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إيران تعرقل الترسيم البحري مع الكويت
وتصّر على االستثمار المشترك لـ »الدرة«

بت من حقيقة أن الحقل كويتي ــ سعودي خالص وتجاوزت المقاربة المبنية على القانون الدولي طهران تهرَّ
... واإليرانيون أصروا على أن حدودهم تمتد من الجرف القاري

ً
• الكويتيون جددوا تمسكهم بمبدأ الترسيم أوال

ر واشنطن: 
ّ

موسكو تحذ
استهداف طائراتنا إعالن 

حرب على أكبر قوة نووية

عاشور: فرصة األبيض 
 قائمة لتجاوز الساورة 

في وهران

١٣

 دوليات

 رياضة

انتصار الصباح: العالج 
 نسائيًا 

ً
بالدراما سيخلق جيال

ناجحًا يحقق السالم واألمان

الخالد: الجاهزية واليقظة 
لصد أي محاوالت تسلل 

أو تهريب للمخدرات عبر 
مياهنا اإلقليمية

»الشؤون«: قاعدة بيانات 
لقياس األداء المؤسسي 

للجمعيات الخيرية

 الثانية

 الثانية

 محليات

٠٣٠٣

تراجع مؤشرات البورصة  
والسيولة ترتفع إلى 
111.2 مليون دينار

 اقتصاد

٠٩

14

داخل العدد

 رئيس الوزراء: الكويت تدعم  رئيس الوزراء: الكويت تدعم 
الحركة الثقافية وترعى المبدعينالحركة الثقافية وترعى المبدعين

ص ص ١٢١٢

»هيئة الرؤية« تلتمس 
هالل رمضان الثالثاء

تعقد هيئة الــرؤيــة الشرعية 
 
ً
 الثالثاء المقبل التماسا

ً
اجتماعا

لرؤية هــالل شهر رمضان لعام 
1444 هجري.

وأهــــابــــت الـــهـــيـــئـــة، فــــي بـــيـــاٍن 
ــي  ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ ــع اإللـ ــ ــوقــ ــ ــمــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ عـ
ــدل، بــالــمــواطــنــيــن  ــ ــعـ ــ لـــــــــوزارة الـ
والمقيمين التواصل معها لمن 
ــــة هــــالل رمـــضـــان،  يــثــبــت لـــه رؤيـ
متوجهة بأسمى آيــات التهنئة 
والــتــبــريــكــات للجميع بالشهر 

الفضيل.

ً
مخالفات المرور... »أونالين« قريبا

● محمد الشرهان
ــابـــط إدارة الـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة والــتــوعــيــة  ــلـــن ضـ أعـ
المرورية باإلدارة العامة للمرور الرائد عبدالله بوحسن 
ــمـــرور« فــي طــريــقــهــا إللــغــاء الــمــخــالــفــات الــورقــيــة  أن »الـ
 إلــى أن 

ً
»الــصــفــراء« واستبدالها بأخرى رقمية، مشيرا

ذلك يأتي ضمن استراتيجية اإلدارة لتطوير خدماتها 
.
ً
إلكترونيا

وصرح بوحسن، على هامش حفل تكريم وكيل وزارة 
الداخلية المساعد لــشــؤون الــمــرور والعمليات اللواء 
جمال الصايغ للقيادات المرورية وعــدد من منتسبي 
»المرور«، بأن المخالفات الرقمية ستتمثل في إرسال 
رسالة نصية على الهواتف الذكية برقم لوحة المركبة 
 أن على أولياء األمور المسؤولية األولى 

ً
المخاِلفة، مؤكدا

فــي تقويم أبنائهم األحـــداث والــشــبــاب مــن االستهتار 
والرعونة أثناء القيادة.

بعد تسريباٍت إيرانية أولية أشارت 
إلـــــى أن اجـــتـــمـــاع الـــلـــجـــنـــة الــقــانــونــيــة 
الــمــشــتــركــة بــيــن الــكــويــت وإيـــــران، الــذي 
ُعِقد االثنين الماضي في طهران لبحث 
 ،

ً
ترسيم الحدود البحرية، كان إيجابيا

تبّين، بعد التدقيق وظهور المزيد من 
المعطيات حول تفاصيل المباحثات، أن 
أجواًء سلبية أحاطت االجتماع، بسبب 
اختالف مقاربة البلدين، التي وصلت 
إلــى حــد العرقلة مــن الــجــانــب اإليــرانــي 
الــذي اقترح تجاوز موضوع الترسيم، 
ــى الـــتـــقـــاســـم أو االســتــثــمــار  ــ ــفـــز إلـ ــقـ والـ
المشترك لحقل الــدرة الغازي البحري، 
ــاز الــقــابــل  ــغــ ــقــــدر احـــتـــيـــاطـــي الــ ــ الــــــذي ُي
لالستخراج منه بنحو 200 مليار متر 

مكعب.
 وكان مصدر في الخارجية اإليرانية 
قــــال، الــثــالثــاء الــمــاضــي، لـــ »الــجــريــدة«، 
إن االجــتــمــاع الــمــذكــور لـــم يــخــرج بــأي 
نتيجة، لكن مجرد انعقاده بعد سنوات 
مــن توقف المفاوضات، واالتــفــاق على 
عقد اجتماع ثاٍن، هو أمر إيجابي، كما 
أن جلسة الــمــشــاورات السياسية التي 

ُعِقدت برئاسة السفير منصور 

طهران ـ فرزاد قاسمي

»نزاهة«: قانون تمويل الحمالت االنتخابية 
استحقاق لالنضمام التفاقية مكافحة الفساد
المهّمل: أنجزنا بعض القوانين وأخرى أمام مجلس األمة والجهات المعنية

أكــد نــائــب رئــيــس الهيئة الــعــامــة لمكافحة الفساد 
)نــزاهــة( المستشار نــواف المهّمل أن الكويت أنجزت 
العديد من التعديالت التشريعية، وعلى رأسها قوانين 
حــق االطــــالع وتــعــارض الــمــصــالــح وتــجــريــم الــرشــوة؛ 
لالنضمام إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد، 
 في الوقت نفسه إلى أنه ال يزال هناك قوانين في 

ً
الفتا

اللجنة التشريعية بمجلس األمة وأمام الجهات المعنية 
تعتبر استحقاقات لالنضمام إلى االتفاقية، منها قانون 

تمويل الحمالت االنتخابية.
وأشـــار المهمل، خــالل ورشــة عمل »نتائج الكويت 

لعام 2022 في مؤشر التنافسية«، أمس، إلى أن البيانات 
الرسمية تساهم فــي إعـــداد وتحضير الستراتيجية 

»نزاهة« لمكافحة الفساد المقبلة.
من جهتها، قالت األمينة العامة المساعدة لقطاع 
ــرار الــحــمــاد، إن مــؤشــرات  ــ الــوقــايــة فـــي »نـــزاهـــة« م. أبـ
قــيــاس الــفــســاد تــتــنــوع بــيــن رئــيــســيــة حــاكــمــة وأخـــرى 
فرعية، مؤكدة أن المؤشرات التي تعتمد على القياس 
االنــطــبــاعــي هـــي األصـــعـــب، إذ تــتــطــلــب أن تــحــقــق كل 
مشاريع خطط الدولة اإلنمائية والخدمية والتشريعية 

والقضائية.

بعد يوٍم واحد من لقائه نظيره الروسي 
فالديمير بوتين، أطلق الرئيس السوري 
بــشــار األســــد، أمـــس، جملة مــن الــمــواقــف 
تــنــاولــت الــمــلــفــات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة 
وقــضــايــا المنطقة والــعــالــم، كـــان أبــرزهــا 
الــعــالقــة مـــع تــركــيــا والــســعــوديــة وإيــــران 

وروسيا، والوجود العسكري األجنبي.
وفــي أوضـــح التعليقات على التقارب 
بين دمشق وأنــقــرة، اشترط األســد للقاء 
نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان 

سحب الجيش التركي كل قواته من شمال 
سورية، وعودة الوضع إلى ما كان عليه 

قبل الحرب.
وقال األسد، بعد يوم من محادثاته مع 
بوتين، لوسائل إعالم روسية إن »سياسة 
 تجاه 

ً
السعودية اتخذت منحى مختلفا

ــنــــوات، ولــــم تــتــدخــل في  ســـوريـــة مــنــذ ســ
شــؤونــهــا الــداخــلــيــة، كــمــا أنــهــا لـــم تــدعــم 
 أن »ســوريــة 

ً
 مــن الــفــصــائــل«، موضحا

ً
أيـــا

لـــم تــعــد ســاحــة صــــراع ســعــودي 
األسد خالل حديثه إلى وسائل اإلعالم الروسية أمس

األسد: السعودية غّيرت سياساتها معنا 
ولن ألتقي إردوغان قبل سحب قواته

 الحديث عن قطع العالقة مع طهران انتهى 
 ونرحب بزيادة القواعد الروسية لدينا

ً
عربيا

 شمخاني في أبوظبي أمس )أ ف ب (
ً
محمد بن زايد مستقبال

إسرائيل ترفع التوتر على حدود لبنان
حركة دبلوماسية تجاه »حزب الله« لفهم موقفه واتصاالت لتجنب تصعيد كبير

● بيروت ـ منير الربيع
غداة كشف »الجريدة« عن تحضيرات إسرائيلية 
 على »عملية مجيدو« التي 

ً
لتصعيد يشمل لبنان، ردا

جرت قبل أيام، رفعت إسرائيل التوتر على الحدود 
مع لبنان من خالل زيارة أجراها وزير دفاعها يوآف 
غاالنت يرافقه كبار قادة الجيش للحدود، حيث هدد 
من هناك بالعثور على منفذي »الهجوم المعقد«، 
هم »حزب الله« بالضلوع فيه، و»معاقبتهم«.   

ُّ
الذي ات

وفـــي وقـــت رفــضــت حــكــومــة بــنــيــامــيــن نتنياهو 

تقديم أي تنازل للمعارضة بشأن قانون التعديالت 
 
ً
 مزيدا

ً
القضائية المثيرة للجدل بما يعني عمليا

مــن الــتــوتــر الــداخــلــي، اقــتــحــم الــجــيــش اإلســرائــيــلــي 
 مخيم جنين فــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقــتــل 3 

ً
مـــجـــددا

فلسطينيين، فــي وقـــت اســتــمــر الــتــزام »حـــزب الــلــه« 
الصمت، وأشارت مصادر متابعة إلى أن اتصاالت 
دبلوماسية عديدة حصلت مع الحزب في محاولة 
لفهم موقفه، كما نشطت االتصاالت في سبيل منع 

أي تصعيد بالجنوب.  
وكان الجيش اإلسرائيلّي رفع أمس األول 

وزراء اإلعالم 
العرب: إدراج 

التربية اإلعالمية 
في المناهج 

الدراسية
٠٤

AUM تختتم قمة »التعليم العالي 
٠٧نحو مستقبل هادف 2023«

3 نقاط رئيسية وبنود سرية في »تفاهم بكين«
بن زايد لشمخاني: مهتمون برفع مستوى العالقات وحّل بعض نقاط سوء التفاهم

 لصحة الــمــعــلــومــات التي 
ً
تــأكــيــدا

نشرتها »الجريدة« الثالثاء الماضي 
في تقرير بعنوان »السعودية حصلت 
عــلــى ضــمــانــات إيـــرانـــيـــة ســريــة قبل 
توقيع اتفاق بكين«، نقلت صحيفة 
»وول ســتــريــت جـــورنـــال« األمــيــركــيــة 
ــــودي،  ــعـ ــ ــريــــحــــات لــــمــــســــؤول سـ تــــصــ
نشرتها وسائل إعالم سعودية بينها 
قناة »العربية«، أكد فيها وجود بنود 
سرية »مهمة ال يمكن اإلفصاح عنها« 
فــي االتــفــاق الــذي تــم بين السعودية 

وإيران في بكين برعاية صينية. 
ونــقــلــت الصحيفة األمــيــركــيــة عن 
ــة، أن  ــيــ ــركــ ــيــ مــــصــــادر ســــعــــوديــــة وأمــ

االجتماعات التي جرت بين 

٠٣
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إيران تعرقل الترسيم...

3 نقاط رئيسة وبنود...

إسرائيل ترفع التوتر...

األسد: السعودية غّيرت...

ــر الــخــارجــيــة، وعــلــي بــاقــري كــنــي نــائــب وزيــر  العتيبي نــائــب وزيـ
الخارجية اإليراني للشؤون السياسية كانت إيجابية بشكل عام، 
 على أجــواء التوافق التي تسود المنطقة بعد توقيع اتفاق 

ً
عطفا

المصالحة بين الرياض وطهران.
إال أن المصدر نفسه، عاد وأوضح، أن نتيجة االجتماع التقني للجنة 
س خاللها الجانب الكويتي السفير العتيبي، في 

ّ
القانونية، التي ترأ

حين ترأس الجانب اإليراني السفير رضا نجفي نائب وزير الخارجية 
للشؤون القانونية والدولية، كانت تميل أكثر إلى السلبية. 

وكشف المصدر أن الجانب الكويتي تمسك بمبدأ ترسيم الحدود 
البحرية أواًل، وفق القانون الدولي، في حين اقترح الجانب اإليراني 
القفز فوق قضية ترسيم الحدود، واالتفاق على استثمار مشترك لحقل 
الدرة )آراش بالفارسية( بين الكويت والسعودية وإيران، وفق حصص 

يتم االتفاق عليها، أو تقاسم الحقل.
وذكر أن اإليرانيين عرضوا على الجانب الكويتي حججهم بشأن ما 
 لهم في الجزء الشمالي من حقل الدرة، على أساس أن 

ً
يعتبرونه حقا

الحدود البحرية اإليرانية تمتد من الجرف القاري ال من الحدود البرية، 
وطالبوا بالتفاوض على اتفاق لالستثمار واستخراج الموارد الطبيعية 
بشكل مشترك، لكن الكويتيين رفضوا التفاوض على أي تقاسم أو 
تشارك في الحقل قبل ترسيم الحدود البحرية وتبيان حصة كل جانب.
 وتــصــر طــهــران عــلــى أن حـــدودهـــا تمتد مــن الــجــرف الـــقـــاري، وأن 
مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصّر الكويت 
 من حدودها البرية حسب 

ً
حَسب انطالقا

ُ
على أن حدود إيران يجب أن ت

قانون البحار المغلقة.
وفي حال قبول الحجة الكويتية التي تتوافق مع القانون الدولي، 
ِمدت حجة 

ُ
، إليران أي حصة في »الــدرة«، أما إذا اعت

ً
فلن يكون، عمليا

طهران فهناك احتمال كبير أن تحصل على حصة.
 عـــن مــصــدر 

ً
ــاء الـــمـــاضـــي، نـــقـــال ــعــ وكـــانـــت »الـــجـــريـــدة« كــشــفــت األربــ

بالخارجية اإليرانية، أن إيــران والكويت توصلتا إلى اتفاق للعودة 

إلى المفاوضات المتوقفة بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، وأن 
جرى بين خبراء من البلدين. 

ُ
لقاءات تقنية ست

وقــال المصدر إنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن التوقيع يمكن 
 في هذا الصدد إلى أن 

ً
أن يتم على مستوى وزيَري الخارجية، مشيرا

وزيــر الخارجية اإليــرانــي حسين أمير عبداللهيان سيحضر لزيارة 
الكويت، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول الترسيم يمكن أن يتم توقيعه 

خالل تلك الزيارة. 
 لتسريع تطوير 

ً
عت السعودية والكويت اتفاقا

ّ
والعام الماضي وق

»الـــدرة« الــواقــع فــي المنطقة المغمورة المقسومة بــنــاًء على االتفاق 
الموقع بين البلدين في 2019، مما أثار اعتراض طهران التي زعمت أن 
 في الحقل، وهددت ببدء الحفر إذا أقدمت الكويت والسعودية 

ً
لها حقا

على ذلك. 
وردت الكويت بالتأكيد أن »الدرة« حقل كويتي سعودي »خالص«، 
 فيه، وتمسكت، في الوقت نفسه، بمفاوضات 

ً
وأن إيــران ليست طرفا

»كويتية ــ سعودية ــ إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول 
الثالث«.

منع النشر عن التفجير الذي جرى شمال البالد قرب سجن مجيدو 
ل 

َّ
 أن أحد المنفذين »تسل

ً
المخصص لألسرى الفلسطينيين، كاشفا

ــه »يحقق في مدى تــورط حزب الله«. 
ّ
من لبنان إلى إسرائيل«، وأن

وكانت معلومات »الجريدة« أفادت بأن خلية مكونة من 4 اشخاص 
تمكنت من التسلل عبر »أنفاق حزب الله« عند الحدود وفجرت عبوة 

ذكية تحمل بصمات إيرانية.  
مــن نــاحــيــتــه، قـــال الــنــاطــق الــرســمــي بــاســم » الــيــونــيــفــيــل »  أنــدريــا 
تيننتي ، إن القوات الدولية »لم تالحظ أي عبور للخط األزرق في 
األيام األخيرة«، بينما أكدت »قوات الجليل« التي تبنت العملية أن 
منفذ الهجوم على قيد الحياة وهو في مكان آمن ولديها توثيق 

للعملية.
وفي تطور جديد، أفادت وسائل إعالم إسرائيلية اليوم بالعثور 
على حقيبة داخلها جهاز تفجير في بلدة كفر قــرع داخــل الخط 

األخضر.

- إيــرانــي مثلما كــان الــوضــع فــي بعض الــمــراحــل، ومــن جانب 
بعض الجهات«.

وبينما وصف االتفاق بين إيران والسعودية بوساطة صينية 
بـ »مفاجأة رائعة«، أكد األسد أن الحديث عن قطع عالقة دمشق 
 عــلــى الساحة 

ً
مــع طــهــران لــم يــعــد يــثــار اآلن، ولـــم يــعــد مشكلة

 بــضــرورة إلــغــاء تجميد عضوية ســوريــة في 
ً
العربية، مطالبا

الجامعة العربية.
وتحدث عن بداية حراك عربي يحّول األفكار لخطط تنفيذية 
 بأي مقترحات روسية إلقامة قواعد 

ً
لحل األزمة السورية، مرحبا

عسكرية جديدة أو توسيع الموجودة أو زيادة عدد قواتها؛ ألن 
ذلك مرتبط بتوازن القوى في العالم.

وقّدر األسد أن سورية تحتاج إلى أكثر من 400 مليار دوالر 
إلعادة اإلعمار، باعتبار أن هناك مناطق خارج سيطرة الدولة، 
 إلى أن الرقم المفترض لتجاوز تداعيات الزلزال هو 50 

ً
مشيرا

مليار دوالر على األقل.

السعودي طلب بحث الملف اليمني خالل االجتماعات في بكين، 
 إلى أن بالده جددت تأكيدها أن »األزمة اليمنية شأن يمني«.

ً
الفتا

ــارات محمد بــن زايـــد، خالل  فــي هــذه األثــنــاء، أعـــرب رئــيــس اإلمــ
ــرانـــي علي  اســتــقــبــالــه أمــيــن الــمــجــلــس األعـــلـــى لــألمــن الــقــومــي اإليـ
شمخاني في أبوظبي عن مباركته لالتفاق السعودي ـ اإليراني. 
 ومستعدة لرفع العالقات الثنائية 

ً
 أن »اإلمارات مهتمة جدا

ً
مؤكدا

إلى أعلى مستوى في جميع المجاالت من خالل حل بعض نقاط 
سوء التفاهم بين البلدين«.

من جهته، قال المسؤول اإليراني إن »العالم اإلسالمي ومنطقة الخليج 
اليوم بحاجة إلى الصبر والتعاون، والتقارب أكثر من أي شيء آخر«. 

وكان شمخاني اعتبر خالل لقاٍء مع نظيره اإلماراتي طحنون 
ــارات »مــنــطــلــق لــبــدء فــصــل جــديــد في  ــــد، أن زيـــارتـــه لـــإمـ بـــن زايـ

العالقات«.

الجانبين السعودي واإليراني في بكين استمرت 5 أيام، وتناولت 
 عن تضمنها موافقة إيرانية 

ً
 سرية، فضال

ً
3 نقاط رئيسية وبنودا

على وقف شحنات األسلحة السرية إلى متمردي حركة »أنصار الله« 
الحوثية؛ لدفعها للقبول بحل ُينهي الحرب في اليمن.

 عن مسؤول سعودي تأكيده »وجود 
ً
 كما نقلت الصحيفة أيضا

 
ً
 وأمنيا

ً
التزام ثنائي أمني ودفاعي مع إيران بعدم االعتداء عسكريا

 لالتفاقية 
ً
 مشتركا

ً
 إيرانيا

ً
 سعوديا

ً
 دعما

ً
«، معلنا

ً
واستخباراتيا

فيما يتعلق باليمن.
وبينما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن بالده 
اتفقت مع طهران على احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وحل 
الخالفات، صــرح الناطق باسم الخارجية اإليرانية بــأن الجانب 

وجاء هذا التطور المفاجئ على الحدود، بعد نحو أسبوع من 
كشف »الجريدة« عن اجتماع مسؤولين إيرانيين بينهم نائب قائد 
»فيلق القدس« مع »حــزب الله« في بيروت اقترح خالله قياديون 
في الحزب توجيه الضربة األولى إلسرائيل وجرها إلى مواجهة، 
الستباق عملية عسكرية إسرائيلية تعتقد استخبارات الحزب أنها 
وشيكة. وبحسب معلومات »الجريدة« فإن موقف إيران كان رفض 

مبادرة الحزب إلى الهجوم.
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الخالد: جاهزية ويقظة لصد أي محاوالت تسلل أو تهريب
ل سريع و11 دورية اعتراضية

ُّ
ن 8 قطع تدخ

ّ
د قاعدة صباح األحمد البحرية ودش

ّ
تفق

محمد الشرهان
ــا الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس  ــ دعـ
مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية 
وزيــــر الـــدفـــاع بــاإلنــابــة الشيخ 
طــــالل الــخــالــد الــــى »الــجــاهــزيــة 
والــيــقــظــة الــدائــمــة لــمــنــع وصــد 
أي مـــحـــاوالت تــهــريــب أوتــســلــل 
عبر مياهنا اإلقليمية خاصة 
شبكات مروجي المخدرات التي 
تـــحـــاول ادخــــــال ســمــومــهــا الــى 
البالد مستخدمة جميع أساليب 

التهريب برا وبحرا وجوا«. 
وثــمــن الــخــالــد خـــالل زيــارتــه 
ــــس لــــــــإدارة الــعــامــة  ــاح أمـ ــبـ صـ
لخفر السواحل بقاعدة صباح 
األحــمــد البحرية، جهود رجــال 
اإلدارة والسعي الدائم لتطوير 
آلـــيـــات الــعــمــل وفــــق الــتــقــنــيــات 

الحديثة. 
ودشــــــــن الــــنــــائــــب األول فــي 

الزيارة التي رافقه فيها قيادات 
أمنية، عددا من القطع البحرية 
 في 

ً
التي انضمت للخدمة أخيرا

قاعدة صباح األحمد البحرية 

وعددها 8 قطع بحرية للتدخل 
ــريــــع، صـــنـــاعـــة هـــولـــنـــديـــة،  الــــســ
ومـــــــــــزودة بـــــأحـــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات 
الــتــكــنــولــوجــيــة الــعــالــمــيــة، و11 

دوريــة اعتراضية تم تطويرها 
ــادة إعــمــارهــا ضــمــن خطة  ــ وإعــ
ــة  ــانــ ــيــ ــة لــــتــــطــــويــــر وصــ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ شـ
وإصالح جميع القطع البحرية 

لــتــعــزيــز الــجــاهــزيــة الــمــيــدانــيــة 
البحرية.

وكــــان فـــي اســتــقــبــال الــخــالــد 
وكيل وزارة الداخلية المساعد 
ــن الــمــنــافــذ  ــ ــقـــطـــاع شـــــــؤون أمــ لـ
ــواء مـــنـــصـــور  ــ ــ ــلـ ــ ــ والــــــــحــــــــدود، الـ
الــعــوضــي، والــوكــيــل الــمــســاعــد 
لـــلـــشـــؤون الــمــالــيــة والـــخـــدمـــات 
الـــــمـــــســـــانـــــدة، الــــشــــيــــخ حـــمـــود 
الصباح، ومدير اإلدارة العامة 
ــواء طــالل  ــلـ لــخــفــر الـــســـواحـــل، الـ
ــن قـــيـــادات  الــــمــــونــــس، وعــــــدد مــ

القطاع.
وتأتي زيارة الخالد لمتابعة 
ســـيـــر الـــعـــمـــل فــــي كــــل قــطــاعــات 
وزارة الداخلية، والوقوف على 
احتياجاتها لتطوير منظومة 
العمل بها بما يحقق األهــداف 

المرجوة منها.

 القاعدة
ً
الخالد متفقدا

نائب وزير الخارجية يستقبل
السفير التشادي

استقبل نائب وزيــر الخارجية، السفير منصور العتيبي، في 
الديوان العام للوزارة، أمس، سفير تشاد لدى الكويت عبدالرحمن 
بشير بريمي، وذلــك بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا لبالده 

لدى الكويت.
وأشاد العتيبي، خالل اللقاء، بدور السفير التشادي وإسهاماته 
خالل فترة عمله في تعزيز العالقات الكويتية - التشادية، متمنيا 

له كل التوفيق والسداد في حياته المهنية المقبلة.

 سفير تشاد أمس
ً
العتيبي مستقبال

انتصار الصباح: العالج بالدراما سيخلق 
 يحقق السالم واألمان

ً
 ناجحا

ً
 نسائيا

ً
جيال

جامعة الروح القدس اللبنانية كرمتها لدعمها طالبات الماجستير
ــــروح الــقــدس  كــرمــت جــامــعــة الـ
ــيـــك الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، أمــــس  ــلـ - الـــكـــسـ
األول، رائــدة األعمال االجتماعية 
ــيــــة الــــشــــيــــخــــة انـــتـــصـــار  ــتــ الــــكــــويــ
ســالــم الــعــلــي، تــقــديــرا لشراكتها 
مــع الــجــامــعــة ودعــمــهــا المستمر 
ــة الماجستير  لــطــالــبــات فــي درجـ
اخــتــصــاص »الـــعـــالج بـــالـــدرامـــا«، 
وحـــضـــر حـــفـــل الـــتـــكـــريـــم الـــوزيـــر 
الــمــفــوض الــقــائــم بــأعــمــال سفارة 
ــكــــويــــت لــــــدى لـــبـــنـــان عـــبـــدالـــلـــه  الــ
الشاهين، وعدد من أركان السفارة، 

وأساتذة وطالب من الجامعة.
ــتــــصــــار  ــة انــ ــخــ ــيــ ــشــ وقــــــالــــــت الــ
الصباح، لـ »كونا«، إن تكريمها من 
جامعة لبنانية هو »تكريم للشعب 
الــكــويــتــي ولــلــنــســاء الــكــويــتــيــات 
ولــلــتــغــيــيــر الــــــذي ســيــحــصــل مــع 
النساء في الكويت ولبنان والعالم 
العربي، من خالل علم النفس في 
الـــدرامـــا الـــذي سيخلق جــيــال من 
النساء الناجحات يحققن السالم 

واألمان في المجتمع«.
وأشارت إلى أن »تثقيف النساء 
ــؤدي إلـــى  ــ وجــعــلــهــن مــنــتــجــات يــ
اســـتـــقـــرارهـــن الــنــفــســي والـــمـــالـــي، 
ويخلق مجتمعا مسالما، فالمرأة 
المنتجة التي تتخطى أوجاعها 
ومشاكلها ودائرتها الضيقة ترفع 
مجتمعها وتــســاهــم فــي تطوير 

اإلنسان والوطن«.
وأوضحت أن العمل والتعاون 
ــقــــدس بـــدأ  مــــع جـــامـــعـــة الـــــــروح الــ

مــنــذ أربـــع ســنــوات، »وال يقتصر 
عــلــى لــبــنــان فــقــط، بـــل بـــدأ العمل 
ــقـــق نــجــاحــا  ــحـ ــــي الــــكــــويــــت، ويـ فـ
ــداد نــســاء قياديات،  كبيرا فــي إعـ
كــمــا يــحــقــق تــقــدمــا وعــمــال جديا 
فـــي األردن لـــزيـــادة ثــقــة الــفــتــيــات 

والــســيــدات األردنـــيـــات مــن خــالل 
العالج بالدراما في مجتمع يعتبر 

محافظا«.
من جهته، قال رئيس الجامعة 
»كونا«، إن  األب د. طالل الهاشم، لـ
»الــتــعــاون مــع مــؤســســة الشيخة 

ــبـــاح يـــأتـــي ضــمــن  ــتـــصـــار الـــصـ انـ
استراتيجية الجامعة التي قررت 
مــنــذ ســنــوات أن تتخطى حــدود 
لبنان وتتعاون وتتفاعل وتتبادل 
ــرات ثـــقـــافـــيـــا وحــــضــــاريــــا  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
وإنــســانــيــا مــع المجتمع العربي 

والمجتمعات األخرى«.
وأضــاف الهاشم أن التواصل 
ــتـــعـــاون حــصــل مـــع الــشــيــخــة  والـ
انــتــصــار الـــتـــي تــســعــى بـــدورهـــا 
ــتـــطـــور فــي  إلـــــى عـــمـــل مــنــتــج ومـ
المجتمع اإلنساني، مشيرا إلى 
أن جامعة الـــروح الــقــدس »تضم 
عــــــددا مــــن الــــطــــالب الــكــويــتــيــيــن 
ــــات مـــخـــتـــلـــفـــة،  ــــاصـ ــتـــــصـ ــ فــــــي اخـ
وخصوصا في قسم الموسيقى، 
وكذلك تضم طالبا من مختلف 

الدول العربية«.

»الصحة«: ملتزمون بتحديث بروتوكوالت
 جراحات التجميل وفق أحدث المستجدات

بورزق: مناقشة استخدام التقنيات الحديثة والعمليات المختلفة
● عادل سامي

أكد مدير منطقة مبارك الكبير 
الصحية بوزارة الصحة، د. وليد 
البصيري، التزام الوزارة بالتطوير 
المستمر ألداء الــنــظــام الصحي، 
وتحديث سياسات وبروتوكوالت 
ــات  ــ ــراحـ ــ الــــرعــــايــــة الـــصـــحـــيـــة وجـ
التجميل والترميم بما يتفق مع 

أحدث المستجدات العالمية.
وقــــــال الـــبـــصـــيـــري، فــــي كلمته 
ــبـــاح أمــــــس، بـــافـــتـــتـــاح مــؤتــمــر  صـ
رابــطــة التجميل الكويتية األول 
ــة لـــجـــراحـــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ والـــجـ
التجميل، نيابة عن وزير الصحة 
ـــي، إن وزارة  ــعــــوضـ ــد الــ ــمــ د. أحــ
الصحة حريصة على االستفادة 
مــــن الـــتـــوصـــيـــات الـــتـــي ســيــخــرج 
بها المشاركون من المؤتمر من 

الخبراء من مختلف دول العالم.
وذكــــر أن الــمــؤتــمــر، الــــذي ُيــعــّد 
األول من نوعه، بالتعاون مع أكبر 
منظمة عالمية لجراحي التجميل، 
يعّبر عــن الــرؤيــة الــواعــيــة للجان 
المنظمة إللــقــاء الــضــوء على أهم 
المستجدات والتطورات في مجال 
جراحة التجميل كحاالت الحروق 
والتشوهات الخلقية وترميم ما 
بــعــد اإلصــــابــــات وتـــرمـــيـــم الــثــدي 
ــقــــوام بعد  وعــمــلــيــات تــحــســيــن الــ

زيادة الوزن.
ــتـــشـــاري  مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال اسـ
جراحة الحروق والتجميل ورئيس 

الــمــؤتــمــر د. هـــشـــام بــــــــورزق، في 
كلمته، إن رابطة الكويت لجراحي 
التجميل حرصت على اختيار 30 
محاضرا مميزا من مختلف أنحاء 
العالم يشهد لهم بالعلم والمعرفة، 
ــى نــقــاش  ــ مـــعـــربـــا عــــن تــطــلــعــه إلــ
علمي غني وتبادل المعرفة حول 
المستجدات في جراحة التجميل.

وأضاف أن المؤتمر سيناقش 
أهـــم الــمــواضــيــع المختلفة التي 
تهّم جراحة التجميل والترميم بما 
فيها استخدام التقنيات الحديثة 
والعمليات المختلفة وعالج أنواع 
الـــمـــضـــاعـــفـــات الــمــحــتــمــلــة، ومـــن 
ثـــم الـــوصـــول إلـــى وضـــع معايير 
ــوابــــط ثــابــتــة جـــديـــدة تــكــون  وضــ
مرجعا فــي التعامل مــع مختلف 

حاالت جراحة التجميل.

بـــدوره، أكــد استشاري جراحة 
التجميل، رئيس الجمعية العربية 
لجراحة التجميل، رئيس اللجنة 
العلمية فــي الجمعية العالمية 
ــل، د. جـــمـــال  ــيـ ــمـ ــجـ ــتـ ــة الـ ــراحــ ــجــ لــ
جمعة، أن الجمعية العالمية أعدت 
برنامجا علميا مكثفا وأوراق عمل 
يقّدمها أهم خبراء التجميل على 
مستوى العالم، ويركز على نحت 

القوام وتشكيل الجسم.
ــاف أن الــمــنــطــقــة بحاجة  ــ وأضـ
إلـــى مــثــل هـــذه الــمــؤتــمــرات، نظرا 
إلــى ازديـــاد نسبة السمنة وكثرة 
عدد عمليات التكميم والتخسيس.
وقــال إن الجمعية تضّم 5550 
عضوا من أفضل جراحي التجميل 
من 117 دولة حول العالم في أكبر 
شبكة عالمية لجراحي التجميل، 

وأوضــــــــح وجـــــــود شـــــراكـــــات بــيــن 
الــجــمــعــيــة و87 جــمــعــيــة وطــنــيــة 
لــلــجــراحــة التجميلية فــي جميع 
أنحاء العالم، مما يعزز التواصل 
بين المجتمعات وتبادل المعرفة 
حــول الجراحة التجميلية اآلمنة 

والفعالة.
من جانبه، عّبر أمين سر رابطة 
جراحة التجميل الكويتية، د. أحمد 
الـــعـــلـــي، عـــن ســـعـــادتـــه بــالــتــعــاون 
العالمي الذي يضع الكويت على 
خريطة العالم فــي مجال جراحة 
الــتــجــمــيــل والـــتـــرمـــيـــم، مـــؤكـــدا أن 
الرابطة تستثمر عالقتها المميزة 
بــالــجــمــعــيــات الــعــلــمــيــة الــعــالــمــيــة 

لتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر.

المشاركون في مؤتمر رابطة التجميل

القوة البحرية نفذت تمرين »الدانة 23«
● محمد الشرهان

نفذت القوة البحرية الكويتية تمرين 
»الـــدانـــة 23« بــمــشــاركــة الـــقـــوة الــجــويــة 
الكويتية ولـــواء الــمــغــاويــر/25 وشركة 
نفط الكويت، وعقد بين 12 و16 الجاري.

ويعّد التمرين من التمارين التعبوية 
البحرية الــمــكــون مــن قسمين؛ تمرين 
ــادات CPX، والـــتـــمـــاريـــن  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مــــركــــز الـ
الميدانية FTX، ويــهــدف التمرين إلى 
رفــع مستوى األداء التدريبي وقياس 
الجاهزية القتالية للوحدات المشاركة، 
ــع مـــســـتـــوى كــــفــــاءة الـــتـــعـــامـــل مــع  ــ ــ ورفـ

األزمات.
مشاة البحرية

ً
بوعركي: الجريمة السيبرانية أصبحت أكثر انتشارا

● محمد الشرهان
ــي لـــألمـــن  ــنــ ــوطــ ــز الــ ــركــ ــمــ شــــــــارك رئــــيــــس الــ
السيبراني، اللواء الركن المهندس المتقاعد 
محمد بوعركي، في فعاليات معرض ومؤتمر 
الخليج العالمي ألمــن المعلومات »جيسيك 
جلوبال 2023«، الذي ُعقد من 14 إلى 16 الجاري 

بإمارة دبي.
وأكد بوعركي، خالل مشاركته fالفعاليات، 
أن التهديد المتزايد لجرائم اإلنــتــرنــت يأتي 
مع تزايد استخدام التكنولوجيا واإلنترنت، 
 
ً
وأصبحت الجريمة السيبرانية أكثر انتشارا
مـــن أي وقــــت مـــضـــى، حــيــث يــجــد الــقــراصــنــة 
 جـــديـــدة 

ً
ــا ــرمـــون الـــســـيـــبـــرانـــيـــون طــــرقــ ــمـــجـ والـ
الستغالل مَواطن الضعف fاألنظمة. 

ــا ُيـــنـــظـــر لــلــمــجــرمــيــن   مــ
ً
ــا وأضـــــــــاف: »غــــالــــبــ

السيبرانيين، على أنهم أســرع من المدافعين 
في العثور على طرق جديدة الستغالل مواطن 
الضعف، ألنــهــم محفزون للعثور على نقاط 
الضعف، واستغاللها للوصول إلى المعلومات 
الحساسة، وسرقة البيانات، أو القيام بأنشطة 

خبيثة أخرى«.
وأكد أن الجريمة السيبرانية لها تأثير مالي 
وتشغيلي، ومن حيث السمعة، ويمكن أن تؤدي 
إلــى فقدان اإليـــرادات، وإلحاق الضرر بسمعة 
الــعــالمــة الــتــجــاريــة، والــمــســؤولــيــة القانونية، 
وإلى ضرر شخصي، ويمكن أن يكون لها تأثير 
ــراد، بما فــي ذلـــك ســرقــة المعلومات  ــ على األفـ

الشخصية، وسرقة الهوية، والمضايقة.
وذكر أن العديد من البلدان تأثرت لحد كبير، 

وأحــد األمثلة على بلد تأثر بجريمة الفضاء 
اإللكتروني هو الــواليــات المتحدة. في 2017 
كشفت وكالة إكيفاكس لإبالغ عن االئتمان 
المعلومات الشخصية لحوالي 143 مليون 
أميركي، بما في ذلك األسماء وتاريخ الميالد 

وأرقام الضمان االجتماعي والعناوين.
وعــلــى هــامــش الــمــؤتــمــر، أكــــد رؤســـــاء أمــن 
المعلومات في »جيسيك جلوبال 2023« أهمية 
تـــبـــادل الــمــعــارف والـــتـــعـــاون لــصــد الهجمات 
السيبرانية، وأهمية التعاون وتبادل المعلومات 
عبر قطاع األمن السيبراني، للتصدي للجرائم 
 في 

ً
 مستمرا

ً
اإللكترونية، التي غــدت تــهــديــدا

العصر الرقمي. 
محمد بوعركي

جانب من تكريم الشيخة انتصار الصباح

شهادة فريدة 
تعتبر شهادة »العالج بالدراما« فريدة في الشرق األوسط، 
وتمنحها جامعة الـــروح الــقــدس - الكسليك، بــالــتــعــاون مع 
جامعة الــســوربــون الفرنسية، وأطلقت خــالل حفل التكريم 
في قاعة مجهزة لتدريس االختصاص تحت اســم »الفضاء 
 Intisar Foundation( »الـــتـــجـــريـــبـــي لــمــؤســســة انـــتـــصـــار

.)Experimental Space
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الهيئة نظمت ورشة الستعراض نتائج الكويت لعام 2022 في مؤشر التنافسية
أكــــــد نــــائــــب رئــــيــــس الــهــيــئــة 
العامة لمكافحة الفساد )نزاهة( 
ــل،  ــّمـ ــهـ ــمـ الـــمـــســـتـــشـــار نــــــــواف الـ
أن اتــــفــــاقــــيــــة األمــــــــم الـــمـــتـــحـــدة 
لمكافحة الفساد حددت العديد 
مـــن األهـــــداف واالخــتــصــاصــات 
وااللـــــتـــــزامـــــات، الــــتــــي بــمــوجــب 
االنــضــمــام إلــى االتــفــاقــيــة يجب 
على كل دولة طرف أن تقوم بها.
جــاء ذلــك خــال كلمة ألقاها 
في ورشــة العمل التي نظمتها 
ــــراض نـــتـــائـــج  ــعـ ــ ــتـ ــ ــة السـ ــئـ ــيـ ــهـ الـ
الــكــويــت لــعــام 2022 فــي مؤشر 
التنافسية الصادر من المعهد 
ــتـــدريـــب والــتــنــمــيــة  ــلـ ــي لـ ــ ــدولـ ــ الـ

.»IMD«
 
ً
وأضـــاف المهّمل: كــان لــزامــا
عــلــى الــكــويــت كــدولــة طـــرف في 
االتفاقية أن تقوم بالعديد من 
الــتــعــديــات التشريعية، وعلى 
ــيـــن حــــق االطـــــاع  ــوانـ ــا قـ ــهــ رأســ
وتــعــارض الــمــصــالــح، وتجريم 
ــنـــوي،  ــعـ ــمـ رشــــــــوة الـــشـــخـــص الـ
وتـــجـــريـــم الــــرشــــوة فـــي الــقــطــاع 
الــخــاص، مضيفا »اننا أنجزنا 
ــن هـــــــذه الـــقـــوانـــيـــن  ــ الــــعــــديــــد مــ

والبعض منها اليزال في اللجنة 
الــتــشــريــعــيــة فــي مــجــلــس األمـــة، 
واآلخر مازلنا على تواصل مع 
الجهات المعنية لها مثل قانون 
تــمــويــل الــحــمــات االنــتــخــابــيــة، 
وكـــل ذلـــك تــعــتــبــر اســتــحــقــاقــات 

لانضمام إلى االتفاقية«.

مدركات الفساد

وأشار المهّمل إلى التزامات 
الــــــهــــــيــــــئــــــة مــــــــــن حـــــــيـــــــث رصـــــــد 
الـــمـــؤشـــرات الــدولــيــة لــمــدركــات 
الفساد، مردفا: نحن مدركون أن 
المؤشرات الدولية ليست على 
وجه واحــد، فمنها يعتمد على 
بيانات صلبة من إحصائيات 
رسمية واضحة فتصبح قياس 
ــــوح  نــتــائــجــهــا بــســهــولــة ووضـ
والـــبـــعـــض اآلخـــــر يــعــتــمــد على 
االنــطــبــاعــات، وتــوفــر البيانات 
الــصــلــبــة ومــقــارنــة الــكــويــت مع 
نـــظـــرائـــهـــا مــــن الــــــــدول األخـــــرى 
ــم  ــهــ ــاتــ بــــقــــيــــاس مـــــؤشـــــر مــــدركــ
 إلــــــى أن هـــذه 

ً
ــا ــ ــتـ ــ لـــلـــفـــســـاد، الفـ

ــي إعـــــداد  ــات تـــســـاهـــم فــ ــانـ ــيـ ــبـ الـ

وتحضير استراتيجية »نزاهة« 
ــاد الـــمـــقـــبـــلـــة،  ــفــــســ لـــمـــكـــافـــحـــة الــ
والــتــي تــكــون مبنية عــلــى عــدة 
مــصــادر ومنها االستراتيجية 
الحالية، والتقارير التي تنشر 
من الجهات التي نتعاون معها، 
ــادرة منهم  والـــتـــوصـــيـــات الــــصــ

والعمل بها.

متابعة المؤشرات

مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت األمــيــنــة 
ــقـــطـــاع  ــدة لـ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
ــرار  ــة« م. أبــ ــزاهــ الـــوقـــايـــة فـــي »نــ
الحماد، أن متابعة المؤشرات 
الــمــعــنــيــة بــقــيــاس الــفــســاد تعد 
أحــد أهــم اختصاصات الهيئة، 
مشيرة إلى أن الهيئة تولي هذا 
الموضوع اهتماما خاصا على 
المستويين الداخلي والخارجي، 
فعلى على المستوى الداخلي 
ــاء  ــنـ ــلــــى بـ ــزت الــــهــــيــــئــــة عــ ــ ــ ــكـ ــ ــ ارتـ
قدرات موظفيها، ورفع القدرات 
الــمــعــرفــيــة والــفــنــيــة، الفــتــة إلــى 
تــشــكــيــل لــجــنــة دائـــمـــة لمتابعة 
الــبــيــانــات واســتــطــاعــات الــرأي 

والتحليل، ومشاركة ما تتوصل 
إلــيــه مــن نتائج وتــوصــيــات مع 

تلك الجهات.
 وتطرقت الحماد إلى أنواع 
مؤشرات القياس قائلة: تتنوع 
المؤشرات بين رئيسية حاكمة 
وأخرى فرعية، وتختلف مناهج 
قياسها تبعا لطبيعة بياناتها 
التي تتنوع بين بيانات صلبة 
ــتـــطـــاع رأي  واســـتـــبـــيـــانـــات اسـ
انطباعية، مبينة أن المؤشرات 
التي تعتمد على جمع البيانات 
الــصــلــبــة يــكــون الــتــعــامــل معها 
من خال توفير قواعد بيانات 
واضحة محدثة ومعلنة، يسهل 

الوصول إليها.

القياس االنطباعي

وتابعت: أما المؤشرات التي 
تعتمد على القياس االنطباعي 
وهــو األصــعــب، فإنها تتطلب 
أن تــحــقــق كــل مــشــاريــع خطط 
الـــدولـــة اإلنــمــائــيــة والــخــدمــيــة 
ــة  ــيـ ــائـ ــقـــضـ والــــتــــشــــريــــعــــيــــة والـ
الهدف الذي وضعت من أجله 

مــــع ضــــمــــان جـــــــودة الــتــنــفــيــذ، 
وصــــــــوال لــــرضــــا الـــمـــواطـــنـــيـــن 
والمستفيدين الـــذي تنعكس 

آراؤهم في تلك االستبيانات. 
 وشـــــــددت عـــلـــى أن الــهــيــئــة 
ــلــــمــــزيــــد مــن  تـــســـعـــى دائــــــمــــــا لــ
الـــتـــأثـــيـــر مــــن خـــــال الـــتـــعـــاون 
ــع الــــعــــديــــد مــن  ــ ــل مـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ والـ
الــمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة، ومــنــهــا 
المعهد الدولي للتنمية اإلدارية 
»IMD«، ومؤشر سيادة القانون 
»WJP«، من أجل الحصول على 
مــزيــد مــن التشخيص السليم 
والــــواقــــعــــي ومـــعـــلـــومـــات أكــثــر 
دقــة توفر أداة قوية لمساعدة 
الحكومات وقادة األعمال على 
تقييم أداء اقتصادات دولهم، 
مــمــا يــتــيــح الــفــرصــة لصانعي 

الــــقــــرار لـــرصـــد مــــواطــــن الـــقـــوة 
والضعف.

 أعلى النتائج

ــه، شـــــــــــارك كـــبـــيـــر  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ ــن جـ ــ ــ مـ
ــي الـــمـــعـــهـــد  ــ االقــــتــــصــــاديــــيــــن فــ
 )IMD( الدولي للتنمية اإلدارية
الدكتور خوسيه كاالبيرو، في 
مداخلة عبر »زووم« للحديث عن 
نتائج تقرير القدرة التنافسية 
للكويت لعام 2022، حيث قال إن 
التقرير يقّيم إلى أي مدى يمكن 
لــاقــتــصــاد فـــي الــبــلــد أن يــعــزز 
بيئة حاضنة لألعمال والقيمة 

المستدامة.
 وأكــــد كــاالبــيــرو أن الــكــويــت 
ــــج فـــي  ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــى الـ ــ ــلــ ــ ــقــــت أعــ ــقــ حــ

بعض المؤشرات الفرعية مثل 
استقرار السياسات، والوضع 
االقتصادي، واإلطــار القانوني 
الــــفــــعــــال، والـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة، 

ومستوى التعليم العالي.
وتــطــرق إلـــى نــتــائــج الكويت 
فــي مــؤشــر التنافسية الرقمية 
العالمية لــعــام 2022، ومــؤشــر 
تــنــافــســيــة الـــمـــواهـــب الــعــالــمــيــة 
لعام 2022، وسلط الــضــوء في 
خـــتـــام عـــرضـــه الــتــقــديــمــي على 
بعض التحديات الــتــي ينبغي 
معالجتها والمتمثلة في تنويع 
االقـــــتـــــصـــــاد، وزيـــــــــــادة فــاعــلــيــة 
المؤسسات، وتعزيز االبتكار، 
ــبــــحــــوث  ـــي الــ ــ ــار فــ ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ واالســ
والـــدراســـات، وتــطــويــر التعليم 

والمواهب.

العدواني كّرم الطلبة 
»األولمبياد  الفائزين بـ

العلمي الخليجي«

ــيـــة  ــتـــربـ اســـتـــقـــبـــل وزيـــــــــر الـ
وزيــر التعليم العالي والبحث 
الـــعـــلـــمـــي د. حـــمـــد الـــعـــدوانـــي 
الطلبة المشاركين والفائزين 
فــــــــي األولــــــمــــــبــــــيــــــاد الـــعـــلـــمـــي 
الخليجي بمجاالت الرياضيات 
ــم فــي  ــيــ والـــكـــيـــمـــيـــاء، الـــــــذي أقــ
الفترة من 10 حتى 14 الجاري 
بتنظيم مكتب التربية العربي 

لدول الخليج في البحرين.
وأثنى الوزير على المشاركة 
الطابية الفعالة في المسابقات 
الخليجية، مشيدا فــي الوقت 
ذاتــــــه بـــجـــهـــود الـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
وزارة الــتــربــيــة عــلــى اإلعـــــداد 
والتجهيز لفعاليات األولمبياد 
العلمي الخليجي للرياضيات 

والكيمياء.
وكــــــــّرم الــــعــــدوانــــي الــطــلــبــة 
المشاركين والطلبة الفائزين 
الــحــاصــلــيــن عـــلـــى الــمــيــدالــيــة 
الــبــرونــزيــة وهــم الــطــالــب حمد 
الـــعـــتـــال ونـــــــواف الـــحـــربـــي في 
الــريــاضــيــات، ومحمد الناجم 
فــي الكيمياء، بحضور وكيل 
وزارة التربية باالنابة الوكيل 
المساعد للتعليم العام أسامة 
الــســلــطــان، والــمــوجــهــة الفنية 
العامة للعلوم منى األنصاري، 
والــــمــــوجــــهــــة الـــفـــنـــيـــة الـــعـــامـــة 
ــة دالل  ــابــ ــاإلنــ ــلـــريـــاضـــيـــات بــ لـ

الحجرف.

االتحاد الرياضي المدرسي يطلق مهرجان »الرياض«
• المقصيد: نعمل على التوسع في األنشطة الرياضية مطلع العام الدراسي المقبل

• المكيمي: تعاون بين »التربية« واالتحاد لتعزيز الجوانب الفنية والبدنية لدى األطفال
• فهد الرمضان

أكـــد رئــيــس االتـــحـــاد الــكــويــتــي الــريــاضــي 
المدرسي والتعليم العالي، فيصل المقصيد، 
أنــه ضمن استراتيجية االتــحــاد الرياضي 
ــالـــي، ومــــن خــال  ــعـ ــمـــدرســـي والــتــعــلــيــم الـ الـ
التعاون مع توجيه ريــاض األطفال بــوزارة 
التربية، تم تنظيم المهرجان الرياضي األول 
لرياض األطــفــال، في إطــار مشروع االتحاد 

»مواهبنا في مدارسنا 2«.
وقــــال الــمــقــصــيــد، فــي تــصــريــح صــحــافــي، 
خال حضوره افتتاح المهرجان الرياضي 
األول لرياض األطفال، بحضور نائب المدير 
الـــعـــام لــهــيــئــة الـــريـــاضـــة، حــامــد الـــهـــزيـــم، إن 
»االتحاد يهدف من خال هذا المهرجان إلى 
تنمية قــدرات ومواهبة األطــفــال في مرحلة 
عمرية مبكرة لصقلهم واعــدادهــم للمراحل 
الـــدراســـيـــة الـــاحـــقـــة«، مــضــيــفــا »لـــقـــد عــقــدنــا 
سلسلة من االجتماعات مع الموجهات في 
مرحلة رياض األطفال، للعمل على تعريف 
ــذه الــمــرحــلــة الــعــمــريــة على  األطــــفــــال فـــي هــ
الــمــفــاهــيــم الـــريـــاضـــيـــة، وضــــــرورة مــمــارســة 
الرياضة وتعريفهم بااللعاب الموجودة على 

الساحة الرياضية«.
ــذه  ــة هــ ــ ــامــ ــ ــى إقــ ــلــ ــا عــ ــنــ وأضـــــــــــــاف: حــــرصــ
المهرجانات إلخراج الطلبة من الروتين إلى 

ممارسة هــوايــات وريــاضــات تــدخــل عليهم 
الفرح والسرور وتسهم في تنمية مهاراتهم 
وقدراتهم العقلية والجسدية، كما حرصنا 
عــلــى الــتــعــاون مــع الهيئة الــعــامــة للرياضة 
الستخدام صالة سعد العبدالله لكرة اليد، 
مشيرا إلى أن الهيئة قدمت مشكورة الدعم 

الكامل إلقامة هذا المهرجان.
وأضــــــاف أن »الــــرافــــد الــحــقــيــقــي لــألنــديــة 
ــذا عــلــيــنــا  ــهــ ــدارس، ولــ ــ ــمــ ــ ــ ــي ال ــة هــ ــيـ ــريـــاضـ الـ
االهتمام باألنشطة الرياضية بالمدارس«، 
مــشــيــرا إلــــى أنــــه ســيــتــم الــتــوســع فـــي إقــامــة 

الــمــهــرجــانــات الــريــاضــيــة مــع انــطــاقــة العام 
الدراسي المقبل.

الفضل والنجاح

بدورها، قالت الموجهة العامة لمرحلة 
رياض األطفال بوزارة التربية، بالتكليف، 
ــه بــالــشــكــر إلـــى  ــوجــ أمــــانــــي الــمــكــيــمــي، »أتــ
القائمين على االتحاد المدرسي الرياضي، 
ــك جــمــيــع الـــمـــعـــلـــمـــات والـــمـــشـــرفـــات  ــذلــ وكــ
ــن كـــــان لــهــم  ــذيــ الـــفـــنـــيـــات والـــمـــوجـــهـــات الــ

الــفــضــل فـــي إنـــجـــاح هـــذا الــعــمــل«، مــشــيــرة 
ــاون الـــقـــائـــم بــيــن »الــتــربــيــة«  ــعـ ــتـ إلــــى أن الـ
واالتـــحـــاد يــأتــي بــهــدف تــعــزيــز الــجــوانــب 
الــفــنــيــة والــبــدنــيــة لــــدى األطـــفـــال وتــوعــيــة 
أولياء األمور بهذا الجانب المهم من حياة 

أطفالهم.
ــــرص عــلــى  ــيـــه حــ ــتـــوجـ ــــت: أن الـ ــافــ ــ وأضــ
تقديم كل أوجــه الدعم والمساندة إلقامة 
هـــذا الــمــهــرجــان لــمــا لـــه مـــن أهــمــيــة، الفــتــة 
ــــرص جــمــيــع اإلدارات الــمــدرســيــة  ــــى حـ إلـ
والــتــواجــيــه الفنية بالمناطق التعليمية 

على تسخير اإلمكانات، وتذليل الصعاب 
لنجاح المهرجان والمشاركات واألنشطة.
بــدورهــا، قالت الموجهة العامة لرياض 
األطفال السابقة، نادية المسلم، إن االهتمام 
باألنشطة الحركية في مرحلة رياض األطفال 
أمر مهم، ويعمل على تعزيز قدراتهم العقلية 
والمعرفية، وهذا ما سينعكس إيجابا على 
المرحلة، الفتة إلى أن مشاركة األطفال بمثل 
هـــذا الــمــهــرجــان لــهــا دالالت عـــديـــدة، أهمها 
اهــتــمــام االتــحــاد الــريــاضــي الــمــدرســيــة بهم 

وتعزيز قدراتهم الحركية.

فيصل المقصيد
جانب من مهرجان رياض األطفال

»الشؤون«: قاعدة بيانات لقياس أداء الجمعيات
»تتضمن المساعدات الخيرية الداخلية والخارجية ومشروعات الفقراء«

• جورج عاطف
علمت »الــجــريــدة« أن وزارة 
الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة، ممثلة 
في إدارة الجمعيات الخيرية 
ــبــــرات، خــاطــبــت رؤســــاء  ــمــ والــ
مــجــالــس إدارات الــجــمــعــيــات 
 لعملية 

ً
الــمــشــهــرة اســـتـــعـــدادا

قياس األداء المؤسسي، الذي 
ســيــتــم عــبــر قـــاعـــدة الــبــيــانــات 
ات الــتــي تتضمن  ــاء واالحــــصــ
الــمــشــروعــات الــخــيــريــة كــافــة، 
وإجمالي المساعدات المالية 
المقدمة في الداخل والخارج.

إحصاء المحتاجين

 لمصادر »الــشــؤون« 
ً
ووفــقــا

فــــإن الــبــيــانــات الــمــطــلــوب من 
الــجــمــعــيــات تعبئتها تتعلق 
ــيـــــن فـــي  ــاركـــ ــشـــ ــمـــ بــــــــأعــــــــداد الـــ
األنشطة التطوعية الداخلية 
الــمــنــفــذة مـــن قــبــل الــجــمــعــيــة، 
ــــدد الـــمـــشـــروعـــات الـــتـــي تم  وعـ
ــالـــداخـــل،  ــا لـــلـــفـــقـــراء بـ اطـــاقـــهـ
إضافة إلى عدد األسر الفقيرة 
 داخــــل 

ً
ــتــــي تــســلــمــت دعــــمــــا الــ

الــبــاد، موضحة أنــه مــن بين 
 
ً
الـــبـــيـــانـــات الــمــطــلــوبــة أيـــضـــا

تــلــك الـــخـــاصـــة بـــعـــدد الــفــقــراء 
بــالــداخــل الــذيــن تــم توظيفهم 
وتشغيلهم ممن لــم يكن لهم 
وظــائــف بــالــســابــق، وإجمالي 
المساعدات المالية الموجهة 

للداخل.
ــادر أن مــن  ــمــــصــ وذكــــــــرت الــ
ــراء  ــقــ ــفــ االحــــــــصــــــــاءات عـــــــدد الــ
بــالــخــارج الــذيــن تــم توظيفهم 
وتشغيلهم مــمــن لــم يــكــن لهم 
وظــائــف بــالــســابــق، وإجــمــالــي 
المساعدات المالية الموجهة 
 عن عدد 

ً
، فضا

ً
للخارج أيضا

المشروعات التي تم اطاقها 
لــلــفــقــراء واألســــر الــفــقــيــرة التي 
ــارج،  ــ ــخـ ــ ــالـ ــ  بـ

ً
تـــســـلـــمـــت دعــــــمــــــا

مشيرة إلى أن اإلدارة المعنية 
أهـــابـــت بــالــجــمــعــيــات ضــــرورة 
ات  جمع الــبــيــانــات واالحــصــاء
المطلوبة، وتزويد الوزارة بها 
خال موعد أقصاه 20 الجاري.

32 جمعية

إلـــى ذلـــك، كشفت الــمــصــادر 
ــات  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ أن إجــــــمــــــالــــــي الــ
الــخــيــريــة الــتــي أبــــدت رغبتها 
فــي المشاركة بمشروع جمع 
الــتــبــرعــات بــالــمــســاجــد خــال 

شهر رمضان بلغ 32 جمعية، 
ــرة إلـــــــــى أن الـــــــــــــــوزارة،  ــ ــيـ ــ ــــشـ مـ
ــــق الــتــفــتــيــش  ــريـ ــ مـــــن خـــــــال فـ
الميداني الخاص برصد وإزالة 
مـــخـــالـــفـــات الـــجـــمـــع، ســتــخــطــر 
أئمة المساجد بعدم السماح 
لمندوبي الجمعيات الخيرية 
والجهات المصرح لها بجمع 

ــل  ــرعـــات بـــالـــتـــحـــدث داخــ ــبـ ــتـ الـ
المساجد إللقاء كلمة تعريفية 
عن الجمعية أو المشاريع التي 
تقوم بها؛ لعدم التشويش على 

المصلين.
وأضــــــــــــافــــــــــــت أنـــــــــــــه بـــــشـــــأن 
اإلعـــــــانـــــــات يــــجــــب أن تـــكـــون 
ــصــة مــن الــــوزارة على أن 

ّ
مــرخ

تــوضــع عــنــد مــدخــل المسجد 
بــمــحــاذاة الــجــدار الخلفي كي 
ال تــشــغــل الــمــصــلــيــن عـــن أداء 
 
ً
ــا ــقـ ــم فــــي خــــشــــوع وفـ ــهـ صـــاتـ

ــوى لـــجـــنـــة اإلفـــــــتـــــــاء فــي  ــتــ ــفــ لــ
األوقــــــــــاف، وتــــقــــوم الــجــمــعــيــة 
صاحبة اإلعان بإزالته بنهاية 

الفترة المخصصة لها.

مشروع سابق لجمع التبرعات بالمساجد

ع عقد تغذية 
ّ
»الكهرباء« توق

»جنوب عبدالله المبارك« بالطاقة
العتيبي: ربط 4 محطات تحويل داخل المنطقة بالشبكة

• سيد القصاص
تواصل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مشاريع 
التمديد المختلفة إليصال التيار إلى المدن والمناطق الجديدة، 
عت الـــوزارة أخيرا عقدا مع الشركة الصينية »تيبيا« 

ّ
حيث وق

لتوريد وتمديد كيبات أرضية جهد 132 ك.ف معزولة بمادة 
الـ »XLPE« مع ملحقاتها لتغذية منطقة جنوب عبدالله المبارك 

السكنية ومناطق أخرى.
وكشف وكيل وزارة الكهرباء بالتكليف، م. مطلق العتيبي، أنه 
من خال ذلك العقد سيتم ربط 4 محطات تحويل رئيسية جديدة 
داخــل المنطقة بالشبكة الكهربائية مــن محطة غــرب عبدالله 
المبارك »Z«، ويبلغ إجمالي أطوال الكيبات المتوقع توريدها 

لتغذية المشروع )147.6( كم جهد 132 ك ف. 
وبــارك العتيبي لألهالي بدء المشروع والعمل فيه إليصال 
التيار إلى مختلف القطع في المنطقة، متوقعا أن يتم إنجازه 
في سبتمبر المقبل، داعيا أهالي المنطقة إلى التعاون لتسهيل 

إجراءات تمديد الكيبات والحفاظ على سامتها.
في سياق متصل، وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة 
على طلب الوزارة طرح مناقصة إنشاء وإنجاز وصيانة محطة 
تعبئة المياه بمنطقة غــرب الفنيطيس بــدال من محطة تعبئة 
لمياه القائمة بمنطقة مشرف، على أن يتم تنفيذها في 18 شهرا، 
كما وافــق الجهاز على طرح مناقصة تقديم خدمات هندسية 
ة واالستمرارية »للتوربينات الغازية ذات الدورة  عالية الكفاء
المشتركة« والمعدات المساعدة )المرحلة األولـــى( في محطة 

الصبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه.

مطلق العتيبي

»نزاهة«: قانون تمويل الحمالت االنتخابية »نزاهة«: قانون تمويل الحمالت االنتخابية 
استحقاق لالنضمام التفاقية مكافحة الفساداستحقاق لالنضمام التفاقية مكافحة الفساد

البيانات 
الرسمية 

تسهم 
في إعداد 

استراتيجية 
مكافحة 
الفساد 
المقبلة

المهّمل

أماني المكيمي

https://www.aljarida.com/article/18038
https://www.aljarida.com/article/17978
https://www.aljarida.com/article/18039
https://www.aljarida.com/article/18040
https://www.aljarida.com/article/18041
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نتطلع إلى 
شراكة عربية 

تتصدى 
للمنصات 
التي تبث 

محتوى 
يخالف قيمنا

وزير اإلعالم 
السعودي

سلة أخبار

اختتمت مؤسسة نماء 
الخيرية حملتها اإلغاثية، 
أمس، بإغاثة نحو 7 آالف 

متضرر، جراء الحريق 
األخير بمنطقة كوكس بازار 

في بنغالدش، عبر تقديم 
مساعدات إنسانية عاجلة 

الحتواء األزمة هناك.
وقال مدير اإلغاثة باملؤسسة 

خالد الشامري، في اتصال 
مع »كونا«، إن الوضع 

املأساوي جراء الحريق 
استوجب على املؤسسة 
اإلسراع بتنفيذ الحملة، 
ومد يد العون العاجلة 
للمتضررين، مبينًا أن 

عد أكبر 
ُ
»كوكس بازار« ت

مخيمات إيواء الالجئني في 
العالم، لضمها قرابة مليون 

، كما 
ً
إنسان، بينهم 490 طفال

جاء في تقرير منظمة األمم 
املتحدة للطفولة )يونسيف(.
وأوضح أن الحملة اإلغاثية 

تستهدف توفير املستلزمات 
األساسية لقاطني املخيمات 
ممن تضرروا بالحريق الذي 
اندلع في 5 الجاري، وقضى 
على مخيمات تضم الجئني 
من الروهينغا، ما أسفر عن 
تشرد ما يزيد على 12 ألف 

إنسان.

»نماء« تغيث متضرري 
حريق في بنغالدش

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية الصفا الخيرية 

اإلنسانية محمد الشايع، 
إطالق الحملة الرمضانية 

للجمعية تحت شعار »تحت 
ظلها« لهذا العام، مبينًا 

أنها ستتضمن باقة متميزة 
من املشروعات التنموية 

والصحية واإلنسانية 
واإلغاثية في 11 دولة، منها 
مشاريع كفالة حفظة القرآن 
الكريم، وبناء شبكات املياه، 

وتوزيع البقر الحلوب، وكفالة 
األيتام، ومرضى السرطان.
وأكد الشايع، في تصريح 

صحافي، أمس، إنهاء جميع 
االستعدادات لتنفيذ مشروع 
والئم اإلفطار وتوزيع السالل 

الرمضانية على األسر 
املحتاجة من الفقراء واملساكني 

واألرامل واأليتام، إلعانتهم 
على أداء فريضة الصيام، 

وتحقيق التكافل والتراحم بني 
املسلمني، مبينًا أنه سينفذ 

هذا العام في قيرغيزيا والهند 
وفلسطني وتركيا واليمن 

ولبنان وبنغالدش وسريالنكا 
وتشاد والصومال، إضافة إلى 

داخل الكويت.

»الصفا« تطلق حملتها 
الرمضانية »تحت ظلها«

يعقد املجلس البلدي جلسته 
العادية االثنني املقبل؛ 

ملناقشة االقتراح املقدم من 
نائب رئيس املجلس خالد 

مفلح املطيري، بشأن تطوير 
ي ارشيد القفيدي 

َ
طريق

وحمود الجابر الصباح. 
ويبحث املجلس برئاسة 

عبدالله املحري، طلب اإلدارة 
العامة لإلطفاء تخصيص 

موقع وقاية الفروانية، 
ومواقف سيارات ضمن 

منطقة العارضية استعماالت 
حكومية، والكتاب املقدم من 

شركة إدارة املرافق العمومية 
بشأن طلب إضافة نشاط 
مطعم وتجهيزات غذائية 

وكافيه للنشاط الحالي بدار 
الضيافة في الرقعي. 

وينطر في االقتراح املقدم 
من العضوة م. منيرة األمير 

بشأن تصنيف شركات 
النظافة »شركات أعمال 

النظافة العاملة في املدن« 
حسب القدرة واإلمكانيات.

»البلدي« يبحث تطوير
الطرق االثنين المقبل 

وزراء اإلعالم العرب: إدراج التربية 
اإلعالمية في المناهج الدراسية

أكدوا دعمهم للشعب الفلسطيني وإنشاء معهد لصحافة السالم
اخــتــتــمــت فـــي الـــكـــويـــت، أمــــس األول، 
ــال الـــــــدورة الـــعـــاديـــة الـــــــ16 للمكتب  ــمـ أعـ
التنفيذي لمجلس وزراء اإلعالم العرب، 
باعتماد توصيات في مقدمتها القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــتــابــعــة خــطــة الــتــحــرك 
اإلعــــالمــــي الـــعـــربـــي فـــي الــــخــــارج، ودور 
اإلعـــــالم الــعــربــي فـــي الــتــصــدي لــظــاهــرة 
اإلرهـــــاب واإلســــــراع فـــي تــنــفــيــذ بــرنــامــج 
الــخــريــطــة اإلعــالمــيــة الــعــربــيــة للتنمية 
المستدامة 2030، عالوة على إدراج مادة 
التربية اإلعالمية في المناهج الدراسية 
لكل المراحل، إلى جانب إنشاء المعهد 

العربي لصحافة السالم.
وأعــــرب وزيـــر اإلعــــالم الــســعــودي سلمان 
الــدوســري عن »التطلع إلــى شراكة إعالمية 
عربية تتصدى لما تبثه بعض المنصات 
اإلعالمية من محتوى مخالف يتعارض مع 
قيم الدين اإلسالمي وأخالقيات مجتمعاتنا 
ــرافـــــض لــهــذا  ــ ــوقـــف الـ ــمـ ــلـــورة الـ ــبـ ــا لـ ــنـ ــنـ وديـ
المحتوى ومتابعة مدى التزام هذه المنصات 

بضوابط النشر في دولنا واتخاذ إجراءات 
موحدة حال مخالفة هذه الضوابط«.

خطاب الكراهية
بدوره، ذكر وزير اإلعالم اللبناني المهندس 
زياد المكاري أن االجتماع استهدف مقاربة 
القضايا العربية والتحديات التي تواجهها 
المنطقة، وسط تأكيد على مركزية القضية 
الفلسطينية التي تعد فــي طليعة القضايا 
العربية المشتركة، مشيرا إلى جهود وزارة 
اإلعــالم اللبنانية في سبيل مكافحة خطاب 
الكراهية والتصدي لألخبار الكاذبة والمضللة.

من جانبه، قال وزير اإلعالم اليمني معمر 
اإلريــانــي إنــه »رغــم الــجــرح الغائر فــي جسد 
اليمنيين فــإن قضية فلسطين تظل إحــدى 
أهـــم الــقــضــايــا الــحــاضــرة بالنسبة للشعب 
ــدا أهــمــيــة تــكــاتــف الــجــهــود  ــؤكـ الــيــمــنــي«، مـ
لمواجهة التحديات التي تــواجــه المنطقة 
الــعــربــيــة، وضـــــرورة الــتــعــاون الســيــمــا على 

الصعيد اإلعالمي.

»كونا« تختتم دورة صياغة وإعداد البيانات الرسمية
اختتم مركز وكالة »كونا« لتطوير القدرات اإلعالمية، 
أمس األول، دورة خاصة بعنوان »صياغة وإعداد البيانات 
الرسمية« لموظفي األمانة العامة لمجلس الوزراء استمرت 

ثالثة أيام، ضمن الموسم التدريبي )2023-2022(.
وقال المركز، في بيان صحافي، إن الدورة حاضر فيها 
»كونا«،  كل من نائب رئيس التحرير للشؤون الدولية بـ

عقاب القوبع، ومدير التحرير عبدالحكيم الرفاعي.
ــاف الــبــيــان أن الــــدورة تضمنت عــدة مــحــاور هي:  وأضـ

مفهوم البيان وأنواعه، ومبادئ صياغة البيانات، وتراتبية 
الصياغة وعناصرها، وكيفية اختيار محاور البيان، وطرق 

نشر البيانات، والوسائل الحديثة لتقديم المعلومات.
ويــعــنــى الــمــركــز بــتــطــويــر مـــهـــارات الــعــمــل الــصــحــافــي 
والمهني، واالرتقاء بالمحتوى اإلعالمي، كما يهدف إلى 
التقريب بين النظرية والتطبيق في مجال كتابة الخبر 
ليحصل الــمــتــدرب على بــدايــة علمية وعملية تمكنه من 
العمل في هذا المجال، وفق أسس واضحة ومهارات مهنية.

الناصر: البحث العلمي أساس نهضة الدول 
افتتاح معرض مسابقة الكويت التاسعة للعلوم والهندسة

افــــتــــتــــح، أمـــــــس األول، مـــعـــرض 
مسابقة الكويت للعلوم والهندسة 
التاسعة )2023( برعاية سمو الشيخ 

ناصر المحمد.
ويــتــنــافــس فـــي الــمــســابــقــة، الــتــي 
تــســتــمــر يــومــيــن، نــحــو 160 طالبا 
وطــالــبــة يــمــثــلــون مختلف مـــدارس 
الــــكــــويــــت الـــحـــكـــومـــيـــة والــــخــــاصــــة 
والــتــعــلــيــم الــديــنــي، حــيــث شــاركــوا 
بـــنـــحـــو 100 مـــــشـــــروع تـــشـــمـــل 22 
مــجــاال تــغــطــي الـــمـــجـــاالت العلمية 
والــهــنــدســيــة والــعــلــوم االجتماعية 

والسلوكية.
وأكـــد ممثل سمو الشيخ ناصر 
ــتـــور أحــمــد  الــمــحــمــد، الــشــيــخ الـــدكـ
ــر، أهـــمـــيـــة الـــبـــحـــث الــعــلــمــي  ــاصـ ــنـ الـ
ــاس نـــهـــضـــة الـــــدول  ــ ــ ــاره أسـ ــبـ ــتـ ــاعـ بـ

وتنميتها.
وأعـــــــرب الــــنــــاصــــر، فــــي تــصــريــح 
صحافي، عقب افتتاحه المسابقة 
عــن سعادته بــتــواجــده فــي معرض 
الـــمـــســـابـــقـــة، وبــــمــــا يــــزخــــر بـــــه مــن 
مـــشـــاريـــع طـــالبـــيـــة عــلــمــيــة مــشــرفــة 
واســتــكــشــاف أبــحــاث علمية تفخر 

بها الكويت وتنهض بمستقبلها.
مـــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس مجلس 
إدارة النادي العلمي الكويتي، طالل 
الخرافي، إن االستثمار البشري يعد 
ــداف الـــنـــادي العلمي  ــ ــرز أهـ أحـــد أبــ
الكويتي الــذي يسعي إلــى تحقيقه 
من خالل البرنامج الوطني لرعاية 
الــبــاحــثــيــن والــمــبــتــكــريــن الــشــبــاب، 
مــؤكــدا أنـــه »ال نهضة حقيقية في 

البالد بدون التعليم«.
وأضاف الخرافي أن النادي أخذ 
على عاتقه أن تكون رسالته وأهم 
أهدافه المساهمة في تأسيس جيل 

قادر على المنافسة محليا وعالميا 
في مجال البحث العلمي واالبتكار.

تشجيع النشء
بدورها، قالت مديرة برنامج تحفيز 
المشاركة بالعلوم والتكنولوجيا في 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، منار 
الــراشــد، إن الــهــدف مــن دعــم المؤسسة 
لهذه المسابقة نشر المعرفة وتشجيع 
ــراط فــــي مـــجـــاالت  ــ ــخـ ــ ــنــــشء عـــلـــى االنـ الــ
الــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، بــتــوجــيــهــات 
مــبــاشــرة مــن ســمــو ولـــي الــعــهــد الشيخ 
مــشــعــل األحـــمـــد، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
المؤسسة، مؤكدة أن االهتمام بالنشء 
ــا عــبــر  ــ ــ ــيـ ــ ـــ ــا ودول ــيـ ــلـ ــدا مـــحـ واضـــــــــح جــــــ
الــمــســابــقــات والــمــعــارض والــفــعــالــيــات 
الـــرامـــيـــة لــمــواكــبــة الــتــطــور فـــي الــثــورة 

الصناعية الرابعة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال رئــــيــــس قـــطـــاع 
الــتــنــمــيــة والـــبـــرامـــج الــتــنــافــســيــة في 
النادي العلمي، د. محمد الصفار، إن 
»الــنــادي« يتطلع من خالل المسابقة 
إلى تبادل الخبرات الرائدة وتجاذب 

ــار والــمــعــارف العلمية  ــكـ اآلراء واألفـ
والتجارب البحثية في قطاع التعليم 
والبحث العلمي الذي تسعى الكويت 
إلى تطويره واالرتقاء به عبر رؤيتها 
الــوطــنــيــة وخــطــطــهــا االســتــراتــيــجــيــة 

التنموية.

 
ً
 50 محكما

مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال رئـــــيـــــس لــجــنــة 
ــم الــــمــــســــابــــقــــة د. مـــحـــمـــد  ــيــ ــكــ ــتــــحــ الــ
الفيلكاوي، إن المشاريع المشاركة 
تخضع لتقييم من قبل لجنة تحكيم 
تضم أكثر من 50 محكما من أعضاء 
هيئة التدريس فــي جامعة الكويت، 
والجامعات الخاصة، والهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، ومعهد 

الكويت لألبحاث العلمية.
ــم  ــيـ ــيـ ــقـ ــيـــــتـــــم تـ وأوضــــــــــــــــح أنـــــــــــه ســـ
المشاريع المشاركة بمهنية عالية 
وضوابط محددة، مبينا أنها تنقسم 
ــى مـــســـاريـــن هــمــا الــبــحــث الــعــلــمــي  إلــ
والــتــصــمــيــم الـــهـــنـــدســـي، إذ تختلف 

طريقة تحكيم كل مسار عن اآلخر.

الناصر والخرافي يتوسطان الطالب المشاركين في المسابقة

نة الحقيقية ركن لبناء المجتمعات 
َ
المعجل: المواط

تكريم الفائزين بجائزة الحجرف لألعمال الوطنية
ــارك  ــبـ ــزة فــــــالح مـ ــ ــائـ ــ نـــظـــمـــت جـ
ــة،  ــيـ ــنـ الــــحــــجــــرف لــــألعــــمــــال الـــوطـ
أمــس األول، حفل تكريم الفائزين 
 فــــي مـــجـــاالتـــهـــا الــخــمــســة مــوســم 

.»2023 - 2022«
وتـــنـــافـــس عــلــى لــقــب الــنــســخــة 
السادسة من الجائزة 251 مشاركا 
192 منهم في الجائزة الرئيسية 

و59 في »التشجيعية«.
وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة 
الــجــائــزة فــهــد الــمــعــجــل فـــي كلمة 
ألــقــاهــا نــيــابــة عــنــه أمــيــنــهــا الــعــام 
الــدكــتــور ســالــم الــحــجــرف، إن قيم 
المواطنة الحقيقية تعد أحد أهم 
أركان بناء المجتمعات القوية؛ نظرا 
لدورها الكبير في تعضيد أواصر 
المجتمع، ودعـــم تــرابــط مكوناته 
وتــوفــيــر أســبــاب الــحــيــاة الكريمة 
واآلمنة الخالية من سموم التعصب 

والتطرف والعنصرية.
ــح أن الـــجـــائـــزة أســســت  ــ ــ وأوضـ
عـــام 2017 تــحــت مــفــهــوم »تــعــزيــز 
قيم المواطنة والتسامح واالنتماء 
للمجتمع للكويت« لتضع الجهد 
األهــلــي الــصــادق جنبا إلـــى جنب 
مع الجهود الرسمية الهادفة إلى 
ترسيخ مبادئ حب الوطن والوالء 
لــه والتسامح والتآلف بين أبناء 
الشعب الكويتي بشتى مشاربهم 

ومــكــونــاتــهــم، استكماال لما جبل 
ــويـــت مـــنـــذ الـــقـــدم،  ــكـ عــلــيــه أهـــــل الـ
وبما سطروه من مالحم التكافل 
والتآخي والتراحم بغض النظر عن 

أصل أو عرق أو طائفة.
ولفت إلــى أهمية دور الشباب 
الــكــويــتــيــيــن فــــي حـــاضـــر الـــوطـــن 
ومــســتــقــبــلــه، فــهــم أغــلــى مـــا يملك 
الــــــوطــــــن مــــــن ثــــــــــروة وأفــــــضــــــل مــا 
تحرص عليه الكويت من استثمار 
الذين بعقولهم يضاء المستقبل، 

وبسواعدهم تزال الصعاب.
ولفت إلى المسؤولية المشتركة 
لجهة تنمية قدرات الشباب وصقل 
مهاراتهم ومواهبهم وحثهم على 

ــتــــزود بــالــعــلــم ومـــنـــاهـــل الــخــلــق  الــ
والــمــعــرفــة لــيــكــونــوا أكــثــر نضجا 
ووعـــــيـــــا وتـــحـــصـــنـــا مـــــن األفــــكــــار 
الضالة والسلوك المنحرف، عالوة 
على دفعهم إلى المزيد من العطاء 
ــة فــــي تــنــمــيــة وطــنــهــم  ــاركـ ــمـــشـ والـ

وازدهاره.

الفائزون بالجائزة
ونـــال الــجــائــزة عــن فئة »الفيلم 
القصير« عبدالعزيز العصفور الذي 
جــاء أوال نظير عمله »الحصالة« 
تلته منيرة الخراز عن عملها »كن 
لطيفا« ثم خالد الصليهم عن عمله 

»قناع«.

ــل  ــ ــائــ ــ ــة »وســ ــ ــئـ ــ ونـــــالـــــهـــــا عـــــــن فـ
التواصل االجتماعي« عبدالرحمن 
الــصــقــالوي، تــاله حسن الشمري، 

وأخيرا الدكتور محمد الهندي.
ــــب لــقــب الـــجـــائـــزة عـــن فئة  وذهـ
»القصيدة الوطنية« لمحمد الحربي 
الذي حل في المركز األول عن عمله 
»سأظل أختم يا كويت«، تاله سالم 
الرميضي عن عمله »ألغاز الروح«، 
ثم سارة الرشيدي عن عملها »جارة 

البحر«.
وجـــاء لقب الــجــائــزة فــي مجال 
»التصوير الفوتوغرافي« من نصيب 
طالل الرباح أوال ثم عبدالله بنيان 

وأخيرا مهدي غلوم.
وفــي مجال »القصة القصيرة« 
جــاء فـــارس الجابر أوال عــن عمله 
»قــهــوة بــــاردة«، واقتسمت المركز 
الثاني أسماء اإلبراهيم عن عملها 
ــة أبــــي«، ورواء الــشــمــري عن  »زوجــ
عملها »عرس السماء«، وحلت في 
المركز الثالث هدى العبد اإلله عن 

عملها »ميرا«.
ــيـــز«  ــمـ ــتـ وتـــــــم مـــنـــح جـــــائـــــزة »الـ
لــلــمــخــرج عــلــي ذيـــــاب عـــن الفيلم 

الوثائقي »األسابيع المفقودة«.

م أحد الفائزين بالجائزة موضي الحمود تكرِّ

الفريح: رفع معاناة األطفال وحمايتهم
الجمعية الوطنية لحماية الطفل استضافت »األسرة والطفولة األردنية«

قالت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل، 
د. سهام الفريح، إن الجمعية قّدمت الكثير من 
األنشطة منذ إنشائها عام 2006، مؤكدة أن أبرز 
إنجازاتها هو مشروع قانون الحقوق المدنية 
للطفل، الذي وافقت عليه الدولة بمرسوم رقم 21 

لسنة 2015.
وخالل استضافة وفد جمعية األسرة والطفولة 
من المملكة األردنية الهاشمية، ذكرت الفريح أن 
الجمعية تعمل بجد على تحقيق أهــدافــهــا في 
حماية الطفل من جميع أنواع العنف والتصدي له 
من خالل العمل وفق خطط دقيقة وطرق متعددة 
لــرفــع الــمــعــانــاة عــن أي طفل يتعرض لـــألذى من 

أقرب الناس إليه.
وأشـــارت إلــى ضـــرورة وجـــود الطفل فــي بيئة 

تتمتع باألمن والحماية، وأن تتوافر لدى ذويه 
الدراية والمعرفة لمواجهة العنف والحماية منه.
وحّملت الفريح األســرة والمدرسة مسؤولية 
العناية بالطفل وحمايته من جميع أشكال العنف، 
الفــتــة إلــى أن دور األخــيــرة قــد يــكــون األهـــم نظرا 
للوقت الــذي يقضيه الطالب في المدرسة، لذلك 
هي األســاس في تعديل ومعالجة سلوك الطفل 

والمراهق.
من جهته، طرح وفد جمعية األسرة والطفولة 
األردني إنشاء شبكة بين عدد من الدول العربية 
تهتم بالطفولة يتم من خاللها تبادل الخبرات 
واالستفادة من التجارب المختلفة، وصوال إلى 

تعميم الفائدة للمهتمين بهذا الشأن.

الوفد األردني في ضيافة »الجمعية الوطنية«

ن بدقة التنبؤات »الطيران المدني«: تحسُّ
أكد نائب المدير العام لشؤون 
خــــدمــــات الــــمــــالحــــة الــــجــــويــــة فــي 
اإلدارة الــعــامــة لــلــطــيــران المدني 
دعــيــج العتيبي أهــمــيــة الــتــعــاون 

الـــدولـــي بــشــأن الــطــقــس والــمــنــاخ 
لــمــواجــهــة آثـــار التغير المناخي 

ودعم عملية صنع القرار.
»كــــونــــا«،  ــبـــي، لـــــ ــيـ ــتـ وشــــــــدد الـــعـ

بمناسبة احتفال »األرصاد الجوية« 
باليوم العالمي لألرصاد الجوية 
الــــذي يــحــل فـــي 23 مــــارس مـــن كل 
ــام، على أهمية اتــخــاذ إجــــراءات  عـ
عاجلة لخفض االنبعاثات، لضمان 
قــدرة األجــيــال القادمة على البقاء 

واالزدهار على الكوكب.
وأوضــــح أن الــطــقــس والــمــنــاخ 
وحــركــة الــمــيــاه ال تــعــرف حـــدودا 
وطنية أو سياسية »فنحن نعيش 
عــلــى كـــوكـــب مـــتـــرابـــط ونــتــشــارك 
ــع غـــــالف جـــوي  أرضــــــا واحــــــــدة مــ
واحــــد ومــحــيــط واحــــــد«، مضيفا 
أن فلسفة التعاون الدولي حفزت 
الــمــجــتــمــعــات عــلــى عــمــل مجتمع 
ــاد الجوية فــي العالم منذ  األرصـ
عـــام 1873، وتــحــويــل الــعــلــم إلــى 
خـــــدمـــــات لــلــمــجــتــمــع واألجـــــيـــــال 

الحالية والمقبلة.
وأشـــار إلــى أن التقدم العلمي 
والتكنولوجي السريع أدى إلى 
تــحــســن كــبــيــر فــي دقـــة الــتــنــبــؤات 
الــــجــــويــــة واإلنــــــــــــــذارات الـــمـــبـــكـــرة 
المنقذة للحياة، مضيفا أن دورة 
الطقس والمناخ والماء ستكون 
مختلفة في المستقبل عما كانت 

عليه بالماضي.

• محمد جاسم
نظمت لجنة شؤون البيئة في المجلس 
الــبــلــدي، صــبــاح أمــــس، جــولــة لـــزيـــارة إلــى 
مــوقــع ردم نــفــايــات الــبــلــديــة، ومـــوقـــع ردم 
نــفــايــات »االســـبـــســـت« فـــي مــيــنــاء عــبــدالــلــه، 
وأكد األعضاء أن وضع المردم غير مطمئن، 
موضحين أن إصدار الئحة النظافة الجديدة 
سيسهم في وضع منظومة عمل متكاملة 

للتخلص من النفايات. 
وذكـــــــرت رئـــيـــســـة لــجــنــة شــــــؤون الــبــيــئــة 
فــي المجلس الــبــلــدي، م. عــلــيــاء الــفــارســي، 
فــي تــصــريــح بالمناسبة، أن الــمــردم تبلغ 
 ،

ً
ـــي مـــتـــر مــــربــــع تـــقـــريـــبـــا

َ
مـــســـاحـــتـــه مـــلـــيـــون

ويستقبل نفايات بلدية صلبة، ومنزلية، 
ــاال،  ــ ــاريـــة، ومــتــنــوعــة، ورمـ وزراعــــيــــة، وتـــجـ
ومخلفات صناعية غير خطرة. ودعت الى 
استراتيجية للحد من المرادم وتحويلها 
لتكون مواقع معالجة، عالوة على معالجة 
وتأهيل مرادم الكويت الثالثة، والعمل على 

تعافي األراضي فيها.
وأكدت أن طرق المعالجة ستتم بتوليد 
طاقة كهربائية عن طريق استخدام تقنية 
المحارق ذات المواصفات الفنية والبيئية 
العالمية، وتحويلها إلــى طاقة كهربائية، 
وتــحــويــل الــنــفــايــات الـــى منتج RDF، وهــو 
 عن تحويل 

ً
وقود منتج من نفايات، فضال

الــنــفــايــات الـــى أســـمـــدة، وغــيــرهــا مـــن سبل 
المعالجة.

»غير مطمئن«
مــن جانبها، قــالــت الــعــضــوة م. منيرة 
األمير إن سلسلة الزيارات للمرادم تأتي 
استكمااًل للجهود المبذولة من أعضاء 
الــمــجــلــس لــلــوقــوف عــلــى حقيقة الــوضــع 
الــــحــــالــــي بـــداخـــلـــهـــا، والــــــــذي يــســتــوجــب 
ــه مــــع األســـــــف غــيــر  ــأنــ ــراف بــ ــ ــتــ ــ ــه االعــ ــعـ مـ
مــطــمــئــن، خــاصــة بــعــد الــتــقــاريــر األخــيــرة 
الــتــي أصـــدرتـــهـــا الــهــيــئــة الــعــامــة للبيئة 
عن حجم الغازات المنبعثة من المرادم، 
ومنها مــردم ميناء عبدالله الــذي رصد 
فــيــه تــأثــيــر عــالــي الــخــطــورة عــلــى الــهــواء 
ــيـــاه والـــتـــربـــة، وبـــالـــتـــالـــي الــســكــان،  والـــمـ
بسبب االنبعاثات الصادرة منه، مبينة 

ــة الــــتــــصــــرف وفـــق  أنـــــه يـــســـتـــوجـــب ســــرعــ
اختصصات المجلس. 

»2500 طن«
ــرح الـــــرومـــــي إن  ــ ــالــــت فــ ــا، قــ ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
كــمــيــة الــنــقــايــات الــتــي يــتــم اســتــقــبــالــهــا في 
مــردم ميناء عبدالله حوالي 2500 طن في 
الــيــوم، مضيفة أن تــم إطـــالع األعــضــاء عن 
قــرب للوضع القائم لتحديد االحتياجات 
والحلول المطلوبة وسن اللوائح والقوانين 

المناسبة. 
وذكـــــرت أنــــه يــجــب الــتــحــول مـــن الــنــظــام 
المتبع حاليا فــي مــواقــع الـــردم للتخلص 
مــن النفايات البلدية الصلبة، واستبداله 
بمنظومة بيئية حديثة لمعالجة النفايات 
ــك لــتــقــلــيــص هــدر  ــذلـ ــر، وكـ ــتـــدويـ وإعـــــــادة الـ

المساحات الكبيرة المستخدمة للردم.

أعضاء اللجنة خالل جولتهم في مردم ميناء عبدالله
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اقــــتــــرح الـــنـــائـــب د. حـــــســن 
ــي  ــجــ ــريــ جـــــــــــوهـــــــــــر قـــــــبـــــــول خــ
الــــجــــامــــعــــات الـــمـــتـــمـــيـــزة فــي 
ــات  ــ ــــصـ ــــصـ ــخـ ــ ــتـ ــ مـــــخـــــتـــــلـــــف الـ
الــعــلــمــيــة بــمــعــدل 3.5 وأكــثــر، 
والمعتمدة لدى وزارة التعليم 
 فــــي الــهــيــئــات 

ً
الـــعـــالـــي، فـــــــورا

ــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ ــمـ ــ والـ
ــة والـــــمـــــلـــــحـــــقـــــة،  ــ ــلـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
ــلـــس األمـــــــــــة، ومـــجـــلـــس  ــجـ ــمـ كـ
ــوزراء، ومــؤســســة الــبــتــرول  ــ ــ الـ
الكويتية وشركاتها التابعة، 
وديوان المحاسبة و»الفتوى 
والــتــشــريــع«، والهيئة العامة 
لــاســتــثــمــار، والــهــيــئــة العامة 
للصناعة، والمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، ومؤسسة 
الموانئ الكويتية، والخطوط 
الــجــويــة الــكــويــتــيــة، وجــامــعــة 
الــــكــــويــــت، والـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي، وهــيــئــة 
ــاالت، وهــيــئــة أســــواق  ــ ــــصـ االتـ
المال، ووحدة تنظيم التأمين، 
ووحـــــدة الــتــحــريــات الــمــالــيــة، 
ــاد،  ــفــــســ ــة مـــكـــافـــحـــة الــ ــئــ ــيــ وهــ
ــاز  ــهــ ــراء، وجــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ وإدارة الــ
المراقبين الماليين، وغيرها 
ــة،  ــهــ ــابــ ــمــــشــ ــن الـــــجـــــهـــــات الــ ــ ــ مـ
فـــضـــا عــــن اســـتـــثـــنـــائـــهـــم مــن 
اختبارات القبول والمفاضات 

والمقابات الشخصية.
وقـــــال جـــوهـــر فـــي مــعــرض 

مقترحه:

لّما كــان االهتمام بالطلبة 
الـــــمـــــتـــــمـــــيـــــزيـــــن وخـــــريـــــجـــــي 
الجامعات العالمية العريقة 
الــمــعــتــمــدة لـــدى الــمــرجــعــيــات 
ــمـــيـــة  ــاديـ ــيـــفـــات األكـ ــنـ والـــتـــصـ
الــــــدولــــــيــــــة مـــــــن الــــــمــــــبــــــادرات 
اإليجابية لتشجيع الشباب 
الـــكـــويـــتـــيـــيـــن عـــلـــى مـــواصـــلـــة 
تحصيلهم العلمي في الكليات 
الــجــامــعــيــة الــمــتــمــيــزة، ولــمــا 
كــانــت وزارة التعليم العالي 
قــد خصصت ضمن بعثاتها 
لــخــريــجــي الـــثـــانـــويـــة الــعــامــة 
بـــعـــثـــات مــتــمــيــزة مــصــحــوبــة 
بــامــتــيــازات مــالــيــة ومــعــنــويــة 
إضافية، وموافقتها على منح 
بعثات فورية في حال القبول 
األكاديمي غير المشروط من 

الــجــامــعــات الــمــتــمــيــزة، ولــمــا 
كانت طبيعة الدراسة ومدتها 
ـــل هــــــــذه الــــجــــامــــعــــات  ــثـ فــــــي مــ
 في 

ً
 مــضــاعــفــا

ً
تــتــطــلــب جـــهـــدا

التحصيل الدراسي والمثابرة 
مقارنة بغيرها من الجامعات، 
فإن األمر يستوجب االستفادة 
مــن خريجي هــذه الجامعات 
الــمــتــمــيــزة كــمــورد بــشــري في 

سوق العمل.
وأضــــاف: لما كــانــت بعض 
الـــــهـــــيـــــئـــــات والـــــمـــــؤســـــســـــات 
الحكومية التي تتمتع بمزايا 
ــيـــة  ــالـ ــة ومـ ــيـ ــنـ ــهـ ــة ومـ ــيـ ــفـ ــيـ وظـ
نـــظـــيـــر طــبــيــعــة الـــعـــمـــل فــيــهــا 
 وبأعداد 

ً
 كبيرا

ً
تشهد تنافسا

غــفــيــرة مـــن حــديــثــي الــتــخــرج 
على االلتحاق بفرص العمل 
فيها، مما حدا بهذه الهيئات 
إلــــى تــقــديــم اخـــتـــبـــارات قــبــول 
في مجال التخصص وإجراء 
مـــفـــاضـــات لــلــمــتــقــدمــيــن مــن 
ــل اخــتــيــار األفـــضـــل منهم،  أجـ
 مـــن أهــمــيــة تــكــريــم 

ً
وانـــطـــاقـــا

ــلـــيـــم وتــشــجــيــع  جــــــــودة الـــتـــعـ
ــات  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ االلــــــــتــــــــحــــــــاق بـ
الــمــتــمــيــزة لــضــمــان مستقبل 
وظـــيـــفـــي واعــــــد لــخــريــجــيــهــا، 
فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
السالف الذكر، برجاء عرضه 

على مجلس األمة.
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وفد الشعبة يختتم مشاركته بمؤتمر »البرلماني الدولي«
اخـــتـــتـــم وفـــــد الـــشـــعـــبـــة الــبــرلــمــانــيــة 
برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط، 
وعضوية أمين السر د. محمد المّهان، 
ــد،  وأمــــــيــــــن الـــــصـــــنـــــدوق حــــمــــد الـــعـــبـــيـ
والــنــائــبــيــن خـــالـــد الـــطـــمـــار ود. جــنــان 
بوشهري، مشاركته في المؤتمر الـ 146 
لاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في 
مملكة البحرين خال الفترة من 11 إلى 

15 الجاري.
ونجح وفــد الشعبة البرلمانية في 
حشد تأييد الوفود البرلمانية العربية 
لــتــزكــيــة الــنــائــبــة د. جـــنـــان بــوشــهــري 
لمقعد المجموعة العربية فــي مكتب 
منتدى النساء البرلمانيات في االتحاد 
الــبــرلــمــانــي الــدولــي بــدورتــه الــجــديــدة، 
ــّهـــان لــعــضــويــة  فــيــمــا تــمــت تــزكــيــة الـــمـ

اللجنة الدائمة لشؤون األمم المتحدة.
وأعــرب السويط عن »استياء العالم 
اإلسامي قاطبة من استمرار الحمات 
الممنهجة ضــد أمــة محمد صلى الله 
عليه وســلــم الــتــي جبلت عــلــى احــتــرام 
ــون  األديـــــــــان وتـــقـــديـــس الـــحـــقـــوق وصــ
الحريات ومكارم األخاق وما يمارس 
ضد المسلمين من أنــواع التنكيل في 
شــتــى بــقــاع األرض«، مــســتــشــهــدا بما 
»يــتــعــرض لــه الــشــعــب الفلسطيني من 
أنواع العنف والتهميش من قبل الكيان 
الصهيوني وسط صمت العالم وتخاذل 
القوانين الدولية عن تحجيم هذا الكيان 
المغتصب، وتجاهل حق فلسطين في 

أرض لم يترك ألهلها حق إدارتها«.
ــح الــســويــط فـــي كــلــمــتــه عــدم  ــ وأوضــ

تعافي بعض الدول من اآلثار الصحية 
واالقتصادية للجائحة، معربا عن األمل 
أن تساعد الجهود البرلمانية المستمرة 
بــــوضــــع ســـيـــاســـات واســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 
مناسبة توحد الصف العالمي للقضاء 
على هذه الجائحة والحد من تبعاتها 

بالقدر المستطاع.
وفيما يخص االجتماعات التنسيقية 
على هامش المؤتمر، شارك وفد الشعبة 
الــبــرلــمــانــيــة الــكــويــتــيــة فــي اجــتــمــاعــات 
المجموعات الجيوسياسية الخليجية 
والـــعـــربـــيـــة واإلســــامــــيــــة واآلســـيـــويـــة 
لــتــنــســيــق الــــمــــواقــــف ودعــــــم الــقــضــايــا 

العربية واإلسامية.
ــارك الــســويــط فـــي االجــتــمــاعــيــن  ــ وشـ
التنسيقيين الخليجي والعربي، فيما 

ــمــــار االجـــتـــمـــاع  ــّهــــان والــــطــ ــمــ حـــضـــر الــ
التنسيقي اآلســيــوي، ومثل الــوفــد في 
االجتماع التنسيقي اإلسامي العبيد.

وفــــي اجـــتـــمـــاعـــات الـــلـــجـــان الــدائــمــة 
لـــاتـــحـــاد الــبــرلــمــانــي الــــدولــــي، شـــارك 
الــعــبــيــد فـــي اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــدائــمــة 
للديموقراطية وحقوق اإلنــســان حول 
دور الــبــرلــمــانــات فــي الــحــد مــن أضـــرار 

االتجار باأليتام.
ومــثــلــت الــنــائــبــة د جــنــان بوشهري 
الــشــعــبــة فـــي اجــتــمــاع الــلــجــنــة الــدائــمــة 
لــأمــن والــســلــم الــدولــيــيــن الـــذي ناقش 
مشروع قرار بشأن مكافحة الهجمات 
والـــجـــرائـــم اإللـــكـــتـــرونـــيـــة ومــخــاطــرهــا 

الجديدة على األمن العالمي.

فهد تركي وعلي الصنيدح

حـسن جـوهـر »الخارجية« 
البرلمانية ترفض 

اتفاقية المعلومات 
االستخباراتية مع 

إيطاليا

جلسة 7 الجاري لحظة رفعها لعدم حضور الحكومة

المطر ووكيلة »األشغال« مي السعد خال الجولة الميدانية

الشاهين مستقبًا »نماء« و»منارة«

ـــب 
ّ
ــــت الـــــــــذي يـــتـــرق ــوقــ ــ ــي الــ ــ فــ

الشارع الكويتي حكم المحكمة 
ــأن الـــطـــعـــون  ــشــ ــة بــ ــوريــ ــتــ الــــدســ
المعروضة عليها فيما يتعلق 
ــــى إبــــطــــال مــجــلــس  بـــالـــدعـــوة إلـ
األمة أو المراسيم التي صدرت 
ــــوة الـــى  ــــدعـ بـــحـــل الــمــجــلــس والـ
االنــتــخــابــات فـــي 2022، فضا 
عن التشكيل الحكومي المرتقب 
للحكومة الثالثة لرئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
ــة  ــــد، يــعــقــد مــجــلــس األمــ ــمـ ــ األحـ
جــلــســتــه الـــعـــاديـــة والــتــكــمــيــلــيــة 
ـــاء  ــ ــعــ ــ ــ ــي الـــــثـــــاثـــــاء واألربـ ــ ــ ــوَم ــ يــ
ــاري، لــلــنــظــر فــي  ــ ــجـ ــ 21 و22 الـ
جـــــدول األعــــمــــال، الــمــتــكــرر في 
ــنـــذ دعـــــــوة 24  ــلــــب بــــنــــوده مـ أغــ
ديــســمــبــر الـــمـــاضـــي، والــمــكــون 
 و47 فقرة، ومــدرج 

ً
من 15 بندا

على جــدول األعــمــال 31 رسالة 
واردة و123 شكوى وعريضة، 
واستجوابا وزير المالية وزير 
الـــدولـــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة 
واالستثمار، الموّجه من النائب 
مبارك الحجرف، ونائب رئيس 
ــر الـــدولـــة  ــ مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـ
لشؤون مجلس الوزراء، الموّجه 

من النائبة د. جنان بوشهري.
ويـــــحـــــتـــــوي الـــــــجـــــــدول عــلــى 

ــقـــريـــر لـــجـــنـــة إعــــــــداد مـــشـــروع  تـ
الجواب على الخطاب األميري 
بــشــأن الــصــيــغــة الــمــقــتــرحــة عن 
دور االنعقاد العادي األول من 
الفصل التشريعي السابع عشر.

ــلــــى الــــمــــداولــــة  ويـــشـــتـــمـــل عــ
الثانية لمشروع قــانــون بشأن 
تــأســيــس شـــركـــات إنـــشـــاء مــدن 
أو مــنــاطــق ســكــنــيــة وتنميتها 
، و8 تقارير من لجنة 

ً
اقتصاديا

الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء 
شــــركــــة تـــســـويـــق الـــمـــحـــاصـــيـــل 
ــانــــون  ــــل قــ ــــديـ ــعـ ــ الــــــزراعــــــيــــــة، وتـ
التأمينات، واســتــرداد الفوائد 
المتحصلة بشكل غير قانوني 
ــقـــروض  مــــن الـــبـــنـــوك وشـــــــراء الـ
الــمــســتــحــقــة عـــلـــى الــمــواطــنــيــن 
ــقــــاط فـــوائـــدهـــا، وتــحــويــل  وإســ
مؤسسة الخطوط الجوية إلى 

شركة مساهمة.
ويـــــحـــــتـــــوي الـــــــجـــــــدول عــلــى 
3 تـــقـــاريـــر مــــن لــجــنــة الـــشـــؤون 
الداخلية والدفاع، بشأن تعديل 
قانون انتخابات أعضاء مجلس 
ق بالمفوضية 

ّ
األمــة فيما يتعل

الــعــلــيــا وقـــانـــون إعــــادة تحديد 
ق 

ّ
الدوائر االنتخابية فيما يتعل

بالقوائم النسبية.
وأدرج عــلــى جـــدول األعــمــال 
تقرير لجنة الشؤون التشريعية 
بـــتـــعـــديـــل قـــــانـــــون اإلجــــــــــــراءات 
والــمــحــاكــمــات الــجــزائــيــة فيما 
يتعلق بــــرّد االعــتــبــار، وتــقــريــر 
اللجنة المالية بتعديل قانون 
المناقصات فيما يتعلق بإلغاء 
الوكيل المحلي، وتقرير لجنة 
الشؤون التعليمية بشأن مكافأة 

الطلبة.
ويحتوي الجدول على تقارير 
لجنة شــؤون اإلســكــان والعقار 
بشأن تنظيم الوكاالت العقارية 
ــي،  ــ ــ ومـــكـــافـــحـــة احـــتـــكـــار األراضـ
وتقرير اللجنة الصحية بشأن 
ــيـــري واإلنــــســــانــــي،  الـــعـــمـــل الـــخـ

المويزري: ماكو إبطال للمجلس
 وليس بها شائبة

ً
المراسيم موضوع الطعن سليمة دستوريا

كشف النائب شعيب المويزري عن عدم وجــود أبطال 
لمجلس األمة من خال حكم المحكمة الدستورية. 

وقــال الــمــويــزري: أؤكــد عــدم وجــود إبــطــال مــن الناحية 
الدستورية، مردفا: »دستوريا ماكو إبطال«، ومنوها الى 
أن »المراسيم موضوع الطعن سليمة دستوريا، وال يوجد 

بها أي شائبة«. 
وأضــــــاف أن »قــضــيــة الــتــجــمــيــع أمــــر يــخــضــع لــتــدقــيــق 
المحكمة الستورية«، وزاد: »ال يستانسون بعض الناس 
الذين يقولون إبطال إبطال«... وأرد عليهم: »ماكو إبطال 

شعيب المويزريللمجلس«.

جوهر لقبول خريجي الجامعات المتميزة 
 بالهيئات والمؤسسات الحكومية

ً
فورا

الشاهين يستقبل »نماء« الخيرية و»منارة« التطوعي

استقبل أمين سر مجلس األمة النائب أسامة 
ــددا مـــن ممثلي  ــ الــشــاهــيــن فـــي مــكــتــبــه امــــس عـ
ــارة غــديــر  ــنـ ــريـــق مـ جــمــعــيــة نـــمـــاء الــخــيــريــة وفـ
التطوعي التابع لها بمناسبة نيل الجمعية 
ــائــــزة الـــمـــؤســـســـة الــمــتــمــيــزة عـــلـــى مــســتــوى  جــ

الجمعيات الخيرية الكويتية. 
وأعــــرب الــرئــيــس التنفيذي للجمعية سعد 
ــــن شـــكـــره  ــــي تـــصـــريـــح صـــحـــفـــي عـ الـــعـــتـــيـــبـــي فـ
لحرص الشاهين على تكريم الجمعية، مثمنا 
اهتمامه بالعمل الخيري ودعمه الدائم للشباب 

ومؤسسات العمل الخيري الكويتي.
وأوضــــــح الــعــتــيــبــي حـــاجـــة الــعــمــل الــخــيــري 
الكويتي إلى مثل هذا االهتمام من المؤسسة 

الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، خـــصـــوصـــا أن الـــعـــمـــل الــخــيــري 
الكويتي مقدر ويحظى بسمعة طيبة في كثير 

من دول العالم. 
واعتبر أن حصول جمعية نماء الخيرية على 
جائزة التميز هو نتاج سلسلة إجراءات حرصت 
الجمعية على توفيرها في بيئة من التنافس 

لخدمة البلد والعمل الخيري. 
من جهتها، وجهت ممثلة فريق منارة غدير 
التطوعي فاطمة الناصري شكرها للشاهين 
على االســتــقــبــال والــتــكــريــم، بمناسبة حصول 
الفريق على جائزة التميز في العمل الخيري، 
ــادرون على  ــ مـــؤكـــدة أن الــشــبــاب الــكــويــتــيــيــن قــ

استمرارية العطاء بإخاص وتميز.

»البيئة«: كارثة مكتملة األركان بسبب أطنان 
الصرف الصحي في مختلف المناطق

كشفت لجنة شــؤون البيئة البرلمانية عن 
ــان، بــســبــب أطــنــان  ــ كــارثــة بيئية مكتملة األركــ
الــصــرف الصحي فــي مختلف مناطق الــبــاد، 
وقــامــت اللجنة بجولة ميدانية لــاطــاع على 
تطورات مشروع محطة الصليبية لمعالجة مياه 

الصرف الصحي وسير عمل المشروع.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، في 
ت بناء على  تصريح صحافي، إن الجولة جاء
تكليف مــن مجلس األمــــة، لبحث مـــدى تــوافــق 
المشروع مع المتطلبات البيئية، وشارك فيها 
مــقــرر الــلــجــنــة الــنــائــب عــبــدالــلــه فــهــاد، ووكــيــلــة 
وزارة األشغال المهندسة مي السعد وعدد من 

المعنيين.
وأكــد د. المطر أن الــزيــارة كشفت عن وجود 
ــقــــدر كــمــيــتــهــا  ــلـــصـــرف الـــصـــحـــي تــ مـــخـــلـــفـــات لـ
بــاألطــنــان تــؤثــر فـــي الــمــيــاه الــجــوفــيــة، مشيرا 
إلــى أنها تعتبر كارثة بيئية مكتملة األركــان، 
بسبب حجم هذه المخلفات، وبين أن المسؤول 
عن تراكم هذه المخلفات أطراف عديدة، وعلى 

الــجــمــيــع أن يــتــحــمــلــوا مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــم تــجــاه 
المخالفات الجسيمة الموجودة، مشددا على أن 
الحل هو إقامة مشاريع إلعادة تدوير المخلفات.

ــام مــشــكــلــة بــيــئــيــة كــبــيــرة  ــ ــع: »إنــــنــــا أمــ وتــــابــ
تفوق في مساوئها مشكلة اإلطــارات«، مطالبا 
الــبــلــديــة بــإزالــة المخيمات الــمــجــاورة لمحطة 
كــبــد لمعالجة مــيــاه الــصــرف الــصــحــي حفاظا 
على صحة البشر، وأضــاف أن وزارة األشغال 
والهيئة العامة للبيئة شركاء مع بلدية الكويت 
في ضرورة التعامل مع هذه المخلفات، مؤكدا 
»أننا سنضع الجميع أمــام مسؤولياتهم، وال 

يمكن أن نسكت عن هذه الجريمة«.
كما زار أعضاء اللجنة محطة كبد لمعالجة 
مـــيـــاه الـــصـــرف الـــصـــحـــي، لــلــتــحــقــق مـــن كيفية 
التخلص من النفايات المتبقية بعد استكمال 

عملية تنقية المياه، والتي تسمى »الحمأة«.

نافذة نيابيةنافذة نيابية جلسة 21 الجاري... في علم الغيب!
• األعضاء تسلموا دعوتها... ومصيرها رهن حكم »الدستورية« بعد غد

• جدول أعمال متكرر في أغلب بنوده منذ دعوة 24 ديسمبر الماضي

مع تسلم األعضاء دعوة حضور جلسة مجلس األمة 
العادية، المقررة الثالثاء المقبل، فإن مصير انعقادها 
يبقى رهن حكم المحكمة الدستورية المحدد صدوره 

األحد المقبل، فإذا جاء الحكم ببطالنه فسيؤدي ذلك 
إلى إلغائها، أما إذا كان بتحصين االنتخابات فيبقى مصير 

انعقادها رهن إعالن التشكيلة الحكومية الجديدة، وهو ما 
يجعل موقف انعقادها من عدمه في علم الغيب.

ــر لـــجـــنـــة شــــــــؤون ذوي  ــريــ ــقــ وتــ
اإلعاقة بشأن مشروع القانون 
واالقتراحات بقوانين بتعديل 
ــــون رقــــم  ــانـ ــ ــقـ ــ بــــعــــض أحـــــكـــــام الـ
8 لــســنــة 2010 بـــشـــأن حــقــوق 

األشخاص ذوي اإلعاقة.

»المعلومات االستخباراتية«

رفـــــــضـــــــت لـــــجـــــنـــــة الـــــــشـــــــؤون 
الخارجية البرلمانية االتفاقية 
الـــمـــوقـــعـــة بـــيـــن وزارة الــــدفــــاع 
ورئــاســة مجلس الـــوزراء - ادارة 
ــن الــجــمــهــوريــة  الــمــعــلــومــات ألمــ
االيـــــــطـــــــالـــــــيـــــــة بــــــــشــــــــأن تــــــبــــــادل 
وحـــمـــايـــة الـــمـــعـــلـــومـــات الــســريــة 

»االستخباراتية« بين البلدين.
واعــتــبــرت اللجنة، فــي تقرير 
لـــهـــا حــصــلــت »الــــجــــريــــدة« عــلــى 
نسخة منه، أن االتفاقية تخالف 
مبادئ الشفافية وحرية االطاع 
على المعلومات، مبينة أن المادة 
)13( أشارت إلى النفقات المالية 
الــمــتــرتــبــة عــلــى هــــذه االتــفــاقــيــة 
بحيث ال يترتب عليها أي تكلفة، 
وفـــي حــالــة تنفيذ تكاليف غير 
متوقعة ألي من األطراف يتحمل 

كل طرف نفقاته الخاصة.
وذكــرت أن المادة )14( تنص 
عــلــى كيفية تــســويــة الــمــنــازعــات 
بـــيـــن الــــطــــرفــــيــــن، بـــيـــنـــمـــا نــصــت 
الــمــادة )15( على أحكام سريان 
ات تعديلها  االتــفــاقــيــة وإجــــــــراء
ــدة  ودخــــولــــهــــا حـــيـــز الـــنـــفـــاذ ومــ
سريانها وهي 5 سنوات تجدد 
تلقائيا، ويجوز ألي من الطرفين 
إنــهــاء هــذه االتــفــاقــيــة عــن طريق 
 
ً
ــر إشــــعــــارا ــ إعــــطــــاء الــــطــــرف اآلخــ
 عبر الطرق الدبلوماسية 

ً
كتابيا

ينتهي بعد 6 أشهر من التاريخ 
الــــذي يتلقى فــيــه الــطــرف اآلخــر 
إشعار االنسحاب وتظل جميع 
الــمــعــلــومــات الــمــنــقــولــة محمية 
 لأحكام المنصوص عليها.

ً
وفقا

وبينت أن رأي الحكومة جاء 
 بالجهة المختصة وهي 

ً
ممثا

وزارة الــــدفــــاع بــالــمــوافــقــة على 
االتـــفـــاقـــيـــة مــــن خـــــال الــتــوقــيــع 
عليها ومـــن ثــم تــكــون الحكومة 
قــد أجـــرت موافقتها على ضوء 
دراستها من الجوانب الدستورية 
ــة وفـــــــق الـــصـــيـــاغـــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ والــ
الــتــي وردت بــهــا، مــجــريــة بــذلــك 
 
ً
موافقتها على أحكامها تمهيدا

الستكمال اإلجراءات الدستورية 
 ألحكام المادة 

ً
بشأن نفاذها وفقا

)2/70( مــن الــدســتــور، حيث قال 
ممثلو وزارة الدفاع في اجتماع 
الـــلـــجـــنـــة إن االتـــفـــاقـــيـــة تــتــعــلــق 
بالمعلومات االستخبارية فقط.

رأي اللجنة 

وذكــــــــرت الـــلـــجـــنـــة أنـــــه تــبــيــن 
لـــــهـــــا، بــــعــــد دراســـــــــــة نـــصـــوص 

االتفاقية، أنها تخالف مبادئ 
ــيــــة وحــــــريــــــة االطــــــــاع  ــافــ ــفــ الــــشــ
 
ً
عـــلـــى الـــمـــعـــلـــومـــات خـــصـــوصـــا
ــاءت مــطــاطــة  ــ أن نــصــوصــهــا جـ
ومتوسعة في شأن المعلومات 
المصنفة والتي يمكن حجبها 
 لــاتــفــاقــيــة، فـــالـــمـــادة )1( 

ً
وفـــقـــا

تتحدث عن معلومات صناعية 
والبند )1( من المادة )2( يعرف 
المعلومات المصنفة على أنها 
أي معلومات بغض النظر عن 
شكلها، الفــتــة إلـــى أنــهــا بعثت 
 إلى وزارة الدفاع بتاريخ 

ً
كتابا

 
ً
14 ديــســمــبــر 2022م متضمنا

االستفسارات والماحظات التي 
أثارتها اللجنة أثناء اجتماعها 
مع وزارة الــدفــاع، ولــم يــرد الرد 
الرسمي من وزارة الدفاع حتى 

تاريخ إعداد هذا التقرير.
ــت إلـــــــــــى أنـــــــهـــــــا بـــعـــد  ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ول
المناقشة انتهت بــإجــمــاع آراء 
الــحــاضــريــن مــن أعــضــائــهــا إلــى 
عـــدم الــمــوافــقــة عــلــى االتــفــاقــيــة، 
ــك لـــأســـبـــاب الــــــــــواردة فــي  ــ ــ وذلـ
رأيـــهـــا بــالــتــقــريــر، وعــلــيــه تــقــدم 
هذا التقرير إلى المجلس لنظره 
عــلــى ضــــوء الـــمـــادة )2/70( من 
الدستور والمادتين )115 و116( 

من الائحة الداخلية.

»إيضاحية« القانون

أمــــــا الــــمــــذكــــرة اإليـــضـــاحـــيـــة 
لمشروع القانون، فجاء فيها أن 
توقيع هــذه االتفاقية في روما 
بــتــاريــخ 2019/9/4 جـــاء »رغــبــة 
فــي ضــمــان حماية المعلومات 
ــيــــن واألنــــظــــمــــة  ــوانــ ــقــ ــلــ وفـــــقـــــا لــ
ــة بـــيـــن  ــ ــادلـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ الـ
الطرفين، ووضــع لــوائــح أمنية 
مــشــتــركــة لــحــمــايــة الــمــعــلــومــات 
الــمــصــنــفــة، وإمــكــانــيــات تنفيذ 
اتـــــفـــــاقـــــات الـــــشـــــركـــــات الـــفـــنـــيـــة 
وتطوير األنشطة التعاقدية بين 

األطراف«.
وأضافت المذكرة أن  الهدف 
من هذه االتفاقية وفقا للقوانين 
ــــدى الــطــرفــيــن  الـــمـــعـــمـــول بـــهـــا لـ
وبــمــا يــتــوافــق مــع مصالحهما 
الوطنية واألمنية والصناعية 
لـــضـــمـــان حـــمـــايـــة الــمــعــلــومــات 
الــمــصــنــفــة، وتـــنـــاولـــت درجــــات 
ســـريـــة الــمــعــلــومــات الــمــصــنــفــة 
ــح  ــ ــوائـ ــ ــلـ ــ ــيــــن والـ ــوانــ ــقــ ــلــ وفـــــقـــــا لــ
ــة، ونـــصـــت الــخــامــســة  ــيـ ــنـ الـــوطـ
على مجموعة مــبــادئ لحماية 
الــمــعــلــومــات الــســريــة، وحـــددت 
السادسة صاحية الوصول إلى 
المعلومات السرية والتصريح 

األمني لأفراد.
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تــقــدم رئــيــس وأعــضــاء مجلس 
إدارة مستشفى دار الــشــفــاء وكل 
العاملين بـــه، بالتهنئة للرئيس 
التنفيذي في المستشفى د. أحمد 
نصر الله، بمناسبة اختياره ضمن 
»أقوى 100 قائد للرعاية الصحية 
ــــط لــعــام ۲۰۲۳«  فــي الــشــرق األوسـ
ليكون األول فــي الــكــويــت والــــ 44 
على مستوى دول الشرق األوسط 
وفق التصنيف الذي أجرته مجلة 

»فوربس الشرق األوسط«.

جهود دؤوبة
وبــهــذه المناسبة، أبـــدى نائب 
رئيس مجلس إدارة المستشفى 
بـــــــدر جـــــــــراق ســــعــــادتــــه الـــكـــبـــيـــرة 
بــحــصــول د. نــصــرالــلــه عــلــى تلك 

الجائزة من مجلة »فوربس«.
وأكــد جــراق أن الجائزة تعكس 
الجهد الكبير والعمل المتواصل 
الــذي قــام بــه نصرالله منذ توليه 
منصب الرئيس التنفيذي في »دار 
الشفاء« في عام 2011 وفريق العمل 

المتميز معه. 
ــــاف أن الــجــهــود الــدؤوبــة  وأضـ
الــتــي قدمتها اإلدارة التنفيذية، 
بالتعاون مع مجلس اإلدارة طوال 
تلك السنوات، جعلت المستشفى 
يــتــبــوأ مــرتــبــة الـــصـــدارة مــن حيث 
جودة الخدمات الصحية المقدمة 
للمرضى والمراجعين، باإلضافة 

إلــــــــى حــــصــــولــــه عــــلــــى شـــــهـــــادات 
ــتـــت  ــبـ ــة أثـ ــيــ ــمــ ــالــ واعـــــــتـــــــمـــــــادات عــ
ــدارة »دار الـــشـــفـــاء«، لــيــس على  ــ جـ
مستوى الكويت فحسب، بل على 

المستويين اإلقليمي والعالمي.

إهداء لحكومة الكويت
ــذا اإلنــــجــــاز  ــ وأهــــــــدى جـــــــراق هــ
لحكومة الكويت ممثلة في وزارة 
ــزال -  الــصــحــة الــتــي كــانــت - وال تــ
الــداعــم األول للمستشفى فــي كل 
مـــراحـــل اإلنــــجــــازات الــتــي حققها 
 
ً
طوال السنوات الماضية، مضيفا
 - للشعب 

ً
»نهدي اإلنجاز - أيضا

ــذي مــنــح مستشفى  ــ الــكــويــتــي الــ
 
ً
دار الشفاء الثقة طوال الـ 60 عاما

الــمــاضــيــة، والـــتـــي تــعــد أمـــانـــة في 
أعناق كل موظف في المستشفى، 
 لتقديم األفضل 

ً
الذي لن يألو جهدا

 لمراجعيه من مختلف الفئات 
ً
دائما

العمرية«.
ــاء«  ــفــ ــشــ وأوضــــــــــــح أن »دار الــ
أصبح الخيار األول لــدى العائلة 
الــكــويــتــيــة بــكــل فــئــاتــهــا الــعــمــريــة، 
وذلــك لجدية وتفاني المستشفى 
في رفع مستوى وجــودة خدماته 
 
ً
ــا الــصــحــيــة واالرتـــــقـــــاء بــهــا دائـــمـ
إلــى أفضل المستويات العالمية، 
وكل هذا لن يحدث بــدون تضافر 
جميع العاملين في المستشفى من 
مجلس اإلدارة، واإلدارة التنفيذية، 
ــام اإلداريــــــــــــة، واألطـــــبـــــاء،  ــ ــســ ــ واألقــ

والممرضين.

مستشفى جديد
وعــن التوسعات المستقبلية، 
كــشــف جـــــراق أن مــجــلــس اإلدارة 
يستهدف في المرحلة المقبلة بناء 
مستشفى جديد في منطقة بنيد 
القار بمستوى أكبر وبتوسعات 
كبيرة، والتي من المتوقع االنتهاء 
منها خالل 4 سنوات وتجهيزها 

لــلــعــمــل، والــــتــــي ســيــكــون إضــافــة 
مهمة في القطاع الطبي بالكويت، 
 »إننا نطمح لالنتشار في 

ً
مضيفا

منطقة الخليج وتقديم خدماتنا 
الصحية بها«. 

وأكــــد أن تطلعات وطــمــوحــات 
»دار الشفاء«، ممثلة بمجلس اإلدارة 
واإلدارة التنفيذية، ال حــدود لها 
حيث إن الــهــدف هــو التميز ليس 
فــــي الـــكـــويـــت فــحــســب، بــــل وعــلــى 

المستويين الخليجي والعالمي.

رجل التحديات
وذكــر أن ما يميز د. نصر الله 
أنـــــه رجـــــل الـــتـــحـــديـــات، إذ يعمل 
 على حل المشكالت وتكوين 

ً
دائما

فــريــق عــمــل مــتــمــيــز لــمــنــاقــشــة أي 
تــحــديــات ووضـــع حــلــول مناسبة 
لها، والتغلب عليها، وتحويلها 
 
ً
إلــى قصص نجاح ملهمة، مبينا
أن أي دراســــات يقدمها نصرالله 
وفريق عمله لمجلس اإلدارة تمتاز 
بالعمق والتحليل والدليل، وهو ما 
يمنح مجلس اإلدارة القدرة على 
اتخاذ الــقــرارات بسرعة وسهولة، 
مما يــدعــم مــشــاريــع التطوير في 

المستشفى.

أهمية الجائزة
من جهته، قال د. أحمد نصرالله، 
إن الجائزة انعكاس لمسار النمو 
والنجاح الذي شهده »دار الشفاء« 
على مــدى السنوات الماضية، إذ 
تم التركيز من قبل مجلة فوربس 
الشرق األوسط على إنجازاته في 
 
ً
 حافال

ً
عــام 2022، الــذي كــان عاما

باإلنجازات.
وأضاف نصرالله أن المستشفى 
كــان األول بين كــل المستشفيات 
العاملة في الكويت الحاصل على 
الــعــديــد مـــن الـــشـــهـــادات العالمية 
ــة، إذ كـــــــان األول فــي  ــ ــوقـ ــ ــرمـ ــ ــمـ ــ الـ

الكويت الــذي حصل على شهادة 
 
ً
»HIMSS 7« الـــتـــي تـــعـــد مـــؤشـــرا
على تقدمه فــي اســتــخــدام تقنية 
المعلومات لرعاية المرضى، كما 
 في 

ً
أنها الشهادة األعــلــى عالميا

هذا المجال، والتي وضعت الكويت 
على خريطة الصحة العالمية.

وأضـــــاف أن »دار الــشــفــاء« هو 
األول في الكويت الذي حصل على 
 People Center Care شـــهـــادة
Award فــي عـــام 2022 مــن كــنــدا، 
ــراك المجتمع  ــ والـــتـــي تــوضــح إشـ
بالرعاية الصحية، وهي الشهادة 
األولــى التي تمنح لمستشفى في 
الكويت، فضال عن أن »دار الشفاء« 
حصدت عدة شهادات على مستوى 
دول الخليج، وشــهــادة مــن وزارة 
الصحة الكويتية لقيامها بتنفيذ 
أكــــبــــر مــــشــــروع لـــســـالمـــة وصــحــة 

المرضى.
ــه فــــي ســبــيــل تــقــديــم  ــ وبــــيــــن أنــ
خـــدمـــات مــتــمــيــزة لــلــمــرضــى، نفذ 
المستشفى توسعات جديدة خالل 
عــــام 2022، ســاهــمــت فـــي تــقــديــم 
خدمات صحية متميزة للمرضى 
في مختلف التخصصات وزيادة 
أعـــــداد الــعــامــلــيــن فـــى الــعــديــد من 
األقــســام واإلدارات بالمستشفى، 
ــم فـــــي تــلــبــيــة  ــ ــاهـ ــ األمـــــــــر الـــــــــذي سـ
احتياجات المرضى في مختلف 

التخصصات.
 لــتــلــك 

ً
ــا ــ ــقـ ــ وأشـــــــــار إلــــــى أنــــــه وفـ

اإلنـــــــجـــــــازات، ارتـــــــــأى الــمــحــلــلــون 
ــرق األوســــــط«  ــشــ ــــوربـــــس الــ ــي »فـ فــ
اســتــحــقــاق »دار الـــشـــفـــاء«، ممثلة 
برئيسها التنفيذي د. نصرالله، 
ــلــــك الــــجــــائــــزة  ــلــــى تــ الــــحــــصــــول عــ
وبـــجـــدارة، مــمــا يعكس االهــتــمــام 
الكبير الذي قدمه المستشفى من 
إنجازات متميزة، كما أن الحصول 
ــد فــخــرا  ــعـ ــك الــــجــــائــــزة يـ ــلـ ــلـــى تـ عـ
للكويت وقطاعها الطبي المتميز 
ويــضــعــهــا عــلــى خــريــطــة الــقــطــاع 

الصحي العالمي.

حلم كبير
وشــدد على أن تلك اإلنــجــازات 
ــلـــم كـــبـــيـــر قــابــل  يـــقـــف وراءهــــــــــا حـ

● حمد العبدلي
أعلنت القائمة بأعمال عميد القبول والتسجيل د. رواء 
الــجــارالــلــه أن الــعــمــادة بــصــدد تنظيم مــعــرض القبول 
المخصص لطلبة الثاني عشر خالل شهر مايو المقبل، 
بمشاركة جميع المؤسسات التعليمية والجامعات 
الخاصة والتعليم العالي من أجل تسهيل اتخاذ القرار 

ما بعد التخرج. 
جاء ذلك خالل تنظيم مكتب االستشارات والتدريب 

بعمادة القبول والتسجيل نــدوة تحت عــنــوان »قــرار« 
للصف الثاني عشر بقسميه العلمي واألدبــي برعاية 

بنك بوبيان، على مسرح كلية اآلداب.
وتــضــمــنــت الـــنـــدوة مــحــاضــرة حــــول كــيــفــيــة اتــخــاذ 
القرار الختيار التخصص الدراسي، قدمها محاضرون 
ــاء هــيــئــة الــــتــــدريــــس فــــي جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت،  ــن أعــــضــ مــ
ومتخصصون من مملكة البحرين في هذا المجال، إلى 
جانب توعية الطالب المقبل على التخرج من المرحلة 
الــثــانــويــة الخــتــيــار التخصص المناسب الـــذي يحدد 

مساره المهني؛ وذلك لخلق جيل مبدع واٍع في مجاالت 
تتناسب مع رغباته.

وعلى هامش اللقاء، نظم المكتب جولة للطلبة في 
بعض الكليات، حيث تم توجيه طلبة القسم العلمي 
إلى كلية الهندسة والبترول، والقسم األدبي إلى كلية 
العلوم اإلدارية لالطالع على معطيات جامعة الكويت، 
وقام المكتب بتكريم المحاضرين والمشاركين باللقاء.

استقبل بيت الــزكــاة أمــس وفــد شركة شبكة 
الخدمات اآللية، لتوقيع عقد اتفاق لتوفير عدد 
5000 كرت ممغنط مسبق الدفع، والتي سيتم 
تشغيلها على مـــدار سنة كاملة مجانا قابلة 
للتجديد، تبرعا من الشركة للمساهمة في أعمال 

البر والخير التي ينفذها البيت.
وكان في استقبال الوفد المدير العام لبيت 
الــزكــاة د. مــاجــد الــعــازمــي، والمستشار أشــرف 
عــبــدالــرازق، ومــديــر إدارة المشاريع والهيئات 
المحلية باإلنابة ردعــان الهاجري، ومن شركة 
شبكة الــخــدمــات اآللــيــة رئــيــس مجلس اإلدارة 
صباح الغنيم، والمدير التنفيذي عفيف مكحل، 

ورئيس إدارة المبيعات أحمد الجندي.
ويتمثل هدف الكروت مسبقة الدفع في انتفاع 
أصحاب الحاجة لها، عن طريق توزيعها عليهم، 

وتوفير فيها ما يحتاجونه لمعيشتهم اليومية 
من سلع غذائية ومواد تموينية تمكن األسر من 
شراء ما تحتاجه، وسيتم شحن الكروت بمبالغ 
مدفوعة من بيت الزكاة شهريا، تتضمن عشرات 
األسواق والمجمعات المنتشرة داخل الكويت، 
حرصا من بيت الزكاة على تقديم المساعدات 
بطريقة الئقة وكريمة تساهم في إعانة تلك األسر 

على المعيشة الكريمة.
ــلــــى الـــحـــضـــور  ــي الـــــوفـــــد عــ ــ ــازمـ ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــكـ ــ وشـ
والــمــســاهــمــة والـــتـــبـــرع، مـــؤكـــدا أن بــيــت الــزكــاة 
حــريــص دائـــمـــا عــلــى مــواكــبــة الــتــقــدم والــتــطــور 
وإيــصــال المساعدات والــصــدقــات للمحتاجين 
بأسهل وأحدث الطرق لتحقيق رؤيته في الريادة 

بالعمل الزكوي واإلنساني محليا وعالميا.

أعــلــن رئــيــس جــمــعــيــة الــصــلــيــبــيــخــات والـــدوحـــة 
التعاونية عامر البذالي انطالق مهرجان تحطيم 
األسعار 2023 في األســواق المركزية على أكثر من 
300 صنف غذائي واستهالكي بنسبة تخفيضات 
تــصــل إلــــى 70%، مــوضــحــا أن الــكــمــيــات مــتــوفــرة 
ــتـــرة الــــعــــرض دون نـــقـــصـــان، انـــطـــالقـــا مــن  ــوال فـ ــ طــ
مبدأ المصداقية في تنظيم العروض والمهرجان 

التسويقية.
وقال البذالي، عقب افتتاحه المهرجان، بحضور 
أمين السر راشد السعدي، إن جميع السلع المشمولة 
في المهرجان تم اختيارها حسب احتياجات أهالي 
المنطقة والمساهمين وخاصة السلع الرمضانية، 
الفتا إلى أن المهرجان مستمر لغاية 25 الجاري في 

األسواق المركزية.

ــه تـــزامـــنـــا مـــع انــطــالق  ــر الـــســـعـــدي أنــ ــدوره، ذكــ ــ ــ بـ
مهرجان تحطيم األسعار تم توزيع السلة الرمضانية 
عــلــى حــامــلــي بــطــاقــة الــعــائــلــة الممغنطة فــي ســوق 
الصليبيخات الــمــركــزي الميزانين، مشيرا إلــى أن 
عملية الــتــوزيــع تستمر لــغــايــة 25 الـــجـــاري، مــن 8 
صباحا حتى 8 لــيــال، وتــأتــي هــذه الــخــطــوة ضمن 
استراتيجية مجلس اإلدارة في الناحية الخدماتية، 

»ونأمل أن تنال رضا المساهمين«.
ــا حــامــلــي بــطــاقــة الــعــائــلــة الــمــمــغــنــطــة إلــى  ــ ودعـ
االستفادة من السلة الرمضانية، إذ تم فتح مجال 
التوزيع على مدار 12 ساعة في سوق الصليبيخات 
الــمــركــزي، تــفــاديــا ألي ازدحــــام، ودعـــا المساهمين 
الذين لم يقوموا بتحديث البيانات مراجعة قسم 

المساهمين خالل أوقات العمل الرسمي.

العدد 5286 / الجمعة 17 مارس 2023م / 25 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●comمحليات 6

جمعية الصليبيخات والدوحة تطلق مهرجان تحطيم األسعار
البذالي: يشمل أكثر من 300 صنف بتخفيضات تصل إلى %70

بدر جراقد. أحمد نصر الله

نهدي الجائزة 
لحكومة 

الكويت ممثلة 
بوزارة الصحة 

الداعم األول 
إلنجازاتنا 

وطموحاتنا
جراق

نصرالله رجل 
التحديات 

القادر على 
وضع الحلول 

للمشكالت 
الصعبة 

وتحويلها إلى 
قصص نجاح 

ملهمة
جراق

الجائزة 
تؤكد الخدمة 

المتميزة 
ومحطات 
اإلنجازات 
المضيئة 

التي حققها 
المستشفى 

 
ً
محليا

 
ً
وإقليميا
ً
وعالميا

نصرالله

صورة جماعية بعد توقيع االتفاق

افتتاح المهرجان

اخــتــتــم الــمــعــهــد الــعــالــي لـــالتـــصـــاالت والــمــالحــة 
فعاليات »معرض المستقبل المهني السابع«، الذي 
نظمه قسم الكهرباء واإللكترونات بمشاركة العديد 

من جهات سوق العمل الحكومية والخاصة.
وأشــــــاد مـــديـــر الــمــعــهــد عـــبـــاس الـــســـمـــاك بــتــنــوع 

المشاركات التي شهدها المعرض هذا العام، التي 
خدمت الطلبة من خالل تعريفهم بقطاعات العمل 
المختلفة، والتي تناسب كل التخصصات العلمية، 
 استمرار إقامة مثل هذه الفعاليات التي تخدم 

ً
متمنيا

الطلبة في تحديد مسيرتهم المهنية بالمستقبل.

»الزكاة«: توفير 5000 كرت ممغنط مسبق الدفع
تبرع من شركة شبكة الخدمات اآللية لتقديم المساعدات بطريقة الئقة لألسر المحتاجة

الجارالله: معرض »القبول« لطلبة الثاني عشر خالل مايو المقبل
بمشاركة جميع المؤسسات التعليمية والجامعات الخاصة والتعليم العالي

»االتصاالت« يختتم فعاليات معرضه المهني السابع

 والـ 44 بالمنطقة في 2023
ً
»دار الشفاء«: أحمد نصرالله األول كويتيا

ضمن قائمة »فوربس« ألقوى 100 قائد بالقطاع الصحي في الشرق األوسط

لـــلـــتـــنـــفـــيـــذ ســــعــــت إلـــــيـــــه اإلدارة 
التنفيذية، بدعم غير محدود من 
مــجــلــس إدارة الــمــســتــشــفــى على 
تحقيقه بكفاءة واقتدار، موضحا 
ــمــــه شــغــف  ــم يــــدعــ ــلــ أن هـــــــذا الــــحــ
وتصميم ومــواجــهــة الــتــحــديــات، 
ــادر على  ــ يــســانــده فـــريـــق مـــبـــدع قـ
تنفيذه بكل تفاصيله ولديه القدرة 
على اإلبــــداع، مما يجعل مــن هذا 
 لمسيرة نــجــاح ال 

ً
الحلم صــانــعــا

 بعد آخر 
ً
تنتهي، يزداد وهجه يوما

ويدفع بالمستشفى نحو الصدارة 
والتميز.

المريض أمانة
ــلــــه أن تــلــك  ــرالــ وأوضـــــــــــح نــــصــ
اإلنـــجـــازات جـــاءت بسبب حرص 
»دار الــشــفــاء« الــدائــم على تطبيق 
شــعــار »الــمــرضــى أمـــانـــة ولــيــســوا 
عمالء«، إذ يطبق المستشفى هذا 
 مـــع كـــل الــمــرضــى 

ً
الــشــعــار يــومــيــا

 
ً
بفريقها المكون من 2500 موظفا

 سيمفونية خدمات 
ً
يعزفون جميعا

متكاملة تقدم للمرضى من مختلف 
الــفــئــات، مستهدفة أن تــكــون »دار 
الــشــفــاء« هــي االخــتــيــار األول لدى 

أهل الكويت.
ولفت إلى أن الجائزة تؤكد مدى 

الحرص الكبير الذي يوليه مجلس 
اإلدارة لتطوير أداء المستشفى 
بــالــتــعــاون مــع اإلدارة التنفيذية، 
 لكل التطلعات 

ً
 ومحققا

ً
كونه ملهما

الــتــي يــطــمــح إلــيــهــا المستشفى، 
كما أنه داعم لألفكار التي تقدمها 
اإلدارة التنفيذية ومؤيد ألفكارها 

وطموحاتها بشكل مستمر.
ــائــــزة،  ــة عـــمـــل الــــجــ ــيــ وحــــــــول آلــ
ــــوربـــــس  ــلــــه بـــــــأن »فـ أفـــــــــاد نــــصــــرالــ
ــلـــت مع  الــــشــــرق األوســـــــــط« تـــواصـ
إدارة المستشفى للحصول على 
البيانات والمعلومات التي تحتاج 
إليها وتم تزويدهم بكل البيانات 
والــمــعــلــومــات الــمــطــلــوبــة لتقييم 
الــمــرشــح ومــعــرفــة مــــدى انــطــبــاق 
ــيـــاره وفــق  ــتـ الــمــعــايــيــر عــلــيــه الخـ
القواعد واإلجــراءات المعمول بها 
لديهم. وتم اختيار عدد من القادة 
فــي الــقــطــاع الــصــحــي مــن كــل مــن: 
اإلمارات وقطر ومصر والسعودية 
ــــط،  وجــمــيــع بـــلـــدان الـــشـــرق األوسـ
حيث تم اختيار أسماء منهم ضمن 

القائمة.

https://www.aljarida.com/article/18056
https://www.aljarida.com/article/18058
https://www.aljarida.com/article/18060
https://www.aljarida.com/article/18062
https://www.aljarida.com/article/17957
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AUM تختتم قمة »التعليم العالي نحو مستقبل هادف 2023«
• جلسة »بناء مستقبل مستدام« ناقشت تمكين التعليم العالي من المساهمة في االستدامة

• إتاحة التكنولوجيا وتوظيفها في العملية التعليمية يوّسعان دائرة المعنيين والمهتمين

تمت يوم الثالثاء الموافق 14 مارس 2023 
ُ
اخت

أعمال قمة »التعليم العالي نحو مستقبل هادف 
2023« فـــي جــامــعــة الـــشـــرق األوســـــط األمــيــركــيــة 
)AUM(، والــتــي استمرت ثــالثــة أيـــام، وتضمنت 
جلسات حوارية، وجلسات تبادل الخبرات بين 
الــقــيــادات األكــاديــمــيــة والــمــؤســســات، بــاإلضــافــة 
إلـــى ورش عــمــل خـــاصـــة، ونــشــاطــات اجتماعية 

للمشاركين.

افتتاحية اليوم الثالث من القمة
ــدأت أعـــمـــال الـــيـــوم الــثــالــث مـــن قــمــة التعليم  بــ
الــعــالــي فـــي الـــشـــرق األوســـــط وأفــريــقــيــا بجلسة 
افــتــتــاحــيــة، تــحــدث فــي بــدايــتــهــا الــدكــتــور ناجي 
الــمــهــدي - الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي للمعهد الوطني 
للتعليم الــمــهــنــي فـــي هــيــئــة الــمــعــرفــة والتنمية 
البشرية فــي دبــي - اإلمــــارات العربية المتحدة، 
مسلطا الــضــوء مــن خــالل حديثه على المراحل 
األربــع لتجربة التعليم العالي في دبــي، وكيفية 
العمل خاللها، مشيرا إلــى أنــه في بداية األلفية 
الــثــانــيــة، ســعــت دبـــي مــن أجـــل جـــذب الــجــامــعــات 
المرموقة من مختلف أنحاء العالم، إلطالق فروع 
لمؤسساتها، وتلبية حاجة المجتمع نحو المزيد 

من مؤسسات التعليم العالي.
 قامت حكومة دبــي بتجديد لوائحها، 

ً
الحــقــا

سعيا إلى خلق بيئة صحية للشراكات الناجحة، 
وذلك من خالل االعتماد المحلي، ووضع معايير 
لضمان الجودة، ولضمان نجاح التعليم العالي، 
األمر الذي أفضى إلى تصنيف بعض الجامعات 
، مــن بين 

ً
فــي اإلمــــارات العربية المتحدة حــالــيــا

أفضل 200 جامعة عالمية. 
وأضاف: اآلن، انتقلت الجامعات ذات التصنيف 
العالي في اإلمارات العربية المتحدة من مرحلة 
الحضانة، إلى مرحلة التركيز على العلوم والبحث 
واالبــتــكــار. إنــهــا خطة طويلة األجـــل تــهــدف إلى 
تحويل دبي إلى وجهة للتعليم العالي الممتاز، 
 للبحث واالبتكار. واختتم حديثه 

ً
 عالميا

ً
ومركزا

: »فــي دبـــي، عندما يتعلق األمـــر بالنجاح 
ً
قــائــال

والتخطيط للنمو المستمر، هناك جهود مشتركة 
وصـــادقـــة مـــن الــحــكــومــة والــجــامــعــات الــخــاصــة، 
والــشــركــاء الــدولــيــيــن، وأعـــضـــاء هيئة الــتــدريــس 
والباحثين والطالب، وأفراد المجتمع المعنيين«.

جلسة نقاشية بعنوان »بناء 
مستقبل مستدام« 

تــلــى الــجــلــســة االفــتــتــاحــيــة جــلــســة نــقــاشــيــة 

بعنوان »بناء مستقبل مستدام«، ركزت بشكل 
أساسي على الطرق الواجب اتباعها في سبيل 
تمكين قطاع التعليم العالي من المساهمة في 
صنع مستقبل أكثر استدامة. وتمت مناقشة 
حقيقة أنه وفي ظل استضافة اإلمارات العربية 
 COP28 الـــمـــتـــحـــدة لــمــؤتــمــر الـــمـــنـــاخ الــــدولــــي
الــقــادم فــي عــام 2023، واستضافته فــي مصر 
في عام 2022، بدأت تتجه األنظار إلى منطقة 
الشرق األوسط، ودراسة مدى إمكانية البلدان 
العربية من أن تكون قدوة ُيحتذى بها في هذا 
المجال. فالمنطقة تعد مــن بين أكثر األماكن 
عرضة لتغير المناخ في العالم، حيث سلطت 
األمــم المتحدة بالفعل الــضــوء على الخسائر 
الــمــدمــرة، والــتــي مــن الممكن أن يتسبب فيها 
تغير المناخ في إمدادات المياه وأنظمة إنتاج 

الغذاء بالمنطقة.
كما ركـــزت الجلسة على أهمية تعزيز دور 
البحوث والمشاريع في عملية صناعة القرار، 
وذلـــك ضــمــن مــؤســســات التعليم الــعــالــي، وتــم 
أيــضــا الــتــطــرق إلـــى الــجــوانــب الــرئــيــســيــة التي 
يتوجب على الجامعات تناولها، بهدف تحقيق 
أهــداف التنمية المستدامة، والتي تشمل دمج 
االســتــدامــة فــي ثـــالث وظــائــف أســاســيــة وهــي: 

البحث والتدريس والتأثير المجتمعي.
ت الـــجـــلـــســـة عـــلـــى كــيــفــيــة تــعــامــل 

ّ
كـــمـــا ركــــــــز

المؤسسات التعليمية مع حكوماتها، إليجاد 
حــلــول عملية لمعالجة قــضــايــا تغير المناخ 
ــة  ــوازنــ الـــمـــلـــحـــة؛ بــــاإلضــــافــــة إلــــــى مـــنـــاقـــشـــة مــ
الجامعات بين األولويات المتضاربة، بما في 
ذلك خططها االستراتيجية، للحد من انبعاثات 
الكربون، مع محاولة مضاعفة عدد الطالب في 

المؤسسات التعليمية، ومدى تضمين مفهوم 
االستدامة في المناهج الدراسية بالمنطقة.

جلسة نقاشية بعنوان 
»عناصر التغيير« 

تــنــاولــت الــجــلــســة الــثــانــيــة مـــوضـــوع عــنــاصــر 
الــتــغــيــيــر فـــي ســبــيــل تــوفــيــر الــتــعــلــيــم، وتــعــزيــز 
 االبـــتـــكـــار. تـــحـــدث فـــي هــــذه الــجــلــســة الـــحـــواريـــة 
أ. د. جون فوستر بادلي - رئيس جمعية كليات 
إدارة األعمال األفريقية وعميد ومدير كلية هانلي 
إلدارة األعمال في جنوب أفريقيا، أ. د. عمار كاكا 
- رئيس جامعة العلوم التطبيقية في البحرين، 
أ. د. أحمد علي مراد - وكيل مساعد للبحوث في 
جامعة اإلمارات العربية المتحدة، الدكتور نزيه 
خداج مالط - نائب الرئيس لشؤون االعتمادات 

وضمان الجودة بجامعة العين في اإلمارات.
ــــي ركـــيـــزتـــيـــن  ــادلـ ــ طــــــرح األســـــتـــــاذ الــــدكــــتــــور بـ
ــر الــتــغــيــيــر  ــنــــاصــ أســـاســـيـــتـــيـــن فـــــي مــــقــــاربــــة عــ
وهــمــا: الــتــواصــل اإلنــســانــي، وتــعــزيــز اســتــخــدام 
 على أن حجر الــزاويــة في 

ً
التكنولوجيا. مــشــددا

عملية التقدم والتطور، يتمثل في التواصل الفاعل 
والبناء بين مؤسسات التعليم العالي والطالب 
الحاليين والمحتملين، باإلضافة إلى الصناعة 
وقـــطـــاعـــات األعـــمـــال الــمــخــتــلــفــة، وأيـــضـــا صــنــاع 
السياسات والــقــرار، كما أن إتاحة التكنولوجيا 
وتوظيفها فــي العملية التعليمية مــن شأنه أن 
يوسع من دائرة المعنيين والمهتمين بهذا القطاع 

الحيوي والمصيري.

وقــد أضـــاء األســتــاذ الــدكــتــور عــمــار كــاكــا على 
أهـــمـــيـــة الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــــطــــالب الــــذيــــن يــعــانــون 
مــن صــعــوبــات مختلفة خـــالل ســنــوات الــدراســة، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــتــركــيــز عــلــى قــضــايــا الــمــســاواة. 
وتساءل عن سبب عدم تفوق الطالبات في ميادين 
العمل، وذلك على الرغم من تفوقهن في الجامعة. 
وأضـــاف أنــه يجب علينا أن نفهم السبب الــذي 

يعوق تقدم خريجاتنا في المجال المهني.
وقــد شــدد األســتــاذ الــدكــتــور أحــمــد مـــراد على 
أهــمــيــة بــنــاء الــجــســور، وذلـــك مــن خـــالل مشاريع 
الشراكة والتعاون القائم على المصالح المتبادلة، 
وتعزيز البحث العلمي، وتوفير التقنية وأدواتها 
 في هذا المجال.

ً
في المجتمعات التي تواجه نقصا

ــــالط عـــــن أهــــمــــيــــة تــبــنــي  ــ ــــور مـ ــتـ ــ ــــدكـ تــــحــــدث الـ
مـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي أهـــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة، ودعا إلى إدراج هذه األهداف ضمن 
البرامج األكاديمية، والبحوث العلمية، واألنشطة 
والمشاريع الطالبية، ونبه إلى ضــرورة اعتماد 

مؤشرات أداء تسمح بمراقبة وتحسين الجودة.

ختام القمة
وفـــي خــتــام الــقــمــة، تــمــت اإلشــــادة بالمشاركة 
المتميزة مــن الــشــركــاء اإلقليميين والــدولــيــيــن، 
مع التشديد على أهمية استمرار عقد قمم بذات 
األهــمــيــة، لــطــرح أفــكــار جـــديـــدة، وذلــــك مــن خــالل 
الــتــعــاون اإلبــداعــي والتفكير الــشــامــل، وااللــتــزام 
بالعمل، لتحقيق أفضل النتائج، وتسريع وتيرة 

التقدم.

إحدى الجلسات

الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي في جامعة اإلمارات العربية المتحدةالدكتورة إيمان أمين البشيتي رئيسة جامعة العلوم التطبيقية الخاصة في األردن

رئيس جامعة العلوم التطبيقية في البحرين البروفيسور عمار كاكاالدكتور فيليب بورنيل رئيس البحوث المؤسسية والمعايير في جامعة محمد بن زايد للذكاء االصطناعيالمستشارة واألستاذة المشاركة في »نورف بارتنرز« البروفيسورة هدى الوهيبي

حجر الزاوية 
في عملية 

ل 
ّ
التقدم يتمث

في التواصل 
الفاعل بين 
مؤسسات 

التعليم 
والطالب 

بادلي

تعزيز البحث 
العلمي وتوفير 

التقنية 
وأدواتها في 
المجتمعات 
التي تواجه 

 في هذا 
ً
نقصا

المجال
مراد

ضرورة 
اعتماد 

مؤشرات أداء 
تسمح بمراقبة 

وتحسين 
الجودة

مالط
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عند زيارتي إلحدى الدول اإلسالمية غير الناطقة باللغة العربية، 
والمعروف عن كثير من أفراد شعبها نظرتهم المتعالية التي تحمل 
 
ً
، وكنت في الحقيقة متأهبا

ً
الكثير من االزدراء تجاه العرب تحديدا

لمثل هذه المواقف، وقد يفهم القارئ أنني سأرد عليهم الكلمة بعشر 
أمثالها، امــتــثــااًل للقول الخطأ »عــامــل الــنــاس كما يعاملونك«، ألن 
هذه الثقافة أصبحت لألسف منتشرة في عصر السوشيال ميديا 

والمسلسالت الهابطة، التي ال تدعم األخالقيات الحسنة.
 وأستذكر هنا قول عباس محمود العقاد: »الناس فيهم الكاذب 
والخائن والمخادع، فلو عاملت كل إنسان بما فيه من صفته الجتمع 
فيك مــا تــفــّرق فيهم فتصبح أحــط الــنــاس، لــذلــك: عــامــل الــنــاس كما 
تحب أن يعاملوك«. طيب وإن عاملت الناس بالحسنى ولم يعاملوك 
بالمثل؟ إن كان هدفك أن تعامل الناس على أمل أن يردوا اليك بالمثل 
فستصطدم بالواقع المرير الذي نعيش فيه، وسينتابك خيبات األمل، 
لكن استبدلها بالعبارة التالية: »عامل الناس بصفات طباعك الحسنة 

ال بطباعهم السيئة«. 
دعوني أحكي لكم هــذه القصة لعلها تقرب لكم المعنى: جلس 
عجوز حكيم على ضفة نهر وراح يتأمل الجمال المحيط به ويتمتم 
 قد وقع في الماء وأخذ يتخبط محاواًل 

ً
بكلمات، وفجأة لمح عقربا

أن ينقذ نفسه من الغرق.
قرر الرجل أن ينقذه، فمّد له يده، لكن العقرب لسعه، فسحب يده 
 من شّدة األلم، ولم تمض سوى دقيقة واحدة حتى مّد يده 

ً
صارخا

 من شدة 
ً
ثانية لينقذه، فلسعه العقرب، فسحب يده مرة أخرى صارخا

األلم، وبعد دقيقة أخرى راح يحاول للمرة الثالثة أن ينقذ ذلك العقرب، 
وعلى مقربة منه كان رجل آخر يجلس ويراقب ما يحدث فصرخ قائال: 
أيها الرجل، لم تتعظ من المرة األولى وال من المرة الثانية وها أنت 

تحاول إنقاذه للمرة الثالثة.
لم يأبه الحكيم لتوبيخ صاحبه، وظل يحاول حتى نجح في إنقاذ 
 يا بني: من طبع 

ً
العقرب، ثم مشى باتجاهه ورّبــت على كتفه قائال

العقارب أن »تلسع« والغرابة في ذلك، وأنا من طبعي أن أحب وأعطف، 
فلماذا تريدني أن أسمح لطبعه أن يتغلب على طبعي؟

ال تعامل الناس بطباعهم السيئة بل عاملهم بطبائعك النبيلة، فقد 
يجرحونك في بعض األحيان، وتجد من يدفعك للتخلي عن صفاتك 
الحسنة بالرد عليهم بالطريقة نفسها التي عاملوك بها، لكن ال تكترث، 
ُه 

َ
َك َوَبْين

َ
ِذي َبْين

َّ
ا ال

َ
ِإذ

َ
 ف

ُ
ْحَسن

َ
ِتي ِهَي أ

َّ
ْع ِبال

َ
وتذكر قول الله عز وجل: »اْدف

ُه َوِليٌّ َحِميٌم«.
َّ
ن

َ
 َكأ

ٌ
َعَداَوة

 كان يحكم أرضا كثيرة المياه والعشب، وكان يعيش 
ً
قيل إن أسدا

معه على تلك األرض الغنية بخيراتها وطيباتها كثير من الحيوانات 
والطيور، إال أن ذلك لم يكن يشعرها باألمان لتسلط األسد عليها، 

فهو ينهش فيها متى ما طاب له ذلك.
وذات يوم اجتمعت تلك الحيوانات على رأي، فأتت إلى األسد، 
وقالت له: إنك لتصيب منا الدابة بعد جهد وتعب، وقد رأينا لك 
 لنا، فإن أنت أمنتنا ولم تخفنا، فلك 

ٌ
 فيه راحة وصالح لك وأمن

ً
رأيا

 نرسلها لك وقت غدائك.
ٌ
علينا في كل يوم دابة

وافق األسد، وصالح الحيوانات على ما تم االتفاق عليه، وصار 
لها ما أرادت، وحدث أن أصابت القرعة أرنبة لتصبح غداء لألسد، 
فــقــالــت لــلــحــيــوانــات: إن أنــتــم رفــقــتــم بـــي فــيــمــا ال يــضــركــم، فإنني 
سأريحكم مــن األســـد، فسألوها مــتــردديــن: ومــا مطلبك؟ قــالــت: أن 
تأمروا الذي ينطلق بي إلى األسد أن يتمهل ويتباطأ في المسير، 

فقالوا لها: لك ذلك.
 ووصل بها الى األسد بعد أن جاوز 

ً
اتجه بها مرافقها متباطئا

ــاع، وأخــذ  ــد وقـــد جـ وقـــت غــدائــه، تــقــدمــت األرنــبــة وحــيــدة الـــى األسـ
ـــرك؟ فقالت: أنــا رسولة 

ّ
منه الغضب مــأخــذه، وسألها: مــا الــذي أخ

الحيوانات: بعثوني إليك ومعي أرنب، فتبعني أسٌد فأخذه مني، 
وقال لي بأنه أولى بهذه األرض وما عليها منك، فقلت له: إن هذا 
ه، إال أن ذلك األســد سّبك وشتمك، فأقبلت 

ّ
غــداء الملك فال تغصبن

 ألخبرك، غضب األسد وقال: انطلقي بي إليه.
ً
مسرعة

انطلقت األرنبة إلى جب عميق فيه ماء غامر صاف، وقالت للملك 
إنه هنا، أطل األسد برأسه في الجب، فرأى ظله وظل األرنبة في الماء، 
فظن أنه يرى غريمه األسد واألرنب المخطوف، فما كان منه إال أن 

وثب في الجب ليقاتل سارق وجبته إال أنه غرق ومات.
عــادت األرنــبــة إلــى الحيوانات وأعلمتهم بصنيعها في األســد، 
ص الجميع من تسلط ملك الغابة عليها، 

ّ
وبذلك سلمت األرنبة وتخل

وتغلب الذكاء والفطنة على الجبروت والقوة الغاشمة. 
ملحوظة: مقتبسة من كتاب »كليلة ودمنة« بتصرف واختصار.

حتى هذه اللحظة ال أعلم من وراء توزيع 
قائمة بأسماء كويتيين من أصول فلسطينية 
مــنــحــوا الجنسية الكويتية فــي ستينيات 
الــقــرن الماضي عــن جـــدارة واستحقاق، وال 
أفهم الهدف أو الغرض من توزيعها في هذا 
الوقت بالذات، على الرغم من أن كل من ذكرت 
أسماؤهم ضمن القائمة، إن لم يكن أغلبهم، 
اســتــحــقــوا هــــذه الــجــنــســيــة قــبــل أن يــثــبــتــوا 
جدارتهم في أعمالهم وقبل أن يحققوا أي 
إنــجــاز، ذلــك ألن أغلبهم كــان يحمل شهادة 
جامعية عليا في تخصصات علمية كانت 
نــــادرة ومــطــلــوبــة فــي تــلــك الــحــقــبــة الزمنية 
 في األطباء 

ً
التي عانت فيها الكويت شحا

والــمــهــنــدســيــن والــمــعــلــمــيــن والــمــحــاســبــيــن 
وغيرها، فجاءت النجدة من عرب 1948. 

ولهذا كانت القيادة السياسية محقة في 
منح أوسمة الوالء وتيجان االنتماء الحقيقي 
لــهــذه الكوكبة الــتــي شــرفــت الــكــويــت، ألنهم 
اســتــحــقــوهــا بــعــد إنـــجـــازات غــيــر مــســبــوقــة، 
 أنهم ســدوا نواقص في مجاالت 

ً
خصوصا

أعــمــالــهــم المختلفة كــانــت الــكــويــت بحاجة 
 عندما بــدأت 

ً
ماسة لها حينذاك، وتــحــديــدا

خطواتها األولــى في التنمية الشاملة التي 
دشنها األمير الراحل الشيخ عبدالله السالم، 

طيب الله ثراه. 

عــــنــــدمــــا تـــــدفـــــق الــــنــــفــــط فــــــي الــــكــــويــــت 
وســـالـــت أولــــى شــحــنــاتــه الــتــصــديــريــة في 
عـــام 1946، كــانــت الــهــجــرات الفلسطينية 
الحقيقية قد بــدأت، حين قدم إلى الكويت 
معلمون وأطباء ومهندسون ومحاسبون 
ليساهموا فــي نهضة الــكــويــت الحديثة، 
خالل حقبة كانت فيها نسبة األمية عالية 
بين الكويتيين والمقيمين، ولهذا برزت 
إنــجــازات األشــقــاء الفلسطينيين في بناء 
الكويت جنبا إلــى جنب الكويتيين، ومع 
هــذه اإلســهــامــات الفلسطينية الملحوظة 
ــرزت الــحــاجــة إلـــى اســتــقــدام الــمــزيــد من  بــ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن الــمــتــخــصــصــيــن لــيــســدوا 
نواقص واضحة في كثير من مهن الياقات 
البيضاء، وظهرت معها الحاجة إلى إقناع 
المقيمين من أصحاب التخصصات المهمة 
فـــي مـــواصـــلـــة عــطــائــهــم لــخــدمــة الــكــويــت، 
فكانت عملية التجنيس الــتــي عــبــرت عن 
ن على  حصافة حكومية وحرص وطني بيِّ

المصلحة العامة.
ــنــــي قــــائــــمــــة بــــأســــمــــاء  ــتــ ــلــ عــــنــــدمــــا وصــ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن الـــذيـــن صـــــاروا مــواطــنــيــن 
كاملي الدسم، لهم ما للكويتيين وعليهم 
مــا على الكويتيين، أحسست بــشــيء من 
الــفــخــار بــوطــنــي الــــذي تــمــســك بــالــكــفــاءات 

والــخــبــرات لبناء الــديــرة بــدال مــن عمليات 
 
ً
التجنيس العشوائية التي أضــرت كثيرا
بــكــل مـــا لـــه صــلــة بــالــكــويــت ومستقبلها، 
لــت حينها عــن أســبــاب عـــدم نشر  وتــســاء
ــن حـــصـــلـــوا عـــلـــى الــجــنــســيــة  ــذيــ ــاء الــ ــمــ أســ
 وبــالــتــزويــر، فــدمــروا 

ً
الــكــويــتــيــة عــشــوائــيــا

كــل مــا يــمــّت بصلة إلـــى الــكــويــت القديمة 
وتراثها، فهؤالء هم الذين يجب أن يعرفهم 
الكويتيون أصحاب األرض، ألن أغلبهم لم 
يساهموا في تطور الكويت، وال كانوا من 
ذوي التخصصات العلمية المطلوبة في 
ســوق العمل، وبــداًل من أن تساهم الدولة 
فــي الــقــضــاء على األمــيــة، أضــر التجنيس 
الــعــشــوائــي بــشــكــل كـــارثـــي بــنــســبــة األمــيــة 
التي ارتفعت بين الكويتيين بــداًل مــن أن 
تــنــخــفــض، رغـــم الــتــشــدد فــي مــســألــة محو 
األمية بين المواطنين خالل سنوات قليلة 
من بدء تطبيق الخطة الخمسية األولى في 

بداية عهدنا باالستقالل. 
ولــهــذا أقـــول لــمــن يــريــد أن يــشــق وحــدة 
الكويتيين إنه لو كان األمر بيدي لنصبت 
تــمــاثــيــل فـــي الــمــيــاديــن الــكــويــتــيــة الــعــامــة 
لكل الكويتيين المخلصين مــن أصحاب 
 الــمــتــمــيــزيــن مــن 

ً
ــا اإلنــــــجــــــازات، خـــصـــوصـ

كويتيي فلسطين.

بقايا خيال: كويتيو فلسطين

يوسف عبدالكريم الزنكوي 

التكبر صفة مذمومة، وصوره متعددة ليست بحاجة أن نبين 
قبحها، لكننا بحاجة للتحذير منها، وإلجام أنفسنا عنها، فنقول 
بالعامية: »على شنو متكبر ومغرور ومتعالي، على اسمك، وإال 
على جنسيتك، وإال على أمــوالــك، وإال على منصبك، وإال على 

شكلك؟ منو أنت أقصاك نطفة وآخرك جيفة«.
 بجماله 

ً
لماذا التكبر والتعالي على خلق الله، فمن كان مغترا

فهو زائل، ومن تكبر بنسبه فهو غير عاقل، ومن تعالى بمنصبه 
ــم، ومـــن اغــتــر بعلمه فــهــو جــاهــل، ومـــن تكبر  فــهــو مــؤقــت ال دائــ
بمكانته فهو غافل، فلَم تتكبر؟! ألسنا كلنا عباد الله؟ ألم نخلق 

من طين، وسنعود الى الطين؟
واإلنسان مهما ملك من حطام الدنيا فليس له إال ما أكل فأفنى، 
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من قال لك إن الناس يجب أن يعاملوك معاملة خاصة، ولماذا 
أنت أناني؟ برأيك الناس خدم عندك ويجب أن يمتثلوا لرغباتك؟ 
راقــب تصرفاتك وكلماتك المتعجرفة، فالغرور والتكبر مرض 
الله كفانا الله شرهما، وبعض الناس يظنون أنهم إذا تكبروا 
فهذا يزيدهم »بريستيج«، ولكن لألسف هؤالء مرضى ويعانون 

النقص.
فالغرور ينقص الــســرور، ومــن تواضع لله رفعه، ومــن تكبر 
على الناس ذل، وكل ما تملك هو من نعم من الله عز و جل، وذكر 
النعم عــالج لكثير مــن أمـــراض النفس كالطغيان والــكــبــر على 
العباد والــبــشــر، فما أجمل مــن يتخلق بخلق الــقــرآن، إذ تجده 
يتميز بالصدق واألمــانــة، والرحمة واالستقامة، والصبر على 
الشدائد وشكر الله، والحياء والتواضع، والرفق الذي ما كان في 
شيء إال زانه، وسالمة الصدر من الغل والحسد والكبر، والتميز 

بالعفو والشهامة.

ها هي تنطلق الحكومة الرابعة لسمو الرئيس الشيخ أحمد 
النواف، وربما انطلق معها العد التنازلي لخروجها من إدارة 
الدولة، الواقع السياسي الكويتي مؤلم وال يرسم إال الضباب في 
تحقيق التطلعات الشعبية وتحقيق رغبة القيادة في عهد جديد 

من التعاون بين السلطات.
تــبــدأ الــمــشــاورات لتشكيل الــفــريــق الــحــكــومــي الــجــديــد تحت 
 ضمن رؤيــة الكويت 2035، ثم 

ً
 واضحا

ً
مرحلة ال تحمل عنوانا

يخرج رئيس السلطة التشريعية بعد صدور المرسوم الخاص 
بتحديد شخص الرئيس بتصريح يضع الوزر كامال على السلطة 
التنفيذية- وكأنه يقول يا كويتيون نحن ضحية عوار دستوري 

 تعطيل الجلسات رغم إرادة األمة.
ً
خطير- التي حاولت عمدا

مسلسل التجاذب والتنافر بين السلطتين مستمر، وتطوير 
الحياة السياسية والمشاركة الفعلية لعناصر المجتمع الكويتي 
 ،

ً
عـــالج لــهــذه الــمــرحــلــة المظلمة الــتــي غـــدا الــنــور فيها منعدما

وتشكيل األحزاب السياسية وفق برامج وأهداف واضحة يقاس 
مدى تحققها من عدمه يساعد في التعاون وخلق اإلخــاء بين 
لة الشعبية، كما أن تفعيل  مكونات السلطة وترشيد المساء
دور النقابات العمالية داخل الجهات الحكومية يخفف الرقابة 
الــبــرلــمــانــيــة ويــســاعــد الــســلــطــة التنفيذية فــي تحسس موضع 

التجلطات اإلدارية.
مشروع تعديل نصوص الدستور ليواكب التطورات ويرسم 
ــا الســتــمــرار  ــ حـــــدودا جـــديـــدة بــيــن عــمــل الــســلــطــات أصـــبـــح الزمـ
الديموقراطية وصــيــانــة للدستور مــن التشويه المتعمد، أما 
الحرمة والخط األحمر الذي ينادى به البعض فيجب أن يكون 
لألمن الداخلي والخارجي والحفاظ على النسيج االجتماعي 

من شر الفتن والتفكيك. 
كتاب )حياة في اإلدارة( للكاتب والوزير السعودي السابق 
غــــازي الــقــصــيــبــي- رحــمــه الــلــه- الــــذي يــذكــر تــجــربــتــه فــي العمل 
الحكومي ويركز من خاللها على عامل السن، دافع لتشكيل فريق 
حكومي شــاب وتمكين الشباب فــي الحكومة الــجــديــدة، الذين 
ات الرسمية،  يمثلون أكبر شريحة في المجتمع وفقا لإلحصاء
ويعتبر ذلك بداية ذكية لخلق تواصل وفهم وحوار حقيقي بين 
السلطة والبرلمان وبين السلطة والشعب، ونمطا قياديا جديدا 
مفعما بالحيوية والنشاط ونهاية للعبارة المتناقلة »لن تصلني 

الفرصة إال في سن متأخرة«.
وآخر ما أقول وعسى أن يكون في الختام قول يسمع، يفترض 
بالرئيس الجديد ابتكار جهاز إعــالمــي وطني يـــوازي الناطق 
الرسمي باسم الحكومة، يستطيع الدخول لكل بيت وفتح نافذة 
كبيرة يناقش من خاللها القضايا العامة على مبدأ الشفافية 
والتغيير، وال يترك الــشــارع الكويتي لقمة سائغة لإلشاعات 

والخطابات الرنانة التي تستخدم الفساد الحكومي مادة لها.

عدنا لألسوأ بوضع سياسي متشابك ولخبطة وأوضاع ال تسر 
، وأفالم واستعراض بطوالت وغيرها من األمور 

ً
 وال صديقا

ً
عدوا

 يصابون بالزهايمر المبكر بعد مشاهدة مسرحية 
ً
التي جعلت أناسا

أبطالها بعض ممثلي األمة الذين كانت عليهم اآلمال كبيرة، لكنهم 
انكشفوا وبتنا نضحك ونبكي في آن واحد.

 وما ساعد في ذلك هو ضعف الحكومة السابقة أمام التحديات 
 وصوته خافتا في 

ً
والصعاب والمواجهة، حتى جعلت من كان صبيا

 سيحل األزمات، 
ً
 مغوارا

ً
 وبطال

ً
 شرسا

ً
المجالس السابقة معارضا

وصار يصدح وصداه وصل إلى أعماق البحار ألنه ومن على شاكلته 
يسعون جاهدين لعرقلة أي توازن أو تعاون السيما 

أن هناك من اليــزال يضع ترسانته بين صفوف من يتعلم دور 
البطولة رغم أنه كان يجلس ويقف عند اإلشارة مطأطئ الرأس.

فهل نبحث عن اإلنجازات واالستقرار في ظل وجود بعض من 
خدعوا الــشــارع من الــنــواب بأفالمهم خــالل الحمالت االنتخابية، 
وبـــــوزراء ال حـــول لــهــم وال قـــوة ســـوى أنــهــم تــقــلــدوا حــقــائــب تفوق 
إمكاناتهم وقدرتهم على المواجهة؟ وهل أصبح الوضع السياسي 
لعنة تطارد الشعب الــذي يدفع ضريبة هــذه اإلخفاقات وتعطيل 

الحياة بشتى مساراتها؟
سمة الملل والكآبة والتذمر أصبحت حال العديد من المتابعين 
للوضع المتخبط الذين ما إن ابتسموا بمخرجات نيابية وتعهدات 
حــكــومــيــة حــتــى صــدمــوا بــمــا نــشــاهــده الــيــوم مــن عــالقــة ستعاني 
الــويــالت، وهــي تحمل التهديد والوعيد والمحاسبة وغيرها من 
التصريحات النيابية، وكــأن هناك مــن يعتقد أنــه اليـــزال يمارس 

دوره في هذه المسرحية.
إن مرحلة اإلخفاق تشارك فيها السلطتان التشريعية والتنفيذية، 
فال أحد يبرر أفعاله وتصرفاته ودوره ليصبح بطال على حساب 
 أن هناك 

ً
اآلخر، ألن الصورة اتضحت والحقائق انكشفت، خصوصا

نائبين من المحسوبين على األغلبية توليا حقائب وزارية وال دور 
لهما في نزع فتيل األزمة أو توجيه الحكومة للمسار الصحيح أو 
االتفاق مع النواب على صيغة تفاهم حول المواضيع الخالفية سوى 
كالم مرسل وتبريرات ومحاولة خلق صورة جمالية من وهم الخيال.

آخر السطر:
اإلخفاقات مستمرة حتى لو تغير المشهد طالما اآلمال تتجدد 

بوجود نواب األكشن.

يعيش الــعــالــم لــحــظــات قــلــق مــن نشوب 
ــة اقــتــصــاديــة جـــديـــدة شــبــيــهــة بــاألزمــة  أزمــ
التي حدثت عــام 2008م، ويــبــدو أن وتيرة 
األزمات قد تسارعت، فبعد أن تعود العالم 
، أصبح يواجه 

ً
على حدوث أزمة كل 20 عاما

أزمـــة كــل مــا دون عشر ســنــوات، وعـــادة ما 
يمكن تــجــاوز الـــدول لــألزمــات االقتصادية 

أو تقليل أضرارها بطريقتين:
األولــى: متانة اقتصاد الدولة ومرونته 

في امتصاص قوة األزمات.
الــثــانــيــة: الــتــنــبــؤ بـــاألزمـــة قــبــل حــدوثــهــا 

واتخاذ إجراءات التعامل معها.
 مــع األزمــة 

ً
وهــكــذا تعاملت الصين مثال

ــــالل مـــرونـــة  ــام 2008م مــــن خـ ــ الــعــالــمــيــة عـ
اقتصادها ومتانته، فكانت أضــرار األزمــة 
محدودة على االقتصاد الصيني، في حين 
كانت الواليات المتحدة إحدى الدول األقل 
 والـــتـــي تسببت 

ً
 مـــن األزمـــــة أيـــضـــا

ً
ــررا تـــضـ

هي بها من خــالل بنك ليمان بـــراذرز، وقد 
تــجــاوزتــهــا عبر مــا يعتقد أنــه تنبؤ مبكر 

باألزمة.
والــالفــت فــي الــعــقــود األخــيــرة أن شــرارة 
كل أزمة اقتصادية أو سياسية تنطلق من 
الواليات المتحدة، وتكون الواليات المتحدة 

 منها، فالعالم 
ً
 بها وتضررا

ً
أقل الدول تأثرا

 بسبب انهيار بنك 
ً
 متزايدا

ً
يعيش اليوم قلقا

سيليكون فالي األميركي، وألننا تعودنا أن 
تنشأ في الواليات المتحدة بنوك بأسماء 
هوليودية وتموت أخرى بأسماء هوليودية 
، فــإن لــحــاق سيليكون فــالــي بليمان 

ً
أيــضــا

بــراذرز لن يغير في عدد البنوك األميركية 
، إذ ال ًيفلس بنك إال ويتم إنشاء آخر 

ً
شيئا

باسم شبيه ومهام شبيهة.
وألن مــســألــة الــتــنــبــؤ بــــاألزمــــات مــجــرد 
 مــا يــكــون غير صحيح، فإن 

ً
اعــتــقــاد غــالــبــا

االعــتــقــاد بـــأن عــمــلــيــة اإلفـــــالس مصطنعة 
وبإشراف الدولة على أسوأ االحتماالت هو 
 لفهم 

ً
األقرب إلى الواقع، وهو األكثر منطقا

حقيقة التنبؤ باألزمة، حيث يقود التوسع 
بــالــشــكــوك إلــــى الــــوصــــول لــلــحــقــيــقــة أكــثــر، 
فالخزانة األميركية تعودت أن تطبع كميات 
الدوالر كيفما تشاء ودون حسيب أو رقيب 
ودون أن تخضع عملية طباعة الدوالر إلى 
ات التي تعتمدها الدول  القوانين واإلجراء

في طباعة عمالتها.
إن فكرة اإلفالس المصطنع الذي تروج له 
بعض الكتابات االقتصادية الغربية والذي 
تــقــوم مــن خــاللــه الــخــزانــة األميركية بضخ 

مئات المليارات مــن الــــدوالرات المطبوعة 
 عــن قــواعــد الــطــبــاعــة الــدولــيــة بعذر 

ً
بــعــيــدا

تغطية ودائــع المودعين وتوفير السيولة 
الالزمة لتجاوز أزمة االنهيار هي الطريقة 
األميركية المتبعة باستمرار، والــتــي يتم 
مــن خاللها ضــخ مــئــات الــمــلــيــارات كــل )كم 
ــة( لــضــبــط مـــصـــروفـــات الــــدولــــة وتــــرك  ــنـ سـ
العالم يعاني ارتدادات األزمة التي صنعتها 

وتركت غيرها يعانيها.
إن االعـــتـــقـــاد بــإمــكــان دخــــول االقــتــصــاد 
األميركي في أزمة حقيقية كبرى مستبعد 
 ولــن 

ً
ــاع أزمــــات دائــمــا

ّ
ألن األمــيــركــيــيــن صــن

يكونوا ضحاياها، فقد تعودنا على عكس 
اإلرث الــمــتــوارث أن ســاقــي الــســم ال يــذوقــه 
وحــافــر الــحــفــرة ال يقع فيها، وإنــمــا يــذوق 
ــاًء ويــقــع فــي الــحــفــرة من  الــســم مــن يظنه مـ

يتفاجأ بها.
وقـــد يــكــون لالقتصاديين رأٌي مخالف 
لهذا الــرأي، لكني سأقول كما قال الفرزدق 
 الــنــحــوي يــقــول إنــك 

ً
حــيــن قــيــل لــه إن فــالنــا

أخطأت في البيت الفالني، فما كان منه إال 
أن قال: »نحن نقول وما عليهم إال أن يتأولوا 
اب- نكتب وما على 

ّ
لنا«، فنحن- معشر الكت

االقتصاديين إال أن يتأولوا لنا.

نعلم أن العالم كوبرنيكوس وألول مرة في حياة البشرية ينخلع 
من دوغما االعتقاد والتسليم الخطأ بأن األرض مركز الكون؛ ألن 
البشرية منذ زمن سحيق تتوهم كما يتراءى لعيونها أن األرض 
ثابتة والشمس والنجوم والقمر تدور حولها، لكن كوبرنيكوس 
وفـــي لحظة ثــوريــة نــفــض هـــذا االعــتــقــاد وكــســر جـــدار االســتــســالم 
وافترض أن األرض هي من يدور حول الشمس، فانحلت كل الُعقد 
وأسفرت الحقيقة عن جمالها وصدقيتها في ميادين العلم، وتدفقت 

االكتشافات في كل حقول العلوم والمعرفة.
 فقد انخلعت البشرية من ربقة كل مسلمات الماضي، وانفكت 
من هيمنة الدوغمائيات المتوحشة التي كانت تــزرع في كيانها 
الشلل واألوهام، وتغلق مسامات الفهم لكشف الحقائق، فقد انفسح 
الطريق لكشف أسباب الظواهر الطبيعية كسبب الليل والنهار 
وفصول السنة، وسبب دوران األرض حول الشمس دون اختالل 
حين تجلت قــوة الــجــاذبــيــة والــطــرد الــمــركــزيــة، والــضــغــط الجوي 
وتمت إمــاطــة اللثام عــن الكواكب والنجوم والــمــجــرات، وتكشفت 
حقائق عوالم الميكروبات المسببة لألمراض والعالجات الدوائية، 
وتم استنباط وامتطاء قوى الطبيعة من البخار حتى الذرة... إلخ.
أرأيــتــم الخير الــذي تفجرت ينابيعه مــن اللحظة الكوبرنيقية 
المتعالية الــحــرة؟ هــذا مــا حــدث فــي المملكة العربية السعودية، 
انــقــالب كوبرنيقي زلـــزل األرض بــقــوة تحت أبنية ثقافية هشة، 
حتى أننا في نخشى من قوة الزلزال أن تنزلق عن مدارات الطبيعة 
 في 

ً
في بعض حقول التطوير، في الوقت الذي نرى وطننا تائها

ات متخلفة مــن الــعــشــوائــيــة وتــســتــوطــن فــيــه كــل األمـــراض  فـــضـــاء
ِعد يقذف به في ثقب أسود.

ْ
الحضارية، لذلك يهيمن عليه شلل ُمق

السعودية تستأصل الفساد بكل أشكاله، وعلى كل المستويات، 
وتــدمــر كــل سلطة تتحدى سلطة اإلصـــالح والتطوير بــال هــوادة، 

وتفرض هيبة القانون وقوته الصلبة التي تلوي السلوك الشعبي 
بعمق وفق القوانين والتطوير، السعودية تأخذ بآخر ما تفتق عنه 
العقل البشري من أساليب ووسائل وأدوات لتشتلها في البيئة 
السعودية بعد أن مهدت لها األرض وطهرتها من طرق وأساليب 

عتيقة عقيمة، وبعد أن اجتثت الفساد بكل أشكاله.
السعودية كما يقول أحــد مسؤوليها لم تحكمها دوغمائيات 
عت  الوطنية الزائفة، فقد استعانت بكل الخبرات والعبقريات وشرَّ
أبوابها لهذه العقول والكفاءات، ولم ترتهن لخبرات دول المتخلفة 
والخبرات المحلية الخائبة، فتوصلت ألفضل أداء في معالجة كل 
المشكالت طبعا، ونفذت الخطط والحلول والقوانين بصالبة تقطع 
صخور قوى الفساد والتخلف وتجبرها على التكيف مع مقتضيات 

إرادة التغيير والتطوير.
ر 

ُّ
 لــم تــصــغ الــقــيــادة الــســعــوديــة لــصــوت اإلحــبــاط والــتــعــذ

ً
طــبــعــا

شها،  بالعادات المتخلفة وقوة الفساد وقوى التعويق وعمقها وتوحُّ
بل لم تصغ لثرثرة الُمنظرين وفالسفة التخلف المتعاطين ألفيون 
ثقافة اليأس والتلذذ بالتسكع بين أروقــة النقد الفارغ، بل الذت 
السعودية بعلماء التخطيط وخبراء الصناعة والعقليات العملية 
بوضع خط تحت العملية وأدخلتهم ميادين وورش العمل والبناء، 
وأتــاحــت لهم إدارة عملية الــتــدريــب والــتــأهــيــل وأخـــذت بأقوالهم 
لتحولها إلـــى واقـــع دون الــدخــول فــي قــاعــات الــثــرثــرة والبهرجة 

اإلعالمية.
الكلمات والخطاب هناك يخرج من الفم ليعانق الوجود والتنفيذ 
الفوري المخطط بالساعة، فما يستغرق عندنا عشرات السنين في 
التنفيذ يستغرق في الكون السعودي بضعة أشهر، وجامعة نورة 
، والبوليفارد 4 أشهر، ولم يأِت هذا إال بعد دوران 

ً
كمثال 24 شهرا

الكوكب السعودي حول العلم ال العكس.

د. مبارك العبدالهادي

شوشرة: تحديات 
ومواجهة 

إن اإلنــســان كــائــن اجتماعي بفطرته، يحتاج للتواصل بكل 
أشكاله، كالتواصل الفكري والبصري والعاطفي، وهو تعبيري 
بطبعه، يحتاج أن يعبر عن ذاته وطبيعة تفكيره، إما بالكالم أو 
الغناء أو الرسم أو الحركة، وهو أيضا تحليلي، يحب أن يفسر 
ويحلل ما يراه من حوله، ويحرر هذه التصورات والخواطر على 
شكل حــــوارات، تتحول إلــى نــقــاشــات حــيــة، واقــعــيــة، فيها الشد 
والجذب، وفيها الظرافة واللطافة، وكذلك اإلنسان بحاجة للشعور 
بالتقدير الذي يشعره بأهميته ومكانته بين الناس، وهو بحاجة 

للشعور باالنتماء والقبول من قبل اآلخرين.
إن ما يميز »الديوانية« أنها تلبي كل هذه االحتياجات اإلنسانية 
وزيــادة، فهي الملتقى االجتماعي للتعارف والتآلف، والضحك، 
والــمــواســاة، والــتــحــاور، والتخابر، واالنــتــمــاء، واألخـــذ والعطاء، 
والتفكير والتقدير، والحرية في التعبير، وفيها القريب والبعيد، 

والمؤيد والمخالف.
 وأمــا مفهوم الناس للديوانية واحتياجهم لها فيختلف من 
شخص آلخـــر، والــنــاس فيما يعشقون مــذاهــب! فمنهم مــن يرى 
أنها بيته الثاني، ومالذه الذي يحتويه، ويلقي فيه جميع همومه، 
ومــنــهــم مــن يـــرى أنــهــا مكسب اجــتــمــاعــي وذخــيــرة مــن الــمــعــارف 
واألصحاب، ومنهم من يريدها أن تكون استراحة أو مقهى خاصا 
لحضرة جنابه! وللناس طباع وأمزجة تتقلب يوميا، وال ندري 

أين يرسو بهم المزاج في هذا المساء!
س عــن ضــيــقــه، ويــبــحــث عمن 

ّ
منهم مــن يـــزور الــديــوانــيــة لينف

يواسيه، وأحيانا يبحث عمن يؤيد رأيه، وهناك من يتلذذ فيمن 
ــاع، وهـــنـــاك مـــن يــطــرح  ــنـ ــه، لــيــخــرج مــهــاراتــه فـــي اإلقـ ــ يــخــالــف رأيـ
الموضوع بكل جدية، ويتحدث بانفعالية، ومنهم من يتفنن في 
تحويل النقاشات لمواقف فكاهية! ويعشق المشاكسات الكالمية، 
ويرى أنها متعة الحياة، ومنهم من يسأل عن أخبار البلد وأحواله، 
ويهتم بتفاصيلها، وهناك من يشتكي الحال، ويستهويه الجدال، 
ويــعــشــق الــقــيــل والـــقـــال، ومــنــهــم مــن يــريــد أن يــهــرب مــن متاعبه 
وهمومه، فيختبئ في زحمة األصحاب، والمشّوق في الديوانية 
أنها كالمسرح اليومي، الذي يستقبل أمزجة الناس، التي ال تنتهي!

وعلى صاحب الديوانية مراعاة تفاوت هذه األمزجة والطباع 
واألفـــهـــام قـــدر المستطاع للحفاظ عــلــى تــــوازن الــمــجــلــس، حتى 
 الــديــوانــيــة بصبغة 

َ
صبغ

ُ
ال يطغى جــانــب على آخـــر، وحــتــى ال ت

صبيانية ال تراعي األصول، أو متزمتة ال تراعي أدب الخالف.
يقال في األمثال إن »المجالس مــدارس«، وأنا شخصيا أعتبر 
أن الــديــوانــيــة هــي الــمــدرســة الخصوصية الــمــرنــة، الــتــي تسمح 
لروادها بالمشاركة في بناء هويتها ومزاجها العام، فلذلك أحيي 
كل ديوانية طورت من طبيعتها وارتقت بروادها، ولم تكتف أن 
تكون مجرد ملتقى اجتماعي عادي، بل خصصت أياما الستضافة 
شخصيات مثقفة ومتخصصة في مختلف المجاالت العلمية، 
إلقامة ندوات توعوية ودروس علمية نافعة، ال تخلو من السلوى 
والفائدة والــحــوارات الشّيقة، كما عهدناه في كثير من دواويــن 

الكويت الحبيبة.

د. محمد عبدالرحمن العقيل 

زّوار الديوانية

وجهة نظر: أزمة اقتصادية مصطنعة

صالح غزال العنزي

 »على شنو متكبر؟«

د. هشام كلندر

وقفة: عامل الناس كما 
يعاملونك

أحالم وأمنيات

د. جواد عبدالرضا القالف

شيخة عبدالرحمن الحوطي

فــي بلدنا الكويت نفتقد لألماكن الترفيهية مــع أنها قابلة أن 
تكون متوافرة وبكثرة، فلدينا صحارى واسعة ممتدة وشواطئ 
جميلة وإمكانات متوافرة وطاقات شبابية تبهج القلب، فلو أعطوا 
الفرصة ألبدعوا، خصوصا أنه ال يمكن االعتماد على البترول المورد 
 ما أو قد يتخلى عنه العالم بإيجاد 

ً
الرئيس الذي قد ينضب يوما

مصدر آخر للطاقة.
في نظري ونظر الكثيرين يمكن أن تكون الكويت بلدا سياحيا 
من الدرجة األولــى، لكن ما يحدث أن أي إنجاز ترفيهي يتم هدمه 
كالمدينة الترفيهية وغيرها، وال توضع بدائل، مع أنه كان باإلمكان 
ترميمها وإضافة ألعاب جديدة مسلية! فماذا نسمي هذا؟ هل هو  

تقصير أم تسرع في اتخاذ القرار من المسؤولين ال أدري؟ 
والحقيقة أن الذهول أصابني وانشرح صدري وأنا أمر على جسر 
جابر، وأبهرتني المقاهي المقامة في بر الصبية بجهود شبابية 
كويتية واعدة تحاول أن تحيي هذه الصحراء المهجورة والمهملة 
لألسف! فالشتاء في الكويت جميل حيث البر مقصد عامة الشعب 
بمقاه على شكل خيام تناسب األجواء الشتوية، بعمل حفر ووضع 
خشب أو فحم للتدفئة وكراس على الجوانب وجلسات أرضية لمن 

يرغب وبأسعار في متناول الجميع.
فاألماكن السياحية موجودة لكنها تحتاج استغاللها، فالمباركية 
محط أنظار الجميع، ومقصد كثير من الكويتيين والخليجيين 
وحتى األجانب يبهرهم هذا المكان وما زلنا نعاني من قلة المواقف، 
 إلصالحه؟! وماذا 

ً
وماذا بشأن الجزء الذي احترق هل سننتظر طويال

بشأن جزر الكويت؟! وماذا بشأن الشوارع متى نرى الكويت خالية 
من الحفر، ومتى تخلص الحفر فقد طال األمد؟ ومتى يتم اإلنجاز؟
فقطاع السياحة يحتاج إلى خطط وعــدم االعتماد على بعض 
ــرارات ســريــعــة ومـــن ثم  ــ الــشــركــات أو الــمــســؤولــيــن وعــــدم وضـــع قــ
الهدم، فال يحق ألحد أن يهدر المال العام للدولة، كما تحتاج إلى 
إدارة فنية سريعة وحازمة، ولكني كعادتي متفائلة بأن يلهم الله 
حكومتنا وأعضاء مجلس األمة القادم وجميع الجهات المسؤولة 
إلنقاذ السياحة في بلدنا الكويت التي نحب أن نراها رائــدة في 

جميع المجاالت.

من صيد الخاطر: »الفطنة 
تغلب القوة«

طالل عبد الكريم العرب

الحكومة األحمدية 
الرابعة

أنور السهو

ناجي المالبدور المطيري 

نحن بحاجة إلى ثورة »كوبرنيقية«!!
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تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة ترتفع إلى 111.2 مليون دينار
انخفاض جميع أسواق المال الخليجية... و«القطري« يفقد %2

ــة  عـــــــــادت مــــــؤشــــــرات بــــورصــ
ــت إلــــــى الـــــلـــــون األحـــمـــر  ــويــ ــكــ الــ
 بعد ارتــداد أمس األول، 

ً
سريعا

وفقد مؤشر السوق العام أمس 
نسبة 0.44 في المئة أي 31.39 
ــلـــى مــســتــوى  ــة، لـــيـــقـــفـــل عـ ــطـ ــقـ نـ
7045.83 نقطة بسيولة كبيرة 
جدا بلغت 111.2 مليون دينار، 
بـــعـــد تــفــعــيــل مـــراجـــعـــة مــؤشــر 
فوتسي راسل لألسواق الناشئة 

الدورية.
وتـــــم تـــــــداول 218.1 مــلــيــون 
سهم عبر 11509 صفقات، وتم 
تداول 121 سهما، ربح منها 40 
سهما، وخسر 67 بينما استقر 

14 دون تغير.

 وخسر مؤشر السوق االول 
نسبة أكبر بلغت 0.76 في المئة 
اي 60.01 نــقــطــة، لــيــقــفــل على 
مستوى 7839.55 نقطة بسيولة 
كبيرة بلغت 95.1 مليون دينار 
تداولت 161.8 مليون سهم تمت 
عـــبـــر 8292 صـــفـــقـــة، وارتـــفـــعـــت 
أسعار 10 أسهم مقابل تراجع 
19 ســهــمــا، واســتــقــرار سهمين 

دون تغير.
 وكانت خسارة مؤشر السوق 
الرئيسي اكبر حيث بلغت 1 في 
الــمــئــة أي 53.77 نــقــطــة، ليقفل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى 5424.5 نــقــطــة 
بــســيــولــة كــبــيــرة جـــدا تــجــاوزت 
16.1 مليون دينار، تداولت 56.2 

مــلــيــون ســهــم نــفــذت عــبــر 3217 
صفقة، وتم تداول 90 سهما في 
»الرئيسي« ربح منها 30 سهما، 
وخـــســـر 48، بــيــنــمــا اســتــقــر 12 

دون تغير.

قلق وإفصاح

واستمر القلق في تعامالت 
بــورصــة الــكــويــت، وبــعــد جلسة 
واحــــدة مــن االرتـــــداد ومــحــاولــة 
االستقرار ظهرت اخبار جديدة 
ومـــؤثـــرة، اهــمــهــا االفـــصـــاح عن 
مخاطر في بنك كريدي سويس 
الــســويــســري، والـــذي تخلى عن 
اكبر مساهميه في البداية البنك 

االهــلــي الــســعــودي، وأعــلــن عدم 
دعــمــه فــي حــاجــة طلبه المزيد 

من االموال والسيولة.
لـــيـــقـــذف الـــــرعـــــب فـــــي قـــلـــوب 
المساهمين وقطاع المصارف 
فــي أوروبـــا وأمــيــركــا، وتتراجع 
ــــرات واألســــــعــــــار بـــقـــوة  ــــؤشـ ــمـ ــ الـ
قبل ان يعلن البنك السويسري 
نيته دعم البنك بسيولة كبيرة 
بلغت 54 مليار دوالر، ليستقر 
ا من  سعر السهم ويستعيد جزء

خسائره بداية تعامالت امس.
وتبقى االســـواق المالية في 
ــرقـــب مـــن خـــروج  حـــالـــة قــلــق وتـ
افصاحات مصرفية جديدة من 
دول اخــــرى، لــذلــك زاد الضغط 

ــارف فــي  ــ ــــصــ ــمــ ــ عــــلــــى قـــــطـــــاع الــ
بورصة الكويت.

ــعــــت مـــعـــظـــم االســـهـــم  ــراجــ وتــ
الــقــيــاديــة بــقــيــادة بيتك 1.4 في 
الـــمـــئـــة، وخـــســـر الـــوطـــنـــي 1 في 
ــعـــت اســـعـــار  ــراجـ ــة، كـــمـــا تـ ــئـ ــمـ الـ
بقية البنوك، وكان وربة اكثرها 
خــســارة بنسبة 1.7 فــي المئة، 
بينما فــي المقابل كــانــت فترة 
الــمــزاد ومـــا قبله بــحــوالــي ربــع 
ــاعـــة عــمــلــيــات تـــبـــديـــل ونــقــل  سـ
اســهــم بــكــمــيــات كــبــيــرة مسبقة 
االتفاق، خصوصا على هيومن 
ــبــــانــــي واس تــي  ــوفــــت والــــمــ ســ
سي، إذ ارتفعت سيولة االسهم 
الثالثة بقوة قبل المزاد رفعت 

الـــســـيـــولـــة االجـــمـــالـــيـــة الـــــى 70 
ــــى وقـــت  ـــار، ثــــم اتــ ــــنــ ــيـــون ديـ ــلـ مـ
الــتــنــفــيــذ لــتــرتــفــع الــســيــولــة الــى 
ــذا الــعــام  اعـــلـــى مــســتــويــاتــهــا هــ
وتبلغ 111.2 مليون دينار، وكان 
معظمها ضــغــط عــلــى الــبــنــوك؛ 
بيتك ووطني وبوبيان ووربــة 
والخليج، بينما ربــحــت اسهم 
زيـــن واجــيــلــيــتــي واس تــي سي 
واعيان وصالحية واستثمارات، 
وكذلك اسهم التجارية والغانم 

وميزان.
وظـــهـــر ســـهـــم مــــــدار بــنــشــاط 
غير معهود وحقق نموا بنسة 
كــبــيــرة بــلــغــت 12.6 فـــي الــمــئــة، 
ليرتفع قريبا من مستوى 100 

فــلــس بــســيــولــة كــبــيــرة نسبيا 
كانت 324 ألــف دينار، لتنتهي 
الجلسة حمراء بانتظار المزيد 

من اخبار المصارف العالمية.
ــّم الــــلــــون االحــــمــــر جــمــيــع  ــ وعــ
ــرات االســـــــــــواق الـــمـــالـــيـــة  ــ ــؤشــ ــ مــ
الــخــلــيــجــيــة وســـجـــلـــت خــســائــر 
مـــتـــفـــاوتـــة، اكـــبـــرهـــا فـــي مــؤشــر 
ســوق قطر بنسبة 2 في المئة، 
ــر الـــــســـــوق  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ كـــــمـــــا كـــــســـــر مـ
الـــســـعـــودي مـــســـتـــوى 10 آالف 
نـــقـــطـــة، وكــــانــــت اســــعــــار الــنــفــط 
ــدود 73 دوالرا  ــ تــــتــــداول فـــي حـ

للبرميل.

النفط يعّوض بعض خسائره بعد هبوط قوي
البرميل الكويتي ينخفض 1.26 دوالر ليبلغ 79.28

انــخــفــض ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الكويتي 
1.26 دوالر، ليبلغ 79.28 دوالرا في تداوالت 
أمس األول، مقابل 80.54 دوالرا في تداوالت 
الثالثاء، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.
وأظهرت بيانات حكومية يابانية أمس 
أن الفائض الــتــجــاري للكويت مــع اليابان 
تراجع بنسبة 41.1 في المئة، مقارنة بالعام 
الماضي، ليصل الــى 53.2 مليار يــن )400 
مليون دوالر(، مشيرة إلى أن هذا االنخفاض 
التجاري للكويت مع اليابان للمرة األولى 

في 23 شهرا بسبب تباطؤ الصادرات.
وأضافت البيانات، التي أوردتها وزارة 
المالية اليابانية في تقرير أولي، أن إجمالي 
الــصــادرات الكويتية إلــى اليابان انخفض 
بنسبة 25.5 في المئة على أساس سنوي، 
ليصل الى 74.7 مليار ين )561 مليون دوالر( 
فـــي أول انــخــفــاض مــنــذ 23 شـــهـــرا، بينما 
ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 

117.2 في المئة، لتصل الى 21.5 مليار ين 
)162 مليون دوالر( بارتفاع للشهر العاشر 

على التوالي.
وفي األســواق العالمية، ارتفعت أسعار 
الــنــفــط فــي الــتــعــامــالت اآلســيــويــة المبكرة 
أمــــس، مــعــوضــة بــعــض خــســائــرهــا، بعدما 
ســجــلــت أدنــــى مــســتــويــاتــهــا مــنــذ أكــثــر من 
عام في الجلسة السابقة، إذ هدأت األسواق 
بعض الشيء بعد قرار الجهات التنظيمية 
السويسرية تقديم إنقاذ مالي لبنك كريدي 

سويس.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 85 
سنتا، بما يعادل 1.2 في المئة، إلى 74.54 
دوالرا للبرميل، وزادت العقود اآلجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 74 سنتا، 
أو 1.1 في المئة، إلى 68.35 دوالرا للبرميل.
وارتــفــع الــخــامــان القياسيان بأكثر من 
دوالر في وقت سابق من جلسة أمس، وكانا 
قد هبطا أمس األول إلى أدنى مستوياتهما 

منذ ديسمبر 2021، بعد أن تراجعا لثالثة 
أيــام متتالية، وفقد برنت ما يقرب من 10 
فــي المئة منذ إغـــالق يــوم الجمعة، بينما 
انخفض الخام األميركي نحو 11 في المئة.
ويمكن أن يــؤدي ارتفاع أسعار الفائدة 
إلى انخفاض الطلب على النفط مع تباطؤ 
الــنــمــو االقــتــصــادي، كــمــا أن الــمــخــاوف من 
تــفــاقــم األزمــــة الــمــالــيــة بــالــقــطــاع المصرفي 

يمكن أن تؤثر أيضا على طلب النفط.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات انتعاش 
النشاط االقتصادي الصيني في أول شهرين 
ات احتواء  من عــام 2023 بعد إلغاء إجـــراء
فيروس كورونا الصارمة. وأشــار التقرير 
الشهري الصادر عن وكالة الطاقة الدولية 
أمــس األول إلــى زيـــادة متوقعة فــي الطلب 
على النفط مــن الــصــيــن، بعد يــوم مــن رفع 
منظمة أوبك توقعاتها للطلب الصيني في 

عام 2023.

ً
»أسس« تربح 1.12 مليون دينار وتوزع 8% نقدا

قال رئيس مجلس اإلدارة 
ــة مــجــمــوعــة أســـس  ــركـ فــــي شـ
ــمــــحــــســــن  ــدالــ ــبــ الـــــقـــــابـــــضـــــة عــ
ــان، ان الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــعــ ــمــــشــ الــ
 عــن 

ً
 صــــافــــيــــا

ً
ــقـــت ربـــــحـــــا ــقـ حـ

المالية المنتهية في  السنة 
31 ديسمبر 2022 بواقع 1.12 
مليون ديــنــار بالمقارنة مع 
عــــام 2021، والـــــذي بــلــغ فــيــه 
صـــافـــي الـــربـــح 1.39 مــلــيــون 

دينار.
ــه  ــان أنــ ــعــ ــشــ ــمــ وأضـــــــــــاف الــ
الـــــــــرغـــــــــم مـــــــــن الــــــتــــــداعــــــيــــــات 
ــتــــمــــرة  والــــــتــــــحــــــديــــــات الــــمــــســ
تسير المجموعة على خطى 
ثابتة نحو تحقيق األهــداف 
ـــع نــحــو 

ّ
الـــمـــنـــشـــودة، والـــتـــطـــل

تطوير استثماراتها القائمة، 
واختيار الفرص االستثمارية 

المناسبة.
لـــــنـــــشـــــاط  وأوضـــــــــــــــــح أن ا
االقــــــــــتــــــــــصــــــــــادي الـــــعـــــالـــــمـــــي 

واإلقــلــيــمــي والــمــحــلــي يشهد 
تباطؤا ملحوظا فاقت حدته 
الــتــوقــعــات جــراء التصدعات 
الــتــي أحــدثــتــهــا االنــتــكــاســات 
ا مــن أول عــام  المتتالية بـــدء
2020 وحـــتـــى اآلن، مــخــلــفــة 
ــــات  ــديـ ــ ــــحـ ــلــــة وتـ ــيــ ــقــ ــاء ثــ ــ ــ ــبـ ــ ــ أعـ
وأزمـــــات اقــتــصــاديــة ومــالــيــة 
متصاعدة تواجه بيئة العمل 
فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم بشكل 
ــام، ودولــــة الــكــويــت ليست  عــ
بــمــنــأى عـــن تــلــك الــتــحــديــات، 
أجـــــــــــادت  »أســــــــــــــــس«  أن  إال 
التعامل مع تلك الصعوبات 
والـــتـــحـــديـــات واالنـــتـــكـــاســـات 
 عــلــى 

ً
االقـــتـــصـــاديـــة مــحــافــظــة

تــوازنــهــا وأدائـــهـــا خـــالل عــام 
 .2022

ــــالل  وأشــــــــــار إلـــــــى أنـــــــه »خــ
الـــربـــع األول مـــن عــــام 2022 
 ألداء 

ً
 إيجابيا

ً
لمسنا تعافيا

الـــمـــجـــمـــوعـــة فــــي الــقــطــاعــيــن 

الــــــعــــــقــــــاري واالســـــتـــــثـــــمـــــاري 
مقارنة باألداء العام للشركة 
خــــــــالل جــــائــــحــــة )كـــــــورونـــــــا( 
وســــــــالالتــــــــهــــــــا الـــــمـــــتـــــحـــــورة 
الـــــمـــــتـــــجـــــددة الـــــتـــــي فــــرضــــت 
تــكــالــيــف اقــتــصــاديــة ومــالــيــة 
واجتماعية وصحية هائلة 
 بــصــمــاتــهــا الــســلــبــيــة 

ً
ــة ــاركــ تــ

إلى اآلن.
وأوصـــــــى مــجــلــس اإلدارة 
الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة الـــعـــاديـــة 
بتوزيع أرباح نقدية بمقدار 
ــة مـــــــن الـــقـــيـــمـــة  ــ ــئـ ــ ــمـ ــ 8 فـــــــي الـ
االسمية للسهم، أي بواقع 8 

فلوس لكل سهم.
وبلغ مجموع الموجودات 
بــنــهــايــة عـــام 2022 مــبــلــغ 20 
 بنهاية 

ً
مليون دينار مقارنة

عام 2021 بمبلغ 20.3 مليونا 
1.5 في   بنسبة 

ً
أي متراجعا

المئة.
ــقــــوق الــمــلــكــيــة  ــغـــت حــ ــلـ وبـ

الخاصة بمساهمي الشركة 
في نهاية عــام 2022 وصلت 
ــار،  ــ ــنـ ــ ــيــــون ديـ ــلــ 12.7 مــ إلـــــــى 
ــقـــارنـــة مــــع نـــهـــايـــة عـــام  بـــالـــمـ
 12.6 ــغــــت  ــلــ بــ 2021 حــــيــــث 
مليونا، أي بــزيــادة نسبتها 

0.85 في المئة. 
أمــا فــيــمــا يتعلق بالتغير 
ــم  ــجــ الــــــــــــــــذي طـــــــــــــرأ عـــــــلـــــــى حــ
مــطــلــوبــات الــشــركــة فــقــد بلغ 
مجموعها بنهاية 2022 مبلغ 
 بـ 

ً
7.25 ماليين دينار، مقارنة

7.67 مــاليــيــن فــي نــهــايــة عــام 
2021، أي بتراجع نسبته 5.5 

في المئة.

»هيئة األسواق« توافق لـ »بيتك« على إصدار 
صكوك بـ 4 مليارات دوالر

أصدرت هيئة أسواق المال 
ــيـــت الـــتـــمـــويـــل  ــبـ مـــوافـــقـــتـــهـــا لـ
الــكــويــتــي )بــيــتــك( عــلــى إنــشــاء 
ــمـــة ال  ــيـ ــقـ ــوك بـ ــ ــكـ ــ ــــج صـ ــامـ ــ ــرنـ ــ بـ
تتجاوز 4 مــلــيــارات دوالر، أو 

ما يعادلها بالعمالت األخرى، 
وستكون قيمة اإلصــدار األول 
مــــن تـــلـــك الـــصـــكـــوك بــقــيــمــة ال 
تــتــجــاوز مــلــيــار دوالر، أو ما 

يعادلها بالعمالت األخرى.

علن مواعيد التداول خالل رمضان
ُ
 »البورصة« ت

أعلنت بورصة الكويت مواعيد الــتــداول خــالل شهر رمضان 
 بتوقيت 

ً
المبارك، إذ سيكون مزاد االفتتاح من الساعة 10 صباحا

، وتستمر جلسة التداول المستثمر بين 
ً
الكويت إلى 10:10 صباحا

10:10 وحتى 1:05 ظهرا، ويتم مــزاد اإلغــالق خالل 1:05 وحتى 
1:15، فيما سيكون التداول بسعر اإلغالق عند الساعة 1:15 حتى 
1:20، فيما ُحدد الشراء اإلجباري بين 13:25 مساء و13:30 مساء 

بتوقيت الكويت.

 »سنام«: مبادلة عقارات مع شركة مملوكة
وافــق مجلس إدارة شركة سنام العقارية على مبادلة عقارات مع 
الشركة التابعة فنن العقارية المملوكة بالكامل للشركة، وسيتم ذلك 
مــن خــالل بيع عــقــاريــن فــي منطقة بنيد الــقــار والــفــروانــيــة مــن شركة 
سنام العقارية إلــى الشركة التابعة بالقيمة الدفترية البالغة 4.94 

ماليين دينار.
كما سيتم تحويل حق االنتفاع بأرض في اإلمارات بدبي من الشركة 
التابعة فنن العقارية إلى شركة تابعة لـ »سنام« تؤسس باإلمارات، 

وذلك بالقيمة الدفترية البالغة 1.25 مليون دينار.

 »التخصيص« تتسلم كتابًا من »الوطني« بخصوص َدين »أجوان«
أعلنت شركة التخصيص القابضة بخصوص مطالبة بنك الكويت 
الوطني لشركة أجوان المشتركة للتجارة العامة والمقاوالت والكفالء 
شركة الخير الوطنية لألسهم والعقارات وشركة التخصيص القابضة 
 من »الوطني« يفيد بانخفاض 

ً
مت كتابا

ّ
- الكفيل السابق، أنها تسل

رصيد المدين المستحق بذمة »أجــوان« من 26.29 مليون دينار إلى 
11.05 مليونا عدا الفوائد حتى تمام السداد، وذلك كما في 31 ديسمبر 
ات  2022، موضحة أن صفتها الكفيل السابق على السير في اإلجــراء

القانونية أمام محكمة التمييز.

 »أصول«: توزيع 6% نقدًا 
حققت شركة أصول لالستثمار أرباحا 
بـ 762.81 الــف دينار، بواقع 5.64 فلوس 
للسهم خالل عام 2022، مقارنة بتحقيقها 
خسائر بـ 5.17 آالف دينار، بما يعادل 0.04 
فــلــس للسهم خـــالل عـــام 2021، وأوصـــى 
مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع 

6 في المئة عن أداء العام الماضي.

»جي إف إتش« تشتري 4 
ماليين سهم خزينة 

اشترت مجموعة »جي إف إتش« المالية 
ما يعادل 4 ماليين سهم من أسهمها »أسهم 

خزينة« في بورصتي دبي والبحري.
وأوضحت الشركة أنه بذلك ترتفع أسهم 
الخزينة لديها إلى 201.8 مليون سهم، ما 
يــعــادل 5.27 بالمئة مــن األســهــم الــصــادرة، 

حتى 15 الجاري.

»بوبيان ب« تحصل على 1.6 مليون دينار 

أفـــادت شركة بوبيان للبتروكيماويات )بــوبــيــان ب( بأن 
شركة السكب الكويتية تعّد زميلة لها، لذا فسيكون للتوزيعات 
الــتــي ستحصل عليها أثـــر إيــجــابــي عــلــى الــوضــع الــمــالــي لـ 
»بــوبــيــان«، وسينتج عــن تحصيل تلك الــتــوزيــعــات حصول 
»بــوبــيــان« على ربــح بـــ 1.6 مليون ديــنــار هــذا الــعــام، وســوف 
يظهر في حصة نتائج الــزمــالء في البيانات المالية للربع 

الرابع المنتهي في 30 أبريل المقبل.

ذ االندماج مع »تعليمية« بعد مبادلة األسهم 
ّ
... وتنف

كــشــفــت شــركــة بــوبــيــان لــلــبــتــروكــيــمــاويــات إتـــمـــام عملية 
تبادل أسهم زيادة رأسمالها مع مساهمي شركة المجموعة 
التعليمية القابضة، بــخــالف األســهــم المملوكة لــألولــى في 

»المجموعة«.
ولفتت »بوبيان« إلى تنفيذ االندماج عن طريق الضم مع 
 
ً
»تعليمية«؛ لتصبح »بوبيان« الشركة الدامجة، وذلــك عمال
بأحكام الكتاب التاسع »االندماج« واالستحواذ من الالئحة 
التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق 
الــمــال وتنظيم نــشــاط األوراق الــمــالــيــة والئــحــتــه التنفيذية 
وتعديالتهما، والــقــانــون رقــم 1 لسنة 2016 بــإصــدار قانون 

الشركات والئحته التنفيذية وتعديالتهما.
وتابعت أن األثر المالي سينعكس على البيانات المالية 
الموحدة للشركة نتيجة االنــدمــاج من خــالل تسجيل زيــادة 
في حقوق المساهمين بنحو 1.4 مليون دينار، والتي تشمل 
زيــادة رأس المال المصّدر والمدفوع لـ »بوبيان« 1.1 مليون 
دينار وزيادة في االحتياطي اآلخر بمقدار 0.3 مليون دينار.

ــم الـــمـــصـــرح بـــهـــا والـــمـــصـــدرة  ــهــ ــدد األســ كـــمـــا ســــيــــزداد عـــ
والمدفوعة في »بوبيان« بمقدار 10.67 ماليين سهم، مما يرفع 
إجمالي عدد األسهم المصرح بها والمصدرة والمدفوعة إلى 
534.82 مليون سهم، وانخفاض حقوق الملكية غير المسيطرة 

بنحو 1.4 مليون دينار.

 »السكب« تحصل على 7 ماليين دينار 
من توزيعات »تابعة« 

قالت شركة السكب الكويتية إن الجمعية العامة إلحدى 
الشركات غير المدرجة والمملوكة لـ »السكب« بنسبة 5 بالمئة 
أقرت توزيع أرباح نقدية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 
2022، وبلغ نصيب الشركة من هــذه التوزيعات 23 مليون 
دوالر، )نحو 7 ماليين دينار(، وذلك في البيانات المالية للربع 

األول المنتهي في 31 الجاري.

منا مستند عرض 
ّ
»المتحد«: تسل

االستحواذ اإللزامي المقّدم من »بيتك«
مه 

ّ
أعلن البنك األهلي المتحد الكويتي تسل

مستند عرض االستحواذ اإللزامي المقدم من 
بيت التمويل الكويتي )بيتك(؛ لالستحواذ 

على جميع أسهم »المتحد«.
ودعا »المتحد« مساهميه إلى االطالع على 
جميع مستندات العرض المذكور على الموقع 
اإللكتروني للبنك، مشيرا الى أنه سيرفع مجلس 
اإلدارة رأيه وتوصيته بشأن مستند العرض 
لكل من مساهمي البنك وهيئة أســواق المال، 
 برأس مستشار االستثمار المستقل 

ً
مصحوبا

بشأن عملية االستحواذ، وذلك خالل 7 أيام عمل 
مه مستند العرض«.

ّ
تبدأ من تاريخ تسل

وكان »بيتك« قد أعلن في 1 نوفمبر الماضي 
التزامه بالتقدم إلى هيئة أسواق المال بمستند 
عــرض االســتــحــواذ اإللــزامــي على بقية أسهم 
البنك األهلي المتحد - الكويت؛ لتوقف البورصة 

التداول على السهم األخير لمدة ساعة.

 
ً
 »التمدين ع«: توزيع 12% نقدا

حققت شركة التمدين العقارية )التمدين ع( 
مكاسب 15.04 مليون دينار بواقع 37.5 فلسا 
للسهم خـــالل عـــام 2022، مــقــارنــة بتحقيقها 
أرباحا بـ 11.39 مليونا بما يعادل 28.4 فلسا 
للسهم خالل عام 2021، وأوصى مجلس إدارتها 
بتوزيع 12 بالمئة نقدا عن أداء العام الماضي. 

 ... وتصفية شركة تابعة 
ذكرت شركة التمدين العقارية أن الجمعية 
العامة غير العادية لشركة العاديات الدولية 
العقارية )شركة تابعة( أقرت تصفية الشركة 
في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 الجاري، 
 يكون هناك أثر مالي جوهري على 

ّ
عة أال

ّ
متوق

البيانات المالية المجّمعة للشركة نتيجة 
تصفية الشركة التابعة. 

محاولة اختراق الموقع 
اإللكتروني لـ »المدار« و»الثريا«

أعلنت شركتا دار الثريا العقارية والمدار 
لالستثمار محاولة اختراق الموقع اإللكتروني 
لكل منهما، مــع تأكيد الشركتين اتــخــاذ كل 
اإلجــــــــراءات الـــالزمـــة بــإيــقــاف الـــمـــوقـــع؛ لحين 

مراجعة الضوابط األمنية الخاصة به.
ولفتتا إلى أنهما لم ولن تطلبا أية معلومات 
أو إجــــراء أي مــعــامــالت مــع أي مــن عمالئهما 
أو الغير، أو طلب أي أمـــوال مــن خــالل البريد 
اإللــكــتــرونــي، أو الموقع اإللكتروني الخاص 

بهما، أو أي وسيلة أخرى.
وستقوم »المدار« و»الثريا« بإعادة العمل 
بالموقع اإللكتروني مرة أخرى، بعد االنتهاء 
من الفحص ومراجعة الضوابط اإللكترونية، 
مع تأكيد أن كل البيانات الخاصة بالشركتين 
، وبعيدة عن 

ً
 تاما

ً
وعمالئهما مؤّمنة تأمينا

الموقع اإللكتروني بشكل كامل.

3 جهات توافق على استحواذ 
»الكويت للتأمين« على »الوطنية«

ــة الـــكـــويـــت لــلــتــأمــيــن عــلــى  حــصــلــت شـــركـ
ــيـــن، وجـــهـــاز  ــأمـ ــتـ ــة وحــــــدة تــنــظــيــم الـ ــقـ ــوافـ مـ
حماية المنافسة، وهيئة أسواق المال، بشأن 
االســتــحــواذ على الشركة الوطنية للتأمين 

التكافلي.
وقالت »الكويت للتأمين« إنه »جار العمل 
على إتمام بقيمة إجراءات االستحواذ«، حيث 
سيتم تحديد األثــر المالي فور االنتهاء من 
إجراءات االستحواذ، وتحديد نسبة األسهم 
الــنــهــائــيــة الــمــحــولــة مـــن الـــشـــركـــة الــوطــنــيــة 
للتأمين التكافلي إلى شركة الكويت للتأمين، 
وبناًء عليه تجميع البيانات المالية للشركة 

محل االستحواذ.

»مدينة األعمال«: تابعة تحصل على تسهيالت 
بـ 5.6 ماليين دينار

حــصــلــت إحـــــدى الـــشـــركـــات 
التابعة لشركة مدينة األعمال 
ــيــــة الــــعــــقــــاريــــة عــلــى  ــتــ ــكــــويــ الــ
تــســهــيــالت مــصــرفــيــة مــن أحــد 
الـــبـــنـــوك الــمــحــلــيــة بــإجــمــالــي 

يقّدر بـ 5.6 ماليين دينار.
وأوضحت »مدينة األعمال« 
أنـــــــه ســـيـــتـــم اســـــتـــــخـــــدام تــلــك 
التسهيالت فــي تمويل شــراء 

ــمـــاريـــة مـــــدّرة  ــثـ ــتـ ــارات اسـ ــ ــقـ ــ عـ
لـــلـــدخـــل، وتـــمـــويـــل مــتــطــلــبــات 
رأس المال العامل والعمليات 
الــيــومــيــة لــلــشــركــة، الفــتــة الــى 
أن األثـــــر الـــمـــالـــي ســيــنــعــكــس 
 فــي الــبــيــانــات الــمــالــيــة 

ً
الحــقــا

 لــمــا 
ً
، وفـــقـــا

ً
ــا الــمــجــمــعــة تـــابـــعـ

يتم استخدامه من قيمة تلك 
التسهيالت«.

 
ً
»المشتركة«: توزيع 30% نقدا

بلغت أربـــاح شركة المجموعة 
المشتركة للمقاوالت 9.82 ماليين 
دينار، بواقع 57.41 فلسا للسهم 

خالل عام 2022، مقارنة بتحقيقها 
أرباحا بقيمة 9.36 ماليين دينار 
بما يعادل 54.75 فلسا للسهم عام 

2021، وأوصـــــى مــجــلــس إدارتـــهـــا 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 في 

المئة عن أداء العام الماضي. 

... وحكم لمصلحتها في دعواها ضد »نفط الكويت«
أعلنت المجموعة المشتركة للمقاوالت صدور حكم 
اســتــئــنــاف لمصلحتها فــي دعــواهــا ضــد شــركــة نفط 
الكويت، حيث يختص موضوع الــدعــوى بطلب ندب 
خبير لتصفية حساب، والحكم بما يسفر عنه تقرير 
الخبرة عن أعمال عقد لتصميم وتوريد وتنفيذ 3 مراكز 

إطفاء لمناطق شمال وغرب الكويت ومنطقة برقان.

وقضى حكم االستئناف بتعديل الحكم المستأنف 
بإلزام الشركة المستأنفة بأن تؤدي للشركة المستأنف 
ضدها 1.59 مليون دينار، والفوائد القانونية، بواقع 
 من تاريخ 10 أغسطس 2017 وحتى 

ً
7 بالمئة سنويا

تمام السداد، وإلــزام الشركة المستأنفة المناسب من 
المصروفات، و100 دينار مقابل اتعاب المحاماة.

https://www.aljarida.com/article/18025
https://www.aljarida.com/article/17940
https://www.aljarida.com/article/18029
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الرويح: نجاح الفت وإقبال غير مسبوق على سباق »بيتك« للحواجز
ز أهمية الرياضة والصحة«

ّ
»تنظيم فعاليات تلبي اهتمامات الشباب وتعز

ضمن أجواء تنافسية وإقبال 
ــبـــوق بـــمـــشـــاركـــة نــحــو  ــيـــر مـــسـ غـ
900 متسابق من الكويت ودول 
مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي، 
إضافة الى دول عربية وأجنبية 
مختلفة، انطلقت فعالية سباق 
 KFH Obstacle بيتك« للحواجز«
Challenge، بنسختها الثانية 
التي امتدت على مدار يوم كامل 
على شــاطــئ الــمــاريــنــا، بحضور 
ــة، وكـــذلـــك  ــيــ ــاضــ شـــخـــصـــيـــات ريــ
وجــود مشاريع شبابية كويتية 

مختلفة.
ــاق 5  ــ ــبـ ــ ــّسـ ــ ــلــــغ طـــــــول الـ وقـــــــد بــ
كيلومترات، حيث كانت الحواجز 
بــمــســتــويــات مختلفة ومتنوعة 
ــيــــن، وكــــانــــت  ــقــ ــابــ ــتــــســ ــمــ عــــلــــى الــ
المنافسة مــتــاحــة لفئة الشباب 
 ومـــا فــوق، 

ً
ــال( مــن 16 عــامــا ــ )رجـ

فيما جرى تقسيم المشاركين لـ 
4 فئات عمرية مختلفة. كما جرى 
إضافة سباق خاص لألطفال هذا 
الموسم لفئتي الــذكــور واإلنـــاث 
من عمر 5 إلى 8 سنوات، وكانت 
الـــحـــواجـــز مــنــاســبــة لـــهـــذه الــفــئــة 

العمرية.

ً
تتويج 15 فائزا

وفي ختام السباق، الذي شهد 
إقــبــاال جــمــاهــيــريــا غــيــر مسبوق 
ومنافسة قوية بين المتسابقين، 
ج كــل مــن نــائــب الــمــديــر العام  تـــوَّ
لــــلــــعــــاقــــات الـــــعـــــامـــــة واإلعــــــــــام 
للمجموعة فــي »بــيــتــك«، يوسف 
الــــــرويــــــح، والــــمــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
لإلعام والعاقات الحكومية في 
البنك، محمد الــفــارس، الفائزين 
بـــالـــمـــراكـــز األولـــــــى فــــي مــخــتــلــف 
الـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة، وعــــددهــــم 15 
فائزا بجوائز قّيمة، حيث حصل 
ــز الــثــاثــة  ــراكـ ــمـ الـــفـــائـــزون فـــي الـ
األولــــــــى »عــــلــــى مـــســـتـــوى جــمــيــع 
الفئات والمشاركين« على جوائز 
نقدية بقيمة 6000 دينار، بواقع 
3000 ديــــنــــار لـــصـــاحـــب الــمــركــز 

األول، و2000 لــلــثــانــي، و1000 
للثالث. 

فيما حصل أصحاب المراكز 
الثاثة األولى بكل فئة على 300 
دينار للمركز األول، 200 للثاني، 
و100 للثالث، فيما حصل جميع 
المتسابقين على ميدالية قيمة 
فــور الــوصــول إلــى خــط النهاية، 
ــق مـــن  ــ ــريــ ــ ــاك فــ ــ ــنــ ــ ــــث كـــــــــان هــ ــيـ ــ حـ
»بــيــتــك« الســتــقــبــال المتسابقين 

وتتويجهم بالميداليات.

مشاركة جماهيرية الفتة
 

ــال الـــــروّيـــــح، فــــي تــصــريــح  ــ وقــ
ــامـــش فــعــالــيــة  صـــحـــافـــي عـــلـــى هـ
ــاق »بــــيــــتــــك« لـــلـــحـــواجـــز، إن  ــبــ ســ
الـــنـــجـــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي حــقــقــتــه 
الــفــعــالــيــة واإلقــــبــــال الـــافـــت من 
الــمــشــاركــيــن لــيــس ســـوى تأكيد 
ــع  ــمـ ــتـ ــمـــجـ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــى ثـ ــ ــلـ ــ جــــــديــــــد عـ
ــة  ــيـ ــمـ ــــك«، وأهـ ــتـ ــ ــيـ ــ بـــــمـــــبـــــادرات »بـ
ذها 

ّ
األنشطة والفعاليات التي ينف

الــبــنــك، والـــتـــي تــلــبــي اهــتــمــامــات 
الشباب وتطلعاتهم.

الحدث األضخم

 بأن 
ّ
وأضــاف أن »بيتك« يعتز

ــريـــاضـــي  ــذا الــــحــــدث الـ ــ ــكــــون هــ يــ
األضـــخـــم مـــن نــوعــه فـــي الــكــويــت 
أحــد أهــم المبادرات المجتمعية 
ــزز دوره فــــي دعـــم  ــعــ لـــلـــبـــنـــك، ويــ

األنــشــطــة الــريــاضــيــة والصحية 
ضــمــن ريــــادتــــه فـــي الــمــســؤولــيــة 

االجتماعية.
ولــفــت الـــى أن الــســبــاق ســّجــل 
أرقـــامـــا قــيــاســيــة مـــن حــيــث عــدد 
ــقــــارنــــة مــع  ــمــ ــالــ ــن، بــ ــيــ ــاركــ ــشــ ــمــ الــ
مــــتــــوســــط عــــــــدد الـــمـــتـــســـابـــقـــيـــن 
الــمــشــاركــيــن فـــي مــســابــقــات من 
الــنــوع نفسه، وكــذلــك مقارنة مع 

النسخة األولى للسباق.

»صحة أفضل«

ولفت الرويح الى أن فعالية 
سباق »بيتك« للحواجز ُبنيت 
ــيـــن فــي  ــمـ ــهـ ــــن مـ ــــوريـ ــــحـ ــى مـ ــلــ عــ
اســتــراتــيــجــيــة »بـــيـــتـــك«، وهــمــا 
ــــن جــهــة  ــة مـ ــبــــاب والــــصــــحــ الــــشــ
ضــمــن بــرنــامــج »صـــحـــة أفــضــل 
ــاة أفـــــــضـــــــل«، ومــــــــن جــهــة  لــــحــــيــ
أخـــرى دعـــم جــهــود االســتــدامــة، 
فقد اعتمد »بيتك« التجهيزات 
الـــازمـــة لــلــســبــاق؛ مــثــل حقيبة 
خاّصة تضم رقما خاصا بكل 
مشارك، إضافة إلى العمل على 
أن يـــكـــون الـــقـــمـــيـــص الـــّرســـمـــي 
للّسباق مصنوعا من مواد معاد 
تــدويــرهــا، حــفــاظــا عــلــى البيئة 
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ــنــــاصــــر الـــصـــحـــة  مـــــؤكـــــدا أن عــ
والـــريـــاضـــة والــشــبــاب والــبــيــئــة 
ــز االســــتــــدامــــة،  ــ ــائـ ــ ــــن أبـــــــرز ركـ مـ
وضمن استراتيجية االستدامة 

الــمــتــكــامــلــة لــلــمــجــمــوعــة الــتــي 
أطلقها »بيتك« أخيرا.

توظيف التكنولوجيا

وأضــــــاف الــــروّيــــح أن »بــيــتــك« 
حــــــرص عـــلـــى الـــتـــنـــظـــيـــم األمـــثـــل 
للفعالية عبر تخصيص شريحة 
الــكــتــرونــيــة لــكــل مــشــارك لتوثيق 
وقـــــــــــت االنـــــــــطـــــــــاق والــــــــوصــــــــول 
ة 

ّ
وتسجيل النتائج النهائّية بدق

مــتــنــاهــيــة، وقـــد كـــان هــنــاك فريق 
متخصص مــن الــحــكــام عــنــد كل 
ــي نـــقـــاط مــخــتــلــفــة من  حـــاجـــز وفــ
مــضــمــار الــســبــاق لــضــمــان الــتــزام 

المتسابقين بضوابط السباق.

اإلشادات... مصدر فخر

وأضـــــــاف أن اإلشـــــــــادات الــتــي 
حصل عليها »بيتك« من الجمهور 
ــتـــام  ــتـ ــيـــن عــــقــــب اخـ ــقـ ــابـ ــتـــسـ ــمـ والـ
الفعالية وتتويج الفائزين، هي 
ــدا الــمــضــي  ــ ــؤكـ ــ ــر، مـ ــخــ ــدر فــ مــــصــ
دما في تنفيذ فعاليات مبتكرة 

ُ
ق

ــقـــي  ــرتـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــــوعـ ــن نـ ــ ــ ــدة مـ وفــــــــريــــــ
لتطلعات الشباب، وتعزز ريــادة 
»بـــيـــتـــك« ومـــكـــانـــتـــه الـــــبـــــارزة فــي 
مبادرات المسؤولية االجتماعية.

ً
 شبابيا

ً
20 مشروعا

وعلى صعيد متصل، أوضــح 
ــام  ــــح أن »بـــيـــتـــك« أتــــــاح أمــ ــــرويـ الـ
الــمــشــاريــع الــشــبــابــيــة الــكــويــتــيــة 
ــلــــى هـــامـــش  فــــرصــــة الــــــوجــــــود عــ
الـــســـبـــاق، مــبــيــنــا أن ذلــــك يــنــدرج 
ــك«  ــتــ ــيــ ــــن إطـــــــــــار حـــــــــرص »بــ ــمـ ــ ضـ
ــم الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة  ــ عـــلـــى دعـ
والــمــتــوســطــة وريـــــــادة األعـــمـــال، 
حيث كان في الفعالية أكثر من 20 
مشروعا شبابيا كويتيا من نواٍد 
صحية، ومقاٍه ومطاعم، ومعدات 
ــيــــة، وغـــيـــر ذلــــــك، وقـــدمـــت  ريــــاضــ

عروضا مختلفة للجمهور. 

 بطل العالم

وتـــخـــلـــل الـــســـبـــاق وجــــــود أحـــد 
أبطال العالم في سباق الحواجز، 
وهـــــو رئـــيـــس الــلــجــنــة الــكــويــتــيــة 
لرياضة تخطي الحواجز، الاعب 
الكويتي يوسف الشطي، رئيسا 
لجنة التحكيم، الــــذي أثــنــى على 
التنظيم المتميز ودور »بيتك« في 
تنظيم مثل هذه األنشطة التي تعزز 
نمط الحياة الرياضي والصحي 
بــيــن الـــشـــبـــاب ومــخــتــلــف الــفــئــات 

العمرية التي شملها السباق. 
وأضـــــاف الــشــطــي أن الــســبــاق 
ــــا  أظـــهـــر طــــاقــــات شــبــابــيــة وروحـ
تنافسية عالية بين المتسابقين، 
وفي الوقت ذاته اتسمت األجواء 
بالبهجة والسعادة على مستوى 

المتسابقين والجمهور.

فعاليات رياضية

جانب من المشاركين

تتويج أحد الفائزين

يوسف الرويح

مجموعة من الفائزين

مشاركة األطفال في الفعاليةحضور الفت خال فعالية »بيتك«

نحو 900 
متسابق من 

داخل الكويت 
وخارجها

اإلشادات 
الجماهيرية 

وثقة 
المجتمع 

مصدر فخر
لـ »بيتك«

أنشطة 
مبتكرة 

تحت مظلة 
برنامَجي 

»صحة أفضل 
لحياة أفضل« 
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»المركزي« السويسري يقرض كريدي سويس 53.7 مليار دوالر
دعم أعمال البنك األساسية والعمالء وإعادة شراء ديون بنحو 3 مليارات دوالر

أعلن مصرف كــريــدي ســويــس، أمـــس، أنه 
سيقترض نحو 54 مليار دوالر مــن البنك 
المركزي السويسري، لتعزيز مجموعته بعد 

انخفاض أسعار أسهمها.
وجـــاء هــذا الكشف بعد ســاعــات فقط من 

إعــان »المركزي« السويسري أن مستويات 
رأس المال والسيولة لدى »كريدي سويس« 
كافية، مــع تعهده بتوفير السيولة إذا لزم 

األمر.
وقال »كريدي سويس«، في بيان، إن قرض 
البنك المركزي الذي يصل إلى 50 مليار فرنك 
سويسري )53.7 مليار دوالر( »سيدعم األعمال 
األســاســيــة والــعــمــاء«، مضيفا أن المصرف 
سيقدم أيضا عروض إعادة شراء ديون بنحو 

3 مليارات دوالر.
وقــال أولــريــش كــورنــر الرئيس التنفيذي 
ــظــهــر هــــذه الــتــدابــيــر 

ُ
لــلــمــصــرف فـــي بــيــان »ت

ــراءات حــاســمــة لــتــعــزيــز كــريــدي سويس  ــ إجــ
بينما نواصل تحولنا االستراتيجي«.

ــريــــدي ســـويـــس« الـــذي  ــراجــــع ســهــم »كــ وتــ
تعرض سابقا لسلسلة من الفضائح أكثر من 
30 في المئة أمس األول، بعدما رفض البنك 
األهــلــي الــســعــودي الــمــســاهــم الــرئــيــســي فيه 

تقديم المزيد من المساعدات المالية للعماق 
المصرفي السويسري المتعثر.

وشــهــدت الــقــيــمــة الــســوقــيــة لــمــصــرف كــريــدي 
سويس انخفاضا شديدا هذا األسبوع، بسبب 
ــــدوى انــهــيــار مصرفين  مـــخـــاوف مـــن انــتــقــال عـ
أميركيين، باإلضافة إلى تقريره السنوي الذي 

أشار إلى »نقاط ضعف جوهرية«.
وسّجل المصرف خسارة صافية مقدارها 7.3 
مــلــيــارات فرنك سويسري )7.8 مــلــيــارات دوالر( 
لسنة 2022 المالية. وجاء ذلك بعد عمليات سحب 
هائلة لألموال من قبل عمائه، بما في ذلك في 
قطاع إدارة الثروات، وهو أحد النشاطات التي 
يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من 

خطة إعادة هيكلة كبرى.
ــر الــرئــيــس  مـــن جــهــتــه، طــلــب أولــــريــــش كـــورنـ
التنفيذي لكريدي سويس من الموظفين التركيز 
على الحقائق، وتعهد بالمضي قدما في خطة 

لتيسير العمليات.

وقال في مذكرة للموظفين إن البنك سيواصل 
التركيز على إجراء تحول انطاقا من موضع قوة، 
وأشار في هذا الصدد إلى تحسن نسبة تغطية 

السيولة وزيادة رأس المال في اآلونة األخيرة.
وأحجم كريدي سويس عن التعليق.

وذكــر البنك أنــه توصل إلــى اتــفــاق مــع البنك 
الوطني السويسري )البنك المركزي( القتراض 
ما يصل إلــى 50 مليار فرنك سويسري )53.94 

مليار دوالر(.
وبشكل منفصل، ذكر البنك األهلي السعودي، 
أكبر مساهم في البنك لشبكة )سي.إن.بي.سي( أن 

اضطرابات أسهمه »ال مبرر لها«.
وسجل سهم »كريدي سويس« ارتفاعا تجاوز 
30 في المئة في تـــداوالت ما قبل االفتتاح بعد 
إعــان البنك أنه سيتخذ إجــراًء حاسما لتعزيز 
السيولة مــن خــال استخدام الخيار المتاح له 
باالقتراض من البنك المركزي السويسري بما 

يصل إلى 50 مليار فرنك.

وارتفع سهم البنك 18.09 في المئة عند سعر 
2 فرنك.

قـــال مــحــلــلــو شــركــة األبـــحـــاث واالســـتـــشـــارات 
الــمــالــيــة »مــورنــيــنــغ ســتــار«، إن تكاليف تمويل 
بنك »كريدي سويس« أصبحت مرتفعة للغاية، 
لدرجة تجعله بحاجة إلى زيــادة رأس المال أو 

تقسيم أعماله. 
وبحسب المذكرة الــصــادرة األربــعــاء، تتوقع 
»مورنينغ ستار« المزيد من الخسائر للبنك خال 
2023 إلــى الحد الــذي يعرض كفاية رأس المال 
للخطر، وتعتقد أن المقرض سيكون بحاجة إلى 

إصدار أسهم جديدة. 
والبديل لهذا الخيار هو »تقسيم« أعمال البنك، 
ربما عبر بيع الوحدات المختلفة، مثل أعماله في 
سويسرا أو إدارة األصــول أو إدارة الــثــروات، أو 

فصلها بشكل مستقل. 
)أ ف ب(

»القبس« و»فوربس« تكشفان 
قائمة أقوى 20 رائد أعمال

كشفت »القبس« و»فوربس الشرق األوسط« )Forbes( عن قائمة 
أقــوى 20 رائــد أعمال بالكويت، في حدث ينظم للمرة األولــى في 
الباد، بحضور كوكبة من االقتصاديين ورجال األعمال والمهتمين 

بنجاحات المبادرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وضمت القائمة، في نسختها األولى، مجموعة من رواد األعمال 
في قطاعات تكنولوجيا التعليم وحاضنات األعمال والتكنولوجيا 
المالية والتجارة اإللكترونية والتصميم الداخلي والطاقة، سطروا 

قصص نجاح ملهمة تخطت حدود الكويت، وهم:
1 - فرح الحميضي - »فرح هوم«.

2 - عبدالرحمن الهاجري - »برايت جلف«.
3 - أحمد معرفي وهاشم بهبهاني - »كودد«.

4 - عبدالله المطوع - »كاري«.
5 - محمد السريع - »دورات«.

6 - علي اإلبراهيم - تطبيق »كوفي«.
7 - عذبي العنزي ونوري العنزي - »جست كلين«.
8 - أحمد الشايع وسليمان العنجري - »دبدوب«.

9 - عبدالعزيز اللوغاني - »فاورد«.
10 - محمد شمان الرشيدي - »ون غلوبل«.

11 - خالد العتيبي - »أوغو كار«.
12 - شوق المرزوق وفهد المرزوق - »مرزوق«.

13 - صالح التنيب - »راحة«.
14 - عبدالله المشاري - »روف«.

15 - طال العوضي - »أوتو«.
16 - علي أبوالحسن - »تاب بايمنتس«.

17 - عبدالرحمن الرشيدي - »ترايب«.
18 - نور بودي - »دّرسني«.

19 - عبدالله الدبوس - »ماي فاتورة«.
20 - طال العجمي - »في أي ماركتس«.

»التجاري« ينظم »الدامة« في »يوم البحار«
 لجهوده 

ً
ضمن فعاليات حملته السنوية )يا زين تراثنا(، واستمرارا

في دعم مختلف األنشطة المرتبطة بالحملة والهادفة إلى إحياء التراث 
الكويتي القديم، ينظم البنك التجاري السبت )18 الجاري( بطولة إلحدى 
األلعاب الشعبية، وهي »الدامة«، في قرية يوم البحار– جناح »التجاري«. 
وعــن تنظيم البنك لهذه البطولة، قالت أماني الـــورع نائب المدير 
ــدرك في )التجاري( أهمية 

ُ
العام- قطاع التواصل المؤسسي بالبنك: »ن

تعريف الشباب الكويتي باأللعاب الشعبية، التي كانت ومازالت موجودة، 
وتشجيع روح النشاط والمنافسة، وتنمية مستوى الذكاء لديهم، من 

خال هذه األلعاب«. 
عنى بتعزيز المحافظة على 

ُ
وأكدت الورع أهمية دعم األنشطة التي ت

 عندما يرتبط األمر 
ً
الهوية الوطنية في جميع مجاالت الحياة، خصوصا

بالمحافظة على الموروث الشعبي الكويتي األصيل.
 مــع أنشطة 

ً
وقــالــت إن تنظيم البنك لهذه البطولة يأتي متماشيا

وفعاليات حملة »يا زين تراثنا«، وكذلك حرص البنك على دعم العديد 
من هذه األنشطة المتنوعة لتعريف جيل اليوم بالتراث الكويتي القديم، 
واألنشطة الثقافية المتنوعة التي ساهمت في إثراء معارف الرعيل األول 
من أهل الكويت، منوهة بأنه سوف يتم تقديم جوائز نقدية قّيمة للفائزين 

بالمراكز الثاثة األولى في البطولة.
ووجهت الــورع الدعوة للجمهور لزيارة جناح »التجاري« في قرية 
يوم البحار، واالستمتاع بالفعاليات العديدة التي ينظمها البنك في 

إطار حملة »يا زين تراثنا«.

»زين« كّرمت نجوم الجوالت 
الماضية من »دوري زين«

كّرمت زين الاعبين الفائزين 
بجائزتها التشجيعية ألفضل 
العـــب فــي الــجــولــة عــن الــجــوالت 
الست الماضية )الجولة الثانية 
عشرة إلــى السادسة عشرة( من 
دوري زيــن الممتاز لكرة القدم، 
 لتمّيز 

ً
 لــهــم وتـــقـــديـــرا

ً
تــشــجــيــعــا

ــي تــألــق  ــم الــــــذي أســـهـــم فــ ــ ــهـ ــ أدائـ
الدوري وإضافة الحماس للكرة 

الكويتية.
وأعلنت »زين« أسماء الفائزين 
ــــب نــــــادي الــفــحــيــحــيــل  وهــــــم: العـ
يعقوب الطراروة الفائز بجائزة 
الــجــولــة الــثــانــيــة عــشــرة، والعــب 
ــــي عـــبـــدالـــرحـــمـــن  ــربـ ــ ــعـ ــ نـــــــــادي الـ
الشرهان الفائز بجائزة الجولة 
ــب نــــادي  ــ ــ الـــثـــالـــثـــة عــــشــــرة، والعـ
القادسية عيد الرشيدي الفائز 
بجائزة الجولة الــرابــعــة عشرة، 
والعـــــب نـــــادي الـــقـــادســـيـــة خــالــد 
محمد إبــراهــيــم الــفــائــز بجائزة 
الجولة الخامسة عشرة، والعب 
نــــادي الــكــويــت أحــمــد الــظــفــيــري 
الفائز بجائزة الجولة السادسة 
ــــرة، والعـــــــب نـــــــادي كــاظــمــة  ــــشـ عـ
شبيب الخالدي الفائز بجائزة 
الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة عــــشــــرة، وتـــم 
التكريم في مقر »زين« الرئيسي 
بحضور أعــضــاء اللجنة الفنية 

وممثلي االتحاد الكويتي لكرة 
القدم ومسؤولي زين.

ــن« جـــوائـــز نقدية  ــ ـــقـــّدم »زيـ
ُ
وت

وعــيــنــيــة لــاعــبــيــن والــجــمــاهــيــر 
ــا إلــــــــى 50 ألــــف  ــتـــهـ ــيـــمـ تــــصــــل قـ
دينار في الموسم الواحد، وهي 
أعـــلـــى قــيــمــة جـــوائـــز فـــي تــاريــخ 
ــقــّدم 

ُ
الــــدوري الــكــويــتــي، بحيث ت

الــشــركــة جـــوائـــز قــّيــمــة لاعبين 
 لــهــم 

ً
والـــريـــاضـــيـــيـــن، تــشــجــيــعــا

للسعي وراء التميز فــي األداء، 
ــم الــاعــبــيــن  ــ فـــهـــي تـــؤمـــن أن دعـ
واألجــــهــــزة الــفــنــيــة ســيــســهــم في 
تألق الدوري، وإضافة الحماس 

والمتعة، وقدمت الجوائز ابتداًء 
مـــن الــجــولــة الــتــاســعــة للموسم 

الجاري. 
ـــــــــــقـــــــــــّدم زيـــــــــــن جــــــوائــــــزهــــــا 

ُ
وت

الــتــشــجــيــعــيــة لــلــريــاضــيــيــن على 
النحو التالي: 10.000 د.ك جائزة 
أفضل العــب في الموسم، و500 
ديـــنـــار جـــائـــزة أفــضــل العــــب في 
الـــجـــولـــة، و5000 ديـــنـــار جــائــزة 
ــّداف الــمــوســم، و5000 ديــنــار  ــ هـ
جائزة أفضل حارس في الموسم، 
و3000 دينار جائزة أفضل مدرب 
في الموسم، و2000 دينار جائزة 

أفضل نجم صاعد في الموسم.

جانب من تكريم »زين« لاعبين

»Ooredoo« تدعم أصحاب المشاريع 
الصغيرة خالل االحتفاالت الوطنية

نــظــمــت Ooredoo business أكــبــر ملتقى يــجــمــع أصــحــاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة خال احتفاالت األعياد الوطنية 
بالتعاون مع الراعي الرئيسي بنك برقان، وبجانب تقديمها 
أفضل الحلول وأحــدث التقنيات المبتكرة لعمائها، تحرص
Ooredoo business عــلــى تغطية جميع ركــائــز المسؤولية 
االجتماعية، ومن هذا المنطلق نظمت فعالية لمدة يومين في 

سطح المبنى الرئيسي للشركة.
وتـــم افــتــتــاح الــمــعــرض بــحــضــور اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة لشركة 
Ooredoo وبنك برقان، وشمل المعرض فعاليات عدة للحضور 
كفن »العرضة« أثناء االفتتاح في اليوم األول للمعرض، باإلضافة 
إلى قسم خاص للترفيه لجميع أفراد العائلة، وتمكن الحاضرون 
 business من رواد المشاريع والزائرين للمعرض من زيارة جناح
Ooredoo، ومــعــرفــة الــمــزيــد عــن الــعــامــة الــتــجــاريــة والــحــلــول 
المتاحة لهم، لتحقيق أهدافهم وتنمية رحلة التحول الرقمي 

الخاصة بهم. 
وبهذه المناسبة، قال اساكت جاجو، رئيس إدارة البطاقات 
المصرفية لألفراد في برقان: »نحن ملتزمون بالمشاركة في كل 
الفعاليات والمبادرات التي من شأنها االرتقاء بعالم األعمال 
في الكويت، خصوصا المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما 
 إلى توفير كل الحلول التي تلّبي احتياجات 

ً
أننا نسعى دائما

األعمال، وتضمن أكبر استفادة من فرص التطوير والدعم خال 
مراحل نمو تلك األعمال«.

ــا عــلــى هـــذا الــحــدث، قـــال مــديــر إدارة التخطيط في 
ً
وتــعــلــيــق

قطاع الشركات سليمان الحمود في Ooredoo: »حرصنا خال 
احــتــفــاالت األعــيــاد الوطنية على مشاركة أصــحــاب المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم لهم عبر تنظيم أكبر ملتقى 

ألصحاب هذه المشاريع. 
وأضــاف: »نــود أن نشكر البنك على رعايته ومساهمته في 

نجاح هذا الحدث«.

»الوطني« يرعى أسبوع المرور الخليجي 
الموحد لعام 2023

شــمــل بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي 
بـــــرعـــــايـــــتـــــه أســـــــبـــــــوع الــــــمــــــرور 
الــــخــــلــــيــــجــــي الــــــمــــــوحــــــد لــــعــــام 
2023، الـــــذي أقـــيـــم فـــي حــديــقــة 
الشهيد، وذلك في إطار التزامه 
بمسؤوليته االجــتــمــاعــيــة على 
جــمــيــع الــصــعــد، وحـــرصـــه على 
ــادرات اإلنـــســـانـــيـــة  ــ ـــبــ ــ ــمـ ــ دعـــــــم الــ
والبيئية والصحية والتعليمية.

وتـــأتـــي مـــشـــاركـــة »الـــوطـــنـــي« 
ــمـــرور الخليجي  فـــي أســـبـــوع الـ
ــعــــام اســـتـــكـــمـــااًل لــنــهــجــه  ــذا الــ ــ هـ
االجــتــمــاعــي وثــقــافــتــه الــراســخــة 
في خدمة المجتمع، حيث يهدف 
البنك من خــال هــذه المشاركة 
إلى نشر التوعية المرورية بين 
 
ً
شرائح المجتمع كافة، تحقيقا

لألمن والسامة.
وبــهــذه المناسبة، قــال مدير 
أول فــي إدارة الــعــاقــات العامة 
في البنك، طال التركي: »يسعى 
 
ً
ــنـــي دائـــمـــا ــويـــت الـــوطـ ــكـ بـــنـــك الـ
ــى تــــكــــريــــس مــــوقــــعــــه الــــرائــــد  ــ ــ إلـ
 
ً
كأكثر البنوك المحلية التزاما
بمسؤوليتها تــجــاه المجتمع، 
ــــال رعــــايــــة الـــعـــديـــد مــن  مــــن خــ
المبادرات التي تسهم في تعزيز 
الوعي لدى كل شرائح المجتمع 

على جميع الصعد، حيث تعد 
رعـــايـــة الــبــنــك ألســـبـــوع الــمــرور 
 عـــلـــى هـــذه 

ً
الــخــلــيــجــي بـــرهـــانـــا

الريادة«.
وأضــاف التركي: »الوطني ال 
 فـــي تــنــمــيــة ودعـــم 

ً
يـــّدخـــر جـــهـــدا

الــمــجــتــمــع الـــــذي يــنــتــمــي إلــيــه، 
 على نشر الوعي 

ً
ويعمل دائما

فـــــيـــــه، حــــيــــث يـــعـــتـــبـــر أســــبــــوع 
المرور الخليجي مناسبة مهمة 
لتسليط الــضــوء عــلــى مخاطر 
ــة وأهــمــيــة  ــمــــروريــ الـــــحـــــوادث الــ
احــتــرام قــواعــد السير والقيادة 

السليمة واتباع تعليمات رجال 
المرور«.

ــرور  ــ ــمـ ــ ــوع الـ ــ ــبــ ــ وأكـــــــــد أن أســ
الخليجي مناسبة مهمة لرفع 
الـــوعـــي لـــدى شـــرائـــح المجتمع 
كــافــة، ال سيما مــن فئة الشباب 
بضرورة التحلي بالمسؤولية 
ــيـــر، والـــحـــد  ــغـ الــــازمــــة تـــجـــاه الـ
مــن حــجــم الـــحـــوادث الــمــروريــة، 
حيث يولي البنك أهمية كبيرة 
لــشــريــحــة الـــشـــبـــاب فـــي الــعــديــد 
ــــي ذلـــك  ــاالت، بـــمـــا فـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ــن الـ ــ مـ
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم، 
ألنه يعتبرهم الكوادر البشرية 
التي تسهم في تنمية مستقبل 

الكويت.
ويفخر »الــوطــنــي« بــأنــه أحد 
أكـــبـــر جـــهـــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
 فـــــــــي الـــــنـــــشـــــاطـــــات 

ً
إســــــــهــــــــامــــــــا

 
ً
االجتماعية، التي أصبحت نهجا

 لدى البنك على مدى عقود 
ً
ثابتا

طــويــلــة امـــتـــدت مــنــذ الــتــأســيــس 
ــــى جــــانــــب دوره  حـــتـــى اآلن، إلــ
الــــريــــادي فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
المصرفية، حيث يحفل سجل 
الــبــنــك بــالــعــديــد مــن الــمــبــادرات 
الريادية االجتماعية واإلنسانية 
التي تغطي مختلف المجاالت.

طالل التركي

سليمان الحمود

ًالحسيني: زيادة كمية المنتجات لبرنامج 
التموين 15% سنويا

 نقدية
ً
عمومية »المتحدة للدواجن« توافق على توزيع 40% أرباحا

• حصة المطيري
أكـــــــد نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
اإلدارة الرئيس التنفيذي للشركة 
الــكــويــتــيــة الــمــتــحــدة لــلــدواجــن 
ــــادة كمية  ــزارة الــحــســيــنــي، زيـ ــ عـ
الــمــنــتــجــات لــبــرنــامــج الــتــمــويــن 
 ،

ً
بــنــســبــة 15 فـــي الــمــئــة ســنــويــا

تنفيذا لتوجهات وزارة التجارة 
والصناعة للتأمين الغذائي، إذ 
 8.400 

ً
يستقبل البرنامج سنويا

مايين كيلوغرام مــن منتجات 
»المتحدة«.

ــــي، خـــــال  ــنـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وقــــــــــــال الـ
الجمعية العمومية العادية، إن 
الشركة  واصلت خال عام 2022 
تنفيذ االستراتيجيات والخطط 
الــتــي اعــتــمــدهــا مــجــلــس اإلدارة 
بــتــطــويــر وتــنــمــيــة أداء الــشــركــة 
وزيادة أرباحها وتنوع مصادر 
دخلها، مما كان له بالغ األهمية 

على نتائجها في عام 2022.
ــي  ــالــ ــمــ  وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن إجــ
ربـــح الــتــشــغــيــل لــلــشــركــة للسنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022 

بلغ نحو 7.098 مايين دينار 
 مقارنة مع العام السابق 2021 
ــلـــغ 4.418 مـــايـــيـــن أي  الـــــــذي بـ
ــادة قــــدرهــــا 2.679 مــلــيــون  ــزيــ بــ
ديـــنـــار. كــمــا بــلــغ إجــمــالــي ربــح 
الــشــركــة 7.302 مــايــيــن مقارنة 
بـــعـــام 2021 الــــــذي بـــلـــغ 6.636 
مايين أي بارتفاع 2.665 مليون.
ولــفــت إلــــى أن صــافــي أربــــاح 
الـــعـــام قــبــل االســـتـــقـــطـــاعـــات عن 
2022 بلغ 5.304 مايين دينار 
مقارنة بعام 2021 إذ بلغ صافي 
الربح قبل االستقطاعات 2.671 
مـــلـــيـــون، مـــوضـــحـــا أن األربــــــاح 
المرحلة للشركة بعد صرف 20 
في المئة توزيعات عن عام 2021 
فــــي 31 ديــســمــبــر 2022 بــلــغــت 

4.583 مايين دينار.
ــن الـــخـــطـــط الــمــســتــقــبــلــيــة  ــ وعـ
للشركة، أوضح الحسيني أنها 

تتمثل في عدة نقاط هي:
1 -  االســــــتــــــمــــــرار فــــــي رفــــع 
نسبة اإلنتاج بالنسبة للدجاج 

والبيض.
2 -  االســتــمــرار فــي استكمال 

تــنــفــيــذ مــــشــــروع إعـــــــادة تــأهــيــل 
المنشآت ووحدات تربية الدجاج 
الاحم والدجاج البياض وبيض 

التفقيس.
3 - التركيز على توفير اكبر 
قــدر ممكن من الــدجــاج المجمد 

في برنامج التموين.
4 -  خفض تكلفة اإلنتاج.

تمت المصادقة على كل بنود 
الجمعية العمومية بحضور بلغ 

83 في المئة، إضافة إلى تفويض 
مــجــلــس اإلدارة بـــشـــراء أو بيع 
أســهــم الــشــركــة بــمــا ال يــتــجــاوز 
10 في المئة من عــدد أسهمها، 
وذلـــك وفــقــا ألحــكــام قــانــون رقــم 
2016/1 بإصدارقانون الشركات 
وتـــعـــديـــاتـــه وتــعــلــيــمــات هــيــئــة 
أسواق المال بشأن تنظيم شراء 
الــشــركــات المساهمة ألسهمها 
ــة  ــيـ ــفـ ــيـ )أســـــــهـــــــم الـــــخـــــزيـــــنـــــة( وكـ

استخدامها والتصرف فيها. 
ــة عــلــى  ــقــ ــمــــوافــ كـــمـــا تـــمـــت الــ
توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح نقدية عن السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022 
بواقع 40 في المئة من القيمة 
ــة لـــلـــســـهـــم )40 فــلــســا  ــيــ ــمــ االســ
للسهم الـــواحـــد(، للمساهمين 
المسجلين بــســجــات الــشــركــة 
ــاد الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــخ انـ ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ
العمومية بمبلغ 4.616 مايين 
دينار. وصرف مكافآت  ألعضاء 
 46 مـــجـــلـــس اإلدارة قــــــدرهــــــا 
ألـــف ديــنــار عــن الــســنــة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022.

عزارة الحسيني

»المتحد« يهنئ عمالءه الرابحين بسحب »الحصاد«
أعــلــن البنك األهــلــي المتحد نتيجة السحب األســبــوعــي على 
جوائز الحصاد، والذي أقيم أمس األول، في المقر الرئيسي للبنك 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، مهنئا الرابحين من 

عمائه في هذا السحب.
وأسفر السحب عن حصول 10 من العماء على 1.000 دينار 
كويتي لكل منهم وهم: زايد مداد عياد العازمي، وجمال احمد راشد 
الفزيع، وأمينة علي محمد الزيد، وفيصل صالح مبارك الحريتي، 
وزينب عبدالحميد حسين علي، ويوسف عبدالجليل إسماعيل 
الــصــفــار، وفــاطــمــة ســعــد حــســيــن الـــقـــاف، وجــمــيــس مــيــنــدونــســا، 
وعبداللطيف عبدالعزيز خليفة السليم، وفاطمة محمد علي محمد.
ويقدم حساب الحصاد اإلسامي في باقته الحالية مجموعة 
أوسع من المزايا، إذ يحظى الرابحون من عماء »المتحد« بجائزة 
شهرية بقيمة 100.000 دينار، باإلضافة إلى 10 جوائز أسبوعية 
بقيمة 1.000 دينار لكل جائزة. وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبري 
بقيمة 250.000 دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العماء، 

إذ تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.
 أرباح 

ً
 وفضا عن هذه الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا

سنوية متوقعة على أساس عقد الوكالة، وهو ما يزيد من جاذبية 
حساب الحصاد.

البنك أحد أكبر 
جهات القطاع 

 
ً
الخاص إسهاما

في النشاطات 
االجتماعية

» األوروبي« يرفع الفائدة 50 نقطة إلى %3
رفع البنك المركزي األوروبي معدل الفائدة بـ 50 نقطة أساس إلى 3 في 

المئة، وذلك على الرغم من االضطرابات في أسهم البنوك.
وأشار البنك، عدة أسابيع، إلى أنه سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في 
اجتماعه في مارس، حيث ال يزال التضخم في المنطقة المكونة من 20 دولة 

أعلى بكثير من المستهدف.
وفي فبراير، أشارت البيانات األولية إلى تضخم رئيسي بنسبة 8.5 في 

المئة، وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي عند 2 في المئة.
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تكريم شخصية المهرجان األمير بدر بن عبدالمحسن

رئيس الوزراء: الكويت تدعم الحركة الثقافية وترعى المبدعين
كرم في ختام »القرين الثقافي« شخصية المهرجان والفائزين بجوائز الدولة

اختتمت فعاليات مهرجان 
القرين الثقافي في دورته 

الـ28، في مركز جابر األحمد 
الثقافي، بعدد من الفعاليات 
الثقافية والفنية ضمن أجواء 

احتفالية جميلة.

كرم رئيس مجلس الوزراء، 
ــــواف  ــد نـ ــمــ ســـمـــو الـــشـــيـــخ أحــ
األحـــمـــد، شــخــصــيــة مــهــرجــان 
القرين الثقافي في دورتــه الـ 
28 صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي 
األمــيــر بـــدر بــن عبدالمحسن 
آل ســـــــــعـــــــــود، والــــــفــــــائــــــزيــــــن 
ــة الــتــقــديــريــة  ــدولــ بـــجـــوائـــز الــ

والتشجيعية.
وأكــد سمو رئــيــس مجلس 
الوزراء، في تصريح صحافي، 
حــــرص الــكــويــت واهــتــمــامــهــا 
ــم الــــــحــــــركــــــة الــــفــــكــــريــــة  ــ ــ ــدعـ ــ ــ بـ
والثقافية ورعاية المبدعين 
والـــمـــوهـــوبـــيـــن، بـــمـــا يــعــكــس 
وجــهــهــا الــحــضــاري وعــزمــهــا 

على إثراء الحياة الثقافية في 
محيطها الخليجي والعربي.

ــن خـــالـــص  ــ ــوه عـ ــمــ وأعـــــــــرب ســ
تهنئته للفائزين بجوائز الدولة 
الــتــقــديــريــة والــتــشــجــيــعــيــة لــعــام 
2022، وتقديره الكبير ألعمالهم 
اإلبــداعــيــة الــمــتــمــيــزة الــتــي أثــرت 
الحركة الثقافية والفكرية والفنية 

واألدبية في البالد.
ــاد بالجهود الــتــي بذلها  وأشـ
ــــالم  ــ ــلــــون فـــــي وزارة اإلعـ ــامــ ــعــ الــ
والــــمــــجــــلــــس الــــوطــــنــــي لــلــثــقــافــة 
والفنون واآلداب وعملهم الدؤوب 
إلنجاح هذا المهرجان، معربا عن 
اعتزازه البالغ باألوبريت الوطني 
ــلــــؤلــــؤ«، الــــــذي يــســجــل  »ســـــــدرة الــ

لحقبة مهمة ومتميزة من تاريخ 
الكويت المجيد.

ألوان الطيف الثقافي

وقـــال وزيـــر اإلعـــالم والثقافة 
ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــشــبــاب  ــ وزيـ
عبدالرحمن المطيري، في كلمة 
خالل الحفل، »يسعدني الترحيب 
بــكــم فــي هـــذه األمــســيــة الــعــامــرة 
بكل ألوان الطيف الثقافي، والتي 
تــرتــدي حــلــة الــتــكــريــم والتقدير 
لكوكبة من المبدعين الذين أثروا 
الــمــشــهــد الــثــقــافــي فـــي الــكــويــت 

وخارجها«.
وأضاف المطيري أن »الكويت 

أيـــقـــنـــت أن الـــعـــالـــم يـــتـــجـــه نــحــو 
تــغــيــيــر ثـــقـــافـــي واجـــتـــمـــاعـــي مــن 
أهم تجلياته البحث عن األفكار 
الــجــديــدة واستثمارها فــي بناء 
مجتمع معرفي، كما آمنت بدور 
الـــمـــؤثـــريـــن فــــي هـــــذا الــتــغــيــيــر«، 
مــوضــحــا أن الــكــويــت عــمــلــت في 
ــا يــمــمــت  ــهــ اتـــجـــاهـــيـــن، األول أنــ
ــارج لــتــكــريــم  ــخــ وجــهــهــا نــحــو الــ
نــخــبــة الــمــثــقــفــيــن الـــذيـــن يــبــنــون 
الحضارات بأفكارهم ويرسخون 
القيم بنتاج عقولهم ويقومون 
المجتمعات بما لديهم من وعي 
وخبرات متراكمة تكرس منظومة 
مـــن الـــمـــبـــادئ ال يــخــتــلــف عليها 
أحـــد، مثل احــتــرام اآلخـــر والحق 
فــي التعبير والــمــســاواة وإعـــالء 
شأن اإلنسان إلى غيرها من القيم 

والثوابت.
ــرد: »ولـــــهـــــذا اعــتــمــد  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ واسـ
منهجا لتكريم هــؤالء المؤثرين 
والمبدعين، فكانت أهم الفعاليات 
لــهــذا الــمــهــرجــان الثقافي تكريم 
إحـــدى الــشــخــصــيــات الــتــي أثــرت 
الثقافة وأعطتها أبعادا إنسانية 
وأطلقت العنان آلفاقها اإلبداعية 
الخالقة«، معبرا عن سعادته »بأن 
تكون شخصية مهرجان القرين 
الثقافي فــي دورتـــه الحالية أخا 
كريما وفارسا للكلمة، أحد رواد 
الــحــداثــة فــي القصيدة الشعبية 
الحديثة الشاعر المجدد صاحب 
ــيـــر بــــدر بن  الــســمــو الــمــلــكــي األمـ

عبدالمحسن آل سعود«.
أمــــا عـــن االتـــجـــاه اآلخــــر الـــذي 
ــه الـــكـــويـــت، فـــأوضـــح  ــيـ ــبـــت إلـ ذهـ

الوزير أنه تم تكريم أبنائها من 
المبدعين في كل مجال، وحثهم 
عــلــى مـــزيـــد مـــن الـــجـــد والــعــطــاء 
فــتــثــنــي عــلــى جــهــودهــم وتــشــيــد 
بعطاءاتهم وتنزلهم المنزلة التي 
يستحقونها احــتــفــاء وتكريما، 
مــضــيــفــا أن الــمــجــلــس الــوطــنــي 
ــذة الـــكـــويـــت  ــ ــافـ ــ لـــلـــثـــقـــافـــة يـــعـــد نـ
الــثــقــافــيــة عــلــى الــعــالــم، والــنــاظــر 
والـــمـــدقـــق فـــي رزنـــامـــة األنــشــطــة 
ــــي صـــاحـــبـــت  ــتـ ــ والــــفــــعــــالــــيــــات الـ

مهرجان القرين هذا العام.
وأكـــــد حــــرص الــمــجــلــس على 
تطبيق االستراتيجية الثقافية 
في دعم مجاالت الفنون والثقافة 
واالقتصاد والتنمية المجتمعية 
ــة ثـــقـــافـــيـــة  ــويــ ــمــ ــنــ عــــبــــر رؤيــــــــــة تــ
مستدامة وبيئة محفزة لإلبداع، 
مــشــيــدا بــجــهــود الــقــائــمــيــن على 
األوبريت الفني التاريخي »سدرة 
الـــلـــؤلـــؤ« الــمــصــاحــب لــفــعــالــيــات 
ــان، وأكـــــــد أن  ــهــــرجــ ــمــ ــتــــتــــام الــ اخــ
التاريخ يعد مرآة الشعوب يعكس 
ــــف حـــاضـــرهـــا  ــــصـ مـــاضـــيـــهـــا ويـ
وتبني على هدي منه مستقبلها، 
ــتـــودع  ــو ذاكــــــــرة األمـــــــم ومـــسـ ــ وهــ

تجاربها.
وبين أن الكويت مــرت بحقب 
زمنية عدة تحكي مراحل عظيمة 
وتسطر صفحات خالدة من البذل 
والـــعـــطـــاء ألهـــلـــهـــا مـــنـــذ الــنــشــأة 
وحتى وقتنا الحاضر، مضيفا 
أن هذه الصفحات الناصعة كانت 
مــحــط إعـــجـــاب كـــل مـــن مـــر بــهــذه 
البالد. »وإنــه من األهمية بمكان 
العناية بتاريخ بالدنا وتدوينه 

ونقله إلى األجيال الالحقة نقال 
صحيحا ليكون نــبــراســا هاديا 
وذاكــــرة ألهــم أيــامــهــا وأحــداثــهــا، 
ولتحقيق ذلك على أرض الواقع 
حرصنا على إنــتــاج هــذا العمل 
الفني التاريخي الــوطــنــي تحت 
ــلــــؤلــــؤ، والـــــذي  ــدرة الــ ــ ــ عــــنــــوان سـ
يحكي تاريخ الكويت وحضارتها 
منذ عصور ما قبل الميالد مرورا 
بمرحلة التأسيس وحتى وقتنا 

الحاضر«.

شرف عظيم

ــتــــشــــار  بـــــــــــــــــدوره، قــــــــــال الــــمــــســ
ــــري مــحــمــد  ــيــ ــ ــي الــــــديــــــوان األمــ ــ فـ
أبوالحسن، الفائز بجائزة الدولة 
الــتــقــديــريــة فــي مــجــال الــخــدمــات 
الثقافية، في كلمة ألقاها نيابة 
عن المكرمين الفائزين بجوائز 
الــدولــة التقديرية والتشجيعية 
لعام 2022، »إنه لشرف عظيم لي 
أن أقــف أمامكم متحدثا في هذا 
الــحــفــل الــكــريــم بــاســمــي وبــاســم 
االخـــوان واألخـــوات الــكــرام الذين 
تم اختيارهم لنيل جوائز الدولة 

التقديرية والتشجيعية«.
وأشـــــــــــــــار أبــــــوالــــــحــــــســــــن إلـــــى 
جهود حكومة الكويت ودعمها 
الالمحدود لجميع أوجه النشاط 
ــنـــي واألدبــــــــي فــي  ــفـ الـــثـــقـــافـــي والـ
الــبــالد، وحرصها على استمرار 
الرقي والتطور للكويت وشعبها، 
مثمنا هذا التقدير العظيم الذي 
ــيــــوم شـــكـــال ومــضــمــونــا،  ــراه الــ ــ نــ
والـــــذي ســيــجــعــل الــطــمــوح أكــثــر 

ــثـــر تــدفــقــا  إلـــحـــاحـــا واإلبـــــــــداع أكـ
وصوال إلى نيل مثل هذه الجائزة 

التقديرية والتشجيعية.
ــن عــلــى  ــيـ ــلـ ــاصـ يــــذكــــر أن الـــحـ
جـــوائـــز الـــدولـــة الــتــقــديــريــة لــعــام 
2022 هـــــــم الــــــدكــــــتــــــور مــــرســــل 
الــعــجــمــي فـــي مـــجـــال الــــدراســــات 
ــلـــغـــويـــة،  ــة والـــنـــقـــديـــة والـ ــ ــيـ ــ األدبـ
والفنان محمد الشيخ الفارسي 
فـــي مـــجـــال الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة، 
ومــحــمــد أبــوالــحــســن فـــي مــجــال 
الخدمات الثقافية، ونــال جائزة 
الـــدولـــة الــتــشــجــيــعــيــة فـــي مــجــال 
الفنون الفنان عبدالله العتيبي 
عـــن عــمــلــه »انـــتـــظـــار« فـــي مــجــال 
الفنون التشكيلية والتطبيقية 
)الــرســم(، والفنان عبدالله بهمن 
عــن دوره بمسلسل »الــنــامــوس« 
فــي مــجــال التمثيل التلفزيوني 
ــمـــخـــرج علي  والــســيــنــمــائــي، والـ
البلوشي عن مسرحيته »الطابور 
ــــادس«، فـــي مـــجـــال اإلخـــــراج  ــــسـ الـ

المسرحي.
وفي مجال اآلداب، حصل على 
جــائــزة الشعر عائشة العبدالله 
عــن ديــوانــهــا »واقــفــة على قلبها 
كــنــخــلــة«، وحــصــل أحــمــد الــزمــام 
عــلــى جـــائـــزة الــــروايــــة عـــن روايــــة 
»آدم يــنــحــت وجــــه الـــعـــالـــم«، كما 
ــازت الـــدكـــتـــورة ســعــاد الــعــنــزي  فــ
بجائزة الدراسات اللغوية األدبية 
والــنــقــديــة عــن عملها »نــســاء في 

غرفة فرجينيا وولف«.

»الكويت في عيون اآلخرين«... جلسة 
نقاشية تمزج التراث باالقتصاد

● فضة المعيلي
ضمن مهرجان القرين الثقافي، أقيمت جلسة 
نقاشية بعنوان »الكويت في عيون اآلخرين«، شارك 
فيها أستاذ األنثربولوجيا وعلم اآلثــار بجامعة 
الكويت د. حسن أشكناني، ومــن قسم الجغرافيا 
بجامعة الكويت د. محمد المطر، ورئيس الجمعية 
الكويتية للتراث، الباحث فهد العبدالجليل، وأدار 

الجلسة عبدالرحمن المنيع. 
حضر الجلسة األمين العام للمجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب باإلنابة د. محمد الجسار، 

وجمع من المثقفين والمهتمين.
في البداية، تحدث د. المطر عن أهمية الخرائط، 
ودورهــــا الكبير فــي تــحــديــد مــعــالــم الـــدولـــة، وأكــد 
ن  أهمية الجغرافيا وعالقتها بالخريطة، ومن ثم بيَّ
كرت في العديد من 

ُ
أهمية جغرافية الكويت، حيث ذ

مصادر الرحالة السابقين. 
واســـتـــعـــرض خــــالل الــمــحــاضــرة مــجــمــوعــة من 
الـــخـــرائـــط تـــم أخـــذهـــا مـــن بــريــطــانــيــا، والــبــرتــغــال 
وغيرها من الرحالة الذين مروا بالكويت، والهدف 
األساسي منها هو بيان الُبعد السياسي، وأهميتها 

 في المنطقة. 
ً
تاريخيا

بدوره، تحدث د. أشكناني عن جزيرة فيلكا، وقال 
إنها إحدى أيقونات الكويت من الناحية التاريخية 

واألثــــريــــة واالجــتــمــاعــيــة والــطــبــيــعــيــة والــبــيــئــيــة، 
باعتبارها الجزيرة المأهولة بالسكان حتى عام 
1990، بل هي المنطقة الوحيدة في الكويت التي 
تحمل شــواهــد أثــريــة لــحــضــارات اســتــمــرت 4000 
سنة من 2000 قبل الميالد إلى 2--8 1990، حيث 
حضارة أور الثالثة وحضارة دلمون، والكاشية، 
والفترة المسيحية النسطورية، والفترات اإلسالمية 
المبكرة والمتأخرة، ثم تأسيس الكويت، وبعد ذلك 

فترة القرن الـ 19 – 20 إلى 1990. 
من جانبه، تحدث العبدالجليل عن االقتصاد 
 األهمية االقتصادية لميناء 

ً
الكويتي القديم، مؤكدا

الكويت، ودور هذا الميناء في ربط الشرق بالغرب. 
كذلك تطرق إلى األنشطة التجارية التي اعتمدت 
عليها الكويت في بداياتها، منها: الغوص، والنقل 

التجاري، والقوافل التجارية. 
وذكر العبدالجليل أهم إشارات الرحالة األجانب 
والـــعـــرب عــن الــحــالــة االقــتــصــاديــة لــلــكــويــت، وكــان 
أقدمها عام 1907، وهي إشارة مرتضى بن علوان، 
ن  حيث تناول الحياة االقتصادية في الكويت، وبيَّ
العالقة بين الكويت والبصرة، وأن الكويت كانت 
تستورد المواد الغذائية، ومنها الفاكهة، وكذلك 
كانت تستورد الحبوب والحنطة من الخارج، ألن 

أراضيها لم تكن تصلح للزراعة.

فضة المعيلي

»سدرة اللؤلؤ«... ملحمة درامية توثق تاريخ الكويت
احــتــضــن مــركــز الــشــيــخ جــابــر 
ــقـــافـــي، أمـــــس األول،  ــثـ ــد الـ ــمــ األحــ
ــنـــي الـــتـــاريـــخـــي  األوبـــــريـــــت الـــوطـ
 من خالل 

ً
)سدرة اللؤلؤ(، مجسدا

8 مــشــاهــد مــبــهــرة أهـــم األحــــداث 
التاريخية التي مرت على الكويت 
منذ عصر اإلغــريــق حتى وقتنا 

الحاضر.
وصــــــور األوبـــــريـــــت الـــوطـــنـــي، 
ــفــــل  الــــــــــــذي ُعــــــــــــرض ضـــــمـــــن الــــحــ
ــامــــي لــــــلــــــدورة الــــــــ 28 مــن  ــتــ الــــخــ
مــهــرجــان الــقــريــن الــثــقــافــي الـــذي 
ــايـــة وحــــضــــور رئــيــس  أقـــيـــم بـــرعـ
مــجــلــس الــــــــــوزراء، ســـمـــو الــشــيــخ 
ــد، لـــوحـــات  ــ ــمـ ــ ــواف األحـ أحــــمــــد نـــــ
ومشاهد مــن تــاريــخ الكويت في 
عيون المؤرخين والرحالة الذين 
مــروا بالمنطقة وأرخــوا الوجود 
الحضاري لكاظمة أو ذات القرنين 
 بــشــعــراء العرب 

ً
)الــقــريــن(، مــــرورا

القدامى الذين ذكروا الكويت في 
قصائدهم.

تاريخ الوطن 

ــــط الــــمــــشــــهــــد األول فـــي  ــلـ ــ سـ
ــــت، الـــــذي قــدمــتــه وزارة  ــريـ ــ األوبـ
ــلــــس الـــوطـــنـــي  ــجــ ــمــ اإلعـــــــــــالم والــ
للثقافة والفنون واآلداب وأخرجه 
عبدالله عبدالرسول، الضوء على 
شـــجـــرة الــــســــدرة الـــتـــي تــوســطــت 
 اللتقاء 

ً
المسرح، وأصبحت رمزا

الماضي وزمــان األرض وتاريخ 
ــــن بــالــمــســتــقــبــل الـــمـــشـــرق  ــــوطـ الـ

الواعد.
ــاول الــمــشــهــد الــثــانــي من  ــنـ وتـ
ــفــه الكاتب محمد 

َّ
العمل، الــذي أل

الرباح وشهد مشاركة نخبة من 
الــفــنــانــيــن الــكــويــتــيــيــن، الــتــدويــن 
الــجــغــرافــي للكويت عبر األزمــنــة 
من قبل رحالة وعلماء الجغرافيا، 
ــن أحـــــــــد مـــؤســـســـي  ــ ــ  مـ

ً
انــــــطــــــالقــــــا

الجغرافيا الحديثة أبي عبدالله 

اإلدريــســي، وصـــواًل إلــى الرحالة 
األلــمــانــي كــارســتــن نــيــبــور، الــذي 
ــــق  ــويــــت، ووثـ ــكــ ــأة الــ ــر نــــشــ عــــاصــ

اسمها ألول مرة في خريطته.
وتابع المشهد الثالث التاريخ 
ــــالت الــتــنــقــيــب  ــمـ ــ الــــكــــويــــتــــي، وحـ
األولى بجزيرة فيلكا في منتصف 
الـــقـــرن الــمــاضــي، والـــتـــي أســفــرت 
عـــن اكـــتـــشـــاف وجـــــود الــحــضــارة 
اإلغريقية، حيث كان يطلق عليها 

»إيكاروس« أو جزيرة الجمال.
وركـــــــــز الـــمـــشـــهـــد الــــــرابــــــع مــن 
ــؤ« عــلــى  ــ ــؤلــ ــ ــــت »ســـــــــدرة الــ ــريــ ــ أوبــ
ــراء الـــــــــعـــــــــرب، وذكــــــرهــــــم  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
للكويت، التي كانت ُيطلق عليها 
»كــــاظــــمــــة« قـــبـــل مـــئـــات الــســنــيــن، 
ومنهم الــفــرزدق وجــريــر واإلمـــام 
 بعزام باشا، 

ً
البوصيري، مـــرورا

الــــــذي شـــغـــل مــنــصــب أول أمــيــن 
عــام لجامعة الـــدول العربية في 
ــرن الــــعــــشــــريــــن، وذكــــــــر كــيــف  ــ ــقـ ــ الـ
تـــبـــوأت كــاظــمــة مــكــانــة مــرمــوقــة 
فــي األدب الــعــربــي، وكــيــف كانت 

 لــلــمــبــدعــيــن في 
ً
 ومـــوطـــنـــا

ً
مــنــبــتــا

مجاالت عدة.
ر المشهد الخامس الكويت  وصوَّ
كما رآهـــا العالم قبل حــوالــي 300 
 العديد مــن الوثائق 

ً
عـــام، عــارضــا

وصفحات الصحف العالمية التي 
ذكــــرت الـــدولـــة، وصــــواًل بالرحالة 
ــن عـــلـــوان،  الـــدمـــشـــقـــي مـــرتـــضـــى بــ
 بالجمهور لحقبة مؤسس 

ً
ومسافرا

الدولة الحديثة أمير الكويت الراحل 
ــارك الــصــبــاح )مـــبـــارك  ــبـ الــشــيــخ مـ

الكبير(.
بــعــدهــا انــتــقــل األوبــــريــــت إلــى 
ــد الــــــســــــادس، واهـــتـــمـــام  ــهـ ــمـــشـ الـ
 ،

ً
الكويت بالعلم والثقافة مبكرا

ــة الـــمـــبـــاركـــيـــة  ــمــــدرســ وإنـــــشـــــاء الــ
مطلع القرن الماضي، بما يعكس 
اإليـــمـــان بـــأن الــتــعــلــيــم أهـــم سبل 
الــنــجــاح والــتــقــدم لــلــشــعــوب، قبل 
أن يــتــوجــه بــنــا الــمــشــهــد السابع 
إلى »أبناء السندباد«، المستوحى 
ــتـــرالـــي  ــاب الـــرحـــالـــة األسـ مــــن كـــتـ
آالن فــلــيــرز )اإلبــــحــــار مـــع أبــنــاء 

السندباد(، حيث وثق وهو على 
ــتـــن ســفــيــنــة تـــجـــاريـــة بــعــدســة  مـ
كاميرته مالمح حياة الكويت من 
موسيقى واعتمادهم على البحر 

والبر في قوتهم.

لوحة درامية

ــم األوبــــــريــــــت بــلــوحــة  ــتــ ــتــ واخــ
ــقـــت مـــظـــاهـــر الــحــيــاة  درامــــيــــة وثـ
في الكويت، وصــورت كيف ظلت 
الكويت على مــدار الــتــاريــخ بالد 
الــنــور والــســالم والــكــفــاح، وكيف 
اســــتــــمــــرت نــهــضــتــهــا تـــحـــت ظــل 
قيادتها الحكيمة، لتبقى مكانتها 
 بـــالد الــحــضــارة والــتــاريــخ 

ً
ــا دومــ

والسالم بين العالم.
ــــؤ«  ــــؤلـ ــلـ ــ أوبــــــــريــــــــت »ســـــــــــــدرة الـ
ــراج عــبــدالــلــه  ــ ــ ــوار وإخـ ــ فـــكـــرة وحــ
ــول، وكــــتــــب الــــحــــوار  ــ ــرسـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
والـــــبـــــحـــــث الـــــتـــــاريـــــخـــــي مـــحـــمـــد 
ــة  ــعـ ــراجـ ــا تــــمــــت مـ ــمـ ــيـ الـــــــربـــــــاح، فـ
الــمــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة مــن قبل 

ــــوث والــــــــدراســــــــات  ــحـ ــ ــبـ ــ مـــــركـــــز الـ
الكويتية. وكتب كلمات األغاني 
الــشــاعــر عــبــدالــرحــمــن الــعــوضــي، 
ووضع لها الموسيقى واأللحان 
ــداد،  ــحــ مــشــعــل حــســيــن وفـــهـــد الــ
وصـــمـــم ســـيـــنـــوغـــرافـــيـــا الـــعـــرض 
حسن المال. أما تصميم وتنفيذ 
األزياء، فتصدت له إيمان السيف، 
وأدار ســعــود المسفر الــمــؤثــرات 
الـــصـــوتـــيـــة الـــخـــاصـــة بـــالـــعـــرض، 
وتولت د. نورة القمالس اإلشراف 
ــقـــي، وفـــيـــصـــل الــعــبــيــد  الـــمـــوســـيـ
اإلشـــــــراف الــتــقــنــي، ود. ابــتــســام 

الحمادي لالستشارات الفنية.
ــنـــانـــون الـــمـــشـــاركـــون فــي  ــفـ والـ
ــعـــــرض، هـــــم: ســـعـــاد عـــبـــدالـــلـــه،  ــ الـ
محمد المنصور، جاسم النبهان، 
حــســيــن الـــمـــنـــصـــور، عــبــدالــعــزيــز 
ــــارق الــعــلــي، نـــادر  الــمــســلــم، د. طـ
الحساوي، حسن إبراهيم، يعقوب 
عــبــدالــلــه، حمد الــعــمــانــي، فاطمة 
الــطــبــاخ، حمد أشــكــنــانــي، محمد 
ــر، عـــبـــدالـــلـــه الــــبــــدر، يــوســف  ــفـ صـ
الحشاش، محمد الدوسري، علي 
الــحــســيــنــي، مــيــثــم بــــــدر، ســعــود 
بوشهري، عبدالعزيز بهبهاني، 
ــنـــاي،  ــبـ ــدر الـ ــ ــداد، بــ ــ ــحــ ــ حـــســـيـــن الــ
يــعــقــوب حـــيـــاة، عــثــمــان الــشــطــي، 

عبدالغفار العوضي. 
ــعــــــرض  ــمــــــا شــــــــــــــارك فــــــــي الــــ كــــ
الـــمـــطـــربـــون: عــبــدالــلــه الــرويــشــد، 
نــوال، سلمان العماري، إبراهيم 
دشتي، شيماء، بدر النوري، شهد 

العميري، زينة الصفار.

رئيس الوزراء مع المشاركين في »سدرة اللؤلؤ«

من العرض

سحب جائزة السريع... سابقة مؤسفة
للمرة األولــى في مهرجان القرين الثقافي، تحدث سابقة من 
نوعها، ليس في التميز أو الفرادة، بل في سحب الجوائز والتراجع 

عن القرار.
فــمــا حــــدث فـــي تــســمــيــة الــفــائــزيــن بــجــوائــز الـــدولـــة الــتــقــديــريــة 
والتشجيعية أمر مؤسف، فخالل فبراير الماضي أعلن عن الفائزين، 
وكان ضمن الفائزين بجائزة الدولة التشجيعية في مجال تطبيقات 

 .»eventat« األجهزة الذكية محمد السريع عن تطبيق
هذا اإلعالن جاء عقب مباركة وزير اإلعالم عبدالرحمن المطيري 
، إذ 

ً
للفائز السريع بهذه الجائزة، لكن نشوة الفوز لم تدم طويال

.
ً
جرى سحب الجائزة الحقا

 وعدم تخطيط، فكيف جرى 
ً
ما حدث يشير إلى أن هناك تخبطا

الترشح، ثم الخضوع إلى لجنة التحكيم، والحصول على الموافقة 
بشأن منح الجائزة، وعقب اإلعالن يتم سحبها؟!

صحيح أنه في المرات السابقة كانت تحدث مثل هذه األمور، 

لكن في مرحلة اإلعداد والتحضير قبل إعالن األسماء وأثناء غربلة 
 
ً
أسماء المرشحين للجائزة، لذلك يجب إعادة النظر والتحقق جيدا

قبل إصدار أي قرار.
 على ذلك، قال السريع إنه شعر بالسعادة باتصال وزير 

ً
وتعليقا

اإلعالم، وتهنئته بالفوز بجائزة تطبيقات األجهزة الذكية، لكن هذا 
، إذ أخبره المسؤولون في المجلس الوطني 

ً
الفرح لم يدم طويال

للثقافة والفنون واآلداب بأن الجائزة قد ُحجبت، وحيال ذلك »لم 
ر الله ما شاء فعل«. لت في نفسي قدَّ

ُ
أجد إال القبول باألمر الواقع، وق

وعن أسباب الحجب أو قرار التراجع عن منحه الجائزة، قال: 
»المجلس الوطني هو األقدر مني على اإلجابة عن هذا التساؤل«.

دمت من أحد األطراف عقب إعالن اسمه 
ُ
وحول الشكوى التي ق

ضمن الفائزين بجوائز الدولة، أوضح: »ربما يكون هذا هو السبب، 
لكن الشكوى كانت ترى أن التطبيق تجريبي، فيما التطبيق رسمي 

منذ أكثر من عام«.

رئيس الوزراء مكرمًا محمد أبوالحسن بحضور عدد من الفائزين بجوائز الدولة

https://www.aljarida.com/article/17984
https://www.aljarida.com/article/17939
https://www.aljarida.com/article/17985
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مثل حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة الخميس للمرة 

األولى أمام محققني أوروبيني، 
في إطار تحقيقات تتمحور 
حول ثروته وشبهات غسل 

أموال.
وحضر سالمة إلى قصر العدل 

في بيروت، بعد وقت قصير 
من وصول الوفد األوروبي 

برئاسة القاضية الفرنسية أود 
بوريزي، وسط إجراءات أمنية 
مشددة داخل قصر العدل وفي 

محيطه.
وبدأت جلسة االستماع في 

حضور محاميه، بينهم محام 
فرنسي. ورّجح مصدر أن 

تستغرق جلسات االستماع الى 
سالمة »بصفة شاهد« ثالثة 

أيام »من دون أن ُيتخذ في حقه 
أي إجراء«.

سلة أخبار

لبنان: سالمة يمثل أمام 
التحقيق

اختار الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، أمس، 

تمرير مشروع إصالح نظام 
التقاعد املثير للجدل من 

دون تصويت في الجمعية 
الوطنية )البرملان( استنادا 
إلى بند دستوري، مما أثار 
استهجانًا داخل الجمعية 

حيث هدد املعارضة بطرح 
الثقة في الحكومة. 

وأثار املشروع تظاهرات 
وإضرابات في فرنسا. ووصل 

إلى مرحلته النهائية أمس، 
إذ كان يفترض عرضه على 

تصويت النواب. ومن الواضح 
أن قرار ماكرون إقراره قبل 

 على عدم تمكن 
ّ

التصويت يدل
فريقه من حشد أكثرية في 

البرملان تمّكن من إقراره.

ماكرون يقّر »التقاعد«
 بدون تصويت برلماني

مصر تنتظر تنفيذ »اتفاق بكين« وإشارات واضحة قبل االنفتاح على إيران
● القاهرة - حسن حافظ

ألقى االتفاق السعودي - اإليراني بظالله الكثيفة على شبكة العالقات 
دة لمنطقة الشرق األوسط، في ظل رغبة طهران في االنفتاح على 

ّ
المعق

بقية العواصم العربية، لذا كان طبيعيا أن تتجه األضواء إلى القاهرة، 
فعاد الحديث عن مستقبل العالقات المصرية - اإليرانية، خصوصا مع 
دما في طريق استعادة العالقات مع 

ُ
توالي إشارات إيرانية بالمضي ق

أكبر دولة عربية سكانا.
وحتى اآلن، لم تتجاوب القاهرة مع اإلشارات اإليرانية حول الرغبة 
في استعادة العالقات، بعدما قال المتحدث باسم »الخارجية« اإليرانية، 
ناصر كنعاني، في مؤتمر صحافي االثنين الماضي، إنه من المحتمل أن 

تتوصل إيران إلى اتفاق مع دول عربية أخرى، بما فيها مصر.
كنعاني الذي شغل منصب رئيس مكتب رعاية المصالح اإليرانية 
في القاهرة قبل منصبه الحالي، شدد على أهمية العالقة بين البلدين، 
وأهمية مصر باعتبارها »دولة مهمة في المنطقة«، وتابع: »المنطقة 
بحاجة إلــى الــتــآزر بين إيـــران ومصر، ونحن نؤمن باتخاذ خطوات 

جديدة لتحسين العالقات«، لكنه تحّدث عن أن العالقات الدبلوماسية 
طريق ذو اتجاهين، في إشارة النتظار الخطوات المصرية ذات الصلة.

وقالت مصادر مصرية مطلعة، لـ »الجريدة«، إن هناك قنوات تواصل 
في عــدد من الملفات ذات االهتمام المشترك بين البلدين، الفتة إلى 
لقاءات المسؤولين المصريين واإليرانيين التي تمت في اآلونة األخيرة، 
ها أكدت أن مصر تنتظر لترى مصير االتفاق السعودي اإليراني، 

ّ
لكن

وتنفيذه على أرض الــواقــع، كما تريد إشـــارات واضــحــة مــن الجانب 
اإليــرانــي فيما يخص التوقف عن التدخل في شــؤون الــدول العربية. 
من جانبه، قال المحلل السياسي عبدالله السناوي، لـ »الجريدة«: »إن 
الحديث المصري مع إيران والتهدئة مع تركيا من الضروريات للدولة 
المصرية، فهناك مشاكل طبيعية ال بّد من االعتراف بها، لكن ال بديل عن 
التواصل والحوار المباشر، خصوصا أن إيران وتركيا دولتان كبيرتان 
في الشرق األوسط، وهناك إلحاح إيراني إلعادة العالقات المقطوعة 
منذ عام 1979، وتجاوز مرحلة الحوارات مع اإليرانيين والحوثيين 
على المستوى األمني، واالنتقال إلى المستوى الدبلوماسي العلني«.

وعّبر السناوي عن استيائه من أداء الدبلوماسية المصرية بسبب 

تأخرها فــي اتــخــاذ خطوتين »األولـــى الــبــدء فــي الحديث مــع الجانب 
اإليراني، وهو مستوى أقل من االتفاق، الستيضاح الصورة، والثانية 
عــدم اتــخــاذ خطوة عــودة العالقات مــع ســوريــة، وهــو قصور فــي أداء 
 المصالحة السعودية - اإليرانية ترفع 

ّ
الدبلوماسية المصرية، ألن

الكثير من الحساسية عن ملف عودة العالقات المصرية - اإليرانية«.
وأشــار إلى أن القاهرة أصبحت أمام خيارين: »األول تأجيل إعالن 
اتخاذ خطوات لعودة العالقات مع إيران، حتى ال تتهم بأنها اتخذت 
هذه الخطوة بعد السعودية، ما يجرح الكبرياء المصرية، أما الخيار 
الثاني فهو أن تمتنع القاهرة عن إعادة العالقات مع إيران، بما يشّكل 

فا دبلوماسيا وتصادما مع حقائق القوة والمصالح العليا«.
ّ
تخل

وشدد المفكر الناصري على أن من مصلحة مصر أن تكون طرفا 
في المصالحة السعودية - اإليرانية، وأضاف: »قد تكون مصر خسرت 
 عمليا 

ّ
معنويا بإجراء المصالحة السعودية - اإليرانية بعيدا عنها، لكن

تستطيع أن تتدارك ذلك، وأن تحصد مكاسب إقليمية إذا انخرطت في 
المصالحة«.

من جهته، قال الخبير في الشأن اإليراني د. يوسف بدر، لـ »الجريدة«، 

»تــكــررت إشــــارات الــتــقــارب بــيــن مــصــر وإيـــــران، مــن اجــتــمــاعــات أمنية 
واجتماعات جانبية، لكنها كانت دائما في حاجة إلى مناخ يساعد على 
دفعها لألمام، لذلك يأتي االتفاق على عودة العالقات بين السعودية 
ــران، في إطــار تهيئة األجـــواء إلمكانية وقــوع تقارب بين القاهرة  وإيـ
وطهران، خاصة أن مصر من أوائــل الــدول التي أعلنت دعمها التفاق 
المصالحة«. وأشار بدر إلى أنه »يمكن القول إن إيران قد تجاوزت مسألة 
كامب ديفيد، وتتعامل اآلن بنظرة واقعية تسعى لخالصها من عزلتها 
ا إن الطريق لعودة العالقات بين القاهرة 

ً
اإلقليمية، لكن يجب القول أيض

وطهران ما زال يواجه الكثير مما يجب أن تفعله طهران؛ حتى تضمن 
بات المزاج اإليراني«.

ّ
القاهرة عالقة مستقرة وهادئة وبعيدة عن تقل

ل إضافة في مسار 
ّ
أما بالنسبة إلى مصر، فقال بدر: »عودة العالقة تمث

استقالل القرار المصري على المستوى السياسي، إذ سعت مصر منذ 
حكم الرئيس السيسي إلى تحقيق عالقات خارجية متوازنة ومتنوعة 
بهدف تحرير القرار المصري من الضغوط الخارجية، خاصة أن مصر 
تواجه قوى إقليمية منافسة، مثل تركيا وإسرائيل، وكذلك المساعي 

اإلقليمية للبحث عن ممرات تجارية جديدة منافسة لقناة السويس«.

ر واشنطن: استهداف طائراتنا إعالن حرب على أكبر قوة نووية
ّ

موسكو تحذ
»الكرملين« أجاز إسقاط مسّيرة MQ-9 والقوات الروسية وصلت إلى مكان تحطمها

لليوم الثاني، صّعدت روسيا، أمس، لهجتها تجاه الواليات المتحدة 
رتها من إعالن الحرب على »أكبر قوة نووية«، في وقت تواصل 

ّ
وحذ

تبادل االتهامات بين البلدين بالتسبب في تحطم المسّيرة األميركية 
MQ-9 في البحر األسود.

وغداة استدعائه من »الخارجية« األميركية، كتب السفير الروسي في 
واشنطن، أناتولي أنتونوف، في تغريدة، إن استهداف أي طائرة روسية 
في األجواء الدولية ُيعد إعالن حرب على أكبر قوة نووية في العالم، 
 من أن أي نزاع مسلح بين روسيا والواليات المتحدة سيكون 

ً
محذرا

 عن ُبعد عبر أوكرانيا.
ّ
شن

ُ
 عن الحرب بالوكالة التي ت

ً
 جذريا

ً
مختلفا

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان مساء أمس األول، إنها سترّد 
 أن »تحليق طائرات 

ً
»بشكل مناسب« على أي »استفزاز« أميركي، معتبرة

استراتيجية أميركية غير مأهولة قبالة سواحل القرم هو ذو طبيعة 
استفزازية، مما يهيئ األجــواء لتصعيد األوضــاع في منطقة البحر 
األسود«. واتهم وزير الخارجية، سيرغي الفروف، الواليات المتحدة 
بمواصلة االستفزازات المحفوفة بمخاطر مواجهة مباشرة بين قوتين 
 تجاهلها الصارخ إلعالن الجيش الروسي 

ً
نوويتين عالميتين، معتبرا

حظر الطيران في مناطق محددة فوق البحر األسود منذ بدء العملية 
العسكرية في أوكرانيا محاولة لتصعيد المواجهة.

بــدوره، أكد سكرتير مجلس األمن الروسي، نيكوالي باتروشيف، 

أن سقوط المسّيرة األميركية، يؤكد ضلوع واشنطن المباشر في 
 لــمــا تــــردده طـــوال الــوقــت بأنها 

ً
مــمــارســات كييف الــعــدوانــيــة، خــالفــا

 الحتواء التوتر الذي أثارته 
ً
ليست طرفا في المواجهة الجارية. وسعيا

الحادثة، شدد وزير الدفاع األميركي، لويد أوستن، خالل اتصال أمس 
األول مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، على ضرورة التواصل مع 
موسكو، ودعاها إلى تشغيل طائراتها العسكرية بطريقة آمنة ومهنية.
وقــبــل نشر »البنتاغون« مشاهد لعملية اعــتــراض المسّيرة فوق 
البحر األسود، اتهم أوستن الطائرات الروسية بالقيام بعمل متهور 
وغير مسؤول، مؤكدا أن قوات األميركية ستواصل العمل في األجواء 

المتاحة لها وفق القانون الدولي.
وأبلغ شويغو نظيره األميركي بأن حادث الطائرة المسّيرة يعود إلى 
عدم امتثال واشنطن لمنطقة الطيران المقّيدة التي أعلنتها موسكو.

وقال المتحدث باسم »الخارجية« األميركية، نيد برايس، إن حادث 
التصادم بين المسّيرة األميركية والمقاتلة الروسية كان على األرجح 
غير متعمد، مضيفا أن التقييم األفضل حتى اآلن يدل على أن الحادث 

وقع بسبب انعدام الكفاءة لدى أحد الطيارين الروس.
 رئــيــس هيئة األركــــان، مـــارك ميلي، قــال إن اعــتــراض المقاتلة 

ّ
لــكــن

الروسية للمسّيرة األميركية كان متعمدا، دون أن يحسم ما إذا كانت 
تسعى إلسقاطها.

وأضاف ميلي أن انتشال بقايا المسّيرة في البحر األسود سيكون 
صعبا، وأن هذه البقايا توجد في مستوى قد يصل إلى 5 آالف قدم 
تحت المياه. في هذه األثناء، نقلت محطة إن بي سي، عن مسؤولين 
أميركيين، أن أعــلــى المستويات فــي »الكرملين« أجـــازت التصرفات 
العدوانية للطائرتين الروسيتين ضد المسّيرة األميركية فوق البحر 
األسود. وأشار 3 مسؤولين في »الدفاع« وآخر في البيت األبيض إلى 
أن الــروس وصلوا بالفعل إلــى المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة 

المسّيرة األميركية.
على األرض في أوكرانيا، عــززت مجموعة فاغنر مواقعها شمال 
وشمال غرب مدينة باخموت، وواصلت محاوالت تطويقها، مؤكدة 
سيطرتها على بلدة زاليونيانسكاي ومرتفعات ومواقع في المنطقة 
الصناعية جنوبها. ومع اقتراب معارك باخموت من إكمال شهرها 
الثامن، قال رئيس األركان األميركي إن روسيا وقوات فاغنر تكبدتا 
خسائر كبيرة، وتحققان تقدما تكتيكيا دون فعالية، مشيرا إلى أن 

القوات األوكرانية تدافع ببسالة.
على صعيد آخـــر، قــال وزيـــر الــدفــاع األمــيــركــي إن حلفاء أوكرانيا 
تعهدوا بمساعدتها عسكريا بأكثر من 150 دبابة من طراز ليوبارد 
األلمانية الصنع، مبينا أنها ستكون قــادرة على تشكيل أكثر من 9 

ألوية بفضل تلك الدبابات.

صورة الصطدام الطائرة الروسية بالمسّيرة األميركية 
فوق البحر األسود في 14 الجاري )أ ف ب(

د بعدم االعتداء بنود سرية في اتفاق إيران والسعودية وتعهُّ
محمد بن زايد خالل استقبال شمخاني: مهتمون برفع مستوى العالقات وحل بعض سوء الفهم بين البلدينمحمد بن زايد خالل استقبال شمخاني: مهتمون برفع مستوى العالقات وحل بعض سوء الفهم بين البلدين

كشف مصدر سعودي أن 
التفاهم الذي تم بين الجانبين 

السعودي واإليراني في 
العاصمة الصينية بكين إلنهاء 

القطيعة تناول 3 نقاط 
أساسية وتضمن جوانب سرية 
تعد األهم وال يمكن اإلفصاح 

عنها، فيما تحدث أمين 
المجلس األعلى لألمن القومي 

اإليراني عن فصل جديد في 
العالقات الثنائية واإلقليمية.

ــــودي أن  ــعــ ــ ــــدر ســ ــــصـ كــــشــــف مـ
ــرت بــيــن  ــ ــتــــي جــ ــتــــمــــاعــــات الــ االجــ
الجانبين السعودي واإليراني في 
العاصمة الصينية بكين لـ 5 أيام 
وأفضت إلى تفاهم إنهاء القطيعة 
فــي غــضــون شــهــريــن، تــنــاولــت 3 
 
ً
نقاط أساسية وتضمنت نقاطا

سرية ال يمكن اإلفصاح عنها.
وأكد المصدر، في تصريحات لـ 
»وول ستريت جورنال«، أن توقيت 
تـــوقـــيـــع االتـــفـــاقـــيـــة الـــثـــالثـــيـــة مــع 
طهران وبكين، الجمعة الماضي، 
 من قبل السعودية، 

ً
لم يــأِت عبثا

هــا  وأن الــــريــــاض أبــلــغــت حــلــفــاء
ومن ضمنهم الواليات المتحدة 
األميركية قبل التوجه إلى الصين 
والتوقيع مع إيران. وقال: »تلقينا 
دعما ومباركة من حلفائنا على 
تــوقــيــع االتـــــفـــــاق«، وســــط تــأكــيــد 
أن الــســعــوديــة لــيــســت طـــرفـــا في 

الصراع بين الغرب والصين.
وأضــــاف أن الــوفــد الــســعــودي 
ــيــــن عــــــــن الــــــدفــــــاع  ــلــ ــثــ ــمــ شـــــمـــــل مــ
والــــخــــارجــــيــــة واالســــتــــخــــبــــارات 
وأمـــــــــن الــــــــدولــــــــة، الفـــــتـــــا إلــــــــى أن 
ــيـــن ســــاعــــدت الـــــريـــــاض فــي  الـــصـ
ــرانـــي  ــطـــرف اإليـ الــضــغــط عــلــى الـ
أثناء المفاوضات، وكان للصين 
ــــي اســـتـــقـــرار  مـــصـــلـــحـــة كـــبـــيـــرة فـ
وســالســة التجارة والمالحة في 
 على أن الــدور 

ً
الخليج، ومــشــددا

الصيني يزيد االطمئنان بالتزام 
ــاق مــــع الــمــمــلــكــة.  ــفــ ــاالتــ إيــــــــران بــ
وأوضـــح أن الــتــفــاوض مــع إيــران 
 
ً
شمل احترام سيادة الدول، مشيرا

إلى أن الرياض تستطيع التعاون 
مع طهران لخدمة الطرفين.

وأكد وجود التزام ثنائي أمني 
ودفاعي مع إيــران بعدم االعتداء 
 ،

ً
 واستخباراتيا

ً
 وأمنيا

ً
عسكريا

 
ً
 إيــرانــيــا

ً
 ســـعـــوديـــا

ً
 دعـــمـــا

ً
مــعــلــنــا

 لالتفاقية فيما يتعلق 
ً
مشتركا
باليمن.

وأشار إلى أن »نهج إيران تجاه 
 
ً
الصراع في اليمن سيكون اختبارا

ــا، خــصــوصــا  ــاهـ ــوايـ ــنـ  لـ
ً
حــقــيــقــيــا

أنــهــا وافـــقـــت عــلــى وقــــف تسليح 
الحوثيين«.

وتابع المصدر: »ظروف إيران 
ساعدتنا على انــتــزاع أكــبــر قدر 
ممكن مــن مطالبنا، وكــان لدينا 
نفس طويل قبل الشروع في عقد 
االتفاق مع طهران، وهناك لجنة 
مــتــابــعــة ثــالثــيــة رفــيــعــة تجتمع 
 لمتابعة تنفيذ االتــفــاق، 

ً
ــا ــ دوريـ

وفــتــرة الشهرين تعطينا فسحة 

طحنون بن زايد مستقباًل 
شــمــخــانــي فــــي أبــوظــبــي 

أمس )أ ف ب(

للتثبت مـــن جــديــة اإليــرانــيــيــن«، 
ــد أن يــــرى الــشــعــب  ــريـ : »نـ

ً
مــــؤكــــدا

اإليراني النهضة والتطور الذي 
يعيشه الشعب السعودي«.

كما شــدد المصدر السعودي 
عــلــى أن األراضــــي الــســعــوديــة لن 
تــســتــخــدم ألي عــمــلــيــة عــســكــريــة 
 
ً
، مــصــرحــا

ً
ضـــد إيـــــران مــســتــقــبــال

بــأن »الــنــقــاط األهـــم فــي االتفاقية 
مع إيــران تعتبر سرية وال يمكن 
اإلفصاح عنها، ولم يجر الحديث 
عــن مــفــاوضــات االتـــفـــاق الــنــووي 
اإليراني أثناء مفاوضات بكين«.

وبين أن الجانب السعودي لم 
يدخل في تفاهمات تفصيلية مع 
ــات فــي الــعــراق  ــ إيــــران حـــول األزمـ
ــنــــان. وذكـــــــر أن اإليـــرانـــيـــيـــن  ــبــ ولــ
ات مع  كــانــوا يسعون لعقد لــقــاء
مسؤولين سعوديين رفيعين قبل 
االتفاقية التي تهدف إلــى إعــادة 
العالقات الدبلوماسية المقطوعة 

منذ 2016.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــــرب وزيــر 
الخارجية الــســعــودي فيصل بن 
فرحان، خالل كلمة أمام اجتماع 
الـــــــدورة الـــــ 49 لـــــــوزراء خــارجــيــة 
ــاون االســـــالمـــــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ مـــنـــظـــمـــة ال
بموريتانيا إلى أن يعزز االتفاق 
مــع إيـــران أمــن واســتــقــرار منطقة 

الخليج الــعــربــي ويــدعــم مسيرة 
العمل اإلسالمي المشترك.

وأشـــــــــــار إلـــــــى دعـــــــم الـــمـــمـــلـــكـــة 
للسالم فــي اليمن وجــهــود األمــم 
الــمــتــحــدة لــلــتــوصــل لــوقــف كامل 
ودائم إلطالق النار وبدء العملية 
الــســيــاســيــة. وجـــــاء ذلــــك رغــــم أن 
ــد فــي وقــت  الـــوزيـــر الــســعــودي أكـ
سابق أن »إعــالن بكين« ال يعني 
»حل كل الخالفات بين الطرفين«. 

حرج إيراني

وفــــــــي وقــــــــت تــــســــعــــى طــــهــــران 
الــغــارقــة بالمشاكل االقتصادية 
والـــمـــعـــيـــشـــيـــة والـــمـــتـــحـــالـــفـــة مــع 
جــمــاعــة »أنـــصـــار الـــلـــه« الــحــوثــيــة 
المسيطرة على صنعاء لتفادي 
ــام  ــعــ ــراجـــــهـــــا أمـــــــــام الـــــــــــرأي الــ إحـــ
اإليــرانــي، ســارع المتحدث باسم 
الــخــارجــيــة نـــاصـــر كــنــعــانــي إلــى 
الــقــول بــأن »الــريــاض كــانــت تريد 
بحث ملف اليمن في المحادثات 
ببكين«، مؤكدا أن »موقفنا واضح 

بأن األزمة اليمنية شأن يمني«. 
ــر  ــ وأمــــــــس األول، الـــتـــقـــى وزيـ
الــــــــخــــــــارجــــــــيــــــــة حــــــســــــيــــــن أمـــــيـــــر 
ــيـــر حـــكـــومـــة  ــفـ ــيــــان، سـ ــلــــهــ ــبــــدالــ عــ
الــحــركــة الــيــمــنــيــة الــمــتــمــردة في 

طهران إبراهيم الديلمي، بالتزامن 
مـــــع زيــــــــــارة أجــــــراهــــــا الـــمـــبـــعـــوث 
األمــمــي لليمن هــانــز غــرونــدبــرغ 
للجمهورية اإلسالمية حيث أشاد 
بـــاتـــفـــاق الــمــصــالــحــة الــســعــودي 
اإليراني. وكانت قيادات بـ »أنصار 
الله« في العاصمة اليمنية رحبت 
بــاتــفــاق بكين، غير أنــهــا رفضت 
الـــربـــط بــيــن الــتــفــاهــم الــســعــودي 

اإليراني والملف اليمني.
من جانب آخر، ذكر المتحدث 
بـــاســـم الــخــارجــيــة اإليـــرانـــيـــة، أن 
»عرض مبادرة الوساطة العراقية 
بين إيران والسعودية كان بتوجه 
نابع من رؤية قائد »فيلق القدس« 
الـــراحـــل قــاســم ســلــيــمــانــي، الـــذي 
قتل بضربة أميركية قــرب مطار 
بغداد، 2020، وقيل إنه كان يحمل 
رسالة دبلوماسية جوابية على 
مقترحات تقدم بها رئيس الوزراء 
العراقي آنــذاك عادل عبدالمهدي 

من أجل نقلها إلى المملكة.
 وأمس األول، غرد عبدالمهدي 
ــر »تــــويــــتــــر«: »إنـــــــا مــــن اطــلــق  ــبـ عـ
ــعــــودي اإليــــرانــــي  ــســ ــاق« الــ ــ ــفــ ــ االتــ
ــا  ــراهــ مـــتـــحـــدثـــا عــــن مـــكـــالـــمـــة أجــ
سليماني معه، لطلب التواصل 
ــن أجـــــــل حــل  ــ ــع الــــســــعــــوديــــة مــ ــ مــ
الخالفات، خالل تواجده في بكين. 

وأشار المسؤول العراقي السابق 
إلــى أنــه أطــلــع قـــادة الصين على 
ــا قــوبــل  ــو مـ طــلــب ســلــيــمــانــي وهــ
بـــالـــتـــرحـــيـــب.   فـــي مـــــــوازاة ذلـــك، 
قال رئيس دولة اإلمــارات الشيخ 
محمد بــن زايـــد خـــالل استقباله 
أمــــيــــن الـــمـــجـــلـــس األعــــلــــى لــألمــن 
القومي اإليــرانــي االدمــيــرال علي 
شــمــخــانــي فـــي أبـــوظـــبـــي :»نــعــبــر 
عــن ارتــيــاحــنــا  لــزيــارة األدمــيــرال 
شمخاني ونبارك االتفاق األخير 
بين طهران والــريــاض الــذي يعد 
خطوة حاسمة في تآزر وتقارب 
العالقات بين البلدين«. وأكد بن 
 
ً
زايــــد أن »اإلمــــــــارات مــهــتــمــة جـــدا

ومستعدة لرفع العالقات الثنائية 
إلـــــى أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي جــمــيــع 
الـــمـــجـــاالت مـــن خــــالل حـــل بعض 

سوء التفاهم بين البلدين«.
وقــــــال شـــمـــخـــانـــي خـــــالل لــقــاء 
ــنـــي  مـــــع مـــســـتـــشـــار األمــــــــن الـــوطـ
ــد آل  ــ اإلمــــاراتــــي طــحــنــون بـــن زايـ
ــه لـــــإمـــــارات  ــ ــارتــ ــ ــان، أن زيــ ــيــ ــهــ نــ
»مــنــطــلــق لـــبـــدء فــصــل جـــديـــد في 
الـــعـــالقـــات الــســيــاســيــة واألمــنــيــة 
ــلـــديـــن«.  ــة بـــيـــن الـــبـ ــاديــ ــتــــصــ واالقــ
وأضـــاف أن »الــتــعــاون والــتــقــارب 
ــلـــيـــج يـــجـــب أن  ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــخـ فـ
ــــالف والـــــعـــــداء.  ــــخـ يـــحـــل مـــحـــل الـ

ــل الـــتـــغـــلـــب عــلــى  ــ نـــســـعـــى مــــن أجــ
التحديات القائمة التي ال يصب 
استمرارها في مصلحة أي دولة 
في المنطقة«. وأشار إلى أن وجود 
ــدام ثــقــة بــيــن دول  ــعـ خـــالفـــات وانـ
المنطقة االستراتيجية للخليج 
يشكل عقبة خطيرة أمام التنمية 
االقـــتـــصـــاديـــة لــلــمــنــطــقــة ويــطــمــع 
األعداء من خارج المنطقة. وبحث 
طحنون مــع نظيره اإليــرانــي في 
قــصــر الــشــاطــئ مختلف جــوانــب 
ــة وفــــــرص  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــات الــ ــ ــالقــ ــ ــعــ ــ الــ
تعزيزها وتطويرها، بما يخدم 
الـــمـــصـــالـــح الـــمـــتـــبـــادلـــة لــلــبــلــديــن 
خاصة في المجاالت السياسية 
واالقتصادية والتجارية وأهمية 
بـــذل الــجــهــود فــي سبيل استقار 

وازدهار المنطقة.
ــران  ــ ــهـ ــ ــل مــــــغــــــادرتــــــه طـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ وقـ
بصحبة وفد رفيع يضم محافظ 
الــبــنــك الـــمـــركـــزي ورئـــيـــس جــهــاز 
األمن الخارجي، رأى شمخاني أن 
التطورات األخيرة بحاجة إلنشاء 
مــنــطــقــة قـــويـــة عــبــر دبــلــومــاســيــة 
الــجــوار. وتــحــدث عــن إمكانية أن 
تشهد المنطقة تــطــورات جديدة 
في العالقات الثنائية والمتعددة 

األطراف.

طهران تنفي 
مناقشة الملف 

اليمني مع الرياض 
 على تقارير 

ً
ردا

أميركية عن 
موافقتها على وقف 

تسليح الحوثيين

https://www.aljarida.com/article/18047
https://www.aljarida.com/article/18046
https://www.aljarida.com/article/18043
https://www.aljarida.com/article/18042
https://www.aljarida.com/article/17954


المغادرة صباح السبت
كشف نائب رئيس جهاز الكرة في الكويت عادل 
عقلة عن موعد المغادرة إلى الجزائر، والتحضيرات 

الخاصة بالمباراة في وهران.
وقــال عقلة إن المغادرة ستكون صباح السبت 
المقبل، على أن يحدد الجهاز الفني موعد التدريب 
األول، حسب حــالــة الالعبين بعد رحــلــة الــطــيــران، 
 عــن أمله تقديم مستوى أفضل فــي مباراة 

ً
معربا

العودة، وثقته بالالعبين والجهاز الفني للفريق.

رياضة ١٤
العدد 5286 / الجمعة 17 مارس 2023م / 25 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
sports@aljarida●com

أحمد حامد

باختصار

تقرر تأجيل مغادرة وفد 
منتخب الكويت األوملبي 

لكرة القدم إلى قطر لألحد 
املقبل، بداًل من غد السبت؛ 

بسبب عدم توافر حجز طيران 
لجميع األفراد.

ويشارك املنتخب األوملبي في 
بطولة الدوحة للمنتخبات 

األوملبية، التي تقام خالل 
فترة التوقف الدولية من 20 
إلى 28 الجاري، حيث يلتقي 

مع منتخبي قيرغيزستان 
والسعودية يومي 22 و25 

الجاري، وبناء على نتيجة 
املباراتني سيخوض األزرق 
مباراة ثالثة لتحديد مركزه 

في البطولة.
ويتجمع املنتخب األوملبي في 

الدوحة للمرة األولى خالل 
الفترة الحالية بقيادة املدرب 
البرتغالي إيمليو بيكسلي، 

حيث حال ضيق الوقت دون 
إجراء تدريبات في الكويت 

قبل املغادرة.

المنتخب األولمبي يغادر 
إلى الدوحة األحد

قررت إدارة املسابقات 
باالتحاد الكويتي لكرة القدم 

اعتبار خيطان خاسرا أمام 
اليرموك بنتيجة 3 - 0 في 

املباراة التي جمعتهما يوم 13 
الجاري، في الجولة الرابعة 
عشرة من منافسات دوري 

زين للدرجة األولى لكرة القدم.
ويأتي القرار استنادا إلى 

املادة 57 من الئحة املسابقات، 
وذلك بسبب مشاركة العب 

خيطان سعد نواف في املباراة 
املذكورة رغم ايقافه.

ولم يتضرر خيطان من القرار، 
كما لم يستفد اليرموك نظرا 
لفوزه بنتيجة 4 - 3، ليبقى 
الحال على ما هو عليه في 
جدول الترتيب دون تغيير.

»المسابقات« تقلب نتيجة 
خيطان واليرموك 0 - 3

يدشن منتخب الكويت 
للكرة الشاطئية منافساته 
في بطولة كأس آسيا التي 

تستضيفها تايلند، حينما 
يلتقي منتخب فلسطني في 

الساعة الواحدة من بعد ظهر 
اليوم الجمعة، في الجولة 

األولى من املجموعة الرابعة 
والتي تضم أيضًا منتخبي 

عمان وقيرغيزستان.
ويتنافس في البطولة 16 

منتخبًا تم تقسيمها إلى 4 
مجموعات على أن يتأهل 

من كل مجموعة املنتخبان 
صاحبا املركزين األول 

والثاني للدور ربع النهائي 
الذي سيقام بنظام خروج 
املغلوب من مباراة واحدة، 
وسيتأهل أصحاب املراكز 

الثالثة األولى لكأس العالم 
للكرة الشاطئية التي ستقام 

منافساتها في اإلمارات.

أزرق الشاطئية يواجه 
فلسطين في كأس آسيا 

توج فريق الكويت بلقب 
دوري كرة اليد للناشئني 
تحت 17 سنة برصيد 28 

نقطة، إثر فوزه على القرين، 
الذي حل ثانيًا بـ 24 نقطة، 
بنتيجة 31-30 في الجولة 

الختامية للدوري. وجاء فريق 
كاظمة في املركز الثالث بـ 18 

نقطة.
وعقب املباراة، قام عضو 

مجلس إدارة اتحاد اليد فؤاد 
البلوشي بتتويج الفائزين.

توج فريق نادي كاظمة بلقب 
دوري الناشئني للكرة الطائرة 

تحت 17 سنة برصيد 33 
نقطة إثر فوزه في املباراة 

الختامية على فريق الساحل 
بنتيجة 3 - 1، وجاء فريق 

الكويت في املركز الثاني 
برصيد 29 نقطة والعربي 

ثالثًا برصيد 24 نقطة.

الكويت بطل ناشئي اليد

... وكاظمة بطل ناشئي 
الطائرة تحت 17 سنة

ــــق األول  ــريـ ــ ــفـ ــ أكـــــــد مـــــــــدرب الـ
ــويـــت،  ــكـ ــــادي الـ ــنـ ــ ــــدم بـ ــقـ ــ ــرة الـ ــكــ لــ
الـــبـــحـــريـــنـــي عـــلـــي عـــــاشـــــور، أن 
ــة لـــتـــجـــاوز  ــمـ ــائـ ــه قـ ــقـ ــــرص فـــريـ فــ
فـــريـــق الــــســــاورة الـــجـــزائـــري 
 إلـــى أن 

ً
ــران، الفـــتـــا ــ فـــي وهــ

ــان بـــمـــقـــدوره  ــ ــيــــض كـ األبــ
 
ً
زيادة غلة األهداف، عطفا

ــلـــى الــــفــــرص الــمــتــاحــة  عـ
للتسجيل.

وكـــان األبيض 
حــــــقــــــق الــــــفــــــوز 
بهدف من دون 
عـــلـــى شــبــيــبــة 
الــــــــــــســــــــــــاورة 
الـــــجـــــزائـــــري 
في مستهل 
مــــــــــــشــــــــــــوار 
الــفــريــقــيــن 
ــــي كــــأس  فــ
الــــــــمــــــــلــــــــك 
ــان  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ ســ
»الــبــطــولــة 
الــعــربــيــة«، 
عــــــلــــــى أن 
تــــــــــكــــــــــون 
مـــــــبـــــــاراة 
الــــــعــــــودة 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الجزائر، الثالثاء المقبل، حيث 
يــتــأهــل الــفــائــز للجولة المقبلة، 

ويودع الخاسر المنافسات.
ــال عــــاشــــور، فـــي الــمــؤتــمــر  ــ وقـ
الصحافي بعد المباراة، إن فريقه 
ســيــطــر عــلــى مـــجـــريـــات الــشــوط 
األول بشكل كبير أمام الساورة، 
إال أنه افتقد القدرة على ترجمة 
 إلى أن 

ً
السيطرة ألهداف، مشيرا

الوضع تغير في الشوط الثاني، 
بعد تعزيزات هجومية، وتغيير 
طريقة اللعب، بــوجــود أكثر من 

مهاجم.
وأضــــــاف مـــــدرب األبـــيـــض أن 
الالعبين بذلوا جهدا كبيرا في 
المباراة، وكانت الفرصة سانحة 
لتحقيق نتيجة أفضل، معربا عن 
ثقته بالالعبين، وقدرتهم على 
تقديم األفضل في مباراة العودة.
وعــــــزا عــــاشــــور غـــيـــاب األداء 
الــمــعــتــاد لــلــكــويــت، فـــي مستهل 
ــواره بـــالـــبـــطـــولـــة الـــعـــربـــيـــة،  ــ ــشـ ــ مـ
ــى الـــغـــيـــاب عــــن الـــمـــشـــاركـــات  ــ إلــ
الخارجية، منذ فترة، إلى جانب 
قــوة الفريق الــجــزائــري، وقــدرتــه 

على اللعب السريع والقوي.
وتعهد مدرب األبيض بظهور 
أفضل في الجزائر لفريق الكويت، 
معربا عن ثقته بالالعبين، كما 

فرحة العبي األبيض

علي عاشور

عاشور: فرصة األبيض قائمة لتجاوز الساورة في وهرانعاشور: فرصة األبيض قائمة لتجاوز الساورة في وهران
بعد فوزه بهدف في ذهاب كأس الملك سلمانبعد فوزه بهدف في ذهاب كأس الملك سلمان

»يد« األبيض والنجمة في نهائي »الخليجية«
تــتــجــه أنــظــار عــشــاق كـــرة الــيــد الخليجية 
فــي السادسة مساء الــيــوم إلــى صالة خليفة 
الرياضية بالمنامة، لمتابعة نهائي النسخة 
ـــ39 لــلــبــطــولــة الــخــلــيــجــيــة لـــألنـــديـــة أبــطــال  ــ ــ ال
الــكــؤوس، والــذي سيجمع بين الفريق األول 
بــنــادي الــكــويــت ونــظــيــره النجمة البحريني 
)حامل اللقب ومستضيف البطولة(، وتسبقه 
فــي الــرابــعــة مــســاء مــبــاراة تــحــديــد المركزين 
الثالث والرابع بين العربي القطري والشارقة 

اإلماراتي.
وتــعــتــبــر الـــمـــبـــاراة نــســخــة مـــكـــررة لــنــهــائــي 
24 الذي أقيم في  بطولة األندية اآلسيوية الـ
الهند، وتوج به الكويت على حساب النجمة 
ــه، لــــذلــــك يــتــطــلــع  ــاريــــخــ ــلـــمـــرة األولـــــــى فــــي تــ لـ
األبـــيـــض إلــــى تـــكـــرار الـــفـــوز ومــعــانــقــة الــلــقــب 
الخليجي األول بتاريخه، في مباراة ستكون 
صعبة على الطرفين، نظرا للمستوى المتميز 
الذي ظهر به الفريقان خالل مشوارهما منذ 

بداية البطولة.
ويدرك األبيض، الذي عبر للمباراة النهائية 
على حساب العربي القطري بنتيجة 21-25، 
في نصف النهائي، أن مهمته لن تكون سهلة 
أمـــام النجمة الـــذي سيكون مدعوما بــاألرض 
والــجــمــهــور، لـــذا ســيــحــاول مـــدربـــه الــبــرازيــلــي 
ــه الــرابــحــة من  ــ اولــيــفــيــرا الـــدفـــع بــجــمــيــع أوراقــ
البداية، لفرض أفضلية ميدانية على مجريات 

الــلــعــب، ألن الــتــعــويــض ســيــكــون صــعــبــا أمـــام 
النجمة المميز بالسرعة والمستوى العالي.

طريقة اللعب
وغالبا سيعتمد أوليفيرا على الدفاع المتقدم 
داخـــــــل مــنــطــقــة الـــتـــســـعـــة أمـــــتـــــار، والـــمـــصـــحـــوب 
بالهجوم المعاكس، وذلــك لتضييق المساحات 
أمــام مهاجمي النجمة، وسيرتكز هجومه على 
تصويبات واختراقات العبي الخطين الخلفي، 
وهــــم الـــقـــطـــري فــرانــكــيــس والـــكـــوبـــي هــرنــانــديــز 
وعبدالله الخميس صانع ألعاب، واألمامي المكون 
مــن الــجــنــاحــيــن صــالــح الــمــوســوي وعــبــدالــعــزيــز 
الشمري والــبــرازيــلــي فينسيوس على الطائرة، 
تاركين مهمة حراسة المرمى على عاتق المتألق 

حسن صفر. 

طموح النجمة 
في المقابل، سيحاول مدرب النجمة البحريني 
سيد فالحي المحافظة على سلسلة انتصاراته، 
التي كان آخرها على الشارقة 35-25 في نصف 
الــنــهــائــي، والــلــقــب لــلــمــرة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
والسابعة فــي تــاريــخــه، مستغال عاملي األرض 

والجمهور.
وسيخوض فالحي المباراة مدعوما بخبرة 
العبيه المحليين، وتألق الثنائي المصري أحمد 

االحمر والنجم الصاعد حسن قداح.

»سلة« القادسية 
تصطدم بالكويت 

في الدوري

• جابر الشريفي
يــلــتــقــي الـــفـــريـــق األول لــكــرة 
السلة بنادي الكويت مع نظيره 
الــقــادســيــة فـــي الــســابــعــة مــســاء 
ــاد  ــحــ ــة االتــ ــالــ الـــــيـــــوم، عـــلـــى صــ
بمجمع الشيخ سعد العبدالله 
الرياضي، في الجولة الخامسة 
من الدور الثاني للدوري العام 

للعبة.
ويمتلك الــقــادســيــة 7 نــقــاط، 
ــقـــاط، وتــبــقــى له  والـــكـــويـــت 6 نـ
مباراة مؤجلة أمام كاظمة تقام 

في 26 الجاري.
ويتأهل للدور الثالث »نصف 
النهائي« الفرق األربعة األوائل 
في الدور الثاني، بحيث يلتقي 
ــع، والــثــانــي مع  ــرابـ األول مـــع الـ
الـــثـــالـــث بــنــظــام »الــــبــــالي أوف« 
من 3 مباريات، على أن يلتقي 
الفائزان بمباراتين في النهائي 
الذي يقام بالنظام ذاته ولكن من 

5 مباريات.

ثمن دعم إدارة النادي بتوفير كل 
األجواء المريحة لتحقيق نتيجة 

إيجابية.

جاليت: افتقدنا التركيز
من جانبه، أكد مدرب فريق 

الساورة الجزائري، مصطفى 
جـــالـــيـــت أن فـــريـــقـــه لـــعـــب مــن 
أجـــل الــفــوز أو الــتــعــادل على 
اقــــل تـــقـــديـــر، مـــشـــيـــرا إلــــى أن 
هــدف الــمــبــاراة الــوحــيــد جــاء 
نــتــيــجــة غـــيـــاب الـــتـــركـــيـــز فــي 

لحظات من عمر المباراة.
وقال جاليت، في المؤتمر 
ــافـــي، إن الـــمـــهـــمـــة لــن  الـــصـــحـ
تــكــون ســهــلــة لــتــجــاوز فــريــق 
بحجم الــكــويــت، مضيفا أنــه 
يعول على مستوى أفضل في 

مباراة العودة، والدعم الذي 
سيتلقاه من جماهير الفريق 

في وهران.
ــن الـــطـــريـــقـــة الـــدفـــاعـــيـــة  ــ وعـ
ــاراة،  ــبـ ــمـ ــتـــي خــــاض بـــهـــا الـ الـ
بين أن فريقه تراجع للدفاع 
فــي أول ربـــع ســاعــة فــقــط من 
الــلــقــاء، فــي مــحــاولــة للتعرف 
ــح لـــعـــب  ــيــ ــاتــ ــفــ أكـــــثـــــر عــــلــــى مــ

الكويت.
وأشـــــار إلــــى أن الــهــجــمــات 
الـــتـــي صــنــعــهــا فــريــقــه كــانــت 
كــفــيــلــة إلدراك الــتــعــادل على 
ــة  ــ ــراعـ ــ أقـــــــــل تـــــقـــــديـــــر، لـــــــــوال بـ

الحارس.
وثـــــمـــــن مـــــــــدرب الــــــســــــاورة 
االستقبال والتعامل الراقي 
الـــلـــذيـــن حــظــيــت بــهــمــا بــعــثــة 
ــدا أن الــكــويــت  الـــفـــريـــق، مـــؤكـ
موضع ترحيب في الجزائر.

اختتم االتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، 
بالتعاون مــع التوجيه الــعــام لــريــاض األطــفــال فــي وزارة التربية 
وقطاع الرياضة للجميع في الهيئة العامة للرياضة، المهرجان 
األول لرياض األطفال في مجمع صــاالت الشيخ سعد العبدالله، 
والـــذي جــاء ضمن استراتيجية االتــحــاد المدرسي )مواهبنا في 
مدارسنا( 2021-2026، بحضور حامد الهزيم نائب المدير العام 
 
ً
للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع بالتكليف، ممثال
وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب راعي المهرجان.
ــن الــهــزيــم أن الهيئة لــن تــتــوانــى فــي تــقــديــم الــدعــم الــكــامــل،  وبــيَّ
ر كل اإلمكانات لدعم أنشطة وفعاليات االتحاد المدرسي، 

ّ
وتسخ

بناًء على توجيهات الوزير المطيري، من أجل تطوير ودعم الرياضة 
الكويتية، بجانب تحقيق أهــداف االتحاد المدرسي، التي تصب 

بالنهاية في مصلحة الرياضة الكويتية.
مــن جــانــبــه، أكـــد فيصل المقصيد، رئــيــس االتــحــاد الــمــدرســي، 
أن المهرجان األول الرياضي لــريــاض األطــفــال يأتي ضمن خطة 
االتحاد لتغطية جميع المراحل السنية، بداية من رياض األطفال، 
وقــال: »نتطلع من خالل )مواهبنا في مدارسنا 3( إلى المزيد من 
اإلنجازات، بتوسيع قاعدة الممارسة لدى أطفالنا وأبنائنا الطلبة«.

جانب من األطفال في طابور العرض

ختام المهرجان الرياضي لرياض األطفال

ــلـــي والـــزمـــالـــك،  يــنــتــظــر قــطــبــا الـــكـــرة الــمــصــريــة األهـ
مواجهتين حاسمتين اليوم )الجمعة(، عندما يحل األول 
»شباب  ضيفا على القطن الكاميرون، ويصطدم الثاني بـ
بلوزداد« في الجزائر لحساب الجولة الخامسة من دور 

المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ــه أمـــــــام مــضــيــفــه الــقــطــن  ــاراتــ ــبــ يــــخــــوض األهــــلــــي مــ
الكاميروني، في السابعة مساء، بتوقيت الكويت، تحت 
شعار »ال بديل عن الــفــوز«، من أجــل تصحيح المسار 
والتمسك بــأمــل الصعود لــلــدور ربــع النهائي لــدوري 

أبطال إفريقيا.
ويسعى األهــلــي إلــى الــفــوز على القطن مــع انتظار 
تلقيه هدية من صن داونز الجنوب إفريقي حال فوزه 
 )الــســبــت( عــلــى مضيفه الــهــالل الــســودانــي فــي أم 

ً
غــــدا

درمـــان ضمن منافسات نفس الجولة، ليكون األحمر 
 بالفوز على الفريق السوداني في الجولة األخيرة 

ً
ملزما

بالقاهرة لضمان الصعود. 
ويملك األهلي فرصة أخرى حال تعادل صن داونز 
والهالل، بشرط فوزه على القطن بأي نتيجة، ثم الفوز 
على الهالل في الجولة األخيرة بفارق هدفين ليتأهل 

وقتها بالمواجهات المباشرة.
ويتصدر صن داونــز المجموعة برصيد 10 نقاط، 
يليه الهالل وصيفا بـ9 نقاط، ثم األهلي ثالثا بـ4 نقاط، 
والــقــطــن فــي الــمــركــز األخــيــر بــال رصــيــد وال يملك أيــة 

فرص للتأهل.
فرصة إحياء الحلم األبيض

وفــي العاشرة مــســاء، يتمسك الزمالك بالفوز على 
مضيفه شباب بلوزداد على ملعب 5 جويلية بالعاصمة 
الجزائرية، خصوصا أنه ال بديل أمام الكتيبة البيضاء 

ســــوى حــســم نـــقـــاط الـــمـــبـــاراة لــلــحــفــاظ عــلــى حــظــوظ 
التأهل، وتجنب توديع جديد مخيب لآلمال من دور 

المجموعات للمرة الثالثة تواليا.
واســتــعــاد الــزمــالــك آمـــال الــتــأهــل، بعدما حقق فــوزا 
ثمينا على حــســاب ضيفه الــتــرجــي التونسي بثالثة 
أهداف مقابل هدف بالجولة الماضية، لكنه عاد وأثار 
مخاوف جماهيره بعد األداء المخيب لآلمال والخسارة 
أمام إنبي بهدفين دون رد بالدوري المصري قبل السفر 

إلى الجزائر.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على شباب بلوزداد ثم 
الفوز على المريخ السوداني بالقاهرة لحسم التأهل، 

أما في حالة الهزيمة اليوم فسيودع البطولة رسميا.
ويتصدر الترجي المجموعة برصيد 9 نقاط، فيما 
يحتل شباب بلوزداد المركز الثاني برصيد 6 نقاط، 
وفـــي الــمــركــز الــثــالــث يــأتــي الــزمــالــك بــرصــيــد 4 نــقــاط، 

 المريخ برصيد 4 نقاط.
ً
وأخيرا

ويحل الترجي ضيفا على المريخ في ليبيا الرابعة 
عصر اليوم، ضمن مواجهات المجموعة ذاتها.

جانب من تدريبات األهلي

األهلي والزمالك في مهمة »إفريقية« مصيرية األهلي والزمالك في مهمة »إفريقية« مصيرية 

الغانم: تنتظرنا مهمة شاقة في الجزائر
وصف رئيس نادي الكويت خالد الغانم مواجهة 
األبيض أمام شبيبة الساورة الجزائري، في الجزائر، 
بالشاقة، لما تتميز به الفرق الجزائرية من شراسة 
على أرضــهــا، مبينا أن الــفــوز بــهــدف غير مريح، 
والنتيجة التي حققها األبيض قد ال تكون كافية، 

لتأمين بطاقة التأهل.
وأضاف الغانم أنه لمس الوضع بالجزائر عن 
قرب، في 2007، في مواجهة فريق ستيف الجزائري، 

بالبطولة ذاتها، حيث انتهت مباراة الذهاب في 
الكويت بالتعادل السلبي، وفي الجزائر نجح ستيف 

في الفوز بهدف، وسط أجواء غاية في الصعوبة.
ــار إلــى أن نتيجة الــفــوز بهدف أفضل من  وأشـ
الــتــعــادل أو الــخــســارة، مــؤكــدا أن الكويت سيبذل 
قصارى جهده في مــبــاراة الــعــودة، لتمثيل الكرة 

الكويتية، على أفضل ما يكون.

طائرة الكويت في نهائي »غرب آسيا« اليوم
• محمد عبدالعزيز

حـــجـــز الـــفـــريـــق األول لــلــكــرة 
 
ً
الطائرة بنادي الكويت مقعدا

ــــي نـــهـــائـــي الـــنـــســـخـــة األولــــــى  فـ
مــن بطولة غــرب آســيــا لألندية 
لــــلــــرجــــال، بـــعـــد فــــــوزه الــصــعــب 
على نظيره دار كليب البحريني 
بنتيجة ثالثة أشواط لشوطين، 
فــــــي الــــــمــــــبــــــاراة الـــــتـــــي جــمــعــت 
ــــس، عـــلـــى صــالــة  ــ الـــفـــريـــقـــيـــن أمـ
ــة بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــ ــــاضـ ــريـ ــ قــــصــــر الـ
األردنـــــــيـــــــة عـــــمـــــان، فـــــي نــصــف 
نهائي البطولة، وجاءت نتائج 
األشواط كالتالي: 17-25، 26-24، 

.13-15 ،25-20 ،21-25
وبذلك سيلتقي الكويت اليوم 
في المباراة النهائية للبطولة مع 
الفائز من مباراة الريان والشرطة 
القطريين، والتي جرت في ساعة 

متأخرة أمس.
واتـــســـمـــت الــــمــــبــــاراة بــالــنــديــة 
ــدم الـــفـــريـــقـــان أداء  ــ واإلثــــــــــارة، وقــ
مــمــيــزا، تـــبـــادال خــاللــه الــســيــطــرة 
على أشواط اللقاء األربعة، وفرض 
شوط فاصل تمكن خالله العبو 

الــــكــــويــــت بـــالـــخـــبـــرة، خــصــوصــا 
عــبــدالــلــه جــاســم »رغـــم إصــابــتــه«، 
ــر الـــســـلـــيـــم وعـــبـــدالـــرحـــمـــن  ــامــ وعــ
العتيبي، وصالبة حوائط الصد 
ــيـــد عــــن الــمــنــطــقــة  ــاع الـــجـ ــ ــدفــ ــ والــ
الخلفية، وتــألــق اإليــرانــي صابر 
كاظمي والصيني ليو في الضرب 
الساحق من المنطقتين الخلفية 
ــن تــرجــيــح كفتهم  واألمــــامــــيــــة، مـ
وحسم الشوط واللقاء لمصلحته.

فرحة العبي الكويت بالتأهل للنهائي
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الريال يجدد فوزه على ليفربول... ونابولي يصنع التاريخ
تأهل ريال مدريد لدور 

الثمانية لدوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، بعدما أحرز كريم 

 في الشوط 
ً
بنزيمة هدفا

الثاني، ليحقق الفريق اإلسباني 
 1-صفر على ضيفه 

ً
 مريحا

ً
فوزا

ليفربول في إياب دور الـ16، 
و6-2 في مباراتي الذهاب 

والعودة.

تــــفــــوق ريــــــــال مـــــدريـــــد اإلســــبــــانــــي 
 عــلــى 

ً
ـــي مـــــجـــــددا ــالـ ــطــ ــي اإليــ ــولــ ــابــ ونــ

ــربــــول اإلنـــكـــلـــيـــزي  ــفــ ــيــ ضـــيـــفـــيـــهـــمـــا لــ
وأينتراخت فرانكفورت وأكمال عقد 
الـــدور ربــع النهائي لمسابقة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم، بفوز األول 
1 - صفر والثاني 3 - صفر األربعاء 

في إياب ثمن النهائي.
 الوصول الى 

ً
وإذا كان ريال معتادا

ه الــقــيــاســي البالغ 
ّ
هـــذا الــــدور بسجل

 فــي الــمــســابــقــة، فـــإن نابولي 
ً
14 لــقــبــا

سيخوضه للمرة األولى في تاريخه.
وتــــســــحــــب الــــقــــرعــــة الـــــيـــــوم حــيــث 
ــاح  ــمــ ــســ ــــون مــــفــــتــــوحــــة مـــــــع الــ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
ــيـــن أنــــديــــة مــــن نــفــس  بـــمـــواجـــهـــات بـ
 في دور 

ً
البلد وبين أندية كانت معا

المجموعات.
ولــــــحــــــق ريــــــــــــال ونـــــــابـــــــولـــــــي بـــكـــل 
ــيـــتـــي وتــشــلــســي  مـــــن مـــانـــشـــســـتـــر سـ
اإلنــكــلــيــزيــيــن وبــنــفــيــكــا الــبــرتــغــالــي 
ومـــيـــالن وإنـــتـــر اإليــطــالــيــيــن وبــايــرن 

ميونيخ األلماني.

 عقدة ليفربول تتواصل 

على ملعب »سانتياغو برنابيو«، 
جدد ريال الفوز على ضيفه ليفربول 
بهدف الفرنسي كريم بنزيمة، وذلك 
بعد أن اكتسحه 5-2 في إنكلترا ذهاًبا.

وتواصلت عقدة النادي االنكليزي 
أمام نظيره االسباني وفشل في الثأر 
مــن الــفــريــق الـــذي أســقــطــه فــي نهائي 

الموسم الماضي في باريس.

 
ً
ودخـــل ليفربول الــمــبــاراة مــدركــا

 بعد خسارته 
ً
ان المهمة صعبة جدا

 رغم تقدمه 
ً
المذلة على أرضه ذهابا

بهدفين، قبل أن يتلقى ألول مرة في 
تاريخه خمسة أهداف على ارضه في 

المسابقات االوروبية.
كما سقط ليفربول أمـــام الــنــادي 
الملكي في نهائي البطولة عام 2018 
ليبقى الفريق االنكليزي من دون أي 
فوز ضد ريال مدريد في آخر ثماني 

مباريات )7 هزائم وتعادل(.
ــريـــدز عــلــى  ــلـ ــعــــود آخـــــر فـــــوز لـ ويــ
ريال الى مباراتي ثمن النهائي في 
مــوســم 2008-2009 بــمــجــمــوع 0-5 

)4-0 و0-1(.
وفيما تزداد مهمة فريق المدرب 
االيطالي كارلو أنشيلوتي صعوبة 
ــاع عـــــن لـــقـــبـــه فـــــي الـــــــــدوري  ــ ــدفـ ــ ــالـ ــ بـ
 البتعاده تسع نقاط 

ً
اإلسباني، نظرا

 أنهما 
ً
عــن غــريــمــه بــرشــلــونــة، عــلــمــا

يلتقيان االحــد في الكالسيكو على 
ملعب كامب نو، يبحث عن مواصلة 

مشواره في بطولته المحببة.
وســجــل بــنــزيــمــة هــــدف الــمــبــاراة 
الــوحــيــد بــعــد أن وصــلــتــه الــكــرة من 
مـــواطـــنـــه إدواردو كــامــافــيــنــغــا في 
العمق على مشارف المنطقة، حاول 
تـــســـديـــدهـــا اصــــطــــدمــــت بـــالـــمـــدافـــع 
الهولندي فيرجيل فان دايك لتصل 
الى البرازيلي فينيسيوس جونيور 
داخــــل الــمــنــطــقــة، حــــاول متابعتها 
»على الطاير« منخفضة لكنه انزلق 
وتــمــكــن مــن تــمــريــرهــا خــالــصــة رغــم 

مضايقة من فان دايك الى الفرنسي 
على بــاب المرمى تابعها بسهولة 

في الشباك )78(.

 أوسيمين يحمل نابولي إلى اإلنجاز 

 
ً
 تــاريــخــيــا

ً
ــازا وحــقــق نــابــولــي إنـــجـ

بعدما بلغ الـــدور ربــع النهائي ألول 
مرة في تاريخه، وذلــك بفوزه الكبير 

عــلــى ضــيــفــه أيــنــتــراخــت فــرانــكــفــورت 
3 - صفر.

ــــن دون حـــضـــور  ــلــــقــــاء مـ ــم الــ ــ ــيـ ــ وأقـ
ــيــــف األلـــــمـــــانـــــي فــي  ــعـــي الــــضــ مـــشـــجـ
ــات مــلــعــب »ديـــيـــغـــو أرمــــانــــدو  ــدرجــ مــ
مارادونا« بقرار من السلطات المحلية، 
ــك لـــــم يـــمـــنـــعـــهـــم مـــــن الـــســـفـــر  ــ ــ لــــكــــن ذلـ
الــــى الــجــنــوب اإليـــطـــالـــي واالشــتــبــاك 
مـــع الــشــرطــة بــــمــــؤازرة مـــن مشجعي 

المنافس المحلي أتاالنتا وفق وسائل 
اإلعالم.

 خارج القواعد 
ً
وبعدما فاز ذهابا

ــــدرب  ــمـ ــ ــــق الـ ــريـ ــ ــر، جـــــــدد فـ ــ ــفـ ــ 2 - صـ
لـــوتـــشـــانـــو ســبــالــيــتــي تـــفـــوقـــه عــلــى 
ــانــــي الـــــــذي يــخــوض  ــمــ الـــفـــريـــق األلــ
ــة األم ألول مــرة  ــاريـ ــقـ الــمــســابــقــة الـ
نتيجة إحــــرازه لــقــب »يـــوروبـــا ليغ« 

الموسم الماضي.

وكالعادة، كان النيجيري فيكتور 
أوســـيـــمـــيـــن مـــفـــتـــاح فــــــوز نـــابـــولـــي 
 في كل شوط )45+2 

ً
بتسجيله هدفا

ــى أربـــعـــة  ــ ــيــــده الـ  رصــ
ً
و53(، رافــــعــــا

أهداف في دوري األبطال و23 في 28 
مباراة ضمن جميع المسابقات هذا 
الموسم، قبل أن يضيف البولندي 
بيوتر زيلينسكي الثالث مــن ركلة 

جزاء )64(.

فرحة العبي ريال مدريد بهدف بنزيمة في مرمى ليفربول )رويترز(

أنشيلوتي: نحظى بثقة كبيرة
ــي كـــــارلـــــو  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــطـ ــ ــ أبــــــــــــرز اإليـ
أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، 
الثقة التي لعب بها فريقه أمام 
ليفربول في ثمن نهائي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، حــيــث تغلب 
ــبــــاراتــــي الـــذهـــاب  ــي مــ عــلــيــه فــ
واإلياب بنتيجة إجمالية 2-6، 
مشيرا إلى أن هذا األمر يعود 
إلــــى تــتــويــج الــمــلــكــي بــالــلــقــب 

العام الماضي.
وقــــال أنــشــيــلــوتــي: »الــفــريــق 
يحظى بثقة كبيرة بفضل ما 
حـــدث الــعــام الــمــاضــي، وظهر 
ــذا فــــي ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي أمــــام  ــ هـ
فريق قوي. قدمنا أداء جيدا في 
المباراتين. سيكون علينا أن 
نلعب ربع النهائي أمام فريق 
مفاجأة، ألن هناك فرقا إيطالية 
لم يكن يتوقعها أحد في دور 
الثمانية. التشامبيونز بطولة 
معقدة دومــا. علينا أن نكافح 

حتى النهاية«.

ــاب، أضـــاف:  ــ وعـــن لــقــاء اإليــ
»قــدمــنــا مـــبـــاراة جــيــدة للغاية 
ومــتــكــامــلــة، وكـــان مــن الممكن 
ان تـــــكـــــون مــــعــــقــــدة ولـــكـــنـــنـــا 
بـــدأنـــا جــيــدا بــأفــكــار واضــحــة 

وأنهيناها جيدا«.
وعــن الخصم الــذي يفضله 
فـــي ربــــع الـــنـــهـــائـــي، تـــابـــع: »ال 

أفــضــل أي خــصــم. هــدفــنــا هو 
الــفــوز ولـــذا يجب تــجــاوز ربع 
الـــنـــهـــائـــي ونــــصــــف الـــنـــهـــائـــي 
ومحاولة الفوز بالنهائي. أنا 
سعيد ألن كرة القدم اإليطالية 
لـــديـــهـــا ثــــالثــــة فــــــرق فـــــي ربـــع 
ــر جــيــد  الـــنـــهـــائـــي وهــــــذا مـــؤشـ

للغاية«.

أنشيلوتي

كلوب: بإمكانهم الفوز باللقب
أقر مدرب ليفربول، األلماني 
يــــورغــــن كــــلــــوب، بـــتـــفـــوق ريــــال 
مدريد على فريقه في مباراتي 
ثــــمــــن نــــهــــائــــي دوري أبــــطــــال 
أوروبا، اللتين فاز بهما الملكي 
بنتيجة إجمالية 6 - 2، مؤكدا أن 
الميرينغي حامل اللقب »يمكنه 
الـــفـــوز بــالــتــشــامــبــيــونــز مــجــددا 

بكل تأكيد«.
وقـــال كــلــوب: »فـــارق األهـــداف 
كان يتطلب أداء خاصا لم نقدمه. 
قّدمنا مباراة جيدة، ولكن ريال 
مــدريــد سيطر جــيــدا، وسنحت 
له أفضل الفرص. كان علينا أن 
نتفوق لنتأهل، ولكنهم كانوا 
ــذا حــجــزوا  األفـــضـــل مـــجـــددا، ولــ

مقعدهم للدور التالي«.
وتابع: »ريال مدريد يعد من 
المرشحين للفوز باللقب بالنظر 
إلى الخبرة والثقة التي يحظى 
بــهــا. يمكنه الــفــوز باللقب بكل 
تأكيد، المؤكد هو أنه من يريد 
الفوز بالبطولة عليه أن يتجاوز 

الــــريــــال. أرى فــــرص مانشستر 
سيتي ونابولي كبيرة«.

وعن مشاعره بعد اللقاء، قال 
كلوب: »لم أكن غاضبا في نهاية 
الــلــقــاء، ولــكــنــنــي كــنــت محبطا. 
ا خرجنا 

ّ
كنت سأغضب لــو كن

بضربة جزاء، ولكن في النهاية 
ريال مدريد لعب أفضل«.   )إفي(

أوسيمين: نستطيع تحقيق الحلم
يـــــرى الـــمـــهـــاجـــم الــنــيــجــيــري، 
فــيــكــتــور أوســـيـــمـــيـــن، أن فــريــقــه 
نابولي اإليطالي يمتلك المقومات 
التي تؤهله للتتويج بلقب دوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، بــعــد بــلــوغ دور 
الثمانية للبطولة القارية للمرة 

األولى في تاريخه. 
وقال أوسيمين لمنصة »بي تي 
سبورت«: »أعتقد أن أي شيء قد 
يحدث. بإمكاننا تحقيق الحلم«، 
مضيفا: »نريد أن نمضي خطوة 
بــخــطــوة لــنــرى مــا ســيــحــدث في 

نهاية الموسم«.
وأوضــح المهاجم النيجيري 
ــن الــجــيــد صــنــع الـــتـــاريـــخ من  »مــ
خـــالل هـــذا االنــتــصــار. كـــان فــوزا 
هائال. التهنئة للفريق على األداء 

الجيد من جانب كل الالعبين«. 
ــن نـــــــاد كــبــيــر  ــ ــحـ ــ وأردف: »نـ
ــاراة أي فــريــق  ــ ــــجـ ونــســتــطــيــع مـ
ــقـــرعـــة«، وأكـــد  ســتــوقــعــنــا مــعــه الـ
ــاراة هـــائـــلـــة. نحن  ــبــ »ســـتـــكـــون مــ

مــــســــتــــعــــدون لـــــهـــــا. نــــحــــن عــلــى 
اســتــعــداد لمقابلة أي فــريــق قد 

نواجهه«. 
وأصبح أوسيمين أول العب 
في نابولي يسجل في مباراتي 
الــــــــذهــــــــاب واإليـــــــــــــــاب بـــــــــــــاألدوار 
ــال،  ــ ــطـ ــ اإلقـــصـــائـــيـــة لـــــــــدوري األبـ
وأهدر فرصة الحصول على لقب 

هــاتــريــك، بــعــدمــا ســمــح لبيوتر 
زيلينسكي بتسديد ضربة الجزاء.

ــة  ــربــ وقــــــــــال أوســــيــــمــــيــــن: »ضــ
الجزاء، زيلينسكي سألني إذا كان 
بإمكانه التسديد، بالطبع أنا العب 
بالفريق، ال يهم من يسجل طالما 

الفريق يحقق النجاح«. 

أوسيمين

ً
توتنهام يسعى النتزاع المركز الثالث... مؤقتا

 على ساوثمبتون، 
ً
يحل توتنهام ضيفا

السبت، في المرحلة الثامنة والعشرين 
من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وسيحاول الفريق اللندني توتنهام، 
الرابع، استغالل تأجيل مباراة مانشستر 
يونايتد مــع فــولــهــام ضمن ربــع نهائي 
كأس االتحاد، النتزاع المركز الثالث من 

»الشياطين الحمر«.
ويتخلف توتنهام، صاحب 48 نقطة، 
بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد، 
 بــأنــه لــعــب مــبــاراة أكــثــر مــن رجــال 

ً
عــلــمــا

المدرب الهولندي إريك تن هاغ.
ويــطــمــح تــوتــنــهــام إلــــى طـــي صفحة 
من نهائي دوري 

ُ
خروجه المخيب من ث

أبــطــال أوروبــــا، الــثــالثــاء، على يــد ميالن 
 في لندن، 

ً
 إيابا

ً
اإليطالي، بتعادلهما سلبا

 في ميالنو.
ً
بعدما خسر صفر - 1 ذهابا

ويبقى التواجد بين األربــعــة األوائــل 
الهدف األساسي لرجال المدرب اإليطالي 
أنتونيو كونتي ضمن منافسة شرسة 
على البطاقتين األخيرتين المؤهلتين 
إلى المسابقة القارية العريقة مع يونايتد 
ونيوكاسل الخامس وليفربول السادس 
ــبــــرايــــتــــون الـــســـابـــع  ــتــــهــــانــــة بــ دون االســ
وصاحب 42 نقطة، الذي لعب مباراتين 

أقل من توتنهام.
ويــأمــل نيوكاسل، صاحب 44 نقطة، 
 
ً
مــواصــلــة صــحــوتــه عــنــدمــا يــحــل ضيفا
على نوتنغهام فــوريــســت، الجمعة، في 

افتتاح المرحلة.
ــد الــمــاضــي  ــ وأوقـــــــف نـــيـــوكـــاســـل األحــ

سلسلة من خمس مباريات دون انتصار 
ــــادالت وخــــســــارتــــان( كــلــفــتــه  ــعـ ــ ــة تـ ــالثــ )ثــ
التراجع من المركز الثالث إلى الخامس، 

عندما تغلب على ولفرهامبتون 1-2.
مــن جــهــتــه، ُيــمــنــي تشلسي، الــعــاشــر، 
النفس بمواصلة انتفاضته، وتحقيق 
 عندما يستضيف 

ً
فـــوزه الــثــالــث تــوالــيــا

إيفرتون، الذي يصارع من أجل البقاء في 
»البريمييرليغ«، السبت.

وفـــي بــاقــي مــبــاريــات الــســبــت، يلعب 

ولفرهامبتون مع ليدز يونايتد، وأستون 
فيال مع بورنموث، وبرنتفورد مع ليستر 

سيتي.
 مـــــبـــــاراة لـــيـــفـــربـــول 

ً
ــا ــ ــــضـ ــلــــت أيـ وتــــأجــ

وفولهام، بسبب ربع نهائي مسابقة كأس 
االتحاد اإلنكليزي.

ــــي إيـــطـــالـــيـــا، يـــســـعـــى مــــيــــالن إلـــى  وفــ
استعادة التوازن، بعد أن اكتفى بتعادل 
مــخــيــب )1-1( مـــع ضــيــفــه ســالــرنــيــتــانــا 

المتعثر في المرحلة الماضية.

ويلعب ميالن، السبت، أمــام مضيفه 
ــلــــة الـــســـابـــعـــة  ــزي، فـــــي الــــمــــرحــ ــ ــيــ ــ ــنــ ــ أوديــ

والعشرين من الدوري اإليطالي.
ويحتل »الروسونيري« المركز الرابع، 
آخـــر الــمــراكــز الــمــؤهــلــة لمسابقة دوري 
ــا، إال أن الــصــراع على هذا  أبــطــال أوروبــ
، حيث يبتعد 

ً
 جدا

ً
المقعد سيكون شرسا

مــيــالن عــن رومـــا الــخــامــس بــفــارق نقطة 
واحــــدة، فيما سيصعد يــوفــنــتــوس إلــى 
ــــادة الــنــقــاط  ــال إعـ الــمــركــز الــثــانــي فـــي حـ

المخصومة مــن رصــيــده، بسبب قضية 
المكاسب الرأسمالية، حيث ينتظر فريق 
»السيدة العجوز« القرار النهائي في هذه 
القضية، وفي حال إعادة نقاط يوفنتوس 
ســيــصــعــد فــــوق كـــل مـــن مـــيـــالن ورومـــــا، 
وبــالــتــالــي سيكون مــركــزاهــمــا مهددين، 
وعليه سيكون التفريط في أي نقطة من 
 بــعــدم تــأهــلــه إلـــى مسابقة 

ً
مــيــالن كــفــيــال

 فيها 
ً
دوري األبطال التي اليزال موجودا
هذا الموسم، ببلوغه ربع النهائي.

، يلعب 
ً
وفــي مباراتين، السبت أيــضــا

ساليرنيتانا مــع بــولــونــيــا، ومــونــزا مع 
كريمونيزي.

الدوري اإلسباني 

وفي إسبانيا، تتجه األنظار، السبت، 
إلى مواجهة أتلتيكو مدريد وفالنسيا 
فــي الــمــرحــلــة الــســادســة والــعــشــريــن من 

»الليغا«.
ويــســعــى أتلتيكو إلـــى الــحــفــاظ على 
موقعه في المركز الثالث على أقل تقدير، 
حــيــث يبتعد بــفــارق ســبــع عــشــرة نقطة 
عــن المتصدر برشلونة، فيما سيكون 
 بـــإنـــقـــاذ نـــفـــســـه مــن 

ً
ــا فــالــنــســيــا مـــطـــالـــبـ

الهبوط، حيث يبتعد بفارق األهداف فقط 
عن خيتافي صاحب المركز الثامن عشر 
)الذي يهبط إلى دوري الدرجة الثانية(.

وفـــي بــاقــي مــبــاريــات الــســبــت، يلعب 
ــو  ــ إســـبـــانـــيـــول مــــع ســيــلــتــا فـــيـــغـــو، ورايـ
فايكانو مع جيرونا، وألميريا مع قادش. سون مين وهاري كين نجما توتنهام

مباريات اليوم

القناة الناقلة المباراة التوقيت

AD SPORTS PR1 ساسولو - سبيتسيا 8:30

AD SPORTS PR1 أتاالنتا - امبولي 10:45

beINSPORTS PR1 نوتنغهام - نيوكاسل 11:00

beINSPORTS ليون - نانت 11:00

مباريات السبت

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR2 استون فيال - بورنموث 6:00

beINSPORTS PR3 برينتفورد - ليستر سيتي 6:00

beINSPORTS PR1 ساوثمبتون - توتنهام 6:00

beINSPORTS PR1 ولفرهامتون - ليدز يونايتد 6:00

beINSPORTS PR1 تشلسي - ايفرتون 8:30

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 إسبانيول - سيلتا فيغو 8:30

beINSPORTS HD1 أتلتيكو مدريد - فالنسيا 11:00

الدوري اإليطالي

AD SPORTS PR1 ساليرنيتانا - بولونيا 8:00

AD SPORTS PR1 أودينيزي - ميالن 10:45

يورغن كلوب

ً
إمبيد يمنح فيالدلفيا فوزه السادس تواليا

 
ً
تــألــق الــكــامــيــرونــي جــويــل إمــبــيــد مــجــددا
وأحــرز 38 نقطة، ليساهم في تحقيق فريقه 
 
ً
 سادسا

ً
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز انتصارا

على التوالي بفوزه على كليفالند كافالييرز 
118 - 109، ضمن منافسات الدوري األميركي 

للمحترفين بكرة السلة.
وخاض فريق فيالدلفيا الذي يحتل المركز 
الــثــالــث فـــي تــرتــيــب الــمــنــطــقــة الــشــرقــيــة أمـــام 
كــافــالــيــيــرز، مــبــارزة مــتــقــاربــة حــتــى األنــفــاس 
األخيرة عندما سّجل تايريز ماكسي ثالثية 
وأحــرز سفنتي سيكسرز خمس رميات حرة 

في آخر 51 ثانية لتأمين الفوز.
وكان فريق سلتيكس من جهته عانى للفوز 
على مينيسوتا تمبروولفز في مينيابوليس 

.102 - 104

وسّجل جايلين براون 35 نقطة وجايسون 
تاتوم 22 من بينها رميتان حرتان أكد بهما 

الفوز في النهاية.

في مباراة أخرى، حصد ستيف كوري 50 
نقطة لكنه لــم يستطع مــنــع غــولــدن ستايت 
ووريرز من السقوط أمام لوس أنجلس كليبرز 

.134 - 126
 على 

ً
من جهة أخرى، حقق ميامي هيت فوزا

ممفيس غريزليز صاحب المركز الثالث في 
ترتيب المنطقة الغربية 138 - 119.

وخــــســــر لـــــوس أنـــجـــلـــيـــس لـــيـــكـــرز الــمــثــقــل 
بــاإلصــابــات أمـــام هيوستن روكــتــس متذيل 

الترتيب في المنطقة الغربية 110 - 114.
 داالس مــافــريــكــس مـــن دون 

ً
وفـــــاز أيـــضـــا

نجميه المصابين لوكا دونتشيتش وكايري 
إيــرفــيــنــغ، بــمــبــاراة صعبة مــع ســان أنتونيو 

سبيرز 137 - 128.

»ريد بول« لتأكيد هيمنته عبر جائزة السعودية
يسعى فريق ريــد بــول بقيادة 
ســــائــــقــــيــــه الـــــهـــــولـــــنـــــدي مــــاكــــس 
فيرستابن والمكسيكي سيرخيو 
بيريس إلــى تأكيد هيمنته على 
الـــمـــرحـــلـــة االفـــتـــتـــاحـــيـــة لــبــطــولــة 
الــعــالــم فـــي ســبــاقــات الــفــورمــوال 
واحـــد، عندما يــخــوض المرحلة 
الـــــثـــــانـــــيـــــة فـــــــي ســــــبــــــاق جـــــائـــــزة 
السعودية الكبرى، فيما يحاول 
فـــيـــراري اســتــعــادة الـــتـــوازن بعد 
خيبة ســائــقــه شـــارل لوكلير من 

موناكو في البحرين.
وحــــقــــق ريـــــــد بـــــــول الـــثـــنـــائـــيـــة 
عــلــى حلبة الــصــخــيــر االحـــد قبل 
الــمــاضــي بــاحــتــالل فــيــرســتــابــن، 
بطل العالم في العامين األخيرين، 

المركز األول أمــام زميله بيريس 
وســائــق أســتــون مــارتــن الــجــديــد 
الــمــخــضــرم اإلســـبـــانـــي فــرنــانــدو 

ألــونــســو )41 عــامــا( بــطــل العالم 
عامي 2005 و2006. في المقابل، 
ــقــــى فـــــريـــــق فـــــــيـــــــراري ضـــربـــة  ــلــ تــ

قــاســيــة فـــي الــســبــاق االفــتــتــاحــي 
بــانــســحــاب ســائــقــه لــوكــلــيــر في 
اللفة الحادية واألربعين بسبب 
مــشــكــلــة مــيــكــانــيــكــيــة وســيــدخــل 
سباق االحد بعقوبة ارجاعه 10 
مــراكــز الستبداله مــكــّون التحكم 
اإللـــكـــتـــرونـــي فـــي وحـــــدة الــطــاقــة 
مرتين، فيما جــاء سائقه الثاني 
.
ً
االسباني كارلوس ساينس رابعا

ــد بــــول،  ــ ويــــبــــدو أن فــــريــــق ريــ
ــــب الــــعــــالــــمــــي  ــقـ ــ ــلـ ــ ــالـ ــ الــــــمــــــتــــــوج بـ
للصانعين أيضا العام الماضي، 
يتقدم بشكل كبير على منافسيه 
وهو مرشح لتعزيز هيمنته على 
الــحــلــبــة الــحــضــريــة الــســريــعــة في 

مدينة جدة.

جانب من حلبة الصخيرجويل إمبيد
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ــاريــــســــون  ــاء كـــلـــيـــة هــ ــمــ ــلــ ــــت عــ ــبـ ــ أثـ
للصيدلة بجامعة أوبورن األميركية 
ــلـــوظـــائـــف  ــد زيـــــــت الـــــزيـــــتـــــون لـ ــ ــوائــ ــ فــ

اإلدراكية.
وأفـــــــــادت مــجــلــة Nutrients، فــي 
دراســـــة نــقــلــهــا مــوقــع روســـيـــا الــيــوم، 
أمــــس، بــــأن الــبــاحــثــيــن درســـــوا حــالــة 
 يعانون من اضطرابات 

ً
25 متطوعا

إدراكــيــة خفيفة، وطلب منهم إضافة 
 )

ً
 )3 مالعق طعام تقريبا

ً
30 مليلترا

من زيت الزيتون إلى نظامهم الغذائي 
اليومي لمدة 6 أشهر، تناول 13 منهم 
زيــت الــزيــتــون البكر الــمــمــتــاز، والــــ12 
اآلخرون تناولوا زيت الزيتون المكرر، 
ويــحــتــوي الــنــوع األول عــلــى الــعــديــد 
مــن الــفــيــنــوالت - نـــوع مــن الــمــركــبــات 
العضوية المحتوية على مجموعة 

الهيدروكسيل والبنزول.
وخـــضـــع جــمــيــع الــمــشــاركــيــن قبل 
وبعد تناول زيت الزيتون للتصوير 
بالرنين المغناطيسي، واخــتــبــارات 
ــيــــل الــــــــــدم لــكــشــف  ــلــ مــــعــــرفــــيــــة، وتــــحــ
المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر، 
ــــرت الـــنـــتـــائـــج أن نـــوعـــي زيـــت  ــهـ ــ وأظـ
الزيتون المستخدم يحسنان الوظائف 
اإلدراكــــــــيــــــــة، وهــــــــذا مـــــا انـــعـــكـــس فــي 
مؤشرات الخرف السريري والمعايير 
ــــذه الــنــتــائــج  الــســلــوكــيــة األخــــــرى، وهـ
تـــتـــوافـــق مـــع نــتــائــج الـــتـــجـــارب الــتــي 
.
ً
أجريت على الفئران المخبرية سابقا

وقال الباحثون إن نتائج التصوير 
بــالــرنــيــن المغناطيسي لــم تــكــن هي 
نفسها في المجموعتين، حيث اتضح 

أن زيــــت الـــزيـــتـــون الــبــكــر يــحــفــز عمل 
الحاجز الدموي الدماغي والتواصل 
بين مناطق الدماغ المختلفة، بينما 
ــــن الــتــنــشــيــط  ــكــــرر مـ ــمــ ــــت الــ ــزيـ ــ زاد الـ

ــفــــي لــــلــــدمــــاغ فـــــي الـــمـــنـــاطـــق  ــيــ الــــوظــ
المسؤولة عــن اإلدراك، مما أدى إلى 

تحسين الذاكرة.
واضــــاف الــبــاحــثــون: »كــمــا تغيرت 

المؤشرات الحيوية لمرض الزهايمر، 
فـــقـــد تـــغـــيـــرت لــــويــــحــــات األمـــيـــلـــويـــد 
ــاو نــــحــــو األفـــــضـــــل فــي  ــ ــ ــــن تـ ــيـ ــ ــــروتـ وبـ
المجموعتين، ويحتمل أن يكون هذا 

قد تسبب في تحسين وظيفة الحاجز 
ــدمـــوي الـــدمـــاغـــي، وكـــذلـــك الـــقـــدرات  الـ

اإلدراكية«.
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الطقس والبحرمواعيد الصالة
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ً
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05:59 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
01:44 صبـــاحــــــا

ً
12:37 ظــــــــــهـــــــــــــــرا

اكتشفت أنه ممرض فطلبت الطالق! مقاول يخلط األسمنت بالسكر
طلبت امــرأة مصرية الطالق من زوجها للضرر 
منه، بعد اكتشافها خدعته لها، إذ أخبرها أنه طبيب 

لكنه ممرض في الحقيقة.
ــيــــوم، أمـــــس، إن الــحــيــاة  وقـــــال مـــوقـــع روســـيـــا الــ
الزوجية بينهما لــم تــدم ســوى سنة فقط، لطلبها 

الطالق.
وتقدمت الــزوجــة إلــى محكمة األســـرة فــي الهرم 
ــــد زوجـــــهـــــا، وطـــالـــبـــت  ــلـــضـــرر ضـ ــــوى طــــــالق لـ ــــدعـ بـ
بــالــتــفــريــق بينها وبــيــنــه الســتــحــالــة الــعــيــش معه، 
بعد اكتشافها حيلته وخداعه لها، وانتحاله صفة 

.
ً
ن أنه يعمل ممرضا طبيب، حتى انكشف أمره، وتبيَّ

وقــالــت محامية الــزوجــة إن موكلتها تعرضت 
ــنـــوات األولــــى  لـــخـــداع وكـــــذب مـــن زوجـــهـــا فـــي الـــسـ
مــن الــــزواج، فاكتشفت حيلة الـــزوج عندما ذهبت 
الســتــخــراج قــيــد عــائــلــي، وعــلــمــت أن زوجــهــا يعمل 

، كما أوهمها.
ً
، وليس طبيبا

ً
ممرضا

وقبلت المحكمة دعوى الطالق للضرر المقدمة 
من الزوجة ضد زوجها، لما وقع عليها من ضرر، 

بعد خداع الزوج لزوجته. 

ألقت قوات الدرك الجزائري 
الــقــبــض عــلــى أحـــد المقاولين 
بــتــهــمــة غـــش مــــادة األســمــنــت، 
بــخــلــطــهــا بــالــســكــر فـــي أعــمــال 

البناء.
وقــــــــالــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــالم 
جـــزائـــريـــة إن وزارة الــتــجــارة 
أعــلــنــت فـــي بـــيـــان نــقــلــه مــوقــع 
روسيا اليوم، أمس، عن حجز 
كميات مهمة من مــادة السكر 

تــــورط صــاحــبــهــا فـــي خلطها 
بــــاألســــمــــنــــت، واســـتـــعـــمـــالـــهـــا 
فــــي مــخــتــلــف أشــــغــــال الـــبـــنـــاء، 
مــوضــحــة فـــي بــيــانــهــا أنـــه في 
إطــــار الــتــحــقــيــقــات الــمــفــتــوحــة 
حـــول تــزويــد الــســوق بــالــمــواد 
ذات االســـــتـــــهـــــالك الــــــواســــــع، 
السيما المواد المدعمة، تولى 
أعـــــوان الـــرقـــابـــة االقــتــصــاديــة، 
بالتنسيق مــع مصالح الــدرك 

الـــوطـــنـــي، حــجــز 5 أطـــنـــان من 
مــادة السكر داخــل ورشــة يتم 
خلطها مــع مـــادة الــخــرســانــة، 
واســـتـــعـــمـــالـــهـــا فـــــي مــخــتــلــف 

أشغال البناء.
ــــت أن الــتــحــقــيــقــات  ــافـ ــ وأضـ
األولــيــة أثبتت أن هــذا األخير 
اقتنى أكثر مــن 10 أطــنــان من 

السكر منذ يناير الماضي.

ذبحت عشيقها ودفنته بالحديقةذبحت عشيقها ودفنته بالحديقة
ــري فـــــــي بـــريـــطـــانـــيـــا  ــ ــجــ ــ تــ
ــة  ــلـــمـــة مــــدرســ مـــحـــاكـــمـــة مـــعـ
ابتدائية في مقاطعة إيست 
مـــيـــدالنـــد، يــشــتــبــه فــــي أنــهــا 
ذبحت عشيقها ودفنت جثته 

في الحديقة.
 ،»Metro« وذكرت صحيفة
فــي خبر نقله مــوقــع روسيا 
ــــس، أن الــمــعــلــمــة  ــ ــوم، أمـ ــ ــيـ ــ الـ
فــيــونــا بــيــل )49 ســنــة( كانت 
تلتقي نــيــكــوالس بيلنغهام 
 ،

ً
ــا ــنـــة( لـــمـــدة 17 عـــامـ )42 سـ

وكــــان آخـــر لــقــاء بينهما في 
نوفمبر 2021. وخـــالل هــذه 
الفترة كان نيكوالس يخون 
، حتى ان إحدى 

ً
حبيبته دائما

.
ً
عشيقاته أنجبت له طفال

ــد الــــمــــحــــكــــمــــة أن  ــقــ ــتــ ــعــ وتــ
فــــيــــونــــا خــــطــــطــــت لـــجـــريـــمـــة 

القتل بعناية، حيث أخبرت 
هــا فــي الــمــدرســة أنها  زمــالء
ــــدوى فـــيـــروس  ــعـ ــ أصـــيـــبـــت بـ
كورونا، وقررت عزل نفسها، 
ــــرت األدوات  ــتــ ــ ــد أن اشــ ــعــ بــ
ــة لــتــنــفــيــذ الــجــريــمــة  ــ ــــالزمـ الـ

وإخفاء الجثة.
 
ً
وعـــثـــر الــمــحــقــقــون أخـــيـــرا
على دفــتــر مــذكــرات يحتوي 
على وصف كامل لجريمتها.
وكــتــبــت أنـــهـــا قـــــررت قتل 
عشيقها فــي عــيــد الهالوين 
عـــــــام 2021، وأنـــــــــه عـــنـــدمـــا 
 
ً
كـــان يستحم أخــفــت سكينا

بـــجـــانـــب الــــســــريــــر، وعـــنـــدمـــا 
عـــاد إلـــى الــغــرفــة طــلــبــت منه 
وضـــع عــصــابــة عــلــى عينيه، 

ثم طعنته بالسكين.
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الـــــــــواقـــــــــفـــــــــه، والـــــــــقـــــــــاعـــــــــده الــــمــــســــتــــريــــحــــه

ــا والــــــــراكــــــــضــــــــه، والــــــــطــــــــايــــــــره فــــــــي ســــمــــاهــ

ــه ــحــ ــه إن صـــــــادفـــــــت هــــــــــاب ريــ ــ ــيــ ــ ــاشــ ــ ــمــ ــ والــ

والــــــــــــنــــــــــــاويــــــــــــه لــــــــكــــــــن تــــــــطــــــــالــــــــع وراهــــــــــــــــا 

ــه ــحــ ــريــ ــجــ والـــــــعـــــــاجـــــــزه مـــــثـــــل الـــــــــوعـــــــــول الــ

ــا  ــ ــداهــ ــ ــد وتــــــــرجــــــــع مــــــــا تــــــــوّصــــــــل مــ ــ ــعـ ــ ــــصـ تـ

 فـــســـيـــحـــه
ً
حــــــــــــــــــاالت... والـــــــســـــــاحـــــــات جــــــــــــدا

ــتــــهــــاهــــا  ــنــ ــاذلــــــــه مــ حـــــــْســـــــب الــــــــــعــــــــــزوم الــــــــبــــــ

ــبـــدي الـــجـــهـــود الــشــحــيــحــه بــــس عــــنــــدنــــا... تـ

ــا  ــ ــاهـ ــ ــطـ ــ هـــــــــــــذا وربــــــــــــــــي مــــــــــن الـــــــــــــمـــــــــــــوارد عـ

ــيـــحـــه ــا فـــضـ ــ ــرهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ إذا نــــــصــــــحــــــنــــــا... تـ

ــا  ــ ــاهـ ــ ــعـ ــ ــا مـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــرتـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وإذا ســـــــكـــــــتـــــــنـــــــا... اقـ

ــيـــحـــه  يـــــــا رب وّجـــــهـــــهـــــا الـــــــــــــــدروب الـــصـــحـ

ــا!! ــ ــواهـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ـــــهـــــا - »تــــــــرجــــــــع« إلـــــــــى مـ
ّ
- أقـــــل

 كيف نفيق 
بدر ناصر الحميديمن الكابوس؟

ال أتصور أنه أصبح هناك مجال للشك في أن بلدنا 
مستهدف، فما يجري فيه من تدمير لكل ما هو جميل 

ال يمكن أن يكون مجرد مصادفة أو محض إهمال. 
ــا قبل سنة 1٩٩0 نسابق الــزمــن فــي التطور 

ّ
لقد كــن

واإلبـــداع بجميع المجاالت، ثم بــدأت مقومات الدولة 
ــعــد؛ الــمــعــيــشــيــة، والــتــربــويــة،  تــنــهــار عــلــى جــمــيــع الــصُّ

واالقتصادية والبنية التحتية.
ماذا حدث ليتغير الزمن الجميل لبلدي إلى كابوس 
ي المستوى المعيشي 

ّ
من السرقة وتدمير المرافق وتدن

للفرد؟!
نشاهد انفراد مجموعة تتحكم في مفاصل الدولة، 

ممثلة في السلطة التنفيذية وبعض أعضاء
المجلس التشريعي، وقــد انحرف الجميع - إال َمن 
رحم ربي - عن طريق اإلصــالح والتنمية إلى الصراع 

وتنفيذ أجندات انتقامية دّمرت كيان الدولة.
وهــذا ما أدى إلى تغيير نهج العمل الحكومي إلى 
نــهــج غــيــر مــحــتــرف، نــتــيــجــة أســـلـــوب اخــتــيــار أعــضــاء 
 الماضية، ولم 

ً
الحكومة على مدى السبعة عشر عاما

ّكلت ألكثر من 
ُ

تستمر العديد مــن الحكومات التي ش
سنة.

، وال نشهد 
ً
ومع األسف، ال يزال هذا النهج مستمرا

 الختيار رجال دولة وأصحاب قرار وطنيين، 
ً
اجتهادا

وينطبق هــذا على المجلس التشريعي المراقب على 
 - 

ً
أعــمــال السلطة التنفيذية الـــذي - مــع األســـف أيــضــا

ابتعد بعض أعضائه عن دورهم األساسي في التركيز 
 الــقــوانــيــن الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــنــمــيــة الــبــالد 

ّ
ــن ــ عــلــى َسـ

وتطويرها. 
وأصبح الوطن والمواطنون ضحية هذا الكابوس 
 لو عمل أصحاب القرار 

ّ
الذي نعيشه، وال إفاقة منه إال

عــلــى تــغــيــيــر الــنــهــج فـــي طــريــقــة الــتــشــكــيــل الــحــكــومــي 
ــه وذي خــبــرة  ــأدائـ واخـــتـــيـــار فــريــق حــكــومــي مــتــمــيــز بـ
فــي تحقيق النمو اإلداري، ولــديــه قــدرة على معالجة 
األمور الملّحة للدولة، سواء االقتصادية أو القانونية 
أو اإلداريــــــة، وأن يــتــم تــطــبــيــق الــقــوانــيــن عــلــى الكبير 
والــصــغــيــر، والــضــرب بــحــزم عــلــى يــد َمــن يــتــعــّدى على 
أمالك الدولة، ومحاسبة من تعّدى عليها في السابق، 

واسترجاع المليارات المنهوبة.
ويــتــم مــراجــعــة قــانــون ديـــوان المحاسبة و»نــزاهــة«، 
وإلغاء الهيئات الحكومية التي ال لزوم لها، وأرى أنه 

بغير هذا التغيير في المنهاج لن تنصلح الحال.
ندعو المولى أن ُيصلح الحال لترجع البسمة إلى 
أهل الكويت، ليعيشوا من خير بلدهم في أمن وأمان، 

وكما قالوا:
ر 

ُ
األمــل هــو تلك النافذة الصغيرة، التي مهما صغ

 واسعة في الحياة.
ً
حجمها، فإنها تفتح آفاقا

 إلى براءة
ً
من ٤٠٠ سنة سجنا

قــضــت مــحــكــمــة أمــيــركــيــة هــذا 
األسبوع ببراءة رجل من فلوريدا 
 عليه بقضاء 400 

ً
كــان محكوما

ــام فـــي الــســجــن بــتــهــمــة السطو  عـ
المسلح، بعدما تــوصــل القضاء 
رت مسار  إلى معلومات جديدة غيَّ

القضية.
وقال موقع سكاي نيوز، أمس، 
 )

ً
ــا إن ســيــدنــي هــولــمــز )57 عـــامـ

 خلف 
ً
ــا ــامـ قــضــى أكـــثـــر مـــن 34 عـ

الــقــضــبــان، لــســرقــة ســـيـــارات عــام 
1988 بــالــقــرب مــن مــديــنــة فــورت 
لـــــودرديـــــل، والـــتـــســـبـــب فــــي وفــــاة 

أشخاص.
ــمــــز عـــــــام 2020  م هــــولــ وتــــــقــــــدَّ
بطلب لوحدة متخصصة بإعادة 
ــة الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي يــصــّر  ــعـ ــراجـ مـ
المتهمون فيها على أنهم أبرياء.

ــذ ذلـــــــك الـــــتـــــاريـــــخ، عــمــل  ــ ــنـ ــ ومـ
ــق فــي  ــيــ ــدقــ ــتــ ــى الــ ــلــ ــــون عــ ــامـ ــ ــــحـ مـ
المعلومات التي جمعت بالقضية 
الخاصة بهولمز، وتوصلوا إلى 
أن الشهادات التي سجلت كانت 

متحيزة وغير دقيقة.
كــذلــك اكتشف الــمــدافــعــون عن 
هـــولـــمـــز أن الـــســـيـــارة الـــتـــي كـــان 
 في 

ً
يقودها، والتي اعتبرت دليال

الــقــضــيــة، حــيــث رصـــدهـــا شــهــود 
وقت ارتكاب السطو المسلح، لم 
تــكــن ذات الــمــركــبــة المستخدمة 
فــي العملية، بــل شبيهة لها من 

حيث الطراز.
ورغــــــــم إصـــــــــرار هـــولـــمـــز عــلــى 
وجود ستة أشخاص شاهدوه في 
منزل والــديــه وقــت الــحــادثــة، فإن 
الشرطة وقتها لم تصغ الدعائه.

فهد البسامأعرفه عدل...

ـــاح يـــا عــلــيــم يـــا رزاق يـــا كــريــم، 
ّ
يـــا فـــت

 لــيــبــصــم فـــي مــقــر عمله 
ً
يــخــرج صــبــاحــا

الذي ظفر به بعد أن تحّصل على شهادته 
األكاديمية الرفيعة من أرخص جامعات 
األرض الــوهــمــيــة، ثــم يستكمل مشاوير 
ــقــة، مــحــاواًل 

ّ
يــومــه إلنــهــاء أعــمــالــه الــمــعــل

الحصول على كل ما يمكن استحصاله 
مما تــقــّدمــه الــدولــة مــن منافع وخــدمــات 
وتخصيصات، كما أنه بعد استخراجه 
كــل مــا تيّسر لــه مــن رخــص تــجــاريــة، ها 
هو اليوم يجني ثمار نجاحاته ويتنقل 
بين المناطق ليجمع األرباح من اإلقامات 
ق ببيعها على العمالة السائبة 

ّ
التي توف

والمربوطة، ثم بعد خروجه من المحكمة 
بعد جلسات القضايا التي رفعها عليه 
إخـــوتـــه الـــذيـــن اســتــولــى عــلــى مــيــراثــهــم، 
يبدأ بمالحقة بعض المدينين له؛ الذين 

ت مواعيد ســداد قروضهم الحسنة، 
ّ
حل

والتي ال تجاوز فوائدها ضعف المبلغ 
الُمقرض لهم فقط ال غير، لكنهم ينكرون 
ــا يـــمـــّر مــــرور  ــعـــدهـ ــالـــه عــلــيــهــم، وبـ أفـــضـ
الكرام على مدرسة ولده، ليتعّهد للمرة 
العشرين بتربيته، بعد أن ضرب وأهان 
نصف زمالئه على مدار الشهر، فبسبب 
الزواج المبكر، فإن أبناءه أطول وأعرض 
 لــيــلــحــق دوره 

ً
مــنــه، فــقــد تــــزوج صــغــيــرا

بــالــســكــن ويــحــصــل عــلــى بــــدالت الــــزواج 
ق زوجته بعد ذلك بشكل 

ّ
واألبناء، ثم طل

 
ً
رســـمـــي، لــتــبــقــى الـــعـــالقـــة قــائــمــة عــرفــيــا
ح من 

ّ
كي تشاركه مشوار الكفاح المسل

خـــالل حــصــولــهــا عــلــى إعــانــة المطلقات 
مــن الــدولــة، وقــد رزقـــه الــلــه بالعديد من 
األبــنــاء النجباء، لكن لم تتحقق أمنيته 
بــإنــجــاب طــفــل مــعــاق يفتح لــه بـــاب رزق 

، بعد كل 
ً
جديد، لكن مازال األمل موجودا

هــذا التعب والــكــدح طــوال النهار يرجع 
إلى بيته فيجد الخدم يطالبون برواتبهم 
الموعودة منذ شهور، فيحيلهم للتفاهم 
مع المناضلة شريكة حياته، ثم يتفّرغ 
بــالــفــتــرة الــمــســائــيــة لــمــحــاربــة الــفــســاد 
 بين 

ً
ــه، مــتــنــقــال ــرافـ وفــضــح وســائــلــه وأطـ

الدواوين ووسائل التواصل االجتماعي، 
أمــا على الصعيد الشخصي فهو رجل 
 
ً
مستقيم، فــلــأمــانــة هــو يصلي أحــيــانــا

 بــالــجــمــعــة 
ً
ويـــرســـل أمــنــيــاتــه أســـبـــوعـــيـــا

ــرات  ــكـ ــمـــسـ الــــمــــبــــاركــــة، وال يـــحـــتـــســـي الـ
 خارج البالد، مع مراعاة 

ّ
والممنوعات إال

قــاعــدة »لحد يـــدري« الكويتية األصيلة، 
ومــــواعــــيــــد صـــــالة الـــعـــشـــاء فــــي مــوطــنــه 
 زوجوه بنتكم، 

ّ
األصلي، يلال انتخبوه واال

، أو كيفكم.
ً
 أو بطال

ً
أو سموه رمزا

نقطة

https://www.aljarida.com/article/18034
https://www.aljarida.com/article/18033
https://www.aljarida.com/article/18030
https://www.aljarida.com/article/18027
https://www.aljarida.com/article/18024
https://www.aljarida.com/article/18022
https://www.aljarida.com/article/18020
https://www.aljarida.com/article/18023
https://www.aljarida.com/article/18037

	p01
	p02
	P03
	p04
	p05
	p06
	p07
	P08
	p09
	p10
	P11
	P12
	P13
	p14
	p15
	p16

