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ويلسن تعلن ميالد ابنتها
عبر أم بديلة
ص٢٠

قمة ةديرجلا .تستشرف مستقبل تقنية األموال

انطلقت بحضور شخصيات اقتصادية ومشاركة بنوك وشركات اتصاالت ورواد أعمال ومستثمرين
المطيري :صحيفتنا التزمت بتقديم إعالم هادف فعال مساند لصناع القرار مدافع عن المال العام
تواصل تخدم الدولة
• المؤتمر يستهدف تحقيق معادلة تجمع بين صناعة المحتوى وتعزيز شبكة ٍ

اقتصاد

«مشاريع الكويت» تربح
 5.9ماليين دينار
في  9أشهر

11

اقتصاد

 1.3مليار جنيه صافي
أرباح «األهلي  -مصر»
بنمو %104.8

١٦

ً
الزميل رئيس التحرير ملقيا كلمته

الصقر وإلى جانبه البحر والبابطين وتبدو الخالد والودعاني واإلبراهيم والسلطان والمضف والنيباري خالل القمة أمس

• البابطين :القمة تكشف الفرص المستقبلية المتاحة لـ « Ooredooالكويت» وتوجهاتنا االستراتيجية
• العثمان :مختبر «الوطني» الرقمي جسر التواصل مع المبتكرين في مجال التكنولوجيا المالية
ً
• الهارون« :تاب» تقدم خدماتها في  9دول إلى  100ألف مستفيد وفق  ٣٠نظام دفع مختلفا
• المطوع :استراتيجية «بيتك» تركز على دعم الشركات واالستجابة للديناميكيات المتغيرة لطلب العميل
ً ً
• الربيع« :كامكو إنفست» تشغل مقعدا أماميا في التقنيات المبتكرة بنهج أكثر استباقية
١٥-١٢
الراشد :معاناة
«سبير» ً العويش :مشروع «أوبن الشارخ %38.9 :نمو
فجحان المطيري« :لين» حصلت البدر« :تالي» ستغطي الريسً :
صناديق الشركات الناشئة في القطاع العقاري
دول الخليج خالل  ٥تختبر منتجا جديدا بانكنج» نقلة نوعية
على أول رخصة في الكويت
ّ
بسبب الشواغر
والمبتكرة في أميركا
مع  3بنوك كويتية في الدفع اإللكتروني
كمقدم خدمة حوسبة سحابية سنوات

الحكومة :ثقتنا كاملة بالفضالة ...وحل «البدون»
يستوجب تعاون الجميع مع «الجهاز المركزي»
• مجلس الوزراء وافق على برنامج عملها ...وإنجازه خالل أسبوعين
• ّثمن تقرير «المحاسبة» وكلف «األداء الحكومي» متابعة توصياته
ّ
عبر مجلس الوزراء عن تقديره
ل ـل ـج ـهــود الـ ــدؤوبـ ــة واإلن ـ ـجـ ــازات
الـمـتـمـيــزة ال ـتــي ق ــام بـهــا الـجـهــاز
ال ـ ـ ـمـ ـ ــركـ ـ ــزي لـ ـمـ ـع ــالـ ـج ــة أوض ـ ـ ـ ــاع
المقيمين بـصــورة غير قانونية،
وأكد ثقته الكاملة ودعمه لصالح
الفضالة رئيس الجهاز والعاملين
ً
ب ــه ،م ـع ـبــرا ع ــن ش ـكــره لـجـهــودهــم
المخلصة ا لـتــي يقومون بها من

أجل إنجاز الحل الجذري الشامل
لـهــذا ال ـمــوضــوع ال ــذي يستوجب
مــن الجميع الـتـعــاون مــع الجهاز
وتـقــديــم الـعــون للقيام بواجباته
ومسؤولياته الوطنية.
وخالل اجتماعه أمس برئاسة
رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ
أحمد نواف األحمدّ ،
ثمن المجلس
ـام
ـ
ه
إنـ ـج ــاز ال ـج ـه ــاز لـلـمـ
02

ُ
«الميزانيات» ترصد مالحظات استبعدت من تقارير
الديوان بطلب مفاجئ لممثليه
●

األكراد ينفون مسؤوليتهم وأنقرة ترفض تلقي العزاء من واشنطن

ً
ّ
المعنية ،فـضــا عن
مــع الجهات الرسمية
قيامه بتعيينات وتكليف لجان موالية له
لتمرير إلـغــاء الكلية وإحــالــة المعارضين
لهذا التوجه إلى النيابة والتحقيق في حملة
شملت بعض األساتذة والطالب.

اقتصاد

الـحـمــايــة» أص ــدرا األم ــر بــالـهـجــوم من
ً
مدينة كوباني شمال ســوريــة ،مبينا
أن المنفذة الرئيسية دخلت تركيا قبل
أسبوع عبر منطقة عفرين ،واعترفت
بأنها تصرفت بناء على أوامر تلقتها
ً
من «العمال» بعد تلقيها تدريبا على
يد «وحدات الحماية» الذراع العسكرية
لـ «حزب االتحاد الديمقراطي الكردي»
السوري ،والتي تشكل العمود الفقري
لـ «قــوات سورية الديمقراطية (قسد)»
ً
المدعومة أميركيا.
ونفى حــزب «العمال الكردستاني»
مـســؤولـيـتــه ع ــن ال ـه ـجــوم وقـ ــال إن ــه ال
يـسـتـهــدف ال ـمــدن ـي ـيــن ،ف ــي ح ـيــن نفت
«قسد» على لسان قائدها العام مظلوم
عبدي وجود أي عالقة لها بالهجوم.
ورغم إدانة البيت البيض للهجوم،
فتح صويلو الباب أمام أزمة 02

مكاسب لمؤشرات
البورصة ...والسيولة
 63.3مليون دينار

١٠

محيي عامر

أدرج رئ ـيــس مـجـلــس األم ــة أح ـمــد الـسـعــدون
ثــاث رسائل جديدة على بند الرسائل الــواردة
في جلسة الـيــوم ،إحــداهــا من لجنة الميزانيات
والحساب الختامي البرلمانية تطلب فيها تكليف
دي ــوان المحاسبة بفحص ومــراجـعــة الشركات
الـتــابـعــة لـلـشــركــات الـخــاضـعــة لــرقــابـتــه ،وإدراج
نتائج ذلك في تقريره السنوي ،وذلك بعدما الحظ
الــديــوان قـيــام تلك الـشــركــات التابعة بتأسيس
شركات تابعة إلسناد بعض أعمالها إليها للنأي
عن رقابة الديوان.
02

صالح الفضالة

ّ
وج ـه ــت ال ـح ـكــومــة ال ـتــرك ـيــة ،أم ــس،
االتـهــام لحزب «الـعـمــال الكردستاني»
ال ـتــركــي ال ـم ـت ـمــرد ،و«وح ـ ـ ــدات حـمــايــة
الشعب الكردية» السورية ،بالمسؤولية
عــن الـهـجــوم بالقنبلة ال ــذي استهدف
ش ـ ـ ــارع االسـ ـتـ ـق ــال ب ـم ـن ـط ـقــة تـقـسـيــم
السياحية في إسطنبول ،أمس األول،
وأسـ ـف ــرع ــن م ـق ـت ــل  6أتـ ـ ـ ــراك هـ ــم والـ ــد
وطفلته وأم وطفلها وزوجان.
وفي أقل من  24ساعة ،وبعد فحص
ت ـس ـج ـي ــات  1200كـ ــام ـ ـيـ ــرا ،تـمـكـنــت
الشرطة التركية من القبض على امراة
سورية تدعى أحــام البشير اتهمتها
بــزرع القنبلة تحت مقعد في الشارع،
ً
إض ــاف ــة إلـ ــى  46ش ـخ ـصــا ق ــال ــت إنـهــم
ضالعون في المخطط.
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو
إن «الـعـمــال الـكــردسـتــانــي» و «وح ــدات

«القوى العاملة» :لقاءات
بوفود أميركية وأوروبية
بشأن حقوق العمالة
03
المنزلية

«تابعة التابعة» تحت رقابة «المحاسبة»
وخالفات «المالية» و«المشاريع» تتفاقم

العدواني يقبل استقالة مدير الجامعة تركيا تتهم «العمال الكردستاني» و«حماية
بعد شكاوى عن «عبث غير أكاديمي» بالصرح
الشعب» بتنفيذ هجوم إسطنبول
ب ـع ــد شـ ـك ــاوى واج ـه ـت ــه خـ ــال األش ـه ــر
القليلة الماضية ،وانفردت «الجريدة» بنشر
بعض وقائعها ،قدم مدير جامعة الكويت
د .يــوســف ال ــروم ــي اسـتـقــالـتــه ،أم ــس ،إلــى
وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث
قبلها
الـعـلـمــي د .حـمــد ال ًـع ــدوا ًن ــي الـ ــذي ِ
على أن يعين الحقا مديرا آخر للجامعة،
وفي وقت الحق قدم كل من نائبي المدير
د .أسـعــد الــراشــد ود .محمد األن ـصــاري،
ً
استقالتيهما تضامنا مع الرومي.
وتــأتــي اسـتـقــالــة ال ــروم ــي بـعــد تــزايــد
الـشـكــاوى ضــده بــذريـعــة بعض قــراراتــه
ال ـتــي ت ـنــم ،وف ــق م ـص ــادر ال ـجــام ـعــة ،عن
«ع ـبــث غـيــر أك ــادي ـم ــي» ،أب ــرزه ــا م ــا نشرته
«الجريدة» قبل أسابيع عن تسببه في تأخير
تسلم عــدد من المباني اإلداري ــة في مدينة
صباح السالم الجامعية رغم إنجاز مقاول
ً
المشروع لها منذ  5أشهر تقريبا ،إلى جانب
العمل على إلغاء كلية الصحة العامة ،دون
الــرجــوع إلــى مجلس الـ ــوزراء ،أو التنسيق

محليات

دوليات

قمة الساعات الثالث بين
بايدن وشي ...لمنافسة
بال صراع

23

رياضة

«األزرق» تدرب في دبي
استعدادًا للقاء «شباب»
لبنان
24
المتهمة بالتفجير

ةديرجلا

الثانية
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ولي العهد استقبل السعدون
وعزى الرئيس التركي

األمير :تفجير «تقسيم» عمل
إرهابي يتنافى مع الشرائع
ب ـ ـعـ ــث س ـ ـمـ ــو أمـ ـ ـي ـ ــر ال ـ ـبـ ــاد
ال ـش ـيــخ نـ ــواف األح ـم ــد ببرقية
ت ـع ــزي ــة إل ـ ــى ال ــرئـ ـي ــس ال ـتــركــي
رج ـ ــب ط ـي ــب إردوغ ـ ـ ـ ـ ــان ،أعـ ــرب
فيها سموه عن خالص تعازيه
وص ـ ـ ــادق م ــواس ــات ــه بـضـحــايــا
الـتـفـجـيــر اإلره ــاب ــي الـ ــذي وقــع
في منطقة تقسيم ،والذي أسفر
عن سقوط العديد من الضحايا
والمصابين.
وأكد سموه استنكار الكويت
وإدانـتـهــا الشديدة لهذا العمل
اإلرهــابــي اآلث ــم ال ــذي استهدف
أرواح األبرياء اآلمنين والمنافي
لكل الشرائع والقيم اإلنسانية،
سائال سموه الباري جل وعال
أن ي ـت ـغ ـمــد ال ـض ـح ــاي ــا ب ــواس ــع
رحـمـتــه ومـغـفــرتــه ،وي ـمــن على
ال ـم ـص ــاب ـي ــن بـ ـس ــرع ــة ال ـش ـف ــاء
والعافية.

اسـتـقـبــل س ـمــو ول ــي الـعـهــد
ال ـش ـي ــخ م ـش ـع ــل األحـ ـ ـم ـ ــد ،فــي
قصر بيان صباح أمس ،رئيس
مجلس األمة أحمد السعدون.
فــي مـجــال آخ ــر ،بـعــث سمو
ولـ ـ ــي الـ ـعـ ـه ــد ب ـب ــرق ـي ــة ت ـعــزيــة
إل ـ ـ ـ ــى ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس رج ـ ـ ـ ــب ط ـي ــب
إردوغ ـ ــان ،رئـيــس الجمهورية
ال ـت ــرك ـي ــة ال ـص ــدي ـق ــة ،ضـمـنـهــا
س ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوه خـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــص ت ـ ـع ـ ــازي ـ ــه
وص ـ ــادق م ــواس ــات ــه بـضـحــايــا
التفجير اإلره ــاب ــي ال ــذي وقــع
ف ــي م ـن ـط ـقــة ت ـق ـس ـيــم ،مـبـتـهــا
سـ ـم ــوه إلـ ـ ــى الـ ـم ــول ــى ت ـعــالــى
أن يـتـغـمــد ال ـض ـحــايــا بــواســع
رحمته ومغفرته ،و يـمــن على
الـمـصــابـيــن بــالـشـفــاء الـعــاجــل
وتمام العافية.

السفير السعودي :نحن والكويت توجه
واحد ومصير مشترك
●

ربيع كالس

وصــف سفير خــادم الحرمين الشريفين
لــدى الـبــاد سمو األمـيــر سلطان بــن سعد
الـعــاقــات بـيــن الـسـعــوديــة والـكــويــت بأنها
«مـمـتــدة مـنــذ ال ـق ــدم ،وف ــي ت ـطـ ّـور وتنسيق
دائمين ومستمرين على أعلى المستويات،
وهـنــاك تــوجــه واح ــد ومصير مشترك بين
الدولتين ،سواء على مستوى القيادة أو على
مستوى الشعوب وال تحتاج هذه العالقات
إلى أي تأكيد أو أي تصريح».
ك ــام الـسـفـيــر ج ــاء عـلــى هــامــش افـتـتــاح
«الديوانية الدبلوماسية» في مقر السفارة،
وهي األولى من نوعها في الكويت ،بحضور
ع ــدد كبير مــن الـقـنــاصــل والدبلوماسيين
ال ـعــرب واألج ــان ــب الـمـعـتـمــديــن فــي ال ـبــاد،
و كــا نــت الفتة المشاركة النسائية الكبيرة
في هذه الفعالية.
وفـ ـ ــي ت ـص ــري ـح ــات ل ـل ـص ـح ــاف ـي ـي ــن ،ق ــال
السفير السعودي :وفقنا باختيار الفكرة،
بــأن نجمع أعـضــاء البعثات الدبلوماسية
المعتمدة فــي الـكــويــت لـمــن هــم فــي مرتبة
نائب السفير وما دون ،في هذه الديوانية
ً
الدبلوماسية ،مضيفا :ع ــادة ،الـسـفــراء هم
الذين يزورون الديوانيات في الكويت أكثر
من أعضاء البعثات ،لذلك خطرت لي فكرة
بــأن نجمع أعـضــاء السلك الدبلوماسي أو
 Junior Diplomatsفي ديوانية لهم ،أطلقنا
عليها تسمية (ا لــد يــوا نـيــة الدبلوماسية)،

لقطة تذكارية مع السفيرين السعودي والبحريني في ديوانية السفارة السعودية
والحمد لله ،فإن الحضور كان جميال وكثيفا
ً
ّ
وستتكرر
جــدا ،وهــذه هي الخطوة األولــى،
ً
كل شهرين أو كل  3أشهر ،وقريبا سنفتح
ديوانية السفارة للجميع.
وف ـي ـم ــا ي ـت ـع ـلــق ب ــدي ــوان ـي ــة ال ـمــواط ـن ـيــن
السعوديين المقيمين فــي الكويت (البيت
السعودي المفتوح) ،أوضح األمير سلطان
أن هذه الديوانية تستقبل المواطنين فقط
ّ
للتعرف على أعضاء البعثة.
وفي موضوع آخر ،أكد السفير السعودي
أن «التأشيرات لم تعد محصورة بالعمرة
ف ـقــط ،واالن سـمـحــت الـمـمـلـكــة بــالـتــأشـيــرة

رئيس الوزراء يعزي
الرئيس التركي

السياحية عن طريق المواقع االلكترونية،
وه ــي ت ـصــدر م ـبــاشــرة ،وخـ ــال  10دقــائــق
كحد أقصى ،من دون الحاجة للحضور أو
مراجعة السفارة ،ويصبح بإمكان السائح
الذهاب الى المملكة والتنقل بكل حرية ،وفي
أي مكان من دون قيود او شــروط ،ويــؤدي
مناسك العمرة بكل أريحية».

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد ،رئيس مجلس الــوزراء،
ببرقية تعزية إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغــان ،ضمنها
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجير اإلرهابي
الذي وقع في منطقة تقسيم.

فيصل النواف :انضمامي للحرس الوطني شرف
استقبل المهنئين وأكد السعي بإخالص نحو االرتقاء بالمنظومة
●

محمد الشرهان

أع ــرب نــائــب رئـيــس الـحــرس الوطني،
الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل النواف،
عــن شـكــره وتـقــديــره للقيادة السياسية
ً
بتعيينه نائبا لرئيس الحرس الوطني،
ً
معتبرا أن انضمامه لهذا الكيان الوطني
ً
شــرف ال يـقــدر ،داع ـيــا الـلــه أن يوفقه في
سبيل النهوض بهذه األمانة ،مما يحقق
التطلعات ،ويـفــي بخدمة أبـنــاء الــوطــن،
ً
مشددا على أنه سيكون في حالة متابعة
مستمرة لألداء ،وعلى استعداد للتغيير
والتطوير في جميع المجاالت.
وقال النواف ،خالل لقائه وكيل الحرس
الفريق الــركــن مهندس هــاشــم الرفاعي،
وكـ ـب ــار الـ ـق ــادة وال ـض ـب ــاط ف ــي الــرئــاســة
العامة للحرس ،حيث قدموا له التهنئة
بـمـنــاسـبــة تــول ـيــه مـنـصــب نــائــب رئـيــس
الحرس« :أنقل لكم تحيات صاحب السمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد ،وسمو
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ،وسمو
رئ ـي ــس ال ـح ــرس الــوط ـنــي ال ـش ـيــخ ســالــم
العلي ،شفاه الله وعافاه ،وتمنياتهم لكم
بالتوفيق».
وأض ـ ـ ــاف« :أش ـ ــد ع ـلــى أي ــادي ـك ــم لـبــذل
المزيد من الجهود والتفاني والتدريبات
بـ ــروح الـتـضـحـيــة والـ ـف ــداء ،م ــع ض ــرورة
التعاون والتنسيق بين قطاعات الحرس
ً
بـلــوغــا لـمـسـتــويــات راق ـيــة فــي األداء من
أجل القيام بواجبنا الوطني بكل كفاء ة

ً
فيصل النواف متوسطا قيادات الحرس الوطني
ً
واقـ ـ ـت ـ ــدار» ،داع ـ ـيـ ــا إلـ ــى أن «ي ـظ ــل صــرح
ً
الحرس نموذجا يحتذى به في االنضباط
وفرض هيبة القانون ونشر األمن واألمان
في ربوع البالد».

مسؤولية وطنية
ّ
وأك ــد أن الـمـســؤولـيــة الــوطـنـيــة تحتم
علينا الـسـعــي بــإخــاص نـحــو االرت ـقــاء
بـمـنـظــومــة ال ـح ــرس الــوط ـنــي ،وسـنـكــون
ً
دائـ ـم ــا ف ــي ح ــال ــة مـتــابـعــة لـ ـ ــأداء وعـلــى
استعداد للتغيير والتطوير في جميع
الـمـجــاالت العسكرية واألمـنـيــة والفنية
واإلداريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ،لـ ـيـ ـق ــوم الـ ـ ـح ـ ــرس ب ــال ـم ـه ــام
المكلف بها على أكمل وجــه ،وأن يكون
رهــن اإلش ــارة وفــي حالة تأهب مستمر،

لـمـســانــدة مــؤس ـســات ال ــدول ــة ومــرافـقـهــا
الحيوية.

ثقة القيادة الحكيمة
من جهته ،رحب الوكيل الرفاعي بالفريق
النواف ،وهنأه على ثقة القيادة الحكيمة في
شخصه الكريم بتعيينه نائبا لرئيس الحرس
الــوط ـنــي .وق ــال« :ال ـي ــوم وأن ـتــم تـكـمـلــون هــذه
َ
المسيرة المشرفة ،نعاهد الله ونعاهد القيادة
السياسية ونـعــاهــدكــم ب ــأن نـظــل عـنــد حسن
ً
ظن قيادتنا الرشيدة جنودا أوفياء لوطننا
ُ
نذود عنه بالغالي والنفيس ،ونسأل
الغالي
َ
الله لكم التوفيق والسداد لما فيه خير الكويت
وتقدمها ورفعتها في ظل قيادتها الحكيمة».

بالدوتشي :وفد إيطالي يزور الكويت اجتماع أمني ناقش
جاهزية« 1/2023الخارجية» العراقية :أهمية زيادة
القطاعات لتمرين تعاون
لبحث التعاون في األمن الغذائي
التعاون مع الكويت بكل المجاالت

منزله
االجتماع
الطهاة في
مترئسا
تذكارية مع
البرجس
السفير اإليطالي في لقطة

●

ربيع كالس

أكـ ــد ال ـس ـف ـيــر اإلي ـط ــال ــي لــدى
البالد كارلو بالدوتشي «أهمية
التبادل الثقافى في دعم وتعزيز
العالقات الشعبية بين ايطاليا
وال ـكــويــت ،الـبـلــديــن الصديقين،
كـجـســر م ــن ج ـســور ال ـت ــواص ــل»،
كاشفا عن زيارة وفد إيطالي الى
الكويت في مارس المقبل ،للبحث
فــي سـبــل ال ـت ـعــاون الـثـنــائــي في
مجالي الغذاء واألمن الغذائي.
وجاء حديث بالدوتشي خالل
كـلـمــة أل ـقــاهــا م ـســاء أم ــس األول
خالل افتتاحه النسخة السابعة

م ــن أس ـب ــوع الـمـطـبــخ اإلي ـطــالــي
ف ــي ال ـعــالــم بـمـقــر إقــام ـتــه تحت
ش ـعــار «ال ـمــؤان ـســة واالس ـتــدامــة
واالبتكار» في إشارة إلى مكونات
المطبخ اإليطالي للحفاظ على
صحة الـنــاس وحماية الكوكب،
وه ــي الـخـصــائــص ال ـثــاث التي
ت ــم ال ـتــأك ـيــد عـلـيـهــا ف ــي نسخة
هذا العام ،وبحضور عدد كبير
من الطهاة ،موضحا أن الطعام
االيـ ـط ــال ــي س ـي ـتــم االحـ ـتـ ـف ــال بــه
فــي الـعــديــد مــن مطاعم الفنادق
الرئيسية بالكويت.
وأشـ ـ ــار ب ــال ــدوت ـش ــي إلـ ــى أنــه
اع ـت ـبــارا م ــن يـنــايــر  2022زادت

الحكومة :ثقتنا كاملة بالفضالة...
والــواجـبــات المنوطة بــه ،ومــا قدمه مــن خــدمــات لتأمين مقومات
العيش الكريم للمقيمين بصورة غير قانونية في مجاالت الصحة
والتعليم والرعاية المختلفة ومساعدتهم على تصحيح أوضاعهم
القانونية ليتمكنوا من اإلقامة والعمل على نحو سليم يتيح لهم
سبل األمان واالستقرار.
وناقش المجلس مسودة برنامج عمل الحكومة (،)2026/ 2022
ً
مـقــررا الموافقة المبدئية عليه مع تكليف لجنة إعــداد البرنامج،
بعد األخذ بالمالحظات ،رفع النسخة النهائية منه خالل أسبوعين
ً
لمجلس الوزراء العتماده ،تمهيدا إلحالته إلى مجلس األمة.
وأشــاد بالجهود التي بذلت في إعــداد تقرير ديــوان المحاسبة
ً
وثمن جهود رئيسه والعاملين به ،مقررا إحالة التقرير إلى جهاز
متابعة األداء الحكومي للتنسيق مــع ا لـجـهــات المعنية لتنفيذ
التوصيات والعمل على تالفي المالحظات الواردة به ،واتخاذ ما
يلزم لمنع تكرارها.

«تابعة التابعة» تحت رقابة...
وخ ــال االجـتـمــاع ال ــذي عقدته أمــس األول ،والمخصص
لمناقشة تقرير «المحاسبة» بشأن أ هــم المؤشرات المالية

صادرات المأكوالت والمشروبات
اإلي ـطــال ـيــة ف ــي ال ـكــويــت بنسبة
 45ف ــي ال ـم ـئــة م ـقــارنــة بــالـفـتــرة
نـ ـفـ ـسـ ـه ــا مـ ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ــام ال ـ ـسـ ــابـ ــق،
ك ـمــا ب ـل ـغــت ن ـس ـبــة ال ـت ــوس ــع في
مبيعات اإليطالية  60في المئة،
و فـقــا لسالسل البيع بالتجزئة
الــرئـيـسـيــة ال ـث ــاث ف ــي الـكــويــت،
الفتا الــى وجــود إمكانية كبيرة
لزيادة هذه المعدالت.

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين مع السفير الكويتي
لدى العراق طارق الفرج ،سبل تفعيل عمل اللجان المشتركة بين
البلدين وتنشيطها ،لما لها من أهمية في دفع الكثير من جوانب
التعاون والتنسيق بين البلدين.
وذكــرت الخارجية العراقية ،في بيان أمــس األول ،أن الطرفين
استعرضا أثناء اللقاء سير العالقات الثنائية بين بغداد والكويت،
والتأكيد على أهمية زيادة حجم التعاون في المجاالت كافة.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــدم الـسـفـيــر الـكــويـتــي الـتـهـنـئــة ل ـلــوزيــر ال ـعــراقــي،
بمناسبة تشكيل الـحـكــومــة ال ـجــديــدة ،وتـجــديــد الـثـقــة لــه وزي ــرا
لخارجية جمهورية الـعــراق ،مؤكدا سعيه إلدامــة تميز العالقات
الثنائية ،وحرص الكويت على توسيع آفاق التعاون بين البلدين.

البرجس مترئسا االجتماع
ترأس وكيل وزارة الداخلية قائد القيادة التنسيقية لحماية األمن
الداخلي الفريق أنور البرجس ،بحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد
لشؤون المرور والعمليات المشرف العام على التمرين المشترك اللواء
جـمــال الـصــايــغ ،وق ــادة الـقـيــادة التنسيقية صـبــاح أمــس بمقر وزارة
الداخلية ،االجتماع التحضيري األول للقيادة التنسيقية من أجل بحث
االستعدادات والوقوف على جاهزية القطاعات المشاركة في تمرين
تعاون ( ،)1/2023المشترك بين المؤسسات األمنية ممثلة في وزارة
الداخلية ووزارة الدفاع والحرس الوطني وقوة اإلطفاء العام والجهات
المدنية األخرى ،والذي يقام في  2023/2/05بميدان اإلديرع.
ونقل البرجس إلى الحضور تحيات النائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية المشرف العام على القيادة التنسيقية الشيخ
ط ــال ال ـخــالــد ،وحــرصــه عـلــى مـتــابـعــة االس ـت ـع ــدادات والـتـحـضـيــرات
الخاصة بالتمرين المشترك ،وتوجيهاته بضرورة اكتساب الخبرات
والمعلومات التي تساهم في نجاح التمرين لتحقيق الهدف المنشود،
واستمع الى شرح حول االستعدادات والتجهيزات للقوات المشاركة.

والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية ،2022 - 2021
ً
أثارت «الميزانيات» عددا من النقاط ،منها حدوث تغييرات
فــي تقارير الــديــوان ،عبر استبعاد مالحظات وتغيير فرق
تدقيق بسبب تشددها في الرقابة ،وبناء على طلب قياديين،
والـ ـتـ ـه ــاون ف ــي رق ــاب ــة ال ـش ــرك ــات ال ـتــاب ـعــة ل ـب ـعــض ال ـج ـهــات
المشمولة بــرقــابـتــه ،وذل ــك حسبما أبـلـغــت م ـصــادر نيابية
«الجريدة».
وقالت المصادر إن ممثلي «المحاسبة» أكدوا أن القرار في
ً
ً
الديوان ليس فرديا بل تراتبيا ،فقد يرى «س» أن نقطة معينة
تستحق تسجيل مالحظة ،ويؤيده في ذلك أو يعارضه من
هم أعلى منه درجة ،ويكون القرار بحسب رأي األغلبية ،مع
اعتبار مراكزهم الوظيفية.
وبحسب المصادر ،فقد فاجأت اللجنة ممثلي الديوان بطلب
تزويدها بكشف المالحظات التي أبلغ بها الجهات الحكومية
وما ورد في تقريره السنوي ،حتى تتمكن اللجنة من رصد
المالحظات التي تم استبعادها.
أما الرسالة الثانية فوردت من رئيس اللجنة المالية شعيب
المويزري ،والتي عكست تزايد حدة الخالفات بين «المالية»
ولجنة المشروعات الكبرى على االختصاصات ،إذ سجلت
األولى اعتراضها الشديد على َ
طلبي «المشروعات» تشكيل
لجنة مشتركة معها لمناقشة مـشــروع المنطقة الشمالية،

السفارة الكورية و«نفط الكويت»
تنظمان حملة تشجير بالعبدلية
ب ــالـ ـتـ ـع ــاون مـ ــع شـ ــركـ ــة نـفــط
ّ
الكويت ،نظمت سفارة كوريا لدى
البالد والجالية الكورية المقيمة
فـ ــي الـ ـك ــوي ــت ف ـع ــال ـي ــة تـشـجـيــر
تحت عنوان «تخضير الكويت»
فــي محمية العبدلية الطبيعية
التابعة لشركة النفط.

ودراس ـ ــة دور ال ـج ـهــات الـمـخـتـصــة ف ــي ال ــدول ــة وإج ــراء ات ـه ــا
المتخذة إزاء المشاريع الكبرى الحيوية».
وأك ــد الـمــويــزري أن مثل هــذه الطلبات تسلب االختصاصات
األصـيـلــة للجنة الـمــالـيــة وتـفــرغـهــا مــن مـحـتــواهــا ،وتعطلها عن
قيامها بأعمالها التي تستمدها من نص المادة  43من الالئحة
الداخلية للمجلس.
إلــى ذلــك ،أعلنت لجنة شــؤون اإلسكان والعقار البرلمانية ،أن
أول مسمار في مشروع جنوب صباح األحمد السكني سيكون في
شهر فبراير المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب د .عبدالعزيز الصعقبي ،في تصريح،
عقب اجتماع اللجنة ،الــذي تناول بحث المشاكل أمــام المناطق
السكنية الـحــالـيــة وسـبــل معالجتها ،بـحـضــور وزي ــري اإلسـكــان
والبلدية وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية للسكنية ووزارة
الـكـهــربــاء وال ـمــاء والـبـلــديــة وبـنــك االئـتـمــان ،إن اللجنة ستجتمع
الخميس واألحــد المقبلين لمناقشة قوانين المرحلة األولــى من
قــوانـيــن االسـتــدامــة ،وأبــرزهــا قــوانـيــن الـمــدن اإلسكانية الجديدة
وسيولة بنك االئتمان واستدامة القروض اإلسكانية.
وكشف أن التوزيعات في منطقة جنوب سعد العبدالله بلغت
ً
 4601ع ـلــى ال ـم ـخ ـطــط ،مـبـيـنــا أن الـلـجـنــة نــاق ـشــت م ـســألــة زي ــادة
التوزيعات حيث يتم توزيع  300إلى  600قسيمة في الشهر الواحد،
ً
وتمت المطالبة بزيادة هذا الرقم إلى الضعف ،مؤكدا أن اللجنة

وقــال السفير الكوري تشونغ
بيونغ هــا« :القضايا البيئية ال
ت ــؤث ــر ف ـقــط ع ـلــى جـ ــودة الـحـيــاة
ّ
للمواطن ،بل وتشكل أيضا خطرا
عـلــى بـقــاء الـبـشــريــة ورفاهيتها
عبر الحدود الوطنية ،لذا هناك
ح ــاج ــة الـ ــى تـ ـع ــاون دول ـ ــي قــوي

واسـ ـتـ ـج ــاب ــة م ـش ـت ــرك ــة فـ ــي ه ــذا
ً
الصدد» ،معربا عن اعتقاده بأن
«هـ ــذه الـفـعــالـيــة سـيـتــم اقــامـتـهــا
ً
سنويا وليس هذا العام فقط ،مما
يعكس جهود ومساهمة الجالية
ال ـ ـكـ ــوريـ ــة فـ ــي جـ ـع ــل ال ـم ـج ـت ـمــع
الكويتي أكثر استدامة».

حصلت على تعهدات من وزير اإلسكان والمؤسسة العامة للرعاية
السكنية في هذا الصدد.
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تركيا تتهم «العمال الكردستاني»...
مــع ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة بــرفـضــه قـبــول تـعــزيــة الـسـفــارة األميركية
ً
بضحايا التفجير ،قائال« :نعرف من يدعم اإلرهاب في شمال سورية،
ونعرف الرسالة التي أرادوا إيصالها لتركيا من خالل هذا الهجوم».
وتوجه الرئيس التركي رجــب طيب إردوغ ــان إلــى إندونيسيا
للمشاركة فــي قمة العشرين حيث سيلتقي على األرج ــح نظيره
األميركي جو بايدن.
ووص ــف صــويـلــو بـعــض حـلـفــاء أن ـقــرة ب ـ «ع ــدم الـمـصــداقـيــة في
تحالفهم معها جراء دعمهم اإلرهاب واإلرهابيين إما باحتضانهم
أو تمويلهم أو دعمهم في مناطق سيطرتهم».
وجـ ــاء ال ـه ـجــوم قـبــل سـبـعــة أش ـهــر م ــن االن ـت ـخــابــات الــرئــاسـيــة
والتشريعية التركية ،وبعد أسابيع من عمليات القصف التركي
في شمال سورية بعدما تراجعت أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية
واسعة هناك بسبب تحفظات روسية وإيرانية .كما جاء بعد أسابيع
من تقارير إسرائيلية وتركية أشــارت إلى استهداف إيــران رعايا
إسرائيليين على األراضي التركية.
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مجلس الوزراء :اعتماد برنامج عمل الحكومة خالل أسبوعين
إحالة تقرير «المحاسبة» إلى جهاز متابعة األداء الحكومي لتنفيذ توصياته
الكويت تضع كل
إمكاناتها لدعم قطر
في إنجاح كأس
العالم لكرة القدم

قــرر مجلس الـ ــوزراء الموافقة
المبدئية على مسودة برنامج عمل
الحكومة  ،2026/ 2022مع تكليف
لجنة إعــداد البرنامج بعد األخذ
بالمالحظات رفع النسخة النهائية
منه خالل أسبوعين إلى المجلس
ً
الع ـت ـمــاده ،تـمـهـيــدا إلحــالـتــه إلــى
ً
مجلس األمة ،إعماال بأحكام المادة
( )98من الدستور.
وع ـ ـقـ ــد الـ ـمـ ـجـ ـل ــس اج ـت ـم ــاع ــه
األسبوعي ،صباح أمس ،في قصر

الـسـيــف بــرئــاســة رئ ـيــس مجلس
الـوزراء سمو الشيخ أحمد نواف
األح ـم ــد ،وبـعـ ــد االج ـت ـمــاع صــرح
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ال ــدول ــة ل ـشــؤون مجلس الـ ــوزراء،
ب ـ ـ ــراك الـ ـشـ ـيـ ـت ــان ،ب ـ ــأن الـمـجـلــس
استعرض تقرير ديوان المحاسبة
ع ـ ـ ــن ن ـ ـتـ ــائـ ــج أعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال الـ ـفـ ـح ــص
والمراجعة عــن تنفيذ ميزانيات
الجهات المشمولة برقابته المالية
وح ـســابــات ـهــا ال ـخ ـتــام ـيــة للسنة

تهنئة سلطنة عمان وتعزية تركيا
تقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني إلى سلطان
عمان ،هيثم بن طارق ،وإلى الشعب العماني الشقيق
بمناسبة الذكرى ( )52لليوم الوطني للسلطنة ،والذي
ً
يـصــادف يــوم الجمعة المقبل ،مـشـيــدا بــاإلنـجــازات
العظيمة الـتــي خطتها السلطنة نحو آف ــاق التقدم
واالزدهار ،ومنوها بما يربط قيادتي وشعبي البلدين
ً
الشقيقين من أواصر أخوية حميمة ،متمنيا للسلطنة
الشقيقة المزيد من العز والرخاء.

من جانب آخر ،أعرب المجلس عن إدانة واستنكار
الكويت الشديدين لحادث التفجير اإلرهابي الذي وقع
أمس األول بمنطقة تقسيم في تركيا ،والذي أدى إلى
ً
مقتل وإصابة العشرات ،مشددا على موقف الكويت
ً
المبدئي والثابت المناهض للعنف واإلرهاب ،ومعبرا
عــن خــالــص تـعــازي و ًمــواســاة الـكــويــت للجمهورية
ً
ً
التركية قيادة وحكومة وشعبا ،وإلى أسر الضحايا
وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

«دسمان» يقيم فعالية يوم
السكر العالمي
الدويري :تسليط الضوء على المرض والتوعية به

ً
ال ـمــال ـيــة  ،2022/ 2021اس ـت ـنــادا
ألحكام الـمــادة ( )151من دستور
الـكــويــت ،ووف ــق أحـكــام المادتين
( )22 ، 21من قانون إنشاء ديوان
المحاسبة رقــم ( )30لسنة 1964
وتعديالته.

المحافظة على المال العام
وبهذا الـصــدد ،استمع مجلس
ال ـ ـ ــوزراء إلـ ــى شـ ــرح ق ــدم ــه رئـيــس
«ال ـ ـم ـ ـحـ ــاس ـ ـبـ ــة» ب ـ ــاإلن ـ ــاب ـ ــة ع ـ ــادل
الـ ـص ــرع ــاوي ،وع ـ ــدد م ــن قـيــاديــي
الـ ــديـ ــوان حـ ــول م ــا اش ـت ـم ــل عليه
ت ـقــريــره ال ـس ـنــوي ،والـ ــذي يتكون
م ــن قـسـمـيــن رئـيـسـيـيــن يتضمن
القسم األول أهم المؤشرات المالية
والظواهر الرقابية والمستجدات
ل ـل ـس ـن ــة ا لـ ـم ــا لـ ـي ــة ،2022/ 2021
ودور الديوان في المحافظة على
ال ـم ــال الـ ـع ــام ،وتـحـلـيــل الـبـيــانــات
المالية للجهات المشمولة برقابة
«ال ـم ـحــاس ـبــة» ،وأه ــم الـمــاحـظــات
والظواهر التي يرصدها الديوان
مـ ــن خـ ـ ــال رق ــابـ ـت ــه والـ ـت ــأثـ ـي ــرات
ال ــرق ــاب ـي ــة الـ ـت ــي ت ـح ـق ـقــت نـتـيـجــة
الـتـعــاون والتنسيق مــع الجهات

● عادل سامي
أقام معهد دسمان للسكري ،الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي ،صباح أمس ،فعاليته السنوية بمناسبة يوم السكر العالمي،
ً
ً
ً
متضمنة يوما توعويا مفتوحا في مركز الحمراء للتسوق وبرج
الحمراء ،برعاية من بيت التمويل الكويتي.
وأك ــد ال ـمــديــر ال ـعــام لـلـمـعـهــد ،د .قـيــس ال ــدوي ــري ،فــي تصريح
للصحافيين على هــامــش الفعالية ،أن الـهــدف مــن هــذه األنشطة
تسليط الضوء على هذا المرض ،وإيصال رسالة توعوية للمرضى،
وتعليمهم أساليب ومـهــارات التعايش مع هــذا المرض ،وعوامل
خطورته وكيفية الوقاية منه.
وأشار إلى أن المعهد يواصل جهوده المستمرة من خالل األبحاث
ّ
المحكمة التي يجريها على قدم وساق للحد من تزايد نسبة اإلصابة
بداء السكري في البالد ،ليكون أحد أهم المراكز الشاملة لألبحاث
والعالج والتوعية بمجال مرض السكري.
كما قال المعهد ،في بيان صحافي ،إن هذه الفعالية التي حضرها
سفراء وشخصيات بارزة في المجتمع ،تضمنت فحوصات طبية
كقياس سكر الدم والمؤشرات الحيوية ،واستشارات طبية وغذائية،
وتمارين ونصائح تخص اللياقة البدنية وغيرها.

العازمي :عمالة مستضعفة تحظى بمتابعة دولية ورصد عالمي واسع
الكويت سباقة
بالقوانين
والقرارات
المحافظة
على حقوق
اإلنسان
والعمالة

أطلقت الهيئة العامة للقوى
ال ـع ــام ـل ــة ،أم ـ ــس ،ال ـن ـظ ــام اآلل ــي
إلدارة استقدام العمالة المنزلية
وخدمات التفتيش والمنازعات
الخاصة بها.
وكشف مدير الهيئة باإلنابة
د .مـ ـب ــارك الـ ـع ــازم ــي ،ع ــن لـقــاء
جمعه أمس األول بوفد أميركي
لـلـحــديــث عــن دور ال ـكــويــت في
حماية حقوق العمالة الــوافــدة
ً
ً
عـمــومــا ،والـمـنــزلـيــة خصوصا
منها ،مؤكدأ أن الكويت سباقة
فــي تـشــريــع الـقــوانـيــن وإص ــدار
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــرارات ال ـ ـتـ ــي مـ ـ ــن ش ــأن ـه ــا
المحافظة على حقوق االنسان

ً
والـعـمــالــة ال ــواف ــدة ،مـشـيــرا إلــى
أن ث ـم ــة لـ ـق ــاء آخ ـ ــر سـيـجـمـعــه،
األسـ ـ ـب ـ ــوع ال ـم ـق ـب ــل ،ب ــوف ــد مــن
االتحاد األوروبــي للحديث عن
الملف ذاته ،إلبراز الدور الكبير
الـ ـ ــذي نـ ـق ــوم بـ ــه ل ـح ـم ــاي ــة ه ــذه
العمالة وحفظ حقوقها ،وتوفير
بيئة عمل مالئمة وصحية لها.
وق ــال الـعــازمــي ،فــي تصريح
صـ ـح ــاف ــي أمـ ـ ـ ــس ،إن «ال ـه ـي ـئ ــة
حــرصــت ،السـيـمــا مـنــذ بــدايــات
ظـ ـه ــور ال ـ ــوب ـ ــاء ،ع ـل ــى ال ـت ـحــول
الرقمي الكامل عبر التوسع في
استخدام األنظمة اآللـيــة ،التي
ً
ً
ّ
أض ـح ــت جـ ـس ــرا م ـت ـي ـنــا يـمــكــن
ال ـع ـمــالــة ال ــواف ــدة ،بــالـقـطــاعـيــن
األه ـلــي والـمـنــزلــي ،مــن سهولة

نظام آلي للتأكد من إيداع رواتب العاملين
كشفت العصيمي عــن إط ــاق نـظــام آلــي جديد
للتأكد من إيداع رواتب العاملين بالقطاع األهلي
والعقود الحكومية ،الفتة إلى أن «هذا النظام سيتم
تطبيقه ب ـصــورة مــرحـلـيــة عـبــر ال ـبــدء بــالـشــركــات
المرتبطة بتنفيذ عقود حكومية مع الدولة ،للوقوف
على مدى التزامها بإيداع رواتب العمالة المسجلة
على ملفاتها بصورة شهرية منتظمة عبر البنوك
المحلية ال ــذي قمنا بــإتـمــام الــربــط اآلل ــي بصورة
كاملة معها».
وأضافت أن «النظام يمكننا من معرفة أسباب

عــدم إيــداع الــرواتــب بصورة كلية أو جزئية سواء
بحصول الـعــامــل على إج ــازة أو تعرضه لعقوبة
إداريــة ترتب عليها الخصم من راتبه وغيرها من
األسـبــاب األخ ــرى ،مــن ثــم رفــع األم ــر إلــى الموظف
الـمـخـتــص ف ــي إدارة تـفـتـيــش ال ـع ـمــل الـ ــذي يـقــوم
بالتأكد من حقيقة هذه األسباب ،واتخاذ االجراءات
ً
القانونية حـيــال الـشــركــة المخالفة وفـقــا لما هو
ً
معول به حفاظا على حقوق العمالة» ،الفتة إلى أن
المراحل األخرى من تطبيق النظام ستنفذ بواقع
كل  3أشهر على القطاعات األخرى في سوق العمل.

«الصحة» :اكتشاف فصيلة دم نادرة
تنقذ حديثي الوالدة

«التربية» تنظم
ندوة عن الوقاية
من «السكري»

الرضوان :التعرف عليها بمتابعة عينات لمريضة حامل في 2018

نـ ـ ـ ـ ـظـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــت إ د ا ر ة
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاقـ ـ ـ ــات الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة
واإلع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـت ـ ــرب ـ ــوي
بوزارة التربية ،صباح
أمـ ـ ــس ،نـ ـ ــدوة ت ــوع ــوي ــة
ب ـ ـ ـع ـ ـ ـنـ ـ ــوان «الـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــذي ـ ــة
ال ـس ـل ـي ـمــة ل ـلــوقــايــة مــن
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراض ال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــري»،
بمناسبة يوم السكري
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــالـ ـ ـ ـم ـ ـ ــي ،ألـ ـ ـق ـ ــاه ـ ــا
أخ ـ ـ ـصـ ـ ــائـ ـ ــي الـ ـتـ ـغ ــذي ــة
الـعــاجـيــة والــريــاضـيــة
أح ـمــد ل ـيــري ،بحضور
ق ـ ـيـ ــاديـ ــي «ال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة»،
وم ـشــاركــة ع ــدة جـهــات
مـ ـخـ ـتـ ـص ــة ب ــالـ ـتـ ـغ ــذي ــة
وال ـ ـ ـس ـ ـ ـكـ ـ ــري ،بـ ـمـ ـس ــرح
الديوان العام للوزارة.
وتـ ـ ـن ـ ــاول ـ ــت الـ ـ ـن ـ ــدوة
عدة أمور أهمها أنواع
ال ـ ـس ـ ـكـ ــر ومـ ـسـ ـبـ ـب ــات ــه،
ووس ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـت ـ ـغـ ــذيـ ــة
الـسـلـيـمــة ال ـتــي يحتاج
إلـ ـ ـيـ ـ ـه ـ ــا اإلن ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ف ــي
حياته اليومية ،وكيفية
حـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــاب الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــرات
الـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــراري ـ ـ ـ ـ ــة وط ـ ـ ـ ـ ــرق
التوعية ،للحفاظ على
صحة اإلنسان.

أعلنت وزارة الصحة أن إدارة خدمات نقل
ال ــدم ســاهـمــت فــي اكـتـشــاف فصيلة دم نــادرة
فرعية جــد يــدة مــن ضمن مجموعة ( )Erتنقذ
حــدي ـثــي الـ ـ ــوالدة بــال ـت ـعــاون م ــع الـمـخـتـبــرات
العالمية.
وقــالــت مــديــرة اإلدارة د .ريــم الــرضــوان في
تصريح لـ «كونا» أمس إن هذا االكتشاف يعتبر
من اإلنـجــازات الطبية المهمة التي ستساهم
في تحديد وعالج بعض الحاالت النادرة لعدم
تــوافــق فصيلة ال ــدم عـلــى سـبـيــل الـمـثــال بين
النساء الحوامل واألجنة.
وأكـ ــدت وج ــود أك ـثــر مــن  300فصيلة للدم
ً
حاليا منها الفصائل األربع الرئيسية المعروفة
لنقل الدم أما باقي الفصائل فتعتبر فصائل
فرعية تسبب وجود أجسام مضادة في بعض
الحاالت مما يتعذر الحصول على دم مناسب
كما تسبب إجهاضا متكررا لألم الحامل.
وأفادت بأنه تم التعرف على هذه الفصيلة
م ــن خ ــال ال ـف ـحــوصــات الــدق ـي ـقــة ل ـع ـي ـنــات دم
لمريضة تــم التعامل معها وتوفير ا لــدم لها
من قاعدة بيانات الفصائل النادرة في السجل
الوطني للمتبرعين لدى إدارة خدمات نقل الدم
والتعامل مع أهل المريضة.
وأشارت إلى أنه تم اكتشاف هذه الفصيلة
من خــال متابعة عينات لمريضة حامل في
عــام  2018لديها مـضــادات للفصائل النادرة
غير معروفة وتم توفير الدم لها بعد مطابقة
الدم من أهل المريضة الذين هم أقرب الجينات
لها.

المشمولة بــالــرقــابــة ،كما تضمن
القسم الثاني منه نتائج الفحص
والمراجعة على تنفيذ ميزانيات
ال ـ ـ ــوزارات واإلدارات الـحـكــومـيــة،
وحساباتها الختامية ،والفحص
والمراجعة على تنفيذ ميزانيات
الـ ـجـ ـه ــات ال ـم ـل ـح ـق ــة ،والـ ـش ــرك ــات
وحساباتها الختامية وإجراءاته
فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال ال ـ ــرق ـ ــاب ـ ــة ال ـم ـس ـب ـق ــة
والمخالفات المالية.
وأشاد المجلس بالجهود التي
بذلت في إعداد التقرير وما يقوم
بــه رئ ـيــس «الـمـحــاسـبــة» وجميع

العاملين به من دور رقابي مهم
وواضـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ــي ال ـم ـح ــاف ـظ ــة عـلــى
ً
الـمــال ال ـعــام ،مــؤكــدا أن الحكومة
تـ ــولـ ــي ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان ب ــال ــغ
االهتمام لمعاونتها في معالجة
المالحظات ،وقرر المجلس إحالة
التقرير إلــى جهاز متابعة األداء
الحكومي ،للتنسيق مع الجهات
ال ـم ـع ـن ـيــة ل ـت ـن ـف ـيــذ ال ـت ــوص ـي ــات،
والـعـمــل على تــافــي المالحظات
ال ـ ــواردة فــي الـتـقــريــر ،وات ـخــاذ ما
يلزم لمنع تكرارها.
ً
ثم أحيط مجلس ال ــوزراء علما

بالتوصية الــواردة ضمن محضر
اجتماع لجنة الشؤون االقتصادية
بشأن التقرير األول للجنة العليا
ل ـح ــوك ـم ــة ال ـت ـص ـن ـيــف ال ـس ـي ــادي
االئ ـت ـم ــان ــي ل ـل ـكــويــت ،الـمـتـضـمــن
رؤيــة اللجنة لتحسين التصنيف
السيادي االئتماني للدولة.
وبمناسبة قرب انطالق بطولة
كــأس العالم لكرة القدم  2022في
دول ــة قطر الشقيقة فــي العشرين
مــن الـشـهــر ال ـج ــاري ،ف ــإن الكويت
ت ـعــرب ع ــن وقــوف ـهــا ومـســانــدتـهــا
ودعـمـهــا لــدولــة قطر الشقيقة في

استضافتها لهذا التجمع الرياضي
الـعــالـمــي الـكـبـيــر .كـمــا أنـهــا تضع
كل إمكاناتها إلنجاح هذا الحدث
العالمي ،باعتباره أول مونديال
يـقــام بالمنطقة والـعــالــم الـعــربــي،
كما أشادت الكويت باالستعدادات
والـتــرتـيـبــات والـجـهــود المتميزة
التي قامت بها قطر إلنـجــاح هذا
ال ـحــدث الـكـبـيــر ،ســائـلـيــن المولى
عــز وجــل لــدولــة قطر كــل التوفيق
والتقدم ،في ظل القيادة الحكيمة
لصاحب السمو األمير الشيخ تميم
بن حمد.

«القوى العاملة» :لقاءات بوفود غربية بشأن حقوق «المنزلية»
● جورج عاطف

ً
الدويري متوسطا مسؤولي وموظفي المعهد على هامش االحتفال

ً
رئيس الوزراء مترئسا اجتماع الحكومة أمس

وأوضحت أنه بسبب وجود هذه المضادات
فــإن األم عــانــت مــن اجـهــاضــات مـتـكــررة حتى
العام الحالي ،وانه بالتعاون مع المختبرات
المرجعية العالمية وبعد تحديد هذه الفصيلة
ت ــم اخ ـي ــرا مـتــابـعــة ال ـمــري ـضــة ف ــي مستشفى
الوالدة ونقل دم للجنين داخل الرحم وبفضل
الله انقذ الجنين.

 6مختبرات
وبـ ـيـ ـن ــت ان ال ـ ـطـ ــرق الـ ـمـ ـعـ ـه ــودة ل ـل ـت ـعــرف
ع ـلــى ال ـف ـصــائــل ه ــي اس ـت ـخ ــدام األمـ ـص ــال في
المختبرات المرجعية المعترف بها عالميا،
وهي  6مختبرات تستخدم أحدث الطرق من
الفحص الجيني الدقيق للتعرف على نوعية
فصائل الدم.
وأش ـ ـ ـ ــارت إل ـ ــى أن ـ ــه ي ــوج ــد م ـخ ـت ـب ــران فــي
م ــرك ــز ال ـش ـي ـخ ــة سـ ـل ــوى الـ ـصـ ـب ــاح ل ـل ـخــايــا
الجذعية والحبل السري وأربعة في بنك الدم
المركزي بمنطقة الجابرية حيث يسمح لهذه
المختبرات بتبادل الخبرات والمعلومات على
مستوى عالمي والعمل على تسجيل الفصائل
النادرة واالستفادة من سجالت المتبرعين.
وذكـ ـ ـ ــرت أن الـ ـسـ ـج ــل ال ــوطـ ـن ــي ل ـم ـت ـبــرعــي
ال ــدم يـحــوي أكـثــر مــن  500ألــف سجل حــددت
فصائلهم والــذي تم العمل به منذ عام 2003
ويوجد منهم فقط  370متبرعا يصنفون من
المتبرعين النادرين ،الفتة إلى أن هذا السجل
يعد ثروة وطنية للكويت.

ً
الوصول إليها ،خصوصا الواقع
ُ
عليها أي أنـ ــواع مــن الــظـلــم أو
هـ ــدر ال ـح ـق ــوق م ــن ق ـبــل أربـ ــاب
ً
األع ـ ـمـ ــال» ،م ــؤك ــدا أن الـعـمــالــة
المنزلية ،على وجه الخصوص،
تحظى بمتابعة واهتمام ورصد
دولي واسع ومستمر ،بصفتها
ال ـف ـئــة الـمـسـتـضـعـفــة والـحـلـقــة
األضـعــف بالمعادلة العمالية،
وتـ ـحـ ـت ــاج إلـ ـ ــى دعـ ـ ــم وح ـم ــاي ــة
دائمين.

سرعة الوصول للعدالة
وش ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـعـ ــازمـ ــي عـ ـل ــى أن
النظام اآللي يتيح لهذه العمالة
س ــرع ــة ال ــوص ــول إلـ ــى ال ـعــدالــة
ب ـصــورة الـكـتــرونـيــة ،رغ ـبــة من
الــدولــة بالتواجد قربهم أينما
وج ـ ـ ـ ـ ـ ــدوا ،وت ـ ـل ـ ـقـ ــي ش ـ ـكـ ــاواهـ ــم
والتدخل السريع لمساعدتهم
عبر فرقنا الميدانية المختصة
ً
حال طلب أحدهم ذلك ،مؤكدا أن
ُ
األنظمة الذكية الحديثة تعزز
م ـبــدأ الـشـفــافـيــة ،وت ـح ــول دون
الكيدية ،وتنهي التفتيش وفق
ً
األه ــواء الشخصية ،خصوصا
أنها توثق االجــراء ات المتخذة
ومــوقــع المفتش أث ـنــاء تحرير
الـمـخــالـفــة ،كـمــا تضمن حقوق
أربـ ـ ـ ـ ـ ــاب األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال وأصـ ـ ـح ـ ــاب
المكاتب والعمالة حال التعدي
ً
عليها ،مبينا أن الهيئة تسعى

إل ــى تـحـقـيــق مـجـمــوعــة أه ــداف
ّ
تحسن من خاللها بيئة العمل
التي تنعكس ايجابا على أداء
الموظفين ،وتحقق ا لــر قــي في
إنجاز المعامالت.
ولفت العازمي إلى أن الهيئة
تعد أحــد المكونات األساسية
في النظام اإللكتروني الحكومي
لـلـخــدمــات «س ـهــل» ،حـيــث تقدم
م ـ ــن خـ ــالـ ــه م ـج ـم ــوع ــة ك ـب ـيــرة
م ــن ال ـخ ــدم ــات ال ـم ــرت ـك ــزة على
توسعها بالربط اإللكتروني مع
ً
الجهات الحكومية ،خصوصا
ذات العالقة.

إيقاف التعامل بالورق
م ــن ج ــان ـب ـه ــا ،ق ــال ــت م ــدي ــرة
إدارة نظم المعلومات في الهيئة
المهندسة رباب العصيمي ،إن
«أبرز مميزات النظام تتمثل في
ايقاف التعامل بالورق بصورة
كاملة ،وتفعيل بوابة النماذج
االلـكـتــرونـيــة ،وتـقـلـيــل الـتــدخــل
البشري في اعتماد المعامالت
والتدقيق اآللــي عليها ،إضافة
إل ـ ـ ــى ت ـق ـل ـي ــل ال ـ ـم ـ ــدة ال ــزم ـن ـي ــة
ال ـم ـحــددة الن ـج ــاز الـمـعــامــات،
وتقليل الجهد البشري المبذول
فـ ــي س ـب ـي ــل ذل ـ ـ ــك ،عـ ـب ــر ال ــرب ــط
اآللــي والجهات الحكومية ذات
العالقة لوقف تبادل المستندات
الورقية».

وأوضـ ـ ـح ـ ــت ال ـع ـص ـي ـم ــي أن
ّ
النظام يمكن أط ــراف المعادلة
العمالية الثالثة؛ العامل ،ورب
الـ ـعـ ـم ــل ،وال ـم ـك ـت ــب م ــن ت ـقــديــم
الشكاوى التي تحفظ حقوقهم،
مشيرة إلــى أن الـنـظــام مربوط
مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة وال ـ ـه ـ ـي ـ ـئـ ــة الـ ـع ــام ــة
للمعلومات المدنية (البطاقة
المدنية) ليتسنى تحديد مواقع
ال ـت ـف ـت ـيــش وارسـ ـ ـ ــال نـتــائـجـهــا
مـبــاشــرة إلــى صــاحــب المكتب،
(حــال تحرير مخالفات ضــده)،
عبر الرسائل النصية أو تطبيق
«سهل».

الربط اآللي بالمخافر
بدوره ،قال مدير إدارة تنظيم
اسـ ـتـ ـق ــدام ال ـع ـم ــال ــة ال ـم ـنــزل ـيــة
ف ــي الـهـيـئــة نــاصــر ال ـمــوســوي،
إن «ن ـظــام االخـ ـط ــارات الـجــديــد
ّ
سيحول إلى
لتالفي المخالفات
آلي بصورة كلية مع االستغناء
عن الورق لتالفي أي تأخير في
تسليمها أو التواصل مع مكاتب
االسـتـقــدام أو وزارة الداخلية،
مـمـثـلــة ف ــي ال ـم ـخ ــاف ــر ،لــابــاغ
ع ــن ال ـ ـحـ ــاالت الـ ـت ــي تـسـتــدعــي
تدخلهم ،لتسريع وتيرة الفصل
في المنازعات العمالية بأقصى
سرعة ممكنة».

٤
محليات
العدواني :حريصون على دعم القطاع الخاص لتطوير التعليم
ةديرجلا
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ً
خالل احتفال الجامعة العربية المفتوحة بذكرى مرور  20عاما على تأسيسها بالكويت

الجامعة
احتضنت في
بيئتها أكثر من
 260ألف طامح
يمثلون 143
جنسية
عبدالعزيز
بن طالل

أكــد ممثل سمو أمير البالد
ال ـش ـي ــخ نـ ـ ــواف األح ـ ـمـ ــد ،وزي ــر
الـتــربـيــة وزي ــر التعليم العالي
والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــث الـ ـعـ ـلـ ـم ــي د .ح ـمــد
العدواني ،أن الكويت حريصة
عـ ـل ــى دع ـ ـ ــم ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص
ومـســانــدتــه بـغـيــة اإلس ـه ــام في
تطوير العملية التعليمية.
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك خـ ـ ـ ــال احـ ـتـ ـف ــال
ال ـجــام ـعــة ال ـعــرب ـيــة الـمـفـتــوحــة
في مقرها بالكويت أمس األول
بــالــذكــرى ال ـ ـ  20عـلــى تأسيس
الـمـقــر ،بــرعــايــة صــاحــب السمو
وحـضــور رئيس مجلس أمناء
ال ـج ــام ـع ــة ،األمـ ـي ــر عـبــدالـعــزيــز
بن طالل.
وقــال الـعــدوانــي إن «التعليم
ال ـعــالــي» حــريـصــة عـلــى ضمان
ج ـ ـ ـ ـ ـ ــودة ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـيـ ــم وت ـ ـنـ ــوعـ ــه
وتحسين مخرجاته وحصول
برامجه على االعتماد األكاديمي
ومتابعة مستجداته.
وه ـ ـن ـ ــأ الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر الـ ـج ــامـ ـع ــة
وقـيــاديـيـهــا بـمــا حـقـقـتــه ط ــوال
الـ ـعـ ـق ــدي ــن الـ ـم ــاضـ ـيـ ـي ــن ،آم ــا
اس ـت ـم ــراره ــا ف ــي ت ـب ـنــي ك ــل مــا
م ــن شــأنــه خــدمــة المجتمعات
العربية واالستمرار في انتهاج
أه ــداف مؤسسها األمـيــر طالل

ً
متحدثا
وزير التربية
بن عبدالعزيز في تقديم تعليم
نوعي لكل الفئات.
كـ ـ ـم ـ ــا نـ ـ ـق ـ ــل تـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــات س ـم ــو
األم ـ ـ ـيـ ـ ــر وسـ ـ ـم ـ ــو ولـ ـ ـ ــي ال ـع ـه ــد
الشيخ مشعل األحمد لقيادات
ال ـج ــام ـع ــة ومـنـتـس ـبـيـهــا ب ـهــذه
ال ـم ـن ــاس ـب ــة ،م ـس ـت ــذك ــرا ال ـ ــدور
الكبير الذي قام به األمير طالل
ف ــي إن ـش ــاء ال ـجــام ـعــة «الـفـتـيــة»
وحرصه الشديد على قيامها،
إذ إن «الـ ـقـ ـص ــد مـ ــن إن ـشــائ ـهــا
هــو مـســاعــدة طالبي العلم من
الفقراء الذين ال تمكنهم حياتهم
ال ـم ـع ـي ـش ـي ــة مـ ـ ــن دفـ ـ ـ ــع رسـ ـ ــوم
الجامعة».

عبدالعزيز بن طالل أثناء إلقاء كلمته
وأضاف العدواني أن الكويت
تـعـتــز بــإن ـشــاء الـمـقــر الــرئـيـســي
للجامعة العربية المفتوحة التي
تنتشر أفرعها في  9دول عربية
وتبين اإلح ـص ــاء ات أنـهــا تقدم
تـعـلـيـمــا نــوعـيــا لـنـحــو  53ألــف
طالب وطالبة منهم  10آالف في
فرع الجامعة المحلي.

واحة العلم
من جهته ،أكد رئيس مجلس
أمناء الجامعة األمير عبدالعزيز
بن طــال أن «الكويت كانت وال
ت ـ ــزال واح ـ ــة لـلـعـلــم وال ـم ـعــرفــة،

وقدمت كل التسهيالت منذ أن
كــانــت الـجــامـعــة ول ـيــدة الـفـكــرة،
حتى نهضت ،ومــن ثــم سطعت
شـمـسـهــا فــي تـســع دول عربية
واحتضنت في بيئتها أكثر من
 260ألف طامحة وطامح يمثلون
 143جنسية».
وقال إن الجامعة انطلقت من
رؤيـ ــة مــؤسـسـهــا األم ـي ــر ط ــال،
التي تضع التعليم فــي المركز
الـ ـمـ ـح ــوري لـلـتـنـمـيــة ال ـ ّشــام ـلــة
وهـ ـ ــي ال ـ ــرؤي ـ ــة الـ ـت ــي لــخ ـص ـهــا
بـقــولــه «الـتـعـلـيــم رافـ ــد التنمية
الــذي يشحذ المجتمع بالقوى
الـبـشــريــة ال ـم ـجــددة» ،مستدركا

«طالل ...تاريخ تقرأه األجيال»
معرض يستعرض سيرته
صــاحــب حـفــل ذكـ ــرى الـتــأسـيــس تــدشـيــن م ـعــرض «طـ ــال...
تــاريــخ تـقــرأه األجـيــال» الــذي اشتمل على  7أقـســام تستعرض
سيرة األمير طالل بن عبدالعزيز التنموية ،وجهوده في مجال
التعليم ،وارتباطه الوثيق بالكويت قيادة وشعبا ،وكذلك مسيرة
الـجــامـعــة مــا بـيــن الـمــاضــي والـحــاضــر والمستقبل .ويستمر
المعرض حتى السبت  19الجاري.

جولة وزير التربية وبن طالل في المعرض

مناقشة اعتماد الجامعة مدينة صحية
اط ـ ـلـ ــع فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل دراس ـ ــة
مقترح اعتماد جامعة الكويت
مــديـنــة صـحـيــة عـلــى إجـ ــراءات
اعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد الـ ـ ـح ـ ــرم الـ ـج ــامـ ـع ــي
ك ـجــام ـعــة صـحـيــة ف ــي الـجــولــة
الميدانية لمدينة صباح السالم
الجامعية التي عقدت مؤخرا،
ً
وفقا للمعايير واإلجراءات التي
وضعها مكتب المدن الصحية
التابع لوزارة الصحة ،برئاسة
الـقــائـمــة بــأع ـمــال عـمـيــدة كلية
الـ ـعـ ـل ــوم االج ـت ـم ــاع ـي ــة د .مـهــا
السجاري.
وق ــال ــت ال ـس ـج ــاري إن «ه ــذه
الـ ــزيـ ــارة ت ـه ــدف ل ــاط ــاع على
سير اإلجراءات المتبعة العتماد
وح ـص ــول ال ـجــام ـعــة ع ـلــى لقب

جانب من الحضور في الحفل (تصوير :ميالد غالي)
أنه «ترجمة لهذه الرؤية نسعى
دائـمــا إلــى تأهيل بـنــات وأبـنــاء
الدول العربية ليصبحوا عناصر
فاعلة في عملية التنمية الشاملة
والمستدامة في مجتمعاتهم».
وأضاف أن «الجامعة انطلقت
سابقة لعصرها بقيادة التعليم
المفتوح والمدمج في المنطقة،
وهي ريادة سنحافظ عليها ،إذ
سنكون أول من يبادر للتفاعل
ً
إيجابيا مع التغيرات العميقة
في بنية سوق العمل واالقتصاد
واالستجابة بشكل فاعل لشروط
ومسارات التنمية التي أصبحت
مختلفة عــن نظيرتها قـبــل 20
عاما».
وأع ـ ـ ـ ــرب ع ـ ــن جـ ــزيـ ــل ال ـش ـكــر
والعرفان إلى سمو أمير البالد
عـلــى الــرعــايــة الـســامـيــة للحفل،
مثمنا اهتمام سمو ولي العهد
وحـ ـ ـ ـ ـ ــرص س ـ ـ ـمـ ـ ــوه عـ ـ ـل ـ ــى دع ـ ــم
الجامعة.
واس ـ ـ ـتـ ـ ــذكـ ـ ــر «ب ـ ـ ـكـ ـ ــل اع ـ ـ ـتـ ـ ــزاز
وتـ ـق ــدي ــر» دور األمـ ـي ــر ال ــراح ــل
الـشـيــخ جــابــر األح ـمــد ،إذ «فتح
ل ـ ـهـ ــذه الـ ـج ــامـ ـع ــة ك ـ ــل األبـ ـ ـ ــواب
لتنطلق» وكذلك األمير الراحل
ال ـ ـش ـ ـيـ ــخ صـ ـ ـب ـ ــاح األحـ ـ ـ ـم ـ ـ ــد ،إذ
التقى  -طيب الله ثــراه  -بقلبه
وفـكــره مــع األمـيــر الــراحــل طالل

ب ــن ع ـبــدال ـعــزيــز ف ــي ح ــب الـعـلــم
والتعليم والتنمية اإلنسانية.
وقال «إن هذه الريادة ليست
مـسـتـغــربــة ،بــل ام ـت ــداد طبيعي
ل ـ ـلـ ــدور الـ ـثـ ـق ــاف ــي والـ ـتـ ـن ــوي ــري
لـل ـكــويــت ف ــي ال ـع ــال ـ ِـم ال ـعــربــي»،
مـ ـشـ ـي ــرا إلـ ـ ــى أن سـ ـ ــوق ال ـع ـمــل
أصـبــح الـيــوم يتطلب موظفين
ب ـ ـم ـ ـعـ ــاي ـ ـيـ ــر ع ـ ــالـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـخـ ــدم
مجتمعاتهم المحلية ،قادرين
ع ـل ــى أداء م ـه ــام ـه ــم ال ـع ـم ـل ـيــة،
ويتمتعون بالقدرة على التعلم
ال ـ ــذات ـ ــي الكـ ـتـ ـس ــاب الـ ـمـ ـه ــارات
االبتكار،
المتجددة والقدرة على
ً
ُ
وه ــذا الـتـحــول يـسـتــوجـ ُـب نقلة
في ًرؤيتنا للعملية التعليمية،
َ
ُ
نقلة تعزز قدرة متعلمينا على
التواصل مع العالم ،وأن ندعم
مناهجنا بالمزيد مــن مهارات
الـتـفـكـيــر ال ـع ـل ـمــي ،ال ـقــائــم على
ً
مواجهة المشاكل وحلها ،بدال
مــن الـمـحــاضــرات المعلوماتية
المعرفية البحتة».

الشراكة األكاديمية
م ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال رئـ ـي ــس
الجامعة العربية المفتوحة في
الوطن العربي ،د .محمد الزكري،
إن ال ـ ـشـ ــراكـ ــة االكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة مــع

الجامعةِ المفتوحةِ في المملكةِ
المتحدة أضافت تطبيق نموذج
ت ـع ـل ـي ـمــي ج ــدي ــد هـ ــو ال ـت ـع ـل ـيـ ُـم
المدمج.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار الـ ـ ـ ــزكـ ـ ـ ــري إلـ ـ ـ ـ ــى أن
الجامعة في بدايتها ،كان ُ
عدد
طلبتها حوالي  6آالف ،يدرسون
ِ
َ
برامج أكاديميةٍ فقط،
في عشرة
ً
لتقفز إلى َ
أكثر من  70برنامجا
ً
ً
ً
أكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــا ،مـ ـعـ ـتـ ـم ــدا م ـح ـل ـيــا
ً
ً
سوق
لحاجات
وعالميا ،وملبيا
ّ ِ
ِ
العمل ،وزاد عدد من علمتهم إلى
اليوم على َ
أكثر من  270ألفا من
ِ
الفئات العمرية.
كل
ِ
ِ
وكـ ـ ـش ـ ــف أنـ ـ ـ ــه ال ـ ـت ـ ـحـ ــق 143
جـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ـ ـ ــي وقـ ـ ـ ـ ـ ــت واح ـ ـ ـ ــد
ها
هيأت
ِ
لطلبت ً
بالجامعة التي ً
ومـنـتـسـبـيـهــا ب ـي ـئــة اجـتـمــاعـيــة
ـرات
ي ـ ـت ـ ـبـ ــادلـ ــون فـ ـيـ ـه ــا ال ـ ـخ ـ ـبـ ـ ِ
َ
والتجارب والثقافات ،مشيرا إلى
أن أهم انجازات الجامعة تخرج
أكثر من  65ألف طالب وطالبة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى أن ال ـج ــام ـع ــة
ـاد الــدولــي
حصلت على االعـتـمـ ِ
ِ
ـرات متتاليةٍ كــان آخرها
ل ـ  6مـ ٍ
مناهجها
ة
قو
بسبب
العام،
هذا
ِ
ِ
ِ
ـث ال ـم ـس ـت ـمـ ِـر عـلـيـهــا،
وال ـت ـح ــدي ـ
ِ
ً
ً
ول ـت ـط ـب ـي ـ ِق ـهــا نـ ـظ ــام ــا رص ـي ـن ــا
لتقييم مخرجات التعليم.
ِ

«التطبيقي» :توفير كوادر وطنية مؤهلة للعمل الصحي
افتتاح المؤتمر العربي األول للتغذية والنشاط البدني

جانب من الجولة
م ــدي ـن ــة ص ـح ـيــة ض ـم ــن م ـب ــادرة
المدن الصحية» .وذكرت رئيسة
مكتب الـمــدن الصحية ،د .آمــال
اليحيى ،أن الـصــرح األكــاديـمــي
يـ ـس ــاع ــد عـ ـل ــى ت ـح ـق ـي ــق أع ـل ــى

معايير مفهوم المدينة الجامعية
الصحية ،مضيفة أن هدف الفريق
اعتماد الجامعة جامعة صحية،
وهو الخطوة القادمة تحت مظلة
التحسين الدائم.

أكد عميد كلية العلوم الصحية بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .بدر الخلف ،أن الكلية تسعى إلى
ً
توفير كــوادر وطنية واعية مؤهلة للعمل الصحي ،فضال
عن حرصها على تحسين العادات الغذائية التي تنعكس
ً
إيجابا على صحة أفراد المجتمع.
جاء ذلك خالل تدشين «العلوم الصحية» في «التطبيقي»
المؤتمر العربي األول للتغذية والنشاط البدني ،أمس،
برعاية وزر التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي
د .حمد العدواني ،وحضور المدير العام للهيئة باإلنابة
د .جــاســم األن ـصــاري ،ووزي ــر الصحة األسـبــق د .محمد
ال ـه ـي ـفــي ،وال ـس ـف ـيــر ال ـتــون ـســي ل ــدى ال ـكــويــت الـهــاشـمــي
عجيلي ،في فندق الريجنسي .وأشار إلى أن الكلية بذلت
ً
ج ـهــودا كبيرة للحصول على االعـتـمــاد األكــاديـمــي من
مؤسسات دولـيــة لبرامج صحة البيئة ،منها :برنامج
العلوم البيئية للطالبات ،وبرنامج الصحة الصناعية
والـ ـس ــام ــة ال ـم ـه ـن ـيــة ل ـل ـط ـل ـبــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى اس ـت ـحــداث
بــرامــج مثل :بكالوريوس علوم األغــذيــة ،وبكالوريوس

جانب من الحضور
ال ـت ـغ ــذي ــة ،وب ــرن ــام ــج ب ـك ــال ــوري ــوس ال ـ ـطـ ــوارئ الـطـبـيــة.
من جانبه ،ذكر األمين العام للمؤتمر د .أحمد الهيفي ،أنه
سيتم خالل المؤتمر التطرق إلى مناقشة المشاكل الصحية
المرتبطة بالتغذية والنشاط البدني ،وتسليط الضوء على
الممارسات الصحيحة للحد من مشاكل سوء التغذية.
وش ــدد الـهـيـفــي عـلــى ضـ ــرورة إعـ ــادة الـنـظــر فــي بــرامــج

طلبات االلتحاق للفصل الثاني  31ديسمبر
●

أحمد الشمري

أعـ ـلـ ـن ــت ج ــامـ ـع ــة الـ ـك ــوي ــت أن
فترة تقديم طلبات االلتحاق في
الجامعة للفصل الدراسي الثاني
 2023 /2022ستكون مــن السبت
 31ديسمبر حتى االثنين  10يناير
 2023المقبلين.
وأشارت الجامعة ،في تصريح
ص ـح ــاف ــي ،إلـ ــى أن ال ـت ـقــديــم عبر
ال ـ ـمـ ــوقـ ــع اإلل ـ ـك ـ ـتـ ــرونـ ــي لـلـطـلـبــة
الـكــويـتـيـيــن وأبـ ـن ــاء الـكــويـتـيــات
ومــواطـنــي دول مجلس التعاون
والمقيمين بصورة غير قانونية

ول ـي ـس ــوا م ــن ابـ ـن ــاء ال ـكــوي ـت ـيــات
وخريجي النظام الموحد والمعهد
ال ــديـ ـن ــي والـ ـث ــان ــوي ــة األم ـي ــرك ـي ــة
وخريجي الثانوية اإلنكليزية.
وقـ ـ ــالـ ـ ــت إن ت ـ ـقـ ــديـ ــم ط ـل ـب ــات
االلتحاق للطلبة الكويتيين وأبناء
الكويتيات للحاصلين على  70في
المئة للقسم العلمي و 78في المئة
للقسم األدبي .وذكرت الجامعة أن
الطلبة ذوي االحتياجات الخاصة
من الكويتيين أو أبناء الكويتيات
لـلـحــاصـلـيــن ع ـلــى ن ـســب اق ــل من
ال ـن ـســب ال ــدن ـي ــا ل ـل ـق ـبــول ،عليهم
مراجعة صالة القبول والتسجيل

في الشويخ أثناء ساعات الــدوام
الــرس ـمــي اع ـت ـب ــارا م ــن  2إل ــى 10
يناير  2023المقبل ،مصطحبين
معهم المستندات المطلوبة ،علما
بــأن النسب الدنيا لقبول طلبات
االلـ ـتـ ـح ــاق ل ـ ـهـ ــوالء ال ـط ـل ـب ــة هــي
« 65بالمئة أو  2.25نقطة للقسم
العلمي ،و 72بالمئة أو  2.60نقطة
للقسم األدبي».
وأفادت الجامعة بأن الشهادات
ال ـت ــي ي ـتــم قـبــولـهــا ف ــي الـجــامـعــة
للعام الجامعي  2023 /2022هي
ل ـخــري ـجــي ال ـعــام ـيــن الــدراس ـي ـيــن
 2021 /2020و.2022 /2021

جمعيات نفع عام :حرية الرأي والبحث
العلمي ...خط أحمر
أعلنت  10جمعيات نفع عام وقوائم واتحادات
طالبية ،رفضها محاولة فرض الوصاية على الحياة
األكاديمية والتضييق على حرية البحث العلمي
واألنشطة الثقافية في الجامعة بالمخالفة للدستور.
وقالت الجمعيات ،في بيان أمــس تحت عنوان
«ح ــري ــة الـ ـ ــرأي وال ـب ـحــث الـعـلـمــي خ ــط أحـ ـم ــر» ،إن
المادة  36من الدستور تنص على أن «حرية الرأي
والبحث العلمي مكفولة ،ولكل إنسان حق التعبير
عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما ،وذلك
وفقا للشروط واألوض ــاع التي يبينها القانون».

وأضــافــت أن ــه اسـتـنـ ً
ـادا إل ــى الــدسـتــور الكويتي
الــذي كفل حرية البحث العلمي؛ ندين ونستنكر
ال ـم ـحــاوالت الـتــي تـهــدف إل ــى التضييق على هذا
الـحــق الــدس ـتــوري األص ـيــل ،وتـتـجــاهــل أن البحث
العلمي أحد أهم أركان الحياة األكاديمية ،مشيرة
فــي ه ــذا الـسـيــاق ال ــى بـعــض االنـشـطــة األكــاديـمـيــة
والكتب المقررة في كلية اآلداب بجامعة الكويت،
التي تحاول فرض الوصاية على الحياة األكاديمية
والتضييق على حرية البحث العلمي واألنشطة
الثقافية في الجامعة.

ّ
موقعو البيان
اتحاد الشباب الديموقراطي الكويتي ،وجمعية
ال ـخــري ـج ـيــن ،وال ـجـم ـع ـيــة الـث ـقــافـيــة االجـتـمــاعـيــة
النسائية ،وقائمة الوسط الديموقراطي  -جامعة
الكويت ،وقائمة الراية  -المملكة المتحدة ،واللجنة
الكويتية للسلم والتضامن ،والجمعية الكويتية

ل ـلــدفــاع ع ــن ال ـم ــال الـ ـع ــام ،والـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة
ل ــإع ــام واالتـ ـص ــال ،والـجـمـعـيــة الـكــويـتـيــة ألمــن
المعلومات ،والجمعية الكويتية لمتابعة وتقييم
األداء البرلماني.

النشاط البدني ،ووضــع بعض القوانين والـضــوابــط في
عملية الترويج التجاري واإلعالمي واستخراج الرخص
التجارية وإنشاء مراكز تغذية في المناطق التعليمية.
بدوره ،قال رئيس اللجنة العلمية د .عبدلله الغصاب ،إن
َ
قسمي التربية البدنية وعلوم التغذية يسعيان إلى تحقيق
القضاء على مرض السمنة.

ةديرجلا
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«عبدالعزيز حمد الصقر ...ذو الرئاستين بين السياسة واالقتصاد»
كتاب تستعرض فيه نور الحبشي محطات حافلة من تاريخ رمز وطني ال يختلف عليه كويتيان

كتاب

٨-٧

حمزة عليان

د .نور الحبشي

استطاعت الدكتورة نور الحبشي ،أستاذة التاريخ بجامعة الكويت ،أن تحول سيرة العم
عبدالعزيز حمد الصقر الذاتية إلى دراسة أكاديمية شاملة ألحد أهم رجاالت الكويت،
فهو يعد أبرز وجوه المؤسسة التشريعية ،حيث بينت عالقته بتلك المؤسسة والقرارات
الحاسمة التي اتخذت في عهد توليه رئاسة البرلمان عام .1963
وتكمن أهمية هذه الدراسة التي ضمنتها الحبشي في كتاب بعنوان «عبدالعزيز حمد
الصقر ...ذو الرئاستين بين السياسة واالقتصاد» ،في تطرقها إلى جملة معطيات لم
يلتفت إليها أحد من الباحثين أو المهتمين بتاريخ الكويت الحديث والمعاصر ،فهو
فترات مخاض عسير
سليل عائلة من النخب التجارية ،وكان صمام األمان لتلك النخب في ً
من بينها «دواوين االثنين» على سبيل المثال ،فهو الرقم الصعب نظرا للحكمة والحنكة
اللتين تحلى بهما ،السيما في مؤتمر جدة الشعبي عام .1990
وتطرق الكتاب إلى تلك الشخصية الكويتية ذات الثقل في الحياة السياسية
واالقتصادية واالجتماعية ،فقد ترأس أول مجلس أمة بعد «التأسيسي» ،وغرفة التجارة
في سنوات صعبة ،ومواقفه ال تزال حاضرة في الذاكرة الكويتية.
وقد أعطى الكتاب صورة لنموذج من رجاالت الكويت ممن عاصروا الحكام وكانوا على

ً
مقربة منهم في دائرة صنع القرار ،وكان مثاال للزهد في المنصب ،ولم يكن اختياره
للتنحي والترجل عن المشهد السياسي إال ألنه كان يدرك متانة األساس والتاريخ الذي
تركه.
عملت د .نور الحبشي على االستعانة بالوثائق البريطانية المنشورة وغير المنشورة،
وكذلك الوثائق العربية والموجودة في الجامعة األميركية في بيروت ،ومحاضر المجلس
التأسيسي ومجلس األمة والمجلس التشريعي ،إضافة إلى كثير من المراجع والمذكرات
الشخصية والدراسات والبحوث والصحف والكتب ،كما هو مبين بقائمة المراجع.
ولجأت المؤلفة إلى إخضاع المعلومات لعملية استقصاء وتحليل ونقد ،من أجل التطور
ً
الزمني للموضوع أوال ،وتتبع األحداث ،وطرح رؤية جديدة ،لتكون ذات معنى ومغزى.
جاء هذا الكتاب نتيجة عمل بحثي طويل ولقاءات مطولة مع رئيس غرفة تجارة وصناعة
الكويت األستاذ محمد ًجاسم الصقر ،والمستشار في الغرفة األستاذ ماجد جمال الدين.
ً
ويتضمن الكتاب تمهيدا ومقدمة ،وأربعة فصول وخاتمة ومالحق ،فضال عن قائمة
بالمصادر والمراجع ،وهو صادر عن دار ذات السالسل للنشر والتوزيع ...وفيما يلي تنشر
«الجريدة» تفاصيل الحلقة السابعة بتصرف.

مؤتمر جدة أظهر التفاف الشعب الكويتي حول أسرة الصباح
الصقر ّ
جهز «خطابه
الوطني الجامع»
وعاد به من ألمانيا
إلى السعودية
يرافقه حامل األمانة
محمد جاسم الصقر

في ذلك الموقف تلقت الحركة الدستورية
ً
ً
ً
دعما ثقيال وشخصيا من عبدالعزيز الصقر
رئـيــس غــرفــة تـجــارة وصناعة الـكــويــت ،الــذي
رف ــع إل ــى األم ـيــر عــريـضــة مــوقـعــة مــن حــوالــي
مئتي تاجر ونائب قديم ،وبعض الجمعيات
ً
ال ـخ ـيــريــة ،وال ـم ـن ـظ ـمــات الـمـهـنـيــة ف ـض ــا عن
األوسـ ـ ــاط ال ـف ـكــريــة وال ـطــاب ـيــة وال ـجــام ـع ـيــة،
وجاءت العريضة لتؤكد على الروح الوطنية،
ً
وكانت تأكيدا على المحاوالت ،والــدور الذي
تصدر المشهد فيه عبدالعزيز الصقر كطرف
فــي الـمـعــادلــة الـسـيــاسـيــة ،وكــانــت العريضة
تلك بعد زي ــارة قــام بها مــع عــدد مــن وجهاء
الـكــويــت ،مثل حـمــود الـنـصــف ،وعبدالرحمن
البدر لألمير الشيخ جابر األحمد الصباح في
 4يوليو عــام 1989م في قصر دسمان ،ولكن
ً
السلطة استمرت قدما في حشد الرأي العام،
ومــا قــرارهــا بإلغاء ال ـنــدوات ،وفــرض الرقابة
على الصحف ،إال صورة عن ذلك.
ً
ومع حلول عام 1990م ،وتحديدا في أبريل،
دعـ ــا األم ـي ــر ال ـش ـيــخ ج ــاب ــر األح ـم ــد إلـ ــى عقد
انتخابات جديدة ،ليس النتخاب نواب مجلس
األمــة ،بل النتخاب أعضاء مجلس جديد هو
المجلس الوطني ،ويبدو أنها كانت مناورة
من جانب السلطة ليحل هذا المجلس مكان
مجلس األمة ،وبالتالي انتزع أدواته الرقابية
والـتـشــريـعـيــة ،وإن كــانــت بـنـطــاق تــدريـجــي؛
لـكــن تـلــك ال ـم ـن ــاورة كــانــت مـكـشــوفــة للحركة
الدستورية ،التي استأنفت الجوالت ،والزيارات
الميدانية في الدواوين؛ لحث الجموع على عدم
ً
المشاركة في الترشيح واالنتخاب معا ،والبقاء
ً
ً
ً
صفا واحدا ثابتا.
وم ــا لـبـثــت أن أج ــري ــت االن ـت ـخ ــاب ــات ف ــي 1
يونيو 1990م؛ لتشكيل المجلس الوطني ،ولم
ً
يكن اإلقـبــال قــويــا ،فحاولت السلطة الدعاية
والتسويق لالنتخابات ،ولكن المقاطعة كانت
حاضرة ،وأثرها واضح ،وانتهى وجوده بعد
التحرير؛ حيث عــادت الحياة البرلمانية في
مجلس األمــة؛ لتكتمل مسيرة ورؤيــة الشعب
من خالل دستور ،ودولة مؤسسات يكون فيها
ً
ً
الـقــانــون أســاســا ،والــدسـتــور مــرجـعــا ،واألمــة
ممثلة بنوابها في البرلمان من خالل انتخابهم
انتخابات حرة نزيهة؛ ليؤدوا دورهم الرقابي
والتشريعي الذي كفله لهم الدستور.

السعدون لمحمد
الصقر :الكلمة في
«مؤتمر جدة» بعد
األمير وولي العهد
يجب أن تكون
لعبدالعزيز الصقر

ادعاءات ومطالبات غير مقبولة

الجموع الكويتية
الغفيرة في الخارج
التفت حول الشرعية

بعد أن أنهى العراق حربه مع إيــران اتجه
إلى جارته الكويت ،ورفــع سقف التوتر بينه
وبـيـنـهــا مــن خ ــال ادع ـ ــاء ات ومـطــالـبــات غير
مقبولة ،أو حتى مفهومة من قبله من خالل
لغة التصعيد والتوتر؛ مما دفع الزعماء العرب
مــن مـلــوك ورؤس ــاء إلــى التوسط بينهما في
محاولة جــادة لــرأب الصدع ،وبــذل المساعي
الـمـكـثـفــة لـحــل الـمـشـكـلــة بـيــن ال ـب ـلــديــن ،فـكــان
للمملكة العربية السعودية ،ومصر ،واألردن،
ومنظمة التحرير الفلسطينية اليد الطولى في
ذلك ،وبذلوا الوساطات العربية ،إال أن القوات
العسكرية العراقية كانت تحشد فــي جنوب
العراق على الحدود الشمالية للكويت.
وكـ ـ ــادت ال ــوس ــاط ــة ال ـس ـع ــودي ــة ع ــن طــريــق
خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد
العزيز ،تسفر عن اجتماع جدة بناء على طلبه
ً
ورغبته ،وبالفعل حضره ممثال عن الجانب
الكويتي ولي العهد ،ورئيس مجلس الوزراء
الشيخ سعد العبد الله ،ومن الجانب العراقي
عزة الدوري نائب رئيس مجلس قيادة الثورة
ال ـعــراق ـيــة ،ورغـ ــم أن ــه ك ــان م ــن الـمـنـتـظــر لـهــذا
االجـتـمــاع أن يــؤتــي ث ـمــاره ،والـ ــدور المنتظر
م ـن ــه مـ ــن اح ـ ـتـ ــواء الـ ـم ــوق ــف ال ـم ـت ــده ــور بـيــن
الكويت والعراق ،إال أن األمور جاء ت عكسية
ً
تماما حين أصر الوفد الكويتي على مناقشة
مشكالت الحدود قبل أن تطرح أية مشكالت،

المؤتمر الشعبي في جدة

الشيخ جابر األحمد الصباح وممثل الشعب الكويتي العم عبدالعزيز حمد الصقر في مؤتمر جدة عام ١٩٩٠
أو مسائل أخرى ،وكان الجانب العراقي يصر
على مطالبة الكويت بــ 2.4مليار دوالر ،وهو
التعويض الذي قدره العراق الستخراج الكويت
للنفط الـعــراقــي حسب ادعــائــه ،وكــذلــك طالب
العراق الكويت بقرض كويتي يصل إلى عشرة
م ـل ـيــارات دوالر إل ــى جــانــب مـطــالـبــة الـكــويــت
بشطب جميع الديون المسجلة على العراق،
وظ ـهــر ت ـشــدد الــوفــد ال ـعــراقــي فــي مناقشاته
ً
ًّ
ً
ـادا حتى صــار واضحا
التي أخــذت طابعا حـ
أن الــوفــد الـعــراقــي لــم ي ــأت لـلـتـفــاوض ،وإنـمــا
لتقديم مطالب ال تقتصر على النواحي المالية
فحسب ،بل طالب بتنازل الكويت عن جزيرتي
وربة وبوبيان لصالح العراق.
فـمــا ك ــان مــن الــوفــد الـكــويـتــي إال أن رفــض
تلك المطالب جملة وتفصيال ،وقد أصر عزة
ال ـ ــدوري عـلــى ق ـبــول الـمـطــالــب الـعــراقـيــة دون
ً
ن ـقــاشّ ،
وادعـ ــى أي ـضــا أن ــه يـعــانــي مــن صــداع
شــديــد؛ فــاقـتــرح عـقــد لـقــاء ث ــان فــي العاصمة
العراقية بغداد في 6أغسطس ،واتفق الطرفان
بعد إصدار بيان قصير على أنهما اتفقا على
استكمال المفاوضات في بغداد في وقت الحق.
ورج ــع ال ــوف ــدان إل ــى بلديهما؛ لـكــن تجدر
المالحظة هنا أنه في األول من أغسطس ،وبعد
وصول عزة الدوري من اجتماع جدة أذيع عبر
ً
مساء
التلفزيون العراقي عند الساعة الثامنة
خـبــر يـشـيــر إل ــى عـ ــودة ال ــوف ــد الـحـكــومــي من
جــدة بعد لقائه مع سمو الشيخ سعد العبد
الـلــه ول ــي عـهــد ال ـكــويــت ،غـيــر أن الـخـبــر أذيــع
ً
مساء بعد حذف
مرة ثانية الساعة العاشرة
مـفــردتــي (سـمــو الـشـيــخ) عــن اســم ولــي العهد
ً
بناء على تعليمات
الكويتي ،وقــد جــرى ذلــك
ســريـعــة ص ــدرت عــن حــامــد ح ـمــادي سكرتير
رئيس الجمهورية ،ولم يكن هناك من يلتقط
تلك اإلشارة في الساعات األخيرة التي سبقت
عبور قــوات الـحــرس الجمهوري الـحــدود مع
الكويت.
وقد كانت الساعات بين  29يوليو 1990م،
و 2أغ ـس ـط ــس1990م ســاعــات حــاسـمــة ،حيث
ً
ً
ستكون مسرحا لوقائع من المفجع أن أحدا
لم يشاهدها ،أو يتحسسها ،وكانت مقدمات
العمل العسكري الــواســع الجـتـيــاح الكويت،
ً
وب ـع ـبــارات أخ ــرى ك ــان مــا ي ـجــري هــو إعـ ــدادا
لمشهد تفجير الصراع العسكري في الخليج

خطاب ولي العهد
ّ
في المؤتمر ركز
على أربعة أسس
وضرورة االنسحاب
غير المشروط

لم يكن أحد يتصور
حتى ليلة الغزو
نفسها أن يصل
تهور صدام إلى حد
اجتياح الكويت أو
يتوقع حدوث الغزو
بعد ساعات قليلة
من لقاء جدة

من جديد ،أو بعبارة أخرى كانت إعادة رسم
خــريـطــة الـخـلـيــج ب ــأي ـ ٍـد عــراق ـيــة ،وبـحـســابــات
عــراقـيــة ،وبوجهة نظر عراقية لــم ي ــراع فيها
ً
ًّ
دوليا ،أو حقوق الجوار ،أو حتى تقييم
قانونا
المشهد العالمي ،والوضع العالمي الجديد،
إال أن المشهد كــان فــي الـثــانــي مــن أغسطس
عام 1990م يحمل شعور المفاجأة والصدمة
وال ـخ ــوف والـ ـخ ــذالن ،وب ـ ــأرض ال ــواق ــع كــانــت
ً
ق ــوات عــربـيــة قــادمــة بجحافلها لتحتل بـلــدا
ً
عربيا آخر ،فقد كان المشهد األول من نوعه،
والفريد بحد ذاتــه ليصحو العالم على خبر
«العراق يحتل الكويت» ،وعلى صوت المذيع
الكويتي من اإلذاعة الكويتية يقول« :الكويت
اآلمنة تغتصب».
ً
إن أحدا لم يكن يتصور في ذلك الوقت ،حتى
ليلة الغزو نفسها أن يصل تهور صــدام إلى
حد القيام بغزو الكويت ،ولم يكن الكويتيون
أنفسهم يتصورون ذلك ،ولم يكن أحد يتوقع
أن ي ـحــدث االج ـت ـيــاح ال ـعــراقــي لـلـكــويــت بعد
ساعات قليلة من انتهاء لقاء جدة ،وال ّ
سيما
أن سعدون حمادي نائب رئيس الوزراء الذي
ك ــان أح ــد أع ـض ــاء ال ــوف ــد ال ـع ــراق ــي ،ق ــال عقب
انتهاء الـلـقــاء :إن الطرفين ســوف يستأنفان
مباحثاتهما في بغداد يوم السبت.
و قــد كــا نــت الجموع الغفيرة الكويتية في
الخارج ملتفة خلف الشرعية الكويتية ،وكان
عبد العزيز الصقر قد تلقى خبر تعرض بالده
لــاحـتــال ،وهــو فــي مستشفى هــامـبــورغ في
ألمانيا ،وبينما كانت عيناه مغمضتين نصف
إغ ـمــاضــة ،وع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن مــرضــه الـطــويــل،
دهش األطباء من جبروت الرجل ،ورغبته في
الحياة بعد أن أمضى مدة يخضع لعمليات
جراحية متتالية ،فطلب من ابن أخيه محمد
جاسم الصقر مرافقته من ألمانيا إلــى لندن
حيث يملك مسكنه ا ل ـخــاص ،وراح يتباحث
م ــع أب ـن ــاء وط ـنــه ع ــن األوض ـ ـ ــاع ،ويـ ــوم قــامــت
الحكومة ممثلة بولي العهد ورئيس مجلس
الوزراء الشيخ سعد العبد الله الصباح بدعوة
المواطنين الكويتيين فــي الـخــارج إلــى جدة
لالجتماع واللقاء ،كان عبد العزيز الصقر قد
جـهــز خـطــاب الــوطــن ،وك ــان مــرافـقــه وأحسبه
الصندوق األسود لتلك اللحظات الخالدة من
الوالء للوطن السيد محمد جاسم الصقر كونه
ً
ً
مــدعــوا ومرافقا لعبد العزيز الصقر في تلك
الرحلة ذات الطابع الخاص ،والتي تمت وفق
اإلعداد المسبق على الرغم من آالمه وتجاوز
أعوامه الثمانين.
ب ــدأ مــؤتـمــر ج ــدة ع ــام 1990م ب ــدع ــوة من
ول ــي الـعـهــد ورئ ـيــس مجلس ال ـ ــوزراء الشيخ
سعد العبد الله ،بعد كلمة الرئيس الفرنسي
ف ــران ـس ــوا م ـي ـتــران ف ــي اج ـت ـمــاعــات الجمعية
العامة لألمم المتحدة في  24سبتمبر 1990م،
ّ
وصرح فيها بأن للكويتيين الحق في تقرير
مصيرهم ،وطبيعة الحكم الــذي يريدون؛ لذا
ب ــادر الـشـيــخ سـعــد بتجميع ن ــواب مجلسي
األمة  1985المنحل ،والوطني  1990المنتخب،
وبقية أطياف الشعب ،والدعوة إلى قيام مؤتمر
شعبي يوضح صورة الشعب للعالم ،ومطالبه
من خالل التفافه نحو أسرة الحكم المتمثلة
باألمير وولي العهد ،ويبدو أن إصرار الشيخ
سـعــد الـعـبــد الـلــه عـلــى عـقــده فــي ج ــدة ،لــه من
الـمـبــررات مــا تـتــوافــق مــع رؤي ـتــه ،وأهـمـهــا أن

مقر الحكومة الكويتية فــي المنفى كــان في
المملكة العربية السعوديةُ ،
وع َّد عقد المؤتمر
على أراضيها مبادرة رد للجميل من الكويت
للجهات السعودية في موقفها الداعم للشرعية
الكويتية.
وق ــد رأت الـحـكــومــة أن تـكــون الكلمة بعد
األمير ،وولي العهد لرئيس المجلس الوطني
ع ـبــدال ـعــزيــز الـمـســاعـيــد أو يــوســف الـحـجــي،
ورأت المعارضة أن تكون لرئيس مجلس األمة
المنحل أحمد السعدون.
ال ـم ـهــم أنـ ــه ت ــم اإلعـ ـ ــان ع ــن ق ـي ــام مــؤتـمــر
لجميع أط ـيــاف الـشـعــب الـكــويـتــي الـمــوجــود
خارج الكويت ،وتم إخبارهم بموعده وزمانه،
وفيه جرى اللقاء باألمير وولي العهد ،وتمت
مبايعة أسرة الحكم في مشهد عالمي وطني
كــويـتــي خــالــص ،أق ــل مــا يمكن أن يـقــال عنه:
المبايعة الثانية.
وي ـق ــول ال ـس ـيــد مـحـمــد ج ــاس ــم ال ـص ـقــر في
روايـتــه لــأحــداث« :قبل مؤتمر جــدة بيومين
عقد اجتماع بين الحكومة وأطياف المجتمع
ً
الكويتي ،وكــان حاضرا فيه أحمد السعدون
رئـيــس مجلس األم ــة ال ـســابــق ،وق ــال لـهــم :لو
كان عبد اللطيف محمد الثنيان الغانم ًّ
حيا
ّ
لكانت الكلمة له ،وبما أنه قد توفي فالكلمة
بعد األمير ،وولي العهد يجب أن تكون ألول
رئيس لمجلس األمة أي لعبد العزيز الصقر،
وأصر عليها ،وعندما وصل الصقر إلى جدة
ً
ً
كان الخطاب جاهزا ،وواضعا إياه في جيبه؛
ألنه مقتنع بأنه سيكون الشخص المناسب
والمتكلم»؛ أي اتفق الجميع ليكون صوتهم،
ً
وقيل أيضا إن ذلك كان لكبر سنه ،ولمكانته
السياسية؛ كونه يعد رئيس أول مجلس أمة
كويتي ،ولكني أضيف أن اإلرث العائلي الذي
يحظى به كان له دور ،فقد كان آباؤه وأجداده
مــن بــاي ـعــوا ص ـبــاح األول عـنــد ن ـشــأة الـكـيــان
السياسي الكويتي ،وأن عائلة الصقر تبقى
ضمن حلف العتوب الذي قدم مع أسرة الحكم
من نجد.
افتتح المؤتمر الشعبي الكويتي في قصر
المؤتمرات في مدينة جدة ،وشارك فيه حوالي
ألف شخصية كويتية ،وقد استقبل المشاركون
الـشـيــخ جــابــر األح ـمــد الـصـبــاح ،وول ــي عهده
ال ـش ـي ــخ س ـع ــد ال ـع ـب ــد الـ ـل ــه ال ـس ــال ــم ال ـص ـبــاح
بالتصفيق لمدة طويلة عند دخولهما القاعة،
وجلس األمـيــر ،وولــي العهد ،وإلــى جانبهما
رجل األعمال والسياسي عبد العزيز الصقر
إلى منصة تعلوها الفتة ضخمة كتبت عليها
َّ
َ ْ َ
اللهِ َجم ً
يعا
ص ُموا ِب َح ْب ِل
ِ
الكريمة( :واعت ِ
اآلية َ ُ
َ َ
َول تف َّرقوا) [آل عمران ،]103 -وشعار «التحرير
شـعــارنــا .سبيلنا .هــدفـنــا» ،كما رفـعــت صور
الملك فهد ،وولي العهد السعودي األمير عبد
الله ،والشيخ جابر ،والشيخ سعد.
وبعد النشيد الوطني الكويتي ،ثم تالوة
آيــات مــن الــذكــر الحكيم ،افتتح أمير الكويت
ال ـمــؤت ـمــر بـكـلـمــة اس ـت ـع ــرض ف ـي ـهــا خـلـفـيــات
ً
اج ـت ـي ــاح الـ ـق ــوات ال ـع ــراق ـي ــة ل ـل ـكــويــت؛ داع ـي ــا
ال ـحــاضــريــن ل ـل ـت ـعــاون ال ــام ـح ــدود لتحقيق
هدف سام ،هو تحرير الوطن من دنس العدو
ً
المحتل مشيرا إلى ضرورة التركيز على كويت
المستقبل ،التي ستكون ًبــإذن الله أكثر عزة
ً
ً
وشموخا ،واستقرارا وأمنا.
وج ــاء ت كلمة ولــي العهد ورئـيــس مجلس
ال ــوزراء الشيخ سعد العبد الـلــه ،التي ال تقل
حماسة ووطنية ،وفيها أكد على أسس أربعة
يقوم عليها الموقف الكويتي ،وهي كاآلتي:
 إن س ـي ــادة دولـ ــة ال ـكــويــت ،واسـتـقــالـهــا،وسالمة أراضيها مسألة غير قابلة للتفاوض،
أو المساومة.
 إنـنــا ال نقبل بــأي حــل يقلل مــن التنفيذالكامل لقرارات مؤتمر القمة العربي الطارئ
فــي الـقــاهــرة ،وق ــرارات مجلس األمــن الــدولــي،
التي دعــت كلها إلــى االنسحاب الـفــوري غير
الـمـشــروط للقوات العراقية مــن كــل األراض ــي
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وأكـ ـ ــدت دع ـم ـهــا لـ ـع ــودة الـسـلـطــة
الشرعية لدولة الكويت.
 إننا نحتفظ بحقنا في طلب التعويضمن النظام العراقي عن كل ما ألحقه ببلدنا،
وشعبنا من أضــرار مادية ومعنوية ،وكل ما
سلبه من أموال الكويتيين.
 إن انـ ـسـ ـح ــاب الـ ـ ـق ـ ــوات الـ ـع ــراقـ ـي ــة غـيــرالمشروط من كل األراضي الكويتية ،يجب أن
يسبق أي ــة م ـحــاوالت لتسوية ال ـخــاف الــذي
افتعله النظام العراقي قبل عدوانه على الكويت
مباشرة ،أو أية مسائل أخرى كانت معلقة بين
دولة الكويت ،والجمهورية العراقية قبل الغزو
العراقي لدولة الكويت.

برلمانيات
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«تابعة التابعة» محل رقابة «المحاسبة» وخالفات
أشدها
على
و«المشاريع»
«المالية»
ً

majles@aljarida●com

نافذة نيابية

«الميزانيات» للديوان :استبعدتم مالحظات من تقاريركم ّ
وغيرتم فرقا رقابية
محيي عامر

أدرج رئيس مجلس األمة
 3رسائل جديدة على بند
الرسائل الواردة في جلسة
اليوم ،إحداها من لجنة
الميزانيات والحساب الختامي
البرلمانية تطلب فيها تكليف
ديوان المحاسبة بفحص
ومراجعة الشركات التابعة
للشركات الخاضعة لرقابة
ديوان الديوان وإدراج نتائج
ذلك في تقريره السنوي،
وأخرى من اللجنة المالية
تعترض فيها على سلب
اختصاصاتها.

اللجنة طلبت
من «المحاسبة»
تزويدها بما أبلغ
به الوزارات وما
ورد بالتقرير
لرصد المالحظات
المستبعدة

تشكيل لجنة
مشتركة
للمشاريع
الكبرى سلبٌ
الختصاص
«المالية»

المويزري

ع ـقــب االج ـت ـم ــاع ال ـ ــذي عـقــدتــه
أمس األول ،والمخصص لمناقشة
ت ـقــريــر ديـ ـ ــوان الـمـحــاسـبــة بـشــأن
أهم المؤشرات المالية والظواهر
ال ــرق ــاب ـي ــة وال ـم ـس ـت ـجــدات للسنة
المالية  ،2022 - 2021طلبت لجنة
الـمـيــزانـيــات والـحـســاب الختامي
البرلمانية من مجلس األمة تكليف
ديوان المحاسبة فحص ومراجعة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـش ــرك ــات
الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة
(تابعة التابعة) ،وإدراج نتائج ذلك
في تقريره السنوي ،وأدرج رئيس
المجلس الطلب على بند الرسائل
الواردة بجلسة اليوم.
وعلمت «الجريدة» ًمن مصادرها
أن اللجنة أثــارت عــددا من النقاط
خ ـ ــال االجـ ـتـ ـم ــاع ،م ـن ـهــا ح ــدوث
تغييرات في تقارير الديوان ،عبر
استبعاد مالحظات وتغيير فرق
تدقيق بسبب تشددها في الرقابة،
وبناء على طلب قياديين ،والتهاون
في رقابة الشركات التابعة لبعض
الجهات المشمولة برقابته ،وابتزاز
يتعرض له بعض الموظفين.
ص ــادر إن ممثلي
وق ــال ــت الـ ـمـ ـ ً
الــديــوان أك ــدوا ردا على استبعاد
مــاحـظــات ًأن ال ـقــرار فـ ًـي الــديــوان
ليس فــرديــا بل تراتبيا ،فقد يرى
«س» أن ن ـق ـطــة مـعـيـنــة تستحق
تسجيل مالحظة ،ويؤيده في ذلك
أو يعارضه من هم أعلى منه درجة،
ويكون القرار بحسب رأي األغلبية،
مع اعتبار مراكزهم الوظيفية.
وفـ ـ ـ ــاجـ ـ ـ ــأت ال ـ ـل ـ ـج ـ ـنـ ــة م ـم ـث ـلــي
«ال ـم ـحــاس ـبــة» بـطـلـبـهــا تــزويــدهــا
ب ـك ـشــف ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـت ــي أبـلــغ
بها الجهات الحكومية ومــا ورد
في تقريره السنوي ،حتى تتمكن
م ــن رصـ ــد ال ـم ــاح ـظ ــات ال ـت ــي تم
استبعادها.
وذكــرت أن اللجنة أثــارت خالل
اجتماعها مــع ممثلي الــديــوان أن
ه ـنــاك ج ـهــات حـكــومـيــة مشمولة
برقابة الديوان قامت بداية بإنشاء
شركات تابعة ،بهدف التهرب من
رقــابــة الــديــوان مــن استثماراتها،
وبعد أن أكد المجلس السابق حقه
في الرقابة قامت بإنشاء شركات
تابعة للتابعة ،ومعها رفضت فتح
سجالتها أمام ديوان المحاسبة.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل
الدمخي ،فــي الكتاب الــذي وجهه

مهلهل المضف لـ ةديرجلا• :نقص في أدوية
السرطان على مستوى الكويت
• «مرضى تعرضوا النتكاسات بسبب انقطاعهم عن الدواء الموصوف لهم»
• «لن أتردد في استخدام وسائل المساءلة السياسية إذا لم يتم التحرك الجاد»
اجتماع سابق لـ «الميزانيات»
إل ـ ــى رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـ ـ ــة ،وت ــم
إدراجه على جلسة اليوم« ،إن لجنة
الـمـيــزانـيــات والـحـســاب الختامي
الحظت أثناء اجتماعها مع ديوان
ال ـم ـح ــاس ـب ــة ،األحـ ـ ــد  13نــوفـمـبــر
 ،2022لمناقشة تقريره الخاص بـ
(أهم المؤشرات المالية والظواهر
ال ــرق ــاب ـي ــة وال ـم ـس ـت ـجــدات للسنة
المالية  )2022-2021قيام الشركات
ال ـم ـم ـلــوكــة ل ـل ـج ـهــات الـحـكــومـيــة
الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة
ب ـت ــأس ـي ــس شـ ــركـ ــات ت ـت ـبــع لـتـلــك
الشركات إلسـنــاد بعض أعمالها
إليها للنأي عن رقابة الديوان».
وأضاف« :ولما كانت المادة 19
مــن ال ـقــانــون رق ــم  30لسنة 1964
بإنشاء ديوان المحاسبة قد خولت
للديوان الحق في فحص ومراجعة
حـســابــات االسـتـثـمــارات الخاصة
بأموال الدولة ،والتي تشمل أموال
الحكومة وسائر األشخاص العامة
من
األخ ـ ــرى ،وإب ـ ــداء مــا يظهر لــه ً
مالحظات فــي هــذا ال ـشــأن ،فضال
عن المادة  5من القانون ذاته والتي
ت ـش ـمــل ب ــإط ــاق ــات ـه ــا الـمـســاهـمــة
المباشرة وغير المباشرة بخضوع
الـ ـش ــرك ــات أو ال ـم ــؤس ـس ــات الـتــي
يـكــون لـلــدولــة أو أحــد األشـخــاص
المعنوية العامة األخرى نصيب في
رأسمالها ال يقل عن  %50منه ،أو
تضمن لها حدا أدنى من ً األرباح».
وتـ ــابـ ــع« :وت ــأسـ ـيـ ـس ــا ع ـل ــى ما
سبق ،فــإن اللجنة اتخذت قرارها
في االجتماع بمخاطبة المجلس
لطلب الموافقة على تكليف ديوان
الـ ـمـ ـح ــاسـ ـب ــة فـ ـح ــص وم ــراجـ ـع ــة
ال ـ ـشـ ــركـ ــات الـ ـت ــابـ ـع ــة ل ـل ـش ــرك ــات
الخاضعة لرقابة الديوان ،وإدراج
نتائج ذل ــك فــي تـقــريــره السنوي،
استنادا إلى دوره األصيل المبين

ـون إنـشــائــه الـمـشــار الـيــه،
فــي قــانـ ً
وت ـف ـع ـي ــا ل ـن ــص ال ـ ـمـ ــادة  25مــن
ال ـق ــان ــون ذات ـ ــه ال ـت ــي ن ـصــت على
(يقوم الــديــوان بفحص ومراجعة
كل حساب أو عمل آخر يعهد اليه
بفحصه ومراجعته مجلس االمة
أو مجلس الـ ــوزراء ،ويبلغ رئيس
الديوان مالحظاته في هذه الحالة
إل ـ ــى ال ـج ـه ــة ط ــال ـب ــة ال ـف ـح ــص أو
المراجعة ،ويجوز له أن يتضمن
تـقــريــره الـسـنــوي كــل مــا ي ـبــدو له
من المالحظات بشأن الحساب او
العمل السالف اإلشارة اليه)».

لجنة مشتركة
ك ـمــا ت ـس ـلــم ال ـس ـع ــدون رســالــة
من رئيس اللجنة المالية شعيب
ال ـم ــوي ــزري ،أدرج ـه ــا عـلــى جلسة
ال ـيــوم ،وج ــاء فيها ب ــاإلش ــارة إلى
البنود المدرجة على جدول أعمال
الجلسة بشأن التالي:
ً
أوال :الـبـنــد ال ـثــانــي م ــن كشف
الــرســائــل الـخــاص بتشكيل لجنة
مشتركة بين لجنة الشؤون المالية
واالق ـت ـصــاديــة ولـجـنــة المشاريع
الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر
المؤقتةً .
ثــانـيــا :البند الـثــالــث مــن کشف
الــرســائــل الـخــاص بتكليف لجنة
ال ـم ـشــاريــع ال ـك ـبــرى والـتــرفـيـهـيــة
وتطوير الجزر بدراسة دور الجهات
المختصة في الدولة وإجراءاتها
الـمـتـخــذة إزاء الـمـشــاريــع الكبرى
الحيوية ومنها م ـشــروع تطوير
المنطقة الشمالية.
ً
ثالثا :البند التاسع من طلبات
تشكيل اللجان المؤقتة الخاص
بتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون
المتقاعدين.
وأفاد المويزري في الرسالة بأن

لجنة الشؤون المالية واالقتصادية
تــؤكــد أنـهــا صاحبة االختصاص
المواضيع المشار
األصيل بنظر ً
اليها أعاله استنادا للمادة  43من
الالئحة الداخلية لمجلس األمــة،
ال ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى اخ ـت ـصــاصــات
اللجنة التي يدخل فيها الجانب
ال ـمــالــي واالق ـت ـص ــادي م ــن أعـمــال
الـ ـ ـ ـ ــوزارات واإلدارات الـحـكــومـيــة
وال ـه ـي ـئ ــات ال ـع ــام ــة ،ومـ ــا يتعلق
بشؤون وزارات المالية والتجارة
والصناعة وديوان الخدمة المدنية
وديـ ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة والـمـجـلــس
األعلى للتخطيط وبنك االئتمان
الكويتي وبـنــك الكويت المركزي
والمؤسسات العامة ذات الطابع
ال ـم ــال ــي واالقـ ـتـ ـص ــادي وش ــرك ــات
ال ـق ـط ــاع الـ ـع ــام وخ ـط ــط الـتـنـمـيــة
االقتصادية واالجتماعية.
وأوض ــح أن مثل هــذه الرسائل
والطلبات تسلب االختصاصات
األصـيـلــة للجنة ال ـشــؤون المالية
واالق ـ ـت ـ ـص ـ ــادي ـ ــة ،وتـ ـف ــرغـ ـه ــا مــن
مـحـتــواهــا ،وتعطلها عــن قيامها
بأعمالها التي تستمدها من نص
ال ـمــادة  43مــن الــائـحــة الداخلية
للمجلس ،وعـلـيــه واف ـقــت اللجنة
بإجماع أعضائها الحاضرين في
اجـتـمــاعـهــا المنعقد  14نوفمبر
رفضها لماً ورد في
الجاري على
ً
ً
البنود أوال وثانيا وثالثا المشار
على أي
إليها أع ــاه واعـتــراضـهــا ً
رسالة أو طلب يقدم مستقبال من
شأنه سلب اختصاصات اللجنة
المنصوص عليها في الـمــادة 43
من الالئحة الداخلية للمجلس ،كما
تطلب اللجنة رفع هذا الموضوع
لمكتب المجلس ألخذ قرار بشأنه،
وم ـ ــن ث ــم ع ــرض ــه ع ـل ـ ًـى الـمـجـلــس
التخاذ ما يراه مناسبا.

«اإلسكان» :أول لبنة بـ «جنوب صباح األحمد» فبراير

ً
الصقعبي :مضاعفة التوزيع الورقي شهريا في «جنوب سعد العبدالله»
أعـلـنــت لجنة ش ــؤون اإلسـكــان
والـعـقــار البرلمانية ،أن أول لبنة
في مشروع جنوب صباح األحمد
السكني سيكون في شهر فبراير
المقبل.
وق ـ ــال رئ ـي ــس ال ـل ـج ـنــة ال ـنــائــب
د .ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـص ـع ـق ـب ــي ،فــي
تصريح صـحــافــي ،عقب اجتماع
اللجنة ،الذي تناول بحث المشاكل
أم ــام الـمـنــاطــق السكنية الحالية
وسبل معالجتها ،بحضور وزير
اإلسكان وزير البلدية وممثلين عن
المؤسسة العامة للرعاية للسكنية
ووزارة الكهرباء والماء والبلدية
وبنك االئتمان ،إن اللجنة ستجتمع
يومي الخميس واألحــد المقبلين
لمناقشة قوانين المرحلة األولــى
من قوانين االستدامة.
وكـ ـش ــف أن الـ ـت ــوزيـ ـع ــات فــي
مـنـطـقــة ج ـنــوب سـعــد الـعـبــدالـلــه
ً
بلغت  4601على المخطط ،مبينا
أن اللجنة ناقشت مسألة زيــادة
الـ ـت ــوزيـ ـع ــات ح ـي ــث ي ـت ــم ت ــوزي ــع
 300إلــى  600قسيمة فــي الشهر
الــواحــد ،وتمت المطالبة بزيادة
ً
هذا الرقم إلى الضعف ،مؤكدا أن
اللجنة حصلت على تعهدات من
وزير اإلسكان والمؤسسة العامة

للرعاية السكنية في هذا الجانب.
وأفـ ـ ـ ـ ـ ــاد بـ ــأنـ ــه تـ ـ ــم ت ـخ ـص ـيــص
التوسعة الشرقية لمدينة جنوب
سـعــد الـعـبــدالـلــه ،ال ـتــي تستوعب
من  3000إلى  6000وحدة سكنية
إضافية.
وأوضح الصقعبي أن االجتماع
ناقش طريق ( )6.5وهو من الطرق
ً
الرئيسية المهمة الذي يصنع فارقا
في تخفيف الزحام بمدينة جنوب
سعد العبدالله ،وأكدت «السكنية»
أن ـه ــا مـلـتــزمــة م ــن ض ـمــن الـعـقــود
الموجودة بعمل الوصلة الخاصة
بهذا الطريق داخ ــل المنطقة ،في
حين الجزء الخارجي هو مسؤولية
الهيئة العامة للطرق وسيناقش
معها في االجتماعات المقبلة.
وأع ـل ــن أن الـمـيــزانـيــة ال ـتــي تم
إقرارها قبل أسبوعين رصد فيها
 30مليون دي ـنــار لمدينة جنوب
سعد العبدالله ،وهذا المبلغ يكفي
لطرح البدء بالمناقصة األكبر وهي
ً
متعلقة بالطرق الرئيسية ،مشيرا
إل ــى أن ك ـتــاب اعـتـمــاد المناقصة
وصل إلى إدارة الفتوى والتشريع
ب ـت ــاري ــخ  27سـبـتـمـبــر ال ـمــاضــي،
وبانتظار الرد حتى يتم االنطالق
في اإلجراءات.

وبين أنه في شهر أبريل المقبل
هـنــاك ه ــدف ب ــأن يتم إدراج مبلغ
 111مليون دي ـنــار فــي الميزانية
ال ـج ــدي ــدة تـكـفــي ل ـط ــرح أك ـث ــر من
 12مناقصة فرعية تشمل البنية
التحتية للقسائم ومباني خدمات
عامة واتفاقيات استشارية.
ولفت الصقعبي إلى أن الميزانية
ً
الـجــديــدة الـتــي تــم إق ــراره ــا أخـيــرا
رصد فيها مبلغ  48مليون دينار
ل ـمــدن ـيــة ج ـن ــوب ص ـب ــاح األح ـم ــد
تكفي للبدء في طرح  3مناقصات
إنشاء بنى تحتية و 6مناقصات
إنشاء محطات تحويل رئيسة و4
اتفاقيات استشارية تتعلق بالطرق
والبنية التحتية.
وأك ـ ــد أن ال ـم ـنــاق ـصــة الـكـبــرى
الـمـتـعـلـقــة ب ــإن ـش ــاء طـ ــرق رئـيـســة
تــم طــرحـهــا بـتــاريــخ  25سبتمبر
ال ـم ــاض ــي وس ـي ـك ــون اإلق ـ ـفـ ــال في
ً
 1ديسمبر المقبل ،متوقعا وفق
ت ـص ــري ـح ــات م ـم ـث ـلــي ال ـمــؤس ـســة
الـعــامــة لـلــرعــايــة السكنية أن يتم
وضع أول لبنة في هذه المدينة في
شهر فبراير المقبل.
ً
وكشف أن هناك هدفا بأن يتم
إدراج مبلغ  108ماليين دينار في
الميزانية الجديدة الستكمال أعمال
البنى التحتية والـطــرق الرئيسة
والفرعية.
وذكر أن اللجنة ناقشت مشكلة
ال ـم ـخ ـط ـطــات ف ــي م ــدي ـن ــة جـنــوب
صباح األحمد وتتعلق بالمنازل
ً
المتقاطعة ،مبينا أن المؤسسة
العامة للرعاية السكنية تعهدت
ب ــإي ـج ــاد ال ـح ــل ال ـم ـنــاســب ضمن
خيارات إما بتعديل هذه القسائم
أو إلغائها وتعويض مستحقيها
بقسائم أخرى في المنطقة نفسها.
وأوضح أنه تم في مدينة جنوب
صـ ـب ــاح األح ـ ـمـ ــد تـ ــوزيـ ــع 18150
قسيمة عـلــى الـمـخـطــط م ــن أصــل
 20380قسيمة ،وتبقى ما يقارب

 2230قسيمة م ــن ق ــوائ ــم انـتـظــار
ً
ً
ت ـت ـج ــاوز  7830ط ـل ـبــا إس ـكــان ـيــا،
ً
متوقعا أن تغلق المنطقة بالكامل
خالل األشهر األربعة المقبلة.
ولفت إلى أنه تم تسليم أذونات
ً
ال ـب ـن ــاء ألكـ ـث ــر م ــن  18519طـلـبــا
ً
إسكانيا في مدنية المطالع وتم
ً
البدء في بناء  6800وحدة فعليا،
كما تم تسليم أذونات البناء لـ 3260
ً
ً
طلبا إسكانيا في جنوب عبدالله
ً
ال ـم ـبــارك وت ــم ال ـبــدء فـعـلـيــا ببناء
 2064قسيمة.
وأع ـل ــن أن الـلـجـنــة نــاقـشــت مع
المعنيين مشكلة المباني الخدمية
وفكرة تأجيل أقساط بنك االئتمان
إلـ ـ ـ ــى حـ ـي ــن ت ـش ـغ ـي ــل الـ ـخ ــدم ــات
ً
الرئيسة ،مبينا أن المسؤولين في
المؤسسة العامة للرعاية السكنية
أب ــدوا اسـتـعــدادهــم لمناقشة هذا
ال ـم ــوض ــوع م ــع تــأك ـيــدهــم أنـ ــه تم
االن ـت ـه ــاء م ــن تـسـلــم أك ـث ــر م ــن 87
ً
مبنى خدميا.
وبـيــن أن ه ــذه الـمـبــانــي تشمل
ً
 18مدرسة و 20مسجدا ومركزين
صحيين ومخفر شرطة و 16فرع
جـمـعـيــة وم ـب ـنــى ب ـلــديــة وتـنـمـيــة
مجتمع ومركز إطفاء وغيرها من
المباني ،باإلضافة إلــى  26مبنى
ً
ج ــدي ــدا ف ــي ط ــور الـتـسـلـيــم خــال
شهرين ،بمعنى أنه خالل شهرين
سيكون هناك أكثر من  113مبنى
ً
خ ــدم ـي ــا م ــن أصـ ــل  300سـتـكــون
ج ــاه ــزة لـلـتـشـغـيــل ف ـ ــور وص ــول
التيار الكهربائي لها وللمنازل في
الوقت نفسه.
وفـ ـيـ ـم ــا ي ـت ـع ـل ــق ب ــال ـك ـه ــرب ــاء
وم ـ ـح ـ ـط ـ ــات الـ ـ ـت ـ ــولـ ـ ـي ـ ــد ،أوض ـ ـ ــح
ً
الصقعبي أن  28ع ـقــدا مــن أصــل
ً
 30عـقــدا فــي منطقة المطالع في
مراحلها النهائية ومنجزة بنسبة
ت ـت ـج ــاوز ال ـ ـ ـ  ،%90وت ـت ـض ـمــن 4
محطات رئيسة و 36وحدة فرعية
ً
وأعـ ـ ـ ـ ـ ــدادا ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـم ـح ـطــات

الصغيرة ،.وكلها جاهزة لالنطالق
خالل األشهر المقبلة.
وأشــار إلــى أن ممثلي مؤسسة
ال ــرع ــاي ــة الـسـكـنـيــة أكـ ـ ــدوا أنـ ــه لن
ينتهي أي منزل بمنطقة المطالع
مــن الـبـنــاء إال وسـتـكــون الكهرباء
المخصصة له جاهزة.
وأوضـ ـ ـ ـ ــح أن م ـن ـط ـق ــة ج ـن ــوب
عبدالله المبارك بوجود  16محطة
في الضواحي األخيرة في المطالع
تمت مناقشتها كذلك في االجتماع،
ً
م ـش ـيــرا إل ــى أن ـهــا تتضمن 9800
قسيمة تحتاج الى تمويل يقارب
الـ  600إلى  700مليون دينار وتمت
مناقشة األم ــر مــع مـســؤولــي بنك
االئـتـمــان الــذيــن حـضــروا اجتماع
اللجنة.
وأش ــار إلــى أن اللجنة ناقشت
أيضا المناطق السكنية الجديدة
الـمـتــوقـعــة مـثــل ج ـنــوب الـقـيــروان
وغرب هدية وأبو حليفة وغيرها
وتم التركيز على جنوب القيروان
ألن ـ ـهـ ــا م ـن ـط ـق ــة انـ ـتـ ـه ــت م ـ ــن كــل
ال ـمــواف ـقــات وأص ـب ـحــت ف ــي عهدة
المؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وذكـ ــر أن ه ـنــاك مشكلة ط ــرأت
بخصوص الهيئة العامة للبيئة
وقـ ـضـ ـي ــة األشـ ـ ـج ـ ــار وال ـ ـغـ ــابـ ــات
ً
ال ـم ـع ـم ــرة ،الفـ ـت ــا إلـ ــى أن الـلـجـنــة
اإلسـكــانـيــة فــي المجلس السابق
كان لها زيــارة ميدانية في المكان
بــوجــود متخصصين فــي الـشــأن
الـ ــزراعـ ــي وت ـب ـيــن أن ه ـن ــاك %70
مما تسمى المحميات والغابات
المعمرة والمحمية الشجرية وأن
 80ألف شجرة  %70منها ال تعدو
أن ت ـك ــون أشـ ـج ــار ك ــون ــا كــاربــس
مختلفة في مدى مالءمتها للبيئة
والطبيعة.

قال النائب مهلهل المضف «وردت إلينا معلومات حول نقص
ً
في أدوية السرطان على مستوى الكويت ،وأن عددا من المرضى
تعرضوا النتكاسات بسبب انقطاعهم عن الدواء الموصوف لهم»،
وش ــددوا على عــدم صالحية أي أدوي ــة بديلة لعالجهم ،بسبب
ً
ً
عوامل كثيرة ،منها نقص المناعة ،الذي يعتبر عامال مشتركا
بين كل مرضى السرطان على اختالف أنواعه.
وفــي تصريح ل ـ «ال ـجــريــدة» ،طــالــب المضف بـضــرور التحرك
الـفــوري والـجــاد مــن المسؤولين فــي وزارة الصحة ،مــؤكــدا أنه
لن يتردد في استخدام وسائل المساء لة السياسية ،إذ لم يكن
هناك تحرك جدي لحل هذه المعضلة مع ضرورة أن تكون هذه
األدويــة وفق الصالحية الزمنية لعملها وتوافقها مع المنظمة
ً
الخاصة لألدوية  ،F.d.Aأي أن تكون ذات جودة وطبقا للشروط
والمواصفات الالزمة المعتمدة لدى «الصحة» والمنظمات الدولية
ذات الصلة.

مهلهل المضف

الزيد لوزير المالية :هل درستم أسباب تأثر
سعر صرف الدينار مقابل الدوالر؟

أسامة الزيد

ّ
تقدم النائب أسامة الزيد بسؤال لوزير المالية وزير الدولة
للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد عن مدى
تأثر سعر صرف الدينار مقابل الدوالر.
وقال الزيد ،في معرض سؤاله:
خــال ا لـفـتــرة مــن شهر مــارس  2020إ لــى النصف األول من
عام  2022تأثر سعر صرف الدينار مقابل ا لــدوالر ،فهل تمت
دراس ــة أسـبــاب تــأثــر سعر صــرف الــديـنــار مقابل ال ــدوالر؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب ،يرجى تزويدي بالدراسة.
وتساء ل الزيد :ما آثار ذلك على مؤشرات أسعار المستهلك
وعلى الميزان التجاري؟ وهل قدمت توصيات ودراسات بهذا
الشأن للجهات المعنية في و ضــع السياسة المالية للدولة؟
ّ
كما سأل عن اإلجراء ات المتبعة للمحافظة على استقرار سعر
صرف الدينار مقابل الدوالر؟

وزير الخارجية 32 :باحثة سياسية نقلن
من الوظائف المدنية إلى الدبلوماسية والقنصلية
•

فهد تركي

أعلن وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر أن اجمالي
عــدد العاملين والـعــامــات فــي السلك الدبلوماسي والقنصلي
ً
يبلغ  576موظفا.
وقــال العبدالله ،في رده على ســؤال النائبة عالية الخالد ،إن
أع ــداد ومسميات الباحثات السياسيات الــاتــي تــم نقلهن من
الوظائف المدنية إلى وظائف السلكين الدبلوماسي والقنصلي
هــي  32باحثة بينما يبلغ عــدد الباحثات السياسيات الالتي
ً
يعملن في ال ــوزارة حاليا  38باحثة ليصل مجموع من يعملن
بالخارجية إلى  70باحثة سياسية.

سالم الصباح

السويط :نسبة االستقطاع الشهري لقرض
اإلسكان  %5لراتب الموظف و %3للمتقاعد

ثامر السويط

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ث ـ ــام ـ ــر
الـ ـس ــوي ــط ت ـق ــدم ــه ب ــاق ـت ــراح
بقانون بإضافة فقرة جديدة
إلــى ال ـمــادة  28مــن الـقــانــون
ر ق ــم  47لـسـنــة  1993بـشــأن
ال ــرع ــاي ــة ال ـس ـك ـن ـي ــة ،ب ـش ــأن
نـسـبــة االسـتـقـطــاع الـشـهــري
للقرض اإلسكاني.
ونـ ـص ــت م ـ ـ ــواد االق ـ ـتـ ــراح
ب ـق ــان ــون ع ـلــى إض ــاف ــة فـقــرة
ج ــد ي ــدة إ ل ــى ا لـ ـم ــادة  28من
القانون رقم  47لسنة 1993

ب ـ ـشـ ــأن الـ ــرعـ ــايـ ــة ال ـس ـك ـن ـيــة
الـمـشــار إل ـيــه ،نـصـهــا اآلتــي:
«تـ ـك ــون ن ـس ـب ــة االس ـت ـق ـط ــاع
الشهري للقرض اإلسكاني
 %5لراتب الموظفين ،و%3
ل ـم ـع ــاش ال ـم ـت ـقــاعــديــن بـعــد
خصم االستقطاعات».

«تحسين بيئة األعمال» %20 :من إعالنات
الشوارع للمشروعات الصغيرة
ن ــاق ـش ــت ل ـج ـنــة ت ـح ـس ـيــن ب ـي ـئــة األعـ ـم ــال
وال ـم ـش ــروع ــات ال ـص ـغ ـيــرة ،ف ــي اجـتـمــاعـهــا
أمـ ــس ،ال ـم ـعــوقــات أمـ ــام تـنـفـيــذ م ـشــروعــات
اال سـتـثـمــار المباشر و مـشــرو عــات الشراكة
وال ـ ـم ـ ـشـ ــروعـ ــات ال ـم ـت ــوس ـط ــة وال ـص ـغ ـي ــرة
وال ـم ـت ـن ــاه ـي ــة ال ـص ـغ ــر والـ ـ ـم ـ ــردود ال ـمــالــي
واالقتصادي والوظيفي لهذه المشروعات
على الدولة.
وقـ ـ ــال مـ ـق ــرر ال ـل ـج ـن ــة ،الـ ـن ــائ ــب ع ـبــدال ـلــه
األن ـب ـع ــي ،ف ــي ت ـصــريــح ص ـحــافــي بـمـجـلــس
األمة ،إن اللجنة ناقشت اقتراحات بقوانين

ب ـشــأن تـخـصـيــص  20بــالـمـئــة مــن إعــانــات
الـ ـش ــوارع ل ـل ـم ـشــروعــات ال ـص ـغ ـيــرة ،وتـمــت
إضافة أنشطة جديدة للمشاريع المتناهية
الصغر ،وإضافة دعم العمالة ألصحابها.
ً
وأوض ـ ــح أن ال ـل ـج ـنــة ان ـت ـهــت أيـ ـض ــا إلــى
وض ــع ضــوابــط رقــاب ـيــة عـلــى دع ــم الـعـمــالــة
للمشاريع المتناهية الصغر.

٧
تسميم الكالب الضالة مخالف لقواعد الرفق
بالحيوان ومبادئ «عدم التناسب»
ةديرجلا

•
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قصر العدل
مرافعة

ُّ
القضاء المغربي دان تصرف الجهات الرسمية بوقائع قتل الكالب بالرصاص

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

حسين العبدالله

في الوقت الذي أعرب عدد من النشطاء بالكويت عن استيائهم من
إجراءات تسميم الكالب الضالة ،التي قامت بها بعض الجهات الرسمية،
من دون تسميتها ،بالتنسيق مع بعض شركات مكافحة الحشرات ،أدان
القضاء المغربي ،في واقعة مشابهةُّ ،
تصرف ًإحدى الجهات المسؤولة عن
واقعة قتل الكالب الضالة في المغرب ،معتبرا أنه ُّ
تصرف مخالف لقواعد
ً
ُّ
الرفق بالحيوان ،فضال عن تجاوزه لمبادئ عدم تناسب التصرف مع الفعل
الواقع.
ومثلما واجه القضاء المغربي تلك الواقعة المعروضة عليه بعد دعاوى قضائية

القاضي مد
نطاق مبدأ
عدم التناسب
لكل نشاط
تقوم به اإلدارة

الفيلي

المحكمة
أكدت أن
وسيلة القتل
وحشية وال
تتبعها الدول
المتحضرة

المشعل

قال الخبير الدستوري أستاذ
القانون العام في كلية الحقوق
بـ ـج ــامـ ـع ــة ال ـ ـ ًكـ ــويـ ــت د .م ـح ـمــد
الفيلي ،تعقيبا على ُّ
توجه إحدى
المحاكم المغربية إ لــى تطبيق
مـ ـب ــدأ ال ـت ـن ــاس ــب وعـ ـ ــدم ات ـخ ــاذ
إجراءات بقتل بعض الحيوانات،
كالكالب الضالة ،لعدم تناسب
أس ـل ــوب ال ـق ـتــل ل ـم ـجـ َّـرد أن ً تلك
ِّ
وتسبب ق ــدرا من
الـكــاب ضالة
الخطر على الناس ،إن القاضي
َّ
عمم مبدأ التناسب ،بأن أخرجه
م ــن اإلط ـ ــار الـتـقـلـيــدي للحقوق
والحريات في الضبط اإلداري،
ومــد نـطــاق تطبيقه لكل نشاط
تقوم به اإلدارة (الحكومة) ،وهي
بصدد ممارسة اختصاصها في
تحقيق الضبط اإلداري.
وأضــاف د .الفيلي« :القاضي
انطلق من واحد من احتمالين؛
إما نعتبر أننا في إطار الضبط
اإلداري ،وإن كــان خــارج مفهوم
ال ـ ـحـ ــريـ ــات ،ألنـ ـن ــا ال نـسـتـطـيــع
الحديث عــن حرية الحيوانات،
أو أن ـ ــه أطـ ـل ــق اس ـت ـع ـم ــال ًم ـبــدأ
الـتـنــاســب ،وجـعـلــه حــاكـمــا لكل
نشاط اإلدارة ،وبــذلــك يكون قد
َّ
التناسب،
بمبدأ
توسع في األخذ
ً
ً
والذي أصبح معيارا ُمعتدا به،
ح ـتــى ع ـلــى م ـس ـتــوى االت ـفــاق ـيــة
األوروبية».
ولـ ـف ــت إلـ ــى أن الـ ـفـ ـك ــرة ،بـكــل
ب ـس ــاط ــة ،أن تـقـيـيــد ال ـح ــري ــة أو
أي نشاط ًلــإدارة جائز إذا كان
ضـ ـ ــروريـ ـ ــا ل ـت ـح ـق ـ ًي ــق مـصـلـحــة
مشروعة ،ومتناسبا مع مصلحة
أخ ـ ــرى ل ـه ــا ذات األهـ ـمـ ـي ــة ،ف ــإن
تجاوز القدر المتناسب يصبح

التكويت...
ً
مهال!

أقامها مواطنون ،على خلفية استيائهم من أسلوب قتل الكالب الضالة
بالرصاصُ ،يثار الحديث عن إمكانية عرض ذات النزاع على القضاء الكويتي،
السيما أن واقعة قتل الكالب الضالة وقعت في البالد ،وحظيت بنقد واستياء
واسعين تجاه أسلوب التعامل معها كقضية ُمعادية للحياة ،وأن األسلوب
المتبع بقتل الحيوان بغرض التخلص منه ،بسبب األحداث
التي وقعت من بعض تلك الحيوانات ،كالكالب الضالة،
تجاه َّ
المارة والتسبب في إيذائهم ببعض المناطق
حديثة السكن ،ليس هو الحل لمعالجة القضية.
محمد الفيلي

ُّ
التصرف خارج المشروعية.
وأوض ـ ـ ــح د .ال ـف ـي ـلــي أن هــذا
المنهج يطبقه القاضي اإلداري
م ـن ــذ ف ـت ــرة ط ــوي ـل ــة ف ــي قـضــايــا
الضبط اإلداري ،لكن «نحن هنا
بـ ـص ــدد ت ــوس ــع فـ ــي اس ـت ـخ ــدام
المبدأ ،والجديد بالموضوع أن
القاضي أدخـلــه فــي إطــار الرفق
بالحيوان أو التعامل اإلنساني
مــع الـحـيــوانــات ،وأن ــه إذا كانت
ِّ
تلك الحيوانات تشكل مخاطر،
فيجب معالجة المخاطر بقدر
مـتـنــاســب م ــع تـحـقـيــق مـصــالــح
أخرى ،مثل :الذوق العام ،والرفق
بالحيوان».
وبـ َّـيــن أن «الـقــاضــي هنا أخذ
بمبدأ التناسب ،وأعاد توظيفه
في هذا اإلطار ،وانطلق من ذات
الـفـكــرة الـتــي هــي مــوجــودة منذ
زم ــن ط ــوي ــل ،ف ــي إطـ ــار الـضـبــط
اإلداري ،وفي ُّ
توجه للتوسع بها
على مستوى القضاء الدستوري،
ِّ
المشرع عندما يأتي تنظيم
بأن
ـرى
ـ
خ
أ
ـح
ـ
ل
ـا
ـ
ص
ـ
م
ـ
ب
ـل
ـ
خ
ـ
ي
ـد
ـ
ق
ـر
أمـ ـ
ً
يجب أن يكون تنظيمه متناسبا،
فــا يستخدم وســائــل أكـثــر مما
هو ضروري لتقييد الحرية ،أو
مما هو الزم للناس ،ومن أمثلة
هـ ــذا ال ـت ـط ـب ـيــق أنـ ــه ف ــي فــرنـســا
ُ
ـون
ح ـك ــم ب ـع ــدم دسـ ـت ــوري ــة ق ــان ـ ً
يجيز حرمان من ال يضع نظاما
للحماية من اختراق اإلنترنت من
حصوله على خــدمــة اإلنـتــرنــت،
ً
م ـق ــررا أن أهـمـيــة نـظــم الحماية
ال ت ــرق ــى إلـ ـ ــى أه ـم ـي ــة ح ـصــول
الناس على خدمة اإلنترنت في
زمننا ،وبالتالي فإن الجزاء غير
متناسب مع الفعل».

جوهر القانون اإلداري ومفهومه
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ع ـض ــو هـيـئــة
التدريس في قسم القانون  -الهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
ع ـب ــدال ــرح ـم ــن ال ـم ـش ـع ــل« :يـعـكــس
الـ ُـحـكـمــان الـقـضــائـيــان المغربيان
ج ــوه ــر الـ ـق ــان ــون اإلداري بـشـكــل
خـ ــاص ،وم ـف ـهــوم ال ـق ــان ــون بشكل
ِّ
متغير
عــام ،حيث إن األول قانون
ومـ ـتـ ـط ــور ع ـل ــى الـ ـ ـ ـ ـ ــدوام ،لـصـلـتــه
الوثيقة بالحاجات العامة ،والثاني
قواعد معيارية تهدف إلى ما يجب
أن يكون وفق نموذج ما .وما قامت
ب ــه الـمـحـكـمــة اإلداريـ ـ ـ ــة الـمـغــربـيــة
أثناء بسط رقابتها على الوسائل
المتبعة من قبل المرفق العام في
تحقيق حــاجــات الـجـمــاعــة مــا هو
إال تأكيد لهذا األمــر ،بأن بينت أن
إطالق عنان يد اإلدارة في اختيار
الوسيلة المناسبة للتدخل ليس
ً
مشروعا في كل مناسبة».
وتــابــع الـمـشـعــل« :م ــن المعلوم
أن واج ــب جـهــة اإلدارة هــو تلبية
الحاجات العامة ،مبتغية في ذلك
الـمـصـلـحــة ال ـع ــام ــة ،ومـ ــن طبيعة
ِّ
متغيرة وفق
هــذه الـحــاجــات أنها
ظروف الزمان والمكان ،ومن لوازم
هـ ــذه الـطـبـيـعـ ًـة أن وس ــائ ــل تلبية
ِّ
متغيرة ،وهــذا ما
الحاجات أيضا
ُيلقي على عاتق جهة اإلدارة عبء
اخـتـيــار الوسيلة المناسبة ،وفق
ظروف كل حالة على حدة .ورغم أن
القاعدة العامة هي أن اإلدارة ُحرة
في تقدير تلبية الحاجات العامة،
ف ــإن ذل ــك مــرهــون بـعــدم وج ــود ما
يلزمها ،سواء باإلنشاء والتنظيم،
أو باتباع طريقة معينة».

عبدالرحمن المشعل

َّ
وأض ـ ـ ــاف« :م ــن ال ـم ـســلــم ب ــه في
الـ ـقـ ـض ــاء اإلداري ال ـت ـق ـل ـي ــدي ،أن
القضاء ال يتدخل في تقدير مدى
م ــاء م ــة الـ ـق ــرار اإلداري لـلــوقــائــع
من عدمه ،طالما كــان ذلــك بحدود
المصلحة العامة ،إال أنه من الجائز
للمحكمة بحث الوقائع التي استند
إل ـي ـهــا الـ ـق ــرار اإلداري ،ل ـلــوصــول
إلـ ــى م ـســألــة مـ ــدى الـ ـت ــزام اإلدارة
بالمتطلبات والـشــروط القانونية
الـتــي تـبــرر تــدخــل اإلدارة بــإصــدار
ال ـقــرار .فــا يكفي أن تثبت الجهة
اإلدارية توافر الوقائع ،بل عليها أن
للتدخل بطريقة
تقديرها
تثبت أن
ً
ً
معينة كان مبررا وسليما».
ول ـفــت إل ــى أن مـ ــؤدى ذلـ ــك ،أنــه
م ـتــى ث ـبــت لـلـمـحـكـمــة أن الـتــدخــل
لــم يـكــن يستند إل ــى تـقــديــر سليم
مــن جهة اإلدارة ،فلها تقرير قيام
مسؤولية ًاإلدارة على سند من أنه
جاء مخالفا للقانون ،ومؤدى ذلك
اسـتـحـقــاق الـتـعــويــض لـمــن ثبتت
لــه المصلحة ،إال أن منع القضاء
من تقدير مسألة المالءمة ال يطرد
ف ــي جـمـيــع األحـ ـك ــام ،ب ــل ق ــد تمتد
رقابته لتقدير المالءمة متى كانت
شرعية القرار متوقفة على مالءمته
للواقعة ،السيما في مجال ُسلطة
الضبط اإلداري.
وأكـ ــد أن ــه «م ــن ال ـم ـهــم ب ـي ــان أن
المسؤولية اإلدارية  -في المغرب -
لها صورتان :إما مسؤولية قائمة
على عنصر الضرر من دون وجوب
توافر الخطأ ،ومسؤولية تقوم على
عنصر الخطأ .ولقيام ُالخطأ ثالث
صور :إما أن اإلدارة لم ت ِّ
لب الحاجة
العامة ،أو أنها َّلبتها ولكن بشكل
س ـيــئ ،أو أن ـهــا تــأخــرت فــي تلبية

الحاجة أكثر من الالزم .وما انتهت
إليه المحكمة هنا هو توافر عنصر
الخطأ في سلوك اإلدارة ،بحجة أنه
مخالف لمبادئ ثالثة :المشروعية،
والتناسب ،والضرورة».
وأوضـ ـ ـ ــح ال ـم ـش ـعــل أن الـ ـق ــارئ
لحكمي المحكمة المغربية يجد
أنها استندت في إقــرار التعويض
ل ـل ـمــدع ـيــة – ومـ ــن ال ــاف ــت ه ـنــا أن
المدعية شخص واحد في الحكمين،
لكن في أحدهما بشخصها ،والثاني
بصفتها رئيسة جمعية أمم للرفق
ً
بــالـحـيــوان ،وه ــو مــا يثير تـســاؤال
هو محل خالف حول مدى اعتبار
الضرر األدبي للشخص االعتباري
 إلى عيب االنحراف في استعمالالـ ُّـسـلـطــة الـمــوكــولــة لـجـهــة اإلدارة.
وقال« :من صور هذا العيب ،أن يلزم
ِّ
المشرع جهة اإلدارة باتباع وسائل
م ـح ــددة لـتـلـبـيــة ال ـحــاجــة ال ـعــامــة،
وتحقيق المصلحة الـعــامــة ،ومــن
ثم يكون من غير الجائز قيام جهة
اإلدارة باتباع وسيلة أخرى غير تلك
المنصوص عليها ،حتى لو حققت
المصلحة العامة».
وفي معرض حديثه عن إثبات
ال ـخ ـطــأ ال ــواق ــع م ــن ج ـهــة اإلدارة،
َّبين المشعل أن المحكمة تناولت
مـبــدأ الـتـنــاســب الـضــابــط ُّ
للسلطة
ال ـت ـق ــدي ــري ــة ل ـ ـ ـ ــإدارة ف ــي ت ـحــديــد
طريقة تدخلها في تلبية الحاجة
ُ
ـأن
ال ـعــامــة ،والـ ــذي ي ـل ــزم ًاإلدارة بـ ً
تدخلها مشروعا وضروريا
يكون
ً
ً
وم ـن ــاس ـب ــا وم ـ ـع ـ ـقـ ــوال ،ول ـخ ـصــت
ه ــذا بــالـمـقــولــة الـتــالـيــة« :ال ُيطلق
ا لـنــار على العصافير باستعمال
ال ـم ــداف ــع» ،وه ــي شـبـيـهــة بـمـقــولــة
القاضي اإلنكليزي Lord Diplock

(١٩٨٣م) ع ـنــدمــا ق ـ ــال« :ال ي ـجــوز
اسـ ـتـ ـخ ــدام ق ـ ــوة ال ـم ـط ــرق ــة لـكـســر
ال ـب ـن ــدق ،ف ــي ال ــوق ــت ال ـ ــذي يـكــون
استخدام كسارة البندق يفي بذلك»،
والـ ـت ــي ت ـس ـت ـش ـهــد ب ـه ــا ال ـم ـحــاكــم
اإلداري ــة اإلنكليزية عند تناولها
م ـبــدأ ال ـت ـنــاســب .وه ــذا م ــا أثبتته
المحكمة ،بالقول إن لجوء اإلدارة
إلـ ــى وس ـي ـلــة ال ـق ـتــل مـ ـش ــروط بــأن
تكون هــذه الوسيلة هي الوحيدة
ل ـص ــد ضـ ــرر الـ ـك ــاب وأذاه ـ ـ ـ ــا ،مــع
الـمــراعــاة فــي اإلحـســان فــي قتلها،
في حين أن الثابت ب ــاألوراق عدم
قـيــام اإلدارة بتبرير استخدامها
لهذه الوسيلة دون غيرها ،وهو ما
ِّ
يشكل مخالفة للقاعدة القانونية
التي تنص على جمع الكالب وليس
القضاء عليها.
ول ـفــت إل ــى أن الـمـحـكـمــة أك ــدت
خ ـطــأ اإلدارة م ــن نــاح ـيــة أخـ ــرى،
وه ــو تـقــاعــس الـجـهــة اإلداري ـ ــة في
الحد من انتشار هذه الظاهرة ،ما
أدى إلــى تفاقمها مع مــرور األيــام.
وأضاف« :من الجميل أن المحكمة
أل ــزم ــت اإلدارة بـ ــأن ت ــأخ ــذ بعين
في
االعـتـبــار الـتـطــورات الحاصلة ً
المجتمعات األخرى األكثر تقدما،
بـقــولـهــا إن وسـيـلــة الـقـتــل لــم تعد
وسـيـلــة ح ـضــاريــة تتبعها ال ــدول
المتحضرة ،بل هي وسيلة وحشية
لم ُتعد مقبولة ،كما أن المجتمعات
ال تقاس بكيفية تعاملها مع البشر
فقطً ،بل بتعاملها مع الحيوانات
أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،كـ ـم ــا أن ت ـع ــال ـي ــم ال ــدي ــن
اإلسالمي تتنافى مع كهذا وسائل،
ب ــل ع ـلــى ال ـع ـكــس م ــن ذل ـ ــك ،تتجه
تعاليمه إل ــى الـحــث عـلــى معاملة
الحيوانات بالرفق والشفقة».
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حوكمة العقارات وتوثيقها ...بين الشهر العقاري والسجل العيني
تنشر «الجريدة» قراءة تحليلية للدكتور بدر العتيبي في القانون رقم  2019 /21بشأن التسجيل العيني،
عبر  3حلقات ،وفيما يلي الحلقة األخيرة:
وفي النهاية ،يكون على إدارة التسجيل
الـعـقــاري اإلع ــان فــي الـجــريــدة الرسمية
عــنالـبـيــانــات الـخــاصــة بكل عـقــار ،ويتم
إخطار أصحاب الشأن بما تم إثباته على
الصحيفةالـعـقــاريــة مــن ملكية وحقوق
عينية ومعامالت وتعديالت (م 7/قانون،
م 10/الئحة) .

الردع الجزائي بعد انتهاء المراحل
العقارية االنتقالية ...مواجهة
ممارسات التجاوزعلى العقارات
بعد إتمام القيد في السجل العيني،
فــإن مواجهة الجرائم والممارسات غير
المشروعةعلى الـعـقــارات ستكون أكثر
فاعلية ،وفق ما يلي:
( )1مواجهة الغصب العقاري أو التعدي
عـلــى ح ــدود ال ـع ـقــار :فــا يمكن بطبيعة
الحال أن يغصب أحد عقار المالك المقيد
في السجل بموجب صحيفة عقارية ،ألن
ملكيته مسجلة بشكل وا ض ــح وقطعي
فــي الـسـجــل ال ـع ـقــاري ،وه ـكــذا يستطيع
المطالبة بتمكينه من عقاره أمام
المالك
ً
القضاء استنادا إلى البيانات القطعية من
صحيفةالعقار في السجل العيني ،ومن
ثم يستعيد السيطرة على العقار.
وم ــن جـهــة أخـ ــرى ،ال يمكن لصاحب
العقار أن يتعدى على حدود عقار مجاور
له ،ألنالسجل العيني يعتمد على خرائط
مساحية مفصلة ودقيقة.
وبــال ـتــالــي ،ف ــإن ال ــرؤي ــة ت ـكــون دقيقة
للقاضي في حال وقوع نزاع على ملكية
أج ــزاء مــنالـعـقــار ،والـسـبــب أن التحديد
والـتـحــريــر الــدقـيــق ينفيان أي شبهة أو
غموض .
ً
فإذا حاول مالك عقار أن يغصب جزءا
من عقار جاره ،فإن القضاء يستطيع حسم
المنازعة بشكل سريع ودقيق وقطعي،
بعد إجراء خبرة عقارية بغرض االطالع
علىالعقارين ،ثم مطابقة األوصــاف في
السجل العيني على تقارير الخبرة التي
تم إعدادهاعلى أرض الواقع ،وهكذا سيتم
اكتشاف أي تجاوز على العقار الموصوف
في السجل .
( )2مواجهة النصب العقاري :فال يمكن
لمالك العقار أن يبيع عقاره أكثر من مرة
ويـقـبــض ثـمـنــه ع ــدة مـ ــرات ،وال ـس ـبــب أن
مالك العقار األخير مذكور على الصحيفة
العقارية الوحيدة للعقار.
أم ــا وف ــق الـشـهــر ال ـع ـقــاري ،فــا يظهر
ال ـ ـمـ ــالـ ــك األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر ،ب ـ ــل ي ـظ ـه ــر ال ـم ـح ــرر
الشخصي ،وال ــذيقــد ال يمثل آخــر عقد
بـيــع ،وقــد يصعب اكتشاف قـيــام المالك
بـبـيــع ال ـع ـقــار ثــان ـيــة م ــنخ ــال الــدفــاتــر

الشخصية ،بسبب تشابه األسماء أو البيع
بالوكالة ،وبالتالي قد يقومالمالك ببيع
العقار مرتين أو أكثر بموجب عقد واحد
مسجل في الشهر العقاري.
بينما وفــق السجل العيني ،مــا على
الشخص الــذي ينوي شــراء عقار ،سوى
اس ـت ـخ ــراجب ـي ــان ع ـق ــاري ل ـ ــذات ال ـع ـقــار،
بحيث يظهر فيه المالك األخير ،إضافة
لمواصفات العقاروالحقوق التي عليه،
وهذه البيانات ذات حجة رسمية ال يمكن
للغير االحـتـجــاجبعكسها فــي مواجهة
الغير حسن النية من حيث المبدأ.
أما المجني عليه المهمل الذي يشتري
ً
عقارا من غير مالكه أو يشتريه من مالكه
ثان ًأو ثالث ،من دون أن يستخرج
كمشتر ٍ
ً ٍ
بيانا عقاريا للعقار الذي ينوي شراءه من
السجل العيني ،ومــن دون أن يتأكد من
أن الشخص الــذي يريد بيعه العقار هو
المالكالحالي األخير ،فهذا المجني عليه
يكون قد وقــع ضحية إلهماله الجسيم،
ورغم ذلكتقوم المسؤولية الجزائية على
البائع المحتال.
ـون السجل العقاري
• هــل أصبح قــانـ ً
العيني  2019 /21ملزما للمحاكم؟

الفترة القانونية االنتقالية ...الطبيعة
الخاصة لقانون السجل العيني
كـمــا أن الـسـجــل الـعـيـنــي يـحـتــاج إلــى
م ــرح ـل ــة ت ـح ــدي ــد األق ـ ـس ـ ــام ال ـم ـســاح ـيــة
والتخطيط ورسمالمسطحات والخرائط
القانون ذاته
التفصيلية قبل تطبيقه ،فإن
ً
ليس
،
أيضا
انتقالية
يحتوي على مرحلة
ً
من الناحية الفنية ،بل القانونية أيضا.
فـ ــا ي ـم ـك ــن فـ ـ ــرض أح ـ ـكـ ــام قــانــون ـيــة
شـكـلـيــة ص ــارم ــة ب ـخ ـصــوص التسجيل
في الصحائفالعقارية إذا ً لم تكن هذه
الـصـحــائــف مــوجــودة أص ــا ،فـهــذا األمــر
ينافي المنطق.
ّ
للمشرع من إتاحة
لــذا ،فقد كــان البــد
المجال الزمني الكافي لمرحلة قانونية
انتقالية،بهدف إعداد المستندات الالزمة
لتطبيق القانون ،والسماح للموظفين،
والـ ـمـ ـتـ ـع ــامـ ـلـ ـي ــن،وأص ـ ـ ـحـ ـ ــاب ال ـح ـق ــوق
باستيعاب التغيير الجذري الذي حدث في
آلية التوثيق من الشهرالعقاري المستمر
منذ  ،1959إلى السجل العيني وفق قانون
.2019 /21
• ما الفترة االنتقالية الصريحة قبل
نفاذ قانون السجل العيني؟
َّ
نصت المادة األخيرة من قانون السجل
العيني على التزام رئيس مجلس الوزراء

بتنفيذ
والـ ــوزراء ،وفــق اختصاصاتهمً ،
القانون ،على أن يكون القانون نافذا بعد
سنةواحدة من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية (م 32/قانون) .
ً
ّ
المشرع منح الجهات
بناء عليه ،فإن
الحكومية مهلة سنة واحدة حتى تمهد
الـطــريــق الفني لتطبيق الـقــانــون ،وهــذه
المهمة ملقاة بشكل أساسي على:
وزيـ ــر ال ـع ــدل :الـ ــذي تـقــع عـلـيــه مهمة
اختيار األقسام المساحية التي سيطبق
عليهاالسجل العيني (م 7/الئحة) .
 ب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت :الـ ـت ــي ي ـق ــع عـلـيـهــا
الـعــبء الفني األكـبــر مــن حيث الكشوف
المساحيةعلى الطبيعة ،ورسم الخرائط
والمسطحات الالزمة لتحديد أوصاف كل
عقار،وحفظ صحائف عقارية لكل عقار
أيضا (م 9/الئحة) .
ويفترض أنه مع نهاية مدة السنة من
القانون رقم  2019ً /21أن يكون
تاريخ نشر ً ً
القانون نافذا فنيا وقانونيا ،عندها يبدأ
ال ـتــزام بلدية الـكــويــت بــإخـطــار أصحاب
الحقوقبما آلت إليه بيانات الصحيفة
العقارية الـتــي تخص مصالحهم خالل
مدة سنة منتاريخ العمل بهذا القانون
(م 7/قانون) .
ل ـك ــن مـ ـ ــاذا إذا ل ــم ت ـس ـت ـطــع ال ـج ـهــات
الحكومية تحضير البيئة الفنية المطلوبة
لتطبيق القانون؟ هل توجد فترة قانونية
ضمنية يفرضها الواقع قبل نفاذ قانون
السجل العيني؟
لــم يـجــب الـقــانــون  2019 /21عــن هــذا
ال ـت ـس ــاؤل ،أي أن ال ـم ـشـ ّـرع ل ــم يـضــع في
حسبانهمجرد إمكانية تأخر وزير العدل
عن اختيار األقسام المساحية الخاصة
بالسجلالعيني ،أو تأخر بلدية الكويت
في تحضير المستندات الفنية واإلدارية
الــازمــة لقيدالـحـقــوق والـتـصــرفــات كما
نص القانون .
ل ــذا ،ف ــإن حـلــول تــاريــخ نـفــاذ الـقــانــون
أي بعد انتهاء سنة من تاريخ نشره فيالجريدةالرسمية -يجعل قواعد القانون
واجبة التطبيق.
ل ـكــن الـمـشـكـلــة أن وج ـ ــوب الـتـطـبـيــق
النظري يتعارض مع استحالة التطبيق
العملي.وبغض النظر عــن الجهة التي
ت ـت ـحـ َّـمــل م ـســؤول ـيــة هـ ــذا ال ـتــأخ ـيــر ،فــإن
الحديث عن نفاذقانون يستحيل تطبيقه
على أرض الواقع أمر غير منطقي.
وفي هذا الخصوص ،نجد أن الالئحة
التنفيذية لقانون السجل العيني أجابت
التساؤل الخاص
بشكل غير مباشر عن
ً
بتطبيق القانون النافذ ً نظرياً ،رغم أنه
مستحيل التطبيق فنيا وعمليا، حيث
جــاء في نص الالئحة« :عند بــدء سريان

د .بدر العتيبي

 ،1959/5ولـيــسقــانــون السجل العيني
رقم  2019 /21.
االستثناء من هذه القواعد هو النظام
العام ،وهــي الحالة المذكورة في قانون
السجل العيني رقم  2019 /21الذي نص
على ض ــرورة قيد دعــوى البيع العقاري
عـلــىصحيفة الـعـقــار تـحــت طــائـلــة عــدم
سماعها ،ليس فقط بخصوص الدعاوى
ال ـج ــدي ــدةال ـت ــي ت ـق ــام ب ـعــد ال ـع ـمــل بـهــذا
الـقــانــون ،بــل حتى بخصوص الــدعــاوى
ال ـقــديـمــة ال ـتــي ً أق ـيـمــتق ـبــل صـ ــدور هــذا
ال ـقــانــون أص ــا ،حـيــث تــم مـنــح أصـ ًحــاب
الدعاوى القديمة هذه مهلة 60يوما من
تاريخ طلب التأشير على صحيفة العقار
بطلبات الــدعــوى ،حتى يتمإب ــراز بيان
عقاري فيه إشارة للدعوى على صحيفة
العقار .
ب ـن ـ ً
ـاء عـلـيــه ،قـضــت مـحـكـمــة التمييز
ب ــرد ًدع ــوى ًالـبـيــع ،ألن الـمــدعــي لــم يبرز
بيانا عقارياعليه تأشير بالدعوى على
صحيفة العقار وفق أحكام قانون السجل
العيني  ،2019ً /21الذي اعتبرته المحكمة
أصبح نافذا .

فإن العمل في الدوائر
يحصل بعد .وهكذاً ،
العقاريةال يزال جاريا وفق المرسوم /5
 1959بـشــأن التسجيل الـعـقــاري ،لحين
صــدور الـقــرارال ــوزاري بتحديد األقسام
المساحية وفق خطاب المدير المذكور.
وهكذا ،فقد حكمت محكمة االستئناف
ب ـ ــأن ش ـ ــرط ال ـت ــأش ـي ــر ع ـل ــى الـصـحـيـفــة
العقاريةلسماع دعوى الميراث بالنسبة
للورثة هو بدعة ،كما ذهبت وفق مرسوم
بقانون  1959 /5رغم تعديل هذا المرسوم
وإقــرار وجوب التأشير (المادة  11مكرر
1ال ـصــادرة بالمرسوم بقانون رقــم /73
 )1979.
كما أقرت المحكمة بأن قانون السجل
العيني رقــم - 2019 /21ال ــذي نــص على
شرطالتأشير لسماع الدعوى -لم يدخل
حـيــز الـنـفــاذ ب ـعــد ،وعـلـيــه يـجــب تطبيق
المرسومبقانون رقم .1959 /5
وه ـ ـك ـ ــذا حـ ـكـ ـم ــت بـ ـصـ ـح ــة الـ ــدعـ ــوى
بموضوع ميراث عقار دون وجود تأشير
للدعوى .

المساحية يرسل
الـقــانــون فــي األق ـســام
ً
مكتب السجل العيني إخطارا مع العلم
ب ــال ــوص ــول ألصـ ـح ــاب الـ ـ ـش ـ ــأن( »...م10/
الئحة) .
فلم يذكر نص الالئحة هذا أن سريان
• مــا رأيـنــا إزاء نـفــاذ قــانــون السجل
القانون يبدأ مع انتهاء المهلة القانونية
العيني رقم 2019 /21؟
وضعت
وهيالسنة من تاريخ نشره -بل ًيبدو أن رأي محكمة االستئناف في
• ما مبررات الجانب الثاني من القضاء
الالئحة بشكل غير مباشر تاريخا آخر
لنفاذالقانون ،أال وهــو سريان القانون الكويتي الــذي يقول بعدم دخــول قانون حكمها الـمــذكــور ذه ــب مــع نــص الـمــادة
 10منالالئحة التنفيذية لقانون السجل
فــي األق ـس ــام الـمـســاحـيــة ال ـتــي اخـتــارهــا السجل العيني حيز النفاذ بعد؟
ذهبت محكمة االستئناف المدنية في العيني ،التي لم تتحدث عن نفاذ القانون
وزير العدل .
يشير هــذا النص بشكل غير مباشر حكم حديث صادر في  2022إلى أن قانون إالبــال ـتــوازي مــع ســريــان ال ـقــانــون على
إلى أن سريان القانون يستحيل أن يبدأ السجل العيني رقــم  2019 /21لم يدخل األقسام المساحية ،والتي يقرر وزير العدل
الـبــدءبتطبيق الـقــانـ ًـون عليها ،وهــو ما
قبل اختيارالــوزيــر لألقسام المساحية حيز النفاذ بعد.
وك ــان مــوضــوع الــدعــوى يـتـنــاول حق يجب أن يتوازى أيضا مع تحضير بلدية
المطلوب تطبيق القانون عليها وانتهاء
اإلجـ ـ ـ ــراءات الـفـنـيــةواإلداريـ ـ ـ ــة الـخــاصــة م ـيــراث ع ـقــار ،وه ــي مــن الـحـقــوق واجـبــة الكويتللخرائط والصحائف العقارية
القيدعبر التأشير على صحيفة العقار في المطلوبة.
بتحضير السجل.
وفي الحقيقة ،ال يمكن للقضاء تطبيق
أي أن الالئحة تقول بشكل ضمني إن السجل العيني حتى تنشأ ،وتعتبر قاعدة
ً
ً
القانون قد يعتبر نافذا نظريا ،لكنه لن التأشيرهذه من النظام العام ،األمر الذي قانون يستحيل تنفيذ قواعده على أرض
كانت نصوصه تقول إن
يسريفي الواقع إال إذا تم اختيار األقسام يوجب على المحكمة عدم سماع الدعوى الواقع ،حتى إن ً
المساحية وانتهاء إج ــراءات التحضير في حالةعدم التأشير وفق القانون  /21القانون أصبح نافذا من الناحية الزمنية
حيث إن نفاذه في مثل
( 2019م ،)11/وقد خلت الدعوى المنظورة النظرية البحتة،
لتطبيق القانون.
ً
شهادة تثبت هذا هذه الحالة يبقى حبرا على ورق.
وه ـن ــا ن ـت ـس ــاءل :ك ـيــف ن ـظــر الـقـضــاء أمــامالمحكمة من أي
ً
وهـ ـن ــا يـ ـك ــون الـ ـب ــطء ف ــي الـتـحـضـيــر
ال ـك ــوي ـت ــي إل ـ ــى ه ـ ــذه اإلشـ ـك ــالـ ـي ــة؟ وم ــا التأشير ،األمر الذي كان حريا بعدم سماع
االنتقالية
للمرحلة
الحكومي
والتنفيذ
االت ـ ـج ـ ــاه ـ ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ــيت ـف ـس ـيــر الدعوى،كما ذهبت محكمة التمييز في
ً
ً
الفنية نحو السجلالعيني ،عامال موجبا
النصوص الخاصة بنفاذ قانون السجل حكمها المشار إليه سابقا.
لكن محكمة االستئناف استعلمت من لعدم التطبيق القضائي للقانون ،والقول
العيني؟ وكيف اعتبر جانب من القضاء
الكويتي بأن قانون السجل العيني دخل مدير اإلدارة العامة للتسجيل العقاري ،بغير ذلك يعني طلبشيء مستحيل من
الــذيأفــاد بــأن القانون رقــم  2019 /21لم أحد أطراف الدعوى ،وهو تقديم شهادة
حيز النفاذ؟
تأشير على صحيفةعقارية غير موجودة
المدير
ـل
ـ
س
أر
ـا
ـ
م
ـ
ك
اآلن،
ـى
ـ
ت
ـ
ح
ـه
ـ
ب
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بالطعن
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محكمة
حكم
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ً
رقم  4082لسنة  2021تجاري 1/بتاريخ المذكورصورة صادرة من رئيس المكتب أصـ ــا ،األم ــر ال ــذي يـتـنــافــى مــع المنطق
 25مايو  ،2022وقد أكدت المحكمة على الفني لقطاع التسجيل العقاري والتوثيق ويخالف العدالة بشكلصريح.
ً
بناء عليه ،فإننا نذهب مع رأي محكمة
تـفـيــد بــأنــه اليـمـكــن االس ـت ـجــابــة لطلب
المبادئ التالية :
عدم رجعية القوانين ،فالقانون النافذ ش ـهــادة ت ــدل عـلــى الـتــأشـيــر فــي السجل التمييز ال ــذي يـقــول بنفاذ الـقــانــون /21
ً
2019فــي حــالــة وج ــود صحيفة عقارية
على عقد بيع عقار يبقى نافذا على جميع العيني عن العقارالستحالة تنفيذه.
ف ــرغ ــم وج ـ ــوب ن ـف ــاذ ق ــان ــون الـسـجــل للعقار محل الدعوى من جهةً ،وبعدم نفاذ
الحقوق التي نشأت في ظل هذا القانون.
تـطـبـيــق ال ـق ــان ــون ال ـق ــدي ــم ع ـلــى آث ــار الـعـيـنــي ل ـم ــرور س ـنــة م ــن ت ــاري ــخ نـشــره هذاالقانون بأمر الواقع ووفقا للمادة 10
التصرفات المستقبلية التي نشأت في (م32/قانون) ،فإن مدير إدارة التسجيل من الئحته التنفيذية إذا لم تكن الصحيفة
ظل هذاالقانون ،حتى وإن صدر قانون العقاري أفاد للمحكمة بأنه من الواجب العقارية للعقار محل الدعوى موجودة
جديد بأحكام مخالفة ،فإذا أراد المشتري قبلتطبيق القانون صدور قرار من وزير لدى إقامة الدعوى ،واستحال على المدعي
إقامة دعــوىتثبيت بيع لعقد مبرم في العدل بتحديد المنطقة المساحية التي التأشير بإشارة الدعوى على الصحيفة
 ،2013فينطبق عليه مرسوم بقانون رقم يسريعليها القانون ،وهو األمر الذي لم من جهة أخرى.

لـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ـ ُـت مـ ـ ـ ـ ــن دعـ ـ ـ ـ ــاة
التكويت فــي الوظائف
الـفـنـيــة ل ـم ـجـ َّـرد الــرغـبــة
ف ــي ذلـ ــك ،وال ـع ـمــل على
تطبيق سياسة اإلحالل
ً
ُ
فورا مهما كانت كلفتها
عـ ـل ــى ال ـ ـمـ ــرفـ ــق ال ـ ـعـ ــام،
ألن ال ــو ظ ــا ئ ــف ا ل ـف ـن ـيــة
ت ـ ــرتـ ـ ـب ـ ــط ب ـ ـج ـ ـم ـ ـلـ ــة م ــن
المقومات عند التعيين،
أهـمـهــا تـمـتــع شــاغــرهــا
بــال ـم ـهــارات وال ـخ ـبــرات
لتقلدها.
وال ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــول ب ـ ـسـ ــامـ ــة
سـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــة اإلح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال،
الـتــي تـعـمــل الـكـثـيــر من
ق ـط ــاع ــات الـ ــدولـ ــة عـلــى
تـحـقـيـقـهــا وت ـق ــوم على
فكرة استبدال عناصر
بشرية أجنبية بأخرى
وط ـ ـن ـ ـيـ ــة ،أم ـ ـ ــر ت ـ ـعـ ــوزه
ال ــدق ــة وال ـم ــوض ــوع ـي ــة،
ألن قـ ـ ـ ــرار اال سـ ـتـ ـع ــا ن ــة
بالعنصر األجنبي كان
ً
اس ـت ـق ـط ــاب ــا ل ـل ـك ـف ــاء ات
وال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات ،ولـ ـع ــزوف
ال ـع ـن ـصــر ال ــوط ـن ــي عــن
ب ـعــض ال ــوظ ــائ ــف ،ولــم
يكن الهدف منه الرغبة
مواطن التعيين
في سد
ِ
للعنصر األجنبي.
ك ـمــا أن ال ـت ـعــامــل مع
سياسة اإلحــال بفكرة
اس ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــدال الـ ـعـ ـن ــاص ــر
ال ـعــام ـلــة ب ــأخ ــرى ،على
أس ــاس ف ـكــرة الـتــوطـيــن
ل ـلــوظــائــف دون الـنـظــر
إلى مدى توافر الكفاء ة
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ع ـنــاصــر
ا ل ـم ـه ــارة ا ل ـت ــي تتطلب
بعض الوظائف الفنية
عـ ـل ــى األقـ ـ ـ ـ ــل ،أم ـ ـ ــر ف ـيــه
َّ
يتسبب
اضرار ،وسوف
بإلحاق المرفق بالعديد
م ــن ال ـخ ـســائــر ال ـمــاديــة
ً
والمعنوية ،نظرا لغياب
عنصر الكفاء ة.
ً
قـ ـ ــد ي ـ ـك ـ ــون مـ ـقـ ـب ــوال
تــوطـيــن الــوظــائــف ذات
طبيعة األعمال اإلدارية،
لكونها تقوم على نمط
وس ـ ـلـ ــوك م ـت ـش ــاب ــه فــي
األداء يتفاوت بالتأكيد
فـ ـ ــي تـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـعـ ـط ــاء
بين موظف وآخــر ،لكن
التكويت فــي الوظائف
الفنية ،ومنها الوظائف
الـ ـطـ ـبـ ـي ــة وال ـه ـن ــدس ـي ــة
وال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاس ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــة
والقانونية ،أمر يصعب
ت ـح ـق ـي ـق ــه اآلن ،و ع ـل ــى
نـ ـ ـح ـ ــو م ـ ـ ـبـ ـ ــاشـ ـ ــر ،وم ـ ــن
دون ال ـتــأكــد م ــن تــوافــر
البدائل الوطنية الكافية
والـمـتـمـتـعــة بـمـقــومــات
الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـب ـ ـ ــرة والـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاء ة
والجودة في األداء.
وم ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا ك ـ ـ ــان ـ ـ ــت
ا لـغــا يــة عند االستعانة
ب ــال ـخ ـب ــرات األج ـن ـب ـيــة،
ه ـ ـ ــي االسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـف ـ ـ ــادة م ــن
خبراتها والعطاء الفني
ال ـ ــذي ت ـم ـل ـكــه وت ــدري ــب
كوادرنا الوطنية ونقل
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات إلـ ـيـ ـه ــا ،ف ــإن
االسـ ـ ـتـ ـ ـغـ ـ ـن ـ ــاء عـ ـ ــن ت ـل ــك
الـ ـعـ ـن ــاص ــر ي ـت ـع ـ َّـي ــن أن
يكون بــذات قدر الوعي
الذي قاد إلى االستعانة
ب ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــك الـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـن ـ ـ ــاص ـ ـ ــر
األجنبية ،ال العتبارات
أخرى.
ورغم أهمية االعتماد
على الخبرات األجنبية
لـ ـلـ ـعـ ـم ــل فـ ـ ــي م ــرافـ ـقـ ـن ــا
ط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــوات
ا ُل ـ ـمـ ــاض ـ ـيـ ــة ،فـ ــإن ـ ـنـ ــا لــم
نـحـســن االس ـت ـف ــادة من
عـ ـط ــائـ ـه ــا وخـ ـب ــراتـ ـه ــا
ع ـلــى ن ـحــو واس ـ ــع ،ولــم
نــؤ ســس منظومة فنية
تستفيد منها األجيال
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة الـ ـمـ ـت ــاحـ ـق ــة،
َّ
يتعين العمل
وهو أمر
ً
ع ـلــى إن ـ ـجـ ــازه ،ح ـفــاظــا
ع ـلــى كـ ـف ــاء ة ال ـخــدمــات
الفنية وجــودة األعمال
الـتــي تقدمها الـمــرافــق،
ك ــالـ ـصـ ـح ــة وال ـت ـع ـل ـي ــم
وا لـقـطــا عــات القانونية
ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،كــالـقـضــاء
وال ـ ـف ـ ـتـ ــوى وال ـت ـش ــري ــع
وال ـتــأم ـي ـنــات والـبـلــديــة
ومجلس األمة وغيرها.

ُّ
البلدية :توجه لربط موحد لرخص البناء والسالمة والتشوين

المطيري لـ ةديرجلا :.على المقاولين توفير الخوذة والسقالة لحماية العمالة
محمد جاسم

ّ
إدارة السالمة نفذت
جولة ميدانية
لمواقع التشييد
والترميم في
الزهراء

ن ـفــذت إدارة ال ـســامــة ف ــي بـلــديــة محافظة
حولي جولة ميدانية للتأكد من توافر رخص
وأنظمة السالمة في مواقع التشييد والترميم
بالسكن الـخــاص فــي منطقة الــزهــراء صباح
أمس.
وكشفمدير إدارة السالمة في بلدية حولي،
الحميدي المطيري ،لـ «الجريدة» ،عن وجود نية
إلعداد مشروع ربط موحد الستخراج رخصة
السالمة ورخصة البناء والتشوين وعقد وجود
حاوية في آن واحد لقسيمة السكن الخاص.
وذكـ ــر ال ـم ـط ـيــري ،خ ــال ال ـج ــول ــة ،أن ــه على
ً
مــالــك الـعـقــارعـنــد الـتـعــاقــد أن يـضــع شــروطــا
على المقاول المنفذ بإصدار جميع الرخص
الـ ـص ــادرة م ــن الـبـلــديــة بـمــا يـثـبــت ال ـحــق بين
ً
الطرفين ،ويضمن حق المالك ،مبينا أنه عند
نــزول مفتشي البلدية يفرضون طلب رخصة
ال ـس ــام ــة ورخـ ـص ــة ت ـشــويــن ومـ ــا يـتـعـلــق من
ً
ّ
تخص الـمـقــاول ،مطالبا بعدم
أس ــوار وغــرف
احتفاظ المقاول بنسخة الرخص في سيارته،
بل يجب أن تكون باستمرار بالموقع ،في حال
مرور المفتشين.

ول ـفــت إل ــى أن إدارة الـســامــة قــامــت جولة
ميدانية لتوضيح دور واختصاصات اإلدارة
فيما يخص التشييد والترميم في محافظة
ً
حــولــي ،موضحا أنها حملة إيجابية ورؤيــة
م ــدى ال ـت ــزام الـعـمــالــة وال ـم ـقــاول ـيــن بـضــوابــط
واشتراطات السالمة.
ً
وأك ـ ـ ــد أنـ ـ ــه دائـ ـ ـم ـ ــا تـ ــم الـ ـت ــوجـ ـي ــه وإرش ـ ـ ــاد
المقاولين للحرص على سالمة العاملين داخل
المواقع ،عبر توفير خــوذة الــرأس واألحزمة،
ً
موضحا أن تشديد المقاول ينعكس على نشاط
العامل عندما يرى اهتمامه بأبسط إجراء ات
السالمة؛ ومنها متابعة تركيب السقالة والتأكد
من الربط لحماية العاملين من السقوط.
وبالنسبة إلى الحاويات ،قال المطيري ،إنه
صدر تعميم من المدير العام بضرورة وضع
ً
حاويات خالل تشييد المبنى ،وتحديدا منذ
بدء ارتفاعه لألدوار العليا ودخوله في مرحلة
ً
التشطيبات ،مبينا أن الـهــدف منها هــو عدم
تشويه المنظر العام ،والمحافظة على البيئة،
ّ
المارة.
عالوة على الحفاظ على سالمة

ً
متحدثا ألحد ّ
عمال البناء
المطيري

«عاصمة البلدي» تنقل تبعية تأهيل
شاطئ الشويخ إلى البلدية
●

محمد جاسم

وافقت لجنة محافظة العاصمة
فــي الـمـجـلــس الـبـلــدي عـلــى طلب
ال ــدي ــوان األمـ ـي ــري ،ب ـشــأن إع ــادة
تـبـعـيــة تــأه ـيــل ش ــاط ــئ الـشــويــخ
ال ـم ـق ــاب ــل ل ـم ــرك ــز ال ـش ـي ــخ جــابــر
األحمد الثقافي إلى البلدية.
وبـ َّـيــن رئـيــس لجنة العاصمة
فـهــد ال ـع ـبــدال ـجــادر ،فــي تصريح
صـحــافــي عـقــب اجـتـمــاع اللجنة،
أمـ ـ ـ ــس ،أن ال ـلـ ـجـ ـن ــة أب ـ ـقـ ــت ع ـلــى
جدول أعمالها المبادرة الخاصة
بتجميل مــديـنــة الـكــويــت لــدعــوة
ً
أص ـح ــاب ال ـم ـب ــادرات ،ف ـضــا عن
إبقاء طلب األمانة العامة لمجلس
الوزراء بشأن موقع بديل لقسائم
شرق الصناعية.
وأوضح العبدالجادر ،أنه تمت
الموافقة على طلب الهيئة العامة
للبيئة تـخـصـيــص مــو قــع مبنى

جانب من اجتماع «لجنة العاصمة» أمس
ً
مـخـفــر الـشــويــخ ســابـقــا بمنطقة
ال ـشــويــخ الـثــالـثــة ضـمــن القطعة
ج ك ـم ــرك ــز م ــراقـ ـب ــة لـ ـه ــا ،وع ـلــى
طـلــب الـبـلــديــة -قـطــاع الـمـشــاريــع،
ومقاه من دون
تخصيص مطاعم
ٍ
شيشة بمنطقة أسواق الري.
وأض ـ ـ ــاف أنـ ــه ت ـم ــت ال ـمــواف ـقــة

ً
أيـضــا على طلب وزارة األوق ــاف
وال ـشــؤون اإلســامـيــة تخصيص
م ــوق ــع إلق ــام ــة م ـص ـلــى وم ــواق ــف
س ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــارات بـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة الـ ـش ــوي ــخ
الصناعية بجانب دوار شهرزاد،
وعلى طلب وزارة الكهرباء والماء
وال ـط ــاق ــة ال ـم ـت ـجــددة تخصيص

م ــوق ــع م ـح ـطــة ت ـح ــوي ــل ثــانــويــة
بمنطقة الدعية قطعة رقم  ،3فيما
رفضت اللجنة طلب وزارة األوقاف
زحزحة مواقف وتخصيص موقع
س ـك ــن ع ــائ ـل ــي ل ــإم ــام والـ ـم ــؤذن
لمسجد خليل الصالح بمنطقة
الدوحة السكنية قطعة رقم .1

موسم المخيمات الربيعية ينطلق اليوم

ً
البلدية دشنت موقعها اإللكتروني لحجز المواقع برسوم  150دينارا
●

محمد جاسم

أعلنت بلدية الكويت فتح باب
ً
حجز المخيمات في  34موقعا
تم تحديدها إلقامة المخيمات
الربيعية لهذا الموسم الذي يبدأ
ً
اعتبارا من اليوم حتى  15مارس
المقبل ،موزعة على محافظتي
الجهراء واألحمدي.
وأوض ــح الـمـتـحــدث الرسمي
ب ــاس ــم ب ـل ــدي ــة الـ ـك ــوي ــت مـحـمــد
المطيري ،في تصريح صحافي،
أن البلدية أنهت كل االستعدادات
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة بـ ـم ــوس ــم ال ـت ـخ ـي ـي ــم
ً
ال ـ ــربـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــي ،ووضـ ـ ـ ـع ـ ـ ــت ع ـ ـ ـ ــددا
م ــن االش ـ ـتـ ــراطـ ــات وال ـض ــواب ــط
لترخيص المخيمات تضمنت
عدم السماح بإقامة المخيمات
ال ــربـ ـيـ ـعـ ـي ــة ف ـ ــي غـ ـي ــر الـ ـم ــواق ــع
الـ ـمـ ـح ــددة ،ع ـلــى أن ت ـتــم إقــامــة
مواقع الخدمات العامة بالقرب
ً
مــن مــواقــع التخييم ،فـضــا عن
اآلل ـ ـيـ ــة ال ـم ـت ـب ـعــة ل ـح ـج ــز م ـكــان

«الكهرباء» 1332 :مخالفة وإثبات حالة
لتعديات على الخدمات منذ بداية العام
●

سيد القصاص

قــال رئـيــس فــريــق الضبطية القضائية فــي وزارة
الكهرباء والطاقة المتجددة عدنان دشتي ،إن الفريق
قام بحملة مشتركة مع بلدية الكويت بمحافظة حولي،
واألمن العام ،وشبكة التوزيع الكهربائية ،وقطع التيار
الكهربائي عن  3عقارات لوجود سكن عزاب في السكن
الخاص ،وتم تحرير محضر بقطع التيار الكهربائي
ووضع «بلوك» على أصحاب تلك العقارات.
وكشف دشتي في تصريح صحافي ،أن المخالفات
التي حــررت خالل الفترة من  1يناير  2022حتى 14
ً
ال ـجــاري بلغت  1332مخالفة وإث ـبــات حــالــة ،داعـيــا
المواطنين والمقيمين إلــى المحافظة على خدمات
الوزارة وعدم هدر الكهرباء والماء خاصة مع استمرار
الفريق في حمالته المختلفة بالمحافظات.
وأض ـ ـ ـ ــاف :إنـ ـن ــا م ـس ـت ـم ــرون م ــع ب ـل ــدي ــة ال ـكــويــت

ومؤسسات الدولة في قطع التيار الكهربائي عقب ورود
كتب إلى وزارة الكهرباء بوجود مخالفات وتعديات
ومخالفات للقوانين وال ـقــرارات الـصــادرة من جهات
الدولة ،حيث يتم قطع التيار الكهربائي على الفور.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى ض ـبــط ف ــري ــق الـضـبـطـيــة الـقـضــائـيــة
برئاسته مخالفة أمس ،في اسطبالت األحمدي بإيصال
واستغالل التيار الكهربائي بدون عداد دون استكمال
اإلج ــراءات المعمول بها في وزارة الكهرباء والماء،
ً
الفتا إلى أن الفريق حرر محضر ضبط مخالفة وقطع
التيار عن اإلسطبل ،وحول المخالفة إلى لجنة تطبيق
أحكام القانون رقم  48على  2005التخاذ اإلجــراءات
ً
القانونية على المخالف ،مبينا أن اللجنة قامت بحملة
في محافظة األحمدي بوجود مجمع تم إيصال التيار
ً
ً
إلى  11محال تجاريا دون عدادات ،ودون علم الوزارة،
وت ــم تـحــريــر مـحــاضــر لـتـلــك الـمـحــات وق ـطــع الـتـيــار
الكهربائي عنها.

المخيم عبر الموقع اإللكتروني
الرسمي للبلدية.
وب ـي ــن أن الـ ـش ــروط ال ــواج ــب
ات ـ ـبـ ــاع ـ ـهـ ــا ل ـ ـتـ ــرخ ـ ـيـ ــص م ـخ ـي ــم
رب ـي ـعــي ل ــأف ــراد ه ــي أن يـكــون
طالب الترخيص كامل األهلية،
ً
وال يقل عمره عن  21عــامــا ،وال
يجوز إصدار أكثر من ترخيص
ً
ب ــاس ــم شـ ـخ ــص واح ـ ـ ـ ــد ،ف ـض ــا
عــن ان الـمـســاحــة الـمـحــددة لكل
ت ــرخ ـي ــص ب ـح ــد أقـ ـص ــى 1000
مـتــر ،وأن يـقــوم بـســداد الــرســوم
ال ـم ـس ـت ـح ـقــة ل ـل ـب ـلــديــة وق ــدره ــا
ً
 50ديـ ـن ــارا ال يـتــم اس ـت ــرداده ــا،
ً
وسداد مبلغ  100دينار تأمينا
ً
مؤقتا يتم استرداده بعد نهاية
موسم التخييم ،على أن يلتزم
باستخراج شهادة نظافة مخيم
من اإلدارة المختصة.
وذك ــر الـمـطـيــري أن الـشــروط
الواجب اتباعها لترخيص مخيم
ربيعي للهيئات أو الشركات هي
أن يـسـمــح لـلـجـهــات والـهـيـئــات

الـحـكــومـيــة ومــؤس ـســات الــدولــة
وما في حكمها بموقع واحد لكل
جهة على أال يتجاوز 5000م،2
وي ـتــم الـتــرخـيــص م ــن قـبــل فــرع
البلدية بالمحافظة التابع لها
المخيم.
ودع ـ ـ ـ ــا إل ـ ـ ــى االلـ ـ ـ ـت ـ ـ ــزام ب ـت ــرك
م ـس ــاف ــة ب ـي ــن ك ــل م ـخ ـيــم وآخ ــر
ً
ق ــدره ــا 100مـ ـ ـت ـ ــر ،مـ ــؤكـ ــدا ع ــدم
ج ـ ــواز ال ـت ـع ــدي ــل ع ـل ــى ال ـمــوق ــع
السابق اختياره ،إذ إن التعديل
سيترتب عليه إلغاء الترخيص،
وال يـتــم تـحــو يــل مبلغ التأمين
على الترخيص الجديد ،كما ال
يـجــوز اس ـت ــرداد مبلغ الــرســوم،
ً
مطالبا بااللتزام بحدود الموقع
ً
طـبـقــا لــإحــداث ـيــات الـمــوضـحــة
بالترخيص اإللكتروني ،ووضع
ال ـتــرخ ـيــص ب ـم ـكــان ظــاهــر على
الـ ــواج ـ ـهـ ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة (م ــدخ ــل
المخيم) ،مع عدم تأجير المخيم
أو اس ـت ـخ ــدام األلـ ـع ــاب ال ـنــاريــة
داخل المخيمات.

القراوي لـ ةديرجلا :.أمطار متوسطة
إلى غزيرة الشدة… الخميس والجمعة
●

عدنان دشتي خالل قطع التيار عن إحدى القسائم

سيد القصاص

توقع مراقب التنبؤات الجوية
عبدالعزيز القراوي أن تتأثر دولة
الكويت بحالة مطرية خالل األيام
الـقـلـيـلــة ال ـق ــادم ــة ،بـسـبــب ام ـت ــداد
م ـن ـخ ـف ــض ال ـ ـ ـسـ ـ ــودان ال ـم ــوس ـم ــي
الـمـصـحــوب بكتلة هــوائـيــة رطبة
والــذي تزامن مع وجــود منخفض
جوي في طبقات الجو العليا ،مما
أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة
والمتوسطة التي تخللتها سحب
ً
ركامية أحـيــانــا مــع أمـطــار خفيفة
متفرقة على معظم المناطق.
وقــال القراوي لـ «الجريدة» ،إنه
ابـتــداء مــن غــد يتعمق المنخفض
ً
ال ـج ــوي تــدري ـج ـيــا م ـمــا ي ــزي ــد من
ً
فــرص تـكــون السحب وخصوصا

الــركــامـيــة وتـســاقــط أم ـطــار رعــديــة
خفيفة إلى متوسطة مساء ،حيث
من المتوقع أن تكون ذروة النظام
الجوي مساء الخميس حتى مساء
الـجـمـعــة ،وم ــن الـمـتــوقــع أن تكون
ك ـم ـي ــات األم ـ ـطـ ــار م ـت ــوس ـط ــة إل ــى
ً
غــزيــرة ال ـشــدة أح ـيــانــا مصحوبة
برياح نشيطة السرعة قد تزيد على
 50كم/ساعة.
وأضـ ـ ـ ــاف :تـ ـ ــؤدي ه ـ ــذه ال ـحــالــة
الجوية إلى ارتفاع االمواج البحرية
أكثر من  6أقــدام مع فرص لتشكل
الـ ـضـ ـب ــاب ال ـخ ـف ـي ــف عـ ـل ــى بـعــض
ال ـم ـنــاطــق ف ــي ال ـم ـســاء وال ـص ـبــاح
ً
ال ـبــاكــر ،الف ـت ــا إل ــى أن ــه اب ـت ــداء من
مساء الجمعة تبدأ فرص األمطار
ً
تقل تدريجيا.

ّ
«المرأة الدبلوماسية» تدشن «القصر» :مواكبة التحول الرقمي
برنامج «لنكتشف» معالم الكويت
الحكومي بـ  46خدمة عبر «سهل»
«بوث» في «األفنيوز» لعرض خدماتها اإللكترونية

الـشـطــي تـتــوســط ع ـضــوات لجنة ال ـم ــرأة الــدبـلــومــاسـيــة خــال
زيارتهن فندق «غراند حياة»
قالت مستشارة لجنة المرأة الدبلوماسية نرجس الشطي ،إن
ً
اللجنة أعدت لموسمها الثقافي للعام الجديد  2023/2022برنامجا
ً
ً
ً
ً
ً
تاريخيا ثقافيا تراثيا اجتماعيا وترويحيا من خالل موضوعها
العام «لنكتشف» للتعريف بمعالم ومؤسسات الكويت ،وذلك لحداثة
كثير من الهيئات الدبلوماسية بالكويت.
وأضافت الشطي ،في تصريح صحافي أمس ،أنه بدعوة من فندق
ً
«غراند حياة الكويت» الذي يعتبر أحدث وأفخم فندق حاليا في
البالد استقبلت إدارة الفندق عضوات اللجنة بحضور سفيرتي
سيراليون وكينيا ،وعقيالت السفراء ،ومجموعة من الدبلوماسيات
المعتمدات لدى الكويت ،مشيرة إلى أن لجنة المرأة الدبلوماسية
ً
القــت ترحيبا استثنائيا مــن قبل إدارة الـفـنــدق ،التي أعــدت لهن
ً
برنامجا شائقا للزيارة .
وم ــن جهتهن ،عـبــرت ع ـضــوات اللجنة عــن إعـجــابـهــن بفخامة
وجمال الفندق والذوق الرفيع باختيار جميع المرافق التي تبرز
الجانب الحضاري لنشأة مثل هذ الصرح بمنطقة الزهراء.
كما قدمت اللجنة ندوة عن االهتمام بالصحة النفسية والعامة
ً
للمرأة وأهدت درعا تذكارية إلدارة الفندق.

أكــد الـمــديــر الـعــام للهيئة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون الـ ـقـ ـص ــر
بـ ــاإلنـ ــابـ ــة الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس حـمــد
البرجس حرص الهيئة على
مواكبة خطة التحول الرقمي
ال ـح ـكــوم ـيــة ال ـت ــي تـسـتـهــدف
ت ـح ــوي ــل وت ـغ ـي ـيــر إجـ ـ ــراء ات
العمل والنماذج والعمليات
واالتـ ـ ـص ـ ــاالت لـ ــدى ال ـه ـي ـئــة،
باستخدام التقنيات الرقمية
م ـ ــع اس ـ ـت ـ ـحـ ــداث ت ـط ـب ـي ـقــات
واس ـت ـخــدامــات مـتـطــورة في
تقديم الخدمات اإللكترونية
إلى المتعاملين مع الهيئة.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــرجـ ـ ـ ــس ،ف ــي
تصريح أ م ــس ،على هامش
اف ـت ـت ــاح «ب ـ ـ ــوث» ف ــي مـجـمــع
األف ـن ـيــوز ل ـعــرض الـخــدمــات
اإللكترونية لشؤون القصر،
إن الهيئة وفي إطار خطتها
اإلعــام ـيــة الــرام ـيــة لتعريف
ال ـ ـ ـج ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــور ب ـ ـخـ ــدمـ ــات ـ ـهـ ــا
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرون ـ ـ ـيـ ـ ــة افـ ـتـ ـتـ ـح ــت
جناحها فــي المجمع ،ا لــذي
يعرض الخدمات اإللكترونية
ال ـت ــي ت ـقــدم ـهــا ال ـه ـي ـئــة عـبــر
موقعها اإللكتروني وعددها

ّ
«القصر» في األفنيوز
بوث
 ،46ك ــذل ــك الـ ـخ ــدم ــات ال ـتــي
تـقــدمـهــا ع ـبــر تـطـبـيــق سهل
وعددها .36
وش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى أهـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــة
ال ـ ـ ـتـ ـ ــوسـ ـ ــع فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات
اإلل ـك ـتــرون ـيــة واسـتـخــدامـهــا
م ــن ال ـج ـم ـهــور ل ـمــا ف ــي ذلــك
مــن عــوائــد إيجابية عــديــدة،
م ـن ـه ــا ت ــوفـ ـي ــر وقـ ـ ــت وج ـهــد
المراجعين وتسهيل وسرعة
حـ ـص ــولـ ـه ــم ع ـ ـلـ ــى الـ ـخ ــدم ــة
وإنـ ـ ـج ـ ــاز م ـع ــام ــات ـه ــم عـلــى
م ـ ــدار الـ ـس ــاع ــة ،إض ــاف ــة إلــى

رفع كفاء ة وفعالية الجهات
في تقديم الخدمات وحوكمة
ً
أدائ ـه ــا ،مــوضـحــا أن الهيئة
ت ـ ـس ـ ـعـ ــى إل ـ ـ ـ ــى زي ـ ـ ـ ـ ـ ــادة عـ ــدد
الخدمات المقدمة منها عبر
التطبيق ،ما يعزز من سعيها
للمساهمة بفعالية في خطة
التحول الرقمي التي تتبناها
الحكومة.

«نسائية النجاة» :نفذنا
مشاريع مميزة خالل أكتوبر

نفذ القطاع النسائي
بجمعية النجاة الخيرية،
أنشطة مميزة ،وساهم في
مشاريع إنسانية وتنموية
ودعوية داخل الكويت
وخارجها خالل شهر
أكتوبر.
وقالت رئيسة القطاع
وضحة البليس ،في
تصريح صحافي ،أمس ،إن
القطاع وزع املواد الغذائية
واللحوم على األسر
املتعففة إلدخال السرور
عليها.
وأضافت أن القطاع ساهم
في افتتاح مركز إسالمي
ودار لأليتام في بنغالدش
يستفيد منه  1250شخصًا
بتبرع كريم من إحدى
املحسنات ،وبناء  7بيوت
للفقراء بكمبوديا والفلبني،
وكذلك ساهم في حملة
«إبصار» لعالج مرضى
العيون في الدول الفقيرة.
وأشارت إلى كفالة  53طالب
علم من الطلبة السوريني
في تركيا ،إضافة إلى 3
طالب جامعيني ،وتوفير
 25ماكينة خياطة لألسر
املحتاجة في تركيا،
ومشروع مناحل العسل لـ 4
أسر في ألبانيا.

«واعي» تواصل فعالياتها
في مدارس األحمدي

تواصل مبادرة «واعي»
للتوعية من آفة املخدرات،
فعالياتها تحت شعار
«خلك واعي ال تكون
التالي» ،في مدارس
محافظة األحمدي بمختلف
املراحل التعليمية ،بدءًا
باملرحلة الثانوية تحت
رعاية محافظ األحمدي
الشيخ فواز الخالد،
بالتعاون مع منطقة
األحمدي التعليمية.
وقال مدير املكتب الفني
بمحافظة األحمدي إبراهيم
الفودري ،إن املبادرة التي
انطلقت في بداية هذا
الشهر ،شهدت العديد
من املحاضرات التوعوية
واللقاءات التنويرية في
نحو  6مدارس ثانوية
«بنني وبنات» بمناطق
مختلفة داخل املحافظة،
الفتًا إلى أنها تستمر
طوال العام الدراسي،
حتى يستفيد منها جميع
الطلبة.
من جهته ،أشار عضو فريق
املبادرة د .نواف املطيري
إلى أن املبادرة تشمل
الكثير من املحاضرات
التوعوية ،بمشاركة عدد
من املؤثرين مجتمعيًا
من تربويني وقانونيني
وشيوخ دين.

«األوقاف» تشارك في
معرض الكويت للكتاب
ذكر مدير إدارة العالقات
العامة في وزارة األوقاف
والشؤون اإلسالمية زيد
املنيفي ،أن الوزارة تشارك
في فعاليات معرض
الكويت الدولي للكتاب
الـ  ،45املزمع إقامته من
 16إلى  26الجاري ،في
جناح  ،5صالة  ،7الذي
يقام برعاية رئيس مجلس
الوزراء سمو الشيخ أحمد
نواف األحمد.
وقال املنيفي ،إن الهدف
من املشاركة في مثل هذه
الفعاليات هو تحقيق
رؤية ورسالة وقيم الوزارة
املتمثلة في الريادة
عامليا بالعمل اإلسالمي،
وترسيخ قيم الوسطية
واألخالق اإلسالمية ،ونشر
الوعي الديني والثقافي
وتعزيز الوحدة الوطنية
واملجتمعية.
وأشار إلى أن الوزارة قامت
بتوفير عدة إصدارات
ومطبوعات ومواد إعالمية
لتوزيعها على الجمهور.

ةديرجلا
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أ .د .فيصل الشريفي

هل تكبح الهند أسوأ تحركات
بوتين في أوكرانيا؟

القمم البيئية وأثرها على شعوب األرض

ق ـب ـيــل زي ـ ـ ــارة وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة الـ ـهـ ـن ــدي ،س ــوب ــرام ــان ـي ــام
جايشانكار ،إلى موسكو في األسبوع الماضي ،واجه الرئيس
الروسي فالديمير بوتين تقلبات بارزة في أوكرانيا.
ّ
وفي أواخر الشهر الماضي ،اتهم بوتين أوكرانيا بمهاجمة
ّ
ً
أسطول بحري روسي ،وعلق اتفاقا كان يسمح بمرور الحبوب
األوكــران ـيــة عبر البحر األس ــود ،لكن بعد م ــرور أربـعــة أيــام،
سحب بوتين ذلــك التهديد وأعـلــن أن االتـفــاق أصبح ســاري
ً
المفعول مجددا.
ادعى بوتين أنه تلقى تطمينات من أوكرانيا حول امتناعها
عن استعمال ممر الحبوب لمهاجمة القوات الروسية ،لكن
يــذكــر ال ـمــؤرخ العسكري مــاكــس ب ــوت ،فــي مقالة استفزازية
وعميقة في «واشنطن بوست» ،أن ّ
تغير موقفه قد ينجم عن
جـهــود دبلوماسية بذلتها أط ــراف غير متوقعة« :يـبــدو أن
بوتين ّ
تعرض للضغوط من تركيا وبلدان نامية أخرى تتكل
على الحبوب األوكرانية إلطعام شعوبها .لم يشأ بوتين أن
يواجه تداعيات إغراق سفن شحن تحمل الحبوب التي تطعم
أفقر شعوب العالم».
يشير بوت إلى احتمال كبح أسوأ انفعاالت بوتين (تجويع
ماليين الناس حتى الموت أو استعمال األسلحة النووية)
بفضل عالقات روسيا الناشئة مع بلدان مثل الهند ،والصين،
وتركيا.
ح ـتــى اآلن ،حــاف ـظــت ال ـه ـنــد ع ـلــى ح ـي ــاده ــا وات ــزانـ ـه ــا في
تعاملها مع وفرة التقارير المرتبطة بجرائم الحرب الروسية
في أوكرانيا ،بما في ذلك المجزرة المرتكبة في «بوتشا» في
وقت سابق من هذه السنة ،لكن مع مرور كل شهر جديد ،تزيد
ٍ
َ
الضغوط في االتجاهين على ما يبدو.
ق ـب ــل ال ـ ـغـ ــزو ،ك ــان ــت روسـ ـي ــا ش ــري ـك ــة ع ـس ـكــريــة أســاس ـيــة
ُ
لنيودلهي ،وهي تعتبر اليوم شريكة اقتصادية مهمة للبلد
ّ
ويصب اختالل التوازن التجاري البارز في مصلحتها ،وتفيد
التقارير بأن التجارة الثنائية زادت بنسبة  %310منذ بدء
ّ
يسجلها أي شريك تجاري لروسيا،
الغزو ،وهي أكبر زيادة
لكن تراجعت في المقابل صــادرات الهند إلى روسيا بنسبة
 ،%19في حسين زادت الواردات بنسبة  ،%430واألهم من ذلك
ّ
هو أن روسيا تشكل اليوم  %23من واردات النفط الهندية،
بعدما كانت هذه النسبة تقتصر على  %2قبل الغزو.
ً
تزامنا مع فرض عقوبات مالية صارمة على موسكو خالل
هذه السنة ،أصبحت روسيا أول بلد يطلق عمليات تجارية
بعملة الروبية مع الهند عبر حساب خاص من نوع «فوسترو»،
ً
ّ
تسجل راهنا أكبر عجز في الميزان التجاري مع
حتى أنها
الهند (أكثر من  20مليار دوالر) ،بعد الصين فقط.
من وجهة نظر نيودلهي ،ال يمكن االستخفاف بهذه العوامل
االقتصادية ،بغض ّ النظر عما يفعله بوتين في أوكرانيا ،ففي
الشهر الماضي ،خفض صندوق النقد الدولي مستوى النمو
االقـتـصــادي المتوقع فــي الهند لهذه السنة والـعــام المقبل،
َ
ونـ َـســب ه ــذا ال ـقــرار إل ــى «ضـعــف الـطـلــب ال ـخــارجــي وتشديد
الـشــروط النقدية والمالية» ،وفــي غضون ذلــك ،تحمل أجــزاء
واسـعــة مــن االقـتـصــاد الهندي مــؤشــرات على ضعف الطلب
المحلي وتراجع الثقة بالبلد بعد أزمة كورونا.
ّ
اتضحت هذه العوامل في موسكو خالل زيارة جايشانكار
في األسبوع الماضي ،فقد اصطحب وزير الخارجية الهندي
ً
ً
معه وفدا كبيرا خالل رحلته ،وهو يتألف من مسؤولين عن
ً
ً
جميع القطاعات ،بدءا من الزراعة ،والبترول ،والموانئ ،وصوال
إلى المواد الكيماوية ،واألسمدة ،والوضع المالي.
استمرار استيراد النفط من
عندما ُس ِئل جايشانكار عن
ً
روس ـيــا إل ــى الـهـنــد ،اع ـتــرف صــراحــة ب ــأن نـيــودلـهــي ال تملك
ً
ً
ستهلك
تأثيرا قويا في هذا المجال« :بما أننا ثالث أكبر بلد ُم
ِ
للنفط والغاز في العالم ،فمن واجبنا أن نحرص على تسهيل
وصــول المستهلكين الهنود إلــى األس ــواق الــدولـيــة بأفضل
شروط ممكنة».
طــوال أشهر ،كــان المحللون في أنحاء الغرب يتمنون أن
تؤدي الهند دور الوساطة في أوكرانيا ،أو تستعمل عالقتها
م ــع بــوت ـيــن ع ـلــى األقـ ــل لـكـبــح ت ـحــركــاتــه ال ـجــام ـحــة ،ل ـكــن مع
استمرار عملية الغزو ،لم تعد الطريقة التي تسمح لنيودلهي
باالضطالع بهذا الدور واضحة.
* «دبلومات»

ً
ن ـ ـظـ ــرا ألهـ ـمـ ـي ــة ال ـب ـي ـئ ــة وارتـ ـب ــاطـ ـه ــا
ب ـ ـم ـ ـف ـ ـهـ ــوم االسـ ـ ـ ـت ـ ـ ــدام ـ ـ ــة ،وأث ـ ـ ــره ـ ـ ــا ف ــي
استمرارية جــودة حياة ا لـشـعــوب ،كان
ال بــد مــن عـقــد سـلـسـلــة مــن الـمــؤتـمــرات
األمـمـيــة لـلــوصــول إل ــى اتـفــاقـيــات تعزز
أطر التعاون الدولي البيئي والحد من
األنشطة الضارة من خالل سن القوانين
الرادعة ونشر الثقافة البيئية.
ال ـع ــال ــم الـ ـي ــوم ل ــم ي ـع ــد ك ـم ــا كـ ــان فــي
ال ـســابــق ب ـعــد أن ت ـضــاعــف ع ــدد سـكــان
األرض خـ ـ ـ ـ ــال ا لـ ـ ـق ـ ــر نـ ـ ـي ـ ــن ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي
وال ـحــالــي ،وال ــذي ش ــارف عـلــى بـلــوغ ال ـ
 8مليارات نسمة ،وما صحبه من ثورة
كـبـيــرة ف ــي عــالــم الـصـنــاعــة واس ـت ـنــزاف
ا ل ـمــوارد الطبيعية ،لــذ لــك تــدا عــت األ مــم
المتحدة بإصدار وثيقة أهداف التنمية
ال ـم ـس ـت ــدام ــة ال ـس ـب ـعــة ع ـش ــر ،وض ـ ــرورة
اللجوء إلى استخدام الموارد الطبيعية
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـجـ ــددة وال ـ ـ ـتـ ـ ــدويـ ـ ــر واسـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــدام
الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـم ـت ـقــدمــة ب ـهــدف الـحــد
مــن تــد هــور ا لـبـيـئــة وا لـمـحــا فـظــة عليها
في آن واحد.
اهتمام األمم المتحدة بدأ مع مؤتمر
ا س ـتــو ك ـهــو لــم عـ ــام  1972ف ــي ا ل ـســو يــد،
الـ ــذي حـ ــددت ف ـيــه ال ـم ـب ــادئ األســاس ـيــة
للحفاظ على البيئة وإ نـشــاء البرنامج
األول للبيئة البشرية ،هذا المؤتمر لم
يحقق النتائج المرجوة منه ،لذلك كان
م ــن الـ ـض ــرورة ع ـقــد مــؤت ـمــر آخ ــر بـعــده
ً
بعشرين عاما في عام  1992في مدينة
ً
ريو دي جانيرو بالبرازيل األكثر صيتا،
ا ل ــذي تـمـثــل بـحـضــور  172دو ل ــة وقعت
فـيــه عـلــى ث ــاث اتـفــاقـيــات رئـيـســة ،لكن
ً
لألسف مصيره لم يكن أفضل حاال من
مــؤ ت ـمــر ا س ـتــو ك ـهــو لــم ب ـعــد أن تملصت
الدول الصناعية الكبرى من التزاماتها
البيئية ر غــم أ نـهــا ا لـمـســؤو لــة عــن حالة
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تردي جودة البيئة والهواء على كوكب
األرض.
هذه الحال انجرت إلى مؤتمر باريس
 2015ر غــم مــا صــدر مــن ق ــرارات شكلت
إضافة ونقلة نوعية في العمل البيئي
ً
ال ــدول ــي ،ل ـكــن مـ ــرة أخـ ــرى ك ــان لـبـعــض
ا لــدول الكبرى و فــي مقدمتها ا لــوال يــات
الـمـتـحــدة رأي آخ ــر ،بـحـيــث لــو الـتــزمــت
تـلــك الـ ــدول ال ـك ـبــرى بـتـطـبـيــق ال ـق ــرارات
الـتــي أوص ــى بـهــا الـمــؤتـمــر لـمــا وصلت
حال كوكب األرض إلى ما هي عليه اآلن.
محاوالت األمم المتحدة لم تقف عند
ذلك الحد بل إنها استمرت في سعيها
مـ ــن أجـ ـ ــل ت ـخ ـف ـي ــف األضـ ـ ـ ـ ــرار ال ـب ـي ـئ ـيــة
ال ـنــاج ـمــة ع ــن س ــوء اس ـت ـغ ــال ال ـم ــوارد
الطبيعية ،فكان مؤتمر غالسكو للمناخ
وم ــؤتـ ـم ــر ش ـ ــرم ال ـش ـي ــخ ع ــام ــة ت ـحــول
ألوجه جديدة في التعاون الدولي فيما
يخص توحيد الجهود نحو سياسات
وإجراء ات تقلل من حالة تدهور البيئة
ً
والمناخ خصوصا بين ا لــدول الفقيرة
األك ـثــر ت ـضــررا ،لــذلــك ات ـخــذت قــراراتـهــا
ً
نـمـطــا مــن ال ـت ـعــاون ال ــدول ــي ،إذ أوصــت
ا لـحـكــو مــات ا لـمـشــار كــة بتوجيه رؤوس
األمـ ـ ـ ـ ــوال ل ــاسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ف ـ ــي الـ ـمـ ـش ــاري ــع
البيئية وتقديم مساهمات مالية تصل
إلى أكثر من  100مليار دوالر لمساعدة
ا ل ــدول ا لـفـقـيــرة فــي مــوا جـهــة التحديات
البيئية واالقتصادية واالجتماعية التي
تعانيها للوصول الى مرحلة التعافي.
ه ــذان ال ـمــؤت ـمــران وبــالــرغــم م ــن عــدم
توقيع معاهدات ملزمة فإنهما نجحا
فــي دق نــاقــوس الـخـطــر ب ـض ــرورة دعــم
رؤوس األموال وتوجيهها إلى شعوب
كبيرة
الدول الفقيرة التي تدفع فاتورة
ً
على حساب مــوارد هــا الطبيعية نيابة
عن الدول الصناعية الكبرى.

ارتفاع درجة الكوكب حقيقة ال يمكن
نكرانها ،وإن ظلت النشاطات الصناعية
والعبث بالموارد المادية دون تعاون
دولـ ـ ــي ف ـس ـي ـن ـجــر الـ ـع ــال ــم إل ـ ــى ال ـم ــزي ــد
م ــن الـ ـك ــوارث الـطـبـيـعـيــة كــالـفـيـضــانــات
وحرائق الغابات والتصحر واألعاصير
وما يترتب عليها من استحالة استمرار
الحياة بالجودة ذاتها ،وإلى نقص كبير
في موارد المياه وارتفاع نسبة الغازات
الضارة في الهواء.
ً
ه ـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ح ـت ـم ــا س ـت ــؤث ــر عـلــى
م ـســاحــة األراضـ ـ ــي ال ـصــال ـحــة ل ـلــزراعــة
والنتيجة الطبيعية ا لـتــي ستقود إلى
صـ ــراعـ ــات ومـ ـج ــاع ــات ت ـج ـت ــاح مـعـظــم
الـ ـشـ ـع ــوب ال ـف ـق ـي ــرة ،ف ــالـ ـص ــراع الـ ـق ــادم
س ـي ـكــون صـ ــراع ب ـق ــاء ،وال ـك ــوي ــت ورغ ــم
َّ
صغر حجمها الجغرافي فإنها لم تتخل
عن التزاماتها تجاه المجتمع الدولي،
ً
كما أن حضورها كــان متميزا فــي تلك
المؤتمرات ناهيك عن التزامها اإلقليمي
والوطني.
ا لـتـعــا مــل مــع ا لـقـضــا يــا البيئية قــد ال
ت ـح ـصــد ن ـتــائ ـجــه ب ـيــن ل ـي ـلــة وض ـحــاهــا
و قــد ال تظهر بعض نتائجه لفترة من
الزمن ،وكل هذا وذاك لن يحصل إال من
خالل تضافر الجهود ،وتكثيف برامج
التوعية وتطبيق قوانين راد عــة ،وفهم
أ كـثــر ل ــدور البيئة و عــا قـتـهــا بالتنمية
االقتصادية.
الكويت مقبلة على نهضة اقتصادية،
ً
و هــذا األ مــر يتطلب فهما أكثر لطبيعة
ع ــاق ــة ال ـب ـي ـئــة بــال ـت ـن ـم ـيــة ال ـم ـس ـتــدامــة،
وأل جــل ذ لــك ال بــد مــن بناء مفهوم الثقة
والشفافية عند تطبيق القوانين البيئية
بالتزامن مع خريطة إرشادية عند إقامة
أي نشاط يرتبط بالبيئة.
ودمتم سالمين.

تقديرات الهيئة
الدولية للطاقة
المتجددة تشير إلى
أن إفريقيا ستحتاج
إلى استثمارات
سنوية بـ  70مليار
دوالر للوصول إلى
الطاقة النظيفة

هل سنستمر في االعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد
للدخل؟
سـ ــؤال أط ــرح ــه وي ـطــرحــه غ ـيــري مـنــذ س ـن ــوات وس ـن ــوات،
واإلجابة أعرفها ويعرفها الصغير والكبير ،ولكن ال أحد يعمل
ً
على تصحيح هذا الخطأ الكبير بإضافة السياحة مثال إلى
مصادر الدخل ،لدرجة أن بعضنا «تنمر» على دول قريبة منا
ً
لمجرد أنها ابتدأت بالسياحة ،ولكن المؤكد أننا بتنا جميعا
نقر لهذه الدول أنها نجحت ،بل أصبحت قبلة السياح على
مستوى العالم.
في الكويت لدينا واجهة بحرية تشرف على نصف الخريطة
الكويتية تحولت بحكم األمر الواقع إلى أمالك خاصة ،ولدينا
سبع جزر ولدينا مناطق صحراوية جميلة يمكن أن تشيد بها
بحيرات صناعية ومرافق سياحية ،ولدينا أسواق وموالت
تجارية ومناطق قديمة جميلة كمنطقة المباركية يرتادها
ً
إخــوان ـنــا الـخـلـيـجـيــون خ ـصــوصــا فــي فـصــل ال ـش ـتــاء ،ولكن
ينقصها االعتناء بخدماتها.
كل هــذه المقومات تحتاج إلــى جهة مركزية تشرف على
االعتناء بها وتطويرها ،لذا فإن إنشاء هيئة عامة للسياحة
وال ـتــرف ـيــه حــاجــة أك ـثــر م ــن ض ــروري ــة لـكــي ن ـبــدأ بــاالهـتـمــام
بالسياحة ألن استمرار الوضع الحالي يخبرنا أن الجماعة
ما زالوا تحت قناعة في حصر إيراد الدولة في قطاع النفط
ومشتقاته ،وهنا يطرح الـســؤال الكبير :مــاذا لــو انخفضت
ً
أسعار النفط إلى ما دون العشرين دوالرا؟
أتمنى من كل قلبي أن يتخذ قرار بتحويل قطاع السياحة
الموجود في وزارة اإلعالم إلى هيئة مستقلة تعطى صالحيات
كاملة لكي تشرف على استثمار الجزر والشواطئ البحرية
المتاحة وتطوير بعض األراضي الصحرواية إلى منتجعات،
ً
واإلش ــراف أيضا على بعض األســواق الشعبية وغيرها من
األمور ،ألن االستمرار على الوضع القائم في الميزانية العامة
للدولة أمر خطير خطير خطير.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

دانيال فيوت *

هيمنة نسبية للقوة البحرية
الروسية في البحر األسود

إنه نظام الطاقة ...يا غبي
تؤثر أزمات الطاقة
وتكاليف المعيشة على
الناس في كل مكان ،من
شمال إنكلترا وشمال
أوغندا إلى فلوريدا
وباكستان ،التي ال
تزال تترنح تحت وطأة
الفيضانات الكارثية هذا
الصيف ،وبمرور الوقت
ستغطي االستثمارات
في تعزيز القدرة على
الصمود والطاقة النظيفة
تكاليفها من تلقاء ذاتها.

هيئة للسياحة والترفيه
قيس األسطى

فانيسا ناكاتي وراشيل كايت*

في مختلف أنحاء العالم ،يعاني الناس العاديون
من مشكلتين هائلتين ومتداخلتين :ارتفاع تكاليف
المعيشة والتداعيات الناجمة عــن التزايد السريع
في حرارة المناخ ،ففي منطقة القرن اإلفريقي ،يواجه
 22مليون إنسان خطر المجاعة بسبب فشل أربعة
مواسم متتالية من األمطار وارتفاع أسعار الحبوب
العالمية إلى عنان السماء.
مــا يــزيــد الطين بلة أن أسـعــار الــوقــود المرتفعة،
الـتــي تفاقمت بسبب غــزو روسـيــا ألوكــرانـيــا ،تدفع
المجتمعات والشركات في مختلف أنحاء إفريقيا إلى
حافة االنهيار ،وفي أوروبا ،يوشك صيف حطم األرقام
القياسية في الحرارة أن يفسح المجال لفصل شتاء
شديد القسوة ،حيث تدفع تكاليف الغاز المرتفعة
أسـعــار الـطــاقــة إلــى االرت ـفــاع على الجميع ،وبينما
ينبغي لنا أن نحرص على عدم المبالغة في تبسيط
المشكالت العالمية التي تتجلى بأشكال مختلفة
في المناطق المختلفة ،فمن المستحيل أن نتجاهل
السبب األساسي وراء أزمات الغذاء والطاقة وتكاليف
المعيشة اليوم :إفالس نظام الطاقة الذي يعتمد على
الوقود األحفوري.
لسنوات عديدة ،دأبــت صناعة الوقود األحفوري
ً
ً
على االدعاء بأن منتجاتها تقدم مسارا سريعا إلى
الطاقة الرخيصة والتنمية االقتصادية ،ولكن ثبت
ً
ً
ً
خطأ هذا االدعاء مرارا وتكرارا ،ومن المؤكد أن عقودا
من تطوير الــوقــود األحـفــوري لم تخدم  600مليون
إنـســان (وه ــو رقــم مستمر فــي االرت ـفــاع) فــي منطقة
جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا ما زالوا يفتقرون
إلى القدرة على الوصول إلى الطاقة.
إن أسـعــار الــوقــود األحـفــوري متقلبة بطبيعتها،
والمجتمعات المستضعفة هــي األكـثــر مـعــانــاة من
التقلبات الجامحة في أسواق الهيدروكربون العالمية،
ففي المملكة المتحدة ،أدى ارتفاع أسعار الغاز بشكل
حــاد هــذا الـعــام إلــى زي ــادة بنسبة  %80فــي فواتير
الـطــاقــة المنزلية الـمـتــوقـعــة ،وف ــي األش ـهــر المقبلة،
ً
ستضطر العديد من األسر األقل دخال إلى االختيار
بين التدفئة والطعام ،وفي الوقت ذاته ،حققت شركات
بريتيش بـتــرولـيــوم ،وش ـي ـفــرون ،وإك ـســون موبيل،
ً
وشـل أرباحا بلغت  59مليار دوالر في الربع
وتوتالِ ،
الثاني فقط من هذا العام.
األسوأ من كل هذا أن اآلالم التي يشعر بها كثيرون
هذا العام تتضاء ل مقارنة بما ينتظرنا إذا واصلنا
إحــراق الوقود األحـفــوري ،وفــي وقــت سابق من هذا
العام ،حذرت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ من أنه إذا كنا راغبين في تجنب سيناريوهات
االحتباس الحراري الكارثية ،فال يمكننا تشييد أي
بنية أساسية جديدة للوقود األحـفــوري ،ويجب أن
نسارع إلى التخلص التدريجي من الوقود األحفوري
الذي نستخدمه بالفعل ،فعلى نحو مماثل ،في عام

٩

زوايا ورؤى

 ،2021أعلن رئيس هيئة الطاقة الدولية« :إذا كانت
الحكومات جــادة بشأن التصدي ألزمــة المناخ ،فال
يجوز لنا أن ننشئ أي استثمارات جديدة في النفط،
والغاز ،والفحم ،بدءا من اآلن ،من هذا العام».
من قبيل الجنون أن نتصور أن األزمات العالمية
الحالية المتكدسة يمكن حلها من خالل أنظمة الطاقة
ً
التي نتبناها حاليا ،إذ إن المزيد من االستثمارات
في البنية األساسية للوقود األحفوري واستكشافه
لن يؤدي إال إلى المزيد من عدم اليقين واآلالم التي
تتكبدها األسر ،وتزايد تركز األرباح والثروة ،وظروف
مناخية يعجز مليارات البشر عن التعايش معها ،لكن
هذا ما نحصل عليه حتى اآلن؛ يشير تقرير منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية وهيئة الطاقة الدولية
إلى أن إعانات دعم الوقود األحفوري الحكومية في
مختلف أنحاء العالم تضاعفت تقريبا في عام ،2021
لتصل إلى  697مليار دوالر.
إذا كنا نريد طاقة نظيفة يمكن التعويل عليها
وبأسعار معقولة للجميع ،فإن الحل األسرع واألكثر
فعالية يتلخص فــي زي ــادة االسـتـثـمــار فــي مصادر
الطاقة المتجددة ،وكفاء ة الطاقة ،وشبكات الطاقة
الـمـتـكــامـلــة ،واآلن أصـبـحــت الـكـهــربــاء المنتجة من
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أرخص من الكهرباء
ال ـم ـن ـت ـجــة بـ ــإحـ ــراق ال ـ ـغـ ــاز ،وال ت ـخ ـضــع أس ـع ــاره ــا
لتقلبات خطيرة ،ففي المملكة المتحدة ،حيث فشلت
الحكومات المتعاقبة في تولي زمام القيادة في بناء
قدرات الطاقة المتجددة ،أخذ أصحاب المساكن على
عاتقهم تركيب األلــواح الشمسية ،ألنهم يعرفون أن
هذا االستثمار سيغطي تكاليفه مع انخفاض فواتير
الطاقة.
ً
الـ ـط ــاق ــات ال ـم ـت ـج ــددة ه ــي أيـ ـض ــا وس ـي ـل ــة أس ــرع
وأرخ ــص لتوسيع نـطــاق الــوصــول إل ــى الـطــاقــة في
ال ـم ـنــاطــق الــري ـف ـيــة ف ــي إفــري ـق ـيــا ،فـبـسـبــب إمـكــانـيــة
إقامتها بالقرب من نقاط االستهالك ،تبين أنها أكثر
قابلية للتطبيق مــن الـنــاحـيــة االقـتـصــاديــة مقارنة
ببناء خطوط نقل من محطات طاقة مركزية تعمل
بإحراق الغاز.
فــي السعي وراء الـتـحــول ال ــذي نحتاج إلـيــه على
مستوى النظام بالكامل ،تستطيع حكومات البلدان
الـمـتـقــدمــة أن تــدفــع ثـمــن الـطــريـقــة ال ـتــي تـخـتــارهــا،
ً
ولكن يتعين عليها أيضا أن تبذل المزيد من الجهد
لـلـمـســاعــدة فــي تـمــويــل ت ـحــول ال ـطــاقــة فــي الـجـنــوب
الـعــالـمــي ،وتشير تـقــديــرات الهيئة الــدولـيــة للطاقة
المتجددة إلى أن إفريقيا ستحتاج إلى استثمارات
سنوية تبلغ  70مليار دوالر لضمان تمكين الجميع
من الوصول إلى الطاقة النظيفة ،وفي عموم األمر،
يستلزم األمر استثمارات واسعة النطاق في سالسل
توريد الطاقة الشمسية لتقليل اعتماد عدد كبير من
البلدان على الصين ،التي أصبحت مصدرا رئيسا آخر

للمخاطر االقتصادية ،مع تسبب ارتباكات اإلمداد في
تغذية ارتفاعات األسعار.
خــال فترة التحضير لمؤتمر األط ــراف  26الــذي
ُعـ ِقـد في نوفمبر الماضي ،كانت فجوة تمويل العمل
المناخي العالمي موضوعا ساخنا ،لكن تعهد العالم
َ
الغني في عام  2009بتزويد العالـم النامي بما ال يقل
ً
عن  100مليار دوالر لتمويل العمل المناخي سنويا
بحلول عام  2020لم ُي َ
ـنجز ،وفي غياب زيادة كبيرة
في التمويل العام والخاص من جانب االقتصادات
المتقدمة ،لن يحدث االنتقال العالمي إلى نظام طاقة
أف ـضــل ،وألن ه ــذه االس ـت ـث ـمــارات سـتـعــود بــالـفــائــدة
على الجميع ،يتعين على الشمال العالمي ،وبنوك
التنمية ،والمؤسسات الخاصة أن ترتقي إلى مستوى
المناسبة في مؤتمر األطراف .27
تؤثر أزمات الطاقة وتكاليف المعيشة على الناس
في كل مكان ،من شمال إنكلترا وشمال أوغندا إلى
فلوريدا وباكستان ،التي ال تزال تترنح تحت وطأة
الفيضانات الكارثية هــذا الصيف ،وبـمــرور الوقت،
ستغطي االستثمارات في تعزيز القدرة على الصمود
وال ـطــاقــة النظيفة تكاليفها مــن تـلـقــاء ذات ـه ــا ،على
النقيض من االستثمارات التي توجه األرباح إلى ِقـلة
من الشركات المتعددة الجنسيات والــدول النفطية
المارقة المروجة للحرب.
ً
ما لم نغتنم الفرصة ،فسيزداد ســوء ا في األرجح
ال ــرك ــود الــدي ـمــوقــراطــي ،وات ـس ــاع ف ـجــوات ال ـت ـفــاوت،
واالضطرابات االجتماعية ،وغير ذلك من المشكالت
الـبـنـيــويــة وال ـج ـهــازيــة الـمـتـفــاقـمــة ،أم ــا إذا اتـخــذنــا
الـ ـق ــرارات الـصـحـيـحــة ال ـي ــوم ،فسنتمكن م ــن تهيئة
ً
الظروف من أجــل مستقبل أكثر استقرارا ومساواة
ً
وازدهارا.
* فانيسا ناكاتي ناشطة أوغندية في مجال
العدالة المناخية ،وراشيل كايت مبعوثة األمم
المتحدة السابقة لشؤون المناخ ،وعميدة كلية
فليتشر في جامعة تافتس.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

ما تعهده العالم الغني في 2009
َ
بتزويد العالـم النامي بـ  100مليار
دوالر لتمويل العمل المناخي
َ
سنويا بحلول عام  2020لم ُيـنجز

ّ
التخبط خالل حربها في أوكرانيا ،فقد سمح
تتابع روسيا
التقدم العسكري الــذي أحــرزتــه كييف ألوكرانيا باسترجاع
المزيد من أراضيها ،مما يبرر استمرار الجهود الغربية الرامية
إلى تسليم معدات عسكرية وأسلحة إلى كييف لكبح التقدم
الروسي ومساعدة القوات األوكرانية على استرجاع األراضي
ً
ً
التي ّ
ضمتها روسيا حديثا ،وردا على هذه التطورات ،أعلنت
ً
ّ
ّ
روسيا التعبئة وضمت رسميا أربــع مناطق تعهد الرئيس
فالديمير بوتين بالدفاع عنها بجميع الوسائل الممكنة.
يصعب أن يتوقع أحــد طريقة انـتـهــاء ال ـحــرب ،لكن يمكن
ً
ّ
للتكيف مع المستجدات ،بعيدا
تخمين ما ستفعله روسيا
عــن الـتـهــديــد بتصعيد ال ــوض ــع ،حـيــث يتعلق أح ــد مـجــاالت
التحرك بالقوات البحرية الروسية في البحر األســود وبحر
ّ
بتفوق واضح رغم االعتداء ات
آزوف ،حيث تحتفظ موسكو
األوكرانية الناجحة.
قــد يـسـمــح ه ــذا الـتـفــوق لــروسـيــا بتطبيق استراتيجية
مستهدفة ،حيث تنشط البحرية الروسية من مناطق ساحلية
ً
آمنة نسبيا وبعيدة عن الهجوم الخارجي ،وتستعمل تلك
ال ـم ـســاحــات إلطـ ــاق اعـ ـت ــداء ات طــويـلــة ال ـم ــدى ض ــد البنية
التحتية األساسية في أوكرانيا ،وإذا نجح األوكرانيون في
أقاليم
إرجاع قوات االحتالل الروسي إلى مساحة أبعد من ّ
«خ ـيــرســون» و«زابــوريــزهــزه ـيــا» و«دون ـي ـت ـســك» ،فـقــد تكثف
موسكو استعمالها للبحر األ س ــود كمنطقة استراتيجية
عازلة لحماية شبه جزيرة القرم ،لكن قد تبقى روسيا قادرة
على قصف أهداف معينة في أوكرانيا وتتابع محاصرتها
رغم انتكاساتها األخيرة.
ال ت ــزال رو سـيــا تستفيد مــن هيمنة عسكرية نسبية في
البحر األســود ،رغــم الهجوم الــذي استهدف أسطول البحر
األسـ ـ ــود ال ــروس ــي ف ــي ش ـبــه ج ــزي ــرة الـ ـق ــرم ع ـبــر خـلـيــط من
ً
ً
ّ
المسيرة جوا وبحرا ،كذلك ،تملك روسيا الوسائل
الطائرات
الالزمة الستعمال الفرقاطات والغواصات إلطالق اعتداءات
بصواريخ «كروز» ضد القوات األوكرانية واألهداف المدنية،
كما فعلت على مر الحرب ،وتفتقر أوكرانيا من جهتها إلى
ّ
بتحدي البحرية الروسية،
القوات البحرية التي تسمح لها
فقد غرقت الفرقاطة الرئيسة «هيتمان سهيداشني» في مارس
بشكل أســاســي على أسطول
 ،2022واضـطــر البلد لالتكال
ٍ
صغير يتألف من أربعة أو خمسة مراكب تقوم بالدوريات
ُ
َ
ستعمل لتنفيذ مهام الحماية واالستطالع ،فهذه السفن
وي
ّ
تحد من قدرة البحرية األوكرانية على ضرب المعدات البحرية
الروسية واستهداف المواقع العسكرية األساسية في شبه
جزيرة القرم .في ظل احتدام الحرب ،يجب أن يعيد الغرب
النظر بطريقة دعمه الستراتيجية أوكرانيا البحرية ،حيث
يتعلق الهدف النهائي بمساعدة أوكرانيا على تغيير ميزان
القوى البحري وكبح التفوق الروسي لترسيخ المكاسب التي
ً
حققها البلد برا ومنع روسيا من تقوية معقلها في البحر
األسود واستعماله الستهداف أوكرانيا ،وإعاقة الصادرات
الـبـحــريــة ،وال ـح ـصــول عـلــى مـنـصــة فــاعـلــة إلط ــاق عمليات
ً
هجومية مستقبال.
تملك روسيا الوسائل والمعدات الالزمة الستعمال قوتها
ً
البحرية دعـمــا لعملياتها الراهنة فــي أوكــرانـيــا وإلخضاع
ّ
كييف ،حتى لو انتهت األعمال العدائية ،فيجب أن يفكر الغرب
ً
ّ
المعرضة لهجوم البحرية
إذا بكيفية الحفاظ على المواقع
الروسية عند التناقش حــول أنــواع األسلحة التي تتلقاها
ّ
القوات األوكرانية المسلحة ،فقد أثبتت أوكرانيا أعلى درجات
البراغماتية والبراعة في ساحة المعركة ،واستعملت طائرات
ّ
ّ
لصد البحرية الروسية،
مسيرة وصواريخ مضادة للسفن
ً
وك ــان االع ـتــداء ال ــذي اسـتـهــدف جسر «كـيــرتــش» مـثــاال على
التحركات التي يمكن أن تلجأ إليها القوات األوكرانية ،حتى
لو كانت تفتقر إلى القدرات البحرية.
كذلك ،يجب أن يعيد الغرب النظر بتسليم أسلحة لها تأثير
بحري إلى كييف ،ويتوقف هذا القرار على قدرة أوكرانيا على
صـ ّـد ال ـقــوات الــروسـيــة ،فقد تـبــدأ هــذه الـخـطــوة بــزيــادة تدفق
ً
الصواريخ المضادة للسفن ،من نوع «هاربون» مثال ،لكنها قد
ّ
ً
تعني أيضا تدريب القوات األوكرانية المسلحة على استعمال
ّ
متوسع لسفن
الطوربيدات الصغيرة الـمــأخــوذة مــن مـخــزون
ً
الــدوريــات الـتــي ُيـفـتــرض أن يتلقاها البلد مستقبال ،والـيــوم
تـتـكــرر ال ــدع ــوات إل ــى إرسـ ــال الـمــزيــد مــن ال ـطــائــرات الـمـسـ ّـيــرة
ً
فعليا إلى تقييم ُ
البعد
والمقاتلة والدبابات ،لكن تبرز الحاجة
البحري ألن سفن الدوريات وحدها لن تتمكن من تغيير التوازن
البحري ضد روسـيــا .ال يمكن فصل استراتيجية روسيا في
البحر األسود عن أهدافها العسكرية الكبرى ،ومن المتوقع أن
ُ
جبر أي هزيمة كبرى للقوات الروسية في األراضي األوكرانية
ت ِ
الكرملين على التوجه إلى معقله في البحر األســود ،فيحاول
من هناك استعمال قوته البحرية النسبية للحفاظ على وضع
عسكري مستقر ،أو التورط في صراع ّ
مجمد ،أو كسب ما يكفي
من الوقت لشن اعتداءات مستقبلية ضد أوكرانيا .باختصار ،ال
تزال روسيا تشعر بأنها تتمتع بدرجة من العمق االستراتيجي
في البحر األسود.
* «»War on the Rocks

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي

الـديـنـار الـكـويـتـي

السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي
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7.644

5.672

2.755 3.150 3.250

مكاسب لمؤشرات البورصة ...والسيولة  63.3مليون دينار

ُّ
تحسن أداء الساعة األخيرة ...والمزاد أضاف إلى السيولة نحو  7ماليين
علي العنزي

تراجعت مؤشرات أسواق
المال الخليجية عدا الكويت،
محدودة،
الذي حقق مكاسب ً
وخسر السعودي مجددا
وبدأت تعامالت سوقي
اإلمارات حمراء ،كما خسرت
مؤشرات قطر وعمان
والبحرين.

انـ ـ ـف ـ ــردت م ـ ــؤش ـ ــرات ب ــورص ــة
الكويت الرئيسية باللون األخضر
بين  7مــؤشــرات خليجية أمــس،
وربح مؤشر السوق العام نسبة
 0.28بالمئة تـعــادل  21.4نقطة،
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى 7644.44
نقطة بسيولة كبيرة ،لكنها أقل
م ــن س ـيــولــة أمـ ــس األول ،بلغت
 63.3مليون دينار تداولت 271.9
مليون سهم عبر  12621صفقة،
وتم تداول  132سهما ربح منها
 58وخسر  ،53بينما استقر 21
دون تغير .وسجل مؤشر السوق
األول نمو أقــل كــان بنسبة 0.24
بالمئة ،أي  20.51نقطة ،ليقفل
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى  8578.22نـقـطــة
بسيولة كبيرة أيضا بلغت 43.3
مليون دينار تداولت  85.5مليون
سهم عبر  5795صفقة ،وربح 10
أسهم مقابل تراجع  8واستقرار
 7اسهم دون تغير.
وس ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــل مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــر الـ ـ ـس ـ ــوق
الــرئـيـســي نـمــوا أكـبــر بـلــغ نسبة
 0.45بــا ل ـم ـئــة ،أي  25.5نـقـطــة،
5672.84
لـيـقـفــل ع ـلــى م ـس ـتــوى ّ
نقطة بسيولة جيدة ،لكنها أقل
من الجلسة السابقة بلغت 20.2
م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار تـ ــداولـ ــت 186.3
مـلـيــون سـهــم عـبــر  6826صفقة،
وتم تداول  107أسهم ،ربح منها

 48وخـســر  45بينما استقر 14
دون تغير.
بعد هدوء عدة جلسات وجني
أرب ــاح ،عــاد سهم البنك الوطني
أم ــس ال ــى مـسـتــوى  1120فلسا
من قمته التي بلغت  1139فلسا،
وأخ ـ ـ ـ ــرج ال ـ ـسـ ــوق مـ ــن ال ـم ـن ـط ـقــة
الحمراء الى اللون األخضر بعد
دخـ ـ ــول ق ـ ــوي ع ـل ــى ال ـس ـه ــم رف ــع
سيولته ا لــى أ عـلــى مستوياتها
خ ــال أسـبــوعـيــن ،لـتـتـجــاوز 6.3
مــاي ـيــن ديـ ـن ــار ،مـحـتــا الـمــركــز
الثاني بعد «بيتك» ،ودفع بالسهم
من الخسارة الى االرتفاع ،ليقفل
على مستوى  1130فلسا.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،انـ ـق ــاد سـهـمــا
بـيـتــك وال ـغــانــم ل ـل ـس ـيــارات الــى
ت ـس ـج ـي ــل خ ـ ـس ـ ــارة ،بـ ـع ــد نـمــو
متواصل خالل الفترة الماضية
واستعادة مجموعة كبيرة من
األسهم خسائرها التي تكبدتها
بداية الجلسة خالل فترة المزاد،
وكـ ــان سـهــم زي ــن األك ـث ــر تميزا
بـنـمــو كـبـيــر ت ـجــاوز  2بــالـمـئــة،
كما ربحت أسهم المتحد والذي
اقترب من  300فلس وربــح 3.8
بالمئة ،كما ربــح سهم الدولي
 1.4بــالـمـئــة ،واس ـت ـقــرت أسـهــم
أج ـي ـل ـي ـت ــي وص ـ ـنـ ــاعـ ــات وب ـن ــك
الخليج وبنك وربة دون ّ
تغير.

واس ـ ـ ـت ـ ـ ـفـ ـ ــادت ،أم ـ ـ ـ ــس ،أس ـه ــم
الـ ـس ــوق ال ــرئ ـي ـس ــي م ـث ــل أع ـي ــان
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــاكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة والـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـف ـ ـ ــاة
والصالحية ،وخسر سهم آسيا

استقرار الدوالر وتراجع اليورو واإلسترليني
استقر سعر صرف الدوالر أمام
الدينار ،أمس ،عند مستوى 0.307
ديـ ـن ــار ،ف ــي ح ـيــن ان ـخ ـفــض سعر
ص ــرف ال ـي ــورو بـنـسـبــة  0.35في
المئة إلــى مستوى  0.317دينار
مقارنة بأسعار األحد.
وق ـ ــال ب ـنــك ال ـك ــوي ــت ال ـمــركــزي
فــي نشرته اليومية على موقعه
اإللكتروني إن سعر صرف الجنيه
اإلسترليني انخفض بنسبة 0.55
في المئة إلى مستوى  0.362دينار
والفرنك السويسري بنسبة 0.46
ف ــي ال ـم ـئ ــة إل ـ ــى م ـس ـت ــوى 0.325
ديـ ـ ـن ـ ــار ،فـ ــي حـ ـي ــن اسـ ـتـ ـق ــر ال ـي ــن
ال ـي ــاب ــان ــي ع ـن ــد م ـس ـت ــوى 0.002
دينار.
ً
واسـتـقــر ال ــدوالر عــالـمـيــا ،بعد
االن ـخ ـف ــاض ال ـح ــاد الـ ــذي سجله
ف ــي األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ب ـعــد أن
ق ــال رئ ـيــس مـجـلــس االحـتـيــاطــي
االت ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــادي (الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
األم ـيــركــي) ،كــريـسـتــوفــر والـ ــر ،إن
البنك المركزي لم يخفف معركته
ضد التضخم.
وأدت ب ـيــانــات الـتـضـخــم الـتــي

ج ــاءت أخ ــف قـلـيــا م ــن الـمـتــوقــع
يوم الخميس إلى تراجع الدوالر
مــع انخفاض مؤشر ال ــدوالر 3.6
في المئة خالل جلستين األسبوع
الماضي ،في أكبر خسارة بالنسبة
المئوية خالل يومين منذ مارس
.2009
وارتفعت األسهم العالمية مع
إقبال المستثمرين على األصول
المحفوفة بالمخاطر على أمل أن
ارتفاع التضخم إلى ذروته يعني
تراجع زيــادة مجلس االحتياطي
االتحادي ألسعار الفائدة بشكل
كبير.
ول ـ ـكـ ــن والـ ـ ـ ــر قـ ـ ـ ــال ،األح ـ ـ ـ ــد ،إن
بـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات ال ـ ـت ـ ـض ـ ـخـ ــم األس ـ ـب ـ ــوع
الـ ـم ــاض ــي ك ــان ــت «م ـ ـجـ ــرد نـقـطــة
بيانات واحــدة» يجب أن تتبعها
ب ـي ــان ــات أخـ ـ ــرى م ـمــاث ـلــة لـتـثـبــت
بشكل مقنع أن التضخم يتباطأ،
لكنه أ ض ــاف أن بنك االحتياطي
االت ـح ــادي يمكنه اآلن ال ـبــدء في
التفكير فــي رف ــع أس ـعــار الـفــائــدة
بوتيرة أبطأ.
وف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه ،ظ ـل ــت

ال ـع ـمــات الـمـشـفــرة تـحــت ضغط
االضطرابات المستمرة في عالم
ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة ب ـعــد سـقــوط
ب ــورص ــة ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة إف
تي إكس.
وتراجعت بتكوين نحو واحد
في المئة إلى  16170دوالرا.
وتراجع الين الياباني  0.24في
المئة مقابل الــدوالر إلــى 139.12
لـ ـل ــدوالر ،ب ـعــد أن ارت ـف ــع  5.4في
الـمـئــة األس ـب ــوع الـمــاضــي مقابل
الدوالر .وانخفض اليورو في آخر
تــداول  0.2في المئة إلــى 1.0331
دوالر.
وس ـج ــل الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
فــي آخــر ت ــداول لــه  1.1798دوالر،
بانخفاض  0.31بالمئة في اليوم
الـ ـس ــاب ــق لـ ـبـ ـي ــان وزي ـ ـ ــر ال ـم ــال ـي ــة
البريطاني يــوم الخميس ،حيث
مــن الـمـتــوقــع أن يـحــدد الــزيــادات
الضريبية وخفض اإلنفاق.
وانخفض مؤشر الدوالر 0.094
بالمئة إلى  106.610غير بعيد عن
أدنى مستوى سجله يوم الجمعة
عند .106.27

نسبة  5بالمئة ،و ظـهــرت أسهم
إي ـفــا وأرزان وم ـن ـتــزهــات ضمن
األس ـه ــم ذات ال ـس ـيــولــة لتنتهي
الجلسة خضراء وبسيولة جيدة.

«بيتك» :إصدار 112.8
مليون سهم
تخصص لمساهمي البنك األهلي المتحد البحريني
وافق أعضاء مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي «بيتك»
على إصدار  112.78مليون سهم بالقيمة االسمية للسهم،
تخصص لمساهمي البنك األهلي المتحد البحريني.
وقال «بيتك» ،إن األسهم تخصص للمساهمين الذين لم
يقدموا استمارات قبول العرض ،وتبادل األسهم المملوكة
ً
لهم بأسهم «بيتك» وفقا لمعدل التبادل المتفق عليه.
ً
وواف ــق الـمـجـلــس أي ـضــا عـلــى تـعــديــل ال ـمــادة  8مــن عقد
التأسيس ،والمادة  7من النظام األساسي والتأشير بذلك
التعديل في النظام األساسي وعقد التأسيس ،وسجل البنك
لدى بنك الكويت المركزي .ويصبح رأس المال المصرح به
ً
للبنك  1.348مليار دينار موزعا على  13.485مليار سهم،
بقيمة اسمية  100فلس للسهم ،وجميعها نقدية.
أما رأس المال المصدر والمدفوع لـ «بيتك» فيصبح 1.342
ً
مليار دينار موزعا على  13.422مليار سهم جميعها أسهم
نقدية ،وتبلغ القيمة االسمية للسهم الواحد  100فلس.
ويأتي ذلك ً
بناء على قرارات الجمعية العامة غير العادية
لـ «بيتك» في  25يوليو  ،2022والتي أقرت تفويض مجلس
اإلدارة أو من يفوضه أو يكلفه في ذلك بتحديد رأس المال
ال ـم ـصــدر وال ـم ــدف ــوع وقـيـمـتــه وت ـعــديــل ال ـم ــادة  8م ــن عقد
التأسيس والمادة  7من النظام األساسي.

وت ــراج ـع ــت ج ـم ـيــع م ــؤش ــرات
أسـ ـ ـ ـ ــواق الـ ـ ـم ـ ــال بـ ـ ـ ــدول م ـج ـلــس
التعاون الخليجي عــدا الكويت،
ال ـ ــذي ح ـقــق م ـكــاســب مـ ـح ــدودة،

وخسر السعودي مجددا وبدأت
تعامالت سوقي اإلمارات حمراء،
ك ـمــا خ ـســر م ــؤش ــر ق ـطــر وع ـمــان
والبحرين ،وكانت أسعار النفط

تـتــداول بخسارة مـحــدودة أبقت
«برنت» على مستوى  95دوالرا
للبرميل.

«تشجيع االستثمار» 106.1 :ماليين دينار
استثمارات جديدة في 2022-2021
أع ـل ـنــت هـيـئــة تـشـجـيــع االس ـت ـث ـمــار الـمـبــاشــر
استقطاب  106.1ماليين دينار «نحو  322مليون
دوالر» استثمارات مباشرة جديدة خالل السنة
المالية « »2022/2021ليرتفع إجمالي استثماراتها
التراكمية لنحو  1.309مليار ديـنــار «نـحــو 3.9
مليارات دوالر» للفترة ما بين يناير  2015وحتى
نهاية مارس .2022
وق ــال ــت ال ـه ـي ـئ ــة ،ف ــي بـ ـي ــان أمـ ـ ــس ،بـمـنــاسـبــة
إص ــداره ــا الـتـقــريــرهــا ال ـس ـنــوي ال ـســابــع للسنة
المالية « »2022/2021إن معظم هذه االستثمارات
تركز في قطاع الخدمات ،وتصدرتها خدمات نظم
المعلومات والنفط والـغــاز والتشييد وأنشطة
الصحة والبيئة والطيران والتأمين.
وأوض ـح ــت ،أن ه ــذه االسـتـثـمــارات التراكمية
ً
ً
جــاء ت مــن  67كيانا استثماريا تنتمي إلــى 25
دولـ ــة مـخـتـلـفــة ،الف ـت ــة إل ــى أن إن ـف ــاق الـكـيــانــات
االستثمارية المرخص لها والتي باشرت تشغيل
أعمالها في االقتصاد الكويتي ارتفع بمعدل 30.2
ً
في المئة ،وبلغ تراكميا ما مجمله  690.5مليون
دينار (نحو  2.1مليار دوالر) خالل الفترة ما بين
عامي  2015و.2020
وأكدت الحرص خالل فترة التقرير على توفير

ال ـخ ــدم ــات اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وتـطـبـيـقـهــا لـمــواصـلــة
تحسين نـمــوذج خــدمــة المستثمرين ،إذ التقت
ً
ً
ً
الهيئة  230مستثمرا قائما ومحتمال وتسلمت
ً
ً
 27طلبا مبدئيا وتعاملت مع  20شكوى.
وأشـ ـ ـ ــارت إلـ ــى ت ـع ــزي ــز ال ـت ـن ـس ـيــق م ــع ج ـهــات
االخـتـصــاص الحكومية المعنية ،كـمــا واصـلــت
تحسين رصــد بـيــانــات االستثمار المباشر في
مـيــزان الـمــدفــوعــات الكويتي بــالـتـعــاون مــع بنك
الكويت المركزي.
ولفتت الهيئة إلى دورها في إطالق الحمالت
ال ـتــروي ـج ـيــة ال ـت ـق ـل ـيــديــة وال ــرق ـم ـي ــة إلبـ ـ ــراز آخــر
ال ـت ـط ــورات االق ـت ـصــاديــة ف ــي ال ـب ــاد والـتـعــريــف
بالفرص االستثمارية واستهداف المستثمرين،
ً
فضال عن توطيد العالقات الخارجية بالتنسيق
م ــع وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة لـتـفـعـيــل الــدب ـلــومــاس ـيــة
االقتصادية.
وذك ــرت أن فترة هــذا التقرير تميزت بتعزيز
ا ل ــدور اإلقليمي للهيئة بعد ترشحها و فــوز هــا
بمنصب الممثل اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط
و شـمــال إفريقيا «مينا» فــي اللجنة التوجيهية
لـلــرابـطــة الــدول ـيــة لـهـيـئــات تـشـجـيــع االسـتـثـمــار
«وايبا» للفترة من  2021إلى .2023

أخبار الشركات
«كابالت» تربح  11.42مليون دينار

«آن» :إجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة
تعتزم شركة آن ديجيتال سيرفيس القابضة
اتخاذ  3إجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة
خـ ــال ال ـف ـت ــرة م ــن  2009ح ـت ــى  2021بـيـنـهــا
تخفيض رأس المال وإعادة هيكلة استثماراتها،
إذ من المخطط تخفيض رأس المال من 87.23
ً
م ـل ـيــون دي ـن ــار إل ــى  16.25م ـل ـيــونــا ،ب ـعــد عقد
الـجـمـعـيــة ال ـع ـمــوم ـيــة غ ـيــر ال ـع ــادي ــة ومــواف ـقــة
المساهمين.
وأوضحت الشركة أنها ستعيد هيكلة شاملة
الستثماراتها لتحسين اإلي ــرادات وتخفيض
الـمـصــروفــات ،وهيكلة شاملة للطاقم اإلداري
ً
تمهيدا للعودة إلى الربحية ،كما سيتم تشكيل
فــريــق قــانــونــي مـخـتــص لـبـحــث أي ت ـج ــاوزات
وخـســائــر نــاتـجــة عــن اإله ـمــال أو التقصير أو
التالعب في أمــوال الشركة ،على أن تتم إقامة
دعـ ـ ــاوى ق ـضــائ ـيــة ف ــي حـ ــال إث ـب ــات مـخــالـفــات

السترجاع حقوق المساهمين .وبينت الشركة
أهم أسباب خسائر عام  2021التي تتمثل في
مخصص خسائر بمبلغ  816.45ألف دينار عل
كــامــل األرص ــدة المدينة مــع طــرف ذات الصلة
بالمجموعة السابقة التي كانت تتولى إدارة
ال ـشــركــة ،كـمــا ت ـعــود الـخـســائــر إل ــى مخصص
خسائر بقيمة  911.21ألــف ديـنــار على كامل
استثمار في عقد مضاربة ومشاركة في األرباح
مع طرف ذات الصلة بالمجموعة السابقة التي
ً
كانت تتولى إدارة الشركة ،فضال عن خسائر
بـقـيـمــة  11.11مـلـيــون دي ـن ــار م ــن خ ــال إع ــادة
تقييم بند الشهرة؛ بناء على تقرير دراسة من
جهة مستقلة.
وذكـ ــرت الـشــركــة أه ــم أس ـبــاب الـخـســائــر من
 2009إلى  2020البالغة نحو  70.98مليون دينار
خالل تولي مجلس إدارات عدة ،وكان لبعضهم

«جياد» تخسر  296.88ألف دينار
خسرت شركة جياد القابضة  296.88ألف دينار بواقع  1.62فلس
للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2021مقابل تسجيلها
ً
خسائر بقيمة  4.04ماليين دينار ،بما يعادل  14.91فلسا للسهم
في نفس الفترة من العام الماضي.

«قابضة م ك» تربح  56.84مليون دينار
ربحت الشركة القابضة المصرية  -الكويتية  56.84مليون دينار
ً
بواقع  50.44فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر
ً
 ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  34.69مليون دينار بما يعادل
ً
 30.78فلسا للسهم في نفس الفترة من عام .2021

ً
مملوكة لـ «عربي قابضة» تبيع عقارا بـ  2.2مليون دينار

باعت شركة عربي التابعة والمملوكة بنسبة  %100لمجموعة
ً
عربي القابضة عقارا بمنطقة الري قطعة رقم  ،1حيث تبلغ مساحة
العقار  2000مترمربع ،بمبلغ  2.20مليون دينار.
وتوقعت الشركة تسجيل خسائر قدرها  125ألف دينار ناجمة
عن تنفيذ تلك الصفقة.

ً
أث ــر فــي تحقيق خـســائــر تـفــوق  93.5مـلـيــونــا؛
للدخول في استثمارات وشركات سالفة الذكر.
وم ـ ــن ب ـي ــن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ش ــرك ــة «ه ـي ـتــس
إفــريـقـيــا» وتـعـمــل فــي م ـجــاالت االت ـص ــاالت من
خــال شركاتها التابعة فــي حــدود  50مليون
ً
دي ـن ــار خـســائــر عـلــى كــامــل رأس ال ـم ــال ،علما
أن الـشــركــة تحت التصفية ،كما عــزت الشركة
الخسائر إلــى تمويل «هيتس إفريقيا» بمبلغ
 23.5مـلـيــون دي ـنــار مــا ي ـعــادل ( 75.68مليون
دوالر)؛ م ــا ن ـتــج ع ـنــه م ـخ ـصــص ك ــام ــل قيمة
التمويل لكون الشركة تحت التصفية.
ومــن ضمن األس ـبــاب االسـتـثـمــار فــي شركة
«هـيـتــس إسـبــانـيــا» ب ـحــدود  2.5مـلـيــون ديـنــار
(نـحــو  8مــايـيــن دوالر)؛ مــا نـتــج عـنــه خسائر
على كامل رأس المال ،واالستثمار في هيتس
دوب ــرازي ــل بقيمة  6مــايـيــن دي ـنــار ونـتــج عنه

«العربية ع» تفقد  414.4ألف دينار
منيت الشركة العربية العقارية بخسائر قدرها  414.43ألف
ديـنــار بــواقــع  0.82فلس للسهم خــال الـفـتــرة المنتهية فــي 30
سبتمبر  ،2022مقابل خسائر بقيمة  1.53مليون دينار بما يعادل
 3.05فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«استهالكية» تحقق  48.4ألف دينار

ً
حققت الشركة الوطنية االستهالكية القابضة أرباحا قدرها
 48.47الف دينار بواقع  0.375فلس للسهم خالل الفترة المنتهية
في  30سبتمبر  ،2022مقارنة بخسائر بقيمة  364.02ألف دينار
بما يعادل  4.04فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«ميدان» تكسب  5.57ماليين دينار
بلغت مكاسب شركة عيادة الميدان لخدمات طب الفم واألسنان
ً
 5.57ماليين دينار بواقع  22.3فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية
ً
فــي  30سبتمبر  ،2022مقارنة بتحقيقها أربــاحــا بقيمة 6.18
ً
ماليين دينار بما يعادل  24.72فلسا للسهم في نفس الفترة من
العام الماضي.

خـســائــر كــامــل رأس ال ـم ــال .كـمــا تــم إبـ ــرام عقد
مضاربة ومشاركة بالربح مع أطراف ذات صلة
في اإلدارة السابقة وعمل تسويات عينية لتلك
العقود في شركة الهند القابضة بمبلغ يصل
إلى  11.5مليون دينار .وأفادت الشركة بأن تلك
المعطيات نتج عنها مخصص كامل على قيمة
االسـتـثـمــار وت ــم احـتـســابــه عـلــى م ــدى سـنــوات
ســابـقــة وك ــان آخــرهــا ع ــام  ،2021عـلــى اقـتـنــاء
تـلــك الـشــركــة ولـلـمـخــاطــر الـعــالـيــة المصاحبة
لالستثمار؛ وهو ما أكدته هيئة أســواق المال
في قرار مجلس التأديب رقم .2021/91
يذكر أن مجلس مفوضي هيئة أسواق المال
الكويتية قد قرر في  3نوفمبر الجاري تمديد
فترة إيقاف سهم الشركة عن التداول في بورصة
الكويت لــأوراق المالية إلى موعد أقصاه 15
فبراير .2023

اعتمد مجلس إدارة شركة الخليج
لـلـكــابــات وال ـص ـنــاعــات الـكـهــربــائـيــة
الـبـيــانــات الـمــالـيــة لـلـفـتــرة المنتهية
ف ـ ــي  30س ـب ـت ـم ـب ــر  ،2022و ح ـق ـقــت
ً
الشركة أربــاحــا بقيمة  11.42مليون
ً
دينار بواقع  55فلسا للسهم ،مقابل
ً
تحقيقها أرباحا بقيمة  5.86ماليين
ً
دينار بما يعادل  28فلسا للسهم في
نفس الفترة من عام .2021
كما وافق مجلس اإلدارة على بيع
أسهم شركة بوابة الكويت القابضة

«أهلية ت» تكسب  12.86مليون دينار
بلغت أرباح الشركة األهلية للتأمين  12.86مليون دينار بواقع 59.38
ً
فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقارنة بتحقيقها
ً
ً
أرباحا بقيمة  10.55ماليين دينار بما يعادل  48.69فلسا للسهم في نفس
الفترة من عام .2021

«البورصة» :إيقاف تداول شركات لم تفصح عن بياناتها
أعـلـنــت بــورصــة الـكــويــت أن ــه سـيـتــم وق ــف ال ـت ــداول عـلــى أسهم
ً
الشركات التي لم تفصح عن بياناتها المالية اعتبارا من اليوم
ً
تطبيقا للفقرة ( )1مــن الـمــادة ( )1-16-1مــن الكتاب الثاني عشر
(قواعد اإلدراج).

 1.05مليون دينار أرباح «فيوتشر كيد»
قالت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية «فيوتشر كيد» إنها
ً
حققت أرباحا بقيمة  1.05مليون دينار بواقع  9.6فلوس للسهم خالل
الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2022مقابل خسائر بقيمة  1.49مليون
ً
دينار بما يعادل  13.63فلسا للسهم في نفس الفترة من العام .2021

«ثريا» تكسب  212.54ألف دينار

بما يمثل  20.02مليون سهم بسعر
 310فـلــوس للسهم الــواحــد وبمبلغ
إجـمــالــي  6.2ماليين دي ـنــار ،وسيتم
ً
تـنـفـيــذ عـمـلـيــة الـبـيــع وف ـق ــا لـلـقــواعــد
المعمول بها لدى بورصة الكويت من
خالل نظام «.»otc
وتوقعت الشركة تحقيق أرباح من
بيع استثمارات بالقيمة العادلة من
خــال الدخل الشامل بما يقارب 4.1
ماليين دينار.

ً
اف ــادت شركة دار الثريا العقارية بأنها حققت أربــاحــا بقيمة
 212.54ألف دينار بواقع  1.45فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في
ً
 30سبتمبر  ،2022مقارنة بتحقيقها أرباحا بقيمة  4.59آالف دينار
بما يعادل  0.03فلس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«المدار» تتكبد  119.13ألف دينار
تكبدت شركة المدار لالستثمار خسائر قدرها  119.13ألف
ديـنــار بــواقــع  0.58فلس للسهم خــال الـفـتــرة المنتهية فــي 30
سبتمبر  ،2022مقارنة بخسائر بقيمة  528.39ألــف دينار بما
يعادل  2.55فلس للسهم في نفس الفترة من عام .2021

ً
«آبار» 1.16 :مليون دينار أرباحا

حققت شركة برقان لحفر اآلبار والتجارة والصيانة «آبــار» 1.61
ً
مليون دينار أرباحا بواقع  6.62فلوس للسهم خالل الفترة المنتهية
ً
في  30سبتمبر  ،2022مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة  1.39مليون دينار
بما يعادل  5.88فلوس للسهم في نفس الفترة من العام الماضي.

«النخيل» تكسب  132.1ألف دينار

ً
حققت شركة النخيل لالنتاج الزراعي أرباحا بقيمة 132.14
ألف دينار بواقع  2.53فلس للسهم خالل الفترة المنتهية في 30
سبتمبر  ،2022مقارنة بخسائر بقيمة  613.44ألــف دينار بما
ً
يعادل  11.73فلسا للسهم في نفس الفترة من عام .2021
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«مشاريع الكويت» تربح  5.9ماليين دينار في  9أشهر
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اقتصاد

أدانا الصباح :أداء إيجابي لعملياتنا المصرفية والصناعية والعقارية خالل الربع الثالث
أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة مـ ـش ــاري ــع ال ـك ــوي ــت
(القابضة) أمس عن تحقيق صافي ربح
بقيمة  5.9ماليين د يـنــار ( 19مليون
دوالر) خالل األشهر التسعة األولى من
العام الحالي ،في الوقت الذي بلغت فيه
ربحية السهم خالل هذه الفترة  1فلس
( 0.32سنت أميركي).
أم ــا خ ــال ال ــرب ــع ال ـثــالــث م ــن ال ـعــام
(األش ـ ـهـ ــر الـ ـث ــاث ــة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة فـ ــي 30
ً
سبتمبر  ،)2022فحققت الشركة أرباحا
صافية بقيمة  0.5مليون دينار.
ويـعــود سـبــب الـتــراجــع فــي ربحية

ال ـشــركــة إل ــى إعـ ــادة إدراج الـبـيــانــات
الـ ـم ــالـ ـي ــة لـ ـ ــأربـ ـ ــاح غـ ـي ــر الـ ـمـ ـتـ ـك ــررة
ال ـ ـنـ ــاج ـ ـمـ ــة مـ ـ ــن ص ـ ـف ـ ـقـ ــة اس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ
مجموعة الخليج للتأمين على شركة
أكسا في الربع الثالث من عام ،2021
كما تعكس البيانات حجم التقلبات
ف ــي بـيـئــة االس ـت ـث ـمــار اإلج ـمــال ـيــة في
عام .2022
ووصل حجم اإليرادات التشغيلية
خ ـ ــال األشـ ـه ــر ال ـت ـس ـع ــة األول ـ ـ ــى مــن
العام إ لــى  507.4ماليين دينار (1.6
مـلـيــار دوالر) ،بينما بـلـغــت األر ب ــاح

النفط يتراجع مع ارتفاع إصابات
«كوفيد» بالصين وقوة الدوالر
• العراق :حريصون على استقرار النفط وأال يتجاوز  100دوالر للبرميل
• «الكويت» تخفض سعر الخام المتجه إلى آسيا في ديسمبر
أظ ـهــرت وثـيـقــة اطـلـعــت عليها «رويـ ـت ــرز» أمــس،
أن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات
ديـسـمـبــر مــن ن ــوع واح ــد مــن نــوعــي ال ـخــام الـلــذيــن
تبيعهما إلى آسيا مقارنة مع الشهر السابق.
وح ـ ـ ــددت الـ ــدولـ ــة ال ـم ـن ـت ـجــة ل ـل ـن ـفــط س ـع ــر خ ــام
التصدير الكويتي للشحن في ديسمبر بعالوة 3.20
دوالرات للبرميل فوق متوسط أسعار عمان /دبي
ً
القياسية بانخفاض  80سنتا عن الشهر السابق.
ّ
وقلصت أسعار النفط مكاسبها السابقة وهبطت
ص ـب ــاح أم ـ ــس ،م ـت ــأث ــرة ب ــارت ـف ــاع ال ـ ـ ــدوالر وزي ـ ــادة
اإلصابات بفيروس كورونا في مدن صينية كبرى،
األمــر الــذي بدد اآلمــال في إعــادة فتح اقتصاد أكبر
مستورد للخام في العالم.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت وخام غرب
تكساس الوسيط األميركي بنسبة واحد في المئة
تقريبا في وقــت سابق من الجلسة ،لكنها عكست
مسارها الحقا وانخفضت.
وتراجعت العقود اآلجـلــة لخام برنت  32سنتا
أو  0.3فــي المئة إلــى  95.67دوالرا للبرميل ،بعد
أن سجل عند التسوية ارتفاعا  1.1في المئة يوم
الجمعة .وتراجعت العقود اآلجلة للخام األميركي
 39سنتا أو  0.4في المئة إلى  88.57دوالرا للبرميل
بعد اإلغالق في جلسة الجمعة مرتفعة  2.9في المئة.
وارتفعت أسعار السلع األولية يوم الجمعة بعد
أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات
الوقاية من «كــورونــا» ومكافحته .ولكن اإلصابات
بـكــوفـيــد ارت ـف ـعــت ف ــي ال ـص ـيــن خ ــال عـطـلــة نـهــايــة
األسبوع.
ومــازال طلب الصين على النفط من السعودية،
أكبر مصدر في العالم ،ضعيفا بعد أن طلبت مصاف
كثيرة كميات أقل من الخام في ديسمبر.
وإث ـ ــر ارت ـ ـفـ ــاع الـ ـ ـ ــدوالر ع ـل ــى س ـع ــر ال ـن ـف ــط ،ق ــال
رئـيــس ال ــوزراء الـعــراقــي ،محمد شـيــاع الـســودانــي،
للصحافيين إن بــاده حريصة على الحفاظ على
استقرار أسعار النفط عند مستوى ال يتجاوز 100
دوالر للبرميل.
وأضــاف أن الـعــراق ،العضو فــي منظمة البلدان
الـمـصــدرة للبترول (أوبـ ــك) ،سيجري نـقــاشــات مع
أعضاء المنظمة اآلخرين إلعادة النظر في حصته
اإلنتاجية وزيادتها.

أرامكو و برتامينا
وقـعــت «أرام ـك ــو الـس ـعــوديــة» ،مــع شــركــة بــي.تــي.
برتامينا «بيرسيرو» ،شركة النفط والغاز الطبيعي
والـتـعــديــن اإلنــدونـيـسـيــة ،اتـفــاقـيــة تـفــاهــم لــدراســة
التعاون عبر سلسلة قيمة الهيدروجين واألمونيا.
وبـحـســب ب ـيــان ص ــدر عــن «أرامـ ـك ــو» تــم توقيع
االتفاقية خالل منتدى الحوار الرسمي لمجموعة
العشرين مع مجتمع األعـمــال العالمي ،الــذي أقيم
ع ـلــى ه ــام ــش ق ـمــة مـجـمــوعــة ال ـع ـشــريــن الـمـنـعـقــدة
في بالي اإلندونيسية .وتتضمن مذكرة التفاهم
دراس ــة ج ــدوى مسبقة تـهــدف إلــى تقييم إمكانية
التعاون فيما يتعلق بتطوير سلسلة قيمة األمونيا
والهيدروجين النظيفة ،ويشمل ذلك إمكانية احتجاز
الكربون واستخدامه وتخزينه في المرافق الحالية
لمجموعة بيرتامينا وغيرها من المواقع المحتملة
المتفق عليها.
وأوضحت الشركة ،أن الدراسة ستبحث جدوى

االستثمار ّ
وتقيم ،بشكل مشترك ،خيارات التسويق،
بما في ذلــك ،على سبيل المثال ال الحصر ،تنظيم
األعمال والهياكل التجارية لألمونيا والهيدروجين
النظيفين في إندونيسيا ،مبينة أنــه من المتوقع
ً
وبناء
إجراء الدراسة على مدار العامين المقبلين،
على النتائج يمكن تطوير الدراسة بشكل أوسع.

السقف الروسي
وصرحت وزيرة الخزانة األميركية «جانيت يلين»
ً
بأن مشتريات الصين من النفط الروسي تتفق تماما
مع خطط الدول الغربية لإلبقاء على الخام الروسي
في السوق العالمية.
وح ـس ـب ـمــا ن ـق ـلــت «رويـ ـ ـت ـ ــرز» ،أوضـ ـح ــت «ي ـل ـيــن»
للصحافيين على هامش قمة مجموعة العشرين في
بالي أن بكين ستستفيد من آلية وضع حد أقصى
لسعر النفط الروسي والتي ستفرض في ديسمبر.
وأش ـ ــارت «ي ـل ـيــن» إل ــى أن الـصـيــن والـمـشـتــريـيــن
اآلخرين للنفط الروسي سيكون لديهم نفوذ أكبر
للتفاوض بشأن خفض األسعار.
وأضافت :نرى أن الحد األقصى للسعر أمر يفيد
الصين ويفيد الهند ،ويفيد جميع مشتري النفط
الروسي.

التخلص من «األحفوري»
تقود الهند حملة خــال قمة المناخ «كــوب »27
 مصر -من أجل التوصل إلى قرار بشأن التخلصالـتــدريـجــي مــن كــل أش ـكــال ال ــوق ــود األح ـف ــوري ،في
خطوة من شأنها توسيع دائرة التركيز على الفحم
وحده ،لكنها من المرجح أن تثير مخاوف قوية من
جانب دول تعتمد على النفط والغاز.
ً
ودع ــا ال ـم ـفــاوضــون الـهـنــود رس ـم ـيــا ،فــي إج ــراء
محادثات المناخ ،إلــى إدراج مصطلح مـ ّ
ـوســع في
النص الرئيسي ،وهو بيان سياسي حول مساعي
ً
ال ــدول للتعامل مــع أزم ــة الـمـنــاخ ،وفـقــا ألشخاص
مطلعين على األمر.
وينبع هذا الجهد إلى حد كبير من رغبة الدولة
المعتمدة على الفحم في عــدم اعتبارها الوحيدة
ّ
الملوث للبيئة.
التي تعتمد على الوقود األحفوري
ومـ ــن ال ـم ـ ّ
ـرج ــح أن ي ـضــع هـ ــذا ال ـم ـط ـلــب الـهـنــد
عـلــى خ ــاف م ــع دول أخ ــرى م ــن «مـجـمــوعــة ال ــدول
النامية ذات التفكير المشترك معها» ضمن تكتلها
التفاوضي ،مثل الصين والسعودية ،اللتين كانتا
ُ
ً
إبطاء لمزيد
بشكل نمطي أنهما تمثالن
تعتبران
ٍ
من الطموحات المناخية.
ً
ومن المحتمل أيضا أن يكون هناك قلق من أن
يؤدي هذا الجهد من جانب الهند إلى تعقيد األمور
فـيـمــا يـتـعـلــق بـجـهــود تـقـلـيــص اس ـت ـخــدام الــوقــود
األحفوري على مستوى العالم ،من خالل جعل سبل
تتبع مسار التقدم ومقارنته أكثر صعوبة.
وقــال تــوم إيفانز ،مستشار السياسة في مركز
أبـ ـح ــاث ال ـم ـن ــاخ «إي ثـ ــري جـ ــي» (« :)E3Gإنـ ـه ــم ال
يريدون أن ينظر إليهم على أنهم المصدر الوحيد
لالنبعاثات .وستكون هذه أول إشارة على اإلطالق
لهذا النوع من المصطلحات ،لكن في الوقت نفسه،
ً
ً
إذا كان غامضا بما يكفي لترك مساحة كبيرة جدا
بشأن مــا يعنيه ذلــك على وجــه الــدقــة ،فإنه يفسح
المجال لمزيد مع خلط المفاهيم».

«بتكوين» ترتفع نحو  ...%2لكنها
التزال دون  17ألف دوالر

ً
«سيتي غروب» يحذر من مخاطر أوسع نطاقا
ارتفعت البتكوين خالل تعامالت ،أمس ،بعدما
وصـلــت إل ــى أدن ــى مستوياتها فــي عــامـيــن أثـنــاء
تعامالت الصباح ،إذ واجه سوق العمالت المشفرة
ً
ضغوطا بيعية على مدار األيام الماضية مع تفاقم
أزمة منصة «إف تي إكس».
وكشفت تقارير نقلتها شبكة «سي إن بي سي»
أن شركة األبحاث «أالميدا ريسيرش» التي أسسها
«سام بانكمان فرايد» ،اقترضت المليارات من أموال
الـعـمــاء مــن بــورصــة الـعـمــات الـمـشـفــرة «إف تي
إكــس» وقامت بتداولها ،األمــر الــذي عــزز مخاوف
المستثمرين في السوق.
وصعدت البتكوين بنسبة  %1.75عند 16750.20
ً
ً
دوالرا ،وفقا لبيانات «كوين باس» ،متخلية عن أدنى
مستوياتها منذ نوفمبر  2020التي وصلت لها في
وقت سابق من التعامالت عند  15904.44دوالرات.
ً
وزادت أيضا ثاني أكبر العمالت المشفرة من
حيث القيمة السوقية «اإليثريوم» بنسبة %2.81
ً
إلــى  1258.24دوالرا ،كما ارتفعت الريبل %3.67
ً
إلى  34.79سنتا.
وارتـفـعــت القيمة السوقية للعمالت المشفرة
خالل  24ساعة بنسبة  %0.56إلى  844.11مليار

دوالر ،ب ـح ـســب ب ـي ــان ــات «ك ــوي ــن م ــارك ــت ك ـ ــاب».
مــن جانبه ،ذكــر «جــوزيــف أي ــوب» المحلل لدى
«سيتي غــروب» أن سوق العمالت المشفرة بشكل
عام يواجه مخاطر العدوى مع تقدم منصة «إف تي
إكس» بطلب لحمايتها من اإلفالس.
ً
وأوضح «أيوب» لشبكة «سي إن بي سي» قائال:
ً
ً
أعتقد أن هناك خطرا جادا يتمثل في انتشار عدوى
النظام البيئي نفسه ،ولكن ال أعتقد انتشار العدوى
ً
نحو األسواق المالية األوسع نطاقا وهو ما يرجع
بصورة أساسية إلى حجم سوق العمالت المشفرة
البالغ حوالي  830مليار دوالر فقط مقارنة بسوق
األسهم األميركية البالغة  43تريليون دوالر.
وأشــار إلــى أن شركات القطاع ستواجه تجدد
الشكوك بشأن الثقة في أعقاب انهيار منصة «إف تي
ً
إكس» ،ولكن هذا يعني أيضا أن الشركات األخرى
يمكنها التحرك لالستحواذ على المزيد من الحصة
ً
السوقية حاليا بعد سقوط أحد أكبر الالعبين.
وتراجعت «بينانس» عن اتفاقية إلنقاذ «إف تي
إكس» وفشلت المنصة في تأمين مستثمرين آخرين
إلنقاذها ،مما أدى لتقدمها بطلب لإلفالس بموجب
الفصل الحادي عشر من القانون األميركي.

التشغيلية من العمليات المستمرة
 58.5مليون دينار.
ّ
المجمعة
و بـلــغ مـجـمــوع األ ص ــول
خ ــال الـفـتــرة نـفـسـهــا  10.3مـلـيــارات
دينار ( 33.2مليار دوالر) بالمقارنة
مع  10.2مليارات دينار كما في نهاية
عام .2021
وب ـم ـنــاس ـبــة إعـ ــان ه ــذه ال ـن ـتــائــج،
قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة
شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر
ا لـ ـصـ ـب ــاح إن « ش ــر ك ــا ت ـن ــا ا لــر ئ ـي ـس ـيــة
ا لـنــا شـطــة فــي ا لـقـطــا عــات المصرفية

والـصـنــاعـيــة وال ـع ـقــاريــة حـقـقــت ً
أداء
ً
جيد ا خالل الربع الثالث من العام»،
م ـعــربــة ع ــن ث ـق ـت ـهــا «ب ــأن ـن ــا سـنـنـجــح
فـ ــي ت ـح ـق ـيــق أداء أ قـ ـ ــوى مـ ــع ن ـهــا يــة
ا لـعــام بالتزامن مــع استكمال صفقة
االن ــدم ــاج الـمـهـمــة مــع شــركــة الـقــريــن
ل ـص ـن ــاع ــة الـ ـكـ ـيـ ـم ــاوي ــات ال ـب ـت ــرول ـي ــة
ال ـم ـتــوق ـعــة خ ــال األس ــاب ـي ــع الـقـلـيـلــة
المقبلة».

أدانا الصباح
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اقتصاد

ةديرجلا

•
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قمة ةديرجلا .للتقنية المالية تستشرف مستقبل وفرص

رئيس التحرير :نعيش مراحل متسارعة
من التطور اإلعالمي والتحول االقتصادي
ةديرجلا .تواصل مواكبة المتغيرات التقنية واإللكترونية
• هدف الملتقى تحقيق معادلة جديدة تجمع بين صناعة المحتوى وتعزيز المعرفة

ً
الزميل خالد هالل المطيري مفتتحا المؤتمر

الصقر وإلى جانبه البحر والبابطين وتبدو الخالد والودعاني واإلبراهيم والسلطان والمضف والنيباري خالل القمة أمس

أطلقت مبادرة «قمم الجريدة» فعاليات أول قمة لتقنية األموال ،متخصصة في
استشراف التقنيات المالية وخدمات الدفع اإللكتروني ،مع إجراء قراءة دقيقة
حول الفرص التي توفرها تلك الخدمات في الكويت.
وبمشاركة حشد من رواد األعمال ومجموعة من الشركات الكبيرة ،استعرض
المشاركون من رواد األعمال وخبراء التقنيات المالية وأصحاب الشركات
والمشاريع الفريدة ،الفرص التي ّ
تقدمها الخدمات المصرفية المفتوحة
والرقمية والبنوك الكويتية خالل المرحلة المقبلة ،كما تضمنت القمة جلسات
فــي مستهل فعاليات القمة ،قــال رئيس تحرير
«الجريدة» ،الزميل خالد الهالل المطيري ،في كلمته
االفتتاحية ّ
لقمة «تقنية األمــوال» ،إن هذا المؤتمر
يهدف الى تحقيق معادلة جديدة تجمع بين صناعة
المحتوى وتعزيز المعرفة ،وخلق شبكة تواصل
تضع نتائجها في إطار يخدم قطاعات الدولة.
وذكـ ــر ال ـم ـط ـيــري أن ــه م ـنــذ صـ ــدور ال ـع ــدد األول
ل ـ ـ «الـ ـج ــري ــدة» عـ ــام ّ« ،2007ح ـم ـل ـنــا ع ـل ــى عــاتـقـنــا
مسؤولية وطنية تمثلت في تقديم صورة جديدة
لإلعالم ،عبر إعــام هــادف وفعال ،مساند لصناع

محمد اإلتربي
وجراح الناصر

حول تصدير تقنية األموال الكويتية ،مع طرح نظرات وخبرات الشركات
الكويتية التي توسعت خارج البالد ،ونجحت في المشهد االقتصادي واألسواق
التنظيمية المتنوعة والمتغيرة باستمرار.
وركزت القمة على تقنية األموال ،سواء المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
أو التقليدية ،والفرص التي قد توفرها في المستقبل ،الى جانب التركيز على
مواز
الفرص والتحديات الرقابية التي تواجه الشركات والحاجة إلى تطوير ٍ
ومتكامل.
ال ـ ـقـ ــرار ،م ــراق ــب وم ــداف ــع ع ــن الـ ـم ــال الـ ـع ــام ،إع ــام
مؤمن بأن ديمومة الدولة تبدأ من اقتصاد واقعي
وح ـق ـي ـقــي ،م ــواك ــب ل ـت ـطــور األدوات االق ـت ـصــاديــة
وتنوعها».
وبـ َّـيــن أن «ه ــذا ال ـحــديــث عــن االق ـت ـصــاد يـجـ ّـرنــا
إلى التزام آخر لـ «الجريدة» تجاه القطاع الخاص،
الحاضن إلبداعات الشباب وأحالمه ،والحامل إلرث
تاريخي في مشاركته بنهضة الكويت ،فهو شريك
في البناء ،ورافد من روافد االقتصاد الوطني».
وأض ــاف« :ون ـحــن ،إذ نعيش مــراحــل متسارعة

مــن الـتـطــور اإلعــامــي والـتـحــول االق ـت ـصــادي ،فــإن
الجريدة تواصل مواكبة هــذه المتغيرات التقنية
واإلل ـك ـتــرون ـيــة ،بـتـنــويــع ق ـنــوات اإلعـ ــام ون ــواف ــذه،
ب ــأدوات ــه وأف ـك ــاره مــن نــاحـيــة ،وم ــن نــاحـيــة أخــرى
موازية لها ،بخلق مساحات للنقاش الهادف الذي
يجمع الكفاءات الوطنية في عالم االقتصاد المتنوع
ّ
بـقـطــاعــاتــه ،ويـســلــط ال ـضــوء عـلــى آف ــاق الـتـحــوالت
المالية التقنية ،وكيفية االستفادة منها في تعزيز
االقـتـصــاد الـكــويـتــي ،وتـطــويــر أدوات المؤسسات
الكويتية المصرفية والمالية واالستثمارية ،ودعم
المشاريع الشبابية الصغيرة والمتوسطة».
وتابع« :نطلق اليوم (أمس) هذا المشروع الذي
يهدف إلى المعرفة وخلق تحقيق معادلة جديدة
ت ـج ـمــع ب ـي ــن ص ـن ــاع ــة ال ـم ـح ـت ــوى وت ـع ــزي ــز شـبـكــة
تــواصــل ،نضع نتائجها فــي إطــار يخدم قطاعات
ً
الدولة» ،مبينا أن «أول هذه الملتقيات التي ندشنها
بعنوان تقنية األموال ،بما يحمله هذا العنوان من
ّ
تفاصيل متشعبة ومنتجات متعددة يشكل أحد
أهم المسارات الجديدة التي يسير فيها االقتصاد
الحديث».
وأضاف أنه «قبل أن نبدأ برنامج الملتقى أتقدم
بجزيل الشكر إلى شركائنا االستراتيجيين الذين
ســاهـمــوا فــي وص ــول ال ـجــريــدة إل ــى ه ــذه الملتقى
األول ،ودعموا المبادرة بكفاءاتهم وخبراتهم ،كما
أتـقــدم بالشكر كــذلــك إلــى المتحدثين المشاركين
ّ
الذين يشكلون قيمة حقيقية تسهم في إنجاح هذه
المبادرة ،وقبل أن أفارق مقامي هذا ،أتمنى أن يكون
هذا الملتقى نقطة انطالق لها ما بعدها ،وأن يكتب
له التوفيق لتحقيق الهدف المنشود منه ،متمنيا
للجميع كــل الـتــوفـيــق وال ـس ــداد ،ومثمنا لـهــم هــذا
ّ
المقدر».
الحضور

خدمات «لين»

صالح المضف ود .عدنان السلطان

من جانبه ،قــال الرئيس التنفيذي لشركة لين،
فـجـحــان الـمـطـيــري« :إن ـنــا كـشــركــة ن ـقـ ّـدم الـخــدمــات
ال ــرائ ــدة لـلـحـلــول الـسـحــابـيــة ،كـمــا ن ـقــدم خدماتنا
السحابية للشركات والبنوك التي تتطلع إلى تركيز
مواردها التكنولوجية على تحقيق أهداف العمل».

د .يوسف اإلبراهيم وهيا الودعاني

(تصوير عوض التعمري وميالد غالي)
وأض ــاف الـمـطـيــري أن ــه «عـنــدمــا دخـلـنــا الـســوق
بفكرتنا كان هدفنا تسهيل العمل أمــام الشركات،
وع ــدم الـتــركـيــز عـلــى التفاصيل األخ ــرى الـتــي هي
ليست جزءا من عملهم ،السيما أن خدماتنا متوافقة
مع متطلبات القوانين والحوكمة واالمتثال ،وكذلك
خفض التكاليف في آن واحد لتلك الشركات».
وكشف أن لدى الشركة خدمة الحوسبة السحابية
ال ــى جــانــب الكثير مــن األنـظـمــة الـتــي تدعمها من
ناحية األمان وأمن المعلومات وسهولة الوصول،
وســط خبرات كثيرة في هــذا المجال« ،السيما أن
ً
أمان المعلومات لدينا مرتفع» ،مبينا أن «تطبيقنا
يعد موفرا ومتطابقا مع القوانين الكويتية من كل
الجهات الرقابية».
وأفاد بأن «لين» حرصت على الوجود في الكويت
ل ـت ـكــون قــري ـبــة م ــن ال ـش ــرك ــات الـمـحـلـيــة ،ك ـمــا أنـهــا
ّ
كمقدم خدمة
حصلت على أول رخصة في الكويت
ً
حوسبة سحابة من  ،CITRAمشيرا الــى أن «هدف
الشركة هو مساعدة وتمكين الشركات والمؤسسات
المحلية خــال رحلة التحول الرقمي ،ولــذا كانت
لدينا الجاهزية في هذا الجانب ،ومن األسهل على
الشركات التعامل معنا لتوفير الجهد والمال».

خدمات تاب
من جانبه ،كشف المدير التنفيذي لشركة

ةديرجلا .تشكر
«جراند حياة»
تـتـقــدم «ال ـج ــري ــدة» بـخــالــص الـشـكــر إلــى
فـ ـن ــدق «جـ ــرانـ ــد ح ـ ـيـ ــاة» ع ـل ــى اس ـت ـضــاف ـتــه
المتميزة ألولى «قمم الجريدة» التي أقيمت
أمس بمشاركة حشد من البنوك والشركات
والمستثمرين وشركات االتصاالت ورواد
األعمال.

ّ
«الوطني» :عمالء «وياي» تخطوا المستهدف بأكثر من %300
مستعدون
لجيل قادم من
التكنولوجيا
المالية

فروع المستقبل
غير ...وتتكامل
مع القنوات
الرقمية إلثراء
تجربة العمالء

العثمان

قــال المدير العام لمجموعة
الخدمات المصرفية الشخصية
في بنك الكويت الوطني ،محمد
الـعـثـمــان ،إن الـبـنــوك الكويتية
بدأت ّ
تحولها الرقمي منذ عدة
سـ ـن ــوات ،ون ـج ـحــت ف ــي تـعــزيــز
بنيتها التحتية التكنولوجية
وتراكم لديها الخبرات والكوادر
البشرية المتميزة ،مما انعكس
ع ـ ـلـ ــى ح ـ ـجـ ــم ال ـ ـم ـ ـنـ ــاف ـ ـسـ ــة ف ــي
ال ـس ــوق عـلــى تـقــديــم الـخــدمــات
والمنتجات المصرفية الرقمية،
وهو ما جعل القطاع المصرفي
ً
الكويتي رائــدا في ذلك المجال
على مستوى المنطقة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان إلـ ـ ـ ــى أن
الخدمات المصرفية المفتوحة
ُ
ت ـ ـ ـعـ ـ ـ ّـد أح ـ ـ ــد مـ ـظ ــاه ــر الـ ـتـ ـط ــور
الطبيعي لذلك التحول الرقمي
وال ـ ـم ـ ـسـ ــار ال ـط ـب ـي ـع ــي ل ـت ـطــور
التكنولوجيا المالية المتسارع
الــذي ّ
تميزت البنوك الكويتية
بـ ـم ــواكـ ـبـ ـت ــه وق ـ ــدم ـ ــت خ ــدم ــات
ومنتجات رقمية رائدة وحلول
دفع متطورة.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ،خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة
النقاشية بعنوان «الـفــرص من
الخدمات المصرفية المفتوحة
والـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة» ضـ ـم ــن ف ـع ــال ـي ــات

ً
العثمان متحدثا خالل الجلسة النقاشية
مؤتمر تقنية األ م ــوال بتنظيم
ق ـمــم الـ ـج ــري ــدة ،ال ـ ــذي انـطـلـقــت
أع ـ ـمـ ــالـ ــه أم ـ ـ ـ ــس« :مـ ـسـ ـتـ ـع ــدون
لـجـيــل ق ــادم م ــن التكنولوجيا
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ب ـ ـف ـ ـضـ ــل ق ـ ــدراتـ ـ ـن ـ ــا
الهائلة ،وفي ذلك الصدد قمنا
ـس م ـخ ـت ـبــرنــا الــرق ـمــي
ب ـتــأس ـيـ ّ
ال ـ ـ ــذي ي ـم ــث ــل ج ـس ــر ال ـت ــواص ــل
مــع المبدعين والمبتكرين في
م ـجــال الـتـكـنــولــوجـيــا الـمــالـيــة،
ب ـم ــا ي ـس ــاع ــدن ــا ع ـل ــى تـحـسـيــن
طريقة عملنا وتقديم خدمات

محمد الصقر وإلى جانبه شيخة البحر وعالية الخالد

أفضل ،إضافة إلى إثراء تجربة
عمالئنا».

نقلة نوعية
وأكـ ـ ـ ــد الـ ـعـ ـثـ ـم ــان أن جــائ ـحــة
ّ
لتسرع
كورونا في  2020جــاء ت
م ـ ــن وت ـ ـي ـ ــرة تـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
الـ ــرق ـ ـم ـ ـيـ ــة ،واسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاد م ـ ــن ت ـلــك
ً
ّ
التغيرات من كان أكثر استعدادا
ببنية تحتية تكنولوجية قادرة
على تعزيز التطوير والتحسينات

حصافة
«المركزي» عززت
تطور الخدمات
الرقمية من خالل
بيئة تنظيمية
ورقابية داعمة

وال ـخ ــدم ــات الــرق ـم ـيــة الـمـطـلــوبــة
ل ـت ـل ـب ـي ــة اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات الـ ـعـ ـم ــاء
ً
وحفزت المتأخرين قليال لإلسراع
ب ــاإلنـ ـف ــاق ع ـل ــى االس ـت ـث ـم ــار فــي
تطوير قدراتها بشكل أكبر.
ك ـمــا أح ــدث ــت ال ـجــائ ـحــة نـقـلــة
ن ــوعـ ـي ــة عـ ـل ــى ص ـع ـي ــد ال ـج ـه ــود
الحكومية فــي تطوير الخدمات
ال ــرقـ ـمـ ـي ــة ،ح ـي ــث أصـ ـب ــح إت ـم ــام
ً
ال ـم ـع ــام ــات إل ـك ـت ــرون ـي ــا م ـســارا
إج ـب ــاري ــا ،وق ــد اس ـت ـفــاد الـقـطــاع
المصرفي وجميع مقدمي خدمات

الـتـكـنــولــوجـيــا ال ـمــال ـيــة م ــن ذلــك
التطور الهائل.
وق ــال الـعـثـمــان« :لــم يكن لذلك
ا لـ ـتـ ـط ــور أن ي ـت ــم دون ا ل ـت ـط ــور
الـكـبـيــر وال ـج ـهــود الـمـتـمـيــزة من
بنك الكويت المركزي الذي سارع
إلى توفير بيئة تنظيمية ورقابية
تسهم في الدفع بمسار التحول
ال ــرق ـم ــي ،ح ـيــث أط ـلــق ف ــي 2018
اإلط ـ ــار الـ ـع ــام لـلـبـيـئــة الــرقــاب ـيــة
التجريبية ،بما يسمح بتعزيز
طرح منتجات وخدمات ونماذج

أعمال رقمية متطورة ،مع الحفاظ
على سالمة الصناعة المصرفية،
واستمر مواكبة كل ما هو جديد
ً
وواف ـ ـ ـ ــق الـ ـم ــرك ــزي أخـ ـ ـي ـ ــرا عـلــى
اخـتـبــار منتجات جــديــدة ضمن
الـبـيـئــة الــرقــابـيــة التجريبية من
بينها اختبار منتج جديد بشأن
الخدمات المصرفية المفتوحة في
أغسطس الماضي».
وأضاف« :استفدنا في الوطني
م ـ ــن ذلـ ـ ــك الـ ـ ـتـ ـ ـط ـ ــور ،وس ــارعـ ـن ــا
إل ـ ـ ــى ت ـ ـقـ ــديـ ــم خ ـ ــدم ـ ــات لــم
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البنوك الرقمية والدفوعات اإللكترونية

البابطين :التقنية المالية توفر
التنوع في اإلمكانات والفرص

ً
عبدالعزيز البابطين متحدثا
قــال الرئيس التنفيذي في
ش ــرك ــة أوريـ ـ ـ ـ ــدو ،ع ـبــدال ـعــزيــز
البابطين ،إن التقنية المالية ال
حدود لها ،وتشمل العديد من
الحلول بشكل يوفر التنوع في
اإلمكانات والفرص في كل ما
يخص إمكانية تقديم خدمات
مـ ـط ــورة وجـ ــديـ ــدة ،لـتـحـسـيــن
وتطوير تجربة العمالء.
وقــال البابطين ،فــي كلمته
خـ ــال «ق ـم ــة تـقـنـيــة األم ـ ـ ــوال»،
إن أوري ــدو تـعـ ّـد مــن الشركات
ال ــرائ ــدة وال ـس ـبــاقــة ف ــي قـطــاع

قمة
Money-Tech
تكشف الفرص
المتاحة
للمستقبل

البابطين

االتـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــاالت ل ـ ـتـ ــوف ـ ـيـ ــر هـ ــذه
الـخــدمــات الـمــالـيــة ،بالتعاون
مع القطاع المصرفي والمالي
في الدولة.
وأضــاف أن «القمة ساهمت
في توضيح الفرص المتاحة
ال ـ ـتـ ــي ي ـح ـم ـل ـه ــا ال ـم ـس ـت ـق ـبــل
لـ  Ooredooالكويت ،والكشف
عن توجهاتنا االستراتيجية
فــي تــوفـيــر تـجــربــة مـمـيــزة مع
ً
عــامــة تـجــاريــة مـطــورة تقنيا
بخدماتها ومنتجاتها».
وت ـض ـم ـن ــت ال ـق ـم ــة ال ـعــديــد

من الفعاليات والكلمات التي
ت ـ ـنـ ــاولـ ــت مـ ـ ـج ـ ــاالت م ـخ ـت ـل ـفــة
لتقنية األمـ ـ ــوال ،واسـتـعــرض
الـمـشــاركــون ت ـجــارب مختلفة
في هذا المجال بمشاركة رواد
األع ـ ـمـ ــال وأص ـ ـحـ ــاب ش ــرك ــات
كبيرة وناشئة على حد سواء،
ومستثمرين متخصصين في
مجال تقنية األموال.

المطوع :قطاع الشركات الصغيرة
والمتوسطة نواة لوالدة كيانات كبيرة
ق ـ ـ ــال نـ ــائـ ــب ال ـ ـمـ ــديـ ــر الـ ـع ــام
لـلـخــد مــات المصرفية لألعمال
وت ـم ــوي ــل ال ـش ــرك ــات الـصـغـيــرة
والمتوسطة في «بيتك» ،يوسف
الـمـطــوع« :يـسـعــدنــي المشاركة
اليوم في فعاليات قمة Money-
 Techال ـت ــي ت ـنــاقــش مــواض ـيــع
مهمة في الـ Digital banking,
Fintech, open banking,
 ،startupsو غ ـ ـي ـ ــر ذ ل ـ ـ ـ ــك مــن
مــوا ض ـيــع متخصصة م ــن قبل
خبراء في التكنولوجيا المالية
في الكويت».
وأض ـ ــاف ال ـم ـط ــوع« :أود أن
أنـتـهــز ه ــذه الـفــرصــة ألب ــرز دور
(بيتك) في دعم شريحة الـ SMEs
كـ ـش ــري ــك اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـج ــي ،حـيــث
نـحــرص ضـمــن استراتيجيتنا
على التركيز على دعم وتمويل
الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ــات ،واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــابـ ـ ــة
للديناميكيات المتغيرة لطلب
العميل والمنافسة ،ألننا ندرك
أهمية هذا القطاع في االقتصاد
والتنمية».
وذك ـ ـ ـ ـ ــر أن «ب ـ ـي ـ ـت ـ ــك» ي ـ ـقـ ـ ّـدم
مـجـمــوعــة واس ـع ــة م ــن الـحـلــول
المصرفية والتمويلية المتوافقة
مــع الـشــريـعــة اإلســام ـيــة ،الـتــي
ت ـ ـلـ ـ ّـبـ ــي م ـخ ـت ـل ــف احـ ـتـ ـي ــاج ــات
قـ ـ ـط ـ ــاع الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــات الـ ـصـ ـغـ ـي ــرة
والمتوسطة ،وتشمل الخدمات
التمويلية النقدية مثل المرابحة
ّ
والتورق واإلجارة ،والتمويالت
غـيــر الـنـقــديــة مـثــل االع ـت ـمــادات
المستندية وخطابات الضمان
بأنواعها.

ً
يوسف المطوع متحدثا
ول ـفــت إل ــى أن «ب ـي ـتــك» يــوفــر
أيضا خدمات أخرى مثل نقاط
البيع ،وكل الخدمات المصرفية
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة ال ـم ـت ـنــوعــة ال ـتــي
تسهم ،بشكل كبير ،في تسهيل
إدارة ح ـســابــات ال ـش ــرك ــة ،مثل
االستعالم عن األرصدة وإجراء
ا لـتـحــو يــات البنكية ،وتحويل
روات ـ ــب ال ـم ــوظ ـف ـي ــن ،واالط ـ ــاع
على تقارير نقاط البيع ،إضافة
إلى خدمات مصرفية إلكترونية
متنوعة.
وأشـ ــار إل ــى أن أهـمـيــة قطاع

الشركات الصغيرة والمتوسطة
ّ
تكمن في أنه يشكل نواة محتملة
لوالدة شركات كبيرة ،كما يسهم
فــي توفير فــرص عمل متنوعة
للشباب الكويتيين ،فضال عن
دوره ف ــي اسـ ـتـ ـخ ــدام الـ ـم ــوارد
المحلية بــدرجــة كـبـيــرة ،ودعــم
الـ ـم ـ ّ
ـوردي ــن وال ـت ـج ــار والـ ـ ــدورة
االقتصادية المحلية ،ويسهم في
دعــم سياسات االكـتـفــاء الــذاتــي
ف ــي ب ـعــض ال ـس ـلــع وال ـخ ــدم ــات،
وكــذلــك لــه دور فــي دعــم الناتج
القومي.

وأك ـ ـ ـ ــد ال ـ ـم ـ ـطـ ــوع أن ج ـه ــود
«ب ـ ـي ـ ـتـ ــك» كـ ــانـ ــت مـ ـح ــل ت ـق ــدي ــر
عالمي ،فقد حصل على تصنيف
 Market Leaderفي الخدمات
المصرفية للشركات من مجلة
يـ ــورومـ ــونـ ــي الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة ،عـلــى
مستوى الكويت ،وهو ما يؤكد
مكانة «بيتك» المرموقة ،ونجاح
الـ ـجـ ـه ــود فـ ــي ت ـل ـب ـيــة ت ـط ـل ـعــات
ال ـ ـشـ ــركـ ــات عـ ـب ــر تـ ـق ــدي ــم ب ــاق ــة
متكاملة من الخدمات التمويلية
المتميزة ،والمساهمة بفاعلية
في التنمية االقتصادية.

تاب لخدمات الدفع اإللكتروني ،وهي الشركة
ال ــرائ ــدة عـلــى مـسـتــوى ال ــوط ــن ال ـعــربــي ،فيصل
ً
ال ـهــارون إن «ت ــاب» تـقـ ّـدم خدماتها حاليا فــي 9
ً
دول ،ويستفيد منها نحو  100ألف تاجر ،الفتا،
في تصريح لـ «الجريدة» ،على هامش مشاركته
في مؤتمر «مني تك» ،إلى أن أبرز ما ّ
يميز الشركة
أنها ّ
تقدم خدماتها للدفع اإللكتروني وفــق ٣٠
ً
نظام دفع مختلفا ،حيث إن لكل دولة نظام دفع
ً
ً
معتمدا وخاصا ،و«بالتالي لدينا القدرة والكفاءة
التقنية على تحقيق هذا التوافق بأعلى درجات
المرونة واألمان».
وأضــاف الـهــارون أن «الحل الــذي ّ
قدمناه هو
توفير نـظــام دفــع مـتــوافــق مــع كــل األنـظـمــة عبر
ً
راب ــط واحـ ــد» ،الف ـتــا إل ــى أن خــدمــات شــركــة تــاب
تدعم أنظمة الدفع التقليدية مثل «فيزا» و«ماستر»
و«كي نت» ،إضافة إلى أدوات الدفع البديلة ،مثل
«أب ــل ب ــاي» و«ســامـســونــج ب ــاي» و«إس تــي سي»
وخدمات الدفع اآلجــل .وكذلك تفعيل المحافظ
اإللكترونية.

«أوتو» شركة فريدة

الـ «أوبن
بانكنج»
سيكون أكبر
نقلة نوعية
في الدفع
اإللكتروني

العويش

بدوره ،قال الرئيس التنفيذي لشركة  OTTUطالل
العوضي إن «أوتــو» تعتبر شركة فريدة من نوعها
على مستوى الكويت ،حيث إنها ّ
تقدم خدمات للبنوك
الـمـحـلـيــة كــافــة لـتـعــزيــز خــدمــاتـهــا ومـنــافـسـتـهــا مع
شركات التقنيات المالية وخدمات الدفع اإللكتروني.
وكـشــف الـعــوضــي أن «أوت ــو» شــركــة تكنولوجية
مختلفة تــدعــم الـبـنــوك للتوسع واإلب ــداع فــي قطاع
ال ـمــدفــوعــات اإلل ـك ـتــرون ـيــة ،وت ـم ـلــك ع ــاق ــات مـمـيــزة
ووطيدة مع البنك الوطني وبيت التمويل الكويتي
وبنك الخليج وبنك وربة.
ووصف «أوتو» بأنها شريك استراتيجي موثوق
وداعــم للبنوك ،موضحا أنها باختصار هي شركة
تكنولوجيا معلومات وليست شركة تقنية مالية،
وهي الوحيدة في السوق.
وكـشــف أن «أوتـ ــو» لــديـهــا شــراكــات استراتيجية
وعالقات عمل مع كل من «ماستر كارد» و«فيزا» ،حيث
ً
كانت أول من أطلق برنامجا لماستر كارد وهو «كليك

حضور حاشد في أولى «قمم الجريدة»
الـسـنــوات الخمس المقبلة ،الفتين إلــى أن خدمات
الشركة سوف تكون فريدة ومميزة وسهلة وفعالة،
حـيــث تـقــوم الـخــدمــة عـلــى مـفـهــوم اشـتــر اآلن وادف ــع
«تالي».
وأضــافــا« :تتطلع تالي إللغاء السندات واألوراق
الـمـطـلــوبــة ألي تـمــويــل لـلـمـشـتــريــات ،وس ــوف تتيح
خيارات للعميل ،حيث يمكن أن يشتري اليوم ويسدد
ً
يوما ،أو أن ّ
يقسم المبلغ ألربع
كامل المبلغ بعد ٣٠
دفعات متساوية دون أية فوائد أو رسوم إضافية».
ً
وذكــرا أن ســوق الدفع اآلجــل عالميا سيصل إلى
أكـثــر مــن  ٥٠٠مليار دوالر خــال الـسـنــوات الخمس
ـام ومـتـطــور وم ـت ـجــدد ،وفــي
ال ـقــادمــة ،وه ــو س ــوق ن ـ ٍ
المقابل تملك شركة تالي فريق عمل على أعلى كفاءة
بخبرات عريقة في الصناعة المالية التكنولوجية،
معلنين أن الشركة فــي الخطوات األخـيــرة الختبار

تــو ب ــاي» ،موضحا أن الـبـنــوك تعتمد على خدمات
«أوتو» إلطالق خدماتها للعمالء مع «أبل باي» ،حيث
تتميز «أوت ــو» بأنها تربط العميل بالبنك مباشرة
من دون وسيط.

تقنية «تالي»
من جانبهما ،كشف بدر البدر وسليمان الجاسر،
الشريكان المؤسسان في شركة تالي لخدمات الدفع
اآلجل ،وهي أول شركة تقنية مالية كويتية حاصلة
على اعتماد من البنك المركزي الكويتي لتقديم خدمة
«اشتر اآلن وادفع الحقا» ،أن َمنتجات الشركة تحت
االختبار حاليا في كل من سوقي الكويت والبحرين.
وأوضح البدر والجاسر أن شركة تالي تستهدف
ال ـتــوســع وتـغـطـيــة مـنـطـقــة الـخـلـيــج بــالـكــامــل خــال

الـمـنـتــج وإطــاقــه خ ــال مــرحـلــة التشغيل المبدئي
للعمالء في السوقين الكويتي والبحريني.

«أوبن بانكنج»
مـ ــن ج ـه ـت ـه ــا ،ق ــال ــت رئ ـي ـس ــة وح ـ ـ ــدة ال ـب ـي ــان ــات
والتحليالت واالبتكار في بنك الخليج ،مي العويش،
إن أبرز وأهم مشروع ُينتظر إطالقه حاليا هو «أوبن
ً
بانكج» ،الذي يتم اختباره حاليا ووضع الضوابط
والـنـظــم الـنـهــائـيــة لــه مــن جــانــب الـجـهــات الــرقــابـيــة
المعنية.
وأض ــاف ــت ال ـع ــوي ــش أن إط ـ ــاق ن ـظ ــام الـ ـ ـ «أوبـ ــن
بانكج» سيكون أكبر نقلة نوعية في عمليات الدفع
اإللكتروني ،حيث يسهل عمليات الدفع عبر قنوات
مـتـعــددة ،وسـيـ ّ
ـوســع مــن الـتـعــاون مــع شركات

ُّ
العثمان :القاعدة الشبابية لمجتمعنا أرست ثقافة رقمية ...وتطورنا مستمر
ن ـكــن لـنـقــدمـهــا دون تـطــور
الخدمات اإللكترونية الحكومية،
وخــاصــة إطــاق «هــويـتــي» ،حيث
أطلقنا منذ أيــام خدمة التوقيع
اإللـ ـ ـكـ ـ ـت ـ ــرون ـ ــي ع ـ ـبـ ــر الـ ـم ــوب ــاي ــل
واإلنـتــرنــت على كــل المستندات
الــازمــة للحصول على قــرض أو
بطاقة ائتمانية ،أو زي ــادة الحد
االئتماني للبطاقات االئتمانية
وغيرها من الخدمات».

ثقافة رقمية
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح الـ ـعـ ـثـ ـم ــان أن ت ـلــك
التطورات كان لها تأثير واضح،
ودف ـ ـع ـ ــت ال ـ ـع ـ ـمـ ــاء إلـ ـ ــى زيـ ـ ــادة
االعتماد على القنوات الرقمية في
إتـمــام كــل المعامالت وأصبحت
ّ
هناك ثقافة رقمية تتسع وتترسخ
لدى شرائح أكبر من العمالء ،وال
تقتصر فقط على الشباب.
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى أن الـ ـتـ ـط ــور قــد
انـ ـعـ ـك ــس عـ ـل ــى ط ـب ـي ـع ــة إتـ ـم ــام
الـمـعــامــات الـمـصــرفـيــة ل ــدى كل
العاملين في الصناعة بالكويت،
ولــدي ـنــا فــي «ال ــوط ـن ــي» ،زاد ذلــك
االعـ ـتـ ـم ــاد ب ـش ـكــل أكـ ـب ــر ف ــي ظــل
ال ـح ـج ــم الـ ـه ــائ ــل مـ ــن ال ـخ ــدم ــات
وال ـت ـح ـس ـي ـنــات ال ـت ــي طـ ّـبـقـنــاهــا

وق ـ ّـدم ـن ــاه ــا لـعـمــائـنــا ،وخــاصــة
عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد خـ ــدمـ ــة ال ــوطـ ـن ــي
ع ـبــر ال ـم ــوب ــاي ــل ،م ـمــا س ــاه ــم في
استحواذ القنوات الرقمية على
 98بالمئة من إجمالي المعامالت
المصرفية بنهاية العام الماضي.
وأردف ال ـع ـث ـم ــان« :ســاه ـمــت
ال ـقــاعــدة الـشـبــابـيــة ال ـتــي يتمتع
ب ـهــا الـمـجـتـمــع ال ـكــوي ـتــي ،حيث
تبلغ أعـمــار نحو  64بالمئة من
ً
المجتمع أقل من  34عاما ،إضافة
إل ــى وصـ ــول م ـع ــدالت اس ـت ـخــدام
اإلنترنت والتطبيقات اإللكترونية
عن طريق الموبايل من بين األكبر
ً
عالميا.

جيل جديد
وأكــد العثمان أن بنك الكويت
ً
الــوطـنــي دائ ـمــا مــا ي ـقـ ّـدم للسوق
أحـ ــدث ال ـخــدمــات الــرق ـم ـيــة ،فهو
كالقاطرة بصدارة قطار التحول
الرقمي ،وقــد كــان لنا السبق في
ت ـق ــدي ــم كـ ــل مـ ــا ي ـش ـه ــده ال ـس ــوق
م ــن خ ــدم ــات وم ـن ـت ـجــات رقـمـيــة
وحلول دفع متطورة ،وقد ترسخ
ذ لــك بشكل كبير خــال العامين
األخـ ـ ـي ـ ــري ـ ــن مـ ـن ــذ بـ ـ ـ ــدء ّج ــائ ـح ــة
ك ــورون ــا ،حـيــث ق ــال« :كــنــا األكـثــر

جانب من الجلسة
ً
استعدادا بما نمتلك من مقومات
ع ـ ــززت م ــن ق ــدرت ـن ــا ع ـل ــى تـلـبـيــة
قنواتنا الرقمية من تلبية جميع
احتياجات عمالئنا».
وأض ــاف« :لـكــن جيل الشباب،
وخــاصــة الـفـئــة الـعـمــريــة بـيــن 15
ً
و 24ع ــام ــا ل ــدي ـه ــم اح ـت ـيــاجــات
م ـخ ـت ـل ـفــة ،ورغـ ـ ــم ال ـت ـط ــور ال ــذي
ً
ح ـق ـق ـنــاه رقـ ـمـ ـي ــا ،ف ــإن ـن ــا لـمـسـنــا
احتياجات مختلفة تحتاج إلى
ت ـق ــدي ــم ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
ب ـط ــري ـق ــة ت ـش ـب ــه ش ـخ ـص ـيــات ـهــم

استفدنا من
التطور الهائل
في الخدمات
الحكومية
اإللكترونية أثناء
جائحة كورونا

ال ـم ـس ـت ـق ـل ــة والـ ـعـ ـص ــري ــة ،ف ـك ــان
تأسيسنا و ي ــاي أول بنك رقمي
في الكويت» ،مشيرا إلــى تجاوز
عدد العمالء في «وياي» اآلن 300
بالمئة من المستوى المستهدف.
وأوض ـ ــح أن «ويـ ـ ـ ــاي» تـجــربــة
مصرفية انطلقت قبل عام وتشهد
ً
ً
تطورا كبيرا ،وتعتمد في األساس
عـ ـل ــى ال ـ ـتـ ــواصـ ــل الـ ـمـ ـب ــاش ــر مــع
العمالء من فئة الشباب ،والتعرف
ع ـل ــى اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــم وتـلـبـيـتـهــا
ب ـطــري ـقــة ت ـنــاســب شـخـصـيــاتـهــم

ون ـ ـمـ ــط حـ ـي ــاتـ ـه ــم ،وخ ـ ــاص ـ ــة أن
ً
القائمين على البنك هم أيضا من
ً
نفس األعمار ،ويعلمون جيدا ما
يريده نفس أبناء جيلهم.

فروع المستقبل
ً
وردا على سؤال بشأن إمكانية
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرار عـ ـم ــل ال ـ ـف ـ ــروع خ ــال
المقبلة ،قــال العثمان:
السنوات ّ
«الـفــروع تمثل جــزء ا رئيسيا من
ال ـع ـم ــل ال ـم ـص ــرف ــي ،وس ـت ـجــدهــا

بالتأكيد بعد سنوات ،ولكن ليس
كما هي اآلن».
وأضاف« :في الوطني حرصنا
على اإلسراع بتنفيذ رؤية شاملة
ل ـت ـط ــوي ــر الـ ـمـ ـفـ ـه ــوم ال ـت ـق ـل ـي ــدي
للفروع بما يجعلها تتكامل مع
ً
ال ـق ـن ــوات الــرق ـم ـيــة ،ل ـيــوفــرا مـعــا
ّ
وثرية
تجربة مصرفية متكاملة
ً
البنك ،وقد افتتحنا فروعا
لعمالء ّ
جديدة تمثل رؤيتنا لما ستكون
عليه الفروع في المستقبل ،وهي
ً
ف ــروع تختلف كـلـيــا عــن ال ـفــروع
الـتـقـلـيــديــة م ــن ح ـيــث الـتـصـمـيــم
وتقديم الخدمات بشكل تفاعلي،
واالع ـت ـم ــاد عـلــى أح ــدث الـحـلــول
ال ـت ـك ـن ــول ــوج ـي ــة ،وبـ ـم ــا يـضـمــن
لـلـعـمــاء ســرعــة وس ـهــولــة إتـمــام
معامالتهم».
وأكمل :إن العديد من ّ الخدمات
ال ـم ـصــرف ـيــة الـ ـت ــي ت ـم ــث ــل بـعــض
األدوار الــرئـيـسـيــة لـلـبـنــوك ،مثل
تقديم االستشارات وعرض بعض
المنتجات االستثمارية ،وهي ما
تـحـتــاج إل ــى تــواصــل مـبــاشــر مع
العمالء ،لذلك تبقى هناك أدوار
مهمة للفروع تقوم بها وتتكامل
مع بقية القنوات الرقمية.

مختبر
«الوطني»
الرقمي جسر
التواصل مع
المبتكرين
بمجال
التكنولوجيا
المالية

«وياي» باكورة
جيل جديد
من الخدمات
المصرفية
العصرية التي
تناسب أنماط
حياة الشباب

العثمان
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قمة ةديرجلا .للتقنية المالية تستشرف مستقبل وفرص

الكويت في قلب الريادة المالية وعلى طريق التطور التقني والمصرفي
التطور المذهل لتقنية األموال يشعل المنافسة بين مقدمي الخدمات والساعين للتميز
«بيتك» يركز على دعم
وتمويل الشركات واالستجابة
للديناميكيات المتغيرة

المطوع

يوسف المطوع

«لين» حصلت على أول رخصة
ّ
كمقدم خدمة
في الكويت
حوسبة سحابية من CITRA

فجحان المطيري

فجحان هالل المطيري

معاناة
في القطاع
العقاري
بسبب
الشواغر

الراشد

الــدفــع اإللـكـتــرونــي ،ويـعــزز مــن الخدمات التي
ستفيد العمالء.
ً
وكشفت أن هناك تحارب واختبارات تتم حاليا
بــالـتـعــاون مــع شــركــة قـطــاع خــاص هــي «سبير»
والجهات الرقابية والبنوك ،مضيفة أن أهم ما في
المشروع أنه يحفظ حقوق العميل وخصوصية
بياناته.
وذكرت أن «الخليح» يشهد ثورة تحول رقمي
غير مسبوقة ،ويركز على األمــن والخصوصية
بدرجة كبيرة ،مشيرة الى أن من مميزات التحول
الرقمي في البنك تمكين العميل من فتح حساب
خالل دقيقة «أونالين» ،وإنجاز كل المعامالت.
ونبهت إلى أن األهم في نجاح التحول الرقمي،
وتطور خدمات الدفع اإللكتروني هو جاهزية
العميل ،وتكريس ثقافة التعامالت اإللكترونية،
والــدفــع عبر الـخــدمــات التقنية ،مشيرة إلــى أن
هناك عمالء حتى اآلن يخشون اسـتـخــدام تاك
ال ـخ ــدم ــات ،ل ـكــن نـسـبــة  ٩٩بــالـمـئــة م ــن الـشـعــب
ً
حاليا تملك هــواتــف ذكـيــة ومؤهلة الستخدام
تلك الخدمات.
ولـفـتــت إل ــى أن نـحــو  ٥٠بــالـمـئــة مــن الـعـمــاء
يـعـتـمــدون عـلــى إن ـجــاز متطلباتهم عـبــر الــدفــع
اإللـكـتــرونــي ،وسيساعد هــذا الـتـطــور الشركات
الصغيرة والناشئة على النمو.

الشركات الناشئة

ثورة شركات
ناشئة في الكويت
خدماتها تطال
الوطن العربي

دالل الريس

وق ـ ـ ّـدم ال ـشــريــك اإلداري ف ــي ص ـن ــدوق كامكو
إن ـف ـس ــت ل ــاس ـت ـث ـم ــار فـ ــي الـ ـش ــرك ــات ال ـنــاش ـئــة
والمبتكرة ،فهد الشارخ ،ورقة عمل عن االستثمار
فــي الـشــركــات الناشئة والمبتكرة فــي المراحل
ال ـع ــدي ــدة ال ـتــي ت ـمـ ّـر ب ـهــا ه ــذه ال ـش ــرك ــات لجمع
رؤوس األموال.
ّ
وبين الشارخ أن متوسط حجم الصناديق في
الواليات المتحدة التي تستثمر في هذا القطاع
نمت بنسبة  38.9بالمئة هذا العام ،لتصل إلى 50
مليون دوالر في الربع الثالث من عام  ،2022مما
يشير إلى الحجم الكبير لرأس المال المخصص
لهذا القطاع.
وعــن أداء الشركات الناشئة والمبتكرة ،فقد
تأثرت الشركات ذات المراحل المتقدمة من جمع
رؤوس األمــوال بالتقلبات االقتصادية أكثر من
أي قطاع آخــر فــي الـســوق ،حيث شهد متوسط
المراحل المتقدمة من جمع
تقييم الشركات ذات
ً
رؤوس األ م ـ ــوال ا نـخـفــاضــا بنسبة  29بالمئة،
مقارنة بالربع األول في حين استمرت تقييمات
الشركات ذات المراحل األول ــى مــن عملية جمع
رؤوس األموال عند نفس المستويات المرتفعة
التي تحققت عام .2021
وأضاف الشارخ أن الصناديق التي تقل قيمتها
ع ــن  250مـلـيــون دوالر تـفــوقــت بــأدائ ـهــا بشكل
ملحوظ على أداء الصناديق ذات رؤوس األموال
ّ
األكـبــر خــال ال ـ  12شهرا الماضية ،ألنها تركز
بشكل أكبر على أداء المحفظة لتوليد النقد من
خــال األداء ،في حين أن االنكماش االقتصادي
قــد يجعل مــن الصعب على الصناديق الكبيرة

أهمية استثمار البنوك
اإلسالمية في تقنية األموال
وفق الشريعة

عبدالله حسن

عبدالله حسن

لدينا أولوية في «كامكو»
بالتقنيات المالية ومواكبة
التطورات العالمية

الربيع

سليمان الربيع

«المركز» نحو ترجمة التطورات
التكنولوجية إلى خدمات تمويلية
شــارك نائب رئيس التخطيط
االستراتيجي في المركز المالي
الكويتي (المركز) السيد سلمان
ع ـل ـي ــان ،ف ــي حـ ـ ــوار م ــع شــركـتــي
أوت ــو وت ــاب بيمنتس ،وتطرقت
الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــاقـ ـ ـش ـ ــات إلـ ـ ـ ـ ــى م ـ ــوض ـ ــوع
الـتـكـنــولــوجـيــا وآخ ــر الـتـطــورات
والـ ـ ـمـ ـ ـسـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــدات ف ـ ـ ــي صـ ـن ــاع ــة
ً
الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ــال ـي ــة ،فـ ـض ــا عــن

سلمان عليان

وفيما يلي بعض اإلحصاءات:
• في عام  ،2022تبلغ قيمة مجال التكنولوجيا
ال ـم ــال ـي ــة  179م ـل ـي ــار دوالر ،وت ـن ـم ــو ب ـســرعــة.
()exploding topics
• في دراسة أجرتها شركة Goldman Sachs
لعام  ،2015تشير التقديرات إلى أن التكنولوجيا
المالية قد تؤدي في النهاية إلى التأثير على ما
يصل إلى  4.7تريليونات دوالر من اإليرادات التي
تحققها الخدمات المالية التقليدية اآلن ،واليوم
يتحقق هذا الرقم بسرعة هائلة.
ول ـ ـي ـ ــس م ـ ـ ــن ال ـ ـم ـ ـبـ ــال ـ ـغـ ــة اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ـ ــى أن
التكنولوجيا المالية لم ّ
تغير مجال الخدمات
ّ
المصرفية التقليدية فحسب ،بــل غــيــرت مجال
الخدمات المالية كلها.
لم تعد ابتكارات التكنولوجيا المالية تغيير
نظم المدفوعات واإلقراض فحسب ،بل أدت إلى
( )1إضفاء الطابع الديموقراطي )2( ،الالمركزية،
و( )3االبتكار في طرق جمع رأس المال (كما هي
الحال في التمويل الجماعي) ،واإلقراض (كما هي
الحال في اإلقراض الرقمي) ،وإدارة الثروات (كما
في مفهوم الـ  ،)robo-advisoryوالتأمين (تجميع
التأمين وإلغاء التفاعل البشري) ،وحتى العقارات
(المراقبة الرقمية ،الترميز).
واألكثر إثارة لالهتمام هو ظهور واستخدام
تـقـنـيــة  Blockchainأو سـلـسـلــة ا ل ـك ـت ــل ،و هــي
ً
الشريحة األسرع نموا في صناعة التكنولوجيا
ال ـم ــال ـي ــة والـ ـعـ ـم ــود ال ـف ـق ــري ألي ع ـم ـلــة رقـمـيــة
مستقبلية وتـحــويــات آمـنــة ،وهــي أداة جديدة
للمستقبل.
• م ــا ي ـقــرب م ــن  24بــالـمـئــة م ــن ال ـن ــاس حــول
العالم على دراية بتكنولوجيا الـ  Blockchainأو
سلسلة الكتل.
• بحلول عام  ،2024من المقرر أن تصل تقنية
 blockchainإلى  20مليار دوالر.
والسؤال الذي يطرح نفسه ،في سياق الخدمات
المالية ،هو ما إذا كانت هذه ثورة أو تطور.

تحقيق عمليات التخارج الضخمة المطلوبة.
وختم بتأكيد أساسيات االستثمار ،التي من
أهـمـهــا اخـتـيــار أف ـضــل مــديــري األصـ ــول وأعـلــى
معايير الشفافية ،والتميز والتركيز على نمو
رؤوس األم ـ ــوال ،وتحقيق نـتــائــج طــويـلــة األمــد
وليست قصيرة األمد.

أولوية «كامكو»
من جهته ،قال رئيس قطاع إدارة االستثمار
ِّ
الربيع ،في ورقة
في «كامكو إنفست» ،سليمان
عمل قدمها لمؤتمر «مني تك» حول «التكنولوجيا
المالية تأكل وجبتك  -االبتكار والتحول الرقمي»،
ً
اضطرابا في معظم القطاعات
قائال« :لقد شهدنا
ً
مدفوعا بالتكنولوجيا ،في مجاالت االتصاالت
والرعاية الصحية والتمويل وغيرها .لقد انتقلت
ً
قطاعا في حد
التكنولوجيا من ًكونها ركيزة أو
ً
رئيسيا في كل مجال».
ذاته لتصبح مكونا

جانب آخر من الحضور

ً
الريس« :سبير» تختبر منتجا
ً
جديدا مع  3بنوك كويتية

شاركت الرئيسة التنفيذية
وال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــة الـ ـش ــريـ ـك ــة فــي
« سـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــر» دالل ا لـ ـ ــر يـ ـ ــس فــي
فـعــالـيــات مــؤتـمــر وقـمــة «مني
تــك» ،وقــالــت فــي جلسة العمل
إن هـ ـن ــال ــك حـ ــاجـ ــة م ـ ــن ق ـبــل
المستخدمين لتجارب مالية
أفضل ،سواء كان األمر يتعلق
بطريقة تـســد يــد مدفوعاتهم
أو مـ ـح ــاول ــة ف ـه ــم م ـع ـلــومــات
اإلنفاق الخاصة بهم ،مضيفة:
«نعمل على االرتقاء بالطريقة
التي يدير بها المستخدمون
أمــوال ـهــم ،ون ـقــدم لـهــم تـجــارب

تكيف شركات االستثمار ،وكيف
ي ـم ـك ــن ل ـل ـط ــرف ـي ــن الـ ـتـ ـع ــاون فــي
منطقتنا نحو النمو ،إلى جانب
كيف يمكن لـهــذا النمو المفرط
ً
أن يكون قابال للتحقيق في بيئة
ً
التمويل حاليا على أرض الواقع.

ّ
نتخيل أن هذه
قبل عقد من الــزمــان ،لم نكن
التطورات التكنولوجية الجديدة ستتنافس مع
البنوك ،ولكن هذا اآلن حقيقة واقعة.
ومن المهم اإلشارة إلى أن الخدمات المالية،
ً
م ـه ـمــا بـ ــدت ق ــدي ـم ــة ،ك ــان ــت دائ ـ ـمـ ــا ف ــي طـلـيـعــة
اس ـت ـخ ــدام ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ،م ــن خـ ــال تحسين
تــرابـطـهــا ومنتجاتها وأنـظـمـتـهــا أو وجــودهــا
عبر اإلنترنت.
قد ال يــرى المستخدمون العاديون هــذا ،ألن
االبتكارات التكنولوجية في الخدمات المالية
تركزت في األنظمة والعمليات في الواجهتين
الخلفية والــوس ـطــىّ ،ال فــي الــواج ـهــة األمــامـيــة
ال ـظــاهــرة للعميل ،بـغــض الـنـظــر عــن الـخــدمــات
المصرفية عبر اإلنـتــرنــت (الـتــي تتجاوز ال ـ 20
ً
عاما) ،كان آخر ابتكار يركز على المستهلك هو
بطاقة االئتمان التي نشأت في الخمسينيات من
القرن الماضي.
الـ ـي ــوم ،م ــا نـ ــراه م ــن ع ــدد كـبـيــر م ــن تـقـنـيـ ّـات
و حـلــول و شــر كــات التكنولوجيا المالية يمثل
ً
ً
تهديدا كبيرا للواجهة األمامية للخدمات المالية.
وتــوفــر هــذه التقنيات عمليات أكـثــر كـفــاء ة،
ً
أخطاء أقل ،وتحسينا في خدمة العمالء واألمان.
مـ ـ ــن الـ ـسـ ـه ــل م ــاحـ ـظ ــة مـ ـس ــاهـ ـم ــة وت ــأثـ ـي ــر
التكنولوجيا المالية الحالية والمستقبلية في
القطاع المصرفي ،ال سيما في المجاالت التالية:
• تعزيز التنافسية.
• تحسين جودة خدمة العمالء.
• خدمة 7 /24
• تقليص عدد الفروع للبنوك والموارد البشرية.
• فتح فرص استثمارية جديدة.
• توفير األمن الشامل.
وتحسين عمليات إدارة المخاطر.
ه ــل ه ــذا ه ــو الـسـبــب ف ــي اخ ـت ـفــاء أفـ ــرع ال ـب ـنــوك في
ً
االقتصادات األكثر تقدما؟ دعونا نلقي نظرة على مثال
فــي المملكة الـمـتـحــدة :بين عــامــي  2015و 2019حين
أغلقت المملكة المتحدة نصف فروعها المصرفية.

«تالي» سوف تغطي دول
الخليج خالل  ٥سنوات

البدر

شخصية ،وكل ذلك مدعوم من
خالل روابط آمنة بمعلوماتهم
المصرفية».
وأوضحت الريس أن شركة
ً
سـ ـبـ ـي ــر حـ ــال ـ ـيـ ــا تـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
اختبار منتجها في المصرفية
المفتوحة ()open banking
مع  ٣بنوك كويتية تحت إطار
الـبـيـئــة الــرقــاب ـيــة الـتـجــريـبـيــة
م ــن ال ـب ـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي
وهــو أول منتج مــن نوعه في
الكويت.

«تالي» أول شركة كويتية
ّ
اشتر اآلن وادفع
خدمة
م
تقد
ِ
ً
الحقا مطابقة ألحكام
الشريعة اإلسالمية
بدر البدر وسليمان الجاسر

الجاسر

economy@aljarida●com

البنوك الرقمية والدفوعات اإللكترونية

ديمومة الدولة تبدأ من اقتصاد واقعي وحقيقي

ً
 %80من المستهلكين األميركيين يفضلون استخدام الخدمات المصرفية اإللكترونية بدال من زيارة البنوك
مشروع «أوبن بانكنج» نقلة
نوعية في الدفع اإللكتروني

العويش

مي العويش من بنك الخليج

بنك الخليج
يشهد ثورة
ّ
تحول رقمي
لخدماته
المصرفية

العويش

 %38.9نمو صناديق الشركات
الناشئة والمبتكرة في أميركا
الشارخ

فهد الشارخ

«تاب» تخدم  ١٠٠ألف
تاجر في  9دول

فيصل الهارون

 OTTUشركة كويتية فريدة
في خدماتها وتعزز تنافسية
البنوك

الهارون

العوضي

طالل كامل العوضي

ً
ت ــم إغـ ــاق  4735ف ــرع ــا ف ــي جـمـيــع أن ـحــاء
المملكة المتحدة .خالل نفس الفترة ،فقد  480ألف
موظف عملهم في قطاع الخدمات المالية ،بسبب
استبدالهم بالتكنولوجيا ،وخــاصــة فــي البنوك.
في الوقت نفسه ،زادت القروض الممنوحة للقطاع
الخاص ،على سبيل المثال ،بنحو  11بالمئة خالل
نفس الفترة.
دعونا نلقي نظرة على بلد آخر ،خسرت الواليات
المتحدة أكثر من  13ألــف فــرع (أو  14بالمئة من
جميع الفروع) بين عامي  2008و .2020ولكن ال يزال
مجال الخدمات المصرفية في حالة جيدة ...لكن
فروع البنوك الفعلية أصبحت من بقايا الماضي.
ً
ويتم اآلن توفير الوظائف الرئيسية إلكترونيا.
وفيما يلي بعض اإلحـصــاء ات حــول الخدمات
المصرفية من تقارير مختلفة:
• ي ـف ـضــل  20بــال ـم ـئــة ف ـقــط م ــن الـمـسـتـهـلـكـيــن
ً
األميركيين زيــارة فــروع البنك ،بــدال من استخدام
الخدمات المصرفية اإللكترونية للبنك.
• ان ـخ ـفــض اس ـت ـخ ــدام ال ـف ــروع الـمـصــرفـيــة في
الواليات المتحدة بنسبة  7.2بالمئة منذ عام .2015
ً
المديرين
• وفـقــا ل ـ  ،PWCيــرى  55بالمئة مــن
ّ
التنفيذيين للبنوك أن البنوك غير التقليدية تمثل
ً
تهديدا للبنوك التقليدية (وقد أجريت هذه الدراسة
عام  2020وال تغطي نمو ما بعد «كوفيد»).
• يـبـحــث  70بــالـمـئــة مــن ال ـع ـمــاء عــن خــدمــات
مصرفية إلكترونية متسقة عند اختيار البنك.
• يستخدم  59بالمئة مــن العمالء العالميين
ت ـط ـب ـي ـقــات الـ ـخ ــدم ــات ال ـم ـصــرف ـيــة ع ـب ــر ال ـهــاتــف
ً
المحمول مرة واحدة على األقل شهريا.
• يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الهاتف
المحمول لتحويل األموال بين حساباتهم الخاصة
أو إرسال األموال إلى شخص ما (دراسة أميركية)،
وأعتقد أن هذه األرقام أعلى في الكويت .بفضل TAP
و MYFatooraوغيرهم.
وسيتعرض ما يصل إلى  28بالمئة من الخدمات
المصرفية وخدمات الدفع لخطر االنقطاع بسبب
نماذج األعمال الجديدة التي أحدثتها التكنولوجيا
المالية.)PWC - 2020( .

«كامكو
إنفست» تتبع
ً
نهجا أكثر
استباقية
لالستثمار في
التكنولوجيا
المالية

الربيع

دانة النصار وعبدالعزيز مرزوق

خدمات «كامكو إنفست»:
وأضـ ــاف ال ـش ــراخ أن «كــام ـكــو إن ـف ـســت» أطلقت
تطبيقها  Kamco Invest appو ي ـقــدم مجموعة
كـبـيــرة ومـتـنــوعــة مــن منتجاتنا وخــدمــاتـنــا عبر
اإلنترنت.
ً
ويسعدنا أن نكون جزءا من حركة التكنولوجيا
المالية ،فاآلن نحن أقرب (أقرب بكثير) إلى عمالئنا
ومعهم على مدار الساعة طوال أيام األسبوع.
ً
ومع هذه التطورات ،يمكننا اآلن الوصول أيضا
إلــى قــاعــدة عـمــاء أكـبــر ،الـتــي لــم نكن لنتمكن من
الــوصــول إليها وتقديم حلولنا االستثمارية لها
دون عــدد كبير مــن مــديــري ال ـث ــروات ،فنحن على
عكس البنوك ،ليست لدينا فروع متعددة.
لقد أعطى مجلس إدارتنا وقيادتنا األولوية لهذا
ً
التطور على العديد من المشاريع األخــرى ،نظرا

سليمان الطراح ومشعل الوزان
لضرورتها .واليومُ ،يطلب من كل إدارات «كامكو
ُ
إنـفـســت» أن تــدمــج خــدمــاتـهــا بشكل أو بــآخــر في
تطبيقنا الجديد.
وإضافة إلى ذلك ،قررت «كامكو إنفست» اتباع
نهج أكثر استباقية لالستثمار في التكنولوجيا
المالية من خالل صندوق مخصص لذلك يستثمر
في الشركات المبتكرة .لسنا فقط متحمسين لهذه
الفئة من األصول ،لكننا استثمرنا أموالنا الخاصة
في الصندوق ،ونراها كبرنامج اكتشاف لجميع
التقنيات المالية الجديدة التي تدخل ّ
حيز التنفيذ،
ً
ً
مـمــا يـمـنـحـنــا م ـق ـعــدا أمــام ـيــا ف ــي ه ــذه الـتـقـنـيــات
الناشئة والمبتكرة.
وبصفتنا شــركــة مصرفية اسـتـثـمــاريــة ،يجب
ع ـل ـي ـنــا أن نـ ــراقـ ــب عـ ــن ك ـث ــب الـ ـج ــوان ــب األخ ـ ــرى
للتكنولوجيا المالية ،وخاصة التمويل الجماعي
والتمويل الالمركزي ...لماذا؟
• ب ـل ــغ إج ـم ــال ــي ق ـي ـمــة األص ـ ـ ــول ف ــي ال ـت ـمــويــل
ال ــام ــرك ــزي ( )DeFiح ــوال ــي  90م ـل ـيــار دوالر في

محمد المطوع وفارس العبيد وبول لوف وخالد الراشد وعذراء أحمد

جانب من تسجيل الحضور

ً
الزميل بشار الصايغ متحدثا
ديسمبر ( .2021ص ـنــدوق النقد الــدولــي ،برايس
ووترهاوس كوبرز).
• ت ـع ـت ـقــد  40بــال ـم ـئــة م ــن ش ــرك ــات ال ـخ ــدم ــات
المالية أن تقنية  blockchainستغير طريقة تقديم
الخدمات ،وهذا أمر أساسي.
ً
ف ـم ـثــا ،الـتـقـ ّنـيــات م ـثــل  blockchainوال ــذك ــاء
االصطناعي تبشر بطرق جديدة لممارسة األعمال
ف ــي ق ـطــاع ال ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة وخ ـلــق خ ـيــارات
إضافية لمستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية.
سواء كان ذلك من خالل:
 .1المدفوعات.
 .2العروض األولية للعمالت ( )ICOsالتي تنشئ
ً
ً
نموذجا جديدا للتمويل.
 .3ترميز األسهم أو السندات أو األصول البديلة.
 .4مــن خــال تخزين معلومات العميل «اعــرف
عميلك» على الكتل الالمركزية.
بهذا ،يمكن أن تطور تقنية  blockchainبشكل
كبير في قطاع الخدمات المصرفية التقليدية مع

تمكين نماذج أعمال جديدة من خالل التكنولوجيا.

شواغر العقار
ب ــدوره ،قــال الـمــؤســس والــرئـيــس التنفيذي في
شركة  ،tenantiveإبراهيم الــراشــد ،إنــه لدينا في
الكويت مشكلة الشواغر في القطاع العقاري ،التي
تفاقمت منذ عام  2011حتى اليوم.
وأض ــاف الــراشــد أنــه مــا قبل  2011كــان السوق
يـتـحـ ّـمــل ال ـش ــواغ ــر ،وبـلـغــت الـنـسـبــة  8بــالـمـئــة في
 ،2011أم ــا ال ـي ــوم ف ـقــد وص ـلــت ف ــي مـنـتـصــف عــام
 2022نسبة الشواغر إلــى  24بالمئة ،في حين أن
التعداد السكاني زاد بأكثر من مليون نسبة خالل
ذات الفترة.
ً
وأوض ــح أن هناك خلال فــي الـســوق بسبب آلية
الــوس ـيــط ال ـتــي تـعـتـبــر مـكـلـفــة م ــن نــاحـيــة الــوقــت،
ً
سواء على المالك أو المستأجر ،مشيرا إلى أنه لو
افترضنا أن مالك العقار يملك  30شقة يحتاج ما
يقل  9أشهر إلى عام ،حتى يقوم بتأجير عقاره ،من
الجانب اآلخر يحتاج المستأجر مدة شهرين حتى
االستقرار وتأجير العقار الذي يريده.
وأوضح أنه ليست هناك شفافية في القطاع ،كما
أن هناك كلفة من ناحية الخسائر المادية نتيجة
الشواغر ،مبينا أن هناك خسائر متوقعة تقدر بـ 400
مليون دينار في السوق بسبب الشواغر.
من جهته ،قــال الرئيس التنفيذي لشركة الــداو
كابيتال عبدالله حسن ،ان سوق تقنية األموال وفق
الشريعة االسالمية ال يزال محدودا ،مشيرا الى أن
الفرص االستثمارية في هذا القطاع كبيرة.
وذكـ ــر ،ح ـســن ،خ ــال كـلـمـتــه ف ــي جـلـســة «تقنية
األمــوال وفق الشريعة» ،ان الكويت دولــة رائــدة في
تــأسـيــس الـبـنــوك اإلســام ـيــة ،ومـنـهــا ب ــدأ أول بنك
إســامــي فــي العالم ،وهــو بيت التمويل الكويتي،
وهــو مــا يتطلب مــن الـبـنــوك اإلســامـيــة الكويتية
االستثمار في تطبيقات تقنية األموال وفق الشريعة.

الزميالن سكرتير التحرير ياسر السعدي ورئيس قسم االقتصاد محمد البغلي
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معرفي :األداء المالي المتميز للبنك يعكس نجاح االستراتيجية التوسعية
السالوي :تمكنا من تحقيق طفرة غير مسبوقة في جميع المؤشرات المالية
استمرارا لــأداء القوي في السوق
ال ـم ـص ــرف ــي الـ ـمـ ـص ــري ،س ـج ــل ال ـب ـنــك
األهـلــي الكويتي – مـصــر ،أحــد أســرع
البنوك نموا ،نتائج مالية قوية خالل
األشهر التسعة من العام الحالي ،حيث
حقق البنك ارتفاعا ملحوظا في صافي
األرباح بنسبة  ٪104.8ليصل إلى 1.3
مليار جنيه في نهاية سبتمبر ،2022
مقارنة بـ 616مليونا للفترة ذاتها من
العام الماضي ،وبلغ صافي الدخل من
العائد  1.96مليار بنهاية الربع الثالث
من العام مقارنة بـ 1.55مليار ،بزيادة
قــدرهــا  ٪26.6خــال نفس الفترة من
عام .2021
ووف ـ ـقـ ــا ل ـل ـن ـت ــائ ــج ال ـم ـع ـل ـن ــة شـهــد
إجمالي أصــول البنك ارتفاعا بنسبة
قدرها  ،٪15.7ليصل إلى  65.7مليار
جنيه مقارنة بميزانية البنك عن العام
الماضي ،والتي بلغت  56.8مليارا في
ديـسـمـبــر  ،2021وزاد إجـمــالــي قيمة
ودائ ــع العمالء بنسبة  ٪19.4ليصل
إلى  57.2مليارا مقارنة بــ 47.9مليارا
فــي نهاية  ،2021كما ارتـفــع إجمالي
ق ـي ـمــة م ـح ـف ـظــة ال ـ ـقـ ــروض ف ــي ال ـب ـنــك
بنسبة  ،٪18.4ليصل إلى  32.4مليار

جنيه ،مقارنة بـ 27.4مليارا في نهاية
العام السابق.
وتـعـقـيـبــا ع ـلــى هـ ــذه ال ـن ـت ــائ ــج ،قــال
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس إدارة ال ـب ـن ــك األه ـل ــي
الكويتي  -مصر ،علي معرفي« :إن هذا
األداء ال ـمــالــي الـمـتـمـيــز لـلـبـنــك يعكس
نجاح استراتيجيتنا التوسعية طويلة
الـ ـ ـم ـ ــدى ،وال ـ ـتـ ــي تـ ـه ــدف إل ـ ــى تـحـقـيــق
النمو الـمـسـتــدام والـتــوســع الجغرافي
فــي الـســوق الـمـصــري ،مما يتوافق مع
الرؤية االقتصادية للحكومة المصرية»،
مضيفا أن النتائج المالية القوية التي
حققها البنك األهـلــي الكويتي  -مصر
تـعــزز مـكــانــة الـبـنــك ودوره الـفـعــال في
السوق المصرفي المصري.

أداء متميز
بدوره ،أكد الرئيس التنفيذي العضو
المنتدب للبنك األهلي الكويتي  -مصر،
خ ــال ــد الـ ـس ــاوي أن «ال ـب ـنــك تـمـكــن من
تحقيق طفرة غير مسبوقة في جميع
المؤشرات المالية ،حيث ارتفع صافي
األر ب ـ ــاح التشغيلية ليبلغ  1.6مليار
جـنـيــه ،بــزيــادة قــدرهــا  %31.6مقارنة

بالمزايا التنافسية لمنتجاته وتطوير
خدماته التكنولوجية لتلبية احتياجات
ومتطلبات كل شرائح العمالء ،وجذب
شرائح جديدة ،والتوسع الجغرافي في
السوق المصري من أجل زيادة حصته
السوقية».

دعم القطاع الصناعي

علي معرفي

خالد السالوي

بـ ـ ـ ــ 1.2م ـل ـي ــار خـ ــال ن ـف ــس ال ـف ـت ــرة مــن
العام الماضي ،كما بلغت أربــاح البنك
قبل الضريبة  1.7مليار مقارنة بـ944.
مـلـيــونــا خ ــال نـفــس ال ـف ـتــرة م ــن الـعــام
الماضي».
وأش ـ ــاد الـ ـس ــاوي بـ ـ ــاألداء الـمـتـمـيــز
للبنك عـلــى مـسـتــوى الـنـمــو والربحية
عـلــى حــد سـ ــواء ،رغ ــم الـتـحــديــات التي
يشهدها االقتصاد العالمي والمحلي،
وه ــو مــا يـتـنــاســب مــع أول ــوي ــات البنك

واستراتيجيته الطموحة التي انتهجها
منذ بداية وجوده في السوق المصري.
وأضاف أن «هذا األداء القوي يرجع
للجهد المبذول مــن قبل فريق العمل،
م ـت ــوج ـه ــا ب ــال ـش ـك ــر إل ـ ــى كـ ــل مــوظ ـفــي
البنك لتفانيهم مــن أ جــل تحقيق هذه
النتائج ،مؤكدا أن البنك سيستمر في
الـسـعــي نـحــو تحقيق ال ــري ــادة وزي ــادة
معدالت النمو خالل الفترة المقبلة ،من
خالل دعم كوادرنا البشرية ،واالرتقاء

« »KIBيطلق مصنعه الرقمي
في رحلته االنتقالية الجديدة  -التي قادها في إطار
استراتيجيته التي تتمحور حــول العمالء وتلبية
احتياجاتهم من خالل نموذج أعمال مرن يستجيب
ويـعــاصــر الـتـغـيــرات فــي نمط حياتهم وتطوراتها
ً
التكنولوجية  -أعلن بنك الكويت الدولي ( )KIBأخيرا،
إطالق مصنعه الرقمي (.)KIB Digital Factory
وقــد صمم البنك هــذا المفهوم اإلبــداعــي ،وأعــده
لتحقيق أهدافه األولية في تطوير وتقديم خدمات
مصرفية رقمية جــديــدة ،مصممة بتقنيات حديثة
وأنـظـمــة مـبـتـكــرة ومـتـنــوعــة تـنــاســب متطلبات كل
شريحة من شرائح العمالء ،من األفراد إلى الشركات،
والـتــي ستتميز عــن غيرها بما ستقدمه مــن حلول
مـتـقــدمــة لـخــدمــة ق ـطــاعــات األعـ ـم ــال الـحـيــويــة على
اختالفها.
وفــي تصريحه عن هــذه الخطوة المحورية ،قال
المدير الـعــام إلدارة التحول الرقمي واالبـتـكــار في
 ،KIBمحمد الـشــريــف« :نـحــن ال ـيــوم ،وعـلــى مشارف

العام الجديد ،نقف أمــام نقطة تحول استراتيجي،
ومحطة انتقال نحو عهد رقمي جديد للبنك نتطلع
فيه إلى إحداث قفزة فيما نقدمه من تجربة مصرفية
ً
ً
ً
وحلول مالية .لقد أعددنا لذلك مصنعا رقميا متكامال،
ً
مــؤسـســا عـلــى بنية تحتية تكنولوجية مـتـطــورة،
وال ــذي سيكون المحرك الرئيسي لتنفيذ خططنا
االسـتــراتـيـجـيــة ،وتحقيق أهــدافـهــا فــي طــرح أحــدث
الحلول الرقمية التي تالقي تطلعات السوق المحلي،
واالس ـت ـمــرار فــي دفــع عجلة االبـتـكــار فــي عملياتنا
وخــدمــاتـنــا ،وأب ـعــد مــن ذل ــك فــي الـقـطــاع المصرفي
الكويتي ككل».
وأفاد الشريف بأن مصنع  KIBالرقمي سوف يديره
فريق تقني على أعلى مستوى ،يضم جميع الكوادر
ً
وال ـم ــوارد البشرية المناسبة والـمــؤهـلــة ،ب ــدءا من
رواد التكنولوجيا ،إلى مصممي  ،UX / UIومطوري
المنتجات الذين يعملون بصورة جماعية وثيقة مع
قطاعات البنك المختلفة.

ك ـمــا أن ال ـب ـنــك األهـ ـل ــي ال ـكــوي ـتــي –
م ـص ــر ي ـس ــاه ــم ب ـش ـكــل ك ـب ـيــر ف ــي دع ــم
ال ـق ـطــاع ال ـص ـنــاعــي وق ـط ــاع ال ـشــركــات
ا لـكـبــرى لتحقيق التنمية المستدامة
والنمو االقتصادي ،إضافة إلى تمويل
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في
كل المجاالت ،من خالل توفير خدمات
وح ـ ـلـ ــول ت ـم ــوي ــل مـ ـتـ ـع ــددة األغ ـ ـ ــراض
تلبي احـتـيــاجــات ه ــذا الـقـطــاع وتمكن
هـ ــذه ال ـش ــرك ــات م ــن تـحـقـيــق أهــداف ـهــا
التشغيلية ،ايمانا منه بـضــرورة دعم
هــذا القطاع الحيوي الــذي يساهم في
تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وإلــى جانب الــدور المصرفي المهم
ال ــذي يلعبه الـبـنــك األه ـلــي الـكــويـتــي –
م ـصــر ف ــي دعـ ــم االق ـت ـص ــاد ال ـم ـصــري،

واألداء ال ـم ـت ـم ـي ــز فـ ــي ت ـق ــدي ــم أف ـضــل
الـ ـخ ــدم ــات وال ـم ـن ـت ـج ــات ال ـم ـصــرف ـيــة،
ي ـحــرص ال ـب ـنــك ع ـلــى ت ـعــزيــز دوره في
دعم المسؤولية االجتماعية التي تعد
جزء ا ال يتجزأ من استراتيجية البنك،
مــن خ ــال رعــايـتــه ومـشــاركـتــه الــدائـمــة
في العديد من الـمـبــادرات والفعاليات
الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـت ـ ـل ـ ـفـ ــة ،ت ـش ـم ــل
ق ـطــاعــات الــرعــايــة الـصـحـيــة والبيئية
والتعليم والرياضة ،وكذلك دعم ذوي
االحتياجات الخاصة ،التي تنظم من
قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص
وجمعيات النفع العام غير الربحية.
وإضــافــة إلــى اهـتـمــام الـبـنــك األهـلــي
الكويتي – مصر ،الذي يوليه بالشمول
الـ ـم ــال ــي ونـ ـش ــر ال ـث ـق ــاف ــة ال ـم ــال ـي ــة فــي
المجتمع ،مــن خــال مشاركته ودعمه
ل ـم ـب ــادرات ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي الـمـصــري
وال ـك ـيــانــات ال ــرائ ــدة ف ــي ه ــذا الـم ـجــال،
حرصا منه على نشر الــوعــي بمفهوم
ال ـ ـش ـ ـمـ ــول الـ ـ ـم ـ ــال ـ ــي ،وإت ـ ــاح ـ ــة ج ـم ـيــع
ال ـم ـن ـت ـج ــات وال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـصــرف ـيــة
والمالية لجميع شرائح المجتمع.

«الخليج» %15 :خصومات لدى «الشايع»
في إطــار جهوده المتواصلة
ل ـم ـك ــاف ــأة عـ ـم ــائ ــه ،أطـ ـل ــق بـنــك
الخليج عروضا حصرية لجميع
حاملي بطاقاته االئتمانية في
مطاعم مختارة ،لــدى مجموعة
الـشــايــع بــالـكــويــت ،بخصومات
تصل إلى  15في المئة ،حتى 31
ديسمبر المقبل.
وت ـ ـ ـضـ ـ ــم ق ـ ــائـ ـ ـم ـ ــة الـ ـمـ ـط ــاع ــم
ال ـم ـشــاركــة ف ــي ال ـع ــرض الـمـتــاح
ل ـ ـع ـ ـمـ ــاء ب ـ ـنـ ــك ال ـ ـخ ـ ـل ـ ـيـ ــج ،لـ ــدى
م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــة ال ـ ـ ـشـ ـ ــايـ ـ ــع ك ـ ـ ــا م ــن
«شـ ـي ــك ش ـ ـ ــاك» و«بـ ـيـ ـن ــك ب ـي ــري»
و«ريسينغ كينز» و«بليز بيتزا»
و«أشـ ـ ـ ـ ــاز» و«بـ ـيـ ـت ــزا اك ـس ـب ــرس»
و«عـمـتــي نـ ــورا» ،عـلــى أن يسري
الـ ـع ــرض داخـ ـ ــل ال ـم ـط ـع ــم ف ـقــط،

محمد الشريف

وعلى الوجبات غير المشمولة
بالخصومات.
وبهذه المناسبة ،قال مساعد
المدير العام للخدمات المصرفية
الشخصية محمد تقي« :يحرص
بنك الخليج على مكافأة عمالئه
وتلبية متطلباتهم ،بــا لـتــوازي
مع مساعيه المتواصلة لتقديم
أف ـضــل ال ـخ ــدم ــات والـمـنـتـجــات،
وتوفير تجربة عمالء متميزة».
وأضاف تقي أن بطاقات بنك
الخليج االئتمانية تحمل العديد
من المميزات التي يمكن لعمالء
ال ـب ـنــك االس ـت ـف ــادة م ـن ـهــا ،حيث
ت ــوف ــر ه ــذه ال ـب ـطــاقــات لـلـعـمــاء
العديد من العروض في مختلف
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات ،ب ـي ـن ـه ــا ال ـم ـط ــاع ــم

وال ـف ـنــادق والـسـيــاحــة ،والـسـفــر،
والـتــرفـيــه والـصـحــة والتجميل،
وتأجير السيارات ،وغيرها.
يــذكــر أن عـمــاء بـنــك الخليج
ي ـ ـت ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ــون ب ـ ـ ــالـ ـ ـ ـع ـ ـ ــدي ـ ـ ــد م ــن
الـ ـخـ ـص ــوم ــات والـ ـمـ ـمـ ـي ــزات فــي
الكثير مــن المطاعم والمقاهي
والـ ـ ـمـ ـ ـح ـ ــات داخـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت
ع ـن ــد اسـ ـتـ ـخ ــدام بـ ـط ــاق ــات بـنــك
الـ ـخـ ـلـ ـي ــج االئ ـ ـت ـ ـمـ ــان ـ ـيـ ــة ،ض ـمــن
بــرامــج مـتــواصـلــة مــن الـعــروض
وال ـخ ـصــومــات الـحـصــريــة ،لــدى
أك ـث ــر م ــن  550مـطـعـمــا ومـقـهــى
مميزا ،بخصومات تصل إلى 25
في المئة ،إلى جانب خصومات
فــوريــة لغاية  30فــي المئة لدى
أكثر من  300محل تجاري.

محمد تقي

«الوطني» يطلق برنامج  Bankeeللثقافة المالية لطلبة المدارس
• األول من نوعه في الكويت بالتعاون مع وزارة التربية و«نزاهة»
• الفليج :التعليم هو السبيل الوحيد لنهضة األمم ونؤمن بضرورة تضافر الجهود لتطويره

صالح الفليج

«»Bankee
مبادرة مبتكرة
تتيح للطالب
المشاركة
ببرنامج عملي
يسهم في صقل
شخصياتهم
المقصيد

البرنامج
يعزز دمج
قيم «نزاهة»
في األنشطة
التعليمية
التطبيقية التي
يقدمها
الحماد

أطلق بنك الكويت الوطني،
بــا ل ـت ـعــاون مــع وزارة ا لـتــر بـيــة
و« نـ ــزاهـ ــة» ،بــر نــا مــج Bankee
في مدارس مختارة بالكويت،
والذي يهدف إلى زيادة الوعي
ال ـمــالــي ل ــدى طـلـبــة وطــال ـبــات
المدارس الحكومية والخاصة،
مــن خ ــال تـعــريـفـهــم بــالـثـقــافــة
الـ ـ ـم ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة بـ ـ ــأس ـ ـ ـلـ ـ ــوب ع ـم ـل ــي
وتفاعلي.
ُ
ويـعــد « »Bankeeالبرنامج
ّ
األول م ــن ن ــو ع ــه ا لـ ــذي يـقــد مــه
«ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي» ل ـ ـت ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــه إل ـ ــى
ال ـم ـج ـت ـم ــع وإث ـ ـ ـ ـ ــراء الـ ـشـ ـم ــول
ا لـمــا لــي ،و خــا صــة بـيــن الطلبة
ُّ
تحسن
فــي ا ل ـمــدارس لـضـمــان
مستويات الثقافة المالية بين
أبناء المجتمع بشكل مستدام
في المستقبل.
وي ـ ـ ـهـ ـ ــدف الـ ـ ـب ـ ــرن ـ ــام ـ ــج إلـ ــى
ت ـع ــري ــف ال ـط ـل ـب ــة وال ـط ــال ـب ــات
ب ــالـ ـمـ ـف ــاهـ ـي ــم وال ـ ـم ـ ـمـ ــارسـ ــات
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة
كــالـكـســب وال ـصــرف والـتــوفـيــر
واالل ـ ـ ـتـ ـ ــزامـ ـ ــات ال ـ ـمـ ــال ـ ـيـ ــة ،مــن
خالل تطبيق نظام في الفصل
ال ـ ـمـ ــدرسـ ــي ُي ـ ـحـ ــاكـ ــي الـ ـنـ ـظ ــام
االقتصادي الواقعي من خالل
أساليب عملية وبيئة تفاعلية.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،قـ ــال
ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـت ـ ـن ـ ـف ـ ـيـ ــذي ل ـب ـن ــك
ال ـك ــوي ــت ال ــوط ـن ــي  -ال ـك ــوي ــت،
ص ــاح ال ـف ـل ـيــج« :الـتـعـلـيــم هو

المقصيد والفليج والحماد والجاسم
الــرك ـيــزة األســاس ـيــة والـسـبـيــل
الـ ـ ـ ــوح ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــد لـ ـ ـنـ ـ ـهـ ـ ـض ـ ــة األمـ ـ ـ ـ ــم
ً
وتـ ـ ـق ـ ـ ّـدمـ ـ ـه ـ ــا ،ون ـ ــؤم ـ ــن تـ ـم ــام ــا
بـضــرورة تضافر كــل الجهود
لـتـحـقـيــق ذلـ ــك الـ ـه ــدف ،وع ــدم
اق ـ ـت ـ ـصـ ــار الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة ع ـلــى
الـ ـ ــدولـ ـ ــة ف ـ ـقـ ــط ،وإنـ ـ ـم ـ ــا ت ـم ـتــد
ل ـت ـش ـم ــل ال ـم ـج ـت ـم ــع ب ــال ـك ــام ــل
مــن األس ــرة وال ـق ـطــاع الـخــاص
ومنظمات المجتمع المدني».
وأض ـ ـ ــاف ال ـف ـل ـي ــج« :ي ـج ـســد
برنامج  Bankeeالذي ابتكره
«ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـن ـ ـ ــي» ل ـ ـت ـ ـقـ ــدي ـ ـمـ ــه إل ـ ــى
أبـنــائـنــا الـطـلـبــة ذل ــك الـتـكــامــل
ب ـ ـيـ ــن م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـم ـج ـت ـم ــع

الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـلـ ـف ــة ،وي ـ ـع ـ ـكـ ــس مـ ــدى
ا لـتـطــور ا ل ــذي تـشـهــده مناهج
الـتـعـلـيــم الـحــديــث واعـتـمــادهــا
عـ ـل ــى الـ ـتـ ـف ــاع ــل والـ ـمـ ـح ــاك ــاة،
وتركيزها على تطوير السلوك
والممارسات ،إضافة إلى إثراء
الجوانب المعرفية».
وأكد أن تاريخ بنك الكويت
الوطني يزخر بدوره اإليجابي
والفاعل في دعم جهود الدولة
وتنمية المجتمع ،وما ّ
يقد مه
مـ ــن اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات م ـج ـت ـم ـع ـيــة
هـ ــائ ـ ـلـ ــة فـ ـ ــي كـ ـ ــل الـ ـ ـمـ ـ ـج ـ ــاالت،
و خــا صــة التعليم .وعلى مــدار
تلك السنوات ،التزم «الوطني»

بتقديم نموذج رائد في كيفية
د عــم القطاع الخاص للجهود
التنموية ورفع مستوى الوعي
والمشاركة المجتمعية.
واخ ـ ـت ـ ـتـ ــم ح ــديـ ـث ــه ب ـت ــأك ـي ــد
ال ـ ـتـ ــزام «الـ ــوط ـ ـنـ ــي» ب ــدع ــم كــل
ا ل ـم ـب ــادرات ا لــو طـنـيــة لتطوير
ال ـت ـع ـل ـي ــم ،وت ــوفـ ـي ــر ال ـج ـه ــود
لتحقيق الشمول المالي ونشر
الـثـقــافــة الـمــالـيــة ل ــدى شــرائــح
المجتمع كافة.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ق ـ ــال ال ــوكـ ـي ــل
ال ـم ـســاعــد لـلـتـنـمـيــة الـتــربــويــة
ف ـ ــي وزارة ا لـ ـت ــر بـ ـي ــة ف ـي ـصــل
ال ـم ـق ـص ـي ــد« :أتـ ـ ـق ـ ــدم بــال ـش ـكــر

الحماد والغانم والفليج والمقصيد على هامش الفعالية
لبنك الكويت الوطني وجميع
القائمين على برنامج Bankee
الـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــر الـ ـ ـ ــذي ي ـ ـهـ ــدف إل ــى
ت ـح ـس ـيــن ال ـب ـي ـئ ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
لـ ـلـ ـطـ ـلـ ـب ــة ،مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال إتـ ــاحـ ــة
الفرصة لمشاركة ا لـطــاب في
برنامج عملي يسهم في صقل
شخصياتهم».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـم ـ ـ ـق ـ ـ ـص ـ ـ ـيـ ـ ــد:
«اال هـتـمــام بالبيئة المدرسية
واألنـ ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــة ال ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــة
ال ـت ـط ـب ـي ـق ـيــة ي ـس ـهــم ف ــي جـعــل
الـ ـ ـمـ ـ ــدرسـ ـ ــة جـ ـ ــاذبـ ـ ــة ل ـل ـط ـل ـب ــة
والـ ـط ــالـ ـب ــات ،وي ــدع ــم م ـنــاهــج
التعليم األساسية».

ً
واخ ـت ـت ــم ق ــائ ــا« :ن ــرج ــو أن
يسهم هذا البرنامج في توفير
النشاطات العملية المتنوعة،
وي ـ ـن ـ ـجـ ــح فـ ـ ــي تـ ــوس ـ ـيـ ــع آفـ ـ ــاق
الطلبة والطالبات».

النزاهة والشفافية
مــن جــانـبـهــا ،قــالــت األمـيـنــة
الـ ـع ــام ــة الـ ـمـ ـس ــاع ــدة ل ـلــوقــايــة
فــي « نــزا هــة» ،المهندسة أ بــرار
ا لـ ـحـ ـم ــاد إن ا ل ـع ـن ــا ي ــة ب ـغــرس
الـقـيــم والـمـفــاهـيــم الــدال ــة على
النزاهة والشفافية في الجانب
ا ل ـت ـع ـل ـي ـمــي م ــن أ ب ـ ــرز األدوات

لقطة جماعية

الـ ــوقـ ــائ ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي جـ ـ ـه ـ ــود م ـن ــع
الفساد ،مؤكدة أن رفع الوعي
بالقيم اإل نـســا نـيــة وحمايتها
ووقـ ـ ــايـ ـ ــة الـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ت ـس ــاع ــد
ف ــي تـحـقـيــق أه ـ ــداف «ن ــزاه ــة»،
وم ـن ـه ــا ح ـم ــاي ــة الـ ـم ــال ال ـع ــام،
مــؤكــدة أن م ـبــادرة «بـنـكــي» تم
ت ـط ــوي ــره ــا ل ـت ـحــاكــي ال ـجــانــب
الـ ـقـ ـيـ ـم ــي م ـ ــن خ ـ ـ ــال ال ـث ـق ــاف ــة
المالية واأل نـشـطــة التعليمية
الـ ـتـ ـطـ ـبـ ـيـ ـقـ ـي ــة الـ ـ ـت ـ ــي ي ـق ــدم ـه ــا
البرنامج.
وقد أسس «الوطني» بهدف
ت ـ ـقـ ــديـ ــم الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات الـ ـم ــالـ ـي ــة
وإح ـ ـ ــداث ت ــأث ـي ــر إي ـج ــاب ــي فــي
الـ ـك ــوي ــت وال ـم ـج ـت ـم ــع ،وع ـل ــى
مــدى عـقــود مــن الــزمــن ،ساهم
ال ـب ـنــك م ــن خ ــال اس ـت ـث ـمــارات
مجتمعية كبيرة فــي مجاالت
ال ــرع ــاي ــة ال ـص ـح ـيــة والـتـعـلـيــم
والشباب.
ويـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــرص ال ـ ـ ـب ـ ـ ـنـ ـ ــك عـ ـل ــى
ت ـك ــري ــس جـ ـه ــوده وإم ـك ــان ــات ــه
م ـ ــن أج ـ ـ ــل الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ال ـم ـث ـم ــر
مـ ـ ــع كـ ـ ــل م ـ ــؤسـ ـ ـس ـ ــات ال ـ ــدول ـ ــة
وال ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـم ــدن ــي ،ب ـهــدف
ت ـن ـم ـي ــة ال ـم ـج ـت ـم ــع وتـ ـط ــو ّي ــر
ا ل ـم ــوارد ا لـبـشــر يــة ا ل ـتــي تمثل
ال ــرك ـي ــزة األس ــاس ـي ــة لـتـحـقـيــق
ال ـن ـم ــو واالزدهـ ـ ـ ـ ـ ــار ،وخ ــاص ــة
في مجال التعليم الذي يلتزم
البنك بتقديم كل أو جــه الدعم
لتطويره.
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اقتصاد

تستمر للسنة الثانية على التوالي للتوعية بمواضيع الثقافة المالية وحماية عمالء البنوك
سعيا لتعزيز الثقافة المالية
لدى مختلف شرائح المجتمع،
وضمن دور القطاع المصرفي
ال ـ ـكـ ــوي ـ ـتـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـس ــؤولـ ـي ــة
ال ـم ـج ـت ـم ـع ـيــة ،ت ـس ـت ـمــر لـلـسـنــة
ال ـث ــان ـي ــة ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي حـمـلــة
التوعية المصرفية «لنكن على
درايـ ـ ـ ــة» ،وهـ ــي ح ـم ـلــة تــوعــويــة
أطلقها بنك الكويت المركزي،
بــالـتـعــاون مــع ات ـحــاد مـصــارف
ال ـك ــوي ــت والـ ـبـ ـن ــوك ال ـكــوي ـت ـيــة،
وعدد من المؤسسات والهيئات
الرقابية ،بهدف التوعية بجملة
من المواضيع الهامة في مجال
الثقافة المالية وحماية عمالء
البنوك.
ج ـ ــاء ذل ـ ــك ف ــي بـ ـي ــان م ـش ـتــرك
ل ـل ـب ـن ــوك ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـم ـش ــارك ــة
ف ــي ال ـح ـم ـل ــة ،اس ـت ـه ـلــه الــرئ ـيــس
التنفيذي لبنك الكويت الوطني
صـ ــاح ال ـف ـل ـيــج ب ــال ـق ــول إن بنك
ال ـكــويــت الــوط ـنــي يـفـخــر بـكــونــه
شــريـكــا وفــاعــا أســاسـيــا فــي كل
الـمـبــادرات الـتــي تـهــدف إلــى رفع
مستوى الوعي ،بالتعاون مع بنك
الـكــويــت ال ـمــركــزي وك ــل الجهات
الـمـعـنـيــة ،حـيــث دأب الـبـنــك على
ال ـم ـســاه ـمــة ال ـفــاع ـلــة ف ــي تــوعـيــة

المجتمع بجميع القضايا التي
تهم الـقـطــاع ،مضيفا أن الحملة
تعد األضخم على مستوى دول
المنطقة.
وذك ـ ـ ـ ــر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لمجموعة بيت التمويل الكويتي
(ب ـي ـتــك) بــالـتـكـلـيــف ع ـبــدالــوهــاب
الــرشــود أن مــواصـلــة دع ــم حملة
«ل ـن ـكــن ع ـلــى دراي ـ ـ ــة» ي ـه ــدف إلــى
نشر الثقافة المالية لدى مختلف
ش ــرائ ــح ال ـم ـج ـت ـمــع ،م ـض ـي ـفــا أن
جهود التحول الرقمي المتسارعة
ف ـ ـ ـ ــي ال ـ ـص ـ ـن ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـم ـ ـصـ ــرف ـ ـيـ ــة
ص ــاح ـب ـت ـه ــا ت ـ ـحـ ــديـ ــات ج ــدي ــدة
تستدعي تعزيز استراتيجيات
األم ـ ــن ال ـس ـي ـب ــران ــي مـ ــن ج ــان ــب،
وتعزيز الــوعــي لــدى العمالء من
الجانب اآلخر.

• الفليج« :الوطني» دأب على المساهمة الفاعلة في التوعية
بكل القضايا التي تهم القطاع
• الرشود :جهود التحول الرقمي المتسارعة تستدعي تعزيز
استراتيجيات األمن السيبراني
• ضاهر :الحملة نجحت في تحقيق أهدافها المنشودة
بنشر الثقافة المالية بالمجتمع
ً
• الهقهق :التوعية المصرفية تتطلب جهودا مستمرة
للتعريف بدور البنوك
• محفوظ :الحملة قدمت رسائل واضحة لتوعية العمالء
ونشر الثقافة المصرفية

الثقافة المالية
إلى جانب ذلك ،شدد الرئيس
الـتـنـفـيــذي لـبـنــك الـخـلـيــج طوني
ض ــاه ــر ع ـل ــى أن ال ـح ـم ـل ــة ال ـتــي
ي ـ ـشـ ــرف ع ـل ـي ـه ــا بـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
ال ـم ــرك ــزي ،بــال ـت ـعــاون م ــع اتـحــاد
مـصــارف الـكــويــت ،للعام الثاني
على التوالي ،نجحت في تحقيق
أهدافها المنشودة بنشر الثقافة

ً
• التويجري :ابتكار أساليب جديدة لالحتيال يتطلب مزيدا
من حمالت التوعية
• الحميضي :للحملة دور كبير في تعريف العمالء بدور البنوك
كوسيط مالي
• مقامس :وجود بيئة آمنة لتنفيذ المعامالت الشخصية
سيؤدي إلى مناخ مالي أفضل
• الغانم« :وربة» يحرص على نشر الثقافة المالية وثقافة االدخار واالستثمار
• بوخمسين :جهود التوعية المصرفية جزء من مسؤولية القطاع المصرفي

ال ـمــال ـيــة ف ــي ال ـم ـج ـت ـمــع ،وزيـ ــادة
الــوعــي بــدور القطاع المصرفي،
وكيفية االستفادة من الخدمات
المتنوعة ،التي تقدمها البنوك
على الوجه األمثل لعمالئها.
ب ـ ـ ـ ــدوره ،أك ـ ــد ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس
التنفيذي لمجموعة بنك برقان
الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي ف ــي الـكــويــت
رائ ــد الهقهق حــرص بنك برقان
عـ ـل ــى دع ـ ــم ح ـم ـل ــة «لـ ـنـ ـك ــن ع ـلــى
دراي ـ ــة» م ـنــذ ان ـطــاق ـهــا ،مــواكـبــا
بذلك رؤية بنك الكويت المركزي
واتحاد مصارف الكويت ،مضيفا
أن الـتــوعـيــة الـمـصــرفـيــة تتطلب
جهودا مستمرة للتعريف بدور
ال ـب ـنــوك ،وال ـح ـقــوق والــواج ـبــات
الـمـصــرفـيــة المتعلقة بــالـعـمــاء،
وم ـخ ـت ـلــف ال ـج ــوان ــب ال ـتــوعــويــة
المتعلقة بالثقافة المالية ،ودعا
جميع أفراد المجتمع إلى االطالع
عـلــى م ــواد الـحـمـلــة واالس ـت ـفــادة
منها ،لتعزيز معرفتهم وثقافتهم
ال ـمــال ـيــة وال ـم ـصــرف ـيــة ،وحـمــايــة
أنفسهم وعائالتهم من أي مخاطر
مالية محتملة في المستقبل.

في ذات السياق ،أكدت رئيسة
الجهاز التنفيذي للبنك التجاري
الكويتي إلهام محفوظ أن حملة
«لنكن على دراية» حققت نجاحا
متميزا في عامها األول والثاني،
وعــزت ذلك إلى أن الحملة قدمت
م ــادة مبسطة ورســائــل واضحة
ل ـتــوع ـيــة عـ ـم ــاء ال ـب ـن ــوك ون ـشــر
ا لـثـقــا فــة المصرفية والمنتجات
والخدمات التي توفرها البنوك
للعمالء.
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،لـ ـف ــت ال ــرئـ ـي ــس
التنفيذي للخدمات المصرفية
الشخصية والرقمية ببنك بوبيان
عبدالله التويجري إلى أهمية مثل
هذه الحمالت التوعوية ،السيما
م ـ ــع ت ـ ــزاي ـ ــد اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام وس ــائ ــل
التواصل االجتماعي ،واالعتماد
ب ـص ــورة ك ـب ـيــرة ع ـلــى ال ـخــدمــات
ال ـم ـصــرف ـيــة ال ــرق ـم ـي ــة ،ح ـي ــث قــد
يـ ـتـ ـع ــرض الـ ـعـ ـمـ ـي ــل لـ ـمـ ـح ــاوالت
احـ ـتـ ـي ــال م ـن ـظ ـم ــة ذات طـبـيـعــة
عالمية مع ابتكار أساليب جديدة
لالحتيال ،مما يتطلب مزيدا من
حمالت التوعية ،مشيرا إلى دور

ال ـح ـم ـلــة ف ــي ال ــوق ــوف أمـ ــام هــذه
الهجمات المنظمة على حسابات
العمالء.

بيئة آمنة
وص ــرح الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي -
الكويت في البنك األهلي الكويتي
لــؤي مقامس بــأن تطبيق أفضل
الـمـمــارســات الـمــالـيــة والمعايير
األمـنـيــة مــن شــأنــه أن ي ــؤدي إلــى
ال ـم ــزي ــد م ــن ال ـث ـقــة ف ــي الـتـعــامــل
م ــع ال ـج ـه ــاز ال ـم ـص ــرف ــي ،مـبـيـنــا
أن وج ـ ـ ــود ب ـي ـئ ــة آمـ ـن ــة لـتـنـفـيــذ
الـمـعــامــات الشخصية سيؤدي
إلى مناخ مالي أفضل بشكل عام،
وبــالـتــالــي تـعــزيــز مـكــانــة الــدولــة
وتــرق ـيــة تــرتـيـبـهــا ف ــي الـمـعــايـيــر
ال ـعــال ـم ـيــة الــرئ ـي ـس ـيــة بــالـنـسـبــة
للشمول المالي ،وهو ما تساهم
ف ـيــه حـمـلــة ال ـتــوع ـيــة الـمـصــرفـيــة
«لنكن على دراية» بصورة فعالة.
ورأت عـضــوة مجلس اإلدارة
الرئيسة التنفيذية للبنك األهلي
ال ـم ـت ـحــد جـ ـه ــاد ال ـح ـم ـي ـضــي أن
ال ـح ـم ـل ــة م ـ ـبـ ــادرة ه ــادف ــة لـنـشــر

ال ـث ـقــافــة ال ـمــال ـيــة ،مـثـمـنــة ال ــدور
الـكـبـيــر لـهــذه الـحـمـلــة فــي تقديم
م ـح ـتــوى ت ــوع ــوي يـشـتـمــل على
ت ـعــريــف ال ـع ـم ــاء ب ـ ــدور ال ـب ـنــوك
كوسيط مــالــي ،وأهمية االدخــار
واالسـتـثـمــار وكيفية االسـتـفــادة
مـ ــن ال ـم ـن ـت ـج ــات الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا
البنوك ،والتوعية بحقوق العمالء
الـ ـخ ــاص ــة ب ـع ـم ـل ـي ــات ال ـت ـم ــوي ــل
الشخصي ،وآلية تقديم الشكاوى
بـ ـش ــأن ال ـ ـخـ ــدمـ ــات ال ـم ـص ــرف ـي ــة،
إضافة إلى البطاقات المصرفية
الـ ـمـ ـتـ ـن ــوع ــة ،وأه ـ ـ ـ ــم الـ ـخـ ـط ــوات
الواجب اتباعها لتجنب التعرض
ل ـع ـم ـل ـيــات االح ـت ـي ــال وال ـتــوع ـيــة
ب ـم ـخــاطــر م ــا ي ـع ــرف بــ«تـكـيـيــش
ال ـقــروض» واالسـتـثـمــارات عالية
المخاطر وغيرها من المواضيع
المهمة التي تزيد الوعي المالي
لدى مختلف شرائح المجتمع.
على صعيد متصل ،أكد نائب
رئ ـيــس مـجـلــس اإلدارة الــرئـيــس
التنفيذي في بنك الكويت الدولي
رائد بوخمسين أن جهود التوعية
الـم ـصــرف ـيــة ج ــزء م ــن مـســؤولـيــة

القطاع المصرفي تجاه المجتمع،
المرتبطة بإثراء ثقافته المالية،
وتـ ـنـ ـمـ ـي ــة الـ ـفـ ـك ــر االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
واالقـتـصــادي بشكل عــام ،إيمانا
ب ـحــق أف ـ ـ ــراده ف ــي ال ـت ـع ــرف على
ه ــذا ال ـق ـطــاع ال ـح ـيــوي ،وتـكــويــن
معرفة شاملة حول كل ما يمكن
أن تقدمه مؤسساته التي وثقوا
بـ ـه ــا ،ل ـم ـســانــدت ـهــم ك ـع ـم ــاء فــي
إدارة أصولهم المختلفة ومتابعة
شؤونهم المالية على نحو سديد.
وحـ ـ ـ ـ ــول هـ ـ ـ ــذه الـ ـحـ ـمـ ـل ــة ،ق ــال
الرئيس التنفيذي في بنك وربة
شاهين الغانم إن البنك يحرص
على نشر الثقافة المالية ،وثقافة
االدخ ـ ـ ـ ــار واالسـ ـتـ ـثـ ـم ــار ،إض ــاف ــة
إلـ ــى ت ــوع ـي ــة ال ـع ـم ــاء ب ـخــدمــات
وم ـن ـت ـجــات ال ـب ـن ــوك اإلس ــام ـي ــة،
وكيفية االسـتـفــادة منها ،مقدرا
م ـب ــادرة بـنــك ال ـكــويــت ال ـمــركــزي،
واتحاد مصارف الكويت لتوعية
الـمـجـتـمــع بــالـمـعــامــات الـمــالـيــة
والمصرفية.

الصالح :القطاع المصرفي الكويتي يتسم بالتنافسية العالية
في حوار مفتوح لـ «بوبيان» مع طلبة الماجستير وهيئة التدريس بجامعة الكويت
أك ــد الــرئ ـيــس ال ـت ـن ـف ـيــذي ل ـل ـخــدمــات الـمـصــرفـيــة
ل ـل ـش ــرك ــات واإلدارة ال ـم ــال ـي ــة والـ ـخ ــزان ــة واإلدارة
القانونية في بنك بوبيان ،عبدالسالم الصالح ،أن
القطاع المصرفي الكويتي يتسم بالتنافسية العالية،
والقدرة على اإلبداع واالبتكار والتفكير دائما خارج
ً
ال ـص ـنــدوق ،بـمــا ينعكس إيـجــابـيــا عـلــى الـخــدمــات
والمنتجات التي يقدمها للعمالء.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال الـ ـح ــوار ال ـم ـف ـتــوح ال ـ ــذي عـقــده
الصالح مع طلبة الماجستير وهيئة التدريس في
جــامـعــة الـكــويــت ،حـيــث اتـســم الـنـقــاش باإليجابية
والـتـنــوع والـتـطــرق للعديد مــن الـجــوانــب المتعلقة
بالقطاع المصرفي في الكويت ،والــرد على العديد
من استفسارات طلبة الماجستير ،وأعـضــاء هيئة
التدريس الحضور.
كما تناول الصالح المعايير التي تساعد الشباب
الـكــويـتــي الـطــامــح فــي الـعـمــل فــي الـقـطــاع الـمـصــرفــي،
ومنها االلتزام والقدرة على تحمل الضغوط ،وتحقيق
األهداف الوظيفية الشخصية واألهداف االستراتيجية
بشكل عــام ،كما يجب أن يتسم
للمؤسسة المصرفية
ٍ
الموظف باالبتكار والتفكير خارج الصندوق.
ً
وأش ـ ـ ــار أيـ ـض ــا إلـ ــى ض ـ ـ ــرورة م ــواص ـل ــة ال ـت ـطــور
ً
والتعليم والتدريب ،مؤكدا تميز القطاع المصرفي

الكويتي في تقديم برامج تدريبية متقدمة بصورة
مستمرة تساعد موظفيها على إحــراز تقدم مهني
ك ـب ـيــر ،وش ـغ ــل م ـنــاصــب م ـم ـيــزة شــري ـطــة اكـتـســاب
الخبرة العملية ،وتطوير أنفسهم بالبرامج التدريبية
والشهادات المهنية المطلوبة.
وخ ــال الـجـلـســة اسـتـفـســر بـعــض ال ـح ـضــور عن
الـشــروط المطلوبة مــن عـمــاء الـشــركــات للحصول
عـلــى الـتـمــويــات الــازمــة مــن الـبـنــوك ،حـيــث تطرق
الصالح إلى العديد من الشروط اإلجرائية المطبقة
ً
في القطاع المصرفي حاليا لمنح التمويالت إلى
الـعـمــاء ،حـيــث نـبــه إل ــى أهـمـيــة الـنـظــر إل ــى العميل
ً
من مختلف الجوانب ،خصوصا شخصية العميل
وليست الجوانب المالية فحسب ،كما قدم نصائحه
حول ضرورة ضمان سالمة المركز المالي للشركات
الطالبة للتمويل.
وأوض ــح أن القطاع المصرفي كــان وسيظل من
ً
أكبر الداعمين للشركات الكويتية ،مشيرا إلى الدور
الذي لعبه «بوبيان» أثناء جائحة كورونا التي أثرت
عـلــى أع ـمــال الكثير مــن ال ـشــركــات ،إال أن ــه ق ــام على
الفور بتفعيل خطة العمل عن بعد خالل يومين من
اإلغالق ،واستمر في تقديم خدماته دون أي تأثر ،ما
أدى إلى عدم شعور العمالء بأي اختالف أو تغير

في مستوى الخدمة ،كما لم يعان أي من العمالء من
أي تجارب سلبية ّ
جراء اإلغالق.
ً
وق ـ ــدم ال ـب ـن ــك أيـ ـض ــا خ ــدم ــات م ـجــان ـيــة ل ـل ـشــركــات
الصغيرة ومتوسطة الحجم فــي الـكــويــت ،باإلضافة
إلى تحمل رسوم مشاركتها في العديد من الخدمات
التي تقدمها بعض الجهات األخرى في سبيل الترويج
ألعمالها وفتح آفاق تجارية جديدة لها.
ً
ك ـم ــا ك ــان ــت ج ـم ـيــع الـ ـخ ــدم ــات ال ـب ـن ـك ـيــة ت ـقــري ـبــا
متاحة للتنفيذ من خالل تطبيق «بوبيان» المبتكر
للشركات ،مما ساهم في سهولة تنفيذ المعلومات
فــي مـخـتـلــف أوقـ ــات اإلغـ ــاق ال ـتــي واجـهـتـنــا ج ــراء
ً
الـجــائـحــة .وخ ــال هــذه األزم ــة ،س ــارع البنك أيضا
بتأجيل أقساط التمويالت المقدمة إلــى الشركات
ً
الصغيرة والمتوسطة بــدء ا من أبريل  2020مدة 6
أشهر دون تحميل أي أرباح إضافية على العمالء.
ً
وردا ع ـلــى اس ـت ـف ـســار ح ــول أس ـب ــاب ن ـمــو محفظة
الشركات في «بوبيان» ،وكيفية تحقيق الـتــوازن بين
ن ـمــو الـمـحـفـظــة وج ــودت ـه ــا ،ق ــال ال ـصــالــح «إن وضــع
االستراتيجية هو الجزء السهل ،إال إن التحدي يكمن
فــي وضــع األشـخــاص المناسبين فــي المكان السليم
منضبط ،وهذا التنفيذ
بشكل
وتنفيذ االستراتيجية
ٍ
ً
المنضبط على أرض الواقع حقيقة ما يميز بوبيان».

«برقان» يختتم رعايته لمهرجان الخريف
بالمشاركة مع دار اآلثار اإلسالمية
اخـتـتــم بـنــك بــرقــان رعــايـتــه لمهرجان
الخريف الثقافي لدار اآلثار اإلسالمية في
مركز اليرموك الثقافي .وتأتي رعاية البنك
ضمن استراتيجيته الشاملة للمسؤولية
االجتماعية ،وحرصه على تعزيز وإثراء
الساحة الفنية والثقافية في الكويت.
وقد تضمن مهرجان الخريف العديد
ً
م ـ ــن الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــات الـ ـثـ ـق ــافـ ـي ــة ،وع ـ ــروض ـ ــا
موسيقية ومـســرحـيــة ،وأنـشـطــة خاصة
لــأط ـفــال ،إض ــاف ــة إل ــى وجـ ــود مجموعة
متنوعة من رواد األعمال الذين عرضوا
منتجاتهم وخدماتهم.
وق ــد ص ــرح ــت ح ـصــة ال ـن ـج ــادة ،مــديــر
أول االتصاالت والمسؤولية االجتماعية
للشركات في «برقان» ،قائلة« :نحن سعداء
ً
جدا برعاية هذا الحدث الثقافي المميز،
ً
ً
ً
ُ
الذي يعد مكانا ترفيهيا رائعا للعائالت
واألصدقاء لقضاء يوم كامل يستمتعون
من خالله بالعروض الفنية».
وأوضحت النجادة أن «الهدف الرئيسي
لرعاية (بــرقــان) لمهرجان الخريف لــدار
اآلث ـ ـ ــار اإلس ــامـ ـي ــة ،ه ــو ال ـم ـســاه ـمــة فــي
تسليط الضوء على المواهب والطاقات
الفنية التي تزخر بها الكويت ،من خالل
تــوف ـيــر مـنـصــة لـمـجـمــوعــة م ـت ـنــوعــة من
الفنانين والحرفيين ،مع إعطائهم الفرصة

جناح البنك في المهرجان
لعرض أعمالهم الفنية للحاضرين ،إضافة
إلى إعطاء المشاريع الوطنية الصغيرة
والـمـبــادريــن فــرصــة لـعــرض منتجاتهم،
وم ـ ـسـ ــاعـ ــدت ـ ـهـ ــم فـ ـ ــي تـ ـنـ ـمـ ـي ــة أعـ ـم ــالـ ـه ــم
بالمستقبل».
ي ــواص ــل «بـ ــرقـ ــان» تـنـظـيـمــه ورعــاي ـتــه
لألنشطة والـمـبــادرات الثقافية والفنية،
ال ـت ــي تـ ـن ــدرج ض ـمــن بــرنــام ـجــه ال ـشــامــل
لـلـمـســؤولـيــة الـمـجـتـمـعـيــة ،كـمــا يـحــرص
على دعــم الجهود التنموية في الكويت

عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع األص ـ ـ ـعـ ـ ــدة ،السـ ـيـ ـم ــا عـلــى
ال ـص ـع ـيــديــن ال ـث ـق ــاف ــي والـ ـفـ ـن ــي ،وي ــؤك ــد
استمراره في تعزيز مساهمات مختلف
الـجـهــات المعنية بـهــذه ال ـجــوانــب ،التي
ً
تؤثر إيجابيا في حياة أفــراد المجتمع
بالكويت.

ً
الصالح متوسطا أعضاء الهيئة والطلبة
وق ــال «ف ــي بــدايــة الـتـحــاقــي بــالـبـنــك ،ك ــان معظم
انكشاف محفظة تمويل الشركات فيه إلى شركات
االستثمار ،والجميع يعلم ما حدث لهذه الشركات
التي اختفى عدد كبير منها  .2008لذلك ،بدأت بتقليل
انكشاف البنك إلى المؤسسات المالية واالستثمارية،
ووضعت خطة لبناء محفظة متوازنة تعكس التوزيع
مماثل لتوزيع قطاعات االقتصاد الكويتي».
وأوضح الصالح أنه عمل على تقليل اإلجــراء ات
البيروقراطية ،واختصار الــدورة المستندية لمنح
التمويالت مــع ضبط سياسة المخاطر المتعلقة
بمنح التمويل وو ض ــع سياسة مــو حــدة لالئتمان
وخطة للعمالء ولمتابعة المبيعات.
ً
ّ
التحول الرقمي الكامل
كما بين أنه ركز أيضا على

ً
للخدمات المصرفية للشركات ،مشيرا إلــى تركيز
البنك على استقطاب العمالء ذوي المالء ة المالية
القوية وذوي السمعة التجارية الجيدة مع التعامل
مــع شــركــات مــن مختلف القطاعات ،بما ساهم في
جودة المحفظة العالية.
واخ ـت ـتــم ال ـصــالــح جـلـسـتــه ال ـح ــواري ــة م ــع طلبة
الـمــاجـسـتـيــر ،وأعـ ـض ــاء هـيـئــة ال ـت ــدري ــس بـجــامـعــة
ً
الكويت ،مبينا أن أهم الــدروس التي تعلمها خالل
مسيرته في القطاع المصرفي هي أال يأخذ أي من
الـمــوضــوعــات كــأمــر مسلم ب ــه ،وأن يعطي كــل أمــر
حـقــه مــن دراس ــة اإليـجــابـيــات والـسـلـبـيــات بـصــورة
موضوعية ،في ظل المعطيات الحاضرة أمامه دون
إغفال التطورات التي قد تحدث في المستقبل.

«اتحاد االستثمار» ينظم برنامج تدريب
مـ ـ ــن مـ ـنـ ـطـ ـل ــق س ـ ـعـ ــي ات ـ ـ ـحـ ـ ــاد شـ ــركـ ــات
االسـتـثـمــار الــدائــم لمتابعة كــل الـتـطــورات
والتشريعات وال ـقــرارات المعنية فــي عمل
ش ــرك ــات االس ـت ـث ـم ــار ،وخ ــاص ــة ت ـلــك الـتــي
تصدر عن الجهات الرقابية ،والذي يتمثل
مؤخرا في تعميم هيئة أسواق المال رقم 11
لسنة  2022إلــى جميع الشركات المدرجة
بشأن تطبيق قــرار الهيئة رقــم  139لسنة
 ،2022ب ـشــأن ت ـطــويــر آل ـيــة ال ـم ـشــاركــة في
الجمعيات العامة للشركات المدرجة ،نظم
مركز دراسات االستثمار ،الذراع التدريبية
لــاتـحــاد ،البرنامج التدريبي «اإلج ــراء ات
ال ـف ـن ـيــة واإلداريـ ـ ـ ـ ــة لـلـجـمـعـيــة ال ـع ــام ــة فــي
الشركات المساهمة» يومي  13و 14الجاري،
لتدعيم جهود الجهات الرقابية في توعية
الشركات لتطبيق قرار الهيئة.
وصرحت األمينة العامة باإلنابة فدوى
دروي ــش بــأن مـبــادرة االتـحــاد لتنظيم هذا
البرنامج جاءت لمساعدة مديري االلتزام،
وأم ـن ــاء ســر مـجـلــس اإلدارة ،وغ ـيــرهــم من
المعنيين لــدى األشـخــاص الـمــرخــص لهم
والشركات المدرجة ،على االلتزام بما ورد
من تحديثات في تعميم وقرار الهيئة ،سعيا
ل ـلــوصــول إل ــى ســامــة الـتـطـبـيــق ،مضيفة
أن أهــم مــا يميز هــذا الـبــرنــامــج أنــه يجمع
ب ـيــن مـتـطـلـبــات جـمـيــع ال ـج ـهــات الــرقــابـيــة
واإلشرافية في الكويت بطريقة تسهل على
الجميع التطبيق بدقة.
وق ـ ـ ـ ــدم ال ـ ـبـ ــرنـ ــامـ ــج ع ـ ـمـ ــاد الـ ـحـ ـسـ ـي ــن –
أخصائي الحوكمة والتطوير المؤسسي،

لقطة جماعية
وال ــذي يمتلك خبرة أكثر مــن  18عاما في
مجاالت االلتزام الرقابي وحوكمة الشركات
واإلف ـ ـصـ ــاح وال ـش ـف ــاف ـي ــة وم ـك ــاف ـح ــة غـســل
األموال وتمويل اإلرهاب.
وتم خالل البرنامج عرض أهم اإلجراءات
الفنية واإلدارية للجمعية العامة ،بدء ا من
الـتـعــريــف بالجمعيات وأنــواع ـهــا وأحـكــام
واخـتـصــاصــات كــل مـنـهــا ،ورك ــز البرنامج
ع ـلــى أف ـض ــل ال ـس ـبــل لـتـطـبـيــق م ــا ورد في
قرار الهيئة رقم  139لسنة  ،2022من خالل
استعراض جداول وأجندات وخرائط عمل
لعقد الجمعيات العامة وفق تسلسل منطقي
يـتـيــح لـلـمـشــاركـيــن ال ـق ــدرة عـلــى المتابعة
وترتيب اإلج ــراء ات بما يضفي القانونية

عـ ـل ــى عـ ـق ــد ال ـج ـم ـع ـي ــات وفـ ـ ــق م ـت ـط ـل ـبــات
الجهات الرقابية واإلشرافية المتمثلة في
وزارة الـتـجــارة والـصـنــاعــة وهيئة أســواق
المال ويورصة الكويت والشركة الكويتية
للمقاصة.
كما تطرق البرنامج إلــى آلية اإلفصاح
الجديدة عن الجمعيات العامة باستخدام
النماذج المستحدثة من الهيئة لتتكامل مع
اإلجراءات المؤسسية ومواعيد االستحقاق،
واخـتـتــم باستعراض إج ــراء ات انتخابات
مجلس اإلدارة ،ومــا يسبقها من إجــراء ات
ل ـل ـتــرشــح ،واس ـت ـي ـف ــاء م ــواف ـق ــات ال ـج ـهــات
الرقابية.
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اقتصاد
«الوطنية العقارية» تربح  11.6مليون دينار في  9أشهر
ةديرجلا
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سلطان :نركز في المدى القصير على التخارج من أصول وتخفيض الديون
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة
ً
العقارية ،التي تعمل حاليا على
تطوير مشاريع ضخمة مختلفة
ف ـ ــي م ـن ـط ـق ــة ال ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ــط
وشمال إفريقيا ،نتائجها المالية
والتشغيلية للفترات المنتهية في
 30سبتمبر  .2022و ق ــد حققت
الـ ـش ــرك ــة ص ــاف ــي أربـ ـ ـ ــاح خ ــاص
بـمـســاهـمــي ال ـشــركــة األم بقيمة
 11.6مليون دينار ،أي ما يعادل
 6.58فلوس لكل سهم ،عن فترة
األش ـه ـ ًـر ال ـ ـ  9األول ـ ــى م ــن ،2022
م ـق ــارن ــة ب ـصــافــي أربـ ـ ــاح بقيمة
 225.4مليون دينار ،أي ما يعادل
 126.49ف ـل ـســا ل ـك ــل سـ ـه ــم ،عــن
الفترة المقارنة من .2021
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد ب ـ ـ ـل ـ ـ ـغـ ـ ــت اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
التشغيلية للشركة  18.8مليون
ديـ ـ ـن ـ ــار ،ل ـف ـت ــرة ال ـت ـس ـع ــة أش ـهــر

المنتهية في  30سبتمبر ،2022
أي ما يعادل ًزيادة بنسبة  6في
المئة مـقــارنــة بنفس الـفـتــرة من
 .2021وب ـل ــغ اج ـم ــال ــي األصـ ــول
 502م ـل ـيــون دي ـن ــار ك ـمــا ف ــي 30
سبتمبر .2022
وقد سجلت الشركة في الربع
ال ـث ــال ــث م ــن  2022ص ــاف ــي ربــح
ق ــدره  6.2مــايـيــن دي ـنــار ،أي ما
ي ـع ــادل  3.52ف ـلــوس ل ـكــل سـهــم،
وإيـ ـ ــرادات تشغيلية قــدرهــا 4.5
ماليين دينار.
وفي سياق تعليقه على نتائج
الشركة ،قال نائب رئيس مجلس
إدارة الشركة ،والرئيس التنفيذي
فيصل جميل سلطان العيسى:
«إن التقدم المستمر فــي تسليم
ال ــوح ــدات ف ــي م ـش ــروع الـشــركــة
ج ــران ــد هــاي ـتــس ف ــي م ـصــر دعــم

أبرز المؤشرات المالية للشركة للفترة المنتهية في  30سبتمبر ( 2022مليون دينار)

فيصل سلطان العيسى

الربع الثالث
البيان
2022
4.5
اإليرادات
3.2
صافي اإليرادات
8.2
الربح قبل احتساب
ال ـ ـفـ ــوائـ ــد والـ ـض ــرائ ــب
واالستهالك واإلطفاء
6.2
صافي األرباح
3.5
ربحية السهم (فلس)

اإليرادات التشغيلية للشركة لفترة التسعة
أشهر المنتهية في  30سبتمبر .»2022
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «يـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود االن ـ ـ ـخ ـ ـ ـفـ ـ ــاض ف ــي
أرب ــاح الشركة للفترات المنتهية فــي 30
سبتمبر  2022مقارنة بالفترات نفسها

الربع الثالث
2021
5.6
2.3
218.1

التغيير ( )%األشهر التسعة
األولى من 2022
18.8
%19.210.3
%36.7
18.2
%96.2-

216.3
121.4

من عام  2021إلى االعتراف بأثر األربــاح
االستثنائية التي نتجت عن قيام شركتنا
الزميلة أجيليتي ببيع شــر كــة الخدمات
اللوجستية العالمية المتكاملة التابعة
لها إلــى شــركــة دي.أس.فـ ــي ،مقابل أسهم

%97.1%97.1-

األش ـ ـ ـهـ ـ ــر ال ـت ـس ـع ــة التغيير ()%
األولى من 2021
%6.1
17.7
%2.7
10.1
%92.1230.8

11.6
6.6

فــي شــركــة دي.أس.فـ ـ ــي ،فــي الــربــع الثالث
م ــن  .»2021وذك ـ ــر« :سـيـسـتـمــر تــركـيــزنــا
بشكل مكثف على مراقبة الظروف العامة
للسوق ،وعلى إدارة المخاطر بطريقة تعزز
مقدرتنا على مــواصـلــة الــوفــاء بوعودنا

225.4
126.5

%94.8%94.8-

لـمـســاهـمــي ال ـش ــرك ــة» .وصـ ــرح س ـل ـطــان :
«يستمر تركيز الشركة على المدى القصير
على التخارج من بعض األص ــول ،والتي
ستخصص عائداتها نحو تخفيض جزء
كبير من ديون الشركة».

الصراعات واالنقسامات الجيوسياسية تطغى على قمة «العشرين»
يجتمع فــي جــزيــرة بــالــي اإلنــدونـيـسـيــة الـشـهـيــرة،
ً
قادة أكبر  20اقتصادا في العالم ،بما في ذلك االتحاد
األوروبــي ،لعقد قمة تستمر اليوم وغــدا ،من المنتظر
أن تشهد مناقشة سبل التعاون في بناء مستقبل أكثر
ً
استقرارا.
ّ
لكن ،في حين أن قمة هــذا العام تركز على مرحلة
ً
ما بعد الوباء تحت شعار «تعافوا معا ،بشكل أقوى»،
تحتل االنقسامات الجيوسياسية مركز الصدارة.
ويــأمــل رئيس القمة ،الرئيس اإلندونيسي جوكو
وي ــدودو ،أن يوفر التجمع فرصة لبعض أكبر القوى
ً
في العالم لتنحية خالفاتهم جانبا من أجــل التركيز
ّ
على معالجة التحديات العالمية الملحة ،وسط تهديد
ال ــرك ــود لــاق ـت ـصــاد ال ـعــال ـمــي ،وب ـحــث س ـبــل التنمية
ّ
المستدامة ،لكن الغزو الروسي ألوكرانيا ،إلى جانب
َ
أزمتي الطاقة والغذاء اللتين أدت إلى تفاقمهما ،وهو
ً
ما ألقى بظالله على قمة مجموعة العشرين ،فضال عن
التوترات المتصاعدة بين الصين والواليات المتحدة.
وقال جوكووي ،كما يطلق على الزعيم اإلندونيسي:
«ال ُيقصد من قمة مجموعة العشرين أن تكون منتدى
س ـيــاسـ ًـيــا ..م ــن الـمـفـتــرض أن ت ـكــون ح ــول االقـتـصــاد
والتنمية».

الصراعات في قمة القمة
كـجــزء مــن جــولــة لتأكيد أهمية حـضــور الـقـمــة ،زار
ج ــوك ــووي مــوسـكــو وكـيـيــف فــي وق ــت ســابــق مــن هــذا
العام ،على أمل تعزيز الحوار الشامل ،ورفض الضغط
الستبعاد روسيا من قمة هذا العام ،كما ّ
وجه دعوة إلى
فولوديمير زيلينسكي ،رئيس أوكرانيا غير العضو.
وكان قد أعلن أنه لن يحضر القمة إذا حضر الرئيس
الروسي فالديمير بوتين ،كما رفض زعماء غربيون
آخرون فكرة تقاسم الطاولة مع بوتين.
في المقابل ،أكــد مسؤولون األسـبــوع الماضي ،أن
روسيا سترسل وزير خارجيتها إلى بالي ،لإلنابة عن
بوتين ،فيما قال متحدث باسم زيلينسكي إن الزعيم
األوكراني سيحضر على األرجح.
وفــي حين تم إيــاء الكثير من االهتمام في الفترة
الـتـمـهـيــديــة لـحـضــور بــوتـيــن وزيـلـيـنـسـكــي أو عــدمــه،
األميركي جو بايدن
فإن الوجود الشخصي للرئيس
ً
ً
والصيني شــي جين بينغ يـبــدو أ يــضــا متفوقا على

لقاء بايدن وشي جينبينغ في بالي
الحدث الرئيسي ،حيث التقى زعيما القوتين العظميين
ً
المتصارعتين وجـهــا لوجه للمرة األولــى فــي رئاسة
بايدن قبل القمة أمس.
وفيما قــال الرئيس الصيني لبايدن إن «العالقات
الثنائية ّ
ّ
تصب في مصلحتنا»،
تمر بمنعطف سيئ وال
ـات ال ـث ـنــائ ـيــة
ـ
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ـ
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ـ
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ـ
وإن «ع ـل ـي ـن
ّ
وتطويرها»ّ ،
عبر بايدن عن أمله في تجنب ّأي نزاع
بين واشنطن وبكين ،قائال« :العالم ينتظر منا لعب
دور أساسي في مواجهة األزمات».
يأتي االجتماع وسط توتر متزايد في العالقات بين
الحكومتين ،بسبب الخالفات حول ملفات عدة :التجارة
وحقوق اإلنسان وأوكرانيا وتايوان.
ً
كان المراقبون يعتقدون أن جوكوي كان عازما على
رئاسة مجموعة العشرين ،ليكون مشروعه الرئيسي
لتلميع صورة إندونيسيا ،رابع أكبر دولة في العالم

من حيث عدد السكان وأول دولة في جنوب شرق آسيا
تستضيف القمة .لكن مع طغيان العديد من العوامل
األخرى ،بات المحللون يعتقدون أن إندونيسيا تريد
اآلن فقط إنهاء «المهمة» وتسليم الشعلة إلــى الهند،
ال ـتــي ستستضيف قـمــة ال ـع ــام الـمـقـبــل ،وف ــق تحليل
لمجلة التايمز.
بدورها ،لمحت وزيرة خارجية إندونيسيا ،ريتنو
مــارســودي ،فــي تصريحات لوكالة رويـتــرز ،فــي وقت
سابق مــن هــذا الشهر ،إلــى صعوبة عقد القمة وسط
مثل هذا الوضع الجيوسياسي المشحون .وقالت« :قد
تكون أصعب قمم مجموعة العشرين».

سقف التوقعات
تأتي ّ
قمة  G20لهذا العام ،في وقت يتجه العالم نحو

ركود عالمي ،إذ شرعت البنوك المركزية في رفع أسعار
ّ
الفائدة للحد من التضخم ،لكن األسعار ما زالت تكافح
للعودة إلى مستويات ما قبل الوباء .وأفاد البنك الدولي
بأن هذه الزيادات ،إلى جانب ضغوط األسواق المالية،
يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي
العالمي إلى  0.5بالمئة العام المقبل ،األمــر الــذي من
شــأنــه زعــزعــة اسـتـقــرار االق ـت ـصــادات الـكـبــرى وإبـطــاء
تخفيف حدة الفقر بشكل كبير في البلدان النامية.
كما أدت االض ـطــرابــات المتعلقة ب ـ «كــوفـيــد ،»19 -
خاصة في الصين ،إلى تعقيد سالسل التوريد الدولية،
مما تسبب فــي اختناقات بالتجارة وإعــاقــة النشاط
االقتصادي العالمي .ويتجه العالم نحو أزمتين في
الغذاء وأمــن الطاقة ناجمة عن الصراعات اإلقليمية،
بما في ذلك الحرب بأوكرانيا ،والكوارث الطبيعية التي
تفاقمت بسبب ُّ
تغير المناخ.

وكجزء من رئاستها لمجموعة العشرين ،حددت
إندونيسيا  3أولويات واضحة على جــدول األعمال:
تعزيز البنية التحتية الصحية العالمية ،وضمان
تـ ـح ـ ّـول اق ـت ـص ــادي رق ـم ــي ش ــام ــل ،وت ـع ــزي ــز ال ـت ـحــول
المستدام للطاقة.
وإضافة إلى الكلمات الرئيسية التي سيلقيها قادة
العالم ،ستعقد مجموعة من المحادثات الثنائية على
خلفية التوترات العالمية التي تشمل غزو أوكرانيا
وم ــا أعـقـبــه مــن تــداع ـيــات اقـتـصــاديــة عــالـمـيــة ،وأزم ــة
المناخ ،والبرنامج النووي لكوريا الشمالية ،والطموح
الصيني المتزايد.
ليس من المتوقع حدوث ّ
تقدم كبير عقب اجتماع
ً
بايدن وشي ،وفقا ألندرو ستابلز ،مدير منطقة آسيا
والمحيط الهادئ في «إيكونوميست إمباكت» ،ذراع
السياسات واألفكار في مجموعة اإليكونوميست ،إذ
قال لشبكة سي إن بي سي ،إن «التوقعات ليست عالية
ً
للغاية» ،مضيفا أن التوترات الجيوسياسية المستمرة
تؤدي إلى تراجع النمو العالمي.
ّ
وسلط الضوء على موقف الصين من الحرب في
أوكرانيا كواحدة من عدة عالمات على تآكل العالقات
بين أكبر اقتصادين في العالم.
وق ــال« :إي ـجــاد أرضـيــة مــا لـهــذه الـعــاقــة  -وهــو ما
ً
يـتـطـلــع إل ـيــه ب ــاي ــدن  -سـيـكــون إي ـجــاب ـيــا ،لـيــس فقط
لمجتمع األعمال ،ولكن للمشاعر االقتصادية العالمية
ً
أيضا».
م ـ ــن ن ــاحـ ـي ــة أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،أصـ ـبـ ـح ــت قـ ـم ــة ال ـع ـش ــري ــن
واالجتماعات المرتبطة بها في وقت سابق من هذا
العام فرصة للدول األعضاء للتعبير عن شكاواهم ضد
روسيا .ففي اجتماع لمجموعة العشرين في أبريل،
انسحب وزراء المالية من الواليات المتحدة والمملكة
المتحدة وكندا أثناء حديث المبعوثين الروس .وفي
اجتماع آخــر للمجموعة فــي يوليو لــوضــع األســاس
لقمة هذا األسبوع ،فشل الدبلوماسيون الحاضرون
في إصــدار بيان جماعي بشأن مسؤولية روسيا عن
ً
آثار الحرب على العالم .وفي سبتمبر ،انهارت أيضا
الجهود المبذولة للتوصل إلى قرارات متعددة األطراف
بشأن التعليم والمناخ بسبب إدان ــات غــزو موسكو
ألوكرانيا .فما الــذي ستخرج به ّ
قمة  2022وسط كل
هذا الضجيج الجيوسياسي؟
(العربية نت)

درويش :معرض «أوتلت  22باي مقمش»
ينطلق  21الجاري
كشفت المديرة التنفيذية لشركة نون،
المنظمة لمعرض «أوتلت  22باي مقمش»،
خ ــول ــة دروي ـ ـ ـ ــش ،عـ ــن ان ـ ـطـ ــاق ف ـعــال ـيــات
الـمـعــرض بـيــن  21و 23ال ـجــاري فــي قاعة
الراية بفندق كورت يارد ماريوت ،من 10
ً
ً
مساء.
صباحا حتى 10
وأكدت درويش ،في تصريح صحافي،
أن الـ ـك ــوي ــت م ــن ال ـ ـ ــدول ال ـم ـت ـم ـي ــزة فــي
المنطقة والداعمة للمشروعات الصغيرة
والمتوسطة ،السيما المشاريع الخاصة
بالشباب على مستوى منطقة الخليج
والــوطــن الـعــربــي ،إذ إن الـكــويــت سباقة
ً
دائ ـم ــا ف ــي تـبـنــي ال ـم ـشــاريــع الـشـبــابـيــة.
وقالت إن معرض «أوتلت  22باي مقمش»،
يـعــود بعد غـيــاب سنتين بسبب جائحة
كورونا ،في حلة جديدة لعشاقه وأحبائه،
ال فـتــة إ لــى أن النسخة الحالية للمعرض

سـتـكــون مـتـنــوعــة ،إذ ستضم كــل شــرائــح
وف ـئ ــات الـمـجـتـمــع ،م ــن ال ـن ـســاء وال ــرج ــال
واألطفال ،ولن تكون مقتصرة على النساء
فـقــط .وأوض ـحــت أن الـمـعــرض يـهــدف إلى
الــوصــول إلــى  50ألــف زائــر خــال نسخته
الـحــالـيــة ،مـشـيــرة إل ــى أن ــه خ ــال النسخة
الماضية زار المعرض نحو  37ألف زائر.
وذكـ ـ ـ ــرت أن ال ـن ـس ـخ ــة ال ـح ــال ـي ــة تـضــم
م ـج ـمــوعــة م ـم ـي ــزة م ــن ال ـم ـش ــارك ـي ــن ،مــن
أصحاب األعمال الكويتيين سواء أصحاب
األعمال الصغيرة أو المتوسطة أو الكبرى،
الفتة إلى تخصيص جزء كبير للعالمات
التجارية الكويتية من «البراندات» المحلية.
ً
وبـيـنــت درويـ ــش أن ــه حــرصــا مــن إدارة
المعرض على إنجاح الفعالية في نسختها
الحالية ،اخـتــارت وقــت انـطــاق المعرض
بعناية فائقة ،إذ ينطلق ألول مرة في شهر

خولة درويش
نوفمبر لعدة أسباب منها ،أن هذا الوقت
من السنة يشهد بدء موسم الشتاء ،مشيرة
إلى أن الوقت األصلي للمعرض في أبريل

ً
سيكون متزامنا مع شهر رمضان.
وأك ــدت أن المعرض يعمل على إتاحة
الفرصة ألصحاب المشاريع في التواصل
مـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـم ـ ـهـ ــور مـ ـ ـب ـ ــاش ـ ــرة والـ ـتـ ـس ــوي ــق
لمنتجاتهم وخــدمــاتـهــم ،فــي حـيــن تؤمن
إدارة المعرض بأهمية المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ودوره ــا الـبــارز بالمجتمع،
مـشـيــرة إلــى تميز الـشـبــاب الخليجي في
إث ـب ــات وج ـ ــوده وحـ ـض ــوره ف ــي م ـثــل هــذه
ال ـم ـع ــارض .وق ــال ــت إن ال ـم ـعــرض انـطـلــق
ً
قبل نحو  6سنوات وتحديدا عــام ،2016
ً
بوجود  60مشاركا واآلن معرض «مقمش»
ً
يضم أكثر مــن  150مـشــاركــا مــن أصحاب
ال ـم ـش ــاري ــع ال ـص ـغ ـي ــرة وال ـم ـت ــوس ـط ــة فــي
الكويت والخليج والوطن العربي.

«األولى للوقود» تفتتح محطة العيون
أعـ ـلـ ـن ــت ال ـ ـشـ ــركـ ــة األول ـ ـ ــى
لـلـتـســويــق الـمـحـلــي لـلــوقــود
افتتاح خدمة التزود بالوقود
في محطة العيون ،الواقعة في
محافظة الجهراء ،وتأتي هذه
الخطوة وفقا لخطة «أولــى»
االس ـتــرات ـي ـج ـيــة الـتـطــويــريــة
ال ـ ــرامـ ـ ـي ـ ــة إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـحـ ــويـ ــل كــل
محطاتها إ لــى محطات ذات
خدمات متطورة ،وفق أحدث
المعايير العالمية للجودة
لـ ـتـ ـق ــدي ــم خ ـ ــدم ـ ــة م ـت ـك ــام ـل ــة
للعمالء.
وت ـع ـت ـبــر م ـح ـطــة ال ـع ـيــون
ال ـم ـح ـط ــة الـ ـ ـ ـ ــ 31ال ـ ـتـ ــي تـمــت
إعـ ــادة بـنــائـهــا مــن ضـمــن 40
مـ ـحـ ـط ــة تـ ـ ــم اسـ ـت ــامـ ـه ــا مــن

ش ــرك ــة ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ال ــوط ـن ـي ــة.
وصــرح الرئيس التنفيذي
لـ ـلـ ـش ــرك ــة الـ ـمـ ـهـ ـن ــدس عـ ـ ــادل
العوضي« :سيتمكن العمالء
م ـ ــن االسـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــادة ف ـ ــي ال ــوق ــت
الـ ـح ــال ــي مـ ــن خ ــدم ــة الـ ـت ــزود
بالوقود ،وقريبا من خدمات
غـ ـسـ ـي ــل ال ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات وم ــرك ــز
ص ـيــانــة ال ـس ـي ــارات وال ـس ــوق
الـمــركــزي ،إضــافــة إلــى أنــه تم
ال ـع ـمــل ع ـلــى زيـ ـ ــادة مـسـتــوى
ال ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــة ب ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــب نـ ـظ ــام
اسـ ـت ــرج ــاع األبـ ـ ـخ ـ ــرة ال ـج ـيــل
ال ـ ـثـ ــانـ ــي ،وت ـ ــزوي ـ ــد ال ـم ـح ـطــة
بالمعدات الصديقة للبيئة».
وأض ـ ـ ــاف الـ ـع ــوض ــي« :ك ـمــا
وعدت األولى عمالءنا بتطوير

ال ـم ـح ـط ــات وت ـح ــوي ـل ـه ــا إل ــى
مـحـطــات م ـت ـعــددة ال ـخــدمــات،
فإنه جار العمل على استكمال

خـطــة الـتـطــويــر وف ــق الـجــدول
الـ ــزم ـ ـنـ ــي الـ ـ ـم ـ ــوض ـ ــوع ،ح ـيــث
سيشمل التطوير فــي الوقت

الحالي محطة صباح السالم
قـ ـطـ ـع ــة  ،12مـ ـق ــا ب ــل م ـن ـط ـقــة
العدان».

«التجارية العقارية» تربح  12.5مليون دينار حتى  30سبتمبر
معرفي :الشركة استمرت في تطبيق استراتيجياتها المتزنة والمتحفظة
صـ ـ ـ ـ ّـر ح رئ ـ ـيـ ــس م ـج ـل ــس إدارة ال ـش ــرك ــة
التجارية العقارية عبدالفتاح معرفي ،بأن
نتائج أعمال الفترة المنتهية في  30سبتمبر
 2022أسفرت عن تحقيق صافي أرباح بلغ
 12.547.956د.ك.
ً
وتعقيبا على النتائج المالية للربع الثالث
من  ،2022أفاد معرفي بأن الشركة استمرت
فــي المحافظة على أدائـهــا المميز ،بما في
ذلـ ــك ال ـن ـمــو ف ــي اإليـ ـ ـ ــرادات الـتـشـغـيـلـيــة من
العقارات وفندق سيمفوني ستايل بنسبة
بلغت  15.4في المئة مقارنة بنفس الفترة من
العام الماضي ،فيما بلغ العائد على حقوق

المساهمين  4.3في المئة ،والعائد على رأس
الـمــال  6.8فــي المئة ،والعائد على إجمالي
األصول  2.5في المئة.
وأك ـ ـ ــد أنـ ـ ــه رغـ ـ ــم األوض ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـس ـيــاس ـيــة
واالق ـت ـص ــادي ــة ال ـس ــائ ــدة ح ــول ال ـع ــال ــم ،فــإن
الشركة استمرت في تطبيق استراتيجياتها
المتزنة والمتحفظة ،بهدف تحقيق األهداف
ال ـ ـمـ ــرجـ ــوة ،وعـ ـل ــى رأس ـ ـهـ ــا ت ـع ــزي ــز ح ـقــوق
المساهمين ،وضمان متانة المركز المالي،
وال ـتــرك ـيــز ع ـلــى ن ـمــو األربـ ـ ــاح الـتـشـغـيـلـيــة،
وزيادة التدفقات النقدية للشركة.
ً
واسـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــرارا ل ـ ـم ـ ـن ـ ـه ـ ـج ـ ـيـ ــة الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة

واس ـت ــرات ـي ـج ـي ـت ـه ــا الـ ـق ــائـ ـم ــة عـ ـل ــى أسـ ــاس
المحافظة على تنوع المحفظة العقارية من
حيث حجم وطبيعة االستثمارات والتوزيع
ال ـج ـغ ــراف ــي ،ض ـمــن خ ـطــة ع ـمــل ت ـه ــدف إلــى
الموازنة بين المخاطر والعوائد من خالل
الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل،
كشف عن استثمارات جديدة مع مجموعة
من المستثمرين االستراتيجيين عن طريق
الشركات االستثمارية المحلية والخليجية
خـ ـ ــال الـ ــربـ ــع الـ ـث ــال ــث مـ ــن عـ ـ ــام  ،2022إذ
استثمرت «التجارية» والشركات التابعة لها
في عقارات مكتبية تقع بوالية نيوجرسي،

أميركا ،كما استثمرت الشركات التابعة لها
فــي القطاع اللوجستي والمستودعات في
الواليات المتحدة األميركية.
وأشار إلى مفهوم المسؤولية االجتماعية،
ً
«حـيــث انـطــاقــا مــن دوره ــا الــريــادي وتحت
شعار «نحن نهتم» ،نظمت الشركة التجارية
الـعـقــاريــة مــاراثــونــا بــالـتـعــاون مــع الـسـفــارة
األم ـي ــرك ـي ــة ،ل ــدع ــم وت ـش ـج ـيــع ال ــري ــاض ــة في
ال ـكــويــت ،حـيــت اق ـيــم ال ـم ــاراث ــون ف ــي منتزه
البوليفارد الكائن في قلب منطقة السالمية،
ً
ً
وحقق نجاحا باهرا بمشاركة عدد كبير من
الحضور ورعايا السفارة األميركية.

عبدالفتاح معرفي

«الخليج للتأمين» تكسب  23.1مليون دينار في  9أشهر
الحسن :النتائج تعكس قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر
أعلنت مجموعة الخليج للتأمين
تحقيق صافي ربح بقيمة  23.1مليون
ديـنــار ( 74.5مليون دوالر أمـيــركــي)،
خالل األشهر التسعة من العام الحالي،
ً
بربحية  81.39فلسا للسهم الــواحــد
مقارنة بصافي ربح بقيمة  68مليون
ديـنــار ( 219.3مليون دوالر) «المعاد
إدراج ـه ــا» عــن نفس الـفـتــرة مــن العام
السابق.
وكــانــت المجموعة قــد حققت عن
فترة األشهر التسعة من العام السابق
ً
أرب ــاح ــا غ ـيــر اع ـت ـيــاديــة بـقـيـمــة 50.5
مليون دينار ( 163مليون دوالر) ناتجة
مــن االس ـت ـحــواذ عـلــى عمليات شركة
أكسا في منطقة الخليج ،وباستثناء
تلك األرب ــاح غير االعتيادية عــن عام
 2021فإن المجموعة حققت ارتفاعا في
أرباحها االعتيادية عن فترة األشهر
التسعة مــن الـعــام الحالي بقيمة 5.6
مــايـيــن دي ـنــار ( 18.2مـلـيــون دوالر)
نتيجة ارت ـف ــاع أربــاح ـهــا التشغيلية
وأرباح االستثمارات.
ك ـ ـمـ ــا بـ ـلـ ـغ ــت ح ـ ـق ـ ــوق م ـس ــاه ـم ــي
المجموعة  214.9مليون دينار (693.3
مليون دوالر) بقيمة دفترية للسهم

خالد الحسن

ً
 757فلسا ،كما في  2022/09/30بزيادة
نسبتها  0.8في المئة مقارنة مع 213.2
مـلـيــون دي ـنــار ( 687.9مـلـيــون دوالر)
ً
بقيمة دفترية للسهم  751فلسا كما
في .2021/12/31
وبـلـغــت قـيـمــة األق ـس ــاط المكتتبة
 640.8مليون دينار ( 2.07مليار دوالر)
بالمقارنة مع  369.6مليون دينار (1.2
مليار دوالر) ،بزيادة نسبتها  73.4في
المئة عن نفس الفترة من العام السابق.

وبـلــغ رب ــح االسـتـثـمــار وااليـ ــرادات
األخـ ـ ــرى  28.6م ـل ـيــون ديـ ـن ــار (92.1
م ـل ـيــون دوالر) بــال ـم ـقــارنــة م ــع 16.8
مليون دينار ( 55.7مليون دوالر) عن
نفس الفترة من العام الماضي بزيادة
نسبتها  70في المئة.
ً
وت ــدعـ ـيـ ـم ــا ألعـ ـ ـم ـ ــال ال ـم ـج ـم ــوع ــة
التشغيلية وحقوق حملة وثائقها ،فقد
تمت زيادة صافي االحتياطيات الفنية
للشركة من  443مليون دينار (1.43
مليار دوالر) كما في  2021/12/31إلى
 485.2مليون دينار ( 1.6مليار دوالر)
كما في  2022/09/30بزيادة نسبتها

 10فــي المئة ،األمــر الــذي يعزز قــدرة
الشركة على تحمل المخاطر الطارئة
التي قد تطرأ في المستقبل.
وبلغ مجموع األصول  1.34مليار
دينار ( 4.33مليارات دوالر) كما في 30
سبتمبر .2022
وبـ ـه ــذه ال ـم ـنــاس ـبــة ،قـ ــال الــرئ ـيــس
التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين
خالد سعود الحسن «تعكس نتائج
الـ ـتـ ـسـ ـع ــة أش ـ ـهـ ــر ل ـ ـهـ ــذا ال ـ ـع ـ ــام ق ــوة
ال ـم ـج ـم ــوع ــة ونـ ـم ــوه ــا ال ـم ـت ــواص ــل،
وقــدرت ـهــا عـلــى تـحـمــل الـمـخــاطــر عن
طريق تنوع مصادر دخلها وحماية

مصيدة الديون… خطر يدفع األسواق
الناشئة إلى حافة الهاوية
أدى ارتفاع تكاليف االقتراض
العالمية إلــى إضعاف الموارد
المالية لبعض ا لـبـلــدان األكثر
ُع ـ ـ ــرض ـ ـ ــة ل ـ ـل ـ ـتـ ــأثـ ــر بـ ــال ـ ـم ـ ـنـ ــاخ،
ً
خصوصا عندما تـكــون الــدول
ف ــي أم ـ ـ ّـس ال ـح ــاج ــة إلـ ــى ال ـمــال
لـ ـمـ ـك ــافـ ـح ــة اآلث ـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـمـ ــدمـ ــرة
لالحتباس الحراري.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء
ال ـبــاك ـس ـتــانــي ش ـه ـبــاز شــريــف،
ال ـ ـ ــذي ألـ ـق ــى ك ـل ـم ــة أم ـ ـ ــام قـ ــادة
العالم بمؤتمر المناخ COP27
في مصر األسبوع الماضي ،إن
ً
تقاربا في األحــداث يهدد بدفع
الدول النامية إلى «فخ الديون».
تكافح البلدان التي اقترضت
ب ـك ـثــافــة ع ـن ــدم ــا ك ــان ــت أس ـع ــار
الفائدة منخفضة ،اآلن لتمويل
الـمـشــاريــع الـتــي مــن شــأنـهــا أن
تجعلها أكثر مرونة في مواجهة
الـتـغـيــرات الـمـنــاخـيــة القاسية،
م ــا يـجـعـلـهــا ُع ــرض ــة لـتـكــالـيــف
اقتراض أعلى في المستقبل.
بــاك ـس ـتــان ،ال ـتــي دف ـعــت إلــى
ح ــاف ــة ال ـت ـخ ـل ــف عـ ــن ال ـ ـسـ ــداد،
بـسـبــب الـفـيـضــانــات ال ـتــي أتــت
على ما يقرب من ثلث أراضيها
هذا الصيف ،مثال على ذلك ،إذ
ً
تلقت البالد قرضا بقيمة مليار
دوالر من صندوق النقد الدولي
للمساعدة في التغلب على آثار
الكارثة ،لكن أضرار الفيضانات
َّ
تقدر بحوالي  32مليار دوالر،
وعليها سداد  3مليارات دوالر
كخدمة ديون حتى يونيو ،2023
ً
وفقا لـ .Bloomberg Economics

ضربة مزدوجة
ل ـطــال ـمــا ج ـ ــادل ق ـ ــادة الـ ــدول
األكثر ُعرضة للتغير المناخي،
ب ـ ــأن ال ـ ـ ــدول الـ ـت ــي ت ـس ــاه ــم فــي
ال ـج ــزء األك ـب ــر م ــن االن ـب ـعــاثــات
ي ـ ـجـ ــب أن ت ـ ـت ـ ـحـ ـ َّـمـ ــل فـ ـ ــا تـ ـ ــورة
التخفيف والتكيف ،لكن الدول
الـ ـغـ ـنـ ـي ــة ت ـ ـقـ ـ ِّـصـ ــر ب ــاسـ ـتـ ـم ــرار
لجهة الــوفــاء بــوعــدهــا بتقديم
 100مليار دوالر مــن التمويل
الـسـنــوي ل ـلــدول الـنــامـيــة .وفــي
حـيــن أن ال ـق ــروض مــن الـبـلــدان
ال ـ ـفـ ــرديـ ــة ومـ ـنـ ـظـ ـم ــات ت ـمــويــل
التنمية ساعدت في سد بعض
الـ ـفـ ـج ــوة ،ك ـ ــان ع ـل ــى األس ـ ـ ــواق
ً
الناشئة أيضا االعتماد بشكل
كبير على أسواق السندات.
وقال شريف في خطابه بقمة
ش ــرم ال ـش ـيــخ« :إذا ك ــان علينا
ال ـق ـتــال وإع ـ ــادة ب ـنــاء وإص ــاح
بنيتنا التحتية ،وا ل ـتــي يجب

أن تكون مرنة وقابلة للتكيف،
فبالتأكيد ال يمكننا القيام بذلك
إال من خالل التمويل اإلضافي،
ولـ ـ ـي ـ ــس مـ ـ ــن خـ ـ ـ ــال الـ ـ ـق ـ ــروض
والديون اإلضافية».
تـ ـحـ ـت ــاج ح ـ ـكـ ــومـ ــات ال ـ ـ ــدول
ال ـن ــام ـي ــة إلـ ــى س ـ ــداد أو إعـ ــادة
تمويل حوالي  350مليار دوالر
من السندات المقومة بالدوالر
والـ ـ ـي ـ ــورو ب ـح ـل ــول ن ـه ــاي ــة ع ــام
ً
 ،2024وفـ ـق ــا ل ـل ـب ـيــانــات ال ـتــي
جمعتها «بـلــومـبــرغ» ،واطلعت
عليها «العربية .نت».
في الوقت نفسه ،يتم تــداول
السندات السيادية بالدوالر من
ربــع الــدول المدرجة في مؤشر
ب ـل ــوم ـب ــرغ ل ـل ــدي ــون ال ـس ـيــاديــة
ل ـ ـلـ ــدوالر ،بـ ـف ــارق  1000نـقـطــة
أس ـ ــاس أو أك ـث ــر ع ـلــى س ـنــدات
الخزانة األميركية.
ولم تنعكس مخاطر المناخ
ع ـل ــى نـ ـط ــاق واسـ ـ ــع ح ـت ــى اآلن
ف ــي سـعــر ال ــدي ــن ال ـجــديــد ،رغــم
أن ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن بـ ـ ـ ـ ــدأوا فــي
طــرح المزيد مــن األسئلة حول
كيفية تأثير األحداث المناخية
المتطرفة على قدرة الدولة على
ً
خدمة سنداتها ،وفقا الثنين من
المصرفيين المشاركين في بيع
الديون السيادية.
وق ـ ــال ـ ــت م ـ ــدي ـ ــرة ال ـم ـح ـف ـظــة
ف ــي AllianceBernstein LP
بنيويورك ،كريستين فيلبوتس:
«ال ـس ــوق كـكــل ال ت ــزال مـتــأخــرة
بخطوتين .إذا واصلنا السير
ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـط ـ ــري ـ ــق الـ ـ ـ ـ ــذي ن ـس ـيــر
ف ـيــه ،فـسـتـكــون ه ـنــاك مناقشة
م ـف ــروض ــة ع ـلــى الـمـسـتـثـمــريــن
والـحـكــومــات ،ليس فقط بشأن
ال ـس ـعــر ال ـص ـح ـيــح ال ـ ــذي يجب
دف ـعــه مـقــابــل األصـ ــول ف ــي تلك
الدول ،لكن كيف يمكنك بالفعل

تقليل عالوة المخاطر تلك».
قد يكون جزء من اإلجابة هو
الـمــزيــد مــن اإلق ــراض منخفض
التكلفة مــن قبل بنوك التنمية
العالمية ،وهو األمر الذي طالب
به وزير المالية المصري محمد
م ـع ـيــط ف ــي م ـح ــادث ــات ال ـم ـنــاخ
األسبوع الماضي .كما أن هناك
أداة محتملة أخرى ،كانت على
جـ ـ ــدول األع ـ ـمـ ــال ال ــرسـ ـم ــي فــي
مؤتمر األط ــراف ألول مــرة هذا
العام ،وهي المبادرة المتعلقة
بــالـخـســائــر واألضـ ـ ـ ــرار ،وال ـتــي
مــن شأنها توجيه األم ــوال من
ال ـب ـلــدان الـغـنـيــة ال ـتــي ساهمت
ب ـش ـك ــل أكـ ـب ــر فـ ــي االن ـب ـع ــاث ــات
ً
تــاريـخـيــا ،إل ــى تـلــك الـمــوجــودة
ب ــال ـم ـق ــدم ــة فـ ــي خـ ـط ــوط تـغـيــر
ال ـم ـن ــاخ .وح ـت ــى اآلن ل ــم يـقــدم
سـ ـ ــوى عـ ـ ــدد ق ـل ـي ــل م ـ ــن الـ ـ ــدول
الغنية مساهمات.

تجنب الديون
م ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـبـ ـ ــه ،ذكـ ـ ـ ـ ــر ج ـي ـن ــز
نيستيدت ،مدير محفظة أول في
،Emso Asset Management
أن «أي شــيء يسمح لبلد فقير
ً
ب ــال ـت ـع ــاف ــي س ـي ـس ــاع ــد دائ ـ ـمـ ــا
عـلــى تـقـلـيــل عـ ــاوة الـمـخــاطــرة
المقيدة في ديونه .من المنطقي
أن تـتـحـ َّـمــل الـ ــدول األك ـث ــر ث ـ ً
ـراء
ـواح كـثـيــرة
ال ـم ـســؤول ـيــة م ــن نـ ـ ـ ٍ
لتمويل الخسائر واألضرار».
كـ ـ ــا نـ ـ ــت مـ ـنـ ـظـ ـم ــة Nature
 ،Conservancyو ه ــي منظمة
أمـيــركـيــة غـيــر ربـحـيــة ،تضغط
مـ ــن أج ـ ــل م ـق ــاي ـض ــات ال ــدي ــون
بالطبيعة كحل محتمل .تسمح
م ـث ــل هـ ــذه ال ـص ـف ـق ــات ل ـل ـب ـلــدان
بــإعــادة هيكلة الــديــون بأسعار
فـ ـ ــائـ ـ ــدة م ـن ـخ ـف ـض ــة أو آجـ ـ ــال

استحقاق أطول ،مع تخصيص
العائدات لمشاريع الحفاظ على
البيئة أو المشاريع الخضراء.
م ـ ـنـ ــذ ع ـ ـ ـ ــام  ،2016ن ـظ ـم ــت
منظمة Nature Conservancy
مـقــايـضــات ال ــدي ــون بالطبيعة
ُ
لجزر سيشل وبليز وبربادوس،
مـ ـ ــا س ـ ــاع ـ ــد بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ــام ع ـلــى
ت ـحــويــل أك ـث ــر م ــن  500مـلـيــون
دوالر مـ ــن ال ـ ــدي ـ ــون إلـ ـ ــى 230
ً
مليونا من األموال للحفظ.
بـ ــدورهـ ــا ،ق ــال ــت كــريـسـتـيـنــا
كــوس ـت ـيــال ،نــائ ـبــة مــديــر إدارة
الـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاس ـ ـ ــات وال ـ ـ ـمـ ـ ــراج ـ ـ ـعـ ـ ــة
االستراتيجية في صندوق النقد
ال ــدول ــي ،خ ــال جلسة نقاشية
ف ــي مــؤتـمــر األط ـ ــراف األس ـبــوع
الماضي ،إن األدوات «يمكن أن
توفر للبلدان النامية ذات الحيز
المالي الضئيل الفرصة للقيام
ب ــاس ـت ـث ـم ــارات م ـنــاخ ـيــة تـمــس
الحاجة إليها».
ك ـ ـ ــان م ـ ــا ي ـس ـم ــى ب ـم ـص ـيــدة
ً
ً
ال ــدي ــون مــوضــوعــا رئ ـي ـســا في
المحادثات هــذا العام ،ويرجع
ً
ذلك جزئيا إلى استضافة مصر
ل ـهــا ،وه ــي دولـ ــة نــامـيــة تشهد
بالفعل آثــار تغير المناخ ،إلى
جــانــب ارت ـف ــاع أس ـعــار الـفــائــدة
العالمية.
ولفت رئيس السنغال ماكي
سال ،في كلمة ألقاها بالمؤتمر،
إل ــى أن الـ ــدول الـنــامـيــة «ليست
مـ ـسـ ـتـ ـع ــدة لـ ـتـ ـح ـ ُّـم ــل» ال ــوض ــع
الـحــالــي ،حيث تتحمل الــديــون
لتمويل التخفيف من آثار تغير
المناخ.
وت ــاب ــع سـ ــال« :ن ـم ــول جـهــود
ال ـت ـك ـيــف ال ـخ ــاص ــة ب ـنــا عـنــدمــا
نـكــون الـضـحــايــا .نـحــن نعاقب
بشكل مضاعف».
(العربية نت)

أصــول ـهــا وح ـق ــوق مـســاهـمـيـهــا ،كما
يـتـمــاشــى ذل ــك مــع سـعـيـنــا المستمر
لـتـقــديــم أف ـضــل ال ـخــدمــات التأمينية
لـعـمــائـنــا ف ــي جـمـيــع األس ـ ــواق الـتــي
نتواجد فيها (مصر ،الجزائر ،تركيا
واألردن ،إضــافــة إلــى منطقة الخليج
ال ـعــربــي) ،بـتـطــويــر عـمـلـيــات التحول
ال ــرقـ ـم ــي فـ ــي مـ ـج ــال ق ـ ـنـ ــوات ت ــوزي ــع
ال ـم ـن ـت ـج ــات ال ــرق ـم ـي ــة وال ـم ـط ــال ـب ــات
ً
والـ ـخ ــدم ــات األخ ـ ـ ـ ــرى .وت ــزامـ ـن ــا مــع
ً
اح ـت ـفــال الـمـجـمــوعــة بـ ـ  60ع ــام ــا من
التميز تم التركيز على تطوير عالمة
 GIGال ـت ـجــاريــة ،وال ـك ـشــف ع ــن رؤي ــة

ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي
قيم لمنطقة الشرق األوســط وشمال
إفريقيا».
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف «ل ـ ـ ـقـ ـ ــد تـ ـحـ ـقـ ـق ــت ه ـ ــذه
اإلنجازات بفضل الدعم المستمر من
الـعـمــاء وثـقـتـهــم ب ـ ــإدارة المجموعة
وخدماتها ،وبفضل دعم المساهمين
الكرام السيما شركة مشاريع الكويت
(القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق
األوس ـ ـ ــط وال ـ ـسـ ــادة أعـ ـض ــاء مـجـلــس
اإلدارة ،وت ـفــانــي وإخـ ــاص موظفي
ً
المجموعة الــذيــن أتـقــدم لهم جميعا
ب ــال ـش ـك ــر والـ ـتـ ـق ــدي ــر مـ ــوصـ ــول لـكــل

ال ـج ـه ــات ال ــرق ــاب ـي ــة ب ــدول ــة ال ـكــويــت
لتعاونهم الدائم لتطوير قطاع التأمين
الكويتي».

ارتفاع األقساط
المكتتبة بنسبة
 %73.4لتصل إلى
 640.8مليون دينار

شاكيرا تغني بمونديال قطر
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ذك ـ ـ ـ ـ ــرت صـ ـحـ ـيـ ـفـ ـت ــا م ـ ــون ـ ــدو
ديبورتيفو وماركا اإلسبانيتان،
أن ا ل ـن ـج ـم ــة ا ل ـع ــا ل ـم ـي ــة ش ــا ك ـي ــرا
ستغني أغنية االفتتاح الخاصة
ب ـم ــو ن ــد ي ــال  2022ع ـل ــى ا ل ـم ـس ــرح
بــر فـقــة ا لـنـجـمــة ا لـعــا لـمـيــة دوا ليبا
والفرقة الكورية األشهر .BTS
ور غ ـ ــم أن ا ل ـف ـي ـفــا ل ــم ي ــؤ ك ــد حـتــى
الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة أس ـ ـ ـمـ ـ ــاء الـ ـ ـنـ ـ ـج ـ ــوم الـ ــذيـ ــن
سيقدمون الحفل ،فإن بعض الصحف
أكدت األسماء الواردة أعاله.
وستقام افتتاحية كأس العالم لعام
 2022في  20الجاري باستاد البيت في
مدينة الخور ،لتعود شاكيرا إلى الحدث

األشهر في عالم الكرة المستديرة ،بعدما
غنت بكأسي ا لـعــا لــم فــي جـنــوب إفريقيا
عــام  2010أ غـنـيــة وا ك ــا وا ك ــا (ذ ي ــس تايم
فور أفريكا) ،وفي ألمانيا عام .2006
وكانت النجمة الكولومبية ،من أصل
ً
ل ـب ـنــانــي ،ش ــاك ـي ــرا ن ـش ــرت أخـ ـي ــرا فـيــديــو
ً
ً
مؤثرا جدا على صفحتها بـ «إنستغرام»
م ــع والـ ــدهـ ــاُ .
وي ـظ ـه ــر ال ـف ـي ــدي ــو شــاك ـيــرا
وهي تساعد والدها على تحريك قدميه،
كنوع من العالج الفيزيائي ،حتى تنهي
الفيديو وهي ِّ
تقبل قدمي والدها بشكل
ً
مؤثر جدا .
شاكيرا

ويلسن تعلن ميالد ابنتها عبر أم بديلة

ً
ريبل خسرت  36كيلوغراما من وزنها دون جراحة

سويفت تتفوق في «إم تي في» األوروبية
فازت مغنية البوب األميركية تايلور سويفت
بأربع جوائز في حفل توزيع جوائز «إم تي
في» للموسيقى األوروبية ،أمس األول ،بما في
ذلك أفضل فيديو لمدة  10دقائق عن أغنتيها
المصورة (أول تو ويل) «كل شيء على ما يرام».
وق ــد ف ــازت ســويـفــت بـجــائــزة أف ـضــل فنان
وأفضل موسيقى بوبوأفضل فيديو وأفضل
فيديو طويل.
وفازت نيكي ميناج بجائزتين ألفضل أغنية
وأف ـضــل موسيقى هـيــب ه ــوب ،وف ــاز منسق
األغاني الفرنسي ومنتج التسجيالت ديفيد
جوتا بأفضل جائزة إلكترونية وأفضل تعاون.
وشارك في الحفل فرقة كالوش األوكرانية،
الفائزة في مسابقة األغنية األوروبية لهذا العام،
والتي قدمت أغنية «ستيفانيا».
وفاز نجم البوبالبريطاني هاري ستايلز
فــي فـئــة «أف ـضــل بــث م ـبــاشــر» ،وفـ ــازت اللـيــزا
م ــان ــوب ــان ب ـجــائــزة أف ـض ــل مــوسـيـقــى كــوريــة
شعبية ،وفازت فرقة «بي تي إس» في فئة أكبر
معجبين.

تايلور سويفت

فيلم « »Black Pantherيتصدر
ويلسن قبل خسارة وزنها
قدمت الممثلة ريبل ويلسن إلى العالم
م ــول ــودتـ ـه ــا الـ ـج ــدي ــدة رويـ ـس ــي ل ـي ـل ـيــان،
م ـ ــن خـ ـ ــال مـ ـنـ ـش ــور ف ـ ــي حـ ـس ــابـ ـه ــا ع ـلــى
«إنستغرام» ،أمس األول ،بعدما استطاعت
أن ت ـح ـقــق ال ـت ـح ــدي األك ـب ــر ف ــي حـيــاتـهــا،
وه ــو خ ـس ــارة  36كـيـلــوغــرامــا م ــن وزنـهــا
دون جراحة.
وولدت ابنة النجمة الكوميدية الشهيرة
ويلسن عبر أم بديلة ،وقالت النجمة (42
عاما) إنها تشعر بسعادة غامرة إلبالغ
ج ـم ـهــورهــا ب ـه ــذا ال ـخ ـبــر ع ـبــر ح ـســاب ـهــا،
مضيفة« :أشعر بفخر كبير أن أعلن والدة
ابنتي األو ل ــى ،رو يـســي ليليان ،األسبوع
الماضي عن طريق أم بديلة ،وال يسعني
أن أص ــف ال ـح ــب الـ ــذي أح ـم ـلــه ل ـه ــا ،إنـهــا
معجزة جميلة!».
وأردف ـ ـ ــت« :م ـم ـت ـنــة ل ـكــل م ــن ش ـ ــارك فــي
هذا (أنتم تعرفون أنفسكم) ،لقد استغرق
الـتـحـضـيــر لـهــذا األم ــر س ـن ــوات ...أري ــد أن
أ ش ـكــر األم ا لـبــد يـلــة ا لــرا ئ ـعــة ا ل ـتــي حملت
ابـنـتــي وأنـجـبـتـهــا بـعـنــايــة .أش ـك ــرك على
مساعدتي في أن أؤسس أسرتي الخاصة،
إنها هدية مذهلة».
وأ ك ــدت« :أ نــا مستعدة إل عـطــاء رويسي
كــل ال ـحــب ال ــذي يـمـكــن تـخـيـلــه ،أن ــا أتعلم
بـ ـس ــرع ــة ،ال ـك ـث ـي ــر مـ ــن االحـ ـ ـت ـ ــرام لـجـمـيــع
األم ـ ـهـ ــات هـ ـن ــاك! فـ ـخ ــورة ب ـ ــأن أكـ ـ ــون فــي
ن ــادي ــك» .وأرسـ ــل ال ـعــديــد م ــن الـمـعـجـبـيــن
واألص ــدق ــاء وزمــائـهــا الـنـجــوم كــل الحب
لها ،بما في ذلك ليندسي فون التي كتبت
لها «سعيدة جدا بالنسبة لك ماما».
كما شــار كــت ر يـبــل صــورة لها مرتدية
ف ـس ـتــانــا ب ــال ـل ــون ال ـ ـ ــوردي ف ــي ح ـســاب ـهــا
بإنستغرام ،حيث ظهرت فيها وهي تمسك
بالونات زهرية عليها صورها مع كلمة
 BABYباللون ا ل ــوردي .و كــان آ خــر ظهور
ل ـل ـن ـج ـمــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ق ـب ــل أيـ ـ ــام فـ ــي حـفــل
الهالوين ،إذ ظهرت مع صديقتها رامونا
أغـ ــرومـ ــا ف ــي ح ـف ـلــة ف ــي وي ـس ــت هــول ـيــود
بزيين متطابقين وكأنهما توأم.
وف ــي م ــارس ال ـمــاضــي ،لـفـتــت الـمـمـثـلــة
ال ـك ــوم ـي ــدي ــة ريـ ـب ــل وي ـل ـس ــن األنـ ـ ـظ ـ ــار ،إذ
تــولــت ت ـقــديــم ح ـفــل ج ــوائ ــز ال ـبــاف ـتــا لـعــام

 ،2022بخفة دمها المعتادة ،ولكن لم تكن
خفة دمها أكثر ما لفت األنظار إليها ،إذ
ظهرت النجمة السمينة وقد فقدت الوزن
بـشـكــل هــا ئــل ،إذ ق ــدرت خـســار تـهــا بنحو
 36كيلوغراما ،ما فاجأ زمالء ها النجوم
والمتابعين وجمهورها حول العالم.
و كـشـفــت و يـلـســن أ نـهــا لــم تحصل على
الــدعــم الـكــامــل مـمــن حــولـهــا عـنــدمــا بــدأت
رحلتها الصحية ،فـخــال مقابلة أخيرة
مع «بي بي سي نيوز» تحدثت عن بعض
الردود السلبية التي تلقتها عندما بدأت
«عــام ـهــا ال ـص ـح ــي» ،وي ــرج ــع ذل ــك أســاســا
إ ل ــى مـسـيــر تـهــا ا لـمـهـنـيــة كـ ـ « ف ـتــاة سمينة
مضحكة» على الشاشة.
وقالت« :لقد تلقيت الكثير من الضغط
من فريقي ،هنا في هوليوود ،عندما قلت
حسنا ،سيكون هــذا ا لـعــام عــا مــا صحيا،
أشعر أنني سأغير حياتي جسديا ،فقالوا
لي لماذا؟ لماذا تريدين أن تفعلي ذلك؟...
وك ــان رد فـعـلـهــم ب ـنــاء ع ـلــى أن ـنــي أكـســب
ماليين الدوالرات لكوني الفتاة السمينة
المضحكة».
وتـحــدثــت ويـلـســن ،فــي تـصــريــح سابق
أثناء وجودها في أتالنتا لتصوير فيلمها
ا ل ـك ــو م ـي ــدي ا ل ـج ــد ي ــد  ،Senior Yearعــن
مشوارها في إنقاص وزنها ،حيث اعترفت
بأنها لم تخضع لعملية جراحية ،ولكنها
ا لـتــز مــت بنظام غــذا ئــي منعت فيه السكر
والوجبات السريعة ،و مــار ســت الرياضة
بشكل يومي متكرر.
(رويترز)

ملصق الفيلم
تصدر فيلم «Black Panther:Wakanda
( »Foreverبـ ــاك بــان ـثــر :واك ــان ــدا فــوريـفــر)
شباك التذاكر في صاالت السينما األميركية
في عطلة نهاية األسبوع ،وفق األرقــام التي
أعلنتها شركة إكزبيتر ريليشنز المتخصصة.
ومـ ـ ــع ت ـح ـق ـي ـقــه  180م ـل ـي ــون دوالر مــن
اإليـ ــرادات المقدرة بين الجمعة واألح ــد في
الــواليــات المتحدة وكـنــدا ،احتل هــذا الفيلم
من عالم «مــارفــل» ،المرتبة  13من بين أكثر
األف ــام ربـحــا بــالـتــاريــخ فــي األس ـبــوع األول

إلطالقها ،وفقا لموقع «بوكس أوفيس موجو»
المتخصص .وعلى الصعيد الــدولــي ،حقق
الفيلم  150مليون دوالر إضافي.
ويقدم فيلم «بالك بانثر :واكاندا فوريفر»
تحية لتشادويك بوزمان ،نجم الفيلم األول
مــن «ب ــاك بــان ـثــر» ،والـ ــذي تــوفــي ع ــام 2020
بسرطان القولون عن  43عاما ،ويظهر الممثل
في اإلصدار الجديد مرات عدة خالل مشاهد
استذكار للماضي.
(أ ف ب)

تغريم بول هاجيس  7.5ماليين دوالر

ريبل ويلسن

أدان ــت هيئة محلفين فــي نيويورك كاتب
السيناريو والمخرج الحائز جائزة أوسكار
بول هاجيس في اغتصاب مسؤولة دعاية في
مانهاتن عام  ،2013وأمرته بدفع ما ال يقل عن
 7.5ماليين دوالر على سبيل التعويض في
القضية المدنية.
جــاء الحكم بعد محاكمة مدنية استمرت
ً
 15يوما في محكمة واليــة مانهاتن ،وتزعم
المدعية هالي بريست في شكوى تعود لعام
 2017أن هاجيس اغتصبها بعدما دعاها
لالنضمام إليه في طابق علوي من مبنى في
منطقة سوهو بعد العرض األول ألحد األفالم.
كــانــت بريست واح ــدة مــن  4نـســاء اتهمن
عالنية هاجيس بسوء السلوك في عام ،2018
وينفي هاجيس هذه المزاعم.
وق ــال إي ــان مــايــز مـحــامــي بــريـســت« :لقد
تحققت الـعــدالــة ال ـي ــوم ...إنـنــا ف ـخــورون جدا
بهالي .وهذا انتصار عظيم لها ولحركة ‘#مي
تو‘ بالكامل».
(رويترز)

هاجيس خالل المحاكمة

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل

الثور

 20أبريل  20 -مايو

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

ً
ً
ً
مـهـنـيــا :تـعـطــي أهـمـيــة ك ـبــرى الل ـتــزامــاتــك ،مهنيا :ينطوي عملك على تجارب عديدة مهنيا :رغبتك في الشعور باألمان تدفعك
َّ
إلى العمل بجهد أكبر.
وتحاول الوفاء بها في مواعيدها.
كونت لديك مهارة عالية.
ً
ً
ً
ً
ً
عاطفيا :يثني الجميع على عالقتكما معا ،عاطفيا :كان لديك حلم عاطفي ،فتحقق ،عاطفيا :كأن القدر يرغب أحيانا في جعلك
منشغل البال على الحبيب.
ألنها مغلفة بالمحبة واالحترام.
ويجب المحافظة عليه.
ً ُ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اجتماعيا :قل الحقيقة ،وال تكذب أبدا ،فحبل اجتماعيا  :اسلك أحيانا طريقا مختلفا اجتماعيا :كلما ظهر في ذهنك دافــع خفي
لعمل الخير افعله ،وال تتأخر.
الكذب قصير.
للذهاب إلى عملك بهدف التغيير.
رقم الحظ15 :
رقم الحظ7 :
رقم الحظ9 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنياَّ :
تحسب دائما لألمور اآلتية يخف
حينئذ من وقعها عليك.
ٍ ً ُ
عــاطـفـيــا :تـثـ ِّـمــن أع ـمــال شــريــك حـيــاتــك،
ألنها تصدر عن لهفة ومحبة.
ً
ً
اجتماعيا :مديح الناس ال يروقك كثيرا،
ً
ألنك تعرف تماما مقدار نفسك.
رقم الحظ4 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :نظرياتك العلمية لن تفيد إن لم
تضعها في مجال االختبار.
ً
عــاطـفـيــا :إن لــم تـكــن محبة الـشــريــك في
ً
قلبك ،فعبثا تبحث عن السعادة.
ً
اجتماعيا :توجيه عنايتك إلى نفسك فقط
ُيعتبر في نظر العائلة أنانية.
رقم الحظ26 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا :لديك طموح العتالء منصب رفيع في
عملك ،والباب مفتوح أمامك.
ً
ً
عاطفيا :ال تحسب نفسك خيرا من الحبيب،
ُ
إال إذا كنت ت ّ
ضحي أكثر منه.
ً
اجـتـمــاعـيــا :قـلــة اهـتـمــامــك بصحتك ســوف
ِّ
تسبب لك المشاكل في المستقبل.
رقم الحظ38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :لن يتبقى لديك وقت فراغ إذا أرهقت
ً
جسدك بالعمل يوميا.
ً
عاطفيا :اهتمامك الشديد بــأمــور مهنتك
ً
ً
يجعلك بعيدا عاطفيا عن الشريك.
ً
ً
ً
اجتماعيا :قد تتفقد صديقا مريضا أو يمر
بحالة صعبة.
رقم الحظ23 :

الجدي

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :الشعور بأن عليك قضاء كل لحظة
ً
في أن تكون منتجا شعور خاطئ.
ً ْ
ً
عاطفيا :قف قليال مع نفسك ،وحاسبها إن
ً
كنت مقصرا مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :ال تـحــاول التهرب مــن الــواقــع،
واتخذ خيارات أفضل بشأن مسيرتك.
رقم الحظ37 :

الدلو

 22ديسمبر  19 -يناير

 20يناير  18 -فبراير

ً
مهنيا :باطل السعي إلى الثروات الزائلة إن
لم تنفقها في المكان المناسب.
ً
عاطفيا :اصرف قلبك عن ُحب من ليس لك،
وإال ستقع في مشكلة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :الـعـمــل الـسـخــي فــي مـســاعــدة
اآلخرين يجعلك تشعر بسعادة أكبر.
رقم الحظ5 :

ً
مهنيا :ال تهتم لغير ما قد ينفع عملك،
ففيه إضاعة لوقتك.
ً
عاطفيا :ال فائدة من كثرة الـجــدال ،ألنه
يجلب الملل ويسرق وقتكما.
ً
اجـتـمــاعـيــا :كــل ام ــرئ مفطور على طلب
َّ
تتحسن حياتك.
العلم ،فأكثر منه
رقم الحظ43 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :الواقع صعب في ميدان عملك ،لكن
األمل بالتغيير كبير.
ً
عــاطـفـيــا :الـحـيــاة جـمـيـلــة ،وس ــوف تكون
رائعة إن عرفت التعامل مع الحبيب.
ً
اجتماعيا :ال تدع لحظة من ُعمرك تذهب
سدى ،واستفد من الحياة قدر ما تستطيع.
رقم الحظ41 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :انتبه! على قــدر مــا ي ــزداد علمك
ً
إتقانا تشتد إدانتك.
ً
ع ــاط ـف ـي ــا :أح ـب ـبــت ال ـش ــري ــك بـبـصـيــرتــك
وعاطفتك ،لذلك سوف يدوم ويدوم.
ً
اجتماعيا :ال تدع ذكرياتك الحلوة تنهار،
واتركها مؤونة لأليام الكئيبة.
رقم الحظ29 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ً
المعرض الدولي للكتاب ينطلق غدا بعد توقف عامين
برعاية رئيس الوزراء ومشاركة كبيرة من دور النشر المحلية والعربية
فضة المعيلي

َّ
تحدث مدير معرض الكويت
للكتاب سعد العنزي عن
تفاصيل الدورة الجديدة من
التي من المقرر
المعرضً ،
انطالقها غدا ،خالل مؤتمر
صحافي.

عـ ـ ـق ـ ــدت األمـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــة الـ ـع ــام ــة
المساعدة لقطاع الثقافة في
ال ـم ـج ـل ــس ال ــوطـ ـن ــي لـلـثـقــافــة
وا لـ ـ ـفـ ـ ـن ـ ــون واآلداب ع ــا ئ ـش ــة
الـ ـمـ ـحـ ـم ــود ،ومـ ــديـ ــر م ـعــرض
الكويت الدولي للكتاب سعد
ً
ً
ال ـع ـن ــزي ،م ــؤت ـم ــرا صـحــافـيــا،
للحديث عن فعاليات وأنشطة
معرض الكويت الدولي الـ 45
للكتاب ،فــي قــاعــة عـبــدالــرزاق
البصير ،بالمجلس الوطني،
بحضور جمع من الصحافيين
ووسائل اإلعالم.
وسيكون المعرض برعاية
رئـيــس مجلس الـ ــوزراء سمو
الشيخ أحمد النواف الصباح،
ويفتتحه وزي ــر اإلع ــام وزيــر
الدولة لشؤون الشباب رئيس
«الوطني للثقافة» عبدالرحمن
ال ـم ـط ـي ــري ،ف ــي ال ـع ــاش ــرة من
صباح غـ ٍـد (األرب ـعــاء) ،بــأرض
المعارض الدولية في مشرف.
ف ــي ال ـب ــداي ــة ،ق ــال ال ـع ـنــزي:
«نجتمع ا ل ـيــوم لتقديم شــرح
مــوجــز وأرق ـ ــام تفصيلية عن
معرض الكويت الدولي للكتاب
ً
في دورته الـ  ،»45الفتا إلى أن
«ال ـم ـعــرض هــو أب ــرز تـظــاهــرة
ُ
ثقافية تقام في البالد ،والكل
ً
مترقب لحضوره ،خصوصا
بعد توقفنا عامين متتاليين،
فقد كــان آخــر معرض في عام
 ،2019بسبب جائحة كورونا».
وت ــاب ــع ال ـع ـنــزي« :ب ـعــد هــذا
التوقف حاولنا االجتهاد ،قدر
المستطاع ،إلب ــراز المعرض،
ف ـمــن نــاح ـيــة ال ـش ـكــل حــاولـنــا
تصميم األجنحة ،حتى تعطي
رؤي ـ ــة ب ـصــريــة ج ـم ـي ـلــة ،ومــن
ً
حيث المضمون ركزنا كثيرا

ع ـلــى ق ـب ــول أك ـب ــر عـ ــدد ممكن
َّ
نتحدث
من دور النشر ،فنحن
عن أكثر من خمسين دار نشر
جديدة مشاركة معنا ألول مرة
في المعرض ،وهذا بحد ذاته
ً
ً
يعطينا زخما وكما أكبر من
اإلصدارات الجديدة».

إيطاليا ضيف شرف
وأشـ ـ ـ ــار إل ـ ــى أن «إي ـط ــال ـي ــا
س ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــون ض ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف شـ ـ ـ ــرف
ال ـ ـم ـ ـعـ ــرض ،وتـ ـ ــم اخ ـت ـي ــاره ــا
أل نـ ـ ـن ـ ــا ح ـ ــاو لـ ـ ـن ـ ــا أن ن ـن ـف ـتــح
ع ـلــى األصـ ــدقـ ــاء ف ــي االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ــي ،وال ـتــواصــل معهم
ً
ً
ً
ث ـقــاف ـيــا وحـ ـض ــاري ــا وعـلـمـيــا
ً
ً
وأدبـ ـي ــا» ،مـبـيـنــا أن إليطاليا
ً
ً
ت ــاريـ ـخ ــا ع ــري ـق ــا م ــن ال ـث ـقــافــة
واألدب والحضارة.
َّ
وتطرق العنزي إلى بعض
اإلحـصــائـيــات ،منها أن ــه «فــي
ً
هذه السنة سيشارك  29بلدا
ً
فــي الـمـعــرض ،بــواقــع  18بلدا
ً
ً
ً
عربيا ،و 11بلدا أجنبيا ،تمثل
 404دور نشر مشاركة بشكل
مباشر ،وهــو مــا يـحــدث ألول
مرة ،وتلك توصية من اللجنة
ال ـع ـل ـيــا ل ـل ـم ـع ــارض ،بــرئــاســة
ً
الــوزيــر ،دعـمــا لقطاع الثقافة
ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،ول ـق ـط ــاع الـنـشــر
ب ـش ـك ــل خـ ـ ـ ــاص ،وأن ن ـع ـطــي
فــرصــة إلش ــراك أكـبــر ع ــدد من
ً
دور ال ـن ـشــر .أي ـض ــا ال ننسى
المبادرة التي قام بها الوزير،
بإعفاء جميع الدور المشاركة،
ســواء المحلية أو الخارجية،
من رسوم االشتراك لهذا العام،
وتلك المبادرة لها صدى كبير
م ــن دور ال ـن ـشــر والـمـهـتـمـيــن

سعد العنزي

عائشة المحمود

بالثقافة على الصعيد المحلي
والعربي والدولي».

ح ـف ــات تــوق ـيــع ال ـك ـت ــب ،س ــواء
مــن كتاب داخــل الكويت أو من
خــارجـهــا ،إضــافــة إلــى التعاون
مع منظمات المجتمع المدني
وأن ــدي ــة الـ ـق ــراء ة ،فـنـحــن لدينا
ث ــاث ــة أن ــدي ــة مـ ـش ــارك ــة لــدي ـهــا
برنامج ثقافي».
ً
وأوض ـ ـ ــح أن هـ ـن ــاك ن ـشــاطــا
ً
ً
ً
ثقافيا رسميا سيكون مصاحبا
لـ ـلـ ـمـ ـع ــرض ،كـ ـم ــا تـ ـ ـش ـ ــارك فــي
ال ـم ـع ــرض أك ـث ــر م ــن  40وزارة
وهيئة حكومية ،وأكثر من 16
جمعية نفع عام .وذكر العنزي
أن ــه سـيـكــون ه ـنــاك بــث مباشر
بــال ـت ـعــاون م ــع وزارة اإلع ـ ــام،
والعديد من المبادرات بالتعاون
م ــع وزارة ال ـتــرب ـيــة ،م ــن زي ــارة
ال ـم ــدارس وال ـجــام ـعــات وهيئة
التطبيقي طوال أيام المعرض.

دور النشر
ونـ ـ ــوه ال ـع ـن ــزي بـ ــأن «لــدي ـنــا
 404دور نـشــر مـشــاركــة بشكل
مباشر ،و 117دار نشر مشاركة
ع ــن ط ــري ــق تــوك ـيــل ب ـ ــدور نشر
م ـشــاركــة ف ــي ال ـم ـع ــرض ،وع ــدد
ال ـك ـتــب ال ـمــدخ ـلــة ف ــي الـفـهــرس
اإللكتروني للمعرض  230ألف
عنوان ،ضمنها  22ألف عنوان
جديد تدخل ألول مرة للكويت،
ومن الممكن أن نصل إلى أرقام
ً
أكبر ،لكننا نعطي أرقاما دقيقة
وف ـ ــق م ــا وج ـ ــد ف ــي إح ـصــائ ـيــة
الفهرس».
وأو ض ـ ـ ـ ـ ــح أن ه ـ ـنـ ــاك 5400
عـ ـن ــوان ج ــدي ــد خـ ــاص لـلـطـفــل،
و«نحن نتكلم عما يقارب نحو
 28ألـ ــف عـ ـن ــوان ج ــدي ــد ،س ــواء
ً
للطفل أو القارئ العادي .أيضا
لــدي ـنــا ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـف ـعــال ـيــات
بالتعاون مع دور النشر ،منها

برامج ثقافي
م ـ ـ ـ ــن جـ ـ ــان ـ ـ ـب ـ ـ ـهـ ـ ــا ،تـ ـ ـح ـ ـ َّـدث ـ ــت
المحمود عن البرامج الثقافية،
قائلة« :سعيدة أننا نلتقي اليوم

فــي إع ــان إط ــاق ال ــدورة الـ ـ 45
لمعرض الكويت الدولي للكتاب،
هـ ــذه الـ ـ ـ ــدورة ال ـت ــي ت ــأت ــي بـعــد
ُّ
تشوق
غياب ،وبالتأكيد هناك
ُ
كـبـيــر م ــن ال ـج ـم ـهــور وال ــك ـت ــاب
والمثقفين».
وأكدت أنهم يجتهدون لتكون
هذه الدورة مختلفة على جميع
ال ـم ـس ـت ــوي ــات ،وأنـ ـه ــم ح ــاول ــوا
اسـتـقـطــاب ع ــدد كـبـيــر مــن دور
النشر ،وعناوين جديدة تسهم
ً
في إثراء المعرض ،أيضا هناك
نشاط ثقافي مصاحب للمعرض
ً
ً
س ـي ـت ـض ـم ــن بـ ــرنـ ــام ـ ـجـ ــا ث ــري ــا
ً
ً
متنوعا ومختلفا ،بهدف توفير
مـنـصــات للجمهور المبدعين
من الكتاب الكويتيين ،لتقديم
إلبداعاتهم ،إلى جانب مشاركة
الحضور العربي.
وذك ــرت الـمـحـمــود أن جناح
ال ـط ـف ــل هـ ــذا الـ ـع ــام ذو ت ـص ـ ُّـور
م ـخ ـت ـلــف م ــن ح ـي ــث الـتـصـمـيــم
والـمـحـتــوى الـ ُـم ـقـ َّـدم ،وستكون
ه ـن ــاك تـ ـع ــاون ــات م ــع ال ـج ـهــات
األهلية ،إضافة إلى التنوع من

حـيــث ق ـ ــراءة ال ـق ـصــة ،وأنـشـطــة
ً
حرفية موجهة لألطفال ،وأيضا
ضيف شــرف المعرض سيقدم
أنـشـطــة تـعـ ِّـبــر عــن إيـطــالـيــا إلــى
جوار أنشطة أخرى.
وقالت« :هناك أسماء حرصنا
على استضافتها فــي المقهى
ال ـث ـق ــاف ــي ،م ـن ـهــا ال ـك ــات ـب ــة ري ــم
بـسـيــونــي م ــن م ـصــر ،والـكــاتــب
إب ــراهـ ـي ــم الـ ـك ــون ــي مـ ــن ل ـي ـب ـيــا،
إلــى جانب األمسيات الشعرية
المتميزة».
وتــاب ـعــت ال ـم ـح ـمــود« :لــديـنــا
ُ
حـ ـ ـض ـ ــور كـ ـبـ ـي ــر مـ ـ ــن الـ ــك ـ ـتـ ــاب
الكويتيين من جميع أطيافهم،
ُ
سواء كتاب القصة ،أو الرواية،
أو الشعراء» ،الفتة إلى أن التنوع
ف ــي أطـ ـي ــاف ال ـن ـش ــاط الـثـقــافــي
هــدفــه جمع ص ــورة جامعة عن
المجتمع الثقافي ،مع التركيز
عـلــى الـفــائــزيــن بـجــوائــز الــدولــة
التشجيعية ،حيث « نــو فــر لهم
تـ ـل ــك الـ ـمـ ـنـ ـص ــات ،ألن ـ ـهـ ــم أح ــد
المتميزين في مجاالتهم».

المشاركون في أمسية «البودكاست واإلعالم الجديد»:
المنافسة بين التقليدي والرقمي في مصلحة الجمهور
●

فضة المعيلي

ضمن موسمه ال ـحــادي عشر،
أقـ ـ ــام ال ـم ـل ـت ـقــى ال ـث ـق ــاف ــي أمـسـيــة
ب ـع ـنــوان «ال ـب ــودك ــاس ــت واإلعـ ــام
الـ ـج ــدي ــد» ،تـ ـح ـ َّـدث ف ـي ـهــا فيصل
الـعـقــل ،وط ــال ال ـيــاقــوت ،وبـســام
البسام ،وبحضور عــدد من رواد
ال ـم ـل ـت ـقــى وال ـم ـه ـت ـم ـيــن بــال ـشــأن
ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي ،وج ـ ـمـ ــع م ـ ــن األدب ـ ـ ـ ــاء
واألكاديميين.
في البداية ،قال مؤسس ومدير
الملتقى األدي ــب طــالــب الــرفــاعــي:
«اإلعـ ـ ـ ــام ه ــو ل ـغــة ال ـع ـص ــر ،فهو
القوة الناعمة ،وهو الذي يحارب
قبل الجيوش العسكرية ،لــذا أنا
سعيد باستضافة الملتقى لوجوه
إعــامـيــة مـعــروفــة ،وعـلــى رأسـهــم
الزميل طالل الياقوت».
وذكـ ـ ــر ال ــرف ــاع ــي أن ال ـي ــاق ــوت
ً
ليس إعــامـيــا فـقــط ،لكنه صانع
ً
ً
ِّ
إعالم متحرك ،ودائما يقدم أفكارا
ً
ف ـ َّـع ــال ــة ،م ـض ـي ـفــا« :ن ـح ــن س ـعــداء
ً
ً
ِّ
أيضا ،أن نلتقي جيال بات يشكل
بصمة كويتية في اإلعالم المحلي
والـعــربــي ،هــم مــن ُصـنــاع اإلعــام
الجديد عبر البودكاست .الزميل
فيصل العقل صاحب بودكاست
(بـ ــدون ورق) ،وه ــو تــدويــن وبــث
صــوتــي ومــرئــي ،يـقـ ِّـدم مــن خالله
م ـ ـ ــادة غ ـن ـيــة والف ـ ـتـ ــة ع ـ ـبـ ــارة عــن
لـ ـ ـق ـ ــاءات مـ ـتـ ـج ــددة مـ ــع م ـف ـكــريــن
ومثقفين وإعالميين وسياسيين
واق ـت ـصــادي ـيــن ،وال ـب ـســام مهمته
إع ــداد ال ـح ــوارات ،والتنسيق مع
الضيوف».

وطــرح الرفاعي عدة تساؤالت
للضيوف عن ماهية البودكاست،
وأهدافه ،وسبب توجه العقل إلى
هــذا المجال ،والجمهور المتابع
لـ ـب ــودك ــاس ــت «ب ـ ـ ـ ــدون ورق» فــي
الكويت وخارجها.
مــن جـهـتــه ،ق ــال فيصل العقل:
«أت ـ ـ ـشـ ـ ـ َّـرف بـ ـ ــأن أك ـ ـ ــون ب ـي ــن ه ــذه
النخبة الثقافية» ،ووصــف نفسه
بأنه «متطفل» على اإلع ــام ،وأنه
ال يـنـتـمــي ل ـل ـمــدرســة اإلعــام ـيــة
ً
الـتـقـلـيــديــة ،الف ـت ــا إل ــى أن ــه درس
الصيدلة ،لــذا قابلته مشكلة في
إدارة ال ـ ـحـ ــوارات ل ـت ـكــون باللغة
العربية ،دون اسـتـخــدام مـفــردات
باللغة اإلنكليزية ،حيث إنه درس
جميع مراحله الدراسية بمدرسة
إنكليزية.
وتـحـ َّـدث العقل عــن بدايته في
ً
ال ـع ـمــل ،الف ـت ــا إل ــى أن ــه ات ـجــه إلــى
إن ـتــاج الـمـحـتــوى الـفـنــي ،وأســس
شــركــة إن ـتــاج فـنــي ،وق ــام بإنتاج
المسلسالت ،ومن ثم بدأ بالتعاون
مع ُ
المعدة منيرة الشريفيُ ،ليطلقا
«الـبــودكــاســت» ،ويــأخــذ البرنامج
مسمى «بدون ورق» ،الذي يعتمد
على الصدق والعفوية والبساطة.
وأكد أهمية وجود ُمحاور ُيدير
الحديث مع ضيوف البودكاست
ً
بطريقة غير تقليدية ،مبينا أنه
وقع اختيارهم للمجموعة الوطنية
للصناعات اإلبداعية (نسيج) في
ً
صبحان ،لتكون مكانا النطالقتهم.
ً
وأوض ــح العقل أنــه كــان مهما
بالنسبة لهم في بدايتهم تحديد
ن ـ ــوع ال ـج ـم ـه ــور ال ـ ـ ــذي ي ــري ــدون

ً
رحيل سلطان عن  85عاما
نعت نقابة المهن الموسيقية
ف ــي م ـص ــر ال ـم ــوس ـي ـق ــار مـحـمــد
ً
سلطان ،الذي توفي عن  85عاما.
ُولـ ـ ـ ـ ــد مـ ـحـ ـم ــد ع ـب ــدال ـح ـم ـي ــد
س ـل ـط ــان ف ــي ي ــول ـي ــو 1937-19
باإلسكندرية.
ورغـ ـ ــم ش ـغ ـفــه بــال ـمــوس ـي ـقــى،
فــإن بــدايــة مـشــواره الفني كانت
ً
مــع السينما ،ف ـقـ َّـدم أفــامــا مثل
«يـ ـ ـ ــوم بـ ــا غـ ـ ــد» إخ ـ ـ ـ ــراج ه ـن ــري
بركات ،و«الناصر صالح الدين»
للمخرج يوسف شاهين ،و«عائلة
زيزي» إخراج فطين عبدالوهاب،
و«ال ـب ــاح ـث ــة ع ــن الـ ـح ــب» إخـ ــراج
أح ـم ــد ض ـي ــاء ال ــدي ــن ،و«الـعـتـبــة
جزاز» إخراج نيازي مصطفى.
وأخــذه التلحين مــن التمثيل
ً
مرة أخرى ،خصوصا مع زواجه
مــن المغنية فــايــزة أحـمــد ،التي
ً
ً
ً
َّ
شكل معها ثنائيا فنيا مميزا ،
ً
َّ
وقدما معا أكثر من  200أغنية،
مـ ــن أبـ ـ ــرزهـ ـ ــا« :أؤم ـ ـ ـ ــر يـ ــا قـ ـم ــر»،
و«خ ـل ـي ـك ــو ش ــاه ــدي ــن» ،و«أيـ ـ ــوه
تعبني هواك» ،و«أحلى طريق في
ً
دنيتي» ،كما اشتركا معا في أداء
أغنية «إحنا النهاردة إيه».

الرفاعي والعقل والبسام أثناء األمسية
التوجه إليهم ،وأن أولى حلقاتهم
جاءت خالل جائحة كورونا.
م ــن نــاحـيـتــه ،أعـ ــرب اإلعــامــي
طـ ـ ـ ــال ال ـ ـي ـ ــاق ـ ــوت عـ ـ ــن اع ـ ـ ـتـ ـ ــزازه
ب ــوج ــوده ف ــي الـمـلـتـقــى الـثـقــافــي،
وق ــال إن الـبـعــض ال يـعـلــم تكلفة
ً
اإلعالم الخاص الباهظة جدا ،وأن
حصوله على مزايدة إذاعة «»88.8
ً
يكلف سنويا مليون دينار ،وهذا
م ــا ي ـضــع اإلعـ ـ ــام الـ ـخ ــاص أم ــام
ٍّ
تحد ومسؤولية كبيرة في تأكيد
حضوره وقدرته على إدارة عمله
بحرفية عالية تضمن له تغطية
مصاريفه.
وأكـ ـ ــد أنـ ــه مـ ـس ــرور بــال ـش ـبــاب
ال ـكــوي ـتــي ال ـط ـمــوح الـ ــذي اقـتـحــم
ً
م ـج ــال اإلع ـ ــام ال ــرق ـم ــي ،متمثال
بــال ـبــودكــاســت ،ضـمـنـهــم ال ـشــاب
المجتهد والنشط فيصل العقل،
ُ
والمعدة منيرة الشريفي ،وكذلك
بسام البسام.

وأوضـ ـ ــح أن اإلعـ ـ ــام ال ـخــاص
يخضع لقانون المرئي والمسموع،
وأنه واجه عشرات القضايا ،لكنه
ِّ
ي ـف ــض ــل أن ُي ــدي ــر ع ـم ـلــه بـســويــة
ً
إعالمية عالية بعيدا عن بهرجة
الشكوى.
وشدد الياقوت على أن أهم ما
يجب أن يراقبه البودكاست هو
الوقت ،فليس الجميع مستعدين
لإلنصات لمدة تتجاوز الساعة،
مع ضرورة أن يكون البودكاست
ً
ً
متجددا وجادا في اختيار ضيوف
ً
ومواضيع تجذب المستمع ،مؤكدا
أن اإلعــام التقليدي سيبقى إلى
جانب اإلع ــام الجديد والرقمي،
ب ـم ــا ي ـخ ـلــق م ـنــاف ـســة لـمـصـلـحــة
الجمهور المستمع والمشاهد.

نخبة النخبة
مـ ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،ت ـ ـ ـحـ ـ ـ َّـدث ب ـس ــام

الياقوت والحداد
ال ـب ـســام ع ــن دور «ال ـب ــودك ــاس ــت»
ف ــي صـنــاعــة الـمـحـتــوى واإلع ــام
ال ـح ــدي ــث ،وس ـب ــب تــوجـهـهــم إلــى
إنـ ـت ــاج ال ـب ــودك ــاس ــت ال ـس ـيــاســي،
ً
كونه يقدم أريحية للضيف ومجاال
ل ـس ــرد األح ـ ــداث بـشـكــل أك ـب ــر من
ً
البرامج الرسمية ،بعيدا عن صخب
االس ـت ــدي ــو ،وك ــذل ــك ن ـقــل ت ـجــارب
وخـ ـب ــرات ال ـض ـي ــوف الـشـخـصـيــة
بشكل أكبر.
ولـفــت إلــى تــزامــن التجربة مع
انتخابات  ،2020ما زاد من اإلقبال
ع ـل ــى االسـ ـتـ ـم ــاع ل ـل ـب ــودك ــاس ــت،
و«أعـتـقــد أن الـبــودكــاســت سيكبر
ويتوسع خالل األيام المقبلة ،كونه
في حوار صادق وسلس مع نخبة
مــن المهتمين بمختلف نــواحــي
ال ـف ـك ــر وال ـس ـي ــاس ــة واالقـ ـتـ ـص ــاد،
فالمستمع الــذي يحب السياسة
س ــوف يستمع إل ــى الـبــودكــاســت
السياسي ،والذي يحب االقتصاد

ي ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــع إل ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـب ـ ــودك ـ ــاس ـ ــت
االقتصادي» .وأشار البسام إلى أن
التجربة الكويتية تنافس التجربة
ً
ال ـس ـعــوديــة ،م ـعــربــا ع ــن اع ـت ــزازه
بالتعاون مع جريدة الجريدة.

طموح
وعلى هامش األمسية ،التقت
«الجريدة» فيصل العقل ،وسألته
َّ
عما يطمح إليه ،فقال« :الشخص
َّ
بمجرد أن يكسب معرفة يومية،
ق ــد تـتـغـ َّـيــر ط ـمــوحــاتــه .طموحنا
الــرئ ـي ـســي ال ـي ــوم أن ن ـكــون قيمة
م ـضــافــة ف ــي الـمـجـتـمــع الـمـحـلــي
والعربي ،وأن ِّ
نقدم مــادة ثقافية
ذات مـصــداقـيــة للمستمع يرتكز
عليها ،ويأخذ منها المعلومات».
وعن فكرة إطالق بعض برامج
«البودكاست» باللغة اإلنكليزية،
أوضـ ــح أن ـهــم إذا ك ــان ــوا يــريــدون

ً
أن يؤسسوا منتجا باإلنكليزية،
فيتوجب عليهم في البداية معرفة
الـ ـس ــوق ال ـ ــذي سـ ــوف يــدخ ـلــونــه،
ً
ً
مـعـلـقــا« :أن ــا شـخـصـيــا ،وكشركة
الـ ـسـ ـن ــدب ــاد ،ل ـي ــس لـ ـ ـ َّ
ـدي اه ـت ـمــام
بخوض تجربة السوق األجنبي
ُ
أو الغربي ،إال إذا كنا نعتقد في
المستقبل أن عندنا مادة أو رسالة
نريد إيصالها للغرب ،حينها من
ً
الممكن أن نخلق منتجا ينافس،
لكننا اليوم أمام رسالة رئيسة هي
التي نريد نشرها عبر البودكاست
العربي».
وحول التحديات التي واجهت
ً
«ال ـ ـبـ ــودكـ ــاسـ ــت» ،خ ـص ــوص ــا فــي
ال ـ ـبـ ــدايـ ــة ،ب ـ َّـي ــن أنـ ـه ــا ت ـك ـم ــن فــي
«االسـتـمــراريــة ،فكل أسـبــوع ِّ
نقدم
ً
حـلـقــة ،ونستضيف ضـيـفــا ،ومــع
الــوقــت كـســب (ال ـبــودكــاســت) ثقة
الـ ـن ــاس ،وأص ـب ـحــت ل ــدي ــه قــاعــدة
جماهيرية كبيرة».
ولفت العقل إلى أن فترة اإلعداد
تستغرق حوالي أسبوعين إلعداد
ً
حلقة كل ضيف ،مشيرا إلى أن من
أبــرز الضيوف الذين استضافهم
«بدون ورق» الوزيرة السابقة هند
الصبيح ،والكاتب أحمد الديين،
وجاسم السعدون ،واالقتصادي
مناف الـهــاجــري ،والفنان فيصل
الـعـمـيــري ،ود .ابـتـهــال الخطيب،
ود .غــانــم الـنـجــار ،والـشـيــخ حمد
وعلي الظفيري ،وغيرهم.
السنانُ ،
وحين فتح الحوار للحاضرين،
شـ ــاركـ ــت الـ ـن ــاق ــدة ل ـي ـل ــى أح ـم ــد،
وحمزة عليان ،وألطاف المطيري
صاحبة مركز منار الثقافي.

●

ولـ ـ َّـحـ ــن ل ـف ـن ــان ـي ــن ك ـ ـبـ ــار ،فــي
مقدمتهم :صباح ،وسعاد محمد،
ووردة الجزائرية ،وهاني شاكر،
ونـ ـ ــاديـ ـ ــة مـ ـصـ ـطـ ـف ــى ،وم ــدح ــت
صالح ،ومحمد ثروت ،وأصالة،
وسميرة سعيد.
ووضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـق ـ ـ ــى
ً
ال ـت ـصــويــريــة لـنـحــو  50فـيـلـمــا،
مــن بـيـنـهــا« :ال ـت ــوت وال ـن ـبــوت»،
و«ال ـن ـمــر واألن ـث ــى» ،و«الــراق ـصــة
والسياسي» ،و«ليه يا دنيا».

ياسمين صبري تعود
إلى السينما بـ «العو»

تعود الفنانة ياسمين
صبري للسينما بعد
غياب طويل ،من خالل
المشاركة في فيلم
«العو» مع الفنان أمير
كرارة ،والمقرر عرضه
الصيف المقبل بدور
العرض السينمائية.
والفيلم الذي تنتجه
شركة سينرجي تعود
من خالله ياسمين
للبطولة النسائية ،فيما
يباشر المخرج حسين
المنباوي جلسات
العمل مع الفنانين
المرشحين لالشتراك
في الفيلم ،حيث انتهى
السيناريست إيهاب
بلبيل من كتابة العمل
بشكل كامل خالل الفترة
الماضية.
و«العو» هو اسم مبدئي
للفيلم ،ويشهد مشاركة
مجموعة من الفنانين،
منهم محمد أنور
وباسم سمرة وعباس
أبوالحسن ،وسيكون
واحدا من أضخم
اإلنتاجات السينمائية
في  ،2023وسط ترجيح
طرحه في موسم عيد
األضحى ،خاصة مع
وجود مسلسل ألمير
كرارة في رمضان
المقبل.

مي كساب تصور مشاهدها
في مسلسل «العمدة»

تواصل الفنانة مي
كساب تصوير دورها
في مسلسل «العمدة»،
المقرر عرضه في
رمضان المقبل ،على
الشاشات ،حيث تشارك
في العمل مع محمد
رمضان.
وبدأت مي تصوير
مشاهد شخصية ثريا
التي تقدمها ،خالل
األيام الماضية ،فيما
ستنتهي من تصوير
دورها قريبا ،وهو
ما جعلها تفكر في
االرتباط بعمل آخر
خالل الفترة الحالية
للسباق الرمضاني،
مع تلقيها عدة
عروض ألعمال يجري
تحضيرها راهنا.
وانتهت مؤخرا من
تصوير دورها في فيلم
«الخميس اللي جاي»
مع عمرو عبدالجليل
وإسالم إبراهيم ،وهو
الفيلم الذي سيطرح
نهاية العام الجاري في
الصاالت السينمائية،
وينتمي إلى نوعية
األفالم الكوميدية
االجتماعية.

نادين نسيب نجيم تطمئن
جمهورها على صحتها

«التحوالت السحرية» ينهل من اإلرث األرمني العريق
معرض تشكيلي افتتحه مساعد الزامل بقاعة أحمد العدواني

محمد سلطان

خبريات

فضة المعيلي

بــرعــايــة الـمـجـلــس الــوط ـنــي للثقافة
والفنون واآلداب ،وحضور األمين العام
المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل،
افتتح معرض الفن األرمني في الكويت،
بــالـتـعــاون مــع «،»Arame Art Gallery
بقاعة أحمد العدواني في منطقة ضاحية
عبدالله السالم ،وجاء المعرض بعنوان
«التحوالت السحرية».
وضـ ـ ـ ــم الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض ب ـ ـعـ ــض األعـ ـ ـم ـ ــال
ً
ال ـ ـم ـ ـخ ـ ـتـ ــارة ،ومـ ــزي ـ ـجـ ــا م ـ ــن الـ ـل ــوح ــات
ً
الزيتية ألكثر مــن  25فنانا مــن األرمــن،
مـ ـنـ ـه ــم :روبـ ـ ـي ـ ــن كـ ــري ـ ـكـ ــوريـ ــان ،دارون
مـ ــوراديـ ــان ،آرم ـي ــن ك ـي ـفــورك ـيــان ،آرت ــور
ش ــارافـ ـي ــان ،س ــرك ـي ــس هــامــال ـبــاش ـيــان،
تـيـكــران مــاتــولـيــان ،مـ ــارات مــارغــاريــان،
آرام هــوكــوبـيــان ،أفيتيس خجا دري ــان،
آرا أليكيان.
وق ـ ـ ـ ـ ــد وض ـ ـ ـ ـ ــع كـ ـ ـ ــل فـ ـ ـ ـن ـ ـ ــان ب ـص ـم ـت ــه
الـشـخـصـيــةُ ،
وص ـم ـمــت ُمـجـمــل األع ـمــال
ِّ
الفنية بألوان مميزة بعضها يخيم عليها

الزامل في جولة بالمعرض
مشاهد من طبيعة أرمينيا الرائعة التي
ً
ً
تنعكس على مشاهدها رونقا وجماال.
وبهذه المناسبة ،قال مشرف المعرض
آرام أصــدوريــان« :يشرفني باسمي واسم
الفنانين األرمن الذين َّ
وحدهم الفن الراقي
فــي هــذا المعرض الــراقــي ،وبــاألصــالــة عن
معرض أصدوريان والهنيدي للفنون في
الكويت ،الترحيب بكم في إطالق معرض
الـ ـف ــن األرم ـ ـن ـ ــي ،ت ـح ــت رعـ ــايـ ــة ال ـم ـج ـلــس

الــوط ـنــي ،وبــال ـت ـعــاون مــع م ـعــرض أرام ــي
آرت للفنون ،الرائد في أرمينيا ،والذي تم
إنشاؤه في عام  ،2003وله فرعان شهيران
ً
ف ــي عــاص ـمــة أرم ـي ـن ـيــا (ب ــري ـف ــان) ،وأي ـضــا
فرعان شهيران في لبنان».
وأض ـ ـ ــاف أص ـ ــدوري ـ ــان أنـ ــه رغـ ــم ت ـنــوع
ال ـت ـق ـن ـيــات ال ـت ــي ي ـس ـت ـخــدم ـهــا ال ـف ـنــانــون
ً
األرم ــن فــي هــذا الـمـعــرض ،لكنهم جميعا
ينهلون من الثقافة األرمنية العريقة واإلرث

الضخم ،لــذا يستمد كــل منهم لونه وفنه
وطاقته اإلبداعية من هذا اإلرث اإلنساني
الـ ـعـ ـظـ ـي ــم .وذكـ ـ ـ ــر أن الـ ـمـ ـع ــرض ب ـع ـن ــوان
«الـتـحــوالت الـسـحــريــة» ،ومنها يستوحي
شخصيته هذا لهذا العام« ،إنها تحوالت
الـلــون والهيئة ،وتـحــوالت نبض الريشة،
ومسارها العجيب».
ً
من جانبه ،شكر أيضا مشرف المعرض
مـيـكــايــل فــاي ـج ـيــان «ال ـم ـج ـلــس الــوط ـنــي»،
لــرعــايـتــه ال ـم ـعــرض ،واع ـت ـبــره أش ـبــه بمد
جسر ثقافي بين الكويت وأرمينيا ،وفرصة
ً
الكتشاف الفن األرمني الثري بألوانه ،الفتا
إل ــى أن الـشـعــب الـكــويـتــي ُمـحــب ومـتــذوق
ً
لجميع الفنون ،خصوصا الفن الراقي.
وأض ـ ـ ــاف ف ــاي ـج ـي ــان أن «Arame Art
 »Galleryل ــدي ــه رسـ ــالـ ــة ،ه ــي ن ـش ــر ال ـفــن
األرمني في الكويت وجميع أنحاء العالم،
ً
م ـب ـي ـنــا أن عـ ـن ــوان ال ـم ـع ــرض (ال ـت ـح ــوالت
السحرية) يبرز إبداعات الفنانين األرمن،
واس ـت ـخــدام أســالـيــب وتكنيكات متنوعة
ً ً
جاءت بأكثر من تسعين عمال فنيا باأللوان
الزيتية.

ُ
نقلت الممثلة اللبنانية
نادين نسيب نجيم إلى
ُّ
تحسن
المستشفى ،لعدم
وضعها الصحي ،بعد
ً
معاناتها جسديا  ،بسبب
نوع من اإلنفلونزا أو
الـ  grippeالحاد الذي
أصيبت به.
ونشرت نادين صورة لها
من سرير المستشفى،
َّ
وعلقت« :ما مشي الحال
إال هيك ،شو عالـ (غريب)
القوي انتبهوا ،كتير عم
يجي قوي وبهد الجسم».
وبعد ساعات من تلقيها
العالج طمأنت محبيها،
ً
الذين أرسلوا لها كما
ً
هائال من الرسائل،
وقالت« :أنا أحسن الحمد
لله بعد األدوية والمصل،
حاسة حالي أحسن
ً
وعندي نشاط ،شكرا
لرسايلكم».

ّ
إيران تقصف كردستان وخاتمي يحذر من انهيار اجتماعي
خامنئي يأمر بتحقيق في «أحداث بلوشستان» وعقوبات أوروبية تشمل وزير الداخلية والتلفزيون الرسمي
طهران  -فرزاد قاسمي
القدس  -ةديرجلا.

استهدف «الحرس الثوري»
اإليراني ّ
مقار مجموعات كردية
إيرانية انفصالية في إقليم
كردستان العراقّ ،
وتعهد
بمواصلة الهجمات ،في ظل
إصراره على اتهام أطراف
خارجية بتأجيج االضطرابات
التي تعيشها البالد منذ
منتصف سبتمبر الماضي ،في
حين تجاهل الرئيس الفرنسي
غضب طهرانّ ،
وجدد وصف
االحتجاجات التي تشهدها
إيران بـ «الثورة» ،بالتزامن
مع إقرار االتحاد األوروبي
عقوبات على طهران.

ماكرون يشيد
بـ «ثورة» المحتجين
ويستبعد أي
«حلحلة» نووية

اخ ـ ـت ـ ــار «الـ ـ ـح ـ ــرس ال ـ ـث ـ ــوري»
اإليراني إقليم كردستان العراق،
بــوصـفــه مـنـطـقــة رخـ ــوة ،لتنفيذ
تهديدات أطلقها قادته على مدار
األيــام القليلة الماضية بتوجيه
ضربات عابرة للحدود تستهدف
«ع ـنــاصــر خ ــارج ـي ــة» ي ـص ـ ّـر على
اتهامها بتحريك االحتجاجات
واالض ـ ـطـ ــرابـ ــات ال ـت ــي تـشـهــدهــا
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة م ـنــذ
منتصف سبتمبر الماضي.
وأعـ ـل ــن «ال ـ ـحـ ــرس» أم ـ ــس ،أنــه
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف «م ـ ـق ـ ــار م ـج ـم ــوع ــات
إرهــاب ـيــة فــي كــردس ـتــان ال ـعــراق»
ب ـ ـضـ ــربـ ــات صـ ــاروخ ـ ـيـ ــة ع ـن ـي ـفــة
ً
وطـ ــائـ ــرات مـ ـس ـ ّـي ــرة ،مـ ــؤكـ ــدا أن ــه
سيواصل الهجمات «حتى توقف
الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــات  -الـ ـت ــي ت ــوص ــف
بأنها إيرانية كردية انفصالية -
تحركاتها».
وشدد «الحرس» على استمرار
هـجـمــاتــه ح ـتــى تـنـفـيــذ تـعـهــدات
حكومة أربيل والحكومة المركزية
في بغداد بنزع سالح الجماعات
االنفصالية واإلرهابية.
وأش ــار إل ــى أن ــه «بـعــد الجولة
األولى من الهجمات اإليرانية على
كردستان ،زار عدد من مسؤولي
ح ـ ـكـ ــومـ ــة اإلق ـ ـل ـ ـيـ ــم والـ ـحـ ـك ــوم ــة
المركزية العراقية طهران وعقدوا
اجـتـمــاعــات مــع وزي ــر الخارجية
حسين أمير عبداللهيان ،وطلبوا
وقتا لتنفيذ مطالب الجمهورية
اإلسالمية ،لكن لم يتم اتخاذ أي
إجراء من قبلهم».
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن ـ ـ ــه «ف ـ ـ ــي الـ ـج ــول ــة
الماضية مــع منتصف سبتمبر
ّ
ت ــم ق ـصــف ب ـعــض األم ــاك ــن ،لـكــن
اإلرهــاب ـي ـيــن اس ـت ـقــروا فـيـهــا مــرة
أخرى ،واستهدفناهم هذه المرة
ّ
المسيرة
بالصواريخ والطائرات
االن ـت ـح ــاري ــة وال ـه ـج ــوم ـي ــة ،كـمــا
اس ـت ـهــدف ـنــا م ـق ــاره ــم ع ـلــى طــول
الحدود بالمدفعية بمناطق في
بكرجو بالسليمانية».
ف ــي م ـ ــوازاة ذل ــك ،قــالــت وزارة
الـخــارجـيــة اإليــران ـيــة إن «الـعـمــل
ال ـ ـع ـ ـس ـ ـكـ ــري ض ـ ـ ــد ال ـ ـج ـ ـمـ ــاعـ ــات
االنفصالية هو ٌ
رد مشروع على
ان ـت ـه ــاك أمـ ــن إيـ ـ ــران وح ــدوده ــا،
ويـ ـ ـ ـه ـ ـ ــدف إل ـ ـ ـ ــى ح ـ ـمـ ــايـ ــة األم ـ ـ ــن
الوطني».
وأضافتّ :
«ردنا العسكري هو
ضمن القوانين الدولية ،ونحن ال
ننتهك السيادة العراقية».

أذربيجان تعلن
توقيف خلية
تجسس إيرانية...
ضحايا وانتقادات
وإسرائيل تستهدف
ّ
فــي المقابل ،أعـلــن مسؤولون
«مسيرات»
شحنة
مـحـلـيــون وأم ـن ـي ــون ف ــي اإلقـلـيــم
الـ ـع ــراق ــي م ـق ـتــل ش ـخ ــص مــدنــي
في حمص

رئيسي ّ
يودع أعضاء المنتخب اإليراني لكرة القدم قبل سفرهم إلى قطر للمشاركة في كأس العالم أمس (أ ف ب)
واح ـ ـ ــد ،وجـ ـ ــرح  10آخـ ــريـ ــن ،فــي
حصيلة ّأولية للقصف اإليراني
الذي استهدف مقار شمال أربيل،
بعد نحو شهر من قصف إيراني
واس ـ ــع ط ـ ــاول ت ـج ـم ـعــات وم ـقــار
ل ـقــوى سـيــاسـيــة كــردي ــة إيــرانـيــة
معارضة أسفر عن عشرات القتلى
والجرحى.
وان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــد عـ ـ ـ ـض ـ ـ ــو الـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب
الديموقراطي الكردستاني عماد
بــاجــان «انـتـهــاك إي ــران لسيادة
ا لـ ـع ــراق م ــن دون أي رادع على
م ـس ـت ــوى ال ـف ـع ــل ال ـس ـي ــاس ــي أو
ال ــدف ــاع ــي» ،م ـش ـيــرا إلـ ــى إصــابــة
مواطنين أكراد عراقيين بالقصف
الــذي تسبب في فــرار تالميذ من
مدارسهم .ولفت إلى االعتداء يعد
األول مــن نــوعــه فــي ظــل حكومة
محمد شياع السوداني ،المدعوم
من األحــزاب والفصائل العراقية
الـمـتـحــالـفــة م ــع طـ ـه ــران ،وال ــذي
تقع على عاتقه مسؤولية إيقاف
االنـتـهــاك الخطير الــذي يتسبب
فــي ن ــزوح عــائــات مــن المناطق
ّ
تتعرض للقصف.
التي
وفـ ـ ــي حـ ـي ــن دانـ ـ ـ ــت ال ـس ـف ـي ــرة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة فـ ــي ال ـ ـع ـ ــراق ،آل ـي ـنــا
رومــانــوسـكــي ،الهجوم اإليــرانــي
ال ـ ــذي ي ـن ـت ـهــك س ـ ـيـ ــادة ال ـ ـعـ ــراق،
مــؤكــدة وقوفها مــع قــادة العراق
فــي ب ـغــداد وأرب ـي ــل ،ن ــددت بعثة
األم ـ ـ ـ ــم الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــراق،
بالقصف ،وأكــدت أنه «ال ينبغي
استخدام العراق ساحة لتصفية

الحسابات ويجب احترام سالمته
اإلقـلـيـمـيــة» .كـمــا أش ــارت البعثة
األم ـم ـي ــة إل ـ ــى أن «الـ ـ ـح ـ ــوار بـيــن
الـ ـع ــراق وإيـ ـ ــران ح ــول ال ـشــواغــل
األمـنـيــة الـمـشـتــر ُكــة هــو السبيل
ّ
للمضي قدما».
الوحيد
إلى ذلك ،أمر المرشد اإليراني
ع ـلــي خــام ـن ـئــي بـ ـ «ف ـت ــح تحقيق
م ـس ـه ــب» ف ــي أح ـ ــداث سـيـسـتــان
بلوشستان ،وفق ما أفاد رئيس
وفد بعث به إلى المحافظة التي
ً
شـهــدت سـقــوط نحو  150قتيال
في صــدامــات بين أهالي وقــوات
أمنية ،بعد مــزاعــم عــن اغتصاب
قـ ـي ــادي أمـ ـن ــي ل ـف ـت ــاة م ــن أقـلـيــة
البلوش السنية خــال توقيفها
منتصف سبتمبر الماضي.

ثورة وضرر
وج ـ ـ ـ ــدد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـف ــرن ـس ــي
إيمانويل ماكرون ،أمس ،وصف
االح ـت ـجــاجــات ف ــي إي ـ ــران بــأنـهــا
«ث ـ ـ ـ ـ ــورة» .وق ـ ـ ــال م ـ ــاك ـ ــرون خ ــال
م ـقــاب ـلــة إذاع ـ ـيـ ــة« :يـ ـح ــدث شــيء
ل ــم يـسـبــق ل ــه م ـث ـيــل .ق ــام أح ـفــاد
ال ـث ــورة بـ ـث ــورة» .ول ـفــت مــاكــرون
إلـ ــى أن «ال ـق ـم ــع الـ ـ ــذي ي ـمــارســه
ال ـ ـ ـقـ ـ ــادة اإلي ـ ــران ـ ـي ـ ــون س ـي ـج ـعــل
التفاهم إلحياء االتفاق النووي
أكثر صعوبة» .وقال ماكرون إنه
ال يعتقد أن ــه سـتـكــون هـنــاك أي
مقترحات جديدة يمكن تقديمها
إلح ـيــاء االت ـف ــاق ،وإن إط ــار عمل

هل تنتظر التسوية الرئاسية اللبنانية
زيارة ماكرون إلى واشنطن؟

مدافعون عن حقوق المساجين خالل ماراثون بيروت أمس األول (أ ف ب)

●

بيروت  -منير الربيع

ال يظهر أ ف ــق للحل ا لـسـيــا ســي القريب
فــي لـبـنــان .ي ـتــدرج ح ــزب الـلــه فــي مواقفه
التصعيدية ،فبعد مـعــادلــة األم ـيــن الـعــام
لحزب حسن نصرلله حــول التوافق على
رئـ ـي ــس م ــوث ــوق م ــن الـ ـح ــزب وال يـطـعـنــه
بظهره ،برز موقف للنائب محمد رعد الذي
قال أمس األول« :نعرف من نريد ونتحرك
من أجــل أن يأتي إلــى الرئاسة من نريد»،
ً
م ـع ـت ـبــرا أن «ال ـش ـغ ــور ال ــرئ ــاس ــي يصنعه
عدم التفاهم على الرئيس الالئق بشعبنا
ال ـم ـقــاوم ،وعـنــدمــا يـحـصــل ه ــذا الـتـفــاهــم،
يكون هناك رئيس».
وهــو مــوقــف قــد يـنــذر بــاسـتـعــداد حزب
الـلــه لــرفــع مستوى شــروطــه .فــي المقابل،
أشــار البطريرك الـمــارونــي بـشــارة الراعي
إلى ضرورة التوافق على رئيس ،وفي حال

عدم إنجاز ذلك ال ّ
بد من الذهاب إلى مؤتمر
دولي خاص بلبنان.
جــاء ذل ــك ،فيما تـجــدد فرنسا اهتمامها
بـلـبـنــان ،إذ ال ت ـتــرك فــرصــة دبـلــومــاسـيــة أو
دولـ ـي ــة إال وت ـث ـيــر ف ـي ـهــا ال ـم ـلــف ال ـل ـب ـنــانــي،
ً
خـصــوصــا عـلــى صعيد ات ـصــاالت ول ـقــاءات
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ومن هنا ،جاء االتصال بين ماكرون وولي
العهد السعودي األمير محمد بن سلمان قبل
أيام ،وشدد خالله األول على ضرورة متابعة
مسار المساعدات باإلضافة إلــى البحث عن
تـســويــة سـيــاسـيــة ،فــي حـيــن تــؤكــد الـمـصــادر
الدبلوماسية ان لقاءات المسؤولين الفرنسيين
والسعوديين المتابعين للملف اللبناني لم
تتوقف ،وهي مستمرة ،وكان آخرها قبل فترة
وجيزة في العاصمة الفرنسية.
وخـ ـ ـ ـ ــال هـ ـ ـ ــذا االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع األخ ـ ـ ـيـ ـ ــر كـ ــرر
الـفــرنـسـيــون مــواقـفـهــم حــول ض ــرورة إنـجــاز

الـتـســويــة مــع إق ـنــاع الـسـعــوديــة بــاالنـخــراط
أكـثــر ،فيما الـسـعــوديــون على موقفهم ذاتــه
بأنه على اللبنانيين مساعدة أنفسهم حتى
يتمكن اآلخرون من مساعدتهم.
وتـقــول مـصــادر دبلوماسية ،إن ماكرون
سيطرح خــال زي ــارة الــدولــة الـتــي يجريها
مطلع الشهر المقبل الى الواليات المتحدة
ً
ال ـم ـل ــف ال ـل ـب ـنــانــي ب ـت ـفــاص ـي ـلــه أيـ ـض ــا عـلــى
الرئيس األميركي جو بايدن ،وسيسعى إلى
تجديد التفويض األميركي لباريس لمتابعة
مسار ما تبقى من مبادرتها في لبنان ،في
حين يعتبر الفرنسيون أن نتائج انتخابات
الـتـجــديــد الـنـصـفــي األم ـيــرك ـيــة ال ـتــي ع ــززت
موقع الرئيس بايدن وحزبه الديمقراطي من
شأنها أن تفعل التالقي والتنسيق األميركي
 الفرنسي حيال ملفات المنطقة بما فيهاً
ً
لبنان ،الذي يراد له أن يكون بندا مساهما في
المساعي إلعادة تفعيل المفاوضات مع إيران.

ج ـ ــدي ـ ــدا سـ ـيـ ـل ــزم عـ ـل ــى األرج ـ ــح
لمعالجة المسألة .وتابع ماكرون
ّ
«تغير هذه الثورة أشياء كثيرة».
وأبـقــى الرئيس الفرنسي الباب
مـفـتــوحــا أم ــام تـصـنـيــف التكتل
ل ـ ـ «الـ ـح ــرس ال ـ ـثـ ــوري» كـمـنـظـمــة
إره ــاب ـي ــة ع ـلــى غ ـ ــرار واش ـن ـطــن،
معتبرا أنه يتعين بحث المسألة
مع تطور األمور.

عقوبات أوروبية
وف ـ ـ ــي وق ـ ـ ــت أصـ ـ ـ ـ ــدرت وزارة
ال ـ ّخ ــارج ـي ــة ال ـســوي ـســريــة بـيــانــا
ح ــذ رت فيه مــن سفر مواطنيها
إل ــى إي ــران واعـتـقــالـهــم تعسفيا،
قــرر وزراء خارجية الــدول ال ـ 27
األع ـضــاء فــي االت ـحــاد األوروب ــي
ب ـ ــاإلج ـ ـم ـ ــاع ات ـ ـ ـخـ ـ ــاذ إجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات
عقابية ضد مسؤولين إيرانيين
ومـنـظـمــات إيــران ـيــة بـسـبــب قمع
االحتجاجات.
وشملت العقوبات  29مسؤوال
إيرانيا و 3مؤسسات .ومن بين
ال ـم ـش ـمــول ـيــن ب ـح ـظــر ت ــأش ـي ــرات
وتجميد أصــول ،وزيــر الداخلية
أحمد وحيدي وتلفزيون «برس
تــي ف ــي» الــرس ـمــي ،الـمـتـهــم ببث
«اعترافات قسرية لمعتقلين».
وق ـ ــال ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـخ ــارجـ ـي ــة
األل ـم ــان ـي ــة أنــال ـي ـنــا ب ـي ــرب ــوك إن
«الـعـقــوبــات األوروب ـي ــة الـجــديــدة
ع ـلــى إيـ ـ ــران سـتـشـمــل إجـ ـ ــراءات
ت ـس ـت ـه ــدف الـ ـ ــدائـ ـ ــرة ال ــداخ ـل ـي ــة

لـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــرس الـ ـ ـ ـ ـث ـ ـ ـ ــوري وه ـ ـيـ ــاكـ ــل
التمويل».
فـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاق ،دعـ ـ ــا ال ــرئ ـي ــس
اإليراني السابق ،محمد خاتمي،
في اجتماع إلى «تصحيح ذاتي
للنظام» ،وقال إن «إسقاط النظام
ً
ّ
ل ـيــس مـمـكـنــا أو م ـط ـل ــوب ــا ،لـكــن
الــوضــع الــراهــن قــد يـقــود فــي أي
لحظة إلى االنهيار االجتماعي»،
ً
ً
ً
مشيرا إ لــى أن «قسما كبيرا من
المجتمع يشارك المحتجين عدم
الرضا من األوضاع».
وت ـ ـ ـ ــزام ـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ــك م ـ ـ ــع خ ـ ـ ــروج
احـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاج ـ ــات مـ ـتـ ـف ــرق ــة بـ ـع ــدة
مـ ـن ــاط ــق وجـ ــام ـ ـعـ ــات إي ــرانـ ـي ــة،
ف ـي ـمــا أع ـل ـن ــت م ـن ـظ ـمــة حـقــوقـيــة
«بـلــوشـيــة» أن السلطات أعدمت
 3مواطنين بمحافظة سيستان
وب ـل ــوش ـس ـت ــان ب ـت ـه ـمــة ت ـهــريــب
المخدرات ،واعتقلت  8أشخاص
في المحافظة المضطربة ،على
خلفية االحتجاجات.
فــي غـضــون ذل ــك ،أعـلــن جهاز
أمن الدولة األذربيجاني «كشف
شـ ـبـ ـك ــة تـ ـجـ ـس ــس واع ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــال 5
م ــن أف ـ ــراده ـ ــا» ،وق ـ ــال إن أج ـهــزة
االسـتـخـبــارات إيــرانـيــة هــي التي
زرعتها في البالد.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال ج ـ ـ ـهـ ـ ــاز أمـ ـ ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول
األذرب ـ ـي ـ ـجـ ــانـ ــي ،فـ ــي ب ـ ـيـ ــان ،إن ــه
«ن ـت ـي ـج ــة ل ـ ــإج ـ ــراءات الـ ـت ــي تــم
ات ـ ـخـ ــاذهـ ــا ،تـ ــم الـ ـكـ ـش ــف عـ ــن أن
قبطانا لسفينة أسطول نفط بحر
قزوين ،ويدعى أسكيروف زاهر

فخر الدين أوغلو ،تم تجنيده من
ممثلي االسـتـخـبــارات اإليــرانـيــة
خــال فترة تلقيه تعليما دينيا
في مدينة قم اإليرانية».
وأضاف بيان باكو ،التي سبق
أن اتهمتها طهران بمنح منصه
لعمالء إسرائيل ،بــأن أحــد أفــراد
خلية التجسس التي تم اعتقالها
ّ
زود إيران بمعلومات ذات طابع
عسكري.
من جهة أخــرى ،أعلنت وزارة
الـ ــدفـ ــاع الـ ـس ــوري ــة ،ل ـي ــل األح ـ ــد ـ
االث ـن ـي ــن ،أن ج ـنــدي ـيــن ق ـتــا في
ضربات جوية إسرائيلية يعتقد
أنها استهدفت القوات الحكومية
وال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــوات الـ ـمـ ـتـ ـح ــالـ ـف ــة م ـع ـهــا
ال ـمــدعــومــة م ــن إي ـ ــران ومـقــاتـلــي
«حزب الله» اللبناني.
وقــال مصدر عسكري ســوري
إن «إسرائيل نفذت غارات جوية
من اتجاه مدينة طرابلس شمال
لبنان استهدفت مطار الشعيرات
العسكري بريف حمص» .وأفــاد
مـصــدر مطلع لـ ـ «ال ـجــريــدة» بــأن
الضربة ضربة استهدفت حمولة
ط ــائ ــرة ن ـق ــل ع ـس ـكــريــة إي ــران ـي ــة
عـلــى مـتـنـهــا م ـسـ ّـيــرات مــن طــراز
«مهاجر  ،»6التي يصل مداها إلى
 ١٧٠٠كلم المجهزة بمتفجرات
وك ــامـ ـي ــرات دق ـي ـق ــة .ك ـ ّـم ــا ضمت
الـشـحـنــة الـمـسـتـهــدفــة مـحــركــات
ّ
لمسيرات «شــاهــد »136
وقنابل
نقلت في وقت سابق إلى دمشق
من العراق عبر شركات مدنية.

القاهرة تقر قواعد إعفاء المغتربين
من رسوم استيراد السيارات
●

القاهرة  -حسن حافظ

أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى
مــدبــولــي ،أمــس ،ق ــرارا بالقواعد المنفذة ألحكام
قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين
في الخارج ،بما يسمح لهم باستيراد سيارة ركوب
خاصة معفاة من الضرائب والرسوم ،مقابل سداد
مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده
بالمقابل المحلي بعد  5سنوات.
ويبدأ العمل بالقانون فور نشره في الجريدة
الرسمية المصرية ،ولمدة أربعة أشهر ،في محاولة
من الحكومة المصرية لفتح بــاب جديد لتوفير
العملة الصعبة لمواجهة شح الدوالر في السوق
المصري ،ما أدى إلى ارتفاع سريع في سعر صرفه
وصل أمس إلى  24.41جنيها ،بعد إعالن تحرير
سعر الصرف في نهاية أكتوبر الماضي.
وأعلنت الحكومة أنه سيتم توفير فريق دعم
فـنــي لتلقي اس ـت ـف ـســارات الـمـصــريـيــن المقيمين
ف ــي الـ ـخ ــارج ،وال ـ ــرد عـلـيـهــا وح ــل أي صـعــوبــات
تقنية في أسرع وقت ممكن ،مع تشكيل لجنة من
ممثلين عن الجهات المعنية تضم في عضويتها
عناصر قانونية وفنية وإدارية ،لدراسة وفحص
اإلشكاليات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون.
ونــص القرار على أنــه يحق للمصري الــذي له
إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة
ركوب خاصة واحدة الستعماله الشخصي معفاة
من الضرائب والرسوم المستحقة للجمارك ،مقابل
سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد ،لمصلحة
وزارة المالية .ويسمح القانون باستيراد السيارة
من المالك األول دون التقيد بسنة صنع معينة،
ف ــإذا ك ــان االس ـت ـي ــراد يـتــم م ــن غـيــر ال ـمــالــك األول
لـلـسـيــارة فيشترط أن تـكــون سـنــة الـصـنــع 2019
أو أح ــدث .ولــن يسمح باستيراد الـسـيــارات ذات
المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها
فــي مصر ،كالسيارات ذات المقود على الجانب
األيـمــن ،والـسـيــارات ذات التجهيزات واإلع ــدادات
المحظورة التي ال يمكن فصلها عن السيارة دون
تلف أو إضرار بها ،فقا الشتراطات وزارة الداخلية
والجهاز القومي لتنظيم االتصاالت.

وفيما يخص تحويل األموال ،فسيفتح حساب
مصرفي بــالــدوالر باسم وزارة المالية في البنك
األهلي المصري برقم (ُ ،)173100167يحول عليه
المبلغ النقدي المستحق عــن ا لـسـيــارة بالعملة
األجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل األولي
عبر المنصة ،وفقا لإلجراءات المنصوص عليها
في هذا القرار ،كما ُيحول عليه مقدار ما قد يطرأ
من زيــادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة
إعادة التسوية.
وس ـي ـكــون ع ـلــى ك ــل م ـص ــري ب ــال ـخ ــارج يــرغــب
ف ــي شـ ــراء س ـي ــارة أن يـفـتــح ح ـســابــا إلـكـتــرونـيــا
على المنصة اإللكترونية المختصة ،به بياناته
الشخصية كاملة ،بما في ذلك صــورة ملونة من
بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري ،أو شهادة
مـيــاد مـصــريــة ،ومستند إقــامــة قانونية سارية
ص ــادر مــن الــدولــة الـتــي لــه فيها حــق اإلقــامــة ،أو
جواز سفر أجنبي سار ،مع كشف الحساب البنكي
أو الشهادة البنكية ،وقيد زواج أو شهادة ميالد،
بحسب األحوال ،إلثبات صلة القرابة في حالة إذا
كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري الذي له
حق اإلقامة في الخارج.
وبعد فتح الحساب اإللكتروني ،يتم التسجيل
األولـ ـ ـ ــي ل ـل ـس ـي ــارة مـ ــن خ ـ ــال ت ـع ـب ـئــة ب ـيــانــات ـهــا
األساسية ،والتي تشمل نوع السيارة ،وحالتها
سواء جديدة أو مستعملة ،وتاريخ أول ترخيص،
وبلد المنشأ ،وسنة الصنع ،والسعة اللترية ،ودولة
ميناء الشحن ،و مــدى احتوائها على تجهيزات
خ ــاص ــة أو اسـتـثـنــائـيــة أو غ ـيــر ن ـم ـط ـيــة ،وم ــدى
استيفاء شروط تطبيق إحدى االتفاقيات التجارية
الدولية من عدمه.
وب ـم ـج ــرد تـعـبـئــة ال ـب ـيــانــات ال ـم ـط ـلــوبــة تـقــوم
المنصة تلقائيا بتحديد المبلغ النقدي المستحق
عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة بالجداول
المحددة في هذا الشأن ،والذي يشمل نسبة 100
في المئة من قيمة إجمالي الضرائب والرسوم التي
كان يتعين أداؤها لإلفراج عن السيارة ،بما في ذلك
الضريبة على القيمة المضافة ،وضريبة الجدول،
والضريبة الجمركية ،ورسم تنمية الموارد المالية
للدولة ،وغيرها من الرسوم اإلدارية األخرى.

بن زايد يفتتح مسجدًا
في سولو بإندونيسيا

افتتح رئيس اإلمارات
محمد بن زايد والرئيس
اإلندونيسي جوكو
ويدودو ،أمس «جامع
الشيخ زايد» في مدينة
سولو بإندونيسيا.
وقال بن زايد عبر «تويتر»:
«سعدنا بافتتاح جامع
الشيخ زايد .مبادرة
تعبر عن معاني الترابط
والمحبة والتعاون على
الخير التي كان يجسدها
الشيخ زايد رحمه الله.
نسأل الله تعالى أن يديم
الخير والسعادة على
الشعب اإلندونيسي».
وبحث بن زايد والرئيس
اإلندونيسي ،على هامش
مجموعة العشرين،
العالقات بين البلدين
وسبل تعزيزها بما يخدم
المصالح المشتركة.

قرقاش :ال مصلحة لنا في
االختيار بين القوى العظمى
قال المستشار الدبلوماسي
لرئيس دولة اإلمارات
أنور قرقاش أمس ،إنه
ال مصلحة لإلمارات
في االختيار بين القوى
العظمى ،على الرغم
من عالقتها األمنية
االستراتيجية مع الواليات
المتحدة.
وأضاف قرقاش ،في
كلمة بالمؤتمر السنوي
لمناظرات أبوظبي
ّ
االستراتيجية الذي ينظمه
مركز اإلمارات للسياسات:
«لن نضحي تحت أي ظرف
من الظروف بسيادتنا
ألحد».
ولفت الى أن بالده «ال
تعتمد على دولة أو دولتين
فقط من أجل ازدهارنا
االقتصادي وأمننا .تتجه
العالقات التجارية بشكل
متزايد إلى الشرق ،بينما
تتجه عالقاتنا األمنية
واالستثمارية األساسية
الى الغرب» ،مضيفا «هذا
الوضع قد يتطور بمرور
الوقت».
ّ
وأصر على أن «العالقة
األمنية االستراتيجية
ّ
األساسية ألبوظبي تظل
بشكل ال لبس فيه مع
الواليات المتحدة» ،لكنه
دعا إلى التزامات أوضح
من الجانب األميركي.
وذكر أن «هذه الشراكة
بين دولتين ذات سيادة
( )..يمكننا االستمرار في
تقديرها بشكل كبير ،ومع
ذلك فمن الضروري أن نجد
طريقة لضمان أنه يمكننا
االعتماد على هذه العالقة
لعقود قادمة ( )..من خالل
التزامات واضحة».

مقتل فلسطينية وهدم
 3منازل بالضفة الغربية

توفيت فتاة متأثرة
بجراحها التي أصيبت
بها أمس ،بعد إطالق
قوات إسرائيلية النار على
مركبة قرب معسكر عوفر
غربي بلدة بيتونيا قرب
مدينة رام الله وسط الضفة
الغربية المحتلة.
واعتقلت القوات
اإلسرائيلية شاب آخر
بالمركبة لم يعلن
عن مصيره .وحسب
المعلومات فإن القوات
اإلسرائيلية أطلقت
النار على السيارة خالل
تنفيذها عملية اقتحام
للبلدة.
إلى ذلك ،هدمت سلطات
االحتالل اإلسرائيلي3 ،
منازل يضم كل منها 3
طوابق في قرية المنية
جنوب بيت لحم.

قمة الساعات الثالث بين بايدن وشي ...لمنافسة بال صراع
النقاشات تطرقت إلى ملفات تايوان وأوكرانيا وكوريا الشمالية
في أول لقاء عقده مع نظيره
الصيني شي جيبينغ على
هامش قمة العشرين ،سعى
الرئيس األميركي جو بايدن
لتمهيد الطريق لتنمية
العالقات بين واشنطن وبكين
وإلعادة فتح حوار وتحديد
«ضمانات» في سياق التوتر
المتزايد بين بلديهما.

موسكو تنفي
نقل الفروف
إلى مستشفى
في إندونيسيا…
وأستراليا والصين
تعقدان أول لقاء
منذ سنوات

عـ ـشـ ـي ــة ع ـ ـقـ ــد االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادات
العشرين الكبرى فــي العالم أول
ق ـم ــة رئ ـي ـس ـي ــة ل ـه ــا ب ـع ــد تـفـشــي
وبــاء «كــورونــا» ،فــي جــزيــرة بالي
اإلندونيسية بمشاركة  17رئيس
دول ـ ـ ـ ــة ،أج ـ ـ ـ ــرى ،أمـ ـ ــس ،ال ــرئ ـي ــس
األميركي جو بــايــدن ،الــذي يأمل
ت ـ ـحـ ــديـ ــد «ض ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــات» ووضـ ـ ــع
«ح ــواج ــز أم ـ ــان» لـضـبــط الـعــاقــة
المتوترة بين البلدين ،محادثات
«ص ــريـ ـح ــة» طـ ــال ان ـت ـظ ــاره ــا مــع
نظيره الصيني شــي جينبينغ،
اس ـ ـت ـ ـمـ ــرت  3س ـ ــاع ـ ــات ،وت ــأت ــي
ف ــي وق ــت وص ـلــت ال ـعــاقــات بين
البلدين إلى أدنى مستوى لها منذ
عقود ،إذ شابتها خالفات بشأن
مـجـمــوعــة مـتـنــوعــة مــن القضايا
تشمل تايوان والتجارة.
ً
وفـ ــي أول ل ـق ــاء وجـ ـه ــا لــوجــه
بـ ـيـ ـنـ ـهـ ـم ــا م ـ ـنـ ــذ تـ ـ ــولـ ـ ــى بـ ــايـ ــدن
الرئاسة ،افتتح الرئيسان ّ
قمتهما
ب ـم ـص ــاف ـح ــة وه ـ ـمـ ــا ي ـب ـت ـس ـمــان
أم ــام صــف مــن األع ــام الصينية
واألميركية في فندق موليا الفاخر
في خليج نوسا دوا في بالي.
ورحب بايدن بشي بابتسامة
ّ
المنافسة الـمـحـتـ ّـدة بين
تـغــطــي
ُ
ّ
الماضي
دولــة حــددت أطــر القرن
ُ
وأخ ــرى تسعى إل ــى تـحــديــد أطــر
القرن التالي.
وق ــال بــايــدن لشي وهــو يضع
ذراعه حوله «لقد أمضينا الكثير
ً
م ــن ال ــوق ــت م ـع ــا ع ـنــدمــا ك ــان كل
ً
مـ ـن ــا ن ــائـ ـب ــا ل ـل ــرئ ـي ــس وكـ ـ ــم هــو
ً
رائ ــع أن الـتـقــي ب ــك» ،مضيفا في
تصريحات أمام الصحافيين ،أنه
ملتزم بالحفاظ على بقاء خطوط
االتصال مفتوحة على المستويين
ً
الـشـخـصــي وال ـح ـك ــوم ــي ،م ــؤك ــدا
أن «ال بـ ــديـ ــل ع ـ ــن الـ ـمـ ـح ــادث ــات
المباشرة وال ـحــوار الشخصي»،
ً
مـضـيـفــا أن ــه يـجــب ع ــدم الـسـمــاح
بـتـحــول المنافسة بـيــن القوتين
االقتصاديتين العالميتين إلى
صراع.
وتابع بايدن« :بصفتنا زعيمين
لـبـلــديـنــا ،أع ـت ـقــد أن م ــن واجـبـنــا
إظهار أن بإمكاننا إدارة خالفاتنا،
والحيلولة دون تحول المنافسة
إلــى ص ــراع وإي ـجــاد سبل للعمل
ً
ســويــا بـشــأن الـقـضــايــا العالمية
ال ـم ـل ـحــة ال ـت ــي تـتـطـلــب تـعــاونـنــا
المتبادل».
وأش ـ ـ ـ ـ ــار إل ـ ـ ــى تـ ـغـ ـي ــر الـ ـمـ ـن ــاخ
وانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــدام األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـغـ ـ ــذائـ ـ ــي

باعتبارهما من المشكالت التي
مـ ــن ال ـم ـت ــوق ــع أن ي ـت ـص ــدى لـهــا
البلدان.
ً
وردا على بايدن ،قال الرئيس
الصيني ،إن العالقات الصينية ـ
األميركية الحالية في موقف حرج
وال تــرقــى إلــى مــا ينتظره شعبا
البلدين وشعوب العالم.
ً
وأضــاف« :حافظنا دائما على
االتصاالت مفتوحة بيننا لكن ذلك
كله ال يمكن أن يعوض اللقاء ات
المباشرة بيننا».
وشدد على أن بالده مستعدة
«إلجـ ـ ـ ـ ــراء حـ ـ ــوار ص ــري ــح لـبـحــث
العالقات االستراتيجية المهمة
ب ـي ــن ب ـلــدي ـنــا وك ــذل ــك ال ـع ــاق ــات
ّ ً
الدولية» ،مؤكدا أنهما بصفتهما
زع ـي ـم ـي ــن ل ــدولـ ـتـ ـي ــن ك ـب ـيــرت ـيــن،
بحاجة إلى رسم المسار الصحيح
للعالقات الثنائية بين البلدين
وإي ـج ــاد االت ـج ــاه الـصـحـيــح لها
واالرتقاء بهذه العالقات .وأضاف
إن ــه يتعين عـلــى الـبـلــديــن اتـخــاذ
ال ـت ــاري ــخ ك ـم ــرآة واالس ـت ـعــانــة به
لتوجيه المستقبل.
وأش ــار شــي إل ــى أن «البشرية
تــواجــه تـغـيـيــرات كـبـيــرة ،ويجب
ع ـلــى رج ــل ال ــدول ــة أن يـفـكــر إلــى
أيــن يقود ب ــاده .ويجب أن يفكر
ً
أيضا في كيفية التعامل مع الدول
األخرى والعالم األكبر».
وقال« :وصل العالم إلى مفترق
ً
ط ــرق» ،مـتـ ّـعـهــدا بــإجــراء مناقشة
ّ
«صــريـحــة» للقضايا الـتــي مزقت
العالقات بين ّ
القوتين الرئيسيتين
في العالم.
ول ــم ي ـضــع أي م ــن الــزعـيـمـيــن
كـمــامــة عـلــى الــوجــه لـلــوقــايــة من
«كورونا» ،رغم أن أعضاء الوفدين
األميركي والصيني التزموا ذلك.
وركــزت المناقشات الرئيسية
بـ ـي ــن ال ــزع ـي ـم ـي ــن حـ ـ ــول ت ــاي ــوان
وأوكرانيا والطموحات النووية
لكوريا الشمالية ،وهي القضايا
ً
ال ـت ــي س ـت ـبــرز أيـ ـض ــا خـ ــال قمة
مجموعة العشرين التي ستعقد
الـيــوم ،مــن دون حـضــور الرئيس
الروسي فالديمير بوتين.
وس ـي ـم ـث ــل وزيـ ـ ــر ال ـخ ــارج ـي ــة
الروسي سيرغي الفــروف بوتين
فـ ــي قـ ـم ــة م ـج ـم ــوع ــة ال ـع ـش ــري ــن،
األولى منذ غزو روسيا ألوكرانيا
في فبراير ،بعد أن قال الكرملين،
إن بــوت ـيــن ل ــن يـمـكـنــه الـحـضــور
لكثرة مشغولياته .ونفت وزارة

االبتسامة تعلو وجهي بايدن وشي خالل مصافحة بينهما قبل بدء لقائهما في بالي أمس
الخارجية الروسية صحة ما تردد
عن نقل الفــروف إلــى المستشفى
بعد وصــولــه إلــى بالي ووصفت
ذلك بالنبأ الكاذب.
بـ ـ ــدوره ،ن ـفــى الفـ ـ ــروف تـقــريــر
وك ــال ــة «أســوش ـي ـت ـيــد ب ـ ــرس» عن
نقله إلــى مستشفى بسبب حالة
مــرض ـيــة تـتـعـلــق بــال ـق ـلــب ،ووب ــخ
الصحافيين الغربيين لما وصفها
بأنها تقارير كاذبة.
وك ـ ـ ــان بـ ــايـ ــدن أبـ ـل ــغ ال ــزع ـم ــاء
اآلس ـيــوي ـيــن ف ــي ك ـم ـبــوديــا أمــس
األول ،ب ـ ـ ــأن خ ـ ـطـ ــوط االت ـ ـصـ ــال
األم ـي ــرك ـي ــة م ــع ال ـص ـيــن ستبقى
مـفـتــوحــة لـلـحـيـلــولــة دون وق ــوع
ً
صراع ،وإن كان من المؤكد تقريبا
أن تتسم المحادثات بالصعوبة
الشديدة في األيام المقبلة.
وساءت العالقات في السنوات
األخـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــرة ب ـ ـس ـ ـبـ ــب ال ـ ـ ـتـ ـ ــوتـ ـ ــرات
المتزايدة بشأن قضايا تتراوح
من هونغ كونغ وتايوان إلى بحر
الـصـيــن الـجـنــوبــي والـمـمــارســات
التجارية والقيود األميركية على
التكنولوجيا الصينية.
لكن مسؤولين أميركيين ،قالوا
إن الجانبين تحليا بالهدوء خالل

ال ـش ـه ــري ــن ال ـمــاض ـي ـيــن إلص ــاح
العالقات.
وأفاد مسؤول في إدارة بايدن،
ب ــأن «ه ــذه االج ـت ـمــاعــات ال تعقد
بمعزل عن غيرها ،فهي جزء من
ً
عملية مستدامة جدا .لقد انخرطنا
في دبلوماسية جادة ومستمرة،
ع ـشــرات وع ـشــرات ال ـســاعــات ،من
ال ــدبـ ـل ــوم ــاسـ ـي ــة ال ـ ـهـ ــادئـ ــة خـلــف
الكواليس».
م ــن نــاح ـي ـت ـهــا ،ذك ـ ــرت وزيـ ــرة
الـ ـ ـخ ـ ــزان ـ ــة األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ج ــان ـي ــت
يلين للصحافيين فــي بــالــي ،إن
االج ـت ـمــاع «ي ـهــدف إل ــى اسـتـقــرار
العالقات بين الواليات المتحدة
والـ ـصـ ـي ــن ،وخـ ـل ــق أج ـ ـ ـ ــواء أك ـثــر
مالئمة للشركات األميركية».
وقـبــل االج ـت ـمــاع ،أعـلــن البيت
األبيض أن بايدن يريد إعادة فتح
حــوار خــال اجتماعه مــع نظيره
ً
الصيني ،ولكنه سيسعى أيضا
إلى تحديد «ضمانات» في سياق
ال ـتــوتــر ال ـم ـتــزايــد بـيــن واشـنـطــن
وبكين.
وقــال مسؤول رفيع المستوى
في البيت األبيض للمراسلين قبل
ّ
ساعات من االجتماع ،إن الهدف

األسـ ــاسـ ــي هـ ــو وض ـ ــع «ح ــواج ــز
أم ــان وقــواعــد واض ُّـحــة للطريق،
وتقييم كيفية تـجــنــب الخطوط
الحمر» التي يمكن أن تدفع أكبر
اقتصادين في العالم إلى النزاع.
وأضــاف« :نقوم بكل ذلك لضمان
ّ
تتحول المنافسة إلى نزاع».
أن ال
ويـ ــأتـ ــي ه ـ ــذا االجـ ـتـ ـم ــاع بـيــن
ال ــزعـ ـيـ ـمـ ـي ــن ف ـ ــي ج ـ ــزي ـ ــرة ب ــال ــي
اإلندونيسية قبيل قمة مجموعة
العشرين اليوم والمنتظر أن تكون
مشحونة بالتوترات بسبب الغزو
الروسي ألوكرانيا.
ول ــدى ب ــاي ــدن وش ــي تـحــديــات
داخلية وخارجية يجب أن تؤخذ
بــال ـح ـس ـبــان ع ـنــد ال ـن ـظــر إلـ ــى ما
يـمـكــن أن يـنـتــج عــن الـلـقــاء األول
بينهما وجاهيا ،منذ دخول بايدن
المكتب البيضاوي عام .2021
إذ يواجه بايدن بيئة سياسية
داخ ـل ـي ــة ص ـع ـب ــة ،رغ ـ ــم ال ـن ـتــائــج
ً
الـجـيــدة نـسـبـيــا فــي االنـتـخــابــات
النصفية األميركية ،إضــافــة إلى
ارتفاع التضخم واحتمال فقدان
السيطرة على مجلس النواب.
ف ـ ــي حـ ـي ــن يـ ـع ــان ــي ش ـ ــي رغ ــم
حصوله على والية ثالثة ،تحديات

(رويترز)
اق ـت ـص ــادي ــة ك ـب ـي ــرة ت ـس ـبــب بـهــا
وباء «كورونا» ،إلى جانب ملفات
ً
ً
سياسية معقدة داخليا وخارجيا،
مما قد يساهم في توصل الطرفين
إلى أرضية مشتركة للعالقة بين
البلدين الكبيرين.
إلــى ذلــك ،أعلن رئيس ال ــوزراء
األسترالي أنتوني ألبانيزي بأنه
سيجري مـحــادثــات مــع الرئيس
الصيني في بالي اليوم ،في أول
اجتماع على مستوى القادة بين
البلدين بعد فتور فــي العالقات
دام س ـ ـ ـنـ ـ ــوات .وت ـ ـ ـبـ ـ ــادل زع ـي ـمــا
أستراليا والصين أطراف الحديث
لمدة وجيزة خالل قمة مجموعة
الـ ـعـ ـش ــري ــن الـ ـت ــي اس ـت ـضــاف ـت ـهــا
الـيــابــان عــام  ،2019لكن أي لقاء
رس ـم ــي ل ــم يـجـمـعـهـمــا م ـنــذ منذ
خمس سنوات.
وال ت ــزال الـصـيــن أك ـبــر شريك
تجاري ألستراليا لكن العالقات
ً
شـهــدت ف ـتــورا على خلفية نفوذ
الصين وسلوكها في منطقة آسيا
والمحيط الـهــادئ وك ــادت تنهار
بعدما دعت كانبيرا إلى تحقيق
بشأن مصادر «كورونا».
(بالي  -وكاالت)

مفاوضات روسية  -أميركية سرية بأنقرة

اتفاق بين بريطانيا وفرنسا
لمكافحة «مهاجري المانش»

وقعت بريطانيا وفرنسا،
أمس ،اتفاقية بقيمة 72.2
مليون يورو على مدار العام
المقبل ،لتكثيف جهود منع
المهاجرين غير الشرعيين من
عبور القنال اإلنكليزي.
وعبر أكثر من  40ألف شخص
القنال اإلنكليزي في قوارب
صغيرة حتى اآلن في هذا
ً
العام ،ارتفاعا من  28526عبروا
في العام الماضي ،ما يضع
ً
ضغوطا على رئيس الوزراء
البريطاني الجديد ،ريشي
سوناك ،ووزيرة الداخلية،
سويال بريفرمان ،التي قالت
في بيان ،إن «من مصلحة
الحكومتين البريطانية
ً
والفرنسية العمل معا لحل
هذه المشكلة المعقدة» ،وذلك
بعد اجتماعها مع وزير
الداخلية الفرنسي جيرالد
دارمانين في باريس أمس.

زعيم «طالبان» يأمر بتطبيق
«الحدود» في أفغانستان

أمر زعيم حركة «طالبان»
األفغانية المال هيبة الله
أخوند زاده القضاة بتطبيق
القصاص والحدود الشرعية
األخرى لمن اكتملت قضاياهم
ومرت بمراحل قانونية كافية.
وقال الناطق باسم الحركة
ّ
المتطرفة ذبيح الله مجاهد،
إن زاده ،أمر في خطاب
للقضاة ،بتطبيق الحدود على
اللصوص والضالعين في
أعمال االختطاف ومن يثير
الفتن .ولم يتحدث مجاهد
عن تفاصيل أخرى ومتى
انعقد هذا االجتماع الذي أمر
فيه زعيم «طالبان» القضاة
بتطبيق الحدود.

سلوفينيا :فوز أول
امرأة بالرئاسة

زيلينسكي يرفع علم أوكرانيا في خيرسون وماكرون يدعو بكين للضغط على بوتين

لقطة تذكارية لزيلينسكي ومجموعة من الجنود في خيرسون أمس (رويترز)

وس ــط اس ـت ـمــرار حــالــة مــن الـتــوتــر الـشــديــد بين
موسكو وواشنطن بشأن الحرب في أوكرانيا ،كشفت
صحيفة «كوميرسانت» الــروسـيــة ،عــن استضافة
العاصمة التركية أنـقــرة ،أم ــس ،مـفــاوضــات سرية
بين مسؤولين روس وأميركيين ،مضيفة أن رئيس
جهاز االسـتـخـبــارات الخارجية الــروســي سيرغي
يجر اإلعالن
ناريشكين ،ضمن
الوفد الروسي .ولم ِ
ً
عن هذا االجتماع علنا من قبل.
ونقلت الصحيفة عــن الـنــاطــق بــاســم الكرملين
دمـيـتــري بيسكوف قــولــه «ال يمكن تــأكـيــد أو نفي
الـمـعـلــومــات الـمـتـعـلـقــة بــال ـم ـحــادثــات ف ــي أن ـق ــرة»،
مشيرة إلى أن معلومات توفرت األسبوع الماضي
حول مناقشة اجتماع محتمل للجنة االستشارية
األم ـي ــرك ـي ــة ـ ال ــروس ـي ــة ب ـش ــأن م ـع ــاه ــدة األس ـل ـحــة
الهجومية االستراتيجية «ستارت».
جــاء ذلــك ،بينما أش ــارت صحيفة وول ستريت
جورنال األميركية الى مسؤولين أميركيين يعتقدون
أن هناك فرصة للتفاوض بين روسـيــا وأوكرانيا
ً
قريبا ،مضيفة أن مستشار األمن القومي األميركي
جيك سالفيان أبلغ الرئيس األوكــرانــي فلوديمير
زيلينسكي خالل زيارته األخيرة لكييف مطلع الشهر
الجاري ضرورة االنفتاح على المفاوضات والتخلي
ً
خصوصا عن شرط استعادة القرم ،وعدم التفاوض
مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين.

إل ــى ذل ــك ،أعـلــن الــرئـيــس الـفــرنـســي إيمانويل
ماكرون أنه سيتصل بنظيره الروسي بعد قمة
مجموعة العشرين في بالي ،حيث من المتوقع
ً
أن يواجه الزعيم الروسي ضغوطا.
وقال مسؤول فرنسي يرافق الرئيس الفرنسي
إن األخـيــر سيؤكد الـيــوم لنظيره الصيني شي
جينبينغ أن من «مصلحة بكين» «الضغط» على
روسـيــا فيما يتعلق بـغــزو أوكــرانـيــا «كــي تعود
إلى طاولة المفاوضات وتحترم القانون الدولي».
وفــي خيرسون ،التي انسحبت منها القوات
ال ــروس ـي ــة ق ـبــل أيـ ـ ــام ،ردد ال ــرئ ـي ــس األوك ــران ــي
فولوديمير زيلينسكي النشيد الوطني ،أمس،
بينما ُرف ــع عـلــم ب ــاده فــي الـمــديـنــة الجنوبية،
التي جــدد المتحدث باسم الكرملين ديميتري
بيسكوف تأكيده أمس انها جزء من روسيا التي
ضمتها فــي إج ــراء أح ــادي فــي سبتمبر أدانـتــه
األمم المتحدة.
وكــان زيلينسكي أعلن مساء األحــد أنــه ُ
«ع ِثر
ع ـل ــى ج ـث ــث ق ـت ـل ــى ،م ــدن ـ ّـي ـي ــن وع ـس ـك ـ ّ
ـري ـي ــن .فــي
خيرسون ،تــرك الجيش الــروســي خلفه الفظائع
نفسها التي ارتكبها في مناطق أخرى من بالدنا
ّ
ً
ّ
حيث تمكن من الدخول» ،واعدا بـ «العثور على كل
ً
قاتل وإحالته أمام القضاء» ،مشيرا إلى إحصاء
ّ
روسية.
« 400جريمة حرب»

وتفتح استعادتها الكاملة بوابة ألوكرانيا إلى
ّ
منطقة خيرسون كلها ،مع إمكانية الوصول إلى كل
من البحر األسود في الغرب وبحر آزوف في الشرق.
وفي وقت صرح الرئيس السويسري إغنازيو
كاسيس بأن سويسرا لن تزود أوكرانيا بالسالح،
ولن تشارك بأي طريقة أخرى بشكل مباشر أو غير
مباشر في النزاعات المسلحة ،قال الممثل األعلى
للسياسة الخارجية واألمنية باالتحاد األوروبي
جوزيب بوريل ،أمس ،إن وزراء خارجية االتحاد
ً
ً
سيتخذون «ق ــرارا مهما» بشأن تــدريــب نحو 15
ألف جندي أوكراني.
وذكر بوريل أن مهمة التدريب العسكري للجيش
ً
األوكــرانــي ستبدأ فــي غضون أسبوعين ،مؤكدا
اس ـت ـعــداد الـعــديــد مــن ال ــدول لـلـمـشــاركــة فــي هــذه
المهمة التدريبية.
بدوره ،اعتبر األمين العام لحلف شمال األطلسي
(الناتو) ينس ستولتبرغ ،أمس ،أن األشهر المقبلة
«ستكون صعبة» بالنسبة ألوكرانيا وأن القدرة
العسكرية الروسية يجب أال ُيستهان بها.
وقال ستولتنبرغ ،بعد لقائه وزيـ َـري خارجية
ودفــاع هولندا« ،ستكون األشهر المقبلة صعبة.
هدف بوتين هو ترك أوكرانيا باردة ومظلمة هذا
الشتاء .يجب أال نرتكب خطأ االستخفاف بروسيا».
(عواصم  -وكاالت)

انتخب السلوفينيون ناتاسا
بيرتش موسار وهي محامية
على صلة بالسيدة األميركية
األولى السابقة ميالنيا ترامب،
أول امرأة رئيسة للبالد.
وفازت بيرتش موسار
المدعومة من حكومة يسار
الوسط في االستحقاق على
وزير الخارجية السابق انزه
لوغار في هذه الدولة العضو
في االتحاد األوروبي.
ونالت موسار التي ترأست
على مدى عقد هيئة حماية
البيانات ،نحو  %54من
األصوات ،متقدمة على لوغار
ً
الذي نال نحو  ،%46وفقا
للجنة االنتخابات.
وقالت موسار للصحافيين:
«انتخبت سلوفينيا رئيسة
تؤمن باالتحاد األوروبي
والقيم الديموقراطية التي
قام على أساسها االتحاد
األوروبي».

تركيا تتهم سورية بتنفيذ «هجوم إسطنبول» لمصلحة
«العمال الكردستاني» وترفض تقبل التعزية من واشنطن
ات ـه ـمــت ال ـس ـل ـطــات الـتــركـيــة،
أمس ،حزب العمال الكردستاني
التركي المتمرد بالوقوف وراء
ال ـه ـجــوم بــالـقـنـبـلــة الـ ــذي وق ــع،
أمس األول ،في شارع االستقالل
بمنطقة تقسيم ،وأدى إلى مقتل
 6أش ـ ـخـ ــاص أتـ ـ ـ ـ ــراك ،وأع ـل ـن ــت
الـ ـقـ ـب ــض عـ ـل ــى ام ـ ـ ـ ــرأة س ــوري ــة
اتهمتها بوضع الحقيبة التي
احـ ـ ـت ـ ــوت ال ـق ـن ـب ـل ــة تـ ـح ــت أح ــد
المقاعد فــي الـشــارع الــذي يعد
ً
ً
مقصدا سياحيا رئيسيا.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ــداخـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
سـلـيـمــان صــويـلــو إن «ال ـعـ ّـمــال
ال ـك ــردس ـت ــان ــي» ه ــو ال ـم ـســؤول
ع ــن اس ـت ـه ــداف ق ـلــب الـعــاصـمــة
االقـتـصـ ّ
ـاديــة لتركيا ،بينما تم
الكشف عــن المنفذة الرئيسية
وت ــدع ــى أحـ ــام ال ـب ـش ـيــر ،وهــي

سـ ـ ــوريـ ـ ــة دخـ ـ ـل ـ ــت ال ـ ـ ـبـ ـ ــاد ق ـبــل
أسـ ـب ــوع ع ـب ــر م ـن ـط ـقــة ع ـفــريــن،
وقــالــت الـشــرطــة إنـهــا تصرفت
بـ ـن ــاء ع ـل ــى أوام ـ ـ ــر ت ـل ـق ـت ـهــا مــن
«العمال الكردستاني» في مدينة
ك ــوب ــان ــي (عـ ـي ــن الـ ـ ـع ـ ــرب) عـلــى
الحدود السورية ـ التركية ،التي
يسيطر عليها مـقــا تـلــو « ق ــوات
س ــوري ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة» (قـســد)
المدعومة من واشنطن ،وتلقت
ً
تدريبا على يد «وحدات حماية
الشعب الكردية» التابعة للحزب
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ال ـك ــردس ـت ــان ــي
السوري الذي تعتبره أنقرة أحد
أفرع «العمال الكردستاني».
وك ـش ـفــت ش ــرط ــة إسـطـنـبــول
أنـ ـه ــا ب ـع ــد ف ـح ــص تـسـجـيــات
 1200ك ـ ــا مـ ـ ـي ـ ــرا ،ت ـم ـك ـن ــت مــن
التعرف على البشير وتوقيف

ً
 46مـ ـت ــورط ــا آخ ـ ــر ب ــال ـه ـج ــوم،
مضيفة أنهم كانوا يستعدون
ل ـت ـن ـف ـي ــذ هـ ـجـ ـم ــات أخـ ـ ـ ــرى فــي
مـنــاطــق تــركـيــة مختلفة حسب
اعترافاتهم.
وقـ ـ ــال ص ــوي ـل ــو إن «م ـن ـفــذي
الهجوم اإلرهابي لو لم يتم إلقاء
سيهربون
القبض عليهم كانوا
ّ
إل ـ ـ ــى ال ـ ـي ـ ــون ـ ــان ،وسـ ـيـ ـص ــف ــون
مـنـفــذة الـهـجــوم لقطع الطريق
ً
أم ــام ال ــوص ــول إل ـي ـهــم» ،رافـضــا
قبول تعزية السفارة األميركية
ً
بـضـحــايــا الـتـفـجـيــر ،ق ــائ ــا« :ال
ن ـق ـب ــل الـ ـتـ ـع ــزي ــة مـ ــن الـ ـسـ ـف ــارة
األميركية ونرفضها ،نعرف من
يدعم اإلرهاب في شمال سورية،
ون ـع ــرف ال ــرس ــال ــة ال ـتــي أرادوا
إيصالها لتركيا من خالل هذا
الهجوم».

وأضاف« :من يدعم المنظمات
اإلرهابية في شمال سورية هو
من نفذ الهجوم ضدنا ،وسنرد
ً
بشكل قــوي ج ــدا على الرسالة
التي وصلتنا من هذا الهجوم»،
ً
مشددا على أن تركيا ستواصل
مكافحة اإلرهــاب حتى النهاية
م ـه ـم ــا كـ ـل ــف الـ ـثـ ـم ــن ،ووصـ ــف
بعض حلفاء أنقرة (لم يسمهم)
بـ «عدم المصداقية في تحالفهم
م ـع ـهــا ج ـ ــراء دع ـم ـه ــم اإلره ـ ــاب
واإلرهابيين إما باحتضانهم أو
تمويلهم أو دعمهم في مناطق
سيطرتهم».
وف ـ ـ ــي ب ـ ـيـ ــان نـ ـف ــى «الـ ـعـ ـم ــال
الكردستاني» ضلوعه بالهجوم،
وقــال الحزب المصنف منظمة
إره ــاب ـي ــة م ــن تــرك ـيــا واالت ـح ــاد
األوروب ــي والــواليــات المتحدة:

«ان ـ ـنـ ــا لـ ــن ن ـس ـت ـه ــدف مــدنـيـيــن
ً
بشكل مباشر ،وال نقبل أعماال
ً
ت ـس ـت ـه ــدف م ــدنـ ـيـ ـي ــن» ،م ــؤك ــدا
ً
« ل ـ ـيـ ــس واردا ب ــا ل ـن ـس ـب ــة ل ـنــا
استهداف المدنيين بــأي شكل
من األشكال».
وأثار هذا االعتداء ،الذي يأتي
قبل سبعة أشهر من االنتخابات
الرئاسية والتشريعية ،إدانات
ع ــدة م ــن ال ـكــويــت وال ـس ـعــوديــة
وقـ ـط ــر وال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـب ـح ــري ــن
واألردن ومصر والعراق وكذلك
باكستان والهند ومن إيطاليا
إ لــى ألمانيا حيث تقيم جالية
تركية كبيرة.
كما نددت الواليات المتحدة
بالتفجير ،وقالت الناطقة باسم
البيت األبيض كارين جان-بيار:
ً
«نـقــف فــي وج ــه اإلرهـ ــاب جنبا

إلى جنب مع تركيا حليفتنا في
حلف شمال األطلسي».
وفي إيران ،التي كانت تقارير
إسرائيلية وتركية أشــارت إلى
أن ـه ــا ت ـن ــوي اس ـت ـه ــداف رعــايــا
إس ــرائ ـي ـل ـي ـي ــن ع ـل ــى األراض ـ ـ ــي
التركية ،والمتهمة باالحتفاظ
بـ ـ ـص ـ ــات عـ ـسـ ـك ــري ــة وم ـ ــادي ـ ــة
مـ ــع «الـ ـعـ ـم ــال الـ ـك ــردسـ ـت ــان ــي»،
أع ــرب وزي ــر الـخــارجـيــة حسين
عبداللهيان عن تعازيه وتعاطفه
م ـ ــع حـ ـك ــوم ــة وش ـ ـعـ ــب ت ــرك ـي ــا،
ً
مضيفا أن «اإلرهاب مدان في كل
مكان من تقسيم إلى شاهجراغ»،
في إشــارة إلــى المرقد الشيعي
في مقاطعة شيراز الــذي تبناه
تـنـظـيــم داعـ ــش ف ــي  26أكـتــوبــر
ال ـمــاضــي وتـسـبــب ف ــي قـتــل 15
ً
إيرانيا.

أحالم البشير بعد اعتقالها (رويترز)

ّ
«األزرق» ً تدرب في دبي
استعدادا للقاء «شباب» لبنان
حازم ماهر

السالمة إلى ألمانيا إلجراء
جراحة «الصليبي»
يـتــأهــب الع ــب الـفــريــق األول
ل ـكــرة ال ـقــدم بــال ـنــادي الـعــربــي،
بـنــدر الـســامــة ،لـلـمـغــادرة إلــى
ألـ ـ ـم ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،إلج ـ ـ ـ ــراء
ج ـ ـ ـ ــراح ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ــرب ـ ـ ــاط
الصليبي.
ووج ـ ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـسـ ــامـ ــة
دعما كبيرا من جمهور
العربي والكرة الكويتية
بشكل عام ،كما قام مجلس
إدارة ا ل ـ ـ ـنـ ـ ــادي ا لـ ـع ــر ب ــي،
برئاسة عبدالعزيز عاشور،
بزيارة الالعب في منزله ،قبيل
المغادرة إلى ألمانيا.

بطولة «المبارك» للرماية تبدأ اليوم
تنطلق اليوم التدريبات الرسمية لمنافسات بطولة الشيخ
عبدالله المبارك لرماية األطـبــاق الطائرة (سكيت – تــراب)
لفئتي العمومي والناشئين ،وتستمر الفعاليات على مجمع
ميادين الشيخ صباح األحمد األولمبي حتى السبت المقبل،
ً
مساء.
موعد حفل ختام البطولة ،والذي سيقام الساعة 5:30
ُيــذ كــر أن بــاب التسجيل للمشاركة فــي المسابقات فتح
السبت الماضي حتى مساء أمــس (االثـنـيــن) ،وهــو الموعد
المحدد إلجراء قرعة المتسابقين وتوزيع المجموعات ،حيث
تشمل المناقسات فئات «الــرجــال – السيدات – الناشئين»،
وسوف يشهد اليوم (الثالثاء) انطالق التدريبات الرسمية
لرماة وراميات السكيت العمومي والناشئين.
بــدوره ،أكد رئيس االتحادين الكويتي والعربي للرماية
دعـيــج الـعـتـيـبــي ،أن ه ــذه الـبـطــولــة لـهــا أهـمـيــة خــاصــة لــدى
أسرة الرماية الكويتية ،وإن مجلس اإلدارة في نادي الرماية
الكويتي يحرص على إدراج كأس المغفور له الشيخ عبدالله
ً
المبارك ضمن برنامج نشاطه المحلي سنويا ،و هــي منذ
انـطــاقـتـهــا تشهد مـشــاركــة كـبـيــرة لــرمــاة ورام ـي ــات الـنــادي
واالتحاد الرياضي للحرس الوطني ،وتتحلى بروح المنافسة
الشريفة.

وصول المنتخب اللبناني
إلـ ــى ذلـ ـ ــك ،وصـ ــل إلـ ــى دبـ ــي الـمـنـتـخــب
ال ـل ـب ـنــانــي ،الـ ــذي دش ــن اس ـت ـع ــدادات ــه فــور
وصوله عبر تدريب مسائي أجراه الجهاز
الفني بقيادة الـمــدرب الصربي ألكسندر
إليتش ،الذي يسعى إلى ضخ دماء جديدة
في الفريق ،ولذلك وقع اختياره على قائمة،
ً
ً
ضمت عددا كبيرا من الالعبين الشباب.

التضامن يناقش مصير المحترفين والصفقات الشتوية
يعقد مجلس إدارة نــادي التضامن
اجتماعا مع جهاز الكرة ،برئاسة عضو
مجلس اإلدارة فـهــد داب ــس ،والـجـهــاز
الفني بقيادة الـمــدرب جمال القبندي
األسبوع المقبل ،لحسم مصير بعض
المحترفين من البقاء أو الرحيل ،وكذلك
التعاقد مع بعض الالعبين المحليين،
وذلـ ــك ف ــي ف ـتــرة االن ـت ـق ــاالت الـشـتــويــة
المقبلة.
وتتجه النية لدى القبندي إلى طلب
التعاقد مع  3العبين محليين ،بينهم
رأس حربة صــريــح ،إلــى جانب مدافع
والعب وسط.
إلى ذلك ،يستأنف الفريق تدريباته
اليوم الثالثاء ،بعد الحصول على راحة
لمدة  4أيام ،عقب الفوز على النصر في
الجولة التاسعة بأربعة أهداف دون رد.
وأكد دابس أنه تم طي صفحة الفوز

الكويت يهزم كاظمة في «ممتاز» اليد
● محمد عبدالعزيز

حقق فريق الكويت لكرة اليد
ً
ً
فوزا مستحقا على حساب كاظمة،
أ م ــس األول ،بنتيجة  27-30في
الـمـبــاراة ،التي جمعت الفريقين
عـ ـل ــى صـ ــالـ ــة االت ـ ـح ـ ــاد بـمـجـمــع
الشيخ سعد العبدالله الرياضي
ضمن الجولة الثالثة من الدوري
ً
الممتاز للعبة ،الذي شهد أيضا
فــوز الـعــربــي على الـقــريــن 24-32
وبرقان على اليرموك .28-30
وبـهــذه النتائج ،عــزز الكويت
م ــوقـ ـع ــه ف ـ ــي صـ ـ ـ ـ ــدارة ال ـت ــرت ـي ــب
بــرص ـيــد  6نـ ـق ــاط ،ورف ـ ــع بــرقــان
رصـيــده إلــى  4نـقــاط فــي المركز
ال ـ ـثـ ــالـ ــث ب ـ ـف ـ ــارق األه ـ ـ ـ ـ ـ ــداف عــن
العربي الرابع ،بينما ظل اليرموك
بنقطتين فــي الـمــركــز ال ـســادس،
وتــراجــع كاظمة للمركز التاسع
قبل األخير بنقطة واحدة ،وبقي
القرين في المركز العاشر واالخير
بدون رصيد.
وجاءت مباراة الكويت وكاظمة
سريعة وقوية وبأفضلية واضحة
لألبيض من البداية؛ بعدما فرض
أس ـل ــوب ــه ع ـل ــى م ـج ــري ــات الـلـعــب
بفضل الــدفــاع الـجـيــد والـهـجــوم
ال ـم ـع ــاك ــس وال ـم ـن ـظ ــم ال ـم ــدع ــوم
بتصويبات العبي الخط الخلفي،
ً
خصوصا العبه المحترف الكوبي
هرنانديز.
وفـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،لـ ـ ـ ــم يـ ـق ــدم
البرتقالي األداء المنتظر ،وظهر

يــواصــل منتخبنا الــوطـنــي األول لكرة
ال ـق ــدم تــدري ـبــاتــه عـلــى فـتــرتـيــن صباحية
ومسائية في معسكره التدريبي على ملعب
ً
شرطة دبي؛ استعدادا لمواجهة المنتخب
اللبناني مساء السبت المقبل.
ويــأتــي المعسكر ضـمــن االس ـت ـعــدادات
ل ـخــوض م ـنــاف ـســات ب ـطــولــة خـلـيـجــي ،25
المقرر إقامتها فــي مدينة البصرة خالل
الفترة من  6إلى  19يناير المقبل.
وكان األزرق دشن تدريباته أمس االثنين
ً
على فترتين أيضا ،حيث قرر الجهاز الفني
بـقـيــادة ال ـم ــدرب الـبــرتـغــالــي روي بينتو،
إقامة التدريب األول في صالة حديد بمقر
إقــامــة الــوفــد ،وذل ــك فــي الـســاعــة الـعــاشــرة
ص ـبــاحــا ،ثــم أج ــرى ال ـفــريــق تــدري ـبــه على
ملعب شــرطــة دبــي فــي الـســاعــة السادسة
مساء.

وأصـ ـ ـ ــدر ب ـي ـن ـتــو ت ـع ـل ـي ـمــاتــه لــاع ـب ـيــن
خ ــال االج ـت ـم ــاع الـ ــذي ع ـق ــده مـعـهــم قبل
التدريب المسائي ،حيث طالبهم بضرورة
االلتزام بالتعليمات ،والنوم واالستيقاظ
ً
ً
فــي الـمــواعـيــد الـمـحــدده سـلـفــا ،فـضــا عن
السير على البرنامج الغذائي المعد وفق
البرنامج.
وش ـ ــدد ع ـلــى أنـ ــه يـسـعــى إلـ ــى االرت ـق ــاء
بمستوى الالعبين الفني والـبــدنــي ،وأن
تحقيق الهدف لن يتم إال بالتزامهم التام
داخل المستطيل األخضر وخارجه.
وبدأ بينتو مشاهدة عدد من المباريات
المسجلة للمنتخب اللبناني ،للوقوف على
ً
مـسـتــواه الـفـنــي وال ـبــدنــي ،خـصــوصــا أنــه
يسعى إلى تحقيق الفوز من أجل االرتقاء
في التصنيف الشهري الصادر عن االتحاد
الدولي لكرة القدم «فيفا».

واس ـت ـقــر الـ ـم ــدرب ع ـلــى م ـشــاهــدة هــذه
الـمـبــاريــات مــع الالعبين يــومــي الخميس
والجمعة المقبلين ،لتحديد واجبات كل
العب ،مع الوضع في االعتبار أن المباراة
ودية دولية ،وتم اعتمادها من قبل «الفيفا»
بالفعل ،وتم إدراجها على أجندته ،ولذلك
لن تكون التبديالت مفتوحة.

عـلــى ال ـن ـصــر ،والـتـفـكـيــر ف ــي الـمــرحـلــة
المقبلة ،مضيفا أن التضامن يستحق
البقاء في الــدوري الممتاز ،لما يقدمه
مــن مـسـتــويــات جـيــدة ال تـتـمــاشــى مع
نـتــائـجــه ،مبينا أن مـجـلــس اإلدارة ال
يدخر جهدا في دعم الفريق بالصفقات
األج ـن ـب ـيــة وال ـم ـح ـل ـيــة ال ـت ــي ي ـحــددهــا
الجهاز الفني ،وشدد على أن الالعبين
الـحــالـيـيــن أدوا مــا عليهم ول ــم يقصر
منهم أحد.
وأشـ ـ ــار إلـ ــى أن األم ـ ــر اس ـت ـقــر على
تـ ـح ــدي ــد مـ ــوعـ ــد مـ ـب ــدئ ــي ل ـل ـم ـع ـس ـكــر
ال ـخــارجــي ،مطلع يـنــايــر الـمـقـبــل ،وتــم
االس ـت ـقــرار عـلــى ف ـتــرة تــوقــف الـنـشــاط
خ ـ ــال ب ـط ــول ــة خ ـل ـي ـجــي  ،25ال ـم ـق ــرر
إق ــام ـت ـه ــا ف ــي الـ ـبـ ـص ــرة ،ع ـل ــى أن تـتــم
الـ ـمـ ـف ــاضـ ـل ــة بـ ـي ــن مـ ـص ــر واإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات
الستضافة المعسكر.

جانب من اللقاء األخير للتضامن مع النصر

فوز «سلة» القادسية والعربي
على اليرموك والتضامن

«ممتاز الطائرة»
ينطلق الخميس
المقبل

● جابر الشريفي

جانب من مباراة كاظمة والكويت
بـ ـخـ ـط ــوط دفـ ــاع ـ ـيـ ــة مـ ـتـ ـب ــاع ــدة،
وهـ ـ ـج ـ ــوم غـ ـي ــر فـ ـ ـع ـ ــال ،م ـ ــا م ـنــح
األبـيــض الفرصة لحسم الشوط
األول لمصلحته.

كرة مشتركة
ومـ ــع ب ــداي ــة الـ ـش ــوط ال ـثــانــي،
ً
نـظــم كــاظـمــة صـفــوفــه خصوصا
ال ــدف ــاعـ ـي ــة ونـ ـج ــح فـ ــي ح ــرم ــان
ال ـكــويــت م ــن الـتـسـجـيــل م ــدة 10
دق ــائ ــق م ـت ــواص ـل ــة ،ل ـك ــن خ ــروج
محترفه التونسي محمد فؤاد في
ً
منتصف الشوط متاثرا باإلصابة
فــي كــرة مشتركة مــع عبدالعزيز
ال ـس ـل ـط ــان ،ال ـ ــذي ت ــم ط ـ ــرده مــن

تألق «الموتو سيرف» في أبوظبي

اللقاء على إثــرهــا ،وعــدم تفعيل
دور األجنحة والتركيز فقط على
ال ـه ـج ــوم م ــن م ـن ـت ـصــف ال ــدائ ــرة
وتصويبات العبي الخلفي حرمه
ّ
من إدراك التعادل ومكن األبيض
م ــن اس ـت ـع ــادة زم ـ ــام األم ـ ــور فــي
الدقائق األخيرة بعد تألق معظم
العبيه لينهي المباراة لمصلحته.

بينما تعادل الجهراء مع النصر
.31-31
بذلك حافظ خيطان على قمة
ال ـب ـطــولــة بــرص ـيــد  6ن ـقــاط يليه
ً
النصر ثانيا بـ  5نقاط والجهراء
ً
ً
ثالثا ب ـ  3نقاط والـشـبــاب رابعا
ً
بـنـقـطـتـيــن وال ـت ـض ــام ــن خــام ـســا
ً
وأخيرا بدون رصيد.

تعادل الجهراء والنصر
ومن جهة أخرى ،أسفرت نتائج
مباريات الجولة الثالثة لــدوري
الــدرجــة األول ــى عــن فــوز خيطان
على التضامن  26-29ومنتخب
الـنــاشـئـيــن عـلــى الـشـبــاب 34-38

حقق الفريق األول لكرة السلة بنادي القادسية
فوزه الثالث على التوالي في «الدوري التمهيدي»
لكرة السلة على حساب اليرموك بنتيجة 101-110
فــي ال ـم ـبــاراة الـتــي جمعت الفريقين عـلــى صالة
االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي،
ً
ضـمــن ال ـجــولــة الـثــالـثــة ال ـتــي ش ـهــدت أي ـضــا فــوز
العربي على التضامن .54-97
وبذلك ارتفع رصيد القادسية إلى  6نقاط من
ثالثة انتصارات ،بينما اليرموك إلى  4نقاط من
انتصار وهزيمتين ،في حين ارتفع رصيد العربي
إلى  4نقاط ،والتضامن إلى  3نقاط.
وينص نظام البطولة على تأهل الفرق الستة
األولى في الدوري التمهيدي للدور الثاني ،الذي
سيقام بنظام ال ــدوري مــن ثــاثــة أدوار ،على أن
يلتقي بعدها األول مع الرابع والثاني مع الثالث
بنظام «بالي أوف» من ثالثة مواجهات في نصف
النهائي.
فــي الـمـبــاراة األول ــى ،واج ــه القادسية مقاومة
ً
ً
قوية من اليرموك ،الذي قدم أداء مميزا ،وكان ندا
ً
قويا لألصفر .وتقارب أداء الطرفين في الربع األول
ً
الذي أنهاه األصفر متقدما بنتيجة  ،18-22قبل أن
يوسع الفارق في الربع الثاني إلى  10نقاط ،33-43
واستمرت السيطرة على مجريات اللعب والنتيجة
في الربع الثالث بتألق صانع ألعابه عبدالمحسن
مــرتـضــى أف ـضــل مـسـجــل فــي ال ـم ـبــاراة  32نقطة،
ليرتفع الفارق في نهاية الربع إلى  13نقطة .60-73
ً
وق ــدم الـيــرمــوك أداء متميزا فــي الــربــع األخير
وتـمـكــن مــن تسجيل  41نقطة قـلــص ال ـفــارق مع
نهاية المباراة إلى  9نقاط  110-101لكن النتيجة

التسجيل في سلة القادسية
النهائية كانت لمصلحة القادسية وحقق انتصاره
الثالث على التوالي.
وفي المباراة الثانية ،لم يجد العربي صعوبة
في فرض سيطرته طوال أوقات المباراة وتحقيق
انتصار سهل فيها ،وأنهى األخضر أرباع المباراة
 ،14-30و ،26-57و ،47-81ثم أنهى اللقاء بفارق 43
نقطة .54-97

الصليبيخات يواجه الشباب
وتستكمل اليوم الجولة الثالثة بإقامة مباراة
الـشـبــاب مــع الصليبيخات فــي  7:15مـســاء على
صــالــة االت ـح ــاد بمجمع الـشـيــخ سـعــد العبدالله
الرياضي.

أص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر االت ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ــاد
الكويتي للكرة الطائرة
جدول مباريات «القسم
ا أل و ل » م ـ ـ ـ ــن ب ـ ـطـ ــو لـ ــة
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاز
ل ـ ـل ـ ـمـ ــوسـ ــم ال ـ ــري ـ ــاض ـ ــي
 ،2 0 2 3 -2 0 2 2ح ـي ــث
تـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق مـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاري ـ ـ ــات
البطولة يــوم الخميس
المقبل بمباراتي كاظمة
مع الساحل ،وبرقان مع
الجهراء ،ويختتم الدور
األول ي ــوم االث ـن ـيــن 26
ديسمبر المقبل بلقاء
الكويت وكاظمة.
وي ـق ــام ال ـ ــدوري هــذا
الـ ـم ــوس ــم مـ ــن ق ـس ـم ـيــن:
األول ب ـن ـظــام «ال ــذه ــاب
واإليـ ـ ـ ـ ــاب» ب ـي ــن  7ف ــرق
هــي :الكويت ،وكاظمة،
والـ ـق ــادسـ ـي ــة ،وب ــرق ــان،
وال ـ ـج ـ ـهـ ــراء ،وال ـع ــرب ــي،
والـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاح ـ ـ ــل ،عـ ـ ـل ـ ــى أن
يـصـعــد لـلـقـســم الـثــانــي
أول  4فرق في الترتيب
إل ـ ــى الـ ـم ــرب ــع ال ــذه ـب ــي،
بينما تلعب ا لـفــرق من
الخامس حتى السابع
دوري من  3أدوار .

منتخب بلجيكا يصل إلى الكويت مساء اليوم
«الفراعنة» يتدرب مكتمل الصفوف بوصول صالح

جانب من التتويج
حقق متسابقو نادي الرياضات البحرية الكويتي مراكز متقدمة
بعدة فئات في الجولة الثانية من بطولة أبوظبي (للموتو سيرف)،
التي نظمها مؤخرا نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وقال رئيس مجلس إدارة النادي محمد الزنكي ،إن منافسات
الجولة استمرت يوما واحدا تنافس فيها المتسابقون بأربع فئات،
بمشاركة  35العبا من  12دولة.
وأسفرت نتائج الجولة الثانية عن فوز المتسابق حمد الحداد
بالمركز الثاني بفئة (الناشئين) ،وجاء فارس رمضان ثالثا بالفئة
نفسها ،في حين حقق المتسابق عبدالرزاق البغلي المركز األول
لفئة (المبتدئين) ،وذهب المركز الثاني للمتسابق مبارك الفاضل،
ّ
ً
(كونا)
		
وحل حسن بوعباس ثانيا بفئة (المحترفين).

يصل إلــى الـبــاد مـســاء اليوم
وف ــد الـمـنـتـخــب الـبـلـجـيـكــي لـكــرة
القدم مكتمل الصفوف ،من أجل
م ــواج ـه ــة ن ـظ ـيــره ال ـم ـص ــري ،في
الـ ـمـ ـب ــاراة ال ــودي ــة ال ــدول ـي ــة الـتــي
تـجـمـعـهـمــا ف ــي ال ـس ــادس ــة مـســاء
الجمعة المقبل ،على استاد جابر
األحمد الدولي.
ويختتم المنتخب البلجيكي
ب ـ ـهـ ــذه الـ ـ ـمـ ـ ـب ـ ــاراة اس ـ ـت ـ ـعـ ــداداتـ ــه
لـخــوض مـنــافـســات بـطــولــة كــأس
العالم  2022بقطر ،بينما يستعد
المنتخب ا لـمـصــري للتصفيات
ال ـم ــؤه ـل ــة ل ـب ـط ــول ــة كـ ـ ــأس األمـ ــم
اإلفريقية.
وسـيـكــون فــي استقبال الوفد
رئيس مجلس إدارة شركة إيدو
رئيس اللجنة المنظمة للقاء مؤيد
الشهاب ،وعدد من أعضاء السفارة

البلجيكية بالكويت ،إلــى جانب
مسؤولين مــن االتـحــاد الكويتي
لكرة القدم.
ومن المقرر أن يباشر المنتخب
الـبـلـجـيـكــي تــدري ـبــاتــه م ـســاء غد
األرب ـ ـعـ ــاء ،ع ـلــى اس ـت ــاد عـبــدالـلــه
الـخـلـيـفــة ب ـن ــادي ال ـي ــرم ــوك ،على
أن ي ـج ــري ت ــدري ـب ــه األخ ـي ــر على
استاد جابر األحمد الدولي مساء
ال ـخ ـم ـيــس ،ومـ ــن ث ــم يـ ـغ ــادر إلــى
ال ــدوح ــة عـقــب انـتـهــاء الـمــواجـهــة
مباشرة.
ف ـ ــي س ـ ـيـ ــاق مـ ـتـ ـص ــل ،ي ـج ــري
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـم ـ ـصـ ــري ت ــدريـ ـب ــه
اليوم الثالثاء على استاد نادي
ال ـكــويــت ،مـكـتـمــل ال ـص ـفــوف بعد
ان ـ ـض ـ ـمـ ــام ج ـم ـي ــع ال ـم ـح ـت ــرف ـي ــن
أمـ ــس األول وأم ـ ـ ــس ،بــاسـتـثـنــاء
العــب فولفسبورغ األلماني عمر

مـ ــرمـ ــوش ،ال ـ ــذي ت ــم اس ـت ـب ـع ــاده
رس ـم ـيــا م ــن قــائ ـمــة ال ـل ـق ــاء ،بعد
تعرضه لإلصابة في مباراة فريقه
أمام هوفنهايم.
وكان نجم ليفربول اإلنكليزي
والمنتخب المصري محمد صالح
وصـ ــل إلـ ــى الـ ـب ــاد ع ـص ــر أم ــس،
للمشاركة في التدريبات الجماعية
مع منتخب بالده.

الشهاب يرحب بالوفدين
ورح ـ ـ ـ ـ ـ ــب ال ـ ـ ـش ـ ـ ـهـ ـ ــاب ب ـ ــوف ـ ــدي
المنتخبين المصري والبلجيكي
فــي الـكــويــت ،متمنيا لهما طيب
اإلق ــام ــة ،والـتــوفـيــق فــي الـمـبــاراة
ال ـت ــي سـتـجـمـعـهـمــا ،مـضـيـفــا أن
المنتخبين يوليان المباراة أهمية
خــاصــة ،كونها تقام تحت مظلة

وصول نجم ليفربول اإلنكليزي محمد صالح
االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)،
وتم اعتمادها رسميا في أجندته،
كـمــا أنـهــا األخ ـيــرة لبلجيكا قبل
انطالق مونديال  ،2022إضافة إلى
أن الفراعنة ستساندهم جماهير

كبيرة جدا من الجالية المصرية،
وسيحرصون على تحقيق نتيجة
إيجابية.
وأعلن فتح بوابات استاد جابر
األحمد الدولي أمام الجماهير في

الواحدة بعد ظهر الجمعة المقبل،
م ـب ـي ـنــا أن ش ــرك ــة إيـ ـ ــدو سـتـقـيــم
م ـه ــرج ــان ــا ق ـب ــل انـ ـط ــاق ال ـل ـق ــاء،
ومـشــاركــة الجماهير فــي العديد
من اللعبات الرياضية.

باق  ٥أيام

ةديرجلا
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ً ً
غارناتشو يهدي يونايتد فوزا قاتال
عاد مانشستر يونايتد إلى
االنتصارات ،بعدما حقق
ً
فوزا بالوقت القاتل  1- 2على
مضيفه فولهام ،في المرحلة
الـ .16

أهـ ـ ـ ــدى الـ ـب ــدي ــل األرج ـن ـت ـي ـن ــي
الشاب أليخاندرو غارناتشو فريقه
مــانـشـسـتــر يــونــاي ـتــد ف ـ ــوزا قــاتــا
على ضيفه فولهام  ،1-2األحد ،في
المرحلة الخامسة عشرة من الدوري
اإلنكليزي لكرة القدم.
وب ــدا فــريــق ال ـمــدرب الهولندي
ثان
إريك تن هاغ في طريقه لتعثر ٍ
تــوالـيــا ،يضيفه إلــى خسارته في
المرحلة الماضية أمام أستون فيال
 ،3-1الذي حقق األحد فوزه الثاني
ً
تواليا فــي ال ــدوري بقيادة مدربه
الجديد اإلسباني أوناي إيمري.
فوز سادس
ل ـكــن األرج ـن ـت ـي ـنــي ،ال ـب ــال ــغ 18
ع ــام ــا ،وال ـ ــذي دخـ ــل ف ــي الــدقـيـقــة
 72ب ـ ــدال م ــن ال ـف ــرن ـس ــي أن ـتــونــي
مارسيال ليخوض مباراته الثالثة
هــذا الموسم في الــدوري الممتاز،
قال كلمته في الوقت بدل الضائع
لـيـمـنــح يــونــايـتــد فـ ــوزه ال ـســادس
ً
تواليا على أرض فولهام.
وأش ـ ـ ـ ـ ــاد الـ ـب ــرتـ ـغ ــال ــي ب ــرون ــو
فرنانديش بزميله الـشــاب ،قائال
لشبكة «بي بي سي» إن األرجنتيني
«ي ـت ـم ـتــع بــال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـمــوه ـبــة
وتـفــانـيــه ف ــي الـعـمــل م ــع موهبته
ً
ً
يشكالن فارقا كبيرا بدخوله معنا
من مقاعد البدالء» ،متابعا« :نحن

٢٥

رياضة

ً
س ـعــداء حـقــا مــن أج ـلــه ،ونـعـلــم أن
بــاس ـت ـطــاع ـتــه م ـن ـح ـنــا األهـ ـ ـ ــداف،
التمريرات الحاسمة وإثبات الفرح
في لعب كرة القدم».
وب ـفــوزه الـثــامــن للموسم ،رفع
يونايتد رصيده الى  26نقطة في
المركز الخامس بفارق ثالث نقاط
عن المركز الرابع األخير المؤهل
لدوري األبطال ،فيما تجمد رصيد
مضيفه اللندني عند  19نقطة في
المركز التاسع.

بداية قوية ليونايتد
وبـ ـغـ ـي ــاب ال ـن ـج ــم ال ـبــرت ـغــالــي
كريستيانو رونــالــدو نهائيا عن
تشكيلة المباراة قبل أيام معدودة
على انطالق مونديال قطر ،2022
بدأ يونايتد اللقاء بأفضل طريقة
بعدما تقدم منذ الدقيقة  14عبر
الدنماركي كريستيان إريكسن إثر
هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من
مــارس ـيــال ال ــى الـبــرتـغــالــي بــرونــو
فــرنــانــديــش ال ــذي عكسها لالعب
توتنهام السابق ،فأودعها الشباك.

هجمة سريعة
وبقيت النتيجة على حالها
ح ـت ــى ال ــدق ـي ـق ــة  61ح ـي ــن نجح

غارناتشو نجم مانشستر يونايتد يحتفل بهدفه
الفريق اللندني في إدراك التعادل
ً
من هجمة مرتدة سريعة أيضا
وعرضية مــن االسكتلندي توم
ك ــاي ــرن ــي الـ ــى ال ــويـ ـل ــزي دان ـي ــال
جيمس الذي ّ
حول الكرة في شباك

فريقه السابق بعدما مــرت بين
ساقي الحارس اإلسباني دافيد
دي خيا.
وع ـ ـنـ ــدمـ ــا كـ ــانـ ــت ال ـ ـم ـ ـبـ ــاراة
تلفظ أنـفــاسـهــا األخ ـيــرة ،تكرر

س ـي ـنــاريــو ال ـمــرح ـلــة الـمــاضـيــة
بالنسبة لـفــو لـهــام حـيــن خسر
أم ـ ــام ق ـط ــب مــان ـش ـس ـتــر اآلخـ ــر
س ـي ـتــي ح ــام ــل ال ـل ـق ــب  2-1فــي
ً
ال ــوق ــت ال ـق ــات ــل ،بـتـلـقـيــه هــدفــا

فــي الدقيقة الثالثة مــن الوقت
ب ــدل ال ـضــائــع ع ـبــر غــارنــاتـشــو
الــذي تـبــادل الـكــرة مــع إريكسن
ثــم تــوغــل بـســرعــة ال ـبــرق داخــل
المنطقة قبل أن يسددها أرضية

عـلــى ي ـســار ال ـح ــارس األلـمــانــي
برند لينو ،مسجال هدفه الثالث
ف ــي  13مـ ـب ــاراة خــاض ـهــا حتى
اآلن فــي جميع المسابقات مع
الفريق األول.

ّ
رونالدو يكشف عن تعرضه للخيانة في مانشستر الملياردير الهندي أمباني مهتم
كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونــالــدو أنــه شعر بـ
«الخيانة» من قبل مانشستر يونايتد ،زاعما أن مدربه الهولندي
إريك تن هاغ وبعض كبار المسؤولين التنفيذيين في النادي
اإلنكليزي يحاولون إجباره على الخروج من «أولد ترافورد» ،في
مقابلة نارية أجراها امس األول.
وتــراجــع دور ال ـ ـ ــ«دون» الـفــائــز بـجــائــزة الـكــرة
الذهبية  5مرات في تشكيلة «الشياطين الحمر»
منذ تولي تن هاغ القادم من أياكس أمستردام
الهولندي المسؤولية في مايو الماضي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال
رونـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــدو
عن تن هاغ
ف ـ ــي م ـقــاب ـلــة
م ــع اإلع ــام ــي
بـ ـي ــرس م ــورغ ــان
«ليس ّ
لدي االحترام له
ألنه ال يظهر أي احترام لي».
وأض ـ ــاف ال ــاع ــب الـبــالــغ

ً
 37عاما الــذي يستعد لخوض نهائيات مونديال قطر 2022
«ليس فقط المدرب ،إنما أيضا شخصان أو ثالثة في النادي...
شعرت بالخيانة».
وعند سؤاله ّ
عما إذا كان مسؤولون تنفيذيون رئيسيون في
النادي يسعون إلخراجه ،أجاب البرتغالي «نعم ،شعرت بالخيانة
ّ
وشعرت ان هناك أشخاصا الذي ال يريدونني هنا».
وعاد رونالدو الى صفوف يونايتد في أغسطس  2021من
يوفنتوس اإليطالي .ولم ينجح نجم ريــال مدريد االسباني
السابق في استعادة أمجاد الماضي مع يونايتد وتحديدا في
حقبة المدرب االسطوري السير أليكس فيرغيسون ،حين فاز
بلقب الدوري االنكليزي ثالث مرات ،إضافة الى لقب دوري
ابطال اوروبا وجائزة الكرة الذهبية للمرة االولى في مسيرته.
ورغم تسجيله  24هدفا في جميع المسابقات العام الماضي،
عانى الشياطين الحمر موسما مضطربا أنهاه في المركز
الـســادس في البريميرليغ ليخفق في التأهل لــدوري
االبطال.
وأردف رونالدو «منذ رحيل السير أليكس ،لم أر
تقدما في النادي .لم ّ
يتغير شيء».

بشراء نادي ليفربول

ذكر تقرير إعالمي أن الملياردير الهندي،
موكيش أمباني ،أعــرب عن اهتمامه بشراء
نادي ليفربول اإلنكليزي لكرة القدم.
وذكــرت وكالة بلومبرغ لألنباء نقال عن
صحيفة «ذا ميرور» البريطانية ،أن رئيس
مجلس إدارة شركة «ريليانس إنداستريز»
يواجه منافسة من أطراف أخرى من الشرق
األوسط ،والواليات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن مجموعة «فينواي
الرياضية» المالكة الحالية لنادي ليفربول
تلقت العديد من العروض المبدئية.
ً
ووفقا للصحيفة ،التي لم تعلن مصادرها،
فإن مجموعة فينواي الرياضية ترغب في بيع
النادي مقابل  4مليارات جنية إسترليني.
وي ـم ـلــك أم ـب ــان ــي ف ــري ــق م ــوم ـب ــاي إنــديــانــز

للكريكيت ،وأيضا ساعد في إنشاء
دوري السوبر لكرة القدم في الهند.
وتعمل مجموعة فينواي الرياضية
م ــع مــؤس ـســة غ ــول ــدم ــان ســاكــس،
ومورغان ستانلي لتقييم أهتمام
ال ـم ـش ـت ــري ب ــالـ ـن ــادي ال ـم ـنــافــس
بالدوري اإلنكليزي.
وكـ ــانـ ــت م ـج ـم ــوع ــة ف ـي ـنــواي
الرياضية اشترت ليفربول مقابل
 300مليون جنيه إسترليني في
 .2010وقــدر كونراد ويتشيك
المحلل فــي شــركــة «غـلــوبــال
دات ــا» ،أن ليفربول قد يجلب
أكثر من  5مليارات دوالر.
(د ب أ)

جويل إمبيد يتعملق بـ  59نقطة

ريال سوسييداد يمدد عقد ألجواسيل
جدد نادي ريال سوسييداد ،الذي ينافس في دوري الدرجة األول
اإلسباني ،عقد مدرب الفريق األول إيمانول ألجواسيل حتى عام
 ،2025حسب ما أعلن النادي الباسكي أمس.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد ألجواسيل مع النادي اإلسباني
هذا الموسم ،ولكن الطرفان اتفقا على تمديد موسمين آخرين.
وجاء إعالن تجديد تعاقد المدرب بعدما بدأ ريال سوسييداد
فترة التوقف الخاصة بمونديال قطر ،وهو يحتل المركز الثالث
بترتيب الليغا ،وقد تأهل لثمن نهائي الدوري األوروبي من صدارة
مجموعته متفوقا على مانشستر يونايتد.
(إفي)

إيمانول ألجواسيل

راسل يفتتح باكورة انتصاراته
عبر جائزة البرازيل الكبرى
افتتح البريطاني جورج راسل ،أمس األول،
باكورة انتصاراته في بطولة العالم للفورموال
واحد بفوزه بجائزة البرازيل الكبرى ،الجولة
ً
الـ ـ ـ  21ق ـبــل األخـ ـي ــرة ل ـه ــذا ال ـم ــوس ــم ،مـتـقــدمــا
ع ـلــى مــواط ـنــه لــويــس هــامـيـلـتــون ف ــي ثنائية
لمرسيدس.
وحقق مرسيدس بفضل راسل الذي كان ّأول
المنطلقين لفوزه بسباق السرعة (السبرنيت)
ً
السبت ،فوزه ّ
األول هذا العام ،منهيا سلسلة من
ً
 9انتصارات تواليا لريد بول الذي حل سائقاه
الهولندي ماكس فيرستابن ،المتوج باللقب
ً
للعام ا لـثــا نــي تــوا لـيــا  ،والمكسيكي سيرخيو
ً
بيريس في المركزين السادس والسابع تواليا.
ً
وأنهى راسل السباق ( 71لفة) متقدما بفارق
 1.529ثــانـيــة عــن هــامـيـلـتــون فــي ّأول ثنائية

جورج راسل يحتفل بالفوز

لمرسيدس منذ جائزة إيموال الكبرى عام .2020
وأكمل منصة التتويج على حلبة إنترالغوس
ســائــق ف ـي ــراري االس ـبــانــي ك ــارل ــوس ساينس
ّ
ً
ّ
الــذي حل ثانيا في سباق السرعة السبت ،إال
انه اضطر لالنطالق من المركز السابع بسبب
تـغـيـيــر م ـح ــرك س ـي ــارت ــه ،وتـ ــاه زم ـي ـلــه ش ــارل
ً
لوكلير من موناكو رابعا واالسباني فرناندو
ً
ألونسو (ألبين) خامسا.
ّ
وقلص مرسيدس صاحب المركز الثالث في
ترتيب الصانعين الـفــارق بينه وبين فيراري
الثاني إلى  19نقطة قبل الجولة الختامية في
أبو ظبي ( 524مقابل  .)505في حين يتنافس
لــوكـلـيــر وب ـيــريــس ع ـلــى ال ـمــركــز ال ـثــانــي لــدى
السائقين خلف فيرستابن مع  290نقطة لكل
منهما.

فـ ـ ــي لـ ـيـ ـل ــة شـ ـ ـه ـ ــدت ت ـخ ـطــي
الع ـ َـبـ ـي ــن ح ــاج ــز ال ـ ـ ـ  50ن ـق ـطــة،
قــاد النجم الكاميروني جويل
إمبيد بتسجيله  59نقطة فريقه
ف ـيــادل ـف ـيــا سـفـنـتــي سـيـكـســرز
للفوز على يوتا جــاز ،98-105
ف ـي ـم ــا ب ـ ــرز داري ـ ـ ـ ــوس غ ــارالن ــد
جـ ـن ــاح ك ـل ـي ـفــانــد ك ــاف ــال ـي ـي ــرز،
مسجال  51نقطة ،لكنه فشل في
تـجـنـيــب فــريـقــه ال ـخ ـســارة ام ــام
مينيسوتا تمبروولفز .129-104
في فيالدلفيا ،تخطى إمبيد
رقـ ـ ـم ـ ــه الـ ـقـ ـي ــاس ــي ال ـش ـخ ـص ــي
السابق والبالغ  50نقطة ،وهو
ّ
للتفوق على
ما احتاجه فريقه
فريق جاز العنيد.
ولـ ــم ي ـت ــأل ــق العـ ــب اإلرتـ ـك ــاز
الـكــامـيــرونــي فقط مــن الناحية
التهديفية ،إنما بــرز أيضا مع
 11مـتــابـعــة وثـمــانــي تـمــريــرات
حاسمة وسبع تصديات ،بعد
يوم واحد من تسجيله  42نقطة
ّ
للتفوق على
وقيادته سيكسرز
اتالنتا هوكس.
وف ـ ــي ك ـل ـي ـف ــان ــد ،لـ ــم تـنـجــح
جـ ـه ــود غـ ــارالنـ ــد الـ ـ ــذي اص ـبــح
رابـ ــع الع ــب يـبـلــغ عــامــة ال ـ ـ 50
نـقـطــة ف ــي مـ ـب ــاراة واح ـ ــدة بعد
ليبرون جيمس ،كايري إرفينغ
ووالت ويسلي ،في قيادة فريقه
لتخطي تمبروولفز.
ّ
وف ـ ــي ل ـ ــوس ان ـج ـل ــس ،حــقــق
ً
ـوزا م ـع ـنـ ً
ـويــا ف ــي ظل
ل ـي ـكــرز فـ ـ ـ
اال نـطــا قــة السيئة لحامل لقب
الـ ـ ـ ــدوري  17مـ ـ ــرة ،وذلـ ـ ــك عـلــى

ً
ميالن إلى الوصافة ويوفنتوس ثالثا بإطاحة التسيو
اسـتـفــاد مـيــان ،حــامــل اللقب،
م ـ ــن ه ـ ـ ــدف عـ ـكـ ـس ــي ف ـ ــي ال ــوق ــت
ال ـق ــات ــل ل ـل ـفــوز ع ـلــى فـيــورنـتـيـنــا
 1-2وال ـص ـع ــود إلـ ــى ال ــوص ــاف ــة،
وبـ ـمـ ـس ــان ــدة ي ــوفـ ـنـ ـت ــوس ،الـ ــذي
واصل انتفاضته ،بفوزه الكاسح
على التسيو  -3صفر ،في المرحلة
الـ  15من الدوري اإليطالي.
في «سان سيرو» ،بدا ميالن في
طريقه لتكرار سيناريو المرحلة
ً
الماضية حين تـعــادل سلبا مع
ك ــري ـم ــون ـي ــزي ،رغـ ــم ت ـقــدمــه منذ
الــدق ـي ـقــة ال ـثــان ـيــة ب ـه ــدف سجله
ال ـب ــرت ـغ ــال ــي رافـ ــايـ ــل لـ ـي ــاو ،بـعــد
تـمــريــرة مــن الـفــرنـســي أوليفييه
جـيــرو ،إذ اهـتــزت شباكه بهدف
التعادل عبر التشيكي أنتونين
باراك ،عقب تمريرة من الفرنسي
جوناتان إيكونيه (.)28
وفي مواجهة فريق كان يبحث
ً
ع ــن ف ـ ــوزه ال ــراب ــع ت ــوالـ ـي ــا ،عجز
ميالن عــن الــوصــول إلــى الشباك

واس ـت ـع ــادة تـقــدمــه حـتــى الــوقــت
بدل الضائع حين أهداه المدافع
الـصــربــي نـيـكــوال ميلنكوفيتش
ه ــدف الـنـقــاط ال ـثــاث حـيــن لعب
البديل البلجيكي أستر فرانكس
كـ ـ ــرة ع ــرضـ ـي ــة أخ ـ ـطـ ــأ ال ـ ـحـ ــارس
بييترو تيراتشانو في اعتراضها،
لتصل إلــى زميله الصربي الذي
حـ َّـول ـهــا ب ـقــدمــه ف ــي ال ـش ـبــاك عن
ً
ط ــري ــق ال ـخ ـطــأ (ُ ،)90+1مـلـحـقــا
بفريقه الهزيمة السادسة.

ً
فوز سادس تواليا بشباك
نظيفة

وفي تورينو ،وباستمرار غياب
الـبــوسـنــي دوش ـ ــان فالهوفيتش
عن يوفنتوس وتشيرو إيموبيلي
عن التسيو ،واصل فريق «السيدة
العجوز» استفاقته ،بفوز سادس
ً
تــوالـيــا مــن دون أن تهتز شباكه،
بتغلبه على ضيفه التسيو -3صفر.
ً
ولم يقدم الفريقان شيئا ُيذكر

ميليك وكييزا يحتفالن بالهدف الثالث في مرمى التسيو
ف ـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوط األول ،بــاس ـت ـث ـنــاء
محاولة لمصلحة صاحب األرض
عبر نيكولو فاجيولي بتسديدة
م ـ ــن مـ ـ ـش ـ ــارف ال ـم ـن ـط ـق ــة ص ــده ــا
ال ـح ــارس إي ـفــان بــروفـيــديــل (،)10

وأخرى للضيوف بعيدة لإلسباني
ب ــدرو رودريـغـيــس تألق الحارس
البولندي فويتشيخ شتيشزني في
صدها (.)40
وعـنــدمــا ك ــان الـفــريـقــان يهمان

ل ــدخ ــول غـ ــرف ال ـم ــاب ــس ،ارت ـكــب
الـصــربــي سيرغي ميلنكوفيتش
سافيتش خطأ في وسط الملعب
سـمــح لـيــوفـنـتــوس ف ــي االن ـطــاق
ب ـه ـج ـم ــة مـ ـ ــرتـ ـ ــدة ،حـ ـي ــث أوص ـ ــل

ال ـف ــرن ـس ــي أدري ـ ـ ـ ــان رابـ ـي ــو ال ـك ــرة
ل ـم ــوي ــس كـ ـي ــن ،الـ ـ ــذي ل ـع ـب ـهــا في
الشباك من فوق بروفيديل لحظة
خ ــروج األخـيــر إلــى خ ــارج منطقة
الجزاء لقطع الطريق عليه (.)43
وحسم يوفنتوس النقاط الثالث
بشكل كبير فــي مستهل الـشــوط
ً
الـثــانــي حين ض ــرب كين م ـجــددا،
بعدما كــان فــي الـمـكــان المناسب
لـمـتــابـعــة ال ـك ــرة ف ــي ال ـش ـب ــاك ،إثــر
صد الحارس بروفيديل لتسديدة
الصربي فيليب كوشتيتش (.)54
وأنـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــق الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــدرب
مــاس ـي ـم ـي ـل ـيــانــو ألـ ـيـ ـغ ــري ال ـل ـقــاء
بـ ـه ــدف ث ــال ــث س ـج ـلــه ال ـبــول ـنــدي
أرك ــادي ــوش ميليك ،بعد عرضية
من البديل فيديريكو كييزا (،)89
ً
مؤكدا الهزيمة األولى لالتسيو هذا
الموسم خارج الديار.
وبهذا الفوز ارتقى يوفنتوس
إلى المركز الثالث برصيد  31نقطة،
وبفارق نقطة واحدة عن التسيو.

إمبيد يسجل في سلة يوتا جاز
حساب بروكلين نتس المتعثر
ً
أيضا .103-116
ّ
وفـ ـ ــي س ــاك ــرامـ ـنـ ـت ــو ،س ــج ــل
العــب ارتـكــاز كينغز الليتواني
دومانتاس سابونيس  26نقطة
مع  22متابعة ،ليقود أصحاب
األرض للفوز على غولدن ستيت
ووريرز حامل اللقب .115-122
وم ـ ـ ـ ـ ــن جـ ـ ـهـ ـ ــة أخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـ ــاز

أوكــاهــومــا سيتي ثــانــدر على
نـيــويــورك نيكس فــي عقر داره
بنتيجة .135-145
وفــي واشـنـطــن ،بــرز الالتفي
كريستابس بورزينغيس بـ 25
نقطة وأضاف اليه ديني أفيديا
 21نقطة ليقودا ويزاردز للفوز
على ممفيس غريزليس .92-102

بداية مخيبة
لنادال في
«أيه تي بي»
ً
ً
استهل اإلسباني رافايل نادال ،المصنف ثانيا عالميا ،مشواره في
المجموعة الخضراء من بطولة «أيه تي بي» الختامية لكرة المضرب
بشكل مخيب ،بخسارته أمس األول في تورينو أمام األميركي تايلور
فريتز  )7-3( 7-6و.6-1
وعلى غــرار ما حصل معه األسـبــوع الماضي في دورة باريس-
بيرسي األلف نقطة للماسترز ،حين سقط عند الحاجز األول على يد
أميركي آخر هو توم بول ،تعثر نادال في اختباره األول في البطولة
أخريين.
ً
الختامية ً،لكنه يملك هذه المرة فرصة التعويض في مباراتين ً
كاسبر رود ،المصنف رابعا عالميا،
وخالفا لنادال ،حقق النرويجي ً
بداية جيدة لمشاركته الثانية تواليا في البطولة بفوزه األحد على
الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم الـســادس  )4-7( 6-7و 4-6ضمن
المجموعة ذاتها.
ويمهد هذا الفوز الذي حسمه في ساعة و 51دقيقة ،الطريق أمام
وصيف بطولتي روالن غاروس وفالشينغ ميدوز لهذا الموسم في
تكرار سيناريو العام الماضي ،حين وصل الى نصف النهائي في ّأول
مشاركة له قبل انتهاء المغامرة على يد الروسي دانييل مدفيديف.

٢٦
رياضة
ثاني الفنادق العائمة لضيافة الجماهير يرسو بميناء الدوحة
ةديرجلا

•
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انضم الفندق العائم «إم إس
سي بويسيا» إلى «إم إس سي
وورلد يوربا» ،كثاني السفن
التي رست في ميناء الدوحة
الستضافة مشجعي المنتخبات
المشاركة في مونديال قطر
.2022

رسا ثاني الفنادق العائمة،
السفينة «إم إس سي بويسيا»
ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح أم ـ ـ ـ ـ ــس ،ف ـ ـ ــي مـ ـيـ ـن ــاء
الـ ــدوحـ ــة ،ل ـي ـن ـضــم ب ــذل ــك إل ــى
الفندق العائم ،سفينة «إم إس
سي وورلــد يوربا» في تقديم
ضـ ـي ــاف ــة ف ـ ــاخ ـ ــرة ل ـم ـش ـج ـعــي
بطولة كأس العالم قطر .2022
ووفق وكالة األنباء القطرية
(قنا) ،تعتبر السفينة «إم إس
ً
ً
ســي بويسيا» فندقا عصريا
ً
ع ــائ ـم ــا م ــن ف ـئــة أرب ـ ــع ن ـجــوم،
يقدم خدمة فــاخــرة لمرتاديه
مـ ـ ـ ــن م ـ ـش ـ ـج ـ ـعـ ــي الـ ـ ـبـ ـ ـط ـ ــول ـ ــة،
تعكسها مجموعة متنوعة من
خيارات الغرف ،من الكابينات
التقليدية المطلة على البحر
إلـ ـ ــى ال ـ ـغـ ــرف ذات الـ ـش ــرف ــات
واألج ـن ـح ــة ال ـف ــاخ ــرة ،إضــافــة
إلم ـكــان ـيــات م ـت ـعــددة لـتـنــاول
الـ ـطـ ـع ــام وبـ ـ ــرامـ ـ ــج تــرف ـي ـه ـيــة
لجميع األعمار.
و يـ ـ ـض ـ ــم ا ل ـ ـف ـ ـنـ ــدق «إم إس
ً
سي بويسيا» تحديدا1265 ،
كــابـيـنــة ،وث ــاث ب ــرك سباحة
ً
ً
ومـ ـ ــركـ ـ ــزا صـ ـحـ ـي ــا وس ـي ـن ـم ــا،
بجانب المسبح ومالعب تنس
وكــرة سلة ،إضافة إلــى أربعة
خـيــارات لتناول الطعام و15
ً
مقهى ومكانا للفعاليات.
وتـ ـع ــد الـ ـفـ ـن ــادق ال ـع ــائ ـم ــة،
واحـ ـ ـ ــدة مـ ــن عـ ـ ــدة ت ـس ـه ـيــات
تقدمها دولة قطر خالل بطولة
كأس العالم ،المقرر انطالقها
األ ح ـ ــد ا ل ـم ـق ـبــل ،للمشجعين
وتتيح لهم خـيــارات متعددة
ل ـ ـل ـ ـح ـ ـجـ ــز واإلقـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــة طـ ـ ـ ــوال
ال ـب ـطــولــة ،بـيـنـهــا شـقــق وفـلــل
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وق ــرى للمشجعين والـفـنــادق
المعتادة.

غرف للمصابين ّ
بالتوحد

م ـ ــن جـ ــانـ ــب آخـ ـ ـ ــر ،يـ ـح ــاول
الـ ـق ــائـ ـمـ ـي ــن عـ ـل ــى اس ـت ـض ــاف ــة
مونديال قطر إتاحة الفرصة
ّ
لـ ـجـ ـمـ ـه ــور جـ ــديـ ــد ب ــال ـت ـم ــت ــع
ب ــال ـع ــرس ال ـ ـكـ ــروي ،إذ قــامــوا
بتسهيل وصــول ذوي القدرة
ال ـم ـحــدودة عـلــى الـحــركــة إلــى
ج ــان ــب تــوف ـيــر تـقـنـيــة وصــف
ص ــوت ــي لــوقــائــع ال ـم ـبــاريــات،
ً
وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال إلـ ـ ـ ـ ـ ــى مـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــات
الس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرخـ ـ ـ ــاء ال ـ ـم ـ ـصـ ــاب ـ ـيـ ــن
بـ ــال ـ ـتـ ـ ّ
ـوحـ ــد ،م ـ ــن خ ـ ـ ــال ه ــذه
ّ
«الغرف الحسية» المتوافرة في
ثالثة استادات وبعض مناطق
ّ
المشجعين.

األفضل على اإلطالق
وب ـح ـس ــب رئ ـي ــس االت ـح ــاد
الـ ــدولـ ــي لـ ـك ــرة ال ـ ـقـ ــدم «ف ـي ـفــا»
ّ
جاني إنفانتينو ،فإن مونديال
قطر في كرة القدم الذي ينطلق
 20الـجــاري «سيكون األفضل
ً
على اإلط ــاق واألكـثــر تأمينا
لسهولة الوصول».
والجديد في هــذه النسخة
من كأس العالم في كرة القدم
ّ
مخصصة
هو استحداث غرف
إلراحة األشخاص المصابين
بــال ـتـ ّ
ـوحــد أو ال ــذي ــن يـعــانــون
اض ـ ـطـ ــرابـ ــات فـ ــي ال ـم ـعــال ـجــة
ّ
الحسية.
ّ
وهـ ـ ــذه «ال ـ ـغـ ــرف ال ـحــس ـيــة»

«إم إس سي بويسيا»
س ـت ـكــون م ـت ــواف ــرة ف ــي ثــاثــة
اسـ ـت ــادات (ال ـب ـيــت ،ولــوسـيــل،
وال ـم ــدي ـن ــة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة) ،فــي
ح ـ ـيـ ــن س ـ ـت ـ ـكـ ــون سـ ـ ـ ـ ّـت غـ ــرف
أخ ــرى مماثلة مــوجــودة على
مقربة من مناطق المشجعين
الرئيسية ومن إستاد المدينة
التعليمية.

ويـ ـمـ ـك ــن ل ـ َـح ـ َـمـ ـل ــة الـ ـت ــذاك ــر
ّ
الحاجات
المخصصة ل ــذوي
ّ
ّ
ال ـخ ــاص ــة ومــراف ـق ـي ـهــم (ي ـحــق
ّ
ل ـ ـكـ ــل مـ ـنـ ـه ــم ب ـ ـمـ ــرافـ ــق واح ـ ــد
تذكرته مجانية) أن يتابعوا
ال ـم ـب ــاراة م ــن مـ ـ ـ ّ
ـدرج الـمـلـعــب
ك ـســائــر الـمـتـفــرجـيــن ل ـكــن إذا
ً
«أصبح الجو ضاغطا بعض

ّ
ال ـشــيء( ،ف ـهــذه ال ـغــرف) تــوفــر
بـيـئــة ه ــادئ ــة وآم ـن ــة يمكنهم
االن ـس ـح ــاب إل ـي ـهــا لـمــواصـلــة
االسـ ـ ـتـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاع بـ ـ ــال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة»،
بحسب ما تشرح هالة أسطا،
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــة ف ـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـف ــا عــن
سهولة الوصول.
ّ
ّ
وهذه الغرف التي يتسع كل

مـنـهــا لـحــوالــى  10أش ـخــاص،
ّ
مزودة نوافذ كبيرة تسمح لمن
بداخلها بمواصلة مشاهدة
ال ـم ـبــاراة فــي بيئة خــالـيــة من
الضوضاء.
ّ
ُ وف ــي ك ــل م ــن ه ــذه ال ـغ ــرف،
ف ُرش ّ
ملونة للجلوس عليها،
ّ
وح ـص ــائ ــر ح ــس ـي ــة لـلـمـسـهــا،

وبروجكتورات ،ومصابيح ليد
وألياف ضوئية منيرة ،وهي
ّ
والشبان
أدوات يمكن لألطفال
أن يلتهوا بها إذا ما ّ
تعرضوا
ّ
للتوتر بسبب الجو الضاغط
ّ
المدرجات.
في
(دبأ)

ميسي يصل إلى معسكر األرجنتين في أبوظبي الكشف عن القائمة النهائية لـ «نسور قرطاج»
وصـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــم ل ـ ـيـ ــون ـ ـيـ ــل
ميسي إ ل ــى معسكر المنتخب
األرجـ ـنـ ـتـ ـيـ ـن ــي ف ـ ــي أب ــوظـ ـب ــي،
اس ـت ـع ــدادا ل ـخــوض مـنــافـســات
كــأس العالم  2022لكرة القدم،
المقررة في قطر بين  20نوفمبر
و 18ديسمبر.
وأظهرت صور انتشرت على
وســائــل ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
الترحيب الذي حظي به ميسي
( 35عاما) لدى وصوله أمس.
ولعب ميسي لمدة  75دقيقة
فــي الـمـبــاراة التي انتهت بفوز
باريس سان جرمان على أوزير
 - 5ص ـفــر م ـســاء األح ـ ــد ،ضمن
منافسات الدوري الفرنسي.
وج ــاء ذل ــك بـعــد أن غ ــاب عن
م ـب ــاراة واحـ ــدة ل ـلــراحــة بسبب

ميسي لدى وصوله إلى أبوظبي أمس
م ـعــانــاتــه م ــن مـشـكـلــة ف ــي وتــر
أخيل.
وي ـ ـ ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـ ـ ــوض الـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب
األرجـنـتـيـنــي م ـبــاراة ودي ــة غــدا

أمـ ـ ـ ــام نـ ـظـ ـي ــره اإلمـ ـ ـ ــاراتـ ـ ـ ــي ،ثــم
يستهل مشواره في المونديال
بمواجهة نظيره السعودي 22
نوفمبر.

وبـعــدهــا يـخــوض المنتخب
األرجنتيني ،المتوج في العام
ال ـمــاضــي بـلـقــب كــوبــا أم ـيــركــا،
ويعد من بين المرشحين للقب
المونديال ،مباراتيه األخريين
بدور المجموعات أمام المكسيك
وبولندا.
ت ـ ـ ـجـ ـ ــدر اإلش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة إلـ ـ ـ ـ ــى أن
مـيـســي ل ــم يـسـبــق ل ــه الـتـتــويــج
بـكــأس الـعــالــم ،علما أنــه وصــل
إلــى الـنـهــائــي فــي نسخة 2014
ب ـ ــالـ ـ ـب ـ ــرازي ـ ــل ،لـ ـك ــن ال ـم ـن ـت ـخــب
األرجنتيني خسر حينها أمام
نظيره األلماني.
(د ب أ)

كشف االتحاد التونسي لكرة القدم ،أمس ،عن
القائمة النهائية لالعبي منتخب نسور قرطاج
المشاركة في نهائيات كأس العالم بقطر .2022
واختار مدرب المنتخب جالل القادري اليوم
األخير ضمن اآلجال التي حددها االتحاد الدولي
لكرة القدم (فيفا) ،للكشف عن القائمة في ظل الجدل
المحتم في وسائل اإلعالم التونسية بشأن أسماء
عدد من الالعبين.
ً
وخلت القائمة تقريبا من أي مفاجآت بخالف
ال ـح ــارس الـبـلـبــولــي ،الـ ــذي دع ــي لـلـمـشــاركــة في
المعسكر الـتــدريـبــي بالمملكة الـسـعــوديــة قبل
التحول اليوم إلى قطر ،وسيشارك النجم يوسف
المساكني في المونديال ،بعد أن كــان غــاب عن
مونديال روسيا  2018بسبب اإلصابة في الرباط
الصليبي.
وضمت القائمة  26العبا من بينهم  19العبا
محترفا ،وأربعة حراس مرمى يتقدمهم الحارس
األول لـلـصـفــاقـســي ،والـمـنـتـخــب أي ـمــن دح ـمــان،
وحارس االتحاد المنستيري البشير بن سعيد،

ّ
شتيغن تخلف عن رحلة
المنتخب إلى عمان

بعثة المنتخب األلماني قبل التوجه إلى عمان

أعـلــن االت ـحــاد األلـمــانــي لـكــرة الـقــدم
أن ح ــارس ا ل ـمــر مــى م ــارك أ نـ ــدري تير
شـتـيـغــن ي ـعــانــي مـشـكـلــة ف ــي ال ـم ـعــدة؛
لـ ــذلـ ــك ل ـ ــم يـ ـس ــاف ــر ب ــرفـ ـق ــة ال ـم ـن ـت ـخ ــب
األلـ ـم ــان ــي إل ـ ــى م ـع ـس ـك ــره فـ ــي ع ـم ــان،
ً
استعدادا لكأس العالم  2022المقررة
في قطر.
وكـ ــان ت ـيــر ش ـتـي ـغــن ،حـ ــارس مــرمــى
فريق برشلونة اإل سـبــا نــي ،و صــل إلى
أحد فنادق فرانكفورت في وقت متأخر
م ــن م ـس ــاء األح ـ ــد ال ـم ــاض ــي م ــع بــاقــي
العبي المنتخب األلماني.

لكن تقرر أن يبقى في ألمانيا لحين
تحسن حالته الصحية بالشكل الكافي
للسفر.
ويخوض المنتخب األلماني مباراة
ً
ودي ـ ــة أم ـ ــام ن ـظ ـيــره ال ـع ـمــانــي غ ـ ــدا ثــم
يتوجه إلى قطر بعد غد.
وبـ ـ ـع ـ ــده ـ ــا ب ـ ـس ـ ـتـ ــة أيـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ي ـس ـت ـه ــل
الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب األلـ ـ ـم ـ ــان ـ ــي م ـ ـ ـشـ ـ ــواره فــي
م ــو ن ــد ي ــال ق ـط ــر  2022ب ـل ـق ــاء ن ـظ ـيــره
ا لـ ـي ــا ب ــا ن ــي ق ـب ــل أن ي ـل ـت ـقــي مـنـتـخـبــي
إسـبــانـيــا وكــوسـتــاريـكــا فــي مـبــاراتـيــه
األخريين بدور المجموعات( .د ب أ)

وحــارس اإلفريقي معز حسن إلى جانب حارس
النجم الساحلي المخضرم أيمن المثلوثي.
وفي الدفاع أبقى المدرب جالل القادري على
الالعبين محمد دراغــر ،ووجدي كشريدة ،وبالل
العيفة ،ومنتصر الطالبي ،وديالن برون ،وياسين
مرياح ،ونادر الغندري ،وعلي معلول.
وف ــي خــط ال ــوس ــط :عـلــي ال ـعــابــدي ،وال ـيــاس
السخيري ،وعيسى العيدوني ،والفرجاني ساسي،
وغ ـيــان الـشـعــالــي ،ومـحـمــد عـلــي بــن رمـضــان،
وحنبعل المجبري.
وف ــي خ ــط ال ـه ـجــوم س ـيــف ال ــدي ــن ال ـجــزيــري،
ونعيم السليتي ،وطه ياسين الخنيسي ،وأنيس
بن سليمان ،وعصام الجبالي ،ووهبي الخزري،
ويوسف المساكني.
وتشارك تونس في المونديال للمرة السادسة،
وتلعب في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات
فرنسا ،والدنمارك ،وأستراليا ،حيث تأمل تخطي
الدور األول للمرة األولى في تاريخها.
(دبأ)

جالل القادري

مدرب الدنمارك يستدعي
بولسن ورونو وسكوف
أعلن كاسبر هيولماند المدير الفني للمنتخب الدنماركي
لكرة القدم استدعاء ثالثي الــدوري األلماني (بوندسليغا)
يوسف بولسن وفريدريك رونو وروبير سكوف ،لالنضمام
إلى قائمة المنتخب لكأس العالم  ،2022التي تنطلق في قطر
األحد المقبل.
وكــان هيولماند قد تــرك خمسة أماكن شاغرة بالقائمة
لدى اإلعالن عنها قبل أيام ،انتظارا لنهاية الجولة األخيرة
من مباريات المسابقات المحلية في أوروبا قبل المونديال.
كذلك استدعى هيولماند كال من ألكسندر باه العب بنفيكا
البرتغالي ،وكريستيان نورجارد العب برينتفورد اإلنكليزي.
ويـتـنــافــس الـمـنـتـخــب الــدن ـمــاركــي فــي دور الـمـجـمــوعــات
بالمونديال مع منتخبات تونس وفرنسا وأستراليا.
(د ب أ)

هيولماند

مونديال الواليات المتحدة  ...1994جريمة قتل ومنشطات

ملصق البطولة

ن ـف ـخ ــت ن ـس ـخ ــة ال ـ ــوالي ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة  1994ال ـ ـ ـ ــروح فــي
كأس العالم بعد رتابة ،1990
رغــم احـتــال كــرة الـقــدم مرتبة
م ـتــدنـ ّـيــة ف ــي ب ــاد ال ـع ـ ّـم س ــام،
ُ
فــتـ ّـوجــت الـبــرازيــل بلقب رابــع
بعد انتظار ربع قرن ولو بأداء
ّ
أقل فرجة.
ّ
خــي ـمــت الـن ـك ـهــة األم ـيــرك ـيــة
على الـحــدث ،فخالل االفتتاح
بين ألمانيا وبوليفيا ،طغى
بــث مباشر لمطاردة الشرطة
العــب كــرة الـقــدم األميركية أو
جــاي سيمسون المتهم بقتل
زوجته وصديقها.

ست رصاصات
كــانــت كولومبيا لــم تخسر
ّ
 26مباراة
سوى مرة يتيمة في ّ
ق ـب ــل الـ ـم ــون ــدي ــال ،ورش ـح ـه ــا
األسـ ـط ــورة ال ـبــرازي ـل ـيــة بيليه
لـنـيــل ال ـل ـقــب ،بـعــد أن سحقت
األرجنتين  0-5في عقر دارها
خالل التصفيات.
ً
ب ـع ــد خ ـس ــارت ـه ــا اف ـت ـت ــاح ــا
أم ـ ــام روم ــان ـي ــا ( ،)3-1اح ــدى
مفاجآت الــدورة لبلوغها ربع

خـســرت الـسـعــوديــة بصعوبة
أمام هولندا في مشاركتها األولى،
قبل أن تتغلب على المغرب ()1-2
في أول لقاء عربي في النهائيات.
هــزمــت بـلـجـيـكــا بــأفـضــل طــريـقــة
ممكنة ،لتسجيل مهاجمها سعيد
ً
ً
الـعــويــران هــدفــا تاريخيا بعدما
ً
س ــار بــال ـكــرة أك ـثــر م ــن  60م ـتــرا،
قبل أن تخسر أمام السويد ثالثة
البطولة  3-1في الدور الثاني.

ذيل الحصان
اإليطالي باجيو بعد إضاعة ركلة الترجيح في نهائي 1994
الـنـهــائــي ،سقطت فــي الثانية
أ م ـ ــام ا ل ـم ـض ـيــف  2-1تخللها
أندريس
هدف عكسي للمدافع
ّ
إسـ ـك ــوب ــار ،فــأق ـص ـيــت بـخــفــي
ُحنين.
ّ
ح ــث ال ـم ــدرب فرانسيسكو
مــاتــورانــا العـبـيــه عـلــى البقاء
فـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة كــي
يهدأ الغضب المحلي .رفض
ً
إسكوبار وعاد فورا إلى مسقط
ً
رأســه ميديين ،معتبرا ان كل

ّ
تحب العبي المنتخب
الناس
هناك.
ك ـ ـ ــان اب ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــ 27الـ ـمـ ـع ــروف
بـكـيــاسـتــه ف ــي س ـي ــارت ــه خ ــارج
إحــدى الحانات ،عندما انقض
عـلـيــه ثــاثــة مـسـلـحـيــن .انتهى
الجدال بست رصاصاتّ ،
تردد
أن مطلقها كــان يصرخ مــع كل
رص ــاص ــة «غ ـ ــول» (هـ ـ ــدف) ،كما
ّ
فعل معلق المباراة بعد تسجيل
إسكوبار الهدف العكسي.

ُ
قـ ـب ــض ع ـل ــى الـ ـق ــات ــل ال ـي ــوم
التالي وثبت انتماؤه لعصابة
ُ
ً
مخدرات زعم انها خسرت كثيرا
ج ــراء ال ـمــراه ـنــات عـلــى نتيجة
المباراة .مشى  120ألف شخص
في جنازة إسكوبار!

استبعاد مارادونا
كان األسطورة األرجنتينية
ديـ ـيـ ـغ ــو م ـ ـ ــارادون ـ ـ ــا ق ـ ــد ب ـنــى

دونغا يحمل كأس العالم
أمـ ـ ـج ـ ــاد ن ــاب ــول ــي عـ ـل ــى م ــدى
سبع سنوات في جوار المافيا
ً
ً
اإليطاليةّ .
سجل هــدفــا رائعا
ً
ضــد الـيــونــان افـتـتــاحــا ،وبعد
المباراة الثانية ضد نيجيريا،
ثـ ـب ــت تـ ـع ــاط ــي اب ـ ـ ــن ال ـث ــال ـث ــة
والثالثين اإليفيدرين وأربــع
ُ
مواد محظورة ،فاستبعد من
النهائيات.
ف ـقــدت بـطـلــة  86ووصـيـفــة
 90بـ ـقـ ـي ــادة الـ ــولـ ــد ال ــذه ـب ــي،

ت ـ ـ ــوازنـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ،فـ ـ ـخـ ـ ـس ـ ــرت أم ـ ـ ــام
رومانيا جورجي هاجي 3-2
في دور الـ .16

العويران أفعواني
ل ـل ـمـ ّـرة األول ـ ــى ُمـنـحــت ثــاث
ن ـ ـقـ ــاط لـ ـلـ ـف ــائ ــز ب ـ ـ ــدل اث ـن ـت ـي ــن،
ً
ت ـش ـج ـي ـع ــا ل ـل ـع ــب ال ـه ـج ــوم ــي،
وظـهــرت أسـمــاء الالعبين على
القمصان.

ب ـلــغ س ـب ـعــة أوروبـ ـيـ ـي ــن ربــع
ال ـن ـهــائــي ب ـمــواج ـهــة ال ـب ــرازي ــل
الوحيدة دون خسارة.
ك ــان روب ــرت ــو بــاجـيــو أفضل
العــب فــي العالم واألغـلــى .انقذ
صاحب تسريحة ذيل الحصان
إيطاليا أمام نيجيريا بهدفين
متأخرين ( 1-2بعد التمديد) ،ثم
إسبانيا في ربع النهائي بهدف
ً
متأخر أيضا ( .)1-2حسم نصف
النهائي ضد بلغاريا بثنائية
( ،)1-2ق ـبــل أن ي ـع ــان ــده الـحــظ
ً
مهدرا ركلة ترجيح في النهائي
ً
ضد البرازيل .حلقت ركلته عاليا
في سماء كاليفورنيا الزرقاء.

باق  ٥أيام

ةديرجلا

•
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رياضة

قطر بانتظار إبهار العالم بالمالعب

الثمانية المستضيفة للنهائيات

قدر
من الرياح الساخنة واألتربة ،والسماح بنفاذ ٍ
ـاف من ضــوء الشمس الـضــروري لنمو العشب
كـ ٍ
في أرضية الملعب ،مع توفير الظل بما يساهم في
تقليل االعتماد على تقنية تبريد الهواء في االستاد.
وسيستضيف  10مباريات حتى نصف النهائي
ّ
وسيتحول الملعب البالغة سعته
والنهائي المنتظر.
 80ألف متفرج وعلى بعد  16كلم شمال الدوحة،
لمركز حيوي يستفيد منه سكان مدينة لوسيل
الحديثة بعد انتهاء المونديال« :مدارس ،ومتاجر،
ُ
ومقاه ،ومرافق رياضية ،وعيادات صحية» .اشتق
ٍ
اسم المدينة من «الوسل» وهي نبتة نادرة تعتبر
منطقة لوسيل موطنها األصلي.
افتتح االستاد في  9سبتمبر  2022بمباراة بين
الزمالك بطل مصر والهالل بطل السعودية.

سيستضيف  7مباريات حتى دور الـ ،16ويقع على مقربة من مطار
حمد الدولي على بعد  10كلم شرق وسط الدوحة.
هو الملعب المونديالي الوحيد من أصل ثمانية غير ّ
مجهز
بتقنية التبريد.

تستضيف قطر مباريات مونديال  2022في كرة
ً
القدم على ثمانية مالعب ،سبعة منها ُبنيت خصوصا
للحدث المقام ّ
مرة كل أربع سنوات ،إضافة الى استاد
خليفة الــدولــي ال ــذي أعيد تـجــديــده ،وأكـبــرهــا استاد
لوسيل الذي يستضيف النهائي.
وفـيـمــا يــأتــي نـظــرة عـلــى الـمــاعــب الثمانية التي
تحتضن المباريات الـ 64في المونديال األول بالشرق
األوسط ،بين  20نوفمبر و 18ديسمبر.

استاد لوسيل
استوحي تصميمه من تداخل الضوء والظل الذي
ّ
يميز الفنار العربي التقليدي أو الفانوس .كما يعكس
هيكله وواجهته النقوش بالغة الدقة على أوعية الطعام
واألوان ــي ،وغيرها من القطع الفنية التي وجــدت في
أرجاء العالم العربي واإلسالمي خالل نهوض الحضارة
في المنطقة.
وروعي في أعمال تصميم االستاد وتشييده توظيف
مجموعة من ممارسات االستدامة ،بما فيها السقف
ّ
متطورة تساعد في توفير الحماية
المصنوع من مادة

البالدّ .
تم تجديده وإضافة  12ألف مقعد الستضافة كأس
العالم.
ويقع االستاد التاريخي الذي تم تشييده عام  1976في قلب
مؤسسة «أسباير زون» وعلى مقربة من مستشفى «سبيتار»
في منطقة الريان ،وسيستضيف خالل المونديال  8مباريات
حتى دور الـ 16إضافة إلى مباراة تحديد المركز الثالث.
ويعلو سقف االستاد قوسان يمثالن االستمرارية ويتصل
مــن خــال ممر مشاة قصير بمتحف  3-2-1قطر األولمبي
والرياضي.

استاد الثمامة
يمتاز بتصميمه المستوحى مــن القحفية أو قبعة الــرأس
التقليدية التي يرتديها الرجال واألطفال في أنحاء العالم العربي.
ّ
صممه المهندس المعماري القطري إبراهيم الجيدة ،وسيستضيف
 8مباريات من دور المجموعات وحتى الدور ربع النهائي .يتسع
ألربعين ألف متفرج ويقع على بعد  13كلم جنوب وسط الدوحة.

استاد أحمد بن علي
أعلن عن جاهزية استاد أحمد بن علي (الريان) ،الواقع في
خالل استضافة
واحــدة من أكثر المدن التقليدية في قطر،
ً
نهائي كأس األمير في  18ديسمبر  2020تزامنا مع اليوم
الوطني.
ُ
وبني الملعب الــذي يتسع ألربعين ألــف متفرج ويقع
على مشارف الصحراء في موقع استاد كان يحمل نفس
االسم ،على ُبعد  20كلم غرب وسط الدوحةّ .
تتزين واجهته
الخارجية المتموجة برموز تمثل الثقافة القطرية .تعكس
المرافق المحيطة باالستاد طبيعة قطر ،حيث تأخذ
شكل الكثبان الرملية.
ً
سيكون م ـقـ ّـرا لـنــادي الــريــان الجماهيري ،ومن
المقرر أن يستضيف  7مـبــاريــات فــي المونديال
حتى دور الـ.16

استاد البيت
ّ اسـتــوحــي تصميم اس ـتــاد الـبـيــت مــن بيت
الشعر أو الخيمة التقليدية التي سكنها أهل
ال ـبــاديــة فــي قـطــر ومـنـطـقــة الـخـلـيــج عـلــى مـ ّـر
التاريخ الذين عاشوا مرتحلين في صحراء
ً
قطر بحثا عــن الكأل والـمــاء .سعته  60ألف
متفرج ويقع على مدخل مدينة الخور على
بعد  43كلم من وسط المدينة.
مجهز بسقف قــابــل للطي بالكامل،
وسيستضيف  9مباريات بينها األولى
لقطر أم ــام اإلك ـ ـ ــوادور وق ـمــة ألـمــانـيــا -
إسبانيا فــي دور المجموعات ،حتى
ال ـ ـ ــدور ن ـصــف ال ـن ـه ــائ ــيُ .
وصـ ّـم ـمــت
مقاعد الجزء العلوي من المدرجات
بشكل قــابــل للتفكيك بعد انتهاء
كأس العالم.

استاد الجنوب

ُ
شيد استاد الجنوب في أحد أقدم أحياء قطر المأهولة بالسكان.
يقع في مدينة الوكرة الجنوبية على بعد  23كلم من وسط الدوحة
وبسعة  40ألف متفرج سيتم تخفيضها بعد المونديال.
ّ
صممته المهندسة المعمارية العراقية الراحلة زهــا حديد،
مستلهمة فكرته من أشرعة المراكب التقليدية ،في تخليد لتراث
مدينة الوكرة الساحلية العريقة التي ُعرفت عبر التاريخ كمركز
للصيد والبحث عن الآللئ.
ّ
مجهز بتقنية تبريد مبتكرة وسقف قابل للطي .سيستضيف
ُ 7مباريات من دور المجموعات حتى دور الـ.16
أعلن عن جاهزيته في  16مايو  2019خالل استضافته نهائي
كأس األمير وفوز الدحيل على السد ،وتم تغيير اسمه من الوكرة
إلى الجنوب.

استاد 974

استاد المدينة التعليمية

ً
عاكسا رمز االتصال الدولي لقطر ،يدخل
في بنائه  974حاوية للشحن البحري ووحدات
ً
مستقلة من الصلب ،مستوحيا تصميمه من
ً
اإلرث البحري والتجاري لقطر .كان مقررا أن
ُيطلق عليه اسم راس أبوعبود حيث يتناغم
مع ميناء يقع على مقربة منه.
ُي ّ
عد أول استاد قابل للتفكيك بالكامل
فــي تــاريــخ الـمــونــديــال ،يتسع ل ــ 40ألف
ّ
مشجع ويطل على كورنيش الدوحة
وناطحات السحاب في منطقة الخليج
الغربي وباإلمكان الوصول إليه عبر
محطة مترو تبعد مسافة  800متر.

استاد خليفة الدولي

ٌ
ملعب عزيز على قلوب
أهــل قطر بعد أن شهد
على تاريخ كرة القدم
وأل ـ ـعـ ــاب ال ـ ـقـ ــوى فــي

ً
يرسم فصال من تاريخ الفن المعماري اإلسالمي الغني ،حيث
تتميز واجهته بالمثلثات التي تشكل زخرفات هندسية متشابكة
ً
كخطوط األلماس تعكس نور الشمس ،وتبدي تغيرا في ألوانها
كلما تغيرت الزاوية التي تطل منها أشعة الشمس أثناء دورانها
في السماء من الشروق إلى الغروب.
يقع في قلب مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع
على ُبعد  12كلم من وسط المدينة ،وقد أعلنت جاهزيته في يونيو
 .2020سيتحول الملعب الــذي يتسع ألربعين ألــف متفرج بعد
المونديال إلى ّ
مقر لمنتخب قطر الوطني للسيدات .سيستضيف
 8مباريات بين دور المجموعات وربع النهائي وتتقلص سعته
بعد المونديال إلى  20ألف متفرج.

استاد خليفة وبرج اسباير وفي اإلطار استاد 974

كيمبيمبي المصاب خارج تشكيلة فرنسا كين :علينا الثقة بقدرتنا على التتويج
سيغيب قـلــب دفـ ــاع ب ــاري ــس س ــان جــرمــان تعافى بشكل كــاف ليحتفظ بمكانه فــي خط
الفرنسي بريسنيل كيمبيمبي عن تشكيلة بالده دفاع الزرق».
ُ
واتخذ القرار صبيحة االثنين قبيل انطالق
في كأس العالم في قطر بعد «عدم تعافيه بشكل
ّ
ك ــاف» مــن إصــابــة فــي وتــر الـعــرقــوب ،وسيحل االستعدادات النهائية للمنتخب الفرنسي بعد
مكانه في تشكيلة أبطال العالم العب موناكو نـقــاش بين ال ـمــدرب ديــديـيــه دي ـشــان والطاقم
أكسل ديــزازي ،حسبما أفــاد االتحاد الفرنسي الطبي.
ويعتبر ابــن ال ـ  27عاما مــن ركــائــز تشكيلة
لكرة القدم أمس.
ّ
التجمع األول ديشان منذ عام  ،2018عندما تمكن مع رفاقه
وكـشــف بـيــان االت ـحــاد قبيل
بعد اسابيع من استدعائه للمرة االولى من
للمنتخب الفرنسي في كليرفونتين قبل
احراز لقب كأس العالم في روسيا.
أسـبــوع مــن انـطــاق مونديال قطر الــذي
ّ
المعدلة:
وهنا التشكيلة
يـقــام للمرة األول ــى فــي ال ـشــرق األوس ــط
حـ ــراسـ ــة ال ـ ـمـ ــرمـ ــى :ه ــوغ ــو ل ــوري ــس
أن «كيمبيمبي لعب  15دقيقة مع ناديه
(ت ـ ــوتـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــام اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي) ،ألـ ـف ــون ــس
األح ـ ـ ـ ــد ،وه ــي
أريـ ـ ــوال (وسـ ـ ــت ه ــام اإلن ـ ـ ـك ـ ـ ـل ـ ـ ـيـ ـ ــزي)،
المرة األولى
ستيف مانداندا
منذ نهاية
(رين)
أكـ ـت ــوب ــر»،
ً
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاع:
م ـض ـي ـفــا أن ــه
لوكاس هرنانديز
«ال يعتبر
ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي
وب ـ ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ــامـ ـ ــان
ن ـف ـس ــه قــد

ب ــاف ــار ودايـ ـ ــو أوبــام ـي ـكــانــو (ب ــاي ــرن ميونيخ
األلماني) ،تيو هرنانديز (ميالن اإليطالي) ،جول
كونديه (برشلونة اإلسباني) ،إبراهيما كوناتيه
(ليفربول اإلنكليزي) ،رافايل فــاران (مانشستر
يونايتد اإلنـكـلـيــزي) ،ولـيــام صليبا (أرسـنــال
اإلنكليزي) ،أكسل ديزازي (موناكو)
ال ــوس ــط :إدواردو كــامــافـيـنـغــا وأوري ـل ـي ــان
تشواميني (ري ــال مــدريــد اإلس ـبــانــي) ،يوسف
فوفانا (مــونــاكــو) ،ماتيو غ ـنــدوزي وج ــوردان
فيريتو (مرسيليا) ،أدري ــان رابيو (يوفنتوس
اإليطالي)
الهجوم :كريم بنزيمة (ريال مدريد اإلسباني)،
كينغسلي كــومــان (بــايــرن ميونيخ األلماني)،
عثمان ديمبيليه (برشلونة اإلسباني) ،أوليفييه
ج ـيــرو (م ـي ــان اإلي ـط ــال ــي) ،أن ـط ــوان غــريــزمــان
(أتـلـتـيـكــو مــدريــد اإلس ـب ــان ــي) ،كـيـلـيــان مبابي
(ب ــاري ــس س ــان ج ــرم ــان) ،كــريـسـتــوفــر نكونكو
(اليبزيغ األلماني) ،ماركوس تورام (بوروسيا
مونشنغالدباخ األلماني).

ي ـع ـت ـقــد هـ ـ ــاري كـ ـي ــن ،م ـه ــاج ــم مـنـتـخــب
إنكلترا لكرة القدم ،أن منتخب بالده لم يعد
يخشى االعتراف بقدرته على الفوز بكأس
ً
ال ـعــالــم ،مـشـيــرا إل ــى أن الـمـسـتــوى السيئ
لمنتخب «األسود الثالثة» ،ربما يكون في
مصلحتهم.
وتأهل فريق المدرب غاريث ساوثغيت
للدور قبل النهائي في نسخة المونديال
األخيرة ،التي أقيمت في روسيا عام ،2018
قبل أن يخسر المباراة النهائية في كأس
األمــم األوروبـيــة (يــورو  )2020على ملعبه
أمام منتخب إيطاليا ،وذلك في أول نهائي
للمنتخب اإلنكليزي منذ  55عاما.
ويـ ـتـ ـج ــه م ـن ـت ـخ ــب إنـ ـكـ ـلـ ـت ــرا إل ـ ـ ــى ق ـطــر
للمشاركة في مونديال  ،2022بعد أن هبط
للقسم الثاني فــي دوري األمــم األوروبـيــة،
ع ـقــب تــذي ـلــه تــرت ـيــب ال ـم ـج ـمــوعــة الـثــالـثــة
بالقسم األول للمسابقة القارية ،التي ضمت
منتخبات إيطاليا والمجر وألمانيا ،إثر

تحقيقه  3تعادالت وتلقي  3هزائم ،دون أن
يحصد أي انتصار.
ولم يحقق منتخب إنكلترا أي فوز ،منذ
تغلبه  - 3صفر على
مـ ـ ـنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــب كـ ـ ــوت
دي ـفــوار ودي ــا في
م ــارس الـمــاضــي،
ل ـ ـكـ ــن ك ـ ـيـ ــن يـ ــرى
أن ال ـفــريــق ،ال ــذي
يحمل شارة
ق ـ ـيـ ــادتـ ــه،
ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن
يخجل
م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن

مقرات ومالعب تدريب المنتخبات الـ 32
فيما يــأتــي مـقــرات ومــاعــب التدريب
للمنتخبات المشاركة في مونديال 2022
لكرة القدم ،المقرر بين  20نوفمبر و18
ديسمبر في قطر:

المجموعة األولى
قـ ـط ــر :ال ـع ــزي ــزي ــة ب ــوت ـي ــك أوت ـي ــل

(ال ــدوح ــة ،منطقة أس ـبــايــر 10 ،كلم
غ ـ ـ ــرب وس ـ ـ ــط الـ ـم ــديـ ـن ــة)  -م ـن ـط ـقــة
أسباير.
اإلك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوادور :حـ ـ ـي ـ ــاة ري ـج ـن ـس ــي
أوريكس (الدوحة ،بالقرب من مطار
حمد الدولي)  -نادي مسيمير.
السنغال :صالة الدحيل الرياضية
(ال ــدوح ــة ،منطقة الــدح ـيــل 17 ،كلم

شـ ـم ــال  -غـ ـ ــرب الـ ـم ــديـ ـن ــة)  -نـ ــادي
الدحيل.
هولندا :ذا ساينت ريجيس الدوحة
(الدوحة ،الخليج الغربي)  -جامعة قطر.

المجموعة الثانية
إنكلترا :فندق سوق الوكرة من تيفولي
(الوكرة 20 ،كلم جنوب الدوحة)  -استاد
نادي الوكرة.
إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــران :فـ ـن ــدق
الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــان ال ـ ــدوح ـ ــة
(الـ ـ ــريـ ـ ــان 20 ،كـلــم
غرب الدوحة)  -نادي
الريان.
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
الـ ـمـ ـتـ ـح ــدة :م ــرس ــى
م ـ ــاذ كـمـبـيـنـسـكــي،
الـ ـل ــؤل ــؤة (ال ـ ــدوح ـ ــة،
جــزيــرة ال ـلــؤلــؤة15 ،
ك ـ ـلـ ــم ش ـ ـم ـ ــال وسـ ــط
ال ـ ـمـ ــدي ـ ـنـ ــة)  -ن ـ ــادي
الغرافة.
ويلز :دلتا أوتيل
س ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــي سـ ـ ـنـ ـ ـت ـ ــر
(الـ ـ ـ ــدوحـ ـ ـ ــة ،م ـن ـط ـقــة
ال ـخ ـل ـيــج ال ـغ ــرب ــي) -
نادي السد.

المجموعة الثالثة
األرجنتين :جامعة
قطر (الدوحة 15 ،كلم
شمال وسط المدينة)
 جامعة قطر.السعودية :شاطئ
سيلين ،من منتجعات
مـ ـ َ
ـروب (مـسـيـعـيــد57 ،

كلم جنوب الدوحة)  -ملعب التدريب
بسيلين.
المكسيك :سميسمة ،مــن منتجعات
َ
مروب (سميسمة  45كلم شمال الدوحة)
 نادي الخور.بولندا :فندق إزدان بــاالس (الــدوحــة،
منطقة الدحيل 11 ،كلم شمال  -غرب وسط
المدينة)  -نادي الخريطيات.

المجموعة الرابعة
فرنسا :منتجع وسبا المسيلة (الدوحة،
 8كلم غرب وسط المدينة)  -نادي السد.
أستراليا :مساكن الرياضيين الجديدة
في أكاديمية أسباير (الدوحة 10 ،كلم غرب
وسط المدينة)  -منطقة أسباير.
الدنمارك :منتجع وسبا رتــاج سلوى
(الدوحة ،منطقة الخليج الغربي)  -نادي
السيلية.
تونس :ويندهام غراند الدوحة ويست
ب ــاي بـيـتــش (الـ ــدوحـ ــة ،مـنـطـقــة الخليج
الغربي)  -ملعب العقلة.

المجموعة الخامسة
إسبانيا :جامعة قطر (الدوحة 15 ،كلم
شمال وسط المدينة)  -جامعة قطر.
كــوس ـتــاري ـكــا :دوسـ ـي ــت دي 2سـلــوى
الدوحة (على بعد  20دقيقة من مطار حمد
الدولي)  -النادي األهلي.
ُ
ألمانيا :منتجع زالل الصحي (الرويس،
 110كلم شمال الدوحة)  -استاد الشمال.
اليابان :راديسون بلو هوتيل (الدوحة،
منطقة الـســد ،على بعد نحو  4كلم من
سوق واقف)  -نادي السد.

المجموعة السادسة

َ
وفلل هيلتون شاطئ
بلجيكا :منتجع ِ
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يومية سياسية مستقلة

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

إبراز آماله في التتويج بكأس العالم.
وصـ ـ ــرح م ـه ــاج ــم ت ــوت ـن ـه ــام هــوتـسـبـيــر
اإلن ـك ـل ـي ــزي ل ـش ـب ـكــة «س ـ ـكـ ــاي س ـب ــورت ــس»
اإلخبارية« :ينبغي علينا أن نثق بقدرتنا
عـلــى الـتـتــويــج بـكــأس ال ـعــالــم .ان ـظ ــروا إلــى
ً
إنـكـلـتــرا قـبــل  10أو  15ع ــام ــا ،عـنــدمــا كنا
نخشى القول بأننا نريد الفوز بالمونديال».
وأضاف «أعتقد أن أحد التحوالت الكبرى
التي أجريناها على مدى السنوات األربع أو
الخمس الماضية مع غاريث عدم الخوف من
إعالن تلك الرغبة ،موضحا «نحن ذاهبون
ل ـهــذه الـبـطــولــة لـلـفــوز بـهــا ألن ـنــا نعتقد
أننا نستطيع ذلــك .سيكون من الخطأ
التفكير بخالف ذلــك .ما الهدف من
ال ــذه ــاب إل ــى ك ــأس الـعــالــم وعــدم
االعـتـقــاد بــأنــه يمكننا إع ــادة
الكأس إلى البالد؟».

هاري كين

غيماريش يكشف كواليس
انضمامه للسيليساو

سلوى (أبو سمرة 90 ،كلم جنوب  -غرب
الدوحة)  -ملعب التدريب بسلوى.
كندا :فندق سنتشوري بريمير (لوسيل،
 15كلم شمال الدوحة)  -أم صالل.
المغرب :ويندهام الدوحة ويست باي
(الدوحة ،منطقة الخليج الغربي)  -نادي
الدحيل.
كــروات ـيــا :هيلتون ال ــدوح ــة (ال ــدوح ــة،
منطقة الخليج الغربي)  -ملعب اإلرسال.

المجموعة السابعة
ال ـبــرازيــل :فـنــدق وسـبــا ذا ويستن
ال ــدوح ــة (ال ــدوح ــة ،وس ــط الـمــديـنــة) -
استاد العربي (حمد الكبير).
صــربـيــا :فـنــدق ريـكـســوس الخليج
(ال ــدوح ــة ،وس ــط ال ـمــدي ـنــة)  -ال ـنــادي
العربي.
سويسرا :لورويال ميريديان (لوسيل،
 15كلم شمال الدوحة)  -جامعة الدوحة.
الكاميرون :بانيان تــري في السيغال
مشيرب (الدوحة ،وسط المدينة)  -نادي
السيلية.

المجموعة الثامنة
الـ ـب ــرتـ ـغ ــال :فـ ـن ــدق الـ ـس ــام ــري ــة مــن
مجموعة أوت ــوغ ــراف (الـســامــريــة30 ،
ك ـلــم شـ ــرق  -غـ ــرب الـ ــدوحـ ــة)  -ن ــادي
الشحانية.
غانا :دابل تري ،هيلتون (الدوحة،
وسط المدينة)  -منطقة أسباير.
األوروغـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواي :ب ــولـ ـم ــان الـ ــدوحـ ــة
ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ــي (ال ـ ــدوح ـ ــة ،مـنـطـقــة
الخليج الغربي)  -ملعب اإلرسال.
ك ــوري ــا ال ـج ـن ــوب ـي ــة :لــوم ـيــريــديــان
سيتي سنتر (الدوحة ،منطقة الخليج
الغربي)  -ملعب العقلة.

اإلعالنات:

قــال البرازيلي بــرونــو غيماريش ،العــب وســط نيوكاسل
اإلنكليزي ،إنه متحمس لخوض منافسات كأس العالم لكرة
الـقــدم فــي قطر مــع منتخب ب ــاده ،مشيرا إلــى أن انضمامه
للفريق كان مؤثرا للغاية.
وك ــان الع ــب نـيــوكــاســل واحـ ــدا م ــن  12الع ـبــا ف ــي ال ــدوري
اإلنكليزي في قائمة المنتخب البرازيلي ،وسيشارك في أول
بطولة كبرى له في قطر  2022تحت قيادة تيتي.
وبـعــد انضمامه إلــى نيوكاسل قــادمــا مــن لـيــون الموسم
ال ـم ــاض ــي ،تــألــق ج ـي ـمــاريــش ف ــي أول  9أش ـهــر ل ــه ب ــال ــدوري
اإلنكليزي.
وقال غيماريش في تصريحات لموقع ناديه« :لم نكن نعلم
إذا كنت سأكون في القائمة أم ال ،الجميع تساءل عن ذلك في
البرازيل ،لكننا لم نكن نعرف ،لقد عرفنا فقط في نفس اليوم
وكنا نشاهد التلفاز مثل الباقي».
وأضاف« :كان األمر مؤثرا للغاية ،أعتقد أن الجميع شاهد
الفيديو وفي البرازيل من المألوف أن يشاهد الالعبون لحظة
إع ــان القائمة قبل كــأس الـعــالــم ،حقيقة ،لــم أكــن أع ــرف ذلك
مسبقا».
وي ــوج ــد الـمـنـتـخــب ال ـبــرازي ـلــي ف ــي الـمـجـمــوعــة الـســابـعــة
بمنافسات المونديال ،إلى جانب منتخبات سويسرا وصربيا
والكاميرون.
(د ب أ)

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

الله بالنور

د .محمد عبده يماني

يا سالم؟!
ّتوكم تدرون؟!

د .نجم عبدالكريم

ُ
لسنوات في
رحمه الله  -بالجيولوجيا ،وعمل
تخصص د .محمد عبده يماني -
ٍ ً
الحقل األكاديمي ،وشغل العديد من المناصب المهمة إلى أن انتهى به المطاف وزيرا
إلعالم المملكة العربية السعودية.
كان الرجل ُيثري الصحف بالكتابات التاريخية اإلسالميةّ ،
وتفرد بكتابة أكثر من
ّ
ّ
النبوة ،فأصدر كتاب «علموا أوالدكــم محبة آل
كتاب تناول فيه التركيز على آل بيت
ً
بصدده اليوم
أنا
الذي
والكتاب
عنها،
الله
رضي
خديجة،
البيت» ،وكتابا آخر عن السيدة
ِ
عنوانه «إنها فاطمة الزهراء» ،رضي الله عنها.
***
ففي  318صفحة ،تـنــاول جــوانــب مــن حياة ابنة الــرســول الكريم ،صلى الله عليه
ً
وسلم ،منذ والدتها إلى أن لقيت ربهاُ ،مبينا دورهــا في حياة أبيها  -عليه الصالة
والسالم  -بعد وفاة أمها ،فأطلق عليها لقب «أم أبيها» ،وكذلك تم تسليط الضوء على
ً
حياتها كزوجة ّ
وأم ،مشيرا إلى حياتها المسترشدة فيها بتعاليم نبي الرحمة ،صلى
الله عليه وسلم.
ّ
ومنذ طفولتها الباكرة ،أي منذ بدء نزول الوحي إلى أن جاد الصابر العظيم والمعلم
ّ
وبجواره
الكبير صلى الله عليه وسلم بأنفاسهِ ،ولحق بالرفيق األعلى ،فقد كانت معه
ِ
ُ
ً
لم تفارقه حتى بعد زواجها وإنجابها أطفاال.
***
في ذات يوم بمكة ،خرج أبوها ،صلى الله عليه وسلم ،إلى الحرم ،فتبعته ووقفت
ً
غير بعيدة عنه ترقبه وهو ساجد ،فجاء ُعقبة بن أبي ُمعيط حامال ما يلقيه على ظهره
ُ ّ
الشريف ،فهرولت وأخذت تنظف ظهر أبيها ،صلى الله عليه وسلم ،إلى أن انتهى من
صالته وانصرف إلى بيته بصحبة ابنته.
ً
وذكــر د .يماني حــوادث ُكثيرة وقعت للسيدة فاطمة بمكة ،وخصوصا معاناتها
ُ
فرضته قريش على الهاشميين في ِشعب أبي طالب ...ثالث سنين
الحصار الذي
بسبب
ُ
َ
أوراق الشجر،
أكل
إلى
رين
المحاص
بعض
اضطر
مما
حصارها،
ريش
ق
فيها
شددت
ُ
وكانت هي إلى جانب أمها شديدة الحرص على أبيها مخافة أن تغدر به قريش ،أو
ُيصاب ّ
بأي مكروه.
***
ً
كثيرا ما عانت وهي تعيش أحزان أبيها ،صلى الله عليه وسلم ،بعد موت أبي طالب،
وموت والدتها ،وقد استغل السفهاء  -كما ذكر ابن إسحاق  -تلك الحقبة فدخلوا إلى
َ
التراب ،فقامت فاطمة فجعلت تغسل
بيت ِه ،عليه السالم ،ونثروا على رأســه الشريف
ّ
ُ
عنه التراب وهي تبكي فيقول لها ،صلى الله عليه وسلم« :ال تبكي يا بنية ،فإن الله
ٌ
مانع أباك».
***
ّ وقد وصف كتاب «إنها فاطمة الزهراء» الهجرة إلى المدينة التي قالت هي عنها «إذا
كنا قد تركنا الديار ،فقد وجدنا األنصار».
وقد وصف الكتاب ما كانت السيدة فاطمة تتحلى به من صفات وسجايا ،وتتفرد بها
ّ
خضم المعارك ،ففي معركة ُأحد يروي
فيقول :لقد كانت  -رضي الله عنها  -موجودة في
البخاري عن ُسهيل بن سعد «كانت فاطمة ّلما رأت الماء ال يوقف الجرح عن وجه أبيها،
صلى الله عليه وسلم ،أخذت قطعة من حصيرة فأحرقتها فألصقتها ،فاستمسك الدم».
***
ّ
رحلتي مع ٌهذا الكتاب كانت شائقة ،ألن الحديث عن سيدة نساء العالمين ،رضي
الله عنها ،شائق إلى أبعد الحدود.

مغامر يتأرجح
بين ّقمتين
تحظى ال ـصــور ومـقــاطــع الفيديو
ّ
التي توثق مغامرات خطيرة بمتابعة
كبيرة على مــواقــع الـتــواصــل ،ومنها
رجل ُمسترخ على أرجوحة بين ّ
قمتي
ٍ
جبلين في إسبانيا.
ّ
وفي الفيديو الــذي تمت مشاركته
على منصة ريديت ،ونقله موقع سكاي
ن ـيــوز ،أم ــس ،يـظـهــر رج ــل فــي صــورة
مخيفة وه ــو ُمـسـتـلـ ٍـق عـلــى أرجــوحــة
ّ
الهواء.
تبدو كما لو أنها ُمعلقة في
ّ
وي ـ ـعـ ــرض ال ـم ـغ ــام ــر ال ـ ــذي ي ــوث ــق
ت ـجــرب ـتــه «ال ـم ـخ ـي ـفــة» ال ـم ـك ــان ،حيث
تبدو جبال شديدة االنحدار مكسوة
بالثلوج.
وحظي الفيديو ،الذي قيل إنه ُص ّور
في جبال البيرينيه ،بمتابعة كبيرة
ّ
على مواقع التواصل ،وعلق كثيرون
على المغامرة« :كيف استطاع الوصول
إلى هذا المكان المرعب؟!».

وفيات
شبيب مبارك خدعان العازمي

ً
 85ع ـ ــام ـ ــا ،ش ـ ـيـ ــع ،الـ ـ ـع ـ ــزاء ف ـ ــي الـ ـمـ ـقـ ـب ــرة ،ت:
66040454 ،99744616

عيسى ًعبدالله عيسى المسرى

 63عــامــا ،شـيــع ،ال ــرج ــال :حسينية الشمالي،
الدعية ،ت99998882 :

بتله مناحي صباح الهدية

أرملة :سالم محمد الهدية
ً
 87عاما ،شيعت ،الــرجــال :العزاء في المقبرة،
(صـبـحــان) ،الـنـســاء :الفنيطيس ،ق ،1ش،101
م ،410ت99726636 ،66165161:

فاطمة عبدالله فراج سعدون العرادة

زوجة :حمد فهد سالم بن شوق
ً
 61عـ ــامـ ــا ،ش ـي ـع ــت ،ال ـ ـعـ ــزاء ف ــي ال ـم ـق ـب ــرة ،ت:
50477600 ،99401174

شيخة علي سلمان العرادي

أرملة :بدر طاهر الوزان
ً
 87عــامــا ،شـيـعــت ،ال ــرج ــال :حسينية آل بوحمد،
ً
الدعية ،النساء :حسينية آل بوحمد ،الدعية( ،عصرا
فقط) ،ت99666009 ،66234426 :

مواعيد الصالة
الفجر

04:49

الشروق

 06:11 

الظهر

11:33

العصر

2:330

المغرب

04:53

العشاء

06:13

الطقس والبحر
العظمى 26
الصغرى 14
ً
أعلى مد  02:14صب ــاحـ ـ ــا
 05:46م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  10:03صب ــاحـ ـ ـ ـا
 10:11م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

د .ناجي سعود الزيد

ّ
تصرح:
مانشيتات بعض الصحف
«تعليمات بإعادة دراســة الملف الكامل
لكل اسم!»...
«تعيينات القياديين قيد التدقيق!»...
«ال ـ ـ ـتـ ـ ــأكـ ـ ــد مـ ـ ــن اجـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــاز االخ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــارات
والـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادات وعـ ـ ـ ـ ــدم وجـ ـ ـ ـ ــود تـ ـ ـع ـ ـ ُ
ـارض
مصالح!»...
«وق ــف مــراسـيــم  3وك ــاء م ـســاعــديــن،»...
إل ــخ ...إل ــخ ...إل ــخ ...مما نشرته «السياسة»
الخميس الماضي.
ك ــل ذل ـ ــك ي ـع ـنــي أن ج ـم ـيــع الـتـعـيـيـنــات
في المناصب القيادية قبل تلك الـقــرارات
ً
ً
ـدا ّ
ألي تــدقـيــق ،وأن ـهــا فعال
لــم تـخـضــع أبـ ـ
سقطت من السماء على الكرسي الوثير ،ألن
هناك َمن ّ
توسط لهم وأعطاهم باراشوت
لالستدالل على المنصب الشاغر!
ً
وهـ ـ ـن ـ ــا ال نـ ـعـ ـن ــي الـ ـ ـك ـ ــل ط ـ ـب ـ ـعـ ــا ،ول ـك ــن
م ــن الـ ــواضـ ــح أن األغ ـل ـب ـيــة ح ـص ـلــت على
ال ـم ـنــاصــب «ب ــال ـف ـه ـل ــوة» دون اس ـت ـح ـقــاق
وبدون المؤهالت الالزمة لتلك التعيينات
والمناصب!
ذلـ ـ ــك األمـ ـ ـ ــر حـ ـ ــرم ك ـ ـ ـفـ ـ ــاءات كـ ـثـ ـي ــرة مــن
ّ
المناصب ،ألن معظمهم لم يسعوا للواسطة
ّ
ولم يتزلفوا لمن بيده األمر!
ال ت ـك ـف ــي م ــراجـ ـع ــة م ـل ـف ــات ال ـ ـجـ ــدد مــن
الـمــرشـحـيــن لـلـمـنــاصــب أو ال ــذي ــن ُعـ ّـي ـنــوا
ً
أخ ـ ـيـ ــرا ،ويـ ـج ــب ال ـ ـعـ ــودة إلـ ــى م ـل ـف ــات َم ــن
ي ـح ـت ـلــون مـ ـن ــاص ــب ،ف ـلــرب ـمــا ب ـع ـض ـهــم ال
يستحقون ذلك!
ً
هــذا األم ــر مهم ج ــدا ،والـتـحــرك إلصــاح
ً
األوضــاع واألخطاء أخيرا أمر جيد وجاد
بال شك ،لكن يجب تنفيذه بأثر رجعي لكي
ً
يشمل جميع ا لـمـلـفــات ،سـعـيــا لتصحيح
المسار!

