كــوبــلــنــز، مــاريــو مانفيلر، فــي مؤتمر 
صحافي نقله موقع العربية نت، أمس: »توفيت الطفلة نتيجة جروح 
 أنه »ال يوجد ما يشير 

ً
عديدة بسكين تسببت لها بنزيف«، مضيفا

إلى تعرضها ألي انتهاك جنسي«.

أصــــيــــبــــت ســـــيـــــدة مــــــن واليــــــة 
تكساس األميركية بالشلل، بعد 
تــعــرضــهــا لـــهـــجـــوم مــــن شــخــص 
ــام بــســرقــتــهــا فـــي مــركــز تــســوق  قـ

بمنطقة هيوستن.
وقال موقع سكاي نيوز، أمس، 
إن الحادثة وقعت عندما سحبت 
 
ً
( مبلغا

ً
نونغ تــروونــغ )44 عــامــا

من حسابها، حيث تبعها شخص 
حتى مركز التسوق، وهاجمها.

ــيــــرات عــمــلــيــة  ــامــ ــكــ ووثــــقــــت الــ
الــهــجــوم عــلــى نــونــغ، حــيــث ظهر 
الرجل وهو يمسك بها، ويحاول 
انـــتـــزاع الـــمـــال، وعــنــدمــا قــاومــتــه 

 بالمال.
ً
ضربها بقوة وفر الحقا

ــادت شــبــكــة فــوكــس نــيــوز  ــ وأفــ
ــأن نـــونـــغ أصــيــبــت  ــ األمـــيـــركـــيـــة بـ
ــلـــف أصــــاب  ــلـــل، نــتــيــجــة تـ ــالـــشـ بـ
اء الهجوم. العمود الفقري من جرَّ

حمار يبتر يد مالكهحمار يبتر يد مالكه
ــركــــي فــي  ــيــ يــــرقــــد رجــــــل أمــ
الـــمـــســـتـــشـــفـــى بـــعـــد إصـــابـــتـــه 
بجروح بالغة بعدما هاجمه 
حــمــاره الوحشي الــذي قضى 

 بنيران الشرطة.
ً
الحقا

وأفـــــــــادت تـــقـــاريـــر صـــــادرة 
عــن مــكــتــب قــائــد الــشــرطــة في 
مـــقـــاطـــعـــة بــــيــــكــــاواي بـــواليـــة 
ــد  ــالـ ــأن ذراع رونـ ــ ــو، بـ ــ ــايـ ــ أوهـ
 ،

ً
كــلــيــفــتــون، الـــبـــالـــغ 72 عـــامـــا

ــراء الـــهـــجـــوم، الفــتــة  ــ ــتـــرت جـ ُبـ
 ســارع لوضع 

ً
إلــى أن شرطيا

ربــــاط لــوقــف الــنــزيــف، بينما 
كبح شرطيون آخــرون جماح 

الحيوان.
وقــــال نــائــب قــائــد الــشــرطــة 

مايكل أوبرلي إنه لدى وصوله 
إلــى مكان الــحــادث الــذي وقع 
األحد الماضي، »هاجم حمار 
وحــــشــــي ذكــــــر ضـــخـــم الـــبـــاب 
الــجــانــبــي عــلــى جــهــة السائق 
فــي ســيــارتــي، وكـــان يتصرف 
 :

ً
«، مضيفا

ً
بشكل عدائي جـــدا

 
ً
»بدا أن كليفتون يعاني نزفا

في ذراعه اليمنى أسفل الكوع 
مباشرة«.

وبينما كان أوبرلي يعتني 
بــــالــــضــــحــــيــــة عـــــــــاد الــــحــــمــــار 
 
ً
الــــوحــــشــــي لـــيـــشـــكـــل تـــهـــديـــدا
لــعــائــلــة كــلــيــفــتــون وعــنــاصــر 

الشرطة اآلخرين.
)أ ف ب(

... على وشك االنفجار... على وشك االنفجار
أصدرت وكالة الفضاء األميركية )ناسا(، صورة 
جــديــدة مذهلة تــم التقاطها بــواســطــة تلسكوب 
جيمس ويب الفضائي، لنجم ضخم على وشك 

االنفجار.
ووثـــق تلسكوب جيمس ويـــب، أقـــوى مرصد 
 لنجم وولف 

ً
 فريدا

ً
فضائي على اإلطاق، مشهدا

.
ً
راييت، أحد ألمع النجوم وأكبرها وأقصرها ُعمرا

ــه الــقــويــة الــتــي تعمل باألشعة  وبــفــضــل أدواتــ
تحت الحمراء، كشف التلسكوب تفاصيل ال مثيل 

لها عن نجم »وولف راييت 124«، الذي يقع على 
ُبعد 15 ألف سنة ضوئية.

ويبلغ حجم النجم 30 ضعف كتلة الشمس، 
وقام حتى اآلن بإطاق مواد تعادل 10 »شموس«.

و»جيمس ويب« يستطيع توثيق الغبار الكوني 
الذي يتكون عندما يبرد الغاز المقذوف، ويسافر 
 عن النجم ذلك، وهو يلمع في ضوء األشعة 

ً
بعيدا

تحت الحمراء.
وقال موقع سكاي نيوز، أمس، إن علماء الفلك 

يهتمون ببداية الغبار الكوني، ألنه يمكن أن ينجو 
من انفجار »مستعر أعظم«، ويضاف إلــى »كتلة 

الغبار« اإلجمالي للكون.
و»الــمــســتــعــر األعــظــم« هــو حـــدث فلكي يحدث 
خـــال الــمــراحــل الــتــطــوريــة األخـــيـــرة لــحــيــاة نجم 

ضخم، حيث يقع انفجار نجمي هائل.
 لكيفية عمل الكون، ألنه 

ً
والغبار ُيعد ضروريا

يحمي النجوم الفتية، ويتجمع للمساعدة في 
 للجزيئات لتتكون 

ً
تكوين الكواكب، ويوفر سطحا

، بما في ذلك تلك التي تشّكل مصدر 
ً
وتتجمع معا

الحياة على األرض.
لــم يــتــم اســتــكــشــاف مــســألــة كمية الــغــبــار التي 
يتم إنتاجها في بيئات مثل »وولف راييت 124«، 
وما إذا كانت حبيبات الغبار كبيرة ووفيرة بما 
يكفي للنجاة من »المستعر األعظم« والمساهمة 
بشكل كبير فــي إجمالي »كتلة الــغــبــار«، ألنــه لم 
يتم استكشافها بواسطة علماء الفلك المهتمين 

بالغبار الكوني، قبل تلسكوب جيمس ويب.

»أم دورور«... تنقذ السودانيين من الغالء
ــة  ــ ــيـ ــ ــــودانـ ــــسـ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــعـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــي أنـ ــ ــ فـ
)الــخــرطــوم(، وعلى مــدار األســبــوع، يتجول 
صغار التجار، عارضين بضاعتهم من مواد 
تموينية وخضراوات على السكان بأسعار 
 
ً
، فــي حـــراك ُيــعــرف محليا

ً
مخفضة نسبيا

بأسواق »أم دورور«.
وقال موقع سكاي نيوز، أمس، إن أسواق 
 لــغــزو 

ً
ـــدا  مـــعـــبَّ

ً
ــــدت طــريــقــا »أم دورور« وجـ

الــخــرطــوم، مــع تــراجــع الــوضــع االقتصادي 
في الباد، وتمكنت من جذب فئات مقدرة 
من سكان العاصمة، نتيجة لتقديمها سلة 
غذائية بأسعار تقل عن األســـواق العادية 

بنحو 20 في المئة.
ولــم تنتشر هــذه األســـواق فــي المناطق 
ــــي يــســكــنــهــا  ــتـ ــ ــالــــخــــرطــــوم، والـ ــة بــ ــيـ ــرفـ ــطـ الـ
ــتــــدت  مــــــحــــــدودو الـــــدخـــــل فــــحــــســــب، بـــــل امــ
بــأنــمــاطــهــا الــتــقــلــيــديــة لــتــصــل إلــــى أحــيــاء 
ــــوم 2« و»بــــــــري«  ــرطـ ــ ــخـ ــ األثـــــــريـــــــاء، مـــثـــل »الـ
و»أركويت« وغيرها، وترتادها جموع كبيرة 
من الزبائن، الذين يضيق بهم المكان وهم 

يهمون بشراء السلع المختلفة.
وســـوق »أم دورور«، الـــذي ُيــقــام كــل أحد 
وأربـــعـــاء، يــمــثــل فــرصــة كــبــيــرة لــمــحــدودي 

ــل، لـــشـــراء جــمــيــع احــتــيــاجــاتــهــم من  ــدخــ الــ
ـــــوت الــطــعــام  ــراوات والــــفــــواكــــه وزيــ الــــخــــضــ
والــصــوابــيــن، وغــيــرهــا مـــن الــمــســتــلــزمــات، 
وبأسعار معقولة مقارنة باألسواق العادية.
ــارق الــســعــر بــيــن »أم دورور« وبــيــن  ــ وفــ
السوق العادي يأتي من أن الباعة الجائلين 

 الـــخـــضـــراوات 
ً
يـــأتـــون بــالــســلــع، خــصــوصــا

والـــفـــواكـــه، مـــن مــنــاطــق إنــتــاجــهــا، ونقلها 
بــوســائــل حــركــة بــدائــيــة وغــيــر مكلفة، مثل 
التوك توك والسيارات القديمة، إلى جانب 
عدم وجود نفقات إضافية، كإيجار المحال 

التجارية والجبايات وغيرها.
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يومية سياسية مستقلة

لكل متلهف على معرفة أسماء الوزراء الجدد في التشكيل 
الحكومي المرتقب!

وكأن تغيير عدد من الوزراء سيغير األمور إلى األفضل...
، إال أن المعضلة 

ً
لربما هناك أمل بذلك حتى وإن كان ضئيا

ليست فقط في التشكيلة الوزارية، بل بتشكيلة مجلس األمة 
التي أصبحت متعددة األلوان كعلبة الماكنتوش!

الــمــســؤول عــن ذلـــك الــتــعــدد الــفــكــري فــي مــجــلــس األمــــة هو 
 بــإدمــانــه على مطالب شعبوية 

ً
الــنــاخــب الـــذي أصــبــح أســيــرا

وامتيازات با حدود، وهو يعلم أنها وقتية وقصيرة المدى 
على حساب المستقبل. 

أغلبية المرشحين ال مانع لديهم من إعطاء الوعود بتلبية 
تلك الرغبات...

نحن بانتظار حكومة جديدة، ومجلس منتخب جديد إذا تم 
بطان هذا المجلس عن طريق المحكمة الدستورية...

 على مستوى التعليم والخدمات الصحية 
ً
نريد إصــاحــا

 لمشكلة اإلسكان...
ً
واالجتماعية وكذلك حا

 ال تخيف البشر بقرب سقوطها 
ً
 سالكة وجسورا

ً
نريد طرقا

من رياح وأمطار وتجميع أوساخ وبرك أمطار تحتها!
 
ً
ال نريد التلميح بمحاربة الفساد، بل نريد أن نرى سجنا

 
ً
 بالفاسدين، والحاجة إلى رقابة أكثر دقة وأوسع نطاقا

ً
مليئا

مما هو حادث اآلن...
 
ً
ال أظــن أن الــمــواطــن يطلب المستحيل، بــل يــريــد إصــاحــا
 بعناية في كل المجاالت فهل هذا 

ً
 ومــدروســا

ً
 وحقيقيا

ً
جــادا

مستحيل؟!

الكويت تستحق 
د. ناجي سعود الزيداألفضل

الله بالنور

الــرقــم الصعب المفقود فــي معادلتنا السياسية فــي الــكــويــت... 
ما هو؟

منذ تحرير الكويت وهناك ثاثة أرقام صعبة، ورغم أهميتها، 
 حتى 

ً
فهي مفقودة لدينا في الكويت، ويكفي أن يكون أحدها مفقودا

يكون البلد في حالة ال تسّر... بل ويتراجع!
فما بالكم إن كان المفقود هو كل تلك األرقام الثاثة؟!

 سلطة تبتعد عن حالة 
ْ

ل
ُ
فأول ما يفتقده البلد، أسرة ُحْكم أو ق

الصراع الداخلي فيما بينها من جهة، وعن حالة المنافسة بينها 
وبين المكونات السياسية واالجتماعية والتجارية في البلد. فاألسر 
الحاكمة ينبغي أن تكون مرجعية وركن استقرار في الدولة، وهو 
ما يستلزم الحياد والبعد عن أي طرف من مكونات المجتمع، بأّي 

صورة من الصور.
وكلما ابتعدت السلطة عن إقحام نفسها في اإلدارة التنفيذية 
كانت كذلك، بينما إن حاولت أن تكون مركز استقطاب اجتماعي 
، تسلل الخلل إلدارة الدولة، وغاب 

ً
 أو تجاريا

ً
 اقتصاديا

ً
أو مشروعا

د عدم االستقرار السياسي.
ّ
الحياد وخدشت المرجعية، وتول

وهذا مكمن رئيسي لفقدان أهم األرقام الصعبة لدينا في البلد، 
ولــذا، فإن على السلطة أن تراجع بصورة عاجلة وتتمّعن في هذا 
ــر، فتحسم أمــرهــا فــي قــبــول الــدســتــور ونــظــامــه البرلماني من  األمـ
دون تــردد، ثم لتحسم أمــر مرجعيتها وحيادها وتؤكد وتتمسك 
 من جهة، 

ً
م أمورها داخليا

ّ
بموقعها كأسرة حكم متماسكة وتنظ

 بنطاق سلطات رئيس الدولة في نظامنا الدستوري 
ً
ى التزاما

ّ
وتتبن

وسلطاته المحددة من جهة أخرى.
 
ً
 رئيسيا

ً
، وسببا

ً
عندها سيكون هذا الرقم الصعب األهم حاضرا

 ضمن المكونات 
ً
لاستقرار ولمرجعية دون تجريح، وليست طرفا

 
ً
المختلفة للبلد المتنافسة في أحد اتجاهاته، وسيكون ذلك سببا

لتقويم األرقام الصعبة األخرى.
ــل 

ُ
أمـــا الــرقــم الــثــانــي الــصــعــب، فــهــو الــحــكــومــة، فــهــي غــائــبــة أو ق

 للمادة ١٢٣ من 
ً
مغّيبة كسلطة تنفيذية كاملة الصاحيات وفــقــا

 عن جسامة سلطاتها 
ً
الدستور، الذي استخدم لفظ »تهيمن« تعبيرا

ومسؤولياته، وهو ما ال تلمسه في أدائها، فهي رادفة على الحدث 
وليست صانعة له وال قائدة للقرار، الضغط السياسي العام ُيفقدها 
ات األعضاء وممارساتهم المنتهكة 

ّ
الثقة وُيضعف قدرتها! وتدخ

للدستور تربكها وال تجعلها قوية في إظهار رأيها والدفاع عنه، 
 وتغيب عن الترويج له 

ً
 فريدا

ً
وتتخذ قرارات مهمة وتقّدم برنامجا

؛ إّما 
ً
والظهور به والدفاع عنه، قضايا ملّحة تؤّرق البلد مؤجلة تماما

لضعف أو ترّدد أو إماء، مما أدى إلى فراغ واسع في البلد ضاعت 
معه السياسات وتخّبطت اإلدارة العامة.

وأما الرقم الثالث، الغائب والمتخّبط، والذي يعتاش على هامش 
ب غير رشيد يهدم كل القواعد الدستورية والبرلمانية،  األمور وبتكسُّ

فهو مجلس األمة بأغلبية أعضائه، وما أدراك ما علل هذا الرقم!
إن مجالس األمـــة كــانــت تضع فــي مــوقــع العضوية البرلمانية 
شخصيات من طــراز رجــال الــدولــة، الذين يبذلون جهدهم للبناء 
 مــن فهم صحيح للدستور والــوقــوف 

ً
المؤسسي للدولة، انطاقا

عند حدوده فيما لهم من اختصاصات تشريعية ورقابية ومالية، 
مصلحة الــبــلــد وتــوازنــاتــه السياسية هــي بوصلتهم فــي عملهم 
 في 

ً
 ذائعا

ً
البرلماني، وهو سبب اكتساب التجربة البرلمانية صيتا

العالم العربي منذ مجلس ١٩٦٣ وحتى مجلس عام ١٩٨٥.
ومنذ مجلس ١٩٩٢ انفرط عقد العمل البرلماني الرصين، وتصّدر 
سند المسؤولية لرجال 

ُ
المشهد أعضاء ينادون ويطالبون بأن ت

دولــة، وهم فاقدون لهذا الوصف بصورة عامة، فهم يبحثون عن 
تكّسبات سياسية آنية ويقومون بترضيات انتخابية، واستخدموا 
االبـــتـــزاز الــســيــاســي لكسر أحــكــام الــدســتــور والــقــانــون فــي الــعــدالــة 
والمساواة، وغلبت عليهم المحسوبية والواسطة والطائفية، أو 
القبلية أو الفئوية أو الحزبية، حتى تــرّدت الممارسة البرلمانية، 
وكلما جاء مجلس بعد عام ١٩٩٢ كان أسوأ، وهكذا، فصار أعضاء 
 ،

ً
البرلمان يتاجرون بالمقعد البرلماني ويتكّسبون به سياسيا

فساد االرتجال التشريعي، وتاهت بوصلة الرقابة السياسية وساد 
االبتزاز والتكّسب وانحرف االختصاص المالي باقتراحات تنتهك 

 للفساد.
ً
الدستور، وصار مصدرا

ـــة، رغـــم أنــهــم فـــاقـــدو ذلـــك قبل  ــ يــطــالــبــون بــحــكــومــات رجــــال دول
 للضعف والتراجع البرلماني 

ً
الحكومات، فصار البرلمان مكمنا

والسياسي.

هل النواب رجال دولة 
ب كراسي؟

ّ
أ.د. محمد المقاطع أم طال
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