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مشروع حكومي لالنتخابات... وإقرار 
»الشركات اإلسكانية« بالمداولة األولى
المجلس وافق على طلب العجمي تأجيل »القوائم النسبية« و»المفوضية العليا«
• اعتراضات نيابية على اإلرجاء • »المحاسبة« عرض مالحظاته على الحكومة في جلسة خاصة

الموارد البشرية لـ »الوطني« 
خت بيئة عمل فريدة  رسَّ

وأداًء ُمستدامًا

اقتصاد

13

»بوبيان« ينهي عامًا آخر 
من اإلنجازات والنجاحات

31 مليار دينار عمليات 
سداد إلكتروني 

عبر »كي نت« 

اقتصاد

اقتصاد
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نائب األمير استقبل رئيس »االتصاالت« السعوديةنائب األمير استقبل رئيس »االتصاالت« السعودية

أنجوس ديتون*

هل ُيسأل علم االقتصاد 
عن الفشل االقتصادي؟

 من الناس 
ً
 متزايدا

ً
مع قرب بداية عام 2023، من الواضح أن عددا

أصبحوا يزدرون الرأسمالية الديموقراطية، وأهل االقتصاد معها، 
ولكن ما مقدار ونوع المسؤولية التي يتحملها أهل االقتصاد عن 

الِعلل التي تعانيها اقتصاداتنا؟
 فيلم وثائقي مؤثر فائز بجائزة أوسكار، 

َ
في عام 2010، ُعِرض

َرنا على أننا أوغــاد ال يشغل بالنا سوى مكاسبنا  02َصوَّ

02

 مقال الكاتبة نينا ل. خروتشوفا
ً
غدا

المضف: هيكلة »االئتمان« 
لتمويل المشاريع اإلسكانية

● فهد الرمضان
كشف نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير العام 
 
ً
لبنك االئتمان صالح المضف، أن هناك توجها
إلعــــادة هيكلة الــبــنــك؛ لتوفير الــســيــولــة الــالزمــة 
للمشاريع اإلسكانية في المدن الجديدة، وكذلك 

للقطاعات المتبقية بمدينة المطالع.
وصــرح المضف، أمــس، على هامش افتتاحه 
ملتقى »رحلة التحول الرقمي في بنك االئتمان«، 
ــنـــة أصـــبـــحـــا مــن  ــمـ ــرقـ ــمـــي والـ ــرقـ ــتـــحـــول الـ بـــــأن الـ
ــات الــحــيــاة الــتــي ال يستغني عــنــهــا أي  ضـــروريـ

مجتمع متحضر.

االكتتابات 
العامة فرص 

ضائعة على 
المواطنين 

  
ً
عمدا

10

تقرير اقتصادي

ــــس، ووســــط  فــــي نـــهـــايـــة جــلــســتــه الــتــكــمــيــلــيــة أمــ
احـــتـــجـــاجـــات نــيــابــيــة بــعــد رفـــعـــهـــا، وافـــــق مجلس 
األمــــة عــلــى طــلــب الــحــكــومــة تــأجــيــل تــقــريــَري لجنة 
شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن القوائم 
النسبية وإنــشــاء المفوضية العليا لالنتخابات، 
بعد تأكيد وزير شؤون المجلس عمار العجمي، أن 
 بشأن تعديل قانون 

ً
 متكامال

ً
لدى الحكومة قانونا

االنتخاب، وتم االتفاق على منحها الوقت لتقديمه.

وقال رئيس المجلس أحمد السعدون لألعضاء 
الذين ذهبوا إلــى المنصة عقب رفــع الجلسة ظهر 
أمس لتسجيل اعتراضهم على تأجيل القانونين: 

»أطبق الالئحة الداخلية، وهذا قراركم«.
وكان النائب د. حسن جوهر أكد عند االنتقال لهذا 
البند ضرورة »أن نبدأ باإلصالح السياسي بجانب 
مساعينا لإلصالح التنموي، وبوابة مسيرة اإلصالح 

السياسي إصالح نظام االنتخاب، فتنظيم 

واشنطن تهدد نتنياهو بتجميد مساعداتها 
لرفضه التفاوض مع الفلسطينيين

● القدس - ةديرجلا•
في حين يستعد رئيس الحكومة اإلسرائيلية 
المكلف بنيامين نتنياهو، إلعــالن أكثر حكومة 
يــمــيــنــيــة فـــي تـــاريـــخ بــــالده ألخــــذ ثــقــة الكنيست 
)البرلمان(، كشف مصدر دبلوماسي غربي 
لـ »الجريدة«، أن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن، 
هددت بتجميد جزء كبير من الضمانات األميركية 
والمساعدات السنوية لتل أبيب، والتي تبلغ نحو 

33 مليار دوالر للسنوات العشر المقبلة، 

طالبت بعدم استخدام أموالها في عمليات تل أبيب بـ »الضفة«

02

محيي عامر وفهد تركي

٠٢

03

وزير الخارجية: مؤتمر »دعم العراق« سياسي معنوي ال مادي
 على ما ذكره النائب حمدان العازمي في 

ً
ردا

جلسة أمس من أن الكويت »عين عذاري تسقي 
البعيد وتــتــرك الــقــريــب«، بعدما شـــارك رئيس 
الحكومة في مؤتمر لدعم العراق بــاألردن، أكد 

وزيــر الخارجية الشيخ سالم الصباح أن هذا 
، من 

ً
 ومعنويا

ً
»المؤتمر لدعم العراق سياسيا

دون أن يــكــون هــنــاك الــتــزام مــالــي مــن الكويت 
تجاهه«.
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مشروع حكومي لالنتخابات...

واشنطن تهدد نتنياهو بتجميد...

المالية، مع جماعات ضغط تدافع عن األثرياء الذين يكافئوننا 
 من 

ً
نـــــا يــمــكــن تــوقــعــهــا غــالــبــا بــســخــاء عــن عــمــلــنــا، الـــواقـــع أن آراء

َع عدة مئات من االقتصاديين عريضة في دعم 
َّ
سياستنا، فكلما َوق

سياسة ما، ال يستغرق األمر سوى بضعة أيام قبل أن توقع عدة 
 تدينها.

ً
مئات أخرى من االقتصاديين عريضة

 عباءة من الخبرة 
ً
عالوة على ذلك، نرتدي نحن االقتصاديين غالبا

السياسية التي ال نملك أي مؤهالت لها، مع نتائج قد تكون كارثية، 
ومع ذلك، يؤكد منتقدون رصينون أننا ال نزال قادرين على فرض 
نفوذ كبير على السياسة االقتصادية، وبالتالي نستمر في إحداث 
ضرر عظيم، لكن هل تكمن الِعلة في ِقلة األفراد األقوياء، أو أن ِعلم 
االقتصاد ينطوي على نقيصة عميقة تقود ممارسيها على نحو 

مستمر إلى الضالل؟
ــيــــرة، إذ ال تــخــدم   إلــــى تــفــضــيــل الــفــرضــيــة األخــ

ً
أمــيــل شــخــصــيــا

الرأسمالية الديموقراطية األميركية سوى أقلية من السكان، لقد 
َبــت األزمــة المالية التي اندلعت عــام 2008 وعواقبها المروعة 

َّ
َكــذ

الخرافة القائلة بأن الجميع يستفيدون من السماح للرأسماليين 
باكتساب المزيد من الثراء، وفي السنوات الفاصلة، كان األميركيون 
 ويتحولون إلى الشعبوية 

ً
 يستسلمون للموت يأسا

ً
األقل تعليما

في الرد على نظام سياسي ال يساعدهم.
لم يفشل أغلب أهل االقتصاد في التنبؤ باألزمة فحسب، بل إنهم 
 لبعض الروايات عملوا على تسهيل حدوثها، فهم في نهاية 

ً
وفقا

المطاف ُرُســل العولمة والتغيرات التكنولوجية التي أثــرت نخبة 
مالية وإدارية ضيقة، والتي أعادت توزيع الدخل والثروة من العمل 
إلــى رأس الــمــال، ودمـــرت ماليين الــوظــائــف، وأفــرغــت المجتمعات 
وحياة سكانها، واألسوأ من ذلك أن بعض خبراء االقتصاد، عندما 
، يلومون الضحايا وأولــئــك الذين 

ً
يواجهون حــاالت الــمــوت يــأســا

يحاولون مساعدتهم.
 لصديقي وزميلي أالن س. بليندر، الذي تولى عدة أدوار 

ً
ووفقا

 
ً
مختلفة في الحكومة وصنع السياسات الحكومية والعامة، نادرا
ما يفعل الساسة ما يقترحه االقتصاديون، بل إنهم يستخدمون 
التحليل االقتصادي بالطريقة التي يستخدم بها شخص مخمور 
عمود إنارة؛ باالستناد إليه ال االستنارة بضوئه، وليست المشكلة أن 
كل أهل االقتصاد مرتزقة مأجورون يتبنون مواقف بعينها إلرضاء 
، بل المشكلة أنه 

ً
سادتهم، وإن كان كثيرون منهم يفعلون ذلك حقا

حتى العمل الجيد يمكن إساءة استخدامه بطريقة انتقائية.
على نحو مماثل، يرفض جيسون فورمان، الــذي شغل منصب 
رئيس مجلس مستشاري الرئيس السابق بــاراك أوباما للشؤون 
 أنه 

ً
االقتصادية، فكرة أن أهل االقتصاد يتمتعون بنفوذ كبير، زاعما

»ال يمكنه إال أن يحلم بامتالك القوة« المنسوبة إلى مهنته، وزعم 
اقتصاديون آخرون في اإلدارة أنهم، في أفضل تقدير، يضطلعون 
بدور سلبي فقط في منع حدوث أمور سيئة، ويتعين على الساسة أن 
 في عوالم خيالية حيث 

ً
يحترموا الميزانيات، لكنهم يعيشون غالبا

تغطي مخططاتهم المفضلة تكاليفها، ويضطلع خبراء االقتصاد في 
مجلس المستشارين االقتصاديين أو مكتب الموازنة في الكونغرس 
بدور قيم في إضفاء بعض الواقعية على عملية صنع السياسات.

، فعندما 
ً
أعتقد أن بليندر وفورمان على صواب، ولكن ليس دائما

كان لورنس سمرز وزيرا للخزانة األميركية في إدارة الرئيس بيل 

كلينتون، خالل الفترة من 1999 إلى 2001، استخدم فطنته الهائلة 
ومعرفته وقــدرتــه على اإلقــنــاع إلضــعــاف القيود المفروضة على 
التدفق الدولي من أمــوال المضاربة، وكذا القيود المفروضة على 
المشتقات المالية وغيرها من األدوات المالية األكثر غرابة، ومن 
المفيد أن نتذكر أن آخرين من أهل االقتصاد، بمن في ذلك بليندر 
وجوزيف ستيغليتز، عارضوا تلك القرارات بشراسة، وزعم كثيرون 
منذ ذلــك الوقت أن تلك التغييرات في عهد كلينتون ساهمت في 
إحــداث األزمــة المالية اآلسيوية خــالل الفترة من 1997 إلــى 1998 

واألزمة المالية العالمية التي تلتها بعد عشر سنوات.
في وقت سابق، عندما كان روبرت روبين وزيرا للخزانة، وكان 
سمرز نائبا له، وكان االقتصادي الُمناِصر لألعمال أالن غرينسبان 
رئيسا لمجلس االحتياطي الفدرالي، أبــرزت مجلة التايم الرجال 
الثالثة على غالفها باعتبارهم »اللجنة التي ستنقذ العالم«، ونشرت 
مقااًل تناولت فيه كيف »عملوا على منع انهيار اقتصادي عالمي 
حتى اآلن«. كان ذلك الغالف نتاج وقت عندما كان أغلب االقتصاديين 
يستشعرون من حولهم قدرا من اإلعجاب أكثر من الكراهية. وبدرجة 
قنا أن علم االقتصاد الحديث أعطانا األدوات الالزمة  أكبر أو أقل، َصدَّ
للتخلص من الضوابط التنظيمية المقيدة للنمو التي سادت في 
الماضي، والتي كان أغلبها مبنيا على التحيز واألساطير، وليس 

الِعلم، أظن أن االعتراف الرسمي بالذنب أصبح اآلن واجبا.
ــدرك أن هـــذه الــواقــعــة الــســابــقــة كــانــت  مـــن األهــمــيــة بــمــكــان أن نــ
استثنائية، والواقع أن جانيت يلين، وهي خبيرة اقتصادية أخرى 
، والــتــي تشغل اآلن منصب وزيــر الــخــزانــة، ليس لها 

ً
متميزة جـــدا

نفس التأثير أو القوة، كما يالحظ عزرا كالين من صحيفة نيويورك 
ال حقيقيا في المناقشات الداخلية، وكذا بعض 

َ
تايمز، فإنها تشكل ِثق

اآلخرين، لكن االقتصاديين يشكلون صوتا واحدا بين أصوات عديدة 
على الطاولة، وليسوا أصحاب الصوت المهيمن. ال ينصت الرئيس 
جو بايدن لالقتصاديين بقدر ما كــان كلينتون أو أوبــامــا يفعل، 
َعد يلين وسمرز حالتين استثنائيتين. ذلك أن 

ُ
وعالوة على ذلك، ت

االقتصاديين األكاديميين ال يشغلون منصب وزير الخزانة عادة.
وقد أعرب جون ماينارد كينز، الذي أمضى قسما كبيرا من حياته 
في تقديم المشورة لصناع السياسات، وليس بدون تأثير، عن وجهة 
 أن »أفكار االقتصاديين 

ً
نظر مختلفة حول قوة االقتصاديين، معتبرا

والفالسفة السياسيين، سواء كانوا على صواب أو خطأ، أكثر قوة 
من المفهوم عادة، والواقع أن ِقلة من أي قوى أخرى قد تساهم في 
ــم«. الحظوا استخدامه لكلمة »خــطــأ«، إنــه يشير إلــى أن 

َ
حكم الــعــال

األفكار الجيدة ليست وحدها التي تبقى وتزدهر.
على سبيل المثال، يقول جيب هينسارلينغ، وهو جمهوري من 
تكساس تــرأس لجنة الــخــدمــات المالية فــي مجلس الــنــواب خالل 
الفترة مــن 2013 إلــى 2019، إنــه امتهن السياسة »لتعزيز قضية 
الــســوق الـــحـــرة«، ألن »اقــتــصــاد الــســوق الــحــرة قـــدم أقــصــى قـــدر من 
َعد وجهة نظر هينسارلينغ مثااًل 

ُ
الخير ألكبر عدد من الناس«، وت

لما يسميه جيمس كواك من كلية الحقوق في جامعة كونيتيكت 
م يعمل بالضبط على 

َ
»النزعة االقتصادية«، مع اإليمان بأن العال

النحو الموصوف في كتب االقتصاد التمهيدية، ومن الواضح أن 
هذه الكتب األكاديمية مهمة، ففي الواليات المتحدة، َيدُرس نحو 40 
في المئة من طالب الجامعة بما في ذلك أغلب الساسة والمحامين 

والمسؤولين التنفيذيين المحتملين في المستقبل دورة واحدة 
على األقل في االقتصاد.

ال يسلم اليسار أيضا من الحماقة، فإذا لم يكن اليمين قادرا على 
رؤية النقائص التي تعيب األسواق، فإن اليسار قد يكون عاجزا تماما 
عن رؤية النقائص التي تعيب الحكومة والتي تمنعها من التصرف 
على نحو جدير بالثقة إلصالح أوجه القصور التي تعيب األسواق، 
ومن المتصور أن الحكومة هيئة تمثيلية، ينتخبها مواطنون على 
دراية كاملة، وتتلخص وظيفتها في تصحيح عيوب األسواق، سواء 
كان ميلها إلى االحتكار، أو استغالل العمال، أو دفع فجوات التفاوت 
في الدخل إلى االتساع المفرط. ولكن في الممارسة العملية، ال تعمل 
حكومة الواليات المتحدة على هذا النحو، فهي كمثل الحكومات 
ا في كثير من األحيان، وقد ال تكون  األخرى، تجعل األمور أشد سوء

مدينة بالفضل لكل مواطنيها، بل المستفيدين من النظام فقط.
في اعتقادي أن المشكلة المركزية التي تعيب االقتصاد السائد 
الحديث تتمثل في نطاقه المحدود، فقد أصبح هــذا المجال غير 
ــة رفــاهــيــة اإلنــســان، وكــمــا يزعم  مــربــوط بــأســاســه الــالئــق، أو دراسـ
الخبير االقتصادي أمارتيا ِسن، فقد سلك هذا الفرع من المعرفة 
منعطفا خــاطــئــا مــع الــتــعــريــف الشهير الـــذي أصــبــح مهيمنا اآلن 
لالقتصاد على أنه تخصيص للموارد النادرة بين أطراف متنافسة، 
والذي قدمه االقتصادي البريطاني ليونيل روبنز، وكان ذلك تضييقا 
رهيبا للنطاق مقارنة بما أسمته الفيلسوفة األميركية هيالري 
بوتمان »التقييم العقالني واإلنساني للرفاهة االجتماعية التي 
رأى آدم سميث أنها تشكل ضرورة أساسية لمهمة أهل االقتصاد«.

يقارن ِسن بين تعريف روبنز والتعريف الذي قدمه رجل االقتصاد 
آرثر بيجو من أواخر القرن التاسع عشر وأوائــل العشرين، والذي 
كتب: »إنه ليس ِسحرا أو عجيبة من أعاجيب الزمن، بل إن الحماس 
االجتماعي الذي يثور من قسوة الشوارع الوضيعة وكآبة الحياة 
الذابلة هو الــذي يشكل بداية علم االقــتــصــاد«. يجب أن يــدور ِعلم 
االقــتــصــاد حــول فهم الــعــوامــل الكامنة وراء القسوة والــكــآبــة التي 
تصاحب الفقر والــحــرمــان والتخلص منها. مــرة أخـــرى، تحتوي 
النظرية العامة التي قدمها جون ماينارد كينز على ملخص جيد، 
ويؤكد كينز أن »المشكلة السياسية التي تواجه البشرية تتلخص 
ة االقتصادية، والعدالة  في كيفية الجمع بين ثالثة أشياء: الكفاء

االجتماعية، والحرية الفردية«.
يــبــدو أنــنــا تخلينا عــن العنصرين األخــيــريــن فــي ثالثية كينز، 
وينبغي لنا أن نتغلب على تركيزنا الــَمــَرضــي على الــمــال وحــده 
كمقياس لرفاهية اإلنسانية، نحن في احتياج إلى التعرف بشكل 
أفضل على الطريقة التي يفكر بها علماء االجتماع، وفــي المقام 
األول من األهمية، نحن في احتياج إلى قضاء المزيد من الوقت مع 
الفالسفة، الستعادة المنطقة الفكرية التي كانت ذات يوم مركزية 

في االقتصاد.
* حائز جائزة نوبل لعلوم االقتصاد عام 2015، وأستاذ 
االقتصاد والشؤون الدولية الفخري في كلية برينستون للشؤون 
العامة والدولية وأستاذ االقتصاد الرئاسي في جامعة جنوب 
 
ً
كاليفورنيا، والمؤلف المشارك لكتاب »الموت يأسا
ومستقبل الرأسمالية«.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

هل ُيسأل علم االقتصاد عن الفشل االقتصادي؟
 في 

ً
 حكوميا

ً
 »تعاونا

ً
بيت األمة من أهم األولويات في هذا المجلس«، متمنيا

قضية اإلصالحات السياسية المهمة«.
وأضاف جوهر: »ينقصنا التمثيل الحقيقي لألمة، فقد كانت آلية االنتخابات 
رهينة لصناعة حكومية بحتة، ويجب أن تكون هناك سلطة مستقلة لالنتخابات 

تتعامل مع االنتخابات من بدايتها إلى نهايتها«.
وفي بداية جلسته، أقر المجلس بالمداولة األولى قانون إنشاء شركات لتنفيذ 
المدن اإلسكانية، وقال الوزير العجمي: »نشكر رئيس المجلس واألعضاء، ونثمن 
 إلى »أننا نعاني االحتكار وارتفاع األسعار والسيطرة 

ً
المالحظات كافة«، مشيرا
والنفوذ تجاه األراضي«.

واعتبر العجمي أن إقـــرار الــقــانــون مــن دون حزمة تشريعات إسكانية هو 
ذر الرماد في العيون، »ولذلك نحتاج إلى الحزمة التشريعية كما يبدأ العمل، 
ونــحــتــاج إلـــى الــتــمــويــل لننطلق ونــعــمــر الـــوطـــن، وبــذلــك نــكــون بــذرنــا الــبــذرة 
: »نحن نحارب سماسرة 

ً
الصحيحة لتطوير مفهوم الرعاية السكنية«، مضيفا

األراضي ومن حولوا المناطق النموذجية إلى مناطق استثمارية، وسنتعاون 
لحل هذه القضية األزلية«.

إلــى ذلـــك، عقد المجلس ظهر أمــس جلسة خــاصــة لمناقشة تــقــاريــر ديــوان 
 حتى 

ً
المحاسبة بشأن تنفيذ الميزانيات الحكومية، استمرت من الواحدة ظهرا

السادسة مــســاًء، استمع خاللها الــنــواب إلــى عــرض قدمه رئيس »المحاسبة« 
وفريق ديوانه حول أبرز ما ورد في تقاريره على الجهات المشمولة برقابته 

من مالحظات.

في محاولة لتقييد حركة اليمين العنصري داخل الحكومة، ولرفض نتنياهو 
أي تفاوض مع الفلسطينيين.

وأكد المصدر أن وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( طلبت من نظيرتها 
اإلسرائيلية وقف كل دعم أو تسليح أو تخصيص أموال من هذه المساعدات 
 رفع 

ً
لعمليات الجيش اإلسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مشترطة

تقارير إسرائيلية شفافة حول كيفية صرف األموال األميركية.
وكانت أوســاط في اإلدارة األميركية ألمحت إلــى أن الــواليــات المتحدة 
لن تدعم أو تقدم أمـــوااًل لـــوزراء اليمين المتطرف، أمثال إيتمار بن غفير 
وبتسلئيل سموطرتش، الذين ال يعترفون بحل الدولتين، وينوون تخصيص 
مبالغ طائلة لحماية المستوطنين والمستوطنات غير الشرعية في األراضي 

الفلسطينية بالضفة الغربية.
ب مسؤول إسرائيلي على هذه التوجهات األميركية الجديدة، بقوله، 

ّ
وعق

إن إسرائيل لــن تستطيع العيش والتفوق بــدون هــذه المساعدات، وعلى 
الحكومة المقبلة أن تأخذ في االعتبار جدية إدارة بايدن حول هذا األمر، 
 
ً
 قوانين تطيح بالديموقراطية في إسرائيل التي كثيرا

ّ
والعمل على منع سن

ت بها الدولة العبرية أمام العالم، وحصلت بسببها على المساعدات 
ّ
ما تغن

والهبات في مجال الدفاع والتسلح.
، تحت 

ً
ُيــذَكــر أن االئــتــالف الــحــالــي الـــذي سيشكل الحكومة عـــّدل أخــيــرا

الضغوط األميركية، بعض القوانين التي وعد بتشريعها وأعاد صياغتها 
 إلغاء سن قانون المحكمة 

ً
لتتالءم مع التوجهات األميركية، وسيتم خصوصا

العليا الذي سيلتف على قرارات أعلى سلطة قضائية في البالد، وتأجيل 
النظر فيه إلى ما بعد عطلة الصيف، أي بعد نحو 9 أشهر.

 وأفاد المصدر بأن هذه التطورات جاءت بعد أن تأكد نتنياهو أن إدارة 
بايدن جادة في تهديداتها، وأنها قد تجمد المساعدات العسكرية في ظل 
التهديدات األخــيــرة، وسعي إيــران للحصول على قــدرات نووية عسكرية، 

والتمويه في سورية ولبنان وغزة واليمن.

٠٤-٠٥
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نائب األمير استقبل رئيس »االتصاالت« السعودية

اســتــقــبــل ســمــو نــائــب األمــيــر 
وولـــــــي الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
ــيــــان أمــــس،  األحـــــمـــــد، بـــقـــصـــر بــ
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة شـــركـــة  رئــ
االتــــصــــاالت الــســعــوديــة األمــيــر 
مـــحـــمـــد بـــــن خــــالــــد الـــعـــبـــدالـــلـــه 

الـــفـــيـــصـــل آل ســـعـــود ورؤســــــاء 
ــتــــي  لـــــس إدارات شــــركــ مـــــجـــــا
ــة  ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ االتــــــــــــــصــــــــــــــاالت الـ
والكويتية، بمناسبة زيارتهم 

للبالد.
حــضــر الــلــقــاء رئــيــس ديـــوان 

سمو ولــي العهد الشيخ أحمد 
العبدالله، ووزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبدالله، 
ووكيل الديوان األميري ومدير 
مـــكـــتـــب صــــاحــــب الـــســـمـــو أمــيــر 
ــد الــفــهــد،  ــمـ الــــبــــالد الــســفــيــر أحـ

ومدير مكتب سمو ولي العهد 
الفريق متقاعد جمال الــذيــاب، 
ــــل الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــ ووكـ
بمكتب سمو ولــي العهد مازن 

العيسى.

 وفد »االتصاالت« أمس
ً
نائب األمير مستقبال

ممثل األمير يعود من األردن
ترأس وفد الكويت في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بالمملكة

ــاد مــمــثــل صـــاحـــب الــســمــو  عــ
أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
رئيس مجلس الـــوزراء، والوفد 
المرافق له، إلى البالد ليل أمس 
األول، بــعــد تـــرؤســـه وفـــد دولـــة 
الــكــويــت الـــمـــشـــارك فـــي مــؤتــمــر 
ــداد لـــلـــتـــعـــاون والــــشــــراكــــة،  ــ ــغـ ــ بـ
الذي عقد في المملكة األردنية 

الهاشمية الشقيقة.

ممثل األمير لدى عودته إلى البالد أمس

 لـ »بدل اإلجازات« 
ً
 »اإلعاقة«: 851 مستحقا

المبيلش لـ ةديرجلا.: قيمتها 4 ماليين دينار والصرف على دفعات
برعاية وزيرة الشؤون مي 

البغلي، أطلقت هيئة اإلعاقة 
بطولة البادل األولى لذوي 

اإلعاقة في الكويت.

● جورج عاطف
كشفت مديرة الهيئة العامة 
لــشــؤون ذوي اإلعــاقــة باإلنابة 
هنادي المبيلش أن فريق تنفيذ 
قــــواعــــد وضــــوابــــط اســتــحــقــاق 
ــدي عــن  ــقــ ــنــ وصــــــــرف الـــــبـــــدل الــ
رصيد اإلجازات بالهيئة أنجز 
كــشــوفــات مــســتــحــقــي الــصــرف 
 وموظفة، 

ً
البالغين 851 موظفا

مشيرة إلى أن إجمالي المبالغ 
الواجب توافرها لصرف البدل 

4.028 ماليين دينار.
وأوضــــــــــحــــــــــت الــــمــــبــــيــــلــــش، 
»الجريدة«، أن الهيئة بانتظار  لـ
اســتــكــمــال اإلجــــــراءات اإلداريــــة 
العتماد صرف مبالغ البدل من 
قبل الجهات الرقابية، للتأكد 
من االستحقاق، والوقوف على 
سالمة الــصــرف، الفتة إلــى أنه 
عقب االنتهاء من هذه المرحلة، 
ســيــتــم الــــصــــرف عـــلـــى دفـــعـــات 
لــيــشــمــل جــمــيــع الــمــســتــحــقــيــن 

بالتنسيق مع وزارة المالية.

بوابة بادا الوطنية

وكـــــشـــــفـــــت الــــمــــبــــيــــلــــش عـــن 
االنــتــهــاء مــن المرحلة الثانية 
من بوابة »بــادا الوطنية« التي 
تشمل ميكنة قطاع الخدمات 
التعليمية والتأهيلية بصورة 
أوسع وأشمل، وتحقيق الربط 
اآللــــي بــيــن الــهــيــئــة والـــمـــدارس 
الخاصة بتعليم ذوي اإلعاقة 
ــى أن  الــتــابــعــة لـــهـــا، مــشــيــرة إلــ
هذه المرحلة )الثانية( تضمن 
تـــحـــســـيـــن جــــــــــودة الــــخــــدمــــات 

وعــمــلــيــات الــصــيــانــة الــخــاصــة 
ــــى مـــن الــربــط،  بــالــمــرحــلــة األولـ
 عن توفيرها الكثير من 

ً
فضال

الوقت والجهد المبذولين في 
سبيل انجاز معامالت المعاق 
أو ذويه، ومتابعة حالة الطلبة، 
كما »تقتصر الدورة المستندية 
على أصحاب المدارس، السيما 
ات المالية  الــخــاصــة بـــاإلجـــراء

واإلدارية«.

بطولة »البادل للمعاقين«

وفـــــــــــــــي مــــــــــــوضــــــــــــوع آخــــــــــــر، 
وتــحــت رعــايــة وزيـــرة الــشــؤون 
ــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ االجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة والـ
الــمــجــتــمــعــيــة، وزيـــــــرة الـــدولـــة 
ــرأة والـــطـــفـــولـــة،  ــ ــمــ ــ ــ ــؤون ال ــ ــشـ ــ لـ
رئيسة المجلس األعلى لشؤون 
ذوي اإلعــــاقــــة الــمــهــنــدســة مي 
البغلي، وحضور نائب مديرة 
ــات الـــطـــبـــيـــة  ــدمــ ــخــ ــلــ الــــهــــيــــئــــة لــ
والنفسية واالجتماعية ودور 
الرعاية عامر العنزي، أطلقت 
هــيــئــة اإلعــــاقــــة بــطــولــة الـــبـــادل 
األولــــــــــــى لــــــــــذوي اإلعـــــــاقـــــــة فــي 

الكويت.
وقـــال الــعــنــزي، فــي تصريح 
صحافي، إن البطولة انطلقت 
بالتعاون مع شركة أدفانتيج 
إكـــســـبـــو الــمــهــتــمــة بــاألنــشــطــة 
ــة،  ــ ــاقــ ــ الــــريــــاضــــيــــة لـــــــــذوي اإلعــ
ألحـــد ألـــعـــاب الــمــضــرب األكــثــر 
انتشارا بالفترة األخيرة، وذات 
الــقــبــول الـــواســـع بــيــن أوســــاط 
 كل 

ً
المجتمع الكويتي، شــاكــرا

من ساهم في تجهيز البطولة 
وانجاحها، وكذلك مدير شركة 

فـــــواز   )advantage expo (
الحمد، مؤسس بطولة البادل 
األولى لذوي اإلعاقة في البالد، 
والــجــهــات الـــراعـــيـــة؛ الــخــطــوط 
الجوية الكويتية، وبنك وربة، 
وجــمــعــيــة رابـــطـــة أولـــيـــاء أمـــور 

»الداون«.
وأكد العنزي، حرص الهيئة، 
بتوجيهات الوزيرة مي البغلي 
ومــديــرتــهــا هــنــادي المبيلش، 
على تلمس سبل االرتقاء بذوي 
اإلعـــاقـــة فـــي شــتــى الــمــجــاالت، 
ودعــــم دمــجــهــم بــالــمــجــتــمــع، ال 
ســيــمــا بــاألنــشــطــة الــريــاضــيــة، 
لما لها من انعكاسات ايجابية 
 
ً
على الصحة النفسية، مشيرا
ــة األنـــشـــطـــة  ــ ــــارسـ ــمـ ــ إلـــــــى أن مـ
 
ً
الـــريـــاضـــيـــة تــعــطــي إحـــســـاســـا
بـــالـــتـــحـــرر مـــــن قـــيـــد اإلعـــــاقـــــة، 
والقدرة على تحويلها إلى تحد 
يسهل التغلب عليه، وهي عالج 

تأهيلي ترفيهي.

هنادي المبيلش

د مرافق نادي الضباط
ّ
نائب رئيس »الحرس« تفق

تفقد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ 
فيصل النواف نادي ضباط الحرس الوطني، 
وكــان في استقباله وكيل الحرس الوطني 

الفريق الركن هاشم الرفاعي وكبار القادة.
ــنـــواف إلــــى ايـــجـــاز مـــن إدارة  واســتــمــع الـ
الــمــشــاريــع الــهــنــدســيــة عــن مــشــروع مرسى 
الــيــخــوت فــي نــــادي الــضــبــاط، واطــلــع على 
ــانـــات الـــمـــرســـى في  ــكـ ــازه، وإمـ ــجــ مـــراحـــل إنــ
خــدمــة األنــشــطــة الــبــحــريــة لـــألعـــضـــاء، كما 
تفقد بقية الــمــرافــق، مــؤكــدا أن الــنــادي يعد 
متنفسا للضباط وأسرهم لممارسة مختلف 
األنشطة الرياضية والثقافية، ويعزز الترابط 

االجتماعي.

محافظ حولي: الحركة التعاونية الداعم 
األول لألمن الغذائي

زار اتحاد التعاونيات وأكد دوره في استقرار سوق المواد االستهالكية
قــال محافظ حــولــي ومحافظ 
العاصمة بالوكالة علي األصفر، 
إن الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة تعد 
إحــــــــــــدى الــــــركــــــائــــــز األســـــاســـــيـــــة 
فــــــي تــــأمــــيــــن الـــــــغـــــــذاء والــــــمــــــواد 
االستهالكية للمواطنين عالوة 
على أنها رافد اقتصادي للدولة.

وأكــــــد األصــــفــــر، فــــي تــصــريــح 
صــحــافــي، خـــالل زيـــارتـــه لمبنى 
اتــــحــــاد الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 
واالســتــهــالكــيــة بــمــنــطــقــة حــولــي 
برفقة رئيس االتحاد علي الفهد، 
أن الــحــركــة التعاونية الكويتية 
ذات تجربة رائــدة في المجالين 
االقتصادي واالجتماعي، مضيفا: 
كما انها اثبتت جدارتها وقوتها 

في محافظتها على األمن الغذائي 
ــا،  ــ ــــورونـ خــــــالل أزمـــــــة جـــائـــحـــة كـ
ــــى دعـــمـــهـــا لــلــمــخــزون   إلـ

ً
مـــشـــيـــرا

االستراتيجي ومراقبتها ألسعار 
السلع للمحافظة على استقرار 

سوق المواد االستهالكية.
وأعرب عن االستعداد لتذليل 
جميع العقبات الــتــي قــد تواجه 
ــيــــات الــــتــــعــــاونــــيــــة بــمــا  ــعــ ــمــ الــــجــ
 
ً
يخدم الــوطــن والــمــواطــن، معبرا
ــقــــديــــره  ــــره وتــ ــكـ ــ ــالـــــص شـ ــ عـــــن خـ
للجهود المبذولة من قبل اتحاد 

الجمعيات.

النواف والرفاعي خالل الجولة

األصفر خالل زيارته اتحاد الجمعيات التعاونية

 االنتهاء 
من المرحلة 
الثانية من 

»بادا الوطنية« 
لميكنة 

الخدمات 
التعليمية

https://www.aljarida.com/article/8808
https://www.aljarida.com/article/8807
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https://www.aljarida.com/article/8802
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بدء استخدام تقنيات »الروبوت«
في »مسالك« مستشفى الفروانية

• عادل سامي
أعلن مستشفى الفروانية بدء استخدام تقنيات 
ــــوت« فـــي قــســم الــمــســالــك الــبــولــيــة  ــروبـ ــ جـــهـــاز »الـ

بالمستشفى.
وكشف اختصاصي جراحة الكلى والمسالك 
البولية في المستشفى د. نواف العنزي عن إجراء 
عملية لمريض يعاني حصوات كبرى في الكلى 

عن طريق جهاز الروبوت ومنظار الكلى.
وذكـــر أن مــن أهـــم مــيــزات جــهــاز الـــروبـــوت أنــه 
شــديــد الــدقــة فــي تحريك المنظار للتخلص من 
الـــحـــصـــوات مــمــا يــســاعــد الــــجــــراح عــلــى تفتيت 
الحصوات والتخلص منها، مقارنة بالجراحات 

األخرى.
ــــى دول  وأضـــــاف الــعــنــزي أن الــكــويــت مـــن أولـ
الــمــنــطــقــة فـــي اســتــقــطــاب وجـــلـــب هــــذا الــجــهــاز، 

مما يوفر الــدقــة العالية فــي مثل هــذا الــنــوع من 
الجراحات. 

من جانب آخر، اختتمت في مستشفى الجهراء 
ورشة عمل، نظمها قسم الجراحة في المستشفى، 
بمشاركة البروفيسور اإليطالي الزائر أنجيلو، 
وتخلل الورشة إجراء عدد من العمليات الجراحية 

وجراحات الحوض والمستقيم المتقدمة.
يذكر أن قسم الجراحة بمستشفى الجهراء 
ــيـــف الـــمـــاضـــي 15 عــمــلــيــة كــبــرى  أجـــــــرى الـــصـ
بــالــمــنــظــار الــجــراحــي، قـــام بــهــا فــريــق الــجــراحــة 
ــزائـــر مـــن مــصــر د. أحــمــد  بــمــشــاركــة الــطــبــيــب الـ
شكري المختص بالمناظير وجراحات األورام 
والسمنة، حيث كان بعض هذه العمليات يتم 
إجراؤها في السابق خارج الكويت، ما يتبعها 
من معاناة للمرضى وذويهم من السفر والغربة 

وتكاليفها الباهظة.

أعلنت وكيلة وزارة المواصالت المهندسة خلود الشهاب توقيع 
عقد خاص بقطاع البريد للتخليص واإلفــراج الجمركي المسبق 
وكــذلــك للنقل والــفــرز والــتــوزيــع للبريد الممتاز والــطــرود والــرزم 
البريدية، وتوصيلها للمنازل مقابل أسعار رمزية يتم تحصيلها 
مها من مكاتب البريد، وسيبدأ العمل 

ّ
من العمالء، ومجانا عند تسل

بما تم االتفاق عليه في العقد بداية فبراير 2023.
وأوضـــحـــت الــشــهــاب فـــي تــصــريــح صــحــافــي أن تــوقــيــع الــعــقــد 
ســيــحــدث نقلة نــوعــيــة فــي الــخــدمــات الــمــقــدمــة للعمالء كتوصيل 
واستالم البعائث البريدية إلى محل اإلقامة، وكذلك استالم البعائث 
وترحيلها وتصديرها إلى بلد المورد، مشيرة الى ان جميع هذه 
الخدمات المذكورة ستقدم مقابل سعر رمــزي يتم تحصيله من 

العمالء لمصلحة خزينة الوزارة.
وأضافت الشهاب انه سيتم استحداث موقع على شبكة اإلنترنت 
لتتبع البعائث البريدية أوال بأول، وكذلك استحداث خدمة تتبع 

البعائث البريدية عبر الهواتف الذكية.

• ربيع كالس
ــلــــومــــاســــي ســفــيــر  أعــــلــــن عـــمـــيـــد الـــســـلـــك الــــدبــ
ــبـــالد الـــدكـــتـــور زبـــيـــد الــلــه  ــدى الـ طــاجــيــكــســتــان لــ
زبيدوف تدشين أولى الرحالت الجوية المباشرة 
مــن الكويت إلــى جمهورية طاجيكستان والتي 

تشغلها شركة طيران »الجزيرة« 29 الجاري.
وفـــي كلمة ألــقــاهــا خـــالل حــفــل أقــامــه فــي مقر 
السفارة بحضور حشد من السفراء المعتمدين 
ووفد من »الجزيرة« و»الطيران المدني« ووكاالت 
الــســفــر، قـــال زبـــيـــدوف: يطيب لــي أن أقـــدم جزيل 

الشكر والتقدير لحكومة جمهورية طاجيكستان، 
ولحكومة دولة الكويت الشقيقة، ولكل السلطات 
المعنية في البلدين الشقيقين لتسهيل إجراءات 
تسيير الرحالت المباشرة بين الكويت ودوشنبه، 
والــشــكــر مــوصــول إلدارة شــركــة طــيــران الجزيرة 
على هذا الجهد العظيم وعلى هذه المبادرة التي 
ا ننتظرها منذ ســنــوات، والتي تضع طيران 

ّ
كن

الــجــزيــرة فــي مــصــاف شــركــات الــطــيــران الــدولــيــة 
الرائدة التي تربط العاصمة الطاجيكية بالعالم 
 يسهم في 

ً
 جديدا

ً
 جويا

ً
الخارجي، وتقدم جسرا

تفعيل وتسهيل حركة النقل الجوي بالمنطقة.

 لقطاع البريد 
ً
»المواصالت« توقع عقدا

يسهل الخدمات المقدمة للعمالء

سفير طاجيكستان: انطالق رحالت مباشرة 
بين الكويت ودوشنبه 29 الجاري

تطلق جمعية الرحمة العالمية، 
، حملتها اإلغاثية لموسم 

ً
غدا

الشتاء تحت شعار »امنحهم 
« إلغاثة الالجئين 

ً
دفئا

والنازحين في الشمال السوري.
وقال مدير مكتب تركيا وبالد 

الشام في الجمعية وليد 
السويلم، في تصريح صحافي، 

أمس، إن الحملة فزعة إغاثية 
موسعة تهدف إلى مساعدة 

وإيواء آالف النازحين من خالل 
توفير مختلف االحتياجات 

الضرورية لهم كوسائل اإليواء 
ومواد التدفئة، إضافة إلى 

المواد الغذائية.

»الرحمة« تطلق حملة »امنحهم 
دفئًا« إلغاثة السوريين

نفذ القطاع النسائي في جمعية 
النجاة الخيرية مشاريع متنوعة 
داخل وخارج الكويت خالل شهر 

نوفمبر، وساهم في مشاريع 
إنشائية وتنموية وصحية.

وقالت رئيسة القطاع النسائي 
بالجمعية وضحة البليس، 
في تصريح صحافي، أمس، 
إن القطاع وزع مواد غذائية، 
ومساعدات مالية على األسر 
المتعففة داخل الكويت، كما 

دشن قرية للفقراء بسريالنكا، 
تستفيد منها 20 أسرة، 

وحفر 3 آبار في كل من الهند 
وبنجالدش.

وتابعت البليس: »ساهم القطاع 
كذلك في حملة دفئا وسالما، 
التي أطلقتها جمعية النجاة، 

حيث تم التبرع بمساعدات لكل 
من اليمن، والالجئين السوريين 

في تركيا«.

»نسائية النجاة«: نفذنا مشاريع 
تنموية وصحية للمحتاجين

أعلنت جمعية »الصفا 
اإلنسانية«، استعدادها لتنفيذ 

مصارف »الكسوة والعشيات 
والصدقات« داخل الكويت 

بالتعاون مع األمانة العامة 
لألوقاف. وقال رئيس مجلس 
إدارة الجمعية محمد الشايع، 

في تصريح صحافي أمس، 
إن هذه المشاريع ستخصص 

لألسر الفقيرة والمتعففة 
 على 

ً
داخل الكويت؛ حرصا

تخفيف أعباء الحياة عن األسر 
 لمبدأ التكافل 

ً
الفقيرة، وتحقيقا

والتراحم بين أفراد المجتمع.

»الصفا« تستعد لتنفيد مصارف 
»الكسوة والعشيات والصدقات«

نظمت جمعية إحياء التراث 
اإٍلسالمي، أمس، العديد من 

الدروس والمحاضرات الشرعية 
في مختلف مناطق الكويت، 

ضمن أنشطتها الدعوية 
وفعالياتها الثقافية والعلمية.
وأوضحت الجمعية، في بيان، 
أنها أقامت درسا أسبوعيا في 

شرح »كتاب األصول الثالثة« 
للشيخ د. محمد العتيبي في 

مسجد صباح السالم الصباح 
بالعارضية، باإلضافة لدرس 

»فقه آيات األحكام« للشيخ 
د. مهلهل الخصيلي في 

ديوانية لجنة الكلمة الطيبة 
بالصليبيخات. وتابعت: كما تم 

تنظيم درس في شرح »جوامع 
األخبار للسعدي رحمه الله« 

للشيخ سعد الشمري بديوانية 
لجنة العمرية، وكذلك درس 

أسبوعي للنساء بعنوان »هدية 
من الرحمن ذكر الله المنان«.

»التراث« تنظم سلسلة 
دروس ومحاضرات شرعية

المضف: هيكلة »االئتمان« لتوفير سيولة للمشاريع اإلسكانية
افتتح ملتقى »رحلة التحول الرقمي في بنك االئتمان« وأكد أن الرقمنة من ضروريات الحياة

أكد نائب رئيس مجلس اإلدارة المدير 
العام لبنك االئتمان صالح المضف، أن 
إدارة البنك تسعى إلــى توفير السيولة 
الالزمة للمشاريع االسكانية في المدن 
الجديدة وكذلك القطاعات المتبقية في 
مدينة المطالع، الفتا إلى أن هناك توجها 
إلعادة هيكلة البنك لتوفير هذه السيولة.

جاء ذلك في تصريح صحافي للمضف 
على هامش افتتاحه وحــضــوره ملتقى 
بعنوان »رحلة التحول الرقمي في بنك 
االئتمان« الذي نظمه البنك صباح أمس 
ــاء الــجــهــات  ــ بــحــضــور الــعــديــد مـــن رؤســ
الحكومية والــقــطــاع الــخــاص وموظفي 

البنك.
وقــــال الــمــضــف فـــي كــلــمــتــه: »فـــي هــذه 
الــمــنــاســبــة أتـــقـــدم بــأســمــى آيــــات الشكر 
والعرفان لمقام سمو أمير البالد، وولي 
عــهــده األمـــيـــن«، مضيفا أن »الــنــاظــر في 
الــــوضــــع الـــعـــالـــمـــي ســيــجــد أن الــتــحــول 
الرقمي والرقمنة أصبحا من ضروريات 
الحياة التي ال يستغني عنها أي مجتمع 

متحضر«.
ــة الـــمـــتـــغـــيـــرات  ــ ــرعــ ــ وأوضـــــــــــح أن »ســ
الـــمـــحـــيـــطـــة بـــنـــا تـــســـتـــوجـــب الـــتـــمـــاشـــي 
ــقـــال بــبــيــئــة األعـــمـــال مـــن الــوضــع  ــتـ واالنـ
 إلى نمط مغاير 

ً
التقليدي القائم حاليا

ـــرض عـــلـــى الــــــدول  ـــفـ ــا يـ ــ  وهــــــو مـ
ً
ــا ــامــ ــمــ تــ

والكيانات والمؤسسات إيــجــاد طريقة 
لــلــحــصــول عــلــى الــمــعــلــومــات فــي الــوقــت 
المناسب وبــالــســرعــة الممكنة، لتوفير 
ــي الــــــــدورة  ــ ــدر فـ ــهــ ــمــ ــت الــ ــ ــوقـ ــ ــيـــل الـ ــلـ ــقـ وتـ

المستندية«.
واعتبر أن الميكنة والتحول الرقمي 
يـــعـــدان الــســبــيــل إلـــى إنـــجـــاز الــمــزيــد من 
ــن الــجــهــد والـــمـــال  ــدر مـ األعــــمــــال بـــأقـــل قــ

وتحقيق أفضل النتائج.

الثورة الرقمية

وأضــــــاف الـــمـــضـــف: »مـــضـــت ســنــوات 
والمجتمع الكويتي يتحول تدريجًيا 
ويــمــضــي بــخــطــى ثــابــتــة نــحــو الــتــحــول 
التكنولوجي والرقمي في شتى مجاالت 

الحياة ال سيما في المجال المالي«، الفتا 
إلى أن بنك االئتمان الكويتي يعد واحًدا 
من أهم المؤسسات المالية في الكويت، 
وهو ليس بمنأى عن األحداث العالمية 
والتطور والثورة الرقمية، وتحوله إلى 

النظام الرقمي خير دليل على ذلك. 
وأكد أهمية الرقمنة والتحول الرقمي 
 في القطاع 

ً
وميكنة المستندات خصوصا

: »ونحن إذ 
ً
المالي والمصرفي، مضيفا

نحتفل بتحول بنك االئتمان من النمط 
التقليدي إلــى عــالــم الرقمنة فــهــذا يعد 
 يشكر عليه 

ً
 مضنيا

ً
، وجهدا

ً
 كبيرا

ً
إنجازا

كل من قام به أو ساهم فيه«.

وفـــــي خـــتـــام كـــلـــمـــتـــه، تـــقـــدم بــالــشــكــر 
الـــجـــزيـــل لــجــمــيــع الـــجـــهـــود فـــي الــقــطــاع 
الــحــكــومــي والـــخـــاص عــن تــعــاونــهــم مع 
البنك ومساهمتهم في التحول الرقمي 
ــأمـــل أن  ــا نـ ــمـ ــذي يـــشـــهـــده، مــــردفــــا: »كـ ــ الــ
نتكاتف جميًعا من أجل البناء والتنمية 

لمجتمعنا وبلدنا الحبيب«. 

قناة إلكترونية

من جانبها، قالت المتحدثة الرسمية 
باسم البنك حباري الخشتي إن تنظيم 
هذا الملتقى في إطار استعراض وتوثيق 

قصة »االئتمان« في التحول الرقمي حيث 
انـــفـــرد الــبــنــك بـــالـــصـــدارة بــيــن الــجــهــات 
الحكومية لتقديم خدماته للمواطنين 
بــســهــولــة ويــســر مـــن خــــالل هــــذه الــقــنــاة 
اإللكترونية الحديثة والتي تكون متاحة 
على مـــدار الــســاعــة طـــوال أيـــام األســبــوع 

لتلبية طلبات المواطنين.
وأوضـــــحـــــت الـــخـــشـــتـــي أن الـــتـــحـــول 
الــرقــمــي الـــذي يــشــهــده الــبــنــك يــعــد أحــد 
األهداف الرئيسية الستراتيجية البنك 
لتحقيق رضا العمالء واكتساب ثقتهم 
بــالــبــنــك، حــيــث تــم تقليص واخــتــصــار 
ــيـــر الـــوقـــت  الــــــــدورة الــمــســتــنــديــة وتـــوفـ

والجهد للمواطنين حيث ال تستغرق 
أي خدمة إال دقائق معدودة بدون زيارة 
أي من فروع البنك وبدون أي مستندات 

تقدم من قبل المواطن.
وذكرت أن »االئتمان« حرص دائما من 
خالل إدارته العليا على ميكنة خدمات 
الــبــنــك وجــعــلــهــا مــتــاحــة أمــــام الــعــمــالء 
على مـــدار الــســاعــة بكل سهولة ويسر 
 عــن الــصــورة المرتبطة بإنجاز 

ً
بــعــيــدا

الـــمـــعـــامـــالت فــــي الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة 
مـــن إجــــــراءات روتــيــنــيــة وطــــول الــــدورة 
ــلـــى الـــمـــواعـــيـــد  الـــمـــســـتـــنـــديـــة عـــــــالوة عـ

وغيرها.
ــتـــعـــراض  ــه تــــم اسـ ــ ــــى أنــ وأشـــــــــارت إلــ
التعاون الذي تم بين »االئتمان« وبنك 
بـــوبـــيـــان فـــي مــنــهــجــيــة إدارة الــتــغــيــيــر 
)Lean Management( الداخلية للبنك، 
كما تم عرض الفرص التطويرية من قبل 

مؤثري االئتمان.
 
ً
ولفتت إلى أن هذا الملتقى يعد حدثا
 فــي رحــلــة الــتــحــول الــرقــمــي لبنك 

ً
مهما

االئتمان الكويتي التي تمت خالل الـ 7 
سنوات الماضية ومن خالله تم مشاركة 
النجاح مع كل الجهات التي ساهمت في 
نجاح التحول الرقمي للبنك سواء في 
القطاع الحكومي أو الخاص، مؤكدة أن 
البنك يسعى لتقديم أفضل الخدمات 

بسهولة ويسر للمواطنين.

فهد الرمضان

 تحول البنك 
من النمط 

التقليدي إلى 
عالم الرقمنة 
إنجاز كبير 

المضف

»االئتمان« 
في صدارة 

الجهات التي 
تقدم خدماتها 

للمواطنين 
 
ً
إلكترونيا

بسهولة
الخشتي

... ويكرم مدير مشروع مبنى البنك الرئيسي في جنوب السرة

 المشاركين في الملتقى أمس  )تصوير عوض التعمري(
ً
المضف متوسطا

المضف خالل إلقاء كلمته

خلود الشهاب
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أكد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير الدولة 
لشؤون اإلسكان عمار العجمي، أن »قانون إنشاء المدن 
السكنية هو نتاج جهد حكومي - نيابي، وسنضع 
أيدينا في أيدي لجنة شؤون اإلسكان لمعالجة هذه 

القضية األزلية، ومحاربة سماسرة األراضي«.
وشدد في رده على مداخلة للنائب فيصل 
الــكــنــدري على أن الحكومة جــزء أســاســي من 
قانون المدن اإلسكانية، والالئحة التنفيذية 

ستكون متناسقة مع القانون.
وكان الكندري قال: »ال أثق بالحكومة في إنجاز 
الحلول اإلسكانية، ونشكر اللجنة اإلسكانية إلنجاز 
هذا القانون المهم، لكن هناك عدة استفسارات مهمة 
 الـــمـــادة 10 من 

ً
عــلــى اللجنة اإلجـــابـــة عــنــهــا، فــمــثــال

القانون لم تحدد سعر القسيمة، فمن الذي يحدد هذا 
السعر للوحدة؟ علينا أال نترك الحبل على الغارب 

للحكومة إلنجاز الالئحة التنفيذية للقانون«.

 سماسرة األراضي 
ً
 سماسرة األراضي العجمي: سنحارب معا
ً
العجمي: سنحارب معا

العازمي: الكويت عين عذاري تسقي البعيد وتترك القريب 
 لبغداد

ً
 معنويا

ً
 سياسيا

ً
وزير الخارجية: مؤتمر دعم العراق كان دعما

• السعدون افتتح الجلسة التكميلية في التاسعة صباح أمس... 
واعتذر عن عدم حضورها عبدالعزيز الماجد والخليفة

• المجلس يستهل جلسته باستكمال مناقشة قانون إنشاء شركات 
لتنفيذ المدن اإلسكانية

• شمس: القضية اإلسكانية أنهكت األسر الكويتية... وبات األب 
وابنه ينتظران دوريهما 

ل حزمة تشريعية لحل القضية 
ّ
ً• عبدالله المضف: القانون يمث

اإلسكانية جذريا

• الري: نتطلع إلى تعاون حكومي - نيابي... ومطلوب إلزام 
الحكومة بتوفير األراضي بقوة القانون

• الشاهين: القانون عود من حزمة... ويجب أن نضع أيدينا في 
»عش الدبابير« 

• الحبيني: مافيا العقار لن تترك الفرصة إلنجاز قانون المدن 
اإلسكانية

 للشريعة اإلسالمية... 
ً
• جوهر: قوانين الشركات كانت وفقا

فالقانون لم يأِت بجديد

• العيسى: المستثمر العالمي يبحث عن جدوى اقتصادية وبيئة 
جاذبة

• الدمخي: أول عائق في قانون المدن اإلسكانية عدم مواكبة 
الحكومة له وبيروقراطية العمل

• العبيد: القضية اإلسكانية أرهقت األسر الكويتية وتسببت في 
كها

ّ
تفك

• الهاجري: التنمية المستدامة هي ما نحتاجه في كل الوزارات ال 
في »اإلسكان« فقط 

• هايف: فوارق في تطبيق العدالة على مستحقي الرعاية 
السكنية... وهذا مخالف للدستور

• يوسف البذالي: اإليجارات طالت 60% من الرواتب... والمواطن 
يحصل على منزله بعد 25 سنة

• الصيفي: مسؤولون سابقون سّهلوا ألقربائهم االستيالء على 
أراضي الدولة 

 للجنة االسكانية 
ً
• السويط: اإلحباط ال يحل المشكلة وأقول شكرا

على جهدها المبذول

• الصقعبي: إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية من الحكومة فال طبنا 
وال غدا الشر

• فهاد: قانون المدن اإلسكانية أحد القوانين النوعية ونشكر 
اللجنة على جهدها الجبار 

• المجلس أنجز المداولة األولى لقانون شركات المدن اإلسكانية 
 ورفض بوشهري

ً
بموافقة 48 عضوا

• العجمي: نعاني االحتكار... وعلينا إقرار حزمة تشريعية لمعالجة 
القضية 

• المجلس انتقل إلى مناقشة تقريَري »الداخلية والدفاع« حول 
المفوضية العليا لالنتخابات والقوائم النسبية

• المونس: مفوضية االنتخابات تهدف إلى اإلشراف على 
 من »الداخلية«

ً
االستحقاق بدال

• جوهر: ما ينقصنا منذ بداية العهد الدستوري هو التمثيل 
الحقيقي لألمة 

• العجمي: هناك مشروع حكومي متكامل النتخابات مجلس األمة 
ونطلب التأجيل

• المجلس يوافق على طلب الحكومة تأجيل قانوني االنتخابات 
وسط اعتراضات نيابية... والسعدون يرفع الجلسة

الجلسة في عناوين

افتتح رئيس مجلس األمة أحمد 
السعدون الجلسة التكميلية في 
التاسعة صباح أمس، وتال األمين 
الــعــام أســمــاء األعـــضـــاء الحضور 
والــمــعــتــذريــن عــن عـــدم الــحــضــور، 
واستكمل المجلس تقرير لجنة 
ــــؤون اإلســـكـــان والـــعـــقـــار بــشــأن  شـ
تـــأســـيـــس شـــــركـــــات إنـــــشـــــاء مـــدن 
ــنـــاطـــق ســكــنــيــة وتــنــمــيــتــهــا  أو مـ
اقتصاديا، والتي بدأها في جلسة 

أمس األول.
وتــحــدث الــنــائــب هــانــي شمس 
 على أن القضية اإلسكانية 

ً
مشددا

ــي الـــكـــويـــت،  ــن أهـــــم الـــقـــضـــايـــا فــ مــ
وأنهكت األسر الكويتية حتى وصل 
بنا الحال إلى مرحلة أن األب وابنه 
ينتظران دوريهما للحصول على 
السكن، مضيفا: نحتاج حال طويل 
األمد لمعالجة القضية اإلسكانية، 
ونشكر أعضاء شؤون اإلسكان على 
هذا القانون المهم، ونؤكد دعمنا 
الكامل ألية حلول لمواجهة مافيا 
العقار وتوفير الــرعــايــة السكنية 

للمواطنين.
من جهته، أكــد النائب عبدالله 
المضف أن قانون المدن اإلسكانية 
ــد الــقــوانــيــن الــتــي تمثل حزمة  أحـ
تشريعية لحل القضية اإلسكانية 
جذريا، ويدفع في االتجاه الصحيح 
لتحقيق عدة عوامل، أهمها توفير 

الرعاية السكنية للمواطنين.

تعاون حكومي ــ نيابي 
بــدوره، قال النائب أحمد الري: 
»نتطلع إلى تعاون حكومي نيابي 
فــي معالجة القضية اإلسكانية، 
ومطلوب إلـــزام الحكومة بتوفير 
ــــي بــقــوة الــقــانــون، ليتمكن  األراضـ
المواطن من الحصول على السكن 

بعد فترة وجيزة من تقديم طلبه 
الخاص بالرعاية السكنية«، مشددا 
على أن القضية اإلسكانية من أهم 
الــقــضــايــا، والـــكـــويـــت ال تنقصها 
األمـــــــــــوال، بــــل تــنــقــصــهــا الــحــلــول 
الصحيحة، واألهم من التشريعات 
مـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذهـــا، والــمــشــكــلــة 
اإلسكانية باتت أساسا لمشاكل 
أخـــرى، مثل قضية الــقــروض التي 
أجلت أمس، وغيرها من القضايا 
ــتـــي يــعــانــيــهــا الــشــعــب  األخـــــــرى الـ

الكويتي.
وقــال النائب أســامــة الشاهين: 
إن قـــانـــون الـــمـــدن الــســكــنــيــة مهم 
جــدا، وهو عود من حزمة، ويجب 
أن نضع أيدينا في عش الدبابير 
ــذه الــقــضــيــة جــذريــا  ــ لــمــعــالــجــة هـ
ــادة فـــي الــمــعــروض  ــ ــ وتــحــقــيــق زيـ
حتى نوفر الرعاية السكنية لجميع 
ــنـــى أن يــكــون  الـــمـــواطـــنـــيـــن، وأتـــمـ
نــظــام عمل الــشــركــات وفـــق أحكام 
الشريعة االسالمية وهذا متوافق 

مع الدستور.
وشدد النائب مرزرق الحبيني 
عــلــى أن مــافــيــا الـــعـــقـــار لـــن تــتــرك 
الـــفـــرصـــة إلنــــجــــاز قــــانــــون الـــمـــدن 
االسكانية، وأول ما تسعى مافيا 
العقار وعصابات الفساد لضربه 
اآلن هـــو الــتــوافــق والــتــفــاهــم بين 
ــلـــى  ــة والــــمــــجــــلــــس، وعـ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الحكومة القيام بدورها كما نادى 
الــدســتــور وتنهي مــعــانــاة الناس 

التي تنطلق من ايجاد السكن.
وذكــــر الــنــائــب د. حــســن جوهر 
أن قــوانــيــن الــشــركــات خـــالل عشر 
ســنــوات واكتتاباتها كــانــت وفقا 
للتشريعة اإلسالمية، والقانون لم 
يأت بجديد، وهذا األمر يأخذ الحيز 
األكبر من القوانين األخيرة، وأحكام 

الشريعة اإلســالمــيــة مطبقة على 
الشركات، والقانون حرص على أال 
يكلف المال العام، وحاالت التعثر 
في سداد بنك االئتمان ال تتجاوز 

1 من ألف.

بيئة غير جاذبة
ــح الــنــائــب عــبــدالــوهــاب  ــ وأوضــ
الــعــيــســى أن المستثمر العالمي 
يبحث عن جدوى اقتصادية وبيئة 
جاذبة، وهذا ما ال يتحقق بالكويت، 
فكثير من المستثمرين االجانب ال 
يرغبون في الكويت لعدم الجدوى 
االقتصادية، رغــم أهمية القانون، 
وأهم أمر في الجدوى االقتصادية 
هــو قـــدرة الــمــواطــن الكويتي على 
الـــــشـــــراء، وهـــــــذا مــــا ال يـــوجـــد في 
 أن بنك االئتمان 

ً
الكويت، خصوصا

عاجز عــن توفير مبلغ الـــ 70 ألف 
دينار كقرض إسكاني.

واعتبر النائب عـــادل الدمخي 
أن أول عـــائـــق فـــي قـــانـــون الــمــدن 
اإلسكانية عــدم مواكبة الحكومة 
له، وبيروقراطية العمل الحكومي 
حــجــر الـــعـــثـــرة فـــي كـــل الــقــوانــيــن، 
فكم من قانون إسكاني خــرج ولم 
ينفذ، ونذكر بالقانون الــذي تقدم 
به رئيس المجلس سابقا بتوفير 
الرعاية السكنية خــالل 5 سنوات 
للمواطنين، ولـــم ينجز الــقــانــون، 
وتعمدت الحكومة تعطيله، وبال 
دراســــة جـــدوى ال يمكن أن يدخل 

المستثمر االجنبي البالد.
فــي الــمــقــابــل، قـــال الــنــائــب حمد 
الــعــبــيــد إن الــقــضــيــة اإلســكــانــيــة 
أرهقت األســر الكويتية وتسببت 
فــي تفككها، ولــو سخر المجلس 
ــة جـــهـــودهـــمـــا إلنـــجـــاز  ــكـــومـ والـــحـ
هذه القضية لكان أهم اإلنجازات، 

وقانون المدن اإلسكانية واحد من 
أهـــم الــقــوانــيــن لمعالجة القضية، 
ولألسف الحكومة غير جــادة في 
الــحــل رغـــم تشكيل لجنة مــن قبل 
رئيس الـــوزراء لمعالجة القضية، 
ويجب أال يكون الــقــانــون شماعة 
الحكومة لتعطيل الطريقة التقليدية 
لتوزيع المساكن، بل يجب أن يسير 
القانون الجديد وقانون اإلسكان 
القائم فــي خطين متوازيين، وأال 
تكون الشركة المساهمة كشركة 
الدرة والسهم الذهبي في الشركات، 

ويمكن للحكومة تحديد األسعار.
وأكــد النائب فالح الهاجري أن 
التنمية المستدامة هو ما نحتاجه 
في كل الوزارات وليس في االسكان 
فقط، والبــد أن يكون هناك تفكير 
خــــــارج الــــصــــنــــدوق فــيــمــا يتعلق 
ــة االســكــانــيــة الــتــي تتمثل  ــاألزمـ بـ
أوال في االقتناع الحكومي بوحود 
االزمة، ونحتاج الى فعل قبل القول، 
والثاني تمويل المشاريع االسكانية 
اوال بــــأول، والــيــوم جميع الــنــواب 
تعاهدوا لحل القضية، واألمـــوال 
ذهـــــبـــــت فــــــي صــــــنــــــدوق الـــجـــيـــش 
وضيافة الداخلية، وعندما يتعلق 
ــر بــالــمــواطــن تــقــف الــحــكــومــة  ــ األمـ
ــد أن تــكــون الشركات  عــاجــزة والبـ
المساهمة متوافقة مــع الشريعة 
االســالمــيــة حــتــى تــعــم الــبــركــة في 

كل البيوت.

تطبيق العدالة
إلـــى ذلــــك، قـــال الــنــائــب محمد 
هايف إن هناك فوارق في تطبيق 
الــعــدالــة عــلــى مستحقي الــرعــايــة 
ــذا أمــــــر مــخــالــف  ــيـــة، وهــــــ ــنـ ــكـ الـــسـ
للدستور، فالمواطنون سواسية 
ومــنــطــقــة خـــيـــطـــان وضـــعـــت لــهــا 

ضوابط وشروط، وغرب عبدالله 
الـــمـــبـــارك وضــعــت عــلــيــهــا رســـوم 
أكــبــر مــن عبدالله الــمــبــارك وهــذا 

خطأ وغير مقبول.
وذكر النائب يوسف البذالي أن 
القضية اإلسكانية باتت قضية 
استقرار تؤثر على المواطن في 
ــالـــت االيـــــجـــــارات 60 فــي  ــــت طـ وقـ
الـــمـــئـــة مــــن رواتـــــــب الــمــواطــنــيــن، 
ــيــــوم الـــمـــواطـــن يــحــصــل على  والــ
مــنــزل بــعــد 25 ســنــة، مــع وصــول 
الطلبات االسكانية إلى أكثر من 

100 ألف طلب إسكاني.
ــفـــي  ــيـ وأشـــــــــــــار الـــــنـــــائـــــب الـــصـ
الصيفي إلى أن المؤسسة العامة 
لــلــرعــايــة السكنية لــديــهــا قــانــون 
ــــاد دخــــــل مـــالـــي  ــــجـ ــار إليـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
عــلــى الـــدولـــة، والــبــلــد يــســرق من 
خالل القانون، وهناك مسؤولون 
سابقون سهلوا االستيالء على 
أراضي الدولة ألقربائهم، وفصلوا 
لــهــم مــشــاريــع مـــن أجـــل اســتــيــالء 
شركاتهم على األراضــــي، وعلى 
ــان الـــتـــحـــقـــيـــق مــع  ــ ــكــ ــ وزيــــــــر االســ

المسؤولين.
وذكــــر الــنــائــب ثــامــر الــســويــط: 
شـــهـــدت قـــاعـــة عـــبـــدالـــلـــه الــســالــم 
ــــث عــــن الــقــضــيــة  ــاديــ ــ مــــئــــات األحــ
االسكانية، وهي مستحقة ومنذ 
سنوات، في ظل 25 سنة انتظار، 
وهــنــاك أكــثــر مــن 100 ألــف أســرة 
كــويــتــيــة بــال ســكــن، واإلحـــبـــاط ال 
يحل المشكلة، واليوم أقول شكرا 
للجنة اإلســكــانــيــة عــلــى جهدها 

المبذول.
وأضــــاف: أنـــا عــلــى يــقــيــن بــأن 
الــقــضــيــة ال تـــحـــل إال مــــن خـــالل 
ــا قــانــون  حـــزمـــة قـــوانـــيـــن أبــــرزهــ

ــة، وكــــان  ــيـ ــانـ ــكـ الــــمــــدن اإلسـ

متابعة حكومية للجلسة

ً
... ووزير الخارجية يرد عليهالعازمي متحدثا

تأجيل »القوائم النسبية« و»المفوضية 
• السعدون للنواب المعترضين: أطبق الالئحة... وهذا قراركم

شهدت جلسة مجلس األمة التكميلية، التي ُعقدت 
لنحو ساعتين ونصف الساعة، أمس، إقرار قانون 

إنشاء المدن اإلسكانية في المداولة األولى، بإجماع 
األعضاء الحضور، باستثناء النائبة جنان بوشهري، 

تت برفضه، وسط تعهدات حكومية  التي صوَّ
بمالحقة سماسرة العقارات، وإقرار بأن الدولة 

تعاني احتكار األراضي وارتفاع أسعارها.
وكان الحدث األبرز في الجلسة موافقة المجلس، 

بناًء على طلب الحكومة، على تأجيل مناقشة تقريَري 
لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن 

القوائم النسبية وإنشاء المفوضية العليا لالنتخابات، 
بعدما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس األمة عمار 

 لالنتخابات 
ً
 متكامال

ً
العجمي أن هناك مشروعا

ستقدمه الحكومة، وسط اعتراضات نيابية بعد 

إعالن قرار المجلس ورفع الجلسة، ليرد السعدون 
على المعترضين: »أطبق الالئحة، وهذا قراركم«.

وعقب ذلك، عقد المجلس جلسته الخاصة بناًء على 
مه  قرار سابق، والتي استمع خاللها إلى عرض قدَّ

ديوان المحاسبة عن أبرز مالحظاته التي وردت في 
تقاريره السنوية على الوزارات والجهات الحكومية 

المشمولة برقابته.

نواب يسجلون اعتراضهم بعد رفع الجلسة التكميلية أمس )تصوير عبدالله الخلف(

محيي عامر وفهد تركي

اعتبر النائب حمدان العازمي، أن الكويت »عين عذاري 
تسقي البعيد وتترك القريب«، ورئيس الحكومة شارك، 
أمــس األول، في مؤتمر لدعم الــعــراق بـــاألردن، والــســؤال: 
 خارج 

ً
د مدنا »أليس المواطن أولى بالدعم؟ فالكويت تشيِّ

البالد، وتعجز عن دعم المواطن في القضية اإلسكانية«.
وقـــال الــعــازمــي فــي مــداخــلــتــه، بجلسة أمـــس، إن فكرة 
قــانــون الــمــدن اإلسكانية جــيــدة، وتوقيته مناسب، لكن 
يجب أن نضمن مــن خــالل الــقــانــون مشاركة المستثمر 
األجنبي دون وسيط أو وكيل محلي، حتى نضمن جودة 

المشروعات اإلسكانية.
 أن مؤتمر 

ً
ورد وزيــر الخارجية على العازمي، مؤكدا

 للعراق، من دون 
ً
 معنويا

ً
 سياسيا

ً
دعم العراق كان دعما

أن يكون هناك التزام مالي من الكويت تجاه بغداد في 
المؤتمر.

https://www.aljarida.com/article/8716
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في مداخلته بجلسة أمس، 
ــائـــب مــهــنــد الـــســـايـــر،  ــنـ قـــــال الـ
»تشرفت بأن أكون أحد مقدمي 
قـــــانـــــون الـــــمـــــدن اإلســــكــــانــــيــــة، 
وقــــــــــانــــــــــون واحــــــــــــــد ال يـــحـــل 
 من 

ً
ا القضية، لكنه يعالج جزء

المشكلة«.
وأضــــاف: »الــيــوم بالكويت 
االســتــثــمــار فــي اإلســكــان يعد 
، وهو مفيد ورابح 

ً
األكثر أمانا

ومـــدر، والــيــوم نــرجــع للمربع 
األول أن الــمــســتــفــيــد مـــن عــدم 
إنجاز القانون متخذو القرار، 

في ظل سوء إدارة الدولة«.

الساير: االستثمار في اإلسكان األكثر الساير: االستثمار في اإلسكان األكثر 
 في الكويت

ً
 في الكويتأمانا
ً
أمانا

مطالبات نيابية 
بضبط سوق العقار 

وحل القضية 
اإلسكانية

مشروع حكومي 
متكامل لالنتخابات 

في الطريق إلى 
المجلس

مجلس األمة عقد جلسة خاصة ظهر أمس لتقارير 
ديوان المحاسبة

ــلـــس فـــــي جـــلـــســـتـــه أمـــــس،  وافــــــــق الـــمـــجـ
بالمداولة األولى، على االقتراحين بقانونين 
بشأن تأسيس شركات إنشاء المدن السكنية 
 على األراضي المملوكة 

ً
وتنميتها اقتصاديا

للدولة.
وجـــــــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة الــــتــــصــــويــــت عــلــى 
االقتراحين بقانونين في المداولة األولى 
، وعـــدم مــوافــقــة عضو 

ً
بموافقة 48 عــضــوا

واحد من إجمالي الحضور، البالغ عددهم 
.
ً
49 عضوا

وكان المجلس انتهى من مناقشة تقرير 
لجنة شــؤون اإلسكان والعقار البرلمانية 
عن االقتراحين بقانونين »بشأن تأسيس 
شركات إنشاء المدن السكنية وتنميتها 
 على األراضي المملوكة للدولة« 

ً
اقتصاديا

ــأن تــأســيــس شـــركـــات إنـــشـــاء الــمــدن  و»بـــشـ
السكنية على األراضي المملوكة للدولة«.

وألزمت إحدى مواد القانون المؤسسة 
العامة للرعاية السكنية - بمقتضى أحكام 
القانون - بإنشاء شــركــات مساهمة عامة 
تــخــتــلــف نــســبــة الــتــمــلــك فــيــهــا ومـــواعـــيـــد 
اكــتــتــابــهــا وفـــق طبيعة الـــمـــشـــروع، ووفـــق 
ــات الـــجـــدوى االقــتــصــاديــة وشــركــات  ــ دراسـ
خــاضــعــة لــلــقــانــون رقــــم 116 لــســنــة 2014 
بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص 
 مع أحكام 

ً
يكون نظامها األساسي متوافقا

الشريعة اإلسالمية إلنشاء مدينة سكنية 
متكاملة أو منطقة سكنية أو أكــثــر على 
األراضي المخصصة للمؤسسة لتشييدها 
وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال 
التنمية العمرانية للمدن والمناطق الذكية 
المستدامة والمعايير البيئية الحديثة، 
وتــســلــم إلــيــهــا بــمــوجــب عــقــد بينها وبين 

المؤسسة.

ــواد عــلــى أن يحدد  ــمـ ـــت إحــــدى الـ ونـــصَّ
رأســمــال كــل شــركــة تنشأ وفــق أحــكــام هذا 
الــقــانــون بحسب طبيعة الــمــشــروع ووفــق 
دراســات الجدوى االقتصادية، وتخصص 
أســـهـــم شـــركـــات الــمــســاهــمــة الـــعـــامـــة، كما 
تلتزم المؤسسة قبل الدعوة إلى االكتتاب 

العام في شركات المساهمة العامة بنشر 
ملخص دراسة الجدوى االقتصادية لشركة 
الــمــشــروع الـــمـــراد تأسيسها ومخططات 
المدن أو المناطق السكنية التي ستكون 

 لتنفيذها.
ً
محال

متابعة من اللجنة اإلسكانية

عالية الخالد مهند الساير

لجنة الداخلية والدفاع خالل مناقشة تعديالت »االنتخابات«الحبيني وحديث مع الخنفور

العليا« بناًء على طلب الحكومة
• »إنشاء شركات لتنفيذ المدن اإلسكانية« يعبر بالمداولة األولى

ــبـــادر  ــتـــرض أن تـ ــفـ مــــن الـــمـ
الحكومة بــهــذا الــقــانــون وإلــغــاء 
الوكيل المحلي وضبط فوضى 
ــتـــي  ــزم الـ ــ ــحــ ــ الـــــعـــــقـــــار، وهـــــــــذه الــ
يــنــتــظــرهــا الـــمـــواطـــن، فــلــأســف 
وصــلــنــا لــمــرحــلــة مـــن اإلحـــبـــاط، 
وكــــل مـــســـؤول يــجــب أن يــخــجــل 
ــه بــــعــــد إنـــــجـــــاز قـــطـــر،  ــفـــسـ مـــــن نـ
ويـــقـــول اإلعـــــالم األجـــنـــبـــي إنــهــم 
أنفقوا 200 مليار على المالعب، 
والـــصـــحـــيـــح 6 مــــلــــيــــارات فــقــط 
والــبــقــيــة ذهــبــت لتطوير البنية 
ــذا الــصــحــيــح مــن  ــ الــتــحــتــيــة، وهـ
أجل المواطن، ونحن في الكويت 
قد يصل الدور للمواطن بعد 35 
سنة للحصول على السكن بعد 

اكتمال البنية التحتية.

إرادة حقيقية
وأكد مقرر اللجنة اإلسكانية 
النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 
ــم تــــكــــن هــــنــــاك إرادة  ــ أنــــــه إذا لـ
حـــقـــيـــقـــيـــة مـــــن الــــحــــكــــومــــة نــحــو 
تنفيذ قــانــون الــمــدن اإلسكانية 
بالشكل الذي يخدم المواطن فال 

طبنا وال غدا الشر.
وقـــال الــنــائــب عــبــدالــلــه فــهــاد: 
ــمـــدن اإلســـكـــانـــيـــة أحــد  ــانـــون الـ قـ
ــة، ونـــشـــكـــر  ــيــ ــوعــ ــنــ ــن الــ ــيــ ــوانــ ــقــ الــ
ــن الـــلـــجـــنـــة  ــ ــار مــ ــ ــبـ ــ ــجـ ــ الــــجــــهــــد الـ
االسكانية، والذي تضمن إبداعا 
غير مألوف، ونؤكد أن القضية 

تتعلق بالقرار وليس األراضــي 
أو األموال.

ووافــــــــق مـــجـــلـــس األمـــــــة عــلــى 
المداولة األولى لقانون شركات 
الــمــدن اإلســكــانــيــة، بحضور 49 
ــة 48 ورفــــض  ــقــ عــــضــــوا، ومــــوافــ

النائبة جنان بوشهري.
وعـــقـــب إقــــــرار الـــقـــانـــون، ذكـــر 
ــان: نــشــكــر رئــيــس  ــ ــكـ ــ ــر اإلسـ ــ وزيــ
الــمــجــلــس والــلــجــنــة االســكــانــيــة 
والـــرغـــبـــة الــحــقــيــقــيــة فـــي إنــجــاز 
ــانـــون وتـــلـــقـــي الـــمـــالحـــظـــات،  ــقـ الـ
وأعــلــنــهــا صــراحــة ومـــا يلزمني 
ــه الـــقـــســـم وأقــــولــــهــــا بــصــفــتــي  ــ بـ
وزيــــــــرا فــــي الــــحــــكــــومــــة: نــعــانــي 
مــن االحــتــكــار وارتــفــاع االســعــار 
والسيطرة والنفوذ على احتكار 
االراضــــي وثــقــتــي بــالــشــعــب اهــم 

شيء.

حزمة تشريعية 
ــي: عــلــيــنــا  ــمــ ــجــ ــعــ وأضـــــــــــاف الــ
إقـــرار حــزمــة تشريعية لمعالجة 
القضية اإلسكانية، واحتياجنا 
للتنسيق لالبتعاد عن العشوائية، 
ــة لـــلـــرعـــايـــة  ــامــ ــعــ ــة الــ والــــمــــؤســــســ
الــســكــنــيــة تـــبـــذل جـــهـــودا جــبــارة 
إلنجاز المشاريع السكنية واقرار 
القانون دون حزمة التشريعات 
األخـــرى كــذر الــرمــاد فــي العيون، 
ونحتاج التمويل لتعمير الوطن 

وتطوير الرعاية السكنية.

ــــب عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــائـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــال الـ
ــر كــــل الــجــهــود  ــكـ الــصــقــعــبــي: أشـ
التي ساهمت في انجاز القانون 
بالمداولة االولى، وهذا قانون من 
حزمة تشريعات أخرى سنقدمها، 
وأشكر تعاون وزير اإلسكان الذي 
واصل معنا في االجتماعات من 
أجــل الــخــروج بــالــقــانــون بأفضل 

صورة.
ــفـــت الـــنـــائـــب حـــســـن جــوهــر  ولـ
ــــالح ليست  إلــــى أن قــضــيــة اإلصــ
بــمــحــاســبــة الــحــكــومــة فــقــط إنــمــا 
ــي،  ــذاتــ بـــبـــذل الـــنـــائـــب لــلــجــهــد الــ
ــة  ــويـ والــقــضــيــة اإلســـكـــانـــيـــة األولـ
األولـــى لجميع األســـر الكويتية، 
وكـــــل الـــمـــالحـــظـــات الــــتــــي ذكــــرت 
ستأخذ بعين االعــتــبــار، تمهيدا 
للمداولة الثانية لــقــانــون المدن 

االسكانية.
ووجــه رئيس المجلس أحمد 
السعدون كل الشكر إلــى اللجنة 
االسكانية والحكومة على قانون 
المدن االسكانية، والفرصة متاحة 
لــتــقــديــم الــتــعــديــالت عــلــى طــريــق 

اقرار المداولة الثانية للقانون.

القوائم النسبية
وانتقل المجلس الى مناقشة 
تــقــاريــر لجنة الــداخــلــيــة والــدفــاع 
حول المفوضية العليا النتخابات 
مجلس األمــة والقوائم النسبية، 
ــنـــائـــب  ــة الـ ــنـ ــلـــجـ وأكــــــــد رئــــيــــس الـ

ــد الـــمـــونـــس أن الــمــفــوضــيــة  ــالـ خـ
الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات تــهــدف إلــى 
ادارة واالشــــراف على انتخابات 
ــــن وزارة  مـــجـــلـــس االمــــــــة بــــــدال مـ
الداخلية ممثلة في إدارة شؤون 

االنتخابات.
وقــال النائب د. حسن جوهر: 
مــــا يــنــقــصــنــا مــــن بــــدايــــة الــعــهــد 
ــتـــوري الــتــمــثــيــل الــحــقــيــقــي  الـــدسـ
لالمة، ودائما كانت االنتخابات 
رهينة بصناعة حكومية بحتة، 
ــة مــســتــقــلــة  ــطـ ــلـ ــا سـ ــلـــحـ وبــــــــات مـ
ــــي مــفــوضــيــة  لـــالنـــتـــخـــابـــات، وهــ
عليا لالنتخابات، وال يجوز أن 
يكون استخدام المال السياسي 
للصرف على العملية االنتخابية، 
وقانون المفوضية يضمن العدالة 

والتمثيل الحقيقي لأمة.
وذكـــر الــوزيــر العجمي: هناك 
ــــروع مـــتـــكـــامـــل النـــتـــخـــابـــات  ــــشـ مـ
مجلس األمة والمفوضية، اتى به 
برنامج عمل الحكومة، ومماثال 
لــمــا هـــو مـــطـــروح فـــي الــمــجــلــس، 
وتم االتفاق على تقديم الحكومة 
لمشروعها، لــذلــك نطلب تأجيل 
ــة، والــــســــعــــدون يــعــلــن  ــاقـــشـ ــنـ ــمـ الـ

موافقة المجلس على طلبه.
ــــس الــــســــعــــدون  ــيـ ــ ــرئـ ــ ورفــــــــــع الـ
 ،

ً
الــجــلــســة حــتــى الــــواحــــدة ظـــهـــرا

عــلــى أن تستمر حــتــى الــســادســة 
لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة.

خالد الطمار يطالب الحكومة باختيار الكفاءات الوطنيةخالد الطمار يطالب الحكومة باختيار الكفاءات الوطنية
طالب النائب خالد الطمار الحكومة باختيار القيادات 
الصالحة والكفاءات الوطنية القادرة على تنفيذ برنامج العمل 
الحكومي لضمان نجاحه وعدم تكرار األخطاء التي ارتكبتها 

الحكومات السابقة.
وقال الطمار، في تصريح بالمركز اإلعالمي لمجلس األمة، 
إن الحكومة تقدمت ببرنامج عملها في 29 نوفمبر الماضي، 
وكان من المفترض أن تقدمه لمجلس األمة فور تشكيلها وفقا 

للمادة 98 من الدستور.
وبين أن برنامج عمل الحكومة مكون من 10 محاور تطرقت 
إلى الصحة والتعليم واإلسكان والرقابة ومكافحة الفساد 
والترفيه وتعزيز الممارسة الديموقراطية والتي ال تزال حبرا 

على ورق وتنتظر التطبيق.
وأكد أن الحكومة إذا كانت جادة في تطبيق برنامج عملها 
فإن عليها اختيار اإلدارة الصالحة، والكفاءات الوطنية القادرة 

على تنفيذ برنامج عملها بالشكل الصحيح.
ولفت إلى أن الكويت مليئة بالشباب الذين لديهم القدرة 
والكفاءة والعطاء إلنجاز هــذا البرنامج ولديهم الخبرات 

والمؤهالت العليا.
واعتبر الطمار أن فشل الحكومات السابقة كــان سببه 
اختيار بعض القيادات السيئة والفاسدة التي عطلت التنمية، 
وأهــدرت المال العام، مطالبا الحكومة ومجلس األمة بعدم 

تكرار ما حصل في السابق.
خالد الطمار

ــة  ــيـ ــالـ أكــــــــــدت الــــنــــائــــبــــة عـ
ــــون الـــمـــدن  ــانـ ــ ــالــــد أن قـ الــــخــ
السكنية خطوة إلــى األمــام، 
لـــحـــل الــقــضــيــة اإلســـكـــانـــيـــة، 
لكن هناك تساؤالت أهمها: 
لماذا تحميل الضمانات على 
االحــتــيــاطــي الـــعـــام؟ ولــمــاذا 
ــــق  ــــس الــــــشــــــركــــــات وفـ ــــؤســ تــ

الشريعة اإلسالمية؟ 
ــال أســــامــــة الــشــاهــيــن:  ــ وقــ
»نحن دولة مدنية، والسوق 
مفتوح، وال نريد أن يستفيد 
ــة مــعــيــنــة،  ــئـ ــون فـ ــانــ ــقــ مــــن الــ
وحــتــى ال نــدخــل فـــي شبهة 

دستورية«.

الخالد: قانون المدن السكنية خطوة 
إلى األمام 

• المعتذرون عن عدم حضورها رئيس الوزراء والوزير الماجد والنائب الخليفة

• الشايع: نعرض على المجلس اليوم 
المؤشرات المالية الخاصة بتقرير 

الديون المسجلة على الوزارات 
والجهات الملحقة والمستقلة

• وكيل »المحاسبة« يوسف المزروعي: 
الجلسة تؤكد دور الديوان المهم 

في المحافظة على المال العام

• مدير الرقابة المالية أحمد المكيمي: 
بوادر إيجابية على طريق االستدامة 

المالية

• المباركي: نظام الحوكمة مطلب 
أساسي لضمان تطور القطاع 

الحكومي 

• أسامة الشاهين: نحتاج إلى تطبيق 
الحوكمة... فهناك »حرامية مال 

عام« 

• صالح عاشور: يجب عدم إقحام 
»المحاسبة« في الصراعات السياسية

• المطر للشايع: كنت أتمنى حضور 
ًالصرعاوي... وعدم استدعائه لهذه 

الجلسة يحتاج تفسيرا

• العصفور: سمعة »المحاسبة« 
تعّرضت للضرر والشك وصل إلى 

مدى خضوع »الديوان« للرقابة

• عالية الخالد: العرض الذي قّدمه 
الديوان اليوم ضعيف ونعاني 

مشكلة حقيقية في الرقابة

• الشايع: مالحظات مستمرة منذ 
لت لجنة لمعالجتها

ّ
سنوات وشك

 
ً
• الوكيل المساعد للرقابة المسبقة خالد العبدالغفور: درسنا 3181 موضوعا

خالل السنة المالية المنتهية 
• سوسن المضف )خبيرة في الديوان(: استمرار اختالالت الهيكلية في الميزانية 
• إيمان المباركي )عضوة فريق إعداد التقرير السنوي(: ظهور الكثير من حاالت 

الفساد في الجهات الحكومية 

 عن أنه الذراع 
ً
• حمد المدلج: هل ما ذكر من قيادات الديوان كان معّبرا

المساندة للمجلس؟

 على سمعة الكويت هناك مواضيع سياسية ال نريد 
ً
• الشايع للمدلج: حفاظا

الخوض بها
 وردت إلينا منذ 2018... 104 منها غير صحيحة

ً
ما

ّ
• الشايع: 149 شكوى وتظل

• الشايع للعصفور: هناك 2300 ملف تتطلب البحث فيها للرد الكامل على 
لجنة الميزانيات 

• عبدالله المضف للشايع: موظفون أكفاء يأتون إلينا يرتعدون من الضغط 
عليهم بعدم اإلفصاح عن بيانات 

• المزروعي: أي قيادي يمارس الضغط على موظف ستتم محاسبته
• العبيد: نرفض أن ينخر الفساد اإلداري ديوان المحاسبة

• الشايع للعبيد: كالمك غير صحيح... وإذا عندك شركات ال نتعّرض لها 
فزّودني بها

أبرز ما ورد في جلسة »المحاسبة«

https://www.aljarida.com/article/8716
https://www.aljarida.com/article/8716


العدد 5216 / الخميس 22 ديسمبر 2022م / 28 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●comمحليات 6

وفد أمني يبحث التعاون مع العراق
بحث وفد أمني كويتي برئاسة المدير العام 
لإلدارة العامة ألمن الحدود البرية الكويتية اللواء 
مجبل الرشيدي مع قائد قوات الشرطة االتحادية 
العراقية الفريق صالح العامري تعزيز التعاون 

األمني بين البلدين.
وذكرت وزارة الداخلية العراقية، في بيان مساء 

أمس األول، أن الرشيدي زار مقر قيادة الشرطة 
االتــحــاديــة بــبــغــداد حيث التقى الــعــامــري، الــذي 
 عما قدمته قوات 

ً
استعرض للوفد الزائر موجزا

الشرطة االتحادية العراقية على الصعيد األمني 
واإلنساني والخدمي.

»تعاونية الفروانية«: تكريم الطلبة 
المتفوقين من أبناء المساهمين

أعلن رئيس لجنة المشتريات 
في جمعية الفروانية التعاونية 
غــريــب الـــعـــدهـــان عـــن الــمــوافــقــة 
على تكريم الطلبة المتفوقين 
مــــن أبــــنــــاء الــمــســاهــمــيــن خـــال 

العام الدراسي 2022-2021.
وقــــــال الــــعــــدهــــان إنـــــه ســيــتــم 
ــع الـــجـــوائـــز عــلــى الــطــلــبــة  تـــوزيـ

الــمــتــفــوقــيــن اعــتــبــارا مــن أمــس، 
في مقر اإلدارة بمركز الضاحية 
خال أوقات الدوام الرسمي، من 
الــثــامــنــة صــبــاحــا حــتــى الثالثة 

عصرا.

»تأمين الشواطئ« رفعت تقريرها للخالد

تــرأس رئيس قــوة اإلطفاء العام الفريق خالد 
المكراد االجتماع الختامي للجنة تنظيم وتأمين 
الشواطئ البحرية صباح أمس، بحضور ممثلي 

الجهات المعنية المشاركين في اللجنة. 
وتم االنتهاء من التوصيات الخاصة التي رأتها 
اللجنة وتم رفع تقرير بشأنها الى النائب االول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع 

بــاإلنــابــة الــشــيــخ طـــال الــخــالــد، التــخــاذ مــا يلزم 
لتطبيق هذه التوصيات بين الجهات الحكومية 
المعنية لتفادي تكرار حوادث الغرق في الشواطئ.

وأكد الفريق المكراد، خال االجتماع، ضرورة 
العمل بــروح الفريق الواحد لحماية األرواح مع 
أهمية تعاون المواطنين والمقيمين وتقيدهم 

باشتراطات األمن والسامة.

إصابة شخصين 
وفتاة في حادث 

على جسر جابر
أصــيــب ثــاثــة أشــخــاص 
ــيـــرة، بــيــنــهــم  بــــجــــروح خـــطـ
فـــــتـــــاة ُوِصـــــــفـــــــت حـــالـــتـــهـــا 
بـــالـــحـــرجـــة، جـــــــراء حــــادث 
ــع مــســاء  ــــروري مــــروع وقـ مـ
ــلــــى جــســر  امــــــــس االول عــ
الشيخ جابر باتجاه منطقة 

الصبية.
وفــــي الــتــفــاصــيــل، قــالــت 
إدارة الــــعــــاقــــات الـــعـــامـــة 
واإلعـــــــــــام بــــقــــوة اإلطــــفــــاء 
الــعــام، إن إدارة العمليات 
المركزية تلقت باغا مساء 
امــــس االول يــفــيــد بــوقــوع 
حــادث تصادم على طريق 
جسر جابر، مشيرة الى انه 
فور تلقي الباغ تم تحريك 
مــركــز الــشــويــخ الــصــنــاعــي 

الى موقع الباغ.
وأوضـــــحـــــت اإلدارة ان 
رجال االطفاء فور وصولهم 
الـــى الــمــوقــع تــبــيــن لــهــم ان 
الــحــادث تمثل فــي تصادم 
بين مركبتين ودهس امرأة 
كانت تقود دراجــة هوائية 

على الجسر.

قوة إدارة المتفجرات تعود من قطر
الدوحة تكّرم »اإلطفاء« الكويتية لمساهمتها في تأمين كأس العالم

عــادت الى الباد، صباح أمس، 
ــــوة إدارة الــمــتــفــجــرات الــتــابــعــة  قـ
لإلدارة العامة لقوات األمن الخاص، 
بعد أن شاركت في تأمين فعاليات 
ومباريات كأس العالم 2022 الذي 

استضافته دولة قطر الشقيقة.
وكان في استقبال القوة المدير 
العام لــإلدارة العامة لقوات األمن 
ــة، الـــعـــمـــيـــد عــبــدالــعــزيــز  الــــخــــاصــ
العريفان، ومساعد المدير العام 

لشؤون العمليات الخاصة، العميد 
عــبــدالــوهــاب الــيــاقــوت، ومساعد 
الــمــديــر الــعــام لــلــشــؤون اإلداريـــــة، 
العميد أســامــة ســالــمــيــن، ومــديــر 
إدارة المتفجرات باإلنابة العميد 

إسماعيل الكندري.
ــوات  ــ ــقـ ــ  وأوضـــــــحـــــــت إدارة الـ
الــخــاصــة أن الــقــوة الــمــشــاركــة في 
تــأمــيــن كــــأس الـــعـــالـــم بــقــطــر أدت 
الــمــهــام الــمــكــلــفــة بــهــا عــلــى أكــمــل 
وجــه، في ظل التكليفات الموكلة 
اليها والتنسيق الكامل مع القوات 
األمنية المشاركة، مما ساهم في 
تــوفــيــر الــتــأمــيــن الــكــامــل لجميع 
الحضور في هذا الحدث العالمي.
من جهة أخـــرى، كّرمت اإلدارة 
الــعــامــة لــلــدفــاع الــمــدنــي القطرية 
قـــوات اإلســنــاد الــتــي ساهمت في 
تأمين بطولة كــأس العالم )قطر 
2022(، ومـــن بينها قـــوة اإلطــفــاء 

العام الكويتية.
وأعـــــرب الــمــديــر الـــعـــام لــلــدفــاع 
ــواء حــمــد  ــ ــلـ ــ ــقــــطــــري، الـ الـــمـــدنـــي الــ
الــدهــيــمــي، فـــي كــلــمــة خــــال حفل 
ــره لــجــمــيــع  ــ ــكــ ــ ــم عـــــــن شــ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـ
المشاركين في قوة اإلسناد على 
مــــا بــــذلــــوه مــــن جــــهــــود ســاهــمــت 

فـــي إنـــجـــاح تــأمــيــن تــلــك البطولة 
العالمية.

ــد الـــقـــوة  ــائـ ــال قـ ــبـــه، قـــ مــــن جـــانـ
ــة، الـــمـــقـــدم  ــاركــ ــشــ ــمــ الـــكـــويـــتـــيـــة الــ
عبدالله محمود، في كلمة مماثلة، 
إن مــشــاركــة الـــقـــوة تــأتــي كــقــوات 
إسناد ودعم لدولة قطر الشقيقة 
بعناصر بشرية متخصصة في 
مــجــال البحث واإلنــقــاذ واإلطــفــاء 
والمواد الخطرة، إلى جانب زوارق 
متخصصة فــي عمليات البحث 

واإلنقاذ واإلطفاء.
وعـــّبـــر مــحــمــود عـــن الــســعــادة 
للمشاركة في تأمين بطولة كأس 
العالم بقطر، التي وصفها بأنها 
تعد أكثر بطوالت كأس العالم أمنا 

وسامة، ومثاال عالميا يحتذى.
حـــــضـــــر الـــــتـــــكـــــريـــــم عــــــــــدد مـــن 
الــضــبــاط والــمــســؤولــيــن وممثلي 
الجهات المكرمة، وضّمت قائمة 
المكرمين، الى جانب قوة اإلطفاء 
العام الكويتية مجموعة البحث 
واإلنقاذ القطرية الدولية، ووحدة 
اإلطفاء المركزية بالقوات المسلحة 
ــة، وعـــــــدد مــــن الـــشـــركـــات  ــريـ ــطـ ــقـ الـ
الــداعــمــة لــــــإلدارة الــعــامــة لــلــدفــاع 

المدني القطري.

 االجتماع
ً
المكراد مترئسا

»اإلطفاء« اطلعت على مختبر 
اإلمارات للسالمة

استقبل نائب رئيس قوة اإلطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء 
خالد فهد، صباح أمــس، مساعد المدير الــعــام للدفاع المدني 
لدولة االمارات العربية المتحدة لقطاع االطفاء واالنقاذ العميد 
خبير عــلــي الــمــطــوع والــوفــد الــمــرافــق لـــه، والــــذي يمثل مختبر 
االمارات للسامة، وهو أول مختبر حكومي لمعدات اإلطفاء في 

الشرق األوسط.
 وتم خال اللقاء تقديم عرض باختصاصات المختبر، وآلية 
الفحص، وشــهــادات المطابقة، وبحث سبل الــتــعــاون بين قوة 
االطفاء والدفاع المدني اإلماراتي لاستفادة من خدمات المختبر.

غريب العدهان

محمد الشرهان

تقاعد معاون 
رئيس األركان 

لهيئة األمن

ــائــــب األول  ــنــ أصــــــــدر الــ
لــرئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء 
وزير الداخلية وزير الدفاع 
ــيــــخ طــــال  ــة الــــشــ ــ ــابـ ــ ــاإلنـ ــ بـ
 بقبول طلب 

ً
الخالد قـــرارا

التقاعد المقدم من معاون 
ــــس األركـــــــــــــان لــهــيــئــة  ــيـ ــ رئـ
االســـــتـــــخـــــبـــــارات واألمــــــــن 
العميد نجيب الصقر بناء 
على رغبته، مع منحه رتبة 
 من تاريخ 25 

ً
لواء، اعتبارا

الجاري.

 نجيب الصقر

ضبط اثنين »بدون«
بـ »كوكتيل« مخدرات

● محمد الشرهان
تمكن قــطــاع األمـــن الجنائي 
 باإلدارة العامة لمكافحة 

ً
ممثا

الـــمـــخـــدرات، بمتابعة مــبــاشــرة 
ــل وزارة الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــن وكـ ــ مــ
المساعد لشؤون االمن الجنائي 
الــلــواء حامد الـــدواس، والمدير 
الــعــام لـــإلدارة العامة لمكافحة 
ــيــــد مــحــمــد  الــــــمــــــخــــــدرات الــــعــــمــ
ــازرد، مـــن ضــبــط شخصين  ــبــ قــ
ــــددي الــجــنــســيــة  ــحـ ــ ــن غـــيـــر مـ ــ مـ
وبحوزتهما 5 كيلوغرامات من 
مادة الكيميكال المخدرة، و500 
حبة من المؤثرات العقلية، و3 
موازين حساسة، ومبلغ 1500 
دينار حصيلة البيع، ويخزنان 
الــمــخــدرات فــي جــاخــور فــي بر 

السالمي.

ــة  ــ ــحــ ــ ــافــ ــ ــكــ ــ وأوضـــــــــــــحـــــــــــــت »مــ
ــة  ــهـ ــمـــواجـ الــــــمــــــخــــــدرات« انــــــــه بـ
المتهمين بالمضبوطات أقــرا 
بأنها تخصهما بقصد االتجار 
والـــتـــعـــاطـــي، وتـــمـــت احــالــتــهــمــا 
الــى جهات االختصاص، وذلك 
التـــخـــاذ اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 

الازمة بحقهما.
وأكــــــدت اإلدارة أن رجــالــهــا 
بــالــمــرصــاد لــكــل مـــن تــســول له 
نفسه ترويج المواد المخدرة، 
وكــشــف جميع طــرق وأساليب 
مروجي المواد المخدرة حماية 
للوطن من المخاطر التي تحيط 
به واستهداف مستقبل شبابه.

»حفاظ« تقدم 
مساعدات طبية 
لمحتاجي اليمن

ــة  ــ ــيــ ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ قـــــــــــدمـــــــــــت الــ
الـــــــخـــــــيـــــــريـــــــة الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة 
)حفاظ(، إغاثة وإسعافات 
ــيــــة ومــــســــاعــــدات طــبــيــة  أولــ
ــي الــيــمــن  ــ لـــلـــمـــحـــتـــاجـــيـــن فـ
ــى وحــــــــدة  ــ ــلــ ــ اشـــــتـــــمـــــلـــــت عــ
إســـعـــاف وطـــــــوارئ مــــزودة 
ــقـــاذ  بــــســــيــــارة إســــعــــاف إلنـ
الـــــــــحـــــــــاالت الــــــحــــــرجــــــة مـــن 
المحتاجين في مدينة عدن 
اليمنية، حيث استفاد منها 

300 مريض.
وصـــــرح رئـــيـــس مجلس 
إدارة الــجــمــعــيــة الــمــحــامــي 
عبدالعزيز الرفاعي، أمس، 
ــدات  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ بـــــــــأن هـــــــــذه الـ
الطبية تأتي في إطار الدعم 
المتواصل من أهل الكويت 
ــى األشــــــقــــــاء فـــــي الـــيـــمـــن  ــ ــ إلـ
ــل تـــــــردي األوضـــــــاع  ــ ــــي ظـ فـ
ــة  ــ ــوبـ ــ ــعـ ــ اإلنــــــســــــانــــــيــــــة وصـ
الـــحـــصـــول عــلــى الــخــدمــات 

الطبية.

https://www.aljarida.com/article/8724
https://www.aljarida.com/article/8717
https://www.aljarida.com/article/8771
https://www.aljarida.com/article/8765
https://www.aljarida.com/article/8762
https://www.aljarida.com/article/8761
https://www.aljarida.com/article/8760
https://www.aljarida.com/article/8758
https://www.aljarida.com/article/8757
https://www.aljarida.com/article/8757




ــة  ــعـ ــامـ أعــــلــــنــــت مــــــديــــــرة جـ
الـــكـــويـــت بـــاإلنـــابـــة د. ســعــاد 
الفضلي أن الجامعة، ممثلة 
بــاإلدارة الجامعية، ستنتقل 
إلى مقرها الجديد في مدينة 
ــبــــاح الــــســــالــــم الــجــامــعــيــة  صــ
 مــن الــيــوم الخميس، 

ً
اعــتــبــارا

بـــعـــد اكـــتـــمـــال االســــتــــعــــدادات 
وإتـــــمـــــام اســــتــــام الـــمـــبـــانـــي، 
متطلعة إلــى »بــدايــة جــديــدة 
ومــشــرقــة مليئة بــاإلنــجــازات 
بــاجــتــمــاع األســـرة الجامعية 
مــــن أعــــضــــاء هـــيـــئـــة تـــدريـــس 
ومـــوظـــفـــيـــن وطـــلـــبـــة فــــي مــقــر 
واحـــــد ضـــمـــن أســــــوار الـــحـــرم 

الجامعي الجديد«.
ــافــــت د. الــفــضــلــي أن  وأضــ
عــمــلــيــة االنــتــقــال إلـــى مــديــنــة 

ــبــــاح الــــســــالــــم الــجــامــعــيــة  صــ
ــاء جــامــعــة  ــن مـــن إنـــشـ ســتــمــكِّ
عبدالله السالم على المواقع 
الــحــالــيــة؛ إذ ستسخر كــوادر 
جــــامــــعــــة الــــكــــويــــت، مــتــمــثــلــة 
بــأعــضــاء الهيئة التدريسية 
ــا  ــ ــ ــودهـ ــ ــ ــهـ ــ ــ واإلداريـــــــــــــــــــــــــــــــــــة، جـ
وإمــكــانــاتــهــا لتسهيل إنشاء 
الــجــامــعــة الــجــديــدة، متمنية 
»المزيد من االزدهار والتقدم 
ــة الـــــشـــــأن األكــــاديــــمــــي  ــعــ لــــرفــ
بـــــوجـــــود أكــــثــــر مـــــن جـــامـــعـــة 
حكومية ينهل منها أبناؤنا 
الطلبة من خريجي الثانوية 
فـــــــي مـــــــا يـــــصـــــب بـــمـــصـــلـــحـــة 

الكويت وأبنائها«.
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»تكنولوجيا المعلومات«: التحول الرقمي يدعم المبادرين الشباب
إطالق مبادرة »برنامج هواوي كالود للمشاريع التكنولوجية الناشئة«

دعــا المدير العام للجهاز 
ــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  ــزي لــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
الـــــمـــــعـــــلـــــومـــــات بـــالـــتـــكـــلـــيـــف         
د. عمار الحسيني، المبادرين 
الشباب وأصحاب المشاريع 
ــئــــة  ــنــــاشــ الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــة الــ
الصغيرة إلى االستفادة من 
التحول الرقمي الذي تشهده 

الكويت.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال إطــــــاق 
شركة هواوي الكويت مبادرة 
ــج هــــــــــــواوي كــــــاود  ــ ــامــ ــ ــرنــ ــ »بــ
ــاريـــع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة  ــمـــشـ ــلـ لـ
الناشئة«، مساء أمس األول، 
ــــزون«  ــيـ ــ ــــدق »فــــــــور سـ ــنـ ــ فـــــي فـ
ــات  ــركـ والــــهــــادفــــة لــــدعــــم الـــشـ
الصغيرة عبر رقمنة بنيتها 

الـــتـــحـــتـــيـــة وتــــســــريــــع وتـــيـــرة 
ــا واالســـــــتـــــــفـــــــادة مـــن  ــ ــــوهـ ــمـ ــ نـ

خبرات الشركة وتجربتها.
وقــــــــــــــال الـــــحـــــســـــيـــــنـــــي، إن 
ــتــــحــــول الـــرقـــمـــي  ــيـــات الــ ــلـ عـــمـ
لحكومية ستفتح  ا للجهات 
الــمــجــال لــلــمــبــادريــن الشباب 
ــدة  ــانـ لـــتـــقـــديـــم خـــــدمـــــات مـــسـ
عبر السماح لهذه الشركات 
بــتــزويــد الــخــدمــات لــلــعــمــاء، 
 أن تــشــجــيــع الــشــبــاب 

ً
ــدا مـــؤكـ

ــم  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــح الــــــمــــــجــــــال أمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وفـ
ــع  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ لــــــــلــــــــدخــــــــول فــــــــــي مــ
التكنولوجيا يندرج في إطار 

برنامج عمل الحكومة.
ــات  ــركــ ــشــ ــة الــ ــيــ ــمــ وأكـــــــــد أهــ
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة فــي 

 
ً
االقتصاد الوطني خصوصا
التكنولوجيا في ظل التطور 
الـــكـــبـــيـــر والـــــتـــــحـــــوالت الـــتـــي 
يـــشـــهـــدهـــا الــــعــــالــــم فـــــي هــــذا 
 عــن أمــلــه في 

ً
الــمــجــال، معربا

أن تــســاهــم هــــذه الـــمـــبـــادرات 
في تطور المشاريع الصغيرة 

والمبادرين المحليين.

االقتصاد الوطني

ــال الــرئــيــس  مـــن جـــانـــبـــه، قــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة هـــــواوي 
الــــــكــــــويــــــت ريــــــكــــــو لــــــيــــــن، إن 
مـــــبـــــادرة »بــــرنــــامــــج هــــــواوي 
كاود« محاولة لنقل تجربة 
شركة هــواوي إلــى الشركات 

الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة فــي 
ــرة  ــيــ الــــكــــويــــت وتــــســــريــــع وتــ
نـــــمـــــوهـــــا وانـــــتـــــقـــــالـــــهـــــا إلـــــى 
 
ً
 ونـــمـــوا

ً
ــورا ــطـ مـــراحـــل أكـــثـــر تـ

بــمــا يــنــعــكــس بــالــفــائــدة على 
االقتصاد الوطني والشباب.

ــم الــــجــــهــــاز  ـــــدعــــ وأشـــــــــــــاد بـ
ــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا  ــزي لــ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
 إلـــى أن 

ً
الــمــعــلــومــات، مــشــيــرا

ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ ــاع الـ ــمــ ــتــ اجــ
التكنولوجية الــذي تؤمنها 
هواوي وإبداع الشباب يمكن 
 لخلق كيانات 

ً
أن يكون عاما

وفـــرص كــبــيــرة لــهــا دور مهم 
في االقتصاد.

إدارة الجامعة تنتقل إلى »الشدادية« اليوم
الفضلي: نتطلع إلى بداية مليئة باإلنجازات

اجتماع لـ »سوق العمل« 
بكلية الدراسات التكنولوجية

مشاركون في االجتماع

ــم تــكــنــولــوجــيــا  ــد قـــسـ ــقـ عـ
الــــــمــــــيــــــكــــــانــــــيــــــكــــــا لـــــلـــــقـــــوى 
والــتــبــريــد بكلية الــدراســات 
التكنولوجية التابعة للهيئة 
الــعــامــة للتعليم التطبيقي 
 لجهات 

ً
والتدريب اجتماعا

ســــوق الــعــمــل ذات الــعــاقــة، 
ــة مــــــهــــــارات  ــيــ ــمــ ــنــ بــــــهــــــدف تــ
مخرجات القسم وتهيئتهم 
ــــل لــــانــــخــــراط  ــــضـ ــل أفـ ــكـ ــشـ بـ
 عن 

ً
فــي ســوق العمل، فضا

مناقشة بعض المقترحات 
ــود بـــالـــنـــفـــع عــلــى  ــعــ ــي تــ ــتــ الــ
ــذه الــــمــــخــــرجــــات، وبــحــث  ــ هــ
ــــاون بــــيــــن هــــذه  ــعـ ــ ــتـ ــ ســــبــــل الـ
الــجــهــات والــكــلــيــة. وفــي هذا 
الــســيــاق، أفــاد رئيس القسم 
د. عبدالرحمن المطيري بأن 

هـــذا االجــتــمــاع تـــم تنظيمه 
لــاطــاع على آخــر تــطــورات 
ــــوق الـــعـــمـــل ومــواكــبــتــهــا،  سـ
بجانب الوقوف على معرفة 
مــدى تحقيق مــا تــم إدراجـــه 
مــن أهـــداف فــي االجتماعات 
ــوام  ــ ــقـــدت خــــال األعـ الـــتـــي ُعـ
الــــســــابــــقــــة، مــــــع األخـــــــــذ فــي 
ــات  ــهــ ــجــ االعــــــتــــــبــــــار آراء الــ
الــمــخــتــصــة بـــشـــأن الــبــرامــج 
الُمقدمة لزيادة كفاءتها من 
خال استبانات تم وضعها 
في التقرير النهائي للعمل 
بها وتطويرها وتطبيقها، 
كـــــمـــــا أن عـــــقـــــد مـــــثـــــل هـــــذه 
االجــــتــــمــــاعــــات يــعــتــبــر أحـــد 
مــتــطــلــبــات الـــحـــصـــول عــلــى 

االعتماد األكاديمي.

إطالق تطبيق لمركز العجيري باللغتينإطالق تطبيق لمركز العجيري باللغتين
العربية واالعربية واإلإلنكليزية العام المقبلنكليزية العام المقبل

ــام لــمــركــز  ــعــ ــر الــ ــديـ ــمـ أعـــلـــن الـ
ــي يـــوســـف  ــمــ ــلــ ــعــ الــــعــــجــــيــــري الــ
ــز  ــركــ ــمــ الــــعــــجــــيــــري تـــحـــقـــيـــق الــ
ــوات تـــطـــويـــريـــة لــتــســهــيــل  ــ ــطـ ــ خـ
حصول المواطنين والمقيمين 
والــبــاحــثــيــن عــلــى الــمــعــلــومــات 
الـــخـــاصـــة بـــالـــتـــقـــويـــم الـــســـنـــوي 
وعلم الفلك، اضافة إلى نشاطات 
أخــرى تتعلق بحسابات األهلة 

والمواقيت.
وأضاف العجيري في تصريح 
ا مـــــن الـــعـــام  صـــحـــفـــي أنــــــه بــــــــدء
ــــاق تــطــبــيــق  الــمــقــبــل ســيــتــم اطــ
خـــاص لــمــركــز الــعــجــيــري يعمل 
باللغتين العربية واإلنكليزية، 

بــهــدف نــشــر الــبــيــانــات العلمية 
والتقويم الــســنــوي، اضــافــة إلى 
الــمــعــلــومــات األخــــرى المرتبطة 
باألهلة والمواقيت وحالة البحر 
ــذلـــك االهــتــمــامــات  والـــطـــقـــس وكـ

العلمية الفلكية واألبحاث.
وكشف أن عام 2023 سيشهد 
تـــــطـــــورا آخـــــــر لـــلـــتـــطـــبـــيـــق وهــــو 
تمكينه فــي نقل بيانات جميع 
الــبــلــدان األخـــرى بالربط بنظام 

الخرائط الدولي.
وذكـــــــر أن الـــمـــركـــز ســيــدشــن 
كذلك موقعا إلكترونيا خاصا 
بــــه يـــحـــتـــوي مـــجـــمـــوعـــة الــكــتــب 
الـــتـــي اصــــدرهــــا الــفــلــكــي صــالــح 

يوسف العجيري

سعاد الفضلي

العجيري حيث سيتم عرضها 
بــشــكــل مــجــانــي لــلــراغــبــيــن في 
الحصول عليها دعما لألبحاث 
العلمية والمهتمين بعلم الفلك 

والتاريخ.
ولفت إلى تعاون مع اإلدارة 
العامة للطيران المدني ممثلة 
باألرصاد الجوية، حيث سيتم 
ــر تـــحـــديـــثـــات الــطــقــس  ــ نـــشـــر آخـ
والحالة الجوية على مــدى 24 

ساعة من خال التطبيق.
ــع: كــذلــك هــنــاك تــعــاون  ــابـ وتـ
ــي لــعــلــوم  ــنــ ــز الــــوطــ ــركــ ــمــ ــع الــ مـــ
ــا  ــيـ ــانـ ــيــــطــــات فــــــي بـــريـــطـ ــمــــحــ الــ
لــرصــد حــالــة البحر مــن أقصى 
شــمــال الكويت وحــتــى جنوبه، 
وسيجري عرضه عبر التطبيق 
خــدمــة لــلــراغــبــيــن فــي الــرحــات 

البحرية والصيد.
وبــيــن أن هــنــاك تــعــاونــا آخــر 
مـــع وزارة األوقــــــاف والـــشـــؤون 
ــة لـــتـــزويـــدهـــا بــآخــر  ــيــ اإلســــامــ
ــة  ــ ــامـ ــ أوقـــــــــــات رفــــــــع األذان وإقـ
الــصــلــوات فــي الــمــدن السكنية 
ا من مدينة صباح  الجديدة بدء
األحمد وجابر األحمد وشمال 
غــرب الصليبيخات والمطاع 
وجــنــوب صــبــاح األحــمــد، حيث 
يــتــم تــحــديــدهــا بــدقــة مــن خــال 
ــتــــي يـــعـــمـــل عــلــيــهــا  األنــــظــــمــــة الــ

المركز.

ــة وحــــضــــور رئـــيـــس الــجــامــعــة  ــايـ ــرعـ بـ
الــعــربــيــة الــمــفــتــوحــة فـــي الـــوطـــن الــعــربــي 
ــمــت 

ّ
د. مــحــمــد بـــن إبـــراهـــيـــم الــــزكــــري، نــظ

ــات الــلــغــويــة بــالــجــامــعــة،  ــدراســ عـــمـــادة الــ
)المقر الــرئــيــس(، احتفالية متزامنة في 
4 مــن الجامعات العربية المفتوحة في 
الــوطــن الــعــربــي: الكويت - مــصــر- األردن 
- وعمان، وذلك بمناسبة اليوم العالمي 
للغة الــعــربــيــة. وكـــان قــد ســبــق االحــتــفــال 
اإلعــان عن مسابقة للطلبة في مضمار 
القصة القصيرة، احتفاء بهذه المناسبة. 
شارك في المسابقة 53 من طالبات وطاب 
وعــــز إلــى لجنة مــن أســاتــذة 

ُ
الــجــامــعــة، وأ

العربية اختيار أفضل 3 قصص من كل 
جامعة مــن بين القصص المشاركة في 

المسابقة.
حضر االحتفالية المتزامنة بالكويت 

وفــي مــقــار الجامعة الـــ 3 األخــــرى: مصر 
واألردن وُعــــمــــان د. مــحــمــد ســيــد مــديــر 
الجامعة العربية المفتوحة بالكويت، ود. 
عزيز ثابت سعيد، عميد كلية الدراسات 
الــلــغــويــة، ومــديــرو الــجــامــعــات فــي الــدول 
الــعــربــيــة الــمــشــاركــة فــي الــمــســابــقــة، وهــم 
د. مــحــمــد الـــبـــادي، رئــيــس الــجــامــعــة في 
عمان، ود. تحرير حمدي مدير الجامعة 
الــمــكــلــف فـــي األردن، ود. مـــاجـــد وافــــي، 
مدير الجامعة المكلف فــي مصر، حيث 
كــّرم رئيس الجامعة ومديرو الجامعات 
ــفـــائـــزات بــالــمــراكــز الــثــاثــة  الــفــائــزيــن والـ
األولى، كما ُوزعت شهادات مشاركة لبقية 

المتسابقين والمتسابقات.
تخلل االحتفال، الذي بدأ بآٍي من الذكر 
الحكيم، ملخص عــن المسابقة ألــقــاه د. 
عباس عباس من الجامعة في األردن، ثم 

كلمة من عميد الكلية د. عزيز ثابت عن 
»العربية في يومها األغر«، وقصيدة كتبها 
بالمناسبة، وكلمة توجيهية من رئيس 

الجامعة د. الزكري. 
كما تخلل االحــتــفــال اســتــمــاع للقصة 

ــن كــل  ــ ــز األول مـ ــركــ ــمــ الــــحــــائــــزة عـــلـــى الــ
جــامــعــة. وبــمــشــاركــة الطلبة والــطــالــبــات 
المشاركين في المسابقة وبعض أولياء 
األمور وبعض أعضاء الهيئة التدريسية 

والموظفين.

تكريم الفائز بالمركز األول للقصة القصيرة

»هيئة القرآن«: إنجاز تصميم مجمع 
نواف األحمد لطباعة المصحف الشريف

●   سيد القصاص
أعلن المتحدث الرسمي باسم 
الهيئة الــعــامــة للعناية بطباعة 
الـــقـــرآن الــكــريــم والــســنــة الــنــبــويــة 
وعــلــومــهــمــا مـــبـــارك الــحــيــان بــدء 
اإلجــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة لـــطـــرح 
مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة 
مـــجـــمـــع الـــشـــيـــخ نــــــــواف األحـــمـــد 
لطباعة المصحف الشريف بعد 

أن تم إنجاز تصميم المشروع. 
ــــي تــصــريــح  ــيــــان فـ وقـــــــال الــــحــ
صــحــافــي إن هيئة الــقــرآن قامت 
بتصميم مشروع المجمع ليكون 
تحفة معمارية تليق بوظيفتها 
الشريفة المتعلقة بطباعة القرآن 
الكريم. وأضـــاف أن هيئة القرآن 
حرصت في التصميم على مراعاة 
اســتــقــبــال الـــزائـــريـــن مـــن مختلف 
الــشــرائــح ســــواء كــانــوا مــن طلبة 
المدارس والمعاهد والجامعات 

أو مــن أصــحــاب االخــتــصــاص أو 
من الدعاة ورجال الدين أو طلبة 
العلم أو مــن الراغبين فــي زيــارة 
الــمــطــبــعــة لـــاطـــاع عــلــى مــراحــل 
طباعة المصحف الشريف، وزيارة 
الــمــتــحــف الــمــتــخــصــص بــتــاريــخ 
ــريــــف،  ــة الـــمـــصـــحـــف الــــشــ ــاعــ ــبــ طــ

بــــاإلضــــافــــة إلــــــى بـــعـــض مـــرافـــق 
الضيافة في المساحات الخضراء 
الجميلة. وبين أن المشروع يقع 
فــي منطقة صبحان الصناعية، 
بمساحة تبلغ 27200 م2، شاكرا 
وزارة األشغال العامة لجهودها 

الكبيرة في هذا المشروع.
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  الــحــقــيــقــة أن كــيــل الــمــديــح األخـــيـــر من 
 لــدولــة قطر الشقيقة 

ً
الخليجيين تحديدا

مستحق وواجــــب، وشـــّد يــد على اإلنــجــاز 
الصعب الذي حققوه، وهو دافع وتشجيع 
لــنــا كخليجيين عــلــى أن نــكــون منتجين 
 أن 

ً
وإيــجــابــيــيــن ومــبــدعــيــن، فــلــيــس عــيــبــا

نتجنب األخــطــاء ونــقــتــدي بــمــا نــجــح فيه 
األشقاء.

فالكويت قبل عــدة عــقــود طويلة كانت 
محط إعجاب الخليجيين والــعــرب بوجه 
 يــحــتــذى بــــه، وكــــان كــثــيــر من 

ً
عــــام، ومـــثـــا

ــد إلـــى  ــديـ ــنـــظـــرون بـــإعـــجـــاب شـ األشــــقــــاء يـ
نهضتها التعليمية والثقافية والتنموية 
والعمرانية واإلعامية، وحتى السياسية، 
ــــال عــصــر  ــكـــويـــت خـ الـــتـــي تــحــقــقــت فــــي الـ
 فعلوا أن 

ً
التنوير واالنفتاح، إال أنهم خيرا

ابتعدوا عن السياسة ودهاليزها المظلمة 
الفاسدة، فقد تبين أنها مع الزمن، وبعد 
أن تغيرت الــوجــوه ومعها الضمائر، فقد 
تحولت الى معرقل للتنمية، وأداة لتأصيل 
الــفــســاد، مــعــروض بعض منها إلــى البيع 

والشراء.
فما نفع سياسة با تنمية، إنتاجيتها 
الوحيدة هي الصراع على المال والسلطة، 
والسفسطائية في كل شيء وعلى كل شيء، 
حرية التعبير هي الديموقراطية الحقيقية، 
ــــى الــتــنــمــيــة  ــــي الـــطـــريـــق الـــصـــحـــيـــح إلــ وهــ
الحقيقية واإلبداع، وهي المتنفس الحقيقي 

ألصحاب الــرأي وللمعارضين الوطنيين، 
حرية التعبير هي الديموقراطية الحقيقية 
وهـــي الــتــي تــقــود إلـــى الــمــســاواة والــعــدالــة 

والتقدم بداًل من التقهقر. 
نـــا فـــي كـــل دول  عــنــدمــا نــمــتــدح أشـــقـــاء
الخليج الــعــربــي عــلــى النهضة التنموية 
واالجــتــمــاعــيــة والتعليمية الشاملة التي 
حققوها خــال ســنــوات قليلة، فإننا كما 
نــهــنــئ أنــفــســنــا، فــكــل مـــا يــســرهــم يــســرنــا، 
 لكم، 

ً
واليوم نقول ألشقائنا في قطر هنيئا

ليس في نجاحكم في إقامة كــأس العالم، 
كأس التحدي فقط، ولكننا نهنئكم على تلك 
اإلرادة والعزيمة وتنفيذ ما وعدتم به رغم 
الهجوم الشرس، ليس من اإلعام الغربي 
فقط ولكن حتى من اإلعام العربي الظالم، 
ــائـــل غــربــيــة وعــربــيــة  فـــرغـــم اســتــهــانــة وسـ
صراحة بدولة قطر الشقيقة فإنها لم تأبه 
بهم ولم تثبط عزيمتها، أما أكثر ما أثار 
 فــهــي فــي استعانتها 

ً
إعــجــابــي شــخــصــيــا

ات من دول   وكفاء
ً
بخبرات مؤهلة عالميا

 وتكنولوجيا دون التفاتها 
ً
متقدمة علميا

ألي ضغوط لن تنفعها وال شعبها بشيء، 
 يستحق اإلشــادة، فقطر الدولة 

ً
وهــذا حقا

صــغــيــرة الــمــســاحــة كــبــيــرة فـــي إنـــجـــازات 
أجبرت الجميع على احترامها كدولة برزت 
خال مدة وجيزة كمؤثر إعامي ورياضي 
وتعليمي ومعرفي، ولــم تهتم بالناقدين 

والحاسدين والحاقدين.

إنــــجــــازات قــطــر لــيــســت فــقــط ريــاضــيــة، 
 في 

ً
 والــرابــعــة عــالــمــيــا

ً
فــهــي األولــــى عــربــيــا

 في األمن 
ً
جــودة التعليم، واألولــى عالميا

 في سرعة النت، 
ً
واألمــان، واألولــى عالميا

 والـــ 18 في مؤشر الرعاية 
ً
واألولــى عربيا

 في 
ً
ـــ27 عــالــمــيــا ــ الــصــحــيــة، وفـــي الــمــركــز الـ

ــاة، وفــــي الـــمـــركـــز 35  ــيـ مـــؤشـــر جـــــودة الـــحـ
 فــي مــؤشــر تكلفة المعيشة، قطر 

ً
عــالــمــيــا

نــجــحــت بـــمـــشـــاركـــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
تحقيق االكتفاء الذاتي من منتجات األلبان 
والدواجن، فلم تسمح للفاسدين بتحويل 
أراضــيــهــا إلــى اســتــراحــات، أو بيع وشــراء 
عــلــى حــســاب الـــدولـــة، ولـــهـــذا فــهــي األولـــى 
 فـــي مــؤشــر األمـــن 

ً
 والـــــ 13 عــالــمــيــا

ً
عــربــيــا

الــغــذائــي، وتقع ضمن أفضل 20 دولــة في 
 
ً
 والـ 13 عالميا

ً
بيئة األعمال، واألولى عربيا

في التنافسية، وتملك أفضل شركة طيران 
فــي الــعــالــم، أمـــا أهـــم مــا جــعــل قــطــر تخطو 
الى األمام بدون عراقيل ومعوقات فألنها 

 في مؤشر مكافحة الفساد.
ً
األولى عربيا

ــل الــخــيــر ألشــقــائــنــا فـــي كل  فــنــتــمــنــى كـ
دول الخليج با استثناء، راجين أن يكون 
 
ً
 لنا، وهذا ليس انتقاصا

ً
تقدمهم هذا دافعا

من قدر بلدنا وال استهانة بعطائه، فليس 
 أن نستفيد من تجاربهم اإليجابية 

ً
عيبا

كــمــا اســتــفــادوا هــم قــبــل عــقــود مــن تفردنا 
في كل شيء.

 مــن الــغــزو العراقي الــغــادر للكويت، ومــا زلنا في 
ً
32 عــامــا

الكويت ننتظر إنــهــاء الملفات وحــل القضايا العالقة بيننا 
وبين العراق، حتى يكتمل استقرار المنطقة وتتطور العاقات 
 لحقوق كل دولة والتزاماتها ومصالح 

ً
 وفقا

ً
 وتكامليا

ً
إيجابيا
شعبها.

عقد هــذا األســبــوع مؤتمر )بــغــداد للتعاون والــشــراكــة( في 
األردن وهذا المؤتمر يعقد لثاني مرة حيث سبق إقامته سنة 
2021 مــن دول الــجــوار ومشاركة منظمات عربية وإسامية 
ودولية، وواضح من عنوان المؤتمر أن هدفه الرئيس مساعدة 
العراق للعودة بالكامل إلى منبعه العربي ودوره القومي مع 

الدول الخليجية والعربية.
كانت كلمة الكويت في المؤتمر واضحة وصريحة ال لبس 
فيها، كما ألقاها ممثل سمو األمير حيث طالب العراق بحسم 
وإنهاء »قضية ترسيم الحدود البحرية« وهي المطالب نفسها 
التي تبنتها القمة الخليجية والقمة الخليجية الصينية التي 
 
ً
عقدت األسبوع الماضي في الرياض التي دعت العراق أيضا
»الحــتــرام ســيــادة الكويت واستكمال ترسيم الــحــدود الــى ما 
بعد العامة 162 ودعم حق الكويت في الرد« على االنتهاكات 
البحرية لمياهها اإلقليمية، حيث سبق مطلع الشهر الجاري 

فعل ذلك من قطع بحرية عراقية.
من يظن في الكويت حتى اليوم أن هناك قضايا لم تحسم 
 على التحرير المبارك؟ 

ً
مع العراق رغم مرور أكثر من 30 عاما

ومن يظن في الكويت أن هناك قضايا لم تحسم مع العراق رغم 
؟ لمصلحة َمن المماطلة في حسم 

ً
زوال حكم البعث من 20 عاما

الملفات العالقة بين الكويت والعراق؟ لمصلحة َمن إطالة أمد 
المناقشات واالجتماعات لقضايا حسمت بقوة الحق الشرعي 

واليقين التاريخي والقانون الدولي والردع العالمي؟
إننا نعيد ونكرر ما تطالب به دولة الكويت ويطالب به كل 
مواطن كويتي أن تبرهن الحكومات العراقية صدق نواياها 
مع الكويت بالتعاون في إنجاز مشروع ميناء مبارك الكبير 
وتــنــظــيــم الــمــاحــة الــبــحــريــة فــي خـــور عــبــدالــلــه وحــفــظ األمــن 
والــســامــة فــيــه حــســب األنــظــمــة الــدولــيــة المتبعة، وإن جدية 
ومصداقية العراق في إنهاء ملف ترسيم الحدود البحرية هو 
البرهان الساطع على المستقبل الذي تبحث عنه الحكومات 

العراقية مع دولة الكويت.
كانت الكويت وستبقى بإذن الله تعالى دار سلم وسام وأمن 
وأمان رائدة في دعم قضايا العروبة واإلسام صادقة في الوفاء 
بمعاهداتها والتزاماتها تمد يد العون لكل قريب وبعيد، وهذا 
ما نطالب به جيراننا وعلى األخص في الجمهورية العراقية 
فإن استقرار المنطقة وتعاون اإلقليم مطلب واجب على الجميع 

السعي إليه والتمسك به. والله الموفق.

يشبه االتــفــاق الــنــووي اإليـــرانـــي فــي هـــذه األيــــام سلسلة أفــام 
الهالوين، إذ تمتد »خطة العمل الشاملة المشتركة« على فصول 

وأجزاء ال متناهية،
فمنذ أقــل من أسبوعين، أعلن مبعوث إدارة بايدن إلــى إيــران، 
رّكز على »مسائل أخرى« 

ُ
روب مالي، أن الواليات المتحدة بدأت ت

مثل »محاولة منع وصول إمدادات األسلحة إلى روسيا ودعم أكبر 
 إلى عدم اهتمام طهران ب»خطة 

ً
طموحات الشعب اإليراني«، نظرا

العمل الشاملة المشتركة«.
ــداة اتــصــال مــع جــوزيــب بــوريــل، الممثل  لــكــن فــي 9 ديسمبر غـ
السامي لاتحاد األوروبي للشؤون الخارجية والسياسة األمنية 
ومنّسق المفاوضات المرتبطة باالتفاق النووي بتكليف من األمم 
المتحدة، غّرد وزير الخارجية اإليراني، حسين أمير عبد اللهيان، 
ما يلي: »نحن نتجه إلــى المرحلة األخــيــرة من اتفاق جيد وقوي 

ومستدام«.
وبعد مرور ثاثة أيام، اختصر بوريل اجتماع مجلس الشؤون 
 أفضل من خطة 

ً
: »ال نملك خيارا

ً
الخارجية في االتحاد األوروبي قائا

العمل الشاملة المشتركة لمنع إيران من تطوير أسلحة نووية، فا 
يزال هذا االتفاق يصّب في مصلحتنا«.

كــذلــك، دعــا بــوريــل االتــحــاد األوروبـــي إلــى فصل مسائل حقوق 
اإلنــســان وروســيــا والــطــائــرات المسّيرة عن »خطة العمل الشاملة 
المشتركة«، ومتابعة التواصل مع إيــران »قدر اإلمكان« في الملف 

النووي رغم المأزق الراهن.
 عــلــى »خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة الــمــشــتــركــة«، رّدت وزارة 

ً
تــعــلــيــقــا

 »الهدف اإليراني 
ً
الخارجية اإليرانية على االتحاد األوروبي معتبرة

 بالتوقيع على اتفاق دائم«، وأكدت على استعداد 
ً
األساسي مرتبطا

البلد »إلتمام المحادثات بما يتماشى مع مسودة مفاوضات فيينا 
التي اشتقت من نقاشات صعبة ومكثفة على مر أشهر طويلة«.

ثم وافقت إيــران بعد فترة قصيرة على زيــارة وفــد من الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية، في 18 ديسمبر، في محاولة لحل الخاف 
القديم حول انتهاكات إيران المحتملة التفاق الضمانات النووية.

في غضون ذلك، يؤكد عدد من المسؤولين والمصادر اإلقليمية 
على تجّدد اهتمام إيــران بإبرام الصفقة النووية، وتكثر الشكوك 
بنوايا إيــران الحقيقية، لكن تبقى المخاطر المطروحة أكبر من 

اإلغفال عن التحول المحتمل في موقف طهران.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، قــد يــشــعــر بــعــض الـــقـــادة الــبــراغــمــاتــيــيــن في 
إيــران بأنهم أخفقوا في أغسطس الماضي، قبل شهر على اندالع 
االحتجاجات التي تلت موت الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها 
لدى الشرطة بسبب انتهاكها لقانون ارتــداء الحجاب، وكان إبرام 
 في الصيف الماضي، لكن انهارت المحادثات بعدما 

ً
االتفاق وشيكا

 النسحاب الواليات المتحدة 
ً
طلبت إيران ضمانات إضافية تحسبا

 من االتفاق، كما فعل الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
ً
مجددا

في عام 2018.
جعل الرئيس األميركي جو بايدن العودة إلى االتفاق النووي 
 عن عدم استعداده للسماح 

ً
اإليراني على رأس أولوياته، فعّبر مرارا

إليران بتطوير ساح نووي خال عهده، واعتبر الدبلوماسية أفضل 
مقاربة لتحقيق هذه الغاية.

لكن يجب أن يكون الحافز وراء االتفاق أقوى من أي وقت مضى، 
 بمكافأة الحكومة 

ً
فلم تكن الدبلوماسية الــنــوويــة تتعلق يــومــا

اإليــرانــيــة أو التعويل على تغّيرها نحو األفــضــل، بــل إنها كانت 
وال تزال تتمحور حول منع إيران من تصنيع قنبلة والتعامل مع 
ح نووي 

ّ
تداعيات هذه الخطوة، بما في ذلك احتمال بدء سباق تسل

في المنطقة.
تشعر الوكالة الدولية للطاقة الــذريــة والمجتمع الــدولــي ككل 
بالقلق من ارتفاع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% في إيران، 
مما يعني أن البلد أصبح على ُبعد خطوة تقنية واحدة من بلوغ 

مستوى التخصيب الذي يسمح بتصنيع األسلحة )%90(.
أكــدت إدارة بايدن على عدم تخليها عن »خطة العمل الشاملة 
المشتركة«، لكنها تكلمت عن انشغالها بـ »أولــويــات أخــرى« بكل 
بساطة، فكان االتفاق المقترح في شهر أغسطس الماضي )ال يزال 
ساري المفعول في المبدأ( عبارة عن مسودة صادقت عليها الواليات 
المتحدة واالتحاد األوروبي. تبدأ أي عودة إلى المحادثات من إيران 
، فمن واجب 

ً
، لكن إذا أبدت إيران اهتمامها باالتفاق مجددا

ً
طبعا

الواليات المتحدة أن تضيف »خطة العمل الشاملة المشتركة« إلى 
»األولويات األخرى«.

 فعل رئيس وزراء باكستان »شهباز شريف« بتعيين 
ً
حسنا

منسق له يختص باإلعام الرقمي العربي وهو أحد أعضاء 
»ديوان النخبة« الذي نشترك به ونسعد برواده الدكتور »طلحة 
محمد يونس« والمعروف بـ »راسخ الكشميري« نسبة إلى إقليم 

كشمير المتنازع عليه مع الهند.
 وهذه هي المرة األولى في تاريخ باكستان التي يتم فيها 
تعيين منسق لرئاسة الوزراء للغة العربية، مما يعني أن هناك 
 ومصلحة باإلطالة الدائمة على العالم العربي، بخاف 

ً
إصرارا

إطالتها الجغرافية على طول بحر العرب وخليج عمان.
 بــاكــســتــان بــالــعــربــيــة، واحــــدة مــن حــزمــة قــنــوات ووســائــل 
إعــامــيــة ومــواقــع إلــكــتــرونــيــة تــتــحــدث وتــنــشــر بلغتنا، أشبه 
بحلقة وصل بين »أرض الطهر« وهو معناها باللغة األردية 

وبين عالمنا العربي.
 راســخ الكشميري، متشبع بالعربية فقد درسها بجامعة 
البنجاب لنيله الدكتوراه وبعنوان »كشمير في األدب األردي 
ــدر كــتــابــيــن »كــشــمــيــر فـــي األدب  والـــعـــربـــي« كــمــا ســبــق أن أصــ
السعودي« و»محمد إقبال والمملكة العربية السعودية« وله 
 مــســاهــمــات بحثية فــي الــشــأنــيــن الــســيــاســي واألدبــــي، 

ً
أيــضــا

 
ً
ونشاطات تتصل بالعاقات العربية – الباكستانية وتحديدا

الخليجية، وبعبارة أخرى يكاد أن يكون بوابة باكستان على 
العالم العربي وتاريخه وثقافته ولذلك بادر إلى إنشاء منصتي 
باكستان بالعربية وباكستان اليوم، وربما كانت إقامته في 
 لنسج تلك العاقات وتعمقه باللغة 

ً
المدينة المنورة مدخا

والثقافة العربية.
 هوية باكستان اإلسامية تجعلها من حيث الدين أقرب 
إلى إيران وتركيا وأفغانستان منها إلى العالم العربي وهذا 
امتداد جغرافي وأيديولوجي يعطيها مساحة أوسع بتشكيل 

التحالفات اإلقليمية.
 لقد أخضع الدارسون في العلوم السياسية الدور المحوري 
الذي قامت به باكستان على مدى العقود السابقة، ومن خال 
األحاف العسكرية التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية 
وكانت منذ استقالها وانساخها عن الهند عام 1947 أقرب 
إلى حلفاء أميركا واعتبار المؤسسة العسكرية الباكستانية 

إحدى الدعائم الضامنة لهذا التحالف.
 ومهما كانت درجات التباعد والتقارب بينها وبين واشنطن 
عــلــى الــمــســتــوى الــعــســكــري والــتــعــاون الــقــائــم بينهما، يبقى 
الحديث عن »محور إسامي« تكون فيه باكستان إحدى القوى 
المؤثرة، فهي خامس دولــة في العالم من حيث عدد السكان 

)240 مليون نسمة( مجرد أحام وتمنيات. 
تخيلوا معي قيام »مــحــور« أو »حــلــف« ذي طابع إسامي 
محض، تشترك فيه السعودية وماليزيا وأندونيسيا وإيران 
وتــركــيــا وغــيــرهــا مــن الــبــلــدان اإلســامــيــة، فــمــاذا سيشكل من 
»قـــوة استراتيجية جــبــارة« تمتلك الـــثـــروات الــهــائــلــة والــقــوة 
النووية والبشرية فكيف سيكون حالها تجاه »القوى العظمى« 
الــمــتــعــددة األطـــــراف والـــتـــي أخــــذت بــالــتــشــكــل والــنــهــوض في 

السنوات العشر األخيرة؟

خــالــفــت نــائــبــة مجلس األمـــة عــالــيــة الــخــالــد تــصــويــت عــدد 
من زمائها النواب في ضم شريحة ربات البيوت الى تأمين 
 من النواب الفسحة 

ً
»عافية«، وإن كان هذا الموقف أعطى عددا

ــام نــاخــبــيــهــم  ــ والـــفـــرصـــة لــلــتــكــســب االنــتــخــابــي الـــرخـــيـــص أمـ
و)الترزز( في وسائل اإلعام المختلفة، فإن موقفها وشرحها 
للموضوع كان هو الصحيح، وال يصمد وال يصح في النهاية 

إال الصحيح كما يقولون.
 اعتقاد النائبة عالية الخالد ومثياتها ومن يؤمن بفكرها 
 في هذه المسألة ينصّب في النظرة العامة 

ً
كحالي أنا شخصيا

لتطوير المنظومة الصحية فــي الــدولــة مــن جهة، والحفاظ 
على األموال العامة من التبذير والتبديد دون طائل أو جدوى 
حقيقية من جهة أخرى، فإن قلنا إن ضم ربات البيوت سيكلف 
( يدفع ويضم إلــى جيب )التاجر( وشركات 

ً
 )مليونيا

ً
مبلغا

التأمين لما هو أصا مكلف عن طريق نظام »عافية« الحالي 
للمتقاعدين، فستكون التكلفة طائلة على الدولة باإلضافة إلى 
ترهل القطاع الصحي في الدولة أكثر وأكثر، أما الحقيقة فإن 
الصحيح واألصح هو االستثمار في مستشفيات للمتقاعدين 
)وشرائح أخرى( لتخدمهم عن طريق المنظومة الصحية في 
الدولة، أما كمسألة مبدأ عام، فكما تم ضم ربات البيوت إلى 
 بأن 

ً
التأمين الصحي أال يحق لشرائح أخرى أن تطالب أيضا

 
ً
يصرف عليها قرابة ٣٥٠ مليون دينار لتضم للتأمين ذاته؟! غدا
يخرج علينا من يطالب بضم الشريحة الفانية أو العانية، 
ومن ثم ال داعــي للتطوير أو االستثمار في النظام الصحي 
للدولة، وهي المسؤولة األولى واألخيرة عن الطبابة لكل من 

يقيم على أرضها. 
مــبــدأ الــتــأمــيــن يــقــوم ببساطة عــلــى عــقــد بوليصة خاصة 
لتغطية تكاليف متوقعة للفرد، وله أن يستخدمها بشكل دوري 
إلى أن يحل وقت االستقطاع القادم بالفترة المتفق عليها، 
وهــو ذاتــه المبدأ الــذي يعطي شركات التأمين األمــوال التي 
يمكن لها أن تكون نواة إلنشاء مستشفيات تخصصية نوعية 
للمواطنين تخدمهم وتتطور مع األيام، وهو ذاته مبدأ التأمين 
الصحي الذي جعل ردة فعلي )وغيري كذلك( أن تكون مستنكرة 
لقرارات وزارة الصحة فيما يخص رفع رسوم الوافدين للعاج، 
فأرباب العمل )ملزمون( بتغطية تأمين عمالتهم والبوليصة 
إن كانت بحاجة إلى مراجعة فتكون قائمة على إعان النية 
ثم إعطاء فسحة من الوقت لمراجعة عقود العمل ومراجعة 
االستحقاقات العمالية كيا يتم ظلم أي شخص مهما كان 
وضــعــه، وعليه وإن تمت مراجعة الهيكل والنظام الصحي 
العام، يتم حينها تعديل استقطاب العمالة وتكون المسألة 
واضحة المعالم دون المساس بسيادة الدولة وقراراتها، وال 

أن يتم التعسف مع صغار العمال وضعاف الدخول. 

على الهامش:
 عدنا وبدأت الوشوشة من جديد على موضوع الضرائب 
فـــي الـــكـــويـــت بــيــن أوســــــاط الـــنـــاس فـــي الـــــدواويـــــن، ومــــا زال 
الكثيرون ال يفقهون أن ما يتم طرحه من ضرائب واقتراحات 
الستقطاعات لن تكون من الناحية االقتصادية مصدر دخل 
جديد، الضريبة تكون مجدية داخل نظام اقتصادي صحي 
مــتــوازن، وإن كنت تــريــد أن تستقطع مــن عمالة )موظفين( 
أغلبهم حكوميون فأنت ببساطة خففت عــبء بــاب الرواتب 
ال أكثر وال أقل، فما بالك وأنت في دولة لديها بطالة مقنعة 

وتخمة من الموظفين في القطاع العام؟! 
وإن أردت أن تكون الضريبة عادلة فيجب أن تأخذ بمبدأ 
الضريبة التصاعدي، ال أن تكون استقطاعات متساوية على 
، وقبل هــذا كله فــإن الضريبة مبدأ 

ً
 كــان أم غنيا

ً
الــكــل، فقيرا

قائم على المشاركة في القرار السياسي في الدولة، ولن يتم 
ذلك إال بإصاحات سياسية نحن بعيدون كل البعد عنها في 

الوقت الحالي. 

هامش أخير: 
انتهى مونديال كأس العالم )المونديال( لترفع قطر رأسها 
ورؤوس دول الخليج والــعــرب معها بكل فــخــر، وإذ ننتهز 
الفرصة بالمباركة لها هــذا اإلنــجــاز المتزامن مــع أعيادها 
الوطنية، نتمنى اآلن من دولة قطر أن تصدر خبراتها للعالم 
أجمع، وكيف احتوت هذا المونديال، وأسبغت عليه الطابع 
الشرقي الخليجي لتكون قــد نجحت بأكبر تــحــّد يمر على 
 لهم هــذا اإلنــجــاز ونتمنى أن 

ً
المنطقة هــذه الــفــتــرة، فهنيئا

تستمر في إبهار العالم بإنجازاتها المتتالية.

 لنا بقطر
ً
في الصميم: هنيئا

talalalarab@yahoo.comطالل عبد الكريم العرب

في ظالل الدستور: كأس رد اعتبار العالم العربي واإلسالمي  

المستشار شفيق إمام
هل يتحّمل بايدن كلفة التخلي عن االتفاق 

النووي اإليراني؟

المونيتور

باكستان... بتتكلم عربي!

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

عالية الخالد وعافية 
وقطر الغالية

د. سلطان ماجد السالم 

المونديال كظاهرة ثقافية 

صــــدق األديــــــب األرجــنــتــيــنــي غــبــرائــيــل 
غارسيا ماركيز الحائز جــائــزة نوبل في 
وصفه بطولة كأس العالم بأنها الظاهرة 
الثقافية األكثر أهمية في العالم، وال أذهب 
 عن هذا الوصف، في عنوان المقال، 

ً
بعيدا

عندما أصــف وصــول المغرب إلــى المربع 
الذهبي ونجاح قطر في تنظيم هذا الحدث 
الــعــالــمــي، الــــذي بــهــر الــعــالــم كــلــه، ونــجــاح 
السعودية في إلحاق الهزيمة باألرجنتين، 
والهزيمة التي أوقعتها تونس بفرنسا وقد 
فازت األرجنتين بكأس العالم في المباراة 
النهائية بعد فوزها على فرنسا التي جاء 
ترتيبها الثانية في هذه البطولة، بما يدل 
عــلــى أن الــعــالــم الــعــربــي واإلســــامــــي، من 
خال هذا الحدث وما صاحبه من وقائع 
وقـــيـــم أخــاقــيــة عــربــيــة رفــيــعــة قـــد حصل 
على كــأس رد اعتبار في الثقافة واإلدارة 
والسياسة والــســام، فــإذا كانت الرياضة 
هـــي جــــزء مـــن ثــقــافــة الـــشـــعـــوب، فــــــاإلدارة 
والسياسة والــســام، هــي أجـــزاء ال تتجزأ 
مــن هــذه الثقافة، وقــد شــاهــد الــعــالــم على 
التلفاز الرئيس المصري والرئيس التركي 
يــتــصــافــحــان ويـــتـــبـــادالن الــحــديــث الـــودي 
فــي االجــتــمــاع الـــذي جمعهما فــي افتتاح 
هذه البطولة، بعد فرقة وخصام طويلين 

تابعهما العالم.

المونديال ونصف الكرة األرضية 

يشاهد ويتابع هــذه الظاهرة الثقافية 
نصف سكان الكرة األرضية، أي ما يقرب 
ــيـــارات نــســمــة، كـــانـــوا أمـــام  ــلـ مـــن أربـــعـــة مـ
شــاشــات الــتــلــفــاز، يــشــاهــدون هـــذا الــحــدث 
الــعــالــمــي والــظــاهــرة الــثــقــافــيــة عــلــى أرض 
ــيـــة، أرض قـــطـــر الــشــقــيــقــة، الــبــطــولــة  عـــربـ
ــن ألكـــثـــر  ــريــ ــشــ ــعــ ــيــــة والــ ــثــــانــ الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
الــريــاضــات شعبية على مستوى العالم، 
 عما يناهز األربــعــة مايين، الذين 

ً
فضا

وفــــدوا إلـــى قــطــر لــمــشــاهــدة هـــذه البطولة 
ويــشــاهــدون داخـــل الــمــدرجــات وخارجها 
ــادات  ــ ــــاق، وعــ ــ ــوارع قـــطـــر مــــن أخـ ــ ــ ــــي شـ وفـ
وتــقــالــيــد عــربــيــة تــحــاكــى عنها الغربيون 
على هامش البطولة بأنها اندثرت عندهم، 
ويتطلعون إلى العودة إليها، وهو ما قاله 
مذيع إحــدى القنوات الفضائية األلمانية 

على الهواء مباشرة.
العلم الفلسطيني طــاغ فــي المونديال 
ــا كــــــان لــــلــــوجــــود الــفــلــســطــيــنــي فــي  ــمـ كـ
ــاة  ــة أثـــــــر فـــــي إثــــــــــارة مــــأســ ــبــــطــــولــ هـــــــذه الــ
ــادة الجماعية  الشعب الفلسطيني، واإلبــ
للفلسطينيين الــتــي يــمــارســهــا االحــتــال 
االســتــيــطــانــي، على األرض الفلسطينية، 
فاألعام الفلسطينية في المدرجات وفي 
شـــــوارع قــطــر، وفــــي االحـــتـــفـــاالت الــعــربــيــة 
بفوز كــل مــن المملكة العربية السعودية 
وتونس والمغرب، وعلى األخص االحتفال 
بــتــتــويــج الــمــغــرب بــالــمــربــع الــذهــبــي وهــو 
ــبـــاء الــفــرنــســيــة  مـــا كــشــفــت عــنــه وكـــالـــة األنـ
فـــي تــقــريــرهــا الــــذي بــثــتــه لــلــعــالــم كــلــه في 

28 نـــوفـــمـــبـــر الــــمــــاضــــي، وعـــنـــونـــتـــه بـــأن 
»العلم الفلسطيني طــاغ فــي المونديال«. 

الدم المغربي 

فالتاريخ ال ينسى أنه في الحادي عشر 
من شهر رمضان لسنة 1382هـ )1963(، لقي 
الزعيم المغربي محمد عبدالكريم الخطابي 
ربه في مصر، بعد أن عز عليه فراقها، وقد 
 ،

ً
أقــام على أرضها الطيبة ستة عشر عاما

منذ أن لجأ إليها، فــي عــام 1947، وقــد فر 
بــمــعــاونــة أنـــصـــاره والــســلــطــات الــمــصــريــة، 
على ظهر الباخرة »كاتوما« أثناء عبورها 
قناة السويس، والتي كانت تقله من منفاه 
في جزيرة »الرينيون« في المحيط الهندي، 
لإلقامة الجبرية في فرنسا، بعد أن قضى 
، وكان ملك المغرب 

ً
في هذا المنفى 21 عاما

الراحل محمد الخامس في زيارة لمصر عام 
1960، قد اتصل باألمير الخطابي وطلب 
مــنــه الــعــودة إلـــى الــمــغــرب واالســتــقــرار في 
طنجة ليشهد ثمار نضاله مع أهله وقومه، 
ولكن المنية وافتة قبل أن يحقق ما طلبه 

منه العاهل المغربي. 
ــاد ثــــورة  ــ ــان األمــــيــــر الـــخـــطـــابـــي قــــد قـ ــ وكــ
الريف المغربي ) 1920- 1926( بعد وفاة 
والـــده عبدالكريم الخطابي، الـــذي كــان قد 
أعــلــن الــجــهــاد ضــد االستعمار اإلســبــانــي– 
ــمـــرض مــع  الـــفـــرنـــســـي وبـــســـبـــب إصـــابـــتـــه بـ
تقدم عمره، اندلعت ثــورة الريف المغربي 
بــقــيــادة نجله مــحــمــد، فــانــضــم إلــيــه الــثــوار 
من كل أنحاء المغرب، حيث استطاع بألف 
مقاتل مــن الــثــوار، أن يقضي على الــقــوات 
اإلسبانية االستعمارية التي كــان قوامها 
، وغطت جثث القتلى وأرتال األسرى 

ً
25 ألفا

والجرحى مسافة خمسة أميال، كما استولى 
الثوار على قلعة »نوال« وما كانت تحتوية 

من أسلحة وذخائر ومواد تموينية. 

عدوان ثالثي على المغرب

وتــزايــد عــدد الــثــوار بعد هــذا االنتصار، 
ليصل جيشهم إلى 1600 مقاتل استطاعوا 
أن يــــحــــرروا مــعــظــم الــمــنــاطــق الـــتـــي كــانــت 
تحت السيطرة اإلسبانية، ولم يبق سوى 
بــعــض الـــمـــدن الــســاحــلــيــة الــمــحــصــنــة مثل 
ــة، وتــــدافــــع عــنــهــمــا حــامــيــة  ــتـ ــبـ مــلــيــلــة وسـ
إســبــانــيــة قـــويـــة، فــأعــلــن رئـــيـــس الــحــكــومــة 
اإلســبــانــيــة آنـــــذاك اســـتـــدعـــاء جــمــيــع قـــوات 
ــــت إســبــانــيــا  ــــاولـ ــانــــي، وحـ ــبــ الـــجـــيـــش اإلســ
التفاوض مع الثوار، إال أن الخطابي أصر 
على مطلب الثوار وهو الجاء عن المغرب، 
ودفــع تعويضات مالية كبيرة بسبب هذا 

االحتال. 
واستشعرت إنكلترا وفرنسا الخطر من 
انتصارات ثورة الريف المغربي، فتوجهت 
األساطيل البريطانية إلــى سواحل الريف 
المغربي، فأحكمت الحصار حوله، وأعادت 
القوات اإلسبانية تنظيمها، فأنزلت قواتها 
في الحسمية، بدعم من األسطول الفرنسي، 
لتحتل أغادير، وتقدم الجيش اإلسباني إلى 
الشرق، ليلتقى بجيش إسباني آخر قادم من 

مليلة، إال أن الثوار رغم قلة عددهم وعتادهم 
استطاعوا أن يلحقوا بالقوات اإلسبانية 

هزيمة ثانية. 
ــذ هـــــذا الـــنـــصـــر يــســتــنــفــر الــقــبــائــل  ــ ــ وأخـ
والمجاهدين، فتدخلت فرنسا بأسطولها 
وطائراتها وقواتها، وبمؤامرتها كذلك لفك 
وثاق االرتباط القوى بين العروبة واالسام، 
باستمالة البربر المسلمين، لشق صفوف 
ــثـــورة، وحـــشـــدت 120000 جــنــدي،  قــــوات الـ
 مـــن الـــطـــائـــرات، ومــــع ذلــــك فقد 

ً
و22 ســـربـــا

حقق الــثــوار فــي أول األمـــر بــطــوالت رائعة 
وانتصارات ال تتناسب وأعدادهم وساحهم 
فلجأت فرنسا إلى الخديعة لتعرض على 
األمــيــر الخطابي الصلح فــي عهد مكتوب 
أرســلــتــه لـــه، تــلــتــزم فــيــه بــرعــايــتــه وأســرتــه، 
وعدم ماحقة الثوار، فشاور األمير الثوار 
فــي مؤتمر عــقــدوه لهذا الــغــرض، ولــم يكن 
 لشروط 

ً
أمامهم سوى التسليم لفرنسا وفقا

هـــذا الــتــعــهــد، أمــــام هـــذا الــتــحــالــف الــثــاثــي 
الــعــدوانــي مــن إنكلترا وفرنسا وإسبانيا، 
في هجمة استعمارية قوامها ربع مليون 
ــنـــدي مـــقـــاتـــل وأســـاطـــيـــل الـــــــدول الـــثـــاث  جـ
ــثـــوار لــفــرنــســا، إال أن فــرنــســا  فــاســتــســلــم الـ
نقضت عــهــدهــا، ونــفــت األمــيــر إلــى جزيرة 
»الريــنــيــون«، واعتقلت الــثــوار وحاكمتهم، 
وانــتــهــى االحـــتـــال اإلســـبـــانـــي والــفــرنــســي 
للمغرب بعد ذلــك بــســنــوات طــويــلــة، وعــاد 
، في حلبة الماعب، 

ً
 شامخا

ً
المغرب عزيزا

بــعــد حــلــبــة الـــحـــروب، لــيــرد االعــتــبــار لــلــدم 
المغربي. 

وهكذا حسم المغرب الحرب التي نشبت 
بينه وبين إسبانيا في عام 1922، واستمرت 
أربــــع ســنــوات تــحــالــف فــيــهــا مــعــهــا فرنسا 
وبريطانيا، بــأن أقصى المغرب إسبانيا، 
من المربع الذهبي في البطولة في مباراة 
لــم تــجــاوز تسعين دقيقة، وهــزمــت تونس 

فرنسا في هذه البطولة.

كأس التنظيم والصمود 

ــه، بــأعــلــى  ــلـ ــهـــرت قـــطـــر الـــعـــالـــم كـ ــد بـ ــ  وقـ
مــســتــوى لــتــنــظــيــم هـــذه الــبــطــولــة، الــتــي لم 
يــســبــق أن شــهــد مــثــلــهــا الــعــالــم فـــي إحـــدى 
وعشرين بطولة عالمية لكأس العالم في 
ــذه الــبــطــولــة،  ــدأت هــ ــ ــرة الـــقـــدم، مــنــذ أن بـ كــ
وصمود قطر وتمسكها بخصوصيتها في 
دينها الذي تعتز به وفي عاداتها وتقاليدها 
الراسخة في الوجدان العربي واإلسامي، 
أمام الضغوط الغربية التي استنكرت رفض 
قــطــر لــرفــع شــعــارات المثليين أو السماح 
بشرب الخمر في الماعب واالماكن العامة، 
وكــان المستنكرون لذلك قــد حملوا ألوية 
الحرية الشخصية بعد أن ابتذلوها، وهم 
 ألكثر من مدلولها اللفظي، 

ً
ال يقيمون وزنا

وبـــمـــا يــتــنــاقــض مــــع مـــدلـــولـــهـــا األخـــاقـــي 
واإلنــــســــانــــي، فــاخــرجــتــهــا قــطــر مـــن دائــــرة 
االبتذال المضروبة حولها والمخنوقة بها، 
في هذا العالم الساخر بالقيم والمقاييس، 
 لقطر على إصرارها على موقفها من 

ً
فهنيئا

رفض هذه العاهات االجتماعية.

ملفات الكويت العالقة
في العراق

  وليد عبدالله الغانم
waleedalghanim.com
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 إلغاء تسجيل »ثروة« كصانع سوق على »فيوتشركيد« 
وافــقــت بــورصــة الكويت على 
ــروة  ــ ــة ثــ ــ ــركـ ــ ــيـــل شـ ــاء تـــســـجـ ــ ــغــ ــ إلــ
لالستثمار كصانع ســوق على 

ــل الــمــســتــقــبــل  ــفـ ــهـــم شــــركــــة طـ سـ
الترفيهية العقارية »فيوتشركيد« 
 من نهاية فترة التداول 

ً
اعتبارا

ليوم األربعاء 2023/2/1 بناء على 
طلب صانع السوق شركة ثروة 

لالستثمار.

اقتصاد 10
العدد 5216 / الخميس 22 ديسمبر 2022م / 28 جمادى األولى 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●com

الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.2057.205

السوق العامالسوق العام

7.9997.999

السوق األولالسوق األول

5.5855.585

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2623.0742.694

تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة 34.5 مليون دينار
استمرار حالة التذبذب في أداء السوق الكويتي

● علي العنزي
سجلت مــؤشــرات بــورصــة الكويت 
خسائر جديدة في تعامالتها، أمس، 
وتراجع مؤشر السوق العام بربع نقطة 
مئوية ليقفل عند مستوى 7205 نقاط، 
وبسيولة بلغت 34.5 مليون دينار، وتم 
 ربح منها 54، بينما 

ً
تداول 117 سهما

تراجع 47 واستقر 16دون تغير.
وانــــخــــفــــض مــــؤشــــر الــــســــوق األول 
بــنــســبــة أكـــثـــر بــلــغــت 0.28 فـــي الــمــئــة 
أي 22.59 نقطة ليقفل عــنــد مستوى 
 مستوى 8000 

ً
7999.55 نقطة كاسرا

نقطة للمرة األولـــى منذ أربــعــة أشهر 
27.3 مليون   وبسيولة بلغت 

ً
تقريبا

ديــنــار، تــداولــت 62.62.3 مليون سهم 
ــفـــقـــة، وتـــــم تــــــــداول 25  عـــبـــر 5195 صـ
 فـــي الـــســـوق األول ربــــح منها 

ً
ســهــمــا

16 وتراجعت أســعــار 7 بينما استقر 
سهمان دون تغير.

وســـجـــل مـــؤشـــر الـــســـوق الــرئــيــســي 

خـــســـارة أكــبــر تـــجـــاوزت نــصــف نقطة 
مئوية تعادل 30.53 نقطة ليقفل على 
مــســتــوى 5585.18 نــقــطــة وبــســيــولــة 
مــتــوســطــة بــلــغــت 7.2 مــاليــيــن ديــنــار 
تــداولــت 62.3 مليون سهم عبر 2877 
 في السوق 

ً
صفقة، وتم تداول 92 سهما

 بينما 
ً
الرئيسي ربــح منها 38 سهما

تراجعت أســعــار 40 واستقر 14 دون 
تغيير.

تذبذب مستمر

استمرت حالة التذبذب في مؤشرات 
سوق الكويت لألوراق المالية، إذ كانت 
الــبــدايــة إيــجــابــيــة وبــارتــفــاعــات بلغت 
20 نــقــطــة خــــالل الـــدقـــائـــق األولـــــى من 
الــجــلــســة وســـط عــمــلــيــات شـــراء لكنها 
ــانـــت واضــحــة  مــــحــــدودة الــســيــولــة وكـ
عــلــى مــســتــوى األســعــار رفــعــت أســعــار 
معظم األسهم القيادية، التي تراجعت 
خالل تعامالت هذا األسبوع وبنسب 

ــم الــوطــنــي  ــهـ ــا أسـ ــ ــرزهـ ــ مـــتـــفـــاوتـــة، وأبـ
وبيتك وأجيليتي، كذلك زين الذي نمت 

أسعاره بحوالي سبعة فلوس. 
ــال كـــمـــا هـــو،  ــحــ ــم يــســتــمــر الــ لـــكـــن لــ
إذ تـــبـــدل الــســيــنــاريــو خــــالل الــنــصــف 
الثاني مــن الجلسة ومــال الــســوق إلى 
الــبــيــع وإلـــــى عــمــلــيــات جــنــي األربـــــاح 
 على األســهــم، الــتــي ارتــدت 

ً
خــصــوصــا

في الدقائق األولى، وكان أبرزها سهم 
 عاد وخسر 

ً
بيتك فبعد أن كان رابحا

 خــالل 
ً
بـــقـــوة وفـــقـــد حـــوالـــي 15 فــلــســا

دقائق محدودة قبل نهاية التعامالت 
بحوالي ساعة ليقلب مؤشر البورصة 
من اللون األخضر إلى األحمر وبشدة 
 بعض األســهــم وتبدأ 

ً
لتتراجع أيــضــا

عمليات البيع أكبر على السوق وتركز 
ــة، الــتــي  ــيـــاديـ ــقـ كـــذلـــك عـــلـــى األســــهــــم الـ
كانت مرتفعة لتقلص كثير منها من 
مــكــاســبــهــا، بــيــنــمــا دخــــل بــعــضــهــا في 
الخسائر واللون األحمر وكان أبرزها 
أجــيــلــيــتــي إذ تـــراجـــع بــثــالثــة فــلــوس، 

بينما بيتك كان تراجعه بنسبة أكبر 
 أســهــم بنكي الوطني 

ً
وخــســرت أيــضــا

وبــوبــيــان الــــذي تــكــبــد خـــســـارة كبيرة 
 من نسبة 2 في المئة.

ً
قريبا

وكذلك خسر سهم البورصة نسبة 
مقاربة بينما على الطرف اآلخــر كان 
االرتفاع من نصيب سهم أعيان وجي 
ــــش والـــصـــالـــحـــيـــة والــكــويــتــيــة،  إف إتـ
وكانت بعض التراجعات على األسهم 
الصغيرة والمتوسطة، وبشكل متفاوت 
 
ً
لتنتهي الجلسة على وقع سلبي أيضا

وللجلسة الرابعة على التوالي.
وتباين أداء مــؤشــرات أســـواق دول 
مجلس الــتــعــاون الخليجي، إذ ارتفع 
مؤشر السوق القطري كذلك لحق به 
السوق السعودي بعد أن اخترق سعر 
 بعد إقفال 

ً
النفط مستوى 81 دوالرا

مــعــظــم األســـــــواق الــمــالــيــة الــخــلــيــجــيــة 
منتصف يوم أمس، إذ تراجع معظمها 
وخسارة مؤشرات الكويت وأبوظبي 

ودبي وعمان.

 أخبار الشركات

محمد البغلي 
 albaghli74@gmail.com

ً
االكتتابات العامة... فرص ضائعة على المواطنين عمدا

● اكتتابا »أم الهيمان« للصرف الصحي ومستشفيات الضمان معطالن بالبيروقراطية الحكومية 
● عدم وجود مبادرات استثمارية مفيدة للمواطنين يفتح باب المطالبات غير المنطقية كإسقاط القروض

تعيش أسواق منطقة الخليج فورة في 
عمليات االكتتابات الــعــامــة، ســـواء التي 
تطرحها حكوماتها أو شــركــات القطاع 
الـــخـــاص الــعــائــلــيــة أو الــمــســاهــمــة، فيما 
تبدو الكويت - كالعادة - بالمقارنة مع 
دول »التعاون« األخرى في مرتبة متأخرة 
فــي ســوق استقطاب رؤوس األمـــوال من 
المستثمرين وتوجيهها نحو التداول في 

البورصات الخليجية.
وحسب بيانات »بلومبرغ«، تستحوذ 
ــربـــي عـــلـــى 50 فــي  ــعـ مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـ
الــمــئــة مــن حــجــم االكــتــتــابــات الــعــامــة في 
منطقة أوروبا والشرق األوسط وإفريقيا 
منذ بــدايــة الــعــام الحالي بقيادة كــل من 
الــســعــوديــة واإلمـــــــــارات، الــلــتــيــن ال يــكــاد 
يــمــضــي شــهــر دون طـــرح شــركــة جــديــدة 
أو قائمة للمستثمرين المحليين األفراد 
والشركات المحلية واألجنبية في مختلف 
 لجذب رؤوس 

ً
قطاعات االقتصاد، سعيا

األمــــوال مــن جــهــة، واســتــقــطــاب الخبرات 
االستثمارية وحتى التشغيلية من جهة 
ثانية، ناهيك عن طرح منتجات وخيارات 
ــد لــلــمــتــداولــيــن في  ــوائـ ذات عــمــلــيــات وعـ
بورصات المنطقة؛ بما يعزز من جاذبيتها 
ــع تــصــنــيــفــهــا لــــــدى الـــمـــؤســـســـات  ــ ــرفـ ــ ويـ

والصناديق الدولية.

اكتتابات متنوعة 

فخالل العام الحالي فقط، طرح السوق 
ــــن االكـــتـــتـــابـــات  الــــســــعــــودي مـــجـــمـــوعـــة مـ

المتنوعة كــان آخــرهــا اكتتاب »لوبريف« 
»أرامــكــو« وقبلها أي  للزيوت المملوكة لـــ
 
ً
منذ بداية العام الحالي نحو 13 اكتتابا

لشركات تدرج في سوق األسهم السعودية 
تداول آخرها كان إصدار كابالت الرياض، 
 اكتتابات أخرى لشركات مثل شركة 

ً
وأيضا

مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع 
»مــرافــق« وشركة العرض المتقن »توبي« 
وشـــركـــة الــحــفــر الــعــربــيــة و شــركــة »نــقــي« 
للمياه وشركة »اآلمـــار« الغذائية »اآلمــار« 

و»الخريف لتقنية المياه والطاقة«.
ــيـــن طــــرحــــت أســـــــــواق اإلمـــــــــارات  ــــي حـ فـ
»أبـــوظـــبـــي - دبـــــي« اكــتــتــابــات هــــذا الــعــام 
جذبت أمـــوااًل واهتمامات المستثمرين، 
 للمشغل 

ً
 عاما

ً
إذ طرحت هذا العام اكتتابا

الوحيد لمنظومة التعرفة المرورية في دبي 
»سالك« إلى جانب مؤسسة اإلمارات ألنظمة 
التبريد المركزي »إمبارو« وشركة »بيانات« 
لالبحاث وهيئة كهرباء ومياه دبي »ديوا«.

واشترك سوقا السعودية واإلمارات قبل 
أســابــيــع قليلة فــي تغطية اكــتــتــاب شركة 
»أمريكانا« للمطاعم المملوكة لـ«أمريكانا« 
الكويتية التي استحوذ عليها عام 2017 

مالك من السعودية واإلمارات.

إصدارات خليجية 

صـــحـــيـــح أن الـــســـعـــوديـــة واإلمــــــــــارات 
تستحوذان على نحو 97% من إجمالي 
اإلصــدارات هذا العام، لكن الدول األخرى 
مثل قطر والبحرين وعــمــان، كــان لديها 

ــــدودة عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى  ــحــ ــ إصــــــــــــدارات مــ
الـــحـــكـــومـــي، كــــإعــــالن مـــصـــرف الــبــحــريــن 
المركزي إصــدار سندات تنمية حكومية 
بحجم يبلغ 200 مليون دينار بحريني 
، كذلك إعالن سلطنة 

ً
بعائد 6.20% سنويا

ُعــمــان طـــرح وحــدتــيــن مــن شــركــة الطاقة 
الــحــكــومــيــة »أوكـــيـــو« )OQ(، إضـــافـــة إلــى 
شركة صناعية، لالكتتاب العام، أما قطر 
التي كانت غائبة خــالل 2022 عن سوق 
االكتتابات العامة الخليجي فقد أنجزت 
شركة قطر للبترول ما بين عامي 2013 
 تضمن 6 اكتتابات 

ً
إلــى 2019 برنامجا

في قطاعات البتروكيماويات واأللمنيوم 
والوقود والناقالت والصناعة والخدمات.

غياب كويتي 

ــا الـــكـــويـــت كـــانـــت الــغــائــبــة عن  ــدهـ وحـ
ســوق االكتتابات الخليجية اذ لــم تقدم 
الدولة خالل 10 سنوات إال اكتتابين األول 
لشركة البورصة، والثاني لشركة شمال 
الزور للطاقة مع عدد بسيط لالكتتابات 
الــخــاصــة، ربــمــا ال يــتــجــاوز 5 اكتتابات، 
بعضها تــراجــع سعر الــتــداول فيها أقل 
مــن سعر االكــتــتــاب، فــي حين أن الخطط 
الــحــكــومــيــة الــخــاصــة بــتــأســيــس شــركــات 
عــامــة مــتــوافــقــة مــع خــطــة التنمية، وهــي 
مؤجلة نتيجة البيروقراطية الحكومية، 
يــتــجــاوز عــددهــا 20 شــركــة فــي قطاعات 
ذات قيمة مضافة لالقتصاد مثل الكهرباء 
والــمــاء والشبكات الضوئية والمصافي 

والــبــتــروكــيــمــاويــات والــبــريــد والتخزين 
والشحن والنقل والمناطق االقتصادية 
 عــــــن االســــتــــثــــمــــار 

ً
ــال ــ ــــضـ والــــعــــمــــالــــيــــة، فـ

فــــي الـــقـــطـــاعـــات الــصــحــيــة والــتــرفــيــهــيــة 
ــاالت والــتــكــنــولــوجــيــا والــبــيــئــة  ــ ــــصـ واالتـ

ومعالجة النفايات.
بل إن شركتين تم تأسيسهما بغرض 
طــرحــهــمــا لــالكــتــتــاب الــعــام وهــمــا شركة 
أم الــهــيــمــان لمعالجة الــصــرف الصحي 
عــام 2019 وتأسيس شركة مستشفيات 
ــزال  ــان الـــصـــحـــي عـــــام 2014 ال يــ ــمـ الـــضـ
 بالبيروقراطية 

ً
االكتتاب فيهما معطال

الحكومية المعتادة.

منافع متعددة 

ــة، فــــــــإن الــــــغــــــرض مــن  ــقــ ــيــ ــقــ وفــــــــي الــــحــ
االكتتابات العامة في ســوق كالكويت ال 
ينحصر فقط على تحقيق المنفعة المالية 
 
ً
للمكتتبين مـــن الــمــواطــنــيــن إنــمــا أيــضــا
تقديم قيمة مضافة لالقتصاد من خالل 
شركة أو أكثر تتولى االستثمار في قطاع 
معين، وتحقق من جهة فائدة للدولة من 
خالل حصولها على ملكية توازي 24 في 
المئة في الشركة الجديدة، ومن جهة أخرى 
 على أموال بقيم أعلى 

ً
تحصل الدولة أيضا

من قيمة التأسيس من المستثمر صاحب 
السعر األعلى عطاًء- بعد العرض الفني- 
أما المستثمر فيستفيد من حصوله على 
فرص استثمارية على المدى الطويل ذات 
أربــــاح وعـــوائـــد، فــي حــيــن تتحقق فــائــدة 

المواطنين مــن استثمارهم فــي شركات 
ومشاريع وعوائد سنوية وقيمة سوقية 
متضاعفة، إذ إن ســـوق الــكــويــت المالي 
حسب الــتــجــارب السابقة يمكن أن يقيم 
الشركة العامة فــور إدراجــهــا بما ال يقل 
عن 4 إلى 8 أضعاف قيمة اكتتابها، كما 
حدث عند إدراج سهمي بورصة الكويت 
وشــمــال الــــزور وفـــي ذلـــك فــائــدة مــمــتــازة، 

لكنها لالسف ضائعة للمساهمين.

تحفيز الشعبوية 

وال شــــــــك أن غـــــــيـــــــاب الـــــــمـــــــبـــــــادرات 
االستثمارية كاالكتتابات التي يستفيد 
منها المواطنون هو ما يحفز المطالبات 
ــا إســــقــــاط أو شــــراء  ــ ــــرزهـ الــشــعــبــويــة وأبـ
ــة لـــلـــقـــروض، فــهــذه الـــشـــركـــات ذات  ــدولـ الـ
ــر مــلــمــوس عــلــى الــمــواطــن مــبــاشــر من  أثـ
ناحية العائد المالي، وغير مباشر على 
مــســتــوى الــخــدمــة، ومـــن ثـــم فـــإن غيابها 
يجعل المطالبات غير المنطقية متصدرة 
للمشهد الــعــام، وهـــو مــا يعبر بالدرجة 
األولى عن فشل كبير على صعيد تقديم 

نماذج اقتصادية جيدة في المجتمع.
في دولة كالكويت، نحتاج إلى مبادرات 
جــديــدة بــشــركــات تــقــدم خــدمــات للسوق 
وتستقطب المستثمر األجنبي وتضمن 
 
ً
حــق الـــدولـــة وتــعــطــي الــمــواطــنــيــن فــرصــا
استثمارية فــي مشاريع حقيقية، وهــذه 
كلها تتوفر في شركات المساهمة العامة 

التي طال انتظارها.

تقرير اقتصادي

سوق الكويت يقّيم 
الشركة العامة 

فور إدراجها بما 
ال يقل عن 4 إلى 
8 أضعاف قيمة 

اكتتابها وفي 
ذلك فائدة ممتازة 

لكنها لألسف 
ضائعة على 
المساهمين

السعودية 
واإلمارات تطلقان 
 كل 

ً
 جديدا

ً
اكتتابا

شهر في مختلف 
قطاعات االقتصاد

ر 
ّ

»أسواق المال« تحذ
د طرق االحتيال من تعدُّ

ــــواق   لــجــهــود هــيــئــة أسـ
ً
ــرارا ــمــ ــتــ اســ

المال بالتوعية بأساسيات االستثمار 
ــــب 

ّ
ــة وتــــجــــن ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ فـــــــي األســــــــــــــــواق الـ

المخاطر المتعلقة بهذه النوعية من 
االستثمارات، ورفع مستوى الوعي لكل 
فئات المجتمع وجمهور المستثمرين 
، بما في ذلك صغار المستثمرين 

ً
عموما

والــمــبــتــدئــيــن والــمــهــتــمــيــن بـــاألســـواق 
الــمــالــيــة بــطــرق االحــتــيــال، والتعريف 
بــاألنــظــمــة والــتــشــريــعــات الــتــي تحكم 
الــعــمــلــيــات االســتــثــمــاريــة فـــي الــســوق 
المالية، أهابت الهيئة بكل المتعاملين 
في أنشطة األوراق المالية إلى تحري 
 بـــشـــأن الــتــوصــيــات 

ً
الــــدقــــة شــخــصــيــا

والــمــشــورات والتحليالت التي تنشر 
فــي كــل وســائــل الــتــواصــل والــوســائــل 
ــــول اســتــثــمــار أو شـــراء  ــة حـ ــيـ اإلعـــالمـ
أو بــيــع األوراق الــمــالــيــة والمنتجات 
االستثمارية أو االكتتاب في األوراق 
المالية وعملية طرحها أو إصدارها 
أو إدراجها، من أشخاص مرخص لهم 
من الهيئة أو غير مرخص لهم، ولكن 
ينقلون توصيات أشــخــاص مرخص 
لــهــم بــأهــمــيــة الــــرجــــوع إلــــى الــمــصــدر 

وليس الناقل عن المصدر.

ــال« منهم  ــمـ كــمــا طــلــبــت »أســــــواق الـ
 التأكد مــن التعامل فــي السوق 

ً
أيــضــا

المالية مع األشخاص المرخص لهم 
فــي نــشــاط األوراق الــمــالــيــة مــن خــالل 
زيارة موقع الهيئة واالطالع على قائمة 
مستشاري االستثمار، الذين تم منحهم 
 لــمــزاولــة الــنــشــاط وتــقــديــم 

ً
تــرخــيــصــا

االســتــشــارات االســتــثــمــاريــة المتعلقة 
بــــاألوراق المالية، إذ يــكــون الشخص 
ــام الــهــيــئــة،  ــ الــمــرخــص لـــه مـــســـؤواًل أمـ
وكل متضرر عن األضرار الناشئة عن 
مخالفته لألحكام المنظمة ألعماله أو 
تقديم استشارات مضللة أو غير دقيقة 

أو غير صحيحة. 
ولــإشــارة فــإن أن الهيئة تتخذ كل 
ــراءات القانونية لكل من يمارس  اإلجـ
نشاط األوراق المالية دون الحصول 
على ترخيص، إذ تعد من سلوكيات 
السوق المخالفة للقانون رقم 7 لسنة 
2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال 
وتنظيم نشاط األوراق المالية والئحته 
الــتــنــفــيــذيــة وتــعــديــالتــهــمــا، ويــصــبــح 
عرضة للعقوبات لكل مــا يتم رصــده 

من ممارسات غير مشروعة.

 »الدولي« يوافق على عرض لشراء أرض فضاء
وافــــــق مــجــلــس إدارة بـــنـــك الــكــويــت 
الدولي على العرض المقدم من طرف ذي 
صلة لشراء قطعة أرض فضاء مملوكة 
للبنك في منطقة الضجيج مقابل 5.2 
 مع إعــالن البنك 

ً
ماليين ديــنــار؛ تزامنا

ــقـــارات، ويــجــري البنك  حصيلة بــيــع عـ
ــة إلتــــمــــام الــصــفــقــة،  اإلجــــــــــراءات الــــالزمــ
وســيــنــتــج عــــن الــصــفــقــة تــحــقــيــق ربـــح 

متوقع بـ 2.5 مليون دينار.
وقــــــال »الــــــدولــــــي«، إن األثــــــر الــمــالــي 
ــبــــيــــانــــات الـــمـــالـــيـــة  ســيــنــعــكــس عـــلـــى الــ

 أنه ليس من الضرورة 
ً
المجمعة، مبينا

 على نتائج 
ً
أن يكون هــذا األثــر مــؤشــرا

، إال بــعــد انــتــهــاء مدققي 
ً
الــبــنــك حــالــيــا

الـــحـــســـابـــات الـــخـــارجـــيـــيـــن مــــن أعـــمـــال 
التدقيق ومــوافــقــة الــجــهــات المختصة 
على البيانات المالية السنوية المجمعة.
وفــي بــيــان منفصل، أعــلــن »الــدولــي« 
قيام إدارة التنفيذ بوزارة العدل بتوزيع 
حصيلة التنفيذ للمبالغ المودعة لديها 
 مملوكة 

ً
والــنــاتــجــة عــن بــيــع 11 عـــقـــارا

ألحــــد عـــمـــالء الــبــنــك بـــالـــمـــزاد الــعــلــنــي، 

وبــلــغ نصيب البنك مــن الــتــوزيــع 5.48 
ماليين دينار.

وسوف ينتج عن ذلك التوزيع تحقيق 
ربح بذلك المبلغ، على أن ينعكس األثر 
المالي على البيانات المالية المجمعة 
للبنك، وليس من الضرورة أن يكون األثر 
 على نتائج البنك، إال بعد انتهاء 

ً
مؤشرا

مدققي الحسابات الخارجيين من أعمال 
التدقيق ومــوافــقــة الــجــهــات المختصة 

على البيانات المالية السنوية.

 إلغاء ترخيص بعض أنشطة األوراق المالية لـ »االمتياز«

أصدرت هيئة أسواق المال في الكويت، القرار رقم 196 لسنة 
2022 بشأن إلغاء ترخيص بعض أنشطة األوراق المالية لشركة 
مجموعة االمتياز االستثمارية، وهي مستشار استثمار، مدير 
نظام استثمار جماعي، وكيل اكتتاب، وسيط أوراق مالية غير 

مسجل في بورصة األوراق المالية.
كما وافقت على تعديل قائمة األنشطة محل الترخيص في 

سجل األشخاص المرخص لهم لدى هيئة أسواق المال.
 له لبقية أنشطة 

ً
 مرخصا

ً
وأشارت إلى أن الشركة تبقى شخصا

األوراق المالية محل الترخيص، والمقيدة في سجل األشخاص 
 للترخيص الصادر لها من الهيئة.

ً
المرخص لهم وفقا

»التجاري«: تحصيل 2.2 مليون دينار 
من بيع عقارات

كشف البنك التجاري عــن تحصيل 2.22 مليون 
دينار لبيع عقارات مرهونة لمصلحة البنك؛ بعد قيام 
إدارة التنفيذ بوزارة العدل بتوزيع حصيلة التنفيذ 
على المبالغ المودعة لديها والناتجة عن بيع عدد 
من العقارات المرهونة لمصلحة »التجاري الكويتي«.

وكشف »التجاري« أن إجمالي حصيلة البيع التي 
نفذتها اإلدارة عن العقارات بلغ 19 مليار دينار، لكن 
 بأنه جار 

ً
حصة البنك هي 2.22 مليون دينار، منوها

تحصيل المبلغ المتبقي.
وتوقع البنك أن يتم قيد مبلغ األرباح المحصل 
في البيانات المالية للربع الرابع من العام الحالي، 
 أن ذلـــك خــاضــع لتدقيق مــدقــقــي الحسابات 

ً
عــلــمــا

الخارجيين وموافقة الجهات الرقابية. 

»أجيليتي«: لم نبلغ 
 بقرار عدم 

ً
رسميا

تجديد عقود التخزين 
ــتـــي  ــيـ ــلـ ــيـ عــــقــــبــــت شــــــركــــــة أجـ
للمخازن العمومية على ما نشر 
ــدى الــصــحــف الــمــحــلــيــة  ــ فـــي إحـ
ــأن تـــجـــديـــد جـــمـــيـــع عـــقـــود  ــشــ بــ

التخزين باستثناء الشركة.
وقـــالـــت »أجــيــلــيــتــي« إنــهــا لم 
 بأي قرارات في هذا 

ً
تبلغ رسميا

الخصوص، مؤكدة التزامها بأي 
معلومة جوهرية حسب قواعد 

اإلفصاح المعمول بها.

إلغاء تسجيل »بيتك كابيتال« 
كصانع سوق على »ميزان« 

 لنص المادة )4-50-2( من كتاب قواعد 
ً
تطبيقا

الــبــورصــة، وافــقــت األخــيــرة على إلــغــاء تسجيل 
شركة بيتك كابيتال لالستثمار كصانع سوق 
 
ً
على سهم شركة ميزان القابضة )ميزان( اعتبارا

من نهاية فترة التداول ليوم األربعاء 2023/2/1 
بـــنـــاء عــلــى طــلــب صـــانـــع الـــســـوق شـــركـــة بيتك 

كابيتال لالستثمار.

ع عقد تجديد 
ّ
»التجارية« توق

تسهيالت بـ 76 مليون دينار

أتمت الشركة التجارية العقارية توقيع التجديد 
السنوي لعقد التسهيالت االئتمانية بقيمة 76.43 
مليون دينار، مع أحد البنوك اإلسالمية المحلية 

ويتضمن التعديل هامش الربح.
وأشـــارت إلــى وجــود أثــر مالي إيجابي سنوي 
بحوالي 35 ألفا على الحدود المستخدمة، نتيجة 

تخفيض تكلفة الدين.

https://www.aljarida.com/article/8784
https://www.aljarida.com/article/8785
https://www.aljarida.com/article/8721
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31 مليار دينار عمليات سداد إلكتروني عبر »كي نت«
 في العام الجديد

ً
طرح تباعا

ُ
• العثمان: مزيد من الخدمات التقنية للدفع اآللي ست

 لسحب »الكاش«
ً
• الخشنام: 50% زيادة بالتعامالت اإللكترونية مقابل 33% تراجعا

ــيــــس مـــجـــلـــس اإلدارة  ــال رئــ ــ قــ
لشركة كي نــت، محمد العثمان، 
ــان فـــي عمليات  ــ ــات األمـ ــ إن درجـ
السداد اإللكتروني تعتبر األعلى 
في الكويت، مقارنة بدول كثيرة 
 إلــى أن حمالت 

ً
متقدمة، مــشــيــرا

التوعية تأتي بثمارها، ونراهن 
على وعي العميل أكثر. 

وكــــشــــف الـــعـــثـــمـــان، أن هــنــاك 
الـــمـــزيـــد مـــن الـــخـــدمـــات الــتــقــنــيــة 
 
ً
لـــلـــدفـــع اآللــــــــي ســـتـــطـــرح تـــبـــاعـــا
خـــالل الــعــام الــجــديــد، لــمــزيــد من 
الــتــســهــيــالت وراحــــة الــعــمــيــل في 
ــل مــتــطــلــبــاتــه بــمــرونــة  تــلــبــيــة كــ

ويسر. 
وذكـــــــــر أن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
للقطاع المصرفي هــي األســاس 
في كل التحوالت التي نشهدها 
 إلــى أن »كــي نت« 

ً
، مــشــيــرا

ً
حــالــيــا

شــهــدت تـــطـــورات كــبــيــرة والفــتــة 
ســـاعـــدت الــعــمــالء مـــن الــشــركــات 
والـــتـــجـــار عــلــى خــدمــة عمالئهم 
ــداد مرنة  فــي تــوفــيــر عمليات سـ

وسهلة وآمنة. 

التقنية المالية

وأضاف: بالنسبة إلى الشركات 
الــتــي بـــرزت فــي خــدمــات التقنية 
ــي مـــكـــمـــل ولـــيـــســـت  ــ ــة هــ ــيــ ــالــ ــمــ الــ
 إلــــــى أن 

ً
ــيــــرا ــا، مــــشــ ــنــ  لــ

ً
ــا ــسـ ــافـ ــنـ مـ

الــبــنــوك و»كـــي نــت« تــوفــر البنية 
التحتية الالزمة؛ سواء لخدمات 
»أبــــل بــــاي« أو »ســامــســونــغ«، أو 
 أن 

ً
أي خدمات مستقبلية، مؤكدا

 مــن اآلن 
ً
»كــي نــت« جــاهــزة تقنيا

ألي تطورات وأي خدمات جديدة.
ــال عــلــى  ــ ــبـ ــ وعــــلــــى صـــعـــيـــد اإلقـ
خدمات »أبل باي«، قال العثمان، 
 
ً
إنـــهـــا فـــاقـــت الـــتـــوقـــعـــات، مــشــيــرا
إلــــى أن الـــخـــدمـــات اإللــكــتــرونــيــة 
، حيث 

ً
 حـــالـــيـــا

ً
هـــي األكـــثـــر طــلــبــا

بــات العميل ال »يحمل« الكروت 
التقليدية، وكــل شــيء صــار عبر 

الهاتف الذكي. 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ وكـــــــانـــــــت شــــــركــــــة الـ
الـــمـــصـــرفـــيـــة اآللــــيــــة الــمــشــتــركــة 

)كــي نــت( عقدت أمــس جمعيتها 
ــلــــســــنــــة الــــمــــالــــيــــة  الــــعــــمــــومــــيــــة لــ
المنتهية فــي 31 أكتوبر 2022، 
أعلنت من خاللها استمرار نمو 
عملياتها، حيث تابع العثمان في 
تصريحاته أن »كي نت« واصلت 
ــات  ــدمــ ــخــ ـــورات الــ ـــ ــــطـ ــة تـــ ــ ــبـ ــ ــــواكـ مـ
ــة عـــلـــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــيـ ــرفـ الـــمـــصـ
اإلقـــلـــيـــمـــي والـــــدولـــــي، والـــتـــطـــور 
ــي مــــجــــال الـــتـــحـــول  ــ ــل فـ الــــحــــاصــ
ــا  ــيـــرهـ ــن خـــــــالل تـــوفـ ــ الــــرقــــمــــي مــ
البنية التحتية الموائمة لنظم 
الــمــدفــوعــات، وبــمــا يساعد على 
تــوفــيــر الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات 
ة  للعمالء ذات الــجــودة، والكفاء

العالية، وسهولة االستخدام.
كما التزمت »كي نت« بالعمل 
 الستراتيجيتها بالتركيز 

ً
وفقا

ــى األنـــــــشـــــــطـــــــة الــــرئــــيــــســــيــــة  ــ ــلــ ــ عــ
وفـــتـــح آفـــــاق جـــديـــدة لــلــخــدمــات 
اإللكترونية لالرتقاء بالخدمات 
ــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي  ــلـ ــة لـ ــّدمــ ــقــ ــمــ الــ
بالكويت والبنوك العاملة فيها.

واستمرت الشركة كذلك خالل 
عام 2022 بالتعاون مع الشركات 
المتخصصة في حلول التقنيات 
المالية الحديثة لتكون سباقة في 

مجال المدفوعات. 

التحول الرقمي

وشـــهـــدت عــمــلــيــات »كــــي نـــت«، 
عــبــر قــنــواتــهــا الــمــخــتــلــفــة للدفع 
اإللكتروني خالل السنة المالية 
المنتهية فــي 31 أكتوبر 2022، 
 بنسبة 30 بالمئة عن العام 

ً
نموا

الــســابــق، فــي حــيــن بــلــغــت نسبة 
النمو في المبالغ المتداولة 22 
بالمئة، حيث تم تداول 31 مليار 

دينار عبر 741 مليون عملية. 
وأضاف العثمان أن »كي نت«، 
في إطار دعمها للتحول الرقمي 
وتقليل االعتماد على التداوالت 
النقدية، قامت نتيجة النخفاض 
الطلب على المسحوبات النقدية، 
بــتــقــلــيــص عــــدد أجـــهـــزة الــســحــب 
اآللي بنسبة 24 بالمئة، في حين 

أن النمو المتزايد في عدد أجهزة 
الـــدفـــع اإللــكــتــرونــي نــقــاط البيع 
الخاصة بشركة »كــي نــت« يؤكد 
ة الـــخـــدمـــة في  ــوة وكــــفــــاء مــــدى قــ
السوق المحلي، حيث وصل عدد 
أجهزة نقاط البيع المنتشرة في 
أنحاء الكويت إلى 92 ألف جهاز، 
قــــامــــت »كـــــي نـــــت« بــتــنــفــيــذ 458 
مليون عملية عبر أجهزة نقاط 
البيع بقيمة 13 مليار دينار. أما 
بــالــنــســبــة لــعــمــلــيــات الـــشـــراء من 
المواقع اإللكترونية عبر بوابة 
الـــدفـــع اإللــكــتــرونــي لــــ »كـــي نـــت«، 
فكان عددها 207 ماليين عملية 

.
ً
بقيمة 14.5 مليارا

تعاون مشترك

ــا عـــــــــــززت »كـــــــــي نـــــــــت« مـــن  ــ ــمـ ــ كـ
عــالقــتــهــا مـــع وزارة الــمــالــيــة في 

إطــار التعاون المشترك بينهما 
فـــي بــرنــامــج الـــدفـــع اإللــكــتــرونــي 
الحكومي »تسديد«، حيث شهد 
عام 2022 تطبيق خطة الحكومة 
 
ً
إلنهاء التعامالت النقدية سعيا

إلى بناء اقتصاد ناجح قائم على 
التعامالت الرقمية والنظام غير 
ى 

ّ
النقدي، حيث تم فصل ما تبق

مــن أجــهــزة ذاتــيــة لبيع الطوابع 
ــانــــت تــعــمــل  ــــي كــ ــتـ ــ الــــمــــالــــيــــة، والـ
بــنــظــام الــنــقــد، وأصــبــحــت رســوم 
جميع مــعــامــالت وزارات الــدولــة 
 ،

ً
الــمــخــتــلــفــة تــحــّصــل إلــكــتــرونــيــا

ســــواء عــبــر تطبيق eStamp أو 
عــبــر نــقــاط الــبــيــع وبـــوابـــة الــدفــع 

اإللكتروني. 

KAPP

ــيــــس  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال الــــرئــ

ــيـــذي لــــشــــركــــة الــــخــــدمــــات  ــفـ ــنـ ــتـ الـ
الـــمـــصـــرفـــيـــة اآللــــيــــة الــمــشــتــركــة 
ــام الـــخـــشـــنـــام إن  ــــت( عـــصـ ــــي نـ )كـ
»كـــي نـــت« أتــمــت كــل التجهيزات 
الالزمة لتدشين تطبيقها الشامل 
KAPP، الــذي طّورته الشركة في 
ــات تــســّهــل  ــدمــ ســبــيــل تـــوفـــيـــر خــ
عــلــى الـــعـــمـــالء تــحــويــل الــمــبــالــغ 
بين الحسابات؛ سواء كانت في 
البنك نفسه أو في بنوك أخــرى. 
وستكون هذه الخدمة هي األولى 
فــــي الـــتـــطـــبـــيـــق مــــن ضـــمـــن بــاقــة 
متميزة من الخدمات يتم العمل 
 
ً
على تطويرها إلضافتها الحقا

خالل الفترة المقبلة.
وأوضح الخشنام أن »كي نت« 
نــجــحــت بـــأمـــان مــنــقــطــع النظير 
فــــي إتــــمــــام 460 مـــلـــيـــون عــمــلــيــة 
نــقــاط بيع و207 ماليين عملية 
ــتــــرونــــي، و37 مــلــيــون  ــكــ دفــــــع إلــ

عملية إنجاز معامالت حكومية، 
 النقاب عــن أن النمو في 

ً
كاشفا

الــتــعــامــالت اإللــكــتــرونــيــة نسبته 
50 بالمئة، مقارنة مع عام 2021، 
 أن عــمــلــيــات الــســحــب 

ً
مـــوضـــحـــا

اآللي تراجعت 33 بالمئة.
ــامــــالت  ــعــ ــة تــ ــمــ ــيــ وذكـــــــــــر أن قــ
المدفوعات الحكومية بلغت نحو 
1.2 مــلــيــار ديـــنـــار بــعــد الــتــحــول 

الرقمي وتطوير الخدمات. 

 الجمعية العمومية وبجواره 
ً
العثمان مترئسا

الخشنام  )تصوير: عوض التعمري(

محمد اإلتربي

 الكويت أعلى 
دولة في األمان 

المصرفي 
مقارنة بدول 

كثيرة 
العثمان

 1.2 مليار 
دينار حجم 
المدفوعات 

الحكومية بعد 
التحول الرقمي
الخشنام
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أعلن البنك األهلي الكويتي فوز عبدالله 
سليمان المشوطي في السحب األسبوعي 
لحساب »الــفــوز« للجوائز، بجائزة نقدية 
ــار، والـــــذي أقــيــم تحت  ــنـ قـــدرهـــا 10000 ديـ
إشـــــراف وزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة، وتــم 
اإلعالن عن اسم الفائز االثنين 19 ديسمبر 

.2022
وحــســاب »الــفــوز« لــلــجــوائــز، هــو حساب 
الجوائز األول من نوعه، والذي يتيح لعمالء 
البنك األهلي الكويتي فرصة الفوز بجوائز 
ومكافآت كبرى. ومن خالل حساب »الفوز«، 
ســيــحــظــى عـــمـــالء الــبــنــك األهـــلـــي الــكــويــتــي 
بفرصة الــفــوز بمبلغ 10000 ديــنــار ضمن 

السحب األسبوعي األعلى لفائز واحد في 
الــكــويــت، وكـــذلـــك فــرصــة لــلــفــوز بــالــجــائــزة 

الــكــبــرى، وهــي راتــب شهري بقيمة 5000 
دينار لمدة 10 سنوات. 

تجدر اإلشارة إلى أنه سيكون بمقدور 
ــلــــي الـــكـــويـــتـــي الـــجـــدد  عـــمـــالء الـــبـــنـــك األهــ
والــحــالــيــيــن االســتــفــادة مــن هـــذه الفرصة 
الفريدة في حالة توفر رصيد في حسابهم 

بمبلغ 100 دينار فقط. 
ويشجع البنك األهلي الكويتي الجميع 
على فتح حساب الفوز أو زيادة أرصدتهم 
لــلــحــصــول عـــلـــى فـــــرص أكـــبـــر لـــلـــفـــوز فــي 
السحب القادم االثنين 26 ديسمبر 2022، 
وكلما زادت المبالغ المودعة زادت فرص 

الفوز.

أجرى البنك األهلي المتحد، أمس، السحب 
األســبــوعــي على جــوائــز الــحــصــاد اإلســالمــي، 
حساب السحب على الجوائز اإلسالمي األول 
في الكويت، والذي ينفرد بالعديد من المميزات، 
ــامـــج ادخــــــار،  ــرنـ ــل بـ ــهــ مــنــهــا أنـــــه أبـــســـط وأســ
فضال عــن ميزة فتح الحساب عبر اإلنترنت 
بكل سهولة ويــســر مــع مــيــزة اإليــــداع الــفــوري 
فـــي الـــحـــســـاب. وأســـفـــر الــســحــب عـــن حــصــول 
10 مــن الــعــمــالء عــلــى 1000 ديــنــار لــكــل منهم 
وهــم: منصور هاشم بشير العتيقي، وحامد 
عبداألمير جاسم القطان، وأحمد صالح محمد 
بوعركي، وتاال نور الدين بورقعة، وظوية عبد 
حسين، ونجيبة فاضل يوسف الباذر، وحنان 
صبحي شقيف، وخالد سالم السالم، وعذاري 

خليل إبراهيم الكندري، وشيخة عبدالعزيز 
يـــوســـف الـــمـــزيـــنـــي. ويـــقـــدم حـــســـاب الــحــصــاد 
اإلسالمي في باقته الجديدة مجموعة أوسع 
من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عمالء 
»المتحد« بجائزة شهرية بقيمة 100000 د.ك، 
إضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 
دينار لكل جائزة، وتبقى الجوائز ربع السنوية 
الكبرى بقيمة 250000 د.ك. نقدا للرابح أهم 
ما يطمح إليه العمالء، حيث تمثل لهم فرصة 
حقيقية لتحقيق حلم العمر. وفضال عن هذه 
الباقة من الجوائز الجذابة، هناك أيضا أرباح 
سنوية متوقعة على أســاس عقد الوكالة، ما 

يزيد جاذبية حساب الحصاد اإلسالمي. 
ــاد بـــالـــعـــديـــد مــن  ــفـــرد حـــســـاب الـــحـــصـ ــنـ ويـ

الــمــمــيــزات، منها أنـــه أبــســط وأســهــل برنامج 
ادخــــــار، فــضــال عـــن مــيــزة فــتــح الــحــســاب عبر 
اإلنترنت بكل سهولة ويسر مع ميزة اإليــداع 

الفوري في الحساب.

 ،»Easy Pay Plus« أعــلــن بــنــك الــخــلــيــج إطــــالق
اإلصدار المحدث من خدمة Easy Pay، الذي يمكن 
حاملي بطاقات البنك االئتمانية من سداد مقابل 
مشترياتهم كبيرة القيمة على 12 قسطا شهريا 

بفائدة 0 في المئة.
ويمكن لكل الشرائح من جميع حاملي بطاقات 
بنك الخليج االئتمانية االستفادة من هذه الخدمة 
المميزة، وتتضمن المشتريات المحلية والدولية، 
على أن يكون الحد األدنى لقيمة المشتريات 300 
دينار، علما أن الخدمة تقتصر على عمليات الشراء 
فقط، ويستطيع العميل التواصل مع مركز اتصال 
.Easy Pay بنك الخليج لتحويل المعاملة إلى خدمة
وعــلــى سبيل الــمــثــال، عــنــدمــا يــشــتــري العميل 
سلعا بقيمة 600 دينار من متجر محلي أو دولي، 
يمكنك تحويلها إلى Easy Pay Plus من خالل مركز 
االتصال، ليتمكن من تقسيط المبلغ على مدى 12 
، بقيمة 50 ديــنــارا في الشهر مقابل رسوم 

ً
شــهــرا

تبلغ دينارين لمرة واحدة فقط.
وفــي هــذا اإلطــار، قــال المدير العام للمجموعة 
الــمــصــرفــيــة الــشــخــصــيــة فـــي بــنــك الــخــلــيــج محمد 
 Easy الــقــطــان إن الــتــطــويــر الــــذي شــهــدتــه خــدمــة
Pay، يأتي ضمن حزمة كبيرة من الخدمات التي 
يوفرها البنك للعمالء، مضيفا أن البنك يحرص 
بشكل مستمر على التواصل مع العمالء واستطالع 

احتياجاتهم ومتطلباتهم، والعمل بشكل سريع 
على تلبيها.

وأفاد بأن عمليات تطوير الخدمات المصرفية 
بالبنك شهدت نقلة نوعية وطفرات غير مسبوقة 
فــي 2022، فــي إطـــار خــطــة الــتــحــول الــرقــمــي التي 
تتواصل بنجاح كبير، في إطار مساعيه لترسيخ 
مكانته كبنك للمستقبل وتوفير أحدث الخدمات 
لعمالئه، مــؤكــدا أن »الخليج« بــات يتمتع ببنية 
تحتية تكنولوجية قوية، تعد من األحدث واألفضل 
على مستوى القطاع المصرفي، ما جعله من أكثر 
البنوك جاهزية لتلبية االحتياجات المصرفية 

وتوفير خدمات رقمية، أحدثها »أبل باي«.
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»بيتك تكافل« تقيم ورشة مخاطر أعمال المصرفيين
النصف: تدريب مسؤولي إدارة المخاطر بالمجموعة جزء أساسي في اإلدارة االستراتيجية

● حصة المطيري
نظمت شــركــة بيتك للتأمين التكافلي ورشـــة عمل 
بالتعاون مــع ASL )أكــبــر مؤسسة لمعاينة الخسائر 
(، وبرعاية الرئيس التنفيذي 

ً
المالية وأكثرها ثقة عالميا

وعضو مجلس إدارة »بيتك للتأمين التكافلي« قتيبة 
النصف، في دبي، لمحترفي إدارة المخاطر من مجموعة 
»بيتك« بأنحاء العالم، والتي تشمل: »بيتك- الكويت«، 
و»بيتك- البحرين«، وبنك الكويت تركيا المشترك، وبنك 

بيتك ماليزيا.
وتختص الورشة بمطالبات جميع مخاطر أعمال 
الــمــصــرفــيــيــن بــمــقــر شــركــة ASL فـــي دبــــي. كــمــا ركـــزت 
ورشــــة الــعــمــل عــلــى الــمــخــاطــر الــمــغــطــاة تــحــت تأمين 
ــه التعامل  جميع مــخــاطــر أعــمــال الــمــصــرفــيــيــن، وأوجــ
مع المطالبات ذات الصلة، وتم تقديم بعض األدوات 
الملموسة وسهلة االستخدام لتقييم المخاطر، وكيفية 
التعامل مع مطالبات جميع مخاطر أعمال المصرفيين 

المعقدة.
وتناولت الورشة التغطيات المختلفة بسوق التأمين 
للمؤسسات المالية، وطرق إدارة الحوادث، والمطالبات 
الخاصة بالمؤسسات المالية في ظل التطور الحالي، 
واألخطار المحيطة بالمؤسسات المالية في ظل التطور 
 طــرق 

ً
الــحــاصــل بــعــد جــائــحــة كـــورونـــا. وشــمــلــت أيــضــا

إدارة المخاطر، وتخفيض الخسائر الخاصة بــإدارة 
المؤسسات المالية، والتغطيات المختلفة الموجودة 
بوثائق تأمين مجموعة بيت التمويل الكويتي حول 
العالم، ومقارنة بين التغطيات التأمينية الموجودة 
بوثائق بيت التمويل الكويتي والبنوك األخرى الرائدة 

حول العالم.
 منا بضرورة االستثمار في 

ً
وقــال النصف: »إيمانا

مواردنا البشرية، وأن التدريب المستمر لكوادر مجموعة 
بيتك حـــول الــعــالــم، حــيــث تــواجــه مختلف المنظمات 
العديد من المخاطر، السيما قطاع المؤسسات المالية، 
ما قد يــؤدي إلــى تعرض األعــمــال إلــى خسارة وأزمــات 
مستقبلية، نجد أن تــدريــب مــســؤولــي إدارة المخاطر 
 في 

ً
 أســاســيــا

ً
ا ــزء بمجموعة بيتك حــول الــعــالــم ُيــعــد جـ

اإلدارة االستراتيجية للمجموعة، لذلك نطمح من خالل 
هـــذه الــورشــة لــزيــادة وعـــي مــوظــفــي )بــيــتــك(، للتصدي 

والتعامل مع جميع مخاطر أعمال المصرفيين«.
وتقدمت »بيتك تكافل« بالشكر لمدير ASL في دبي 
جــيــمــس فــيــنــســيــنــت، والــمــديــريــن الــمــســاعــديــن كــونــال 
بينودكار وساندي كابور وأليسون هورن، على تزويد 
»بيتك« بهذه الـــدورة التدريبية المميزة، والتي كانت 
بقمة الــفــائــدة لــلــحــضــور، كــمــا جعلت فــريــق مجموعة 
بيتك يتحلى بالثقة في التصرف مع مهام تأمين جميع 

مخاطر أعمال المصرفيين.

كما تقدم »بيتك« بالشكر لفريق ASL دبــي، وبشكر 
خاص للمدير المساعد كنال بينوديكار، كما شكر اإلدارة 
العليا: قتيبة النصف ومبارك المزيني ومحمود صالح، 

الذين ساهموا بإجراء هذا الحدث الدولي. 
 لجميع الحضور: يحيى 

ً
 خاصا

ً
م »بيتك« شكرا وقــدَّ

سمير وخالد المسعود وعبدالعزيز الشايجي وجاسم 
الشهاب ومحمد عفت وعلي الصادق وليلى بابا وديما 
الدوسري ورجب جوكتب ومراد أوكتاي وملتم توماي 

وزينب بوبر.

أحمد العومي

محمد القطان

قتيبة النصف

Easy Pay لخدمة 
ً
»الخليج« يطلق تحديثا

 يمكن حاملي »االئتمانية« من تقسيط مشترياتهم بال فوائد

»األهلي« يعلن الفائز في سحب الفوز األسبوعي»المتحد«: 10 فائزين بالسحب األسبوعي لـ »الحصاد«

 مع »وّياك«
ً
»stc« شريكة مع »دورات« لتمكين التعليم... تماشيا

 ،stc أعــلــنــت شــركــة االتـــصـــاالت الــكــويــتــيــة
شراكتها االستراتيجية مع »دورات«، منصة 
خدمات التعليم والدورات الرقمية، تماشيا مع 
أهداف مبادرتها »وّياك«، في موسمها الثاني.
 مع استراتيجية 

ً
وتأتي الشراكة انسجاما

التحول الرقمي وإثــراء حياة المشاركين في 
الـــدورات، من خــالل تنظيم سلسلة من ورش 
العمل ودورات التدريب عبر اإلنترنت في عدد 

من المجاالت المتنوعة.
وأقيم حفل إطالق الشراكة االستراتيجية 
في »تشيرمانز كلوب« ببرج كيبكو، بحضور 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة stc الــمــهــنــدس 
مــزيــد الــحــربــي والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
دورات محمد السريع وعــدد من المسؤولين 

التنفيذيين من الشركتين.
وخالل الحفل، القى الحربي كلمة تحفيزية 
للحضور من المبادرين وأصحاب المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة الحجم، تحّدث خاللها 
عن أهمية دعم المبادرين الشباب والمشاريع 
التي يمكن أن تضيف قيمة كبيرة للمجتمع، 
 عن سعادته بالطاقات الشبابية التي 

ً
معربا

تزخر بها الكويت على جميع الصعد.
ــار الـــى أن »stc« أصــبــحــت الممكن  كــمــا أشـ
الرقمي المفضل في قطاع االتصاالت بالكويت، 

إضـــافـــة الـــى مــســاهــمــة الــشــركــة فـــي دعـــم هــذا 
الــقــطــاع الــحــيــوي لــالقــتــصــاد الــكــويــتــي، من 
خــالل إطــالق العديد مــن الحلول والخدمات 
المتخصصة الــتــي تــهــدف إلــى دعــم وتمكين 

سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن خالل الشراكة االستراتيجية الهادفة 
الى تنمية المجتمع واالستدامة في التعليم، 
ستنظم »دورات«، بالتعاون مع »stc«، العديد 
مــن الــمــبــادرات التعليمية التي تشمل ورش 
عمل ودورات ومــحــاضــرات متخصصة عبر 
اإلنترنت، والتي تسعى »stc« من خاللها إلى 
تغطية مجموعة من الموضوعات المختارة 
والدورات المتخصصة التي تشمل التصوير 
الفوتوغرافي والفيديو والطهي والرياضة 
واللياقة البدنية، إضافة إلــى السفر وإنشاء 

مدونات الفيديو. 
ــمــــت حــلــقــة  ــيــ ــــل، أقــ ــفـ ــ ــــحـ ــــش الـ ــامـ ــ ــى هـ ــ ــلـ ــ وعـ
ــات الـــعـــامـــة  ــعــــالقــ ــر الــ نـــقـــاشـــيـــة أدارهــــــــــا مــــديــ
ــي »stc«، أحــمــد  ــاعـــي فــ ــمـ ــتـ ــل االجـ ــواصــ ــتــ والــ
ــن الـــســـريـــع،  ــ ــل مـ ــ الــــنــــويــــبــــت، حـــيـــث شـــــــارك كـ
والـــمـــديـــرة الــعــامــة التـــصـــاالت الـــشـــركـــات في 
»stc«، دانـــة الــجــاســم، ورئــيــســة مجلس إدارة 
»دورات«، المهندسة فرح الحميضي، آراءهم 
ورؤيتهم حول دور القطاع الخاص في دعم 

المبادرين وأصــحــاب المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة الحجم وكيفية االستفادة من 

التطور المتسارع في العالم الرقمي.
ومـــع حــلــول كــل ربـــع ســنــة، سيتم إجـــراء 
ــبـــل مـــدربـــيـــن  ســلــســلــة ورش الـــعـــمـــل مــــن قـ
متخصصين في المجال الــذي يتم طرحه، 
بــــهــــدف تـــقـــديـــم الـــمـــعـــلـــومـــات الــتــعــلــيــمــيــة 
والنصائح اإلرشــاديــة المتعلقة بموضوع 
الدورة، إضافة إلى إجراء تمارين وجلسات 

ــب بـــهـــدف تـــعـــزيـــز فـــهـــم الــمــشــاركــيــن  ــدريــ تــ
لـــلـــدورات واألفـــكـــار الــمــطــروحــة. وفـــي بيان 
لها، أشـــارت »stc« إلــى أن التعاون الجديد 
يــأتــي كــمــبــادرة إضــافــيــة يتم تنظيمها في 
إطــــــار بـــرنـــامـــج الـــمـــســـؤولـــيـــة االجــتــمــاعــيــة 
الــشــامــل، والــتــي تــركــز بشكل أســاســي على 
التعليم باعتباره إحدى الركائز األساسية 
الستراتيجية »stc« للمسؤولية المجتمعية 

للشركات.

وبـــهـــدف إحـــــداث تــأثــيــر أوســــع لـــلـــدورات 
وورش الـــعـــمـــل، ســتــعــمــل »stc« عــلــى نشر 
مـــحـــتـــوى تـــوعـــيـــة عـــلـــى مــخــتــلــف مــنــصــات 
التواصل. األمر الذي سيمّكن الشركة من نشر 
المعرفة التعليمية حول مواضيع مختلفة 
إلى قاعدتها الواسعة من المتابعين، ويسهم 

في تعزيز خيارات أسلوب حياتهم.
وتتماشى هذه الشراكة مع إطار برنامج 
 ،»stc« المسؤولية االجتماعية للشركات لدى
وتحت مظلة مبادرة »وياك« التي تنطلق في 
موسمها الثاني، ال سيما أن رؤية »دورات« 
في »تقديم دورات رقمية متميزة من خالل 
منصة الكترونية أنيقة وعملية، تتماشى 
مع استراتيجية التحول الرقمي للشركة«، 
إذ تهدف مــبــادرة »ويـــاك« إلــى دعــم وتمكين 
الشركات الصغيرة والمتوسطة في الكويت 
م الرقمي، بما 

َ
بمجال التكنولوجيا والعال

 في المجتمع. 
ً
 إيجابيا

ً
يترك تأثيرا

ــا عــلــى الــشــراكــة، قــالــت الــجــاســم: 
ً
وتــعــلــيــق

»ســعــداء بشراكتنا مــع منصة رائـــدة تهدف 
الى تثقيف الجمهور بطرق إبداعية ومؤثرة، 
وبما يتماشى مع استراتيجيتنا المتعلقة 
بتمكين التحول الرقمي لدعم النمو، حيث 
إنــنــا نــدعــم بــشــدة اســتــخــدام التكنولوجيا 

ــثـــل تــلــك  ــة مـ بـــأشـــكـــالـــهـــا الــمــخــتــلــفــة لـــخـــدمـ
الـــمـــنـــصـــات عـــلـــى نـــشـــر الـــمـــعـــرفـــة وتــثــقــيــف 

الجمهور«.
وقــالــت: »بصفتنا روادا فــي مجالنا، نقّدر 
فــي stc بــشــدة أهــمــيــة الــشــراكــة والــتــعــاون مع 
الــمــؤســســات الــتــي يــمــكــن أن تــســاعــد الــشــركــة 
فــي إحــــداث تــأثــيــر إيــجــابــي عــلــى أنــمــاط حياة 

المشاركين.
ل ركيزة أساسية 

ّ
وبالنظر إلى أن التعليم يمث

ــار بـــرنـــامـــج الــمــســؤولــيــة المجتمعية  ــ فـــي إطـ
لشركة »stc«، سنواصل التركيز على استكشاف 
مفاهيم ومنصات جــديــدة تهدف إلــى تمكين 
الــمــجــتــمــع مـــن خـــالل غـــرس الــمــعــرفــة وتــعــزيــز 

التعلم«.
من ناحيته، قال السريع: »نهدف من خالل 
شراكتنا مــع stc إلــى تقديم محتوى ابــداعــي 
ومــبــتــكــر لــفــئــات الــمــجــتــمــع الــمــخــتــلــفــة يــخــدم 
المستفيدين بصقل مهاراتهم وتطويرها في 
المجاالت المختلفة، فمن خالل هذه الــدورات 
النوعية سنحرص على اختيار المختصين 
والــبــرامــج الــتــي تــواكــب الــتــطــور الــحــاصــل في 
العالم بشكل عــام واالفتراضي بشكل خاص، 
لكي تتناسب مع احتياجات السوق الحالية 

والمستقبلية«.

السريع والحميضي والجاسم والحربي والنويبت في صورة جماعية

 بالتعاون مع »مول 360«
ً
 فنيا

ً
»خط غاليري« تقيم معرضا

في إطــار مشاريع المسؤولية 
المجتمعية التي تقّدمها مختلف 
الـــجـــهـــات بـــالـــقـــطـــاع الــــخــــاص، ال 
ــتــــي تــعــتــمــد عــلــى  ــلـــك الــ ســـيـــمـــا تـ
االبــتــكــار التسويقي وطـــرح الفن 
والــثــقــافــة بــشــكــل مــغــايــر وفــريــد، 
قــّدمــت »خــط غــالــيــري« بالتعاون 
مــع مــول 360، المجمع التجاري 
ــديـــن  ــمـ ــتـ ــع لـــمـــجـــمـــوعـــة الـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ الـ
الـــعـــقـــاريـــة، مــعــرضــا فــنــيــا مليئا 
بالفعاليات واألنشطة ذات العالقة 

تحت اسم »رحلة«.
وتــــمــــت إقــــامــــة الــــمــــعــــرض فــي 
ــة داخـــــــل الــــمــــول،  مــنــطــقــة الـــــواحـــ
والتي تتمتع بتصميم معماري 
مميز، وقّدم المعرض 5 محطات 
مــتــنــوعــة لـــعـــرض تـــاريـــخ بعض 
الفنون واإلرث الثقافي المستخدم 
في الكويت لـ 5 أشياء، مستعينا 
بمصادرها التاريخية، ومعتمدا 
على فريق متكامل من مصممي 
وحــرفــيــي خــط غــالــيــري؛ الشركة 

ــي تـــصـــمـــيـــم الـــهـــدايـــا  ــ الــــــرائــــــدة فـ
والكماليات منذ 2014.

وشــــارك زوار الــمــعــرض لمدة 
أســــبــــوع كــــامــــل فــــي الــــعــــديــــد مــن 
الفعاليات، مثل الرسم بالطابعات 
الـــخـــشـــبـــيـــة الـــتـــقـــلـــيـــديـــة والـــخـــتـــم 
ــل،  ــائـ ــع كـــتـــابـــة الـــرسـ الــشــمــعــي مــ
إضـــافـــة إلــــى حــفــر األســـمـــاء على 
البخور وختاما بتجربة أصناف 
الــشــاي، ومــا يجمع بينهم كلهم 
ــيــــة عــمــيــقــة  ــخــ ــومــــات تــــاريــ ــلــ ــعــ مــ
عكست صورة الكويت الحضارية 
وتاريخها العريق الذي يعّبر عن 
مدى العمق الثقافي الذي تمثله 

الكويت.
من جهته قال د. أحمد العومي 
ــــط  ــــس لــــــــ »خـ ــــؤســ ــمــ ــ ــك الــ ــ ــريــ ــ ــشــ ــ الــ
غـــالـــيـــري«: إن مــعــرض رحــلــة هو 
أســـبـــوع فــنــي تــفــاعــلــي لــالحــتــفــاء 
ــخ الــكــويــت،  ــاريــ بــفــن وثـــقـــافـــة وتــ
واســتــطــعــنــا مــــن خـــاللـــه إيـــصـــال 
اللمسة الفنية وتــراثــنــا األصيل 

إلــــــــى جــــمــــيــــع أفـــــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــع 
ــن طــريــق  ــه عــ ــحـ ــرائـ بــمــخــتــلــف شـ
ــات  ــومـ ــلـ ــعـ ــات ومـ ــتـــجـ ــنـ تــــقــــديــــم مـ
مستوحاة من ثقافتنا الكويتية 

والعربية واإلسالمية.
وأكد أن المعرض يعّد تجربة 
فريدة في التسويق الذكي للقيم 
التي تتبناها »خط غاليري« من 
االعتزاز بالثقافة واالرتكاز على 
العمق الحضاري ألي منتج يتم 
تقديمه عبر عالمتها التجارية 
ومنافذ بيعها، كما أن مشاركة 
العديد مــن الفنانين الكويتيين 
في المعرض جعلت تجربة الزوار 
أكثر ثراء وحيوية، فن اإليبرو مع 
األستاذ حمود الجفران، والخط 
العربي مع الخطاطة أريج السالم، 
ــاي وأصــــنــــافــــه مــع  ــــخ الــــشــ ــــاريـ وتـ

الشيف شريفة الجابر.
واخـــتـــتـــم الـــعـــومـــي تــصــريــحــه 
بــأن »خــط غاليري« تقّدم العديد 
من الحلول المبتكرة للمنتجات 

الفنية معتمدة على رؤية واضحة 
ــفـــن  تــــســــعــــى لــــهــــا فــــــي تــــقــــديــــم الـ
والتاريخ والثقافة بقالب معاصر، 
مستوحى من الماضي الجميل، 
ومبتكرا لوقتنا الحاضر مثبتين 
بذلك القدرات الوطنية واإلبداعات 

التي تقّدمها.

 مع »المدققين الداخليين«
ً
»بروتيفيتي« تجري استطالعا

الستكشاف التوجهات األخيرة لقطاع التدقيق الداخلي في المنطقة
أجرت شركة »بروتيفيتي الشرق األوسط«، 
بالشراكة مع جمعية المدققين الداخليين 
 الستكشاف التوجهات 

ً
الكويتية، استطالعا

األخيرة لقطاع التدقيق الداخلي في المنطقة، 
ال ســيــمــا بــعــد مــوجــة االبـــتـــكـــار واالرتـــجـــال 
السريعة التي شهدها القطاع على مستوى 
ــن تــــداعــــيــــات جــائــحــة  ــم لــلــتــخــفــيــف مــ ــالـ ــعـ الـ

»كوفيد 19«.
 وجعلت اللوائح الصارمة لهيئة أسواق 
المال الكويتية قطاع التدقيق الداخلي أكثر 
 لـــدوره فــي مشهد حوكمة الشركات 

ً
ــا إدراكــ

سريع التغير في الكويت. 
ــم خـــبـــراء  ــ ــــى دعــ ــتــــطــــالع إلــ ويــــهــــدف االســ
التدقيق الداخلي واألطـــراف المعنية لفهم 
كيفية تأقلم وحـــدات التدقيق الداخلي في 
الـــكـــويـــت مــــع الــــوضــــع االعــــتــــيــــادي الــجــديــد 
لمرحلة ما بعد الجائحة. وأشار نحو 63 في 
المئة من المشاركين في االستطالع إلى أنهم 
يستخدمون األدوات األحدث، مثل تحليالت 

البيانات، لتحديد التغييرات في المخاطر.
 عــلــى نــتــائــج االســـتـــطـــالع، قــال 

ً
وتــعــلــيــقــا

المدير التنفيذي اإلداري رئيس قسم التدقيق 
الداخلي فــي »بروتيفيتي الــشــرق األوســط« 
ســانــجــاي راجــــاجــــوبــــاالن، إن »االســتــطــالع 
يكشف أن التحول التكنولوجي فــي قطاع 
 فحسب، 

ً
 محبذا

ً
التدقيق الداخلي لم يعد أمرا

بــل بــات مــن الــعــوامــل الرئيسية الــتــي تميز 
وحدات التدقيق الداخلي المتقدمة عن تلك 
التقليدية«، مضيفا »وقــد كــان من المشجع 
 أن يبدي 62 في المئة من المشاركين 

ً
حقا

في االستطالع اهتمامهم بأنشطة التحول 
أو االبتكار خالل العامين المقبلين«.

وقـــال رئــيــس مجلس اإلدارة فــي جمعية 
الــمــدقــقــيــن الــداخــلــيــيــن الــكــويــتــيــة مــنــصــور 
ششتري: »لطالما ركزنا على رصد توجهات 
الــقــطــاع ومــشــاركــة المعلومات بشأنها مع 
مجتمع المدققين الداخليين لتعزيز معارفهم 
ومهاراتهم. وعدا عن مساعدته في تحقيق 

هذه األهداف، يسلط االستطالع الضوء على 
ة التدقيق  أهمية االستثمار في تعزيز كفاء
الداخلي للمؤسسات لمواجهة التحديات 

القائمة والمخاطر الناشئة«.
من جانبه، ذكر المدير التنفيذي اإلداري 
لـــ »بروتيفيتي« فــي الــكــويــت، داريـــوش بور 
 لــديــنــامــيــكــيــة وســـرعـــة انــتــشــار 

ً
ــرا ــظــ أنــــه »نــ

المخاطر واالضطرابات الناشئة، يجب أن 
تتحلى وحدات التدقيق الداخلي بالمرونة 
والــمــثــابــرة عــلــى إجـــــراء تــقــيــيــمــات مــخــاطــر 
أكثر بانتظام. ومــن غير المرجح أن يكون 
 
ً
النهج التقليدي للمراجعات السنوية مفيدا

لموظفي التدقيق الداخلي في أداء واجباتهم 
بالفعالية المطلوبة«.

أسعار النفط تستقر مع تراجع المخزونات األميركية
لم تتغير أسعار النفط كثيرا أمــس، إذ طغى سحب أكبر 
من المتوقع من مخزونات الخام األميركية على المخاوف 
إزاء ارتـــفـــاع حــــاالت اإلصـــابـــة بــكــوفــيــد 19 فــي الــصــيــن أكبر 

مستورد للنفط.
وارتــفــعــت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام بــرنــت 7 ســنــتــات، أي 0.1 
في المئة، إلى 80.06 دوالرا للبرميل، بينما ارتفع خام غرب 
تكساس الوسيط األميركي 4 سنتات، أي 0.1 في المئة، إلى 

76.27 دوالرا.
من جانبه، ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 27 سنتا 
ــداوالت أمــس األول، مقابل 78.92  ليبلغ 79.19 دوالرا فــي تـ
دوالرا في تداوالت االثنين، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.

وقالت مصادر في السوق، نقال عن بيانات معهد البترول 
األمــيــركــي، إن مخزونات الــخــام تراجعت بنحو 3.1 ماليين 
برميل باألسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، في حين قدر تسعة 
محللين استطلعت »رويترز« آراءهم تراجعا بواقع 1.7 مليون 

برميل في المخزونات.
وزادت مخزونات البنزين بنحو 4.5 ماليين برميل، بينما 
ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بواقع 828 ألــف برميل، 
بــحــســب الــمــصــادر الــتــي طــلــبــت عـــدم الــكــشــف عـــن هــويــتــهــا.
وقــالــت تينا تــنــج، المحللة فــي »ســـي إم ســي مــاركــتــس«، 
ــان مــــن عــــوامــــل الـــصـــعـــود الـــســـحـــب األكــــبــــر مــــن الــمــتــوقــع  ــ »كــ
ــا تــتــفــاقــم مـــشـــكـــالت نــقــص  ــمـ ــنـــفـــط، إذ ربـ مــــن مـــخـــزونـــات الـ
المعروض مرة أخرى، على خلفية إعادة فتح الصين وإعادة 

ــات الــمــتــحــدة بـــنـــاء احــتــيــاطــيــاتــهــا االســتــراتــيــجــيــة«. الــــواليــ
وذكــر وزيــر الطاقة السعودي عبدالعزيز بن سلمان، في 
مــقــابــلــة مــع وكــالــة األنـــبـــاء الــســعــوديــة الــرســمــيــة، أن أعــضــاء 
ــــك+« يــبــعــدون الــســيــاســة عــن عملية صــنــع الـــقـــرار وعــن  »أوبــ
تقييماتهم وتــوقــعــاتــهــم، مضيفا أن قـــرار »أوبـــــك+« خفض 
اإلنــتــاج، الــذي تعرض النــتــقــادات شــديــدة، اتضح أنــه القرار 

الصحيح لدعم استقرار السوق والصناعة.
ولــفــتــت تــنــج إلـــى أن أســعــار الــنــفــط تــلــقــت دعــمــا مــن هــذه 
التعليقات التي تشير إلى أن »أوبك+« قد تستمر في الحفاظ 

على شح المعروض لتعزيز األسعار.
ومع ذلك، فإن المخاوف المتزايدة بشأن زيادة اإلصابات 
بكوفيد 19 فــي الــصــيــن، مــع بــدء الــبــالد تخفيف سياستها 

الصارمة المعروفة باسم »صفر كوفيد«، حالت دون ارتفاع 
أسعار النفط.

وأدى النهج الصيني إلى إبقاء عدد اإلصابات والوفيات 
منخفضا نسبيا بين 1.4 مليار نسمة، لكن منظمة الصحة 
العالمية وصفته بأنه غير »مستدام« هذا العام بسبب مخاوف 

حول تأثيره على حياة المواطنين واقتصاد البالد.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام من روسيا بواقع 
17 في المئة في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، إذ سارعت 
المصافي الصينية إلى تأمين مزيد من الشحنات قبل سقف 
األسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع في 5 ديسمبر، 
وهــذه الــزيــادة جعلت روسيا أكبر مــورد للنفط إلــى الصين 

متقدمة على السعودية.

https://www.aljarida.com/article/8744
https://www.aljarida.com/article/8743
https://www.aljarida.com/article/8741
https://www.aljarida.com/article/8739
https://www.aljarida.com/article/8742
https://www.aljarida.com/article/8738
https://www.aljarida.com/article/8737
https://www.aljarida.com/article/8740
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البنك احتفل بمرور 
10 سنوات على 

إطالق برنامج »أنا 
الوطني«

أكاديمية »الوطني« 
جت بجائزة  توِّ
»أفضل مبادرة 

لبرنامج شبابي« 
من مجلة ميد 

العالمية

توفير فرص التطور 
المهني للموظفين 

الطامحين إلى أدوار 
قيادية بالمستقبل

حصد جائزة 
مرموقة كأفضل بنك 
في التنوع والشمول 

من »يوروموني« 
العالمية 

ج  »الوطني« توِّ
بجائزة الريادة 

في مجال إحالل 
وتوطين الوظائف 
على مستوى دول 

»التعاون« 

البنك يشارك 
بقوة في معارض 
التوظيف ويعطي 
األولوية لتوظيف 
المواهب الوطنية

تدشين سلسلة من 
مبادرات التدريب 

لتعزيز التغيير 
الثقافي والتكيف 
مع رحلة التحول 

الرقمي للبنك
»الوطني« واصل 

دوره التاريخي في 
استقطاب وتوظيف 

الكفاءات الوطنية 
وتطوير مهاراتهم

50 ورشة عمل 
لتطبيق ومناقشة 

نتائج استبيان 
»صوتك يهمنا« في 
إطار الحرص على 

إشراك الموظفين اعتماد »إطار تقييم 
الكفاءة« لضمان 

تطبيق أفضل 
الممارسات العلمية 
في اختيار وتطوير 

موظفيه 
 NBK« إطالق مبادرة

RISE« العالمية 
لتعزيز ودعم 

القيادات النسائية

»جاهزون 
للمستقبل«... 

منهجية تدريب 
جديدة لموظفي 
»الوطني« خالل 

2022

البنك استثمر 1.2 
مليون دينار خالل 

العام في برامج 
تدريب بالتعاون 

مع أعرق الجامعات 
والمعاهد حول 

العالم

ً
خت بيئة عمل فريدة وأداء مستداما الموارد البشرية لـ »الوطني« رسَّ

العبالني: عززنا في 2022 بيئة منتجة وجذابة لتمكين موظفي البنك من أداء أفضل ما لديهم
واصل بنك الكويت الوطني في عام 2022 تحقيق 
ل رقمي طموح ومعدالت نمو قوية، وتقدم كبير  تحوُّ
فــي بلوغ األهــــداف االستراتيجية متوسطة المدى، 
إضافة إلى خلق قيمة مضافة طويلة األجل لمساهميه. 
 إال من خالل امتالك البنك كوادر 

ً
ولم يكن هذا ممكنا

احــتــرافــيــة وبــيــئــة عــمــل فــريــدة يــقــف خلفها الــمــوارد 
ل القلب النابض لهذه  البشرية للمجموعة، والتي تشكِّ
المنظومة شديدة التعقيد والمترامية في نحو 4 قارات 

و13 دولة حول العالم.
الــمــوارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني 
واصلت خالل عام 2022 التزامها بتوفير بيئة عمل 
إيجابية ومنتجة يتم فيها تمكين موظفي البنك من 
أداء أفضل ما لديهم، وليكونوا بصحة جيدة وسعداء 
 مع استراتيجية الموارد البشرية، 

ً
في العمل، تماشيا

التي تتضمن 4 ركائز تشمل وضع الكفاءات المناسبة 
 
ً
في األدوار المناسبة، وفي الوقت المناسب، وثانيا

إعداد قادة المستقبل عبر تطوير القادة الذين يلهمون 
 استقطاب أفضل 

ً
ويمّكنون الموظفين من اإلبداع، وثالثا

الكفاءات، من خالل توظيف المواهب واالحتفاظ بها 
 تهيئة بيئة وثقافة أداء مستدام 

ً
وتنميتها، ورابــعــا

تضمن تعزيز التنوع والشمول ومبادئ إدارة النتائج 
الواضحة وحماية الموظفين.

وتدعم إدارة الموارد البشرية مسار الربحية واألداء 
القوي للبنك، من خالل األدوات واألطــر والتحليالت 
ال،  التي تمكن البنك من إدارة القوى العاملة بشكل فعَّ
 
ً
 حيويا

ً
الة للقوى العاملة دورا حيث تلعب اإلدارة الفعَّ

في تحقيق األهـــداف، وتشمل دعم المديرين في أداء 
 من التوظيف، 

ً
مهامهم اليومية في كل المراحل، بدءا

 بالتطوير، وصـــواًل إلــى تقديم الـــرؤى لــإدارة 
ً
مـــرورا

العليا باستخدام النمذجة االستشرافية، والتحليالت 
التنبؤية، وتقديم تقارير قوية ومقاييس ومؤشرات أداء 
رئيسية، والتي بدورها ستدعم االستراتيجية وتمكين 

القرارات المستنيرة بشكل أفضل. 

ثقافة أداء مستدام
وبهذه المناسبة، قال المدير العام للموارد البشرية 
لمجموعة بنك الكويت الوطني، عماد العبالني: »ترفع 
 شعار )موظفونا هم 

ً
مجموعة الموارد البشرية دائما

 على أن تكون 
ً
ثروتنا الحقيقية(، حيث تحرص دائما

بالقرب منهم، وتستمع لهم، كما تسعى إلى تحفيزهم، 
ر جهودهم وعطاءهم، حيث ُيعد برنامج )أنا  وتــقــدِّ
 ال 

ً
ا الوطني(، الذي يمر 10 سنوات على إنشائه، جزء
يتجزأ من بيئة عمل ناجحة وثقافة أداء مستدامة«.

رفاهية الموظفين

 
ً
وأشــار العبالني إلى أن »الوطني« يتبنى منظورا
أوســـع لرفاهية ورعــايــة موظفيه يشمل الــعــديــد من 
البرامج واألنشطة التي تركز على تهيئة وتشجيع 
أســلــوب حــيــاة صــحــي، ورفــــع نسبة الــوعــي بأهمية 
إجــــراء الــفــحــوصــات الطبية الـــدوريـــة عــبــر البرنامج 
واالستشارات الطبية في الصحة النفسية والعامة، من 
خالل المنصات التفاعلية وقنوات التواصل االجتماعي 

الخاصة بالبنك.
ــه بأهمية تحسين  وأوضـــح أنــه مــن منطلق إدراكــ
صحة وسالمة أصحاب المصالح الرئيسيين، بمن 
 ال يتجزأ 

ً
فيهم الموظفون، والعمالء، وباعتبار ذلك جزءا

من نهج التنمية المستدامة، يعمل البنك باستمرار على 
تحديث سياسته الخاصة بالصحة والسالمة التي تم 
وضعها بناًء على أفضل الممارسات اإلقليمية والدولية 

المتعلقة بقضايا الصحة والسالمة.
ق  وأضــاف العبالني أن البنك خالل عام 2022 طبَّ
العديد من الممارسات التي تدعم بيئة عمل صحية 
ومنتجة، من بينها تطبيق المساواة في ميزة تذاكر 
السفر للموظفات، لتضم الزوج وطفلين، إضافة إلى 
إقــرار نظام ساعات العمل المرنة للموظفين، ومنح 
إجازة أبوة للموظفين، وهي استحقاق يسمح خاللها 
لألب الجديد بالبقاء في المنزل للتواصل مع الطفل 

الجديد.

استقطاب المواهب 
ويـــؤمـــن »الـــوطـــنـــي« بــــأن جــــذب أفـــضـــل الـــكـــفـــاءات 
واالحتفاظ بها وتطويرها ُيعد من العوامل الحاسمة 
فـــي تحقيق طــمــوحــات الــبــنــك طــويــلــة األجـــــل، حيث 
اســتــمــرت الــعــمــلــيــة الــشــامــلــة مـــن تــحــديــد الــمــواهــب 
وتوظيفها، كما استمرت قواعد التوظيف واالختيار 
لدى البنك في االستناد إلى نظرة أكثر شمولية على 

أنها بالغة األهمية لنجاح البنك ونموه المستقبلي. 
وخالل عام 2022 اعتمدت إدارة استقطاب المواهب 
ة«، لــلــتــأكــد مـــن تطبيق أفضل  ــاء ــفـ ــكـ »إطـــــار تقييم الـ
الممارسات العلمية في اختيار وتطوير موظفي البنك، 
حيث تعتمد على التقييمات السيكومترية كأداة قوية 
في دقة التعيينات والترقيات، كما تضمن هذه اآللية 
االختيار العادل دون تحيز، ألنها تستند إلى معايير 

الكفاءة والقدرات.
وخـــالل عــام 2022 وظــف البنك مــا يــقــرب مــن 369 
، وبلغت نسبة الكويتيين منهم قرابة 

ً
 جديدا

ً
موظفا

80 في المئة، كما وصلت نسبة التوطين بنهاية الربع 
الثالث من 2022 نحو 75.2 في المئة، فيما تم تقدير 
جهود البنك في هذا الصعيد عبر تكريم لجنة وزراء 
الشؤون االجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي 
»الــوطــنــي«، لــفــوزه بجائزة الــريــادة فــي مــجــال إحــالل 

وتوطين الوظائف على مستوى دول »التعاون«.
ولضمان الحصول على نسبة عالية من التكويت، 
يشارك »الوطني« في العديد من معارض التوظيف، 
كما يواصل منح األولوية لتوظيف المواهب الوطنية، 
واقتصار التوظيف في بعض الميادين على القوى 
ــذا إلـــى جانب  الــعــامــلــة الــوطــنــيــة بصفة حــصــريــة، هـ
التعاون مــع الجامعات المختلفة لتوفير المواهب 
الوطنية، حيث شارك البنك خالل 2022 في 6 معارض 

توظيف.
على صعيد آخر، منح البنك أولوية لعمليات التنقل 
الداخلي في ممارسات التوظيف لدعم الموظفين في 
بناء حياتهم المهنية داخل منظومة البنك، بهدف منح 
دفعة كبيرة للنمو الشخصي، وتمكين الموظفين من 
تغيير األدوار داخــل األقسام وعبرها، مما يعزز من 
تعلم وتطوير المهارات الجديدة، إضافة إلى اكتساب 

فهم أوسع لعمليات البنك المختلفة.
ــم إعـــــالن 121 فـــرصـــة للتوظيف  وخـــــالل 2022 تـ
الداخلي، فيما شملت عمليات التنقل الداخلي نحو 

 إلدارات مختلفة داخل البنك.
ً
227 موظفا

وإضافة إلى ذلك، قامت إدارة استقطاب المواهب 
فــي مجموعة الــمــوارد البشرية بجهود كبيرة لدعم 
أهـــــداف الــبــنــك االســتــراتــيــجــيــة عــلــى صــعــيــد الــتــنــوع 
والشمول عبر إطالق حملة كبرى تستهدف استقطاب 
أفضل المواهب والكفاءات عبر قنوات البنك الرقمية، 
بهدف تعزيز التنوع والشمول ضمن استراتيجيته 
لالستدامة، وتدعم في الوقت نفسه ريادته المحلية 
ــال فــي مــســار النمو  واإلقليمية، وتــســاهــم بشكل فــعَّ

وتحقيق طموحاته المستقبلية.
 فيما يخص ضمان 

ً
 فريدا

ً
ويتبع »الوطني« نهجا

 متساوية لجميع 
ً
تكافؤ الــفــرص، حيث يكفل فرصا

موظفيه دون استثناء، وهــذا ما يعكسه بلوغ نسبة 
النساء 44.3 في المئة من إجمالي القوى العاملة، وهو 
إنجاز مشهود على مستوى القطاع المصرفي وسوق 

العمل اإلقليمي.
 تــم تتويج جــهــود البنك فــي هـــذا المجال 

ً
وأيــضــا

بــجــائــزة مــرمــوقــة ضــمــن جــوائــز مجلة »يــورومــونــي 
للتميز لعام 2022 كأفضل بنك في التنوع والشمول«، 
حيث بينت المجلة، في بيان، أسباب الفوز بالجائزة، 
أن البنك اتخذ خطوات مهمة في سبيل تعزيز التنوع 
والشمول، مع إطالق »إطار الكفاءات« الخاص بالبنك، 
 أكبر من المساواة 

ً
حيث حسن التوظيف، وأضاف قدرا

في عملية االختيار.

التدريب والتطوير
وقد واصلت إدارة التدريب والتطوير العمل على 
تكريس جــهــود البنك نحو تنمية ثــروتــه البشرية، 
من خالل إحــداث تطوير شامل ومستمر في البرامج 

والمنظومة التدريبية للموظفين.
ـــر البنك لموظفيه أفــضــل فرص 

َّ
وخـــالل 2022 وف

التدريب والتطوير المهني، والرامية إلى تعزيز كفاءة 
موظفيه، بهدف االرتقاء بقدرات موظفيه، والمساهمة 

الفاعلة في تطورهم المهني.
تلقى كــل مــوظــف مــن موظفي »الــوطــنــي« الكويت 
حوالي 6 ساعات من التدريب في المتوسط، والتي 
 لعدد ساعات التدريب 

ً
تم احتسابها بصفة عامة وفقا

اإلجمالي، التي بلغت 21 ألــف ساعة تــدريــب، ونحو 
4800 متدرب، وفي عام 2022 استثمر »الوطني« نحو 
1.2 مليون دينار وجهها لتدريب الموظفين. ويمثل ذلك 

الرقم زيادة بنسبة 71 في المئة عن نفقات عام 2020.
وشهد العام تدشين منهجية جديدة رفعت شعار 
»جاهزون للمستقبل«، لمواكبة مسيرة النمو الرقمي 
المتسارع التي ينفذها البنك، كما ركزت على البرامج 
المتخصصة، ودمج عناصر الذكاء االصطناعي في 
المنصة التعليمية للبنك، لتقديم تجارب تعليمية 

.
ً
أكثر استهدافا

وفـــي إطــــار الـــحـــرص عــلــى مـــواءمـــة الــبــنــك لــركــائــز 
االستدامة الست التي يتبناها، والتي تشمل إحداها 
»احترام وتطوير الموظفين«، تم تكثيف دورات تدريبية 
للموظفين حول مكافحة الرشوة والفساد، ومكافحة 
غسل األمــــوال واالحــتــيــال. وتعتبر كــل تلك الــــدورات 

.
ً
إلزامية لجميع الموظفين، وتتكرر دوريا

كــمــا تــضــمــن الــمــنــهــج الــتــدريــبــي دمــــج معظم 
متطلبات التدريب والتنمية السلوكية لموظفي 
ات جميع الــكــوادر  البنك، بما يتماشى مــع كــفــاء
المهنية العاملة في »الوطني«، من خالل برامج 
تدريبية تشمل الــتــدريــب التعريفي للموظفين 
الــجــدد، ودورات االمــتــثــال، والــبــرامــج اإللــزامــيــة، 
ات الرئيسية، وأدوات االختبار،  وبــرامــج الــكــفــاء

ومحرك الدراسات االستقصائية.
وإضــافــة إلــى ذلـــك، شملت الــفــرص التدريبية 
التي وفرها البنك لموظفيه برامج في االبتكار 
والــتــفــكــيــر الــتــصــمــيــمــي، وطــــرق تحسين تجربة 

عماد العبالني

جانب من الجوائز التي حصدها »الوطني« في 2022

جانب من فعاليات »الوطني« في 2022

الحصول على جوائز مرموقة

فعاليات أكاديمية شارك فيها »الوطني«

فعاليات تدريب

العميل، وأساليب ابتكار منهجيات مرنة للعمل، 
وكذلك برامج مختصة لريادة األعمال.

كــمــا تــم إثــــراء تــجــربــة الموظفين فــي التعلم عبر 
 ،Hub Learning NBK منصة الــوطــنــي التعليمية
التي تساعد على توفير عملية التعلم بمفهوم أشمل 
وأوسع، وبما يتماشى مع معايير الوصول الحديثة، 
مع توافره بلغات وأشكال متعددة، بجانب المكتبة 
الرقمية للمنصة، والــتــي تــم إثـــراؤهـــا بــالــتــعــاون مع 
CrossKnowledge العالمية المتخصصة في المحتوى 
التدريبي، والذي يتم إعداده من قبل أعضاء في هيئة 
تدريس لجامعات، مثل: ستانفورد، وهارفارد، وإنسياد 

.IE Businessو MITو
ولــطــالــمــا كـــان تــطــويــر الــمــديــريــن مــحــور التركيز 
الرئيسي في البنك، حيث يعزز نموذج التدريب الذي 
 من 

ً
ينتهجه »الوطني« من القدرة على القيادة، انطالقا

الرؤية المتسقة لكيفية فهمنا للقيادة، وما نتوقعه 
من القياديين، كما يعكس االحتياجات الفريدة من 
القياديين، ويدعمه بحث علمي دقيق لتحديد المعرفة 
والمهارات التي تشكل جوهر القيادة الفعالة والشاملة 

لتلبية احتياجات الموظفين التدريبية.
كــمــا تـــوفـــر الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة اإلمـــكـــانـــات الــتــي 
يحتاجها قــادة المستقبل، لكي يكونوا قادرين على 
التكيف، وتحفيز اآلخــريــن، وتمكينهم، وأن يكونوا 
حاسمين في أوقات عدم اليقين مثلما رأينا في جائحة 

كورونا.
 متطورة 

ً
وتوفر إدارة التدريب والتطوير عروضا

لعملية التدريب لجميع الموظفين، بغض النظر عن 
الموقع والمسمى الوظيفي، وهــو يوفر التعلم عبر 
ــة، حيث  العديد من الموضوعات السلوكية واإلداريــ
تتميز منصتنا التعليميةHub NBK Learning بميزة 
وصول للمديرين لرؤية التعلم ألنفسهم وعرض لوحة 

القيادة للتعلم لموظفيهم. 
ــواد تدريبية إضافية  ــك، تــتــوافــر مـ عـــالوة على ذلـ
لمساعدة المديرين فــي دعــم تعلم موظفيهم، حيث 
نقوم بتضمين أدلة كاملة حول جميع الموضوعات 
وبطاقات التدريب ومجموعة كاملة من الجلسات التي 

يقودها القادة.
وتم تدشين العديد من المبادرات، بهدف تحسين 
تجربة الموظف الشاملة في التعلم، من خالل العمل 
على أكثر من صعيد، وبالتعاون مع أكثر من جهة، من 
بينها الجهات التنظيمية لتحديد أولويات التدريب 
 إلــى 

ً
الــتــي تــطــور مــوظــفــي الــبــنــك، كــمــا تــهــدف أيـــضـــا

االستفادة من التكنولوجيا لجعل التعلم اإللكتروني 
أكــثــر جــاذبــيــة والتخطيط لتخصيص تــدريــب أكثر 
فاعلية لمجموعات الموظفين في جميع فروع البنك 

المنتشرة حول العالم. 
 مع جهود استراتيجية مجموعة الموارد 

ً
وتماشيا

البشرية لدعم تبني الثقافة الرقمية في »الوطني«، 
قامت إدارة التدريب والتطوير بتصميم منهج تدريبي 
قائم على العقلية الرقمية يلبي احتياجات جميع 
موظفي البنك، بما في ذلك مجموعة الفروع الخارجية 
والشركات التابعة. وتم تطوير المنهج بالتنسيق مع 
المكتب الرقمي لمجموعة »الوطني«، وإقراره من قبل 

اإلدارة التنفيذية.

إدارة المواهب والتطوير
بهدف تعزيز وتنمية المواهب يلتزم »الوطني« 

باالستثمار وبقوة في رأس المال البشري، وتعزيز 
كفاءة موظفيه، حيث تساهم إدارة المواهب والتطوير 
فــي المحافظة على مسار تطوير الــكــوادر البشرية، 
وتوفير فرص التطور المهني للموظفين الطامحين 
فـــي أدوار قــيــاديــة بالمستقبل، إضـــافـــة إلـــى ضمان 
اســتــمــرار جـــودة خــدمــات الــبــنــك، وتلبية احتياجات 

عمالئه باحترافية.
وخالل 2022 أطلق البنك، وبالتعاون مع كلية إدارة 
 ،IE University - Business School Madridاألعــمــال
الــنــســخــة الــســابــعــة مـــن الــبــرنــامــج الـــخـــاص بتطوير 
 ،

ً
الــقــيــادات المصرفية الــشــابــة، بمشاركة 28 متدربا

في إطــار دعمه المستمر لتطوير الكفاءات والكوادر 
البشرية.

وتشمل أهم األطر التي يتناولها البرنامج ابتكار 
أساليب جديدة وغير تقليدية في التفكير للقيادات 
الشابة، إضافة إلى تعلم المهارات األساسية للقيادة، 
وبناء ثقافة التميز، وإدارة التغيير واالبتكار، وقياس 
ال  وإدارة األداء، إلى جانب علم اإلدارة واالتصال الفعَّ
وفــرق األداء الرفيع ومــهــارات التقييم الــذاتــي، وكذلك 

التفكير التصميمي واإلبداع والقيادة اإليجابية.
وضمن مساعيه المتواصلة لرفع كفاءة موظفيه 
تــم تنظيم الــعــديــد مــن الــمــحــاضــرات وورش العمل، 
 IE University - Business School منها محاضرة مع
مها بابلو ايستيفز،  Madrid حول القيادة واإلبداع قدَّ
ومحاضرة بعنوان »صياغة أسس جديدة لألعمال« 
مها المحاضر بيتر فيسك، إضافة إلى محاضرة  قدَّ

مها البروفيسور مارك فريتز. »شروط النجاح« قدَّ
وخالل 2022 استقبل البنك دفعتين من المتدربين 
 ضمن برنامجه السنوي 

ً
الــجــدد، ونحو 32 متدربا

 لحملة 
ً
»أكــاديــمــيــة الــوطــنــي«، والــمــصــمــم خصيصا

الشهادات الجامعية من الكوادر الكويتية الشابة، كما 
توجت األكاديمية بجائزة »أفضل مــبــادرة لبرنامج 
شبابي«، ضمن النسخة األولى من الحفل السنوي الذي 
نظمته مجلة ميد العالمية لجوائز التميز المصرفي في 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 2022.
كما أطلق »الوطني« برنامجه التدريبي التوجيهي، 
بــمــشــاركــة 110 مـــن الــمــوظــفــيــن لــتــطــويــر الـــقـــيـــادات 
المستقبلية للبنك، بالتعاون مع معهد إدراك للتدريب 
واالســتــشــارات، بــهــدف نقل خــبــرات الموظفين ذوي 
الكفاءات والخبرات الكبيرة إلى الكوادر الشابة، لتعظيم 
فرصهم في التطور والحصول على مواقع قيادية في 

المستقبل. 
 الــعــديــد من 

ً
وإضــافــة إلـــى ذلـــك، حضر 98 مــوظــفــا

برامج تطوير القيادة مع أفضل كليات إدارة األعمال، 
 IE Universityمن بينها: هارفارد بيزنس وانسياد و
وكذلك المحاضرات والدورات التي تسلط الضوء على 

عملية تخطيط التعاقب الوظيفي.
كــمــا احــتــضــن الــبــنــك ســلــســلــة مــــن الــمــحــاضــرات 
 )G4G( التوجيهية ضمن برنامج جيرلز فور جيرلز
للتدريب، والذي ُيعقد بالتعاون مع الجمعية الثقافية 
االجتماعية النسائية في الكويت، وهو مبادرة عالمية 
تنتشر في 28 دولة، وقد تم إنشاؤها عام 2017 من قبل 
مجموعة من النساء المتميزات، وجميعهن خريجات 
من جامعة هارفارد - كلية كينيدي لإدارة الحكومية.

واحتفى البنك بموظفيه المتميزين لعام 2021، 
ضمن فعاليات توزيع جوائز »الزميل األكثر قيمة«، 
والتي تضمنت 60 جائزة للزميل األكثر قيمة في فريق 
 ضمن 

ً
العمل، إضافة إلى 31 جائزة للفرق األكثر تعاونا

اإلدارات المختلفة.
عد فريدة من نوعها، 

ُ
وجوائز »الزميل األكثر قيمة« ت

حيث يكون لدى الموظفين فرصة التصويت لزمالئهم 
من نفس األقسام أو المجموعات للفرد الذي يعتبرونه 
األكــثــر قيمة فــي فــريــق الــعــمــل، وتــتــم مــكــافــأة هــؤالء 
الموظفين من قبل اإلدارة العليا لـ »الوطني«، كما يتم 
 لكل 

ً
االعتراف بجهودهم في عدة احتفاالت، خصوصا

إدارة في البنك على مستوى البنك.
وفــي إطــار استراتيجية البنك الهادفة إلــى تعزيز 
 
ً
ــادة الـــمـــرأة عــلــى الــمــســتــوى الــمــؤســســي؛ إقليميا ــ ريـ
، تــم إطـــالق مــبــادرة »NBK RISE« العالمية، 

ً
وعــالــمــيــا

عد األولى من نوعها، والتي صممتها نساء من 
ُ
والتي ت

أجل النساء، لتعزيز ودعم القيادات النسائية، وتغيير 
العقليات، وتعزيز ريادة المرأة في الكويت والمنطقة 
والعالم، من خالل إشراك وإلهام وتحفيز النساء عبر 
المناطق والقطاعات والتخصصات المختلفة، كما 
سيسعى البرنامج إلــى خلق مجتمع مــن الــقــيــادات 
النسائية لمواصلة تقدم المبادرة وتنميتها بصفة 

مستدامة.
 من البنك على إشراك موظفيه، تواصلت 

ً
وحرصا

خالل العام فعاليات استبيان »صوتك يهمنا« للمرة 
الثانية، تال ذلك طرح نتائج االستبيان، وعقد ورش 
عمل لتخطيط العمل بالكويت وفي الفروع الخارجية، 
حيث تم عقد أكثر من 50 ورشة عمل لتطبيق ومناقشة 

نتائج االستبيان.
ويـــهـــدف اســتــبــيــان »صـــوتـــك يــهــمــنــا« إلـــى تحديد 
المجاالت والــجــوانــب التي على »الــوطــنــي« تقييمها 
وتــطــويــرهــا، لتضاهي المعايير المتبعة فــي كبرى 

البنوك والمؤسسات الرائدة في هذا المجال.
المشاركة في فعاليات أكاديمية متعددة

https://www.aljarida.com/article/8782


 
ً
ظل االنتشار الهائل الــذي تشهده اللعبة عالميا

 .
ً
واقليميا

االستدامة والبيئة

وعلى الجانب البيئي ومواجهة تغيرات المناخ، 
اتــخــذ بنك بوبيان خــطــوة نحو تقليل استخدام 
الــمــواد البالستيكية فــي جميع فــروعــه ومبانيه 
الرئيسية، مساهمة منه في حماية البيئة وتقليل 
 
ً
ــررا مــخــلــفــات الــبــالســتــيــك الــتــي تــعــتــبــر االكـــثـــر ضـ

للبيئة، حيث تم توزيع العبوات دائمة االستخدام 
على جميع موظفي البنك، مع توفير مبردات المياه 
التي يتم من خاللها إعادة تعبئة المياه، وهو ما 
سيعمل على توفير كمية هائلة من عبوات المياه 

.
ً
البالستيكية التي تستخدم يوميا

ــيـــان 5«، الــتــي  واســـتـــطـــاعـــت حــمــلــة »نــــــور بـــوبـ
نظمها بنك بوبيان بالتعاون مع الهيئة الخيرية 
اإلسالمية العالمية ومبادرة دينارين، تأكيد دور 
الكويت الخيري واإلنــســانــي والمشهود لــه على 
مستوى العالم، من خالل تحقيقها أهدافها سواء 
ــة الــمــيــاه البيضاء  ــراء عــمــلــيــات إزالــ مــن خـــالل إجــ
)الكتاراكت( أو من خالل أنشطتها الخيرية األخرى.

وتمكنت الحملة التي استمرت قرابة األسبوع في 
موريتانيا اإلسالمية من أن تستحوذ على اهتمام 
واســــع ســــواء فــي الــكــويــت أو مــوريــتــانــيــا، مــن خــالل 
األنشطة الواسعة والمتعددة التي قام بها وفد الحملة 
المكون من عدد كبير من األطباء المتخصصين في 
الــعــيــون ومتطوعي بنك بــوبــيــان والهيئة الخيرية 

اإلسالمية العالمية ومبادرة دينارين.

موارد البنك البشرية... القوة الحقيقية

وعلى مستوى مجموعة الموارد البشرية استمر 

البنك في دعم موارده البشرية وكوادره الوطنية، إذ 
استطاع البنك الوصول الى أعلى نسبة من العمالة 
الوطنية على مستوى القطاع الخاص تجاوزت 
80%، مع االستمرار في تمكين المرأة التي بلغت 
نسبتها فــي الــبــنــك 26% مــع وصـــول الــعــديــد من 

السيدات الى مناصب قيادية فيه.
وخــــالل الــعــام الــحــالــي، وبــالــتــعــاون مــع معهد 
الــــدراســــات الــمــصــرفــيــة، قـــام الــبــنــك بــتــدريــب 250 
 خالل 2022، وركزت هذه البرامج التدريبية 

ً
موظفا

على المهارات التخصصية في العمل المصرفي 
 البرامج 

ً
والقدرات الفنية والمهارات التقنية وأيضا

المؤهلة للحصول على شهادات دولية معتمدة 

 CCM & KGDP & في مجال العمل المصرفي، مثل
CBBM & CBBOM & CBBAM لضمان استمرارية 
.
ً
 ومستقبال

ً
الميزة التنافسية لبنك بوبيان حاليا

وتـــم االنــتــهــاء مــن الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي )مــديــر 
الــعــالقــات المصرفية المعتمد CBRM( لــعــدد 25 
 لــالرتــقــاء بمهارات 

ً
، والمصمم خصوصا

ً
مــوظــفــا

مـــديـــري الـــعـــالقـــات الــمــصــرفــيــة، وبـــالـــتـــعـــاون مع 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي )KFAS(، من خالل 
 خــــالل عــــام 2022، لــحــضــور 

ً
تــرشــيــح 30 مــوظــفــا

مجموعة من الدورات التدريبية في مجال القيادة 
واالبتكار والتحول الرقمي، إضافة الــى برنامج 

.KFAS Innovation Challenge تحدي االبتكار
كما تم تنظيم دورات تدريب للتوعية بمكافحة 
 حـــمـــايـــة الـــعـــمـــالء وأمــــن 

ً
ــا ــ ــــضـ غـــســـل األمـــــــــوال وأيـ

المعلومات، استفاد منها جميع موظفي البنك 
 بتعليمات بنك الكويت المركزي، إضافة 

ً
التزاما

إلى 37 من موظفي البنك تم تدريبهم خالل العام 
الجاري على دورات التعامل مع ذوي االحتياجات 
الــخــاصــة الـــذيـــن يــقــومــون بــتــقــديــم هــــذه الــخــدمــة 
للعمالء من خالل الفروع والتواصل المرئي عبر 
بوبيان دايركت، ليصبح إجمالي عدد الموظفين 
.
ً
الحاليين المؤهلين لتقديم هذه الخدمة 88 موظفا

التدقيق الشرعي

وخــالل عــام 2022 قــام قطاع التدقيق الشرعي 
ــيـــق عـــلـــى جــمــيــع  ــدقـ ــتـ بـــمـــهـــامـــه فــــي اإلشـــــــــراف والـ
مؤسسات مجموعة بنك بوبيان، التي تضم بنك 
 ،Nomo Bankبوبيان وبنك لندن والشرق األوسط و
إلــى جانب شركات البنك التابعة في االستثمار 

والتأمين التكافلي.
كما قــام القطاع بالتدريب والتثقيف الشرعي 
داخل البنك للموظفين ولعمالء البنك من خارجه، 
بالتعاون مع جامعة الكويت، كلية العلوم اإلدارية، 
ومعهد الــدراســات المصرفية، بتدريب خريجي 
شهادة المدقق الشرعي المعتمد، والتي تعتبر من 
ضمن مبادرات كفاءة من قبل بنك الكويت المركزي.

ــــالل شــهــر رمـــضـــان الـــمـــبـــارك نــظــم الــقــطــاع  وخـ
مسابقة »رتـــل مــع بــوبــيــان« الثامنة، الــتــي تعتبر 
األكبر على مستوى الكويت خالل الشهر الفضيل، 
إذ شارك فيها ما يقارب 1000 متسابق ومتسابقة، 
وبـــجـــوائـــز تـــجـــاوزت 11.000 ديـــنـــار، الــــى جــانــب 
مسابقة تحدي الدقيقة فــي رمــضــان والــتــي القت 

 على نطاق الكويت.
ً
 واسعا

ً
قبواًل وانتشارا

ــعــــديــــد مــن  ــقــــطــــاع الــ وفــــــي عــــــام 2022 نـــظـــم الــ
الفعاليات، بينها الندوة العلمية الفقهية بمشاركة 
ثلة من العلماء داخل وخارج الكويت، إذ تطرقت 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الــقــضــايــا بــيــنــهــا رهــــن األســهــم 
الــتــقــلــيــديــة واألســــهــــم غــيــر الــمــســتــوفــيــة لــشــروط 
التوافق وأثــر متطلبات البنك المركزي في إدارة 
السيولة على الوعاء الزكوي للبنك اإلسالمي وحكم 
تطبيق معايير التوافق على الصناديق التي ال 
تنص نشرات االكتتاب على أنها تعمل وفق أحكام 

الشريعة اإلسالمية.
كما شـــارك عــدد مــن موظفي القطاع فــي رحلة 
نـــور بــوبــيــان لــعــمــلــيــات الــعــيــون فـــي مــوريــتــانــيــا، 
التي نظمها البنك بالتعاون مع الهيئة الخيرية 
ــة الــعــالــمــيــة فـــي أكـــتـــوبـــر الـــمـــاضـــي، إذ   ــيـ اإلســـالمـ
تضمنت الــرحــلــة كــذلــك تنظيم مسابقة »رتـــل مع 
بــوبــيــان« للمرة الثانية خــارج الكويت بمشاركة 

مئات المتسابقين.

بوبيان تكافل

وخــالل عام 2022 قدمت شركة بوبيان تكافل 
)عضو مجموعة بنك بوبيان( مجموعة واسعة من 
العروض والتغطيات المميزة لمنتجات التأمين 
بأسعار تنافسية للعمالء وذلــك في إطــار العمل 
على استراتيجية التوسع في طــرح الجديد من 

المنتجات والخدمات للعمالء.
وأطلقت »بوبيان تكافل« أول برنامج من نوعه 
على مستوى الكويت هو برنامج »بوبيان درايف« 
Boubyan Drive مساهمة في الحفاظ على سالمة 
وأمان الجميع، السيما مع ارتفاع عدد الحوادث 
الــيــومــيــة خــــالل الـــقـــيـــادة فـــي الـــســـنـــوات االخـــيـــرة 

وارتفاع أعداد الضحايا.
كــــمــــا وقـــــعـــــت اتــــفــــاقــــيــــة شــــــراكــــــة مــــــع مــنــصــة 
O7Therapy للصحة النفسية لتعزيز التوعية 
بــأهــمــيــة الــصــحــة الــنــفــســيــة، كــذلــك تــقــديــم خــدمــة 
تأمينية متميزة ومتطورة جديدة خاصة بالعالج 
والرعاية النفسية عبر اإلنترنت تضمن الحفاظ 

على خصوصية العمالء.
وخالل 2022 انفردت »بوبيان تكافل« بإطالق 
 ،GAP مــنــتــج جــديــد لــتــأمــيــن الـــســـيـــارات الــشــامــل
والذي يوفر تغطية تأمينية كاملة 100% في حالة 
الخسارة الكلية بجانب تحسين سياسة التسعير 
لتأمين السيارات الشامل لتوفير شروط وأسعار 

تنافسية وخدمة أفضل للعمالء.
وعـــلـــى صــعــيــد الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة، اســتــمــرت 
الـــشـــركـــة فـــي ســيــاســتــهــا نــحــو الـــتـــحـــول الــرقــمــي 
لتعزيز كفاءة خدماتها ومنتجاتها تجاه شرائح 
عمالئها، وهو ما تمت مالحظته من خالل تجاوز 
تحميل تطبيق بوبيان تكافل لـ 30 ألف مستخدم 

خالل 2022. 

جوائز »غلوبل فاينانس« العالمية

المسؤولية 
االجتماعية

تــوج بنك بوبيان سلسلة إنجازاته تجاه 
قـــطـــاع الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، مـــن خــالل 
حصوله على جــائــزة »أفــضــل بنك فــي مجال 
المسؤولية االجتماعية« من مؤسسة يورومني 
 لدوره االجتماعي والمستدام 

ً
العالمية، تقديرا

البارز في دعم مسيرة التطور والنمو بالكويت 
خالل الفترة الماضية.

مــع اقــتــراب الــعــام الــحــالــي مــن االنــتــهــاء واصــل 
ــارزة عـــلـــى مــخــتــلــف  ــ ــبـ ــ بـــنـــك بـــوبـــيـــان إنــــجــــازاتــــه الـ
الصعد، ســواء مــن خــالل المنتجات أو الخدمات 
التي طرحها، أو من خالل مشاركاته االجتماعية 
الــالفــتــة، الــتــي اســتــهــدفــت مختلف الــشــرائــح، إلــى 
جانب حصده العديد من الجوائز المهمة وارتفاع 

.
ً
تصنيفاته عالميا

جوائز وتصنيفات

خــالل العام الحالي استطاع البنك أن يحصل 
على الكثير مــن الــجــوائــز مــن جــهــات ومؤسسات 
عالمية وإقليمية مــعــروفــة، إلــى جــانــب التحسن 
الــدائــم فــي تصنيفاته العالمية مــن المؤسسات 
المختصة، تعكس دوره اإليــجــابــي وإســهــامــاتــه 
المميزة فــي شتى الــمــجــاالت لصناعة الصيرفة 

اإلسالمية.
وحــقــق بنك بــوبــيــان خــطــوة جــديــدة بحصوله 
على ترقية جديدة من وكالة »ستاندرد آند بورز« 
االئتمانية، التي رفعت التصنيف االئتماني للبنك 
طويل األجل إلى A، وتعديل النظرة المستقبلية 
إلى مستقرة مع رفع تصنيف الوضع االئتماني 

.BBB+ المستقل إلى
ووضع الرفع األخير بوبيان في صدارة البنوك 
الــمــحــلــيــة الــمــصــنــفــة مــــن وكــــالــــة »ســــتــــانــــدرد آنـــد 
بورز« االئتمانية، وفي صدارة البنوك اإلسالمية 
بالكويت، والثاني على مستوى البنوك المحلية 
المصنفة من الوكالتين األخريين موديز وفيتش، 
وهـــو أمـــر يــزيــد مــن الــتــحــديــات أمــامــنــا ويجعلنا 
مــصــمــمــيــن أكــــثــــر عـــلـــى االســــتــــمــــرار فــــي تــحــقــيــق 

اإلنجازات.
كما تم اختيار بنك بوبيان لجائزة أفضل بنك 
إســالمــي بالعالم فــي مجال الخدمات المصرفية 
الرقمية للعام الثامن على الــتــوالــي مــن مؤسسة 
غلوبل فاينانس العالمية، نتيجة اإلنجازات التي 
ال يزال البنك يحققها في هذا المجال، ودوره في 
تقديم أعلى مستوى الخدمات الرقمية بالكويت، 
واستحواذه على حصص مؤثرة في السوق، إضافة 
إلى تسلمه 3 جوائز أخرى هي جائزة أفضل بنك 
إسالمي بالكويت في مجال الخدمات المصرفية 
الــرقــمــيــة، وجــائــزة األفــضــل عــلــى مــســتــوى الــشــرق 
األوســـط فــي نفس المجال، وجــائــزة أكثر البنوك 

 على مستوى الشرق األوسط.
ً
ابتكارا

هـــذا إضــافــة إلـــى تــقــدمــه لــلــمــركــز الـــرابـــع ضمن 
قائمة مؤسسة »غلوبل فاينانس« العالمية ألكثر 
 على مستوى دول 

ً
البنوك اإلسالمية األكثر أمانا

الخليج، وعلى مستوى خدمة العمالء، واصل بنك 
بوبيان تربعه على مستوى القطاع المصرفي في 
الكويت، من خــالل حصوله على جائزة مؤسسة 
»سيرفس هيرو« كأفضل بنك إسالمي في خدمة 
العمالء بالكويت للعام الثاني عشر على التوالي 

منذ عام 2010.
كما انضم بنك بوبيان لقائمة المئة الكبار على 
مستوى الشرق األوســط ضمن القائمة السنوية 
لمجلة فوربس العالمية FORBES ألكبر 100 شركة 
على مستوى منطقة الشرق األوسط ليتوج البنك 
 من اإلنجازات والنجاحات التي 

ً
 كامال

ً
بذلك عقدا

صعدت بــه إلــى قمة القطاع المصرفي الكويتي، 
 
ً
وتــــم وضــــع هــــذه الــقــائــمــة الـــتـــي تــعــدهــا ســنــويــا
مؤسسة فوربس العالمية على أســاس مجموعة 
مــن الــمــعــايــيــر الــمــالــيــة، أبـــرزهـــا الــقــيــمــة السوقية 
والمبيعات وإجــمــالــي األصـــول وصــافــي األربـــاح 

لعام 2021.
كما توجت مؤسسة »يورومني« العالمية بنك 
بوبيان بجائزة أفضل بنك على مستوى الكويت 
فــي الــخــدمــات المصرفية للمشروعات الصغيرة 
 إلنــجــازاتــه خــالل السنوات 

ً
والــمــتــوســطــة، تــقــديــرا

األخيرة في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
ومــســاهــمــتــه الــمــمــيــزة فــي وضــعــهــا عــلــى خريطة 
االقتصاد المحلي، من خــالل تزوديهم بخدمات 

سلسة تلبي احتياجات أعمالهم.

المنتجات والخدمات

 Boubyan وخالل 2022 اختتم بوبيان برنامج
Accelerator األول من نوعه في الكويت، بالتعاون 
مــع »DIFC FinTech Hive«، التابعة لمركز دبي 
الــمــالــي الــعــالــمــي، الــــذي يــهــدف إلـــى تــســريــع نمو 
ع الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا  وتوسُّ
بكل أشكالها، وإطالق أفكارهم وتسريع تطبيقاتها 
بتميز ونجاح، إذ اعتمدت استراتيجية البرنامج 
ــاس عــلــى تــطــويــر خــطــة الــعــمــل الخاصة  فــي األســ
ــركـــات الـــنـــاشـــئـــة وتـــطـــويـــر الــتــكــنــولــوجــيــا  ــالـــشـ بـ
 عن تقديم العديد 

ً
المستخدمة في خدماتها، فضال

مــن ورش العمل وإقــامــة الفعاليات الــتــي تسمح 
ألصحاب الشركات الناشئة المؤهلة بالتواصل 
مع شركاء ومستثمرين استراتيجيين بالسوق 
المحلي والــخــلــيــجــي، بــهــدف عـــرض مشاريعهم، 
إلــى جانب دعــم هــذه الشركات في إنجاح جهود 
التسويق والحسابات واإلدارة المالية الخاصة بها 
بما يعزز ريادة األعمال ضمن القطاع التكنولوجي 

الواعد.
واستمر البنك في تقديم المنتجات والخدمات 
المميزة للعمالء، إذ تم إطالق العديد من الحمالت 
الــخــاصــة بــحــســاب الــشــبــاب PRIME مـــع الــعــديــد 
من الــعــروض والمزايا والتجارب التي تهم هذه 
الــشــريــحــة وإطــــالق بــطــاقــة الــيــوم الــوطــنــي للدفع 
المسبق بتصميم خــاص ومميز مــع العديد من 
الخصومات والعروض الحصرية الخاصة بهذه 
البطاقة وإطالق بطاقة كأس العالم المسبقة الدفع 
ذات اإلصـــــدار الــمــحــدود مـــع الــعــديــد مـــن الــمــزايــا 
والعروض الحصرية الخاصة بها على مدار العام.

ــم إطــــــالق الـــحـــمـــلـــة الـــخـــاصـــة بــشــريــحــة  كـــمـــا تــ
الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة لــأعــمــال، وتـــم مــن خاللها 
طرح الخدمات والمزايا التي يمنحها هذا الحساب 
ألصحاب األعــمــال الناشئة بجانب إطــالق حملة 
تحويل الراتب لبنك بوبيان، والتي تتيح للعمالء 

حرية اختيار هدية التحويل التي يرغب فيها.
وألول مــرة على مستوى الــكــويــت واصـــل بنك 
بــوبــيــان خــطــواتــه الــثــابــتــة نــحــو اســتــراتــيــجــيــتــه 
الممنهجة لتعزيز مفهوم االســتــدامــة، مــن خالل 
إطالقه مبادرة Go Green لتكون األولى من نوعها 
بين المؤسسات على مستوى الكويت، التي تمكن 
العمالء من اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة 
الكهربائية بالتعاون مع وكالة BNK للسيارات 

الهجينة الكهربائية في الكويت.

المسؤولية المجتمعية

واســـتـــمـــر بـــنـــك بـــوبـــيـــان نـــحـــو اســتــراتــيــجــيــتــه 
لترسيخ مفهوم االستدامة خالل عام 2022 ليمثل 
عالمة فارقة في االضطالع بدوره االجتماعي، من 
خالل العديد من الفعاليات والمبادرات التي أبرزت 
 فيما قدمه للمجتمع، ليثبت ريادته 

ً
تفوقه محليا

للمسؤولية االجتماعية ودوره المستدام والبارز 
في دعم مسيرة التطور والنمو في الكويت خالل 

الفترة الماضية.
وخالل العام الحالي أطلق البنك مبادرة »عليك 
أن تتكلم... وعلينا أن نتقبل« لتسليط الضوء على 
أهمية الصحة النفسية للمجتمع ودورها الحيوي 
فـــي الــمــحــافــظــة عــلــى صــحــة أفـــــــراده وســالمــتــهــم 
الجسدية، السيما في ضوء استمرار تأثير جائحة 

كورونا وتداعياتها على جميع أفراد المجتمع.
وتـــأتـــي هـــذه الـــمـــبـــادرة الـــرائـــدة لــتــؤكــد حــرص 
بنك بوبيان على أداء دوره المنشود فــي مجال 
المسؤولية االجتماعية حتى وإن كانت تتعلق 
بأكثر المواضيع الحساسة إلثــبــات مساهماته 
المتميزة في العديد من مجاالت خدمة المجتمع، 
عبر إطـــالق مــبــادرات متميزة تــركــز على تطوير 

المجتمع والتأثير عليه بشكل إيجابي.
واســتــمــر الــبــنــك فــي دعـــم الــمــشــاريــع الشبابية 
الــكــويــتــيــة الــصــغــيــرة الـــتـــي ظــلــت مــحــط اهــتــمــام 
 
ً
البنك في مبادراته وفعالياته التي قدمها سابقا
واســتــمــرت خـــالل 2022، إذ اخــتــتــم الــبــنــك الــعــام 
الــحــالــي بـــواحـــدة مــن أهـــم أيــقــونــاتــه للمسؤولية 
الــمــجــتــمــعــيــة تــجــاه دعــــم الـــشـــبـــاب، وهــــي فعالية 
»مـــهـــرجـــان الــكــويــت لــلــقــهــوة« الــــذي نــظــمــه لــلــعــام 

الخامس على التوالي.
 من الفعاليات الرياضية 

ً
كما نظم البنك عــددا

لــلــشــبــاب مــــن الــجــنــســيــن، عـــلـــى رأســــهــــا »بــطــولــة 
 
ً
ت فكرتها تكريما الــدراجــات الهوائية« التي جــاء
لــذكــرى إحـــدى مــوظــفــات الــبــنــك، وهــي المهندسة 
آالء معين العتيبي، التي توفيت أثناء ممارستها 
رياضة الــدراجــات الهوائية عــام 2021، كما دخل 
الــبــنــك فـــي شـــراكـــة تـــعـــاون مـــع مــالعــب بــــادل بلو 
PADEL BLU المتخصصة في لعبة البادل مدة عام 
كامل، بهدف نشر اللعبة بين الشباب الكويتي في 

البحث العلمي
مع نهاية عام 2022، 
أطــلــق قــطــاع التدقيق 
الشرعي جائزة بوبيان 
للبحث العلمي، التي 
ــزة  ــ ــائــ ــ تـــــــعـــــــد  أول جــ
خــــــاصــــــة بــــالــــتــــمــــويــــل 
واالقتصاد االسالمي 
يطلقها بنك إسالمي 

داخل الكويت.

»لنكن على دراية«
خــالل الــعــام الــثــانــي على الــتــوالــي ســانــد بنك بوبيان 
حملة »لنكن على درايــة«، انطالقا من أهمية الــدور الذي 
تــؤديــه البنوك المحلية فــي التوعية بمختلف األنشطة 
والعمليات المصرفية التي تقوم بها، بالتعاون مع بنك 

الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت.
وجاء ذلك من منطلق حرص »بوبيان« على رفع درجة 
الوعي لدى جميع العمالء وغيرهم، السيما في ظل زيادة 
التحديات التي تواجهها البنوك نتيجة التطورات التي 
يشهدها العالم على كل المستويات، وهو ما يزيد أهمية 

دور البنوك في زيادة الثقافة والوعي المصرفي.

مهرجان الكويت 
للقهوة... أكبر حدث 

اجتماعي شبابي 
شهدته الكويت منذ 

5 سنوات

حملة »نور بوبيان 
5« نقلت العمل 

الخيري الكويتي 
إلى آفاق أكبر

توسع نشاط إدارة 
التدقيق والرقابة 
الشرعية ليشمل 

العديد من األنشطة 
ذات العالقة 

بالمجتمع

أكثر من 80% من 
موظفي البنك من 
الكوادر الوطنية 

المدربة و26% نسبة 
المرأة فيه

إطالق مبادرة 
 GO GREEN

للتشجيع على 
امتالك السيارات 

الكهربائية

العالمة التجارية 
المتميزة للبنك 

وشركته التابعة 
بالمملكة المتحدة 

ستساعد على 
تحقيق طموحات 

التوسع في 
الخدمات المصرفية 

 
ً
لألفراد محليا

ً
وخارجيا

»ستاندرد آند 
بورز« تمنحه 

أعلى التصنيفات 
االئتمانية في 

الكويت

 آخر من اإلنجازات والنجاحات
ً
 آخر من اإلنجازات والنجاحات»بوبيان« ينهي عاما
ً
»بوبيان« ينهي عاما

واصل تفوقه الرقمي بحصوله على جائزة أفضل بنك إسالمي بالعالم في الخدمات الرقميةواصل تفوقه الرقمي بحصوله على جائزة أفضل بنك إسالمي بالعالم في الخدمات الرقمية

مهارات الموظفين
مــع نهاية الــعــام، تمكن أكــثــر مــن 110 موظفين 
وموظفات مــن التسجيل فــي برنامج الماجستير 
الذي بدأ عام 2012، من خالل اتفاقية التعاون مع 
 ،)GUST( جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا
لتعزيز مهارات موظفي بوبيان القيادية، وحرصه 
الــــدائــــم عــلــى دعــــم مـــــــوارده الــبــشــريــة فـــي مختلف 
المجاالت وصقل مهاراتهم العلمية والعملية وزيادة 
خبراتهم، بما يحقق الفائدة لهم، وينعكس بالتالي 
على خدمة العمالء وتطوير وتحسين بيئة العمل 

داخل إدارات البنك المختلفة.

Boubyan Send
 Boubyan تـــم خـــالل الـــعـــام الــحــالــي إطــــالق خــدمــة
Send، من خالل تطبيق بوبيان، والتي تشتمل على 
خــيــارات أكثر للتحويل الــدولــي، حيث يمكن للعميل 
االختيار بين التحويل العادي، أو التحويل من خالل 
ويسترن يونيون، أو التحويل من خالل ماسترد كارد، 
إلى جانب إطالق خدمة Apple Pay التي تشمل جميع 
بطاقات بوبيان للسحب اآللــي، االئتمانية وبطاقات 

الدفع المسبق.

حساب PRIME للشباب

مــــبــــادرة عــلــيــك 
أن تتكلم

مـــســـابـــقـــة 
ـــــــل مــع 

ّ
»رت

بوبيان«

https://www.aljarida.com/article/8745


وزير اإلعالم يستعرض استراتيجية المجلس الوطني

فضة المعيلي
ــعــــرض وزيــــــــر اإلعــــــام  ــتــ اســ
والثقافة وزيــر الدولة لشؤون 
ــاب رئـــــيـــــس الـــمـــجـــلـــس  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ الـ
ــنــــي لـــلـــثـــقـــافـــة والـــفـــنـــون  الــــوطــ
واآلداب عبدالرحمن المطيري، 
استراتيجية المجلس الوطني 
لـــلـــســـنـــوات الـــخـــمـــس الـــقـــادمـــة 
ــز  ــركـ ــمـ لـ 2028( فـــــي ا -2023 (

األميركاني الثقافي.
وبهذه المناسبة، قال الوزير 
المطيري، إنه مع مطلع القرن 
ــان دأب الــكــويــت  ــ الـــعـــشـــريـــن كـ
الترحيب بالجديد واالنفتاح 
ــلــــى الــــعــــصــــر، وســــــــاد فــيــهــا  عــ
مجتمع مهتم بالتعليم وُمحب 
للمعرفة، فــأســســت الــمــدارس، 
وأنشئت النوادي األدبية، وتم 

إصدر أول مجلة ثقافية شاملة 
فــي الخليج، وانطلق التعليم 
مـــن الــثــاثــيــنــيــات، فــاحــتــضــن 
الشباب من الجنسين، وبعثات 
الخارج للبحث والعلم، وتسعى 
االستراتيجية الستكمال تلك 

المسيرة.
وأوضح أنه اختار ديسمبر 
إلطــاق وثيقة االستراتيجية، 
ألنه الشهر الذي شهد افتتاح 
المدرسة المباركية، ومتحف 
الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي، وتــدشــيــن 
ــتـــتـــاح  ــريــــن، وافـ ــقــ مـــهـــرجـــان الــ
مـــركـــز عـــبـــدالـــعـــزيـــز حـــســـيـــن... 
وغــيــرهــا مـــن خـــطـــوات الــدولــة 
في دعم الحركة الفنية ومسيرة 
المجلس التي استكملها على 

مـــــــدى 50 ســــنــــة مـــــن مــــرســــوم 
تشكيله.

صرح ثقافي

وأضاف المطيري: »اجتماعنا 
فــي هــذا الــصــرح الثقافي يعكس 
حــرص سمو أمير الــبــاد الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
ــمــــد، وســمــو  الــشــيــخ مــشــعــل األحــ
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء الــشــيــخ 
أحمد نــواف األحــمــد، على صون 
ــادة اســتــثــمــاره، بما  ــ الـــتـــراث، وإعـ
ــه لــــأجــــيــــال  ــ ــتـ ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ يــــضــــمــــن اسـ

القادمة«.
ولــفــت إلـــى أن االســتــراتــيــجــيــة 
تــتــســق مــع رؤيــــة »كــويــت جــديــدة 

2035« وركــــائــــزهــــا األســـاســـيـــة، 
والـــتـــوافـــق مـــع الــخــطــة اإلنــمــائــيــة 
الثالثة للكويت للسنوات 2023 
– 2025، واســـتـــكـــمـــال الـــجـــهـــود 
 أن 

ً
ــازات الــســابــقــة، مــؤكــدا واإلنـــجـ

االستراتيجية تمت وفق منهجية 
تشاركية ساهم في إنتاجها 963 
 يمثلون مختلف األطراف 

ً
مشاركا

ات  ــاء ــفــ ــكــ الـــمـــعـــنـــيـــة، و52 مـــــن الــ
الوطنية، الذين تم تأهيلهم على 
مدى 140 ساعة تدريبية، وأنجز 
الفريق 28 حلقة نقاشية، واطلع 
عــلــى 56 تــجــربــة دولــيــة ومــقــارنــة 
مــعــيــاريــة اســـتـــمـــرت بـــحـــدود 52 
 
ً
أسبوع عمل على مدى 260 يوما

و1300 ساعة عمل، غطت الوثائق 
المكتبية أكثر من 275 وثيقة.

وعـــــــــــــرض الـــــمـــــطـــــيـــــري رؤيــــــــة 
االستراتيجية، التي تنص على 
»تنمية ثقافية مستدامة، وبيئة 
محفزة لإلبداع«، ورسالتها تنص 
على »السعي إلى أن نكون نافذة 
الكويت الثقافية على العالم، وأن 
نتحول إلى دور الناظم والمساهم 

ــات  ــدمــ ــخــ ــة الــ ــانــ ــكــ ــز مــ ــزيــ ــعــ ــي تــ ــ فــ
والمنتجات الثقافية، وأن نتشارك 
ــد االســتــثــمــار  ــوائــ فــــي تــعــظــيــم عــ
بمجاالت الثقافة والفنون واآلداب 
 لنهج 

ً
واآلثــــار والــمــكــتــبــات، وفــقــا

التنمية المستدامة، ونعمل على 
حوكمة األداء، وتطوير بيئة رقمية 
تــســتــوعــب الـــمـــخـــاطـــر، وتــســاهــم 
في استقطاب المواهب وتطوير 
الـــكـــفـــاءات، وصــــواًل إلـــى تحسين 
الـــمـــؤشـــرات الــوطــنــيــة والــدولــيــة، 
وتأكيد مكانة الدولة على خريطة 

الثقافة«.
ــد الـــمـــطـــيـــري، فــــي كــلــمــتــه،  ــ وأكــ
أن االستراتيجية تسعى إلــى أن 
يــتــحــول »الــوطــنــي لــلــثــقــافــة« إلــى 
ناظم للحركة الثقافية الكويتية، 
والــــداعــــم إلنــتــاجــهــا وإشــعــاعــهــا، 
ويساهم في نشر وتصدير اإلبداع 
الــثــقــافــي الــكــويــتــي إلــــى الــعــالــم، 
والحفاظ على مكتسبات الدولة 
الــثــقــافــيــة والـــحـــضـــاريـــة، وإتــاحــة 
مساحة التعبير عن النفس عبر 
الممارسة الثقافية، التي تعتبر 
 ،

ً
ــا ــاعـ  مـــشـ

ً
 لــلــجــمــيــع وأمــــــــــرا

ً
ــا ــقــ حــ

وتــكــريــس األنــشــطــة الثقافية في 
نمط الحياة االجتماعية الكويتية 
كـــمـــســـؤولـــيـــة تــــشــــاركــــيــــة، وخــتــم 
كلمته بأنه »علينا حماية تراثنا 
وتجديده، والحفاظ على رصيدنا 
األدبــــي والــفــنــي، وتــكــريــس الفكر 
العلمي، والتشجيع على اإلبــداع 

واالبتكار«.

عبدالرحمن المطيري

ميثم بدرباسمة حمادةجاسم النبهان

فنانون: االستراتيجية تدعو للتفاؤل نحو مستقبل أفضل
رصــــــــدت »الـــــجـــــريـــــدة« آراء 
وانــطــبــاعــات الــحــضــور بشأن 
رت  االســتــراتــيــجــيــة، والــتــي عبَّ
في معظمها عن التفاؤل نحو 
مستقبل الواقع الثقافي والفني 
ــويـــت، ومــنــهــم  ــكـ ــالـ واألدبـــــــــي بـ
الــفــنــان جــاســم الــنــبــهــان، الــذي 
أعــــرب عـــن ســعــادتــه بــانــطــاق 
 بــأن 

ً
االســتــراتــيــجــيــة، مــطــالــبــا

 
ً
ا ــوا - كــفــنــانــيــن - جـــــزء ــونـ ــكـ يـ

منها في وضع بعض الخطط، 
وتــــوظــــيــــف بــــعــــض نـــقـــاطـــهـــا، 

وتنفيذها على أرض الواقع.
وأعرب د. عبدالله الجسمي 
ــكــــون  عـــــــن رغـــــبـــــتـــــه فـــــــي أن تــ
االستراتيجية نقطة انطاقة 
جــديــدة لــلــثــقــافــة فــي الــكــويــت، 
 إلــــــى أنــــــه شــــــــارك فــي 

ً
ــرا ــيــ مــــشــ

بــعــض االجــتــمــاعــات الخاصة 

 في القيادة الجديدة بـ 
ً
بها، آمــا

»المجلس الــوطــنــي« العمل على 
ترجمة هذه الخطة إلى أمر واقع، 
وتطوير أكثر للفعاليات الثقافية، 
ــــات  ــــوعـ ــمـــــوضـ ــ ــالـ ــ واالهـــــــتـــــــمـــــــام بـ
األساسية التي تحتاجها الكويت، 

والخليج، والثقافة العربية. 
مـــن جــهــتــه، قــــال الــفــنــان ميثم 
 بوزير اإلعام 

ً
بدر: »نتأمل خيرا

في تحقيق االستراتيجية، التي 
 مـــن اجــتــمــاعــاتــهــا 

ً
ــــددا حــضــرت عـ

ــة، ورأيــــــــــــت حــجــم  ــحــــضــــيــــريــ ــتــ الــ
الجهد المبذول للخروج من تلك 
االجتماعات بنتائج واقعية يمكن 

تنفيذها«.
ــاتــــب عـــامـــر  ــكــ بــــــــــدوره، ذكــــــر الــ
الــتــمــيــمــي: »نــتــمــنــى أن تــتــحــقــق 
تــلــك الــطــمــوحــات، لــكــن أعــتــقــد أن 
)المجلس الــوطــنــي( يحتاج إلى 

تــطــويــر فـــي أوضـــاعـــه الهيكلية، 
وفــي قياداته، ونتأمل أن يتولى 
المسؤولية مختصون ولهم عاقة 

وثيقة بالثقافة«. 
ــد أســـتـــاذ األنــثــربــولــوجــيــا  وأكــ

ــار بجامعة الــكــويــت د.  وعــلــم اآلثـ
حسن أشكناني، أن االستراتيجية 
تنطلق بطريقة سلسة وتشاركية 
بين القطاعات، للنهوض بالمجال 
 إلى أن العمل ضمن 

ً
الثقافي، الفتا

اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة وخـــطـــة واضـــحـــة 
ــلــــوصــــول إلـــى  أفــــضــــل وســـيـــلـــة لــ
األهداف، وقياس مؤشرات النجاح 

أو التأخير.
وقالت الفنانة باسمة حمادة: 

ــى الــتــطــور  ــ  نــصــبــو إلـ
ً
ــا ــ ــمـ ــ »دائـ

فـــــي كـــــل شــــــــيء، ونـــتـــمـــنـــى أن 
تحقق االستراتيجية أهدافها 
المرجوة، وال يأتي ذلك إال من 
خال تضافر الجهود، إضافة 
إلـــــى أنـــنـــا نـــحـــتـــاج إلـــــى رؤيــــة 
مــا قـــام بــه الــــرواد فــي السابق 
ــأخـــذ منهم  مـــن نـــجـــاحـــات، ونـ
الــمــشــورة والـــخـــبـــرة«، مشيرة 
إلى أن االستراتيجية ستعطي 

الكثير من الفرص للجميع. 
ورأت الــفــنــانــة التشكيلية 
هنوف المنيفي، أنها شاركت 
ــع االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــن  بــــوضــ
ــــورش الــتــحــضــيــريــة،  ــ ــــال الـ خـ
مــشــيــدة بــالــجــهــود الــمــبــذولــة، 
والــتــي تــؤســس لنقلة جميلة، 
 مستبشرين 

ً
»تجعلنا جميعا

 بانطاقتها«.
ً
خيرا

 بمقر جمعية الكاريكاتير الكويتية
ً
 فنيا

ً
م 70 عمال يقدِّ

• عزة إبراهيم
افتتح األمــيــن الــعــام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
المساعد لقطاع الفنون مساعد 
الزامل، معرض »كوميكس ومانغا« 
باألبيض واألســـود، الــذي أقامته 
جمعية الــكــاريــكــاتــيــر الــكــويــتــيــة، 
 
ً
ــعــــرض 70 عــمــا أمــــــس األول، لــ
 للقصص المصورة في مقر 

ً
فنيا

 ،
ً
الــجــمــعــيــة، بــمــشــاركــة 20 فــنــانــا

وبحضور ُمحبي هــذا الــنــوع من 
الفنون، وبرعاية منصة كاب للفن 

المعاصر.
ــيــــة  ــعــ ــمــ وصـــــــــــــــــرح رئـــــــــيـــــــــس جــ

ــد ثـــــــاب،  ــمــ ــحــ الـــــكـــــاريـــــكـــــاتـــــيـــــر، مــ
»الجريدة«، بأن »معرض )باألبيض  لـ
واألســــــــود( مــســك خـــتـــام مــعــارض 
الــجــمــعــيــة لــمــوســم 2022، والــــذي 
 من رسامي 

ً
أتاح المجال لـ 20 فنانا

ــل الــكــويــت  ــ الــكــاريــكــاتــيــر، مـــن داخـ
وخارجها، المهتمين بهذا النوع 
ــن رســــــــوم كــومــيــكــس  ــ ــديــــث مـ الــــحــ
ومانغا، والتي لم تكن موجودة في 
السابق، لكن كان لمواقع التواصل 
االجتماعي أثرها في انتشار تلك 
الفنون، وظهور أعمالها بشكل الفت 

للمهتمين والفنانين والجمهور«.
وأضـــــــــــــــــــاف ثــــــــــــــــاب: »رســـــــــــــوم 
ــبــة لــدى  كــومــيــكــس ومــانــغــا مــحــبَّ

الجمهور الكويتي، نتيجة تأثرهم 
ومــتــابــعــتــهــم لـــأفـــام الــيــابــانــيــة 
ــــك رأت  ــذلـ ــ ــن، لـ ــ ــفــ ــ ــدر هـــــــذا الــ ــ ــــصـ مـ
جمعية الكاريكاتير أن من دورها 
أن تــحــتــوي هـــذه الــمــجــمــوعــة من 
الفنانين، وتلبي حاجة الجمهور، 
وأن تكون ملمة بالتطورات على 
ساحة الكاريكاتير حــول العالم، 
ومن هنا جــاءت فكرة تخصيص 
قسم داخــل الجمعية يسمى قسم 
كــومــيــكــس ومــــانــــغــــا، وتـــبـــع ذلـــك 
انـــطـــاق مـــعـــارض مــتــتــالــيــة تــبــرز 
أعمالهم، فتم تنظيم معرضين في 
الفترة الماضية، وجــاء المعرض 
الحالي الثالث واألخير لهذا العام«. 

من جهتها، قالت رئيسة قسم 
كوميكس ومــانــغــا فــي الجمعية، 
الفنانة أمل البقشي، إن المعرض 
يهدف إلى التركيز في أساسيات 
رسم المانغا والكوميكس بخطوط 
سوداء من دون ألوان، إلبراز جمال 
العمل الخالي من اللون، موضحة 
أن عــدم استخدام األلـــوان يساعد 
الــفــنــان عــلــى الــتــركــيــز أكـــثـــر على 
 
ً
األشكال والخطوط، ويساعد أيضا
في توسعة نظرته للعمل الفني، 
 
ً
 ثانويا

ً
حيث إن األلوان تلعب دورا

فـــي الــعــمــل الــفــنــي، أمــــا الــخــطــوط 
والــظــال والــمــســاحــات البيضاء، 
فهي العوامل األساسية، الفتة إلى 

أن فكرة المعرض هي التركيز على 
األساسيات التي تحدد العوامل 
الــتــي تــبــرز فـــن رســـم الكوميكس 
والمانغا، وهي الخطوط السوداء 
والظال والتقنيات المستخدمة 

للرسم.
وأكدت أن الكويت تضم الكثير 

من ُمحبي فن كوميكس ومانغا، 
ــال من  ــمــ والــمــتــابــعــيــن لــتــلــك األعــ
جميع أنحاء العالم، داعية ُمحبي 
هـــــــذا الــــفــــن لــــحــــضــــور الـــمـــعـــرض 
واالستمتاع باألنشطة المختلفة 
مـــن الـــــورش والــنــقــاشــات الــثــريــة، 
مشيرة إلــى أن المعرض تتخلله 

عدة أنشطة، بالتعاون مع منصة 
ــا حـــــوار  ــهـ ــنـ ــــن الــــمــــعــــاصــــر، مـ ــفـ ــ الـ
»مضمون العمل الفني بين إبداع 
الفنان وإلهام اآلخرين«، ونــدوات 
أخرى عن اإلبداع والخيال الفني.

الزامل وثاب والبقشي والرسامون وجمهور المعرض

إليسا

إليسا تغادر »تويتر«: لدي طاقة إليسا تغادر »تويتر«: لدي طاقة 
سلبية من المتابعينسلبية من المتابعين

 
ً
سعد لمجرد ُيحيي حفال

بشرم الشيخ

ُيحيي الفنان سعد لمجرد 
 بمدينة شرم الشيخ 

ً
 كبيرا

ً
حفا

في 29 الجاري، ضمن احتفاالت 
رأس السنة، التي تتواصل 

حفاتها من 24 ديسمبر بعدة 
مدن مصرية، بمشاركة عدد 

كبير من النجوم.
وسيكون الحفل هو األول 

للمجرد في مصر منذ فترة 
 
ً
طويلة، وسيعقد مؤتمرا

 قبل يوم من الحفل، 
ً
صحافيا

للحديث عن عودته للغناء 
بمصر بعد فترة طويلة من 

الغياب. وخال الحفل سيقدم 
الفنان المغربي مجموعة من 

األغاني المتميزة، حيث يستمر 
الحفل مدة ساعتين يقدم خاله 

باقة من األغاني، من أبرزها 
أغنيته األخيرة )الحلق(، التي 

طرحها باللهجة المصرية قبل 
نحو شهرين، فيما سيجري 
بروفة مع فرقته الموسيقية 

قبل الحفل.

انطالق عرض »إميلي إن 
باريس« على »نتفليكس«

انطلق أمس عرض مسلسل 
»إميلي إن باريس«- الجزء 
الثالث، على »نتفليكس«، 

للنجمة العالمية ليلي كولينز، 
 من 

ً
 كبيرا

ً
التي حققت نجاحا

خال المسلسل في جزأيه األول 
والثاني.

»إميلي إن باريس« مسلسل 
درامي ورومانسي، بطولة: 

ليلي كولينز، وليروي بوليو، 
وآشلي بارك، ولوكاس برافو، 

وصامويل أرنولد، وبرونو 
جويري، وكاميل رزات، وويليام 
آبادي، وتشارلز مارتينز، وكيت 

والش.
 Netflix وأعادت منصة

المسلسل في مواسم عدة 
ستصل إلى الرابع العام 

المقبل، بعد نجاح الموسمين 
السابقين. وكان عرض الموسم 

الثاني في 22 ديسمبر 2021، 
حيث ظهر ألول مرة في 

قائمة أفضل 10 مسلسات 
على مستوى العالم، كما فاز 

بمتابعة مشاهدين من 94 
دولة، ووصل عدد ساعات 

المشاهدة 107.6 مايين ساعة.

»الكلكجي«... مسرحية كوميدية الشهر المقبل
مقتبسة من »30 يوم في السجن« لنجيب الرياحي وبديع خيري

• فضة المعيلي
ــا إنـــه  ــدالــــرضــ ــبــ ــان ضــــــــاري عــ ــنــ ــفــ قــــــال الــ
يخوض تجربة اإلنتاج والتأليف واإلخراج 
ــــي مــســرحــيــة  لــمــســرحــيــة »الـــكـــلـــكـــجـــي«، وهـ
جماهيرية كوميدية اجتماعية تعتمد بشكل 
أســاســي على كوميديا الــمــوقــف، مقتبسة 
من مسرحية »30 يوم في السجن«، تأليف 
نجيب الــريــاحــي وبــديــع خــيــري، حيث قام 
بــإعــدادهــا ومعالجتها وإعــــادة صياغتها 
 بعض الشخصيات 

ً
برؤية جديدة، مضيفا

واألحداث، بما يتناسب والمجتمع الكويتي.
ــــح أن الــمــســرحــيــة تــتــنــاول قصة  وأوضــ
شخصية »كلكجي« يحاول جني المال بأي 
طــريــقــة، لــذلــك اتــجــه إلـــى عمليات النصب، 
ــــى عـــدة   أن الــمــســرحــيــة تـــتـــطـــرق إلـ

ً
مــبــيــنــا

قضايا، مثل: العنوسة، والتفكك األســري، 
 
ً
والنصب، وغسل األموال، والخيانة، مشيرا
إلــى أن الــعــروض تنطلق في يناير المقبل 
 يتم فتح شباك الحجز، 

ً
إلى فبراير، وقريبا

ويــــشــــارك فــــي بـــطـــولـــتـــهـــا: فـــتـــات ســلــطــان، 
وإسماعيل سرور، وحسن إبراهيم، ومحمد 

باش، وعبير يحيى، وشيماء حمد، وسماح 
شموه، وسليمان المرزوق، وأسامة شعبان 

وغيرهم.
وأشــــــــار عـــبـــدالـــرضـــا إلــــــى أن مــــا يــمــيــز 

، هو غناء المطرب محمد 
ً
المسرحية أيضا

مخصيد، بــاالعــتــمــاد على عــزف اليــف من 
الفرقة المشاركة، وهي موسيقى جديدة تم 
 من أجل المسرحية، ما 

ً
تأليفها خصيصا

عــدا مقطع واحـــد، وهــو موسيقى شهرزاد 
من »ألف ليلة وليلة«.

ويــــرى أن ســبــب اتـــجـــاه الــمــنــتــجــيــن إلــى 
االعتماد على الموسيقى الحية في معظم 
أعمالهم يرجع إلى أنها تساعد المخرج في 
دعــم الــصــورة اإليقاعية للعرض، وإيصال 
األفــكــار إلــى الجمهور، كما تبث حــالــة من 
 إذا كـــانـــت الــمــســرحــيــة 

ً
ــفــــرح، خـــصـــوصـــا الــ

كوميدية.
وعــــن أعـــمـــالـــه الـــدرامـــيـــة الـــجـــديـــدة، قــال 
عــبــدالــرضــا إنـــه اعــتــذر عــن عـــدم المشاركة 
ــدة أعــــمــــال، النـــشـــغـــالـــه بــالــتــحــضــيــر  ــ فــــي عـ
 عــن ترقبه لمعرفة رد 

ً
للمسرحية، مــعــربــا

 
ً
فعل الجمهور والنقاد والفنانين، متمنيا
أن تــحــظــى الــمــســرحــيــة بــنــجــاح كــبــيــر في 
 أن 

ً
عروضها بالكويت وخارجها، متوقعا

يتم عرضها فــي الــريــاض والــدوحــة ودبــي 
والبحرين.

ملصق المسرحية

أكد حماية التراث وتجديده وتكريس الفكر العلمي والتشجيع على اإلبداعأكد حماية التراث وتجديده وتكريس الفكر العلمي والتشجيع على اإلبداع

افتتاح معرض »كوميكس ومانغا« باألبيض واألسودافتتاح معرض »كوميكس ومانغا« باألبيض واألسود

أعلنت المطربة إليسا ابتعادها عن »تويتر« 
فترة مؤقتة بسبب الطاقة السلبية، وكتبت عبر 
حسابها: »سأختفي عن تويتر لفترة، ألن الطاقة 
 من متابعيني 

ً
السلبية الموجودة، وخصوصا

غير مقبولة، سام من اآلن وحتى نلتقي«.
وتــعــد إليسا مــن الــفــنــانــات المتفاعات على 
»تويتر« بكثرة، وتغرد عليه يوميا أكثر من مرة، 
وتعبر عن آرائها الفنية والسياسية عليه، ولكن 
بسبب الطاقة السلبية التي حصلت عليها منه 

سوف تبتعد عنه قليا. 
يذكر أن إليسا أحيت آخر حفاتها الغنائية 
في الكويت 24 نوفمبر الماضي، كما أحيت قبله 

 على مسرح أولمبيا في باريس 
ً
 غنائيا

ً
حفا

12 منه، وهذه المرة الرابعة لها التي تقف 
فيها على مسرح أولمبيا، حيث كانت أولى 
حفاتها هناك في عام 2017، والمرة الثانية 
 
ً
فــي 2019، وحققت حفاتها هناك نجاحا

، والمرة الثالثة في 6 نوفمبر 2021.
ً
كبيرا

 
ً
فــي ســيــاق آخـــر، احتفلت إلــيــســا مــؤخــرا
بوصول عدد متابعيها في حسابها على 
، وهنأها العديد 

ً
»إنستغرام« إلى 18 مليونا

مـــن مــتــابــعــيــهــا وأصــدقــائــهــا عــلــى »تــويــتــر« 
و»إنستغرام« بوصولها إلى هذا الرقم، متمنين 

لها المزيد من النجاح والتقدم.

https://www.aljarida.com/article/8767
https://www.aljarida.com/article/8766
https://www.aljarida.com/article/8764
https://www.aljarida.com/article/8759
https://www.aljarida.com/article/8754
https://www.aljarida.com/article/8751
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سلة أخبار

أصدر الرئيس السوري 
بشار األسد، أمس، المرسوم 

التشريعي رقم 24 لعام 2022، 
القاضي بمنح عفو عام عن 

الجرائم المرتكبة قبل 21 
ديسمبر 2022. وأفادت الرئاسة 

السورية بأن »المرسوم يشمل 
العفو عن كامل العقوبة في 

الجنح والمخالفات، وعن كامل 
العقوبة في جريمتي الفرار 

الداخلي والخارجي المنصوص 
عليها في القانون العسكري«. 

وأوضحت أن »هذا العفو ال 
يشمل المتوارين عن األنظار 
والفارين عن وجه العدالة إال 

موا أنفسهم خالل مهلة 
ّ
إذا سل

تتراوح بين 3 و4 أشهر«.

األسد يصدر عفوًا عامًا 
يشمل الفارين من الخدمة

أمرت سلطات بيرو، ليل 
الثالثاء ـ األربعاء، سفير 

المكسيك لديها بابلو 
كونيسا، بمغادرة البالد في 
غضون 3 أيام بسبب تدخل 
الرئيس المكسيكي أندريس 

مانويل أوبرادور في شؤونها 
الداخلية. وجاء ذلك في وقت 
أقّر البرلمان البيروفي تقديم 
موعد االنتخابات العامة من 

2026 إلى 2024، في خطوة 
ترمي لحل األزمة السياسية 

وإنهاء االحتجاجات التي 
أشعلها عزل الرئيس بيدرو 

كاستيو وتوقيفه. 

بيرو تطرد سفير المكسيك
 وتقدم االنتخابات

ندد الفلسطينيون بقرار 
وزير األمن اإلسرائيلي بيني 

غانتس، أمس، احتجاز جثمان 
األسير ناصر أبوحميد الذي 

توفي أمس األول في مستشفى 
إسرائيلي بعد معاناة مع 

مرض السرطان بهدف مبادلة 
جثامين الفلسطينيين بجثث 

جنود وأسرى إسرائيليين. 
واعتبرت السلطة الفلسطينية 

والفصائل بينها »حماس« 
و»الجهاد« الخطوة اإلسرائيلية 

مخالفة ألبسط القوانين 
واألعراف الدولية، وانتهاكا لكل 

معايير حقوق اإلنسان.

تنديد باحتجاز إسرائيل 
جثمان األسير أبوحميد

ة... فمتى ينطلق؟
ّ
لبنان: قطار التسوية على السك

● بيروت - منير الربيع 
ّجلت 

ُ
دخل لبنان مرحلة أعياد الميالد ورأس السنة، وأ

الــمــلــفــات إلـــى مــا بــعــد الــعــطــلــة، عــلــى أمـــل أن يشهد الــعــام 
الجديد حلحلة لالستحقاقات الداخلية. 

وسيحاول كل طرف االستفادة من فترة السماح هذه، 
 زيــارات المعايدة، التي من المتوقع أن تكسر 

ً
خصوصا

الــتــوتــر المستمر بين حــزب الــلــه والــتــيــار الــوطــنــي الحر، 
وتمنح رئــيــس مجلس الــنــواب نبيه بــري فــرصــة إلعــادة 
جس النبض حول الحوار الوطني، وسط تشديد من قبل 
بري وحزب الله على ضرورة حصول حوار داخلي يمّهد 
الظروف، إلى أن يحين موعد التسوية السياسية المنتظرة.

وبـــعـــد الـــلـــقـــاء الـــعـــابـــر بـــيـــن وزيـــــــــَري خـــارجـــيـــة ايـــــران 
والسعودية في مؤتمر بغداد 2، الــذي انعقد في األردن، 
وســط مساٍع فرنسية وخليجية أخــرى قامت بها دولتا 
قطر وسلطنة عمان إلعادة التواصل بين البلدين، وحضور 
الملف اللباني على هامش اللقاءات خالل القمة، خصوصا 
مــن قــبــل الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون ووزيــــرة 
 
ً
خارجيته، برزت تقديرات داخلية تفيد بأن هناك استعدادا
 للعمل على مــبــادرة سياسية لمعالجة األزمــة 

ً
خــارجــيــا

اللبنانية، وهو ما قاله بوضوح رئيس حكومة تصريف 
األعمال نجيب ميقاتي، الذي ألمح إلى مؤشرات حول تحّرك 
خارجي يمّهد لمبادرة، وكذلك النائب عن حزب الله، علي 

فياض، الــذي رجح ظهور مبادرة خارجية تعيد تحريك 
الملف اللبناني بعد عطلة األعياد.

كما شهدت الساحة اللبنانية جملة تحركات، أبرزها 
زيارة السفير السعودي وليد البخاري والمستشار الثقافي 
اإليراني كامل باقري الى البطريركية المارونية. زيارتان 
الفتتان بالتوقيت والمضمون؛ فحركة السفير السعودي 
واضحة حيال التنسيق المستمر مع »بكركي«، وهو - وفق 
مــا تقول مــصــادر متابعة - أثنى على مــواقــف البطريرك 
 لجهة ابتعاد لبنان عن سياسة 

ً
بشارة الراعي، خصوصا

المحاور، والسعي إلى إنجاز تسوية تستعيد العالقات 
مع الدول العربية وتلتزم بالقرارات الدولية.

ــارة بـــاقـــري مــنــاســبــة لــإعــالن  ــ فـــي الــمــقــابــل، شــّكــلــت زيـ
اإليراني عن ضرورة الحوار اللبناني ـ اللبناني، وهو ما 
كان ذكره السفير اإليراني في بيروت أماني مجتبى خالل 
لقاءات أجراها في األيام األخيرة. كل ذلك ال يعني أن هناك 
 
ً
 جاهزا سيهبط على لبنان بعد األعــيــاد، خصوصا

ً
ّحــال

 
ً
 ال بد له أن يكون مدعما

ّ
أن هناك إجماعا على أن أي حل

 على تقاطع مصالح خارجية، وهذا يحتاج 
ً
 ومبنيا

ً
إقليميا

إلــى المزيد من الوقت لتوافره، إال أن المصادر تؤكد أن 
قــطــار التسوية وضــع على الــســّكــة، وبــاريــس تستمر في 
بذل جهودها إلنضاج الحل، مما يعني ان المسار فتح، 
ولكن ال أحد قــادر على تحديد المهلة التي تنضج فيها 

معالم التسوية.

لقاء عابر في األردن بين عبداللهيان وبن فرحانلقاء عابر في األردن بين عبداللهيان وبن فرحان
كــمــا ذكـــرت »الــجــريــدة«، فــي عــددهــا 
الصادر أمس األول، بشأل فشل مساعي 
ــة إيــرانــيــة - سعودية،  عقد قمة وزاريــ
على هامش مؤتمر »التعاون والشراكة 
لـــــــدول جـــــــوار الــــــعــــــراق«، الــــتــــي عــقــدت 
نــســخــتــه الــثــانــيــة عــلــى شــاطــئ البحر 
الميت في األردن، وانحصار فرصها

ــــدودة  ــعـ ــ ــر وكــــلــــمــــات مـ ــ ــابـ ــ ــاء عـ ــ ــقــ ــ ـــ »لــ ــ بــ
لـــلـــمـــجـــامـــلـــة الـــــعـــــامـــــة«، صـــــــرح وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة اإليــــــرانــــــي حـــســـيـــن أمـــيـــر 
عــبــدالــلــهــيــان، أمـــس، بــأنــه تــحــّدث إلــى 
نظيره السعودي فيصل بن فرحان في 
عّمان.  وقال عبداللهيان عبر »تويتر«: 
»حظيت بفرصة إجراء محادثات ودية 
مع نظرائي على هامش مؤتمر بغداد 
ــانـــي، نــظــيــري الـــســـعـــودي أكــــد لي  ــثـ الـ
استعداد بــالده لمواصلة الــحــوار مع 
إيــــران«. وأضـــاف الــوزيــر اإليــرانــي أنه 
 مع وزراء خارجية سلطنة 

ً
تحدث أيضا

عمان، وقطر، والعراق، والكويت.
 قائد فيلق القدس 

ّ
في المقابل، شن

التابع لـ »الحرس الثوري«، إسماعيل 
 على السعودية، 

ً
 عنيفا

ً
قآني، هجوما

 أنـــهـــا »ال تــســتــحــق أن تــكــون 
ً
مــعــتــبــرا

«، وذلك خالل إحياء ذكرى مقتل 
ً
عدوا

أحد كبار ضباطه )حسن إيرلو(، الذي 
كان يعمل سفيرا إليــران لدى جماعة 
ــه« الـــحـــوثـــيـــة الــمــتــمــردة  ــلــ »أنــــصــــار الــ
ــام الـــمـــاضـــي فـــي ظـــروف  ــعـ بــالــيــمــن الـ

غامضة. 
من جانب آخــر، هــدد قآني وسائل 
ــران  ــل إيــ ــ ــــالم والــصــحــافــيــيــن داخـ اإلعــ
وخــارجــهــا بسبب تغطيتهم ألخــبــار 
االحتجاجات المتواصلة في إيران منذ 
 الصحافيين: 

ً
4 أشهر، وقال مخاطبا

»حتى ولو عملتم ليوم واحد من العمل 
اإلعالمي ضد النظام، سيأتي دوركم 

يوما ما«.
إلى ذلك، ووسط محاوالت ايرانية 
كشفت عنها »الجريدة« إلعادة إحياء 
الـــمـــفـــاوضـــات الـــنـــوويـــة مــــع تـــواصـــل 
 من 

ً
االحتجاجات التي تكسب زخــمــا

األوضــاع االقتصادية المتردية، أعاد 
ــيـــركـــي نبش  مـــوقـــع »إكـــســـيـــوس« األمـ
تصريح للرئيس األميركي جو بايدن، 
خالل تجّمع انتخابي قبل االنتخابات 
النصفية، قال فيه إن االتفاق النووي 
ــات«،  ــــران »مــ ــام 2015 مـــع إيـ الــمــبــرم عـ

وشــدد على أن الــواليــات المتحدة لن 
 .

ً
تعلن ذلك رسميا

واعتبر موقع أكسيوس أن تصريح 
بــايــدن ُيــعــد »أقــــوى تــأكــيــد« حــتــى اآلن 
ــه تعتقد أنـــه »ال يوجد  ــ عــلــى أن إدارتـ
ــفــــاق   فــــي االتــ

ً
ـــــدمـــــا

ُ
ســـبـــيـــل لــلــمــضــي ق

اإليراني«. ونقل »إكسيوس« عن مصدر 
في البيت األبيض تأكيده أن »االتفاق 
ليس على جـــدول األعــمــال«، وأضـــاف: 
»ال نتوقع التوصل إلــى اتــفــاق فــي أي 

وقت قريب.
واحـــتـــفـــى رئـــيـــس وزراء إســرائــيــل 
السابق، نفتالي بينيت، بتصريحات 
بــايــدن الــقــديــمــة. وقــــال عــبــر »تــويــتــر«: 
»إنجاز عظيم من قبل حكومتنا! بهدوء 
ومـــــن خـــــالل ســلــســلــة مــــن اإلجــــــــراءات 
ات  الدبلوماسية وغيرها من اإلجـــراء
ــا مـــن وقــــف الـــعـــودة 

ّ
الــحــكــيــمــة، تــمــكــن

ــنــــووي دون مــواجــهــة  ــفــــاق الــ إلــــى االتــ
ر ميخائيل 

ّ
واشنطن«، في المقابل، حذ

أوليانوف، مندوب روسيا الدائم لدى 
المنظمات الــدولــيــة فــي فيينا، مــن أن 
تكون تصريحات الرئيس بايدن مقدمة 

لتصعيد.

زيلينسكي يزور واشنطن... وبوتين يتشدد
موسكو تعتزم بناء قاعدتين بحريتين في مدينتين أوكرانيتين وتفتتح خط غاز إلمداد الصين

أدهش الرئيس األوكراني 
فولوديمير زيلينسكي العالم 

 بزيارات لميادين 
ً
مرارا

المعارك، لكن رحلته إلى 
 إلى الحصول 

ً
واشنطن سعيا

على المزيد من المساعدات 
لت أكبر مفاجأة 

ّ
العسكرية شك

في األشهر العشرة منذ بدء 
الغزو الروسي ألوكرانيا.

ــنـــة  ــلـ ــعـ فــــــــي أول زيــــــــــــــــارة مـ
لــلــخــارج مــنــذ الـــغـــزو الـــروســـي 
فــي 24 فــبــرايــر الــمــاضــي، فاجأ 
الرئيس األوكراني فولوديمير 
زيــلــيــنــســكــي الــجــمــيــع بــالــســفــر 
إلـــى الـــواليـــات الــمــتــحــدة أمــس، 
لالجتماع مع نظيره األميركي 
جو بايدن، وإلقاء خطاب أمام 

الكونغرس.
وبـــعـــد 300 يــــوم مـــن الــغــزو 
الــروســي، كتب زيلينسكي، في 
منشور على »تويتر« بالتزامن 
مع بيان للبيت األبيض، أنه في 
طريقه الى العاصمة األميركية 
ــع بـــايـــدن  ــ لـــعـــقـــد مــــحــــادثــــات مـ
لــتــعــزيــز قــــدرات أوكــرانــيــا على 
ــــاع، ومــطــالــبــة  ــدفـ ــ الـــصـــمـــود والـ
مـــجـــلـــســـي الـــــنـــــواب والـــشـــيـــوخ 
فــي الــكــابــيــتــول بمنحه المزيد 
ــن األســــلــــحــــة، وإجـــــــــــراء عـــدد  ــ مـ
ــار  ــبـ ــات مــــــع كـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ مــــــن االجـ
مــســتــشــاري األمــــن الــقــومــي في 

البيت األبيض.
ومــن المقرر أن يعلن بايدن 
خالل الزيارة، حزمة مساعدات 
عسكرية جديدة تقارب ملياري 
دوالر، قال مصدر أميركي انها 
ســتــشــمــل بـــطـــاريـــات صـــواريـــخ 
بــاتــريــوت لمساعدة كييف في 
الدفاع عن نفسها في مواجهة 

الصواريخ الروسية.
ــلــــى أن  وشـــــــــدد الــــمــــصــــدر عــ
بايدن لن يستخدم المحادثات 
لـــدفـــع زيــلــيــنــســكــي إلــــى طــاولــة 
ــالـــت  ــن قـ ــيــ ــــي حــ ــــاوض، فــ ــفــ ــ ــتــ ــ ــ ال
المتحدثة باسم البيت األبيض 
كارين جين- بيير، إن الرئيس 
ــي دعـــــــا زيــلــيــنــســكــي  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ االمـ
ــى واشـــنـــطـــن »لــلــتــأكــيــد على  إلــ
االلتزام الراسخ بدعم أوكرانيا 
مــهــمــا طـــال الـــوقـــت بــمــا يشمل 
تقديم المساعدة االقتصادية 

واإلنسانية والعسكرية«.
واستبق الكرملين الــزيــارة، 
وحــــــــــــذر الـــــمـــــتـــــحـــــدث بــــاســــمــــه 

دميتري بيسكوف من أن تزويد 
أوكرانيا بشحنات من األسلحة 
األميركية الجديدة لن يؤدي إال 
إلى »تفاقم« النزاع مع روسيا، 
 في 

ً
مضيفا أنه ال يتوقع تغييرا

موقف زيلينسكي بشأن رفضه 
التفاوض مع بوتين بعد هذه 

الزيارة.
مـــن نــاحــيــتــه، صــعــد بــوتــيــن 
ــاع مـــوســـع  ــمــ ــتــ مـــوقـــفـــه فـــــي اجــ
مــع كــبــار قــادتــه لتحديد مهام 
 :

ً
الجيش الــعــام المقبل، مــؤكــدا

»سنحقق أهدافنا رغم األعمال 

ــلـــب  ــا مـــــن أغـ ــ ــدنـ ــ الــــعــــدائــــيــــة ضـ
دول الــنــاتــو«.  وتعهد بتطوير 
االســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة واألســلــحــة 
الفرط صوتية، مشددا على أنه 
ال سقف للدعم المالي لتطوير 
الجيش الروسي وإمداده بكل ما 
يحتاجه في الحرب بأوكرانيا. 

ــر الـــدفـــاع سيرغي  ــال وزيــ وقــ
شــويــغــو فـــي االجـــتـــمـــاع نــفــســه، 
ــة  ــ ــامـ ــ ــطــــط إلقـ ــخــ إن روســـــــيـــــــا تــ
قـــــواعـــــد لــــدعــــم اســــطــــولــــهــــا فــي 
مدينتي برديانسك وماريوبول 
الساحليتين جــنــوب أوكــرانــيــا 

اللتين سيطرت عليهما خالل 
هجومها. 

خط الغاز وميدفيديف 

إلـــى ذلـــك، شـــارك بــوتــيــن أمــس 
ــــي مـــؤتـــمـــر عـــبـــر الـــفـــيـــديـــو فــي  فـ
تــدشــيــن حــقــل كــوفــيــكــتــا لــلــغــاز، 
الذي يضخ في خط أنابيب »باور 
أوف سيبيريا« الــذي ينقل الغاز 

الروسي إلى الصين. 
وتزامن ذلك مع زيارة أجراها 
ـــن  ــ ــلــــس األمــ ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ ــــب رئــ ــائــ ــ نــ

الــــروســــي ديـــمـــتـــري مــيــدفــيــديــف، 
الى بكين والتقى خاللها الرئيس 
الصيني شي جينبينغ، الذي دعا 
خالل اللقاء »جميع األطراف إلى 
التحلي بالعقالنية وضبط النفس 
وإزالة المخاوف األمنية من خالل 

الطرق السياسية والمحادثات«.
فــي المقابل، قــال ميدفيديف، 
ــــم إلـــــى شــــي رســــالــــة مــن 

ّ
ــل إنـــــه ســ

ــة أوكــرانــيــا  ــ ــا أزمـ ــفـ بــوتــيــن، واصـ
«. وأكــــــد 

ً
ــــدة جـــــــــــــدا ــقـ ــ ــعـ ــ ــا »مـ ــهــ بــــأنــ

ــة  ــراكــ ــاقـــــش مـــــع شـــــي الــــشــ ــ أنـــــــه نـ
ــة »بـــــــال حـــــــدود«  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ االســ

والـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــاون االقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي.
وفــي بــيــالروســيــا، الــتــي زارهــا 
بوتين قبل يومين واستخدمتها 
قـــواتـــه نــقــطــة انـــطـــالق لهجومها 
ــاجــــح عـــلـــى كـــيـــيـــف فــي  ــنــ غـــيـــر الــ
 
ً
فبراير، أصـــدرت السلطات قــرارا
 على إمكانية 

ً
 قيودا

ً
يضع مؤقتا

الـــوصـــول إلـــى أجــــزاء مــن منطقة 
ــنـــوب الــشــرقــي  جـــومـــيـــل فــــي الـــجـ
الــمــتــاخــمــة ألوكـــرانـــيـــا وروســـيـــا 
ــرات اوكــــرانــــيــــة مــن  ــذيـ ــــط تـــحـ وسـ
امــكــانــيــة شـــن مــوســكــو هــجــومــا 

جديدا على كييف.

»طالبان« تحظر التعليم الجامعي للفتيات
غضب داخلي وتنديد دولي وإسالمي وعربي بالقرار ودعوات للعدول عنه

مــنــعــت حــكــومــة حــركــة »طـــالـــبـــان« األفــغــانــيــة، الــفــتــيــات 
والنساء من االلتحاق بالجامعات بمختلف أنحاء البالد 
وفرضت األمر تحت تهديد السالح في بعض األماكن، مما 
 وموجة إدانات دولية وإسالمية وعربية 

ً
 داخليا

ً
أثار غضبا

واسعة لخطوتها التي تمثل ضربة أخرى لحقوق نصف 
سكان أفغانستان.

وقال وزير التعليم العالي لدى »طالبان«، ندا محمد نديم 
 لقرار مجلس الوزراء، 

ً
في بيان ليل الثالثاء ـ األربعاء: »طبقا

 تعليمات بالتنفيذ الفوري للقرار المذكور، 
ً
لديكم جميعا

لوقف تعليم الفتيات حتى إشعار آخر«. وأضاف »تأكدوا 
من تنفيذ القرار«. ولم يهدر المسلحون الكثير من الوقت 

لضمان االمتثال للمرسوم.
وذكرت إحدى الطالبات بجامعة كاردان الخاصة، في 
كابول، أنه يتم السماح للطالب بالدخول وأنهم صوبوا 

البنادق نحونا وطلبوا منا أن نعود إلى المنزل«.
وأضافت أن »األمل المتبقي األخير ضاع« مشيرة إلى 
أنه يتم إعادة البالد إلى تسعينيات القرن الماضي وهذا 

ما كان يخشاه الجميع.
وبتطبيق الخطوة المتشددة لم يعد أمام األفغانيات 
إال تلقي التعليم بالمرحلة االبتدائية، بعد أن تــم حظر 
التعليم الثانوي عليهن منذ سيطرة الحركة المتشددة 
على السلطة في أغسطس 2021، عقب انسحاب القوات 

األميركية من كابول.
في غضون ذلك، حثت الحكومة الباكستانية »طالبان« 

عــلــى الــتــراجــع عــن قــرارهــا بتنفيذ حــظــر تعليم الفتيات 
الـــجـــامـــعـــي، فــيــمــا اعـــتـــبـــرت الـــســـعـــوديـــة أن مــنــع حــكــومــة 
تــصــريــف األعـــمـــال األفــغــانــيــة الــفــتــيــات مـــن حـــق التعليم 
الجامعي يتنافى مــع إعــطــاء الــمــرأة األفــغــانــيــة حقوقها 
الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم الــذي يسهم 
بدعم األمن واالستقرار والتنمية واالزدهــار ألفغانستان 

وشعبها الشقيق.
وأعــربــت قطر عن قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار 
»طالبان«، بتعليق دراســة الفتيات والنساء في جامعات 

أفغانستان حتى إشعار آخر.
وأكــدت وزارة الخارجية القطرية، أن هذه الممارسات 
الــســلــبــيــة ســيــكــون لــهــا بــالــغ األثــــر عــلــى حــقــوق اإلنــســان 
والتنمية واالقتصاد في أفغانستان. وأضــافــت: »كدولة 
مسلمة تتمتع فيها الــمــرأة بكل حقوقها وعــلــى رأسها 
التعليم، تدعو دولــة قطر، الحكومة األفغانية المؤقتة، 
إلى مراجعة قرارها بما يتسق مع تعاليم الدين اإلسالمي 
الحنيف«. وجــدد البيان، الــتــزام الــدوحــة العميق بالعمل 
مع شركائها األفغان والشركاء الدوليين، لضمان تمتع 
جميع فئات الشعب األفغاني من جميع األعمار بحقهم 

في التعليم.
في موازاة ذلك، أعرب وزير الخارجية األميركي أنطوني 
بلينكن عن استياء الواليات المتحدة الشديد من حرمان 

الفتيات من الحق في التعليم الجامعي.
وأضـــاف عبر »تــويــتــر«: »تستحق الــمــرأة األفغانية ما 

هــو أفــضــل. أفغانستان تستحق مــا هــو أفــضــل مــن ذلــك. 
لقد منيت بال شك مساعي طالبان المتمثلة في القبول 
من جانب المجتمع الدولي بانتكاسة«. كما أكــد »البيت 
األبيض« أن الواليات المتحدة على اتصال بالحلفاء حول 

قرار »طالبان«.
وذكــرت المتحدثة باسم مجلس األمن القومي أدريان 
واتسون في بيان أن »الواليات المتحدة تدين قرار طالبان 
الذي ال يمكن الدفاع عنه بمنع األفغانيات من تلقي تعليم 

جامعي«.
حدة أنطونيو غوتيريش 

ّ
وأبدى األمين العام لألمم المت

 الــحــركــة اإلسالمية 
ً
قلقه العميق لــقــرار »طــالــبــان«، داعــيــا

المتشّددة إلى »ضمان المساواة في الحصول على التعليم 
 المستويات«. ورأى أن ذلك »ال ينتهك المساواة في 

ّ
على كل

 
ً
الحقوق للنساء والفتيات فحسب، بل سيكون أثره مدّمرا

على مستقبل البالد«.
وفي برلين، أعلنت وزيرة الخارجية األلمانية أنالينا 
بيربوك أن حكومة »طالبان« قررت تدمير مستقبل بلدها 

بحظر التعليم الجامعي على النساء.
وكتبت بــيــربــوك عبر »تــويــتــر«: »ربــمــا تــحــاول طالبان 
جعل النساء غير مرئيات، لكن لن تنجح، العالم يراقب«. 
وقالت بيربوك إنها قررت طرح المسألة على جدول أعمال 
مــجــمــوعــة الــســبــع الــتــي تــتــولــى ألــمــانــيــا حــالــيــا رئاستها 

الدورية.
)كابول ــ د ب أ، رويترز، أ ف ب(

أفغانيات أمام نقطة تفتيش لـ »طالبان« عند مدخل جامعة في كابول أمس )أ ف ب(

مناصرو الحزب الشيوعي الروسي يزورون ضريح ستالين على سور الكرملين بمناسبة ذكرى ميالد الزعيم السوفياتي الراحل أمس )أ ف ب(
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بونياك سعيد... والخطيب 
يرجع الخسارة لخبرة المنافس

»أشكناني« في مرمى انتقادات السالمية والعربي
اليوسف يطلب استنساخه... ومندني: غير قادر على اتخاذ قرار!

● أحمد حامد
تــــــــعــــــــرض الـــــــحـــــــكـــــــم عـــــمـــــار 
أشــكــنــانــي، الـــذي أدار مواجهة 
الــســالــمــيــة والــعــربــي بــالــجــولــة 
الـ 11 من منافسات دوري زين 
الممتاز لكرة القدم، النتقادات 
الذعــة من الجانبين السماوي 
واألخضر، على خلفية قرارات 

لم تنل رضا الفريقين.
وكــانــت الــمــبــاراة الــمــذكــورة 
انـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل اإليـــجـــابـــي 
بهدف لكل فريق، حيث سجل 
السالمية أواًل بهدف من ركلة 
ــا فـــهـــد الــمــجــمــد،  ــفـــذهـ جـــــــزاء نـ
لــيــعــادل الــعــربــي الــنــتــيــحــة في 
ــــت الـــمـــحـــتـــســـب بـــــــداًل مــن  ــــوقـ الـ
 من ركلة 

ً
الضائع بهدف أيضا

جزاء.
وطــــــــــالــــــــــب رئــــــــيــــــــس نــــــــــادي 
السالمية الشيخ تركي اليوسف 
ــنـــســـاخ  ــتـ اتــــــحــــــاد الــــــكــــــرة بـــاسـ
أشــكــنــانــي، لــيــتــســنــى لـــه إدارة 
أكــثــر مــن مــبــاراة فــي توقيتات 

متقاربة!
وأكــــــد الـــيـــوســـف أن قـــــدرات 
ــم تـــــــــــجـــــــــــاوزت حـــــكـــــام  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
 عـــن أمــلــه 

ً
ــمـــونـــديـــال، مـــعـــربـــا الـ

أن يــحــظــى الــســالــمــيــة بــوجــود 
أشكناني في جميع المباريات 

المقبلة.
ــن ســـر  ــ ــيــ ــ ــر أمــ ــ ــ ــّب ــ بـــــــــــــــدوره، عــ
السالمية عثمان الدوسري عن 
استيائه وامتعاضه الشديدين 
ــع فيها  مـــن األخــــطــــاء الـــتـــي وقــ
 أن األخــيــر 

ً
أشــكــنــانــي، مــــؤكــــدا

 فــي خــســارة فريقه 
ً
كـــان ســبــبــا

 مهمة.
ً
نقاطا

وأضاف الدوسري أن الحكم 
قدم للعربي نقطة التعادل على 
طبق من ذهب، باحتسابه ركلة 
ــزاء غــيــر صحيحة بــشــهــادة  جــ

الــجــمــيــع مـــن مــحــلــلــيــن وحــكــام 
سابقين.

وشدد على ضرورة مراجعة 
لجنة الحكام اللقاء ومواجهة 
الــــحــــكــــم بــــأخــــطــــائــــه واتـــــخـــــاذ 
 
ً
العقوبة المناسبة بحقه، مؤكدا
رفـــض نـــاديـــه الـــتـــام إســـنـــاد أي 
.
ً
لقاء للحكم أشكناني مستقبال

ولــــــم يـــســـلـــم أشـــكـــنـــانـــي مــن 
انتقادات مدرب السالمية محمد 
ــد أن الحكم  إبـــراهـــيـــم، الــــذي أكـ
تسبب في ظلم كبير للسالمية، 
 
ً
وأضــاع مجهود الفريق، الفتا

إلـــى أن الــمــســتــوى التحكيمي 
يـــدعـــو لــلــتــفــكــيــر فـــي االبــتــعــاد 

عن الكرة.

مندني: الـ VAR ضيع الحكم

وفــــي الـــعـــربـــي، وجــــه رئــيــس 
جهاز الكرة علي مندني سهام 
 
ً
النقد للحكم أشكناني، مؤكدا

أن األخير استسلم لحكم تقنية 
الـــ VAR، ليبدو غير قــادر على 

اتخاذ أي قرار في المباراة.
ــلـــل مــنــدنــي مـــن الــهــجــمــة  وقـ

الشرسة لنادي السالمية على 
 أن 

ً
ــدا ــؤكــ الــحــكــم أشـــكـــنـــانـــي، مــ

األخير تجاهل العديد األخطاء 
التي ارتكبها المحترف ليما، 
ــا فـــيـــمـــا يـــخـــص رفـــض  ــمـ ــيـ السـ
الالعب البرازيلي الخروج من 

الملعب.
وبّين أن السالمية كان يريد 
مــــع كــــل لـــمـــســـة داخـــــــل مــنــطــقــة 
ــزاء احــتــســاب ركــلــة جــــزاء،  الـــجـ
 إلى أن الحكم لو طاوع 

ً
مشيرا

السالمية، الحتسب 10 ركالت 
جزاء.

السماوي يبحث عن مهاجم 
بديل لريفاس

علمت »الجريدة«، من مصادرها، أن السالمية يبحث عن محترف يجيد 
في مركز المهاجم، لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة القدم، خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية المقبلة.
واشتكى مدرب الفريق محمد إبراهيم غياب المهاجم القناص القادر 

على ترجمة مجهود الفريق، وتسجيل أهداف حاسمة.
وأضافت المصادر أنه في حال وصول السالمية إلى اتفاق مع مهاجم، 

سيكون ذلك على حساب البرازيلي كارلوس ريفاس.
يذكر أن السالمية يضم في صفوفه 5 محترفين، هم البرازيلي أليكس 
ليما، ومواطنه ريفاس، والغامبي سانتي، واإليــفــواري جمعة سعيد، 

والعراقي آسو رستم.

منتخب الكاراتيه يحقق 10 
ميداليات متنوعة في »اآلسيوية«

أعـــــلـــــن االتـــــــحـــــــاد الـــكـــويـــتـــي 
للكاراتيه، أن منتخب الكويت 
للعبة حــقــق 10 مــيــدالــيــات في 
بــطــولــة آســيــا الــشــامــلــة للعبة، 
ــي اخــــتــــتــــمــــت أمـــــــس األول  ــ ــتـ ــ الـ
)الثالثاء( في أوزبكستان، بعد 
أن أضـــــــاف خـــمـــس مـــيـــدالـــيـــات 
في اليوم األخير، 4 منها بفئة 

العمومي.
وقــال رئيس االتــحــاد محمد 
ــــم إن الـــــالعـــــب عـــبـــدالـــلـــه  ــــاسـ جـ
ــيــــة  ــيــــدالــ ــالــــمــ ــان تـــــــــوج بــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ شـ
ــــوزه بــالــمــركــز  الــذهــبــيــة، بــعــد فـ
ــة »كـــومـــتـــيـــه«  ــقـ ــابـ ــسـ ــمـ األول بـ
 60 لـــــقـــــتـــــالـــــيـــــة وزن تــــــحــــــت  ا

.
ً
كيلوغراما

وأضــــاف جــاســم أن منتخب 
ــال الــفــضــيــة فـــي فئة   الــكــويــت نــ
الـ »كاتا« االستعراضية للفرق، 
فيما أحرز الالعب عمر الجاسم 
الـــبـــرونـــزيـــة فـــي وزن تــحــت 75 

.
ً
كيلوغراما

وذكر أن الالعب أحمد العلي 
حصد البرونزية في منافسات 
»كومتيه« القتالية لــوزن تحت 

، فــيــمــا حــصــل 
ً
ــا ــلـــوغـــرامـ ــيـ 84 كـ

الـــــالعـــــب فــــهــــد الـــعـــجـــمـــي عــلــى 
الفضية فــي المنافسة نفسها 
 لفئة 

ً
لوزن تحت 55 كيلوغراما

تحت 21 سنة.
وأكــد الجاسم أن نيل العبي 
ــه« هــــذا الــعــدد  ــيـ ــاراتـ ــكـ »أزرق الـ
ــن الــــمــــيــــدالــــيــــات فــي  ــ الـــكـــبـــيـــر مـ
 
ً
منافسات البطولة ُيعد إنجازا
، الســـيـــمـــا أن الــمــنــتــخــب 

ً
ــا ــ ــتـ ــ الفـ

الكويتي لم يشارك بكامل قوته، 
بسبب ظروف االختبارات لعدد 

كبير من الالعبين.
وكــان منتخب الكويت حقق 
ــــي األيــــــام  ــمـــس مــــيــــدالــــيــــات فـ خـ
األولــــــى لــلــبــطــولــة عــبــر العــبــيــه 
محمد الــرومــي وفــهــد العجمي 
)ميدالية فضية لكل منهما( في 
فئة الشباب، والالعبين موسى 
الـــمـــطـــيـــري )ذهــــبــــيــــة(، وعــيــســى 
الــــمــــطــــيــــري وفـــــهـــــد الــــعــــازمــــي 
)بـــــرونـــــزيـــــة لــــكــــل مـــنـــهـــمـــا( فــي 

منافسات الناشئين.
)كونا(

حازم ماهر

جانب من مباراة السالمية والعربي

أعرب مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية 
بـــوريـــس بـــونـــيـــاك عـــن ســـعـــادتـــه بــتــحــقــيــق الـــفـــوز على 

الفحيحيل أمس األول 0-2.
وقال بونياك، في المؤتمر الصحافي، عقب المباراة، 
إن تعرض القادسية للخسارة أمــام العربي فــي كأس 
ــر 

ّ
سمو ولــي العهد 0-3، والــســاحــل فــي الـــدوري 1-4، أث

 وبـــشـــكـــل ســلــبــي عــلــى 
ً
كـــثـــيـــرا

ــازيـــن  ــهـ ــجـ ــن والـ ــيـ ــبـ الـــالعـ
الـــفـــنـــي واإلداري، لــذلــك 
فــالــفــوز على الفحيحيل 
سيكون له مردود إيجابي.
ــى أن الــجــهــاز  ــ ــفـــت إلـ ولـ
الفني سيعمل خالل توقف 
النشاط على إعـــادة ترتيب 
، وتــجــهــيــز 

ً
أوراقــــــــــه مــــــجــــــددا

ــــق لــلــفــتــرة  الـــفـــريـــق بــشــكــل الئـ
الــمــقــبــلــة، مـــن أجــــل تحقيق 

النتائج المأمولة.
من جانبه، قال مدرب 
الفحيحيل، الــســوري 
فـــــراس الــخــطــيــب، إن 
ــان األفــضــل  فــريــقــه كـ
 
ً
ــا واألكـــــــثـــــــر هــــجــــومــ
 عــلــى 

ً
ــواذا ــحـــ ــتـــ واســـ

الكرة، لكن تم إهدار 
ــع الــــــــفــــــــرص،  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ جــ
 أن الالعبين 

ً
مضيفا

قــــــــدمــــــــوا كــــــــل مــــــــا فـــي 
ــم لـــــكـــــن لـــم  ــهــ ــتــ ــبــ ــعــ جــ
يــحــالــفــهــم الــتــوفــيــق 

خالل اللقاء.
وشـــــــدد الــخــطــيــب 
عـــلـــى أن الــقــادســيــة 
ــم الــــــمــــــبــــــاراة  ــ ــســ ــ حــ
بخبرة  لمصلحته 
العــبــيــه الـــقـــادريـــن 
عـــــــــــلـــــــــــى إحـــــــــــــــــــــراز 
األهــــــــــــــــداف دون 
فــــــرص حــقــيــقــيــة 
تـــتـــاح لـــهـــم، وهــو 

أمر يحسب لهم.

يكتفي منتخبنا الوطني لكرة 
القدم بمباراة العراق المقرر 
 
ً
لها 30 الجاري، استعدادا

لـ »خليجي 25« في البصرة، 
بعد إلغاء مباراته مع منتخب 

زامبيا.

أرســـــــــل االتــــــحــــــاد الـــكـــويـــتـــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم كــتــابــا، أمـــــس، إلــى 
نــظــيــره الــزامــبــي، لــالعــتــذار عن 
عدم التمكن من إقامة المباراة 
 إقامتها 

ً
الودية التي كان مقررا

مساء األحد المقبل على استاد 
جابر الدولي.

ُيذكر أن االتحاد طالب بإقامة 
المباراة، بناء على طلب الجهاز 
الفني لتجهيز األزرق لخوض 
منافسات بطولة »خليجي 25«، 
المقرر إقامتها في البصرة من 

6 إلى 19 يناير المقبل.
وذكـــــر االتــــحــــاد، فـــي كــتــابــه، 
أن عـــدم إقـــامـــة الـــمـــبـــاراة يــرجــع 
لــــــظــــــروف خــــــارجــــــة عــــــن إرادة 
ــريـــدة«  الــجــمــيــع، وعــلــمــت »الـــجـ
أن الجهاز الفني تــراجــع عنها 
بسبب خشية إصابة الالعبين 
بـــاإلرهـــاق واإلجـــهـــاد، ال سيما 
 
ً
أنهم خاضوا 3 مباريات أخيرا

ي 
َ
مع أنديتهم، إلى جانب مبارات

لــبــنــان والـــجـــزائـــر فـــي معسكر 
ــتـــدريـــب الـــــذي أقـــيـــم فـــي دبــي  الـ

الشهر الماضي.
ويــكــتــفــي األزرق بــالــمــبــاراة 
ــة الــــتــــي ســيــلــعــبــهــا مــع  ــ ــوديــ ــ الــ
الـــمـــنـــتـــخـــب الــــعــــراقــــي يــــــوم 30 
الــــــجــــــاري، بـــمـــنـــاســـبـــة افـــتـــتـــاح 

ــاد الــمــيــنــاء الــــدولــــي الـــذي  ــتـ اسـ
سيستضيف منافسات بطولة 
خليجي 25 مع استاد البصرة 

الدولي.
إلــــى ذلـــــك، تـــقـــرر أن يستهل 
األزرق تــدريــبــاتــه فـــي الــســاعــة 
الــخــامــســة مـــن مـــســـاء غـــد على 

استاد جابر األحمد الدولي.
 بأحد 

ً
ويدخل الفريق معسكرا

الفنادق عقب انتهاء التدريب، 
ــن الـــتـــركـــيـــز  ــ لـــتـــوفـــيـــر أجـــــــــواء مـ
لالعبين قبل خــوض المعترك 

الخليجي.
ــرر أن يــســتــمــر  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ومــــــــن الـ
المعسكر حــتــى الــمــغــادرة إلــى 
 
ً
الــعــراق، حيث يغادر الوفد برا

إلى البصرة، على أن يتم تحديد 
موعد المغادرة في وقت الحق، 
ثــم يــعــود فــي الــيــوم الــتــالــي من 

المباراة، الستئناف تدريباته.

اجتماع بينتو مع الالعبين

 ويعقد الجهاز الفني بقيادة 
المدرب البرتغالي روي بينتو 
 مــــع الـــالعـــبـــيـــن قــبــل 

ً
اجـــتـــمـــاعـــا

انــــطــــالق تــــدريــــب غـــــد، ســيــؤكــد 
خــاللــه أهــمــيــة الــفــتــرة الــحــالــيــة 
فـــــي االســــــتــــــعــــــدادات لــلــبــطــولــة 

الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، الــــتــــي يـــطـــمـــح مــن 
خــاللــهــا إلــــى تــحــقــيــق الــنــتــائــج 

المأمولة لهذه المرحلة.
كما سيؤكد بينتو لالعبين 
ــزام بالتعليمات  ــتـ ضــــرورة االلـ
الفنية واإلدارية، والتركيز التام 
 أن 

ً
فـــي الـــتـــدريـــبـــات، خــصــوصــا

البقاء مع األزرق سيكون لألكثر 

 للتعليمات.
ً
 وتنفيذا

ً
التزاما

 لــــضــــيــــق الــــــوقــــــت، 
ً
ونـــــــــظـــــــــرا

ــنـــي عــلــى  ــفـ ــيـــركـــز الـــجـــهـــاز الـ سـ
النواحي الفنية والتكتيكية في 

التدريبات الحالية.

تدريب سابق لألزرق

»الكرة« يلغي »وّدية« األزرق 
وزامبيا ويكتفي بلقاء العراق

الرميحي يبحث آخر االستعدادات لـ »خليجي 25«
بــحــث وفـــد خــلــيــجــي، بــرئــاســة األمـــيـــن الــعــام 
التحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم جاسم 
الرميحي، مع عدد من المسؤولين العراقيين، في 
محافظة البصرة، آخر االستعدادات الستضافة 

بطولة كأس الخليج العربي )خليجي 25(.
وذكرت وزارة الشباب والرياضة العراقية، في 
بيان، أن وزيــر الشباب العراقي أحمد المبرقع 
توجه إلى البصرة، لبحث التحضيرات لبطولة 
»خليجي 25« مع اللجنة التفقدية التحاد كأس 

الخليج العربي لكرة القدم.

بدوره، قال االتحاد العراقي، في بيان منفصل، 
إن رئيس االتحاد عدنان درجال التقى الرميحي 
والوفد الخليجي المرافق له في البصرة، لمتابعة 
 الستضافة 

ً
الــتــحــضــيــرات الــخــاصــة، اســتــعــدادا

»خليجي 25« مطلع العام المقبل.
ونقل البيان عن درجال تفاؤله بإكمال جميع 
االستعدادات وانطالق منافسات البطولة بوقتها 

المحدد في السادس من يناير المقبل.
وأكد أن المنتخبات المشاركة ستبدأ بالتوافد 

فيها ابتداء من الثاني من يناير. 
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تجاوز الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره السد القطري 
بنتيجة 99 - 93، في المباراة التي جمعتهما أمس على صالة االتحاد 
بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي، ضمن المجموعة الثانية في 

بطولة دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة. 
ولجأ الفريقان إلى الوقت االضافي بعد تعادلهما في الوقت األصلي 
86 - 86، إال ان االبيض سيطر على مجريات اللعب ليحسم المباراة 
بفارق 6 نقاط، محققا فوزا مهما بالمجموعة التي ضمت ايضا ناديي 
الــنــصــر الــســعــودي والــمــنــامــة الــبــحــريــنــي، الــلــذيــن تــواجــهــا فــي مــبــاراة 

حسمها األخير بنتيجة 75 - 72.
وبذلك يكون كل من الكويت والمنامة اقتنص اول نقطتين له في 
منافسات المجموعة، في حين حصل كل من السد القطري والنصر 

السعودي على اول نقطة.
ت المباراة قوية منذ البداية نجح الكويت في بسط سيطرته  جاء
عليها خالل الربع االول عبر تألق االميركي الالن أسفل السلة، باالضافة 
الى اختراقات حمد عدنان وسط تسرع العبي السد في انهاء الهجمات، 

لينتهي الربع األول بتقدم الكويت 29 - 16.
واستطاع السد تنظيم هجماته فــي الــربــع الثاني وتــألــق محترفه 
االميركي اوستن في التسجيل اسفل السلة، فضال عن ثالثيات فيصل 
بوعيسى وابوبكر ديــونــغ وســط تــراجــع األبــيــض ليقلص الــفــارق في 

نهاية الربع الثاني 47-42.
وواصــــل الــســد صــحــوتــه وتــبــادل الــتــقــدم مــع االبــيــض حــتــى انتهى 
الــربــع الــثــالــث بتقدم الــســد 69 - 68، وفــي الــربــع الــرابــع، طغت االثــارة 
على الــمــبــاراة بعد ان واصــل الفريقان تبادلهما التقدم حتى آخــر 7 
ثوان التي كانت تشير الى تقدم السد 86 - 83، غير ان االبيض ادرك 
التعادل بعدها بثالثية لمحترفه االميركي بلين، لينتهي الوقت االصلي 
بالتعادل 86 - 86، ولجأ بعدها الفريقان الى الوقت االضافي 5 دقائق 
استغل فيها الكويت االرهاق الذي حل بالعبي السد لعدم وجود بدالء 

.93 - 99 
ً
ليخرج فائزا

الكويت يعبر السد القطري في »السلة اآلسيوية«الكويت يعبر السد القطري في »السلة اآلسيوية«
جابر الشريفي

طائرة الصليبيخات 
تصدرت دوري 
الدرجة األولى

اعــــتــــلــــى الـــــفـــــريـــــق األول 
ــادي  ــي نــ لـــلـــكـــرة الــــطــــائــــرة فــ
الصليبيخات قــمــة ترتيب 
فـــرق دوري الـــدرجـــة األولـــى 
ــد فـــــــــوزه الـــثـــمـــيـــن عــلــى  ــعــ بــ
ــر(، فــي  ــ ــفـ ــ ــبــــاب )3 - صـ الــــشــ
الـــــــمـــــــبـــــــاراة الــــــتــــــي جـــمـــعـــت 
الفريقين على صالة االتحاد 
بجمع صــاالت الشيخ سعد 
العبدالله الرياضي، وجاءت 
نتائج األشواط )25-12 و25-

15 و17-25(.
وبــنــفــس الــنــتــيــجــة حقق 
ــريــــق الــــيــــرمــــوك أول فـــوز  فــ
ــه عــلــى حـــســـاب الــتــضــامــن  لـ
وبواقع أشواط )27-25 و25-

19 و21-25(.
وبـــــــــــــــــــــذلـــــــــــــــــــــك تـــــــــــصـــــــــــدر 
ــلـــيـــبـــيـــخـــات الـــتـــرتـــيـــب  الـــصـ
ــــد 7 نـــــــقـــــــاط، يــلــيــه  ــيـ ــ ــــرصـ بـ
التضامن في المركز الثاني 
بـــرصـــيـــد 4 نـــقـــاط وبـــفـــارق 
األشـــواط عن الشباب، الذي 
جاء في المركز الثالث بنفس 
 وله 

ً
الرصيد، واليرموك رابعا

3 نقاط.

موراي: سأعتزل التنس
إذا تعّرضت إلصابة أخرى

تعّهد آندي موراي، الحاصل على 3 ألقاب في البطوالت األربع الكبرى للتنس، بمواصلة 
المنافسة مــادام جسمه يسمح بذلك، لكنه قال إنه سيعتزل اللعبة إذا تعّرض إلصابة 

خطيرة أخرى.
ويحتل المصنف األول على العالم سابقا، المركز 49 حاليا في تصنيف اتحاد الالعبين 

المحترفين، بعدما واجه الكثير من اإلصابات 
خالل مسيرته، بما في ذلك خضوعه ألكثر 

من جراحة بالفخذ في 2018 و2019.
وقــال مــوراي )35 عاما(: »سأستمر في 
اللعب مادام جسمي يسمح بذلك، لكن ال 

يمكنني ضمان هذا األمر مع تقّدمي 
في السن ومشكالت اإلصابات التي 
عــانــيــتــهــا، إذا تـــعـــرضـــت إلصـــابـــة 
خطيرة أخرى، فإنني ربما لن أحاول 

العودة إلى المنافسات«.
ولفت إلى أنه بات في حالة بدنية 
أفـــضـــل اآلن قــبــل بــطــولــة أســتــرالــيــا 
المفتوحة، التي ستقام في ملبورن 

من 16 إلى 29 يناير.
وخرج موراي من الدور الثاني 
ألولى البطوالت األربع الكبرى 

للموسم هذا العام.

بداية مميزة لقبازرد والعوضي في »النخبة العربية«
11 مباراة ضمن مواجهات اليوم الثالث لدور المجموعات

ســجــل العــبــا منتخبنا الــوطــنــي للتنس محمد 
العوضي وعيسى قبازرد بداية مميزة في منافسات 
الــيــوم األول لـــدور المجموعات فــي بطولة النخبة 
العربية الثانية للتنس، التي ينظمها االتحاد الكويتي 
 مــن المصنفين األوائـــل 

ً
للعبة، بمشاركة 23 العــبــا

، وتستمر منافساتها حتى 27 الجاري، على 
ً
عربيا

مالعب مجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي للتنس.
وتمكن العوضي من تسجيل انتصاره األول في 
البطولة على حساب البحريني فــارس عبدالكريم 
بمجموعتين دون رد بواقع )6 - 1( و)6 - 3( ضمن 
المجموعة األولى، في حين تفوق قبازرد على مواطنه 
يعقوب محمد بمجموعتين دون رد أيضا )6 - 0(، 

و)7 - 6( ضمن المجموعة الثالثة.
وشهدت مواجهات اليوم األول مستويات فنية 
رفــيــعــة مـــن الــالعــبــيــن، إذ تــغــلــب الــمــغــربــي يــاســيــن 
الدليمي على المصري أكــرم الساللي )6 - 2( و)7 - 
5( في المجموعة األولـــى، والتي شهدت ايضا فوز 
االردني عبدالله شلباية على اللبناني حسن ابراهيم 
بنتيجة )7 - 6( و)6 - 0(، كما حقق التونسي محمد 
الواقع فوزا صعبا على السعودي سعود الحقباني 
ــدة بــواقــع )4 - 6(  بنتيجة مجموعتين مــقــابــل واحــ

و)6 - 3( و)6 - 1(.
وفي منافسات المجموعة الثانية، خسر الكويتي 
بـــــدر الـــعـــبـــدالـــلـــه مــــن الـــمـــصـــنـــف الـــثـــالـــث الــلــبــنــانــي 
بنجامين حسن بمجموعتين )0 - 6( و)1 - 6(، بينما 
فــاز المصري محمد صــفــوت على الــســعــودي عمار 
الحقباني )6 - 4( و)6 - 4(، كما انتصر االردني موسى 
القطب على الــجــزائــري توفيق سهتالي بصعوبة 

)7 - 6( و)7 - 6(.

 وفـــي المجموعة الــرابــعــة تغلب الــمــصــري كريم 
مأمون على نظيره الكويتي علي الشطي )6 - 0(، )6 
- 2(، وفاز المغربي وليد اهودا على الجزائري ريان 
ديالن )6 - 1(، و)6 - 1(، في حين حقق المصنف الثاني 
التونسي عزيز دقاز فوزا سهال على السوري يعقوب 

مخزومة )6 - 0( و)6 - 0(.
وتــقــام الــيــوم 11 مــبــاراة ضــمــن مــواجــهــات الــيــوم 
الــثــالــث لــــدور الــمــجــمــوعــات، وتــبــدأ الــمــنــافــســات في 
الــســاعــة الــرابــعــة عــصــرا على مــالعــب مجمع الشيخ 

جابر العبدالله.
ــاد عــضــو مــجــلــس إدارة االتــحــاد  مــن جــانــبــه، أشــ
العربي للتنس وليد سامي بحسن التنظيم الــذي 
تشهده بطولة النخبة العربية الثانية للتنس، وقال: 
»البطولة نجحت قبل أن تبدأ، بفضل الجهود المميزة 
للجنة المنظمة، والجوائز القيمة المرصودة لألبطال«.
وذكـــر ســامــي أن بطولة النخبة العربية الثانية 
تــعــادل فــي قيمتها بــطــوالت االتــحــاد الــدولــي للعبة 
)ATP( 250 نقطة، كما أنها تمهد الطريق لمشاركة 
عالمية ألبــطــال الـــعـــرب، مضيفا »نــتــوقــع أن تشهد 
المنافسات مستويات عالية، ألن المشاركين يعدون 
أفضل الالعبين العرب على االطالق، والجميع يسعى 

ألفضل تمثيل ممكن، وإحراز اللقب«. 
بدوره، أبدى العب منتخب المغرب للتنس وليد 
اهودا سعادته بتحقيق فوزه األول في البطولة، وقال: 
»سعيد بتحقيق أول فــوز فــي البطولة، وقــد جــاءت 
منافسات الــيــوم األول بمستويات فنية متفاوتة، 
وهــذا أمر متوقع، ألن عــادة ما تكون البداية صعبة 
على أغلب الالعبين، ولكن الجميع سُيظِهر أفضل ما 

لديه في األيام المقبلة«. عيسى قبازرد

فينوس وليامس ستشارك
في »أستراليا المفتوحة«

أعــلــنــت الــمــخــضــرمــة األمــيــركــيــة فــيــنــوس 
( أنها ستشارك ببطاقة 

ً
وليامس )42 عــامــا

دعوة في كل من بطولة أستراليا المفتوحة، 
ــــى الـــبـــطـــوالت األربـــــع الـــكـــبـــرى، ودورة  أولـ

أوكالند مطلع 2023.
وخـــاضـــت فــيــنــوس، الــمــتــوجــة بسبعة 
ألقاب في البطوالت الكبرى، آخر مباراة لها 
في منافسات الزوجي مع شقيقتها سيرينا 

فــــي بـــطـــولـــة الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر  ــ الــــمــــفــــتــــوحــــة فـ

الفائت.
وســــــــتــــــــشــــــــارك 
فـــــي مـــنـــافـــســـات 
الـــــــــــفـــــــــــردي فـــي 
دورة أوكــالنــد 
قــبــل أستراليا 
الـــــمـــــفـــــتـــــوحـــــة 
الــــتــــي تــنــطــلــق 

في 16 يناير.
وســـــــــتـــــــــكـــــــــون 

هـــــــــذه الــــمــــشــــاركــــة 
22 لـــألمـــيـــركـــيـــة  رقــــــــم 
ــي أولــــــى الـــبـــطـــوالت  فــ
األربـــــــع الـــكـــبـــرى بــعــد 
بــدايــاتــهــا فــي ملبورن 
 أنــهــا 

ً
فـــي 1998، عــلــمــا

بلغت النهائي عامي 
 ،2 0 1 3 و  2 0 0 3
خــســرتــهــمــا ضد 

سيرينا.

وفي مشاركتها األخيرة في 2021 خرجت 
من الدور الثاني.

وقالت في بيان: »أنا متحمسة 
ــــى مــلــبــورن  ــلـــعـــودة الـ  لـ

ً
ــدا ــ جــ

لــلــمــنــافــســة فــــي أســـتـــرالـــيـــا 
المفتوحة. أشارك فيها منذ 
 وأتطلع 

ً
أكــثــر مــن 20 عــامــا

لتحقيق المزيد من الذكريات 
.»

ً
هذه المرة أيضا

لــــم تــلــعــب الــمــصــنــفــة أولــــى 
ــر مــن  ــيـ ــثـ ــكـ  الـ

ً
ــا ــقــ ــابــ  ســ

ً
عــــالــــمــــيــــا

ــنــــوات  الـــــــــــــدورات فـــــي الــــســ
األخـــــــــــــيـــــــــــــرة وتـــــــــراجـــــــــع 
تــصــنــيــفــهــا إلـــى الــمــركــز 

.1007
فـــــازت فــيــنــوس بــــ 45 
 في مسيرتها، بينها 

ً
لقبا

خــمــســة فــــي ويــمــبــلــدون 
ــا  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ واثـــــــــنـــــــــان فــــــــي أمـ

المفتوحة.

الملياردير إشبيا يقترب من شراء فينيكس صنز
يقترب رجــل االعــمــال الملياردير 
مات إشبيا من شراء فريقي فينيكس 
صنز المشارك في دوري كرة السلة 
االمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــيــن وفينيكس 
مــيــركــوري لــلــســيــدات مــقــابــل صفقة 
ــارات دوالر،  ــيـ ــلـ قــيــاســيــة تــبــلــغ 4 مـ
حــســب مـــا أفـــــادت الـــثـــالثـــاء وســائــل 

اعالم عديدة.
وذكـــــرت شــبــكــة »إي أس بـــي أن« 
وموقع »ثي أتلتيك« ان صفقة إشبيا 
ــذي جــمــع ثــروتــه في  ( والــ

ً
)42 عـــامـــا

سوق الرهن العقاري لشراء الفريق 
من المالك الحالي روبرت سارفر.

في المقابل، أكد إيرفين »ماجيك« 
جــونــســون خــطــة الــبــيــع فــي تغريدة 
عن إشبيا الذي بدوره خاض غمار 
منافسات رياضة كرة السلة ودافع، 
إلى جانب نجم لوس أنجلس ليكرز 
السابق، عن ألوان فريق »سبارتنز« 
الــجــامــعــي لــواليــة ميشيغان وتــوج 

 عام 2000.
ً
معه بطال

وكـــتـــب جــونــســون عــبــر صفحته 
 مع 

ً
عــلــى تــويــتــر »تــحــدثــت هــاتــفــيــا

زميلي السابق مات إشبيا وهنأته 
بشرائه فينيكس صنز«.

مـــن نــاحــيــتــه، قــــال ســـارفـــر الـــذي 
قيل إنه وافــق من حيث المبدأ على 
شروط البيع، في سبتمبر الماضي، 
إنـــه ســيــعــمــد إلـــى بــيــع الــفــريــق بعد 
أن اوقفته رابطة الـــدوري لمدة عام 
وفـــرضـــت عــلــيــه غـــرامـــة 10 مــاليــيــن 
دوالر بسبب ســوء سلوك في مكان 
العمل بما في ذلك التحرش الجنسي 

واستخدام ألفاظ عنصرية.
وأعلن نجوم الدوري مثل ليبرون 
جيمس وكــريــس بــول أن العقوبات 
الــتــي فــرضــت عــلــى ســـارفـــر مخففة 
جدا، في حين أكد الرعاة الرئيسيون 
أنهم لن يجددوا الصفقات مع صنز 

ومــيــركــوري إذا اســتــمــر ســارفــر في 
منصبه.

ووصف مفوض الدوري االميركي 
للمحترفين آدم سيلفر خطة البيع 
ـــ »الــــخــــطــــوة الـــتـــالـــيـــة الـــمـــنـــاســـبـــة  ــ بـ

للمؤسسة والمجتمع«.
وســـيـــحـــتـــاج إشـــبـــيـــا لــلــخــضــوع 
لفحص ائتمان وتصويت مــن قبل 
مالكي الــنــادي، لكن ُينظر إلــى ذلك 

على أنه إجراءات شكلية.
ــة الــــبــــالــــغــــة 4  ــقـ ــفـ ــم الـــصـ ــاهــ ــســ وتــ
مليارات دوالر في رفــع قيمة أندية 
الدوري، والتي قفزت بمبيعات لوس 
أنجلس كليبرز مقابل ملياري دوالر 
فــي عــام 2014، وهيوستن روكتس 
مقابل 2.2 مليار دوالر في عام 2017، 
وبروكلين نتس مقابل 2.35 مليار 

دوالر في عام 2019.

يوكيتش يقود دنفر
إلى صدارة الغرب

أسهم تألق النجم الصربي نيكوال يوكيتش بمنح فريقه دنفر 
ناغتس صـــدارة المنطقة الغربية فــي دوري كــرة السلة األميركي 
للمحترفين، الــذي انتزعه من منافسه المباشر ممفيس غريزليز 

بفوزه عليه 105-91 الثالثاء.
وسّجل يوكيتش ثالثيته المزدوجة )تريبل دابل( السادسة هذا 
الموسم بـ 13 نقطة، 13 متابعة و13 تمريرة حاسمة، ليلحق دنفر 
 بممفيس بعد سلسلة من سبعة انتصارات 

ً
الخسارة الثانية تواليا

متتالية.
ز نيويورك نيكس سلسلة انتصاراته إلى ثماني مباريات إذ 

ّ
وعز

يستمر في سعيه لضمان مقعد في األدوار النهائية بفوزه الكبير 
على غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 94-132.

وأحــرز إيمانويل كويكلي 22 نقطة للفائز، وأضــاف إليه جالن 
برونسون 21 نقطة وكوينتين غريمز 19 وأر جي باريت 18.

من ناحية أخــرى، أحرز المونتينيغري نيكوال فوشيفيتش 29 
نقطة وديمار ديروزان 24 ليهزم شيكاغو بولز نظيره ميامي هيت 
113-103. وفاز يوتا جاز على ديترويت بيستونز المتعثر 111-126 
إذ كان الفنلندي لوري ماركانين أفضل مسّجل للفائز بـ 38 نقطة من 

بينها تسع ثالثيات وهو رقم قياسي شخصي.
وهزم واشنطن ويزاردز منافسه فينيكس صنز 113-110 ويعود 
الفضل إلى نجمه كايل كوزما الذي سّجل 29 نقطة ليساعد ويزاردز 

على إنهاء سلسلة من عشر هزائم متتالية.

جانب من مباراة الكويت والسد القطري

بعد وقت إضافي نجحت 
سلة الكويت في تجاوز السد 

القطري، في المباراة التي 
جمعت بينهما أمس على صالة 

االتحاد بصباح السالم، ضمن 
منافسات المجموعة الثانية من 

البطولة اآلسيوية.

ثالثية بلين أنقذت 
الموقف وقادت 
األبيض للوقت 

اإلضافي

فينوس وليامس

https://www.aljarida.com/article/8818
https://www.aljarida.com/article/8814
https://www.aljarida.com/article/8813
https://www.aljarida.com/article/8810
https://www.aljarida.com/article/8806
https://www.aljarida.com/article/8811
https://www.aljarida.com/article/8816
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باختصار

عني تشلسي، املنافس في 
الدوري اإلنكليزي املمتاز لكرة 
القدم، أمس، كريستوفر فيفيل 
مديرا تقنيا للنادي، في إطار 
امللكية الجديدة، بقيادة تود 

بولي وكليرليك كابيتال.
وسبق لفيفيل العمل مع رازن 

بال سبورت اليبزيغ، حيث 
كان مسؤوال عن التعاقدات، 

واكتشاف املواهب عبر جميع 
الفئات السنية في بلده أملانيا.
وقال فيفيل، الذي عمل أيضا 

مع نادي سالزبورغ، إن 
تشلسي يبني »املشروع األكثر 

إثارة في كرة القدم العاملية«.
ويحتل تشلسي املركز الثامن 

في الدوري املمتاز.

تشلسي يعين فيفيل 
مديرًا تقنيًا

أعلنت شركة االستثمار 
األميركية »إيغل فوتبول 

هولدنغ«، في بيان صحافي، 
انها قامت باالستحواذ على 
نادي ليون الفرنسي االثنني 

املاضي.
ويسيطر على الشركة 

القابضة رجل األعمال جون 
ا 

ً
تيكستور، الذي يمتلك أيض
حصًصا في أندية عّدة هي 
كريستال باالس اإلنكليزي 

وبوتافوغو البرازيلي 
ومولينبيك البلجيكي.

وتّمت الصفقة التي تقدر 
قيمتها بأكثر من 800 مليون 

يورو )850 مليون دوالر( 
بعد أكثر من 6 أشهر من 
املفاوضات. وقال رئيس 

»ليون«، جان ميشال أوالس، 
في يونيو، إن الجانبني 
»تصافحا« بشأن إتمام 

الصفقة. وأصدرت شركة 
أوملبيك ليون غروب القابضة 
التي تمتلك النادي الفرنسي 

بيانا بعد إغالق بورصة 
باريس، وأعادت نشر ما أعلنه 

تكستور.

مستثمر أميركي يستحوذ 
على نادي ليون

أعلن نادي فالنسيا اإلسباني 
تمديد عقد حارس املرمى 

خاومي دومينيك، الذي 
أصيب خالل سبتمبر املاضي، 

ملدة عام، ليبقى في صفوف 
»الخفافيش« حتى 2024.

ض الحارس املخضرم  وتعرَّ
إلصابة بالغة في ركبته مطلع 

سبتمبر، عندما كان قد بدأ 
بالفعل محادثات لتجديد 

عقده الذي ينتهي في 2023.
وبعد فترة وجيزة، أعلن مدرب 

الفريق، اإليطالي جينارو 
غاتوزو، أن النادي سيحتفظ 

باقتراح لخاومي، معتبرًا 
أن استمراره في صفوف 

»الخفافيش« أمر مفروغ منه، 
وهو ما تأكد أخيرًا.

وانضم دومينيك لصفوف 
فالنسيا في صيف 2013، 

وبعد فترة قصيرة في الفريق 
الرديف تم تصعيده إلى 

الفريق األول، حيث تنافس مع 
آخرين للعب أساسي بالفريق.

ُيذكر أن صاحب الـ32 عامًا، 
كان عنصرًا أساسيًا طوال 
بطولة كأس ملك إسبانيا 

2019، والتي أعلن فيها الفريق 
 بعد فوزه في النهائي 

ً
بطال

على برشلونة.

فالنسيا يمدد عقد حارسه 
المصاب دومينيك

عبر ميسي عن سعادته الكبيرة 
 والفوز 

ً
بتحقيق حلمه أخيرا

 مواطنه 
ً
بالمونديال، مستذكرا

األسطورة الراحل دييغو 
مارادونا.

قال النجم األرجنتيني ليونيل 
ميسي، إن األسطورة الراحل دييغو 
مارادونا شجع الفريق من السماء، 
وذلــك بعد فــوز فريقه بلقب كأس 
ــدم عــلــى حــســاب  ــقـ الـــعـــالـــم لـــكـــرة الـ
الــمــنــتــخــب الــفــرنــســي فـــي نــهــائــي 

البطولة. 
وأنــهــى المنتخب األرجنتيني 
36 عــامــا مـــن االنـــتـــظـــار، ليخطف 
اللقب الــثــالــث لــه فــي كـــأس العالم 
بالفوز على فرنسا 4- 2 بضربات 
الـــتـــرجـــيـــح بـــعـــد نـــهـــايـــة الــوقــتــيــن 
األصلي واإلضــافــي بالتعادل 3-3 

في ملعب لوسيل. 
ــذا الــــفــــوز صــبــغــة  ــ واكـــتـــســـب هــ
عاطفية كبيرة، السيما أنــه األول 
للمنتخب األرجنتيني منذ وفــاة 
ــه قــيــادة  مـــــارادونـــــا، الـــــذي ســبــق لـ
األرجــنــتــيــن للفوز بلقب البطولة 
عام 1986 في المكسيك، وتوفي في 

نوفمبر 2020.
 وكتب ميسي رسالة عبر منصة 
تبادل الصور »إنستغرام« قال فيها: 
»كنت أحلم دائــمــا بــأن أكـــون بطل 

العالم ولــم أرغـــب فــي التوقف عن 
المحاولة، رغم أنني أعلم أنني ال 

أستسلم أبدا«. 
وذكـــر أن »هـــذه الــكــأس أيضا 

لــكــل مـــن لـــم يــنــجــحــوا فـــي الــفــوز 
في البطوالت السابقة من كأس 
ــا، مــثــل  ــاهـ ــنـ ــتــــي خـــضـ الــــعــــالــــم الــ
نسخة عــام 2014 فــي الــبــرازيــل، 

حــيــث كـــان الــجــمــيــع يستحقون 
الفوز بها وقاتلوا حتى النهاية 
وكانوا يريدون الفوز بها مثلي 
تــمــامــا«، مضيفا »إنـــه أيــضــا من 

دييغو الذي شجعنا من السماء«. 
وأضاف »ولكل الذين قضوا وقتا 
طــويــال وهــــم يــدعــمــون المنتخب 
الــوطــنــي بــــدون الــنــظــر كــثــيــرا إلــى 
النتيجة، لكننا دائما كانت لدينا 
الرغبة وحتى في األوقات التي لم 

تكن األمور تسير وفق ما نريد«.
 وتابع: »في الكثير من األوقات 
يـــكـــون الــفــشــل جــــــزءا مــــن الــرحــلــة 
والتعلم، وبـــدون خيبات األمـــل ال 
ــنـــجـــاح«. واخــتــتــم ميسي  يـــأتـــي الـ
رسالته قائال: »شكرا لكم جميعا من 

القلب، هيا بنا يا أرجنتين«. 

التوجه إلى روساريو
من جانب آخــر، سافر النجمان 
ليو ميسي وأنخيل دي ماريا إلى 
ــاريـــو، مسقط رأســهــمــا، بعد  روسـ

االحتفال في بوينس آيرس مع بقية 
أعضاء المنتخب األرجنتيني، الذي 
توج األحد الماضي بطال للعالم في 

مونديال قطر 2022.
وتــــــــــــــوجــــــــــــــه امــــــــــــــــــس عـــــــضـــــــوا 
»األلبيسيليستي« في طائرة خاصة 
ــو في  ــاريــ هــبــطــت فـــي مـــطـــار روســ
حــوالــي الساعة 6:30 مساء )9:30 
مــســاء بــتــوقــيــت غــريــنــتــش(، ومــن 
هناك استقال مروحية نقلتهما إلى 
مقر اإلقامة التي يمتلكها االثنان 

داخل منطقة ذات أسوار.
ــذلـــك بـــاولـــو  ــافــــر مــعــهــمــا كـ وســ
ديـــبـــاال عــلــى مــتــن الـــطـــائـــرة، لكنه 
واصل طريقه إلى كوردوبا، حيث 
يوجد المكان الذي ولد فيه، الجونا 

الرجا.
)د ب أ(

نجوم المنتخب األرجنتيني خالل مسيرة في شوارع العاصمة بوينس آيرس

إنييستا: لم أفاجأ بمستوى ليوإنييستا: لم أفاجأ بمستوى ليو
 وأسطورة 

ً
اعتبر العب فيسل كوبي الياباني حاليا

برشلونة ومنتخب إسبانيا أنــدريــس إنييستا، أن 
زميله السابق ليو ميسي توج بالمونديال »بطريقة 
 إنـــه لــم يــفــاجــأ بالمستوى الـــذي قدمه 

ً
رائـــعـــة«، قــائــال

، ألنــه »كان 
ً
األرجنتيني في البطولة وعمره 35 عاما

 طوال مسيرته«.
ً
حاسما

وكــشــف إنــيــيــســتــا: »لـــم يــصــرح مــيــســي عــنــدمــا كنا 

 بأنه يود الفوز بالمونديال، 
ً
زمالء في برشلونة علنا

 العــب بقيمة ليو. 
ً
لكن هــذا حلم كل العــب، خصوصا

وقد فعل ذلك بطريقة رائعة. يحلم ماليين الالعبين 
بالفوز بالمونديال. إنــه أمــر رائــع وفــريــد وتاريخي. 
ط. األمر 

َ
لم أفز به كي أتخلص من ثقل ما لم أحمله ق

مختلف فــي حالة ليو، وربــمــا األرجنتين كلها، كان 
 لهم«.

ً
 دائما

ً
الفوز بالمونديال تحديا

وأضــاف: »لم أفاجأ بمستوى ميسي الرفيع خالل 
. لطالما كان على القمة في 

ً
المونديال وعمره 35 عاما

 طوال مسيرته. أظهر ذلك 
ً
جميع المباريات، وحاسما

 حتى يتوقف 
ً
مرة أخرى في النهائي. سيقدم أداًء هائال

، لكنه 
ً
عن اللعب. قد ينخفض مستواه عن القمة قليال

 بامتياز، إنــه العــب فريد 
ً
يعود ليقدم مستوى فائقا

من نوعه«.

ميسي: مارادونا شّجعنا ميسي: مارادونا شّجعنا 
من السماء في المونديالمن السماء في المونديال

عودة مفاجئة لمبابي إلى تمارين سان جرمان

مبابي

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي بصورة مفاجئة 
إلى تدريبات باريس سان جرمان أمس، بعد ثالثة 
أيام من خسارة منتخب بالده نهائي مونديال قطر 

2022 أمام األرجنتين.
ونشر النادي الباريسي فيديو، في حسابه على 
»تويتر«، يظهر خــروج المهاجم من حافلة صغيرة، 
ودخوله مركز تدريبات سان جرمان، وأرفــق تغريدة 
أخرى عبارة »عاد كيليان مبابي إلى التدريبات األربعاء«.

وشكلت عــودة مبابي إلــى التمارين خطوة الفتة في 
توقيتها، على اعتبار أن الالعبين الذين شاركوا في كأس 

العالم سيحصلون على إجازة لمدة تصل الى عشرة أيام على 
األقل قبل االلتحاق بفرقهم.

وكان من المتوقع أن يعود مبابي، هداف كأس العالم )8 أهداف(، 
وصاحب الهاتريك في النهائي، اعتبارا من يناير 2023.

ومن الواضح أن الالعب، الذي ظهر متأثرا بهزيمة »الديوك« أمام 
األرجنتين بركالت الترجيح في نهائي ناري، أراد تسريع عودته الى 

المالعب، بعد يوم من ميالده الرابع والعشرين.
ولم يتم تحديد برنامج تمارين مبابي من قبل سان جرمان، الذي 
سيواجه ستراسبورغ في 28 ديسمبر، على ملعب »بارك دي برانس«، 

في استئناف الدوري الفرنسي، ثم أمام لنس في 1 يناير.

ليستر ونيوكاسل إلى ربع نهائي كأس الرابطة
لـــم تــشــهــد مــبــاريــات أول أيــــام الـــــدور الــرابــع 
ببطولة كأس رابطة األندية اإلنكليزية المحترفة 
)Carabao Cup( امس االول، أي مفاجآت تذكر 
بتأهل منطقي لرباعي الدوري اإلنكليزي الممتاز 
»الــبــريــمــيــيــر لــيــغ« لــيــســتــر ســيــتــي ونــيــوكــاســل 
يونايتد وساثامبتون، وولفرهامبتون لــدور 
الثمانية، وذلــك إثــر استئناف النشاط الكروي 
في إنكلترا بعد توقف نحو شهر بسبب إقامة 

مونديال 2022 بقطر.
وعلى ملعب »إم كــيــه«، معقل ميلتون كينز 
دونز، فريق الدرجة الثالثة، لم يجد ليستر سيتي 
أي صعوبة تــذكــر فــي حسم الــلــقــاء لمصلحته 
بثالثية نظيفة حملت توقيع البلجيكي يوري 
تيليمانس واإلسباني أيوزي بيريز، والمخضرم 
جيمي فـــاردي فــي الــدقــائــق 18 و29، و50 على 

الترتيب.
بينما حقق نيوكاسل يونايتد فــوزا صعبا 
عــلــى ضــيــفــه بــمــورنــمــوث عــلــى مــلــعــب »ســانــت 
جيمس بــارك« بهدف نظيف بمساعدة النيران 

الــصــديــقــة، بفضل مــدافــع بــورنــمــوث مــاركــوس 
سينيسي في الدقيقة 67.

مــن جــانــبــه، نجا ســاوثــامــبــتــون مــن مباغتة 
ضيفه القادم من الدرجة الثالثة، لينكولن سيتي، 

وقلب تأخره بهدف إلى انتصار صعب )1-2(.
بينما كــان وولفرهامبتون آخــر المتأهلين 
لدور الثمانية بثنائية دون رد في شباك ضيفه 

غيلينغهام، الدرجة الرابعة.

سيتي وليفربول
وتختتم مباريات هذا الدور اليوم، بمواجهة 
مـــن الــعــيــار الــثــقــيــل بــيــن آخـــر فــائــزيــن باللقب، 
مــانــشــســتــر ســيــتــي، بــطــل نــســخــة )21-2020(، 

وليفربول، حامل اللقب، على ملعب »االتحاد«. 
وكــانــت الــمــبــاراة األخــيــرة بين الفريقين قد 
تخللتها بعض األحداث المؤسفة بين الجماهير.

وشهدت المباراة التي فاز بها ليفربول على 
ملعب »أنفيلد« الفتات مسيئة لضحايا كارثة 
هــيــلــزبــرة مـــن جــمــاهــيــر لــيــفــربــول، حــيــث كانت 

موجودة في مدرج جماهير الفريق الضيف، كما 
ترددت أنباء عن قيام بعض الجماهير بالغناء 
وترديد الهتافات حول الكارثة التي حدثت عام 

1989 وأودت بحياة 97 مشجعا.
ورغم ذلك التقى مسؤولو الناديين قبل ايام، 
لمناقشة سبل تحسين العالقات بين الجماهير.

وكان ليفربول لعب مباراة دولية ودية في 16 
الجاري أمام ميالن اإليطالي، وحقق الفوز 4-1، في 

اطار استعداداته لمواجهة سيتي اليوم.
)إفي(

ً
تيليمانس نجم ليستر سيتي يسجل هدفا

مانويل نوير

قال حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة 
نادي بايرن ميونيخ األلماني لكرة القدم للشؤون 
الــريــاضــيــة، إن الــفــريــق يبحث عــن بــديــل مناسب 
لحراسة مرمى الفريق بعد إصابة مانويل نوير، 
رغم أن ذلك قد يسبب مشاكل بمجرد عــودة نوير 

في الموسم المقبل.
وذكـــــر حــمــيــديــتــش لــصــحــيــفــة »بــيــلــد ســبــورت 
األسبوعية« أمس أنه »من المهم للفريق أن نبحث عن 
 كان ما سيحدث 

ً
أفضل حل ممكن قصير المدى. أيا

بعده سيتعين علينا أن نتعامل معه في الصيف«. 
وتعرض نوير لكسر في أسفل الساق أثناء قيامه 
بالتزلج وسيغيب لنهاية الموسم. ولــدى بايرن 
الحارس البديل سفين أورليتش، لكن حميديتش 
قال إنه يبحث في عدة خيارات، بما في ذلك ألكسندر 
نوبل حارس الفريق المعار لموناكو الفرنسي لمدة 

 .
ً
موسمين، الذي يخوض موسمه الثاني حاليا

وأوضح حميديتش:« بالطبع سيكون نوبل الحل 
الواضح. ولكن موناكو سيكون لديه الكلمة األخيرة«. 
وانضم نوبل لبايرن ميونخ عام 2020 لكنه رحل 
لموناكو حيث يلعب بشكل أساسي بعدما لعب 

ثــــالث مــــرات فقط 
في ميونخ. وهناك 

شكوك بأن يشعر الحارس بالرضا إذا استمر كبديل 
في بايرن بعد عودة نوير المخطط لها في الصيف. 
وذكر حميديتش أن بايرن قد يتعاقد مع العبين 
آخرين في فترة االنتقاالت الشتوية بيناير المقبل 
ألن ســاديــو مــانــي سيغيب فــتــرة طــويــلــة، كما أن 
المدافع لوكاس هيرنانديز تعرض إلصابة خطيرة 

في الركبة في بطولة كأس العالم. 
 لفترة 

ً
وبين أنه:« من المعروف أنني لست محبا

االنتقاالت الشتوية. ولكن بعض األشياء حدثت 
خالل فترة التوقف الخاصة بكأس العالم، وأنا ال 

أستبعد أي شيء«.
وقال:« نحاول القيام بأفضل ما عندنا من أجل 

 
ً
الفريق. سننظر لكل الخيارات، خصوصا

في مركز حراسة المرمى، لكن ليس 
هذا المركز فقط. ولكن لن تكون 

هناك أي إصالحات سريعة«. 
)د ب أ(

بايرن ميونيخ يبحث عن البديل        المناسب لنويربايرن ميونيخ يبحث عن البديل        المناسب لنوير
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وفيات

ــال:  ــ ــــرجـ ــع، الـ ــيــ ، شــ
ً
69 عـــــامـــــا

ــنـــور، الــرمــيــثــيــة،  حــســيــنــيــة الـ
ق12، شــارع الشافعي، م15، 
النساء: حسينية القائم، ق3، 
شــارع طاهر البغلي، مقابل 
مدرسة مال حسن الكندري، 

ت: 50630301، 51422223

ــا، شـــيـــع، حــســيــنــيــة  ــامــ 81 عــ
الـــبـــلـــوش فـــي الـــجـــابـــريـــة، ت: 

99561100 ،99521441

ــعــــزاء  ــعـــت، الــ ــيـ 78 عــــامــــا، شـ
في المقبرة، ت: 90901715، 

99100007

محمد عبدالله محمد علي 
علي بوصخر

جاسم محمد حسن الزيد

رومية عبدالعزيز العافص 
الحسيني

أرملة: محمد سعود الجعيب
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ً
 12:00 ظــــــــــــهـــــــــرا

 10:05 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
05:07 صبـــاحــــــا

04:47 مــــــســــــــــــــــاًء 

تقنية الـ »VAR« في جامعة المنصورة
ً
ع النقال تحت المخدة فمات محترقا

َ
وض

بدأت كلية اآلداب في جامعة 
المنصورة بمحافظة الدقهلية 
شــمــالــي مــصــر، االعــتــمــاد على 
تــســجــيــالت كــامــيــرات الــمــراقــبــة 
لـــكـــشـــف وقـــــائـــــع الــــغــــش داخـــــل 

قاعات االمتحانات.
وقـــال عميد الكلية، محمود 
الـــجـــعـــيـــدي، فـــي تــصــريــح نقله 
مــوقــع ســكــاي نـــيـــوز، أمــــس، إن 
هذا اإلجراء يشبه إلى حد كبير 

تقنية حكم الفيديو المساعد 
)VAR(، الــــــــذي يـــعـــتـــمـــد عــلــيــه 
الحكام في مباريات كرة القدم.

ونــشــرت الصفحة الرسمية 
 
ً
للكلية على »فيسبوك«، صــورا

قالت إنها مأخوذة من كاميرات 
الــمــراقــبــة لــلــجــان االمــتــحــانــات، 
في تنبيه للطالب بأن كل شيء 

يفعلونه مسجل.
 
ً
وأثــــارت الــمــنــشــورات تفاعال

ــة  ــعـ ــامـ ــــن طـــــــــالب جـ ــيـ ــ  بـ
ً
كـــــبـــــيـــــرا

ــــد  ــنــــصــــورة، فــمــنــهــم مــــن أيَّ ــمــ الــ
الـــفـــكـــرة، ومــنــهــم مـــن انــتــقــدهــا، 
 
ً
بــحــجــة أن ذلــــك ُيـــعـــد »انــتــهــاكــا
للخصوصية«، وفق تعبيرهم.

ــــال إنـــه  لـــكـــن عــمــيــد الــكــلــيــة قـ
ــن تـــتـــم الــــعــــودة لــتــســجــيــالت  ــ »لـ
الــكــامــيــرات إال فــي حــالــة وجــود 

شكوى«.

في حادثة مؤلمة، توفي فتى 
(، في إحدى قرى 

ً
عراقي )16 عاما

منطقة كرميان التابعة لمحافظة 
السليمانية بــإقــلــيــم كــردســتــان 
الــــعــــراق، جـــــراء انـــفـــجـــار هــاتــفــه 

المحمول وهو نائم.
ــيـــوز،  وقـــــــال مــــوقــــع ســــكــــاي نـ
ــمـــد قــــام  أمــــــــس، إن وســــــــام مـــحـ
ــفــــه الـــمـــحـــمـــول  بـــتـــوصـــيـــل هــــاتــ
ــه تـــحـــت  ــ ــ ــعـ ــ ــ بـــــالـــــشـــــاحـــــن، ووضـ

 
ً
وسادته، قبل خلوده للنوم، الفتا

إلى أنه انفجر في ساعة متأخرة 
من ليل السبت - األحد، مما أدى 
إلصـــابـــة الــفــتــى بـــحـــروق بــالــغــة 
بنسبة 80 في المئة من جسده.

ــلـــه ألحـــد  ــقـ ــم إســــعــــافــــه ونـ ــ وتــ
مستشفيات السليمانية لتلقي 
العالج، لكنه فارق الحياة ظهيرة 

األحد الماضي، بسبب حروقه.
ر الخبير التكنولوجي 

َّ
وحـــذ

العراقي مؤمل أحمد، في حديث 
لـــ »ســكــاي نــيــوز«، مــن »خــطــورة 
تــوصــيــل الـــمـــوبـــايـــل بــالــشــاحــن 
ــلــــة، وهــــــي بــيــن  لــــســــاعــــات طــــويــ
أيــديــهــم أو عــلــى مــقــربــة منهم«، 
ــع الــهــاتــف   إلــــى أن وضــ

ً
مــشــيــرا

تــحــت الـــوســـادة يــمــنــع التهوية 
عنه، وبالتالي يرفع سخونته، 

مما يؤدي إلى انفجاره.

الشاي ُيحسن ضغط الدمالشاي ُيحسن ضغط الدم
ُيعد ارتفاع ضغط الــدم حالة شائعة، ويمكن أن تكون له 
رك من دون عالج، وقد يؤدي إلى حاالت 

ُ
عواقب وخيمة إذا ت

طبية طارئة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.
ويمكن لهذه المضاعفات أن تحدث، ألن ضغط الدم المرتفع 

 على أعضاء مثل القلب والدماغ.
ً
 إضافيا

ً
يضع ضغطا

ومــن المعروف على نطاق واســع أن النظام الغذائي هو 
أحد العوامل التي يمكن أن يكون لها تأثير على ضغط الدم.

 Advances in ــــشــــرت فــــي
ُ
واقـــتـــرحـــت دراســـــــة جــــديــــدة، ن

ــيـــوم، أمــــس، أن الــحــل  Nutrition، ونــقــلــهــا مــوقــع روســـيـــا الـ
، مثل شــرب أكـــواب مــن الــشــاي، حيث 

ً
يمكن أن يكون بسيطا

خلص الباحثون إلى أن المركبات النباتية المعروفة باسم 
الفالفانوالت، الموجودة في الشاي، لها فوائد صحية منها 

تخفيض الضغط.

بداية الكون... نقطة

تــشــيــر الــفــيــزيــاء إلــــى أن الــعــالــم 
يتوسع بشكل مــتــســارع مــع مــرور 
الوقت، وهذا يعني أنه في الماضي 

كان أصغر مما هو عليه.
ويعتقد معظم الفيزيائيين أن 
 ذات 

ً
الكون كان نقطة صغيرة جدا

كــثــافــة ال مــتــنــاهــيــة، وهــــذه النقطة 
توسعت في خالل االنفجار العظيم، 
 النـــهـــيـــار كــــل الــفــيــزيــاء 

ً
لـــكـــن نــــظــــرا

الــمــعــروفــة فـــي الـــظـــروف الــقــاســيــة 

التي ســادت زمن طفولة الكون من 
الــصــعــب أن نــحــدد بــثــقــة مـــا حــدث 
في تلك اللحظات األولــى من حياة 

الكون.
وبالنسبة لمعظم تاريخ الكون، 
 بأجرام 

ً
طا

ّ
يمكن القول إنه كان منق

سماوية مماثلة كما هي موجودة 
اآلن - وكـــانـــت أقــــرب بــعــضــهــا إلــى 

بعض.
وعلى سبيل المثال، عندما كان 

عمر الكون أقــل من 380 ألــف سنة، 
كـــــان حـــجـــم الــــكــــون أصــــغــــر بــنــحــو 
ــرة مــمــا هـــو عــلــيــه الــيــوم،  مــلــيــون مـ
وكــان متوسط درجــة الــحــرارة فيه 

نحو 10 آالف كلفن.
وقــال موقع روسيا اليوم أمس، 
إن عمر الكون عندما كان 12 دقيقة 
فقط كان عبارة عن »حساء« مكثف 
مـــن الـــبـــروتـــونـــات والــنــيــوتــرونــات 
واإللــكــتــرونــات، ومــازالــت تحكمها 

نــفــس الــفــيــزيــاء الــتــي نستخدمها 
لفهم القنابل النووية والمفاعالت 

النووية.
وذكر العلماء »وعندما نحاول أن 
نفهم كنه الكون عندما كــان عمره 
أقل من ثانية، فليس لدينا نظرية 
فــيــزيــاء يمكنها الــتــعــامــل مـــع قيم 
الــحــرارة والضغط المرتفعة التي 
مــر بــهــا«، مشيرين إلــى أن »جميع 
ــاء تــنــهــار،  ــزيـ ــيـ ــفـ ــي الـ نـــظـــريـــاتـــنـــا فــ

ولـــيـــس لـــديـــنـــا فـــهـــم لــكــيــفــيــة عــمــل 
الجسيمات والقوى والمجاالت في 

تلك الظروف.
وأكدوا أنه »لفهم اللحظات األولى 
، نــحــتــاج إلـــى فيزياء 

ً
لــلــكــون جــيــدا

 
ً
جديدة. ولألسف، نحن نفتقر حاليا

إلى مثل هذه الفيزياء«.

الحاجة سندس... تعلن زواجها من رجلين
تــــــــداول مــســتــخــدمــو مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجتماعي مقطع فيديو لسيدة تونسية 
ـــدعـــى الــحــاجــة ســـنـــدس، زعــمــت فــيــه أنــهــا 

ُ
ت

ســتــكــون أول ســـيـــدة تــونــســيــة تـــتـــزوج من 
رجلين في آن واحد.

ونشرت الحاجة سندس، على حسابها 
 أعلنت من خالله 

ً
بمنصة تيك توك، مقطعا

مــا تــرغــب فــي فعله خــالل الــفــتــرة المقبلة، 
حــيــث زعـــمـــت: »بــــش نـــكـــون أول تــونــســيــة 
تعرس بزوز )اثنين( رجال، بما أن القانون 

الــتــونــســي يــكــفــل لــي أن أتــــزوج زوز رجــال 
ويمنع تــعــدد الــزوجــات لــلــرجــال، ويسمح 
بتعدد األزواج بالنسبة للنساء«، مضيفة: 
»لذلك قررنا وزوز أشخاص آخرين نعرسوا، 
وهــمــا مــوافــقــيــن، وقــررنــا نعقد الــقــران في 

ديسمبر«.
وتــقــول فــي الــفــيــديــو: »نــســأل أصــحــابــي 
وأحبابي بيش يحضروا، وبذلك سأكون 
أول امـــرأة تونسية تــتــزوج مــن رجلين في 

الوقت نفسه، أنا سعيدة«.
 
ً
 ثانيا

ً
كما نشرت الحاجة سندس مقطعا

ق على 
ِّ
على »تــيــك تـــوك«، ظــهــرت وهــي تعل

مقولة »اعدل بينهم«، وذكرت في الفيديو: 
»مـــا تــخــافــش عــزيــزي، الــعــدل مــوجــود، أنــا 
أعـــرف مــا لــي ومـــا عــلــّي، وهــمــا يــعــرفــوا ما 
ليهم ومــا عليهم، لــذا ما تخافيش عليهم 
عزيزة قلبي، سأضع زوج في عين، وزوج 

في العين األخرى«.
وتابعت: »حتى اآلن ما بعرف المطالب، 
لكن سيكونان موجودين معي في فيديو 
الحــق يحكوا عــن قــرارنــا مــع المحامي بن 
 عــلــى صــداقــنــا، 

ً
صــالــحــة، ســيــكــون شـــاهـــدا

والزوج الثالث والرابع«.
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يومية سياسية مستقلة

...
ً
حسن العيسىما ترقع أبدا

مــنــعــت حــكــومــة »طـــالـــبـــان« الــنــســاء مـــن الــحــضــور في 
الجامعات العامة والخاصة يوم الثالثاء الماضي، ولم 
 عليه من أحكام 

ً
تبّين األسباب، غير أن هذا يعّد متفقا

الشريعة اإلســالمــيــة كما يفهمها الطالبانيون وحتى 
أشياعهم هنا بهذه الدولة التي ُيعد فيها معدل الدخل 
الفردي من أعلى المعدالت، بينما تعّد أفغانستان من 
أفقر الـــدول، وزاد جروحها الحصار االقــتــصــادي الــذي 

تفرضه الواليات المتحدة بحجز أموالها.
ّدر لهؤالء الذين يرون في أفغانستان 

ُ
في الكويت، لو ق

النموذج الكامل لتطبيق الشريعة أن ينهجوا الطريق 
ــروا فـــي ذلـــك،  ـ

ّ
ــأخ ــه ألئــمــتــهــم هــنــاك فـــي كـــابـــول لــمــا تـ ذاتــ

فــمــشــاريــع الـــعـــزل الــجــنــســي فـــي الــكــلــيــات والــجــامــعــات 
والــمــدارس الخاصة هي أولــى أولــويــات هــؤالء النواب، 
ولكن يشفع لهم وعلينا أن نتقبلهم رغــم أنوفنا، أنهم 
حريصون على المال العام ويراقبون السلطة بعيون 
صقرية في مسلكها المعتاد في هدر األموال بصفقات 
 ســابــقــة، 

ً
ســــالح ســابــقــة، أو تــفــصــيــل مــنــاقــصــات أيـــضـــا

أمــا مشاريعهم )نـــواب التقوى والــحــرص على األمـــوال 
الــعــامــة( كــهــدر مــعــظــم مـــقـــدرات الـــدولـــة الــمــالــيــة للجيل 
الحالي، بإسقاط القروض دون ضوابط، مع مقترحات 
مثل زيـــادات مالية للطبقة الوسطى )طبقة الموظفين 
 السلطة 

ّ
العموميين العريضة(، فال مكان للكالم عنها، ألن

كانت تفعل وتنفق بأريحية حاتمية لدوائر صغيرة من 
جماعات قريبة منها بأكثر بكثير من مشروعات نواب 
المشروعات »الشعبوية«، كما يقال عنهم، والعين بالعين 

والسن بالسن.
 الــحــديــث اآلن عــن األولـــويـــات النيابية، 

ً
 لــيــس مــهــمــا

 الحديث عن حالة 
ً
، وليس مهما

ً
وبعضها ضرورة حتما

الضياع والتشتت الفكري للحكومة في عمليات »شيل 
فالن وُحــط فالن ورحــل شيخ وهــات مكانه شيخ آخــر... 
وكــيــف نتفاهم مــع مجلس الـــثـــوار«، يبقى هــنــاك القدر 
القليل المتيقن أن في أفغانستان المحررة التي تقام فيها 
حفالت دوريــة لَجلد للنساء والرجال لجرائم التعزير، 
لحزب »طالبان« عذرهم غير المقبول عند العقالنيين 
الغائبين في األمــة اإلسالمية، ولكنه مفهوم من وجهة 
النظر اإلنسانية، فالجوع الذي تفرضه الواليات المتحدة 
 عن حرمان 

ً
 وضررا

ً
ا ودول الغرب التابعة لها ال يقل سوء

 ،
ً
المرأة من التعليم أو َجلدها لعدم وضع النقاب كامال
فالشعوب هي التي تدفع ثمن تلك العقوبات ال األنظمة.

 الـــســـؤال هــنــا: مـــا عـــذرنـــا هــنــا فـــي بــلــد الــكــروش 
ّ
لــكــن

المتمددة حين تنهض مثل هــذه المطالبات الرجعية 
ــنــــواب الــــثــــوار، وتــصــبــح وصـــمـــة كـــراهـــيـــة لــهــذه  عــنــد الــ
الديموقراطية الشكلية لدى األقلية الليبرالية التائهة، 
ق 

ّ
كــي تــجــد نفسها آخـــر األمـــر مــثــل الــغــريــق الـــذي يتعل

ة السلطة، فينتهون باإلفالس من االثنين؟ عندها 
ّ

بقش
ماذا لدينا كي نردده دون ملل غير »عمرها ما ترقع«؟!

الفائز الرئيسي في بطولة كأس العالم لكرة القدم هو فريق 
.
ً
األرجنتين رسميا

 وفـــي وعــي 
ً
 وغـــربـــا

ً
ــــالم شـــرقـــا  إال أن الــفــائــز فـــي عــيــن اإلعـ

الشعوب هو الشعب القطري بال شك...
عشر ســنــوات مــن العمل الــجــاد ومــن خــالل حكومة تبنت 
وبنت عاصمة جديدة تتألأل، وكذلك بلد جديد وإعمار باهر...

كــل ذلـــك مــن أجـــل إنــجــاح الــبــطــولــة الــتــي وبــشــهــادة جميع 
وســائــل اإلعـــالم العالمية أفضل بطولة تاريخية مــن جميع 
 بالطبع...

ً
... وكذلك رياضيا

ً
 وأمنيا

ً
 وتجهيزا

ً
النواحي تنظيما

 لقطر ولشعبها، 
ً
 بال شك، فخرا

ً
 تاريخيا

ً
لقد كان ذلك إنجازا

وكذلك لبقية دول مجلس التعاون الخليجي والعالم العربي 
واإلسالمي...

ولم نسمع من أي مواطن قطري أي كلمة انتظار للتكريم أو 
...

ً
 ومجزيا

ً
المطالبة بمكافأة، بل كان رضا النفس والفخر كافيا

ــــى؟ وهــل  هــل سمعتم بــالــمــطــالــبــة بــتــكــريــم الــصــفــوف األولـ
سمعتم بالمطالبة بــمــيــزات ومــكــافــآت لمن عمل فــتــرة عشر 

سنوات لتحقيق ذلك اإلنجاز العظيم؟!
كل ما فعلوه تجاه هذا اإلنجاز الفاخر هو االلتفاف حول 
قيادتهم والفخر بتواضعهم وانتصار بلدهم في هذه التظاهرة 
العالمية، ولم ينتظروا الشكر، بل شكروا قيادتهم وحكومتهم 

على إظهار وطنهم كوطن حضاري ومتميز...
في الكويت من ساهموا في مكافحة وباء كورونا حقيقة 
 وجــــدوا أنفسهم ضائعين عــنــدمــا اختلطت األمـــور 

ً
وواقـــعـــا

وكوفئ من لم يساهم أو يكافح كورونا، بل كافح وناضل لكي 
يتم تصنيفه ضمن الصفوف األولى دون وجه حق!

تنظيم بطولة كأس العالم في قطر أثبت بال شك أن من يعمل 
من أجل وطنه هو من يستحق أن يكون في الصف األول، وكل 

من هم عدا ذلك يستحقون الصفوف األخيرة!

د. ناجي سعود الزيدالصف األخير

الله بالنور
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