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هجوم جوي إسرائيلي - أميركي على إيران
 لخبر ةديرجلا. عن نية نتنياهو ضربها ودعوته الجتماع سري لدراسة تفاصيل العملية 

ً
تأكيدا

ترامب: انتخابي في 2024 
فرصة أخيرة إلنقاذ 

الواليات المتحدة  

أداء غير مقنع للمتأهلين 
لنصف نهائي كأس األمير

١٣

 دوليات

 رياضة

وزير التربية يعتمد رسوم 
الخدمات الطالبية واألنشطة 

في الجامعات الخاصة

»الصحة«: 33 زراعة 
خاليا جذعية و3 حاالت 

عالج خلوي لألطفال

»البلدي« يقر حوض 
تجميع أمطار في مدينة 

صباح األحمد

عايدة ميرزا تواصل مسيرتها 
في البحث عن أجمل وأندر 
قطع السجاد بالمعارض 

والمزادات العالمية
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ولي العهد 
استقبل وزير 

الخارجية 
والعتيبي 
والبديوي

القصف استهدف مصنعين بأصفهان وتبريز لتجميع قطع 
مقاتالت SU35 الروسية والدرون اإليرانية المستخدمة بأوكرانيا 

ذت بحضور مدير الـ CIA في تل أبيب وبمسّيرات 
ِّ

ف
ُ
الغارة ن

ستخدم للمرة األولى أقلعت من إيران 
ُ
إسرائيلية حديثة ت

وزير خارجية قطر يزور طهران للتهدئة ومستشار 
 على المنطقة ومستقبلها

ً
بن زايد يعتبر التصعيد خطرا

فـــي حــيــن كـــانـــت األنــــظــــار تــتــجــه إلــى 
التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين 
ــتــــي ارتــكــبــتــهــا  ــعـــد مــــجــــزرة جـــنـــيـــن الــ بـ
ــلـــيـــة وعــمــلــيــتــي حــي  الــــقــــوات اإلســـرائـــيـ
النبي يعقوب وســلــوان، اللتين أوقعتا 
أكبر عدد من القتلى اإلسرائيليين منذ 
، تــعــّرضــت إيــــران لــيــل الــســبــت ـ 

ً
20 عــامــا

خِدمت 
ُ
األحـــد لهجوم جــوي واســـع است

فيه المسّيرات، واستهدف موقعين على 
األقــل فــي أصفهان وتبريز، هما عبارة 
عــن مصنعين عــســكــريــيــن إلنــتــاج قطع 
 SU35 إلكترونية خاصة بتشغيل مقاتلة
مت موسكو 

ّ
الروسية الحديثة، التي سل

ستخَدم كذلك في 
ُ
 منها لطهران، وت

ً
بعضا

صناعة المسّيرات اإليرانية التي تساعد 
روسيا في أوكرانيا. 

وفي تأكيد النفراد »الجريدة« المنشور 
ــدر صــفــحــتــهــا األولـــــــى فــــي 16  ــ عـــلـــى صـ
الـــجـــاري بـــعـــنـــوان: »نــتــنــيــاهــو الـــمـــأزوم 
يدرس ضرب إيران«، علمت »الجريدة« من 
مصدر رفيع في القدس، أن إسرائيل تقف 
 
ً
خلف الهجوم الذي استخدمت فيه طرازا
 من المسّيرات غير المعلن عنها 

ً
جديدا

ستخَدم للمرة األولى. 
ُ
، والتي ت

ً
سابقا

ــة »تـــــاس«  ــالــ ــقـــابـــل، أكــــــدت وكــ فــــي الـــمـ
الروسية، أن سالح الجو األميركي شارك 
في الهجوم، وربطت تقارير إسرائيلية 

بــيــن الـــهـــجـــوم ووجــــــود ولــيــام 

القدس - ةديرجلا.، طهران - فرزاد قاسمي

جلسة خاصة لتجريم الغش الدراسي
• 10 نواب طلبوا عقدها بعدما تحولت الظاهرة إلى ثقافة مجتمعية 

• عالية الخالد: الغش مصيبة المصائب وآفة تنخر في جسد الدولة
● محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح

عقب انتهاء اجتماع لجنة شؤون التعليم والثقافة واإلرشاد 
 أمــس لمناقشة آلــيــات وزارة 

ً
البرلمانية الـــذي كــان مخصصا

ات المتخذة تجاه  التربية في محاربة ظاهرة الغش واإلجـــراء
الــمــتــورطــيــن والــمــضــبــوطــيــن، بــنــاء عــلــى تكليف مجلس األمــة 
للجنة، قدم 10 نواب طلب عقد جلسة خاصة في األسبوع األول 
من فبراير لمناقشة تلك الظاهرة، وإقرار قانون يجرمها بعدما 

تحولت إلى ثقافة مجتمعية.
 وطــالــب رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، فــي تصريح 
بعد االجتماع، رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 

ووزير التربية وزير التعليم العالي د. حمد العدواني 

ض 
ّ
السفارة الفلبينية تخف

عمالتها المنزلية الجديدة
الشمري: أزمة خالل شهرين وأعدادها ستتراجع

● جورج عاطف
فـــي مـــؤشـــٍر عــلــى أزمـــــة عــمــالــة 
منزلية مقبلة قبل شهر رمضان 
المبارك، أصــدرت سفارة الفلبين 
 
ً
لــــــــدى الـــــــبـــــــالد، أمــــــــــس، تـــعـــمـــيـــمـــا

عـــلـــى جــمــيــع وكـــــــاالت الــتــوظــيــف 
األجــنــبــيــة، يــقــضــي بــخــفــض عــدد 
الـــعـــمـــالـــة الـــمـــســـمـــوح لـــكـــل مكتب 
 محلي باستقدامه من مانيال عبر 

.»job order« الـ
ــدد الــتــعــمــيــم عــلــى تعليق  ــ وشـ
طلب االعتماد الجديد، والثنائي، 
واالستبدال، ما يعني عدم السماح 

للمكتب المحلي باستبدال مكتبه 
الخارجي الذي يتعامل معه، حتى 

في حال وقفه أو إغالقه.
وفي السياق، أكد المتخصص 
بــشــؤون العمالة المنزلية بسام 
الشمري لـ »الجريدة«، أن الكويت 
ــــــح« عــمــالــة 

ُ
ُمــقــبــلــة عــلــى أزمـــــة »ش

مــنــزلــيــة كــبــيــرة خــــالل الــشــهــريــن 
المقبلين، في ظل البدء بتطبيق 

هذا التعميم.

اقتصاديات

»الوطني« يربح 509.1 ماليين دينار 
في 2022 بنمو %40.5

 عن النصف الثاني 
ً
 نقدا

ً
توصية بتوزيع 25 فلسا

 عن 2022 و5% منحة      
ً
بإجمالي 35 فلسا

»بوبيان« يربح 57.8 مليون دينار 
في 2022 بنمو %19

 و6% منحة
ً
توصية بتوزيع 6 فلوس نقدا
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لبنان: باسيل يلّوح بالترشح للرئاسة
قطر تنضم إلى المنقبين عن الغاز في المياه اللبنانية

 مــن 
ً
ــد تـــضـــع مـــــزيـــــدا ــ ــوة قـ ــطــ ــــي خــ فـ

الضغوط على التحالف بين »التيار 
الوطني الحر« و»حزب الله« في لبنان، 
لّوح زعيم »التيار« جبران باسيل، أمس، 
بترشيح نفسه لالنتخابات الرئاسية، 
ــا ســيــضــع الـــحـــزب فـــي مــوقــف  ــو مـ وهــ
محرج، ويجبره على االختيار بشكل 
واضح وعلني بين باسيل أو زعيم تيار 
المردة سليمان فرنجية الذي يفضله 

الحزب في هذه المرحلة.      
وفــي خــطــاب شــامــل، هــاجــم باسيل 
ــع، فـــانـــتـــقـــد حــكــومــة  ــيـ ــمـ ــجـ  الـ

ً
ــا ــبـ ــريـ ــقـ تـ

ــريـــف األعـــــمـــــال بــــرئــــاســــة نــجــيــب  تـــصـ
ميقاتي، التي يسهل »حــزب الله« عقد 

اجــتــمــاعــات لــهــا يــقــاطــعــهــا »الـــتـــيـــار«، 
ووصفها بالفاقدة للميثاقية واتهمها 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــكــــان رئــ بـــــ »أخـــــــذ مــ

بطريقة غير دستورية«.
ــاكـــم مـــصـــرف لــبــنــان  كـــمـــا هـــاجـــم حـ
ريــــاض ســالمــة ووصـــفـــه بــأنــه »حــاكــم 
 ورئيس عصابة وهارب من 

ً
البلد ماليا

وجه العدالة«. ولم يسلم قائد الجيش 
جوزيف عون، المرشح المحتمل ليكون 
، من سهام باسيل الذي 

ً
 توافقيا

ً
رئيسا

اتهمه بالسطو على صالحيات وزير 
الدفاع بالقوة. 

وفي إشارة إلى حركة أمل، برئاسة 
نبيه بـــري الــتــي قـــال أحـــد نــوابــهــا إنــه 

يجوز في حال كانت هناك أغلبية في 
مجلس النواب انتخاب رئيس من دون 
موافقة الكتل النيابية المسيحية، قال 
باسيل إن »تفكير أحد بانتخاب رئيس 
جمهورية من دون المسيحيين ضرب 

من الجنون الوطني والسياسي«.
وعــــــــــــن »حــــــــــــــزب الــــــــــلــــــــــه«، أوضــــــــــــح: 
»متفاهمون مع الحزب على المقاومة، 
ولــكــن ال يــكــفــي ألنــنــا مــخــتــلــفــون على 
ــة بــنــاء الـــدولـــة، وأصـــبـــح لدينا  أولـــويـ
ق 

ّ
عالمات استفهام حول السلوك المتعل

باحترام الشراكة«.
وفي االنتخابات الرئاسية، دعا إلى 

تــوافــق على بــرنــامــج رئاسي 

صورة ضوئية عن خبر انفراد »الجريدة«

02

7500 سجلوا في منصة 
الحج اإللكترونية باليوم األول

● سيد القصاص
ــيـــوم األول  ــى مـــن الـ ــ خــــالل الـــســـاعـــات األولــ
لتدشين منصة الحج اإللكترونية، سجل أكثر 
من 7500 متقدم من الراغبين في أداء الفريضة.
ــشــــؤون  وقــــــال وكـــيـــل وزارة األوقـــــــــاف والــ
ــيـــم  ــلـ ــعـ ــد الـ ــمــ ــحــ ــلــــيــــف مــ ــتــــكــ  اإلســــــالمــــــيــــــة بــــالــ
لـــ »الــجــريــدة«، إن التسجيل مفتوح حتى 28 

فبراير المقبل. 
وأوضـــح العليم أنــه بعد انــتــهــاء عمليات 
التسجيل سيتم إجـــراء فــرز للحجاج عبر 6 
»فالتر«، وستكون األولوية للكويتيين الذين 
 إلـــى أن 

ً
لـــم يــســبــق لــهــم أداء الــفــريــضــة، الفـــتـــا

»حصة الكويت هذا العام تبلغ 8 آالف حاج، 
 للسعودية بزيادتها وننتظر 

ً
وقدمنا طلبا

الموافقة عليه«. 
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هجوم جوي إسرائيلي - أميركي...

جلسة خاصة لتجريم الغش...

لبنان: باسيل يلّوح بالترشح...
بيرنز مدير الـ CIA في إسرائيل في زيارة غير معلنة. 

وكانت إدارة الرئيس جو بايدن قالت، إن العودة إلى االتفاق 
النووي مع طهران لم تعد مطروحة اآلن، وعّبرت إلى جانب دول 
أوروبية أخرى عن قلقها من تزويد طهران موسكو بالمسّيرات 

ستخَدم في أوكرانيا. 
ُ
التي ت

وقـــال مستشار الــرئــيــس األوكـــرانـــي، مخايلو بــودولــيــاك، إن 
الهجوم األخير على إيران له صلة مباشرة بالحرب في بالده. 

 وكتب بودولياك في تغريدة أن »منطق الحرب فتاك وال يرحم، 
يحاسب المسؤول والمتواطئ بحزم، ليلة متفجرة في إيران... 

إنتاج مسيرات وصواريخ ومصاف نفطية... حذرناكم«.
وحسب المصدر، فإن المسّيرات الحديثة المهاجمة انطلقت 
من مكان داخل األراضي اإليرانية، وأن مسّيرات أخرى من طراز 
»شوفال« هاجمت عدة نقاط أخرى في البالد، بينها موقع قرب 
ميناء بندر عباس؛ لإللهاء والتمويه، ما أدى إلى تفعيل الدفاعات 

الجوية اإليرانية فوق العاصمة ومدن عدة.
 وأكــد المصدر أن الهجوم حقق أهــدافــه كاملة، إذ تم تدمير 
األهــداف وإخراجها من الخدمة. وكانت وزارة الدفاع اإليرانية 
أقــرت، بسرعة على غير الــعــادة، بوقوع الهجوم التي قالت إنه 
استهدف أحد المجّمعات العسكرّية التابعة لها، غير أنها وصفت 
الــغــارة بـــ »الــفــاشــلــة«، الفتة إلــى أن »الــدفــاعــات الجوية للمجمع 
أسقطت إحدى المسّيرات، بينما حوِصرت مسّيرتان وانفجرتا«. 
 الهجوم »لم يتسّبب في أّي تعطيل لعمل المجّمع« 

ّ
وشددت على أن

 طفيفة في سقف« 
ً
ولم يؤد إلى وقوع إصابات، بل أحدث »أضرارا

أحد المباني فقط.
ــال مــصــدر فـــي وزارة الـــدفـــاع اإليـــرانـــيـــة لــــ »الـــجـــريـــدة«، إن  وقــ
الــدفــاعــات الــجــويــة نجحت فــي الــتــصــدي بشكل كــامــل لهجوم 
على مصنع في منطقة مدينة سليمي بالقرب من مدينة تبريز 
بمحافظة أذربيجان اإليرانية، يتم فيه إنتاج وتخزين الوقود 

الجامد الــخــاص بالصواريخ والــطــائــرات دون طيار اإليرانية، 
 أن إحــدى الطائرات سقطت على خــزان للوقود ما أدى 

ً
مضيفا

إلى اندالع حريق هائل. 
وأضاف أن الدفاعات اإليرانية استطاعت إصابة طائرتين من 
تلك التي هاجمت مصنع أصفهان، وأن طائرة فقط انفجرت على 
سطح إحدى صاالت المجمع، في حين عادت طائرتان أخريان 

أدراجهما. 
 
ً
وحسب المصدر، فــإن المسيرات المستخدمة صغيرة جــدا

يتم عادة استخدامها لدواعي التسلية أو لتصوير األفالم، وهي 
غير قادرة على الطيران بضعة كيلومترات، ما يؤكد أن منفذي 
الهجوم كانوا عمالء محليين أو أجانب داخل األراضي اإليرانية. 
وكانت »الجريدة« أشــارت في تقريرها إلى أن نتنياهو دعا 
رؤساء األجهزة األمنية إلى اجتماع سري لبحث طبيعة وحجم 
ــال الــمــصــدر لـ  الــهــجــوم ومــــدى جــاهــزيــة الــجــبــهــة الــداخــلــيــة. وقــ
»الجريدة«، إن الضربات تقررت في ذلك االجتماع، قبل التصعيد 
غير المسبوق بين الفلسطينيين واإلسرائيليين، والذي ابتدأ 
باقتحام إسرائيلي وحشي لمخيم جنين فــي الضفة الغربية 
المحتلة، الخميس الماضي، وقتل خالله 9 فلسطينيين معظمهم 

ينتمون إلى حركة »الجهاد اإلسالمي« المرتبطة بطهران.
 وفـــي تعليق الفـــت، اعــتــبــر أنـــور قــرقــاش مــســتــشــار الرئيس 
اإلمــاراتــي محمد بــن زايــد أن »التصعيد الخطير الــذي تشهده 
المنطقة فــي أكــثــر مــن مــوقــع، ومــنــهــا التفجير الـــذي استهدف 
 أنه 

ً
أصفهان، ليس من مصلحة المنطقة ومستقبلها«، مضيفا

»بالرغم من أن مشاكل المنطقة معقدة ومركبة فإنه ال بديل عن 
الحوار والحلول السياسية لتجنب التصعيد، والــوصــول إلى 
حــلــول تسهم فــي تخفيف الــتــوتــرات، وتحفظ اســتــقــرار اإلقليم 

وأمنه«. 
وكـــان وزيـــر خــارجــيــة قــطــر الــســابــق محمد بــن جــاســم، حــذر 
منتصف الشهر الجاري من ضربة إسرائيلية على إيــران، كما 
ــارات وقطر  عــقــدت قمة تــشــاوريــة فــي أبوظبي تجمع قـــادة اإلمــ

بحضور الجلسة الخاصة المزمعة، واالستجابة لنداء األمة 
 
ً
لمناقشة ظاهرة الغش التي ستدمر المجتمع بأكمله، مؤكدا

أنه كان يفترض بالوزير حضور اجتماع اللجنة غير أنه غادره 
بعد شعوره بألم.

وقال إن رئيس الحكومة الذي يقوم بإصدار مرسوم تعيين 
 أن هذا أقل 

ً
، مؤكدا

ً
قياديي »التربية« مطالب بإقالتهم جميعا

شيء يتماشى مع حجم الجريمة ألنهم ال يعرفون تقييم المشكلة 
وليست لديهم رؤية ولم يقدموا مبادرات، بل يتكلمون باختصار.
وذكر أنه كانت هناك محاوالت غش في السنوات الماضية 
لكنها تحولت إلى ظاهرة وثقافة مجتمع لدرجة أن الطالب بات 

اآلن يسأل المدرس عن سبب منعه الغش.
إلــى ذلـــك، رأت النائبة عالية الــخــالــد أن استقالة الحكومة 
 أنها لم تحقق رغبة أهل الكويت في بداية 

ً
مستحقة، خصوصا

جديدة بوزراء تكنوقراط، موضحة أن التكنوقراط ليست كلمة 
، وهو ما 

ً
 عاما

ً
 وتوجها

ً
وإنما »أداء« يشمل احترافية وتجانسا

.
ً
لم يكن موجودا

وصرحت الخالد، بأن »الوزراء لو كانوا شاركوا في برنامج 
عمل الحكومة لرأيتهم يستذبحون على تنفيذ أولوياتهم«، 
 نحن 

ً
مؤكدة أن التخبط »قاد للخالف بين المجلسين، وعموما

بحاجة إلى رؤية واضحة، ال على الورق فقط مثل رؤية الكويت 
2035«، في وقت اعتبرت مشكلة الغش في االختبارات »آفة تنخر 

في جسد الدولة ومصيبة المصائب«.

وتسمية الئحة أسماء مرشحة للرئاسة »لالتفاق على واحد منها، 
ر اختصارها في اسم واحد«، أو إلى 

ّ
ه للتصويت عليها إذا تعذ

ّ
أو أقل

ح يتعهد بتنفيذ مطالب إصالحية أبرزها 
ّ

الموافقة على أي مرش
قانون الالمركزية وقانون استعادة األموال المحّولة.

وختم: »في حال فشل المسعى األّول والثاني، واعتبرت مواقفنا 
 
ً
منطلقة من الضعف بدل اعتبارها منطلقة من الحرص، سأفكر جديا
ح لرئاسة الجمهورية بغض النظر عن الخسارة والربح، 

ّ
بالترش

ه احتفظنا بمبدأ أحقّية التمثيل«.
ّ
لنكون أقل

إلــى ذلـــك، وفــي حين دعــا الــبــطــريــرك الــمــارونــي بــشــارة الــراعــي، 
المحقق في تفجير مرفأ بيروت القاضي البيطار إلى مواصلة عمله 
لكشف الحقيقة، انضمت قطر، أمس، خالل حفل رسمي في بيروت، 
كشريكة إلى شركتي توتال إنيرجي الفرنسية وإيني اإليطالية في 
إطار ائتالف للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية 

الحدودية مع إسرائيل.
 في ائتالف الشركات 

ً
وبــذلــك، باتت شركة قطر للطاقة شريكا

التي تملك الحقوق البترولية في الرقعتين 4 و9 في المياه البحرية 
اللبنانية، وتحظى بثالثين في المئة مقابل 35 في المئة للشركة 
الفرنسية و35 في المئة للشركة اإليطالية. وستشكل الرقعة 9 حيث 
حقل قانا الذي يقع جزء منه خارج المياه اإلقليمية، منطقة رئيسية 

للتنقيب الذي ستضطلع به الشركات الثالث.
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ولي العهد استقبل سالم الصباح والعتيبي والبديوي
سموه تمنى لنائب وزير الخارجية واألمين العام لمجلس التعاون الخليجي دوام التوفيق والنجاح

ــي الـــعـــهـــد الــشــيــخ  ــ اســتــقــبــل ســـمـــو ولـ
مشعل األحـــمـــد، فــي قــصــر بــيــان صباح 
أمـــــس، وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــشــيــخ ســالــم 
الصباح، حيث قــدم لسموه نائب وزير 
الــخــارجــيــة الــســفــيــر مــنــصــور العتيبي، 
واألمــيــن الــعــام لمجلس الــتــعــاون لــدول 
الخليج العربية السفير جاسم البديوي، 
بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــهــمــا فـــي منصبيهما 
الــجــديــديــن، متمنيا ســمــوه لــهــمــا دوام 

التوفيق والنجاح.
حضر المقابلة وزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبدالله، ومدير 
مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد 
جمال الذياب، ووكيل الشؤون الخارجية 
في مكتب سمو ولي العهد مازن العيسى.

بيان »التعاون«

ــلـــن مــجــلــس الـــتـــعـــاون  مــــن جـــهـــتـــه، أعـ
الخليجي، أمس، تعيين جاسم البديوي، 
 
ً
سفير الكويت السابق في واشنطن، أمينا

 لمجلس التعاون الخليجي، 
ً
 جديدا

ً
عاما

 لألمين العام 
ً
اعتبارا من أول فبراير، خلفا

الــحــالــي نــايــف الــحــجــرف، الـــذي تنتهي 
فترته في 31 يناير.

ــال مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي،  ــ وقــ
فـــي بــيــان عــلــى مــوقــعــه اإللــكــتــرونــي، إن 

الحجرف رحــب »باألمين الــعــام المعين 
لمجلس التعاون، مهنئا إياه بتولي مهام 
األمــيــن الــعــام لمجلس التعاون اعتبارا 
من أول فبراير 2023، متمنيا له التوفيق 

والنجاح«.
وفــي بــيــان نــشــره »مجلس الــتــعــاون«، 
على موقعه في »تويتر«، أشاد الحجرف 

ــلـــومـــاســـيـــة الــكــبــيــرة  »الـــمـــســـيـــرة الـــدبـ بــــ
للبديوي، والــتــي ستساهم بــال شــك في 
تعزيز مكانة مجلس التعاون اإلقليمية 
والـــــدولـــــيـــــة، والــــحــــفــــاظ عـــلـــى مــكــاســب 
الــمــجــلــس الــتــي تــحــقــقــت، والــعــمــل نحو 
مزيد من المكتسبات والمنجزات لخدمة 

دوله األعضاء وأبناء مجلس التعاون«.

وفي ديسمبر، وافق قادة دول مجلس 
التعاون، في اجتماعهم بالرياض، على 
رغــبــة الــكــويــت فـــي االحــتــفــاظ بمنصب 
ــام لــلــمــجــلــس لــفــتــرة ثــانــيــة،  ــعـ ــن الـ ــيـ األمـ
اعتبارا من انتهاء الفترة الحالية لألمين 

العام د. نايف الحجرف.

ولي العهد لدى استقباله وزير الخارجية والعتيبي والبديوي أمس

البديوي... المؤهالت والمناصب
جاسم البديوي من مواليد 22 فبراير 1968، وحصل على 
درجة دبلوم في الدراسات الدبلوماسية من جامعة أوكسفورد 
في إنكلترا عــام 1999، وبكالوريوس إعــالم من جامعة يوتاه 

بالواليات المتحدة عام 1991.
وشغل البديوي مناصب دبلوماسية عدة، منها: سفير لدى 
الــواليــات المتحدة خــالل الــفــتــرة مــن أغسطس 2022 - 2023، 
وسفير غير مقيم لدى دوقية لوكسمبورغ الكبرى خالل الفترة 
أكــتــوبــر 2017 - 2022، ورئـــيـــس بــعــثــة الــكــويــت لـــدى االتــحــاد 
األوروبي خالل الفترة فبراير 2017 - 2022، ورئيس بعثة الكويت 
لدى حلف شمال األطلسي )الناتو( خالل الفترة من ديسمبر 
2016 - 2022، وسفير لــدى بلجيكا خــالل الفترة مــن نوفمبر 
2016 - 2022، وسفير لدى كوريا خالل الفترة من نوفمبر 2013 
- 2016، ونائب مدير إدارة مكتب الوكيل بوزارة الخارجية خالل 
الفترة من 2012 - 2013، ونائب رئيس بعثة سفارة الكويت لدى 

الواليات المتحدة خالل الفترة من أكتوبر 2011.
 كما عّين البديوي مستشارا في سفارة أميركا مايو 2007، 
وتم تعيينه بالسفارة بأميركا في يونيو 2001، وتم تعيينه 
بــالــســفــارة لـــدى النمسا والــبــعــثــة الــدائــمــة للكويت لـــدى األمــم 
المتحدة في فيينا خالل الفترة 1997 - 2001، وعّين بالسفارة 
لدى اليابان من 1993 إلى 1997، وانضم لوزارة الخارجية برتبة 
ملحق دبلوماسي في مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 

الخارجية عام 1992.

ممثل ولي العهد يعود إلى البالد

عــاد إلــى البالد ممثل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
رئيس ديــوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله، إلى أرض 
الوطن، ظهر أمس، قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة، 
وذلك بعد حضوره سباق »الفورميال إي« والفعاليات المصاحبة 

له الذي أقيم في محافظة الدرعية.

العبدالله خالل مغادرته السعودية

البرجس: التمارين المشتركة ترفع كفاءة األفراد

وزير الخارجية: العدالة ستأخذ مجراها في قتل رانارا
القائم باألعمال الفلبيني: الحادثة الفردية لن تؤثر على العالقات واستقدام العمالة

● محمد الشرهان
د وكيل وزارة الداخلية؛ قائد القيادة 

ّ
تفق

التنسيقية لحماية األمــن الــداخــلــي، الفريق 
أنور البرجس، موقع والجهات المشاركة في 
التمرين المشترك )تــعــاون 2023/1(، والــذي 
يقام تحت إشراف وزارة الداخلية بالتعاون 
مع الجهات الحكومية والعسكرية يوم األحد 
ــــرع، يــرافــقــه الوكيل  2023/2/5 بــمــيــدان األديـ
المساعد لشؤون المرور والعمليات، اللواء 
جمال الصايغ، وآمــر القوة البرية بالجيش 
الكويتي اللواء الركن محمد الظفيري وعدد 

من القيادات.
واطــلــع الــبــرجــس عــلــى جــاهــزيــة الــجــهــات 
المشاركة في التمرين، كما استمع إلى شرح 
عــن الفرضيات الــتــي سيتم التعامل معها، 
وآلية التفاعل والتنسيق الميداني في تنفيذ 

الواجبات المشتركة.
ونـــقـــل الـــبـــرجـــس إلــــى الــــقــــوات الــمــشــاركــة 
تحيات وتقدير النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة، 
ــقـــيـــادة الــتــنــســيــقــيــة  الـــمـــشـــرف الـــعـــام عــلــى الـ

ــة األمــــــــن الـــــداخـــــلـــــي، الـــشـــيـــخ طـــالل  ــايـ ــمـ لـــحـ
الخالد، وحرصه على متابعة االستعدادات 
والتحضيرات الخاصة بالتمرين المشترك، 
وتــوجــيــهــاتــه بـــضـــرورة اكــتــســاب الــخــبــرات 
والمعلومات التي تسهم في نجاح التمرين 

لتحقيق الهدف المنشود.

ــة« أن الـــتـــمـــاريـــن  ــيــ ــلــ ــد وكــــيــــل »الــــداخــ ــ ــ وأكـ
المشتركة تعمل على توحيد المفاهيم بين 
القوات المشاركة ورفع كفاءة األفراد لتنفيذ 
 
ً
حاالت االستعداد والجاهزية األمنية، وفقا
ــة، وإنــــجــــاز األعــــمــــال على  ــارئـ ــطـ لـــلـــحـــاالت الـ

الوجه األكمل.

ــة،  ــيـ ــقـــى وزيـــــــر الـــخـــارجـ ــتـ الـ
الـــشـــيـــخ ســـالـــم الـــصـــبـــاح، فــي 
الـــديـــوان الـــعـــام لـــلـــوزارة ظهر 
أمـــس، الــقــائــم بــأعــمــال ســفــارة 
الفلبين لــدى الكويت، هوزيه 
كابريرا الثالث، حيث استهل 
الوزير اللقاء بتقديم خالص 
الـــــعـــــزاء وصـــــــــادق الــــمــــواســــاة 
ــة  ــيــ لــــضــــحــ ا ألســــــــــــــرة وذوي 
جـــولـــيـــبـــي رانـــــــــــارا، )الـــعـــامـــلـــة 
الــمــنــزلــيــة الــتــي لــقــيــت حتفها 
عــلــى يـــد حــــدث فـــي الــجــريــمــة 
المروعة والبشعة التي أودت 
ــل الـــشـــعـــب  ــ ــكـ ــ ــا(، ولـ ــهــ ــاتــ ــيــ بــــحــ
الــفــلــبــيــنــي وحــكــومــة الفلبين 
الــصــديــقــة، جــــراء ذلـــك الــحــدث 
 أن 

ً
الـــفـــردي الــمــؤســف، مـــؤكـــدا

ــذه األعــــمــــال الــمــنــافــيــة  مــثــل هــ
ــل مــا ُجبل 

ّ
لــإلنــســانــيــة ال تــمــث

عــلــيــه الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي مــن 

رحـــــمـــــة ورأفــــــــــــة وإنــــســــانــــيــــة، 
 عــــلــــى أن الــــعــــدالــــة 

ً
ومـــــــشـــــــددا

ــا فـــــي هـــذه  ــراهــ ــجــ ســـتـــأخـــذ مــ
القضية بكل شفافية ونزاهة.

سالمة المقيمين

ــة  ــيـ ــارجـ وجــــــــدد وزيــــــــر الـــخـ
ــاره لـــهـــذه  ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ إدانــــــتــــــه واسـ
الجريمة الالإنسانية البشعة، 
 حــــرص الــكــويــت على 

ً
مـــؤكـــدا

رعــــــايــــــة وحـــــمـــــايـــــة وســــالمــــة 
وحــفــظ حــقــوق كــل المقيمين 
عــلــى أرضــــهــــا، ومــــن ضمنهم 
الجالية الفلبينية، وذلــك في 
إطــار قوانين العمل المعمول 
بها في الكويت، والتي حظيت 
ــة مــن  ــعــ ــة واســ ــيــ ــادة دولــ ــ ــإشـ ــ بـ
قبل الوكاالت وهيئات حقوق 
 
ً
ــدرا ــقــ ــة، مــ ــيـ ــمـ ــالـ ــعـ اإلنـــــســـــان الـ

الـــدور الـــذي تــقــوم بــه الجالية 
الفلبينية في مختلف قطاعات 
، بكل التقدير، 

ً
الدولة، ومشيدا

بمساهمات الجالية الفلبينية 
ــكـــويـــت وتــحــقــيــق  فــــي بـــنـــاء الـ
الــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة فــيــهــا، 
 كذلك حرصه على كل 

ً
مجددا

عــنــاصــر الـــعـــالقـــات الــثــنــائــيــة 
المتينة الــتــي تــربــط البلدين 
ــيـــن بـــكـــل جـــوانـــبـــهـــا  ــقـ الـــصـــديـ

ومجاالتها.

حادثة فردية

ــه، أشــــــاد الــقــائــم  ــبـ ــانـ مــــن جـ
بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة الفلبينية 
بـــــاإلجـــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 
الــســلــطــات المعنية بالكويت 
بسرعة إلقاء القبض على َمن 
قــام بــهــذه الــجــريــمــة،  وإحالته 

 اهــتــمــام 
ً
إلـــى الــقــضــاء، مــثــمــنــا

السلطات المعنية في الكويت 
ومتابعتها الحثيثة للحادثة، 
وتواصل الخارجية الكويتية 
والجهات المتخصصة، بشكل 

مباشر مع السفارة الفلبينية، 
إلبــالغــهــا بحيثيات الــحــادثــة 
ــة، وشــــــــدد عــــلــــى أن  ــفــ ــمــــؤســ الــ
الكويت تحفظ حقوق العمالة 
الـــوافـــدة لــديــهــا، وتــضــمــن لهم 
العيش الكريم، وأن حقوقهم 
فــــيــــهــــا مــــحــــفــــوظــــة بـــمـــوجـــب 

القانون واألعراف.
 وأعرب عن قناعته بأن مثل 
هذه الحادثة الفردية لن تؤثر 
عــلــى الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بين 
البلدين الصديقين، مؤكدا أن 
هذه الواقعة المؤسفة لن تؤثر 
على سير االتــفــاقــات المبرمة 
بين الطرفين الستقدام العمالة 
الفلبينية إلـــى الــكــويــت، وأن 
ما يربط البلدين من عالقات 
صداقة تاريخية كفيل بتجاوز 
ــــردي  ــفـ ــ ــــدث الـ ــحــ ــ ــل هـــــــذا الــ ــثــ مــ
 لالنطالق 

ً
االستثنائي، متطلعا

بــالــعــالقــات بــيــن الــبــلــديــن إلــى 
آفاق أرحب تحقق مصالحهما 
الــمــشــتــركــة، وتـــعـــزز الــتــعــاون 

بينهما.
ــزاز بـــالده  ــتــ وأعــــــرب عـــن اعــ
لــمــا تــوصــلــت إلـــيـــه الــعــالقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة مــــن تــــطــــور وتــــنــــاٍم 
كبيرين في مختلف المجاالت 
الـــــتـــــجـــــاريـــــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــة،  ــيـ ــمـــاعـ ــتـ ــنـــمـــويـــة واالجـ ــتـ والـ
ــاالت  ــ ــجــ ــ ــمــ ــ ــرهـــــــا مــــــــن الــ ــيـــــ وغـــــ
الحيوية والمهمة، مما يجّسد 
ــلـــديـــن  ــبـ حـــــــرص واهـــــتـــــمـــــام الـ
الصديقين على دعــم مسيرة 
 من 

ً
ــذه الـــعـــالقـــات، انـــطـــالقـــا هــ

قناعتهما الــراســخــة بأهمية 
 فــــي تــحــقــيــق 

ً
ـــــدمـــــا

ُ
الـــمـــضـــّي ق

التطلعات المشتركة للبلدين 
والــشــعــبــيــن الــصــديــقــيــن نحو 

مزيد من الرفعة والتمّيز.

البرجس يستمع إلى شرح 
من قيادات التمرين

7500 متقدم للتسجيل اإللكتروني للراغبين بالحج
العليم لـ ةديرجلا.: خالل اليوم األول... و6 »فالتر« لفرز المتقدمين

● سيد القصاص
ــــت وزارة األوقـــــــــــــاف  ــ ــنـ ــ ــ دشـ
والـــــشـــــؤون اإلســــالمــــيــــة مــنــصــة 
تسجيل الحجاج إلعالن الرغبة 
في أداء فريضة الحج، عن طريق 

التسجيل اإللكتروني.
وكشف وكيل وزارة األوقــاف 
والشؤون اإلسالمية بالتكليف 
»الجريدة«، عن  محمد العليم، لـ
تسجيل أكــثــر مــن 7500 متقدم 
مــن الراغبين فــي أداء الفريضة 
خالل الساعات األولى من اليوم 
األول لتدشين رابــط التسجيل، 
ــلــــيــــات الـــتـــســـجـــيـــل تــســيــر  وعــــمــ
بسهولة ويسر من خالل الرابط، 
مبينا أن التسجيل مفتوح لمدة 
شهر، من أمس حتى 28 فبراير 

المقبل.

وأوضح العليم أنه بعد انتهاء 
عمليات التسجيل سيتم إجراء 
ــر«،  فــــرز لــلــحــجــاج عــبــر 6 »فـــالتـ
وســتــكــون األولـــويـــة الكويتيين 
الذين لم يسبق لهم أداء فريضة 
الحج، ثم المواطنين الذين لديهم 
ــارب مقيمين ولــم يسبق لهم  أقـ
أداء الفريضة، يليهم المواطنون 
الذين لديهم مرافقون سبق لهم 
أداء الفريضة ولم يسبق لهم أداء 
الــفــريــضــة، ثــم الــمــواطــنــون ممن 
سبق لهم أداء الفريضة، وبعدهم 
الــمــقــيــمــون مــمــن لـــم يــســبــق لهم 
أداء الفريضة، والفئة السادسة 
ستكون للمقيمين ممن سبق لهم 

أداء الفريضة.
وأشـــار إلــى أن الــفــرز سيكون 
إلكترونيا بشكل كامل، وهناك 
تعاون كبير مع مؤسسات الدولة 

للتسهيل على الحجاج، مبينا أن 
»حصة الكويت هذا العام 8 آالف 
حاج، وتم تقديم طلب لزيادة هذا 

العدد، وننتظر الموافقة عليه«.
ــاون مــع  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وأفــــــــــــاد بــــــــأن ال
الـــســـعـــوديـــة كــبــيــر، ويـــصـــب في 
مصلحة حجاج الكويت، وهذا 
ما تعودنا عليه من حكومة خادم 
الحرمين الشريفين ألداء فريضة 
الحج بكل سهولة ويسر، مضيفا 
أن الحمالت الكويتية تقوم بدور 
كبير كذلك، وهي رائــدة في هذا 

المجال على مستوى العالم. 
بـــــــدورهـــــــا، أوضـــــحـــــت إدارة 
الحج والعمرة أنــه فيما يخص 
المقيمين بصورة غير قانونية 
ســـتـــكـــون لـــهـــم مــنــصــة خـــاصـــة، 
حين ورود موافقة السلطات في 

السعودية.

محمد العليم

أعلن مجلس التعاون الخليجي 
 
ً
تعيين جاسم البديوي أمينا

 
ً
 للمجلس، اعتبارا

ً
 جديدا

ً
عاما

 
ً
من أول فبراير المقبل، خلفا

لألمين العام الحالي نايف 
الحجرف، الذي تنتهي فترته 

.
ً
غدا

هوزيه كابريرا

 
ً
ومصر والبحرين واألردن، تردد أن الملف اإليراني كان مطروحا

على طاولتها، وزار وزير خارجية قطر محمد عبدالرحمن أمس 
طهران للتهدئة وبحث التصعيد، والتقى نظيره اإليراني حسين 

أمير عبداللهيان.
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أصدرت سفارة الفلبين لدى 
البالد، ممثلة في مكتب العمال 
 
ً
المهاجرين )MWO(، تعميما
ــلــــى جـــمـــيـــع وكـــــــاالت  أمـــــــــس، عــ
ــيـــف األجـــنـــبـــيـــة، قــضــى  ــتـــوظـ الـ
بخفض العمالة المسموح لكل 
مكتب محلي باستقدامها من 
 »job order« مــانــيــال عــبــر الـــــ
ــاق  ــفــ ــعــــرف بـــعـــقـــد االتــ أو مــــا يــ
ــا بـــيـــن الـــمـــكـــتـــبـــيـــن الــمــحــلــي  ــ مـ
والـــــــمـــــــوّرد الــــخــــارجــــي هـــنـــاك.
ــدد الــتــعــمــيــم عــلــى تــعــلــيــق  ــ وشـ
طلب االعتماد الجديد والثنائي 
واالســتــبــدال، أي عــدم السماح 
لــلــمــكــتــب الــمــحــلــي بــاســتــبــدال 
مكتبه الخارجي الذي يتعامل 
مــعــه، حــتــى فـــي حــــال تـــم وقــفــه 

أو إغالقه.
ــد  ــ فــــــــي هـــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، أكــ
المتخصص في شؤون العمالة 
ــمــــري لـــ  ــام الــــشــ ــســ ــيـــة بــ ــنـــزلـ الـــمـ
»الجريدة«، أن مثل هذا التعميم 
لــه انــعــكــاســات ســلــبــيــة واســعــة 
عـــلـــى ســـــوق الـــعـــمـــل الـــمـــنـــزلـــي، 
السيما أعـــداد األيـــدي العاملة 
الجديدة التي نحتاجها، ومن 
الــمــفــتــرض أن يــتــم استقدامها 
 على أن 

ً
بالفترة القادمة، مشددا

ح« 
ُ

الكويت ُمقبلة على أزمة »ش
عـــمـــالـــة مـــنـــزلـــيـــة كـــبـــيـــرة خـــالل 
الــشــهــريــن الــمــقــبــلــيــن، فـــي ظــل 

مــبــاشــرة تطبيق هــذا التعميم 
ــص 

ّ
الــــذي مـــن الــمــتــوقــع أن يــقــل

أعـــــداد الـــعـــامـــالت الــفــلــبــيــنــيــات 
الـــجـــديـــدات بــنــســبــة تــصــل إلــى 
80 في المئة، وهي التي تزّود 
الــــســــوق بــنــحــو 50 فــــي الــمــئــة 
مــن اجــمــالــي احــتــيــاجــاتــه لهذه 
 ونحن على 

ً
العمالة، خصوصا

ــتــــاب حـــلـــول شـــهـــر رمـــضـــان  أعــ
ــلـــبـــات  الـــــــــذي تــــكــــثــــر خـــــاللـــــه طـ
ــات هــــذه  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــة بـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ االسـ

العمالة.
واعـــتـــبـــر الـــشـــمـــري، أن مــثــل 
ات الــــمــــشــــددة  هــــــــذه اإلجـــــــــــــــــراء
الـــتـــي تــتــخــذهــا مـــانـــيـــال حــيــال 
تــصــديــر عــمــالــتــهــا، مـــا هـــي إال 
نــتــاج طــبــيــعــي لــفــشــل الــجــهــات 
الحكومية المعنية في التعامل 
مع هذا الملف الشائك، وإيجاد 
ــلـــمـــشـــكـــالت  ــــول جــــــذريــــــة لـ ــلــ ــ حــ
ــــي تـــعـــانـــيـــهـــا  ــتـ ــ الــــمــــتــــالحــــقــــة الـ
العمالة المنزلية في البالد منذ 
 ،

ً
سنوات، دون أن تحرك ساكنا

حتى باتت الكويت طاردة لهذه 
العمالة التي تفضل دواًل أخرى 

مجاورة للعمل داخلها.

»اإليواء« البديل

وأبـــدى استغرابه الشديد 
ــه األمــــــــــور فــي  ــ ــيـ ــ ــا آلـــــــت الـ ــمــ لــ

الـــكـــويـــت وبــلــغــت حـــد إعـــالن 
بــــــعــــــض ســــــــــفــــــــــارات الــــــــــــدول 
ــة  ــالـ ــمـ ــعـ ــذه الـ ــ ــهـ ــ الـــــمـــــصـــــدرة لـ
وجود مراكز إليواء عمالتها 
ــان  ــبــ الـــــمـــــتـــــضـــــررة داخـــــــــــل مــ
تــتــبــعــهــا، دون أدنــــى اكــتــراث 
ــكـــومـــي أو  ــل الـــحـ ــعـ ــفـ بـــــــردة الـ
اتــهــا حيال  تخوف مــن اجــراء
األمر، السيما أن هذه المراكز 
ــة واســــتــــمــــرار  ــر مــــرخــــصــ ــيــ غــ
 
ً
ــا وجـــــــودهـــــــا يـــعـــتـــبـــر تــــحــــديــ

ــة  ــ ــدولـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ  لـ
ً
صــــــارخــــــا

والــــــقــــــانــــــون ويــــعــــكــــس مــــدى 
ــــذي وصـــلـــت الــيــه  الــضــعــف الـ
 :

ً
الجهات الحكومية، متسائال

أين دور مركز إيــواء العمالة 

ــاه  ــة تــــجــ ــومــ ــكــ ــحــ ــلــ الـــــتـــــابـــــع لــ
استقبال العمالة المتضررة 
وإعــــــادة تــأهــيــلــهــا إلــــى حــيــن 

عودتها إلى بلدانها؟
ــا بــيــن  ــ ــــط مـ ــربـ ــ وأكـــــــد أن الـ
جريمة القتل التي تعرضت 
 ،

ً
لــهــا عــامــلــة فــلــبــيــنــيــة أخـــيـــرا

ــرة الــعــمــل في  وتــصــريــح وزيــ
مــانــيــال الـــذي تــطــرقــت خــاللــه 
إلى »إعادة النظر في اتفاقية 
العمالة الموقعة مع الكويت« 
 أن 

ً
جانبه الصواب، موضحا

ــالـــة شــــاذة  هــــذه الـــجـــريـــمـــة حـ
 ،

ً
ومرفوضة جملة وتفصيال

 أكــثــر 
ً
غــيــر أن هــنــاك أســـبـــابـــا

خطورة على أثرها قد تتخذ 
 بــوقــف تصدير 

ً
مــانــيــال قـــرارا

عــمــالــتــهــا إلــــى الـــكـــويـــت، فــي 
مــقــدمــتــهــا اســـتـــمـــرار تــكــدس 
الـــــــــعـــــــــامـــــــــالت بـــــــالـــــــســـــــفـــــــارة، 
جـــــراء اآللــــيــــة الـــحـــالـــيـــة، غــيــر 
الحصيفة، الستقبال بالغات 
الــتــغــيــب والـــتـــي تــعــد الــســبــب 
ــذا  ــــور هــ ــهـ ــ ــيــــســــي فـــــي ظـ ــرئــ الــ
ــكـــدس وتـــــزايـــــده، إضـــافـــة  ــتـ الـ
إلــى عــدم الفصل السريع في 
المنازعات العمالية وتأخره 

فترات طويلة.
وأهــاب الشمري بالجهات 
لتدخل  ا لمعنية  ا الحكومية 
ــع والــــــعــــــاجــــــل لـــحـــل  ــ ــريــ ــ ــســ ــ الــ

المشكالت كافة التي تواجه 
العمالة المنزلية في البالد، 
قبل حدوث ما ال تحمد عقباه 
وتقرر أي من الدول المصدرة 
لهذه العمالة وقــف تعاملها 
ــــت، الســــيــــمــــا أن  ــويــ ــ ــكــ ــ مــــــع الــ
ات األخــيــرة للجانب  ــراء اإلجــ

الفلبيني، والممثلة بالتعميم 
 
ً
ــا ــفـ ــد وقـ ــعـ الــــســــالــــف ذكــــــــره، تـ
 غير معلن قد يلحقه 

ً
مبطنا

وقف حقيقي معلن.
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سلة أخبار

»التراث« تطلق الدورة 
الربيعية القرآنية للشباب

»النجاة«: 5 آالف مستفيد 
من مصرف العشيات

 
ً
 مخالفا

ً
 إزالة 68 مخيما

بـ »عبدالله المبارك«

تنظم جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، برامج وفعاليات 

مختلفة موجهة للشباب في 
مختلف المناطق خالل فترة 

الربيع الحالية.
ولفتت الجمعية، في بيان 

أمس، إلى تنظيم الدورة 
الربيعية القرآنية »ربيع 

القلوب« لمرحلة المتوسط، 
التي يشرف عليها مركز قيم 

وهمم التربوي في منطقة 
العديلية، وهي مخصصة 

لألعمار من )10 - 15( سنة، 
وستستمر حتى 16 فبراير 
المقبل. وقالت إن مركز قيم 

وهمم الدعوي ينظم كذلك في 
مدينة سعد العبدالله سلسلة 

من الدروس والمحاضرات 
األسبوعية واألنشطة 

الثقافية، منها اللقاء الشهري 
بعنوان »وصايا من القرآن 

الكريم« للشيخ د. محمد 
النجدي في مخيم فرع سعد 

العبدالله. 

قالت جمعية النجاة الخيرية، 
إنها نفذت بدعم كريم من 

األمانة العامة لألوقاف 
مشروع »مصرف العشيات« 

استفادت منه 973 أسرة 
 5000 مستفيد 

ً
بمعدل تقريبا

من 34 جنسية داخل الكويت 
وذلك لمدة 6 أشهر متتالية.

وأوضح مدير إدارة 
المساعدات بالنجاة 

الخيرية محمد الخالدي، 
في تصريح صحافي، أمس، 

أنه استفادت من »مصرف 
العشيات« األسر المتعففة 

وأسر األيتام وضعاف الدخل 
وأسر المرضى والسجناء 

والغارمين وغيرها من 
الشرائح المستفيدة األخرى. 

وبين الخالدي أن تنفيذ 
المشروع يتم من خالل 
توزيع »بطاقات ذكية« 

يستطيع المستفيد 
بواسطتها شراء المواد 

الغذائية التي يحتاجها من 
األسواق المركزية الكبرى في 

الكويت.
وأكد أن »مصرف العشيات« 

يعتبر أحد الحلول المبتكرة 
في تقديم المساعدات لألسر 

المتعففة بطريقة راقية 
تحفظ لها كرامتها وتتيح 

لها فرصة اختيار المواد 
الغذائية التي تتناسب معها.

ذكر رئيس قطاع محافظتي 
الفروانية ومبارك الكبير، م. 

نواف الكندري، أن الفريق 
 
ً
الرقابي أزال 68 مخيما

 على أمالك الدولة 
ً
متعديا

بمنطقة عبدالله المبارك، 
 على أن البلدية 

ً
مشددا

حريصة على إزالة كل ما 
يشوه المنظر العام أو 

يتعدى على أمالك الدولة. 
وأكد تواصل الجوالت 

التفتيشية المكثفة للفرق 
الرقابية في جميع مناطق 
المحافظة، لرصد وحصر 
جميع التجاوزات، واتخاذ 

كل اإلجراءات القانونية 
بحق المخالفين، للحد من 
المظاهر السلبية بجميع 
مناطق المحافظة، سواء 

تعديات صريحة، باستغالل 
مساحات على أمالك الدولة، 

أو ممارسة نشاط من دون 
الحصول على ترخيص من 

البلدية.

بسام الشمري

ض عمالتها المنزلية الجديدة
ّ
السفارة الفلبينية تخف

»job order« تعميم على وكاالت التوظيف األجنبية بتقليص األعداد المسموح بها عبر •
• الشمري لـ ةديرجلا•: مقبلون على أزمة كبيرة بشح العمالة خالل شهرين

صورة ضوئية لتعميم سفارة الفلبين

جورج عاطف

 استمرار »إيواء 
السفارات« غير 
المرخصة تحّد 
لسيادة الدولة 

ويعكس ضعف 
الحكومة

 التعميم وقف 
مبطن لتوريد 

العمالة وال 
عالقة مباشرة 

له بقتل العاملة 
الفلبينية 

ً
مؤخرا

الشمري

 ُيسمح بتعديل 
الرسوم 

الدراسية بعد 
مرور 5 أعوام 
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استقبال طلبات المعلمين الجدد في مارس
 استكمال اإلجراءات بعد الحصول على موافقات ديوان الخدمة 

● فهد الرمضان
بينما أعلنت وزارة التربية 
ــاري احــتــيــاجــاتــهــا  ــجـ يــــوم 22 الـ
مـــن أعـــضـــاء الــهــيــئــة التعليمية 
لــلــعــام الــــدراســــي 2023 /2024، 
كشفت مــصــادر تــربــويــة رفيعة 
»الجريدة« عن تأجيل استقبال  لـ
ــــى حـــيـــن اســتــكــمــال  الـــطـــلـــبـــات إلـ
بـــعـــض اإلجــــــــــــــراءات الــمــتــعــلــقــة 
ــات ديــــــــــــوان الــــخــــدمــــة  ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــمـ ــ بـ

المدنية.
وقــالــت الــمــصــادر إن الــــوزارة 
ســتــخــاطــب »الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة« 
خـــــــــــالل األســــــــــبــــــــــوع الــــــــجــــــــاري، 
ــلــــحــــصــــول عــــلــــى الــــمــــوافــــقــــات  لــ
الــالزمــة قبل طــرح اإلعـــالن على 
مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي الــرســمــي 
واســتــقــبــال الــطــلــبــات، الفــتــة إلى 
أن موافقة الديوان شرط أساسي 
ألي إعــالن توظيف، السيما أنه 
كان قد سحب صالحيات وزارة 
الــتــربــيــة فــي الــتــعــيــيــن المباشر 

منذ سنوات.
وأضافت أنــه من المتوقع أن 
تــصــل مـــوافـــقـــات الــــديــــوان على 
التخصصات واألعداد المطلوبة 
خالل فبراير المقبل، على أن يتم 
البدء باستقبال الطلبات مطلع 
مــارس، مستدركة أن الموضوع 
مرتبط بوصول موافقات الديوان 
ــراء  ــ قـــبـــل الــــبــــدء بـــاتـــخـــاذ أي إجـ
يــخــص إعـــالنـــات الــتــوظــيــف في 

»التربية«.
ــرت أن الـــديـــوان سيعمل  وذكــ
عــلــى مــراجــعــة طــلــبــات التعيين 
من الكويتيين المسجلين على 

نــــظــــام الـــتـــوظـــيـــف لــــديــــه، حــيــث 
ســيــتــم تــرشــيــحــهــم لــلــعــمــل فــي 
ــبـــدء  ــن ثــــم الـ ــ الـــــــــــوزارة أوال، ومــ
ببحث األعداد المتبقية بحسب 
اإلحصائيات التي ستزود بها 
التربية الـــديـــوان، للبت فــي أمر 

التعيينات الجديدة.

خريجو الكليات

وكـــــانـــــت »الــــتــــربــــيــــة« أعــلــنــت 
مــن خـــالل موقعها اإللــكــتــرونــي 
الرسمي حاجتها إلــى معلمين 
في تخصصات اللغات العربية، 
ــة،  ــيــ ــرنــــســ ــفــ واإلنـــــكـــــلـــــيـــــزيـــــة، والــ
والــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــات، والــــــعــــــلــــــوم، 
والكيمياء، والفيزياء، واألحياء، 
ــفـــة،  ــلـــسـ ــفـ ــا، والـ ــيــ ــولــــوجــ ــيــ ــجــ والــ
والــــديــــكــــور، والــــحــــاســــب اآللـــــي، 
إضافة إلى حاجتها إلى معلمات 
في تخصصات اللغتين العربية 
واإلنــــكــــلــــيــــزيــــة والــــريــــاضــــيــــات 
والكيمياء والفيزياء والحاسب 
اآللي، مع إعطاء أولوية التعيين 
بــعــد قـــبـــول جــمــيــع الــكــويــتــيــيــن 

ــــي الـــتـــخـــصـــصـــات الــمــطــلــوبــة  فـ
ــيــــر  ألبـــــــنـــــــاء الـــــكـــــويـــــتـــــيـــــات، وغــ
محددي الجنسية، وأبــنــاء دول 
مجلس الــتــعــاون الخليجي، ثم 
الوافدين، وكذلك أعلنت الحاجة 
إلــى معلمين كويتيين مــن غير 
خريجي كليتي التربية والتربية 
األســـاســـيـــة، فــئــة الــمــعــلــمــيــن في 
تخصصات التربية اإلسالمية، 
واللغات العربية، واإلنكليزية، 
ــة، والــــريــــاضــــيــــات،  ــيــ ــرنــــســ ــفــ والــ
والــــــجــــــغــــــرافــــــيــــــا، والــــفــــلــــســــفــــة، 
والكيمياء، والفيزياء، واألحياء، 
ــا، والـــــعـــــلـــــوم،  ــ ــيـ ــ ــوجـ ــ ــولـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ والـ
والـــتـــربـــيـــة الـــفـــنـــيـــة، والـــديـــكـــور، 
والــــكــــهــــربــــاء، واإللـــكـــتـــرونـــيـــات، 
ــة  ــيـ ــربـ ــتـ ــــب اآللــــــــــي، والـ ــــاسـ ــــحـ والـ
الموسيقية، وفئة المعلمات في 
تــخــصــصــات الــلــغــتــيــن الــعــربــيــة 
واإلنــــكــــلــــيــــزيــــة، والــــريــــاضــــيــــات، 
والكيمياء، والفيزياء، والتربية 
الــفــنــيــة، والــديــكــور، والــكــهــربــاء، 
واإللكترونيات، والحاسب اآللي، 

والتربية الموسيقية.

صالة التعيينات بوزارة التربية )أرشيف(

العدواني يعتمد رسوم الخدمات الطالبية 
واألنشطة بالجامعات الخاصة

»ال يجوز فرض رسوم إضافية على التجهيزات العلمية أو تظلمات الطلبة« 
● أحمد الشمري

● عادل سامي

اعـــتـــمـــد وزيــــــر الـــتـــربـــيـــة وزيــــر 
التعليم العالي والبحث العلمي، 
ــــات  ــعـ ــ ــامـ ــ ــــجـ رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس الـ
 
ً
الخاصة، د. حمد العدواني، قرارا
ــوم الــخــدمــات   بــشــأن رســ

ً
وزاريــــــا

الــطــالبــيــة واألنـــشـــطـــة المكتبية 
والرسوم األخــرى في الجامعات 

الخاصة.
ــار الــقــرار إلــى أنــه يتعين  وأشـ
ــلـــى الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة  عـ
الــــخــــاصــــة تـــصـــنـــيـــف رســـومـــهـــا 
المفروضة على الطلبة، بحسب 
فئات »رسوم دراسية، واألنشطة 
ــة، ورســـــوم  ــيـ ــفـ الـــطـــالبـــيـــة الـــالصـ
ــه يــتــعــيــن  ــ ــــى أنـ  إلـ

ً
أخــــــــرى«، الفــــتــــا

اإلفــصــاح عــن فــئــات المصاريف 
والرسوم ضمن التقرير اإلداري 
الملحق بالتقرير المالي السنوي، 
ــة إلــــــى أنــــــه »ال يــجــوز  ــافــ ــاإلضــ بــ
فـــرض رســـوم أو مــقــابــل خــدمــات 
إضافية أو خالفها على الطالب 
قــبــل مــوافــقــة مجلس الجامعات 

الخاصة«.
وأفــــــاد بـــأنـــه يــتــعــيــن االلـــتـــزام 
بالرسوم الــدراســيــة المقررة من 
مـــجـــلـــس الـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة، 
وال يجوز فــرض رســوم إضافية 
على الــمــقــررات الــدراســيــة مقابل 
ــلــــزمــــات والــــتــــجــــهــــيــــزات  ــتــ الــــمــــســ
العلمية )مختبرات، ورش عمل، 

مستلزمة علمية وتكنولوجية 
وخالفها(.

وذكـــر أنــه »يسمح للمؤسسة 
التعليمية الخاصة، التي تمارس 
نشاطها التعليمي، التقدم بطلب 
تــعــديــل الـــرســـوم الـــدراســـيـــة بعد 
مـــرور 5 أعــــوام عــلــى آخـــر تعديل 
ســابــق مــع تطبيق الــلــوائــح ذات 
الـــصـــلـــة فـــــي ضــــــوء الـــتـــبـــريـــرات 

المقدمة«.
وفيما يخص رسوم األنشطة 
الطالبية الالصفية، أشار القرار 
إلــــى أنــــه حــــدد مــســاهــمــة البعثة 
ــوم األنــشــطــة  ــ الـــداخـــلـــيـــة فــــي رســ
الطالبية الالصفية بـ 25 دينارا 
لكل طالب »للفصل االعتيادي«، 
على أال تقل مساهمة المؤسسة 

التعليمية لــهــذا البند عــن مبلغ 
مساهمة البعثة الــداخــلــيــة على 

األقل.
ــا الــمــؤســســة التعليمية  ــ ودعـ
إلى تقديم بيان صرف الميزانية 
المخصصة لألنشطة الطالبية 
الـــالصـــفـــيـــة، إضــــافــــة إلـــــى حــجــم 
مـــســـاهـــمـــتـــهـــا وأعــــــــــــداد الـــطـــلـــبـــة 
ــة  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــن فــــــــي األنـ ــ ــيــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الــ
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، لـــضـــمـــان اســـتـــمـــرار 

حصولها على هذه المساهمة.
وحدد القرار البنود المسموح 
ــلــــرســــوم األخـــــــــرى مــقــابــل  بـــهـــا لــ
ــا،  ــقـــدارهـ الـــخـــدمـــات وخـــالفـــه ومـ
ــه »ال يـــجـــوز فــرض   إلــــى أنــ

ً
ــا ــتـ الفـ

رســوم نظير تظلمات الطلبة أو 
ات أكاديمية، مثل االطالع  إجــراء
ــنـــاقـــشـــة  ــلــــى االخــــــتــــــبــــــارات ومـ عــ
: كما ال يجوز 

ً
الــدرجــات«، مــردفــا

ــزام  ــ لــلــمــؤســســات الــتــعــلــيــمــيــة إلـ
الطلبة بــشــراء الكتب الــدراســيــة، 
أو سداد رسوم إضافية أو مقابل 
خدمات إضافية، باإلضافة إلى 
ــزام الــمــؤســســات  ــتــ أنــــه »يـــجـــب الــ
التعليمية بـــاإلعـــالن عــن جميع 
الرسوم مقابل الخدمات، وتحديد 

قيمتها ووقت استحقاقها«.
وأضـــــــــاف الــــــقــــــرار: »ال يـــجـــوز 
للمؤسسة التعليمية إلزام الطلبة 
بالتوقيع على تعهد وإقرار بدفع 
رسوم إضافية أو حجز شهادات 

التخرج«.

حمد العدواني

»الصحة«: 36 زراعة خاليا جذعية 
وعالج خلوي لألطفال

من أكتوبر 2020 حتى يناير 2023
أعلنت وزارة الصحة أن وحــدة زراعــة الخاليا الجذعية في قسم 
أمراض الدم والسرطان وزراعة الخاليا الجذعية في مستشفى البنك 
الوطني التخصصي لألطفال، نجحت في زراعة 33 حالة خاليا جذعية، 
و3 حاالت عالج خلوي في الكويت، من أكتوبر 2020 حتى يناير 2023.
وأكــدت الـــوزارة، في بيان صحافي، أن هــذا اإلنجاز جــاء بتضافر 
ــبـــاء والــهــيــئــة الــتــمــريــضــيــة وقــســم الــمــخــتــبــرات  جــهــود مــخــتــلــف األطـ
والعالج الطبيعي والهندسة الطبية في وحدة زراعة الخاليا الجذعية 

بمستشفى البنك الوطني.
وتأتي الكويت بالمرتبة الثانية على مستوى الخليج في إنشاء 
برنامج زراعة الخاليا الجذعية لألطفال، حيث رأى البرنامج النور 
في أكتوبر 2020، بينما تحل السعودية في المرتبة األولى في هذا 

البرنامج الذي تأسس عام 1993.
وكانت وزارة الصحة نظمت األســبــوع الماضي المؤتمر الثاني 
لــزراعــة الخاليا الجذعية لــألطــفــال، للوقوف على آخــر المستجدات 
العالمية المتعلقة بعالجات زراعة الخاليا الجذعية، ومثل المؤتمر 
فرصة لالطالع على التجارب السريرية واألساليب المبتكرة قبل وأثناء 
وبعد عمليات زراعة الخاليا الجذعية لألطفال باستراتيجيات وخطط 
مــدروســة وممنهجة بطرق علمية حديثة تــواكــب آخــر المستجدات 

وحدة العالج بالخاليا الجذعيةالعالمية.

الشومر لـ ةديرجلا•: ضرورة تدريس 
منهج »تغير المناخ«

 على شتى مناحي الحياة
ً
 داهما

ً
قضية باتت خطرا

ــة  ــيـ ــعـ ــمـ أكــــــــــــدت عـــــضـــــو جـ
ــة د. هــنــد  ــيـ ــتـ ــكـــويـ الـــقـــلـــب الـ
الـــــشـــــومـــــر، أهــــمــــيــــة إطــــــالق 
ــادرات لــــتــــدريــــس تــغــيــر  ــ ــبــ ــ مــ
المناخ في مناهج المدارس 

والجامعات.
وقــــــــــــــــالــــــــــــــــت الـــــــــشـــــــــومـــــــــر 
»الــــــجــــــريــــــدة«، إن قــضــيــة  لـــــــ
تغير المناخ باتت محورية، 
 على 

ً
 داهـــمـــا

ً
وتــشــكــل خــطــرا

شـــــتـــــى مـــــنـــــاحـــــي الـــــحـــــيـــــاة، 
الفتة إلــى تأثيرها السلبي 
عــلــى الــصــحــة وغـــيـــرهـــا مــن 

القطاعات.
وذكــرت أن »تغير المناخ 
له تداعيات سلبية خطيرة 
ــن  عــلــى كــوكــبــنــا وعـــلـــى األمـ

الغذائي والصحة، والحياة 
بأكملها«، داعية الجامعات 
فـــــــي الـــــكـــــويـــــت إلـــــــــى تـــبـــنـــي 
مبادرة لوضع تغير المناخ 

وســط مناهجها القانونية 
والــــــبــــــيــــــئــــــيــــــة والـــــصـــــحـــــيـــــة 
واالجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة وبــــــرامــــــج 

البحوث وغيرها.
وأوضــــحــــت د. الـــشـــومـــر، 
أن تغير الــمــنــاخ يــؤثــر على 
صحة البشر، وعلى القدرة 
ــلــــى الـــــــزراعـــــــة والــــســــالمــــة  عــ
فـــــي الــــعــــمــــل، وغــــيــــرهــــا مــن 
الــــقــــطــــاعــــات، الفــــتــــة إلـــــى أن 
البشر يعانون تغير المناخ 

بدرجات متفاوتة.

هند الشومر
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ــة الــــعــــامــــة  ــئــ ــيــ ــهــ أعــــلــــنــــت الــ
لــــلــــشــــبــــاب فـــــــــوز ســـــتـــــة فـــــرق 
ــــي تـــحـــدي  بـــالـــمـــركـــز األول فـ
ــلـــغـــواصـــات اآللـــيـــة  ــكـــويـــت لـ الـ
ــة غـــــرب  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ وتـــــأهـــــلـــــهـــــا لـ
آســيــا، الــتــي تنظمها سنويا 
األكــاديــمــيــة الــعــربــيــة للعلوم 
ــا والــــنــــقــــل  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ والـ
الــبــحــري - جــامــعــة خــورفــكــان 
ـــقـــام 

ُ
ــة، حـــيـــث ت ــ ــارقـ ــ ــــشـ فــــــرع الـ

المسابقة سنويا في اإلمارات 
الـــعـــربـــيـــة الـــمـــتـــحـــدة لــتــأهــيــل 
الــفــائــزيــن للمنافسة الــدولــيــة 
التي تقام في جامعة ميريالند 
بالواليات المتحدة األميركية.

 وقــــال نــائــب الــمــديــر الــعــام 
ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ ــاع تــــنــــمــــيــــة الـ ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ل
بالتكليف د. مشعل الجنوبي 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي أمــس 
إن الــفــرق الــفــائــزة فــي تحدي 
ــلـــغـــواصـــات اآللـــيـــة  ــكـــويـــت لـ الـ
بفئاتها المختلفة والمؤهله 
لــــتــــحــــدي غــــــــرب آســـــيـــــا هــــي، 
ــة الـــمـــتـــوســـطـــة:  ــلـ ــرحـ ــمـ ــة الـ ــئـ فـ
عبدالحميد الصايغ وحسين 
ــعــــوضــــي  أحـــــمـــــد وإيـــــــمـــــــان الــ
وزينة الحيس، وفئة المرحلة 
الــثــانــويــة: ثــامــر عــمــر وعــذبــي 
الــعــنــزي وكـــوثـــر الــنــصــرالــلــه، 
والـــفـــئـــة الـــمـــفـــتـــوحـــة: حـــــوراء 
مــيــرزا ومــحــمــد الــبــحــر و آالء 
ــافــــة إلـــــى فــئــة  ــرزا، بــــاإلضــ ــ ــيـ ــ مـ
مــدرســة ABS بالفريق األول: 
ــــف الـــــمـــــزيـــــدي وحـــســـن  ــوسـ ــ يـ
ــور وراشــــــــد الــشــبــلــي،  ــذكــ ــمــ الــ

والفريق الثاني: عبدالرحمن 
التركيت وعبدالعزيز العوضي 
وعبدالعزيز الحوالن، والفريق 
ــيــــم  الــــثــــالــــث: شـــيـــخـــة اإلبــــراهــ
ــد  ــالــ ــــاح وخــ ــبـ ــ ــــصـ ــد الـ ــمــ ــحــ ومــ

الزمامي.
ــال آخـــــــــر، أعـــلـــنـــت  ــ ــجـ ــ ــــي مـ فــ
الهيئة فتح باب التسجيل في 
أكــاديــمــيــة الــفــنــون واإلعـــــالم، 
ويـــتـــضـــمـــن الـــبـــرنـــامـــج عــــددا 
مــن الـــمـــواد الــتــدريــبــيــة، منها 
ورشــــة صــنــاعــة الــبــودكــاســت 
ــــق  ــويـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ وأســـــــــاســـــــــيـــــــــات الـ
بالمحتوى الرقمي، إلى جانب 
كـــيـــفـــيـــة صـــنـــاعـــة الـــمـــحـــتـــوى 
اإلعــــــــالمــــــــي، وفــــــــن الـــتـــعـــلـــيـــق 

الصوتي.
وتقدم األكاديمية البرنامج 

السينمائي، والــــذي يحتوي 
بدوره على كتابة السيناريو 
ــائــــي، والــــتــــصــــويــــر  ــمــ ــنــ ــيــ الــــســ
واإلخـــــــــــــــــــــراج والــــــمــــــونــــــتــــــاج، 
وبـــرنـــامـــج الــمــوســيــقــي الـــذي 
يــســعــى إلـــى تــعــلــيــم الــمــتــدرب 
مــــهــــارات اآلالت الــمــوســيــقــيــة 
ــعـــود وعـــزف  مــثــل الــكــمــان والـ

األوركسترا.

أقامت جمعية الشرق التعاونية 
حـــفـــل تـــكـــريـــم الــفــائــقــيــن مـــن أبـــنـــاء 
الـــمـــســـاهـــمـــيـــن، فــــي فـــنـــدق مــاريــنــا 
بالسالمية، أمــس األول، بحضور 
ــلــــس اإلدارة تــــركــــي  رئـــــيـــــس مــــجــ
عـــبـــدالـــلـــه، ونـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس 
اإلدارة د. أحــمــد الـــعـــنـــزي، وأمــيــن 
الــــــصــــــنــــــدوق أحــــــمــــــد الــــمــــطــــيــــري، 
وعـــضـــَوي مــجــلــس اإلدارة د. علي 
بهرام ويوسف ميزرا، إضافة إلى 
ــالـــي إبـــراهـــيـــم  ــمـ الـــمـــديـــر الـــعـــام والـ

عبدالنبي. 
ورحب تركي عبدالله بالحضور، 
ــاء  ــنـ لــــدعــــم الــــتــــفــــوق الـــمـــســـتـــمـــر ألبـ
 لــهــم دوام 

ً
الــمــســاهــمــيــن، مــتــمــنــيــا

التوفيق والتقدم. 
ــم تـــوزيـــع  وفـــــي خـــتـــام الـــحـــفـــل تــ
ــر  ــديــ ــقــ ــتــ الــــــــــــــــدروع وشــــــــــهــــــــــادات الــ
للحاصلين على االمتياز، إضافة 
إلى تكريم العاملين في الجمعية، 
والــمــديــر الــعــام والــمــالــي إبــراهــيــم 
 مــن 

ً
عـــبـــدالـــنـــبـــي، لــــمــــرور 25 عــــامــــا

العطاء المستمر.

وافقت لجنة محافظة األحمدي 
في المجلس البلدي على طلَبي 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــطــرق والــنــقــل 
ــبـــري؛ األول بــشــأن تخصيص  الـ
ــــوض  ــن حــ ــ ــيــ ــ ــط بــ ــ ــربــ ــ ــلــ ــ ــ مـــــــســـــــار ل
1 بمدينة صباح  التجميع رقـــم 
األحمد السكنية ومجـرور صرف 
مــيــاه األمـــطـــار لــخــدمــة الــمــنــاطــق 
ــي بـــشـــأن  ــ ــانــ ــ ــثــ ــ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة، وال
تخصيص طريق لخدمة مستودع 
األحــمــدي للمشتقات البترولية 
ــدي إلــى  ــارع مــيــنــاء األحــمـــ مـــن شــ
مستودع األحمـدي للمشتقات في 

منطقة جنوب األحمدي.
ووافقت اللجنة، في اجتماعها 
أمـــس، بــرئــاســة ســعــود الــكــنــدري، 
ــة الــــعــــامــــة  ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ عـــــلـــــى طـــــلـــــب الـ
للصناعة توطين أنشطة صناعية 
وخـــدمـــيـــة لـــلـــمـــوقـــع رقـــــم 11 مــن 
الــمــخــطــط الــتــنــظــيــمــي رقــــم »ت م 
له الموقع 

ّ
/11/2/603ـ14«، الذي يمث

رقـم 85 مـن المخطط المساحي 
رقـــــــم م/30003 بــمــنــطــقــة مــيــنــاء 
عبدالله ليكون مجّمعا للصناعات 

الــمــســتــدامــة، وعــلــى طلـب شـركة 
ناقالت النفط الكويتية تخصيص 
مـــــوقـــــــــــع الســـــتـــــغـــــاللـــــه مـــــخـــــازن 
ومــكــاتـــــب وورش ضـــــمــن الــقــطــاع 
رقـم 12 بمنطقة الفحيحيـل، مـع 
االستغناء عـن األرض المخصصة 
لـــهـــم بــمــنــطــقــة مـــيـــنـــاء عـــبـــدالـــلـــه، 
عن موافقتها لطلب وزارة 

ً
فضال

األوقـــــــاف والــــشــــؤون اإلســالمــيــة 
تخصيص موقع مسجد ومواقف 

سيارات بطريق الدائري السابع 
بـــجـــوار مــحــطــة الـــوقـــود بــاتــجــاه 

الفنطاس. 
ــنــــة لـــلـــجـــهـــاز  ــلــــجــ وأحـــــــالـــــــت الــ
التنفيذي بالبلدية طلب الهيئة 
ــقـــل الـــبـــري  ــة لـــلـــطـــرق والـــنـ ــامـ ــعـ الـ
تـــخـــصـــيـــص مــــــواقــــــع ألحــــــــواض 
تجميع مياه األمطار، وقناه مائية 
وخــطـــــوط ربـــــــط لــحــمــايـــــة مــيــنــاء 
عبدالله KNPC من السيول، وكتاب 

وزارة الــكــهــربــاء والــمــاء والطاقة 
المتجددة بشأن تخصيص أراٍض 
فــــي مــخــتــلــف مـــنـــاطـــق مــحــافــظــة 

األحمدي.
ــراح  ــ ــتـ ــ ــنـــة االقـ ــلـــجـ وحـــفـــظـــت الـ
ــّدم مــــن الـــعـــضـــويـــن نــاصــر  ــقــ ــمــ الــ
الكفيف ونــصــار الــعــازمــي بشأن 
تخصيص أرض غرب الصباحية 
إلـــى الــمــؤســســة الــعــامــة لــلــرعــايــة 

السكنية.

● محمد الشرهان
أصيب 4 أشخاص بحاالت 
اختناق وإجهاد حراري جراء 
حريق اندلع صباح امس في 
مــنــزل بمنطقة مــشــرف، كما 
أســـفـــر الــــحــــادث عـــن خــســائــر 

مادية لحقت بالمنزل.
وفي التفاصيل، قالت إدارة 
ــعـــالقـــات الـــعـــامـــة واإلعـــــالم  الـ
بقوة اإلطــفــاء الــعــام إن إدارة 
الــعــمــلــيــات الـــمـــركـــزيـــة تلقت 
ــــس يــفــيــد  ــبــــاح امــ بــــالغــــا  صــ
ــنــــزل فــي  ــــدالع حــــريــــق مــ ــانــ ــ بــ
مــنــطــقــة مــــشــــرف، الفـــتـــة الـــى 
ان الــبــالغ تــحــدث عــن وجــود 

أشــخــاص مــحــتــجــزيــن  داخــل 
المنزل.

وأضـــافـــت االدارة انـــه فــور 
تلقي البالغ تم تحريك مركزي 
ــــدع الـــى  ــبـ ــ ــاء مـــشـــرف والـ ــفــ إطــ
مـــوقـــع الــــحــــادث، مــشــيــرة الــى 
انــه عند وصــول فــرق االطفاء 

شرعوا في انقاذ 4 أشخاص 
ــوا  ــانــ ــزل كــ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــكـــــان الـ مــــــن ســـ
مـــحـــاصـــريـــن وســـــط الـــنـــيـــران 

وأعمدة الدخان.
وذكــــــــرت ان فـــــرق االطــــفــــاء 
تمكنت مــن مكافحة الحريق 
ــع فــي  ــ ــدلـ ــ الــــــــذي تـــبـــيـــن انــــــه انـ
احدى غرف النوم والسيطرة 

عــلــيــه ومـــنـــعـــوا وصــــولــــه الـــى 
ــاقـــي ارجـــــــاء الـــمـــنـــزل، الفــتــة  بـ
الــى ان رجـــال االطــفــاء سلموا 
االشــخــاص المحتجزين الى 

فنيي الطوارئ الطبية.

أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس ادارة 
جـــمـــعـــيـــة الــــــوفــــــرة الـــتـــعـــاونـــيـــة 
االســـتـــهـــالكـــيـــة عـــلـــي الــمــطــيــري 
ان الجمعية افتتحت مهرجان 
ــازار الــمــنــتــجــات الــوطــنــيــة في  بــ

ــرة  منطقة الـــوفـــرة بــرعــايــة وزيـ
الشؤون االجتماعية والتنمية 
المجتمعية مي البغلي، ورئيس 
اتـــحـــاد الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة 
االستهالكية علي الفهد، مشيرا 

الى ان المعرض ضم مجموعة 
مــن منتجات عـــدد مــن الــمــزارع 

والمنتجين المحليين.
وقال المطيري ان اقامة هذا 
الــبــازار تــأتــي دعــمــا للمنتجات 
الوطنية، وتعريف المواطنين 
ــنــــتــــجــــات  والــــمــــقــــيــــمــــيــــن بــــالــــمــ
واالطـــالع عليها تشجيعا لهم 
عــلــى شــرائــهــا ودعــمــهــا، مــؤكــدا 
اســتــمــرار مــثــل هـــذه الفعاليات 

لخدمة المنتج الوطني.
وأوضح أن مشاركة االتحاد 
في المعرض جاءت بهدف دعم 
الــمــنــتــج الــكــويــتــي الـــــذي أثــبــت 
جــودتــه ومنافسته الــقــويــة في 
السوق المحلي، مشيرا إلى أن 
مــا شــاهــده مــن قــبــول وحضور 
للمستهلك الكويتي والمساهمة 
فـــــــي الــــــــشــــــــراء يــــــدعــــــو لـــلـــفـــخـــر 
ويجعلنا أكثر حرصا على دعم 

المنتج المحلي.
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»العربية للعلوم اإلنسانية« 
تصدر عدد »شتاء 2023«

أصدرت المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، التابعة لمجلس النشر 
العلمي في جامعة الكويت، العدد الجديد لشتاء 2023 رقم »161«.

وتضمن العدد 7 بحوث، منها: »شعرية االنتقال من الجاهلية 
«، »نسبية زاويــة 

ً
ــة عبدة بــن الطبيب أنــمــوذجــا إلــى اإلســـالم - الِمــيَّ

الـــرؤيـــة فـــي الــخــطــاب الــقــرآنــي الــكــريــم: كـــرويـــة األرض ودورانـــهـــا 
 - دراسة تحليلية«، »دراسة نقدية في كتاب صفحات من 

ً
نموذجا

تاريخ الكويت للشيخ يوسف القناعي )1946(«، و»استراتيجية 
التكثيف في التحليل النقدي للخطاب: دراسة تطبيقية في الخطاب 

السياسي العربي«.

إغالق ورشتين مخالفتين في أبوحليفة

● محمد الشرهان
نفذت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع 
المرور والعمليات؛ اإلدارة العامة للمرور، 
بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، 
حملة مــرور وتفتيش، مساء أمــس األول، 
على منطقة أبو حليفة للحد من الظواهر 
ــاذ اإلجـــــــراءات الــقــانــونــيــة  الــســلــبــيــة واتـــخـ
الالزمة بحق الكراجات والورش المخالفة.

ــات الــعــامــة  ــعـــالقـ ــال ضـــابـــط قـــســـم الـ ــ وقــ
ــه الــــمــــروريــــة بــــــــــاإلدارة الــعــامــة  ــيـ ــوعـ ــتـ والـ
للمرور، الرائد عبدالله بوحسن، إن الحملة 
اســتــهــدفــت عــــددا مـــن الـــــورش فـــي منطقة 
ــــالق فــــوري  أبـــوحـــلـــيـــفـــة، وأســــفــــرت عــــن إغــ
لورشتين مخالفتين للقرار الـــوزاري رقم 
2022 /76 الخاص ببيع وتركيب وتزويد 

المركبات بالعوادم المخالفة )التي تصدر 
منها أصوات مزعجة(، الفتا الى أن رجال 
المرور ومفتشي وزارة التجارة عثروا على 
6 لوحات معدنية تخص المركبات مخبأة 

بإحدى الورش.
وذكر بوحسن أن مفتشي وزارة التجارة 
ورجـــــال اإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور اتـــخـــذوا 
اإلجراءات القانونية الالزمة وإحالتها الى 
جهة االختصاص التخاذ اإلجراء القانوني 

الالزم والخاص في مثل هذه الحاالت.

ناصر القمالس

جانب من مباريات التحدي

عدد من أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين في الجمعية

تكريم الفائقين من أبناء المساهمين

جانب من اجتماع لجنة األحمدي في »البلدي«
أثار الحريق بالمنزل

البغلي والفهد والمطيري

مداهمة إحدى الورش... وفي اإلطار إغالق أخرى

»الشباب«: 6 فرق تأهلت لتحدي
 »غرب آسيا للغواصات اآللية«

م أبناء المساهمين الفائقين »تعاونية الشرق« تكرِّ

إصابة 4 أشخاص في حريق منزل بمشرف »صباح األحمد« »أحمدي البلدي« تقر حوض تجميع أمطار بـ

رابطة »اإلدارية« تدعو الطلبة الستكمال 
النموذج اإللكتروني في »باي فورس«

القمالس لـ ةديرجلا•: ال داعي للحضور لمكتب التوجيه لتسجيل المقررات
● فيصل متعب

دعــا رئيس رابطة طلبة كلية العلوم اإلداريـــة في 
جامعة الكويت، ناصر القمالس، الطلبة الراغبين في 
تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني 
إلى ضرورة استكمال النموذج اإللكتروني خالل فترة 
استكمال الجداول الدراسية »باي فورس«، ويأتي ذلك 
من خالل إدراج المقررات الدراسية األكثر رغبة في 

التسجيل من قبل العمادة.
وأشار القمالس، في تصريح صحافي لـ »الجريدة«، 
إلى أنه »ال داعــي لوجود الطلبة في مكتب التوجيه 
واإلرشاد أو العمادة، كما كان سابقا للتسجيل، حيث 
إن استكمال الــجــدول يــكــون إلكترونيا عبر تعبئة 

النماذج، مع تزويدها بمالحظات أثناء اإلرسال«.
ولفت إلى أن أكثر المقررات الدراسية طلبا )مسبق 

تخصص( هي »مبادئ االستثمار والمحاسبة، وإدارة 
المؤوسسات، وسلوك مستهلك«، بينما المواد العامة 
تكون مثل »الرياضيات، واالتصال الجزئي، واللغة 

اإلنكليزية«.
وذكــر أن آخر موعد لتقديم النموذج اإللكتروني 
الخاص بـ »بــاي فــورس« طلبة كلية العلوم اإلداريــة 
غدا، بينما سيتم السماح بتسجيل جميع الطلبة غير 
مكتملي الجداول الدراسية واألقل من 12 وحدة دراسية 
اعتبارا من بعد غد عبر النظام اإللكتروني للجامعة.

وأضاف أن الرابطة تسعى جاهدة لتسجيل أكبر 
عــدد ممكن مــن الطلبة فــي فترة استكمال الــجــداول 
الدراسية، من خالل زيادة الوحدات الدراسية لتصل 
فوق الـ 12 وحدة، حتى تكون لديهم فرصة في األسبوع 

األول للدراسة لسحب المقررات غير المرغوب بها.

جمعية الوفرة تفتتح مهرجان جمعية الوفرة تفتتح مهرجان 
المنتجات الوطنيةالمنتجات الوطنية

»أمانة األوقاف« تفتتح أحد 
أكبر المساجد في أستراليا

بحضور ممثلة ملك بريطانيا، وحاكم والية سوثويلز، ووزراء 
الــعــمــل والــتــعــدديــة، وممثلي الــجــهــات الــرســمــيــة فــي أســتــرالــيــا، 
ــانــــة الـــعـــامـــة لــــأوقــــاف أحـــمـــد عـــبـــداإللـــه،  وبـــحـــضـــور مــمــثــل األمــ
وبالتعاون مع جمعية الرحمة العالمية، افتتحت »أمانة األوقاف« 

أحد أكبر المساجد في سيدني بأستراليا.
وقــال رئيس قطاع أوروبــا في جمعية الرحمة، وممثلها في 
حفل االفتتاح، خالد المال: »نيابة عن األمانة العامة لأوقاف 
الداعم الرئيسي للمسجد، وتحت إشراف جمعية الرحمة، نفتتح 
هذا الصرح الدعوي اإلسالمي المبارك، وتلك التحفة المعمارية 

المميزة في سماء مدينة سيدني«.
 
ً
وأشـــار الــمــال، فــي تصريحه، إلــى أن المسجد يعد محضنا

 يحفظ هوية أبناء المسلمين ويعمل على تثقيفهم، وإقامة 
ً
تربويا

الصلوات والخطب وحلقات تحفيظ القرآن، وتدشين الــدورات 
العلمية في العقيدة والفقه والحديث والثقافة اإلسالمية، إلى 

جانب دوره الدعوي الرائد في احتضان المسلمين الجدد.
وأوضح أن المسجد يتميز بمرافقه المتعددة، ويستفيد منه 
500 مصل، وتم تشييده بطرق ووسائل معمارية حديثة، أشاد 

بها جموع الحاضرين في حفل االفتتاح.

https://www.aljarida.com/article/12748
https://www.aljarida.com/article/12745
https://www.aljarida.com/article/12743
https://www.aljarida.com/article/12742
https://www.aljarida.com/article/12741
https://www.aljarida.com/article/12740
https://www.aljarida.com/article/12739
https://www.aljarida.com/article/12737
https://www.aljarida.com/article/12736


في وقت تقّدم النائب د. حمد المطر رسميا، 
بــمــشــاركــة 9 نــــواب، بطلب عــقــد جلسة خاصة 
لمناقشة تفشي ظــاهــرة الــغــش فــي الــمــدارس، 
ــا، أن هــنــاك  عــلــمــت »الــــجــــريــــدة«، مـــن مـــصـــادرهـ
تــحــركــات نــيــابــيــة لــلــتــقــدم بــطــلــب عــقــد جلسة 
أخرى لمناقشة تعديل النظام االنتخابي فيما 
يــخــّص الــقــوائــم النسبية وإنـــشـــاء المفوضية 
العليا لالنتخابات، والــمــدرج تقريراهما على 
جدول أعمال مجلس األمة، وكانت لجنة شؤون 
الداخلية والدفاع قد انتهت من رفض »القوائم 

النسبية«.
 كذلك لطلب 

ً
وقالت المصادر إن هناك توّجها

عقد جلسة خاصة إلقرار قانون إنشاء شركات 
لتنفيذ المدن اإلسكانية في المداولة الثانية، 
الــــذي ســبــق أن أقــــره مــجــلــس األمــــة بــالــمــداولــة 
األولــى، خصوصا أن القانون يحظى باهتمام 
السلطتين، غير أن هناك رأيــا آخر يفضل عدم 
القدوم على الجلسات الخاصة، حتى ال تكون 
ذريعة لطول فترة تشكيل الحكومة الجديدة، 

وبوابة لتعليق الجلسات العادية.
وفي تصريح لـ »الجريدة«، قال النائب مهلهل 
المضف: »أنا مع مبدأ عقد جلسات خاصة؛ سواء 
خالل فترة استقالة الحكومة أو مع الجلسات 
العادية، التي تختص بمناقشة األمور العاجلة 
واألولويات الضرورية، ويجب أن تركز في الفترة 

الراهنة على تحقيق اإلصالحات السياسية«.
ولــفــت الــمــضــف إلـــى أن لــديــه أولــويــة إنــشــاء 
المفوضية العليا لالنتخابات والقوائم النسبية، 
 على أن تعديل النظام االنتخابي هو 

ً
مــشــددا

أولوية اإلصالح السياسي، والمرحلة الحالية 
تتطلب تحقيق ذلــك بشكل عاجل، السيما أنه 
»يغيب عن الحكومة أي حصافة ورؤية سياسية، 

وهو ما يسبب أزماتنا السياسية«.
ه يجب تحقيق اإلصالحات السياسية 

ّ
وأكد أن

من خالل الحكومات البرلمانية، ونعلم أن هذا 
يحتاج إلى وقت، لكن أولى الخطوات للوصول 
إلى هذا الهدف هي تعديل النظام االنتخابي، 
 أن »الحكومة غرقت فــي أول مواجهة، 

ً
معتبرا

ولست متفائال بأن يتم تجاوز األزمة إذا استمر 
رئــيــس الـــــوزراء الــحــالــي فــي تشكيل الحكومة 

الجديدة«.

المطر إلقالة قياديي »التربية« 

إلى ذلك، خلصت اللجنة التعليمية البرلمانية 
إلى عقد جلسة خاصة لمجلس األمة لمناقشة 
ظــــاهــــرة الــــغــــش، ومـــحـــاســـبـــة الــمــتــســبــبــيــن في 

استفحال الظاهرة، مطلع فبراير المقبل.
جاء ذلك خالل مناقشة اللجنة، في اجتماعها 
أمــس، بتكليف من مجلس األمــة، اآلليات التي 
تــتــبــعــهــا وزارة الــتــربــيــة فـــي مــحــاربــة ظــاهــرة 
الغش، واإلجــراءات المتخذة تجاه المتورطين 

والمضبوطين.
وقال رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، في 

تصريح صحافي بالمجلس، إنه تقدم بطلب وقع 
عليه 10 نواب لعقد جلسة خاصة في أول فبراير، 
لمناقشة ظاهرة الغش، وإقرار قانون يجرم هذه 
الــظــاهــرة الــتــي تحولت إلـــى ثقافة مجتمعية، 
متمنيا حضور رئيس الحكومة ووزير التربية، 

واالستجابة لرغبات األمة.
وطــالــب المطر سمو رئيس الــــوزراء الشيخ 
ــد، ووزيــــــر الــتــربــيــة وزيـــر  ــمــ أحـــمـــد نـــــواف األحــ
التعليم الــعــالــي د. حــمــد الــعــدوانــي، بحضور 
الــجــلــســة الــخــاصــة، واالســتــجــابــة لـــنـــداء األمـــة، 
لمناقشة ظاهرة الغش التي ستدمر المجتمع 
كله، موضحا أن وزير التربية كان حاضرا في 
اجتماع اللجنة أمـــس، لكنه شعر بألم وغــادر 

االجتماع.
واســتــغــرب مــمــا قــالــه وكــيــل وزارة التربية 
ــود غـــش مــنــذ خمس  ــ بــأنــهــم لـــم يــالحــظــوا وجـ
ــلـــوا كــتــابــا إلــى  ســـنـــوات، وأنــهــم تــحــركــوا وأرسـ
وزارة الداخلية بعد تفاعل المشكلة على وسائل 
التواصل االجتماعي، مضيفا أن الوكيل قال في 
االجتماع أيضا إنهم بصدد تطوير الئحة الغش 
نتيجة التحديث الـــذي يتم فــي حـــاالت الغش، 
رغم أن الهواتف الذكية موجودة منذ أكثر من 
10 سنوات، وأن التغيير في نسب الناجحين 
التي فاقت 98 في المئة منذ أكثر من 3 سنوات.

وأشـــار إلــى أن رئيس الحكومة، الــذي يقوم 
بــإصــدار مــرســوم تعيين القياديين فــي وزارة 
التربية، مطالب بإقالة جميع قيادات الــوزارة، 
مـــؤكـــدا أن هــــذا أقــــل شــــيء يــتــمــاشــى مـــع حجم 
الجريمة، ألن قياديين فــي الــــوزارة ال يعرفون 
تقييم المشكلة، وليست لديهم رؤية، ولم يقدموا 

مبادرات ويتكلمون باختصار.
وأردف المطر: »كانت هناك محاوالت غش في 
السنوات الماضية، لكنها تحولت إلى ظاهرة 
وثقافة مجتمع، والطالب اآلن يسأل المدرس عن 
سبب عدم تركه يغش، ووصلت حاالت الغش إلى 
أكثر من 40 ألفا، ووصلنا أيضا إلى مرحلة أن 
بعض أولياء األمور هم من يغششون أبناءهم«، 
مــحــذرا مــن أن هــذه الثقافة قـــادرة على تدمير 
المجتمع الكويتي، بينما قيادات وزارة التربية، 

ممثلة في الوزير، عاجزة أمام هذه القضية.
وألمح إلى وجود اقتراح بقانون قدمه النائب 
الدكتور عبدالكريم الكندري، واللجنة تستطيع 
تقديم تقرير عن الغش للمجلس، وفقا لالقتراح 
المقدم من الكندري، عندما عجز القياديون عن 

حل المشكلة.
وبينما أوضــح أن اللجنة ستقدم تقريرها 
عن هذا االقتراح في األسبوع األول من فبراير، 
مشددا على »ضرورة تحرك الشعب لمواجهة هذا 
الفساد الذي وصل إلى أبنائنا، وأطالب الحكومة 
القادمة باعتبار هذا الملف أولوية«، لفت إلى أن 
أي تعاون سيكون مع رئيس الوزراء وفقا لطريقة 

تعامله مع هذا الملف التعليمي.
وفيما يلي نص الطلب:

ــا نــشــر من  ــابـــع الــجــمــيــع بـــأســـف بـــالـــغ مـ  »تـ

تقارير تؤكد تفشي ظاهرة الغش في المدارس 
 تــقــوم 

ً
الــحــكــومــيــة، عــبــر ضــبــط شــبــكــة مـــؤخـــرا

بتسريب اختبارات الثانوية العامة، ضمت 17 
، أحدهم وكيل مدرسة و 

ً
 بينهم 11 معلما

ً
شخصا

6 آخرون بين مواطنين ووافدين. وفي ظل ضعف 
حكومي واضح أمام استفحال ظاهرة الغش في 
المدارس بنوعيها الحكومي والخاص، حسب ما 
أفادت العديد من التقارير والتي استقبل الشعب 
فيها أرقاما صادمة ببلوغ عدد حــاالت الغش 
20 ألف حالة خالل عامين بحسب ما ورد في 
الخبر الذي نشرته جريدة الجريدة في عددها 
الصادر بتاريخ 23 يناير 2023 تحت عنوان » 
20 ألف طالب اشتروا االختبارات المسربة خالل 
عامين«، والذي لم تقم وزارة التربية بالرد عليه، 

مما يؤكد صحته. 
وفــــي ضــــوء تــســريــب نـــمـــاذج االخـــتـــبـــارات، 
 من أشكال الفساد، 

ً
 خطيرا

ً
وهو ما يعد شكال

ويــعــصــف بالعملية التعليمية بمستقبلها، 
ويــؤثــر على الطلبة المجتهدين، وفــي مـــوازاة 
بحث اللجنة التعليمية لــظــاهــرة الــغــش التي 
، إال أنها لمست عدم 

ً
 كبيرا

ً
قطعت فيها شوطا

جدية حكومية في التعاطي معها، مدللين على 
ذلك بكتاب اعتذار وزير التربية الذي أرسله عن 
عــدم حضور اجتماع اللجنة التعليمية الــذي 
 29 يناير 2023 لهذا الموضوع بحجة 

ً
كان مقررا

ارتباط مسبق... 
لذا نتقدم نحن الموقعين أدنــاه بطلب عقد 
جلسة خــاصــة، تعقد األســبــوع األول مــن شهر 
فبراير، على أن يتحدد موعدها بالتنسيق بين 
مكتب المجلس والحكومة، وذلــك لنظر اآلتــي: 
- اســتــطــالع ســيــاســة الــحــكــومــة تــجــاه محاربة 
آفة الغش في المدارس، على أن تقدم الحكومة 
خـــالل الجلسة بــيــانــات وافـــيـــة، متضمنة عــدد 
حــاالت الغش في آخــر خمس سنوات وحــاالت 
تسريب االختبارات وأسبابها، واإلجراءات التي 
 عن الوقوف على 

ً
اتخذتها في هذا الصدد، فضال

حقيقة قيام مـــدارس خاصة بمساعدة الطلبة 
فــي االخــتــبــارات لتحسين النتائج بها، والتي 
ال تعكس حقيقة الــمــســتــوى العلمي للطلبة، 
ومناقشة االقتراح بقانون الذي تقدم به النائب 
د. عبد الكريم الكندري بشأن مكافحة أعمال 
اإلخالل باالمتحانات واالختبارات، والنظر في 
إقراره بالمداولتين، على أن يكون تقرير اللجنة 
 قبل موعد الجلسة، مع إعادة 

ً
التعليمية منجزا

تكليف اللجنة التعليمية في ضوء ما ستخرج 
بــه الجلسة مــن نتائج ومــا سيبديه األعــضــاء 
مــن مالحظات باستمرار نظر الــمــوضــوع، مع 
إلزام وزارة التربية ممثلة في وزيرها بضرورة 
الـــتـــعـــاون مـــع الــلــجــنــة وحـــضـــور اجــتــمــاعــاتــهــا 

وتزويدها بكل ما ستطلبه من بيانات«.
وقدم الطلب كل من النواب حمد المطر، عادل 
الدمخي، فالح الهاجري، عالية الخالد، سعود 
العصفور، فارس العتيبي، أسامة الزيد، أسامة 

الشاهين، عبدالله فهاد، مهلهل المضف.

عالية الخالد: استقالة الحكومة مستحقة
سألت الشيتان عن الراتب االستثنائي للوزراء وبوقماز عن خطة تحسين الطرق السريعة

رأت الــنــائــب عالية الــخــالــد أن 
اســـتـــقـــالـــة الـــحـــكـــومـــة مــســتــحــقــة، 
 أنــهــا لــم تحقق رغبة 

ً
خــصــوصــا

أهــــل الــكــويــت فـــي بـــدايـــة جــديــدة 
بــــوزراء تــكــنــوقــراط، موضحة أن 
الــتــكــنــوقــراط ليست كلمة وإنما 
 
ً
»أداء« يشمل احترافية وتجانسا

 عـــــــام وهـــــــــذا لـــــم يــكــن 
ً
ــا ــ ــهـ ــ ــــوجـ وتـ

.
ً
موجودا

وقـــالـــت الـــخـــالـــد، فـــي تصريح 
صحافي: »لو أن الــوزراء شاركوا 
ــكـــومـــة  ــل الـــحـ ــمــ ــــج عــ ــامـ ــ ــرنـ ــ فــــــي بـ
لرأيتهم يستذبحون على تنفيذ 
أولــويــاتــهــم« مــؤكــدة أن التخبط 
»قــــاد لــلــخــالف بــيــن المجلسين، 

 نحن بحاجة إلــى رؤية 
ً
وعموما

واضحة، وليست رؤية على ورق 
فقط مثل رؤية الكويت 2035«.

وأضافت: »ال أشك بنية رئيس 
الــــــــوزراء، لــكــن مــشــكــلــة الــحــكــومــة 
تــوحــيــد الـــصـــفـــوف وتــنــاقــضــات 
 وزيــــر 

ً
وزرائــــــهــــــا، شــــارحــــة مـــثـــال

المالية في شهر أكتوبر الماضي 
»يتكلم عــن تقنين المصروفات، 
ــم عـــــــن الــــبــــديــــل  ــلــ ــكــ ــتــ ووزيـــــــــــــــر يــ
االستراتيجي، وبعدها يوافقون 
على إضافة ربات البيوت لتأمين 
ــا هــــــذه الـــتـــخـــبـــطـــات؟  ــ ــة، مـ ــيــ ــافــ عــ
والمال العام )مو سبيل(، ولذلك 
ــدم وجـــــود دراســــــة امــتــنــعــت  ــعـ ولـ

عن التصويت ولــم أرفــض زيــادة 
الطلبة داخــــل الــكــويــت، ووافــقــت 
عــلــى زيـــــادة الــطــلــبــة المبتعثين 
في الــخــارج لوجود دراســة تبرر 

الزيادة«.
واعــــــتــــــبــــــرت مــــشــــكــــلــــة الــــغــــش 
ــبـــارات »آفــــة تــنــخــر في  ــتـ فـــي االخـ
جسد الدولة، 40 ألف حالة غش 
دلــيــل أنــهــا مصيبة الــمــصــائــب«، 
مستغربة أنــهــا تــمــت بمساعدة 
المدرسين والمسؤولين، الفتة إلى 
وجود تعسف باستخدام المادة 
80 فـــي قـــانـــون الــتــأمــيــنــات مما 
أدى إلى هدر مالي، وهذه المادة 
وضــعــت لــلــحــاالت االستثنائية 

مثل شهداء الوطن الذين تستحق 
أسرهم االستفادة من هذا الراتب. 
من جهة أخرى، وجهت الخالد، 
ســــؤااًل إلــى نــائــب رئــيــس مجلس 
ــة لـــشـــؤون  ــ ــــدولـ ــر الـ ــ ــ الــــــــــوزراء وزيـ
ــراك الــشــيــتــان  ــ مــجــلــس الــــــــوزراء بـ
بشأن تعديل الراتب االستثنائي 
لوزراء الحكومة الحالية، وسؤااًل 
لـــوزيـــرة األشـــغـــال الــعــامــة وزيـــرة 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
د. أمــــانــــي بـــوقـــمـــاز بـــشـــأن خطة 
وزارة األشغال العامة التفصيلية 

لتحسين جودة الطرق السريعة.
وقــــالــــت الـــخـــالـــد فــــي ســـؤالـــهـــا 
إلـــى الـــوزيـــر الــشــيــتــان: »طالعتنا 

بعض الصحف ومواقع التواصل 
االجتماعي ببيان مشترك منسوب 
لنائب رئيس الــوزراء وزير النفط 
بــدر الــمــال، ووزيـــر الــدولــة لشؤون 
مجلس األمة وزير الدولة لشؤون 
ــر الــعــمــرانــي  ــتـــطـــويـ ــان والـ ــ ــكـ ــ اإلسـ
ــمـــار الـــعـــجـــمـــي، بــشــأن  ــالـــي عـ الـــحـ
تعديل الراتب االستثنائي لوزراء 
الحكومة الحالية وأن الموضوع لم 
ُيطرح أو ُيناقش في مجلس الوزراء 
أو لــجــانــه.. متسائلة عــن الالئحة 
الــداخــلــيــة الــمــنــظــمــة الجــتــمــاعــات 
مجلس الوزراء ولجانه وإذا لم يكن 
لــدى مجلس الـــوزراء الئحة وآلية 
إصدار قرارات مجلس الوزراء وما 

أسباب عدم وجود الئحة داخلية 
تنظم عمل مجلس الوزراء؟

وفــي سؤالها للوزيرة بوقماز 
ــــن خــطــة  ــفــــســــرت الــــخــــالــــد عــ ــتــ اســ
وزارة األشغال العامة التفصيلية 
لتحسين جـــودة الــطــرق السريعة 
ضمن توصيات المخطط الهيكلي 
ــــة؟ وهـــــــل خــضــعــت  ــــدولـ ــلـ ــ الـــــعـــــام لـ
ــات الـــجـــدوي  ــذه الــخــطــة لــــدراســ هــ
االقتصادية وقواعد توسعة بعض 
الــطــرق الرئيسة كــالــدائــري الرابع 

والشويخ؟
وتابعت: وهل شملت الدراسات 
ـــي حـــــال إتـــمـــامـــهـــا مـــــدى حــاجــة  فـ
الــمــنــطــقــة الـــحـــضـــريـــة إلـــــى نــظــام 

ــامــــة وأثـــــرهـــــا عــلــى  مـــــواصـــــالت عــ
حركة المرور في الطرق السريعة 
ــى الــمــنــاطــق  والــمــتــفــرعــة مــنــهــا إلــ
الــســكــنــيــة؟ ومــــا الـــطـــرق الــســريــعــة 
التي تحتاج فقط إلى إجراء بعض 
التوسعات الفرعية لها؟ وما مدى 
تأثير الخطة على حــركــة الــمــرور 
ــي الـــمـــنـــاطـــق الـــمـــتـــاخـــمـــة لـــهـــا؟  ــ فـ

 فنية 
ً
وهــل أنــشــأت الــــوزارة لجانا

متخصصة لدراسة هذه المشاريع 
 لسالمة 

ً
ومتابعة تنفيذها تحقيقا

اإلنــجــاز؟ ومــا دور الهيئة العامة 
للطرق والــنــقــل الــبــري فــي تنظيم 
النقل بحسب قانون إنشائها؟ وهل 
هناك خطة زمنية واضحة لتحقيق 

هذا الدور؟

عالية الخالد

نافذة نيابيةنافذة نيابية

الزيد يستفسر عن اندماج الشركات النفطية 
وتمويل عجز الموازنة

تــقــدم الــنــائــب أســامــة الزيد 
بثالثة أسئلة إلى ثالثة وزراء، 
هــــــم نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــر الــنــفــط د. بــدر  ــ الـــــــوزراء وزيـ
المال، عن آلية اندماج الشركات 
الــنــفــطــيــة الــتــابــعــة لــمــؤســســة 
البترول، ووزيــر المالية وزير 
الــدولــة للشؤون االقتصادية 
ــبــــدالــــوهــــاب  واالســــتــــثــــمــــار عــ
الـــرشـــيـــد، بـــشـــأن آلـــيـــة تــمــويــل 
عـــجـــز الــــمــــوازنــــة الـــعـــامـــة مــن 
الــــــقــــــروض، ووزيـــــــــر الــتــربــيــة 
وزير التعليم العالي والبحث 
الــعــلــمــي د. حــمــد الـــعـــدوانـــي، 
عن سبب تأخر وزارة التعليم 
العالي في عدم اعتماد الئحة 

البعثات.
وتــســاءل الــزيــد، فــي سؤاله 
لوزير النفط، عن آلية اندماج 
الـــشـــركـــات الــنــفــطــيــة الــتــابــعــة 
للمؤسسة وخطتها وأهدافها، 
ــع تــــزويــــدي بــهــا تفصيال،  »مــ
والجدول الزمني لتطبيق خطة 

أسامة الزيد

االنــــدمــــاج فـــي الــقــطــاع الــنــفــطــي، 
والـــعـــراقـــيـــل والـــتـــحـــديـــات الــتــي 
تواجه عملية االندماج في القطاع 

النفطي«.
ــداد  ــ ــن آلــــيــــة سـ ــ واســـتـــفـــســـر عـ
قــــروض الــتــمــويــل الــتــي حصلت 
عليها شركات النفط بعد عملية 

اندماج القطاع النفطي؟

وفي سؤاله لوزير المالية، 
تــســاءل عــن آلية تمويل عجز 
الموازنة العامة من القروض، 
ــع بــيــان  ومــــا آلـــيـــة الــــســــداد؟ مـ
المدد الزمنية، ومــا آلية دعم 
ــا  أســــــــــواق الـــــمـــــال وتـــطـــويـــرهـ
فـــــي الــــــدولــــــة مـــــن الـــــقـــــروض؟ 
وهــــل أعــــدت دراســـــة الــجــدوى 
االقتصادية لمثل هذا التوجه؟ 
أطــلــب تـــزويـــدي بالتفاصيل، 
وهل تحتاج الدولة إلى إنشاء 

أسواق رأس المال من الَدين؟
ــر الــتــربــيــة عن  ــ ــأل وزيــ ــ وســ
أســبــاب تــأخــر وزارة التعليم 
العالي في عدم اعتماد الئحة 
البعثات على الرغم من مضي 
10 أعوام على صدورها؟ وما 
اإلجراءات التي اتخذتها وزارة 
التعليم العالي للتنسيق مع 
وزارة المالية وإدارة الفتوى 
ــريـــع العـــتـــمـــاد الئــحــة  ــتـــشـ والـ
ــثــــات؟ أطــــلــــب تــــزويــــدي  ــعــ ــبــ الــ

بجميع هذه اإلجراءات.

العازمي يسأل الوزراء عن أنظمة إدارة المخاطر
قدم النائب حمدان العازمي سؤاال مشتركا إلى جميع الوزراء 
بشأن اإلجراءات واألنظمة المتبعة لسياسة إدارة المخاطر لحفظ 

واسترجاع البيانات في حال فقدها أو تسريبها من الخوادم.
ل العازمي عن المعايير المتبعة لتصنيف البيانات  وتساء
والمعلومات السرية في قواعد البيانات بالجهات الخاضعة 
للوزراء، مع تزويده بنوع البيانات وتصنيفها، وعدد األنظمة 
الرقمية أو المواقع االلكترونية أو التطبيقات الهاتفية الذكية 
للجهات الخاضعة لهم، مع بيان اإلدارة المعنية أو الشركة التي 
تــديــر هــذه األنظمة ومسؤولية صيانتها وتــطــويــرهــا. وطلب 
الــعــازمــي أســمــاء وعـــدد الــشــركــات المتعاقد معها بخصوص 
الــتــحــول الــرقــمــي فـــي الــجــهــات الــخــاضــعــة لــــلــــوزراء، مـــع بــيــان 
صالحيات كــل شركة فــي الــدخــول على الــخــوادم )السيرفرات( 

حمدان العازميلعمل الصيانة أو التطوير.

اقتراح بمعاقبة من »استرق النظر«
قدم النائب د. عادل الدمخي اقتراحا بقانون، ينص على تعديل 
 تنص على 

ً
قانون الجزاء بإضافة مادة جديدة برقم 199 مكررا

انه »يعاقب بموجبه بالحبس مدة ال تجاوز 6 أشهر وبغرامة 
 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استرق 

ً
ال تجاوز 50 دينارا

النظر بأي وسيلة كانت بقصد خرق الحياة الخاصة لالخرين 
واالطالع على عوراتهم، وذلك بناء على شكوى المجني عليه«.

وقــالــت الــمــذكــرة اإليــضــاحــيــة لــالقــتــراح بــقــانــون، الــــذي تمت 
إحالته إلى اللجنة التشريعية، إنه يهدف إلى معالجة القصور 
التشريعي بتجريم سلوك التلصص على االخرين، بهدف االطالع 
على عوراتهم، وما يحافظ الناس على سره عــادة في أماكنهم 
الخاصة، وال شك في أن هذا السلوك المشين يستوجب تدخل 
الــمــشــرع لمعاقبة هـــذا الــفــعــل الـــذي يشكل اعــتــداء عــلــى الحياة 
الخاصة لألشخاص باستراق البصر على عوراتهم وأجسادهم. عادل الدمخي

اللجنة التعليمية خالل مناقشتها لظاهرة الغش أمس

زحمة جلسات خاصة
• 10 نواب يطلبون واحدة لبحث »الغش«... واثنتين لـ »االنتخابات« و»اإلسكان«

• غموض في موقف الحكومة... ومقدمو الطلب تركوا تحديد الموعد للتنسيق معها
مع ترقب صدور مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء 

الجديد وإعالن التشكيلة الحكومية المقبلة، تقدم 10 نواب 
 بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة ظاهرة الغش 

ً
رسميا

في المدارس، وسط مباحثات نيابية لتقديم طلبات أخرى، 
أحدها لتعديل النظام االنتخابي وآخر إلقرار قانون إنشاء 

شركات لتنفيذ المدن اإلسكانية في المداولة الثانية. 
ووسط غموض في موقف حكومة تصريف العاجل من 

األمور من تلك الجلسات، ترك مقدمو الطلب تحديد 
موعد الجلسة الذي ربطوه باألسبوع األول من شهر فبراير 

لمكتب المجلس للتنسيق مع الحكومة، لتفويت أي فرصة 
عليها لالعتذار عن عدم الحضور.

محيي عامر

مهلهل المضف لـ ةديرجلا●:

• التركيز على اإلصالحات السياسية
• عقد الجلسات خالل فترة استقالة 

الحكومة أو مع الجلسات العادية
• الحكومة غرقت في أول اختبار 

 بانتهاء األزمة 
ً
لها ولست متفائال

• المفوضية العليا لالنتخابات 
والقوائم النسبية أولوية

د. حمد المطر:

• إلقرار قانون يجّرم ظاهرة الغش
• أطالب رئيس الوزراء ووزير التربية 

بحضور الجلسة الخاصة
• وكيل »التربية« أبلغنا أنهم لم 

يالحظوا وجود غش منذ 5 سنوات!
 إلى »الداخلية« بعد 

ً
• أرسلوا كتابا

تفاعل المشكلة بوسائل التواصل

العتيبي يستفسر عن »إشرافية التربية«
وجــــــــــــه الـــــــنـــــــائـــــــب فـــــــــارس 
ــر  الــعــتــيــبــي ســــــؤاال الـــــى وزيــ
التربية وزير التعليم العالي 
ــبــــحــــث الـــعـــلـــمـــي د. حــمــد  والــ
الـــعـــدوانـــي بـــشـــأن الــوظــائــف 

اإلشرافية في الوزارة.
وقـــال العتيبي فــي مقدمة 
ســؤالــه: للوظائف االشرافية 
أهــمــيــة قــصــوى فــي التنظيم 
اإلداري بـــالـــمـــرافـــق الـــعـــامـــة 
حــيــث تــتــولــى االشـــــراف على 
الـــمـــوظـــفـــيـــن ومـــــا يــتــبــع ذلـــك 
من مراجعة أعمالهم والقيام 
بعمليات اإلدارة والتخطيط 
ــم والــــتــــنــــســــيــــق  ــ ــيــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ والــ
والــمــتــابــعــة واالشـــــراف الــعــام 
والــــــمــــــبــــــاشــــــر عـــــلـــــى اعـــــمـــــال 
المرافق واإلدارات في مختلف 
الــــــوحــــــدات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة مــن 
ــة والفنية  الناحيتين اإلداريــ
وما يستلزمه ذلك من اتخاذ 

اإلجـــــــــــــــــراءات وفـــــقـــــا لــــواجــــبــــات 
ومسؤوليات ومستوى الوظائف 
والـــــقـــــيـــــام بـــــاألعـــــمـــــال األخــــــــرى 
ذات الــعــالقــة بــمــجــال االشــــراف 
فـــي حــــدود الــهــيــكــل التنظيمي، 
وتكتسب هذه الوظائف أهميتها 
- كـــذلـــك - مـــن اعـــتـــبـــارهـــا حلقة 

الوصل بين الوظائف القيادية 
المختصة بــرســم السياسية 
العامة للمرفق وبين الوحدات 
ــة لــهــا  ــعــ ــابــ ــتــ الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة الــ
باعتبارها المختصة بتنفيذ 

تلك السياسة.
وتعد الوظائف االشرافية 
المتمثلة فــي وظــائــف )مدير 
عــام منطقة تعليمية - مدير 
إدارة الـــتـــنـــســـيـــق ومــتــابــعــة 
التعليم الــعــام - مــديــر إدارة 
مدارس التربية الخاصة( من 
الــوظــائــف المهمة والــمــعــززة 
تـــنـــظـــيـــمـــيـــا  ــل اإلدارة  ــمــ ــعــ لــ
ــنـــت الـــــــوزارة  ــلـ وإداريـــــــــــا، وأعـ
بــتــاريــخ 2022/12/13 حزمة 
مـــــن الـــــوظـــــائـــــف اإلشــــرافــــيــــة 
ــــدراء  الـــشـــاغـــرة مــــن بــيــنــهــا مـ
عــمــوم الــمــنــاطــق التعليمية 
ومدير إدارة مدارس التربية 

الخاصة.

فارس العتيبي

إعادة تكليف اللجنة 
التعليمية في ضوء 
ما سيقدمه األعضاء 

من مالحظات
خالل بحث ظاهرة 

الغش

النواب طالبوا 
الحكومة بتقديم 

بيانات وافية خالل 
الجلسة تتضمن 

عدد حاالت الغش 
في آخر 5 سنوات 

https://www.aljarida.com/article/12754
https://www.aljarida.com/article/12752
https://www.aljarida.com/article/12751
https://www.aljarida.com/article/12673
https://www.aljarida.com/article/12664
https://www.aljarida.com/article/12661


العدد 5248 / االثنني 30 يناير 2023م / 8 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
opinion@aljarida●comزوايا ورؤى 6

نكر بعض البلدان، وبخاصة األوروبية منها، تفشي 
ُ
ت

ظاهرة »اإلساموفوبيا« أو »رهــاب اإلســام« أو »الخوف 
من اإلســام«، على أراضيها! وال تريد أن تعترف بوجود 
عدة ممارسات ناتجة عن هذه الظاهرة مثل العنصرية 
والتمييز المنتشرة في هذه البلدان، والتي تظهر بأشكال 
مختلفة، ويــذهــب ضحيتها عـــدد مــن المسلمين ســواء 
كانوا مواطنين أو مقيمين. لقد سبق أن كتبت عدة مقاالت 
حــول ظــاهــرة »اإلســامــوفــوبــيــا«، وأريــــد أن أذّكــــر فــي هذا 
 لكنها 

ً
المقال بعدد من األمثلة، ولو كانت قديمة نسبيا

تبقى صالحة لاستشهاد والتذكير، فقد جاء في تقرير 
)األشكال المعاصرة للعنصرية  المقرر الخاص المعني بـ
والتمييز العنصري ورهاب األجانب والتعصب المتصل 
بذلك(، والذي أعدده تطبيقا لقرار لجنة حقوق اإلنسان رقم 
1997/73، »أن معظم مظاهر العنصرية ورهــاب األجانب 
تجاه العرب ترافقها أكثر فأكثر مظاهر رهاب المسلمين، 
ومن الصعب بناء على ذلك فصل األفعال التي تندرج في 
إطار التمييز العنصري عن األفعال التي تتصل بالتعصب 
الديني، ذلــك أن هــذه األخيرة يمكن أن تعزز أو تستحث 

األفعال األولى، والعكس بالعكس«.
وأشارت وكالة الحقوق األساسية لاتحاد األوروبي، 
في تقريرها بعنوان: »المسلمون في االتحاد األوروبــي: 
تمييز وإساموفوبيا«، إلى أن المسلمين عرضة للتمييز، 
وأن هناك الكثير مما يجب القيام به حتى يستفيدوا من 
الحقوق نفسها، ومن المساواة في المعاملة ونوعيتها 
كما هي الحال مع األوروبيين. وأوضحت أن أوضاعهم 
غير المناسبة تجعلهم عرضة لظاهرة »رهاب اإلسام«، 
وعدّد التقرير أشكااًل مختلفة من التمييز الذي يتعرض 
له المسلمون في مجاالت مثل: العمل، والتعليم، والسكن... 
إلخ. وقدم التقرير بعض المقترحات والتوصيات بقصد 
التصدي لهذه الــظــاهــرة ومكافحتها، مــن بينها تعزيز 
الوسائل الكفيلة بتشغيل شباب األقليات ومــن بينهم 
الــشــبــاب الــمــســلــمــون، والـــتـــأكـــد مـــن أن مــنــاهــج التعليم 
تتحدث عن األقليات بشكل إيجابي، وتشجيع المسلمين 
األوروبيين على المشاركة في الحياة السياسية بالبلدان 
التي يقيمون فيها، كما أوصت وسائل اإلعام بالتأكد من 
صحة المعلومات التي تتناول أوضاع األقليات والتحري 

عن دقتها. 
كما تم الترّكيز من طرف عدد من المنظمات األوروبية 
والدولية على دور التعليم ومناهجه وكذلك دور المعلمين 
والمدربين في مكافحة ظاهرة »اإلساموفوبيا«، وصدر 
دليل فــي عــام 2012 بــعــنــوان: »مــبــادئ توجيهية لفائدة 
المربين حول مكافحة التعصب والتمييز ضد المسلمين 
التصدي لظاهرة الخوف من اإلســـام )اإلساموفوبيا( 
من خال التربية والتعليم«، عكف على تحضيره مكتب 
الــمــؤســســات الــديــمــوقــراطــيــة وحـــقـــوق اإلنـــســـان الــتــابــع 
ــا، ومنظمة مجلس  ــ لمنظمة األمـــن والــتــعــاون فــي أوروبـ
أوروبا، ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة 

)اليونسكو(، وصدر بعدة لغات منها اللغة العربية.
لكن لم تحرك هــذه التقارير والجهود وبشكل مرض 
المياه الراكدة، وال تزال هذه الظاهرة تتوسع باالنتشار 
وبدرجات مختلفة وبخاصة مع وصول اليمين المتطرف 
إلى الهيئات التشريعية في العديد من البلدان األوروبية، 
ويشكل التصرف الهمجي والعنصري والمتطرف المتمثل 
بحرق نسخة من القرآن الكريم من متطرف دانماركي قرب 
السفارة التركية في العاصمة السويدية استوكهولم منذ 
عدة أيام، وعلى مرأى ومسمع من الشرطة السويدية التي 
لم تتدخل لمنعه، ومــا تبعه من حــرق نسخة أخــرى من 
القرآن الكريم بمدينة الهاي الهولندية، نقول تشكل هذه 
التصرفات العنصرية والمتطرفة والمشينة دالئل واضحة 
على مواقف اليمين المتطرف األوروبي من اإلسام وكتابه 
الكريم، ناهيك عن الرسوم المسيئة لشخص رسوله األمين، 
وال يمكننا أن نقبل بمبررات تتعلق بحرية التعبير، فلهذه 
الحرية ضوابط وقيود أشارت إليها العديد من المواثيق 
الدولية واإلقليمية لحماية حقوق اإلنسان ومــن بينها 

االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان. 
ولكن ما نريد أن نلفت االنتباه إليه أيضا في هذا المقال 
هو سعي بعض البلدان للتصدي لهذه الظاهرة ونتائجها 
الخطيرة، وخير مثال نقدمه اليوم هو قرار رئيس الوزراء 
الكندي بتعيين السيدة أميرة الغوابي ممثلة خاصة لدى 
الحكومة الكندية معنية بمكافحة اإلساموفوبيا حتى 
تكون »مناصرة ومستشارة وخبيرة وممثلة لدعم وتعزيز 
جهود الحكومة الفدرالية فــي مكافحة اإلساموفوبيا 
والعنصرية المنهجية والتمييز العنصري وعدم التسامح 
الــديــنــي«.  يـــدل هـــذا التعيين بــدايــة على وجـــود ظاهرة 
اإلســامــوفــوبــيــا فــي كــنــدا، وهـــذا اعــتــراف مهم استتبعه 
تعيين ممثلة خاصة لمكافحة هذه الظاهرة، وهي خطوة 
ممتازة ومهمة على طريق محاربة هذه الظاهرة كنا نتمنى 
أن تنتهجها حكومات الــدول األوروبية أيضا، كما نجد 
تقاعسا من طرف االتحاد األوروبي والتقصير في السعي 
إلى التصدي لهذه الظاهرة، وال ننكر اهتمام المفوضية 
األوروبية بمكافحة كل أشكال التمييز، ومن بينها الكراهية 
ضد المسلمين، وهو ما دفعها في عام 2015 الستحداث 
منصب المنسق المكلف بمكافحة الكراهية ضد المسلمين، 
ولكن اإلشكال هو أن هذا المنصب شاغر منذ الشهر السابع 
من عام 2021! وهو ما حدا بالبرلمان األوروبي التخاذ قرار 
في شهر نوفمبر 2022 يدعم فيه مكافحة العنصرية، كما 
أنه طالب المفوضية بسرعة اختيار هذا المفوض، علما أن 
مكافحة اإلساموفوبيا والتمييز تجاه المسلمين يشكان 
جزءا من الخطة الخمسية األوروبية )2020-2025( لمكافحة 
العنصرية.  ال بد من وجود إرادة سياسية صادقة، وحملة 
إعامية واسعة، ودور فّعال لمختلف عناصر المجتمع 
ــراز أي تــقــدم فـــي مــكــافــحــة اإلســامــوفــوبــيــا  ــ الــمــدنــي إلحـ

ومختلف أشكالها.
* أكاديمي وكاتب سوري مقيم بفرنسا.

الــحــكــومــات فــي كــل بــرلــمــانــات الــعــالــم ال يمكنها 
البدء بالعمل واالستمرار فيه ما لم تحصل على ثقة 
البرلمان، بحيث يكون لديها أغلبية في القوانين 
والقضايا األساسية، وإذا فقدت األغلبية وتمسك 
أغلبية أعضاء البرلمانات بقوانين وبرامج ال توافق 
عليها الحكومات فلن تستطيع االستمرار في عملها 

.
ً
وتقدم استقالتها فورا

ــتــــور الـــكـــويـــتـــي لــــم يــــنــــُح فــــي الــعــمــل  لـــكـــن الــــدســ
البرلماني هذا النحو، واكتفى بالنص على أن الثقة 
تحصل عليها الحكومة عند تشكيلها من األمير ال 
من المجلس، ولكن مما ال شك فيه أن استمرار عملها 
وتطبيق برامجها مرهون بحصولها على األغلبية 
فـــي قــوانــيــنــهــا وأعــمــالــهــا، بـــاإلضـــافـــة إلــــى قــدرتــهــا 
على التصدي لاقتراحات التي تخالف برامجها، 

واألغلبية الازمة لحماية وزرائها من طرح الثقة.
لــذلــك يخطئ مــن يظن أن الحكومة الــتــي سيتم 
تشكيلها اآلن سيكتب لها االستمرار إذا كانت أغلبية 
األعضاء تعارض قوانينها، وتفرض عليها قوانين 

ال يمكن أن توافق عليها.
وبناء على ذلك فإن إصرار أغلبية أعضاء المجلس 
ــــاح احــتــيــاطــي  عــلــى قــوانــيــن الـــقـــروض وتـــوزيـــع أربـ
األجيال وغيرها من القوانين المالية غير المنطقية 
التي ال يمكن ألي حكومة أن توافق عليها، باإلضافة 
إلـــى الــتــعــديــات غــيــر الــدســتــوريــة لــقــانــون الائحة 
الداخلية للمجلس مثل صحة عقد الجلسات دون 
حضور الحكومة وتمكين األعضاء من عزل الرئيس، 
فكل ذلك سيؤدي با شك إلى صدام قادم وحل إحدى 

السلطتين أو كليهما.
واألعجب من ذلك أن يطالب بعض األعضاء في 
هذا المجلس والــذي سبقه الــوزراء بالموافقة على 
اقــتــراحــاتــهــم وإال فــإنــهــم ســيــواجــهــون االســتــجــواب 
وطرح الثقة فيهم، وهذا اختراق واضح للدستور ألن 
الموافقة على القوانين أو رفضها هو حق دستوري 
للحكومة مثل حقها في انتخاب الرئيس واللجان، 

وال يجوز أن تحاسب عليه.
 خافات بيت الحكم 

ً
ا ومما يزيد هذا الوضع سوء

وعــجــز الــحــكــومــات األخـــيـــرة عـــن الــتــرويــج السليم 
لــعــمــلــهــا وبـــيـــان الـــخـــطـــورة الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة 
القتراحات المجلس في الوقت الذي حظيت فيه تلك 

االقتراحات بشعبية كبيرة في بعض الدوائر نتيجة 
اإلعام الجاهل والمضلل، ويضاف إلى ذلك أخطاء 
حكومية كارثية مثل المعاشات االستثنائية الفلكية 

للوزراء وبعض الفئات. 
لذلك نستطيع الجزم أن هذه األوضاع والعوامل 
كــانــت ســبــب مــعــظــم األزمــــــات الــســابــقــة، وأدت إلــى 
استقاالت الحكومة وحل المجالس، وهي بذور كامنة 
ستؤدي إلــى أزمــات قادمة مؤكدة، وإن أي حكومة 
جديدة لن تستطيع االستمرار ما دامت هذه األوضاع 

مستمرة في الحكومة والمجلس ولم تتغير.
لذلك فإن تغيير هذا الوضع المتسبب في إعادة 
إنتاج األزمات ضروري الستمرار واستقرار العمل 
الــحــكــومــي والــبــرلــمــانــي الــســلــيــم، وهـــو واجـــب على 
، فعلى أعضاء المجلس أن يلتزموا 

ً
السلطتين معا

بأحكام الدستور، وأن يرجعوا إلى المتخصصين 
ــيـــن فــــي دراســــــــة جــمــيــع  ــيـ االقـــتـــصـــاديـــيـــن والـــشـــرعـ
 الــتــي يــثــار حــولــهــا خــاف 

ً
اقــتــراحــاتــهــم، خــصــوصــا

شديد بشبهات دستورية أو تؤثر على المصلحة 
العامة أو تهدد بقاء السلطتين، كما أن على األعضاء 
أن يــتــحــلــوا بــالــشــجــاعــة فـــي مــواجــهــة الــمــتــطــلــبــات 
الشعبوية التي تخالف الشرع أو المصلحة العامة 
دون الخوف على كراسيهم، وعليهم أن يسهموا في 
الحلول ألخطر المشكات التي تهدد الكويت مثل 
ارتــبــاط االقــتــصــاد بــأســعــار الــنــفــط وتــوظــيــف نحو 
، وزيادة الدخل غير النفطي 

ً
30 ألف كويتي سنويا

واإلســكــان وقيم العمل واإلنــتــاج، وربــط مخرجات 
التعليم بمتطلبات سوق العمل، وغيرها من األهداف 
الــضــروريــة الــتــي يمكن إنــجــازهــا بــالــتــوافــق أســوة 
بــالــتــوافــق الـــذي ُوضـــع فيه الــدســتــور، وبــالــتــالــي ال 

تشكل أزمات بين السلطتين.
وعلى الحكومة أن تكون قدوة حسنة في اإلنفاق 
الــعــام ومــكــافــحــة الــفــســاد، وأن تسعى إلـــى تحقيق 
أغلبية برلمانية بالطرق الدستورية، وأن تنزل إلى 
الميدان وتخاطب كل فئات الشعب مستعينة بكل 
وســائــل الــتــواصــل إليــصــال رسالتها، مبينة سبب 
رفضها للقوانين المطروحة دون خوف من التجريح، 
وأال تترك الناس تحت رحمة اإلشاعات، وأن تتقدم 
بـــإصـــاحـــات حــقــيــقــيــة تــنــفــع الـــبـــاد والــمــواطــنــيــن 

.
ً
 مستداما

ً
 حقيقيا

ً
واألجيال نفعا

رياح وأوتاد: َمن يضع بذور األزمات في رحم السلطتين؟

أحمد باقر

كانت التكنولوجيا نقطة انفجار الصراع بين الواليات 
المتحدة والصين، فمن منظور المهيمن األميركي، يتعلق 
األمر بصدارة القوة الجيوستراتيجية ووسائل الرخاء 
المستدام، ومن منظور الصين، تمثل التكنولوجيا المفتاح 
إلــى اإلبـــداع المحلي الـــازم لتمكين قــوة صــاعــدة، فهذه 
الحرب التكنولوجية التي تدور رحاها اآلن بين القوتين 
العظميين قد تكون الصراع الــذي سيحدد هيئة القرن 
الحادي والعشرين. تحولت شركة التكنولوجيا الصينية 
الوطنية العماقة هواوي بسرعة إلى الشرارة التي أشعلت 
الصراع التكنولوجي بين القوة القائمة وتلك التي تسعى 
إلى التفوق عليها، وخوفا من كونها التهديد التام للبنية 
ِبَرت شركة 

ُ
األساسية لاتصاالت في الواليات المتحدة، اعت

هــواوي حصان طــروادة العصر الحديث، في ظل تهديد 
البوابة الخلفية المحتمل المتمثل في منصتها للجيل 
الخامس من االتصاالت )5G( العالمية المستوى والتي من 
شأنها أن تجعل هيلين األسطورية تتبسم، وبدعم من أدلة 
ظرفية واهية بعض االتهامات بالتجسس التي ال عاقة 
لها بالباب الخلفي المشتبه فيه، وافتراض الدوافع الشائنة 
التي ترجع إلى تاريخ خدمة مؤسس الشركة العسكرية رين 
تشنغ فاي في الماضي كانت قضية أميركا ضد هواوي 

مبنية على روايات زائفة.
تتمثل القضية الحقيقية محل النزاع في مفهوم الدمج 
التكنولوجي الغامض على وجــه التحديد، االستخدام 
الــمــزدوج للتكنولوجيات المتقدمة ألغـــراض عسكرية 
وأخــرى مدنية تجارية، فالواقع أن السلطات األميركية 
مقتنعة بأن مثل هذا التمييز ال وجود له في الصين، وهي 
تــرى أن دولــة الصين، وبالتالي مؤسستها العسكرية، 
ــل شــــيء يــقــع ضــمــن اخــتــصــاص  ــي الــنــهــايــة كـ تــمــتــلــك فـ
قــطــاع الــتــكــنــولــوجــيــا، مـــن األجـــهـــزة والــبــرمــجــيــات إلــى 
البيانات الضخمة ومراقبة األجــهــزة والبرمجيات في 
الداخل والــخــارج، وهــذا هو أيضا جوهر االحتجاجات 
 ،TikTok المتنامية بشأن منصة التواصل االجتماعي
التي يستخدمها أكثر من 80 مليون شخص شهريا في 

الواليات المتحدة.
ناهيك عن أن الواليات المتحدة مارست لفترة طويلة 
نسختها الخاصة من الدمج، فعلى مدار السنين، أنتجت 
هيئة مشاريع األبحاث الدفاعية المتقدمة العديد من أكثر 
التطورات التكنولوجية أهمية في أميركا والتي أمكن 
تطبيقها تجاريا على نطاق واســع، ويشمل هذا شبكة 
اإلنترنت، ونظام تحديد المواقع العالمي، واختراقات 
أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات، والـــطـــاقـــة الـــنـــوويـــة، وتكنولوجيا 
التصوير، والعديد من االبتكارات الصيدالنية، وخاصة 
تطوير لقاح مــرض فيروس كــورونــا 2019 )كوفيد19(، 
ويبدو أن ما يناسب ديموقراطية )مكروبة( مثل أميركا غير 

مقبول لنظام يحكمه الحزب الشيوعي الصيني.
كان تهديد هواوي قمة جبل الجليد في صراع أميركا 
التكنولوجي مع الصين، فقد توسعت ما تسمى قائمة 

الــكــيــانــات الــتــي تستخدمها وزارة الــتــجــارة األميركية 
إلدراج الشركات األجنبية في القائمة السوداء ألغراض 
األمــن القومي لتشمل سلسلة توريد هــواوي، باإلضافة 
إلى عدد من شركات التكنولوجيا الصينية العاملة في 
مجال المراقبة المحلية لألقليات الِعرقية في شينغيانغ.

من ناحية أخرى، مع إقرار قانون الرقائق اإللكترونية 
والعلوم لعام 2022 مــؤخــرا، سرقت الــواليــات المتحدة 
صفحة مــن كتاب قــواعــد لعبة السياسة الصناعية في 
الصين، وتبنت تدخل الدولة لدعم اإلبداع التكنولوجي، 
وفي أكتوبر الماضي، حدث تطور أكبر كثيرا: فقد فرضت 
إدارة بايدن قيودا صارمة على الصادرات من رقائق أشباه 
الــمــوصــات المتقدمة، بــهــدف خنق الــجــهــود الصينية 

الناشئة في مجال الذكاء االصطناعي والحوسبة.
لــكــن ســيــاســات أمــيــركــا الـــصـــارمـــة قـــد تـــكـــون هــادمــة 
للغرض منها، ألن حربها التكنولوجية مع الصين غنية 
بالتكتيكات لكنها تفتقر إلى االستراتيجية، فقد كانت 
الــواليــات المتحدة سريعة فــي استيعاب قــوة »الشبكة 
ــد 

َ
المسلحة« الــخــانــق الــــذي يمكن أن تضعه عــلــى الــُعــق

الحاسمة فــي االتصالية عبر الــحــدود. كــان هــذا النهج، 
باالقتران مع مبدأ »دعم األصدقاء« في إقامة التحالفات، 
المفتاح إلى العقوبات المالية الصارمة المفروضة على 
روسيا في الرد على غزوها ألوكرانيا، ولكن من المثير 
ّعاال في السيطرة 

َ
للجدال رغم ذلك أن هذا النهج سيكون ف

على اتــحــادات البحوث المعقدة المتعددة الجنسيات 
وساسل التوريد المادية للتكنولوجيات الحديثة.

األمـــر األكــثــر أهمية هــو أن الضغط على الخصوم ال 
يعوض عــن نقص التدابير الواجبة فــي الــداخــل، وهــذه 
هــي الــحــال بشكل خـــاص فــي مــا يتصل بأميركا، نظرا 
لقيادتها التكنولوجية الهشة بــدرجــة مدهشة، وعلى 
الرغم من استجابة الواليات المتحدة القوية للتهديدات 
التكنولوجية التي فرضها االتحاد السوفياتي السابق 
أثــنــاء الــحــرب الـــبـــاردة وخــاصــة ســبــاق التسلح الــنــووي 
وتــحــدي الفضاء الـــذي استحثه مــشــروع سبوتنك فقد 
تخلت عن ريادتها منذ ذلك الحين: حيث انخفض تمويل 
البحث والتطوير الفدرالي إلى 0.7% من الناتج المحلي 
اإلجمالي في عام 2020، وهذا أقل كثيرا من الذروة التي 

بلغت 1.9% في عام 1964.
عاوة على ذلك، كانت استثمارات الواليات المتحدة 
في السنوات األخيرة منقوصة بشكل واضح في البحوث 
األساسية، أو العلوم المحضة التي تشكل البذرة األساسية 
لإلبداع، ففي عام 2020، تراجعت األبحاث األساسية إلى 
15.6% من إجمالي اإلنفاق على البحث والتطوير، وهذا 
أقل كثيرا من ذروتها التي بلغت 18.8% في عام 2010. 
وال تقدم الجهود األخــيــرة الكثير لتغيير هــذا الوضع، 
على سبيل المثال، تم تخصيص 21% فقط من التمويل 
فــي إطـــار قــانــون الرقائق اإللكترونية لمشاريع البحث 

والتطوير.

ليس مــن المستغرب أن تنطلق الصين إلـــى األمـــام. 
ففي مطلع هذا القرن، كانت الصين تنفق 0.9% فقط من 
ناتجها المحلي اإلجمالي على البحث والتطوير، أو ما 
يقرب من ثلث الحصة في المملكة المتحدة التي كانت 
2.6% آنذاك. بحلول عام 2019 )آخر عام لألرقام المقارنة(، 
كانت الصين تنفق 2.2% من ناتجها المحلي اإلجمالي 
على البحث والتطوير، أو 71% من حصة أميركا التي 
بلغت 3.1%، وكانت الواليات المتحدة متأخرة أيضا في 
الكفاءة التعليمية التي تركز على العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، في حين تنتج الصين اآلن عددا 
أكبر كثيرا من درجات الدكتوراه في هذه المجاالت األربعة 

مقارنة بالواليات المتحدة.
جزئيا، يرجع نقص األسس الحاسمة لقيادة أميركا 
التكنولوجية سواء في مجال البحث والتطوير أو رأس 
المال البشري إلى ذات النقص في االدخار المحلي الذي 
أفضى إلــى عجز تــجــاري مزمن فــي الــواليــات المتحدة، 
ومن الواضح أن ولع أميركا بإلقاء اللوم على الصين عن 

مشكات من صنعها هو مجرد ذريعة، ال استراتيجية.
وال يخلو نهج الصين األكثر استراتيجية من نقاط 
ضعف، وخصوصا في ما يتصل بالذكاء االصطناعي، 
ففي حين ينطوي المخزون الهائل من البيانات في الصين 
على ميزة كبيرة في تطبيقات التعلم اآللي، فإن التقدم الذي 
حققته في هذا المجال سُيحَبط في غياب قوة معالجة 
متزايدة على نحو مستمر، إذ يستهدف الهجوم التكتيكي 
األميركي على الرقائق اإللكترونية المتقدمة التي تغذي 
قوة معالجة الذكاء االصطناعي على وجه التحديد هذه 
الحلقة الضعيفة فــي سلسلة اإلبــــداع الصيني، وتــدرك 
الصين هذه الحقيقة، وبوسعنا أن نعتمد على حرصها 

على الرد على هذا الهجوم بطريقة أو بأخرى.
ــدم الفيلسوف  فـــي الـــقـــرن الــخــامــس قــبــل الـــمـــيـــاد، قــ
العسكري الصيني القديم صن تــزو مشورة مفادها أن 
»التكتيكات في غياب االستراتيجية ليست سوى الضجيج 
الذي يسبق الهزيمة«، فبعد مرور ما يقرب من 2500 عام، 
تبدو هذه النصيحة وثيقة الصلة بالحال اليوم، حيث 
ــد، في  تــواصــل الصين الــيــوم خــوض مــبــاراة طويلة األمـ
حين يدور الهجوم التكتيكي األميركي على التكنولوجيا 
الصينية حول مباراة قصيرة األمد. لقد أصبحت الواليات 
المتحدة حبيسة نظام سياسي ال يولي أهمية كبيرة 
لاستراتيجية، وعلى هذا فليس هناك ما يضمن أن تكون 

بة لها في صراع تكنولوجي وجودي مع الصين.
َ
ل

َ
الغ

* رئيس مجلس إدارة مورغان ستانلي آسيا سابقا، 
وعضو هيئة التدريس في جامعة ييل، وأحدث مؤلفاته 
كتاب »صراع الُمصاَدفة... أميركا، والصين، وِصدام 
الروايات الزائفة«.
»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع »الجريدة«

صدر كتيب عن »مؤسسة دار الجديد« وبقلم ماري جو صادر 
وبــالــتــعــاون مــع جــريــدة »لـــوريـــان لــوجــور« الــتــي تــصــدر باللغة 
الفرنسية في الذكرى الثانية الغتيال المفكر والمعارض اللبناني 
لقمان سليم التي تــصــادف يــوم 3 فبراير 2023، فيه تفاصيل 
ومعلومات عن كيفية االغتيال وفي أي منطقة، وأهمية كاميرات 

المراقبة وغيرها.
 مـــا اســتــوقــفــنــي فـــي الــكــتــيــب وهــــو بـــثـــاث لـــغـــات: الــعــربــيــة 
»هذه المرة غلق الملف  واإلنكليزية والفرنسية، الفصل المعنون بـ
ممنوع« مما تضمنه من حقائق جديرة بتعميمها ونشرها، فهذه 
الجريمة سبقها نحو 200 جريمة اغتيال سياسي معظم ملفاتها 

تم حفظها في األدراج وأغلقت، فماذا تقول الرواية؟
ــت 

ّ
تــكــّهــنــات كــثــيــرة ســــرت لــمــحــاولــة فــهــم الــــدوافــــع الـــتـــي حــث

المحّرضين على عملية االغتيال، تذّكر كثيرون مقابلة لقمان 
سليم عبر قــنــاة الــحــدث الــســعــوديــة، قبل شهر مــن اغــتــيــالــه، إذ 
تــحــّدث عــن تـــوّرط الحكومة الــســوريــة وحـــزب الــلــه فــي استيراد 
نترات األمونيوم الذي أّدى إلى انفجار بيروت القاتل عام 2020، 
هل كان يعرف الكثير عن هذه القضية؟ لقد تّم اغتيال لقمان بعد 
أسابيع من اغتيال جوزيف بّجاني، المصّور الذي قتل بالرصاص 
 مقتل المصور 

ّ
وُسرق هاتفه يوم 21 ديسمبر 2020، وُحفظ ملف

 
ّ
جو بجاني، 37 عاما، ووفقا لما أوردته وسائل اإلعام، يبدو أن

تصويره للمرفأ قبيل انفجاره هو السبب، فور اغتيال لقمان أدلت 
 
ّ
الصحافّية منى العلمي بتصريح أثار كثيرا من الجدل، بيد أن

قين.
ّ
ما تقّدمت به لم يثر اهتمام المحق

وقد قالت العلمي لصحيفة أوريان لوجور إنه لم يتّم االتصال 
بها في إطار التحقيق، وقد بّينت وجود صلة بين اغتيال سليم 
وبــيــن مــا يــعــرفــه مــن مــعــلــومــات مهمة وحــّســاســة عــن اقتصاد 
ه الموازي. وأضافت: »كان يحاول التواصل مع اإلدارة 

ّ
حزب الل

األميركّية الجديدة لمساعدة أحد ممّولي الحزب على االنشقاق«. 
وحين سألناها عن احتجابها بعد هــذا التصريح قالت: »لم 
ألــتــزم الــصــمــت خــوفــا، ولــكــن كــامــي تــعــّرض لحملة تــشــويــه« 
مؤكدة أنها لم تكن الصحافية الوحيدة التي شاركها سليم هذه 
المعلومات، »وهذا دليل، على شجاعته، فهو لم يكن يسعى فقط 
لمحاربة الحزب بالكلمات، بل أيضا باألفعال«. ال ترغب عائلة 
سليم التعليق على كام العلمي وتعتبُر أن القبض على القتلة 
ومثولهم أمام العدالة هو ما تصبو إليه. »بالطبع، لدّي فكرة 
 أسّمَيهم، أحتاج إلى إثباتات دامغة 

ّ
حول القتلة، ولكن ال يكفي أن

إلى محاكمة حقيقية، العدالة هدفي«، قالت مونيكا بورغمان 
ألوريـــان لــوجــور: »أعـــرف لقمان منذ 20 ســنــة، العمل الـــدؤوب 
لمكافحة اإلفات من العقاب كان أساس نشاطنا، اليوم سأتابع 
هــذا الطريق بدونه، ولكن من أجله«. أّمــا رشــا األمير شقيقته 
فــتــقــول: »يـــوم اســتــجــوابــي ُســئــلــت: بــمــن تــشــّكــيــن؟ هــل لشقيقك 
قت على أبواب دارنا 

ّ
أعداء؟ فأخرجُت رسالته التي كتبها يوم ُعل

ملصقات تهّدده بكاتم الصوت، وقلُت اقرأوا... لسُت بشجاعته«. 
 يد القاضي 

ّ
في ظل حالة الجمود والعدوانّية اللتين مورستا لكف

طارق بيطار في تحقيق انفجار المرفأ تسعى عائلة سليم إلى 
قرع أبواب العدالة الدولّية، وقد أرسل المجتمع الدولي إشارات 
قوية إلى السلطات اللبنانية للمساهمة في التحقيق، وأضافت 
 
ً
مونيكا بورغمان بتصميم: »هذه المرة ستختلف األمور«، مشيرة

إلى أكثر من 200 اغتيال سياسي أدمت الباد وسرعان ما طويت 
اتهم با محاكم وال عقاب... العائات والرأي العام يعرفون 

ّ
ملف

 عجز العدالة مدوٍّ كالقدر.
ّ
أن

 
ّ
ع تحقيقا عميقا أو تحقيقا ولو صغيرا يفترض أن

ّ
 »من يتوق

حزب الله ال يتحّكم بلبنان«. هذا ما يؤّكده روني شطح، الصحافي 
ونجل وزيــر الــمــال السابق محمد شطح، الــذي اغتيل بسّيارة 
 األصوات التي تجرأت وتحّدت المنظومة 

ّ
مفخخة عام 2013، كل

األمنّية السورّية واإليرانّية اغتيلت«. يضيف ابن المغدور، قبل 
 أهّمية إدانة العقل السياسي 

ٌ
أكثر من خمسين عاما، أدرك رجل

الــمــدّبــر ال الشخص الـــذي يضغط على الــزنــاد، هــذا الــرجــل هو 
النائب محسن سليم، والد لقمان سليم، ومحامي عائلة الصحافي 
كامل مروة، أحد أوائل الصحافيين وقادة الرأي الذين قتلوا في 

لبنان عام 1966.
نجح محسن سليم في استصدار حكٍم بسجن قاتل مؤسس 
 
ّ
ــأن ــد اشــتــبــه بـ ــار، وقــ ــتـ صــحــيــفــة الـــحـــيـــاة وصــحــيــفــة الـــديـــلـــي سـ
المحّرضين الذين أمــروا بارتكاب الجريمة مقّربون من النظام 

الناصري، هؤالء، بالطبع، عاشوا حياتهم با قلق ُيذكر.

جلست قريبة من ماء النهر أو البحر وكان صافيا كذاك اليوم 
الربيعي والسماء تزينها بعض الغيوم التي تنعكس على صفحة 
الماء ومن بعيد تجري السفن أو تبطئ في الحركة، وأخرى تتوقف 

 .
ً
بعض الوقت ربما لسرقة لحظة خاصة جدا

تراءى لها ذاك البيت من جدارية محمود درويش: 
»هذا البحر لي

هذا الهواء الرطب لي 
واسمي- وإن أخطأُت لفظ اسمي على التابوت- لي.

أما أنا- وقد امتألُت
 أسباب الرحيل-

ِّ
بُكل

فلسُت لي.
سُت لي

َ
أنا ل

سُت لي«
َ
نا ل

َ
أ

توقفت عن تذكر بقية القصيدة أو ربما نسيتها وعادت لفكرة 
الجلوس عند حافة النهر التي حولتها هي منذ أن سمعتها من 
ــان قــد رســـخ عــنــدهــا بعض  أســتــاذهــا ذاك الـــذي رحـــل ســريــعــا، وكـ
أفكاره مثل هذا المثل الصيني المعتق، كان يردده على مسامعها 
هــو »الــمــاوي« نسبة ألولــئــك المؤمنين بنظريات ماوتسي تونغ 
السياسية واالقــتــصــاديــة، يـــردده عليها كلما طعنها أحــدهــم أو 
إحداهن في ظهرها وهم كثر!!! كان يقول ال تغضبي يا صغيرتي 
فحينها لم تكن قد تسلقت إلى العقد الثالث بعد، ابقي هناك عند 
حافة النهر وعندما كانت تقاطعه بين الغضب والضحك »ولكن ال 
نهر في بادي« يكرر عند حافة الماء، وهكذا حّور المثل الشائع 
ليعلم تلميذته أن اإلساءة كما الحسنة ال بد أن تعود إلى صاحبها 
ولو بعد حين، وأن أجمل ما في البقاء عند حافة الماء هو أن ترى 

عدوك أو من أساء لك جثة طافية فوق سطحه!!! 
لم تكن ترغب في رد األذى بــأذى شبيه، لم تكن تؤمن بالعداء 
لآلخرين أو تخزين العداء، لكنها، مع الوقت وكثرة البشر الذين 
مروا في حياتها العملية أو العائلية أو الشخصية من صداقات 
وعاقات، آمنت أنه من العدالة أال يمر السيئون دون عقاب، فهم 
كمروجي المخدرات وغاسلي األمــوال والقتلة والذين يحترفون 
التعذيب في السجون، جميعهم متشابهون في الظلم والسواد 
واألنــانــيــة واالحــتــقــار للنفس البشرية، نعم قــال لها أن مــن يقوم 
بمثل هـــذه األفــعــال هــو شــخــص »نــاقــص« هــكــذا أطــلــق عــلــيــه، ولــم 
يكن بالطبع يقصد ناقص عقل ودين كما يقال ويشار للنساء في 
أوطاننا العريقة!!! بل كان يعني أن فيه ندبة نفسية عميقة، وكثير 
من اإلحساس بالنقص الذي ال تعوضه شهادات الكون الجامعية 
وال المناصب والمراكز وال الجمال الخارق لدى النساء وال شدة 

اإلعجاب بهن وسحرهن لكثير من الرجال!!! 
النقص هو ما يجعل البعض يتباهى ببضع كلمات حفظها في 
كتاب أو مقالة غبية من كاتب أكثر غباء لكنه مدع للعلم والمعرفة، 
، رغم أن الفقر ليس بعيب إال في 

ً
والنقص أيضا لدى من كان فقيرا

مجتمعات تمجد الفاسدين وتقهر الفقراء وتحتقرهم، أو كما قال 
ميخائيل زادورنوف »إنه ألمر مقزز أن تعيش في بلد يخجل فيه 
«، هو الفقير 

ً
المرء أنه فقير، لكن ال يخجل فيه المرء أن يكون وغدا

الذي استغنى فتصور أن المحبة والعلم واالحترام تشترى بكثير 
 بعرق الفقراء وتعبهم.

ً
من المال حتى لو كان مغمسا

عند حافة الماء وقفت طويا بعده وكانت تقول ال بد أن يكون 
، ســيــمــرون مــن هــنــا جــثــة خــلــف األخــــرى ملونين 

ً
أســـتـــاذي مــحــقــا

بمابسهم من تلك الماركات الفخمة أو حتى بكثير من مساحيق 
التجميل والبوتكس!!! لم يمر الكثير منهم أو منهن، ولم تشأ هي 
 طافية فوق 

ً
بعد أن كبرت وربما نضجت أكثر، بــأن تراهم جثثا

 أو 
ً
سطح الماء الصافي، ربما ألنها تحب الماء في كل صوره نهرا

 أو بحيرة أو حتى حفرة من بقايا المطر!! فلم تشأ 
ً
 أو محيطا

ً
بحرا

أن تراه يلوث بكثير من فراغهم وحقدهم وغيرتهم أو حتى نقصهم 
 .

ً
الحاد الذي تحدث هو عنه طويا

رددت سأبقى عند حافة الماء أراقــب من بعيد الــنــوارس التي 
ستبقى تحرسني والسفن الحاملة للعاشقين بعيدا عن أعينهم 
والحب الذي يضفيه هذا الماء حتى لمن لم يعشقه، سأبقى عند 
حافة النهر أو البحر أبحث عن فرصة جديدة للفرح وكثير من 
 رغما عنهم وعن كثير من نواقصهم، 

ً
الحب والمحبة المعديين جدا

سأبقى أقرب للماء، وبالتأكيد هذا ما كان أستاذي يعنيه في عمق 
ما قال، وليس كما يقول المثل الصيني الذي تعلمه وحفظه بعد 

مشيته الفخورة بنيله لقب »ماوي«!!!
* ينشر بالتزامن مع »الشروق« المصرية

فخ التكنولوجيا الصيني - األميركي

عند حافة النهر *

خولة مطر

ستيفن س. روتش*

تغيير الوضع المتسبب 
في إعادة إنتاج األزمات 

ضروري الستمرار العمل 
الحكومي والبرلماني السليم 

واستقراره، وهو واجب 
، فعلى 

ً
على السلطتين معا

أعضاء المجلس أن يلتزموا 
بأحكام الدستور، وأن 

يرجعوا إلى المتخصصين 
االقتصاديين والشرعيين 
في دراسة اقتراحاتهم، 

 التي يثار حولها 
ً
خصوصا

خالف شديد بشبهات 
دستورية أو تؤثر على 

المصلحة العامة أو تهدد 
بقاء السلطتين.

ملف اغتياله لن ُيغلق
هذه المرة

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

عن ظاهرة اإلسالموفوبيا وُسبل مكافحتها

أ. د. محمد أمين الميداني*
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أعلن بنك الكويت الوطني نتائجه المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وأظهرت 
تحقيق المجموعة صــافــي أربــــاح بلغ 509.1 
ماليين دينار )1.7 مليار دوالر( مقابل 362.2 
مليون دينار )1.2 مليار دوالر( في العام 2021، 
بنمو بلغت نسبته 40.5% على أساس سنوي. 
في التفاصيل، نمت الموجودات اإلجمالية، 
كما في نهاية ديسمبر 2022، بواقع 9.3% على 
أساس سنوي، لتبلغ 36.3 مليار دينار )118.6 

مليار دوالر(. 
وارتفعت ودائع العمالء 10.4% على أساس 
ســنــوي لتصل إلـــى 20.2 مــلــيــار ديــنــار )65.9 
مليار دوالر(، كما بلغت القروض والتسليفات 
اإلجمالية 21.0 مليار دينار )68.6 مليار دوالر( 
بنهاية ديسمبر من العام 2022، مرتفعة بنسبة 
6.5% عن مستويات العام السابق في حين بلغ 
إجمالي حقوق المساهمين 3.4 مليارات دينار 
)11.2 مليار دوالر( بنهاية العام 2022 بنمو 

بواقع 3.3% على أساس سنوي. 
وعلى صعيد التوزيعات، قرر مجلس اإلدارة 
 نقدية 

ً
 للسهم أرباحا

ً
التوصية بتوزيع 25 فلسا

عن النصف الثاني من العام 2022 ليصبح بذلك 
إجمالي التوزيعات النقدية عن العام بالكامل 35 
، بزيادة 5 فلوس، ليعادل إجمالي قيمة 

ً
 نقدا

ً
فلسا

التوزيعات 52% من صافي األرباح.
كما أوصـــى مجلس اإلدارة بــتــوزيــع أسهم 
منحة بنسبة 5%، على أن تخضع التوزيعات 
المقترحة لموافقة الجمعية العمومية العادية 

المقرر انعقادها في مارس 2023.
 للسهم الواحد 

ً
وبلغت ربحية السهم 65 فلسا

 بنهاية العام 2021.
ً
بنهاية العام مقابل 45 فلسا

وعــن النتائج المالية السنوية للبنك، قال 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الــبــنــك الـــوطـــنـــي حمد 
 قياسية 

ً
البحر، إنــه »يتزامن تحقيقنا أربــاحــا

 على تأسيس أول 
ً
مع احتفالنا بمرور 70 عاما

بنك وطني فــي الــكــويــت، الـــذي كــان طـــوال تلك 
 في تعزيز جهود التنمية 

ً
العقود السبعة رائدا

االقتصادية وركيزة أساسية لتمكين األعمال 
 يحتذى في كيفية 

ً
عبر كل القطاعات، ونموذجا

التزام القطاع الخاص بأداء مسؤولياته تجاه 
المجتمع«.

وأضــاف البحر: »نعتز بتحقيقنا أعلى أرباح 
سنوية في تاريخ البنك، التي استندت إلى أداء 

تشغيلي قوي على صعيد كل قطاعات األعمال، مما 
يؤكد حصافة استراتيجيتنا وقوة مركزنا المالي«. 
وأفاد بأن األرباح القياسية للبنك تدفع جهوده 
ــم االقــتــصــاد وتــوظــيــف العمالة  الــرامــيــة إلـــى دعـ

الوطنية وزيادة االستثمارات المجتمعية.
وأشار إلى أن العام 2022 لم يخل من التحديات، 
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا 
ــدالع الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا، إضـــافـــة إلــى  ــ عــقــب انـ
سياسات التشديد النقدي الصارمة التي اتبعتها 
أغلب البنوك المركزية حول العالم للحد من ارتفاع 
معدالت التضخم، ما يهدد بتباطؤ قياسي محتمل 
في معدالت النمو االقتصادي خالل العام 2023، 
 ما يكون على استعداد 

ً
 أن »الوطني« دائما

ً
مؤكدا

لــتــلــك الـــظـــروف االســتــثــنــائــيــة بــفــضــل سياسته 
الحصيفة فــي إدارة الــمــخــاطــر واستراتيجيته 

القائمة على التنويع.
وأضــــاف أن توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أكثر من نصف األرباح، التي تأتي ضمن سياسته 
الراسخة الخاصة بالتوزيعات النقدية، »إذ قمنا 
، إضافة إلى ما قيمته 

ً
بتوزيع 1.8 مليار دينار نقدا

 لسعر إغالق 
ً
3.2 مليارات دينار أسهم منحة )وفقا

سهم الوطني كما في نهاية ديسمبر 2022( على 
مدى عشر سنوات حتى العام 2022، تعكس حرص 
البنك على تعظيم القيمة المضافة للمساهمين، 
ورؤيته لضرورة إعادة ضخ األرباح في قطاعات 
مختلفة بــمــا يعظم مــن اســتــفــادة شــريــحــة أكبر 

 على االقتصاد الوطني«.
ً
وينعكس إيجابا

وأردف أنــه »ال يقتصر التزامنا على تعظيم 
القيمة المضافة للمساهمين، بــل يمتد إلــى كل 
أصـــحـــاب الــمــصــالــح بــتــقــديــمــنــا خـــدمـــات فائقة 
التطور والتميز لعمالئنا واستثمارنا في تطوير 
موظفينا من الكوادر الوطنية وزيادة اعتمادنا على 

الموردين المحليين«.
وقال إنه »مع بدء عقد جديد في مسيرة الوطني، 
نؤكد التزامنا بمواصلة دفع النمو المستدام، ودعم 

التنمية االقتصادية، وخلق أقصى قيمة مضافة 
ممكنة لكافة أصحاب المصالح، واستمرار التزامنا 
بتقديم معايير قياسية للخدمات المصرفية 

المسؤولة في الكويت والمنطقة«.
مــن جــانــبــه، قـــال نــائــب رئــيــس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لمجموعة »الوطني« عصام 
 استثنائية 

ً
جاسم الصقر: »نفخر بتحقيقنا أرباحا

وســــط بــيــئــة تشغيلية لـــم تــخــل مـــن الــتــحــديــات 
على الصعيد العالمي، مما يؤكد مرونة نموذج 
أعمالنا وقدرته على تحقيق أقصى استفادة من 
الفرص المتاحة في كل الظروف، ويؤكد ما نتمتع 
به من أسس صلبة، كما يعكس استمرار نجاح 
استراتيجيتنا في رسم مسار من النمو المستدام«.
وأوضـــــــح الــصــقــر أن الـــقـــفـــزة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
األربـــاح السنوية ترتكز إلــى أداء تشغيلي قوي، 
حيث تخطى صافي اإليرادات التشغيلية المليار 
ديــنــار بنمو بلغت نسبته 12.2% على أســاس 
سنوي، إضافة إلــى استمرار تحسن مستويات 
تكلفة المخاطر بفضل نهج البنك المتحفظ طوال 
السنوات الماضية، والتحسن التدريجي الــذي 
تشهده البيئة التشغيلية عقب الــعــودة للحياة 

الطبيعية.
وأكد تعزيز نتائج العمليات الدولية والــذراع 
المصرفية للمجموعة ممثلة في بنك بوبيان نمو 
األرباح، مما يعكس استمرارية نجاح استراتيجية 
 وســط التركيز على النمو 

ً
التنويع، وخصوصا

في األسواق الرئيسية التي نعمل بها، إذ ساهمت 
العمليات الدولية بنحو 26% من إجمالي أرباح 
المجموعة، كما ساهمت العمليات المصرفية 

اإلسالمية بأكثر من %10.
وأشــار إلى صالبة المركز المالي للبنك، التي 
تعززت خالل العام 2022 بفضل الحفاظ على وتيرة 
نمو محفظة الــقــروض والنمو القوي في ودائــع 
العمالء على أساس سنوي، ومواصلة نمو إجمالي 
األصول مع االحتفاظ بمعدالت جودة أصول قوية.
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عصام الصقرحمد البحر

»الوطني« يربح 509.1 ماليين دينار في 2022 بنمو %40.5
 عن 2022 و5٪ أسهم منحة

ً
 عن النصف الثاني بإجمالي 35 فلسا

ً
توصية بتوزيع 25 فلسا

 وأسهم منحة بقيمة 3.2 مليارات على مدى 10 سنوات
ً
• البحر: وزعنا 1.8 مليار دينار نقدا

• الصقر: أرباحنا القياسية تؤكد نجاح استراتيجيتنا في رسم مسار من النمو المستدام

 قفزة األرباح 
ترتكز إلى 

أساس تشغيلي 
قوي وتحسن 

في تكلفة 
المخاطر

الصقر

 سياسة 
التوزيعات 

تعكس التزامنا 
بتعظيم القيمة 

المضافة 
للمساهمين 

ورؤيتنا 
لضرورة 

ضخها في 
االقتصاد

البحر

أبرز النتائج والمؤشرات لعام 2022
• صافي اإليرادات التشغيلية بلغ 1.0 مليار دينار )3.3 مليارات دوالر( في العام 2022 بارتفاع 

نسبته 12.2% عن مستويات عام 2021.
 بودائع العمالء لتبلغ 20.2 مليار دينار.

ً
 سنويا

ً
• 10.4% نموا

 بإجمالي القروض والتسليفات ليبلغ 21.0 مليار دينار. 
ً
 سنويا

ً
• 6.5% نموا

• إجمالي حقوق المساهمين بلغ 3.43 مليارات دينار بنمو سنوي %3.3.
• معايير جــودة األصــول تحافظ على مستويات جيدة إذ بلغت نسبة القروض المتعثرة 

من إجمالي المحفظة االئتمانية 1.42%، فيما بلغت نسبة تغطية القروض المتعثرة %267. 
• احتفاظ المجموعة بمستويات رسملة مريحة مع بلوغ معدل كفاية رأس المال %17.4، 

 الحد األدنى للمستويات المطلوبة.
ً
متجاوزا

https://www.aljarida.com/article/12694


»بوبيان« يربح 57.8 مليون دينار في 2022 بنمو %19
 و6% منحة 

ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 6 فلوس نقدا

أعــلــن بــنــك بــوبــيــان تحقيقه 
 صافية فــي عــام 2022 

ً
أربــاحــا

ــار  ــنــ ــيــــون ديــ ــلــ بـــلـــغـــت 57.8 مــ
بنسبة نمو 19% وربحية سهم 
 مع التوصية 

ً
بلغت 14.2 فلسا

 و%6 
ً
بــتــوزيــع 6 فــلــوس نـــقـــدا

أســهــم مــنــحــة، فــي وقـــت واصــل 
الـــبـــنـــك ســـيـــاســـتـــه الــتــحــوطــيــة 
بــتــجــنــيــب مــخــصــصــات بقيمة 

.
ً
43.6 مليونا

وعن تلك النتائج، قال رئيس 
مجلس إدارة البنك عبدالعزيز 
عــبــدالــلــه الـــشـــايـــع: »بــحــمــدالــلــه 
اســـتـــطـــعـــنـــا تـــحـــقـــيـــق نـــتـــائـــج 
متميزة خــال عــام 2022 على 
الــرغــم مــن التحديات المحلية 
والـــعـــالـــمـــيـــة الـــتـــي أثــــــرت عــلــى 
أداء البنوك وقطاعات االعمال 

بصورة عامة«. 
وأضـــاف الــشــايــع، أن جميع 
ــرات الـــبـــنـــك الـــرئـــيـــســـيـــة  ــ ــــؤشــ مــ
 فــي 

ً
 مـــلـــحـــوظـــا

ً
ــوا ــ ــمـ ــ ــدت نـ ــهــ شــ

الــعــام 2022 إذ ارتــفــع إجمالي 
ــول المجمعة لمجموعة  األصــ
لبنك بوبيان إلى 7.9 مليارات 
ديــنــار بنسبة نمو 7%. كذلك 
بلغ إجمالي ودائـــع العماء 6 
مليارات دينار بنسبة نمو %6، 
التمويل  فيما بلغت محفظة 
5.9 مــلــيــارات بنسبة نمو %7 
ــرادات التشغيلية  ــ وبــلــغــت اإليــ

201 مليون بنسبة نمو %7.
وأكـــــد دعــــم مــجــلــس اإلدارة 
الــــكــــامــــل والـــمـــســـتـــمـــر لــجــهــود 
اإلدارة التنفيذية للبنك، التي 
تــتــســم بــاالحــتــرافــيــة الــعــالــيــة، 
 ما تبذله من جهود في 

ً
مــقــدرا

سبيل تحقيق النتائج الجيدة، 
والــتــي مــا كــانــت لتتحقق لوال 
ــــإدارة  ــ الـــجـــهـــود الــمــخــلــصــة لـ

وجميع العاملين في البنك. 

عام حافل باإلنجازات

من جانبه، قال نائب رئيس 
مــــجــــلــــس اإلدارة والــــرئــــيــــس 
ــة بــنــك  ــمـــوعـ ــمـــجـ الـــتـــنـــفـــيـــذي لـ
ــيــــان عـــــــادل عـــبـــدالـــوهـــاب  بــــوبــ
ــام الــمــاضــي  ــعــ الــــمــــاجــــد، إن الــ
شــهــد الـــعـــديـــد مـــن اإلنــــجــــازات 
ــاحــــات حـــقـــقـــهـــا الــبــنــك  ــنــــجــ والــ
 لخططه فــي المزيد 

ً
اســتــمــرارا

من التوسع المحلي واالنطاق 
.
ً
 وعالميا

ً
إقليميا

ــد، أن حــصــة  ــ ــاجـ ــ ــمـ ــ وأكــــــــد الـ
ــا  ــمــــوهــ الــــبــــنــــك الــــســــوقــــيــــة ونــ
المستمر يعكسان المستويات 
ــة الـــعـــمـــاء  ــة فــــي خــــدمــ ــيـ ــالـ ــعـ الـ
والتفوق التكنولوجي وكذلك 
استراتيجية البنك الواضحة 
وحـــرفـــيـــة الـــفـــريـــق الــتــنــفــيــذي 
واالستثمار المستمر في موارد 
البنك البشرية والتركيز على 

العنصر الوطني.
وأشــــــار إلــــى مـــا حــقــقــه بنك 
ــام 2022 من  بــوبــيــان خــــال عــ
إنـــــــــجـــــــــازات وحـــــصـــــولـــــه عـــلـــى 
مجموعة من الجوائز من جهات 
ومؤسسات عالمية وإقليمية 
مــعــروفــة إلـــى جــانــب التحسن 
الدائم في تصنيفاته االئتمانية 
من مؤسسات التقييم العالمية، 
الــتــي تــعــكــس دوره اإليــجــابــي 
وإسهاماته المميزة في شتى 
الــمــجــاالت لــصــنــاعــة الصيرفة 

اإلسامية.

ترقية التصنيف

وذكــــــــــــر أنــــــــــه خــــــــــال الـــــعـــــام 

الـــمـــاضـــي، حــقــق بــنــك بــوبــيــان 
 بــحــصــولــه على 

ً
 مــهــمــا

ً
انـــجـــازا

ترقية التصنيف االئتماني من 
كـــل مـــن وكـــالـــة مـــوديـــز ووكــالــة 
ســتــانــدرد آنــد بــورز إذ تــم رفع 
الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي للبنك 
طويل األجــل إلــى A2 وA على 
التوالي وهي التصنيفات التي 
وضـــعـــت بـــوبـــيـــان فـــي صــــدارة 
الـــبـــنـــوك الــمــحــلــيــة الــمــصــنــفــة 
مــن وكــالــة ســتــانــدرد آنــد بــورز 
ــــي صـــــــدارة كــل  االئـــتـــمـــانـــيـــة وفـ
البنوك اإلسامية في الكويت 
ــــي عــــلــــى مــــســــتــــوى كــل  ــانـ ــ ــثـ ــ والـ
البنوك المحلية المصنفة من 
الــوكــالــتــيــن اآلخـــريـــيـــن مــوديــز 

وفيتش.
وأكد الماجد أن هذا اإلنجاز 
»يـــزيـــد مـــن الــتــحــديــات أمــامــنــا 
ويجعلنا مصممين أكثر على 
االستمرار في تحقيق مزيد من 

اإلنجازات«.
ــه تــــم اخــتــيــار  ــ ــــى أنـ ــفـــت إلـ ولـ
بـــنـــك بـــوبـــيـــان لـــجـــائـــزة أفــضــل 
بنك إسامي بالعالم في مجال 
الــخــدمــات المصرفية الرقمية 
ــامـــن عـــلـــى الـــتـــوالـــي  ــثـ لـــلـــعـــام الـ
مــن مؤسسة غلوبل فاينانس 

أهمية المحافظة على الطابع التراثي وإعادة إحياء المنطقة
أشـــــــــــــــار بــــــيــــــت الـــــتـــــمـــــويـــــل 
ــى أنــــه  ــ ــ الــــكــــويــــتــــي »بــــيــــتــــك« إلـ
عقب توقيع مذكرة تفاهم مع 
بــلــديــة الــكــويــت، بــشــأن إعـــادة 
إعـــمـــار الــمــنــطــقــة الــمــتــضــررة 
ــريـــق بــســوق  ــة الـــحـ ــادثــ ــن حــ مــ
المباركية، جرى التنسيق مع 
بلدية الكويت، وتشكيل فريق 
استشاري من المختصين في 
التراث المعماري والمحافظة 
عليه، بهدف تنفيذ المشروع 
بالمستوى المطلوب وحسب 
ــم  ــيـ ــامـ ــتـــصـ ــــات والـ ــفـ ــ ــــواصـ ــمـ ــ الـ
الــتــراثــيــة الــتــي تــرســخ القيمة 

الـــتـــاريـــخـــيـــة واألثــــــريــــــة لـــهـــذا 
المعلم المهم.

ــي بـــيـــان  ــ وقــــــــال »بــــيــــتــــك«، فـ
ــمـــضـــي فــي  صــــحــــافــــي، إنـــــــه يـ
اإلجــراءات حسب الخطة، وإن 
إنجاز المشروع يتم على قدم 
 بتعاون مجلس 

ً
وساق، مشيدا

الوزراء وبلدية الكويت وفريق 
الــعــمــل االســـتـــشـــاري الــــذي تم 
ــرار وزيـــر  تشكيله بــمــوجــب قــ
الدولة لشؤون البلدية، كذلك 
جميع الجهات الحكومية ذات 

الصلة.
وأضــــــــاف أنــــــه تــــم اخـــتـــيـــار 

مدير المشروع، الــذي يتمتع 
بــإمــكــانــيــات هــنــدســيــة وفنية 
عالية وخبرات عريقة، لضمان 
تــنــفــيــذ الـــمـــشـــروع بــالــصــورة 
 فــــي االعـــتـــبـــار 

ً
األمــــثــــل، أخـــــــذا

إعـــادة إحــيــاء الطابع التراثي 
لــســوق الــمــبــاركــيــة والمنطقة 
 
ً
ــعـــود مــعــلــمــا ــتـ ــاورة، لـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ

 مـــن مــعــالــم الــكــويــت 
ً
أســاســيــا

 أن »بــيــتــك« 
ً
الــحــبــيــبــة، مــبــيــنــا

والـــفـــريـــق الــمــخــتــص يـــولـــون 
تجميع المعلومات والصور 
التاريخية لــســوق المباركية 
الـــقـــديـــم أهـــمـــيـــة كـــبـــيـــرة، لــكــي 

يـــعـــكـــس الـــتـــصـــمـــيـــم الـــطـــابـــع 
القديم والتراثي لهذا السوق.

وذكــــــر أن »بـــيـــتـــك« يــتــولــى 
ــتـــب  ــكـ ــمـ ــار الـ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ  اخــ

ً
ــا ــ ــيــ ــ ــالــ ــ حــ

الهندسي لمرحلة التصميم 
واإلشـــــــــــــــراف، والــــــــــذي ســيــتــم 
تـــحـــديـــده فـــي األيــــــام الــقــلــيــلــة 
المقبلة، بعد موافقة الفريق 

والجهات المختصة.
وإذ يــحــرص »بــيــتــك« على 
ــة دوره الــــوطــــنــــي  ــ ــلــ ــ ــــواصــ مــ
ــه يــتــقــدم  ــإنــ والـــمـــجـــتـــمـــعـــي، فــ
بالشكر إلـــى صــاحــب السمو 
ــــواف  ــيـــخ نـ ــشـ ــــاد الـ ــبـ ــ ــر الـ ــيــ أمــ

األحـــمـــد، وســـمـــو ولــــي الــعــهــد 
الشيخ مشعل األحمد، ورئيس 
مجلس الـــوزراء سمو الشيخ 
ــد، عــلــى  ــ ــمـ ــ أحــــمــــد نـــــــواف األحـ
دعمهم لمبادرة »بيتك«، التي 
ــار الـــتـــزام البنك  تــأتــي فـــي إطــ
بمسؤولياته المجتمعية تجاه 

الكويت وشعبها.
الجدير بالذكر أن مــبــادرة 
»بــيــتــك« تــشــمــل إعـــــادة إعــمــار 
نــحــو 17 مــبــنــى فــي المنطقة 
الــمــتــضــررة، وتــطــويــر بعض 
المباني المجاورة في سوق 

المباركية.

»وربة« يعلن فائزي سحب 
السنبلة األسبوعي

أعـــلـــن بـــنـــك وربــــــة أســـمـــاء 
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األسبوعية. وسيستمر البنك 
في إجراء السحوبات لعشرة 
 لحساب 

ً
رابــحــيــن أســبــوعــيــا

السنبلة، بحضور ممثل عن 
وزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة 

وموظفي »وربة«.
وقـــــــد تـــــــوج 10 رابـــحـــيـــن 
مــن الــعــمــاء خـــال الــســحــب، 
وحصل كل منهم على 1000 
ــار، وهـــــــم: مـــحـــمـــد عــلــي  ــ ــنـ ــ ديـ
العوض، وعبدالهادي سالم 
الـــعـــجـــمـــي، ويــــاســــر يــوســف 
سلطان ما، وعبدالله محمد 
البيشي، ومنال خليل سبتي، 
وخالد دحام العنزي، وخالد 
مبارك بن كتال، وفاطمة بدر 
الفهد، وحمدان فهد العازمي، 

ونوف سالم السداني.
ويمثل »السنبلة« الخيار 
األمثل لكل الراغبين بتوفير 
األمــــــــــوال، وتـــحـــقـــيـــق عـــوائـــد 
مالية مناسبة على أرصدتهم 
في الوقت نفسه، إضافة إلى 
فــرص للفوز بجوائز نقدية 

طوال العام.
ــــال  وحـــــــــــول الـــــــــشـــــــــروط، قـ
عــبــدالــعــزيــز الــبــخــّيــت، مدير 
منطقة المجموعة المصرفية 
لألفراد: »يتطلب اآلن وجود 
100 دينار لدخول سحوبات 

الـــــســـــنـــــبـــــلـــــة األســــــبــــــوعــــــيــــــة 
 
ً
والسحوبات الــكــبــرى، علما
أن الــعــمــيــل ال يــــزال يحصل 
عــلــى فـــرصـــة واحــــــدة مــقــابــل 
كل 10 دنانير في الحساب، 
حتسب وفق أدنى 

ُ
والفرص ت

رصـــيـــد فـــي الـــحـــســـاب خــال 
الشهر، لذلك يجب أن يكون 
قــد مضى على المبلغ شهر 
كــامــل فـــي الــحــســاب للتأهل 
للسحب األسبوعي، وشهران 
كــامــان للسحوبات الكبرى 
الحتساب الفرص، وال توجد 
قــــيــــود أو حــــــــدود لــلــســحــب 
واإليــــداع، وكلما زاد المبلغ 
الــمــودع زادت فــرص العميل 

للربح«.

عبدالعزيز البخّيت

»التجاري« يجري سحب 
»النجمة« األسبوعي

أجرى البنك التجاري 
في مبناه الرئيسي أمس، 
سحبه األســبــوعــي على 
حساب النجمة، بحضور 
ممثل عن وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة عبدالعزيز 
أشــكــنــانــي، وقـــام البنك 
ــبــــاشــــرة  ــه مــ ــتـ ــيـ ــغـــطـ ــتـ بـ
عبر وسائل التواصل 

االجتماعي. 
وجـــــــــــــاءت نـــتـــيـــجـــة 
السحب على حساب 

النجمة االسبوعي – جائزة 
5000 دينار من نصيب الفائز عماد مرزق صاروفيم شاروبيم. 
وتتميز جــوائــز »حــســاب الــنــجــمــة« بحجم مــبــالــغ الــجــوائــز 
المقدمة، باإلضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن 
سحوبات أسبوعية بقيمة 5000 دينار، وشهرية بقيمة 20000 
دينار، إضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500000 دينار، 
وسحب آخــر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب 

مصرفي في العالم بقيمة 1500000 دينار. 
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل لدخول السحوبات، 
من المعروف أنه يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار، 
ويجب أن يكون في الحساب مبلغ ال يقل عن 500 دينار للتأهل 
ــول جميع الــســحــوبــات عــلــى كــل الــجــوائــز الــتــي يقدمها  ودخــ
 
ً
الحساب، فكلما زاد رصيد العميل زادت فرصة الفوز، فضا

عن المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل 
على بطاقة سحب آلي ويستطيع الحصول على بطاقة ائتمان 
بضمان الحساب وكذلك الحصول على كل الخدمات المصرفية 

من البنك التجاري.
وكشف البنك أن حساب النجمة متاح للجميع، وبإمكان أي 
 CBK Mobile شخص فتح حساب النجمة من خــال تطبيق

بخطوات بسيطة ومن أي مكان وفي أي وقت.

العالمية نتيجة اإلنجازات التي 
ال يــزال البنك يحققها في هذا 
المجال ودوره في تقديم أفضل 
الخدمات الرقمية في الكويت 
ــواذه عــــلــــى حــصــص  ــ ــحــ ــ ــتــ ــ واســ
مــؤثــرة فــي الــســوق إضــافــة إلى 
ــرى هــي  ــ تــســلــمــه 3 جــــوائــــز أخــ
جائزة أفضل بنك إسامي في 
الــكــويــت فـــي مـــجـــال الــخــدمــات 
الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة وجـــائـــزة 
األفــضــل عــلــى مــســتــوى الــشــرق 
ــمـــجـــال  األوســــــــــط فـــــي نــــفــــس الـ
 
ً
وجــائــزة أكــثــر الــبــنــوك ابــتــكــارا
على مستوى الشرق األوسط.

وبين أن بنك بوبيان انضم 
ــار عــلــى  ــبــ ــكــ ــة الــــمــــئــــة الــ ــمـ ــائـ ــقـ لـ
مستوى الشرق األوسط ضمن 
القائمة السنوية لمجلة فوربس 
العالمية FORBES ألكــبــر 100 
شـــركـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى مــنــطــقــة 
الــشــرق األوســــط لــيــتــوج البنك 
 من اإلنجازات 

ً
 كاما

ً
بذلك عقدا

والــنــجــاحــات الــتــي صــعــدت به 
ــاع الــمــصــرفــي  ــطـ ــقـ إلـــــى قـــمـــة الـ
الــــكــــويــــتــــي، وتـــــــم وضـــــــع هــــذه 
 
ً
الــقــائــمــة الــتــي تــعــدهــا ســنــويــا

مؤسسة فوربس العالمية على 
أســاس مجموعة من المعايير 
المالية أبرزها القيمة السوقية 
والمبيعات وإجمالي األصول 

وصافي االرباح لعام 2021.
وقــال إن مؤسسة يورومني 
العالمية تــوجــت بنك بوبيان 
ــــك عـــلـــى  ــنـ ــ ــل بـ ــ ــــضــ بـــــجـــــائـــــزة أفــ
مستوى الكويت في الخدمات 
ــة لــــلــــمــــشــــروعــــات  ــ ــيـ ــ ــرفـ ــ ــمـــــصـ ــ الـ

 
ً
الصغيرة والمتوسطة تقديرا

إلنـــــجـــــازاتـــــه خــــــال الـــســـنـــوات 
ــم الـــشـــركـــات  ــ األخـــــيـــــرة فــــي دعــ
الــــــصــــــغــــــيــــــرة والـــــمـــــتـــــوســـــطـــــة 
ــزة فـــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ومــــســــاهــــمــــتــــه الـ
وضــــــــعــــــــهــــــــا عــــــــلــــــــى خـــــريـــــطـــــة 
االقـــتـــصـــاد الــمــحــلــي مـــن خــال 
تزوديهم بخدمات سلسة تلبي 

احتياجات أعمالهم.

المنتجات والخدمات

وخال 2022 اختتم بوبيان 
 Boubyan Accelerator برنامج
ــه فــــي الــكــويــت  األول مــــن نـــوعـ
 DIFC FinTech بــالــتــعــاون مــع
Hive الــــتــــابــــعــــة لــــمــــركــــز دبــــي 
المالي العالمي الذي يهدف إلى 
تسريع نمو وتوسع الشركات 
الناشئة في مجال التكنولوجيا 
بكل أشكالها وإطاق أفكارهم 
وتـــســـريـــع تــطــبــيــقــاتــهــا بتميز 
ونجاح، كجزء من استراتيجية 
البنك الممنهجة تجاه دعم هذه 
ــات فــــي إنــــجــــاح جــهــود  ــركـ الـــشـ
التسويق والحسابات واإلدارة 
المالية الخاصة بها بما يعزز 
ريــــادة األعـــمـــال ضــمــن الــقــطــاع 

التكنولوجي الواعد. 
واســـتـــمـــر الــبــنــك فـــي تــقــديــم 
المنتجات والخدمات المميزة 
للعماء، إذ تــم إطـــاق العديد 
من الحمات الخاصة بحساب 
الشباب PRIME مع العديد من 
العروض و المزايا والتجارب 
الـــــتـــــي تــــهــــم هــــــــذه الـــشـــريـــحـــة 

وإطـــاق بطاقة الــيــوم الوطني 
ــبــــق بــتــصــمــيــم  ــمــــســ لــــلــــدفــــع الــ
ــع الـــعـــديـــد  ــ خــــــاص و مـــمـــيـــز مـ
مــــن الـــخـــصـــومـــات والــــعــــروض 
ــهـــذه  ــة بـ ــ ــــاصـ ــــخـ ــة الـ ــريــ ــحــــصــ الــ
الــبــطــاقــة وإطــــاق بــطــاقــة كــأس 
ــالـــم الــمــســبــقــة الــــدفــــع ذات  الـــعـ
ــدار الــمــحــدود مــع العديد  اإلصـ
من المزايا والعروض الحصرية 

الخاصة بها على مدار العام.
وألول مـــــرة عـــلـــى مــســتــوى 
الـــكـــويـــت واصـــــل بــنــك بــوبــيــان 
خـــــــطـــــــواتـــــــه الــــــثــــــابــــــتــــــة نـــحـــو 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــه الــمــمــنــهــجــة 
ــة  ــتــــدامــ لـــتـــعـــزيـــز مـــفـــهـــوم االســ
 Go مــن خـــال إطــاقــه مـــبـــادرة
ــكــــون األولــــــــــى مــن  ــتــ Green لــ
نــوعــهــا بــيــن الــمــؤســســات على 
مستوى الكويت والــتــي تمكن 
الــعــمــاء مــن اقــتــنــاء الــســيــارات 
التي تعمل بالطاقة الكهربائية 
 BNK ــاون مـــــع وكـــــالـــــة ــعــ ــتــ ــالــ بــ
للسيارات الهجينة الكهربائية 

في الكويت.
وعــــلــــى مـــســـتـــوى مــجــمــوعــة 
الموارد البشرية استمر البنك 
ــبـــشـــريـــة  ــــي دعـــــــم مــــــــــــوارده الـ فــ
ــة حـــيـــث  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــوطـ ــ وكــــــــــــــــــوادره الـ
اســتــطــاع الــبــنــك الـــوصـــول الــى 
أعلى نسبة من العمالة الوطنية 
على مستوى القطاع الخاص 
تــجــاوزت 80% مــع االســتــمــرار 
فــي تمكين الــمــرأة الــتــي بلغت 
نــســبــتــهــا فـــي الــبــنــك 26% مع 
وصــــول الــعــديــد مـــن الــســيــدات 
الى مناصب قيادية في البنك.

البنك لديه
أعلى نسبة من 

العمالة الوطنية 
تجاوزت %80

البنك واصل 
خطواته الثابتة 

نحو استراتيجيته 
الممنهجة لتعزيز 

مفهوم االستدامة

البنك استمر على 
قمة الخدمات 

الرقمية واستحوذ 
للعام الثامن على 

التوالي على جائزة 
أفضل بنك إسالمي 

رقمي في العالم

حصتنا السوقية تعكس 
المستويات العالية في 
خدمة العمالء والتفوق 

التكنولوجي
عادل الماجد

نتائج متميزة
على الرغم من

التحديات المحلية 
والعالمية

عبدالعزيز الشايع

»بيتك«: تنفيذ مشروع إعادة إعمار المباركية يتم على قدم وساق

KIB و»سافكس« يطلقان بطولة
»KIB | The STADIUM«

 ،)KIB( أطلق بنك الكويت الدولي
برعايته، في 25 الجاري، مبادرة 
رياضية احترافية هي األولى من 
 KIB ،نوعها في الكويت والمنطقة
The STADIUM |، في حفل افتتاح 
كــبــيــر يــلــيــق بـــالـــحـــدث األضـــخـــم 
واألول مــن نــوعــه، نظمته شركة 
Suffix Events، كجزء من جهود 
البنك لتعزيز الثقافة الرياضية 
في الكويت، تحت مظلة برنامجه 
الشامل للمسؤولية االجتماعية، 
الرامي إلى دعم الموهبة الكويتية 
ــــي اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــا وتــنــمــيــة 

ّ
ــن ــبــ وتــ

خبراتها في مجاالت متعددة.
 KIB وانطلقت فعاليات بطولة
 ضمن 

ً
The STADIUM | رســمــيــا

حفل افتتاح مذهل، تم فيه إحياء 
الملعب بأكمله بــعــرض إيقاعي 
رائــــــع عـــلـــى الـــطـــبـــول، مــــع دخــــول 
ــن مـــخـــتـــلـــف الـــاعـــبـــيـــن  ــ ــب مـ ــوكــ مــ
المشاركين، أمــام حشد كبير من 
ــّم نــخــبــة مـــن كــبــار  الــجــمــهــور، ضــ
ــات الـــعـــامـــة  ــيـ الــــــــــزوار والـــشـــخـــصـ
الــــبــــارزة، مـــع اســتــضــافــة أعــضــاء 
مجلس إدارة KIB وفريق اإلدارة 
التنفيذية وأعضاء مجلس إدارة 
شركة سافكس ومجلس أمنائها 

والهيئة اإلدارية.
وفي يومها األول، رّحبت بطولة 
KIB | The STADIUM بأول زوارها 
داخل ساحاتها المختلفة، والتي 
تــضــم كـــل مـــن مــنــطــقــة الــمــاعــب، 

ومنطقة القرية )المنطقة التجارية( 
 ،Food Buzz وســـاحـــة الــمــطــاعــم
وقــد تــم تصميم الهيكل الضخم 
وتخطيطه بعناية على مدار أشهر، 
 على استضافة مثل 

ً
ليصبح قادرا

هــذا الحدث االحترافي المهم في 
مــوقــع يلتزم بالمعايير الدولية 
للتميز في كل مرحلة من مراحل 

هذه البطولة.
وفي حديثه عن حفل االفتتاح، 
قـــــــال الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لـــلـــخـــدمـــات 
 ،»KIB« الــمــصــرفــيــة لــــألفــــراد فــــي
عثمان توفيقي: »نحن فخورون 
ــــي هـــذا  ــوم فـ ــ ــيـ ــ ــاه الـ بـــمـــا حــــصــــدنــ
ــهـــر من  ــع، بـــعـــد أشـ ــ ــرائـ ــ الــــحــــدث الـ
العمل الدؤوب من جميع الجهات، 
كما نؤكد التزامنا بدورنا الفّعال 

تــجــاه المجتمع كــشــركــاء جادين 
ومبدعين، وسعينا لتقديم تجارب 
متمّيزة تجمعنا بهم بذات القيم، 
والرياضة على وجه الخصوص، 
ــر بــاالرتــقــاء  وعــنــدمــا يتعلق األمــ

.»
ً
بمستوى الكويت إقليميا

 كان 
ً
وأضـــاف توفيقي: »دائــمــا

KIB من أكبر الداعمين للرياضة 
فــي الــكــويــت، ومــع ذلـــك، فقد قمنا 
 بقطع شــوط 

ً
هـــذا الــعــام تــحــديــدا

إضــافــي مــن خـــال رعــايــة بطولة 
بمعايير احترافية، لتكون مصدر 
ـــ »KIB«، ولــكــن  فــخــر لــيــس فــقــط لـ
للكويت وشعبها كــافــة، فتعتبر 
 KIB | The STADIUM بـــطـــولـــة
تجربة مثيرة تهدف إلى ترسيخ 
أهـــمـــيـــة الــــريــــاضــــة فـــــي الـــكـــويـــت 

عــلــى الــمــســتــوى اإلقــلــيــمــي، فمن 
أجــل تقديم حــدث رياضي ضخم 
يـــتـــمـــاشـــى مــــع أكــــبــــر الــفــعــالــيــات 
الــريــاضــيــة على مستوى العالم، 
أظهرت جميع األطراف المساهمة 
 قويا بأعلى معايير التميز 

ً
التزاما

ــة - وهــــــو جـــهـــد مــشــتــرك  ــيــ ــدولــ الــ
 من العمل الجاد 

ً
استغرق شهورا

والتفاني لتقديم بطولة استثنائية 
شاملة«.

من جهته، أعــرب المدير العام 
لشركة ســافــكــس، أحــمــد الماجد، 
عن ارتياحه وسعادته بمناسبة 
 KIB إطــــاق الــنــســخــة األولـــــى مـــن
The STADIUM | والــشــراكــة مع 

 .»KIB« مصرف رائد مثل
كما أشار إلى النجاحات التي 
تــحــقــقــت عــلــى مــــدى 15 ســنــة من 
العمل الجاد في تنظيم مختلف 
النشاطات الرياضية في الكويت 
 ،

ً
 والــمــنــطــقــة عـــمـــومـــا

ً
ــا خـــصـــوصـ

والـــتـــي كــانــت الـــرعـــايـــة مـــن أوجـــه 
 وقفة الثقة من 

ً
هذا النجاح، مقدرا

جميع فريق إدارة »KIB« والتعاون 
الــــمــــشــــتــــرك الــــــــذي واكــــــــب جــمــيــع 
تفاصيل التحضير النطاقة هذه 
الفعالية. كما شكر من جهته كل 
الــرعــاة والشركاء وجميع أجهزة 
الــدولــة على الــتــعــاون الــكــامــل في 
إنجاح هذا الحدث وإظهار صورة 
الكويت الحضارية في تنظيم هكذا 

نشاطات رياضية.

أحمد الماجدعثمان توفيقي

أهم المؤشرات المالية لبنك بوبيان
المبالغ بالمليون د.ك
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تباين أداء مؤشرات البورصة 
الرئيسية، وربح مؤشرا البورصة 
الـــــعـــــام واألول مــــقــــابــــل تــــراجــــع 
ــيـــن الــرئــيــســي  مــــؤشــــري الـــســـوقـ

ورئيسي 50. 
 بنسبة 

ً
وســجــل »الــعــام« نــمــوا

واضحة بلغت 0.28 في المئة أي 
20.4 نقطة ليقفل على مستوى 
7331.83 نقطة بسيولة مقاربة 
لسيولة جلسة الخميس الماضي 
قاربت 34 مليون دينار تداولت 
140.9 مــلــيــون ســهــم عــبــر 6919 
 
ً
ــم تــــداول 121 سهما صــفــقــة، وتـ
ربــح منها 54 بينما تــراجــع 46 

واستقر 21 دون تغير.
ــات  ــونـ ــكـ وكــــــــان الـــــدعـــــم مـــــن مـ
ــنــــي بــعــد  ــم الــــوطــ ــهــ ــــوق وســ ــسـ ــ الـ
 قياسية تجاوزت 

ً
إعالنه أرباحا

نصف مليار دوالر ليرتفع بنسبة 
 ويـــدعـــم 

ً
1.5 فــــي الـــمـــئـــة تـــقـــريـــبـــا

مـــؤشـــر الـــســـوق األول لــيــعــوض 
تــــــراجــــــع بـــيـــتـــك ويــــــربــــــح نــســبــة 
0.37 فــي المئة أي 29.86 نقطة 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 8142.96 
نــقــطــة بــســيــولــة مــســتــقــرة حـــول 
24.1 مليون دينار تداولت 58.7 
مليون سهم عبر 3491 صفقة، 
 في السوق 

ً
وتم تداول 25 سهما

األول وهــــي إجـــمـــالـــي مــكــونــاتــه 
ربح منها 15 وتراجع 5 واستقر 

مثلها دون تغير.
ــر الـــــســـــوق  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ وتـــــــــراجـــــــــع مـ
الــــرئــــيــــســــي بـــنـــســـبـــة 0.07 فــي 

الـــمـــئـــة أي 4.17 نــــقــــاط لــيــقــفــل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى 5673.91 نــقــطــة 
 قــاربــت 

ً
بــســيــولــة جـــيـــدة نــســبــيــا

ــار تـــداولـــت  ــنـ مـــن 10 مــاليــيــن ديـ
82.1 مـــلـــيـــون ســـهـــم عـــبـــر 3428 
 في 

ً
صفقة، وتم تداول 96 سهما

 
ً
»الرئيسي« ربح منها 39 سهما
مقابل خسارة 41 واستقرار 16 

دون تغير.
بـــعـــد بــــدايــــة خــــضــــراء لــكــنــهــا 
 على 

ً
بــســيــولــة مـــحـــدودة قــيــاســا

معدالت الساعة األولى لألسبوع 
الماضي، أعلن »الوطني« نتائجه 
الــســنــويــة الــتــي فــاقــت التوقعات 
بكثير وتـــجـــاوزت نــصــف مليار 
 إضافة 

ً
دينار وزع منها 25 فلسا

إلى توزيعته نصف السنوية 10 
فلوس ليكون إجمالي توزيعته 
 كــذلــك استمر 

ً
الــنــقــديــة 35 فــلــســا

بسياسته السابقة بتوزيع اسهم 
منحة بنسبة 5 فــي المئة وهي 
تــوزيــعــات قريبة مــن التقديرات 
تــــاله بــنــك بـــوبـــيـــان بــعــد انــتــهــاء 
 
ً
الجلسة بــتــوزيــع 6 فــلــوس نــقــدا

و6 في المئة منحة.
وكان سهم الوطني قد تجاوب 
 
ً
 وحقق نموا

ً
مع النتائج إيجابا

 بــنــســبــة 1.45 فـــي الــمــئــة 
ً
كـــبـــيـــرا

وربــــحــــت مــعــظــم أســـهـــم الـــســـوق 
األول مثل الغانم وهيومن سوفت 
وأالفكو وأجيليتي وزين وبنسب 
متفاوتة بينما كان التراجع من 
نصيب بيتك وصناعات وطنية 

وبخسائر محدودة.
فــــي الـــمـــقـــابـــل، شـــهـــدت أســهــم 
 تركز 

ً
الــســوق الرئيسي ارتــفــاعــا

على إيفا وإس تي سي وجي إف 
إتش والتجارية مقابل تراجعات 

أســــهــــم أعــــيــــان وعــــربــــي قــابــضــة 
ــرار  ــقــ ــتــ وصـــالـــحـــيـــة وآبـــــــــار واســ
ــــويـــــت دون  ــكـ ــ ــم عــــــقــــــارات الـ ــهــ ســ
تغير لتنتهي الجلسة متباينة 
ــفـــاعـــات بـــمـــؤشـــري الـــســـوق  بـــارتـ

الــعــام واألول وتــراجــع الرئيسي 
ورئيسي 50.

وربــــــحــــــت مــــعــــظــــم مـــــؤشـــــرات 
أســـــــواق دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي الـــمـــالـــيـــة، وســجــلــت 

 ،
ً
 واضحا

ً
أسواق قطر وعمان نموا

 في 
ً
بينما كان االرتفاع محدودا

ــرات الـــكـــويـــت والــبــحــريــن،  مــــؤشــ
وتداول مؤشر السوق السعودي 
على اللون األحمر لكن بخسارة 

محدودة كانت أسعار النفط قد 
أقــفــلــت تـــداوالتـــهـــا يـــوم الجمعة 
 
ً
الماضي على مستوى 86 دوالرا

للبرميل برنت.
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ارتفاع مؤشر السوق األول... والسيولة 34 مليون دينار
تراجع »الرئيسي« بتعامالت ناهزت 10 ماليين عبر تداول 82.1 مليون سهم

علي العنزي

أعلنت شــركــة رابــطــة الكويت والخليج للنقل، 
صدور حكم أول درجة لمصلحة الممثل القانوني 
لشركة كي إل لوجيستك )زميلة(، ضد المدير العام 

لمؤسسة الموانئ الكويتية.
وقالت الشركة إن موضوع القضية يتعلق بإقامة 
مؤسسة الموانئ الكويتية دعويين ضد »كي جي 
إل لوجيستك«، لمطالبتها بإخالء مساحة 10.15 
آالف متر بالمنطقة التخزينية الرابعة بالشويخ 
الصناعية، وإلزامها بمبلغ نحو 1.07 مليون دينار.

وقضى منطوق حكم أول درجة بقبول الطلبين 
 
ً
الثاني والثالث فــي الدعويين األصليتين شكال

، وأعفى المؤسسة المدعية من 
ً
ورفضهما موضوعا

المصروفات، وألزمتها بأن تؤدي للشركة المدعى 
عليها 100 دينار أتعاب المحاماة الفعلية.

 
ً
ــــوى الـــفـــرعـــيـــة شــكــال ــــدعـ كـــمـــا قـــضـــى بـــقـــبـــول الـ

 
ً
، وألزمت الشركة المدعية فرعيا

ً
ورفضها موضوعا

مصروفاتها، و10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

»سفن« توقع عقد مناقصة بـ 15.5 مليون دينارزميلة لـ »الرابطة« تحصل على حكم قضائي ضد »الموانئ«
وقعت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن عقد مناقصة 
مع شركة نفط الكويت بـ 15.53 مليون دينار. وتتعلق المناقصة بتزويد 
أيٍد عاملة فنية متخصصة لألسطول البحري للعمليات البحرية، لمدة 

5 سنوات.
وتــوقــعــت »ســفــن« تحقيق أربـــاح تشغيلية ســوف يتم إدراجــهــا ضمن 

البيانات المالية من عام 2023 إلى 2027.
وكـــان الــجــهــاز الــمــركــزي للمناقصات الــعــامــة أعــلــن فــي الــعــام الماضي 

الموافقة على ترسية المناقصة المذكورة على »سفن«.

السوق السعودي يرتفع 0.2%أخبار الشركات
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس 
على ارتفاع بنسبة 0.2%، مغلقا عند 10839 
نقطة )+ 18 نقطة(، وبتداوالت بلغت قيمتها 
ــال، وارتــفــع  اإلجــمــالــيــة نــحــو 3.2 مــلــيــارات ريــ
ســهــم »مــصــرف الــراجــحــي« بنسبة 2% عند 

82.20 رياال.
وتصدر سهم »سينومي ريتيل« االرتفاعات 
ــاال، وسط  بالنسبة الــقــصــوى عند 17.64 ريــ
تداوالت بلغت نحو 2.1 مليون سهم، وارتفع 
سهم »الحفر العربية« و»لوبريف« بأكثر من 
1% عند 137 رياال و100.40 ريال، على التوالي، 
ين أعلى إغالق منذ اإلدراج في السوق.

َ
مسجل

فــي المقابل، أغلق سهم »أكـــوا بـــاور« عند 
150.80 ريـــاال )-3%(، وكــانــت الشركة أعلنت 
توزيعات نقدية على المساهمين بنسبة %8.3 

وبواقع 0.83 ريال للسهم عن عام 2022.
وتراجع سهم »المجموعة السعودية« بنسبة 
3% عند 24.26 رياال، عقب إعالن الشركة توقفا 
»السعودية للبوليمرات«  مؤقتا وغير مجدول لـ
بسبب مشكلة تقنية، وأنهت أسهم »معادن« 
و»الــســعــودي الفرنسي« و»ســابــك للمغذيات« 
و»سليمان الحبيب«، تداوالتها على تراجع 

بنسب تراوحت بين 1 و%2.

»وحدة التأمين« تصدر الئحة جزاءات ومخالفات
العتيبي: المجلس التأديبي يسهم في رفع مستوى االلتزام بالقانون

أصـــــــــــــــدرت وحـــــــــــــدة تـــنـــظـــيـــم 
التأمين القرار رقم 3 لسنة 2023 
ــزاءات  ــ بـــشـــأن إصـــــدار الئـــحـــة جـ
ومــخــالــفــات والــقــيــود الــخــاصــة 
بــالــمــجــلــس الـــتـــأديـــبـــي الــتــابــع 
لــهــا، تضمنت تــفــاصــيــل آلــيــات 
ات والمخالفات لقوائم  الــجــزاء
ــــات الـــتـــأمـــيـــن والـــتـــأمـــيـــن  ــركـ ــ شـ
التكافلي وفــروعــهــا، وشــركــات 
إعــادة التأمين وإعــادة التأمين 
ــا، إضـــافـــة  ــهــ الــتــكــافــلــي وفــــروعــ
إلــى فـــروع الــشــركــات األجنبية، 
ــاء الـــتـــأمـــيـــن أو وســـطـــاء  وســــطــ
إعــــــــادة الـــتـــأمـــيـــن، ومــجــمــعــات 

التأمين.
ــــدة تنظيم  ــــال رئـــيـــس وحـ وقـ
الـــتـــأمـــيـــن مــحــمــد الــعــتــيــبــي إن 
الــقــرار 3/ 2023 جــاء استكماال 
لقرار 2/ 2023، والخاص بشأن 
تشكيل مجلس التأديب الخاص 
بوحدة تنظيم التأمين، برئاسة 
القاضي حمد الوزان، وعضوية 
ــاة، ود.  ــيــ د. مــشــعــل جـــوهـــر حــ
بـــراك الغربلي، مــشــددا على أن 
ــقــــراريــــن اســـتـــكـــمـــال لــلــجــهــود  الــ
الدائمة التي تقوم بها »الوحدة« 
في التحقق من امتثال الكيانات 
والمنشآت الخاضعة لرقابتها 
ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــبــــات االقـ ــلــ ــتــــطــ ــلــــمــ لــ
والقانونية، والتزامها بجميع 
ــــات الــــــــــــــــــــواردة فـــي  ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

الــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة بــقــانــون 
إنــشــاء الـــوحـــدة، مــن أجـــل خلق 
بيئة أعمال تنافسية وتطويرية 
وتنظيمية في مجاالت صناعة 

التأمين بالكويت.
وذكــــــر الــعــتــيــبــي أن الـــهـــدف 
األسمى من إصدار قرار مجلس 
التأديب إعادة النظر في السلوك 
والـــتـــعـــامـــل بــمــهــنــيــة وشــفــافــيــة 
مـــع حــمــلــة الـــوثـــائـــق وأصــحــاب 
ــبــــات وإرجــــــــــــاع الـــثـــقـــة  ــالــ ــمــــطــ الــ
للمتعاملين في قطاع التأمين، 
الفـــتـــا إلــــى أن الــــوحــــدة تسعى 
لحماية المتعاملين فــي قطاع 
التأمين، عبر تطبيق السياسات 
التي تحقق العدالة والشفافية 

ــارض الـــمـــصـــالـــح،  ــ ــعـ ــ وتـــمـــنـــع تـ
وتنمي أنشطة التأمين وتطور 
أدواتــــه بــمــا يــتــوافــق مــع أفضل 

الممارسات العالمية.
ــول الـــى  ــلــــوصــ وأضـــــــــاف: »ولــ
ضــــمــــان االلــــــتــــــزام بـــالـــقـــوانـــيـــن 
والـــــلـــــوائـــــح بــــنــــشــــاط الـــتـــأمـــيـــن 
ــع تـــنـــمـــيـــة الــــقــــطــــاع،  ــيــ وتــــشــــجــ
أصدرت الوحدة الئحة جزاءات 
ومخالفات وقيود الخاصة في 
المجلس الــتــأديــبــي، استكماال 
لخطوات مشاريع وحدة تنظيم 
الـــتـــأمـــيـــن فــــي الـــعـــمـــل الـــرقـــابـــي 
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ ــادي«، الفـ ــ ــــصـ ــتـ ــ واالقـ
الــمــجــلــس الــتــأديــبــي يسهم في 
رفع مستوى االلتزام بالقانون 
125/ 2019 والئحته التنفيذية 
وســيــاســاتــه الــرقــابــيــة الــرادعــة، 
ــايـــة  ــمـ والــــــتــــــي تـــــهـــــدف إلــــــــى حـ
المؤمن لهم والمستفيدين ورفع 
مستوى درجة الوعي والثقافة 
التأمينية للمتعاملين في قطاع 

التأمين.
وبـــيـــن الــعــتــيــبــي أن مجلس 
التأديب يتولى النظر والفصل 
ــة  ــيــ ــبــ ــأديــ ــتــ لـــــة الــ فـــــــي الـــــمـــــســـــاء
الــمــحــالــة إلــيــه والــمــرفــوعــة من 
ــدة« والــمــتــعــلــقــة  ــ ــوحـ ــ رئـــيـــس »الـ
بالمخالفة، وفقا لما ورد بهذا 
الشأن من مواد في القانون رقم 
125 لسنة 2019 بشأن تنظيم 

الــتــأمــيــن والــالئــحــة التنفيذية 
وأي تـــعـــديـــالت تـــطـــرأ عليهما 
ــيـــمـــات  ــلـ ــتـــعـ والــــــــــقــــــــــرارات أو الـ
الـــصـــادرة بــهــذا الـــشـــأن، مــؤكــدا 
ــة أعــــطــــت األحـــقـــيـــة  أن الــــالئــــحــ
لمجلس التأديب بعد التحقق 
من المخالفة وثبوتها باألدلة 
أن يــوقــع مـــا جــــاء مـــن جــــزاءات 
ومــخــالــفــات وقـــيـــود واردة في 
الملحق رقم 1 من قرار 3/ 2023.
ــة  ــ ــــحـ ــــالئـ ــت إلــــــــــى أن الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ولـ
ضاعفت قيمة الجزاءات المالية 
الــمــفــروضــة عــلــى الــمــخــالــف في 
حــــال عـــــودة الـــكـــيـــان الــتــأمــيــنــي 
ــــب« إلـــى  ــأديـ ــ ــتـ ــ الـــمـــحـــال إلـــــى »الـ
ــكــــاب ذات الــمــخــالــفــة خــالل  ارتــ
ثالث سنوات من تاريخ صدور 
ــــب فــي  ــأديــ ــ ــتــ ــ ــ ــلــــس ال قــــــــــرار مــــجــ
الــمــخــالــفــة الــســابــقــة، كــمــا أجــاز 
الــمــجــلــس الــتــأديــبــي الــمــخــالــف 
ــالـــغ مــالــيــة  ــبـ ــه بــــــــأداء مـ ــزامــ ــإلــ بــ
تــــســــاوي قــيــمــة الــمــنــفــعــة الــتــي 
حصل عليها أو قيمة الخسارة 
الــتــي تجنبها نتيجة ارتــكــابــه 

المخالفة.

أسعار الذهب تسجل مكاسب لألسبوع السادس
ارتــفــعــت أســـعـــار الـــذهـــب إلـــى مستوى 
1927 دوالرا لألونصة الــواحــدة بنهاية 
ــمــــاضــــي، مــحــقــقــة  تـــــــــداوالت األســـــبـــــوع الــ
مكاسب لألسبوع السادس على التوالي.

وقال تقرير اقتصادي متخصص صادر 
عــن شــركــة دار الــســبــائــك الــكــويــتــيــة أمــس 
إن المستثمرين فــي الــذهــب اســتــطــاعــوا 
استيعاب البيانات االقتصادية األميركية 
األخـــيـــرة الــتــي تــشــيــر إلـــى ارتـــفـــاع مؤشر 
نفقات االستهالك الشخصي األســاســي، 
ــــو مـــقـــيـــاس الــتــضــخــم الــمــفــضــل لـــدى  وهـ
مجلس االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي األمــيــركــي 
)الــبــنــك الــمــركــزي(، مما أدى إلــى تماسك 
أســعــار الــمــعــدن األصــفــر خـــالل األســبــوع 

الماضي.
ــلـــس االحـــتـــيـــاطـــي  وتـــــوقـــــع قــــيــــام مـــجـ
الـــفـــدرالـــي بــتــقــلــيــص وتـــيـــرة رفــــع أســعــار 
الفائدة من 50 نقطة أســاس إلــى 25 هذا 
األسبوع، بينما سيلتزم البنك المركزي 
األوروبي وبنك إنجلترا المركزي بزيادة 
قــدرهــا 50 نقطة أســـاس، مــا يعني ثبات 

أســـــعـــــار الـــــذهـــــب فـــــــوق مــــســــتــــوى 1900 
دوالر لــألونــصــة عــلــى الــمــديــيــن القصير 

والمتوسط.
وأضــاف أن طلبات البطالة األميركية 
انخفضت إلـــى أدنـــى مــســتــوى لــهــا فــي 9 
ــفـــع مـــؤشـــر مــيــشــيــغــان  أشـــهـــر، بــيــنــمــا ارتـ
لبيان ثقة المستهلك األميركي في قراءته 
النهائية لشهر يناير الجاري مع هبوط 
في توقعات التضخم حتى نهاية 2023 
إلـــى 3.9 فــي الــمــئــة »وهــــي عــوامــل تصب 
فــي مصلحة أســعــار الــذهــب عــلــى الــمــدى 
البعيد«، مبينا أن أسواق الذهب لها أربع 
مـــراحـــل، أوالهـــــا مــرحــلــة االســــــاس، وهــي 
تحدث عندما تصل األسعار إلى االستقرار 
في القاع استعدادا لالرتفاع التالي، في 
حين تسمى المرحلة الثانية التقدم، والتي 
يحدث فيها اتجاه صعودي لألسعار، ما 

يؤدي إلى عمليات جني أرباح واسعة.
وبــيــن أن الــمــرحــلــة الــثــالــثــة هــي القمة، 
وتصل فيها األسواق إلى ذروتها، ويكون 
فيها قدر كبير من تقلب األسعار لتصل 

ــــي الـــهـــبـــوط،  ــــى الـــمـــرحـــلـــة االخــــيــــرة وهـ إلـ
ــنــــد وصـــــــــول األســــــــــــواق إلــــى  ــــدث عــ ــحــ ــ وتــ
انخفاض سعري لتعود المرحلة األولى 
في البدء من جديد، مضيفا أن الكثير من 
المستثمرين يعتقدون أن ســوق الذهب 
يــمــر حــالــيــا بالمرحلة الــثــانــيــة )الــتــقــدم(، 
في حين يرى آخرون أن المرحلة الثالثة 
بدأت بالفعل »وكلما زادت حركة المعادن 
الــثــمــيــنــة تــســارعــت عــمــلــيــة الـــدخـــول الــى 

مرحلة جديدة«.
وعــن الــســوق المحلي، أفـــاد بــأن سعر 
الـــغـــرام مـــن عــيــار 24 أغــلــق مــرتــفــعــا عند 
18.92 ديــنــارا، أمــا عــيــار 22 فبلغ 17.34 
ديـــنـــارا، فــي حــيــن بــلــغ ســعــر الــفــضــة 276 

دينارا للكيلوغرام الواحد.
يذكر أن األونصة إحدى وحدات قياس 
الكتلة، وتستخدم فــي عــدد مــن األنظمة 
المختلفة لوحدات القياس، وتسمى أيضا 
األوقـــيـــة، وتــســاوي 28.349 غــرامــا، فيما 
تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن 

النفيسة 31.103 غراما.

محمد العتيبي
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يـــعـــقـــد مـــكـــتـــب »يـــــو إتـــــش واي بـــيـــارز 
لــتــدقــيــق الـــحـــســـابـــات« ورشـــــة عــمــل حــول 
ــفــــرص لــتــطــبــيــق الــمــعــيــار  الـــتـــحـــديـــات والــ
الــدولــي للتقارير الــمــالــيــة رقـــم 17 »عــقــود 
التأمين«، بعنوان »ماذا بعد تقرير تحليل 
الــثــغــرات؟« فــي األول والــثــانــي مــن فبراير 
المقبل بفندق ومنتجع جميرا – شاطئ 

المسيلة.
وقــال الشريك التنفيذي في مكتب »يو 
إتش واي بيارز لتدقيق الحسابات« وائل 
عــرفــة إن الــمــكــتــب يعقد الــــورش الخاصة 
بقطاع التأمين في إطار الحرص على نشر 
 على أهمية قيام 

ً
الوعي في القطاع، مشددا

المختصين في شركات التأمين بالتسجيل 
ــة. وأوضـــــــح عــرفــة  ــ ــورشـ ــ ــذه الـ ــ لـــحـــضـــور هـ
أنـــه سيتم شـــرح الــمــراحــل الرئيسية ذات 
الصلة بمشروع التحول للمعيار الدولي 
إلعــداد التقارير الماليه رقــم17، من خال 
مــحــاضــريــن متميزين لــديــهــم الــخــبــرة في 

تطبيق هذا المعيار وقاموا بتنظيم عدة 
دورات وورش عمل حول كيفية تطبيق هذا 
المعيار لقطاع التأمين في كل من لبنان 
واألردن ومصر، كذلك دورات وورش عمل 
خاصة لكل من الهيئات الرقابية على هذا 

القطاع في البلدان المذكورة أعاه.
وذكـــر أنــه مــن خــال الــتــعــاون المشترك 
مع مكتب »يو إتش واي لبنان« تم تشكيل 
 
ً
 متخصصا

ً
فريق عمل مؤلف من 15 مهنيا

فــي تطبيق متطلبات هـــذا الــمــعــيــار على 
مستوى التقارير المالية وخمسة مهنيين 
متخصصين في تطبيق هذا المعيار على 

مستوى علم اإلكتواري. 
وبـــيـــن أن هــــذا الــفــريــق يــمــتــلــك الــخــبــرة 
العلمية والعملية من خال المشاركة في 
تطبيق هذا المعيار كاستشاري لـ 30 شركة 
تأمين وإعادة التأمين عاملة في عدة بلدان 
فــي الــعــالــم الــعــربــي، منها لــبــنــان واألردن 

ومصر وقطر والكويت.
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»CODED« تطلق مبادرة »الكويت تبرمج« بنسختها الثالثة
عبر شراكة استراتيجية مع كبرى شركات القطاع الخاص في البالد

انطلقت النسخة الثالثة من مبادرة »الكويت تبرمج« 
مـــن قــبــل أكــاديــمــيــة كـــــودد، بــشــراكــة اســتــراتــيــجــيــة مع 
شركة صناعات الغانم، وشركة زين لاتصاالت، وبيت 
التمويل الكويتي، وشركة أجيليتي، بهدف تعليم ألف 
طالب وطالبة في المرحلة الثانوية أساسيات البرمجة 
الحديثة في مختلف اللغات البرمجية، مثل: لغة بايثون، 
وتطوير مواقع الويب، وتطوير ألعاب الفيديو، وبرمجة 

.Flutter التطبيقات باستخدام
»الــكــويــت تــبــرمــج« مــبــادرة مجانية بالكامل تهدف 
إلنشاء جيل واٍع في مجال التقنية، وتوفير فرص للطلبة 
في المشاركة والتأثير بمستقبل الصناعات التقنية 

المحلية والعالمية.
وقـــال أحــمــد مــعــرفــي، الــرئــيــس التنفيذي ألكاديمية 
 بأن نعلن انطاق مبادرة )الكويت 

ً
CODED: »سعداء جدا

تبرمج( بنسختها الثالثة لعام 2023. تهدف المبادرة 
لتمكين 1000 طالب وطالبة من أبناء المرحلة الثانوية 
من مدارس القطاعين الحكومي والخاص في الكويت، 
وتعليمهم أحدث لغات البرمجة التي تستخدمها كبرى 
شــركــات الــتــكــنــولــوجــيــا فــي الــعــالــم. مــررنــا بتجربتين 
ناجحتين، وها نحن هنا نطلق النسخة الثالثة، لنكمل 
هـــذه الــمــســيــرة الــمــمــيــزة. نــؤمــن بـــأن الــشــبــاب الكويتي 
طموح وقــادر على اإلبــداع متى ما أتيحت له الفرصة، 
ودورنا هو تمكين الشباب، عبر توفير دورات تدريبية 
تــمــحــنــهــم الــخــبــرة الــمــطــلــوبــة، وتــمــكــنــهــم مـــن تــحــويــل 
أفكارهم إلى تطبيقات تكنولوجية تنطلق من الكويت 
إلـــى الــعــالــمــيــة. نــتــقــدم بــالــشــكــر لــلــشــركــات الـــرائـــدة في 
القطاع الخاص الكويتي، وهي: شركة صناعات الغانم، 
وبــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي، وشـــركـــة زيـــن لــاتــصــاالت، 
وأجــيــلــيــتــي، عــلــى رعــايــتــهــم لــهــذه الــمــبــادرة، ونــأمــل أن 

تاقي الــمــبــادرة الــنــجــاح، وتحقق أهــدافــهــا الــمــرجــوة«. 
بـــــــــدوره، ذكـــــر عــبــدالــلــطــيــف الـــــشـــــارخ، مـــديـــر إدارة 
االتصاالت المؤسسية في مجموعة صناعات الغانم: 
»نتشرف اليوم بأن نكون بجانب نخبة من مؤسسات 
الــقــطــاع الــخــاص لــنــجــدد دعــمــنــا كــشــريــك استراتيجي 
للعام الثاني على التوالي لمبادرة )الكويت تبرمج(، 
هذه المبادرة الوطنية التي تمكن الشباب في المرحلة 
الثانوية من تعلم أساسيات لغات البرمجة«.  وتابع: 
»نــعــيــش فـــي عـــالـــم يــتــســم بــالــتــطــور بـــوتـــيـــرة ســريــعــة، 
 فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــحــول الــرقــمــي واألتــمــتــة 

ً
خــصــوصــا

والتكنولوجيا، وهــي عمليات تعتمد بشكل رئيسي 
عــلــى الــبــرمــجــة. الـــيـــوم، عــنــد الــحــديــث فـــي أي لــقــاء أو 
اجتماع يتمحور حول الدفع بعجلة التطور في مختلف 
 ما يرتبط 

ً
القطاعات التابعة لـ )صناعات الغانم(، دائما

الــحــديــث بــأهــمــيــة اإللـــمـــام بــالــلــغــات الــبــرمــجــيــة، الــتــي 
أصبحت أحد المتطلبات الرئيسية لمواكبة متغيرات 

سوق العمل في العديد من القطاعات والمجاالت«.
وأكد أن »)صناعات الغانم( جزء ال يتجزأ من المجتمع 
الكويتي، ونــحــن فــخــورون بــأن نــكــون شــركــاء فــي هذه 
الــمــبــادرة الوطنية، الــتــي تساهم بشكل فــاعــل فــي سد 
الفجوة ما بين مخرجات التعليم ومتطلبات العمل في 
القطاع الــخــاص«. من ناحيته، قــال الرئيس التنفيذي 
لــلــعــاقــات والـــشـــؤون الــمــؤســســيــة فــي »زيــــن- الــكــويــت« 
د المجتمع الكويتي  وليد الخشتي: »لله الحمد، تــعــوَّ
على رؤية )زين( وراء كل مشروع كويتي ناجح، ووراء 
كل مبادرة محلية متميزة، وهــو ما نهدف إليه كجزء 
من استراتيجيتنا لتحقيق االستدامة المجتمعية في 

شتى المجاالت«. 
وأضــاف: »بعد النجاح الكبير الذي حققه البرنامج 

فــي أول موسمين، نعلن عــودة )زيـــن( كشريك رئيسي 
واســتــراتــيــجــي لــلــمــوســم الــثــالــث مــن مـــبـــادرة )الــكــويــت 
ــــوة فـــي أكــاديــمــيــة كـــودد،  تــبــرمــج(، بــالــتــعــاون مـــع اإلخـ
 في مسيرتنا نحو إخــراج الجيل الجديد 

ً
لنستمر معا

من المبرمجين والمبرمجات الكويتيين«. 
 من قصة 

ً
ا وأكد الخشتي: »تفخر )زين( بكونها جزء

نجاح هذه المبادرة، والتي تواجدنا فيها منذ انطاقها، 
 مع أهدافنا المؤسسية لخلق الوعي 

ً
فهي تنسجم تماما

الرقمي لدى الشباب واألطفال، وتقديم البيئة التعليمية 
المناسبة لهم إلشباع شغفهم في البرمجة والتطوير، 
مما يتيح لهم اكتساب المهارات التي تؤهلهم لدخول 
ســوق العمل في المستقبل، والتي أصبحت المهارات 

الرقمية من المتطلبات األساسية فيه«. 

واخــتــتــم: »نــفــخــر بــكــون )زيــــن( إحـــدى أبـــرز الــشــركــاء 
االستراتيجيين ألكاديمية كــودد على مــدار السنوات 
األخيرة، وهو ما أسهم في تخريج المئات من التقنيين 
والُمبرمجين الشباب من الجنسين إلى السوق المحلي، 
ونتمنى لزمائنا فــي كــودد كــل التوفيق فــي الموسم 

الثالث من البرنامج«.
وخـــال المؤتمر الصحافي الـــذي عقدته أكاديمية 
كودد، قال نائب المدير العام للعاقات العامة واإلعام 
للمجموعة في »بيتك« يوسف الرويح: »نفخر في )بيتك( 
بمواصلة شراكتنا االستراتيجية مع أكاديمية كودد 
لتطوير االبتكار التكنولوجي، والذي نطمح من خاله 
إلى دعم الشباب الكويتي والمساهمة في توفير أفضل 
 أن 

ً
الوسائل التعليمية لهم في مجال البرمجة«، مبينا

ذلــك يأتي ضمن إطــار المسؤولية االجتماعية، ودعم 
 مع استراتيجية 

ً
االبتكار والطلبة والشباب، تماشيا

االستدامة للبنك». 
وأضاف الرويح: »نحرص في )بيتك( على دعم التقدم 
ــداع الــتــكــنــولــوجــي،  ــ الــعــلــمــي ومـــبـــادرات االبــتــكــار واإلبــ
لـــذا نــحــن ســعــداء بــاســتــمــرار شــراكــتــنــا االستراتيجية 
مع أكاديمية كــودد، وإطــاق النسخة الثالثة لمبادرة 
)الكويت تبرمج(، وتعزيز الجهود في إثــراء المعرفة، 
ودعــــم االبــتــكــار واإلبـــــداع والـــمـــبـــادرات التكنولوجية، 
واالهتمام بالشباب ورعاية مواهبهم«. وأشــار إلى أن 
»بيتك« يحرص على دعم هذه المبادرة، وتوفير أفضل 
بيئة تعليمية للشباب الكويتي، والمساهمة في إنشاء 
جيل متقدم بالمجال التكنولوجي يــواكــب متطلبات 

المستقبل.
بدورها، قالت هنادي الصالح، رئيس مجلس إدارة 
»أجيليتي«: »لطالما دعمت الشركة المبادرات التعليمية 
 المبادرات 

ً
في المجتمعات التي نعمل بها، خصوصا

الــتــي تــهــدف إلـــى تــطــويــر الـــقـــدرات التقنية والــرقــمــيــة، 
وهــي إحـــدى الــمــهــارات األســاســيــة الــتــي نحتاجها في 
القوى العاملة لدينا. تزود CODED الطاب والطالبات 
الكويتيين بالمهارات العملية للبرمجة التي تؤسس 
 إلى رؤية انطاقة وتطور دورة 

ً
دما

ُ
للمستقبل. أتطلع ق

)الــكــويــت تبرمج 2023(، وإنــجــازات المشاركين فيها، 
السيما الفتيات«.

 UniCode في عام 2022، دعمت »أجيليتي« برنامج
التابع لـ CODED، والذي وفر أساسيات الرقمية للطاب 
الجامعيين، وتـــم تنظيمه بــدعــم مــن جمعية هندسة 
الكمبيوتر في جامعة الكويت، حيث وصل البرنامج إلى 

، 60 في المئة منهم من اإلناث.
ً
335 طالبا

لقطة جماعية

»يو إتش واي بيالزر« ينظم ورشة مطلع فبراير 
حول عقود التأمين

وائل عرفة متحدثًا عن »معيار 17«

الكويت تستضيف منتدى شركات 
النفط والغاز اإليطالية

تــســتــضــيــف الــــكــــويــــت، الـــيـــوم 
، منتدى يضم ممثلين عن 

ً
وغــدا

شركات النفط والغاز اإليطالية 
لــتــعــزيــز فـــرص األعـــمـــال فــي هــذا 

القطاع.
ــعــــاقــــات   مـــــع الــ

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــــجـ ــــسـ وانـ

المتميزة بين إيطاليا والكويت، 
حضر ممثلو 30 شركة إيطالية 
تــعــمــل فـــي قــطــاع الــنــفــط والــغــاز 
مها 

ّ
إلــى الكويت، فــي زيـــارة تنظ

الــســفــارة اإليــطــالــيــة لـــدى الــبــاد 
ــادرات  ــ ــــصــ ــان الــ ــمــ ــتــ و»وكــــــالــــــة ائــ

اإليطالية« )ساتشي(. 
وستلتقي الشركات، إلى جانب 
»ســاتــشــي« والــســفــارة اإليطالية 
و»وكـــــالـــــة الـــتـــجـــارة اإليـــطـــالـــيـــة« 
)ITA( و»االتحاد العام للصناعة 
اإليــطــالــيــة« )كــونــفــيــنــدوســتــريــا(، 
بممثلي نحو 25 مؤسسة كويتية 
ــة وخـــــاصـــــة، لـــبـــحـــث فـــرص  ــامــ عــ
الـــتـــعـــاون الـــجـــديـــدة فـــي مــجــالــي 

النفط والــغــاز، مــع رؤيـــة للطاقة 
ــات الـــتـــقـــاط  ــيـ ــنـ ــقـ الــــمــــتــــجــــددة وتـ

الهيدروجين والكربون.
وســـــــــيـــــــــخـــــــــصـــــــــص الـــــــــــيـــــــــــوم 
لــــاجــــتــــمــــاعــــات الـــــتـــــي ســتــعــقــد 
فــــي مـــقـــر كـــــٍل مــــن غــــرفــــة تـــجـــارة 
ــئــــة  ــيــ وصــــــنــــــاعــــــة الــــــكــــــويــــــت وهــ
ــتـــثـــمـــار الــمــبــاشــر  تــشــجــيــع االسـ
ــع  ــ KDIPA( ومــ لـــــكـــــويـــــتـــــيـــــة ) ا
ــــرول الـــكـــويـــتـــيـــة  ــتـ ــ ــبـ ــ مــــؤســــســــة الـ
)KPC(، بينما سيخصص يــوم 
غـــد لــتــقــديــم عــــروض عـــن البيئة 
االقــتــصــاديــة الــكــويــتــيــة مــن ِقبل 
مكاتب االستشارات والمحاماة 
الــمــعــروفــة، إضـــافـــة إلـــى لــقــاءات 
عــمــل بــيــن الـــشـــركـــات اإليــطــالــيــة 
والكويتية في فندق »شيراتون - 

فور بوينتس«.
ــذا الــــحــــدث بـــعـــد 3  ــ ويــــأتــــي هــ
ــيــــرة  ــارة األخــ ــ ــزيــ ــ ســــنــــوات مــــن الــ
الــمــمــاثــلــة لــشــركــات إيــطــالــيــة من 

قطاع النفط والغاز إلى الكويت 
والــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة تمويل 
 )push-facility agreement (
بــنــحــو 600 مــلــيــون دوالر بين 
»ســـاتـــشـــي« ومـــؤســـســـة الــبــتــرول 
الكويتية، بهدف تعزيز عاقاتها 
التجارية مع الشركات اإليطالية 
ــــن خــــــال تـــنـــظـــيـــم اجـــتـــمـــاعـــات  مـ

مطابقة األعمال.
ــات مـــؤســـســـة  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ وتــــشــــيــــر بـ
ــة، أنــــــه فــي  ــيــ ــالــ ــطــ اإلحـــــصـــــاء اإليــ
األشــهــر مــن يناير إلــى أغسطس 
2022، زادت الصادرات اإليطالية 
إلــى الكويت بأكثر من الضعف، 
 بالفترة نفسها مــن عام 

ً
مــقــارنــة

2021، لتصل إلى 1.5 مليار دوالر 
)+ 150 بالمئة(، وهــو ما يسلط 
الــــضــــوء عـــلـــى الــــفــــرص الــهــائــلــة 
التي توفرها الشراكة التجارية 
الـــمـــزدهـــرة لـــشـــركـــات اإليــطــالــيــة 

والكويتية.

»الكويتية - السعودية للصناعات الدوائية« تعقد شراكة مع »مختبرات أبوت«
 في الكويت

ً
 مبتكرا

ً
لتصنيع 26 منتجا

ــــن وزارة الــصــحــة  ــا مـ حــــرصــ
على تلبية طلب السوق المحلي، 
وضــــــمــــــن شـــــــراكـــــــة خــــــاصــــــة مـــع 
ــبــــرات أبـــــــــوت« الــعــالــمــيــة  ــتــ »مــــخــ
المتخصصة في األجهزة الطبية 
والــرعــايــة الــصــحــيــة، وباتفاقية 
ــــع الـــشـــركـــة  ــرك مـ ــتـ ــشـ تـــصـــنـــيـــع مـ
الكويتية- السعودية للصناعات 
الدوائية، إحدى الشركات التابعة 
لـــمـــيـــزان الـــقـــابـــضـــة، تــعــمــل هـــذه 
الشراكة على توطين صناعة 26 

 في الكويت. 
ً
 مبتكرا

ً
منتجا

 على هذا االستثمار 
ً
وتعليقا

ــد، قـــــــال وزيـــــر  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الــــنــــوعــــي الـ
الــصــحــة د. أحـــمـــد الــعــوضــي إن 
»هــذا الجهد يدعم هدف الــوزارة 
 
ً
المتمثل في جعل الكويت مركزا

 فـــي الــشــرق 
ً
 مــرمــوقــا

ً
صــيــدالنــيــا

األوسط، كما تولي الوزارة أهمية 

كبرى لجودة األدوية والمنتجات 
الصيدالنية التي تقوم بتوفيرها 
فـــي الـــكـــويـــت، فــضــا عـــن تــأمــيــن 
جميع االحتياجات المحلية من 
منطلق حرص الــوزارة بالدرجة 
ــلـــى تــحــقــيــق الــصــحــة  األولــــــــى عـ

والسامة«. 
وأضـــــــاف الـــعـــوضـــي أن »هــــذا 
 
ً
االستثمار يمنح الكويت مخزونا
مــــن الــمــنــتــجــات الــمــبــتــكــرة ذات 
ــيـــة والـــمـــعـــتـــمـــدة  ــالـ ــودة الـــعـ ــ ــجـ الـــ
ــــي تــــوفــــرهــــا أكـــبـــر  ــتـ ــ  الـ

ً
ــا ــيــ ــمــ ــالــ عــ

ــاع تــصــنــيــع  ــطــ ــــي قــ الــــشــــركــــات فـ
ــة، كما أن هــذا االستثمار  األدويــ
 استثمار في المعرفة 

ً
هو أيضا

والــتــكــنــولــوجــيــا الــتــي ستحظى 
بــهــا الـــكـــويـــت لــيــســاهــم ذلــــك في 
ــبــــاد ونـــمـــوه  ــاد الــ ــتـــصـ تـــنـــوع اقـ
 من ركائز رؤية 

ً
بما يحقق عــددا

كــــويــــت جـــــديـــــدة لــــعــــام 2035«. 
وذكر أنه »بالنيابة عن وزارة 
الصحة، لنا الفخر في أن نكون 
 لـــهـــذه الـــشـــراكـــة الــمــثــمــرة 

ً
داعـــمـــا

والـــواعـــدة مــع الــشــركــة الكويتية 
السعودية للصناعات الدوائية«. 
ــــــعــــــد هــــــــذه الـــــشـــــراكـــــة أول 

ُ
وت

اســتــثــمــار مــن نــوعــه فــي الكويت 
لــشــركــة عــالــمــيــة متخصصة في 
تــصــنــيــع األدويـــــــــة، ويــــعــــود هـــذا 
الــنــجــاح إلــى الــدعــم الـــذي قدمته 
وزارة الصحة والسفارة االميركية 
مـــــن أجـــــــل تـــســـهـــيـــل اإلجـــــــــــراءات 
الــــازمــــة لــامــتــثــال لــلــمــتــطــلــبــات 

الصحية العالمية والمحلية. 
وتعني هــذه الشراكة توطين 
ــة الـــمـــنـــتـــجـــات الـــمـــتـــفـــق  ــاعــ ــنــ صــ
ــا، األمــــــــر الــــــــذي ســيــمــّكــن  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
الكويت مــن توفير هــذه األدويــة 

بشكٍل أسرع لتلبية طلب السوق 
ــادة  ــفــ ــتــ الــــمــــحــــلــــي، وكـــــذلـــــك االســ
ــــن الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــمـــعـــرفـــة  مـ
 ،

ً
الــتــي سيتم ممارستها محليا

باإلضافة إلى توفير فرص عمل 
مــحــلــيــة وبـــرامـــج تــدريــبــيــة على 
أحــدث التقنيات التي ستقدمها 

هذه الشراكة. 
 من جهته، قال رئيس مجلس 
اإلدارة الـــعـــضـــو الـــمـــنـــتـــدب فــي 
»الكويتية السعودية للصناعات 
الدوائية« د. راشد خزعل: »نحن 
ــا هـــذه  ــنـ ــرامـ ــإبـ  بـ

ً
ــــورون جــــــدا ــــخـ فـ

الــشــراكــة مـــع )مــخــتــبــرات أبـــوت( 
 لـــيـــس فــقــط 

ً
الــــتــــي تـــعـــد إنـــــجـــــازا

لشركتنا، بل لدولة الكويت، حيث 
تتمتع )أبـــــوت( بــمــكــانــة عالمية 
مــرمــوقــة فـــي ابــتــكــار المنتجات 
ذات الـــــــجـــــــودة«، الفــــتــــا إلــــــى أن 

»هـــذه الــشــراكــة هــي نقطة بــدايــة 
لــعــاقــة طــويــلــة األمــــد ستساهم 
من دون شك في تطوير قدراتنا 
الــتــصــنــيــعــيــة، وكـــذلـــك الــنــهــوض 

بقطاع األدوية في الكويت«. 

 على الدور الذي قامت 
ً
وتعليقا

بـــه الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة في 
تسهيل هذا االستثمار، أكد القائم 
بأعمال السفارة األميركية لدى 
الــكــويــت جيمس هولتسنايدر، 

 لكل 
ً
أن هذه االتفاقية مهمة جدا

من الكويت و»مختبرات أبــوت«، 
وســيــكــون لــهــا أثــــر إيــجــابــي في 
تــعــزيــز قــطــاع الــرعــايــة الصحية 
ـــن الـــجـــهـــود  ــ ــم مـ ــ ــدعـ ــ الــــمــــحــــلــــي بـ

ــذولـــة لـــخـــلـــق بـــيـــئـــة أعـــمـــال  ــبـ ــمـ الـ
جــاذبــة لاستثمارات الــجــديــدة، 
كما تعكس هذه االتفاقية التزام 
»مختبرات أبــوت« تجاه الكويت 

ورفاهية شعبها.

لقطة جماعية خال توقيع عقد الشراكة

مراقبو الحسابات يعانون »غدر« المتالعبين في الشركات
اكتشاف بيانات غير سليمة بعد تدقيق الجهات الرقابية 

وضعت الجهات الرقابية، ممثلة في 
هيئة أسواق المال، مسؤوليات جسيمة 
ــبـــي الـــحـــســـابـــات لــلــشــركــات  ــراقـ عـــلـــى مـ
المدرجة تتمثل في ضرورة إباغها بأي 
مخالفات أو تــجــاوزات مالية، على أن 
تشمل العقوبات المراقبين المخالفين 
لــهــذه الــمــســؤولــيــات، إذ تبين فــي عــدد 
من الشركات أن مجالس اإلدارات أخفت 
بيانات مهمة عن مراقبي الحسابات، 

قبل أن تكتشفها الجهات الرقابية. 
وعمليا، فإن مراقبي الحسابات في 
مواجهة وصراع مع »لوبي« التاعبات 
فــي الــشــركــات الــمــدرجــة، فــثــّمــة قــيــادات 
تؤكد لمراقبي الحسابات أن مصائرهم 
واستمراريتهم مرتبطة بهذه القيادات، 
ألنها هي التي تختار المراقب وتقّدر 
أتــعــابــه، ولــهــا الــكــلــمــة الــعــلــيــا فـــي قـــرار 
استمراريته من عدمها. وفي واقع األمر، 

أن المساهم هو َمن يدفع الثمن؛ سواء 
أتـــعـــاب الــمــراقــبــيــن أو ثــمــن الــتــاعــبــات 
في نهاية المطاف عندما تقع الواقعة 
كتشف التاعبات، ثم تدخل الشركة 

ُ
وت

في دهاليز الشطب لابتعاد عن أعين 
الجهات الرقابية ودوامة المحاسبة، إذ 
باتت تعتمد بعض الشركات المخالفة 
»تـــكـــتـــيـــك« تــــجــــاوز الـــمـــهـــل الــقــانــونــيــة 
الــتــي تمنحها هيئة األســــواق لتعديل 
التجاوزات والمخالفات في خطوة تجبر 
الهيئة على شطب الكيان لاستراحة من 

الماحقات الرقابية. 
ــام الـــتـــحـــديـــات والـــمـــســـؤولـــيـــات  ــ ــ وأمـ
ــتــــي يــتــحــّمــلــهــا مـــراقـــبـــو  الـــجـــســـيـــمـــة الــ
ــذه الــفــئــة  ــ ــابـــات، فـــمـــن يــحــمــي هـ الـــحـــسـ
المهمة استراتيجيا للمساهمين وحتى 
للمنظومة الرقابية، فمدقق الحسابات 
ل »عــيــن« المساهمين وحتى 

ّ
بــات يمث

ه 
ّ
الجهات الرقابية داخل الشركات، ألن

األقرب إلى »مطبخ« العمليات، وهو من 
يصدر البيانات المالية النهائية؛ إما 

بتحفظات أو خالية منها. 
وأخــيــرا، بــاتــت الــشــركــات المخالفة 
تــــمــــارس »الـــــغـــــدر« تــــجــــاه الــمــراقــبــيــن 
ــات الـــمـــهـــنـــة  ــ ــيـ ــ ــــاقـ ــأخـ ــ ــيــــن بـ ــتــــزمــ ــلــ الــــمــ
ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا تـــجـــاه الــمــســاهــمــيــن 
ــدت مـــصـــادر  ــ وهـــيـــئـــة األســـــــــواق، إذ أكــ
ــــدة« أن مــجــالــس  ــريـ ــ ــــجـ مـــوثـــوقـــة لـــــ »الـ
إدارات وأجــهــزة تنفيذية طلبت منهم 
مخارج لهذه الماحظات ومعالجتها، 
أو أن يكون االستغناء عنهم مصيرا 
محتوما، وقد فقد العديد من مراقبي 
الحسابات عقود األتعاب في سبيل ذلك 

مقابل الحفاظ على سمعتهم.  
ــيـــات الـــتـــاعـــب  ــلـ ــمـ وبــــعــــد تـــــكـــــرار عـ
واالحتيال والتساهل في تبديد أموال 

المساهمين من جانب بعض اإلدارات 
واألجــــهــــزة الــتــنــفــيــذيــة وكــشــفــهــا عبر 
ماحظات المدققين، باتت المحافظ 
االســـتـــثـــمـــاريـــة الـــكـــبـــرى والـــصـــنـــاديـــق 
االستثمارية تؤكد أن سمعة مراقبي 
الحسابات تتقدم األوزان والمعايير 
التي يتم أخذها في عين االعتبار عند 
االســتــثــمــار فــي الــشــركــة، فــالــمــراقــبــون 
لون عامل 

ّ
ذوو السمعة الممتازة يمث

أمـــان وثــقــة ألصــحــاب رؤوس األمـــوال 
والمستثمرين المحترفين، خصوصا 
أن هــذه الفئات ذات تــوّجــهــات طويلة 

األجل. 
ــع الـــتـــغـــيـــرات لـــبـــعـــض مـــراقـــبـــي  ــ ومــ
الحسابات الموثوقين يمكن أن تاحظ 
عــمــلــيــات خـــــروج وتـــبـــديـــل مـــراكـــز من 
جانب محافظ وصناديق ومستثمرين 
استراتيجيين قد تكون محل استغراب، 

لكن األسباب تكون غير معلنة للجميع. 

 نظرة الشركات للمدقق 

ومــن أوجـــه اخــتــاالت العمل وســوء 
التقدير أن بعض الشركات تنظر لمراقب 
الــحــســابــات والــمــدقــقــيــن أنــهــم يعملون 
كموظفين لدى مجلس اإلدارة والجهاز 
التنفيذي، وبالتالي يجب عليه تطويع 
كل المعايير لخدمة »أجندات« مجلس 
اإلدارة والجهاز التنفيذي لذلك هناك 
شـــريـــحـــة مـــعـــروفـــة بــالــتــخــصــص لــكــل 

شريحة من الشركات. 
ــفـــشـــل فـــــي تـــافـــي  ــثـــمـــة شـــــركـــــات تـ فـ
الماحظات التي سجلها المراقب ذاته، 
وال تتم معالجتها إال بعد تغييره، وهذا 

ما يجب أن تراعيه هيئة األسواق. 
وإزاء ذلك الملف الشائك؛ ما هي أوجه 

الحماية التي يمكن أن توفرها الجهات 
الرقابية لمراقبي ومدققي الحسابات، ال 
سيما الذين يتميزون بااللتزام الكبير 
بــأخــاقــيــات الــعــمــل ومــعــايــيــر الــنــزاهــة 
ــزام بــالــمــعــايــيــر  ــ ــتـ ــ ويـــعـــمـــلـــون عـــلـــى االلـ
والتعليمات والقوانين المنظمة على 

أي مكاسب مادية آنية.
هــل يمكن أن نــرى تعليمات تحمي 
ظات أو 

ّ
الــمــراقــب الـــذي يسجل أي تحف

مــاحــظــات تــضــمــن عـــدم تــغــّيــره بشكل 
تعسفي من أي شركة من باب التحفيز 
وترسيخ مبدأ األمان، حتى يتم تنظيف 
السوق، خصوصا أن معظم المخالفات 
الــجــســيــمــة تــبــدأ مــن تــغــاضــي الــمــراقــب 
عن الماحظات أو إبداعه في معالجة 
الــتــاعــبــات خــدمــة ومــكــافــأة لمجالس 
اإلدارات واألجهزة التنفيذية دون اعتداد 

بالمساهم الصغير واألقليات.

المدققون بين 
ضوابط هيئة 

األسواق وضغوط 
فقدان األتعاب

محمد اإلتربي
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البيانات تمهد الطريق لرفع »الفدرالي« الفائدة بوتيرة أبطأ
ً
»الوطني«: االقتصاديون يرون أن الركود في 2023 ليس حتميا

تناول تقرير »الوطني« ما 
يراه االقتصاديون بأن الركود 

 ،
ً
في عام 2023 ليس حتميا

»حيث نشهد مؤشرات 
دالة على انحسار التضخم 

حتى مع استمرار انخفاض 
معدالت البطالة. وقد يتيح 

ذلك المجال أمام مجلس 
االحتياطي الفدرالي لرفع 
أسعار الفائدة بوتيرة أكثر 

، مما يقلل من مخاطر 
ً
بطئا

عدم النجاح في تحقيق هبوط 
سلس«.

ــة الــــســــلــــع  ــفــ ــلــ ــكــ ارتــــــفــــــعــــــت تــ
والـــــــخـــــــدمـــــــات فـــــــي الـــــــواليـــــــات 
المتحدة بنسبة 0.1 في المئة 
فــقــط فــي ديــســمــبــر، فــي إشـــارة 
ــع مـــعـــدالت  ــ ــراجـ ــ أخــــــــرى إلــــــى تـ
الــتــضــخــم، مــمــا يمهد الطريق 
لمجلس االحتياطي الفدرالي 
 .

ً
لوقف رفع أسعار الفائدة قريبا

 حتى 
ً
وخالل االثني عشر شهرا

ديسمبر، حسب تقرير أسواق 
الــنــقــد الــســبــوعــي الـــصـــادر عن 
بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي، ارتــفــع 
مؤشر أسعار نفقات االستهالك 
الشخصي بنسبة 5.0 في المئة 
بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 5.5 
في المئة في نوفمبر. ليسجل 
المعدل السنوي أقل زيادة في 
. وباستثناء الــمــواد 

ً
15 شــهــرا

الغذائية والــطــاقــة المتقلبين، 
ارتــفــع المؤشر بنسبة 0.3 في 
الـــمـــئـــة بـــعـــد ارتـــفـــاعـــه 0.2 فــي 
الــمــئــة فـــي نــوفــمــبــر. أمــــا على 
أساس سنوي، فارتفع المؤشر 
األساسي بنسبة 4.4 في المئة 
على أساس سنوي في ديسمبر 
 بنسبة 

ً
بعد تسجيله ارتــفــاعــا

ــة فــــي نــوفــمــبــر.  ــئـ ــمـ 4.7 فــــي الـ
ة لمؤشر  وكشفت أحـــدث قـــراء
أســـعـــار الــمــســتــهــلــكــيــن ارتـــفـــاع 
معدل التضخم بنسبة 6.5 في 
المئة على أســـاس ســنــوي في 
ديــســمــبــر، وتــســجــيــلــه لتباطؤ 

حاد منذ الصيف.
وخــالل العام الماضي، رفع 
مجلس االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
سعر الفائدة بمقدار 425 نقطة 
أساس من مستويات أقرب إلى 
الصفر لتتراوح حول 4.25 في 
المئة 4.50- فــي الــمــئــة، ليصل 
بـــذلـــك إلــــى أعـــلـــى الــمــســتــويــات 
ــلـــة مــــنــــذ أواخــــــــــر عــــام  الـــمـــســـجـ
2007. وتقوم األســواق المالية 
اآلن بـــتـــســـعـــيـــر زيـــــــــــادة ســعــر 
الـــــفـــــائـــــدة بــــمــــقــــدار 25 نــقــطــة 
أســــاس فـــي االجــتــمــاع المقبل 

للبنك الــمــركــزي الــمــقــرر عقده 
فــي األول مــن فــبــرايــر. والــيــوم، 
مع تحول مجلس االحتياطي 
الــفــدرالــي لــوقــف تــحــركــات رفع 
سعر الفائدة، اتجه »المركزي« 
األوروبي وبنك اليابان بداًل من 
ذلك في المضي بمسيرة تشديد 

السياسات النقدية. 
ومن المتوقع أن يلتزم البنك 
المركزي األوروبي برفع أسعار 
الفائدة بوتيرة متسارعة بينما 
قـــد يــنــهــي بــنــك الـــيـــابـــان حقبة 
السياسة النقدية التيسيرية 
عقب الــخــطــوة المفاجئة التي 
اتخذها فــي ديسمبر بتثبيت 
عائدات السندات طويلة األجل 

بالقرب من الصفر.

ً
 قويا

ً
االقتصاد يسجل نموا

حــافــظ االقــتــصــاد األمــيــركــي 
عــلــى وتــيــرة الــنــمــو الــقــوي في 
الربع الرابع من العام، مما يعزز 
من موقف االحتياطي الفدرالي 
للحفاظ على موقفه المتشدد 
ــتـــرة أطــــــــول. وقــــالــــت وزارة  ــفـ لـ
التجارة في تقديرها المسبق 
ــيــــر مــــن الــــعــــام، إن  لـــلـــربـــع األخــ
الناتج المحلي اإلجمالي ارتفع 
بــمــعــدل ســنــوي بــلــغــت نسبته 
2.9 فـــي الــمــئــة بــالــربــع األخــيــر 
من العام. بينما نما االقتصاد 
بنسبة 3.2 في المئة في الربع 
الثالث من العام مقابل توقعات 
بأن يصل معدل النمو إلى 2.6 
في المئة. وعلى مدار العام كله، 
مقارنة بالربع األخير من العام 
الــســابــق، نــمــا الــنــاتــج المحلي 
اإلجمالي بنسبة 1 فــي المئة، 
بانخفاض حــاد مقابل النمو 
بنسبة 5.7 في المئة في 2021، 
 أن تــلــك الــبــيــانــات أولــيــة، 

ً
عــلــمــا

وســيــتــم تعديلها مــرتــيــن على 
األقل خالل األشهر المقبلة.

وتـــزامـــن الــنــمــو االقــتــصــادي 

ــقــــوي مــــع مــســاهــمــة تــحــســن  الــ
أداء ســــــوق الـــعـــمـــل وتـــبـــاطـــؤ 
وتيرة التضخم في التشجيع 
ــفــــاق رغــــم الــمــخــاوف  عــلــى اإلنــ
من حدوث ركود. وخالل العام 
الماضي، تقلص الناتج المحلي 
اإلجــمــالــي بالنصف األول من 
ــام، مــمــا أثــــار الــحــديــث عن  ــعـ الـ
الدخول في مرحلة من الركود 
 .

ً
االقتصادي ثم التعافي الحقا

وكـــــــان هــــــذا الـــنـــمـــط الــمــتــقــلــب 
 بــالــتــحــركــات الكبيرة 

ً
مــدفــوعــا

ــا الـــــتـــــجـــــارة  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ ــهـ ــ ــي شـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
والمخزونات - المكونات األكثر 
 في قياس الناتج المحلي 

ً
تقلبا

اإلجمالي. 
وفي الوقت الحالي، تباطأت 
وتــيــرة التعافي بعد الجائحة 
ــرة الــمــحــمــومــة  ــيــ ــوتــ ــابـــل الــ ــقـ مـ
التي شهدناها خالل 2021، إال 
ــــي أثبت  أن االقــتــصــاد األوروبــ
مــرونــتــه فـــي مــواجــهــة الــحــرب 

الدائرة في أوروبا، والضغوط 
الـــــتـــــضـــــخـــــمـــــيـــــة الـــــعـــــالـــــمـــــيـــــة، 
ــددة  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ــات الـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ
ــزي األمــــيــــركــــي.  ــركــ ــمــ لــلــبــنــك الــ
وبـــاالنـــتـــقـــال إلـــــى عـــــام 2023، 
سيستمر اختبار المرونة في 
ظــل مــواصــلــة ارتـــفـــاع مــعــدالت 
الــتــضــخــم واتـــبـــاع االحــتــيــاطــي 
ــات نــقــديــة  ــاســ ــيــ الـــــفـــــدرالـــــي ســ

متشددة.

ً
الركود في 2023 ليس حتميا

وعــلــى الــصــعــيــد اإليــجــابــي، 
يــرى االقــتــصــاديــون أن الركود 
 ،

ً
ــام 2023 لــيــس حــتــمــيــا فـــي عــ

ــيـــث نـــشـــهـــد مـــــؤشـــــرات دالــــة  حـ
عــلــى انــحــســار الــتــضــخــم حتى 
مع استمرار انخفاض معدالت 
البطالة. وقد يتيح ذلك المجال 
ــلــــس االحــــتــــيــــاطــــي  ــجــ أمـــــــــــام مــ
الــفــدرالــي لرفع أســعــار الفائدة 

، مما يقلل من 
ً
بوتيرة أكثر بطئا

مخاطر عدم النجاح في تحقيق 
هبوط سلس.

تحركات األسواق

ــيـــركـــي  تــــراجــــع الـــــــــدوالر األمـ
مــقــابــل أقـــرانـــه فــي ظــل تــضــاؤل 
ــاطــــي  ــيــ ــتــ الــــتــــركــــيــــز عــــلــــى االحــ
الــــفــــدرالــــي بـــاعـــتـــبـــاره الــمــحــرك 
الـــرئـــيـــســـي ألســـــــــواق الـــعـــمـــالت 
وتحويل المستثمرين تركيزهم 
إلى سياسات البنوك المركزية 
الرئيسية األخــرى. وحتى اآلن، 
فقد مؤشر الدوالر األميركي 1.5 
في المئة من قيمته منذ بداية 
ــام الـــحـــالـــي حــتــى تــاريــخــه.  ــعـ الـ
ــات األكـــثـــر  ــعـ ــوقـ ــتـ وســـاهـــمـــت الـ
 من البنك المركزي 

ً
 نسبيا

ً
تشددا

األوروبـــــــــي وبـــنـــك الـــيـــابـــان فــي 
تعزيز أداء كل من اليورو والين، 
الـــلـــذيـــن عـــــــادا لــيــســجــال أقــــوى 

مستوياتهما منذ ربيع 2022.
وباالنتقال إلى وول ستريت، 
ــزال األســــهــــم عـــلـــى الــمــســار  ــ ــ التـ
الصحيح لتحقيق أفضل أداء 
شـــهـــري مــنــذ يــولــيــو حــتــى مع 
تقليصها بعض المكاسب التي 
سجلتها في األيام األخيرة مع 
بداية إعالن أرباح الشركات. أما 
على صعيد النفط، فقد تعافت 
األســــعــــار مـــن الـــتـــراجـــع الــحــاد 
الــذي شهدته فــي بــدايــة 2023، 
وعـــــــادت الـــســـيـــولـــة إلـــــى ســـوق 
العقود اآلجلة. ويعزى الكثير 
من معنويات التفاؤل إلى تزايد 
الطلب الصيني الذي يتصدى 
للمخاوف الناجمة عن تباطؤ 

االقتصاد العالمي.

العودة إلى النمو
بمعدالت متواضعة

عاد اقتصاد منطقة اليورو 
إلـــــى تــســجــيــل نـــمـــو مــتــواضــع 
ــــي ديـــســـمـــبـــر لـــلـــمـــرة األولــــــى  فـ
مــنــذ يـــونـــيـــو، مــمــا يـــعـــزز على 
األرجــح تحرك البنك المركزي 
األوروبي لرفع أسعار الفائدة. 
ة مؤشر ستاندرد  وبلغت قراء
ــد بــــــورز الـــعـــالـــمـــي لــمــديــري  ــ أنـ
المشتريات في منطقة اليورو، 
والــذي يتضمن نشاط قطاعي 
التصنيع والخدمات، 50.2 في 
يناير مقابل 49.3 في ديسمبر 
وأعــلــى مــن الــتــوقــعــات البالغة 
ــــع مـــؤشـــر قــطــاع  ــفـ ــ 49.8. وارتـ
الخدمات المهيمن على االتحاد 
األوروبي إلى 50.7 مقابل 49.8 
فــــي ديـــســـمـــبـــر، بــيــنــمــا تــحــســن 
أداء مــؤشــر الــقــطــاع الصناعي 
 
ً
إلى 48.8 مقابل 47.8، متجاوزا
أيــضــا الــتــوقــعــات لكنه ظــل في 

منطقة االنكماش.
ــت كـــريـــســـتـــيـــن الغــــــــارد،  ــ ــالـ ــ وقـ
رئيسة البنك المركزي األوروبي، 
األسبوع الماضي: »اليزال يتعين 
عــلــى الــبــنــك الــمــركــزي األوروبــــي 
ــار الــــفــــائــــدة بـــوتـــيـــرة  ــ ــعـ ــ رفــــــع أسـ
ثــابــتــة لــلــوصــول إلـــى مستويات 
تقييدية كافية والبقاء عند تلك 
ــان ذلـــك  ــ ــا كــ ــمـ ــالـ ــتـــويـــات طـ الـــمـــسـ
«. وفي ظل توقعات بقيام 

ً
ضروريا

مــجــلــس االحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــدرالـــي 
األمــيــركــي بــإبــطــاء وتــيــرة زيـــادة 
سعر الفائدة إلى 25 نقطة أساس 
فـــي اجــتــمــاعــه الــمــقــبــل، سيعمل 
ــــي اآلن على  »الـــمـــركـــزي« األوروبــ
ترسيخ مــركــزه كــواحــد مــن أكثر 
، حيث 

ً
الــبــنــوك الــمــركــزيــة تــشــددا

تتوقع األسواق على نطاق واسع 
رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة 

أساس في اجتماع فبراير.

المملكة المتحدة

عــلــى الــنــقــيــض مــن انتعاش 
الــنــشــاط الــتــجــاري فــي منطقة 
ــيـــورو خــــالل يــنــايــر، أظــهــرت  الـ
ــري  ــ ــ ــديـ ــ ــ قــــــــــــــــــــــراءات مــــــــؤشــــــــر مـ
الــــمــــشــــتــــريــــات فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة 
المتحدة انــكــمــاش اقتصادها 
بـــأعـــلـــى مــــعــــدل يـــتـــم تــســجــيــلــه 
في عامين، إذ انخفض مؤشر 
ســتــانــدرد أنـــد بــــورز الــعــالــمــي 

لمديري المشتريات في المملكة 
 من 

ً
المتحدة، الــذي يقيس كــال

قطاعي الخدمات والتصنيع، 
إلى 47.8 في يناير مقابل 49.0 
في ديسمبر، فيما يعد أقل من 
التوقعات البالغة 48.5. وجاء 
االنـــكـــمـــاش نــتــيــجــة لــعــمــلــيــات 
اإلضـــــــــــــــــراب الــــــتــــــي شـــهـــدتـــهـــا 
المملكة المتحدة، ونقص أعداد 
الموظفين، وخسائر الصادرات، 
ــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة  ــالــ ــكــ وأزمــــــــــــة تــ
والـــزيـــادات الــحــادة فــي أسعار 
الــفــائــدة، والــتــي أدت مجتمعة 
إلى ضغط النشاط االقتصادي.

كندا

ــرفـــع ســعــر  ــنـــدا بـ ــام بـــنـــك كـ ــ قـ
الــــفــــائــــدة الـــرئـــيـــســـي إلــــــى 4.5 
ــد أعــلــى  ــعـ فــــي الــــمــــئــــة، فـــيـــمـــا يـ
المستويات المسجلة منذ 15 
، في الوقت الذي أشار فيه 

ً
عاما

 إلـــى أنـــه قـــد يــوقــف رفــع 
ً
أيـــضـــا

ــــرى في  ســعــر الـــفـــائـــدة مــــرة أخـ
الوقت الحالي. وكان رفع سعر 
الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس 
من األمور المتوقعة على نطاق 
واسع بعد أن رفع البنك أسعار 
ــدة بـــمـــقـــدار 425 نــقــطــة  ــائــ ــفــ الــ
أســاس في 10 أشهر لمواجهة 
التضخم الذي بلغ ذروته عند 
مستوى 8.1 في المئة، ووصل 
 إلـــى 6.3 فــي الــمــئــة في 

ً
مــؤخــرا

ديــســمــبــر. إال أن تــلــك الــوتــيــرة 
مــازالــت أعــلــى بثالثة أضعاف 
الــمــعــدل الــمــســتــهــدف الــبــالــغ 2 

في المئة. 
كما أكــد تقرير ســوق العمل 
لشهر ديسمبر الــذي صدر في 
وقت سابق من الشهر الحالي 
عــلــى مــخــاطــر ارتــــفــــاع األجــــور 

ونمو األسعار. 
وقـــال تــيــف ماكليم محافظ 
بنك كندا للصحافيين »بدأنا 
 فــي 

ً
ــدا ــ ــديــ ــ  جــ

ً
نــــأخــــذ مـــنـــعـــطـــفـــا

مــعــركــتــنــا ضــــد الـــتـــضـــخـــم، إال 
أننا مازلنا بعيدين عن هدفنا 
بــشــأن مــعــدالت التضخم، لكن 
التطورات األخيرة عززت ثقتنا 

في تراجعه«.
وفي تقرير السياسة النقدية 
الربع سنوي، أوضح البنك أن 
االقتصاد سيتعثر وقد ينزلق 
إلى الركود خالل النصف األول 
مــن عــام 2023، مما يــؤدي إلى 
تراجع معدل التضخم إلى نحو 
3 في المئة في منتصف العام 
والــــعــــودة إلــــى مــســتــوى 2 في 
الــمــئــة فــي عـــام 2024. وتتوقع 
ــواق بــالــفــعــل خــفــض بنك  ــ األســ
كندا لسعر الفائدة في أكتوبر، 
وهي الخطوة التي استبعدها 
 إلــى أنــه نقاش 

ً
ماكليم، مشيرا

سابق ألوانه.

ارتفاع مؤشر أسعار 
نفقات االستهالك 

الشخصي األساسي 
واإلجمالي في 

الواليات المتحدة 
بأبطأ وتيرة منذ 2021 

»بلومبرغ«: نجاح الحملة »العنيفة« إلبطاء التضخم»بلومبرغ«: نجاح الحملة »العنيفة« إلبطاء التضخم
صانعو السياسة يستعدون لرفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية

من المقرر أن يخفض مسؤولو االحتياطي الفدرالي »البنك 
المركزي األميركي« وتيرة رفع أسعار الفائدة مرة أخرى األسبوع 
المقبل وسط عالمات على تباطؤ التضخم، في حين قد يظهر 
 على العمال مما 

ً
 ثابتا

ً
تقرير الوظائف يوم الجمعة المقبل طلبا

يحسن فرص الهبوط الناعم ألكبر اقتصاد في العالم.
ويــســتــعــد صــانــعــو الــســيــاســة لــرفــع ســعــر الــفــائــدة الــفــدرالــيــة 
القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية األربعاء، إلى نطاق من 4.5 في 

المئة إلى 4.75 في المئة، للمرة الثانية على التوالي.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من البيانات األخيرة 
التي تشير إلــى نجاح حملة بنك االحتياطي الفدرالي العنيفة 
 لــمــا ذكــرتــه »بــلــومــبــرغ«، واطــلــعــت عليه 

ً
إلبــطــاء الــتــضــخــم، وفــقــا

»العربية. نت«.
وقال رئيس بنك االحتياطي الفدرالي في فيالدلفيا، باتريك 
هاركر، في خطاب ألقاه في 20 الجاري: »أتوقع أن نرفع أسعار 
الفائدة عدة مرات أخرى هذا العام، على الرغم من أنه في رأيي، 
 
ً
انتهت بالتأكيد أيام الزيادات البالغة 75 نقطة أساس«، مضيفا
»ستكون الزيادات بمقدار 25 نقطة أساس مناسبة في المستقبل«.
 
ً
وأوضـــح مسؤولو االحتياطي الــفــدرالــي أنهم يــريــدون أيضا

رؤيــة دليل على أن اخــتــالالت الــعــرض والطلب فــي ســوق العمل 
بدأت في التحسن.

 لخبراء اقتصاديين 
ً
وربما تباطأ التوظيف في يناير، وفقا

استطلعت آراؤهم »بلومبرغ«، والذين توقعوا أن يضيف أرباب 
العمل 185000 وظيفة مقارنة بـ 223000 في ديسمبر. كما يرى 
االقتصاديون أن معدل البطالة يرتفع إلى 3.6 في المئة، إال أنه 
 من أدنى مستوى في 5 عقود، ويــرون أن متوسط 

ً
ال يزال قريبا

الدخل في الساعة ارتفع بنسبة 4.3 في المئة عن العام السابق، 
 لمتوسط تقديرهم.

ً
وهو تباطؤ عن الشهر السابق، وفقا

وسيحصل »الفدرالي« على قراءة أخرى مهمة عن التضخم يوم 
الثالثاء عندما تصدر وزارة العمل مؤشر تكلفة التوظيف، وهو 
 صدور أرقام 

ً
مقياس واسع لألجور والمزايا. ومن المقرر أيضا

عن الوظائف الشاغرة لشهر ديسمبر يوم األربعاء، إضافة إلى 
مسح لشهر يناير للمصنعين.

بدورهم، كتب اقتصاديو »بلومبرغ إيكونوميكس«، آنا وونغ، 
وإليزا وينغر، ونيراج شاه: »يواجه الفدرالي معضلة: فمن ناحية، 
جاءت بيانات التضخم أضعف من المتوقع، وأظهرت مؤشرات 
النشاط تباطؤ الزخم خالل الشهر الماضي؛ ومن ناحية أخرى، 

خفت األوضاع المالية حيث يعتقد المتداولون أن بنك االحتياطي 
 إلى خفض أسعار الفائدة. وستبرر البيانات 

ً
سوف يتحول قريبا

رفــع أســعــار الفائدة بشكل أقــل، لكن مــن المرجح أن يــرى البنك 
 مالية أسهل - بينما يظل التضخم أعلى من الهدف بشكل 

ً
ظروفا

غير مريح - كسبب للتصرف المتشدد«.
في مكان آخر، من المحتمل أن يرفع كل من »الفدرالي« والبنك 
المركزي األوروبـــي وبنك إنكلترا أسعار الفائدة بمقدار نصف 
نقطة، في اليوم التالي لبيانات منطقة اليورو، ومن المرجح أن 
 في 

ً
 في التضخم وركـــودا

ً
تظهر بيانات منطقة الــيــورو تباطؤا

االقتصاد.
وفي غضون ذلك، قد تكشف الدراسات االستقصائية من الصين 
عن تحسن، وقد يبقي البنك المركزي البرازيلي تكاليف االقتراض 
دون تغيير، وسيقوم صندوق النقد الدولي بنشر آخر توقعاته 

االقتصادية العالمية.
 فيما يخص أسعار الفائدة، والتي 

ً
 مهما

ً
ويترقب العالم أسبوعا

سيتم مراقبتها على نحو واســع في كل من أوروبــا، والواليات 
المتحدة، والسعودية، والبرازيل، ومصر.

)العربية. نت(

ين أعلى 10 دول في العالم من حيث نصيب الفرد من الدَّ
رغم أن المشهد االقتصادي ال يزال غير 
واضــــــح، فــــإن وجـــــود مــســتــوى مــرتــفــع من 
الديون له تأثير مباشر وغير مباشر على 
مواطني أّي بلد. إذ كلما ارتفعت القروض، 
اضطرت الحكومات إلى رفع أسعار الفائدة، 
ــة أكــثــر  ــزانـ لــتــجــعــل ســنــداتــهــا وأذون الـــخـ

جاذبية للمستثمرين المحتملين.
وفي الوقت الحالي، فإن أسعار الفائدة 
مــرتــفــعــة فـــي مـــحـــاولـــة مــكــافــحــة الــتــضــخــم 
ــاســـي؛ األمــــــر الــــــذي يــعــنــي أن تــكــلــفــة  ــيـ ــقـ الـ
 ،

ً
االقــتــراض لــألفــراد ستكون مرتفعة أيضا

في محاولة لتمويل بطاقات االئتمان وحتى 
الرهن العقاري.

 لــورقــة بحثية صـــادرة عــن البنك 
ً
ووفــقــا

الــــدولــــي، يــتــعــّيــن عــلــى الــحــكــومــات تنفيذ 
ــيـــاســـات واآللـــــيـــــات الـــتـــي تــســمــح لــهــا  الـــسـ
ــفــــاق بــالــعــجــز  بــتــحــقــيــق الــــتــــوازن بــيــن اإلنــ
ـــب الــمــخــاطــر الـــتـــي يــشــّكــلــهــا تــراكــم 

ّ
وتـــجـــن

الديون المفرط، حيث ال تزال هناك سياسات 
بديلة لتوسيع الــمــوارد المتاحة لتمويل 

السياسات الداعمة للنمو.
ومن المعروف أن البلدان ذات االقتصاد 
األصغر ليست لديها القدرة على اقتراض 
ــــن األمــــــــــوال مـــثـــل االقــــتــــصــــادات  الـــكـــثـــيـــر مـ
المتقدمة، وهذا هو السبب في عدم ظهور 
معظم هــذه البلدان في القائمة. ومــع ذلك، 
 مــا يــكــونــون فــي وضـــع أســوأ 

ً
فــإنــهــم غــالــبــا

بكثير، ألنهم ال يملكون االحتياطيات أو 
القدرة على سداد القروض.

 عــلــى الــرغــم مــن أن نصيب الــفــرد 
ً
فــمــثــال

من الديون في الواليات المتحدة أعلى 20 
مــرة من سريالنكا، فــإن الــواليــات المتحدة 
ال تزال هي أقوى اقتصاد في العالم، بينما 
تعاني سريالنكا أزمــة اقتصادية طاحنة 
ومــزمــنــة، جعلتها غــيــر قــــادرة عــلــى ســداد 

ديونها الخارجية.
ــل هـــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات، فـــإن  وفـــــي ضـــــوء كــ
الــتــقــريــر يــحــدد الـــبـــلـــدان ذات أعــلــى نسبة 
دين للفرد من خالل بيانات صندوق النقد 

الدولي عن إجمالي الديون المتوقعة لعام 
2022 حسب البلد، بعد تحويلها إلى الدوالر 
األميركي، بناًء على أحدث أسعار الصرف.

1ً - سنغافورة
إجمالي الدين للفرد: 113.948 دوالرا

تــصــدر ســنــغــافــورة قــائــمــة الــبــلــدان التي 
لديها أكبر قدر من الديون للفرد، وهي مركز 
عرف باسم المركز 

ُ
 ما ت

ً
مالي عالمي، وغالبا

الــمــالــي آلســيــا، والــــذي يــتــفــوق عــلــى هونغ 
 لمؤشر المراكز المالية العالمية.

ً
كونغ، وفقا

ويــأتــي جــزء كبير مــن ديــون سنغافورة 
الخارجية البالغة 1.7 تريليون دوالر من 
الــقــطــاع الـــمـــالـــي، مــمــا يــــدل بــبــســاطــة على 

مركزها القوي في هذا القطاع. 

2 - الواليات المتحدة األميركية
إجمالي الدين للفرد: 92.104 دوالرات

من الواضح أن الواليات المتحدة ستكون 
على رأس هذه القائمة خالل العقد المقبل 
على األقل، حيث تواجه أميركا أزمة كبيرة 
بسبب ديونها، التي تجاوزت 31 تريليون 
دوالر في عام 2022، وهذا مقارنة مع الناتج 
المحلي اإلجــمــالــي البالغ 25.66 تريليون 

دوالر.
ويعزى السبب في ذلــك، بــاألســاس، إلى 
انشغال الــدولــة بشكل أكبر بدعم األثــريــاء 
وتـــخـــفـــيـــض الــــضــــرائــــب عـــلـــيـــهـــم بـــــــداًل مــن 
االســتــثــمــار فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــطــورة 
وتــعــزيــز هيمنتها فــي الــعــالــم، مــمــا أفسح 
المجال للصين لكي تستثمر بكثافة بهذا 
الــمــجــال، فـــي مــحــاولــة ألن تــصــبــح الــمــركــز 

التكنولوجي األهم في العالم.
ــه بـــعـــد عـــقـــديـــن مــــن االقــــتــــراض  ــ ــر أنـ يـــذكـ
المستمر، أصبحت نسبة الدين األميركي 
إلى الناتج المحلي اإلجمالي، هي األعلى من 
أّي وقت منذ الحرب العالمية الثانية، وهو 

في طريقه لكسر هذا الرقم القياسي، وسط 
توقعات بأن البالد ستستمر في اقتراض 
16 تريليون دوالر إضافية على مدار العام.

3ً - اليابان
ين للفرد: 88.142 دوالرا إجمالي الدَّ

فــي الــفــتــرة بــيــن عـــام 1980 و2021، بلغ 
متوسط ديون اليابان أكثر من 144 بالمئة، 
وفي عام 2021 وصل إلى مستوى قياسي 
بــلــغ 262.5 بــالــمــئــة مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
اإلجمالي، حيث سجلت السندات الحكومية 

 بلغ 7 تريليونات دوالر.
ً
 قياسيا

ً
رقما

وعــلــى الــرغــم مــن تــعــافــي االقــتــصــاد من 
الوباء، فإن نسبة ديون اليابان إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي ال تــزال هي األســوأ بين 
دول مجموعة السبع، حيث يتجاوز نمو 

اإلنفاق التوسع االقتصادي بشكل كبير.

4 - كندا
إجمالي الدين للفرد: 55.601 دوالر

رغم أن كندا مدينة منذ عقود، فإن نصيب 
 
ً
الــمــواطــن الــكــنــدي مـــن الـــديـــون بــلــغ حــالــيــا
حوالي 1.83 دوالر، مقابل كل دوالر يكسبه.

 
5ً - بلجيكا

إجمالي الدين للفرد: 53.499 دوالرا
فــي نوفمبر 2022، صــرحــت المفوضية 
األوروبية بأن بلجيكا لديها أعلى ديون في 
 زيادات 

ً
منطقة اليورو، بينما تواجه أيضا

فــي الـــديـــون خـــالل الــعــامــيــن 2023 و2024. 
وتــتــعــلــق هــــذه الــــزيــــادة فـــي الـــديـــون بشكل 
أســـاســـي بــســيــاســات الـــدولـــة الــتــي تتبعها 
 لــزيــادة تكاليف الــطــاقــة ومــعــدل 

ً
اســتــجــابــة

األجور.

6ً - إيطاليا
إجمالي الدين للفرد: 50.347 دوالرا

تشتهر إيطاليا بأنها من بين أكثر الدول 
مديونية فــي العالم، شأنها فــي ذلــك شأن 
اليابان، إال أن ديون اليابان في الغالب تكون 
 
ً
 كبيرا

ً
ا بعملتها الخاصة، في حين أن جزء

من ديون إيطاليا بالعمالت األجنبية.
ــريــــل 2022، تــضــخــم إجــمــالــي   وفـــــي أبــ
ديون إيطاليا إلى مستوى قياسي بلغ 2.8 
تريليون يورو، لذا أصبح الشاغل الرئيسي 
ــادة  ــ  هــــو مــعــالــجــة مـــخـــاطـــر إعـ

ً
لـــهـــا حـــالـــيـــا

التمويل مع استحقاق الديون.

7ً - أيرلندا
 إجمالي الدين للفرد: 49.177 دوالرا

تــبــلــغ نــســبــة ديــــون أيـــرلـــنـــدا مـــن الــنــاتــج 

الــمــحــلــي اإلجــمــالــي 55.6 بــالــمــئــة. فــي عــام 
2009، كان الدين األيرلندي 65 مليار يورو، 
وقد تصاعد منذ ذلك الحين بعد االنهيار 
المالي الــذي أثر على أيرلندا بشكل كبير. 
ــادة كــبــيــرة في  ــ كــمــا أدت الــجــائــحــة إلـــى زيـ
ــوالـــي 239  ـــى حـ ــديــــون، الـــتـــي ارتـــفـــعـــت إلـ الــ

مليار يورو.

8ً - آيسلندا
إجمالي الدين للفرد: 46.565 دوالرا

تعّرضت آيسلندا بشكل خــاص لضربة 
موجعة جراء أزمة عام 2008 التي أدت إلى 
االنــهــيــار الــمــالــي، ورغـــم الجهود المبذولة 
إلعــادة بناء الــدولــة، فإنها ال تــزال من بين 

البلدان ذات أعلى نسبة ديون للفرد.
 

9ً - فرنسا
إجمالي الدين للفرد: 46.421 دوالرا

 ألحــدث الخطط المالية للحكومة 
ً
وفــقــا

الفرنسية، تشهد البالد حالة استقرار، حيث 
تشير ميزانية الــدولــة إلــى أنــه عــام 2023، 
سينخفض عــجــز الــمــيــزانــيــة مــن 5 بالمئة 
من الناتج المحلي اإلجمالي إلى حوالي 3 

بالمئة عام 2027.

10ً - النمسا
إجمالي الدين للفرد: 41.548 دوالرا

 
ً
بعد أن شهد االقتصاد النمساوي تحّسنا
 فــي النصف األول مــن عــام 2022 

ً
ملحوظا

 في الربع الثالث من عام 2022، 
ً
تباطأ أخيرا

ولكن على الرغم من هذا التباطؤ، فإنه من 
المتوقع أن ينخفض العجز الحالي من 5.9 
بالمئة عام 2021 إلى 3.5 بالمئة من الناتج 

المحلي اإلجمالي عام 2022.
)أرقام(

»المركزي« األوروبي 
وبنك اليابان اتجها 
في المضي بمسيرة 

تشديد السياسات 
النقدية
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ستعرضها اليوم في »Design District Mall« في الشويخ

ــار هـــــــاويـــــــة اقــــتــــنــــاء  ــ ــتـ ــ ــخـ ــ تـ
السجاد الفاخر؛ عايدة ميرزا، 
السجاد بعناية خالل رحالتها 
الــمــتــعــددة حــــول الــعــالــم على 
 عن 

ً
، بحثا

ً
امتداد نحو 18 عاما

السجاد النادر في المعارض 
والــمــزادات العالمية، لتواكب 
كــــل مــــا هــــو جــــديــــد فــــي عــالــم 

حياكة السجاد الفاخر. 
ــيـــــوم  ـــ وتــــفــــتــــتــــح مـــــــيـــــــرزا ال
معرض »Golden Days« الذي 
 Design District« ــام فــــي ــقـ يـ
ــويـــخ ويــســتــمــر  ــالـــشـ Mall« بـ

3 أيـــــــــام، والـــــــــذي ســيــتــضــمــن 
 ألنـــــــواع مــخــتــلــفــة مــن 

ً
ــا عــــرضــ

ــاد أبــــرزهــــا »الــــمــــودرن  الـــســـجـ
حياكة نــيــبــال«، الـــذي يعرض 
فـــي الـــكـــويـــت ألول مـــــرة، بعد 
حضورها معرض »هانوفر« 
، وبعض قطع األنتيك، 

ً
مؤخرا

ــم وأشـــهـــر اســم  وســـجـــادة ألهــ
ــم الـــســـجـــاد اإليــــرانــــي  ــالـ فــــي عـ

صيرفيان. 

معرض هانوفر 

»الـــجـــريـــدة«  أكـــــدت مـــيـــرزا لــــ
 عــلــى 

ً
أنــــهــــا تــــحــــرص ســـنـــويـــا

حــضــور هـــذا الــمــعــرض، الــذي 
يعد أكــبــر مــعــرض ســجــاد في 
 فــي 

ً
ــم، ويــــقــــام ســــنــــويــــا ــالــ ــعــ الــ

هــانــوفــر غـــرب ألــمــانــيــا، هناك 
واصلت مسيرتها في البحث 
عن أجمل وأندر قطع السجاد. 
وأشـــــــارت أن الـــمـــعـــرض يــقــام 
على أرض المعارض الدولية 
»دومـــــيـــــتـــــيـــــكـــــس«، بـــحـــضـــور 
ــة الــمــخــتــصــيــن فــي  ــاركــ ومــــشــ
عــرض السجاد مــن كافة دول 

العالم. 
وأوضـــــــــــحـــــــــــت مـــــــــيـــــــــرزا أن 
الــمــعــرض يــضــم أشــهــر الـــدول 
ــتـــي تــحــيــك الـــســـجـــاد، وهـــو  الـ
بمنزلة ملتقى ألكبر عــدد من 
تجار السجاد والمتخصصين 
والمقتنين، األمر الذي يسهل 
التواصل بينهم جميعا تحت 

سقف واحد. 
وأضـــــــــافـــــــــت أن الــــــظــــــروف 
الــســيــاســيــة والــصــحــيــة حالت 
بــيــن مــشــاركــة كــل مــن الصين 
وإيران هذا العام في المعرض، 
كما أن عــدد صــاالت العرض، 
التي عادة ما كانت تصل إلى 

23 صالة، قد تقلصت في هذا 
المعرض إلى 6 صاالت فقط. 

قطع نادرة

وقـــالـــت عـــايـــدة مـــيـــرزا إنــهــا 
تمتلك قطعا نادرة، وأوضحت 
أنها اقتنت مــؤخــرا قطعا من 
الــســجــاد الــتــي تــعــد أســعــارهــا 
فـــي مــتــنــاول الـــيـــد، بــاإلضــافــة 
إلى اختيارها لعدد من القطع 
ــة، بـــســـبـــب اإلقــــبــــال  ــريــ الــــعــــصــ
ــاد  ــجــ ــســ ــــى الــ ــلـ ــ ــــوظ عـ ــحـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ الـ
المودرن من مصممي البيوت 
ــع »الـــــــــمـــــــــودرن«،  ــ ــابـ ــ ــطـ ــ ذات الـ
رغـــم عـــدم اقــتــنــاعــهــا بــالــفــكــرة 
ــبـــي  قــــائــــلــــة »لــــكــــنــــي بــــــــــدأت ألـ
رغــبــة الــــزبــــون، ألن المتعمق 
فــي مــوضــوع الــســجــاد يعرف 
جــيــدا أن الــســجــاد اإليــرانــي ال 
يماثله نوع آخر من السجاد، 
فــهــو ذو الــطــابــع الكالسيكي 
المعروف بالرسوم والنقوش 
الــكــالســيــكــيــة الــــفــــريــــدة، وهـــو 
يــأتــي فــي الـــصـــدارة مــن حيث 
القيمة الجمالية والفنية، يليه 
الــســجــاد الـــتـــركـــي. والــحــقــيــقــة 
أن مستوى ثــراء األفـــراد عادة 
ــقـــاس بــمــســتــوى وقــيــمــة  مــــا يـ
الــســجــاد المقتنى فــي منزله، 
خــصــوصــا أن الــســجــاد الـــذي 
يــتــمــتــع بـــالـــقـــيـــمـــة الــجــمــالــيــة 
الكبيرة والعراقة عادة ما كان 

يفرش في القصور قديما«. 
وتابعت ميرزا قولها: »كنت 
حـــريـــصـــة جـــــدا عـــنـــد اخـــتـــيـــار 
القطع الحديثة )الــمــودرن( أن 
تكون ذات حياكة يدوية، وأن 
تتمتع بألوان طبيعية، وهي 
من المزايا المهمة التي تسهل 
مهمة تنظيف السجاد وعدم 

ــرار إلزالــــتــــه مــــن أجـــل  ــ ــطـ ــ االضـ
التنظيف«. 

سجاد الماكينة 

وأشارت إلى ما يحدث حاليا، 
مــع األســــف، فــي بــعــض محالت 
السجاد بالكويت، أنــهــا وفــرت 
سجاد »الماكينة«، رغــم وجود 
اخـــتـــالف كــبــيــر بــيــن الــمــاكــيــنــة 
والــــيــــدوي، أهــمــهــا االخــتــالفــات 
الفنية والـــرســـوم، إنــهــا حياكة 

يدوية وذو ألوان طبيعية.

سجاد أنتيك

ــا فــي  ــهــ ــــرزا أنــ ــيـ ــ وأضـــــافـــــت مـ
مـــعـــرض »هـــانـــوفـــر« فـــي دورتــــه 
ــرة حــرصــت عــلــى اقــتــنــاء  ــيـ األخـ
السجاد »األنتيك«، موضحة أن 
هذا المعرض يتواجد به دائما 
أهــــــم شـــخـــص مـــتـــخـــصـــص فــي 
بيع السجاد األنتيك، وعادة ما 
يكون عمر األنتيك فوق الـ 100 
عام. وهي سجادة إيرانية ذات 
حياكة يــدويــة وألـــوان طبيعية 

 .5.5x3.5 قياسها
ومـــــن نـــاحـــيـــة أخــــــــرى، قــالــت 
مـــيـــرزا إن عــــدم وجـــــود خلفية 
ثقافية عــن الــســجــاد فــي بعض 
ــكــــويــــت يــجــعــل  ــــي الــ ــيــــوت فـ ــبــ الــ
البعض يهتم بــاإلنــفــاق بشكل 
كبير على كــل تفاصيل البيت، 
ولـــكـــن ال يــتــم االهـــتـــمـــام بقيمة 
ــاد، ولـــــكـــــونـــــي هــــاويــــة  ــ ــجــ ــ ــســ ــ الــ
ولست تاجرة فأنا أحرص على 
اختيار السجاد النادر والمميز. 
والــســجــاد األنــتــيــك بــشــكــل عــام 
ــن الـــــمـــــزادات  ــ يـــتـــم اخــــتــــيــــاره مـ
والــمــعــارض الــدولــيــة، وتتميز 
هذه القطع بوجود صور له في 

كتب السجاد المتخصصة كما 
تتوفر معه شهادة المنشأ. 

صيرفيان

وعــنــدمــا نتكلم عــن السجاد 
دائــمــا يــبــرز أهـــم اســـم فــي عالم 
السجاد وهو صيرفيان، ولعل 
المتابعين في وسائل التواصل 
االجتماعي قد شــاهــدوا صورا 
عــــرضــــت لـــســـجـــادة صــيــرفــيــان 
بــــمــــعــــرض طــــــهــــــران فــــــي شــهــر 
أغسطس الماضي، وكان قياس 

الــســجــادة مــتــر x مــتــر ونــصــف، 
وطـــلـــب فــيــهــا 400 ألــــف دوالر، 
أي مــا يــعــادل حــوالــي 130 ألف 
دينار، ولعل المتابعين يعرفون 
ــار  ــ ــعـ ــ ــيــــف بـــــــــدأت األسـ ــا كــ ــ ــــضـ أيـ
تتزايد بعد وفــاة حجي محمد 
ــيــــان، حـــيـــث بـــلـــغ ســعــر  ــيــــرفــ صــ
المتر الواحد 10 آالف دوالر، أي 
مــا يــعــادل 3 آالف ديــنــارودعــت 
ميرزا محبي السجاد إلى زيارة 
الــمــعــرض الــمــقــام الــيــوم ولــمــدة 

3 أيام.

فضة المعيلي

 اقتنيت هذا 
 
ً
العام قطعا
فاخرة ذات 

تصاميم 
عصرية

عايدة ميرزا

 ثراء األفراد 
يقاس بقطع 

السجاد 
المقتناة 

في منازلهم

عايدة ميرزا تواصل مسيرتها في البحث عن أجمل وأندر 
قطع السجاد بالمعارض والمزادات العالمية

عايدة ميرزا في معرض هانوفر

سجادة - باقر صيرفيان - قياسها 161 - 241سجادة أنتيك - قياسها 205 - 155سجادة - كاشان أنتيكحرير - ميرمهدي - قياسها  80 - 20

سجادة مودرن - قياس 3 - 4 صادق صيرفيان - قياسها 80 - 120 مع شهادة من المنشأ
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إسرائيل: سالح للمدنيين... وعقاب جماعي للفلسطينيين
حكومة نتنياهو تتوعد بزيادة االستيطان وهدم منازل منفذي الهجمات وسحب إقامات أهاليهم

فــي وقــت يتصاعد العنف في 
إسرائيل واألراضــي الفلسطينية 
ــام 2023 بــــوتــــيــــرة أســـــــرع مــن  ــ عــ
الــعــام الماضي، بعد سلسلة من 
الـــحـــوادث الــدامــيــة أثــــارت موجة 
ــة، تــعــّهــد  ــ ــعـ ــ ــة واسـ ــيــ إدانـــــــــات دولــ
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء اإلســ
بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو، بـــالـــرد على 
ــاب« بـ »يــد ثقيلة  ما سماه »اإلرهـ

ودقيقة وسريعة«.
وقـــــال نــتــنــيــاهــو فـــي الــجــلــســة 
ــه، الـــتـــي  ــتـ ــومـ ــكـ ــحـ ــة لـ ــيــ ــبــــوعــ األســ
 في تاريخ 

ً
توصف باألكثر تشددا

الـــدولـــة الــعــبــريــة، إن حــكــومــتــه ال 
ــــن الـــتـــصـــعـــيـــد، لــكــنــهــا  تـــبـــحـــث عـ

متأهبة للتعامل مع كل احتمال.
وأضــاف أن حكومته ستتخذ 
 خطوات لتعزيز االستيطان، 

ً
قريبا

كما أنها ستعّجل منح تراخيص 
حمل السالح آلالف اإلسرائيليين، 

مع تسهيل قواعد إطالق النار.
وأعـــلـــنـــت ســـلـــطـــات االحــــتــــالل، 
أمــس، إغــالق منزل خيري علقم، 
منفذ عملية القدس التي أسفرت 
عـــن مــقــتــل 7 إســرائــيــلــيــيــن قــرب 
كنيس يهودي في حي استيطاني 
 لهدمه، 

ً
بالقدس الشرقية، تمهيدا

في أول إجراء من سلسلة قرارات 
ــكـــومـــة  ــا الـــحـ ــهــ ــذتــ ــخــ عــــقــــابــــيــــة اتــ
اإلسرائيلية ضــد الفلسطينيين 
بعد هجومي الذي وصف باألسوأ 

منذ 2011. 
واتخذ »الكابينت« اإلسرائيلي 
 على 

ً
سلسلة قـــرارات عقابية ردا

عملية الكنيس الدامية وعملية 
ــار أخـــــرى أعــقــبــتــهــا في  إطـــــالق نــ
سلوان، بالقدس الشرقية أيضا، 
وأدت إلــــى إصـــابـــة إســرائــيــلــيــيــن 

بجروح أحدهما بحالة خطيرة.
وتضمنت القرارات إغالق منزل 
منفذ عملية الــكــنــيــس، وحــرمــان 
عـــائـــالت مــنــفــذي الــعــمــلــيــات من 
الحق في التأمين الوطني ومزايا 
أخرى، وكذلك رفض منح بطاقات 
الهوية الخاصة بسكان القدس 

لعائالت منفذي العمليات.
ــلـــس األمــــنــــي  ــمـــجـ ــرر الـ ــ ــ كــــمــــا قـ
المصغر تسريع وتوسيع نطاق 
منح تراخيص األسلحة النارية 
لإلسرائيليين، وتسهيل قواعد 
إطــالق الــنــار، وتعزيز اإلجـــراءات 
ــنــــات،  ــتــــوطــ األمـــــنـــــيـــــة فــــــي الــــمــــســ
وتعزيز قــوات الشرطة والجيش 
لـــشـــن عــمــلــيــات أمـــنـــيـــة وحـــمـــالت 

لجمع ما وصفها باألسلحة غير 
ــــت ســـابـــق،  ــــي وقـ ــة. وفـ الـــمـــشـــروعـ
ــو، الــــــــذي يـــقـــود  ــاهـ ــيـ ــنـ ــتـ تـــعـــهـــد نـ
حكومة قومية يمينية متشددة، 
بــــهــــدم فــــــــوري لــــمــــنــــازل مـــنـــفـــذي 

الهجمات.

 تقييم أمني

في موازاة ذلك، دعا وزير األمن 
الـــقـــومـــي الـــمـــتـــطـــرف، إيـــتـــمـــار بن 
غفير، إلى إنشاء قوة أطلق عليها 
»الـــحـــرس الــوطــنــي«، وتجهيزها 
لــتــكــون قــــوة وقــائــيــة وهــجــومــيــة 

كبيرة.
وأوعز بن غفير بالمضي قدما 
بهدم »عشرات المنازل التي بنيت 
بــشــكــل غــيــر قــانــونــي فـــي الــقــدس 
الشرقية التي جــاء منها منفذو 
ـــام الــمــقــبــلــة  الــعــمــلــيــة« خــــالل األيـــ

القريبة.
ــا حـــــــث وزيـــــــــــر الــــمــــالــــيــــة  ــمــ ــيــ فــ
بــتــســلــئــيــل ســـمـــوتـــريـــتـــش، عــلــى 
مــحــاصــرة األحـــيـــاء الــتــي تعيش 
فيها عــائــالت منفذي الهجمات. 

وقرر الجيش اإلسرائيلي »إغالق 
المستوطنات المحيطة بالقدس 
أمــام العمالة الفلسطينية« حتى 
يــتــم االنـــتـــهـــاء مـــن إعــــــادة تقييم 

اإلجراءات األمنية.
وتــزامــن ذلــك مــع شــن سلطات 
االحتالل حملة اعتقاالت واسعة 
طالت نحو 60 من »أقارب منفذي 
العمليتين واألوســـــاط الــمــؤيــدة 

للهجمات«.

قلقيلية وكدوميم

في غضون ذلك، أطلقت دورية 
أمنية إسرائيلية النار على مواطن 
فلسطيني، وقتلته قرب مستوطنة 
كــدومــيــم شــرقــي قــلــقــيــلــيــة، بــزعــم 
محاولته تنفيذ عملية إطالق نار.

وأعلنت السلطات الفلسطينية، 
ــاب كــــــرم عــلــي  ــ ــشـ ــ ــاد الـ ــهــ ــتــــشــ »اســ
ســــلــــمــــان، 18 عـــــامـــــا، مـــــن قـــريـــة 
قــــوصــــيــــن بــــنــــابــــلــــس، بــــرصــــاص 
ــي الـــضـــفـــة  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ إســـــرائـــــيـــــلـــــي شـ

الغربية«.
ــتــــطــــورات الــمــيــدانــيــة،  ــــي الــ وفـ

اعــــــتــــــقــــــلــــــت قــــــــــــــــوات االحــــــــتــــــــالل 
اإلســرائــيــلــي حــتــى صــبــاح أمــس 
ــا مــن  ــنــ الـــســـبـــت نـــحـــو 50 مــــواطــ

القدس المحتلة.
وجـــــــــــاء ذلـــــــــك فـــــــي وقـــــــــت نـــفـــذ 
مستوطنون إسرائيليون سلسلة 
اعــــــتــــــداءات فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء 
الضفة الغربية تركزت في نابلس 
ورام الله، حيث رشقوا المركبات 
الفلسطينية بالحجارة، وحاولوا 
االعتداء على الفلسطينيين بغاز 
الفلفل، وأطلقوا الرصاص الحّي 
باتجاه منازل العرب في الخليل، 
ودمروا بسطات خضراوات قرب 
ــن الـــبـــيـــضـــاء  ــيـ ــتـــي عـ ــريـ ــل قـ مــــدخــ
وبــــــردلــــــة بـــــــاألغـــــــوار الـــشـــمـــالـــيـــة 

الفلسطينية.

عقوبات جماعية

فـــي الــمــقــابــل، اعــتــبــرت وزارة 
ات  الخارجية الفلسطينية إجراء
ــوبــــات عــنــصــريــة  ــقــ االحـــــتـــــالل »عــ
جماعية تــحــّرض على مــزيــد من 

التصعيد«.

وحّملت الخارجية الفلسطينية 
الحكومة اإلسرائيلية المسؤولية 
الكاملة والمباشرة عن تصعيد 
عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها 

ضد الشعب الفلسطيني.
ــبـــت الــمــجــتــمــع الـــدولـــي  ــالـ وطـ
ات  ــراء ــإجــ واإلدارة األمـــيـــركـــيـــة بــ
ــِزمــــة تــجــبــر  ــلــ عـــمـــلـــيـــة وآلـــــيـــــات مــ
الحكومة اإلسرائيلية على وقف 
اتها أحادية الجانب  جميع إجراء

غير القانونية.
وفي السياق ذاته، نددت هيئة 
شــــــــؤون األســــــــــرى والــــمــــحــــرريــــن 
الــفــلــســطــيــنــيــيــن بــاقــتــحــام قـــوات 
ــام األســـــــــرى  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــة أقـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الفلسطينيين داخـــل سجونها، 

و«التنكيل بهم وعزلهم«.

قرقاش وبلينكن

ووسط دعوات إقليمية ودولية 
لـــضـــبـــط الـــنـــفـــس ومــــنــــع انـــفـــجـــار 
الــوضــع ليشمل مــواجــات أوســع 
بالقدس والضفة الغربية وغزة، 
رأى مستشار الرئيس اإلماراتي 

لـــلـــشـــؤون الـــســـيـــاســـيـــة، د. أنــــور 
قرقاش، أن »التصعيد اإلسرائيلي 
في جنين خطير ومقلق ويقوض 
المساعي الدولية للدفع بأولوية 
أجــنــدة الـــســـالم«، فــي إشــــارة إلــى 
الحملة العسكرية الواسعة التي 
ــلـــيـــة،  ــوات اإلســـرائـــيـ ــ ــقـ ــ شــنــتــهــا الـ
وأســـفـــرت عــن مــقــتــل 11 شخصا 
بـــأســـوأ حــصــيــلــة قــتــلــى فـــي يــوم 

واحد بالضفة منذ 2008.
ولــفــت قــرقــاش إلـــى أن »تــحــرك 
اإلمـــارات والصين وفرنسا لعقد 
اجتماع لمجلس األمن يؤكد إرادة 
المجتمع الدولي لتغليب الحلول 
ــز الـــتـــواصـــل  ــزيــ ــعــ ــيـــة، وتــ ــمـ ــلـ الـــسـ
ــن الــمــواجــهــات  ــداًل مـ ــوار بـــ ــحــ والــ
والتصعيد، بما ينتج عنه المزيد 

من التعقيد والتأزيم«.
ــن ذلـــــك مــــع بـــــدء وزيــــر  ــ ــزامـ ــ وتـ
الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــي أنــطــونــي 
بلينكن، من القاهرة جولة خاطفة 
تشمل إسرائيل والضفة الغربية، 
ــتــــخــــدام نــفــوذ  فــــي مـــحـــاولـــة الســ
ــة  واشـــنـــطـــن، بـــهـــدف وقـــــف دوامـــ

العنف.

قوات إسرائيلية بمحيط منزل منفذ عملية الكنيس اليهودي في القدس الشرقية أمس )أ ف ب(

توعد رئيس الحكومة 
اإلسرائيلية بنيامين نتنياهو 

برد ثقيل وسريع ودقيق على 
االعتداء الذي استهدف رواد 

كنيس يهودي في مدينة 
القدس، وأودى بحياة 7 

أشخاص، وأقر إجراءات تسمح 
لإلسرائيليين بحمل السالح 

وإطالق النار، في حين حذرت 
السلطة الفلسطينية من 

خطورة »العقوبات الجماعية« 
التي تفرضها سلطات 

االحتالل.

السلطة تحذر من 
تفجير العقوبات 

الجماعية 
لألوضاع... ومقتل 

فلسطيني برصاص 
إسرائيلي قرب 

قلقيلية

سلة أخبار

صرح رئيس الهيئة العليا 
املستقلة لالنتخابات في تونس، 
فاروق بوعسكر، أمس، بأن نسبة 

االقتراع في املرحلة الثانية من 
االنتخابات التشريعية التي 

انطلقت صباح أمس بلغت 4.71 
في املئة حتى وقت الظهيرة.
وأوضح بوعسكر أن نسبة 

اإلقبال »تعتبر محترمة« مقارنة 
بنفس الفترة الزمنية من املرحلة 

األولى التي أجريت ديسمبر 
املاضي.

ولم تتعد نسبة اإلقبال في 
املرحلة األولى 11 في املئة، وهي 

نسبة قال معارضون للرئيس 
قيس سعيد، إنها تقوض حديثه 

عن الدعم الشعبي لتغييراته 
السياسية واسعة النطاق.

انتخابات تونس: إقبال 
»محترم« في »اإلعادة«

في خضم توترات متزايدة 
بني الدولتني الجارتني، بسبب 
معاملة طهران لألقلية األذرية 
وعالقات باكو بتل أبيب، قالت 
وزارة الخارجية األذربيجانية، 
إنها ستستكمل إجالء موظفي 

سفارتها في طهران وأفراد 
عائالتهم.

 وذلك يأتي بعد يومني من 
هجوم شنه مسلح وأسفر 

عن مقتل حارس أمن وإصابة 
شخصني آخرين، ووصفت باكو 

الهجوم بأنه »عمل إرهابي«، 
الفتة إلى أن التحريض اإليراني 

ضدها وعدم استجابة طهران 
لطلباتها في تعزيز االمن حول 

السفارة سهال وقوعه، في 
حني أشارت إيران إلى دوافع 

شخصية للمنفذ الذي اعتقلته.

أذربيجان تخلي سفارتها 
في طهران

تظاهر عدة آالف في العاصمة 
واغادوغو من أجل »سيادة« 

بوركينا فاسو، ولدعم الحكومة 
العسكرية الحاكمة، بعد أيام 

قليلة من تأكيد خروج القوات 
الفرنسية من البالد بنهاية 

الجاري.
ويقول خبراء إنه مع تزايد 

املشاعر املعادية لفرنسا في 
العديد من مستعمراتها السابقة 
في غرب إفريقيا، تضطر باريس 

إلى التراجع أكثر من أي وقت 
مضى عن املنطقة غير املستقرة 

بشكل متزايد. وفي عهد الرئيس 
إيمانويل ماكرون، بدأت فرنسا 

تسحب قواتها بالفعل من جميع 
أنحاء منطقة الساحل.

تظاهرة دعم للحكومة 
العسكرية في بوركينا فاسو

أعلن مكتب رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني، 
أمس، عن تحرك حكومي يهدف 

لتعديل فقرات في الدستور »ملنع 
تكرار حاالت االنسداد السياسي«.

وذكر بيان ملكتب رئيس 
الحكومة، أن »السوداني قرر 
تكليف حسن نعمة الياسري 

مستشارًا لرئيس مجلس الوزراء 
للشؤون الدستورية، وسيبدأ 

الياسري مهام عمله بعقد لقاءات 
وتباحث مع ممثلي الرئاسات 
 
ً
التنفيذية والتشريعية، فضال

عن التداول مع السلطة القضائية 
بغية رسم مالمح خريطة طريق 

إلجراء التعديالت املطلوبة« 
بالدستور الذي أقر عام 2005.

العراق: السوداني يتجه 
لطرح تعديل دستوري

فــــي مـــواجـــهـــة ظــــــروف ســيــاســيــة 
ن الرئيس 

ّ
وقانونية غير مواتية، دش

األمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب 
حملته االنتخابية بخطابين أمام 
مــؤيــديــه ونــشــطــاء جــمــهــوريــيــن في 
كولومبيا عاصمة والية كاروالينا 
الــجــنــوبــيــة، ومــديــنــة ســالــم بــواليــة 
نيوهامبشر، تعّهد فيهما بمواجهة 
ــفـــاســـدة  الـــمـــؤســـســـة الـــســـيـــاســـيـــة الـ
وإنـــهـــاء حــكــم الــعــصــابــات، وإنــقــاذ 
أميركا من اليسار ووسائل اإلعالم 

والدولة العميقة.
وبعد شهرين ونصف الشهر من 
حه للوصول إلى البيت 

ّ
إعالن ترش

األبيض للمرة الثالثة، قال ترامب، 
مــحــاطــا بـــاألعـــالم وبــعــض حلفائه 
السياسيين األكثر والء بكولومبيا، 
إن »انــتــخــابــات 2024 هــي فرصتنا 
ــا، ونــحــن  ــركــ ــيــ األخـــــيـــــرة إلنــــقــــاذ أمــ
بــحــاجــة إلـــى قــائــد مــســتــعــد للقيام 
بذلك منذ اليوم األول، وهناك رئيس 
واحد فقط تحّدى المؤسسة بكاملها 
فــي واشــنــطــن، وبتصويتكم الــعــام 

المقبل، سنفعل ذلك مرة أخرى«.
ــــاف تـــرامـــب: »نــحــن بحاجة  وأضـ
إلى مقاتل يمكنه الوقوف في وجه 
الــيــســار ووســـائـــل اإلعــــالم والــدولــة 
العميقة ودعـــاة العولمة والصين، 

والــوقــوف مــن أجــل أمــيــركــا، هــذا ما 
نفعله، نحن ندافع عنها«.

وقـــبـــل ســــاعــــات، تـــعـــّهـــد تـــرامـــب، 
أمام حشد في نيوهامبشر، بإنقاذ 
الـــــواليـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــن »الــــدمــــار 
عــلــى يــد مــؤســســة سياسية أنانية 
وراديكالية وفاسدة، ورئيس وضع 
البالد على طريق التدمير«. وتابع: 
»أنــــا غــاضــب أكــثــر اآلن، وأصــبــحــت 
أكــثــر الـــتـــزاًمـــا مـــن أي وقــــت مــضــى، 
وعـــلـــيـــنـــا إنــــهــــاء حـــكـــم الـــعـــصـــابـــات 
ــة األمــيــركــيــيــن  ــرامـ لــلــحــفــاظ عــلــى كـ

ومقدراتهم«.
ولـــم ُيــدخــل الــرئــيــس الــســابــق أّي 
تغيير مــلــحــوظ فــي خــطــابــه، وكـــّرر 
اتــــــه بـــــأن انـــتـــخـــابـــات 2020  ادعــــــاء
ر من »تغيير مسار 

ّ
ُسرقت منه، وحذ

االنــتــخــابــات المقبلة على غـــرار ما 
حدث فيها«.

ووّجـــــــــــــه إهــــــــانــــــــات لـــمـــنـــافـــســـيـــه 
السياسيين، أبرزها لمعارضيه من 
الجمهوريين الذين اعتبر أنهم »أكثر 
خطورة من الديموقراطيين«. وقال 
تــرامــب لجمهوره: »بــعــد عــام واحــد 
من اآلن سوف نفوز في االنتخابات 
التمهيدية في نيوهامبشر، وبعد 
ذلك، بمساعدة أهل الوالية الطيبين 
ــا وســنــســتــعــيــد  ســنــســتــعــيــد بــــالدنــ

البيت األبيض، وسنقوم بتصويب 
مسار الواليات المتحدة«.

ــاد تـــرامـــب بــســجــلــه فـــي مــجــال  ــ وأشـ
ــام  ــنـــظـ ــــون وفــــــــرض الـ ــانـ ــ ــقـ ــ تـــطـــبـــيـــق الـ
ــرة و«إعــــــــــادة بـــنـــاء«  ــجـ ــهـ ومـــكـــافـــحـــة الـ
ــركـــي، مــتــعــهــدا بــإنــقــاذ  ــيـ الــجــيــش األمـ
الــبــالد مــن »الـــدمـــار عــلــى يــد مؤسسة 
سياسية أنانية وراديكالية وفاسدة«.

ويبدو أن العقبة الكبرى في طريق 
فوز ترامب ببطاقة الترشح الجمهورية 
هـــي مــشــاكــلــه الــقــانــونــيــة الــمــتــزايــدة، 
مع تعيين »محقق خــاص« للنظر في 

العديد من مزاعم سوء السلوك.
وقال ترامب: »هؤالء مدعون عامون 
يــســاريــون مــتــطــرفــون، وهــم أشخاص 
فظيعون للغاية«، وتعّهد التحقيق في 
أنشطة وزارة العدل إذا أعيد انتخابه.

 تسليط الضوء على 
ً
ويجري حاليا

تعامله مــع الــوثــائــق الــســريــة الــتــي تم 
الــعــثــور عــلــيــهــا أثـــنـــاء تــفــتــيــش مكتب 
التحقيقات الفدرالي )إف بي آي( بمقر 
إقامته في فلوريدا، ودوره في اقتحام 
مبنى »الــكــونــغــرس« عـــام 2021، وفــي 
محاوالته لقلب النتائج بعد هزيمته 

بوالية جورجيا في انتخابات 2020.
ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــنـ ــ ــارواليـ ــ وتـــحـــظـــى كـ
ــر بــــأهــــمــــيــــة كـــبـــيـــرة  ــ ــــشـ ــبـ ــ ــامـ ــ ــــوهـ ــيـ ــ ونـ
باعتبارهما مــن أولــى الــواليــات التي 

جرى فيهما »االنتخابات التمهيدية« 
ُ
ت

للرئاسيات، وقد عززتا مكانة ترامب 
في طليعة المرشحين عام 2016 بعد 

بداية فاترة في أيوا.
وُينظر إلــى التجّمَعين على أنهما 
ــة لــــتــــرامــــب لـــتـــنـــشـــيـــط حــمــلــتــه  ــ ــــرصـ فـ
ــط انــــتــــقــــادات لــعــدم  ــ ـــرة، وســ

ّ
الـــمـــتـــعـــث

تــنــظــيــمــه فــعــالــيــات مــنــذ أن أعـــلـــن في 

نوفمبر عزمه على خوض انتخابات 
.2024

ويــــعــــد قـــطـــب الــــعــــقــــارات الـــســـابـــق 
ــو الــشــخــصــيــة الـــــبـــــارزة الـــوحـــيـــدة  هــ
ــحــهــا لالنتخابات 

ّ
الــتــي أعــلــنــت تــرش

 العديد من 
ّ
الرئاسية حتى اآلن، لكن

الجمهوريين البارزين أثاروا احتمال 
وجـــود منافسين، وســـط تــقــاريــر عن 

تــــراجــــع الـــتـــأيـــيـــد الــشــعــبــي لــلــرئــيــس 
السابق.

 تــرامــب يواجه 
ّ
وأفـــادت تقارير بــأن

صـــعـــوبـــات فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى قــاعــدة 
 

ّ
دعم في كاروالينا الجنوبية، في ظل
حين ُهزموا 

ّ
استياء مــن تأييده مرش

االنـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة فـــي نــوفــمــبــر 
الفائت.

دعم أميركي لمصر بمستهل زيارة بلينكن والسيسي يختتم جولة آسيوية
● القاهرة - حسن حافظ

ــة لــلــرئــيــس  ــويــ ــيــ ــع جــــولــــة آســ ــ ــوازي مـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
المصري عبدالفتاح السيسي، تعزز من انفتاح 
الــقــاهــرة على آســيــا، قــدمــت الــواليــات المتحدة 
دعما لمصر في مستهل زيارة وزير الخارجية 
األميركي أنتوني بلينكن للقاهرة، أمس، ضمن 
جولة تشمل إسرائيل والضفة الغربية، تأتي 
فـــي ظـــل تــصــعــيــد غــيــر مــســبــوق بــيــن إســرائــيــل 
والفلسطينيين وعـــودة الــتــوتــر بين إسرائيل 

وإيران.
ــــس إلـــى  ــبـــل وصــــولــــه أمــ وجـــــــدد بـــلـــيـــنـــكـــن، قـ
الــقــاهــرة، »الـــتـــزام الـــواليـــات الــمــتــحــدة بتعميق 
الــعــالقــات الثنائية، والــعــالقــات بين الشعوب، 

وتعزيز حقوق اإلنسان وتقوية األمن اإلقليمي 
والعالمي«.

ــارة  ــ ــقـــت الـــخـــارجـــيـــة األمـــيـــركـــيـــة زيــ ــبـ ــتـ واسـ
بلينكن ببيان رسمي حول العالقات األميركية ـ 
المصرية، في ظل االحتفال بمرور أكثر من قرن 
من التعاون الدبلوماسي والصداقة، وشــددت 
على أن الــواليــات المتحدة تقف بجانب مصر 
وشعبها »لــتــعــزيــز األمـــن اإلقــلــيــمــي، وتشجيع 
الــمــرونــة االقــتــصــاديــة، وتــقــويــة الــعــالقــات بين 
الشعبين، ومعالجة أزمة المناخ، وتعزيز شراكة 
دفاعية حاسمة، ودعم المصريين في سعيهم 
لمستقبل مــزدهــر يحمي الــحــريــات األساسية 

للجميع«.
وذّكـــــــر الـــبـــيـــان بــــأوجــــه الـــتـــعـــاون مــــع مــصــر 

على المستوى اإلقليمي، ســواء من خــالل دعم 
الــوســاطــة األممية إلجـــراء االنتخابات الليبية 
قريبا، واستعادة االنتقال السياسي في السودان 
بقيادة مدنية، وااللتزام األميركي ـ المصري الذي 
»ال يــتــزعــزع بحل الــدولــتــيــن بــاعــتــبــاره السبيل 
الوحيد لتحقيق حل دائم للصراع اإلسرائيلي 
الــفــلــســطــيــنــي«، كــمــا أن واشــنــطــن مــنــخــرطــة مع 
مصر والــســودان وإثــيــوبــيــا، للتوصل إلــى حل 
دبلوماسي سريع بشأن سد النهضة اإلثيوبي 

الكبير الذي يحمي مصالح األطراف الثالثة.
ودعمت واشنطن تحرك القاهرة إلبرام اتفاق 
مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي، 
والذي يعد أمرا حاسما لتحقيق االستقرار في 
اقتصادها، وتمكين اإلصالحات الحيوية، مع 

استمرار مــا تتعرض لــه مصر مــن »التداعيات 
العالمية للعدوان الروسي على أوكرانيا، وما 
نتج عنه من انعدام األمن الغذائي«، مع إشارة 
لدعم أميركي ألماني لتسريع االنتقال إلى الطاقة 

النظيفة في مصر.
وشــــددت واشــنــطــن عــلــى دعــمــهــا لــمــصــر في 
عمليات مكافحة اإلرهاب، الفتة إلى تقديم أكثر 
من 50 مليار دوالر من المساعدات العسكرية 
لــمــصــر مــنــذ عـــام 1978، ولـــم يــشــر الــبــيــان إلــى 
حجب نحو 205 ماليين دوالر من المساعدات 
العسكرية لمصر العام الماضي، بسبب ملف 
حقوق اإلنسان، لكنه لفت الى »االعتقاد الراسخ 
لــدى الــواليــات المتحدة بــأن الشراكات الهامة، 
مــثــل الــعــالقــة بــيــن الـــواليـــات الــمــتــحــدة ومــصــر، 

تكون أقــوى عندما يكون هناك الــتــزام مشترك 
بحقوق اإلنسان«.

في األثناء، عقد الرئيس السيسي مباحثات 
قمة مع نظيره األرمني فاهاجن خاتشاتوريان، 
فـــي الــعــاصــمــة يــريــفــان أمـــــس، أعــقــبــهــا مــؤتــمــر 
صــحــافــي مـــشـــتـــرك، فـــي خـــتـــام جـــولـــة آســيــويــة 
للرئيس السيسي شملت الــهــنــد وأذربــيــجــان، 
ووصف الرئيس األرمني زيارة نظيره المصري 
بــالــتــاريــخــيــة كــونــهــا األولــــى مــن نــوعــهــا، وقــال 
الرئيسان في المؤتمر الصحافي إن المباحثات 
ركزت على تعزيز التعاون االقتصادي المشترك، 
ــيـــات الـــحـــرب الــروســيــة  وســـبـــل مـــواجـــهـــة تـــداعـ
األوكــرانــيــة، وســبــل دعــم االســتــقــرار فــي منطقة 

الشرق األوسط.

ترامب يلقي خطابه في كولومبيا أمس األول )أ ف ب(

ترامب: انتخابي في 2024 آخر فرصة إلنقاذ الواليات المتحدة
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أداء غير مقنع للمتأهلين لنصف نهائي كأس األمير

لم تقدم الفرق األربعة 
المتأهلة لنصف نهائي كأس 

سمو األمير المستوى المأمول 
في دور الثمانية، حيث جاء 

أداؤها غير مقنع.

ــاء تــأهــل الــعــربــي والــكــويــت  جـ
والقادسية وكاظمة للدور نصف 
النهائي لبطولة كأس سمو األمير 
غير مقنع، وبأداء دون المستوى، 
حيث تغلب العربي على النصر 
1-0، والـــكـــويـــت عــلــى الــســالــمــيــة 
بالنتيجة ذاتها، والقادسية على 
الفحيحيل بركالت الترجيح 3-4، 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــوقـــتـــيـــن األصـــلـــي 
واإلضافي بالتعادل 1-1، وكاظمة 

على برقان 0-2.
ولم يقدم المتأهلون المستوى 
الــمــأمــول مــنــهــم، عــلــى الـــرغـــم من 
اســـتـــعـــداداتـــهـــم لــلــبــطــولــة، خــالل 
تــوقــف الــنــشــاط الـــكـــروي بسبب 
مــشــاركــة المنتخب الــوطــنــي في 

بطولة خليجي 25 بالبصرة.
ودق الدوران األول والثمانية 
للبطولة ناقوس الخطر للفرق 
الــمــتــأهــلــة، وكــذلــك الــتــي ودعــت 
البطولة، قبل استئناف دوري 
ــــذي يــســتــأنــف  ــــن الـــمـــمـــتـــاز الــ زيـ

األربعاء المقبل منافساته.

الكويت أفلت من الهزيمة

وانـــخـــفـــض مــســتــوى الــكــويــت 
بشكل الفــت فــي الفترة األخــيــرة، 
رغــــم خــوضــه مــعــســكــرا تــدريــبــيــا 
خـــارجـــيـــا فـــي اإلمـــــــــارات، كــمــا أن 
الغيابات غير مــؤثــرة باستثناء 
الــتــونــســي طــه الــخــنــيــســي، وجــاء 
فــوز الــفــريــق على السالمية غير 

مستحق.
ــرة الـــمـــســـتـــديـــرة  ــاحــ ــســ ــن الــ ــكـ لـ
عـــاقـــبـــت الــــســــمــــاوي عـــلـــى إهـــــدار 
فـــرص ســهــلــة، أبـــرزهـــا تــلــك الــتــي 
ســـددهـــا الــفــنــيــنــي الــمــوجــود في 
»منطقة الستة أمتار« في متناول 

عبدالرحمن كميل.

العربي خطف النصر

من جهته، تراجع العربي الذي 
قدم مستوى رائعا في الدور األول 
واكـــتـــســـح الـــيـــرمـــوك 6 - 1، لــكــن 
مستواه تراجع بشدة أمام النصر 

بشكل غير مبرر.
وما يحسب للعربي استثماره 
لــلــمــســتــوى الـــمـــتـــذبـــذب لــلــنــصــر، 
ونجاح محترفه الليبي السنوسي 

الهادي في إحراز هدف الفوز، لكن 
يتعين على الجهاز الفني، بقيادة 
البوسني روسمير سفيكو، إعادة 
تـــرتـــيـــب أوراقــــــــه قـــبـــل اســتــئــنــاف 
الدوري ونهائي كأس سمو ولي 
الــعــهــد أمــــام الــســالــمــيــة الــمــقــرر 6 

فبراير المقبل.

ركالت الترجيح أنقذت القادسية

ــــالت  ــــول إن ركـ ــقـ ــ ويـــمـــكـــن الـ

الــتــرجــيــح أنـــقـــذت الــقــادســيــة، 
الـــذي لــم يــكــن أفــضــل حـــاال من 
العربي والكويت، حيث لم يقدم 
ــأمـــول، وتــفــوق  ــمـ الــمــســتــوى الـ
عليه الفحيحيل في العديد من 
أوقات اللقاء، كما أنه لم ينجح 
في الحفاظ على تقدمه بهدف.

ــيـــة بــقــوة  ــقـــادسـ ــانـــي الـ ــعـ ويـ
ــــس،  ــانــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ مـــــــــن افـــــــتـــــــقـــــــاد الــ
وســــــــوء مـــســـتـــوى 

محترفيه، فعلى الــرغــم مــن أن 
ــامـــادو ســــورو أحــــرز الــهــدف  مـ
فــإنــه لــم يــقــدم شيئا يــذكــر في 

اللقاء، واألمر نفسه لزمالئه!

كاظمة حقق األهم

وفي ظهوره األول بالبطولة، 
ــقــــب الـــنـــســـخـــة  ــــل لــ ــامـ ــ ــقــــق حـ حــ
األخيرة كاظمة األهم في مباراة 
بــــرقــــان، وهـــــو تــحــقــيــق الـــفـــوز 

والتأهل للمربع الذهبي، وذلك 
فــي الــدقــائــق الخمس األخــيــرة 

من زمن اللقاء.
وبعيدا عن الهدفين اللذين 
أحــرزهــمــا اإلســبــانــي ديمبلي، 
لم يقدم البرتقالي شيئا يذكر 

في اللقاء!

ً الخطيب: الفحيحيل 
كان األفضل نسبيا

قال مدرب الفحيحيل، السوري فراس الخطيب إن مباراة فريقه 
أمام القادسية جاءت متكافئة بين الفريقين، لكن هذه هي كرة القدم.
وأضاف الخطيب، في المؤتمر الصحافي الذي ُعقد عقب نهاية 
الــلــقــاء أن »الفحيحيل أدى بشكل مــمــتــاز، وكـــان الــفــريــق األفضل 
، لكن تعرض أكثر من العــب لإلصابة دفــع الجهاز الفني 

ً
نسبيا

إلجراء تغييرات اضطرارية«.
وشــدد على أن الفحيحيل تأثر بــاإلصــابــات التي تعرض لها 

العبوه، والتي أثرت على سير أحداث اللقاء بشكل الفت.

العزب: غياب التركيز دقائق 
أهدى الفوز لكاظمة

أرجــع مــدرب بــرقــان لكرة الــقــدم محمد الــعــزب الــخــســارة أمــام 
كاظمة إلى غياب تركيز العبيه دقائق في نهاية الشوط األول، معربا 

عن رضاه عن المستوى الذي قدمه برقان في البطولة.
وقال العزب إن فريقه وجد صعوبة في العودة للقاء، بعد أن تلقى 
هدفين متتاليين، خصوصا بعد حالة الطرد التي عاناها الفريق 
بخروج المحترف ويلسي بالبطاقة الحمراء. وأضاف أنه يتطلع 
لالستفادة من المستوى الجيد لالعبين في بطولة كأس األمير، في 
بطولة الدوري، وتعديل مركز الفريق المتراجع في جدول الترتيب.

صراع بين العربي والقادسية 
في »ممتاز الطائرة«

 الخرافي ُيتوج ببطولة الكويت 
الدولية لقفز الحواجز

● محمد عبدالعزيز
يــــــتــــــجــــــدد الــــــــــصــــــــــراع بـــيـــن 
الغريمين التقليديين العربي 
والـــقـــادســـيـــة، عــنــدمــا يلتقيان 
فــي السابعة مــن مــســاء الــيــوم، 
ضــمــن الـــجـــولـــة الــخــامــســة من 
الــــــــدور الــــثــــانــــي »اإليـــــــــــاب« فــي 
الدوري الممتاز للكرة الطائرة، 
ــبـــق ذلــــــك فــــي الــخــامــســة  ويـــسـ
ــاراة أخــــــرى تــجــمــع  ــ ــبـ ــ مـــســـاء مـ
ــجــرى 

ُ
بين بــرقــان وكــاظــمــة، وت

المباراتان على صالة االتحاد 

بمجمع الشيخ سعد العبدالله 
الرياضي.

ويتطلع القادسية المتصدر 
18 نقطة للمحافظة  بــرصــيــد 
عــلــى قــمــة الــتــرتــيــب وتــحــقــيــق 
الثأر من هزيمته الوحيدة في 
ــدوري« أمـــام العربي  »ذهـــاب الــ
ــة، وبـــفـــارق  ــافــ صـــاحـــب الــــوصــ
األشـــــواط عــن الــكــويــت الــثــالــث 
ــع بـــرصـــيـــد 17  ــرابــ وكـــاظـــمـــة الــ
نقطة لكل منهما، والطامع في 
تـــكـــرار الـــفـــوز إلثـــبـــات أحقيته 
وانـــتـــزاع مــقــدمــة الــبــطــولــة في 

مــبــاراة صعبة على الطرفين، 
 لـــــتـــــقـــــارب الــــمــــســــتــــوى 

ً
ــرا ــ ــ ــظـ ــ ــ نـ

والـــــــمـــــــردود الـــفـــنـــي الـــمـــرتـــفـــع 
الذي قدمه الفريقان في الفترة 

األخيرة.
ــر  ــ ــفـ ــ ويــــــــعــــــــّول مـــــــــــدرب األصـ
األرجــــنــــتــــيــــنــــي جــــلــــيــــان عــلــى 
المعنويات المرتفعة لالعبيه 
وخبرتهم، وتألق راشــد عنبر 
وناصر عبدالصمد، والثنائي 
البرازيلي ديغالما، والروسي 

فيكتور.
وفــــــــــــي الــــــمــــــقــــــابــــــل يــــــعــــــّول 
ــتـــونـــســـي  ــر الـ ــ ــــضــ مـــــــــدرب األخــ
صـــبـــري بـــن األزرق عــلــى أداء 
الــفــريــق الـــمـــتـــوازن مــنــذ بــدايــة 
 على محمد 

ً
البطولة، معتمدا

ســـويـــد ومـــبـــارك عــبــدالــهــادي، 
والمحترفين الــبــلــغــاري فلين 
والبيالروسي شارابوفيتش، 
ــة حـــول  ــاركــ ــشــ وقــــــد تـــتـــعـــثـــر مــ
حسين الــمــســري فــي الــمــبــاراة 

بداعي اإلصابة.

برقان يواجه كاظمة بأميركي

وفــي المباراة األخــرى يأمل 
ــع 17 نــقــطــة في  ــرابــ كــاظــمــة الــ
ــه والــــخــــروج  ــ ــزانـ ــ ــادة اتـ ــعــ ــتــ اســ
ــه األخـــــيـــــرة،عـــــلـــــى  ــ ــوتـ ــ ــبـ ــ مـــــــن كـ
ــان قـــبـــل األخـــيـــر  ــ ــرقـ ــ ــاب بـ ــســ حــ
بـــرصـــيـــد 5 نــــقــــاط، والـــطـــامـــح 
ــــن تـــعـــاقـــده  ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــي االسـ فـ
الجديد مع المحترف األميركي 
دييغونيغرون وتراجع نتائج 

البرتقالي.

خطف نجم نادي الكويت للفروسية والمنتخب 
الوطني علي الخرافي لقب بطولة الكويت الدولية 
لفروسية قفز الحواجز، التي أقيمت في مضمار 
ــويـــت لـــلـــفـــروســـيـــة بــمــنــطــقــة صــبــحــان  ــكـ مـــركـــز الـ
بــمــشــاركــة أكــثــر مــن 100 فـــارس وفـــارســـة ونحو 
، وتبلغ قيمة جوائز البطولة 21 ألف 

ً
150 حصانا

دينار تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة واللجنة 
األولمبية الكويتية واالتحاد المحلي للعبة.

وتمكن الخرافي من التأهل لجولة تمايز في 
الشوط الرئيسي على ارتفاع 145 سم )الجائزة 
الــكــبــرى( بــرفــقــه فـــارس نـــادي الــمــســايــل عبدالله 
ــى بــدون  الــعــوضــي بــعــد إنــهــائــهــمــا الــجــولــة األولــ

نقاط جزاء.
 
ً
 زمنا

ً
وبدأ الخرافي جولة التمايز أواًل محققا

قــــدره 49.37 ثــانــيــة و4 نــقــاط جــــزاء، فــيــمــا أنهى 
الــعــوضــي الــجــولــة بــزمــن 57.62 ثــانــيــة و6 نقاط 
جــزاء، مما أهل الخرافي لحصد لقب أول بطولة 
دولــيــة فــي الــمــوســم الــحــالــي، إضــافــة إلــى المركز 
الرابع، تاله عبدالله العوضي وعبدالرحمن الفزيع.

وقام بتتويج األبطال نائب المدير العام لقطاع 
الــريــاضــة للجميع فــي الهيئة الــعــامــة للرياضة 

حامد الهزيم والمدير اإلداري لالتحاد الكويتي 
للفروسية صفيان بوقماز.

ونجحت الفارسة غنيمة المرزوق في تحقيق 
ــفـــاع 135 ســــم، فــيــمــا فــاز  الــمــركــز األول عــلــى ارتـ
عبدالله الحمد بالمركز األول على ارتفاع 125 سم.
وشهدت منافسات اليوم الثاني من البطولة 
ــوز الــبــطــل عــلــى الــخــرافــي بــالــمــركــز األول على  فـ

ارتفاع 140 سم.

الهزيم: مستوى مميز

وأكد الهزيم أن البطولة شهدت منافسة قوية 
بين فرسان الــدول المشاركة، وعّبر عن سعادته 
بالمستوى الفني الكبير الذي ظهر عليه فرسان 
الكويت في البطولة الدولية الكبيرة التي شهدت 
مشاركات من ألمانيا وهنغاريا وأيرلندا وإيطاليا 
واألردن وبريطانيا باإلضافة إلى فرسان الكويت.
بــدوره، أوضح بوقماز أن هناك بطولة دولية 
ستنظم في الثاني من فبراير المقبل فئة 3 نجوم 
ضمن منافسات الــدوري العربي المؤهل لكأس 

العالم.

حامد الهزيم وصفيان بوقماز يتوجان األبطال

حسن دخل تدريبات الجهراء... 
والسد يفّعل إجراءاته القانونية

»الكرة« يتلقى دعوة 
للمشاركة في »غرب آسيا«

دخـــــــــــــل الــــــــــالعــــــــــب الــــــــدولــــــــي 
الــقــطــري والعــــب الــســد الــســابــق 
لــكــرة الـــقـــدم عــبــدالــكــريــم حسن 
تدريبات الجهراء، وسط حفاوة 

االستقبال من العبي الفريق.
وبــاشــر حــســن تــدريــبــاتــه مع 
الجهراء؛ استعدادا لمنافسات 
ــاز، إذ تــنــتــظــر  ــتـ ــمـ ــمـ الـــــــــدوري الـ
ــام التضامن  الــفــريــق مــبــاراة أمـ

في الجولة 12.
وفي سياق متصل، وبانتقال 
حسن إلــى الــجــهــراء، فّعل السد 
اتــــه الــقــانــونــيــة،  الــقــطــري إجــــراء
إذ أصدر بيانا رسميا أكد فيه 
أن الــالعــب انــتــقــل إلـــى صفوف 
الجهراء من طرف واحد، وبدون 

سبب أو عذر مقبول.
ــه بــنــاء على  ــر الــبــيــان أنـ وذكــ
انتقال الالعب إلى الجهراء فإن 

شـــركـــة نـــــادي الـــســـد قـــد أعــطــت 
الـــتـــفـــويـــض لــلــقــســم الـــقـــانـــونـــي 
التخاذ االجراءات القانونية ضد 
الــالعــب وأي نــاد آخـــر؛ لضمان 

حقوق النادي ومصالحه.
ــادر  ــمــــصــ ــعــــض الــ ــت بــ ــ ــانــ ــ وكــ
أشــــــارت إلــــى أن انـــتـــقـــال حسن 
ــرد مــحــطــة  ــجــ إلــــــى الــــجــــهــــراء مــ
عــبــور لــلــحــصــول عــلــى بطاقته 
الــدولــيــة، ومــن ثــم االنــتــقــال إلى 
فريق خليجي كبير، في خطوة 
مـــشـــابـــهـــة مــــارســــهــــا عـــــــدد مــن 
الالعبين الكويتيين، إال أن هذا 
الــطــرح ال يتناسب مــع الــدولــي 
القطري، باعتباره العبا محترفا 

ال هاويا.

تلقى االتحاد الكويتي لكرة القدم دعوة للمشاركة في بطولة 
، التي تستضيفها العراق خالل 

ً
كأس غرب آسيا تحت 23 عاما

الفترة بين 12 و20 يونيو المقبل.
ــادات األهلية  وأخــطــر اتــحــاد غـــرب آســيــا لــكــرة الــقــدم االتـــحـ
 أنها 

ً
بتثبيت موعد ومكان البطولة في نسختها الرابعة، علما

ستقام في بغداد وأربيل.
ومن المقرر، أن تحيل إدارة االتحاد الدعوة إلى اإلدارة الفنية، 
 مع الجهازين الفني واإلداري 

ً
التي ستعقد بدورها اجتماعا

للمنتخبين الوطني واألولمبي لحسم المصير سواء بالمشاركة 
 أن النشاط قد يمتد إلى موعد البطولة.

ً
من عدمها، خصوصا

وفـــي حـــال الــمــشــاركــة فـــإن الــتــوجــه هـــو ضـــم جــمــيــع العــبــي 
 لالستحقاقات المقبلة.

ً
، استعدادا

ً
المنتخب األول دون 23 عاما

حازم ماهر

صراع على الكرة في لقاء القادسية والفحيحيل

الهدف األول لمحترف كاظمة اإلسباني ديمبلي في مرمى برقان

المزيدي يدافع عن عبدالغفور
دافــع أمين سر الــنــادي العربي فــؤاد المزيدي عن حارس 
مــرمــى الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم، سليمان عــبــدالــغــفــور بعد 
تعرضه لهجوم من جماهير النادي، على خلفية دفعه لمشجع 

اقتحم أرض الملعب للتصوير معه.
وكان أحد جماهير العربي دخل استاد نادي كاظمة أثناء 
سير مباراة »األخضر« والنصر في ربع نهائي كأس األمير، 
حيث اقترب المشجع من عبدالغفور، محاواًل التصوير معه، 

.
ً
ليدفعه الحارس بصورة كادت تسقطه أرضا

 
ً
وقال المزيدي إن حماية الالعبين مسؤولية االتحاد، مشيرا
 من أذى قد يصيبه 

ً
إلــى أن تصرف الــحــارس طبيعي، خوفا

جراء هذه التصرفات.
 إلحاق الضرر 

ً
وتساءل: »ماذا لو كان هذا المشجع قاصدا

 أن المباراة التي أقيمت على استاد صباح 
ً
بالحارس؟«، مؤكدا

 
ً
السالم بين كاظمة وبرقان في الــدور نفسه شهدت حضورا

.
ً
 مميزا

ً
أمنيا

وشــدد المزيدي على أهمية تأمين المباريات في جميع 
المراحل، والعمل على توفير بيئة رياضية تزيد من تركيز 

الالعبين في المباريات.

أرقام
• شهد دور الثمانية إحراز 
ــــداف فـــي مــبــاريــاتــه  6 أهـ
األربــــع بــمــعــدل تهديفي 
1.5 هــــدف فـــي الــمــبــاراة 

الواحدة.
• العــب فقط أحـــرز هدفين 
فــــــــي هـــــــــــذا الــــــــــــــــدور هـــو 
مـــحـــتـــرف كـــاظـــمـــة جـــاي 

ديمبلي.
ــاراة واحــــــــدة انــتــهــت  ــ ــبـ ــ • مـ
بـــركـــالت الــتــرجــيــح، تلك 
الــتــي جــمــعــت الــقــادســيــة 
مع الفحيحيل، فيما لجأ 
فريقا الكويت والسالمية 

إلى وقت إضافي.
• غابت البطاقات الحمراء، 
وركــالت الجزاء عن دور 

الثمانية.
• يتربع على قمة الهدافين 
يـــوســـف نــــاصــــر، وجــــاي 
ديـــمـــبـــلـــي، والـــســـنـــوســـي 
الـــــــــــــهـــــــــــــادي، ويـــــــوســـــــف 
ــــف  ــــوسـ الــــــعــــــنــــــيــــــزان، ويـ
ــودة، ولــكــل منهم  ــ بـــن سـ

هدفان.

https://www.aljarida.com/article/12749
https://www.aljarida.com/article/12747
https://www.aljarida.com/article/12746
https://www.aljarida.com/article/12744
https://www.aljarida.com/article/12744
https://www.aljarida.com/article/12656
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سجل كل من البرازيلي كاسيميرو والكوري الجنوبي هيونغ-مين 
 
ً
ســون ثنائية، السبت، وقــادا مانشستر يونايتد وتوتنهام تواليا
إلى الدور الخامس من كأس إنكلترا لكرة القدم، بالفوز على كل من 
ريدينغ 3-1، وبريستون نورث أند 3-0، وكالهما من المستوى الثاني 

)تشامبيونشيب(.
ودخل يونايتد، الباحث عن لقب أول منذ 2017، المباراة بعد أن 
 في نهائي كأس الرابطة، بفوزه في ذهاب نصف 

ً
وضع األربعاء قدما

النهائي على مضيفه نوتنغهام فوريست بثالثية نظيفة.
وألغي هدف لماركوس راشفورد في الشوط األول، بسبب تسلل 
على الهولندي فاوت فيغهورست، الذي مرر الكرة الحاسمة، ما حرم 
اإلنكليزي من أن يصبح أول العب على اإلطالق في تاريخ مانشستر 

 على ملعب أولد ترافورد.
ً
يونايتد يسجل في 10 مباريات تواليا

وسجل كاسيميرو الهدف األول، بعد أن وصلته كرة بينية رائعة 
إلــى داخــل المنطقة من مواطنه أنتوني، غمزها فــوق الــحــارس في 

المرمى )54(.
وسجل الثاني بعد أربع دقائق بتسديدة جميلة بعيدة من خارج 

المنطقة إلى يسار الحارس في أسفل الزاوية )58(.
رد بعدها أندي كارول من جانب الضيوف، لبطاقة صفراء ثانية، 

ُ
ط

بعد خطأ على كاسيميرو )65(، قبل أن يكمل فريد فوز »الشياطين 
الحمر« بنكهة برازيلية بحتة، بعد أن تابع بكعب قدمه كرة خلفية، 

إثر عرضية منخفضة من البرتغالي برونو فرنانديش )66(.
وسجل السنغالي أمادو ساليف مبينغي هدف ريدينغ )72(.

توتنهام يهزم بريستون

في المباراة الثانية، غاب هاري كين عن توتنهام بداعي المرض، 
لتتأجل فرصة االنفراد بالرقم القياسي لهدافي الفريق عبر التاريخ.

وانتظر »السبيرز« حتى الشوط الثاني الفتتاح التسجيل عبر سون 
)50 و69(، الذي يعاني هذا الموسم للوصول إلى الشباك.

واكتفى الــكــوري الجنوبي الــذي حقق الموسم الماضي جائزة 
ــدوري بــالــشــراكــة مــع مهاجم  ــ الـــحـــذاء الــذهــبــي ألفــضــل هــــداف فــي الـ
ليفربول المصري محمد صالح، بهدف واحد في آخر 17 مباراة مع 

ناديه ومنتخب بالده.
وسجل الجناح الهولندي أرنو دانجوما الهدف الثالث )87( في أول 
مباراة له مع فريق المدرب اإليطالي أنتونيو كونتي، بعد وصوله منذ 

أيام على سبيل اإلعارة حتى نهاية الموسم من فياريال االسباني.
وبلغ ليستر سيتي الدور الخامس، بعد فوزه على مضيفه والسال 
من المستوى الرابع 1-0، كما تأهل ليدز يونايتد لهذا الدور للمرة 
األولــى في سبع سنوات على حساب مضيفه أكرينغتون ستانلي 

من المستوى الثالث 1-3.

تشافي هرنانديز

كـــــاســـــيـــــمـــــيـــــرو نـــــجـــــم مـــــان 
يونايتد يسجل الهدف األول

أقّر مدرب بايرن ميونيخ 
األملاني يوليان ناغلسمان 

السبت بوجود »أزمة نتائج«، 
قبل موقعة الفريق النارية 
ضد باريس سان جرمان 

الفرنسي في الدور ثمن 
النهائي من دوري أبطال 

أوروبا 14 فبراير املقبل.
واكتفى بايرن السبت 

بالتعادل الثالث تواليًا 
في العام الجديد منذ 

استئناف البوندسليغا، أمام 
أينتراخت فرانكفورت )1-1(، 
وتقلص تقدمه في الصدارة 

الى نقطة واحدة فقط.
وتعليقا على وضع الفريق، 
قال ناغلسمان: »إذا لم تكن 

حقق النتائج املرجّوة، 
ُ
ت

فأنت إذًا في أزمة نتائج«، 
مضيفًا: »هناك أمور أسوأ 

في الحياة من ذلك، ولكنها 
ليست سلسلة جيدة«.

وبعد أن عاد من العطلة 
الشتوية متقدمًا بفارق أربع 

نقاط في الصدارة، بات 
اآلن الفارق نقطة يتيمة مع 

أونيون برلني.

أعلن نادي ليون الفرنسي 
لكرة القدم امس انتقال 

ظهيره األيمن مالو غوستو 
إلى صفوف تشلسي 

اإلنكليزي مقابل 30 مليون 
 عن خمسة 

ً
يورو، فضال

ماليني مكافآت مدة سبع 
سنوات ونصف حتى عام 

.2030
وقبل انضمامه إلى الفريق 

اللندني عاشر الدوري 
املمتاز، سيبقى غوستو 

)19 عاما( مع تاسع الدوري 
الفرنسي على سبيل اإلعارة 

حتى نهاية هذا املوسم.
وبات غوستو سابع صفقة 

لتشلسي في فترة االنتقاالت 
الشتوية بعد األوكراني 

ميخايلو مودريك، والعاجي 
دافيد داترو فوفانا، 

والفرنسي بنوا بادياشيل 
ونوني مادويكي، والبرازيلي 
أندري سانتوس في صفقات 

دائمة، والبرتغالي جواو 
فيليكس على سبيل اإلعارة 

من أتلتيكو مدريد اإلسباني.

أعلن نادي أوملبيك مرسيليا 
الفرنسي السبت تعاقده 

مع النجم املغربي الدولي 
عز الدين أوناحي. وظفر 

مرسيليا بصفقة ضم 
أوناحي الذي ساهم في 

بلوغ املنتخب املغربي املربع 
الذهبي ملونديال قطر 2022، 

للمرة األولى في تاريخه، بعد 
معركة شرسة مع عدة أندية 

أوروبية رغبت في ضمه. 
وساهم أوناحي البالغ عمره 
22 عامًا في قيادة بالده ألن 
تصبح أول منتخب إفريقي 

يصل للمربع الذهبي في 
كأس العالم، بعد اإلطاحة 
بإسبانيا والبرتغال قبل 
الخسارة على يد فرنسا. 

ويرحل أوناحي عن أنجيه 
لينضم إلى مرسيليا في 

صفقة قدرت قيمتها بنحو 
عشرة ماليني يورو )عشرة 

ماليني و900 ألف دوالر(، 
بعد إبداء نابولي اإليطالي 

وليستر سيتي وليدز 
يونايتد اإلنكليزيني اهتماما 

بضمه. 
)د ب أ(

أعلن نادي هيرتا برلني، 
املتعثر في الدوري 

األملاني لكرة القدم، أمس 
األول السبت، إقالة املدير 

الرياضي فريدي بوبيتش، 
بعد ساعات من خسارة 

هيرتا أمام ضيفه يونيون 
برلني في ديربي العاصمة 

بهدفني دون رد. 
وذكرت تقارير إعالمية أن 
الشكوك كانت تحوم حول 

مصير املدير الفني ساندرو 
شوارتز، لكن بوبيتش هو 
من دفع الثمن في النهاية.

وانضم املهاجم األملاني 
السابق بوبيتش إلى هيرتا 

برلني في عام 2021، عقب 
رحيله عن نفس املنصب في 

انتراخت فرانكفورت، لكنه 
فشل في التعاقد مع العبني 

بارزين.

سلة أخبار

ناغلسمان يقر بوجود 
»أزمة« في بايرن

ليون يعلن انتقال
غوستو إلى تشلسي

مرسيليا يدعم صفوفه 
بالمغربي أوناحي

هرتا برلين يقيل مديره 
الرياضي بوبيتش

تشافي: بيدري أحد أفضل الالعبين في مركزهتشافي: بيدري أحد أفضل الالعبين في مركزه
قال المدير الفني لفريق برشلونة 
اإلسباني لكرة القدم تشافي هرنانديز 
إن العــبــه اإلســبــانــي الـــدولـــي بــيــدري 
يعد أحــد أفضل الالعبين فــي العالم 

في مركزه. 
ــا( فــي  ــامــ ــيــــدري )20 عــ وشـــــــارك بــ
ــم 100 مــــع بــرشــلــونــة  ــ ــه رقــ ــاراتــ ــبــ مــ
السبت، وقــاد برشلونة للفوز على 
جــيــرونــا بتسجيله الــهــدف الوحيد 
لــلــقــاء، ليحقق بــرشــلــونــة انــتــصــاره 

الثامن في آخر تسع مباريات. 
وسجل بيدري أهدافا بنسبة 72.7 
في المئة من تسديداته على المرمى 
)8/ 11( منذ تعيين تشافي، وهي أعلى 
نــســبــة ألي العـــب ســجــل ســتــة أهـــداف 

على األقل في هذه الفترة. 
وأضاف تشافي: »إنه بالفعل يصنع 
ــوارق كــبــيــرة فـــي الـــمـــبـــاريـــات، وإذا  ــ فــ
أضــفــت أيــضــا األهـــــداف والــتــمــريــرات 
الــحــاســمــة، فنحن نــتــحــدث عــن واحــد 

من أفضل الالعبين في مركزه، وعمره 
مــازال 20 عــامــا«، معقبا: »مـــازال لديه 
الكثير من العمل في التمريرة األخيرة، 
ولكن ليس بيدري فقط، أيضا غافي، 
ــغ، وســـيـــرخـــيـــو  ــ ــونـ ــ وفـــريـــنـــكـــي دي يـ
ــرانـــك كــيــســي عندما  بــوســيــكــتــس، وفـ

يلعب«. 
ــم يــــكــــن بــــرشــــلــــونــــة فـــــي أفـــضـــل  ــ ــ ولـ
مستوياته أمــام جــيــرونــا، الــذي فشل 
فـــي تــحــقــيــق أي فـــوز فـــي آخـــر خمس 
مــبــاريــات بـــالـــدوري أمــــام بــرشــلــونــة، 
ويريد تشافي من العبيه أن يكونوا 
أكــثــر جـــرأة فــي الــمــواقــف الهجومية، 
وهـــو مــا أكـــده بــقــولــه: »مــازلــنــا نفتقد 
الجرأة في الهجوم، نعطي التمريرات 
الصحيحة، ولكنها ليست تمريرات 
حــاســمــة، يــجــب أن نــســدد مـــن خـــارج 
منطقة الجزاء، وأن نبحث عن الكرات 

الجيدة، وأن نمرر كرات عرضية«. 
وأردف: »العبو جيرونا وضعونا 
ــا، ولـــكـــن في  ــأونــ تــحــت ضــغــط وفــــاجــ
بعض األحيان يجب أن يكون تفكيرنا 
 :

ً
خــالقــا وأن نصنع الــمــزيــد«، متابعا

»األداء الذي قدمناه في النصف الساعة 
األول من الشوط األول هو ما نريده، 
االنتصار، والهدف جاء بفضل الضغط 

العالي«.

ديمبيلي يعاني إصابة في عضلة الفخذ
أعلن نادي برشلونة اإلسباني السبت طبيعة اإلصابة التي تعرض لها 
النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي خالل انتصار الفريق على جيرونا بهدف 
نظيف ضمن الجولة الـ 19 لليغا، مشيرا إلى أن »مدى الغياب سيتحدد 

وفقا الستجابة« الالعب للبرنامج العالجي.
وكشف الــنــادي الكتالوني فــي بيان رسمي عبر حسابه على شبكة 
»تويتر« عن إصابة الجناح الدولي الفرنسي في عضلة الفخذ األمامية 

اليسرى، بينما لم يحدد الفترة الخاصة بالتأهيل.
ورغم عدم إعالن البرشا عن فترة غياب صاحب الـ 25 عاما، فإن التقارير 

المختلفة تشير إلى أنها ستتراوح بين 3 و4 أسابيع.
وتــأتــي هـــذه اإلصــابــة لــتــزيــد الــشــكــوك حـــول إمــكــانــيــة حــرمــان الــنــادي 
الكتالوني من جهود النجم المتألق، عن مواجهتي ثمن نهائي الدوري 

األوروبي أمام مانشستر يونايتد اإلنكليزي.

مورينيو: مورينيو: 
نابولي نابولي 
سيتوج سيتوج 

 
ً
 بطال
ً
بطال

إليطالياإليطاليا

أكد البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما، السبت أن 
نابولي صاحب هذا الموسم للقب الدوري اإليطالي »اإلسكوديتو«، 
 بمستوى األرجنتيني باولو ديباال، نجم 

ً
رغم أنه ال يمتلك العبا

»الجيالوروسي«.
وصرح مورينيو، في مؤتمر صحافي عشية مواجهة الفريقين 
على ملعب »دييغو أرمــانــدو مــارادونــا« في قمة الجولة الـــ 20 من 
الــدوري: »أقــول إنهم فــازوا بالبطولة عن جــدارة. أهنئهم. نابولي 
، هم يبتعدون بفارق 12 نقطة، دون وجود تهديد 

ً
فريق جيد جدا

من أي فريق، هو بطل اإلسكوديتو«.
 نجمه األرجنتيني باولو ديباال 

ً
وتابع المدرب البرتغالي مادحا

»ال يوجد أي العب في نابولي مثل ديباال. رغم أن الفريق يمتلك 
 من الالعبين الجيدين. كنت أرغب في ضم كيم مين-جاي 

ً
 كبيرا

ً
عددا

 لتوتنهام«.
ً
)مدافع نابولي( عندما كنت مدربا

وحــول مستقبله مع النادي العاصمي، أوضــح: »ال أدري، أريد 
 بيوم. عندما يريد النادي الحديث معي، فأنا هنا، 

ً
أن أتعامل يوما

. أفكر في روما، فقط في روما، وليس في مستقبلي«.
ً
دائما

كاسيميرو يقود يونايتد إلى مواصلة المشوار بكأس إنكلترا

أحبط بوسطن سلتيكس ضيفه لوس أنجلس 
ليكرز ونجمه »الملك« ليبرون جيمس صاحب 41 
نقطة، عندما حسم »الكالسيكو« بمصلحته 125-
121، بعد التمديد )السبت(، في دوري كــرة السلة 

األميركي للمحترفين.
وارتكب جايسون تاتوم )30 نقطة، و11 متابعة( 
خطأ على جيمس )9 متابعات، و8 تمريرات حاسمة( 
عــنــدمــا كــــان االخـــيـــر بــطــريــقــه لتسجيل ســلــة قبل 
الصافرة النهائية، لكن الحكم لم يحتسبه ما فّجر 
غضب الملك، وتــم احتساب خطأ فني ضد زميله 
باتريك بيفيرلي إلحضاره كاميرا للحكام ليظهر 

لهم الدليل على قرارهم السيئ.
وقاد الكاميروني جويل إمبيد بـ 47 نقطة فريقه 
فيالدلفيا سفنتي سيكسرز، ثاني المنطقة الشرقية، 
لحسم القمة الثانية بأمسية الجمعة على حساب 
ضــيــفــه دنــفــر نــاغــتــس مــتــصــدر الــمــنــطــقــة الغربية 

.119-126
واستعاد بروكلين نتس رابع المنطقة الشرقية 
تـــوازنـــه بــعــد خــســارتــيــن متتاليتين، بـــفـــوزه على 
ضيفه نيويورك نتس 122-115 بفضل 32 نقطة 

لكايري إرفينغ.
وفــي أتالنتا، حقق لــوس أنجلس كليبرز فوزه 
الخامس تواليا عندما تغلب على مضيفه هوكس 

.113-120

وفي سان أنطونيو، أفسد فينيكس صنز احتفال 
مدرب سبيرز غريغ بوبوفيتش بعيد ميالده الـ74 
عندما تغلب عليه 128-118 بعد التمديد، في مباراة 
تألق فيها كريس بــول بتسجيله 31 نقطة مع 11 

تمريرة حاسمة.
وفــي باقي المباريات، فــاز يوتا جــاز مع داالس 

مافريكس 108-100، ومينيسوتا تمبروولفز على 
ساكرامنتو كينغز 117-110، في حين خسر بورتالند 
ترايل باليزرز امام تورونتو رابتورز 105-123، ونيو 
أورليانز بيليكانز أمام واشنطن ويزاردز 113-103، 
وديترويت بيستونز أمام هيوستن روكتس 114-
117، وأورالندو ماجيك أمام شيكاغو بولز 128-109.

براون نجم سلتيكس يصوب من أمام جيمس نجم ليكرز

ديوكوفيتش يتوج بـ »أستراليا المفتوحة«
ــاك ديــوكــوفــيــتــش  ــوفــ ــربـــي نــ تـــــوج الـــصـ
بلقب بــطــولــة أســتــرالــيــا الــمــفــتــوحــة، أولــى 
البطوالت األربع الكبرى في كرة المضرب، 
للمرة العاشرة في تاريخ عندما تغلب على 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3-6 
و7-6 )7-4( و7-6 )7-5(، األحد، في المباراة 

النهائية في ملبورن.
وحــــــقــــــق ديــــوكــــوفــــيــــتــــش 
ـــ 22 فــــي »الـــغـــرانـــد  ــ الـــلـــقـــب الـ

ســــــــــالم«، مــــــعــــــاداًل الــــرقــــم 
الــــقــــيــــاســــي الـــمـــســـجـــل 

بـــــــاســـــــم اإلســــــبــــــانــــــي 
رافـــايـــل نــــــادال، الـــذي 
جرد من لقب البطولة 

األسترالية هــذا العام، 
كما اســتــعــاد صــدارة 
التصنيف العالمي 
من اإلسباني اآلخر 
كــارلــوس ألــكــاراس، 
الغائب عن النسخة 

الحالية لإلصابة.
وهو الفوز العاشر 
لديوكوفيتش في 10 

مباريات نهائية بملبورن، والـ 22 في 33 
مباراة نهائية بالبطوالت األربع الكبرى.

فـــي الــمــقــابــل، فــشــل تــســيــتــســيــبــاس في 
الظفر بأول األلقاب الكبرى للمرة الثانية 
في مسيرته، بعد األولى عندما خسر أمام 
ديــوكــوفــيــتــش بـــالـــذات فــي »روالن 

غاروس« عام 2021.
وانــــهــــار ديــوكــوفــيــتــش 
 والــدتــه في 

ً
، معانقا

ً
باكيا

المدرجات، ثم على كرسيه 
 
ً
على أرضية الملعب، متأثرا

ــام الــمــاضــي  ــعــ بـــمـــعـــانـــاتـــه الــ
عندما تم ترحيله لرفضه 
تلقي اللقاح ضد فيروس 
ــــاب  ــا غـ ــمــ ــيــ كـــــــــورونـــــــــا، فــ
ــان بــعــد  ــ ــردجـ ــ والــــــــده سـ
جـــدل ظــهــوره بجانب 
مشجعين يحملون 
 عليه 

ً
 روسيا

ً
علما

ــورة الــرئــيــس  صــ
فــــــــالديــــــــمــــــــيــــــــر 

بوتين.

بوسطن يحبط جيمس وليكرز

نوفاك ديوكوفيتش

فاز فريق ساسولو على مضيفه 
ميالن 5-2، خالل المباراة التي 

جمعتهما أمس، في الجولة 
العشرين من الدوري اإليطالي 

لكرة القدم.

سحق ساسولو مضيفه ميالن أمس، 
بالفوز عليه 5-2 في عقر دار األخير، ملعب 
سان سيرو، ضمن منافسات الجولة الـ20 
ــقـــدم، ولــم  مـــن الــــــدوري اإليــطــالــي لــكــرة الـ
ينتظر الضيوف طويال، فقبل مرور ثلث 
ساعة كانوا قد تقدموا بهدف أول حمل 
توقيع غريغوري ديفريل )19(، وأضــاف 
دافــيــدي فراتيسي الهدف الثاني بعدها 

سريعا )21(.
وقــلــص أوليفيه جــيــرو الــفــارق بهدف 
للميالن )24(، لكن دومينيكو بــيــراردي 
عاد ليوسع الفارق مجددا ويؤكد أفضلية 
ساسولو بهدف ثالث )30( لينتهي الشوط 
األول بتقدم الضيوف 3-1، واحتسب حكم 
المباراة ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني 
انبرى لها آرمان لورينتيه وحولها بنجاح 
إلى داخل شباك الروسونيري )47( معلنا 

الهدف الرابع لساسولو.
وازدادت سخونة األجواء داخل الملعب 
فــي ربــع الساعة األخــيــر مــن اللقاء، حين 
أحرز ماتيوس هنريكي الهدف الخامس 
لـــســـاســـولـــو، ورد عــلــيــه الـــمـــيـــالن بــهــدف 
ثـــان )81( عــبــر ديـــفـــوك أوريـــغـــي، وبــهــذه 
الخسارة، الثانية تواليا والرابعة خالل 
الموسم، تجمد رصيد ميالن عند 38 نقطة 
ليتراجع إلى المركز الرابع، بينما أضاف 
ساسولو 3 نقاط ثمينة إلى رصيده الذي 
أصبح 20 نقطة في المركز السادس عشر، 
ليبتعد بفارق 8 نقاط عن منطقة الهبوط 

من الجدول.

إنتر إلى المركز الثاني
من جانب آخر، قاد بطل العالم المهاجم 

األرجنتيني الوتارو مارتينيز فريقه إنتر 
إلى الفوز على مضيفه كريمونيزي 1-2 
أمــس األول السبت، وتــقــدم كريمونيزي 
باكرا بفضل مهاجمه الشاب النيجيري 
دافــــيــــد أوكـــيـــريـــكـــي )11(، قــبــل أن يــــدرك 
مارتينيز التعادل )21( ليعود ويسجل 
هدف الفوز )65(، وتقدم إنتر إلى المركز 
الثاني برصيد 40 نقطة، بفارق نقطتين 

عن ميالن الثالث.
في كريمونا، افتتح الفريق المضيف 

الــتــســجــيــل بــعــد 11 دقــيــقــة مـــن صــافــرة 
البداية، بتسديدة بالقدم اليمنى ألفضل 
هداف في صفوفه أوكيريكي )5 أهداف( من 
حافة منطقة الجزاء في الزاوية المعاكسة، 
، أدرك »نيراتزوري« 

ً
ومن ركنيتين تباعا

التعادل بعد تمريرة مــن التركي هاكان 
تشالهان أوغــلــو، وتسديدة على الطاير 
ـــن الـــبـــوســـنـــي إديــــــــن دجـــيـــكـــو صـــدهـــا  مــ
الحارس ماركو كارنيسيكي وعادت إلى 
مارتينيز الذي ارتدى شارة القيادة بغياب 

السلوفاكي ميالن سكرينيار، تابعها في 
الشباك )21(.

ــاعــــف مــارتــيــنــيــز الــنــتــيــجــة بــعــد  وضــ
تــمــريــرة مــن دجيكو إلـــى داخـــل المنطقة 
ليطلق كرة من زاوية مغلقة حّولت مجراها 
ــقـــدم الـــمـــدافـــع  قــلــيــال بـــعـــد اصـــطـــدامـــهـــا بـ
المكسيكي جوهان فاسكيس ومسحت يد 
الحارس )65(، وكان كريمونيزي المتذيل 
أنــهــى مــرحــلــة الـــذهـــاب مــن دون أي فــوز، 
ليصبح ثاني فريق ال يفوز بأي مباراة في 

هذه المرحلة منذ عودة الدوري اإليطالي 
العتماد نظام 20 ناديا )2004-2005(، بعد 

هيالس فيرونا في موسم 2016-2015.
وعـــاد أتــاالنــتــا إلــى سكة االنــتــصــارات 
بــفــوزه على سمبدوريا 2-صــفــر، بهدفي 
الدنماركي جواكيم مايل بيدرسن )42(، 

واإلنكليزي أديموال لوكمان )57(.

لورينتيه نجم ساسولو يحرز الهدف الرابع
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61 عاما، شيعت، الرجال: 
العزاء في المقبرة، النساء: 
سلوى، ق12، ش6، م3، ت: 

99788686 ،99788383

74 عاما، شيعت، الرجال: 
العزاء في المقبرة، النساء: 
النزهة، ق2، ش21، م4، ت: 

99732992

12 عاما، شيع، العزاء في 
المقبرة، ت: 63334449

دالل محمد مبارك السنافي

لطيفه تاج الدين طالب 
عبدالكريم

زوجـــــة: حــســن مــحــمــد حسن 
الكند

علي أحمد عايد الشمري

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 05:17

 06:39

 12:01

   03:03

05:24 

    0 6:44

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  19

08

ً
06:56 صبـــاحــــــا

 05:55 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
00:30 صبـــاحــــــا

 
ً
11:56 ظــــــــــــهــــــــــــرا

الملح ُيضعف ذاكرة كبار السن مجففات طالء األظفار... سرطان
يــحــدث الــتــدهــور الــمــعــرفــي 
في صورة انخفاض تدريجي 
بـــالـــذاكـــرة واالنـــتـــبـــاه والـــقـــدرة 
على حل المشكالت، وهو جزء 
طبيعي من مرحلة الشيخوخة، 
 أن يــكــون 

ً
لــكــنــه يــمــكــن أيــــضــــا

 عـــــــن حـــــــــــاالت طـــبـــيـــة 
ً
نـــــاتـــــجـــــا

مختلفة، مثل مرض الزهايمر 
وأشكال أخرى من الخرف.

كذلك يمكن أن يحدث بسبب 

بــعــض خــيــارات نــمــط الــحــيــاة، 
مــثــل الــنــظــام الــغــذائــي السيئ 
وقلة النشاط البدني والعزلة 

االجتماعية.
وتـــطـــرقـــت دراســـــــة صــيــنــيــة 
ــع  ــ ــوقـ ــ حـــــــديـــــــثـــــــة، نــــــشــــــرهــــــا مـ
ونـــقـــلـــتـــهـــا   S c iTechDa i l y
»العربية نت« أمس، إلى تأثير 
ــيـــوم  ــاسـ ــوتـ ــبـ ــــوم والـ ــــوديـ الـــــصـ
والملح على الوظيفة اإلدراكية 

لمجموعة مــن كبار السن في 
الصين.

ــل فـــريـــق الــبــاحــثــيــن  وتـــوصـ
إلـــى أن تـــنـــاول كــمــيــات كبيرة 
من الصوديوم بمعدل أكثر من 
، وارتــفــاع 

ً
5593.2 ملغ يــومــيــا

الــصــوديــوم إلـــى البوتاسيوم 
يـــزيـــدان خــطــر ضــعــف الــذاكــرة 

لدى كبار السن.

تــــوصــــلــــت دراســــــــــة جــــديــــدة، 
ــاء بــــجــــامــــعــــة  ــ ــمــ ــ ــلــ ــ أجـــــــــراهـــــــــا عــ
كــالــيــفــورنــيــا فـــي ســـان ديــيــغــو، 
إلى أن اإلشعاعات المنبعثة من 
مجففات طالء األظفار باألشعة 
ــد يـــكـــون  ــ فــــــوق الـــبـــنـــفـــســـجـــيـــة قـ
لــهــا عـــالقـــة بـــاإلصـــابـــة بــمــرض 

السرطان.
ــالــــت شــبــكــة يــــورونــــيــــوز،  وقــ
في خبر نقله موقع سبوتنيك، 

ــات طـــــالء  ــ ــفـ ــ ــفـ ــ ــجـ ــ أمـــــــــــــس، إن مـ
ــار، الــشــائــع اســتــخــدامــهــا  ــفـ األظـ
فـــــــي صــــــالــــــونــــــات الــــتــــجــــمــــيــــل، 
يمكنها إتــالف المادة الخلوية 
ــة، كـــمـــا تــتــســبــب فــي  ــ ــيـ ــ ــــوراثـ والـ
حــدوث طفرات دائمة بالخاليا 
الــــبــــشــــريــــة الـــمـــرتـــبـــطـــة بــخــطــر 

اإلصابة بالسرطان.
 ألدلــــة 

ً
ــا ــقــ ويــــأتــــي ذلـــــك مــــوافــ

علمية أوردتها دراسات سابقة، 

بـــأن األشــعــة فـــوق البنفسجية 
يــمــكــن أن تــســبــب تــلــف الــجــلــد، 
وتــــــزيــــــد مــــــن خــــطــــر اإلصـــــابـــــة 

بسرطان الجلد.
ُيشار إلى أن الوكالة الدولية 
ــاث الـــــســـــرطـــــان تــصــنــف  ألبــــــحــــ
األشــعــة فـــوق البنفسجية ذات 
الـــنـــطـــاق الـــعـــريـــض )400-315 
ــادة  ــ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــلــــى أنـ نــــانــــومــــتــــر( عــ

مسرطنة من المجموعة 1.

ً
 مكسيكيا

ً
قرش يمزق غواصا

ً
 مكسيكيا

ً
قرش يمزق غواصا

علبة سجائر تسجنه علبة سجائر تسجنه ٨٨ سنوات سنوات

ً
 راكبا
ً
انحدرت الحافلة فمات انحدرت الحافلة فمات ٢٥٢٥ راكبا

تل غطاس مكسيكي في هجوم عنيف بعد أن مزقت سمكة 
ُ
ق

قرش رأسه وكتفيه.
وكان مانويل لوبيز يغوص تحت الماء، بالقرب من شاطئ 
سان خوسيه على الساحل الغربي للمكسيك، عندما هاجمه 

قرش أبيض طوله ستة أمتار.
وبينما ذكرت مصادر أنه لم يكن لدى لوبيز خزان هواء، 
وكان يتنفس فوق الماء أثناء غوصه، قال أحد المسؤولين، 
لطات حذرت  في بيان نقله موقع سكاي نيوز، أمس، إن السُّ
الغواصين المحليين من وجود أسماك القرش في المنطقة، 
 إلــى أن معظمهم لم يخرج منذ عــدة أيــام »إال أن لوبيز 

ً
الفتا

تجاهل التحذيرات، ألنه كان بحاجة إلى جني األمــوال« من 
جمع المحار، فالنقص في المأكوالت البحرية أدى إلى ارتفاع 

الطلب«.

أيـــــــدت مـــحـــكـــمـــة الــتــمــيــيــز 
 بحبس رجل 8 

ً
األردنية حكما

سنوات، بعد إدانته بمحاولة 
ــمــــل  ــعــ ــه فــــــــي الــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــل زمــ ــ ــتــ ــ قــ
بــمــحــافــظــة الـــبـــلـــقـــاء، بسبب 
خالف على سعر »علبة تبغ«.
وكانت محكمة الجنايات 
ــتــــهــــم  ــمــ الــــــكــــــبــــــرى دانـــــــــــــت الــ
ــعــــت فــي  بـــمـــحـــاولـــة قـــتـــل وقــ
23 يــولــيــو 2020، وحــكــمــت 
، ثم 

ً
عليه بالسجن 12 عــامــا

قــررت خفض العقوبة إلــى 8 
سنوات، ألن الضحية أسقط 
التهم الموجهة ضد المدعى 

عليه.
ــرنــــي«  ــبــ ــــع »خــ ــوقـ ــ وقـــــــــال مـ
ــي الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــ األردنــــــــــــــي، فــ
الــتــي نــشــرهــا مــوقــع روســيــا 
اليوم، أمس األول، إن المتهم 
ــا يـــعـــمـــالن  ــ ــانـ ــ ــة كـ ــيــ والــــضــــحــ

بمكب للنفايات فــي السلط، 
ــم فـــــي جـــــدال  ــهـ ــتـ ــمـ ودخــــــــل الـ
ــاد مـــــع صــــديــــق لـــــه حــــول  ــ ــ حـ
ــتـــراهـــا  ــبـــغ اشـ ســـعـــر عـــلـــبـــة تـ
لـــه، عــنــدهــا حــــاول الضحية 
التدخل لوقف المشادة بين 
الـــطـــرفـــيـــن، فــســحــب الــمــتــهــم 
، وطعنه مــرة واحــدة 

ً
سكينا

في صدره، وتم نقل المصاب 
إلـــى مستشفى قــريــب، حيث 
خضع لعدة عمليات جراحية 

ونجا من الموت.
ــيـــز« بـــأن  ــيـ ــمـ ــتـ وقــــضــــت »الـ
ات محكمة الجنايات  إجــــراء
كانت دقيقة، وأن المتهم ُحكم 

عليه بالعقوبة المناسبة.

، على األقــل، في سقوط حافلة من منحدر 
ً
تل 25 شخصا

ُ
ق

جبلي كانت تقلهم بمنطقة بيورا شمال ليما، عاصمة بيرو.
وذكـــرت صحيفة ذا صــن البريطانية، فــي خبر نقله موقع 
 ،

ً
سبوتنيك أمس، أن الحافلة كانت تقل ما يزيد على 60 راكبا

 حتفهم، مــع احتمال ارتــفــاع عدد 
ً
لقي منهم نحو 25 شخصا

المصابين من بين بقية الركاب في العاصمة ليما، السيما أن 
الحافلة سقطت من ارتفاع كبير، وسقط عدد كبير من الركاب 

من نوافذها، وعلق آخرون داخلها.
وأضافت الصحيفة أن الحافلة كانت متجهة من مدينة ليما 
نحو مدينة تومبيس الواقعة على الحدود مع اإلكوادور، إال أنها 
انحرفت في منطقة غير مأهولة قرب بلدة أورغانوس، الواقعة 

 عن وجهتها.
ً
على بعد نحو 260 كيلومترا

وأشارت إلى أن حوادث الطرق تأتي في المرتبة األولى لعدد 
الوفيات في البالد، حيث لقي أكثر من 2500 شخص حتفهم في 

حوادث المرور خالل عام 2016 فقط.

يدفنون أجدادهم في منازلهم وفاًء لهم
في مكان ال يبعد سوى 10 أمتار عن غرفة 
نومه، دفن لومور غونجا وأقرباؤه جدهم 
المتوفى كجزء من عادة االحتفاظ بالموتى 
داخل فناء منزل األسرة؛ وهي عادة قديمة 
من العادات التي تتوارثها عدة قبائل جنوب 
الــــســــودان مــنــذ آالف الــســنــيــن، إلــــى جــانــب 
عادات فريدة أخرى تميز أكثر من 64 قبيلة 

في هذه البالد.
ومن إكرام الميت بدفنه داخل فناء منزل 
العائلة إلى »التشليخ«، و»تتويج الصبيان« 
عــنــد انــتــقــالــهــم مـــن مــرحــلــة الــمــراهــقــة إلــى 
مــرحــلــة الـــشـــبـــاب، وغــيــرهــا مـــن الــطــقــوس؛ 
تحتفظ قبائل جنوب السودان بالعديد من 
 
ً
 ثقافيا

ً
الــعــادات الفريدة التي تعكس إرثــا

 على التحوالت المتسارعة في الدولة، 
ً
عصيا

التي انفصلت عن السودان في 2011.
ورغــم أن نسبة كبيرة من سكان جنوب 
 بشمال 

ً
 وثقافيا

ً
السودان ارتبطت وجدانيا

السودان قبل انفصال بالدهم، فإن االحتفاظ 
 للكثير 

ً
 مقدسا

ً
بالعادات القديمة يعتبر أمرا

منهم.
وقال الصحافي والباحث في تراث جنوب 
السودان، جبرائيل شدر، في مقابلة نقلها 
مــوقــع »ســكــاي نــيــوز« أمـــس، إن عـــادة دفــن 
الموتى في فناء منزل العائلة من العادات 
 
ً
القديمة عند عــدد مــن القبائل، خصوصا

قبيلة الباري؛ التي تسكن في قرى متاخمة 
للعاصمة جوبا، حيث يحرص أقرباء الميت 
على االحــتــفــاظ بجسده فــي مــكــان منظور 
 
ً
 منهم بأن ذلك يشكل نوعا

ً
إليهم، اعتقادا
من الوفاء له. 

 
ً
 وأوضح شدر أن تتويج الصبيان أيضا

تــعــتــبــر مـــن الــــعــــادات الـــتـــي حــافــظــت على 

زخمها لعقود طويلة، »فعندما يبلغ صبي 
 
ً
ما في القبيلة الحلم تنظم قبيلته له موكبا
 يشارك فيه شباب ورجال القبيلة، 

ً
صاخبا

 لــدخــولــه مرحلة 
ً
ويقيمون الــوالئــم إعــالنــا

 في 
ً
 كــبــيــرا

ً
الــرجــولــة، الــتــي تتطلب تــغــيــيــرا

سلوكه اليومي«.
كــمــا تنتشر فــي جــنــوب الـــســـودان عــادة 
التشليخ؛ وهي وضع وشم دائم على الوجه 

باستخدام أمواس حادة، وهي من العادات 
المشتركة بين معظم قبائل جنوب السودان، 

لكن الطريقة تختلف من قبيلة إلى أخرى.

العب بريطاني يسرق ملعقة بوتين
كــشــف كــتــاب جــديــد عـــن »جــريــمــة ســرقــة 
طريفة« نفذها نجم دفاع مانشستر يونايتد 
ومنتخب إنكلترا ريو فيرديناند، عندما أخذ 
»خلسة« ملعقة من على طاولة أثناء اجتماعه 

مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين.

« لإلعالمية 
ً
وذكر كتاب »كيف ال أكون قويا

الرياضية في »بي بي سي« أليكس سكوت، 
والــذي نشره موقع »سكاي نيوز« أمس، أن 

الواقعة حدثت في الكرملين.
وكــتــبــت ســكــوت: »كــجــزء مــن بــرنــامــج 

ــــو إلــى  أســاطــيــر الــفــيــفــا، دعـــيـــت أنــــا وريـ
الكرملين للحديث عن كأس العالم )2018 
الذي استضافته روسيا(«، مضيفة: »ريو 
جعلني أضحك ونحن في طريق الخروج. 
فتح يده ليكشف أنه أخذ ملعقة صغيرة 

كتذكار«.
وأوضحت سكوت، التي سبق لها أن 
لعبت فــي صــفــوف أرســنــال وبرمنغهام 
في إنكلترا، »أنها لم تشعر بالراحة في 
االجتماع«، مضيفة: »كنت المرأة الوحيدة 
في الغرفة، لكنني كنت هناك لمناقشة 

كرة القدم«.
وتابعت: »كــان الــيــوم كله غير معتاد 
. التقطنا الصور مع بوتين، لكنني 

ً
تماما

ــنــــاول الـــشـــاي  كـــنـــت خـــائـــفـــة حـــتـــى مــــن تــ
ــامــــه، فـــي حــــال انــتــهــكــت عن  والـــكـــعـــك أمــ
غير قصد بعض األعــراف الدبلوماسية 

الخفية«.
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يومية سياسية مستقلة

جانب من اجتماع ريو مع الرئيس الروسي

كل ما يحدث على مستوى تسريب االمتحانات وانتشار 
 أو 

ً
ظاهرة الغش هو نتيجة التساهل لفترة عشرين عاما

أكثر مع الشهادات المزّورة والوهمية!
الحزن يمأل قلبي عندما أكتشف أن بعض أولياء األمور 
هم َمن يشجعون الطلبة على الغش ويدفعون مبالغ طائلة 

لشراء األسئلة المسّربة!
 نعم....

 هذا ما اكتشفه المسؤولون، وهذا ما اكتشفته النيابة 
العامة، كما يبدو!

 على الطالب، 
ً
 يــكــون الــعــقــاب مقتصرا

ّ
 لــذلــك يجب أال

 ودراية بأنهم 
ً
يجب أن يشمل أولياء األمور، فُهم أكثر علما

يرتكبون جريمة، بل جرائم تؤدي إلى هدم المجتمع.
 ليس هناك عــذر ألولــيــاء األمـــور بدفع المبالغ لشراء 

األسئلة المسّربة وتشجيع الغش!
 التفوق الوهمي سيالزم سمعة العائلة، وسيرّبي عدم 
األمانة داخل األسرة وخارجها، وعقاب جميع المشتركين 

بهذه الجرائم واجب أخالقي وأدبي وقومي.
 وليكن الواجب األهّم واألكبر هو عقاب الغشاش األكبر، 

وهو ولي األمر الذي يشجع أبناءه على الغش والفساد!
 فــســاد األســــرة هــو بعينه فــســاد للمجتمع كــكــل، ومــا 
ستنتهي الكويت به هو حفنة من القياديين الذين درجوا 

على الغش والخداع والفساد، وسيستمرون في ذلك!
 تـــالحـــقـــوا أنـــفـــســـكـــم بـــالـــقـــضـــاء عـــلـــى هـــــذه الـــظـــاهـــرة، 
ر بالخير مــادام بعض أولــيــاء األمــور 

ّ
فالمستقبل ال يبش

يرّبون أبناءهم ويشجعونهم على الفساد والغش والخداع، 
 فإننا 

ّ
والــعــقــوبــات يجب أن تــكــون صــارمــة وحــازمــة، وإال

سننتهي كمجتمع يسعى إلى التقدم العلمي والتحضر.

من شابه أباه 
د. ناجي سعود الزيدفما ظلم
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