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تضارب حكومي حول 
»الشركات اإلسكانية«
المعجل حذر في كتاب من مغبة إقرار القانون وأكد أنه متحقق منذ 1993  

• العجمي: يعد أولى خطوات حل القضية... وجاء نتاج تضامن السلطتين 
• جوهر: كالم وزير البلدية غير صحيح... والحالي يغل يد المؤسسة بشهادة قيادييها

لماذا طلبت »األولويات« 
إلغاء بند 42 من جدول 

أعمال المجلس؟

نظام إيران يحّمل رئيسي 
مسؤولية االنهيار... 
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»الوطني«: مسار طويل أمام رفع أسعار الفائدة»الوطني«: مسار طويل أمام رفع أسعار الفائدة

في حين أقر مجلس األمــة قانون إنشاء 
شركات المدن اإلسكانية بالمداولة األولى 
ــاء الـــمـــاضـــي، وحــظــي  ــ ــعـ ــ فــــي جــلــســتــه األربـ
بــتــوافــق حــكــومــي- نــيــابــي، يــعــود الــقــانــون 
ليشق ذلك التوافق عبر التضارب الحكومي- 
الحكومي من جهة، والنيابي- الحكومي من 
جهة أخـــرى، على أثــر كــتــاٍب لــوزيــر الــدولــة 

لـــشـــؤون الــبــلــديــة عــبــدالــعــزيــز الــمــعــجــل تم 
تــداولــه على مــواقــع الــتــواصــل االجتماعي، 
أكـــد فــيــه أن الــقــانــون الــمــذكــور متحقق في 
 
ً
قانون الرعاية السكنية لسنة 1993، محذرا

د التشريعات وتضارب أحكامها. من تعدُّ
وقال المعجل، في كتابه الذي أرسله إلى 
رئــيــس مجلس األمـــة فــي 7 الــجــاري، إن ما 

يهدف إليه االقتراح بقانون وفق ما ورد في 
، وهو 

ً
مذكرته اإليضاحية معمول به حاليا

الهدف ذاته الذي ابتغاه المشرع من تعديل 
قانون الرعاية السكنية بإضافة باب كامل 
بعنوان »المدن اإلسكانية« بموجب القانون 
50 لسنة 2010 وتعديالته، إذ أفرد في هذا 

 خــاصــة تتضمن 
ً
الــبــاب نــصــوصــا

فهد تركي

خوسيه أنطونيو أوكامبو*

جائحة الديون

ــادة مستويات   فــي زيــ
ً
كــانــت جــائــحــة »كــوفــيــد 19« ســبــبــا

ين في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى أعلى  الدَّ
، مع ارتفاع معدالت التضخم، 

ً
مستوياتها في خمسين عاما

وارتفاع أسعار الفائدة، وتفاقم أعباء خدمة الديون بسبب 
تزايد قوة الدوالر األميركي، وتتوالى اآلن فصول األزمة في 

العديد من بلدان العالم النامي.
حــددت مجلة اإليكونوميست 53 دولــة معرضة للخطر، 
إما تخلفت عن ســداد ديونها أو تقترب بشدة من االنــزالق 
ين، ورغم أن أغلب هذه البلدان بين األفقر في  إلى ضائقة الدَّ
 من االقتصادات المتوسطة الدخل 

ً
 متناميا

ً
العالم، فإن عددا

 لتقارير البنك الدولي، 
ً
 مشاكل ديون حادة، فوفقا

ً
تواجه أيضا

فـــإن نــحــو 60 فــي الــمــئــة مــن كــل الــبــلــدان الــنــاشــئــة والنامية 
أصبحت مدينة بدرجة عالية من المخاطر.

ــة وتــحــديــد الــحــلــول  ــ لــقــيــاس الــنــطــاق الــكــامــل لــهــذه األزمـ
الممكنة، يتعين علينا أن ننظر أواًل في الخصائص الرئيسة 
التي تتسم بها هذه البلدان والديون المستحقة على القطاع 
العام في كل منها، وتمثل البلدان الثالثة والخمسون المثقلة 
بالديون التي حددتها مجلة اإليكونوميست 18 في المئة من 
سكان العالم ــ أكثر من 1.4 مليار نسمة ــ ولكن 5 في المئة 

فقط من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي.
ـم النامي تبلغ 

َ
وكنسبة مئوية في مناطق مختلفة من العال

02نسبة الــديــن الــعــام إلــى الــنــاتــج المحلي اإلجمالي 

 مقال الكاتبين دي قو وتشينغانغ شو
ً
غدا

02

لبنان: باسيل يستعد لمبادرة جديدة 

● بيروت - منير الربيع 
يترقب لبنان مبادرة سياسية 
جديدة بعد عطلة األعياد لرئيس 
ــبـــران  الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الــــحــــّر جـ
باسيل تهدف، بشكل واضح، إلى 
تجاوز ترشيح رئيس تيار المردة 
سليمان فرنجية وقائد الجيش 

جوزيف عون للرئاسة. 
ــيــــــل، بـــحـــســـب  ويـــــعـــــمـــــل بــــــاســــ
ــة لـــ  ــعـ ــابـ ــتـ مـــــا ذكــــــــرت مـــــصـــــادر مـ
»الــجــريــدة«، على اقــتــراح اســم من 
خارج الصندوق المتداول لتبني 

تــرشــيــحــه، ويـــشـــدد في 

عّمق عالقاتها بروسيا
ُ
الصين تتدرب على ضرب تايوان وت

• بكين لواشنطن: ال قوة تخيفنا... وإجراءات حاسمة لمواجهة الترهيب
 ويتوقع مثليها

ً
• وقف نشر تعداد »كورونا« و»تشجيانغ« يوثق مليون إصابة يوميا

على وقع مناورات عسكرية على توجيه 
ضربات في البحر والمجال الجوي لتايوان، 
أكدت الصين، أمس، تصميمها على تعميق 
عالقاتها مع روسيا، وتعهدت بالتصدي 

بحزم للواليات المتحدة واستفزازها.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي 
إن الــثــقــة السياسية واالســتــراتــيــجــيــة بين 

موسكو وبكين تعززت، وأصبحت العالقات 
 أنهما »خالل 

ً
»قوية مثل الصخرة«، موضحا

العام الحالي دعمتا بعضهما بشكل ثابت 
فــي حماية مصالحهما األصــلــيــة، وعززتا 
الــثــقــة الــســيــاســيــة واالســتــراتــيــجــيــة بشكل 

أكبر«.
ورغم دفاعه عن موقف بالده الحيادي من 

حرب أوكرانيا، ذكر وانغ أن روسيا والصين 
عمقتا عــالقــات حــســن الــجــوار والــصــداقــة، 
وأصـــبـــح الــتــعــاون االســتــراتــيــجــي الــشــامــل 

.»
ً
 وثباتا

ً
بينهما »أكثر نضجا

ــر بـــالـــلـــوم عـــلـــى الــــواليــــات  ــ ــــوزيـ وألــــقــــى الـ
المتحدة في تدهور العالقات، وقال إن الصين 

 سياستها 
ً
 قــاطــعــا

ً
»رفــضــت رفــضــا

02

02

02

كاثوليك الكويت احتفلوا بعيد الميالد المجيد

جانب من قداس الميالد أمس )تصوير نوفل إبراهيم(

طائرة استطالع أميركية تستعد للتحرك على حاملة 
الطائرات »يو إس إس نيميتز « أمس )األسطول السابع(

عجز »الطرق« يمهد ضمها لـ »األشغال«
• رئيس مجلس إدارة الهيئة ونائبه قدما استقالتيهما للوزيرة بوقماز 

• أسباب االستقالة تبرز عدم قدرة »الطرق« على القيام بدورها
● سيد القصاص

بعد ثماني سنوات من صدور القانون 115 لسنة 2014 بشأن 
إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، واستقاللها عن وزارة 
األشغال، تعيش الهيئة »أجــواء استسالم لعجزها عن أداء الدور 
الــمــنــوط بــهــا«، وهــو مــا تجلى فــي تقديم رئــيــس مجلس إدارتــهــا 
د. حسين الخياط ونائبه خالد بن سالمة استقالتيهما لوزيرة 
األشغال د. أماني بوقماز، عازَيين ذلك إلى عدم تعيين المدير العام 
 للمادة 22 من قانون 

ً
للهيئة ونوابه، وعدم نقل الموظفين إليها وفقا

 على 40.
ً
إنشائها، حيث يقتصر عدد موظفيها حاليا

٠٩٠٩

هل يكون أزعور الخيار التوافقي؟
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تضارب حكومي حول...
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الصين تتدرب على ضرب تايوان...

لبنان: باسيل يستعد لمبادرة جديدة...

55 فــي المئة بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى فــي إفريقيا، 
وتتجاوز 70 في المئة في االقتصادات الناشئة والنامية في 

آسيا وأميركا الالتينية ومنطقة الكاريبي.
ويأتي عبء الديون المرتفعة هذا نتيجة مباشرة للجائحة، 
وعلى الرغم من انخفاض مستويات الدين في كل المناطق 
باستثناء آسيا منذ عام 2020، فإنها ال تزال أعلى مما كانت 
عليه في عام 2019، وعالوة على ذلك، تسبب إحكام األوضاع 
المالية فــي زيـــادة األمـــور صعوبة فــي البلدان النامية، التي 
تكافح بالفعل للوصول إلــى التمويل إلعــادة هيكلة ديونها 

الحالية وتجنب اإلفالس.
 آخر، فقد سجلت عمالت 

ً
ويشكل انخفاض قيمة العملة خطرا

 مقابل 
ً
 حادا

ً
العديد من االقتصادات النامية والناشئة انخفاضا

الدوالر األميركي، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف خدمة الديون 
المقومة بالدوالر، ورغم أن بعض حكومات األسواق الناشئة 
طـــورت أســـواق ديـــون ســيــاديــة محلية وأصــــدرت ِعـــدة جهات 
 بالعمالت المحلية، فإن 16 

ً
مقرضة متعددة األطراف قروضا

في المئة من الديون العامة المستحقة على األسواق الناشئة 
مقومة بعمالت أجنبية، وتتجلى هذه المشكلة بشكل خاص 
في أميركا الالتينية ومنطقة الكاريبي وفي إفريقيا جنوب 
الــصــحــراء الــكــبــرى، حــيــث مــن الــمــتــوقــع أن تبلغ نسبة الــديــن 
الخارجي إلى الصادرات 167 و147 في المئة، على التوالي، 

في عام 2023.
يستطيع الدائنون، بل يتعين عليهم، أن يضطلعوا بدور 
حاسم في تخفيف أعباء الدين عن البلدان المنخفضة الدخل، 
 
ً
ــــادة قـــروضـــا إذ تـــقـــدم بـــنـــوك الــتــنــمــيــة الــمــتــعــددة األطــــــراف عـ
طويلة األجل بأسعار فائدة ميسرة، وهي ميزة تنافسية في 
، وفي البلدان 

ً
 للبلدان األكثر فقرا

ً
البيئة الحالية، وخصوصا

المنخفضة الــدخــل، كــانــت نسبة الــديــون المتعددة األطـــراف 
إلــى إجمالي الدين الخارجي نحو 36.5 في المئة على مدار 
العقد الماضي، مقارنة بنحو 8 في المئة بالبلدان المتوسطة 
الدخل، التي تعتمد بشكل كبير على تمويل أكثر تكلفة من 

القطاع الخاص.
ــــادي بـــاريـــس لــلــدائــنــيــن  قــبــل جــائــحــة »كــوفــيــد 19«، كــــان نـ
السياديين الهيئة الرئيسة التي تقدم تخفيف أعباء الديون عن 
البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ولكن في االستجابة 
ألزمة السيولة الناجمة عن الجائحة، قدمت مجموعة العشرين 
ونادي باريس مبادرة تعليق خدمة الديون، وبدعم من البنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي، علقت مبادرة تعليق خدمة 
الديون 12.9 مليار دوالر من المدفوعات المستحقة على 48 
دولة منخفضة الدخل خالل الفترة من مايو 2020 إلى ديسمبر 
2021، ومع ذلك، كان ذلك مجرد حل مؤقت؛ فلم تخفض مبادرة 
تعليق خدمة الديون مستويات الدين كما أنها اجتذبت أقل 
قــدر مــن المشاركة مــن جــانــب الدائنين مــن الــقــطــاع الــخــاص، 
ومنذ انتهاء العمل بها في ديسمبر 2021، أصبح الوصول 
، واآلن بات نحو نصف الدول الثالث 

ً
إلى األسواق المالية مقيدا

والسبعين المؤهلة ُعـرضة لخطر ضائقة الدين.

في نهاية عام 2020، أقرت مجموعة العشرين ونادي باريس 
اإلطار المشترك لمعالجات الديون، والذي يهدف إلى تنسيق 
وتقديم تخفيف أعــبــاء الــديــون للبلدان المؤهلة لالستفادة 
من مبادرة تعليق خدمة الديون، لكن ثالث دول فقط- تشاد، 
وإثيوبيا، وزامبيا- تقدمت بطلبات حتى اآلن، وفي وقت سابق 
َم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خريطة  ـدَّ

َ
من هذا العام، ق

طريق لتحسين عمل البرنامج، والتي تضمنت أربع توصيات؛ 
جدول زمني واضح، وتعليق سداد الديون أثناء المفاوضات، 
وإنشاء عمليات وقواعد واضحة، وتوسيع متطلبات األهلية.

لــكــن الــعــديــد مــن الــبــلــدان الــتــي تــحــتــاج إلـــى تخفيف فــوري 
للديون ليست بين تلك المؤهلة لمبادرة تعليق خدمة الديون، 
فقد تخلفت عن سداد ديونها بالفعل بعض البلدان المتوسطة 
الدخل مثل لبنان، وسريالنكا، وسورينام، وتواجه بلدان أخرى، 
بما في ذلك ِمـصر، والصين، وباكستان، وتونس، ضائقة ديون 
ــوادور بالفعل هيكلة  ــ شــديــدة، وقـــد أعــــادت األرجــنــتــيــن واإلكــ
ديونهما الخارجية عام 2020، باستخدام آليات تقليدية ودعم 

ضمني من صندوق النقد الدولي.
 ،

ً
لكن من الواضح أن األمر يتطلب إصالحات أكثر طموحا

ففي أكتوبر 2020، شدد صندوق النقد الدولي على ضرورة 
تحسين آليته الحالية إلعادة هيكلة الديون- ما يسمى »النهج 
الــتــعــاقــدي«- والــتــي أعيد تصميمها آخــر مــرة فــي عــام 2014، 
ومن ناحية أخــرى، سلط صندوق النقد الدولي الضوء على 
المشكالت المتنامية المرتبطة بالتزامات الدين غير المرتبطة 
بسندات والتزامات الدين المكفولة، وأشــار إلى االفتقار إلى 
الشفافية فــي هـــذا الــمــجــال، لــكــن هـــذه الــتــرتــيــبــات التعاقدية 
 غير كافية، ألن نصف الديون السيادية المستحقة على 

ً
أيضا

البلدان الناشئة والنامية تفتقر إلى شروط العمل الجماعي 
المعزز، ويسمح هــذا بــإعــادة التفاوض على ِعـدة عقود دين 

في ذات الوقت.
يتمثل نهج آخر محتمل في إنشاء فريق مستقل لمفاوضات 
الديون السيادية يعمل داخل األمم المتحدة، فقد حاول صندوق 
النقد الدولي بالفعل إنشاء هيئة مماثلة عند بداية هذا القرن، 
ـِرَحـت مرة أخرى من مؤتمر 

ُ
لكن الفكرة قوبلت بالرفض، ثم اقت

األمم المتحدة للتجارة والتنمية أثناء الجائحة.
 )أعربت عن 

ً
على الرغم من كون مثل هذا التعهد ضروريا

 قبل أن 
ً
 طويال

ً
(، فــإن األمــر سيستغرق وقتا

ً
دعمي له سابقا

ُيـحـِدث أي فــارق في معالجة أزمــة الديون الحالية، ومع ذلك 
يجب أن يسمح أي إصالح في المستقبل بتوفير قدر أعظم من 
التمويل المتعدد األطراف وإنشاء آلية مؤقتة لتسهيل عمليات 

إعادة التفاوض على الديون.
يجب أن يكون أي إصـــدار كبير لحقوق السحب الخاصة 
)األصــــل االحــتــيــاطــي الـــذي يــصــدره صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي(، 
 من الحل، 

ً
ا مثل اإلصــدار الــذي شهدناه أثناء الجائحة، جــزء

وبــقــدر مــا تعود مشكلة العديد مــن االقــتــصــادات المتوسطة 
الدخل إلى عدم القدرة على الوصول إلى التمويل ال اإلفالس، 
فمن األهمية بمكان استكمال هذه اإلصــدارات بتمويل وفير 

طويل األجــل وبأسعار فائدة منخفضة من هيئات اإلقــراض 
المتعددة األطراف.

ـّعـالة، فيتبادر إلى 
َ
أما عن نماذج إعــادة هيكلة الديون الف

الــذهــن ثــالثــة أمثلة تاريخية، فــأثــنــاء أزمـــة أمــيــركــا الالتينية 
في ثمانينيات القرن العشرين، أعادت البلدان النامية هيكلة 
ديــونــهــا مــن خـــالل »ســنــدات بــــرادي« الــتــي دعمتها الــواليــات 
الــمــتــحــدة، وفــي 1996، أطــلــق صــنــدوق النقد الــدولــي والبنك 
الدولي مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي سمحت 
بإلغاء الديون المستحقة لدائنين متعددي األطراف في مقابل 
إصــالحــات اقــتــصــاديــة. ثــم أتــت الــمــبــادرة الــمــتــعــددة األطـــراف 
لتخفيف الــديــون، التي أطلقت فــي 2006، لتأخذ هــذا النهج 
خــطــوة أخــــرى إلـــى األمـــــام، إذ ألــغــت ديــــون الــبــلــدان الــمــؤهــلــة 
لصندوق النقد الــدولــي، والبنك الــدولــي، وصــنــدوق التنمية 

اإلفريقي.
لــكــن أفــضــل طــريــقــة لــضــمــان حــصــول الــبــلــدان المنخفضة 
والمتوسطة الدخل على اإلغاثة التي تحتاج إليها تتمثل بقيام 
البنك الدولي أو بنوك التنمية اإلقليمية بإنشاء مرفق ائتماني 
تستطيع الـــدول المدينة المتعثرة االســتــفــادة منه طواعية، 
وسيطبق هــذا المرفق على كــل الــديــون الثنائية والتجارية 
بشروط متساوية، وأثناء إعادة التفاوض على الديون، ستكون 
خاضعة لمراقبة صارمة من البنك المتعدد األطراف الذي يدير 
العملية، عالوة على ذلك، تستطيع المؤسسات المالية الدولية 
أن تعمل على تسهيل اتفاقيات إعادة هيكلة الديون من خالل 

تقديم ائتمان تكميلي للبلدان المعنية.
 الخــتــالف مــســتــوى وطــبــيــعــة الـــديـــون بــدرجــة 

ً
ولــكــن، نــظــرا

كبيرة من دولة إلى أخرى، يتعين على المؤسسات الدولية أن 
تتخذ القرارات بشأن اإلعفاء على أساس كل حالة على ِحـدة، 
وينبغي استكمال هذا بمزيد من التمويل من بنوك التنمية 
المتعددة األطــراف ليس للبلدان التي تطلب تخفيف الديون 
، وبطبيعة الحال ينبغي 

ً
فقط، بل لتلك التي ال تطلبها أيضا

لكل البلدان النامية تنفيذ إصالحات بنيوية ومالية لضمان 
استدامة الديون في األمد البعيد.

* وزير المالية واالئتمان العام في كولومبيا.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

جائحة الديون

المواصفات على أنه ال بد من اختيار شخصية سياسية اقتصادية، 
لديها الخبرة والعالقات الالزمة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته.

وسيسعى باسيل إلى عقد لقاء جديد مع رئيس مجلس النواب نبيه 
بري وشخصيات وكتل نيابية أخرى. وإلى جانب لقائه رئيس الحزب 
التقدمي االشتراكي وليد جنبالط، التقى باسيل قبل أسبوع رئيس 

الحكومة نجيب ميقاتي.
ة 

ّ
وبحسب المصادر فإن الرجل يسعى إلى تحسين عالقاته مع السن

والجميع على الساحة، ألنه يقدم مبادرة تقوم على ضرورة التوافق 
بين مختلف األطراف وتفادي محاولة حصاره بناء على االختالف بينه 
وبين »حزب الله« في مقاربة االنتخابات الرئاسية، ولذلك سيسعى 
بعد كــل هــذه الــحــركــة إلعـــادة تجديد الــتــواصــل وفــق قــواعــد جــديــدة، 
تتعلق بضرورة ترشيح شخصية جديدة للرئاسة، ورفضه لتبني 

خيار سليمان فرنجية.
وأبلغ باسيل موقفه هذا للبطريرك الماروني بشارة الراعي، كما 
أبلغه من قبل لـ »حزب الله« والكثير من القوى السياسية، والمسؤولين 
الفرنسيين في آخر زيــارة أجراها لباريس، وسط مساعيه إلى طرح 
شخصية توافقية تحظى بموافقة الجميع، من بينها رئيس دائــرة 
الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد جهاد أزعور، لما 
يتمتع به من مواصفات توافقية وعالقاته الجيدة مع الجميع، وتجربته 
السياسية والمالية الناجحة في لبنان وخــارجــه وهــو يحظى بثقة 

المجتمع الدولي.

الــخــاطــئــة واســـتـــمـــرارهـــا فـــي اعــتــبــار الــصــيــن مــنــافــســهــا الــرئــيــســي، 
وانخراطها في سياسة احتواء وضغط واستفزاز صارخ ضدها«.

وأكد أن بكين ردت على ذلك باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة 
: »ال يمكن ألي قوة مهيمنة أن 

ً
سياسات القوة والترهيب، مضيفا

تخيفنا، لقد تصرفنا بشكل حاسم لحماية المصالح األساسية 
للصين والكرامة الوطنية«.

وفي تصعيد عسكري، نفذت قيادة المنطقة الشرقية في الجيش 

ووفــق كتاَبي االستقالة، تتضمن مبرراتها عــدم قــدرة الجهاز 
التنفيذي في الهيئة على تنفيذ توجيهات مجلس اإلدارة، وقيام 
الجهاز بأعمال خارج نطاق اختصاص الهيئة على حساب المهام 

 عن عدم االستقاللية عن »األشغال«.
ً
واألعمال األساسية، فضال

وال تقتصر إخفاقات »الطرق« على ما تضمنته المبررات السابقة، 
فهي تتشعب، وفــق مــصــادر مطلعة، لتشمل عجزها عــن تطبيق 
قانونها في ضم العديد من اإلدارات من وزارات الدولة وجهاتها، 
السيما »البلدية« و»المرور« و»المواصالت«، إضافة إلى عدم قدرتها 
على التحرر من تبعية »األشــغــال«، وهو ما كشفته تقارير ديوان 

المحاسبة خالل األعوام القليلة الماضية.
وتصف المصادر وضع الهيئة بأنه »فوق صفيح ساخن«، وأن 
 يعزز المطالبات، السيما النيابية، بإعادتها إلى 

ً
ما تشهده حاليا

 أنه يتم تكليف الهيئة بمشاريع 
ً
»األشغال« كقطاع للطرق، خصوصا

كبرى كشبكة الطرق السريعة أو مشروع السكة الحديدية الخليجية، 
وهي مشاريع تفوق قدرتها المحدودة.  

وتقول المصادر إن االستقالتين المقدمتين منذ أكثر من أسبوع 
لــم تتم الــمــوافــقــة عليهما بــعــُد، وفــي حــال قبولهما يجب تعيين 
رئيس مجلس إدارة جديد للهيئة بمرسوم من مجلس الـــوزراء، 
إذ سيضع فراغ منصبه الهيئة في مأزق تجاه تنفيذ مشاريعها 
 أمام 

ً
الحالية، مؤكدة أن مبررات االستقالة قد تفتح الباب واسعا

إعادة النظر في جدوى استقاللية الهيئة واحتماالت إعادتها إلى 
كنف »األشغال«.

ويعتبر باسيل أن شخصية مثل جهاد أزعور تحظى بموافقة بري 
وجنبالط وشخصيات سنية وجهات خارجية، يمكن لها أن تفتح كوة 
 لمسار سياسي جديد يمكن من خالله االلتفاف 

ّ
في جدار األزمة، وتخط

على الفراغ، والبحث في وضع خطة مالية واقتصادية متكاملة، ولكن 
في المقابل، سيكون لديه بالتأكيد مطالب سياسية وحكومية، تتعلق 
بتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقائد جديد للجيش، وهو يعتبر 
أن هذه المسائل لن تكون عرضة لالشتباك بينه وبين »الرئيس الجديد« 
 وال طموحات سياسية لديه لتشكيل حالة شعبية 

ً
في حال كان توافقيا

قادرة على القضم من صحن التيار الوطني الحّر.
وأعــلــن بــاســيــل عــن اســتــعــداده إلطـــالق الــمــبــادرة مــن البطريركية 
المارونية فــي بكركي، خــالل عظة الميالد التي أكــد فيها الــراعــي أن 
»الكبرياء يمنع السياسيين من التالقي والتحاور للخروج من أزمة 
انــتــخــاب رئــيــس فيما أنــيــن الــشــعــب الــجــائــع والــمــقــهــور ال يبلغ آذان 
: »أين هم من وجه الرحمة الذي انكشف 

ً
قلوبهم وضمائرهم«، متسائال

لنا في الميالد؟«. 
وأضــــاف: »ليكفوا عــن تعطيل انــتــخــاب رئــيــس لكي تــعــود الحياة 
الطبيعية إلى المؤسسات الدستورية، وتخرج البالد من أزماتها القاتلة 

االقتصادية والمالية والشعب من فقره وحرمانه وقهره«.

الــصــيــنــي »دوريـــــــات مــشــتــركــة لــلــجــاهــزيــة عــلــى خــــوض الــمــعــارك، 
وتــدريــبــات على ضربة مشتركة« حــول تــايــوان، موضحة أن »هــذا 
رد حازم على التصعيد الحالي للتواطؤ واالستفزاز من الواليات 
المتحدة وتايوان، وأن قوات القيادة ستتخذ كل الخطوات الضرورية 

للدفاع عن السيادة ووحدة األرض«.
من جهة أخرى، قررت لجنة الصحة الوطنية بالصين، التي دأبت 
على نشر أعـــداد اإلصــابــات اليومية بــفــيــروس كــورونــا على مــدار 
 
ً
السنوات الثالث الماضية، التوقف عن نشر هذه البيانات اعتبارا

من يوم أمس.
ووسط الشكوك في مصداقية اللجنة بعد تفجر اإلصابات، قالت 
 نحو 

ً
حكومة إقليم تشجيانغ، الصناعي الكبير، إنها تواجه حاليا

، متوقعة أن يتضاعف العدد 
ً
مليون إصابة جديدة بالفيروس يوميا

لمثليه خالل أيام.
)بكين ــ وكاالت(

١٣
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األمير يعزي بايدن بضحايا العاصفة الثلجية
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
ــبــــالد الـــشـــيـــخ نــــــواف األحـــمـــد  الــ
بـــبـــرقـــيـــة تـــعـــزيـــة إلـــــى الــرئــيــس 
ــيـــس  جــــــوزيــــــف آر. بــــــايــــــدن رئـ
الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة 
ــة، عـــبـــر فــيــهــا ســمــوه  ــقـ ــديـ الـــصـ
ــادق  ــ ــالـــص تـــعـــازيـــه وصـ عــــن خـ
مـــواســـاتـــه بــضــحــايــا الــعــاصــفــة 
الــثــلــجــيــة الــتــي اجــتــاحــت عـــددا 
من الــواليــات األميركية، والتي 
أســفــرت عــن سقوط العديد من 
الضحايا والمصابين، وتدمير 
ــق الـــعـــامـــة  ــرافــ ــمــ الـــكـــثـــيـــر مــــن الــ
والــمــمــتــلــكــات الــخــاصــة، راجــيــا 
سموه للمصابين سرعة الشفاء، 
وأن يتمكن المسؤولون في البلد 
ــار هــذه  الــصــديــق مــن تــجــاوز آثـ

الكارثة الطبيعية.
وتــــمــــنــــى ســـــمـــــوه لـــلـــرئـــيـــس 
األميركي وافر الصحة والعافية، 
ولــلــواليــات المتحدة وشعبها 
الصديق دوام التقدم واالزدهار.

نائب األمير استقبل رئيس الوزراء والخالد
اســتــقــبــل ســمــو نــائــب األمــيــر 
وولـــــــي الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
األحــــمــــد بــقــصــر بــــيــــان، صــبــاح 
أمس، سمو الشيخ أحمد نواف 

األحمد رئيس مجلس الوزراء.
كــمــا استقبل ســمــوه النائب 
األول لــرئــيــس مــجــلــس الــــوزراء 
وزيـــــر الـــداخـــلـــيـــة وزيـــــر الـــدفـــاع 

باإلنابة الشيخ طالل الخالد.
وفــي مجال آخــر، بعث سمو 
نائب األمير وولي العهد ببرقية 
تــعــزيــة إلـــى الــرئــيــس األمــيــركــي 
ــــدن ضــمــنــهــا  ــايـ ــ جـــــــوزيـــــــف.آر. بـ
سموه خالص تعازيه وصادق 
مـــواســـاتـــه بــضــحــايــا الــعــاصــفــة 
 
ً
الــثــلــجــيــة الــتــي اجــتــاحــت عـــددا
 
ً
من الواليات األميركية، متمنيا
سموه للمصابين سرعة الشفاء.

رئيس الوزراء يعزي بايدن

بعث سمو الشيخ أحمد نواف األحمد رئيس مجلس الوزراء 
ببرقية تعزية إلى الرئيس جوزيف.آر. بايدن رئيس الواليات 
المتحدة األميركية الصديقة، ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بضحايا العاصفة الثلجية التي اجتاحت 

 من الواليات األميركية.
ً
عددا

جائزة »المعلوماتية« تعلن فوز 4 متنافسين
اثنان من الكويت وواحد من قطر وآخر من تونس

أعــلــنــت جـــائـــزة ســمــو الــشــيــخ 
ســـــالـــــم الــــعــــلــــي لـــلـــمـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 
أمــس فــوز أربــعــة متنافسين من 
الكويت والوطن العربي بجائزة 
المعلوماتية فــي دورتــهــا الــــ 22 

لعام 2022.
وقـــــال عــضــو مــجــلــس األمـــنـــاء 
رئــيــس الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة العليا 
بــســام الــشــمــري لـــ »كـــونـــا« إن من 
ضمن الفائزين األربعة اثنين من 
الكويت وهما شركة دار القبس 
ــبـــاعـــة والــنــشــر  لــلــصــحــافــة والـــطـ
وفيصل الشايجي، في حين فاز 
من الوطن العربي النيابة العامة 
فــي قــطــر، وشــركــة »ســمــارت مــاد« 

من تونس.
وأضـــاف الشمري أن الجائزة 
تؤكد إحداث التحول الرقمي في 
المجتمعات العربية عبر تشجيع 
الــتــنــافــس وفـــق المعايير الفنية 
والموضوعية بين المتسابقين 
مــن جميع الــجــهــات واألفــــراد في 
مجال المنصات التقنية والرقمية 
وصناعة المحتوى والمعلومات.

وذكر أن »دار القبس للصحافة 

والـــطـــبـــاعـــة والـــنـــشـــر« الــكــويــتــيــة 
تـــمـــيـــزت بـــالـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فــي 
ــال اإلعـــــــالمـــــــي مــــــن خــــالل  ــ ــــجـ ــمـ ــ الـ

صناعة المحتوي.
ــار الـــى أن الــفــائــز فيصل  ــ وأشـ
الــــشــــايــــجــــي هــــــو وكـــــيـــــل وزارة 
الـــتـــخـــطـــيـــط الـــمـــســـاعـــد لـــشـــؤون 
ــق الــــــذي تــمــيــز  ــبــ ــاء األســ ــ ــــصـ اإلحـ
ــــي مـــســـيـــرتـــه عـــبـــر الــمــســاهــمــة  فـ
ــنــــى الـــتـــقـــنـــيـــة  ــبــ ــيــــس الــ ــأســ ــــي تــ فــ
ــن  لـــلـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة ومـ
أهمها مركز الكويت للمعلومات 
والــمــيــكــروفــيــلــم والــهــيــئــة الــعــامــة 
للمعلومات الــمــدنــيــة عـــام 1982 
ومركز الهيئة للمعلومات المدنية 
الكويتية في البحرين خالل الغزو 
العراقي عام 1990 فضال عن أنه 
أول مــواطــن كــويــتــي حــصــل على 
الماجستير فــي عــلــوم الحاسب 

اإللكتروني عام 1972.
وأوضـــــــح ان الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
فـــي قــطــر جــهــة حــكــومــيــة تميزت 
بـــالـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فــــي الــمــجــال 
ــــات  ــــدمـ ــــي وتـــــقـــــديـــــم خـ ــائـ ــ ــقـــــضـ ــ الـ

إلكترونية حديثة.

وأضــــــاف ان شـــركـــة »ســـمـــارت 
ماد« الخاصة في تونس تميزت 
بـــالـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي فــــي الــمــجــال 
ــع إحـــــــــــدى أكــــبــــر  ــ ــنــ ــ ــــي وصــ ــبـ ــ ــــطـ الـ
الـــمـــنـــصـــات الـــطـــبـــيـــة الــتــفــاعــلــيــة 

المجانية.
وأشـــار الشمري إلــى أن لجنة 
ــلــــس الـــتـــحـــكـــيـــم  ــجــ ــل ومــ ــيــ ــأهــ ــتــ الــ
ــن ذوي  ــ يـــضـــمـــان مـــتـــطـــوعـــيـــن مـ
الـــخـــبـــرة الــرقــمــيــة الــعــالــمــيــة في 
الكويت والوطن العربي مما حقق 
الشفافية والموضوعية في تقييم 

المتسابقين.

»البيئة«: دور الضباط البيئيين مهم لمكافحة التعديات
 انضموا إلى العاملين في الهيئة

ً
 جديدا

ً
55 ضابطا

أكد رئيس مجلس اإلدارة المدير العام 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــبــيــئــة الــشــيــخ عــبــدالــلــه 
األحــمــد أهمية الحفاظ على بيئة البالد، 
والتأكد من أداء المهام بالشكل السليم من 

أجل الكويت.
وقــــال األحـــمـــد، فـــي تــصــريــح، أمــــس، إن 
55 ضــابــطــا بيئيا جــديــدا انــضــمــوا أمــس 
إلى كوكبة الضباط العاملين في الهيئة، 
لرصد التعديات البيئية، وتطبيق القانون، 
إضافة إلى زيادة حجم التوعية والتثقيف 

بالشأن البيئي.
وأضاف أن الضباط الجدد أقسموا على 
صون القانون والحفاظ عليه واإلخالص 
للكويت ولعملهم والــدعــوة للحفاظ على 
البيئة، مبينا أن هناك 25 ضابطا قضائيا 
جــديــدا فــي هيئة الــبــيــئــة سيتمكنون من 
أداء أعمالهم ومتابعة الــقــوانــيــن وزيـــادة 
الــوعــي البيئي وزيـــادة الثقافة المطلوبة 

والمساعدة.
ــــح أن 30 ضــابــطــا قــضــائــيــا من  وأوضــ
الــدفــعــة الــجــديــدة مــن الــضــبــاط البيئيين 
ســـيـــتـــواجـــدون فـــي جـــهـــات حــكــومــيــة عــدة 
وليس موظفين في هيئة البيئة فقط، وفي 
الــوقــت نفسه سيعملون جنبا إلــى جنب 
مع فريق الهيئة لرصد التعديات البيئية.

ولفت األحمد إلى أن الضباط موزعون 
على وزارتي النفط والمالية ومعهد الكويت 
لـــأبـــحـــاث الــعــلــمــيــة ومـــؤســـســـة الـــمـــوانـــئ 
الــكــويــتــيــة والـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة لــلــرعــايــة 
السكنية، مــشــددا على أن الــقــانــون مطبق 
على الجميع والجهد الذي بذله الضابط 
البيئي في الوصول إلى المخالفة ورصدها 

ال يمكن التهاون فيه.
وذكــر أن هناك طرقا قانونية يمكن أن 
يتقدم بها المخالف للهيئة لالعتراض على 

المخالفة، وتحال إلى فريق مختص للنظر 
ات التي قام بها  فيها، والتأكد من اإلجراء
الضابط البيئي وحال كان هناك أي تقصير 
ات  أو خطأ يتم التعامل معه وفق اإلجــراء
الــقــانــونــيــة الــمــتــبــعــة، حــيــث إن أي خطأ 
إجــرائــي يضيع الــجــهــود الــمــبــذولــة، الفتا 
ات المعمول  الى أهمية التأكد من اإلجــراء
بها في متابعة البالغات والشكاوى واتمام 
تسجيل المخالفات وفق المواد القانونية 

الواردة في قانون هيئة البيئة.

ات الــعــامــلــة في  ــدد عــلــى أن الـــكـــفـــاء وشــ
الــهــيــئــة ســتــتــمــكــن مــــن اســـتـــكـــمـــال الــعــمــل 
ــــالوة عـــلـــى وجــــود  ــ لـــأجـــيـــال الــــقــــادمــــة، عـ
مراقبين بيئيين في عدة جهات حكومية 
إلثــراء البيئة وزيـــادة الوعي فيها، مؤكدا 
ضــرورة التعاون بين الجهات الحكومية 
واالرتقاء بالشأن البيئي والتكاتف لزيادة 
الوعي البيئي المجتمعي وحماية البيئة 

وصون مكوناتها.

الضباط البيئيون الجدد

 تتعلق بالتزام »السكنية« بتأسيس شركات مساهمة كويتية 
ً
أحكاما

وأكثر، تتولى تنفيذ وتشغيل وصيانة المدن السكنية، وفق أسهم 
توزع بين القطاع الخاص والجهات الحكومية والمواطنين.

 وفــي المقابل، نفى رئيس لجنة اإلســكــان والعقار البرلمانية 
الــنــائــب د. حــســن جــوهــر مــا ورد فــي كــتــاب المعجل بــقــولــه: »غير 
صحيح مــا ورد فــي كتاب وزيــر البلدية، والـــذي يفيد بــأن قانون 
الرعاية السكنية لسنة 1993 يتضمن ما أورده القانون الذي أقره 
 إلى أن »المادة الخاصة بإنشاء 

ً
المجلس بالمداولة األولى«، مشيرا

المدن اإلسكانية في قانون المؤسسة تجعل يدها مغلولة بشهادة 
قيادييها، لذا ارتأينا إقرار قانون متكامل بمزايا تفضيلية«. 

ُيذَكر أن هذا القانون الذي عبر بالمداولة األولــى جاء بإجماع 
الحكومة والنواب باستثناء جنان بوشهري التي صوتت برفضه، 
وأكـــد وزيـــر الـــدولـــة لــشــؤون اإلســـكـــان والــتــطــويــر الــعــمــرانــي عمار 
العجمي أنه جاء نتاج تضامن حكومي- نيابي، وبفريق حكومي 
 أنه 

ً
من سواعد أبناء الوطن في »السكنية« وجهات أخرى، معتبرا

أولى خطوات معالجة القضية اإلسكانية.

https://www.aljarida.com/article/9127
https://www.aljarida.com/article/9122
https://www.aljarida.com/article/9210
https://www.aljarida.com/article/9209
https://www.aljarida.com/article/9207
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فهد الرمضان

سلة أخبار

أعلنت »نماء« الخيرية 
بجمعية اإلصالح 

االجتماعي، انطالق مشروع 
»مصرف تسبيل املياه«، 
بالشراكة االستراتيجية 

مع إدارة املصارف الخاصة 
في األمانة العامة لألوقاف، 

بهدف توفير ماء صحي 
وجاهزة للعمالة عبر 

سيارات متنقلة متخصصة.
وقال مدير إدارة العمليات 

والتمكني في »نماء«، 
وليد البسام، في تصريح 
صحافي، أمس، إن »نماء« 

توفر ماًء نظيفًا في عبوات 
مبردة وجاهزة للعمال، 

في أماكن تجمعات العمال 
الذين يعملون في هذه 

األجواء وتزويدهم باملاء 
البارد، خصوصا في الطرق 

واملستشفيات واألماكن 
الحيوية.  ودعا أهل 

الكويت إلى دعم مشاريع 
»نماء« ليصل خير الكويت 

وبلد قائد اإلنسانية إلى 
املحتاجني والفقراء.

»نماء« تطلق مشروع 
»تسبيل المياه«

اختتم معهد كامز للتدريب 
األهلي برنامج »صناعة 

األثر« ملوظفي جمعية النجاة 
الخيرية وكوادرها، واستفاد 
منه 33 من القيادات والصف 

الثاني بالجمعية. وقالت 
املديرة العامة للمعهد عبير 

الهجرس إن البرنامج اشتمل 
على دورات تدريب متنوعة 

تهدف إلى رفع املستوى 
املهارى واإلداري واإلعالمي 

والشرعي واالجتماعي بشكل 
يحدث أعلى مستويات األثر 

الذي يمكن قياسه ومن ثم 
توظيفه وتمكينه. وأوضحت 
أن الدورات التي تم تقديمها 

ضمن برنامج »صناعة األثر« 
هي »فن التحدث والـتأثير«، 

و»التعامل مع الجمهور 
وفهم الشخصيات«، و»فن 

استخدام وسائل التواصل«، 
و»كيف تصبح عالمة 

فارقة«؟، و»املهارات األساسية 
واملفاهيم الشرعية للعمل 

الخيري«.

»كامز« اختتم برنامج 
تدريب لموظفي »النجاة«

 لمراجعة الترفيع الوظيفي
ً
»التربية«: 14 فريقا

تبدأ عملها من يناير لمدة 3 أشهر... والقرارات تنفذ بـ »النظم المتكاملة« بأثر رجعي
ــة إلـــى  ــيـ ــربـ ــتـ تـــتـــجـــه وزارة الـ
 للعمل على 

ً
تشكيل 14 فــريــقــا

مراجعة وتنفيذ إجراءات الترفيع 
الوظيفي الخاصة بالعاملين في 
الــمــدارس والمناطق التعليمية 
والديوان العام للوزارة، حيث يتم 
إجــراء الترفيع في شهَري يناير 
ويــولــيــو مـــن كـــل عـــام بــنــاء على 

قرارات ديوان الخدمة المدنية.
ــاق، عــلــمــت  ــ ــيــ ــ ــســ ــ وفــــــــي هــــــــذا الــ
»الجريدة«، من مصادرها، أن قطاع 
الشؤون اإلداريــة خاطب المناطق 
التعليمية لتحديد أسماء الموظفين 
إلصدار قرارات تشكيل فرق الترفيع 
الــوظــيــفــي لــلــعــمــل عــلــى مــراجــعــة 
الملفات، وإصــدار قــرارات الترفيع 
للموظفين المستحقين من الهيئات 
الــتــعــلــيــمــيــة واإلداريـــــــــة فـــي يناير 
المقبل، موضحة أنه سيتم تشكيل 
ي عمل لكل منطقة تعليمية، 

َ
فريق

ي عمل للديوان 
َ
إضــافــة إلــى فريق

العام لــلــوزارة واإلدارات المركزية 
التابعة له.

ــدور  ــ ــعــــت الــــمــــصــــادر صـ وتــــوقــ
قـــــرارات تشكيل تــلــك الــفــرق خــالل 
األســـبـــوع الــــجــــاري، الفــتــة إلــــى أن 
الموظفين سيعملون على مراجعة 

ملفات 130 ألف موظف في الوزارة 
والــمــنــاطــق التعليمية واالدارات 
المركزية التابعة، وبعد المراجعة 
ــرارات وتنفيذها  ــقــ يــتــم إصـــــدار الــ
فــــي بـــرنـــامـــج الـــنـــظـــم الــمــتــكــامــلــة 
ــعـــي مــــن يـــنـــايـــر لجميع  ــر رجـ ــأثـ بـ
المستحقين بحسب تاريخ التعيين 

وفق قرارات الديوان.
وذكــــــــرت أن عـــمـــل هـــــذه الـــفـــرق 
ــن تـــاريـــخ  ــ ــر مـ ــهــ ســيــســتــمــر 3 أشــ
تشكيلها، الفــتــة إلـــى أن »الخدمة 
المدنية« حدد شهَري يناير ويوليو 
من كل عام لتنفيذ الترفيع الوظيفي 

لموظفي »التربية«.
مـــن جــانــب آخــــر، واصــــل طــالب 
الصفين العاشر والحادي عشر أداء 
اختباراتهم للفصل الدراسي األول، 
حيث اختبر طلبة العاشر في مادة 
الرياضيات، فيما ادى طلبة الحادي 

عشر »العلمي« اختبارهم في مادة 
ــــي« فــي مــادة  الجيولوجيا و«األدبـ

التاريخ االسالمي.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، عــّبــر بعض 

الطلبة عن امتعاضهم من صعوبة 
اخــتــبــار مـــادة الجيولوجيا الــذي 
د وغير الواضح، 

ّ
وصفوه بالمعق

مـــشـــدديـــن عــلــى ضـــــــرورة مـــراعـــاة 

االختبارات للوضع التعليمي في 
الــمــدارس وتقليص أيـــام الــدراســة 
نتيجة بعض الظروف التي حصلت 

رت على تحصيلهم العلمي.
ّ
وأث

جانب من اختبارات الطلبة )أرشيف( أعلنت وزارة التربية أن الوزير د. حمد العدواني سيستقبل 
 حتى الـ 12:00 

ً
المراجعين األربعاء المقبل من الـ 9:00 صباحا

، في مكتبه بمقر الوزارة بجنوب السرة.
ً
ظهرا

 ودعــت »التربية« المراجعين الراغبين في لقاء الوزير إلى 
حجز موعد عن طريق منصة »متى«.

»الشؤون« تستعد إلجراء التقييم السنوي لموظفيها
 مطلع يناير«

ً
»إدخال الـ 30% الخاصة بالحضور واالنصراف آليا

• جورج عاطف
علمت »الجريدة« من مصادرها، أن وزارة الشؤون 
االجتماعية، ممثلة في إدارة الشؤون اإلدارية، باشرت 
االستعداد إلجراء أعمال التقاييم السنوية لموظفيها 
في جميع القطاعات، والتي ستتم عبر النظام اآللي، 
الفتة إلى أنه خالل األسبوع األول من يناير المقبل 
سيتم السماح لــلــوزارة بــالــدخــول إلــى النظام اآللــي 
لــديــوان الخدمة المدنية وإنــجــاز تقاييم موظفيها 

الخاصة بالحضور واالنصراف.
ــــوزارة بــقــرار الــديــوان  وأكــــدت الــمــصــادر، الــتــزام الـ
ــراءات ومواعيد  ــ الــصــادر بــشــأن قــواعــد وأســـس وإجـ

تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة 
لــلــوزارة على أســاس األداء الوظيفي، و30 في المئة 
لــلــديــوان على أســـاس إثــبــات الــحــضــور واالنــصــراف 
عــبــر الــبــصــمــة، مــوضــحــة أن هــنــاك أكــثــر مــن 6 آالف 
مــوظــف ومــوظــفــة فــي جــمــيــع الــقــطــاعــات يخضعون 
 لتعميم ديوان الخدمة المدنية 

ً
ألعمال التقييم وفقا

)2021/17( الصادر بشأن تقييم األداء عن عامل حساب 
مجموع مدد التأخير خالل سنة التقييم، مشيرة إلى 
أن التقييم يحسب وفــق النسبة المئوية الحاصل 
عليها الموظف كاآلتي: 54 في المئة وأقل )ضعيف(، 
ومن 55 إلى 74 في المئة )جيد(، ومن 75 إلى 89 )جيد 

(، أما االمتياز فمن 90 في المئة وأكثر.
ً
جدا

وأضافت المصادر، أن »ثمة خمس مجموعات على 
أساسها يتم احتساب التقييم النهائي للموظف، 
وهي عوامل األداء الفردي، وعوامل األداء الجماعي، 
والقدرات الشخصية، وتقييم كفاءة شاغلي الوظائف 

اإلشرافية، وقياس مدى االلتزام بالدوام الرسمي«.
وبينت المصادر، أن التعميم السالف ذكــره ألزم 
الجهات الحكومية كــافــة باعتماد تقييم األداء عن 
 
ً
مــدد االلــتــزام بمواعيد الحضور واالنــصــراف، بديال

عن عامل تقييم األداء الخاص بمجموع مدد التأخير 
خــالل سنة التقييم، عند تقييم أداء الموظفين عن 

سنة فقط، 

أصدر وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
باإلنابة عبدالعزيز ساري، القرار اإلداري 
رقم 4219/أ  لسنة 2022، بتكليف مدير 
إدارة رعاية المسنين في الــــوزارة حمد 
الـــخـــالـــدي، بــالــمــهــام واالخـــتـــصـــاصـــات 

الموكلة للوكيل المساعد لشؤون قطاع 
 من اليوم، 

ً
الرعاية االجتماعية، اعتبارا

عقب قبول استقالة الوكيل السابق مسلم 
السبيعي.

 لـ »الرعاية 
ً
 مساعدا

ً
 لـ »الرعاية الخالدي وكيال

ً
 مساعدا

ً
الخالدي وكيال

االجتماعية« بالتكليفاالجتماعية« بالتكليف

»الصحة«: تواصل مستمر مع الفريق 
المعالج لمريض سرطان الدم

• عادل سامي
أكــدت وزارة الصحة أنها 
ــل مـــســـتـــمـــر مــع  ــ ــواصـ ــ عــــلــــى تـ
ــي الـــمـــعـــالـــج  ــبــ ــطــ ــــق الــ ــريـ ــ ــفـ ــ الـ
ــــض ســـــرطـــــان  ــ ــريـ ــ ــ لـــــحـــــالـــــة مـ
الـــدم، والــتــي تــم تــداولــهــا في 
وسائل التواصل االجتماعي، 
ويــتــلــقــى الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
فــي مــركــز الــكــويــت لمكافحة 
الــــــــســــــــرطــــــــان، لـــتـــبـــصـــيـــرهـــم 
ــة الــــــحــــــالــــــة وآخــــــــر  ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ بــ
ــلـــى تـــواصـــل  ــا، وعـ ــهـ تـــطـــوراتـ
مع ذوي الشاب الذي يتلقى 

العالج.
وقــالــت الـــــوزارة، فــي بــيــان 
صحافي، إن الفريق المعالج 
 فـــي تــقــديــم 

ً
لـــم يـــدخـــر جـــهـــدا

أفضل سبل الرعاية الصحية 
الـــمـــطـــلـــوبـــة خـــــالل الـــمـــراحـــل 

األولـــــــــــــى لـــــلـــــمـــــرض، مـــــــــرورا 
بمرحلة العالج.

ــا عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــرصـ ــ وأكـــــــــــــدت حـ
الـــــــمـــــــتـــــــابـــــــعـــــــة الـــــلـــــحـــــظـــــيـــــة 
لــلــمــوضــوع، وكــل التحديات 
الــــــــــتــــــــــي تــــــــخــــــــص الـــــــحـــــــالـــــــة 
الــمــرضــيــة، والــتــغــلــب عليها 
ــاون مـــــــع الــــجــــهــــات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ بــ
المعنية، مقدمين كل الدعم، 
ــل الــــرعــــايــــة  ــ ــائــ ــ وســــبــــل ووســ
الصحية للمريض وألسرته، 
مــتــمــنــيــن لـــه ســـرعـــة الــشــفــاء، 

وموفور الصحة والسالمة.

تدوير بين »الصيانة« 
و»المشاريع الكبرى«

بـ »األشغال«
أصدرت وزيرة األشغال 
العامة، د. أماني بوقماز، 
ــرارا بــتــكــلــيــف م. أســعــد  ــ ــ قـ
ــام بــأعــمــال  ــيـ ــقـ ــنـــزي الـ ــعـ الـ
ــاع الـــصـــيـــانـــة،  ــطــ ــل قــ ــيــ وكــ
وتدوير م. محمد العنزي 
ــانـــة  ــيـ ــاع الـــصـ ــ ــطـ ــ ــل قـ ــ ــيـ ــ وكـ
بالتكليف للقيام بأعمال 
وكــــيــــل قــــطــــاع الـــمـــشـــاريـــع 
الـــكـــبـــرى بــالــتــكــلــيــف إلـــى 
ــع إنـــهـــاء  جـــانـــب عـــمـــلـــه، مــ
تــكــلــيــف الــمــهــنــدس عــايــد 
الـــعـــازمـــي كــوكــيــل لــقــطــاع 

المشاريع الكبرى.

»العوازم« ترعى اختتام 
ملتقى المدرب العربي

اختتمت مبرة العوازم 
الخيرية الملتقى الثاني 
ــربــــي، الــــذي  ــعــ لـــلـــمـــدرب الــ
نــظــمــه مــعــهــد نــيــو وورلـــد 
ــار  ــعـ ــحــــت شـ ــدريــــب تــ ــتــ ــلــ لــ
»نــحــو تنمية مــســتــدامــة«، 
بـــــمـــــشـــــاركـــــة 22 مـــــدربـــــا 
ومــحــاضــرا عــلــى مستوى 
ــربــــي، بــهــدف  ــعــ الــــوطــــن الــ
ــــى مــســتــويــات  الـــعـــبـــور إلــ
التقدم التي تنعكس على 
تطور االقتصاد والسياسة 
والمجتمع بــأســره وعلى 
ــوانــــب الــنــشــاط  جــمــيــع جــ

اإلنساني.
وصـــرح رئــيــس مجلس 
حـــمـــد  لـــــــمـــــــبـــــــرة  ا رة  دا إ
البسيس، أمس، بأن العمل 
الــــخــــيــــري لــــيــــس بــتــقــديــم 
ــدات الـــعـــيـــنـــيـــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــمــ ــ الــ
فـــقـــط، بـــل يــجــب أن يــكــون 
فــي شكل تنمية وخاصة 
ــو يــعــد إحـــدى  لــلــبــشــر، وهـ
ــة الــخــيــر،  ــتـــدامـ أدوات اسـ
وجعل الشخص فاعال في 

مجتمعه ومنتجا لبلده.
من جهته، أشار رئيس 
ــــرة اآلل واألصـــــحـــــاب  ــبـ ــ مـ
ومــــســــتــــشــــار الـــجـــمـــعـــيـــات 
ــرات الـــخـــيـــريـــة فــي  ــبــ ــمــ والــ
الــكــويــت د. عبدالمحسن 
الخرافي إلى الــدور المهم 
ــيـــات  ــعـ ــمـ ــلـــجـ ــال لـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــفـ ــ ــ والـ
ــرات الـــخـــيـــريـــة فــي  ــبــ ــمــ والــ
المجتمع، داعــيــا الجميع 
ــلــــى نــفــس  ــر عــ ــيــ إلـــــــى الــــســ
الــــــــمــــــــنــــــــوال بـــــالـــــتـــــدريـــــب 
ــور الـــــــذي يــنــهــض  ــطــ ــتــ والــ

باألمة.
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تكليف لجنة القيم ببحث الحسابات الوهمية
ر في إحداها من خطورة انتشارها

ّ
الحويلة تقدم بـ 5 رسائل واردة حذ

ــــدم الــــنــــائــــب د. مــحــمــد  ــقـ ــ تـ
الحويلة بخمس رسائل واردة 
إلــــى مــجــلــس األمــــــة، تتضمن 
ــداهـــا تــكــلــيــف لــجــنــة الــقــيــم  إحـ
ومــعــالــجــة الــظــواهــر السلبية 
البرلمانية بحث الحسابات 
الوهمية الداعية إلــى الرذيلة 
عــــــلــــــى مـــــــــواقـــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
االجتماعي، فــي حين تعلقت 
الرسالة األولى بتكليف لجنة 
المرافق العامة بحث أسباب 
عــــــــدم تـــنـــفـــيـــذ قــــــــــرار مــجــلــس 
ــادر  الــــــــــــوزراء رقــــــم 660 الــــصــ
بـــتـــاريـــخ 2020/5/25 لــلــبــدء 
ات تجهيز وإنــشــاء  ــراء فــي إجــ
ــة الــــطــــبــــيــــة بـــمـــديـــنـــة  ــنــ ــديــ ــمــ الــ
صــبــاح االحـــمـــد الــســكــنــيــة مع 
ــهـــات الــمــخــتــصــة لــلــعــمــل  الـــجـ
على االستعجال بإنشاء هذه 
المدينة، على ان تقدم اللجنة 
تــقــريــرا مــتــكــامــال خـــالل ثالثة 

أشهر.

وفــي رسالته الثانية طلب 
الـــحـــويـــلـــة تــكــلــيــف »الـــمـــرافـــق 
ــبــــاب عـــدم  الـــعـــامـــة« بـــحـــث أســ
إنــشــاء أفـــرع لكليات ومعاهد 
ــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم  ــئــ ــيــ ــهــ الــ
التطبيقي والتدريب بمدينة 
صــبــاح األحـــمـــد الــســكــنــيــة مع 
الجهات المختصة للعمل على 
االستعجال بالتنفيذ، على ان 
تقدم اللجنة تقريرا متكامال 
خالل ثالثة أشهر، بينما طلب 
فــي الــثــالــثــة تكليف »الــمــرافــق 
ــا وضـــــــع حــل  ــ ــــضـ الـــــعـــــامـــــة« أيـ
نــهــائــي لمشكلة صـــرف مــيــاه 
األمطار بمدينة صباح األحمد، 
ولسرعة ربط مجرور الصرف 
الــصــحــي واألمـــطـــار بالمدينة 
مــع أقـــرب محطة لــهــا عــلــى أن 
تقدم اللجنة تقريرا متكامال 

خالل ثالثة أشهر.
ونصت الرابعة على تكليف 
لجنة شؤون التعليم والثقافة 

واإلرشــــــاد بــحــث إنـــشـــاء أفـــرع 
لـــجـــامـــعـــة الـــكـــويـــت بــالــمــوقــع 
المخصص لها بمدينة صباح 
األحــــمــــد الــســكــنــيــة، وتــحــديــد 
الجدول الزمني لهذا المشروع، 
عــلــى ان تــقــدم الــلــجــنــة تقريرا 

متكامال خالل ثالثة أشهر.

وفي الخامسة، قال الحويلة، 
ــك أن  ــ ــاك أدنـــــــــى شــ ــ ــنـ ــيــــس هـــ لــ
وسائل التواصل االجتماعي 
أصــبــحــت مـــن ســمــات العصر 
وتــســتــخــدمــهــا جــمــيــع الــفــئــات 
واألعـــــمـــــار، فـــهـــي أداة فــتــاكــة 
وســــــــــالح ذو حــــــديــــــن، فــكــمــا 
أنــهــا وسيلة لتعزيز السلوك 
اإليجابي داخل المجتمع عن 
طــــريــــق تــشــجــيــع الــــفــــرد عــلــى 
تــكــويــن صـــداقـــات والــتــواصــل 
مع اآلخرين والتعرف على كل 
ما هو جديد في مجال العلوم 
وتبادل الخبرات العلمية في 
ــلـــى كــل  ــمـــجـــاالت وعـ جــمــيــع الـ
الصعد، إال أنها أيضا وسيلة 
فـــتـــاكـــة تــفــتــك بــجــمــيــع الــقــيــم 
ــيـــة الـــتـــي يــنــبــغــي أن  اإليـــجـــابـ

يتمسك بها الفرد.
ــبــــق،  ــلــــــى ضـــــــــوء مـــــــا ســ وعــــ
طــلــب الــحــويــلــة تكليف لجنة 
ــة ظــاهــرة انتشار  الــقــيــم دراســ

ــات  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـ
الوهمية في مواقع التواصل 
االجــتــمــاعــي الــتــي تسعى إلى 
نشر الرذيلة والدعوة للفسق 
والفجور في أوساط المجتمع 
الكويتي المحافظ، والرسائل 
االقتحامية المنافية لــآداب 
ــة الـــــتـــــي تــــظــــهــــر عــلــى  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الهواتف الذكية، مع الجهات 
الــمــخــتــصــة إليــــجــــاد الــحــلــول 
واالقـــتـــراحـــات لــمــعــالــجــة تلك 
الــظــاهــرة مـــن مــنــظــور شــرعــي 
واجتماعي ونفسي وقانوني 
وتقديم تقرير متكامل بشأنها 

خالل ثالثة أشهر.
محمد الحويلة

»تنظيم المشاورات التقليدية«...
اقتراح بقانون قّدمه 5 نواب

نص على تشكيل الوزارة الجديدة خالل 4 أسابيع
تقّدم النواب مهلهل المضف، 
وحــــســــن جــــوهــــر، وعـــبـــدالـــعـــزيـــز 
الصقعبي، وشعيب المويزري، 
ــفـــور، بـــاقـــتـــراح  ــعـــصـ ــود الـ ــعــ وســ
بـــقـــانـــون »بــتــنــظــيــم الـــمـــشـــاورات 
 بــمــذكــرتــه 

ً
الــتــقــلــيــديــة، مــشــفــوعــا

اإليضاحية«.
ــرى  ــ ــ ــجـ ــ ــ ـ

ُ
ونـــــــــــــّص عـــــلـــــى أن »ت

 
ً
ــا ــاورات الــتــقــلــيــديــة دائـــمـ ــمــــشــ الــ
بعد قبول استقالة الــوزارة التي 
يكون بتها خــالل أسبوعين من 
لحظة تقديمها، عــلــى أن يكون 
تشكيل الــــوزارة الــجــديــدة خالل 
نفس الــمــدة، ويــكــون فــي مقدمة 
الـــمـــشـــاورات الــتــقــلــيــديــة رئــيــس 
ــاء  مــجــلــس األمـــــة، ويــتــلــوه رؤســ
الجماعات السياسية، ولرئيس 
الــدولــة مــشــاورة َمــن يــرى فائدة 
بــــأن يــســتــطــلــع رأيــــه مـــن رؤســــاء 
الـــوزارات السابقين، وَمــن إليهم 

من الشخصيات السياسية«. 
ويـــجـــب »عـــلـــى الــشــخــصــيــات 
الــــمــــذكــــورة فــــي الـــفـــقـــرة األولـــــى 
مــن الــمــادة الــســابــقــة بــعــد اللقاء 
مــبــاشــرة وكــــل عــلــى حــــدة إعـــالم 
الـــــرأي الـــعـــام بــمــوجــز مــشــورتــه، 
واإلعــــــــــــالن عـــــن األســــــمــــــاء الـــتـــي 
رشحها لرئاسة الوزارة الجديدة 

إن وجدت«.
وقــالــت الــمــذكــرة اإليــضــاحــيــة 
ــراح بـــــقـــــانـــــون بــتــنــظــيــم  ــ ــتــ ــ ــــالقــ لــ
المشاورات التقليدية: جــاء هذا 
 للمبدأ الدستوري 

ً
القانون إنفاذا

الــــوارد فــي الــمــذكــرة التفسيرية 
لــشــرح الـــمـــادة 56 مــن الــدســتــور 
الذي قرر أن المشاورات التقليدية 
يــتــقــدمــهــا رئــيــس مــجــلــس األمـــة، 
ــّرف الــــنــــص الـــمـــشـــار إلــيــه  ــ ــ إذ عـ
الــمــشــاورات التقليدية بالتالي: 
»هــي المشاورات التي يستطلع 
بموجبها رئــيــس الــدولــة وجهة 
نـــظـــر الــشــخــصــيــات الــســيــاســيــة 
صــاحــبــة الــــرأي فــي الــبــالد، وفــي 
مقدمتها رئــيــس مجلس األمـــة، 

ورؤســـاء الجماعات السياسية، 
ورؤســــــــاء الــــــــــوزارات الــســابــقــيــن 
ــــة أن  ــــدولـ ــن يـــــرى رئـــيـــس الـ ــذيــ الــ
مــن الــمــفــيــد أن يستطلع رأيــهــم، 
ــرأي  ــن إلــيــهــم مـــن أصـــحـــاب الـ ومـ

السياسي«. 
وتـــــــابـــــــع: وإضـــــــافـــــــة إلــــــــى مــا 
ــارة للجماعات  ــ ســبــق، فـــإن اإلشـ
 لمبدأ 

ً
ت تأكيدا السياسية جــاء

السيادة الشعبية الذي هو جوهر 
ل 

ّ
الديموقراطية وعمادها، وتمث

العمود الفقري في شعبية الحكم 
ت المادة  وتابعت، لذلك جــاء
ــى لــتــحــديــد مــواعــيــد قــبــول  ــ األولـ
االستقالة ومدة تشكيل الــوزارة 
الجديدة حتى ال يكون الدستور 
ــة لــــلــــفــــراغ الـــــــــذي يـــحـــول  ــ ــــرضـ عـ
دون تـــمـــكـــيـــن إتـــــمـــــام الــعــمــلــيــة 
ــيــــة بـــيـــن الـــحـــاكـــم  الــــديــــمــــوقــــراطــ
 لنص 

ً
والــمــحــكــوم، وذلـــك إنـــفـــاذا

ــــم 87 مــــن الـــدســـتـــور،  ــادة رقـ ــمــ الــ
ــة  ــيــ ــانــ ــثــ ثـــــــم رتــــــبــــــت الـــــــــمـــــــــادة الــ
جرى معها 

ُ
الشخصيات التي ست

هــذه الــمــشــاورات مقدمة رئيس 
مجلس األمــة على غــيــره، يتلوه 
رؤســـــاء الــجــمــاعــات الــســيــاســيــة 
ــن يــــتــــرأســــون الــتــنــظــيــمــات  ــذيــ الــ
السياسية ذات المشاركة النيابية 

واالنتخابية.

مهلهل المضف

 لماذا طلبت »األولويات« إلغاء بند 42 
من جدول أعمال المجلس؟
يتعلق باستبدال عبارة »عامل منزلي« بكلمة خادم

رغم مرور أكثر من 3 سنوات على إدراج 
تقرير اللجنة الصحية البرلمانية بشأن 
مشروع القانون بإبدال عبارة »عامل منزلي« 
ــادم« فــي عــدد مــن الــقــوانــيــن على  بكلمة »خــ
ــة، فــإنــه ال يـــزال  ــ جــــدول أعـــمـــال مــجــلــس األمـ
، وكان الفتا بدال من طلب استعجال 

ً
مهمال

مناقشته والتصويت عليه، أن قّدمت لجنة 
األولويات رسالة الى مجلس األمة في جلسة 
13 الــجــاري، تطلب فيها بعض التعديالت 
عــلــى تــرتــيــب بــنــود جــــدول أعـــمـــال الجلسة 
ــدول األعــمــال  وحــــذف الــبــنــد رقـــم 42 مـــن جــ
الخاص بتقرير اللجنة الصحية البرلمانية 
بشأن مشروع القانون بإبدال عبارة »عامل 
منزلي« بكلمة »خادم« في عدد من القوانين.

 الـــطـــلـــب قـــوبـــل بـــرفـــض مــــن رئــيــس 
ّ
لـــكـــن

المجلس أحمد الــســعــدون، لعدم الئحيته، 
 اللجنة 

ّ
حيث قال: ال يجوز حذف بنود، لكن

تسحب التقرير«، وأبقى السعدون التقرير 
على جدول أعمال المجلس، بعد عدم طلب 
ســحــبــه مـــن الــلــجــنــة الــصــحــيــة الــتــي تعتبر 

القانون استحقاقا دوليا.
»الجريدة«، بدورها، سألت رئيس لجنة 
األولويات، النائب عبدالله فهاد، بشأن طلب 
اللجنة المفاجئ بإلغاء البند، وكان رده أن 
رســالــة اللجنة جـــاءت اســتــنــادا إلــى الــمــادة 
43 مكررا من الالئحة الداخلية التي تتيح 
للجنة حــق ترتيب جـــدول أعــمــال الجلسة، 
وجـــاء طلبنا بــحــذف الــتــقــريــر بــعــد أن رأى 
ــنــــواب تــقــديــم بــعــض الــقــوانــيــن  عــــدد مـــن الــ
واالقتراحات على عدد من البنود المدرجة 
عــلــى جـــدول أعــمــال الــمــجــلــس، مــوضــحــا أن 

تقرير اللجنة الصحية مـــدرج على جــدول 
األعمال من المجلس والحكومة السابقين، 
وقد يكون للحكومة الجديدة الحالية رأي في 
المشروع بقانون كحال الكثير من القوانين 

ومشاريعها.
ــدت فـــي الــمــذكــرة  ــ ــر أن الــحــكــومــة أكـ ُيـــذكـ
اإليضاحية في مشروع قانونها »أن الحفاظ 
عــلــى مــكــانــة الــكــويــت فــي الــمــحــافــل الــدولــيــة 
ولــــدى الــجــهــات المعنية بــحــقــوق اإلنــســان 
 ومحل عناية من الحكومة 

ً
 ضروريا

ً
يعّد أمرا

ومــوضــع اهتمامها، وتفاديا لما قــد يبدو 
ــظــات الــمــنــظــمــات الــدولــيــة لحقوق 

ّ
مــن تــحــف

اإلنسان والجهات المختصة بشؤون العمالة 
تــجــاه اســتــخــدام لفظ »خـــادم« فــي القوانين 
المنظمة لقطاع العمالة المنزلية، فقد رؤي 
استبدال عبارة »عامل منزلي« بكلمة »خادم«، 
وعبارة »العمال المنزليين الخصوصيين« 

بــعــبــارة »الـــخـــدم الــخــصــوصــيــيــن«، وعــبــارة 
»عــامــل منزلي خــصــوصــي« بــعــبــارة »خــادم 
خصوصي«، حيثما ورد في النص عليهم 
في القوانين ذات الصلة، على أن يتم العمل 
بــهــذا الــقــانــون ابــتــداء مــن تــاريــخ نــشــره في 

الجريدة الرسمية.
ــاء نــــص الـــمـــذكـــرة اإليــضــاحــيــة  ــ فــيــمــا جـ
لــمــشــروع الــقــانــون كما انتهت منه اللجنة 
الصحية: أن الحفاظ على مكانة الكويت في 
المحافل الــدولــيــة ولـــدى الــجــهــات المعنية 
 ومحل 

ً
 ضروريا

ً
بحقوق اإلنسان يعّد أمــرا

 
ً
عناية من الحكومة وموضع اهتمام، وتفاديا

ظات المنظمات الدولية 
ّ
لما قد يبدو من تحف

لحقوق اإلنسان والجهات المختصة بشؤون 
ــادم« في  ــ الــعــمــالــة تــجــاه اســتــخــدام لــفــظ »خـ
القوانين المنظمة لقطاع العمالة المنزلية 

أو في القوانين األخرى.

طلبنا الئحي 
وقد يكون 
للحكومة 

الجديدة رأي 
في مشروع 

القانون
فهاد

اجتماع سابق للجنة األولويات

الساير: المعاشات 
االستثنائية تشريع »أعوج«

أكـــد الــنــائــب مهند الــســايــر أن الــعــدالــة ُكـــل ال يــتــجــزأ حسب 
 أن المعاشات 

ً
ات السياسية، معتبرا األهواء واألمزجة والوالء

االستثنائية تشريع »أعوج« يستخدم إلثراء القلة على حساب 
الكل.

وقال الساير إن الكويتيين سواسية أمام القانون، وأمامنا 
 في جلسة 10 يناير مسؤولية تاريخية لنطبق هذه 

ً
جميعا

العدالة على أنفسنا قبل اآلخرين بإلغاء هذه االستثناءات.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الخالد تسأل الشيتان وبوقماز والمعجل 
عن تطوير »غرب الصليبيخات«

ــبــــة عـــالـــيـــة  ــائــ ــنــ تــــقــــّدمــــت الــ
الخالد بسؤال برلماني لنائب 
رئــيــس مجلس الــــوزراء وزيــر 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
ــراك الـــشـــيـــتـــان عــــن تــطــويــر  بـــــ
مــشــروع غــرب الصليبيخات، 
جـــــاء فــــي مـــضـــمـــونـــه: »ضــمــن 
رؤى وسعي مشترك لتطوير 
أداء الـــخـــدمـــات لــلــمــواطــنــيــن 
وتحقيق آمــالــهــم فــي مناطق 
سكنية حديثة تواكب التطور 
ــم فـــي  ـــ ـــالـ ــ ـــعـ ــ الــــــــــــذي يــــــســــــود الـ
اســتــخــدام تكنولوجيا إعــادة 
اإلعمار للمناطق التي تشهد 
الــعــديــد مــن نــواحــي الــقــصــور 
فــي الــخــدمــات، ومنها منطقة 
ــرب الــصــلــيــبــيــخــات  ــ شـــمـــال غـ
التي شهدت ومــازالــت تواجه 
آثار عقود من اإلهمال أصاب 
جميع نواحي الحياة بها من 
خدمات عامة ومرافق صحية 
تعليمية - إسكانية ومظاهر 
 
ً
معمارية غير حضارية، فضال
عن افتقاد المناطق الخضراء 
والتشجير، وعلى ضوء وجود 
ــهــــات ذات  ــن الــــجــ ــ االلــــــتــــــزام مـ

الصلة على العمل المشترك 
 
ً
إلعـــادة إعــمــار المنطقة دعما

لعوامل استقرارها وازدهارها 
وتمّيز موقعها،

 أرجو اإلجابة عن اآلتي:
ــــي أدت  ــتـ ــ ــاب الـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــا األسـ ــ مــ
إلـــى عـــدم قــيــام الــجــهــات ذات 
ــل فـــيـــمـــا يــخــصــه  ــ الــــعــــالقــــة كــ
بــمــســؤولــيــاتــهــم عـــن معالجة 
ــويـــر  ــطـ ــتـ ــــور وعــــــــــدم الـ ــــصـ ــقـ ــ الـ
ــة شــــــمــــــال غـــــرب  ــقــ ــطــ ــنــ فــــــــي مــ

الصليبيخات؟
وهل وضعت خطة لتنمية 
المنطقة وعالج أوجه اإلهمال 
والقصور في خدمات المرافق 

العامة بها؟
كــمــا ســألــت الــخــالــد وزيـــرة 
ــة وزيـــــــــرة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ األشــــــــغــــــــال الــ
ــاء والـــطـــاقـــة  ــ ــمـ ــ الـــكـــهـــربـــاء والـ

المتجددة، د. أماني بوقماز:
مــــتــــى يــــتــــوقــــع الــــــبــــــدء فــي 
رصف الطرق وتجديد مرافق 
الـــخـــدمـــات فـــي الــمــنــطــقــة؟ مع 
موافاتي بالقرارات المتعلقة 
ــان  ــيــ ــذا الـــــخـــــصـــــوص، وبــ ــ ــهـ ــ بـ
األعمال والمراحل التي وصل 

إليها اآلن من دراسة.
وســــــألــــــت الـــــخـــــالـــــد أيـــضـــا 
وزيــر الــدولــة لــشــؤون البلدية 
عــــبــــدالــــعــــزيــــز الــــمــــعــــجــــل: مــا 
األســبــاب الــتــي أدت إلـــى عــدم 
 

ّ
قيام الجهات ذات العالقة كل
فــيــمــا يــخــص بمسؤولياتهم 
عــــــــــن مــــــعــــــالــــــجــــــة الــــــقــــــصــــــور 
وعــــــــــدم الــــتــــطــــويــــر بــمــنــطــقــة 

الصليبيخات؟

 
ً
العبيد: هيئة اإلعاقة تأخرت كثيرا

في حل مشكلة المدارس والحضانات
صــرح النائب حمد العبيد 
تعليقا على شكوى أصحاب 
مـــــــــــدارس وحـــــضـــــانـــــات ذوي 
ــاصـــة بـــأن  االحـــتـــيـــاجـــات الـــخـ
الــهــيــئــة الــعــامــة لـــشـــؤون ذوي 
ــــرت كـــثـــيـــرا فــي  ــأخـ ــ اإلعـــــاقـــــة تـ
مـــعـــالـــجـــة أوضــــــــاع الــــمــــدارس 
والــــــــــحــــــــــضــــــــــانــــــــــات بــــــصــــــرف 
مستحقاتهم الــمــتــأخــرة، مما 
رتــب عليهم الــتــزامــات باهظة 
من الصعب التعامل معها أو 

االنتظار لمدد أطول.
وقـــــــال الـــعـــبـــيـــد إن الــفــصــل 
الـــــــدراســـــــي األول ســيــنــتــهــي 
خالل ايــام، وقطاع التعليم لم 
يــصــرف تــســويــات مستحقات 
ــــي مــن  ــتـ ــ ــمــــاضــــي والـ ــام الــ ــ ــعـ ــ الـ
المفترض صرفها بشهر مايو 

الماضي، فضال عــن الدفعات 
األولى والثانية للعام الحالي 
والـــتـــي لـــم تـــصـــرف إلــــى اآلن، 
ومن المفترض صرفها بداية 

سبتمبر وديسمبر.
ــتـــوقـــع  وتــــــــســــــــاءل: كــــيــــف نـ
اســـــــــــــتـــــــــــــمـــــــــــــرار الــــــــــــــمــــــــــــــدارس 
والحضانات في خدمة أبنائنا 
مــن ذوي االعــاقــة؟ مضيفا أن 
»هــذا الوضع غير مقبول، وال 
يــمــكــن تــــجــــاوزه أو الــســكــوت 
عنه، علما بأننا وجهنا اسئلة 
برلمانية بهذا الشأن لوزيرة 
الـــشـــؤون مــنــذ اكــثــر مـــن شهر 
ولم ترد االجابة منها، ونحن 
لن نتوانى عن رفع الضرر عن 
هـــذه الــشــريــحــه الــمــهــمــة الــتــي 
يجب العناية واالهتمام بها«.

عالية الخالد

  مهند الساير

حمد العبيد

علي الصنيدح
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محافظ األحمدي: فخورون بإنجازات ذوي اإلعاقة
ثّمن محافظ األحمدي، الشيخ فواز 
الخالد، الرعاية السامية التي توليها 
الــكــويــت قـــيـــادة وحــكــومــة ألبــنــائــهــا 
ــاقــــة، والــتــي  وبــنــاتــهــا مـــن ذوي اإلعــ
 بعد يــوم وتترجمها 

ً
تتعاظم يــومــا

جهات االختصاص على أكمل وجه، 
 بعد عام 

ً
 ثمارها عاما

ً
لنجني جميعا

.
ً
 وعالميا

ً
 وإقليميا

ً
محليا

جاء ذلك خالل حضوره ورعايته 
ليوم محافظة األحمدي الرابع للوفاء 
لذوي اإلعاقة التي نظمته المحافظة 
ــم«  ــمــ ــار »إبــــــــداعــــــــات وهــ ــ ــعـ ــ تــــحــــت شـ
بالشراكة والتعاون مع مجمع كويت 
ماجيك، والهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعــاقــة، وشــركــة الــبــتــرول الوطنية، 
وبـــدعـــم مـــن بــنــك بــــرقــــان، بــمــشــاركــة 
وصــلــت إلـــى نــحــو 25 جــهــة رسمية 

وأهلية وتطوعية.
وجدد الخالد تأكيد اعتزازه بذوي 
ــة الـــذيـــن يــمــثــلــون ركـــيـــزة من  ــاقــ اإلعــ
ركائز المجتمع، وأنهم كانوا ومازالوا 
وسيظلون في بــؤرة االهتمام، وهذا 

 أن 
ً
استحقاقهم، قائال: يكفينا فخرا

 
ً
 وإقليميا

ً
إنجازاتهم تتوالى محليا

. وأضاف: تتضاعف سعادتنا 
ً
ودوليا

بــأن يكون تنظيمنا ليوم المحافظة 
 مع االحتفال باليوم 

ً
للوفاء متزامنا

ــة، مــتــوجــهــا  ــ ــاقـ ــ ــذوي اإلعـ ــ الــعــالــمــي لــ
ــر لــجــمــيــع  ــديـ ــقـ ــتـ بـــجـــزيـــل الـــشـــكـــر والـ
الجهات المنظمة والداعمة والمشاركة.

من جهتها، أكدت المديرة العامة 
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، 
ــيــــة هــــذه  هـــــنـــــادي الـــمـــبـــيـــلـــش، أهــــمــ
الفعاليات ومساهمتها في دمج ذوي 
االعـــاقـــة بالمجتمع بـــإبـــراز وعــرض 
إبــداعــاتــهــم ومــهــاراتــهــم وابــتــكــارات 

فنية وعلمية.
ــــت الــمــبــيــلــش أن شــهــر  ــحـ ــ وأوضـ

ديسمبر حافل بالفعاليات التوعوية 
والرياضية واالجتماعية الخاصة 
ــة، مـــشـــيـــدة بــتــنــظــيــم  ــ ــاقــ ــ بـــــــذوي اإلعــ
المحافظة ليوم الوفاء لذوي اإلعاقة 
ونجاحها في دعم هذه الفئة، وزيادة 
الوعي بأهمية إدماجهم في الحياة 
 من 

ً
ا االجتماعية، التي تعتبر جـــزء

حقوقهم المجتمعية.

 أصحاب الهمم خالل فعالية يوم الوفاء
ً
الخالد متوسطا

»حماية البيئة« تفوز بأفضل برامج 
وثائقية للحياة الفطرية

• عادل سامي
حصدت الجمعية الكويتية لحماية 
الــبــيــئــة الــمــركــز األول ألفــضــل سلسلة 
ــة لـــلـــحـــيـــاة الــفــطــريــة  ــيـ ــقـ ــائـ بــــرامــــج وثـ
بمسابقة »التحديات التنموية العربية« 
ــتــــي نــظــمــهــا مــــركــــز الـــبـــيـــئـــة لــلــمــدن  الــ
العربية التابع لبلدية دبي، بالتعاون 
مع الشبكة العربية للبيئة والتنمية 
»رائد« وشبكة العمل المناخي بالعالم 

العربي.
وقــالــت رئــيــســة الــجــمــعــيــة مؤسسة 
السلسلة د. وجدان العقاب إن اللجنة 
العلمية للمسابقة، بــرئــاســة د. خالد 
بدري، مدير مركز البيئة للمدن العربية 
أعــلــنــت وبـــاإلجـــمـــاع حــصــد الجمعية 

الــمــركــز األول ألفــضــل سلسلة بــرامــج 
وثــائــقــيــة لــتــوثــيــق الـــحـــيـــاة الــفــطــريــة، 
مضيفة أن »السلسلة تنتجها وتقدمها 
الــجــمــعــيــة مــنــذ 8 ســـنـــوات مــتــواصــلــة، 
ــقــــات تــشــتــمــل  ــلــ وهـــــــي عـــــبـــــارة عـــــن حــ
ــل مــنــهــا عـــلـــى وجـــبـــة عــلــمــيــة غــنــيــة  كــ
بالمعلومات حول موضوع كل منها«.
وأوضـــحـــت د. الــعــقــاب أنــهــا قــدمــت 
أمام اللجنة العلمية عرضا مرئيا شمل 
أهداف وآليات وموضوعات السلسلة 
الــتــي ضــمــت فـــي مــواســمــهــا الثمانية 
السابقة 210 حلقات تلفزيونية، مثنية 
على الدعم اللوجستي وتعاون وزارة 
اإلعالم وتلفزيون الكويت للحرص على 
عرض السلسلة بانتظام خالل الدورات 

الرمضانية السابقة.

المسيحيون الكاثوليك في الكويت احتفلوا بعيد الميالد المجيد
القس غريب لـ ةديرجلا●: نمارس شعائرنا الدينية بكل حرية في بلد اإلنسانية

وسط أجواء تعكس التعايش 
الــديــنــي والــتــســامــح فـــي الـــبـــالد، 
احتفل المسيحيون الكاثوليك 
في الكويت، أمس، بعيد الميالد 
المجيد، حسب التقويم الغربي 
الــــذي يــصــادف 25 ديــســمــبــر من 

كل عام. 
وقال راعي الكنيسة اإلنجيلية 
ــــي الــــكــــويــــت، الـــقـــس  الـــوطـــنـــيـــة فـ
عــمــانــوئــيــل غــريــب، خـــالل قــداس 
بــالــمــنــاســبــة: »إنــــنــــا نــشــكــر الــلــه 
عــلــى الـــحـــريـــة الـــتـــي نــتــمــتــع بها 
ــويــــت، نــــمــــارس شــعــائــر  ــكــ فــــي الــ
العبادة من مختلف الجنسيات 
ــات، وبــــرعــــايــــة الــحــكــومــة  ــغــ ــلــ والــ
التي تحافظ على األمــن واألمــان 

لكل مــرتــادي الكنيسة ولجميع 
المصلين، خصوصا في مثل تلك 

المناسبات السعيدة«.
وقال غريب لـ »الجريدة«، على 
ــذي أقــامــه  ــ هـــامـــش االســتــقــبــال الـ
ــــرح الــكــنــيــســة الســتــقــبــال  فــــي صـ
المهنئين بالمناسبة، إن رسالة 
المحبة هي الرسالة التي جاء بها 
السيد المسيح لكل إنــســان على 
 أن الناس تشعر 

ً
األرض، مضيفا

ــي تـــمـــارس  ــ بــــاألمــــن واألمــــــــان وهـ
الشعائر الدينية وعبادتها بكل 

حرية.
ــى أن الـــكـــويـــت بــلــد  ــ وأشـــــــار إلـ
اإلنــســانــيــة، والمجتمع الكويتي 
 أن كل 

ً
يتصف بالتسامح، مبينا

أطياف المجتمع تمارس العبادة 
بكل حرية.

وحــــــــــول مــــظــــاهــــر االحــــتــــفــــال 
بميالد السيد المسيح، أشار إلى 
أنها تتمثل فــي تزيين الكنيسة 
ــوان الـــمـــضـــيـــئـــة وشــــجــــرة  ــ ــ ــاأللـ ــ ــ بـ
الميالد ومناظر عن قصة الميالد، 
وكــيــف تــمــت فـــي بــيــت لــحــم قبل 
ــن 2000 عــــــــام، وأيـــضـــا  ــ أكــــثــــر مـ
إقامة الشعائر الدينية والعبادة 
لالحتفال بهذه الذكرى السعيدة 
والمباركة، التي تعد أعظم حدث 
في التاريخ، حيث قّسم التاريخ 
إلـــى مـــا قــبــل الــمــيــالد ومـــا بــعــده 

حسب التقويم الميالدي.
ــاف الــقــس غــريــب أن هــذه  وأضــ

ــام، حــيــث  ــ الــــذكــــرى تـــتـــجـــدد كــــل عــ
يــحــتــفــل بـــهـــا الــمــســيــحــيــون بــكــل 
طــوائــفــهــم، تخليدا لــذكــرى ميالد 
السيد المسيح الــذي جــاء ليعلن 
لجميع بني البشر محبته، ولكي 
يخلصهم من الخطيئة ويعطيهم 
ــة. كـــمـــا احــتــفــلــت  ــ ــديــ ــ الـــحـــيـــاة األبــ
الكنيسة الكاثوليكية بعيد الميالد 
وأقــيــم قــداس بالمناسبة تخللته 

عظات دينية عن معاني الميالد.
وقـــــــــــــد شــــــــهــــــــدت الـــــمـــــنـــــاطـــــق 
والــطــرقــات المحيطة بالكنائس 
ازدحــــامــــا كـــبـــيـــرا، فــيــمــا اتــخــذت 
الــقــوى األمــنــيــة تــدابــيــر لتسهيل 
وصول المؤمنين وتيسير حركة 

المرور.

جانب من قداس الكنيسة الكاثوليكية     )تصوير: نوفل إبراهيم(

عادل سامي

من أجواء احتفال »الميالد«

القس عمانوئيل غريب يستقبل المهنئين بالميالد

وجدان العقاب

»التميز« الباكستانية تكرم براعم الروضة

أقامت مدرسة التميز الباكستانية اإلنكليزية 
حفل تكريم لبراعم روضة التميز حفظة كتاب الله 
تعالى، وشارك فيه الطالب بالعديد من الفقرات، إذ 
قاموا بتالوة آيات من الذكر الحكيم، وسط إشادة 
من إدارة التعليم الخاص باالهتمام الذي توليه 

إدارة المدرسة للتعليم الديني.
وشــهــد الــحــفــل، الـــذي أقــيــم بــرعــايــة وحــضــور 

رئــيــس مــجــلــس ادارة شــركــه الــتــمــيــز الكويتية 
لـــلـــخـــدمـــات الــتــعــلــيــمــيــة د. مـــشـــعـــل الـــمـــشـــعـــان، 
ــؤاد ومــــديــــري الـــمـــدرســـة  ــ ــاذ مـــحـــمـــود فــ ــ ــتـ ــ واألسـ
ومعلميها ولفيف من الطلبة والطالبات، كلمة 
لـــفـــؤاد رحــــب فــيــهــا بـــالـــحـــضـــور، وهـــنـــأ الــطــلــبــة 
 لهم 

ً
المكرمين، متمنيا أن تكون الجائزة حافزا

لتقديم كل ما هو أفضل.

ر من تحميل
ّ

»الداخلية« تحذ
»Any desk« تطبيق

• محمد الشرهان
دعــــت إدارة مــكــافــحــة جـــرائـــم الـــمـــال بـــــوزارة 
الداخلية، أمس، الجميع إلى ضرورة الحذر وعدم 
 »Any desk« االستجابة لطلبات تحميل تطبيق
وغيره ألي غرض كان أو إنشاء روابط بنكية أو 
تلقيها منه، وكذلك عدم مشاركة رمز »OTP« مع 

أي شخص آخر.
وذكــــرت اإلدارة، فــي بــيــان صــحــافــي، أوردتــــه 
اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بالداخلية 
أنــهــا تلقت الــعــديــد مــن الــشــكــاوى مــن أشــخــاص 
تعّرضوا للنصب على يد تنظيم عصابي أوهم 
المواطنين والمقيمين باالستثمار في البورصات 

العالمية، أو شــراء الذهب أو النفط أو العمالت 
 ،»Any desk« الرقمية، من خالل تحميل تطبيق
إذ يتم التحكم في الهاتف المحمول والدخول إلى 

الحسابات البنكية.
ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، أعـــلـــنـــت اإلدارة الــعــامــة  مــ
للعالقات واإلعالم األمني في وزارة الداخلية، أن 
المتابعة األمنية لقطاع األمــن الجنائي، ممثلة 
فــي إدارة مباحث محافظة حــولــي، أســفــرت عن 
ضــبــط شــخــص يــنــتــحــل صــفــة رجـــل أمـــن ويــقــوم 
بــســرقــة األشـــخـــاص فـــي مــنــطــقــة الــســالــمــيــة بعد 
ورود عـــدة شـــكـــاوى. وتــمــت إحـــالـــة الــمــتــهــم الــى 
جهات االختصاص التخاذ اإلجراءات القانونية 

الالزمة بحقه.

صورة تذكارية مع البراعم

الجامعة: نقل عمادة القبول 
»الشدادية« منتصف يناير المقبل لـ

• حمد العبدلي
كشــف القــــائم بـأعمــــال عميـــد القبــول والتسجيــل في جــامعــــة الكـــويـت 
د. عبدالله الهاجري أن انتقال مختلف إدارات العمادة إلى المبنى الجديد 
في موقع مدينة صباح السالم الجامعية )الشدادية( سيكون بحلول 
 إلى أنه سيتم االنتقال التدريجي إليها 

ً
منتصف يناير المقبل، مشيرا

بعد االنتهاء من عملية تسجيل الطلبة المستجدين، وسيكون موقع 
العمادة في قلب الجامعة وجميع الكليات موجودة في هذه المدينة. 

وأكد الهاجري، في كلمة له خالل أول لقاء تعارفي لموظفي العمادة 
أمس في موقع الجامعة بالشويخ، أن أعمال العمادة تمثل عصب العملية 
 دور العاملين 

ً
الجامعية، وهي حلقة الوصل بين الطالب والجامعة، مثمنا

في العمادة وما يقومون به من جهد.
وأوضح أن جامعة الكويت فيها أكثر من 42 ألف طالبة وطالبة وما 
يقارب 2000 عضو هيئة تدريس، وعمادة القبول والتسجيل هي حلقة 
الوصل بين كل هذه المجموعات في كل فصل دراسي وكذلك خالل عملية 

قبول الطلبة المستجدين وعملية التسجيل المختلفة.

https://www.aljarida.com/article/9158
https://www.aljarida.com/article/9132
https://www.aljarida.com/article/9155
https://www.aljarida.com/article/9153
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جــــاء فـــي جــــواب وزيــــر الــمــالــيــة عـــن ســـؤال 
بــرلــمــانــي أن صــنــدوق الــمــتــعــثــريــن صــرف ما 
مجموعه 370 مليون دينار فقط من المبلغ 
المخصص له وهو 500 مليون للمتعثرين، 
وأن الصندوق استعاد حتى اآلن 152 مليون 

دينار من الذين ساعدهم وأقال عثراتهم.
هذا الجواب يدل على نجاح باهر شرعيا 
 لــلــصــنــدوق، فــقــد حــقــق جملة أهــداف 

ً
ومــالــيــا

شرعية ومالية منها:
• ساعد في إقالة عثرات 15 ألف مقترض 
متعثر، وهذا هو التوجه الشرعي الصحيح.
•  حــصــر الــمــســاعــدة بــالــمــتــعــثــريــن فــقــط، 
ــيــــن، ألن بـــاقـــي  ــتــــرضــ ــقــ ــمــ ــل الــ ــ ــي كــ ــ ــــس فــ ــيـ ــ ولـ
المقترضين لم يتعثروا وهم منتظمون في 

سداد قروضهم.
•  قلل بذلك الكلفة على المال العام التي 
ستصل الى 24 مليار دينار حسب االقتراح 
الحالي الخاص بشراء جميع الــقــروض، في 
حين لم ينفق الصندوق إال 370 مليون دينار 

واسترجع 159 مليون دينار.
•  حــقــق الــحــكــم الــشــرعــي بــشــأن مــســاعــدة 
الــمــتــعــثــريــن فــقــط ولـــم يــشــمــل الــقــادريــن على 
السداد، وهذا تطبيق لحكم إسالمي معروف، 
وهو ضرورة التزام القادر على الوفاء بسداد 
دينه، حيث جاء في الحديث الصحيح »مطل 

الغني ظلم«. رواه البخاري.
•  حقق العدالة بمساعدة المتعثر بقرض 
حــســن تـــم اســتــرجــاعــه، وبــالــتــالــي لـــم يفضل 
ــقــــادر عــلــى مـــن لـــم يــقــتــرض أو  الــمــقــتــرض الــ
على من سدد قرضه، وكذلك لم يفضل كبار 
المقترضين الذين تصل قروضهم الى عشرات 
اآلالف من الدنانير بشراء قروضهم الكبيرة 
على الصغار أصحاب القروض القليلة التي 

ال تتعدى مئات الدنانير.
•  لــم يــقــم بــشــراء الــفــوائــد الــربــويــة، حيث 
نصت كثير من الفتاوى الشرعية على حرمة 
شراء الفوائد ومنها الفتوى األخيرة للدكتور 
عجيل النشمي والدكتور محمد الطبطبائي 

.
ً
وغيرهما، جزاهم الله خيرا

•  باقتصاره المساعدة على المتعثرين 
فــقــط وضـــع كــل إنــســان أمـــام مــســؤولــيــتــه في 
االقتراض بحيث ال يقترض أي إنسان إال وفق 
قــدرتــه على الــســداد، فــأوصــل رســالــة مفادها 
 
ً
أنــه لن يقوم أحــد بالسداد عنه ما دام قــادرا
عــلــى الــوفــاء، وهـــذا عــلــى عــكــس اقــتــراح شــراء 
جميع القروض، إذ إنه سيغري الجميع على 

االقــتــراض، الــحــالــيــون منهم وكــذلــك الشباب 
الــمــقــبــلــون عــلــى الــعــمــل والــــــزواج بــالــقــروض 
الــبــاهــظــة دون حـــاجـــة حــقــيــقــيــة ودون قـــدرة 
ــــل أن تــشــتــري  فــعــلــيــة عـــلـــى الــــســــداد عـــلـــى أمـ

الحكومة قروضهم.
•  والجدير بالذكر أن البنك المركزي أثناء 
دراسة اللجنة المالية موضوع القروض في 
ــرارات مـــن أجــل  ــ مــجــلــس 2006 أصــــدر عــــدة قــ
عدم تكرار األخطاء التي وقعت في السابق، 
ومــنــهــا مــنــع الــبــالــون وعـــدم تــحــمــيــل الــمــديــن 
 من قراراته 

ً
قيمة التأمين على القرض، وأيضا

الــمــهــمــة أال يــتــجــاوز الــقــســط الــشــهــري %40 
ــن الــــراتــــب الــفــعــلــي لــلــمــوظــف، فــمــنــع بــذلــك  مـ
ات التي كان يقوم به بعض المدينين  اإلجراء
بــتــقــديــم إثــبــاتــات غــيــر صــحــيــحــة وشـــهـــادات 
بــــرواتــــب أخـــــرى غـــيـــر رســـمـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مــن 
األساليب من أجل تكبير قيمة القرض، لذلك 
فـــإن أي إخــــالل بـــقـــرارات الــمــركــزي بــعــد ذلــك 
يجب أن يتحمله البنك أو المتالعب وليس 

المال العام.
ــن رد عــلــى            ــ ــه أعــــلــــم أن مـ ــ ــلـ ــ •  أعــــتــــقــــد والـ
 خــطــورة 

ً
د. عــجــيــل الــنــشــمــي لــم يــفــهــم تــمــامــا

 وإخـــاللـــه 
ً
ــراح الـــمـــعـــروض اقـــتـــصـــاديـــا ــ ــتـ ــ االقـ

بــالــعــدالــة وتكلفته على الــمــال الــعــام وتوغل 
أكثر القروض بالفائدة الربوية، ولذلك أقترح 
عليهم مــراجــعــة كــبــار االقــتــصــاديــيــن الــثــقــات 
لكي يحيطوا بالموضوع من جميع جوانبه.
 يجب أن يكون التحوط بااللتزام 

ً
•  أخيرا

بالشرع وقواعد العدالة والمساواة والحفاظ 
عـــلـــى الـــمـــال الـــعـــام مــنــهــجــا وعـــمـــال حــقــيــقــيــا 
لجميع النواب، وخصوصا اإلسالميين منهم 
ال مــجــرد شـــعـــارات تــتــم مــخــالــفــتــهــا عــنــد أول 
امتحان حقيقي، وكذلك يجب على الحكومة 
الــســاكــتــة أن تــشــرح وتــبــيــن أخــطــاء االقــتــراح 
الــمــعــروض وأثـــره على الــمــال الــعــام وإخــاللــه 
بالعدالة وخطورة استنساخه في المستقبل.

رياح وأوتاد: نجاح صندوق المتعثرين وفتوى د. النشمي

أحمد باقر

تفيد التقارير بأن تايلند دعت األعضاء المهتمين في رابطة 
دول جنوب شرق آسيا إلى المشاركة في اجتماع تشاوري لمعالجة 
األزمــة السياسية في ميانمار، ووفــق تقرير نشرته شبكة »ثاي 
بي بي سي«، حصل اللقاء التشاوري المفتوح حول الوضع في 
لع« 

ّ
ِسَبت تلك المقالة إلى »مصدر مط

ُ
ميانمار في 22 ديسمبر، ون

واحــد ينتمي إلى وزارة الخارجية التايلندية، حيث َوَصــف هذا 
المصدر اللقاء »بالمبادرة التايلندية التي تهدف إلــى تحديث 
وتبادل اآلراء بطريقة غير رسمية بين الزمالء المهتمين بأزمة 

ميانمار والمتأثرين بها«.
 أن الــهــدف النهائي مــن االجتماع 

ً
تذكر المقالة نفسها أيــضــا

يتعلق »بتنسيق جهود الدول إلعادة إرساء الوضع الطبيعي في 
حدد المصطلحات 

ُ
ميانمار وتحقيق طموحات شعبها«، لكن لم ت

لع الــدول التي 
ّ
المستعملة في المقالة وتعليقات المصدر المط

شاركت، ونقلت شبكة »ثاي بي بي سي« معلومات من المصدر 
لع حول حضور الــدول المجاورة لتايلند، ومنها كمبوديا 

ّ
المط

والوس، ألنها تتأثر بأزمة ميانمار بطرٍق مباشرة وغير مباشرة، 
ولم يكشف ذلك المصدر عدد األعضاء المشاركين من رابطة دول 

.
ً
 أخرى شاركت أيضا

ً
جنوب شرق آسيا، مما يوحي بأن بلدانا

ضحت في المقابل حدود االجتماع، فعلى عكس االجتماعات 
ّ
وات

الرفيعة المستوى التي نظمتها رابطة دول جنوب شــرق آسيا 
، شارك وزير الخارجية التابع للمجلس العسكري، وونا 

ً
حديثا

مونغ لوين، في اللقاء، وهذه المشاركة وحدها تضمن أن يحرز 
 حول الصراع السياسي المتفاقم في ميانمار: 

ً
 محدودا

ً
اللقاء تقدما

يــدور الــصــراع بين اإلدارة العسكرية من جهة وحكومة الوحدة 
الوطنية المعاِرضة وحلفائها من جهة أخرى، وفي غضون ذلك 
اتخذ الحاضرون مواقف ضعيفة من انقالب الجيش في فبراير 
2021 ولجوء المجلس العسكري إلى العنف في المرحلة الالحقة.

، ومن المنطقي أن تضطلع 
ً
هذا الوضع ينطبق على تايلند أيضا

بانكوك بدور أكثر فاعلية لمعالجة الصراعات القائمة في ميانمار، 
 ولطالما 

ً
 ممتدة على 2416 كيلومترا

ً
ألن البلدين يتقاسمان حدودا

وصلت شرارة الصراع داخل ميانمار إلى هذه المساحة.
ـــطـــَرح ســيــاســة قــويــة للتعامل مــع حــكــومــة المجلس 

ُ
لــكــن لــم ت

العسكري، رغم تعّرض تايلند على تداعيات غير مألوفة بسبب 
االضطرابات التي شهدها البلد بعد االنقالب، فقد حاولت الدول 
البحرية في جنوب شرق آسيا، ال سيما ماليزيا، وإندونيسيا، 
وسنغافورة، تشجيع رابطة دول جنوب شــرق آسيا على إقناع 
المجلس العسكري بااللتزام باإلجماع المؤلف من خمس نقاط )أو 
ي مقاربة مختلفة(، ودعمت تايلند 

ّ
ربما التخلي عنه بالكامل وتبن

، فالتزمت الصمت رغــم حمالت 
ً
ا مقاربة دبلوماسية أكثر هـــدوء

القمع الوحشية الــتــي أطلقها جيش ميانمار ضــد المحتجين 
المعارضين لالنقالب وزعزعة استقرار المناطق التي تحّد تايلند 

.
ً
مباشرة

ــان والـــمـــكـــان  ــزمــ ــــالق أي تــــواصــــل بـــراغـــمـــاتـــي فــــي الــ يــمــكــن إطــ
المناسَبين، لكن لن يتمكن أي لقاء يشارك فيه المجلس العسكري 
، فمن خالل تنظيم 

ً
ا من تحسين وضع البلد، حتى أنه قد يزيده سوء

 وغير رسمي، 
ً
اجتماع خاص بوضع ميانمار، مهما كان مفتوحا

 للموقف المتشدد المحتمل 
ً
يصعب أن نعتبر قرار تايلند رفضا

الذي ستتخذه إندونيسيا، رئيسة رابطة دول جنوب شرق آسيا 
المرتقبة، تجاه العضو الذي يطرح مشكلة دائمة في عام 2023.

* »دبلومات«

لـــم يــعــد الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون يتمتع 
بالمصداقية، فقد أدى موقفه الصادم األخير على التلفزيون 
الوطني حول منح روسيا »ضمانات أمنية« إلى استياء مبرر 
في أوساط المجتمع الدولي، فقال: »تتعلق واحدة من أهم 
النقاط التي تحتاج إلــى حــل، كما يقول الرئيس )الروسي 
، بالخوف من وصــول حلف الناتو 

ً
فالديمير( بوتين دومــا

إلى أبواب روسيا وإقدامه على استعمال أسلحة قادرة على 
تهديد البلد«. 

يــحــاول الــرئــيــس الــفــرنــســي مــنــذ فــتــرة أن يضطلع بــدور 
محوري لتفعيل الجهود الدبلوماسية ومنح فرنسا أهمية 
تفوق دورها المتراجع بعد فشل اتفاقيات مينسك، فقد كانت 
مقاربة فرنسا الفوقية محرجة في البداية، لكنها بدأت تطرح 

المخاطر على أوكرانيا اآلن.
وفــي شهر يونيو الماضي دعــا ماكرون إلــى »عــدم إهانة 
روسيا«، في محاولة خرقاء منه إلقامة مقارنة بين هزيمة 
ألمانيا فــي عــام 1918 واتــجــاه روســيــا إلــى الهزيمة الــيــوم، 
فكان يكرر نظرية بالية مفادها أن وقــوع الحرب العالمية 
الــثــانــيــة وتــوّســع نــفــوذ أدولــــف هتلر ينجمان عــن معاهدة 
ِرضت على ألمانيا نهاية الحرب 

ُ
فرساي »المهينة« التي ف

العالمية األولــى، مما أدى إلى تأجيج مشاعر البغض التي 
مهدت لنشوء الرايخ الثالث، لكن طريقة فهم ماكرون للظروف 
الجيوسياسية تبقى شائبة ألن رؤيته للتاريخ تعّج بأفكار 
لع عليها فريقه على 

ّ
مبتذلة ال تتماشى مع كتٍب قّيمة لم يط

ما يبدو.
تشير تصريحات ماكرون حول روسيا إلى وجود مشكلة 
هدد السياسة 

ُ
قديمة في أوســاط الرئيس الفرنسي، وهــي ت

الــخــارجــيــة، ومصير أوكــرانــيــا، والــنــظــام العالمي، وتعكس 
المشاكل التي واجهها فــي إدارة حملتهن فقد تــعــّرض في 
فيلم وثائقي لسخرية كبيرة وعرضته شبكة »نتفلكس« عن 
إعادة انتخاب ماكرون وطريقة تعامله مع بوتين قبل الغزو، 
ظهر الرئيس الفرنسي وهــو يضحك مــع مستشاريه حين 
تكلموا عن إلقاء محاضرة حول القانون الدولي أمام بوتين، 
وخالل مكالمة بين الرئيسين، كذب بوتين بكل وضوح بشأن 
غزو أوكرانيا، في حين ارتسمت ابتسامة عريضة على وجه 
 عن هذه 

ً
ماكرون ألنه ظن أنه تفوق بذكائه على بوتين، وبعيدا

اللحظات المحرجة، يجد الرئيس الفرنسي صعوبة في فهم 
 على غزوها 

ً
أجندة موسكو التدميرية بعد مرور سنة تقريبا

الكارثي الذي أسفر عن مقتل وتدمير ماليين األوكرانيين.
من الواضح أن شعوره المزيف باألهمية أعمى بصيرته، 
فهو يصّدق حتى اآلن مواقف الكرملين ويساعده للحفاظ 
على أهميته، فقد برر بوتين من جهته حرب العدوان التي 
أطلقها عبر ربــط ما فعله بتهديد وهمي يتعلق بتوسيع 
نطاق حلف »الناتو«، ومن بين األسباب التي طرحها خبراء 
بمواقف الكرملين فــي عــام 2014 لتبرير ضــم شبه جزيرة 
القرم بطريقة غير شرعية، تكلم بعضهم عن حصول توّسع 
غربي مزعوم في أوكرانيا وسعي »الناتو« إلى بناء قاعدة 

له في شبه الجزيرة.
 بتوّسع الحلف، فهو 

ً
يبدو الدكتاتور الروسي مهووسا

 من أسباب شن الحرب ضد أوكرانيان وقبل 
ً
ا يعتبره جــزء

بدء الغزو، ذهب بوتين إلى حد مطالبة الناتو بالعودة إلى 
خريطة ما قبل عام 1997، مما يعني أن تنسحب دول شرق 
أوروبا كلها من الحلف، بما في ذلك بولندا ودول البلطيق، 

وهو شرط غير مقبول في الغرب.
ال تحتاج روسيا إلى ضمانات أمنية، بل يجب أن تخضع 
لمحاكمة دولــيــة، وال يــحــتــاج بــوتــيــن وأعـــوانـــه إلـــى مخرج 
 إلى الهــاي لمحاكمته 

ً
لألزمة، بل يجب أن يتوجه مباشرة

على جرائم الحرب وجرائم أخرى ضد اإلنسانية، وُيعتبر 
أي اقــتــراح لمساعدة بوتين أو إخــراجــه من الــمــأزق الراهن 
ســابــقــة فـــي الــخــطــأ مـــن الــنــاحــيــة األخـــالقـــيـــة، حــيــث تسمح 
الــديــمــوقــراطــيــات للحكام الــدكــتــاتــوريــيــن بتدميرها، وهــذا 
ح ضد أوروبا، 

ّ
الخطأ الفادح سيسمح لروسيا بإعادة التسل

فــي حين تتابع أوكــرانــيــا دفــع ثمن الــتــردد الــغــربــي بــالــدم، 
والَعَرق، والدموع.

* »كييف إندبندنت«

تايلند تستعد لعقد اجتماع 
إقليمي حول الصراع في ميانمار

سيباستيان سترانجيو*

أحضروا »الحمير« إلى المشهد وبصورة تنم عن مكانة 
هذا الحيوان الموصوف بالصبر والطاعة... رواية األديب 
السوري نبيل سليمان ومقالة الكاتب المتميز الزميل نزار 
العاني من أبناء الشام قادتاني إلى كتابة هذا المقال، عن 
تاريخ سورية المعاصر والحافل بالتراجيديا ومن وحي 
المعاناة التي عصفت وما زالت تعصف بهذا البلد العربي 

الصميم كان »الحمار« شاهد على مآسينا.
 
ً
 ففي رواية »تحوالت اإلنسان الذهبي« الصادرة حديثا
نتتبع مــســارا جــديــدا بــتــقــديــم مـــادة مــعــرفــيــة عــن الــحــمــار 
وارتــبــاطــه بــاإلنــســان، كما يصفه الــزمــيــل محمود شريح 
بجريدة »النهار« اللبنانية، فاألديب السوري يستند إلى 
 
ً
 تتناول سيرة الحمير، ويسرد سيرته تاريخيا

ً
134 مرجعا

وبنفس ميثولوجي، وال ينفي عنه صفة المساهمة في 
»النضال الوطني والقومي«، فأثناء الحصار اإلسرائيلي 
عــلــى نــابــلــس، كــانــت كتيبة مــن الحمير يــصــل مجموعها 
إلــى ألــفــي حــمــار تعمل على كسر الــحــصــار وتسهم بنقل 

المسافرين المسنين والبضائع.
 ما تقدم به 

ً
 ربما كانت الصرخة الموجعة واألكثر إيالما

الصديق الدكتور نزار العاني، وفي مقالة له بعنوان »من 
التجحيشة إلى التحشيشة« يقف إلى جانب من أنصف 
الحمار رغم تفوقه بالذكاء وفضائله في مملكته كمواطن 
مــنــبــوذ مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة! وأكــبــر الــمــنــصــفــيــن الــمــؤرخ 
»أرنـــولـــد تــويــنــبــي« الـــذي جـــزم بـــأن الــحــمــار هــو مــن سبق 
التدجين ال الــحــصــان! ثــم يستحضر أهــم كاتبين تناوال 
»سيرة الحمار«، وهما توفيق الحكيم وكذلك الحائز جائزة 

نوبل »خوان رامون« في كتابه »أنا وحماري«.
 ربـــط نــــزار الــعــانــي بــيــن »الــتــجــحــيــشــة« مــفــردهــا وبــيــن 
»الــتــحــشــيــشــة« نــســبــة إلـــى الــحــشــيــش، وبــعــد أن ســـرح في 
 اعترف وبكامل قــواه العقلية أن األوضــاع 

ً
خياله متأمال

الحالية الشائكة في سورية تقتضي قبولنا، يقصد القراء 
»تــحــشــيــشــتــه« الــمــقــتــرحــة، وهـــي أن تــضــيــف »الــحــكــومــة  بـــ
الــمــجــيــدة« فــي ســـوريـــة، الــحــشــيــش الــمــدعــوم عــلــى بطاقة 
الــمــحــروقــات الذكية ومخصصات البنزين، فهو يــرى أن 
يتناول كل مواطن سوري نفسين من سيجارة الحشيشة، 
لــيــطــالــب الــســنــغــالــيــيــن بــعــودتــهــم لــلــشــام )لــمــن غــابــت عنه 
المعلومة كان الجنود السنغاليون يعملون مع الجيش 
الفرنسي الذي احتل دمشق(، والمساعدة في الخروج من 
الــمــأزق المعيشي واألمــنــي الــذي يعيشونه، وإال فسيتم 
طــردهــم مــن كــأس الــعــالــم الــذي ستستضيفه ســوريــة عام 
3022 كما يتوقعها وبمزيد من التهكم والسخرية! عدد 
، فهناك تقديرات ال 

ً
الحمير في العالم غير معروف تماما

ات رسمية، وهــذا تقصير مــن اإلنــســان بحق هذا  إحــصــاء
الكائن الذي أصابته المرارة من الظلم واالضطهاد الذي 
 أن عددها بحسب األمم التحدة، كما يشير 

ً
يعانيه، علما

45 مليون حمار حصتنا في  الزميل العاني، وصــل إلــى 
الشرق األسط وقارة آسيا بحدود 40%، منها 11 مليون 

حمار فقط في الصين لوحدها.
 أعادتني هذه األرقام و»الحالة الحميرية« إلى »جمعية 
الحمير« التي أنشأها الزميل أحمد شمس الدين، ووضع 
 صعبة لالنضمام إليها، لكنه فشل بالحصول 

ً
لها شروطا

ــا، وكــــــان يـــشـــكـــو عــلــى  ــارهــ ــهــ عـــلـــى تـــرخـــيـــص رســـمـــي إلشــ
الــــدوام مــن صــعــوبــة مــعــرفــة »عـــدد الــحــمــيــر« الــبــاقــيــة، وإن 
كانت الفرحة ال تفارق وجهه عندما يتقدم أحــد الزمالء 

واألصدقاء بطلب الحصول على »العضوية الشرفية«.
8 مــايــو من   للتذكير يــصــادف الــيــوم العالمي للحمار 
كل عام، وسيكون االحتفال بهذا اليوم مناسبة إلنصافه 
ــادة هــيــبــتــه، الــتــي حــــاول الــمــتــطــفــلــون انــتــزاعــهــا منه  ــ وإعـ

وحرمانه إياها.

ال تحتاج روسيا إلى ضمانات أمنية، بل يجب أن تخضع 
لمحاكمة دولية، وال يحتاج بوتين وأعوانه إلى مخرج لألزمة، 
 إلى الهاي لمحاكمته على جرائم 

ً
بل يجب أن يتوجه مباشرة

الحرب وجرائم أخرى ضد اإلنسانية، وُيعتبر أي اقتراح 
لمساعدة بوتين أو إخراجه من المأزق الراهن سابقة في 

الخطأ من الناحية األخالقية.

يجب أن يكون التحوط 
بااللتزام بالشرع وقواعد 

العدالة والمساواة 
والحفاظ على المال العام 

منهجا وعمال حقيقيا 
لجميع النواب، ويجب على 

الحكومة الساكتة أن تشرح 
وتبين أخطاء االقتراح 

المعروض وأثره على المال 
العام وإخالله بالعدالة 

وخطورة استنساخه في 
المستقبل. 

»الحمير« شاهدة 
على مآسينا

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

ضعف الواقعية السياسية لدى 
ماكرون خطر على أوكرانيا

ألكسندر كويري*

  كثير من الفتاوى 
الشرعية نصت على 
حرمة شراء الفوائد 

ومنها فتوى د. عجيل 
النشمي ود. محمد 

الطبطبائي وغيرهما

https://www.aljarida.com/article/9148
https://www.aljarida.com/article/9147
https://www.aljarida.com/article/9139
https://www.aljarida.com/article/9138


»عربي قابضة«: استخدام عالوة 
اإلصدار إلطفاء خسائر متراكمة

وافق مجلس إدارة شركة مجموعة عربي 
ــدار  ــ ــــاوة اإلصـ الــقــابــضــة عــلــى اســـتـــخـــدام عـ

إلطفاء جزء من الخسائر المتراكمة.
وقالت الشركة، إنه تم رفع توصية مجلس 
اإلدارة للجمعية العمومية للموافقة على 
استخدام عاوة اإلصدار البالغة نحو 7.88 
ــزء مـــن الــخــســائــر  مــايــيــن ديـــنـــار؛ إلطـــفـــاء جـ
الــمــتــراكــمــة، الــتــي بلغت نــحــو 9.88 مايين 
ديــــنــــار، كــمــا فـــي تــقــريــر الــبــيــانــات الــمــالــيــة 

المنتهية 30 سبتمبر الماضي.
 في تحديد 

ً
وأعلن المجلس المضي قدما

 للجمعية العمومية؛ ألخذ الموافقة 
ً
موعدا

، على أن يتم اإلعان 
ً
على ما تم طرحه سابقا

 وأخــــذ مــوافــقــة الــجــهــات 
ً
عــن الــمــوعــد الحــقــا

الرقابية.
وذكرت أن األثر المالي للتطور الحاصل 
ســـيـــنـــتـــج عــــنــــه انــــخــــفــــاض بــــنــــد الـــخـــســـائـــر 
المتراكمة بقيمة مبلغ عاوة اإلصدار 7.88 
 أن ذلك مشروط بموافقة 

ً
مايين دينار، علما

العمومية، على أن ينعكس األثر المالي على 
الــمــركــز الــمــالــي لــلــشــركــة فــي بــيــانــات الــربــع 

األول من 2023.

اقتصاد ٨
العدد 5219 / االثنني 26 ديسمبر 2022م / 2 جمادى اآلخرة 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●com

الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.1787.178

السوق العامالسوق العام

7.9747.974

السوق األولالسوق األول

5.5475.547

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2533.0542.699

خفض رؤوس أموال الشركات الموقوفة... إضرار بمساهميها

ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ، تــــثــــيــــر الـ
ً
مـــــــــجـــــــــددا

ــداول بــســبــب  ــ ــتـ ــ الـــمـــوقـــوفـــة عــــن الـ
مــاحــظــات رقــابــيــة الــجــدل بشأن 
خفض رأس المال وتبديد أموال 
 ،

ً
 وإجــبــاريــا

ً
الــمــســاهــمــيــن قــســريــا

على الرغم من أن الشركة ليست 
لديها خسائر، بل ماحظة رقابية 
مـــن هــيــئــة أســـــواق الـــمـــال تتعلق 
بتجاوزات إّما من مجلس اإلدارة 
أو الجهاز التنفيذي على حقوق 

المساهمين. 
وتطالب األوساط االستثمارية 
الــــجــــهــــات الـــرقـــابـــيـــة مــمــثــلــة فــي 
الهيئة بضرورة حماية مصالح 
الـــمـــســـاهـــمـــيـــن وعــــــــدم الـــمـــســـاس 
بــهــا لــلــشــركــات الــمــوقــوفــة حتى 
 أن 

ً
تعود إلى التداول، خصوصا

ــــوال  عــمــلــيــة الـــخـــفـــض شـــطـــب ألمـ
الــمــســاهــمــيــن بــــاإلجــــبــــار، وعــلــى 
ــو كـــــان ســـهـــم الــشــركــة  الـــعـــكـــس لــ
 من 

ً
 كــثــيــرا

ّ
 لــلــتــداول، فــــإن

ً
مــتــاحــا

المساهمين سيكون لديهم خيار 
البيع والــتــخــارج فيما بالوضع 
الراهن سيتم شطب األسهم دون 

حرية ومرونة البيع. 
وبـــيـــنـــت الــــمــــصــــادر أن هــنــاك 
 بــيــن الـــشـــركـــات الــخــاســرة 

ً
فـــارقـــا

التي لديها خسائر كبيرة تصل 

نسبتها إلى 75 بالمئة وتحتاج 
ــالـــجـــة إلطـــفـــاء  ــعـ إلــــــى قـــــــــــرارات مـ
الخسائر يكون بينها خفض رأس 
المال، وهذه النوعية من الشركات 
 
ً
ــا مــلــزمــا ــ ــهـ ــ يـــكـــون مــجــلــس إداراتـ

بهيكلة الشركة واتخاذ اإلجراءات 
الازمة، ومن بينها خفض رأس 
الـــمـــال، وفــــي هــــذه الــحــالــة تــكــون 
لمصلحة المساهمين، لكون تلك 
اإلجراءات إحياء لشركة منعدمة 
مــقــابــل شـــركـــات لــيــس لــديــهــا أي 
خـــســـائـــر، وتـــــم إيـــقـــافـــهـــا بــســبــب 
ماحظات رقابية، فا يحق لها 
خــفــض رأس الـــمـــال أثـــنـــاء فــتــرة 
اإليـــقـــاف، بــل يــجــب عـــودة السهم 
أواًل إلى التداول، ومن ثم اإلعان 
عــن قــرار الخفض، وتــرك الحرية 
للمساهمين للتخارج من عدمه. 

والــتــســاؤل الـــذي يــطــرح نفسه 
 في حال عدم رغبة مساهم 

ً
حاليا

فــي االحــتــفــاظ بالسهم فــي ضوء 
ــيــــف ســـيـــقـــوم  قــــــــرار الــــخــــفــــض، كــ

بالتخارج والسهم موقوف؟ 
في هذه الحالة، تؤكد مصادر 
قانونية أن المسؤولية تقع على 
هيئة أسواق المال لوقف قرارات 
ــال لـــلـــشـــركـــات  ــ ــمـ ــ ــفـــض رأس الـ خـ
ــة، بـــســـبـــب مـــاحـــظـــات  ــمــــوقــــوفــ الــ

ـــــطـــــرح هـــذه 
ُ
رقــــابــــيــــة، عـــلـــى أن ت

القرارات بعد العودة إلى التداول 
ــم حــــريــــة  ــاهــ ــمــــســ ــلــ ــون لــ ــكــــ كـــــــي تــــ

االختيار. 
وتـــتـــلـــخـــص مـــثـــالـــب عــمــلــيــات 
ــوال الــشــركــات  ــ خــفــض رؤوس أمـ

الموقوفة في اآلتي: 
ــــى حــــقــــوق  ــلـ ــ 1 - الـــــتـــــعـــــدي عـ

المساهمين من دون مراعاة لحق 
األقليات في اتخاذ قرار التخارج 

من عدمه. 
2 - اإلمعان في زيــادة خسائر 
ــيـــث إن بــعــض  الـــمـــســـاهـــمـــيـــن، حـ
الـــشـــركـــات مـــوقـــوفـــة مــنــذ أشــهــر، 
وعاوة على ذلك يتم خفض رأس 

المال وشطب جزء من أموالهم.

ــهــــم مــرهــونــة  3 - بـــعـــض األســ
البنوك، وبالتالي عملية الخفض 
تـــؤثـــر عــلــى قــيــمــة الـــرهـــن، وعــلــى 
العكس لو كان السهم قيد التداول 

كان يمكن تسييله.
4 - الـــقـــرارات الــجــوهــريــة ذات 
ــر عـــلـــى أمـــــــوال الــمــســاهــمــيــن  ــ األثــ
يجب أن تتخذ في فترات تــداول 

السهم بالنسبة إلى غير الشركات 
الخاسرة. 

5 - رسالة سلبية للمستثمرين 
األجــــانــــب، حــيــث إن مـــن يــشــتــري 
ــد يـــتـــوقـــف ســـهـــمـــه عــن  ــ ــوم قـ ــ ــيـ ــ الـ
ــم تـــقـــلـــيـــص عـــدد  ــتــ الـــــــتـــــــداول، ويــ
ــه حــق  أســـهـــمـــه دون أن يـــكـــون لــ

التصرف أو حرية بالتخارج. 

من جهة أخرى، تؤكد المصادر 
 مـــن الــمــثــالــب تكشفها 

ً
أن كــثــيــرا

الممارسات، وهــذه الحالية أحد 
هذه النتائج التي يجب التعامل 
 أن حالة 

ً
، خصوصا

ً
معها رقابيا

واحدة ستفتح الباب أمام شركات 
عديدة للمضّي في هذا االتجاه.

جلسة فاترة... والسيولة دون 20 مليون دينار
تراُجع جميع مؤشرات البورصة مطلع تعامالت األسبوع

● علي العنزي
ــدأت تــعــامــات األســبــوع األخــيــر مــن هــذا  بـ
الــعــام فــي بــورصــة الــكــويــت على تــراجــع على 
مستوى مؤشرات السوق األربعة الرئيسية، 
وخــســر مــؤشــر الــســوق الــعــام نسبة 0.43 في 
الــمــئــة أي مـــا يـــعـــادل 31 نــقــطــة، لــيــقــفــل على 
مــســتــوى 7178 نــقــطــة، وبــســيــولــة مــتــراجــعــة 
وللمرة األولى دون مستوى 20 مليون دينار 
خال عام 2022، إذ استقرت عند 19.3 مليون 
 بلغ 88.4 

ً
دينار، وتداولت عدد أسهم متراجعا

مليون سهم فقط، تداولت عبر6007 صفقات 
، ربــح منها 39 

ً
فــقــط، وتــم تـــداول 118 ســهــمــا

فقط، بينما تراجع 63، واستقر 16 دون تغيير.
وســجــل مــؤشــر الــســوق الــرئــيــســي خــســارة 
 من حيث النسبة وهي 0.43 في 

ً
مساوية أيضا

المئة، أي 34.7 نقطة ليقفل على مستوى 7974 
ودون مستوى 8000 للمرة األولــــى، وبلغت 
سيولة السوق األول 14 مليون دينار تداولت 

42 مليون سهم عبر 3337 صفقة.
وارتـــفـــعـــت أســـعـــار ســبــعــة أســـهـــم فــقــط في 

 من 
ً
الـــســـوق األول، بــيــنــمــا تـــراجـــع 17 ســهــمــا

ــات الـــســـوق  ــونـ ــكـ  هــــي مـ
ً
ــالـــي 25 ســـهـــمـــا ــمـ إجـ

األول، وكذلك جاءت خسائر السوق الرئيسي 
 لخسائر مــؤشــرات السوقين 

ً
مساوية تماما

العام واألول وبذات النسبة أي ما يعادل 24.01 
نقطة، ليقفل مؤشر »الرئيسي« على مستوى 
 
ً
5547.76 نــقــطــة، وبــســيــولــة مــتــراجــعــة أيــضــا
لــم تتجاوز 5.3 مايين ديــنــار تــداولــت 46.3 
مليون سهم عبر 2670 صفقة، وتم تداول 93 
، بينما تراجع 46، 

ً
، ارتفع منها 31 سهما

ً
سهما

واستقر 16 دون تغير.

األسبوع األخير

ــدأت تـــعـــامـــات بــــورصــــة الـــكـــويـــت عــلــى  ــ ــ بـ
اللون األخضر وبعمليات شــراء على بعض 
األسهم بشكل انتقائي، كان أفضلها عقارات 
، ولكن 

ً
الكويت ووطنية د. ق، وكان بيتك أيضا

بنسبة أقــل من هذين السهمين، وكــان اللون 
 ما يظهر خال الساعة األولى 

ً
األخضر كثيرا

على معظم األسهم ذات السيولة، ومع مرور 

الوقت تراجع تدفق السيولة بشكل تدريجي 
 بــنــســب مــتــفــاوتــة 

ً
وتــراجــعــت األســـعـــار أيـــضـــا

ــر، كــذلــك أســهــم  ــمـ لــيــدخــل بــيــتــك بــالــلــون األحـ
أجيليتي والوطني وزين بنسب متقاربة كان 
أكــبــرهــا عــلــى أجيليتي بنسبة 1 فــي المئة، 
وكــذلــك تراجعت أســعــار بعض األســهــم األقــل 
سيولة مثل بنك وربة ومشاريع وبنك بوبيان. 
وكانت األسهم األقل سيولة في السوق هي 
 متكاملة وهيومن سوفت 

ً
األفضل خصوصا

والجزيرة وميزان في السوق األول، بينما في 
 ،

ً
»الرئيسي« تحرك سهم كويتية وإيفاء إيجابا

ثم الصفاة وصالحية، ولكن تراجع جي إف 
إتـــش بنسبة 1.4 فــي الــمــئــة كــذلــك الــتــجــاريــة 
ووطــنــيــة الــعــقــاريــة الــتــي فــقــدت نسبة كبيرة 

 تجاوزت 4.6 في المئة.
ً
أيضا

 وكــانــت معظم هـــذه الــتــغــيــرات بالسيولة 
ــن مـــديـــري   مــ

ً
ــرا ــيـ ــثـ مــنــخــفــضــة جــــــدا، إذ إن كـ

المحافظ والصناديق ما تتريث في عمليات 
التداول في األسبوع األخير من العام، بينما 
الــصــنــاديــق والـــمـــؤشـــرات الــنــاشــئــة العالمية 
تدخل في اسبوع من العطل المتقطعة لنهاية 
الــعــالــم، لــذلــك تــراجــعــت ســيــولــة فــتــرة الــمــزاد 
بشدة خــال جلسة أمــس، وقــد تستمر خال 
بقية األســبــوع عــدا فــتــرة اإلقــفــاالت السنوية 

لألسهم القيادية.
وتباين أداء مؤشرات أسواق دول مجلس 
التعاون الخمسة العاملة خال يوم األحد، 
إذ يــغــيــب مـــؤشـــرا ســـوقـــي اإلمــــــــارات دبــي 
وأبـــوظـــبـــي بــســبــب عــطــلــتــهــمــا األســبــوعــيــة 
الــمــخــتــلــفــة عـــن بــقــيــة األســـــــواق، وارتــفــعــت 
مؤشرات سوقي السعودية والبحرين فقط 
أمــــس، بــيــنــمــا تــراجــعــت مـــؤشـــرات الــكــويــت 
وقطر وعمان بنسب محدودة، وكانت أسعار 
النفط قد أقفلت تعاماتها خال األسبوع 
الماضي يوم الجمعة الماضي عند مستوى 

84.5 دوالرا لبرميل برنت القياسي.

 أخبار الشركات

»البترول الوطنية«: تصدير أول 
شحنة من وقود الديزل المطور

يلبي متطلبات األسواق األوروبية في فصل الشتاء

أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة الــــبــــتــــرول 
الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة تــصــديــر 
أول شحنة مــن وقـــود الــديــزل 
ــم إنــتــاجــه  ــطـــور والـــــــذي تــ ــمـ الـ
 Winter( بمواصفات خاصة
ــبــــي مـــتـــطـــلـــبـــات  ــلــ تــ  )grade
 
ً
األسواق األوروبية وخصوصا

في فصل الشتاء.
ــالـــت الـــشـــركـــة، فـــي بــيــان  وقـ
ــلــــقــــتــــه »كـــــــــونـــــــــا«، إن كـــمـــيـــة  تــ
الــشــحــنــة بــلــغــت 66 ألــــف طن 
وتــــــم تـــصـــديـــرهـــا بـــالـــتـــعـــاون 
والتنسيق مع قطاع التسويق 
الــعــالــمــي بــمــؤســســة الــبــتــرول 
الــكــويــتــيــة الــــــذي يـــعـــد نـــافـــذة 
ــفـــطـــي الـــكـــويـــتـــي  ــنـ ــاع الـ ــطــ ــقــ الــ
لـــــلـــــتـــــعـــــامـــــل مـــــــــع األســـــــــــــــواق 

الخارجية.
وأوضــحــت أن إنــتــاج وقــود 
ــزل بـــمـــواصـــفـــات خــاصــة  ــديــ الــ
ــاســــب مــــــع أجــــــــــــواء تــلــك  ــنــ ــتــ تــ
األسواق جاء بعد سلسلة من 
الــدراســات واالخــتــبــارات التي 
أجرتها مصفاة ميناء عبدالله 
التابعة للشركة ونجحت على 

إثـــرهـــا فـــي تــطــويــر وتحسين 
هــــذه الـــمـــواصـــفـــات مــمــا منح 
المنتج ميزة نوعية إضافية 
وقـــدرة تنافسية أعــلــى عــززت 
قدرة الشركة على الوصول إلى 

أسواق عالمية جديدة.
وذكـــرت أن المصفاة قامت 
بتعديل الــعــوامــل التشغيلية 
لعدد من وحداتها التصنيعية 
لــجــعــل وقــــود الـــديـــزل مطابقا 
ــة  ــيــ ــاســ ــيــ ــقــ لـــــلـــــمـــــواصـــــفـــــات الــ
العالمية، الفتة إلى أن النتائج 
كــانــت مشجعة وساهمت في 
تمكين المصفاة من إنتاج هذا 
النوع من الديزل المتوافق مع 
المعايير البيئية المتطورة 

والمتميز بجودته العالية.

»دار السبائك«: الذهب تعّرض لتقلبات 
حادة وعمليات جني أرباح

ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــر اقــ ــ ــريــ ــ ــقــ ــ ذكـــــــــــر تــ
مــتــخــصــص أمــــــس، أن أســـعـــار 
الذهب أغلقت تداوالت األسبوع 
الــمــاضــي عــنــد مــســتــوى 1798 
ــة، منخفضة   لـــألونـــصـ

ً
دوالرا

بنسبة ال تتجاوز 1 فــي المئة 
منذ بداية العام الحالي، الذي 
شهد تقلبات حـــادة وعمليات 
جني أرباح غير مسبوقة طالت 

المعدن األصفر.
وقــــال الــتــقــريــر، الـــصـــادر عن 
شــركــة دار السبائك الكويتية، 
إن عام 2022 شهد ذروة ارتفاع 
الذهب عند مستوى 2000 دوالر 
لألونصة في مــارس الماضي، 
فــي حين بلغ أدنــى مستوياته 
عند 1629 دوالرا فــي نوفمبر 
الماضي، ما يدلل على »شدة« 

التذبذب الذي طال المعدن 
األصفر هذا العام.

وعــــــــــــزا الـــــتـــــذبـــــذب 
»الــــــــــــــحــــــــــــــاد«، الــــــــــذي 
طـــــال الــــذهــــب خـــال 
هــــــــــذا الـــــــــعـــــــــام، إلـــــى 

ــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــات الــ ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــســ ــ الــ
لــلــواليــات المتحدة بــشــأن رفع 

الـــفـــائـــدة عـــلـــى الـــــــــدوالر، وآلـــيـــة 
اإلســــــــراع أو اإلبــــطــــاء فــــي تــلــك 
السياسة، والتي جعلت الذهب 
»حــــــــادا« فــــي تـــعـــامـــاتـــه، ســــواء 
باالرتفاع )عندما تتباطأ عملية 
ــائــــدة( أو االنـــخـــفـــاض  ــفــ ــع الــ ــ رفـ

)عندما تتسارع تلك العملية(.
وأوضـــــــــــــــــــح أن األســــــــبــــــــوع 
الماضي شهد صعود العقود 
اآلجــلــة للذهب تسليم فبراير 

فــي   0 .5 ــنــــحــــو  بــ  2023
ــيــــســــجــــل  الــــــــمــــــــئــــــــة، لــ

1804 دوالرات 
ــة،  لــــألونــــصــ

 عن 
ً
ــادة قـــدرهـــا 90 دوالرا ــزيـ بـ

األسعار الحالية، »ما يدل على 
أن االستثمار في الذهب ال يزال 
ــم كـــبـــيـــر فــــي ظــل  يـــحـــظـــى بــــزخــ
أجــواء عدم اليقين االقتصادي 

الذي يعيشه العالم«.
وأفــــــــــاد بـــــــأن ســـــــوق الــــذهــــب 
ــــظ عـــلـــى  ــافـ ــ ــــحـ اســـــتـــــطـــــاع أن يـ
مــــــكــــــاســــــبــــــه مـــــــــــع اســـــــتـــــــمـــــــرار 
مــــخــــاوف الــــركــــود 
االقــتــصــادي، 

إذ تشير البيانات األولــيــة إلى 
مزيد من االنكماش في قطاعي 
ــــات حـــول  ــدمـ ــ ــــخـ الـــتـــصـــنـــيـــع والـ
العالم، »وقد يتحرك الذهب فوق 
مستوى 2000 دوالر لألونصة 
العام القادم إذا تخلت الواليات 
المتحدة عن سياسات التشديد 

المالي ورفع فائدة الدوالر«.
وعـــن الـــســـوق الــمــحــلــي، لفت 
ــرام مـــن عــيــار  ــغـ إلــــى أن ســعــر الـ
24 بلغ 17.7 ديــنــارا، أمــا عيار 
22 فبلغ 16.2 دينارا، في حين 
بــلــغ ســعــر الــفــضــة 281 ديــنــارا 

للكيلوغرام الواحد.
ــة« إحـــدى  يــذكــر أن »األونــــصــ
وحدات قياس الكتلة، وتستخدم 
في عــدد من األنظمة المختلفة 
لــــوحــــدات الــــقــــيــــاس، وتــســمــى 
ــيــــة، وتــســاوي   األوقــ

ً
أيـــضـــا

، فــيــمــا 
ً
28.349 غـــــــرامـــــــا

تساوي باعتبارها وحدة 
قياس للمعادن النفيسة 

.
ً
31.103 غراما

مصانع استغلت المساحات 
المجاورة خارج قسائمها بالتخزين
»الصناعة« أغلقت 16 قسيمة وأنذرت 26 الشهر الجاري

● جراح الناصر
اكــتــشــفــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــصــنــاعــة وجــــود عـــدة قــســائــم قامت 
بعمليات تخزين وتشوين خارج حدود قسائمها بنفس المنتج 
 بعدم ارتكاب تلك المخالفات، 

ً
الــذي تصنعه، رغم إنذارها سابقا

كما قامت أخرى باستغال المنطقة المجاورة للقسيمة والمنطقة 
المقابلة بتخزين كميات مــن الــرخــام مــن دون ترخيص وبشكل 

خطير.
وبينت مصادر لـ »الجريدة« أن تلك المصانع، رغــم تحذيرها، 
استغلت المساحات الخارجية لحدود قسائمها لمنتجات مثل 
الــرخــام، إضــافــة إلــى تخزين منتجات أخـــرى كــالــزجــاج بالخارج 
بمساحات تصل إلــى 3300 متر مــربــع، إلــى جانب مــزاولــة نشاط 

التصنيع لدكت التكييف من دون ترخيص صناعي.
وخال الشهر الجاري، أغلقت الهيئة نحو 16 قسيمة صناعية 
الرتكابها مخالفات عدة، أبرزها المتعلقة بمزاولة أنشطة حدادة 
وطباعة من دون ترخيص والتأجير للغير، وتخزين سيئ لمواد 
انشائية وطابوق بشكل خطير ومخالف، في حين قامت بإنذار 
26 قسيمة الرتكابها مخالفات منها سكب الزيوت خــارج حدود 
القسيمة، ورمي األنقاض خارج حدود القسائم، إضافة الى إغاق 

القسيمة.
رة ُمنحت مهلة زمنية لمعالجتها، وفي 

َ
يذكر أن القسائم الُمنذ

حال عدم إزالة تلك المخالفات بعد مضّي شهر من تاريخ اإلغاق 
سيتم توقيع جزاءات أشد، كما نبهت على القسائم بضرورة إزالة 
المخالفات، وإال فإن مصيرها االغاق، حيث تعتبر تلك التجاوزات 

مخالفة لقانون الصناعة والئحته التنفيذية.

محمد اإلتربي

 السوق السعودي يسجل أدنى 
تداوالت منذ 3 سنوات

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة 
أمـــس األحــــد، عــلــى ارتـــفـــاع بنسبة %0.2، 
 عــنــد 10235 نــقــطــة )+ 19 نــقــطــة(، 

ً
مــغــلــقــا

وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 
مــلــيــاري ريــــال، هــي األدنــــى مــنــذ ديسمبر 

2019، أي منذ 3 سنوات.
ــو الـــســـعـــوديـــة«  ــ ــكـ ــ وارتــــفــــع ســهــمــا »أرامـ
و»مصرف الراجحي« بنحو 1% عند 31.40 

ريااًل و73.90 ريااًل على التوالي.
وأغـــلـــق ســهــم »الـــســـعـــودي لــاســتــثــمــار« 
عــنــد 17.06 ريـــــااًل )+1%(، عــقــب اإلعــــان 
عن توزيعات نقدية على المساهمين عن 
النصف الثاني 2022. وتصدر سهم »الصقر 
للتأمين« االرتفاعات بالنسبة القصوى عند 
13.64 ريااًل، وسط تداوالت بلغت نحو 750 

ألف سهم.

الشركة الخاسرة 
75% تختلف عن 

سهم موقوف بسبب 
مالحظة رقابية

»عقارات ك« توقع ملحق عقد مع 
»المالية« إلنشاء مجمع سكني 

وقعت شركة عقارات الكويت ملحق عقد 
مــع وزارة المالية؛ إلنــشــاء مجمع سكني 
خاص بالعمالة في منطقة صبحان، وتبلغ 
مساحة األرض 40 ألف متر مربع، وسيتم 
 للعقد المبرم بين 

ً
بناء 16 مبنى؛ تفعيا

الطرفين بتاريخ 30 أبريل 2001.
وذكرت الشركة أنه ال يمكن تحديد األثر 

.
ً
المالي لذلك اإلجراء حاليا

هيئة األسواق توافق على عقد االندماج بين »الصفاة« و»كاب كورب«
وافقت هيئة أسواق المال على مشروع 
عــقــد االنـــدمـــاج بــطــريــق الــضــم بــيــن شركة 
الصفاة لاستثمار الدامجة وشركة »كاب 

كورب لاستثمار« المندمجة.
 لتقرير 

ً
وأوضحت »الصفاة« أنــه طبقا

مــقــوم األصـــول المستقل ورأي مستشار 
االستثمار بشأن عدالة التقويم، ستصدر 
»الــصــفــاة لــاســتــثــمــار« 100 مــلــيــون سهم 
لمساهمي »كـــاب كـــورب« مقابل أسهمها 
الــبــالــغــة 200 مــلــيــون ســهــم عــلــى أســـاس 

النسبة اإلرشـــاديـــة لــمــبــادلــة األســهــم لكل 
سهم من أسهم »كاب كورب« بنصف سهم 

من أسهم »الصفاة«.
وبــيــنــت أن عــمــلــيــة االنــــدمــــاج تخضع 
لموافقة الجمعية العامة غير العادية لكل 
من الشركتين، وسيحدد موعد انعقادهما 
ــاء مـــــن اإلجــــــــــــراءات  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ  فـــــــور االنـ

ً
الحـــــقـــــا

التنظيمية والموافقات الرقابية الازمة.
ولفتت إلى عدم وجود أثر على المركز 
المالي للشركة لحين االنتهاء من االندماج.

»أجيليتي«: حكم نهائي في دعوى خاصة بعقد خدمات مناولة 
كشفت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، أن الهيئة التحكيمية التابعة لغرفة 
التجارية الــدولــيــة فــي لــنــدن حكمت لمصلحة شــركــة »نــاشــيــونــال لــخــدمــات الطيران 

 من »مينزيز«.
ً
ا أفغانستان »ناس« التي أصبحت جزء

وقالت الشركة، إن الحكم يأتي الحكم في النزاع بين »ناس لخدمات الطيران« و»ناس 
أفغانستان« من جانب وكل من هيئة الطيران المدني األفغانية، ووزارة الطيران المدني 
األفغانية، وشركة الخطوط الجوية األفغانية آريانا من جانب آخر؛ بسبب اإلنهاء غير 

القانوني لعقد خدمات الطيران من الحكومة األفغانية عام 2020.
 بتعويض شركة ناس أفغانستان عن 

ً
 وملزما

ً
 نهائيا

ً
وأصدرت الهيئة التحكيمية قرارا

األضرار التي تبلغ 26 مليون دوالرأميركي )8 مايين دينار كويتي(، إضافة إلى الفوائد، 
مع توقعات أن تنعكس تلك النتيجة على البيانات المالية للشركة عند تحصيلها.

 »المركز« صانع سوق 
على »أجيال« 

وقــــعــــت شــــركــــة أجــــيــــال الـــعـــقـــاريـــة 
الترفيهية اتفاقية صانع ســوق مع 
 أن سريان 

ً
شركة المركز المالي، علما

االتفاقية على سهم الشركة يبدأ فور 
ات التسجيل مع  االنــتــهــاء مــن إجــــراء
شركة بورصة الكويت، بعد استيفاء 
المتطلبات التنظيمية الــمــقــررة في 

هذا الشأن.

تابعة لـ »دبي« توقع عقود 
مبادلة ألراٍض

قالت شركة دبي األولى للتطوير العقاري، 
 
ً
إن إحــــدى شــركــاتــهــا الــتــابــعــة وقــعــت عــقــودا

 بأراٍض 
ً
لمبادلة األراضي المملوكة لها حاليا

جديدة قابلة للتطوير وحقوق شــراء أخرى 
 أن القيمة العادلة لألراضي 

ً
بإماراة دبي، علما

ــقــــوق شــــــراء األراضــــــــي »مــحــل  الـــجـــديـــدة وحــ
الــمــبــادلــة تــقــارب القيمة الــدفــتــريــة لــألراضــي 

.»
ً
المملوكة لشركاتها التابعة حاليا

تبديد لحقوقهم دون فرصة للتخارج والبيع تبديد لحقوقهم دون فرصة للتخارج والبيع 

https://www.aljarida.com/article/9208
https://www.aljarida.com/article/9206
https://www.aljarida.com/article/9204
https://www.aljarida.com/article/9203
https://www.aljarida.com/article/9203
https://www.aljarida.com/article/9202
https://www.aljarida.com/article/9125
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محمد الزنكي يتولى مهام إدارة
المؤسسات المالية في »برقان«

Go Green بوبيان« ُيطلق مبادرة«

أعلن بنك برقان تولي محمد 
نـــجـــيـــب الـــزنـــكـــي مــــهــــام إدارة 
المؤسسات المالية، إضافة إلى 
مهام منصبه الحالي كرئيس 
للخدمات المصرفية للشركات 
ــام فــي  ــعــ - مـــســـاعـــد الـــمـــديـــر الــ
الـــبـــنـــك، بـــعـــد الـــحـــصـــول عــلــى 
موافقة بنك الكويت المركزي 

في 6 ديسمبر 2022.
وصرح نائب رئيس الجهاز 
التنفيذي لمجموعة بنك برقان 
الرئيس التنفيذي - الكويت، 
رائـــد الهقهق: »يــســرنــا التقدم 
بـــالـــتـــهـــنـــئـــة لـــمـــحـــمـــد الـــزنـــكـــي 
ــة  ــاديــ ــيــ ــقــ ــه مــــهــــامــــه الــ ــيــ ــولــ ــتــ لــ
الــجــديــدة فــي الــبــنــك، وتملؤنا 
ــرة بــــخــــبــــراتــــه  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــقـ ــ ــثـ ــ الـ
المصرفية والمالية الواسعة، 
ــات الــتــي  ــيـ ــمـــســـؤولـ كـــمـــا ان الـ
ستكون تحت إشرافه وإدارته 
في البنك ستمكنه من تحقيق 

المزيد من النجاح والتميز«. 
وأضــاف الهقهق أن مسيرة 
ــكـــي الـــطـــويـــلـــة فــــي الــبــنــك  الـــزنـ
ــعـــددة،  ــتـ ــنـــاصـــب مـ وتــــولــــيــــه مـ
كــان آخــرهــا رئيسا للخدمات 
المصرفية للشركات - مساعد 
المدير العام، منذ 2018 حتى 
اآلن، ســتــســهــم فــــي االرتــــقــــاء 
بــنــجــاحــاتــه وتــوظــيــف أفــضــل 
خــبــراتــه الــمــصــرفــيــة فــي إدارة 

مهامه الجديدة، كما سيساعد 
ــر أعـــمـــالـــه  ــنــــك فـــــي تــــطــــويــ ــبــ الــ
وخــطــطــه االســتــراتــيــجــيــة، من 
خالل توكيل الزنكي أداء مهامه 

الجديدة والحيوية.
ــام  ــهــ ــمــ وأشــــــــــــار إلــــــــى أن الــ
ــكــــي إلدارة  ــزنــ ــلــ الــــــجــــــديــــــدة لــ
الـــمـــؤســـســـات الـــمـــالـــيـــة تــشــكــل 
 لبنك بــرقــان، 

ً
 جـــدا

ً
 مهما

ً
دورا

 ألهـــمـــيـــة الـــمـــؤســـســـات 
ً
ــرا ــ ــظـ ــ نـ

المالية في األعمال المصرفية 
واالستثمارية وتطويرها في 
الــمــســتــقــبــل بــمــا يــتــمــاشــى مع 
الخطط االستراتيجية للبنك، 
إلى جانب دوره المحوري في 

القطاع المصرفي الكويتي.
تـــــجـــــدر اإلشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الزنكي يتمتع بمسيرة عريقة 
ومرموقة في القطاع المصرفي 
والمؤسسات المالية الكويتية 
، وقد تخللتها 

ً
تفوق 18 عاما

أكــثــر مــن 8 أعــــوام احــتــل فيها 
مــنــاصــب قــيــاديــة، كــمــا يمتلك 
الــــزنــــكــــي خــــبــــرة واســـــعـــــة فــي 
الخدمات المصرفية للشركات.

ــي بــبــنــك  ــ ــكـ ــ ــزنـ ــ ــق الـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
ــام 2010، وتــــولــــى  ــ ــ بـــــرقـــــان عـ
مــديــر عـــالقـــات أول لــلــشــركــات 
ــيــــس  ــتــــى عـــــــام 2015، ورئــ حــ
وحـــــدة الـــمـــقـــاوالت فـــي الــبــنــك 
2017، ثــم  2015 حــــتــــى  مـــــن 

رئــيــســا لــلــخــدمــات المصرفية 
لـــلـــشـــركـــات - مـــســـاعـــد الــمــديــر 
العام في 2018 حتى تاريخه، 
ــو حــــاصــــل عــــلــــى شــــهــــادة  وهـــــ
بكالوريوس العلوم في إدارة 
ــال الــدولــيــة مـــن جامعة  ــمـ األعـ
بالتيمور بالواليات المتحدة، 
ــلــــيــــا فــــــي مـــجـــال  وشـــــــهـــــــادة عــ
االستثمار مــن الهيئة العامة 
لالستثمار في الكويت، إضافة 
إلى أنه خريج برنامج جامعة 

هارفرد لتطوير القيادات.

ــنـــك بـــوبـــيـــان  يــــواصــــل بـ
ــه الـــثـــابـــتـــة نــحــو  ــواتــ ــطــ خــ
استراتيجيته الممنهجة 
لتعزيز مفهوم االستدامة، 
مــن خـــالل إطــالقــه مــبــادرة 
Go Green، لتكون األولى 
من نوعها بين المؤسسات 
ــتــــوى الـــكـــويـــت  ــســ ــلــــى مــ عــ
ــتـــي تــمــكــن الـــعـــمـــالء مــن  الـ
اقــــتــــنــــاء الــــســــيــــارات الــتــي 
تعمل بالطاقة الكهربائية، 
بالتعاون مع أكبر وكاالت 
السيارات الكهربائية في 

الكويت.
ــال رئــيــس الــخــدمــات  وقــ
ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة الـ
ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ والـ
ــة عــــبــــدالــــلــــه  ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ــشـ ــ الـ
المجحم: »ُيطلق )بوبيان( 
 Go Green مــــــــــبــــــــــادرة 
ــــي تــــؤكــــد  ــتــ ــ الـــــمـــــمـــــيـــــزة، الــ
ريادته نحو تعزيز مفهوم 
االســتــدامــة الــتــي يتبناها 
الــبــنــك، وتحقيق أهــدافــهــا 
ــمــــدى الــبــعــيــد مــن  عـــلـــى الــ
صياغة لقرارات تتوافق مع 

مبدأ االستدامة«.
وأوضـــــــح الــمــجــحــم أنـــه 
كــــعــــادتــــه، بـــنـــك بـــوبـــيـــان، 
يــركــز عــلــى مــبــدأ االبــتــكــار 
واإلبــــــــــــــــــــــداع، لـــــيـــــس فـــقـــط 
ــا يــــخــــص مــنــتــجــاتــه  ــمـ ــيـ فـ
ــتـــى  وخـــــــــدمـــــــــاتـــــــــه، بـــــــــل حـ
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــــــدوره فــي 

الــمــســؤولــيــة االجتماعية، 
وإطــالق مــبــادرات جديدة، 
 Go Green مــثــل مـــبـــادرة
للتشجيع عــلــى اســتــبــدال 
ــة  ــديـ ــيـ ــلـ ــقـ ــتـ ــارات الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
بـــالـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
الصديقة للبيئة التي من 
شأنها الحفاظ على البيئة 
ومواجهة تغيرات المناخ.

وأضـــــــاف أن »الـــتـــعـــاون 
مع وكالة BNK المعروفة 
ــلــــســــيــــارات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  لــ
Polestar 2 ســيــكــون أول 
 Go Green خطوة إلطالق
واإلعــــــــــــــــالن مـــــــن خـــاللـــهـــا 
عـــن مــجــمــوعــة مــمــيــزة من 
ــعــــروض والــخــصــومــات  الــ
لعمالئنا، لنتشارك معهم 
 فـــي الــمــحــافــظــة على 

ً
مــعــا

الجانب البيئي والــمــوارد 
الــطــبــيــعــيــة. كـــمـــا ســنــعــلــن 
 العديد من العروض 

ً
قريبا

الـــحـــصـــريـــة والـــمـــفـــاجـــآت 
القادمة، بالتعاون مع أكبر 

وكاالت السيارات«.
ــم أن  ــ ــحــ ــ ــجــ ــ ــمــ ــ وأكـــــــــــــــد الــ
 
ً
ــان« يـــهـــدف دائـــمـــا ــيــ ــوبــ »بــ
إلــــــــــــى تــــــوســــــيــــــع قــــــاعــــــدة 
المستفيدين مــن عمالئه 

 لهم
ً
ليكون االقرب دائما

وأشار إلى أن »بوبيان« 
ينظر لالستدامة كإحدى 
ــيــــة لـــرؤيـــة  الـــقـــيـــم األســــاســ
الــبــنــك الـــــذي »يــطــمــح إلــى 

أن يكون أحد أكبر البنوك 
ــال  اإلســــــالمــــــيــــــة فـــــــي مــــجــ
الـــــخـــــدمـــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة، 
 لكل مــا يتعلق 

ً
خــصــوصــا

بـــــالـــــحـــــوكـــــمـــــة والــــبــــيــــئــــة 
ــع، والـــــــــــــذي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــمـ ــ ــ والـ
 مــن الجوانب 

ً
يشمل عـــددا

والــمــحــاور الــرئــيــســة التي 
نا ومساهمينا  تهم عمالء
ــفـــيـــنـــا والــمــجــتــمــع  ومـــوظـ

ككل«.

 
ً
 تدريبيا

ً
KIB ينظم برنامجا

عن كشف عمليات التزييف

»التجاري« يعلن الفائز 
في سحب النجمة األسبوعي

اختتم بنك الكويت الدولي 
، دورته التدريبية 

ً
)KIB(، أخيرا

لموظفيه، والــتــي بحثت طــرق 
الــكــشــف عــن عمليات التزييف 
والـــــــتـــــــزويـــــــر الــــــتــــــي تــــتــــعــــرض 
لـــهـــا الـــمـــســـتـــنـــدات فــــي الــقــطــاع 
ــــي، بـــــهـــــدف تـــكـــويـــن  ــرفـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
وتــنــمــيــة مــــهــــارات الــمــوظــفــيــن 
ــن خـــالل  ــ ــي هــــــذا الــــمــــجــــال، مـ ــ فـ
الـــــــــمـــــــــحـــــــــاضـــــــــرات الـــــنـــــظـــــريـــــة 

والتطبيقات العملية.
ــار  ــ وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، أشـ
الـــــمـــــديـــــر الــــــعــــــام إلدارة أمــــن 
الـــمـــعـــلـــومـــات والـــخـــصـــوصـــيـــة 
 ،KIB ومــكــافــحــة االحـــتـــيـــال فـــي
باسل السويدان، إلــى األهــداف 
المرجوة من هذه الدورة، وهي 
ــنـــك عــلــى  ــبـ ــفـــي الـ تــــدريــــب مـــوظـ
الوسائل الحديثة المستخدمة 
لــتــأمــيــن الــمــســتــنــدات الــبــنــكــيــة 
المختلفة، وكيفية عمل دراسة 

تحليلية للتوقيعات وغيرها.
ــال الـــســـويـــدان إن الــــدورة  وقــ
ل عن  بــدأت بتقديم شرح مفصَّ
الــــتــــزويــــر والـــتـــزيـــيـــف، وأوجـــــه 
 أن 

ً
االخـــتـــالف بــيــنــهــمــا، مــبــيــنــا

»الــمــقــصــود بـــأي مـــن الــتــزيــيــف 
والــتــزويــر هــو تغيير الحقيقة، 
فالتزييف ُيطلق على عمليات 
الغش وتقليد العمالت الورقية 
أو المعدنية أو الدمغات، على 
اعتبار أنها مستندات ذات قيمة 

تـــصـــدرهـــا الــــدولــــة، والــتــزيــيــف 
ــان: الـــتـــزيـــيـــف الـــجـــزئـــي،  ــ ــوعــ ــ نــ
ــو عــمــلــيــات تــغــيــيــر الــعــمــلــة  وهــ
الصحيحة ذات القيمة الصغيرة 
لتصبح ذات مظهر يشبه العملة 
ذات القيمة الكبير - والتغيير 
ــة  ــافــ ــتـــعـــديـــل أو اإلضــ ــالـ يـــتـــم بـ
، أمـــــا الــتــزيــيــف 

ً
ــا ــعــ أو بــهــمــا مــ

ــي، فــهــي عــمــلــيــات يمكنها 
ّ
الــكــل

أن تتم بواسطة الكمبيوتر، أو 
الــرســم الـــيـــدوي، أو بالطباعة، 
ــذي يــمــكــن أن  أو بــالــتــصــويــر الــ
ــدوي،  ــيــ يـــصـــاحـــبـــه الـــتـــلـــويـــن الــ
ــلــــة مـــتـــكـــامـــلـــة  الصـــــطـــــنـــــاع عــــمــ
)غـــيـــر حـــقـــيـــقـــة( تــشــبــه الــعــمــلــة 
الصحيحة، لكنها تختلف عنها 

.»
ً
 وجوهريا

ً
 كليا

ً
اختالفا

ــاري ســحــبــه  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ أجــــــــــرى الــــبــــنــــك ال
األسبوعي على حساب النجمة، أمس، 
في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل 
وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة عبدالعزيز 

أشكناني. 
وقام البنك بتغطية السحب مباشرة 
ــائــــل الـــتـــواصـــل االجـــتـــمـــاعـــي،  عـــبـــر وســ
وأسفرت نتيجته عن فوز منيرة عوض 
عويض المطيري بجائزة 5000 دينار.

ــز »حـــســـاب الــنــجــمــة«  ــوائـ يـــذكـــر أن جـ
مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، 
إضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي 
تــتــضــمــن ســحــوبــات أســبــوعــيــة بقيمة 
5000 ديـــنـــار، وشــهــريــة بقيمة 20000 
دينار، إضافة إلى جائزة نصف سنوية 
بقيمة 500000 دينار، وسحب آخر العام 
على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب 
مــصــرفــي فـــي الــعــالــم بــقــيــمــة 1500000 

دينار.

محمد الزنكي

عبدالله المجحم

باسل السويدان

»وربة« يختتم ورشة عمل حول االستثمار
في التمويل اإلسالمي والصكوك الخضراء

ــك وربـــــــــة ورشـــــــــة عــمــل  ــنــ ــم بــ ــتــ ــتــ اخــ
تدريبية حول االستثمار في التمويل 
اإلســــالمــــي والـــصـــكـــوك الـــخـــضـــراء في 
الكويت، بالتعاون مع المركز الدولي 
للقطاع الخاص التابع لبرنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي ومقره إسطنبول، 
ومكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

بالكويت. 
تم إعداد البرنامج التدريبي من قبل 
المنصة العالمية للتمويل اإلسالمي 
واالســتــثــمــار الــمــؤثــر )GIFIIP( - وهــي 
منصة مشتركة أنشأها مركز برنامج 
ــي لــلــقــطــاع  ــائــ ــمــ ــدة اإلنــ ــتـــحـ ــمـ األمـــــــم الـ
الـــخـــاص بــإســطــنــبــول ومــعــهــد الــبــنــك 
اإلســــالمــــي لــلــتــنــمــيــة بـــالـــريـــاض. كما 
شملت ورشة العمل جلسات تفاعلية، 
بــمــشــاركــة ممثلين عـــن هــيــئــة أســـواق 
الــــمــــال، وهـــيـــئـــة تــشــجــيــع االســتــثــمــار 
الـــمـــبـــاشـــر، وبـــنـــك الـــكـــويـــت الـــمـــركـــزي، 

وبنك وربة. 
ــة الـــتـــدريـــبـــيـــة حــمــد  ــ ــــورشـ افـــتـــتـــح الـ
الـــفـــوزان رئــيــس مــجــمــوعــة التخطيط 
االســـتـــراتـــيـــجـــي لــبــنــك وربــــــة، ونـــاديـــة 
الهمالن مساعد األمين العام للتخطيط 
والمتابعة- األمــانــة الــعــامــة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية، ود. سامي 
السويلم القائم بأعمال المدير العام 
للبنك اإلسالمي بالرياض، وهيديكو 
هادزياليك الممثلة المقيمة لبرنامج 

األمم المتحدة اإلنمائي بالكويت. 
وقـــد رحـــب الـــفـــوزان بــالــمــشــاركــيــن، 
وأعـــــــــــــــرب عــــــــن مـــــســـــؤولـــــيـــــة »وربــــــــــــة« 
ــة مــــثــــل هــــذه  ــايــــ عـــــن اســــتــــضــــافــــة ورعــــ
 مع 

ً
الموضوعات التدريبية، تماشيا

استراتيجيته، كــمــا أكـــد الــــدور المهم 
للبنوك فــي تثقيف الـــكـــوادر المهنية 
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن 

طــريــق التمويل اإلســالمــي والصكوك 
ــي تــمــويــل  الــــخــــضــــراء بــالــمــســاهــمــة فــ
ــاريـــع والـــصـــنـــاعـــات الـــخـــضـــراء  ــمـــشـ الـ
لتأثيرها اإليــجــابــي فــي الحفاظ على 
البيئة والمجتمع والــحــد مــن مخاطر 
تغير المناخ مــع التأكيد على أهمية 
الــتــعــاون المحلي واإلقليمي مــن أجل 

استدامة ممتدة لعقود قادمة. 
مــن جانبها، قالت الهمالن، ممثلة 
عــن األمـــانـــة الــعــامــة للمجلس األعــلــى 
للتخطيط والتنمية، إن خطة التنمية 
الوطنية الكويتية تهدف إلــى إحــداث 
تأثير إيجابي على المجتمع، والتي 
ال يمكن تحقيقها دون استراتيجية 
واضحة، من خالل االستثمار المؤثر 
ــــب إلنـــــتـــــاج مـــكـــاســـب  ــيـ ــ ــالـ ــ كــــأحــــد األسـ
ــة إلــــى  ــ ــافــ ــ ــة، إضــ ــيــ ــئــ ــيــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة وبــ

المكاسب المالية.
وأكد د. السويلم أن البنك اإلسالمي 
للتنمية يأخذ قضايا التمويل البيئي 
ــام 2019  ــ ــد. فـــفـــي عـ عـــلـــى مــحــمــل الــــجــ
 بجعل 

ً
 طــمــوحــا

ً
الـــتـــزم الــبــنــك الـــتـــزامـــا

35 في المئة من المعامالت والبرامج 
التمويلية مرتبطة بأثيرها على تغير 

المناخ بحلول عام 2025 مع تخصيص 
13 مليار دوالر للحد من تأثير تغير 

المناخ بين عامي 2023 و2030.
ــيــــك الــجــلــســة  ــالــ ــمـــت هــــادزيــ ــتـ ــتـ واخـ
االفــتــتــاحــيــة، مــوضــحــة أن االســتــثــمــار 
األخـــــضـــــر والــــمــــســــتــــدام والــــمــــســــؤول 
 يـــنـــدرج ضــمــن االســتــثــمــار 

ً
اجــتــمــاعــيــا

المتوافق مع الشريعة اإلسالمية الداعم 
لالستثمارات األخالقية والهادفة، لما 
لها من تأثير مجتمعي مباشر أكثر من 

أي وقت مضى. 
تــم تنظيم الــبــرنــامــج كــنــدوة تقنية 
مــعــيــاريــة لـــشـــرح الــمــفــاهــيــم الــرئــيــســة 
ــي مـــجـــال  ــ ــة فــ ــثــ ــديــ ــحــ والــــــتــــــطــــــورات الــ
االستثمار المؤثر والصكوك الخضراء، 
لـــتـــوضـــح كـــيـــف يــمــكــن لــلــمــســتــثــمــريــن 
، في إطــار عمل 

ً
والممولين العمل معا

ــا يـــتـــمـــاشـــى مــع  ــمـ مــــربــــح لـــلـــجـــمـــيـــع، بـ
أهــداف التنمية المستدامة مع عرض 
أفضل الممارسات وفرص االستثمار 
المحتملة في هذه المجاالت، ويهدف 
الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي إلـــى رفـــع الــوعــي 
ــــول أســـاســـيـــات الـــصـــكـــوك واإلطــــــار  حـ

القانوني للصكوك الخضراء.

»الوطني«: مسار طويل أمام رفع أسعار الفائدة
 بصورة غير معتادة«

ً
بقي االحتياطي الفدرالي متشددا

ُ
»مرونة االقتصاد األميركي ت

استعاد الدوالر األميركي 
توازنه بعد مفاجأة اجتماع 

السياسة النقدية لبنك اليابان 
هذا األسبوع. كما أدى تشدد 

مجلس االحتياطي الفدرالي 
لسياساته النقدية والدعم 

االقتصادي القوي إلى إبقاء 
 عند مستوى 

ً
الدوالر مستقرا

104.325، مع اإلبقاء على 
مكاسب أقرانه الرئيسيين 

محدودة.

قــال تقرير أســواق النقد األسبوعي الصادر 
عــن بنك الكويت الوطني، إن مــرونــة االقتصاد 
األميركي لم تظهر أي مؤشرات دالة على التراجع 
أو الــتــبــاطــؤ، ورغـــم تــبــايــن مــجــمــوعــة الــبــيــانــات 
، فإنها ال تزال ترسم صورة 

ً
التي صدرت أخيرا

 .
ً
القتصاد قوي يواصل النمو عموما

ة النهائية  ووفـــق الــتــقــريــر، تــم تعديل الــقــراء
للناتج المحلي اإلجمالي عن فترة الربع الثالث 
من العام الحالي ورفعها بشكل غير متوقع من 

2.9% إلى %3.2. 
ويـــعـــزى هـــذا الــنــمــو إلـــى تــحــســن الـــصـــادرات 
واإلنفاق االستهالكي بوتيرة جيدة. أما بالنسبة 
لسوق العمل، فلم تشهد طلبات الحصول على 
 يذكر األسبوع 

ً
إعانات البطالة األميركية تغيرا

الماضي. إذ ارتفعت الطلبات بمقدار ألفي طلب 
، لتظل بذلك قريبة من 

ً
فقط لتصل إلى 216 ألفا

، ويؤكد ذلك 
ً
أدنى مستوياتها المسجلة تاريخيا

إحجام الشركات عن تسريح الموظفين مع قلة 
توافر العرض في سوق العمل. 

 على الــرغــم من 
ً
وال يــزال ســوق العمل ضيقا

مالحظة بعض المؤشرات الدالة على التباطؤ، 
إلــى جانب االخــتــالل المستمر في ســوق العمل 
بين العرض والطلب، مما يضغط على األجور 

ويدفعها لالرتفاع. 
وهناك بعض المؤشرات الدالة على أن رفع 
االحتياطي الفدرالي ألسعار الفائدة بدأ يؤتي 
بثماره من خالل إبطاء وتيرة نمو االقتصاد، إذ 
تقلصت مبيعات العقارات السكنية في الواليات 
الــمــتــحــدة بنسبة 7.7% فــي نــوفــمــبــر، مسجلة 
 
ً
الشهر العاشر على التوالي من االنخفاض نظرا
لما أدى له ارتــفــاع معدالت الرهن العقاري في 
الحد من قدرة المشترين على تحمل التكاليف. 

وفي مؤشر آخر، ارتفع مؤشر أسعار نفقات 
االستهالك الشخصي األساسي، مقياس التضخم 
المفضل لمجلس االحتياطي الفدرالي، بوتيرة 
 فــي نوفمبر بنسبة 0.2% على 

ً
أكــثــر تــواضــعــا

أساس شهري وبنسبة 4.7% على أساس سنوي 
بما يتماشى مع التوقعات. 

كما تــبــاطــأت وتــيــرة النمو مــقــارنــة بارتفاع 
الشهر الماضي الذي وصل إلى 0.3% والمعدل 

السنوي بنسبة %5.
لكن وسط تراجع معدالت التضخم وانخفاض 
أســعــار الــبــنــزيــن ألدنـــى مستوياتها المسجلة 
مــنــذ منتصف عـــام 2021، تحسنت معنويات 

األميركيين تجاه االقتصاد. 
وارتفعت ثقة المستهلك في ديسمبر إلى أعلى 
مستوياتها منذ أبريل بعد تسجيلها تراجعات 
شهرية متتالية، إذ ارتفع مؤشر ثقة المستهلك 
الصادر عن »كونفرنس بورد« إلى 108.3 نقاط، 

بارتفاع حاد مقابل 101.4 نقطة في نوفمبر. 
وارتفع مؤشر الوضع الحالي المستند إلى 
تقييم المستهلكين للظروف الحالية لألعمال 
وسوق العمل إلى 147.2 نقطة مقابل 138.3 نقطة 

الشهر الماضي.
وصعد مؤشر التوقعات الذي يعتمد على 
تــوقــعــات المستهلكين قصيرة األجـــل للدخل 
واألعمال وظروف سوق العمل إلى 82.4 نقطة 
 مــن 76.7 نــقــطــة. لــكــن الــمــؤشــر مـــازال 

ً
صــعــودا

يتراوح حول 80 وهو مستوى مرتبط بالركود.
ومع إشارة البيانات إلى أن ضغوط األسعار 
ربما تكون بلغت ذروتها وأن األسواق تتوقع 
وقــف االحتياطي الفدرالي وتيرة رفــع أسعار 

الفائدة، تصاعدت األصوات المتشددة. 
وأوضح مجلس االحتياطي الفدرالي أنه مع 

استمرار ارتفاع معدالت التضخم على أساس 
ســنــوي، متخطية أكثر مــن 7%، فمن السابق 
ألوانه التخلي عن سياسات رفع أسعار الفائدة. 
وتعهد مسؤولو البنك المركزي بمواصلة رفع 
أسعار الفائدة حتى يتأكدوا من انخفاض معدل 
الــتــضــخــم. ويــبــدو أن الــتــوقــعــات االقــتــصــاديــة 
لمجلس االحتياطي الفدرالي تتضمن االفتراض 

 بنهاية العام 
ً
بعودة التضخم لالرتفاع مجددا

الحالي، كما يتوقع المسؤولون أن ينهي معدل 
التضخم األساسي عام 2022 في حدود %4.8، 

مقابل 4.5% المتوقعة في سبتمبر.
ــه بعد  ــوازنـ واســـتـــعـــاد الــــــدوالر األمـــيـــركـــي تـ
ــمـــاع الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لــبــنــك  ــتـ ــأة اجـ ــفـــاجـ مـ
اليابان هذا االسبوع. كما أدى تشدد مجلس 

االحتياطي الفدرالي لسياساته النقدية والدعم 
 
ً
االقتصادي القوي إلــى إبقاء الــدوالر مستقرا

عند مستوى 104.325، مع االبقاء على مكاسب 
أقرانه الرئيسيين محدودة. 

لقطة جماعية للمشاركين في الورشة
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»الوطني«: ننافس أنفسنا ونسارع لكسر أرقامنا القياسية
2022... عام قياسي جديد لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية

 بفكر 
ً
 جديدا

ً
يستقبل بنك الكويت الوطني عاما

وتخطيط وعزيمة من أجل استكمال ما تم إنجازه في 
2022، في سبيل إثراء التجربة المصرفية لعمالئه. 
وفي ذلك اإلطار يلقي البنك الضوء على القليل واألبرز 
من فيض ما أحرزته مجموعة الخدمات المصرفية 
الشخصية في البنك من تقدم على مسار ال ينتهي، 
ــو تلبية  ــد فـــقـــط، وهــ ــ تـــزدحـــم جــنــبــاتــه بــشــعــار واحـ
احتياجات العمالء واستشراف تطلعاتهم بخدمات 
، وسط 

ً
 عالميا

ً
 واألكــثــر تــطــورا

ً
هــي األحـــدث محليا

حرص شديد على تقديم حلول مصرفية تحمل قيمة 
مضافة وحمالت استثنائية في كل تفاصيلها تجعل 
 بالتميز.

ً
تجربة العمالء أكثر شمواًل وتشعرهم دوما

وبــهــذه المناسبة، قـــال الــمــديــر الــعــام لمجموعة 
الخدمات المصرفية الشخصية في »الوطني« محمد 
الــعــثــمــان: »كـــل األرقــــام والــمــؤشــرات تــؤكــد استمرار 
تفوق البنك بفوارق كبيرة تتسع بوتيرة متسارعة 
يصعب اللحاق بها، وترسخ في أذهان فريق العمل 
قبل اآلخرين أن الوطني األول في كل شيء، وال بديل 
عــن االحــتــفــاظ بتلك المكانة الــرائــدة حتى يقتصر 
التنافس بين الجميع على من يمكنه أن يحتل مقعد 
المركز الثاني طالما كان الوطني وحده في المقدمة«.

وأضاف العثمان: »ما وفرنا من خدمات على مدار 
العام يؤكد تلبيتنا احتياجات عمالئنا، وتحولنا 
 
ً
 صعبا

ً
لمعرفة ما يدور في خاطرهم ويحسبونه أمرا

 ال بديل عن تحقيقها، 
ً
لنضع تلك التطلعات أهدافا

وهو ما جعل إنجازاتنا الرقمية تبدو لآلخرين كأنها 
تكنولوجيا جــاءت من مستقبل بعيد، ونطمح في 
2023 إلى مواصلة تقديم خدمات ومنتجات تعكس 
إمكانات الوطني الهائلة وترسخ ثقة عمالئنا الممتدة 
على مدى عقود متتالية، وتؤكد أن شغفنا ال ينتهي 

وعزيمتنا ال تلين«.
ــاد بــالــتــطــور الــرقــمــي الــكــبــيــر الــــذي أحــرزتــه  ــ وأشـ
الحكومة في اآلونــة األخــيــرة، وتوفير ركيزة صلبة 
 
ً
لــلــتــطــورات الــرقــمــيــة عــلــى كــل الــصــعــد، وخــصــوصــا

القطاع المصرفي، كذلك الجهود المتميزة التي يبذلها 
بنك الكويت المركزي، وتوفيره البيئة التنظيمية 

والرقابية الداعمة لمواصلة مسار التحول الرقمي.

موبايلك غير 

وأردف: »ركزنا على تطوير خدمات برنامج خدمة 
الوطني عبر الموبايل، من خالل االهتمام بالتفاصيل 
الدقيقة الحتياجات العمالء، بما يصنع الفارق في 
حياتهم اليومية، حتى أصبح الموبايل بيد عمالء 
 عن نظيره لدى اآلخرين، ألنه يلبي 

ً
الوطني مختلفا

احتياجاتهم ويــدفــع مشترياتهم ويــســاعــدهــم في 
الحصول على تجربة تسوق أكثر متعة كما يقدم 

.»
ً
لهم الجوائز أيضا

وذكـــــر أنــــه خــــالل 2022، تـــم إطـــــالق الـــعـــديـــد من 
الخدمات والتحسينات الجديدة، أبرزها الربط بين 
خدمة »سمارت ويلث« وبرنامج خدمة الوطني عبر 
الــمــوبــايــل، إضــافــة إلــى خــدمــة »أبـــل بـــاي« وإمكانية 
تفعيلها من خــالل البرنامج، وكذلك إمكانية وقف 

العميل بطاقة السحب اآللي بشكل مؤقت.
وأشار إلى أن خدمة الوطني عبر الموبايل ستشهد 
مزيدا من التطور على صعيد التصميم والخدمات 
والتحسينات اإلضافية خالل عام 2023، بما يوافق 

تطلعات العمالء ويلبي احتياجاتهم.
وبين العثمان أن اإلقبال الكبير من العمالء في 
االعتماد على برنامج خدمة الوطني عبر الموبايل 
في إتمام معامالتهم يعكس حجم اإلنــجــاز، إذ زاد 

عـــدد المستخدمين المسجلين بنحو 72% على 
أساس سنوي، كما استحوذ برنامج خدمة الوطني 
عبر الموبايل على نحو 64% من إجمالي المعامالت 
الــمــصــرفــيــة لــــدى الــبــنــك فـــي 2022، وتــــجــــاوز عــدد 
المعامالت التي تم إنجازها من خالل خدمة الوطني 
عبر الموبايل 17 ضعف المعامالت التي تم إنجازها 

من خالل الفروع.

ماكو مثلها

 بامتياز 
ً
 شبابيا

ً
وقال العثمان: »2022 كان عاما

حيث استحوذ الشباب على تفكير واهتمام فريق 
العمل، وأغلبه مــن الشباب، أثــنــاء تصميم وتنفيذ 
جميع خدماتنا ومنتجاتنا وما نقدمه من عروض 

ومكافآت«.
وأفاد بأنه منذ بداية العام، أطلق »الوطني« حملة 
»عــروض ماكو مثلها للشباب«، التي تقدم عروضا 
مميزة وحصرية على مدار العام بالشراكة مع العديد 

من المؤسسات والعالمات التجارية الرائدة. وتابع أن 
الحملة نجحت بما قدمته من عروض في تلبية كل 
االحتياجات الخاصة بنمط الحياة اليومي للشباب، 
كما كانت استثنائية على صعيد العالمات التجارية 
الرائدة المشاركة، والتي تجمعها شراكة استراتيجية 
مع »الوطني«، والتي تعمد البنك تنوع مجاالتها بما 
ال يجعلها مقتصرة على التسوق، بل امتدت لتلبية 
احــتــيــاجــات الــشــبــاب الــمــتــعــددة ومــنــهــا الــتــدريــبــيــة 

والترويحية وغيرها.

متعة االختيار

 KWT ولفت إلى أن »الوطني« أطلق هذا العام بطاقة
Visa Infinite الوطني االئتمانية، ليؤسس بذلك لجيل 
جديد من البطاقات االئتمانية يتميز بحرية اختيار 
العمالء بداية من التصميم الــذي جاء مبتكرا بشكل 
البطاقة العمودي والمعدني الفاخر، وكذلك المكافآت 
الــتــي تــم تصميمها وفــقــا الحــتــيــاجــات الــعــمــالء على 

اختالف شرائحهم.
وتابع أن البطاقات الجديدة أتاحت حرية اختيار 
العمالء الطريقة التي يريدون الحصول بها على النقط، 
وفقا لنمط حياتهم ما بين فئتي اإلنفاق )الحصول 
على نقاط KWT لغاية 5% على المدفوعات الرقمية 
لدى أجهزة نقاط البيع الدولية و3% على المدفوعات 
األخرى( أو التاجر )الحصول على نقاط KWT لغاية 
10% على المطاعم واالتصاالت و5% على التجميل 
ــاء ومشتريات  ــ والـــنـــوادي الصحية و3% عــلــى األزيـ

الجمعية التعاونية والتعليم(.

مونديال كويتي

وقال العثمان إنها كانت حملة صيفية استثنائية 
وخــاصــة عندما يــكــون كــأس العالم لــكــرة الــقــدم على 
بعد أميال وأيام قليلة، فجاء الوطني بالمونديال إلى 

الكويت، من خالل تقديم الفرصة لعمالئه من محبي 
كرة القدم للدخول في سحب، وأن يكونوا ضمن 70 
 بباقات حصرية لحضور مباريات كأس العالم 

ً
فائزا

FIFA قطر 2022™ بالتعاون مع فيزا.
ولفت إلى أن تميز حملة الوطني لم يقتصر على 
أنها األكبر في الكويت والمنطقة على صعيد تقديم 
تذاكر حضور مباريات كأس العالم، بل تميزت كذلك 
في تقديم باقة تضم تذاكر الطيران، واإلقامة الفندقية، 
 
ً
وتذاكر المباراة لشخصين. فيما يحصل 35 رابحا

على إمكانية حضور المباريات ومشاهدتها من جناح 
Skybox الخاص بفيزا.

األقرب إليك

 مــا نــكــون بجانب عمالئنا 
ً
وقـــال العثمان: »دائــمــا

واألقرب لهم، فالوصول إلى خدماتنا أمر سهل جدا، إما 
من خالل قنواتنا الرقمية المتنوعة أو شبكة فروعنا 
 على تسهيل 

ً
المنتشرة، وإلى جانب ذلك نحرص أيضا

ــدورة المستندية  ــــراءات كــل الــمــعــامــالت وإلــغــاء الــ إجـ
 من الماضي«.

ً
لتصبح أوراق ومستندات الفروع أمرا

ــام 2022، أطــلــق الــوطــنــي  ــه خـــالل عـ ــار إلـــى أنـ ــ وأشـ
خدمة التوقيع اإللكتروني على كل المستندات الالزمة 
للحصول على خدمات مختلفة من التقديم للحصول 
على قرض أو بطاقة ائتمانية أو زيادة الحد االئتماني 
للبطاقات االئتمانية، وذلك من خالل خدمة الوطني 

عبر اإلنترنت وخدمة الوطني عبر الموبايل.
وتابع أنه يضاف إلى نجاح الوطني في أن يكون 
األقرب لعمالئه بطريقة سهلة ومباشرة، نجاح البنك 
على صعيد التواصل المباشر عبر خدمة الوطني 
الهاتفية، حيث تم استقبال 9 ماليين مكالمة تلفونية 
خــالل عــام 2022، والتعامل مع 70% منها عبر الرد 
الصوتي التفاعلي، و30% تم التعامل معها من خالل 

موظفي مركز االتصال.

نمط فريد

 كيف نهتم بالتفاصيل الدقيقة 
ً
وأضاف: »نعلم جيدا

التي تجعل خدماتنا االستثنائية التي نوفرها لعمالء 
الــخــدمــات المصرفية الــمــمــتــازة تــعــزز نمط حياتهم 
 على إثــراء التجربة 

ً
الفريد«. ويحرص الوطني دائما

الــمــصــرفــيــة الـــتـــي يــحــصــل عــلــيــهــا عـــمـــالء الــخــدمــات 
المصرفية الممتازة، وامتداد ذلك التميز ليشمل كل 
أفــراد العائلة، وال يقتصر ذلــك أثناء وجودهم داخل 
الكويت بل يمكنهم االستفادة من التجربة المتميزة 

حول العالم بفضل االنتشار الجغرافي للمجموعة.
وقال العثمان إنه كذلك يمكنهم التمتع بباقة خدمات 
استثنائية بفضل الشراكات االستراتيجية مع عالمات 
تجارية رائــدة في عدة مجاالت لتلبية احتياجاتهم، 
وكــذلــك خــدمــة الــمــســاعــدة الشخصية »الكونسيرج« 

الممتازة.

الدفع أسهل 

وذكر أنه بنهاية 2022، أصبح بإمكان جميع عمالء 
الوطني من حاملي الموبايل الدفع بطريقة ال تالمسية 
 كان نوع الموبايل »أبل« 

ً
وبدون استخدام البطاقة أيا

أو »سامسونغ«، ليكتمل عقد حلول الدفع المتطورة 
بتوفير الوطني خدمة »أبــل بــاي« للعمالء في نهاية 
العام، وتعد باقة خدمات الدفع عن بعد باستخدام 
الموبايل وساعات اليد واألجــهــزة اإللكترونية التي 
يــوفــرهــا الــوطــنــي للعمالء مــن بين أكــثــر طـــرق الدفع 
 على خصوصية بيانات العمالء ودون 

ً
 وحفاظا

ً
أمانا

أية رسوم إضافية. 
ولفت إلى أنه كان للوطني الريادة في تقديم ذلك 
الــنــوع مــن حــلــول الــدفــع ألول مـــرة فــي الــكــويــت بداية 
من مطلع عام 2020 وقبل جائحة كورونا مع إطالق 
خدمة الدفع Fitbit Pay التي تسمح بإضافة بطاقات 
الوطني االئتمانية إلى ساعة Fitbit الذكية المتوافقة 
مع الخدمة، ما منح بعض العمالء من مستخدمي تلك 
الساعات ميزة الدفع اآلمن الالتالمسي خالل الجائحة.

متطورة ومستدامة

وأشار العثمان إلى أن استراتيجية الوطني تجاه 
االنتشار بكل أنحاء الكويت ثابتة وتطورت خالل عام 
2022 بالتركيز على استدامة تلك الفروع على صعيد 

استدامة األعمال وكذلك االستدامة البيئية.
 استخدام ألواح الطاقة 

ً
وبين أن الوطني بدأ تدريجيا

الشمسية كمصدر مكمل للطاقة في فروعه المنتشرة 
بالكويت، وذلــك بعد دخولها حيز التنفيذ فــي فرع 
كيفان، األمر الذي سيساهم بنحو فّعال في تخفيض 

االنبعاثات الكربونية.
ــوقــــت، عــمــل الــبــنــك على  ــه فـــي نــفــس الــ ــ وأردف أنـ
تطوير الفروع لتتكامل مع القنوات الرقمية بما يلبي 
احتياجات العمالء، وخاصة من ذوي المالءة المالية 
المرتفعة ورواد األعمال والشركات عن طريق إعادة 

هيكلة شاملة لتجهيزها للمستقبل. 

محمد العثمان

أبرز محطات العام

هشام النصف ومحمد الخرافي يتسلمان جوائز »غلوبل فاينانس«

فريقا »الوطني« و»ديليفرو« يتوسطهما محمد العثمان

م جائزة »سرفيس هيرو«
ّ
فريق عمل مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية يتوسطه صالح الفليج لدى تسل

معرض »وياي« في مول 360

النجم العالمي ديديه دروغبا مع األطفال ضمن زيارته للكويت برعاية بنك الكويت الوطني

كلمة السركلمة السر

األفضل في المنطقةاألفضل في المنطقةوجهة شبابيةوجهة شبابية

نصمم 
خدمات 
الوطني

عبر الموبايل 
لتصنع 

الفارق في 
حياة عمالئنا 

اليومية
العثمان

الشباب 
يستحوذ 

على تفكيرنا 
أثناء تقديم 

خدماتنا 
ومنتجاتنا 

وعروضنا
العثمان

نطمح 
لمواصلة 

إظهار 
إمكاناتنا 

الهائلة 
وتقديم 
خدمات 

تعكس شغفنا 
الذي ال ينتهي

خدماتنا 
الرقمية تبدو 

لآلخرين 
تكنولوجيا 
من مستقبل 

بعيد

أكــد العثمان أن ما تم إنــجــازه على مدار 
العام يرجع باألساس إلى موظفي مجموعة 
الخدمات المصرفية الشخصية وما يبذلونه 
من جهود حثيثة ويبدونه من روح الفريق 
والمسؤولية وااللتزام بترسيخ مكانة البنك 

الريادية وتفوقه بكل المجاالت.
وتــبــقــى كلمة الــســر فــي ضــمــان اســتــمــرار 
تـــفـــوق الـــوطـــنـــي فـــريـــق الــعــمــل ومــــا تــقــدمــه 
الــكــوادر الشابة والمميزة التي تتحلى في 
عملها بروح االبتكار، وال تخلو أهدافهم من 
الشغف الدائم لتقديم األفضل لعمالء البنك.

ذكــر العثمان أن »ويـــاي« تجربة مصرفية انطلقت قبل عام 
 وتعتمد في األساس على التواصل 

ً
 كبيرا

ً
والتزال تشهد تطورا

المباشر مع العمالء من فئة الشباب والتعرف على احتياجاتهم 
وتلبيتها بطريقة تناسب شخصيتهم ونمط حياتهم، خاصة أن 
 
ً
 من نفس األعمار ويعلمون جيدا

ً
القائمين على البنك هم أيضا

ما يريده نفس أبناء جيلهم.
وأشار إلى أن األرقام تؤكد نجاح تجربة إطالق أول بنك رقمي 
في الكويت، حيث تجاوز عدد العمالء في »وياي« 300% مقارنة 
بالمستويات المستهدف الوصول إليها في ذلك الوقت، األمر الذي 
يؤكد أن »وياي« أصبح وجهة مصرفية جديدة للشباب الكويتي.

اعتاد الوطني حصد الجوائز وتقلد المراكز األولــى في 
 
ً
ترتيب بنوك الكويت والمنطقة، لكن عام 2022 كان استثنائيا

على صعيد عدد وطبيعة الجوائز، حيث نال الوطني تقدير 
وإعـــجـــاب الــمــؤســســات اإلقــلــيــمــيــة والــعــالــمــيــة لــمــا قــدمــه من 
خدمات رقمية وحلول مصرفية متطورة، فحصد البنك أغلب 

الجوائز في ذلك المجال.
ومن بين أبرز تلك الجوائز حصد الوطني 13 جائزة ضمن 
جوائز »غلوبل فاينانس« ألفضل البنوك الرقمية في تقديم 
الخدمات المصرفية الشخصية عن عام 2022، أبرزها جائزة 

»أفضل بنك رقمي لخدمات األفراد في الشرق األوسط«.

https://www.aljarida.com/article/9175


»مركز عبدالعزيز الصقر« يختتم دورة تدريبية
عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية »IFRS 17« وأنشطة التأمين

ــز عـــبـــدالـــعـــزيـــز حـــمـــد الــصــقــر  ــركــ نـــظـــم مــ
 
ً
 تـــدريـــبـــيـــا

ً
ــا ــتـــطـــويـــر بـــرنـــامـــجـ لــلــتــنــمــيــة والـ

 لـــلـــكـــوادر الــمــهــنــيــة بــشــركــات 
ً
مــتــخــصــصــا

 
ً
الــتــأمــيــن الــكــويــتــيــة بــحــضــور 54 مــشــاركــا

بـــالـــتـــعـــاون مــــع مـــؤســـســـة الـــكـــويـــت لــلــتــقــدم 
 
ً
 كــامــا

ً
الــعــلــمــي، وتــضــمــن الــبــرنــامــج شــرحــا

 IFRS( لمعايير المحاسبة الدولية 
ً
ومفصا

17( وكــيــفــيــة تــطــبــيــقــه، واســتــمــر الــبــرنــامــج 
ات  أربــعــة أيــام، بهدف دعــم وتــدريــب الكفاء
الــمــهــنــيــة الــكــويــتــيــة واالطـــــاع عــلــى أحـــدث 
ــيــــة، وقـــدمـــهـــا الــخــبــيــر  الـــمـــســـتـــجـــدات الــــدولــ

االستشاري مصطفى السيد.
وأوضــــــــح الـــســـيـــد أن الـــمـــعـــيـــار الــــدولــــي 
)IFRS17( تتفق مبادئه مع متطلبات الرقابة 
ــإدارة  ــرز تــلــك الــمــبــادئ االهــتــمــام بــ ومـــن أبــ
الــمــخــاطــر والــشــفــافــيــة والــقــدرة عــلــى قياس 
ة ومــدى قــدرة الشركات على  هامش الماء
الــوفــاء بــالــتــزامــاتــهــا. وأفـــاد بـــأن الــبــرنــامــج 
التدريبي تضمن شرح عملية االنتقال الى 
 IFRS( المعيار الدولي للتقرير المالي رقم
 )IFRS17( ــم ــــى الــمــعــيــار الــــدولــــي رقــ 4( وإلـ
والصعوبات والتحديات ذات الصلة واعداد 
الــمــيــزانــيــة وقــائــمــة الــدخــل الــشــامــل بحسب 
متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 

رقـــم )IFRS17(، وقـــواعـــد االنــتــقــال لتطبيق 
المعيار وقواعد التصنيف والقياس حسب 
متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية 
ــــاالت عــمــلــيــة  ــم )IFRS 17( مـــع تــقــديــم حـ رقــ
وتطبيقات عملية من واقع السوق الكويتي.
وأضــاف أن تطبيق المعيار المحاسبي 
الـــدولـــي الــجــديــد )IFRS 17( يــشــكــل فــرصــة 
للشركات لمواكبة كافة التطورات العالمية 
بخصوص المعايير المحاسبية ألنشطة 
الــتــأمــيــن وكــذلــك فــرصــة لــلــجــهــات الــرقــابــيــة 
لــتــحــديــث األطــــر الــتــشــريــعــيــة لــتــتــوافــق مــع 
متطلبات الــمــعــيــار الــجــديــد، كــمــا أن الــتــزام 
ســوق الــتــأمــيــن الــكــويــتــي بتطبيق المعيار 
IFRS17( ســـيـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوحـــيـــد أســـس  (
الــتــصــنــيــف والـــقـــيـــاس، وتــدعــيــم االســتــقــرار 
ــول،  ــودة األصــ الــمــالــي مـــن خـــال ضــمــان جــ
بــــاإلضــــافــــة إلـــــى تـــدعـــيـــم الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات فــي  واسـ
المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، وكذا 
تدعيم القدرة التنافسية لشركات التأمين 
الكويتية فــي األســـواق المحلية والعربية 

والدولية.

لقطة جماعية

Cisco في حلقة نقاشية مع Ooredoo business
حول أحدث الحلول الخاصة بأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة

 O o r e d o o « كــــــــــــت  ر شــــــــــــا
يـــــــك  لـــــــشـــــــر ا  ، »b u s i n e s s
التكنولوجي الموثوق لحلول 
األعـــــمـــــال، فــــي حـــلـــقـــة نــقــاشــيــة 
 ،Cisco ــة ــركـ بـــالـــتـــعـــاون مــــع شـ
لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أحـــدث 
الـــحـــلـــول الــمــتــعــلــقــة بــأصــحــاب 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
ــادة مـــنـــهـــا،  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ وكــــيــــفــــيــــة االســ
وأقــــيــــمــــت الـــحـــلـــقـــة فـــــي فـــنـــدق 
ــمـــاء  ــنــــســــي بــــحــــضــــور عـ ريــــجــ

.»Ooredoo business«

ويــأتــي تنظيم هــذه الحلقات 
الــــنــــقــــاشــــيــــة كــــــجــــــزء مـــــــن خـــطـــة 
»Ooredoo business« لمساعدة 
أصــــحــــاب الــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة وزيــــــــــادة الـــوعـــي 
ــلــــول  ــة بــــــأحــــــدث الــــحــ ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
الخاصة بهم، والتي ستسهم في 
تحقيق تطلعاتهم وتــــؤدي إلــى 

كسب ثقة عمائهم. 
وتمكن المشاركون في الندوة 
ــة ومـــشـــاركـــة  ــلــ ــئــ مـــــن طــــــرح األســ
تحدياتهم التي يواجهونها في 

ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي.
وقـــال مــديــر إدارة التخطيط 
 »Ooredoo« بقطاع الشركات في
سليمان الحمود: »شراكتنا مع 
نـــا حــلــواًل  Cisco تــمــنــح عـــمـــاء
عديدة كحلول الشبكات، إنترنت 
األشياء )IOT(، مركز البيانات، 
الــحــوســبــة الــســحــابــيــة، الحلول 
ــة لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات  ــيــ ــنــ األمــ
أصـــحـــاب الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة 
ــوق«،  ــ ــســ ــ ــي الــ ــ ــة فــ ــطــ ــتــــوســ ــمــ والــ
ــر فـــي  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ : »سـ

ً
مــــــضــــــيــــــفــــــا

Ooredoo business بتنظيم 
ــيـــات بــشــكــل  ــالـ ــعـ ــفـ ــذه الـ ــ ــثـــل هــ مـ
مستمر لعمائنا لتمكينهم من 

تحقيق أهدافهم«.
 »Ooredoo business« وكانت
 عـــلـــى جـــائـــزة 

ً
حــصــلــت مــــؤخــــرا

»شــــــريــــــك الــــــعــــــام فــــــي الـــحـــلـــول 
األمنية من Cisco« لتميزها في 
تــقــديــم أفــضــل الــحــلــول األمــنــيــة 
لحماية بيانات عمائها على 
مــدار الساعة، مــع ضمان أعلى 

سليمان الحمودمستويات األمان.

باسمة الدهيم

»القطرية« تختتم »كأس العالم« وتهنئ األرجنتين
اختتمت الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، شــريــك الــطــيــران 
الرسمي التــحــاد الــدولــي لــكــرة الــقــدم )FIFA( بطولة كأس 
العالم FIFA قطر 2022™ بأبهى صـــورة، إذ شـــارك أفــراد 
من طاقم ضيافة الناقلة القطرية في المباراة النهائية عبر 
توزيع الميداليات والجوائز على المنتخب األرجنتيتي 
بعد انتصاره التاريخي على نظيره الفرنسي، حامل اللقب 
في نسخة كأس العالم FIFA روسيا 2018™. وكانت الناقلة 
القطرية قد سّيرت أكثر من 14.000 رحلة خال أيام البطولة 
لتجمع المشجعين من جميع أنحاء العالم في قطر لمتابعة 

أضخم حدث كروي على االطاق.
واحتفلت الناقلة القطرية بهذا الــحــدث التاريخي مع 
جميع المسافرين على متنها بفعاليات ترفيهية عديدة، 
تنوعت ما بين محلية ودولية وتمحورت جميعها حول 
كرة القدم. ولإلشارة فإن عدد المشجعين الذين توافدوا إلى 
دولة قطر لمؤازرة منتخباتهم ومتابعة واحدة من أنجح 
بطوالت كأس العالم قد بلغ الى أكثر من 3.4 مايين مشجع 

على مدار 64 مباراة.
وأما في مهرجان FIFA للمشجعين™ في حديقة البدع، 

فقد استقبل جناح الخطوط الجوية القطرية »سكاي هاوس« 
أكثر من 1.8 مليون زائر خال البطولة، لاستمتاع باألنشطة 
والفعاليات التي قدمها الجناح ومنها تجربة تحدي نيمار 
الممتعة، التصوير على األرجـــوحـــة، الــرســم على الــوجــه، 
تجربة Qverse – الجولة االفتراضية في درجة رجال األعمال 

الحائزة عدة جوائز وغيرها العديد.
من جانبه، قال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
»القطرية«: »لقد نجحت دولــة قطر بتحقيق الرحلة التي 
بدأت كحلم وتحولت إلى واقع مذهل، كما أبدعت بتقديم 
نسخة استثنائية لكأس العالم ستبقى ذكراها محفورة 
في األذهان كأول بطولة تقام في الشرق األوسط وأفضلها 
على اإلطاق. وباسم مجموعة الخطوط أود أن أتقدم بأحّر 
الــتــهــانــي للمنتخب األرجــنــتــيــنــي عــلــى انــتــصــاره الثمين 
وأشيد بالمنتخب الفرنسي على عزيمته وأدائه المشّرف 

طوال البطولة«.
وأضاف: »بصفتنا شريك الطيران الرسمي لرحلة كأس 
 مــن هــذا الحدث 

ً
ا الــعــالــم فــي قــطــر، يسعدنا أنــنــا كنا جـــزء

الـــتـــاريـــخـــي، ونــجــحــنــا بــتــقــديــم تــجــربــة ســفــر استثنائية 

لجميع المسافرين على متن خــطــوط الجوية القطرية«.
وفي ختام البطولة، احتفلت الناقلة الوطنية لدولة قطر 
بهذا الحدث بطريقة فنية، إذ جّسدت الرسامة العالمية 
ليلي كانتيرو أبرز لحظات المباراة الملحمية بين فرنسا 
 B 777 واألرجنتين على مجسم طــائــرة الخطوط بوينج
وذلــك في مهرجان FIFA للمشجعين™. كما بّينت أعمال 
أخرى للفنانة مسيرة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™، 

والنجاحات التي ُحققت في قطر.
 
ً
وكانت القطرية الحائزة جوائز عالمية قد أطلقت مؤخرا
أغنية ›C.H.A.M.P.I.O.N.S‹. احتفااًل بكأس العالم وأهدتها 
الى جميع المشجعين وعشاق كرة القدم في كل مكان. وقام 
بأداء األغنية الفنان العالمي شاب خالد، والنجم دي جي 
رودج، وفــي غــضــون أسابيع قليلة، تمت مشاهدتها من 
23 مليون مشاهد. من جهته، كشف نادي االمتياز التابع 
 FIFA للقطرية، برنامج المسافر الدائم الرسمي لكأس العالم
قطر 2022™، عن إطاق خمس حمات عروض ترويجية 
مختلفة، وذلك خال مدة بطولة كأس العالم، وانضم على 

أثرها أكثر من 67,000 عضو جديد إلى النادي.

ي البناء والذهب 
َ
ختام معرض

وسط إقبال الفت
ــد إقـــــــبـــــــال الفـــــــــت مـــن  ــ ــعـ ــ بـ
الــمــســتــهــلــكــيــن، وبــمــشــاركــة 
فـــــــاعـــــــلـــــــة مــــــــــن حـــــــشـــــــد مــــن 
الــــــعــــــارضــــــيــــــن لــــلــــشــــركــــات 
الــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــة، اخــــتــــتــــمــــت 
ـــــــي 

َ
فــــــــعــــــــالــــــــيــــــــات مـــــــعـــــــرض

ــذهــــب  ــاء )بــــيــــتــــك(، والــ ــنــ ــبــ الــ
والــــمــــجــــوهــــرات الـــعـــالـــمـــي، 
اللذين احتضنتهما قاعات 
ومــــرافــــق أرض الـــمـــعـــارض 
خال األسبوع الماضي في 

مشرف.
وأكــدت المدير التنفيذي 
لقطاع التسويق والمبيعات 
في »الكويت الدولي«، باسمة 
الدهيم، في بيان صحافي، 
ــذهــــب  ــــي الــ

َ
ــاح مــــعــــرض ــ ــجـ ــ نـ

والــبــنــاء، الــلــذيــن يــعــدان من 
أهم الفعاليات والتظاهرات 
االقـــتـــصـــاديـــة فـــي الــكــويــت، 
وجاء نتيجة تضافر جهود 
الجميع من تعاون الجهات 
والــمــؤســســات الرسمية في 

الدولة.
وأفــــــــــــــادت الـــــدهـــــيـــــم بــــأن 
»الـــــكـــــويـــــت الـــــــدولـــــــي« عــلــى 
اســــــــتــــــــعــــــــداد تـــــــــــام إلقــــــامــــــة 
واحـــــــتـــــــضـــــــان الـــــمـــــعـــــارض 
والـــــمـــــؤتـــــمـــــرات، بــمــخــتــلــف 
ــا، خــــــال الـــفـــتـــرة  ــهـ ــتـ أنـــشـــطـ
ــة، والــــمــــحــــافــــظــــة  ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
عـــــلـــــى إقـــــــامـــــــة الـــــمـــــعـــــارض 
 ،

ً
ــة ســـــنـــــويـــــا ــتــــخــــصــــصــ ــمــ الــ

ات، ومنح  وتسهيل اإلجـــراء
ــركــــات  ــلــــشــ ــيـــــات لــ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــتـ ــ الـ
الــمــحــلــيــة واألجــنــبــيــة، ومــد 

ــور الـــــتـــــعـــــاون مـــعـــهـــا. ــ ــسـ ــ جـ
وأضـــــــافـــــــت أن الــــشــــركــــة 
ــعـــداد الحــتــضــان  ــتـ عــلــى اسـ
ــــارض  ــعـ ــ ــمـ ــ ــات والـ ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ الــ
الــمــتــخــصــصــة، الـــتـــي تلبي 
احـــــتـــــيـــــاجـــــات الــــجــــمــــهــــور، 
وتوفر الدعم الــازم لجميع 
الــــمــــؤســــســــات والــــشــــركــــات 
الـــمـــشـــاركـــة، وتـــمـــد جــســور 
التعاون معهم في أي حدث، 
وتوفير الازم لهم، وإتاحة 

الفرص لتسويق أفكارهم.
وأثنت على جهود جميع 
ــــى تـــنـــظـــيـــم  ــلـ ــ الــــقــــائــــمــــيــــن عـ
ــن،  ــيــ ــرضــ ــعــ ــمــ فـــــعـــــالـــــيـــــات الــ
والمؤسسات الراعية، لنجاح 
هذا الحدث المميز بصورة 
مــائــمــة، مــؤكــدة استضافة 
»الكويت الدولي« المعارض 
المتخصصة خال الفترات 

المقبلة.

41% تراجع إصدارات أدوات الدخل الثابت الخليجية في 2022
»كامكو إنفست«: التوقعات تشير إلى تزايدها في النصف الثاني من العام الجديد

من المتوقع أن تسجل 
حكومات دول مجلس التعاون 

الخليجي أحد أعلى معدالت 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي 
السنوي هذا العام، بفضل 

انتعاش النشاط االقتصادي 
بعد الجائحة، إضافة إلى 

ارتفاع اإلنفاق الحكومي على 
المشاريع التنموية.

تـــراجـــعـــت إصــــــــــدارات أدوات 
الدخل الثابت الخليجية بنسبة 
41 فــــي الـــمـــئـــة عـــــام 2022، فــي 
وقت تشير التوقعات إلى تزايد 
اإلصـــــدارات فــي النصف الثاني 

من عام 2023.
ــــر صـــــــــــادر عـــن  ــريـ ــ ــقـ ــ ووفـــــــــــق تـ
شــركــة كــامــكــو إنــفــســت،  شهدت 
إصــــدارات أدوات الــدخــل الثابت 
فـــــــي دول مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
 منذ بــدايــة عام 

ً
ــادا  حـ

ً
انخفاضا

ــه، نــتــيــجــة  ــاريــــخــ 2022 حـــتـــى تــ
تراجع اإلصدارات من الحكومات 

والشركات. 
ولـــــــــفـــــــــت إلــــــــــــــى أن تـــــــراجـــــــع 
اإلصـــــــــدارات الــحــكــومــيــة بصفة 
رئيسية يعكس ارتــفــاع أســعــار 
الــنــفــط، مــمــا أدى إلـــى انخفاض 
الــمــتــطــلــبــات الــتــمــويــلــيــة. وعــلــى 
صعيد الشركات، كان االنخفاض 
 بارتفاع أسعار الفائدة، 

ً
مدفوعا

إضـــافـــة إلــــى تــقــيــيــمــات األســهــم 
ــتــــي جـــعـــلـــت جــمــع  الـــمـــرتـــفـــعـــة الــ
األموال من أسواق األوراق المالية 
أكـــثـــر جـــاذبـــيـــة مـــقـــارنـــة بــســوق 

السندات.
ــه عـــلـــى الــصــعــيــد  ــ وأوضـــــــح أنـ
ــع أن  ــوقـ ــتـ ــمـ ــــن الـ ــــادي مـ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

تــســجــل حــكــومــات دول مجلس 
ــعـــدالت  ــلــــى مـ ــاون أحــــــد أعــ ــعــ ــتــ الــ
نــمــو الــنــاتــج المحلي اإلجــمــالــي 
ــذا الــــــعــــــام، بــفــضــل  ــ ــ الــــســــنــــوي هـ
انـــتـــعـــاش الـــنـــشـــاط االقـــتـــصـــادي 
بعد الجائحة، إضافة إلى ارتفاع 
اإلنفاق الحكومي على المشاريع 

التنموية. 
 لـــتـــقـــديـــرات 

ً
وتــــــابــــــع: »وفــــــقــــــا

اإلجــمــاع، مــن المتوقع أن يصل 
مــــعــــدل نــــمــــو الــــنــــاتــــج الــمــحــلــي 
ــي القـــــتـــــصـــــادات دول  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ اإلجـ
ــــى 7.3 فــي  مــجــلــس الـــتـــعـــاون إلـ
المئة عــام 2022 مقابل 2.5 في 
المئة عــام 2021. ومــن المتوقع 
أن يكون النمو في عامي 2023 
 بنسبة 3.4 

ً
و2024 أقـــل نــســبــيــا

و2.9 فـــي الــمــئــة عــلــى الـــتـــوالـــي. 
كــمــا انــعــكــســت وتـــيـــرة الــنــشــاط 
االقــتــصــادي عــلــى قــــراءة مؤشر 
مـــديـــري الــمــشــتــريــات للمنطقة، 
والتي ظلت متخطية حاجز 50 
نقطة بمستويات جيدة لكل من 
السعودية وقطر واإلمارات ودبي 

منذ بداية العام«.
وعلى الصعيد العالمي، ذكر 
أن التوقعات خال العام تأثرت 
بتوقيت وكيفية عـــودة الصين 

إلى العمل وفتح اقتصادها بعد 
اتــبــاعــهــا ســيــاســة صــفــر كوفيد، 
، يــدور 

ً
وبــعــد رفــع الــقــيــود أخــيــرا

الـــجـــدل اآلن حــــول مـــا إذا كــانــت 
ــى عــمــلــيــات  ــ ــعـــود إلــ ــتـ الــــبــــاد سـ
اإلغــــاق، فــي ظــل ظــهــور العديد 
من التقارير التي تشير إلى تزايد 
حاالت اإلصابة، وتصاعد األعباء 

على المرافق الطبية. 
ولـــفـــت إلــــى »تـــأثـــر نــمــو بقية 

اقتصادات العالم بارتفاع أسعار 
الــســلــع األســاســيــة، بــمــا فــي ذلــك 
أسعار النفط، بسبب تأثير قلة 
اإلمـــــــدادات الــنــاجــم عـــن الــصــراع 
بين روسيا وأوكرانيا. كما أدى 
االرتفاع القياسي ألسعار الطاقة 
إلى تفاقم مشكلة التضخم، الذي 
وصــــل إلــــى مــســتــويــات قياسية 
خــال الــعــام، فيما يعزى بصفة 
رئــيــســيــة لــلــســيــاســات الــنــقــديــة 

التيسيرية التي تم تبنيها خال 
 
ً
فترة الجائحة، والتي أدت أيضا

ــــى ارتــــفــــاع مـــســـتـــويـــات الـــديـــن  إلـ
في العديد من االقتصادات إلى 

مستويات غير مسبوقة«. 

توقعات 2023

ن أنه »بالنسبة لعام 2023،  وبيَّ
نــتــوقــع أن تــســاهــم الــســيــاســات 

ــتــــي تــم  الـــنـــقـــديـــة الــــمــــتــــشــــددة الــ
تطبيقها عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
فــي الــحــد مــن القيمة اإلجمالية 
لـــــــإلصـــــــدارات، والــــتــــي ســتــتــأثــر 
أكثر بضغوط الــركــود العالمي، 
ــاه الــتــضــخــم هــو  وســـيـــظـــل اتــــجــ
الركيزة الرئيسة الستقرار سوق 
الــســنــدات، ألنـــه ســيــقــرر الــمــســار 
الــــذي تسلكه الــبــنــوك الــمــركــزيــة 
إلدارة الــتــوقــعــات االقــتــصــاديــة، 

إال أنـــه مـــن الــمــتــوقــع أن يتفوق 
الــنــمــو االقـــتـــصـــادي فـــي منطقة 
دول مجلس التعاون على النمو 
ــن الـــمـــتـــوقـــع أن  ــمـــي، إذ مــ ــالـ ــعـ الـ
يتعافى نشاط ســوق المشاريع 
ــراجــــع خـــال  الـــتـــنـــمـــويـــة الــــــذي تــ
األربــــاع القليلة الماضية، وهو 
ــــذي مـــن شـــأنـــه أن يــعــزز  ــر الـ ــ األمـ
إصــــدارات أدوات الــدخــل الثابت 

في دول مجلس التعاون«.

آجال استحقاق السندات/  الصكوك الخليجية - مليار دوالر أميركي
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حصة stc السوقية 
وصلت إلى %39.8 
من إيرادات قطاع 

االتصاالت بالكويت 
للمرة األولى منذ 

تأسيس الشركة 
لتكون في صدارة 

القطاع لحجم 
اإليرادات

 stc منذ تأسيس
في الكويت تمكنت 
من تحقيق العديد 

من المساهمات 
واإلنجازات لدعم 
المجتمع المحلي 

وأجندة المسؤولية 
المجتمعية

ً
د تفوق المجموعة في النمو والتوسع إقليميا من السعودية إلى البحرين والكويت... قصة نجاح تجسِّ
ً
د تفوق المجموعة في النمو والتوسع إقليميا من السعودية إلى البحرين والكويت... قصة نجاح تجسِّ

بداية قصة نجاح stc في 
مسيرة التوسع والنمو كانت 

من الكويت، حيث شهدت عام 
2008 والدة نجم جديد ألقى 
بضيائه على سماء االتصاالت، 

وبرزت مالمحه في خطواته 
األولى ليرسم مالمح عمالق 

سينقل قطاع االتصاالت 
وتقنية المعلومات إلى وجهات 
مستقبلية واعدة، حتى تمكنت، 

خالل العام األول لها، من 
استقطاب نصف مليون عميل 

على أرض الكويت.

stcstc... إنجازات في مسيرة التمكين الرقمي... إنجازات في مسيرة التمكين الرقمي

لـــم تــكــن خــطــة الــنــمــو والـــتـــوســـع الـــتـــي أطلقتها 
مجموعة stc في بداية العقد الثاني من القرن الـ21 
 عــلــى ورق، بــل كــانــت اســتــراتــيــجــيــة حقيقية 

ً
حــبــرا

الــتــمــســتــهــا الــشــركــة نــتــيــجــة لــلــتــطــور الــتــقــنــي الـــذي 
شهدته المنطقة. 

لــت  فـــخـــال الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة تــحــوَّ
د شركة تقدم خدمات االتصال  مجموعة stc من مجرَّ
واإلنترنت إلى ممّكن رقمي ُيعد األبــرز في منطقة 

الشرق األوسط. 
كان لاستراتيجية الشاملة التي أطلقتها الشركة 
الــــدور األكــبــر فــي تــعــزيــز الــتــحــول الــرقــمــي بمنطقة 
الخليج، حيث سعت إلى تنويع الفرص االستثمارية 
فــي الــشــركــة، فأطلقت خــال السنتين الماضيتين 
الــعــديــد مـــن الــشــركــات الــتــابــعــة فـــي مـــجـــاالت األمـــن 
السيبراني وإنترنت األشياء والذكاء االصطناعي 
والحوسبة السحابية والبنية التحتية وتقنيات 
الجيل الخامس تخدم بها المجتمعات الخليجية، 

وتدعم التحول الرقمي في المنطقة.
اليوم بلغت القيمة السوقية لمجموعة stc أكثر 
ــال، كــمــا بــلــغــت قــيــمــة عــامــتــهــا  ــ مـــن 187 مــلــيــار ريــ
التجارية 10.6 مليارات دوالر، وفق تصنيف مجلة 
فــوربــس، وحصلت المجموعة على شــهــادة أعلى 
ســمــة تــجــاريــة قــيــمــة عــلــى مــســتــوى منطقة الــشــرق 
األوسط في قطاع االتصاالت حسب تصنيف براند 
فايننس العالمية. وامتدت قصة نجاح هذا التطور 
والنمو والنجاحات التي تحققها الشركة لتصبح 
القوة المحركة الرئيسة لقطاع االتصاالت وتقنية 
الــمــعــلــومــات لــكــل مـــن الـــكـــويـــت والـــبـــحـــريـــن. فكيف 
ساهمت الشركة في تحويل واقع االتصاالت وتقنية 

المعلومات في منطقة الخليج؟
كانت بداية قصة نجاح المجموعة في مسيرة 
الــتــوســع والــنــمــو مـــن الـــكـــويـــت، حــيــث شــهــدت عــام 
2008 والدة نجم جديد ألقى بضيائه على سماء 
االتـــصـــاالت، وبــــرزت مــامــحــه فــي خــطــواتــه األولـــى 
لــيــرســم مــامــح عــمــاق ســيــنــقــل قــطــاع االتـــصـــاالت 
وتقنية المعلومات إلى وجهات مستقبلية واعدة، 
حتى تمكنت خــال الــعــام األول لها مــن استقطاب 
نــصــف مــلــيــون عــمــيــل عــلــى أرض الــكــويــت، وخـــال 
ــد ربــحــيــة  ــ ــوائـ ــ ــوات فـــقـــط بــــــــدأت تـــحـــقـــيـــق عـ ــ ــنـ ــ 4 سـ
 في بورصة 

ً
للمستثمرين، وكان إدراج الشركة رسميا

الكويت أحد خطوات النجاح والنمو، حيث ارتفع 
حجم األرباح المحتجزة مع تطور أرباح الشركة.

كــمــا اســتــحــوذت عــلــى الــمــركــز الــثــانــي مــن حيث 
اإليـــــرادات والــحــصــة الــســوقــيــة مــن المشتركين، ثم 
توالت اإلنجازات حتى استحوذت على حصة سوقية 
ــرادات  تصل إلــى حــوالــي 36 فــي المئة مــن حجم إيـ

القطاع عام 2021. 
وخال الربع الثالث من عام 2022 وصلت حصة 
stc السوقية إلى 39.8 في المئة من إيــرادات قطاع 
االتصاالت في الكويت، للمرة األولــى منذ تأسيس 
الشركة، لتكون في صدارة قطاع االتصاالت لحجم 

اإليرادات.
وفــي البحرين، دخلت stc ســوق االتــصــاالت عام 
2010 كثالث مشغل اتصاالت في المملكة. وسرعان 
مـــا أصــبــحــت الــشــركــة قــــوة مــحــركــة رئــيــســيــة نحو 
تحقيق رؤيــــة الــتــحــول الــرقــمــي، حــيــث اســتــحــوذت 
على 41 في المئة من عائدات السوق، كونها أثبتت 
قوتها في ساحة المنافسة، لتصبح المشغل األول 
بــأســواق الهاتف المحمول وعــمــاء قطاع النواقل 
ــرع أداًء  والمشغلين فــي الــبــحــريــن، والــشــركــة األســ
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــمــنــطــقــة، واألولــــــى فـــي تــطــويــر 
الشبكات المحلية واإلقليمية والعالمية، من خال 
االستثمارات المتواصلة في تطوير البنية التحتية، 
 5G مدت كأول مشغل تجاري للجيل الخامس

ُ
واعت

في البحرين، وبمجال األمن السيبراني، والحوسبة 
السحابية، وغيرها. 

كما توفر الشركة خدمات خارج 
نــــطــــاق االتــــــصــــــاالت، بـــمـــا يــشــمــل 
الـــخـــدمـــات الـــمـــالـــيـــة والـــخـــدمـــات 
الــتــأمــيــنــيــة بــأعــلــى الــمــســتــويــات، 

لــمــواكــبــة متطلبات حــيــاة الــعــمــاء 
اليومية. 

المساهمة في تحقيق الرؤى 
الوطنية للبحرين والكويت

شهد عام 2019 إطاق العامة التجارية الموحدة 
فــي الــكــويــت والــســعــوديــة والــبــحــريــن، كــمــا أطلقت 
الــشــركــة اســتــراتــيــجــيــة مــحــدثــة ومــتــطــورة تناسب 
األهداف األساسية للشركة خال السنوات الاحقة 
فــي 2019 لتعزيز عملية تمكين الــتــحــول الرقمي 

للشركة للتماشي مع الرؤى الوطنية في كل دولة.
ففي الكويت تسعى استراتيجية رؤيــة الكويت 
لعام 2035 إلى التحول الرقمي من بين أهداف كثيرة 
حددتها الدولة لمواكبة عالم اإلنترنت على جميع 

المستويات. 
ــان لــــ stc دور أســـاســـي وحـــيـــوي فـــي تسريع  وكــ
عملية التحول، حيث كان الستحواذ الشركة على 
 solutions« كواليتي نت«، وتحويلها لتكون شركة«
by stc«، دور بارز لتكون الذراع التقنية الفاعلة في 
تمكين قــطــاع األعــمــال ودعـــم الــمــشــاريــع المحلية. 
وأعلنت إنشاء مركز 5G االبتكار عام 2019، بهدف 
استكشاف وتطوير وإطــاق استخدامات تقنيات 
الجيل الــخــامــس الــمــتــطــورة، ووفـــرت مجموعة من 
الحلول الرقمية للشركات التي تشمل مراكز البيانات 

ودعم البنية التحتية والتطبيقات للشركات. 
إضافة إلــى ذلــك، تقدم stc استراتيجية إنترنت 
ــإدارة مــواردهــا  ــ األشـــيـــاء، الــتــي تــســمــح لــلــشــركــات بـ
ة، وتحقيق أقــصــى اســتــفــادة من  بشكل أكــثــر كــفــاء

نماذج أعمالها.
وفي البحرين، تساهم stc في دعم رؤية البحرين 
االقــتــصــاديــة 2030، فعلى صعيد قــطــاع األعــمــال، 

قامت الشركة بتطوير مجموعة شاملة من منتجات 
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات واالتـــصـــاالت، 
بما في ذلك األمن السيبراني وتتبع 
األصـــــــول واســـتـــضـــافـــة الــبــيــانــات 
والخدمات السحابية لخدمة هذا 

القطاع. 
وعـــلـــى صــعــيــد قـــطـــاع الـــنـــواقـــل 
والمشغلين، نجحت الشركة في 
ترسيخ مكانتها كشركة متمكنة 
في هذا المجال، حيث تقوم بتقديم 
الخدمات ألكثر من 400 شركة وطنية 
وعالمية. كما عـــززت الشركة تجربة خدمة 
 
ً
العماء عبر جميع نقاط االتصال، حيث تهدف دائما

إلى مواصلة دفع عجلة التحول الرقمي في البحرين، 
.
ً
 رقميا

ً
 ممّكنا

ً
لتصبح مجتمعا

النمو المستقبلي وتطوير األداء

 مــن اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة والــتــوقــعــات 
ً
انــطــاقــا

الواعدة لقطاع المؤسسات في الكويت، قامت الشركة 
بعملية تحول كبيرة لتلبية احتياجات العماء، 
وإثراء خبراتهم في مجال تكنولوجيا المعلومات 
واالتــصــاالت، والــتــي تــم تسليط الــضــوء عليها في 

.»AHEAD« استراتيجية الشركة
وحرصت الشركة على تحسين كفاءتها وقدراتها 
الداخلية في هذا القطاع، من خال استحواذها على 
كامل رأسمال شركة البوابة اإللكترونية القابضة 
فــي أبــريــل 2022، لتواكب آخــر الــتــطــورات العالمية 
ــي مـــجـــال االتـــــصـــــاالت وتــكــنــولــوجــيــا  الـــســـريـــعـــة فــ
المعلومات، وتوفير أفضل الحلول التقنية المتكاملة 

لعمائها من األفراد والمؤسسات. 
وأتمت stc زيادة رأسمالها بنجاح خال النصف 
األول من عام 2022، ليصل إلى 99.9 مليون دينار، 
من خال توزيع أسهم منحة بنسبة 100 في المئة 

على مساهميها. 
وفي البحرين، استثمرت stc في تطوير البنية 
التحتية الرقمية بمبالغ تــجــاوزت ملياَري دوالر. 
وظلت الشركة في طليعة إطاق الخدمات المبتكرة 

في البحرين، حتى أصبحت أول مشغل يطلق تقنية 
5G في جميع أنحاء المملكة. 

كــمــا عــمــلــت stc الــبــحــريــن عــلــى تــطــويــر مــركــزهــا 
لــابــتــكــار ومنصتها لــتــطــويــر الــتــقــنــيــات الحديثة 
 الــعــديــد من 

ً
لــمــخــتــلــف الــقــطــاعــات، وأطــلــقــت أيـــضـــا

الــخــدمــات الــرقــمــيــة، مــنــهــا: أجــهــزة الــخــدمــة الــذاتــيــة 
)SSM(، وخدمة إدارة صفوف االنتظار الذكية وغيرها 
الكثير، األمر الذي ساهم في توفير تجربة محّسنة 
للعماء، من خال إتاحة الفرصة أمامهم الستكمال 

معاماتهم في بضع ثواٍن، وفي أي زمان ومكان. 
وأطلقت الشركة أكاديمية للتدريب على األمــن 
الــســيــبــرانــي، بــهــدف تعزيز الــوعــي إزاء التهديدات 
السيبرانية المحتملة، مــن خــال حلولها الــرائــدة 

في هذا المجال.

االستثمار في مجال االستدامة وتنمية المجتمع

منذ تأسيس الشركة في الكويت، تمكنت stc من 
تحقيق العديد من المساهمات واإلنــجــازات لدعم 
المجتمع المحلي وأجندة المسؤولية المجتمعية. 
ونجحت في المشاركة في مختلف المبادرات، 
بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات 
القطاع الخاص إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة 
الــتــي تــهــدف إلــى دعــم وتمكين المجتمع الكويتي 
لتحقيق االستدامة بما يتماشى مع رؤية الكويت 
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وركزت الشركة جهودها في المجاالت الرئيسية، 
كــالــصــحــة والـــريـــاضـــة والــتــعــلــيــم وريــــــادة األعـــمـــال 
والبيئة، وأطلقت عدة مبادرات، على سبيل المثال 
حملة »تعليم اآلمــن«، بالتعاون مع وزارات التربية 
والتعليم والصحة والداخلية واإلعــــام، ومــبــادرة 
»ويـــــــاك« لـــدعـــم الـــشـــركـــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة 
المحلية في تمكين استراتيجيات التحول الرقمي 

الخاصة بهم.
وتـــحـــرص الــشــركــة عــلــى االســتــثــمــار فـــي تنمية 
مواردها البشرية بصورة مستمرة، كونهم يشكلون 

حجر األساس ألدائها المتميز. 
ــج الــتــعــلــيــم  ــرامــ ــة عـــلـــى تـــقـــديـــم بــ ــركـ ــز الـــشـ ــركــ وتــ
والتطوير باستمرار، حيث أطلقت برامج التعليم 
ال عبر العديد من  اإللكتروني الخاصة بها بشكل فعَّ
 LinkedIn المؤسسات الدولية المعترف بها، مثل
Learning وGartner، لمواصلة تقديم فرص التدريب 
والــتــطــويــر لــلــمــوظــفــيــن. كــمــا أطــلــقــت أكــاديــمــيــتــهــا 
التدريبية )أكــاديــمــيــة اإلبـــــداع(، والــتــي تسعى إلى 

تمكين الموظفين ذوي اإلمكانات العالية.
وفي مجال المسؤولية االجتماعية في البحرين 
عملت stc البحرين على نشر ثقافة االبــتــكــار إلى 
مــســتــوى أبــعــد مـــن حــــدود عــمــائــهــا، حــيــث أطلقت 
برنامج »جــســور« بــهــدف الــريــادة فــي مــجــال خدمة 
الــمــجــتــمــع، كــمــا أطــلــقــت مـــبـــادرة »أشـــجـــار مـــن أجــل 
الحياة«، التي تهدف إلى دعم خطط المملكة الوطنية 
في التشجير، والذي يهدف إلى زيادة نسبة األشجار 
ــام 2035، وأطــلــقــت  فـــي الــمــمــلــكــة نــحــو الــضــعــف عــ
برنامج »كفو«، الذي تم عرضه خال شهر رمضان، 
وهو مبادرة رئيسية لتسليط الضوء على األفــراد 
واألشخاص الذين شكلوا مصدر إلهام في المملكة 
على مر السنين، كما أطلقت مــبــادرة فريج »تعني 
الحي«، بهدف االستثمار العوائل التي تعيش في 

ظروف معيشية صعبة.
وعــمــلــت الــشــركــة عــلــى تعليم وتــطــويــر الــشــبــاب 
ــــرص فــــريــــدة مــــن نــوعــهــا  ــنـــي، وتــــوفــــيــــر فــ ــريـ ــبـــحـ الـ
للخريجين الــجــدد الباحثين عــن إثـــراء مسيرتهم 
المهنية داخل الشركة وخارجها، من خال برنامجها 

.
ً
»جيل ICT«، الذي تم إطاقه أخيرا

https://www.aljarida.com/article/9165
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سلة أخبار

بعدما أمرت حكومة 
»طالبان« جميع المنظمات 

في أفغانستان بتعليق عمل 
ر وزير الخارجية 

ّ
النساء، حذ

األميركي أنتوني بلينكن، من 
أن هذا الحظر قد يؤدي إلى 

تفاقم الوضع في أفغانستان، 
 أن »هذا القرار قد يكون 

ً
معتبرا

 للشعب األفغاني«.
ً
مدمرا

وأعلنت منظمتا »أنقذوا 
األطفال« و»كير« والمجلس 

النرويجي لالجئين أنها 
ستعلق عملها في أفغانستان 

بعدما أمرت الحركة جميع 
المنظمات غير الحكومية بمنع 

موظفاتها من العمل.

ر »طالبان«
ّ

حذ
ُ
واشنطن ت

بعد منعها عمل النساء

أطلق قطاع غزة ليل السبت 
 
ً
- األحد نداء استغاثة، محذرا

من وقوع كارثة إنسانية 
وبيئية، من جراء غرق عشرات 
المنازل، وأراٍض زراعية جنوب 

القطاع، وذلك بعد تدفق مياه 
سدود وأودية فتحتها القوات 
اإلسرائيلية. وسجلت وفاة في 

دير البلح بصعقة كهربائية، 
وجرحى نتيجة األمطار الغزيرة 

المتواصلة، التي تسببت 
بانهيارات في أسقف عدة منازل. 

وأعلنت بلديات غزة حالة 
الطوارئ، لمواجهة الحالة الجوية 

النادرة، وإنقاذ مناطق غرقت 
 
ً
بفعل السيول الجارفة، خصوصا
القريبة من السدود التي يتعمد 

االحتالل فتحها كل شتاء إللحاق 
الضرر بالمنازل والمزارع.

إسرائيل تفتح السدود
غرق غزة

ُ
 المائية وت

انتخب العمانيون، أمس، أعضاء 
المجالس البلدية للفترة الثالثة 

في 11 محافظة، بمشاركة 
 وناخبة 

ً
 و767 ناخبا

ً
731 ألفا

 عبر التطبيق 
ً

الختيار 126 ممثال
اإللكتروني »انتخب«، إذ بلغ 
عدد المترشحين للمجالس 
البلدية 696 منهم 27 امرأة.  

وقال وكيل وزارة الداخلية، خالد 
البوسعيدي، إن االنتخابات 

جرى ألول مرة إلكترونيا، في 
ُ
ت

نقلة نوعية تواكب التطورات 
التقنية في العالم.

ُعمان تنتخب البلديات 
 إلكترونيًا ألول مرة

ر خامنئي
ّ

 نظام إيران يحّمل رئيسي مسؤولية االنهيار... ويحذ
تظاهرات جديدة في مئوية مهسا أميني... وابنة شقيقة المرشد المعتقلة تدخل في إضراب عن الطعام

عقد مجمع مصلحة النظام 
اإليراني جلسة عاصفة كال 
خاللها االتهامات للرئيس 
إبراهيم رئيسي بالمسؤولية 

عن األوضاع الحرجة، 
باإلضافة إلى احتكار التيار 

المتشدد للسلطة، في وقت 
خرجت تظاهرات جديدة 
بعدة مدن، وسط أنباء عن 

إضراب ابنة شقيقة المرشد 
المعتقلة.

ــــف مــــــصــــــدر فـــــــي مـــجـــمـــع  ــشـ ــ كـ
ــام  ــنــــظــ تـــشـــخـــيـــص مـــصـــلـــحـــة الــ
»الجريدة«، أن المجمع  اإليراني لـ
عقد اجتماعات غير معلنة، ليل 
السبت ـ األحد، بأمر من المرشد 
علي خامنئي لمناقشة أسباب 
ــات واســــتــــمــــرارهــــا  ــ ــاجـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ االحـ
وكيفية حلحلة الموضوع، حيث 
أرجــــــع مــعــظــم أعــــضــــاء الــمــجــمــع 
السبب الرئيسي للمشكلة التي 
ــى »احـــتـــكـــار  ــ ــبــــالد إلـ تــعــيــشــهــا الــ
السلطة من قبل التيار األصولي 
المتطرف والعسكر، وعــدم قدرة 
الــحــكــومــة عــلــى إدارة الــمــلــفــات 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــة واالقــــــتــــــصــــــاديــــــة 

والثقافية واالجتماعية«.
ــر الــمــصــدر أن االجــتــمــاع  وذكــ
شــــهــــد مـــــالســـــنـــــات حــــــــــادة بــيــن 
بعض أعضاء المجمع والرئيس 
ــم  ــيـ ــراهـ ــدد إبـ ــتـــشـ ــمـ األصـــــولـــــي الـ
رئيسي وأعضاء حكومته، حيث 
ــلـــب أعــــضــــاء الــمــجــلــس،  ــــدد أغـ شـ
الــــذيــــن يـــتـــم تــعــيــيــنــهــم مــــن قــبــل 
اتهم  المرشد، على اختالف انتماء
السياسية، على أن الخطر األكبر 
 هو 

ً
الـــــذي يـــواجـــه الــبــلــد حـــالـــيـــا

االنــــهــــيــــار االقــــتــــصــــادي، بــســبــب 
ــــود ســـيـــاســـات مــجــديــة  ــــدم وجــ عـ

للحكومة.
ــار إلـــى أن بــعــض أعــضــاء  وأشــ
الــمــجــمــع قـــامـــوا بــاتــهــام حكومة 
رئيسي بأنها تستغل األوضــاع 
الحرجة التي يمر بها البلد لكي 
تغطي على فشلها وعجزها في 
تنفيذ المشاريع االقتصادية، كما 
اتهم أعــضــاء المجلس الحكومة 
»التالعب في سعر صرف العملة  بـ
الصعبة والــذهــب«، محذرين من 
أن ذلــك ســيــؤدي فــي النهاية إلى 
»انهيار اقتصادي شامل وفاجعة 

مع نفاد صرب عامة الناس«. 
وأضـــــــاف الـــمـــصـــدر أن قـــيـــادة 
ــم تــســلــم  ــ ــة لــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الــــشــــرطــــة اإليــ
مـــن انـــتـــقـــادات أعـــضـــاء الــمــجــمــع، 
حــيــث أكــــد الـــنـــواب أن »انــصــيــاع 
قيادة األمن لمطالب قادة التيار 
األصــــولــــي الـــمـــتـــطـــرف هــــو الــــذي 
تسبب فــي انـــدالع االحتجاجات 
المتواصلة منذ منتصف سبتمبر 

ــدرة الــشــرطــة  ــ ــدم قـ ــ الـــمـــاضـــي، وعـ
على التعامل مــع الجمهور أدى 
إلى وصول الوضع لما هو عليه«. 
ولفت المصدر إلــى أن أكثرية 
أعضاء المجمع أكــدوا في تقرير 
رفــعــوه لــلــمــرشــد أنـــه فــي حـــال لم 
تعمل الحكومة على حل المشاكل 
االقتصادية وحلحلة خالفاتها 
الدولية فإن البلد سيشهد موجة 
احتجاجات أوسع وأشد ضراوة 
من االحتجاجات االجتماعية التي 
شهدتها خــالل األشهر السابقة، 
ولــــــن يـــمـــكـــن لـــلـــنـــظـــام الـــســـيـــطـــرة 

عليها.
وأشــــار الــمــصــدر، وهـــو أيضا 
ــلــــس األعــــلــــى  ــجــ ــمــ عــــضــــو فــــــي الــ
لــأمــن الــقــومــي، إلــى أن التقارير 
ــات الـــتـــي  ــقــ ــيــ ــقــ ــحــ ــتــ ــة والــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ األمـ
أجــريــت مــع المعتقلين مــن أفــراد 
ــقــــوات األمـــنـــيـــة الـــذيـــن رفــضــوا  الــ

تــنــفــيــذ األوامـــــــر بـــشـــأن الــتــعــامــل 
ــيــــر إلــــى  ــيــــن، تــــشــ ــتــــجــ مــــــع الــــمــــحــ
انــزعــاج قطاع عريض باألجهزة 
األمنية من الظروف االقتصادية 
واالجتماعية الصعبة التي تمر 

بها الجمهورية اإلسالمية. 

ابنة أخت المرشد

إلــى ذلــك، أفــادت تقارير واردة 
مـــــن إيـــــــــــران، أمــــــــس، بــــــأن فـــريـــدة 
مــرادخــانــي ابنة شقيقة المرشد 
خــامــنــئــي، الــمــعــتــقــلــة فـــي سجن 
ــراب عــن  ــ ــ ــلـــت فــــي إضـ إيـــفـــيـــن، دخـ
ــروج  ــ ــل خــ ــ ــواصــ ــ ــع تــ ــ الـــــطـــــعـــــام، مــ
تظاهرات متفرقة بعدة مناطق في 
العاصمة طهران وعدد من المدن، 
بــيــنــهــا كـــرج ومــشــهــد واصــفــهــان 
ــاء ذكــــــرى مــــرور  ــيــ وشـــــيـــــراز، إلحــ
100 يــوم على بــدء االحتجاجات 

بسبب مقتل الشابة مهسا أميني، 
بـــعـــد تــوقــيــفــهــا مــــن قـــبـــل شــرطــة 
اآلداب بسبب مخالفتها لقواعد 
ــــي. والــنــاشــطــة  ــزامـ ــ الـــحـــجـــاب اإللـ
المدنية فريدة مرادخاني، اعتقلت 
مــنــذ نــحــو الــشــهــر، بــعــد أن دعــت 
الــحــكــومــات األجــنــبــيــة لــقــطــع كل 
عالقاتها بــطــهــران بسبب حملة 
الــقــمــع الــعــنــيــفــة الـــتـــي تـــقـــوم بها 
الــســلــطــات، لــكــبــح االحــتــجــاجــات 
الــمــنــاهــضــة لــنــظــام الــجــمــهــوريــة 

اإلسالمية.

تسليح وتهديد

ــادت »الــقــنــاة 12«  ــ ــك، أفـ إلـــى ذلــ
 
ً
ــل، نـــقـــال ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــي تـــلـــفـــزيـــون إسـ فـ

ــة  ــيــ ــاراتــ ــبــ ــخــ ــتــ عـــــــن مـــــــصـــــــادر اســ
ــا تــخــطــط  ــ ــيــ ــ ــة، بـــــــأن روســ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ غـ
 مـــن مــقــاتــالت 

ً
ــددا ــران عـــ لــمــنــح إيـــ

.
ً
»ســوخــوي 35« المتقدمة قريبا

وفي وقت سابق، كشف مصدر 
»الــجــريــدة« أن  إيــرانــي مــســؤول لـــ
إيــــران تسلمت بالفعل مقاتالت 
»ســوخــوي 35« روســيــة متطورة 
مع تنامي خطوات تعزيز التعاون 
ــتـــي  ــران ومــــوســــكــــو الـ ــ ــهــ ــ ــن طــ ــيــ بــ
حصلت في المقابل على طائرات 
مـــســـيـــرة إيــــرانــــيــــة تــســتــخــدمــهــا 

لمهاجمة أوكرانيا.
فــي الــســيــاق، ورغــــم تراجعها 
إلـــى الــمــرتــبــة الــثــانــيــة، فــي قائمة 
الــتــهــديــدات المتوقعة إلسرائيل 
فــــي عـــــام 2023 الـــمـــقـــبـــل، حــــازت 
إيـــــــــــــــــران »حـــــــصـــــــة األســـــــــــــــــد« فـــي 
ــي تــضــمــنــهــا  ــ ــتـ ــ الـــــتـــــهـــــديـــــدات، الـ
تقرير االســتــخــبــارات العسكرية 
 ،

ً
اإلسرائيلية، الذي سيقدم قريبا

إلـــى حــكــومــة بنيامين نتنياهو 
اليمينية المتطرفة. 

ــيـــس فــقــط  الـــخـــطـــر مــــصــــدره لـ
ــال الــــــــنــــــــووي، الــــــــــذي هــو  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
بطبيعة الحال التحدي الرئيسي 
للدولة العبرية، لكن من منظور 
أوســــــع. فـــي اآلونــــــة األخــــيــــرة، تم 
تحديد تــورط إيــران في محاولة 
لــتــشــجــيــع الــعــمــلــيــات الــمــســلــحــة 
ضد سلطات االحتالل في الضفة 
الغربية. ومن المتوقع أن يستمر 
التدخل اإليــرانــي على الجبهات 
األخرى، على غرار دعم »حماس«، 
و»الـــجـــهـــاد اإلســــالمــــي« فـــي غـــزة، 
ــلــــه« فــــي لـــبـــنـــان. وفـــي  ــزب الــ و«حـــــ
الــســيــاق الـــنـــووي، يــقــدر التقرير 
استمرار إيران في المسار الحالي 
للتقدم البطيء نحو قنبلة نووية، 

لكن دون كسر القواعد.
ــي الــمــرتــبــة  وجـــــــاءت إيـــــــران فــ
الثانية بعد »التقلبات واألزمــات 

العالمية« بقائمة التهديدات.

طهران - فرزاد قاسمي

تساقط ثلوج على جانبي طريق وسط طهران أمس األول )رويترز(

مشردون بمأوى للطوارئ في صالة رياضية بكنتاكي أمس 
األول )أ ف ب(

إيران تتراجع إلى 
المرتبة الثانية 

في الئحة 
التهديدات المتوقعة 

على إسرائيل العام 
المقبل

بوتين: مستعد للتفاوض... وسندمر صواريخ باتريوت األميركية
عّمق عالقاتها بروسيا وتتحدى أميركا وتتمسك بالحياد في أزمة أوكرانيا

ُ
الصين ت

بــعــد أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أشـــهـــر عــلــى الـــحـــرب، 
أعلن الرئيس الروسي فالديمير بوتين أمس 
اســتــعــداده لــلــتــفــاوض مــع كــل أطــــراف الــصــراع 
األوكراني، في وقت دافعت الصين عن موقفها 
ــة، وأكـــدت تصميمها على  الــحــيــادي مــن األزمــ
تــعــمــيــق عـــالقـــاتـــهـــا مــــع روســــيــــا فــــي مــواجــهــة 

الواليات المتحدة.
ــع الــتــلــفــزيــون  وقـــــال بـــوتـــيـــن، فـــي مــقــابــلــة مـ
الـــرســـمـــي، »أعـــتـــقـــد أنـــنـــا نــتــحــرك فـــي االتـــجـــاه 
الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية وليس 
 :

ً
لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا«، مضيفا

»نــحــن مــســتــعــدون لــلــتــفــاوض مــع كــل األطـــراف 
المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن األمر يعود 
لــهــم، لسنا مــن يــرفــض الــتــفــاوض لكن هــم من 

يرفضونه«.
وشدد بوتين على أنه متأكد بنسبة 100 في 

المئة من أن الجيش الروسي »سيدمر« نظام 
الدفاع الجوي »باتريوت« الذي ستزود الواليات 

المتحدة أوكرانيا به.
واتهم الرئيس الروسي الغرب بالسعي إلى 
»تــقــســيــم« روســيــا فــي أوكــرانــيــا بــعــد أكــثــر من 
عشرة أشهر من الهجوم العسكري الذي شنه 

الكرملين على الدولة المجاورة.
وقال بوتين، إن »كل شيء يستند إلى سياسة 
خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى 
 أن 

ً
تقسيم روسيا، روسيا التاريخية«، مؤكدا

 وهو توحيد 
ً
»هــدف« موسكو »مختلف تماما

الشعب الروسي«.
إلــى ذلــك، دافعت الصين عن موقفها بشأن 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وأكــــدت تصميمها على 
تعميق عالقاتها مع روسيا العام المقبل، في 
وقت اعتبرت أن عالقاتها مع أميركا واجهت 

صعوبات جدية في العام الحالي، وقد تصدت 
بحزم لالستفزازات وللضغط من طرف الواليات 
الــمــتــحــدة. وفـــي خــطــاب ألـــقـــاه فـــي نــــدوة حــول 
الدبلوماسية الصينية، قــال وزيــر الخارجية 
الصيني، وانــغ يــي، أمــس، إن الثقة السياسية 
واالستراتيجية بين روسيا والصين تعززت في 
 أن العالقات بين البلدين 

ً
العام الحالي، مضيفا

أصبحت »قوية مثل الصخرة«.
وأوضـــــح أنــــه »خــــالل الـــعـــام الـــحـــالـــي، كــانــت 
الــصــيــن وروســيــا تــدعــمــان بعضهما البعض 
بشكل ثابت في حماية مصالحهما األصلية، 
وتعززت الثقة السياسية واالستراتيجية بيننا 

بشكل أكبر«.
وأضاف أن روسيا والصين قامتا في 2022 
بتعميق عالقات حسن الجوار والصداقة، فيما 
أصــبــح الــتــعــاون االســتــراتــيــجــي الــشــامــل بين 

البلدين »أكثر نضجا وثباتا«.
كما شــدد على أن العالقات ليست موجهة 
ــة ثــالــثــة وتــعــتــمــد عــلــى مـــبـــادئ عــدم  ــ ضـــد دولـ
: »هـــذه 

ً
ــاز وعـــــدم الـــمـــواجـــهـــة، مـــتـــابـــعـــا ــيـ االنـــحـ

العالقات خالية من التدخل أو محاوالت زرع 
الــخــالفــات بــيــن الـــبـــلـــدان، وهـــي مــحــصــنــة ضد 

التغيرات في الوضع الدولي«.
وذكر وانغ يي أن روسيا والصين تقتربان 
بوتائر سريعة من هدف رفع التبادل التجاري 
 إلى 

ً
، مشيرا

ً
الثنائي إلى 200 مليار دوالر سنويا

تنفيذ مشاريع االستثمار الكبيرة المشتركة 
وتــوســع نــطــاق الــعــمــلــيــات الــمــالــيــة بالعمالت 

الوطنية.
في المقابل، ألقى وزير الخارجية الصيني 
بــالــلــوم عــلــى الــــواليــــات الــمــتــحــدة فـــي تــدهــور 
 
ً
 قاطعا

ً
العالقات، قائال إن الصين »رفضت رفضا

سياستها الخاطئة«. واعتبر أن التعقيدات في 
الــعــالقــات ظــهــرت بــســبــب »اســتــمــرار الــواليــات 
المتحدة في اعتبار الصين منافسها الرئيسي، 
ــــت فـــــي ســــيــــاســــة احــــــتــــــواء وضـــغـــط  ــــرطـ ــــخـ وانـ

واستفزاز صارخ ضد بكين«.
وأكد أن بالده ردت على ذلك باتخاذ إجراءات 
حاسمة لمواجهة سياسات القوة والترهيب. 
وقـــال وانـــغ إنــه »ال يمكن ألي قــوة مهيمنة أن 
تخيفنا، لقد تصرفنا بشكل حــاســم لحماية 
المصالح األساسية للصين والكرامة الوطنية«.
وتـــابـــع: »فــيــمــا يتعلق بـــاألزمـــة األوكــرانــيــة، 
أكـــدنـــا تــمــســكــنــا الـــدائـــم بــالــمــبــادئ األســاســيــة 
للموضوعية والحياد، من دون تفضيل جانب 
على آخر، أو صب الزيت على النار، ناهيك عن 
السعي إلى تحقيق مكاسب أنانية من الوضع«.
)بكين ـ وكاالت(

لليوم الثالث على التوالي، شلت عاصفة »اإلعصار القنبلة«، التي 
تحدث مرة كل جيل ويرافقها ثلوج كثيفة ورياح قطبية عاتية معظم 
أرجاء الواليات المتحدة، وتسببت بمقتل 28 على األقل وقطع الكهرباء 

عن مليون منزل وإلغاء وتأخر 13 ألف رحلة جوية.
ومع تحّول العاصفة عشية عيد الميالد إلى إعصار بقوة قنبلة 
 في القطب الشمالي، 

ً
بسبب تراجع حاد للضغط الجوي سبب انفجارا

توقعت خدمة األرصاد تواصل أحوال الطقس الباردة إلى حد خطير 
في أنحاء وسط وشرق الواليات المتحدة نهاية األسبوع قبل عودة 
درجـــات الــحــرارة إلــى مستوياتها الطبيعية لــهــذا الــوقــت مــن السنة 
األسبوع المقبل. وأدت العاصفة الشتوية، التي تعد من بين األشد 
منذ عــقــود، إلــى إغــالق بعض الــطــرقــات األكــثــر انشغاال بما فــي ذلك 
»إنترستيت 70« العابر للواليات والذي أغلقت أجزاء منه مؤقتا في 

كولورادو وكانساس.
وأعلنت دوائــر النقل في عدة واليــات انعدام الرؤية تماما تقريبا 
نتيجة الثلوج داعية السكان إلى التزام منازلهم وحــذرت السائقين 
من القيادة في ظل ذروة موسم السفر. وتأكدت وفــاة 28 على األقل 
في واليات أوكالهوما، وكنتاكي، وميسوري، وتينيسي، وسكنسون، 
وكنساس، ونبراسكا، وأوهايو، ونيويورك، وكولورادو وميشيغن، 

بحسب شبكة »إن بي سي«.
، نشرت الحاكمة كاثي 

ً
وفــي نيويورك، التي تعد من األكثر تــأثــرا

هوتشل الحرس الوطني في مقاطعة إري ومدينتها الرئيسية بافالو 
حيث ذكرت السلطات أن أجهزة الطوارئ لم تعد قادرة على التعامل 

مع الظروف الصعبة الناجمة عن الصقيع.
وقــال الرئيس التنفيذي لمقاطعة إري مــارك بولونكارز »مــا زال 
هناك على األرجــح مئات األشخاص العالقين داخــل مركباتهم وتم 

إرسال قوات الحرس الوطني إلى مدينة بافالو للقيام بعمليات اإلنقاذ 
الخطيرة هذه«. وأفادت خدمة األرصاد بأن أكثر من 240 مليون شخص 
أو نحو %70 من السكان يتعرضون لعاصفة قطبية قادمة من كندا لم 

 .
ً
تشهد الواليات المتحدة مثلها منذ 40 عاما

ووثقت كاميرات وزارة النقل في مينيسوتا أكثر من 1500 حادث 
بسبب أكوام الثلج في الشوارع. وأكدت الشرطة وقوع 900 حادث و900 

انزالق وتسببت بإصابة 80 شخًصا.
وأدت العاصفة إلــى إلــغــاء أكــثــر مــن 2300 رحــلــة جــويــة فــي أنحاء 
الواليات المتحدة أمس األول وتأخر 5300 رحلة أخرى، بعد يوم على 

إلغاء نحو 6000، بحسب موقع التعقب »فاليت أوير«.
وقال وزير النقل بيت بوتيدجيج، في تغريدة، إن »االضطرابات األكبر 
باتت خلفنا مع تعافي عمليات شركات الطيران والمطار تدريجيا«، ما 
يعزز آمال المسافرين العالقين في مطارات بينها أتالنتا وشيكاغو 

ودنفر ودترويت ونيويورك.
وبــدأت عــدة مــدن بعضها في شمال كاروالينا قطع خدمة الطاقة 
نظرا للطلب الكبير على الطاقة، وهو أمر ترك بعض األشخاص غير 
قادرين على تدفئة منازلهم بشكل آمــن. وفــي إل باسو في تكساس، 
تجّمع مهاجرون عبروا من المكسيك في الكنائس والــمــدارس وفي 
مركز للخدمة المدنية بحثا عن التدفئة، لكن البعض اختار مع ذلك 
البقاء في الخارج في ظل درجات حرارة متجمدة خشية لفت انتباه 

سلطات الهجرة.
وفـــي كــنــدا، أصــــدرت مــنــاطــق كــنــديــة تــحــذيــرات مــن أحــــوال الطقس 
الشديدة. وانقطعت الكهرباء عن مئات آالف األشخاص في أونتاريو 
وكيبك وألغيت العديد من الرحالت في مطارات فانكوفر وتورونتو 

ومونتريال.

»اإلعصار القنبلة« يشل أميركا ويقتل 28 في 11 والية
وقالت خبيرة األرصاد الجوية في تورونتو كيسلي ماكإيوين إن 
أمواجا بارتفاع ثمانية أمتار سّجلت في بحيرة إري، وهّبت رياح بلغت 

سرعتها 120 كلم بميناء فيربورت في أوهايو.
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يخوض فريق الكويت لكرة 
القدم عند الثامنة مساء 

اليوم مباراة ودية مع الميناء 
العراقي، في البصرة، بمناسبة 

افتتاح استاد الميناء األولمبي، 
الذي سيستضيف مباريات 

»خليجي 25«.

يلتقي في الساعة الثامنة 
ــفـــريـــق األول  ــيــــوم الـ ــاء الــ مـــسـ
لكرة القدم في نادي الكويت 
مــع نظيره الميناء العراقي، 
ــاد  ــتــ  فـــــي افــــتــــتــــاح اســ

ً
وديــــــــــا

ــبـــي بــمــديــنــة  ــمـ الـــمـــيـــنـــاء األولـ
البصرة.

وكــــــان نــــــادي الـــكـــويـــت قــد 
وصــــل لـــلـــعـــراق، أمــــس، بــوفــد 
تــرأســه رئــيــس الــنــادي خــالــد 
 
ً
الــغــانــم، إلــى جانب 19 العبا
ــيــــن  ــبــ ــع الــــاعــ ــيــ ــمــ ــنــــهــــم جــ ــيــ بــ
ــن فــــــي صــــفــــوف  ــيــ ــرفــ ــتــ ــمــــحــ الــ
الفريق، فيما غابت العناصر 
ــيـــة الـــســـتـــة، لــوجــودهــا  الـــدولـ
 
ً
في معسكر األزرق استعدادا
لــــ »خــلــيــجــي 25« الــمــقــرر في 

البصرة.
وخـــــــــاض األبــــــيــــــض الــــــذي 
يــقــيــم فـــي فـــنـــدق الــشــيــراتــون 
ــــس،  ــه أمـ ــبــ ــدريــ ــرة، تــ ــبــــصــ ــالــ بــ
ــــدرب عــلــي  ــمـ ــ تـــحـــت قــــيــــادة الـ
عاشور، على استاد الميناء، 
في بروفة أخيرة على ملعب 

المباراة.
ــور أهـــمـــيـــة  ــ ــاشــ ــ ويــــــــــدرك عــ
المباراة، رغم أنها في اإلطار 
 الــاعــبــيــن 

ً
ــا ــبـ ــالـ الــــــــودي، مـــطـ

ــفــــســــهــــم  بــــالــــتــــعــــبــــيــــر عــــــــن أنــ
 
ً
ــذرا ــ ــــحـ ــيــــزة، ومـ ــمــ ــــورة مــ ــــصـ بـ
إياهم من قوة الميناء، كأحد 

فرق القمة في العراق.
وركـــز مـــدرب الــكــويــت على 
التنظيم الدفاعي، واالنتقال 
الــــــــــى الــــــهــــــجــــــوم بــــالــــســــرعــــة 
المطلوبة لمباغتة أصحاب 

األرض.
ويــرتــكــز عـــاشـــور عــلــى طه 
الــخــنــيــســي ويـــوســـف نــاصــر 
لـــــقـــــيـــــادة هـــــجـــــوم األبـــــيـــــض، 
يــعــاونــهــمــا مــهــدي بــالــرحــمــة، 
وعمرو عبدالفتاح، وشريكم 
ــم، وطــــــال الـــفـــاضـــل فــي  ــريــ كــ
وســط الملعب، وفــي الــدفــاع، 
ســـــــامـــــــي الـــــــصـــــــانـــــــع، وفــــهــــد 
حمود، وبــال العيفة، وعلي 
حسين، وفي حراسة المرمى 

عبدالرحمن كميل. 
وستكون الفرصة سانحة 
لتجربة العائد مــن اإلصــابــة 
رضــا هاني، ومنح الاعبين 
عـــبـــدالـــمـــحـــســـن الـــتـــركـــمـــانـــي، 
ومــــــحــــــمــــــد فـــــــــريـــــــــح، وفـــــــــــواز 
المبيليش، وارشـــد العلوي، 
ــبـــر لــلــتــعــبــيــر عــن  مـــســـاحـــة أكـ
أنفسهم أمـــام الــجــهــاز الفني 

بقيادة عاشور. 

الميناء جاهز
ف 

ّ
على الــجــانــب اآلخـــر، كث

ــــي  ــراقـ ــ ــعـ ــ ــاء الـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــق الـ ــ ــريــ ــ فــ
ــــى مـــلـــعـــب  ــلـ ــ تــــحــــضــــيــــراتــــه عـ

ــيـــحـــاء بـــمـــديـــنـــة الـــبـــصـــرة  ــفـ الـ
الرياضية.

وواصــل الفريق تدريباته 
تـــحـــت قـــيـــادة الـــمـــديـــر الــفــنــي 
ــم قـــــاســـــم، وبـــمـــشـــاركـــة  ــ ــــاسـ بـ
جميع العبيه من المحليين 

والمحترفين.
ووجــــهــــت إدارة الـــمـــيـــنـــاء 
بالتنسيق مع الجهاز الفني 

ــن العـــبـــي  ــ ــدد مــ ــ ــعـ ــ ــوة لـ ــ ــ ــدعـ ــ ــ الـ
الفريق السابقين للمشاركة 
في اللقاء وهم: أحمد فرحان 
ــة(، حــــمــــزة عــــدنــــان  ــ ــرطــ ــ ــشــ ــ )الــ
ــقــــوة الـــجـــويـــة(، ومــرتــجــى  )الــ
عــــــــادل نــــاصــــر وعـــــمـــــار عــبــد 
الــحــســيــن )دهـــــــوك(، وعــبــاس 
بــديــع )الــنــفــط(، حــســيــن فــاح 

)نفط الوسط(.

العبو األبيض في لقاء سابق

 اليوم في البصرة
ً
 اليوم في البصرةاألبيض يواجه الميناء وديا
ً
األبيض يواجه الميناء وديا

• حازم ماهر
طالب مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة 
الروماني إيلي ستان بإقامة معسكر خارجي خال 

فترة توقف النشاط، لمشاركة منتخبنا الوطني 
األول فــــي بـــطـــولـــة خــلــيــجــي 25، الــمــقــرر 
إقامتها في البصرة خــال الفترة من 6 

إلى 19 يناير المقبل.
ويــأتــي طلب ســتــان، مــن أجــل إقامة 
فترة إعــداد جديدة لكاظمة في الوقت 
الراهن، لتجهيز الفريق لاستحقاقات 
المقبلة بعد استئناف الــنــشــاط، في 
منافسات كــأس سمو األمير، وكأس 

سمو ولي العهد.
واتفق ستان مع جهاز الكرة على 
حسم مصير المعسكر الخارجي بعد 
الوقوف على عدد الاعبين الدوليين، 

الذين سيستمرون مع المنتخب األول، 
والذين سيضمهم المنتخب األولمبي 

في المرحلة المقبلة.
وفي حال تم رفض المعسكر، فإن ستان 
 
ً
سيضع برنامج إعداد للفريق يتضمن عددا
من المباريات التجريبية، إلى جانب بطولة 

إيلي ستانكأس زين التنشيطية.

علي الخرافي بطل الجولة الرابعة لدوري الفروسية
ـــوج الــفــارس الــدولــي نجم 

ُ
ت

نادي الكويت للفروسية علي 
الخرافي بلقب الجولة الرابعة 
مـــن الــنــســخــة الــثــانــيــة لـــدوري 
االتــحــاد الكويتي للفروسية، 
الـــتـــي أقــيــمــت يـــومـــي الــجــمــعــة 
والـــســـبـــت فـــي مــضــمــار نـــادي 
الــصــيــد والــفــروســيــة بمنطقة 

صبحان.
ــدارة  وفـــــــاز الــــخــــرافــــي بــــصــ
الــجــائــزة الكبرى على ارتــفــاع 
140 ســـم، بــزمــن 39.49 ثانية 
بــــــــــــدون نــــــقــــــاط جــــــــــــــزاء، بـــعـــد 
 عــلــى 

ً
جـــولـــه تـــمـــايـــز، مـــتـــفـــوقـــا

ــوروزو  الــفــرســان أنــطــونــيــو مــ
وعبدالرحمن الفزيع وغــازي 
الجريوي وعبدالله العوضي.

ــائــــزة الـــصـــغـــرى  وفـــــي الــــجــ
عــلــى ارتـــفـــاع 130 ســــم، جــاء 
فــــارس نــــادي الــكــويــت غـــازي 
الجريوي أواًل، تاه أنطونيو 
مــــــــوروزو وفـــــــواز الــســبــيــعــي 
وعبدالله العوضي وماضي 

الخميس.
بــــــــــدوره، أوضـــــــح صـــفـــيـــان 
ــاز، الــــمــــديــــر اإلداري  ــ ــمـ ــ ــوقـ ــ بـ

لاتحاد الكويتي للفروسية، 
أن المستوى الفني للبطولة 
ــيــــل عــلــى  ــي ارتـــــفـــــاع، والــــدلــ فــ
ذلــــك زيــــــادة عــــدد الـــفـــارســـان 
ــي األشــــــــواط  ــ الــــمــــشــــاركــــيــــن فـ
المتقدمة على ارتفاعات 130 
و140 سم، حيث صعد العدد 
22 فـــــي شــــوط  12 إلــــــى  مـــــن 

الــــجــــائــــزة الــــكــــبــــرى، وهـــنـــاك 
بــــــطــــــوالت دولــــــيــــــة يــنــظــمــهــا 
االتــــحــــاد ســتــســاهــم فـــي رفــع 
الــمــســتــوى الــفــنــي لــلــفــرســان، 
األمــــــــــــر الــــــــــــذي يـــــســـــاعـــــد فـــي 
تــشــكــيــل مــنــتــخــب قــــوي قـــادر 
على المنافسة في البطوالت 

الخارجية باسم الكويت.

الفارس الخرافي على منصة التتويج

يعقد نادي الميناء المؤتمر الفني الخاص 
ــيـــوم، كــمــا يــقــام الــمــؤتــمــر  بــالــمــبــاراة صــبــاح الـ
الـــخـــاص بــتــصــريــحــات الــمــدربــيــن، والعــــب من 

كل فريق.

وأوضـــحـــت الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة، أنــهــا ستقيم 
احـــتـــفـــااًل بــمــنــاســبــة افـــتـــتـــاح مــلــعــب الــمــيــنــاء، 
سينطلق الساعة السادسة بتوقيت الكويت، 
 لبدء المباراة.

ً
فيما حددت الساعة الثامنة موعدا

7 ميداليات »لقوى الطموح« في ُعمان
ــريــــاضــــي الــكــويــتــي  ــقـــق نـــــــادي الـــطـــمـــوح الــ حـ
لـــذوي اإلعــاقــات الــذهــنــيــة، أمــس األول )الــســبــت(، 
ــيــــات، بــــواقــــع ذهـــبـــيـــتـــيـــن و3 فــضــيــات  ــيــــدالــ 7 مــ
وبرونزيتين، فــي ملتقى سلطنة عــمــان الــدولــي 
أللعاب القوى، الــذي نظمته اللجنة البارالمبية 
العمانية على مــدى يــوم واحــد، بإشراف اللجنة 
البارالمبية الدولية، وبمشاركة 8 أندية تمثل 6 

دول عربية وعالمية.
ــيـــس مــجــلــس إدارة »الـــطـــمـــوح«  وأفــــــــادت رئـ
ورئــيــس الــوفــد رحــــاب بــورســلــي، بـــأن الــاعــبــة 
حـــنـــيـــن الـــمـــســـبـــاح واصــــلــــت تـــألـــقـــهـــا، بــــإحــــراز 
 ،»T20« الميدالية الذهبية في سباق 100 متر فئة
فيما أحـــرزت الاعبة مريم الهندي الميدالية 
الفضية في سباق 100 متر من نفس الفئة، كذلك 
أحرز الاعب عبدالله سالمين ميداليتين؛ ذهبية 

.»T20« في 200 متر وفضية في 100 متر فئة
وقالت إن الاعب فوزان الجسار أحرز الفضية 
 ،»T20« في 200 متر، والبرونزية في 100 متر فئة
والاعب حسن سمير أحرز البرونزية في سباق 
 في 

ً
 جــديــدا

ً
 شخصيا

ً
200 مــتــر، كما حقق رقــمــا

.»T36« سباق 100 متر في فئة
ــال وبــــطــــات الـــنـــادي  ــلـــي أبــــطــ ــنــــأت بـــورسـ وهــ
والجهازين الفني واإلداري بهذا اإلنجاز، واصفة 
إيــاه بـ »المحطة الجديدة« لمشاركات منتسبي 

النادي.
ولفتت إلــى أن جميع رياضيي الــنــادي كانوا 
على مستوى من المسؤولية واللياقة، ونجحوا 
في تقديم صورة مشرفة لرياضة ذوي اإلعاقات 

الذهنية.
)كونا(

الكويت والبرتقالي 
في »ممتاز الطائرة«

• محمد عبدالعزيز
ــي الـــســـابـــعـــة مــن  ـــخـــتـــتـــم فــ

ُ
ت

مساء اليوم المرحلة السادسة 
ــم األول  ــســ ــقــ ــالــ واألخــــــــيــــــــرة بــ
مــــن الــــــــدوري الـــمـــمـــتـــاز لــلــكــرة 
الطائرة بلقاء فريقي الكويت 
وكــاظــمــة عــلــى صــالــة االتــحــاد 
بمجمع الشيخ سعد العبدالله 

الرياضي.
ــــت، صـــاحـــب  ــــويـ ــكـ ــ يـــتـــطـــلـــع الـ
المركز الرابع بـ 9 نقاط، جمعها 
من ثاثة انتصارات وهزيمتين، 
 ،

ً
الستعادة نغمة الفوز مجددا

ــارة أمــــام  ومــــحــــو غــــبــــار الــــخــــســ
القادسية في الجولة الماضية، 
ــلــــى حــــســــاب كــــاظــــمــــة، ثـــالـــث  عــ
الترتيب بـ 11 نقطة، من أربعة 
ــتــــصــــارات وهـــزيـــمـــة واحــــــدة،  انــ
والطامع في استغال حالة عدم 
االتـــزان التي يعانيها خصمه، 
ــارق مــــع ثــنــائــي  ــ ــفـ ــ لــتــقــلــيــص الـ
الــمــقــدمــة؛ الــقــادســيــة والــعــربــي، 

برصيد واحد )15 نقطة(.

• جابر الشريفي
 يخوض الفريق األول لكرة السلة بنادي 
 
ً
كاظمة مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا
على نظيره شــبــاب األهــلــي اإلمـــاراتـــي في 
دبــي، ضمن الجولة الثانية من منافسات 
المجموعة األولى لبطولة األندية اآلسيوية 
 لقاء الهال 

ً
لكرة السلة، التي تشهد أيضا

السعودي مع البشائر العماني في الرياض.
وكانت الجولة األولى شهدت فوز الهال 
على كاظمة، وشباب األهلي على البشائر.
قام البطولة بنظام الذهاب واإليــاب 

ُ
 وت

ألول مــرة فــي تــاريــخ البطوالت اآلسيوية. 
ــم  ويـــنـــص نـــظـــام الـــبـــطـــولـــة عـــلـــى أن تــقــسَّ

الــفــرق وفـــق الــــزون، إذ يــضــم زون الخليج 
مــجــمــوعــتــيــن، وغــــرب آســيــا مــجــمــوعــتــيــن، 
وشرق آسيا مجموعة، وأستراليا مجموعة. 
ويــتــأهــل البطل فــي كــل مجموعة فــي زون 
الــخــلــيــج، عــلــى أن يلتقي صــاحــبــا المركز 
الـــثـــانـــي لـــتـــحـــديـــد الـــفـــريـــق الـــثـــالـــث الــــذي 

سيتأهل للدور الثاني.
ط في فوز   ويسعى »البرتقالي«، الذي فرَّ
كان بمتناوله أمام الهال، إلى التعويض 
اليوم وتحقيق نقطتي المباراة على حساب 
الفريق اإلمــاراتــي، الــذي يعتبر مــن الفرق 

المميزة في الخليج.
م كــاظــمــة، بــقــيــادة مــدربــه الصربي   ويــقــدِّ
إيفان يرميتش، مستويات مميزة في الدوري 

المحلي، إذ يحتل الصدارة إلى جانب الكويت، 
 مباراة مهمة في ضيافة 

ً
الذي سيخوض غدا

المنامة البحريني بالمجموعة الثانية من 
البطولة. 

ويضم »البرتقالي« مجموعة متجانسة 
مــن الاعبين الــقــادريــن على تقديم أفضل 
 في البطولة 

ً
المستويات، وقد أبلى باًء حسنا

الــعــربــي األخــيــرة الــتــي أقيمت فــي الكويت، 
ويسعى إلـــى المنافسة بــقــوة على صـــدارة 
المجموعة، والتأهل إلى الدور الثاني، ويعتمد 
مدربه على الاعبين: القائد أحمد البلوشي، 
وعبدالعزيز الحميدي، ويوسف بورحمة، 
واألميركيين تاي ويليامس وكيفين ميرفي.

مصر تحقق في انهيار صالة »السوبر«
• القاهرة - ةديرجلا•

شهدت مباراة األهلي واالتحاد 
ــي كــــــأس الـــســـوبـــر  ــ ــنــــدري فـ ــكــ الــــســ
المصري لكرة السلة، التي أقيمت 
على مجمع صاالت حسن مصطفى 
فــي مــديــنــة الـــســـادس مــن أكــتــوبــر، 
واقعة مؤسفة أدت إلى إلغائها، بعد 
وجود إصابات من جماهير »زعيم 
الثغر«، إثر سقوط أجزاء من المدرج 

المخصص لهم.
ــرة الــســلــة إلــغــاء  ــرر اتــحــاد كـ وقــ
مباراة األهلي واالتحاد، بعد رفض 
العبي الفريقين استكمالها، بعد 
هذا الحادث، السيما بعد الهتافات 
الجماهيرية المطالبة بإلغائها، 
على أن يتم استكمالها فيما بعد 
من حيث انتهت النتيجة، بحسب 

مسؤولي االتحاد.
ــبـــاراة تــوقــفــت قبل  وكـــانـــت الـــمـ
نهاية الربع الثالث منها والنتيجة 
ــاد 45-67،  ــ ــحــ ــ فـــــي مـــصـــلـــحـــة االتــ
ودخـــــل الــمــســعــفــون لــلــتــعــامــل مع 
الــحــاالت المصابة نتيجة سقوط 
ــمـــدرج، فــي مــحــاولــة لعاج  هـــذا الـ
المصابين، الذين وصل عددهم إلى 

27 مواطنا ما بين كسور ونزيف، 
وفقا لبيان وزارة الصحة المصرية، 
الــتــي أشـــــارت إلـــى أن مــعــظــم هــذه 
اإلصابات غير مهدد للحياة، حيث 
تم نقل 18 منهم إلــى مستشفى 6 
أكتوبر المركزي، و9 إلى مستشفى 

الشيخ زايد التخصصي.
وكلف وزير الرياضة المصري 

أشـــرف صبحي لجنة مــن قيادات 
الوزارة واالستشاريين الهندسيين 
وعدد من المستشارين القانونيين 
بالتوجه إلى صالة حسن مصطفى 
لبحث مابسات الحادث، ومراجعة 
كـــل تــفــاصــيــل الـــواقـــعـــة، والــتــعــرف 
على األسباب التي أدت إلى سقوط 
ــة إلــى  ــافـ ــديـــدي، إضـ الـــفـــاصـــل الـــحـ

التحقيق في عــدم وجــود سيارات 
إسعاف كافية أثناء الحادث التخاذ 

جميع اإلجراءات الواجبة.
وأشار التقرير المبدئي للواقعة 
إلــى أن سقوط الفاصل الحديدي 
ــة كـــان  ــالـ ــات الـــصـ ــ ــــدرجـ ــدى مـ ــإحــ بــ
نتيجة تدافع بعض الجماهير التي 

حضرت المباراة.

لحظة تدافع الجماهير وانهيار السياج الحديدي

نهائي زوجي »تنس النخبة العربية«... اليوم
تقام مساء اليوم المباراة النهائية 
لمسابقة زوجي الرجال، ضمن بطولة 
النخبة العربية الثانية للتنس، على 
ماعب مجمع الشيخ جابر العبدالله 
الدولي للتنس، وتجمع بين الثنائي 
التونسي محمد عزيز دقاز وإسكندر 
المنصوري من جهة، والثنائي األردني 
ــى الــقــطــب  عـــبـــدالـــلـــه شــلــبــايــة ومــــوســ
على الجهة األخــرى، على أن تسبقها 
مواجهات الدور نصف النهائي لفردي 
الـــرجـــال، والــتــي تنطلق فــي الــرابــعــة 

.
ً
عصرا

وتختتم بطولة النخبة العربية 
الــثــانــيــة لــلــرجــال مــســاء غـــد بــإقــامــة 
المباراة النهائية لفردي الرجال، على 
أن تسبقها مواجهة تحديد المركزين 
ــهـــدت الــنــســخــة  ــــع، وشـ ــرابـ ــ الـــثـــالـــث والـ
الثانية للنخبة العربية للتنس مشاركة 

23 العبا من 10 دول عربية.
ــام دور الـــمـــجـــمـــوعـــات  ــتــ وجـــــــاء خــ
 في أغلب مبارياته، 

ً
مساء أمس مثيرا

وشهد أكبر مفاجآت البطولة، بخروج 
الــمــصــنــف األول الــتــونــســي إســكــنــدر 
الـــمـــنـــصـــوري، بــعــد حــلــولــه ثــالــثــا في 
المجموعة األولــــى، إثـــر خــســارتــه من 

المغربي ياسين الدليمي في مواجهة 
مثيرة بمجموعتين لواحدة 2-6- 7-5، 
و6-4، ليتأهل الدليمي والمصري أكرم 
السالي في المركزين األول والثاني، 
فــيــمــا تـــأهـــل عـــن الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة 
بــنــجــامــيــن حـــســـن، ومــحــمــد صــفــوت، 
وعن المجموعة الثالثة تأهل عبدالله 
شلباية، وحسن إبراهيم، في حين حجز 
مقعدي المجموعة الرابعة محمد عزيز 

دقاز، وكريم مأمون.

مــن جانبه، أشــاد أمين السر العام 
لاتحاد الكويتي للتنس، مدير البطولة 
فالح العتيبي بالجهود الطيبة التي 
يقدمها رئيس مجلس إدارة االتحادين 
الـــكـــويـــتـــي والـــعـــربـــي لــلــتــنــس الــشــيــخ 
أحــمــد الــجــابــر، وحـــرصـــه الـــدائـــم على 
متابعة كل تفاصيل البطولة من خال 
وجــوده الدائم في مقر البطولة، وقال 
العتيبي: »لله الحمد البطولة تسير 
وفق البرنامج الزمني المعد مسبقا، 

بــتــعــاون جــمــيــع الــاعــبــيــن، والــلــجــان 
العاملة، ونقدر كل الجهود المخلصة 
التي ساهمت في ظهور بطولة النخبة 
العربية للتنس بأفضل صورة ممكنة«.
وأشـــــار الــعــتــيــبــي إلــــى أن النسخة 
الحالية شهدت العديد من المفاجآت 
الفنية، التي قلبت الموازين والتوقعات، 
ــــوم مـــصـــر،  ــــجـ ــبــــل نـ خــــصــــوصــــا مـــــن قــ
والـــمـــغـــرب، وهــــذا يــدلــل عــلــى الــتــطــور 

الكبير الذي يشهده التنس العربي.

فالح العتيبي
التونسيان المنصوري ومحمد دقاز في مباراة الزوجي

ً
المؤتمر الصحافي صباحا
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بعد استراحة 44 يوما

مع إقامة مونديال قطر 
2022، تعود عجلة الدوري 

اإلنكليزي الممتاز إلى الدوران 
»بوكسينغ داي«  اليوم مع الـ

التقليدي، والمنتظر في 
المرحلة السابعة عشرة، ما قد 

يتيح ألرسنال تعزيز صدارته 
»البريميرليغ«. لـ

يستأنف أرسنال صراعه على 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي الممتاز  لــقــب الـ
لكرة الــقــدم بمالقاة ضيفه وست 
هـــام يونايتد الــيــوم فــي المرحلة 

السابعة عشرة للمسابقة. 
وبعد فترة توقف طويل تزامنت 
مع فعاليات مونديال قطر 2022، 
يعود ارســنــال إلــى الــواجــهــة، أمال 
في االبتعاد أكثر بصدارة الدوري 

اإلنكليزي. 
ويبحث أرسنال عن فوزه الرابع 
ــثـــالـــث عــشــر له  ــتـــوالـــي والـ عــلــى الـ
هــذا الموسم مقابل تعادل وحيد 
وهزيمة واحــــدة، فــي الــوقــت الــذي 
لم يذق فيه وست هام طعم الفوز 
فــي آخــر ثــالث مــبــاريــات، ويسعى 
هو اآلخر لتحقيق الفوز الخامس، 
فــي الــمــوســم المحبط الـــذي شهد 
خسارته في تسع مباريات مقابل 

تعادله في مباراتين. 
ويتصدر ارسنال جدول ترتيب 
الـــــــدوري اإلنـــكـــلـــيـــزي بــرصــيــد 37 
نقطة بفارق خمس نقاط عن أقرب 
مالحقيه مانشستر سيتي حامل 
الـــلـــقـــب، فـــي الـــوقـــت الـــــذي يــعــانــي 
فيه ويست هام بشدة من وضعه 
الراهن، إذ يحتل المركز السادس 

عشر برصيد 14 نقطة. 

ويــــعــــيــــش ارســـــــنـــــــال مـــوســـمـــا 
اســتــثــنــائــيــا تــحــت قـــيـــادة مــدربــه 
اإلسباني ميكيل ارتيتا، أمــال في 
المنافسة على الفوز بلقب الدوري 
ــرة الــــرابــــعــــة فــي  ــمـ ــلـ اإلنــــكــــلــــيــــزي لـ
تاريخه والمرة األولى منذ موسم 
ــتــــدت الــمــســيــرة  2003-2004 وامــ
االستثنائية ألرسنال إلى بطولة 
الدوري األوروبي، حيث تأهل لدور 
ــدارة واستحقاق بعد  ـــ32 عــن جـ الـ
تصدره المجموعة األولى برصيد 
15 نــقــطــة مــن خــمــســة انــتــصــارات 
وهزيمة واحدة، لكنه ودع مسابقة 
كأس رابطة المحترفين من الدور 
الثالث بخسارته على يــد ضيفه 

برايتون 3-1.
ــقــــد ارســـــــنـــــــال لـــجـــهـــود  ــتــ ــفــ  ويــ
مهاجمه غابريل جيسوس الــذي 
تعرض لإلصابة لدى مشاركته مع 
المنتخب البرازيلي في مونديال 

قطر 2022.
وحــــــــــذر أرتـــــيـــــتـــــا العــــبــــيــــه مــن 
االســــتــــهــــانــــة بـــفـــريـــق وســــــت هـــام 
يونايتد الذي وصفه بأنه منافس 

خطير. 
وقال أرتيتا »وست هام منافس 
خطير، ألنني أعــرف بالتأكيد أن 
مـــدربـــه ديــفــيــد مــويــس يــعــمــل مع 

الفريق بشكل جاد«. 
وأوضح »منذ أن تولى المنصب، 
عـــزز إمــكــانــات الــفــريــق وصــعــد به 
إلى مستويات مختلفة. واثق أنهم 
يعملون بجدية، ستكون مواجهة 

صعبة«. 
ــــالل مــســيــرتــه االحــتــرافــيــة،  وخـ
لعب أرتيتا لنحو 7 مواسم تحت 
قيادة مويس مع إيفرتون، وتحدث 
عــن تجربته تحت قــيــادة مويس. 
وأضـــــاف أرتــيــتــا فـــي تــصــريــحــات 
نشرتها وكالة األنباء البريطانية 
ــل مـــديـــر فني  ــه مــيــديــا( »كــ )بــــي إيــ

يمنحك بعض العالمات واللحظات 
الــتــي تــشــكــل إيــمــانــك بــمــا تـــود أن 
تفعله، مويس لعب دورا في ذلك 

بالنسبة لي«. 

نيوكاسل وليستر سيتي 
ويلتقي نيوكاسل مع مضيفه 
ــــوم أمــــــال فــي  ــيـ ــ لــيــســتــر ســـيـــتـــي الـ
تـــحـــقـــيـــق الـــــفـــــوز الــــــســــــادس عــلــى 
التوالي، بعد مسيرة رائعة شهدت 
فــــــوزه عـــلـــى تـــوتـــنـــهـــام وتــشــلــســي 
قبل فترة التوقف الدولي، بجانب 
الصعود إلى دور الثمانية لمسابقة 
كأس رابطة المحترفين عبر الفوز 

على بورنموث. 
كما يبحث توتنهام عن تثبيت 
ــار مـــــن خـــالل  ــبــ ــكــ أقــــــدامــــــه بـــيـــن الــ

مواجهته أمام برنتفورد اليوم. 
وقبل فترة التوقف الدولي فاز 
توتنهام على ضيفه ليدز يونايتد 
ــع كــــــأس رابـــطـــة  ــ ــوديـ ــ 4-3 بـــعـــد تـ
المحترفين على يــد نوتينغهام 

فورست. 
ــتـــي  ــونـ ــــو كـ ــيـ ــ ــــونـ ــطـ ــ وأبـــــــــــــدى أنـ
مدرب توتنهام ثقته في الحارس 
االحــتــيــاطــي فــرايــزر فــوســتــر، قبل 
مشاركته األولى أمام برينتفورد. 

وأكد كونتي أن هوغو لوريس 
سيتواجد على مقاعد البدالء أمام 
بــريــنــتــفــورد، بــعــدمــا لــعــب نهائي 

كأس العالم األحد الماضي. 
وسيحصل فورستر على أول 
مــشــاركــة لــه مــع تــوتــنــهــام، ويعلم 
مدربه ما الذي يمكن أن يتوقعه من 

الحارس البالغ 34 عاما. 
ــال »فــيــمــا يتعلق بفوستر،  وقــ
نحن نتحدث عن حــارس يمكننا 
الوثوق به، حارس جيد عن العب 
ــتــــرف، إنــــــه حــــــــارس يــمــكــنــنــا  ــحــ مــ
االعتماد عليه. نعم سيلعب أمام 

برينتفورد«. 
وتابع »نريد أن يبقى لوريس 
على مقاعد البدالء أمام برينتفورد، 
مـــن الــمــهــم بــعــد كــــأس الـــعـــالـــم أن 
يحصل هؤالء الالعبون على القليل 

من الراحة«.
ويحتل توتنهام المركز الرابع 
الــمــؤهــل لــــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا، 
برصيد 29 نقطة لكن بفارق ثالث 
نـــقـــاط فــقــط عـــن صـــاحـــب الــمــركــز 
الخامس مانشستر يونايتد الذي 

ــات الــتــعــافــي  أظـــهـــر بـــعـــض عــــالمــ
مؤخرا وصعد لدور الثمانية لكأس 
رابـــطـــة الــمــحــتــرفــيــن عــلــى حــســاب 
بــيــرنــلــي، بــعــد فـــــوزه عــلــى ملعب 
فــولــهــام بــهــدفــيــن لــهــدف فـــي آخــر 
مباراة له قبل فترة التوقف الدولي. 

ليفربول يواجه أستون فيال
ويلعب ليفربول مباراة صعبة 
على أرض أستون فيال وهو يسعى 
لتحسين مركزه )السادس( والعودة 

للمنافسة على اللقب.
وأكــــــــد يـــــورغـــــن كــــلــــوب مـــــدرب 
لـــيـــفـــربـــول أنـــــه ســعــيــد بــاشــتــعــال 
المنافسة بين فرق المربع الذهبي 

للدوري اإلنكليزي الممتاز.  
ــلـــوب »بـــالـــطـــبـــع تــركــنــا  ــال كـ ــ وقــ

فجوة بيننا وبين المراكز األولى 
بــجــدول الــتــرتــيــب... لكننا نعتبر 
أنــفــســنــا فــي لحظة الــقــتــال، وهــذا 
يعني أن علينا المطاردة، وهو ما 

سنفعله«. 
ــات  ــ ــــالمــ وأضــــــــــــــــاف »رأيــــــــــــــــت عــ
جيدة أمـــام مانشستر سيتي في 
ــم أكـــن  ــ مــواجــهــتــنــا الـــمـــاضـــيـــة، ولـ
 بــكــل شــــيء، لـــم تعجبني 

ً
ســعــيــدا

هجماتنا الــمــرتــدة... كل الالعبين 
ــأس الـــعـــالـــم  ــ الــــذيــــن عــــــــادوا مــــن كــ

أصبحوا جاهزين، وهذا مهم«. 
وفـــي بــاقــي الــمــبــاريــات يلتقي 
ــع وولـــفـــرهـــامـــبـــتـــون،  إيــــفــــرتــــون مــ
وســـاوثـــهـــامـــبـــتـــون مـــع بـــرايـــتـــون، 

وكريستال باالس مع فولهام.
)د ب أ(

وست هام 
منافس
خطير

أرتيتا

جانب من تدريبات سابقة ألرسنال

يـــرى روبــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي، العـــب فريق 
برشلونة اإلســبــانــي لكرة الــقــدم، أن مشاهدة 
الـــمـــبـــاريـــات الـــثـــالث الــمــقــبــلــة لــبــرشــلــونــة من 
المدرجات أمــر مؤلم، بعد تأييد إيقافه، على 
خلفية واقعة حدثت في مباراة أوساسونا التي 

أقيمت الشهر الماضي. 
وحصل ليفاندوفسكي، مهاجم المنتخب 
الـــبـــولـــنـــدي، عــلــى الــبــطــاقــة الـــصـــفـــراء مــرتــيــن، 
ثـــم الــحــمــراء بــالــشــوط األول فـــي آخـــر مــبــاراة 
لبرشلونة قبل فترة التوقف الخاصة بكأس 
الــعــالــم، والــتــي فـــاز بــهــا بــرشــلــونــة 2-1 يـــوم 8 
نوفمبر. وأصدر االتحاد اإلسباني لكرة القدم 
 بإيقاف ليفاندوفسكي ثــالث مباريات، 

ً
قـــرارا

بسبب قيام الالعب بإيماءة للحكم جيل مانزانو 
قبل طرده. وأعلن الجمعة أن برشلونة لم ينجح 

في استئنافه األخير ضد اإليقاف. 
وقــــال ليفاندوفسكي لـــ »ســـبـــورت«: »األمـــر 
صعب. أشعر أن اإليقاف لثالث مباريات كثير 

 
ً
بالنسبة لما فعلته. إنه أمر مؤلم أال أكون قادرا

على اللعب لثالث مباريات بسبب هذا«. 
وأكـــد مهاجم بــايــرن ميونيخ الــســابــق، أن 

ة الــتــي أوقــعــتــه فــي المشكلة كانت  اإليــمــاء
مـــوجـــهـــة لــلــمــديــر الـــفـــنـــي لــبــرشــلــونــة 

تــشــافــي. وتــابــع ليفاندوفسكي: 
»لــم يحدث شــيء مــع الحكم. 

السبب فــي أنــنــي حصلت 
ــة اإليــــــقــــــاف  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــى عـ ــ ــلـ ــ عـ
لـــثـــالث مـــبـــاريـــات لــيــس له 

عالقة بالحكم، األمــر كــان له 
عالقة بي وبمدربي. هذا كل ما 

يمكنني قوله«. 
وأكــمــل: »كــانــت هــذه إيــمــاءة للتعبير 

على أنه ال يمكنه فهم ما يحدث. تحدثنا عن 
 بيني وبين تشافي. 

ً
هذا، وكانت اإليماءة شيئا

لم أفهم أي شيء«. 
ليفاندوفسكي)د ب أ(

إريكسن: يجب استعادة مكانة يونايتد
أكـــد الــدنــمــاركــي الــدولــي كــريــســتــيــان إريكسن 
نجم خــط وســط مانشستر يونايتد اإلنكليزي 

أن فريقه ينبغي أن يثبت أحقيته في 
الفوز باأللقاب. 

وفـــــــاز مـــانـــشـــســـتـــر عـــلـــى بــيــرنــلــي 
بهدفين دون رد األربــعــاء الماضي 
ليبلغ دور الــثــمــانــيــة لــكــأس رابــطــة 
المحترفين اإلنكليزية في أول مباراة 

له منذ انتهاء كأس العالم. 
ويــلــتــقــي مانشستر فــي الــمــبــاراة 

التالية بكأس الرابطة مع تشارلتون 
اتلتيك المنافس بالدرجة الثالثة، كما 

يلتقي مع برشلونة اإلسباني في الدوري 
األوروبي في وقت سيبدأ مشواره 

ــاد اإلنــكــلــيــزي  فـــي كــــأس االتـــحـ
ــــون الـــشـــهـــر  ــرتـ ــ ــفـ ــ بــــمــــالقــــاة إيـ

المقبل. 
ولــــم يــفــز مــانــشــســتــر بــأي 
لقب منذ تتويجه بــالــدوري 
األوروبــــي فــي موسم 2016-

.2017
ــكــــســــن إلذاعــــــة  وقــــــــال إريــ
»توك سبورت« السبت: »مرت 
عــدة أعــوام منذ الفوز بآخر 
لقب، يجب استعادة مكانة 
: »هدفنا 

ً
الــنــادي«، مضيفا

التركيز على كــل بطولة ونــرى إلــى أيــن سنصل 
في النهاية«.

وأشــار الالعب الدنماركي إلــى أنــه »لــم تتم 
اإلشارة بشكل محدد إلى المباريات التي 
نريد الــفــوز بها، لكن جميع الالعبين 
يــرغــبــون فــي الــفــوز بــأكــبــر عـــدد ممكن 

من المباريات«. 
وأوضــــح أنـــه »لتحقيق ذلـــك علينا 
أواًل أن نثبت أحقيتنا في الحلول بهذه 
ــر يــتــعــلــق بــكــل الــبــطــوالت،  الــمــكــانــة، األمــ
ــام بــيــرنــلــي، حتى  مثلما شــاهــدنــا أمـ
ــة الــمــحــتــرفــيــن  كــــأس رابـــطـ
مهمة بالنسبة لنا«. 
)د ب أ(

ميسي يمدد عقده مع باريس 
لمدة موسم

ذكر تقرير إعالمي أن األرجنتيني ليونيل ميسي سيمدد 
عقده مع فريق باريس سان جرمان لمدة موسم، مع وجود 
خيار للتمديد لعام آخر، وأفادت وكالة بلومبرغ لألنباء بأن 

عقد ميسي مع سان جرمان ينتهي في يونيو 2023.
وأفادت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي بي سي« بأن جورد، 
والد الالعب، يتفاوض مع لويس كاموبس، مدير باريس سان 
جرمان، منذ أشهر، وأن االتفاق يأتي بعد اجتماع مع مالك 

النادي القطري ناصر الخليفي في الدوحة.
وبينما أعرب رئيس نادي برشلونة خوان البورتا، مؤخرا، 
عن رغبته في إعــادة ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية 7 
مرات، للنادي مرة أخرى، إال أنه لم يحاول التفاوض مع الالعب 
أو والده.                 )د ب أ(

ليونيل ميسي

حجز جناح ملكي باسم رونالدو في الرياض
اقــــــتــــــرب الــــنــــجــــم الـــبـــرتـــغـــالـــي 
كريستيانو رونالدو بشكل كبير 
مـــن االنـــتـــقـــال إلــــى نـــــادي الــنــصــر 
السعودي، ويمكن اإلعالن بشكل 
رســمــي عـــن الــصــفــقــة الــتــاريــخــيــة 

قريبا. 
وأشـــــارت وســائــل االعــــالم إلــى 
ان هــنــاك حــجــزا فــنــدقــيــا لــجــنــاح 
مــلــكــي مــــدة ســتــة أشــهــر فـــي أحــد 
الفنادق بالرياض ألحــد النجوم 
العالميين، مضيفة أن »الصفقة 
التاريخية اقتربت. انتقال رونالدو 
إلى النصر يعتبر إضافة للدوري«. 
وأكدت إمكانية وجود برنامج 
تـــمـــويـــلـــي لــــألنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة 
ــرى قـــادمـــة، مشيرة  لــصــفــقــات أخــ
إلى أن الصفقة تأتي تحت عنوان 

»التسويق الرياضي«. 
على الجانب اآلخـــر، استعدت 
جــمــاهــيــر الــنــصــر عــلــى طريقتها 
الـــخـــاصـــة الســتــقــبــال األســـطـــورة 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، 
ــــن الــصــفــقــة  ــــالن عـ ــــإلعـ تـــمـــهـــيـــدا لـ
المنتظرة، والتي ستكون صفقة 
تاريخية أو »صفقة القرن« للكرة 

السعودية. 

ووثــق مقطع فيديو، استعداد 
جماهير النصر في أحد المالعب 
ــفــــال  ــتــ ــر الحــ ــيــ ــهــ ــشــ بــــالــــهــــتــــاف الــ
البرتغالي رونالدو، والذي يحتفل 
به عند تسجيل األهداف مع الفرق 

أو مع منتخب بالده. 
ــة أخـــــــــــــرى، كـــشـــف  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
موقع »ال تــاردي« االلكتروني عن 
إمكانية تواجد رونالدو في ملعب 
ــارك« الـــيـــوم، لمتابعة  »مـــرســـول بــ
ديـــــربـــــي الــــــريــــــاض بــــيــــن الـــنـــصـــر 

والهالل. 

ــــي  ــانـ ــ ــبـ ــ وذكـــــــــــر الـــــمـــــوقـــــع اإلسـ
فـــي تــقــريــره أن »روايــــــة مستقبل 
رونـــــالـــــدو عـــلـــى وشـــــك الـــوصـــول 
إلــى فصلها األخير، حيث اقترب 
ــادي الــنــصــر  ــ ــنـ ــ ــن االنــــضــــمــــام لـ ــ مـ
السعودي«. وأوضح الموقع وفقا 
لــمــصــادر وصــفــهــا بــالــمــقــربــة، أن 
»رونـــــالـــــدو ســيــحــضــر الــــيــــوم فــي 
مــبــاراة الكالسيكيو بين النصر 
ــارز  ــ والــــــهــــــالل، كـــضـــيـــف شــــــرف بـ

لممثلي ناديه المقبل«.

ــمـــدرب الــفــرنــســي الــبــوســنــي  اعــتــبــر الـ
ــه تــــم »نــــزع  ــ ــيــــد خـــلـــيـــلـــودجـــيـــتـــش أنــ وحــ
ــــي« بـــإقـــالـــتـــه مــــن مــنــصــبــه 

ّ
ــن كـــبـــريـــائـــي مــ

 للمنتخب المغربي هذا الصيف، 
ً
مدربا

وحرمانه من قيادته في مونديال 2022، 
حيث تألق »أسود األطلس«.

وقال خليلودجيتش )70 عاما( لموقع 
األخــبــار الــكــرواتــي »تــيــبــورتــال.إتــش آر«: 
ي كبريائي. ال يمكنني أن 

ّ
»لقد نزعوا من

أنسى ذلك، وال يمكنني أن أسامحهم. ألنه 
كان يجب أن يكون )المونديال( بمنزلة 

نهاية مسيرتي التدريبية أيضا«.
ــلـــى الــمــنــتــخــب الــمــغــربــي بــقــيــادة  وأبـ
مـــــواطـــــنـــــه ولـــــيـــــد الـــــــركـــــــراكـــــــي، خــلــيــفــة 
خليلودجيتش، البالء الحسن في العرس 
العالمي في قطر ببلوغه دور الـ 4 للمرة 
األولــــى فــي تــاريــخــه وتـــاريـــخ كـــرة الــقــدم 
العربية واإلفريقية، وأقصى في طريقه 
من 

ُ
منتخبات عريقة؛ أبرزها إسبانيا في ث

النهائي والبرتغال في ربع النهائي، قبل 
أن يخسر أمام فرنسا في نصف النهائي.

وأنهى المغرب المونديال في المركز 
الرابع، بعد الخسارة أمام كرواتيا )2-1( 
التي كانت أول منتخب واجهه في دور 

المجموعات عندما تعادال سلبا.
وأكد خليلودجيتش أنه حتى اإلشادة 
التي أدلى بها خليفته في حقه »لم تداِو 
ض حرمانه من أن يشارك  مرارته أو تعوِّ

في المونديال«.
وأقيل المدرب السابق لـ »باريس سان 
ــم اإلدارة 

ّ
جـــرمـــان« الــفــرنــســي الــــذي تــســل

ــام 2019، من  الــفــنــيــة ألســــود األطــلــس عـ
منصبه أواخر أغسطس، بسبب إصراره 
على االستمرار في استبعاد نجم تشلسي 
اإلنــكــلــيــزي حــكــيــم زيــــاش عــن المنتخب 

بسبب »مشاكل انضباطية«.

انفصال »ودي«

وتطّرق االتحاد المغربي وقتها إلى 
انفصال »ودي«، بسبب »اختالف وجهات 

النظر حول استعداد أسود األطلس«.

وتـــــــألـــــــق زيــــــــــــاش بــــشــــكــــل الفـــــــــت فـــي 
الــمــونــديــال الــقــطــري، ولــعــب دورا كبيرا 
في بلوغ أسود األطلس نصف النهائي، 
حيث افتتح التسجيل في المباراة ضد 
كندا )2-1( في الجولة الثالثة األخيرة من 
من 

ُ
دور المجموعات، مساهما في بلوغه ث

النهائي للمرة الثانية في تاريخه بعد 
األولى عام 1986 في المكسيك.

كما سجل زيــاش الركلة الترجيحية 
ــمــن 

ُ
الــثــانــيــة فـــي مـــرمـــى إســبــانــيــا فـــي ث

الــنــهــائــي )3 - صــفــر بــركــالت الــتــرجــيــح، 
الوقتان األصلي واإلضافي صفر- صفر(، 
وقــــاد الــمــغــرب الـــى ربـــع الــنــهــائــي للمرة 

األولى في تاريخه.
كـــان زيــــاش )29 عــامــا( مــن العناصر 
»غير المرّحب« بها من خليلودجيتش، 
 بسبب ذلك، بل أنه 

ً
فأعلن اعتزاله دوليا

كـــان أحـــد األســبــاب الــتــي أدت إلـــى إقــالــة 
المدرب البوسني - الفرنسي من منصبه.
ته 

ّ
وقــد دفــع خليلودجيتش ثمن تعن

ــم مــطــالــبــة الــجــمــاهــيــر  بــاســتــبــعــاده، رغــ

المغربية بــضــرورة االستعانة بخبرته 
وموهبته وخدماته، في ظل غياب اإلبداع 
بخط وسط »أسود األطلس«، خصوصا 
ــام الـــواليـــات  ــ عــقــب الـــخـــســـارة الـــمـــذلـــة أمـ
المتحدة بثالثية نظيفة وّديا في يونيو 

الماضي.
ودخـــــل خــلــيــلــودجــيــتــش الـــــذي اتــهــم 

زيــاش بأنه ال يمكن »الــوثــوق به ويثير 
المشاكل« في صفوف الفريق، في حرب 
ــادة لــرئــيــس االتـــحـــاد  تــصــريــحــات مـــضـ
ــــوزي لـــقـــجـــع، الــــذي  الـــمـــغـــربـــي لــلــعــبــة، فــ
حرص على االجتماع به، وتأكيد وضع 
ــل مــصــلــحــة  ــ ــا مــــن أجــ ــبـ ــانـ الــــخــــالفــــات جـ

المنتخب دون جدوى.

وحيد خليلودجيتش

قـــــال كـــريـــســـتـــيـــان هـــورنـــر 
ــق ريـــــــــد بـــــــول،  ــ ــريــ ــ ــــس فــ ــيــ ــ رئــ
الـــمـــنـــافـــس بـــبـــطـــولـــة الــعــالــم 
لسباقات ســيــارات فــورمــوال 
1، إن ســيــبــســتــيــان فيتيل   -
ــن مـــاكـــس  ــ ــر عـــقـــالنـــيـــة مـ ــثــ أكــ
فيرستابن عند المقارنة بين 

بطلي العالم. 
وذكر هورنر، في تصريح 
ــالـــة األنــــبــــاء األلـــمـــانـــيـــة،  لـــوكـ
أنــهــمــا »شــخــصــان مختلفان 
. الــعــزيــمــة هـــي الــصــفــة 

ً
جــــــدا

الـــمـــشـــتـــركـــة بــيــنــهــمــا، ولــكــن 
ســيــبــســتــيــان أكــثــر عــقــالنــيــة. 
 فــيــمــا 

ً
ــاكـــس طــبــيــعــي جــــــدا مـ

يفعله«. 
وعــــمــــل فـــيـــتـــيـــل وهــــورنــــر 
ــد بــــول«، حينما   فــي »ريـ

ً
مــعــا

فاز السائق األلماني بألقابه 

األربعة في فورموال - 1 خالل 
الفترة مــن 2010 إلــى 2013، 
وفــــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن، 
توج فيرستابن بلقب العالم 

مرتين مع ريد بول. 
وأثنى هورنر على الروح 
الــمــعــنــويــة والــتــصــمــيــم الــذي 
يتمتع بها فيتيل، وقـــال إن 
االنتقادات الموجهة اللتزام 
الــســائــق بالنشاط المناخي 

غير مناسبة.

فيرستابن

أرسنال يستأنف الصراع على لقب »الممتاز«

عقبة واحدة أمام زيدان لتدريب البرازيلعقبة واحدة أمام زيدان لتدريب البرازيل
ذكرت تقارير صحافية، أمس، أن الفرنسي زين الدين 
زيدان دخل قائمة المرشحين لخالفة تيتي في تدريب 

منتخب البرازيل.
( الشروط التي يبحث عنها 

ً
ويستوفي زيدان )50 عاما

االتحاد البرازيلي في المدرب الجديد، فهو أجنبي 
 ،

ً
ويتمتع بسيرة مهنية جيدة وال يدرب أي فريق حاليا

إال في حالة قرر ديديه ديشامب خالل األيام المقبلة 
عدم االستمرار مع المنتخب الفرنسي.

وسيكون زيزو هو األقرب لتولي مسؤولية »البلوز«، 
ما يعني اضطرار االتحاد البرازيلي للبحث عن اسم 
آخر، وتضم قائمة المرشحين حتى اآلن األرجنتينيين 
مارسيلو غاياردو وماوريسيو بوكيتينو، واأللماني 
تــومــاس تــوخــيــل، واإلســبــانــيــيــن روبــرتــو مارتينيز 

ورافائيل بنيتيز.
ووفق جريدة ليكيب الرياضية الفرنسية، فإن مدرب 
 أنه 

ً
ريال مدريد السابق يظل هو الخيار األمثل، خصوصا

حصد دوري األبطال مع »الميرينغي« ثالثة أعوام متتالية 
في 2016 و2017 و2018، كما يحظى بدعم شخصيات 

مؤثرة مثل رونالدو.
 من 

ً
ــددا ــ  عـ

ً
ــدان جـــيـــدا ــ ــك، يــعــرف زيـ عــــالوة عــلــى كـــل ذلــ

الالعبين البرازيليين، مثل: فينيسيوس وإيدير ميليتاو 
وكاسيميرو، الذين سبق أن لعبوا تحت إمرته في الفريق 
اإلسباني. إال أن هناك نقطة سلبية وحيدة في ملف زيدان، 
فهو في أذهان كثير من البرازيليين الشخص الذي قاد 
فرنسا للفوز على »السيليساو« في نهائي مونديال 1998، 

ثم في ربع نهائي مونديال 2008.
وفي حال تمت االستعانة به، سيكون زيدان أول مدرب 
أجــنــبــي للمنتخب الــبــرازيــلــي مــنــذ األرجــنــتــيــنــي فيلبو 
نونييز في 1965، وسيعلق عليه »راقصو السامبا« آمااًل 
عريضة في رحلة البحث عن النجمة السادسة الغائبة 
منذ آخر مونديال توج به الفريق الالتيني في 2002 تحت 
إمرة لويز فيليبي سكوالري.       )إفي(

رونالدو نجم المنتخب البرتغالي

هورنر: فيتيل أكثرهورنر: فيتيل أكثر
عقالنية من فيرستابنعقالنية من فيرستابن

ي كبريائي
ّ
خليلودجيتش: المغاربة نزعوا من

ليفاندوفسكي يتألم بعد إيقافهليفاندوفسكي يتألم بعد إيقافه
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طحين قشر الموز مفيد للجسم كبتاغون داخل عجينة تمر
أظـــهـــرت دراســـــة حــديــثــة، أنــه 
إذا تــم تقشير الــمــوز وتجفيف 
القشرة وطحنها إلى دقيق، فإنه 
يــمــكــن تــحــويــلــهــا إلـــى منتجات 
مخبوزة ذات مذاق لطيف، إن لم 
يكن أفضل من المنتجات القائمة 

على القمح. 
وقــــال الــعــلــمــاء، فـــي الـــدراســـة 
ــــــشــــــرت بـــمـــجـــلـــة عـــلـــوم 

ُ
الـــــتـــــي ن

وتكنولوجيا األغـــذيـــة، ونقلها 

مــوقــع روســيــا الـــيـــوم، أمــــس، إن 
ــمـــوز تــحــتــوي على  مــنــتــجــات الـ
الــمــعــادن والــعــنــاصــر الــغــذائــيــة 

المقاومة للسرطان. 
وأشـــــــــــارت الـــنـــتـــائـــج إلــــــى أن 
استخدام دقيق قشر الــمــوز في 
الخبز والكعك والمعكرونة مفيد. 
جــريــت العام 

ُ
وكــانــت دراســـة أ

الماضي على كعكة قشر الموز 
وجدت أن الجلد األصفر للفاكهة 

 
ً
 طــبــيــعــيــا

ً
ــا ــيــ ــذائــ  غــ

ً
يــــوفــــر لــــونــــا

للمنتج الــمــخــبــوز، إضــافــة إلــى 
التعزيز الغذائي.

جــريــت عام 
ُ
ووجـــدت دراســـة أ

ــا يــصــل  ــ 2016 أن اســــتــــبــــدال مـ
ــــن دقـــيـــق  ــــي الـــمـــئـــة مـ إلــــــى 10 فـ
الــــقــــمــــح بــــدقــــيــــق قــــشــــر الــــمــــوز 
يمكن أن يثري الخبز المخبوز 
بمحتويات عالية من البروتين 

والكربوهيدرات والدهون.

ــبــــطــــت دائــــــــــرة الــــجــــمــــارك  أحــ
األردنية، بالتعاون مع األجهزة 
األمـــنـــيـــة، أكـــبـــر عــمــلــيــة تــهــريــب 

لحبوب الكبتاغون المخدر.
وذكــر بيان عن الدائرة، نقله 
مـــوقـــع ســـكـــاي نـــيـــوز، أمـــــس، أن 
الــــجــــمــــارك واألجـــــهـــــزة األمــنــيــة 
تـــواصـــالن جــهــودهــمــا إلحــبــاط 
ــاوالت تــهــريــب  ــحـ الــعــديــد مـــن مـ
الــمــخــدرات، إذ أحبطتا تهريب 

6 ماليين حبة مــن الكبتاغون 
المخدر.

وقــــــــــال الـــــنـــــاطـــــق اإلعـــــالمـــــي 
لدائرة الجمارك، إن مركز جمرك 
ــة الــــحــــدودي تــمــكــن من  ــرامـ ــكـ الـ
إحــبــاط تهريب 6 ماليين حبة 
من الكبتاغون المخدر ُوجــدت 
مــخــبــأة داخـــــل عــجــيــنــة الــتــمــر، 
ــدة مــن أكــبــر ضبطيات  فــي واحـ

حبوب الكبتاغون.

ــاء الــتــفــتــيــش  ــنــ وأضـــــــاف: »أثــ
الـــدقـــيـــق والـــمـــعـــايـــنـــة الــفــعــلــيــة 
لشاحنتين تــحــمــالن لوحتين 
أجنبيتين قادمتين من إحدى 
الدول المجاورة، وجدت حبوب 
ــبـــأة بــطــريــقــة  ــتـــاغـــون مـــخـ ــبـ الـــكـ
احــــتــــرافــــيــــة، وبـــشـــكـــل يــصــعــب 
كــشــفــهــا داخــــــل عــجــيــنــة الــتــمــر 
التي تم إخفاؤها ضمن شحنة 

كراتين التمر«.

اختبار بسيط يكشف سرطان الكبداختبار بسيط يكشف سرطان الكبد
 
ً
اكتشف العلماء مستقلبا
 
ً
لــم يــتــم الــعــثــور عليه مطلقا
 في الثدييات، ويمكن 

ً
سابقا

أن يمهد الطريق الختبار بول 
يكشف عن نــوع من سرطان 

الكبد ألول مرة.
وقـــــــــــــــــالـــــــــــــــــت صــــــحــــــيــــــفــــــة 
اإلندبندنت، في الخبر الذي 
نــقــلــه مـــوقـــع روســـيـــا الـــيـــوم، 
 
ً
ــا ــيــ ــالــ أمــــــــــس: »ال يـــــوجـــــد حــ

اختبار بول نهائي ُيستخدم 
ــتـــشـــخـــيـــص أي شــــكــــل مــن  لـ
أشــــــكــــــال الــــــســــــرطــــــان، حــيــث 
يــتــم تشخيص حــالــة معظم 
المرضى من خالل الجراحة 
أو الفحص بالموجات فوق 
الصوتية أو اخــتــبــارات الــدم 
التي تتطلب عادة رحلة إلى 
المستشفى أو جــراحــة عند 
الطبيب«، لكنها أشــارت إلى 
تــطــويــر اخــتــبــار بـــول جــديــد 
الكــتــشــاف الــشــكــل الــمــتــحــور 

لـــبـــيـــتـــا كـــاتـــيـــنـــيـــن لـــســـرطـــان 
الكبد، بعد أن وجد باحثون 
في معهد أبحاث سرطان في 
 
ً
المملكة المتحدة مستقلبا

في الفئران.
وقــال سافيريو تارديتو، 
ــــي فـــي  ــســ ــ ــيــ ــ ــرئــ ــ الــــــبــــــاحــــــث الــ
الــمــشــروع: »كــنــا متحمسين 
ــتـــشـــاف هـــــذا الــمــســتــقــلــب  الكـ
الجديد، الــذي لم يتم وصفه 
 فـــي الــثــديــيــات، وهــو 

ً
ســابــقــا

ــح جـــــيـــــد لــــالخــــتــــبــــار  ــ ــ ــرشـ ــ ــ مـ
الـــتـــشـــخـــيـــصـــي، ألنـــــه خـــاص 
ــيـــن مـــــن ســــرطــــان  بــــنــــوع مـــعـ
ــن اكـــتـــشـــافـــه  ــكــ ــمــ الــــكــــبــــد، ويــ
بسهولة في البول، كما يمكن 
ــلــــى األرجـــــــح  ــدامــــه عــ ــتــــخــ اســ
كعالمة لمراقبة نمو األورام«.

مصر لمواطنيها: أرجل الدجاج رخيصة
ضــجــت مــواقــع الــتــواصــل فــي مصر 
بمنشورات تنتقد »الحديث المتزامن« 
لوسائل اإلعــالم المصرية عن »فوائد 
أرجــــل الـــدجـــاج«، األمــــر الــــذي اعــتــبــروه 

 لمزيد من رفع األسعار.
ً
تمهيدا

ونقلت »الــحــرة نــت« قائمة نشرتها 
الــصــفــحــة الــرســمــيــة لــلــمــعــهــد الــقــومــي 
للتغذية »حــكــومــي«، على »فيسبوك«، 
أمس، تتضمن البدائل الغذائية الغنية 
بــالــبــروتــيــن، وقــالــت إنــهــا تحقق وفــرة 

بالميزانية، ومنها »أرجل الدجاج«.
ــت مـــتـــزامـــن، نـــشـــرت عـــدة  ــ ــي وقـ ــ  وفـ
وسائل إعالم مصرية منها »كايرو 24« 
و»صـــدى البلد« و»مـــصـــراوي«، تقارير 
تتحدث عن »فوائد أرجل الدجاج«، مما 
أثار ضجة في أوساط النشطاء بمواقع 

التواصل.
ونشر نشطاء مصريون منشورات 
ــائــــل إعــــالم  ــديــــث عـــــدة وســ تـــرصـــد »حــ
مــصــريــة« بــشــكــل مــتــزامــن عـــن »فــوائــد 
ــا، واعــتــبــر  ــارهـ ــعـ ــــل الــــدجــــاج« وأسـ أرجـ
بعضهم أنها تقدم بذلك »حلواًل لألسر 
المصرية« للتغلب على غالء األسعار، 
ــداول تلك  ــ ــرون مـــن تــ ــ بــيــنــمــا ســخــر آخــ
األخبار التي تمهد لمزيد من اإلجراءات 

االقتصادية الصعبة.
مــن جــانــبــه، انــتــقــد نقيب الفالحين 
في مصر حسين أبوصدام الدعوة إلى 
تناول أرجل الدجاج، كأحد الحلول بعد 
ارتفاع أسعار كيلو الدواجن ليصل إلى 
: »مش المصري اللي 

ً
، قائال

ً
47 جنيها

يأكل أرجل الفراخ )الدجاج(«.

العثور على »توراة« قديم في تركيا
أعلنت تركيا أن سلطاتها األمنية 
صــادرت نسخة من كتاب تــوراة يعود 
تاريخه إلى نحو 700 عام، في مدينة 

بوالنكاك بإقليم غيرسون فــي شمال 
تركيا.

وقــال موقع روسيا اليوم، أمــس، إن 

السلطات عثرت على النسخة الفريدة 
من التوراة، بناء على معلومات حول 
ــد اعــتــقــلــت فــرق  بــيــع الــمــخــطــوطــة، وقــ
 أراد بيعها مقابل 1.5 

ً
الـــدرك شخصا

مليون دوالر.
وصنعت هذه النسخة من التوراة من 
جلد الغزال، وُكتبت أحرفها بالذهب، 

وحجمها بحجب دفتر الجيب.
ــال الــمــشــتــبــه بـــه أثـــنـــاء التحقيق  وقــ
مــعــه إنــــه جــلــبــهــا مـــن إســطــنــبــول إلــى 
غــيــرســون لبيعها. ويعتقد أنـــه ســرق 
النسخة الفريدة من كنيس يهودي في 

إسطنبول.
ــادت تــقــاريــر إعــالمــيــة باحتجاز  وأفــ
الــمــشــتــبــه بـــه بــتــهــمــة »انـــتـــهـــاك قــانــون 
حماية األصــول الثقافية والطبيعية«، 
كما تــم تسليم المخطوطة إلــى إدارة 

متحف غيرسون.
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يومية سياسية مستقلة

نبيها نزيهة... 
احنبيها قوائم نسبية

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

بــــــــيــــــــن الــــــــخــــــــطــــــــا والــــــــــــصــــــــــــح الزم تــــــــــراعــــــــــي: 
ســــــــْهــــــــم األمــــــــــــــــل مــــــــــا يـــــســـــتـــــمـــــر بــــــــارتــــــــفــــــــاعــــــــه...

ـــــــــــــه جـــــــمـــــــاعـــــــي 
ّ
كـــــــــــــل لــــــــــجــــــــــهــــــــــد  ا يـــــــــــــكـــــــــــــون   

ّ
إال

ــه«  ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــلـــــس ولـــــــكـــــــن »جــ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــالـ ــ مــــــــو » فـــــــــــــرد« بـ
هـــــــــــــذا احـــــــــــتـــــــــــرام ل »عــــــــقــــــــدنــــــــا االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي«

ــك« عـــــــــن ضــــيــــاعــــه ــ ــســ ــ ــلــ ــ ــجــ ــ ــمــ ــ ــ وهـــــــــــــــذا ضــــــــمــــــــان »ل
ــــب واعــــــي  ــعـ ــ ــشـ ــ ــــب والـ ــْعـ ــ ــشـ ــ إْحـــــــيـــــــوا األمــــــــــل فــــــي الـ

ــب فــــــــــي الـــــــــــوعـــــــــــود انـــــــخـــــــداعـــــــه ــ ــعــ ــ ــــصــ الــــــــــيــــــــــوم يــ
يــــــــامــــــــا تـــــبـــــعـــــنـــــا »الـــــــــــــفـــــــــــــرد« مــــــــــن غـــــــيـــــــر داعــــــــــي

وال انــــــــتــــــــبــــــــهــــــــنــــــــا لـــــــــــدربـــــــــــنـــــــــــا وانــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــه 
كـــــــــــــم عـــــــــــــــــــــّدد »اإلنـــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــاز« لـــــــــكـــــــــن ســــــمــــــاعــــــي

ـــــــــــل بـــــــــــيـــــــــــوم قـــــــاعـــــــه 
ّ
يــــــــشــــــــبــــــــه َرَعــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــا بـــــــــــل

ــي ــ ــاعــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ وال يـــــــبـــــــي الــــــتــــــغــــــيــــــيــــــر شـــــــخـــــــص انــ
نـــــــــــائـــــــــــب وال يـــــــــفـــــــــّكـــــــــر ســـــــــــــــــوى بــــــانــــــتــــــفــــــاعــــــه 

ومـــــــــــــا يــــــــمــــــــدح الــــــــــســــــــــوق ويــــــــحــــــــث الـــــمـــــســـــاعـــــي 
 الــــــــــــــــــــــذي رابــــــــــــــــــــــح بــــــــبــــــــيــــــــع الــــــــبــــــــضــــــــاعــــــــه!

ّ
إال

الظاهرة األهم في المجتمع خالل الـ٣ أشهر المنصرمة، 
ليست حالة التوهان، الحكومي والبرلماني، ولكنها حجم 
 
ً
وكــثــافــة االســتــقــاالت، أو اإلقــــاالت، ألكــثــر مــن 42 منصبا

، حتى اآلن، مما يجعلها 
ً
 في كل إدارات الدولة تقريبا

ً
قياديا

تبدو وكأنها منظمة، ومخطط لها، وال أظنها كذلك.
، طــفــا عــلــى الــســطــح مصطلح 

ً
مــنــذ قـــرابـــة الــــــ90 عـــامـــا

»التطهير« فــي أوروبـــا، إبــان الحكم الــنــازي، وضــده بعد 
هزيمته، ثم أوروبــا، ثم طاف أصقاع الدنيا، حيث الحق 
ــــان »الــعــهــد الـــبـــائـــد«، وأزاحـــوهـــم  الــمــهــيــمــنــون الـــجـــدد أركـ
مـــن مــنــاصــبــهــم، وتــمــت تصفيتهم وعــزلــهــم عـــن الــحــيــاة 
الــعــامــة. ولــم تسلم حتى أميركا مــن مــمــارســات شبيهة، 
في الخمسينيات باسم المكارثية. وهكذا بات مصطلح 
 في أدبيات العلوم السياسية. 

ً
»التطهير السياسي« راسخا

وعندما سقط النظام العراقي السابق في 200٣، ظهر لنا 
مصطلح جديد، يواكب المكان والزمان، بعنوان »اجتثاث 

البعث«، إلى أن جرى تخفيفه في 2004.
ال يبدو أن مــا يجري عندنا، فيه مالمح »تطهير« أو 
»اجتثاث«، فال بدائل جذرية، وال هي مخطط لها، وكلها 
تحت هيمنة سلطة لم تتغير، فالخروج الجماعي مليء 
بالمتناقضات، معبر عــن حــالــة االرتـــبـــاك الــعــامــة، التي 
تسمح بانتهازية مفرطة. فالصراعات عندنا أكثر ما تظهر 
للسطح في الجهاز اإلداري للدولة، ذلــك الفيل الضخم، 
الـــذي بـــدون تخفيف شحمه الـــزائـــد ال أمـــل يــرتــجــى ألي 
تصور تنفيذي، والشواهد على ذلك كثيرة. ومع ذلك، فإن 
الحد األدنى المطلوب من مجلس األمة أال يسعى بعض 
نوابه لركوب الموجة، وانتهاز الفرصة، إلقالة مسؤول 
هنا أو مــســؤول هــنــاك، بــل تشكيل لجنة تقصي حقائق 
عن حالة الخروج الجماعي التي تطرح أسئلة أكثر مما 
تقدم إجابات، ال عن أشخاص من غادروا، أو أشخاص من 

سيأتون، ولكن عن الحالة العامة للدولة.
يحدث ذلك ونحن في إطــار بلورة »عهد جديد«، وهو 
 ،

ً
. ففي 2006 مثال

ً
مصطلح فضفاض، تم استخدامه سابقا

شاركُت في نــدوة عامة عنوانها »مــاذا نتوقع من العهد 
الجديد؟«، وحتى اآلن لم تتضح معالم ذلك العهد الجديد، 

حتى دخلنا في عهد جديد آخر.
أما وضعنا الراهن، ومنذ خطاب 22 يونيو، الذي جاء 
بــإصــالحــات انتخابية مستحقة، أخرجتنا مــن انــســداد 
مزمن الرتــبــاك سياسي، هــذه بعض مظاهره، فنأمل أن 
، حيث لم تسلم مؤسسة من استقاالت أو 

ً
ينتهي قريبا

، من األمن إلى التربية، ويبدو 
ً
إقاالت، زادت على 40 منصبا

أنها مستمرة، وال يبدو أنها تسير في سياق مخطط له، 
وباستثناء جزئيات، فهي متناقضة، وتوحي بفوضى غير 
خالقة، وغير منظمة، وفي تلك األجواء تنتشر االنتهازية، 

أكثر مما هي منتشرة، وتتكسر المجاديف.
إال أن ما هو ثابت لم يتغير هو محور الهيمنة على 

موازين القوى في المجتمع.

إقاالت أم استقاالت 
أ. د. غانم النجارأم اجتثاث؟

https://www.aljarida.com/article/9135
https://www.aljarida.com/article/9178
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https://www.aljarida.com/article/9186
https://www.aljarida.com/article/9187
https://www.aljarida.com/article/9189
https://www.aljarida.com/article/9192
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