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ر لمعركة كسر عظم بأوكرانيا
ّ
حض

ُ
روسيا ت

بأسلحة وعصابات تجهزها إيران
»الكرملين« يستعجل طلبيات بآالف »المسّيرات« مقابل S300 المعّدلة ومعدات متطورة
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»AUM« تختار 
5 مجموعات 

قصصية للقائمة 
القصيرة للقصة

كشف مصدر رفيع المستوى فــي وزارة الدفاع 
ر لـ »معركة كسر عظم« في 

ّ
اإليرانية، أن روسيا تحض

أوكرانيا، باالعتماد على مساندة ضرورية من إيران.
وقـــال الــمــصــدر لـــ »الـــجـــريـــدة«، إن الــــروس طلبوا 
مــن طــهــران وبــعــض دول آســيــا الــوســطــى، تصنيع 
اآلالف من الطائرات المسّيرة )الدرونز( والصواريخ 
ــلـــحـــة الــخــفــيــفــة والــمــتــوســطــة والــثــقــيــلــة في  واألسـ
مصانع مشتركة على أراضيها لمصلحة موسكو؛ 

ألن األحـــوال الجوية والــبــرد الــقــارس فــي روســيــا ال 
يــســمــحــان لــلــمــصــانــع الــعــســكــريــة بــالــعــمــل بأقصى 
طاقتها لتعويض الــكــمــيــات الضخمة مــن الــفــاقــد، 
ولرفد جبهات القتال الممتدة آلالف الكيلومترات، 
بعد أكثر من 10 أشهر على بدء الحملة العسكرية 

الروسية ضد كييف في 24 فبراير الماضي.
ولـــفـــت إلــــى أن الــطــلــبــات الــكــبــيــرة مـــن األســلــحــة 
ظِهر استعداد »الكرملين« للعملية البرية 

ُ
األرضية ت

 
ً
د أنها ستكون واسعة وحاسمة، موضحا

َ
التي ُيعتق

أن الروس طلبوا من اإليرانيين إرسال خبراء لتدريب 
المتطوعين والمجندين على حرب الشوارع وقتال 

العصابات.
 مالية ُمغرية مع 

ً
وذكــر أن الــروس أبرموا عقودا

مدربين لبنانيين وعراقيين وسوريين وفلسطينيين 
ولــيــبــيــيــن لــديــهــم تـــجـــارب فـــي مـــواجـــهـــة تــكــتــيــكــات 
»داعش« وحروب الشوارع؛ ألن األوكرانيين استعانوا 

بعناصر المعارضة السورية المسلحة وعناصر 
ــــرى قــاتــلــت إلــــى جـــانـــب الــتــنــظــيــم الــمــتــشــدد في  أخـ

سورية والعراق.
وأوضــح أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء موسكو 
تــســلــيــم الــدفــعــة الـــجـــديـــدة مـــن األســلــحــة الــروســيــة 
المتطورة لطهران، في إطار تعزيز الرئيس فالديمير 
بوتين، للشراكة الدفاعية بمواجهة تحالف شمال 

األطلسي )الناتو(. 

طهران - فرزاد قاسمي
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 أخضر لتجنيد مدربين 
ً
موسكو تمنح طهران ضوءا

على حرب شوارع من سورية والعراق وليبيا
بكين تسّد فجوة الرقائق اإللكترونية الغربية 

وتسمح بعودة خطوط SU35 لإلنتاج
 في 

ً
 روسيا

ً
»ضربة أميركية« تقتل 63 جنديا

دونيتسك... و»الفيلق األجنبي« يخسر العشرات

ًتقييم دولي لتجربة الكويت في مكافحة
اإلرهاب وغسل األموال... قريبا

»التحريات المالية« دعت الجهات المعنية إلى االستعداد
● جورج عاطف

علمت »الــجــريــدة« أن وحـــدة الــتــحــريــات الــمــالــيــة دعـــت الجهات 
الــحــكــومــيــة المعنية كــافــة إلـــى عــقــد اجــتــمــاع تنسيقي، األســبــوع 
الجاري؛ الستكمال اإلجراءات الخاصة باالستعداد لعملية التقييم 

، من منظمة 
ً
02والمراجعة الدولية التي تنتظر الكويت قريبا 0202

اجتماع للسلطتين اليوم
• بناًء على طلب رئيس الوزراء... والسعدون وّجه الدعوة للنواب 

• شمس والعبيد لـ ةديرجلا.: دعوة مقدرة ومبادرة طيبة من سموه
● فهد تركي

بــنــاًء على طلٍب مــن رئيس الــــوزراء، وجــه رئيس 
مجلس األمـــة أحــمــد الــســعــدون الــدعــوة إلـــى جميع 
الــنــواب؛ لعقد اجتماع بين السلطتين التشريعية 

والتنفيذية اليوم، في قاعة اجتماعات المجلس. 
وقال السعدون، في كتاب الدعوة، أمس: »ورد إلينا 

اتصال هاتفي من وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
وزيــر الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني 
عــمــار الــعــجــمــي بــشــأن رغــبــة ســمــو رئــيــس مجلس 
ــوزراء الشيخ أحــمــد نـــواف األحــمــد بلقاء أعضاء  الــ
مجلس األمة، وذلك في تمام الساعة التاسعة والربع 
مــن صــبــاح غــد )الـــيـــوم(، وســيــكــون الــلــقــاء فــي قاعة 

اجتماعات مكتب المجلس«.

إحالة قيادي سابق 
وإشرافيين في 

»اإلعالم« إلى النيابة
ــئــــة الـــعـــامـــة  ــيــ أعــــلــــنــــت الــــهــ
ــة(  ــزاهــ لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد )نــ
ــق  ــ ــابــ ــ إحـــــــــــالـــــــــــة قـــــــــــيـــــــــــادي ســ
وإشرافيين في وزارة اإلعالم 
وآخــريــن إلــى النيابة العامة؛ 
لالشتباه في استيالئهم على 

المال العام.
وقـــالـــت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان 

أمس، إن قرار اإلحالة 
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حّضر لمعركة كسر عظم...
ُ
روسيا ت

اجتماع للسلطتين...

إحالة قيادي سابق وإشرافيين...

تقييم دولي لتجربة الكويت في...

وبّين أن الدفعة الجديدة من المعدات المتطورة، تشمل بطاريات 
دفاعات جوية طراز »S300« المعدلة التي تضاهي »S400«، ويمكنها 
رصد تحركات طائرات »B 2« و»F 35« )الشبح( عبر اتصاالت باألقمار 
موا، في 

ّ
 إلى أن اإليرانيين سل

ً
االصطناعية الروسية واإليرانية، الفتا

المقابل، نحو 5 آالف طائرة من دون طيار، إضافة إلى 1000 صاروخ 
 لمصلحة موسكو.

ً
بالستي تم تصنيعها خصوصا

مت 
ِّ
وحسب المصدر، فإن المسّيرات العسكرية والصواريخ التي ُسل

عت في 
ِّ
لروسيا ليست من الترسانة اإليرانية، بل ضمن أسلحة ُصن

عها اإليــرانــيــون 
ّ
 أسلحة روســيــة صن

ً
مصانع مشتركة، وهــي عمليا

لمصلحة موسكو.
 بتزويد إيران وروسيا بكميات 

ً
وأفاد بأن الصينيين قاموا أخيرا

كبيرة من »الرقائق اإللكترونية«، التي كانت الصناعات العسكرية في 
لت 

ّ
البلدين تعجز عن توفيرها، وهــو ما سمح لهما بسّد فجوة عط

خطوط إنتاج مقاتالت سوخوي »SU35« الروسية، وبعض المسّيرات 
اإليرانية.

وحول رّدة الفعل النيابية بشأن االجتماع، أكد النائب هاني شمس 
لـ »الجريدة«، أن هذه الدعوة ُمقّدرة ومبادرة طيية من رئيس الوزراء، 
 إلى أن الحكومة هي التي طلبت 

ً
ل لكن بحذر«، مشيرا »ونحن نتفاء

االجتماع مع رئيس المجلس والنواب، بهدف زيادة التنسيق الحكومي 
- البرلماني على طريق تكريس التعاون. 

مــن جهته، أشـــاد النائب حمد العبيد فــي تصريحه لـــ »الــجــريــدة« 
 أنها »تأتي في طريق التعاون بين الحكومة والمجلس، 

ً
بالدعوة، مؤكدا

ونتمنى أن يكون هذا االجتماع انطالقة جديدة نحو إقرار مجموعة من 
التشريعات والقوانين التي تنهض بالبلد، وتعالج المشكالت، وتدعم 

قضايا المواطنين«.

مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق األوســط وشمال إفريقيا 
»مينافاتف«، لتقييم تجربتها في مكافحة غسل األمــوال وتمويل 

اإلرهاب.
 للمصادر، فإن الكويت ستخضع لعملية المراجعة الدولية 

ً
ووفقا

بواسطة فريق من المتخصصين من »مينافاتف«، الذين سيتولون 
فحص ومراجعة جميع القوانين والضوابط الحالية الخاصة بغسل 
األموال وتمويل اإلرهاب، للوقوف على مدى فاعليتها ومطابقتها 
للتوصيات الدولية الصادرة بهذا الشأن، متوقعة االنتهاء من هذه 

العملية قبل مايو المقبل.

ورأى أن الخطوة الصينية جاءت لمعالجة خطأ استراتيجي ارتكبته 
موسكو عندما سمحت لمصانعها العسكرية باالعتماد على دول غربية 
صاب 

ُ
في تأمين المكونات اإللكترونية الضرورية، األمر الذي جعلها ت

بالشلل جراء العقوبات األميركية واألوروبية التي أوقفت تلك اإلمدادات.
عة في دول غربية كانت تعتمد 

ّ
وأكــد استبدال طهران لقطع مصن

عليها فــي بعض مسّيراتها وصــواريــخــهــا، بعد أن اكتشفت أمرها 
عة في الصين.

ّ
واشنطن، بأخرى مصن

وحسب المصدر، فإن اإليرانيين تمكنوا من تصنيع معظم القطع 
الــتــي يــحــتــاجــون إلــيــهــا فــي أسلحتهم عــبــر اســتــنــســاخــهــا، لكنهم لم 
يتمكنوا من صنع بعض األجزاء الدقيقة والحساسة التي تحتاج إلى 

دة وتكلفة باهظة.
ّ
تكنولوجيا معق

وزعم أن طهران استطاعت أن تصل إلى تكنولوجيا تصنيع كاميرات 
وأجهزة استشعار تعمل بأشعة الليزر، ويمكن تركيبها على المسّيرات 

وبقية األسلحة.
وفــي أحــدث تطور ميداني، اعترف الجيش الــروســي أمــس بتلقيه 
 الستضافة مجنديه 

ً
 مؤقتا

ً
ضربة بصواريخ أميركية استهدفت موقعا

الجدد في الجزء الخاضع لسيطرته من منطقة دونيتسك.

جاء بعد التحقيق وجمع االســتــدالالت لالشتباه في ارتكاب 
 
ً
المذكورين جريمة االستيالء على المال العام وتسهيله استنادا

إلى قوانين حماية األموال العامة والجزاء وإنشاء »نزاهة«.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن »الهجوم األوكراني تم بواسطة 
 ،

ً
6 صواريخ من طراز هيمارس األميركية«، وأسفر عن مقتل 63 جنديا

مؤكدة أن طيرانها رد باستهداف نقاط انتشار »الفيلق األجنبي« في 
دونيتسك وخاركيف، وقتل أكثر من 70 وأصاب 100 من المرتزقة.
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 البابا فرنسيس: بنديكتوس 
ً
األمير معزيا

ساهم في نشر التسامح والسالم
 ولي العهد يعزي البابا فرنسيس 

بوفاة بنديكتوس
رئيس الوزراء يعزي بوفاة 

بابا الفاتيكان السابق
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
الـــبـــالد، الــشــيــخ نــــواف األحــمــد، 
ببرقية تعزية إلى قداسة البابا 
فرنسيس، أسقف روما حاضرة 
الــفــاتــيــكــان، أعـــرب فيها سموه 
ــادق  ــ ــالـــص تـــعـــازيـــه وصـ عــــن خـ
مـــواســـاتـــه بـــوفـــاة بــنــديــكــتــوس 
الــســادس عشر بــابــا الفاتيكان 

السابق.
ــمـــوه بــإســهــامــات  وأشـــــــاد سـ
الفقيد ودوره في نشر وتعزيز 
ــة  ــبـ ــحـ ــمـ ثــــقــــافــــة الــــتــــســــامــــح والـ

والسالم.

بـــــعـــــث ســـــمـــــو ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
الشيخ مشعل األحــمــد، ببرقية 
ــا  ــابــ ــبــ تــــعــــزيــــة إلــــــــى قــــــداســــــة الــ
ــــف رومـــــــــا -  ــقـ ــ فـــرنـــســـيـــس - أسـ
حـــاضـــرة الـــفـــاتـــيـــكـــان، ضــّمــنــهــا 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة بابا الفاتيكان 
الــســابــق بــنــديــكــتــوس الــســادس 

عشر.

بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، 
ببرقية تعزية إلى قداسة البابا فرنسيس - أسقف روما - حاضرة 
الفاتيكان، ضّمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة 

بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر.

 
ً
الناهض يكرم الشهاب تقديرا

لجهودها في »المواصالت«

ــــت وزارة  ــرمـ ــ فـــــي لـــمـــســـة وفـــــــــاء وعـــــــرفـــــــان، كـ
المواصالت وكيلتها المهندسة خلود الشهاب 
بعد انتهاء مدة عملها التي تجاوزت أربع سنوات 
 لما قدمته مــن جهد طيلة فــتــرة عملها 

ً
تــقــديــرا

ولما تحقق من إنجازات كبيرة بفضل جهودها 
وأدائها للواجب بكل اقتدار وأمانة.

ــم، الــــــــذي أقــــيــــم نــهــايــة  ــريــ ــكــ ــتــ حـــضـــر حـــفـــل الــ
األســبــوع الــمــاضــي فــي المبنى الــمــركــزي ببرج 
التحرير، وزير التجارة والصناعة وزير الدولة 

لــشــؤون االتـــصـــاالت وتــكــنــولــوجــيــا المعلومات 
مـــازن الــنــاهــض والــوكــالء الــمــســاعــدون ومــديــرو 
اإلدارات وموظفو الوزارة كذلك بعض الموظفين 

المتقاعدين.
وكــرم الــوزيــر الناهض الوكيلة الشهاب، كما 
قـــدم الــوكــالء الــمــســاعــدون والــمــوظــفــون الــهــدايــا 
والورود لها، متمنين لها حياة سعيدة، وبعدها 

قام الجميع بالتقاط الصورة التذكارية.

الناهض خالل تكريمه خلود الشهاب

القمص بيجول: ليبارك الله الكويت وقيادتها 
وشعبها للروح اإلنسانية التي تسودها

»نشكر الله من أجل الحكمة التي يتحلى بها قادة الكويت في قيادة سفينة البالد«
● عادل سامي

ــيــــة  تــــقــــدم راعــــــــي الــــكــــاتــــدرائــ
ــة الــكــويــت،  ــ الــمــرقــســيــة فـــي دولـ
القمص بيجول األنبا بيشوي، 
بـــخـــالـــص الـــتـــهـــانـــي بــمــنــاســبــة 
الـــعـــام الـــمـــيـــالدي الـــجـــديـــد إلــى 
سمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، وإلى سمو ولي العهد 
الــشــيــخ مــشــعــل األحــــمــــد، وإلـــى 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، وإلـــى 
الكويت وأهلها وكل المقيمين 
 لــقــيــادة الكويت 

ً
فــيــهــا، متمنيا

وحكومتها وشعبها كل الخير 
والرفاه.

وقــــــال الـــقـــمـــص بـــيـــجـــول فــي 
تصريح صحافي: »أود أن أنقل 
تحيات البابا األنبا تواضروس 
ــا أنــطــونــيــوس  ــبــ ــانـــي، واألنــ ــثـ الـ
مطران القدس والكويت والشرق 
األدنــــى، وتمنياتهما أن يكون 

 على 
ً
 سعيدا

ً
العام الجديد عاما

الكويت وعلى بلداننا العربية 
ــُعـــم فــيــه  ــــل الـــبـــشـــريـــة، وأن يـ وكـ
السالم كل المناطق وأن يشهد 
 في التنمية حتى 

ً
 واضحا

ً
تقدما

ــان فــــي كــــل مــكــان  ــ ــــسـ يــنــعــم اإلنـ
بالكفاية والسعادة«.

وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة تــذّكــر 
مــا واجـــه الــعــالــم خـــالل األعـــوام 
الــســابــقــة مــن تــداعــيــات سببها 
ــا وأن نـــقـــارن ذلــك  وبــــاء كـــورونـ
ــوقـــت  ــــي الـ ــيــــاة فـ بـــحـــركـــيـــة الــــحــ
الحالي فنعرف كم صنع الله بنا 
من فضل وحماية ونشكره دون 
انقطاع على نعمه ورحمته، ألنه 
ليس هناك عطية بال زيــادة إال 

التي بال شكر.
 
ً
وأضــــاف: »نــشــكــر الــلــه أيــضــا
مــن أجـــل الحكمة الــتــي يتحلى 
بها قادة دولة الكويت في قيادة 
ــــي تــحــقــيــق  ســفــيــنــة الــــبــــالد وفــ
الــتــآلــف الــعــربــي، ونــشــكــره على 

روح الــتــســامــح والـــمـــودة الــتــي 
تسود المجتمع الكويتي وعلى 
مــا يــجــده كــل إنــســان عــلــى هــذه 
األرض الطيبة من رعاية وعناية 
على كل المستويات، ودعا الله 
أن يـــبـــارك الـــكـــويـــت وقــيــادتــهــا 
وشعبها للروح اإلنسانية التي 

تسودها«.
من جهة أخرى، أشار القمص 
بــيــجــول األنــبــا بــيــشــوي إلـــى أن 
الكاتدرائية المرقسية في دولة 
الكويت سوف تقيم قداس عيد 
الميالد مساء الجمعة المقبل، 
وتستقبل الضيوف المهنئين 
ــن الـــقـــداس  بـــحـــضـــور جـــانـــب مــ
مساء الجمعة 6 يناير الجاري 
)الساعة التاسعة مساء( وصباح 
يوم السبت 7 يناير )من الساعة 
 إلــى الواحدة 

ً
التاسعة صباحا

.)
ً
ظهرا

ــاف: »إنــنــا فــي صــلــوات  ــ وأضـ
الـــعـــيـــد، كــمــا فـــي كـــل صــلــواتــنــا 

نــصــلــي مـــن أجــــل أن يــلــهــم الــلــه 
ــيــــادات الـــوطـــنـــيـــة الــتــوفــيــق  ــقــ الــ
والسداد، وقد أوصانا اإلنجيل 
ــلـــوك  ــلـــي مـــــن أجــــــل الـــمـ أن نـــصـ
والــــــرؤســــــاء الــــذيــــن فــــي ســلــطــة 
 لمصر 

ً
ومــركــز قــيــادي« متمنيا

الوطن، وللكويت الغالية، الخير 
ــادة  والــــتــــقــــدم بــفــضــل حــكــمــة قــ

البلدين العظام.
وعـــبـــر الــقــمــص بــيــجــول عن 
وافـــر الــشــكــر واالمــتــنــان الكبير 
إلى النائب األول لرئيس مجلس 
ــر  ــ الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدفـــــاع وزيـ
الداخلية باإلنابة الشيخ طالل 
الخالد وكل قيادات »الداخلية«، 
وإلــــى رجـــــاالت األمــــن والـــمـــرور 
لما يقدمونه من جهد مخلص 
وأمين في تأمين كل االحتفاالت، 
كذلك محافظة حولي واألجهزة 
اإلعــالمــيــة، وعــبــر عــن االعــتــزاز 
الكبير بكل القلوب المهنئة التي 
تعبر باستمرار عن فيض كبير 

من المحبة والــود وهــي تحمل 
أصــالــة ونبل اإلنسانية، واننا 
نــبــادلــهــم كـــل وقـــت هـــذه الـــروح 
التي تصنع للبشرية مستقبل 

سليم وآمن ومستقيم.

القمص بيجول

 
ً
هاشم القالف وكيال
لـ »العدل« بالتكليف

ــر  ــ ــــدل وزيـ ــعـ ــ أصـــــــدر وزيـــــــر الـ
ــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة  األوقـ
ــر الــــدولــــة لــــشــــؤون تــعــزيــز  ــ وزيــ
الـــنـــزاهـــة، عــبــدالــعــزيــز الــمــاجــد، 
ــرارا بــتــكــلــيــف هـــاشـــم الــقــالف  ــ قــ
بــالــقــيــام بــأعــمــال وكـــيـــل وزارة 
العدل، إضافة إلى عمله وكيال 
مـــســـاعـــدا لـــقـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات واإلحصاء.

 
ً
 سابقا

ً
»مكافحة الفساد« تحيل قياديا

وإشرافيين في »اإلعالم« إلى النيابة
لالشتباه في استيالئهم على المال العام

ــة الــــعــــامــــة  ــئــ ــيــ ــهــ أعــــلــــنــــت الــ
لــمــكــافــحــة الـــفـــســـاد )نــــزاهــــة(، 
إحـــــــــــالـــــــــــة قـــــــــــيـــــــــــادي ســــــابــــــق 
وإشرافيين في وزارة اإلعالم 
وآخــريــن إلـــى الــنــيــابــة العامة 
ــــي اســـتـــيـــالئـــهـــم  لـــالشـــتـــبـــاه فـ
عــلــى الـــمـــال الـــعـــام، مــبــيــنــة أن 
ــراء يــأتــي اســتــمــرارا  ــ هـــذا اإلجـ
لــجــهــودهــا الــرامــيــة لمكافحة 
الفساد ودرء مخاطره وآثاره 
ومالحقة مرتكبيه، وتفعيال 
الخــــتــــصــــاصــــهــــا الــــــــــــوارد فــي 
ــانـــون  ــم 24 مــــن قـ ــ الـــــمـــــادة رقــ

إنشائها.
وقالت الهيئة، في بيان لها 
أمس، إن قرار اإلحالة جاء بعد 
التحقيق وجمع االستدالالت 
ــبـــهـــة جـــريـــمـــة  ــم شـ ــهــ ــابــ ــكــ الرتــ
االستيالء وتسهيل االستيالء 
إعــــمــــاال لـــلـــمـــادة رقـــــم 10 مــن 
ــم 1 لــســنــة 1993  الـــقـــانـــون رقــ
بشأن حماية األمـــوال العامة 
الـــمـــرتـــبـــطـــة بــشــبــهــة جــريــمــة 
الــتــزويــر، إعــمــاال لــلــمــادة رقــم 
257 من القانون رقم 16 لسنة 
1960 بـــشـــأن إصــــــدار قــانــون 
الــجــزاء، والــمــادة رقــم 22 بند 
1-4 مــن قــانــون إنــشــاء الهيئة 

العامة لمكافحة الفساد رقم 
2 لسنة 2016.

وأكــــــــدت عـــزمـــهـــا مـــواصـــلـــة 
الــجــهــود واإلجـــــــــراءات بــشــأن 
ــتــــدالالت  فــحــص وجـــمـــع االســ
ــيـــع  والـــــــتـــــــحـــــــريـــــــات فــــــــي جـــمـ
المعلومات الجدية المكتملة 

ــتــــي تــــــرد الـــيـــهـــا،  الـــــشـــــروط الــ
ـــغـــيـــن فــي 

ّ
مــثــمــنــة دور الـــمـــبـــل

ممارسة دورهــم في مساعدة 
الــــــهــــــيــــــئــــــة لــــــــلــــــــوصــــــــول إلـــــــى 
المعلومات والبيانات الالزمة 
عــن وقــائــع الــفــســاد، وملتزمة 
ــه بــتــوفــيــر  ــفـــسـ فـــــي الـــــوقـــــت نـ

أقـــــصـــــى درجــــــــــــات الـــحـــمـــايـــة 
والسرية الــالزمــة لهم، والتي 
ــانـــون والــالئــحــة  ــقـ فــرضــهــا الـ

التنفيذية.

»اتحاد كندا« لـ ةديرجلا.: الغالء 
وراء تحويل مبتعثينا لدول مجاورة
»ننتظر صرف زيادة المخصصات المالية في أبريل«

● فيصل متعب
ــة  ــ أكـــد رئــيــس الــهــيــئــة اإلداريـ
لالتحاد الوطني لطلبة الكويت 
ــدا، أحـــمـــد الـــعـــنـــزي، أن  ــنـ ــرع كـ فــ
الــغــالء المعيشي فــي كندا أحد 
األســـبـــاب الـــتـــي تــجــعــل الــطــلــبــة 
الكويتيين يقومون بالتحويل 
ــاث  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مــــنــــهــــا إلـــــــــى دول االبـ
 الخــــتــــالف 

ً
ــاورة، نـــــظـــــرا ــ ــجــ ــ ــمــ ــ الــ

األوضاع المعيشية بها مقارنة 
بكندا.

وتابع العنزي، في صحافي 
لـــ »الــجــريــدة«، »ان ضــعــف وقلة 
األماكن الخاصة بالتنزه تعتبر 
سببا آخــر فــي التحويل، نظرا 
الحتياج الطلبة إلى فترة راحة 
بعد االختبارات وأوقات العطل«.
وأشــار إلــى أن المخصصات 
الــمــالــيــة الـــتـــي يــحــصــل عليها 
الــطــلــبــة فـــي الــــــدول الـــمـــجـــاورة 
 
ً
ــا ــامــ ــمــ لــــالبــــتــــعــــاث تـــخـــتـــلـــف تــ

مقارنة بكندا، حيث يجد بعض 
الدارسين صعوبة في المعيشة 
بها، مما يجعلهم يحولون إلى 

دول ابتعاث تناسبهم ماديا. 
ــــي  وعـــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــــادة فــ
المخصصات الــمــالــيــة، أوضــح 
العنزي، »أنها - حسب ما وردنا 
مــن مــعــلــومــات - ســتــصــرف في 
أبــريــل المقبل لجميع الطلبة، 

وذلــــك بــعــد اعــتــمــادهــا بالسنة 
المالية«.

وأردف أن »الــــتــــاخــــيــــر فــي 
الـــــــــصـــــــــرف لـــــــــن يـــــــؤثـــــــر ســـلـــبـــا 
ــالــــي،  ــلـــيـــنـــا فـــــي الـــــوقـــــت الــــحــ عـ
ــادة ســتــكــون مستمرة  ــزيـ ألن الـ
للسنوات القادمة، وهذه إحدى 
اإليــجــابــيــات لصرفها فــي وقت 

متأخر«.
ــلــــحــــق  ــمــ وأشــــــــــــــــاد بــــــــــــــدور الــ
الــثــقــافــي الــكــويــتــي،  لتيسيره 
كل المعامالت والخدمات التي 

تشمل الطلبة من دون تأخير.

انضمام كوكبة جديدة من الدعاة 
إلى »التعريف باإلسالم«

أقامت لجنة التعريف باإلسالم حفل التميز السنوي الختامي 
 لعطائهم 

ً
لتكريم الدعاة والداعيات وجميع العاملين بها، تتويجا

وإنجازاتهم المشهودة خالل عام 2022.
وأعلنت اللجنة، خالل حفلها الذي أقامته في المسجد الكبير 
بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة الخيرية فيصل 
الزامل، والمدير العام للجنة إبراهيم خالد البدر، ومديري أفرع 
اللجنة وموظفيها، ضم كوكبة جديدة من الــدعــاة من مختلف 

الجنسيات.
وقال الزامل في كلمة ألقاها خالل الحفل إن »التعريف باإلسالم« 
أصبحت مرجعية محلية وعالمية في مجال دعوة الجاليات غير 

الناطقة بالعربية لإلسالم.

هاشم القالف

أحمد العنزي
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ً
»الشؤون«: الدفعة الثانية من »بدل اإلجازات« قريبا

تتضمن 500 مستحق... وإيداع المبالغ فور مراجعة الجهات الرقابية
علمت »الجريدة«، من مصادر 
مـــطـــلـــعـــة فــــــي وزارة الـــــشـــــؤون 
االجتماعية، أن فريق عمل تنفيذ 
قـــــواعـــــد وضــــــوابــــــط اســـتـــحـــقـــاق 
وصرف البدل النقدي عن رصيد 
اإلجـــازات الــدوريــة أثناء الخدمة 
في الوزارة، أنجز الكشف الثاني 
ــبـــدل«،  لــلــمــوظــفــيــن مــســتــحــقــي »الـ
الــذي تضمن 500 اســم، متوقعة 
أن يتم بدء صرف هذه الدفعة قبل 

نهاية األسبوع الجاري.
وأوضــــــــحــــــــت الــــــمــــــصــــــادر أن 
، وعــلــى 

ً
الـــصـــرف ســيــكــون تــبــاعــا

ــاء الــجــهــات  ــهـ ــتـ ــــات، فـــــور انـ ــعـ ــ دفـ
الـــرقـــابـــيـــة مــــن عــمــلــيــة مـــراجـــعـــة 
واعـــتـــمـــاد كـــشـــوفـــات الــمــوظــفــيــن 
مــســتــحــقــي الــــبــــدل، مــتــوقــعــة أن 
يتم االنتهاء من الصرف لجميع 
المستحقين، والبالغ عددهم نحو 
3200 مستحق، قبل نهاية يناير 
الـــجـــاري، مــشــيــرة إلـــى أن المبلغ 
المتوقع لتغطية بيع اإلجـــازات 
ــيـــن 11 و14 مــلــيــون  يـــــتـــــراوح بـ

ديــــنــــار، الســيــمــا فـــي ظـــل قــواعــد 
وشروط االستحقاق التي حددها 
 ،

ً
مجلس الخدمة المدنية أخــيــرا

والتي ال تتطلب حصول الموظف 
على تقييم سنوي امتياز خالل 

آخر عامين قبل الصرف، أو يكون 
مّر على خدمته 5 سنوات.

»الدوام المرن«

إلــى ذلــك، كشفت المصادر أن 
ــإدارة  ــ ــشــــؤون، مــمــثــلــة بـ وزارة الــ
الشؤون اإلدارية، من بين الجهات 
الحكومية الــتــي خاطبت ديــوان 
، لشمول 

ً
الخدمة المدنية، أخيرا

موظفيها بنظام »الدوام المرن«، 
والــتــي تسعى الــدولــة مــن خالله 
إلــى تخفيف االزدحــــام الــمــروري 

وتحسين بيئة العمل.
وبينت المصادر أن »الشؤون« 

ــا بــواقــع  ــهـ حــــددت مــواعــيــد دوامـ
، مـــن الــثــامــنــة 

ً
7 ســـاعـــات يـــومـــيـــا

 وتــنــتــهــي فــــي الـــرابـــعـــة 
ً
صـــبـــاحـــا

، »شـــــريـــــطـــــة أن يــــكــــون 
ً
عــــــــصــــــــرا

 للموظفين الراغبين 
ً
اخــتــيــاريــا

فــي التمتع بالنظام«، الفتة إلى 
أن النظام يشمل جميع موظفي 
الــــــوزارة، ســــواء الــعــامــلــيــن داخــل 
إدارات مـــجـــمـــع الـــــــــــــــوزارات، أو 
بالوحدات التنظيمية واإلداريــة 
ــــوزارة  الــخــارجــيــة، الســيــمــا أن الـ
ــد مــــن الــــجــــهــــات الــحــكــومــيــة  ــعــ ــ

ُ
ت

ذات الــكــثــافــة الــعــالــيــة فــي أعـــداد 
موظفيها البالغين نحو 6500 

موظف. 

ر 
ّ
»التحريات المالية« تحض

لتقييم الكويت من »مينافاتف«
اجتماع وشيك لمناقشة االستعدادات الحكومية

• جورج عاطف
عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن وحــــدة الــتــحــريــات الــمــالــيــة دعــت 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة الــمــعــنــيــة كـــافـــة إلــــى عــقــد اجــتــمــاع 
تنسيقي، األسبوع الجاري، الستكمال اإلجراءات الخاصة 
باالستعداد والتحضير لعملية التقييم والمراجعة الدولية 
، مــن منظمة مجموعة العمل 

ً
التي تنتظر الكويت قريبا

المالي لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا »مينافاتف«، 
لتقييم تجربتها في مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
 للمصادر، فــإن الــكــويــت ســوف تخضع لعملية 

ً
ووفــقــا

المراجعة الدولية بهدف تقييم أنظمتها الحالية الخاصة 
بمكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب، بواسطة فريق 
من المتخصصين من »مينافاتف« الذين سيتولون فحص 
ومراجعة جميع القوانين والــضــوابــط الحالية الخاصة 
بــغــســل األمــــــوال وتــمــويــل اإلرهـــــــاب، لــلــوقــوف عــلــى مــدى 
فاعليتها ومطابقتها بالتوصيات الدولية الصادرة بهذا 
الشأن، متوقعة االنتهاء من عملية المراجعة والتقييم قبل 

حلول مايو المقبل.
وبــيــنــت الــمــصــادر، أنـــه عــقــب انــتــهــاء عملية المراجعة 
سيتم إصدار واعتماد التقرير الدولي الذي يرصد درجات 
ها على معالجة أوجه 

ّ
التزام الدولة بهدف تحفيزها وحث

ات والتدابير الالزمة  القصور، إن وجدت، واتخاذ االجراء
 
ً
بهذا الصدد، مؤكدة أن الجهات المعنية كافة تعكف حاليا

على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لعملية المراجعة، متوقعة أن 
تمّر عملية التقييم بكل سالسة، السيما وسط اإلجراءات 
الــتــي تتخذها الــدولــة لمجابهة جريمتي غــســل األمـــوال 
وتمويل اإلرهــاب، إلى جانب التحّسن الملحوظ الواضح 
على صعيد تنظيم العمل الخيري، وإطالق األنظمة اآللية 
الجديدة، التي تحّد قدر المستطاع من التدخل البشري، 
وســط تنامي إيـــراداتـــه إلــى أرقـــام غير مسبوقة وتــراجــع 

مخالفاته السيما الجسيمة.

»الكهرباء«: 50 ألف دينار 
للمستحقين ببرنامج »حافز«

• سيد القصاص
كشفت مصادر وزارة الكهرباء والماء 
ــــوزارة بصدد  والــطــاقــة الــمــتــجــددة، أن الــ
صــــرف قــيــمــة الــتــرشــيــد لــلــعــام الــمــاضــي 
فـــي حــســابــات المستهلكين الــمــرشــديــن 
ــامـــج حـــافـــز خـــــالل األســـبـــوع  ضـــمـــن بـــرنـ
ــادم، كــاشــفــة أن قــيــمــة الــحــافــز خــالل  ــقــ الــ
حسب مع 

ُ
العام الماضي )2022(، والتي ت

نهاية كل عام، وصلت إلى 50 ألف دينار، 
ســيــتــم إيـــداعـــهـــا كـــأرصـــدة فـــي حــســابــات 
المستهلكين الخاصة بالكهرباء والماء 

نظير ترشيد الطاقة والمياه. 
وأشارت مصادر »الكهرباء« إلى ارتفاع 
اإلقــبــال مــن المستهلكين على االشــتــراك 
فــي برنامج ترشيد االســتــهــالك »حــافــز«، 
موضحة أن عدد المشتركين في البرنامج 
ـــ 3 آالف  ــام 2022 تــخــطــى الـ مـــع نــهــايــة عـ
مشترك ممن تنطبق عليهم الشروط التي 

وضعتها الوزارة. 
ولـــفـــتـــت إلــــــى أن تـــلـــك األرصــــــــــدة يــتــم 
خصمها من حسابات االستهالك للمرشد، 
األمر الذي يعود عليه وعلى وطنه بالنفع، 
ــهـــالك،  ــتـ ــــورة االسـ ــاتـ ــ ــن خـــــالل تــقــلــيــل فـ مــ
ــــن األحـــــمـــــال واســـتـــهـــالك  ــفـــيـــف مـ والـــتـــخـ
الــمــيــاه، الفــتــة إلــى أنــه مــن الــشــروط التي 
وضعتها الــــوزارة للمرشدين، أال تكون 
هناك مخالفات، وأن يحقق نسب الترشيد 
المطلوبة، من خالل المراجعات الشهرية 

للفواتير.

»الصحة«: صرف »بدل اإلجازات« خالل أيام

• عادل سامي
بـــــدأت وزارة الــصــحــة إرســــال 
رسائل نصية لبعض موظفيها 
ــن تــتــضــمــن قــيــمــة بـــدل  ــ ــيــ ــ اإلداريــ
ــازات للعاملين والموظفين  اإلجـ
ــار  ــتـــظـ ــن، فـــــي انـ ــيــ ــنــ ــواطــ ــمــ مـــــن الــ
الصرف الذي سيكون خالل أيام.

وكـــــشـــــفـــــت مـــــــصـــــــادر صـــحـــيـــة 
مطلعة لـ »الجريدة« أنه بالنسبة 
لألطباء والتمريض، فإن المناطق 
الصحية تعمل اآلن على تجهيز 
الكشوف تمهيدا للصرف، الفتة 
إلى أنه بنسبة 90% سيتم صرف 
بدل اإلجازات مع بدالت الخفارة 
والتدريب لألطباء، مشيرة إلى أن 
قيمة البدالت للموظفين موجودة 
عــلــى الــنــظــم الــمــتــكــامــلــة لـــديـــوان 

الخدمة المدنية.
وأكــــــــدت الــــمــــصــــادر أن وزارة 
الــــصــــحــــة ســــتــــبــــدأ صــــــــرف بــــدل 
ــازات للعاملين والموظفين  اإلجـ
ــــن الـــمـــواطـــنـــيـــن، خــــــالل األيــــــام  مـ
القليلة المقبلة، مــشــيــرة إلـــى أن 
الفترة الماضية شهدت التدقيق 

على كافة المتقدمين والتأكد من 
صحة المعلومات. 

وأوضحت أنه لم يتم تخفيض 
األيام المقدمة من قبل الموظفين، 
حيث سيتم صرف بدل اإلجازات 

كما تقدم بها الموظف إلدارته. 
وفــــي مـــوضـــوع مــنــفــصــل، أكــد 
األســــتــــاذ بــكــلــيــة الـــطـــب بــجــامــعــة 
ــيــــس كـــلـــيـــة األشـــعـــة  ــكــــويــــت رئــ الــ

بمعهد الــكــويــت لالختصاصات 
الطبية البروفيسور طارق سنان 
قــدرة ونــجــاح األشــعــة التداخلية 
في عالج األورام الحميدة بالغدة 
الـــدرقـــيـــة بـــإبـــر الــــتــــردد الـــحـــراري 
ــة  ــعــ ــة تــــحــــت األشــ ــ ــراحــ ــ بـــــــــدون جــ

التداخلية.
ــان فـــــــي تـــصـــريـــح  ــ ــنــ ــ وقـــــــــــال ســ
صحفي إن عـــالج تضخم الــغــدة 

الدرقية ومشاكلها كــان يقتصر 
ــــل  ــــدخـ ــتـ ــ فــــــــي الــــــســــــابــــــق عـــــلـــــى الـ
الــجــراحــى، مــمــا كـــان يخلف أثــرا 
جرحيا مرئيا واضحا ومشاكل 
عديدة للمريض قد تصل لفقدان 
الــــصــــوت أو تـــحـــولـــه لــلــخــشــونــة 
فــــي حـــــال وقـــــع ضـــــرر بـــاألحـــبـــال 

الصوتية. 
ــح أن الـــعـــالج الــحــديــث  ــ وأوضــ

لتضخم الغدة الدرقية وأورامها 
الــحــمــيــدة يــتــم عـــن طـــريـــق حــرق 
ــتــــضــــخــــمــــة عـــبـــر  ــمــ األنـــــســـــجـــــة الــ
ــرارى خــفــيــف مـــن خــالل  ــ ــردد حــ ــ تـ
السونار، حيث يتم توجيه إبرة 
الــجــهــاز بــدقــة إلـــى نــســيــج الـــورم 
مـــع الـــحـــرص عــلــى تـــفـــادي مــكــان 
ــبــــال الــصــوتــيــة واألعـــصـــاب  األحــ
حتى تــحــرق الـــورم وتــتــرك باقي 
الخاليا السليمة من دون أي أذى.
ــر ســنــان أن هـــذه الطريقة  وذكـ
مــن الــعــالجــات الحديثة تتفادى 
مضاعفات الجراحة ومنها على 
ــال  ــبــ ــثــــال لـــمـــس األحــ ــمــ ســـبـــيـــل الــ
الصوتية التي قــد تسبب تغيرا 
فـــي الـــصـــوت أو قـــد تــتــســبــب في 

فقدانه كليا.
وأضاف أنه بحسب حجم الغدة 
ــــوع الـــتـــورم يــتــم تــحــديــد مــدة  ونـ
تعريض الغدة للتردد الحراري، 
الفــتــا إلــى أنــه بشكل عــام يحدث 
الــتــصــغــيــر فـــي حــجــم الـــغـــدة بعد 
جلسة عالج واحدة، وفي الغالب 
يــغــادر المريض المستشفى في 

نفس اليوم.

»الدوام المرن« 
في الوزارة بواقع 

7 ساعات من 8 
ً
 إلى 4 عصرا

ً
صباحا

الراشد مديرة لـ »اإلنماء االجتماعي« بالتكليف 
ــدة« أن وزيــــــــــرة الــــشــــؤون  ــ ــريــ ــ ــجــ ــ ــلـــمـــت »الــ عـ
االجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة 
لشؤون المرأة والطفولة، مي البغلي، أصدرت 
 بتكليف مــديــرة إدارة الــشــؤون اإلداريـــة 

ً
قـــرارا

والمالية في مكتب اإلنماء االجتماعي، هدى 
الـــراشـــد، بــالــمــهــام واالخــتــصــاصــات الــمــوكــلــة 
 للمدير السابق 

ً
للمدير الــعــام للمكتب، خلفا

.
ً
م استقالته أخيرا عبدالله الهاجري، الذي قدَّ

• األطباء سيحصلون عليها مع بدالت الخفارة والتدريب
• الوزارة أرسلت رسائل نصية إلداريين تضمنت قيمة مبلغ البدل

ً
قطار اختبارات الثانوية العامة ينطلق غدا

 بـ »الديني« دشنوا االمتحانات بـ »اللغة العربية«
ً
1160 طالبا

• فهد الرمضان
بينما يفتتح صــبــاح الــيــوم 
التوجيه العام للكشافة المخيم 
الكشفي السنوي الـ 76 برعاية 
وزيـــــر الــتــربــيــة وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي د. 
حـــمـــد الــــعــــدوانــــي تـــحـــت شــعــار 
»الــنــوخــذة« فــي نـــادي الكشافة 
البحرية، حذرت »التربية« طلبة 

الــصــف الــثــانــي عــشــر مــن مغبة 
الــغــش فــي اخــتــبــارات الثانوية 
العامة التي تنطلق صباح غد 
 وطـــالـــبـــة مــن 

ً
ـــ 45384 طـــالـــبـــا لــ

التعليم العام والخاص والتربية 
الخاصة.

وفي السياق، نشرت »التربية« 
ــــي مـــواقـــع  عـــلـــى حـــســـابـــاتـــهـــا فـ
التواصل أمس، نسخة من الئحة 
الــغــش الــتــي اعــتــمــدت فــي عهد 

وزيــر التربية األسبق د. حامد 
الــعــازمــي، والــتــي كـــان لــهــا دور 
كبير في محاربة ظاهرة الغش 
وتشديد العقوبات على الطلبة 
الــغــشــاشــيــن أو مـــن يــحــاولــون 

الغش.
ــلــــقــــت أمــــس  إلــــــــى ذلـــــــــك، انــــطــ
اختبارات طلبة التعليم الديني 
للصف الثاني عشر بمادة اللغة 
العربية )النحو والصرف(، حيث 

ذكر مدير إدارة التعليم الديني 
أنـــــــور عـــبـــدالـــغـــفـــور، أن 1160 
طالبا وطالبة أدوا اختباراتهم 
فـــي الــمــعــاهــد الــديــنــيــة بــمــركــز 
الصباحية )بــنــيــن( ولــجــنــة في 
معهد الرقة )نساء( ولجنة معهد 
عــبــدالــرحــمــن الــســمــيــط )بــنــيــن( 
ولــجــنــة مــعــهــد قــرطــبــة )بـــنـــات( 
ولجنة في جابر األحمد )نساء( 

ولجنة في الجهراء )رجال(.

جانب من اختبارات »الديني« أمس

»إحياء التراث« تقيم 
»دورة القمة«

دشنت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، دورة علمية متميزة 

تحت شعار »دورة القمة«، 
لطالب المرحلة االبتدائية من 

الصف األول حتى السادس، 
حيث الدراسة فيها أيام السبت 

واالثنين والثالثاء، وتستمر 
حتى 24 الجاري.

وقالت الجمعية، في بيان، 
أمس، إن الدورة، التي يشرف 

عليها مركز قيم وهمم التربوي 
في منطقة الرميثية، تتضمن 

العديد من البرامج، منها 
البرنامج الشرعي، والتعليمي، 

والرياضي الترفيهي، وكذلك 
البرنامج المهاري والفني.
وأهابت الجمعية بأولياء 

األمور إلى تسجيل أبنائهم 
في مثل هذه األنشطة التي 

 من دعمها 
ً
تقوم بها، انطالقا

لكل ما يخدم أفراد المجتمع، 
واستغالاًل لمثل هذه المراكز 

واألنشطة بما يعود على 
األبناء بالفائدة، واستثمار 

الوقت فيما هو نافع ويطور 
من مستواهم الفكري 

والجسدي، مما يساهم في بناء 
مجتمع قوي ينعكس أثره على 

الوطن.

مبرة المتميزين تطلق
»الحضانة القرآنية«

أطلقت مبرة المتميزين، 
مشروع الحضانة القرآنية 

بشراكة استراتيجية مع األمانة 
 لشروط 

ً
العامة لألوقاف، تنفيذا

المصارف الوقفية والواقفين. 
وقال رئيس مجلس إدارة 
المبرة يوسف الصميعي، 

في تصريح صحافي أمس، 
إن المبرة تسعى إلى التميز 

والريادة في خدمة القرآن 
الكريم، في إطار سعيها 

الدؤوب لنشر القيم اإلسالمية، 
وتوفير بيئة مناسبة لخدمة 
تحفيظ القرآن الكريم وتعلم 

أحكامه وعلومه. وأوضح 
الصميعي أن »الحضانة 

القرآنية« يراعي سن النشء من 
4 إلى 6 سنوات من الجنسين 
والتي نسعى من خاللها إلى 

رعاية الطفل بجو قرآني مميز 
يحسن فيه الطفل قراءة القرآن 

في منهج القاعدة النورانية، 
وبعد ذلك يحفظ القرآن مع 

مجموعة من االنشطة والبرامج 
التربوية وتنمية الطاقات 

والمهارات الحياتية.
»الشباب« تشارك بمعرض 

»وظيفتي« بعد غد
لتوظيف الكفاءات في القطاعين الحكومي والخاص

أعلنت الهيئة العامة للشباب مشاركتها في معرض 
»وظيفتي« المزمع عقده في الفترة من 5 إلى 7 الجاري 
فــي قــاعــة أريــنــا بمجمع 360، والـــذي يعتبر أكــبــر تجّمع 
ات الشبابية والوطنية  وظيفي في البالد لتوظيف الكفاء

في القطاعين الحكومي والخاص.
وقــال نــائــب المدير الــعــام لقطاع المشاريع الشبابية 
بالهيئة، ناصر الشيخ، في تصريح أمــس، إن المعرض 
يهدف إلــى فتح قــنــوات الــتــواصــل المباشر بين شركات 
 
ً
القطاع الخاص والحكومة والباحثين عن العمل، مشيرا
إلى دور المعرض في تشجيع الخريجين على االنخراط 
فـــي ســـوق الــعــمــل والـــتـــواصـــل مــبــاشــرة مـــع الــمــؤســســات 
 لرؤية »كويت 

ً
والشركات لبحث الفرص الوظيفية؛ تحقيقا

جديدة 2035« في دعم الكوادر الوطنية.
وبــيــن الــشــيــخ أن الــهــيــئــة تــهــدف مــن خـــالل مشاركتها 
ــل مـــع الـــشـــبـــاب والــــــرد عــلــى  ــتـــواصـ فـــي الـــمـــعـــرض إلــــى الـ
استفساراتهم وعرض المشاريع التي تقدمها للشريحة 

المستهدفة من الشباب.
وأضــــاف أن الــهــيــئــة تــشــارك فــي دعـــم الـــنـــدوات وورش 
الــعــمــل الــتــي تــقــام تــزامــنــا مــع الــمــعــرض لتهيئة الشباب 
ــي تـــنـــاســـب مــيــولــهــم  ــتــ ــقــــطــــاعــــات الــ وإرشـــــــادهـــــــم إلــــــى الــ
وتطلعاتهم وكيفية اختيار الوظيفة المالئمة وكيفية 

كتابة السيرة الذاتية.
وأكد حرص الهيئة على المشاركة في جميع الفعاليات 
 إلى 

ً
التي تسهم بإعداد الشباب للمنافسة واإلبداع، داعيا

حجز تــذاكــر حضور المعرض واالســتــفــادة مــن الـــدورات 
وورش العمل التي تقدم مجانا عبر الموقع اإللكتروني 

المخصص للمعرض.

»النجاة«: توفير 2666 
 في 15 دولة فقيرة

ً
بئرا

أعلنت جمعية النجاة الخيرية، 
 في 15 دولة 

ً
توفيرها 2666 بئرا

فقيرة خالل العام الماضي، 
بقيمة تتجاوز 5 ماليين دوالر، 

في إطار سعيها لتحقيق 
أهدافها االستراتيجية بالدول 

الفقيرة.
وقال نائب رئيس مجلس إدارة 

الجمعية، رشيد الحمد، في 
تصريح لـ »كونا«، أمس، إن 

الجمعية تسعى للقضاء على 
شح المياه العذبة في الدول 

الفقيرة عبر توفير آبار المياه، 
 أن عدد المستفيدين 

ً
موضحا

ر بأكثر من  من هذه اآلبار يقدَّ
664 ألف شخص. وأكد الحمد 

حرص الجمعية على توفير 
االحتياجات األساسية للدول 
عد مشكلة توفير 

ُ
الفقيرة، إذ ت

المياه العذبة من أهم عوائق 
 إلى أنه بسواعد 

ً
الحياة، مشيرا

أهل الخير تمكنت الجمعية من 
مكافحة أشكال الفقر وتطبيق 

مبدأ التكافل االجتماعي.
وأعرب عن الشكر والتقدير 

لجميع من ساهم في إنجاز 
مساعي الجمعية من أصحاب 
الخير والجهات الرسمية في 

البالد.

جورج عاطف
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»الداخلية« تسخر 
جميع اإلمكانات 

للتصدي لمحاوالت 
النيل من شباب 

الوطن

محمد الشرهان

الخالد: مواجهة تهريب المخدرات بكل قوة وحزم
ضبط 1.2 مليون حبة كبتاغون و250 كغم من الحشيش و104 كغم من الشبو 

أعــرب النائب األول لرئيس مجلس الــوزراء 
وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
الخالد، أمس األول، عن شكره وتقديره للجهود 
المبذولة من اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات 
واإلدارة الــعــامــة لخفر الــســواحــل فــي توجيه 
الضربات المتتالية بكل قوة وحزم ضد مهربي 
ومروجي المواد المخدرة، وصد جميع أساليب 

ومحاوالت التهريب التي تستهدف المجتمع.
جاء ذلك خالل إشراف النائب األول، بحضور 
وكــيــل وزارة الداخلية الفريق أنـــور البرجس، 
والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ والحدود 
الــلــواء منصور الــعــوضــي، والــوكــيــل المساعد 
لشؤون األمن الجنائي اللواء حامد الدواس، على 
فض أحراز ضبطيتي مخدرات شملتا مليونا 

و200 ألف حبة كبتاغون و250 كيلوغراما من 
مادة الحشيش المخدرة و104 كيلوغرامات من 

مادة الشبو.
ولفت الخالد إلى أن محاوالت إغــراق البالد 
بهذه اآلفة المدمرة في مجالي التهريب والترويج 
أصبحت تـــدار عــن طــريــق أســالــيــب احترافية، 
مطالبا ببذل المزيد من الجهود والوقوف بكل 

قوة وحزم في مواجهة هذا الخطر.
وأكـــد أن وزارة الــداخــلــيــة مستمرة بجميع 
قــطــاعــاتــهــا الــمــيــدانــيــة والــتــوعــويــة بــالــتــعــاون 
مــع مؤسسات الــدولــة فــي مواجهة هــذه اآلفــة، 
وتسخير جميع اإلمكانات من أجــل التصدي 
لجميع محاوالت التهريب والترويج التي تسعى 

للنيل من شباب الوطن.

ومن جهتها، أوضحت اإلدارة العامة للعالقات 
واإلعالم األمني في »الداخلية«، في بيان، أنه في 
الضبطية األولى تمكنت اإلدارة العامة لمكافحة 
الــمــخــدرات، بــالــتــعــاون والتنسيق مــع اإلدارة 
العامة لخفر السواحل، من ضبط كمية كبيرة 
من مادة الحشيش المخدرة تقدر بحوالي 250 
، حاول شخصان إدخالها إلى البالد 

ً
كيلوغراما

عن طريق البحر.
ــه فـــي الــضــبــطــيــة الــثــانــيــة تم  وأضــــافــــت أنــ
ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر 
بحوالي 104 كيلوغرامات مــن مــادة الشبو، 
ومليون و200 ألف حبة كبتاغون، حاول ثالثة 
أشخاص جلبها للبالد عبر إخفائها بطريقة 
الخالد خالل إشرافه على فض أحراز ضبطيتي المخدراتسرية مبتكرة عن طريق أحد المنافذ البحرية.

البرجس لرقباء خريجين: طّبقوا القانون على الجميع 
احــتــفــلــت أكـــاديـــمـــيـــة ســعــد 
الــعــبــدالــلــه لــلــعــلــوم األمــنــيــة، 
ــريــــج  ــتــــخــ صـــــــبـــــــاح أمـــــــــــــس، بــ
الــدفــعــة 26 رقـــبـــاء أوائــــل من 
طــلــبــة مــعــهــد ضــبــاط الــصــف، 

ــــم 199؛ مـــنـــهـــم 167  ــــددهـ وعـ
من وزارة الداخلية، و32 من 
الـــحـــرس الـــوطـــنـــي، بــحــضــور 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
ــــس والــــوكــــيــــل  ــرجـ ــ ــبـ ــ أنـــــــــور الـ

الخريجون

بلدية مبارك: بلدية مبارك: 1010 مخالفات  مخالفات 
وإنذارات في حمالت بالمحافظة وإنذارات في حمالت بالمحافظة 

أعلن رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير 
ناصر الهاجري ان الجوالت الميدانية التي نفذها فريق طوارئ 
فــرع البلدية بمناطق المحافظة أســفــرت عــن تحرير 4 مخالفات 

وتوجيه 6 إنذارات.
ــد الــهــاجــري فــي تــصــريــح لــه حـــرص الــفــريــق الــرقــابــي على  وأكــ
التأكد من التزام المحالت التجارية وأصحاب العقارات والشركات 
بــالــشــروط والــضــوابــط المعمول بها فــي الــبــلــديــة، مشيرا إلــى أن 
المخالفات تنوعت ما بين عدم تجديد رخصة إعالن، وإقامة إعالن 
تعريفي دون الحصول على ترخيص من قبل البلدية، وتوجيه 6 
إنــــذارات لتعديات على أمــالك الــدولــة وطلب إحــضــار التراخيص 
والمرفقات الخاصة بالبلدية بعد الكشف عن 75 محال بمنطقة 
غرب أبوفطيرة الحرفية، والقرين، والقصور، والشريط الساحلي 
وضاحية صباح السالم باإلضافة إلى إزالــة 15 إعالنا عشوائيا 

مخالفا بمختلف األحجام.
ودعا الهاجري أصحاب العقارات والمحالت التجارية لاللتزام 
بالقوانين تجنبا للمخالفة والغرامة، مؤكدا عدم تهاون الفريق 

الرقابي في اتخاذ جميع اإلجراءات القانونية بحق المخالفين.

الــــمــــســــاعــــد لــــقــــطــــاع شــــــؤون 
الــتــعــلــيــم والـــتـــدريـــب، الـــلـــواء 
بــدر الــبــالــول والــعــمــيــد راشــد 
السالم والعقيد أحمد ضيف 
ــــرس الـــوطـــنـــي  ــــحـ ــن الـ ــ ــه مـ ــلــ الــ
وقــــــــــيــــــــــادات قــــــطــــــاع شــــــــؤون 

التعليم والتدريب.
وهنأ البرجس الخريجين، 
ــلـــك  ــم إلــــــــــى سـ ــ ــهـ ــ ــامـ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــانـ ــ بـ
الــشــرطــة، ونــقــل لــهــم تــحــيــات 
وتــــبــــريــــكــــات الــــنــــائــــب األول 
ــلــــس الــــــــــــوزراء  لــــرئــــيــــس مــــجــ
وزيــر الداخلية وزيــر الــدفــاع 
باإلنابة الشيخ طالل الخالد، 
ــيـــق فــي  ــتـــوفـ  لـــهـــم الـ

ً
مـــتـــمـــنـــيـــا

هم على أن 
ّ
خدمة الوطن وحث

يصونوا القسم الذي قطعوه 
على أنفسهم. 

ودعـــا الــخــريــجــيــن إلـــى أن 
يكونوا قدوة في االنضباط 
وااللـــــــــتـــــــــزام، وأن يـــطـــّبـــقـــوا 
ــيــــع،  ــمــ ــــى الــــجــ ــلـ ــ ــون عـ ــ ــانــ ــ ــقــ ــ ــ ال
ــا تـــلـــقـــوه  ــ ــتــــرجــــمــــوا مـ وأن يــ
مـــن دروس وتـــدريـــبـــات فــي 

حــيــاتــهــم الــعــمــلــيــة لــتــحــقــيــق 
أعلى درجات الجاهزية في 
حفظ األمن واألمان بوطننا 

الغالي.
وأكـــد أهــمــيــة الــــدور الــذي 
ــمـــعـــهـــد  ــه خــــريــــجــــو الـ ــ ــؤديــ ــ يــ
بــــــاعــــــتــــــبــــــارهــــــم »الــــــســــــاعــــــد 
ــقــــوة الــــشــــرطــــة فــي  األيــــمــــن لــ
كــــــــل الـــــتـــــخـــــصـــــصـــــات وفــــــي 
الـــمـــهـــام الــصــعــبــة«، مــتــمــنــيــا 

لــهــم الــتــوفــيــق فـــي حــيــاتــهــم 
. لعملية ا

وتـــــــــــال قــــــــــــــرار الــــتــــعــــيــــيــــن 
آمـــــــــــــــــــر كــــــــتــــــــيــــــــبــــــــة شـــــــــــــــؤون 
ــيـــم  ــة، الـــعـــقـــيـــد إبـــراهـ ــبـ ــلـ ــطـ الـ
ــم  ــقـــسـ الـــــشـــــرجـــــي، وألـــــقـــــى الـ
ــر ركـــن  ــ عـــلـــى الـــخـــريـــجـــيـــن آمـ
ــاط الــــعــــقــــيــــد فـــهـــد  ــ ــبــ ــ ــــضــ االنــ

الحمد.

 أحد الخريجين
ً
البرجس مكرما
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أكــــد وزيــــر الــتــربــيــة وزيــــر التعليم 
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي، د. حــمــد 
العدواني، أن انتهاء مراسيم الوكالء 
في وزارة التربية يقضي بصدور قرار 
بــعــدم الــتــجــديــد لــهــم، وفــقــا لــمــرســوم 

ديوان الخدمة.
ــال الـــعـــدوانـــي، فـــي إجــابــتــه عن  ــ وقـ
ســؤال برلماني للنائب د. خليل أبل، 
بشأن انتهاء مراسيم عدد من الوكالء 
في »التربية«، وحصلت »الجريدة« على 
نسخة مــنــه، إن الـــوكـــالء المساعدين 
الموجودين حاليا في وزارة التربية 
ــة، أمــــا من  ــاريـ ــازالـــت سـ مــراســيــمــهــم مـ
ــام 2020 فهما  ــ انـــتـــهـــت مـــراســـيـــهـــم عـ
حالتان، األولـــى منهما كــان قــد صدر 
بشأنه المرسوم األميري رقم 182/2012 
بتاريخ 2012/8/8 بتعيينه بوظيفة 
وكيل وزارة مساعد بـــوزارة التربية؛ 
ثم بتاريخ 2016/8/9 صــدر المرسوم 
رقم 217/2016 بتجديد تعيينه بذات 
الوظيفة، واستمر شاغال لهذه الوظيفة 
قائما بأعمالها على ضوء أنه لم يرد 

من مجلس الوزراء كتاب بعدم التجديد 
ــه، عــلــمــا بـــأن انــتــهــاء خــدمــة شاغلي  لـ
الوظائف القيادية ال يقع فور انتهاء 
المدة المحددة بمرسوم التعيين أو 
الــتــجــديــد، إذ إن هـــذا األمــــر، وإن كــان 
يسري قبل عام 2015، فإنه تم تعديل 
هـــذا األمــــر بمقتضى مــا نــصــت عليه 
ــمـــادة 30 مـــكـــررا )ب( مـــن الــمــرســوم  الـ
ــانـــون رقـــــم 15/1979 فــــي شـــأن  ــقـ ــالـ بـ
الخدمة المدنية، المضافة بالمرسوم 
رقم 111/2015، والتي بمقتضاها، فإن 
انتهاء خدمة شاغل الوظيفة القيادية 
بعدم التجديد يستلزم الــمــرور بعدة 
ــراءات وضـــوابـــط، وخـــالل مواعيد  ــ إجـ
ــر  ــوزيـ ــع الـ ــرفـ مــــحــــددة، أخـــّصـــهـــا أن يـ
المختص لمجلس الــوزراء رأيه بعدم 
التجديد مشفوعا بــالــمــبــررات؛ وهو 
مــا لــم يــتــم بالنسبة للسيد الــمــذكــور 
حـــتـــى قــــــام وزيــــــــر الـــتـــربـــيـــة األســـبـــق 
بــإرســال كتاب عــدم التجديد بتاريخ 
2022/9/25، والــــــذي عــلــى أثـــــره ورد 
للوزارة كتاب األمانة العامة لمجلس 

الــــــــوزراء رقــــم 12987/2022 الـــمـــؤرخ 
2022/11/2، متضمنا اإلشــارة إلى أن 
مجلس الوزراء الموقر باجتماعه رقم 
344/2022 قد أحيط علما برغبة وزير 
الــتــربــيــة وزيـــر التعليم الــعــالــي بعدم 
التجديد للمذكور، وعلى أثر ذلك صدر 
القرار الوزاري رقم 109/2022 بتاريخ 

2022/11/20 بانتهاء خدمته. 
ــال الـــعـــدوانـــي: وجـــديـــر بــالــذكــر  ــ وقـ
اإلشارة إلى أنه كانت قد صدرت سابقا 
- وخالل الفترة التالية لتاريخ انتهاء 
مرسوم التجديد وقبل رفع كتاب عدم 
التجديد، وقبل وصــول كتاب األمانة 
العامة لمجلس الـــوزراء - العديد من 
الــقــرارات الــوزاريــة من الوزير األسبق 
بتكليف المذكور للقيام بأعمال ومهام 
وكيل الوزارة، إضافة إلى قرارات أخرى 
متعددة بتكليفه للقيام بأعمال بعض 
الوكالء المساعدين حال غيابهم، إلى 
جانب تكليفه من قبل الوزير األسبق 
بتمثيل الوزارة كرئيس وفد لمناقشة 
ق بحقوق الطفل 

ّ
تقرير الدولة المتعل

واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل. 
وتابع العدواني: أما الحالة الثانية 
فــهــي مــشــابــهــة لــلــحــالــة األولـــــى، وهــي 
خــاصــة بــالــوكــيــل الــمــســاعــد للتعليم 
ــوعــــي األســـــبـــــق، الــــذي  ــنــ الــــخــــاص والــ
انتهى مرسومه في شهر 6/2020 قبل 
شــهــريــن مـــن انــتــهــاء مـــرســـوم الــوكــيــل 

الــمــســاعــد بــالــحــالــة األولـــــى، واســتــمــر 
الــوكــيــل الــمــســاعــد لــلــتــعــلــيــم الــخــاص 
والنوعي شاغال للوظيفة حتى تاريخ 
2022/9/28 فــي عهد الــوزيــر األسبق، 
علما بأن هناك حاالت أخرى مشابهة 

في وزارة التربية.
ــّيـــن الـــوزيـــر أن انــتــهــاء الــخــدمــة  وبـ
بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية 
يقتضي صـــدور قـــرار بــعــدم التجديد 
لهم، وعليه، فإنه في حالة عدم صدور 
قرار عن مجلس الوزراء بعدم التجديد 
ــــل الـــوظـــيـــفـــة  ــاغـ ــ ــــة شـ ــــدمـ فـــتـــســـتـــمـــر خـ
الـــقـــيـــاديـــة، وعـــلـــى ضـــــوء ذلـــــك تــكــون 
التصرفات والتوقيعات الصادرة عنهم 
صحيحة، مادام لم يصدر عن مجلس 
الوزراء قرار بعدم التجديد، ومادام لم 

يصدر قرار بإنهاء الخدمة.
وأوضح العدواني أن الوزارة قامت 
بتسكين تلك الشواغر مؤقتا عن طريق 
قــرارات تكليف بصفة مؤقتة لتسيير 
ات  العمل لحين شغلها وفقا لإلجراء
والقواعد المقررة، علما بأن التعيين 

في الوظائف القيادية يكون بمرسوم، 
ويتولى ديوان الخدمة المدنية تلقي 
طــلــب الــــوزيــــر الــمــخــتــص بــالــتــعــيــيــن، 
لــلــتــأكــد مـــن تـــوافـــر الـــشـــروط الــمــقــررة 
ــعــــرض عــلــى  فــــي الــمــرشــحــيــن قـــبـــل الــ
مجلس الخدمة المدنية، ليتخذ بشأنه 

التوصية المناسبة.
وجاء في نص سؤال أبل الى الوزير 
ــــى عــلــمــي وجــــود  ــي: نـــمـــى إلـ ــدوانــ ــعــ الــ
قـــيـــادي بــمــنــصــب وكـــيـــل مــســاعــد في 
وزارة الــتــربــيــة يــشــغــل هـــذا المنصب 
لــمــرتــيــن مــتــتــالــيــتــيــن، ورغـــــم انــتــهــاء 
مرسومه الثاني منذ أكثر من عامين، 
ووصول كتاب إلى وزارتكم من مجلس 
الــــــوزراء بــعــدم الــتــجــديــد، فــإنــه مـــازال 
ذ 

ّ
يمارس صالحياته كاملة، ولــم ينف

قــرار مجلس الـــوزراء حتى إعــداد هذا 
السؤال، وهو األمر الذي يتعارض مع 
توجيهات القيادة السياسية والعهد 

الجديد للحكومة. 
وقال أبل في سؤاله: ما مدى صحة 
انــتــهــاء مـــرســـوم أحــــد قــيــاديــي وزارة 

التربية بدرجة وكيل مساعد منذ شهر 
أغسطس لسنة ۲۰۲۰ وحتى تاريخه، 
رغم انتهاء مراسيم وكــالء مساعدين 
زمالء له بعد انتهاء مرسومه وقبول 
استقاالتهم، إال أنــه ما زال على رأس 
عــمــلــه؟ إذا كـــان الــخــبــر صــحــيــحــا؛ ما 
أسباب عدم االلتزام بتنفيذ مثل هذه 
القرارات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية 
من هذا القرار، وتحديد مدة بقائه على 
رأس العمل بعد إنهاء مرسوم تعيينه 
بــهــذا المنصب، وصـــورة ضوئية من 
المراسيم الخاصة بجميع القياديين 
في وزارة التربية الذين مــازالــوا على 
رأس عــمــلــهــم، ومــــا الــســنــد الــقــانــونــي 
الستمرار بعض القياديين على رأس 
عملهم رغم انتهاء مراسيم تعيينهم؟ 
وما صحة إجراءات اعتماد توقيعهم 
وتفويضهم في سير األعمال اإلدارية 
والـــمـــالـــيـــة، ومــــا الـــلـــوائـــح والــقــوانــيــن 
والـــتـــشـــريـــعـــات الـــتـــي تـــدعـــم ذلـــــك، مع 

تزويدي بصورة ضوئية.
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اجتماع مرتقب للسلطتين... اليوم
السعدون وّجه الدعوة للنواب لحضوره بناء على رغبة رئيس الوزراء

بناء على رغبة رئيس مجلس 
الــوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
 
ً
األحمد، تعقد السلطتان اجتماعا
فـــي مــبــنــى مــجــلــس األمــــة صــبــاح 
اليوم، لتنسيق المواقف النيابية - 
الحكومية، واالتفاق على أولويات 
المرحلة المقبلة بين السلطتين 
بشأن القوانين، وتكريس التعاون 
بينهما، كما أعلن بذلك غير نائب.
وجاء في الكتاب، الذي وجهه 
ــلــــس األمـــــــــــة أحــــمــــد  ــجــ ــــس مــ ــيــ ــ رئــ
السعدون إلى النواب أمس، »ورد 
ــر  ــال هــاتــفــي مـــن وزيـ إلــيــنــا اتـــصـ
الدولة لشؤون مجلس األمة وزير 
الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
الــعــمــرانــي عــمــار العجمي بشأن 
رغبة سمو رئيس مجلس الوزراء 
بلقاء أعضاء مجلس األمة، وذلك 
في تمام الساعة التاسعة والربع 
من صباح اليوم، وسيكون اللقاء 
بقاعة اجتماعات مكتب المجلس«.

جــديــر بــالــذكــر أنــــه ســبــق وأن 
ــه الـــســـعـــدون دعــــــوة مــمــاثــلــة  ــ وجـ
إلـــى األعـــضـــاء لــالجــتــمــاع فــي 19 
ديـــســـمـــبـــر الــــمــــاضــــي، بـــنـــاء عــلــى 
رغبة رئيس الــوزراء حول مسألة 
الــتــعــاون بــيــن السلطتين، إال أن 

االجتماع لم يعقد في حينها.

وحــــــول رّدة الـــفـــعـــل الــنــيــابــيــة 
بشأن اجتماع السلطتين اليوم، 
أكـــــــد الــــنــــائــــب هــــانــــي شــــمــــس أن 
الـــدعـــوة مـــن قــبــل رئــيــس الـــــوزراء 
ــواب ُمــــقــــّدرة  ــ ــنـ ــ لـــالجـــتـــمـــاع مــــع الـ
ومــــبــــادرة طــيــيــة، ونــحــن نــتــفــاءل 
لكن بحذر، مشيرا الى أن الحكومة 
ــاع مع  ــمـ ــتـ ــتـــي طــلــبــت االجـ هــــي الـ
رئيس المجلس والــنــواب اليوم، 
بهدف زيــادة التنسيق الحكومي 
- البرلماني على طريق تكريس 
التعاون، ونحن كنواب أيادينا 
ــا مــــمــــدودة لـــلـــتـــعـــاون لــمــا  ــمــ دائــ
فيه مصلحة الوطن والمواطن، 

والدور على الحكومة. 
وأضاف شمس، في تصريح لـ 
»الجريدة«: هناك قضايا مستحقة 
يجب أن تكون حاضرة على طاولة 
اجتماع السلطتين، السيما فيما 
يتعلق برفاهية المواطن وتوفير 
ــه، وتــخــفــيــف  ــ الـــحـــيـــاة الـــكـــريـــمـــة لـ
األعباء المالية عنه، الفتا الى أن 
تلك القضايا موجودة في برنامج 
عمل الحكومة وتنتظر التنفيذ من 

السلطة التنفيذية لمعالجتها. 
وقـــال: نحن كــنــواب، مــددنــا يد 
التعاون مع الحكومة في أكثر من 
قانون، وتــم إقـــراره، وكــان أبرزها 
إضــافــة ربــات البيوت الــى تأمين 
عــافــيــة، ونــتــطــلــع الـــى تـــكـــرار هــذا 

الــتــعــاون مــن جــديــد مــن خـــالل ما 
سيسفر عنه اجتماع السلطتين 
الـــيـــوم مـــن أجـــل إنـــجـــاز الــقــوانــيــن 

وإسعاد المواطنين. 
وأضـــــــاف: نــحــن ال نـــرفـــض أي 
دعـــــوة مـــن قــبــل الــحــكــومــة يــكــون 
ــاز  ــ ــجـ ــ مـــصـــيـــرهـــا الــــتــــعــــاون واإلنـ
ــة ومـــعـــالـــجـــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ وإحـــــــــــــداث الـ
المشكالت الــعــالــقــة، ونتطلع من 
هذا االجتماع الى الخروج برؤية 
مــحــددة تسفر عــن إقــــرار قوانين 

مهمة ونوعية. 
وتابع أن عملية التنسيق هي 
بــاألســاس مــن صميم عمل لجنة 
األولــويــات، لكن اجتماع اليوم ال 
يمنع من دعم التنسيق الحكومي - 
النيابي، استعدادا لجلسة العاشر 

من الشهر الجاري. 
وقـــال إن عملنا األكــبــر كنواب 
سيكون في الجلسة المقبلة إلقرار 
الــقــوانــيــن الــتــي تــرفــع األعــبــاء عن 
كاهل المواطنين وتعالج مشكالت 

البلد. 
مــن جهته، أشـــاد النائب حمد 
الــعــبــيــد بــــالــــدعــــوة الـــــى اجــتــمــاع 
السلطتين، مؤكدا أنها تأتي في 
ــاون بــيــن الــحــكــومــة  ــعـ ــتـ طـــريـــق الـ
والمجلس، ونتمنى ان يكون هذا 
االجــتــمــاع انــطــالقــة جــديــدة نحو 
ــــرار مــجــمــوعــة مــن التشريعات  اقـ

والــقــوانــيــن الــتــي تــنــهــض بالبلد 
وتعالج المشكالت وتدعم قضايا 

المواطنين. 
وأضاف العبيد لـ »الجريدة« أن 
رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نــــواف األحـــمـــد، سيستمع الــيــوم 
الى آراء النواب وتوجهاتهم وأبرز 
قــضــايــا الـــشـــارع الــكــويــتــي، الفتا 
ا كــبــيــرا مــن اجتماع  الـــى أن جــــزء
السلطتين سيخصص، بال شك، 
لــمــنــاقــشــة الــقــضــايــا الـــتـــي تـــؤرق 
الــمــواطــنــيــن، ومـــن أهمها تطوير 
التعليم والصحة، وإيجاد الحلول 
ــة لــلــقــضــيــة اإلســـكـــانـــيـــة  ــنـــاجـــعـ الـ
ومعالجة قضايا األعباء المالية 
ــنــــون،  ــواطــ ــمــ الــــتــــي يـــتـــحـــمـــلـــهـــا الــ
م الــرواتــب وإنصاف 

ّ
وتعديل سل

المتقاعدين وتطوير التنمية في 
البالد. 

وأكــــــد أن الـــمـــواطـــن مــتــعــطــش 
إلنــــجــــازات الــســلــطــتــيــن، ونتطلع 
الــــى أن يـــجـــاب لـــه مـــن خــــالل هــذا 
االجـــتـــمـــاع الــكــبــيــر الــــــذي يسبق 
جلسة مهمة في العاشر من الشهر 
الجاري، وعلى الحكومة التعاون 
الجاد إلقرار كل ما فيه رفعة الوطن 

وصالح المواطن.

»المجلس« يبث جلسات 
تعرض للمرة األولى

دشــن تلفزيون المجلس برنامج »أرشــيــف مجلس األمـــة« لبث 
جلسات لمجلس األمة تعرض للمرة األولى للفصلين التشريعيين 

السابع والثامن.
ويبث تلفزيون المجلس التابع لقطاع اإلعالم في األمانة العامة 
لمجلس األمة الجلسات التي لم يتم عرضها سابقا، والمنعقدة قبل 

إقرار نقل الجلسات على التلفزيون عام 1999.
ويــتــضــمــن الــبــث جــلــســات مــن الفصلين التشريعيين الــســابــع 
والثامن خالل الفترة )مايو 1994– فبراير 1999(، بإجمالي 233 
جلسة، وعــدد ساعات يصل إلى 979 ساعة، من بينها 74 جلسة 
من أدوار االنعقاد للفصل التشريعي السابع، و159 جلسة من أدوار 
االنعقاد للفصل التشريعي الثامن بإجمالي ساعات يصل إلى 979. 
ويمثل عرض تلك الجلسات توثيقا مهما لما تم من مناقشات 
داخل الجلسات، وما نتج عنها من تشريعات وممارسات دستورية 

إبان فترة ما بعد الغزو العراقي الغاشم.
وتأتي تلك الخطوة في إطار سعي تلفزيون المجلس إلى تحقيق 
أهدافه في نشر كل ما يتعلق بعمل مجلس األمــة، ورفــع مستوى 
الــوعــي البرلماني لــدى الجمهور، وإطــالعــه على أعــمــال المجلس 

وتوثيق تاريخه.
يذكر أن أول بث لجلسات مجلس األمة، بدأ في تاريخ 1999/2/2 
على تلفزيون دولة الكويت، إعماال لتعديل قانون الالئحة الداخلية 

بالسماح بنقل جلسات المجلس تلفزيونيا وإذاعيا.
ونظمت المادة 69 من القانون رقم 12 لسنة 1963 وتعديالته 

بشأن الالئحة الداخلية لمجلس األمة إجراءات بث الجلسات.

دعوة اجتماع السلطتين اليوم

مبنى مجلس األمة

أرشيف تلفزيون المجلس

هايف: الحكومة أمامها فرصة إلسقاط
فوائد القروض ورفع رواتب المتقاعدين
المطر: دعوة وزيَري النفط والبلدية لمناقشة مشكلة أصحاب الحالل

● فهد تركي
ــدد الـــنـــائـــب مـــحـــمـــد هــايــف  ــ شــ
على ضرورة »إقــرار مجلس األمة 
ــقـــاط فـــوائـــد الـــقـــروض  قـــانـــون إسـ
الــذي تقدمنا به كنواب«، مطالبا 
لحكومة بـ »التعاون من أجل انجاز 

هذه القوانين المهمة«. 
وقــــــــــال هــــــايــــــف، خــــــــالل نــــــدوة 
مـــشـــكـــالت أصــــحــــاب الــــحــــالل فــي 
ــه، بــمــشــاركــة الــنــائــب حمد  ديـــوانـ
المطر: أمام الحكومة فرصة مهمة 
لمعالجة قــروض المواطنين إذا 
كانت تدعي أن قيمتها بالمليارات 
مع رفع سقف المعاش التقاعدي 
إلخــوانــنــا المتقاعدين مــن خالل 
قــوانــيــن نــوعــيــة ال تــكــلــف الــدولــة 

الكثير.
وأكــد هايف أنــه ال يكاد يخلو 
بــيــت فـــي الــكــويــت إال ويـــوجـــد به 
متقاعد خدم الوطن واألمة، ونحن 
 الخير بالحكومة الحالية، 

ّ
نظن

وأنـــهـــا إصـــالحـــيـــة، لــكــن يــجــب أن 
نلمس هذا على أرض الواقع.

ــقـــّدم  ــنــــاك قــــانــــون مـ ــع: هــ ــ ــابـ ــ وتـ
إلســـقـــاط فـــوائـــد الـــقـــروض ومــنــع 
ــد الـــــربـــــويـــــة، وهـــــــو أحــــد  ــ ــوائـ ــ ــفـ ــ الـ
القوانين الجيدة لمعالجة أزمــة 
القروض ورفع معاناة المواطنين، 
فضال عن قانون رفع سقف رواتب 
المتقاعدين، وال بّد أن تكون هذه 
الـــنـــوعـــبـــة مــــن الـــقـــوانـــيـــن أولـــويـــة 

للسلطتين خالل الجلسة القادمة.
وقــال: يجب أن تكون القرارات 
متوازنة، وال بّد أن تكون سياسة 
التعيين من خــالل منح األولوية 
ألبناء البلد المواطنين، السيما 
الــشــبــاب والــخــريــجــيــن، ثـــم أبــنــاء 
الــكــويــتــيــات ثـــم الــــبــــدون، منتقدا 
ــيــــن  ــنــ ــمــــواطــ ــة إحـــــــــــالل الــ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ سـ
الخليجيين أو الــبــدون، ومــؤكــدا 
أن سياسة االحالل ال بّد أن تكون 

لألبعد وهم الوافدون.
ــايــــف: خـــاطـــبـــت وزيــــر  وقــــــال هــ
ــمــــال، وقـــلـــت لــــه إن  ــدر الــ ــ الـــنـــفـــط بـ
الــتــشــبــيــك الــمــبــالــغ فــيــه بالنسبة 
ألصحاب الحالل يوجد به شبهة 
تنفيع، وقلت له عليك طلب التكلفة 
ــقـــود الـــخـــاصـــة بــالــتــشــبــيــك،  ــعـ والـ

وسترى الفساد، الفتا الى وصول 
الرسالة للوزير من قبل المواطنين 
أصــــحــــاب الــــحــــالل حـــــول مــشــكــلــة 

التنفيع.
ــاف: تــجــب مــحــاســبــة من  ــ وأضــ
وضـــع هـــذه الــشــبــوك، ألنــهــا غير 
قــانــونــيــة، وعــلــى وزيــــر الــنــفــط ان 
يحضر فــي لجنة األمـــن الغذائي 
والمائي والبيئة، لإلجابة عن هذه 
التساؤالت من أهل الحالل، ونحن 
كنواب نتحدث بأسمائهم ونراقب 
أداء الحكومة على هذا الصعيد، 
وسيحاسب أي وزير اذا كان هناك 

خلل أو خطأ او شبهات تنفيع.
ــالـــب اإلخـــــــــوة فــي  ــطـ وتـــــابـــــع: نـ
وزارة الـــنـــفـــط وشــــركــــة الـــبـــتـــرول 
ــأن يـــحـــضـــروا اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة  بــ
مــــــع الـــــــوزيـــــــر لــــبــــيــــان األســـــبـــــاب 
والتناقضات التي وضعت أمــام 

أصحاب الحالل.
وأضــاف: أبشركم يا مواطنين 
وأصــحــاب حـــالل؛ لــن تــرحــلــوا من 
مواقعكم حتى لو وصلت الحال 

للمساءلة السياسية.
ــال رئـــيـــس لجنة  مـــن جــهــتــه، قــ
البيئة واألمــن الغذائي والمائي، 
د. حمد المطر، إن  الرعي المنظم 
 
ً
ــيــــات مــــهــــم جــــــدا ــمــ ــمــــحــ داخــــــــــل الــ
الستدامة هذه المحميات، معلنا 
دعــوة نائب رئيس الـــوزراء وزيــر 
الــنــفــط، ووزيـــر البلدية الجتماع 
لمناقشة مشكلة أصحاب الحالل.

محمد هايف

حمد العدواني

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الصالح إلعادة النظر بلوائح الخدمة المدنية
أعلن النائب خليل الصالح تقديمه اقتراحا برغبة بشأن إعادة 
النظر في نظم ولوائح الخدمة المدنية خصوصا في ما يتعلق 

بإجازتي الوضع واألمومة.
ونص االقتراح على إنه وفق ما جاء في المادتين )7( و)29( من 
الدستور من أن »العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع«، 
وأن »الناس سواسية في الكرامة اإلنسانية، وهم متساوون لدى 
القانون في الحقوق والواجبات العامة، ال تمييز بينهم في ذلك 
بسبب الجنس أو األصل أو اللغة أو الدين«، ومن منطلق الواقع 
الذي نعيشه، فهناك حاجة إلى بذل عناية أكبر واهتمام أفضل 
بالمرأة الكويتية الموظفة، حتى تستطيع أن توفق بين واجباتها 
الوظيفية والتزاماتها األسرية كأم وزوجة، األمر الذي يقتضي 
إعادة النظر في نظم ولوائح الخدمة المدنية خصوصا في ما 
يتعلق بإجازتي الوضع واألمــومــة، لذا فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة اآلتي: »تعديل نظم ولوائح الخدمة المدنية بحيث تستحق 
الموظفة الكويتية راتبا كامال طوال فترة إجازة األمومة، وإجازة 

وضع تمتد إلى ستة أشهر بداًل من شهرين«.

خليل الصالح

المطر: إسناد رئاسة »المحاسبة« 
لشخصية غير سياسية

ــد منصب 
َ
أكـــد الــنــائــب د. حــمــد الــمــطــر ضـــرورة أن ُيــســن

 
ً
رئيس ديــوان المحاسبة إلــى شخصية لم تتبوأ منصبا

.
ً
سياسيا

وقـــال الــمــطــر، فــي تــصــريــح لـــه: »يــجــب أال يــكــون رئــيــس 
ديـــوان المحاسبة وزيـــرا ســابــقــا، على سبيل الــمــثــال، ألن 
تعيين وزير سابق أو حتى عضو مجلس أمة سابق في 
هـــذا الــمــنــصــب ال يــتــنــاســب مــع الــحــيــاديــة الــمــطــلــوبــة لهذا 

حمد المطرالمنصب الرفيع«.

العبيد يسأل عن ارتفاع أسعار حمالت الحج
وّجـــه الــنــائــب حمد العبيد ســـؤاال إلــى وزيـــر الــعــدل وزيــر 
ــاف والــشــؤون اإلســالمــيــة وزيــر الــدولــة لــشــؤون تعزيز  األوقـ
النزاهة، د. عبدالعزيز الماجد، قال في مقدمته »لوحظ في 
السنوات الماضية ارتفاع أسعار حمالت الحج، مما تسبب 
ــاك مــيــزانــيــة األســــرة، وصــعــب عــلــى الــمــواطــنــيــن أداء  فــي إربــ

فريضة الحج«.
ل العبيد: ما دور الوزارة في ضبط ارتفاع أسعار  وتساء
حمالت الحج؟، هل توجد دراسة أعدتها الوزارة حول ارتفاع 
األسعار؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بصورة 

منها.
ــرارات أو لــوائــح منظمة  ــ وتـــابـــع: هــل تــوجــد قــوانــيــن أو قـ
للحمالت؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي بها، 

وهل هي مطبقة؟
حمد العبيد

العبيد لـ »الجريدة«: التعليم والصحة واإلسكان واألعباء المالية للمواطنين والرواتب والمتقاعدين... أهم القضايا
ر ونتطلع إلى رفاهية المواطن... وعملنا األكبر في جلسة 10 الجاري

َ
شمس لـ »الجريدة«: متفائلون بَحذ

تتجه األنظار إلى مبنى مجلس 
األمة اليوم، حيث االجتماع 

المرتقب بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية، الذي 
يجيء قبل أسبوع من موعد 
جلسة مجلس األمة الُمدرج 

عليها حزمة قوانين ذات كلفة 
مالية كبيرة.

فهد تركي

الدمخي يقترح إضافة كشف
المخدرات إلى فحص الزواج

ــادل الــدمــخــي بــاقــتــراح بــرغــبــة بــإضــافــة  تــقــدم الــنــائــب عـ
الكشف عن تعاطي المخدرات إلى قائمة الفحص الطبي 

قبل الزواج.
وعزا الدمخي اقتراحه الى »ما يعانيه المجتمع الكويتي 
من انتشار آلفة المخدرات، وما ينتج عنه من تفكك لألسرة 
 عــلــى بناء 

ً
وهـــدم لــألســس األخــالقــيــة، وذلـــك يــأتــي حــفــاظــا

األسرة الصالحة«.
عادل الدمخي

شمس إلنشاء حديقة عامة في »مبارك الكبير«
قـــدم الــنــائــب هــانــي شــمــس اقــتــراحــا برغبة 
بــإنــشــاء حــديــقــة عــامــة وتجهيزها بالخدمات 

الضرورية كافة في منطقة مبارك الكبير.
 ألهمية 

ً
ــاء فــي نــص االقـــتـــراح انـــه »نــظــرا وجـ

 لــســكــان 
ً
الـــحـــدائـــق الــعــامــة الــتــي تــعــد مــتــنــفــســا

المناطق؛ لما تحتويه من ألعاب تسلية لألطفال 
ومالعب كرة قدم وسلة وطائرة وممشى رياضي 
يخدم الجميع سواء األطفال أو الشباب أو كبار 
السن، فتعود بالنفع على صحتهم ويقضون 

معظم أوقـــات فراغهم بها، ولما كانت منطقة 
مبارك الكبير تفتقر إلى حديقة عامة في قطعتي 
)6 + 7( وحاجة أهالي القطعتين لوجود حديقة 
كمتنفس لهما، فإنني أتقدم باالقتراح برغبة 
بشأن قيام الجهات المختصة بإنشاء حديقة 
عامة وتجهيزها بالخدمات الــضــروريــة كافة 
في منطقة مبارك الكبير في المساحة الرملية 
الواقعة بمنتصف شارع الغوص ما بين قطعتي 

.»)7 + 6(

 بعدم التجديد
ً
العدواني: انتهاء مراسيم الوكالء يتطلب قرارا
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● عزة إبراهيم
صــرحــت مـــديـــرة مـــشـــروع أول 
قــمــر صــنــاعــي كــويــتــي والــقــائــمــة 
بــأعــمــال قــســم الــفــيــزيــاء فــي كلية 
الــعــلــوم جــامــعــة الــكــويــت د. هالة 
الجسار بــأن الكويت على موعد 
مع التاريخ اليوم، بوصولها إلى 
الفضاء والنظر من أعلى لمراقبة 
العديد من الشأن الكويتي على 
المستوى االستراتيجي والبيئي 
واألمـــنـــي والــعــلــمــي واإلســكــانــي 

لتخطيط المدن.
»الجريدة«،  وأعربت الجسار، لـ
عـــن ســعــادتــهــا وحــمــاســهــا لــهــذا 
الــحــدث الــتــاريــخــي الــــذي يــواكــب 
الـــيـــوم 3 يــنــايــر 2023، ليسجل 
الــتــاريــخ مــوعــد انــطــاق أول قمر 
صناعي كويتي بسواعد وطنية 
وكوادر علمية شبابية بلغ عددهم 
45 شابا وشابة من أبناء الجامعة 
بــكــلــيــات الــعــلــوم والــهــنــدســة، في 
ــاء بــتــوقــيــت  الــــســــاعــــة 5:57 مــــســ

الكويت، حيث يتم إطاق صاروخ 
سبيس اكس فالكون 9 من والية 
فلوريدا األميركية، والذي يحمل 
114 قــمــرا صناعيا، منها القمر 
الــكــويــتــي »كــويــت ســـات 1«، وهــو 
من األقــمــار النانومترية وكتلته 
3 كيلوغرامات، والمزود بكاميرا 
ذات قــوة تفريغ عالية تصل إلى 

39 مترا.

نظمت تعاونية مشرف يوما 
ترفيهيا للمساهمين بمشاركة 
الــفــريــق الكويتي للطيران الحر، 
وتخللت الفعالية عروض طيران 
حر لطائر المكاو بألوانه الزاهية 
وشكله المميز، الذي القى إعجاب 
جميع الحضور من المساهمين 

وأسرهم.
ــــح رئــيــس لــجــنــة العمل  وأوضـ
االجــتــمــاعــي د. عمر الــقــنــاعــي، أن 
»تعاونية« مشرف انتهزت فرصة 
انتهاء االختبارات لمعظم الطلبة، 
وكــذلــك فــتــرة عطلة بــدايــة السنة 
الــمــيــاديــة ونظمت للمساهمين 
يوما ترفيهيا في ممشى الواحة 
بمشاركة فريق الطيران الكويتي 
لتقديم عروض استعراضية لطائر 
المكاو، الفتا إلى أن األجواء كانت 
عائلية بامتياز من حيث حضور 
األسر والطقس المميز خال هذه 
األيام، واستمتع الجميع بالعرض 
تم العرض بصور 

ُ
الترفيهي، واخت

تذكارية لألطفال مع الطيور. 
وأضـــــاف الــقــنــاعــي أنــــه »خـــال 
الفترة المقبلة نجهز لمجموعة 

انــشــطــة وفــعــالــيــات تــتــنــاســب مع 
عطلة الربيع، كما عودت الجمعية 
مساهميها وسيتم اإلعان قريبا 

عن برنامج الربيع«.
 من جهته، قال رئيس الفريق 
الــكــويــتــي لــلــطــيــران الــحــر أســامــة 
مــــنــــدنــــي، إن الــــفــــريــــق تـــطـــوعـــي 
ــيــــران الــحــر  مــتــخــصــص فــــي الــــطــ
خـــاصـــة لــفــئــة الـــمـــكـــاو ألكـــثـــر من 
ثـــاث ســنــوات تــم خــالــهــا تقديم 
العديد من الفعاليات على مستوى 

الكويت.

وذكر مندني أن »هواية تدريب 
الــطــيــور عليها طــلــب مــتــزايــد من 
الــشــبــاب، ومـــن خــالــنــا نــقــدم لهم 
الـــتـــدريـــب والــتــعــلــيــم ألســاســيــات 
التعامل مع الطيور«، مشيرا إلى 
أن تـــدريـــب الــطــيــور لــيــس بــاألمــر 
السهل خصوصا في وجود الكثير 
من الضوضاء والمباني المرتفعة 
مما يتطلب تــدريــب الطائر على 
تجنب مثل هذه األمور، والتركيز 

على تعليمات المدرب.

نظم مركز التعليم المستمر 
في الجامعة األميركية بالكويت 
لـــخـــريـــجـــي  لــــمــــلــــتــــقــــى األول  ا
ــريـــدج الـــدولـــيـــة،  ــبـ ــامـ شــــهــــادة كـ
وحــفــل إطــــاق بــرنــامــج شــهــادة 
كامبريدج الدولية في التعليم 
والــتــعــلــم والـــقـــيـــادة التعليمية 
بــالــلــغــة الــعــربــيــة، بــعــد الــنــجــاح 
ــــذي حــقــقــتــه بـــرامـــج شـــهـــادات  الـ
كــامــبــريــدج الـــدولـــيـــة فـــي الــلــغــة 

اإلنكليزية.
ــز، فــــــي بـــيـــان  ــ ــركــ ــ ــمــ ــ ــ وقــــــــــال ال
صحافي، أمــس، إنــه يهدف إلى 
ــار »الـــتـــعـــلـــم  ــعــ ــل تـــحـــت شــ ــمـ ــعـ الـ
مــدى الــحــيــاة«، وتــوســيــع نطاق 
الشهادات والمؤهات الممنوحة 
ــتــــشــــمــــل جـــمـــيـــع  لـــــلـــــدارســـــيـــــن لــ
المعلمين والقادة الذين يسعون 
إلى أن يصبحوا معتمدين دوليا 
في مجال التعليم، من العديد من 
الحكومات والهيئات التعليمية 
الخاصة التي تعتمد فيها اللغة 
العربية كلغة أساسية للتدريس.

وأضـــاف: »ان هــذه الـــدورات 
حـــــصـــــلـــــت عــــــلــــــى االعــــــتــــــمــــــاد 

الــدولــي كدليل على تميزها، 
كما تــم تصميمها لمساعدة 
المعلمين والـــقـــادة لتحسين 
جودة أدائهم، وتطوير مبادئ 
الـــتـــدريـــس الــتــي يــعــتــمــدونــهــا 
ــيـــث  فــــــــي مــــــمــــــارســــــاتــــــهــــــم، حـ
تساعدهم على تطبيق األفكار 
والطرق التدريسية الجديدة، 
وتوظيف مجموعة كبيرة من 
االســتــراتــيــجــيــات التعليمية 
الفعالة التي تساهم في إلهام 
ــة وتــحــســيــن  ــادمـ ــقـ ــال الـ ــيــ األجــ

فرصهم في المستقبل«.

نجاح الشراكات

وأكـــــــدت رئـــيـــســـة الـــجـــامـــعـــة د. 
روضة عواد أن الجامعة حريصة 
ــات الـــتـــي  ــ ــراكــ ــ ــشــ ــ ــاح الــ ــ ــــجـ ــلــــى نـ عــ
تــعــقــدهــا مــع الــهــيــئــات والــجــهــات 
، مــضــيــفــة أن 

ً
ــة دولـــــيـــــا ــعـــروفـ ــمـ الـ

رؤية الكويت لعام 2035 تستلزم 
تطوير جودة التعليم والمؤهات 
المهنية، وأوضحت أن المركز ركز 

على هذه الرؤية من خال الشراكة 
مع اختبارات كامبريدج الدولية 
لطرح هذه المؤهات للمعلمين 

والقادة.
من جهتها، أعربت مديرة مركز 
التعليم المستمر نهال الشافعي 
عـــن ســعــادتــهــا بـــإطـــاق شــهــادة 
كامبريدج الدولية للتعليم باللغة 
الــعــربــيــة، مــشــيــرة إلـــى أن المركز 
هــو الــجــهــة الــوحــيــدة الــتــي تقدم 
برامج شهادات كامبريد للتطوير 

المهني.

اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــت الـــــجـــــامـــــعـــــة 
األســتــرالــيــة »الــمــؤتــمــر العلمي 
الدولي للتحول الرقمي في إدارة 
األعـــمـــال: الــتــحــديــات والــفــرص 
الجديدة«، الذي نجح في هدفه 
ــع الـــبـــاحـــثـــيـــن  ــمـ ــثـــل بـــجـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ
ــقــــديــــم  ــتــ ــــن لــ ــيـ ــ ــــخـــــصـــــصـ ــتـ ــ ــمـ ــ والـ
ومناقشة أبحاثهم عن التحول 
الرقمي في مجال إدارة األعمال.

وعقد المؤتمر برعاية األمين 
العام لألمانة العامة للمجلس 
ــلــــى لــلــتــخــطــيــط والــتــنــمــيــة  األعــ
د. خــالــد مـــهـــدي، وتـــم تنظيمه 
ــــن كـــلـــيـــة إدارة األعـــــمـــــال فــي  مـ
الجامعة األسترالية باالشتراك 
مع جامعة سنترال كوينزالند 
ــلـــوم االقـــتـــصـــاديـــة  ومـــعـــهـــد الـــعـ
فــي صــربــيــا، بــدعــم ورعــايــة من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وأقــيــم الــمــؤتــمــر بالنظامين 
الـــــحـــــضـــــوري واإللـــــكـــــتـــــرونـــــي، 
ــتــــوى عــلــى مــشــاركــيــن من  واحــ
آسيا وأوروبا وأستراليا، إضافة 
 من 8 دول 

ً
إلى وجود 30 مقدما

قدموا نتائج أبحاثهم وتبادلوا 
خبراتهم.

ومن بين المتحدثين تضمن 
الــــمــــؤتــــمــــر ثـــــاثـــــة مـــتـــحـــدثـــيـــن 

ــيــــس كــلــيــة  ــم رئــ ــ ــيـــن، هـ ــيـ ــيـــسـ رئـ
القانون وعلم الجرائم والعدل 
في جامعة سنترال كوينزالند د. 
ستيفن كولبران، ونائب الرئيس 
الــتــنــفــيــذي ومــــديــــر الــعــمــلــيــات 
وعضو مجلس اإلدارة والمدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــركــز اإلقــلــيــمــي 
لــمــعــالــجــة الـــبـــطـــاقـــات فـــي بنك 
رايــفــيــســيــن الــــدولــــي د. مــاركــو 
رانكوفيتش، والعميد التنفيذي 
ــالـــي والــتــقــنــيــات  ــعـ لــلــتــعــلــيــم الـ
الــنــاشــئــة فــي طــيــران أســتــرالــيــا 

فــي مدينة كــويــنــزالنــد وأســتــاذ 
مـــســـاعـــد فــــي جـــامـــعـــة ســنــتــرال 

كوينزالند. د. يوسف طال. 
 على نجاح المؤتمر، 

ً
وتعليقا

قال عميد كلية إدارة األعمال في 
الــجــامــعــة األســتــرالــيــة بــاإلنــابــة 
د. فــريــد عــبــدالــلــه: »كـــان هدفنا 
ــن الـــمـــؤتـــمـــر تـــوفـــيـــر مــنــصــة  ــ مـ
لألكاديميين من مختلف أنحاء 
العالم لمشاركة أفكارهم ونتائج 
ــال الــتــحــول  أبـــحـــاثـــهـــم فــــي مـــجـ
ــاء الــبــاحــثــيــن  ــطــ ــمـــي، وإلعــ ــرقـ الـ

 
ً
فرصة للتعاون والتواصل معا

في هذا المجال«.
وأضـــــــــاف: »يــــأتــــي الــمــؤتــمــر 
ــو تــحــقــيــق  ــحــ ــوة أولـــــــــى نــ ــ ــطـ ــ خـ
أهــداف البحوث االستراتيجية 
ــــدى كــلــيــة إدارة األعــــمــــال فــي  لـ
الـــجـــامـــعـــة األســــتــــرالــــيــــة، وهـــو 
األول في سلسلة من المبادرات 
البحثية التي حضرتها الكلية، 
وستعمل كنقطة انــطــاق نحو 
المزيد من المؤتمرات والندوات 

األكاديمية«.

أعــــلــــنــــت جــــامــــعــــة الــــشــــرق 
األوسط األميركية في الكويت 
)AUM(، راعي جائزة الملتقى 
لــلــقــصــة الـــقـــصـــيـــرة الــعــربــيــة، 
الــقــائــمــة الــقــصــيــرة لــدورتــهــا 
 .2022  – 2021 لــــخــــامــــســــة  ا
لت لجنة التحكيم من  وتشكَّ
، إلى 

ً
د. عبدالله إبراهيم رئيسا

جانب عضوية: د. عبدالقادر 
فـــيـــدوح، ود. خــالــد رمــضــان، 
ود. عـــادل ضــرغــام، ود. مريم 

السويدي. 
وقد أعلنت اللجنة القائمة 
الــطــويــلــة بــعــشــر مــجــمــوعــات 
قصصية في األول من أكتوبر 
ــم بـــاشـــرت  الــــمــــاضــــي، ومـــــن ثــ
نــــقــــاشــــاتــــهــــا الـــمـــســـتـــفـــيـــضـــة 
الســتــخــاص أعـــمـــال الــقــائــمــة 

ــر  ــوبــ ــتــ ــــرة طـــــــــــوال أكــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
ونوفمبر، ليتم بعد ذلك عقد 
اجتماع خاص إلقرار القائمة 
القصيرة في 5 ديسمبر 2022. 

معايير التحكيم

وخـــال االجــتــمــاع، تبادلت 
ــال الـــتـــي  ــ ــمــ ــ اآلراء حــــــول األعــ
وصلت إلــى القائمة الطويلة 
ِخذ 

ُ
الختيار القصيرة منها. وأ

في الحسبان معايير التحكيم 
ــامــــت عـــلـــيـــهـــا عــمــلــيــة  ــي قــ ــتــ الــ
التحكيم منذ الــبــدايــة، منها: 
جدية الموضوع، والتخيات، 
واألفـــكـــار، وكيفية المعالجة 
السردية، وبناء الشخصيات 
واألحـــــداث وحــبــكــهــا، وكــفــاءة 

ــة الـــلـــغـــة،  ــ ــــامـ األســــــلــــــوب، وسـ
وإجادة الحوار، وبراعة السبك 
اللغوي الــذي يصهر عناصر 

القصة فــي خــطــاب متماسك. 
ـــتـــمـــت بــاخــتــيــار خمس 

ُ
واخـــت

مجموعات قصصية للقائمة 

الــقــصــيــرة وفــــق االســتــحــقــاق 
الذي أفرزته عملية التحكيم. 

 »AUM« جــديــر بــالــذكــر، أن

بصدد وضع اللمسات األخيرة 
على إعداد وترتيب احتفالية 
الجائزة التي ستحتضنها في 
حــرمــهــا بــاألســبــوع األول من 
فــبــرايــر 2023، وبــمــا ينسجم 
ويتناغم مع احتفاالت الكويت 
بــأعــيــادهــا الــرســمــيــة فــي هــذا 
الـــشـــهـــر. كـــمـــا ســـيـــكـــون هــنــاك 
برنامج ثقافي عربي عالمي 
يصاحب االحتفالية، بمشاركة 
ــة مـــــــن الـــشـــخـــصـــيـــات  ــ ــبـ ــ ــوكـ ــ كـ
الــمــبــدعــة والــمــثــقــفــة الــعــربــيــة 
والعالمية، حيث ستعقد لجنة 
الــتــحــكــيــم اجــتــمــاعــهــا األخــيــر 
لهذه الــدورة، ومن ثم ستعلن 

الفائز بالجائزة. 
ــائــــز عــلــى  ــفــ وســـيـــحـــصـــل الــ
جائزة بقيمة 20 ألف دوالر مع 
درع وشهادة. وسُيمنح كل من 
ُكتاب القائمة القصيرة األربعة 
جائزة بقيمة 5 آالف دوالر مع 

.
ً
درع وشهادة أيضا
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»AUM« تختار 5 مجموعات قصصية للقائمة القصيرة للقصة
توزعت بين مصر والمغرب واألردن والعراق وتونس للدورة الخامسة لعام2021 – 2022

يوسف ضمرةاألزهر الزناد ضياء جبيليمحمد رفيعأنيس الرافعي

هالة الجسار

عبدالعزيز المطيري

مشاركون في العرض

مشاركون في المؤتمرصورة جماعية للمحتفى بهم

»تعاونية غرناطة«: تعزيز مركزنا المالي
 ارتفاع المبيعات خالل آخر 3 أشهر من 2022

ــن فـــي جــمــعــيــة غــرنــاطــة  أكــــد الــمــديــر الــمــعــيَّ
التعاونية عبدالعزيز المطيري، نجاح الخطة 
الشاملة التي ُوضعت لتعزيز المركز المالي 
ــاع مــبــيــعــاتــهــا مــنــذ تكليفه  ــفــ لــلــجــمــعــيــة وارتــ
بــاإلدارة، من خال إقبال أهالي المنطقة على 
العروض األسبوعية والشهرية وتخفيضات 

الخضار والفاكهة.
وقـــال الــمــطــيــري، فــي تصريح صــحــافــي، إن 
نــجــاح الخطة انعكس على زيـــادة المبيعات 
ــة: أكــتــوبــر  ــيـ ــة الـــمـــاضـ ــثـــاثـ ــهـــور الـ خـــــال الـــشـ
ونوفمبر وديسمبر، مقارنة بمثيلتها بعام 
 
ً
، كما تم أيضا

ً
2021 بمبلغ قدره 13631 دينارا

ارتفاع اإليرادات في 2022 خال الشهور الثاثة 
الماضية، مقارنة بنفس الفترة في عام 2021 

.
ً
بمبلغ قدره 14219 دينارا

وأوضح أنه تم تخفيض المصاريف بمبلغ 
 عن طريق تخفيض عمالة 

ً
2100 دينار شهريا

شركات النظافة والحراسة، بما يتناسب مع 
اكــتــفــاء الجمعية، عـــاوة على ذلــك انخفضت 
الـــرواتـــب بــعــد أحـــكـــام الــرقــابــة اإلداريــــــة خــال 
الشهور الثاثة الماضية لعام 2022، بواقع 
2409 دنــانــيــر، مــقــارنــة مــع عـــام 2021 بنفس 
الفترة، إضافة إلى أنه تم طرح محل استثماري 
لنشاط مخبز فرن فطائر وحلويات ومعجنات، 
وتــمــت الترسية على إحـــدى الــشــركــات بمبلغ 
 بعد فتح مظاريف 

ً
 و240 دينارا

ً
قدره 20 ألفا

المزايدة من قبل الوزارة.
وأضاف المطيري أنه ألول مرة منذ إشهار 
الجمعية تــم تطبيق الــقــرار الــــوزاري الخاص 
بآلية شراء الخضار المنتج المحلي بنسبة 75 
في المئة، كما تمت مخاطبة وزارتي التجارة 
والبلدية إلصدار الترخيص التجاري للسوق 

المركزي الجديد بقطعة 3.

الفائز يحصل على 
جائزة بقيمة 20 

ألف دوالر وتتويجه 
بدرع وشهادة

 
ً
الحيان قائما
بأعمال مدير 

»التطبيقي«

»األسترالية« تستضيف مؤتمر »التحول الرقمي«

وفاة كويتيين بحادث في مصر
يدرسان الطب في جامعة اإلسكندرية

● حمد العبدلي
ــروع عــلــى طــريــق  ــرور مــ ــادث مــ تــوفــي طــالــبــان كــويــتــيــان إثـــر حــ
اإلسكندرية أثناء وجودهما بجمهورية مصر العربية لدراسة الطب 

في جامعة اإلسكندرية.
ونعى االتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع مصر الطالبين فيصل 

 الله لهما الرحمة والمغفرة.
ً
العتيبي، وسلطان السعيدي، سائا

المجموعات المختارة
الناشر بلد الكاتب المجموعة القصصية اسم الكاتب ت

POP LIBRIS EDITIONS، تونس، 2022 تونس مدينة المرايا اد
ّ
األزهر الزن 1

خطوط وظال للنشر والتوزيع، عمان، 2021 المغرب سيرك الحيوانات المتوهمة أنيس الرافعي 2

نابو للنشر والتوزيع، بغداد، 2020 العراق النمر الذي يدعي أنه بورخس ضياء جبيلي 3

دار النسيم للنشر والتوزيع، القاهرة، 2021 مصر في مديح الكائنات محمد رفيع 4

اآلن ناشرون وموزعون، عمان، 2020 األردن فالس الغراب يوسف ضمرة 5

»األميركية« تطلق شهادات كامبريدج بالعربية
خالل الملتقى األول لخريجي البرنامج

الغانم: »صندوق التنمية« 
مستمر بتعاون منتسبيه

دعا العاملين فيه إلى الحفاظ عليه والرقي بمستواه
دعا المدير السابق للصندوق الكويتي للتنمية العربية مروان الغانم، 
العاملين في الصندوق، إلى أن يضعوا نشاطه نصب أعينهم للحفاظ على 
 أن »المؤسسة 

ً
هذه المؤسسة والرقي بمستواها في السنوات المقبلة، مؤكدا

دائمة ومستمرة ما بقي تعاونكم وطموحكم«.
وأضاف الغانم، في كلمة له بمناسبة تقاعده: »إنني في ختام مسيرتي 
 
ً
ال يسعني إال أن أوجه رسائل شكر وتقدير وإجال، فالشكر أواًل ودائما

 قضيتها بين جدران هذه 
ً
لله سبحانه وتعالى على ثمانية وثاثين عاما

المؤسسة العتيدة، تعلمت منها معنى الحمدلله على نعمه الكثيرة«.
 ووّجه الشكر لسمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد »على الثقة الغالية التي أولياني إياها بصدور 
 للصندوق الكويتي 

ً
 عاما

ً
المرسوم رقم )178( لسنة 2021 بتعيني مديرا

للتنمية االقتصادية العربية«. وتابع: »كما شهدتم فقد كانت الفترة السابقة 
 أو في العالم من 

ً
مليئة بالتحديات العصيبة التي ألمت بنا سواء محليا

حولنا ما دعاني التخاذ قرارات مصيرية يومية في مجالي العمل اإلنساني 
والتنموي في مختلف قطاعاته، باإلضافة إلى دور الصندوق المحلي، ولم 

أكن أو الصندوق لنتجاوز هذه التحديات لوال تضافر جهودكم«.

● أحمد الشمري
أصـــــــدر وزيـــــــر الـــتـــربـــيـــة 
ــم الـــعـــالـــي  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ وزيـــــــــر الـ
والــبــحــث العلمي د. حمد 
 بـــنـــدب 

ً
ــــي قــــــــــرارا ــدوانـ ــ ــعـ ــ الـ

ــة الــــــدراســــــات  ــيـ ــلـ ــد كـ ــيـ ــمـ عـ
الــتــكــنــولــوجــيــة د. محمد 
ــان لــلــقــيــام بــأعــمــال  ــيـ الـــحـ
مــديــر عـــام الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــقــــي  ــيــ ــبــ ــتــــطــ لــــلــــتــــعــــلــــيــــم الــ
 من اليوم 

ً
والتدريب اعتبارا

 لــلــمــكــلــف د. جــاســم 
ً
خــلــفــا

االنصاري. 
وأشـــــــــــار الـــــــقـــــــرار الــــــذي 
ــريـــدة« على  حــصــلــت »الـــجـ
نسخة منه إلى أنه يسري 
على د. الــحــيــان إلــى حين 
تعيين مــديــر عـــام للهيئة 
بـــــــاإلضـــــــافـــــــة إلــــــــــى عـــمـــلـــه 

االصلي.

هالة الجسار لـ ةديرجلا•: الكويت عرض ترفيهي لمساهمي جمعية مشرف
تسجل اسمها بالفضاء اليوم
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.1627.162

السوق العامالسوق العام

7.9457.945

السوق األولالسوق األول

5.5685.568

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2703.0602.713

السوق السعودي يرتفع %0.3
أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة أمس، على ارتفاع بنسبة 
 أعلى 

ً
 عند 10578 نقطة )32+ نقطة(، ومسجال

ً
0.3 في المئة، مغلقا

إغــالق منذ شهر، وبــتــداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 3.7 
مليارات ريال.

وارتفع سهم »مصرف الراجحي« بنسبة 1 في المئة عند 76.20 
ريااًل.

وأنهت أسهم »أكوا باور« و»إس تي سي« و»معادن« و»العربي 
الوطني« و»جرير« و»المجموعة السعودية« و»مصرف اإلنماء« 

تداوالتها على ارتفاع بنسب تتراوح بين 1 و2 في المئة.
وصعد سهم »سينومي سينترز« بنسبة 4 في المئة عند 19.86 

ريااًل، وسط تداوالت بلغت نحو 1.5 مليون سهم.
وكانت الشركة أعلنت توزيعات نقدية عن النصف األول المنتهي 

في سبتمبر 2022، بواقع 0.75 ريال للسهم.
وأغلق سهم »جبل عمر« عند 17.12 ريــااًل )+ 4%(. وارتفعت 
أسهم »السيف غاليري« و»الحفر العربية« و»اللجين« و»بحر العرب« 
و»وفرة« بنسب تتراوح بين 4 و7 في المئة. وتصدر سهم »عذيب 

لالتصاالت« االرتفاعات بالنسبة القصوى عند 52.20 ريااًل.

»بيتك كابيتال« و»الخليجي« ترفضان إبراء 
ذّمة مجلس إدارة »الند«

ك قانوني الستعادة حقوق المساهمين والمستثمرين ظ وتحرُّ
ُّ

تحف
• محمد اإلتربي

ظــهــر تــحــالــف بـــقـــيـــادة »بــيــتــك كــابــيــتــال« 
لــالســتــثــمــار، إحــــدى شــركــات بــيــت التمويل 
الكويتي، وشركة بيت االستثمار الخليجي 
وشركتها التابعة بيت اإلعمار في الصورة 
ألول مرة على خط أزمة شركة الند العقارية 
ـــّصـــر يملكون 

ُ
ومــســاهــمــيــن آخـــريـــن، أفـــــراد ق

23.779 في المئة من رأســمــال »النـــد«، حيث 
ــراء ذمـــة أعـــضـــاء مــجــلــس اإلدارة  ــ رفـــضـــوا إبـ

المستقيلين. 
ي استثمار 

َ
هذا التحفظ من جانب شركت

ك فــي الــشــركــة، منذ وقــف أسهمها 
ّ

مــن الــمــال
عــن الـــتـــداول فــي الــبــورصــة مــن جــانــب هيئة 
أســـواق الــمــال فــي 22 أغسطس الماضي، له 
أبعاد كبيرة وخطيرة في ذات الوقت، حيث 
ظ الباب على جملة إجراءات 

ّ
يفتح هذا التحف

صتها مصادر متابعة فيما يلي: 
ّ

لخ
1 - خطوة التحفظ على إبراء ذمة أعضاء 
مجلس إدارة »النـــد« مــن جانب كــل مــن بيت 
االستثمار الخليجي وشركته بيت اإلعمار 
الخليجي، وشركة بيتك كابيتال لالستثمار، 
ات  خــطــوة أولــــى، حــيــث سيتم اتــخــاذ إجــــراء
قانونية تحفظ حقوق الشركات واستثمارها. 
2 - وفقا للقوانين التجارية المنظمة، فإن 
إبــراء ذمــة أعضاء مجلس إدارة النــد بحشد 
أغلبية تملك 54.3 بالمئة ال يعفي مجلس 
اإلدارة مــن الــمــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة الكاملة 

عن أي تجاوزات أو مسؤوليات، وهذا األمر 
ثابت في النشرات التوعوية التي أصدرتها 
هيئة أسواق المال بعنوان »دور المساهم في 
لة إدارة الشركات المساهمة«، والتي  مساء
نــّصــت على أنــه ال يــحــول دون إقــامــة دعــوى 
المسؤولية اقــتــراع مــن الجمعية العمومية 
بإبراء ذمة مجلس اإلدارة، وال يجوز ألعضاء 
مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على 

قرارات الجمعية الخاصة بإبراء ذممهم. 
3 - تـــخـــتـــلـــف مـــســـاهـــمـــات الـــمـــؤســـســـات 
والكيانات عن صغار األفراد الذين في الغالب 
لديهم ملكيات متناثرة وليست لديهم قدرات 
مــالــيــة لــمــجــابــهــة الـــشـــركـــات، خــصــوصــا في 
ســاحــات الــتــقــاضــي، حــيــث إن تــلــك المسيرة 
مكلفة فيما الشركات التي لديها مساهمات 

تملك إمكانات وقدرات أعلى. 
4 - مــصــادر معنّية تــقــول إن وقــف أسهم 
شركة الند عن التداول يخدم اإلدارة والشركة 
نــفــســهــا، فــلــو كــانــت أســهــمــهــا مــتــداولــة كــان 
باإلمكان السيطرة عليها من جانب شركتي 
الخليجي وبيتك كابيتال ومعالجة الشركة. 
5 - أكثر من 4 أشهر مّرت على وقف أسهم 
الــشــركــة، وصــغــار المساهمين هــم الخاسر 
ــذا الــمــلــف  ــ األكـــبـــر مـــن تــجــمــيــد أمـــوالـــهـــم، وهـ
برغم كل القوانين التي تحفظ الحقوق على 
المدى البعيد، فإنه رقابيا مطلوب النظر في 
حلول عاجلة وآنية وسريعة تمّكن الجهات 
الرقابية من التدخل العاجل والحاسم عند 

الضرورة وفي بعض الحاالت التي تتمادى 
فيها الشركات وتستهلك وقتا طويال. 

6 - مصادر استثمارية قالت إنه يجب أن 
تــكــون هــنــاك حــلــول عــلــى سبيل الــمــثــال يتم 
بموجبها السماح لألفراد بالتخارج وتجميد 
كـــل مــلــكــيــات كــبــار الــمــســاهــمــيــن الـــذيـــن أتـــوا 

بمجلس اإلدارة. 
ُيذكر أنــه ُيحسب للجهات الرقابية أنها 
اكتشفت ملف تسجيل عقارات بـ 13.5 مليون 
دينار بأسماء أطراف ذات صلة، ومن بعدها 
دخلت الشركة فــي دوامـــة الــوقــف واستقالة 
مجلس اإلدارة، ومن ثم توّجه لخفض رأس 
الــمــال، بالرغم من أنــه لم يمر على إدراجها 
في السوق ســوى عــام، حيث أدرجــت في 22 
أغسطس 2021، وتم إيقافها في 22 أغسطس 
2022، في سابقة لم يشهدها السوق المالي 

منذ التأسيس.
ــا إذا كـــان  ــّمـ ل الــمــســتــثــمــرون عـ ويـــتـــســـاء
الــســهــم ســيــبــقــى مــوقــوفــا إلــــى مـــا ال نــهــايــة، 
وتدخل الشركة في دهاليز الشطب وخفض 
رأس المال وضياع وتبديد أمــوال الصغار 
المغلولة أياديهم عن التخارج، في حين أن 
الــضــرر أمامهم واقـــع، وفــي المقابل قوانين 
تحميهم وتضمن حقوقهم لكن بكلفة عليهم، 
وعلى مدار وقت طويل ومقابل ضياع فرص، 
فالمستثمر دخل أمال في الربح، ولم يقصد 
ــات قــضــائــيــة لــلــمــطــالــبــة  ــزاعــ ــول فــــي نــ ــدخــ الــ

بأمواله.

»آالفكو« تتكّبد »آالفكو« تتكّبد 
58.9458.94 مليون دينار  مليون دينار 

تكبدت شركة آالفكو لتمويل 
شراء وتأجير الطائرات 58.94 
مــلــيــون ديـــنـــار بـــواقـــع 61.91 
فــلــســا لــلــســهــم خـــــالل الــفــتــرة 
الــمــنــتــهــيــة فــــي 30 ســبــتــمــبــر 
2022، مقابل تحقيقها خسائر 
بــقــيــمــة 23.77 مـــلـــيـــونـــا، بــمــا 
يـــعـــادل 24.97 فــلــســا للسهم 
فــي نفس الفترة المقارنة من 

عام 2021.
ــة زيــــــــــادة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ وعــــــــــــزت الــ
صافي الخسائر إلى تسجيل 
مـــخـــصـــص انــــخــــفــــاض قــيــمــة 
بمبلغ 76 مليونا خالل السنة 
الــــمــــالــــيــــة الـــمـــنـــتـــهـــيـــة فـــــي 30 

سبتمبر 2022.

أخبار الشركات

 
ً
 تعيين الصباح رئيسا
ً
تعيين الصباح رئيسا

 للمشاريع 
ً
 للمشاريع تنفيذيا
ً
تنفيذيا

االستراتيجية بـ »كيبكو« االستراتيجية بـ »كيبكو« 

أفادت شركة مشاريع الكويت 
ــكــــو( بــتــعــيــيــن  ــبــ ــيــ ــابــــضــــة )كــ ــقــ الــ
صباح محمد الصباح بوظيفة 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــمــشــاريــع 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، 

اعتبارا من أمس. 

موافقة مبدئية لـ »برقان« لمزاولة موافقة مبدئية لـ »برقان« لمزاولة 
أنشطة أوراق مالية أنشطة أوراق مالية 

منحت هيئة أســـواق الــمــال بنك بــرقــان موافقة 
مــبــدئــيــة بــشــأن طــلــب الــتــرخــيــص الــمــقــدم مـــن بنك 
برقان لمزاولة أنشطة أوراق مالية تتمثل في مدير 
محفظة االستثمار، ومستشار استثمار، ووسيط 
أوراق مالية غير مسجل في بورصة األوراق المالية، 
وتسري هذه الموافقة لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد 
تبدأ من 28 ديسمبر، وتنتهي في 28 يونيو المقبل؛ 

الستيفاء المعايير التي تحددها الهيئة.

»عربي القابضة«: تابعة تمدد »عربي القابضة«: تابعة تمدد 
عقد تسهيالت بـ عقد تسهيالت بـ 13.7213.72  

مليون دينار مليون دينار 

أفـــادت شــركــة مجموعة عــربــي القابضة 
أن شـــركـــة عـــربـــي لــلــطــاقــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
المملوكة بنسبة 73 في المئة قامت بتمديد 
عقد التسهيالت المصرفية مع بنك محلي 
والبالغة قيمته 13.72 مليون دينار، ليصبح 

تاريخ االستحقاق 31 الجاري.

شركة ألبان خليجية تطلب 
زيادة أسعارها

»التجارة« تدرس مبرراتها مع ارتفاع تكاليفها

• جراح الناصر
كشفت مصادر مطلعة لـ »الــجــريــدة« أن إحــدى شركات األلبان 
الخليجية تقدمت بطلب إلى وزارة التجارة والصناعة لزيادة أسعار 

 الرتفاع التكاليف.
ً
منتجاتها في الكويت، نظرا

وأشارت المصادر إلى أن الشركة بررت لـ »التجارة« ذلك بأن هناك 
شركات لديها منتجات ألبان بذات الحجم لكن أسعارها أعلى من 
منتجاتها، كما تتزامن زيادة األسعار مع زيادة أسعار منتجاتها 
في بلد المنشأ. وقامت الشركة بمقارنة أسعارها مع شركات أخرى 
مثيلة لها لذات المنتج الذي تقدمه وذات المحتوى، مضيفة أنه 
من المفترض أن تتساوى هذه الزيادة مع أسعار تلك الشركات، 

ومفيدة بأن الوزارة ستدرس مبررات هذا الطلب.
وأعلنت الشركة في بلدها المنشأ زيادة أسعار عدد من منتجات 
األلــبــان في األســـواق مع بداية العام الحالي، حيث سيتم تعديل 
، فقد بررت الشركة 

ً
أسعار عدد قليل من منتجات األلبان. أما خارجيا

بــأن ارتفاع تكاليف مدخالت اإلنتاج وأسعار األعــالف وتكاليف 
الشحن شهدت زيادة هائلة خالل الفترة الماضية، وهو ما جعل 
 البد منه، لتغطي 

ً
تعديل أسعار عدد قليل من منتجات األلبان أمرا

 من تكاليف هذه االرتفاعات.
ً
ا جزء

جدير بالذكر، أن استهالك البالد اليومي من األلبان ومشتقاتها 
، في حين أرجعت »التجارة« أسباب ارتفاع 

ً
حوالي 1200 طن يوميا

األسعار التي تشهدها البالد إلى استمرار األسباب الناتجة عن 
أزمة وباء كورونا، كذلك الحرب بين روسيا وأوكرانيا، واختالل 
ســالســل الــتــوريــد حـــول الــعــالــم، والــتــضــخــم الــمــســتــورد، وارتــفــاع 

مدخالت المنتجات.

»البترول الوطنية« تنهي عقود مقاولي 
محطات الوقود الجديدة

رهم في استخراج التراخيص الحكومية
ّ
لتأخ

• أشرف عجمي
لع عن 

ّ
كشف مصدر نفطي مط

ــر شـــركـــة الـــبـــتـــرول الــوطــنــيــة 
ّ
تــعــث

الـــكـــويـــتـــيـــة فــــي تــحــقــيــق أهـــــداف 
خطتها االستراتيجية الطويلة 
األمـــــد لـــعـــام 2030 بـــشـــأن تلبية 
احــتــيــاجــات الــســوق المحلي من 
ــاء 100 مــحــطــة  ــنـ الــــوقــــود عـــبـــر بـ
جديدة وتجديد 43 محطة أخرى، 
بسبب تأخر مقاولي المشروع في 
استخراج التراخيص الحكومية 
الالزمة إلتمام عمليات التشييد 

الخاصة بتلك المحطات.
وقــــال الــمــصــدر إنــــه تــبــيــن من 
مــراجــعــة أعــمــال تنفيذ تصاميم 
محطات تعبئة الوقود، التي يصل 
عددها الى 40 محطة )تتكون من 
15 محطة من الحزمة الثانية و25 
محطة من الحزمة الثالثة( - وذلك 
حسب خطة الشركة االستراتيجية 
ــا بــــأعــــمــــال الــتــصــامــيــم  ــهـ ــامـ ــيـ وقـ
الهندسية لتلك المحطات، تطبيقا 
واستنادا للقرار اإلداري رقم 430 

/2013، الصادر 30/ 12/ 2013 
ــمــــاد مــهــنــدســي  ــتــ ــأن اعــ ــشــ بــ

الـــــشـــــركـــــة الـــمـــرشـــحـــيـــن 
والمفوضين بالتوقيع 
ــات  ــ ــطـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ ــى الـ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
اإلنشائية والمعمارية 

ــر  ــأخــ أو اإلشــــــــــــــــراف - تــ
الــــــشــــــركــــــة فـــــــي تـــنـــفـــيـــذ 

أعمال التصاميم 
لــتــلــك الــمــحــطــات، 

وقــــيــــامــــهــــا بـــطـــرح 
ت  مــــــــــحــــــــــطــــــــــا  3
لمناقصات البناء 
واإلنــــــــــشــــــــــاء فـــقـــط 
حــــــــــتــــــــــى مـــــــــــــــارس 
2022، نتيجة لعدم 

استخراج التصاريح 
الـــالزمـــة مــن الــجــهــات الحكومية 
الــمــخــتــلــفــة، مــبــيــنــا أن ذلـــك األمـــر 
أدى الـــــى تــعــطــل جــمــيــع أعـــمـــال 
البناء والتشغيل لتلك المحطات، 
ــة  ــطــ ــى الــــخــ ــ ــلــ ــ ــــس عــ ــكــ ــ ــعــ ــ ــا انــ ــ ــمــ ــ مــ
االستراتيجية للشركة فــي بناء 
وإنــشــاء تلك المحطات. وأضــاف 

المصدر أن الشركة كذلك قامت 
بإسناد الخدمات االستشارية 
والهندسية لبناء 26 محطة 
وقــــود، مــنــهــا 7 محطات 
لــلــهــدم وإعـــــــادة الــبــنــاء 
الـــــى أحـــــد الــمــقــاولــيــن 
لــــــف  أ  9 1 5 . 3 6 0 بــــــــــ 
دينار، إضافة الــى عقد 
خــــاص بــخــدمــات 
االســـــــــتـــــــــشـــــــــارات 
الــــــــــهــــــــــنــــــــــدســــــــــيــــــــــة 
واإلشـــــــــراف لــبــنــاء 
عدد 15 محطة الى 
ــركـــات  إحـــــــدى الـــشـ
ــة بــــ  ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ االســ
787 الـــــف ديـــنـــار، 
مـــــــشـــــــيـــــــرا الــــــــــــــى أن 
الـــشـــركـــة قـــامـــت بـــإنـــهـــاء الــعــقــود 
السابقة، نظرا لقصور المقاولين 
وعـــدم استخراجهم التراخيص 
الــحــكــومــيــة الـــالزمـــة، كــمــا وافــقــت 
الــــــشــــــركــــــة عـــــلـــــى تـــــحـــــّمـــــل نـــحـــو 
213.9 ألـــف ديــنــار مــطــالــبــات من 

المقاولين.

وأوضـــــــــح أن الــــشــــركــــة، بــعــد 
إنهائها عقود المقاولين، تقوم 
داخــــلــــيــــا بــــمــــراجــــعــــة واعــــتــــمــــاد 
المخططات النهائية بالتوافق 
مع متطلبات الجهات الحكومية 
المعنية فــي الحزمة األولـــى 26 
مـــحـــطـــة والـــثـــانـــيـــة 15 مــحــطــة، 
تــمــهــيــدا ألعـــمـــال الــبــنــاء الحــقــا، 
الفتا الــى أنــه بالنسبة للحزمة 
الــثــالــثــة 25 مــحــطــة، فــقــد بـــدأت 
الشركة في اعمال التصاميم عن 
طــريــق مكتب اســتــشــاري، حيث 
تــم أخــذ الــمــوافــقــات واســتــخــراج 
الــــــرخــــــص الـــــــالزمـــــــة الــــــــــذي هــو 
ــيــــم أعــــــمــــــال الـــمـــكـــتـــب  مــــــن صــــمــ
االســــــتــــــشــــــاري، مـــــؤكـــــدا حــــرص 
الــشــركــة عــلــى تـــحـــّري الـــدقـــة في 
تــوزيــع مــهــام أعــمــال التصاميم 
ــــع  ــاريـ ــ ــــشـ ــمـ ــ واإلشـــــــــــــــــــراف فـــــــي الـ
المستقبلية، على أن تكون بين 
أكثر من مكتب استشاري، إضافة 
الــــى اخـــتـــيـــار مــكــاتــب هــنــدســيــة 
تتمتع بالخبرات الــالزمــة ألداء 

تلك األعمال.

»المركزي«: سندات وتورق 
بـ 240 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي أنه تم تخصيص آخر إصدار 
لسندات وتــورق البنك المركزي بقيمة إجمالية بلغت 240 

مليون دينار ألجل 6 أشهر، بمعدل عائد )4.250 في المئة(.

»الصناعة« أغلقت 33 قسيمة 
تخلفت عن سداد االنتفاع

• جراح الناصر
 بإغالق 33 قسيمة صناعية 

ً
أصدرت الهيئة العامة للصناعة قرارا

تخلفت عن سداد اإليجارات المستحقة عليها من مستغلي القسائم، 
بناء على كشف أعدته بالمتخلفين عن السداد.

وكشفت مصادر لـ »الجريدة« أن الهيئة ستتخذ قرارات وجزاءات 
 من تاريخ اإلغالق، وإلى حين 

ً
أشد بعد انقضاء المهلة البالغة شهرا

سداد كامل المستحقات المالية للهيئة. 
وتوزعت القسائم التابعة للشركات الصناعية المتخلفة عن 
السداد في عدة مناطق صناعية منها المرقاب الصناعية وأمغرة 
وصبحان الصناعية وميناء عبدالله إلى جانب الشويخ الصناعية 

والري.
وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء بعد إنذار الهيئة للمنتفعين 
بالقسائم خــالل شهر أكتوبر الماضي، وتنبيههم إلــى ضــرورة 
سداد المستحقات المالية للهيئة والمتمثلة بالقيمة اإليجارية 
عن االنتفاع بالقسائم المخصصة لهم خالل أسبوعين وفي حال 
التخلف سيتم وقف تقديم كل أنواع الخدمات واتخاذ اإلجراءات 

القانونية إثر مخالفتها قانون لقانون الصناعة 56 لسنة 1996.

تراجع كبير لمؤشرات البورصة والسيولة 40.2 مليون دينار
ضغط بيع على األسهم القيادية في أول تعامالت 2023

علي العنزي
انزلقت مؤشرات بورصة الكويت 
الرئيسية فــي أول تعامالتها من 
العام الجديد أمس، وخسرت بشدة، 
وكانت األكبر خسارة بين مؤشرات 
دول مجلس الــتــعــاون الخليجي، 
وكان مؤشر السوق األول الخاسر 

األكبر.
وتـــراجـــع مــؤشــر الـــســـوق الــعــام 
 بلغت 1.78 

ً
بنسبة كــبــيــرة أيــضــا

في المئة، أي 129.76 نقطة، ليقفل 
على مستوى 7162 نقطة بسيولة 
 قياسا على معدالت 

ً
كبيرة نسبيا

الشهر الماضي بلغت 40.2 مليون 
دينار، تداولت 154.8 مليون سهم 
عبر 8400 صفقة، وتم تــداول 123 
سهما ربح منها 35 سهما، بينما 
خسر 71 سهما واستقر 17 سهما 
دون تغير. وكانت الخسارة األكبر 
مـــن نــصــيــب مــؤشــر الـــســـوق األول 
بــنــســبــة فـــاقـــت 2.1 فـــي الــمــئــة، أي 
170.24 نقطة، ليقفل على مستوى 
7945.44 نقطة كــاســرا مستوى 8 
آالف نقطة، ومطيحا بكامل مكاسب 
األســبــوع الماضي وأكــثــر، وكانت 
سيولته 33.1 مليون دينار تداولت 
86.1 مليون سهم عبر 5592 صفقة، 
وربــــح ســهــمــان فــقــط مــن مكونات 
مــؤشــر الــســوق األول الـــــ25 سهما 

وتراجعت أسعار 23 سهما.
وكــانــت خــســارة مــؤشــر السوق 
الرئيسي أقل، ولم تزد على نصف 
نقطة مئوية تــعــادل 28.22 نقطة، 
لــيــقــفــل عـــلـــى مـــســـتـــوى 5568.57 

نقطة بسيولة بلغت 7.1 ماليين 
ديــنــار تــداولــت 68.7 مليون سهم 
تـــم تــداولــهــا عــبــر 2808 صــفــقــات، 
وتم تداول 98 سهما، ربح منها 33 
ســهــمــا، وخــســر 48 ســهــمــا، بينما 

استقر 17 سهما دون تغير.

انزالق كبير

ــة  ــــالت بــــورصــ ــامـ ــ ــعـ ــ وبـــــــــــدأت تـ

الـــكـــويـــت عـــلـــى تــــراجــــع وتـــذبـــذب 
ــحـــــدود وبـــســـيـــولـــة مــتــوســطــة  مـــ
ــة  ــدايـ ــبـ ــلـــى مــــعــــدالت الـ ــا عـ ــاسـ ــيـ قـ
خالل الشهر الماضي، وما انتهت 
الساعة األولــى حتى ازداد البيع 
ودخــل الــســوق فــي حالة بيع تام 
تركز على أسهم السوق األول التي 
تــراجــعــت جميعها عـــدا سهمين 
فـــقـــط، وســـجـــل بــعــضــهــا خــســارة 
يومية قياسية اقتربت من 10 في 

المئة، مثل أسهم الجزيرة بنسبة 
9.5 في المئة، وأجيليتي بنسبة 
4.6 في المئة، وصناعات وطنية 
بنسبة مقاربة، وأسهم المشاريع 
واالمتياز، ثم بيتك وبرقان وبنك 
بــوبــيــان وشــمــال الـــزور وكــابــالت 
وهــيــومــن ســوفــت وبــنــســب دارت 
ــم يــنــج من  حـــول 2 فــي الــمــئــة، ولـ
الخسارة سوى سهمي متكاملة 

وعقارات الكويت.

ــــي الــــمــــقــــابــــل، خــــســــر ســهــم  فــ
وطنية عقارية نحو 10 في المئة 
بـــالـــســـوق الـــرئـــيـــســـي، وخـــســـرت 
أسهم الصفاة وكويتية والعيد 
نسبا بنحو 4 في المئة، وربحت 
أســهــم عــربــي قابضة ومشتركة 
ومجموعة الخصوصية )وطنية 
ــــل(  ــــاحـ ــيــــة وسـ د ق وخــــصــــوصــ
بــنــســب مــتــفــاوتــة، وســــاد البيع 
خـــالل الــدقــائــق األخـــيـــرة وفــتــرة 

المزاد أيضا، لتخسر المؤشرات 
مكاسبها التي حققتها األسبوع 
الماضي بسبب اإلقفاالت وتزيد 
عليها نــحــو الــضــعــف بانتظار 
بداية مؤشرات األسواق المالية 

العالمية لهذا األسبوع.
وتــــــبــــــايــــــن أداء مـــــــؤشـــــــرات 
أســـواق الــمــال فــي بــدول مجلس 
الــتــعــاون الخليجي، حــيــث ربــح 
ثـــالثـــة مــــؤشــــرات كـــانـــت بــقــيــادة 

ــقـــطـــري الــــذي  ــر الــــســــوق الـ مـــؤشـ
ارتــــد بــنــســبــة كــبــيــرة بــلــغــت 1.5 
فــي الــمــئــة، وكــذلــك ربـــح مــؤشــرا 
السعودية وأبوظبي، بينما قاد 
مؤشر سوق الكويت الخاسرين 
ــرة، وتـــراجـــعـــت  ــيــ ــبــ بـــخـــســـائـــر كــ
مؤشرات عمان ودبي والبحرين، 
ــار الـــنـــفـــط أقــفــلــت  ــعــ ــانــــت أســ وكــ
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دوالرا لمزيج برنت.

»كيبكو« تلغي سندات مستحقة وتصدر أخرى»كيبكو« تلغي سندات مستحقة وتصدر أخرى

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة )كيبكو( 
إكــمــال شــراء وإلــغــاء ســنــدات ديــن، واكتمال عملية 
االكتتاب الخاصة بإصدار سندات دين غير مضمونة 
ذات أولوية بالسداد. وأكملت الشركة شراء وإلغاء 
سندات دين بقيمة 71.5 مليون دينار من السندات 
التي سبق إصدارها في 8 نوفمبر 2018، وتستحق 
في 8 نوفمبر 2023، وبعد شــراء وإلغاء السندات 
يتبقى 28.5 مليون دينار مستحقة من سندات 2023.
كما أكملت »كيبكو« شــراء وإلــغــاء ســنــدات دين 
بــقــيــمــة 33.55 مــلــيــونــا مـــن الـــســـنـــدات الـــتـــي سبق 
إصدارها في 28 ديسمبر 2017 وتستحق في 2024، 
وبعد شــراء وإلــغــاء هــذه السندات يبقى مستحق 

66.45 مليونا من سندات 2024.
ولفتت في بيانها إلــى أن جميع سندات 2023 
و2024 تم شراؤها بقيمتها االسمية، منوهة بعدم 

وجود أثر مادي على البيانات المالية المجمعة.
 وفي بيان منفصل أعلنت »كيبكو« إكمال كملية 
االكتتاب الخاص بإصدار سندات دين غير مضمونة 

ذات أولوية بالسداد بلغت 165 مليون دينار في 29 
ديسمبر 2022؛ وذلك على شريحتين ثابتة ومتغيرة 
مدة استحقاق 6 سنوات من تاريخ اإلصدار، علما 
بــأن الشريحة األولــى بسندات ديــن بلغت قيمتها 
55.15 مليون ديــنــار بفائدة ثابتة تبلغ 6.75 في 
المئة، تدفع بشكل نصف سنوي، وتستحق في 29 

ديسمبر 2028.
أمــا الشريحة الثانية فهي ســنــدات ديــن بقيمة 
109.85 ماليين دينار بفائدة متغيرة تبلغ 3 في 
المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت 
المركزي، شريطة أال يتجاوز إجمالي سعر الفائدة 
، تدفع بشكل نصف سنوي، 

ً
7.75 في المئة سنويا

وتستحق فــي 29 ديسمبر 2028. ولــفــتــت إلـــى أن 
عائدات اإلصدار ستستخدم لتمويل األغراض العامة 
للشركة، وقــامــت كــل مــن شركة كامكو لالستثمار 
وبنك الخليج بــدور مــديــري اإلصـــدار المشتركين 

ووكالء االكتتاب.

ما إن انتهت الساعة األولى 
من جلسة البورصة أمس، حتى 
ازداد البيع، ودخل السوق في 
حالة بيع تام، تركز على أسهم 

السوق األول التي تراجعت 
جميعها عدا سهمين فقط.
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ربما كان عام 2022 األصعب على الجنيه المصري 
منذ التعويم األول فــي نوفمبر 2016، إذ كــان يجري 
تــداول الــدوالر في السوق المصري عند مستوى 8.88 
جنيهات، وكانت الحكومة تتحمل الفارق بين السعر 
العادل لصرف الدوالر وسعره في السوق الرسمي، ما 
كان يتسبب في ارتفاع فاتورة اإلنفاق العام وما يستتبع 
ذلك من ضغوط على المالية العامة تتحول في النهاية 

إلى عجوزات ضخمة.
منذ عــام 2016 وحتى نهاية الــعــام الــمــاضــي، شهد 
الــجــنــيــه تـــحـــركـــات كـــثـــيـــرة، فـــفـــي نـــهـــايـــة الــــعــــام ووفــــق 
المفاوضات التي بــدأت مع صندوق النقد الدولي في 
إطــار تنفيذ برنامج اإلصــاح االقــتــصــادي، تــرك البنك 
الــمــركــزي الــمــصــري ســـوق الــصــرف دون تــدخــل إلـــى أن 
وصل سعر صرف الدوالر في نهاية العام إلى مستوى 

19.6 جنيها.
وجــاء عــام 2017 ليشهد وتيرة تراجع سعر صرف 
الــــدوالر ليستقر فــي بــدايــة 2018 عند مستوى 15.75 
جنيها، لكن التغيرات الكبيرة شهدها عام 2022، والتي 
بــدأت بإعان تخارج نحو 20 مليار دوالر من األمــوال 

الساخنة من السوق المصري.
ونتيجة لزيادة اإلنفاق العام، وما تطلبته التداعيات 
الــعــنــيــفــة الــتــي خلفتها جــائــحــة كـــورونـــا، إضـــافـــة إلــى 
التوترات الجيوسياسية التي شهدها العالم وخاصة 
ــا، مـــع ارتـــفـــاع مــعــدالت  ــيـ ــرانـ الـــحـــرب الـــروســـيـــة فـــي أوكـ
الــتــضــخــم الــعــالــمــي واتـــجـــاه الــبــنــوك الــمــركــزيــة بقيادة 
االحتياطي الفدرالي األميركي إلى رفع أسعار الفائدة 
على الـــدوالر، فقد بــدأ المستثمرون رحلة الــعــودة إلى 
الـــدوالر التي سجلت ارتــفــاعــات قياسية مقابل جميع 

العمات.
فــي خــضــم الــمــعــركــة وخـــال شــهــر مـــارس الــمــاضــي، 
بدأت الحكومة المصرية مفاوضات مع صندوق النقد 
الــدولــي بشأن الحصول على حزمة تمويلية جديدة. 
ووفــــق الـــمـــفـــاوضـــات، فــقــد بــــدأ الــجــنــيــه يــدخــل مــرحــلــة 
جديدة في عهده مع الدوالر، حيث قرر البنك المركزي 

المصري رفــع سعر صــرف الـــدوالر من مستوى 15.75 
جنيها حتى وصل إلى نحو 24.79 جنيها في الوقت 
الــحــالــي، ليقفز سعر صــرف الــــدوالر خــال عــدة أشهر 

بنسبة تتجاوز %57.
ومع تحرك سعر صرف الدوالر في السوق الرسمي، 
بــدأت الــســوق الــســوداء فــي الظهور مــن جــديــد، كما أنه 
ــادة حــدة الــمــضــاربــات على الــورقــة األميركية،  ومــع زيـ
واصلت االرتفاع في السوق غير الرسمي، مما دفع البنك 
المركزي المصري إلى ضبط أداء سوق الصرف والقضاء 

على تجارة الدوالر والمضاربات.

خسائر حادة للمضاربين

ــــدوالر فــي مــصــر قــفــز في  وبــفــعــل الــمــضــاربــة عــلــى الـ
تعامات السوق الموازي ليتجاوز نحو 36.5 جنيها، 
وكان تجار الذهب يقومون بتسعيره قرب مستوى 40 
جنيها، ما ساهم في تفاقم حدة المضاربات، ما أغرى 
شــرائــح جــديــدة للمضاربة على الــــدوالر، سعيا منهم 
لاستفادة من االرتــفــاعــات المتوالية، إال أن الحكومة 
فطنت لهذا األمر واتخذت الكثير من اإلجراءات لمعالجة 
ــدأت بــتــوفــيــر الـــــدوالر فـــي الــبــنــوك  هـــذه األزمـــــة، الــتــي بــ
نسبيا للمستوردين، واإلفــراج عن البضائع المكدسة 
في الموانئ، حيث بلغت قيمة ما تم اإلفراج عنه خال 
ديسمبر الماضي فقط نحو 6.25 مليارات دوالر، بعد 
تدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجيه الحكومة 

بإنهاء األزمة خال أسبوعين.
وكــانــت هــذه الــخــطــوات كلمة السر فــي ضبط إيقاع 
ــان مــــا تــحــولــت  ــ ــرعـ ــ الـــــــــدوالر بـــالـــســـوق الــــــســــــوداء، وسـ
المضاربات على الدوالر إلى خسائر حادة، فمن قاموا 
بشراء الدوالر عند مستويات سعرية فوق الـ30 جنيها 
تكبدوا خسائر فادحة، بحسب حديث الكثيرين منهم 
على مواقع وصفحات التواصل االجتماعي المتخصصة 
لــمــتــابــعــة حــركــة ســـوق الــصــرف فــي مــصــر، ومـــن خــال 
14 إجــــراء اتــخــذهــا »الــمــركــزي الــمــصــري« خـــال الفترة 

الماضية، تحولت المضاربات على الدوالر من مكاسب 
قياسية إلى خسائر حادة وعنيفة.

بداية اإلجراءات كانت بإعان البنك المركزي المصري 
إلغاء قراره بشأن العمل بنظام االعتمادات المستندية 
فقط، الصادر في فبراير، وقبول مستندات التحصيل 
لــتــنــفــيــذ كـــل الــعــمــلــيــات االســـتـــيـــراديـــة، وبــالــفــعــل شهد 
ديسمبر الماضي انتهاء العمل بهذه اآللــيــة، وأعلنت 
الحكومة اإلفراج عن بضائع ومنتجات بقيمة 6 مليارات 
دوالر خـــال أقـــل مــن 3 أســابــيــع، مــع تــأكــيــدات رسمية 

بانتهاء األزمة خال األيام المقبلة.
كما وجه البنك المركزي البنوك العاملة في السوق 
المصري بتدبير النقد األجنبي وفتح حدود البطاقات 
االئتمانية وبــطــاقــات الخصم المباشر لاحتياجات 
بالعملة األجنبية ألغراض التعليم والعاج بدون حدود 
قصوى، وذلــك عند طلب العميل لتلك االستخدامات، 

وتقديم المستندات المؤيدة لذلك.
وبتعليمات من البنك المركزي، قررت بنوك مصرية 
تقييد اإلنــفــاق الــدولــي من بطاقات االئتمان والخصم 

الفوري لبعض فئات التجار، ومن بينهم تجار الذهب 
والمجوهرات.

ووجـــه »الــمــركــزي الــمــصــري« خطابا للمصارف في 
حالة عدم ورود حصيلة العمليات التصديرية الخاصة 
بــالــذهــب خـــال مـــدة أقــصــاهــا 7 أيــــام عــمــل مـــن تــاريــخ 
الشحن، وبــعــد متابعة المصرف للعميل 3 أيـــام عمل 

تالية فقط، يتعين عليه إباغ »المركزي«.
ات، طلب »الــمــركــزي« مــن البنوك  ــراء ــ وفــي إطـــار اإلجـ
العاملة فــي الــســوق المصري ضـــرورة إخــطــار العماء 
ة استخدام  بأي من وسائل االتصال بأنه يحظر إســاء
الـــبـــطـــاقـــات االئــتــمــانــيــة وبـــطـــاقـــات الــخــصــم الــمــبــاشــر 
خاصة العماء الذين ال يــغــادرون الباد. وبتعليمات 
من »المركزي« أيضا، رفعت البنوك العاملة في السوق 
المصري نسبة العمولة على السحب النقدي للدوالر 

والمشتريات خارج مصر إلى 10% بدال من %3.
 كــمــا قـــررت الــبــنــوك تــعــديــل حـــدود الــســحــب النقدي 
بــالــعــمــات األجــنــبــيــة عــلــى جميع الــبــطــاقــات، وتعديل 
حدود وتقييد استخدام البطاقات على بعض عمليات 

الشراء من الخارج، وطالب »المركزي« البنوك بالتحقق 
من عمليات الشراء من الخارج لعماء عبر بطاقاتهم 
المصرفية، والتأكد من مغادرتهم فعليا للباد أثناء 
توقيت عمليات الشراء. أيضا، تقرر إعفاء العماء من كل 
المصروفات والعموالت الخاصة بخدمات التحويات 
البنكية لألفراد، والتي تتم من خال القنوات اإللكترونية 
بالجنيه، كما تقرر زيادة حدود السحب النقدي واإليداع 
بالعملية المحلية من مستوى 50 ألف جنيه للسحب 

واإليداع، إلى 150 ألفا للسحب، ودون أقصى لإليداع.
وفي أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي المصري 
إعفاء عماء المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية، 
مـــن كـــل الــمــصــروفــات والـــعـــمـــوالت الــخــاصــة بــخــدمــات 
الــتــحــويــات الــلــحــظــيــة، حــيــث تــعــد الــمــنــظــومــة مــن أهــم 
مشروعات البنية التحتية لنظم الدفع التي يرعاها البنك 
المركزي المصري لتكون بديا متكاما للمدفوعات 
النقدية يتيح كل خدمات التحويات للعماء لحظيا 

طوال أيام األسبوع على مدار 24 ساعة.
ــاء رســــــوم تــفــعــيــل خــــدمــــات الــتــحــصــيــل  ــغــ ــقــــرر إلــ وتــ
اإللكتروني عبر اإلنترنت للشركات متناهية الصغر 
والــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة الــتــي تــرغــب فــي تفعيل هــذه 
الخدمة، لتحفيز الشركات على التوسع في استخدام 
الخدمات المالية الرقمية، كما قرر »المركزي المصري« 
تطبيق سياسة تسعيرية جديدة على خدمات التحويل 
مـــن خـــال مــحــفــظــة الــهــاتــف الــمــحــمــول، وأعـــفـــى جميع 
العماء من مصروفات التحويل ألول معاملة شهريا 
للتحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة 
أخرى. وتقرر أيضا وضع حد أقصى للمصروفات التي 
يتحملها العميل لمعامات التحويل األخرى التي تتم 
بــيــن مــحــافــظ الــهــاتــف الــمــحــمــول الــتــابــعــة لنفس مقدم 
الخدمة بحيث ال تزيد قيمتها على 1 جنيه فقط، أما 
بالنسبة لمعامات التحويل التي تتم بين أي محفظتي 
هاتف محمول غير تابعتين لنفس مقدم الخدمة فقد تم 
تعديل التسعير القائم ليكون بحد أقصى 15 جنيها 

للمعاملة.
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الهارون: انضمام 6 بنوك محلية لنظام المدفوعات الخليجية »آفاق«
• شملت الوطني وبيتك والمتحد والتجاري وبرقان والصناعي

• المرحلة األولى شهدت انضمام بنك بوبيان في مارس 2022
أعلن بنك الكويت المركزي 
انـــضـــمـــام ســتــة بـــنـــوك محلية 
لنظام المدفوعات الخليجية 
»آفــاق« بعد استكمالها جميع 
االختبارات واإلجراءات الازمة.

ــمـــركـــزي«  ــال مـــحـــافـــظ »الـ ــ وقــ
بـــاســـل الــــهــــارون فـــي تــصــريــح 
صحافي أمس، إن هذه الخطوة 
ــود الـــبـــنـــك  ــ ــهـ ــ ــمــــن جـ ــــي ضــ ــأتـ ــ تـ
لــتــطــويــر أنــظــمــة الــمــدفــوعــات 
ــي أحـــدث 

ّ
عــبــر الــــحــــدود، وتــبــن

ة  التقنيات بما يحسن الكفاء

ويقلل االعــتــمــاد على األنظمة 
الـــمـــالـــيـــة وشـــبـــكـــات الــتــحــويــل 
الخارجية ويساهم في تخفيض 

تكلفة التحويل على العماء.
وأضاف الهارون، أن البنوك 
ــنـــي،  ــنـــك الـــكـــويـــت الـــوطـ ــي: بـ ــ هــ
ــــل الــــكــــويــــتــــي  ــــويـ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــت الـ ــيــ ــ وبــ
»بيتك«، والبنك األهلي المتحد، 
و»الــتــجــاري«، و»بـــرقـــان«، وبنك 
الــــكــــويــــت الــــصــــنــــاعــــي، وتــمــثــل 
المجموعة الــثــانــيــة المنضمة 
لــنــظــام الــمــدفــوعــات الخليجية 

»آفــــــــــــاق«. وأوضـــــــــح أن »آفـــــــاق« 
ــــى تــنــفــيــذ الــــحــــواالت  يـــهـــدف إلـ
الــمــالــيــة بــعــمــات دول مجلس 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي الــمــحــلــيــة 
وعمات أخرى في وقت قصير 
وبـــتـــكـــالـــيـــف مـــنـــخـــفـــضـــة عــلــى 
الــعــمــاء والــمــتــعــامــلــيــن ضمن 
بــيــئــة آمــنــة ومــســتــقــرة ويعتبر 
 من بنية تحتية إقليمية 

ً
ا جــزء

ــــات  ــــوعـ ــدفـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــ ــركــ ــ ــمــــل شــ ــعــ تــ
ــلــــى تــشــغــيــلــهــا  ــلـــيـــجـــيـــة عــ الـــخـ
وتطويرها لتستند إليها نظم 

المدفوعات اإلقليمية المشتركة 
بين دول مجلس التعاون.

ــأن الـــنـــظـــام يــضــمــن  ــ وأفـــــــاد بـ
ســــــرعــــــة إتـــــــمـــــــام الــــتــــحــــويــــات 
الــــنــــقــــديــــة وتـــــوحـــــيـــــد نــســقــهــا 
وضــمــان حمايتها مــمــا يسهم 
فــــي تـــعـــزيـــز نـــظـــم الـــمـــدفـــوعـــات 
الــخــلــيــجــيــة الــمــشــتــركــة ووضـــع 
االستراتيجيات المائمة لتافي 
ــيـــة وتــحــقــيــق  ــالـ ــمـ الـــمـــخـــاطـــر الـ
مــــراحــــل مــتــقــدمــة مــــن الــتــكــامــل 

االقتصادي والمالي.

ولفت إلى أن المرحلة األولى 
شــهــدت انــضــمــام بــنــك بــوبــيــان 
إلى نظام المدفوعات الخليجية 
»آفـــــــاق« فـــي مـــــارس 2022 بعد 
اســتــكــمــالــه جــمــيــع االخــتــبــارات 
 إلى 

ً
واإلجراءات الازمة، مشيرا

أن العمل جار على انضمام بقية 
البنوك المحلية بعد استكمال 
االخــــتــــبــــارات الــفــنــيــة واألمــنــيــة 
الـــازمـــة لــعــمــلــيــة الـــربـــط ضمن 

البرنامج الزمني المقرر.
باسل الهارون

أداء أكبر 10 عمالت مشفرة بـ 2022... خسائر »صادمة«
قيمة السوق اإلجمالية انخفضت من 2.2 تريليون دوالر إلى 800 مليار

ــيـــات إغـــــاق الـــعـــديـــد من  أدت تـــداعـ
بــورصــات العمات المشفرة الكبيرة 
عــام 2022 إلــى جعل المخاوف بشأن 
 
ً
ة المالية موضوعا السيولة والــمــاء
 للنقاش في جميع أنحاء السوق.

ً
كبيرا

وفـــي بــدايــة الــعــام الــمــاضــي، قــدرت 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة اإلجــمــالــيــة لجميع 
العمات المشفرة بـ 2.2 تريليون دوالر، 
لكن بحلول نهاية العام، انخفض هذا 

المبلغ إلى أقل من 800 مليار دوالر.
وفــيــمــا يــلــي أداء أكـــبـــر 10 عــمــات 

مشفرة من حيث القيمة السوقية:

بتكوين )القيمة السوقية 323 مليار 
دوالر(

حتى لو كان أداؤها أفضل من بعض 
أقرانها األقل قيمة، فإن العملة المشفرة 
األكثر قيمة واألكبر في العالم، لم تكن 
قـــادرة على تجنب انهيار الــســوق في 

عام 2022.
ومع ازدياد شعبية بتكوين، ازدادت 
، ففي مايو 2016، كلفت 

ً
قيمتها أيضا

عــمــلــة بــتــكــويــن الـــواحـــدة حــوالــي 500 
دوالر.

 
ً
ويقارن هذا مع سعر 16580 دوالرا

، وهذا يمثل زيادة تقارب 
ً
 حاليا

ً
تقريبا

.%3.250
وانــخــفــضــت عملة بــتــكــويــن بنسبة 
76% عــــن ذروتــــهــــا الـــبـــالـــغـــة 68.787 
                        
ً
ــا ــقــ 2021. وفــ  فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 

ً
دوالرا

.CoinMarketCap لـ

إيــثــر )الــقــيــمــة الــســوقــيــة 148 مليار 
دوالر(

بعد أن تفوقت على عملة بتكوين 
بزيادة بلغت أكثر من 350% في عام 
2021، احتلت إيثر، المرتبة العاشرة 
بين العمات المشفرة عــام 2022، إذ 
 عـــن 70% من 

ً
ــا يــقــل قــلــيــا خـــســـرت مـ

قيمتها.
ومــــــن بـــيـــن الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن وهــــــواة 
العمات المشفرة، تبرز إيثر باعتبارها 
 ألنها أكثر 

ً
أكثر العمات الرقمية شهرة

من مجرد عملة رقمية أخرى.
وعــلــى الــرغــم مــن صــعــوبــة النصف 
ــام، اعــتــقــد الـــخـــبـــراء أنــه  ــعـ األول مـــن الـ
بحلول عام 2023 سيعود السعر إلى 

ما يزيد على 3000 دوالر.

تــيــثــر )الــقــيــمــة الــســوقــيــة 66 مــلــيــار 
دوالر(

تيثر أو كما تــعــرف بـــ )USDT( هي 
عملة مستقرة، مما يعني أنها مدعومة 
بعمات ورقية مثل الــدوالر األميركي 

 عــلــى قيمة 
ً
والـــيـــورو وتــحــافــظ نــظــريــا

مساوية إلحدى هاتين الفئتين.
ــن دوالر  ــ وتــــــتــــــداول تـــيـــثـــر بــــأقــــل مـ
ها مازالت تحافظ 

ّ
أميركي واحــد، لكن

 ،
ً
عــلــى مــركــزهــا كــأكــثــر الــعــمــات طــلــبــا

والذي تجاوز 66 تريليون دوالر خال 
األسبوع الماضي.

ــيـــة الـــنـــظـــريـــة، يـــجـــب أن  مــــن الـــنـــاحـ
 من 

ً
تــكــون قــيــمــة تــيــثــر أكــثــر اســـتـــقـــرارا

الــعــمــات المشفرة األخــــرى، ويقدرها 
المستثمرون الذين يتوقعون التقلب 

الشديد في العمات الرقمية األخرى.

»USD Coin« عملة
وكانت عملة »USD Coin«، مماثلة 
ــــي عــمــلــة   لـــهـــا فــــي األداء، وهـ

ً
تـــقـــريـــبـــا

 بالدوالر 
ً
مستقرة أخرى مرتبطة أيضا

األميركي، وتبلغ قيمتها السوقية 44.6 
مليار دوالر.

»Binance USD« عملة
ــي الـــعـــمـــات  ــو الــــــحــــــال فــــ ــا هــــ ــمـــ وكـــ
المستقرة، حلت »Binance USD«، في 
الــمــرتــبــة الـــســـادســـة مـــن حــيــث القيمة 
الــســوقــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن الــضــغــوط 
التي تتعرض لها الشركة المطورة لها، 
كونها أكبر بورصة عمات مشفرة في 
العالم، وتبلغ القيمة السوقية للعملة 
المستقرة »بينانس« 16.6 مليار دوالر.

بــيــنــانــس )الــقــيــمــة الــســوقــيــة 38.8 
مليار دوالر(

ووســــــــط االنــــــهــــــيــــــارات الـــمـــتـــتـــالـــيـــة 

لبورصات التشفيرة وشركات إقراض 
الــعــمــات المشفرة، حافظت بينانس 
على اســتــقــرارهــا بــصــورة أو بــأخــرى، 
وأكدت على الماءة المالية لعمائها.

لكن لم تنج هي األخرى من التراجع، 
إذ فــقــدت أكــثــر مـــن 52% مـــن قيمتها 
 حــول 

ً
خــــال 2022، وتــــتــــداول حـــالـــيـــا

مستوى 243 دوالر.

دوجــكــويــن )الــقــيــمــة الــســوقــيــة: 9.8 
مليارات دوالر(

ــانـــي، انــضــمــت  ــثـ  مـــن الـــربـــع الـ
ً
ا بــــــدء

ــــى بــقــيــة  ــلـــيـــة إلـ عــمــلــة »meme« األصـ
ســــوق الــعــمــات الــمــشــفــرة فـــي عملية 
بيع كبيرة. وفــي عــام 2022، كــان أداء 
دوجكوين أفضل مــن معظم العمات 

الرقمية األخرى.

 XRP »عملة »ريبل
تــعــد دوجـــكـــويـــن، ثــالــث أفــضــل أداء 
بين أكبر 10 عمات مشفرة من حيث 
القيمة السوقية، مع انخفاض بنسبة 
 عــن 55% الــعــام الماضي، 

ً
يزيد قليا

فــيــمــا احــتــلــت الــمــرتــبــة الــثــانــيــة عملة 
 
ً
»ريــبــل« XRP، الــتــي شــهــدت انخفاضا

بنسبة %54.
وتفوقت »العملة الساخرة«، والتي تم 
تطويرها كنوع من السخرية من عملية 
بتكوين على معظم العمات األخــرى 
في جزء كبير منها بسبب صفقة إيلون 
مــاســك، لاستحواذ على »تــويــتــر«، إذ 
يعتقد المدافعون عن العملة بأن هذا 
االســــتــــحــــواذ يــمــكــن أن يــحــســن ســعــر 

»دوجـــكـــويـــن«، الــتــي يــتــم تــداولــهــا اآلن 
عند 0.0697 دوالر، بانخفاض %10 

في األيام السبعة الماضية.

كاردانو )القيمة السوقية 9 مليارات 
دوالر(

 
ً
أظهرت عملة كاردانو »ADA« نموا
 مقارنة بالعمات المشفرة 

ً
متواضعا

الرئيسية األخرى.
وفــي عــام 2017، كــان سعرها 0.02 
دوالر، وفي نهاية 2022، وصل سعرها 
 
ً
إلــــى 0.26 دوالر، ويــمــثــل هــــذا نــمــوا

بنسبة %1.188.
ويتوقع بعض المحللين أن ترتفع 
قيمة ADA بنحو 256% بين نهاية 

عام 2022 ونهاية عام 2025.
ثـــم بــيــن عـــامـــي 2025 و2030، من 
المتوقع أن تتوسع العملة المشفرة 

بنسبة 206% إضافية.

بــولــيــجــون )الــقــيــمــة الــســوقــيــة 6.6 
مليارات دوالر(

رغــم أنها عاشر أكبر عملة مشفرة 
 
ً
مـــن حــيــث الــقــيــمــة الـــســـوقـــيـــة، خــاصــة

ــيـــرا« الــمــســتــقــرة  بــعــد انــهــيــار عــمــلــة »تـ
 من القائمة والتي أدت 

ً
وخروجها تماما

إلى محو أكثر من 60 مليار دوالر من 
ثروات العماء، فإن بوليجون فقدت ما 
يقرب من 70% هي األخرى من قيمتها 
السوقية، وكانت واحدة من األسوأ أداًء 
ضمن أكثر العمات المشفرة قيمة في 

عام 2022.
»العربية نت«

أجد ضرورة - كمساهم ومتقاعد في »التأمينات« 
- أن يتم اإلفــصــاح والــتــوضــيــح بخصوص نوايا 
وأهداف ما تم نشره على موقعها منذ أكثر من عام 
بتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠٢١ )في خطوة تنفيذية جيدة( بعمل 
عقد استشاري واستثماري مع شركة متخصصة 
ومعروفة دوليا )مرسر إل إل سي أميركا(، وذلك لعمل 
الخطة االستراتيجية الستثمار وتوزيع األصول 

الخاصة لخمس سنوات بداية من مارس ٢٠٢١.
وكما ذكرت في مقالي السابق عن الحوكمة في 
»التأمينات«، ونشر في »الجريدة«، يوجد تصنيف 
عالمي لقياس وتصنيف أداء الصناديق السيادية 
لمعاشات المتقاعدين بالتعاون بين شركة ميرسر 
مع معهد المحللين الماليين المعتمدين )CFA( ومع 
 MONASH University( جامعة موناش في أستراليا
MONASH BUSINESS SCHOOL(، وهـــو مؤشر 
ميرسر لمعاشات التقاعد العالمي على أساس نسبة 
مئوية من ٣ معايير رئيسة )الكفاءة - االستدامة - 
ف الدول األكثر جودة تصنيف من 

ّ
النزاهة(. وتصن

تحقيق هذه المعايير من األعلى A الى األدنى E. من 
مخرجات المؤشر لعام 2021/ 2022 ومن أصل ٤٤ 
دولة لم تكن الكويت من ضمنهم، واحتلت اإلمارات 
تصنيف C+٦٠-٦٥ بالمئة، بينما صنفت السعودية 

C. التصنيف العام:
• A الدرجة األولى )فوق٨٠ بالمئة( األفضل أداء: 

أيسلندا - هولندا - الدنمارك.
•  )+B( )٧٥-٨٠ بــالــمــئــة(: إســرائــيــل - فــنــلــنــدا - 

أستراليا - النرويج.
• B )٦٥-٧٥ بالمئة(: السويد - سنغافورة - المملكة 
المتحدة - سويسرا - أورغــــواي - كندا - إيرلندا - 

نيوزيلندا - شيلي - بلجيكيا - ألمانيا.
• )+C( )٦٠-٦٥ بالمئة(: هونغ كونغ - أميركا - 
كولومبيا - فرنسا - ماليزيا - البرتغال - إسبانيا 

- اإلمارات.
• C )٥٠-٦٠ بالمئة(: السعودية - بولندا - المكسيك 

- البرازيل - بيرو - إيطاليا - النمسا - جنوب إفريقيا 
- الصين - اليابان - تايوان - كوريا الجنوبية.

• D )٣٥-٥٠ بالمئة(: إندونيسيا - تركيا - الهند - 
األرجنتين - الفلبين - تايلند.

• E أضــعــف نــظــام )تــحــت ٣٥ بالمئة( ال يوجد 
تصنيف.

إن عدم وجود الكويت في هذا النوع من التصنيف 
العالمي )احتمال كبير بسبب عدم مطابقة الكويت 
للحد األدنى من المعايير المطلوبة(، وهذا يدل على 
ضعف اإلفصاحات العامة والدقيقة في مؤسسة 
التأمينات )كنقص في تنفيذ متطلبات الحوكمة(، 
وعـــدم وجـــود مرجعيات عالمية معتمدة لقياس 
وتصنيف أداء المؤسسة مقارنة تنافسية مع بقية 

الدول الموجودة في المؤشر.
لماذا ال تكون الكويت مؤهلة ألن تكون ضمن 
المؤشر، ومــا فعلته آيسلندا لتأخذ المركز األول 

فـــي الــنــهــايــة لــخــدمــة الــمــشــتــركــيــن والــمــتــقــاعــديــن. 
فـــي مـــا يخصنا كمتقاعدين يــجــب أن تفصح 
»التأمينات« عن طبيعة متطلبات العقد االستشاري 
واالستثماري التفصيلية، وهل يشمل السعي ألن 

تكون الكويت من ضمن معايير المؤشر العالمي؟
لقد كان من األجدر أن تقوم المؤسسة باإلعان 
عن نيتها في دخول المؤشر العالمي، وأن تستعين 
بشركة مــرســر CFA وجامعة مــونــاش، وأن تعمل 
جــاهــدة لانضمام والـــوصـــول فــي تصنيفها الى 

تصنيف A، كما وصلت آيسلندا.
كما يجب أن يراعى عدم وجود شبهة تعارض 
مصالح فــي االســتــشــارات واالستثمار بين شركة 
مرسر لاستثمار واالستشارات وتعاون المجموعة 
)مرسر – جامعة ناش CFA للتصنيف( والمؤشر 
تبعا لمتطلبات الحوكمة، إذا اقتنعت المؤسسة 
بجدوى االنضمام الى المؤشر العالمي، وأن تقنعنا 

المؤسسة بعدم جدوى االنضمام.
ويحتاج نظام الحوكمة الــى تعديل فـــوري في 
مــا يخص التشكيل المناسب مــن مجلس اإلدارة 
للمؤسسة واإلدارة التنفيذية المتخصصة، وذلك 
إلدارة المخاطر والتنسيق مع المساهمين المعنيين 
بعد استبعاد الجهات الــتــي ليست لها مرجعية 
أو قدرة على المشاركة االستراتيجية والفنية من 
المتخصصين؛ ســواء في مجلس اإلدارة )كما هو 
واضــح مــن تشكيل مجلس اإلدارة الحالي بنفس 
اآللــيــة الــمــعــتــادة مثل وزارة الــداخــلــيــة(، أو اإلدارة 

التنفيذية التي وصلت بالتوارث الجيني.
هذا النمط المستمر إذا لم يتغير فسوف يعرقل 
إنــشــاء برنامج عمل مؤسسي واقــتــصــادي، وعــدم 
مشاركة أو تمكين الخبرات الفعالة )المتخصصة 
في إدارة المعاشات واالستثمار والتمويل والتأمين 

والبنوك والخدمة المدنية( في اتخاذ القرارات.
إذا استمرت هذه الممارسات فسوف يتم المزيد 
من تدهور العاقات والتصادم بين داخل المؤسسة 
نفسها والحكومة والمساهمين الثاثة )المشتركين 
- المتقاعدين - القطاع الخاص( ورفــع المزيد من 
القضايا القانونية ضــد »التأمينات«، واألهـــم هو 
انــتــشــار ثقافة التبديد أو االســتــيــاء على أصــول 
»التأمينات«، من خال قرارات وقوانين غير مؤسسية.
ــغــــراب؛ لـــمـــاذا ال تستعين  ــتــ  وكــمــاحــظــة واســ
الحكومة/ المؤسسة باألشخاص المؤهلين على 
مستوى مجلس اإلدارة في تطوير عمل المؤسسة 
ولمساعدتها للوصول الى تصنيفات متقدمة كداللة 

على تفعيل النظام المؤسسي للعمل؟ 
ــا مـــتـــأكـــد مــــن أن هــــنــــاك أشـــخـــاصـــا أفـــاضـــل  ــ أنــ
موجودون ولهم كفاءة من أكاديميين أو اقتصاديين 
من الجمعية االقتصادية، أو اتحاد شركات التأمين، 
أو اتحاد شركات االستثمار، أو المديربن السابقين 

للبنوك الكويتية.
)*( باحث في شؤون المتقاعدين

khalidkhuraibit@gmail.comخالد محمد خريبط *

وجهة نظر

 »التأمينات« وعقد »ميرسر«

كيف تحولت مضاربات الدوالر إلى خسائر حادة في مصر؟
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ــن بـــنـــك وربـــــــة أســـمـــاء  ــلــ أعــ
الــــــــفــــــــائــــــــزيــــــــن بـــــســـــحـــــوبـــــات 
السنبلة األسبوعية وحساب 
الحصالة، وسيستمر البنك 
فــي عمل السحوبات لعشرة 
 لحساب 

ً
رابــحــيــن أســبــوعــيــا

السنبلة، و5 رابحين لحساب 
الحصالة بحضور ممثل عن 
وزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

وموظفي البنك.
وبالنسبة للعمالء الذين 
حــالــفــهــم الــحــظ خـــالل سحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
10 رابــحــيــن مــن عــمــالء وربــة 
حــصــل كــل مــنــهــم عــلــى 1000 
ــمـــود مـــبـــارك  ـــم: حـ ــ ــنــــار وهـ ديــ
فـــهـــد الــــعــــنــــزي، ســـعـــد عـــايـــد 
زايد الحربي، عبد الله جديع 
ــد عـــبـــدالـــلـــه  ــمــ الــــظــــفــــيــــري، أحــ
الـــــرشـــــيـــــدي، فـــتـــحـــيـــة حــســن 
الفيلكاوي، سعود خلف عبيد 
الــعــنــزي، أحــمــد هـــادي تركي 
الــمــطــيــري، عــلــي عبدالحسن 
ــم، ســــعــــود عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــثـ ــيـ هـ

بوحيمد، فيصل عبدالرحمن 
المطيري.

كــمــا يــبــارك الــبــنــك لفائزي 
ســحــب »الـــحـــصـــالـــة الــرقــمــيــة 
 Bloom األســبــوعــي« لــعــمــالء
وهـــم كــل مـــن: ســلــمــان جاسم 
عــويــد الــعــنــزي، إبــراهــيــم فهد 
عبدالله العجمي، عبد العزيز 
هيثم الــتــركــيــت، عـــادل غــالب 
فجري الفجري، غالية جاسم 

محمد الظفيري.
وحــول الشروط قــال أحمد 
محمد المطوع - مدير منطقة 
المجموعة المصرفية لألفراد: 
»يتطلب اآلن وجــود 100 د.ك 
لـــدخـــول ســحــوبــات السنبلة 
ــة والـــســـحـــوبـــات  ــيــ ــبــــوعــ األســ
ــأن الــعــمــيــل   بــ

ً
الـــكـــبـــرى، عــلــمــا

مـــــــازال يــحــصــل عـــلـــى فــرصــة 
واحــدة مقابل كل 10 د.ك في 
الحساب، والــفــرص تحتسب 
على حسب أدنـــى رصــيــد في 
الحساب خــالل الشهر. لذلك 
يــــجــــب أن يــــكــــون قـــــد مــضــى 

عــلــى الــمــبــلــغ شــهــر كــامــل في 
الـــحـــســـاب لـــلـــتـــأهـــل لــلــســحــب 
األسبوعي، وشهران كامالن 
للسحوبات الكبرى الحتساب 

الفرص. 
هـــــذا وال تـــوجـــد قـــيـــود أو 
حدود للسحب واإليداع، كلما 
زاد المبلغ المودع زادت فرص 

العميل للربح«.

ــان رعـــايـــتـــه  ــرقــــ ــك بــــ ــنــ ــدد بــ جــــــ
لبطل الــعــالــم فــي الــمــبــارزة على 
ــة طــــــارق  ــركــ ــتــــحــ ــمــ الـــــكـــــراســـــي الــ
القالف، لعام 2023، وهو الموسم 
الـــتـــاســـع عــلــى الـــتـــوالـــي، ويــأتــي 
ــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــ ــزء مـ ــجــ ذلــــــك كــ
الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة لــدى 
ــار جـــهـــوده لــدفــع  ــ الــبــنــك، فـــي إطـ
الـــمـــواهـــب الــريــاضــيــة الــكــويــتــيــة 
مـــــن ذوي الــــهــــمــــم، وتـــأهـــيـــلـــهـــم 
عــلــى أعــلــى مــســتــوى للمنافسة 
وحصد األلقاب والميداليات في 
الــبــطــوالت المحلية والعالمية.

ويستمر بنك برقان في دعم مسيرة 
القالف الرياضية، التي أحرز خاللها 
أكــثــر مــن 450 ميدالية عالمية في 
المبارزة على الكراسي المتحركة، 
منها أكــثــر مــن 50 ميدالية ذهبية 
فــي بــطــوالت كــأس أمــيــركــا، إضافة 
إلــــى حــصــولــه عــلــى ســيــف الــشــرف 
ألحسن العب على مستوى العالم، 
وال يزال القالف يحافظ على أدائه 
بفوزه بالعديد من األلقاب الدولية، 
 للرياضيين 

ً
لــيــظــل مـــثـــااًل مــشــرفــا

الكويتيين الذين تمكنوا بهمتهم 
مــن تــحــدي أي إعــاقــة تقف أمامهم 

وتحقيق إنجازات مشرفة للكويت. 
وقالت حصة النجادة، مدير أول – 
االتصاالت والمسؤولية االجتماعية 
للشركات في بنك برقان: »نفتخر في 
بنك برقان بتجديد رعايتنا لطارق 
القالف للعام التاسع على التوالي، 
ــا بـــأبـــطـــالـــنـــا ومـــواهـــبـــنـــا  ــنـ ــانـ ــمـ إليـ
ــذيـــن  ــــي الــــكــــويــــت، الـ الــــريــــاضــــيــــة فـ
يستحقون الحصول على كل سبل 

الــدعــم، ال سيما مــن ذوي اإلعــاقــة، 
بعد أن أثبتوا جدارتهم في تحقيق 
ــازات مــشــرفــة بـــاســـم بـــالدهـــم،  إنــــجــ
من خالل إحــراز مراكز متقدمة في 
الـــبـــطـــوالت والــمــحــافــل الــريــاضــيــة 
على مستوى العالم، مقدرين لهم 
مساهمتهم في وضع الكويت دائما 
على خارطة المشاركات الرياضية 

بكل مجاالتها«.

أجرى البنك التجاري سحبه 
األسبوعي على حساب النجمة، 
أمس، في مبنى البنك الرئيسي، 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة مــنــصــور الــظــفــيــري. 
وقـــــام الــبــنــك بــتــغــطــيــة الــســحــب 
مباشرة عبر وســائــل التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي، وجـــــــاءت نــتــيــجــة 

السحب كالتالي:
ــة  ــمــ ــنــــجــ ســــــحــــــب حـــــــســـــــاب الــ
األسبوعي – جائزة 5000 دينار 
من نصيب الفائز مفضل كانجا. 
يذكر أن جوائز حساب »النجمة« 
مــمــيــزة بــحــجــم مــبــالــغ الــجــوائــز 
الــمــقــدمــة، إضـــافـــة إلـــى تنوعها 
طـــــوال الـــســـنـــة، والـــتـــي تتضمن 
سحوبات أسبوعية بقيمة 5000 
دينار، وشهرية بـ 20000 دينار، 
إضافة الى جائزة نصف سنوية 
بقيمة 500000 ديــنــار، وسحب 
آخر العام على أكبر جائزة نقدية 
مــرتــبــطــة بــحــســاب مــصــرفــي في 
العالم بقيمة 1500000 ديــنــار. 
وعـــن آلــيــة فــتــح حــســاب النجمة 

والـــتـــأهـــل لـــدخـــول الــســحــوبــات، 
فمن الــمــعــروف أنــه يمكن فتحه 
فقط بإيداع 500 دينار، ويجب أن 
يكون في الحساب مبلغ ال يقل 
عــن 500 ديــنــار للتأهل ودخــول 
السحوبات على كل الجوائز التي 
يقدمها، وكلما زاد رصيد العميل 
ــفـــوز، فــضــال عن  زادت فــرصــة الـ
المزايا اإلضافية التي يوفرها 
الـــحـــســـاب، إذ يــحــصــل الــعــمــيــل 
على بطاقة سحب آلي، وبطاقة 
ائتمان بضمان الــحــســاب، وكل 

الخدمات المصرفية من البنك.

»المتحد«: حضور قوي في القطاع المصرفي بـ 8 جوائز
من جهات عالمية مرموقة في 2022

ــه الـــعـــديـــدة  ــازاتــ ــيـــدا إلنــــجــ ــأكـ تـ
ــــوره الــــقــــوي فــــي الـــقـــطـــاع  ــــضـ وحـ
الــمــصــرفــي اإلســـالمـــي بــالــكــويــت، 
ــنـــك األهــــلــــي الــمــتــحــد  ــبـ حـــصـــد الـ
ــام 2022، من  8 جـــوائـــز خــــالل عــ
الـــعـــديـــد مــــن الـــجـــهـــات الــعــالــمــيــة 
المرموقة، وتشمل هذه الجوائز 
قـــطـــاعـــات عــــديــــدة مــــن قـــطـــاعـــات 

العمل المصرفي.
وتــعــلــيــقــا عــلــى هــــذه الــجــوائــز 
المرموقة، أفادت عضوة مجلس 
ــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة  ــيــــســ ــرئــ اإلدارة الــ
بــالــبــنــك األهـــلـــي الــمــتــحــد جــهــاد 
الحميضي: »يــؤكــد فــوزنــا بهذه 
الجوائز المرموقة استمرار البنك 
األهلي المتحد في تحقيق التقدم 
كـــمـــؤســـســـة مـــصـــرفـــيـــة إســـالمـــيـــة 
رائــــــــدة، والـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــوقــعــه 
الــــريــــادي كــــأول بــنــك تــأســس في 
الــكــويــت مــنــذ عـــام 1941، ونجح 
على مـــدار أكــثــر مــن 80 عــامــا في 

اكتساب ثقة ووالء عمالئه«.
ــافـــت الــحــمــيــضــي: »نــحــن  وأضـ
ــوائـــز الــتــي  ــحــــورون بـــهـــذه الـــجـ فــ
ــة شـــــهـــــادة  ــ ــزلـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ نــــعــــتــــبــــرهــــا بـ
اســتــحــقــاق لــنــيــل ثــقــة الــكــيــانــات 
المالية الدولية المرموقة، ونتاج 
عــمــلــنــا الـــجـــاد عــلــى تــقــديــم بــاقــة 
من الحلول المصرفية المتميزة 
 
ً
 وإقبااًل كبيرا

ً
والتي نالت ترحيبا

من جانب عمالئنا الكرام، لكونها 
تــلــبــي طــمــوحــاتــهــم الــمــصــرفــيــة، 

جهاد الحميضي

جــوائــز البنك 
األهـــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــي 
المتحد خالل 

عام 2022

أحمد المطوع

الحميضي مع مجموعة من اإلدارة التنفيذية الحاصلة على الجوائز في 2022

وتــتــوافــق مــع احتياجاتهم، مما 
يعكس التزامنا الدائم تجاههم«.

وأوضــــحــــت أن »الــــفــــوز بــهــذه 
الجوائز يؤكد نجاحنا في تحقيق 
هدفنا المتمثل في تقديم تجربة 
خدمات مصرفية متميزة قائمة 
عـــلـــى دراســـــــة تــطــلــعــات الــعــمــالء 
وتقديم خدمات تعبر عن العمالء 
ــمـــم خــصــيــصــا لــلــحــصــول  وتـــصـ
ــم، وتـــقـــديـــم حــلــول  ــ ــاهـ ــ ــلـــى رضـ عـ
آمـــنـــة ومـــبـــتـــكـــرة الحــتــيــاجــاتــهــم 
المصرفية، من خالل عملية فتح 
حساب سلسة وآمنة وال تستغرق 
ســوى بضع دقائق عبر قنواتنا 

الرقمية.
وتــقــدمــت بــالــشــكــر إلــــى فــريــق 
عمل البنك األهلي المتحد، مؤكدة 
أن التزامهم وجهودهم المخلصة 

هــي الركيزة األساسية لتحقيق 
النجاح والتفوق، وحصد الجوائز 
الــمــرمــوقــة، كــمــا تــقــدمــت بالشكر 
لــلــمــجــالت الــعــالــمــيــة الــمــرمــوقــة 
الــتــي منحتنا هـــذه الــجــوائــز في 
اعتراف بنجاح منهجنا المبتكر 

في الخدمات المصرفية.
واســتــعــرضــت الـــجـــوائـــز الــتــي 
حــصــل الــبــنــك عــلــيــهــا خــــالل عــام 

2022 على النحو التالي:

أفضل بنك في مجال تقنية 
المعلومات

ــي الــمــتــحــد  ــلــ نـــــال الـــبـــنـــك األهــ
جــــائــــزة أفــــضــــل بـــنـــك فــــي مــجــال 
تقنية المعلومات بالكويت لعام 
2022 مــن مجلة انترناشيونال 
فاينانس العالمية المتخصصة، 
استنادا إلى العديد من اإلنجازات 
والنجاحات التي حققتها إدارة 
تــقــنــيــة الـــمـــعـــلـــومـــات، وأبــــرزهــــا 
ــــدث الــحــلــول  مــواكــبــة الــبــنــك ألحـ
فـــي مـــجـــال تــقــنــيــة الــمــعــلــومــات، 
وقـــــــدرة الـــبـــنـــك عـــلـــى االســـتـــفـــادة 
ــيــــة  مـــــن قـــــــوة األنــــظــــمــــة األســــاســ
ــمـــي وتــجــربــة  ــرقـ ــتـــحـــول الـ فــــي الـ
الـــعـــمـــالء الــمــصــرفــيــة واالبـــتـــكـــار 
واالستدامة للحصول على بيئة 
أعمال مستقرة وقابلة للتطوير، 
فضال عن حلول أتمتة العمليات 

المصرفية اآللية. 

األفضل بإدارة النقد عبر 
اإلنترنت

ــــادة مــســتــحــقــة، أعــلــن  وفـــي إشـ
ــوزه  ــ ــي الـــمـــتـــحـــد فـ ــ ــلـ ــ الـــبـــنـــك األهـ
بـــجـــائـــزة أفـــضـــل بـــنـــك فــــي إدارة 
النقد عبر اإلنــتــرنــت لعام 2022 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــكـــويـــت، ضــمــن 
ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ قـ
لــلــشــركــات لــلــعــام الــخــامــس على 
الــتــوالــي، مــن قبل مجلة غلوبال 
فــايــنــانــس الــعــالــمــيــة الــتــي تمنح 
هذه الجوائز للبنوك التي تقدم 

حلوال مصرفية محلية وإقليمية 
وعالمية متطورة تقترن بأحدث 
األساليب التكنولوجية المبتكرة 
بهدف توفير خدمات ومنتجات 
ــــب احـــتـــيـــاجـــات  ــواكــ ــ ــة تــ ــريــ عــــصــ

وتطلعات العمالء.

أفضل تجربة مصرفية للعميل

ــذلــــك أعـــلـــن الـــبـــنـــك األهـــلـــي  وكــ
الــمــتــحــد فــــــوزه بـــجـــائـــزة أفــضــل 
تـــجـــربـــة مـــصـــرفـــيـــة لــلــعــمــيــل فــي 
الكويت لعام 2022 من قبل مجلة 
غلوبل فاينانس، نظرا لإلنجازات 
الــمــلــمــوســة الــتــي حــقــقــهــا الــبــنــك 
فــي قــطــاع الــخــدمــات المصرفية 
لــــألفــــراد، وأدائــــــه الــمــتــمــيــز الـــذي 
اتضح من خالل القوة والنجاح 
في الخدمات والمنتجات، والتي 
تـــتـــضـــمـــن الـــــــدردشـــــــة الـــنـــصـــيـــة، 
والــدردشــة عبر الفيديو، وإدارة 
تــحــديــد الــمــواعــيــد، وخــدمــة فتح 
الحسابات إلكترونيا، والتصميم 
الــتــفــاعــلــي لــلــمــوقــع اإللــكــتــرونــي، 
كما يقدم البنك األهــلــي المتحد 
الخدمات والمنتجات التي تلبي 
تـــطـــلـــعـــات الـــعـــمـــيـــل وتـــحـــقـــق لــه 

مردودا إيجابيا وقيمة مضافة.

أفضل بنك في التسويق 

وحـــصـــل الـــبـــنـــك عـــلـــى جـــائـــزة 
ــتــــســــويــــق  ــك فـــــــي الــ ــ ــنـ ــ »أفـــــــضـــــــل بـ
والخدمات المقدمة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي في الكويت 
ــل مــجــلــة  ــبــ ــن قــ ــ ــام 2022« مــ ــ ــعـ ــ لـ
غــلــوبــل فـــايـــنـــانـــس، حــيــث تــأتــي 
هــــذه الـــجـــائـــزة تــتــويــجــا لــجــهــود 
الــبــنــك الــمــتــمــيــزة ودوره الــفــعــال 
فــي وســائــل الــتــواصــل مــن خــالل 
اســتــراتــيــجــيــتــه الــفــعــالــة لــجــذب 
وخــدمــة العمالء مــن مستخدمي 

القنوات الرقمية. 
ونـــجـــاح هـــذه االســتــراتــيــجــيــة 
في نمو العمالء الذين يعتمدون 
ــنـــوات الـــرقـــمـــيـــة، فضال  ــقـ عــلــى الـ

ــتــــواصــــل  عـــــن إدارة وســـــائـــــل الــ
االجـــتـــمـــاعـــي بــالــبــنــك مــــن خـــالل 
فــريــق مــن أفــضــل المتخصصين 
ــج  ــرويــ ــتــ ــال، والــ ــ ــــجـ ــمـ ــ ــذا الـ ــ ــ فـــــي هـ
للمنتجات والخدمات واألنشطة 
الــتــوعــويــة والــحــمــالت المتميزة 
ــــن خـــالل  ــا مـ ــهــ ــي يـــتـــم إطــــالقــ ــتــ الــ
ــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  وســـائـــل الـ
للبنك، وكذلك استخدام وسائل 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي كوسيلة 
للترفيه من خالل توفير محتوى 
تفاعلي مفيد وشيق للمتابعين 
ــبـــنـــك بـــالـــمـــجـــتـــمـــع، مــن  وربـــــــط الـ
خـــالل الــمــشــاركــة فــي الفعاليات 

واألنشطة االجتماعية.

أفضل بنك ألنشطة الخزينة

كذلك حصد البنك أفضل بنك 
ألنــشــطــة الــخــزيــنــة فـــي الــكــويــت 
لـــعـــام 2022 مـــن مــجــلــة غــلــوبــال 
ــد فــايــنــانــس ريــفــيــو،  بــانــكــنــج آنــ
المتخصصة في مجال المصارف 
والــشــؤون المالية، تــقــديــرا ألداء 
البنك المتميز في مجال الخزينة 
ــيـــوي فــي  ــدور حـ ــ ــقـــوم بــ والــــتــــي تـ
نــــجــــاح الـــبـــنـــك، حـــيـــث جـــــاء ذلـــك 
اســتــنــادا إلــى عــدة معايير منها 
حــرص إدارة الخزينة فــي البنك 
ــلــــي الــمــتــحــد عـــلـــى الــحــفــاظ  األهــ
على السيولة الكافية في البنك، 
وإبقاء تركيز المخاطر منخفضا، 
وتــوســيــع نــطــاق الــمــودعــيــن مع 
دعم احتياجات مختلف شرائح 
ــدث  ــ ــدام أحــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الـــــعـــــمـــــالء. واســ
تقنيات الخزانة، واإلدارة القوية 
لـــلـــمـــخـــاطـــر، وااللــــــتــــــزام بــأفــضــل 
ــدرة الــبــنــك  ــ ــ ــارســــات، مــــع قـ ــمــ ــمــ الــ
ــلـــي الــمــتــحــد عــلــى مــواصــلــة  األهـ
ريــــادتــــه فـــي الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي 

الكويتي. 

األفضل للخدمات المصرفية 
الخاصة

كما توج البنك األهلي المتحد 

بــجــائــزة أفــضــل بــنــك لــلــخــدمــات 
المصرفية الخاصة في الكويت 
لعام ٢٠٢٢، من مجلة ميد، والتي 
 
ً
تعد إحدى أكثر المصادر تميزا
واحترافية فــي تغطية مختلف 
األخبار والدراسات والتحليالت 
فــــي مــــجــــال الــــمــــال واالقـــتـــصـــاد 

بمنطقة الشرق األوسط.
 
ً
وتــأتــي هــذه الــجــائــزة شــاهــدا
على االلتزام المستمر من البنك 
بــتــوفــيــر ابــــتــــكــــارات ومــنــتــجــات 
متميزة وغير مسبوقة في مجال 
الــخــدمــات المصرفية الخاصة. 
ومــــــــن ضــــمــــن الــــــعــــــوامــــــل الـــتـــي 
ساهمت في حصول البنك على 
هذه الجائزة: الخدمات المبتكرة، 

واألداء المالي المتميز.

األفضل في مبادرات الموارد 
البشرية

وتـــأكـــيـــدا لــمــكــانــتــه الـــفـــريـــدة 
كـــوجـــهـــة الـــعـــمـــل الــمــفــضــلــة فــي 
ــقـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي الــكــويــتــي،  الـ
حـــصـــد الـــبـــنـــك األهــــلــــي الــمــتــحــد 
جائزة أفضل بنك في مبادرات 
الموارد البشرية لعام 2022 من 
مجلة إنترناشيونال فاينانس، 
نـــظـــرا لــمــا حــقــقــه مـــن تــمــيــز في 
مختلف مــجــاالت عمل الــمــوارد 
ا من استراتيجية  البشرية، بــدء
الموارد البشرية، وما تتضمنه 
مــــــن جــــــــذب أفـــــضـــــل الـــعـــنـــاصـــر 
ــاظ عــلــيــهــا  ــ ــفــ ــ ــحــ ــ الــــمــــؤهــــلــــة والــ
وتنمية قــدراتــهــا، ونــجــاح إدارة 
ــوارد الـــبـــشـــريـــة لــلــعــمــل عــن  ــ ــمـ ــ الـ
بعد ومباشرة المهام المتعلقة 
بالتوظيف والتخطيط والتدريب 
والتطوير وإدارة األداء، فضال 
عــن نــجــاحــهــا فــي تغيير تقييم 
األداء الــســنــوي الــتــقــلــيــدي إلــى 
إدارة األداء المستمر على مدار 
الــــعــــام، مـــمـــا زاد مــــن الـــتـــواصـــل 
ــا بــالــبــنــك  ــيـ ــلـ ــعـ بــــيــــن اإلدارة الـ
والموظفين، وكذلك نجاح إدارة 
الــمــوارد البشرية فــي أخــذ زمــام 

المبادرة في إدارة التغيير من 
ــي مـــبـــادرة  ــة فــ ــاركـ ــمـــشـ خـــــالل الـ
التحول فــي البنك، مــع التركيز 
على زيادة كفاءة الموظفين في 
الــجــوانــب المتعلقة بالمهارات 
المرتبطة بالتطور التكنولوجي. 

األفضل في المسؤولية 
المجتمعية

كما حصل البنك على جائزة 
»أفــــضــــل بـــنـــك فــــي الــمــســؤولــيــة 
المجتمعية - الكويت 2022« من 
قبل مجلة إنترناشيونال بيزنس 
 International Business (
ت هذه  Magazine(، حيث جــاء
الجائزة تقديرا لجهود البنك في 
تخصيص موارد كبيرة لتنمية 
الــمــجــتــمــع اقــتــصــاديــا وبــيــئــيــا، 
وتقديرا لمكانته كرائد ومصدر 
ــــوك األخـــــــــــرى فــي  ــنـ ــ ــبـ ــ ــام الـ ــ ــهــ ــ ــ إلل
المنطقة الرتباطه برؤية الكويت 
2035، ومــعــيــار اآليــــزو 26000، 
وأهــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، 
والتزامه باالتفاق العالمي لألمم 
المتحدة، وكان لبرامج ومبادرات 
الــبــنــك الــمــتــمــيــزة دور مــهــم في 
اختياره للحصول على الجائزة.

ــز  ــ ــوائـ ــ ــجـ ــ وإضــــــــافــــــــة إلـــــــــى الـ
السابقة، حصل البنك األهلي 
ــزو  ــهـــادة اآليــ الــمــتــحــد عــلــى شـ
المرموقة - معيار إدارة الجودة 
لـــخـــاصـــة  ا  ISO 9001:2015
بالبنية التحتية لتكنولوجيا 
المعلومات والتطوير وتقديم 
الخدمات من ALCUMUS، وتعد 
هذه الشهادة هي معيار إدارة 
الـــجـــودة الــمــعــتــرف بــه عالميا 
الذي طورته ونشرته المنظمة 
الــدولــيــة لــلــتــوحــيــد الــقــيــاســي، 
وقد تم إصدارها بعد مراجعة 
شـــامـــلـــة وتــقــيــيــم فــــي الــمــوقــع 
للعمليات والوظائف التجارية 
مـــقـــابـــل أفــــضــــل الـــمـــمـــارســـات 

العالمية ومتطلبات المعيار.

»برقان« يجدد رعايته لطارق القالف»برقان« يجدد رعايته لطارق القالف

القالف مع حصة النجادة

»التجاري« يعلن الفائز 
بسحب النجمة األسبوعي

»وربة« يكافئ فائزي »السنبلة« 
األسبوعي و»الحصالة«

أحمد المري

طلق »مانسيو – ذا8« على جزيرة النخلة
ُ
»عقارات الكويت« ت

 ،
ً
أطلقت شــركــة عــقــارات الــكــويــت، أخــيــرا

منتجها الجديد على جزيرة النخلة جميرا، 
»مــانــســيــو- ذاMansio at Th8( »8(، وهــو 
عــبــارة عــن مجموعة مــن الشقق الفندقية 
الراقية، مفروشة ومزودة بخدمات ممتازة. 
يقع Mansio at Th8، وهو جزء من فندق 
Th8 األيقوني، على حافة الرمال البيضاء 
الناعمة والبحار الالزوردية المتأللئة، وهو 
مصمم بخبرة للعائلة العصرية، ومثالي 
لمنزل العطالت المثالي، أو مسكن مؤقت 

للمشترين الدوليين. 
وســيــخــتــبــر ُمـــــالك الــــوحــــدات الــســكــنــيــة 
الـــعـــيـــش فــــي مــــشــــروع مـــطـــل عـــلـــى شــاطــئ 
البحر، والتمتع بوسائل الراحة الفندقية، 
بما في ذلك الخدمات االنتقائية، وبواب مع 
أمن على مدار 24 ساعة، دون الحاجة إلى 
صيانة، ما يوفر للمقيمين أسلوب حياة 
 من القلق.  يمكن للصغار االستمتاع 

ً
خاليا

بمسبح األطفال ومنطقة اللعب المخصصة، 
فيما يمكن للبالغين االستمتاع بتجربة 
مرتفعة في نادي الشاطئ Fluid والكبائن 

المخصصة، أو تــنــاول العشاء فــي مطعم 
ــــئ الـــمـــمـــيـــز  ــــاطـ ــــشـ ــلــــى الـ ــل عــ ــطــ ــمــ Envy الــ
واالسترخاء في المسبح األرضي الذي يتم 

التحكم بدرجة حرارته.
وقــــــال فـــهـــد الــــشــــمــــالن، نـــائـــب الــرئــيــس 
ــقــــارات  ــتــــحــــواذ فــــي »عــ لــالســتــثــمــار واالســ
الــكــويــت«: »تستمر الــشــركــة بــالــتــوســع في 
 فــي إمــارة 

ً
وجــودهــا بــاإلمــارات، خصوصا

 على شتى 
ً
دبي، والتي تشهد إقبااًل متزايدا

أنـــواع المنتجات والــحــلــول الــعــقــاريــة، من 
مشاريع سكنية وفنادق وشقق وفندقية، 
وسكن للعمال. رأينا فرصة ذهبية لتحقيق 
ــــي،  ــاراتــ ــ عــــوائــــد مـــجـــزيـــة مــــن الــــســــوق اإلمــ
فأطلقنا Mansio at Th8 مجموعة فريدة 
مـــن الــشــقــق الــفــنــدقــيــة الــمــكــونــة مـــن غــرفــة 
نــــوم واحـــــدة وغــرفــتــيــن وثــــالث غــــرف نــوم 

بـــإطـــالالت خــالبــة عــلــى الــخــلــيــج الــعــربــي«. 
 Mansio at وأضـــاف الشمالن: »يعتبر
Th8 إضافة مميزة لجزيرة النخلة جميرا 
الــتــي تشتهر بعقاراتها الفخمة، وتشهد 
 فـــي الــطــلــب عــلــى الــشــقــق المطلة 

ً
ارتـــفـــاعـــا

 على 
ً
 كــبــيــرا

ً
على الــشــاطــئ، وتحقق عــائــدا

االستثمار على المدى الطويل من المشترين 
اإلقليميين والدوليين«.

يتمتع تصميم Mansio at The8 بمزيج 
مـــن الــتــنــاســق والـــرقـــي، ويــتــمــيــز بهندسة 
 إلى جنب مع تصميم 

ً
معمارية خفيفة، جنبا

واسع وأنيق، مزين بالديكورات الداخلية 
الرخامية والتشطيبات الحديثة. تم تصميم 
كل مخطط طابق بدقة مع لمسة متطورة 
وعـــصـــريـــة. واخــتــتــم الــشــمــالن تــصــريــحــه: 
»سعداء بإطالق منتج جديد للشركة على 
جزيرة النخلة، Mansio at Th8، ونتطلع 
 
ً
ألن تشهد مبيعات الوحدات إقبااًل مرتفعا
 ،Th8 تعزز من خالله الشركة أرباحها من
مــدعــومــة بــارتــفــاع الــســوق الــعــقــاري خــالل 

الفترة الماضية«.

 من الكويت زاروا دبي في 2022
ً
238 ألفا

دائرة االقتصاد والسياحة بدبي نظمت جولة ترويجية في البالد
ــاد  ــتــــصــ ــنــــت دائـــــــــــرة االقــ ــلــ أعــ
والسياحة بــدبــي، أن 238 ألفا 
من الكويت زاروا دبي من يناير 
الــمــاضــي حتى نهاية نوفمبر 
2022، مــقــابــل 50 ألــــف ســائــح 
خالل الفترة نفسها من 2021، 

بزيادة قدرها 301 في المئة.
وقال مدير العمليات الدولية 
لمنطقة الشرق األوســط ودول 
مجلس التعاون الخليجي لدى 
دائرة االقتصاد والسياحة في 
دبــي أحــمــد الــمــري، إن الكويت 
احتلت المركز الـ 12 في قائمة 

زّوار دبي خالل تلك الفترة. 
وأضاف المري، على هامش 
جولة ترويجية نظمتها دائرة 
االقتصاد والسياحة بدبي في 
الكويت مؤخرا إلعالن الموسم 
الـ 28 من مهرجان دبي للتسّوق، 

ــاتـــه 29  ــيـ ــالـ والـــــــــذي يـــخـــتـــم فـــعـ
الجاري، أن عدد زوار إمارة دبي 
سجل 12.82 مليون سائح خالل 
الفترة من يناير حتى نوفمبر 
6.02 مــاليــيــن  ــابـــل  ــقـ 2022، مـ

ســــائــــح خـــــالل الـــفـــتـــرة نــفــســهــا 
مــن الــعــام الــمــاضــي.وأوضــح أن 
ـــ 28 لــمــهــرجــان دبــي  الــــــدورة الــ
لـــلـــتـــســـّوق تـــطـــل مــــع مــجــمــوعــة 
مذهلة من الفعاليات العائلية 
والـــعـــروض الــشــيــقــة، والــتــرفــيــه 
الــــــحــــــي، والـــــعـــــديـــــد مــــــن أمـــتـــع 

األنشطة. 
وذكــــــــــر أن مـــــهـــــرجـــــان دبــــي 
للتسّوق السنوي ُيعد مناسبة 
رائعة يستمتع فيها الزوار من 
الــكــويــت الــشــقــيــقــة بــأفــضــل ما 
يمكن أن تقدمه المدينة، مشيرا 
إلى أن المهرجان يشهد إقباال 
كبيرا ويحقق نجاحا ضخما 
عاما تلو اآلخر ليرسخ مكانته 
ــر األحــــــداث  ــثـ ــد أكـ ــ ويـــصـــبـــح أحـ
ــة داخــــــــــل اإلمــــــــــــارات  ــبــ ــقــ ــرتــ ــمــ الــ

والمنطقة بأكملها.
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»بيتك« يختتم 2022 بإنجازات تؤكد التفوق والريادة في خدمة المجتمع
 للجهود المجتمعية المتميزة

ً
الروّيح: تصنيف »رائد المسؤولية االجتماعية« من »يوروموني« جاء تتويجا

نجح بيت التمويل الكويتي )بيتك( فــي اختتام 
سنة 2022 بتحقيق مــبــادرات مجتمعية ذات قيمة 
ــر إيــجــابــي حقيقي عــلــى الــمــجــتــمــع، ما  مــضــافــة، وأثــ
تـــّوج تفوقه بحصد العديد مــن التقديرات المحلية 
والعالمية المرموقة، وأبرزها تصنيف »رائد المسؤولية 
االجتماعية« على مستوى الكويت من مجلة يوروموني 
العالمية، وجائزة »المسؤولية االجتماعية للشركات« 
على مستوى الشرق األوسط من مجلة إيميا فاينانس 

المرموقة.
وقال نائب المدير العام للعالقات العامة واإلعالم 
للمجموعة في »بيتك« يوسف الرويح إن مبادرات البنك 
التي شملت مكّونات المجتمع بكل شرائحه في 2022، 
أبــرزت ريادته في خدمة المجتمع، مبينا أن »بيتك« 
ينهض بدور اجتماعي بارز يتسم بالتنوع والشمولية، 
بما يعزز تنفيذ معايير االســتــدامــة، ويرسي أسسا 

جديدة لدور القطاع الخاص في التنمية.
وأكــد الــرويــح االستمرار في تعزيز مكانة »بيتك« 
كـــنـــمـــوذج يــحــتــذى بـــه فـــي الـــــــدور الــمــجــتــمــعــي على 
مستوى مؤسسات القطاع الخاص، مبينا أن مسيرته 
المجتمعية الممتدة ألكثر من 45 عاما جعلته مرجعا 

على مستوى السوق.

مبادرات مجتمعية  استراتيجية
وأشار الرويح إلى أن سجل »بيتك« يتمتع بالعديد 
من المبادرات المجتمعية االستراتيجية منها: دعم 
مبادرة إعادة إعمار المواقع المتضررة بحادثة الحريق 
بسوق المباركية، ودعم مبادرة محافظة العاصمة في 
تجميل العاصمة، ومبادرة سداد مديونيات الغارمين 
المتعثرين، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، والمساهمة 
بحصة كبيرة في صندوق دعم المجهود الحكومي 
لمواجهة أزمـــة كــورونــا، ودعـــم »بيتك« جهود وزارة 
الداخلية عبر تقديم ســيــارات تخدم رجــال الداخلية 
والعاملين بالوزارة أثناء تأدية مهامهم تجاه الدولة 
والمجتمع، ودعم جهود بناء مستشفى عالج اإلدمان، 
وتــبــرع إلنــشــاء 15 مركز إســعــاف لتعزيز المنظومة 

الطبية.

تعاون مع »الهالل األحمر«  
ولــفــت الـــرويـــح إلــــى أن »بــيــتــك« وقــــع خــــالل 2022 
اتفاقيات تعاون مع جمعية الهالل األحمر الكويتي 
لــدعــم تنفيذ مـــبـــادرات اجــتــمــاعــيــة وانــســانــيــة داخــل 
ــرز ذلـــك: تنفيذ مشاريع  الــكــويــت وخــارجــهــا، ومـــن أبـ
اغاثية لمساعدة المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية 
في تركيا، كما جرى توقيع اتفاقية مع إدارة الكوارث 
ــاد( لدعم إنشاء مركز إقليمي  والــطــوارئ التركية )أفـ

لالستجابة للكوارث والحرائق في انطاليا التركية.

Keep it green مبادرات االستدامة وحملة
وعلى صعيد االستدامة، أبرز الروّيح دور »بيتك« 
في تعزيز معايير االستدامة، ومواصلة الجهود في 
حملة Keep it green، ضمن استراتيجية االستدامة 
ــتـــي تــشــمــل كـــل عناصر  الــمــتــكــامــلــة لــلــمــجــمــوعــة والـ

االستدامة، بما في ذلك البيئة والمجتمع والشباب.
ـــع شــراكــة استراتيجية مع 

ّ
وأوضـــح أن »بيتك« وق

مبادرة »ســدرة« وفريق »حلم أخضر« التطوعي التي 
تتضمن أنشطة ومشروعات بيئية مختلفة في مجال 
التشجير والحد من االنبعاثات الكربونية، مثل منصة  
Carbon Offset التي تعتبر أول منصة في الكويت يتم 
من خاللها الحد من االنبعاثات الكربونية عن طريق 

التشجير واطالق مشاريع بيئية مختلفة. 
وساهم »بيتك« بزراعة نحو 2000 شجرة في محمية 

العبدلي بالتعاون مع فريق حلم أخضر. 

GSAS شهادة تقييم االستدامة
 KFH ولفت الرويح إلــى أن »بيتك« يمتلك معرض
Auto الصديق للبيئة، والمستوفي لمعايير المباني 
الــخــضــراء ومعايير االســتــدامــة العالمية، وهــو أكبر 
معرض للسيارات في الشرق األوسط، وحاصل على 
شهادة تقييم االستدامة GSAS المستوى الذهبي كأول 
منح للمشاريع 

ُ
بنك في الكويت، مبينا أن هذه الشهادة ت

المتوافقة مع معايير االستدامة البيئّية الّصارمة التي 
.GSAS طوير

ّ
مة الخليجّية للبحث والت

ّ
تحّددها المنظ

منتجات ذات طابع مجتمعي
ولــفــت إلــى أن »بيتك« يــواصــل جــهــوده فــي إطــالق 
خــدمــات ومنتجات وحــمــالت ذات طــابــع مجتمعي، 
مثل حملة »البطاقة في ملعبك مع VISA« التي أتاحت 
للعمالء فــرص الــفــوز بجوائز بــاقــات لحضور كأس 
العالم 2022 في قطر، ومنحتهم قيمة مضافة ومميزات 
فريدة عند استخدام بطاقات البنك في عمليات الشراء، 

حيث جرى دمج الجانب المصرفي باستخدام البطاقة 
بالجانب المجتمعي ومنح العمالء تجربة فريدة، 
وكذلك مبادرة »قهوتكم علينا« التي تميز عمالء »بيتك« 
حاملي بطاقاته، وتؤكد حرصه على تنظيم فعاليات 
مختلفة تلبي تطلعاتهم، إلى جانب الكثير من الحمالت 

والمبادرات ذات البعد المجتمعي.

»مبادرو بيتك«
وأكد الرويح استمرار جهود »بيتك« في رعاية 
المتميزين والمبدعين من الشباب الكويتي ودعم 
قدراتهم للوصول بهم إلى أعلى مراتب التصنيف 
فـــي األنـــشـــطـــة الــشــبــابــيــة الــمــخــتــلــفــة الــريــاضــيــة 
والــثــقــافــيــة واالجــتــمــاعــيــة، تــحــت مــظــلــة بــرنــامــج 
»مـــبـــادرو بــيــتــك« الـــذي يستهدف تنمية اإلبـــداع 
والمنافسة، منّوها بالشراكة مع نخبة من األبطال 
وأصــحــاب اإلنــجــازات الــذيــن رفــعــوا علم الكويت 
عاليا في المحافل الدولية، منّوها بالمشاركة في 
حفل تكريم لمبادر »بيتك« البطل الكويتي العالمي 
 لدخوله 

ً
للدراجات المائية محمد بوربّيع، تقديرا

موسوعة »غينيس« للمرة الثالثة على التوالي.

منصة »أنتم فخرنا« لإلنجازات
وذكر الرويح أن »بيتك« يتميز بأنه أول بنك على 
مستوى الكويت يطلق منصة »أنتم فخرنا« كمظلة 
لتكريم أصــحــاب اإلنـــجـــازات بمختلف الــمــجــاالت، 
ــك نـــجـــح فــــي حـــشـــد طــــاقــــات الــشــبــاب  ــ مــبــيــنــا أن ذلـ
الــكــويــتــي، لــتــحــقــيــق إنــــجــــازات ونـــجـــاحـــات كــبــيــرة، 
وحصد الجوائز في أهم وأكبر البطوالت العالمية.

الشباب والرياضة
وأشار إلى أن »بيتك« يواصل جهود دعم الشباب 
والرياضة، منّوها بإطالق مبادرات نوعية مختلفة 
باالعتماد على التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات 
الــحــديــثــة بــالــتــعــاون مــع الــشــبــاب الــكــويــتــي المبدع 
 KFH Obstacle مثل مسابقة بيتك لسباق الحواجز
Challenge، الــتــي حــصــدت إقــبــاال كبيرا بمشاركة 
المئات من المتسابقين، كما نظم »بيتك« مسابقة 
التحّدي االفتراضي للمشي V-FIT والمبادرات التي 
تــمــت بــالــتــعــاون مــع V-Thru وLi3ib وغــيــرهــا من 
التطبيقات، ووقع شراكة استراتيجية مع اكاديمية 
وتطبيق Full Match ونظم بطوالت »بادل« برعاية 
رسمية من اللجنة األولمبية الكويتية، إلى جانب 
رعاية العاب رياضية مختلفة، ما يؤكد حرصه على 

االهتمام باألنشطة الرياضية والشبابية.

دعم ريادة األعمال
وأضــــــاف الــــرويــــح أن دعــــم »بـــيـــتـــك« لــلــمــبــادريــن 
اصــحــاب المشاريع والــمــبــادرات الشبابية يعكس 
دوره الرائد في دعم ريادة األعمال وتشجيع الشباب 
الكويتي، وتعزيز مفهوم ريادة األعمال والمبادرات 
الشبابية، منّوها بالتعاون مع المشاريع الكويتية 
على مدار السنة ضمن استراتيجية »بيتك« في دعم 
المشاريع الشبابية الكويتية، عبر مبادرات مختلفة 
من بينها »قهوة االحد« التي تساهم في دعم مبيعات 

المشروعات الشبابية الكويتية.

»لنكن على دراية«
 بــأهــمــيــة تــعــزيــز الــثــقــافــة الــمــالــيــة لــدى 

ً
وإيـــمـــانـــا

مختلف شرائح المجتمع، وتحقيق أفضل استفادة 
من الخدمات المصرفية على تنوعها وشموليتها، 
ــرز المساهمين  قـــال الــرويــح إن »بــيــتــك« كـــان مــن أبـ
والداعمين لحملة »لنكن على درايــة«، التي أطلقها 

يوسف الرويح

تكريم أوائل الثانوية

عبدالله السيف مع مسؤولي »الهالل األحمر« ومفوضية الالجئينجناح »بيتك« في حملة التوعية بسرطان الثدي

فريق »بيتك« التطوعي

مبادرة المرح مع النسيج

مسابقة القرآن

يوسف الرويح وفريق »بيتك« مع البطل العالمي محمد بوربيع

فرحة األطفال بالقرقيعانبطولة بادل للطلبة

نصّمم 
مبادرات 

مجتمعية 
متنوعة 

تساهم في 
تحقيق أهداف 

االستدامة

»بيتك« مرجع 
ونموذج 

يحتذى به 
في الدور 

المجتمعي

إشادات 
مجتمعية 

ورسمية بدور 
»بيتك« البارز 

في التنمية 
المجتمعية

»بيتك« أول 
بنك في 
الكويت 

يحصل على 
شهادة تقييم 

االستدامة 
 GSAS

المستوى 
الذهبي

 
ّ

سجل
»بيتك« حافل 

بالمبادرات 
المجتمعية 

االستراتيجية 
داخل الكويت 

وخارجها

بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف 
الكويت، والتي حققت النجاح المطلوب.

ذوو االحتياجات الخاصة
ــلـــة جـــهـــود دعـــــم فـــئـــة ذوي  وأكــــــد الــــرويــــح مـــواصـ
االحـــتـــيـــاجـــات الــــخــــاصــــة، مـــنـــوهـــا بــتــوقــيــع شـــراكـــة 
استراتيجية مع »الجمعية الكويتية لرعاية المعوقين«، 
هي االولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي، 
يــقــوم بموجبها البنك بــمــبــادرات مختلفة ضمنها 
تــدريــب مجموعة مــن الطلبة مــن ذوي االحتياجات 

بمختلف اإلدارات.

دعم الطلبة والخريجين
ولفت الى تميز »بيتك« في دعم الطلبة والخريجين، 
حــيــث يــشــارك فــي حــفــل تــخــرج الــطــلــبــة، والــمــعــارض 
الوظيفية في عدة كليات، باإلضافة إلى رعايته مشاريع 
التخرج للطلبة، حيث يعد البنك أكبر داعم لمشاريع 

تخرج الطلبة.

»Coded« شراكة استراتيجية مع أكاديمية
ــتـــك« يــــواصــــل شــراكــتــه  ــيـ وأوضــــــــح الــــرويــــح ان »بـ
االســتــراتــيــجــيــة مـــع اكــاديــمــيــة Coded الــتــي تهدف 
الــى تعليم أساسيات لغات البرمجة والتكنولوجيا 
باستخدام أحــدث األدوات والوسائل، مبينا ان هذه 
الشراكة تندرج ضمن اطار الحرص على دعم مبادرات 

االبتكار والتطور العلمي والتكنولوجي.

مشروع وينتر ووندرالند
وأعــــرب عــن فــخــره بـــأن يــكــون »بــيــتــك« الــســّبــاق في 
دعم مشروع ونتر وندرالند الكويت كأول جهة على 
مستوى القطاع الخاص في الكويت، مشيرا إلى أنه 

الراعي الرسمي والشريك االستراتيجي لمشروع ونتر 
ونــدرالنــد الــكــويــت، الـــذي يعتبر أحــد أهــم المشاريع 
االســتــراتــيــجــيــة الــتــي جـــرى تنفيذها بــالــتــعــاون مع 

المشروعات السياحية الكويتية.

فان بوكس 
وذكر أن »بيتك« شارك كراع رسمي في مشروع فان 
بوكس أكبر منطقة تجمع جماهيري لكأس العالم في 
الكويت، بما يتيح فرصة للجماهير والعائالت بمتابعة 
جميع مباريات البطولة عبر شاشات ضخمة موزعة 
في أنحاء المكان، وتتوسطها شاشة عمالقة بمساحة 
66 مترا مربعا هي األكبر من نوعها في الكويت لبث 

جميع المباريات. 

»صحة أفضل... لحياة أفضل« 
وقــــال الـــرويـــح ان »بــيــتــك« يــواصــل اطــــالق ودعــم 
المبادرات واألنشطة التي تهتم بتشجيع ممارسة 
الرياضة واالهتمام بالصحة ضمن حملة »صحة 
أفــضــل... لحياة أفضل«، وذلــك عبر توقيع شراكات 
استراتيجية مع جهات صحية مختلفة ضمن إطار 
حرصه على تشجيع افراد المجتمع والموظفين على 

االهتمام بالصحة.

»تواصل بالخير في شهر الخير«
ونّوه بنجاح برنامج »بيتك« الرمضاني »تواصل 
ــر« لـــعـــام 2022 والـــحـــافـــل  ــيـ بــالــخــيــر فــــي شـــهـــر الـــخـ
بالمساهمات المجتمعية والتطوعية المختلفة، الى 
جانب مبادرات توعوية وتواصل يومي مع الجمهور، 
ومسابقات، وفعاليات قرقيعان، وأنشطة رياضية 
وشبابية، ومشاركات واسعة من فريق البنك التطوعي، 
الـــــذي قـــــام  بــتــجــهــيــز وتــــوزيــــع آالف الـــوجـــبـــات على 
الصائمين بشكل يومي في مختلف محافظات الكويت.

مسابقة »قراء بيتك« 
وأضــاف الرويح ان »بيتك« أجــرى مسابقة »قراء 
بيتك« لتالوة القرآن الكريم التي انطلقت خالل شهر 
رمضان المبارك تحت إشــراف فضيلة الشيخ فهد 
الــكــنــدري مــع مجموعة مــن الــقــراء المتميزين على 
مستوى الــكــويــت، وفــاز فيها 26 متسابقا، وجــرى 

تكريمهم بعد انتهاء التصفيات النهائية.

فريق »بيتك« التطوعي
وأشار إلى أن »بيتك« يعتبر السّباق في بناء فريق 
تطوعي من الموظفين يعمل على مدار العام في انشطة 
مجتمعية وبرامج تطوعية مختلفة تساهم في غرس 
قيم العمل الجماعي والتطوعي، الفتا الى أن ذلك يعزز 
ريادته في المسؤولية االجتماعية والعمل التطوعي. 

الكويت عزيزة لألبد
ذ برنامجا متكامال 

ّ
وقــال الــرويــح إن »بيتك« نف

لأليام الوطنية ضمن اطــار حملة »الكويت عزيزة 
لــألبــد«، مــشــيــرا إلـــى إطـــالق سلسلة مــن الفعاليات 
PRO- واألنشطة المجتمعية المتميزة، أبرزها فعالية

TRUCK التي تواجد فيها البنك كشريك استراتيجي 
والتي أقيمت على مــدار األيــام الوطنية في منطقة 
بنيدر، وسط حضور جماهيري كبير بنحو 25 ألف 
 من 

ً
 مشاركا

ً
زائــر. كما ضّمت أكثر من 55 مشروعا

مطاعم ومقاهي عالمّية وكويتّية شبابّية.

جوائز عالمية مرموقة 
ــح بـــالـــقـــول ان جــــهــــود »بـــيـــتـــك«  ــ ــرويـ ــ واخـــتـــتـــم الـ
الــمــجــتــمــعــيــة كــانــت مــحــل اشـــــادة وتــقــديــر عــالــمــي، 
حيث تم تتويجه بجائزة »المسؤولية االجتماعية 
للشركات« على مستوى الشرق األوســط من مجلة 
»إيميا فاينانس« المرموقة، فيما حصد تصنيف 
»رائد المسؤولية االجتماعية« على مستوى الكويت 
من »يوروموني« المرموقة عالميا، التي استندت في 
تقييمها الى دراسات استقصائية واستطالعات رأي، 
الى جانب مجموعة واسعة من المعايير النوعية 

والكمية مثل حجم األعمال واالبتكار.

توقيع اتفاقية مع »أفاد«
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مـــن خــــال الـــفـــن. فــالــفــن، الســيــمــا 
الــمــســرح، ُيــعــد الــمــحــرض األكــبــر 
عــلــى الــجــمــال والـــفـــرح والــحــريــة، 
 
ً
 ترفيهيا

ً
حيث إنه ليس فقط منبرا

، بل منبر تواصل 
ً
 وثقافيا

ً
وفكريا

ــــدى  ــيـــن اإلنـــــســـــان وذاتـــــــــــه«. وأبــ بـ
اعــــتــــزازه بــــ »جـــهـــود )البــــــا(، الــتــي 
جددت الجسر الثقافي التاريخي 
بــيــن الـــكـــويـــت ولـــبـــنـــان«. وكــانــت 
ورشـــتـــه تــوجــت بــعــمــل مــســرحــي 
احــتــرافــي مقتبس مــن مسرحية 
هاملت لشكسبير، إحــدى روائــع 

الكاسيكيات الدولية.

»أسبوع المسرح العالمي«

ــامـــل،  ــــوع كـ ــبـ ــ ــلــــى مــــــدى أسـ وعــ
ــيــــوم الـــمـــســـرح  ــفـــت »البــــــــا« بــ ــتـ احـ
العالمي، الــذي يحتفل به العالم 
فـــــــي 27 مـــــــــــارس مـــــــن كـــــــل عـــــــام. 
ولــلــمــنــاســبــة، خــصــصــت 4 أيــــام 
لعرض مسرحية لبنانية بعنوان 
»انــتــظــار فــــرج«، وعــمــل أكــاديــمــي 

كويتي بعنوان »محطات«.
وبـــعـــد الـــنـــجـــاح الــكــبــيــر الـــذي 
ــتـــه، أعـــــــــادت »البـــــــــا« عـــرض  ــقـ ــقـ حـ
مــســرحــيــة »انــتــظــار فــــرج« لثاثة 
أيــــــام إضــــافــــيــــة، كـــونـــهـــا تــحــاكــي 

الواقع اللبناني بمشاكله وهمومه 
الــمــعــيــشــيــة، بـــأســـلـــوب كــومــيــدي 

هادف.

أول أكاديمية متخصصة 
بالفنون التشكيلية

 لتعزيز الفنون وتنمية 
ً
سعيا

ــعــت »البــــا« اتفاقية 
َّ
الــمــواهــب، وق

ــة مــــع كــــيــــدز آرت  ــ ــاديـ ــ تــــعــــاون ريـ
)Kids Art Academy(، إحـــدى 
أهم أكاديميات الفنون التشكيلية 
لــأطــفــال فـــي بــريــطــانــيــا، بــهــدف 
تدريب مدربي »البــا« حــول سبل 
اعتماد منهجية متخصصة في 
تعليم الــفــنــون، وإعــــداد جيل من 
الفنانين الصغار يدرك نظريات 
الفنون، كما تاريخ الفن وموقعه 
في العالم. وتشمل االتفاقية منح 
ــهــــادات مــعــتــمــدة من  ــفــــال شــ األطــ

بريطانيا.

جدارية الصداقة الكويتية – األميركية

 على 
ً
احــتــفــاًء بــمــرور 60 عــامــا

الــصــداقــة الكويتية – األميركية، 
احتفل المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب بــإزاحــة الستار 
عن جدارية فنية هي ثمرة تعاون 
ــا« والــســفــارة األميركية،  بين »البـ
أنجزها الفنان واألستاذ األميركي 
ــن، والــفــنــانــة  ــ ــــدرسـ ويـــلـــيـــام ج. أنـ
الــتــشــكــيــلــيــة الـــكـــويـــتـــيـــة وعــضــو 
مجلس إدارة البا أميرة بهبهاني، 
ورئيس قسم الفن التشكيلي في 

البا زينة دبوس.
 
ً
ــة تــكــريــمــا ــداريــ ــجــ ــلـــت الــ ـ وشـــكَّ
للتراث الثقافي للبلدين، بطريقة 
إبـــداعـــيـــة اخــتــزلــت مــجــمــوعــة من 
ــقـــادة الــســيــاســيــيــن الكويتيين  الـ
واألميركيين البارزين، إضافة إلى 
نساء رائدات كويتيات وأميركيات، 
 عن الفن المعماري، ودوره 

ً
فضا

المهم في العاقات الثنائية، إلى 
جـــانـــب مــجــمــوعــة مـــن الــعــامــات 
التجارية والــســيــارات األميركية 
ــوز وطــنــيــة كــتــمــثــال الــحــريــة  ــ ورمـ

وأبراج الكويت.

ذاكرة األندلس

احـــتـــفـــى مــــشــــروع »األنــــدلــــس« 
ــات مــــــســــــرح وســـيـــنـــمـــا  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــذكـ ــ ــ بـ
األندلس، السينما األكبر واألهم 
فـــــــي الـــــــشـــــــرق األوســــــــــــــــط، حـــيـــث 
ــا«، بــالــتــعــاون مع  ــ اســتــعــادت »البـ
شركة أجيال العقارية الترفيهية، 
التاريخ الفني والثقافي العريق 

للكويت خال تلك الحقبة.
ــة بــأمــســيــة  وتـــوجـــت االنـــطـــاقـ
موسيقية أعــــادت إحــيــاء أمــجــاد 
الــعــمــالــقــة خـــال »الــعــقــد الــذهــبــي 
للكويت«، وتمحور أول حــوارات 
ــول الــحــقــبــة  ــ ذاكــــــــرة األنـــــدلـــــس حــ
الممتدة بين عامي 1960 و1965، 

بحيث استضافت »البا« الدكتور 
المهندس صباح الريس، ورئيس 
ــد الــنــصــف،  ــيـ تـــحـــريـــر الـــقـــبـــس ولـ
ثا عن »حكاية األرض  اللذين تحدَّ

والتصميم العمراني«. 
طت 

َّ
وفــي حلقتها الثانية، سل

ــاخ الـــفـــنـــي  ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الــــــضــــــوء عــــلــــى الـ
ــــس،  ــدلـ ــ ــقــــافــــي لــســيــنــمــا األنـ ــثــ والــ
ودالالت االنفتاح، وسقف الحرية 
خـــال الــســتــيــنــيــات. واستضافت 
ــة د. فــتــحــيــة الــــحــــداد،  ــيــ ــامــ اإلعــ
ــيـــم  ــافـــي إبـــراهـ ــاتــــب الـــصـــحـ ــكــ والــ

المليفي. 
وبـــعـــنـــوان »ذاكـــــــرة االفـــتـــتـــاح«، 
ــا« أول احتفاالت  استرجعت »البـ
ســيــنــمــا األنـــدلـــس، الــتــي أحــيــاهــا 
الــفــنــان اللبناني وديـــع الصافي 
وفرقة األنـــوار اللبنانية. ووسط 
 من 

ً
ــارب 250 شــخــصــا حــضــور قــ

ــلـــون الــغــنــائــي  عــشــاق الـــطـــرب والـ
ــاد الـــفـــنـــان جــــورج  ــ الــلــبــنــانــي، أعــ
الصافي، نجل الراحل، أداء األغاني 

الوطنية والوجدانية ذاتها.
ــة الــــثــــانــــيــــة مــن  ــيــ ــســ وفـــــــي األمــ
أمسيات »ذاكــرة األندلس«، أحيت 
»البا« مع فرقة حبايبنا المصرية 
»ذاكــــــرة الــلــيــالــي الــمــصــريــة«، من 
ــهـــر األغــــانــــي الــطــربــيــة  ــــال أشـ خـ
والشعبية والفكاهية واإليقاعات 
مـــهـــا كــبــار  الــمــوســيــقــيــة الـــتـــي قـــدَّ
الــفــنــانــيــن والـــنـــجـــوم الــمــصــريــيــن 
ورواد المونولوج زمن الستينيات 
والــســبــعــيــنــيــات. فــكــان أن أمضى 
 ليلة تاريخية 

ً
نحو 250 شخصا

مع الفن المصري األصيل.

مهرجان »FAD« للفنون

ــان فـــاد  ــهـــرجـ نــظــمــت »البـــــــا« مـ
للفنون )FAD( في دورته الرابعة 
ــام، تــحــت شــعــار  ــ عــلــى مــــدى 3 أيــ
Green Universe«، بـــرعـــايـــة  «
شـــركـــة إيــكــيــا )IKEA( واالتـــحـــاد 
ــي والــســفــارة األمــيــركــيــة،  ــ األوروبـ
حـــيـــث تــخــلــلــتــه عــــــروض وورش 
ــواع الفنون  عــمــل فــي مختلف أنــ
األدائــــيــــة واالســـتـــعـــراضـــيـــة على 
أيدي فنانين محترفين عالميين 
 David ومحليين وعـــرب، بينهم
Smith مـــن الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
األمــيــركــيــة، تـــمـــارا أيــديــنــيــان من 
أرمينيا، وصــادق ومامسون من 
 Alua Nascimentoفـــرنـــســـا، و
مـــن إيــطــالــيــا، ومــصــمــمــة األزيــــاء 
األيرلندية العالمية جوان بيرغن، 
وباسم بن حمد وليث بن سعيد 
من سلطنة عمان، إضافة إلى زينة 

دبوس من »البا«.
ــان بــحــفــل  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ اخــــتــــتــــم الـ
تــوزيــع جــائــزة »FAD« السنوية، 
وعـــروض فنية، بحضور سفراء 
ودبــلــومــاســيــيــن عــــرب وأجـــانـــب 
ورئـــيـــســـة مـــجـــلـــس إدارة »البـــــا« 
فارعة السقاف، حيث قــارب عدد 

الحضور 1500 شخص.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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»البا« في حصاد 2022... عراقة متجددة في إحياء الفنون والتراث واإلبداع
 في تمكين قرابة 10 آالف مستفيد من األطفال والشباب

ً
ساهمت سنويا

، ومن منطلق أهمية الفنون كجسر عبور نحو 
ً
على مدى 12 شهرا

الوحدة والتآخي والتالقي بين الحضارات والشعوب، تحرص »البا« 
 على استهداف ما يقارب 10 آالف مستفيد من مختلف 

ً
سنويا

الشرائح الُعمرية، ومن خالل برامج واعدة.
واصلت »البا« طيلة عام 2022 تنفيذ ورش وصفوف تدريبية ريادية 

في شتى المجاالت الفنية والثقافية واألكاديمية، ومختلف أنواع 
الفنون، من الموسيقى والدراما والفن التشكيلي واألداء االستعراضي، 
 بالمجان ضمن سلسلة ورش »الفن للجميع«، 

ً
التي خصصت منها جزءا

مت تجارب حياتية متكاملة ساهمت في تمكين الطاقات،  كما قدَّ
وصقل المواهب، وتحفيز األطفال والشباب نحو التحلي بالوعي 

البيئي والمسؤولية المجتمعية. تألقت »البا«، في فعاليات استثنائية 
وأمسيات فنية وموسيقية تاريخية أعادت إحياء الزمن الجميل، 

واستعادت عراقة الماضي رسخت من خاللها الكويت كوجه حضاري 
ريادي ومعلم ثقافي عابق باألصالة.

برنامج »الجوهر«
للسنة الثالثة على التوالي، 
واصـــــــــــل بـــــرنـــــامـــــج »الـــــجـــــوهـــــر« 
لــــلــــتــــدريــــب اإلعـــــــامـــــــي تــنــظــيــم 
ــة لــلــشــبــاب  ــيـ ــبـ 12 ورشـــــــة تـــدريـ
الطامحين إلى احتراف التقديم 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي وإدارة الـــبـــرامـــج 
الــحــواريــة، بــالــتــعــاون مــع نخبة 
من أهم اإلعاميين العرب، مثل: 
جــيــزال خـــوري، ورانــيــا بــرغــوت، 
ولينا صوان، وزافين قيومجيان، 
ويزبك وهبة، وسالم الجحوشي.

بـــلـــغ عـــــدد الــمــســتــفــيــديــن 93 
 وشابة 

ً
، بمعدل 55 شابا

ً
مستفيدا

من الكويت، و39 من دول عربية 
أخرى. واختتمت الورش بحلقات 
حـــواريـــة مــع شخصيات عربية 
رائـــدة فــي االقــتــصــاد والسياسة 
واألدب وعــلــم االجـــتـــمـــاع، مــثــل: 
الناشطة اإلنسانية والحقوقية 
د. ابــتــهــال الــخــطــيــب، والــمــصــور 
الفوتوغرافي اليمني عبدالرحمن 
ــابـــري، والـــفـــنـــانـــة الــلــبــنــانــيــة  ــغـ الـ
جاهدة وهبي، واألديبة والكاتبة 
الـــمـــصـــريـــة د. أهــــــــداف ســـويـــف، 
والنائبة البرلمانية السابقة د. 
أسيل العوضي، ورجــل األعمال 
الــدكــتــور الــمــهــنــدس عبدالعزيز 
العيسى، والشاعر نشمي مهنا 

)وضاح(. 
كــمــا تــم تــأهــيــل طالبتين من 
ــل الــــجــــوهــــر« إلــــــى مــرحــلــة  ــيــ »جــ
»الجوهر المتمكن«، حيث جرى 
تدريبهما في قناة CNN العالمية 
ــــي. وحـــصـــل طـــــاب جيل  فـــي دبــ
الجوهر على دروس مكثفة في 
اللغة العربية ومهارات تقنيات 

اإللقاء والصوت.
وكانت الجامعة األميركية في 
ــعــت اتفاقية 

َّ
الــكــويــت )AUK( وق

ــا«  ــ ــ ــة »البـ ــيــ ــمــ ــاديــ تـــــعـــــاون مـــــع أكــ
يــمــنــح بــمــوجــبــهــا طــلــبــة اإلعـــام 
تـــســـع وحـــــــدات دراســـــيـــــة، نــظــيــر 
ساعات التدريب ضمن برنامج 

»الجوهر«.
ــا نـــظـــمـــت »البــــــــــا« ورشـــــة  ــمــ كــ
ــنــــوان »إعــــــــداد  ــعــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة بــ
المذيع«، تحت إشراف اإلعامية 
رانـــيـــا بـــرغـــوت، وبــمــشــاركــة 13 

 ومتدربة.
ً
متدربا

هذا البرنامج يقدم بالشراكة 
مــع جــريــدة »الــجــريــدة«، وشركة 
الـــــــمـــــــركـــــــز الــــــــمــــــــالــــــــي، وفــــــنــــــدق 
فـــوربـــويـــنـــتـــس بـــــاي شـــيـــراتـــون 
كويت، وبرعاية شركة هيسكو.

»ليالي رمضان«
أحيت »البا« على مدى أسبوع 
أمـــســـيـــات وفــعــالــيــات رمــضــانــيــة 
بــعــنــوان »لــيــالــي رمــــضــــان«. فمن 

ــبـــويـــة واألنــــاشــــيــــد  ــنـ ــح الـ ــدائــ ــمــ الــ
الدينية مع فرقة »ابن عربي« التي 
خــصــصــت »البــــــا« بــلــحــن جــديــد، 
إلـــى فــرقــة البـــا الــتــي أدت الــقــدود 
الحلبية والموشحات األندلسية 

والفن التشكيلي.
وعلى مــدى أمسيتين، تألقت 
الحكواتية الفلسطينية المعروفة 
رائدة طه، بسرد قصصي بعنوان 
ــل رحــلــة إلى  »شــجــرة الــتــيــن«، شــكَّ
ــــى تــلــك  ــــودة، إلـ ــعـ ــ الــــقــــدس بـــعـــد الـ
المدينة العابقة بالتاريخ والتراث 

والذكريات. 

أمسيات تراثية في حديقة 
الشهيد

احتفت »البا« بالفنون التراثية 
الــمــحــلــيــة والــعــربــيــة، وبــحــضــور 
قارب 2500 شخص، قدمت أمسية 
تراثية من الفن السامري، أحيتها 
الــفــنــانــة الــمــبــدعــة ســمــاح خــالــد، 
والفنان الشعبي المتألق فيصل 

السعد.
ــن 2500  ــ كـــمـــا حـــظـــي أكــــثــــر مـ
شخص من عشاق الطرب األصيل 
بأمسية ثانية تنقلت بين التراث 
الكويتي والعماني والحضرمي، 
ــنــــان الــشــعــبــي  ــفــ ــل الــ ــعــ حـــيـــث أشــ
سلمان العماري قلوب الجماهير، 
برفقة الفنان العماني المعروف 
محمد بــالــرعــود وفــرقــة »ونــاســة 

الحضرمية«.

استراتيجية »لوياك« 
للمساحات الخضراء

في إطار نشر التوعية البيئية 
ومــواجــهــة التحديات المناخية، 
ــا« مسابقة  نظمت أكاديمية »البـ
 Eco( »ــو كــــويــــســــت ــ ــكـ ــ بـــيـــئـــيـــة »إيـ
Quest(، بــالــتــعــاون مـــع حــديــقــة 
 )Klue( ــلـــو ــة كـ ــ ــــركـ الـــشـــهـــيـــد وشـ
ــي،  ــداعــ لــأنــشــطــة والـــتـــرفـــيـــه اإلبــ
وبشراكة استراتيجية مع شركة 
كـــوت الــغــذائــيــة، ومــشــاركــة سبع 
مة  مدارس، إضافة إلى منحة مقدَّ
ــكــــويــــت لــلــتــقــدم  ــــن مـــؤســـســـة الــ مـ
الـــعـــلـــمـــي، حـــيـــث تـــنـــافـــس ســبــعــة 
 وطــــالــــبــــة مــن 

ً
وســــبــــعــــون طــــالــــبــــا

إحـــدى عــشــرة مــدرســة بالكويت، 
في نسختين؛ إحداهما في مارس، 

واألخرى في نوفمبر.
ــا« بــرنــامــج  ــ كــمــا اخــتــتــمــت »البـ
»درب األخــــــــضــــــــر«، الــــــــــذي نــفــذ 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــحــمــيــة »شــبــاب 
الشامية« ورعاية مجموعة »كوت« 
الغذائية، بحيث تم تخريج الدفعة 
 
ً
األولــــــى، الــتــي شــمــلــت 21 طــالــبــا
وطالبة من المتدربين، تراوحت 
أعمارهم بين 16 و22 سنة. ونال 
كل متخرج شهادة »حامي البيئة« 
 في 

ً
 عــمــلــيــا

ً
 تــدريــبــيــا

ً
وبــرنــامــجــا

مجال الزراعة.

المخيمات 

وتحت شعار »كوكب أخضر« 
)Green Universe(، أقامت »البا« 
مـــخـــيـــمـــهـــا الــــصــــيــــفــــي الـــســـنـــوي 
ــــر 5 إلـــــــى 12  ــمـ ــ لــــأطــــفــــال مـــــن ُعـ
ــل تجربة حياتية  ســنــة. وقــد شــكَّ
ن مختلف  متكاملة، حيث تضمَّ
ــنـــون مــــن الــمــوســيــقــى  ــفـ أنـــــــواع الـ
والرقص االستعراضي والدراما 
ــنـــون الــتــشــكــيــلــيــة والـــحـــرف  ــفـ والـ
الـــــيـــــدويـــــة والـــــيـــــوغـــــا والــــلــــيــــاقــــة 
البدنية والفنون القتالية والطبخ 
والــزراعــة والتوعية البيئية. كما 
اختتم المخيم بمعرض لوحات 

ومسرحية غنائية راقصة. 
ــا«  ــ ــا، اخــتــتــمــت »البـ ــهـ ــادتـ ــعـ وكـ
ــا الـــفـــنـــيـــة بــمــخــيــمــهــا  ــتـــهـ أنـــشـــطـ
 
ً
ــن صــفــوفــا الــشــتــوي، الــــذي تــضــمَّ
وأنشطة فنية وترفيهية متنوعة.
ــالـــذكـــر، أن مــخــيــمــات  جـــديـــر بـ
 نحو مئة 

ً
»البا« تستهدف سنويا

مستفيد. 

»المالذ المسرحي« 

للسنة الرابعة، واصلت »البا« 
اســتــقــطــاب ُمــحــبــي الــمــســرح من 
هــــــواة ومـــحـــتـــرفـــيـــن، لــلــمــشــاركــة 
فــي »الـــمـــاذ الــمــســرحــي« بــرعــايــة 
»إيكيا« والسفارة األميركية، بما 
يوفره من ورش عمل ومختبرات 
تدريبية فــي الكتابة المسرحية 
ــيـــل.  ــثـ ــمـ ــتـ ــا والـ ــيــ ــرافــ ــنــــوغــ ــيــ والــــســ
وكـــعـــادتـــهـــا، مــنــحــت األكــاديــمــيــة 
ــتـــي  ــكـــويـ ــن الــــشــــبــــاب الـ ــ  مــ

ً
عـــــــــــددا

والعربي الموهوب مقاعد مجانية 
في البرنامج. 

قــدم الــمــاذ كبار المسرحيين 
واألكاديميين الكويتيين والعرب 
ــنــــيــــة عـــالـــمـــيـــة.  وشــــخــــصــــيــــات فــ
ــت الــــــــــورش الـــتـــدريـــبـــيـــة  ــوعــ ــنــ وتــ
 من ورشة »الكتابة 

ً
ا الريادية، بدء

المسرحية« تحت إشراف الكاتب 
ــســــت  ــاريــ ــنــ ــيــ ــســ ــــي والــ ــرحـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــســـعـــودي عــبــاس الـــحـــايـــك، إلــى 
ورش »فن السينوغرافيا«، حيث 
استهلت بورشة »الهوية البصرية 
للنص المسرحي«، وما تضمنته 
من تصميم المشاهد المسرحية 
والـــديـــكـــور واإلضـــــــاءة واألزيــــــاء، 
تــحــت إشـــــراف الــفــنــان الــلــبــنــانــي 

حسن صادق. 
ونــــــــظــــــــمــــــــت كــــــــــذلــــــــــك ورشــــــــــــة 
ــاءة الــمــســرحــيــة والــمــركــب  ــ »اإلضــ
السينوغرافي في فضاء العرض 
ــــى  ــــص إلـ ــنــ ــ ــ ــــي )مـــــــــن ال ــــرحـ ــــسـ ــمـ ــ الـ
ــراف مــديــر  ــ الــــعــــرض(«، تــحــت إشــ
مسارح العراق د. علي السوداني. 
م مصمم الماكياج  من جهته، قدَّ
واإلضاءة البحريني، ياسر سيف، 
ورشـــة »فــن الــمــاكــيــاج المسرحي 

والتلفزيوني والسينمائي«.
ن  أمــا مختبر التمثيل، فتضمَّ
أربـــــــع ورش مـــتـــمـــيـــزة، انــطــلــقــت 
مـــــع ورشــــــــة »أســـــاســـــيـــــات األداء 
المسرحي« تحت إشراف الفنانة 
ــو إبــــراهــــيــــم.  ــمــ ــنــ األمــــيــــركــــيــــة ديــ
ــــق اإلبـــــــداع  ــــريـ تـــلـــتـــهـــا ورشـــــــة »طـ
ــنـــان  ــفـ ــمــــســــرحــــي« بــــــإشــــــراف الـ الــ
اإليــطــالــي فــابــريــزيــو بــاديــن. في 
ــيـــن تــــولــــى أســــتــــاذ الــــمــــهــــارات  حـ
الــصــوتــيــة فـــي قــنــاة »الـــجـــزيـــرة«، 
ســالــم الجحوشي، تقديم ورشــة 
»األداء المسرحي الشعري«، إلى 
ورشة »إدارة وإعداد الممثل« مع 
الــفــنــان الــلــبــنــانــي جــــورج خــبــاز، 
الــذي أشــاد بـ »المسرح الكويتي 
العريق والجميل وبالجيل التواق 
إلــــى الـــفـــنـــون وإلـــــى تــعــلــم الــرقــي  من برنامج الفن للجميعمخيمات »البا« التي تحرص على تنمية الوعي البيئي لدى األطفال

»البا كيدز آرت« أكاديمي

من مسرحية »انتظار فرج«

من ورشة جورج خباز »إعداد ممثل« ضمن الماذ المسرحي في نسخته الرابعة

حفل جورج وديع الصافي ضمن فعاليات »ذاكرة األندلس«

جدارية فنية بمناسبة مرور 60 سنة على العاقات التاريخية بين الكويت وأميركا

برنامج الفن للجميعصورة أرشيفية لورش الماذ المسرحي في نسخته الرابعةصورة أرشيفية لبرنامج الجوهر

فريق »البا« ينشد القدود والموشحات األندلسية في ليالي رمضان

»البا« استقطبت 
ُمحبي المسرح من 

هواة ومحترفين 
للمشاركة في 

»الماذ المسرحي« 

مشروع »األندلس« 
احتفى بذكريات 
مسرح وسينما 
األندلس األكبر 
واألهم بالشرق 

األوسط

أمسية تراثية من 
الفن السامري 

وأخرى للفن 
العماني 

والحضرمي 
بحضور 2500 

شخص

على مدى أسبوع 
احتفت »البا« بيوم 

المسرح العالمي 
بعرض مسرحيتين 

كويتية ولبنانية

https://www.aljarida.com/article/9879


 مهمة صعبة لن أكررها
ً
ميثم بدر: التمثيل واإلنتاج معا

 مسلسل »مجاريح« مع الفنانة سعاد عبدالله
ً
ر حاليا يصوِّ

فضة المعيلي
ــدر عن  ــ كـــشـــف الـــفـــنـــان مــيــثــم بـ
أعــمــالــه الــدرامــيــة الــجــديــدة، وقــال 
 مــــع الــفــنــانــة 

ً
ــا ر حـــالـــيـ ــه يــــصــــوِّ ــ إنـ

سعاد عبدالله مسلسل »مجاريح«، 
تأليف جمال سالم، وإخراج عيسى 
ذيــاب، ويشارك فيه مجموعة من 
الفنانين، منهم: عبداإلمام عبدالله، 
وأسمهان توفيق، وباسمة حمادة، 
وهنادي الكندري، ومحمد الحداد، 

وشوق وغيرهم.
وأوضح بدر: »أؤدي في العمل 
دور أحد الشخصيات المحورية 

ــداث، مــــن خـــال  ــ ــــأحــ الـــمـــحـــركـــة لــ
شخصية جديدة حاولت تقديمها 
 أن 

ً
بــشــكــل مـــخـــتـــلـــف، خـــصـــوصـــا

المسلسل من األعمال القوية التي 
ســـتـــنـــافـــس فــــي مــــوســــم رمـــضـــان 
المقبل الـــدرامـــي، وحينما يكون 
 مع نجوم كبار يكون 

ً
العمل قويا

ــل الـــفـــنـــانـــيـــن أن يـــبـــذلـــوا  ــ عـــلـــى كـ
قــصــارى جــهــدهــم، لــيــكــون العمل 
على وتيرة واحــدة من القوة، فا 
مـــجـــال لــلــمــشــاهــد الــضــعــيــفــة أو 
األداء العادي، وأعتقد أن الجمهور 

سيشعر بذلك بمجرد رؤية العمل، 
وسيامس حجم الجهد المبذول 

من جميع طاقم العمل«.

اإلنتاج الفني

وعن اتجاه الكثير من الفنانين 
 
ً
إلى اإلنتاج، قال: »أنتجت مسلسا

بـــــعـــــنـــــوان )خـــــــذيـــــــت مـــــــن عــــمــــري 
وعطيت(، الذي ُعرض عام 2018، 
 
ً
وكان أول تجربة إنتاجية«، الفتا
إلــى أن التجربة الثانية لــه كانت 

الــمــســلــســل االجــتــمــاعــي الــعــائــلــي 
»بـــطـــن وظـــهـــر« مـــع الــفــنــان أحــمــد 
الـــجـــســـمـــي، والـــمـــســـلـــســـل بــطــولــة 
نخبة من نجوم الكويت والخليج، 
وتأليف عثمان الشطي، وإخــراج 

سعود بوعبيد.
وأوضــح ميثم أنه في مسلسل 
»بطن وظهر« كان المشرف العام 
للمسلسل، كما شارك في اإلنتاج، 

د أي دور في العمل. لكنه ال يجسِّ
وأضــــــــاف أن تـــجـــربـــة اإلنـــتـــاج 
والـــتـــمـــثـــيـــل فــــي آن واحـــــــد مــهــمــة 
، ألن كل 

ً
صعبة، وتتطلب مجهودا

 :
ً
مجال مختلف عن اآلخر، متابعا

»التمثيل إبــــداع يتطلب مزاجية 
 في الحس 

ً
 كبيرا

ً
جيدة، وتركيزا

والمشاعر. أمــا اإلنــتــاج، فيحتاج 
 إلــى أنه 

ً
إلــى قــرار وإدارة«، مشيرا

 
ً
مر بتجربة اإلنتاج والتمثيل معا
مرة واحــد، وال يفضل أن يكررها 

مرة أخرى.

فكرة جميلة

وقال بدر إن آخر عمل ُعرض له 
كان في موسم رمضان الماضي، 
وهو »عائلة عبدالحميد حافظ«، 
 إلى 

ً
الذي يقع في 30 حلقة، مشيرا

 
ً
 كبيرا

ً
أن فريق العمل بذل مجهودا

من ناحية األزياء، وطريقة تصميم 

البيت، ألنه يتناول حقبة معينة، 
: »فكرة 

ً
وهي التسعينيات، مضيفا

المسلسل كانت جميلة، وتامس 
الــمــجــتــمــع، واشــتــمــل الــعــمــل على 
حــاالت إنسانية كثيرة، لذلك كان 

 من الجمهور«.
ً
قريبا

تجدر اإلشــارة إلى أن مسلسل 
»عائلة عبدالحميد حافظ« يتطرق 
إلى قضايا اجتماعية تهم األسرة 
الــكــويــتــيــة. والــعــمــل تــألــيــف مريم 
نصير، وإخـــراج سعود بوعبيد، 
وإنـــتـــاج بـــي بـــرودكـــشـــن لــإنــتــاج 
الـــفـــنـــي، وشــــــــارك فـــيـــه نــخــبــة مــن 
الــنــجــوم، منهم: هيا عبدالسام، 
ــد الــجــســمــي،  ــمـ وفــــــؤاد عـــلـــي، وأحـ
ومحمد الدوسري، وإيمان العلي، 

وغيرهم.
وحول أعماله المسرحية، ذكر 
 بالدراما 

ً
بــدر أنــه منشغل حاليا

التلفزيونية، ولم يخطط لدخول 

: »أنا 
ً
، مضيفا

ً
عمل مسرحي قريبا

مــت العديد  عاشق للمسرح، وقــدَّ
مـــن األعـــمـــال الــقــريــبــة إلــــى قلبي، 
 ،

ً
 كبيرا

ً
لكن المسرح يتطلب جهدا

 
ً
كما أنني أكرس كل جهدي حاليا

ل التركيز في كل 
ِّ

للتلفزيون، وأفض
عمل بمفرده«.

... ومع حسين المنصوربدر مع منير الزعبي وأمل الدباس وسعاد عبدالله

ميثم بدر

ً
 تقليديا

ً
حماقي: أرغب بالتمثيل لكن لن ألعب دورا

ً
 تقليديا

ً
حماقي: أرغب بالتمثيل لكن لن ألعب دورا

 على برنامج 
ً
حل الفنان محمد حماقي ضيفا

»صاحبة السعادة« في سهرة خاصة ومسجلة 
عــلــى قـــنـــاة dmc مـــع الــفــنــانــة إســـعـــاد يــونــس، 
بمناسبة رأس السنة، قبل أن تتعرض ألزمتها 
الصحية الحالية، والــتــي خضعت على إثرها 

لعملية جراحية بمفصل القدم.
وأدلـــــى حــمــاقــي بــالــعــديــد مـــن الــتــصــريــحــات 
المهمة خال اللقاء، منها: »نفسي أمثل، لكني ال 
 في عمل تقليدي، مثل قصة 

ً
أريد أن ألعب دورا

 
ً
صــعــود نــجــم ومــــروره بقصة ُحـــب. أريـــد شيئا

«، وهو ما أجابت عنه إسعاد يونس 
ً
 جدا

ً
مختلفا

بوعدها له أن تنتج أول أفامه.
 مشاعره تجاه 

ً
وقــال حماقي إنه يــدرك جيدا

ــع: »بــعــد  ــابــ زوجــــتــــه حـــتـــى بـــعـــد االنــــفــــصــــال، وتــ

االنفصال وجدنا أننا لم نبذل المجهود الكافي 
إلنـــجـــاح عــاقــتــنــا، لــذلــك ال مــعــنــى لــانــفــصــال، 

والــدلــيــل عــلــى ذلـــك مـــرور عـــدة ســنــوات على 
زواجنا دون أن ننجب، لذلك كان من السهل 
أال نعود من أجــل البيت واألطــفــال، ولكن 
الحمد لله اننا زوجين مجددا ألنني أحب 

.»
ً
نهلة بعقلي ومشاعري معا

ــاف: »هــنــاك الــعــديــد مــن األغــانــي  ــ وأضـ
 
ً
رجمت، ألنني أراهن دائما

ُ
متها ت التي قدَّ

على الموسيقى واللحن، فهي لغة يفهمها 
الجميع، حتى إنني فوجئت أثناء رحلتي 
ــأن الــجــمــهــور غــيــر الــعــربــي  فـــي روســـيـــا بـ

.»
ً
يتغنى بأعمالي بشكل أسعدني كثيرا

محمد حماقي

المياس: »الكوميكس والمانغا«
فن متطور يدعم القصة

• فضة المعيلي
قــالــت الفنانة الكاريكاتيرية إيــمــان الــمــيــاس إن 
 ،

ً
 إبداعيا

ً
الكوميكس والمانغا هو فن يمتلك قالبا

حتى أطلق عليه الخبراء مسمى الفن التاسع، مضيفة 
 في القصص، أنه 

ً
أن أهم أسباب استمراره، خصوصا

يدعم النص بالصورة، فالقصة تروى بطريقتين؛ من 
عد 

ُ
خال الصور أو النص، كما أن عدد شخصياته ال ت

حصى، ما ساعده في الصمود لعدة قرون، حيث 
ُ
وال ت

يائم مختلف الفئات العمرية، ألنه فن متطور بصفة 
مستمرة على مستوى الشكل والمضمون.

ــحــــت الـــمـــيـــاس أن هـــنـــاك الــكــثــيــريــن ممن  وأوضــ
يفضلون رسم شخصيات كوميكس على وجوههم، 
 »المانغا اليابانية«، التي يحب رسمها 

ً
خصوصا

الكبار والصغار، مشيرة إلى أنها بدأت تجربتها مع 
 به 

ً
هذا الفن قبل 10 سنوات، مؤكدة أنها تزداد شغفا

مع مرور الوقت، وتشعر بمتعة خاصة مع إنجاز كل 
عمل جديد ضمن هذا الفن.

ولفتت إلى أن رسم شخصيات الكوميكس عمل 
متاح ألي شخص، شرط أن يتقنه، وهو ما يتطلب 
الــخــضــوع لفترة مــن الــتــدريــب المستمر بمساعدة 
مختصين وفنانين في هــذا الجانب بــالــذات، حتى 
يتطور المتدرب، ويستطيع تقديم ابتكاراته الخاصة، 
 بتقديم ورشــة بعنوان »تصميم 

ً
لذلك قامت أخــيــرا

وبــنــاء شخصية كوميكس« بجمعية الكاريكاتير 
ــيـــن صــنــاعــة  ــيـــة، بــــهــــدف تــعــلــيــم الـــمـــشـــاركـ ــتـ الـــكـــويـ
بنى عليها 

ُ
الشخصيات الخيالية )الكوميكس(، التي ت

أحداث القصة.

المياس في الورشة التدريبية

التمثيل 
إبداع يتطلب 
مزاجية جيدة 

ومشاعر 
واإلنتاج إدارة 

وقرار

الجسمي ُيحيي أولى حفالته بعد عقد قرانه
استقبل المطرب حسين الجسمي وجمهور خورفكان- الشارقة، 
العام الجديد، أمس األول، بأمسية غنائية، واشتعل مدرج خورفكان 
بالتصفيق بمجرد إطالة الجسمي، الذي قال: »أجمل مساء على 
أجمل جمهور من عروس الساحل الشرقي ودرة المدن خورفكان، 
داري ومرباي، يسلم كف بانيها اللي جملها وأظهرها في أحلى 
صورة. سعدت بشوفتكم اليوم، ويا رب نقدر نسعدكم اليوم ودوم. 

 الحضور بأغنياته المتنوعة.
ً
كل عام وأنتم بخير«، مطربا

وكان الجسمي احتفل بعقد قرانه األيام الماضية في حفل عائلي، 
وفق ما نشر مدير أعماله، وكتب الجسمي في تدوينة له عقب عقد 
الــقــران عبر حسابه بـ »تويتر«: »أكرمني الله وزان بيتي بالبركة 
والبهجة، وانتشت أجواؤنا عطر السرور ولله الحمد، بتوفيق رب 
العالمين عقدت قراني اليوم بشهادة وحضور ومباركة المعازيب 

واألهل واألحبة«.
ــه« على  ــيـ ــديـــدة بـــعـــنـــوان »لـ ، أغــنــيــة جـ

ً
ــرا ــيــ ــرح الــجــســمــي أخــ ــ وطـ

»يوتيوب«، كلمات مصطفى مرسي، وألحان وليد سعد، وتوزيع 
أحمد إبراهيم، مكس وماستر هاني محروس.

حسين الجسمي

السوبرانو العالمية أميرة سليم 
طلق أول أغنية رومانسية فرعونية

ُ
ت

طــرحــت الــســوبــرانــو العالمية 
ــة فـــي  ــمــ ــيــ ــقــ ــمــ ــم، الــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ أمـــــــيـــــــرة سـ
ــــدة  ــــديـ ــــجـ ــا الـ ــتــــهــ ــيــ ــنــ فـــــرنـــــســـــا، أغــ
ــة الــمــصــريــة  ــيـ ــفـــرعـــونـ بـــالـــلـــغـــة الـ
الــقــديــمــة »مــــــروت آك« أو »حــبــك« 
عــلــى كــل مــنــصــات الــبــث الرقمية 
الــمــوســيــقــيــة الــمــخــتــلــفــة مـــع أول 
أيام العام الجديد )2023(، كهدية 
لــلــمــصــريــيــن والـــعـــالـــم فـــي الــســنــة 
الــجــديــدة ومــوســم األعــيــاد، الــذي 
يجمع كل مشاعر الُحب واألخوة، 
وهي ارتجال غنائي على مقطوعة 
الــبــريــلــود لــلــمــوســيــقــار بــــاخ، من 

بردية شيستر بيتي. 
وقــالــت أمــيــرة: »األغنية إهــداء 
للمصريين، ولــتــاريــخ أجــدادنــا، 
وفــي نفس الوقت للتاريخ الذي 
ــتـــي  ــالـ ــتـــب، ألؤكــــــــد أن رسـ ــكـ ــيـ سـ
بإحياء اللغة المصرية القديمة 
مستمرة، وإصـــراري على تقديم 
ــــل مــــصــــري لــن  ــل إلــــــى كـ ــــن يـــصـ فـ
ــلــتــهــا بــُحــب،  يـــتـــوقـــف، وقــــد ســجَّ
ــارب  ــ ــهــ ــ ــ ــة عـــــــازفـــــــة ال ــبــ ــاحــ ــمــــصــ بــ
المصرية مني واصف، ومهندس 
ــفـــدي ثــــابــــت. فـــخـــورة  الــــصــــوت مـ

بأنها تعتبر أول أغنية رومانسية 
بلغة المصريين القدماء مطروحة 
ــــات الــــبــــث  ــــصـ ــنـ ــ ــع مـ ــيــ ــمــ ــــى جــ ــلـ ــ عـ
الــمــوســيــقــي الــمــخــتــلــفــة، والــتــي 
أعتبرها هــديــة السنة الجديدة 
واألعــــــيــــــاد. ســـيـــعـــرض الــفــيــديــو 

.»
ً
كليب قريبا

وحـــول مشاركتها فــي تجربة 
مــتــحــف نــفــرتــيــتــي عـــلـــى طــريــقــة 
الميتافيرس، أوضحت: »هي أول 
تجربة لي، والحقيقة أنا سعيدة 
بمشاركتي بها، ألنني اكتشفت 

أنه عالم ساحر ومبهر. يمكن أن 
تستغرب الفكرة في البداية، لكن 
بمجرد فهمها وتجربتها تجذبك 
 عــنــدمــا يــكــون 

ً
إلــيــهــا، خــصــوصــا

 بالتاريخ والثقافة 
ً
 متصا

ً
عالما

والــفــنــون، وســعــدت عــنــدمــا طلب 
مني فريق العمل مد فترة وجودي 
معهم بأغنية )مروت آك( في قاعة 
نفرتيتي على الميتافرس حتى 31 
ديسمبر الماضي، فقد تم إعطاء 
فرصة ألكبر عدد ممكن الكتشاف 

التجربة«.

أميرة سليم

محمد عبده أطرب 
جمهوره في القاهرة

ليلة صاخبة عاشتها مدينة 
القاهرة، في ليلة رأس السنة 
الجديدة 2023، حيث شهدت 
10 حفات غنائية لمطربين 

مصريين وعرب، استمرت 
حتى ساعات الصباح األولى 

من فجر األحد.
ففي أحد الفنادق الكبرى 

المطلة على نهر النيل، أطرب 
»فنان العرب« محمد عبده 
جمهور القاهرة، في حفل 
بداية العام الجديد، الذي 
ُيعد األول له بمصر، بعد 

فترة غياب دامت ما يقرب من 
3 سنوات، والثاني له بعد 

األزمة الصحية التي تعرض 
لها، حيث كان قد أحيا قبل 

مجيئه للقاهرة بساعات 
 بمدينة العا 

ً
 غنائيا

ً
حفا

السعودية.
م عبده خال الحفل 14  قدَّ

أغنية من أهم وأشهر أغنياته 
التي اشتهر بها في العالم 

العربي، منها: شبيه الريح، 
وأنا حبيبي، واعترفلك، 

واختلفنا، وأيوة، وكل ما 
نسنس، وصوتك يناديني، 
ويا غايبة، وكل التفاصيل 
على البال، وغالي األثمان، 
واألماكن، ومذهلة، ويمك 

روبي.

شريهان تزور »تشارلي 
شابلن« بموسم الرياض

شهدت كواليس التحضير 
ألول عرض مسرحي مصري 

سيتم تقديمه في موسم 
الرياض 2023، مفاجأة من 
العيار الثقيل، وهي زيارة 

النجمة شريهان للبروفات، 
لدعم الفنان الشاب محمد 

فهيم، بعد إسناد بطولة 
مسرحية »تشارلي شابلن« 

إليه، ومن المنتظر عرض 
.
ً
المسرحية قريبا

شريهان حضرت بروفة 
المسرحية الغنائية 

االستعراضية رفقة المؤلف 
مدحت العدل وشقيقه المنتج 

جمال العدل. وكشف الفنان 
محمد فهيم، بطل المسرحية، 

عن الصور األولى لزيارة 
فريق العمل.

والمسرحية تأليف مدحت 
العدل، وإخراج أحمد البوهي، 

وبطولة: محمد فهيم، ونور 
قدري، وأيمن الشيوي، 

وداليا الجندي، والمطرب 
هاني مصطفى، وروان 

 
ً
الغاب، إضافة إلى 50 فنانا

آخرين من الممثلين الشباب 
والراقصين.

وتستعد شريهان لتكرار 
تجربة نجاح عرضها 

المسرحي األخير )كوكو 
شانيل(، بتقديم مسرحية 
جديدة من تأليف الشاعر 
مدحت العدل، على أن يتم 

البدء في تنفيذها فور انتهاء 
موسم المسلسات المصرية 

لرمضان 2023.

طرح أغنية »على وضعنا« 
لعدوية ونجله ورمضان

رحت أغنية »على وضعنا« 
ُ
ط

لنجم األغنية الشعبية أحمد 
عدوية ونجله محمد عدوية 

والنجم محمد رمضان، 
احتفااًل برأس السنة الجديدة. 
 ،

ً
وكشف محمد عدوية، أخيرا

أنه يتعاون في أغنية على 
طريقة تريو تجمع بينه وبين 
والده ومحمد رمضان، والتي 

 من المفاجآت 
ً
تحمل عددا

أثناء طرحها على المنصات 
المختلفة، وتحمل األغنية 

طابع الشعبي.
وأضاف عدوية: »تجمعني 

صداقة قوية بالفنان محمد 
رمضان، الذي يتمتع بشعبية 

كبيرة جعلته ضمن أفضل 
نجوم جيله، إضافة إلى 

نجاحه كمطرب، وأنا أحب 
األغاني الذي يقدمها«.

 
ً
ُيذكر أن عدوية طرح أخيرا

أغنية جديدة بعنوان 
»استضعفوني« عبر موقع 

يوتيوب.

https://www.aljarida.com/article/9955
https://www.aljarida.com/article/9953
https://www.aljarida.com/article/9952
https://www.aljarida.com/article/9950
https://www.aljarida.com/article/9943
https://www.aljarida.com/article/9939
https://www.aljarida.com/article/9934
https://www.aljarida.com/article/9933
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سلة أخبار

استهدف هجوم جّوي جديد 
العاصمة األوكرانية كييف فجر 

أمس، ما استدعى إعالن حال 
التأّهب قبل رفعها بعد بضع 

ساعات، وذلك عقب عشرات 
الضربات الروسية قبل عيد رأس 

، أوقعت 
ً
السنة وبعده مباشرة

خمسة قتلى على األقل وعشرات 
الجرحى.

وقال مسؤول اإلدارة العسكرّية 
اإلقليمّية أوليكسي كوليبا إن 

»الروس أطلقوا عدة أسراب 
من املسّيرات من طراز شاهد« 
اإليرانية الصنع، موضحا أن 

الضربات كانت تستهدف »بنى 
تحتية أساسية«.

هجوم جّوي جديد على كييف 
بعد ضربات رأس السنة

بدأ أفراد قوة الحدود البريطانية 
تنفيذ دوريات على طول 

الشواطئ الفرنسية بالتعاون مع 
القوة املحلية للمرة األولى في 

محاولة لوقف تدفق املهاجرين 
الذين يعبرون القناة اإلنكليزية. 

وذكرت صحيفة »ذا تليغراف« 
أن أول دورية مشتركة أجريت 

قبل عيد امليالد بعد شهور 
من املفاوضات بني املسؤولني 

الفرنسيني والبريطانيني.
وترمي الجهود املشتركة إلى 

منح املسؤولني البريطانيني قدرًا 
أكبر من املعلومات في الوقت 

الفعلي عن أنشطة تهريب البشر 
وتكتيكات وتحركات املهاجرين.

دوريات بريطانية على
طول شواطئ فرنسا

صرح رئيس حكومة الوحدة 
الليبية عبدالحميد الدبيبة، 

أمس، بأن حكومته املتمركزة في 
العاصمة طرابلس جاهزة إلجراء 

االنتخابات، مؤكدًا أن هذا العام 
سيكون »عام االنتخابات ووحدة 

ر الدبيبة من 
ّ
املؤسسات«. وحذ

»محاوالت دنيئة إلغراقنا في 
مستنقع الصراع السياسي«. 

وقال: »لن ندخر جهدًا في الحفاظ 
على الدم الليبي ووحدة وسيادة 

ليبيا مهما كلفنا ذلك«.
ُيذكر أن ليبيا تعيش أزمة 

ر االنتخابات 
ّ
سياسية منذ تعث

في 2021، وسط خالفات بني 
حكومة الدبيبة وسلطات 

بنغازي املدعومة من املشير 
خليفة حفتر.

الدبيبة: ليبيا جاهزة
 إلجراء االنتخابات

ل مطار دمشق... وإيران تتمسك بالثأر لسليماني
ّ
ضربة تعط

إسرائيل ترصد 3 مليارات دوالر لمهاجمة المواقع النووية ... وطهران تحذر األوروبيين من التالعب باالتفاق
عشية إحياء إيران والفصائل 
المتحالفة معها الذكرى الثالثة 
الغــتــيــال قــائــد »فــيــلــق الــقــدس« 
قاسم سليماني بضربة أميركية 
ــتــل 

ُ
ــداد، ق ــغـ فـــي مــحــيــط مــطــار بـ

أربعة أشخاص، بينهم عنصران 
بالجيش السوري، جّراء قصف 
إسرائيلي استهدف، أمس، مطار 
دمشق الدولي، ووضعه خارج 
الـــخـــدمـــة لـــلـــمـــرة الـــثـــانـــيـــة، مــنــذ 

الصيف الماضي.
وأفادت مصادر بأن القصف 
 على أطراف المطار، 

ً
شمل موقعا

مــوضــحــة أن أحــــد الـــصـــواريـــخ 
أصـــاب مبنى الــمــطــار الــمــدنــي، 
ــع جــــنــــوب  ــ ــوقــ ــ ــة إلـــــــــى مــ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
الــعــاصــمــة فـــي مــنــطــقــة الــســيــدة 
ــنــــب. وأضــــافــــت أن الـــمـــواقـــع  زيــ
المستهدفة تتمركز فيها قوات 
لـ »حزب الله« اللبناني، وأخرى 
مــن »الــدفــاع الــوطــنــي الــســوري« 
المدعومة من »الحرس الثوري« 

اإليراني.
وذكــرت المصادر أن قتيلين 
من الميليشيات المدعومة من 
إيران، أحدهما برتبة رائد شرف 
ويتحدر من ريف حمص الغربي 
من بلدة القبو، والثاني برتبة 

مالزم شرف.
وســمــع دوي انـــفـــجـــارات في 
محيط دمشق، ناجمة عن إطالق 
ــاع الــجــوي  ــدفــ ــواريــــخ مـــن الــ صــ
الحكومي، وبعد نحو 6 ساعات 
ــن الـــتـــوقـــف أعـــلـــنـــت ســلــطــات  مــ
دمــشــق عــــودة الــمــطــار للخدمة 

واستئناف الرحالت الجوية.
ــذه الــــمــــرة الـــثـــانـــيـــة الــتــي  ــ وهــ
ــيــــهــــا مـــــطـــــار دمـــشـــق  يـــــخـــــرج فــ
الرئيسي في البالد عن الخدمة 
مــنــذ يــونــيــو 2022، حــيــن أدى 
قــصــف إســرائــيــلــي إلــــى تعليق 
كل الــرحــالت حوالي أسبوعين 
 بــأحــد 

ً
بـــعـــدمـــا ألــــحــــق أضــــــــــرارا

المدارج. 
وجاءت الضربة اإلسرائيلية 
بدمشق، في وقت شددت القوات 
ــهــــا األمــنــيــة  اتــ الـــعـــراقـــيـــة إجــــراء
بـــمـــحـــيـــط عــــــــدد مــــــن الــــمــــواقــــع 
والمصالح األميركية الحساسة 

 لــهــجــمــات 
ً
فـــي الـــبـــالد، تــحــســبــا

قــــد تـــتـــعـــرض لـــهـــا فــــي الـــذكـــرى 
الـــســـنـــويـــة لـــمـــقـــتـــل ســلــيــمــانــي 
بــصــحــبــة نــائــب زعــيــم »الــحــشــد 
الــشــعــبــي« الـــعـــراقـــي أبــومــهــدي 
المهندس في الثالث من يناير 
عــــام 2020 بـــأمـــر مـــن الــرئــيــس 
األميركي السابق دونالد ترامب.

أجندة االنتقام

فــي هــذه األثــنــاء، جــدد وزيــر 
الــدفــاع اإليــرانــي العميد محمد 
ــا أشــــتــــيــــانــــي حــــديــــثــــه عــن  ــ ــ رضـ
ــفـــاظ بــــ«أجـــنـــدة االنــتــقــام  ــتـ االحـ
 
ّ
ــيـــمـــانـــي«. وقـــــــال إن ــلـ لــــدمــــاء سـ

»كـــــل الـــمـــتـــورطـــيـــن، مــخــطــطــيــن 
ــذيـــن، الغـــتـــيـــال الــشــهــيــد  ــفـ ــنـ ومـ
ــان  ســـيـــنـــالـــون عــقــابــهــم فــــي زمــ

ومكان ال يتبادر ألذهانهم«.
في موازاة ذلك، شدد الحرس 
 »االنـــتـــقـــام في 

ّ
الـــثـــوري عــلــى أن

الوقت الممكن من المتورطين 

باالغتيال، أمــر حتمي ال يمكن 
ـــه يواصل 

ّ
 أن

ً
الــمــس بـــه«، مــؤكــدا

»جــبــهــة  الــعــمــل ضــمــن رصــــده لـــ
األعداء في المنطقة والتهديدات 
ــة، ويــــتــــابــــع خــطــتــه  ــلـ ــمـ ــتـ ــحـ ــمـ الـ
إلخراج أميركا من منطقة غرب 
آسيا واستنساخ فكر سليماني 
ــه فــــــي إيــــــــران  ــ ــتـ ــ ــدرسـ ــ ونـــــشـــــر مـ

وجغرافية المقاومة«.
وتــــحــــدث وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
ــلـــهـــيـــان، عــــن أن  حـــســـيـــن عـــبـــدالـ
ــيـــركـــي طـــالـــب في  الـــجـــانـــب األمـ
الـــمـــفـــاوضـــات غــيــر الــمــبــاشــرة، 
الـــتـــي تــتــوســط بــهــا »الــتــرويــكــا 
األوروبية« بشأن إحياء االتفاق 
»شطب 60 مسؤواًل  الــنــووي، بـ
 مــتــورطــيــن فـــي مقتل 

ً
أمــيــركــيــا

 
ً
سليماني تــم إدراجـــهـــم سابقا
على القائمة السوداء اإليرانية«.

تواصل نووي

ــرح  ــ فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، صـ

المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ــادل  ــبـ ــي، بــــــأن تـ ــانـ ــعـ ــنـ ــر كـ نــــاصــ
الـــرســـائـــل بــيــن أوروبــــــا وإيــــران 
»مــســتــمــر حــتــى اآلن« مـــن أجــل 
الوصول إلى نتيجة بخصوص 
االتفاق النووي الــذي أبــرم عام 
2015. وقال كنعاني، إن الغرب 
ــأ تـــــــام« إذا تــصــور  ــلـــى »خــــطــ عـ
أن بــاســتــطــاعــتــه الــضــغــط على 
ــران فـــي الـــمـــفـــاوضـــات عبر  ــهـ طـ
»الــتــدخــل« فــي الــشــأن اإليــرانــي، 
ــم الــعــواصــم  فــي إشــــارة إلـــى دعـ
الغربية لالحتجاجات الشعبية، 
ضـــد الــنــظــام الــمــتــواصــلــة منذ 
مــنــتــصــف ســبــتــمــبــر الـــمـــاضـــي. 
ــرانــــي:  وأضــــــاف الـــمـــســـؤول اإليــ
»أنصح األوروبيين أن يتجنبوا 
التالعب، وأن يتخذوا سياسة 
ــة مـــن أجــــل بــدء  ــارمــ جـــــادة وصــ

المفاوضات وإعالن االتفاق«.
ــلـــى أن  ــتـــحـــدث عـ وشـــــــدد الـــمـ
إيــــــــــران مـــســـتـــعـــدة الســـتـــكـــمـــال 
المفاوضات النووية، لكنه قال 

إن »اســتــعــدادنــا لــذلــك لــن يبقى 
لألبد«.

ــر عـــــن طــلــب  ــاريــ ــقــ ووســــــــط تــ
وزارة الدفاع اإلسرائيلية زيادة 
ميزانيتها بــمــقــدار 3 مــلــيــارات 
ــيــــر  ــتــــحــــضــ دوالر بــــــهــــــدف »الــ
الحتمال القيام بعمل عسكري 
ضـــد طـــهـــران، أكـــد كــنــعــانــي أنــه 
ال أي اهتمام للتهديدات وزير 
الــدفــاع الــســابــق بيني غانتس 
بشن هجوم جوي على المنشآت 
الــنــوويــة فــي غضون عامين أو 
ثالثة لمنعها من حيازة أسلحة 

ذرية.

تواصل االحتجاجات 

إلــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــك، تـــــــواصـــــــلـــــــت 
االحــــتــــجــــاجــــات، أمـــــــس، بـــمـــدن 
إيــرانــيــة عــــدة، وســـط اعــتــقــاالت 
ــد الــمــتــظــاهــريــن،  تــعــســفــيــة ضــ

وصدور أحكام باإلعدام.
وأفـــــــــادت تـــقـــاريـــر بــانــتــشــار 

واســــــــــــع لــــعــــنــــاصــــر »الــــــحــــــرس 
الثوري« في جوانرود بمحافظة 
ــديــــث عــن  كـــرمـــنـــشـــاه وســــــط حــ
ــات  ــ ــمــ ــ ــداهــ ــ ــا لــــحــــمــــلــــة مــ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ شـ
واعــتــقــاالت بالمناطق الواقعة 

غرب البلد.
وأفــــــــاد مـــوقـــع »هـــــرانـــــا« بـــأن 
محكمة الــثــورة بمدينة ســاري 
شــمــالــي إيــــــران اتــهــمــت مــهــدي 
محمدي فــرد، وهــو شــاب يبلغ 
 تــم اعتقاله 

ً
مــن العمر 18 عــامــا

خالل االحتجاجات في نوشهر، 
بــتــهــمــة »اإلفــــســــاد فـــي األرض« 

وحكمت عليه باإلعدام.
وبـــالـــتـــزامـــن، أصــــدر الــقــضــاء 
ــدا بــور   ضـــد آيــ

ً
ــرانـــي حــكــمــا اإليـ

تقي، طالبة هندسة الرياضيات 
بجامعة زاهـــدان، التي اعتقلت 
خــــالل مــشــاركــتــهــا بــتــظــاهــرات 
احتجاجية، بالسجن 9 أشهر 

و60 جلدة.

المرشد اإليراني علي خامنئي وقائد »الحرس الثوري« حسين سالمي وقائد »فيلق 
القدس« إسماعيل قآني خالل مراسم تأبين لسليماني في طهران أمس األول )إرنا(

تسببت ضربة إسرائيلية في 
تعطل مطار دمشق الدولي 
للمرة الثانية خالل 6 أشهر 

وسط أنباء عن سقوط 4 قتلى، 
اثنان من الجيش السوري، 
واآلخران من الميليشيات 

المدعومة من »الحرس 
الثوري« اإليراني، في حين 

جدد المسؤولون اإليرانيون 
حديثهم عن االحتفاظ بـ 

»أجندة االنتقام لسليماني« 
عشية الذكرى الثالثة لقيام 

واشنطن باغتياله.

االحتجاجات تتواصل 
في عدة مدن إيرانية 
واإلعدام لشاب أدين 

بـ »اإلفساد في األرض«

سيول تستحدث إدارة للمواجهة النووية
ة األميركية لم تعد تكفي لطمأنة شعبي

ّ
رئيس كوريا الجنوبية: المظل

بــعــد يـــوم واحـــد مــن تعهد الزعيم 
الشمالي كيم جونغ أون بزيادة إنتاج 
الرؤوس النووية بشكل غير مسبوق 
ووضــــع جــارتــه فــي مــرمــاهــا، كشفت 
كــوريــا الجنوبية أمــس عــن إنشائها 
إدارة جــديــدة لــمــواجــهــة الــتــهــديــدات 
الـــنـــوويـــة وأســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل، 
داعــيــة حليفتها الـــواليـــات المتحدة 
لتنظيم تدريبات مشتركة باستخدام 

القدرات الذرية.
وأقــامــت هيئة األركــــان الجنوبية 
فعالية بمناسبة إنشاء »إدارة مكافحة 
األسلحة النووية والــدمــار الشامل«، 
موضحة، في بيان، أن اإلدارة الجديدة 
تــضــع األســـس إلطـــالق رؤيـــة الــقــيــادة 

االستراتيجية« التابعة لها.
ــيــــس اإلدارة الـــجـــديـــدة  وقــــــــال رئــ
الــجــنــرال بــــارك هــو-ســونــغ: »ســنــبــذل 
قــــصــــارى جـــهـــدنـــا لـــنـــكـــون مــجــهــزيــن 

في مرحلة مبكرة بموقف قــادر على 
الرد الفوري على أي تهديدات نووية 
وصاروخية من الشمال، إضافة إلى 
ــدرات االســتــجــابــة الــتــي  تــجــهــيــزات قـــ

يمكن أن تكتسح العدو«.
وذكرت الهيئة أن اإلدارة الجديدة 
»ســــتــــقــــود جــــهــــود ســــيــــول لــتــطــويــر 
ــاعـــي واإلشــــــــراف على  نــظــامــهــا الـــدفـ
اإلدارة المتكاملة للقدرات في مجاالت 
الــــفــــضــــاء والــــخــــدمــــات الــســيــبــرانــيــة 
والــطــيــف الكهرومغناطيسي«، وفق 

الوكالة.
وغـــــداة وصـــف كــيــم جـــارتـــه بأنها 
»عــــدو مـــؤكـــد«، قـــال الــرئــيــس الــكــوري 
الــجــنــوبــي يـــون ســـوك إنـــه يبحث مع 
ــنـــطـــن إجـــــــراء مـــــنـــــاورات نـــوويـــة  واشـ
ة النووية« 

ّ
 بأن »المظل

ً
مشتركة، مقرا

األميركية لم تعد تكفي لطمأنة شعبه.
ــداد  ــعــ ــتــ ــــى »االســ وبــــعــــد دعــــوتــــه إلــ

ــدرات »ســــاحــــقــــة«، ذكـــر  لـــلـــحـــرب« بـــــقـــ
يــون، لصحيفة »تشوسون إلبو«، أن 
»األسلحة النووية مملوكة للواليات 
الـــمـــتـــحـــدة، لــكــن الــتــخــطــيــط وتـــبـــادل 
المعلومات والــتــدريــبــات العسكرية 
ــا  ــ ــوريـ ــ ــرك فــــيــــهــــا كـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــــب أن تـ ــجـ ــ يـ
 أن التخطيط 

ً
الــجــنــوبــيــة«، مــوضــحــا

والـــتـــدريـــبـــات الــمــشــتــركــة ســيــهــدفــان 
ــادة فاعلية »الــــردع الــمــوســع،  إلـــى زيــ
 »

ً
 كــبــيــرا

ً
وواشــنــطــن أظــهــرت تــرحــيــبــا

بهذه الفكرة.
 وفــي خضم تصاعد الــتــوتــر، أكد 
ــاع لــــي جـــونـــغ ســـــوب أن  ــ ــدفـ ــ وزيــــــر الـ
الجيش لن يتردد في الرد بقوة على 
أي استفزازات من الجارة الشمالية، 
محذرة إياها من تقويض السلم في 

المنطقة.

● بيروت - منير ربيع
تشكل البطريركية المارونية في بكركي 
في هذه المرحلة قبلة سياسية لمختلف 
القوى من توجهات متعددة أبرزها زيارة 
وفـــد »حــــزب الـــلـــه« لــلــبــطــريــرك الــمــارونــي 
بــشــارة الـــراعـــي وتــهــنــئــتــه بــاألعــيــاد بعد 
قطيعة طويلة تخللتها خالفات سياسية 
كثيرة منها الــدعــوة لعقد مؤتمر دولــي 
ــارة وفــد الــحــزب لبكركي  لحل األزمــــة. زيـ
ات عديدة بين محسوبين  سبقتها لــقــاء
 لـــهـــا. وبــحــســب 

ً
عــلــى الــطــرفــيــن تــمــهــيــدا

 عــديــدة ســتــزور 
ً
الــمــعــلــومــات، فـــإن وفــــودا

الــراعــي لطرح أفــكــار سياسية حــول آلية 
الحل وانتخاب الرئيس.

ــال رئـــيـــس الــمــجــلــس  ــ ــاء، قـ ــقـ ــلـ وبـــعـــد الـ
السياسي في الحزب إبراهيم السيد، إن 
»الوضع يجعل استحقاق الرئاسة أولوية 
ويجب أن يتم بأقرب فرصة كي ال ينهار 
لبنان« وشــّدد على أنه »ال يوجد صفحة 
قديمة وجديدة مع الراعي لكن األوضاع 
الصحية وكورونا تسببت بفسحة زمنية 
تزيد الشوق وال تباين بيننا بل وجهات 
نظر متطابقة أولها الحرص على انتخاب 

الرئيس«.

يبقى هدف بكركي من هذه المشاورات 
إيــــجــــاد قــــواســــم مــشــتــركــة يــبــنــى عــلــيــهــا 
للوصول لتسوية تخرج لبنان من الفراغ 
ــــواء عــبــر لـــقـــاء شــخــصــيــات  الـــرئـــاســـي. سـ
مــســيــحــيــة مــثــل رئـــيـــس الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الحّر جبران باسيل، ووفــد عن »القوات« 
برئاسة ستريدا جعجع والحزب التقدمي 
االشتراكي، وشخصيات سنية متعددة 
كان آخرها رئيس الحكومة األسبق فؤاد 

السنيورة. 
تندرج هذه اللقاءات في سياق البحث 
عن مسعى سياسي جديد تقوده بكركي، 
والذي يجتمع السياسيون على مطالبتها 
به، إال أن هذا التحرك يختلف عما حصل 
بين 2014 و2016 والذي اقتصر فيما بعد 
على لقاء بين الزعماء الموارنة األربعة 
واتفاقهم على تبني نظرية الرئيس القوي 
أي خــيــار السير بــواحــد منهم للرئاسة. 
ووفق مصادر بكركي، فإن الراعي لم يكن 
 عــلــى مــثــل هـــذا الــطــرح، ولــذلــك ال 

ً
مــوافــقــا

يريد تكراره، ولم يوافق على كل الدعوات 
التي وجهت إليه للقيام بالدعوة لحوار 

مسيحي- مسيحي. 
ــراعــــي  اتــــه كــــــان الــ ــــي مـــخـــتـــلـــف لــــقــــاء فـ
ــاق على  ــفــ ، بـــأنـــه ال بـــد مـــن االتــ

ً
واضــــحــــا

ــادة ثــقــة  ــعــ ــتــ ــلـــى اســ شــخــصــيــة قــــــــادرة عـ
المجتمع الدولي والداخل اللبناني، وليس 
مت على الرئيس 

ّ
وفق منطلقات سابقة حت

 بـــشـــروط ســيــاســيــة أو 
ً
أن يـــكـــون مـــقـــيـــدا

تحالفات حزبية. وأسف الراعي بوضوح 
لحالة التشتت، بما فــي ذلــك مــن ملفات 
 
ً
الســا والــعــاقــورة، وبــلــدة رمــيــش، مشيرا
 إلـــى أن ضــعــف اآلخـــريـــن يجعل 

ً
ضــمــنــيــا

ــه« فـــي مـــوقـــع الـــطـــرف األقــــوى  ــلـ ــزب الـ ــ »حـ
مقابل من لم يتوافقوا على رؤية سياسية 
أو على سقف يمكنهم من إقامة التوازن، 

ولذلك تبقى الكفة تميل لمصلحته. 
بعد تقديم الراعي لهذه القراءة، بادره 
كثر بالقول: »ال أحد لديه القدرة على رفع 
رايـــة الــتــوازن غير بــكــركــي«، مستعيدين 
لحظة مــطــالــبــة الــبــطــريــرك بعقد مؤتمر 
 األزمــــــــــــة، وحـــيـــنـــهـــا كـــانـــت 

ّ
دولــــــــي لــــحــــل

االستجابة السياسية والشعبية سريعة 
وتــوجــهــت الــنــاس لــبــكــركــي فــي تــظــاهــرة 
ــذه الـــفـــكـــرة حـــضـــرت فــي  ــ كـــبـــيـــرة. مـــثـــل هـ
لقاءات البطريرك، باإلضافة إلى استذكار 
كثيرين حقبة البطريرك نصرالله صفير، 
والتحضير للقاء قرنة شهوان وبعده لقاء 

البريستول. 
وفي األيام المقبلة، سيستقبل الراعي 

المزيد مــن الــوفــود والشخصيات، التي 
 بـــضـــرورة حــمــل رايـــة 

ً
ــددا ســتــطــالــبــه مـــجـ

الحوار، بناء على دعوة ال يمكن ألحد أن 
يرفضها سواء كان من المعارضة أو من 
الوسط، ويعرف هؤالء أنه ال بد من تقديم 
رؤيــة سياسية غير مستفزة لحزب الله، 
لعدم إفشال هذا التحرك، وثمة من يحاول 
أن يستفيد من بعض االتصاالت على خط 
المقربين من بكركي مع الحزب، إضافة 
إلــى اتــصــال الــراعــي مــع رئــيــس البرلمان 
نبيه بري، لتقديم طرح سياسي ال يستفز 

أي طرف وال يدفعه إلجهاضه. 
مـــن بــيــن األفـــكـــار الـــتـــي ســتــنــاقــش مع 
البطريرك هي ورقة سياسية، تم البحث 
 مـــع شــخــصــيــات مسيحية 

ً
بــهــا مــســبــقــا

وإسالمية، تشكل خريطة طريق للخروج 
مــن الــمــأزق الــرئــاســي، أو بــالــحــد األدنـــى 
قــادرة على جمع القدر األكبر من القوى 
الــتــي ال يمكن استثناؤها أو إنــجــاز أي 
 تجربة جديدة 

ً
تسوية بدونها. إنها عمليا

يسعى لها بعض السياسيين مع بكركي 
إال أنها لن تكون مضمونة النتائج.

 لبنان: »حزب الله« في بكركي... تمهيٌد لورقة سياسية ومبادرة

 إبراهيم السيد في بكركي أمس
ً
الراعي مستقبال

ين  االحتالل يجتاح جنين ويقتل فلسطينيَّ
ر القتحام رسمي لألقصى

ّ
وبن غفير يحض
ــر  وســــط تـــحـــذيـــرات مـــن تــســبــب وزيـ
ــهـــودي الـــمـــتـــطـــرف، ايــتــامــار  ــيـ األمـــــن الـ
بــن غفير، فــي تفجير األوضـــاع بسبب 
ــه الــــرســــمــــي األول لــلــمــســجــد  ــامـ ــتـــحـ اقـ
 في 

ً
األقصى المبارك منذ تعيينه رسميا

حكومة بنيامين نتنياهو، اجتاح جيش 
االحتالل اإلسرائيلي، فجر أمس، قرية 
كــفــر دان بمحافظة جنين فــي الضفة 
ين  الغربية المحتلة، وقــتــل فلسطينيَّ
بــالــرصــاص خــالل هدمه منزل شابين 
اتهمهما بالمشاركة في عملية إطالق 
تل 

ُ
نار قرب حاجز جلبوع )الجلمة(، وق

أحد ضباطه.
في هذه األثناء، نقلت حركة »حماس« 
رســائــل شــديــدة اللهجة عبر الوسطاء 
المصريين واألممين بعد تقارير عن نية 
بن غفير دخول حرم المسجد األقصى 
فــي مــديــنــة الـــقـــدس، األســـبـــوع المقبل. 
وأبلغت »حماس« المصريين بأنها لن 

تقف مكتوفة األيـــدي، وبــأن خطوة بن 
غفير ستفجر األوضاع.

ــة  ــركـ ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــحـ وقــــــــال الــــمــ
عــبــدالــلــطــيــف الـــقـــانـــوع، فـــي بـــيـــان، ليل 
االثــنــيــن ـ الــثــالثــاء، أن »إعــــالن المجرم 
بن غفير نيته اقتحام األقصى يعكس 
غطرسة حكومة المستوطنين الفاشية، 
ونواياها المبّيتة لتصاعد االعتداءات 
على المسجد بهدف تقسيمه«. ونّبه إلى 
أن »التصعيد في األقصى يمثل صاعق 
تفجير، وستتحمل حكومة االحــتــالل 

نتائج ذلك«.
ــــاس« فــي  ــمـ ــ وجــــــــاءت تــــحــــذيــــرات »حـ
أعــقــاب تــقــاريــر لــقــنــاة »كــــان« الرسمية، 
 مكتب بــن غفير اتــصــل بالشرطة 

ّ
بـــأن

اإلسرائيلية، أمس األول، وأبلغها نية 
الوزير اقتحام األقصى اليوم الثالثاء 

أو غدا األربعاء.
وفي حين نقلت القناة العبرية عما 

وصفتها بمصادرها الخاصة »احتمال 
تأجيل عملية االقتحام«، أكدت المصادر 
ذاتــهــا أن ســلــطــات االحـــتـــالل ستجري 

 للخطوة المحتملة.
ً
تقييما

وسيكون هذا أول اقتحام لألقصى 
 
ً
يــقــوده بــن غفير مــنــذ تعيينه رسميا
 فــي حــكــومــة بنيامين نتنياهو 

ً
ــرا وزيــ

التي جرى تنصيبها الخميس الماضي.
ويعتبر بــن غفير ســريــان »الــوضــع 
 من 

ً
الــقــائــم« فــي الــحــرم الــقــدســي نــوعــا

»العنصرية« في المكان المقدس، إذ يتم 
السماح بحرية العبادة للمسلمين فقط 
دون اليهود، وهو األمر الذي يدعو بن 
غفير إلــى تغييره بحيث يتم السماح 

بمزيد من الحريات للمصلين اليهود.
ــيــــر إلــــــــى تــهــجــيــر  ــفــ ويــــــدعــــــو بــــــن غــ
الفلسطينيين، ويتوعد بتمرير قوانين 
إلعـــدام الــمــقــاومــيــن، وتمنح الحصانة 

لقاتليهم.
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كاظمة يستضيف البشائر العماني
في »السلة اآلسيوية«

الرّباعان سارة وسعود يحرزان 
»ميداليات ملونة« في »غرب آسيا«

●  جابر الشريفي
يــســتــضــيــف الــفــريــق األول لــكــرة الــســلــة بــنــادي 
كاظمة اليوم على صالة االتــحــاد بمجمع الشيخ 
سعد العبدالله الرياضي فريق البشائر العماني، 
في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة 

األولى لبطولة األندية اآلسيوية »زون الخليج«.
وكانت الجولة الثالثة انطلقت في وقت متأخر، 
مــســاء أمــــس، بــلــقــاء الـــهـــالل الــســعــودي مـــع شــبــاب 
األهلي اإلمــاراتــي متصدري الترتيب بأربع نقاط 
لكل منهما، في حين يأتي فريقا كاظمة والبشائر 

بنقطتين.
ــاراة الـــيـــوم رغــــم خـــســـارة كــاظــمــة أمـــام  ــبـ  وفــــي مـ
الــهــالل وشــبــاب األهــلــي فــإنــه مــا زال يمتلك األمــل 
في المنافسة على بطاقة المركز األول، إذ يخوض 
اليوم أول مباراة على أرضه ويسعى إلى تحقيق 
 
ً
االنتصار األول في المجموعة الذي سيمنحه دافعا
 مــن أجــل خــوض مــبــاريــات اإليـــاب برغبة 

ً
معنويا

الفوز والمنافسة على التأهل.
ــدم كــاظــمــة بـــقـــيـــادة الــــمــــدرب الـــصـــربـــي إيــفــان   قــ
 في 

ً
 قويا

ً
جيرمج مستويات مميزة وكان منافسا

المباراتين أمام الهالل وشباب األهلي، إذ تسببت 
تفاصيل صغيرة في الهزيمتين، مما يؤكد قدرته 

على الثأر في مباراتي اإلياب على أرضه. 
 على مــا قدمه الفريقان حتى اآلن فإن 

ً
وقياسا

الكفة تميل نحو كاظمة لتحقيق الفوز على البشائر 
 أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره.

ً
خصوصا

 ويضم البرتقالي كوكبة من الالعبين المميزين 
يبرز منهم عبدالعزيز الحميدي، أحمد البلوشي، 
يــوســف بـــورحـــمـــه، واألمـــيـــركـــيـــان تــــاي ويــلــيــامــس 

وكيفين ميرفي.

أحرز الرباعان الكويتيان سارة الهندي وسعود 
المطيري 5 ميداليات ملونة بواقع 3 برونزيات 
وفضيتين في اليوم الثاني لمنافسات بطولتي 
غرب آسيا التاسعة للرجال والسيدات، وكأس قطر 
للرجال والسيدات في نسختها السابعة، واللتين 
ينظمهما االتحاد القطري لرفع األثقال، ويشارك 

فيهما 100 رباع ورباعة يمثلون 15 دولة.
في بطولة غرب آسيا، أحرزت الرباعة الهندي 
الــمــيــدالــيــات الــبــرونــزيــة الـــثـــالث، بــعــدمــا سجلت 
فــي الــخــطــف وزن 42 كــجــم، وفـــي الــنــتــر وزن 53 
كجم، وفــي المجموع وزن 95 كجم، وذلــك خلف 
السعودية العنود الشهري التي حصلت على ثالث 
ميداليات فضية بنفس أوزانها، في حين حققت 
القطرية ريبيكا ابراهيما الذهبيات الثالث في 

الخطف بوزن 80 كجم، وفي النتر بوزن 95 كجم، 
وفي المجموع بوزن 175 كجم. 

وفـــي وزن 83 كــجــم لــلــرجــال، تــمــكــن الكويتي 
ســـعـــود الــمــطــيــري مـــن الــحــصــول عــلــى فضيتي 
ــعــــودي عــلــي  ــلـــف الــــســ الـــخـــطـــف والــــمــــجــــمــــوع، خـ
العلوي الذي حصد الميداليات الذهبية الثالث 
فــــي الـــخـــطـــف والـــنـــتـــر والـــمـــجـــمـــوع، بــيــنــمــا حـــاز 
الــيــمــنــي كــريــم فــهــمــي فــضــيــة الــنــتــر وبــرونــزيــتــي 
الخطف والمجموع، وأخيرا فاز اليمني إبراهيم 

عبدالخالق ببرونزية النتر.

محترف كاظمة األميركي تاي ويليامس

سارة الهندي على منصة التتويج

»الطائرة« يوضح لألندية 
االستحقاقات الخارجية

● محمد عبدالعزيز
أرســـــــل االتـــــحـــــاد الــكــويــتــي 
لــلــكــرة الــطــائــرة كــتــابــا لــنــادي 
الــكــويــت بــشــأن مــشــاركــتــه في 
البطوالت الخارجية للموسم 
الـــريـــاضـــي 2023، وذلــــك بــنــاء 
ــات  ــقــ ــابــ ــمــــســ ــــج الــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ عـ
المحلية في الموسم الماضي.

ــح اتـــحـــاد الــطــائــرة،  ــ  وأوضـ
ــي كـــتـــابـــه أنـــــه يـــحـــق لـــنـــادي  فــ
الكويت بصفته »بطل الدوري 
ــــأس االتـــحـــاد في  الــمــمــتــاز وكـ
الــمــوســم الــمــاضــي« المشاركة 
في بطولتي غرب آسيا لألندية 
ــان الــبــطــولــة  ــكـ ـــت مـ

ّ
ــل ــتــــي حـ »الــ

الخليجية لالندية« والبطولة 
اآلسيوية لألندية، وذلــك بناء 
على الالئحة المرسلة لألندية 

في الموسم 2021/ 2022.
ــر أن نـــــــادي الـــكـــويـــت   يــــذكــ
خاطب اتــحــاد الــكــرة الطائرة، 
في وقــت سابق، بشأن رغبته 
ــة بـــبـــطـــولـــتـــي  ــاركـــ ــشـــ ــ ــمـ ـــ فــــــي ال
غــرب آسيا لألندية والبطولة 
ــة لـــــألنـــــديـــــة، ووافـــــــق  ــيــ ــربــ ــعــ الــ
االتــحــاد فــي بــدايــة األمـــر، لكن 
بعد مــراجــعــة الــالئــحــة ونظام 
المسابقات للموسم الرياضي 
2021/ 2022 تبين أحقيته في 

المشاركة ببطولتي غرب آسيا 
و»اآلسيوية لألندية«.

 رد 
ً
وينتظر االتــحــاد حاليا

نــادي الكويت على المشاركة 
فــي البطولتين، حتى يتمكن 
مـــــــن مــــخــــاطــــبــــة االتــــــــحــــــــادات 

اإلقليمية بهذا الشأن.

 كاظمة يشارك في »العربية«

ــام  ــتـــصـــل، قـ ــيــــاق مـ ــــي ســ وفــ
اتحاد الكرة الطائرة بمخاطبة 
نــــادي كــاظــمــة »بــصــفــتــه ثــانــي 
الــــدوري الممتاز فــي الموسم 
الـــــمـــــاضـــــي«، لـــلـــمـــشـــاركـــه فــي 
البطولة العربية لألندية، وذلك 

وفق الالئحة.
كما خاطب اتحاد الطائرة 
نادي القادسية »باعتباره ثالث 
الــــدوري الممتاز فــي الموسم 
الماضي« بخصوص مشاركته 
كــــمــــمــــثــــل ثـــــــــان لــــلــــكــــويــــت فـــي 
البطولة العربية لألندية »على 
ه اعتذار 

ّ
نفقته الخاصة«، لكن

عن عدم المشاركة، وبناء على 
ذلك - ووفق الالئحة - سيقوم 
االتحاد بمخاطبة رابع الدوري 
الممتاز في الموسم الماضي، 
وهو نادي برقان للمشاركة في 

البطولة العربية لألندية.

 الكويت يوافق  الكويت يوافق 
 على إعارة العدواني  على إعارة العدواني 

للشارقة اإلماراتيللشارقة اإلماراتي
وافــق نــادي الكويت على إعــارة نجم كــرة اليد سيف العدواني 
لنادي الشارقة اإلماراتي مدة شهر يناير فقط، لدعم صفوفه خالل 

منافسات الدوري المحلي.
من ناحيته، أكد سامح الهاجري مدير الفريق األول لكرة اليد 
بــنــادي الكويت أن إدارة الــنــادي منحت الــالعــب الــعــدوانــي فرصة 
لالحتكاك الخارجي في الدوري اإلماراتي، لثقل الالعب والمحافظة 
 
ً
على مستواه خالل فترة توقف الدوري الممتاز الكويتي، متمنيا

له التوفيق في تجربته االحترافية األولى.
 من جانب آخــر، أوضــح الهاجري أن خطة إعــداد الفريق األول 
لكرة اليد بالنادي للمشاركة في البطولة اآلسيوية الـ 25 لألندية 
أبطال الدوري جاهزة، لكن إدارة النادي تنتظر تحديد موعد ومكان 
 أن هناك أنباء عن اتجاه االتحاد 

ً
إقامة البطولة بشكل نهائي، مبينا

اآلسيوي لكرة اليد لتأجيل البطولة من فبراير المقبل لتقام في 
مايو - يونيو المقبلين، لكثرة البطوالت الدولية في الفترة الحالية.

عــــــاود فـــريـــق الــســالــمــيــة 
لكرة القدم تدريباته أمس، 
ــادة الـــــــمـــــــدرب مــحــمــد  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
 لــمــا 

ً
ــدادا ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إبــــراهــــيــــم، اسـ

تبقى من منافسات الموسم 
الحالي.

ــال مــديــر الــفــريــق بــدر  وقــ
الـــخـــالـــدي إن »الـــســـمـــاوي« 
بــــــصــــــدد خــــــــــوض مــــــبــــــاراة 
وديـــة مــع خــيــطــان، بعد غد 
الخميس، على استاد ثامر.

وفـــيـــمـــا يـــخـــص صــفــقــات 
ـــن الـــخـــالـــدي أن  الـــشـــتـــاء، بـــيَّ
األمر متروك إلدارة النادي، 
 أن 

ً
والــجــهــاز الــفــنــي، مــؤكــدا

الثالثي: سانتي، وريفاس، 
وليما، يباشرون التدريبات 
مع الفريق بالوقت الحالي، 
فــــــي حــــيــــن حــــصــــل جــمــعــة 
ســــعــــيــــد عـــــلـــــى إذن حـــتـــى 
السابع من الشهر الجاري، 
ــي حـــيـــن غــــــــادر الـــعـــراقـــي  ــ فـ
اســو رســتــم لالنضمام إلى 

منتخب بالده.

العازمي: لم أتسلم بقية مستحقاتي من »النصر«
جه لتقديم شكوى إلى لجنة أوضاع الالعبين باتحاد الكرة

ّ
يت

أكد العب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي القادسية، مشاري 
الـــعـــازمـــي، أنـــه لـــم يــتــســلــم بقية 
مستحقاته من إدارة النصر، عن 
الموسم الذي كان به مع الفريق.

ــازمــــي قــــد خـــاض  ــعــ وكـــــــان الــ
تــجــربــة احــتــرافــيــة فـــي صــفــوف 
العنابي، في الموسم الماضي، 
وظهر بسمتوى مميز، لينتقل 
مطلع الموسم الحالي لصفوف 

األصفر.
وقــال العازمي لـ »الجريدة«، 
إنــه يتواصل مــع إدارة النصر، 
 مــــــع عــــبــــدالــــعــــزيــــز 

ً
ــا ــ ــــوصـ ــــصـ خـ

الـــنـــامـــي، ومــــديــــر الـــفـــريـــق فــهــد 
الــديــحــانــي مـــن أجـــل الــحــصــول 
على بقية مستحقاته المتأخرة، 

لكن من دون جدوى.
ــاف أن عــقــده مــنــتــه مع  ــ وأضـ
ــر، ومـــع  ــهــ الـــعـــنـــابـــي مـــنـــذ 8 أشــ
ذلك لم يلجأ للقنوات الشرعية، 
 إلدارة النصر ورغبة في 

ً
تقديرا

إنــهــاء األمــــور، مــع اإلبــقــاء على 
حبل الود مع إدارة النصر.

ــه  ــفـــــت الـــــعـــــازمـــــي إلــــــــى أنــ ولـــ
سيتجه للجنة أوضاع الالعبين 
ــن أجــــل  ــ ــاد الــــــكــــــرة، مــ ــ ــحــ ــ ــي اتــ ــ فــ
الحصول على المبلغ المتبقي 

لدى إدارة النصر.
ــاه عـــن مـــــردوه مع  ــ وعــــن رضـ
القادسية، قال إن األصفر كفريق 
يتطلع لظهور أفضل فيما تبقى 
من منافسات الموسم الجاري، 
 أن الفريق ال يــزال ضمن 

ً
مؤكدا

حــســابــات الــمــنــافــســة عــلــى لقب 
الممتاز.

ــلــــى أن  ــــي عــ ــازمـ ــ ــعـ ــ وشـــــــــدد الـ
صــفــوف األصــفــر تــضــم العبين 
ــواء مــــن أصـــحـــاب  ــ مـــمـــيـــزيـــن، ســ
الــخــبــرة، أو العناصر الــواعــدة، 
 بعمل الجهازين الفني 

ً
مشيدا

واإلداري.

مشاري العازمي أمام القادسية

 في قائمة األزرق للمشاركة في »خليجي 25«
ً
23 العبا

بينتو ضم النصار واستبعد الحربي ومروي والطراروة
وقع اختيار الجهاز الفني لمنتخبنا 
الــوطــنــي لــكــرة الــقــدم بــقــيــادة الــمــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي روي بــيــنــتــو ومـــســـاعـــده 
 للقائمة 

ً
أحمد عبدالكريم على 23 العبا

الــمــشــاركــة فـــي بــطــولــة »خــلــيــجــي 25« 
التي تستضيفها مدينة البصرة خالل 

الفترة بين 6 و 19 الجاري.
والـــــالعـــــبـــــون الـــــذيـــــن وقـــــــع عــلــيــهــم 
االخـــتـــيـــار هــــم: ســلــيــمــان عــبــدالــغــفــور، 
وضــــاري الــعــتــيــبــي، وبــــدر الــصــعــنــون، 
وفهد الهاجري، ومحمد خالد النصار، 
ــــد إبــــراهــــيــــم،  ــالـ ــ وحــــســــن حـــــمـــــدان، وخـ
وحمد القالف، ومشاري غنام، ومهدي 
دشتي، وبدر جمال، وسلطان العنزي، 
وعلي خلف، وأحمد الظفيري، وفــواز 
العتيبي، وبدر طارق، وعبدالله الفهد، 
ومبارك الفنيني، ومحمد باجية، وعيد 
الرشيدي، وشبيب الخالدي، وإبراهيم 

كميل، وفيصل زايد.
وبــذلــك، شهدت القائمة ضم مدافع 
كاظمة محمد النصار، في ظل تعرض 
الالعبين مشاري غنام وحمد القالف 
لإلصابة في وقت سابق. ورأى بينتو 
ــــرورة ضـــم الــنــصــار، خــشــيــة تــجــدد  ضـ
 بأن 

ً
إصابتهما رغــم تعافيهما، علما

الثالثي يلعب في مركز المدافع األيسر.
ــاز الـــفـــنـــي العـــب  ــهـ ــجـ  واســـتـــبـــعـــد الـ
كاظمة حمد الحربي بداعي اإلصابة، 
وعـــبـــدالـــعـــزيـــز عـــلـــي مــــــروي ويــعــقــوب 
الطراروة. كما استبعد قبل السفر إلى 
الـــعـــراق لــمــواجــهــة المنتخب الــعــراقــي 
التي أقيمت مساء الجمعة الماضي في 
افتتاح استاد الميناء الدولي، الالعب 
.
ً
عبدالعزيز وادي بسبب اإلصابة أيضا

 اختتام التدريبات اليوم

إلى ذلك، يختتم المنتخب تدريباته 
فــي الــســاعــة الــســادســة مــن مــســاء الــيــوم 
بـــاســـتـــاد جـــابـــر الــــدولــــي، حــيــث يــغــادر 
 األربــعــاء إلــى البصرة 

ً
وفــد الــفــريــق غـــدا

للمشاركة في البطولة.
ويعمل بينتو على تجهيز الفريق 
بشكل الئق لمواجهة المنتخب القطري 
مساء السبت المقبل في الجولة األولى 
من منافسات المجموعة الثانية، والتي 
 على تحقيق 

ً
يعّول الجهاز الفني كثيرا

الفوز بها، من أجل رفع الروح المعنوية 
لــالعــبــيــن، والـــدخـــول مــبــكــرا فــي أجـــواء 

المنافسة.

وكان األزرق استأنف تدريباته أمس 
الستاد جابر األحمد، وشهد التدريب 
مشاركة جميع الالعبين، والترحيب 
بالوفد الجديد النصار، الذي تم ضمه 
للمرة األولى منذ تولي بينتو المهمة 

في مطلع شهر أكتوبر الماضي.
ــــروح مــعــنــويــة  ــــدرب الـــالعـــبـــون بـ وتــ
ــادة  ــ مـــرتـــفـــعـــة، ال ســيــمــا فــــي ظــــل اإلشــ
بالمستوى الذي قدموه أمام المنتخب 
ــراقـــي فـــي الـــشـــوط الـــثـــانـــي لــلــقــاء،  ــعـ الـ
وتهديدهم مرمى المنتخب المضيف 
بثالث هجمات خطيرة، كانت قريبة 

من إدراك هدف التعادل لألزرق.

الالعبون تحت مجهر البناي

ويــضــع الــجــهــاز الــطــبــي للمنتخب 
برئاسة د. عبدالمجيد البناي جميع 
الــالعــبــيــن تــحــت مــجــهــره ســــواء الــذيــن 
ــوا الــــتــــدريــــب أمـــــس وهـــمـــا حــمــد  ــلــ دخــ
الـــقـــالف ومـــشـــاري غـــنـــام، أو الـــذيـــن لم 
يعانوا اإلصابات في الفترة الماضية.

حازم ماهر

ب في البصرة منتخب عمان تدرَّ
دشــن المنتخب العماني، الــذي وصــل إلــى البصرة أمــس )االثنين(، 
للمشاركة فــي بــطــولــة »خليجي 25«، تــدريــبــاتــه فــي الــفــتــرة المسائية 
على أحــد المالعب الفرعية للمدينة الرياضية، المخصصة لتدريب 

المنتخبات.
وكــان الجهاز الفني للمنتخب العماني، بقيادة الــكــرواتــي برانكو 
ت  إيفانكوفيتش، أعلن قائمة الفريق المشاركة في البطولة، التي ضمَّ

٢٢ العب.

ًالسالمية يواجه 
خيطان وديا

يختتم األزرق 
تدريباته اليوم 

باستاد جابر الدولي، 
في حين يغادر 

 إلى 
ً
وفد الفريق غدا

البصرة للمشاركة في 
»خليجي 25«.

الشاهين: االستعدادات للبطولة متواضعة
ــد رئـــيـــس االتــــحــــاد الــكــويــتــي لـــكـــرة الــقــدم  أكــ
عــبــدالــلــه الــشــاهــيــن، أن االســـتـــعـــدادات لبطولة 
»خليجي 25« متواضعة، وليست على مستوى 
الطموح لضيق الوقت ووجود بعض المعوقات، 
أولها التدريب على الملعب الفرعي، إذ تدرب 
األزرق للمرة األولى أمس، على استاد جابر 
الـــرئـــيـــســـي، إلــــى جـــانـــب الـــمـــشـــاركـــة فـــي 3 

مباريات فقط، بسبب استمرار منافسات الدوري، 
 
ً
 كبيرا

ً
 أن استراتيجية االتحاد تتطلب عددا

ً
مضيفا

من المالعب.
ولفت الشاهين، في تصريح لإلعالميين، إلى أن 
المنتخب الكويتي يشارك في »خليجي 25« وهو 
 على أن المنتخب لن 

ً
، مشددا

ً
 تاريخيا

ً
يمتلك إرثا

يكون لقمة سائغة للمنافسين في البطولة.

ــطــــوالت الــخــلــيــج  وقــــــال إن الـــمـــنـــافـــســـات فــــي بــ
ــداد الــالعــبــيــن بــشــكــل نــفــســي،  ــ ــم إعــ ــة، لـــذلـــك تـ قـــويـ
 من 

ً
ا فــاالســتــعــدادات لـــ »خليجي 25« تعتبر جـــزء

االســـتـــعـــدادات لــبــطــولــة غــــرب آســيــا والــتــصــفــيــات 
 عن أسفه 

ً
المؤهلة ألولمبياد باريس 2023، معربا

لفقد بعض الالعبين فــي الــوقــت الــحــالــي، ومنهم 
أحمد شبيب وبندر السالمة بسبب سوء المالعب.

https://www.aljarida.com/article/9951
https://www.aljarida.com/article/9946
https://www.aljarida.com/article/9944
https://www.aljarida.com/article/9941
https://www.aljarida.com/article/9938
https://www.aljarida.com/article/9935
https://www.aljarida.com/article/9932
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اكتفى تشلسي بالتعادل مع 
مضيفه نوتنغهام فوريست 

1-1، أمس األول، في المرحلة 
الثامنة عشرة من الدوري 

اإلنكليزي لكرة القدم.

عاد تشلسي لمسلسل نزيف 
الـــنـــقـــاط فـــي »الــبــريــمــيــيــر لــيــغ« 
، بتعادله بهدف لهدف 

ً
مــجــددا

خـــارج قــواعــده أمـــام نوتنغهام 
فــــورســــت فــــي آخـــــر مـــواجـــهـــات 
الــــجــــولــــة الــــــــ 18 مـــــن الـــــــــدوري 
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم 

التي أقيمت األحد.
م الــفــريــق الــلــنــدنــي أواًل  تـــقـــدَّ
في النتيجة )16(، بفضل النجم 
رحــيــم ســتــرلــيــنــغ، وهـــو الــهــدف 

الذي انتهى به الشوط األول.
ــاب الــضــيــافــة  ــحــ ونـــجـــح أصــ
ــادة الـــمـــبـــاراة كــمــا بـــدأت  ــ فـــي إعـ
لــلــتــعــادل، فـــي الــدقــيــقــة 63 عن 
طـــــريـــــق اإليـــــــــفـــــــــواري ســـيـــرغـــي 

أورييه.
ــعـــود  وبـــالـــنـــتـــيـــجـــة هـــــــــذه، يـ
»البلوز« لمسلسل إهدار النقاط 
قبل فترة التوقف الدولي إلقامة 
مــونــديــال 2022 بــقــطــر، عندما 
ــبـــاريـــات  ــلـــى مـــــــدار 5 مـ فـــشـــل عـ
متتالية في تحقيق أي انتصار، 

بواقع تعادلين و3 هزائم.
وكــان فريق الــمــدرب غراهام 
ــتــــأنــــف مـــــشـــــواره فــي  ــر اســ ــوتــ بــ
الـــبـــطـــولـــة بـــانـــتـــصـــار بــهــدفــيــن 
نظيفين فــي الــجــولــة الماضية 

على بورنموث.
ــفـــى تــشــلــســي بــإضــافــة  ــتـ واكـ
نقطة جعلت رصيده 25 نقطة، 
مـــن 16 مــــبــــاراة، ولــــه مــبــاراتــان 

مؤجلتان، في المركز الثامن.
بـــــيـــــنـــــمـــــا أصـــــــــبـــــــــح رصـــــيـــــد 
نــوتــنــغــهــام 14 نقطة يــظــل بها 
فــي منطقة الــخــطــر )الــمــركــز الـــ 
18(، بفارق األهداف خلف وست 

هام يونايتد، وللفريقين مباراة 
واحدة مؤجلة.

تعادل أستون فيال وتوتنهام

وفــــــي مـــــبـــــاراة أخـــــــــرى، حـــال 
ــعـــادة  ــتـ ــيـــال دون اسـ أســــتــــون فـ
توتنهام للمركز الــرابــع، بفوز 
ــر فـــي عقر  ــفـ ــادم عــلــيــه 2-صـ صـــ
داره، األحــد، بالمرحلة الثامنة 
عـــشـــرة بــبــطــولــة إنــكــلــتــرا لــكــرة 
الــقــدم، فــي حين أهـــدر تشلسي 
نــقــطــتــيــن ثــمــيــنــتــيــن، بــســقــوطــه 
فــي فــخ الــتــعــادل مــع نوتنغهام 

فوريست )1-1(.
وكــــان تــوتــنــهــام يــســعــى إلــى 
استهالل العام الجديد بالفوز، 
لكي يكون في صلب المنافسة 
ــــدى الــبــطــاقــات األربــــع  عــلــى إحـ
الـــمـــؤهـــلـــة إلــــــى دوري أبـــطـــال 
أوروبا، لكن سقوطه على أرضه 
يرسم أكثر من عالمة استفهام 
عــلــى قـــدرتـــه عــلــى تــحــقــيــق هــذا 

الهدف.
وبـــقـــي رصـــيـــد تــوتــنــهــام 30 
نـــقـــطـــة فــــي الـــمـــركـــز الـــخـــامـــس، 
 بــــفــــارق نــقــطــتــيــن عــن 

ً
مــتــخــلــفــا

مانشستر يونايتد، الذي خاض 
مباراة أقل.

وكــــــمــــــا كــــــانــــــت الـــــــحـــــــال فـــي 
ــبــــع األخـــــيـــــرة،  ــه الــــســ ــاتــ ــاريــ ــبــ مــ
 
ً
وجـــد تــوتــنــهــام نــفــســه متخلفا
ــاراة عـــنـــدمـــا افــتــتــح  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ فـ
العـــب وســـط فــيــال األرجنتيني 
إيميليانو بوينديا التسجيل، 
ــلــــي  ــبــــرازيــ ــلــ إثــــــــر كــــــــرة قـــــويـــــة لــ
ــم يـــتـــمـــكـــن  ــ ــ ــز لـ ــ ــويــ ــ دوغـــــــــــــالش لــ
الحارس الفرنسي الدولي هوغو 
لـــوريـــس مـــن الــســيــطــرة عليها، 
ــــي واتــكــيــنــز،  فــســبــقــه إلــيــهــا أولـ
ومررها باتجاه بوينديا الذي 

تابعها في الشباك )50(.
ولــــــــم يــــــشــــــارك لــــــوريــــــس فــي 
الـــمـــبـــاراة األولــــــى لــفــريــقــه بعد 
نــهــايــة كــــأس الـــعـــالـــم الـــتـــي حل 
 
ً
فــيــهــا مــنــتــخــب بـــــالده وصــيــفــا

لــــأرجــــنــــتــــيــــن، ضــــــد مــضــيــفــه 
 بأن 

ً
برنتفورد قبل أيـــام، علما

فريقه تخلف فيها بهدفين، قبل 
أن يدرك التعادل، وقبل أن يلعب 

 في مباراة اليوم. 
ً
أساسيا

ــانــــت ردة فـــعـــل تـــوتـــنـــهـــام  كــ
خجولة إلدراك التعادل، وسط 
ــاع مــنــظــم مـــن أســـتـــون فــيــال،  دفــ
بقيادة مدربه اإلسباني أوناي 
ـــم مــهــمــتــه 

َّ
ــل ــذي تـــسـ ــ ــ ــري، الـ ــ ــمـ ــ إيـ

فــي نوفمبر الماضي، بــداًل من 
ستيفن جــيــرارد، وحقق فريقه 
الفوز في 3 مباريات من أصل 
أربــع، بينها انتصار الفت آخر 
عــلــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد في 

مباراته الرسمية األولى.
ونجح فيال في إضافة الهدف 
الثاني، بعد لعبة مشتركة رائعة 
بين االسكتلندي جون ماكغين، 

الــــــــذي مــــــرر كـــرة 
أمــــــــــــامــــــــــــيــــــــــــة 

بــاتــجــاه دوغـــــالش لـــويـــز، الـــذي 
ــل  ــة داخــ ــراعـ ــبـ ســيــطــر عــلــيــهــا بـ
ــبــــة أحـــد  الـــمـــنـــطـــقـــة، رغــــــم مــــراقــ
ــام، وغــمــزهــا  ــهـ ــنـ ــعـــي تـــوتـ ــدافـ مـ
بحركة فنية رائعة داخل المرمى 

.)73(
ورمى توتنهام بكل ثقله في 
ــرى  ــع الـــســـاعـــة األخــــيــــر، وأجــ ربــ
مدربه اإليطالي أنتونيو كونتي 
ــيـــرات عـــــــدة، فــــي مـــحـــاولـــة  ــيـ تـــغـ
لــتــعــديــل الــنــتــيــجــة، لــكــن فريقه 
لم يشكل خطورة حقيقية على 
مــرمــى أســـتـــون فــيــال، فـــي حين 
 
ً
 كــبــيــرا

ً
ــر تـــهـــديـــدا ــيــ ـــل األخــ شـــكَّ

على مــرمــى لــوريــس، مــن خالل 
الــهــجــمــات الـــمـــرتـــدة الــســريــعــة، 
 الــمــســاحــات الــواســعــة 

ً
مستغال

الذي تركها منافسه في الدقائق 
األخيرة.

سيرغي أورييه نجم نوتنغهام يسجل هدفه في مرمى تشلسي

نوتنغهام يفرض التعادل على تشلسي

مباريات اليوم
beINSPORTS xtra1 إيفرتون - برايتون 10:45

beINSPORTS PR3 ليستر سيتي - فولهام 10:45

beINSPORTS PR1 أرسنال - نيوكاسل 10:45

beINSPORTS PR2 مان يونايتد - بورنموث 11:00

أرسنال يستقبل نيوكاسل اليوم
يــســعــى أرســـنـــال، مـــع حــلــول الـــعـــام الــجــديــد، 
لــالبــتــعــاد أكــثــر فــي الـــصـــدارة عــنــدمــا يستقبل 
الــمــتــألــق نــيــوكــاســل يــونــايــتــد الـــثـــالـــث، الــيــوم 
)الثالثاء(، ضمن منافسات المرحلة الـــ 19 من 

الدوري اإلنكليزي.
واستأنف أرسنال، مع عودة عجلة المنافسات 
لـــلـــدوران إثـــر الــتــوقــف بــســبــب مــونــديــال قــطــر، 
حملته نحو لقب أول منذ 2004 خــالل حقبة 
 
ً
المدرب الفرنسي أرسين فينغر، بفوزين تواليا
عــلــى جــــاره وســــت هــــام 3-1 فـــي الـــيـــوم الــتــالــي 
 في 

ً
لعيد الميالد، ثم على برايتون 4-2، مبتعدا

الــصــدارة بــفــارق 7 نقاط عــن مــطــارده المباشر 
ط بتقدمه أمــام  حــامــل الــلــقــب ســيــتــي، الـــذي فـــرَّ

إيفرتون، ليخرج متعاداًل 1-1.
وتنتظر »المدفعجية« سلسلة من المباريات 
القوية في األسابيع المقبلة، إذ بعد استضافته 

نــيــوكــاســل الــــذي يــتــأخــر عــنــه بـــفـــارق 9 نــقــاط، 
 على جاره توتنهام الخامس في 

ً
سيحل ضيفا

15 يناير، ويستضيف مانشستر يونايتد في 22 
 على إيفرتون في الرابع من 

ً
منه، ثم يحل ضيفا

فبراير، قبل أن يلعب مباراتين على أرضه أمام 
برنتفورد ومانشستر سيتي في 11 و15 منه.

ورغم افتقاد مدرب أرسنال اإلسباني ميكيل 
أرتــيــتــا لــجــهــود مــهــاجــمــه الــبــرازيــلــي غــابــريــال 
جيزوس المصاب، فإن فريقه يمر بفترة رائعة، 
بفضل تــألــق صــانــع ألــعــابــه الــنــرويــجــي مارتن 
ــام بـــرايـــتـــون هــدفــه  ــ ــــارد، الـــــذي ســجــل أمـ ــغـ ــ أوديـ
الــســابــع، ومـــرر كــرتــه الــخــامــســة فــي 15 مــبــاراة 

هذا الموسم.
وفي باقي مباريات اليوم، يلعب مانشستر 
يونايتد مع برينتفورد، وإيفرتون مع برايتون، 

وليستر سيتي مع فولهام.

ــد يـــــــورغـــــــن كـــــــلـــــــوب، مـــــــدرب  ــقــ ــتــ ــعــ يــ
ليفربول، أن المهاجم كودي جاكبو 
قد يكون الصفقة الوحيدة لفريقه 
 أن 

ً
خـــالل الــشــهــر الـــجـــاري، مــبــيــنــا

ــنـــادي ال يــمــكــن أن يــلــعــب »بــنــك  الـ
الحظ« في فترة االنتقاالت، وأنه 
يثق بالالعبين المتاحين لديه 

.
ً
في التشكيلة حاليا

ووســــط غــيــاب الــجــنــاحــيــن 
لــويــس ديــــاز وديـــوغـــو جــوتــا 
بــــســــبــــب اإلصـــــــــابـــــــــة، تـــعـــاقـــد 
لــيــفــربــول مـــع جــاكــبــو، الـــذي 
أحـــــــــــرز ثــــــالثــــــة أهـــــــــــــداف مـــع 
ــأس الـــعـــالـــم  ــ ــنــــدا فــــي كــ هــــولــ
 مــــن 

ً
األخـــــــــــــيـــــــــــــرة، قـــــــــــادمـــــــــــا

أيــنــدهــوفــن مــقــابــل نــحــو 37 

مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي )44.67 مــلــيــون 
دوالر(.

ــد أن  ــ ــانــــي: »ال أريــ ــال الــــمــــدرب األلــــمــ ــ وقــ
أتسبب في إحباط أي شخص، لكن نحن 
تعاقدنا مع العب رائع مثل كودي جاكبو، 

ثم نقرأ بعد ذلك مباشرة من القادم؟«.
وأردف: »ال يــمــكــن أن نــلــعــب مــثــل بــنــك 
... هـــــذا جـــزء 

ً
ــن نـــفـــعـــل ذلـــــك أبــــــــــدا ــحــــظ. لــ الــ

كبير من فلسفتي بالعمل والثقة الكاملة 
بــالــالعــبــيــن الــمــتــاحــيــن، ولـــيـــس إبــالغــهــم 
بشكل مــتــواصــل أنــنــا نحتاج إلــى العبين 

في مراكزهم«.

كلوب: جاكبو قد يكون صفقتنا الوحيدة كونتي يشكك في قدرات فريقه

فينوس تعود للمالعب بانتصار وديوكوفيتش يحظى باستقبال حار بأستراليا
عـــادت األمــيــركــيــة فــيــنــوس ويــلــيــامــز )42 
 بانتصار في مباراتها 

ً
( للمالعب مجددا

ً
عاما

الــرســمــيــة األولـــــى مــنــذ أمــيــركــا الــمــفــتــوحــة 
األخــــيــــرة، عــلــى حـــســـاب مــواطــنــتــهــا كيتي 
فولينس 7-6 )7-4( و6-2، فــي الـــدور األول 

لبطولة أوكالند.
ويــعــد هـــذا هــو الــمــوســم الــــ 29 لفينوس 
كالعبة محترفة، وتحتل المصنفة األولــى 
 المركز 1003 فــي التصنيف 

ً
 حاليا

ً
سابقا

العالمي لالعبات التنس المحترفات.
 
ً
وأطاحت فينوس بالمصنفة 113 عالميا

، وستواجه في الدور المقبل 
ً
البالغة 21 عاما

 .
ً
الصينية لين زهو، المصنفة 84 عالميا

كأس يونايتد
ــد، تــعــرض  ــتـ ــايـ ــونـ وفـــــي بـــطـــولـــة كـــــأس يـ
األلماني ألكسندر زفيريف، العائد بعد غياب 
طويل بسبب االصابة، لخسارة ثانية تواليا، 
بعد سقوطه أمــام األميركي تايلور فريتز، 
وخسر المتوج مرتين في البطولة الختامية 
»ايه تي بي« بنتيجة 6-1، 6-4 في غضون 64 

.
ً
دقيقة فقط أمام المصنف التاسع عالميا

 
ً
 سابقا

ً
وتــأتــي خــســارة المصنف ثــانــيــا

 بعد سقوطه 
ً
على العالم والثاني عشر راهنا

الــســبــت أمــــام التشيكي يــيــري ليهتشا في 
مـــبـــاراتـــه الــتــنــافــســيــة األولـــــى مــنــذ تــعــرضــه 

لتمزق في أربطة كاحله األيمن خالل الدور 
نصف النهائي من بطولة روالن غاروس ضد 
اإلسباني رافايل نادال في يونيو الماضي 

وخضوعه لعملية جراحية.
 
ً
 مقسما

ً
وتــضــم الــمــســابــقــة 18 مــنــتــخــبــا

على 6 مجموعات في سيدني ويريسباين 
وبيرث، ثالث في كل مدينة، ويتأهل الفائز 
من كل مجموعة لنهائي المدينة األربعاء، 
على أن يتأهل الفائز بينهما للمربع األخير 
لــلــمــســابــقــة، ويــكــمــل أفــضــل وصــيــف الــــدور 

نصف النهائي.
وبـــفـــوز األمــيــركــيــة مــاديــســون كــيــز على 
األلــمــانــيــة جــــول نــيــمــيــر 6-2، 6-3، تــأهــلــت 
الــواليــات المتحدة لمواجهة بريطانيا في 

نهائي مدينة سيدني.

بطولة أدياليد
ــي بـــطـــولـــة أديــــاليــــد حـــظـــي الــصــربــي  ــ وفـ
نــوفــاك ديــوكــوفــيــتــش بــتــرحــيــب حـــار خــالل 
مـــبـــاراتـــه األولـــــى فـــي أســتــرالــيــا بــعــد قــرابــة 
العام على ترحيله من البالد، عندما شارك 
في منافسات الزوجي خــالل دورة أدياليد 

التحضيرية أمس.
ــنــــدي فــاتــشــيــك  ــكــ ولــــعــــب إلــــــى جــــانــــب الــ
بوسبيسبل، فــي ظهور نــادر للصربي في 
منافسات الزوجي، وخسرا أمام اختصاصي 

هذه الفئة البوسني توميسالف بريكيتش 
واإلكــوادوري غونسالو إسكوبار 6-4، 3-6، 
10-5 لكنهما اســتــمــتــعــا بــدعــم جماهيري 

كبير.
ــقـــق الــــالعــــب األســــتــــرالــــي  ــه، حـ ــتـ ــهـ مــــن جـ
ــأة بـــإقـــصـــائـــه  ــاجــ ــفــ ــكـــســـي بـــوبـــيـــريـــن مــ ــيـ ألـ
الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف 
الثاني فــي الـــدورة، ودخــل أوجيه-الياسيم 
الــدورة بعد أن أنهى العام السابق بأفضل 
مــســتــويــاتــه، حــيــث فــــاز بــثــالثــة ألـــقـــاب في 
أكــتــوبــر ونــوفــمــبــر قــبــل أن يــقــود كــنــدا إلــى 
لــقــب كـــأس ديــفــيــس عــلــى حــســاب أستراليا 

في النهائي.
ــــى الـــمـــركـــز  وتــــقــــدم أوجـــيـــه-ألـــيـــاســـيـــم الــ
السادس في التصنيف العالمي، وقال قبل 
البطولة انه يطمح للبناء على هذه االندفاعة 
عام 2023، بيد أن بداية العام جاءت مخيبة 
لــآمــال، قبل قــرابــة أسبوعين على انطالق 
بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطوالت 
األربـــع الــكــبــرى، حيث سقط أمـــام بوبيرين 
الذي خرج من قائمة المصنفين المئة األوائل 

العام الماضي.
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ً
ـــ 23 عـــامـــا وحــقــق األســـتـــرالـــي ابــــن الــ

 في المباراة. من جهة أخرى، 
ً
إرسااًل ساحقا

هزم الياباني يوشيهيتو نيشيوكا نظيره 
رونه الخامس 2-6، 6-4 و4-6. ديوكوفيتش خالل مشاركته في مباراة الزوجي ببطولة أدياليد

أخبار الصفقات الشتوية
• فرينكي دي يونغ، نجم برشلونة، يبدي رغبته 
باالنضمام إلى مانشستر يونايتد، والتقارير 
تشير إلــى تواصله بشكل مباشر مع المدرب 

إيريك تن هاغ.
• الكرواتي ديغان لوفرين ينضم إلى نادي ليون 
 من زينيت بطرسبورغ الروسي 

ً
الفرنسي، قادما

بعقد يمتد حتى عام 2025.
• مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وتــشــلــســي يــتــصــارعــان 
للتعاقد مع الظهير الهولندي دومفريس، نجم 
ــارت صحيفة دايــلــي  إنــتــر مــيــالن، وفـــق مــا أشــ

إكسبرس البريطانية.
• الــنــجــم الــشــاب إيــفــان فــريــنــســيــدا، ظهير أيمن 
نادي بلد الوليد، مطلوب من بعض كبار أندية 

أوروبـــــا، ومـــن بــيــنــهــا: نــيــوكــاســل ويــوفــنــتــوس 
وبروسيا دوتموند.

• نغولو كــانــتــي، نجم تشلسي، فــي مفاوضات 
مــع نــاديــه مــن أجـــل تــمــديــد عــقــده، لــكــن ال يــزال 
دون اتــفــاق نــهــائــي، فــي ظــل رغــبــة الــعــديــد من 
األنــديــة بالتعاقد معه، فيما سيفكر »البلوز« 
بضم األرجنتيني إيــنــزو فيرنانديز فــي حال 

رحيل كانتي.
• أتلتيكو مدريد مستعد إلعارة نجمه البرتغالي 
جواو فيليكس، ومانشستر يونايتد وأرسنال 

يتواصالن مع وكيل أعماله جورج مينديس.
• المدافع البرازيلي ماركينيوس يقترب من تمديد 

عقده مع نادي باريس سان جرمان.

شــكــك أنــطــونــيــو كــونــتــي، الــمــديــر 
الفني لفريق توتنهام هوتسبير، في 
إمكانية إنهاء فريقه الموسم الحالي 
ضمن المراكز األربعة األولى بجدول 
ــــدوري اإلنــكــلــيــزي الممتاز  تــرتــيــب الـ

لكرة القدم. 
وحاول المدرب اإليطالي معالجة 
ــيـــة بـــعـــد أن  ــتـــوقـــعـــات غـــيـــر الـــواقـــعـ الـ
تعرض العبوه لصيحات استهجان 
عــقــب الــهــزيــمــة الــمــوجــعــة »صـــفـــر-2«، 
ــريـــق أمــــــام ضــيــفــه  ــفـ الـــتـــي تــلــقــاهــا الـ

آستون فيال. 
وتـــلـــقـــت شــــبــــاك تـــوتـــنـــهـــام هـــدف 
السبق للمباراة العاشرة على التوالي 
وتــــراجــــع تــرتــيــبــه لــلــمــركــز الــخــامــس 
فــي جـــدول الــــدوري اإلنــكــلــيــزي خلف 

مانشستر يونايتد، صاحب المركز 
الرابع، الذي فاز على وولفرهامبتون 

السبت في نفس المرحلة. 
رغم أن كونتي قاد النادي للتواجد 
ــــي فــي  ــبـ ــ ــذهـ ــ ــع الـ ــ ــربـ ــ ــمـ ــ ضــــمــــن فــــــــرق الـ
المسابقة الموسم الماضي ليصعد 
بــه لــــدوري األبـــطـــال، فــقــد وصـــف هــذا 
 أنــه 

ً
ــدا ــاز بــأنــه »مـــعـــجـــزة«، مـــؤكـ اإلنـــجـ

 في سياسته مع النادي. 
ً
سيظل واقعيا

وقــال كونتي: »إدارة النادي تدرك 
 ما هي أفكاري في هذا األمر. كان 

ً
جيدا

، وهو االستمرار 
ً
 جدا

ً
الوضع واضحا

في العمل والتطوير والمساعدة على 
تحسين األداء، ووضــع أســاس متين 

ثم تطويره«. 
وأوضح: »ينبغي أن ندرك أن هناك 

أندية يمكنها استثمار 200 
مليون أو 300 مليون جنيه 
ــنـــي، وأخــــــــرى لــهــا  ــيـ ــرلـ ــتـ إسـ

سياسات مختلفة، وأكرر أن 
عليك احترام هذه السياسة«. 

ــنـــت أتــــوقــــع هـــذه  وتــــابــــع »كـ
اللحظة. ينبغي علينا اآلن أن 
نــبــدأ الــقــتــال بـــقـــوة، ألنـــه على 
ضوء الوضع في هذا الــدوري 

يمكنك أن تنزلق بسرعة«. 
وشـــــــدد كـــونـــتـــي »أنـــــــا لــســت 
. أنــا أؤمــن بعملي، وأثــق 

ً
خائفا

ــيــــن، لـــكـــن ال  ــبــ ــي هــــــــؤالء الــــالعــ ــ فـ
تسألوني عن أشياء ال أستطيع 

أن أعدكم بها«.
يورغن كلوبأنطونيو كونتي

كريستيانو رونالدو

يــقــّدم النصر الــســعــودي نجمه الجديد 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو مــســاء 
اليوم إلى جماهيره في ملعبه بعد وصوله 
إلى الرياض، على ما أفاد المتحدث باسم 

النادي وكالة فرانس برس.
وأعــلــن الـــنـــادي الــمــلــقــب فــي الــســعــوديــة 
بـ »العالمي«، الجمعة، تعاقده مع الالعب 
الــحــائــز الـــكـــرة الــذهــبــيــة خــمــس مــــرات في 
صــفــقــة تــاريــخــيــة مــــقــــّدرة بــأكــثــر مـــن 200 

مليون يورو.
ـــل رونـــــالـــــدو وعـــائـــلـــتـــه وطـــاقـــمـــه  ــ ووصــ

اإلعالمي والفنّي مساء أمس إلى الرياض 
حسب مــا قــال الوليد المهيدب المتحدث 

باسم النصر.
 النصر سيقدم رونــالــدو مساء 

ّ
وأّكــد أن

اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض.
 النادي سيفتح أبواب ملعبه 

ّ
وأوضح أن

 مــن الخامسة مساء 
ً
ا أمـــام الجماهير بـــدء

بتوقيت الرياض )14:00 ت غ( على أن يتم 
تقديم رونالدو في السابعة مساء )16:00 

ت غ(.
 النادي يتوقع أن يمأ 

ّ
وقال المسؤول إن

جمهور النصر جنبات الملعب الذي يتسع 
ألكثر من 25 ألف مشجع.

وقبل مراسم التقديم، يعقد رونالدو 
 برفقة رئيس النصر 

ً
 صحافيا

ً
مؤتمرا

مسلي آل معمر في الملعب نفسه.
ــع،  ــيـ ــوقـ ــتـ وبــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن الـ
نـــفـــدت قــمــصــان الــنــصــر األســاســيــة 
واالحتياطية من متجر الــنــادي في 

الــــريــــاض، بـــل بــــات يــتــعــيــن االنــتــظــار 
يومين لطباعة اســم رونــالــدو ورقمه 

المميز 7 على قمصان الجماهير.

النصر يقّدم كريستيانو مساء اليومالنصر يقّدم كريستيانو مساء اليوم

https://www.aljarida.com/article/9899
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https://www.aljarida.com/article/9897
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https://www.aljarida.com/article/9893
https://www.aljarida.com/article/9848
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وفيات

عدنان عبدالقادر يوسف الصانع
80 عاما، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 97890870، 94499989
رباب علي عبدالله محمد القالف زوجة: عبدالكريم جمعة الصيرفي

81 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: حسينية بــوعــلــيــان، الــدعــيــة، ق2، ت: 
99665469 ،97881383

عبداللطيف عبدالرحمن علي العميري
52 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: العديلية، 

ق2، ش26، م2، ت: 66699667
نويران سعد نويران الرشيدي

ــزاء فـــي الــمــقــبــرة فـــقـــط، ت: 55818151،  ــعــ 76 عـــامـــا، شـــيـــع، الــ
50633344 ،66777076

محمد سلمان عبدالرحمن العماني
48 عاما، يشيع التاسعة من صباح اليوم، الرجال: العزاء في المقبرة، 
النساء: الفيحاء، ق6، شارع النعمان، م5أ، ت:99088315، 66610564

صفية ناصر حمد الجخيدب أرملة: مبارك راشد مبارك بن بحر
80 عاما، تشيع بعد صــالة عصر الــيــوم، الــعــدان، ق1، ش54، م22، 

ت: 99717490
مطلق مبارك جعفر العتيبي

87 عاما، شيع، الــرجــال: العزاء في المقبرة، النساء: العقيلة، ق1، 
ش126، م41، ت: 97572827، 55339977، 66339977
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     06:24

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  18

08

 
ً
 10:40 صبـــاحــــــا

 08:57 مــــــســــــــــــــــاًء

 
ً
03:45 صبـــاحــــــا

03:16 مــــــســــــــــــــــاًء 

سوري يزّوج ابنتيه بدوالر للتيسير على الشباب وزير ألماني: أنقذوا الطعام من »القمامة«
ــة  ــنـ ــديـ زّوج مـــــوظـــــف فــــــي مـ
الحسكة السورية ابنتيه بمهر 
، في 

ً
 واحــــــدا

ً
ال يــتــجــاوز دوالرا

خطوة لقيت إشــادة واسعة في 
الشمال السوري، ووصفت بأنها 

جريئة ونادرة.
وقــــــالــــــت شـــبـــكـــة »رووداو« 
اإلعــالمــيــة الـــكـــرديـــة، فـــي الخبر 
الــذي نقله موقع روسيا اليوم، 
ــرة الــســوري  ــ أمــــس، إن رب األسـ
إبراهيم العلو زّوج ابنتيه أواخر 

الشهر الماضي بمهر يعادل ألف 
ليرة سورية لكل منهما، وهو ما 
يقل عن دوالر واحد، )وصل سعر 
الدوالر قبل أيام إلى 7000 ليرة(.
ــافـــت الــشــبــكــة أن الــعــلــو  وأضـ
مــــوظــــف حـــكـــومـــي يـــعـــيـــش فــي 
ــام فــــي الــعــامــيــن  ــ ــ الـــحـــســـكـــة، وقـ
الماضيين بتزويج اثنتين من 
بــنــاتــه، بمهر ألــف لــيــرة سورية 
ــكـــل واحــــــــدة دون أي شــــروط  لـ

مسبقة.

مــــن جـــانـــبـــه، ذكـــــر الـــعـــلـــو أن 
»الفكرة تسهيل أمر الزواج، وقد 
دفعني الــوازع الديني إلى ذلك، 
حيث أردت تزويج ابنتي لشاب 
 أنه يهدف إلى 

ً
ذي خلق«، مضيفا

تــشــجــيــع اآلخـــريـــن عــلــى خفض 
المهور، لتخفيف أعباء الزواج.

وشجعت تلك الخطوة شقيق 
إبراهيم، وابن عم له، على تزويج 
بــنــاتــهــمــا بــنــفــس الــطــريــقــة دون 

شروط.

دعا وزيــر الزراعة األلماني 
جيم أوزدمير إلى عدم تجريم 
إنقاذ الطعام الصالح للتناول 
من حاويات القمامة الخاصة 
بــالــمــتــاجــر، وهــــو تــصــرف قد 
ــلـــيـــه فـــــي الـــقـــانـــون  يـــعـــاقـــب عـ

الحالي بألمانيا.
وقـــال الـــوزيـــر، فــي تصريح 
لــصــحــيــفــة »فــيــلــت« األلــمــانــيــة 
أمــــس: »ال يــجــب مــقــاضــاة أي 
ــــاذ طـــعـــام  ــقـ ــ ــد إنـ ــريــ شـــخـــص يــ

 لــلــتــنــاول من 
ً
ال يــــزال صــالــحــا

حــاويــات القمامة. أعتقد أننا 
ــــن الـــشـــرطـــة  ــد مـ ــريــ  نــ

ً
جـــمـــيـــعـــا

والـــمـــحـــاكـــم لـــديـــنـــا االهـــتـــمـــام 
بشأن المجرمين بداًل من ذلك«.
وذكــــر أوزدمــــيــــر أن الكثير 
من الطعام ينتهي به المطاف 
في حاويات القمامة بألمانيا، 
 أن هــــــــذه الـــــمـــــواد 

ً
ــا ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ

الغذائية المهدرة ُيقدر حجمها 
ــنـــحـــو 11 مـــلـــيـــون   بـ

ً
ســــنــــويــــا

طــن، وتنتج المنازل أكثر من 
نصفها. 

وأضــــــــاف: »لــــذلــــك ال يــوجــد 
حل واحد يقضي على مشكلة 
هـــدر الــطــعــام بــضــربــة واحـــدة. 
يــجــب إذن أن نــنــظــر بعملية 
إلـــى الــمــكــان الــــذي يمكننا أن 

نبدأ منه«.
)د ب أ(

»كورونا« يعود بوجه عدواني وسريع»كورونا« يعود بوجه عدواني وسريع
أظــهــرت بــيــانــات فــي بريطانيا وجـــود مــتــحــور جــديــد من 
فــيــروس كــورونــا، يتميز بــعــدواه الــشــديــدة، مشيرة إلــى أنه 

مسؤول عن واحد من كل 25 إصابة في المملكة المتحدة.
وذكــرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمــس، في الخبر 
الذي نقله موقع سكاي نيوز، أن الخبراء أطلقوا على المتحور 

.»XBB.1.5« الجديد من فيروس كورونا اسم
ودق المتحور الــجــديــد نــاقــوس الخطر لسرعة انتشاره 
وتسببه في زيادة اإلصابات التي تتطلب دخول المستشفى.

ً
... يركض 365 يوما

نجح بريطاني في الساعات األخيرة 
من عام 2022 في تحقيق هدف جنوني 
ــــد جــمــع  ــــدده لــلــســنــة الـــمـــنـــصـــرمـــة، وقـ حــ
ــيـــون جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي لــمــكــافــحــة  ــلـ مـ
 
ً
 ماراثونيا

ً
السرطان، بخوضه 365 سباقا

.
ً
في 365 يوما

وقـــال مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمـــس، إن 
ــر عــلــى أن  ( أصــ

ً
ــاري مـــاكـــي )53 عـــامـــا ــ غـ

يــنــجــز الـــســـبـــت الـــمـــاضـــي تـــحـــت الــمــطــر 
الماراثون الـ 365 له في السنة الماضية، 
 ،

ً
أي ما مجموعه مسافة 15330 كيلومترا

واستقبله حشد من المؤيدين على مقربة 
من منزله.

وتوصل هذا األب لثالثة أطفال، الذي 
يــعــيــش فـــي كــلــيــتــور مــــور بــشــمــال غــرب 
إنكلترا، قبل حلول رأس السنة، إلى هدفه 
الــمــالــي، وهـــو مــلــيــون جنيه إسترليني 
)1.209 مليون دوالر( لحساب جمعية 

ماكميالن لدعم مرضى السرطان.
ــدي لــــيــــس األول الـــــذي  ــحــ ــتــ وهــــــــذا الــ
يـــخـــوضـــه مــــاكــــي لــمــصــلــحــة جــمــعــيــات 
 ،

ً
خيرية، إذ سبق له أن جاب البرازيل جوا

 
ً
وتسلق جبل كليمنغارو، وقطع تجديفا
مــســافــات تــعــادل مــســافــة بــحــر الــمــانــش، 
وركض مسافة 100 ماراثون في 100 يوم 
عام 2017، ثم أنجز 110 في 110 أيام عام 
2021، لكنه رفع مستوى التحدي السنة 
 من 

ً
الماضية، وتطلبت مهمته 22 زوجا

األحذية الرياضية.
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شعبوية أو شعبية 
حسن العيسىال فرق

30 مليار دينار ضريبة االقتراحات الشعبوية، منها 
 
ً
 لشراء القروض، وأكثر من 3.4 مليارات سنويا

ً
23 مليارا

لزيادة الرواتب والمتقاعدين... وغيرها من مجموع ٦5 
 قدمها النواب، كان ما سبق ببعض التفصيل 

ً
مقترحا

 عــن »مــراقــبــيــن« هــو مــانــشــيــت »الـــجـــريـــدة« أمــس. 
ً
نــقــال

اقــتــراحــات شعبوية، تختلف عــن اقــتــراحــات شعبية، 
بإضافة حرف الواو، وهي قدر الدولة المربوط ببرميل 
النفط، يعني إضافة »أزم« باإلنكليزي، وحسب قاموس 
أكــســفــورد، تعني الشعبوية مخاطبة مشاعر العامة 
الذين يشعرون بــأن حقوقهم وتطلعاتهم مهدرة من 
 
ً
قبل النخب السياسية. كلمة شعبوية تحمل ضمنا
معنى استغالل مشاعر الــنــاس، والتكسب السياسي 

من أصواتهم.
، في مثل أوضاع دولنا 

ً
هل هذا صحيح؟! ليس دائما

 الكويت صاحبة شعار »يــارب ال 
ً
الخليجية وتحديدا

 لم تستند إلى الوالء 
ً
تغير علينا«، المواطنة تاريخيا

للدولة بإقليم محدد، وإنما إلى الوالء لألسر الحاكمة 
مثل الوالء لشيخ القبيلة أو األب، وهيمنة هؤالء على 
الحياة الفردية بكل صورها، وتكون العادات والتقاليد 
والــديــن األســـاس للقانون الــمــلــزم، وبــعــد ثـــروة النفط 
ات عبر »التضامنيات القبلية« كما  تعمقت تلك الوالء
سماها الراحل د. خلدون النقيب، وأضحى لدينا تلك 
الصور المدمرة لدولة الريع، فالمواطنة التي حددت 
لمجموعات »داخـــل الــســور«، واســتــبــعــدت الــعــديــد من 
أبناء القبائل الشمالية ولو كانوا من بادية الكويت، 
 من إخوانهم 

ً
وكانت أكثرية قبائل الجنوب أفضل حظا

الشماليين عبر التجنيس الــالحــق، وحتى مــن داخــل 
الـــســـور، كــانــت تــراتــبــيــة طبقية حــســب الــقــرب لــألســرة 

الحاكمة.
مفهوم »الشعبوية« ال معنى له اليوم، فهو مع مفردة 
»الشعبية« يعني ذات الشيء، إنصاف طبقة »الموظفين« 
العريضة الذين يشكلون الطبقة الوسطى وأكثريتها 
مــن أبــنــاء الــقــبــائــل، والــــوالء للسلطة يــكــون بــقــدر هــذا 
»اإلنــصــاف« الــذي لم يكن لهم من نصيب في السابق 
فــي سياسة التثمين أو التفضيل فــي عــقــود الــدولــة، 
ويرى هؤالء األكثرية السكانية أن واجب من يمثلهم 
في البرلمان أن يطرح مثل ذلك االستنزاف من ثروات 
الــدولــة، فهو يعني تحقيق نــوع مــن الــعــدالــة، فـــإذا لم 
يفعل هذا نــواب األكثرية، فواجب األســرة الحاكمة أن 
تصنع مــا يمكن لتحقيق وتعميق هــذا الـــوالء القائم 
على أن الجنسية هي امتياز مالي، فكانت في السنوات 
القليلة الماضية سياسة الكوادر المالية لمن هب ودب، 
وتم فتح صنبور العطاء واالستهالك الريعي المدمر... 
والحكاية لم تنته، فستظل باقية آلخر نقطة نفط، وكان 

الله بالعون.

 في نقل ما يدور 
ً
سأكون كالعادة حذرا

 
ً
حــول األمــــراض المستعصية، خصوصا

مــــرض الـــســـرطـــان، ووجــــــود عــــالج جــديــد 
يقضي عليه.

 ما...
ً
 نوعا

ً
هذه المرة أجد نفسي متفائال

ــة األدويــــــة  ــركـ وذلــــــك عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت شـ
مودرنا )Moderna(، بالتعاون مع شركة 
مــيــرك )Merck(، عــن الــنــجــاح فــي اخــتــراع 

تطعيم ضد السرطان...
الــتــجــربــة اإلكــلــيــنــيــكــيــة عــلــى الــمــرضــى 
ــــي مـــنـــتـــصـــف الــــطــــريــــق، ولـــكـــن  مـــــازالـــــت فـ

!
ً
ألهميتها تم اإلعالن عنها مبكرا

 
ً
ــذه الـــتـــجـــارب لـــربـــمـــا ســـتـــأخـــذ وقـــتـــا ــ هـ
إلتمامها وتطبيق االستعمال والتأكيد 
على أن هــذا التطعيم يعالج المصابين 

بـــالـــســـرطـــان، ويــمــنــع تـــكـــرار عـــودتـــه بعد 
الشفاء...

هــذا التطعيم يعتمد على تكنولوجيا 
»مــرســل الــرنــا« )RNA messenger(، الــذي 
استعملته ونجحت به »مودرنا« في تخليق 
طعم نجح ضد الكورونا، وكانوا أول من 

فعل ذلك.
لقد تــم شفاء 44 فــي المئة مــن مرضى 
 )melanoma( )سرطان الجلد )الميالنوما
، وبعد استعمال الطعم مع 

ً
المنتشر نسبيا

العالج الدارج منع تكرار اإلصابة، وكذلك 
عدم حدوثها.

 بــوجــود دواء يحفز 
ً
األمـــل كبير طــبــعــا

المناعة ضد الخاليا السرطانية، وكذلك 
للقضاء عليها، وليس علينا إال االنتظار 

لتجربة المرحلة الثالثة على المرضى، 
 RNA( لنرى مدى نجاح تلك التكنولوجيا
messenger( في القضاء على السرطان، 
ومــنــع انــتــشــاره، ومــنــع حـــدوثـــه، لتحفيز 

الجهاز المناعي.
االعتماد على العلم والعلماء والتجارب 
هو ما يحدد مستقبل تلك التكنولوجيا 
للقضاء على هذا المرض الخبيث الفتاك، 

وقانا الله وإياكم منه ومن شروره.

د. ناجي سعود الزيدحلم قد يتحقق

الله بالنور

كنت أجهر بــرأيــي بــأن اإلفـــراط المبالغ فيه باهتمام الناس 
بكرة القدم له نتائج سلبية على المجتمعات، ولست هنا بصدد 
ذكر سلبياتها، ولكنني سأترك ذلك ليورغن كلوب - مدرب نادي 
ليفربول اإلنكليزي - الذي قال عندما ُكرم كأفضل مدرب في العالم:

***
»إن كرة القدم مجرد لعبة يستمتع بها الناس نهاية األسبوع، 
 لحياة اإلنسان غير هذه المتعة المؤقتة، 

ً
ضيف شيئا

ُ
وهي ال ت

فهي لن تحل مشكلة الفقر في العالم، أو الجهل، والتخلف، بل 
، ولن تأتي 

ً
تساهم في ذلك بشكٍل أو بآخر، وهي لن توقف حروبا

غدق عليها الدول األموال 
ُ
للناس بالديموقراطية الحقيقية، وت

نسي الناس أولوياتهم، وهمومهم، وتعاساتهم 
ُ
الطائلة لكي ت

لمدة تسعين دقيقة، وتدفع بهم ليصرخوا، ويهتفوا حتى ُينفسوا 
عــن اضطراباتهم، وهــكــذا نحن نـــؤدي وظيفتنا، وعــلــى الناس 
العودة لمواجهة حياتهم بمجرد ما يصفر الحكم لنهاية المباراة.

أيــهــا األصـــدقـــاء: الــحــيــاة ال تتوقف على كـــرة، هــي عــبــارة عن 
جلدٍة مستديرة ومنفوخة، أو من التنفيس، والفرح إن فاز الفريق 
 
ً
 كبيرا

ً
 حضاريا

ً
الذي نتحمس له، بتشنٍج وكأننا حققنا مكتسبا

ينقذ البشرية من الدمار... إنما علينا وبصدق أن نفرح بالفوز 
إذا تغلبنا على التخلف، والجهل، والحروب، وعلى الظلم الذي 
تعاني منه الكثير من الشعوب، فهناك شعوب ُمهمشة، تعيش 
بال تعليم، وال صحة، وال كرامة... فإذا فزنا في أعمالنا اإلنسانية 
... أما كرة القدم ففرحتنا بها مجرد 

ً
 حقيقيا

ً
نكون حققنا فــوزا

لحظات تنتهي بعد صافرة الحكم«.
***

هــذا مــا قاله مــدرب ليفربول، ولــو أردت أن أفتح ملف - كرة 
القدم - لخرجت منه عفونة روائــح متاجرة مافيات المراهنات 
ــوال، والــرشــاوى التي يتقاسمها  فــي العالم، وجــرائــم غسل األمـ
 عن جرائم أخالقية، ال 

ً
كبار من يعملون في هــذا الحقل، فضال

يتسع المجال لحصرها!

هل أصبحت كرة 
القدم هي أفيون 

د. نجم عبدالكريمالشعوب؟!
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