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لرفعها للخالد

الناهض: 4 أسباب وراء 
ارتفاع األسعار بالبالد

محليات

 برلمانيات

٠٦

جوزيف ستيغليتز*

الطريق إلى الفاشّية

 على االقتصاد وصف »الِعلم الكئيب«، وسيبرر عام 
َ

طِلق
ُ
أ

2023 هذا اللقب، نحن اآلن تحت رحمة كارثتين خارجيتين عن 
سيطرتنا ببساطة، األولى هي جائحة مرض فيروس كورونا 
2019 )كوفيد 19(، التي ال تــزال تهددنا بمتحورات جديدة 
، أو أشد عدوى، أو أكبر قدرة على مقاومة اللقاحات، 

ً
أكثر فتكا

والواقع أن الجائحة أديرت بقدر كبير من الرداءة من الصين، 
ويــرجــع هــذا فــي األســـاس إلــى فشلها فــي تلقيح مواطنيها 
بلقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال mRNA األكثر 

فعالية )المصنوعة في الغرب(.
ها 

ّ
ل الــكــارثــة الثانية فــي حــرب الــعــدوان الــتــي تشن

ّ
وتتمث

روسيا ضد أوكرانيا، وال ُيظِهر هذا الصراع أي نهاية في األفق، 
وقد يتصاعد أو ُينِتج تأثيرات غير مباشرة أكبر، وفي أي من 
الحالتين، سيكون حدوث المزيد من االضطرابات في أسعار 
 شبه مؤكد، وكما لو أن هذه المشكالت 

ً
الطاقة والغذاء أمــرا

ليست مزعجة بالقدر الكافي، فهناك أسباب وفيرة تدعو إلى 
اع السياسات إلــى زيــادة 

ّ
فضي استجابة صن

ُ
القلق من أن ت

 على سوء.
ً
ا األوضاع سوء

األمر األكثر أهمية أن بنك االحتياطي الفدرالي األميركي قد 
يرفع أسعار الفائدة بدرجة وبسرعة أكبر مما ينبغي، ويعود 
السبب الرئيس وراء التضخم اليوم إلــى نقص المعروض، 

02وبعض هذا النقص في طور التسوية بالفعل، وعلى 

 مقال الكاتبة كارمن راينهارت
ً
غدا

وزير التعليم العالي يجهل قرارات مجلس الوزراء
!%50 

ً
• وعد الحبيني بدراسة لزيادة مخصصات الطلبة المبتعثين ولم يعلم بزيادتها فعليا

• الحكومة اتخذت القرار في 21 نوفمبر... والعدواني رد على النائب 13 ديسمبر
فيما يعكس ال مباالة حكومية بالرد على األسئلة النيابية، تسلم النائب 
مرزوق الحبيني، قبل نحو أسبوعين، إجابة من وزير التربية وزير التعليم 
العالي د. حمد العدواني عن ســؤالــه، الــذي وجهه له بتاريخ 26 أكتوبر 

الماضي عن مخصصات الطلبة المبتعثين للخارج. 
ما ورد في اإلجابة المرسلة بتاريخ 13 الجاري بوجود دراسة حكومية 
حالية لمراجعة مخصصات الطلبة يصطدم مع قرار مجلس الوزراء المتخذ 
في اجتماعه 21 نوفمبر الماضي، والــخــاص بتكليف »التعليم العالي« 
 
ً
التنسيق مع وزارة المالية لزيادة تلك المخصصات بواقع 50% اعتبارا

من بداية السنة المالية 1 أبريل المقبل.
ولم تشر إجابة الوزير ال من قريب وال من بعيد إلى ذلك القرار، الذي 
اتخذ بحضور وزير التربية، وهو ما يعني أنها إجابة لم تخضع لتدقيق 
ع ما يرد إليه دون تكليف نفسه عناء حتى 

ّ
الوزير أو مكتبه، ويبدو أنه يوق

قراءتها، رغم أنه المسؤول السياسي أمام مجلس األمة في كل ما ورد بها.
ورغم ما شهدته جلسة المجلس في 20 الجاري من تحول بند األسئلة 
إلى هجوم عنيف على الوزراء بسبب نقص اإلجابات أو تضمنها معلومات 
د الوزراء المعنيين بمحاسبة َمن صاغها، فإن المسلسل ال  مضللة، وتعهُّ

، ويطرح تساؤاًل مفاده؛ إذا كان هذا هو نهج الحكومة 
ً
يزال مستمرا

احتواء حكومي ألمطار الثالثاء
بلغت 63 ملم واستوعبتها الشبكة في وقت قياسي

● سيد القصاص
ــار الــتــي  ــ ــــطـ بـــرغـــم غـــــــزارة األمـ
شهدتها البالد أمس األول، والتي 
وصـــلـــت نــســبــتــهــا إلـــــى 63 مــلــم 
فــي بعض المناطق، استطاعت 
الجهات الحكومية المعنية، في 
زمـــن قــيــاســي، احــتــواء تــداعــيــات 
هـــذه األمـــطـــار، والـــتـــي اقــتــصــرت 
على إغالق طرقات محدودة فترة 
وجيزة دون تسجيل أي أضــرار 
أسوة بموجات األمطار السابقة. 

ــتــــحــــدث  ــمــ وقــــــــــــال الــ

غرباء سوق العراق ُيغِضبون بنوك أميركا
ودينار السوداني تحت الحصار

مافيات تهّرب الدوالر إليران وطلبها المتزايد يغّير قواعد بيعه بالمزاد
● بغداد- محمد البصري

تــّجــرب الـــواليـــات الــمــتــحــدة، وهـــي الــطــرف 
الوحيد الذي يحمي أرصدة الدولة العراقية، 
طريقة جديدة لمنع إيران من االعتياش على 
د زالزل 

ّ
الدوالر المتاح في العراق، لكن ذلك ول

 ،
ً
بــال نهاية فــي االقــتــصــاد الضعيف أســاســا

.
ً
ورفع سعر صرف العملة وكل األسعار تقريبا

ــراق ال  ــعــ وتـــقـــول أوســــــاط ســيــاســيــة إن الــ
 الـــخـــروج عــن هيمنة الــبــنــوك 

ً
يستطيع أبــــدا

 
ً
األمــيــركــيــة، كــمــا أنـــه مــن الــصــعــب عــلــيــه جــدا
ــت الــــحــــالــــي، مـــنـــع اإليـــرانـــيـــيـــن مــن  ــوقــ ــي الــ فــ
 من عقوبات 

ً
شــراء الــدوالر وتهريبه تخلصا

واشنطن.
ومــنــذ ســنــوات لــم يــجــرب الــســوق العراقي 
حــالــة مــن عــدم اليقين كالتي حــّيــرت التجار 
واألهالي منذ األسبوع الماضي، حيث يمر 
 
ً
 ارتفاعا

ً
سعر الدوالر بتذبذب شديد، مسجال

 حتى اآلن، لكن التجار يقولون إن 
ً
يعد طفيفا

أخطر ما فيه أن ال أحد يعلم متى سيتوقف 
هــذا االرتــفــاع وعند أي سعر، األمر 

»التمييز«: القصور البصري... إعاقة
في حكم ُيلزم هيئة اإلعاقة بإدراج المصابين به لديها

● حسين العبدالله
أرســــــــــت مـــحـــكـــمـــة الـــتـــمـــيـــيـــز 
 
ً
اإلداريــــــة، أمـــس، مــبــدأ قضائيا

ــة  ــ ــافـ ــ ، بــــإتــــاحــــتــــهــــا إضـ
ً
بـــــــــــــــــارزا

المواطنين المصابين بالقصور 
الــشــديــد فــي الــبــصــر ضــمــن فئة 
المعاقين ومنحهم الحقوق التي 

ينص عليها قانون اإلعاقة. 
وقالت المحكمة، في حيثيات 
ــهـــات  حـــكـــمـــهـــا، إن »عــــلــــى الـــجـ
المعنية تطبيق قانون اإلعاقة 

ــه الــمــحــكــمــة من  ــتـ ــا أرسـ وفــــق مـ
حقوق رتبها القانون واالتفاقية 
الـــدولـــيـــة لــحــمــايــة حــقــوق ذوي 
االحتياجات الخاصة«، مضيفة 
أنــــــــه »آن األوان لــــــهــــــؤالء مــن 
أصـــحـــاب اإلعــــاقــــات أن يستقر 
أمـــرهـــم وتــــــؤدى لــهــم حــقــوقــهــم 
الــتــي ظــلــوا ســـنـــوات فـــي أروقـــة 
المحاكم يطالبون بها وهم في 
أمس الحاجة لمن يكفكف آالمهم 

ويترفق بحالهم«.
وطــلــبــت المحكمة، 

ولي العهد: 
كل التوفيق 

لمجلس جامعة 
عبدالله السالم
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دمج الهيئات... محاولة لتخفيف »الشحم 
الزائد« في الجهاز التنفيذي

شراكة كويتية - ُعمانية - سعودية لمجمع 
بتروكيماويات في »الدقم«

تقرير 
١٠اقتصادي ٠٨

05
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02

02
صراف متنقل بسوق الكفاح في بغداد أمس األول )أ ف ب(

صورتان ضوئيتان تظهران إجابة الوزير العدواني وقرار مجلس الوزراء بالزيادة

بحفظ الله ورعايته، عاد 
ســـمـــو أمــــيــــر الــــبــــالد الــشــيــخ 
نـــــــــواف األحـــــمـــــد إلـــــــى أرض 
 من 

ً
الوطن، مساء أمس، قادما

إيطاليا، بعد زيارة خاصة. 
و»الجريدة« إذ تتقدم إلى 
الكويت وكل من يعيش على 
ــة بـــخـــالـــص  ــبـ ــيـ ــطـ أرضـــــهـــــا الـ
الــــتــــهــــانــــي بــــــعــــــودة ســـمـــوه 
الــمــبــاركــة، فإنها تبتهل إلى 
ــلــــي الــــقــــديــــر أن يــحــفــظ  ــعــ الــ
ســمــوه فــي الــحــل والــتــرحــال، 
وأن يسبغ عليه ثوب الصحة 
والعافية، ليواصل مسيرته 
ــادة الـــوطـــن  الـــخـــيـــرة فــــي قــــيــ

الغالي.

صاحب السمو يحيي مستقبليه لدى عودته أمس وفي استقباله سمو ولي العهد
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»التمييز«: القصور البصري...

غرباء سوق العراق...

احتواء حكومي ألمطار...

وزير التعليم العالي يجهل...

 رفع أسعار الفائدة قد يأتي بنتائج عكسية، 
ّ
هذا، فإن

ه سيزيد 
ّ
فهو لن ُينِتج المزيد من الغذاء أو النفط، لكن

من صعوبة حشد االستثمارات التي من شأنها أن 
تساعد في التخفيف من نقص المعروض.

 إلى تباطؤ 
ً
قد يؤدي إحكام األوضاع المالية أيضا

عــالــمــي، والــواقــع أن هــذه النتيجة متوقعة بشدة، 
 للركود، بعد أن 

ً
قين يهللون فعليا

ّ
وكان بعض المعل

أقنعوا أنفسهم بأن مكافحة التضخم تستلزم تقّبل 
اآلالم االقتصادية، وهم يزعمون أن الركود كلما كان 
أسرع وأعمق كان أفضل، ويبدو أنهم لم يفكروا في 

أن العالج قد يكون أسوأ من المرض.
اآلن، بــات مــن الممكن بالفعل استشعار الهزات 
الــعــالــمــيــة الــمــتــرتــبــة عـــلـــى إحــــكــــام ســـيـــاســـات بــنــك 
االحتياطي الفدرالي األميركي ونحن ندخل فصل 
الشتاء، ومن الواضح أن الواليات المتحدة منخرطة 
فــي سياسة إفــقــار الــجــار، ولــكــن على طريقة القرن 
الحادي والعشرين، ورغم أن الدوالر األقوى يقلل من 
حدة التضخم في الواليات المتحدة، فإنه يفعل ذلك 
عن طريق إضعاف عمالت أخــرى وزيــادة التضخم 
فــي أمــاكــن أخـــرى، وللتخفيف مــن تــأثــيــرات أسعار 
ضطر حتى البلدان حيث االقتصادات 

ُ
الصرف هذه، ت

ضعيفة إلــى رفــع أسعار الفائدة، مما يزيد ضعف 
اقــتــصــاداتــهــا. لقد تسببت أســعــار الــفــائــدة األعــلــى، 
والــعــمــالت المنخفضة القيمة، والتباطؤ العالمي 
بالفعل، فــي دفــع عــشــرات البلدان إلــى حافة العجز 

عن سداد ديونها.
كما أن أسعار الفائدة والطاقة المرتفعة ستدفع 
الــعــديــد مـــن الـــشـــركـــات إلــــى اإلفــــــالس، وقــــد شــهــدنــا 
بالفعل بعض األمثلة الدراماتيكية، كما حــدث مع 
شركة المرافق األلمانية يونيبر )Uniper( المؤممة 
اآلن، وحتى لو لم تكن الشركات تسعى إلى االحتماء 
بقوانين اإلفالس، فستشعر كل من الشركات واألسر 
بالضغوط الناجمة عن الظروف المالية واالئتمانية 
 أن تصبح 

ً
، ليس من المستغرب إذا

ً
األكثر إحكاما

لة بالديون 
َ
العديد من البلدان والشركات واألسر ُمثق

 من أسعار الفائدة الشديدة االنخفاض.
ً
بعد 14 عاما

وتنطوي التغيرات الهائلة التي طرأت على أسعار 
الفائدة وأسعار الصرف على مخاطر مستترة عديدة، 
كما اتضح من شبه انهيار صندوق معاشات التقاعد 

البريطاني في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، وُيَعد 
عدم التطابق بين آجال االستحقاق وأسعار الصرف 
ِسمة مميزة لالقتصادات غير الخاضعة للقدر الكافي 
 
ً
من التنظيم، وقد أصبح هذا التباين أكثر انتشارا

مع نمو المشتقات المالية غير الشفافة.
ستكون هذه اآلالم االقتصادية بطبيعة الحال أشد 
 
ً
، مما يوفر أرضا

ً
 على البلدان األكثر ضعفا

ً
تأثيرا

أكثر خصوبة لزعماء الدهماء الشعبويين لغرس 
م الصعداء 

َ
س العال

ّ
بذور االستياء والسخط، لقد تنف

عندما تمّكن لويس لوال دا سيلفا من هزيمة جايير 
بولسونارو في االنتخابات الرئاسية بالبرازيل، لكن 
ال ينبغي لنا أن ننسى أن بولسونارو حصل على 
نحو 50 في المئة من األصوات، وال يزال يسيطر على 

المجلس الوطني في البرازيل.
ــاد، بــمــا فــي ذلـــك االقــتــصــاد، نجد  ــعـ عــلــى كــل األبـ
أن الــتــهــديــد األعـــظـــم لــلــرفــاهــيــة الـــيـــوم ســيــاســي، إذ 
يعيش أكثر من نصف سكان العالم في ظل أنظمة 
استبدادية، وحتى في الواليات المتحدة، تحّول أحد 
الحزبين الرئيسين إلــى عــبــادة الشخصية والتي 
ترفض الديموقراطية على نحو متزايد، وتستمر 
في الكذب بشأن نتائج انتخابات 2020، ويتلخص 
أســـلـــوب عــمــلــه فـــي مــهــاجــمــة الــصــحــافــة، والــعــلــوم، 
 أكبر 

ّ
ومــؤســســات التعليم الــعــالــي، فــي حين يــضــخ

قــدر ممكن من المعلومات الخاطئة والمضللة في 
الثقافة العامة.

الهدف، كما يبدو، هو تقليص قدر كبير من التقدم 
الذي تحقق على مدار األعــوام المئتين والخمسين 
األخيرة، ولم يعد هناك مجال للتفاؤل الذي ساد عند 
نهاية الحرب الباردة، عندما كان بوسع فرانسيس 
فوكوياما أن يبشر بـ »نهاية التاريخ«، وهي العبارة 
التي كان ُيقصد بها اختفاء أي منافس جاد لنموذج 

الديموقراطية الليبرالي.
ومــن المؤكد أن أجــنــدة إيجابية ال تــزال سارية، 
ــِبـــق االنــــــــزالق إلـــــى الــنــزعــة  ـ

َ
ــت ـــسـ

َ
ومـــــن الــمــمــكــن أن ت

االرتدادية واليأس، لكن في العديد من البلدان، تسبب 
االستقطاب السياسي والجمود في دفــع مثل هذه 
 عن المتناول، وفي ظل أنظمة سياسية 

ً
األجندة بعيدا

عاملة على نحو أفضل، كنا سنتحرك بسرعة أكبر 
ــتـــاج والـــعـــرض، والــتــخــفــيــف من  ــزيـــادة اإلنـ  لـ

ً
كــثــيــرا

الضغوط التضخمية التي تواجهها اقتصاداتنا 
اآلن، فبعد نصف قرن من محاوالت إقناع المزارعين 
بعدم إنتاج القدر الذي يمكنهم إنتاجه كان بوسع 
كل من أوروبــا والــواليــات المتحدة أن تطلب منهم 
إنــتــاج المزيد، وكــان بإمكان الــواليــات المتحدة أن 
ــر رعــايــة األطــفــال حتى يتسنى لــعــدد أكــبــر من 

ّ
تــوف

النساء االلتحاق بقوة العمل، والتخفيف من النقص 
المزعوم من العمالة، وكان بمقدور أوروبا أن تتحرك 
بسرعة أكــبــر إلصـــالح أســـواق الــطــاقــة لديها ومنع 

ارتفاع أسعار الكهرباء.
كــان بوسع البلدان في مختلف أنحاء العالم أن 
تــفــرض ضــرائــب عــلــى األربــــاح غــيــر المتوقعة على 
النحو الذي كان سيعمل في واقع األمر على تشجيع 
االستثمار وضبط األســعــار، باستخدام العائدات 
لحماية الفئات المستضعفة وتنفيذ استثمارات 
عــامــة فــي مــشــروعــات تحقق الــمــرونــة االقتصادية، 
، كان بمقدورنا أن نتبنى 

ً
 دوليا

ً
وبصفتنا مجتمعا

التنازل عن حقوق الملكية الفكرية في إنتاج لقاحات 
وعــالجــات »كــوفــيــد 19«، وبــالــتــالــي نقلل مــن حجم 
الفصل العنصري في إنتاج وتوزيع اللقاحات وحالة 
 
ً
السخط واالستياء التي يعمل على تغذيتها، فضال

عن تخفيف خطر ظهور طفرات جديدة خطيرة.
في النهاية، قد يقول أحد المتفائلين إن زجاجتنا 
من، لقد أحــرزت ِقلة من البلدان 

ُ
ممتلئة بحوالي الث

المنتقاة بــعــض الــتــقــدم عــلــى هـــذه األجـــنـــدة، ولــهــذا 
السبب ينبغي لنا أن نكون شاكرين، لكن بعد مرور 
 منذ كتب فريدريش هايك »الطريق 

ً
نحو 80 عــامــا

إلــى العبودية«، ال نــزال نعيش مع إرث السياسات 
المتطرفة التي دفع بها هو وميلتون فريدمان إلى 
التيار الرئيسي. لقد وضعتنا تلك األفكار على مسار 
: الطريق إلى نسخة من العبودية 

ً
بالغ الخطورة حقا

تنتمي إلى القرن الحادي والعشرين.

* حائز جائزة نوبل في علوم االقتصاد، وأستاذ 
بجامعة كولومبيا، وعضو اللجنة المستقلة 
المعنّية بإصالح ضرائب الشركات الدولية.

»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع 
»الجريدة«

الطريق إلى الفاشية
بعد قبول دعــوى مواطنة، إدراج اسمها ضمن 
المشمولين بمظلة قانون اإلعاقة، وفتح ملف لها 
بالهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، ومنحها 
 بها أنها تعاني إعاقة بصرية بعد 

ً
شهادة مثبتا

تحديد درجتها بمعرفة اللجنة الفنية المختصة 
في الهيئة.

وفي السياق، اعتبرت مصادر قانونية لـ »الجريدة« 
 
ً
أن ذلــك الحكم من شأنه أن يفتح الباب واسعا

أمام مطالبات مماثلة ألشخاص يعانون القصور 
البصري.

الرسمي لـــوزارة األشــغــال العامة أحمد الصالح 
لـــ »الــجــريــدة«، إن تضافر جهود الـــوزارة مــع قوة 
ــاع الـــمـــدنـــي والــــحــــرس الــوطــنــي  ــ ــدفـ ــ اإلطــــفــــاء والـ
والبلدية أتاح سرعة التعامل مع تجمعات مياه 
ــه لم  ــى أنـ  إلـ

ً
ــار، وتــأمــيــن تــصــريــفــهــا، الفـــتـــا ــطـ األمـ

ُيسجل إغـــالق أي نفق بــرغــم الــمــعــدالت الكبيرة 
للمتساقطات.

وأوضــحــت »األشـــغـــال«، فــي بــيــان، أن إجمالي 
البالغات المتعلقة باألمطار والتي تم التعامل 
 بمختلف المناطق، منها 16 

ً
معها بلغ 79 بالغا

 في محافظة األحمدي، و23 بالعاصمة و9 
ً
بالغا

بالجهراء، و15 في الفروانية، 9 بمبارك الكبير، 
و5 فــي حــولــي، إضــافــة إلــى بالغين على الطرق 

السريعة.

في التعامل مع أسئلة النواب، فكيف يكون أداؤها 
مع برنامج عملها الذي وصف بالطموح والمحدد 

األهداف ومواعيد التنفيذ؟

الذي أربك كبار المستوردين، ودفعهم إلى رفع سعر 
.
ً
كل شيء تقريبا

ت الفصائل الموالية إليران هجمات كالمية 
ّ
وشن

ضــد إجــــــراءات واشــنــطــن ووصــفــتــهــا بــأنــهــا »بــدايــة 

04

04

حــصــار مـــالـــي« لــحــكــومــة مــحــمــد الـــســـودانـــي، ولـــّوح 
نـــواب باستضافته فــي الــبــرلــمــان، كما دعــا آخــرون 
ة الــبــنــوك األمــيــركــيــة« التي  إلـــى »الـــخـــروج مــن عــبــاء
يضع العراق فيها أرصدة النفط في حساب خاص 
منذ ســقــوط نــظــام صـــدام حــســيــن.  غير أن الخبراء 
ومستشاري الحكومة علقوا على ذلك بأنه غير ممكن؛ 
ألن البنك الفدرالي األميركي هو الجهة الوحيدة التي 
تحمي أموال العراق من ماليين المطالبات القضائية 
بالتعويض متعلقة بأربعة حروب خاضتها بغداد.

ــذي افــتــتــح عـــهـــده بــهــذا  ــ واعــــتــــرف الـــســـودانـــي، الـ
االنـــهـــيـــار فـــي الـــســـوق، بـــوجـــود مــهــربــيــن ومــافــيــات 
تتصرف بالدوالر بشكل غير قانوني، مثلما اعترف 
البنك المركزي العراقي بصحة التفسيرات التي ظل 
يتهامس بها الخبراء طــوال الشهر الــجــاري بشأن 

قرارات أميركية غير معلنة. 
وشــرح »الــمــركــزي« تفاصيل عــديــدة حــول تغيير 
فـــي قـــواعـــد بــيــع الـــــدوالر فـــي الـــمـــزاد الــرســمــي الـــذي 
 
ً
يسيطر على سعر العملة الصعبة، وكيف أن قيودا

جديدة فرضت على عملية التدقيق لتطابق المعايير 
الدولية.

ونتيجة للتدقيق الصارم الذي يقوم به »الفدرالي« 
األميركي لعمليات البيع في العراق، انخفضت كميات 
الـــدوالر فــي الــســوق للنصف؛ ألن الصفقات تتأخر 
، حسب الخبراء الذين قالوا إن كميات الــدوالر 

ً
جــدا

ستنخفض أكثر وتصل إلى الربع مع رأس السنة، 
 في العملة العراقية.

ً
 صادما

ً
مما يعني انخفاضا

وذكـــر الــمــحــلــلــون أن واشــنــطــن تطلب مــن بــغــداد 
إخراج »الزبائن الغرباء« من سوق العملة الصعبة، 
ألن حصة كبيرة مــن تلك الصفقات تــذهــب إليـــران، 
كما أن طلبها المتزايد على الدوالر في سوق العراق 

.
ً
يضعف الدينار الضعيف أصال

وقبل منح الثقة للحكومة، توقعت األوســـاط أن 
نجاح حلفاء طهران في إيصال السوداني إلى السلطة 
 على 

ً
 وعــقــوبــات وقـــيـــودا

ً
 أمــيــركــيــا

ً
ســيــعــنــي غــضــبــا

 إنه نجح في إقناع واشنطن 
ً
بغداد. لكن قيل الحقا

بأنه ال يمثل الفصائل، وضمن لهم عدم امتداد نفوذ 
المتطرفين للمؤسسات الــحــســاســة االستخبارية 

والمالية.
أما اليوم، فقد عاد المحللون للقول إن السوداني 
ــاء بــتــعــهــداتــه، والـــتـــشـــدد الــمــالــي  لـــم يــســتــطــع الــــوفــ
األمــيــركــي مـــع الــبــنــوك هـــو أول بــالــونــات االخــتــبــار 

القاسية، على المسرح العراقي.
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اطلع على تطورات عملية اإلجراءات التأسيسية للجامعة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحـــمـــد بــقــصــر بــيــان صــبــاح أمــــس، وزيـــر 
ــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي والــبــحــث  ــ الــتــربــيــة وزيـ

العلمي د.  حمد العدواني وأعضاء مجلس 
اإلدارة التأسيسي لجامعة عبدالله السالم، 
 عن أحدث التطورات 

ً
وقدموا لسموه شرحا

في عملية اإلجراءات التأسيسية للجامعة.
وتمنى سموه لهم كل التوفيق والنجاح في 

أداء المهام المنوطة بهم.

 أعضاء مجلس جامعة عبدالله السالم
ً
ولي العهد متوسطا

»الدستورية« تؤجل النظر بطعون 
الدائرتين الـ 4 والـ 5 إلى 25 يناير

قـــررت المحكمة الــدســتــوريــة،أمــس، 
تأجيل النظر في الطعون االنتخابية 
بــالــدائــرتــيــن االنــتــخــابــيــتــيــن الــرابــعــة 
والخامسة إلى جلسة 25 يناير المقبل 
لتبادل االطالع على ما قدم في الجلسة.

وقالت »الدستورية«، إن قرارها يأتي 
ــّدم بجلسة  لــتــبــادل االطــــالع عــلــى مــا قـ
أمس، إذ ندبت مستشارين وعضوين 
من المحكمة لالنتقال إلى مقر األمانة 
الــعــامــة لمجلس األمــــة التــخــاذ الـــالزم 
لضّم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة 
الرابعة والجدول المرفق به والمبين به 
مجموع األصوات التي حصل عليها كل 
مرشح، والذي لم يرد رفق كتاب وزارة 

الداخلية.

ــــرت أن الــتــأجــيــل يــأتــي لــتــبــادل  وذكـ
ــدم بــجــلــســة أمـــس،  ــا قــ ــــالع عــلــى مـ االطــ
إذ نــدبــت مــســتــشــاريــن وعــضــويــن من 
الــمــحــكــمــة لــالنــتــقــال إلـــى مــقــر األمــانــة 
الــعــامــة لمجلس األمــــة التــخــاذ الـــالزم 
لضّم محضر اللجنة الرئيسية للدائرة 
الخامسة والجدول المرفق به والمبين 
به مجموع األصوات التي حصل عليها 
كل مرشح واتخاذ الالزم لفتح صناديق 
االنتخاب الخاصة بالدائرة الخامسة 
الســتــخــراج مــحــضــر الــلــجــنــة األصــلــيــة 
رقـــم )95( ومــحــاضــر الــلــجــان الفرعية 
التابعة لها )96( و)97( و)98( و)98( 
و)99( و)100( و)101( و)102( والتي لم 

ترد رفق كتاب وزارة الداخلية.

ً
جيانوا: اإلعالم القوة الثالثة عالميا

ــالـــة »كـــونـــا«  بــحــثــت الـــمـــديـــرة الـــعـــامـــة لـــوكـ
ــــس، مـــع سفير  ــتـــورة فــاطــمــة الـــســـالـــم، أمـ الـــدكـ
الصين لدى البالد تشانغ جيانوا سبل االرتقاء 
والـــنـــهـــوض بــالــتــعــاون االعـــالمـــي الــكــويــتــي - 
الصيني بما يخدم مسيرة االعالم في البلدين 

الصديقين.
وأكــــدت الــســالــم خـــالل اســتــقــبــالــهــا السفير 
ــذا  ــم هـ ــاظـ ــعـ جــــيــــانــــوا فــــي مــكــتــبــهــا وجـــــــوب تـ
التعاون في اطار رؤية »كويت جديدة 2035« 
ووفــق الــمــبــادرة الصينية »الــحــزام والطريق« 
وبما يعكس حقيقة العالقات االستراتيجية 
بين البلدين في مجاالتها المختلفة السيما 

االعالمية منها.
من جانبه، قال السفير الصيني إن »اإلعالم 
 
ً
 إيجابيا

ً
« إذ يؤدي دورا

ً
هو القوة الثالثة عالميا

في تطوير العالقات الدبلوماسية وتنميتها 
 بين الصين والكويت، 

ً
بين الدول وخصوصا

 عــن اســتــعــداد بـــالده لتطوير التعاون 
ً
مــعــربــا

الثنائي بين البلدين في كل المجاالت والسيما 
اإلعالمية منها.

ــــالم فـــي نقل  ــدد عــلــى أهــمــيــة دور اإلعــ ــ وشـ
الــعــالقــات الــثــنــائــيــة والــجــهــود الــدبــلــومــاســيــة 
بهذا الشأن الى آفاق أرحب ومستويات نوعية 
 في الوقت ذاته بما تحظى 

ً
للجانبين، مشيدا

 
ً
 وعربيا

ً
به »كــونــا« من مكانة إعالمية محليا

.
ً
ودوليا

واستعرض العالقات التاريخية التي تجمع 
البلدين الصديقين، وقــال إن »الصين شريك 
مــخــلــص لــلــكــويــت، وتــتــطــلــع نــحــو مـــزيـــد من 

التعاون في المجاالت المختلفة«.
وحــضــر الــلــقــاء نــائــب الــمــديــر الــعــام لقطاع 
التحرير عصام الغانم، ونــائــب المدير العام 
لقطاع الشؤون اإلدارية والمالية واالتصاالت 

محمد المناعي.

سفير البحرين يستقبل رواد الديوانية
ــلـــكـــة  ــر مـــمـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــل سـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــبــــالد صـــالح  ــدى الــ ــ الـــبـــحـــريـــن لـ
ــــس األول،  الـــمـــالـــكـــي، مـــســـاء أمـ
رواد الـــــديـــــوانـــــيـــــة الـــشـــهـــريـــة 
لسفارة البحرين، حيث توافد 
ــدد مــــن الـــشـــيـــوخ والـــوجـــهـــاء  ــ عـ
والسفراء المعتمدين في الكويت 
ــيـــن وعـــــــدد مــن  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ ــدبـ والـ
الــســفــراء الكويتيين السابقين 
ــن والـــــعـــــديـــــد مــن  ــ ــيـ ــ ــيـ ــ ــــالمـ واإلعـ
الشخصيات الكويتية المختلفة 
ــة،  ــاديــ ــتــــصــ ــة واالقــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
حيث تم التطّرق إلى العالقات 
الكويتية ـ البحرينية المتميزة 
والــتــواصــل الرسمي والشعبي 

بين البلدين الشقيقين.
ــاء، أبــــدى  ــقــ ــلــ ــة الــ ــايـ ــهـ ــي نـ ــ وفــ

الـــمـــالـــكـــي لـــضـــيـــوفـــه ســـعـــادتـــه 
 لهم بالتهنئة 

ً
بلقائهم، متوجها

الـــخـــالـــصـــة بـــالـــعـــام الـــمـــيـــالدي 

 
ّ

 المولى عز وجل
ً
الجديد، داعيا

أن يجعله عام خير وبركة على 
الجميع.

المالكي وعدد من رواد الديوانية البحرينية

وزير الخارجية يستقبل سفير سريالنكاولي العهد: كل التوفيق لمجلس جامعة عبدالله السالم
استقبل وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، 
في الديوان العام للوزارة أمس، سفير سريالنكا 
عثمان جوهر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله 

سفيرا لبالده لدى الكويت.
وأشاد الصباح، خالل اللقاء، بجهود السفير 

وإسهاماته التي قّدمها في إطار تعزيز العالقات 
الثنائية الوثيقة التي تربط الكويت وسريالنكا، 
وشـــكـــره عــلــى مـــا قـــّدمـــه لــتــطــويــر تــلــك الــعــالقــات، 

متمنيا له النجاح في مهامه القادمة.

األمير يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة خاصة إليطاليا

عــاد صاحب السمو أمير الــبــالد الشيخ نــواف األحمد 
 من إيطاليا، وذلك بعد 

ً
إلى أرض الوطن مساء أمس، قادما

زيارة خاصة.

وكــان فــي مقدمة مستقبلي سموه على أرض المطار، 
سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، وسمو الشيخ ناصر 
المحمد، ورئــيــس ديـــوان سمو ولــي العهد، الشيخ أحمد 

العبدالله، وسمو الشيخ صباح الخالد، ورئيس مجلس 
الـــوزراء، سمو الشيخ أحمد نــواف األحمد، ونائب رئيس 
الــحــرس الــوطــنــي، الشيخ فيصل الــنــواف، والــنــائــب األول 

لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة، 
الشيخ طالل الخالد، ووزير شؤون الديوان األميري، الشيخ 

محمد العبدالله، وكبار المسؤولين بالدولة.

كبار الشيوخ والمسؤولين في استقبال صاحب السموصاحب السمو يحيي مستقبليه لدى عودته أمس وفي استقباله سمو ولي العهد

https://www.aljarida.com/article/9568
https://www.aljarida.com/article/9567
https://www.aljarida.com/article/9565
https://www.aljarida.com/article/9562
https://www.aljarida.com/article/9467
https://www.aljarida.com/article/9508
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»المواصالت«: بدء صرف رصيد 
بدل اإلجازات لـ 807 موظفين

أعلنت وكيلة وزارة المواصالت، خلود الشهاب، بدء صرف 
رصيد بــدل اإلجـــازات لـ 807 موظفين، ككشف أول من مختلف 
قطاعات الوزارة للمستحقين، حيث تم اعتماده والتدقيق عليه 

من المراقبين الماليين، ليتم الصرف خالل األسبوع المقبل.
وأضــافــت الــشــهــاب أن بقية الموظفين ستتوالى أسماؤهم 

بالكشوف التالية فور االنتهاء من التدقيق عليها واعتمادها.
وأشارت إلى أن مرسوم بيع اإلجازات يشمل جميع موظفي 
الــوزارة العاملين في مختلف القطاعات من الكويتيين، بشرط 

توافر الشروط في المتقدمين للحصول على هذا البدل.
خلود الشهاب

... و»السكنية«: صرف »البدل« 
 خالل أيام

ً
لـ 765 موظفا

كشف المدير الــعــام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية 
ــازات لـ  أحــمــد الــهــداب عــن صــرف الــبــدل النقدي لرصيد اإلجــ
765 موظفا في »السكنية«، على أن تودع في حساباتهم خالل 

األيام المقبلة.
وقال الهداب، في تصريح صحافي، إن المؤسسة ستحول 
ــازات إلــى الــبــنــوك فــي األيــام  الــبــدل الــنــقــدي لبيع رصــيــد اإلجــ
القادمة للمستحقين الذين انطبقت عليهم الشروط، متوجها 
ــا الــفــعــال في  بــالــشــكــر إلـــى إدارة شــــؤون الــمــوظــفــيــن لـــدورهـ
التنسيق مع القطاعات المعنية بالمؤسسة، إلتمام الــدورة 

المستندية لصرف البدل.

 لتقوية
ً
»تعليمية األحمدي« تطلق مشروعا

طلبة االبتدائي »أونالين«
العنزي: عمل تطوعي بمشاركة 68 مدرسة و4 آالف طالب

● فهد الرمضان
أعلنت منطقة األحمدي التعليمية إطالق 
مـــشـــروع الــتــقــويــة »مــســتــمــر« الـــخـــاص بطلبة 
المرحلة االبــتــدائــيــة بــهــدف تنمية مهاراتهم 
خالل عطلة منتصف العام الدراسي حيث يتم 
تنفيذه بطريقة التعليم عن بعد، تحت إشراف 
مدير منطقة األحمدي التعليمية وليد بن غيث.

وفي السياق، قال مدير الشؤون التعليمية 
في منطقة األحمدي حمود العنزي إن المشروع 
عــبــارة عــن عــمــل تــطــوعــي مــن قــبــل المعلمين 
ــدارس  ــ ــــى أن جــمــيــع مـ ــا إلـ ــتـ والـــمـــعـــلـــمـــات، الفـ
المنطقة مشاركة في هذا المشروع، وبلغ عدد 
المدارس المشاركة 68 مدرسة للبنين والبنات.
وأضـــاف العنزي فــي تصريح للصحفيين 

خالل حضوره تقوية مدرسة مريم حمد بودي 
االبتدائية في منطقة جابر العلي صباح أمس، 
أن المشروع حظي بإقبال كبير من قبل أولياء 
األمور وبلغ عدد المسجلين في اليوم األول 4 

آالف طالب وطالبة.
وأضاف أن التسجيل مازال مستمرا للطلبة 
واخــتــيــاري لــلــمــواد الــدراســيــة المتاحة ســواء 
كــانــت لــغــة عــربــيــة او إنكليزية أو ريــاضــيــات 
وذلك وفق رغبة الطالب وليس هناك إلزامية 
 ان هذا المشروع 

ً
الختيار مواد بعينها، مبينا

يهدف لتمكين الطالب من األهداف المكتسبة 
وعدم فقدان المهارات المكتسبة خالل عطلة 

منتصف العام الدراسي. 
مــن جهته، قــال مــراقــب التعليم االبــتــدائــي 
باألحمدي د. محمد كراشي إن المشروع بدأ 

 من 
ً
ا بفكرة لمدير المنطقة وتم تنفيذها بــدء

26 الــجــاري وتستمر حتى 12 يناير المقبل، 
 جهود المعلمين والمعلمات العاملين 

ً
مثمنا

على إنجاح هذا المشروع وكل من ساهم من 
أولياء األمور في تحفيز أبنائه على التسجيل 

في المشروع. 
بــدورهــا، قــالــت مــديــرة مــدرســة مــريــم حمد 
بـــــودي االبـــتـــدائـــيـــة إيـــمـــان الــمــنــصــور انــــه تم 
وضــع خطة لتنمية وتعزيز بعض المهارات 
األســاســيــة فــي اللغتين العربية واإلنكليزية 
والــريــاضــيــات، الفــتــة إلـــى أن الــمــشــروع شهد 
ــن الـــمـــعـــلـــمـــات، وبـــلـــغ عـــدد  ــا كـــبـــيـــرا مــ ــاونـ ــعـ تـ
المسجلين مــن الــطــالــبــات فــي الــمــشــروع 130 

طالبة من داخل المدرسة.

سلة أخبار

أعلنت جمعية الرحمة العاملية 
تخريج 46 طالبة مهنية 

في مركز الرحمة لتدريب 
الخياطة في غانا، بحضور 

مدير شؤون تدريب الخياطة 
بإقليم االشانتي.

وقال رئيس مكتب غرب 
أفريقيا في الجمعية يوسف 

الطويل، في تصريح صحافي، 
أمس، إن الجمعية تعمل على 

تقديم الدعم املهني ألبناء 
الفئات املحتاجة، بما يؤهلهم 

للعمل وينقلهم وعوائلهم 
من االحتياج إلى اإلنتاج، 

ويكسبهم مهارات تساعدهم 
على الدخول في سوق العمل.

وأوضح الطويل أن طالبات 
تلك الدفعة درسوا مهارات 

الخياطة على مدار 30 شهرا، 
وحصلن على شهادة معتمدة 

من الحكومة ملزاولة مهنة 
الخياطة، بجانب هدية 

مقدمة من الجمعية عبارة عن 
ماكينة خياطة تساعدهن في 
بداية رحلة البحث عن الكسب 

الحالل.

»الرحمة«: تخريج 46 
طالبة مهنية في غانا

نفذت جمعية الصفا الخيرية 
اإلنسانية، بالتعاون مع 
األمانة العامة لألوقاف، 

مصرف الرعاية التعليمية 
داخل الكويت، ليستفيد 

منه الطالب والطالبات من 
مختلف املراحل الدراسية.
وقال رئيس مجلس إدارة 

الجمعية، محمد الشايع، في 
تصريح صحافي أمس، إن 

عدد املستفيدين من املشروع 
بلغ 832 طالبًا وطالبة من 

املراحل الدراسية االبتدائية 
واملتوسطة والثانوية بقيمة 

150 ألف دينار.
وأضاف الشايع أن »الصفا 

اإلنسانية« نفذت هذا املشروع 
لسداد الرسوم الدراسية 

للطلبة املتعثرين والفقراء 
واملحتاجني، حرصًا على 

استكمال تحصيلهم العلمي، 
 للعقبات التي تعتري 

ً
وتذليال

طريقهم.
وأشاد بالدور الرائد لـ »أمانة 
األوقاف« في تحقيق التكامل 

مع مؤسسات املجتمع املدني، 
معربًا عن سعادته بهذه 

الشراكة االستراتيجية، التي 
تمثلت في تحقيق العديد 

من اإلنجازات الكبرى على 
الصعيدين املحلي والدولي.

»الصفا«: تقديم الرعاية 
التعليمية لـ 832 طالبًا

يغادر وفد من نماء 
الخيرية ب جمعية اإلصالح 

االجتماعي، مكون من مدير 
إدارة التسويق عبدالعزيز 
اإلبراهيم، ومدير اإلغاثة 
خالد الشامري، وعدد من 

املتطوعني، إلى األردن، 
لتنفيذ إغاثة عاجلة لالجئني 
والنازحني السوريني، ضمن 

حملة »كن عونًا لهم«. 
وقال اإلبراهيم إن معظم 

الالجئني السوريني يعيشون 
اليوم في حالة من الفقر، وال 
تبعث اآلفاق املستقبلية على 

التفاؤل بالنسبة للفئات 
األكثر ضعفًا من بينهم، وال 

يزال أكثر من 6.9 ماليني 
شخص في عداد النازحني 
داخل البالد، ويحتاج 14.6 

مليون شخص إلى مساعدة 
إنسانية، وغيرها من أشكال 
املساعدة، كما يحتاج حوالي 

5.9 ماليني شخص إلى 
املساعدة، من أجل تأمني 

املسكن اآلمن لهم.

»نماء«: إغاثة عاجلة 
للسوريين في األردن

العنزي وكراشي أثناء وجودهما بمدرسة مريم بودي أمس

جورج عاطف

معلمة تشرح درسها للطالبات »أونالين« أمس

»الصحة«: استراتيجية جديدة 
للمسوحات الصحية

بالتعاون مع »مكتب المنظمة« لتحديث منظومة المعلومات الصحية
● عادل سامي

فـــي إطــــار تــحــديــث منظومة 
الــمــعــلــومــات الــصــحــيــة، دشــنــت 
وزارة الـــصـــحـــة اســتــراتــيــجــيــة 
ــــدة إلجـــــــــراء الـــمـــســـوحـــات  ــديـ ــ جـ
الصحية، بالتعاون مــع مكتب 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة في 

الكويت.
ــفــــت مـــــصـــــادر صــحــيــة  وكــــشــ
مطلعة أن خطط وزارة الصحة 
لــتــطــويــر مــنــظــومــة المعلومات 
ــن عــــــدة  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الــــــصــــــحــــــيــــــة، تـ
مسوحات صحية تتعلق بصحة 
كــبــار الــســن وعــوامــل الــخــطــورة 
لألمراض المزمنة غير المعدية 
ــــات  ــــروعـ ــــشـ ــمـ ــ ــن الـ ــ ــ وغـــــيـــــرهـــــا مـ

الصحية.
وأوضحت المصادر أنه على 
الــرغــم مــن حــصــول المسوحات 
الخاصة بكبار السن على دعم 
وتــمــويــل مــن مــؤســســة الكويت 
لــلــتــقــدم الــعــلــمــي فــإنــهــا لـــم تتم 
حـــتـــى اآلن ألســــبــــاب ال تــرجــع 

للمؤسسة.
وأشــــــــــــارت إلـــــــى أن مــنــظــمــة 
الصحة العالمية توصي بإجراء 
ــــات كــــــل 5 ســــنــــوات  ــــوحـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــادة مــــــن نـــتـــائـــجـــهـــا  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واالسـ
وتوصياتها للتخطيط ومتابعة 
البرامج واستخالص المؤشرات 
ذات الصلة بخطة التنمية ودعم 

البنية األســاســيــة للمعلومات 
الصحية المتكاملة.

وذكـــرت أن خــطــوة التنسيق 
بـــيـــن الـــبـــحـــوث تــــأتــــي لـــتـــفـــادي 
الــتــضــارب فـــي االخــتــصــاصــات 
وعدم دقة بعض المؤشرات من 

خالل مسوحات سابقة.
وأوضحت أن منظمة الصحة 
ــارت الـــمـــركـــز  ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــعــــالــــمــــيــــة اخـ
الــوطــنــي للمعلومات الصحية 
كــضــابــط اتـــصـــال بــيــن الـــــوزارة 
والمنظمة، الفتة إلــى أن هناك 
ــديـــات الــتــي  ــتـــحـ ــن الـ ــديـــد مــ ــعـ الـ
ــه الــمــســوحــات الــصــحــيــة  تـــواجـ

وتحاول وزارة الصحة التصدي 
لها.

ولـــم تــخــف الــمــصــادر قلقها 
مـــــن أن الــــتــــســــابــــق فـــــي إجـــــــراء 
الــــمــــســــوحــــات الـــصـــحـــيـــة غــيــر 
المستندة إلــى مبررات وأسس 
عـــلـــمـــيـــة مـــــن شــــأنــــه أن يــخــلــق 
فوضى في المعلومات الصحية، 
وقد تترتب عليه خطط وقرارات 
غــيــر صــائــبــة وهـــــدر فـــي الــمــال 

العام دون مبرر.

»الشؤون«: مبالغ »بيع اإلجازات« في حسابات 500 موظف اليوم

أعــــلــــن وكــــيــــل وزارة الــــشــــؤون 
االجتماعية باإلنابة، عبدالعزيز 
ســاري، بدء صرف الدفعة األولى 
لــمــســتــحــقــي الــــبــــدل الـــنـــقـــدي عــن 
ــة أثــنــاء  رصــيــد اإلجــــــازات الـــدوريـ
الخدمة من موظفي الوزارة، والتي 
 إلى أنه 

ً
تتضمن 500 اسم، مشيرا

سيتم إيداع المبالغ في حسابات 
المستحقين اليوم.

ــاري لــــ »الـــجـــريـــدة« إن  ــال ســ وقــ
 وعــلــى 

ً
»الـــصـــرف ســيــكــون تــبــاعــا

ــور انــــتــــهــــاء الـــجـــهـــات  ــ دفـــــعـــــات، فــ
ــن عــمــلــيــة مــراجــعــة  الـــرقـــابـــيـــة، مــ
ــــوف الـــمـــوظـــفـــيـــن  ــــشـ ــاد كـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واعـ
 ديــوان 

ً
مستحقي الــبــدل«، شــاكــرا

 في شؤون 
ً
الخدمة المدنية، ممثال

ــاز الـــمـــراقـــبـــيـــن  ــ ــهـ ــ الــــتــــوظــــف، وجـ
ــيـــن لــــــدى الـــــــــــــوزارة، عــلــى  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
جــهــودهــم وتــعــاونــهــم الواسعين 
 
ً
إلتــمــام عملية الــصــرف، ومباركا
للموظفين الذين أصابهم الدور، 
.
ً
والذين سيصرفون »البدل« قريبا

إلى ذلك، أوضحت المصادر أن 
فريق عمل تنفيذ قواعد وضوابط 
استحقاق وصــرف البدل النقدي 
عــــن رصــــيــــد اإلجــــــــــازات الــــدوريــــة 
أثــنــاء الــخــدمــة لــمــوظــفــي الــــوزارة 

أنجز كشوف الموظفين مستحقي 
»الـــبـــدل«، الــتــي بــلــغــت، حــتــى اآلن، 
نـــحـــو 3200 مـــســـتـــحـــق، مــشــيــرة 
إلى أنه عقب االنتهاء من الدفعة 
األولـــى سيتم العمل على إنجاز 
 
ً
الصرف لبقية المستحقين تباعا

بواقع 500 اسم لكل دفعة، »على أن 
يتم االنتهاء من الصرف لجميع 
المستحقين بنهاية يناير المقبل«.
ع 

ّ
وأضــافــت أن »المبلغ المتوق

لتغطية بيع اإلجازات يتراوح بين 
11 و14 مليون دينار، السيما في 
ظــل قــواعــد وشـــروط االستحقاق 
الــــتــــي حــــددهــــا مـــجـــلـــس الـــخـــدمـــة 
، والــتــي ال تتطلب 

ً
المدنية أخــيــرا

ــلـــى تــقــيــيــم  حــــصــــول الـــمـــوظـــف عـ
سنوي امتياز خــالل آخــر عامين 
قــبــل الـــصـــرف، أو يــكــون مـــّر على 

خدمته 5 سنوات«.

دعم المنتج الوطني 

فـــي مـــوضـــوع آخـــــر، وبــرعــايــة 
وزيــــــــــرة الــــــشــــــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة 
ــرأة والـــطـــفـــولـــة، مي  ــمــ لـــشـــؤون الــ
البغلي، وحضور الوكيل المساعد 

لــشــؤون قطاع التعاون باإلنابة، 
ــيـــم مــعــرض  ــم الــــرشــــيــــدي، أقـ ــالـ سـ
المنتجات الوطنية الثالث لدعم 
المنتجين الكويتيين في جمعية 

صباح األحمد التعاونية.
ــد الــرشــيــدي، فــي تصريح  وأكــ
صحافي على هــامــش المعرض، 
حــــــــرص الــــــــــــــــوزارة الــــــجــــــاد عــلــى 
س سبل دعم المنتج الوطني  تلمُّ
ــه، الســيــمــا الـــزراعـــي  واالرتــــقــــاء بــ
 لتوجيهات القيادة 

ً
منه، تنفيذا

ــلـــس الـــــــــوزراء،  الـــســـيـــاســـيـــة ومـــجـ

ــلـــى ضــــــــرورة بــــــذل كــل  مــــشــــددا عـ
الجهود وتعاون جميع الجهات 
لدعم وتطوير المنتجات الوطنية 
بما يــعــود بالنفع على الجميع، 
ويــســهــم فــي دفـــع عملية التنمية 

في البالد.
وقــــال الــرشــيــدي إنـــه »اســتــمــع، 
خالل جولته على المعرض، إلى 
بعض مشكالت وهموم المزارعين 
 أمـــــام تــطــويــر 

ً
الـــتـــي تــقــف حـــائـــال

ــيـــة فـــي الــبــالد  الــمــنــظــومــة الـــزراعـ
 حــرص 

ً
ــدا ــاء بـــهـــا«، مــــؤكــ ــ ــقـ ــ واالرتـ

»الــــــشــــــؤون« عـــلـــى إيــــجــــاد حــلــول 
جذرية لهذه المشكالت، بالتنسيق 
والـــتـــعـــاون الــدائــمــيــن مـــع الهيئة 
الــعــامــة لــشــؤون الــزراعــة والــثــروة 
ة األولى 

ّ
عد المظل

ُ
السمكية، التي ت

 عن 
ً
للمزارعين الكويتيين، معربا

شكره التحاد الجمعيات وهيئة 
الــزراعــة ومجلس إدارة الجمعية 
عــلــى تــنــظــيــم الــمــعــرض، ومــؤكــدا 
ضرورة تعميم التجربة في جميع 
الــمــحــافــظــات، حــتــى تــعــم الــفــائــدة 

جميع سكان الكويت.

ــلــــمــــت  فــــــــــي مــــــــجــــــــال آخــــــــــــــــر، عــ
»الـــجـــريـــدة« أن الـــوزيـــرة الــبــغــلــي، 
 بــتــكــلــيــف مــديــرة 

ً
أصــــــدرت قـــــــرارا

إدارة الخدمات العامة في الهيئة 
ــة،  ــاقــ ــشــــؤون ذوي اإلعــ الـــعـــامـــة لــ
الـــخـــنـــســـاء الــحــســيــنــي، بــالــمــهــام 
واالخــتــصــاصــات الموكلة لنائب 
ــــؤون قـــطـــاع  ــشــ ــ ــر الــــهــــيــــئــــة لــ ــ ــديـ ــ مـ
الخدمات التعليمية والتأهيلية، 
عــلــى أن يــتــم إنــهــاء نـــدب النائبة 

السابقة للقطاع.

البغلي: تذليل عقبات تسويق 
المنتجات الزراعية في »التعاونيات« 

استقبلت الوزيرة البغلي، رئيس اتحاد الجمعيات المعّين، 
علي الفهد، ومجموعة مــن الــمــزارعــيــن، حيث استمعت إلى 
مطالبهم واحــتــيــاجــاتــهــم، واعــــدة بحلها وتــذلــيــل العقبات 
أمامهم، ومؤكدة حرصها على دعم تسويق المنتجات الزراعية 

الوطنية داخل األسواق واألفرع التعاونية.
 تضّمن أبرز العقبات التي 

ً
إلى ذلك، قّدم المزارعون عرضا

تــواجــهــهــم فــي تــســويــق منتجاتهم بــالــجــمــعــيــات، مطالبين 
بــالــمــزيــد مـــن الـــدعـــم لــلــمــنــتــج الــمــحــلــي، وإطـــــالق الــمــعــارض 

التسويقية للتعريف بها.

عبدالعزيز ساري
الرشيدي خالل حديثه مع بعض المزارعين

»الدراسات العليا« لتسكين المناصب التعليمية
دعــا أمين ســر الجمعية الكويتية 
للدراسات العليا بدر المطيري، وزير 
التربية وزير التعليم العالي د. حمد 
الـــعـــدوانـــي، إلـــى االســـتـــفـــادة مـــن قـــرار 
مجلس ديـــوان الــخــدمــة، بتحديد 15 
ألـــف ديــنــار لــالســتــشــارات لــكــل وزارة 
لــتــأديــة خــدمــات اســتــشــاريــة ومهنية 

أخرى.
ــــي تـــصـــريـــح  وقـــــــــال الــــمــــطــــيــــري، فــ
صحافي، إن الكويت زاخرة بالكوادر 
الوطنية أصحاب الشهادات العلمية 
الـــمـــعـــتـــمـــدة مــــن حــمــلــة الــمــاجــســتــيــر 
والــــدكــــتــــوراه الـــذيـــن لــديــهــم الــخــبــرة 
الكافية لالستفادة منهم في قطاعات 
الـــــــــوزارة بـــالـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 

واألكاديمية المختلفة.

وأكد ضرورة أن تكون »االستعانة 
بالخدمات« لألشخاص الذين لديهم 
ــر الـــعـــمـــل  ــويــ ــطــ ــــي تــ ــة فــ ــ ــطـ ــ رؤيـــــــــة وخـ
 
ً
واالرتقاء بالمؤسسة، وليست تنفيعا

ــــاص مـــعـــيـــنـــيـــن عـــلـــى حـــســـاب  ــخـ ــ ألشـ
المال العام، والمؤسسات التعليمية 
الــتــي أصــبــحــت فــي حــالــة ُيــرثــى لها، 
و»تـــحـــتـــاج مــنــا تــضــافــر كـــل الــجــهــود 

للنهوض بها«.
ــا الــمــطــيــري  ــر، دعــ ــ وفــــي ســـيـــاق آخـ
ــلــــيــــات  الــــــــوزيــــــــر بــــالــــكــــشــــف عـــــــن الــــكــ
والتخصصات المطروحة في جامعة 
عــبــدالــلــه الــســالــم واحــتــيــاجــاتــهــا من 
أســـــاتـــــذة أكـــاديـــمـــيـــيـــن ومـــســـاعـــديـــن 
وبــاحــثــيــن للتعيين، فــي أقــــرب وقــت 
ــن أصـــــحـــــاب  ــكــ ــمــ ــتــ مـــــمـــــكـــــن، حـــــتـــــى يــ

الــتــخــصــصــات وأصـــحـــاب الــشــهــادات 
ــتــــوراه(  ــدكــ الــعــلــيــا )الــمــاجــســتــيــر والــ
الــراغــبــون فــي الــعــمــل بــالــجــامــعــة من 
االستعداد واتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لذلك.
وشــــــــــدد عــــلــــى ضــــــــــــرورة تــســكــيــن 
المناصب الــقــيــاديــة فــي كــل الجهات 
ــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم  ــ ــ الــتــابــعــة لـ
 جــامــعــة الــكــويــت 

ً
الــعــالــي، خــصــوصــا

والــهــيــئــة الــعــامــة للتعليم التطبيقي 
والتدريب، وطالب بتفعيل إحالة من 
مضى عليه 30 سنة وما فوق للتقاعد.

»اإلعالم«: 100% إنجاز الخطط التشغيلية لـ 2022
ــــالم، أمــــس، أن  أعــلــنــت وزارة اإلعــ
نــســبــة اإلنـــجـــاز فـــي أغـــلـــب أعــمــالــهــا 
المدرجة ضمن خططها التشغيلية 
خالل عام 2022 بلغت 100 بالمئة، 
ــار اســتــراتــيــجــيــتــهــا مـــن أجــل  فـــي إطــ
ــدام رائــــــد فــــي صــنــاعــة  ــتـ ــسـ إعــــــالم مـ
المحتوى الهادف، بما يعزز دورها 

بتحقيق رؤية الكويت 2035.
ــقــــريــــر الــــــــــوزارة  جـــــــاء ذلـــــــك فـــــي تــ
السنوي، الــذي يتضمن إنجازاتها 
ــلــــى مـــــــــدار الــــــعــــــام، والــــــــــذي شــهــد  عــ
طــفــرة كــبــيــرة، ســــواء عــلــى مستوى 
الــــــــمــــــــشــــــــروعــــــــات اإلعـــــــــالمـــــــــيـــــــــة أو 

االستراتيجية.

وأوضــــحــــت الــمــتــحــدثــة الــرســمــيــة 
بـــاســـم الــــــــــوزارة أنـــــــوار مـــــــراد، خـــالل 
التقرير، أن الــوزارة حصلت على 48 
حكما لمصلحتها من أصل 72 قضية، 
مـــا حــقــق نــســبــة نـــجـــاح خــــالل 2022 
تــصــل إلـــى 70 بــالــمــئــة »وهــــي نسبة 
غير مسبوقة فــي تــاريــخــهــا«، مبينة 
أن نسبة تسوية األمانات بلغت 65.9 
بــالــمــئــة، وهـــي نــســبــة غــيــر مسبوقة 
أيضا في السنوات المالية الماضية.

ــــم طــــــرح 10  وأكـــــــــدت مـــــــراد أنــــــه تـ
مــزايــدات بقيمة تــتــجــاوز 9 ماليين 
ــلــــوزارة، وتقليل  ــإيــــرادات لــ ديـــنـــار كــ
ــي 

َ
عــدد الــبــرامــج التلفزيونية لــدورت

يوليو وأكــتــوبــر هــذا الــعــام، لضبط 
الــجــودة وتقليل المصروفات، التي 
ــار فــي  ــنــ وصـــلـــت إلـــــى 200 ألـــــف ديــ
هذا البند، مضيفة أنه تم إنتاج 21 
دليال إجرائيا للصيانة والتشغيل 
والطوارئ لجميع اإلدارات الهندسية، 
والعمل على تعديل مشروع القرارات 
ــة الــــخــــاصــــة بـــالـــتـــلـــفـــزيـــون  ــ ــ ــوزاريـ ــ ــ الـ

واإلذاعة والمطبوعات.
وأضـــــــــافـــــــــت أنــــــــــه تـــــمـــــت أرشـــــفـــــة 
جميع الــمــواد الــبــرامــجــيــة للقنوات 
التلفزيونية بواقع 160 ألف برنامج 
مرئي، وأرشفة 13200 مادة وأغنية 

في نظام اإلذاعة.

 على دفعات فور مراجعة الجهات الرقابية
ً
 على دفعات فور مراجعة الجهات الرقابية: الصرف تباعا
ً
ساري لـ ساري لـ ��..: الصرف تباعا

تكليف الحسيني 
بالقطاع التعليمي 

في »اإلعاقة«
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الحكم يفتح 
 أمام 

ً
الباب واسعا

مطالبات مماثلة 
لشريحة كبيرة 
من المصابين 

بالقصور البصري

حسين العبدالله

»الروضة وحولي« تعقد جمعيتها العمومية 
وتصادق على التقريرين المالي واإلداري

 من اليوم
ً
توزيع األرباح على المساهمين وتحويلها إلى البنوك بدءا

عقدت الجمعية العمومية لجمعية الروضة 
وحولي التعاونية اجتماعها السنوي بحضور 
وزارة الــشــؤون االجتماعية ونسبة كبيرة من 
المساهمين، وتمت المصادقة على التقريرين 
المالي واإلداري للسنة المنتهية في 31 /8/ 2022 

واختيار مدقق الحسابات.
وعبر رئيس مجلس اإلدارة محمد الكندري 
عن تقديره وشكره لكل المساهمين على ثقتهم 
الكبيرة بمجلس اإلدارة، مــؤكــدا أن المجلس 
لـــن يـــألـــو جـــهـــدا نــحــو تــحــقــيــق كـــل طــمــوحــات 
المساهمين ودراسة المقترحات التي تصب في 
مصلحة أهالي المنطقة، مشددا على استمرارهم 
في اإلنجازات لريادة جمعية الروضة وحولي 
على هرم المستوى التعاوني وفق رؤية جديدة، 

مسترشدين بشعار »لنترك بصمة«.
وأشــــار الــكــنــدري إلـــى أن »ثــقــة المساهمين 
ودعمهم تضعنا على المسار الصحيح لترسيخ 

ريــادتــنــا واســتــمــرارنــا نــحــو الــنــجــاح، لنتطلع 
بأنشطتنا وتنوعها لــزيــادة قـــوة ميزانيتنا، 

وجودة خدماتنا وصدارتها«. 
وأكـــــد أن مــجــلــس اإلدارة أبــــوابــــه مفتوحة 
للجميع، ويسعى إلى وضع عالمة فارقة ونقلة 

نوعية في أعمال الجمعية، وأهمها قوة المركز 
الــمــالــي وتحقيق نتائج إيجابية واالحــتــفــاظ 
بمكانة الجمعية وريادتها، مضيفا أن توزيع 
األرباح للمساهمين وتحويلها للبنوك سيبدأ 

من اليوم.

مجلس اإلدارة في ختام الجمعية العمومية

الجامعة تحتفي بإطالق »كويت سات 1«
تــحــتــفــي جــامــعــة الــكــويــت بــحــدث 
إطــالق القمر االصطناعي الكويتي 
األول )كــويــت ســات 1( المنبثق من 
جامعة الكويت، وبدعم من مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي تحت شعار 
»الكويت إلى الفضاء«، بمشاركة فريق 
المشروع الوطني للقمر االصطناعي 
 وشابة، وبإدارة 

ً
المكون من 45 شابا

عضو هيئة التدريس بقسم الفيزياء 
بجامعة الــكــويــت د. هــالــة الــجــســار، 
االثنين المقبل، الساعة 5:30 مساًء، 
عــلــى مــســرح كــلــيــة الــعــلــوم- المبنى 
الــجــنــوبــي بــمــديــنــة صـــبـــاح الــســالــم 

مشاركون في التحضير إلطالق القمرالجامعية.

 لمشاريع طلبة »الهندسة«
ً
»األسترالية« تنظم معرضا

م الدعم المطلوب للمتميزين الكندري: مجلس الجامعات الخاصة يقدِّ

• حمد العبدلي
ــد األمـــيـــن الـــعـــام للجامعات  أكــ
الخاصة باإلنابة عمر الكندري، أن 
األمانة العامة لمجلس الجامعات 
 الجامعات 

ً
الخاصة تشجع دومـــا

والــكــلــيــات الــخــاصــة عــلــى تنظيم 
الــمــعــارض الــخــاصــة بالمشاريع 
الطالبية في مختلف التخصصات، 
م كل الدعم   إلى أن األمانة تقدِّ

ً
الفتا

المطلوب للطلبة.
جاء ذلك خالل معرض مشاريع 
طـــلـــبـــة كـــلـــيـــة الـــهـــنـــدســـة لــلــفــصــل 
الـــــدراســـــي األول 2022 - 2023، 
الــذي نظمته الجامعة األسترالية 
ــر الــتــربــيــة وزيــر  تــحــت رعــايــة وزيــ
التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني، أمس، في قاعة 

البوليفارد، بحضور الكندري.
ــاف الــكــنــدري أن مشاريع  وأضــ
التخرج الطالبية المتميزة تستحق 
دعم الجهات المختصة في الدولة، 

من خالل جهات تتبنى تلك األفكار، 
 أن هؤالء الطلبة هم مستقبل 

ً
مؤكدا

ل عليهم في تنفيذ  الوطن، ومن يعوَّ
رؤية كويت 2035. 

ــر عــمــيــد كــلــيــة  ــ مــــن جـــهـــتـــه، ذكــ
الهندسة بالجامعة األسترالية د. 
 
ً
محمد عبدالنبي، أن 137 طالبا

وطالبة شاركوا في المعرض بـ 31 
 من مختلف تخصصات 

ً
مشروعا

الهندسة بالجامعة خالل الفصل 
 
ً
الدراسي األول 2022 - 2023، معربا

عــن فــخــره بالنتائج الــتــي حققها 
الطلبة، بــإنــجــازهــم كــل متطلبات 
الــمــشــاريــع الهندسية، وبــإشــراف 
وتوجيه أعضاء الهيئة التدريسية. 
وأضــــاف: »مــن خــالل المشاركة 
بمشاريع التخرج الهندسية، اختبر 
طلبتنا الممارسات الهندسية في 
الواقع الحياتي، ما يهيئهم لدخول 
مجال العمل الحقيقي، والمساهمة 
 إلى 

ً
فــي التعليم المستمر«، الفــتــا

ــل فــرصــة  أن هــــذا الـــمـــعـــرض يــشــكِّ

رائـــعـــة لــتــواصــل الــطــلــبــة والهيئة 
الــتــدريــســيــة فــي »األســتــرالــيــة« مع 
الشركاء الصناعيين، والمهنيين، 
 
ً
والــمــؤســســات األكــاديــمــيــة، مبينا
أن الكلية تتطلع لــتــبــادل األفــكــار 

والمعرفة والمهارات المهنية.
م عــبــدالــنــبــي بــالــتــهــنــئــة  وتــــقــــدَّ
لجميع الطلبة الذين شــاركــوا في 
الــمــعــرض بــمــشــاريــعــهــم وعملهم 
 عن شكره وتقديره 

ً
را الناجح، معبِّ

لإلدارة التنفيذية في »األسترالية«، 
ــاء الــهــيــئــة الـــتـــدريـــســـيـــة،  ــ ــــضـ وألعـ
لتفانيهم والــتــزامــهــم فــي توجيه 
الطلبة لبناء مهارات مهمة وأسس 
صلبة تساعدهم في مجال عملهم.

... ومشروع آخر )تصوير ميالد غالي(الكندري يطلع على أحد مشاريع الطلبة 

تكريم بعض الطلبة

»األشغال«: التعاون الحكومي وراء 
نجاح السيطرة على موجة األمطار

 ألي نفق
ً
الصالح لـ »الجريدة«: نتأكد من سالمة شبكة الصرف ولم نسجل إغالقا

• سيد القصاص
أرجــــع وكــيــل قــطــاع التخطيط 
بــالــتــكــلــيــف الـــمـــتـــحـــدث الــرســمــي 
ــــي وزارة األشـــــغـــــال الــــعــــامــــة م.  فـ
ــاح الــجــهــات  ــجـ ــد الـــصـــالـــح نـ ــمـ أحـ
الحكومية في السيطرة على موجة 
األمـــطـــار أمـــس األول وتصريفها 
رغــــم مــعــدالتــهــا الـــتـــي زادت على 
63 مــلــيــمــتــرا فـــي بــعــض الــمــواقــع 
كــاألحــمــدي، إلــى تضافر الجهود، 
حيث ساعدت قوة اإلطفاء والدفاع 
المدني والحرس الوطني في توفير 
الــمــضــخــات الــــالزمــــة، إضـــافـــة إلــى 
قيام البلدية بتنظيف المواقع قرب 

فتحات التصريف. 
وقــال الصالح، لـ »الجريدة«، إن 
جهود الفرق من مختلف الجهات 
ــة، وتـــــم الـــتـــعـــامـــل مع  ــديــ ــانـــت جــ كـ
المواقع التي حدثت بها تجمعات 
أمــــطــــار ومـــنـــهـــا مـــوقـــع الــشــعــيــبــة 
على الفور وتصريف المياه التي 
تجمعت، مبينا أن الهدف الرئيسي 
لــلــفــرق الــعــامــلــة فــي تــلــك الــظــروف 
المطرية كان المحافظة على األرواح 

والممتلكات. 

غرفة عمليات 
وأشـــار إلــى أن وزيـــرة األشــغــال 
الــعــامــة وزيــــــرة الــكــهــربــاء والـــمـــاء 
د. أمــانــي بوقماز تــرأســت الفريق 

الموجود بغرفة العمليات، أمس 
ــة الــعــمــلــيــات  ــرفـ األول، وقــــامــــت غـ
ــرق لــســرعــة  ــفــ بــالــتــنــســيــق بـــيـــن الــ
التعامل مع تجمعات المياه، إضافة 
ــال« حــرصــت على  ــغــ إلــــى أن »األشــ
إجـــراء جــوالت تفقدية في مناطق 
ــاق على  ــفــ ــبـــة األنــ مــخــتــلــفــة ومـــراقـ
مختلف الطرق السريعة ولــم يتم 

تسجيل إغالق ألي نفق. 
وقال الصالح، تم إغالق بعض 
األمـــاكـــن مــن قــبــل وزارة الداخلية 
احـــتـــرازيـــا وتـــم فتحها فـــي اســـرع 
وقــت عقب السيطرة الكاملة على 
الــطــرق أمـــس األول، الفــتــا إلـــى أن 
فـــرق الـــطـــوارئ تعمل حــالــيــا على 
التأكد مــن سالمة شبكة األمطار 

وعدم وجود رواسب بها ونظافتها 
ــدادا لـــلـــمـــوجـــات الــمــطــريــة  ــعــ ــتــ اســ
الـــقـــادمـــة، إضـــافـــة إلــــى الــتــأكــد من 
سالمة السدود وتفريغ البحيرات 

استعدادا لباقي موسم االمطار. 
ً
79 بالغا

وقالت »األشــغــال«، في بيان، إن 
إجمالي البالغات التي تم التعامل 
معها والمتعلقة باألمطار بلغ 79 
 في مختلف مناطق الكويت 

ً
بالغا

شــمــلــت 16 بـــالغـــا فــــي مــحــافــظــة 
األحمدي، و23 بالغا بالعاصمة و9 
بالجهراء بينما سجلت الفروانية 
15 بالغا ومبارك الكبير 9 وحولي 

5، والطرق السريعة بالغين.

ــــاق، قــــالــــت وزارة  ــيـ ــ ــــسـ وفـــــــي الـ
الدفاع إن الجيش الكويتي ممثال 
ــــدم الــدعــم  ــــب »غـــيـــث« قـ بـــقـــوة واجــ
واإلســــنــــاد لــلــجــهــات الــمــعــنــيــة في 
الدولة لمواجهة تداعيات تقلبات 
الطقس في البالد. وأضافت الوزارة 
أن هــــذا الـــدعـــم يـــأتـــي بالتنسيق 
مــع الــــوزارت والجهات المختصة 
بالدولة وحسب متطلبات الموقف 
فــي وقــت سخر الجيش الكويتي 
إمكاناته كافة لتقديم كل سبل الدعم 

واإلسناد.

 أحمد الصالح
جانب من تجمعات األمطار

»التمييز«: المصابون بقصور البصر الشديد... معاقون

في حكم قضائي بــارز؛ أرست 
محكمة التمييز اإلداريــــة، أمــس، 
ــشــــار مــحــمــد  ــتــ ــســ ــمــ بـــــرئـــــاســـــة الــ
الرفاعي، مبدأ قضائيا من شأنه 
أن يوّسع مفهوم اإلعاقة، ويسمح 
للمواطنين المصابين بالقصور 
الــشــديــد فـــي الــبــصــر بــالــمــطــالــبــة 
القضائية باعتبار أنهم من فئة 
المعاقين ويستفيدون من قانون 

اإلعاقة. 
وقالت المحكمة، في حيثيات 
حــكــمــهــا أمــــس، إن عــلــى الــجــهــات 
المعنّية تطبيق قــانــون اإلعــاقــة 
وفق ما أرسته هذه المحكمة من 
ــبــهــا 

ّ
ــل رت حـــقـــوق، هـــي وفـــق األصــ

ــة  ــيـ ــدولـ ــة الـ ــيــ ــاقــ ــفــ ــانــــون واالتــ الــــقــ
لحماية حقوق ذوي االحتياجات 
ــة أن تـــــــــؤدى الـــحـــقـــوق  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ألصحابها، فالكويت التي لديها 
مــنــظــومــة مـــن الــتــشــريــعــات الــتــي 
سبقت فيها غيرها نحو ترسيخ 
الحقوق ألصحاب الحاجات من 
مــســاعــدات ورعــايــة اجــتــمــاعــيــة... 
إلخ، ال يكفي في تحقيقها مجرد 

النصوص.
وأضــــــافــــــت »الــــتــــمــــيــــيــــز«: لــقــد 
آن األوان لــــهــــؤالء مــــن أصـــحـــاب 

اإلعاقات أن يستقر أمرهم وتؤدى 
لهم حقوقهم التي ظلوا لسنوات 
في أروقة المحاكم يطالبون بها، 
ــّس الــحــاجــة إلـــى من  وهـــم فـــي أمــ

يكفكف آالمهم ويترفق بحالهم.
وقالت المحكمة إنها، في هذا 
 أنه بينما 

ً
السياق، تسّجل أيضا

كان قانون اإلعاقة السابق رقم 49 
لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين 
يــضــيــق مـــن مــفــهــوم اإلعـــاقـــة بــأن 
حـــصـــرهـــا فــــي كــــل شـــخـــص غــيــر 
 أو 

ً
قادر على أن يؤّمن لنفسه كليا

جزئيا ما يؤّمنه الشخص العادي 
لــنــفــســه مـــن ضــــروريــــات الــحــيــاة 
الــطــبــيــعــيــة، وذلـــــك نــتــيــجــة عجز 
أو قصور فــي قــدراتــه البدنية أو 
العضوية أو النفسية والذهنية، 
ــاقــــدي الــبــصــر  ــان هــــــؤالء مــــن فــ ــ كـ
بعين واحدة يسجلون كمعاقين، 
بــيــنــمــا اخــتــلــف الـــوضـــع فـــي ظل 
القانون الحالي، فعلى الرغم من 
 آخر 

ً
 تخييريا

ً
أنه أضــاف معيارا

لمفهوم اإلعــاقــة هــو عــدم الــقــدرة 
على المشاركة على قدم المساواة 
مع اآلخــريــن، وبالتالي وّســع من 
نطاق مفهوم اإلعاقة على خالف 
القانون السابق، وبالرغم من هذا، 

ومع تطبيق القانون الجديد رقم 
8 لسنة 2010 السالف الذكر، تم 
اســتــبــعــاد هــــؤالء مـــن مــظــلــة هــذا 
القانون الذي نرى أنه مّد مظلته 
سع لمن لــم يستوعبهم 

ّ
حتى تت

ويشملهم القانون السابق، وهو 
ذات المنهج الذي كانت قد سبقته 
الــيــه، وبــالــتــالــي أكــدتــه االتفاقية 
ــام 2006 عــلــى النحو  الــدولــيــة عـ

السالف البيان.
وقالت المحكمة: وإذ تسّجل 
مما ُيعرض عليها من منازعات 

في هذا الخصوص وجود تباين 
بين حالة وأخــرى فــذاك استقر 
له المركز القانوني في تطبيق 
لــذات الــقــانــون، وآخــر لــم يصبه 
ذاك الحظ، تأمل - المحكمة - أن 
يــتــوقــف هـــذا الــتــبــايــن وتستقر 

أحوال هؤالء بهذا الحكم.
وطـــــلـــــبـــــت الــــمــــحــــكــــمــــة بـــعـــد 

قـــبـــول دعـــــوى الـــمـــواطـــنـــة الــتــي 
أقــامــتــهــا إدراج اســمــهــا ضمن 
المشمولين بمظلة القانون رقم 
8 لسنة 2010 فــي شــأن حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، وفتح 
ملف لها بالهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة المستأنف ضدها، 
ــادة مــثــبــت بــهــا  ــهــ ومـــنـــحـــهـــا شــ

أنها تعاني إعاقة بصرية بعد 
تحديد درجـــة اإلعــاقــة بمعرفة 
ــيــــة الـــمـــخـــتـــصـــة  ــنــ ــفــ ــنــــة الــ ــلــــجــ الــ

بالهيئة.
واعــتــبــرت مــصــادر قــانــونــيــة لـ 
»الجريدة«، أن حكم »التمييز« من 
شأنه أن يفتح الباب واسعا امام 
مـــطـــالـــبـــات مــمــاثــلــة لــأشــخــاص 

الذين يعانون القصور البصري، 
وهـــــــم شــــريــــحــــة واســـــعـــــة طـــالـــمـــا 
اعــتــبــروا أن ثــمــة إجــحــافــا يلحق 
بهم مــن جــراء القوانين السابقة 
ــفـــهـــم، بــــرغــــم مــا  ــنـــصـ الــــتــــي لـــــم تـ
يتسبب به قصور النظر من تأثير 
على قيامهم بأعبائهم العملية 

والحياتية بصورة طبيعية.

محمد الرفاعي

»المهندسين«: تطوير المساكن اآلمنة للعمالة
رحب رئيس جمعية المهندسين م. فيصل العتل بإطالق الجمعية 
مبادرة المساكن اآلمنة للعمالة، الفتا إلى أن الجمعية بصدد تطوير 

المبادرة وتقديمها الى الجهات المعنية وتوفير الدعم الالزم لها.
وأكـــد العتل، فــي تصريح صحافي، أمـــس، خــالل تسلمه المبادرة 
من م. حمد الشمري في مقر الجمعية، »لــن نتوانى عن تقديم الدعم 
للمهندسين الذين يبادرون بوضع الحلول الممكنة فنيا وهندسيا 
للكثير من القضايا المزمنة في البالد«، الفتا الى أن »المبادرة ستساهم 
في حل مشكلة سكن العمالة غير الكويتية، والتي لمسنا أثرها الكبير 

خالل جائحة كورونا«.
مــن جانبه، ثمن الشمري دعــم الجمعية وتبنيها للفكرة، مضيفا أن 
المبادرة تشمل كل العاملين في الدولة من القطاعين الحكومي والخاص، 
وتتمثل فــي توفير عــقــارات بالمناطق السكنية تستوعب العمالة التي 
يتطلب وجودها في المنطقة أو المحافظة، دون الحاجة إلى اضطرارها 

للسكن في مناطق بعيدة أو نائية ذات كثافة سكنية عالية للعمالة.

العتل خالل تسلمه المبادرة من الشمري

في مبدأ قضائي جديد ُيلزم »اإلعاقة« بإدراجهم مصابين مع تحديد الدرجات في مبدأ قضائي جديد ُيلزم »اإلعاقة« بإدراجهم مصابين مع تحديد الدرجات 

https://www.aljarida.com/article/9542
https://www.aljarida.com/article/9550
https://www.aljarida.com/article/9555
https://www.aljarida.com/article/9553
https://www.aljarida.com/article/9547
https://www.aljarida.com/article/9545


الكندري: ترسيخ 
الحوكمة في »البترول«

أعلن النائب عيسى الكندري 
تقديمه اقتراحا بقانون بتعديل 
بعض أحكام المرسوم بالقانون 
ــم )6( لــســنــة 1980 بــإنــشــاء  رقــ
مــؤســســة الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة، 
بــهــدف تدقيق بعض األحــكــام 
ومـــاءمـــتـــهـــا مــــع الـــتـــوجـــهـــات 
الـــمـــعـــتـــمـــدة لــتــرســيــخ مـــبـــادئ 
الــــحــــوكــــمــــة وفــــعــــالــــيــــة إدارة 
ــة ومـــنـــع  ــامــ ــعــ ــات الــ ــمــــؤســــســ الــ

تضارب المصالح.
ــرأس الــجــهــاز  ــ وبــمــوجــبــه يــ
ــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــرئـ اإلداري الـ
للمؤسسة الذي يعينه مجلس 
اإلدارة مــن خــارج أعضائه من 
ذوي التأهيل العالي والخبرة 
في مجال النفط وما يرتبط به 
مــن مـــجـــاالت، وذلــــك بــنــاء على 
اقتراح من رئيس المجلس لمدة 
ثــاث ســنــوات قابلة للتجديد 

مرة واحدة.

عيسى الكندري

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الصالح: زيادة إعانة الطلبة في الجامعة 
والتطبيقي مواكبة للتضخم

اقترح النائب خليل الصالح 
زيـــــــــادة اإلعـــــانـــــة الــمــمــنــوحــة 
للطاب والطالبات في جامعة 
ــة الـــعـــامـــة  ــئــ ــيــ ــهــ الــــكــــويــــت والــ
للتعليم التطبيقي والتدريب.

وشــمــل اقــتــراحــه أن، »تقوم 
الدولة بمراجعة المخصصات 
الــمــالــيــة للطلبة فـــي الــكــويــت 
كـــــل 3 ســــــنــــــوات، وزيــــادتــــهــــا 
وفــق نسبة التضخم وزيـــادة 
ــة غــــاء  ــهــ ــمــــواجــ األســـــــعـــــــار، لــ
األسعار ومتطلبات المعيشة 
وتــخــفــيــف الــعــبء عــن األســـرة 

الكويتية«.
وعزا سبب اقتراحه إلى ما 
نص عليه الدستور الكويتي 
فــي الــمــواد )10، 11، 13، 14(، 
ونظرا للمشاكل التي تواجه 

خليل الصالح

ــا يـــشـــهـــده  ــ ــيـــجـــة مــ ــتـ الـــطـــلـــبـــة نـ
ــفــــاوت فــــي نــســبــة  الـــعـــالـــم مــــن تــ
التضخم باتجاه الزيادة يوما 

ــوم، يــنــعــكــس وبــشــكــل  ــ بـــعـــد يــ
طبيعي وملحوظ على زيادة 
جــنــونــيــة فــــي األســـــعـــــار، إلـــى 
ــــادة الـــهـــائـــلـــة فــي  ــزيـ ــ جـــانـــب الـ
أسعار البترول والتي تؤدي 
ــــى زيــــــــادة أســــعــــار الــــوقــــود  إلــ
فــي الــعــالــم، فــكــان مــن واجبنا 
ــاكـــل  ــمـــشـ ــذه الـ ــ ــهـ ــ ــــدي لـ ــتـــــصـ ــ الـ
ــم  ــاهــ ــايــ والــــــــــدفــــــــــاع عـــــــن قــــضــ
لتحسين أوضاعهم الدراسية 
ــيــــة بــــاعــــتــــبــــارهــــم  والــــمــــعــــيــــشــ
عــمــاد المستقبل، فــإن الــدولــة 
تعمل عــلــى تشجيع التعليم 
والمتعلم، كما ال تدخر جهدا 
ــز الـــبـــحـــث  ــعــــزيــ ــل تــ ــيـ ــبـ فـــــي سـ
العلمي ودعــم المتفوقين في 

مختلف المجاالت الدراسية.

الري يسأل وزير الصحة عن نقص األدوية
ســــأل الـــنـــائـــب أحـــمـــد الري 
وزيــــــــــــر الـــــصـــــحـــــة د. أحــــمــــد 
العوضي عن نقص االدوية في 

المرافق الصحية في الباد. 
ــال الري فـــي ســـؤالـــه إن  ــ وقـ
نــقــص وفــقــد وانــقــطــاع بعض 
ــة فــي صيدليات وزارة  األدويـ
الـــصـــحـــة ســــــواء فــــي الـــمـــراكـــز 
الــصــحــيــة أو الــمــســتــوصــفــات 
أو المستشفيات الحكومية 
أثر على حياة المرضى وزاد 
 
ً
 وماديا

ً
من معاناتهم صحيا

حيث يضطرون لشرائها من 
الصيدليات التجارية والتي 
ــا بـــعـــضـــهـــم كـــونـــه  ــرهـ ــكـ ــتـ ــحـ يـ

الوكيل المحلي. 
ــا  ــ ــفـ ــ ــــشـ كـ الري  وطـــــــــــلـــــــــــب 
بــــــــمــــــــســــــــمــــــــيــــــــات األدويــــــــــــــــــــــــة 
الــمــنــقــطــعــة أو الـــمـــفـــقـــودة أو 
الــنــاقــصــة بــصــيــدلــيــات وزارة 

أحمد الري

الــــصــــحــــة ســـــــــواء فـــــي الــــمــــراكــــز 
الــصــحــيــة والــمــســتــوصــفــات أو 
المستشفيات الحكومية، على 
أن يتضمن الكشف نوع الدواء 
واســتــخــدامــاتــه، واســــم الــوكــيــل 

المحلي والدولة المنتجة له، 
ومدة االنقطاع.

ــر  ــوفــ ــتــ وتـــــــــــســـــــــــاءل: هــــــــل تــ
هـــــــــذه األدويـــــــــــــــة الـــمـــنـــقـــطـــعـــة 
والــمــفــقــودة أو البعض منها 
ــلــــيــــة  فــــــي الــــصــــيــــدلــــيــــات األهــ
والـــشـــركـــات الــمــســتــوردة لها 
داخــل الكويت؟ طالبا تحديد 
ــة وأســمــاء  أســمــاء هــذه األدويــ
الــــشــــركــــات الــــمــــســــتــــوردة لــهــا 
ــا عــبــر  ــهـ ــعـ ــيـ ــبـ الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بـ
الــصــيــدلــيــات الــتــابــعــة لــهــا أو 

عبر الصيدليات الخاصة.
وأضـــاف: هــل شكلت لجنة 
فــــي وزارة الـــصـــحـــة لـــدراســـة 
أسباب انقطاع أو فقد أنــواع 
بعض األدوية في مستودعات 

وزارة الصحة؟

الناهض: 4 أسباب وراء ارتفاع األسعار بالبالد
»كورونا والحرب الروسية واختالل سالسل التوريد والتضخم المستورد«

محيي عامر
أرجـــــــــــــــع وزيـــــــــــــــر الــــــتــــــجــــــارة 
والصناعة وزير الدولة لشؤون 
ــيــــا  ــنــــولــــوجــ ــكــ االتـــــــــصـــــــــاالت وتــ
الــمــعــلــومــات، مـــــازن الــنــاهــض، 
ــار الــتــي  ــفـــاع األســـعـ أســـبـــاب ارتـ
تــشــهــدهــا الــبــاد الـــى اســتــمــرار 
ــة  ــ ــــن أزمـ ــة عـ ــجـ ــاتـ ــنـ األســـــبـــــاب الـ
ــا، كــذلــك  ــ ــــورونـ ــاء كـ ــ انـــتـــشـــار وبــ
الحرب بين روسيا وأوكرانيا، 
واختال ساسل التوريد حول 
الــعــالــم، والــتــضــخــم الــمــســتــورد 

وارتفاع مدخات المنتجات.
وقــــــال فــــي رّده عـــلـــى ســــؤال 
للنائب محمد المّهان: أصدرت 
ــة  ــاعـ ــنـ ــــارة والـــصـ ــــجـ ــتـ ــ وزارة الـ
ــقـــرار الــــــوزاري رقـــم 67 لسنة  الـ
ــار جميع  ــعـ 2020 لــتــثــبــيــت أسـ
 الوزارة 

ّ
السلع الغذائية، كما أن

تـــقـــوم بـــجـــوالت دوريـــــة لــلــتــأكــد 
مـــن االلـــتـــزام بــالــقــرار الـــــوزاري، 
واســـتـــمـــرار تـــوافـــر الــســلــع وفــق 
المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 
1979 بــــشــــأن اإلشـــــــــــراف عــلــى 
االتــجــار فــي السلع والــخــدمــات 

ــال الـــحـــرفـــيـــة وتــحــديــد  ــ ــمـ ــ واألعـ
أسعار بعضها وتعدياته.

ــؤال: هـــل هــنــاك  ــســ ــأن الــ وبـــشـ
خـــطـــة لـــــلـــــوزارة لـــلـــحـــفـــاظ عــلــى 
تـــوفـــيـــر األمــــــن الــــغــــذائــــي خـــال 
السنوات العشر المقبلة وزيادة 
عمليات االستيراد والمحافظة 
عــلــى ثــبــات األســـعـــار؟ أجـــاب أن 
الكويت تعتبر من أعلى الــدول 
فــــي األمـــــــن الــــغــــذائــــي، ولـــديـــهـــا 

خطة مــع عــدة جــهــات حكومية 
ــات حــــكــــومــــيــــة خـــاصـــة  ــ ــ ــركـ ــ ــ وشـ
لضمان تدفق السلع، ومن أهم 
الــخــطــوات الــمــعــمــول بــهــا التي 
توليها اهتمام خاصة تطوير 
ــنـــع  ــة، ومـ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ الـــــمـــــخـــــازن الـ
االحتكار ودعم المنتج الوطني.

الـــــــــــــى ذلــــــــــــــــك، وفـــــــــــــي ردهــــــــــا 
ــائـــب أســــامــــة  ــنـ ــلـ عــــلــــى ســــــــؤال لـ
الــــزيــــد، افـــــــادت هــيــئــة تــشــجــيــع 
ــر، بــــأن  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــار الـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
حجم االســتــثــمــارات المباشرة 
والـــمـــوافـــق عــلــيــهــا وفـــق قــانــون 
الهيئة رقم 116 لسنة 2013 منذ 
الــبــدء فــي تلقي الطلبات بداية 
ــارس 2022 بلغ  2015 حــتــى مــ
1.309.864.786 دينارا.وعن أثر 
عدم االفصاح عن البيانات على 
جـــذب االســتــثــمــارات االجنبية 
لــلــكــويــت، قــالــت الــهــيــئــة: »نـــود 
ــادة  ــمـ ــلـ االفـــــــــــادة بــــأنــــه وفــــقــــا لـ
23 مـــن الـــقـــانـــون بــشــأن ســريــة 
المعلومات يتمتع المستثمر 
بـــمـــبـــادئ ســــريــــة الــمــعــلــومــات 
الفنية واالقتصادية والمالية 
المتعلقة بــاســتــثــمــاره، وتــقــدم 
الهيئة التقرير السنوي للوزير 
المختص متضمنا احصائية 
ــع  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ بــــأنــــشــــطــــتــــهــــا والــ
المتقدمة للهيئة، وذلـــك وفقا 
للمادة 31 من القانون، والتي 
تـــنـــص عـــلـــى أن يـــقـــدم الـــوزيـــر 
المختص لمجلس األمة نسخة 
من التقرير السنوي الصادر عن 
الهيئة، وصورة من االحصائية 
ــة  ــئـ ــيـ ــهـ ــاط الـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ الـــــخـــــاصـــــة بـ
ومشروعاتها، وذلــك خــال 30 
يوما مــن تــاريــخ عرضها على 

مجلس الوزراء.
ــة »تــــشــــجــــيــــع  ــ ــ ــطـ ــ ــ وعـــــــــــــن خـ

ــادة حــجــم  ــ ــزيــ ــ ــ االســــتــــثــــمــــار« ل
ــارات االجــنــبــيــة في  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
الكويت، قالت إنها تعمل وفق 
استراتيجيتها المعتمدة لرفع 
حجم االستثمارات المباشرة 
واألثــــر االقــتــصــادي المترتب 
ــكـــزات  ــــال مـــرتـ عــلــيــهــا مــــن خــ
أســاســيــة يــنــدرج تحتها عــدة 
مــشــاريــع تــهــدف إلـــى تحقيق 
ــــداف االســاســيــة، وترتكز  االهـ
االســتــراتــيــجــيــة عــلــى الـــرؤيـــة 
الـــوطـــنـــيـــة 2035 واالهـــــــــداف 
التنموية المستدامة، وكذلك 
ــدى الــهــيــئــة خـــطـــة مــعــتــمــدة  ــ لـ
ــثــــمــــار  ــتــ لـــــــزيـــــــادة حــــجــــم االســ
المباشر بالكويت ومدرجة عن 
طريق برنامج عمل الحكومة.

مـــن جــهــتــهــا، أفــــــادت هيئة 
مـــــشـــــروعـــــات الـــــشـــــراكـــــة بــيــن 
ــام والـــخـــاص  ــعــ الـــقـــطـــاعـــيـــن الــ
بــــأنــــهــــا جــــهــــة تــــتــــولــــى طــــرح 
المشروعات المقرر تنفيذها 
ــنـــظـــام الــــشــــراكــــة بــيــن  ــا لـ ــقــ وفــ
القطاعين بالتنسيق والتعاون 
مع الجهة او الجهات العامة 
المختصة، وإذ تجدر االحاطة 
بــأن الــمــشــروعــات الــتــي تولت 
الــهــيــئــة طــرحــهــا وتــرســيــتــهــا 
ــة الـــــــزور  هـــــــي: مـــــشـــــروع خــــطــ
ــيـــد الـــطـــاقـــة  ــتـــولـ ــة لـ ــيـ ــالـ ــمـ الـــشـ
الــكــهــربــائــيــة وتــحــلــيــة الــمــيــاه 
الـــمـــرحـــلـــة االولــــــــى، ومـــشـــروع 
تــنــفــيــذ وتـــوســـعـــة مـــحـــطـــة ام 
ــال الــمــكــمــلــة  ــمــ الــهــيــمــان واالعــ
ــيـــم  لـــــــهـــــــا، ومـــــــــشـــــــــروع تـــصـــمـ
وانــــشــــاء وتــشــغــيــل وصــيــانــة 
ــــات عــلــى  ــراحـ ــ ــتـ ــ وتــــحــــويــــل اسـ
الطرق السريعة ومراكز خدمة 

.A الشاليهات المجموعة
ــة الـــكـــويـــتـــيـــيـــن  ــبــ ــســ وعـــــــــن نــ
العاملين في مشاريع الشراكة 
بين القطاعين، قالت الهيئة إن 
نسبة الكويتيين العاملين في 
الــشــركــات الــتــي يــتــم تأسيسها 
ــذ الــــــمــــــشــــــاريــــــع وفــــقــــا  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ لــ
لــنــظــام الــشــراكــة تــبــلــغ نــســبــة ال 
ــة، وفــقــا  ــئـ ــمـ تـــقـــل عــــن 70 فــــي الـ
ــة الــمــبــرمــة مع  ــراكـ لــعــقــود الـــشـ
المستثمرين، فضا عن الرقابة 
المفروضة على هــذه الشركات 
مــن الــجــهــات الــمــخــتــصــة بشأن 
ــة  ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ ــنــــســــب الـ ــبـــيـــق الــ تـــطـ
ــا لـــلـــقـــوانـــيـــن  ــ ــقــ ــ ــررة، وفــ ــقـــــ ــمـــــ الـــــ

والقرارات المعمول بها.

مازن الناهض

»التأمينات«: »البلدية« المسؤول األكبر
عن تأخر مستشفى المتقاعدين

أكدت أنها خاطبت 4 جهات منذ 2010 والعوائق ال تزال مستمرة
• 243 مليون دينار كلفة المرحلة األولى وشريك طبي إلدارته

ــة لــلــتــأمــيــنــات  ــامــ ــعــ حـــمـــلـــت الـــمـــؤســـســـة الــ
االجــتــمــاعــيــة 4 جــهــات مــســؤولــيــة عــــدم إزالــــة 
العوائق أمــام إنــشــاء مستشفى للمتقاعدين، 
والتي تواصلت معها منذ عام 2010، مشددة 
على أنــه يقع على عاتق جهاز البلدية القدر 

األكبر من المسؤولية في حلها وإزالتها.
ــا على  واســتــعــرضــت »الــتــأمــيــنــات« فــي ردهـ
ســــؤال بــرلــمــانــي لــلــنــائــب د. مــحــمــد الــحــويــلــة 
الــخــطــوات الــتــي قــامــت بــهــا مــنــذ 2010 إلزالـــة 

عوائق المشروع واتخاذها نحو 54 خطوة.
وقالت إنه على الرغم من سعي المؤسسة 
بكل السبل لمحاولة حل هــذه العوائق وذلك 

باالتصال المباشر مع الجهات المعنية بهذه 
الـــعـــوائـــق وبـــالـــتـــعـــاون مـــع مــخــتــلــف الــجــهــات 
)جهاز متابعة األداء الحكومي، األمانة العامة 
للتخطيط، بــلــديــة الــكــويــت، وزارة الــكــهــربــاء 
والماء(، فإن هذه العوائق مازالت موجودة في 
األرض ويقع على عاتق جهاز البلدية القدر 

األكبر من المسؤولية في حلها وإزالتها.
وبــــشــــأن كــــم تــبــلــغ الــتــكــلــفــة الـــمـــالـــيـــة الــتــي 
ــاء الــمــســتــشــفــى؟ وهـــــل تــلــك  ــشــ خــصــصــت إلنــ
التكلفة ستغطي اإلنشاء في الوقت الحاضر؟ 
أجابت بأن مستشفى مدينة الكويت الطبية في 
القطاع الطبي يقع ضمن عناصر أخرى لهذا 

القطاع، على سبيل المثال ال الحصر )العيادات 
الخارجية، المختبرات(، وتم عمل دراسة تشمل 
القطاعات الــمــذكــورة وقطاعات أخــرى والتي 
تشكل عناصر مشروع مدينة الكويت الطبية، 
وتم تخصيص مبلغ وقدره 243.200.000 دينار 
كمرحلة أولى للمشروع وسيتم تحديث التكلفة 
 لــكــل مــرحــلــة بــعــد االنــتــهــاء من 

ً
الــمــالــيــة تــبــاعــا

تصميم البنية التحتية وتصميم المستشفى 
ــذي سيدير  والــتــوقــيــع مـــع الــشــريــك الــطــبــي الــ
المستشفى وغيرها من المراحل حتى تأخذ 
هذه التكلفة المقدرة بعين االعتبار المعطيات 

الخاصة بكل مرحلة.

 للقانون 116 لسنة 2013 
ً

حجم االستثمارات المباشرة المتقدمة وفقا
بشأن تشجيع االستثمار المباشر منذ بدء عمل هيئة االستثمار حتى 

نهاية السنة المالية 2022-2021 

النسبةحجم االستثمار بالدينارالقطاع

32.36%423.881.576نظم معلومات1

29.12%381.473.494النفط والغاز2

16.78%219.847.742اإلنشاءات3

4.62%60.466.457الصحة4

4.56%59.734.348التدريب5

4.03%52.784.672الطاقة6

4.01%52.590.485الطيران7

2.91%38.102.865االستشارات8

0.80%10.505.729الكهرباء والماء9

0.33%4.354.871خدمات ترفيهية10

0.19%2.477.000التأمين11

0.13%1.727.262بحوث السوق12

0.12%1.522.000البيئة13

0.03%396.285الصناعة14

100.00%1.309.864.786اإلجمالي
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»إزالة المخالفات« تنجز توصياتها لرفعها للخالد
محمد الشرهان

تــــرأس رئــيــس قـــوة اإلطــفــاء 
ــام الـــفـــريـــق خـــالـــد الــمــكــراد  ــعـ الـ
االجتماع الختامي للجنة إزالة 
المخالفات التي تتعارض مع 
شـــروط السالمة والــوقــايــة من 
الحريق في مبنى رئاسة قوة 
اإلطفاء العام، أمــس، بحضور 

ممثلي الجهات المعنية، وتمت 
ــع الــتــوصــيــات  ــ مــنــاقــشــة ووضـ
 
ً
الــتــي تـــراهـــا الــلــجــنــة، تــمــهــيــدا
ــائــــب األول  ــنــ ــا إلــــــى الــ ــهـ ــعـ ــرفـ لـ
لرئيس مجلس الــــوزراء وزيــر 
الداخلية وزير الدفاع باإلنابة 
الشيخ طالل الخالد، التخاذ ما 

يلزم لتطبيق هذه التوصيات 
ــن الـــــجـــــهـــــات الـــحـــكـــومـــيـــة  ــ ــيـ ــ بـ
المعنية، للحد وتفادي تكرار 
المخالفات، التي تتعارض مع 
شـــروط السالمة والــوقــايــة من 

الحريق.
ــكــــر  وقـــــــــــــدم الـــــــمـــــــكـــــــراد الــــشــ

ــهـــات الـــمـــشـــاركـــة فــي  إلـــــى الـــجـ
 عــلــى 

ً
االجــــتــــمــــاعــــات، مـــــشـــــددا

أهــمــيــة الــعــمــل بـــــروح الــفــريــق 
الــواحــد، والتقيد باشتراطات 
السالمة والوقاية من الحريق 
لــحــمــايــة األرواح والــــحــــد مــن 

الخسائر.

االجتماع الختامي للجنة اإلزالة

أظهرت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، 
أن إجمالي عدد المخالفات المرورية المسجلة بالبالد، 
في الفترة بين أول يناير وآخر نوفمبر 2022، بلغ 3.4 
ماليين مخالفة، فيما تسببت حوادث المرور في وقوع 

170 حالة وفاة.
وذكـــرت اإلحــصــائــيــة الــصــادرة عــن إدارة التخطيط 
وبحوث الــمــرور في الـــوزارة، ونشرتها »كــونــا«، أن 92 
في المئة من إجمالي حــوادث المرور في المحافظات 
الست بتلك الفترة سببها عدم االنتباه أثناء القيادة، 

فيما تتوزع الـ 8 في المئة الباقية على أسباب أخرى.

حاالت الوفاة

وقالت إن إجمالي الحوادث المرورية المسجلة »عدم 
 خالل 

ً
انتباه« في المحافظات الست بلغ 4594 حادثا

الفترة ذاتها، وسجلت محافظة العاصمة أعلى نسبة 
، بينما سجلت 

ً
بــحــوادث الــمــرور بــواقــع 1262 حــادثــا

حولي 1015، والفروانية 669، والجهراء 468، واألحمدي 
730، ومبارك الكبير 450.

ــافـــت أن إجــمــالــي عـــدد حــــاالت الـــوفـــاة بسبب  وأضـ
الحوادث المرورية في الفترة ذاتها بلغ 170 حالة، وكان 
أكبر معدل للوفيات فــي محافظة الجهراء بــواقــع 52 
حالة وفاة بنسبة 31 في المئة، وأقل معدل في محافظة 

حولي بواقع 10 حاالت وفاة بنسبة 6 في المئة.
ولفتت إلى أن عدد الوفيات من الذكور »من إجمالي 
170« بلغ 152 حالة وفــاة بنسبة 89 فــي المئة، ومن 
اإلنــاث 18 حالة وفــاة بنسبة 11 في المئة، مبينة أن 
أعلى معدل للوفيات في المرحلة العمرية كان بين 31 
و40 سنة، حيث سجلت 42 حالة وفاة بنسبة 25 في 
المئة، وأقل معدل للوفيات للمرحلة العمرية من شهر 

إلــى 10 ســنــوات، حيث سجلت 6 حــاالت وفــاة بنسبة 
4 في المئة.

أنواع المخالفات

إلــى ذلــك، قــال مدير إدارة المخالفات العميد محمد 
العتيبي، لـ »كــونــا«، أمــس، إن هناك نوعين للمخالفات 
المرورية »مباشرة«، وهي التي تتم عن طريق رجل المرور 
في حال ضبط المخالف، و»غير المباشرة« التي تتم عن 
طــريــق تصوير الــكــامــيــرات، أو فــي حــال ضبط المركبة 
بأماكن »ممنوع الوقوف«. وأضــاف العتيبي أن الهدف 
من تسجيل المخالفات هو الحد من الحوادث المرورية 
وليس المساس بجيب المواطن. وبين أن أكثر الحوادث 
المرورية في الطرق الرئيسية أو الفرعية البسيطة أو 

الجسيمة تكون بسبب استخدام الهاتف أثناء القيادة.

 
ً
ضبط 68 مخالفا
لقانون اإلقامة 

والعمل

ــود  ــ ــهــ ــ ــجــ ــ أســــــــــفــــــــــرت الــ
األمــنــيــة لــــــإدارة الــعــامــة 
لمباحث شـــؤون اإلقــامــة 
 
ً
ــن ضـــبـــط 68 مــخــالــفــا عــ
لــقــانــون اإلقــامــة والعمل 
مـــــــــن خـــــــــــالل الـــــحـــــمـــــالت 
الــمــســتــمــرة عــلــى مناطق 
صــــنــــاعــــيــــة الـــفـــحـــيـــحـــيـــل 
والــــجــــلــــيــــب والـــــجـــــهـــــراء 
وأمــغــرة. وقــامــت بضبط 
ــــي  ــمـ ــ مـــــكـــــتـــــب خــــــــــــدم وهـ
يــــــــــؤوي شـــخـــصـــيـــن فــي 
مــنــطــقــة الــمــنــقــف، وتــمــت 
إحــالــة الــمــســؤولــيــن عنه 
الـــى الــجــهــات المختصة 
التـــــــــخـــــــــاذ االجــــــــــــــــــــراءات 

المناسبة.

ً
 3.4 ماليين مخالفة مرور و170 حالة وفاة خالل 11 شهرا

ً
92% من الحوادث سببها عدم االنتباه ومعظم المتوفين دون الـ 40 عاما

الحرس الوطني اختتم »دورة المشاة«
بــرعــايــة وحــضــور وكــيــل الــحــرس الــوطــنــي، 
الفريق الركن هاشم الرفاعي، أقام معهد تدريب 
ــوات الـــحـــرس الــوطــنــي حــفــل تــخــريــج دورة  ــ قـ
المشاة المتقدمة للضباط، التي شــارك فيها 
ضباط من الجيش الكويتي والحرس الوطني 
البحريني والحرس السلطاني العماني. وشهد 
الحفل الذي أقيم في القاعة المركزية بمعسكر 

الصمود، كبار القادة في الحرس الوطني.
ونــقــل وكــيــل »الـــحـــرس« لــلــضــبــاط خريجي 
 بــمــشــاركــة 

ً
ــادة، مـــشـــيـــدا ــيـ ــقـ الـــــــدورة تــحــيــات الـ

الــضــبــاط مــن الجيش واألشــقــاء فــي البحرين 
وعـــمـــان، وتــمــثــيــلــهــم الــمــشــرف لــمــؤســســاتــهــم 
الــعــســكــريــة، مــمــا يـــزيـــد مـــن أواصــــــر الــتــعــاون 
والــتــعــاضــد بين أبــنــاء دول الخليج، ويحقق 
فوائد جيدة لعملية التدريب، ويرفع مهارات 
الـــعـــنـــصـــر الـــبـــشـــري بـــفـــضـــل روح الــمــنــافــســة 

والحرص على تبادل الخبرات.
وأوضح أن أداء الضباط يؤكد ما اكتسبوه 

ــــدرة عــلــى التخطيط  مـــن مـــهـــارات قــيــاديــة، وقـ
والتنفيذ والعمل بــروح الفريق الواحد. وقال 
إن هـــذه الــنــتــائــج لــم تــكــن لتتحقق إال بفضل 
توجيهات القيادة بدفع جهود تطوير التعليم 
والــتــدريــب، مــن خــالل مواكبة أفضل المناهج 
وأساليب التدريب في المؤسسات العسكرية 
المتقدمة، والتي أبــرم الحرس الوطني معها 
بروتوكوالت تعاون ومــذكــرات تفاهم لتبادل 
الــخــبــرات. وأكـــد اهــتــمــام الــقــيــادة فــي »الــحــرس 
الوطني« بتأهيل الــكــوادر المتسلحة بالعلم 
والــخــبــرات فــي جميع الــمــجــاالت لــدفــع عجلة 
ــاء بـــــدوره في  ــقــ الــتــطــويــر فـــي الـــحـــرس، واالرتــ

حماية مقّدرات الوطن.
ذ الضباط المشاركون في دورة المشاة 

ّ
ونف

المتقدمة للضباط التمرين النهائي »القلعة 
الصامدة« بهدف االرتــقــاء بقدراتهم القيادية 
فــي مواجهة المواقف التعبوية واألمنية في 

الظروف المختلفة.
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في نوفمبر، اجتمع المئات من الرؤساء التنفيذيين ورؤســاء الدول 
في بالي في إندونيسيا، لحضور قمة األعمال العالمية B20، وتمحورت 
المواضيع المدرجة في جدول أعمال هذا العام حول ثالثة أهداف مترابطة: 

االستدامة، والشمول، والنمو االقتصادي.
إن هذه األهــداف الثالثة أبعد من أن تكون متعارضة فيما بينها، بل 
يمكن أن يعزز بعضها بعضا، إذ يمكن لعالم مستدام احتواء تغير المناخ، 
والحفاظ على رأس المال والتنوع البيولوجي، ومن شأن الشمولية أن 
 اقتصادية وتقدما يتشاركه الجميع، وفي حين يعتقد البعض 

ً
تخلق فرصا

أن النمو االقتصادي ال يتوافق مع مكافحة تغير المناخ، فمن الضروري 
إنتاج الموارد المالية الالزمة لخلق عالم مستدام وشامل، شريطة استخدام 
هذه الموارد استخداما صحيحا. ولتقدير نطاق التحديات المقبلة، فحصنا 

مؤشرين في غاية من األهمية:
 أواًل: قمنا بقياس فجوة االستدامة، وهــي االستثمار اإلضــافــي في 
التكنولوجيا المنخفضة االنبعاثات الذي يجب أن تنجزه جميع البلدان 
من أجل تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، ونظرا ألن 
العالم يقترب من استنفاد »ميزانيته الكربونية«- مقدار ثاني أكسيد 
الكربون الذي يمكن أن ينبعث منه دون التسبب في مستويات خطيرة من 
االحتباس الحراري- بحلول عام 2030، لم يتبق سوى القليل من الوقت 
للقيام باستثمارات مهمة، وسيتطلب االنتقال إلى اقتصاد من دون أي 

انبعاثات اتخاذ خطوات حاسمة بحلول نهاية هذا العقد.
: المؤشر اآلخـــر هــو مــا نسميه فجوة التمكين، وهــو مستوى 

ً
ثانيا

االستهالك الـــالزم لتلبية االحتياجات األساسية مثل الــغــذاء والطاقة، 
وللحصول على دخل تقديري يتجاوز الضروريات، ولمواجهة حاالت 
الــطــوارئ، ووفقا لحساباتنا، تبلغ قيمة خط التمكين 11 دوالرا للفرد 
يوميا في البلدان الفقيرة، و55 دوالرا في البلدان الغنية )وفقا لتعادل القوة 
الشرائية لعام 2011(، وإذا تمكنت كل أسرة في العالم من الوصول إلى هذا 
المستوى من االستهالك بحلول عام 2030، فإن كل شخص بالغ سيخرج 
من دائرة الفقر ويدخل مرحلة األمن االقتصادي بحلول عام 2050، ولكن 
حتى فيما يتعلق بهذه المسألة، ينبغي أن يجري العالم تحوالت جذرية 
قبل نهاية هذا العقد. ويمكن أن يساعدنا النمو االقتصادي في تحقيق كال 
الهدفين، إذ يمكن للحكومات أن تنفق بعض الدخل الذي تكتسبه من النمو 
لالرتقاء باألسر الفقيرة إلى الطبقة الوسطى العالمية، مع تخصيص جزء 
منه لبناء بنية تحتية صديقة للبيئة. وفي الوقت نفسه، تشير األبحاث 
التي قدمناها في قمة B20 إلى أن النمو وحده لن يكون كافيا لسد فجوات 
االستدامة والتمكين، وإذا بقيت البلدان والمناطق التي درسناها على 
مستويات إنفاقها الحالية، فلن يتمكن إال قلة قليلة منها من سد أكثر من 
نصف فجوة التمكين بحلول عام 2030، ولن يسد أي منها أكثر من نصف 
ر فجوة  قدِّ

ُ
فجوة االستدامة، ففي الواليات المتحدة، على سبيل المثال، ن

التمكين ب5 تريليونات دوالر، وفجوة االستدامة ب5.6 تريليونات دوالر، 
وإذا نما االقتصاد األميركي بوتيرة سنوية تبلغ 2.1 في المئة في الفترة 
َستُسد الدولة 36 في المئة فقط من فجوة التمكين 

َ
المتبقية من العقد، ف

وفي المئة من فجوة االستدامة بحلول عام 2030.
إن الوضع مختلف تماما في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث 
قدر فجوة التمكين ب10.3 تريليونات دوالر، وهي قيمة أكبر بكثير من 

ُ
ت

نظيرتها في البلدان األخرى، ويبلغ مجموع فجوة االستدامة 600 مليار 
دوالر، ومن المتوقع أن يسد النمو )كما هو متوقع حاليا( 6 في المئة فقط 

من فجوة التمكين و25 في المئة من فجوة االستدامة.
وِلسد هذه الفجوات، يجب أن تسهم قوى إضافية في تعزيز النمو 
االقتصادي، فبادئ ذي بــدء، يمكن لالبتكار المرتبط بالتجارة تغيير 
 نحو الشمول واالستدامة، إذ 

ً
نموذج النمو الحالي بطرق أكثر توجها

تنفق الشركات الكبرى في مجموعة العشرين أكثر من 2 تريليون دوالر 

سنويا على البحث والتطوير، ومن ثم فهي تضطلع بدور حاسم في تطوير 
تكنولوجيا وحلول جديدة للتقليل من تكاليف التحول إلى االستدامة.

وعندما تكتشف هذه الشركات كيفية التقليل من تكلفة البنية التحتية 
منخفضة االنبعاثات، يمكنها أيضا المساعدة في إعادة توجيه النمو 
نحو االستدامة عن طريق تحويل تفضيالت المستهلكين نحو المنتجات 
الصديقة للبيئة، كما فعل مصنعو السيارات الكهربائية في السنوات 
األخــيــرة. وفــي الــوقــت نفسه، عندما يكون االبتكار المرتبط بالتجارة 
مصحوبا باستراتيجيات وسياسات عامة تمّكن من التعليم، والتدريب، 
ورعاية األطفال، والرعاية الصحية، والتوظيف الشامل، يمكن أن يساعد 

في سد فجوة التمكين من خالل زيادة دخل العمال.
ويمكن للحكومة والعمل الخيري أيضا توجيه الحوافز والــمــوارد 
العامة نحو االستدامة والشمول، فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومات 
تعبئة المزيد من رأس المال الخاص للمشاريع المستدامة من خالل 
االستثمار فيها، وهو نهج ُيعرف بالتمويل المختلط، كما يمكن أن تشجع 
ضرائب الكربون وإعانات المشاريع ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضة 
المستثمرين على سد فجوة االستدامة، أو يمكن للحكومات استخدام 
التحويل المباشر للمدفوعات لالرتقاء بالمزيد من األسر إلى مستوى 

يتجاوز خط التمكين.
ومما يؤسف له أنه ال يمكن سد فجوات التمكين واالستدامة الحالية في 
العالم على الفور، وينبغي أن يكون هذا األمر صيحة استنفار، وليس سببا 
للتقاعس عن العمل، وال ينبغي للشركات أن تقبل التحدي وتبتكر فقط، بل 
يجب أيضا أن تغتنم الفرص العديدة القائمة بالفعل، كذلك، يجب أن تركز 
الحكومات والمؤسسات الخيرية على المجاالت التي تعاني األسواق حاليا 
من العجز فيها، وإذا عمل قطاع األعمال والقطاعات العامة واالجتماعية 
معا، يمكننا تحقيق النمو المستدام والشامل الذي يحتاجه العالم بإلحاح.

 McKinzey & Company سفين سميت شريك رئيسي في شركة *
)مكينزي أند كامبني(، ورئيس مشارك لمعهد »ماكينزي« العالمي، وأنو 
مادغافكار شريكة في معهد »ماكينزي« العالمي، وكيفين راسل هو كبير 
الزمالء في معهد »ماكينزي« العالمي.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«
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ــادة الــتــي خــرجــت إلــى  ــ لــمــاذا هـــذا الــتــقــديــر وهــــذه اإلشـ
النور منذ لحظة إعالن فوز فيصل عبدالرحمن الشايجي 
»بجائزة الشيخ سالم العلي للمعلوماتية« عن عام 2022؟ 
لسبب بسيط وواضـــح أن الـــرأي الــعــام الكويتي يحترم 
 أصــحــاب األيــــادي النظيفة والسمعة 

ً
أواًل ويــقــدر ثــانــيــا

الطيبة ومن كانت لهم بصمات ناصعة البياض في بناء 
المؤسسات وقيادتها، فالشيخ علي جابر العلي وهو 
خارج البالد يغرد »نحن ال نبني كويت المستقبل، نحن 
نهدم كويت المستقبل، وينك يا فيصل الشايجي«، أما 
 »من منا ال يعرفه إنه 

ً
وليد العصفور فغرد بــدوره قائال

ذلك الرجل الذي قاد تأسيس الهيئة العامة للمعلومات 
المدنية وكان مثااًل لإلخالص والوفاء لبلده ونظافة يده 
 
ً
وقلبه«، ثم تبعه السيد طــالل فهد ثنيان الغانم واصفا

إياه بأنه »من القيادات الوطنية الرائدة«. باختصار هناك 
إجماع بالقول إن »كل اللي تشوفونه كان إنجاز )بوطارق( 
والفريق المعاون له«، هكذا كتب عنه موقع »مهد الذهب«.

 لــقــد أحــســن الــقــائــمــون عــلــى الــجــائــزة فــي اخــتــيــار هــذا 
، فاللذان ُيضرب فيهما 

ً
االسم، وهي خطوة مقدرة تماما

المثل بالنزاهة أيــام زمــان هما المرحوم حمد الجوعان 
بالتأمينات االجتماعية وفيصل الشايجي بالمعلومات 
المدنية، وكانت من أهم وأحسن الهيئات الحكومية من 
حيث مستوى األداء والجودة ومن حيث النجاحات التي 

حققتها.
ــرار ألقـــمـــت لــفــيــصــل  ــ ــقـ ــ ــو كـــنـــت أمـــلـــك الـ  أكــــــاد أقــــــــول، لــ
عبدالرحمن الشايجي تمثاال، فيكفيه أنــه لــوال اإلنجاز 
الوطني الكبير الذي أتمه في حفظ السجل المدني للكويت 
وما فيها من أفراد وشركات ومبان وأمالك لتحولت إلى 
»لعبة بسيطة« على يد النظام العراقي، ولسهلت المهمة 
عليه بالعبث في السجالت المدنية وحقوق المواطنين 
والــــوافــــديــــن وكــــل األمــــــالك والـــمـــؤســـســـات ومــصــادرتــهــا 
وتزويرها، لكن بفضل »أبوطارق« والشباب المتطوعين 
الذين قاموا بتهريب الوسائط اإللكترونية المحفوظة إلى 
الطائف ومنها إلى البحرين وإيداعها لدى األمم المتحدة... 

تم حماية الكويت كدولة وكشعب ومقيمين.
 هــذا الــرجــل قليل الــكــالم بطبعه، يبتعد عــن األضـــواء 
والكاميرات، معاد لمن يستعرض عضالته الفارغة ويدعي 
بطوالت وهمية، بل آثر الصمت والسكوت والجلوس مع 
أسرته وفي بيته، حتى أنه رفض كتابة سيرته الوظيفية 
والحياتية، فما قام به »هو الواجب الذي تستحقه الكويت 
التي طالما أعطتني الكثير«، كما أجــاب مــرة عــن ســؤال 
وجهه له الزميل ناصر الخالدي: »كثير من المسؤولين 
لم يقصروا معي عندما كنت في العمل الحكومي حيث 
وضعوا ثقتهم بي في كثير من المهام، واإلنسان الناجح 

.»
ً
ال يسعى للتكريم ألنه يحب أن يكون متميزا

 وبالفعل سمعت هذا التميز واإلطراء من رجل ذي ثقة 
وهو الدكتور يوسف اإلبراهيم الذي انشرحت أساريره 

عندما سمع بخبر اختياره لجائزة الشيخ سالم العلي.
 سيرة فيصل الشايجي الشخصية متوافرة لمن أراد 
االطالع عليها من خالل البحث في المواقع اإللكترونية، 
إنما قصته مع المعلومات المدنية هي حجر األساس في 
الشهرة التي نالها وحظي بها، وأنا من جيل تعرفت عليه 
أواخــر السبعينيات مع إطالقه مشروع تأسيس الهيئة 
عندما كــان المقر فــي مجمع الــرحــاب بمنطقة حــولــي... 
لقد بــدأ فــي هــذه المؤسسة مــن الصفر بعد تكليفه من 
وزيـــر التخطيط آنـــذاك عبداللطيف الحمد، وضــع خطة 
خمسية وقام بإحصاء المواطنين من أجل إصدار بطاقات 
خاصة بهم، ووضع آلية للعمل، مع فريق متجانس وإلى 
جانبه السيد مساعد المخيطر، وعلى يديه كانت والدة 
أهم مشروع تسجيل مدني عرفته الكويت في تاريخها 

الحديث، بل كان أحد مؤسسيه والقائمين عليه.
 من المساهمين الفعليين إليجاد حكومة إلكترونية 
دون أوراق، حيث كان يتولى منصب نائب رئيس الجهاز 
الفني الــمــركــزي، ويــعــود الفضل إلــيــه بتحويل الــرواتــب 
من األسلوب التقليدي إلى نظام البنوك، وكذلك اقتراحه 
استخدام نظرية المتوسطات لتفادي مشكلة قراءة عدادات 
ات الوطنية التي ال تنسى وقد  الكهرباء، فهو من الكفاء

أعطى لوطنه بإخالص ووفاء، وهذا يكفي.

»وينك يا فيصل الشايجي؟«

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

هوامش آخر السنة تذوب في ثلوج »العاشرة«!

ما الذي يحتاجه العالم لتحقيق نمو شامل ومستدام؟

د. سلطان ماجد السالم 

سفين سميت وآنو مادغافكار وكيفين راسل*

إيطاليا تحاول 
 استبدال 

ً
حاليا

الغاز الروسي 
بإمدادات من دول 

غير مستقرة 
يعاني العديد منها 

صراعات عنيفة

ــا، يــواجــه الــقــادة السياسيون  فــي مــواجــهــة أزمـــة الــطــاقــة فــي أوروبــ
واالقــتــصــاديــون فــي إيــطــالــيــا، وهـــي ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فــي االتــحــاد 
األوروبـــي، قوتين متعارضتين، فمن جهة، هناك خوف من التغيير، 
مما يدفع صانعي السياسات إلى العودة إلى الحلول القديمة المتمثلة 
في الحفر، وإنشاء أنابيب غاز ومولدات غاز جديدة، وبــذل الجهود 
لتأمين الهيدروكربونات في إفريقيا والشرق األوسط، ومن جهة أخرى، 
هناك حاجة لالبتكار فــي مجال صناعة الكهرباء وجميع قطاعات 
المجتمع، التي ترى أن هذه األزمة إشارة واضحة على انتهاء عصر 

الوقود األحفوري.
وتــعــكــس اآلراء الــمــتــضــاربــة للمؤسسة السياسية واالقــتــصــاديــة 
اإليطالية االنقسامات داخــل المجتمع اإليطالي، إذ ُيظهر استطالع 
حديث لـ SWG )للفريق العامل المعني بالدراسات االستقصائية( أن 
النقاش بشأن قضايا الطاقة نادرا ما يعتمد على أدلة قاطعة، بل على 
التحيزات والتصورات التي ترتبط بالعمر أكثر من االنتماء السياسي، 
ويــبــدو أن اإليطاليين الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم على 55 عــامــا حبيسو 
الماضي، فعلى سبيل المثال، يعتقد 33 فــي المئة منهم أن الطاقة 
المتجددة لم تتجاوز أبــدا 10 في المئة من إجمالي إنتاج الكهرباء 
في إيطاليا، واقترب 7.5 في المئة فقط من هذه المجموعة من الرقم 
الحقيقي: الــيــوم، تنتج إيطاليا ما يقارب 40 في المئة من الكهرباء 
باستخدام مصادر متجددة، والشباب أقل من 24 عاما هم أكثر اطالعا 
م 22 في المئة منهم مساهمة مصادر الطاقة  يِّ

َ
في هذا المجال، إذ يق

المتجددة في إنتاج الكهرباء تقييما صحيحا، وهي نسبة أعلى ثالث 
مرات مقارنة مع الفئات األخرى. 

وفي عام 2014، سجلت إيطاليا أيضا ولفترة وجيزة الرقم القياسي 
العالمي في استخدام الطاقة الشمسية، الذي كان يمثل في ذلك الوقت 
8 في المئة من إجمالي استهالك الكهرباء في البالد، وفي العام نفسه، 
كانت إيطاليا من بين أولى الدول األعضاء في االتحاد األوروبي التي 
حققت أهداف االنتقال التي حددها االتحاد األوروبي لعام 2020، وقد 
فعلت ذلك قبل التاريخ المحدد بوقت طويل، ولكن استطالع الفريق 
العامل المعني بالدراسات االستقصائية أظهر أن 94 في المئة من 
اإليطاليين ممن تتجاوز أعمارهم 55 عاما ال يعرفون ذلــك؛ بل على 

العكس، فهم يعتقدون أن إيطاليا أخطأت في تحقيق األهداف.
وعــلــى الــرغــم مــن هــذه النجاحات المبكرة، تــراجــعــت إيطاليا إلى 
المرتبة 12 بين دول االتحاد األوروبي في إنتاج الكهرباء باستخدام 
ة، ال تزال إيطاليا تتصدر قائمة  الطاقة المتجددة، ومن حيث الكفاء
االقتصادات الكبرى في القارة من حيث الطاقة المستهلكة لكل وحدة 
من الناتج المحلي اإلجمالي، لكن ميزتها التنافسية آخذة في التقلص، 
ة من نظيره في  إذ في عــام 1995، كــان االقتصاد اإليطالي أكثر كفاء
االتحاد األوروبي بنسبة 32 في المئة، وبحلول عام 2019، تراجع هذا 

الهامش إلى 11 في المئة.
وُيظهر استطالع الفريق العامل المعني بالدراسات االستقصائية 
أن اإليطاليين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاما أكثر توافقا مع الحقائق 
التكنولوجية لــلــقــرن الــحــادي والــعــشــريــن، وهـــم األكــثــر اطــالعــا على 
 لالنتقال إلى الطاقة 

ً
مصادر الطاقة المتجددة، وأكثر المؤيدين حماسة

الخضراء، ولكن عــدد األشخاص الذين تزيد أعمارهم على 55 عاما 

يتجاوز عدد األشخاص الذين ينتمون إلى »جيل الطاقة المتجددة«، 
ونظرا لكونهم نشأوا في العصر الذهبي لتقنيات الوقود األحفوري، 
فهم ال يعرفون الكثير عن مصادر الطاقة المتجددة، ومن المرجح أن 

يستهينوا بعوائدها، ويبالغون في تقدير تكاليفها.
ــه التكهن بالطريقة الــتــي ستوفق بها  وال يـــزال مــن الــســابــق ألوانـ
الحكومة الجديدة بين وجهات النظر المتناقضة، ففي الوقت الحالي، 
يبدو أن الحنين إلى الوقود األحفوري والرغبة في إبطاء انتقال الطاقة 
قد ساد، ولكن إيطاليا لديها خطة إحياء صناعي لم تنتج مثلها منذ 
عــقــود، وفــي حين روجــت خطة »مــارشــال« بقيادة الــواليــات المتحدة 
للهيدروكربونات ولتزويد جيل طفرة المواليد في الخمسينيات من 
القرن العشرين، فــإن خطة انتقال الطاقة الجديدة لبناء أنظمة نقل 
وإسكان وإنتاج فعالة تتكامل مع المحيط الحيوي والغالف الجوي 

هي ملكنا، فنحن من صممها ونحن من سيستفيد منها.
ومن حيث التكلفة الموزونة للطاقة، فإن مصادر الطاقة المتجددة 
هي أقــل المصادر المتاحة تكلفة، ومــا سيكلف أكثر هو االستثمار 
األولـــي فــي البنية التحتية، ثــم بعد ذلــك يصبح الــمــصــدر- الــمــاء أو 
الشمس أو الــريــاح أو الطاقة الــحــراريــة األرضــيــة- مجانيا، وبالطبع 
يتطلب االنتقال أيضا مواد خاما وشركاء أعمال موثوقين لتزويدنا 
بهذه المواد، وقدرة صناعية على تصنيع الشفرات، واأللواح، ووحدات 
التحكم، والشبكات، ولكن إيطاليا لديها كل ما تحتاجه لمواجهة هذا 
التحدي، إذ باعتبارها ثاني أكبر مصنع في االتحاد األوروبي، فهي ال 
ص االعتماد على المعادن واألتربة 

َّ
تفتقر إلى القدرة اإلنتاجية، وسُيقل

النادرة من خالل تقنيات إعادة التدوير المحّسنة، وهو قطاع تحتل 
فيه إيطاليا الصدارة أيضا.

وأبـــرزت أزمــة الطاقة كيف أن أنظمة الطاقة القائمة على الوقود 
األحفوري تخلق االعتماد على الدول البترولية، التي يمكنها بعد ذلك 
ابتزاز البلدان األخــرى من خالل التهديد بوقف ضخ الغاز، وتحاول 
إيطاليا حاليا استبدال الغاز الروسي بإمدادات من دول غير مستقرة 
يعاني العديد منها الصراعات العنيفة، ومن خالل القيام بذلك، يمكن 
أن تصبح إيطاليا المحور الجديد لحركة الغاز عبر البحر األبيض 
المتوسط، كما كانت أوكرانيا فيما يتعلق بتوصيل الغاز من روسيا 

إلى أوروبا، فهل هذا حقا ما يريده اإليطاليون؟
فــي الــمــاضــي، تبنت إيطاليا االبــتــكــار فــي مجال الطاقة بحماس، 
ففي أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كانت من بين 
الدول الرائدة في الكهرباء، ومن أولى الدول التي تخلت عن المشتقات 
البترولية لصالح الميثان األنظف واألكثر فعالية، وأمام اإليطاليين 
الــيــوم فرصة إلحــيــاء هــذا التقليد والــتــحــول إلــى أكثر أشــكــال الطاقة 
المتاحة تقدما وفعالية، وأقلها تكلفة: المصادر المتجددة. والغتنام 

هذه الفرصة يتعين على شباب إيطاليا توعية آبائهم.

* مهندس بيئي وباحث في الفيزياء التقنية البيئية في قسم 
العلوم النظرية والتطبيقية، في جامعة »إنسوبريا«، ومؤسس 
»Ènostra«، وهي تعاونية لمنتجي الطاقة المتجددة ومستهلكيها.
»بروجيكت سنديكيت، 2022« باالتفاق مع »الجريدة«

في أواخر القرن التاسع 
عشر وأوائل القرن 

العشرين، كانت إيطاليا 
من بين الدول الرائدة في 

الكهرباء، ومن أوائل الدول 
التي تخلت عن المشتقات 
البترولية لمصلحة الميثان 
األنظف واألكثر فعالية، 

وأمام اإليطاليين اليوم 
فرصة إلحياء هذا التقليد 
والتحول إلى أكثر أشكال 

 
ً
الطاقة المتاحة تقدما

وفعالية، وأقلها تكلفة... 
المصادر المتجددة.

على الشركات أن تغتنم الفرص العديدة القائمة بالفعل، 
ويجب أن تركز الحكومات والمؤسسات الخيرية على المجاالت 

التي تعاني األسواق حاليا من العجز فيها، وإذا عمل قطاع 
، يمكننا تحقيق 

ً
األعمال والقطاعات العامة واالجتماعية معا

النمو المستدام والشامل الذي يحتاجه العالم بإلحاح.

هل تستطيع إيطاليا مقاومة حنينها للوقود األحفوري؟

جيانلوكا روجيري*

كعادتي آخر كل عام، أعاده الله على الجميع 
ــات، يـــكـــون لـــي مــقــال  ــركـ ــبـ بــالــخــيــر والــيــمــن والـ
معنون بـ »هوامش آخر السنة« نستذكر فيه أهم 
محطات العام في إشارة واضحة إلى مفاهيم 
ودالالت رئــيــســة لــلــعــام الــمــقــبــل، فــفــي نــهــايــة 
المطاف، يمثل قرب انتهاء العام أفضل فرصة 
للمرء أن يراجع نفسه ويرسم خريطة لطريق 
حياته الشخصية والعملية واالجتماعية، وفي 
هذه الفرصة، ال بأس من سرد بعض التعليقات 
والمالحظات على الشأن العام في الدولة والتي 
تهم كل مواطن ومقيم على أرضها الطيبة دون 

استثناء. 

التهدئة بطعم اإلفالس السياسي

اتــســمــت الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، أي مــرحــلــة ما 
بعد خطاب سمو أمير البالد الذي تاله سمو 
ولي العهد )حفظهما الله( واالنتخابات التي 
أفرزت مجلس األمة الحالي، بشيء من الهدوء 
السياسي أو التهدئة من كل األطراف، وإن كان 
 في ظاهره، فإنه كان 

ً
 وجيدا

ً
هذا األمــر حميدا

 إلفرازات 
ً
بمنزلة شيء كـ )كشف التسلل( أيضا

المجتمع الممثلة بــبــرلــمــانــه، فــجــل األعــضــاء 
إما يذهبون إلى قضايا شعبوية ال تغني وال 
تسمن من جوع في عالم السياسة ومتطلبات 
الـــيـــوم، وإمــــا يــدغــدغــون مــشــاعــر الــمــواطــن من 
ــا زال  خــــالل كــــالم مــســتــهــلــك ال طـــائـــل مـــنـــه، ومــ
اإلصالح السياسي مطلبا رئيسا في الكويت من 
خالل العمل على إشهار الجماعات السياسية 
والـــعـــمـــل الــتــنــظــيــمــي الــمــعــلــن الــمــنــظــم بــعــيــدا 
عــن الــفــردانــيــة وفـــرد الــعــضــالت غــيــر المجدي 

بتاتا، فأين نحن مــن اإلصـــالح الحق الــيــوم؟!! 

الرعاية الصحية والتخبط في القرارات

اضطررت أن أتعامل مع إصابة بالغة ألحد 
أفــراد أسرتي في منطقة شاليهات الــزور، وألن 
اإلصـــابـــة احــتــاجــت إلـــى )غــرزتــيــن( اكــتــشــف أن 
أقــرب نقطة يتم تحويلك إليها هــي مستشفى 
الــعــدان الــذي تعامل مــع حالتي بمهنية عالية 
وكفاءة يشكر عليها الطاقم الطبي واإلداري الى 
أبعد الحدود، من مدخل باب الطوارئ وانتهاء 
بغرفة العمليات الــصــغــرى، فــجــزاهــم الــلــه عما 
يفعلون خير الجزاء، فهم فعال مالئكة الرحمة 
على األرض، إال أنــنــي بعد يومين مــن انتهاء 
ذاك الــعــارض الصحي اللعين، استنكرت عدم 
وجــــود مستشفى يــخــدم مــنــاطــق الــكــويــت من 
الحدود )الخفجي( مرورا بالشاليهات والمناطق 
الصناعية النفطية وغيرها إال مستشفى العدان، 
فتلك المناطق أصبحت مع وجــود الشاليهات 
وازدياد العمالة الوطنية واألجنبية في جنوب 
ــة، بــحــاجــة مــاســة إلـــى مستشفى بحجم  الـــدولـ
مستشفى الــعــدان ليخدم تلك المنطقة خاصة 

في حاالت الطوارئ. 
ــذا الــعــام  ــرى مـــر عــلــيــنــا مـــؤخـــرا هــ ــ ومــــن جــهــة أخـ
موضوع رفع الرسوم الصحية على المقيمين بصورة 
ارتجالية إن صح التعبير، وما زلت ولعلي أول من 
قالها ونشرها في مقال كذلك في جريدة »الجريدة« 
معنون بـ »رب العمل ملزم«، من خالل عقد العمالة من 
جهة والتكفل بحاجات موظفيه ورعايتهم الصحية، 
ومن جهة أخرى على شركات التأمين أيضا أن تتحمل 
واجباتها، وال دخل للوافد المقيم في الكويت ألداء 

مهمة أو عمل بتلك الـــقـــرارات بتاتا، فــإمــا أن يلتزم 
رب العمل أو تراجع العقود واألنظمة للتعاقد تباعا 

مع األيام. 

القروض وإسقاطها

موضوع القروض ودراسة إسقاطها أو شرائها من 
الدولة ليس بجديد وليس بطرح غريب على الساحة 
الكويتية خصوصا من أعضاء البرلمان، أما موضوع 
ــام التي تتناثر علينا فــي وســائــل اإلعـــالم فأنا  األرقـ
 ما بين األرقام الخاصة 

ً
شخصيا أعتقد أن هناك لبسا

بالقروض االستهالكية والسكنية وغيرها، إما بقصد 
أو بغير قصد، وعليه يجب أن نقف وقفة تشريحية 
للمسألة بشكل جاد، وإسقاط أو حتى شراء القروض 
وجدولتها ليس بالعدالة في شيء، فهناك من انتظم 
في سداد قرضه وقصر على نفسه ليلتزم، وهناك من 

أخذ القرض للرفاهية وألمور غير ضرورية.
 نعم، هناك من احتاج لظرف ما أن يقترض إما 
ألسباب صحية أو معيشية أو خالفه، وهناك أيضا 
من اضطر لالقتراض مرغما الستكمال أعمال بناء 
أو شراء سكن أو سيارة بسيطة للتنقل، وعليه فإن 
المسألة متفاوتة واألمور مخلوطة، والردود والجدال 
في هذا األمر ال منطقي بتاتا كمقارنة عطايا خارجية 
أو اختالسات بموضوع إسقاط القروض!! أو مقارنة 

مسألة القروض بإسقاطها ما بعد الغزو العراقي.
 ولتحقيق العدالة بين كل المواطنين، يكون 

ً
 عموما

موضوع الزيادة للموظف المتقاعد على الراتب بشكل 
مجز تماشيا مع التضخم العالمي وارتفاع األسعار 
الفاحش الذي نعيشه اليوم، أما التداعيات االقتصادية 
وما يترتب على شــراء المديونيات أو القروض من 
تضخم وخالفه، فأهل االقتصاد متفاوتة آراؤهم في 

تلك المسألة، أما زاوية العدالة بين المواطنين فهي 
األكثر شمولية في وضعنا الراهن اليوم. 

شواغر دون بدائل أو خطط

كــنــا نــنــتــقــد الــشــواغــر خــاصــة فـــي الــجــهــات ذات 
الطابع العلمي في الدولة لفترات من الزمن طالت 
ــة صــنــاعــة واتــخــاذ  وتسببت فــي شــلــل إداري وأزمــ
ــقـــرارات، فــقــط لــتــتــزايــد عـــدد االســتــقــاالت وحـــاالت  الـ
التقاعد فــي األســابــيــع القليلة الماضية ليستنكر 
المرء الموضوع ويستبعد نية بعضهم أصــال من 
االســتــفــادة مــن مــيــزة الــــ80% للراتب التقاعدي في 
الدولة، فإن كانت المسألة عملية )تطهير( للقيادات، 
فهل هناك خطة أو آلية اختيار للبدائل؟! وهذا يجرنا 
لسؤال أعمق وأكبر: هل هناك خطة شاملة الختيار 
القيادات في الدولة بعد هذا الفراغ اإلداري الكبير؟! 
إن كانت اإلجابة )نعم( فقد أزف الوقت وحان إعالن 
تلك الخطة بشكل سريع لقطع دابر الشك والثرثرة، 

أما إن كانت اإلجابة )ال( فعلينا السالم. 

ثلوج في المنطقة العاشرة

 مع تساقط البرد والثلوج في غضون الساعات 
الماضية في جنوب وغــرب الــدولــة، ال نستطيع إال 
أن نستذكر مرة أخــرى أهمية جهاز األمــن الوطني 
ولجان الكوارث واألزمات وتفعيل دورها في إعالن 
خطط قصيرة ومتوسطة الــمــدى بسبب تداعيات 
الــتــغــيــر الــمــنــاخــي عــلــى الــكــويــت، والـــتـــي لـــن تــكــون 
بــمــعــزل عــن بقية دول الــعــالــم، وكـــل عـــام والجميع 
بخير، متمنيا أن تكون 2023 سنة إنجازات للدولة 

على الصعد كافة.

https://www.aljarida.com/article/9525
https://www.aljarida.com/article/9522
https://www.aljarida.com/article/9526
https://www.aljarida.com/article/9520
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1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2663.0662.700

إقفاالت متباينة لمؤشرات البورصة 
والسيولة 29.2 مليون دينار

• علي العنزي
ــفـــاالت مــتــبــايــنــة، اســتــمــر  عــلــى إقـ
األداء اإليجابي في بعض مؤشرات 
 مؤشري 

ً
بورصة الكويت، خصوصا

ــن الــــعــــام واألول، بــيــنــمــا  ــيـ ــوقـ الـــسـ
تـــراجـــع مـــؤشـــر الـــســـوق الــرئــيــســي، 
 بنسبة 0.37 

ً
وحــقــق »الـــعـــام« نــمــوا

في المئة، التي تعادل 27.12 نقطة 
ليقفل على مستوى 7307.59 نقاط، 
وســط ارتــفــاع مــحــدود فــي مستوى 
الــســيــولــة الــتــي بــلــغــت 29.2 مليون 
ديــــنــــار إذ تــــداولــــت 121.6 مــلــيــون 
سهم نفذت عبر 7018 صفقة، وتم 
 ربــــح مــنــهــا 48 

ً
ــداول 118 ســهــمــا ــ تــ

وتراجعت أسعار 49 بينما استقر 
21 دون تغير.

وتم دعم السوق من خالل تداول 
مكونات السوق األول، التي دعمت 
مؤشرها ليربح نسبة 0.49 في المئة 
أي ما يعادل 39.32 نقطة ليقفل على 
مستوى 8136.19 نقطة وبسيولة 
مرتفعة تجاوزت 21.2 مليون سهم 
إذ تداولت 41.3 مليون سهم نفذت 

مــــن خـــــالل 3925 صـــفـــقـــة، وارتـــفـــع 
 فــي الــســوق األول بينما 

ً
14 سهما

انخفضت أسعار 6 أسهم واستقرت 
5 أسهم أخرى دون تغيير.

في المقابل، سجل مؤشر السوق 
الــرئــيــســي خـــســـارة مـــحـــدودة كــانــت 
بنسبة 0.08 في المئة التي تعادل 
ــقـــاط لــيــقــفــل عـــلـــى مــســتــوى  4.43 نـ
 
ً
5999.56 نقطة، وتم تداول 93 سهما
فــي الــســوق الــرئــيــســي لــيــربــح منها 
 وتراجعت أسعار 43 

ً
فقط 34 سهما

واستقر 16 دون تغيير.

مكاسب أقل

واصلت مؤشرات بورصة الكويت 
ــة عــلــى  ــثـ ــالـ ــثـ ــا ولـــلـــجـــلـــســـة الـ ــمـــوهـ نـ
التوالي، لكن على وتيرة أقل، وكانت 
البداية مشابهة لبدايات الجلسات 
الماضية، حيث الفتور التعامالت 
وسيولة ال تزيد على 300 ألف دينار 
 مــا تتركز 

ً
خــالل أول دقيقة ودائــمــا

السيولة على أسهم بيتك وأجيليتي 
 سهم عقارات الكويت، ومع 

ً
وأيضا

مرور الوقت تزداد السيولة ويزداد 
 
ً
تدفقها لكن بشكل معتدل نسبيا

 مـــا يــكــون الــنــصــيــب األكــبــر 
ً
ودائـــمـــا

لهذا التدفق على سهم بيتك، الذي 
ارتفع خالل الدقائق األولى بقوة ثم 
 بشكل 

ً
عاد وانخفض وتذبذب أيضا

حاد حتى نهاية الجلسة، التي حقق 
خاللها مكاسب فترة المزاد وطلبات 
بحوالي مليون سهم بالحد األعلى. 
وهـــي الـــمـــرة األولـــــى الــتــي تــعــود 
مثل هذه الطلبات خالل فترة المزاد 
إذ يرجح أن تكون نتيجة تــداوالت 
محافظ الــمــؤشــرات الناشئة وكــان 
 وواصــل 

ً
أجيليتي األفضل ارتفاعا

مكاسبه خالل هذه الجلسة وحقق 
2.7 فــي المئة وأقــفــل على مستوى 
، بينما اكتفى زين بدعم 

ً
711 فلسا

ــزاد وأقـــفـــل عــلــى مــســتــوى  ــمـ فــتــرة الـ
 بنمو بنصف نقطة مئوية 

ً
565 فلسا

واستقر الوطني على ارتفاع محدود 
 بــفــلــس فـــقـــط، وربـــحـــت أســهــم 

ً
جـــــدا

أالفكو ومتكاملة وبنك وربة بنسب 
متقاربة، فيما تراجعت أسهم ميزان 

وعقارات الكويت والبورصة.

فــي المقابل، خسر سهم وطنية 
عقارية بنسبة 1.5 في المئة وتراجع 
أعــيــان وصالحية وســفــن ليتراجع 
مؤشر السوق الرئيسي ولم تسعفه 
ارتــفــاعــات البنك األهــلــي و«جــي إف 
إتش« وآسيا لتنتهي الجلسة على 
تباين إقفاالت مؤشراتها الرئيسية.

وسجلت معظم مؤشرات أسواق 
ــاون الــخــلــيــجــي  ــعـ ــتـ دول مــجــلــس الـ
الخليجي ارتفاعات واضحة، وكانت 
بــقــيــادة مــؤشــر الـــســـوق الــســعــودي 
 
ً
كــذلــك مــؤشــر ســــوق عــمــان وأيــضــا
ــرات الـــكـــويـــت وقــطــر  ــ ــــؤشـ ربـــحـــت مـ
والبحرين وأبوظبي، وكان التراجع 
الــــوحــــيــــد فـــــي مــــؤشــــر ســـــــوق دبــــي 
، فيما كانت 

ً
وبنسبة محدودة جــدا

أسعار النفط تتراجع بخسارة 1 في 
 ليتداول على مستوى 

ً
المئة تقريبا

 لبرميل برنت.
ً
83 دوالرا

اإلنتربنك يتراجع 39% من أعلى 
مستوى في أبريل الماضي

انخفض بقيمة 1.29 مليار دينار بسبب استقرار السيولة في البنوك
• محمد اإلتربي

تراجع سوق اإلنتربنك في شهر نوفمبر الماضي من أعلى 
مستوى له في شهر أبريل الماضي بنسبة تصل إلى %39 
وبقيمة 1.29 مليار دينار، إذ كان رصيده في أبريل 3.314 

مليارات فيما بلغ في نوفمبر الماضي 2.019 مليار فقط. 
ــام، يــمــكــن اإلشـــــــارة إلــــى تـــراجـــع ســوق  ــعــ ومــــن بـــدايـــة الــ

اإلنتربنك بقيمة 762 مليون دينار بما نسبته %27.4. 
وتــلــجــأ الــبــنــوك إلـــى طــلــب الــتــمــويــل مــن الــبــنــوك األخـــرى 
في حاالت إما ألن هذه البنوك لديها حاجة لسيولة، وفي 
المقابل البنوك المقرضة ليس لديها احتياجات لسيولة 
أو إيداعات إضافية. ويعتبر هذا السوق من األسواق اآلمنة 
منخفضة الــمــخــاطــر إذ تــقــرض الــبــنــوك األمــــوال لبعضها 
، حيث توفر 

ً
البعض بشكل عام على أساس قصير األجل جدا

سيولة عالية ومخاطر منخفضة. 
 يراجع كل بنك حجم السيولة النقدية المتوافرة 

ً
وعمليا

له، وبناء عليه يحدد السعر الذي يرغب في إتمام عمليات 
الــشــراء والبيع بــه، ومــا يمكن اإلشـــارة إلــى أن السيولة في 
الــســوق الــمــحــلــي وفــيــرة ومــســتــقــرة بــفــضــل ودائــــع الــقــطــاع 
الخاص كذلك استقرار أسعار النفط فوق مستويات مرتفعة 
أغلب فترات العام تزيد على سعر التعادل في الميزانية 

 يــنــعــكــس ذلــــك عــلــى نــمــو إيـــداعـــات 
ً
الــعــامــة لـــلـــدولـــة، أيـــضـــا

الحكومة. كذلك ثمة استقرار في أسعار العمالت األجنبية 
 سوق الكويت من األسواق، التي ال تشهد مضاربات 

ً
وغالبا

على الــعــمــالت، بالتالي هــنــاك مــرونــة وأريــحــيــة عالية في 
 .

ً
التسعير، ومن ثم استقرار سعر الصرف عموما

 مــع مستويات الــودائــع بالعمالت 
ً
وجــديــر ذكــره وربــطــا

األجنبية، يمكن اإلشــارة إلــى أن الغلبة ال تــزال للدينار إذ 
 لبيانات نوفمبر 

ً
تقدر الــودائــع بالعمالت األجنبية وفــقــا

الماضي بقيمة تعادل 1.711 مليار دينار بما يعادل 5.6 
 إلى 

ً
 3.4% قياسا

ً
 إذ زادت في 11 شهرا

ً
مليارات دوالر تقريبا

الرصيد في شهر ديسمبر من عام 2021 إذ كانت تقدر بنحو 
 وهي زيادة ال تكاد تذكر مقابل 

ً
1.655 مليار دينار تقريبا

حجم ودائع بالدينار الكويتي تقدر بقيمة 47 مليار دينار. 
 مــن بــيــن أســبــاب تــراجــع ســـوق اإلنــتــربــنــك زيـــادة 

ً
أيــضــا

مستويات أسعار الفائدة، بالتالي ارتفاع التسعير مع تشّبع 
نسبي لسوق التمويل مع نهاية العام، بالتالي ال يوجد طلب 

كبير على السيولة وفرص تستوعب طلب المزيد منها. 
 
ً
ويعتبر سوق اإلنتربنك أداة للتواصل بين البنوك دوريا
 مــقــبــواًل مــن الشفافية، 

ً
كما يــوفــر للقطاع المصرفي قـــدرا

 آلليات العرض 
ً
ويتيح القدرة على ضبط سوق الصرف وفقا

والطلب.

 للرئيس التنفيذي 
ً
 للرئيس التنفيذي »مزايا«: النفيسي نائبا
ً
»مزايا«: النفيسي نائبا

قالت شركة الــمــزايــا القابضة، إنــه تــم تعيين عبدالله 
 من 1 

ً
 للرئيس التنفيذي للشركة اعتبارا

ً
النفيسي نائبا

يناير 2023.

»بوبيان للبتروكيماويات«: »بوبيان للبتروكيماويات«: 1.61.6 مليون  مليون 
دينار من توزيعات أرباح نقديةدينار من توزيعات أرباح نقدية

كشفت شركة »بوبيان للبتروكيماويات«، أنها ستحصل 
عــلــى تــوزيــعــات أربــــاح نــقــديــة مــن شــركــتــيــن بقيمة 1.63 

مليون دينار.
وقالت الشركة، إن ذلك يأتي بعد موافقة مجلس إدارة كل 
من شركتي »إيكويت« و»الكويتية لألوليفينات« على توزيع 
أربــاح نقدية عن الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 
السابق. ولفتت إلى أنها تمتلك 9% من رأسمال الشركتين، 
مضيفة أن أثر تلك التوزيعات سوف ينعكس على البيانات 

المالية للربع الثالث المنتهي في 31 يناير 2023.

»الكوت«: استقالة خلف »الكوت«: استقالة خلف 
أفــادت شركة الكوت للمشاريع الصناعية بــأن مديرة 
اإلدارة المالية غادة خلف قدمت استقالتها من منصبها 
لظروف خاصة، على أن يكون آخر يوم عمل لها 5 مارس 

.2023

أخبار الشركات

دمج الهيئات... محاولة لتخفيف »الشحم الزائد« في الجهاز التنفيذي
نشئ نصفها في آخر 20 سنة

ُ
 وهيئة حكومية أ

ً
• عددها يتجاوز 40 جهازا

• معظمها ذو اختصاصات متشابهة عّمقت البيروقراطية وأخفقت في مهمتها
صندوق 

المشروعات 
الصغيرة 

عالمة لإلخفاق 
األبرز على 

صعيد الهيئات 
الحكومية... 

وأسواق المال 
محمد البغلياألفضل

albaghli74@gmail.com

تقرير اقتصادي

دمج الهيئات 
الحكومية أو 

تقليصها ليس 
العصا السحرية 

لمعالجة أوضاعها 
بل بداية ضرورية

الحكومة تؤسس 
أجهزة رقابية دون 
معالجة مخالفات 
ومالحظات ديوان 

المحاسبة!

ــــالث مــؤســســات  الـــتـــوجـــه الـــحـــكـــومـــي لـــدمـــج ثـ
مختلفة، هي »الجهاز الفني لبرامج التخصيص، 
وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص، مع هيئة تشجيع االستثمار المباشر«، 
إلى جانب طرح فكرة »إلغاء الهيئة العامة للطرق 
والنقل البري وعودتها كقطاع لهندسة الطرق في 
 لتقييم 

ً
وزارة األشغال العامة«، فتح الباب واسعا

الــعــديــد مــن الهيئات واألجــهــزة الحكومية التي 
يتجاوز عددها 40 جهة حكومية، نصفها أنشئ 

خالل الـ 20 سنة األخيرة.
فمعظم هـــذه الــهــيــئــات واألجـــهـــزة الحكومية، 
 ذات االرتـــبـــاط بــالــشــأن االقــتــصــادي، 

ً
خــصــوصــا

فّرغت وزارات الــدولــة من معظم اختصاصاتها، 
ــحــِدث أي تــطــور فــي عملها أو 

ُ
وفــي المقابل لــم ت

الــغــرض الـــذي أنشئت مــن أجــلــه، فالجهاز الفني 
ــام 2015 لم  لــبــرامــج الــتــخــصــيــص الــــذي أســـس عـ
ينجز أي مشروع لخصخصة أي كيان حكومي 
، أما هيئة مشروعات 

ً
 جدا

ً
لو كان حجمه محدودا

الشراكة فلم تتمكن منذ تأسيسها عام 2014 إال 
من تأسيس شركتين بنظام الشراكة من أصل 11 
 كمترو الكويت وتطوير جــزيــرة فيلكا 

ً
مشروعا

وشركتي شمال الزور الثانية والثالثة للكهرباء 
ــزال قــيــد الــبــحــث والــطــرح  والـــخـــيـــران لــلــمــيــاه ال تــ
واالســتــشــارة منذ ســنــوات، بــل إن هيئة تشجيع 
االستثمار المباشر »األجنبي« التي ستضم كياني 
 
ً
الشراكة والتخصيص تحت مظلتها تعاني أصال

منذ تأسيسها عام 2013 من تدني نسبة استقطاب 
االستثمارات األجنبية إلى البالد بنسبة ال تتجاوز 
0.5 في المئة مقارنة مع ما تستقطبه دول الخليج 

.
ً
األخرى من استثمارات أجنبية سنويا

اختصاصات متشابهة

وال شك أن هناك قائمة واسعة من الهيئات 

واألجهزة الحكومية التي تستحق أن يشملها 
الدمج أو اإللغاء على غرار ما حدث عام 2019 
من دمج برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
مــع الهيئة العامة للقوى العاملة، وهما من 
حــيــث االخــتــصــاص يــفــتــرض أن يــكــونــا تحت 
مظلة ديــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة، وهـــذا يشمل 
العديد من الجهات األخرى ذات االختصاصات 
المتشابهة كوزارة الدولة لشؤون الشباب مع 
الهيئة العامة للشباب، التي انفصلت عن هيئة 
أخرى هي الهيئة العامة للرياضة عام 2017، 
إلى الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات 
الـــذي يضم اخــتــصــاصــات شبه متطابقة مع 
اختصاصات الهيئة العامة لالتصاالت وتقنية 
المعلومات أو الهيئة العامة للعناية بطباعة 
ونــشــر الـــقـــرآن الــكــريــم والــســنــة الــنــبــويــة التي 
ــوزارة األوقـــاف   لــ

ً
 أصــيــال

ً
تــمــارس اخــتــصــاصــا
والشؤون اإلسالمية.

تكامل اختصاصات

وحتى في الجانب اإلداري والمالي للدولة، 
فـــإن عــمــل جــهــاز الــمــراقــبــيــن الــمــالــيــيــن يعتبر 
 لــجــهــاز آخـــر، هــو جــهــاز متابعة األداء 

ً
مــكــمــال

الحكومي وتتداخل في اختصاصاتهما، في 
جوانب معينة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، 
وفــي كــل األحـــوال ثمة مؤسسة قائمة تتولى 
اخــتــصــاصــات تسبق مــهــام هـــذه المؤسسات 
ــوان الــمــحــاســبــة، الــتــي  ــ كــلــهــا بــعــقــود وهـــي ديـ
تــشــمــل مــخــالــفــاتــه ومــالحــظــاتــه كـــل قــطــاعــات 
 دون أن تمارس 

ً
 وإداريا

ً
مؤسسات الدولة ماليا

 لتالفي تكرارها 
ً
 جديا

ً
األجهزة التنفيذية عمال

، عالوة على تكامل اختصاصات وحدة 
ً
سنويا

الــتــحــريــات الــمــالــيــة، الــتــي أســســت عـــام 2013، 
وهي بالمناسبة تكاد يكون نصف عمرها بال 

رئيس أصيل لها، مع اختصاصات بنك الكويت 
المركزي فيما يتعلق بمكافحة غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب.

اإلخفاق والنجاح 
 

وربــمــا يظل الــصــنــدوق الوطني للمشروعات 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة عــالمــة لــإخــفــاق األبـــرز 
عــلــى صــعــيــد الــهــيــئــات الــحــكــومــيــة، فــالــصــنــدوق 
الـــذي أســـس عـــام 2013 بــرأســمــال يبلغ ملياري 
ديــنــار، بــهــدف خــلــق فـــرص عــمــل للكويتيين في 
 عن التكدس في القطاع 

ً
القطاع الــخــاص، بعيدا

الحكومي وزيادة نسبة مشاركة هذه المشروعات 
في االقتصاد المحلي، لم ينجح في خلق سوق 
عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يخفف 
الــضــغــط عــن الــقــطــاع الــعــام وال فــي طـــرح حلول 
لجوهر تحديات هذه المشاريع كالتمويل وتوفير 
األراضي، ولم يكن له أي دور في معالجة أوضاع 
ــال الــصــغــيــرة  ــمــ الــمــتــضــرريــن مـــن أصـــحـــاب األعــ
والمتوسطة خالل جائحة كورونا إذ انشغل منذ 
تأسيسه بصراعات القياديين واستقالة المديرين 
 على 

ً
- اســتــقــال نحو 6 مــديــريــن - مما أثــر سلبا

أعمال الصندوق وأوضاع عمالئه.
أمــا أفضل الهيئات الحكومية التي تأسست 
ــرة فــهــي هــيــئــة أســــواق  ــيـ  األخـ

ً
ـــ 20 عـــامـــا خــــالل الــ

المال التي تمكنت من ترقية بورصة الكويت إلى 
مــؤشــرات األســــواق الــنــاشــئــة، إلــى جــانــب دورهــا 
فــي ضــبــط المتالعبين وعــقــابــهــم عــلــى مستوى 

المتداولين والشركات.

عصا سحرية

ربما يتساءل البعض، ما الذي يضمن أن تكون 
مــشــاريــع دمـــج أو تقليص الــهــيــئــات الحكومية 

وسيلة مؤكدة لمعالجة إخفاق هذه المؤسسات 
في أعمالها؟

فــي الحقيقة، فــإن دمــج الهيئات الحكومية 
أو تقليصها ليس العصا السحرية لمعالجة 
أوضاعها، إنما بداية ضرورية، ألنه من ناحية 
يقلص مــصــروفــاتــهــا ويــخــفــف أعــبــاء الجهات 
ــرى يــمــنــع تشابه  الــحــكــومــيــة، ومـــن نــاحــيــة أخــ
ــتـــصـــاصـــات بـــمـــا يــقــلــل مــــن بــيــروقــراطــيــة  االخـ
ة التنفيذ شرط تبني  اتخاذ القرار ويرفع كفاء
 لــبــرنــامــج 

ً
ســيــاســات حــوكــمــة وشــفــافــيــة وفـــقـــا

ــتــــصــــادي، عــــــالوة عـــلـــى أن الـــدمـــج  تــنــفــيــذي اقــ
والتقليص سيقلالن من حجم وجود قياديين 
غير أكفاء يتولون أعمال هذه الهيئات بصورة 
مستقلة بدرجات متفاوتة عن الوزير المعني، 
ــالـــة لكل  وفــــي كـــل األحــــــوال يـــكـــون بــمــنــزلــة رسـ
قطاعات الدولة بأن عمليات إعادة الهيكلة يمكن 
أن تكون واحدة من الحلول لمتابعة اإلخفاق في 
 
ً
تنفيذ أعمال الجهات الختصاصاتها، وأيضا
وسيلة لتخفيف »الــشــحــم الــزائــد« فــي الجهاز 

التنفيذي للدولة.

سياسة عامة 

ــــن الـــمـــهـــم أن يـــكـــون الـــعـــمـــل عـــلـــى تــقــلــيــص  ومـ
 من سياسة عامة لمجلس الوزراء 

ً
الهيئات نابعا

 عن أن يكون 
ً
 لوزير أو قيادي، فضال

ً
 فرديا

ً
ال قرارا

 بتقييم أعمال الهيئات، 
ً
قــرار التقليص مرتبطا

فيشمل الدمج والتقليص واإللغاء كل من قّصر في 
عمله أو أخفق في المهام الموكلة إليه، مع تعزيز 
دور الــهــيــئــات الــنــاجــحــة الــتــي ال يــتــعــدى عــددهــا 
 عن العمل على دعم دور 

ً
واحدة أو اثنتين، فضال

 ذات الشأن االقتصادي بداًل 
ً
الوزارات، خصوصا

من تفريغها من اختصاصاتها بهيئات ال تحقق 
الغرض من إنشائها.

»البترول« تخفض سعر ألترا »البترول« تخفض سعر ألترا 9898 أوكتين إلى  أوكتين إلى 210210 فلوس  فلوس 
قالت شركة األولـــى للتسويق المحلي للوقود، إنها 
 مــن شــركــة الــبــتــرول الــكــويــتــيــة بــتــاريــخ 27 

ً
تــلــقــت كــتــابــا

ديسمبر 2022، يبين سعر منتج الترا 98 أوكتين الذي تم 
اعتماده من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي 
تقدمها الدولة لوزارة المالية وحسب رسالة الفاكسملي 

مـــن مــؤســســة الــبــتــرول الــكــويــتــيــة مـــع ابـــقـــاء ســعــر بــاقــي 
المنتجات البترولية كما هي.  ولفتت إلى أن سعر منتج 
الترا 98 أوكتين في 1 أكتوبر 2022 إلى 31 ديسمبر 2022 
، وسيكون بداية من 1 يناير 2023 إلى 31 

ً
يبلغ 235 فلسا

مارس 2023 بسعر 210 فلوس.

هيئة األسواق تطلب تقرير المطابقة وااللتزام قبل هيئة األسواق تطلب تقرير المطابقة وااللتزام قبل 11 مارس مارس
ــواق الــمــال مــا نــصــت عليه  أكـــدت هيئة أســ
الــمــادة رقـــم )7-5( مــن الــكــتــاب الــســادس عشر 
)مكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب( من 
الالئحة التنفيذية للقانون رقم )7( لسنة 2010 
بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط 
األوراق الــمــالــيــة وتــعــديــالتــهــمــا، مــن ضـــرورة 
التزام مسؤول المطابقة وااللتزام بإعداد تقرير 
سنوي وتقديمه إلــى مجلس إدارة الشخص 
الــمــرخــص لـــه، عــلــى أن يتضمن هـــذا التقرير 
ات المتخذة لتنفيذ السياسات  جميع اإلجراء
واإلجراءات والضوابط الداخلية وأي اقتراحات 
ات مـــن حــيــث الفعالية  لــتــعــزيــز هـــذه اإلجـــــــراء
والكفاية، على أن تقدم نسخة من هذا التقرير 

إلى الهيئة. 

ــســــؤول الــمــطــابــقــة  ــن مــ وطـــلـــبـــت الـــهـــيـــئـــة مــ
ــزام االلــــتــــزام بــمــا ســـلـــف، مـــع ضــــرورة  ــ ــتـ ــ وااللـ
موافاتها بالتقرير المطلوب والمعتمد من 
مجلس اإلدارة ابتداًء من تاريخ 1 يناير وبحد 
أقصى تاريخ 1 مــارس من كل عــام، من خالل 
نموذج التقرير السنوي بشأن مكافحة غسل 
األمــــــوال وتــمــويــل اإلرهــــــاب ضــمــن مــجــمــوعــة 
طلبات إدارة الرقابة الميدانية في بوابة الهيئة 
االلكترونية، كما يتوجب عليكم إرفاق نسخة 
من نماذج »معرفة العميل« الخاصة بالعمالء 
األجــانــب الــجــدد )غــيــر المقيمين( فــي الخانة 
المخصصة لذلك في نموذج التقرير السنوي 
المذكور أعــاله والمرسل من قبلكم من خالل 

بوابة الهيئة االلكترونية. 

... وتوافق على تأسيس شركة برأسمال مليون دينار ... وتوافق على تأسيس شركة برأسمال مليون دينار 
منحت هيئة أسواق المال موافقتها المبدئية 
لتأسيس شركة مساهمة مقفلة تمارس أنشطة 
 أن 

ً
أوراق مــالــيــة بــرأســمــال مــلــيــون ديـــنـــار، عــلــمــا

أنشطة األوراق المالية تتمثل في وسيط أوراق 
مالية غير مسجل فــي بــورصــة األوراق المالية. 
وتتضمن قائمة مساهمي الشركة، شركة الموازي 
القابضة بملكية تصل الى 96 في المئة، ترست 

الدولية القابضة 1 في المئة، العربية لالستثمار 
1 فــي الــمــئــة، مهند الــصــانــع 1 فــي الــمــئــة، محمد 
الرشيد 1 في المئة، وتسري هذه الموافقة لمدة 6 
أشهر قابلة للتجديد من تاريخ 27 ديسمبر 2022 
وتنتهي في 26 يونيو 2023، الستيفاء المعايير 

التي تحددها الهيئة.

https://www.aljarida.com/article/9523
https://www.aljarida.com/article/9524
https://www.aljarida.com/article/9521
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تريليونا دوالر فقدهما مليارديرات العالم في 2022
األميركيون تكبدوا ثلث الخسائر... وإيلون ماسك على رأس القائمة

ــلـــيـــارديـــرات حــول   فــقــد الـــمـ
العالم ما يقرب من تريليوني 
دوالر، مــجــتــمــعــيــن، فــــي عـــام 
 لمجلة فــوربــس، 

ً
2022، وفــقــا

وخـــســـر أصــــحــــاب الـــمـــلـــيـــارات 
فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة 660 
ــيــــار دوالر، تـــــعـــــادل ثــلــث  ــلــ مــ
 ،

ً
ــيـــة عــالــمــيــا ــالـ ــمـ الــقــيــمــة اإلجـ

وهـــو أعــلــى مــعــدل فــي أي بلد 
ــاءات »فـــوربـــس«،   إلحـــصـ

ً
وفــقــا

ــار أســهــم  ــعــ إذ انــخــفــضــت أســ
شــركــات التكنولوجيا بسبب 
ارتفاع أسعار الفائدة، وارتفاع 
ــعـــدالت الــتــضــخــم، وتـــدهـــور  مـ

االقتصاد.
ــيـــن الـــمـــلـــيـــارديـــرات  ــن بـ ــ ومــ
األمــيــركــيــيــن، انخفضت ثــروة 
الملياردير المؤسس لـ »تسال« 
و»SpaceX« والمدير التنفيذي 
الجديد لمنصة »تويتر«، إيلون 
مـــــاســـــك، بــــأكــــبــــر وتـــــيـــــرة بــيــن 
الـــمـــلـــيـــارديـــرات، وبــقــيــمــة 115 
مليار دوالر هــذا الــعــام، وفقا 

لبيانات »فوربس«.
وانــــــخــــــفــــــض ســـــعـــــر ســـهـــم 
 
ً
»تــســال« بنسبة 70% تقريبا
منذ بداية العام وحتى إغالق 
تعامالت أمــس األول، ويدعو 
مــســتــثــمــرو تـــســـال مـــنـــذ فــتــرة 
طــويــلــة مــجــلــس إدارتــــهــــا إلــى 
جعل ماسك يعيد التركيز على 

شركة السيارات الكهربائية، 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن مــاســك 
فــقــد مــكــانــتــه كــأغــنــى شخص 
في العالم هذا العام، إال أنه ال 
يزال أغنى شخص بالواليات 
الــمــتــحــدة، حــيــث بــلــغ صــافــي 
ثروته ما يقرب من 139 مليار 
 من 27 ديسمبر، 

ً
دوالر، اعتبارا

 لـ »فوربس«.
ً
وفقا

وإليكم مقدار خسارة 5 من 

أصحاب المليارات األميركيين 
اآلخرين عام 2022.

1- جيف بيزوس - مؤسس 
ورئيس شركة أمازون

الخسائر المقدرة: 80 مليار 
دوالر

ــي الـــــــــثـــــــــروة: 106.8  ــ ــافــ ــ صــ
مليارات دوالر في 27 ديسمبر

2- مـــــــــــارك زوكـــــــربـــــــيـــــــرغ - 

الــمــؤســس الـــمـــشـــارك لــــ »مــيــتــا 
بالتفورز«

الخسائر المقدرة: 78 مليار 
دوالر

صافي الــثــروة: 42.7 مليار 
دوالر في 27 ديسمبر

ــيـــدج - الــشــريــك  3- الري بـ
المؤسس وعضو مجلس إدارة 

»غوغل«

الخسائر المقدرة: 40 مليار 
دوالر

صافي الــثــروة: 76.8 مليار 
دوالر في 27 ديسمبر

4- فيل نايت – رئيس شركة 
نايك

ــقــــدرة: 18.3  ــمــ الـــخـــســـائـــر الــ
مليار دوالر

صافي الــثــروة: 45.2 مليار 
دوالر في 27 ديسمبر

5- ليونارد لودر - الرئيس 
 Estée الـــــفـــــخـــــري لـــــشـــــركـــــات

Lauder
الــــخــــســــائــــر الـــــمـــــقـــــدرة: 9.8 

مليارات دوالر
صـــافـــي الــــثــــروة: 22 مــلــيــار 

دوالر في 27 ديسمبر

وانتقل سام بانكمان فرايد، 
 Fortune من نجم غالف مجلة
إلـــى مــجــرم محتمل، واختفت 
ــمــــؤســــس والـــرئـــيـــس  ثــــــــروة الــ
ــابـــق لــمــنــصــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي الـــسـ
 ،FTX تداول العمالت المشفرة
المتهم اآلن باالحتيال، بعد أن 
تقدمت »FTX« بطلب إفالس في 

11 نوفمبر.
)العربية نت(

الهندي جوتام آداني يضيف 
40 مليار دوالر إلى ثروته

أكبر الرابحين على مستوى العالم
ُيــعــد الــمــلــيــارديــر الــهــنــدي 
جوتام آداني - مؤسس »آداني 
غروب« واألكثر ثراًء في آسيا- 
أكـــبـــر الـــرابـــحـــيـــن هــــذا الـــعـــام، 
في الوقت الــذي خسر معظم 

مليارديرات العالم أموااًل. 
ووفـــــــق مــــؤشــــر بــلــومــبــرغ 
للمليارديرات، أضــاف آدانــي 
39.9 مليار دوالر إلى ثروته 
هـــذا الـــعـــام، لــتــصــل إلـــى 116 

مليار دوالر. 
 )

ً
وأصــبــح آدانـــي )60 عــامــا

 
ً
ثالث أثرياء العالم - مرتفعا
مــن الــمــرتــبــة الــرابــعــة عــشــرة- 
بــدعــم مــن طــفــرة الــطــاقــة، كما 
ــد الـــصـــفـــقـــات،  ــقـ أن زيــــــــادة عـ
ــــول  ــي تـــشـــمـــل شــــــــراء أصـ ــتــ الــ
فــي الــوحــدة الــهــنــديــة لشركة 
هولسيم، دفع سهم شركاته 

إلى الصعود. 
ــم تـــكـــن أســـهـــم شـــركـــات  ــ ولـ

آدانــي محصنة ضد الموجة 
البيعية واسعة النطاق التي 
شهدها السوق، بسبب ارتفاع 
التضخم وضعف االقتصاد، 
ــام ارتــفــعــت  ــ لــكــنــهــا بــشــكــل عـ
خـــالل 2022، مـــا دعـــم زيـــادة 

ثروته. 

جوتام آداني
ماسك وزوكربيرغ وبيزوس

مجموعة من مليارديرات العمالت المشفرة عادوا إلى الصفر
ً
116 مليار دوالر خسائر... وتشانغ بينغ تشاو ال يزال األوفر حظا

قبل عام 2022، لم يكن من الواضح حجم 
ثــــروات رواد األعــمــال فــي قــطــاع التشفير، 
 لسنوات، مثل بدايته التي 

ً
الذي ظل غامضا

أطــلــقــت »بــتــكــويــن« شــرارتــهــا، دون معرفة 
مؤسسها الحقيقي.

ــالـــي، أدرج  ــحـ ــــي يـــنـــايـــر مــــن الــــعــــام الـ وفـ
مــؤشــر »بــلــومــبــرغ لــلــمــلــيــارديــرات«، ثــروات 
مـــلـــيـــارديـــرات الــتــشــفــيــر لــلــمــرة األولـــــى في 

قائمته.
 ،

ً
ورغــم أن البيانات كانت متحفظة جدا

فإنها قّدرت ثروة الشريك المؤسس لشركة 
»بـــيـــنـــانـــس«، تــشــانــغ بــيــنــغ تـــشـــاو، بنحو 

96 مــلــيــار دوالر، فيما كــانــت تصريحات 
جمعتها »وول ســتــريــت جـــورنـــال« قبلها 
بـــعـــدة أســابــيــع مـــن مــديــريــن ســابــقــيــن في 
ــّدروا  ــــداول الــعــمــالت الــمــشــفــرة، قــ مــنــصــة تـ
ثروة تشاو بأكثر من 300 مليار دوالر، التي 
كانت تضعه في المرتبة األولى ضمن قائمة 

المليارديرات.
وبــغــض الــنــظــر عــن حــجــم ثــروتــه فإنها 
ــقــــوط الـــــمـــــدوي لــقــطــاع  ــع الــــســ ــ انـــــهـــــارت مـ
التشفير، الذي فقد أكثر من تريليوني دوالر 

من قيمته السوقية خالل عام 2022.
وعلى الرغم من تقديرات »فوربس« التي 

 باتت عند 4.5 
ً
قالت، إن ثروة تشاو حاليا

، واألوفر 
ً
مليارات دوالر، فال يزال مليارديرا

 بين قرنائه في القطاع.
ً
حظا

ــعـــض مــــلــــيــــارديــــرات الــتــشــفــيــر  ــد بـ ــقــ وفــ
كــامــل ثــرواتــهــم، إذ انــهــارت ثـــروة الشريك 
المؤسس لمنصة تداول العمالت المشفرة 
المفلسة »FTX«، سام بانكمان فرايد، من 24 
 للبيانات 

ً
مليار دوالر إلى »الصفر«، وفقا

التي جمعتها »فــوربــس«، واطلعت عليها 
»العربية.نت«.

ولنفس المصير، صــارت ثــروة شريكه 
في الشركة، غاري وانغ، والذي كانت ثروته 
تقّدر بـ 5.9 مليارات دوالر في يناير، إلى ال 

.
ً
شيء حاليا

ولم يكن باري سيلبرت، وهو المؤسس 
، إذ فــقــد هو 

ً
لمنصة »DCG«، أوفـــر حــظــا

اآلخر ثروته بالكامل مع اإلفالسات التي 
ضربت جانب كبير من منصات التشفير، 
حيث كــانــت تــقــّدر ثــروتــه بـــ 3.2 مليارات 

دوالر.
وحـــتـــى الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــشــركــة 
»كــويــنــبــاس«، الــتــي كــانــت أول منصات 
الــعــمــالت المشفرة الــتــي تـــدرج أسهمها 
في البورصة األميركية، فقد خسر الجزء 
األكـــبـــر مـــن ثـــروتـــه، رغــــم تــأكــيــد الــشــركــة 
على استقرارها، إذ تراجعت ثروته من 6 

مليارات دوالر في يناير، إلى 1.5 مليار 
.
ً
دوالر حاليا

نتيجة لــذلــك، خسر 17 مــن المستثمرين 
والمؤسسين األكثر ثــراًء في مجال التشفير 
مــا يقدر بنحو 116 مليار دوالر مــن الثروة 

 لــتــقــديــرات 
ً
ــا ــقــ الــشــخــصــيــة مـــنـــذ مـــــــارس، وفــ

»فوربس«.
وفــقــد 15 مــنــهــم أكــثــر مــن نــصــف ثــروتــهــم 
خــالل األشهر التسعة الماضية، و10 فقدوا 

 .
ً
وضعهم كمليارديرات تماما

 في 
ً
بــــدورهــــا، وضـــعـــت »فــــوربــــس« جـــهـــدا

تــحــديــد ثـــــروة مـــلـــيـــارديـــر الــتــشــفــيــر الــيــافــع، 
وقّدرتها في يناير بـ 65 مليار دوالر.

النصف: »بوبيان« يدعم تقديم الحلول 
وبرامج التكنولوجيا

»بيتك« يقدم خصومات تصل 
إلى 40% لعمالئه

في محاضرته أمام أعضاء هيئة تدريس وطلبة جامعة الكويت

ألـــــــقـــــــى رئـــــــيـــــــس الـــــبـــــيـــــانـــــات 
لمجموعة بنك بوبيان، عبدالله 
الــنــصــف، مــحــاضــرة فــي جامعة 
الكويت، بالتعاون مع نادي نظم 
الــمــعــلــومــات وإدارة الــعــمــلــيــات 
ISOM CLUB، وبدعوة من أستاذ 
مــســاعــد قــســم نــظــم الــمــعــلــومــات 
وإدارة الـــعـــمـــلـــيـــات فـــــي كــلــيــة 
ــة د. زيــنــب الــبــدر،  العلوم اإلداريــ
ــاء  وبـــحـــضـــور نـــخـــبـــة مــــن أعـــضـ
هيئة التدريس ومجموعة مميزة 
ق  من طلبة الجامعة، حيث تطرَّ
خاللها إلى مجموعة من النقاط 
والــمــحــاور حـــول كيفية اإلدارة 
ــا في  الــفــعــالــة لــلــبــيــانــات، ودورهــ
مـــســـاعـــدة فـــريـــق الــعــمــل التــخــاذ 
الــقــرارات المناسبة والتخطيط 
االستراتيجي السليم الــذي من 
شأنه تجنيب المؤسسة الوقوع 

في المخاطر.
ــــف، خـــــالل  ــــصــ ــنــ ــ ــ وأوضــــــــــــــح ال
محاضرته بعنوان »البيانات... 
وقــود التغيير الثقافي«، أنــه مع 
ــــذي تــشــهــده  الــتــطــور الــســريــع الـ

مــخــتــلــف الـــمـــؤســـســـات، الســيــمــا 
بيئة العمل المصرفي، أصبحت 
ة إليجاد طرق  هناك ضرورة ُملحَّ
آمــنــة تــضــمــن تجميع الــبــيــانــات 
الضخمة، وتحليلها، وتصورها، 
وإدارتــــهــــا، وتــخــزيــنــهــا، إلنــشــاء 
رؤى بــصــورة متكاملة ودقيقة، 
ليتم بعد ذلــك نقلها إلــى قاعدة 
بيانات تحليلية ضخمة تساعد 
ــرارات قوية قائمة  على اتــخــاذ قـ

على البيانات.
وأضاف أن الدراسات أثبتت أن 
90 في المئة من تلك المؤسسات 
ــــعــــد مــن 

ُ
ارتــــــــأت أن الـــبـــيـــانـــات ت

األصـــــــول الـــمـــهـــمـــة، لـــذلـــك اتــخــذ 
»بــوبــيــان« خــطــوتــه نــحــو إطــالق 
أول مــصــنــع لــلــبــيــانــات، والــــذي 
يــحــتــوي عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الجديدة لمنصة تحليل البيانات 
الضخمة Big Data والمعتمدة 
على أحـــدث التقنيات العالمية 
 Microsoftو Informatica مــن
وCloudera بــــهــــدف إمــكــانــيــة 
تخزين واسترجاع جميع بيانات 

مجموعة بنك بوبيان والشركات 
الــتــابــعــة لــمــدة 15 ســنــة ســابــقــة 

خالل مدة قياسية.
وأكــد أن »بوبيان« ال يألو أي 
جــهــد لــتــقــديــم الــحــلــول وبــرامــج 
التكنولوجيا الــتــي تــعــزز دوره 
لــدعــم وتــعــزيــز مــفــهــوم تحسين 
استخدام البيانات في االقتصاد 

الرقمي والدور المركزي.
مــن جانبها، أعــربــت د. زينب 
البدر عن سعادتها، باستضافة 
هذه المحاضرة الناجحة، التي 
ارتــكــز مــحــورهــا حـــول البيانات 
مثله من تقنية 

ُ
وأهميتها، وما ت

ثورية في مجال التكنولوجيا.
فــي ســيــاق متصل، قــال مدير 
ثــقــافــة الــبــيــانــات فـــي »بــوبــيــان« 
ــر، إن الــمــحــاضــرة  ــايـ خـــالـــد الـــسـ
 فاق 360 

ً
 كثيفا

ً
شهدت حضورا

من أعضاء هيئة تدريس وطلبة 
جــامــعــة الــكــويــت ومتخصصين 
فــي الــبــيــانــات، مما يــؤكــد أهمية 

عالم البيانات.

ــتــــمــــويــــل  ــــت الــ ــيـ ــ يـــــــواصـــــــل بـ
الــكــويــتــي )بــيــتــك( خــصــومــاتــه 
وعـــروضـــه الــمــمــيــزة لــعــمــالئــه، 
حيث يقدم خصومات خاصة 
وحــصــريــة لــحــامــلــي بــطــاقــاتــه 
االئتمانية والبطاقات مسبقة 
الدفع، إضافة إلى عروض فيزا 
العالمية وعروض ماستركارد 
الـــعـــالـــمـــيـــة، مــــا يــتــيــح الـــمـــزايـــا 
لمستخدمي البطاقات محليا 

وعالميا.
ووصـــلـــت الــخــصــومــات إلــى 
40 في المئة في عــدة مجاالت 
مهمة، بينها فنادق ومقاصد 
ســـيـــاحـــيـــة عـــالـــمـــيـــة ومـــحـــالت 
أثــــــــــــاث ونــــــــــظــــــــــارات وأدوات 
ومالبس رياضية ومستلزمات 

السيارات.
ــن الــــخــــصــــومــــات  ــ ــيـ ــ ومـــــــــن بـ
الــمــقــدمــة لــعــمــالء »بــيــتــك« عند 
استخدام البطاقات االئتمانية 
ومسبقة الــدفــع محليا، نسبة 
خصم 10 في المئة في محالت 
ريــبــوك ونايكي للمستلزمات 
ــة، وشـــــــركـــــــة عـــلـــي  ــ ــيــ ــ ــاضــ ــ ــريــ ــ الــ
عــبــدالــوهــاب الــمــطــوع لــأثــاث، 
والشركة العالمية للنظارات، 

ــبـــة الـــخـــصـــم  ــيـــمـــا تــــصــــل نـــسـ فـ
الـــى 30 فــي الــمــئــة لـــدى شركة 
نظارات الجميل، و40 في المئة 
لــــدى شـــركـــة زيـــبـــارت لــحــمــايــة 

وتظليل السيارات.
وفــيــمــا يتعلق بخصومات 
وعـــروض فيزا العالمية، فهي 
12 فـــــي الــــمــــئــــة خـــصـــمـــا عــنــد 
الــتــعــامــل مـــع 985 الــــف فــنــدق 
وأماكن لإلقامة منتشرة حول 
العالم مع Agoda.com والدفع 
ببطاقة فيزا »بيتك«، كما يمكن 
الــــحــــصــــول عـــلـــى يــــــوم إيـــجـــار 
مجاني واحد أو خصم 25 في 
المئة على الحجوزات، ويمكن 
اســـتـــخـــدام الــمــيــزة عــــدة مـــرات 
طـــوال فــتــرة صالحية العرض 

الترويجي. 
كما يمكن للعميل استرداد 
BOOKING. حـــتـــى 10% مــــن
ــنــــد الـــــدفـــــع بـــبـــطـــاقـــة  COM عــ
ــتـــك«،  ــيـ ــــن »بـ ــة مـ ــلـ ــمـــؤهـ ــزا الـ ــيــ فــ
فيما يحصل على خصومات 
حصرية تصل إلــى 20% على 
اإلقامة لمدة 3 لياٍل وأكثر في 
جــمــيــرا الــمــالــديــف فــي جــزيــرة 
ــدام  ــتـــخـ ــد اسـ ــنـ ــالــــي عـ ــاهــ ــهــ أولــ

ــزا »بــــــيــــــتــــــك«، مـــع  ــ ــيــ ــ ــة فــ ــ ــاقـ ــ ــــطـ بـ
خصومات حصرية تصل إلى 
25% على اإلقامة لمدة 3 لياٍل 
وأكثر في فندق جميرا بورت 
ســولــر، إسبانيا، وخصومات 
تــصــل إلـــى 25% عــلــى اإلقــامــة 
لمدة 3 لياٍل وأكثر عند الحجز 
في فندق جميرا كارلتون تاور، 

المملكة المتحدة.
ــا عــــــروض مـــاســـتـــر كــــارد  ــ أمـ
ــه بـــاســـتـــخـــدام  ــإنــ ــيـــة فــ ــالـــمـ الـــعـ
بطاقة ماستركارد من »بيتك« 
يــحــصــل الــعــمــيــل عــلــى خصم 
15% فــي فــنــادق ومنتجعات 
IHG بأوروبا وجزر المالديف 
ــد والـــــــشـــــــرق األوســــــــط  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ والـ
وافريقيا، وعلى استرداد نقدي 
ــنـــد حــجــز  ــــى 10% عـ يـــصـــل إلــ
BOOKING. عطلته المقبلة مع
ــة  ــاقـ ــطـ COM بـــــاســـــتـــــخـــــدام بـ

ماستركارد »بيتك«.
كما يمكن للعمالء االطــالع 
على كل التفاصيل والضوابط 
ومـــــــحـــــــددات الــــحــــصــــول عــلــى 
الخصومات عبر موقع »بيتك« 

.kfh.com على االنترنت

عبدالله النصفزينب البدرخالد الساير

سهم »تسال« األسوأ أداء بين 
أكبر شركات التكنولوجيا قيمة

تكثفت عمليات بيع أسهم »تسال«، أمس األول، مع إغالق السهم 
على انخفاض بنسبة %11.

وباتت تفصل شركة »إيلون ماسك« للسيارات الكهربائية أيام 
عن إغالق أسوأ شهر وربع وسنة على اإلطــالق في تاريخها، إذ 
تجاوزت »ميتا« لتصبح أسوأ األسهم أداء في عام 2022 من بين 

أكثر شركات التكنولوجيا قيمة.
ويأتي االنخفاض األخير بعد أن ذكرت صحيفة »وول ستريت 
جورنال«، أن »تسال« ستستمر في وقف اإلنتاج مدة أسبوع في 
منشأتها في شنغهاي، في مواجهة صعود جديد من إصابات 

»كوفيد« داخل قوتها العاملة الصينية.
بدورها، ذكرت وكالة »رويترز« أنه عندما يعاد افتتاح مصنع 
»تــســال« فــي شنغهاي فــي يناير، فإنه سيجدد اإلغـــالق لمدة 17 

 فقط.
ً
يوما

وتراجعت أسهم »تسال« بنسبة 73% عن أعلى مستوى لها في 
نوفمبر 2021، فيما انخفض السهم بنسبة 69% في عام 2022، 

أي أكثر من ضعف االنخفاض في مؤشر »ناسداك«.
ومن بين شركات صناعة السيارات الكبرى، انخفض سهم فورد 

بنسبة 46% وجنرال موتورز بنسبة %43.
ومنذ االكتتاب الــعــام األولـــي فــي عــام 2010، تراجعت »تسال« 
فقط في عام واحــد قبل ذلــك، وهو 2016، عندما انخفض السهم 

بنسبة %11.
يأتي ذلك، فيما يستنزف موقع »تويتر« األموال، ويضغط على 

ماسك، لبيع أسهم »تسال« بكميات كبيرة.
 لإليداعات في منتصف ديسمبر، باع ماسك حوالي 22 

ً
ووفقا

مليون سهم إضافي في »تسال«، التي بلغت قيمتها حوالي 3.6 
مليارات دوالر.

وفي وقت سابق من هذا العام، أخبر ماسك الماليين من متابعيه 
على وسائل التواصل االجتماعي، أنه »ال ينوي بيع المزيد من 

أسهم تسال بعد 28 أبريل«.
وبعد بيعه األخير لأسهم، قال ماسك على »تويتر سبيسز« في 

.
ً
22 ديسمبر، إنه لن يبيع أي سهم لمدة 18 إلى 24 شهرا

وفي نقاش مع أحد المساهمين في »تسال«، ألقى ماسك باللوم، 
على انخفاض سعر سهم تسال إلى ارتفاع أسعار الفائدة من جانب 
االحتياطي الفدرالي، وغّرد بأن »الناس سيحولون أموالهم بشكل 

متزايد من األسهم إلى نقد، مما يتسبب في انخفاض األسهم«.
ولم تفلح رسائله في إيقاف سلسلة البيع المتواصل. وتجاوز 
حجم الــتــداول 201 مليون سهم الثالثاء، وهــو ثاني أعلى حجم 

 لـ FactSet، بعد 22 ديسمبر.
ً
تداول لهذا العام، وفقا

وبالنسبة لشهر ديسمبر، تراجعت »تسال« بنسبة 44%، إذ 
 بأكثر من 

ً
يعتبر أسوأ شهر لها على اإلطالق، إذ لم تنخفض أبدا

25% في شهر واحد.

استقرار »بتكوين«... وتراجع »إيثريوم«
استقرت »بتكوين« خالل تعامالت أمس، بينما تراجعت »إيثريوم« دون مستوى 

1200 دوالر، مع توخي المستثمرين الحذر في آخر أيام تداول العام.
واستقرت »بتكوين« عند 16647.25 دوالرا، وفقا لبيانات »كوين باس«، كما انخفضت 
»إيثريوم« بنسبة 1.13% عند 1195.27 دوالرا، وتراجعت »ريبل« 3.36% عند 35.77 

سنتا.
وذكرت بورصة العمالت الرقمية »كراكين« – التي يقع مقرها في الواليات المتحدة 
– أنها ستوقف عملياتها في اليابان الشهر المقبل، مستشهدة بظروف السوق الحالية 

في البالد، وسوق التشفير الضعيف على مستوى العالم.

https://www.aljarida.com/article/9543
https://www.aljarida.com/article/9541
https://www.aljarida.com/article/9539
https://www.aljarida.com/article/9537
https://www.aljarida.com/article/9534
https://www.aljarida.com/article/9532
https://www.aljarida.com/article/9532
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»المركز« يقيم ندوة لموظفيه حول تمكين 
المرأة في القطاع المالي

 
ً
نظم المركز المالي الكويتي )المركز( مؤخرا

ندوة لفريق العمل حول إدارة المسيرة المهنية، 
ودور الــمــرأة فــي القطاع المالي وقــطــاع إدارة 
ــثـــروات، فــي آخـــر فعالياته للعالم  األصــــول والـ
الحالي التي تهدف إلــى رفــع كــفــاءة موظفيه، 

وتنمية مهاراتهم ومعرفتهم المهنية.
وتناولت الندوة موضوعات المساواة بين 
الجنسين، والحفاظ على تقدير الذات، ودفعها 
 
ً
 واسعا

ً
نحو التقدم الوظيفي، وشهدت تفاعال

بين الموظفين المشاركين الذين ناقشوا كذلك 
الـــوســـائـــل الـــتـــي تــســاعــد فـــي خــلــق بــيــئــة عمل 
تحتضن الجميع، وتحفز على اإلبداع واالبتكار.
وقــــدمــــت الــــنــــدوة د. رانــــيــــا عــــزمــــي، عــضــوة 
المجلس التنفيذي للتعليم بكلية وارتن إلدارة 
األعــمــال فــي جامعة بنسلفانيا، التي شاركت 
خبراتها ومعرفتها فــي مــجــال الــمــســاواة في 
بيئة العمل لدى عدد من المؤسسات الدولية؛ 
وأبرزها مؤسسة التمويل الدولية، ومجموعة 
البنك الدولي، ومنظمة األمم المتحدة للتنمية 
الــصــنــاعــيــة )يـــونـــيـــدو(، إلـــى جــانــب الــصــنــدوق 

السيادي الكويتي.
وشـــددت د. عــزمــي على أهمية تمتع فريق 
الــعــمــل بــالــمــرونــة الــكــافــيــة لتحقيق االزدهـــــار 
ــي قـــطـــاع االســتــثــمــار  ــة فــ ــدامــ ــتــ ــان االســ ــمــ وضــ
الــمــصــرفــي، وإدارة األصـــــول، كــمــا ركــــزت على 
 على 

ً
التحديات الرئيسية التي قد تؤثر سلبا

مستقبل المرأة المهني.
وبينت أهم الخطوات التي تساعد في تخطي 
الــتــحــديــات المهنية، والــطــرق الــتــي يمكن بها 
تفعيل دور المرأة في هذا القطاع الذي ال يزال 
يفتقر للعامل النسائي، مؤكدة إمكانية إعادة 
توازن الفرص للشركات واألفراد على السواء، من 
خالل تحفيز الموظفين من الرجال على إظهار 

تفهم أكبر لتواجد السيدات في مكان العمل.
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي، إدارة 
الموارد البشرية في »المركز« بيتر كيلي: »لطالما 
 للنمو والتطور 

ً
 ومــســانــدا

ً
كــان الــمــركــز داعــمــا

الوظيفي المستدام لدى جميع الموظفين، وهناك 
سمات مشتركة نشجع جميع أعضاء فريقنا 
على تجسيدها؛ وأهمها الــنــزاهــة، والتعاون، 
والتعاطف، والتي تكمل الخبرات والمهارات 
الفريدة التي يتمتع بها موظفونا، السيما فيما 
يتعلق بالمساواة بين الجنسين، والتي تعد أحد 
أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة، وبذلك، 
يحرص المركز على تحقيق اإلمكانات الكاملة 
لجميع موظفينا، وتلبية احتياجات عمالئنا 
 بعد يوم، خاصة مع 

ً
 يوما

ً
في سوق يزداد نموا

اكتساب فهم أعمق للقيمة الهامة المتمثلة في 
تمكين المرأة داخل بيئة العمل«.

 ألنشطة وبرامج 
ً
وتأتي هذه الندوة تتويجا

»المركز« للموظفين لعام 2022، ضمن التزامه 

بــدعــم الــتــقــدم المهني لــفــريــق عــمــلــه، ودعمهم 
بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من تجاوز 
أي تــحــديــات تواجههم، وتــزويــدهــم بــــاألدوات 
التي تعزز إمكاناتهم، وتساعدهم على تحقيق 

طموحاتهم المهنية. 
وتنوعت األنشطة والبرامج المقدمة لفريق 
عمل »المركز« طوال العام، وأبرزها دورات متقدمة 
فــي مجال التسويق االستراتيجي، وبرنامج 
»اعرف عميلك« التدريبي الخاص بفريق إدارة 
ــذا الــعــام ســمــة »تعزيز  ــثـــروات الــــذي حــمــل هـ الـ
أساليب التفكير نحو النمو« والعديد من برامج 
التدريب األخرى، كما نظم »المركز« في أكتوبر 
الماضي محاضرة للتوعية بسرطان الثدي 

لموظفاته بالتعاون مع مستشفى طيبة.

جانب من الندوة

»العقارات المتحدة« تضيء أبراج حصة بالبرتقالي
 لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

ً
دعما

ــارات  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ أضــــــــــــاءت شـــــركـــــة الـ
المتحدة، »أبـــراج حصة« باللون 
 
ً
ــا ــمــ  ودعــ

ً
الـــبـــرتـــقـــالـــي، تـــضـــامـــنـــا

لــلــمــبــادرة العالمية »لـــّون العالم 
«، لــلــتــذكــيــر بــالــحــاجــة 

ً
بـــرتـــقـــالـــيـــا

إلى مجتمع خاٍل من العنف ضد 
النساء. 

وتتوافق أهداف هذه المبادرة 
ــقــــارات الــمــتــحــدة«  مـــع نــهــج »الــــعــ
وســيــاســتــهــا الـــهـــادفـــة إلــــى خلق 
ثقافة شمولية مبنية على الثقة 

واالحترام والمساواة. 
أنـــشـــئـــت حــمــلــة »لـــــــّون الــعــالــم 
 
ً
ــة أيـــضـــا ــعـــروفـ ــمـ «، والـ

ً
ــا ــيـ ــالـ ــقـ بـــرتـ

بــاســم »الـــيـــوم الــعــالــمــي للقضاء 
ــرأة«، عــام  ــ ــمـ ــ عــلــى الــعــنــف ضـــد الـ
1999 من منظمة األمم المتحدة، 
وتنطلق فــي 25 نوفمبر مــن كل 
عـــام بجميع أنــحــاء الــعــالــم لمدة 
، وتتواصل حتى العاشر 

ً
16 يوما

مــن ديسمبر 2022. وتــم اختيار 
وتـــحـــديـــد الـــلـــون الــبــرتــقــالــي من 
قبل هيئة األمم المتحدة للمرأة، 
ليرمز إلــى مستقبل مشرق خــاٍل 

من العنف ضد المرأة. 
ــراج حصة«  ة »أبــ وتــمــت إضــــاء
ــادرة، بــهــدف  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــتــــرة الـ طـــــــوال فــ
ــمـــســـاواة  زيـــــــادة الــــوعــــي حـــــول الـ
ــرورة إنهاء  بين الجنسين، وضــ
 بــأن 

ً
الــعــنــف ضـــد الــــمــــرأة، عــلــمــا

العنف يتخذ أشكااًل كثيرة يمكن 
 أو 

ً
 أو عاطفيا

ً
أن يــكــون جــســديــا

حـــتـــى عـــبـــر اإلنــــتــــرنــــت، مــــا يــؤثــر 
 على المرأة، ويؤدي إلى منع 

ً
سلبا

مشاركتهن الكاملة والمتساوية 
في المجتمع.

وبهذه المناسبة، صرح نائب 
رئــيــس إدارة التسويق واإلعـــالم 
فــي »الــعــقــارات الــمــتــحــدة«، ناصر 
ــم الــــدعــــم  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ الـــــــقـــــــالف، بــــــــأن »تـ
ــات  ــ ــركـ ــ ــحـ ــ واالســــــتــــــثــــــمــــــار فـــــــي الـ
النسائية والقضايا االجتماعية 
أمــــر مــهــم ومـــســـؤولـــيـــة مــشــتــركــة 
تؤدي إلى تحقيق تغيير حقيقي 
وعدالة مجتمعية مستدامة. نؤكد 
اليوم دعمنا للمبادرات العالمية 
التي تهدف إلى سد الفجوات بين 
الجنسين، ســواء في بيئة العمل 
أو المنزل أو المجتمع، كما نؤكد 
الــتــزامــنــا بــنــشــر الــوعــي مــن أجــل 
خلق عالم تسوده المساواة، حيث 
يــمــكــن لــلــمــرأة أن تــعــيــش بــأمــان 
وكـــرامـــة عــلــى قـــدم الــمــســاواة مع 

الرجل، دون أي خوف من العنف 
أو التمييز«. 

ــر الــقــالف عــن اعــتــزازه  كــمــا عــبَّ
بالمشاركة في مثل تلك المبادرات 
سلط الضوء 

ُ
المجتمعية التي ت

على أهمية حماية وتمكين المرأة، 
وكذلك تلك التي تعزز المساواة 
بـــيـــن الـــجـــنـــســـيـــن، واإلدمــــــــــاج فــي 

المجتمعات وأماكن العمل. 
وتابع: »شركة العقارات المتحدة 
 بقضايا 

ً
 واســـعـــا

ً
ــبــدي اهــتــمــامــا

ُ
ت

الــــمــــرأة، وتــتــخــذ خـــطـــوات فعلية 
لتمكينها، وضــمــان إدماجها في 
شتى مــجــاالت األعــمــال، مــن خالل 
 
ً
توفير بيئة عمل داعمة لها، فضال

عن تزويدها بفرص متكافئة للتقدم 
والتفوق«. 

وأضاف: »نحن فخورون، كوننا 
إحدى الشركات الوطنية الخاصة 

التي تمثل الكويت في هذه الحملة 
الدولية المكرسة للدفاع عن قضية 
المرأة. تتماشى جهود الشركة مع 
التزامها بالمشاركة في الحمالت 
االجتماعية التي تسعى إلى حماية 
وتـــعـــزيـــز الـــرفـــاهـــيـــة االجــتــمــاعــيــة 
الشاملة للمجتمعات العربية على 
وجه الخصوص، والعالم بأسره، 
وهذا يتجلى بصورة واضحة على 
نحو خاص بالقضايا التي تتعلق 

بحماية المرأة«. 
واختتم القالف: »لطالما ُعرفت 
ــدة(، وضــمــن  ــتـــحـ ــمـ ــارات الـ ــقــ ــعــ )الــ
ــار مسؤوليتها االجتماعية،  إطـ
بمبادراتها الــتــوعــويــة، ودورهـــا 
ــاء مـــجـــتـــمـــعـــات  ــ ــنـ ــ ــي بـ ــ الـــكـــبـــيـــر فــ
ــا يــــؤدي  مـــتـــســـاويـــة وشــــامــــلــــة، مــ
إلــى بناء مجتمع مستقر ووطن 

مستدام«. 

ناصر القالف

اســتــكــمــلــت شــركــة »طـــيـــران الــجــزيــرة« سلسلة 
ــركــــاب T5 بــمــطــار  مـــن الـــتـــوســـعـــات فـــي مــبــنــى الــ
ــداد المسافرين  الــكــويــت الـــدولـــي، مــع ارتـــفـــاع أعــ
بأرقام قياسية خــالل موسم الصيف في يوليو 

وأغسطس، حيث فاق العدد 1.1 مليون مسافر.
وتهدف هذه التوسعات إلى تعزيز تجربة السفر عبر 
مبنى T5، واالستعداد للترحيب بالمزيد من المسافرين 
في العام المقبل، وشملت هذه التوسعات عملية فصل 
كامل بين المسافرين المغادرين والقادمين، األمر الذي 

يزيد من مستوى األمان والكفاءة التشغيلية.
 كانت زيادة عدد 

ً
ومن بين هذه التوسعات أيضا

البوابات والجسور الهوائية، إضافة إلى قاعة أكبر 
لــلــتــرانــزيــت مــجــهــزة بــالــكــامــل لــخــدمــة الــمــســافــريــن، 
ــبـــر، ومـــحـــالت ومــطــاعــم  ــرة بـــخـــيـــارات أكـ ــــوق حــ وسـ
جديدة، كما تم تقليص عدد نقاط التفتيش األمنية 

إلـــى نقطة واحــــدة فــقــط إللــغــاء التفتيش اإلضــافــي 
السابق عند بوابات الصعود إلى الطائرة، وسيتوفر 
فريق خدمة المسافرين في المبنى على مدار الساعة 
إلرشــــاد الـــركـــاب، عــــالوة عــلــى افــتــتــاح مــركــز خدمة 
عــمــالء حديثا فــي مقر طــيــران الــجــزيــرة على أرض 

منطقة المطار.
وقــال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة 
 غير مسبوق 

ً
روهيت راماشاندران: »لقد شهدنا طلبا

على السفر خــالل موسم الصيف، بعد عامين من 
القيود التي تسببت فيها الجائحة، وهــو مــا أخر 
 ،

ً
 لــهــا مسبقا

ً
خــطــة الــتــوســعــات الــتــي كـــان مــخــطــطــا

ومـــع استكمالنا لــهــذه الــتــوســعــات أصــبــح بإمكان 
المسافرين االستفادة من سالسة السفر عبر مبنى 
الركاب T5، واالنتقال من قاعدة تسجيل الحقائب 

إلى بوابات صعود الطائرة في أقل من 10 دقائق«.

»الكويتية«: بروتوكول تعاون مع »الهالل األحمر«
لدعم المشاريع والخدمات اإلنسانية والحمالت اإلغاثية

وقعت شركة الخطوط الجوية الكويتية بروتوكول تعاون 
مشترك مع »الهالل األحمر الكويتي«، وتولى التوقيع رئيس 
مجلس إدارة »الكويتية« الكابتن علي الدخان، ورئيس مجلس 
إدارة الجمعية د. هالل الساير، بحضور الرئيس التنفيذي 
للناقل األزرق المهندس معن رزوقـــي، وعــدد من مسؤولي 

الطرفين، في مقر الشركة الرئيسي أمس.
وعــلــى هــامــش الــتــوقــيــع، قـــال الـــدخـــان: »يــســر الــخــطــوط 
الكويتية أن توقع اليوم برتوكول التعاون المشترك مع الهالل 
األحمر، ومشاركتها في دعم المشاريع والخدمات اإلنسانية 
والحمالت اإلغاثية التي تقدمها الجمعية، ويأتي ذلك في إطار 
سعي الخطوط الكويتية الدؤوب على المساهمة في كل ما 

هو جاد ويعود بالفائدة على اآلخرين«.
وأضــاف: »إن الخطوط الكويتية تحرص على المشاركة 
في مثل هذه المشاريع والمبادرات الهادفة، حيث إنها جزء ال 
 إلى إبراز 

ً
يتجزأ من نسيج المجتمع الكويتي، وتسعى دائما

دورها المجتمعي في كل ما يخص المسؤولية االجتماعية 
وضــــرورة المساهمة فــي النهوض بالمشاريع اإلنسانية 

والخدمية«.
ــار إلــى أن »الخطوط الكويتية« تعتبر المسؤولية  وأشـ
 أن 

ً
االجتماعية من أهم الواجبات الواقعة على عاتقها، مضيفا

التزام الشركة بتلك الواجبات يعد ضمن أهدافها التي تسعى 
إلى تحقيقها عبر وضع بصمة حقيقية في المجتمع تساهم 

في تحسين حياة اآلخرين نحو االتجاه األمثل.

وأعلن الدخان بدء »الخطوط الكويتية« إطالق رابط على 
موقعها اإللكتروني لمن يرغب من عمالئنا الكرام وزائري 
الموقع بدفع تبرعات رمزية ضمن عملية حجز الرحالت 
وبقيمة دينار أو ثالثة أو خمسة للمساهمة في دعم المشاريع 

االنسانية الخاصة بجمعية الهالل األحمر الكويتي.
وتقدم بجزيل الشكر ووافــر االمتنان إلى الهالل األحمر 
الكويتي على دورهــا الملموس في المساهمة بالعديد من 
المشاريع، سواء داخل الكويت أو خارجها، وعلى جهودهم 
 
ً
الحثيثة في مساعدة اآلخرين ومنحهم فرصة أخرى، معربا

عن أمله تعزيز هذه العالقة المتينة بما يعود بالمصلحة 
على كل األطراف.

من جانبه، عبر الساير عن سعادته بهذه االتفاقية التي 
ستساهم بشكل فعال فــي تحقيق أهـــداف الجمعية لدعم 
 أن الخطوط الكويتية ليس بغريب 

ً
المشاريع اإلنسانية، مبينا

عليها مساندة مثل هذه المبادرات ودعمها بالشكل األمثل.

صورة جماعية لمسؤولي »الكويتية« و»الهالل األحمر«

شراكة كويتية - ُعمانية - سعودية لمجمع بتروكيماويات في »الدقم«
العجمي: العمل مع شركائنا اإلقليميين يدعم استراتيجية مؤسسة البترول لعام 2040

ـــعـــت كـــل مـــن الــمــجــمــوعــة الــعــالــمــيــة الــمــتــكــامــلــة للطاقة 
ّ
وق

العمانية »أوكيو« وشركة »سابك« وشركة البترول الكويتية 
العالمية، أمس، اتفاقية تطوير مجمع بتروكيماويات مملوك 
بشكل مشترك في المنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم في 

سلطنة عمان.
وقــالــت الــشــركــات الــثــالث، فــي بــيــان صحافي مــشــتــرك، إن 
االتفاقية تهدف إلى إنشاء مجمع بتروكيماويات يتكون من 
وحدة تكسير بالبخار ووحدات للمشتقات ومحطة الستخراج 

سوائل الغاز الطبيعي )NGL( في »سيح نهيدة«.
 لالتفاقية إجــراء الدراسات 

ً
وأوضــح البيان أنــه سيتم وفقا

الالزمة والتعاون باستخدام الخبرات الفنية والتجارية الواسعة 
في الشركات الثالث لتطوير مشروع يتمتع بسمات فريدة تجعله 

 لكل الشركاء.
ً
 ومربحا

ً
 عالميا

ً
منافسا

ع االتفاقية كل من الرئيس التنفيذي لمجموعة 
ّ
وذكر أنه وق

»أوكــيــو« طــالل الــعــوفــي، والــرئــيــس التنفيذي لشركة »ســابــك«، 
عبدالرحمن الفقيه، والرئيس التنفيذي لشركة البترول الكويتية 

العالمية شافي العجمي.
ونقل البيان عن العوفي قوله، إن »أوكيو« فخورة بتوقيع هذه 
االتفاقية »التاريخية« مع شركائها »سابك« و«البترول العالمية«، 
 إلى أنها تعتبر عالمة فارقة تم التوصل إليها بين الشركاء.

ً
مشيرا

وأوضح أن توقيت التوقيع يتزامن مع احتفال سلطنة عمان 
بالعيد الوطني الـ 52 وقرب االنتهاء من مشروع مصفاة الدقم 

)OQ8( المملوك لمجموعة أوكيو وشركة البترول الكويتية.
ــذه االتــفــاقــيــة تـــتـــواءم مــع تــوجــهــات جهاز  ولــفــت إلـــى أن هـ
االستثمار العماني الستقطاب االستثمارات الخارجية، مما 
سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040 عبر تنويع 

االقتصاد العماني.
من جانبه، قال الفقيه، إن نهج الشركة التعاوني أسهم في بناء 

عالقات تعاونية طويلة األمد وتقديم حلول مبتكرة وتحقيق 
.
ً
القيمة المتبادلة على مدار أكثر من 45 عاما

وأكـــد أن االتفاقية تسهم فــي تحديد وتقييم فــرص النمو 
الطموح المستدام من خالل الجمع بين قدرات أطرافها وخبراتهم 

وتقنياتهم والعمل الجماعي مع الشركاء.
وذكر أن االنضمام إلى هذا المشروع المتميز يأتي في إطار 
استراتيجية الشركة للنمو وأهـــداف »رؤيــة السعودية 2030« 
الرامية إلى تطوير وتعزيز أعمال الصناعات التحويلية ومواجهة 
تحديات صناعة البتروكيماويات، وأبــرزهــا تحقيق الحياد 

الكربوني وتوفير منتجات متنوعة ومستدامة.
بدوره، قال العجمي إن العمل مع شركائنا اإلقليميين 
يدعم استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية لعام 2040 
لة فــي النمو بصناعة البتروكيماويات ودعــم 

ّ
المتمث

التكامل بين قطاعي التكرير والبتروكيماويات، 

ويعزز النمو االقتصادي والصناعي في منطقة الدقم.
ولفت إلــى أنــه مع وجــود توقعات بــأن يواصل الطلب على 
البتروكيماويات مسار النمو وتحّسن مستويات المعيشة 
والتنمية البشرية، السيما باألسواق النامية القريبة من سلطنة 
عمان، فإن المشروع يهدف إلى تحقيق عوائد من سوائل الغاز 
الطبيعي والمواد األولية األخرى من المصفاة المملوكة بشكل 
ي أوكيو والبترول الكويتية العالمية في الدقم 

َ
مشترك من شركت

لتصنيع منتجات بتروكيماوية تستهدف األسواق النامية.
وبــّيــن أن الــشــركــاء يعتزمون تطبيق أحـــدث التقنيات في 
المشروع لتقليل البصمة الكربونية، ودمج جوانب االقتصاد 
 أنه من 

ً
الدائري وااللتزام بالمعايير البيئية العالية، موضحا

المؤّمل أن يعمل هــذا المشروع الضخم على دعــم التطلعات 
التنموية للمنطقة وتعظيم الفوائد االجتماعية واالقتصادية، 

عالوة على تعزيز قيمة هذه الشركات.

»طيران الجزيرة« تستكمل توسعات »طيران الجزيرة« تستكمل توسعات 
T5T5 مبنى الركاب مبنى الركاب

ــازات شـــركـــة نفط  ــ ــــجـ تــحــكــي إنـ
الكويت قصة نجاحات متواصلة، 
حــيــث كـــانـــت ســنــة 2022 مــمــيــزة، 
 بعد أن تخطى العالم، 

ً
خصوصا

ومعه الكويت ومؤسساتها، أزمة 
فيروس كــورونــا التي ترافقت مع 
ــات أثــــــرت على  ــ ــــالقـ إجـــــــــراءات وإغـ
مختلف الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة 
واالجتماعية، وعلى الحياة اليومية 

كذلك.
فقد استعادت الشركة نشاطها 
االعــتــيــادي، وتــحــررت مــن القيود 
التي ربما حدت من بعض أنشطتها 
وعملياتها، فأطلقت مرحلة جديدة 
نحو المستقبل المشرق الذي سعت 
إليه في مختلف استراتيجياتها، 

وآخرها استراتيجية 2040.
ونـــســـتـــعـــرض فــيــمــا يـــلـــي أبــــرز 
اإلنــجــازات التي سجلتها الشركة 
سنة 2022، فــي مــجــال المشاريع 
والمبادرات في مختلف المجاالت.

مركز االبتكار
افتتحت الشركة مركز حبارى 

ــار بـــمـــديـــنـــة األحــــــمــــــدي،  ــكــ ــتــ لــــالبــ
بالتعاون مع مركز صباح األحمد 

للموهبة واإلبداع.

»شمال الكويت« نحو 600 
ألف

لــعــل أبــــرز مــا تحقق فــي مجال 
تعزيز اإلنتاج عــام 2022، وصول 
مستواه في منطقة عمليات شمال 
.
ً
الكويت إلى 600 ألف برميل يوميا

تمّيز رقمي
يــعــتــبــر الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي أحــد 
أبــرز األولــويــات الحالية بالنسبة 
للشركة فــي االنــتــقــال إلـــى مراحل 
، وفـــي هــذا 

ً
متقدمة وأكــثــر تـــطـــورا

الــســيــاق، أطلقت الــشــركــة »منصة 
التمّيز الرقمي« التي تم تنفيذها 
أواًل لإلدارات المعنية بإنتاج النفط 
ي أم نقا وجنوب 

َ
الثقيل فــي حقل

الرتقة.

تكنولوجيا أنبوب التبطين
ــر  ــفـ ـــــم فـــــريـــــق عــــمــــل الـــحـ

ّ
نـــــظ

ــار )5(  التطويري وإصـــالح اآلبـ
احتفااًل بمناسبة نجاح تطبيق 
تــكــنــولــوجــيــا أنـــبـــوب التبطين 
 Casing While  أثـــنـــاء الــحــفــر
Drilling للمرة األولى في حقل 
 عن تسجيل رقم 

ً
أم قدير، فضال

قياسي للحفر باستخدام هذه 
التكنولوجيا، مقارنة بجميع 
التطبيقات السابقة في حقول 

النفط بالكويت.

أطول بئر أفقية
احتفلت الشركة، متمثلة في 
مجموعة تــطــويــر حــقــول الــغــاز 
ومــجــمــوعــة الــمــســانــدة الــفــنــيــة 
ومـــجـــمـــوعـــة الـــحـــفـــر الـــعـــمـــيـــق، 
بحفر أطول بئر أفقية بالطبقة 

الجوراسية.

تحسين أداء المنصات
احـــتـــفـــلـــت مـــجـــمـــوعـــة الــحــفــر 
الـــتـــطـــويـــري )1( بـــنـــجـــاح أحـــد 
أهــم مشاريعها للسنة المالية 
2021 - 2022، وذلـــك بتحسين 

أداء عمليات منصات الحفر في 
حقول شمال الكويت.

محطات معالجة المياه
افتتحت الشركة كذلك المحطات 
التجريبية المتنقلة لمعالجة المياه 
ي 

َ
المرافقة للنفط، والتابعة لمركز

التجميع 7 و8 في جنوب الكويت.

مشّعب المزج
نظم فريق عمل إدارة المشاريع 
 بمناسبة 

ً
1 )غـــرب الكويت( حفال

نجاح تنفيذ مشروع إنشاء مشّعب 
المزج الجديد للنفط الجوراسي 
الخفيف، والذي يعتبر من مشاريع 
الــشــركــة الــمــهــمــة، ونــفــذتــه شــركــة 
»كـــى ســي ســي - KCC« للهندسة 

والمقاوالت.

3 محطات رئيسية 
ــا، قــــامــــت مــجــمــوعــة  ــ ــدورهــ ــ بــ
الــمــشــاريــع الــكــبــرى )3(، ممثلة 
بــــفــــريــــق عــــمــــل إدارة الــــطــــاقــــة، 
وبالتعاون مع وزارة الكهرباء 

ــاء والــــطــــاقــــة الـــمـــتـــجـــددة،  ــ ــمـ ــ والـ
 B ــة الــــمــــقــــوع بـــتـــشـــغـــيـــل مـــحـــطـ
الكهربائية التي تعتبر األخيرة 
ضــمــن مـــشـــروع اســتــمــر الــعــمــل 
فــيــه 3 ســـنـــوات بــهــدف تشغيل 
3 محطات كهرباء رئيسية في 
ــي بـــرقـــان والـــمـــقـــوع، حيث 

َ
حــقــل

تم تشغيل المحطة األولــى في 
ديــســمــبــر 2020، والــثــانــيــة في 

أكتوبر 2021.

شامل 7
وبـــرعـــايـــة وحــــضــــور رئــيــس 
مــجــلــس الــــــوزراء وقــتــهــا، سمو 
الــشــيــخ صــبــاح الـــخـــالـــد، وعـــدد 
مــن الــــوزراء والــقــيــادات الــبــارزة 
ــفـــط  ــت »نـ ــ ــاركــ ــ ــي الــــــــدولــــــــة، شــ ــ فــ
الــكــويــت« ضــمــن عـــدة قــطــاعــات 
ــات الـــقـــطـــاع  ــ ــركــ ــ ــيـــة وشــ ــكـــومـ حـ
ــي تـــمـــريـــن »شـــامـــل  ــ ــنـــفـــطـــي فـ الـ
7«، الـــذي قــامــت بتنسيقه قــوة 
ــــك تطبيقا  اإلطـــفـــاء الـــعـــام، وذلـ
لــلــخــطــط والـــبـــروتـــوكـــوالت مع 
مختلف جهات الدولة، في إطار 

االستجابة ألي حادث أو كارثة 
على المستوى الوطني. 

غاز خليجي 
برعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط وزير الدولة 
لــشــؤون مــجــلــس الـــــوزراء وزيــر 
ــة  الــــدولــــة لـــشـــؤون مــجــلــس األمـ
بـــالـــوكـــالـــة، وقـــتـــهـــا، د. مــحــمــد 
الــــفــــارس، اســتــضــافــت الــشــركــة 
نــفــط، على مــدى 5 أيـــام، أعمال 
الـــمـــؤتـــمـــر والــــمــــعــــرض الــفــنــي 

الـــســـنـــوي الـــثـــامـــن والـــعـــشـــريـــن 
عي الــغــاز - فرع 

ّ
لجمعية مصن

دول مجلس التعاون.

ذكرى 6 نوفمبر
ــة،  ــنــ ــا فــــــــي كــــــــل ســ ــ ــهــ ــ ــادتــ ــ ــعــ ــ وكــ
اســتــضــافــت الـــشـــركـــة الــنــســخــة الـــ 
31 الحتفالية 6 نوفمبر بإطفاء 
آخر بئر نفطية، وباليوم العالمي 
لمنع استخدام البيئة في الحروب 
ــات الـــعـــســـكـــريـــة، والـــتـــي  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ والـ
نـــظـــمـــتـــهـــا الـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة 

لحماية البيئة، بالتعاون مع وزارة 
الخارجية الكويتية، تحت شعار 
»في أعقاب الكارثة النفطية تأهيل 
ــتـــضـــررة بــالــتــلــوث  ــمـ األراضـــــــــي الـ
النفطي«، وذلــك في معرض أحمد 

الجابر للنفط والغاز باألحمدي.
وتم توقيع عقد بين جامعة 
لة بـ »مركز التميز 

ّ
الكويت، ممث

فــي اإلدارة«، والــقــطــاع النفطي 
 بــشــركــة نــفــط الــكــويــت، 

ً
مــمــثــال

وذلـــــــك فــــي الـــمـــبـــنـــى الــرئــيــســي 
للشركة باألحمدي.
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أعلن بنك برقان، أمس، أن مجلس إدارته، وافق في اجتماعه أمس 
األول، على رغبة مسعود محمود جوهر حيات بعدم تجديد عقده 
كرئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة، على أن يستمر في شغل هذا 
المنصب حتى نهاية مدة عقده الحالي مع البنك، والتي تنتهي في 
10 أبريل 2023. كما وافق مجلس اإلدارة بذات االجتماع على الطلب 
المقّدم من رائد الهقهق باالستقالة من منصب نائب رئيس الجهاز 
التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي - الكويت، على أن يستمر 

في شغل هذا المنصب حتى تاريخ 28 فبراير 2023.
وأوضح البنك أن موافقة المجلس على رغبة حيات بعدم تجديد 
عقده وطلب الهقهق باالستقالة جاءت بناء على طلبيهما ونزواًل 
عند رغبتيهما. وقــال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ عبدالله 
الناصر في بيان صحافي: »إن استقالة حيات تأتي بعد مشوار 
مــصــرفــي ومـــالـــي حــافــل اســتــمــر عـــقـــودا، تــولــى خــالــه الــعــديــد من 
المناصب على مستوى اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة في عدد من 
شركات وبنوك مجموعة كيبكو، ومنها بنك برقان. كما أن استقالة 
الهقهق تأتي كذلك بعد مسيرة مصرفية ومالية حافلة، تدّرج خالها 
في العمل لدى بنك برقان حتى شغل منصب نائب رئيس الجهاز 
التنفيذي للمجموعة الرئيس التنفيذي - الكويت. وباألصالة عن 
نفسي وبالنيابة عن كل أعضاء مجلس اإلدارة، ال يسعني إال أن أعرب 
 لهما 

ً
لكل من حيات والهقهق عن خالص الشكر والتقدير، متمنيا

التوفيق والسداد في مسيرتهما المهنية والشخصية. ونحن على 
ثقة تامة بأن اإلدارة التنفيذية ستستمر في مواصلة مسيرة النجاح 
التي حققها البنك«.  من جانبهما، أعرب كل من حيات والهقهق عن 
شكرهما لرئيس مجلس إدارة البنك وجميع أعضاء مجلس اإلدارة 
على تفهمهم وثقتهم. كما تقّدما بالشكر لإلدارة التنفيذية وجميع 
موظفي البنك على تعاونهم طــوال مــدة عملهما، متمنين للبنك 

مواصلة مسيرة التقدم واالزدهار.

كــــّرس بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي مــوقــعــه 
الــريــادي فــي صـــدارة الــبــنــوك الكويتية 
مــن حيث عــدد المتابعين على وسائل 
ى عدد المتابعين 

ّ
التواصل، حيث تخط

لكل حسابات البنك على مختلف وسائل 
ي متابع بنهاية العام 

َ
التواصل مليون

الحالي. 
ــد أعـــــــــــداد مـــتـــابـــعـــي  ــ ــزايــ ــ ــتــــمــــر تــ ويــــســ
حسابات »الوطني«، التي نمت بنحو 8 
بالمئة مقارنة بنهاية العام الماضي، 
ويــســتــحــوذ الــبــنــك بــذلــك عــلــى مــا يفوق 
ثلث عــدد المتابعين لجميع حسابات 
البنوك الكويتية على مختلف وسائل 
 صــــدارتــــه لــلــبــنــوك 

ّ
الـــتـــواصـــل، مـــرســـخـــا

 
ّ

ــي ذلــــــك الــــســــيــــاق، لـــيـــحـــل ــ الـــكـــويـــتـــيـــة فـ
بالمرتبة األولــى بين البنوك الكويتية 
بـــفـــارق شــاســع يــصــل إلـــى نــحــو ضعف 
عــدد متابعي جميع حــســابــات وســائــل 
التواصل للبنك صاحب المركز الثاني. 
وبهذه المناسبة، قال مساعد المدير 
الـــعـــام، رئــيــس إدارة الــتــواصــل الــرقــمــي 
ــد:  ــيــ فـــــي الــــبــــنــــك، عـــبـــدالـــمـــحـــســـن الــــرشــ
ــي 

َ
ــــول عـــدد مــتــابــعــيــنــا إلـــى مــلــيــون »وصـ

متابع يعكس مــدى مــواكــبــة البنك لكل 
احـــتـــيـــاجـــات عـــمـــائـــه وتـــقـــديـــم خـــدمـــات 
مبتكرة وحــديــثــة تجعله األقـــرب دائما 
لهم وعــزمــه الــدائــم على توطيد جسور 
التواصل معهم في أي مكان وجدوا فيه 

وعلى مدار الساعة«.
ــى أن الـــمـــكـــانـــة  ــ ــ وأشـــــــــار الــــرشــــيــــد إلـ
الــمــهــيــمــنــة الــتــي يــتــمــتــع بــهــا »الــوطــنــي« 
ــع فــي  ــ ــرجـ ــ ــل الـــــتـــــواصـــــل تـ ــ ــائــ ــ عــــلــــى وســ
األســاس إلى ما تقّدمه حسابات البنك 
من محتوى تفاعلي يتنوع بين حمات 
توعية وتثقيفية وإعامية، إضافة إلى 
المحتوى الترفيهي ومسابقات التحدي 
التي تــقــّدم أكثر الجوائز قيمة واألكبر 

مكافأة.
وأضــاف الرشيد: »حسابات الوطني 

عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل تــشــكــل إحــــدى أهــم 
وســـائـــل تــواصــلــنــا مـــع الـــعـــمـــاء، وتــحــظــى 
بأعلى نسبة مشاركة في المسابقات بين 
أقرانها، كما تتميز بأنها األسرع في الرد 
على عمائها، مما يجعلها القناة الرسمية 
في االستجابة للعماء التي تحظى بثقتهم 

وتواصلهم الفعال على مدار الساعة«.
وتــابــع: »نــحــصــد ثــمــار وجــودنــا الــفــّعــال 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الــــذي بــــدأ قــبــل 14 
، حــيــث يعتبر الــوطــنــي أول بــنــك في 

ً
عــامــا

الكويت كانت لديه رؤية مبكرة تتمثل في 
التواصل المباشر مع العماء والتحول من 
التفكير فــي معاماتهم إلــى التركيز على 
توطيد العاقات معهم لمعرفة تطلعاتهم 
ورغباتهم لتقديم خدمات مبتكرة تناسب 

أنماط حياتهم«.
وأكـــد أن »الــوطــنــي« أولـــى أهــمــيــة كبيرة 
لوسائل التواصل، حيث كانت لديه رؤية 
استباقية ضمن استراتيجية البنك للتحول 
الرقمي، والتي كرست موقعه الريادي، كما 
تتناغم تلك الحسابات مــع بقية القنوات 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة لــلــبــنــك، والـــتـــي تــتــكــامــل فــي 

أدوارها بما يثري تجربة العماء.
 ما 

ً
ــــح أن حــســابــات الــبــنــك دائـــمـــا وأوضـ

يــكــون لــهــا دور مــحــوري فــي دعـــم حــمــات 
الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة وجـــهـــودهـــا الــحــثــيــثــة 
لتوعية العماء، وأبرزها حملة بنك الكويت 
المركزي »لنكن على دراية« التي تستهدف 
ــواد  ــمــ ــر الــ ــالــــي ونــــشــ زيــــــــادة الــــشــــمــــول الــــمــ

التثقيفية والمحتوى التوعوي.
ويعمد »الوطني« إلى التحديث المستمر 
لمحتوى صفحاته على مواقع التواصل ما 
بين حمات التوعية التثقيفية واإلعامية، 
إضافة إلى المحتوى الترفيهي ومسابقات 
الـــتـــحـــدي الـــتـــي تــمــنــح الــمــتــابــعــيــن فــرصــة 
ــلـــى جــــوائــــز قــّيــمــة  ــول فــــي ســـحـــب عـ ــ ــدخـ ــ الـ

ومكافآت استثنائية.
ُيــذكــر أن »الــوطــنــي« يــغــطــي بــوجــوده 
مختلف مــواقــع الــتــواصــل مــن فيسبوك 

ــات وإنـــســـتـــغـــرام  ــ ــتــــر وســــنــــاب شــ وتــــويــ
ولينكدإن ويوتيوب، وذلــك من منطلق 
حــرصــه عــلــى مــواكــبــة جميع الــتــطــورات 
لــتــائــم احـــتـــيـــاجـــات ورغــــبــــات عــمــائــه، 
ــدائــــــم لــتــفــعــيــل  ــه الــــ ــيـ ــعـ إضـــــافـــــة الــــــى سـ
التواصل بينه وبين متابعيه على هذه 

المواقع.

ً
2023 دينارا

أطــلــق »الــوطــنــي« مسابقته السنوية 
مــع نــهــايــة كــل عـــام، وتــعــد مــســابــقــة هــذا 
العام استثنائية على صعيد جوائزها، 
حيث تمنح الفائز 2023 دينارا احتفااًل 

بالسنة الجديدة.
وتستمر المشاركة في المسابقة على 
مدار أسبوعين من شهر يناير، على أن 
يتم السحب واإلعــان عن الفائزين في 

17 يناير المقبل.
ومن شروط المشاركة في المسابقة 
والــســحــب مــتــابــعــة حــســاب الــبــنــك على 
ــيـــق عــلــى  ــلـ ــعـ ــتـ ــل، والـ ــ ــواصـ ــ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــائـ ــ وسـ
الــمــنــشــور بــحــســاب »الــوطــنــي« عــلــى أي 
ــل.   ــتـــواصـ ــل الـ ــائــ مـــوقـــع مــــن مــــواقــــع وســ
وتجدر االشارة الى أن »الوطني« ينفرد 
بتغطية مختلف مــواقــع الــتــواصــل في 
 على 

ً
الكويت. ويحرص »الوطني« دوما

مـــواكـــبـــة تــطــلــعــات الـــشـــبـــاب والــتــفــاعــل 
معهم من خال العروض والمسابقات 
االستثنائية الــتــي يــوفــرهــا، الــى جانب 
التواصل المباشر معهم عبر القنوات 

البديلة ومواقع التواصل.
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»الوطني«: مليونا متابع على وسائل التواصل
»تصّدر البنوك الكويتية بفارق شاسع عن أقرب منافسيه«

عبدالمحسن الرشيد

»وربة« يواصل خدماته المصرفية في إجازة 
رأس السنة الميالدية

ــة  ــنـ ــا مــــــع حـــــلـــــول رأس الـــسـ ــ ــنـ ــ ــزامـ ــ تـ
الــمــيــاديــة، يــواصــل بــنــك وربـــة تــقــديــم 
خــدمــاتــه الــمــصــرفــيــة لــعــمــائــه الـــكـــرام 
خال اإلجــازة الرسمية األحد المقبل، 
عــبــر أجـــهـــزة EBM فـــي أفــــرع األفــنــيــوز 
والــــمــــطــــار وكــــيــــفــــان، لــتــســهــيــل تــقــديــم 
الخدمات للعماء، إضافة إلى استمرار 
خـــدمـــة االتــــصــــال الــهــاتــفــي عــبــر مــركــز 
االتـــصـــال 1825555 ومــنــصــات الــبــنــك 
لـــدى مــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي أو 
عبر األوناين. فضا عن ذلك سيستمر 
ــرع الــــمــــطــــار فــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى مــــدار  ــ فــ

الساعة خال اإلجازة.
وأفــاد مدير إدارة أول إدارة الفروع 
فــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــصـــرفـــيـــة لـــأفـــراد 
عبدالله الشعيل بأن بنك وربة مستعد 
ــم جــمــيــع  ــديـ ــقـ ــر تـ ــبـ ــه عـ ــمـــائـ ــة عـ لـــخـــدمـ
خدماته المصرفية خال هذه اإلجازة، 
وتوفير كل الخدمات المصرفية لعماء 
 ،EBM البنك بما فيها خدمات أجهزة
ــزة مــجــمــوعــة  ــهــ ــقـــدم هــــذه األجــ حـــيـــث تـ

من الحلول المصرفية المتنوعة عبر 
أفضل التقنيات اآلمنة، بينها خدمات 

إيداع األموال والشيكات. 
وأضــــاف الــشــعــيــل أن هـــذه األجــهــزة 
تــتــيــح لــعــمــاء بــنــك وربـــة إدراج أمـــوال 
ــور  ــن حــــســــابــــاتــــهــــم فــ ــمــ ــات ضــ ــكــ ــيــ ــشــ الــ

إيـــداعـــهـــا، وتـــقـــوم أجـــهـــزة EBM بــــأداء 
دور مهم في تقديم عدد من الخدمات 
اإللــكــتــرونــيــة، مــنــهــا الــســحــب واإليــــداع 
ــد  ــيـ ــنــــقــــدي واالســـــتـــــعـــــام عـــــن الـــرصـ الــ
ــر وغــــيــــرهــــا مــن  ــ ــــسـ وتـــغـــيـــيـــر كـــلـــمـــة الـ
الخدمات، ويمتلك عماء وربة ميزات 
نــوعــيــة، حيث بإمكانهم إجـــراء جانب 
مـــن الــعــمــلــيــات الــمــصــرفــيــة األســاســيــة 
عبر أجهزة الهواتف الذكية من خال 

تطبيق بنك وربة الفريد من نوعه.
ــك وربـــــــــة تـــقـــديـــم  ــنــ ــأنــــف بــ ــتــ ــيــــســ وســ
خـــدمـــاتـــه الــمــصــرفــيــة عــبــر كـــل فــروعــه 
المصرفية بعد انتهاء اإلجازة الرسمية 

مباشرة، االثنين 2 يناير.
عبدالله الشعيل

»المتحد« يعلن فائزي السحب»المتحد« يعلن فائزي السحب
األسبوعي لـ »الحصاد«األسبوعي لـ »الحصاد«

أجــرى البنك األهلي المتحد، أمس، 
الــــســــحــــب األســـــبـــــوعـــــي عــــلــــى جــــوائــــز 
الــحــصــاد اإلســـامـــي، حــســاب الــســحــب 
ــي األول فــي  ــ ــامـ ــ ــز اإلسـ ــوائــ ــلـــى الــــجــ عـ
ــذي يــنــفــرد بــالــعــديــد مــن  ــ الـــكـــويـــت، والـ
ــه أبـــســـط وأســهــل  الـــمـــمـــيـــزات، مــنــهــا أنــ
ــار، فــضــا عــن مــيــزة فتح  بــرنــامــج ادخــ
الــحــســاب عــبــر اإلنــتــرنــت بــكــل ســهــولــة 
ويـــســـر مـــع مـــيـــزة اإليــــــداع الـــفـــوري فــي 

الحساب.
وأســفــر السحب عــن حــصــول 10 من 
الــعــمــاء عــلــى 1000 ديــنــار لــكــل منهم، 
ــم: أحــمــد نــايــف شــخــيــر الــظــفــيــري،  وهــ
وصــاح خــالــد مــبــارك الــوهــيــب، وفــواز 
عــبــدالــلــطــيــف ســيــف الــدويــلــة، وخــيــريــة 
ــــري، وعـــبـــدالـــكـــريـــم  ــيـ ــ ــلــــوم أسـ حــــمــــزه غــ
وعــبــدالــلــه بـــاقـــر أشــكــنــانــي، وســلــطــان 
ــم الـــســـعـــد، وشـــريـــفـــة عـــوض  ــالـ فــــرج سـ
مطلق ســلــطــان، وجــمــال محمد مبارك 
الخضير، ورياض أحمد أبوبكر جولي، 

ومحمد ساجد فازايل بت.

ويــقــدم حــســاب الــحــصــاد اإلســامــي 
في باقته الجديدة مجموعة أوسع من 
الـــمـــزايـــا، حــيــث يــحــظــى الـــرابـــحـــون من 
عماء »المتحد« بجائزة شهرية بقيمة 
100000 د.ك، إضـــافـــة إلـــى 10 جــوائــز 
ــار لــكــل  ــنــ أســـبـــوعـــيـــة بــقــيــمــة 1000 ديــ
جائزة، وتبقى الجوائز ربع السنوية 
الكبرى بقيمة 250.000 د.ك نقدا للرابح 

هي أهم ما يطمح إليه العماء، حيث 
تــمــثــل لـــهـــم فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق 
حلم العمر، وفضا عن هذه الباقة من 
الــجــوائــز الــجــذابــة، هــنــاك أيــضــا أربــاح 
ســـنـــويـــة مـــتـــوقـــعـــة عـــلـــى أســـــــاس عــقــد 
الوكالة، وهو ما يزيد جاذبية حساب 

الحصاد اإلسامي. 
ويــنــفــرد حــســاب الــحــصــاد بــالــعــديــد 
من المميزات، منها أنه أبسط وأسهل 
ــار، فــضــا عــن مــيــزة فتح  بــرنــامــج ادخــ
الــحــســاب عــبــر اإلنــتــرنــت بــكــل ســهــولــة 
ويـــســـر مـــع مـــيـــزة اإليــــــداع الـــفـــوري فــي 

الحساب.

»برقان« يوافق على عدم التجديد 
لرئيس الجهاز التنفيذي للمجموعة
مجلس اإلدارة قِبَل استقالة نائب الرئيس التنفيذي - الكويت

»األهلي« و»مركز دبي« ُيتمان صفقة تسهيالت 
القرض طويل األجل بـ 825 مليون دوالر

... واالكتتاب تجاوز المعروض
ً
لمدة 37 شهرا

أعلن البنك األهلي الكويتي 
أنــه أتــم بنجاح، بالشراكة مع 
مــركــز دبـــي، صفقة تسهيات 
الــقــرض الــطــويــل األجـــل بـــ825 
 ،

ً
مليون دوالر لمدة 37 شهرا

ــر عــمــلــيــة  ــبــ ــك أكــ ــذلــ  بــ
ً
مـــحـــقـــقـــا

تـــمـــويـــل تـــقـــوم بـــهـــا مــؤســســة 
مالية كويتية منذ يناير 2010.
وقــد تــم تصميم تسهيات 
الــــقــــرض هـــــذه الســتــخــدامــهــا 
فـــي األغـــــــراض الـــعـــامـــة للبنك 
ــات رأس الـــــمـــــال  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ومـ
ــان قـــد تـــم إطـــاق  ــ الـــعـــامـــل، وكـ
القرض المشترك في أكتوبر، 
وتــــــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى عــمــلــيــة 
الــــتــــســــهــــيــــات هـــــــــذه فـــــــي 30 

نوفمبر الماضي بالكويت.
ــة  ــ ــقـ ــ ــفـ ــ ــــصـ وقــــــــــــــد لــــــقــــــيــــــت الـ
ــي األســـــــــواق  ــ  فــ

ً
ــا ــانــ ــســ ــحــ ــتــ اســ

الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة، ونــجــح 
ــلــــي الـــكـــويـــتـــي فــي  الـــبـــنـــك األهــ
ــتــــمــــويــــل مـــــن مــبــلــغ  زيــــــــــادة الــ
اإلطاق األّولي، بعد أن تجاوز 
ــقــــرب مــــن 30  ــاب مــــا يــ ــتــ ــتــ االكــ
بالمئة، وقد شاركت مجموعة 
 
ً
مـــتـــنـــوعـــة مــــن 13 مــســتــثــمــرا
 مــن أمــيــركــا الشمالية 

ً
عالميا

ــــرق  ــــشـ وأوروبـــــــــــــا وآســـــيـــــا والـ
ــي هــــــذه الــصــفــقــة  ــ األوســـــــــط فـ

التاريخية.

رامي الرفاعي نورة الدويش جورج ريشاني

وعــمــل »ســيــتــي بــنــك«، فــرع 
لـــنـــدن، وشـــركـــة ســومــيــتــومــو 
مـــيـــتـــســـوي الـــمـــصـــرفـــيـــة فـــرع 
مــركــز دبـــي الــمــالــي الــعــالــمــي 
ــــن  ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ ــــشـ كـــــمـــــنـــــســـــقـــــيـــــن مـ
 إلـــــى جــنــب 

ً
لــلــصــفــقــة، جـــنـــبـــا

مـــع بــنــك أبـــوظـــبـــي الــتــجــاري 
ــبــــي  بــــوظــ أ ــــك  ــنـ ــ بـ  ، م ع( )ش 
األول )ش م ع(، بـــنـــك إتـــش 
إس بــي ســي الــشــرق األوســط 
الـــــــمـــــــحـــــــدود، بـــــنـــــك الــــصــــيــــن 
الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــي والــــــــتــــــــجــــــــاري 
الـــمـــحـــدود، فــــرع دبــــي )مــركــز 
دبـــي الــمــالــي الــعــالــمــي(، بنك 
ميزوهو المحدود بصفتهم 

ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــن األسـ ــيــ ــمــ ــظــ ــنــ ــمــ الــ
المفوضين ومديري الطرح. 
فــيــمــا عــمــل الــبــنــك الــســعــودي 
الــبــريــطــانــي وبـــنـــك الــمــشــرق 
)ش م ع( كمديرين رئيسيين 
مــفــوضــيــن، والــبــنــك الــوطــنــي 
الـــســـعـــودي كــمــنــســق رئــيــســي 
ــتــــانــــدرد تـــشـــارتـــرد  وبـــنـــك ســ

كمنسق.
وقــــال الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
للمجموعة في البنك األهلي 
ــــورج ريــشــانــي:  الـــكـــويـــتـــي، جـ
ــاإلغــــاق  ــن فـــــخـــــورون بــ ــحــ »نــ
لــنــاجــح لصفقة التسهيات  ا
ــــي دلـــيـــل عـــلـــى ثــقــة  ــذه، وهـ ــ هــ

الــــمــــســــتــــثــــمــــريــــن فــــــي جـــمـــيـــع 
أنحاء العالم بالبنك األهلي 
ــتـــي واســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه  ــويـ ــكـ الـ
وتــــوقــــعــــاتــــه الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. 
ــذه الـــتـــســـهـــيـــات  ــ وتـــعـــتـــبـــر هــ
األكـــــبـــــر فـــــي تـــــاريـــــخ الـــبـــنـــك، 
وســوف تمكننا من مواصلة 
ــنــــمــــو وتــــوســــيــــع أعـــمـــالـــنـــا  الــ
ــا أود  وتــقــويــة عــاقــاتــنــا. وأنـ
نا وموظفينا  أن أشكر شركاء
الذين بذلوا قصارى جهدهم 
ــيــــق أفــــــضــــــل نـــتـــيـــجـــة  ــقــ ــتــــحــ لــ

ممكنة«.
ــرة الـــعـــامـــة  ــديــ ــمــ وقــــالــــت الــ
لـــلـــخـــزيـــنـــة واالســــتــــثــــمــــار فــي 

الـــبـــنـــك، نـــــورة الــــدويــــش: »إن 
ــاوز االكــــتــــتــــاب لـــمـــا هــو  ــ ــجـ ــ تـ
معروض في عملية التمويل 
هذه، في خضم فترة من عدم 
الــيــقــيــن بـــالـــســـوق، هـــو دلــيــل 
عـــلـــى مـــتـــانـــة وســـمـــعـــة الــبــنــك 
األهلي الكويتي في األسواق 
ــة. وقـــد  ــ ــيـ ــ ــــدولـ اإلقـــلـــيـــمـــيـــة والـ
ســاعــد مــوقــف الــبــنــك األهــلــي 
الــكــويــتــي ورؤيــتــه فــي إغــاق 
صــفــقــة الــتــمــويــل هــــذه خــال 
فــتــرة زمــنــيــة قــصــيــرة، ونحن 
ــا لـــلـــفـــرق  ــرنــ ــكــ ــــرب عـــــن شــ ــعـ ــ نـ
المعنية بــهــذه الصفقة على 

اجتهادهم وعملهم الجاد«.
 مـــن جـــانـــبـــه، قــــال الــمــديــر 
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــديــ ــمــ ــام، الــ ــ ــعــ ــ الــ
األول للبنك األهلي الكويتي 
- مركز دبي المالي العالمي، 
رامي الرفاعي: »هذه الصفقة 
ــع رؤيـــــــة الـــبـــنـــك  ــ ــمـــاشـــى مـ ــتـ تـ
األهلي الكويتي - مركز دبي 
ــمـــي، لــتــصــبــح  ــعـــالـ الـــمـــالـــي الـ
ــال الــــدولــــيــــة  ــ ــمـ ــ ــــأعـ بــــــوابــــــة لـ
وتوفير دعم البنية التحتية 
لــــطــــمــــوحــــات الــــبــــنــــك األهــــلــــي 
الــكــويــتــي. نــحــن نــقــّدر بــشــدة 
عـــاقـــاتـــنـــا الــمــتــنــامــيــة حـــول 
العالم، وسنعمل على تعزيز 

هذه الشراكات«.

 نجني ثمار وجودنا 
بوسائل التواصل 

 وتقديم 
ً
منذ 14 عاما

محتوى تفاعلي متنوع                                  
الرشيد

  

الصفقة لقيت 
 
ً
استحسانا

باألسواق الدولية 
واإلقليمية ونجح 
»األهلي الكويتي« 
في زيادة التمويل 
من مبلغ اإلطالق 

األولي بعد أن 
تجاوز االكتتاب ما 

يقرب من ٪30 

  صدارتنا تعكس 
مواكبة محتوى 
حسابات البنك 

الحتياجات عمالئه 
ومتابعيه 

         

https://www.aljarida.com/article/9494
https://www.aljarida.com/article/9493
https://www.aljarida.com/article/9491
https://www.aljarida.com/article/9490
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استضافة نجوم الغناء في ليلة رأس السنة
• القاهرة – هيثم عسران

تشهد خريطة البرامج على 
الـــشـــاشـــات الـــمـــصـــريـــة حــلــقــات 
استثنائية وخاصة، بمناسبة 
اســتــقــبــال الــعــام الــجــديــد، حيث 
ــــوات مــن  ــنـ ــ ــقـ ــ ــيـــع الـ ــمـ انــــتــــهــــت جـ
ــة مــع  ــات خــــاصــ ــقـ ــلـ تـــســـجـــيـــل حـ
ـــعـــرض لــيــلــة رأس 

ُ
الـــنـــجـــوم ســـت

السنة واأليام المقبلة، بالتزامن 
مع استقبال العام الجديد.

ويحل الفنان محمد رمضان 
ــيــــة مــنــى  ــلـــى اإلعــــامــ  عـ

ً
ــا ــفـ ــيـ ضـ

الشاذلي في برنامجها )معكم( 
بحلقة خاصة يتحدث فيها عن 
أعماله الفنية، وما يواجهه من 
انـــتـــقـــادات عـــديـــدة، إضـــافـــة إلــى 
ــتـــطـــرق لــتــفــاصــيــل مــشــروعــه  الـ
الدرامي الجديد )العمدة(، المقرر 
عرضه فــي السباق الرمضاني 

المقبل.
ويقدم رمضان خال الحلقة 
 من األغنيات واالسكتشات 

ً
عددا

ــتــــديــــو، كـــمـــا يــظــهــر  داخــــــل االســ
برفقة أبنائه فــي حلقة خاصة 
.
ً
 طويا

ً
استغرق تصويرها وقتا

وتستضيف الفنانة إسعاد 

يـــونـــس بــبــرنــامــجــهــا )صــاحــبــة 
السعادة( الفنان محمد حماقي 
بسهرة غنائية خاصة يتحدث 
فيها عــن أمــور كثيرة بحياته، 
بجانب تقديم أغنيات متعددة 
ــو. فــيــمــا تـــحـــاور  ــديــ ــتــ ــي االســ فــ
الــمــطــربــة أنــغــام زميلها صابر 
الرباعي في برنامجها )أنغام( 

عــلــى شــاشــة قــنــاة dmc بحلقة 
استقبال العام الجديد.

واخــتــارت اإلعــامــيــة لميس 
ــبــــر بـــرنـــامـــجـــهـــا  ــدي عــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ الـ
)كلمة أخيرة( على شاشة قناة 
أون أن تسجل ســهــرة غنائية 
اســتــثــنــائــيــة مـــع نــجــوم الــغــنــاء 
الشعبي: عبدالباسط حمودة، 
ــاد، وعـــمـــر كــمــال،  ــ ومــحــمــد رشــ
كما تتضمن سهرات قناة أون 
ســهــرة استثنائية مــع الفنانة 
ــــي بـــرنـــامـــج  ــرم فـ ــجــ نـــانـــســـي عــ
ــيــــن، يــــحــــاورهــــا أمـــيـــر  ــرانــ ــهــ ســ
كــــــرارة حــــول كـــوالـــيـــس عــديــدة 
عــن حياتها الفنية والعائلية 
وغيرها من األمور، فيما تقدم 
اإلعامية أسما إبراهيم حلقة 
خـــاصـــة مـــن بــرنــامــجــهــا )حــبــر 
سري( مع الثنائي أحمد شيبة 

وعمر كمال.

حماقي مع إسعاد يونس

رمضان وابنه وابنته

بشار الشطي يطرح أغنية 
»يا طير« مع دافي اليوم

• فضة المعيلي
كشف الفنان بشار الشطي عن انطاق أولى أغنيات ألبومه 
الجديد اليوم، وهي أغنية »يا طير«، التي يشاركه في غنائها 

بطريقة الفيديو كليب الفنان دافي.
وكتب بشار الشطي، عبر حسابه على »انستغرام«، »كام 
الحب، والحنين، والوله، والشوق الذي غمرتوني به لسنوات 
من الغياب ترجمته وتحول إلــى نغمات وكلمات تغنت في 
حبكم، أغنية يا طير بداية خير معاكم، وأول أغاني ألبومي 

القادم، الوعد اليوم«.
وصــرح الشطي بــأن »الفيديو كليب يساعد على انتشار 
الفنان واألغنية ألننا في عصر مواقع التواصل االجتماعي، 
ومن المهم جدا أن تكون هناك هوية لألغنية وترجمة مباشرة 
للمشاعر الناتجة من الموسيقى«، مضيفا أنه يفضل إصدار 
األلبوم أكثر من األغنيات الفردية، ألن األلبوم يوصل رسالة أو 

قصة موسيقية، ويحاكي أكثر من فئة بنفس الوقت.
مــن جــانــبــه، عبر الــفــنــان دافـــي عــن ســعــادتــه بــالــتــعــاون مع 
الشطي، مشيرا إلى أن لديه تعاونات سابقة معه في مجال 
اإلعانات، ولكن هذا أول تعاون رسمي معه، وتابع: »أنا سعيد 
بالتعاون، فالفنان بشار الشطي مبدع وموهوب، الكل يحبه 
في الخليج، إضافة إلى أنه صديق وأخ فقد تربينا مع بعض، 
ومنذ الصغر كنا نحلم أن نعمل مع بعض، والحمد الله جاء 

اليوم لنحقق حلمنا، وأتمنى أن يعجب العمل الجمهور«.

بشار الشطي

ً
حصاد 2022... صراعات فنية وانتعاشة سينمائية بإنتاج 24 فيلما

شهد عام 2022 العديد من 
األحداث في الوسط الفني ما 

بين حاالت زواج وطالق أثارت 
الجدل، إضافة إلى أزمات 

صحية ورحيل بعض الفنانين، 
بينما واصلت قافلة السينما 

المصرية سيرها وإيراداتها 
، رغم تراجع 

ً
المرتفعة نسبيا

اإلنتاج السينمائي إلى تقديم 
 فقط في عام 2022.

ً
24 فيلما

• القاهرة – هيثم عسران:
ــي الــــــــزواج  ــ ــر فـ ــ ــبـ ــ ــدل األكـ ــ ــجـ ــ الـ
واالرتباط كان من نصيب الفنانة 
شــيــريــن عــبــدالــوهــاب وزوجــهــا 
حسام حبيب، خاصة بعد تبادل 
الــمــحــاضــر فـــي أقـــســـام الــشــرطــة 
بينهم واالتهامات التي صدرت 
مــن شــيــريــن بــحــق حــســام خــال 
فــتــرة انفصالهما قبل أن يعلن 
عن إدمانها للمخدرات ودخول 
المصحة للعاج، وتعود بعدها 
.
ً
الحياة الزوجية بينهما مجددا

جدل مشابه تكرر مع الفنانة 
ــرفــــة وطــلــيــقــهــا  ــة عــ ــنـ الــــشــــابــــة مـ
مــحــمــود الــمــهــدي، فــبــعــد إعـــان 
زواجـــهـــمـــا بــعــدة أســابــيــع أعــلــن 
انفصالهما وتــبــادال االتهامات 
والقضايا االجتماعية، وحصلت 
الفنانة هالة صدقي على حكم 
من المحكمة بطاقها من زوجها 
سامح ســامــي، بعد ســنــوات من 

االنفصال الفعلي وسفر زوجها 
خارج مصر.

وشــهــد زواج الفنانة بوسي 
مــن مصفف الشعر هشام ربيع 
، خـــاصـــة أن ربــيــع 

ً
جـــــداًل كـــبـــيـــرا

كــان متزوجا مــن قبل، فــي حين 
عـــاد ألم أبــنــائــه بــعــد زواجــــه من 
المطربة المصرية بفترة وجيزة، 
فيما أعلنت شيري عادل زواجها 
من طارق صبري بشكل مفاجئ، 
بــعــد خــطــبــة قـــصـــيـــرة، واحــتــفــل 
عــبــدالــفــتــاح الــجــريــنــي بـــزواجـــه 
مــن جميلة الــبــداوي فــي مسقط 
رأســـه بــالــمــغــرب، وهـــو نــفــس ما 
ــرره مـــواطـــنـــه ســـعـــد لـــمـــجـــرد،  ــ ــ كـ
بينما أقــامــت دنــيــا عبدالعزيز 
حفل زفافها على شاطئ البحر 

بمدينة نويبع.

نجوم راحلون

ــل  ــيـ وشـــــهـــــد عــــــــام 2022 رحـ

عــدد ليس بالقليل من النجوم؛ 
ــم،  ــيــ ــلــ مــــــــن بــــيــــنــــهــــم هـــــــشـــــــام ســ
ومـــهـــا أبــــوعــــوف، وزكـــــي فطين 
ــاب بـــعـــد مـــعـــانـــاة مــع  ــدالـــوهـ ــبـ عـ
الــــســــرطــــان، وتــــوفــــي الـــفـــنـــانـــان 
أحمد حــاوة وجــال الشرقاوي 
متأثرين بإصابتهما بفيروس 
كورونا، فيما رحلت القديرتان 
رجاء حسين وعايدة عبدالعزيز 
الــتــي عــانــت فــي أواخــــر حياتها 
الزهايمر بشكل مفاجئ، وتوفيت 
الفنانة جــاال فهمي مــن دون أن 
تـــتـــعـــّرض ألي أزمـــــــات صــحــيــة، 
ورحــــــــــل ســــمــــيــــر صـــــبـــــري عــقــب 
معاناة مع مرض القلب استمرت 

أسابيع.
الـــمـــشـــاكـــل الــصــحــيــة الحــقــت 
عــــددا كــبــيــرا مــن الــفــنــانــيــن؛ كــان 
ــتـــي اضـــطـــرت  أبــــرزهــــم أنــــغــــام الـ
إلزالة الرحم والخضوع لجراحة 
ــا تـــرقـــد  ــلـــهـ ــا جـــعـ ــمــ خــــطــــيــــرة، مــ
أليـــام فــي غــرفــة العناية الفائقة 

بالمستشفى، وتوقف نشاطها 
 لحين التعافي، 

ً
الفني إجــبــاريــا

بينما واجه الفنان عبدالرحمن 
ــادة  أبـــــوزهـــــرة أزمــــــة صــحــيــة حــ
نتيجة كسر في الحوض وإهمال 
طبي جعله يتعّرض لمضاعفات 

خطيرة.
وســافــر الــفــنــان محمد ثــروت 
ــتــــه  ــابــ ــا بــــعــــد إصــ ــســ ــمــ ــنــ إلــــــــى الــ
بــــانــــســــداد فــــي شـــرايـــيـــن الــقــلــب 
وخضوعه لجراحة طارئة بمصر 
اســتــكــمــلــهــا فـــي الــنــمــســا، فيما 
أصيب محمد عبدالرحمن بأزمة 
قــلــبــيــة وخــــضــــع لـــجـــراحـــة قــلــب 
مــفــتــوح بالمستشفى، وهـــو ما 
تكرر مع الفنان محمد شاهين، 
الـــذي اضــطــر لتركيب دعامتين 
بــالــقــلــب ويــخــضــع لــلــراحــة بناء 

على تعليمات األطباء.

انتعاشة سينمائية... ولكن

حــــقــــقــــت األفـــــــــــام الـــمـــصـــريـــة 
ــاالت الــســيــنــمــائــيــة أكــثــر  ــالـــصـ بـ
ــار جـــنـــيـــه مــن  ــيــ ــلــ مـــــن نــــصــــف مــ
خـــــال 24 فــيــلــمــا حـــصـــد مــنــهــا 
فيلم »كــيــرة والــجــن« ألحــمــد عز 
وكريم عبدالعزيز نحو ربع هذه 
اإليــــرادات بـــ 120 مليون جنيه، 
وهو أعلى إيراد لفيلم سينمائي 
بتاريخ السينما المصرية حتى 

اآلن.
وعــاد أحمد حلمي في 2022 
للتربع على عرش إيرادات األفام 

الكوميدية بفيلمه األخير »واحد 
ــرادات  ــ تــــانــــي«، بــعــدمــا بــلــغــت إيــ
الفيلم أكثر من 65 مليونا، فيما 
تــجــاوزت ايــــرادات فيلم »عمهم« 
ــام و«بـــحـــبـــك« لــتــامــر  ــ لــمــحــمــد إمـ
حــســنــي إيــــــــرادات تــــجــــاوزت 50 

مليونا لكل منهما.
فـــي الــمــقــابــل أخــفــق عــــدد من 
األفام في االستمرار بالصاالت 
السينمائية لــمــدة مناسبة مع 
ضعف إيــراداتــهــا بشدة أبرزها 
»لــعــبــة شــيــطــان« لــبــاســم ســمــرة، 
و«فارس« ألحمد زاهر، و«حسين 
ــــوم« لـــكـــريـــم قـــاســـم،  ــيـ ــ وحـــظـــك الـ
ــوا ولـــم  ــ ــرجـ ــ ــــى »خـ ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ
يعودوا«، وهي أفام لم تتجاوز 
إيراداتها حاجز المليون جنيه 
ــم يــســتــمــر  ــ ــتــــذاكــــر، ولـ بـــشـــبـــاك الــ
عرضها سوى أقل من أسبوعين.

البطولة النسائية 

ــودة  ــ ــدت الـــســـيـــنـــمـــا عــ ــ ــهــ ــ وشــ

 من 
ً
الــبــطــولــة الــنــســائــيــة مـــجـــددا

خال فيلم »تسليم أهالي« لدنيا 
ســـمـــيـــر غــــانــــم، الـــــــذي تــــجــــاوزت 
ــــه حـــاجـــز الـــــ 31 مــلــيــون  ــراداتـ ــ إيـ
جــنــيــه، لــتــكــون الــنــجــمــة األعــلــى 
 في أفامها السينمائية، 

ً
إيـــرادا

ــة عــــــلــــــى اإليـــــــــــــــــــــرادات  ــ ــوقــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ مــ
السينمائية الــتــي حققتها من 
قبل الفنانة ياسمين عبدالعزيز.

 شهد انتعاشة 
ً
المسرح أيضا

كبيرة في 2022 بعروض متميزة 
قــــدمــــت داخــــــــل وخـــــــــارج مـــصـــر، 
فـــعـــاد أحـــمـــد الــســقــا بــعــد غــيــاب 
 
ً
طويل استمر ألكثر من 20 عاما
بمسرحية »ســيــدتــي الجميلة«، 
وخـــــــاضـــــــت ســــمــــيــــة الــــخــــشــــاب 
تجربتها األولى »كازينو بديعة«، 
بينما حققت دنيا سمير غانم 
نجاحا كبيرا بعرض مسرحيتها 
ــى بــطــوالتــهــا  ــ ــ ــا«، أولـ ــتــــونــ »آنــــســ

المسرحية.

دنيا سمير غانم

فريق كيرة والجنأحمد حلمي في ملصق فيلم »واحد تاني«

أحمد إيراج وفوز الشطي
في »حياتي المثالية«

• عزة إبراهيم
كشف الــفــنــان أحــمــد إيـــراج عــن انــطــاق تصوير مسلسله 
الجديد »حياتي المثالية« بالتعاون مع الفنانة فوز الشطي، 

التي تشاركه في بطولة العمل.
ونــشــر إيـــراج عــدة صــور تجمعه مــع الشطي على شاطئ 
البحر خال تصوير أحد مشاهد المسلسل، الذي يشارك في 

المنافسة الدرامية خال موسم رمضان المقبل.
وعلق على الصور بأن المسلسل من تأليف مريم الهاجري، 
وإخـــراج سائد الــهــواري، وإنــتــاج المجموعة الفنية للمنتج 

والفنان باسم عبداألمير.
وانتهى إيـــراج مــؤخــرا مــن مسلسل »عـــودة خالتي«، الــذي 
انطلقت عروضه عبر منصة شاهد قبل أيــام بالتعاون مع 
الفنانة القديرة هدى حسين والفنانين سحر حسين، وفرح 
الصراف، وعبدالله البلوشي، ونورا، ومن إخراج محمد جمعة، 
والعمل من تأليف الكاتبين خالد ومحمود شكري، وإنتاج 

شركة إيغل فيلمز.
وحصد المسلسل الذي يقع في 10 حلقات، بمجرد عرضه، 
 بين قائمة األعمال الدرامية 

ً
 مميزا

ً
إشادة واسعة، وحجز مقعدا

التي تعرض على منصة شاهد، وتحظى بنسب مشاهدات 
عالية، خصوصا أن أحــداثــه تطرقت إلــى مشاكل اجتماعية 

واجهت الكثيرين على أرض الواقع.

إيراج والشطي خال التصوير

فضة المعيلي
قدمت شركة جالبوت لإلنتاج 
الفني مسرحية »األمــانــة العامة« 
عـــلـــى مـــســـرح الـــخـــرافـــي بجمعية 
الــكــشــافــة، وهـــي مــســرحــة تــتــنــاول 
فكرة حاشية أي مسؤول، وكيفية 
التعامل معه على اختاف المواقف، 
وما إذا كانت تسانده في المواقف 

الصعبة أم تتخلى عنه.
والعمل مــن تأليف نــادر قطب، 
وبــطــولــة فــاطــمــة الــطــبــاخ، وأحــمــد 
الـــشـــمـــري، ومــصــطــفــى أشــكــنــانــي، 
ومحمد الكاظمي، ومحمد الريش، 
وشــهــد الـــراشـــد، وحــامــد الــنــصــار، 
ومساعد خالد، وشاهين النجار، 

ــه الـــــهـــــويـــــدي، وســـعـــود  ــلــ ــدالــ ــبــ وعــ
الرشود، وأحمد الرشود، وعبدالله 
رحــــيــــل، وأحــــمــــد حــــســــن، وزهـــــــراء 
حاجي، إلى جانب اإلشراف اإلداري 
لــفــهــد الــزعــبــي، والــمــخــرج المنفد 
ــويــــدي، ومـــســـاعـــدي  ــهــ عـــبـــدالـــلـــه الــ
الـــــــمـــــــخـــــــرج مـــــــــي صـــــــقـــــــر، ورشـــــــــا 
الــنــصــرالــلــه، والموسيقى لمحمد 
النصار، ومدير الخشبة سليمان 
الــحــويــس، ومـــديـــر اإلنـــتـــاج أحمد 
الرشود، والمخرج والمشرف العام 

نصار النصار.
»الجريدة« واكبت العرض الذي 
أظـــهـــر تــمــيــز الــمــمــثــلــيــن بـــأدائـــهـــم 

ــــن خــــــال الـــمـــواضـــيـــع  الــــمــــتــــزن، مـ
الـــتـــي طــرحــهــا الـــمـــؤلـــف لــتــامــس 
الواقع، وقام النصار بغناء أغنية 
لــنــاظــم الــغــزالــي »طــالــعــة مـــن بيت 
أبوها« حيث أضفى البهجة على 
جمهور الحاضر، أما على مستوى 
السينوغرافيا، فقد اختار المخرج 
 بسيطة من الديكور خدمت 

ً
قطعا

فكرة المسرحية.
كــمــا الــتــقــت »الـــجـــريـــدة« بعض 
ــنـــانـــيـــن الـــمـــشـــاركـــيـــن وكـــانـــت  ــفـ الـ
ــة مـــــع الــــمــــخــــرج الـــنـــصـــار  ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ الـ
الـــــــــــــذي قـــــــــــــال: »نـــــشـــــكـــــر جـــمـــعـــيـــة 
ــتـــهـــم،  ــافـ ــتـــضـ ــلــــى اسـ ــة عــ ــافــ ــشــ ــكــ الــ
وســمــاحــهــم لــنــا بتأجير المسرح 
 أن 

ً
لــعــرض مــســرحــيــتــنــا«، مضيفا

ــلــمــوا، ألن أغلبية 
ُ
»المسرحيين ظ

الــمــســارح ال تتضمن اشــتــراطــات 
األمــن والسامة مما يعوق عملنا 
كمسرحيين فـــي عـــرض إنتاجنا 

للجمهور«.
ــى أن هــنــاك  ــ ــفـــت الـــنـــصـــار إلـ ولـ
مــســرحــيــيــن يــبــحــثــون عـــن مــســرح 
مـــنـــاســـب فـــــا يــــــجــــــدون، مــضــيــفــا 
»نحتاج دعمكم كجمهور ألن ذلك 
سيجعل الدولة تهتم لنا وتدعمنا، 
ونحتاج أن يحل المجلس الوطني 
لــلــثــقــافــة والـــفـــنـــون واآلداب هـــذه 
المشكلة«. وذكر أنه بدأ التحضير 
لـــلـــمـــســـرحـــيـــة مـــنـــذ شـــهـــر يــونــيــو 

الــمــاضــي، وكـــون فــريــق العمل من 
الــشــبــاب بــعــضــهــم مــمــثــلــو مــســرح 
ــن الــــــــورش الــتــي  ــ ــفــــزيــــون، ومــ ــلــ وتــ
نظمتها شركة جالبوت، الفتا إلى 
أن بداية عروض المسرحية انطلقت 
في مركز عبدالعزيز حسين الثقافي 
ثم جمعية الكشافة التي استقبلت 

العرض بحفاوة.
وقال إن ردود أفعال الجماهير 
جـــيـــدة مـــنـــذ انـــطـــاقـــة الــــعــــروض، 
 أن العروض ستستمر حتى 

ً
مبينا

رأس السنة الجديدة 2023 وبداية 
شهر يناير المقبل، وأن فريق عمل 
 يــحــضــر لعمل 

ً
الــمــســرحــيــة أيـــضـــا

مسرحي جديد.
أمـــا عــن قــصــة الــمــســرحــيــة، فقد 
تم اقتباسها من النص المسرحي 
ــات نـــــائـــــب فــي  ــ ــيــ ــ ــومــ ــ ــيــــر »يــ ــهــ الــــشــ
األرياف«، حيث تمت معالجة العمل 

وتأليفه بالكامل.
بـــدورهـــا، قــالــت الــفــنــانــة فاطمة 
الــطــبــاخ إنـــهـــا تــجــســد دور نــائــبــة 
»مــيــســون«، الــتــي تــحــاول أن تسلم 
ــتـــجـــاوزات لــوكــيــل الــنــائــب  مــلــف الـ
الــــعــــام، الفـــتـــة إلــــى أن الــمــســرحــيــة 
تــنــاقــش الـــوضـــع الــســيــاســي على 
الصعيد المحلي بأسلوب ساخر، 

في إطار درامي مسرحي.
أما الفنان مصطفى أشكناني، 
فــقــال أجــســد دور »مــطــرود« يعمل 

 
ً
 في األمانة العامة، واصفا

ً
مندوبا

ــيـــل ويـــــربـــــط مــا  ــمـ ــــه جـ ــأنـ ــ دوره بـ
ــداث الــتــي تــتــعــرض لها  ــ بــيــن األحــ

شخصيات العمل.
وتحدث الفنان أحمد الشمري 
عـــن دوره وقـــــال إنــــه يــجــســد دور 
»أبوميسور«، وهو أكبر تاجر من 
المتحكمين في قــرارات البلد على 
كــــل الـــصـــعـــد، واصــــفــــا شخصيته 
بأنه من التجار الطغاة في أسلوب 
تعاملهم، فــي حين ذكــرت الفنانة 

شهد الراشد أنها تجسد شخصية 
»مــربــوحــة« الــتــي تعمل سكرتيرة 
للوكيل العام، وتتسم شخصيتها 
بأنها ال تحب االخطاء، ودائما تقوم 

بعمل المقالب.
 وبينت الــراشــد أن العمل أول 
تجربة لها في المسرح التجاري، 
الفــتــة إلـــى أن أول تــجــربــة لــهــا في 
الــمــجــال الــمــســرحــي كـــانـــت ضمن 
مهرجان الكويت المسرحي الـ 22 

عبر مسرحية »ماردين«. مساعد خالد وأحمد الشمري وحامد النصار في المسرحية

ً
حيي حفال

ُ
بيونسي ت

في دبي 21 يناير

 The« كشف موقع صحيفة
Sun« البريطانية، أن ملكة 
البوب العالمية بيونسي 
تستعد إلحياء حفل في 
مدينة دبي خال يناير 

2023، والذي ُيعد بمنزلة 
الحفل األول أليقونة 

( على 
ً
الموسيقى )41 عاما

خشبة المسرح منذ 4 أعوام.
ومن المفترض أن تغني 

بيونسي على مسرح منتجع 
أتانتس ذا رويال اليف 

لمدة ساعة، في 21 يناير 
المقبل، في أول عرض 

مباشر لها منذ أن شاركت 
بحفل مهرجان المواطن 

العالمي بجوهانسبرغ في 
ديسمبر 2018، وستقدم 

خال الحفل باقة من 
 عن 

ً
أشهر أغنياتها، فضا

أغنيات ألبومها األخير 
.)Renaissance(

جدير بالذكر، أن »كوين بي« 
حصدت أكثر من 12 إدخااًل 

في كتاب غينيس لألرقام 
القياسية لهذا العام، بما في 

ذلك »أول عمل يظهر ألول 
مرة في المركز األول مع أول 

 
ً
6 ألبومات، واألعلى دخا

في هوليوود على اإلطاق«.

المسرح يعود إلى عدن 
بعد غياب سنوات

بعد غياب دام أكثر من 3 
سنوات تعود العروض 

المسرحية إلى مدينة عدن، 
من خال فرقة خليج عدن، 

التي اختارت كنيسة قديمة 
لتقدم فيها عرض »هاملت« 

من وحي األدب العالمي 
للكاتب البريطاني وليام 

شكسبير.
وقال المخرج عمرو 

جمال، ابن مدينة عدن، إن 
قدم للجمهور 

ُ
المسرحية ست

باللهجة العدنية، بعد 
خضوع أعضاء الفرقة 

لتدريبات من قبل مسرح 
شكسبير غلوب في لندن 

ومسرح فولكانو في ويلز 
لمدة عامين، وبالشراكة مع 
المركز الثقافي البريطاني.

وأضاف جمال، في 
تصريحات صحافية، أن 

 يراوده 
ً
هذا العمل كان حلما

منذ البدايات، وأن يتمكن من 
تنفيذه في مدينة عدن، التي 

وصفها بأنها مدينة رائدة 
في العمل الفني والثقافي، 

 المسرح 
ً
خصوصا
والسينما.

إيرادات »كيه بوب« 
الكورية األعلى بـ 2022

ن أن حجم مبيعات  تبيَّ
ألبومات موسيقى الـ »كيه 

بوب« بلغ حوالي 80 مليون 
نسخة هذا العام، بفضل 

الشعبية التي حظيت بها 
الفرق الموسيقية الكورية، 
.»BTS« وفي مقدمتها فرقة

وبلغ حجم مبيعات ألبومات 
الـ »كيه بوب« خال العام 
 و195 

ً
الحالي 74 مليونا

 و554 نسخة، بزيادة 
ً
ألفا

نسبتها 29.9 %، مقارنة 
مع العام الماضي، واحتلت 
فرقة »BTS« المرتبة األولى 

من حيث حجم مبيعات 
األلبومات، بواقع حوالي 6 

مايين و70 ألف نسخة.
كما حظيت ألبومات فرق 

الـ »كيه بوب« النسائية 
الكورية بشعبية لكبيرة، 
حيث بلغت حصة الفرق 

النسائية من إجمالي حجم 
مبيعات ألبومات الـ »كيه 

بوب« لهذا العام مليونين 
و820 ألف نسخة، لتحتل 
بذلك المركز األول بنسبة 

مبيعات 32.6%، بزيادة 
نسبتها 16.5% مقارنة مع 

العام الماضي.

ً
ق دنيا سمير غانم مسرحيا جدل شيرين وحسام ورحيل هشام سليم وزواج بوسي وتفوُّ
ً
ق دنيا سمير غانم مسرحيا جدل شيرين وحسام ورحيل هشام سليم وزواج بوسي وتفوُّ

فاطمة الطباخ

»األمانة العامة« تناقش الوضع السياسي بأسلوب ساخر »األمانة العامة« تناقش الوضع السياسي بأسلوب ساخر 
مسرحية لفاطمة الطباخ ونصار النصار مقتبسة من »يوميات نائب في األرياف«مسرحية لفاطمة الطباخ ونصار النصار مقتبسة من »يوميات نائب في األرياف«
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بدأت الواليات املتحدة واليابان 
ترتيبات لعقد قمة بني الرئيس 

جو بايدن ورئيس الوزراء 
فوميو كيشيدا في واشنطن 

في 13 يناير ملناقشة السياسة 
األمنية الجديدة لليابان، التي 

جرى تعديلها هذا الشهر 
لتكشف عن أكبر تعزيز 

عسكري منذ الحرب العاملية 
الثانية.

من جهة أخرى، تنظر الواليات 
املتحدة في فرض قيود على 

القادمني من الصني، في أعقاب 
تخفيفها بشكل كبير إجراءات 
احتواء فيروس »كورونا« هذا 

الشهر.

سلة أخبار

قمة أميركية - يابانية
وقيود على الصينيين

من املقّرر أن يتم نشر قوة 
شرطة برازيليا بنسبة 

100% لضمان األمن خالل 
حفل تنصيب الرئيس 

املنتخب لويس إيناسيو 
لوال دا سيلفا، وسط مخاوف 

من حدوث أعمال عنف أو 
هجمات.

وقال املرشح لتولي وزارة 
األمن فالفيو دينو: »ستكون 

هناك تعبئة بنسبة %100 
لقوات الشرطة لضمان سالمة 
ليس فقط الرئيس ولكن أيضًا 

الوفود األجنبية والجمهور«.
وأوقفت الشرطة السبت أحد 

أنصار الرئيس املنتهية 
واليته جايير بولسونارو 
خالل محاولته استخدام 

متفجرات إلثارة »الفوضى« 
قبل التنصيب.

شرطة برازيليا تؤّمن 
تنصيب دا سيلفا بالكامل

قدم االئتالف الجديد، أمس، 
وثيقة الخطوط العريضة 

للحكومة اإلسرائيلية املقبلة، 
برئاسة بنيامني نتنياهو، إلى 

سكرتارية »الكنيست«، وذلك 
عشية تنصيبها. وتتبنى 

الحكومة الجديدة أفكار اليمني 
املتطرف الفاشي، وتجاهلت 

الشعب الفلسطيني وتاريخه 
في فلسطني، وتطرقت إليه 
من خالل »محاربة مقاومة 

االحتالل«، إلى جانب تشديد 
السيطرة على القدس وتوسيع 

االستيطان، ومواجهة إيران. 
وجاء في البند األول من 

الوثيقة أن »للشعب اليهودي 
حق حصري وغير قابل 

للتقويض على كل مناطق 
أرض إسرائيل. وستدفع 

الحكومة وتطور االستيطان 
في جميع أنحاء الضفة 

الغربية«.

حكومة نتنياهو: إسرائيل 
حق حصري لليهود

م لمسقط رسالة نووية... وتهدد بتدمير إسرائيل
ّ
طهران تسل

الدوالر يتخطى الدوالر يتخطى 4343 ألف تومان... وروما تستدعي سفير إيران للتنديد بقمع االحتجاجات ألف تومان... وروما تستدعي سفير إيران للتنديد بقمع االحتجاجات
فــي إطـــار تــحــّركــات إيــرانــيــة مــحــمــومــة لــإبــقــاء على 
نافذة الدبلوماسية مع الواليات المتحدة و»الترويكا 
األوروبــيــة« مفتوحة، بعد انسداد مسار فيينا إلحياء 
االتفاق النووي، وتلويح إسرائيل بشن هجوم مباغت، 
م وزير خارجية إيران حسين عبداللهيان إلى سلطان 

ّ
سل

ُعمان هيثم بن طارق، أمس، رسالة نووية وإقليمية من 
رئيسه إبراهيم رئيسي.

وأجرى عبداللهيان مباحثات مع السلطان تناولت 
مختلف الــمــجــاالت، إضــافــة إلــى تــبــادل وجــهــات النظر 
حول تطورات األوضاع التي تشهدها المنطقة ومجمل 
المستجدات اإلقليمية والدولية.  ووصف عبداللهيان، 
عقب اللقاء، سلطنة ُعمان بأنها »مركز الحوار اإلقليمي 
حــول مختلف القضايا؛ ســواء فيما يتعلق بــإيــران أو 

أزمات المنطقة«.
وقــال إن »المسؤولين العمانيين لعبوا على الــدوام 
اء في تقريب وجهات نظر الطرفين في 

ّ
 وبن

ً
 إيجابيا

ً
دورا

مفاوضات رفع الحظر والوصول إلى الخطوات النهائية 
لالتفاق« بشأن إحياء المعاهدة الذرية التي أبرمت بين 

طهران والقوى الكبرى عام 2015.
وأضاف المسؤول اإليراني، الذي وصل إلى مسقط 
لــيــل الـــثـــالثـــاء ـ األربــــعــــاء، أن »الــــزيــــارة تــشــّكــل فــرصــة 
الستعراض القضايا الثنائية ومتابعة القضايا التي 
 أن »األزمات 

ً
تحتاج إلى المزيد من التسريع«، موضحا

في اليمن وأفغانستان وأوكرانيا تحظى باالهتمام«. 
وذكرت »الخارجية« اإليرانية أن عبداللهيان وّجه دعوة 

للسلطان لزيارة الجمهورية اإلسالمية.
وتأتي زيارة عبداللهيان بعد نحو أسبوع من تأكيد 
لع لـ »الجريدة« أن طهران قبلت الدخول في 

ّ
مصدر مط

مــفــاوضــات مــبــاشــرة مــع األمــيــركــيــيــن، بــشــرط الحفاظ 
عــلــى ســريــتــهــا، تــحــت ضــغــط االحــتــجــاجــات الشعبية 
واالضطرابات المتواصلة وتراُجع عملتها التومان إلى 

 مقابل الدوالر الواحد أمس.
ً
43 ألفا

في غضون ذلــك، شــّدد المتحدث باسم لجنة األمن 
والسياسة الخارجية في البرلمان، أبوالفضل عموئي، 
على أن »الغربيين ربــمــا كــانــوا يــأمــلــون فــي أن تــؤدي 
اعمال الشغب األخيرة إلى منحهم مزايا سياسية، أو 
إضــعــاف موقف إيـــران فــي المفاوضات، لكن مــع رؤيــة 
الهدوء واألمن العام في البالد، يمكن للغربيين التوصل 
إلى أن إيران ال تنوي التراجع عن مصالحها الخاصة 

في المفاوضات«.
في السياق، نشرت اإلذاعة والتلفزيون فيديو يصف 
رد فعل إيران في حال قامت إسرائيل بضربة محتملة 
ر من تدمير أهداف محددة 

ّ
لمواقعها النووية، حيث حذ

خـــالل دقــائــق، وأن مــوجــة مــن الــهــجــمــات الــصــاروخــيــة 
ستدمر مدينة تل أبيب. وأشار المتحدث في المقطع، 
 تدريبات 

ً
يونس شادلو، إلى أن »إسرائيل أجرت أخيرا

مع الواليات المتحدة لمحاكاة هجوم على إيران«.
وهــدد المتحدث بتدمير موقع إنــتــاج رأس حربي 

ــا ضـــمـــن عـــــدة أهـــــداف  ــمـــونـ ــلـــي فــــي ديـ ــيـ نــــــووي إســـرائـ
إسرائيلية سيقصفها »الــحــرس الــثــوري« بصواريخ 
ــغـــضـــون 7 دقـــــائـــــق، فــي  ــود الــــصــــلــــب، بـ ــوقــ ــالــ تـــعـــمـــل بــ
حــــــال نـــجـــحـــت الــــمــــقــــاتــــالت اإلســـرائـــيـــلـــيـــة فـــــي ضـــرب 
منشأة نطنز الــنــوويــة الــكــبــرى المدفونة تحت جبل، 

مـــؤكـــدا أنــهــا لـــن تــجــد قـــاعـــدة لــلــهــبــوط عــنــد عــودتــهــا. 
إلى ذلك، استدعت وزارة الخارجية اإليطالية السفير 
اإليــرانــي فــي رومـــا احتجاجا على تصرفات سلطات 
طـــهـــران »غــيــر الــمــقــبــولــة« فـــي قــمــع تــظــاهــرات الــحــراك 

الشعبي المتواصلة منذ منتصف سبتمبر الماضي.

المرشد األعلى علي خامنئي ورئيسي خالل مراسم دينية في طهران أمس األول )إرنا(

أوكرانيا على بوابة الشرق... والحرب النووية رهن ضغطة زر
روسيا تناور مع الصين في البحر الشرقي ونصف منشآت الطاقة األوكرانية معطلة

مع وصول الجيش األوكراني 
إلى بوابة الشرق، أحيا الغزو 
الروسي المخاوف من وقوع 

حرب نووية، في ظل غموض 
تهديدات الرئيس فالديمير 

بوتين حول استخدامه السالح 
الذري في حال تّم إحباط 

طموحاته، وتأكيد محيطه أنه 
»سيضغط على الزّر« إذا اعتبر 

أّن روسيا مهّددة.

بعد معارك ضارية مع القوات 
الــروســيــة فــي ظــل طــقــس شتوي 
شــديــد الـــبـــرودة، اقــتــربــت الــقــوات 
األوكــرانــيــة مــن اســتــعــادة مدينة 
ــيـــرة تــعــتــبــر  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة صـــغـ
ــة الـــــشـــــرق«، وســـــط تــأكــيــد  ــ ــــوابـ »بـ
ــا الـــرئـــيـــس  ــهــ ــدفــ الـــــقـــــيـــــادة أن هــ
اســتــعــادة المناطق الــتــي ضمها 
ــا دونـــبـــاس  ــرزهــ »الـــكـــرمـــلـــيـــن«، أبــ

ولوغانسك.
وذكــــــــرت صــحــيــفــة نـــيـــويـــورك 
تايمز أن المعارك اندلعت حول 
مدينة كريمينا شــرق أوكــرانــيــا، 
أمس األول، في حين كافح الروس 
للدفاع عن بعض مكاسبهم التي 

قت في الحرب.
ّ
تحق

ــعــتــبــر الــمــديــنــة الــصــغــيــرة 
ُ
وت

ــار أنـــهـــا  ــبــ ــتــ ــاعــ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بــ
ــر فـــي  ــ ــبــ ــ ــنــــتــــيــــن أكــ بـــــــوابـــــــة لــــمــــديــ
ــتـــســـك  ــيـ ــيـــرودونـ ــفـ ــيـ الـــــــجـــــــوار؛ سـ
وليسيتشانسك، وهــمــا مــركــزان 
صــــنــــاعــــيــــان مــــهــــمــــان بــمــنــطــقــة 
دونباس الشرقية التي سيطرت 
عليها موسكو بعد حملة صيفية 

مكلفة.
وقـــــــال الـــرئـــيـــس فـــولـــوديـــمـــيـــر 
زيلينسكي، عن كريمينا ومناطق 
أخـــرى فــي شــرق أوكــرانــيــا، خالل 
ــلــــي، إن »الــــوضــــع  ــلــــيــ خــــطــــابــــه الــ
هناك صعب وخطير، ويستخدم 
المحتلون جميع الموارد المتاحة 
لهم للضغط بهدف تحقيق بعض 

التقدم«.

تثبيت مكاسب

وفي ظل غياب الدبلوماسية، 
كــــــــــان الـــــجـــــيـــــشـــــان األوكــــــــرانــــــــي 
ــان ضـــد  ــ ــحــ ــ ــافــ ــ ــكــ ــ والـــــــــــروســـــــــــي يــ
بــعــضــهــمــا وســـط طــقــس شــتــوي 
شديد الــبــرودة، لالستيالء على 
المزيد من األراضــي وتثبيت ما 

تم كسبه.
ــا  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ وبــــــــــــــدأت حــــمــــلــــة أوكــ
الستعادة كريمينا في الخريف، 
ــن اجــتــيــاح  وانـــتـــهـــت قـــواتـــهـــا مــ
مـــنـــطـــقـــة خــــاركــــيــــف الـــشـــمـــالـــيـــة 
ــــا  ــــت جــــنــــوًب ــولـ ــ ــحـ ــ الــــشــــرقــــيــــة وتـ
لــلــتــركــيــز عــلــى لــوغــانــســك، الــتــي 
كـــانـــت بـــالـــكـــامـــل تـــقـــريـــًبـــا تــحــت 

السيطرة الروسية.
واســتــولــت الـــقـــوات الــروســيــة 
عـــلـــى كــــال الــمــكــانــيــن بـــعـــد وقـــت 
قصير مــن بـــدء غــزوهــا الشامل 
وقطعت الجسور العائمة فوق 

زيلينسكي يطلب 
أنظمة إيطالية 

و»الكرملين« يرفض 
خططه

جنود أوكرانيون خالل تدريبات على حدود بيالروس أمس األول )رويترز(

نــهــر دنــيــبــرو وبــنــت طــبــقــات من 
الخطوط الدفاعية لدعم الجبهة.

إلــــى ذلــــك، تــخــوض أوكــرانــيــا 
وروســيــا أيــضــا قــتــاال عــلــى بعد 
مئات الكيلومترات إلى الجنوب 
الــغــربــي فـــي مــنــطــقــة خــيــرســون، 
حيث طــردت الــقــوات األوكــرانــيــة 
نظيرتها الروسية من العاصمة 
ــتـــي تــحــمــل االســــــم ذاتـــــــه، لــكــن  الـ
»الكرملين« ال يزال يسيطر على 

مساحة كبيرة من األراضي. 
وأعلن »الكرملين« رفضه خطة 
سالم مؤلفة من 10 نقاط وضعها 
 أنها يجب أن 

ً
زيلينسكي، مؤكدا

تــأخــذ فــي االعــتــبــار مــا أســمــاهــا 
ــائـــق الــــيــــوم« فــيــمــا يــتــعــلــق  ــقـ »حـ
بالمناطق األوكرانية األربع التي 
ضــمــهــا فـــي ســبــتــمــبــر الــمــاضــي، 
ــك ولـــوغـــانـــســـك  ــتـــسـ ــيـ وهــــــي دونـ

وخيرسون وزابوريجيا.
ووفــق رئيس وزراء أوكرانيا، 
دنــــيــــس شــــمــــيــــغــــال، فـــــــإن نــصــف 

مــنــشــآت الــطــاقــة تــعــطــلــت بسبب 
الــقــصــف ونــحــو 35 ألـــف منشأة 

توقفت منذ بداية الحرب.
وأوضــــح الــنــائــب األول لــوزيــر 
ــيـــن، أن  ــنـ ــيــــة، يــفــغــيــنــي يـ ــلــ الــــداخــ
 و112 

ً
خاركيف هي األكثر تضررا

مــــن قــــراهــــا مـــعـــزولـــة، وأكــــثــــر مــن 
500 بلدة باتت من دون كهرباء 
مــع تــواصــل روســيــا فــي مهاجمة 

البنية التحتية.
ــــن رئـــيـــس  ــلـ ــ ــه، أعـ ــتــ ــيــ مـــــن نــــاحــ
اإلدارة العسكرية بخاركيف أوليغ 
سينيغوبوف أمـــس، أن أقـــل من 
%2 من أراضي المنطقة ما زالت 
تحت سيطرة موسكو، والقوات 
األوكــرانــيــة مــا زالــت على اتصال 
ات ما زالــت جارية  بها، واإلجـــراء
لتحقيق االستقرار في األراضــي 

المحررة بالمنطقة.
ــون ذلـــــــــــــك، نــــاقــــش  ــ ــ ــــضـ ــ فــــــــي غـ
زيــلــيــنــســكــي مـــع رئــيــســة الـــــوزراء 
ــيــــا مــيــلــونــي  اإليــــطــــالــــيــــة جــــورجــ

مـــســـألـــة تــــزويــــده بــأنــظــمــة دفــــاع 
جــــــــوي. وقــــــــــال: »إنـــــنـــــا نـــتـــصـــرف 
ــم  بـــانـــســـجـــام، وأعــــتــــقــــد أن الـــدعـ
اإليــطــالــي ســيــســمــح لــنــا بتقوية 

دفاعاتنا وحماية سمائنا«.

حرب ومناورات

وفــي ظل المخاوف من وقوع 
حـــــــرب نــــــوويــــــة، يــــقــــول مـــســـاعـــد 
األمين العام السابق لحلف شمال 
األطلسي كاميل غراند »هي المرة 
األولى منذ بداية العصر النووي 
التي تستخدم فيها قــوة نووية 
 

ّ
واقع امتالكها لهذا السالح وتشن
ة بالقوة 

ّ
 تقليدية مستظل

ً
حــربــا

النووية«.
ــرّدد قـــنـــوات  ــ ــتــ ــ ــا لـــــم تــ ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
تلفزيونية روسية في استحضار 
احتماالت توجيه ضربة نووية 
عــلــى بـــاريـــس أو نـــيـــويـــورك، أكــد 
 
ّ
ــلـــومـــاســـي روســــــي ســـابـــق أن دبـ

ــزّر«  ــ ــ بـــوتـــيـــن »ســيــضــغــط عـــلـــى ال
 روســــيــــا مــــهــــّددة 

ّ
إذا اعـــتـــبـــر أن

باالختفاء.

»التفاعل البحري 2022«

عــلــى صــعــيــد آخــــر، استكملت 
روسيا والصين مناورات بحرية 
فـــي بــحــر الــصــيــن الـــشـــرقـــي بعد 
أســـبـــوع مـــن تـــدريـــبـــات مــشــتــركــة 
تــضــّمــنــت الــــتــــدرب عـــلـــى كــيــفــيــة 
االستيالء على غــواصــة معادية 
بقنابل في العمق وإطالق نيران 

المدفعية على سفينة حربية.
ــالــــة شــيــنــخــوا أن  وذكـــــــرت وكــ
الـــتـــدريـــبـــات الـــتـــي جــــرت مـــن 21 
إلـــــــى 27 ديـــســـمـــبـــر تــــحــــت اســــم 
»التفاعل البحري 2022« شملت 
األســطــول الــروســي فــي المحيط 
الهادئ، وأجريت في المياه قبالة 
تــشــوشــان وتــايــتــشــو بمقاطعة 
ــادت  ــ تــشــجــيــانــغ الــصــيــنــيــة. وأفــ

وزارة الدفاع الروسية بأن »مفارز 
السفن الحربية التابعة ألسطول 
المحيط الهادئ والقوات البحرية 
التابعة لجيش التحرير الشعبي 
الصيني أكملت المهام العملية 
فـــي إطـــــار الـــتـــدريـــبـــات الــبــحــريــة 

الثنائية«.
وأضــــــافــــــت: »اشــــتــــركــــت ســفــن 
ــن الـــطـــيـــران  ــ ــلــــديــــن، بــــدعــــم مـ ــبــ الــ
المضاد للغواصات، في البحث 
ــتـــرض،  ــفـ ــــدو مـ ــعـ ــ عـــــن غـــــواصـــــة لـ
وأطــلــقــت وابــــال مـــن الــقــنــابــل في 

العمق«.
ونشرت الــوزارة مقطع فيديو 
يـــظـــهـــر مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الـــســـفـــن 
الحربية الروسية والصينية في 
بــحــر الــصــيــن الــشــرقــي، وتــحــدث 
خالله بحارة روس إلى نظرائهم 
الـــصـــيـــنـــيـــيـــن بـــلـــغـــة الـــمـــانـــدريـــن 
وظهرت فيه سفن روسية تطلق 

الصواريخ.
)عواصم ـ وكاالت(

رئيس صربيا يزور ثكنات على الحدود 
وسلطات كوسوفو تغلق أكبر المعابر

فــي ظــل تــزايــد الــتــوتــر، تــفــقــد الــرئــيــس الــصــربــي 
أليكسندر فوتشيتش ثكنات عسكرية في بلدة راسكا 
بالقرب من الحدود مع كوسوفو، التي أغلقت أكبر 

معبر حدودي مع جارتها.
ونشر فوتشيتش فــي صفحته على إنستغرام، 
مساء أمس األول، صورة تظهره هو ورئيس هيئة 
األركـــــان الــصــربــي مــيــالن مــويــســيــلــوفــيــتــش. ووجــه 
الشكر لكل أعضاء قوات األمن وكتب أنهم سيبذلون 

قصارى جهدهم لحماية الصرب في كوسوفو.
وقبل زيارته، أمر فوتشيتش بوضع قوات الجيش 
والشرطة في حالة تأهب، استجابة لألحداث األخيرة 
في المنطقة، وتحسبا لمهاجمة كوسوفو لحواجز 
األقلية الصربية وسحبها بالقوة. وأغلقت سلطات 
ــــدودي مـــع صــربــيــا،  كــوســوفــو أمـــس أكــبــر مــعــبــر حـ
واتهمتها بالسعي الــى زعــزعــة االســتــقــرار ووضــع 
قواتها في حالة تأهب وتشجيع المحتجين في بلدة 
ميتروفيتشا المقسمة عرقيا على إقامة حواجز طرق 
ا من العاشر من هذا الشهر، بدأ صرب  جديدة. وبدء
شمال كوسوفو في إقامة عدة حواجز على الطرق 
حول مدينة ميترو فيتشا، مستخدمين شاحنات 
محملة بالحجارة والرمال لمنع الوصول إلى أحد 

األحياء البوسنية، وتبادلوا إطالق النار مع الشرطة.
وكــان هــؤالء المتشددون يحتجون على اعتقال 
رجل شرطة سابق صربي العرقية بشرطة كوسوفو 

قاد هجمات على مسؤولي مفوضية االنتخابات. 
ودعـــت الـــواليـــات الــمــتــحــدة واالتـــحـــاد األوروبــــي 
الـــى »نــــزع فــتــيــل الــتــوتــر«. وقــــال الــمــتــحــدثــان باسم 
»الــخــارجــيــة« األمــيــركــيــة واالتـــحـــاد األوروبـــــــي، في 
بيان مشترك: »نــدعــو الجميع الــى الــتــزام أكبر قدر 
ات فورية من أجل  من ضبط النفس واتخاذ إجــراء
نــزع فتيل التوتر مــن دون شــروط«.وقــالــت حكومة 
كوسوفو االثنين الماضي: »ال نستطيع الحوار مع 
العصابات اإلجرامية، ويجب أن تعود حركة المرور 

إلى طبيعتها. لن نسمح بوجود طرق مغلقة«.
ــة  ــ ــا عـــلـــى طـــلـــب إزالـ ــ وقــــالــــت الـــحـــكـــومـــة، فــــي ردهــ
الحواجز، إن قوات الشرطة قادرة ومستعدة للتدخل، 
لكنها تنتظر قوات حفظ السالم بقيادة »الناتو« في 

كوسوفو، والتي لها دور محايد.
وقالت قوات حفظ السالم، في بيان: »نحث جميع 
األطــراف على مساعدتنا في إرســاء األمــن وضمان 
حرية الحركة في كوسوفو ومنع الروايات المضللة 

من التأثير على عملية الحوار«.

سعّيد يتوعد المتطاولين
 على تونس ويهاجم اتحاد الشغل

توعد الرئيس التونسي قيس سعيد »المتطاولين« على الدولة 
ورموزها، وقال إن »التطاول ليس من قبيل حرية التعبير، بل يرتقي 

إلى مستوى المس بأمن تونس وضرب وحدتها«. 
وخالل لقائه رئيسة الحكومة نجالء بودن، ليل الثالثاء ـ األربعاء، في 
قصر قرطاج، أشار سعيد إلى أن الديموقراطية يجب أن تمارس داخل 
مؤسسات الدولة، وال يمكن أن تكون موجهة ضد وجودها ووحدتها، 
وأضاف سعّيد، في هجوم ضمني ضد »اتحاد الشغل«، أن »من يلعب 
دور الضحية اليوم هو من ضرب الدولة، وحــاول بكل الطرق تفكيك 
مؤسساتها، وأنه ال يمكن أن يقدم نفسه منقذا«، ونفى وجود توجه 

لبيع مؤسسات القطاع العام لصالح القطاع الخاص.
وجـــاء ذلـــك بــعــد ســاعــات مــن تــهــديــد األمــيــن الــعــام لــالتــحــاد الــعــام 
»التظاهر  التونسي للشغل، أكبر منظمة عمالية، نور الدين الطبوبي، بـ
واحتالل الشوارع«، رفضا للميزانية العامة للدولة التي تضمن تقشفا 
في االنفاق وتقليصا للخدمات، كما حذر الطبوبي في وقت سابق من 
أنه »إذا اتخذت الحكومة قرارا أحاديا بشأن مصير القطاع العام فعليها 
أن تتحمل مسؤوليتها أمام الرأي العام وأمام ما سيترتب على هذا 

القرار من نضاالت بكل األشكال المتاحة في القطاع العام«.
فــي غــضــون ذلــــك، وصـــف نــقــيــب الــصــحــافــيــيــن الــتــونــســيــيــن مهدي 
الجالصي وضــع المؤسسات اإلعــالمــيــة وواقـــع الــحــريــات فــي تونس 
. ورأى الجالصي أن المرسوم الرئاسي الخاص بمكافحة 

ً
بالسيئ جدا

ــــالم، وأن اإليـــقـــافـــات  ــال يــســتــهــدف اإلعـــ ــم الــمــعــلــومــات واالتــــصــ ــرائـ جـ
واالعتقاالت التي تطول الصحافيين في ازدياد.    )تونس - وكاالت(

السيسي: بكيت على مصر في 2011
وسط أزمة اقتصادية خانقة يراها الكثير من المصريين أصعب أيام 
يمّرون بها، اعتبر الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن أحداث ثورة 
يناير 2011 هي أصعب ظرف مّر عليه، وأنه كان يبكي مع إحساسه 
بإمكانية دخول مصر في مسار يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى خرابها.

 ،
ً
وفي إشارة تبدو تحذيرية من العودة إلى المسار الثوري مستقبال

قـــال الــســيــســي ردا عــلــى ســــؤال ضــمــن الــنــســخــة الــرابــعــة مــن »قــــادرون 
باختالف« لالحتفاء بذوي الهمم: »أصعب وقت مر علي كان في 2011، 
والله يعلم ما في نفسي في اللي أنــا بقوله ده، أنــا كنت بابكي على 
مصر.. حسيت إنه ممكن األمور تخرج عن السيطرة، والبلد تخش في 
دوامة كبيرة جدا من الخراب والدمار، وكنت عارف أن ظروفنا صعبة، 
وكنت حاسس بالخطر الــشــديــد.. أصعب حاجة إنــك تشعر أن أهلك 

وناسك ممكن يضيعوا وأنت مش عارف حاجة«.
وتابع الرئيس المصري: »فيه نــاس كتير في مصر وفــي الجيش 
عندهم القلق، والخوف أن األمور تخرج وتبقى فيه حاجة صعبة، لكن 
وأنا بقولها بعد أكتر من 10 سنوات. اللي حمى مصر ربنا سبحانه 
وتعالى. وأنا من الناس اللي شايفين حجم الدمار اللي البلد تدخل 
فيه لسنين طويلة. 20 و30 و40 سنة الله أعلم.. ما حدش حمى البلد 

إال ربنا، واللي جنبنا دخلت وما رجعتش«.
ووّجه السيسي حديثه للمصريين: »بلدنا ظروفه أصعب، ولو كان 
حصل شكل من أشكال االقتتال في 2012 و2013، فنقدر نقول إن الجيش 
والشرطة والدولة دفعت ثمن كبير أوي«، وتحدث عن تقديم الجيش 

والشرطة لـ 3 آالف شهيد ونحو 13 ألف مصاب. 
وأضاف: »لكن أنا تقديري أن ربنا حمى بلدنا حبا وتقديرا لمصر 
وشعب مصر، والحمد لله أنه نّجانا من ده كله وعّداها بسالم، وإن 

شاء الله تبقى بفضل الله في اللي جاي أفضل«.
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ً
وفد األزرق يغادر إلى البصرة اليوم لمواجهة العراق وديا
ً
وفد األزرق يغادر إلى البصرة اليوم لمواجهة العراق وديا

برئاسة العتيبي... والفريق يتدرب مساًء على استاد الميناءبرئاسة العتيبي... والفريق يتدرب مساًء على استاد الميناء

يتوجه وفد األزرق برئاسة 
جمال العتيبي صباح اليوم إلى 

البصرة، حيث يلتقي نظيره 
.

ً
 غدا

ً
العراقي وديا

يغادر وفد منتخبنا الوطني 
لــكــرة الــقــدم الــبــاد فــي الــســاعــة 
 إلى مدينة 

ً
 متوجها

ً
11 صباحا

الــبــصــرة؛ لــمــواجــهــة المنتخب 
 مساء غد الجمعة، 

ً
العراقي وديا

وتـــقـــام الـــمـــبـــاراة تــلــبــيــة لــدعــوة 
ــي بــمــنــاســبــة  ــراقــ ــعــ االتـــــحـــــاد الــ

افتتاح استاد الميناء الدولي.
وتعتبر هذه المباراة البروفة 
األخيرة لــأزرق قبل المشاركة 
في بطولة »خليجي 25«، التي 
ستقام في البصرة خال الفترة 

من 6 إلى 19 يناير المقبل.

اإلبقاء على المصابين

ويـــتـــشـــكـــل وفــــــد األزرق مــن 
عضو مجلس إدارة اتحاد كرة 
 ،)

ً
القدم جمال العتيبي )رئيسا

 ،)
ً
والبرتغالي روي بينتو )مدربا

وأحـــمـــد عــبــدالــكــريــم، ومــانــويــل 
ــن  ــيــ ــدربــ ــه )مــ ــيــ رامـــــــــــوس جــــوســ
مساعدين(، وفرناندو ميغويل 
 للحراس(، ود. 

ً
ماتوس )مــدربــا

عبدالمجيد البناي )أخصائي 
ــمــــاعــــب ورئـــيـــســـا  إصـــــابـــــات الــ
ــي(، ود. عــلــي  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ لـــلـــجـــهـــاز الـ
(، وســـعـــود 

ً
الـــشـــمـــالـــي )طـــبـــيـــبـــا

 لــلــمــنــتــخــبــات 
ً
ــرا ــديــ الــمــجــمــد )مــ

الـــوطـــنـــيـــة(، وأحــــمــــد الــمــوســى 
ــلـــي   لـــلـــمـــنـــتـــخـــب(، وعـ

ً
)مـــــــديـــــــرا

(، والزميل حسن 
ً
محمود )إدرايا

(، وفرج 
ً
 إعاميا

ً
موسى )منسقا

السيد )عامل تجهيزات(.
 هم: 

ً
 باإلضافة إلى 26 العبا

ضاري العتيبي، وبدر صعنون، 
وســلــيــمــان عــبــدالــغــفــور، وفــهــد 
الـــــهـــــاجـــــري، وحــــســــن حــــمــــدان، 

وخالد إبراهيم، وحمد حربي، 
وحمد القاف، ومشاري غنام، 
ومـــهـــدي دشـــتـــي، وبــــدر جــمــال، 
وسلطان العنزي، وعبدالعزيز 
ــلــــف، وأحـــمـــد  ــلــــي خــ وادي، وعــ
الظفيري، وفواز العتيبي، وبدر 

طــارق، وعبدالله غانم، ومبارك 
ــد بـــاجـــيـــة،  ــمــ ــحــ ــيــــنــــي، ومــ ــنــ ــفــ الــ
ويــــعــــقــــوب الـــــــــطـــــــــراروة، وعـــيـــد 
الــرشــيــدي، وشــبــيــب الــخــالــدي، 
وإبراهيم كميل، وفيصل زايد، 

وعبدالعزيز مروي.

واســتــقــر األمــــر عــلــى االبــقــاء 
على الاعبين المصابين، في 
مــقــدمــتــهــم عـــبـــدالـــعـــزيـــز وادي 
وعبدالله الفهد الذي لم تتضح 
الـــصـــورة بشأنهما إلـــى جانب 
أحمد الظفيري وحمد القاف، 

من أجل تجهيزهم في البصرة، 
وحـــســـم مــصــيــر وادي والــفــهــد 

عقب العودة من العراق.

تدريب خفيف اليوم

ومـــــــن الـــــمـــــقـــــرر، أن يــخــتــتــم 
األزرق استعداداته للقاء العراق 
فـــي الــســابــعــة مـــن مــســاء الــيــوم 
ــتـــاد الــمــيــنــاء الـــدولـــي،  عــلــى اسـ
 لــبــرنــامــج الــجــهــاز الفني، 

ً
وفــقــا

خصوصا أن الوفد سيصل إلى 
 ،

ً
البصرة في الساعة 12:30 ظهرا

حيث سيحصل الاعبون على 
قسط من الراحة.

وتـــــــدريـــــــب الــــــيــــــوم ســـيـــكـــون 
، إذ ســيــحــســم الــجــهــاز 

ً
خــفــيــفــا

الفني التشكيل الذي سيخوض 
بــه الــلــقــاء، وكــذلــك الخطة، على 

أن يجري الاعبون بعد الجمل 
الفنية والتكتيكية.

وسيعود الوفد إلى الكويت 
صباح بعد غد )السبت(، حيث 
يمنح الــجــهــاز الفني الاعبين 
راحـــــــة ســـلـــبـــيـــة يــــــوم الــــوصــــول 
واليوم التالي، على أن يستأنفوا 
تدريباتهم االثنين المقبل، ثم 
 إلى البصرة 

ً
يغادر الوفد مجددا
في 4 يناير المقبل.

ــــن  وكـــــــــــــان األزرق قــــــــد دشــ
تدريباته على الملعب الفرعي 
بــاســتــاد جــابــر الـــدولـــي، مــســاء 
الجمعة الماضي بشكل يومي 

حتى تدريب أمس.

حازم ماهر

اإلصابة تبعد طحنون عن قائمة اإلمارات
قرر الجهاز الفني للمنتخب اإلماراتي األول 
لكرة القدم، بقيادة المدرب األرجنتيني رودلفو 
أروابارينا، استبعاد الاعب طحنون الزعابي 
من القائمة المشاركة في بطولة »خليجي 25«، 

لإلصابة.
وكان الجهاز الفني استبعد في وقت سابق 
مدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن، لسبب ذاته، 

بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية، يتطلب 
العاج لمدة أسبوعين.

ــن الــقــائــمــة  ــا اســتــبــعــد مــ ــ ــنـ ــ ــاريـ ــ وكــــــان أروابـ
المهاجم التاريخي للمنتخب اإلمــــارات علي 

مبخوت دون اإلفصاح عن األسباب.
ُيـــذكـــر أن الــمــنــتــخــب اإلمــــاراتــــي يـــشـــارك في 
المجموعة الثانية مع »األزرق« وقطر والبحرين.

الكويت والقادسية يلتقيان كاظمة 
والسالمية في »كأس زين«

العربي يسعى لتجاوز الساحل في الجولة الخامسة من المنافسات
ــــوم  ــيـ ــ ــاء الـ ــ ــســ ــ ــمــــل مــ ــكــ ــتــ ــــســ

ُ
ت

مــنــافــســات الــجــولــة الــخــامــســة 
لكأس زيــن لكرة القدم، بثاث 
مــواجــهــات، إذ يلتقي الكويت 
مع كاظمة على استاد الصداقة 
ـــ 4:05 مــســاء،  والــــســــام فـــي الــ
 والــقــادســيــة مــع السالمية في 
الــــــ 6:40 مــــســــاء عـــلـــى اســـتـــاد 
ثامر، ضمن المجموعة األولى، 
فـــي حــيــن يــلــتــقــي الــعــربــي مع 
الــســاحــل عــلــى اســـتـــاد مــبــارك 
ـــ  ــراء فــــي الـ ــهــ ــجــ الـــعـــيـــار فــــي الــ
6:40 مساء، ضمن المجموعة 

الثانية.
في المباراة األولــى، يتطلع 
ــادة  الــكــويــت وكــاظــمــة إلــــى زيــ
رصــيــدهــمــا الــمــتــوقــف عــنــد 4 
نقاط، كما تمثل المباراة فرصة 
لأجهزة الفنية في الفريقين، 
لـــــلـــــحـــــفـــــاظ عــــــلــــــى جـــــاهـــــزيـــــة 

الاعبين، ومنح الغائبين عن 
المشاركات الفرصة كاملة.

ــل الـــكـــويـــت الـــمـــبـــاراة  ويـــدخـ
بــجــاهــزيــة كــبــيــرة، ظــهــرت في 
المباراة األخيرة أمام الميناء 
الــعــراقــي، فــي افــتــتــاح الملعب 
األولمبي لفريق الميناء، وهو 
مــا يــمــنــح مــــدرب الــفــريــق علي 
عـــاشـــور أريــحــيــة فـــي اخــتــيــار 

العناصر المناسبة للقاء.
ــكــــون  ــتــ فــــــــي الــــــمــــــقــــــابــــــل، ســ

ــدرب  ــمــ ــة لــ ــ ــرصـ ــ الــــمــــواجــــهــــة فـ
ــي إيــلــي  ــانــ ــرومــ الـــبـــرتـــقـــالـــي الــ
ستان، للوقوف على مستوى 
الــاعــبــيــن، الــذيــن لــم يتسن له 
تــجــربــتــهــم، خــــال مــواجــهــات 

»الممتاز«.

الحفاظ على الصدارة

ــانــــي الــــمــــواجــــهــــات،  وفــــــي ثــ
يسعى القادسية برصيد 12 

نقطة، إلى الحفاظ على صدارة 
المجموعة، كما تمثل المباراة 
ــربــــي  فـــــرصـــــة لـــــلـــــمـــــدرب الــــصــ
ــن،  ــيـ ــبـ ــيـــع الـــاعـ ــمـ ــة جـ ــربـ ــتـــجـ لـ
قـــبـــل الــــقــــرار األخــــيــــر الـــخـــاص 

باالنتقاالت الشتوية.
على الجانب اآلخـــر، يدخل 
الــســالــمــيــة بـــرصـــيـــد 7 نـــقـــاط، 
مباراة القادسية، للحفاظ على 
جــاهــزيــة العــبــي الــفــريــق، إلــى 
جانب الحصول على نقاط من 
شأنها أن تعزز مكان السماوي 

في وصافة المجموعة.
ــث الــــمــــبــــاريــــات،  ــ ــالـ ــ وفــــــــي ثـ
ــة ســـانـــحـــة  ــ ــــرصـ ــفـ ــ ســــتــــكــــون الـ
ــل، ولـــكـــل  ــ ــاحــ ــ ــســ ــ لـــلـــعـــربـــي والــ
منهما 10 نقاط، لفض شراكة 
ــدارة بــيــنــهــمــا عـــلـــى قــمــة  ــ ــــصـ الـ

الترتيب.

مباريات اليوم
الملعبالتوقيتالمباراة

الصداقة والسام4:05الكويت x كاظمة

ثامر6:40القادسية x السالمية

مبارك العيار6:40العربي x الساحل 

»اليد« يعلن قائمة منتخب الشاطئية 
 لتصفيات كأس العالم

ً
استعدادا

ــاد الـــكـــويـــتـــي لـــكـــرة الـــيـــد قــائــمــة  ــ ــــحـ أعـــلـــن االتـ
 للمشاركة 

ً
المنتخب الوطني للشواطئ، استعدادا

في تصفيات بطولة كأس العالم للشواطئ 2024، 
والمقرر إقامتها في مدينة بالي اإلندونيسية من 

10 حتى 19 مارس المقبل.
يترأس الجهاز الفني المدرب الوطني إسماعيل 
عبدالقدوس، ويساعده المدرب الوطني مساعد 
الــــرنــــدي، إلــــى جــانــب إداري الــمــنــتــخــب عــبــدالــلــه 
بولند، فيما ضمت التشكيلة: عبدالله المحمود، 
وعلي صالح، وسلمان عبدالعزيز، وعبدالعزيز 

الـــنـــجـــدي، ومـــحـــمـــد الــــجــــدي، ومـــشـــعـــل الــشــطــي، 
وإبراهيم البلوشي، وعبدالله جاولي، وعبدالله 
البلوشي، وفهد فيروز، ومشاري التنوبي، وفهد 
كــرم، وعبدالرحمن الجيماز، ومشاري العتيبي، 
وعــبــدالــوهــاب الــمــزيــن، وبــنــدر الــشــمــري، وحيدر 
دشتي، وعبدالعزيز نصيب، ومحمد فاضل، وعلي 

أحمد، وعلي أشكناني وحسين كرم.
وتتجه النية لــدى االتحاد إلــى إقامة معسكر 
تدريبي خارجي في فبراير المقبل يحدد مقره 

.
ً
الحقا

أبطال »الطموح« عادوا بالذهب

عاد إلى الباد وفد أبطال نادي الطموح بعد 
إنجازهم في ملتقى عمان الدولي أللعاب القوى 
بإحراز 7 ميداليات )2 من الذهب و3 من الفضة 
و2 من البرونز(، وحظي الوفد باستقبال مميز 

في مطار الكويت.
 وكان على رأس المستقبلين نائب المدير العام 
للهيئة العامة للرياضة لقطاع الرياضة للجميع 
حامد الهزيم، ونائبة رئيس مجلس ادارة نادي 
الطموح هدى الخالدي، وأعضاء مجلس االدارة 

وجمع غفير من أهالي الاعبين.
وهــنــأ الــهــزيــم األبــطــال ومجلس ادارة الــنــادي 
واالجــهــزة الفنية واالداريـــة، ونقل اليهم تحيات 
وتهنئة وزيــر االعــام والثقافة والــدولــة لشؤون 
الــشــبــاب عبدالرحمن الــمــطــيــري، والــمــديــر العام 
للهيئة العامة للرياضة محمود ابل وتوجيههم 

بتقديم كل أوجه الدعم لهذه الشريحة الغالية من 
أبــنــاء الكويت، إلبـــراز قدراتهم وصقل مواهبهم 

وتمكينهم من مواصلة مسيرة االنجاز. 
وأشاد الهزيم بإنجاز أبطال الطموح المشرف، 
وحضهم على مضاعفة العمل واالجتهاد لتحقيق 
المزيد من االنجازات وتقديم الصورة المشرفة 
لرياضة ذوي االعاقة الكويتية في جميع المحافل.
من جانبها، أكــدت رئيسة مجلس ادارة نادي 
الطموح ورئيسة الوفد رحــاب بورسلي، حرص 
الـــنـــادي عــلــى تــهــيــئــة الــمــنــاخ الــمــائــم لــارتــقــاء 
بالمستوى الرياضي لاعبين، ومنحهم فرصة 
االحــتــكــاك والــمــنــافــســة، وتــعــزيــز الثقة بقدراتهم 
وإبراز مواهبهم وإبداعهم من خال المشاركات 

الخارجية.

بورسلي تتوسط أبطال الطموح

● جابر الشريفي
حقق الفريق األول لكرة السلة بنادي 
 على نظيره المنامة 

ً
 مثيرا

ً
الكويت فــوزا

البحريني بنتيجة 91-88، فــي المباراة 
الــتــي جمعتهما أمــس األول على صالة 
أم الحصم في البحرين ضمن منافسات 
الجولة الثانية للمجموعة الثانية لبطولة 
األندية اآلسيوية، والتي شهدت فوز السد 

القطري على النصر السعودي 77-78. 
ر »األبيض« المجموعة الثانية  وتصدَّ
ــفــــع رصــيــد  ــقــــاط، فــيــمــا ارتــ بـــرصـــيـــد 4 نــ
الــمــنــامــة والـــســـد إلـــى 3 نـــقـــاط، وللنصر 

نقطتان.
ت الــمــبــاراة قوية منذ بدايتها،  وجـــاء
ونجح الكويت في فرض أفضليته خال 
الــربــع األول، بــتــألــق مصطفى الــرفــاعــي 
ــيـــركـــي الالن فـــي الــتــســجــيــل أســفــل  واألمـ
الــســلــة، إضـــافـــة إلـــى ثــاثــيــات األمــيــركــي 
أنتوني مــاركــوس، لينتهي الــربــع األول 

بتقدم الكويت 17-23.

وشهد الــربــع الثاني تــراجــع مستوى 
»األبــيــض«، فيما تألق محترف المنامة 
ــي الــتــســجــيــل مــن  ــاس فــ ــوكــ األمــــيــــركــــي لــ
الخارج والداخل، ليدرك فريقه التعادل، 
ومن ثم تبادل التقدم مع »األبيض« حتى 
انتهى الربع الثاني بتقدم المنامة 41-43.
واستعاد الكويت فرض سيطرته في 
الربع الثالث، من خال الهجوم المنظم 
بقيادة حمد عدنان، إضافة إلى ثاثيات 
شــقــيــقــه مــحــمــد عــــدنــــان، ومــتــابــعــة علي 
الهدهود أسفل السلة، فيما عجز منافسه 
المنامة عن اختراق الدفاع الكويتاوي، 
ــذا الــربــع  لــيــتــقــدم الـــكـــويـــت مـــع نــهــايــة هــ

.60-68
واستطاع المنامة العودة إلى المباراة 
في الربع الرابع، من خال تألق محترفه 
لــوكــاس، إلـــى جــانــب ثــاثــيــات مصطفى 
راشــــد، لــيــتــبــادل الــفــريــقــان الــتــقــدم حتى 
الثواني األخــيــرة، التي رجحت بها كفة 

»األبيض« في النهاية بنتيجة 88-91.
األميركي الالن يتفنن في التسجيل أسفل السلة

منتخب الشواطئ مع الجهاز الفني

ر المجموعة  »أبيض السلة« تصدَّ
الثانية في »اآلسيوية«

وفد األزرق في ختام التدريب

قبول استقالة 
محمود أبل

وافــــــــــــــق وزيــــــــــــــر اإلعــــــــــــام 
ــة  ــ ــدولــ ــ والـــــثـــــقـــــافـــــة وزيـــــــــــر الــ
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
الـــمـــطـــيـــري عـــلـــى االســتــقــالــة 
الــمــقــدمــة مـــن الــمــديــر الــعــام 
لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة 

بالتكليف محمود أبل.
وتــــقــــّدم أبـــــل بــاســتــقــالــتــه 
لاستفادة من المزايا المالية 
التي أعلنها مجلس الوزراء 
في وقت سابق، والتي تتمثل 
ـــ 80 بــالــمــئــة من  مــن نــظــام الـ
مكافأة نهاية الخدمة التي 
يمنحها المجلس للقيادات 
ــم  ــديــ ــقــ الــــــحــــــكــــــومــــــة عــــــنــــــد تــ

استقالتها أو تقاعدها.
ــى أبـــــــل الـــمـــنـــصـــب  ــ ــ ـ

ّ
ــول ــ ــ وتـ

بــالــتــكــلــيــف، خــلــفــا لــلــمــديــر 
العام السابق للهيئة العامة 

للرياضة حمود فليطح.
ــل  وســـتـــنـــتـــهـــي مـــهـــمـــة أبــ
 بنهاية دوام الــيــوم، 

ً
رسميا

ــلـــمـــا بــــــأن اســـــتـــــمـــــراره فــي  عـ
مــنــصــبــه الـــحـــالـــي جــــاء رغــم 

انتهاء المدة القانونية.
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تغلب تشلسي على بورنموث 
بهدفين دون مقابل، فيما 
فاز مانشستر يونايتد على 

نوتنغهام فوريست بثالثية 
نظيفة، أمس األول، في 

المرحلة السابعة عشرة من 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.

خفف األلماني كاي هافيرتس 
الضغط عن مدربه غراهام بوتر، 
بقيادته تشلسي لــفــوز أول في 
ــاء عــلــى  ــ ــل، وجــ ــراحــ ــــر ســــت مــ آخـ
حساب ضيفه بورنموث 2-صفر، 
الــثــاثــاء، فــي المرحلة السابعة 
ــدوري اإلنــكــلــيــزي  ــ ــ عـــشـــرة مـــن الـ

لكرة القدم.
دخــــل تــشــلــســي الـــلـــقـــاء األول 
بعد التوقف مــن أجــل مونديال 
قطر على خلفية خمس مراحل 
ــــوز، بينها  مــتــتــالــيــة مـــن دون فـ
سقوطه في آخر ثاث مباريات 
على أيدي برايتون )1-4(، وجاره 
أرسنال المتصدر )صفر-1 على 
ــيــــوكــــاســــل )صـــفـــر- أرضـــــــــــه(، ونــ
1(، إضـــافـــة إلــــى خــســارتــه أمـــام 
مانشستر سيتي )صــفــر-2( في 
الــدور الثالث من مسابقة كأس 

الرابطة.
وجعلت هذه النتائج المدرب 
الجديد بوتر في وضع ال ُيحسد 
عليه، لكن يبدو أن فترة التوقف 

أفادت الفريق، ونجح الثاثاء في 
تحقيق فـــوزه األول منذ تغلبه 
ــفـــر في  عــلــى أســـتـــون فــيــا 2-صـ
16 أكــتــوبــر، والــســابــع للموسم، 
 رصيده إلى 24 نقطة في 

ً
رافعا

المركز الثامن، بــفــارق األهــداف 
خلف برايتون.

فــي المقابل، ُمني بورنموث 
بـــهـــزيـــمـــتـــه الـــثـــامـــنـــة لـــلـــمـــوســـم، 
فتجمد رصــيــده عند 16 نقطة، 
 قبل 

ً
بعد مباراة خسرها فعليا

مرور نصف ساعة على بدايتها، 
بــتــخــلــفــه فــــي الـــدقـــيـــقـــة 16 عــبــر 
هافيرتس، الذي انقض على كرة 
عــرضــيــة مــن رحــيــم ستيرلينغ، 
لـــهـــا فـــي الـــشـــبـــاك، قــبــل أن  وحـــوَّ
يحضر كرة الهدف الثاني، الذي 
سجله مايسون ماونت بتسديدة 

من مشارف المنطقة )24(.

 استغالل فترة التوقف 
ولــــــــم تــــكــــن فـــــرحـــــة تــشــلــســي 
كــامــلــة، إذ خــســر جــهــود ظهيره 
ريــس جيمس في بداية الشوط 
الثاني لإلصابة، وهو الذي عاد 
للتو إلــى الفريق، بعدما ابتعد 
عـــنـــه مـــنـــذ 11 أكــــتــــوبــــر، بــســبــب 
إصــابــة فــي الــركــبــة تــعــرض لها 
ضــد ميان اإليطالي فــي دوري 
أبطال أوروبا، وتسببت بحرمانه 

مــــن الـــمـــشـــاركـــة مــــع الــمــنــتــخــب 
اإلنكليزي في مونديال قطر الذي 
ودعــه »األســود الثاثة« من ربع 

النهائي على يد فرنسا.
ورغـــم اســتــفــاقــتــه فــي أواخـــر 
اللقاء وتهديده مرمى الحارس 
اإلسباني كيبا أريساباالغا في 
مناسبات عدة، عجز بورنموث 
ــبــــاك  عــــــن الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــــشــ
والــعــودة إلــى أجـــواء الــمــبــاراة، 
ــــوط األول  ــشـ ــ لــــيــــكــــون هــــدفــــا الـ
ــنـــح تــشــلــســي  حـــاســـمـــيـــن فــــي مـ
ــــذي أســقــط  ــثـــأر مـــن ضــيــفــه الـ الـ
الــــنــــادي الـــلـــنـــدنـــي فــــي زيـــارتـــه 

األخـــــــيـــــــرة إلــــــــى »ســــتــــامــــفــــورد 
ــدج« فــــي ديـــســـمـــبـــر 2019  ــ ــريـ ــ بـ

)1-صفر(.
وقال بوتر في تصريح لقناة 
أمــــــــازون بــــرايــــم: »كــــــان يــتــعــيــن 
علينا اســتــغــال فــتــرة التوقف 
قــــدر اإلمــــكــــان. الـــقـــيـــام بــتــقــيــيــم 
ــادة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وإعــــــــــــادة تـــقـــيـــيـــم واسـ
ــن. لــقــد  ــيــ ــابــ ــمــــصــ ــن الــ ــيــ ــبــ الــــاعــ
ــل  ــأفــــضــ اســـــتـــــخـــــدمـــــنـــــا ذلــــــــــك بــ
ــودة  ــ ــع عـ ــ ــا يـــمـــكـــنـــنـــا حــــتــــى مـ ــ مـ

الاعبين في أوقات مختلفة«.
وأوضـــــــح بـــوتـــر بــخــصــوص 
إصابة جيمس »يمكنكم رؤية 

جــودتــه. إنها ضربة لنا. لست 
 مــن حــالــة اإلصــابــة. من 

ً
مــتــأكــدا

السابق لألوان الحديث عنها«.

 يونايتد يكرم وفادة فوريست 
ــدد مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ وشـ
الــخــنــاق عــلــى تــوتــنــهــام الــرابــع، 
بإكرامه وفادة ضيفه نوتنغهام 

فوريست بثاثية نظيفة.
ونـــجـــح مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
فــي افتتاح التسجيل، إثــر ركلة 
ركنية لعبها الدولي الدنماركي 
ــاء  ــذكــ كـــريـــســـتـــيـــان إريــــكــــســــن بــ
زاحفة داخــل المنطقة، فسددها 

ماركوس راشفورد بيمناه داخل 
مــرمــى الـــحـــارس الــويــلــزي وايــن 

هينيسي )19(.
وعــــزز يــونــايــتــد تــقــدمــه بعد 
أربـــع دقــائــق، إثــر هجمة مرتدة 
قادها الدولي البرتغالي برونو 
ــمــــريــــرة خــلــف  ــتــ فــــرنــــانــــديــــش بــ
ــاع إلـــــى راشــــــفــــــورد، الــــذي  ــ ــدفـ ــ الـ
انطلق وتاعب بالمدافع الدولي 
العاجي سيرغ أورييه، وهيأها 
إلى الفرنسي أنتوني مارسيال 
داخـــل المنطقة، فــســددهــا قوية 
زاحـــفـــة بــيــمــنــاه وأســكــنــهــا على 

يمين هينيسي )22(.

ه البديل البرازيلي فريد  ووجَّ
الـــضـــربـــة الـــقـــاضـــيـــة لــلــضــيــوف، 
بتسجيله الهدف الثالث عندما 
ــرة عــلــى طــبــق مـــن ذهــب  تــلــقــى كـ
مـــن مـــواطـــنـــه كـــازيـــمـــيـــرو داخـــل 
المنطقة، فتابعها بيسراه على 

يسار هينيسي )87(.
وعــــــزز مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
مـــوقـــعـــه فــــي الـــمـــركـــز الـــخـــامـــس 
برصيد 29 نقطة من 15 مباراة، 
بفارق نقطة خلف توتنهام، الذي 
لعب مباراة أكثر، والمتعادل مع 
جـــاره ومضيفه بــرنــتــفــورد 2-2 

الثاثاء في افتتاح المرحلة.

هافيرتس نجم تشلسي يحرز هدفه في مرمى بورنموث

مخاوف من إصابة جديدة لجيمسمخاوف من إصابة جديدة لجيمس
عاد تشلسي إلى طريق االنتصارات، في أول ظهور 
لــه بــعــد نــهــايــة كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم، لــكــن فرحته 
بــالــفــوز 2-صـــفـــر عــلــى بـــورنـــمـــوث، الـــثـــاثـــاء، تــاشــت، 
بسبب مــخــاوف مــن إصــابــة جــديــدة محتملة لاعبه 

ريس جيمس.
ولعب ظهير أيمن منتخب إنكلترا 53 دقيقة فقط 
بعد عــودتــه مــن إصــابــة فــي الــركــبــة أبــعــدتــه عــن كأس 
العالم في قطر، ليثير مخاوف جديدة في تشلسي، 

الذي ينتظر نتائج المزيد من الفحوص لاعب.
وقــال غــراهــام بــوتــر، مــدرب تشلسي: »ليس بحالة 
جيدة، لكن علينا االنتظار. من السابق ألوانه التكهن 
بأي شيء، لكن للوهلة األولى لم تكن الصورة إيجابية«.
وبعد مرور ثماني دقائق من الشوط الثاني طلب 

جيمس من المدرب تغييره.
وبــــدا فــي حــالــة ذهــــول خـــال تــلــقــي الــعــاج بــأرض 
الملعب في ستامفورد بريدج، لكنه خرج دون مساعدة.

( لــجــراحــة بــعــد إصــابــة 
ً
وخــضــع الــاعــب )23 عـــامـــا

ــام مــيــان فــي دوري أبــطــال أوروبــــا في  فــي الــركــبــة أمـ
11 أكتوبر، وبــدا أن الركبة ذاتها هي سبب معاناته 

مرة أخرى.

وأضاف بوتر: »سنعرف طبيعة اإلصابة في 
اليومين المقبلين«.

وبدا تشلسي، الذي لم يكن قد حقق الفوز في 
آخر خمس مباريات بالدوري وكان يحتل 

المركز التاسع قبل مباراة الثاثاء، بحالة 
جيدة مع وجود جيمس في مركز الظهير 
األيــمــن، حيث سجل هدفين في أول 23 

دقيقة، ليضمن النقاط الثاث.
ولم يستغرق جيمس أي وقت للتذكير 
بــقــدراتــه، حــيــث شــن تشلسي هجمات 

.
ً
م أداًء مقنعا سريعة وقدَّ

وعشية المباراة، قال بوتر إن جيمس 
في »حالة جيدة«، بعدما تجاوز »فترة 
صعبة«، بسبب الغياب عن نهائيات 

كأس العالم.

دالي بليند يفسخ عقده مع أياكسدالي بليند يفسخ عقده مع أياكس

»تريبل دابل« تاريخية لدونتشيتش

أعاد نجم داالس مافريكس العماق 
الــســلــوفــيــنــي لــوكــا دونــتــشــيــتــش كتابة 
ــدوري كــرة  ــ ــام الــقــيــاســيــة لــ ــ ــ ســجــل األرقـ
الــســلــة األمــيــركــي للمحترفين الــثــاثــاء 
»تريبل دابل« مذهلة عندما قاد فريقه  بـ
إلى الفوز على نيويورك نيكس 121-126 

بعد التمديد.
وسجل دونتشيتش 60 نقطة مع 21 
متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأصبح 
أول العــب في تاريخ الـــدوري األميركي 
للمحترفين يحقق »تريبل دابـــل« بـــ60 

نقطة و20 متابعة على األقل.
كما بات دونتشيتش )2.01 م( ثاني 
ــــاردن يــســجــل 60  العـــب بــعــد جــيــمــس هـ
نــقــطــة فـــي »تــريــبــل دابـــــل«، حــيــث سجل 
األخير 60 نقطة مع 10 متابعات و11 

تمريرة حاسمة عــام 2018 عندما كان 
يدافع وقتها عن ألوان هيوستن روكتس.

وبـــــــــــــرز فــــــــي صـــــــفـــــــوف مــــافــــريــــكــــس 
 سبنسر ديــنــويــدي )25 نــقــطــة(، 

ً
أيــضــا

وكــريــســتــيــان وود )19 نــقــطــة مــع تسع 
تمريرات حاسمة(.

في المقابل، لم تنفع نيويورك نيكس 
الــنــقــاط الــــ33 لكوينتن غــرايــمــز، والــــ29 
مع 18 متابعة لجوليوس راندل، فُمني 
بخسارته الرابعة على التوالي والـ13 في 
 فــي المنطقة 

ً
33 مــبــاراة، فبقي ســادســا

الشرقية.
 )

ً
وقــال الواعد دونتشيتش )23 عاما

على رميته الحرة المهدرة بذكاء: »أعتقد 
 ما. أنا متعب 

ً
 نوعا

ً
أنني كنت محظوظا

. أنا بحاجة إلى جعة لانتعاش«.
ً
جدا

السلوفيني دونتشيتش نجم داالس

هافيرتس يقود تشلسي لفوز أول في آخر هافيرتس يقود تشلسي لفوز أول في آخر 66 مراحل مراحل
مانشستر يونايتد يكرم وفادة نوتنغهام بثالثيةمانشستر يونايتد يكرم وفادة نوتنغهام بثالثية

عودة مبابي ونيمار إلى سان جرمان »عالج« من الخيبة
ــل عــــودة كــيــلــيــان مــبــابــي والــبــرازيــلــي نــيــمــار إلـــى خــوض  تــشــكِّ
منافسات الدوري الفرنسي مع فريقهما باريس سان جرمان »أفضل 
عاج« للخيبة التي اختبرها كل منهما في مونديال قطر، وفق تقدير 

مدربهما كريستوف غالتييه.
ــدأ ســــان جـــرمـــان الــنــصــف الــثــانــي مـــن مــوســمــه أمــــس أمـــام  ــ وبـ
ستراسبورغ، بوجود مبابي ونيمار »المتاحين«، لكن من دون 
النجم اآلخر األرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يواصل احتفاالته 

بلقب مونديال قطر حتى الثاني أو الثالث من يناير.
 بالنسبة لسان جرمان، مع 

ً
وكان النصف األول من الموسم رائعا

 وتعادلين.
ً
محافظته على سجله الخالي من الهزائم بـ 12 انتصارا

ــاد غالتييه بــأن ميسي سيعود إلــى بــاريــس فــي األول من  وأفـ
 على األرجح مع فريق العاصمة 

ً
الشهر المقبل، لكنه لن يكون متاحا

الفرنسية حتى المرحلة الثامنة عشرة من الدوري عندما يستقبل 
انجيه.

 الرغبة في العودة بسرعة 
وأضاف غالتييه: »حرصنا على إدارة كل حالة على حدة. بعد 
التحدث معه، أراد كيليان االنضمام إلينا بأسرع وقت ممكن. هذا 
ال يعني أنه ليس هناك حاجة، إن كان بالنسبة لحكيمي أو كيليان، 
للحصول على الــوقــت الكافي مــن أجــل التعافي. األمـــر ال يتعلق 

بالناحية الجسدية بشكل خاص، بل بالناحية الذهنية«.
وعن خطر التعرض لإلصابة، بسبب هذه العودة المبكرة بعد 
المونديال الشاق، أجاب غالتييه: »ال أعتقد ذلك. كانت هناك رغبة 
في العودة بسرعة، لخوض هاتين المباراتين )األحد ضد لنس(. 
، فلن 

ً
 وذهنيا

ً
ما إن نشعر أنهما يتمتعان بصحة جيدة جسديا

يكون لدينا أي سبب لحرمان أنفسنا من جــودة العبينا اللذين 
هما مهمان للفريق«.

عالج خيبة المونديال
بالنسبة لمبابي أو نيمار، اللذين كانا يطمحان للفوز باللقب 

العالمي في قطر، فإن خيبة األمل هائلة، وبالتالي يمكن للدوري 
 ينسيهما ما حصل. وهذا ما أشار 

ً
الفرنسي أن يشكل لهما متنفسا

إليه غالتييه بالقول: »ال يوجد عاج أفضل من العودة إلى ناديك. 
فهناك جو جيد للغاية. أفضل عاج هو العودة بسرعة إلى العمل 

مع الزماء«.
لكن يبقى هناك تساؤل واحد بالنسبة لسان جرمان؛ هل ستؤدي 

احتفاالت زماء ميسي، السيما الحارس إميليانو مارتينيس الذي 
سخر من مبابي، إلى تعكير العاقة بين األخير والنجم األرجنتيني؟

بالنسبة لغالتييه: »لم يكن ليو )ميسي( من قام بهذه األمور، يجب 
أن نتركه خارج كل ذلك، ال يوجد سبب لخلط كل شيء. تمتع كيليان 
بسلوك جيد للغاية. أصيب بخيبة أمــل كبيرة، لكنه عــرف كيف 
 للفريق«.

ً
يذهب مع الكثير من الرقي لتهنئة ليو، وهذا أمر جيد جدا

مبابي ونيمار خالل التدريبات

ديوكوفيتش يصل إلى أستراليا
وصل النجم الصربي نوفاك 
ديــوكــوفــيــتــش إلــــى أســتــرالــيــا، 
ــــوض بـــطـــولـــتـــهـــا الـــكـــبـــرى  ــخـ ــ لـ
ــايــــر الـــمـــقـــبـــل،  ــنــ لـــلـــتـــنـــس فـــــي يــ
بــعــد عــــام مـــن تــرحــيــلــه، بسبب 
ــلــــى تــطــعــيــم  ــه عــ ــولــ عـــــــدم حــــصــ

»كوفيد-19«.
وأكـــــــد االتـــــحـــــاد األســــتــــرالــــي 
للتنس وصـــول ديــوكــوفــيــتــش، 
الــثــاثــاء، إلـــى الــبــاد، بــعــد عــام 
من ترحيله قبل انطاق البطولة 
األولى للغراند سام، إضافة إلى 
حرمانه من دخــول الباد لمدة 

ثاثة أعوام.
ــامــــت  ــا قــ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ جـــــــــاء ذلـــــــــك بـ
ــر عــن  ــرفــــع الـــحـــظـ ـــلـــطـــات بــ الـــسُّ
الــاعــب الــشــهــر الــمــاضــي، ليرد 
 
ً
ــي عــــلــــى ذلــــــــك، مــــؤكــــدا ــربــ الــــصــ

شـــعـــوره بــــ »الـــســـعـــادة الــكــبــيــرة 
والراحة«.

ويبحث الــصــربــي عــن الفوز 
باللقب الـــ 22 لــه فــي البطوالت 
الكبرى، لمعادلة رقم اإلسباني 

رافائيل نادال.
)إفي(

نوفاك ديوكوفيتش

جانب من تدريبات أتلتيكو مدريد

مباريات اليوم
beINSPORTS HD1 جيرونا – رايو فايكانو 7:00

beINSPORTS HD1 بيتيس - بلباو 9:15

beINSPORTS HD1 اتلتيكو مدريد - التشي 11:30

أتلتيكو يواجه إلتشي اليوم لتحقيق بداية جديدة  أتلتيكو يواجه إلتشي اليوم لتحقيق بداية جديدة  
يسعى أتلتيكو مــدريــد إلــى تحقيق بداية 
جـــديـــدة واســـتـــعـــادة تـــوازنـــه عــنــدمــا يــواجــه 
التشي، اليوم، في المرحلة الخامسة عشرة 
من الدوري اإلسباني لكرة القدم، بعد فترة 
التوقف بسبب مونديال قطر 2022 والعودة 

إلى المنافسات المحلية.
ــة قــبــل  ــئـ ــيـ ــيـــكـــو عـــــــاش فــــتــــرة سـ ــتـ ــلـ وكــــــــان أتـ
المونديال، حيث لم يفز في آخر ثاث مباريات 
في الليغا )هزيمة أمــام ريــال مايوركا 1-صفر، 
وتعادل مع إسبانيول 1-1، وهزيمة من قادش 

أحد فرق المؤخرة 3-2(.
كــمــا أن فـــريـــق الــــمــــدرب األرجــنــتــيــنــي ديــيــغــو 
سيميوني يعيش فترة عصيبة من حيث استقرار 
ــل مـــاتـــيـــوس كـــونـــيـــا عــن  ــ الـــاعـــبـــيـــن، بـــعـــد أن رحـ
صفوف أتلتيكو بعد عام ونصف العام فقط من 
»الــروخــيــبــانــكــوس«. وانــضــم لصفوف  انضمامه لـــ
وولفرهامبتون اإلنكليزي على سبيل اإلعارة حتى 

نهاية الــمــوســم، فيما أبــدى البرتغالي جــواو فيلكس 
رغبته في خــوض تجربة جديدة بعيدة عن أتلتيكو، 
وُيعد مانشستر يونايتد وآرسنال وباريس سان جرمان 

من بين األندية المرشحة للتعاقد معه.
وبـــالـــعـــودة إلــــى مـــبـــاراة الـــيـــوم، مـــن الــمــتــوقــع أن 
يتخطى أتلتيكو ضيفه الــتــشــي، متذيل الترتيب، 
دون أي مشاكل، ويسعى أتلتيكو إلى إنهاء الموسم 
الحالي بين األندية األربــع األوائــل، من أجل ضمان 
الــمــشــاركــة بمسابقة دوري أبــطــال أوروبــــا الموسم 

المقبل.
 المركز الخامس برصيد 24 

ً
ويحتل أتلتيكو حاليا

نقطة، وهو نفس رصيد أتلتيك بلباو )الرابع( وريال 
، لذا 

ً
بيتيس )الخامس( اللذان يتواجهان اليوم أيضا

من المنتظر أن يستفيد فريق المدرب سيميوني من 
 بالمركز الرابع في 

ً
هذه الجولة، التي قد تضعه منفردا

حال حقق الفوز، وانتهت مواجهة منافسيه بالتعادل.
 جيرونا مع رايو فايكانو.

ً
ويلعب اليوم أيضا

فسخ المدافع الدولي الهولندي دالي بليند عقده مع أياكس أمستردام، والذي 
 في صيف 2023، وفق ما أعلن النادي، الذي أمضى فيه معظم مسيرته 

ً
ينتهي أصا

الكروية.
ونقل بيان النادي عن رئيسه الحارس الدولي السابق إدوين فان در 

سار، قوله: »توصلنا خال األيام القليلة الماضية إلى اتفاق مع دالي 
من أجل إنهاء عقده. آمل أن يتمكن من إيجاد فريق آخر ينهي فيه 

مسيرته الناجحة«.
وتابع النادي: »العقد الذي كان من المفترض أن ينتهي في 

 
ً
30 يونيو 2023، يصل إلى نهايته في 31 ديسمبر«، مضيفا
أنه »مع دالي، قررنا إقامة مباراة في أرينا، حيث سيكون 

 للجمهور«.
ً
بإمكانه القول وداعا

( إلى أياكس حين كان في الثامنة 
ً
وانضم بليند )32 عاما

من ُعمره، ودافع عن اللونين األبيض واألحمر للفريق األول في 
النادي من 2008 حتى 2014، ثم من 2018 حتى 2022 بعد مرور 

بمانشستر يونايتد اإلنكليزي من 2014 حتى 2018.
وتــــوج بــلــيــنــد مـــع أيـــاكـــس بــلــقــب الـــــدوري الــهــولــنــدي ســبــع مـــرات، 

وبالكأس الهولندية مرتين، وخاض مع النادي الذي دافع والده داني عن 
، 333 مباراة سجل خالها 

ً
ألوانه من 1986 حتى 1999 وقــام بتدريبه أيضا

.
ً
13 هدفا
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وفيات

مرزوقه عويد الصردان 
أرملة: محمد صالح حشاش العازمي

78 عــامــا، شيعت، الــرجــال: الــعــزاء فــي المقبرة فقط، النساء: 
صباح السالم، ق11، ش1، ج6، م8، ت: 99612444

فاطمه حسن رضا بلوشي
أرملة: مراد محمد علي البلوشي

85 عاما، شيعت، الرجال: حسينية البلوش، الجابرية، ق11، 
ش108، العزاء صباحا وعصرا، النساء: الحسينية الحيدرية، 
خلف مستشفى الراشد، عصرا فقط، ت: 99840003، 99060920

نجم عبدالله محمد العديله
62 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 97117117، 97343434، 

99399950
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العصر

المغرب

العشاء
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 11:50
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  04:58 

     06:21

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  18

  07

 
ً
 02:53 صبـــاحــــــا

 05:30 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
10:34 صبـــاحــــــا

10:45 مــــــســــــــــــــــاًء

إهمال الوالدين يحرق ابنتيهما الكالب الضالة أوقفت قلب نورا
تسبب طفل عمره 4 سنوات 
، بعد أن 

ً
في مقتل شقيقتيه حرقا

أضرم النيران في ستائر منزل 
العائلة بحي شبرا في القاهرة، 
 لــمــا ذكـــرت وســائــل إعــام 

ً
وفــقــا

محلية.
وذكر موقع »القاهرة 24«، في 
الخبر الـــذي نقله مــوقــع الحرة 
أمس، أن الحادثة وقعت االثنين 
الـــمـــاضـــي، بــعــد أن خــــرج األب، 

 إلـــى عمله 
ً
الــــذي يــعــمــل ســائــقــا

، فـــي حــيــن ذهــبــت األم 
ً
صــبــاحــا

ــد األفــــران  لــشــراء الــخــبــز مــن أحـ
القريبة، تاركة في المنزل ثاثة 
أطفال أكبرهم عمره 4 سنوات.

ــقـــات أن  ــيـ ــقـ ــتـــحـ وأظــــــهــــــرت الـ
الصغير أمسك بوالعة سجائر 
)قداحة( كانت األم تركتها على 
منضدة، حيث أضــرم النار في 
ســـتـــارة غـــرفـــة األطـــفـــال قــبــل أن 

تنتقل النيران إلى بقية األثاث.
ــران بــصــعــوبــة  ــيـ ــجـ ونـــجـــح الـ
فــي إنــقــاذ الطفل، بينما فشلت 
مــحــاوالت مستميتة فــي إنقاذ 

شقيقتيه.
ــــت الـــــتـــــحـــــريـــــات عـــن  ــفـ ــ ــــشـ وكـ
مــفــاجــأة، وهــي أن الطفل سبق 
لــه أن أضــرم النيران فــي إحــدى 

ستائر الغرفة منذ نحو شهر.

في حادثة مأساوية جديدة، 
لقيت طبيبة مصرية مصرعها، 
ــر إصـــابـــتـــهـــا بــســكــتــة قــلــبــيــة  ــ إثـ
بــعــد مـــطـــاردة كـــاب ضــالــة لها 
ــاء ســـيـــرهـــا فــي  ــنــ ــارع، أثــ ــشــ ــالــ بــ
منطقة حدائق األهرام بمحافظة 

الجيزة.
وقالت »العربية نــت«، أمس، 
إن الجهات األمنية بالمحافظة 
 بــوفــاة طبيبة في 

ً
تلقت بــاغــا

مــنــطــقــة حـــدائـــق األهــــــرام، حيث 
انتقلت قوة على الفور مدعومة 

بسيارة إسعاف لمحل الباغ.
وتبين وجــود جثة الطبيبة 
»نــورا. س«، وبإجراء التحريات 
وسماع روايــة شهود عيان من 
المارة تبين أن المتوفاة أصيبت 
ــراء تعرضها  بــســكــتــة قــلــبــيــة جــ
ــــاب الـــضـــالـــة  ــكـ ــ ــن الـ ــ لـــهـــجـــوم مـ
بــشــارع 18، وأثــنــاء محاولتها 

 عليها ثم 
ً
الهرب سقطت مغشيا

فارقت الحياة.
 
ً
ــتــــحــــريــــات أيـــضـــا وأكـــــــــدت الــ
عــدم وجـــود أيــة شبهة جنائية 
ــة، ونـــقـــلـــت الــجــثــة  ــ ــعـ ــ ــــواقـ ــــي الـ فـ
إلــــى ثــاجــة الــمــســتــشــفــى تحت 
تـــصـــرف الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، وتــم 
تحرير محضر بالواقعة، وتولت 

النيابة التحقيقات.

ذروة النشاط الشمسي في ذروة النشاط الشمسي في ٢٠٢٥٢٠٢٥

فحص مخدرات قبل الزواجفحص مخدرات قبل الزواج
ــنـــواب الــمــصــري وكــيــلــة لجنة  قــدمــت الــنــائــبــة بــمــجــلــس الـ
المشروعات المتوسطة والصغيرة البرلمانية هالة أبوالسعد 
مشروع قانون، يشترط على الراغب في الزواج إجراء تحليل 
المخدرات قبل توثيق وتوقيع العقد، بعد أن ثبت أن تعاطيها 
هو أحد األسباب الرئيسية في ارتفاع نسب الطاق، إذ تصل 

لـ 50 في المئة بسبب التعاطي.
وقالت أبوالسعد، في تصريح نقله موقع العربية نت، أمس، 
إن الــشــهــادات الصحية العادية التي يذهب أي شخص من 
األهــل ويستخرجها من المستشفيات بشكل روتيني بحت 
يجب إيقافها، وإيجاد قانون ملزم لعمل كل التحاليل، وبالذات 
الوراثية والجينية، ألن أمراضها كارثة بالمجتمع المصري.

طائر اللوهة... زائرنا الشتويطائر اللوهة... زائرنا الشتوي

مصمم أزياء سعودي: الشماغ األحمر يعوق الحياة!
أثــــار مــصــمــم األزيــــــاء الـــســـعـــودي يحيى 
الــبــشــري جـــداًل بين رواد مــواقــع التواصل 
االجتماعي فــي الــســعــوديــة، إثــر كشفه عن 

رأيه في الشماغ األحمر.
وقــال البشري، الــذي حصد شهرته بعد 
تصميمه أزياء لألميرة البريطانية الراحلة 

ديـــانـــا، خـــال لــقــاء تــلــفــزيــونــي نــقــلــه مــوقــع 
روسيا اليوم، أمس، »الشماغ األحمر قبيح 

على الرجل«.
وعــنــد ســؤالــه عــن الــســبــب، أجــــاب: »أنــت 
تعودت عليه ألنك تراه منذ 30 أو 40 سنة، 
لــكــن إذا جــئــت فـــي مــجــتــمــع آخــــر ووجــــدت 

ــك  ــر فـــســـيـــثـــيـــر ذلــ ــ ــمـ ــ ــــدي أحـ ــرتــ ــ  يــ
ً
ــا شــــخــــصــ

: »الشماغ معوق للحياة 
ً
اندهاشك«، مضيفا

.»
ً
ألنك ال تستطيع أن تضيف إليه شيئا

 ،
ً
وأثــارت تلك التصريحات جــداًل واسعا

وانقسمت اآلراء، حيث عبر مــغــردون على 
»تويتر« عن استيائهم منها، معتبرين أن 
البشري ينتقد الهوية الرسمية، وأن محاربة 
الشماغ من ضمن محاوالت كثيرة لطمس 

الهوية العربية السعودية.
وقال أحد المغردين إن »الشماغ األحمر 
أفــضــل مــن الــغــتــرة الــبــيــضــاء«، وغــــرد آخــر: 
»وجهة نظر )المصمم( ليست في محلها. 
ة  األحــمــر لــون فــرح وبهجة ويعطي إضــاء

جميلة، مع الثوب األبيض تحفة«.
وعـــلـــق ثـــالـــث: »كــلــمــة قــبــيــح مـــن مصمم 
أزيــاء عالمي تجاه شيء معين أعتقد أنها 
وصف غير جيد، يجب أن يكون الرقي في 
لسانك قبل أزيائك... في المقابل إذا قلت أنا 
إن تصميمك قبيح فلن تعجبك الكلمة، لذا 

يجب أن تتقبل االختاف«.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعانات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العماء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540
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يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىمثلث التفاهة

حالنا السياسي اليوم »مديوكراتك« أي حال غير أصيل، 
ساذج، خاٍو، ال يوجد خبر إعامي من الصحف اليومية عما 
يجرى عند الكبار، الكل »خاموش« أي ال أسمع وال أتكلم وال 
أرى بطريقة الــقــرود الثاثة، مع أننا نسمع ونــرى عن أزمة 
سياسية في السلطة، ويرافقها غياب رؤية لتشخيص علل 
مزمنة في النهج السياسي الحاكم المتمثل في انفراد الرأي 

مع تشتت في اتخاذ القرار الحاسم.
د. مشاعل الهاجري ترجمت كتاب د. أالن دونــو بعنوان 
نظام التفاهة، وكتب عن الكتاب د. حامد الحمود في »القبس«، 
وإذا كان المؤلف يتحدث عن أن التفاهة في دول رأسمالية 
متقدمة بعد أن أضحت الحياة رهينة للشركات والمؤسسات 
ــعــت مــن الــفــرد وهــي مسألة حللها 

ِّ
الضخمة الــخــاصــة، وُســل

نعوم تشومسكي وغيره في كتب وأبحاث عدة، فإن مشاعل 
الهاجري في مقدمتها الرائعة لترجمة الكتاب تحور وتسقط 
رؤيــة المؤلف على واقعنا الــعــربــي، فمقوالت خطابية مثل 
صالح لكل زمان ومكان، هي من سمات نظام التفاهة، وهي 
ترجمت ذلك الكتاب لتشخص »موجات التسطيح وغياب العقل 
النقدي ووهم الكاريزما« كأنها تكتب عن حالنا االجتماعي 

- السياسي اليوم.
هي ظاهرة التفاهة نحيا في أقصى نقطة بأعماقها هذه 
الــســنــوات، ظــاهــرة بمعنى أنــنــا نــدركــهــا بحواسنا وتتراكم 
بوعينا عبر خبراتنا في الوجود، إال أننا أمام تحريم سلطوي 
وتــكــتــيــم فــي الــكــام عــنــهــا، خــافــات عميقة بــجــوف السلطة 
الحاكمة مسكوت عنها في عالم البخاصة، محاربة شجرة 
المياد وإعـــان الــحــرب االستباقية لـــرأس السنة الجديدة، 
وخداع الذات في المزايدة على التقاليد والدين والسباق بين 
 على 

ً
المجلس والحكومة في مشاعر التسطيح تلك يكون دائما

حساب القضايا الجدية الخطيرة التي تواجه الدولة اليوم 
وفي الغد، وبعد أن يزول مخدر الريع النفطي، ظاهرة التفاهة 
نكاد أن نلمسها باليد بكل صغيرة وكبيرة تمر علينا من 
لحظة خروجنا من المنازل كي نعبر جنون الطرق لممارسة 
أعمالنا غير المنتجة إلى حين نخلد للنوم، لنعود من جديد 
في صباح آخر إلى خواء المعنى في دنيا التفاهة... هل لنا 

من منقذ من مثلث التفاهات؟!

أيهما أهم:
 إرضــــــــاء كـــبـــريـــاء الـــفـــئـــات الـــمـــتـــطـــرفـــة مــــن الـــحـــركـــات 
المتأسلمة، أم إرضاء األغلبية المؤمنة والملتزمة بالدين 

اإلسامي؟
 هل من المعقول أن تنفتح جميع دول الخليج، بما في 
 با حدود، وتدعو 

ً
ذلك المملكة العربية السعودية، انفتاحا

إلى استعمال العقل والمنطق بتطبيق الشريعة اإلسامية، 
ونحن في الكويت تــزداد الحكومة في انغاقها وُجبنها 

؟
ً
 ودينا

ً
أمام فئات متطرفة فكرا

مهرجانات وحفات واحتفاالت ووسائل ترفيه وانفتاح 
فــي جميع دول الخليج، ونــحــن فــي ذيــل القائمة ننتظر 
بخوف الخطوة التالية نحو االنغاق على النفس والمناداة 
المتكررة لحرمان األغلبية الساحقة من العيش في مجتمع 
!
ً
 وترفيهيا

ً
متفتح وفرح ومليء بالحريات الشخصية عمليا

َمن ينادي بالتطرف له الحق في ذلك، ولكن َمن أعطى 
الحكومة الحق في تنفيذ تلك المطالب؟! 

ال تقولوا إن النواب هم َمن يهدد السلوك االجتماعي 
واألدبي واألكاديمي، َمن يحدد ذلك هو العقل والمنطق، 
وليس َمن يّدعي أنه يملك أغلبية، والكل يعلم أنها أغلبية 
زائــفــة مبنّية عــلــى الــخــوف والـــرعـــب، مثلما يفعل بعض 
النواب الذين صّدقوا أن َمن يملك الشارع هم اإلساميون 

المتطرفون.
 
ً
َمــن يملك الــشــارع، هــم المواطنون، ومــن اآلن فصاعدا
استخدموا العقل والمنطق، وحاكوا الواقع الذي يحاكي 

الحضارة ويعايش المساواة في كل األمور.
بـــى، فكلما 

ُّ
 أنــقــذونــا يـــا حــكــومــة، فــقــد بــلــغ الــســيــل الـــز

خضعتم ألصــــوات الــنــشــاز، ازداد الــنــشــاز وزاد الغضب 
والحنق عليكم، ألنكم أضعتم بوصلة الحق والمنطق، 

فانتبهوا رجاًء.

اتبعوا بوصلة 
د. ناجي سعود الزيدالحق والمنطق

الله بالنور

ــوة مــع اقــتــراب   وقـ
ً
أصــبــحــت الــعــواصــف الشمسية أكــثــر تـــواتـــرا

، والتي 
ً
الشمس من ذروة دورة النشاط الشمسي، التي تبلغ 11 عاما

ستحدث في عام 2025.
 
ً
 كبيرا

ً
وقــال موقع روسيا اليوم، أمــس، إن عــام 2022 قــدم عــددا

من قصص العواصف الشمسية الرائعة. ومن العواصف المفاجئة 
والبقع الشمسية الضخمة إلى انفجارات الشفق القطبي النابضة 
 شمسية 

ٌ
بالحياة والظواهر الغريبة األخرى، حّيرت العلماَء عاصفة

»يحتمل أن تكون مدمرة« ضربت األرض دون سابق إنذار. 
 من فئة G1 - ما يعني أنها كانت قوية بما 

َ
وكانت العاصفة حدثا

يكفي إلحداث تقلبات ولو ضعيفة في شبكة الطاقة، والتسبب في 
تأثيرات طفيفة على تشغيل األقمار الصناعية، وتعطيل القدرات 
الماحية. وتزامنت العاصفة الشمسية غير المتوقعة مع ذروة 
 من خمسة كواكب، حيث اصطف عطارد والزهرة 

ً
محاذاة نادرة جدا

والمريخ والمشتري وزحل في السماء بترتيب قربهم من الشمس.

 ومتجهة إلى الجنوب أو في مياه جون الكويت منذ منتصف الخريف وخال فصل الشتاء.
ً
 بديعا

ً
 منظرا

ً
ق فوق الماء مشّكلة

ّ
ربما يتساءل الكثيرون عن الزائر الشتوي الذي ُيشاهد بأعداد كبيرة تحل

هذا الزائر هو طائر اللوهة أو اللّوه الذي يأتي إلى الكويت بأعداد كبيرة باآلالف يستقر بعضها هنا خال فصل الشتاء، فيما يستمر معظمها في العبور إلى جنوب الخليج العربي وبحر العرب، 
وتتكاثر في جزيرة سقطري بالمحيط الهندي.

واللوه تعتبر من الطيور المهددة باالنقراض... والصورة من جون الكويت بعدسة عبدالمجيد الشطي، األسبوع الماضي.
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