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»ديوان الخدمة«: رفع عدد ُمشرفي
انتخابات »التعاونيات« إلى 100

● فهد الرمضان
شددت وزارة التربية على أنها لم ولن تتساهل 
فـــي تــطــبــيــق الــقــوانــيــن ومــحــاربــة ظـــاهـــرة الــغــش 
في االخــتــبــارات، بالتعاون مع الجهات المعنية 
 
ً
 للعدل والمساواة، وتطبيقا

ً
في الدولة؛ تحقيقا

لسياسة تكافؤ الفرص وبناء جيل صالح.
ــوزارة  ــ ــ ــــرح الـــمـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بـــاســـم الـ وصــ
ــر الــتــربــيــة وزيــر  أحــمــد الــوهــيــدة، أمـــس، بـــأن وزيـ

التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني 
ومسؤولي »التربية« يتابعون عن كثب تحقيقات 
 
ً
النيابة بشأن قضية الغش في االختبارات، مشيرا
إلى أنه سيتم تزويد الوزارة بنتيجة التحقيقات 
كاملة التخاذ اإلجراءات القانونية بحق المتهمين.

وأكد الوهيدة أنه ستتم محاسبة كل من تسول 
له نفسه العبث بالتعليم واستخدامه كتجارة، 
 أنه تم التوجيه بإعداد خطة وآلية جديدة 

ً
معلنا

المتحانات الفصل الدراسي الثاني.

● جورج عاطف
علمت »الجريدة«، من مصادرها، أن ديوان الخدمة المدنية 
وافق على طلب وزارة الشؤون زيادة أعداد الموظفين المشرفين 
على عقد عموميات الــتــعــاونــيــات المنتهية سنتها المالية، 

وإجراء انتخابات مجالس اإلدارة المنتهية واليتها.
 للمصادر، فإن الديوان وافق على زيادة المشرفين إلى 

ً
ووفقا

100 بداًل من 70.
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محيي عامر وفهد تركي

»المركزي« العراقي بقبضة المالكي »المركزي« العراقي بقبضة المالكي 
 لمفاوضات مع واشنطن

ً
 لمفاوضات مع واشنطناستعدادا
ً
استعدادا

● بغداد - محمد البصري
أطــــاح رئــيــس الــحــكــومــة الــعــراقــيــة بــمــحــافــظ البنك 
المركزي مصطفى غالب مخيف، وأعاد إلى المنصب 
المحافظ السابق علي العالق، وهو حليف مقرب إلى 
نوري المالكي، زعيم الكتلة الشيعية التي ضمنت منح 

الثقة للحكومة.
 وتقول مصادر رفيعة في بغداد، إن هذا جزء من 
تغييرات حكومية لتقديم »أكباش فداء« أمام الرأي العام 
الذي يعاني تذبذب أسعار الدوالر بنحو يشكل زلزااًل 

 منذ شهرين في السوق العراقي.
ً
متواصال

ولم يسبق للدينار العراقي في عهد ما بعد صدام 
، إذ ال يعرف 

ً
حسين، أن مّر بأزمة كالتي يمر بها حاليا

، ما دفع التجار إلى رفع أسعار كل 
ً
 ثابتا

ً
له أحد سعرا

، في محاولٍة لتعويض خسارات كبيرة 
ً
شيء تقريبا

 على استيراد 
ً
تعّرضوا لها، داخل اقتصاد يعتمد عمليا

معظم السلع من الخارج.
مواجهات أمام السفارة السويدية في بغداد أمس بين األمن ومحتجين على حرق المصحف )أ ف ب(

لبنان: »حزب الله« يعّوم فرنجية ومحقق المرفأ يعود باستجوابات
● بيروت - منير الربيع

وسط مؤشرات متفاوتة تتسرب على 
الساحة اللبنانية حول صعوبة نجاح 
اجتماع باريس الرباعي بين الواليات 
الــمــتــحــدة وفــرنــســا والــســعــوديــة وقطر 
في تقديم مدخل لحل األزمة اللبنانية، 
واقتصاره على الملف اإلنساني، كسر 

»حــزب الله« القطيعة مع رئيس التيار 
الوطني الحّر جبران باسيل، بعد أيام 
من زيارة وفد الحزب إلى رئيس الحزب 

التقدمي االشتراكي وليد جنبالط.
ويستغل »حزب الله« الوقت الضائع 
، بـــاعـــتـــبـــار أن لـــبـــنـــان يــغــيــب 

ً
لـــبـــنـــانـــيـــا

عــن جــــدول أولـــويـــات الــقــوى اإلقليمية 
ــاول تــســجــيــل نــقــاط  ــ ــحـ ــ ــة، ويـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ والـ

لمصلحته عبر إعالن استمرار تمسكه 
بترشيح رئــيــس تــيــار الــمــردة سليمان 
بـــلـــغ لــبــاســيــل 

ُ
فــرنــجــيــة، وهــــو مـــوقـــف أ

وجنبالط.
وبحسب المعلومات، فإن »حزب الله« 
يــســعــى إلــــى تــوفــيــر األصــــــوات الــالزمــة 
، وقد 

ً
النتخاب فرنجية، أي 65 صــوتــا

جــــــس نــــبــــض جــــنــــبــــالط حــــول 

السعدون يفتتح جلسة ةديرجلا. صدقت... وتستحق االعتذار
اليوم ويرفعها عــنــدمــا اجــتــهــدت »الــجــريــدة« بنشرها 

ــتـــى صـــــــدور حــكــم  ــات حـ ــسـ ــلـ ــر »ال جـ ــبـ خـ
ــــس األول،  ــا أمـ الـــدســـتـــوريـــة« فــــي عــــددهــ
ــامـــت قـــيـــامـــة الــمــشــكــكــيــن فــــي الـــنـــوايـــا،  قـ
 وسياسيين، ولم تقعد، ليبتعدوا 

ً
نوابا

عن القضية األساسية التي تهم الوطن 
ومستقبله.

 واآلن بــعــد أن اســتــقــالــت الــحــكــومــة، 
ــة، وأبـــدى  ــ ــارت جــلــســات مــجــلــس األمـ ــ وطـ
الــمــخــض عـــن الـــزبـــد، لــنــا أن نـــســـأل: أيــن 

عــوا أن معلوماتنا مغلوطة، غير  من ادَّ
عابئين بتلقي خبرنا بوصفه معلومة.

وبـــعـــد هـــــــــذا... فـــــإن مــــا نـــشـــرنـــاه كـــان 
 لحقائق دقيقة تمكنت 

ً
 أمينا

ً
استعراضا

»الجريدة« بمهنيتها من الوصول إليها، 
 بما 

ً
ووضعتها بين يدي قرائها اتساقا

أخذته على نفسها من عهد، وما رسخته 
من مصداقية والتزمت به من مهنية منذ 
عددها األول... فهل نتوقع من هؤالء جرأة 

 يثبت حسن النوايا؟!
ً
في الحق واعتذارا

تتجه األنظار إلى قاعة عبدالله السالم اليوم، إذ من المتوقع 
أن يرفع رئيس مجلس األمــة أحمد السعدون الجلسة العادية 
المتصدر جدول أعمالها استجوابا الوزيرين عبدالوهاب الرشيد 
وبــراك الشيتان؛ لعدم حضور الحكومة بداعي االستقالة، كما 
فعل في جلسة 10 الــجــاري عندما انسحبت الحكومة، وكذلك 
 
ً
في جلسة 11 الجاري عندما غابت عنها، وقرر رفعها تطبيقا

لألعراف البرلمانية، في حين يضغط عدد من النواب على رئاسة 
المجلس لالستمرار في الجلسة وعدم رفعها.
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»التربية«: لن نتساهل مع »الغش«
وآلية جديدة في االمتحانات المقبلة

٠٣٠٣

ًأوروبا تتريث في تصنيف 
١٢»حرس إيران« إرهابيا

الساير: ال تراجع عن إلغاء المادة 
80 من قانون التأمينات 

الطشة: نتطلع إلى حكومة منسجمة 
قادرة على تحقيق طموحات الشعب

بوشهري: وقف الرواتب االستثنائية 
تأكيد لصحة استجواب الشيتان

عاشور: إذا كنا دولة دستور ال مشيخة 
فعلى الحكومة حضور الجلسات

، وعقب نحو 100 يوم 
ً
 وكما كان متوقعا

ً
رسميا

ــوزراء سمو  ــ مــن تشكيلها، رفـــع رئــيــس مــجــلــس الــ
الشيخ أحمد نواف األحمد استقالة حكومته، إلى 
ســمــو ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل األحـــمـــد؛ نتيجة 
لــمــا آلـــت إلــيــه الــعــالقــة بــيــن السلطتين التنفيذية 
والتشريعية خالل دور االنعقاد العادي األول من 
الفصل التشريعي الـ 17 لمجلس األمة، حسبما ورد 

في بيان صادر عن مجلس الوزراء أمس. 
وعقب االجتماع األسبوعي للحكومة أمس، صرح 

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان 
بــأن سمو الرئيس رفــع كتاب االستقالة إلــى سمو 
 عــن حكمة ســمــوه المعهودة 

ً
ولـــي الــعــهــد، »مــعــربــا

 للمصلحة العليا للبالد«.
ً
باتخاذه ما يراه محققا

 وأضاف الشيتان أن المجلس أعرب، في مستهل 
اجــتــمــاعــه، عــن شــكــره وتــقــديــره لسمو أمــيــر البالد 
الشيخ نواف األحمد، بمناسبة المبادرة السامية 
بشأن العفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم 
 أن ذلك »يتماشى 

ً
بها على بعض األشخاص، مؤكدا

 
ً
مع السياسة الحكيمة والرعاية األبوية؛ ترسيخا
لــمــا ُجـــبـــل عــلــيــه أهــــل الـــكـــويـــت مـــن قــيــم الــتــســامــح 

 للوحدة الوطنية«.
ً
والتسامي، واستقرارا

من جهة أخــرى، أوضــح الشيتان أن المجلس 
ــدار قــــرارات الــمــعــاش االستثنائي  قـــرر وقـــف إصــ
وفـــق أحــكــام الـــمـــادة )80( مــن قــانــون الــتــأمــيــنــات 
االجــتــمــاعــيــة الـــصـــادر بــالــقــانــون رقـــم )61( لسنة 
ــة لـــلـــشـــؤون  ــ ــ ــوزاريـ ــ ــ 1976، وتـــكـــلـــيـــف الـــلـــجـــنـــة الـ
االقــتــصــاديــة بمراجعة وفــحــص جميع الــقــرارات 

الــــصــــادرة بـــهـــذا الـــشـــأن ودراســــــة الـــمـــوضـــوع من 
ــد  ــواعـ ــقـ ــه ووضــــــع الــــضــــوابــــط والـ ــبـ ــوانـ جــمــيــع جـ
ــة مـــالحـــظـــات قــــد تــتــكــشــف  ــ ــة لــمــعــالــجــة أيـ الــــالزمــ
ــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة  لــديــهــا، بــالــتــنــســيــق مـــع ديـ

و»التأمينات«.
وقال إن المجلس اطلع على توصية »الشؤون 
االقتصادية« بشأن مشروع قانون بربط ميزانية 
الـــوزارات واإلدارات الحكومية ومشاريع قوانين 

بربط ميزانيات الهيئات الملحقة وأخرى 

دوليات
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اختبارات بين البورصة 
وقطاع الوساطة 

لمشروع بيانات 
07التداول
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لبنان: »حزب اهلل« يعّوم فرنجية...

»المركزي« العراقي بقبضة المالكي...

الحكومة تستقيل لما آلت...
احتمال تصويته لمصلحة فرنجية، في وقــت سعى إلقناع 
باسيل، الذي جدد رفضه انتخاب فرنجية، بحضور الجلسة 
 على الميثاقية، ولضمان نصاب الثلثين 

ً
االنتخابية؛ حفاظا

 .
ً
في الجلسة، أي 86 صوتا

ويعلم »حزب الله« أن النصاب الدستوري والميثاقي لجلسة 
 بـــدون الــقــوى المسيحية 

ً
انتخاب فرنجية لــن يــكــون مــتــوفــرا

األساسية، أي التيار الوطني الحّر والقوات اللبنانية وحزب 
الكتائب، وبالتالي فإن الديناميكية الداخلية قادرة على تعطيل 
أي اتفاق من هذا النوع، وإذا حصل هذا السيناريو، فالبد لـ 
»حزب الله« مع فرنجية من اتخاذ موقف، إما االستمرار في 
هذا المسار فترة طويلة حتى تتغير الظروف، وإما البحث عن 

خطة بديلة قابلة للتحقق. 
إلــى ذلــك، وعلى وقــع التحقيقات القضائية األوروبــيــة في 
عدة اتجاهات، قرر قاضي التحقيق العدلي في تفجير مرفأ 
 
ً
بيروت، طارق البيطار، معاودة التحقيق في القضية، مستندا

إلى اجتهاد صادر عن رئيس المجلس العدلي األسبق القاضي 
الراحل فيليب خيرالله. 

وفــي رؤيـــة الــبــيــطــار، أن لــه صالحية اســتــدعــاء مسؤولين 
أمنيين كمدعى عليهم وكذلك استدعاء قضاة. وقد ادعى على 
ان عباس إبرهيم وأنطوان  8 شخصيات جديدة بينها اللواء

صليبا، وأخلى سبيل 5 موقوفين.
 النيابة العامة التمييزّية 

ّ
 في المقابل، أفادت معلومات بأن

ه منعدم الوجود«، مما يعني 
ّ
ستتعاطى مع قرار البيطار »وكأن

ذ قرار إخالء السبيل وال قرار االّدعاء.
ّ
ها لن تنف

ّ
أن

ونتجت هذه األزمة عن قيوٍد أميركية جديدة على تحويالت الدوالر 
إلى العراق من الفدرالي األميركي، في محاولة للسيطرة على تهريب ما 
يقدر بمئة مليون دوالر كل يوم إلى ايران في خرق واضح للعقوبات 
الدولية. وتزامن ذلك مع وصول رئيس الحكومة الجديد محمد شياع 
 لألطراف المتشددة في السياسة الشيعية، 

ً
السوداني إلى السلطة، ممثال

 على محاولة واشنطن تقييد »أربــاح« طهران 
ً
 دليال

ً
ِبر أحيانا

ُ
ما اعت

وحلفائها في عــراق ما بعد مصطفى الكاظمي، العلماني الــذي أقام 
عالقات جيدة مع الغرب والمحيط العربي.

وذكرت مصادر رفيعة في بغداد لـ »الجريدة«، أن اإلطاحة بمحافظ 
»المركزي« المقرب من الكاظمي، أبعد من مجرد تقديم كبش فداٍء أمام 
الجمهور، فالسوداني ومن ورائه المالكي »يريد مسؤواًل يثق به في 
مفاوضات ضرورية مع واشنطن حول إدارة أزمــة الدينار، والعالقة 

التجارية مع إيران«.
وأضــافــت المصادر أن »المالكي تحدث عــن ضـــرورة إطــالق حــوار 
عاجل مع واشنطن حول أزمة الدينار، وهو ال يستطيع أن يتقدم في 
هذا الملف إال بشخص يثق به على نحٍو مطلق، لذلك عاد إلى ذكرياته 

األولى وأعاد علي العالق إلى المنصب الذي سبق أن شغله في والية 
المالكي الثانية«.

وتمثل السلطة المالية معركة متميزة في سيرة المالكي السياسية، 
إذ سبق له أن أطاح بمحافظ »المركزي« األسبق، الراحل سنان الشبيبي، 
، كان يعارض تدخالت المالكي 

ً
وهو شخصية مصرفية مرموقة دوليا

 عنه، ثم 
ً
في سياسات النقد، واختراقات إيــران، وجــاء بالعالق بديال

 بالسيطرة 
ً
أبعد الكاظمي العالق عن المنصب، حتى عاد اليوم مكلفا

على الدوالر.
إال أن خــبــراء الــمــال فــي بــغــداد يــقــولــون، إنـــه ال يمكن ألي شخص 
استعادة وضع الدينار، إال إذا أقنع طهران بأن تكف عن شراء الدوالر 
من السوق العراقي، أو أقنع واشنطن بتخفيف القيود الصارمة التي 
 أن العراق 

ً
 على تحويالت الدوالر إلى بغداد، خصوصا

ً
ِرضت حديثا

ُ
ف

ال يمكنه نقل أرصــدتــه إلــى خـــارج الــواليــات المتحدة، ألنــهــا الطرف 
الوحيد الــذي يوفر »حماية دولــيــة« لعوائد نفط الــعــراق، أمــام مئات 
آالف الــدعــاوى القضائية التي تعود ألربعة حــروب خاضتها البالد 

خالل العقود الماضية.
ويقول رئيس الحكومة إن لديه أكثر من 10 إجراءات جديدة لمنع 
انهيار السوق، لكن الخبراء يعلقون على ذلك بأنه يبقى محدود التأثير، 
 الستقرار السوق، بينما الذي 

ً
إذ ينبغي توفير 200 مليون دوالر يوميا

 ال يزيد على معدل 60 مليون دوالر، ما رفع 
ً
تسمح به أميركا حاليا

سعر الــدوالر إلى تخوم ١٧٠٠ دينار، بعد أن كان قبل شهرين ١٤٥٠، 
وهو تغيير أرهق التوقعات التجارية في بغداد. 

وسيتوجب على المالكي أن يقنع العاصمة األميركية بأن شخصية 
الــعــالق مــحــايــدة وال تمثل اخـــتـــالاًل فــي الــمــؤســســات الــعــلــيــا، فــي ظل 
 
ً
مخاوف واشنطن من تغييرات عميقة لمصلحة طهران، تشمل تدريجيا
مؤسسات األمن، والقوات المسلحة، والمخابرات، والمؤسسات المالية.

بربط ميزانيات المؤسسات المستقلة للسنة المالية 2023 /2024، 
 إلحالتها 

ً
وقــرر الموافقة عليها ورفعها لصاحب السمو؛ تمهيدا

إلى مجلس األمة.
 على تلك التطورات، قال النائب صالح عاشور 

ً
، وتعليقا

ً
 نيابيا

إن عدم قدرة الحكومة على المواجهة شأن لها، ولكن إلى حين قبول 
استقالتها عليها حضور الجلسات البرلمانية، وعدم تعطيل مصالح 
 النواب 

ً
 جلسة اليوم ألهميتها، مطالبا

ً
البالد والعباد، وخصوصا

الوزراء بكسر القاعدة والحضور »إذا كنا دولة مؤسسات دستورية 
ولسنا دولة مشيخة«.

 مــن جهته، قــال النائب مهند الــســايــر: »كــنــا مؤمنين بــأن وقف 
قرارات المعاشات االستثنائية هو في حقيقته وقف لباب هدر غير 
مبرر، فـ 4 مليارات دينار في 10 سنوات كانت كفيلة بتغيير حالنا 
: »لذلك، فإن إلغاء 

ً
إلى األفضل، وال نملك 10 سنوات أخرى«، مضيفا

المادة 80 ال تراجع عنه«.
وبينما قالت النائبة جنان بوشهري إن قــرار وقــف المعاشات 
االستثنائية ومراجعة وفحص الــقــرارات الصادرة بشأنها تأكيد 
لصحة استجوابها للوزير الشيتان، معتبرة أن اتخاذ رئيس الوزراء 
ات فورية لتصحيح التجاوزات التي ارتكبها الوزير موقف  إجــراء
ُيحسب لسموه، أكد النائب حمد العبيد أن الخطوة قرار جيد وفي 
االتجاه الصحيح،  »فالرجوع للحق خير من التمادي في الباطل«، 
: »ما مصير القرارات التي جرى إصدارها لمصلحة وزراء 

ً
مستدركا

الحكومة المستقيلة؟!«.
من جانبه، قال النائب مبارك الطشة: »ال يعنينا استقالة الحكومة 
بــأي شكل من األشــكــال، بل يعنينا أن تأتي حكومة أخــرى منسجمة 

قـــادرة على تلبية طــمــوحــات الشعب وتــدافــع عــن قــراراتــهــا فــي قاعة 
عبدالله السالم«.

أمـــا الــنــائــب عــبــدالــوهــاب الــعــيــســى، فــأكــد أن وقـــف صـــرف رواتـــب 
استثنائية جديدة لن يخفي حقيقة وزراء لن يعودوا للحكومة، بعد 
 
ً
100 يوم عمل فقط وبراتب استثنائي 9 آالف دينار مدى الحياة، معتبرا

 للمال العام، »وعليه يجب استعجال 
ً
 صارخا

ً
 وفوضى وهدرا

ً
ذلك  عبثا

قانون إلغاء المادة ٨٠ الذي شاركت إخواني النواب في تقديمه«.
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ً
تمنى له التوفيق في مهامه رئيسا

لمجلس الجراحة بـ »كرايتون« األميركي
اســتــقــبــل ســمــو ولــــي الــعــهــد 
الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد بقصر 
بــيــان صــبــاح أمــــس، د. وضـــاح 
ـــي بـــمـــنـــاســـبـــة تــعــيــيــنــه  ــاعـ ــرفــ الــ
 لمجلس أقسام الجراحة 

ً
رئيسا

وإدارة البحث الفني واألكاديمي 
والعلمي في مستشفى جامعة 
كــرايــتــون بــالــواليــات المتحدة 

األميركية. 
وتمنى سموه له وافر الصحة 

ودوام التوفيق والنجاح.

 الرفاعي أمس
ً
ولي العهد مستقبال

ولي العهد يستقبل 
وضاح الرفاعي

»الصحة«: تنسيق مع الجمعية الصيدلية
 لتحديث قانون تنظيم المهنة

سفيرة تركيا: نثمن جهود األمير وولي العهد
لتعزيز مكانة المرأة في كل المجاالت

 بحضور السفيرة البريطانية
ً
 تركيا

ً
 ثقافيا

ً
● عادل سامي»المرأة الدولية« تقيم يوما

أكـــدت وكــيــلــة وزارة الصحة 
ــــؤون الــصــحــة  ــــشـ الــــمــــســــاعــــدة لـ
ــة، الـــوكـــيـــلـــة الـــمـــســـاعـــدة  ــامــ ــعــ الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــدوائـ ــ لــــــشــــــؤون الـــــرقـــــابـــــة الـ
والــغــذائــيــة بــاإلنــابــة، د. بثينة 
الــمــضــف، وجــــود تــنــســيــق بين 
الـــــوزارة والــجــمــعــيــة الصيدلية 
لــتــحــديــث قــانــون تنظيم مهنة 
الصيدلة وتداول األدوية بهدف 
ــاء بـــالـــمـــهـــنـــة وتــمــكــيــن  ــ ــ ــقـ ــ ــ االرتـ

الصيدلي الكويتي.
وأشـــادت المضف، فــي كلمة 
لها على هــامــش حفل التكريم 
مته جمعية الصيدلية 

ّ
الذي نظ

ــي الـــمـــؤتـــمـــرات  لــلــمــشــاركــيــن فــ
العلمية، بالصيادلة المشاركين 
في المؤتمرات العلمية، والتي 
تـــعـــتـــبـــر إســـــهـــــامـــــات وتــــمــــّيــــزا 
فـــي الـــعـــلـــوم الــصــيــدالنــيــة بكل 
مــجــاالتــهــا، الفـــتـــة الــــى الــتــطــلــع 
الــى المزيد مــن الــرقــي والتميز 
بالخدمات الصيدالنية، وترجمة 
هــذه المشاركات الــى التطبيق 
ــــرص  ــد مـــــــن فـ ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ الــــعــــمــــلــــي لـ
التحسين والتطوير للخدمات 

المقدمة.

بـــدوره، أكــد رئيس الجمعية 
الصيدلية، الصيدالني عبدالله 
العنزي، أن مشاركات الصيادلة 
فــي الــمــؤتــمــرات العلمية تدعو 
إلــــــــى الــــفــــخــــر واالعـــــــــتـــــــــزاز لــمــا 
قــــــدمــــــوه مــــــن أبــــــحــــــاث عــلــمــيــة 
مــــتــــمــــيــــزة ومـــــــحـــــــاضـــــــرات فـــي 
مجال تخصصهم الصيدالني 
لــدعــم الــمــســيــرة لــتــطــويــر مهنة 

الصيدلة.
مــن جهته، قــال األمــيــن العام 
لــلــجــمــعــيــة الــصــيــدلــيــة، د. علي 
هـــــــادي، إن الــجــمــعــيــة شـــاركـــت 

فــي مــؤتــمــر سيفا بالسعودية 
ــــن 3 الــــــى 5 الــــــجــــــاري، حــيــث  مـ
تــنــاول المؤتمر دور الصيدلة 
فــي الــتــنــوع االقــتــصــادي ونقل 
الـــتـــقـــنـــيـــات الـــعـــلـــمـــيـــة وتــــطــــور 
األبـــحـــاث الــمــخــبــريــة فـــي قــطــاع 
الصيدلة، مشيرا إلى أن المؤتمر 
شــهــد 9 جــلــســات علمية بأكثر 
ــتـــحـــدثـــا و10 ورش  90 مـ ــن  ــ مـ
عــمــل، كــمــا نــظــم مــســابــقــات في 
الـــمـــهـــارات اإلكــلــيــنــيــكــيــة لطلبة 

كليات الصيدلة. 
ــيــــادلــــة  وأشــــــــــــار الــــــــى أن صــ

الكويت شاركوا بأوراق بحثية 
ــذا الــمــؤتــمــر، كــمــا شـــارك  فـــي هــ
فــريــق مــن طلبة كلية الصيدلة 
ــكـــويـــت، ونـــــال أحــد  بــجــامــعــة الـ
المراكز العشرة األولى من أصل 

29 جامعة عربية مشاركة.
ــة  ــيــ ــعــ ــمــ ــجــ وأضــــــــــــــــــاف أن الــ
الــصــيــدلــيــة شـــاركـــت أيــضــا في 
فعاليات الدورة الـ 28 من مؤتمر 
ومعرض دبي الدولي للصيدلة 

والتكنولوجيا )دوفات 2023(.

● ربيع كالس
أعربت السفيرة التركية لدى البالد طوبا 
نور سونمز عن شكرها لسمو األمير الشيخ 
ــــي الـــعـــهـــد الــشــيــخ  ــمـــو ولـ ــواف األحــــمــــد وسـ ــ نــ
مشعل األحمد »على مساهمتهما في تحسين 
وتعزيز مكانة المرأة في كل مجاالت المجتمع 

الكويتي«. 
كالم سونمز جاء خالل كلمة ألقتها ضمن 
متها »مجموعة الــمــرأة الــدولــيــة« 

ّ
فعالية نظ

في اليوم الثقافي التركي تحت عنوان »مذاق 
ونــكــهــة الـــشـــاي الــتــركــي« بــمــنــاســبــة تسجيل 
الــشــاي التركي فــي قائمة اليونسكو للتراث 
الثقافي غير المادي كرمز للهوية والضيافة 
والــتــفــاعــل االجـــتـــمـــاعـــي، بــحــضــور الــســفــيــرة 
البريطانية بليندا لــويــس والــشــيــخــة فــاديــة 

السعد والشيخة سهيلة الصباح.
وأكدت السفيرة التركية أن »أوجه التشابه 
الــثــقــافــي بــيــن الــكــويــت وتــركــيــا تــلــعــب دورا 
فــي تسهيل التفاعل الــــودي«، مشيرة إلــى أن 
»ثقافة الشاي في الكويت وتركيا هي ممارسة 
اجتماعية مهمة تظهر كرم الضيافة وتساعد 
في بناء الروابط االجتماعية والحفاظ عليها، 
ويتم استخدامه لالحتفال بلحظات مهمة في 

حياة المجتمعات«. 

ــي الـــكـــويـــت أيـــضـــا،  ــ ــه »فــ ــ ــا اعـــتـــبـــرت أنــ كـــمـ
يــتــم الــتــرحــيــب بــالــضــيــوف فـــي الــتــجــمــعــات 
والــديــوانــيــات بتقديم الــشــاي الـــذي غالبا ما 
يــتــم تقديمه جنبا إلـــى جــنــب مــع الحلويات 

التقليدية والتمور اللذيذة«.
ــــدت ســونــمــز عــلــى دور الـــمـــرأة في  كــمــا أكـ
الثقافة قائلة إن »هاتين الكلمتين ال تنفصالن، 
وبصفتي امرأة فخورة بكوني سفيرة لبالدي 
في الكويت وأتطلع أن يكون يومنا الثقافي 
هذا بمثابة مناسبة إليصال رسالة قوية عن 

المرأة والثقافة«. 

مــن ناحيتها، أكــدت غــادة شــوقــي، رئيسة 
المجموعة وزوجة السفير المصري، أن تركيا 
مــن بــيــن أكــثــر الــبــلــدان الــجــاذبــة لــلــســيــاح في 
العالم وموطن لـ 19 موقعا للتراث العالمي 
لليونسكو. وأضافت أنه بفضل جغرافيتها 
الفريدة، تتكون تركيا من مجموعة متنوعة 
من العناصر الشرقية واألوروبية، إضافة إلى 
ذلك، تقع مدينتها الرئيسية اسطنبول على 
 
ً
طرفْي أوروبا وآسيا، وتعكس اندماجا فريدا

بين القارتين، كما تطّرقت شوقي إلى المطبخ 
التركي »الشهي«.

المضف والعنزي وهادي خالل احتفال الجمعية بالصيادلة

السفيرة التركية بالزي التقليدي تعرض منتجات الشاي خالل اليوم الثقافي

معهد دسمان ينظم ورشة عمل علمية

ــذي أنــشــأتــه  نــظــم مــعــهــد دســـمـــان لــلــســكــري، الــ
 ورشة عمل 

ً
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، أخيرا

لمدة يومين، بعنوان »الكتابة العلمية والمنهجية 
الــطــبــيــة«، قــدمــهــا الــبــروفــيــســور إيـــب فــنــجــرهــت، 
الجراح واألكاديمي في مجال الكتابة والمنهجية 
الطبية ورئيس تحرير مجالت علمية في فرنسا.

ونــاقــش إيــــب، خـــالل ورشــــة الــعــمــل، مــواضــيــع 
مــخــتــلــفــة، بــمــا فـــي ذلــــك طــــرق مــنــهــجــيــة للكتابة 
والنشر، والمبادئ العامة ألساسيات المحتوى، 
واإلحصاء وتصميم الــدراســة، والتقييم النقدي 
والجوانب الخاصة للكتابة في مجاالت الجراحة 

والطب، إضافة إلى مواضيع أخرى ذات صلة.
وبلغ عدد الذين حضروا الورشة أكثر من 115 
 من الباحثين والمختصين، إضافة إلى 

ً
مشاركا

أكاديميين وعلماء وأطــبــاء مــن جامعة الكويت 
ووزارة الصحة ومؤسسات أخرى في الكويت، وتم 
منح الحضور شهادات معتمدة من نظام التعليم 

الطبي المستمر.
ــة، أفــــــاد الــمــديــر  ــ ــــورشـ ــذه الـ ــ وتــعــقــيــبــا عـــلـــى هـ
الــعــام للمعهد د. قــيــس الـــدويـــري بـــأن عــقــد مثل 
هذه الــورش واألنشطة العلمية ينبع من رسالة 
المعهد التي تتمثل في مكافحة مرض السكري 
بــالــكــويــت، مــن خـــالل أبــحــاث الــمــرض المتقدمة 
والــوقــايــة المتكاملة والــتــدريــب والتعليم، »كما 
أنه يدمج رؤية المعهد، التي تتمثل في أن نكون 
المعهد الرائد في مجال مرض السكري بمنطقة 
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا، وأن تكون لنا 

مكانة عالمية«.

جانب من ورشة العمل

»SIBO« الحشاش: 30% من مرضى السكري مصابون بـ
»من أعراضه آالم بالبطن وغازات وانتفاخات وإسهال وشعور باالمتالء«

● عادل سامي
ــراض  كــشــفــت اســتــشــاريــة األمــ
الــبــاطــنــيــة والـــجـــهـــاز الــهــضــمــي 
والـــكـــبـــد د. وفـــــاء الـــحـــشـــاش، أن 
نــحــو 30 فـــي الــمــئــة مـــن مــرضــى 
الــســكــري فــي الــكــويــت مــصــابــون 
بمرض سيبو »SIBO«، موضحة 
أن ذلك الرقم يعادل نحو 340 ألف 

شخص من إجمالي المصابين.
وقــــالــــت الــــحــــشــــاش، إن كــبــار 
السن أكثر عرضة لخطر اإلصابة 

بــالــمــرض بسبب تغير مستوى 
حــمــض الــمــعــدة، كــمــا أن أكثرهم 
يـــتـــلـــقـــون أدويــــــــة تــــزيــــد مــخــاطــر 

اإلصابة بالمرض.
وأضافت أن الـ »SIBO« يحدث 
ــادة غير  ــ عــنــدمــا تــكــون هــنــاك زيـ
ــدد  ــ طـــبـــيـــعـــيـــة فـــــــي إجـــــمـــــالـــــي عـ
الــبــكــتــيــريــا بـــاألمـــعـــاء الــدقــيــقــة، 
موضحة أنــه فــي حــال وجـــود الـ 
 في 

ً
»SIBO« يصبح الطعام راكــدا

األمــعــاء الــدقــيــقــة، ويــصــبــح تربة 
خصبة لتكاثر البكتيريا فتنتج 

، مما يؤثر على امتصاص 
ً
سموما

الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة، ثـــم تــحــدث 
األعــــراض، ومــن أهمها الــغــازات، 

واالنتفاخ، واإلسهال.
وذكــرت أن من أهــم أعــراض الـ 
»SIBO« آالم الــبــطــن، والــغــثــيــان، 
والــغــازات، واالنــتــفــاخ، والشعور 
باالمتالء، حتى بعد تناول كمية 
بسيطة مــن الــطــعــام، واإلســهــال، 
وفقدان الــوزن، مبينة أن من أهم 
عوامل اإلصابة به إجراء جراحات 
في البطن مثل عمليات التكميم، 
ــــات  ــراحـ ــ وتـــغـــيـــيـــر الــــمــــســــار، وجـ
الــــقــــرحــــة الــــهــــضــــمــــيــــة، ووجـــــــود 
التصاقات في األمعاء الدقيقة، أو 
رتوج في األمعاء، كذلك اإلصابة 
فــــي بـــعـــض الــــحــــاالت الــمــرضــيــة 
مثل الكرون، والسيلياك، ومرض 
ــاء  ــ ــعـ ــ الـــــســـــكـــــري، والـــــتـــــهـــــاب األمـ
اإلشــعــاعــي، أو أي حـــاالت يمكن 

أن تبطئ حركة األمعاء.
وأوضحت أنه يتم تشخيص الـ 
»SIBO« عن طريق اختبار التنفس 
بالهيدروجين والميثان، وتصل 
درجــــة دقـــة الــفــحــص إلـــى 83 في 

المئة، إذ إن الجهاز يقيس كمية 
الـــهـــيـــدروجـــيـــن، والــمــيــثــان الــتــي 
يخرجها الشخص أثناء الزفير، 
ــادة الـــكـــاشـــفـــة،  ــ ــمـ ــ بـــعـــد تــــنــــاول الـ
ويـــشـــيـــر االرتـــــفـــــاع الـــســـريـــع فــي 
الهيدروجين والميثان في الزفير 
إلى فرط نمو البكتريا في األمعاء 

الدقيقة.

وفاء الحشاش قطاعات »الصحة« أرسلت كشوفات بدل اإلجازات
كــشــفــت مــصــادر مطلعة أن جــمــيــع اإلدارات 
والمناطق الصحية في وزارة الصحة أرسلت 
ــقـــدي لـــرصـــيـــد اإلجـــــــازات  ــنـ ــبــــدل الـ كـــشـــوفـــات الــ
لــلــمــوظــفــيــن، إلـــى قــطــاع الـــشـــؤون اإلداريــــــة في 

الوزارة للتدقيق عليها قبل صرفها.
وقــالــت الــمــصــادر، لـــ »الــجــريــدة«، إن الـــوزارة 
تعاني قلة عدد المدققين على هذه الكشوفات، 

داعية إلــى ضــرورة زيــادة أعــداد المدققين، كي 
يتسنى صرف البدل لجميع الموظفين.

جدير بالذكر أن الوزارة اعتمدت حتى نهاية 
األســبــوع الماضي 3 دفعات من البدل النقدي 
لرصيد اإلجازات، والتي شملت منطقة الفروانية 
الصحية، وهي المنطقة الصحية األولــى التي 

تنتهي من إعداد كشوفات موظفيها.

وزير الخارجية ونظيره األوكراني يبحثان 
تطورات األزمة والمساعدات اإلنسانية

بحث وزير الخارجية الشيخ سالم 
الــصــبــاح أمــــس، فـــي اتـــصـــال هاتفي 
مع وزيــر خارجية أوكرانيا دميترو 
كوليبا، تطورات األزمة في أوكرانيا.

ــر الــخــارجــيــة الــتــأكــيــد  وجــــدد وزيــ
ــذه  ــال هـ ــيــ ــوقــــف الــــكــــويــــت حــ ــلـــى مــ عـ
األزمة والداعي إلى ضرورة االلتزام 
بــمــبــادئ الـــقـــانـــون الـــدولـــي ومــيــثــاق 
األمم المتحدة، وتأكيد مبدأ سيادة 
الــدول واستقاللها ووحــدة وسالمة 

أراضــيــهــا وفـــق حـــدودهـــا الــمــعــتــرف 
بها دوليا.

كـــمـــا بـــحـــث مــــع نـــظـــيـــره األوكــــرانــــي 
آلـــيـــة إيـــصـــال الـــمـــســـاعـــدات اإلنــســانــيــة 
واإلغـــاثـــيـــة الــمــقــدمــة مـــن الــكــويــت إلــى 
الـــشـــعـــب األوكـــــــرانـــــــي، عـــبـــر الــتــنــســيــق 
مـــع جــمــعــيــة الـــهـــالل األحـــمـــر الــكــويــتــي 
والجهات المعنية في أوكرانيا؛ لضمان 
وصول تلك المساعدات اإلنسانية إلى 

محتاجيها في أقرب وقت.

ــال  ــبــــاح خــــــالل االتــــصــ وشـــــــدد الــــصــ
ــم الــمــســاعــي الــدولــيــة  عــلــى أهــمــيــة دعــ
الرامية إلى وقف إطالق النار وخفض 
التصعيد إليــجــاد حــل سلمي لــألزمــة، 
الــتــزامــا بــمــبــدأ حــل الــنــزاعــات بالطرق 
والوسائل السلمية عن طريق الحوار، 
بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق 

األمم المتحدة.
ــقـــل وزيـــــــر خـــارجـــيـــة  مــــن جــــانــــبــــه، نـ
ــا تــحــيــات الــرئــيــس والــشــعــب  ــيـ أوكـــرانـ
األوكراني إلى الكويت قيادة وحكومة 
وشــعــبــا، مــعــربــا عـــن تــقــديــر وامــتــنــان 
بالده لموقف الكويت حيال األزمة في 

أوكرانيا.
 وأشاد كوليبا بدعم الكويت للشعب 
األوكــــرانــــي، خــصــوصــا عــلــى الصعيد 
اإلنساني، ودعمها كذلك لكل الجهود 
الدولية الرامية إلى تخفيف المعاناة 
اإلنسانية التي يعيشها جــراء األزمــة، 
ولمساعيها الحميدة في ترسيخ دعائم 

حفظ السلم واألمن الدوليين.

العتيبي يستقبل سفير ليبيريا
استقبل نائب وزيــر الخارجية السفير منصور العتيبي، أمــس، في 
الديوان العام للوزارة، سفير جمهورية ليبيريا لدى الكويت جيف دووانا، 
بمناسبة انتهاء فترة عمله في الكويت. وأشاد نائب الوزير خالل اللقاء 
بــدور السفير وإسهاماته التي قدمها في تعزيز العالقات الكويتية ــ 

 له كل التوفيق والسداد في محطة عمله القادمة.
ً
الليبيرية، متمنيا
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●   فهد الرمضان
ــدى ديــــــــوان الــمــحــاســبــة  ــ ــ بــيــنــمــا أبـ
موافقته المشروطة على التعاقد مع 
شركة زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر 
بمبلغ 349 ألف دينار لتوريد وتركيب 
وتشغيل وصيانة أجهزة إثبات الدوام 
ببصمة االصــبــع والــبــرامــج الملحقة 
بــهــا لــــمــــدارس وزارة الـــتـــربـــيـــة، شــدد 
الــديــوان عــلــى ضـــرورة أن يــتــم تنفيذ 
المشروع ضمن ميزانية السنة المالية 

القادمة 2024/2023.
ــوان، فـــي كـــتـــاب وّجـــهـــه  ــ ــديـ ــ وقـــــال الـ
إلـــى وكــيــل وزارة الــتــربــيــة، وحصلت 
ــه، إنـــه  ــنــ »الـــــجـــــريـــــدة« عـــلـــى نـــســـخـــة مــ
 
ً
ــادا ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــعــــد دراســــــــــة األوراق، واسـ بــ
لالستفسارات المرسلة واالجتماعات 
الــتــي عــقــدت مــع الــمــســؤولــيــن وردود 
»التربية« التي كان آخرها بتاريخ 17 

 من 
ً
الــجــاري، فــال يــرى الــديــوان مانعا

إتــمــام الــتــعــاقــد مــع الــشــركــة، شريطة 
أن تتم أعمال التوريد للمناقصة في 
السنة المالية التي تبدأ في األول من 
أبـــريـــل الــمــقــبــل، مـــع االلـــتـــزام بــأحــكــام 
المادة 16 من المرسوم رقم 31 لسنة 
1978 بشأن االرتباط بقيمة موضوع 
البحث، ومع األخذ بعين االعتبار بأن 
 
ً
مـــدة ســريــان الــمــوافــقــة هــي 90 يــومــا

 أقصى.
ً
حدا

إلــى ذلـــك، أكـــدت مــصــادر تــربــويــة لـ 
»الجريدة« أن اشتراط الديوان أن يتم 
تــنــفــيــذ الــعــقــد ضــمــن مــيــزانــيــة الــســنــة 
ــم عــلــى الــــوزارة 

ّ
الــمــالــيــة المقبلة يــحــت

انتظار اعتماد الميزانية من الجهات 
الــرقــابــيــة، مــثــل مجلس األمـــة ووزارة 
المالية، وهو األمر الذي يتم عادة وفي 
أحــس األحـــوال بنهاية يونيو من كل 
عام، مما يؤكد أن عملية توقيع العقد 

لن تتم قبل يوليو المقبل، الفتة إلى 
هــا مهلة  أن الــشــركــات تشترط إعــطــاء
للتركيب ال تقل عن 3 أشهر لتنفيذ أي 
مناقصة، مما يجعل تركيب وتشغيل 
أجهزة البصمة غير وارد قبل نوفمبر 

أو ديسمبر المقبلين.
ــارت الــمــصــادر إلــى أن الشركة  وأشــ
والجهات المختصة بالوزارة ستعمل 
بعد إتمام التركيب والتشغيل لألجهزة 
على تعريف البصمة لكل العاملين في 
المدارس، أي أنها ستتعامل مع ما ال 
يقل عن 80 إلى 90 ألف موظف، وهذا 
األمر يتطلب عدة أشهر إلتمامه، مما 
يؤكد أن تشغيل نظام البصمة سيتم 
في فبراير من الفصل الدراسي الثاني 
من العام المقبل 2024/2023 إذا سارت 
أمور المناقصة ولم تتعثر، كما حصل 

قبل عدة سنوات.

3محليات
العدد 5243 / الثالثاء 24 يناير 2023م / 2 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●com

سلة أخبار

شـــــــــــارك رئــــــيــــــس لـــجـــنـــة 
جــــــــــنــــــــــوب شــــــــــــــــرق آســــــيــــــا 
فــــــــــــي جــــــمــــــعــــــيــــــة إحــــــــيــــــــاء 
الــــــــــــــتــــــــــــــراث اإلســــــــــــالمــــــــــــي، 
الـــشـــيـــخ أحــــمــــد الـــجـــســـار، 
ــيــــة   عــــــــن الــــجــــمــــعــ

ً
ــال ــ ــثــ ــ ــمــ ــ مــ

والـــمـــتـــبـــرعـــيـــن بـــالـــكـــويـــت 
فــي احتفالية وضــع حجر 
األســــاس لمسجد اإليــمــان 
بـــإنـــدونـــيـــســـيـــا مـــــن خــــالل 
ــع بـــنـــاء  ــوقــ ــــي مــ وجـــــــــوده فـ
المسجد بحضور جمع من 

أهالي المنطقة.
ــنـــوب  ودعــــــــت لـــجـــنـــة جـ
شرق آسيا، في بيان أمس، 
المحسنين إلى المساهمة 
فــي مــشــروع بــنــاء مسجد 
اإليمان في جاوه الوسطى 
بإندونيسيا، والذي يسع 

500 من المصلين.
من جهته، ناشد الشيخ 
الجسار أصحاب األيادي 
ــة  ــمــ ــاهــ ــمــــســ الـــــبـــــيـــــضـــــاء الــ
ــعـــل هـــــذا الــمــســجــد  فــــي جـ
 عـــلـــى 

ً
ــة وواقـــــــــعـــــــــا ــقــ ــيــ ــقــ حــ

لــــيــــخــــدم جـــمـــوع  األرض 
ــلــــك  الـــــمـــــســـــلـــــمـــــيـــــن فـــــــــي تــ
 أنـــه 

ً
الـــمـــنـــطـــقـــة، مـــوضـــحـــا

يمكن للجميع المساهمة 
في هذا المشروع المبارك 
حتى لو بدفع قيمة سهم 

واحد بـ 10 دنانير.

ينظم القطاع النسائي 
ــاء الـــتـــراث  ــيــ بــجــمــعــيــة إحــ
ــد مــن  ــ اإلســـــــالمـــــــي الـــــعـــــديـ
البرامج والدورات العلمية 
الموجهة للنساء والفتيات 
 عــلــى نــشــر الــعــلــم 

ً
حـــرصـــا

الشرعي الصحيح.
ودعا القطاع النسائي، 
ــى  ــ فــــــــي بـــــــيـــــــان أمـــــــــــــس، إلــ
الــمــشــاركــة فـــي دورة »أثـــر 
ــريـــم فــــي بــنــاء  الــــقــــرآن الـــكـ
ــة«،  ــيـ الــشــخــصــيــة اإلســـالمـ
ــــج دورات  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــن بـ ــمــ ضــ
ــــي  ــتـ ــ لـ ا لـــــــخـــــــيـــــــر،  ا دروب 
يـــحـــاضـــر فـــيـــهـــا د. ولـــيـــد 
الربيع، مساء كل يوم أحد.

ــر، أعــلــن  ــ ــانـــب آخــ مــــن جـ
مـــركـــز الـــفـــرقـــان لــتــحــفــيــظ 
الـــــــقـــــــرآن بـــلـــجـــنـــة قـــرطـــبـــة 
الـــــنـــــســـــائـــــيـــــة فــــــتــــــح بــــــاب 
التسجيل لــدورة »اإلتــقــان 
لحفظ ومــراجــعــة الــقــرآن«، 
خالل الفترة من 4 فبراير 
حتى 27 مايو المقبل، كل 
يــوم سبت، باإلضافة الى 
 
ً
فصل مراجعة القرآن كامال

لمن أتم حفظ القرآن.
ــــت لــــجــــنــــة  ــمــ ــ ــظــ ــ ــا نــ ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ الــــــــجــــــــهــــــــراء الـ
 بعنوان 

ً
 تربويا

ً
برنامجا

ــادي لينة  ــ ــدعــــي« فـــي نـ »أبــ
للفتيات.

أقــــامــــت جــمــعــيــة إحـــيـــاء 
الـــتـــراث اإلســــالمــــي، مــســاء 
 
ً
 أســـبـــوعـــيـــا

ً
أمـــــــس، درســـــــــا

ــوان »تــــــــأمــــــــالت فـــي  ــنــــ ــعــــ بــــ
الجزء التاسع والعشرين« 
الحلقة 5 - سورة المعارج 
للشيخ شحتة محمد، في 
ــعـــي الــــذي  ــيـ ــربـ الـــمـــخـــيـــم الـ
تقيمه إدارة الكلمة الطيبة 

- الصليبيخات والدوحة.
وقــــالــــت الـــجـــمـــعـــيـــة، فــي 
ــان أمـــــــــس، إن فـــرعـــهـــا  ــ ــيـ ــ بـ
بــمــنــطــقــة صــــبــــاح الـــســـالـــم 
يــنــظــم مـــحـــاضـــرة لــلــشــيــخ 
ــال الـــلـــه بــعــنــوان  عــيــســى مــ
»أســبــاب الفتور وعالجه«، 
ــوم بـــعـــد صـــالة  ــيــ مـــســـاء الــ
العشاء في ديوانية حامد 

الحمادي.
وأكــــــــــــــــــدت أن تـــنـــظـــيـــم 
مــثــل هــــذه األنــشــطــة يــأتــي 
ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ  مــــــــن اهـ

ً
انـــــــطـــــــالقـــــــا

الجمعية بالدعوة والتربية 
ــه واإلرشــــــــــــــاد،  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــتـ ــ والـ
وإبراز التعاليم اإلسالمية 
الـــــشـــــرعـــــيـــــة الـــصـــحـــيـــحـــة 
بــأفــضــل صــــورة، والــدعــوة 
إليها بالحكمة والموعظة 
الـــحـــســـنـــة، والـــتـــحـــذيـــر مــن 
ــبـــدع والـــفـــتـــن والــتــطــرف  الـ

والغلو.

»التراث« لدعم بناء مسجد 
اإليمان بإندونيسيا

... وتنظم برامج ودورات 
علمية للنساء

محاضرة عن »أسباب 
الفتور وعالجه« 

»التربية«: نتابع تحقيقات الغش وسنتخذ إجراءاتنا ضد مرتكبيها
•الوزارة لن تتساهل في تطبيق القوانين ومحاربة الظواهر السلبية

•العدواني وّجه بمحاسبة كل من تسّول له نفسه العبث بالتعليم واستخدامه تجارة

آلية جديدة بشأن 
إجراء امتحانات 
الثانوية العامة 

وتوزيعها داخل 
اللجان

سجلنا 1741 
حالة حرمان من 

االمتحانات واألعداد 
انخفضت بسبب 

الحزم

فهد الرمضان

حمد العدواني

أكــــــدت وزارة الـــتـــربـــيـــة أنــهــا 
ــي تــطــبــيــق  ــم ولـــــن تـــتـــســـاهـــل فــ لــ
ــيــــن الــــداعــــمــــة لــلــعــمــلــيــة  ــقــــوانــ الــ
التعليمية ومــحــاربــة الــظــواهــر 
السلبية بالتعاون مع الجهات 
المعنية في الدولة، السيما خالل 
فترة االختبارات، لتحقيق العدل 
 
ً
والمساواة بين الطالب تطبيقا
لسياسة تكافؤ الــفــرص، وبناء 
جيل صالح قادر على المشاركة 

في تنمية الوطن.
وقال المتحدث الرسمي باسم 
»الــتــربــيــة« أحــمــد الـــوهـــيـــدة، في 
بيان صحافي، إن وزير التربية 
ــر التعليم الــعــالــي والبحث  وزيـ
ــد الــــعــــدوانــــي  ــمــ الـــعـــلـــمـــي د. حــ
ومــســؤولــي »الــتــربــيــة« يتابعون 
عن كثب نتائج التحقيقات التي 
تجريها النيابة العامة والجهات 
المعنية في وزارة الداخلية بشأن 
القضية التي تخص االمتحانات 
والــغــش، وسيتم تزويد الــوزارة 
بنتيجة التحقيقات بعد االنتهاء 
من التحقيق بشكل كامل التخاذ 
اإلجــــــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــق 
مرتكبيها، دون التأثير على سير 
التحقيقات الجارية وسالمتها.

1741 حالة حرمان

وأضـــاف الوهيدة أن الـــوزارة 
ــلـــى لــــجــــان ســيــر  ــيـــن عـ ــمـ ــائـ ــقـ والـ
ــة  ــــوا الــــالئــــحــ ــقـ ــ ــبـ ــ االمــــــتــــــحــــــان طـ

خـــالل فــتــرة االمــتــحــانــات للعام 
ــــي األول الــــتــــي انــتــهــت  ــدراســ ــ الــ
قــبــل عــــدة أيــــــام، مـــن خــــالل منع 
دخول وسائل الغش مع الطلبة 
كاألوراق واألجهزة اإللكترونية 
بــجــمــيــع أنـــواعـــهـــا. وأوضــــــح أن 
ــلــــك اإلجـــــــــــــــراءات أســـــفـــــرت عــن  تــ
تسجيل )1741( حالة حرمان من 
االمتحانات، إذ ُسجلت في اليوم 
األول )472( حالة حرمان، و)290( 
فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي، و)127( في 
اليوم الثالث، إلى أن وصل العدد 
إلى )82( حالة حرمان في اليوم 
األخــيــر، مــمــا يشير إلـــى تــراجــع 
 بعد 

ً
ملحوظ بعدد الحاالت يوما

يوم نتيجة تيقن الطلبة بالحزم 
في تطبيق الالئحة داخل لجان 

سير االمتحان.
وأشار إلى أن الوزير العدواني 

وجــه بمحاسبة كــل مــن تسول 
لـــــه نـــفـــســـه الـــعـــبـــث بــالــتــعــلــيــم 
واستخدامه تجارة، إذ خاطبت 
الــــــــــوزارة مــــع بـــــدء امـــتـــحـــانـــات 
مـــنـــتـــصـــف الــــــعــــــام الــــــدراســــــي 
لطلبة المرحلة الثانوية وزارة 
الــداخــلــيــة لــمــتــابــعــة حــســابــات 
إلكترونية تروج لوسائل الغش 
ــارات، وتــــم اتــخــاذ  ــبــ ــتــ فـــي االخــ
ات القانونية بشأنها  اإلجــــراء

لما لهذا الــجــرم مــن أثــر سلبي 
على العملية التعليمية.

حجب الخدمات الهاتفية

ولـــــــفـــــــت إلـــــــــــى أن الـــــــوزيـــــــر 
الـــعـــدوانـــي وجــــه الــمــســؤولــيــن 
 
ً
ــدادا ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ بــــــــإعــــــــداد خـــــطـــــة اسـ
المــتــحــانــات الــفــصــل الــدراســي 
الثاني بالتنسيق مع الجهات 

 إلى 
ً
المعنية في الدولة، مشيرا

أن الـــوزارة تواصلت مع وزارة 
المواصالت وهيئة االتصاالت 
ووزارة الصحة لدراسة وبحث 
مدى إمكانية حجب الخدمات 
الهاتفية داخــل المدارس فقط، 
وإمكانية تركيب أجهزة تقنية 
حديثة تحقق هذا الهدف لمنع 
ــل الـــغـــش الـــحـــديـــثـــة مــن  ــائــ وســ
العمل داخــل أســـوار الــمــدارس، 

دون التأثير على صحة الطلبة.
وتـــابـــع: كــمــا ســتــكــون هــنــاك 
آلــيــة جــديــدة فــي عملية إجـــراء 
االمــتــحــانــات وتوزيعها داخــل 
 إلى أن التنسيق 

ً
اللجان، الفتا

مـــع »الـــداخـــلـــيـــة« مــســتــمــر فيما 
ــط مــــــن يـــــديـــــرون  ــبــ ــخــــص ضــ يــ
الحسابات الــتــي تـــروج للغش 

في االمتحانات.

تشغيل »البصمة« بالمدارس في فبراير 2024
ً•ديوان المحاسبة اشترط تنفيذها في ميزانية السنة المقبلة

•3 أشهر بعد التوقيع للتركيب... وتعريف بصمة 90 ألف موظف يتطلب شهورا

صورة ضوئية من كتاب »المحاسبة«

ديوان الخدمة يزيد ُمشرفي انتخابات 
»التعاونيات« إلى 100 موظف

... و30 للعموميات«
ً
 من 70 مع رفع قيمة مكافآتها إلى 50 دينارا

ً
»بدال

●   جورج عاطف
ــــوان  ــدة« أن ديـ ــريــ ــجــ عــلــمــت »الــ
الخدمة المدنية وافــق على طلب 
ــة،  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــــؤون االجـ ــشــ ــ وزارة الــ
ممثلة في إدارة شؤون العضوية 
وإشــهــار االتــحــادات والجمعيات 
الــــتــــعــــاونــــيــــة بــــقــــطــــاع الــــتــــعــــاون، 
الخاص بزيادة أعــداد الموظفين 
ـــفـــيـــن اإلشـــــــــراف عـــلـــى عــقــد 

ّ
الـــمـــكـــل

عموميات التعاونيات التي أنتهت 
سنتها المالية، وإجراء انتخابات 
مجالس اإلدارة المنتهية واليتها 
الــقــانــونــيــة، الـــذي رفــعــتــه الــــوزارة 
 إلى رئيس الديوان لعرضه 

ً
أخيرا

على مجلس الخدمة للمناقشة.
 لمصادر »الشؤون« فإن 

ً
ووفقا

ــادة عدد  »الـــديـــوان« وافـــق على زيـ
الموظفين مشرفي »العموميات« 

قرارات النقل مستمرة في »الشؤون«
ال تزال قرارات النقل مستمرة في وزارة الشؤون، 
لسد الشواغر على صعيد مديري اإلدارات، وكان 
آخــرهــا نقل مدير إدارة اإلرشـــاد النفسي فــي دور 
 إلدارة التخطيط 

ً
الــرعــايــة حمد المطيري، مــديــرا

والمتابعة في قطاع التخطيط والتطوير اإلداري، 
ومــديــرة إدارة مــراكــز الحماية بالمجلس األعلى 

ــرة فــوزيــة الملحم إلـــى مــديــرة إدارة  لــشــؤون األســ
اإلرشاد النفسي واالجتماعي. كما قضت القرارات 
بتكليف مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات 
بالمهام واالختصاصات الموكلة إلى مدير إدارة 
الجمعيات األهــلــيــة، ونــقــل مــديــر »األهــلــيــة« خالد 

القحطاني إلى إدارة األنشطة واإلعالم.

ــــى 100  ــات إلـ ــابـ ــخـ ــتـ وإجــــــــراء االنـ
موظف بــداًل عــن 70، إضــافــة إلى 
مــوافــقــتــه عــلــى زيـــــادة الــمــكــافــآت 
الــمــالــيــة المخصصة لــهــم بــواقــع 
 عن حضور االنتخابات 

ً
50 دينارا

ــداًل عـــن 30، و30 لــلــعــمــومــيــات  ــ بـ
 فقط. 

ً
بعدما كانت 20 دينارا

وبينت الــمــصــادر، أن الـــوزارة 
سبق لها مخاطبة الديوان بذات 
الموضوع غير أنه رفض طلبها 
حينذاك، مؤكدة أن سوء التنظيم 
والــتــدافــع الــكــبــيــر الــــذي شــهــدتــه، 
بــالــفــتــرة الـــمـــاضـــيـــة، انــتــخــابــات 
مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة الــنــســيــم 
الــتــعــاونــيــة، دفــعــا بــــالــــوزارة إلــى 
إلــغــائــهــا قــبــل غــلــق بـــاب االقــتــراع 
بدقائق، مما حدا بها إلى إحياء 
 وسط 

ً
، خصوصا

ً
طلبها مــجــددا

الــــزيــــادة الـــُمـــطـــردة عــلــى صعيد 

أعداد المساهمين التي شهدتها 
الــــتــــعــــاونــــيــــات خــــــالل الـــســـنـــوات 
الـــخـــمـــس الـــمـــاضـــيـــة والـــــــذي بــلــغ 
 عــمــا كـــان عليه 

ً
الــضــعــف تــقــريــبــا

إبان صدور قرار الديوان رقم 27 
لسنة 2014.

وأكدت المصادر، أن »الشؤون« 
شرحت للديوان أن »العدد الذي 
ــالــــف ذكــــــره،  ــدده قــــــــــراره، الــــســ حــــــ
 فقط لإلشراف 

ً
بواقع 70 موظفا

وإدارة العملية االنتخابية، وما 
يسبقها من عقد العموميات في 
جمعيات تــجــاوز عــدد مساهمي 
بضعها الـ 10 آالف مساهم، بات 
غير كـــاٍف، وقــد ال يحقق سالمة 
العملية االنتخابية، السيما وسط 
رغبة الوزارة بزيادة عدد اللجان 
االنتخابية المخصصة لالقتراع 

بالمدراس«.

»األشغال« تستعد لطرح مشروع 
المبنى الجديد لـ »المحاسبة«

●   سيد القصاص
أنــجــزت وزارة األشـــغـــال الــعــامــة أعــمــال تصميم مــشــروع المبنى 
الشمالي الجديد لديوان المحاسبة وجاٍر استكمال متطلبات المشروع، 
واستخراج الرخص والموافقات الــالزمــة، وتجهيزه لمرحلة الطرح 
والتنفيذ، إذ يقع المشروع في منطقة الشويخ اإلداريــة على مساحة 
10 آالف متر مربع، ويتكون من 8 أدوار مع 3 سراديب، باإلضافة إلى 4 
أدوار إضافية على مبنى مواقف السيارات، وجسر للمشاة يربط بين 

المبنى الشمالي الجديد بالمبنى الحالي. 
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تصميم المشروع من 3 مباٍن متوازية، 
يــتــكــون كــل منها مــن ثمانية طــوابــق مرتبطة بــمــمــرات، وتـــم تشكيل 
فريق عمل متكامل من الكوادر الوطنية إلدارة المشروع، إضافة إلى 
تجهيز مستندات العقد من المكتب االستشاري المصمم للمشروع 
ذ 

َ
نف

ُ
وفق مواصفات وكودات بناء عالمية. وذكرت أنه تمت مراعاة أن ت

أعمال التصميم بأعلى مقاييس الجودة من حيث المواد المستخدمة، 
ومستوى التشطيبات، ووضع الشروط الختيار مقاولين مؤهلين من 
فئة عليا متخصصة في تنفيذ جميع األعمال المطلوبة بالمشروع، 
 للبيئة، إذ سيتم 

ً
مشيرة إلى أنه تم تصميم المشروع ليكون صديقا

تصنيفه كمبنى من المباني الخضراء. وبينت أنه تم تصميم المشروع 
بحسب متطلبات »المحاسبة« الستيعاب التوسعة المستقبلية، إذ تمت 
االستعانة بالمبنى الجنوبي الحالي كنموذج أولي للمبنى الجديد، 
وتخصيص مساحات مكتبية عالية الجودة الستيعاب ما بين 650 
و700 مــوظــف، واستيعاب احتياجات الموظفين المستقبلية التي 

تتطلب مرافق تدقيق تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.

اتحاد الجمعيات يعقد »عموميته« 
العادية عقب توقف منذ 2020

• المطيري لـ ةديرجلا•: 71 تعاونية حضرت واألغلبية وافقت على التقريرين
• الفهد لـ ةديرجلا•: تحسين سمعة العمل التعاوني البالغة مبيعاته السنوية مليار دينار

●   جورج عاطف
عقد اتــحــاد الجمعيات التعاونية، أمــس، 
في مقره بمنطقة حولي، جمعيته العمومية 
الـــعـــاديـــة لــلــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة فـــي 31 
ديسمبر 2021، للنظر في خمسة موضوعات 
هي: مناقشة التقرير السنوي لالتحاد لعام 
2021، والمصادقة على الميزانية العمومية 
والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2021، واالطـــالع على تقرير 
 عن مناقشة تقرير 

ً
مراقب الحسابات، فضال

مراقب الحسابات للميزانية التقديرية وبيان 
المتاجرة واألرباح والخسائر التقديرية للسنة 
المالية الــتــي انتهت فــي 31 ديسمبر 2022، 
ومناقشة تقرير المراقبين المالي واإلداري 
الــمــعــيــنــيــن مـــن وزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة 
لدى االتحاد، واعتماد مكتب »بيتك« لتدقيق 
الحسابات للسنة المالية المنتهية فــي 31 

ديسمبر الماضي.

التقريران المالي واإلداري

من جانبه، قال مدير إدارة شؤون العضوية 
وإشــهــار الجمعيات التعاونية بــاإلنــابــة في 
وزارة الشؤون االجتماعية مشعل المطيري، 
إن »الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة الـــعـــاديـــة لــالتــحــاد 
اعتمدت التقريرين المالي واإلداري لمجلس 
 عــن اعــتــمــادهــا تــقــريــر مــراقــب 

ً
اإلدارة، فــضــال

الحسابات، وتقرير المراقبين المالي واإلداري 

المعينين مــن وزارة الــشــؤون لــدى االتــحــاد«.
وبين المطيري لـ »الجريدة«، أن الجمعية 
اعتمدت مكتب »بيتك« للقيام بأعمال تدقيق 
الحسابات المالية لالتحاد للسنة المالية التي 
 إلى أن 

ً
انتهت في 31 ديسمبر المنصرم، مشيرا

إجمالي األعضاء الحضور ممثلي الجمعيات 
بلغ 71، منهم 64 وافقوا على التقرير اإلداري، 
في حين امتنع 6 عن التصويت، وعضو واحد 
 »بشأن التقرير المالي تم 

ً
غير موافق، مضيفا

اعتماده بموافقة 56 ورفض 5 وامتناع 10«.

تحسين سمعة االتحاد

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة االتحاد 
المعّين علي الفهد، إنــه تــم خــالل االجتماع، 
الــــــــذي يــــأتــــي عـــقـــب فــــتــــرة تــــوقــــف مـــنـــذ آخـــر 

»عمومية« عقدت فــي 2020، المصادقة على 
التقريرين المالي واإلداري، إلى جانب الموافقة 
عــلــى مــكــتــب »بــيــتــك« لــلــقــيــام بــأعــمــال تدقيق 
الــحــســابــات المالية لــالتــحــاد للسنة المالية 
 
ً
التي انتهت في 31 ديسمبر المنصرم«، الفتا
إلى أن »العمومية« مّرت بكل سالسة، »حيث 
 من جانب األغلبية العظمى 

ً
وجدنا تجاوبا

من التعاونيين أعضاء الجمعية العمومية«.
وأكـــد الــفــهــد، لـــ »الــجــريــدة« حــرص مجلس 
اإلدارة الجاد، بالشراكة مع رؤســاء وأعضاء 
مـــجـــالـــس إدارة الـــجـــمـــعـــيـــات، عـــلـــى تــحــســيــن 
سمعة العمل التعاوني الذي بلغت مبيعاته 
 أن 

ً
الــســنــويــة نــحــو الــمــلــيــار ديـــنـــار، مــوضــحــا

الجمعيات تفخر باستحواذها على »نصيب 
األسد« والحصة األكبر من مبيعات التجزئة 

في الكويت.

جانب من حضور الجمعية العمومية أمس

https://www.aljarida.com/article/12024
https://www.aljarida.com/article/12035
https://www.aljarida.com/article/12126
https://www.aljarida.com/article/12124
https://www.aljarida.com/article/12123
https://www.aljarida.com/article/12121
https://www.aljarida.com/article/12120
https://www.aljarida.com/article/12118
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الكويت لديها 
خبرة مناسبة 

في مواجهة 
التهديدات 
ونتشارك 

معها فيما 
نفعله

كريستنسن

ربيع كالس

 »
ً
ل الخطر األكبر »سيبرانيا

ّ
خبير أميركي: إيران تمث

ولديها أفضل »هاكرز« في العالم
أكاديمية سعد العبدالله تستضيف محاضرة للسفارة األميركية عن األمن السيبراني

ر خبير األمــــن الــســيــبــرانــي األمــيــركــي 
ّ
حــــذ

غييرمو كريستنسن من أن »إيران تعد تهديدا 
كبيرا لألمن السيبراني، ولديها أفضل الهاكرز 

)المقرصنين( بالعالم«.
جاء ذلك خالل أعمال الجلسة االفتتاحية 
التي عقدتها سفارة الواليات المتحدة لدى 
الــبــالد بــأكــاديــمــيــة ســعــد الــعــبــدالــلــه للعلوم 
األمنية أمس األول، ضمن سلسلة محاضرات 
عن األمن السيبراني، بمشاركة القائم باألعمال 
األميركي لــدى البالد جيمس هولتسنايدر 
وكريستنسن، الــــذي ألــقــى مــحــاضــرة لكبار 
الضباط باألكاديمية بحضور مساعد المدير 
العام لألكاديمية العميد علي الوهيب ونحو 

320 من طالب الشرطة.
 على سؤال للصحافيين على هامش 

ً
وردا

الجلسة، حول تقييمه لترتيب الكويت الثالث 
 
ً
ــدول األكـــثـــر اســتــهــدافــا ــ  بــقــائــمــة الــ

ً
خــلــيــجــيــا

بالهجمات اإللكترونية بدول مجلس التعاون 
الخليجي وفقا للتقرير العالمي الذي نشرته 
Group-IB المتخصصة فــي خــدمــات األمــن 
السيبراني، قال كريستنسن: »هناك تحسن 
كبير بالكويت فيما يتعلق بهذا األمـــر، ألن 
 الــمــزيــد مــن األشــخــاص الذين 

ً
لديها حــالــيــا

يدرسون في باألمن السيبراني، والكثير من 
الموارد التي لم أكن أعتقد أنه كان هناك اهتمام 

بهذا األمر قبل 10 سنوات، واآلن رأينا ما يمكن 
للهجمات اإللكترونية أن تفعله حتى أصبح 

الناس أكثر اهتماما بهذا المجال«. 
وأضــــاف: »نحتاج للتركيز على الجرائم 
اإللكترونية، وهذا أحد األشياء التي نقوم بها، 
ويقوم مكتب التحقيقات الفدرالي FBI بحملة 

توعية بشأن الجرائم اإللكترونية«.
ــب هــذه 

ّ
ــــن نــصــيــحــتــه لــلــكــويــت لــتــجــن وعـ

الــهــجــمــات، قـــــال: »نــصــيــحــتــي لــلــكــويــت هي 
النصيحة ذاتــهــا الــتــي أوّجــهــهــا لحكومتي، 
وهي العمل بسرعة أكبر حتى ال يزداد الوضع 
، وحتى ال تكون المخاطر أسوأ بكثير«.

ً
سوءا

إيران تهديد كبير
ورأى أن »الخطورة التي تكمن في المنطقة، 
 
ً
 من إيران التي تعتبر تهديدا

ً
تأتي خصوصا

 لألمن السيبراني، إذ إنها من أفضل دول 
ً
كبيرا

العالم في القرصنة، ولديها أفضل الهاكرز في 
العالم. وهي خطيرة، وهذه مشكلة كبيرة«.

وتــابــع: »أحــــاول أن أتــشــارك مــا نفعله في 
الــواليــات المتحدة في األمــن السيبراني مع 
أصدقائنا في الكويت«، الفتا إلى أن »األشرار 
الــذيــن يــقــومــون بالتهديد فــي هـــذا المجال 
يعملون مع بعضهم، ولذلك على األصدقاء 

التعاون لمواجهتهم«.

وتــوقــع »أن تستفيد الكويت مــن الخبرة 
األميركية في هذا المجال، باعتبارها تعرضت 
مت الدروس، 

ّ
ألكثر من تهديد في السابق، وتعل

وأصــبــح لديها الخبرة المناسبة لمواجهة 
التهديدات«.

واســـتـــعـــرض كــريــســتــنــســن فـــي الــجــلــســة، 
»تاريخ األمن السيبراني« منذ الحرب العالمية 
 إلى أن »األمن 

ً
األولى إلى الوقت الحالي، مشيرا

ق 
ّ
السيبراني مــن الناحية التاريخية يتعل

بجانب التجّسس، وما نراه اليوم سواء كان من 
مجرمين من الصين أو ايران أو روسيا أو دول 
أخرى، فهم يستخدمون االنترنت لمهاجمتنا 
.»

ً
ومهاجمة دول أخرى، وهذا أمر يتكّرر يوميا

ــد نـــكـــون ضــحــايــا األمـــن  ــه »قــ وأوضــــــح أنــ
 
ً
السيبراني من دون أن نعرف ذلك، خصوصا
أن الــنــظــام الــرقــمــي هــو نــظــام هــش ولـــم يتم 
تصميمه بطريقة يمكنه من خاللها مواجهة 
 
ً
الهجمات التي تتعّرض لها أجهزتنا«، مشّددا

ريد أن نتعّرض لالختراق، 
ُ
ا ال ن

ّ
على أنه »إذا كن

فكر مثل مــا يفكر المخترقون، 
ُ
فعلينا ان ن

وعــلــيــنــا أن نـــكـــون مــســتــعــديــن لــلــكــثــيــر من 
الهجمات«.

وأكد أن »التكنولوجيا هي أمر رائع، ولكنها 
خطيرة في الوقت نفسه«.

 عــن الهجمات 
ً
وأعــطــى كريستنسن مثال

: »فــي شهر 
ً
السيبرانية فــي المنطقة، قــائــال

ــام 2012، أرســــــل مـــهـــّكـــرون  ــ رمــــضــــان مــــن عـ
( إلى 

ً
 )تــصــّيــديــا

ً
 إلكترونيا

ً
ايــرانــيــون بــريــدا

مهندس يعمل في شركة أرامكو السعودية، 
وقــامــوا بواسطته بتدمير أكثر من 30 ألف 
لوا نظام التحّكم الصناعي 

ّ
كمبيوتر، وعط

بمضخات الفيول وبنظام الحفارات واآلالت 
التي تستخرج النفط من االرض لفترة معينة«.

»األمن السيبراني« بالمواد الدراسية 
بدوره، قال العميد الوهيب، ان »محاضرة 
اليوم تتعلق باألمن السيبراني بالتعاون 

مع السفارة األميركية بهدف تنويع التعاون 
الــثــقــافــي والــتــعــلــيــمــي مـــع أكــاديــمــيــة سعد 
العبدالله«، الفتا إلى أنه »كــان هناك تعاون 
ســابــق عبر إرســــال 3 طلبة مــن األكاديمية 
للتعرف على الحياة في الواليات المتحدة 
والدستور األميركي، وكانت تجربة جيدة، 
وسيتم إرسال 3 طلبة آخرين أيضا، والتعاون 

مستمر بين البلدين«.
وأضــــــــــاف الــــوهــــيــــب أن »جــــــهــــــازي أمــــن 
الــدولــة والمباحث الجنائية هما الجهتان 
المختصتان بمجال األمن السيبراني، بينما 
األكاديمية تختص بالجانب التعليمي، إذ 
ستدرج مادة األمن السيبراني ضمن المواد 
الــدراســيــة فــي األكــاديــمــيــة قريبا فــي مطلع 
العام المقبل، وهناك تباحث في هــذا األمر 

مع الجهات األمنية«.
ــمــــحــــاضــــرة فـــــي أكـــاديـــمـــيـــة  يــــذكــــر أن الــ
سعدالعبدالله األمنية كانت األولى من ضمن 
3 محاضرات تقيمها السفارة األميركية في 

الكويت.
قــيــمــت الــمــحــاضــرة الــثــانــيــة أمـــس في 

ُ
وأ

 )AUK( »الــجــامــعــة األمــيــركــيــة فــي الــكــويــت«
بعنوان »التكيف مع التهديدات المستقبلية 
لألمن السيبراني«، أما الثالثة فستكون من 
خالل مقابلة مجموعة من النساء للتحدث 

عن مستقبل األمن السيبراني.

ً
كريستنسن محاضرا

هولتسنايدر والوهيب في مقدمة الحضور

أكـــد الــقــائــم بــأعــمــال الــســفــارة األمــيــركــيــة جيمس 
هولتسنايدر أن »التعاون في مجال األمن السيبراني 
هو أحد أوجه التعاون األمني بين الواليات المتحدة 
والكويت«، الفتا إلى انه »لم يعد يخفى على أحد أنه 

خالل 2023 تزايدت التهديدات في هذا المجال«.

وأضاف هولتسنايدر، في تصريح للصحافيين: 
»اننا نتعاون مع الجانب الكويتي لتطوير قدراتنا 
فــي مــجــال األمـــن الــســيــبــرانــي، ونــتــبــادل ونــتــشــارك 
ــأن«، مــبــيــنــا أن »إحــضــار  ــذا الـــشـ الــمــعــلــومــات فـــي هـ
ــذا الــــمــــجــــال إلعــــطــــاء مـــحـــاضـــرات  ــ ــراء فــــي هــ ــبــ ــخــ الــ

متخصصة هو أحد أشكال التعاون«.
وتابع أن »السفارة تتعاون مع العديد من الجهات 
الــكــويــتــيــة الــحــكــومــيــة والـــشـــركـــات فـــي هـــذا الــمــجــال، 
لــتــطــويــر األمــــن الــســيــبــرانــي فـــي الــكــويــت عـــن طــريــق 

التكنولوجيا األميركية«.

»الداخلية« تحذر مرتادي الطرق
دعت وزارة الداخلية، أمس، مرتادي الطرق إلى توخي الحيطة 

والحذر؛ النخفاض الرؤية في بعض المناطق بسبب الضباب.
وناشدت االدارة العامة للعالقات واالعالم االمني بالوزارة، في 
بيان صحافي، الجميع عدم التردد عند الضرورة باالتصال على 
هاتف الطوارئ )112( ألي مساعدات إنسانية أو أمنية أو مرورية.

»المهندسين« تدعو »األشغال« 
إلطالق حملة وطنية إلصالح الطرق

العتيبي طالب بوضع جداول زمنية محددة للصيانة
دعـــت جــمــعــيــة الــمــهــنــدســيــن الــحــكــومــة الـــى الــتــعــامــل بــحــزم 
مع الحالة المتدهورة للطرق والتي تتفاقم بشكل مستمر، 
وأن تسارع وزارة األشــغــال العامة إلــى اطــالق حملة وطنية 
بأسس فنية – هندسية الصالح الطرق بكافة مناطق الكويت، 
مؤكدة أن الكوادر الوطنية قادرة على أن ترسم خريطة طريق 
محددة المعالم وتتضمن الحلول الفنية الهندسية والحد 
من استنزاف االموال والممتلكات وتصل احيانا الى األرواح. 
وحذر أمين السر المهندس فهد العتيبي، في بيان صحافي 
أمـــس، مــن تــحــول حــالــة الــطــرق بــالــكــويــت الــى مشكلة مزمنة 
يحتاج حلها الى المزيد من العالجات المكلفة من مختلف 

النواحي. 
وطــالــب العتيبي بــوضــع جــداول زمنية مــحــددة للصيانة 
من خالل رؤية فنية - هندسية لتحسين حالة الطرق واطالع 
المواطن على جداول الصيانة والمسارعة الى كشط المناطق 
الــمــتــضــررة ووقـــف تــطــايــر الــحــصــى مــن خـــالل كــشــط الطبقة 

السطحية بكافة الطرق ومعالجتها. 
ــزام  ــتــ وشـــــدد عـــلـــى ضــــــرورة ضـــبـــط جـــــودة الـــصـــيـــانـــة وااللــ
بمواصفات الخلطة االسفلتية التي تتوافق والبيئة الكويتية 
والعمل على ردم ودمــك الحفر ببطانات غير قابلة للتآكل 
أو االنهيار كما شهدنا في بعض المواقع بموجة األمطار 
األخــيــرة، الفــتــا الــى أن اتــبــاع سياسة تحميل المقاولين اي 
اضــرار على المركبات ناتجة عن حالة الطريق جراء تطاير 
الحصى والحفر والمناهيل أثبتت جدواها ويمكن تطبيقها 

في الكويت.

فهد العتيبي

»حفاظ« تسير 
رحلة عمرة 

للطلبة المتميزين
سيرت الجمعية الخيرية 
الكويتية لخدمة القرآن الكريم 
وعلومه »حفاظ« رحلة عمرة 
ــاظ« الـــســـنـــويـــة الـــرابـــعـــة  ــفــ »حــ

للطلبة المتميزين.
وبين رئيس مجلس إدارة 
الجمعية المحامي عبدالعزيز 
ــريــــح  الــــــــرفــــــــاعــــــــي، فــــــــي تــــصــ
صــحــافــي، أمـــس، أن »حــفــاظ« 
ــي طـــريـــقـــهـــا نــحــو  مـــاضـــيـــة فــ
الــتــحــفــيــز الـــدائـــم والــمــســتــمــر 
ــات مــــراكــــز  ــ ــبــ ــ ــالــ ــ لـــــطـــــالب وطــ
»حـــفـــاظ الــنــمــوذجــيــة«، الفــتــا 
إلى أن رحلة العمرة السنوية 
تضم 50 طالبا وطالبة؛ وبلغ 
ــدد الــمــلــتــحــقــيــن  ــ مـــجـــمـــوع عــ
ــم 148  ــ ــهـ ــ ــع ذويـ ــ بـــالـــعـــمـــرة مـ
مشاركا في الرحلة؛ في يوم 

الخميس الماضي.
وأوضح الرفاعي أن رحلة 
عمرة »حفاظ« الرابعة جاءت 
امتدادا لرحالت سابقة عادت 
بعد انقطاع نتيجة لتداعيات 
ــا، مـــؤكـــدا أن  جــائــحــة كــــورونــ
»حفاظ« مستمرة في ممارسة 
دورها، من خالل مشروعاتها 
ــيـــة، ودعـــا  ــرآنـ ــقـ الــخــيــريــة والـ
أصـــحـــاب األيــــــادي الــبــيــضــاء 
إلــى استمرار دعمهم الكريم 

لمشروعات الجمعية. »الرحمة«: نفذنا 50 منشأة تعليمية جديدة
ذكــر رئيس قطاع التعليم 
والــــــــتــــــــدريــــــــب فــــــــي جـــمـــعـــيـــة 
الـــرحـــمـــة الــعــالــمــيــة د. تــركــي 
الحميدي أن عــام 2022 كان 
تــحــديــا كــبــيــرا - بــعــد مــرحــلــة 
كــورونــا - لتحقيق إنــجــازات 
فـــــي الـــــنـــــواحـــــي الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة 
المختلفة، السيما االهتمام 

بالمعلمين.
وقـــــــــــــال الــــــحــــــمــــــيــــــدي، فـــي 
ــريــــح صــــحــــافــــي، أمـــــس،  تــــصــ
ــي  ــ ــدولـ ــ ــوم الـ ــ ــيــ ــ ــ بـــمـــنـــاســـبـــة ال
لــــلــــتــــعــــلــــيــــم، الــــــــــــذي يـــــوافـــــق 
يــــــنــــــايــــــر ســـــــنـــــــويـــــــا، إن   24
ــة  ــعــ »الـــــرحـــــمـــــة« أنـــــجـــــزت أربــ
بــرامــج تــدريــبــيــة، اســتــهــدفــت 
ــن ومــــــــــديــــــــــري  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
ــيــــن؛  والــــــــمــــــــدارس والــــمــــشــــرفــ
وتــــــــــنــــــــــاولــــــــــت الـــــتـــــخـــــطـــــيـــــط 
االســــتــــراتــــيــــجــــي واألهــــــــــداف 
وترتيب األولويات ومتابعة 
تنفيذها واإلرشــــاد النفسي 
والسلوكي للطالب والتربية 

والتعليم بالقيم.
وأوضح أن »الرحمة« نفذت 
50 مــنــشــأة تعليمية جــديــدة 

2022، تــــنــــوعــــت بـــيـــن  عــــــــام 
مــدارس ابتدائية ومتوسطة 
وثــانــويــة ومــراكــز للتحفيظ؛ 
ــمـــؤســـســـات  لـــتـــضـــاف إلــــــى الـ
ــا،  ــتــــي تـــديـــرهـ الــتــعــلــيــمــيــة الــ
ووصـــلـــت إلــــى 396 مــنــشــأة، 
وتضم 63866 طالبا وطالبة، 
وكذلك 3867 معلما ومعلمة.

تركي الحميدي

الشلفان تقترح استحداث جدول 
لمواقف الحافالت في الئحة البناء

أكدت ضرورة تصنيف أنواعها حسب الحاجة

• محمد جاسم
قـــــدمـــــت عـــــضـــــوة الـــمـــجـــلـــس 
ــان  ــفــ ــلــ ــشــ ــلــــــدي شـــــريـــــفـــــة الــ ــبــــ الــــ
 بشأن استحداث جدول 

ً
مقترحا

اشتراطات ومواصفات خاصة 
ــار الـــحـــافـــالت  ــظــ ــتــ ــمــــواقــــف انــ بــ

بالئحة البناء.
وحددت الشلفان، في المقترح 
الذي قدمته إلى رئيس المجلس 
عـــبـــدالـــلـــه الـــمـــحـــري، أن جــــدول 
ــفــــات  االشـــــتـــــراطـــــات والــــمــــواصــ
يــشــمــل، عــلــى ســبــيــل الــمــثــال ال 
الحصر، تصنيف أنواع مواقف 
ــة  ــاجــ ــحــ ــــب الــ ــــسـ الــــــحــــــافــــــالت حـ
والــكــثــافــات الــســكــانــيــة، وطـــرق 
تــحــديــد الـــمـــواقـــع والــمــســافــات 
بين الــمــواقــف، والــحــد األقصى 
الرتـــــــفـــــــاع مـــــوقـــــف االنـــــتـــــظـــــار، 
ومعايير اإلضاءة، والحد األدنى 
لــعــدد الــمــقــاعــد، والــحــد األدنـــى 

لحمولة المقاعد.
 وأضافت الشلفان أن جدول 
 
ً
االشــــتــــراطــــات يــتــضــمــن أيـــضـــا
ــايـــيـــر لـــــوحـــــات اإلعـــــالنـــــات  ــعـ مـ
اإلرشادية، ولوحات اإلعالنات 
الـــتـــجـــاريـــة، وســـلـــة الــمــهــمــالت، 
ــة،  ــ ــاقـ ــ واحــــتــــيــــاجــــات ذوي اإلعـ
والتقيد بتطبيق الكود الكويتي 
للتصميم الـــعـــام الــمــعــتــمــد من 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــــشــــؤون ذوي 
اإلعاقة، ومعايير تواكب مفاهيم 
االستدامة والمباني الخضراء، 
مـــؤكـــدة ضـــــرورة الــتــنــســيــق مع 
هـــيـــئـــة الــــطــــرق والـــنـــقـــل الـــبـــري 
وشـــركـــات الــنــقــل الــعــام ووزارة 
ــة  ــاقــ ــطــ الــــكــــهــــربــــاء والــــــمــــــاء والــ
الــمــتــجــددة وأي جــهــات معنية 
ــلــــوصــــول إلــــــى أفـــضـــل  أخـــــــرى لــ

الحلول.
ولــفــتــت إلـــى أن الــنــقــل الــعــام 
ــــان الــتــطــور  ــم أركـ يــعــتــبــر مـــن أهـ

الــحــضــري، وخــدمــة مجتمعية 
مــهــمــة لــلــســكــان، ويــلــعــب دورا 
جوهريا في الحد من مستوى 
االزدحام في البالد، مضيفة أن 
رؤيـــة المخطط الهيكلي العام 
للدولة تتضمن المساهمة في 
رفـــــع مـــســـتـــوى جـــــــودة الـــحـــيـــاة 
لـــســـكـــانـــهـــا مـــــن خـــــــالل أهـــــــداف 
ــدة مــنــهــا تـــوفـــيـــر وســـائـــل  ــديــ عــ
نقل متعددة، ال سيما تحسين 
ــقــــل الـــجـــمـــاعـــي،  ــنــ مـــنـــظـــومـــة الــ
ــار  ــ ــظـ ــ ــتـ ــ ــر مــــــــواقــــــــف انـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ وتـ
ا ال يــتــجــزأ من  الــحــافــالت جــــزء

هذه المنظومة.
 وذكــرت أن البالد في اآلونــة 
األخـــــــيـــــــرة شـــــهـــــدت مــــــبــــــادرات 
مــتــعــددة إلقــامــة هـــذه الــمــواقــف 
ــهــــت  ــي واجــ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ والـ
بعضها لعدم وجود اشتراطات 
ــات خـــاصـــة تنظمها  ــفـ ومـــواصـ
مــــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــتـــصـــمـــيـــمـــيـــة 

والتنفيذية.

شريفة الشلفان

سندرج »األمن 
السيبراني« ضمن 

المواد الدراسية في 
األكاديمية مطلع 

العام المقبل
الوهيب
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الدمخي يستفسر عن لجان مشتريات 
المواد والمنشآت العسكرية

امتحانات الثاني عشر محور سؤال 
قدمه العبيد للعدواني

سأل النائب د. عادل الدمخي 
كـــال مـــن نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
ــر الـــدولـــة لــشــؤون  الــــــوزراء وزيــ
مجلس الــوزراء براك الشيتان، 
ووزيـــر الــدفــاع الشيخ عبدالله 
العلي السالم، بشأن المرسوم 
رقم )95( لسنة 2017 بتشكيل 
لــــــجــــــان مـــــشـــــتـــــريـــــات الــــــمــــــواد 
العسكرية ومقاوالت المنشآت 
الــعــســكــريــة، وآلـــيـــة وإجــــــراءات 
عملها والرقابة عليها والمادة 

رقم )9( منه.
ــال الـــدمـــخـــي: مــــا الــســنــد  ــ وقــ
الــتــشــريــعــي والـــقـــانـــونـــي الـــذي 
استندت إليه الجهة المشكلة 
 للمرسوم المشار إليه في 

ً
وفقا

إضافة وإجـــازة نظام الحاالت 
العسكرية )FMS(، وخــطــابــات 
ــعـــرض والـــقـــبـــول )LOA( من  الـ

دون تعريف أو ضــوابــط فنية 
 لهدر المال 

ً
والــذي يشكل بابا

العام بحجة االتفاقيات الدولية، 
وكــــذلــــك تــطــبــيــقــه عـــلـــى أعـــمـــال 
المقاوالت اإلنشائية بالمخالفة 
ألساليب التعاقد التي حددها 
الـــمـــشـــّرع والـــــــــــواردة بــالــفــصــل 
الــثــانــي مــن الــقــانــون رقـــم )49( 
لسنة 2016 بشأن المناقصات 
العامة الذي استثنى مشتريات 
ــمـــواد الــعــســكــريــة ومـــقـــاوالت  الـ
ــآت الــــعــــســــكــــريــــة مـــن  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
العرض على الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة مع االلتزام 
بأحكامه؟، وما اإلجراءات التي 
تمت لتصحيح الوضع الحالي 
وتطبيق صحيح القانون نحو 
إلــغــاء األنــظــمــة الــمــشــار إليها، 
ــــرد ضـــمـــن أســالــيــب  ــتـــي لــــم تـ الـ

التعاقد التي حددها المشّرع 
بالقانون رقم )49( لسنة 2016 

المشار إليه؟

ــأل الــنــائــب حــمــد الــعــبــيــد  ســ
ــر الــتــعــلــيــم  ــ ــر الــتــربــيــة وزيـ ــ وزيـ
الـــعـــالـــي والـــبـــحـــث الــعــلــمــي، د. 
حــمــد الـــعـــدوانـــي، بــشــأن لــجــان 
امـــتـــحـــانـــات الـــفـــتـــرة الـــدراســـيـــة 
األولـــــــى لــلــصــف الـــثـــانـــي عــشــر 

 .2023/2022
ــة تــكــلــيــف  ــيـ ــا آلـ ــاءل: مــ ــ ــسـ ــ وتـ
ــان امــــتــــحــــانــــات  ــ ــجــ ــ رؤســـــــــــــاء لــ
الفترة الدراسية األولى للصف 
الثاني عشر 2023/2022؟ وهل 
ُيسمح لمن له قرابة من الدرجة 
األولـــى برئاسة لجنة لمراقبة 
االخــــتــــبــــارات؟، وهــــل ســبــق أن 
ــــت لـــجـــنـــة  ــلـ ــ ــكـ ــ ـ

ُ
ُحـــــــوســـــــب أو ش

تحقيق مع رؤســاء لجان ثبت 
تقصيرهم فــي عملية مراقبة 

االختبارات؟

واستفسر بقوله: هل تعقد 
لجان مختصة لمقارنة نتائج 
ــل األول  ــفـــصـ ــــي الـ الــــثــــانــــويــــة فـ
ــبـــاب  مــــع الــــثــــانــــي لــيــتــبــيــن أسـ
االخـــتـــالف فـــي الــنــتــائــج؟ وهــل 
لــجــان الــمــراقــبــة ســبــب فــي ذلــك 
االختالف؟ وما أسباب ازديــاد 
عدد الطالب في مدارس معينة 
ــا آلـــيـــة قــبــول  دون غــيــرهــا؟ ومــ
اعــتــذار المديرين عــن اللجان؟ 
يــــــرجــــــى تـــــــــزويـــــــــدي بــــأســــمــــاء 
بل اعتذارهم؟ 

ُ
المعتذرين، وهل ق

ومـــا أســبــاب اعــتــذارهــم؟ وزاد: 
هل ُحوسب المدير الذي أشرف 
على اختبارات طالب وتبين أن 
نتائجهم فــوق المعدل؟ وقــال: 
مــا ســبــب تــفــاوت عـــدد الــطــالب 
في لجان الثانوية العامة، حيث 

ــــود لــجــنــة تــحــتــوي  لـــوحـــظ وجـ
 وأخرى تتجاوز 

ً
على 120 طالبا

؟
ً
600 طالب أو 580 طالبا

نافذة نيابيةنافذة نيابية

أبل يسأل وزير الخارجية عن النقل 
من الوظائف المدنية إلى »الدبلوماسية«

هايف للناهض: ما عوائد اندماج
»المالحة العربية« بشركة ألمانية؟

تــقــدم الــنــائــب د. خليل أبل 
بــســؤال إلـــى وزيـــر الخارجية 
الشيخ سالم العبدالله، بشأن 
اإلعالنات الداخلية للنقل من 
الوظائف المدنية إلى السلك 

الدبلوماسي والقنصلي.
وقــــــــــال أبــــــــــل، فــــــي ســـــؤالـــــه، 
»نــمــى إلـــى علمي قــيــام وزارة 
ــــالن  ــع إعــ ــ ــــوضـ الــــخــــارجــــيــــة بـ
داخــلــي بــفــتــح بـــاب الــنــقــل من 
الوظائف المدنية إلى السلك 
ــلــــومــــاســــي والـــقـــنـــصـــلـــي  ــدبــ الــ
لــمــوظــفــي وزارة الــخــارجــيــة 
ــام  ــ ــرة 10 أيــ ــ ــتـ ــ ــقــــط خـــــــالل فـ فــ
فـــي 12 تــخــصــصــا أكــاديــمــيــا، 
وإعالن آخر نشر في الصحف 
الـــمـــحـــلـــيـــة يــتــضــمــن اإلعــــــالن 
عــن حــاجــة الــــوزارة إلــى شغل 
عدد 30 وظيفة لدرجة ملحق 
دبلوماسي وملحق قنصلي 
ــيــــن مــــــن حــمــلــة  ــنــــســ مــــــن الــــجــ
الشهادات الجامعية ودرجتي 
الماجستير والدكتوراه في 7 

تخصصات أكاديمية«.

وأضــــــــــاف: »مــــــا الــمــعــايــيــر 
والــنــظــم المتبعة والمعتمدة 
بشأن إجراء تعيينات موظفي 
الـــــــــــــوزارة الـــمـــدنـــيـــيـــن لــشــغــل 
وظائف دبلوماسية وقنصلية 
عــن طــريــق اإلعـــالن الــداخــلــي؟ 
وهل المدة التي حددت بعشرة 
ــام كـــافـــيـــة لــتــقــديــم طــلــبــات  ــ أيــ
التحاق الموظفين المدنيين 

الراغبين في نقلهم إلى السلك 
ــلـــومـــاســـي والــقــنــصــلــي؟  الـــدبـ
ــل الــمــقــصــود فـــي اإلعــــالن  وهــ
ــد شــــرط  ــديــ ــحــ ــتــ ــي بــ ــ ــلــ ــ ــداخــ ــ الــ
ــكـــون الـــمـــوظـــف الــمــدنــي  أن يـ
الراغب في االنتقال إلى السلك 
الدبلوماسي أو القنصلي قد 
مر على فترة عمله 4 سنوات 
هو حرمان فئة من الموظفين 
الــمــدنــيــيــن مــــن الـــتـــقـــدم لــتــلــك 
الوظائف تقل سنوات عملهم 
4 ســــــنــــــوات أم أن هــــذا  عــــــن 
اإلجراء هو المتبع وفق النظم 

والمعايير المعتمدة؟«.
واســــتــــفــــســــر: »هـــــــل خــضــع 
ــون لــــنــــقــــلــــهــــم مـــن  ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الوظيفة المدنية في الــوزاراة 
الختبارات تحريرية ومقابالت 
شخصية؟ إذا كــانــت اإلجــابــة 
ــلــــجــــنــــة  ــا الــ ــ ــمــ ــ بـــــــاإليـــــــجـــــــاب فــ

المختصة بهذه اإلجراءات؟

ســأل النائب محمد هايف 
وزير التجارة والصناعة وزير 
الــــدولــــة لــــشــــؤون االتــــصــــاالت 
وتكنولوجيا المعلومات مازن 
الناهض عن السند القانوني 
النـــــــدمـــــــاج شـــــركـــــة الــــمــــالحــــة 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة مــع شركة 

ألمانية. 
ــــي ســـؤالـــه  وقــــــــال هــــايــــف فـ
ان شـــركـــة الـــمـــالحـــة الــعــربــيــة 
الــمــتــحــدة أســســت عـــام 1976 
ــا دولــــــة الــــكــــويــــت، ثــم  ــقـــرهـ ومـ
انتقلت إدارتــهــا إلــى دبــي إثر 
ـــزو الـــغـــاشـــم عـــــام 1990،  ــغـ الــ
وأخيرا استقرت في الدوحة، 
ــة مــــن دول  ــ ــ وتـــمـــتـــلـــك كــــل دولـ
ــاون نــســبــة من  ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
الشركة، يديرها مجلس إدارة 
مشترك منهم، كما أنها تمتلك 
أسطوال كبيرا وعددا ضخما 
مــن الــحــاويــات، ولــهــا مكاتب 
ــان لــهــا دور  حـــول الــعــالــم، وكــ

ــرب تــحــريــر  ــ ــيــــوي إّبــــــــان حــ حــ
ــن كــونــهــا  الــــكــــويــــت، فـــضـــال عــ
ناقال وطنيا ُيعتمد عليه في 
نــقــل كــل مــا تــحــاج لــه الــدولــة، 
ثم اندمجت مع شركة »هاباغ 
لـــغـــي 

ُ
ــد« األلـــمـــانـــيـــة، وأ ــويــ - لــ

ترخيصها كشركة خليجية، 

متسائال عن السند القانوني 
النـــــــدمـــــــاج شـــــركـــــة الــــمــــالحــــة 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة مــع شركة 

»هاباغ - لويد« األلمانية.
ــا اإلجــــــــــراءات  ــ وأضــــــــــاف: مـ
الــتــي ســبــقــت هــــذا االنـــدمـــاج؟ 
وَمـــن الــمــفــوض بــاتــخــاذ قــرار 
ــع وصــادق 

ّ
االنــدمــاج؟ وَمــن وق

عــلــيــه مــن الــجــانــب الــكــويــتــي؟ 
ــا الـــعـــائـــد الـــــذي تــحــّصــلــت  ومــ
عليه دولة الكويت مقابل هذا 
االنــــدمــــاج؟ وكـــم كــانــت نسبة 
ملكية دولة الكويت في شركة 
الــمــالحــة الــعــربــيــة الــمــتــحــدة؟ 
وكم نسبة دولة الكويت حاليا 
فــــي شـــركـــة »هــــابــــاغ - لـــويـــد« 
ــتـــي اســـتـــحـــوذت  األلـــمـــانـــيـــة الـ
على شركة المالحة العربية 
المتحدة؟ ومــا الــعــوائــد التي 
حصلت عليها دولــة الكويت 
من تاريخ االندماج إلى تاريخ 

اليوم؟

خليل أبل

محمد هايف

  عادل الدمخي

حمد العبيد

»المالية« البرلمانية: إلغاء الوكيل المحلي
عاشور: للشركة األجنبية إنشاء فرع لها بالكويت دون الحاجة للوكيل

وافقت لجنة الــشــؤون المالية 
واالقــتــصــاديــة، خـــالل اجتماعها 
أمــس، على االقــتــراحــات بقوانين 
فــي شــأن إلــغــاء الــوكــيــل المحلي، 
على أن ترفع تقريرها إلى مجلس 

األمة للتصويت عليه.
وقـــــال مـــقـــرر الــلــجــنــة، الــنــائــب 
صــــالــــح عــــــاشــــــور، فـــــي تـــصـــريـــح 
بالمركز اإلعالمي لمجلس األمة، 
إن الــلــجــنــة اجــتــمــعــت بـــنـــاء على 
تكليف المجلس بتقديم تقريرها 
ــشـــأن  ــلــــســــة الـــمـــقـــبـــلـــة بـ فــــــي الــــجــ
االقتراحات بقوانين المقدمة من 
ــنـــواب إللـــغـــاء الــوكــيــل  عـــدد مـــن الـ
الـــمـــحـــلـــي، مــبــيــنــا أن االجـــتـــمـــاع 
تـــم بــإجــمــاع األعـــضـــاء وحــضــور 

ممثلين عن الحكومة.
ــــور أنــــــه وفـــقـــا  ــاشـ ــ وأوضـــــــــح عـ
للتعديل، فإن نص المادة 24 من 
الــمــرســوم بــقــانــون رقــم 68 لسنة 
1980 سيستبدل بالنص التالي: 
»للشركة األجنبية إنشاء فرع لها 
في الكويت ومباشرة عملها من 

دون الحاجة إلى وكيل محلي«.

نص االقتراح

وكــــان الـــنـــواب خــالــد الــمــونــس 
وثامر السويط وفارس العتيبي 
ومــبــارك الحجرف ومحمد بــراك 
المطير تقدموا باالقتراح بقانون 
المرفق بتعديل الــمــادة »24« من 
المرسوم بالقانون رقم »68« لسنة 
1980 بـــإصـــدار قــانــون الــتــجــارة، 
والــــمــــادة رقــــم »31« مـــن الــقــانــون 
رقــــــم »49« لـــســـنـــة 2016 بـــشـــأن 
الــمــنــاقــصــات الــعــامــة، وبــإضــافــة 
« إلى 

ً
مادة جديدة برقم »33 مكررا

القانون رقم »116« لسنة 2013 في 
شأن تشجيع االستثمار المباشر 

في دولة الكويت.
وقضى االقتراح بإلغاء الوكيل 
المحلي، وجــاء في مادته األولى 

بــأن يستبدل بنص الــمــادة »24« 
من المرسوم بالقانون رقم »68« 
لسنة 1980 الــمــشــار إلــيــه النص 
التالي: »يجوز للشركة األجنبية 
ــويـــت  ــكـ ــا فـــــي الـ ــهــ إنـــــشـــــاء فـــــــرع لــ
ومباشرة عملها بها دون الحاجة 

لوكيل محلي«. 
ــه الــثــانــيــة على  ــادتـ ونـــصـــت مـ
أن يــســتــبــدل بــنــص الـــمـــادة »31« 
ــن الــــقــــانــــون رقــــــم »49« لــســنــة  ــ مـ
2016 المشار إليه النص التالي: 
الـــشـــروط الــعــامــة فـــي الــمــتــعــاقــد: 
اســـتـــثـــنـــاًء مــــن الــــمــــادة »23« مــن 
المرسوم بالقانون رقم »68« لسنة 
1980 مع مراعاة أحكام القانون 
رقم »1« لسنة 2016 والقانون رقم 
»116« لسنة 2013 المشار إليهم، 
ــا تـــقـــرره االتــفــاقــيــات الــدولــيــة  ومـ
ذات الصلة، يشترط فيمن يتقدم 
بعطاء فــي المناقصة العامة أو 
المحدودة أو في حاالت الممارسة 
والتعاقد المباشر ما يلي: أواًل: 
 
ً
 أو شركة - مقيدا

ً
أن يكون - فــردا

: أن 
ً
فــي الــســجــل الــتــجــاري. ثــانــيــا

 في سجل الموردين 
ً
يكون مسجال

أو الــمــقــاولــيــن أو حــســب طبيعة 
المناقصة أو الممارسة أو التعاقد 

المباشر.
ــة، فــقــالــت  ــثـ ــالـ ــثـ ــادة الـ ــ ــمـ ــ أمـــــا الـ

تــضــاف مــــادة جـــديـــدة بــرقــم »33 
« إلـــى الــقــانــون رقـــم »116« 

ً
مـــكـــررا

لسنة 2013 المشار إلــيــه نصها 
كـــاآلتـــي: »مــــع عــــدم اإلخـــــالل بــأي 
عقوبة أشــد ينص عليها قانون 
آخـــر، يــعــاقــب كــل مــن يــحــول دون 
تــــأديــــة الــمــوظــفــيــن الــمــنــصــوص 
عليهم في المادة »33« ألعمالهم 
بالحبس مــدة ال تزيد على سنة 
وبــغــرامــة ال تــقــل عــن ثــالثــة آالف 
ــلــــى عـــشـــرة  ــــد عــ ــزيـ ــ ديـــــنـــــار وال تـ
آالف ديـــنـــار أو بـــإحـــدى هــاتــيــن 
العقوبتين. وتتضاعف العقوبة 
عند الــعــود«. فيما نصت الــمــادة 
ــلــــى رئــــيــــس مــجــلــس  ــة عــ ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
ــذا الـــقـــانـــون،  ــ – تــنــفــيــذ أحــــكــــام هـ
ويــعــمــل بــه مــن تــاريــخ نــشــره في 

الجريدة الرسمية.

تشجيع االستثمار 

وشرحت المذكرة اإليضاحية 
الـــقـــانـــون قــائــلــة: أصــــدر الــمــشــرع 
ــقــــانــــون رقـــــم »116«  الـــكـــويـــتـــي الــ
لــســنــة 2013 فـــي شــــأن تشجيع 
ــر فـــي دولـــة  االســـتـــثـــمـــار الــمــبــاشـــ
ــــت فـــــــي ضـــــــــوء الــــتــــوجــــه  ــويــ ــ ــكــ ــ الــ
لتحويل الــبــالد إلـــى مــركــز مالي 

 مـــع مــبــادئ 
ً
وتــــجــــاري، واتـــســـاقـــا

تــحــريــر الــتــجــارة واالتـــجـــاه نحو 
الــمــشــاركــة الــفــعــلــيــة والــمــتــوازنــة 
بــيــن الــقــطــاعــيــن الــعــام والــخــاص 
مـــن داخـــــل وخــــــارج الــــحــــدود في 
العملية التنموية المرتكزة إلى 
أســـس الــخــطــة الــتــنــمــويــة للبالد، 
بـــرزت ضـــرورة إلعـــادة النظر في 
النصوص القانونية ذات الصلة 
باالستثمار المباشر في الكويت 
 كـــان محلها فــي التشريعات 

ً
ــا أيـ

 
ً
الوطنية لجعلها أكثر انسجاما
مع متطلبات المرحلة، وجعلها 
ــة لـــالســـتـــثـــمـــار الـــوطـــنـــي  ــلــ ــامــ شــ
إلـــى جــانــب االســتــثــمــار األجنبي 
ــود الــتــبــعــيــة  ــيــ ــن قــ ــ وتــــحــــريــــره مـ
التحكمية القائمة على تحقيق 
الربح دون الحصول على الجودة. 
وأضافت المذكرة: »أثبت الواقع 
العملي أن وجود الوكيل المحلي 
ــى الـــمـــشـــاريـــع  ــلـ  عـ

ً
ــا ــئـ ــبـ ــبــــح عـ أصــ

 فــي تــأخــيــر أو 
ً
التنموية وســبــبــا

فــشــل الكثير مــن الــمــشــاريــع، إمــا 
لعدم قدرته المادية أو الفنية على 
إتمامها، أو سعيه للربح السريع 
على حساب جودة المشاريع عن 
طــريــق إعـــادة تقسيمها وبيعها 
بــالــبــاطــن أو االســـتـــحـــواذ عليها 
ــه الـــمـــاديـــة،  تــ دون مــــراعــــاة مــــالء
أو بــســبــب احــتــكــار وحــصــر هــذه 
الــمــشــاريــع وتــنــفــيــذهــا عــلــى عــدد 
من الوكالء المحليين، مشيرة إلى 
أنــه حــان الــوقــت لفتح االقتصاد 
لجميع المستثمرين وهو توجه 
الدولة التي تسعى لجلب وإغراء 

المستثمر األجنبي.
وتــابــعــت: جـــاء هـــذا الــتــشــريــع 
ــادة األولـــــى  ــ ــمـ ــ بـــنـــصـــوصـــه فــــي الـ
إللغاء الوكيل المحلي من القانون 
ــادة الــثــانــيــة  ــمـ الـــتـــجـــاري، وفــــي الـ
ــون الـــمـــنـــاقـــصـــات  ــ ــانـ ــ ــتـــعـــديـــل قـ بـ
الــعــامــة فــي سبيل ذات الــغــرض، 
ــادة الـــثـــالـــثـــة بـــإضـــافـــة  ــ ــمـ ــ وفـــــي الـ
مــادة جديدة إلى قانون تشجيع 
االســـتـــثـــمـــار الـــمـــبـــاشـــر فــــي دولــــة 
ــة عــمــل  ــ ــاقـ ــ الــــكــــويــــت بـــتـــجـــريـــم إعـ
الضبطية القضائية بما يجعله 
 بالنسبة 

ً
 وأكثر أمانا

ً
أكثر جذبا

لكل المستثمرين الكويتيين وغير 
الكويتيين.

في حين جاءت المادة الرابعة 
بمادة تنفيذية وقــررت العمل به 
بعد نشره في الجريدة الرسمية 
ــيـــــس مــجــلــس  ــ ــلــــى رئـ بـــقـــولـــهـــا عــ
الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه 
ــانـــون  ــقـ ــذا الـ ــ - تــنــفــيــذ أحــــكــــام هــ
ويــعــمــل بــه مــن تــاريــخ نــشــره في 

الجريدة الرسمية.

اجتماع اللجنة المالية أمس

العصفور: ال ارتباط بين القروض والعفو
»مستمرون حتى العفو عن جميع المتبقين بمن فيهم العجمي ودشتي«

نفى النائب سعود العصفور وجود 
اي ارتباط بين قضية القروض وصدور 
مــرســوم العفو الــخــاص عــن المواطنين 
المحكومين على خلفية قضايا مختلفة.
وصــرح العصفور بــأن »العفو قضية 
مستحقة، وكنا نــنــادي بها قبل وأثناء 
حــمــلــتــنــا االنـــتـــخـــابـــيـــة كــــنــــواب وداخـــــل 
قاعة عبدالله السالم، بعد وصولنا إلى 
المجلس، حيث طالبنا بــضــرورة انهاء 
كل ملفات المرحلة السابقة التي اعلنا 
انها يجب ان تغلق وعلى رأسها موضوع 
الــــعــــفــــو والـــمـــحـــتـــجـــزيـــن فـــــي الـــســـجـــون 

والمهجرين«.
وأضاف أن ذلك األمر »ال عالقة له بأي 
عمل تشريعي، وهــذا كان احد المطالب 
التي كانت موجودة سابقا، وستستمر 
المطالبة به إلــى حين العفو عن جميع 
 أن »العفو الذي صدر 

ً
من تبقى«، معتبرا

ــاك آخــــــرون يــنــتــظــرونــه  ــنـ ــاف، وهـ ــ غــيــر كـ
مثل عبدالرحمن العجمي وعبدالحميد 
دشــتــي وغــيــرهــمــا مـــن الـــذيـــن ال يــزالــون 

خارج البالد«.
وشـــدد عــلــى أن الــعــفــو »قــضــيــة عــادلــة 
ومــســتــحــقــة بـــحـــد ذاتـــــهـــــا«، مــضــيــفــا أن 
»المطالب الشعبية لم تنته وما تم التعهد 
به لم يتم من قبل الحكومة التي لم تتقدم 
بأي بدائل حتى يومنا هذا، إنما مجلس 
األمة هو الذي اقترح ووضع البدائل في 

ظل سلبية حكومية واضحة«. 
وزاد الــعــصــفــور: »تــقــدمــنــا مــع بعض 
ــة الـــمـــالـــيـــة  ــنـ ــلـــجـ ــواب عـــــن طــــريــــق الـ ــ ــنــ ــ ــ ال
بتعديالت وبدائل على موضوع القروض، 
وقالت اللجنة في حال تعهدت الحكومة 
بتحسين الوضع المعيشي للناس فإنها 
مــســتــعــدة لــلــتــفــاهــم، لــكــن حــتــى الــيــوم لم 
تبادر الحكومة إلــى أي بدائل أو تتقدم 

بأي مشروع جديد على هذا الصعيد«.
ن ماكينة من 

ّ
وأكد أن »مجلس األمة دش

التشريعات إلنجاز أكبر قدر من القوانين 
ــة الــداخــلــيــة  ــن تـــعـــديـــل الـــالئـــحـ ــة مــ ــدايــ بــ
للمجلس بإحالة المقترحات ومشاريع 
القوانين الى اللجان المختصة مباشرة 
لتسريع وتيرة اإلنجاز، كما قدمت قوانين 
أخـــــرى تــخــتــص بــــاإلصــــالح الــســيــاســي، 
وعــلــى رأســهــا إلــغــاء الــمــســيء والــقــوائــم 
الــنــســبــيــة وتـــعـــديـــل الـــنـــظـــام االنــتــخــابــي 
والالئحة الداخلية للمجلس، وجميعها 
موجودة على جدول األعمال، فضال عن 
تقديم قوانين تتعلق بالجانب المعيشي 
مثل قوانين المعاقين ومعالجة القروض 
ــــب وغـــيـــرهـــا مــن  ــرواتـ ــ ــم الـ ـ

ّ
ــل وتـــوحـــيـــد سـ

التشريعات الرامية إلى تحسين معيشة 
المواطن وتحقيق رفاهيته«. 

وقــال إن »المجلس قــام بــدوره كامال، 

لكن لم تكن هناك جدية من قبل الحكومة، 
لذلك لم نصل إلى إنجاز حقيقي يلمسه 
الناس في الشارع، وهذا لن يحصل ما لم 
يكن في المجلس فريقان يعمالن بخطين 

متوازيين إلقرار القوانين«.

سعود العصفور

الشاهين للحكومة: عن أي رفاهية أو تعاون 
تتحدثون ورفضتم جميع القوانين المالية؟

انتقد النائب أسامة الشاهين 
تعاطي الحكومة مع مقترحات 
القوانين الــتــي طرحها مجلس 
ــه، والــتــي  األمــــة مــمــثــال فـــي نـــوابـ

تتحدث عن رفاهية المواطن. 
وقــال الشاهين، فــي تصريح 
صـــحـــافـــي: عــــن أي رفـــاهـــيـــة أو 
تــعــاون تتحدث الــحــكــومــة، وقد 
رفضت جميع القوانين المالية، 
بما فيها القرض الحسن ورفع 
الحد األدنــى، دون تقديم حلول 

بديلة حتى اليوم؟
من جهة أخرى، أعلن الشاهين 
تــقــّدمــه بــاقــتــراح برغبة بشمول 
االختصاصيين االجتماعيين 
والنفسيين، وأمــنــاء المكتبات، 
والتقنيات التربوية، العاملين 
في مختلف الــوزارات والهيئات 
والــمــؤســســات الــعــامــة، بــالــكــادر 
ــم إقـــــــــــــراره لـــنـــظـــرائـــهـــم  ــ الـــــــــذي تــ

العاملين بوزارة التربية. 
كـــمـــا أعـــلـــن تـــقـــدمـــه بـــاقـــتـــراح 
بــرغــبــة بــشــمــول بــاحــثــي شــؤون 
الطلبة ومسجلي شؤون الطلبة 
الكويتيين، العاملين في وزارة 
التربية، بالكادر الذي تم إقراره 
لزمالئهم في الوظائف التربوية 

المساندة.
 وقال الشاهين في مقترحه:

صــــدر قــــرار مــجــلــس الــخــدمــة 
ــــم 16 لــســنــة 2019  الـــمـــدنـــيـــة رقـ
بإقرار كادر العاملين بالوظائف 
الـــتـــربـــويـــة الـــمـــســـانـــدة بـــــــوزارة 
التربية، وشمل االختصاصيين 
االجتماعيين والنفسيين، وأمناء 
المكتبات، والتقنيات التربوية، 
ــم يــشــمــل  ــ ــرار لـ ــ ــقــ ــ ــ إال أن هــــــذا ال
باحثي شؤون الطلبة الكويتيين 
وعددهم 1360 ومسجلي شؤون 
الطلبة وعــددهــم 3507، رغــم أن 

ــم ال يــقــل أهــمــيــة عـــن دور  ــ دورهـ
زمالئهم بـــوزارة التربية، ورغم 
ــة »الــــتــــربــــيــــة« لــمــجــلــس  ــبـ ــالـ مـــطـ
الــخــدمــة الــمــدنــيــة فـــي كتابيها 
 رقم )2021099379( المؤرخ في 
 986700 2021، ورقــــــــم  /11 /3
الـــمـــؤرخ بــتــاريــخ 2022/10/30 
ــول الـــعـــامـــلـــيـــن بـــوظـــائـــف  ــمـ ــشـ بـ
ــــي شـــــــــــــؤون الـــــطـــــلـــــبـــــة -  ــثــ ــ ــاحــ ــ بــ
ــــي شــــــــــــؤون الـــطـــلـــبـــة  ــلـ ــ ــــجـ ــــسـ ومـ
بـــالـــقـــرار رقــــم 16/ 2019 بــشــأن 
ــائـــف ومـــكـــافـــآت الــمــوظــفــيــن  وظـ
الكويتيين العاملين في مدارس 
وزارة التربية، لذا فإنني أتقدم 
باالقتراح برغبة بإصدار قرار من 
مجلس الخدمة المدنية بشمول 
باحثي شؤون الطلبة ومسجلي 
ــة الـــكـــويـــتـــيـــيـــن،  ــبـ ــلـ ــطـ شــــــــؤون الـ
الــعــامــلــيــن فـــي وزارة الــتــربــيــة، 
بالكادر الذي تم إقراره لزمالئهم 

في الوظائف التربوية المساندة 
من قبل مجلس الخدمة المدنية 
بقراره رقم 16 لسنة 2019، وذلك 
لــتــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والـــمـــســـاواة 

بينهم.

أسامة الشاهين

في وقت أجلت لجنة الشؤون 
المالية واالقتصادية البرلمانية 

بت االقتراح بقانون الخاص 
بإلغاء المعاشات االستثنائية، 

بناء على طلب »التأمينات«، 
وافقت اللجنة باإلجماع على 

إلغاء الوكيل المحلي.

االقتراح يهدف 
إلى تشجيع 

االستثمار المباشر 
وتحويل الكويت 

إلى مركز مالي

تأجيل َبّت إلغاء المعاشات االستثنائية
كشفت مــصــادر مطلعة عــن اتــفــاق تــم بين 
اللجنة المالية فــي مجلس األمــة والمؤسسة 
الــعــامــة للتأمينات االجتماعية حــول تأجيل 
البت والتصويت على مقترح إلغاء المعاشات 
االستثنائية، الذي تقدم به عدد من النواب، إلى 

اجتماع الحق.
وقالت المصادر، لـ »الجريدة«، إن تأجيل بت 
هذا الموضوع جاء بناء على طلب المؤسسة، 

بــعــدمــا طــلــب مــمــثــلــوهــا مـــن الــلــجــنــة منحها 
الفرصة الكافية لإلجابة عن تساؤالت األعضاء 
على هذا الصعيد، وتوفير األرقــام والبيانات 
والتكلفة المادية للفئات المشمولة بالمعاشات 
االستثنائية، على أن تزود المؤسسة اللجنة 
بكل البيانات المطلوبة خــالل فــتــرة وجــيــزة، 
كي يتسنى لها إعــداد التقرير النهائي حول 

المقترح ورفعه الى مجلس األمة.
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إصابة شخصين في حريق مخزن بـ »الصليبية الزراعية«
محمد الشرهان

ــان بـــحـــالـــة  ــخــــصــ ــــب شــ ــيـ ــ أصـ
اختناق وإجــهــاد حـــراري جــراء 
حــريــق كــبــيــر انــدلــع ظــهــر أمــس 
فــــي مــــخــــزن داخـــــــل مــــزرعــــة فــي 
منطقة الصليبية الزراعية، كما 
أسفر الحادث عن خسائر مادية 

جسيمة لحقت بالموقع.
وفــي التفاصيل، قالت إدارة 
العالقات العامة واإلعالم بقوة 
اإلطفاء العام، إن إدارة العمليات 
ــا ظـــهـــر  ــ ــــالغــ ــقــــت بــ ــلــ بـــــالـــــقـــــوة تــ
أمـــس يفيد بــانــدالع حــريــق في 
مخزن بمنطقة الصليبية، فتم 
تحريك مراكز إطفاء االستقالل 
ــر،  ــريـ ــتـــحـ والـــصـــلـــيـــبـــيـــخـــات والـ
إضــافــة الــى مــركــز اإلســنــاد إلى 

موقع البالغ.
وعند وصــول رجــال اإلطفاء 
ــريـــق فــــي مــخــزن  تــبــيــن أن الـــحـ
ــاد،  ــّجــ يـــحـــتـــوي عـــلـــى فـــحـــم وســ
إضــافــة الـــى مـــواد بالستيكية، 

وأن مساحة الحريق 1600م2.
ــفــــاء  وذكــــــــرت أن رجـــــــال اإلطــ
ــوا فـــي مــكــافــحــة الــحــريــق  ــرعـ شـ
وإخــمــاده، الفتة الــى أن ضباط 
ــوادث  ــ إدارة الـــتـــحـــقـــيـــق فــــي حــ
ــوا الــــــى مـــوقـــع  ــلـ ــقـ ــتـ الــــحــــريــــق انـ
الحادث للمعاينة والتحقيق في 

جانب من مكافحة الحريقأسباب اندالعه.

 مصرع مواطن في تصادم
على طريق مزارع الوفرة

• محمد الشرهان
لقي مواطن بالعقد الرابع من عمره 
مصرعه صباح أمس جراء حادث مرور 
مــروع وقــع على طريق مــزارع الوفرة، 
كما أسفر الحادث عن إصابة شخص 

آخر بجروح خطيرة.
وفــــــــي الــــتــــفــــاصــــيــــل، ذكــــــــــرت إدارة 
العالقات العامة واإلعالم بقوة اإلطفاء 
العام أن إدارة العمليات المركزية بقوة 
اإلطفاء العام تلقت بالغا صباح امس 
يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق 
مـــزارع الــوفــرة، وفـــور تلقي الــبــالغ تم 
تحريك مركز إطفاء الوفرة إلى موقع 
الــحــادث، وعند وصــول رجــال اإلطفاء 
لــلــمــوقــع تــبــيــن أن الــــحــــادث نـــتـــج عــن 
تــصــادم مركبتين وانــقــالب إحــداهــمــا 
وسقوطها في بركة من الماء وانحشار 
قائدها داخــل المركبة، مما أسفر عن 

وفاته. 
وأوضحت اإلدارة أن رجــال اإلطفاء 
عـــمـــلـــوا عـــلـــى إنــــقــــاذ شـــخـــص مــصــاب 
وتسليمه الى فنيي الطوارئ الطبية، 
فضال عن انتشال جثة الشخص اآلخر 
وتسليمها الى رجال األدلة الجنائية، 
الفتة الى أن رجال اإلطفاء عملوا ايضا 

على سحب المركبة من بركة المياه.

إغالق ورشتين مخالفتين بـ »الصليبية الصناعية«
• محمد الشرهان

واصــلــت الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة تنفيذ 
حــمــالتــهــا عــلــى الــقــســائــم والــكــراجــات 
ــة فـــــي مــخــتــلــف  ــيـ ــاعـ ــنـ والـــــــــــورش الـــصـ
الــمــنــاطــق الــحــرفــيــة والــصــنــاعــيــة في 
ــمــــت مـــســـاء أمــــس االول  ــبــــالد، وداهــ الــ
منطقة الصليبية الصناعية، ما أسفر 
عن إغــالق ورشتين صناعيتين تبين 
صدر 

ُ
أنهما تتاجران في المعدات التي ت

أصواتا مزعجة من عوادم المركبات.
وقــال ضابط قسم العالقات العامة 
واالعالم باالدارة العامة للمرور الرائد 
عــبــدالــلــه بـــوحـــســـن، ان قـــطـــاع شـــؤون 
الــــمــــرور والــعــمــلــيــات واصـــــل حــمــالتــه 
الـــمـــيـــدانـــيـــة عـــلـــى الــــــــورش الــمــخــالــفــة 
فـــي الــمــنــاطــق الــصــنــاعــيــة بتعليمات 
مـــن وكــيــل وزارة الــداخــلــيــة الــمــســاعــد 
لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال 
الصايغ، وبإشراف ميداني من مساعد 
المدير العام للمرور للشؤون الفنية 
الــعــمــيــد مــحــمــد الـــعـــدوانـــي، والــعــقــيــد 

أشــرف األمــيــر، وبالتعاون والتنسيق 
مع االدارة العامة للمباحث الجنائية 
واالدارة العامة لمباحث االقامة، ووزارة 
الــتــجــارة، والــهــيــئــة الــعــامــة للصناعة، 
ــاء والـــــمـــــاء، وبــلــديــة  ــربـ ــهـ ــكـ ووزارة الـ

الكويت.
وأوضح بوحسن أن الحملة أسفرت 
عن تحرير 80 مخالفة مرورية متنوعة، 
وحجز 3 مركبات من قبل مفتشي إدارة 

الفحص الفني.
وأشــار إلــى أن رجــال االدارة العامة 
لمباحث االقامة المشاركين في الحملة 
تمكنوا من ضبط 6 مخالفين لقانون 
االقامة والعمل، في حين وضع مفتشو 
بلدية الكويت 270 ملصق إنــذار على 

المركبات المهملة.

جانب من الحملة

ً
َعب في تسجيل المقررات بالجامعة... إلكترونيا

ُّ
تبادل الش

• فيصل متعب
في ظل انطالق فترة السحب 
واإلضـــــافـــــة الـــثـــالـــثـــة لــعــمــلــيــات 
تـــســـجـــيـــل الـــطـــلـــبـــة لـــلـــمـــقـــررات 
الــدراســيــة فــي جامعة الكويت، 
والتي تستمر حتى غد االربعاء، 
ــعـــديـــد مــــن الــطــلــبــة إلـــى  لـــجـــأ الـ
تسجيل من نوع آخر عبر تبادل 
الــشــعــب الـــدراســـيـــة إلــكــتــرونــيــا 
فيما بينهم، في مواجهة لحل 
ازمة الشعب المغلقة واالوقــات 
غـــــيـــــر الـــــمـــــالئـــــمـــــة لــــجــــدولــــهــــم 

الدراسي.
وتــــــــجــــــــري عــــمــــلــــيــــة تـــــبـــــادل 
الــمــقــررات بــاتــفــاق مــســبــق بين 

الطرفين وفي وقت محدد، يتم 
فــيــهــا ســحــب الــمــقــرر لـــدى أحــد 
األطراف ليتم تسجيله فورا لدى 
الــطــرف االخــــر، ويــكــون متصال 

على صفحة التسجيل.
ولـــوحـــظ فـــي فـــتـــرة الــســحــب 
ــة بــجــامــعــة الـــكـــويـــت،  ــ ــافـ ــ واإلضـ
نــــــــــشــــــــــاط فـــــــــــي الـــــــحـــــــســـــــابـــــــات 
ــع  ــ ــواقـ ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ االلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة عـ
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، والــتــي 
يــــديــــرهــــا الـــطـــلـــبـــة عـــــن طـــريـــق 
طرح األسئلة عن أعضاء هيئة 
ــتــــدريــــس، وتــــبــــادل لــلــمــقــرات  الــ
الــدراســيــة بسبب األوقــــات غير 
ــم، مــــع الــــــرد عــلــى  ــهـ الـــمـــالئـــمـــة لـ
استفسارات الطلبة المستجدين. 

ــــت الـــــــذي تــســعــى  ــــوقـ وفــــــي الـ
عـــمـــادة الــقــبــول الــــى التسجيل 
بــالــجــامــعــة بـــطـــرح الــعــديــد من 
ــر قـــدر  ــبــ الـــشـــعـــب لــتــســجــيــل أكــ
ــإن الــشــعــب غير  ــن الــطــلــبــة، فــ مـ
المستوفية مازالت للمستجدين.

»اتحاد التطبيقي« يستنكر
 حرق المصحف في السويد

ــاد الـــعـــام لــطــلــبــة ومــتــدربــي  ــحـ اســتــنــكــر االتـ
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
حـــادثـــة قــيــام أحــــد الــصــحــافــيــيــن فـــي الــســويــد 
 إلى أن االستفزاز 

ً
بحرق القرآن الكريم، مشيرا

األكبر لمشاعر المسلمين تم بمباركة حكومية، 
حيث حصل الصحافي على إذن من الحكومة 

السويدية قبل قيامه بهذا الفعل الشنيع.
وأشــار االتــحــاد، في بيان صحافي، إلــى أن 
هذا الفعل االستفزازي لم يكن األول من نوعه، 
ولكن االختالف هذه المرة أنه بإذن من حكومة 

السويد، وهو أمر مرفوض لكونه يمس مشاعر 
 
ً
 أن الغرب دوما

ً
المسلمين ويستفزهم، موضحا

ــاب والـــتـــطـــرف، وهــم  ــاإلرهـ يــتــهــم الــمــســلــمــيــن بـ
أساسا منبع هذا التطرف بما يقومون به من 

أفعال شائنة تمس الدين اإلسالمي الحنيف.
وثّمن االتحاد لوزارة الخارجية استنكارها 
 الــحــكــومــات اإلســالمــيــة 

ً
لــهــذا الـــجـــرم، مــطــالــبــا

بــاتــخــاذ مــا هــو أبــعــد مــن االســتــنــكــار، وهــو أن 
تــكــون هــنــاك مــقــاطــعــة كــامــلــة، وطــــرد السفير 

السويدي.

الحملي: تحديث قائمة 
الجامعات المعتمدة لالبتعاث

ــة بـــأعـــمـــال  ــمــ ــائــ ــقــ ــنــــت الــ ــلــ أعــ
مــســاعــد نــائــب مــديــر الــجــامــعــة 
ــة الـــــتـــــدريـــــس  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ لــــــــشــــــــؤون هـ
والعالقات الثقافية في جامعة 
الـــكـــويـــت، د. مــشــاعــل الــحــمــلــي، 
ــة الـــجـــامـــعـــات  ــمــ ــائــ ــديــــث قــ تــــحــ

المعتمدة لالبتعاث.
وأشارت الحملي، في تصريح 
صــحــافــي أمــــس، إلــــى أنــــه تــقــرر 
إضـــافـــة الــجــامــعــات الــمــعــتــمــدة 
ــواردة مــن جميع  ــ لالبتعاث والـ
الـــكـــلـــيـــات فــــي إعــــــالن الــبــعــثــات 
لــلــعــام الــجــامــعــي 2023/2022 
وبما ال يتعارض مع الجامعات 
المعتمدة لدى الجهاز الوطني 
لــالعــتــمــاد األكــاديــمــي وضــمــان 
جودة التعليم، الخاص بإعالن 
وظــيــفــة معيد بعثة للحصول 

ـــــــي الـــمـــاجـــســـتـــيـــر 
َ
ــلــــى درجـــــــت عــ

والدكتوراه، والمقرر أن ينتهي 
في 6 أبريل المقبل.

مشاعل الحملي

»اإلرادة الطالبية« إلقرار بدل 
فيزا لـ »دارسي بريطانيا«

كشفت قائمة اإلرادة الطالبية عن تقديمها مجموعة 
من المطالبات التي تخص طلبة المملكة المتحدة إلى 
النائب مهند الساير، أبــرزهــا إقــرار بــدل الفيزا للطلبة 
الــدارســيــن فــي المملكة الــمــتــحــدة، وســـن آلــيــة واضــحــة 
لالعتراف بالجامعات واعتماد خطة واضحة للجامعات 

المتميزة.
وطالبت القائمة، في بيان صحافي أمــس، بضرورة 
إدراج التخصصات المطلوبة لسوق العمل بعد عمل 
لجنة دراسة من التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية. 
ودعت القائمة الى ضرورة خفض المعدل المشترط 
للحصول على منحة لــدراســة الماجستير وتمديدها 
لفترة التقديم عامين، مع ضم جميع طلبة الطب البشري 
وطب األسنان للبعثات المتميزة، وضم طلبة الصيدلة 

لقرار البدل اإلكلينيكي لطلبة الطب.

حملة للقوات الخاصة للتبرع بالدم

ــه فـــــي إطـــــار  ــ ــ ــة أنـ ــيــ ــلــ ــداخــ أعــــلــــنــــت وزارة الــ
اســتــراتــيــجــيــة الــمــؤســســة األمــنــيــة فـــي تعزيز 
المشاركة المجتمعية، نظمت اإلدارة العامة 
لـــقـــوات األمــــن الــخــاصــة حــمــلــة لــلــتــبــرع بــالــدم، 

بالتعاون مع بنك الدم، اعتبارا من أمس األول 
وحتى بعد غد الخميس. وشهدت الحملة إقباال 
كبيرا من منتسبي القوات الخاصة الذي أكدوا 

دعم مخزون بنك الدم.

مشاركون في الحملة

المخزن يحتوي 
على فحم وسّجاد 
ومواد بالستيكية 

والحريق امتد على 
مساحة 1600م2

صورة أرشيفية لصالة القبول والتسجيل في الجامعة

باتفاق بين الطلبة بشأن عملية السحب واإلضافة على موقع التسجيلباتفاق بين الطلبة بشأن عملية السحب واإلضافة على موقع التسجيل

»النجاة«: أنجزنا %60
من أعمالنا في الداخل

قالت جمعية النجاة الخيرية الكويتية، 
أمس، إنها أنجزت 60 في المئة من مجمل 
أعمالها الخيرية واإلنسانية داخل البالد، 
مشيرة إلى أنها تعمل حاليا على زيادة 
الــنــســبــة لـــخـــدمـــة الـــشـــرائـــح الــمــحــتــاجــة 

بمختلف أنواعها.
ــر نــائــب الــمــديــر الــعــام للجمعية،  وذكـ
»كونا« أن النسبة الحالية  جابر الوندة، لـ
ــال  ــمـ ــل الـــمـــجـــاالت اإلنــســانــيــة واألعـ

ّ
تــمــث

الميدانية التي تقوم بها الجمعية، ومنها 
الجوانب التعليمية والصحية والقطاعين 

التنموي والثقافي.
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اختبارات بين البورصة وقطاع الوساطة لمشروع بيانات التداول

علمت »الجريدة« أن البورصة وضعت 
ــات الـــــتـــــداول عـــلـــى ســكــة  ــانـ ــيـ ــروع بـ ــشــ مــ
التنفيذ، إذ تم إبــالغ شركات الوساطة 
بفتح الــبــوابــة االفــتــراضــيــة لـــزوم إجـــراء 

االختبارات المؤهلة لتنفيذ المشروع.
وســيــكــون مـــشـــروع بــيــانــات الـــتـــداول 
عبارة عن مجموعة شرائح للبث الفوري 
ألسعار السوق باشتراكات وفق المقترح 
األّولـــي سيكون على شــركــات الوساطة 
ي 

َ
اشــتــراك ســنــوي يــبــدأ مــن مستوى ألف

ديـــنـــار حــتــى 6 آالف، عــلــى أن تــقــوم كل 
شــركــة وســاطــة بــتــســويــق الــخــدمــة على 
الــعــمــالء الــراغــبــيــن بــمــتــابــعــة الــبــيــانــات 
بشكل فـــوري ومــســتــمــر مــقــابــل اشــتــراك 
حسب نوع الخدمة، على أن يتم تقسيم 
عــمــولــة االشـــتـــراك بــيــن شــركــة الــوســاطــة 
والبورصة بنسبة 50 بالمئة لكل جهة. 

، سيكون على كل شركة وساطة 
ً
عمليا

تجهيز نــظــام تكنولوجي خـــاص بهذا 
الـــمـــشـــروع يــعــمــل عــلــى فــــرز وتــصــنــيــف 

العمالء وفق شرائح. 
 عمل نظام مدفوعات الستقبال 

ً
أيضا

االشتراكات والرسوم من العمالء، ومن ثم 
تقاسمها مع البورصة المزّود الرئيسي 

للخدمة صاحبة المشروع. 
وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، ذكــــــــرت مـــصـــادر 

مــعــنــّيــة أن الــمــهــتــمــيــن بـــهـــذه الــخــدمــة 
ــي الــتــي  ســتــكــون شــريــحــة مــــحــــددة، وهــ
تهتم بتفاصيل الــســوق بشكل لحظي، 
وتــتــداول بشكل مستمر، حيث ستكون 
 
ّ
الــخــدمــة عــبــارة عــن شــرائــح األولــــى بــث
فـــوري لــلــبــيــانــات، وأخــــرى آخـــر 5 أوامـــر 
على السهم، فيما ستكون هناك شريحة 

.
ً
متأخرة عن السوق 15 دقيقة تقريبا

 العميل غير المهتم بمتابعة أي 
ً
أيضا

بيانات سيقوم بوضع أمر التداول على 
 أو شراًء، 

ً
السعر الذي يحدده؛ سواء بيعا

دون اعتداد بمتابعة البيانات الفورية، 
حــيــث فـــي حـــالـــة الــتــنــفــيــذ يــتــم إخـــطـــاره 

بإشعار رسمي. 
 فــي ظــل االخــتــبــارات الــتــي تقوم 

ّ
لــكــن

 فــي ملف 
ً
بها شــركــات الــوســاطــة حــالــيــا

الوسيط المؤهل ستكون هناك شركات 
مـــن الــشــريــحــة الــمــتــوســطــة والــصــغــيــرة 
ــلـــى مـــواكـــبـــة اخـــتـــبـــارات  غـــيـــر قــــــــادرة عـ
الوسيط المؤهل وااللــتــزام باختبارات 
بيع البيانات فــي وقــت واحـــد، حيث إن 
كل مشروع مطلوب له فريق فني تقني 
لضمان تجاوز االختبارات بنجاح، ومن 
دون أي أخطاء وحتى متابعته فيما بعد. 
 الشركات المتوسطة الحصص 

ً
أيضا

في السوق ربما تعزف عن االشتراك في 

هــذه الــخــدمــة بــدفــع رســم ســنــوي ثابت، 
 إلى أن قاعدة عمالئها محدودة 

ً
استنادا

ومـــن شــريــحــة صــغــار الــمــســتــثــمــريــن، إذ 
تقول شــركــات، إن كــل عميل سيكون له 
هـــدف وحــســبــة، حــيــث يمكن أن يشترك 
عــمــيــل بــشــكــل ربــــع ســـنـــوي وال يــشــتــرك 
بالربع الالحق، وعميل آخر قد يشتري 
 ويتراجع السهم، وعليه، لن يكون 

ً
سهما

 بمتابعة السوق ودفع اشتراك. 
ً
مهتما

ومــع دخــول المشروع حيز التنفيذ، 
ســتــتــلــقــى كـــل شــركــة وســـاطـــة »فـــاتـــورة« 
ــهـــري حــســب  ــنـــوي أو شـ ــــع سـ بــشــكــل ربـ
االتـــفـــاق، وفـــي ضـــوء عـــدد المستفيدين 
ستسدد شركة البورصة نصف العمولة 
للبورصة، حيث لن تكون للبورصة أي 

عالقة بالعمالء. 

ــــى أن خـــدمـــة بــيــع  تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـ
البيانات ستعتمد على عدد المحترفين 
من جهة ونشاط السوق من جهة ثانية، 
ففي وقت الهدوء وتباطؤ األداء لن يكون 
هناك إقبال في المقابل مع نشاط السوق 
 
ً
وارتفاع تعامالت األفراد سيكون مهما

متابعة األسعار والبيانات بشكل فوري. 
ــأتـــي الـــفـــائـــدة الـــكـــبـــرى بــالــتــدريــج  وتـ

لــشــركــة الــبــورصــة الــنــصــيــب األكـــبـــر من 
اإليــــــراد، لــكــونــهــا تــحــصــل عــلــى اشــتــراك 
ثــابــت ونــصــف الــعــمــولــة، تليها شركات 
الوساطة في االستفادة من نصف عمولة 

المشتركين الراغبين في الخدمة.

محمد اإلتربي

سيكون على كل شركة 
وساطة تجهيز نظام 

تكنولوجي خاص بمشروع 
بيانات التداول يعمل على فرز 
وتصنيف العمالء وفق شرائح.

 مكاسب لمؤشرات البورصة... والسيولة 
إلى 80.3 مليون دينار

ً
تعامالت »الرئيسي« ترتفع إلى 23 مليونا

● علي العنزي
قفزت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسية، 
ومتغيرات السوق الثالثة بشكل كبير خالل 
تــعــامــالت ثــانــي جــلــســات األســـبـــوع، وحقق 
 بنسبة 1.18 في 

ً
مؤشر السوق العام نموا

المئة أي 85.51 نقطة ليقفل على مستوى 
7362.77 نقطة بسيولة كبيرة هي األعلى 
 قفزت فوق مستوى 

ً
خالل ستة أشهر تقريبا

80.3 مليون ديــنــار تــداولــت 279.1 مليون 
سهم تمت عبر 13769 صفقة، وتــم تــداول 
 ربح منها 54 بينما تراجع 51 

ً
119 سهما

واستقر 14 دون تغير. 
وقفز مؤشر السوق األول بنسبة كبيرة 
كانت 1.36 في المئة أي 109.93 نقاط ليقفل 
على مستوى 8180.57 نقطة بسيولة كبيرة 
بــلــغــت 57.1 مــلــيــون ديــنــار تـــداولـــت 133.8 
مــلــيــون ســهــم عــبــر 7718 صــفــقــة، وربـــح 19 
 مقابل تراجع 5 واستقرار سهم واحد 

ً
سهما

دون تغير.
 أقل 

ً
وحقق مؤشر السوق الرئيسي نموا

وبنسبة 0.44 في المئة أي 24.85 نقطة ليقفل 

على مستوى 5688.91 نقطة بسيولة كبيرة 
تجاوزت 23.1 مليون دينار تداولت 145.3 
مليون سهم عبر 6051 صفقة، وتم تداول 94 
 ربح منها 35 بينما تراجع 46 واستقر 

ً
سهما

13 دون تغير.

شراء متواصل

استمرت عمليات الشراء للجلسة الثالثة 
على الــتــوالــي وبــعــد عمليات الــشــراء، التي 
شهدتها فترة مزاد الخميس ثم جلسة األحد 
ليكتمل عقد عمليات الــشــراء أمـــس، وتبدأ 
على سيولة كبيرة تجاوزت المليون ونصف 
المليون أول دقيقة فقط تركزت على أسهم 
بيتك وإس تي سي والبنك الدولي، لترتفع 
 وتتوسع عمليات الشراء 

ً
السيولة تدريجيا

على أسهم قيادية جديدة مثل بنك الخليج 
وزين وبنك بوبيان ووربة وصناعات وطنية 
ثم الوطني الذي عاد لمستوى 1.100 دينار 
مـــرة أخــــرى خـــالل فــتــرة الـــمـــزاد بينما ربــح 
أجيليتي الذي نشط خالل النصف األخير 

من الجلسة ليحقق حوالي 4 في المئة.

ــاع أجــيــلــيــتــي سهم  ــفــ وأثـــــار نـــشـــاط وارتــ
الوطنية الــعــقــاريــة الـــذي ربــح ذات النسبة 
وكــان سهم إس تي سي يواصل المكاسب 
ويـــحـــقـــق بــنــهــايــة الــجــلــســة 3.5 فــــي الــمــئــة 
وربحت أسهم أعيان وجــي إف إتــش وكان 
الــتــراجــع مـــن نــصــيــب ســهــم إيــفــا وأســمــنــت 
ــان الـــتـــراجـــع فـــي الــســوق  ــ ووطـــنـــيـــة د ق وكـ
األول مـــن نــصــيــب عـــقـــارات الــكــويــت وبــنــك 
بـــرقـــان وبــنــســب مــتــقــاربــة حـــوالـــي 1.8 في 
الــمــئــة لتنتهي أفــضــل جــلــســات هـــذا الــعــام 
بــأكــبــر ســيــولــة وعــمــلــيــات شـــــراء واضــحــة 
وحقيقية بانتظار إعالنات النتائج السنوية 

والتوزيعات السنوية.
ومالت معظم مؤشرات األســواق المالية 
الخليجية لالرتفاع حيث ربحت 5 مؤشرات 
وتــراجــع مــؤشــرا أبوظبي والبحرين فقط، 
وكـــان مــؤشــرا قــطــر والــكــويــت هــمــا األفــضــل 
 بمكاسب تــجــاوزت 1.3 فــي المئة، 

ً
ارتــفــاعــا

كما ربحت مؤشرات دبي وعمان والسعودية 
وكـــانـــت أســـعـــار الــنــفــط بـــرنـــت قـــد اخــتــرقــت 

 للبرميل.
ً
مستوى 88 دوالرا

 أخبار الشركات

 إعفاء محافظ »المركزي العراقي« مع تراجع سعر صرف الدينار
أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 
السوداني أمس محافظ البنك المركزي من 
منصبه »بناء على طلبه«، وفق ما ذكر بيان 
رســمــي، وكــمــا أعــلــن الــســودانــي فــي مؤتمر 
صحافي، في وقت تشهد فيه أسعار صرف 
 غير 

ً
الــديــنــار الــعــراقــي أمـــام الــــدوالر تــراجــعــا

مسبوق.
ومنذ نحو شهرين، يواصل سعر صرف 
ــتـــراجـــع، وبــيــنــمــا سعر  الـــديـــنـــار الـــعـــراقـــي الـ
 
ً
الــصــرف الرسمي المثّبت هــو 1470 ديــنــارا

مقابل الدوالر الواحد، وصل سعر الصرف في 
السوق حتى 1620 أمس األول، بحسب وكالة 
األنباء الرسمية، أي أن العملة العراقية فقدت 

نحو 10 في المئة من قيمتها.
ويعزو خبراء تراجع سعر الصرف إلى بدء 
العراق االمتثال لقواعد دولية في التحويالت 

ــلـــى عــــــرض الــــــــــدوالر فــي  ــــــــرت عـ
ّ
الـــمـــالـــيـــة، أث

السوق، في حين يحّمل سياسيون واشنطن 
مسؤولية هذا التراجع.

ــذا الـــتـــراجـــع فــــي الــعــمــلــة  ــ ــــوء هـ ــلـــى ضـ وعـ
الـــعـــراقـــيـــة، أعـــلـــن الـــســـودانـــي خــــالل مــؤتــمــر 
صحافي أمس أنه »تمت الموافقة على طلب 
رئيس البنك المركزي باإلعفاء، ورئيس البنك 

التجاري العراقي لإلحالة إلى التقاعد«.
وأضاف السوداني أنه »تم تكليف إدارات 
ــقـــدرة والــنــزاهــة  مــشــهــود لــهــا بــالــتــجــربــة والـ
ولديها مــن الــرؤيــة لمواجهة هــذه المشكلة 
باجراءات سريعة سيكون لها أثر واضح على 

أسعار الصرف«.
 عن 

ً
وأفــادت وكالة األنباء الرسمية، نقال

مصدر حكومي، بــأن السوداني »قــرر إعفاء 
ــركـــزي مــصــطــفــى غــالــب  ــمـ مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك الـ

ف 
َّ
مخيف من منصبه بناًء على طلبه«، و»كل

ــإدارة البنك المركزي  ق بـ
َّ

علي محسن الــعــال
بالوكالة«.

وأحال السوداني مدير المصرف العراقي 
للتجارة ســالــم جـــواد الجلبي إلــى التقاعد 
و»كلف بالل الحمداني إلدارة المصرف إضافة 

الى مهامه«، وفق وكالة األنباء الرسمية.
ــب الـــديـــنـــار بـــبـــدء امــتــثــال 

ّ
ويــرتــبــط تــقــل

الــعــراق لبعض معايير نظام التحويالت 
الدولي )سويفت(، الــذي بات ينبغي على 
المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف 
نوفمبر للوصول إلى احتياطات العراق من 

الدوالر الموجودة في الواليات المتحدة.
 
ً
وينبغي على المصارف العراقية حاليا

تـــســـجـــيـــل »تـــحـــويـــالتـــهـــا )بــــــــالــــــــدوالر( عــلــى 
منصة إلكترونية، تدقق الطلبات... ويقوم 
االحتياطي الفدرالي بفحصها، وإذا كانت 
لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل«، كما 
أفاد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون 

المالية مظهر صالح لـ »فرانس برس«.
ورفــــض االحــتــيــاطــي الـــفـــدرالـــي مــنــذ بــدء 
تــنــفــيــذ الــقــيــود، »80 فـــي الــمــئــة مـــن طــلــبــات« 
الــتــحــويــالت الــمــالــيــة لــلــمــصــارف الــعــراقــيــة 
بحسب صالح، على خلفية شكوك متعلقة 
بالوجهة النهائية لتلك المبالغ الذي يجري 

تحويلها، كما قال.
في غضون ذلك، اتخذت السلطات العراقية 
اجراءات منها تسهيل تمويل تجارة القطاع 

ــمـــصـــارف  ــالــــــدوالر مــــن خــــــالل الـ الــــخــــاص بــــ
العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة األجنبية 
في المصارف الحكومية للجمهور ألغراض 

السفر.
 من 

ً
ــــرر الـــســـودانـــي أمــــس األول جــمــلــة وقـ

التدابير اإلضافية من أجل الحّد من تراجع 
ــافـــذة جــديــدة  ســعــر الـــصـــرف، مــنــهــا »فـــتـــح نـ
لبيع العملة األجنبية لصغار التّجار عبر 
المصرف العراقي للتجارة« و»تمويل البنك 
 )TBI( المركزي للمصرف العراقي للتجارة
بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دوالر أميركي 
لغرض فتح االعتمادات المستندية لصغار 
الــتــجــار، واالكــتــفــاء بــالــفــاتــورة األولــيــة ورقــم 

حساب المستفيد األخير من االعتماد«.
)أ ف ب(

 الصندوق الوطني: إعادة هيكلة 
للمشاريع الصغيرة المتعثرة

● جراح الناصر
كشف مصدر مطلع لـــ »الــجــريــدة«، 
أن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
الــمــشــروعــات الصغيرة والمتوسطة 
تواصل مع عدة مبادرين، لحمايتهم 
مــن التعثر، عبر بحث إعـــادة هيكلة 

مشاريعهم وفق الحاجة والضرورة.
وأوضح أن إدارة الصندوق عقدت 
اجتماعاتها مع المبادرين، للوقوف 
 إلـــى أنــه 

ً
عــلــى ســيــر الــمــشــاريــع، الفــتــا

فــي حــال تبين وجـــود مــؤشــرات على 
الــتــعــثــر، حــســب الئـــحـــة الــمــتــعــثــريــن، 
يتم تقديم الحلول المناسبة لتذليل 
العقبات الموجودة وفق قانون إنشاء 

الصندوق الوطني، وتعيين مديرين 
للمشاريع في حال تطلب األمر ذلك.

ــاد بـــأن مـــواد الــصــنــدوق تتيح  وأفــ
الــتــدخــل بــــإدارة الــمــشــروع، ومتابعة 
 إلــى 

ً
الــمــشــاكــل والــصــعــوبــات، مــشــيــرا

أن المادة الرابعة من دائرة المشاريع 
المتعثرة تجيز اتخاذ قــرارات إعادة 
هيكلة عــمــلــيــات الــمــشــاريــع فــي حــال 

تطلب ذلك.
وتـــحـــدث الـــمـــصـــدر عـــن الــخــطــوات 
الـــمـــتـــبـــعـــة فـــــي حــــــال وجــــــــود شـــكـــوك 
بــمــشــروع مــتــعــثــر ألحــــد الــمــبــادريــن، 
ــبـــادر،  ــمـ حـــيـــث يـــتـــم االجـــتـــمـــاع مــــع الـ
وبحث مواضع الخلل والعقبات التي 
 
ً
يــواجــهــهــا، الســيــمــا أن هــنــاك ســجــال

لقيد المشروعات المتعثرة، ويتم قيد 
المشروع المتعثر بهذا السجل بناء 
على طلب صاحب المشروع، أو بناء 
على قرار مجلس اإلدارة، أو وفق قرار 
 إلى رأي دائرة 

ً
المدير العام، استنادا

المشاريع المتعثرة فقط.
الجدير بالذكر، أن عدد المشاريع 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة الــمــتــعــثــرة 
 مـــن أصــل 

ً
، بــلــغ 72 مــشــروعــا

ً
رســمــيــا

، أي مــــا يــــعــــادل 7 فــي 
ً
ألـــــف تـــقـــريـــبـــا

الــمــئــة مـــن إجــمــالــي الــمــشــاريــع الــتــي 
يمولها الصندوق الوطني للمشاريع 
الصغيرة والمتوسطة، وجــاٍر العمل 
ــلـــى حــــل تـــعـــثـــرهـــا بــالــتــنــســيــق مــع  عـ

المبادرين.

»المركزي«: سندات 
وتورق بـ 200 

مليون دينار
أعلن بنك الكويت المركزي، 
أمـــــــــــــس، تــــخــــصــــيــــص إصـــــــــــدار 
لـــســـنـــدات وتـــــــورق بــقــيــمــة 200 
مليون دينار )نحو 660 مليون 

دوالر( ألجل 3 أشهر.
ــركـــزي«، فـــي بــيــان  ــمـ  وقــــال »الـ
ــا«، إن اإلصـــــدار بمعدل  لـــ »كـــونـ

عائد نسبته 4.125 في المئة.
وكـــان البنك أعــلــن بــتــاريــخ 2 
يناير الــجــاري إصـــدار سندات 
وتورق بقيمة 240 مليون دينار 
)نحو 792 مليون دوالر( ألجل 
6 أشهر بمعدل عائد بلغ 4.250 

في المئة.

»نفط الكويت« تستعد لمناقصة »التربة الملوثة«
تقسيم المشروع إلى 3 حزم تغطي 3 مناطق مختلفة

بحسب مصادر صناعية، تستعد 
الـــكـــويـــت لـــطـــرح مــنــاقــصــة مــشــروع 
معالجة رئيسي لمعالجة مليون متر 
مكعب من التربة الملوثة، وبموجب 
الخطط التي تتم مناقشتها، سيتم 
تــقــســيــم الـــمـــشـــروع إلــــى ثــــالث حــزم 
ــغـــطـــي ثـــــــالث مــــنــــاطــــق جـــغـــرافـــيـــة  تـ

مختلفة.
ووفقا لـ »ميد«، على عكس عقود 
اإلصــــالح الــســابــقــة واســعــة النطاق 
ــم تــقــديــمــهــا بـــالـــكـــويـــت فــي  الـــتـــي تــ
السنوات األخــيــرة، فــإن تمويل هذا 
المشروع لن يأتي من األمم المتحدة 
نتيجة إلجراءات قانونية تلت الغزو 
العراقي للكويت في أغسطس 1990.

وبــــدال مـــن ذلــــك، ســيــأتــي تــمــويــل 

ــذا الــمــشــروع مــن مــيــزانــيــة شركة  هـ
نفط الكويت KOC، وقالت المصادر: 
ــرا ألن هـــــذا الـــمـــشـــروع ال يــتــم  »نــــظــ
تــمــويــلــه بــاســتــخــدام األمــــــوال الــتــي 
ــم الـــمـــتـــحـــدة، فــمــن  ــ حـــاصـــرتـــهـــا األمــ
الــمــرجــح أن يــكــون عــرضــة للتأخير 
والمسائل المتعلقة بالموافقة على 

الميزانية«.
ــفــــط الـــكـــويـــت  ــة نــ ــ ــركـ ــ ــمــــل شـ ــعــ وتــ
على إضــفــاء الــطــابــع الــرســمــي على 
نطاق المشروع، وتجري مناقشات 
ــيـــن الــمــحــلــيــيــن حـــول  ــقـــاولـ مــــع الـــمـ
خطط المناقصات، وفــقــا لمصادر 
الــصــنــاعــة، بــيــنــمــا طــرحــت الــكــويــت 
ــة الـــــعـــــام الـــمـــاضـــي  ــالـــجـ ــعـ عــــقــــود مـ
لمعالجة 13 مليون متر مكعب من 

التربة الملوثة، كــجــزء مــن برنامج 
المعالجة البيئية الكويتي )كيرب(، 
وتضمن كل عقد معالجة 2.6 مليون 

متر مكعب من التربة.
الجدير بالذكر أن العقود الخمسة 
بــلــغــت قــيــمــتــهــا اإلجــمــالــيــة حــوالــي 
950 مــلــيــون دوالر، ويــعــد »كــيــرب« 
)Kerp( أكــــبــــر مـــــشـــــروع مــعــالــجــة 
بيئية في العالم، وقد أسسته لجنة 
التعويضات التابعة لألمم المتحدة 
للسماح للكويت بمعالجة األضرار 
البيئية الناتجة عن حــرب الخليج 

.1991-1990

عمولة وعوائد االشتراكات عمولة وعوائد االشتراكات 5050% بين مزود الخدمة والوسيط% بين مزود الخدمة والوسيط

 »الصلبوخ«: إيضاحات حول تراجع المخزون واالستحواذ
ــلــــبــــوخ الــــتــــجــــاريــــة،  قــــالــــت شــــركــــة الــــصــ
استكمااًل إلفصاحها السابق بخصوص 
مـــخـــزون الــصــلــبــوخ الــمــســجــل بــالــبــيــانــات 
المالية للشركة عن الفترة المنتهية في 30 
سبتمبر 2022 بقيمة 3.26 ماليين دينار، 
إنــه تبين لمجلس اإلدارة الــجــديــد وجــود 
نــقــص فـــي قــيــمــة الــمــخــزون وكــمــيــاتــه بما 
نسبته 50 فــي المئة أو أكثر وجـــاٍر إعــادة 
التقييم مرة أخرى، كما أنه جاٍر التقصي عن 
أسباب هــذا النقص الجسيم ألنــه وحسب 
الــبــيــانــات والــتــقــاريــر الــمــوجــودة بالشركة 
التــوجــد مبيعات مــن الــمــخــزون خــالل عام 

.2022
وفيما يخص ما قام به مجلس اإلدارة 

السابق مــن عمل صفقة لالستحواذ على 
شركة التعمير الخليجي العقارية بمبلغ 
2.62 مــلــيــون ديـــنـــار، فــال تــوجــد أي أوراق 
أو مستندات تخص الصفقة ســوى قيام 
المجلس السابق بسداد مقدم لهذه الصفقة 
بقيمة مليوني دينار، وكان من المفترض 
حسب تقرير مراقب الحسابات أن يتم اتمام 
االستحواذ على هذه الشركة قبل عام من 

تاريخه، وهذا لم يتم. 
وذكرت الشركة أنه جاٍر دراسة الموقف 
ــة وســيــتــم األخـــذ  وعـــمـــل الــتــقــايــيــم الــــالزمــ
باالعتبار وإدراج األثر المالي لهذه األمور 
في البيانات المالية للعام المالي المنتهي 

في 31 ديسمبر 2022.

تابعة لـ »كفيك« ترفع دعوى 
للمطالبة بـ 6.6 ماليين دينار

كــشــفــت شــركــة كــفــيــك لــالســتــثــمــار عن 
رفـــع شــركــتــهــا الــتــابــعــة كــفــيــك للوساطة 
ــال  ــمــ ــة رأســ ــركــ ــة دعـــــــوى ضــــد شــ ــيـ ــالـ ــمـ الـ
القابضة، تتضمن مطالبة مالية بمبلغ 
 أنه تم تحديد 

ً
6.62 ماليين دينار، علما

يوم 6 مارس المقبل كأول جلسة في تلك 
الدعوى.

»سفن«: تابعة تتسلم كتاب 
ترسية مناقصة بـ 5 ماليين دينار

أكــدت شركة الصناعات الهندسية 
ــم إحـــدى 

ّ
ــنـــاء الــســفــن تــســل الــثــقــيــلــة وبـ

شــــركــــاتــــهــــا الــــتــــابــــعــــة كــــتــــاب تـــرســـيـــة 
مناقصة لمصلحة شركة نفط الكويت 
مــــن الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي لــلــمــنــاقــصــات 
ــة  ــاقــــصــ ــنــ ــمــ ــن الــ ــ ــمـ ــ ــــضـ ــتـ ــ الـــــــعـــــــامـــــــة، وتـ
ــمـــشـــروع تـــقـــديـــم خـــدمـــات  ــة بـ الـــخـــاصـ
دعـــم العمليات والــصــيــانــة للمنشآت 
الــبــحــريــة تــمــت ترسيتها عــلــى شركة 
الخليج لإلنشاءات واألعمال البحرية 
والمقاوالت العامة بقيمة 5.09 ماليين 

دينار.

»االمتيازات« تعلن نتائج تقييم عقار استثماري لتابعة
حصلت إحدى الشركات التابعة لشركة االمتيازات الخليجية القابضة على تقييم 
للعقار االستثماري من مقيمين مستقلين ومرخص لهما باستخدام أساليب وأسس 

التقييم المتعارف عليها.
وأوضحت »االمتيازات«، أن نتائج التقييم تظهر التغير بالقيمة العادلة للعقار، 
والذي نتجت عنه أرباح غير محققة بقيمة 449 ألف دينار، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج 
األرباح غير المحققة بنفس القيمة، ضمن بيان األرباح والخسائر المرحلي المجمع 

المكثف للبيانات المالية للربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2022.

https://www.aljarida.com/article/12086
https://www.aljarida.com/article/12084
https://www.aljarida.com/article/12083
https://www.aljarida.com/article/12081
https://www.aljarida.com/article/12033
https://www.aljarida.com/article/12017
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مشرعون أميركيون يعدون مشرعون أميركيون يعدون 
خطة لتجنب األزمةخطة لتجنب األزمة

قــال النائب الجمهوري األميركي بــرايــان فيتزباتريك، أمس 
األول، إن مجموعة من الحزبين الجمهوري والديموقراطي تعد 
خطة لنزع فتيل أزمــة تلوح في األفــق بشأن سقف ديــون البالد، 
عبر إجــراء تعديل السقف من مبلغ ثابت إلــى نسبة مئوية من 

الناتج المحلي اإلجمالي.
وأضــاف فيتزباتريك، الرئيس المشارك للمجموعة المعنية 
بحل المشكالت المهمة المتعلقة بالسياسات، أن االقتراح سيغير 
 عند 

ً
سقف الــديــون االتــحــادي الحالي للحكومة، المحدد حاليا

31.4 تريليون دوالر، إلــى آخــر يربط الدين بحصة من إجمالي 
الناتج المحلي.

وتابع فيتزباتريك، الذي ظهر على قناة »فوكس نيوز«، أمس 
األول، مــع الــرئــيــس الــديــمــوقــراطــي الــمــشــارك للمجموعة جوش 
جوتهايمر، أن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفين مكارثي 
سيتولى زمام المبادرة في المفاوضات مع البيت األبيض بشأن 
 لبناء الجسور«.

ً
 محتمال

ً
سقف الديون، مضيفا: »سنقدم فقط... حال

وأشار إلى أن االقتراح الذي يعمل عليه مع جوتهايمر سيفرض 
تخفيضات في ميزانية واشنطن إذا تجاوز االقتراض االتحادي 
حصة محددة من الناتج االقتصادي، دون أن يحدد هذه الحصة.
ــر الــرئــيــس الــديــمــوقــراطــي جــو بــايــدن الجمعة الــمــاضــي،  وذكـ
أنه سيناقش ديون الواليات المتحدة مع مكارثي الذي قال إنه 

سيجتمع مع الرئيس لمناقشة زيادة »مسؤولة« لسقف الديون.

سوق السندات األميركية يشتعل
إقبال كبير والعوائد تقلل من خطر التضخم

تتزايد المخاوف من تقليل سوق السندات لمخاطر 
التضخم إلى حد بعيد، إذ يرجع االنخفاض الحاد في 
العوائد خالل الشهرين الماضيين بشكل رئيسي إلى 
تراجع توقعات التضخم، وهذا يعني أن ما يسمى 
العائدات الحقيقية، المحمية من التضخم، انخفضت 

أقل من نظيراتها االسمية.
ويعكس أداء السندات المتأخر تقلص الطلب على 

عمليات الحماية من ارتفاع األسعار.
ــــاد تــقــريــر لــوكــالــة »بــلــومــبــرغ«، اطــلــعــت عليه  وأفـ
 
ً
 أيضا

ً
»العربية.نت«، بأن سوق السندات األوسع نطاقا

يشير إلى أن ذروة معدل سياسة االحتياطي الفدرالي 
أقل من 5%، ستكون كافية للتسبب في ركــود، مما 
يتطلب تخفيضات فــي أســعــار الــفــائــدة تــصــل إلــى 
نصف نقطة خــالل النصف الثاني مــن الــعــام، فيما 
يجادل البعض بأنه لم يعد هناك هامش كبير للخطأ.

ويشير الطلب القوي على مزاد األسبوع الماضي 
لــســنــدات الــخــزانــة الــمــحــمــيــة مــن الــتــضــخــم أجـــل 10 
سنوات إلــى أن المستثمرين باتوا مقتنعين بهذه 

الفكرة.
 ،NewEdge Wealth وقال كبير مديري المحفظة في

بــن إيــمــونــز: »منذ شــهــور، كــان الــنــاس مقتنعين بأن 
نـــا، ولــذا كــان هناك انــدفــاع كبير نحو  التضخم وراء
السندات، وإذا تسببت إعادة فتح الصين في ارتفاع 
التضخم أو لم يتحقق الركود، فستكون هذه مشكلة«.

ــدات الــنــســبــيــة لـــســـنـــدات الــخــزانــة  ــائـ ــعـ وتــكــشــف الـ
الحقيقية واالســمــيــة عــن مــتــوســط مــعــدالت الــزيــادة 
المتوقعة ألسعار المستهلك على مدار أجل السندات.
فبالنسبة للسندات ذات العشر سنوات، وصلت 
إلى أدنى مستوى لها مسجل في العام الماضي هذا 

األسبوع عند %2.09.
كــمــا انــخــفــضــت ســـنـــدات 5 ســـنـــوات دون مــعــدل 
التضخم إلــى 2.13%، بما يــعــادل نقطة أســاس من 

أدنى مستوى في العام الماضي.
 ،»Brandywine« من جانبه، قال مدير المحفظة في
جاك ماكنتاير، إن »المادة السامة ألسواق السندات، 
: »تــوقــعــاتــنــا هــي أن ذروة 

ً
هــي الــتــضــخــم«، مــضــيــفــا

ت، ونعتقد أنه بحلول منتصف العام 
ّ
التضخم قد ول

أو بعد ذلــك سيكون هــنــاك دلــيــل على أن التضخم 
سينتهي«.

وتابع ماكنتاير: »ال يزال هناك الكثير من عمليات 

التشديد النقدي من جانب »الفدرالي«، والتي ستضرب 
االقــتــصــاد فــي وقـــت يتباطأ فــيــه بــالــفــعــل، وفـــي هــذه 

 للتراجع عن السندات«.
ً
المرحلة ال أرى سببا

وقـــد ســاعــدت هـــذه االفــتــراضــات فــي دفـــع أســعــار 
سندات الخزانة إلى تسجيل عائد بنسبة 3.1% حتى 
اآلن هذا الشهر، وهو انتعاش تاريخي من خسارة 

العام الماضي البالغة %12.5.
وانخفضت العائدات عبر المنحنى االسمي بقدر 
44 نقطة أساس، بقيادة سندات أجل 5 سنوات، فيما 

 أقل من %3.8.
ً
كانت سندات آجال من 5 إلى 30 عاما

 TD« بــدورهــم، أوصــى محللو أسعار الفائدة في
Securities« هذا األسبوع بالمراهنة على زيادة معدل 
تضخم التعادل لمدة عامين من حوالي 1.95% إلى 

.%2.65
وقـــالـــت رئــيــســة اســتــراتــيــجــيــة مـــعـــدالت األســعــار 
العالمية بــشــركــة TD، بــريــا مــيــســرا، فــي مــذكــرة، إن 
»التقدم في معدالت التضخم يعكس بشكل أساسي 
أســـعـــار الــســلــع، فـــي حــيــن أن مــعــدل نــمــو الــخــدمــات 
 وفي 

ً
بــخــالف اإلســكــان مــن الــمــرجــح أن يــكــون ثــابــتــا

طريق التراجع«.

توقعات بمزيد من خفض توقعات بمزيد من خفض 
الوظائف األشهر المقبلةالوظائف األشهر المقبلة

أظـــــهـــــرت دراســــــــــة اســـتـــقـــصـــائـــيـــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ أجـــــــرتـــــــهـــــــا الــــــــرابــــــــطــــــــة الـ
القــتــصــاديــات األعـــمـــال )إن إيـــه بي 
إي( أن 20% من الخبراء المستطلعة 
آراؤهــم يتوقعون خفض التوظيف 

في شركاتهم. 
ــار الــمــســح إلـــى أن ســوق  كــمــا أشــ
ــتـــحـــدة بـــدأ  الـــعـــمـــل بــــالــــواليــــات الـــمـ
ــــارة الــشــركــات  فـــي الـــتـــراجـــع، مـــع إشـ
إلــى انــتــهــاء مشكلة نقص العمالة، 

وتراجع توقعات التوظيف.
وذكرت جوليا كورونادو رئيسة 
»إن إيـــه بــي إي«، فــي بــيــان، »لــلــمــرة 
األولى منذ عام 2020، يتوقع المزيد 
ممن شملهم المسح تراجع التوظيف 
بـــدال مـــن زيـــادتـــه بــشــركــاتــهــم خــالل 

األشهر الثالثة المقبلة«.
ــرى 12% فــقــط مــمــن شملهم  ــ ويـ
ــــري فــــي الــفــتــرة  ــــذي أجــ الـــمـــســـح - الــ
مــن 4 حتى 11 يناير - ارتــفــاع عدد 
ــيـــن فـــــي األشـــــهـــــر الـــثـــالثـــة  ــفـ ــمـــوظـ الـ

المقبلة.

هل يمكن أن تتخلف أميركاهل يمكن أن تتخلف أميركا
عن سداد الدين؟ وما النتائج؟عن سداد الدين؟ وما النتائج؟

بلغت حد االقتراض اإللزامي بلغت حد االقتراض اإللزامي 31.431.4 تريليون دوالر  تريليون دوالر 
وتنتظر موافقة الكونغرس على رفع السقفوتنتظر موافقة الكونغرس على رفع السقف

هناك خالف على رفع سقف 
الدين بين إدارة الرئيس 

الديموقراطي جو بايدن، 
ومجلس النواب األميركي، 
الذي يقوده كيفن مكارثي 
الذي ينتمي للجمهوريين. 

ويربط مكارثي بين التصويت 
في مجلس النواب على رفع 

سقف الدين وبين تخفيضات 
لإلنفاق الحكومي يرغب 
الجمهوريون في إجبار 

بايدن عليها.

ــة بــاطــنــهــا  ــ ــات الــمــتــحــدة أزمـ تــعــيــش الــــواليــ
سياسي وظاهرها اقتصادي، وسط حالة من 
القلق مــن احتمال تخلفها عــن ســداد ديونها 
للمرة األولى على اإلطالق، مما يثير مخاوف 
 في أســواق المال لما ستسفر 

ً
عالمية وترقبا

عنه التطورات. وبلغت الواليات المتحدة حد 
 
ً
االقتراض اإللزامي 31.4 تريليون دوالر، انتظارا
لموافقة الكونغرس على رفع سقف الدين كي 
تستطيع الحكومة مواصلة االقتراض لسداد 

ديونها وتمويل أنشطتها.
لكن يوجد خالف على رفع سقف الدين بين 
إدارة الرئيس الديموقراطي جو بايدن، ومجلس 
الــنــواب األمــيــركــي الـــذي يــقــوده كيفن مكارثي 
الذي ينتمي للجمهوريين. ويربط مكارثي بين 
التصويت في مجلس النواب على رفع سقف 
الـــديـــن وبــيــن تــخــفــيــضــات لــإنــفــاق الــحــكــومــي 

يرغب الجمهوريون في إجبار بايدن عليها.
وفي العقود األخيرة، ازدادت الخالفات حول 
 إلـــى جــنــب مـــع حجم 

ً
رفـــع ســقــف الـــديـــن جــنــبــا

الدين الوطني.
 جــرى حل المواجهات التشريعية 

ً
وسابقا

المتكررة حول الديون في العقد الماضي إلى 
حد كبير قبل أن تؤثر على األسواق. لكن ذلك لم 
، فقد دفعت مواجهة سياسية 

ً
يكن الحال دائما

امتدت فترة طويلة من الوقت بشأن رفع سقف 
الدين في عام 2011 وكالة »ستاندرد آند بورز« 
إلــــى خــفــض الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي لــلــواليــات 
المتحدة للمرة األولـــى، مما أدى إلــى هــزة في 

أسواق المال.
واآلن يشعر بعض المستثمرين بالقلق من 
أن األغلبية المحدودة للحزب الجمهوري في 
الكونغرس تجعل من الصعب التوصل إلى حل 

وسط هذه المرة.
ما سقف الدين؟

 يمثل ســقــف الــديــن الــحــد األقــصــى 
ً
مــبــدئــيــا

للمبلغ الذي يمكن للحكومة األميركية اقتراضه 
للوفاء بالتزاماتها المالية.

وعندما يتم الوصول إليه ال يمكن للخزانة 
ــدات أو  ــنـ ــسـ ــدار الـــمـــزيـــد مــــن األذون أو الـ ــ ــ إصـ
األوراق المالية. ويمكنها فقط سداد المزيد من 

االلتزامات من خالل العوائد الضريبية.
 
ً
ويبلغ الــحــد األقــصــى لسقف الــديــن حاليا

نـــحـــو 120 بــالــمــئــة مــــن الـــنـــاتـــج االقـــتـــصـــادي 
 ،

ً
السنوي للبالد. وهــذا الرقم مرتفع تاريخيا

وهو األعلى منذ الحرب العالمية الثانية، ولكن 
ما إذا كانت تلك مشكلة هو موضع الكثير من 

الجدل.
ومن المعلوم أن الحكومة األميركية تمول 
معظم إنفاقها من خالل الديون. ورفع السقف 
يسمح للحكومة باقتراض المزيد من األموال 
لتغطية اإلنــفــاق الــذي وافــق عليه الكونغرس 
بالفعل. لكن اإلخفاق في زيــادة السقف يعني 
أن الحكومة ستفشل في سداد ديونها، بما في 
ذلك مدفوعات الفائدة على سندات الخزانة، مما 

يعني تخلف أميركا عن السداد.
 بعد بلوغ سقف 

ً
أما بشأن ما يحدث حاليا

 لوزيرة الخزانة، جانيت يلين، فإن 
ً
الدين، فوفقا

ات استثنائية قد تسمح  وزارتها تتخذ إجــراء
للحكومة بسداد التزاماتها حتى يونيو، وبعد 
ذلك ستواجه الواليات المتحدة خطر التخلف 
عن سداد ديونها. والموعد أقرب من توقعات 
ــأن الــحــكــومــة ستستنفد  بــعــض الــمــحــلــلــيــن بــ
سيولتها وقدرتها على االقــتــراض، ما يطلق 
عليه »الــمــوعــد إكــــس«، فــي وقـــت مــا مــن الــربــع 

الثالث أو الرابع.
 لــتــقــديــر جـــونـــاثـــان كــوهــيــن رئــيــس 

ً
ــا ووفــــقــ

استراتيجية التداول لدى »كريدي سويس« في 
نيويورك، فــإن الموعد النهائي بين سبتمبر 
 لــتــقــديــرات بنك 

ً
وأوائــــل نــوفــمــبــر، بينما وفــقــا

االستثمار األمــيــركــي »غــولــدمــان ســاكــس« فإن 
الوصول لسقف الدين قد يكون بين أغسطس 

وأكتوبر.
ــوزارة الـــخـــزانـــة اســـتـــخـــدام الــنــقــد  ــ ــ ويــمــكــن لـ
المتوافر لديها والتدابير االستثنائية لتوليد 
السيولة. والحكومة كــان لديها رصيد إغالق 
بقيمة 321.5 مليار دوالر فــي الحساب العام 

للخزانة في الثالث عشر من يناير. 
ــة تــتــوقــع تعليق  ــزانـ وقـــالـــت يــلــيــن إن الـــخـ
االســتــثــمــارات الــجــديــدة فــي صــنــدوقــي تقاعد 
حكوميين وتعليق إعــادة االستثمار في جزء 

من خطة ادخار لموظفين اتحاديين.
هل تعكس أسعار السندات مخاطر تخلف 

أميركي عن السداد؟
تـــشـــيـــر أســـــعـــــار بـــعـــض ســـــنـــــدات الـــخـــزانـــة 

المستحقة فــي النصف الثاني مــن الــعــام إلى 
عالوة في عوائدها قد تكون مرتبطة بمخاطر 
مرتفعة للتخلف عن السداد خالل تلك الفترة، 

 لبعض المحللين.
ً
وفقا

في غضون ذلــك، بلغت تكلفة التأمين على 
الـــديـــون األمــيــركــيــة ضــد مــخــاطــر الــتــخــلــف عن 
السداد لخمس سنوات نحو 32 نقطة أساس 

األسبوع الماضي وهو أكبر فارق منذ 2013.
ويقول »إريك ثيوريت« الخبير االستراتيجي 
ــاد الـــكـــلـــي الـــعـــالـــمـــي لـــدى  ــتـــصـ ــاالقـ الـــمـــعـــنـــي بـ
مانيواليف انفستمنت مانجمنت إن »منحنى 
 ما من 

ً
الخزانة يضع في اعتبار التسعير قدرا

الــتــشــوه فــي الــفــتــرة الزمنية مــن الــربــع الثالث 
إلى الربع الرابع، ويتماشى ذلك مع استنفاد 
ات وقــف الــفــجــوة الــتــي يمكن للحكومة  ــراء إجــ
اســتــخــدامــهــا لــتــقــلــيــل األرصـــــــدة الــنــقــديــة في 

الخزانة من أجل التمويل«.
مــــن جـــانـــبـــه، يـــتـــوقـــع أنــــــــدرو هـــانـــتـــر كــبــيــر 
االقتصاديين المعنيين بــالــواليــات المتحدة 
لدى »كابيتال إيكونوميكس« أن ترتفع عوائد 
أذون وسندات الخزانة األميركية المستحقة هذا 
الصيف في األشهر المقبلة مع تزايد مخاطر 

التخلف عن السداد.
ماذا سيحدث إذا تخلفت أميركا عن سداد 

ديونها؟ 
واآلن يحل السؤال الكبير ماذا سيحدث إذا 
تخلفت الواليات المتحدة عن السداد؟ بشكل 
مــبــدئــي ســـيـــردد مــعــظــم الــخــبــراء أن الـــواليـــات 
 عن سداد ديونها، ومن 

ً
المتحدة لم تتخلف أبدا

المرجح بشدة أن تتخذ خطوات لتجنب ذلك 
 لسمعتها الممتازة، تعتبر 

ً
هذه المرة. ونظرا

ديون الواليات المتحدة »أصــواًل آمنة« خالية 
من المخاطر في االقتصاد العالمي.

مــع ذلــــك، يـــرى الــخــبــراء أن ارتـــفـــاع مخاطر 
التخلف عن السداد قد يحث بعض المستثمرين 
على تحويل األموال إلى األسهم غير األميركية 

وسندات الحكومات األجنبية.
في عام 2011، أدى الجمود السياسي في 
واشنطن بشأن سقف الديون إلى عمليات 
بيع لألسهم وأدى وقوف الواليات المتحدة 
على شفا التخلف عن السداد إلى أن فقدت 
 )AAA( الــبــالد تصنيفها االئــتــمــانــي عــنــد

الممنوح لها من »ستاندرد آند بورز«.
وقال »غولدمان ساكس« في مذكرة بحثية 
إن مؤشر »ستاندرد آنــد بــورز 500« انخفض 
15 في المئة خــالل أزمــة 2011 فيما تراجعت 
أسهم الشركات التي تنكشف مبيعاتها بشكل 
كبير على اإلنفاق االتحادي األميركي بنسبة 

25 في المئة.
يــقــول روس مايفيد محلل استراتيجيات 
االستثمار لدى »بيرد برايفت ويلث مانجمت« 
فـــي 2011، شــهــدنــا الــكــثــيــر مـــن الــتــقــلــبــات في 
 عمليات بيع مع 

ً
السوق. عانت األسهم فعليا

اقتراب الموعد، فيما تضررت أكثر الشركات 
المرتبطة بالحكومة. يــبــدو أن األمـــر يتطلب 
ــــدوث تــقــلــبــات شـــديـــدة فـــي الـــســـوق إلجــبــار  حـ
ــلــــوس عـــلـــى طـــاولـــة  ــجــ الـــســـيـــاســـيـــيـــن عـــلـــى الــ

المفاوضات«.
في 2021، كشف تراجع األسهم واالختالالت 
فــي تسعير أذون الــخــزانــة قــصــيــرة األجـــل عن 
ــه الــكــونــغــرس  تــصــاعــد الـــمـــخـــاوف، حــيــث واجــ
اقــتــراب المواعيد النهائية لتمويل الحكومة 

ومعالجة مسألة سقف الدين.
ومـــن المحتمل أن يـــؤدي تخلف الــواليــات 
 إلى موجات 

ً
المتحدة عن سداد ديونها فعليا

صــدمــة فــي األســــواق الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة، حيث 
سيفقد المستثمرون الثقة في قــدرة الواليات 
المتحدة على سداد سنداتها، والتي ُينظر إليها 
على أنها من بين أكثر االستثمارات أمانا في 
العالم وتعتبر بمثابة لبنة أساسية في بناء 

النظام المالي العالمي.
ــــر خـــــبـــــراء  ــيـ ــ ــبـ ــ ــــي كـ ــلـ ــ ــيـ ــ ويــــــــقــــــــول ديـــــفـــــيـــــد كـ
االستراتيجية العالمية لدى »جيه بي مورغان« 
إلدارة األصـــــول إن ذلــــك يــمــكــن أن يــــؤدي إلــى 
تأثيرات سلبية دائمة »بما في ذلك زيادة دائمة 
في تكلفة تمويل الديون الفيدرالية األميركية«.

تباين حول المسألة
ــراء بـــأنـــه من  ــبـ ــه، يـــجـــادل خـ ــ فـــي الـــوقـــت ذاتــ
الصعب من الناحية الفنية القول، إن الواليات 
المتحدة تخلفت عن سداد ديونها ألنه حتى 
إذا حـــدث هـــذا فــلــن يــكــون نتيجة عــجــزهــا عن 

.
ً
السداد فعليا

يفسر ذلــك بـــراد ماكميالن كبير مسؤولي 

االستثمار لدى »كومنولث فاينانشيال نتورك« 
بقوله إنه »إذا تخلفت حكومة مثل األرجنتين 
أو إيطاليا عــن ســـداد ديــونــهــا، فسيكون ذلك 
بسبب عــدم امتالكها للمال في الصورة التي 
تدين به... إذا اقترضت إيطاليا بالدوالر، فعليها 

السداد بالدوالر«.
لكن أي تخلف للواليات المتحدة عن سداد 
 عــن قـــرار سياسي أكثر 

ً
الــديــن سيكون ناتجا

 ألن الدين 
ً
من كونه ضــرورة اقتصادية، نظرا

األميركي بــالــدوالر. ويقول ماكميالن: »يمكن 
سداده عن طريق طباعة المزيد من الدوالرات«.

لــكــن لــألمــر تــبــعــات اقــتــصــاديــة بــشــكــل عــام، 
 عن تقلبات أسعار األسهم، من المرجح 

ً
فبعيدا

أن يـــــؤدي أي خــفــض لــلــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي 
األمــيــركــي إلــى رفــع أســعــار الــفــائــدة على بقية 
أنــــــواع الــــديــــن، مــثــل قـــــروض الـــرهـــن الــعــقــاري 
وقروض السيارات، لوضع المخاطر اإلضافية 

في االعتبار.
فــي الــوقــت نفسه يــقــول بعض الــخــبــراء إنه 
ال داعــي للشعور بالقلق، إذ إنه تم رفع سقف 
الديون 25 مرة في السنوات األربعين الماضية. 
وبينما أدت األزمات السابقة الضطراب السوق، 

.
ً
إال أن آثار ذلك لم تدم طويال

ويقول ماكميالن: »لن يؤدي هذا إلى إلحاق 
ضـــرر كبير بالتصنيف االئــتــمــانــي لــلــواليــات 
الــمــتــحــدة بــمــرور الـــوقـــت، ولـــن تــخــرج أســـواق 

األسهم عن مسارها«.
وأضاف »من المحتمل أن يتم التوصل إلى 
ــك، ثــمــة أمـــور يمكن  صــفــقــة، وإذا لــم يــحــدث ذلـ
القيام بها. وحتى إذا ذهبنا إلى التخلف عن 
 ،

ً
 وسياسيا

ً
 فنيا

ً
السداد، فسيكون ذلك تقصيرا

.»
ً
وليس اقتصاديا

لكن ذلك لم يكن لسان حال وزيــرة الخزانة 
األمــيــركــيــة، فــقــد صــرحــت يــلــيــن بـــأن التخلف 
عن السداد قد يتسبب في أزمة مالية عالمية. 
وأضـــافـــت أن ذلـــك ســيــقــوض بــكــل تــأكــيــد دور 
الــــــــدوالر كــعــمــلــة لـــالحـــتـــيـــاطـــي تــســتــخــدم فــي 

المعامالت في جميع أنحاء العالم.
وأشـــارت إلــى أن هــذا الوضع قد يــؤدي إلى 
فقد الكثير من األفراد وظائفهم وارتفاع تكاليف 

االقتراض.
)أرقام(

ماذا وراء توقف صعود الدوالر مقابل الجنيه المصري؟
ارتفاع المعروض بفضل الشهادات بعائد 25% وزيادة إيرادات السياحة والتحويالت

 من 
ً
ــاك عـــــــددا ــنـ ــديـــث أن هـ كـــشـــف تـــقـــريـــر حـ

األسباب وراء انخفاض سعر صرف الدوالر في 
السوق المصري، أولها زيادة المعروض بفضل 
الشهادات مرتفعة العائد التي أعلنتها البنوك 
التابعة للحكومة المصرية بعائد سنوي يبلغ 
نحو 25 في المئة، إضافة إلــى زيـــادة إيـــرادات 

السياحية.
 نمو حصيلة التحويالت، 

ً
ومن األسباب أيضا

بجانب تــراجــع الطلب على العملة األجنبية 
بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري مقابل 
الــدوالر، ورفــع أسعار الفائدة، واستمرار حالة 
عدم اليقين بشأن األداء االقتصادي على المدى 

القريب.
ووفق مذكرة بحثية حديثة لبنك »غولدمان 
 زيادة الثقة 

ً
ساكس«، فإن األسباب تتضمن أيضا

في العملة المصرية مع إتمام برنامج التمويل 
 عن العمل على 

ً
مع صندوق النقد الدولي، فضال

اإلفــــراج عــن البضائع فــي الــمــوانــئ المصرية، 
وإبطاء وتيرة االستثمار الحكومي في بعض 

المشروعات القومية.
ــار بــنــك االســتــثــمــار  ــ لــكــن فــــي الـــمـــقـــابـــل، أشــ
األميركي إلى استمرار وجود قيود على استخدام 
النقد األجنبي بالشكل الذي يشير إلى أن هناك 

 غير ملّبى، لذلك يوجد سوق مواٍز بأسعار 
ً
طلبا

أعلى من أسعار الصرف في السوق الرسمية.
 
ً
وأشــار التقرير إلــى أن مصر أحــرزت تقدما

 في إصالح سعر الصرف، لكن السوق لم 
ً
كبيرا

يصل لمرحلة التوازن بعد.
وزارت بعثة مــن بنك االستثمار األميركي 
مصر، خالل أيــام 16 و17 يناير، والتقت بعدد 

من المسؤولين في الحكومة وشركات خاصة.
وبصفة عامة سيطر التفاؤل الحذر واالرتياح 

مع التقدم المحرز في توحيد سعر الصرف.
وقـــال البنك فــي الــورقــة البحثية، إن الــتــزام 
البنك المركزي بمرونة سعر الصرف في الوقت 
، إذ لم يعد يتدخل بشكل 

ً
الحالي يبدو حقيقيا

مباشر أو غير مباشر في سوق الصرف األجنبي، 
 
ً
 كبيرا

ً
ا  أن سعر صــرف يحوز جـــزء

ً
خصوصا

من اهتمام صندوق النقد الدولي الــذي يراقب 
السوق عن قرب ووضــع تدابير ومؤشرات في 
، للتأكد 

ً
برنامجه مع مصر الممتد نحو 46 شهرا

من استمرار االلتزام، كما يدعم االضطراب الذي 
شهده ســوق الــصــرف األســبــوع الماضي هذه 

النتيجة.
وأوضـــح التقرير أن عــدم تدخل »المركزي« 
المصري ال يعني بالضرورة أن سوق الصرف 

يعمل بشكل حـــر، وأن الــقــيــود على استخدام 
العملة األجنبية تعني أن السوق الرسمي مازالت 

تحت ضغط.
في الوقت نفسه، تتجه روسيا نحو تفعيل 
آلية لقبول مدفوعات صفقات تصدير الحبوب 
إلى مصر، بعملتها المحلية )الروبل(، حسب ما 
أعلنت نائبة رئيس الحكومة الروسية فيكتوريا 

أبراميشنكو.
وبينما أكــــدت أن مــوســكــو لــم تــتــحــول بعد 
بــصــورة كاملة إلــى تـــداول سلعها باستخدام 
العمالت الوطنية، ذكرت أبرامشينكو، أن هناك 
 فـــي بـــالدهـــا صـــوب تفعيل تلك 

ً
 قـــويـــا

ً
تــوجــهــا
الخطوة.

 لوكالة »سبوتنيك« الروسية، أن 
ً
وكشفت وفقا

المثال األبرز على ذلك هو صفقة الحبوب التي 
أبرمتها موسكو مع تركيا، والتي سددت فيها 
األخيرة المدفوعات بالروبل، وكانت الصفقة 
ناجحة بالفعل. وأشــــارت إلـــى أن مصر تأتي 
 للحبوب 

ً
على رأس قائمة الدول األكثر استيرادا

الــروســيــة. ويــقــدر حجم التبادل التجاري بين 
مصر وروسيا بنحو 4.7 مليارات دوالر خالل 
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هبوط أسعار النفط في بداية تعامالت محدودة 
والتوقعات بشأن الصين... داعمة

المرورية على الطرق حتى اآلن 
هذا الشهر مقارنة بالعام الذي 
ســبــقــه فـــي 15 مــديــنــة رئيسية 

في البالد.
وقــــال رئــيــس وكـــالـــة الــطــاقــة 
الــدولــيــة فــاتــح بــيــرول الجمعة، 
إن أســـــــواق الـــطـــاقـــة قــــد تــشــهــد 
 في المعروض هذا العام؛ 

ً
نقصا

إذا انتعش االقتصاد الصيني 
ــة الـــــتـــــي تـــتـــوقـــعـــهـــا  ــقــ ــريــ ــطــ ــالــ بــ

المؤسسات المالية.
ــبـــعـــث الـــقـــفـــزة فــــي حــركــة  وتـ
الــمــرور فــي الــصــيــن قــبــل عطلة 
رأس الــســنــة الــقــمــريــة الــجــديــدة 
رســـــالـــــة تـــــفـــــاؤل لـــلـــطـــلـــب عــلــى 
الوقود بعد العطلة التي تستمر 
أســبــوعــيــن. وقــــال مــحــلــلــو »إيـــه 
إن زد« إن »الـــزيـــادة المتوقعة 

فـــي الــطــلــب تــأتــي فـــي وقــت 

أسعار الغاز الطبيعي تهوي أكثر من %50 
بسبب »الشتاء الدافئ« في أميركا وأوروبا

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي الشهر 
الماضي حيث ضرب الشتاء الدافئ بشكل 
ــن الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة   مــ

ً
غـــيـــر عــــــادي كـــــال

وأوروبـــا، مما قلل من الطلب على مصادر 
التدفئة.

ــد الــــرؤســــاء  ــ ــاء، دق أحـ ــ ــنـ ــ ــذه األثـ ــ ــــي هـ وفـ
التنفيذيين لقطاع الطاقة جــرس اإلنـــذار، 
ودعــــا إلــــى اتـــخـــاذ تــدابــيــر لــصــنــاعــة الــغــاز 
الطبيعي لتفادي نفس المصير لشركات 
النفط خالل سنوات انهيار النفط الصخري 

التي بدأت في أواخر عام 2014.
ــار الـــغـــاز  ــ ــعـ ــ ــــي أسـ ــان االنــــخــــفــــاض فـ وكــــــ
، إذ انخفض بنسبة %51 

ً
الطبيعي سريعا

 لــمــا ذكـــره 
ً
فـــي أقــــل مـــن شــهــر بــقــلــيــل، وفـــقـــا

موقع »Business Insider«، واطلعت عليه 
»العربية.نت«.

وانخفضت أســعــار الــغــاز الطبيعي في 
الــواليــات المتحدة من أقــل بقليل من 7.00 
دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية 
فــي منتصف ديسمبر، إلــى 3.22 دوالرات 

 .
ً
حاليا

وكان االنخفاض أسوأ من ذروة منتصف 
أغسطس، حيث انخفضت األسعار بنسبة 
68% من 10.03 دوالرات لكل مليون وحدة 
حــراريــة بريطانية. كما انخفضت العقود 
اآلجلة القياسية للغاز الطبيعي في أوروبا 

بنسبة 50% خالل الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي عام 2022 
وســط ســبــاق أوروبــــي لــمــلء احتياطياتها 
قبل الشتاء مــع خفض روســيــا إلمداداتها 
وسط توترات متزايدة بشأن حرب موسكو 

على أوكرانيا. 
ولكن مع استخدام مالكي المنازل كميات 
أقــل مــن الــغــاز حتى اآلن هــذا الموسم، فإن 
الطلب ينخفض والعرض يرتفع، مما يخلق 
 في الضغط على األسعار إلى 

ً
 قويا

ً
حافزا

األسفل.
 
ّ
ولـــوقـــف الـــمـــزيـــد مـــن االنـــخـــفـــاض، حــث

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـــشـــركـــة تــشــيــســابــيــك 
»Chesapeake Energy«، نيك ديــل أوســو، 
شركات الطاقة على تقليص نموها وتقليل 
إمدادات الغاز للمساعدة في تحقيق التوازن 

بين العرض والطلب.
وقـــال إن أســعــار الــغــاز الطبيعي ترسل 
« للصناعة بأن اإلنتاج 

ً
»إشارة واضحة جدا

بحاجة إلى التراجع. 
ــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  وأضـــــــــاف ديــــــل أوســـــــو فـ
تلفزيون »بــلــومــبــرغ«، »الــنــمــو فــي إمـــدادات 
 على المدى القصير. 

ً
الغاز ليس ضــروريــا

نعتقد أن الصناعة يجب أن تعترف بذلك 
وقد تقلل النمو في المدى القريب«.

بدوره، قال المحلل في بنك أوف أميركا، 
دوغ ليجيت، فــي مــذكــرة إن »تشيسابيك« 
قد تكون اآلن على وشك إطالق إعادة شراء 

 تم استخدامه بعد 
ً
 تكتيكا

ً
األسهم، محاكيا

انهيار النفط الصخري.
بـــاعـــت الـــشـــركـــة بــعــض عــمــلــيــات الــنــفــط 
الــصــخــري فــي جــنــوب تكساس مقابل 1.4 
 Wildfire Energy مليار دوالر إلــى شركة
األســبــوع الماضي وستستخدم العائدات 
لتنظيف مــيــزانــيــتــهــا الــعــمــومــيــة. ويعتقد 
بــنــك أوف أمـــيـــركـــا أن ســـــداد تــشــيــســابــيــك 
للديون سيساعد فــي تحقيق عــوائــد أكبر 

للمساهمين.
عندما أطلق التكسير الهيدروليكي طفرة 
النفط الصخري في الواليات المتحدة في 
مــنــتــصــف الــعــقــد األول مـــن الـــقـــرن الــحــادي 
والــعــشــريــن، تــســابــق الــمــزيــد والــمــزيــد من 
شركات الطاقة لشراء أصول الصخر الزيتي 

وضخ أكبر قدر ممكن من النفط. 
لـــكـــن بـــعـــد أن رفـــضـــت أوبــــــك فــــي 2014 
خفض إنتاجها لتعويض النمو الصخري 
المتصاعد، تسبب تدفق المعروض الجديد 
في دخــول أسعار النفط إلــى ســوق هابطة 
لمدة 6 سنوات مما أضر بأرباح الشركات.

اآلن، تركز كبرى شركات النفط بشكل أقل 
على نمو العرض وأكثر على نمو األرباح - 
وبــداًل من إعــادة استثمار الجزء األكبر من 
أرباحها في إنتاج المزيد من النفط، فإنها 
 قــيــاســيــة للمساهمين فيما 

ً
تــدفــع أربـــاحـــا

يعرف بعمليات إعادة شراء األسهم.

»المركز« يسلط الضوء على التوجهات والفرص االستثمارية بالعام الحالي
استضاف مؤتمر »النظرة المستقبلية لعام 2023« ضمن جهوده المستمرة لدعم المستثمرين

نــظــم الــمــركــز الــمــالــي الكويتي 
 بعنوان 

ً
 خاصا

ً
»المركز« مؤتمرا

»النظرة المستقبلية لعام 2023: 
أيـــن تكمن الــفــرص االســتــثــمــاريــة 
في ظل التحديات في األســواق؟«، 
 مــــن حـــرصـــه عـــلـــى دعـــم 

ً
انـــطـــالقـــا

المستثمرين في اتخاذ القرارات 
االستثمارية السليمة.

وأقـــيـــم الــمــؤتــمــر أمــــس األول، 
بـــــحـــــضـــــور نــــخــــبــــة مــــــــن خـــــبـــــراء 
ــات مــحــلــيــة  ــســ »الــــمــــركــــز« ومــــؤســ
ودولــيــة مرموقة، بهدف مناقشة 
االستراتيجيات الفعالة القتناص 

الفرص في مختلف األسواق.
وتميز المؤتمر بحضور لفيف 
من كبار مسؤولي »المركز«، الذين 
ــبـــرة واســــعــــة فــي  يـــتـــمـــتـــعـــون بـــخـ
مــجــال إدارة األصــــول والــخــدمــات 
المصرفية االســتــثــمــاريــة وإدارة 
ــثــــروات، الـــذيـــن اســتــفــاضــوا في  الــ
ــبـــات الــــســــوق  ــلـ ــقـ ــث عـــــن تـ ــديــ ــحــ الــ
الــنــاجــمــة عـــن تــحــديــات متنوعة 
تشمل ارتفاع مستويات التضخم 
ــيــــاســــات الـــتـــشـــديـــد الــنــقــديــة  وســ
ــة،  ــيـ ــيـــاسـ ــيـــوسـ والـــــضـــــغـــــوط الـــجـ
الطالع المستثمرين على العوامل 
 في 

ً
المختلفة الــتــي تــؤثــر حــالــيــا

فئات األصول. 
واجــتــذب الــحــدث حــوالــي 300 
مـــشـــارك، اســـتـــفـــادوا مـــن نصائح 
ــل تــجــنــب  ــ ــبـ ــ الــــــخــــــبــــــراء حـــــــــول سـ
المخاطر في ظل أجواء عدم اليقين 
لتحقيق عـــائـــدات أكــثــر اســتــدامــة 

الستثماراتهم.

فـــي ســـيـــاق الــــنــــدوة، قــــال علي 
حــســن خليل الــرئــيــس التنفيذي 
 من 

ً
لشركة »المركز« إنــه »انطالقا

مكانة المركز الرائدة في القطاع، 
نــــواصــــل الـــتـــزامـــنـــا الــــدائــــم بــدعــم 
تـــطـــور قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــمــالــيــة 
وسوق المال في الكويت، من خالل 
تــعــزيــز الــوعــي االســتــثــمــاري بين 

المستثمرين«. 
 
ً
ويــشــكــل هـــذا الــمــؤتــمــر تــأكــيــدا

على هذا التوجه، إذ تؤثر عناصر 
ــلـــي والـــتـــحـــديـــات  ــاد الـــكـ ــتــــصــ االقــ
ــع الــســوق،  الجيوساسية فــي واقـ
لــذا أصبح من األهمية بمكان أن 
يتمتع المستثمرين بدراية كاملة 
قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية، 
لتحقيق أهــدافــهــم المالية بشكل 
فعال، ويسعدنا أن نبادر لدعمهم 
مــــن خـــــالل تـــوفـــيـــر الـــمـــعـــرفـــة لهم 

بما يـــؤدي إلــى قـــرارات مستنيرة 
ــنــــاص الـــفـــرص  ــتــ ومــــســــؤولــــة القــ
االستثمارية السانحة في مختلف 

فئات األصول.
وأدار الــمــؤتــمــر عــبــدالــلــطــيــف 
وليد النصف، العضو المنتدب، 
إدارة الـــثـــروات وتــطــويــر األعــمــال 
في »المركز«، حيث افتتح المؤتمر 
بكلمة ترحيبية وقدم من خاللها 
 ألداء السوق في 

ً
 مختصرا

ً
تقييما

2022. تــال ذلــك عــرض تقديمي لـ 
ــو«، الرئيس التنفيذي،  »إم آر راغـ
شــركــة مـــارمـــور مينا إنتلجنس، 
الذراع البحثية »للمركز«، وتضمن 
ــم الــعــوامــل  ــول أهــ نـــظـــرة عـــامـــة حــ
ــــواق خــالل  الــتــي ســتــؤثــر فــي األسـ
عام 2023، ومنها أسعار الفائدة 
ــــدوالر ومستقبل أســـواق  وقـــوة الـ
رأس المال والسندات والتأثيرات 

المحتملة ألزمــة الطاقة العالمية 
على االستثمارات.

ومــــن أبــــرز فــعــالــيــات الــمــؤتــمــر 
مقابلة خاصة مع ضيف الشرف 
ــلـــي بـــســـتـــكـــي، الــعــضــو  فــــــــاروق عـ
المنتدب السابق للهيئة العامة 
لــالســتــثــمــار، أدارهــــــا عــلــي حسن 
خليل، إذ تطرق بستكي لتحديات 
ســابــقــة مــثــل األزمــــــة الــمــالــيــة في 
ــد الــمــســتــثــمــريــن  ــتــــزويــ 2008، لــ
ــة  ــ ــــالزمـ بـــالـــمـــعـــرفـــة والـــــخـــــبـــــرة الـ
التـــخـــاذ قــــــرارات أفـــضـــل، ونــاقــش 
االستراتيجيات الفعالية لمواجهة 
التحديات وبناء ثروات مستدامة.

وركـــــزت الــجــلــســة األولـــــى على 
األســواق اإلقليمية، حيث تطرقت 
رشا عثمان نائب رئيسة تنفيذية، 
ــيـــة  ــات الـــمـــصـــرفـ ــ ــدمــ ــ ــخــ ــ إدارة الــ
ــــل الــثــابــت  ــــدخـ االســـتـــثـــمـــاريـــة والـ

ــــذه الــجــلــســة  »بـــالـــمـــركـــز« خـــــالل هـ
ــاهـــات في  ألهــــم األحــــــداث واالتـــجـ
ــفــــرص فـــي قــطــاع  عــــام 2023، والــ
الدخل الثابت وإصدارات السندات 

باسعار أعلى.
وناقش خالد أحمد المباركي 
نائب رئيس أول، إدارة االستثمار 
العقاري في منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا بـ »المركز« تأثيرات 
ارتفاع أسعار الفائدة على القطاع 
الــعــقــاري، وأهـــم الــفــرص الناشئة 
فــي المنطقة فــي عـــام 2023، كما 
ــد،  ــيــ ــــي الــــرشــ ــامـ ــ ــهــــد سـ ــــدث فــ ــحـ ــ تـ
نــائــب رئــيــس، إدارة اســتــثــمــارات 
األسهم في منطقة الشرق األوسط 
وشـــمـــال إفــريــقــيــا »بــالــمــركــز« عن 
أبرز التحديات والفرص الناشئة 
للمستثمرين مــدعــومــة بالنظرة 
اإليجابية للمنطقة، وسلط الضوء 

على محافظ الفرص االستثمارية 
في »المركز«. 

وألــــــقــــــى عـــــــبـــــــدالـــــــرزاق طــــالل 
رزوقــــــــــــي نـــــائـــــب رئـــــيـــــس إدارة 
االستشارات وعمليات االندماج 
واالســـتـــحـــواذ، إدارة الــخــدمــات 
المصرفية االستثمارية، الضوء 
على أنشطة عمليات االنــدمــاج 
واالســتــحــواذ وتــوجــه الشركات 
العائلية والشركات الكبرى وأين 
تكمن الــفــرص. وخـــالل الجلسة 
الــثــانــيــة، تــحــدث ســامــي شبشب 
الــعــضــو الــمــنــتــدب، شــركــة مـــار-

جالف، الذراع العقارية لـ »المركز« 
في الواليات المتحدة األميركية 
عن أبــرز العوامل التي تؤثر في 
السوق األميركية، ومنها تأثير 
التضخم ونسب الفائدة في قطاع 

العقارات. 

كـــمـــا تــــطــــرق إلــــــى رأيــــــــه حـــول 
ــر أفــضــل  ــوفــ ــتــــي تــ الــــقــــطــــاعــــات الــ
الـــــفـــــرص لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن خــــالل 
الــســنــة الـــجـــاريـــة. وأشـــــار الشيخ 
ــبــــاح نــائــب  ــمــــود صــــــالح الــــصــ حــ
رئيس مساعد إدارة االستشارات 
االستثمارية الدولية »بالمركز« 
ــى الــــــدور الـــمـــهـــم، الـــــذي تــؤديــه  إلــ
عمليات الفحص النافي للجهالة، 
وأهــمــيــة اخــتــيــار مــديــر األصــــول 
ــار، إضـــافـــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــاح االسـ فــــي نـــجـ
إلى أهمية وضع أهداف واضحة 
وتقييم مستويات تحمل المخاطر 

وتوزيع األصول بكفاءة.
وتضمنت قائمة المتحدثين 
 لورنس إي غولوب الرئيس 

ً
أيضا

التنفيذي لشركة غولوب كابيتال، 
الذي أوضح أن االقتصاد األميركي 
بوضع سليم، وأن السوق اليوم 
هــو األكــثــر »مالئمة للمقرضين« 
منذ سنوات، وأشار إلى أن أسعار 
الفائدة في أعلى مستوياتها منذ 

األزمة المالية الكبرى.
كــمــا شــــارك فــي الجلسة وليد 
زين شريك منطقة الشرق األوسط 
وشــــــمــــــال إفــــريــــقــــيــــا فــــــي شـــركـــة 
هاميلتون لين، الــذي استعرض 
دور الــــحــــوكــــمــــة فــــــي األســــــــــواق 
الخاصة في زيادة عدد الصناديق 
المفتوحة شبه السائلة، وسلط 
الـــضـــوء عــلــى جــاذبــيــة الــعــائــدات 
ــــق الـــمـــخـــاطـــر، الــتــي  الـــمـــعـــدلـــة وفـ
توفرها القروض الخاصة في بيئة 

تتميز بارتفاع أسعار الفائدة.

ضرار الغانم وعلي خليل وعبداللطيف النصف يكرمون فاروق بستكي إم آر راغو خالل العرض التقديمي

»العقارات المتحدة« تستضيف طلبة 
»الهندسة المعمارية« بجامعة الكويت

استضافت شــركــة الــعــقــارات 
، مجموعة من 

ً
المتحدة، أخــيــرا

طلبة كلية الهندسة المعمارية 
ــــي جـــولـــة  بـــجـــامـــعـــة الــــكــــويــــت فـ
دراســيــة إلــى مــشــروع »ضاحية 

حصة«. 
 
ً
ــدأ الــثــمــانــيــة عــشــر طــالــبــا وبــ

جولتهم بعرض تقديمي مفصل 
قدمه مدير التصميم في إدارة 
التطوير بـ »العقارات المتحدة«، 

المهندس محمد األشقر. 
ــــرى تـــقـــديـــم الــــعــــرض فــي  وجــ
مركز مبيعات ضاحية حصة، 
ــلـــى  ــــط الــــــــضــــــــوء عـ ــلــ ــ ــــث ســ ــيــ ــ حــ
مجموعة من الموضوعات، بما 
في ذلك مفهوم تطوير مشروع 
ــارات  ــبــ ــتــ ــة، واعــ ــيـــة حــــصــ ضـــاحـ
الموقع، وتأثيرها على البناء، 
والــمــخــطــط الــرئــيــســي، إضــافــة 
إلى العناصر والمكونات ومواد 
البناء والتشطيبات، وكيف تم 
اخــتــيــارهــا، إضـــافـــة إلــــى تبني 
مبدأ االســتــدامــة خــالل تصميم 

المشروع. 
خــــــالل الــــــزيــــــارة الـــمـــيـــدانـــيـــة 
ــة  ــفــــرصــ لــــلــــمــــوقــــع، أتــــيــــحــــت الــ
 لــمــعــايــنــة 

ً
أمـــــام الـــطـــالب أيـــضـــا

واستعراض نماذج المشروع، 
ورؤيـــــــــــة الـــــــمـــــــواد الــــمــــخــــتــــارة، 
ومــعــايــنــة الــمــوقــع. وكــانــت تلك 
التجربة جــديــدة على الــطــالب، 
للتعرف على أول مشروع متعدد 
االستخدامات يجسد نمط حياة 
 في 

ً
 ومستداما

ً
 ومتكامال

ً
جديدا

الكويت.
ــم الــــــجــــــولــــــة  ــ ــيــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ وتــــــــــــــم تــ
بالشراكة مع د. فريدة الرشيد، 

والــمــهــنــدســة الــمــعــمــاريــة نــور 
ــامــــج  ــرنــ عـــــــبـــــــدال، فــــــي إطــــــــــار بــ
»العقارات المتحدة« للمسؤولية 
ــهــــدف تــعــزيــز  االجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــ
تــــــبــــــادل الـــــمـــــعـــــرفـــــة، وتـــمـــهـــيـــد 
الــــطــــريــــق لـــلـــجـــيـــل الــــــقــــــادم مــن 
المهندسين المعماريين األكفاء 

.
ً
والمسؤولين اجتماعيا

واستوحى كثير من الطلبة 
ــمــــون إلــــــــى دفـــعـــة  ــتــ ــنــ الــــــذيــــــن يــ
»اســتــوديــو الــعــمــارة الــداخــلــيــة/
التصميم الداخلي3« نماذجهم 
الـــــمـــــعـــــمـــــاريـــــة وتـــــصـــــوراتـــــهـــــم 
الهندسية من مشروع ضاحية 
ــة، وبـــالـــتـــحـــديـــد »أجــنــحــة  حـــصـ
حصة الفندقية«، بحيث شكلت 
ــام لـــمـــشـــاريـــعـــهـــم  ــ ــهــ ــ ــدر إلــ ــ ــــصـ مـ
ــادق  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــ ــــة حـــــــــــول ال ــيـ ــ ــلـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الـ

البوتيكية الفخمة.
وقــــد شـــــارك مـــديـــر االتـــصـــال 
الــــمــــؤســــســــي فــــــي »الـــــعـــــقـــــارات 
المتحدة«، سالم الــخــالقــي، في 
الــتــحــكــيــم الــنــهــائــي لــلــدرجــات، 
حيث حضر العروض التقديمية 
النهائية لطالب السنة الثالثة 

بكلية الهندسة المعمارية. 

وفــي تعليقه على الــعــروض 
التقديمية، قال مدير التصميم 
في الشركة، محمد األشقر: »أجد 
 أنـــه مــن الــمــمــتــع معاينة 

ً
دائـــمـــا

أفـــكـــار ومــفــاهــيــم مـــتـــطـــورة في 
الهندسة المعمارية، فقد وجدت 
مفاهيم رفيعة للغاية مــن قبل 
الــطــالب، وال يسعني ســوى أن 

أثني عليهم وعلى أساتذتهم«.
مــن جهته، قــال نائب رئيس 
إدارة الــتــســويــق واإلعـــــــالم في 

»الــــعــــقــــارات الـــمـــتـــحـــدة«، نــاصــر 
 
ً
 عقاريا

ً
الــقــالف: »كوننا مــطــورا

، لدينا هــدف راســخ في 
ً
كويتيا

بــنــاء قــــدرات الــجــيــل الـــقـــادم من 
الــمــهــنــدســيــن الــمــعــمــاريــيــن في 
الكويت. نتطلع إلى المزيد من 
هذه الشراكات مع المؤسسات 

التعليمية في المستقبل«. 
ــــالب  ــطـ ــ وأضـــــــــــــــاف: »لـــــــــــدى الـ
الكثير لالستفادة منه في مثل 
هــذه الــزيــارات الميدانية، حيث 
ســيــتــمــكــنــون مـــن تــعــلــم دروس 
ــي مـــجـــال الــتــصــمــيــم  رئـــيـــســـة فــ
والـــجـــودة والــخــدمــة واالبــتــكــار 
واألصالة وااللتزام باالستدامة، 
وهو األمر الذي يوسع مداركهم، 
ويـــنـــمـــي فـــكـــرهـــم، مــــا يــمــنــحــهــم 

الفرصة لإلبداع والتميز«.

لقطة جماعية خالل الجولة

ناصر القالف

Ooredoo وإريكسون تتعاونان 
لترقية نظام الفوترة للشبكة

لتمكين التطورات التي تتيحها تقنيات الجيل الخامس
أبــــرمــــت Ooredoo الــكــويــت 
اتــفــاقــيــة شـــراكـــة مـــع إريــكــســون 
»الــمــدرجــة فــي بــورصــة نــاســداك 
تحت الرمز: ERIC«، لتنفيذ نظام 
إريكسون للفوترة عبر شبكتها. 
ــام  ــ ــظــ ــ ومـــــــــــّكـــــــــــن تـــــــحـــــــديـــــــث نــ
ــرة مــــن تـــطـــويـــر تــقــنــيــات  ــفــــوتــ الــ
ــامــــس عـــبـــر شــبــكــة  الـــجـــيـــل الــــخــ
Ooredoo الكويت ودعم تطوير 
استراتيجيات تسويق تنافسية 
لمجموعة متنوعة من منتجات 

الجيل الخامس.
وكان نظام إريكسون للفوترة 
ساهم بتحسين تــجــارب عمالء 
بـــشـــكـــل  لـــــكـــــويـــــت  ا  Ooredoo
ة  كبير، وأدى إلــى تعزيز الكفاء
الــتــشــغــيــلــيــة لــلــشــركــة، مــمــا نتج 
عــنــه تحسن فــي قـــدرة الــوصــول 

 .)L2C( إلى النقد
 إلــى أن نــظــام الفوترة 

ً
ونــظــرا

هذا ينفذ سياسة أمن معلومات 
 )IDM( مع إدارة مركزية للهوية
وبــروتــوكــول أمـــان طبقة النقل، 
فـــإنـــه يـــوفـــر أفـــضـــل مــســتــويــات 
ــرة بــمــا  ــفــــوتــ األمـــــــــان لــعــمــلــيــة الــ
يتماشى مع سياسة األمن التي 

تتبعها Ooredoo الكويت.
ــــون  ــــسـ ــكـ ــ ــام إريـ ــ ــظــ ــ ــــح نــ ــيـ ــ ــتـ ــ ويـ
 Ooredoo ــفــــوتــــرة لــــشــــركــــة ــلــ لــ
ــة مـــنـــخـــفـــضـــة  ــ ــقـ ــ ــريـ ــ الـــــكـــــويـــــت طـ
ــر وعــــالــــيــــة الــمــكــاســب  ــاطـ ــمـــخـ الـ
لـــتـــحـــصـــيـــل وتــــأمــــيــــن تـــدفـــقـــات 
اإليـــــــــــــــــرادات، واالســــــتــــــفــــــادة مــن 
إمـــكـــانـــيـــات األعــــمــــال ســــــواء فــي 
خدمات االتصاالت التقليدية أو 
الــخــدمــات الــرقــمــيــة، مــثــل الجيل 

الخامس وإنترنت األشياء. 
كــمــا يــســاهــم هـــذا الــنــظــام في 

دعم Ooredoo الكويت لخفض 
التكلفة اإلجــمــالــيــة للملكية من 
خالل تحسين أداء النظام لزيادة 

مستويات االكتفاء الذاتي.
 عــلــى تــطــبــيــق هــذا 

ً
وتــعــلــيــقــا

النظام، قالت دينا صبح مديرة 
إدارة قــــدرات الــتــكــنــولــوجــيــا في 
Ooredoo الكويت: »لقد لمسنا 
بالفعل ما يمكن لنظام إريكسون 
للفوترة أن يقدمه لنا من قدرات 
فــوتــرة مــرنــة فــي الــوقــت الفعلي 
تساهم بتوفير تجارب محّسنة 

لقاعدة مشتركينا«. 
ــافـــت صــبــح أن »تــطــويــر  وأضـ
ــــاص بـــالـــفـــوتـــرة  ــخــ ــ نـــظـــامـــنـــا الــ
ــنـــات كـــبـــيـــرة  ــيـ أدى إلـــــــى تـــحـــسـ
ــمـــت بــدعــم  ــاهـ فــــي شـــبـــكـــتـــنـــا، سـ
طموحاتنا في تعزيز ابتكارات 
الجيل الخامس، وساعدتنا على 
تــســريــع رحــلــة الــتــحــول الــرقــمــي 

في البالد«.
من جانبه، قال كيفين مورفي 
نـــائـــب الــرئــيــس ورئـــيـــس وحـــدة 

الـــــعـــــمـــــالء فــــــي مـــنـــطـــقـــة شـــمـــال 
الشرق األوســط ووحــدة العمالء 
 Ooredoo العالمية لمجموعة
ــة إريــــكــــســــون الـــشـــرق  ــركــ ــــي شــ فـ
األوسط وإفريقيا من إريكسون: 
»يتمتع نظام إريكسون للفوترة 
ــلـــى االنــــدمــــاج  ــبـــيـــرة عـ بــــقــــدرة كـ
بشكل ممتاز فــي بيئات تقنية 
المعلومات المعقدة، لذلك فهو 
 للمنتجات 

ً
 سلسا

ً
يضمن تكامال

ــكــــونــــات  ــمــ ــات مــــــع الــ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
 عــلــى شبكة 

ً
الـــمـــوجـــودة حــالــيــا
Ooredoo الكويت«. 

وأضاف مورفي: نحن سعداء 
ــدرة نـــظـــامـــنـــا الـــخـــاص  ــقــ  بــ

ً
جــــــدا

 Ooredoo بــالــفــوتــرة عــلــى دعـــم
ــي تـــطـــويـــر بــنــيــتــهــا  ــ ــويــــت فـ ــكــ الــ
التحتية لتحقيق وتأمين تدفقات 
ــفـــادة  ــتـ إيــــــــرادات جــــديــــدة، واالسـ
ــال مــــن خـــدمـــات  ــمــ ـــرص أعــ مــــن فــ
االتــــصــــاالت الــتــقــلــيــديــة وكــذلــك 
الــخــدمــات الــرقــمــيــة مــثــل الجيل 

الخامس وإنترنت األشياء.

دينا صبح كيفين مورفي

معرض »الغذاء واألواني 
الرمضاني« ينطلق
في مارس المقبل

ــة مــــعــــرض  ــ ــ ــركـ ــ ــ دعــــــــــت شـ
ــي الــشــركــات  ــدولـ الــكــويــت الـ
المحلية واألجنبية ووكاالت 
ــــات الـــعـــالـــمـــيـــة إلـــى  ــاركـ ــ ــمـ ــ الـ
ــعــــرض  ــة فـــــــي مــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــ
»الغذاء واألواني الرمضاني« 
ــي الــتــســجــيــل  ــ واإلســــــــــــراع فـ
وحجز المساحات بأجنحة 
المعرض، الذي سيقام من 9 
إلى 22 مارس المقبل 2023 
بأرض المعارض الدولية في 

مشرف بصالتي 5 و6.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت 
الــمــديــرة الــتــنــفــيــذيــة لقطاع 
الــتــســويــق والــمــبــيــعــات في 
ــكــــويــــت  شـــــركـــــة مـــــعـــــرض الــ
الـــــدولـــــي بـــاســـمـــة الـــدهـــيـــم، 
فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، إن 
مــشــاركــة الــشــركــات فــي هــذا 
عد فرصة سانحة 

ُ
المعرض ت

لــهــا مــن خـــالل طــرحــهــا آخــر 
المنتجات المميزة للجمهور 
 مع 

ً
والــــعــــروض، خــصــوصــا

قـــرب حــلــول شــهــر رمــضــان، 
وإيــــجــــاد أفـــضـــل الـــعـــروض 
ــات  ــجــ ــتــ ــنــ ــمــ الـــــغـــــذائـــــيـــــة والــ
الغذائية المتنوعة بأسعار 

تالئم الجميع.
 وأضــــــافــــــت أن الـــشـــركـــة 
بـــــــدأت بـــاســـتـــقـــبـــال طــلــبــات 
الشركات الراغبة بالمشاركة 
فــــــــي »الــــــــــغــــــــــذاء واألوانـــــــــــــــي 
الــرمــضــانــي«، الــذي ُيعد من 
أهم المعارض المتخصصة 
فـــــــــــــي مـــــــــــجـــــــــــال األغـــــــــــذيـــــــــــة 
والــمــســتــلــزمــات األســاســيــة، 
حيث تم تأكيد مشاركة عدة 
شركات من مختلف الــدول، 
 جــــديــــدة 

ً
ــر فـــــرصـــــا ــ ــــوفـ مـــــا يـ

للتفاعل والنمو تحت سقف 
واحد.

تراجعت أسعار النفط أمس، 
ــة تـــعـــامـــالت مـــحـــدودة  ــدايـ فـــي بـ
بسبب عطلة رأس السنة القمرية 
الجديدة في شرق آسيا، لكنها 
حافظت على معظم المكاسب 
التي حققتها األسبوع الماضي 
ــمـــال حــــدوث  ــتـ عـــلـــى خــلــفــيــة احـ
انتعاش اقتصادي في الصين، 
أكبر مستورد للنفط، هذا العام.

وهبطت العقود اآلجلة لخام 
 أو0.5 في المئة 

ً
برنت 46 سنتا

، فــــي حــيــن 
ً
ــــى 87.17 دوالرا إلـ

تــراجــعــت الــعــقــود اآلجــلــة لخام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 
 0.4 

ً
 بانخفاض أيضا

ً
36 سنتا

 
ً
ــــى 81.28 دوالرا فــــي الـــمـــئـــة إلـ

للبرميل.
وارتـــــــفـــــــع بـــــرنـــــت األســـــبـــــوع 
الــمــاضــي 2.8 فــي الــمــئــة بينما 
ارتــفــع الــخــام األمــيــركــي 1.8 في 

المئة.
ــع فــي  ــلــ ــســ ــلـــو الــ ــلـ وقـــــــــال مـــحـ
مؤسسة »إيه إن زد« في مذكرة، 
 
ً
 قويا

ً
إن البيانات تظهر انتعاشا

في السفر بالصين بعد تخفيف 
قيود »كوفيد 19«، مشيرين إلى 
زيــادة 22 في المئة في الحركة 

ــد مــن  ــزيــ ــمــ ــــوق لــ ــســ ــ ــتـــعـــد الــ يـــسـ
العقوبات على النفط الروسي«.

وســــيــــضــــع الــــتــــحــــالــــف بــيــن 
االتـــحـــاد األوروبـــــي ومجموعة 
ــار  ــعـ  أقــــصــــى ألسـ

ً
ــع حـــــــدا ــبـ الـــسـ

الــمــنــتــجــات الــمــكــررة الــروســيــة 
 من الخامس من فبراير 

ً
اعتبارا

بـــاإلضـــافـــة إلــــى الـــحـــد األقــصــى 
ــالـــف عــلــى  ــحـ ــتـ ــه الـ الـــــــذي فــــرضــ
أسعار النفط الخام الروسي منذ 
ديسمبر، والحظر الــذي فرضه 
االتحاد األوروبــي على واردات 
الخام الروسي عن طريق البحر.

ووافـــــــــقـــــــــت مــــجــــمــــوعــــة 

الـــســـبـــع عـــلـــى تـــأجـــيـــل مــراجــعــة 
مــســتــوى ســقــف أســـعـــار الــنــفــط 
الروسي إلى مــارس، بعد شهر 
 
ً
مــن الموعد المقرر لذلك أصــال
إلعــطــاء فــرصــة لتقييم تبعات 
فرض سقف ألسعار المنتجات 

النفطية.

خالل جولة دراسية وزيارة ميدانية إلى »ضاحية حصة«خالل جولة دراسية وزيارة ميدانية إلى »ضاحية حصة«

اجتذب المؤتمر 300 مشارك 
استفادوا من نصائح الخبراء 

حول سبل تجنب المخاطر 
في ظل أجواء عدم اليقين 

لتحقيق عائدات أكثر استدامة 
الستثماراتهم.
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احتفل بنك الكويت الوطني 
بتخريج الــدفــعــة الــســابــعــة من 
الـــمـــتـــدربـــيـــن الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي 
ــبـــرنـــامـــج الــــخــــاص بــتــطــويــر  الـ
الــقــيــادات الــمــصــرفــيــة الــشــابــة، 
الذي تم تنظيمه بالتعاون مع 
 IE Business كلية إدارة األعمال

.School, Madrid
وحــضــر حــفــل الــخــتــام نائب 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لمجموعة »الوطني« 
عصام الصقر، ونائبة الرئيس 
التنفيذي لمجموعة »الوطني« 
ــيـــــس  ــ ــرئـ ــ ــة الـــــبـــــحـــــر، والـ ــيــــخــ شــ
التنفيذي لـ »الوطني- الكويت« 
صالح الفليج، ونائب الرئيس 
التنفيذي لـ »الوطني - الكويت« 
ــــرزوق، والــمــديــر  ــمـ ــ ســلــيــمــان الـ
ــبــــشــــريــــة  الـــــــعـــــــام لــــــلــــــمــــــوارد الــ
لــلــمــجــمــوعــة، عــمــاد الــعــبــالنــي، 
وقـــيـــادات تــنــفــيــذيــة أخــــرى في 
البنك، وممثلون من كلية إدارة 

األعمال في مدريد.
واســــتــــمــــرت هــــــذه الــنــســخــة 
ــبــــرنــــامــــج عـــلـــى مــــــــدار 6  ــن الــ ــ مـ
أشهر وشملت موظفي الفروع 

الـــخـــارجـــيـــة لــلــبــنــك، وتــنــاولــت 
الــــعــــديــــد مـــــن الــــمــــوضــــوعــــات، 
ــتــــي  وتـــــشـــــمـــــل أهــــــــــم األطــــــــــــر الــ
يــتــنــاولــهــا الـــبـــرنـــامـــج ابــتــكــار 
أساليب جديدة وغير تقليدية 
فــي التفكير للقيادات الشابة، 
ــمـــهـــارات  ــى تــعــلــم الـ ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
ــيــــادة، وبـــنـــاء  ــقــ ــلــ األســــاســــيــــة لــ
ثقافة التميز، وإدارة التغيير 
ــــاس وإدارة  ــيـ ــ واالبـــــتـــــكـــــار، وقـ
األداء، إلـــى جــانــب عــلــم اإلدارة 
واالتــصــال الفعال وفــرق األداء 
الرفيع ومهارات التقييم الذاتي 
وكـــذلـــك الــتــفــكــيــر الــتــصــمــيــمــي 

واإلبداع والقيادة اإليجابية.
ــــت 5 فـــــــرق مـــنـــافـــســـة  ــدمــ ــ وقــ
ــدث الـــحـــلـــول  ــ ــ مـــشـــاريـــعـــهـــا ألحـ
واالبـــتـــكـــارات الــمــصــرفــيــة، وتــم 
ــز مــن  ــائــ ــفــ ــريــــق الــ ــفــ ــار الــ ــيــ ــتــ اخــ
لــجــنــة الــتــحــكــيــم الــتــي تتشكل 
من اإلدارة التنفيذية وممثلي 
 IE Businessكلية إدارة األعمال
,School وســـيـــتـــم   Madrid
تطبيق الــمــشــروع الــفــائــز بعد 
اجتياز المعايير والشروط التي 

يضعها البنك. 

وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، قــــال 
ــــي: »يـــــتـــــواصـــــل هــــذا  ــــالنـ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
البرنامج الفريد، الــذي يهدف 
ــرفـــي  إلــــــــى إعــــــــــــداد جــــيــــل مـــصـ
واعـــــــد مــــن الــــقــــيــــادات الـــشـــابـــة 
قــــادرة عــلــى اســتــكــمــال مسيرة 
الــبــنــك الــنــاجــحــة، كــمــا يعكس 
رؤيــة البنك في وضــع التنمية 
المستدامة للكوادر البشرية في 

مقدمة أولوياته«.
وأضـــاف أن »الــوطــنــي يولي 

أهمية كبرى لالرتقاء بقدرات 
موظفيه ويسخر كل اإلمكانيات 
للمساهمة في تطورهم المهني 
عــبــر تــوفــيــر بـــرامـــج الــتــدريــب 
والتطوير بالتعاون مع أعرق 
الــمــؤســســات التعليمية حــول 
الــعــالــم وذلـــك مــن أجـــل مواكبة 
أبرز التغييرات التي تشهدها 

الصناعة المصرفية«.
وأكـــــــد أن »الــــوطــــنــــي« لــديــه 
قناعة راســخــة بــأن االستثمار 

في رأس المال البشري يضمن 
ــال الــبــنــك  ــمــ اســـتـــمـــرار نـــمـــو أعــ
ــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل عـــلـــى جــمــيــع  ــ فـ
ــإن مــــبــــادرات  ــ الـــصـــعـــد، لـــذلـــك فـ
ــل  ــقـ ــلــــم والــــــتــــــدريــــــب وصـ الــــتــــعــ
مــهــارات الشباب تتبوأ مكانة 
مهمة فــي صميم خطط البنك 

االستراتيجية.
ــنـــي  ــنــــك الـــوطـ ــبــ ويـــتـــمـــتـــع الــ
ــئــــة عــــمــــل فــــريــــدة  ــيــ ــة بــ ــافــ ــقــ ــثــ بــ
ويــــــســــــخــــــر كـــــــــل اإلمـــــــكـــــــانـــــــات 

للمساهمة في تطوير موظفيه 
 لتحفيز الطاقات 

ً
ويسعى دائما

اإلبداعية داخل موظفيه، وهو 
 على أدائهم، 

ً
ما ينعكس إيجابا

ويضع البنك في مكانة رائــدة 
ــيـــن الــمــحــلــي  ــتـــويـ ــمـــسـ ــلــــى الـ عــ

واإلقليمي.
يذكر أن كلية إدارة األعمال 
 IE Business School, Madrid
ــام 1973 تعد  الـــتـــي أســـســـت عــ
واحــــدة مــن أكــبــر كــلــيــات إدارة 

األعمال في العالم، حيث تحل 
بشكل دائــم في قمة التصنيف 
ــتــــرف بـــــه مــن  ــعــ ــمــ ــمــــي الــ ــالــ ــعــ الــ
المجالت والصحف العالمية، 
فـــوربـــس وذي إيــكــونــومــيــســت 

وفايننشال تايمز وبلومبرغ.
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عماد العبالني

»الوطني« يحتفي بمتدربي »تطوير القيادات المصرفية الشابة«
IE Madrid احتفل بتخّرج الدفعة السابعة من البرنامج بالتعاون مع كلية إدارة األعمال

لقطة جماعية للمتدربين مع القيادة التنفيذية للبنك
 نهدف إلى 
إعداد جيل 

مصرفي واعد 
قادر على 
استكمال 

مسيرة البنك 
الناجحة

العبالني

B2B المتحد« يطلق حملته الترويجية لبوابة«
أعـــلـــن الــبــنــك األهـــلـــي الــمــتــحــد 
ــة  ــيــ ــجــ ــتــــرويــ ــه الــ ــتــ ــلــ ــمــ إطــــــــــــالق حــ
والتسويقية لزيادة وعي الشركات 
 B2B بالمزايا التي تقدمها بوابة
إلدارة النقد للشركات، والتي تمثل 
 مصرفية رقــمــيــة جــديــدة، 

ً
أبـــعـــادا

ــق الـــمـــتـــطـــلـــبـــات الــحــالــيــة  ــقـ ــحـ وتـ
والمستقبلية للنمو الــمــتــســارع 
لقطاع الشركات، بما يتناسب مع 
مكانة البنك الــرائــدة فــي تطبيق 
أحدث الخدمات الرقمية المتطورة 

لتحقيق أفضل منفعة لعمالئه.
 B2B ركزت الحملة على نجاح
مــن »الــمــتــحــد« فــي توفير العديد 
ــلــــول الـــمـــتـــكـــامـــلـــة، الــتــي  ــــن الــــحــ مـ
تشمل إتــمــام مختلف العمليات 
، والتي تشمل 

ً
البنكية إلكترونيا

ــتـــرونـــي مــــع الــنــظــام  ــكـ الــــربــــط اإللـ
المحاسبي للشركات، واالطـــالع 
عــلــى الـــحـــســـابـــات، والــتــحــويــالت 
البنكية للمستفيدين في البنوك 
المحلية والــخــارجــيــة، وتــحــويــل 
الــرواتــب والمستحقات الــدوريــة، 
وتــتــبــع الــتــحــويــالت وطــبــاعــو الـــ 
Swift ومـــخـــتـــلـــف اإلشــــــعــــــارات، 
ودفع الفواتير بمختلف أنواعها، 
والحصول على كشوف الحسابات 
للشركات التابعة والزميلة، وكذلك 

كشوف الحسابات الخاصة بنقاط 
البيع وبــوابــة البيع اإللكتروني، 
والحصول على التقارير المجمعة، 
ــبـــات  ــلـ ــعــــض الـــطـ إضــــــافــــــة إلــــــــى بــ
والخدمات البنكية اإللكترونية، 
والــــتــــي تــتــضــمــن إصــــــــدار: دفــاتــر 
ــات، شــــيــــكــــات مــصــرفــيــة  ــكــ ــيــ ــشــ الــ
ــهــــادات  ــا، وشــ ــهــ بــمــخــتــلــف أنــــواعــ
تدقيق الحسابات، وفتح حسابات 
ــع،  إضــافــيــة، وفــتــح/ تــجــديــد ودائــ
إضافة إلى التواصل مع مسؤول 
، إلـــى جانب 

ً
الــحــســاب إلــكــتــرونــيــا

الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــدمـــات الــبــنــكــيــة 

اإللكترونية األخرى، والتي تهدف 
إلى توفير الوقت وسهولة إجراء 
الخدمات البنكية المختلفة لقطاع 

الشركات.
وفــي تعليقه على إطـــالق هذه 
الحملة، أفاد مساعد المدير العام 
إلدارة التعامالت المصرفية في 
»المتحد« علي النقي: »تأتي هذه 
 مــع الــتــزام البنك 

ً
الحملة تماشيا

بدعم جميع الشركات العاملة في 
الكويت، بما فيها الشركات الكبيرة 
والمتوسطة والصغيرة، إضافة 
إلـــى شــركــات المجاميع الــكــبــرى، 

مــن خـــالل تقديم بــوابــة B2B بما 
تمثله من حلول مصرفية رقمية 
مبتكرة يمكنها تحسين التجربة 

المصرفية للعمالء«. 
وأوضــــــــح الـــنـــقـــي: »تــســتــهــدف 
الحملة الــجــديــدة تــســويــق بــوابــة 
B2B وإبــــراز أهـــم الــمــمــيــزات التي 
يــقــدمــهــا )الــمــتــحــد( لــعــمــالئــه من 
خاللها، ومــن أهــم هــذه المميزات 
سهولة إدارة المعامالت المالية 
من قبل العمالء عبر اإلنترنت على 
مدار الساعة ومن أي مكان، حيث 
يمكن للعمالء الدخول على بوابة 
B2B باستخدام الهواتف الذكية 
وأجهزة التابلت، ويمكن تحميل 
 Googleو App store التطبيق من

Play Store، كذلك يمكن الدخول 
على بوابة B2B باستخدام أجهزة 
الـــحـــواســـب اآللـــيـــة دون الــحــاجــة 

لزيارة أي من فروع البنك«.
مــن جــانــبــه، قـــال رئــيــس وحــدة 
إدارة النقد والمؤسسات المالية 
غـــيـــر الــمــصــرفــيــة فــــي »الــمــتــحــد« 
ناصر الكاظمي: »تمتاز الحلول 
المصرفية التي يقدمها )المتحد( 
ــاءة والــفــاعــلــيــة  ــفـ ــكـ بــالــمــرونــة والـ
التشغيلية بشكل يلبي متطلبات 
عــــمــــالئــــه مـــــن قــــطــــاع الــــشــــركــــات، 
والمتعلقة بالمعامالت المصرفية 
الــخــاصــة بــهــم، ويــســهــم فــي جعل 
التعامالت المصرفية للشركات 
 إلى خبرته 

ً
أسهل وأسرع، مستندا

العريقة في هذا المجال«.
 B2B وأكد الكاظمي نجاح بوابة
من »المتحد« وقدرتها التنافسية 
ــاهــــي أكـــبـــر  ــــي تــــضــ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ــعــ الــ
البنوك العالمية في قدرتها على 
توفير أفضل الحلول المصرفية 
الــرقــمــيــة لتطوير أعــمــال العمالء 

من الشركات.

ناصر الكاظميعلي النقي

»برقان« يعزز ميزة »إدارة المصاريف«
ــان إعــــــادة  ــ ــرقـ ــ ــلــــن بـــنـــك بـ أعــ
ــزة  ــ ــيـ ــ تــــــطــــــويــــــر وتـــــــجـــــــديـــــــد مـ
اإلدارة الـــمـــالـــيـــة الــشــخــصــيــة 
الــــــمــــــتــــــوافــــــرة لــــعــــمــــالئــــه مـــن 
مــســتــخــدمــي تــطــبــيــق بـــرقـــان 
للهاتف المحمول تحت اسم 
»إدارة الـــمـــصـــاريـــف«، بــهــدف 
مساعدتهم على وضع خطط 
مالية واضحة للسنة الجديدة 
وتحقيق أهدافهم، تماشيا مع 
استراتيجية البنك الهادفة إلى 
تمكين الــعــمــالء مــن الــوصــول 
بــشــكــل أكـــثـــر ذكــــــاء وســهــولــة 
إلى تفاصيل عمليات إنفاقهم 
وإدارة ميزانياتهم وتنظيمها 
وتحليلها في أي مكان وزمان.

ــــوة  ــطـ ــ ــــخـ وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه الـ
المتقدمة مــن بنك بــرقــان في 
انــطــالقــة الــســنــة الــجــديــدة، ما 
يــمــنــح الــعــمــالء مــيــزة التمتع 
بــبــدايــة ســنــة مــصــرفــيــة أكــثــر 
تــنــظــيــمــا، إذ تــمــكــنــهــم خــدمــة 
لــــــمــــــصــــــاريــــــف« مـــن  ا »إدارة 
ــابـــعـــة مـــعـــدالت  ــتـ إمـــكـــانـــيـــة مـ
ــــالع عــلــى أدق  إنــفــاقــهــم واالطـ
الــتــفــاصــيــل، وهــــذا مـــن شــأنــه 
مساعدتهم في إدارة أموالهم 
ــل،  ــفــــقــــاتــــهــــم بـــشـــكـــل أفــــضــ ونــ
إضــافــة إلـــى تشجيعهم على 

ــار  ــدء بــــاالدخــ ــ ــبـ ــ الـــتـــوفـــيـــر والـ
للمستقبل.

ــذه الــخــدمــة  ــ ــــالل هـ ــن خـ ــ ومـ
يــــــمــــــكــــــن لــــــــعــــــــمــــــــالء بــــــــرقــــــــان 
ــة شـــهـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــزانـ ــ ــيـ ــ إنـــــــشـــــــاء مـ
مــدروســة قــائــمــة عــلــى أســاس 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم، إضــــافــــة إلـــى 
ــر دقـــيـــقـــة حـــول  ــاريـ ــقـ ـــم تـ

ّ
تـــســـل

مصاريفهم بسرعة وسهولة 
عبر التطبيق، وبذلك يمكنهم 
ــم الـــمـــالـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ تــــحــــديــــد أهـ
المستقبلية والتخطيط لها 

بشكل أفضل.
في هذا الصدد، أكد رئيس 

إدارة الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
الرقمية للمجموعة فــي بنك 
بــرقــان دنــيــز جــنــكــيــز أن هــذه 
ــعــــود بـــنـــتـــائـــج  ــتــ الــــخــــدمــــة ســ
إيــجــابــيــة عــلــى أداء الــعــمــالء 
الــمــالــي، متابعا: »لــقــد عملنا 
على اتخاذ هذه الخطوة بناء 
على مجموعة من المؤشرات 
والدالئل على حاجة العمالء 
إلى ميزة مصرفية تساعدهم 
فـــي إدارة مـــعـــدالت إنــفــاقــهــم 
ــلــــى االدخــــــــار  ــم عــ ــهـ ــعـ وتـــشـــجـ

والتوفير«. 
وأضاف جنكيز: »إن خدمة 
إدارة الــــمــــصــــاريــــف تــعــتــبــر 
ــمـــة مــــضــــافــــة فـــــي مـــســـيـــرة  ــيـ قـ
الــتــحــول الــرقــمــي والــخــدمــات 
ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
ــة،  ــتــــخــــصــــصــ ــمــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــرقــ ــ الــ
كــمــا انـــهـــا مــصــمــمــة لــتــمــكــيــن 
ــرارات  ــ ــاذ قـ عــمــالئــنــا مـــن اتـــخـ
مــالــيــة ســلــيــمــة والــتــحــكــم في 
مــصــاريــفــهــم أكــثــر للتخطيط 
لــمــســتــقــبــلــهــم الـــمـــالـــي بــشــكــل 

أفضل«.

دنيز جنكيز

»الخليج« يدشن النسخة الثانية من »سفراء البيانات«

ضمن مسيرته الناجحة للتحول الرقمي، 
وحـــرصـــه عــلــى تــطــويــر وتـــعـــزيـــز مـــهـــارات 
موظفيه، أطلق بنك الخليج النسخة الثانية 
مــن بــرنــامــج »ســفــراء الــبــيــانــات«، وهـــو أول 
برنامج للبيانات والتحليالت في الكويت، 
وتــــم تــطــويــره داخــــل الــبــنــك بـــأيـــاد وعــقــول 
كــويــتــيــة، ليتم اعــتــمــاده بــعــد ذلـــك مــن قبل 
خبير البيانات المشهور عالميا د. توماس 

ريدمان.
ويشارك في النسخة الثانية من برنامج 
سفراء البيانات نحو 60 موظفا من مختلف 
إدارات البنك، يجري تدريبهم على كيفية 
اســتــخــدام أدوات الــبــيــانــات والــتــحــلــيــالت، 
علما أن 140 موظفا حصلوا على لقب سفير 

البيانات خالل عام 2022.
بـــهـــذه الــمــنــاســبــة، قـــالـــت رئــيــســة وحـــدة 
الــتــحــول الــرقــمــي واالبــتــكــار مــي الــعــويــش: 
»يـــأتـــي بــرنــامــج ســـفـــراء الــبــيــانــات تطبيقا 

الســتــراتــيــجــيــة بــنــك الــخــلــيــج 2025، الــتــي 
تهدف إلى تكريس مكانة الخليج الريادية 
في الكويت كبنك المستقبل، ورؤية الكويت 
2035 التي تعتبر تطوير رأس المال البشري 

كأحد مرتكزاتها الرئيسية«.
وأفادت العويش بأن بنك الخليج يحرص 
على تمكين كـــوادره البشرية فــي مختلف 
التخصصات، ومساعدتهم على االستفادة 
من البيانات، وتزويدهم باألدوات والمعرفة 
الســتــخــراج األفــكــار والــمــعــلــومــات بطريقة 
سلسة، مــع الحفاظ على سالمة البيانات 
وجودتها كأساس لتطوير العمل، في ظل 
الــدور المحوري الــذي تلعبه البيانات في 

مختلف القطاعات والمجاالت.
وأضافت: »نؤمن في بنك الخليج إيمانا 
راسخا بأن موظفينا هم حجر الزاوية في 
نجاحنا، والسر وراء تميزنا، ولهذا نحرص 
عــلــى االســـتـــثـــمـــار فــيــهــم بــشــكــل مــتــواصــل، 

وتدريبهم على أحدث ما وصلت إليه العلوم 
الحديثة، وتزويدهم بمهارات جديدة تواكب 
متطلبات سوق العمل، وتتوافق مع القفزات 
الكبيرة التي تشهدها الصناعة المصرفية«.

وأردفــــــــت: »نــعــمــل عــلــى االســـتـــثـــمـــار في 
الحلول التكنولوجية المتكاملة، لتسهيل 
التحول الرقمي داخــل البنك وخــارجــه من 
خـــالل نــشــر ثــقــافــة الــبــيــانــات، ويــفــخــر بنك 
الخليج بإظهار ديناميكية في االستجابة 
السريعة للمتطلبات الرقمية التي تشهدها 
 ،»

ً
 وعــالــمــيــا

ً
الــصــنــاعــة الــمــصــرفــيــة مــحــلــيــا

متابعة: »نحن فخورون بتطوير مواهبنا 
الداخلية في التخصصات الرقمية الهامة، 
مــثــل عــلــم الـــبـــيـــانـــات واألمــــــن الــســيــبــرانــي، 
ومــتــحــمــســون لــجــنــي الــعــديــد مـــن الــفــوائــد 
نتيجة لتمكين موظفينا من بناء قدراتهم 
على التفكير النقدي واالســتــخــدام األمثل 

لعلوم البيانات«.

لقطة جماعية

KIB يطلق برنامج »مكافآت KIB« الجديد
أطــلــق بنك الكويت الــدولــي 
)KIB( برنامجه الشامل الرقمي 
 ،»KIB مكافآت« ،

ً
والجديد كليا

الذي يعد األقوى من نوعه في 
الكويت، حيث ُيَمّكن العمالء 
من تجميع نقاط المكافآت مع 

كل معاملة بنكية. 
وتأتي هذه الخطوة ضمن 
اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك الشاملة 
لتقديم أقوى البرامج والحلول 
المصرفية الرقمية في الكويت، 
الــغــنــيــة بــالــمــزايــا الــمــتــكــامــلــة 

والحصرية.
 على إطالق برنامج 

ً
وتعليقا

الــــــوالء الـــجـــديـــد، قــــال الــمــديــر 
الــعــام إلدارة الــتــحــول الرقمي 
واالبـــتـــكـــار فـــي الــبــنــك، محمد 

 
ً
الشريف: »نؤمن في KIB إيمانا
نــا جـــزء ال   بـــأن عــمــالء

ً
راســخــا

يــتــجــزأ مــن نــجــاحــنــا، وركــيــزة 
أســـاســـيـــة لــعــمــلــنــا الــمــصــرفــي 
على مدار السنوات الماضية، 
لهذا نسعى جاهدين لتصميم 
أفــضــل بــرامــج المكافآت التي 
تعكس مدى االمتنان والتقدير 
 إلــى 

ً
ــا ــتـ لــوفــائــهــم لــلــبــنــك«، الفـ

ــآت KIB« الـــرقـــمـــي  ــافــ ــكــ أن »مــ
 لبرامج 

ً
 طبيعيا

ً
يعد امــتــدادا

المكافآت التي نقدمها، والتي 
ال تتوقف عند سرعة وسهولة 
التجربة المصرفية لعمالئنا، 
ــل تـــمـــتـــد لـــتـــشـــمـــل خــــيــــارات  ــ بـ

مجزية وممتعة أيضا«.

محمد الشريف

»وربة« يعلن فائزي سحب »السنبلة« األسبوعي
ــن بـــنـــك وربـــــــة أســـمـــاء  ــلــ أعــ
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية، وسيستمر البنك 
فــي عمل السحوبات لعشرة 
رابــحــيــن أســبــوعــيــا لــحــســاب 
السنبلة، بحضور ممثل عن 
وزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

وموظفي »وربة«.
لــذيــن  ا وبالنسبة للعمالء 
حــالــفــهــم الــحــظ خـــالل سحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
10 رابــحــيــن مـــن عـــمـــالء بــنــك 
وربــــة حــصــل كـــل مــنــهــم عــلــى 
ــم: يــوســف  ــ 1000 ديـــنـــار، وهـ
ــاجــــدي، ســمــيــة  ــمــ عـــبـــدالـــلـــه الــ
ــالــــي،  ــمــ مــــحــــمــــد عـــــايـــــش الــــشــ

محمد أحمد سعد المسعود، 
أحــمــد فــالح دخــيــل الــعــازمــي، 
آمـــنـــة فــــرحــــان حـــمـــود الـــمـــال، 
مطلق محمد سالم العازمي، 
ــة عــــبــــدالــــعــــزيــــز خـــالـــد  ــ ــعــ رابــــ
المطوع، سميرة علي أحمد 
الكندري، مــروج ناظم ناهي 
الــخــلــيــفــة، نـــاصـــر بــــدر أحــمــد 

عبدالرحيم.
وحول الشروط، قال مدير 
منطقة المجموعة المصرفية 
ــــوع:  ــــطـ ــمـ ــ لـــــــأفـــــــراد أحـــــمـــــد الـ
»يتطلب اآلن وجود 100 د.ك 
لـــدخـــول ســحــوبــات الــســنــبــلــة 
ــة والــــســــحــــوبــــات  ــيــ ــوعــ ــبــ األســ
ــبــــرى، عـــلـــمـــا أن الــعــمــيــل  ــكــ الــ

مـــا زال يــحــصــل عــلــى فــرصــة 
واحــدة مقابل كل 10 د.ك في 
الحساب، والــفــرص تحتسب 
على حسب أدنــى 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 
الــفــرص، وال تــوجــد قــيــود أو 
حـــــــدود لـــلـــســـحـــب واإليــــــــــداع، 
وكــلــمــا زاد الــمــبــلــغ الـــمـــودع 

أحمد المطوعزادت فرص العميل للربح«.

»التجاري« يدعم المؤتمر السابع لرابطة 
»AKUPAS« الجراحة العامة الكويتية

بــــــرعــــــايــــــة وحـــــــضـــــــور وزيـــــــر 
الــصــحــة أحــمــد الــعــوضــي، وفــي 
ــار اهـــتـــمـــام الــبــنــك الــتــجــاري  ــ إطـ
بــــدعــــم الــــمــــؤتــــمــــرات الــصــحــيــة 
الـــعـــالـــمـــيـــة لـــمـــا لـــهـــا مــــن تــأثــيــر 
إيــــجــــابــــي فـــــي نــــشــــر الــــمــــعــــارف 
الــطــبــيــة وأحــــــدث الــمــســتــجــدات 
على الساحة الطبية، قام البنك 
بدعم المؤتمر السنوي الثامن 
ــيــــن/ الـــمـــؤتـــمـــر  ــلــــجــــراحــ ــر لــ عــــشــ
السابع لرابطة الجراحة العامة 
الكويتية )AKUPAS(، الذي يعد 
أكبر حدث جراحي محلي متعدد 
الــتــخــصــصــات لـــأطـــبـــاء الـــذيـــن 
يهتمون بالجراحة، حيث يجمع 
مجموعة من الخبراء الدوليين 
لبضعة أيام يتم خاللها تواصل 
ــنـــوات  ــيــــر قـ ــات وتــــوفــ ــومـ ــلـ ــعـ ــمـ الـ
للتعليم المستمر وتعزيز البحث 

العلمي. 
وفي هذا السياق، قالت نائبة 
الــمــديــر الــعــام - قــطــاع التواصل 
الــــمــــؤســــســــي فـــــي »الـــــتـــــجـــــاري«، 
أمـــــــانـــــــي الــــــــــــــــورع، إن »الــــبــــنــــك 
التجاري يحرص على تقديم كل 
أشــكــال الــدعــم والــرعــايــة لجميع 

الـــفـــعـــالـــيـــات الـــصـــحـــيـــة، ومــنــهــا 
رعـــايـــة أكــبــر حـــدث جـــراحـــي في 
الــكــويــت وهـــو الــمــؤتــمــر الطبي 
ــن مـــن  ــ ــيــ ــ ــراحــ ــ الـــــــــــذي يــــجــــمــــع جــ
مختلف الــتــخــصــصــات، والـــذي 
ــد  ــزويـ ــغــــرض تـ ــم تــصــمــيــمــه بــ ــ تـ
الجراحين بآخر التحديثات في 

هذا المجال«. 
وبــيــنــت الــــــورع أن مــثــل هــذه 
المؤتمرات يسهم في تقديم ثروة 
مــن الــنــصــائــح الــعــمــلــيــة، وكــذلــك 

إدخال تقنيات جديدة في العلوم 
ــــدث  ــع تـــقـــديـــم أحـ ــ ــيــــة مـ الــــجــــراحــ
التطورات في تشخيص األمراض 
الجراحية وعالجها بهدف رعاية 
المرضى ونــشــر الــوعــي، مؤكدة 
في نفس الوقت دور »التجاري« 
وسعيه الدائم لرعاية الفعاليات 
الصحية الموجهة لخدمة جميع 

فئات المجتمع. 
  وعــــلــــى هــــامــــش الـــمـــؤتـــمـــر، 
حــرص البنك الــتــجــاري كعادته 

عــلــى نــشــر الــتــوعــيــة المصرفية 
ضمن جهوده لدعم حملة »لنكن 
عــــلــــى درايـــــــــــة« وذلــــــــك بــتــعــريــف 
الحضور بحقوقهم وواجباتهم 
عــنــد الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة، وكــــذلــــك تــعــريــفــهــم 
بـــــالـــــعـــــديـــــد مــــــــن الــــمــــعــــلــــومــــات 
المالية والمصرفية والنصائح 
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ الــــــتــــــحــــــذيــــــريــــــة مـــــــــن عــ
االحتيال وضرورة الحفاظ على 

معلوماتهم المصرفية السرية.

العوضي والساير وهولتسنايدر وخورشيد مع فريق البنك

https://www.aljarida.com/article/12051
https://www.aljarida.com/article/12050
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https://www.aljarida.com/article/12047
https://www.aljarida.com/article/12044
https://www.aljarida.com/article/12043
https://www.aljarida.com/article/12042
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خبريات

تسجيل الجزء الثاني من 
مسلسل يحيى وكنوز

»آخر الزمن« يواجه 
تحدي ضيق الوقت

األوركسترا العربية الوطنية 
تطرب جمهور »المجاز«

بدأ طاقم وأبطال 
مسلسل األطفال الجديد 
»يحيى وكنوز« تسجيل 

حلقات الجزء الثاني 
منه، لعرضه خالل 

الموسم الرمضاني 
القادم، حيث تجري 

 عمليات التحريك، 
ً
حاليا

بالتوازي مع تسجيل 
التعليق الصوتي، إذ 

بدأ األطفال األساسيون 
التسجيل مع الفنان 

عصام السقا، الذي يقدم 
دور األستاذ عصام.

وتقوم الشركة المنتجة، 
التي يديرها عصام 
السقا، باالتفاق مع 
عدد كبير من نجوم 

الصف األول، من أجل 
التواجد في حلقات 

مختلفة كضيوف شرف، 
على غرار الجزء األول 

من المسلسل، الذي 
 
ً
 كبيرا

ً
حقق نجاحا

في رمضان الماضي، 
وانتهى المؤلف محمد 
 من كتابة 

ً
عدلي أخيرا

حلقات المسلسل 
الجديد.

تعاني الفنانة فيفي 
عبده أزمة كبيرة في 

مسلسلها الجديد )آخر 
الزمن(، الذي تعاقدت 
عليه من أجل العرض 

خالل الموسم الرمضاني 
القادم. ورغم بدء 

التحضيرات األسبوع 
الماضي، فإن الشركة 

حتى اآلن لم تتعاقد مع 
أبطال العمل، باستثناء 

الفنانة فيفي عبده 
والفنان أحمد عبدالعزيز 

والفنان كمال أبورية 
وعزة مجاهد، وبالتالي 
هناك مشكلة كبيرة في 

استكمال فريق العمل.
وبدأ النجوم المتعاقدون 

على العمل التركيز في 
أعمالهم األخرى، ومنهم 

الفنان كمال أبورية، الذي 
ركز في مسلسل »عملة 
نادرة«، فيما لم يعتمد 

مخرج مسلسل فيفي 
عبده مواقع التصوير 

حتى اآلن، ويعاني 
المسلسل مشكلة كبيرة، 

بسبب ضيق الوقت، 
ويتجه العمل للخروج 

من الموسم.

أحيت األوركسترا 
العربية الوطنية ليلتين 
من الموسيقى والتراث 

الغنائي العربي في 
مسرح المجاز بدولة 

اإلمارات العربية المتحدة، 
استعادت فيهما ألوان 

الطرب. 
وتجلت صور اإلبداع 

بأصوات مميزة، 
استعادت الطرب بروح 
العصر، وقدم الحفالن، 

اللذان جاءا ضمن 
موسم »هال بالمجاز«، 

 ومواهب غنائية 
ً
أصواتا

عربية، رفقة أعضاء 
الفرقة المكونة من عرب 
وأميركيين ينتمون إلى 
ثقافات مختلفة، بقيادة 

الفنان المبدع مايكل 
إبراهيم مؤسس وقائد 

األوركسترا. وخالل 
الحفالت التقى جمهور 

»هال بالمجاز« بالمطربة 
ريهام عبدالحكيم، والفنان 

مهند مشلح، والفنانة 
عبير نعمة، والفنان مرعي 

سرحان.

شهد الراشد: ال أفضل المشاركة في أكثر 
من عمل درامي بوقت واحد

تجّسد شخصية فاشينستا في مسلسل »جنا تصعد المنصة«
تسعى الفنانة شهد الراشد 

إلى تقديم أعمال متميزة، 
لذلك تفضل عدم االشتراك 

في أكثر من عمل في آن.

ذكـــرت الفنانة شهد الــراشــد 
أنها شاركت في مسلسل »جنا 
ــن إخــــراج  تــصــعــد الـــمـــنـــصـــة«، مـ
محمد الشعيبي، وإنتاج نايف 
الـــراشـــد، وتــألــيــف مــحــمــد عــواد 
الشمري، ومن المقرر عرضه في 

موسم رمضان.
ــــدث الـــمـــســـلـــســـل عــن  ــــحـ ــتـ ــ ويـ
ــات، والـــبـــلـــوغـــر،  ــتـ ــنـــسـ ــيـ ــاشـ ــفـ الـ
ووسائل التواصل االجتماعي، 
وتــــجــــســــد إحــــــــدى شــخــصــيــات 
ــر  ــمــ وســـــــائـــــــل الـــــــتـــــــواصـــــــل، وتــ
بمجموعة من األحــداث، وتنقل 
شخصيتها من حال إلى حال، 
ويشارك فيه نخبة من النجوم، 
منهم عبير أحمد، شيالء سبت، 
محمد الوادي، حال نوره، مشعل 

الشايع.

التلفزيون والمسرح

وعـــن تفضيلها الــمــســرح أم 
الــتــلــفــزيــون، قــالــت الــراشــد: »أنــا 
في الصغر كنت محبة للمسرح 
كثيرا، ولم أكمل في المجال ألن 
الـــدراســـة كــانــت مــن أولــويــاتــي، 
فــقــد درســـــت هــنــدســة فـــي نظم 
المعلومات، لكن بعد تخرجي 
اتجهت إلــى التمثيل مباشرة، 

فــــأنــــا أحـــــب الـــكـــامـــيـــرا وأهـــــوى 
مــــوضــــوع الـــتـــمـــثـــيـــل، وتــقــمــص 
الشخصيات، وقد تحققت أمنية 

حياتي«.
ــا ال تـــحـــب أن  ــهـ وأضــــافــــت أنـ
تمثل أكثر مــن عمل درامـــي في 
وقــــت واحـــــد، ألنـــهـــا تــبــحــث عن 
التميز في أعمالها، أما إذا كان 
عـــمـــال مـــســـرحـــيـــا وتــلــفــزيــونــيــا 
ــفـــس الـــــوقـــــت فـــيـــمـــكـــنـــهـــا أن  ــنـ بـ
تنسق بين العملين، مبينة أن 
ــه فـــي »الـــويـــك  الـــمـــســـرح عـــروضـ
ــد«، والـــعـــائـــق الـــوحـــيـــد الـــذي  انــــ
واجهته في دخولها مجال الفن 
هو الفرصة، مما جعلها تعمل 
جـــاهـــدة لــتــثــبــت نــفــســهــا، الفــتــة 

إلى أنها لم تكن تعرف أحدا في 
بدايتها بالمجال الفني.

المسرح المدرسي

وأشـــــــارت الــــراشــــد إلــــى أنــهــا 
تــتــمــنــى أن تــمــثــل مــــع الــفــنــانــة 
ــدى حــــســــيــــن، وأن  ــ ــ ــــرة هـ ــــديـ ــقـ ــ الـ
يجمعهما عمل في المستقبل، 
واستذكرت أنها عند تمثليها 
ــــي كـــانـــت  ــــدرسـ ــمـ ــ ــالــــمــــســــرح الـ بــ
ــفــــنــــانــــة، مــثــل  تـــجـــســـد أدوار الــ
ــة »ألــــــيــــــس فــــــي بــــالد  ــيــ مــــســــرحــ
ــنـــات الــــشــــاوي«،  الـــعـــجـــائـــب«، »بـ
وتابعت: »أنا أحب هدى حسين، 
وأحـــــب أدواتــــهــــا فـــي الــتــمــثــيــل، 

وتلونها بالشخصيات«.
وشاركت الراشد في مسرحية 
ــــة«، وجـــســـدت  ــامـ ــ ــعـ ــ »األمــــــانــــــة الـ
شـــخـــصـــيـــة »مـــــربـــــوحـــــة«، وهـــي 
سكرتيرة سعادة الوكيل العام، 
وتحب عمل المقالب، ومعروفة 
بأنها »ملقوفة«، ولفتت إلى أنها 
أول مـــرة تــشــارك فــي مسرحية 
تجارية، وشاركت في »ماردين« 
ضمن فعاليات مهرجان الكويت 
الــــمــــســــرحــــي الـــــــــــ22 مـــــن إنــــتــــاج 

وتأليف نصار النصار.

شهد الراشد

أنغام تطرح »عشان أرضيك«
طرحت النجمة أنــغــام أحـــدث أغنياتها التي 
تحمل اسم »عشان أرضيك« على موقع يوتيوب، 
مــن كلمات أحــمــد قــطــوط، وألــحــان أحــمــد زعيم، 
ــايـــد، ومــيــكــس ومــاســتــر أمــيــر  وتــــوزيــــع ولـــيـــد فـ

محروس.
من جانب آخر، تحيي أنغام حفال غنائيا في 
مصر بالتجمع الخامس، 3 فبراير، وتقدم خالله 
باقة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، 
كما تستعد لواحد من أكبر المشروعات الفنية 
خالل الفترة المقبلة، عبر مشروعها الغنائي مع 
الشركة المتحدة للخدمات اإلعالمية في مصر، 
من خــالل حفل غنائي يقام الخميس األول من 

كل شهر.
ويعيد المشروع الجديد لــأذهــان ما قدمته 
»كوكب الشرق« أم كلثوم على جميع مسارح مصر 
لمدة 40 عاما، من خالل حفلها كل أول خميس من 
الشهر، بحضور اآلالف من جمهورها من جميع 
ربوع مصر، كما تقرر نقل الحفالت على القنوات 
الفضائية والمحطات اإلذاعية التابعة للشركة 
المتحدة للخدمات اإلعالمية، الشريكة في هذا 

المشروع الضخم.
وحددت الجهة المنظمة للمشروع أن تقام أولى 
حفالت أنغام في هذا المشروع في الخميس األول 

من يونيو المقبل، والحفل الثاني في 6 يوليو 
2023 بأوبرا اإلسكندرية، وتتابع بعدها الحفالت 

في الخميس األول من كل شهر.

»ليالي القراءة« تتناول 3 روايات مترجمة لطالب الرفاعي

احتضنت مكتبة البابطين 
المركزية للشعر العربي، أمس 

األول، ندوة ثقافية بعنوان 
»الخوف في روايات طالب 

الرفاعي بين الواقع والتخييل«.

نظمت السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي 
بالكويت، ضمن برنامج وزارة الثقافة الفرنسية، 
ندوة نقاشية بعنوان »الخوف في روايات طالب 
الرفاعي بين الواقع والتخييل«، في إطار »ليالي 
الـــقـــراءة« مــع الــكــاتــب والـــروائـــي طــالــب الــرفــاعــي، 
ودكـــتـــورة األدب الــفــرنــســي ســنــاء ســـاســـي، على 
مسرح مكتبة البابطين المركزية للشعر العربي، 

أمس األول. 
حضر الفعالية السفيرة الفرنسية لدى الكويت 
كلير لــو فليشر، والمستشار الثقافي الفرنسي 
مدير المعهد الفرنسي بينوا كاتاال، وجمع كبير 

من المثقفين والمهتمين.
فــي الــبــدايــة، رحـــب كــاتــاال بــالــحــضــور، وشكر 
األمين العام لمؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين 
الثقافية، عبدالرحمن البابطين، وفريق المكتبة 

بأكمله، على الترحيب واالستضافة.
ة« فرصة كبيرة  وأكــد كــاتــاال أن »ليالي الــقــراء
لالحتفال بفن الكتابة والمؤلفين، وقال إن الروائي 
طالب الرفاعي هــو األديـــب الكويتي األقـــرب إلى 
رجمت ست من رواياته 

ُ
القراء الفرنسيين، حيث ت

ة وبحث على  إلــى الفرنسية، وأصبح محل قــراء
الساحة الثقافية الفرنسية.

لحظات الخوف والفزع

مـــن جــانــبــهــا، اســتــهــلــت د. ســـاســـي كلمتها 
بتوجيه الشكر للرفاعي، لقبوله الدعوة، معلقة: 
«. وشكرت 

ً
»هــذا شــرف كبير، وأنــا سعيدة جــدا

المعهد الفرنسي ومكتبة البابطين المركزية.
ــرت أنــهــا فـــي عــرضــهــا الــمــرئــي حــاولــت  ــ وذكـ
تلخيص أنـــواع الــخــوف التي وجدتها كقارئة 
ــل الــشــمــس«،  فـــي روايـــــات الــرفــاعــي الـــثـــالث: »ظـ
و»النجدي«، و»فــي الهنا«. وبينت أن كل رواية 

احـــتـــوت عــلــى مــواضــيــع مــخــتــلــفــة، كــمــا أن كل 
روايــة تسرد قصة وأطروحة وتناقش مشكلة، 
ومن خاللها يمكن تحليل نفسية الشخصيات. 
وتــابــعــت: »الــرفــاعــي جعلنا، كــقــراء، نــدخــل في 
نفسية أبطال قصصه، ونعيش معها لحظات 
الخوف والفزع، وكل بطل من أبطاله يعيش عدة 
مشاعر من الممكن أن نلخصها بكلمة خوف«.

مشاعر كثيرة

فت د. ساسي الخوف بأنه »شعور، لكن  وعرَّ
عند الرفاعي ليس مجرد شعور مــفــرد، حيث 
يتضمن عدة مشاعر. فوجئت بالمشاعر التي 
يحس بها أبــطــال الــرفــاعــي مــن خــوف تــتــراوح 
درجاته بين الضعف والشدة، حتى في بعض 
األحــيــان ينسى البطل المكان والــزمــان اللذين 

يعيش فيهما«. 
وأوضــحــت أنها وجــدت الكثير من الكلمات 
ــن الـــخـــوف فـــي كـــتـــابـــات الـــرفـــاعـــي،  ـــرة عـ الـــمـــعـــبِّ
وعرضتها بــالــعــرض الــمــرئــي الـــذي قدمته في 
ــن ثـــم أعــطــت نـــمـــاذج لــلــخــوف:  الــمــحــاضــرة، ومـ
الخوف من العقاب الجزائي، والخوف من نظرة 

اآلخر، والخوف الباطني. 
وذكرت ساسي أن الخوف أدى إلى تداعيات 
عـــدوانـــيـــة، الفــتــة إلــــى أن الــشــخــصــيــات، مــنــهــا: 
»كوثر« برواية »في الهنا« عانت خوف اليأس، 
 
ً
و«حلمي« في رواية »ظل الشمس« عانى اشتباكا

في اإلطار الزمكاني، والهلوسة، وفقدان مفهوم 
الوقت. 

دت ساسي األسباب التي دفعتها لتحليل 
َّ
وفن

شخوص الرفاعي: »أنا أحب األدب، وكنت أود 
معرفة من هو طالب الرفاعي الذي يتحدث عنه 
الــنــاس فــي فــرنــســا والــكــويــت والــعــالــم العربي 

بصفة عامة، وفوجئت بأسلوب كتاباته، وكنت 
طوال الوقت أشعر وكأني أقرأ للروائي الفرنسي 

ألبير كامو«.

غريزة مفيدة

من جانبه، قال الرفاعي: »الخوف غريزة مفيدة 
 للطبيعة 

ً
 مالزما

ً
لحماية اإلنسان، ويشكل هاجسا

الــبــشــريــة، طــــوال حــيــاة اإلنــــســــان، وفــــي مختلف 
األوقات«. 

وأضاف: »يتدرج الخوف من اإلحساس بقرب 
ودنو الخطر الماحق الذي يداهم حياة اإلنسان 
فــي الــحــروب والـــكـــوارث الطبيعية، إلـــى الــخــوف 
مـــن عــنــاصــر الــبــيــئــة، كــالــبــحــر والـــظـــالم والـــرعـــد 
والبرق والعواصف والفيضانات، وبعض أنواع 
 بالخوف 

ً
الحيوانات، كالثعابين والزواحف، مرورا

من الممارسات اليومية، كركوب الطائرة، وقيادة 
ــواًل إلــى  ــ ــتـــخـــدام الــمــصــاعــد، وصــ ــيـــارة، واسـ الـــسـ
الخوف الذي يالزم اإلنسان من األمراض وكل ما 

ينغص عيشه«.
وتابع الرفاعي: »الخوف واحد من أهم العناصر 
الفنية التي يمكن أن ُيبنى عليها العمل الروائي. 
فــبــاإلضــافــة إلــى اشــتــراك كــل البشر فــي الــخــوف، 
والتعاطف الذي قد يخلقه مع الشخصية، فيمكن 
النظر إليه بوصفه أحد أهم الميزات الفنية التي 
تمنح العمل وتيرة مهمة من اإلثارة والتشويق«. 
وأردف: »في ثالث من رواياتي المترجمة إلى 
الفرنسية يختلف حضور الخوف من شخصية 
إلــى أخـــرى، ووفـــق لحظة المشهد الـــذي تمر به. 

فــالــخــوف الــــذي يــعــيــشــه الـــنـــوخـــذة )عــلــي نــاصــر 
النجدي(، وهو يصارع العاصفة لينجو بنفسه، 
هــو بــالــضــرورة مختلف عــن الــخــوف الــذي ُيربك 
)حلمي المصري( بطل روايــة )ظــل الشمس( في 
الكيفية التي يتحتم عليه فيها مواجهة مصيره 
في البقاء بالكويت، أو الرجوع بالفشل إلى بلده 
وأسرته. وخوف الشخصيتين، يختلف عن خوف 
الشابة )كوثر( في إقدامها على الزواج من عشيقها 

)مشاري( الرجل المتزوج!«.

ال تفكير في الخوف

ــد الـــرفـــاعـــي: »لــحــظــة الــكــتــابــة ال أفـــكـــر في  ــ وأكـ
الخوف كعنصر لبناء العمل القصصي، فالمحرك 
األســاســي ألي كاتب ينطلق من فكرة القصة أو 
الرواية، وما يريد الوصول إليه. في جميع أعمالي 
 ببداية 

ً
 وعارفا

ً
القصصية والروائية أكــون ملما

الرواية ونهايتها، لكن المغامرة الكبيرة والخوف 
األكبر الذي يالزم أي كاتب يكمنان في التفاصيل 
التي ستمأ الفراغات فيما بين البداية والنهاية!«.
وأضــاف: »في جميع األعمال التي كتبت على 
مسيرة جاوزت األربعة عقود، أرى أن كل أبطالي 
محمولون على قلقهم ومــخــاوفــهــم، وال أظــن أن 
 يستطيع أن يرصد ويترجم خوف 

ً
 أدبيا

ً
جنسا

وقلق اإلنسان كما جنس الرواية، فهي مرصودة 
للدخول في لحظات ومشاعر ال يمكن لجنس آخر 
غيرها الخوض فيه، كما أنه ال شيء يالزم عيش 

اإلنسان كمشاعره بمخاوفه!«. 

فضة المعيلي

ة   طوال القراء
كنت أشعر 
بأنني أقرأ 

للكاتب 
الفرنسي ألبير 

كامو
ساسي

 أتمنى أن أمثل 
مع الفنانة 

القديرة هدى 
حسين في 
المستقبل

● فضة المعيلي

ضمن برنامج وزارة الثقافة الفرنسية والمعهد الفرنسي في الكويتضمن برنامج وزارة الثقافة الفرنسية والمعهد الفرنسي في الكويت

الرفاعي وسناء ساسي

الجابر والدعاس يؤسسان »نقد × نقد«
أعــلــن الــكــاتــب والــنــاقــد عــالء 
ــابــــر ســــعــــادتــــه بـــاالنـــتـــهـــاء  الــــجــ
ــة  ات اإلداريــ ــراء ــ مــن جميع اإلجــ
والــتــفــاصــيــل الــفــنــيــة والــتــقــنــيــة 
لــتــدشــيــن الــمــجــلــة اإللــكــتــرونــيــة 
ــقــــد( الــتــي  ــقــــد X نــ ــة )نــ ــلـ ــامـ الـــشـ
 مــــع الــكــاتــبــة 

ً
ــرا ــ ــــؤخـ أســـســـهـــا مـ

والـــنـــاقـــدة د. ســـعـــداء الـــدعـــاس، 
ويــعــتــزم إطــالقــهــا فـــي الــفــضــاء 
ــام القليلة  اإللــكــتــرونــي فــي األيــ

القادمة.
ومجلة »نــقــد X نــقــد« معنية 
بــالــنــقــد فــــي جــمــيــع الـــمـــجـــاالت 
الفنية واألدبية، وأوضح الجابر 
أن فكرة تأسيس المجلة جاءت 
إعــــــــالًء لـــشـــأن الـــنـــقـــد والـــنـــقـــاد، 
 لــجــمــيــع 

ً
 حــــــرا

ً
ــرا ــبـ ــنـ ــكـــون مـ ــتـ ولـ

األقالم النقدية في شتى أقطار 
ــن الـــعـــربـــي، لــلــتــعــبــيــر عن  الـــوطـ
ذاتها، وتقديم وجهة نظرها في 
المنجز اإلبداعي بجميع فروعه 

واتجاهاته.
ــا، قـــالـــت د. الـــدعـــاس  بــــدورهــ

في هذا الشأن: عشقنا للكتابة 
ــد عــــلــــى وجــــه  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ  والـ

ً
ــا ــ ــومـ ــ ــمـ ــ عـ

الخصوص، كــان أحــد األسباب 
الـــرئـــيـــســـة لـــتـــأســـيـــس الــمــجــلــة، 
فهناك الكثير من األعمال األدبية 
والفنية التي تستحق تسليط 
الضوء عليها، والمجلة فرصة 
عظيمة للتعبير عــن آرائــنــا في 
كل ما يحدث حولنا من مواقف 

وأحداث، وأنشطة ثقافية.
وتـــتـــكـــون الـــمـــجـــلـــة مــــن عـــدة 
أبواب في مختلف مجاالت الفن 
واألدب، إضافة إلى تخصيص 
جـــزء منها إلبـــداعـــات الــشــبــاب، 
 مـــن مــؤســســي الــمــجــلــة 

ً
إيـــمـــانـــا

بــدعــم نــتــاج الــشــبــاب وتشجيع 
كــتــابــاتــهــم، أمـــا هــيــئــة التحرير 
 
ً
فتتكون من: عالء الجابر رئيسا
للتحرير، ود. ســعــداء الــدعــاس 
ــدة  ــاقــ ــنــ ــر، والــ ــريـ ــتـــحـ ــلـ  لـ

ً
ــرا ــ ــديــ ــ مــ

الشابة رانــا أبوالعال سكرتيرة 
لــلــتــحــريــر، وســيــتــولــى الــكــاتــب 
الصحافي المعروف فؤاد حمدو 

الدقس مهام التصحيح اللغوي 
للمجلة. 

وســيــتــم إطــــالق الــعــدد األول 
مــن المجلة فــي يناير الــجــاري، 
 بــأســمــاء كــوكــبــة كبيرة 

ً
مـــزدانـــا

ــاب والــنــقــاد 
ّ
ومــتــمــيــزة مــن الــكــت

الكبار والشباب من شتى أقطار 
الوطن العربي.

ويوجه الجابر دعوة مفتوحة 
لجميع الكتاب والنقاد من كل 
بقاع العالم، للمشاركة في أبواب 
الــمــجــلــة، وإثـــرائـــهـــا بــمــقــاالتــهــم 

وقراءاتهم النقدية.

عالء الجابرسعداء الدعاس

ًمهرجان البحر األحمر السينمائي 
الدولي يدعم 36 فيلما

أعـــلـــن صـــنـــدوق الــبــحــر األحـــمـــر، الــتــابــع 
ــر الــســيــنــمــائــي،  ــمــ لـــمـــهـــرجـــان الـــبـــحـــر األحــ
الــفــائــزيــن فــي مــرحــلــتــي اإلنـــتـــاج ومـــا بعد 
اإلنتاج لعام 2022، حيث حصل 36 صانع 
أفالم من المملكة والعالم العربي وافريقيا 
على منح تمويل الصندوق، لمساعدتهم 
في تطوير مهاراتهم وخبراتهم واستكمال 
مشاريعهم وتحويل الــرؤى إلــى إبــداعــات 

ماثلة على أرض الواقع.
ووفــق وكالة األنــبــاء السعودية )واس(، 
تلقى الصندوق لدورة تمويل اإلنتاج لعام 
2022، أكــبــر عـــدد مــن الــمــشــاريــع مــنــذ بــدء 
انــطــالق أعــمــال الــصــنــدوق، حــيــث راجــعــت 
مجموعة مــن الــلــجــان المختصة أكــثــر من 
150 عــمــال مــمــيــزا، واخـــتـــارت قــائــمــة تضم 
53 فــيــلــمــا تــنــوعــت بــيــن األعـــمـــال الــروائــيــة 
والوثائقية وأفالم التحريك والمسلسالت 
واألفالم القصيرة وأفالم الواقع االفتراضي.
25 فيلما، منها للحصول  وتــم اختيار 
عــلــى مــنــح تــمــويــل اإلنــتــاج، بينها فيلمان 
حصال على الدعم في مرحلة التطوير من 
صندوق البحر األحمر، وهما فيلم »كابتن 
مــبــاي« لــلــمــخــرج جــويــل كــاريــكــزي، وفــيــلــم 

»عائشة« للمخرج مهدي البرصاوي.
ــلـــى فـــيـــلـــم »يــــونــــان«  ــار عـ ــيــ ــتــ ووقــــــع االخــ
ــــن لـــلـــمـــشـــاركـــة  ــــديـ ــر فـــخـــر الـ ــيــ ــلـــمـــخـــرج أمــ لـ
فـــي ســـوق الــمــشــاريــع لـــلـــدورة الــثــانــيــة من 
مهرجان البحر األحمر السينمائي الدولي، 
التي اختتمت فعاليتها مؤخرا في مدينة 
جدة، حيث يهدف برنامج سوق المشاريع 
إلى ربط منتجي مشاريع األفالم الجديدة 
بــالــمــمــولــيــن الــدولــيــيــن فــي قــطــاع صــنــاعــة 

األفالم.

وجــرى كذلك اإلعــالن عن فــوز 11 فيلما 
ــن قــائــمــة  ــــاج مــ ــتـ ــ ــا بـــعـــد اإلنـ ــي مـــرحـــلـــة مــ فــ
الــتــرشــيــحــات الـــمـــخـــتـــارة الـــتـــي ضــمــت 28 
ــم الــصــنــدوق،  مــرشــحــا لــلــحــصــول عــلــى دعـ
ــيــــن األعــــــمــــــال الــــمــــخــــتــــارة الـــفـــيـــلـــم  ومـــــــن بــ
السعودي »نورا«، وتم تصويره في مدينة 
الــعــال، مــن إخـــراج توفيق الــزايــدي وإنــتــاج 
بول ميلر، وفيلم »الضوء األسود« للمخرج 
كريم بن صــالح، وإنتاج وليد بهاء، الذي 
فاز بجائزة ورشة »فاينال كات فينيسيا« 
في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. 
)د ب أ(
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ً
أوروبا تتريث في تصنيف »حرس إيران« إرهابيا

• حزمة عقوبات غربية جديدة ضد طهران • مباحثات بين رئيسي ورئيس »الدوما« الروسي
تمهلت دول االتحاد 

األوروبي في تنفيذ توصية 
برلمانه بإدراج الحرس الثوري 
اإليراني على قائمة اإلرهاب، 

إال أنها وسعت العقوبات 
على شخصيات ومؤسسات 

إيرانية، وهو األمر الذي كان 
محل بحث خالل زيارة رئيس 

»الدوما« الروسي للعاصمة 
اإليرانية.

أقـــر وزراء االتـــحـــاد األوروبـــــي 
ــقـــوبـــات  ــعـ حــــزمــــة جـــــديـــــدة مـــــن الـ
على إيــــران، بسبب قمع نظامها 
الوحشي االحتجاجات الشعبية 
التي اندلعت سبتمبر الماضي، 
بينما اشترط مسؤول السياسة 
الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل 
الحصول على حكم قضائي إلدراج 
»الحرس الثوري« اإليراني بقائمة 

المنظمات اإلرهابية.
وأعــلــنــت الـــرئـــاســـة الــســويــديــة 
لالتحاد، عبر »تويتر«، إقرار وزراء 
خــارجــيــة الــتــكــتــل، عــقــب اجــتــمــاع 
عقد في بوركسل، أمــس، توسيع 
العقوبات المفروضة على إيــران 
لــــكــــي »تــــســــتــــهــــدف مـــــن يــــقــــودون 
ــة االتـــحـــاد  ــ ــــددت ادانــ الـــقـــمـــع«، وجــ
ــــي »االســتــخــدام الوحشي  األوروبـ
وغير المتناسب للقوة من جانب 
السلطات اإليــرانــيــة فــي مواجهة 

المتظاهرين السلميين«.
ــق، أفـــــــــادت  ــ ــ ــابـ ــ ــ وفـــــــــي وقـــــــــت سـ
ــادر بـــــأن وزراء الــخــارجــيــة  مــــصــ
يــعــتــزمــون إضـــافـــة 37 اســمــا إلــى 
قائمة االتــحــاد األوروبـــي لألفراد 
والكيانات الخاضعين لعقوبات، 
بسبب انتهاكات لحقوق اإلنسان 

في إيران.

لندن وواشنطن

بــــــدورهــــــا، أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة 
ــاء  ــمـ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة إضــــافــــة 5 أسـ
ومؤسستين إيرانيتين إلى قائمة 
عقوباتها، والشخصيات الخمسة 
هي قائد قوات الباسيج ومساعده 
السابق وقائد قوات الجيش البرية 
ومساعد المدعي العام ونائب قائد 
قاعدة »ثأر الله« التابعة للحرس 
الثوري ونائب القائد العام لقوى 
األمن الداخلي، كما أعلنت الواليات 

المتحدة عن عقوبات مماثلة.
وقــبــل االجــتــمــاع قـــال مــســؤول 
السياسة الخارجية فــي االتحاد 
األوروبـــــــــي إن الــتــكــتــل ال يمكنه 
إدراج »الــــحــــرس الـــــثـــــوري« عــلــى 
قــائــمــة الــكــيــانــات اإلرهـــابـــيـــة، كما 
أوصى البرلمان األوروبي إال بعد 
صدور قرار من محكمة في االتحاد 

يفيد بذلك. 

تهديدات طهران

ــل، هــــــــــدد وزيـــــــر  ــ ــابــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ فـــــــي الــ
الخارجية اإليــرانــي حسين أمير 
عبداللهيان بأن أي »قرار أوروبي 
مناهض إليران سيقابل بالمثل«، 

لكنه عبر عــن تفاؤله مشيرا الى 
أن »ما رأيناه اليوم وسمعناه في 
تصريحات بــوريــل يشير إلــى أن 
االتحاد األوروبـــي لن يتجه نحو 

خطوات مكلفة«.
ــاطـــق بـــاســـم وزارة  ــنـ وأكــــــد الـ
ــة اإليـــــرانـــــيـــــة نـــاصـــر  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
كــــنــــعــــانــــي أن قــــــــــرار الــــبــــرلــــمــــان 
األوروبـــــــي، الــــذي طــالــب مجلس 
االتـــــــحـــــــاد األوروبــــــــــــــــي والــــــــــدول 
ــــرس  ــــحـ األعــــــضــــــاء بــــإضــــافــــة »الـ
الثوري« والقوات التابعة له إلى 
قــائــمــة »اإلرهــــــــاب«، بــمــا فـــي ذلــك 
قوات التعبئة الشعبية »الباسيج« 
ــــدس«، غـــيـــر مـــلـــزم،  ــقــ ــ و»فـــيـــلـــق الــ
مــحــذرا األطـــــراف األوروبــــيــــة من 

»أي تصعيد«.
ــفـــاوضـــات االتـــفـــاق  وبـــشـــأن مـ
ــع الـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة،  ــ الـــــنـــــووي مـ
ــراء  جـــدد كــنــعــانــي نــفــي بــلــده إجـ
مــفــاوضــات ثنائية مستقلة مع 
الجانب األميركي، لكنه تحدث عن 
التزام طهران بمواصلة ما وصفه 
بــــ »الــتــعــامــل الــبــنــاء مـــع الــوكــالــة 
الدولية للطاقة الــذريــة في إطار 
الحقوق والقوانين«، بعد يوم من 
تلويح وزيـــر الــخــارجــيــة حسين 
أمـــيـــر عـــبـــدالـــلـــهـــيـــان بــانــســحــاب 
إيــران من معاهدة حظر انتشار 

األسلحة الذرية إذا صنف االتحاد 
األوروبـــــــــــي »الـــــحـــــرس الــــثــــوري« 

إرهابيا.
ــك، جـــدد عضو  فـــي مـــــوازاة ذلــ
لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــداخـــلـــيـــة فــي 
البرلمان اإليراني محمد آصفري 
تلويح بلده بإغالق مضيق هرمز، 
وتقييد حركة السفن التجارية ردا 

على أوروبا.

تضييق إعالمي

في غضون ذلك، ومع تواصل 
ــا الــشــهــر  ــهـ ــولـ الـــتـــظـــاهـــرات ودخـ
الرابع، أوقفت السلطات اإليرانية 
ثالث صحافيات يعملن لمصلحة 
مــؤســســات محلية، على خلفية 
االحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــشــهــدهــا 

البالد منذ وفاة مهسا أميني.
وأوردت جمعية مدنية أمس، 
فـــي بـــيـــان، أنـــه »خــــالل الــســاعــات 
الثماني واألربعين الماضية، تم 
تــوقــيــف ثــــالث صــحــافــيــات على 
األقل، هن مليكا هاشمي وسعدة 

شفيعي ومهرنوش زارعي«.
ووفــق تــعــداد مستقل، أوقفت 
السلطات 79 صحافيا منذ 16 
سبتمبر، تاريخ بدء االحتجاجات 
واالضطرابات التي قتل خاللها 

ــــات، بـــيـــنـــهـــم عـــــشـــــرات مــن  ــئـ ــ ــمـ ــ الـ
عناصر قوات األمن.

انهيار العملة

مــن جانب آخــر، أفـــادت تقارير 
إيرانية بأنه بناء على قرار البنك 
الـــمـــركـــزي تـــم تــحــديــد ســقــف بيع 
العملة للمواطنين اإليرانيين بـ 5 
آالف يورو سنويا، أو ما يعادلها 
بعمالت أخرى، في محاولة لوقف 
نــزيــف الــعــمــلــة الــمــحــلــيــة، وسجل 
الريال اإليراني، أمس األول، انهيارا 
ــام الــعــمــالت األجــنــبــيــة،  ــ كــبــيــرا أمـ
بعدما بلغت قيمة الدوالر الواحد 

أكثر من 450 ألف ريال.
وليل األحد ـ االثنين، ذكر رئيس 
البنك المركزي محمد رضا فرزين 
أن »احتياطيات العمالت األجنبية 
مــتــوافــرة فــي الـــخـــارج، وال يوجد 
ــيـــود لـــتـــوريـــد الــعــمــالت  حــــد أو قـ

األجنبية«.
وفي محاولة لطمأنة األسواق 
ــيــــة الـــمـــضـــطـــربـــة تـــحـــدث  ــلــ الــــداخــ
المسؤول اإليراني عن »توريد 300 
مليون دوالر من العملة المحررة 
ــة،  ــيـ ــــراق لــلــســلــع األســـاسـ ــعـ ــ ــن الـ مــ
ومن اآلن فصاعدا ستستمر هذه 
العملية، ويمكن لمستوردي السلع 

األساسية الحصول على العملة 
األجنبية«.

زيارة روسية

في هذه األثناء، التقى الرئيس 
اإليـــرانـــي إبــراهــيــم رئــيــســي، الــذي 
علمت »الجريدة« من مصدر مطلع 
أنــه يتطلع للحصول على »طوق 
ــراج  ــ ــل إخـ ــ ــاة روســـــــي« مــــن أجـ نـــجـ
حكومته من مــأزق انهيار العملة 
وتـــدهـــور األوضــــــاع االقــتــصــاديــة 
ــيــــس الــــدومــــا  واالجــــتــــمــــاعــــيــــة، رئــ
الـــروســـي فــيــالتــشــالف فــولــوديــن 
بطهران. وفي ظل احتدام المواجهة 
ــهــــران والـــقـــوى  بــيــن مــوســكــو وطــ
الغربية بعدة ملفات، بحث رئيسي 
مع المسؤول الروسي سبل تعزيز 
الــــشــــراكــــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة بــيــن 

بلديهما. 
ــة  ــولــ ــن جــ ــ ــ ــوديـ ــ ــ ــولـ ــ ــ وأجــــــــــــــرى فـ
ــع رئـــيـــس الــبــرلــمــان  مـــحـــادثـــات مـ
اإليراني محمد باقر قاليباف، وقال 
فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك إن 
»العقوبات التي تفرضها واشنطن 
وحلفاؤها ضد موسكو وطهران 
لن تؤدي إال إلى انسجام أكبر بين 

البلدين«.
ــبـــاف وفــــولــــوديــــن  ــيـ ــالـ ودعـــــــا قـ

رئـــيـــســـي الـــبـــلـــديـــن الـــــى مــراجــعــة 
وإقــــرار اتفاقية الــــ 25 عــامــا التي 
ــم الـــتـــوصـــل إلــيــهــا خــــالل زيــــارة  تـ
قاليباف لموسكو، على أمل البدء 

في تنفيذها.

استعجال الضربة 

جــــــــاء ذلــــــــك فــــــي وقــــــــت حــــــذرت 
مــصــادر مــتــعــددة مــن أن »الــنــظــام 
اإليراني أمامه أسابيع لتخصيب 
مــخــزونــاتــه مـــن الـــيـــورانـــيـــوم إلــى 
90%«، وهــو المستوى المطلوب 
إلنشاء رأس حربي يمكن وضعه 

في صاروخ بالستي.
وذكــرت المصادر لصحيفة ذا 
اكــســبــريــس البريطانية أن األمــر 
 أخرى إلنشاء 

ً
سيستغرق 18 شهرا

نظام توصيل فعال، لكن »الوصول 
إلـــــى عــتــبــة 90 بــالــمــئــة ســيــجــبــر 
الغرب والالعبين اإلقليميين على 
إعـــادة تقييم خياراتهم الحــتــواء 
الدولة المارقة، عبر تسريع خطط 
توجيه ضربة عسكرية لمنشآتها 
الــنــوويــة، قبل أن تتمكن مــن دفن 
الـــــرأس الــحــربــي الـــــذري بــعــمــق ال 

يمكن تدميره«.
)طهران - أ ف ب،
د ب أ، رويترز(

)أ ف ب( قاليباف وفولودين خالل اجتماع اللجنة البرلمانية اإليرانية - الروسية في طهران أمس 

وســـط تــزايــد تــهــديــدات حــكــومــة رئــيــس الــــوزراء 
اإلســرائــيــلــي بنيامين نتنياهو بالتعجيل بهدم 
وتهجير سكان المنطقة التي توصف بأنها »ذات 
أهمية استراتيجية للدولة الفلسطينية المستقبلية«، 
ــات بــيــن حــشــود مـــن الفلسطينيين  ــدامـ وقــعــت صـ
ومجموعات من المستوطنين اإلسرائيليين وأعضاء 
بالبرلمان اإلسرائيلي، في محيط قرية الخان األحمر 

بالقدس الشرقية المحتلة أمس. 
واعتصم عشرات الفلسطينيين ونشطاء أجانب 
ــر لــلــتــنــديــد بــســيــاســة الــتــوســع  ــمــ فــــي الــــخــــان األحــ

االستيطاني. 
وصــــرح رئــيــس »مــجــلــس قــــروي« الــخــان األحــمــر 
عيد الخميس، بأنهم يتوقعون األســوأ من جلسة 
محكمة الــعــدل العليا اإلسرائيلية الــمــقــررة مطلع 
فبراير المقبل لبّت هدم المنطقة وتهجير سكانها.

وحــذر الخميس مــن أن مــصــادرة أراضـــي الخان 
األحمر من شأنها تقويض أي اتصال بين شمال 
وجــنــوب الضفة الغربية وأي فــرص لتطبيق حل 
.
ً
الدولتين وإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية 
»حملة التحريض البشعة« الــتــي يــقــوم بها وزراء 
ــاء بــــ »الــكــنــيــســت« وغـــــالة الــمــتــطــرفــيــن من  وأعــــضــ

المستوطنين لهدم الخان األحمر.

ــذا الــمــخــطــط الــقــديــم  ــ ــبـــرت الـــــــــوزارة أن »هــ ــتـ واعـ
الجديد استعماري عنصري بامتياز يهدف لتنفيذ 
مشاريع استيطانية ضخمة في المنطقة الممتدة 
من القدس حتى البحر الميت، بهدف عزل القدس 
 عن محيطها الفلسطيني وإغراقها بالمزيد 

ً
تماما

من التجمعات االستيطانية الضخمة«. 
ورأت أن مخطط تهجير سكان المنطقة »يؤكد أن 
حكومة نتنياهو وائتالفه اليميني المتطرف هي 
حكومة استيطان ومستوطنين، ويقوم برنامجها 
على محاولة تصفية أي فرصة لتطبيق مبدأ حل 

الدولتين«.
وطالبت بموقف دولي وأميركي وأوروبي حازم 
وضاغط على رئيس الوزراء اإلسرائيلي لوقف تنفيذ 

إخالء وهدم الخان األحمر.
كــمــا حـــذر رئــيــس الــمــجــلــس الفلسطيني عضو 
الــلــجــنــة الــمــركــزيــة لــحــركــة فــتــح، روحـــي فــتــوح، من 
ــدام الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة عــلــى تنفيذ »نــكــبــة«،  إقــ

و»ترانسفير« جديد في قرية خان األحمر البدوية.
جاء ذلك في وقت كشفت تقارير عبرية أن رؤساء 
 بهدم 

ً
االئتالف الحكومي اإلسرائيلي، اتخذوا قرارا

مــنــازل فلسطينية ُمصنفة بــأنــهــا »غــيــر قانونية« 
بالمنطقة المصنفة )ج( بالضفة الغربية المحتلة، 
من أجل خفض التوتر بين وزراء الحكومة األكثر 

يمينية بتاريخ الدولة العبرية على إثر إخالء بؤرة 
استيطانية يهودية قرب مدينة نابلس.

وأوضــحــت قــنــاة كـــان الــرســمــيــة، فــي تــقــريــر لها، 
أن »القرار الــذي يقضي بهدم كل مبنى جديد يقام 
داخل المنطقة التي تخضع للسيطرة المشتركة بين 
السلطة الفلسطينية وإسرائيل، خالل وقت قصير، 
تم التوصل إليه من أجل تبديد التوتر القائم بين 
وزير الدفاع يوآف غاالنت ووزير المالية بتسلئيل 

سموتريتش«. 
ــارت الــقــنــاة الــعــبــريــة، إلــى أنــه »فيما يتعلق  وأشــ
بالمباني القديمة بنفس المنطقة والتي تصنفها 
إسرائيل على أنها غير قانونية مثل الخان األحمر 
الــقــريــبــة مــن مــديــنــة الـــقـــدس، فـــإن ائــتــالف نتنياهو 
سيواصل اتصاالته الرامية لحل هذه القضية«. وكان 
وزير األمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير أعلن 
أمــس األول، أنــه سيطلب من الحكومة اإلسرائيلية 

إخالء الخان األحمر، بشكل فوري.
ويعيش زهــاء 200 فلسطيني في منطقة الخان 
األحمر الواقعة على بعد 15 كم شرقي القدس، وسبق 
ــرار إســرائــيــلــي عـــام 2010 بــهــدم مساكن  أن صـــدر قـ
المنطقة وتهجير سكانها، لكن تم تأجيله بضغوط 

دبلوماسية وقرارات من المحاكم اإلسرائيلية.
)رام الله - د ب أ(

ر بمحاولة خطف مصر
ّ
السيسي يعاتب اإلعالم ويذك

• القاهرة - حسن حافظ
عاتب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خالل 
احتفال بعيد الشرطة، أمــس، اإلعـــالم المصري، بسبب 
تــصــويــره للمصريين على »أنــهــم مرعوبين على األكــل 
والشرب«، في إشارة إلى األزمة االقتصادية التي تعانيها 

البالد. 
وأضاف السيسي: »ما يصحش كده، أنا مش بقول إن 
ده كالم مش صحيح، أل، بس بقول مش ده آخر الدنيا 

في مصر«. 
وعشية ذكرى 25 يناير، قال السيسي، إن ما جرى قبل 

10 سنوات كان محاولة لخطف مصر. وأوضح: »كان فيه 
محاوالت كبيرة اتعملت خالل السنين اللي فاتت، وكان 
آخرها من عشر سنين... الهدم كان هدفه حاجة واحدة أن 
الجناح ده )أي جهاز الشرطة( ما يبقاش موجود عشان 

البلد تتاخد... نكسر الشرطة ليه؟ عشان ناخد البلد«.
وقـــال الــســيــســي: »صـــامـــدون فــي مــواجــهــة الــتــحــديــات 
االقتصادية الصعبة التي يعانيها العالم كله«، مضيفا: 
»هناك دول كبرى تعاني عدم القدرة على تسديد الديون، 
ونمر بظروف خارجة عن إرادتنا، ونحاول تخفيف آثارها 

على مواطنينا«.
وتابع: »بناء الدول ال سبيل له من دون الحفاظ على 

ــن الــقــومــي بــجــمــيــع عــنــاصــره ومــكــونــاتــه، وكــمــا أن  األمــ
االقتصاد ال يمكن له أن ينطلق وينمو بدون بنية أساسية 
قوية وحديثة ومتكاملة، فإن الوطن ال يحيا وال يبقى 

بدون حماية األمن القومي وصونه«.
وذكــــر أن »تــــطــــورات الــمــشــهــد الـــدولـــي خــــالل األعــــوام 
القليلة الماضية حملت للعالم بأسره، ونحن جزء منه، 
أحـــداثـــا غــايــة فــي الــتــعــقــيــد، بــــدأت بــجــائــحــة كـــورونـــا ثم 
األزمـــة الــروســيــة - األوكــرانــيــة، وهــي تــطــورات لــم تحدث 
منذ عقود، وباتت تنذر بتغيرات كبيرة على المستويين 

الجيوسياسي واالقتصادي الدوليين«.
ولفت إلى أن »هذه حقائق انعكست بشكل سلبي على 

األغلبية العظمى من دول العالم، وفي مصر كان شاغلنا 
الــشــاغــل مــنــذ الــبــدايــة هــو كيفية تخفيف آثـــار األزمـــات 
الــعــالــمــيــة عــلــى الـــداخـــل الــمــصــري، وكـــانـــت توجيهاتي 
الــمــســتــمــرة لــلــحــكــومــة تــحــّمــل الـــجـــزء األكـــبـــر مـــن أعــبــاء 
وتكاليف األزمة، وعدم تحميلها للمواطنين بأقصى ما 

تستطيعه قدرتنا«.
 وأضــــاف: »أعــلــم أن آثـــار األزمـــة كبيرة وتسبب آالمــا 
ألبناء الشعب، السيما محدودي الدخل والفئات األكثر 
احــتــيــاجــا، الــذيــن يــخــوضــون كــفــاحــا يــومــيــا هــائــال، لكن 
التزامنا بمساندتهم والوقوف معهم هو التزام ثابت من 

الدولة لم ولن يتغير«.

طهران تحدد
 لبيع

ً
سقفا

العمالت
األجنبية... وتعتقل 

3 صحافيات

تقاُرب ومذكرات تعاون 
بين الجزائر وإيطاليا

 بين 
ً
في خطوة تعكس تقاربا

البلدين، بدأت رئيسة الوزراء 
اإليطالية، جورجيا ميلوني، 

أمس، زيارة غير محددة المدة 
للجزائر. وعقب محادثات 

أجرتها مع الرئيس الجزائري، 
عبدالمجيد تبون، بالقصر 

الرئاسي بالعاصمة الجزائرية، 
وقعت ميلوني 5 مذكرات 
»شراكة وتعاون« في عدة 

قطاعات اقتصادية واجتماعية، 
بينهما مذكرتا تعاون بين 

شركة المحروقات الحكومية 
الجزائرية »سوناطراك«، 

ومجموعة الطاقة اإليطالية 
»إيني«.

الجيش األميركي يوقف 
ين بـ »داعش« سورية قياديَّ

أعلنت القيادة الوسطى للجيش 
األميركي في بيان، ليل األحد ـ 

االثنين، أن قواتها ألقت القبض 
على اثنين من قيادات تنظيم 

داعش خالل هجوم جوي وبري 
شرق سورية.

وقال المتحدث باسم القيادة، 
الكولونيل جو بوتشينو، إن 

الهجوم وقع، السبت الماضي، 
بمساعدة قوات شريكة، في 

إشارة إلى قوات سورية 
 أن 

ً
الديموقراطية )قسد(، مضيفا

أحد المدنيين أصيب بـ »جراح 
طفيفة« أثناء الهجوم.

 لمنعه 
ً
لبنان يطلب توضيحا

من التصويت باألمم المتحدة

طالب وزير الخارجية في 
حكومة تصريف األعمال 

اللبنانية، عبدالله بو حبيب، 
توضيحات حول تعليق حق 

بالده في التصويت بالجمعية 
العامة لألمم المتحدة، بعدما 

أفيدت بعثة لبنان في نيويورك 
من مكتب المساهمات في األمم 

المتحدة بتمديد مهلة الدفع.
وكانت األمم المتحدة قد أعلنت 

الجمعة الماضية أن لبنان 
متأخر عن سداد مستحقاته 

لميزانية تشغيل األمم المتحدة، 
وقد فقد حقوقه في التصويت 

بالجمعية العامة لألمم المتحدة 
المكونة من 193 عضًوا. ويبلغ 

الحد األدنى من المدفوعات 
الالزمة الستعادة حقوق 

التصويت للبنان في الجمعية 
العامة لألمم المتحدة فقط 

 و835 ألفا و303 دوالرات.
ً
مليونا

)أ ف ب( فلسطينيون ونشطاء أجانب خالل اعتصام بمحيط الخان األحمر أمس 

ِصدام فلسطيني - إسرائيلي حول »الخان األحمر«ِصدام فلسطيني - إسرائيلي حول »الخان األحمر«
حكومة نتنياهو تبرد التوتر بين وزرائها باتفاق لهدم منازل فلسطينيين

https://www.aljarida.com/article/12119
https://www.aljarida.com/article/12117
https://www.aljarida.com/article/12122
https://www.aljarida.com/article/12116
https://www.aljarida.com/article/12039
https://www.aljarida.com/article/12115
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ذت طواقم فرق 
ّ
بينما نف

اإلسعاف البريطانية أمس 
إضرابا جديدا للمطالبة 
 

ّ
بزيادة أجورهم في ظل

التضخم في اململكة 
املتحدة، إذ يبدو أن 

النزاعات االجتماعية لن 
ب 

ّ
تهدأ في مواجهة تصل

الحكومة، أمر رئيس 
الوزراء البريطاني املحافظ 

ريشي سوناك، أمس، 
بإجراء تحقيق في األمور 

الضريبية لرئيس حزب 
املحافظني ناظم الزهاوي.
وكان الزهاوي أقر السبت 
املاضي بأنه كان »مهمال« 
في شؤون ضرائبه، بعد 

صدور تقرير يفيد بأنه دفع 
8. 4 ماليني جنيه إسترليني 

ملصلحة اإليرادات 
والجمارك، جزء منها 

غرامة لعدم تسوية املبلغ 
الصحيح في ذلك الوقت.

حدد الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان الذي يحكم 

منذ عام 2003 ويأمل البقاء 
في منصبه لـ 5 أعوام 

إضافية، تاريخ 14 مايو 
موعدا إلجراء االنتخابات 
الرئاسية والتشريعية في 

تركيا.
وقال إردوغان، خالل لقاء مع 

شباب بورصة أمس األول: 
»سأستخدم صالحياتي 

لتقريب موعد االنتخابات 
إلى 14 مايو«. وأشار إلى 

أنها »ليست انتخابات 
مبكرة، إنما هذا تعديل ألخذ 
تاريخ امتحانات الجامعات 

في االعتبار«.

سلة أخبار

سوناك يأمر بالتحقيق
 في ضرائب الزهاوي

إردوغان: انتخابات الرئاسة
 والبرلمان 14 مايو

قدمت الحكومة الفرنسية 
أمس رسميًا مقترح إصالح 

قانون التقاعد بهدف إدخاله 
موضع التنفيذ بحلول الصيف، 

متحدية بذلك النقابات 
العمالية املدعومة من املعارضة، 
والتي نظمت إضرابًا شارك فيه 

1.5 مليون فرنسي الخميس 
املاضي، وتنوي التظاهر مجددًا 

نهاية الشهر الجاري. 
وقال وزير العمل أوليفييه 

دوسوبت، إن »مشروع القانون 
سيمنح مزيدا من العدالة 

واإلنصاف«، موضحا أن »هدف 
الحكومة من هذا اإلصالح 

تحقيق التوازن في ما يتعلق 
باملعاشات التقاعدية بحلول 
عام 2030«. وترفض النقابات 

باإلجماع والقسم األكبر 
من قوى املعارضة وأغلبية 

كبرى من الفرنسيني، بحسب 
استطالعات الرأي، البند 

األساسي في هذا اإلصالح 
القاضي بإرجاء سن التقاعد من 

62 إلى 64 عامًا.

حكومة ماكرون تتمسك 
بتعديل »التقاعد«

قالت وزارة الطاقة في 
باكستان إن شبكة الكهرباء 

في البالد شهدت انقطاعًا 
واسع النطاق، أمس، مما ترك 
ماليني األشخاص بال كهرباء 

للمرة الثانية خالل 3 أشهر، 
وأكد ضعف البنية التحتية في 

الدولة الغارقة في الديون.
وأوضح وزير الطاقة خوروم 

داستاجير أن زيادة كبيرة 
في الجهد الكهربي بالشبكة، 

جنوب البالد، تسبب في 
ر على الشبكة 

ّ
حدوث انقطاع أث

بأكملها، مضيفًا أن إمدادات 
الكهرباء بدأت في العودة بشكل 
جزئي من الشمال إلى الجنوب، 

بعد نحو 6 ساعات من 
إبالغ املصانع واملستشفيات 

واملدارس باالنقطاع.

باكستان: ثاني انقطاع  
للكهرباء في 3 أشهر

 حقيقية
ً
روسيا: الصراع مع الغرب يكاد يكون حربا

• جنوب إفريقيا تدافع عن مناوراتها مع موسكو • برلين تسمح لآلخرين بإرسال »ليوبارد« لكييف

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي الفروف، 
خــالل زيــارة الــى جنوب إفريقيا، أمــس، أن الصراع 
مع الغرب »يكاد يكون حربا حقيقية«، وذلــك غداة 
تحذير رئيس مجلس الدوما فياتشيسالف فولودين 
من أن تسليم أسلحة هجومية ألوكرانيا سيؤدي 
إلى »كارثة عالمية«، وتلويح نائب وزير الخارجية 
ســيــرغــي ريـــابـــكـــوف مـــن »عـــواقـــب ال يــمــكــن الــتــنــبــؤ 
بها« إذا وصلت صواريخ »إم جي إم -140 أتاكمز« 

األميركية التي يبلغ مداها 310 كلم إلى يد كييف.
وغداة تحذير نائب رئيس مجلس األمن الروسي، 
ديميتري ميدفيديف، من انضمام روسيا لتحالف 
عسكري مع دول أخرى تعارض الهيمنة األميركية 
على السياسة العالمية، دافعت جنوب إفريقيا عن 
مناوراتها الثانية من نوعها مع روسيا والصين منذ 
جرى بالقرب من مدينة ديربان 

ُ
2019، مؤكدة أنها ست

الساحلية وخليج ريتشاردز، وتهدف إلى »تعزيز 
العالقات المزدهرة بالفعل بين الدول الثالث«.

وقالت جنوب إفريقيا إنها أجرت مناورات مماثلة 
مــع أميركا وبريطانيا وفرنسا مــن دون أن تــؤدي 
إلى »ضجة«، وأضافت أنها »مثل أي دولة مستقلة 
وذات سيادة، لديها الحق في إقامة عالقات خارجية 
مــتــوافــقــة مــع عــالقــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة ومصالحها 

الوطنية«.
وكشفت وكالة تاس الروسية الحكومية، أمس، 
عن مشاركة الفرقاطة أدميرال غورشكوف المسلحة 
ــــون«، الــتــي تنطلق بسرعة تــزيــد 9  بــصــواريــخ »زركـ
أضعاف على سرعة الصوت، ويبلغ مداها أكثر من 
1000 كلم، ألول مرة في مناورات مشتركة مع الصين 

وجنوب إفريقيا في الفترة من 17 إلى 27 فبراير.
وأجرت الفرقاطة غورشكوف تدريبات في البحر 
النرويجي، بعد أن أرسلها الرئيس فالديمير بوتين 

هذا الشهر إلى المحيط األطلسي، في إشارة للغرب 
 من 

ً
بأنه لن يتراجع عن الحرب في أوكرانيا، محذرا

 ما صواريخها النووية. 
ً
أنها قد تسقط يوما

واتــهــم رئــيــس الــمــخــابــرات الــخــارجــيــة، سيرغي 
نــاريــشــكــيــن، أوكــرانــيــا بنشر مــنــظــومــات هيمارس 
الصاروخية األميركية وأسلحة أخرى ذخيرة ذات 
العيار الثقيل قرب المحطات النووية، ألنها تعلم 
 أنها 

ً
قصف خوفا من كارثة نووية، مؤكدا

ُ
أنها لن ت

ال تــخــشــى فــكــرة تــدمــيــر مــفــاعــالت مــحــطــات توليد 
الكهرباء بالخطأ نتيجة انفجار األسلحة المخزنة 

داخلها.
وقـــالـــت الــســفــارة الــروســيــة فـــي مــصــر: »الــجــيــش 
ن ويــــوزع صــواريــخ بــعــيــدة الــمــدى 

ّ
األوكـــرانـــي يــخــز

وأســلــحــة ومــدفــعــيــة وردت مــن الـــواليـــات المتحدة 
وغيرها من دول الناتو داخل مباني محطات الطاقة 
النووية، ليستخدمها إلثارة األعمال الجوابية من 
الــجــانــب الــروســي والــتــســبــب فــي الــكــارثــة الــنــوويــة، 
وســيــعــانــي الــعــالــم كــلــه نتيجة لــلــســلــوك المجنون 

لكييف ورعاتها الغربيين«.
ــالـــي، ديــنــيــس  ــفـــصـ ، ظـــهـــر الـــزعـــيـــم االنـ

ً
ــا ــيـ ــدانـ ــيـ مـ

بوشلين، في مدينة سوليدار األوكرانية، التي اعترف 
الجيش الروسي بشكل غير مألوف بالدور الحاسم 
لمرتزقة مجموعة فاغنر بقيادة يفغيني بريغوجين 
في السيطرة عليها يوم 13 الجاري، وتمهيد الطريق 
لتطويق مدينة باخموت الــمــجــاورة، الــتــي يسعى 

النتزاعها منذ الصيف وتشهد معارك ضارية.
وأكــــدت هيئة األركــــان فــي دونــيــتــســك أن الــقــوات 
الروسية حررت بلدتي كراسنوبوليفكا ودفوريتشي 
الواقعتين في معقل االنفصاليين والقريبتين من 

مركز القتال في باخموت.
وعلى جبهة مــوازيــة، تــبــادل الجيشان الروسي 

واألوكراني الحديث عن انتصارات، في ظل اشتداد 
الــقــصــف عــلــى الــمــنــاطــق الـــمـــأهـــولـــة بــالــســكــان في 

خيرسون وزاباروجيا في الجنوب.
في المقابل، قال الرئيس األوكراني، فولوديمير 
ــــالب جــامــعــة  ــــالل اجـــتـــمـــاعـــه مــــع طـ زيــلــيــنــســكــي، خـ
شــيــفــتــشــيــنــكــو بــرفــقــة رئـــيـــس الـــــــوزراء الــبــريــطــانــي 
السابق، بوريس جونسون، إن هناك تعبئة جارية 
في أوكرانيا لدعم اإلمكانات القتالية على الجبهات 
المختلفة. وأكد زيلينسكي أنه سيفعل كل شيء من 
 على أن أفضل ضمان 

ً
أجل النصر واألمــان، مشددا

ألوكرانيا هو انضمامها إلى حلف شمال األطلسي 
)الناتو(.

وذكـــر زيلينسكي أنـــه يــريــد أنــظــمــة دفـــاع جــوي 
وصواريخ بعيدة المدى لصد الهجمات الروسية، 
وجدد تأكيد أنه يرغب في إجابة واضحة من ألمانيا 
بشأن تزويده بدبابات »ليوبارد 2«، ألن ترددها بهذا 

الشأن غير صحيح وغير جّدي.
ومع بدء الجيش األلماني نقل أول دفعتين من 
صــواريــخ بــاتــريــوت الــثــالثــة، الــتــي وعـــد بتقديمها 
لحماية المجال الجوي البولندي، وتقوية الجناح 
الــشــرقــي لــحــلــف الــنــاتــو، أعــلــنــت وزيــــرة الــخــارجــيــة 
أنالينا بيربوكفي، ألول مــرة، عدم معارضة برلين 
أي دولة ترغب في تزويد الجيش األوكراني بدبابات 

»ليوبارد 2«.
ــفــــور، قــــرر رئـــيـــس الــــــــوزراء الــبــولــنــدي،  وعـــلـــى الــ
ماتيوس مورافيسكي، مطالبة ألمانيا بالموافقة 
على تــزويــد أوكــرانــيــا بــدبــابــات لــيــوبــارد األلمانية 

الصنع.
وبينما عرضت بولندا وفنلندا تسليم دباباتها 
بعد موافقة رسمية من برلين على إعادة تصديرها، 
قال وزير الدفاع األلماني، بوريس بيستوريوس، إنه 

سيتم اتخاذ قرار قريب بشأن إرسال »ليوبارد« إلى 
أوكرانيا، غير أن القرار النهائي يعود إلى المستشار 
أوالف شولتس؛ الذي رفض حتى اآلن التعليق على 
مسألة عمليات التسليم غير المباشرة لهذه الدبابات 

أو مباشرة من المخزون األلماني.
ـــك  ــ ــي، إريــ ــ ــجــ ــ ــرويــ ــ ــنــ ــ ــ ــــس األركـــــــــــــــان ال ــيــ ــ ودعـــــــــــا رئــ
كريستوفرسن، ألمانيا إلــى تسليم أوكــرانــيــا هذه 
 
ّ
 أنها »تحتاج إليها سريعا لشن

ً
الدبابات، موضحا

هجوم مضاد«.
وبــعــد عــام تقريبا على انـــدالع الــمــعــارك، اعتبر 
الجنرال النرويجي أن »أكثر ما يقلق هو ما إذا كانت 
ستتمكن أوكــرانــيــا مــن إبــقــاء ســالح الجو الروسي 

خارج الحرب«. 
وأعلن كريستوفرسن أن المعارك أوقعت 180 ألف 
قتيل أو جريح في صفوف الجيش الروسي و100 
ألــف فــي الــجــانــب األوكـــرانـــي، إضــافــة إلــى مقتل 30 
 أنه رغم خسائرها الفادحة، فإن 

ً
ألف مدني، مؤكدا

»روسيا قــادرة على مواصلة الحرب لفترة طويلة، 
 لقدرتها في التعبئة وإنتاج األسلحة.

ً
نظرا

عــلــى صــعــيــد الــحــرب الــدبــلــومــاســيــة مــع الــغــرب، 
ــيـــا، ألول مـــرة مــنــذ بـــدء الــهــجــوم على  طــــردت روسـ
أوكرانيا، سفير إستونيا، وخفضت العالقات إلى 
القائمين بــاألعــمــال، متهمة »الـــقـــادة اإلســتــونــيــون 
بتعمد تــدمــيــر مــجــمــل الــعــالقــات وجــعــل الــكــراهــيــة 
الــكــامــلــة لــروســيــا وثــقــافــة الــعــداء تجاهها سياسة 

دولة«.
وبــعــد طــردهــا فــي 11 الـــجـــاري 21 دبــلــومــاســًيــا 
ــريـــن، قــــررت إســتــونــيــا الـــرد  ــا ومــوظــفــيــن آخـ ــًيـ روسـ
بالمثل، وطالبت السفير الروسي بالمغادرة في نفس 
يوم مغادرة سفيرها من روسيا، أي في السابع من 

فبراير المقبل.

طفل روسي بمدينة كيروفسك في متحف للعتاد األوكراني الذي دّمرته روسيا خالل الحرب وغنمته )أ ف ب(

»رئاسية 2024«... استفتاء حول َمن ُيسجن بايدن أم ترامب؟
فــي تعليق عــلــى قضية الــوثــائــق السرية 
الـــتـــي تـــالحـــق الــرئــيــس جـــو بـــايـــدن، بــعــد أن 
طالت سلفه الجهوري دونالد ترامب، يتساءل 
ــاتـــب األمـــيـــركـــي جـــونـــاثـــان تــــورلــــي، فــي  ــكـ الـ
مقال بموقع »ذا هيل« إذا كانت االنتخابات 
الرئاسية عام 2024 ستتحول الى استفتاء 
عــلــى مــن يــريــد الــجــمــهــور ســجــنــه، بــايــدن أم 

ترامب؟
ــم الــتــصــريــحــات  ويـــوضـــح تـــورلـــي أنــــه رغــ
التي أدلى بها بايدن حول الوثائق التي ُعثر 
عليها بحوزته، فإن هناك قدرا كبيرا من األدلة 
الكافية لتوجيه اتهامات جنائية ضده، لدرجة 
أنه تم تعيين مستشار خاص للتحقيق في 
مسار المستندات السرية من خزانة مكتب في 
العاصمة إلى مرآب بايدن في والية ديالوير.
ــأن أمــيــركــا ربــمــا تــكــون متجهة  ــق بـ

ّ
ويــعــل

إلــى واحـــدة مــن أكثر اللحظات غــرابــة وقلقا 

في تاريخها الدستوري، فهناك اآلن احتمال 
واضح بأنه لن يكون لدى الواليات المتحدة 
اثـــنـــان فــقــط مـــن الــمــرشــحــيــن الـــبـــارزيـــن في 

الحملة االنــتــخــابــيــة لــلــرئــاســة الــلــذيــن يمكن 
توجيه االتهام إليهما في وقت االنتخابات. 
وبعد استعراضه للعديد من السيناريوهات 

ــامــــات لــكــال  ــهــ ــول احـــتـــمـــاالت تـــوجـــيـــه االتــ ــ حـ
ات  المرشحين للرئاسة، والقوانين واإلجراء
الخاصة بالعفو من قبل الرئيس الموجود في 
المنصب، قال الكاتب إنه تحت أي سيناريو، 
ســيــواجــه كـــال الــمــرشــحــيــن لـــوائـــح اتـــهـــام أو 
إمكانية توجيه الئحة اتهام بعد االنتخابات. 
لذلك يمكن أن يكون التصويت في االنتخابات 
الرئاسية القادمة حرفيا لمن يريد الجمهور 
أن يرى العفو عنه ومن يوّد رؤيته مسجونا.
في السياق نفسه، أشــار استطالع للرأي 
أجرته »ايبسوس« و»اي بي سي نيوز« الى 
أن 64 بالمئة ممن شملهم االستطالع قالوا 
إن تعامل بايدن مع الوثائق السرية كان غير 
مــنــاســب، بينما قـــال 34 بــالــمــئــة إنـــه تعامل 

بطريقة مناسبة.
وبــــــالــــــمــــــقــــــارنــــــة، قـــــــــال 77 بــــالــــمــــئــــة مـــن 
ــهـــم يـــعـــتـــقـــدون أن تـــرامـــب  الــمــســتــطــلــعــيــن إنـ

تــصــرف بشكل غير مناسب فــي تعامله مع 
الوثائق السرية، وقال 22 بالمئة إنه تعامل 

بشكل مناسب.
ــيـــن فــي  ــاركـ ــمـــشـ وقـــــــال 43 بـــالـــمـــئـــة مــــن الـ
االستطالع إنهم يعتقدون أن تعامل ترامب 
مــع الوثائق السرية كــان مصدر قلق وأكثر 
خطورة من بــايــدن، بينما اعتبر 20 بالمئة 
إن تعامل بــايــدن كــان أكــثــر خــطــورة. وتلقى 
بايدن في الساعات األخيرة »نيرانا صديقة« 
بــعــد أن وصــــف الــســيــنــاتــور الــديــمــوقــراطــي 
في مجلس الشيوخ، ديــك دوربــيــن، احتفاظ 
الــرئــيــس الــديــمــوقــراطــي بــوثــائــق ســريــة في 

منزله، بالتصرف »المشين وغير المقبول«.
وفي مقابلة عبر شبكة CNN، قال دوربين، 
الــذي يــتــرأس اللجنة القضائية فــي مجلس 
الشيوخ بالكونغرس األمــيــركــي: »إن بايدن 

فقد مكانته األخالقية«.

بايدن ترامب

مشروع لوال لـ »إعادة بناء الجسور« يبدأ من »األقلمة«
التحديات الداخلية قد تعرقل طموح البرازيل للعب دور قيادي

باشر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لوال 
دا سيلفا أمس، إعادة بالده إلى الساحة الدولية، 
بزيارة إلى األرجنتين، الجارة والحليفة، تليها 
 أولويته على 

ً
قمة إقليمية أميركية التينية، مرّكزا

الجوار اإلقليمي قبل العالم، فيما يواجه مسائل 
داخلية داهمة.

وبعد ثالثة أسابيع من بدء رئاسته وحوالي 
ــذي شـــنـــه أنـــصـــار  ــ أســـبـــوعـــيـــن عـــلـــى الـــهـــجـــوم الــ
لــلــرئــيــس الــســابــق الــيــمــيــنــي الــمــتــطــرف جــايــيــر 
بــولــســونــارو على مــراكــز السلطة فــي برازيليا، 
وصــــل لــــوال مــســاء األحــــد إلــــى بــويــنــس آيــريــس 
في زيــارة رسمية، قبل المشاركة اليوم في قمة 
لمجموعة دول أميركا الالتينية ومنطقة بحر 
الكاريبي »ســيــالك« بحضور حوالي 15 رئيس 

دولة.
 في األوروغواي 

ً
ويختتم الرئيس اليساري غدا

أول رحــلــة دولــيــة مــن واليــتــه، قــبــل أن يستقبل 
نهاية الشهر الــجــاري فــي برازيليا المستشار 
األلماني أوالف شولتس، ويتوجه في 10 فبراير 
إلى واشنطن للقاء نظيره األميركي جو بايدن.

ــــوال لـــأرجـــنـــتـــيـــن أهــمــيــة  ــدي زيــــــــارة لــ ــ ــرتـ ــ وتـ
جوهرية، إذ إن بالده هي الشريك التجاري األول 

للدولة المجاورة، فيما األرجنتين هي الشريك 
الثالث للبرازيل.

غــيــر أن الــمــســافــة الــعــقــائــديــة بــيــن حــكــومــة 
ألبرتو فرنانديز من يسار الوسط وبولسونارو 
اليميني المتطرف و«تغّيب األخير عن المنتديات 
 الــتــوافــق على 

ً
الــدولــيــة، جعال مــن الصعب جـــدا

مجموعة كاملة من المواضيع«، على ما أوضحت 
المتحدثة باسم الرئاسة األرجنتينية غابرييال 

سيروتي.
وستسمح هذه الزيارة بإبرام اتفاقات ثنائية 
واســعــة الــنــطــاق فــي عـــدة مــجــاالت مــثــل الطاقة 
والعلوم والصحة والزراعة والمال وغيرها، مما 
يشكل بحسب الرئاسة خطوة نحو »اندماج على 
غرار ما نحلم به منذ سنوات« بين بلدين يمثالن 
االقتصادين األول والثالث في أميركا الالتينية 
ويتسمان بـ »أهمية كبرى للعالم بوجه التحديين 

القادمين، االنتاج الغذائي والطاقة«.
ولــهــذه الـــزيـــارة قـــوة رمــزيــة كــبــرى بالنسبة 
ألمــيــركــا الــالتــيــنــيــة، إذ ســتــرســي الــقــمــة عـــودة 
الـــبـــرازيـــل إلـــى ســـيـــالك، بــعــدمــا سحبتها منها 
حــكــومــة بــولــســونــارو فـــي يــنــايــر 2020 متهمة 
المنظمة، التي أنشئت عام 2010 بإعطاء »الدور 

األبـــــرز ألنــظــمــة غــيــر ديــمــوقــراطــيــة« مــثــل كــوبــا 
وفنزويال ونيكاراغوا.

وأوضـــح المدير األكــاديــمــي لمركز العالقات 
الدولية البرازيلي فيليسيو دي سا غيماريس، 
أن »حــكــومــة بــولــســونــارو كــانــت تعتبر أميركا 
 على صعيد 

ً
الالتينية بمنزلة مشكلة وليس حال

السياسة الخارجية، وهي رؤية فائقة السلبية«.
والـــواقـــع أن »ســـيـــالك« لــيــســت هــيــئــة انــدمــاج 
إقــلــيــمــي بـــل مــنــتــدى حــــوار وتـــعـــاون للمنطقة، 
ــهــا المنظمة الــوحــيــدة الــتــي تجمع دول 

ّ
غير أن

المنطقة، باستثناء الــواليــات المتحدة وكندا، 
والــمــحــاور اإلقليمي الــوحــيــد الفعلي لالتحاد 

األوروبي والصين.
ــلـــي أن الــــعــــودة إلـــى  ــبـــرازيـ ورأى الــمــحــلــل الـ
ـــه إن 

ّ
 أن

ً
»ســيــالك« هــي »خــطــوة أولــــى«، مــوضــحــا

كــان »لــوال يسعى إلنعاش دور قيادي مــا«، فإن 
 »يتطلب من القدرات والوقت 

ً
تحقيق ذلك فعليا

 على 
ً
أكثر بكثير مما تملك البرازيل« وخصوصا

صعيد »الوسائل االقتصادية«.
كما أن عودة البرازيل ال تعني إعطاء األولوية 
للمنطقة، وشدد وزير الخارجية البرازيلي ماورو 
فييرا بــهــذا الــصــدد السبت على أن »تعليمات 

الرئيس األســاســيــة كانت واضــحــة: إعـــادة بناء 
جسور ليس فقط مع أميركا الالتينية وإفريقيا، 
بل كذلك مع الواليات المتحدة والصين وأوروبا، 

بقدر مساو من األهمية واألولوية«.
وفـــي مــطــلــق األحـــــوال، هــل يــمــكــن الــجــزم بــأن 
الدور القيادي هو األولوية بنظر لوال عام 2023، 
بعد أكثر من عقد على اضطالعه بدور المحرك 
لــمــجــمــوعــة »بـــريـــكـــس« لـــالقـــتـــصـــادات الــنــاشــئــة 
الــمــؤثــرة )الــبــرازيــل وروســـيـــا والــهــنــد والصين 
وجنوب إفريقيا( أو دور المروج لسيالك نفسها؟

ــاحــــث فــي  ــبــ ــزا الــ ــ ــالـ ــ ــاالكـ ــ اعـــتـــبـــر بـــيـــرنـــابـــي مـ
العالقات الدولية في مركز »كونيسيت« الوطني 
األرجــنــتــيــنــي لــأبــحــاث أن »أي تطلع لـــدى لــوال 

إلى القيادة في سياسته الخارجية سيصطدم 
بالمسائل الداخلية الداهمة«.

ــال  ــنــــايــــر، قـ ــلـــى أحـــــــــداث 8 يــ وفــــــي تـــعـــلـــيـــق عـ
ماالكارزا: »جروح البرازيل مفتوحة، وفي األفق 
الحالي سيكون التحدي األكبر بوجه لوال إعادة 

تشكيل نسيجها الديموقراطي«.
وأضـــاف: »إن لــم تنقلب النزعة إلــى التسلط 
والتطرف لدى شريحة من المجتمع البرازيلي، 
 عــلــى 

ً
ــتــــزايــــدا  مــ

ً
ــى مـــمـــارســـة الـــجـــيـــش وزنـــــــا ــ وإلــ

السياسة، فإن البرازيل ستخسر قاعدة أساسية 
لتصبح قـــوة دولــيــة مــوثــوقــة يمكن أن تحظى 

بالقبول«.

الرئيسان البرازيلي واألرجنتيني في بيونس أيرس أمس

https://www.aljarida.com/article/12114
https://www.aljarida.com/article/12111
https://www.aljarida.com/article/12110
https://www.aljarida.com/article/12108
https://www.aljarida.com/article/12107
https://www.aljarida.com/article/12103
https://www.aljarida.com/article/12099
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مباراتا اليوممباراتا اليوم
صباح السالمصباح السالم4:304:30  

الصداقة والسالمالصداقة والسالم8:008:00  

خيطان x  الفحيحيل

القادسية x الساحل

محمد صولة

العربي يفاوض صولة للتجديد
والالعب يتمسك بورقة الترجي

ال يـــــزال مــلــف تــجــديــد عــقــد الــمــحــتــرف 
الــلــيــبــي فـــي صــفــوف فــريــق الــعــربــي لــكــرة 
الــقــدم محمد صــولــة، وكــذلــك رحيله خالل 
 على 

ً
االنتقاالت الشتوية الحالية، مفتوحا

مصراعيه في القلعة الخضراء، على الرغم 
من تأكيدات عدد من أعضاء مجلس اإلدارة 
باستمرار الــالعــب مــع األخــضــر ســواء في 

الموسم الحالي، أو المقبل.
وينتهي عقد صولة مع العربي بنهاية 
 
ً
الموسم الحالي، وهــو ما يمنحه منفردا

حــق الــتــفــاوض، ســـواء مــع الــعــربــي، أو مع 
 

ٌ
 أن الــالعــب هــدف

ً
أنــديــة أخـــرى، خصوصا

لعدد من األندية داخل الكويت وخارجها.
ويراهن مجلس إدارة النادي على األيام 
الــقــلــيــلــة الــمــتــبــقــيــة فـــي ســـوق االنــتــقــاالت، 
إلقــــنــــاع الــــالعــــب بــتــمــديــد عــــقــــده، مـــواســـم 
إضافية، في حين يتطلع صولة، لتحقيق 
أكبر استفادة، سواء في حال استمراره مع 

األخضر، أو رحيله إلى وجهة أخرى.

وقال مصدر مقرب من المحترف الليبي 
ــم يــغــلــق بـــاب  ــــدة«، إن الــــالعــــب لــ ــريـ ــ ــــجـ ـــ »الـ لــ
المفاوضات مع الترجي التونسي، وإن وكيل 
أعماله، في مفاوضات مع النادي التونسي 
ــقــــال، ســـــــواء خـــالل  ــتــ ــلـــوصـــول لــصــيــغــة انــ لـ
االنتقاالت الحالية، أو مع نهاية الموسم، إذ 

سيكون الالعب غير مرتبط بأي عقود.
وأضاف المصدر أن صولة، منزعج من 
الشروط المبالغ فيها التي وضعتها إدارة 
العربي، من أجل انتقاله خالل االنتقاالت 
الشتوية الحالية إلى الترجي، التي بلغت 
ــــف دوالر عــــن الـــشـــهـــور الــخــمــس  300 ألــ
المتبقية في عقده، إلى جانب مليون دوالر، 
كمبلغ الزامية الشراء، بما يعني أن كلفة 
انتقال الــالعــب عــن العربي، مليون و300 

ألف دوالر.

رحيل دومبيا
 مــع ملف المحترفين في 

ً
واســتــمــرارا

العربي، يتأهب المحترف المالي 
يعقوبا دومبيا إلــى الرحيل، في 
حال استمرار صولة مع األخضر، 
وجاء قرار الجهاز الفني للعربي 
ــنـــي  ــبـــوسـ ــدرب الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
 إلى تألق حسن 

ً
روسمير، نظرا

حـــمـــدان مـــع الــمــنــتــخــب، وقــــدرة 
الالعب على سد فراغ دومبيا.

والتحق أمس األول، المحترف 
النيجيري ايــدو بصفوف األخضر، 

بعد العودة من بالده في إجازة خاصة، 
صاحبت فترة التوقف الماضية، على 
 
ً
أن ينخرط في التدريبات، استعدادا
لمواجهة ربــع نهائي كــاس األمــيــر، 

والمقررة 27 الجاري.

سيسوكوسيسوكو
إلى القادسيةإلى القادسية

تعاقد الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية مع المحترف 
 من أتلتيكو أوتــاوا 

ً
(، قادما

ً
الفرنسي عبدول سيسوكو )32 عاما

الكندي، في صفقة انتقال حر، حتى نهاية الموسم الجاري.
وسبق لألصفر أن تعاقد مع المالي إبراهيما تانديا، لتدعيم 
خط الهجوم، في حين تم االستغناء عن خدمات 3 محترفين، هم 
البوركيني باتريك مالو، واإليــفــواري سيدريك هنري، واأللباني 

تراشي.
ومن المقرر أن يلتحق سيسوكو، الذي سبق أن مثل نادي الكويت 
قبل موسمين، باألصفر خالل األيام المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، 

 من مباريات الدوري الممتاز.
ً
اعتبارا

وفي سياق متصل داخل النادي القادسية، ال تزال إدارة األصفر 
في مساعيها لحسم خامس الصفقات، وسط مفاوضات مع أكثر من 
العب خليجي، السيما العماني صالح اليحائي العب منتخب عمان.

جــديــر بــالــذكــر أن صــفــوف األصــفــر تــضــم فــي الــوقــت الــحــالــي 4 
محترفين، هو األردني عدي الصيفي، واإليفواري مامادو سورو، 

إلى جانب تانديا، وسيسوكو.

سيسوكو

غـــادر وفـــد منتخبنا الوطني 
األول لسيدات كرة اليد إلى مصر 
إلقــامــة معسكر تــدريــبــي مــدة 14 
 لبطولة االتحاد 

ً
يوما، استعدادا

ــيــــوي الـــمـــزمـــع إقــامــتــهــا في  اآلســ
األردن خـــالل الــفــتــرة مــن 7 حتى 
14 فبراير المقبل، ويشارك فيها 
4 منتخبات هي: الكويت، واألردن 

المضيف، والعراق، والهند.
ويترأس وفد منتخبنا الوطني 
فــــي الـــمـــعـــســـكـــر رئـــيـــســـة الــلــجــنــة 
النسائية لــكــرة الــيــد، د. الــجــازي 
المونس، ويضم الجهازين الفني 
واإلداري للمنتخب، إضــافــة إلى 

16 العبة.
وسيخضع منتخب السيدات 
لبرنامج تدريبي مكثف خالل فترة 
المعسكر المصري، يتخلله خوض 
ــدد مـــن الـــمـــبـــاريـــات التجريبية  عــ
الــقــويــة مـــع فــــرق مــصــريــة، بهدف 
االحـــتـــكـــاك بــمــســتــويــات قــويــة في 
اللعبة قبل االنخراط في المباريات 

الرسمية للبطولة.

الهالل السعودي يعير بيريرا 
إلى الوحدة اإلماراتي

أعلن نــادي الهالل السعودي انتقال العبه 
البرازيلي بيريرا إلى الوحدة اإلماراتي خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية الحالية، على سبيل 

اإلعارة حتى نهاية الموسم الحالي. 
ــارت تــقــاريــر صــحــافــيــة ســعــوديــة إلــى  ــ وأشــ
أن قيمة الصفقة بلغت مليون دوالر. وانضم 
بــيــريــرا إلـــى صــفــوف الــهــالل فــي صــيــف 2021 
قادما من وست بروميتش اإلنكليزي مقابل 18 
مليون يورو في أغلى صفقة بتاريخ الدوري 

السعودي.
وشــــارك الــالعــب الــبــرازيــلــي فــي 42 مــبــاراة 
بقميص الهالل في جميع المسابقات، وسجل 
خاللها 3 أهداف وصنع 15، وحقق مع الهالل 
ثــالثــة ألــقــاب هـــي: الــــدوري الــســعــودي، وكــأس 

السوبر السعودية، ودوري أبطال آسيا. 
)أ ف ب(

بيريرا

النصر يفوز في الظهور الرسمي األول لرونالدو
 مـــن 

ً
ــر فــــــــائــــــــزا ــ ــــصـ ــنـ ــ خـــــــــرج الـ

الــظــهــور الــرســمــي األول لنجمه 
الجديد البرتغالي كريستيانو 
ــك عـــلـــى حــســاب  ــ رونـــــالـــــدو، وذلــ
ــفـــاق -1 صــفــر، أمـــس األول،  االتـ
فــي المرحلة الرابعة عشرة من 
الـــدوري الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، 
مــمــا أبــقــاه فــي الـــصـــدارة بــفــارق 
نقطة أمــام الهالل الفائز بدوره 

على أبها 2 - 1.
وبـــعـــدمـــا ســـجـــل بـــدايـــتـــه مــع 
الــنــصــر الــــذي دفــــع 200 مــلــيــون 
يـــــورو لــلــتــعــاقــد مـــعـــه، بــثــنــائــيــة 
فــي مــبــاراة وديـــة جمعت نجوم 
الــــنــــصــــر والــــــــهــــــــالل، الـــخـــمـــيـــس 
ــان  ــــس ســ ــاريــ ــ ــع بــ ــ الـــــمـــــاضـــــي، مــ
جــرمــان الفرنسي الــفــائــز 5 - 4، 
بـــدأ رونـــالـــدو مــشــواره الرسمي 
مع نادي العاصمة األحد بعدما 
رجئت البداية مباراتين بسبب 

ُ
أ

إيــقــافــه فـــي إنــكــلــتــرا لتحطيمه 
هاتف طفل من مشجعي إيفرتون 
بــعــد مـــبـــاراة مــع فــريــقــه السابق 

مانشستر يونايتد في أبريل.
ــت الــــبــــدايــــة لـــرونـــالـــدو  ــانــ وكــ
ــقـــة، وإن فـــشـــل فــــي إيـــجـــاد  مـــوفـ
طريقه للشباك، إذ حقق فريقه 
ــقــــاه فــي  الـــجـــديـــد األهــــــم مـــمـــا أبــ
الــــصــــدارة بــفــضــل هــــدف سجله 
الــبــرازيــلــي أنـــدرســـون تاليسكا 

في الدقيقة 31 من المباراة التي 
أقيمت على ملعب مرسول بارك 

بحضور قرابة 23 ألف متفرج.
 
ً
وبــــــدوره، حــقــق الـــهـــالل فـــوزا

 على ضيفه أبها بهدفين 
ً
صعبا

لــلــكــوري الــجــنــوبــي هــيــون- سو 
جـــانـــغ )21( وســـالـــم الـــدوســـري 
)54 من ركلة جزاء(، مقابل هدف 

لعبدالفتاح آدم )29(.
)أ ف ب(

كريستيانو رونالدو في ظهوره األول بالدوري السعودي

األبيض لعبور السد القطري في »سلة آسيا«
• جابر الشريفي

يــحــل الــفــريــق األول لــكــرة الــســلــة بــنــادي 
 على السد القطري، اليوم، 

ً
الكويت ضيفا

ــة مــــن مــنــافــســات  ــعــ ــرابــ ــن الــــجــــولــــة الــ ــمـ ضـ
المجموعة الثانية في بطولة آسيا لألندية.
ويتصدر الكويت المجموعة برصيد 
6 نقاط من 3 انتصارات من دون هزيمة، 
ويأتي خلفه المنامة البحريني بـ 5 نقاط 
من انتصارين وهزيمة، ثم السد بـ 4 نقاط 
 النصر 

ً
من انتصار وهزيمتين، وأخيرا

السعودي 3 نقاط من 3 هزائم.
وتقام البطولة بنظام الذهاب واإلياب، 
ويضم زون الخليج مجموعتين، حيث 
يتأهل البطل في كل مجموعة مباشرة 
لــلــدور الــثــانــي، عــلــى أن يلتقي صاحبا 
المركز الثاني لتحديد ثالث المتأهلين.

ويقدم »األبيض«، بقيادة مدربه األلماني 
بيتر شومرز، مستويات متميزة، سواء على 
مستوى البطولة اآلسيوية، أو في البطوالت 
المحلية، حيث أنهى الــدور التمهيدي في 
بطولة الــدوري بالمركز األول دون هزيمة 
، وهـــو يــتــطــلــع إلـــى الــظــفــر بــالــمــركــز 

ً
أيـــضـــا

األول في مجموعته وبلوغ الــدور الثاني 
من البطولة اآلسيوية، للمنافسة الجدية 

على اللقب. 
ويــــدرك »األبـــيـــض« صــعــوبــة المهمة 
ــه يـــخـــوض الـــلـــقـــاء بــضــيــافــة  الـــيـــوم، ألنــ
الـــســـد، الــــذي يــلــعــب عــلــى أرضــــه وبــيــن 
جماهيره. وكان الكويت فاز في مباراة 
الـــذهـــاب بــصــعــوبــة بــعــد الــتــمــديــد، إثــر 

التعادل في الوقت األصلي 86 - 86.
ــــي عــلــى  ــانـ ــ ــمـ ــ ويـــعـــتـــمـــد الــــــمــــــدرب األلـ
مجموعة مميزة من الالعبين، مثل: حمد 
ومحمد عدنان وتركي حمود ومصطفى 
الــرفــاعــي وعــلــي الـــهـــدهـــود، إضـــافـــة إلــى 
المحترفين الثالثة األميركيين ماركوس 
والالن وبــلــيــن. فــي الــمــقــابــل، يــريــد السد 
المحافظة على آماله في المنافسة، من 

خالل تحقيق الفوز في لقاء اليوم.

العب نادي الكويت مصطفى 
الرفاعي يسجل في السلة

إيدو ينخرط في التدريبات... ودمبيا يتأهب للرحيل

منتخب »يد السيدات« 
يعسكر في مصر 

 لـ »اآلسيوية«
ً
استعدادا

تأهل الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الكويت لــدور الثمانية في 
بطولة كــأس سمو األمــيــر، بفوزه 
على التضامن بــركــالت الترجيح 
5-4، بــعــد انــتــهــاء الــوقــت األصــلــي 

واإلضافي 3-3.
 بهذه النتيجة يلتقي الكويت 
الـــفـــائـــز مــــن مـــواجـــهـــة الــســالــمــيــة 
والشباب التي أقيمت مساء أمس 

أثناء مثول »الجريدة« للطباعة.
كما تــأهــل النصر لــلــدور ذاتـــه، 
بفوزه على الجهراء بهدف من دون 
رد، لــيــضــرب الــعــنــابــي مــوعــدا مع 
العربي في دور الثمانية للبطولة.

متعة وإثارة
ــن قــبــل  ــ ــــوط األول مـ ــشـ ــ جــــــاء الـ
الفريقين دون المستوى، وكانت 
السيطرة فيه لمصلحة الكويت، ولم 
يترجم الالعبون الهجمات القليلة 
التي أتيحت لهم إلــى أهــــداف، في 

حين اعتمد التضامن على النواحي 
الدفاعية، مع شن هجمات مرتدة لم 
تشكل خطورة تذكر على المنافس.

وفــــض العــــب الـــكـــويـــت يــوســف 
نــاصــر االشــبــتــاك فــي الــدقــيــقــة 50 
بــتــســديــدة مـــن الــنــاحــيــة الــيــســرى 
محرزا الهدف األول، وبعد 3 دقائق 
أحرز الالعب ذاته الهدف الثاني من 
تسديدة بعيدة المدى من ركلة حرة 
مباشرة ارتطمت بالقائم األيمن ثم 

سكنت الشباك.
واحتسب حكم اللقاء عبداالله 
عرب ركلة جزاء لمصلحة التضامن 
في الدقيقة 82 بعد العودة لتقنية 
حــكــم الــفــيــديــو الــمــســاعــد، بــعــد أن 
تعمد الــمــدافــع بـــالل عيفة إبــعــاد 
الكرة بيده، وانبرى للعبة البديل 
حامد الرشيدي وارتــدى الحارس 
عــبــدالــرحــمــن كميل قــفــاز اإلجــــادة 

وتصدى للكرة ببراعة.
وفي الدقيقة 88 استثمر يوسف 
العنيزان التصدي الخاطئ لكميل 
فــي تــســديــدة مــن خـــارج المنطقة، 
ــل الشباك  ليكملها الــعــنــيــزان داخـ
مــحــرزا هــدف التضامن األول في 
اللقاء، قبل أن يــدرك الفريق هدف 
التعادل بـ »نيران صديقة« أحــرزه 
مهدي برحمة في الدقيقة الرابعة 

من زمن الوقت الضائع.
ورغـــــم ســيــطــرتــه عــلــى الــشــوط 
اإلضــافــي األول، إال أن الكويت لم 
ينجح فــي هــز الــشــبــاك، فــي حين 
أحـــــــرز يــــوســــف الـــعـــنـــيـــزان هــدفــه 
الشخصي الثاني وهدف التضامن 
الثالث في الدقيقة الثالثة من زمن 

الوقت اإلضافي الثاني.

وبـــعـــد هــجــوم 
ــل نجح  مـــتـــواصـ
مشاري غنام في 

إدراك التعادل في الدقيقة األخيرة.
 وألغى عرب هدفا أحــرزه فواز 
ــــي الـــوقـــت  الـــمـــبـــيـــلـــش لـــلـــكـــويـــت فـ
المحتسب بداًل من الضائع، وذلك 
بعد العودة لتقنية حكم الفيديو 
المساعد، ليحتكم الفريقان لركالت 
الترجيح التي ابتسمت لألبيض 

بنتيجة 5-4.

الدحام يقود النصر للفوز
جــــاء الـــشـــوط األول لــمــواجــهــة 
النصر والجهراء جيد المستوى، 
مع أفضلية للعنابي، والذي تبادل 

خالله الفريقان الهجمات.
وأهــــدر محمد دحـــام فرصتين 
محققتين للنصر، في حين ألغى 
حكم الــلــقــاء الــدولــي أحــمــد العلي 
هــدفــا للجهراء أحــــرزه البرازيلي 
رودريــغــو، لتسلل التونسي عمر 

زكري.
ــــوط الـــثـــانـــي  ــــشـ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ومــــــع بـ
وضـــع دحـــام النصر فــي المقدمة 
بالهدف الـــذي أحـــرزه فــي الدقيقة 
47، مسثتمرا خطأ مدافعي الجهراء 
الــــذيــــن فـــشـــلـــوا فــــي الـــتـــعـــامـــل مع 

عرضية محمد عبدالهادي.
 وضغط الجهراء بقوة إلدراك 

الــتــعــادل لــكــن دون جـــدوى، 
لينتهي اللقاء بفوز 

ــر بـــهـــدف  ــنــــصــ الــ
نظيف.

إلى ذلك، 
ُيــســدل 

ــدور األول  ــ الـــيـــوم الــســتــار عــلــى الــ
بمباراتي خيطان مع الفحيحيل 
في الساعة الرابعة والنصف مساء 
على استاد صباح السالم بالنادي 
الــعــربــي، والــســاحــل مــع القادسية 
ــــي الــــســــاعــــة الــثــامــنــة  فـ
مــــــــــســــــــــاء عــــلــــى 
استاد الصداقة 
والسالم بنادي 

كاظمة.
وســيــتــجــدد 
الصراع بين فرق 
دوري زيـــن 
الممتاز 

والــدرجــة األولـــى من خــالل مباراة 
خيطان الطامح إلــى التأهل لدور 
الثمانية، والفحيحيل الذي يسعى 
إلــى استعادة تــوازنــه بعد تراجع 
ــي فــــتــــرة قـــبـــل تـــوقـــف  ــ نـــتـــائـــجـــه فـ

النشاط.
ويقدم خيطان مستويات جيدة 
تحت قيادة مدرب الجديد إبراهيم 
عـــبـــيـــد، ويــــرجــــع طــــمــــوح الــفــريــق 
للتأهل إلى دعم الصفوف بصفقات 
جيدة منها األردنـــي خالد عصام 
واإليفواري سيدريك هنري، اللذان 
يعول عليهما الجهاز الفني كثيرا 

في الفترة المقبلة.
أمــا الفحيحيل، فيعمل جهازه 
الــفــنــي بــقــيــادة الـــمـــدرب الــســوري 
فـــراس الخطيب على بــدء صفحة 

جديدة من مباراة اليوم، بتحقيق 
الـــفـــوز مـــع تــقــديــم مــســتــوى جيد، 
خصوصا أن الفريق دخل معسكرا 
مغلقا في اإلمارات، إلى جانب دعم 
صــفــوفــه بــالعــبــي الــســاحــل أحمد 

غازي وعبدالمحسن العجمي.

القادسية والساحل
أما مباراة القادسية والساحل 
عد ثأرية في المقام األول، بعد 

ُ
فت

خــســارة األصــفــر على يــد منافسه 
الــيــوم بنتيجة تاريخية قوامها 
أربــعــة أهــــداف لــهــدف فــي الجولة 

العاشرة للدوري الممتاز.
ويــــطــــمــــح مــــــــــدرب الــــقــــادســــيــــة 
الـــصـــربـــي بــــوريــــس بـــونـــيـــاك إلـــى 
تحقيق باكورة ألقابه مع الفريق، 

ولـــذلـــك ال بــديــل عـــن الـــفـــوز الــيــوم، 
خـــصـــوصـــا فــــي ظــــل الـــتـــعـــاقـــد مع 
المالي إبراهيما تانديا، واستعادة 
ــاري من  العـــبـــه عـــبـــدالـــعـــزيـــز نــــصــ

التضامن.
عـــلـــى الـــجـــانـــب اآلخــــــــر، يطمح 
مــــدرب الــســاحــل محمد دهيليس 
إلى تحقيق الفوز، والذهاب بعيدا 
في البطولة، بعد نجاحه في التأهل 
لنصف نهائي كأس ولي العهد قبل 
الــخــســارة أمـــام السالمية بركالت 

الترجيح 4 - 5.
ــازي  ــ ــل نــجــمــيــه غـ ــيــ ــد رحــ ــعــ وبــ
والعجمي إلــى الفحيحيل، تعاقد 
الـــســـاحـــل مــــع عــبــدالــلــه الــظــفــيــري 
ومحمد الفهد، وال يعاني الفريق 

غيابات اليوم.

الكويت يتخطى التضامن بصعوبة 
 مع العربي

ً
والنصر يضرب موعدا

الدور األول لكأس األمير ُيختتم اليوم بمباراتين

فاز الكويت على التضامن 
بركالت الترجيح 5-4 بعد 

انتهاء الوقتين األصلي 
واإلضافي بالتعادل 3-3، 

والنصر على الجهراء 1- صفر، 
وذلك في الدور األول لكأس 

سمو األمير لكرة القدم، والذي 
ُيختتم اليوم بمباراتين.

كرة مشتركة في مباراة الكويت والتضامن )تصوير نوفل إبراهيم(
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كشف المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو عن 
اعتزامه تجديد عقده مع نادي ميالن اإليطالي 

 لتحديد موعد 
ً
لكرة القدم، وأنه ليس مستعدا

نهاية مشواره مع المنتخب الفرنسي. 
وينتهي العقد الحالي لجيرو )36 
( مع ميالن في يونيو المقبل، وقد 

ً
عاما

 بشأن مستقبله 
ً
واجه تساؤالت أيضا

ــع الــمــنــتــخــب الـــفـــرنـــســـي فــــي أعـــقـــاب  مــ
الهزيمة أمام األرجنتين في نهائي كأس 

العالم 2022 التي أقيمت في قطر. 
وأعــلــن حـــارس مــرمــى وقائد 

الـــــمـــــنـــــتـــــخـــــب الـــــفـــــرنـــــســـــي 
الـــســـابـــق هـــوغـــو لــوريــس 
ــتــــزال الــلــعــب الـــدولـــي  اعــ
ــــق مــن  ــابـ ــ ــــي وقـــــــت سـ فــ
يـــنـــايـــر الـــــجـــــاري، كــمــا 
ــم بــنــزيــمــة  ــريــ ــمــــح كــ ألــ

ــــى نـــهـــايـــة مــســيــره  إلـ
 
ً
مع المنتخب، علما
بأنه لــم يــشــارك في 
الــمــونــديــال بسبب 
اإلصــــــــــــابــــــــــــة. لـــكـــن 
جيرو، الذي أصبح 

ــداف الـــتـــاريـــخـــي  ــ ــهـ ـــ ال
ــفــــرنــــســــي  لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــ
عــبــر الــمــونــديــال، رفــض 
تحديد مــوعــد العتزاله 
الــلــعــب الــــدولــــي، وقــــال: 
»في الوقت الحالي، أنا 
مستمر مــع المنتخب 

الــوطــنــي. أدهشني قـــرار هــوغــو بالرحيل )عن 
المنتخب(، هناك عالقة مميزة تجمعنا«. 

وأضـــاف: »أي شــيء يمكن أن يحدث، 
لــــم أنـــســـحـــب مــــن الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، 
 للمشاركة«. 

ً
وبالتالي مازلت متاحا

 تــســاؤالت 
ً
ــه جــيــرو أيــضــا  وواجــ

بــشــأن مستقبله مـــع نـــاديـــه، حيث 
ــيـــالن بــنــهــايــة  ــقـــده مــــع مـ يــنــتــهــي عـ
الــمــوســم الــجــاري، وقــد أبـــدى رغبة 

في االستمرار مع الفريق. 
وقـــــــال: »أرغـــــــب فــــي الـــتـــجـــديـــد مــع 
ميالن، بإحراز لقب الدوري اإليطالي، 

دخلت قلوب الجماهير«.
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أرسنال يرد على المشككين بفوز قاتل على مان يونايتد
 
ً
 مهما

ً
حقق أرسنال فوزا

على ضيفه مانشستر يونايتد 
بثالثة أهداف مقابل هدفين، 

في المباراة التي جمعتهما 
أمس األول، األمر الذي سمح 

له بتعزيز صدارته للدوري 
اإلنكليزي الممتاز.

استعاد أرســنــال فــارق النقاط 
الــــخــــمــــس فـــــي صــــــــــدارة الـــــــــدوري 
اإلنــكــلــيــزي الــمــمــتــاز لـــكـــرة الــقــدم 
 من هدفي إيدي نكيتياه، 

ً
مستفيدا

أحدهما في الدقيقة 90، ليفوز 3 - 
2 على غريمه مانشستر يونايتد 

أمس األول.
ــاراة ســتــنــتــهــي  ــبــ ــمــ وبــــــدا أن الــ
بـــالـــتـــعـــادل 2 - 2 قــبــل أن يــتــابــع 
ــن مــــــدى قـــريـــب  ــ نـــكـــيـــتـــيـــاه كــــــرة مـ
ويسجل هدف االنتصار. وانتظر 
العــبــو أرســنــال بترقب قـــرار حكم 
الفيديو المساعد قبل االحتفال 

بصخب مع المشجعين.
ــبــــح رصـــيـــد أرســــنــــال 50  وأصــ

نقطة من 19 مباراة، وبفارق خمس 
نقاط عن مانشستر سيتي حامل 
الــلــقــب الـــــذي خــــاض 20 مـــبـــاراة. 
وتجمد رصيد مانشستر يونايتد 
عند 39 نقطة من 20 مباراة ويأتي 
 بفارق األهداف عن نيوكاسل 

ً
رابعا

يونايتد ثالث الترتيب.
وقال نكيتياه الذي أحرز سبعة 
ــر ســبــع مــبــاريــات  أهــــــداف فـــي آخــ
»يمكن رؤية إلى أي مدى كنا نريد 
الفوز، وإلى أي مدى كنا نريد ذلك 
مـــن أجــــل أنــفــســنــا وجــمــاهــيــرنــا«، 
 »لـــقـــد واصـــلـــنـــا الــضــغــط 

ً
مــضــيــفــا

باستمرار ولحسن الحظ سجلنا 
الهدف«.

وتــــقــــدم مـــــاركـــــوس راشــــفــــورد 
بهدف ليونايتد من أول محاولة 
على الــمــرمــى، لكن نكيتياه أدرك 
التعادل قبل نهاية الشوط األول 

المثير.
وأضاف بوكايو هدفا ألرسنال 
فـــي الــدقــيــقــة 53، وقــبــل أن يـــدرك 
لـــيـــســـانـــدرو مــارتــيــنــيــز الـــتـــعـــادل 
للفريق الزائر قبل ساعة من اللعب.
وسدد ساكا في القائم، وتألق 
الحارس ديفيد دي خيا في إنقاذ 
ــن نـــكـــيـــتـــيـــاه، قـــبـــل أن  مـــحـــاولـــة مــ
ينجح أرسنال في الثأر لخسارته 

الوحيدة في الدوري هذا الموسم 
وبنتيجة 3 - 1 في أولد ترافورد.

ولـــم يعد هــنــاك أي شــكــوك في 
ــال عـــلـــى الــمــنــافــســة  ــ ــنـ ــ قـــــــدرة أرسـ
على اللقب، وسيمنح الفوز على 
يــونــايــتــد دفــعــة لــمــحــاوالت فريق 
 
ً
الــمــدرب ميكل أرتــيــتــا خصوصا
أن االنتصار يأتي بعد أن قلص 
سيتي الــفــارق إلـــى نقطتين قبل 

المباراة.
ــان يــونــايــتــد يــمــر بمرحلة  ــ وكـ
ــرات فــي آخر  ــاز خمس مـ تــألــق وفـ
ست مباريات بــالــدوري واستمد 
الثقة من مستواه في البداية رغم 
ــــع الــلــعــب دون العــــب الــوســط  واقـ
المدافع كاسيميرو بسبب اإليقاف.

هدف رائع لراشفورد

ــتــــد إلـــــــى 17  ــايــ واحــــــتــــــاج يــــونــ
دقــيــقــة حــتــى يــتــقــدم بـــهـــدف، ولــم 
يكن مفاجئا أن يــكــون التسجيل 

بواسطة المتألق راشفورد.
وفقد أرسنال الكرة في منتصف 
الملعب، ووصــلــت إلــى راشــفــورد 
ــارتــــي ثــم  الــــــذي راوغ تــــومــــاس بــ
توغل وأطلق تسديدة قوية داخل 

الشباك.

ــال الــتــعــادل بعد  ــنـ وأدرك أرسـ
تــنــفــيــذ ركــلــة ركــنــيــة حــيــث أرســـل 
جــرانــيــت تــشــاكــا تــمــريــرة حولها 
نـــكـــيـــتـــيـــاه بـــضـــربـــة رأس داخـــــل 

الشباك.
وأبــعــد آرون رامسديل حــارس 
أرسنال محاولة خطيرة من سكوت 

ــة  ــراحـ ــتـ مـــاكـــتـــومـــيـــنـــاي قـــبـــل االسـ
بقليل.

ومــنــح ســاكــا الــتــقــدم ألرســنــال 
في بداية الشوط الثاني بطريقة 
مــشــابــهــة لــهــدف راشـــفـــورد حيث 
تــوغــل وأطــلــق تــســديــدة قــويــة من 
خــــارج منطقة الـــجـــزاء فــي شباك 

الحارس دي خيا في الدقيقة 53.
وبـــــــعـــــــد ســــــــت دقــــــــائــــــــق فـــشـــل 
رامسديل في التعامل مع تمريرة 
ــة واســــتــــغــــل مـــارتـــيـــنـــيـــز  ــيــ عــــرضــ
الـــمـــوقـــف وســـجـــل بـــضـــربـــة رأس 

ساقطة داخل الشباك.
لـــكـــن نــكــيــتــيــاه، الــــــذي يـــشـــارك 

مؤخرا بدال من المصاب غابرييل 
ــامـــل مــع  ــعـ ــتـ جــــيــــســــوس، أجـــــــاد الـ
تمريرة عرضية أبدلت اتجاهها 
وهز الشباك في الدقيقة األخيرة 
وســــــــــــط احــــــــتــــــــفــــــــاالت صــــاخــــبــــة 
مــــن الـــالعـــبـــيـــن والــــجــــهــــاز الــفــنــي 

والمشجعين.

نكيتياه نجم أرسنال يحرز الهدف الثالث في مرمى مان يونايتد

شتيغن

شتيغن يحظى بإشادة زمالئه
ــارك - أنـــدريـــه تــيــر شــتــيــغــن حـــارس  حــظــي مــ
مــرمــى بــرشــلــونــة بــالــكــثــيــر مـــن اإلشــــــادة حتى 
ُوصف بأنه بمثابة »تأمين على الحياة« للفريق، 
بعد تألقه في المباراة التي انتهت بالفوز على 
خــيــتــافــي 1 - صــفــر، أمـــس األول، فــي المرحلة 
الثامنة عشرة من الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وتألق شتيغن خالل المباراة وتصدى ببراعة 
لتسديدة خطيرة من بورخا مايورال بعد ست 

دقائق من هدف برشلونة، وذلــك إثر خطأ في 
إرجاع الكرة من جانب بيدري. 

وقــال إريــك غارسيا مدافع برشلونة: »مارك 
بمثابة تأمين على الحياة معنا. هو يقدم لنا 
كل شيء بتوزيعاته وتصدياته، لقد برع في ذلك 

 بالنسبة لنا«. 
ً
مجددا. هو مهم جدا

أما الحارس األلماني الدولي فذكر أن نقاط 
المباراة كانت »ذهبية« بعد ما وصفه بأنه أداء 
مــــتــــواضــــع مــــن بــرشــلــونــة 
ــد أيـــــــــــام مـــــــن تـــتـــويـــج  ــ ــعـ ــ بـ
الفريق بلقب كأس السوبر 

اإلسباني. 
وتابع شتيغن الذي حافظ 
عــلــى نــظــافــة شــبــاكــه خــــالل 13 
مــبــاراة مــن 17 مــبــاراة فــي الـــدوري 
ــاول فــعــلــه هو  ــ ــا أحــ ــذا الـــمـــوســـم: »مــ هــ
الــبــقــاء دائــمــا فــي أجــــواء الـــمـــبـــاراة. كنت 
متيقظا وفـــي الــلــحــظــة الــمــنــاســبــة تدخلت 

وجعلت األمور أكثر صعوبة على المنافس«. 
وأضــــاف فــي تــصــريــحــات نشرتها صحيفة 
موندو ديبورتيفو: »أحاول تقديم كل ما لدي، 
لنفسي وللفريق. مثل هذه االنتصارات تجعلنا 
أكثر قوة«.                                            )د ب أ(

برشلونة يهزم خيتافي ويعزز صدارته لليغا
حــقــق بــرشــلــونــة األهــــم وعــزز 
ــفـــوزه الــصــعــب على  صــــدارتــــه بـ
ضيفه خيتافي 1 - صفر، أمس 
األول األحد، في المرحلة الثامنة 
عشرة من الدوري اإلسباني لكرة 
الــــقــــدم، بــيــنــمــا اســـتـــعـــاد غــريــمــه 
الــتــقــلــيــدي ريـــــال مـــدريـــد حــامــل 
اللقب تــوازنــه بــفــوز ثمين على 
مضيفه أتلتيك بلباو 2 - صفر.

ــاراة األولـــــــــى عــلــى  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــي الـ ــ فـ
ملعب »سبوتيفاي كــامــب نــو«، 
ضغط برشلونة بقوة في بداية 
الــــمــــبــــاراة، ونـــجـــح فــــي تــرجــمــة 
ــــع عبر  ســيــطــرتــه إلــــى هــــدف رائـ
بيدري )35(، لكن مستواه تراجع 
فــي الــشــوط الــثــانــي، ولـــم يشكل 
أي خـــطـــورة كــبــيــرة عــلــى مــرمــى 

الضيوف.
ــزز بــرشــلــونــة، الــمــنــتــشــي  وعـــ
بــتــتــويــجــه بــلــقــب كـــأس الــســوبــر 
الــمــحــلــيــة عــلــى حـــســـاب غــريــمــه 
التقليدي ريـــال مــدريــد 3-1 في 
الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة بــالــريــاض، 

موقعه في الصدارة برصيد 44 
نقطة بفارق 3 نقاط أمام النادي 

الملكي.
ــي افــتــتــاح  ــدري فــ ــيــ ونـــجـــح بــ
التسجيل عندما استغل تمريرة 

عرضية رائعة للبرازيلي رافينيا 
تابعها بيمناه من مسافة قريبة 
داخل المرمى )35(، وهو الهدف 
الــرابــع لبيدري في الـــدوري هذا 

الموسم.

ريال مدريد يستعيد التوازن

ــلــــى مــلــعــب  ــة عــ ــيــ ــانــ ــثــ وفــــــــي الــ
»ماميس« في بلباو، استعاد ريال 
مدريد توازنه بعد خسارته أمام 

فــيــاريــال فــي المرحلة الماضية، 
وحقق فــوزا ثمينا على مضيفه 

أتلتيك 2 - صفر.
وهو الفوز السادس تواليا في 
الدوري لريال مدريد على أتلتيك 
بلباو الذي فشل للمباراة الخامسة 
عشرة تواليا في االنتصار على 
الــــنــــادي الــمــلــكــي فــــي الــلــيــغــا )4 

تعادالت و11 هزيمة(.
ونــــجــــح الــــــريــــــال فـــــي افـــتـــتـــاح 
التسجيل عندما استغل بنزيمة 
كــرة رأسية لماركو أسنسيو اثر 
تمريرة عرضية من األوروغوياني 
فــيــديــريــكــو فــالــفــيــردي، فسددها 
»على الطاير« بيسراه في شباك 
أونــاي سيمون من مسافة قريبة 

وظهره إلى المرمى )24(.
ووجــه البديل األلماني طوني 
كروس الضربة القاضية ألصحاب 
األرض، عندما تلقى كرة من البديل 
اآلخر البرازيلي رودريغو، فسددها 
قوية بيمناه من خــارج المنطقة 

على يسار سيمون )90(.

بيدري نجم برشلونة يسجل هدفه

جيرو يعتزم االستمرار مع المنتخب وميالن

جيرو

 من أتاالنتا
ً
 صعبا

ً
يوفنتوس ينتزع تعادال

بــــــــــدأ يـــــوفـــــنـــــتـــــوس رحــــلــــة 
تـــعـــويـــض عـــقـــوبـــة حـــســـم 15 
ــيــــده بــتــعــادل  نــقــطــة مــــن رصــ
عــلــى أرضـــه مــع أتــاالنــتــا 3-3 
األحد، في المرحلة التاسعة 
عــشــرة مــن الـــدوري اإليطالي 

لكرة القدم.
وخــاض يوفنتوس اللقاء 
ــن قــــــرار هـــذه  بـــعـــد يـــومـــيـــن مــ
ــقـــوبـــة التـــهـــامـــه بـــتـــزويـــر  ــعـ الـ
الــبــيــانــات الــمــالــيــة الــخــاصــة 

بانتقال بعض الالعبين.
ووجـــــــــــد فــــــريــــــق ألــــيــــغــــري 
 مــنــذ الدقيقة 

ً
نــفــســه مــتــخــلــفــا

الخامسة بــهــدف للنيجيري 
أديـــــــــمـــــــــوال لــــــوكــــــمــــــان الــــــــذي 
ــن  وصـــــــلـــــــت إلـــــــيـــــــه الــــــــكــــــــرة مـ
ــا،  الــــعــــاجــــي جـــيـــريـــمـــي بــــوغــ
فسددها قوية أخطأ الحارس 
ــــي فـــي  ــزنـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ الــــتــــشــــيــــكــــي تـ

صدها.
لكن األرجنتيني أنــخــل دي 
مــاريــا أعــاد الفريق إلــى اللقاء 
بإدراكه التعادل من ركلة جزاء 
انتزعها نيكولو فاجيولي من 
البرازيلي أندرسون، واحتسبت 
ــم الـــفـــيـــديـــو  ــكــ ــل حــ ــ ــدخـ ــ ــد تـ ــعــ بــ

المساعد »في أيه آر« )25(.

واكتملت عودة يوفنتوس 
بتسجيله هــدف الــتــقــدم عبر 
البولندي أركاديوش ميليك 

.)34(

وســــــجــــــل أتــــــاالنــــــتــــــا هـــــدف 
الـــتـــعـــادل بــعــد أقــــل مـــن دقــيــقــة 
على بداية الشوط الثاني عبر 
الدنماركي يواكيم مايلي بعد 

تمريرة من لوكمان )46(، الذي 
صعق أصحاب األرض بهدفه 
الــــشــــخــــصــــي الــــثــــانــــي عـــنـــدمـــا 
ارتقى وحّول الكرة برأسه في 

الشباك بعد عرضية من بوغا 
)53(. ورد يوفنتوس بالتعادل 

عبر البرازيلي دانيلو )65(.

 روما يفوز على سبيتسيا

واصل روما نتائجه الجيدة 
بفوزه على مضيفه سبيتسيا 
2 - صــفــر، فــدخــل بــقــوة صــراع 
الـــمـــشـــاركـــة فــــي دوري أبـــطـــال 
أوروبا الموسم المقبل السيما 

بعد معاقبة يوفنتوس.
وحـــــــافـــــــظ فــــــريــــــق الــــــمــــــدرب 
الــبــرتــغــالــي جـــوزيـــه مــوريــنــيــو 
على سجله الخالي من الهزائم 
 ،

ً
لــلــمــرحــلــة الـــســـادســـة تـــوالـــيـــا

 انتصاره الحادي عشر 
ً
محققا

للموسم بفضل هدفي ستيفان 
الـــشـــعـــراوي )45( واإلنــكــلــيــزي 

تامي ابراهام )49(.
ورفـــع نـــادي الــعــاصــمــة الــذي 
ــه األخــــيــــرة الـــى  ــارتـ تـــعـــود خـــسـ
الــــــــســــــــادس مـــــــن نــــوفــــمــــبــــر فـــي 
الديربي امام التسيو )صفر- 1(، 
رصــيــده الـــى 37 نــقــطــة بــفــارق 
نقطة عــن مــيــالن حــامــل اللقب 
الــثــانــي الــذي يختتم المرحلة 

اليوم في ضيافة التسيو.

كييزا نجم يوفنتوس وهاتيبور نجم أتاالنتا

ديوكوفيتش يتأهل بسهولةديوكوفيتش يتأهل بسهولة
لربع نهائي »أستراليا«لربع نهائي »أستراليا«

خــاض الصربي نــوفــاك ديوكوفيتش، حامل اللقب 
9 مــرات، نزهة سهلة أمــام صاحب األرض أليكس دي 
مــيــنــور، وهـــزمـــه بــثــالث مــجــمــوعــات 6-2 و6-1 و2-6، 
أمس، في ثمن نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة 

المضرب.
وسيالقي في ربع النهائي الروسي أندري روبليف، 
الــمــصــنــف خــامــســا، والــمــتــأهــل بــصــعــوبــة كــبــيــرة أمـــام 

الدنماركي الشاب هولغر رونه. 
وعــاد روبليف مــن بعيد واحــتــاج الــى الــحــظ، فأنقذ 
كرتين حاسمتين قبل الــتــفــوق فــي مــبــاراة ماراثونية 
على رونه 6-3 و3-6 و6-3 و4-6 و7-6 )11-9(، واستمرت 
الرحلة المفاجئة لألميركي الشاب بن شيلتون، بفوزه 
على مواطنه جــاي جــاي وولــف 6-7 )5-7( و6-2 و7-6 
)4-7( و7-6 )7-4( و6-2، ليصبح رابع العب في آخر 20 

سنة يبلغ ربع النهائي في أول مشاركة له.
ونجح ابن العشرين عاما، غير المصنف بالبطولة، 
في حجز مكان له في دور الثمانية ضد مواطنه اآلخر 

تومي بول الفائز على اإلسباني روبرتو باوتيستا أغوت 
)24( 6-2 و4-6 و6-2 و5-7.

ولدى السيدات، بلغت البيالروسية أرينا سابالينكا، 
المصنفة خامسة عالميا، للمرة األولــى في مسيرتها 
ربـــع الــنــهــائــي فــي أســتــرالــيــا الــمــفــتــوحــة، بــفــوزهــا على 

السويسرية بليندا بنتشيتش 7-5 و2-6.
وضــربــت ســابــالــيــنــكــا فــي ربـــع الــنــهــائــي مــوعــدا مع 
الكرواتية دونــا فيكيتش )64( الفائزة على المراهقة 
التشيكية ليندا فروهفيرتوفا، ابنة الـ17 عاما والمصنفة 

82، بنتيجة 6-2 و1-6 و3-6.
في المقابل، لم تجد التشيكية كارولينا بليشكوفا، 
المصنفة أولى عالميا سابقا، صعوبة في حجز بطاقتها 
إلى ربع النهائي بفوزها السهل على الصينية جانغ 
شواي  6 - صفر و6-4. وتلتقي بليشكوفا، التي لم تخسر 
أي مجموعة في ملبورن، مع البولندية ماغدا لينيت 
( الفائزة بصعوبة على الفرنسية كارولين 

ً
)45 عالميا

غارسيا الرابعة 7-6 )7-3( و4-6.

 السويد والمجر تتأهالن لدور 
الثمانية في مونديال اليد

تأهل منتخبا السويد والمجر 
لــلــدور ربــع النهائي فــي بطولة 
كــأس العالم لكرة اليد المقامة 
 في »بولندا والسويد« أمس 

ً
حاليا

األول، بــعــدمــا احــتــال المركزين 
األول والــثــانــي فــي المجموعة 
الــثــانــيــة بـــالـــدور الــرئــيــســي، إثــر 
فوز األول على البرتغال بنتيجة 
32-30 والــــثــــانــــي عـــلـــى الـــــرأس 
األخضر 42-30 في المباراتين 
اللتين جرتا في ختام مباريات 
 
ً
المجموعة، التي شهدت أيضا

فـــــوز آيـــســـلـــنـــدا عـــلـــى الـــبـــرازيـــل 
بنتيجة 37-41.

بهذه النتائج حافظت السويد 
على الصدارة بـ 10 نقاط، تليها 
ــداف  ــ الــمــجــر ثـــانـــي بـــفـــارق األهــ
عن آيسلندا الثالث والــذي ودع 
البطولة ولــكــل منهما 6 نقاط، 
واحتلت البرتغال المركز الرابع 
بـ 5 نقاط والبرازيل الخامس بـ 

3 نقاط والرأس األخضر المركز 
السادس واألخير بدون رصيد.

وفــي المجموعة األولـــى، صعد 
منتخبا فــرنــســا وإســبــانــيــا لــدور 
الثمانية للمونديال، أمــس األول، 
عــقــب مـــبـــاريـــات الــجــولــة األخــيــرة 
ــتــــي أســــفــــرت عــن  لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، الــ
فــوز فرنسا على إسبانيا 26-28، 

وسلوفينيا على الجبل األســـود 
31-23، وبولندا على إيران 22-26.

وبذلك اعتلت فرنسا الصدارة بـ 
 بـ 

ً
10 نقاط وجاءت إسبانيا ثانيا

 بـ 6 نقاط 
ً
8 نقاط وسلوفينيا ثالثا

 بـ 4 نقاط، والجبل 
ً
وبولندا رابعا

 بنقطتين، وإيران 
ً
األســود خامسا

 بدون رصيد.
ً
 وأخيرا

ً
سادسا

جانب من مباراة السويد والبرتغال

إيفرتون يقيل مدّربه المبارد
أقال نادي إيفرتون اإلنكليزي المهدد بالهبوط من الدوري 
الممتاز، مدربه فرانك المبارد، بعد أقل من عام على تعيينه، 

بحسب ما أفادت وسائل إعالم بريطانية أمس االثنين.
 
ً
 عن اإلسباني رافايل بينيتيس آتيا

ً
 بديال

ّ
وكان المبارد حل

من تشلسي في يناير 2022، إال أن نتائج إيفرتون لم تكن على 
مستوى التوقعات مع حلول الفريق في المركز التاسع عشر 

ما قبل األخير في جدول ترتيب الـ »بريميرليغ«.

https://www.aljarida.com/article/12078
https://www.aljarida.com/article/12079
https://www.aljarida.com/article/12092
https://www.aljarida.com/article/12091
https://www.aljarida.com/article/12069
https://www.aljarida.com/article/12069
https://www.aljarida.com/article/12072
https://www.aljarida.com/article/12074
https://www.aljarida.com/article/12077
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وفيات

هند عبدالله جاسم بودي
أرملة: عبدالرزاق أحمد العنجري

ــي الـــمـــقـــبـــرة، الــنــســاء:  ، شــيــعــت، الــــرجــــال: الــــعــــزاء فـ
ً
ــا 84 عــــامــ

الــمــنــصــوريــة، ق1، ش12، م14، ت: 99036850، 67090900، 
99982766 ،99817283

سلمان شمالن عبدالله الرومي
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: بيان، ق1، 

ً
21 عاما

ش2، م15، ت: 99111199، 55099990
عذاري علي إبراهيم سيد محسن القالف

، شيعت، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، النساء: 
ً
42 عاما

جــابــر الــعــلــي، ق2، ش29، م61، ت: 99905252، 94121211، 
99819670 ،99944942

علي حاجي محمد دهداري
، شيع، الرجال: مبارك العبدالله غرب مشرف، مسجد 

ً
69 عاما

الـــــوزان، الــنــســاء: شـــرق، حسينية ســيــد عــلــي الــمــوســوي، ت: 
60400414 ،66000393 ،51505150

منيرة عبدالحميد حسين البحر
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: حطين 

ً
38 عاما

ق3، ش239، م24، ت: 97838873، 66561561
العنود بنت عبدالله تركي الخميس

أرملة: صالح بن فهد الركف
ــي الـــمـــقـــبـــرة، الــنــســاء:  ، شــيــعــت، الــــرجــــال: الــــعــــزاء فـ

ً
ــا 80 عــــامــ

 فقط(، ت: 50906444، 
ً
السرة، ق4، الشارع األول، م72،)عصرا

99053562 ،99658555
نورة صالح خليفة الهران

زوجة: فهد أحمد الهران
، شيعت، الرجال: الفنيطيس، ق6، ش 6، م74، النساء: 

ً
67 عاما

القرين، ق3، ش36، م13، ت: 99087709، 55127444، 51216266، 
55247022

هاني محمد جاسم المتروك
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، ت: 99721118 ، 

ً
81 عاما

50071613
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  18

07

ً
00:21 صبـــاحــــــا

 02:39 مــــــســــــــــــــــاًء 

 
ً
08:07 صبـــاحــــــا

 07:58 مــــــســــــــــــــــاًء 

»»SpareSpare« مذيع بريطاني يأكل »مذيع بريطاني يأكل
أيــــــــــــام مــــــــــــرت، ومــــــــازالــــــــت 
ــة الـــتـــي  ــبــ ــغــــاضــ األصــــــــــــداء الــ
ــر وتــــــوزيــــــع  ــ ــشـ ــ ــــت نـ ــبـ ــ ــاحـ ــ صـ
 »Spare« كتاب األمير هــاري
تتوسع وتنتشر، فقد أثارت 
المذكرات الفضائحية ضجة 

حول العالم.
ــــت«،  ــة نـ ــيــ ــربــ ــعــ ــت »الــ ــ ــالـ ــ وقـ
أمــــــــــس، إن الـــــكـــــتـــــاب حــظــي 
بــانــتــشــار كــبــيــر، وازدحـــمـــت 
ــيــــرة لــــشــــرائــــه،  ــثــ مـــكـــتـــبـــات كــ
ورغم المبيعات الهائلة، فإنه 
ــب فــي حــالــة كــبــيــرة من  تــســبَّ
الغضب بالشارع البريطاني، 
ــر  وســـــــــــط صــــــمــــــت مــــــــن قـــصـ

باكنغهام.
ومــن بين الغاضبين كان 
المذيع والممثل الكوميدي 
الــبــريــطــانــي الــشــهــيــر أنــدريــه 

ووكـــر، الـــذي ظهر فــي مقطع 
فــيــديــو انــتــشــر بــكــثــافــة على 
مواقع التواصل، وهو يمزق 
صفحات الكتاب ويأكله من 

شدة الغضب.
 ،

ً
وبــــــــــــدا ووكــــــــــــر غـــــاضـــــبـــــا

وقـــــال وهــــو يــحــمــل الــكــتــاب: 
»لــقــد ســئــمــت هــــذا الـــكـــتـــاب... 
ســئــمــت مــنــه. هــــاري يــريــدنــا 
ه، لــذلــك  أن نـــســـتـــوعـــب آراء
سأستوعبه اآلن...«، ثم أخذ 
فــي تمزيق الكتاب بأسنانه 
وبيده، وأكل بعض صفحاته.

وحـــــــــظـــــــــي مــــــقــــــطــــــع أكــــــــل 
الــمــذيــع الــشــهــيــر لــصــفــحــات 
الكتاب بتفاعل واســع داخل 

بريطانيا.

شرطيتان تضربان معلم »إنكليزية« بالعصا
( للضرب بوحشية 

ً
ض معلم )60 عاما تعرَّ

ــاء قــيــامــهــمــا  ــ ــنـ ــ ــانــــب شـــرطـــيـــتـــيـــن أثـ ــــن جــ مـ
بواجبها في وضح النهار، بمنطقة كيمور 

في والية بيهار الهندية.
وانــتــشــر عــلــى وســائــل الــتــواصــل مقطع 
فــيــديــو لــلــحــادث الــتــقــطــه الـــمـــارة، وعــرضــه 
ــــس، ويــظــهــر فيه  ــا الـــيـــوم، أمـ ــيـ مـــوقـــع روسـ
المعلم المسن، نوال كيشور باندي، من قرية 
برهولي، وهو يتعرض للضرب بالهراوات 

في منتصف الطريق من الشرطيتين.
 ،

ً
 كبيرا

ً
ووقع الحادث، الذي خلف غضبا

بــجــاي بـــراكـــاش تــشــوك فــي بــهــابــوا، حيث 
كـــان كــيــشــور يــعــبــر الــطــريــق عــلــى دراجــتــه 
عندما أشـــارت إلــيــه شرطية بالتوقف، إال 
، بحسب تقارير، 

ً
أنــه لــم يفعل وقـــال شــيــئــا

لكن الشرطيتين افترضتا أنه أساء إليهما، 
فسحبتا دراجته، وبدأتا ضربه بعنف.

ويــظــهــر فــي الــفــيــديــو أن الــرجــل يــحــاول 
حماية نفسه بيديه، لكنه تلقى عدة ضربات 
قــــويــــة، ورغــــــم مـــنـــاشـــدتـــه لــهــمــا بــالــســمــاح 
لــه بــالــمــغــادرة، واصــلــت الــســيــدتــان ضربه 

والصراخ عليه.
وفي وقت الحق، قال كيشور: »أنا مدرس 
لغة إنكليزية في DPS Parmalpur. أوقفتني 
ــن الـــشـــرطـــة عــنــدمــا كــنــت أعــبــر  ســـيـــدتـــان مـ
الطريق بدراجتي. طلبتا مني التوقف، لكني 

.»
ً
دما

ُ
تجاهلت ذلك، ومضيت ق
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درايش

ــــــونــــــا وراحــــــــــــوا
ّ
عـــــلـــــى ادنــــــــــــى شـــــــي خــــــل

ــه ــونـ ــــل« كــــــل شــــــي يـــتـــركـ ــيـ ــ ــأجـ ــ ــتـ ــ »إلــــــــــى الـ

بـــــــاحـــــــوا بـــــــالـــــــســـــــر  قـــــــــــالـــــــــــوا وال  وال 

ويـــــــحـــــــتـــــــار الــــــــمــــــــواطــــــــن فـــــــــي ظــــنــــونــــه

وال ارتــــــحــــــنــــــا وال ُهـــــــــــم اســــــتــــــراحــــــوا

ــــــلــــــي يـــــبـــــونـــــه! 
ّ
وال نـــــــــــــــدري بــــــعــــــد شــــــل

ــــوا ــاحـ ــ ــــج سـ ــلـ ــ ــثـ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ ــة نـــــــــاس مـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ حـ

ــه  ــيـــونـ ـــــح مــــــــــّره عـ
َ
إذا »الـــــمـــــجـــــلـــــس« فـــــت

ــوا ــ ــاحـ ــ ــه نـــــــــاس طـ ــلــ ــبــ  وزيـــــــــــــــــر... وكـــــــــم قــ

ــه؟! ــ ــونـ ــ ــوبـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ ــــي إذا يـ ــنـ ــ ــعـ ــ شـــــنـــــو يـ

خلصونا يا أهل 
حسن العيسىالسلطة

تريدون »ديمو« من دون »قراطية«، هذا هو الموجود، 
ــواء بــعــشــرة أصـــــوات، أو  لـــن يــكــون هــنــاك أي جــديــد ســ
بخمسة، أو بصوت واحد، لن تتغير األمور، ففي النهاية 
سيصوت األكثرية من الناس للنوعية ذاتها من النواب، 
وهذا الموجود في »الجدر الكويتي وما يخرجه مالسكم، 
 من التجارب 

ً
وهــو صناعتكم بــدايــة«. بعد ستين عاما

المتقطعة لممارسة »الديمو«، سيأتي من ممارسة هذه 
»الديمو« الجادون المثاليون، وهم قلة، بينما األكثرية 

سيكونون مع »الخيل يا شقرا«.
 
ً
 يـــرفـــضـــون مــثــال

ً
ــا ــراع نــــوابــ ــتــ ســتــفــرز صـــنـــاديـــق االقــ

التضييق عــلــى الــحــريــات الــعــامــة والــخــاصــة، ولكنهم 
يجفلون حين يصير الحديث عن المساواة في المواطنة 
 
ً
 نوابا

ً
وحقوق البدون، وستنتج ممارسة »الديمو« أيضا

يــنــادون بــالــحــريــات السياسية، لكن لديهم حساسية 
مفرطة نحو المرأة، فهي عورة تمشي على قدمين في 
ثقافتهم، فال اختالط في أي مكان، ومشاريع ال تنتهي 
لمحاربة السحر وشجرة الكريسماس وفرض اللباس 

المحتشم في الموالت.
 في 

ً
 يطالبون، كالما

ً
ستخرج لكم هذه »الديمو« نوابا

كــالم، بتنويع مصادر الــدخــل، لكن عندما نتحدث عن 
االنفتاح السياحي والتجاري ودفن الدورة المستندية 
وتأسيس الكويت كمركز أعــمــال وتــجــارة للتقليل من 
اإلدمان النفطي وحالنا من حال الجيران، سيصرخون 
... وقال الشيخ الفالني 

ً
عندها »حرام.... وال يجوز شرعا

في فــتــواه... وعاداتنا وتقاليدنا وهويتنا«... أي هوية 
هــذه الــتــي يتحدثون عنها وكــأنــهــم ال يــعــرفــون تاريخ 
 سيخرج لكم من يطالب 

ً
اللهو والهلس أيام زمان؟ أيضا

بإسقاط القروض وغيرها من مشاريع تزيد من النزيف 
المالي... فالدولة عندهم ثرية أكثر من ثراء قارون، وكل 

جماعات جيف بيزوس وماسك و»بوعسم«.
وسيتكلمون بإسهاب عن المال العام والحفاظ على 
ثــروة األجــيــال... مع أنها تبدد ببركتكم وبركتهم، فإذا 
 عندكم، فال بــأس أنكم يا 

ً
كــان إسقاط الــقــروض حــرامــا

أهـــل السلطة قــدمــتــم الــمــثــال الــمــنــاســب فــي المعاشات 
االســتــثــنــائــيــة لــكــبــار الــعــلــمــاء الــقــيــاديــيــن... فــأنــتــم خير 
قدوة في الحفاظ على مستقبل األجيال وعلى العادات 
والتقاليد ومنع المهرجانات واالحتفاالت... وأنتم أروع 
رمــز فــي اإلنــجــازات الكبرى مــن أطـــول عــمــارة إلــى أكثر 
شوارع ترمي دولة جحافل السيارات بالحصى الطائر، 
حــتــى نــصــل لــمــواقــف الــبــاصــات المكيفة والــتــي تعمل 
بلمسة سحرية، بعد إبداعكم في وكالة ناسا ونتر الند. 
ماذا تريدون بالضبط، مع هذه »الديمو« المملة؟ تعبنا 

معه ومعكم، ارسوا لكم على بر...

لفترة شهر أو أكثر والنيابة العامة 
تستقبل إحــاالت بتهمة تسريب وبيع 
امــتــحــانــات الــثــانــويــة الــعــامــة. آخــر تلك 
القضايا أربع مواطنات موظفات بوزارة 

التربية!
وذلــك يعطي االنطباع بــأن العملية 
كانت تتم لسنوات ولم يتم اكتشافها 

إال هذا العام!
 تـــم اكــتــشــاف 

ً
أكـــثـــر مـــن 26 شــخــصــا

ضلوعهم في هذا التسريب الذي يشكل 
خــطــورة جسيمة على مستقبل سوق 

العمل وتدني األداء في الكويت!
ــاذا نــتــوقــع عــنــدمــا يــتــوظــف هــؤالء  مـ
الــغــشــاشــون؟ ســيــســتــمــرون فـــي الــغــش 
والـــخـــداع، ألنــهــم درجــــوا عــلــى النجاح 

ــفــــوق الـــوهـــمـــي بـــأســـلـــوب الــغــش  ــتــ والــ
والخداع!

وزارة التربية هي مصدر االختبارات، 
وعــمــلــيــة الــتــســريــب والـــتـــرويـــج وبــيــع 
ــة كـــمـــا يـــبـــدو  ــ ــجـ ــ ــة عـــمـــلـــيـــة رائـ ــلــ ــئــ األســ
ومنتشرة، وكل ما سمعناه حتى اآلن 

مصدره وزارة التربية!
الــــــــوزيــــــــر ووكــــــــــــــــالؤه لـــــــم يـــنـــطـــقـــوا 
بــتــصــريــحــات ذات مــعــنــى أو قــويــة أو 

مؤثرة حتى اآلن!
 
ً
وأعــضــاء مجلس األمـــة، وخصوصا

أعضاء اللجنة التعليمية بالمجلس، لم 
 منهم لمحاربة هذه 

ً
 صارخا

ً
نَر تحركا

الظاهرة حماية للنشء، والتي تشكل 
آفة خطيرة ويجب القضاء عليها.

األمناء من الطلبة يحتاجون حماية 
 
ً
من سرقة فرصهم المستقبلية، وحماية

لهم وللمجتمع يجب التحرك وبسرعة 
ليس للعقاب الحازم فقط بل للقضاء 
على هذه الظاهرة ومحوها من الوجود 

.
ً
تماما

لــيــتــحــرك الــــوزيــــر، ولــتــتــحــرك أركــــان 
 ،

ً
ــا ــتـــحـــرك الـــــنـــــواب أيــــضــ ــيـ وزارتـــــــــــه، ولـ

ــر  ــ ــع هــــــذا األمـ ــ ــتـــعـــامـــل الـــجـــمـــيـــع مـ ــيـ ولـ
الخطير... وإن لم يفعلوا فإنهم المالمون 
على تدهور العلم والتعليم في الكويت.

ً
د. ناجي سعود الزيداألمر خطير جدا

الله بالنور

 لم يقرأوا 
ْ
هناك تفسيرات كثيرة في أذهان َمن

الــمــاركــســيــة، ولـــهـــذا تــجــد بــعــضــهــم يــتــخــذ منها 
، من دون أن يتحقق من معلوماته 

ً
 سلبيا

ً
موقفا

عــنــهــا، ســـوى أنـــه ســمــع عــن الــصــراعــات الــدائــرة 
فــي المعسكر الــُمــعــادي لها، ومــا يبثه عنها من 
معلومات سطحية، فيناصبها الــعــداء بحجج 

يراها منطقية. 
 ***

بينما هي نظرية فلسفية تدعو إلــى تطبيق 
رؤيــــة اقــتــصــاديــة اجــتــمــاعــيــة، تــســتــنــد إلـــى أدلـــة 

وشواهد تاريخية، وترتكز على ثالثة عناصر: 
• األول: عنصر المنطق الجدلي، وقد استقاه 
لت على يديه  ماركس من فلسفة هيغل، حيث تحوَّ

إلى المادية الجدلية، التي استخلص منها آراءه 
المادية التاريخية.

• الــثــانــي: عنصر نــظــام لالقتصاد السياسي، 
وأهم ما فيه نظريتا العمل أساس القيمة وفائض 

القيمة، والنتائج الُمستخلصة منهما. 
• الثالث: عنصر نظرية الدولة والــثــورة، التي 
اســتــخــلــص فــيــهــا مـــاركـــس الــفــلــســفــة الكالسيكية 
األلمانية، وفلسفة بريطانيا لالقتصاد السياسي، 

ثم التقاليد الثورية للثورة الفرنسية. 
***

 وفلسفة هيغل - التي اعتمدها ماركس - تقوم 
على استحالة وجود فكرة من دون ُمضاد لها، فال 
يمكن وجود ضوء إال بوجود ظالم، وال صدق من 

دون وجود كذب... إلخ. فال مناص إذن من أن ينشب 
صراع بين الشيء ونقيضه، من خالل »الفعل« بـ »رد 

الفعل«، فتنبثق ظاهرة ثالثة جديدة.
 ***

 
ً
 متمما

ً
ا  يــؤلــف تفسير مــاركــس للتاريخ جـــزء

لــمــذهــبــه، فـــي أن يــنــفــذ إلــــى مـــا ســيــلــقــاه الــنــظــام 
الرأسمالي في مستقبل األيام عن طريق فهم القوى 
ر  التي أوجبت األحــداث التاريخية، فيتأتى تصوُّ

ب األحداث المقبلة.  القوى التي تسبِّ
***

مــمــا كتبه مــاركــس: »يــجــب الــبــحــث عــن أســبــاب 
ــيــــرات االجــــتــــمــــاعــــيــــة، وعـــــوامـــــل الـــتـــحـــوالت  ــتــــغــ الــ
السياسية، ليس في أذهان الناس، وال في امتداد 

إدراكهم للعدالة األبدية، ولكن يجب نشدانها في 
التغيرات الطارئة على أسلوب اإلنتاج والتبادل، 
بين طيات اقتصادات العصر الخاص بها«. وهو 
يرى أن العمل جوهر القيمة ومعيارها الطبيعي، 
وقــيــمــة جــهــد الــعــمــل - كــقــيــمــة الــســلــعــة - بعينها، 

ومقدار ما تحتويه من وقت العمل.
***

بقت الكثير مــن آراء مــاركــس فــي دول العالم 
ُ
ط

الرأسمالي، لكن الماركسية فشلت في روسيا، ألنها 
لم تراِع جانبين مهمين في حياة اإلنسان، هما: 

-  السماح له بُحرية العبادة. 
- والــســمــاح لــه بُحرية التفكير... فسقطت بعد 

.
ً
70 عاما

د. نجم عبدالكريمباختصار شديد... ما هي الماركسية؟

https://www.aljarida.com/article/12112
https://www.aljarida.com/article/12109
https://www.aljarida.com/article/12105
https://www.aljarida.com/article/12101
https://www.aljarida.com/article/12102
https://www.aljarida.com/article/12113
https://www.aljarida.com/article/12097
https://www.aljarida.com/article/12094

	p01
	p02
	P03
	p04
	p05
	P06
	p07
	p08
	P09
	p10
	p11
	P12
	P13
	p14
	p15
	P16

