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»ضربة أصفهان« استهدفت أسلحة 
أميركية غنمتها روسيا في أوكرانيا

نقلتها موسكو إلى طهران لنسخ تكنولوجيا الواليات المتحدة وإنتاج أسلحة مشابهة
• األجهزة اإليرانية تعتقل ثالثة من المنفذين... وروسيا تقّيم الهجوم وتحذر من تصعيد منفلت  

• إيران تطلب توضيحات من كييف وتصف تلميحات مستشار زيلينسكي بـ »العدائية«

بلينكن يدعم مصر ويدعو 
إسرائيل والفلسطينيين 

للتهدئة

فترة االنتقاالت الشتوية 
لكرة القدم تغلق أبوابها 
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منتدى بابسون 
العالمي لريادة 
األعمال ينطلق 

»AUM« في

 حملة تطعيم منشطة  
ً
»الصحة« تبدأ غدا

جرعة اختيارية تعالج »كورونا« ومتحور أوميكرون
● عادل سامي

 التحصين 
ً
تستأنف وزارة الصحة غدا

ــإطــــاق حــمــلــة  ــا، بــ ــ ــورونـ ــ ــيــــروس كـ ــد فــ ضــ
تــطــعــيــم مــنــشــطــة مـــن لـــقـــاح »كــوفــيــد -19 
 
ً
موديرنا ثنائي التكافؤ«، فــي 16 مركزا

 بجميع مناطق الباد ستعمل من 
ً
صحيا

 حتى الثامنة مساء.
ً
الثالثة عصرا

وأكـــدت مــصــادر لـــ »الــجــريــدة«، أن هذه 
الــجــرعــة ستكون اخــتــيــاريــة، مبينة أنها 
 من 

ً
تــتــكــون مــن لــقــاح مــــزدوج يــعــالــج كـــا

ــا ومـــتـــحـــور أومـــيـــكـــرون  فـــيـــروس كــــورونــ
األحدث.

ــة تــعــتــبــر  ــرعـ ــجـ ــــت أن هـــــذه الـ ــــحـ وأوضـ
الرابعة لمن حصل على 3 جرعات، والثالثة 
)تنشيطية( للحاصلين على جرعتين، وقد 
يحتاجونها للسفر إلى بعض الدول التي 
ال تــزال تشترط الحصول على 3 جرعات 

لدخول أراضيها مثل الفلبين.
وعـــن األســـبـــاب الــتــي دعـــت »الــصــحــة« 
إلعطاء تلك الجرعة، قالت المصادر إنها 
ربــمــا تــكــون مــحــاولــة لــلــحــد مــن الــتــحــور 
الجديد المنتشر في جميع أنحاء العالم، 
مــشــددة على أنــه مــن غير المعلوم مدى 

قدرة اللقاح الجديد على منع العدوى.

قـــال رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي الــمــحــافــظ 
السابق بوريس جونسون، إن الرئيس الروسي 
فاديمير بوتين هــدد بقتله بــصــاروخ، خال 
مــكــالــمــة هــاتــفــيــة مــطــولــة بينهما قــبــيــل الــغــزو 

الروسي ألوكرانيا في فبراير الماضي. 
وروى جونسون، في فيلم وثائقي مكون من 
ثاثة أجزاء بدأت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي 
بي سي( بث أولى حلقاته مساء أمس، مكالمته 
 واألكثر استثنائية« مع بوتين في 

ً
»الطويلة جدا

فبراير 2022، وتبعتها زيارته لكييف حين كان 
 لوزراء بريطانيا. 

ً
رئيسا

وقـــال جــونــســون: »قـــد هــددنــي فــي وقـــت مــا، 

: بوريس، ال أريد أن أؤذيك لكن، بصاروخ، 
ً
قائا

سيستغرق األمر دقيقة واحدة فقط، أو شيء 
مــن هـــذا الــقــبــيــل، لكنني أعــتــقــد أنـــه، من 

خال النبرة الهادئة التي استخدمها 
وعدم االكتراث الذي بدا عليه، أنه كان 

يناور فحسب«.
ره مــن أن غزو 

ّ
وأكــد أنــه لما حـــذ

أوكـــرانـــيـــا ســيــكــون كـــارثـــة مطلقة 
ــــى عـــقـــوبـــات غــربــيــة  وســــيــــؤدي إلـ
قاسية، ونشر المزيد مــن قــوات 

»الــنــاتــو« عــلــى حـــدود روســيــا، 
واصـــــــــــــــــــــل بــــــوتــــــيــــــن 

ال تزال تفاصيل الضربة الجوية التي استهدفت 
 في مدينة أصفهان وسط 

ً
 إيرانيا

ً
 عسكريا

ً
موقعا

إيران تتكشف، وفي حين أثار قصف قوافل أسلحة 
إيرانية فجر أمس على الحدود العراقية ــ السورية 
 من التوتر، توعدت إيران بالرد على إسرائيل، 

ً
مزيدا

ــــك عــلــى لـــســـان مـــســـؤول فـــي تــصــريــحــات لــقــنــاة  وذلـ
الجزيرة القطرية.   

وبعد أن نفت وزارة الدفاع األميركية )البنتاغون( 
أي مشاركة لقواتها في عمليات عسكرية داخل إيران، 
وســـط اســتــمــرار الــتــلــمــيــحــات اإلســرائــيــلــيــة بــوجــود 
تنسيق أميركي ــ إسرائيلي، بشأن الضربة، كشف 
مصدر رفيع المستوى في وزارة الدفاع اإليرانية أن 
 آخر في تبريز، 

ً
الضربة الجوية في أصفهان وقصفا

كانا يستهدفان مواقع تستخدمها طهران في تخزين 
أسلحة أميركية تمكنت القوات الروسية من غنمها 
خال المعارك في أوكرانيا، بهدف نسخ التكنولوجيا 
األميركية وإنــتــاج أسلحة مشابهة لها عبر تقنية 

الهندسة العكسية. 
وقـــال الــمــصــدر إن طــهــران تــرجــح أن يــكــون هدف 

إسرائيل واألميركيين تدمير هذه األسلحة، 

طهران - فرزاد قاسمي

باكستان: مقتل العشرات بتفجير انتحاري بمسجد للشرطة في بيشاور

ــــس، داخـــل  فـــّجـــر انـــتـــحـــاري نــفــســه، أمـ
مــســجــد يــقــع بــالــقــرب مــن مــجــمــع سكني 
ألفــراد الشرطة الباكستانية، في مدينة 
بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختونخوا 

شمال غربي الباد. 
وفي محصلة غير نهائية للضحايا، 
 ،

ً
أسفر هذا التفجير عن مقتل 47 شخصا

وإصــابــة نحو 147، معظمهم مــن أفــراد 
الشرطة، من أصل نحو 260 كانوا داخل 

المسجد وقت االنفجار.
ــــى أن  وأشـــــــار مـــســـؤولـــون أمـــنـــيـــون إلـ
 فــــي الــصــف 

ً
ــان حـــــاضـــــرا ــ االنــــتــــحــــاري كــ

ــر عــنــدمــا  ــهـ ــظـ األمـــــامـــــي أثــــنــــاء صــــــاة الـ
فّجر نفسه، مما أدى إلــى عــدد كبير من 

اإلصابات.

وتــبــنــت حــركــة »طـــالـــبـــان ـ بــاكــســتــان« 
فـــي تــغــريــدة الــمــســؤولــيــة عـــن الــهــجــوم، 
بعدما كانت أعلنت في نوفمبر الماضي 
تعليق التزامها بوقف إطــاق الــنــار مع 
السلطات، عقب فشل المفاوضات بينهما 
دت  في التوصل إلى نتيجة، ومذاك صعَّ
الحركة هجماتها، في حين تعيش الباد 
ــزل رئــيــس  ــ  مـــنـــذ عـ

ً
 ســـيـــاســـيـــا

ً
ــا اضــــطــــرابــ

الوزراء السابق عمران خان وتعيين قائد 
للجيش، في ظل أزمة اقتصادية خانقة، 
تــجــلــت آثـــارهـــا عــنــدمــا تــعــرضــت الــبــاد 
لــفــيــضــانــات مــدمــرة بــيــن شــهــري يونيو 

وأكتوبر 2022.
ورفــعــت شرطة العاصمة إســام آبــاد 

حالة التأهب األمني عقب االنفجار.

وفـــي أول رد فــعــل عــلــى الــهــجــوم، دان 
رئيس الوزراء محمد شهباز شريف بشدة 
التفجير االنتحاري، وقال إن »اإلرهابيين 
أرادوا إثـــارة الــذعــر مــن خــال استهداف 
 أن 

ً
أولئك الذين يحمون الباد«، مضيفا

»الحكومة ستقدم الدعم للمحافظات في 
بناء قدراتها ضد اإلرهاب«.

واستنكرت الرئاسة التفجير، وقالت 
في بيان: »من ينفذون هجمات انتحارية 
على المسلمين أثناء العبادة هم أعــداء 
اإلســـام واإلنــســانــيــة«، مــؤكــدة أن »هناك 
حاجة التخاذ إجراءات مشتركة وبعيدة 
المدى للقضاء على جذور اإلرهاب«. كما 
دان رئيس الـــوزراء السابق عــمــران خان 

بشدة ما وصفه بـ »الهجوم اإلرهابي«.

»طالبان الباكستانية« تتبنى العملية... وإسالم آباد ترفع حالة التأهب

باكستانيون داخل المسجد المستهدف في بيشاور أمس )رويترز(

مال علي: 13 مليون دينار تكلفة مبنى 
مستشفى »الوطني« الجديد

4.1 مليارات دينار تمويالت 
البنوك العام الماضي

النفط يتراجع قبل اجتماعين مرتقبين 
لـ »أوبك+« و»الفدرالي«

»الخارجية«: نسبة التكويت 
لدينا %100

»ال مستشارين أجانب في الوزارة... و101 وافد 
يعملون بوظائف الخدمات«

● محيي عامر
في ردها على سؤال برلماني للنائب د. حمد العبيد، أكدت وزارة 
الخارجية، أنها التزمت بتطبيق قــرار ديــوان الخدمة المدنية بشأن 
تكويت الوظائف الحكومية، إذ بلغت نسبة العاملين الكويتيين فيها 
100%، وعليه فا يوجد مستشارون أجانب في الوزارة، مضيفة أنه »ال 

مستشارين كويتيين منتدبين يعملون بمكتب الوزير«.
وأوضحت الوزارة أن لديها 101 موظف من غير الكويتيين يعملون 
في الوظائف الخدماتية )سائق، وسفرجي، ونــادل طعام، ومراسل(، 
، وذلك حسب وظيفة كل منهم.

ً
وتتراوح رواتبهم بين 190 و250 دينارا

اقتصاديات
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جونسون: بوتين هدد بقتلي بصاروخ
»الكرملين«: رئيس الوزراء السابق فهم المحادثة خطأ
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تشييع مسؤول أمني أذربيجاني في باكو أمس بعد سقوطه 
جراء إطاق نار على سفارة باده بطهران )رويترز(
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»ضربة أصفهان« استهدفت أسلحة...

جونسون: بوتين هدد...

 أن معظم هذه األسلحة تم نقلها إلى أماكن أخــرى قبل 
ً
مضيفا

أيام قليلة من الضربة. 
 
ً
وذكر أن الموقع المستهدف في أصفهان كان مسؤواًل أيضا
عــن إنــتــاج قطع إلكترونية تستخدم فــي الــصــواريــخ البالستية 
والمسيرات اإليرانية التي ترسل إلى أوكرانيا، إضافة إلى تجميع 
قطع خاصة بمقاتالت SU35 الروسية التي تسلمت إيـــران من 

 منها.
ً
موسكو عددا

وأفاد بأن األجهزة األمنية اإليرانية استطاعت اعتقال شخصين 
من الذين قاموا بتسيير الطائرات التي نفذت الهجوم قرب الحدود 
العراقية، وأحد المصورين الذي كان مسؤواًل عن تصوير تفاصيل 
الــضــربــة، وهــو يعمل لمصلحة تلفزيون إيـــران إنترناشيونال 

المعارض وقد تم توقيفه في منزله بأصفهان. 
ــال الــمــصــدر، إنـــه بحسب اعــتــرافــات أولــيــة، فـــإن المنفذين  وقـ
تدربوا ألسبوعين فقط على العملية، وهو ما يشير إلى أن قرار 
 أنهم أقروا بتسلم المسيرات 

ً
التنفيذ تم اتخاذه على عجل، مضيفا

والمتفجرات في »منزل آمن« داخل إيران. 

وكان مصدر إيراني أكد لـ »الجريدة« أمس األول أن المسيرات 
انطلقت من داخل إيران ومن مكان قريب من المواقع المستهدفة.  
وأشـــار المصدر إلــى أن الموقوفين أكـــدوا أن بنك العمليات 
كان أكبر بكثير من القاعدتين في أصفهان وتبريز، وأن األجهزة 
 من المنفذين ال 

ً
األمنية اإليرانية تتحسب الحتمال أن تكون فرقا

تزال موجودة داخل إيران.
وأوضـــح أن الجديد فــي الضربة أنــه كــان يرافقها مــصــورون 
 مجهزين 

ً
جاهزون لتوثيق وتصوير العمليات وكانوا جميعا

بــهــواتــف نــقــالــة دولــيــة مــــزودة بــإنــتــرنــت عــبــر شبكة ستارلينك 
لتمكنهم من إرســال الفيديوهات والــصــور بشكل سريع خارج 

الرقابة اإليرانية.  
ــزال تــقــّيــم الــهــجــوم،  ــك، وبينما قــالــت روســيــا إنــهــا ال تـ إلـــى ذلـ
مــحــذرة مــن تصعيد منفلت وتبعات غير متوقعة على السالم 
واالستقرار في الشرق األوسط، استدعت الخارجية اإليرانية أمس 
القائم باألعمال األوكراني لالستفسار عن تصريحات مستشار 
الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي ألمح إلى تورط 

كييف في الضربة.
ووصفت الخارجية تصريحات مستشار زيلينسكي بالعدائية، 

في وقت حذرت وكالة نورنيوز التابعة للمجلس األعلى لألمن 
القومي اإليــرانــي من عواقب وخيمة في حــال لم توضح كييف 

موقفها من تلك التلميحات.

التشديد على أنــه ال ينوي الشروع في هــذا الطريق، رغــم التدفق 
الهائل للجنود الروس إلى المناطق الحدودية.

ويروي الوثائقي االنقسام المتزايد بين الزعيم الروسي والغرب 
فــي الــســنــوات الــتــي سبقت غــزو أوكــرانــيــا، وفــيــه يتحدث الرئيس 
األوكــرانــي فولوديمير زيلينسكي كيف كــان يشعر بالغضب من 
موقف الغرب في ذلك الوقت، ويقول: »إذا كنتم تعلمون أن روسيا 
 يمكنني إيقافها به اليوم؟ 

ً
، فلماذا ال تعطوني شيئا

ً
ستغزونا غدا

 بأنفسكم«.
ً
أو إذا كنتم ال تستطيعون إعطائي إياه، فأوقفوها إذا

وانحدرت العالقات بين موسكو ولندن إلى أدنى مستوى منذ 
عقود حتى قبل غــزو أوكرانيا، بعد تسميم الجاسوس الروسي 
السابق سيرغي سكريبال بمادة كيماوية في مدينة سالزبوري 

البريطانية عام 2018.

ـــق الــمــتــحــدث بـــاســـم الــكــرمــلــيــن دمـــيـــتـــري بــيــســكــوف على 
ّ
وعـــل

: »ما قاله جونسون ليس 
ً
تصريحات جونسون حول تهديده، قائال

، وبصورة أدق، كذب. وعالوة على ذلك، أقول إنه إما كذبة 
ً
صحيحا

واعية، وحينئذ يجب االستفسار عن الغرض الذي يكذب من أجله، 
وإما كذبة غير واعية، وفي هذه الحالة فإنه لم يفهم ما كان يتحدث 
عنه الرئيس بوتين، وعندئذ يصبح األمر غير مريح بعض الشيء 

بالنسبة لمن يتحاور معنا«.
وأكد بيسكوف معرفته بما تمت مناقشته خالل االتصال، وقال: 
»لم تكن هناك أي تهديدات بضربات صاروخية، لكن في حديثه عن 
التحديات التي تواجه أمن روسيا، أشار الرئيس بوتين إلى أنه إذا 
انضمت أوكرانيا إلى الناتو، فإن احتمال نشر صواريخ الحلف أو 
الصواريخ األميركية على حدودنا، سيعني أن أي صاروخ سيصل 

إلى موسكو في غضون دقائق«.
)لندن - وكاالت(
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ولي العهد يعزي باكستان بضحايا 
تفجير مسجد بيشاور

 األمير: تفجير مسجد بيشاور 
عمل إرهابي شنيع

رئيس الوزراء يعزي 
باكستان

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مــشــعــل األحــمــد بــبــرقــيــة تعزية 
إلى رئيس جمهورية باكستان 
اإلســـالمـــيـــة الــصــديــقــة د.عــــارف 
عــلــوي، ضمنها سموه خالص 
ــه  ــاتــ تــــعــــازيــــه وصــــــــــادق مــــواســ
بضحايا التفجير االنــتــحــاري 
داخل مسجد في مدينة بيشاور 
شمال غربي باكستان، مبتهال 
ســمــوه إلـــى الــمــولــى تــعــالــى أن 
يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومغفرته، ويمن على المصابين 

بسرعة الشفاء العاجل.

بعث سمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد، ببرقية تعزية إلى 
الــرئــيــس الباكستاني د. عــارف 
عـــلـــوي، أعــــرب فــيــهــا ســمــوه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بــضــحــايــا الــتــفــجــيــر االنــتــحــاري 
داخل مسجد في مدينة بيشاور 
شـــمـــال غـــربـــي بـــاكـــســـتـــان، الـــذي 
أســفــر عـــن ســقــوط أكــثــر مـــن 35 
شخصا والعديد من المصابين.

وأكد سموه استنكار الكويت 
وإدانــتــهــا الــشــديــدة لــهــذا العمل 
اإلرهابي الشنيع الذي استهدف 
أرواح األبــريــاء اآلمــنــيــن، والــذي 
ــــع جـــمـــيـــع الـــشـــرائـــع  يـــتـــنـــافـــى مـ
والقيم اإلنسانية، سائال سموه 
ــــال أن يــتــغــمــد   وعــ

ّ
ــل ــ الـــــبـــــاري جــ

ــا بـــــــواســـــــع رحـــمـــتـــه  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ــــضـ الـ
 على المصابين 

ّ
ومغفرته، ويمن

بسرعة الشفاء والعافية.

بعث رئيس مجلس الــوزراء، سمو الشيخ أحمد نواف 
األحــمــد، ببرقية تعزية إلــى رئــيــس جمهورية باكستان 
اإلسالمية الصديقة، د.عارف علوي، ضمنها سموه خالص 
تعازيه وصــادق مواساته بضحايا التفجير االنتحاري 

داخل مسجد في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان.

وزير الخارجية يتسلم رسالة إلى األمير من تبون
تسلم أخرى من نظيره الفلسطيني وأدان االنتهاكات اإلسرائيلية

تسلم وزيــر الخارجية الشيخ 
ســـالـــم الـــصـــبـــاح رســــالــــة خــطــيــة 
موجهة إلى صاحب السمو أمير 
الــبــالد الشيخ نـــواف األحــمــد من 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
ــون، تــتــصــل  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيــــد تـ ــمــــجــ ــدالــ ــبــ عــ
بالعالقات الثنائية الوثيقة التي 
تربط البلدين الشقيقين، وسبل 
تعزيزها في كل المجاالت، إضافة 
ــى الـــقـــضـــايـــا مـــحـــل االهـــتـــمـــام  ــ إلــ
المشترك، ومنها مخرجات القمة 

العربية التي عقدت في الجزائر.
جاء ذلك خالل استقبال وزير 
ــة مــــبــــعــــوث الـــرئـــيـــس  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الجزائري المدير العام لالتصال 
واإلعــــــــالم والـــتـــوثـــيـــق والـــنـــاطـــق 
الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية 
بالجمهورية الجزائرية السفير 
ــــس،  عـــبـــدالـــحـــمـــيـــد عــــــبــــــداوي، أمـ
ــه الـــرســـمـــيـــة  ــ ــ ــارتـ ــ ــ ــة زيـ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ

للكويت.
ــقــــاء بــحــث  ــلــ ــــم خــــــالل الــ ــا تـ ــمـ كـ
أطـــــر تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 

بــــيــــن الــــبــــلــــديــــن الـــشـــقـــيـــقـــيـــن فــي 
مــخــتــلــف الـــمـــجـــاالت، ومــنــاقــشــة 
آخـــر الــتــطــورات على الساحتين 

اإلقليمية والدولية.
وفـــي مــجــال آخـــر، تسلم وزيــر 
الخارجية رسالة خطية من وزير 
الخارجية والمغتربين في دولة 
ــــاض الــمــالــكــي،  ــ فــلــســطــيــن د. ريـ
ــاع الـــراهـــنـــة في  تــتــعــلــق بــــاألوضــ

فلسطين وآخر مستجدات القضية 
الفلسطينية. 

واستقبل الصباح، أمس سفير 
دولة فلسطين لدى الكويت رامي 

طهبوب، الذي نقل الرسالة. 
وجـــدد وزيـــر الخارجية خالل 
ــة واســتــنــكــار الكويت  الــلــقــاء إدانــ
ــلـــعـــدوان الــوحــشــي  الـــشـــديـــديـــن لـ
الـــذي شــرعــت بــه قـــوات االحــتــالل 

اإلسرائيلي على مدينة جنين في 
الضفة الغربية المحتلة، والــذي 
ــة  ــابـ ــر عــــن اســـتـــشـــهـــاد وإصـ ــفـ أسـ
العديد من األبرياء العزل، مدينا 
ــكـــررة  ــتـ ــمـ كــــذلــــك االنــــتــــهــــاكــــات الـ
لالحتالل اإلسرائيلي ومحاوالته 
ــتــــمــــرة لـــتـــغـــيـــيـــر الــــوضــــع  الــــمــــســ
التاريخي والقانوني القائم في 
الــقــدس ومقدساتها، األمــر الــذي 

يشكل انتهاكا صــارخــا لــقــرارات 
الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ــكــــويــــت  كــــمــــا جــــــــدد دعــــــــــوة الــ
للمجتمع الـــدولـــي إلـــى الــتــحــرك 
ــل لــــوقــــف هـــذه  ــاعــ ــفــ الـــســـريـــع والــ
االنتهاكات اإلسرائيلية وتوفير 
ــة لـــلـــشـــعـــب  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــايـ ــ ــمـ ــ ــحـ ــ الـ
الفلسطيني الشقيق وممتلكاته، 
والسيما في القدس ومقدساتها، 
وحذر من مغبة هذه االنتهاكات 
التي تنذر بالمزيد من التصعيد، 
مـــــحـــــّمـــــال ســـــلـــــطـــــات االحــــــتــــــالل 
اإلســرائــيــلــي الــمــســؤولــيــة كاملة 
ــاكــــات  ــهــ ــتــ لــــتــــداعــــيــــات هـــــــذه االنــ

واالعتداءات المتكررة.
مـــــن جــــانــــبــــه، أثــــنــــى الــســفــيــر 
طــهــبــوب عــلــى مـــواقـــف الــكــويــت 
المبدئية والثابتة تجاه القضية 
الفلسطينية، ووقــوفــهــا بجانب 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي ونــضــالــه، 
ألجـــل دولـــة فلسطين، وحــصــول 
شعبها على حقوقه المشروعة 

وإقامة دولته المستقلة.

 مبعوث الرئيس الجزائري أمس
ً
سالم الصباح مستقبال

نائب وزير الخارجية يلتقي 
سفيرة المملكة المتحدة

التقى نائب وزير الخارجية 
ــر مـــنـــصـــور الـــعـــتـــيـــبـــي،  ــيـ ــفـ الـــسـ
أمس، سفيرة المملكة المتحدة 
لــبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وايــرلــنــدا 
الشمالية لدى الكويت بيليندا 
لــويــس، وتــم خــالل اللقاء بحث 
أوجـــه الــعــالقــات المتميزة بين 

البلدين الصديقين. 
وتلقى نائب وزير الخارجية 

اتصاال هاتفيا أمس من مبعوث 
أوكرانيا الخاص لشؤون الشرق 
األوسط وإفريقيا مكسيم صبح، 
إذ تــنــاول االتــصــال استعراض 
ــه الــعــالقــات الــثــنــائــيــة بين  أوجــ
الــكــويــت وجــمــهــوريــة أوكــرانــيــا 

وسبل تطويرها.

 بيليندا لويس أمس
ً
العتيبي مستقبال

 نائب رئيس الحرس الوطني: صقل خبرات 
المنتسبين عبر إذكاء روح المنافسة بينهم

● محمد الشرهان
نفذ رجــال الــحــرس الوطني تمرين 
أســـد الــجــزيــرة )5(، وذلـــك فــي معسكر 
الشيخ سالم العلي برعاية وحضور 
نائب رئيس الــحــرس الوطني الشيخ 
فيصل النواف، ووكيل الحرس الفريق 
الركن مهندس هاشم الرفاعي، وكبار 

القادة.
ــحــــرس إلـــى  ونـــقـــل نـــائـــب رئـــيـــس الــ
الــمــشــاركــيــن تــحــيــات رئـــيـــس الــحــرس 
الــوطــنــي ســمــو الــشــيــخ ســـالـــم الــعــلــي، 
 بمستوى القوات المشاركة في 

ً
مشيدا

التمرين.
وأكد أن التمارين الميدانية الكبرى 
ــــدث  ــة أحـ ــبــ ــــي مــــواكــ ــا فـ ــمــــارهــ ــي ثــ ــؤتــ تــ
المستجدات التدريبية، وصقل خبرات 
المنتسبين عبر إذكــاء روح المنافسة 
بينهم، مما يرفع مستوياتهم في تنفيذ 
الخطط العسكرية واألمــنــيــة، للقوات 
لصون أمــن الــبــالد وحماية مقدراتها 
ــدة لــصــاحــب  ــيـ ــرشـ ــادة الـ ــيـ ــقـ فــــي ظــــل الـ
السمو أمير البالد القائد األعلى للقوات 
المسلحة الشيخ نواف األحمد، وسمو 

ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
ويــعــد تــمــريــن »أســــد الـــجـــزيـــرة« من 
التمارين العسكرية الكبرى، إذ تشتمل 
ــوات الــحــرس  فعالياته عــلــى تــدريــب قـ
على حماية المنشآت الحيوية والبنية 
التحتية لدولة الكويت، وتفعيل دور 
ــزة الـــدولـــة  ــهــ ــاد أجــ ــحــــرس فــــي إســــنــ الــ
بــجــهــود اإلنـــقـــاذ فــي حــــاالت الــطــوارئ 
 من البروتوكوالت 

ً
واألزمـــات، انطالقا

الموقعة مع أجهزة الدولة المختلفة.

ــنــــاريــــو تــــمــــريــــن أســــد  ــيــ ــلــــل ســ وتــــخــ
الـــجـــزيـــرة 5 عــــدة فـــرضـــيـــات تــدريــبــيــة 
للتعامل مع فض أحداث شغب، وحماية 
الشخصيات، وعزل وتطويق واقتحام 
مبنى وتطهيره، والكشف عن متفجرات 
والتخلص منها، كما شمل تدريبات 
عملية على كيفية التعامل مع حوادث 
الــســيــارات وتــجــمــعــات الــمــيــاه وإنــقــاذ 
العالقين، وتــســرب غــاز داخــل منشأة، 
وتعاملت فرق إطفاء الحرس الوطني 
مع فرضية حدوث حريق، إضافة إلى 
تنفيذ رمايات دقيقة من أوضاع ثابتة 

ومتحركة.

سفير أرمينيا: مشاورات مرتقبة
لتوسيع أطر التعاون مع الكويت
»إعفاء الكويتيين من التأشيرة وخط مباشر بين البلدين«

● ربيع كالس
قال سفير أرمينيا لدى البالد سارمين باغداسريان، إن »الكويت 
وأرمينيا بصدد التخطيط لعقد لجنة مشاورات سياسية واقتصادية 
مشتركة لتوسيع التعاون االقتصادي والثقافي والتعليمي بينهما«، 
 من ناحية أخــرى، إلى أن العالقات بين بالده والكويت جيدة 

ً
مشيرا

 ،
ً
ومتميزة، ليس على المستوى الرسمي فقط بل على الشعبي أيضا

 على أنها »تقوم على الثقة 
ً
وهي تتوسع في كل االتجاهات«، مشّددا

واالحترام المتبادلين«.
وفي تصريح على هامش مؤتمر تجاري رعته السفارة األرمينية، 
أمــــس، وحــمــل عـــنـــوان »قـــطـــاع الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة فـــي أرمــيــنــيــا 
ــّررت إعفاء  وإمــكــانــيــاتــه«، أكــد بــاغــداســريــان أن الحكومة األرمينية قـ
الكويتيين من تأشيرة الدخول إلى بالده العام الماضي، إضافة إلى 
استحداث خط مباشر تسّيره »الخطوط الجوية األرمينية« بين البلدين، 
 إلى وجود 

ً
لخدمة الكويتيين وأبناء الجالية في الصيف المقبل، الفتا

»5 آالف أرميني يعيشون في الكويت«.
من حانبه، قــدم المدير التنفيذي لـ »اتحاد شركات التكنولوجيا 
المتقدمة األرمينية« هايك تشوبنيان، بحضور ممثلي شركات القطاع 
الخاص الكويتية، عرضا عن قطاع التكنولوجيا في أرمينيا وفرص 

التعاون في هذا المجال. 
وأشار إلى أن هناك اجتماعات أخرى سيجريها خالل زيارته الحالية 
في الكويت مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، والشركة 

الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والمؤسسات الكويتية األخرى.

باغداسريان في مقدمة حضور مؤتمر السفارة األرمنية

فيصل النواف والرفاعي مع قوات الحرس المشاركة بتمرين أسد الجزيرة 5

جانب من تمرين حمايت الشخصيات
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● عادل سامي
نــاقــش وزيــــر الــصــحــة د. أحــمــد الــعــوضــي 
ومـــجـــلـــس إدارة جــمــعــيــة الــــعــــاج الــطــبــيــعــي 
الــكــويــتــيــة أهـــم الــمــطــالــبــات والــقــضــايــا الــتــي 

تخص المهنة.
وقالت رئيسة الجمعية هناء الخميس إن 
 وزيــر الصحة استمع إلى جميع المطالبات، 
ووعـــد بمتابعتها، وأكـــد أهمية دور العاج 
الطبيعي ضمن الفريق الطبي، ودعمه للمهنة 

بهدف االرتقاء بالمنظومة الصحية.
وأوضحت الخميس أن الجمعية ناقشت مع 
الوزير العوضي إعادة النظر في شروط فتح 
عــيــادات ومــراكــز العاج الطبيعي، والسماح 
بالجمع في العمل بين القطاعين الحكومي 
واألهلي، خاصة أنه لوحظ توجه العديد من 
الموظفين إلى العمل بالقطاع الخاص، بعد 
االستقالة من العمل الحكومي، مما يؤدي إلى 

خسارة كوادر وطنية في القطاع الحكومي.
وأكـــدت أن الــوزيــر العوضي وعــد بــدراســة 
الموضوع لمعرفة مدى إمكانية تطبيق هذا 
ــقـــرار، الفــتــة إلـــى أنـــه تــمــت مــنــاقــشــة تعديل  الـ
التصنيف الوظيفي للعاج الطبيعي حسبما 
هو معترف به من قبل ديوان الخدمة المدنية، 
كـــون الــحــاصــلــيــن عــلــى درجـــة الــبــكــالــوريــوس 
فما فــوق ضمن الوظائف التخصصية، كما 

هو الحال مع تخصصات أخــرى، مثل الطب 
وطب األسنان، بحيث يكون تصنيف المهنة 
كوظيفة فنية مع اقتراح استحداث تصنيف 

جديد للجامعيين والشهادات العليا.
وأشــــارت الخميس إلــى أنــه تمت مناقشة 
تعديل رصيد اإلجـــازة السنوي بالنظر إلى 
طبيعة العمل الختصاصيي العاج الطبيعي، 
ــوة بــالــتــخــصــصــات األخــــــــرى، فـــضـــا عــن  ــ أســ
إشـــراك الجمعية فــي فــرق التفتيش الثاثية 
وغيرها للمساهمة في مراقبة جودة خدمات 
العاج الطبيعي المقدمة في القطاع الخاص، 
لتشمل المراكز التي ال تقع ضمن صاحيات 

وزارة الصحة فــقــط، مثل الــنــوادي الصحية 
والرياضية وعيادات االسترخاء وغيرها.

ــاقـــشـــة الـــنـــظـــر فــي  ــنـ وذكـــــــــرت أنــــــه تـــمـــت مـ
ــتــــراف بــشــهــادة DPT لــمــن يــحــصــل على  االعــ
ــــارج الـــكـــويـــت، من  الـــدرجـــة الــجــامــعــيــة مـــن خـ
خــال التنسيق بين وزارة الصحة وجامعة 
الـــكـــويـــت والــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، كـــونـــهـــا أحــــدث 
شهادة إكلينيكية جامعية للتخصص بغرض 
مواكبة التطور العالمي في تخصص العاج 
الطبيعي، وأســــوة ببعض الــــدول الــمــجــاورة 
التي تشجع كوادرها الوطنية على التحصيل 

العلمي العالمي.

● فهد الرمضان
أكـــدت وزارة الــتــربــيــة مضيها 
فـــي تــطــبــيــق ســيــاســتــهــا الــرامــيــة 
ــة ظــــــاهــــــرة الـــغـــش  ــ ــاربـ ــ ــحـ ــ إلــــــــى مـ
ــتـــحـــانـــات، مـــن خــــال كل  فـــي االمـ
ــائـــل الــمــتــاحــة الجــتــثــاثــهــا  الـــوسـ

والقضاء عليها.
وقــال الناطق الرسمي لــوزارة 
التربية أحمد الوهيدة، في بيان 
صـــحـــافـــي، إن »الـــتـــربـــيـــة« طبقت 
ــــدة إجـــــــــراءات فــعــلــيــة قـــبـــل بـــدء  عـ
امتحانات الفصل الدراسي األول، 
وفق خطة عمل ممنهجة لمحاربة 
ظاهرة الغش، حيث تمت مخاطبة 
وزارة الـــداخـــلـــيـــة مــمــثــلــة بـــــإدارة 
مــكــافــحــة الــجــرائــم اإللــكــتــرونــيــة، 
لــلــعــمــل عــلــى اتـــخـــاذ اإلجـــــــراءات 
القانونية المقررة حيال المواقع 
اإللكترونية، وحسابات التواصل 
ــي تـــخـــل بــســيــر  ــتــ الـــمـــشـــبـــوهـــة الــ
ات  االمتحانات، واتــخــاذ اإلجـــراء

الـــازمـــة تــجــاه الــقــائــمــيــن عليها، 
وفق أحكام القانون.

وأضاف أن »التربية« تؤكد أنه 
 بعد انتهاء نتائج 

ً
إذا ثبت فعليا

الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي ضـــلـــوع أي 
شخص من منتسبي الــوزارة في 
 كان منصبه أو 

ً
قضية الغش، أيا

مسماه الوظيفي، فستطبق عليه 
اإلجــــــــــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة، وكـــذلـــك 
األمر بالنسبة للطلبة، من يثبت 
فـــي الــتــحــقــيــقــات مــشــاركــتــهــم في 
تــلــك الــمــواقــع وارتــكــابــهــم واقــعــة 
ات  الغش فسيتم تطبيق اإلجــراء

القانونية بحقهم.
وأوضــــح الــوهــيــدة أن الــــوزارة 
قامت بعقد اجتماعات تنسيقية 
للقياديين ومــســؤولــي المناطق 
التعليمية والقائمين على لجان 
االمــتــحــانــات، للتشديد والــحــزم 
في تطبيق إجراءات ضبط عملية 
االمتحان ومنع الغش، حيث تتبع 
عملية طباعة أسئلة االمتحانات 

 من وضع 
ً
ا إجــراءات مشددة، بدء

األسئلة من قبل التوجيه الفني 
العام بنماذج متعددة وطباعتها 
فــي المطبعة الــمــركــزيــة الــســريــة، 
ــــول صـــنـــاديـــق  ــــوصــ ــاًء بــ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ وانــ
االمتحان إلى اللجان، حيث يتم 
فــتــح الــصــنــدوق بــرقــم ســـري قبل 

بــــدايــــة االخـــتـــبـــار بــعــشــر دقـــائـــق 
بمحضر فتح يعتمد مــن رئيس 
اللجنة، والمراقب المقيم المكلف 
مـــن قــبــل الــمــنــطــقــة، والــمــعــلــمــيــن 
ــل الـــكـــنـــتـــرول  ــبـ ــــن قـ الـــمـــكـــلـــفـــيـــن مـ

المركزي.
ــر الــتــربــيــة  ــار إلـــى أن وزيــ ــ وأشـ
ــه كــذلــك  ــ د. حـــمـــد الــــعــــدوانــــي وجـ
قبل فترة االمــتــحــانــات، إلــى عقد 
اجــتــمــاع بــرئــاســة وكــيــل الــــوزارة 
ــل الــــمــــســــاعــــد لــلــتــعــلــيــم  ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ والـ
العام وقياديي الــوزارة، ومديري 
ــاء  ــ الــمــنــاطــق الــتــعــلــيــمــيــة، ورؤسـ
لــجــان االمــتــحــانــات، لــوضــع آلية 
ــر عــمــلــيــة  ــيـ ــان سـ ــمـ مـــحـــكـــمـــة لـــضـ
االمــــتــــحــــانــــات بـــســـاســـة ويـــســـر، 
والتطبيق الحازم لائحة الغش، 
الــتــي أســفــرت عــن تسجيل 1741 
ــتـــحـــانـــات  ــن امـ ــ ــان مـ ــ ــرمـ ــ حــــالــــة حـ
الــصــف الــثــانــي عــشــر، كــمــا قامت 
ــاء اللجان  ــوزارة بــتــدويــر رؤســ ــ الـ
ــــي األول  ــــدراسـ نـــهـــايـــة الـــفـــصـــل الـ

للعام 2022 /2023، والذي اشتمل 
على مدير المدرسة والمراقبين 
والــمــاحــظــيــن فـــي الـــلـــجـــان، كما 
شــددت الــــوزارة على عــدم وجــود 
أقارب لجميع العاملين في لجان 
ــــذي يعد  ســيــر االمـــتـــحـــانـــات، والــ
خطوة جادة لضمان العدالة بين 

المتعلمين.
وأوضح أن الوزارة عازمة على 
االســـتـــمـــرار فـــي طــريــق اإلصــــاح 
 
ً
ــفـــيـــذ خـــطـــطـــهـــا، اســــتــــعــــدادا ــنـ وتـ

المـــتـــحـــانـــات الـــفـــصـــل الــــدراســــي 
الـــثـــانـــي، عـــن طــريــق وضــــع رؤيـــة 
واضــــحــــة الـــمـــعـــالـــم تــعــتــمــد عــلــى 
مبدأ تقاسم المسؤولية والتكامل 
ــل مــؤســســات  ــاون بـــيـــن كــ ــعــ ــتــ والــ
الــــــدولــــــة، حـــيـــث ســـيـــكـــون هـــنـــاك 
خطة نهائية متكاملة ومحدثة 
ات التنفيذية لمعالجة  لـــإجـــراء
 للتوصيات 

ً
ظاهرة الغش، تبعا

والقرارات المتخذة من قبل اللجنة 
العليا.

ــة  لــــصــــحــ ا ــــت وزارة  ــنــ ــ ــلــ ــ عــ أ
اســتــئــنــافــهــا حــمــلــة الــتــطــعــيــم 
ضد »كورونا«، من خال إطاق 
حملة تطعيم منشطة من لقاح 
»كـــوفـــيـــد- 19 مـــوديـــرنـــا ثــنــائــي 

 من غد. 
ً
التكافؤ«، اعتبارا

ــــادر عن  ــاء فـــي كـــتـــاب صـ ــ وجـ
إدارة الصحة الــعــامــة، وموجه 
إلى مدير إدارة الرعاية الصحية 
األولــيــة تحت عــنــوان »التدريب 
عــلــى إعــطــاء لــقــاح كــوفــيــد - 19 
مــوديــرنــا ثــنــائــي الــتــكــافــؤ«، أنــه 
 لــقــرب الـــبـــدء فـــي تطعيم 

ً
نـــظـــرا

الـــجـــرعـــة الــمــنــشــطــة مــــن لــقــاح 
مــوديــرنــا ثــنــائــي الــتــكــافــؤ، فــإن 
ــد نـــشـــاط  ــقــ ــدد عــ ــ ــــصـ اإلدارة بـ
تــدريــبــي للعاملين الصحيين 
ــيـــن بــــإعــــطــــاء الـــلـــقـــاح  ــيـ ــنـ ــعـ ــمـ الـ

المذكور. 
ودعت »الصحة العامة« إدارة 
الــرعــايــة األولـــيـــة إلـــى الــمــوافــقــة 
ــبــــي مــع  ــاء تــــدريــ ــقــ عـــلـــى عـــقـــد لــ
العاملين المعنيين في اإلدارة 
عند الساعة التاسعة والنصف 
صباح اليوم في مسرح »الصحة 

العامة«. 
وأرفـــقـــت اإلدارة فــي كتابها 
المراكز التي ستتم فيها حملة 
الــتــطــعــيــم، والـــتـــي ســتــعــمــل من 
 وحــتــى الثامنة 

ً
الــثــالــثــة عــصــرا

ــز الــشــيــخــة  ــركــ ــاء وهـــــــي: مــ مــــســ
فتوح سلمان الصباح الصحي 

بالشامية، ومركز جاسم الوزان 
الصحي بالمنصورية، ومركز 
جابر األحمد الصحي 1، وذلك 
في منطقة العاصمة الصحية. 

أمــا منطقة حــولــي الصحية 
فــــــتــــــشــــــمــــــل مـــــــــــراكـــــــــــز ســــــلــــــوى 
التخصصي الصحي، ومحمود 
ــــي،  ــحــ ــ ــــصــ حــــــــاجــــــــي حــــــــيــــــــدر الــ
والــرمــيــثــيــة الــتــخــصــصــي، وفــي 
ــيــــة الــصــحــيــة  ــفــــروانــ مــنــطــقــة الــ
ستكون مراكز التطعيم العمرية، 

وعبدالله المبارك، واألندلس. 
وتتضمن منطقة األحــمــدي 
مــراكــز الــفــنــطــاس والفحيحيل 
الـــتـــخـــصـــصـــي الــــصــــحــــي، وفـــي 
ــارك الـــكـــبـــيـــر مـــركـــز الـــعـــدان  ــبــ مــ
الــتــخــصــصــي، أمــــا فـــي منطقة 
الــــجــــهــــراء الـــصـــحـــيـــة فــســتــكــون 
ــي الــنــعــيــم  ــز الــتــطــعــيــم هــ ــراكــ مــ
والعيون ومركز سعد العبدالله 
الصحي - قطعة 10. وأوضحت 
ــز  ــ ــركـ ــ ــيـــــص مـ ــ ــــصـ ــــخـ أنـــــــــــه تـــــــــم تـ
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الــــزيــــد الــصــحــي 
بـــغـــرب مـــشـــرف لــتــقــديــم خــدمــة 
الــتــطــعــيــم لــلــجــرعــة الــتــعــزيــزيــة 
لعمر 12 وحتى أقل من 18 سنة 
والــجــرعــة األولــــى والــثــانــيــة من 

عمر 5 وما فوق. 

اختيارية

مــن جــانــبــهــا، أكــــدت مــصــادر 

مطلعة أن هذه الجرعة ستكون 
اخــتــيــاريــة، مبينة أنــهــا تتكون 
من لقاح مزدوج يعالج كا من 
فــيــروس »كوفيد 19« ومتحور 

أوميكرون األحدث. 
وأضافت أن اللقاح المحدث 
عرف 

ُ
هو مزيج من سالتين، ت

أيضا باسم الجرعات »ثنائية 
الـــتـــكـــافـــؤ«، ويـــحـــتـــوي عــلــى كل 
ــقـــاح األصــلــيــة  ــلـ ــن تــركــيــبــة الـ مــ
والحماية ضد المتحور األصلي 
أومــيــكــرون، مشيرة إلــى أن هذا 
ــن يــوفــر حماية  الــلــقــاح الــُمــحــسَّ

أفــضــل فــي مــواجــهــة مــتــحــورات 
 .BA.5و BA.4 أوميكرون الفرعية
وأوضحت أن اللقاح الجديد 
 لجميع األشخاص 

ً
يقدم تعزيزا

الــذيــن تــزيــد أعــمــارهــم عــلــى 50 
 واألشـــخـــاص فــي الــفــئــات 

ً
عــامــا

المعرضة للخطر بشكل كبير، 
ــثـــال  ــيـــل الـــمـ ــبـ ومــــنــــهــــم عــــلــــى سـ
ــر، مـــرضـــى الــســكــري  ال الـــحـــصـ
والقلب والسرطان وغيرهم ممن 

يعانون ضعف المناعة. 
 
ً
وذكــــرت الــمــصــادر أن كــثــيــرا
من الــدول األوروبية والواليات 

ــتــــحــــدة والـــــيـــــابـــــان مــنــحــت  الــــمــ
ــدام لــقــاح  ــتـــخـ مـــوافـــقـــة عــلــى اسـ
»كــوفــيــد 19« مـــوديـــرنـــا ثــنــائــي 
التكافؤ، مشيرة إلى أن الواليات 
ــد مــــن دول  ــديــ ــعــ ــتـــحـــدة والــ ــمـ الـ
أوروبـــــــــا مـــســـتـــمـــرة فــــي إعـــطـــاء 
الجرعة التنشيطية منذ فترة 

طويلة.

الجرعة الرابعة

وأوضـــحـــت أن هـــذه الــجــرعــة 
تعتبر الرابعة لمن حصل على 

3 جــــرعــــات، وســـتـــكـــون الــثــالــثــة 
)تــنــشــيــطــيــة( لــمــن حــصــل على 
جـــرعـــتـــيـــن، وقـــــد يــحــتــاجــونــهــا 
للسفر إلى بعض الدول التي ال 
تـــزال تشترط الحصول على 3 
جرعات لدخول أراضيها، مثل 

الفلبين.
وأكــــــــــــــدت أن هــــــــــذا الــــلــــقــــاح 
يستهدف نوعين مختلفين من 
متحورات الفيروس للجرعات 
التعزيزية للبالغين، ومــن هنا 
جـــــاءت كــلــمــة ثــنــائــي الــتــكــافــؤ، 
الفــتــة إلــى أن الجرعة الجديدة 
تــحــتــوي عــلــى تــركــيــبــة مــضــادة 

لمتحور أوميكرون.
وحــــول األســـبـــاب الــتــي دعــت 
وزارة الــصــحــة إلــــى الـــبـــدء في 
ــة، قـــالـــت  ــ ــــرعـ ــــجـ ــذه الـ ــ ــ إعـــــطـــــاء هـ
الــمــصــادر إن التفسير الوحيد 
لـــذلـــك أنـــــه مـــحـــاولـــة لــلــحــد مــن 
ــد الــــــــذي بـــات  ــديــ ــتــــحــــور الــــجــ الــ
 في جميع أنحاء العالم، 

ً
منتشرا

مــضــيــفــة أنـــه مـــن غــيــر الــمــعــلــوم 
مــدى قــدرة اللقاح الجديد على 
مــنــع الــــعــــدوى، ومــــشــــددة على 
أهمية هــذه الجرعة في حماية 
الفئات األكثر عرضة للخطر في 

حالة اإلصابة بالفيروس.
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ً
»الصحة« تستأنف التحصين ضد »كورونا« غدا

• تطلق حملة تطعيم منشطة من لقاح »موديرنا ثنائي التكافؤ« 
 حتى الثامنة مساء 

ً
 تدشن الخدمة من الثالثة عصرا

ً
 صحيا

ً
• 16 مركزا

عادل سامي

الجرعة اختيارية 
وتتكون من لقاح 

مزدوج يعالج 
»كوفيد 19« 

ومتحور أوميكرون

العوضي متوسطًا وفد جمعية العاج الطبيعي

قالت رئيسة قسم التنبؤات 
املاحية بإدارة األرصاد 
الجوية، أميرة العازمي، 
إن الباد تتأثر بامتداد 

منخفض جوي مصحوب 
بأمطار رعدية.

وأوضحت العازمي أن فرص 
األمطار تزداد اليوم حتى 

صباح غد، مصحوبة برياح 
جنوبية شرقية نشطة 

إلى قوية تصل سرعتها 
ألكثر من 70 كيلومترا في 

الساعة، خاصة على املناطق 
الساحلية، وتؤدي إلى 

اضطراب األمواج، إذ يصل 
ارتفاع األمواج إلى 8 أقدام.

عت أن تسجل درجات 
ّ
وتوق

الحرارة العظمى ارتفاعا 
ملحوظا اليوم، على أن 
تعاود االنخفاض غدا.

كما توقعت أن يبدأ تحّسن 
األجواء تدريجيا نهار الغد، 

إذ تقل السحب وفرص 
األمطار وتهدأ الرياح مع 
تقّدم امتداد مرتفع جوي 
مصحوبا بكتلة هوائية 

باردة، ويكون الطقس معتدال 
نهارا وباردا ليا، مع فرصة 

لتكّون الضباب الخفيف على 
بعض املناطق.

تنظم جمعية إحياء 
التراث اإلسامي سلسلة 
من الفعاليات واألنشطة 
الثقافية والدعوية ضمن 

نشاطها العلمي والثقافي 
في مختلف مناطق الكويت، 

ومن ذلك محاضرتان للشيخ 
د. فاح املطيري، تنظمهما 

لجنة الكلمة الطيبة في 
»صباح السالم«، مساء 

اليوم، بعنوان »الثبات عند 
الفنت«، وذلك بعد صاة 
املغرب في مسجد طيبة 

النصرالله.
 أما الثانية فستكون بعد 
صاة العشاء مباشرة في 

ديوانية حامد الحمادي 
في »صباح السالم« وهي 
ة من تفسير  بعنوان »قراء

الشيخ السعدي«.
 كما تقيم الجمعية العديد 

من األنشطة الثقافية 
الخاصة بالنساء والفتيات، 

ومن ذلك درس في تفسير 
جزء عّم، تلقيه أسماء 

املفتاح، و«خواطر من سورة 
التكاثر« تلقيها نجاة 

التنيب، مساء اليوم في مقر 
لجنة العارضية النسائية. 

كما تقام أنشطة مماثلة في 
اللجنة النسائية لـ »التراث« 

بمنطقة صباح الناصر.

ذكرت مديرة معهد كامز 
للتدريب األهلي، التابع 

لجمعية النجاة الخيرية، 
عبير الهجرس، في إطار 

التعاون املشترك بني املعهد، 
واإلدارة العامة ملدارس 

النجاة، أنه تم تدريب أكثر 
من 600 معلم ومعلمة خال 

العام املاضي، مضيفة أن 
هذه الدورات تأتي ضمن 

مشروع »استدامة لتطوير 
العاملني«، وحرصا من إدارة 
مدارس النجاة على االرتقاء 

بقدرات معلميها.
وتابعت الهجرس: »قدمنا 

سلسلة من الدورات 
الرائدة في مجال جودة 
التعليم لتحقيق أهداف 

التنمية املستدامة، وهي: 
دمج التقنية في التعليم، 

والتعامل مع صعوبات 
التعلم باملرحلة االبتدائية، 

والتعلم القائم على 
املشاريع العلمية PBL، من 

خال املعلمني الذين تم 
اختيارهم من املتميزين 
في املدارس، بعد مقابلة 

شخصية لكل معلم 
باملعهد«.

سلة أخبار

طقس ماطر حتى الغد

»التراث« تقيم سلسلة 
أنشطة ثقافية

»كامز«: تدريب 600 معلم 
بالتعاون مع مدارس النجاة

»التربية«: ماضون في محاربة الغش ومحاسبة 
 كانت صفاتهم

ً
المتورطين أيا

لجنة عليا لوضع خطة متكاملة لتحديث اإلجراءات ومعالجة الظاهرة

حمد العدواني

الخميس: إعادة النظر في شروط فتح
عيادات ومراكز للعالج الطبيعي

العوضي استمع إلى مطالبات الجمعية ووعد بمتابعتها

»الكهرباء« أوصلت التيار إلى 4500 
قسيمة خالل 2022

● سيد القصاص
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء 
والــــمــــاء أن إدارة الـــتـــمـــديـــدات الــكــهــربــائــيــة 
فـــي قــطــاع شــبــكــات الــتــوزيــع مــــددت الــتــيــار 
الــكــهــربــائــي إلـــى 4500 قسيمة خـــال الــعــام 

الماضي. 
ــالــــت الــــمــــصــــادر إن تـــلـــك الـــتـــمـــديـــدات  وقــ
تــمــت فـــي كـــافـــة قــطــاعــات الــســكــن الـــخـــاص، 
ــاري، والـــتـــجـــاري، والــصــنــاعــي،  ــمـ ــثـ ــتـ واالسـ
والـــزراعـــي، والــحــكــومــي، واســتــحــوذ السكن 
ــلـــى الـــنـــصـــيـــب األكــــبــــر مــــن تــلــك  الــــخــــاص عـ
الــتــمــديــدات بنسبة تــقــارب الـــ 70 فــي المئة 

على مدار العام.
وبينت أن كــافــة الــعــقــارات الــجــديــدة يتم 
تركيب عدادات ذكية لها بدال من استخدام 
العدادات الميكانيكية القديمة وفقا للشروط 
الــــتــــي وضـــعـــتـــهـــا الــــــــــوزارة لـــتـــلـــك الــمــبــانــي 
والخاصة بأعمال العزل واستخدام االجهزة 

الموفرة. 
ولــفــتــت إلـــى أن اســتــخــدام التكنولوجيا 
الـــحـــديـــثـــة فــــي ايــــصــــال الـــتـــيـــار الــكــهــربــائــي 
عبر موقع الـــوزارة ساهم في ارتفاع أعــداد 
المتقدمين، وسهولة استخراج تراخيص 
ايــصــال الــتــيــار إلـــى تــلــك الــقــســائــم، السيما 

خدمة ايصال تيار كهربائي جديد »مبنى 
قائم، ومبنى قيد اإلنشاء«.

مــن جــانــب آخـــر، صــرفــت وزارة الكهرباء 
والـــمـــاء نــحــو 5500 طــلــب بــيــع إجـــــازات من 
أصل 10800 طلب تقدم بها الموظفون خال 
العام الماضي، بنسبة تزيد على 50 بالمئة، 

بإجمالي يتجاوز 50 مليون دينار. 
وقـــالـــت مـــصـــادر »الـــكـــهـــربـــاء« إن الـــــوزارة 
حريصة على إنجاز تلك المعامات، حيث 
ــا بـــيـــن 600 و700 مــعــامــلــة  يـــتـــم إرســـــــال مــ
إلـــى ديــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة، بــعــد أن تتم 
مراجعتها والتدقيق عليها من قبل الوزارة. 
ــى أن الــــــشــــــؤون اإلداريـــــــــــــة بـــ  ــ ــ ولــــفــــتــــت إلـ
»الـــكـــهـــربـــاء« بـــــدأت اســتــقــبــال طــلــبــات بيع 
اإلجــــازات للعام الــحــالــي، حيث تسعى إلى 
ات التدقيق على  اإلســــراع فــي إنــهــاء إجــــراء
الطلبات السابقة، متوقعة أن يتم االنتهاء 
من صرف الـ 10800 منتصف فبراير المقبل.

الوزارة انتهت من صرف 50 ٪ من طلبات بيع اإلجازات

وزيرة العمالة الفلبينية: لن نمنع 
استقدام عمالتنا إلى الكويت

أكــــــــــدت وزيــــــــــــرة الــــعــــمــــالــــة 
المهاجرة في الفلبين سوزان 
أوبـــلـــي، أن بــادهــا لــن تمنع 
اســتــقــدام العمالة الفلبينية 

إلى دولة الكويت.
ونقل بيان صحافي صادر 
عــن الــســفــارة الفلبينية لدى 
ـــرة  ــوزيــ ــ ــت تــــشــــديــــد الـ ــويــ ــكــ الــ
أوبــلــي عــلــى اســتــبــعــاد وقــف 
اســتــقــدام عــمــالــة بــادهــا إلــى 

الكويت.
وقــالــت السفارة إن القائم 
ــــال الـــفـــلـــبـــيـــنـــي لــــدى  ــمـ ــ ــــاألعـ بـ
الــكــويــت هـــوزيـــه ألــمــودوفــار 
كـــــــابـــــــريـــــــرا الــــــثــــــالــــــث أشــــــــاد 
ات الــتــي اتــخــذتــهــا  بــــاإلجــــراء
الــجــهــات الــمــعــنــيــة الكويتية 
بــإلــقــاء الــقــبــض عــلــى الــحــدث 
ــــب جـــريـــمـــة قــتــل  ــكـ ــ الـــــــذي ارتـ
الـــضـــحـــيـــة جـــولـــيـــبـــي رانــــــارا 
العاملة المنزلية الفلبينية، 
وإحـــــــالـــــــتـــــــه إلـــــــــــى الـــــقـــــضـــــاء 

الكويتي.
وثــــــــــمــــــــــنــــــــــت الــــــــــســــــــــفــــــــــارة 
اهـــتـــمـــام الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
ــــت ومـــتـــابـــعـــتـــهـــا  ــــويـ ــكـ ــ ــي الـ ــ فــ
الحثيثة للحادثة، وتواصل 
وزارة الــخــارجــيــة والــجــهــات 

لمتخصصة بشكل مباشر  ا
ــلـــبـــيـــنـــيـــة  مــــــع الــــــســــــفــــــارة الـــفـ
إلباغها بحيثيات الحادثة 

المؤسفة.
ــاء وزيـــــــر  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وأشـــــــــــــــادت بـ
ــم  ــالـ ــيــــخ سـ ــشــ الــــخــــارجــــيــــة الــ
ــاح أمــــــــس االول مـــع  ــ ــبـ ــ ــــصـ الـ
القائم باألعمال كابريرا، إذ 
قــــدم الـــوزيـــر خـــالـــص الـــعـــزاء 
ــرة  ــاة ألســ ــمــــواســ وصـــــــادق الــ

وذوي الضحية رانارا.
وأشـــــــــارت إلـــــى أن الـــلـــقـــاء 
ــعـــاقـــات  تــــنــــاول مـــنـــاقـــشـــة الـ
ــن  ــديــ ــلــ ــبــ ــن الــ ــ ــيـ ــ الــــثــــنــــائــــيــــة بـ
الصديقين، وتأكيد الجانبين 
التزامهما التام باالتفاقيات 

الثنائية الموقعة بينهما.

جانب من حملة تطعيم كورونا »أرشيف«

https://www.aljarida.com/article/12783
https://www.aljarida.com/article/12771
https://www.aljarida.com/article/12777
https://www.aljarida.com/article/12762
https://www.aljarida.com/article/12806
https://www.aljarida.com/article/12804
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https://www.aljarida.com/article/12801
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»األشغال« تشكل فريق عمل لرفع المستوى الوظيفي لمنتسبيها
● سيد القصاص

شكلت وزارة األشــغــال العامة 
فريقا لــرفــع المستوى الوظيفي 
ــرد على  ــ لــمــنــتــســبــي الــــــــوزارة، والــ
مـــالحـــظـــات الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة، 
وهــي ديـــوان المحاسبة، وديــوان 
الخدمة المدنية، ومراقبي شؤون 
التوظيف، المتعلقة بالمسميات 

الوظيفية. 
ــرار »األشـــــغـــــال« إلـــى  ــ وأشـــــــار قــ
ــفــــريــــق يـــصـــب فــي  أن تـــشـــكـــيـــل الــ
مــصــلــحــة الــمــوظــفــيــن، إذ يــتــولــى 
 لديهم خبرات 

ْ
الفريق تسكين َمن

ســابــقــة ولـــم يــتــم احتسابها عند 

الـــتـــعـــيـــيـــن، وإعــــــــــداد مـــشـــروعـــات 
القرارات اإلداريــة برفع المستوى 
الوظيفي للموظفين المستوفين 
كل الشروط المقررة قانونا مرتين 

في السنة الميالدية من كل عام. 
ودعــــــــــا إلــــــــى إعـــــــــــداد مــــشــــروع 
الـــــقـــــرارات اإلداريـــــــــة بــالــتــســكــيــن، 
والنظر في التظلمات التي تقدم 
من الموظفين بشأن مسمياتهم 
الوظيفية، مع رفع تقرير شهري 
ألعــمــال الــفــريــق مــحــددا بــه خطة 

العمل ونسبة اإلنجاز. 
ــا الــعــديــد  ــر، دعــ ــ مـــن جـــانـــب آخـ
مـــن الــمــواطــنــيــن »األشــــغــــال« إلــى 
االستعجال في اصــالح الشوارع 

فــي مختلف المحافظات فــي ظل 
إعالن الوزارة بعض اإلصالحات 
في بعض الطرق، مؤكدين أن حالة 
بعض الشوارع يرثى لها منذ عام 

2018 إلى اآلن. 
وعــدد أصــحــاب تلك الشكاوى 
ــرق الــتــي  ــطــ مـــواقـــع الــــشــــوارع والــ
تعاني تطاير وانسالخ الصلبوخ 
عــبــر مـــواقـــع الـــــــوزارة الــمــخــتــلــفــة، 
مـــؤكـــديـــن أهــمــيــة ســـرعـــة إصـــالح 
ــة عـــلـــى الـــطـــرق  الــــــشــــــوارع خــــاصــ
الــســريــعــة الــتــي أصــبــحــت تعاني 
الكثير من الحفر التي تظهر على 
الطرق فجأة أمام المارة مما يشكل 

خطرا حقيقيا على مرتاديها.

»البيئة« تطلق حملة للحد من النفايات البالستيكية
ــة لــلــبــيــئــة الــحــمــلــة  ــامـ ــعـ أطـــلـــقـــت الـــهـــيـــئـــة الـ
ــيــــة لــلــتــغــيــيــر الـــســـلـــوكـــي لـــلـــحـــد مــن  اإلعــــالمــ
النفايات البالستيكية ذات االستخدام الواحد 
فـــي الـــكـــويـــت، بـــالـــتـــعـــاون مـــع بـــرنـــامـــج األمـــم 

المتحدة للبيئة لغرب آسيا.
وأوضـــحـــت الــهــيــئــة، فــي بــيــان، أن الــحــمــلــة 
ــتـــاج  تـــأتـــي ضــمــن مـــشـــروع االســـتـــهـــالك واإلنـ

المستدامين في سبيل تحقيق الهدف الـ 12 
من أهداف التنمية المستدامة، والذي يحقق 
تحوال ملموسا في أنماط االستهالك واإلنتاج 
في الكويت نحو اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة 

بحلول عام 2030.

»AUM« منتدى بابسون العالمي لريادة األعمال ينطلق في
يهدف إلى تطوير كادر من القادة المتميزين وتوفير منصة لتبادل األفكار والخبراتيهدف إلى تطوير كادر من القادة المتميزين وتوفير منصة لتبادل األفكار والخبرات

انــطــلــق أمـــس األول، فــي جامعة 
 )AUM( الــشــرق األوســـط األميركية
أعــمــال »مــنــتــدى بــابــســون العالمي 
لريادة األعمال 2023«، والذي تعقده 
AUM بالتعاون مع كلية بابسون 
 
ً
األميركية، وُيعد هذا الحدث واحدا

مـــن الــفــعــالــيــات الــــرائــــدة فـــي مــجــال 
ريادة األعمال، واألول من نوعه في 
الــكــويــت؛ فهو بمثابة حلقة وصل 
بين المهتمين بــأبــحــاث وتــدريــس 

وممارسة هذا المجال.
ويهدف المنتدى، والذي ستختتم 
 AUM فعالياته مساء اليوم في مركز
للمؤتمرات، إلى تطوير كادر من القادة 
المتميزين في مجال ريــادة األعمال، 
باإلضافة إلــى توفير منصة لتبادل 
األفـــكـــار والـــخـــبـــرات، وذلــــك للنهوض 
والــعــمــل عــلــى تــطــويــر أبـــحـــاث ريـــادة 
األعمال في المنطقة، وتعزيز التعاون 
ــيـــن الـــجـــهـــات  الـــبـــحـــثـــي واالبــــتــــكــــار بـ

المشاركة والمهتمة بهذا المجال. 

مشاركة أكاديميين ومسؤولي تدريب وتطوير 
من مختلف القطاعات

يشارك في المنتدى أكاديميون ومسؤولو تدريب وتطوير في أهم 
المؤسسات التعليمية والشركات العالمية من مختلف القطاعات، بهدف 
تبادل األفكار والخبرات وتطوير األبحاث للنهوض في مجال ريادة 
األعمال في المنطقة، إضافة إلى تعزيز التعاون البحثي واالبتكار بين 
جميع المشاركين؛ وذلــك من خالل جلسات تفاعلية، وحلقات نقاش، 

وعروض تقديمية، ومحاضرات.

المنتدى منصة لتبادل األفكار والخبرات في مجال ريادة األعمال
ــدأت  ــ ــد بـ ــ ــال الـــمـــؤتـــمـــر قـ ــ ــمـ ــ ــت أعـ ــانــ كــ
ــرب فـــيـــهـــا كــل  ــ ــ بـــافـــتـــتـــاحـــيـــة رســـمـــيـــة أعـ
ــدرو زاكــاراكــيــســو وهـــايـــدي نيك،  مــن أنــ
ي دراســــــات ريـــــادة األعـــمـــال في 

َ
ــاذ ــتــ أســ

كلية بابسون األميركية عن أهمية هذا 
التعاون بين المؤسستين، والذي يهدف 
إلى إطالق منصة فّعالة لتبادل األفكار 
والخبرات، ورسم السياسات المستقبلية 

للتعليم العالي. وأكدا على اهمية تعاون 
المؤسسات التعليمية في بناء وتنمية 
مــجــال ريـــــادة األعــــمــــال؛ الفــتــيــن إلــــى أن 
مجال ريادة األعمال هو عملية مستمرة 
تبدأ باكتشاف الفرصة )الفكرة( ومن ثم 
ات  تقييمها؛ وبــعــد ذلــك اتــخــاذ اإلجـــراء
 
ً
الــمــنــاســبــة تــجــاهــهــا لتصبح مــشــروعــا

 على أرض الواقع. 
ً
قائما

جلسة تعريفية بعنوان 
 The عقلية ريادة األعمال«

 Entrepreneurial
»Mindset

بــــدأ الـــيـــوم األول بجلسة 
تــــعــــريــــفــــيــــة تـــــحـــــت عـــــنـــــوان 
 The ــادة األعـــمـــال »عــقــلــيــة ريــ
 ،»Entrepreneurial Mindset
تم خاللها إلقاء نظرة عامة 
عن المنتدى وأهدافه، إضافة 
إلــــــى تـــوفـــيـــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 
التمارين المخصصة للطلبة، 
لــمــســاعــدتــهــم عــلــى الــتــفــكــيــر 
بطريقة ريادية، والعمل على 
حــل المشاكل بــذكــاء وبراعة 

وابتكار.

 Practicing جلسة »ممارسة الفكر والعمل الريادي
»Entrepreneurial Thought & Action

ــــدت جـــلـــســـة ثـــانـــيـــة  ــقـ ــ ــقــــب الـــجـــلـــســـة الــــتــــعــــريــــفــــيــــة، عـ عــ
 Practicing بــعــنــوان »مـــمـــارســـة الــفــكــر والــعــمــل الــــريــــادي
Entrepreneurial Thought & Action«، تم فيها التطرق 
إلى فكرة بابسون االستراتيجية حول ريادة األعمال، وهي 
عبارة عن مجموعة من الممارسات لتعليم ريادة األعمال، 
يمكن للمعلمين استخدامها لمساعدة الطالب على التفكير 
والــعــمــل بشكل أكــثــر ريــاديــة، لخلق الــفــرص واستغاللها 

 والعمل على أساسها. 
ً
استغالاًل صحيحا

جلسة »ريادة األعمال في المنطقة، الفرص والتحديات« 
اختتم اليوم األول بجلسة بعنوان »ريــادة األعمال في 
المنطقة: الفرص والتحديات« وتم خاللها مناقشة الوضع 
الحالي لريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفــريــقــيــا، وأهــمــيــة تعليم ريـــادة األعــمــال وتثقيف الطلبة 
حولها، وكــيــف يمكن للمعلمين التغلب على التحديات 

واالستفادة من الفرص.

»بابسون« لريادة األعمال
عاون مع 

َ
ُيعقد هــذا المنتدى بالت

كلية بــابــســون الــتــي تــعــد أحـــد أعــرق 
الكليات في مجال ريادة األعمال في 
 
ً
الواليات المتحدة األميركية، فضال

عـــن ســمــعــتــهــا الــمــتــمــّيــزة وريــادتــهــا 

الــفــريــدة فــي برامجها المتخصصة 
بهذا المجال، كما أنه الحدث األول من 
نوعه على الصعيد المحلي، ويأتي 
 فئة المختصين والمهتمين 

ً
مستهدفا

بتعليم ريادة األعمال في الجامعات.

 في »بابسون« لتعليم ريادة األعمال
ً
AUM عضوا

سبق أن عقدت AUM اتفاقية تعاون مع كلية بابسون لتكون بذلك أول 
جامعة في الكويت تحصل على عضوية في »بابسون« لتعليم ريادة األعمال 

.The Babson Collaborative for Entrepreneurship Education
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وجه النائب د. حمد المطر 29 ســؤاال إلى 8 وزراء 
من بينها 10 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة وزير 
الــدولــة لشؤون االتــصــاالت وتكنولوجيا المعلومات 
مازن الناهض، بشأن العمالة من غير الكويتيين، وعدد 
الشواغر في وزارة التجارة والجهات التابعة، والرسوم 
رضت من دون قانون، والعقد المبرم 

ُ
والضرائب التي ف

مع البنك الدولي، وعقود النظافة في الوزارتين وآلية 
إنشاء أبراج االتصاالت.

 ووجـــــه الــمــطــر 7 أســئــلــة إلــــى وزيـــــر الـــعـــدل وزيـــر 
األوقــــاف والـــشـــؤون اإلســالمــيــة وزيـــر الــدولــة لــشــؤون 
تعزيز النزاهة عبدالعزيز الماجد بشأن الشكاوى على 
خدمات األونالين، والتظلمات من التعيينات، والقضايا 
المرفوعة على الوزارة، وشبهات الفساد في »األوقاف«، 

ومركز إصالح ذات البين.
 كما وجــه 4 أسئلة إلــى وزيــر المالية وزيــر الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 
بشأن العقود المبرمة بين المجلس األعلى للتخطيط 
والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة مع البنك 

الدولي، وبشأن شركة استقدام العمالة المنزلية.
 ووجــه أيضا 3 أسئلة إلــى وزيــرة األشغال العامة 
وزيـــرة الكهرباء والــمــاء والــطــاقــة المتجددة د.أمــانــي 

بوقماز بشأن عقود النظافة التي أبرمتها الـــوزارة، 
واخــتــصــاصــات الهيئة الــعــامــة لــلــطــرق، ونــقــل تبعية 
مختبرات الطرق، وسؤالين إلى نائب رئيس مجلس 
الوزراء وزير النفط د.بدر المال بشأن عقد الهيئة العامة 
للبيئة مع البنك الدولي، وعقد طالء بعض المسطحات.
ووجــــه ســــؤاال إلــــى الــنــائــب األول لــرئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ طالل الخالد بشأن تأخير 
خدمات هيئة القوى العاملة، وسؤاال إلى نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الــدولــة لشؤون مجلس الــوزراء 
براك الشيتان بشأن العقد المبرم بين ديوان الخدمة 
المدنية والبنك الــدولــي، وســؤاال إلــى وزيــرة الشؤون 
االجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون 
المرأة والطفولة مي البغلي بشأن العقد المبرم بين 

الوزارة والبنك الدولي.
وفــي أسئلته لوزير التجارة طلب تــزويــده بكشف 
بأسماء جميع العمالة من غير الكويتيين على العقد 
الثاني والراتب المقطوع واالستعانة بخدماتهم والذين 
ما زالوا على رأس العمل، وتخصصاتهم ومسمياتهم 
الوظيفية، ومراكز عملهم وقيمة رواتبهم والمكافآت 
التي تقاضوها وتاريخ تعيينهم لدى وزارة التجارة 
والصناعة وجهاز حماية المنافسة، وهل هناك عمالة 

من غير الكويتيين منتدبون للعمل من الـــوزارة إلى 
جهاز حماية المنافسة؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 

فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرارات ندبهم.
وسأل عن عدد الشواغر في وزارة التجارة والصناعة 
والــجــهــات التابعة لكم مــن مناصب )مــديــر - مــراقــب - 
رئيس قسم(، وهل ُســدت هذه الشواغر خالل االشهر 

الستة السابقة بعد تشكيل الحكومة؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فيرجى بيان توضيحي لكل الشواغر التي 

ُسدت، وأسماء المتظلمين على قرارات سد الشواغر.
ــشــر مــقــال 

ُ
ــؤال آخـــر لـــوزيـــر الـــتـــجـــارة: ن ــال فـــي ســ وقــ

في جريدة »الجريدة« تضمن »أن تطور المجتمعات 
والدولة بتجديد مؤسساتها من خالل رفدها بدماء 
ــحــدث الــفــرق والتغيير والــتــطــور، 

ُ
شبابية طــمــوحــة ت

والــــدول المتقدمة تسعى إلــى االســتــفــادة مــن طاقات 
شبابها وتمكينهم من المناصب القيادية، أما الدول 
المتأخرة فهي غالبا هــرمــة مــن الــداخــل يجلس على 
رأس المؤسسات فيها قياديون يتم اختيارهم عادة 
وفق محسوبيات، وهو األمر الذي يقتل الطموح لدى 
فئة الشباب، والنتيجة الوحيدة لهذه التعيينات هي 
أن النهج الحكومي ثابت من حيث سوء اإلدارة وعدم 
الحرص على تقدم الكويت، وجرها من أزمة إلى أخرى، 

وتكريس الفشل وتعميمه بدل الخروج منه«.
وعلى ضوء ذلك طلب تزويده بأسماء كل مجالس 
اإلدارات التابعة لوزارة التجارة والصناعة والجهات 
التابعة لكم وأعضائها، والسيرة الذاتية لكل عضو، 

وشروط االختيار -إذا ُوجد- حسب التخصص.
وطلب تزويده بجميع الشواغر للمناصب القيادية 

ــارة والـــصـــنـــاعـــة مــــن خـــــالل جــــدول  ــتــــجــ فــــي وزارة الــ
توضيحي يبين: المنصب الشاغر والقطاع وشروط 
شغل المنصب والمالحظات على المنصب، وأسماء 
المديرين المجتازين لتولي المناصب الشاغرة من 
خالل جدول يوضح: االسم والمؤهل الدراسي والخبرة، 
ات والـــقـــطـــاع الــــذي يــعــمــل فــيــه،  وإذا كــــان لــديــه جــــــزاء

وأسباب عدم الترشيح للمناصب القيادية.
وقال المطر في سؤال اخر: نص الدستور الكويتي 
في المادة 134 على »إنشاء الضرائب العامة وتعديلها 
وإلغائها ال يكون إال بقانون، وال ُيعفى أحد من أدائها 
كلها أو بعضها في غير األحوال المبينة بالقانون. وال 
يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسم 
والتكاليف إال في حدود القانون«، وال يجوز أي زيادة 
على رسوم الخدمات المقرة منذ عام 1994 إال بقانون.

ــراءات الــتــي اتــخــذتــهــا الــــوزارة  ــ واســتــفــســر عــن اإلجــ
لضمان تسلم عمال النظافة ألجورهم كاملة من دون 
أي تأخير، وهل تلقت الــوزارة أي شكاوى حول تأخر 
صــرف أجــور عمال النظافة أو غيرهم أو عــدم صرف 
هذه األجور كاملة؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فيرجى 
تــزويــدي باسم الشركة المسؤولة عــن هــؤالء العمال 

ومقدار الغرامة التي فرضت عليها.

 خالل مؤتمره
ً
المطر متحدثا

نافذة نيابيةنافذة نيابية

ة المضف يسأل عن شركة الدرَّ

الطشة يقترح تأجيل أقساط القروض

الكندري يسأل عن صفقة »الدرون«

الشعبة البرلمانية: القضية الفلسطينية 
راسخة في وجدان الكويتيين

وجه النائب عبدالله المضف ســؤاال إلى وزيــر المالية وزير 
الــدولــة للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد 

حول شركة الدرة للعمالة المنزلية.
وقال المضف، في سؤاله، ما أسماء أعضاء مجلس إدارة شركة 
الدرة خالل سنة 2021-2022؟ وطلب صورة لمحاضر اجتماع 
مجلس اإلدارة للفترة 2021-2022، وكشفا يبين أسماء الجهاز 

التنفيذي للشركة ورواتب جميع العاملين.
وتــابــع: »مـــا الــخــطــة الــمــالــيــة للشركة لسنة 2021-2022 مع 
المقارنة بالبيانات المالية للفترة نفسها، وإجمالي خسارة 
الشركة مبينة بجدول سنوي منذ التأسيس حتى نهاية 2022، 
وتفاصيل المصاريف اإلدارية واالستشارية لسنة 2021-2022؟ 
وهل يوجد من األعضاء من ال يحضر اجتماعات مجلس اإلدارة 
ألكــثــر مــن 3 اجــتــمــاعــات؟ إذا كــانــت اإلجـــابـــة بــاإليــجــاب يرجى 
تزويدي باالسم والجهة التابع لها، واإلجراءات المتبعة معه«.

تــقــدم الــنــائــب د. مــبــارك الــطــشــه بــاقــتــراح بــرغــبــة بــتــأجــيــل أقــســاط 
القروض اإلسكانية للمواطنين المخصص لهم في ضواحي مدينة 
المطالع، واالستمرار في صرف بدل اإليجار المستحق، واستكمال 

الخدمات والمرافق األساسية وتشغيلها.
وجاء في نص االقتراح: إن المواطنين الذين خصصت لهم قسائم 
سكنية في بعض ضواحي مدينة المطالع السكنية يعانون غياب 
الــمــرافــق الرئيسية، وفــي مقدمتها عــدم توصيل الــتــيــار الكهربائي 
والمياه العذبة وإنـــارة الــشــوارع وغيرها، فضال عــن عــدم استكمال 
الخدمات الالزمة والضرورية مثل الـمخافر، والمدارس والمستوصفات، 
ه ماسبق اقترح »توجيه  وأفــرع الجمعيات التعاونية. وعلى ضــوء
بنك االئتمان الكويتي، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية لتأجيل 
أقساط القروض اإلسكانية للمواطنين المخصص لهم في ضواحي 
مدينة المطالع، واالستمرار في صرف بدل اإليجار المستحق، إلى 
حين توصيل التيار الكهربائي، وشبكة المياه والصرف الصحي، 

واستكمال الخدمات والمرافق األساسية وتشغيلها«.

تقّدم النائب د. عبدالكريم الكندري بسؤال الى وزير الدفاع، 
قال في مقّدمته: في ظل ظروف استقالة وزير الدفاع، وعدم 
وجود رئيس األركان ونائبه، وعدم وجود آمر القوة الجوية 
باألصالة، يتم التعاقد المباشر بحجم هذا المشروع الضخم 

والحساس »الطائرة من دون طيار المسّيرة« )الدرون(.
وقال الكندري في سؤاله: ما أسماء الشركات التي وّجهت 
لها دعــوة للمشاركة؟، وهــل تم التدرج في إعــالن المشروع 
وأخذ الموافقات؟ وهل تم إجراء المناقصة العامة على مرحلة 
ات التأهل  واحــدة بعرضين؛ مالي وفني؟ أم سبقتها إجــراء
المسبق حسب قانون المناقصات مادة 15؟ وعليه، هل تم 
اإلعــالن عن التأهيل المسبق؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، 
يرجى تزويدنا بنسخة منه، ومراسالت الشركات، ومحضر 
اجتماع لجنة الدفاع األعلى في مناقشة الموضوع والموافقة 

عليه.

التقى وفد الشعبة البرلمانية 
ــة وكـــيـــل  ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ الــــكــــويــــتــــيــــة، بـ
الشعبة ثــامــر الــســويــط، رابطة 
ــقــــدس«،  »بـــرلـــمـــانـــيـــون ألجـــــل الــ
بــحــضــور أمــيــن ســر الشعبة د. 
محمد المّهان وأمين الصندوق 

حمد العبيد.
ــى هــــامــــش  ــ ــلــ ــ جـــــــــــاء ذلـــــــــــك عــ
المؤتمر الـ 17 التحاد مجالس 
الــــــــدول األعـــــضـــــاء فــــي مــنــظــمــة 
ــتـــعـــاون اإلســــالمــــي الــمــنــعــقــد  الـ

بالجزائر.
وعّبر وفد الرابطة عن تقديره 
ــواقـــف الــكــويــتــيــة  ــمـ ــلـ الـــكـــبـــيـــر لـ
ــة فــــــي دعــــــــم الـــقـــضـــيـــة  ــبــ ــلــ الــــصــ
ــــى جـــمـــيـــع  ــلـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة عـ
المستويات الرسمية والشعبية، 
ــروا الــــدعــــم الــكــويــتــي  ــذكــ ــتــ واســ
فـــي الـــمـــجـــاالت كـــافـــة، مــؤكــديــن 
حرصهم على االلتقاء بالوفود 
والمسؤولين الكويتيين في كل 
المناسبات، تــقــديــرا وتنسيقا 

لدعم القضية الفلسطينية.
ــد الـــســـويـــط،  ــ ــتـــه، أكــ ــهـ مــــن جـ
خــالل اللقاء، أن قضية القدس 
وفلسطين خط أحمر، وال مجال 
 إلى أنه 

ً
للمساومة عليها، مشيرا

موقف كويتي ثابت من القيادة 
السياسية والبرلمان والحكومة 

والشعب الكويتي.
وقال إن القضية الفلسطينية 
ــتـــي، وإن  ــل كـــويـ فــــي وجـــــــدان كــ
المجلس سيظل دائــمــا يحمل 

لواء الدفاع عن فلسطين مهما 
تغّيرت األسماء.

ــال الـــمـــّهـــان إن  مـــن جــهــتــه، قــ
الكويت دائما وأبدا تدعم الحق 
الفلسطيني وكل جهة تعمل في 

هذا المجال.
ــن جــــانــــبــــه، قـــــــال الـــعـــبـــيـــد  ــ مــ
إن دعـــــــــم الـــــكـــــويـــــت لـــلـــقـــضـــيـــة 
الفلسطينية شعبا وبرلمانا 
ــــت ال يـــحـــيـــد،  ــابــ ــ وحـــــكـــــومـــــة ثــ

ومستمرون على هذا النهج.

 وّجهها المطر إلى 8 وزراء... 10 منها للناهض
ً
29 سؤاال

عبدالله المضف

  مبارك الطشة

عبدالكريم الكندري

أعضاء الشعبة البرلمانية خالل اللقاء

 إلغاء المعاشات االستثنائية: 
ً
المويزري رافضا

كيف يعيش النائب بـ 2000 دينار؟!
أكد أن وزير المالية مشكلة الحكومة بإساءته للعالقة بين السلطتين

ــــؤون الــمــالــيــة  ــــشـ اتــــهــــم رئــــيــــس لـــجـــنـــة الـ
ــر  ــمــــويــــزري وزيــ واالقــــتــــصــــاديــــة شــعــيــب الــ
المالية وزيــر الدولة للشؤون االقتصادية 
عبدالوهاب الرشيد بأنه سبب المشكلة في 
ته للعالقة بين السلطتين  الحكومة بإساء
ــتـــور ومــجــلــس األمـــة  ــرام الـــدسـ ــتــ وعـــــدم احــ
والــلــجــان البرلمانية، بإيصال »معلومات 

غير صحيحة لكل األطراف«.
وشـــدد الــمــويــزري، فــي مؤتمر صحافي 
ــــس، لــتــوضــيــح  ــة أمـ ــ عـــقـــده فـــي مــجــلــس األمـ
األمـــور المتعلقة بتقارير اللجنة المالية 
واالقتصادية، وردود الحكومة بشأنها، على 
أهمية وضــع الحقائق كاملة أمــام الشعب 

الكويتي في هذا الشأن.
وأضـــــــاف أن األوضــــــــاع الـــتـــي يــتــابــعــهــا 
الشعب الكويتي تسببت بها عدة أطــراف، 
ولم يكن لمجلس األمة أي دور في إيجادها، 
 أنـــــه »ال مــــبــــرر لـــكـــل مــــا تــــقــــوم بــه 

ً
مـــعـــتـــبـــرا

الحكومة«.
وذكر أن »بعض الوزراء في الحكومة اتجهوا 
الستخدام وسائل التواصل لإلساءة إلى بعض 
المقترحات النيابية ومجلس األمة وتصوير 
موضوع »إسقاط الفوائد عن القروض« بأنه 

»إسقاط أو شراء قروض«.
ونفى النائب سحب أي تقرير للجنة المالية 
 أن ما يتناقل 

ً
من جدول أعمال المجلس، مبينا

عن ذلك شائعات.
 وأكــــد أن »الـــنـــواب ال يــقــبــضــون مــعــاشــات 
ــاشــــات تـــقـــاعـــديـــة«،  ــعــ ــا مــ ــ ــمـ ــ اســـتـــثـــنـــائـــيـــة وإنـ
 أن »النائب قبل دخوله مجلس األمة 

ً
موضحا

 لمؤسسة التأمينات 
ً
 واشتراكا

ً
يدفع رسوما

االجتماعية بــمــدة مفتوحة للتقاعد ليدخل 
 
ً
مجلس األمة، وفي هذه الحالة ال يعطونه راتبا

، إنما يستثنونه من المدة ويتسلم 
ً
استثنائيا

.»
ً
 وليس استثنائيا

ً
 تقاعديا

ً
راتبا

وأوضـــح أنــه »عند بــدايــة كــل مجلس يدفع 
الــمــجــلــس لــلــنــائــب الــنــاجــح مــكــافــأة مــالــيــة لم 
 
ً
 للدستور، وبعدها يتسلم راتبا

ً
يحددها وفقا

، وإذا تم حل المجلس أو 
ً
يقارب 2190 دينارا

انتهاء المدة القانونية للمجلس يبقي النائب 

: مــاذا يعمل وكيف 
ً
مــن دون راتـــب«، متسائال

يــعــيــش؟ ولــذلــك يــتــم اســتــثــنــاء الــمــدة لــه ليتم 
.
ً
 وليس استثنائيا

ً
 تقاعديا

ً
منحه راتبا

وتساءل أنه »في ظل وجود مجلس أمة فإن 
الفساد والشبهات والتجاوزات موجودة، فما 

هو الوضع حال تم تعليق مجلس األمة؟«.
ات  من جهة أخرى، وبخصوص االستثناء
الــمــوجــودة فــي الــمــادة 80، الــتــي طــلــب بعض 
ــاد بـــأن اللجنة استدعت  هــا، أفـ الــنــواب الــغــاء
النواب مقدمي االقتراح وعرضت عليهم بعد 
وصول رد مؤسسة التأمينات جميع الفئات 
المستثناة من المادة 80 وهم الوزراء وأعضاء 
مجلس األمة ورؤساء وأعضاء المجلس األعلى 
للقضاء وقياديو مؤسسة البترول الكويتية 
وقياديو الديوان األميري وديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء واألمانة العامة لمجلس الوزراء 

والمديرون والمراقبون في هذه الجهات.
وقــال إن رد البنك المركزي بشأن التقرير 
الثالث للجنة الشؤون المالية واالقتصادية 
بخصوص االقتراح بقانون في شأن استرداد 
الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني ورد إلى 
اللجنة بتاريخ 18 الــجــاري، ليوضح في رده 
»عــدم وجــود تــجــاوزات قانونية فــي استيفاء 

فوائد القروض«.
وفيما يخص التقرير الرابع للجنة بشأن 

ــراء الــقــروض وإســقــاط الــفــوائــد استعرض  شـ
المويزري ما ورد في رد البنك المركزي بأن 
إجــمــالــي الــقــروض االستهالكية واإلسكانية 
حتى 30 نوفمبر 2022 بلغ نحو 14.7 مليار 
 استهالكية، 

ً
ديــنــار، منها 1.7 مليار قــروضــا

.
ً
والقروض اإلسكانية تبلغ 12.9 مليارا

وعــقــب الــمــويــزري على رد البنك المركزي 
معتبرا أن الــقــوانــيــن الــتــي تــم إصــدارهــا مثل 
صندوق المتعثرين ودعــم األســرة هي سبب 
ــار الــشــعــب الــكــويــتــي، ألن هــــذه الــقــوانــيــن  ــ دمـ
وضــعــت لمنفعة الــبــنــوك، ولـــم يــكــن فــيــهــا أي 

منفعة للمواطنين.
وفــيــمــا يــخــص الــتــقــريــر الـــخـــامـــس للجنة 
الـــشـــؤون الــمــالــيــة واالقــتــصــاديــة بــشــأن غرفة 
تــجــارة وصــنــاعــة الــكــويــت، أوضـــح أن اللجنة 
اجتمعت بممثلي الغرفة بتاريخ 17 يناير، 
واستمعت إلى آرائهم بشأن االقتراح بقانون 

وما انتهت إليه اللجنة.
وكــشــف أن الــلــجــنــة أبــلــغــت ممثلي الــغــرفــة 
بــوجــود 4 أمــور ال يمكن النقاش فيها، وهي 
ضــــرورة خــضــوع الــغــرفــة لــلــقــانــون والسلطة 
القانونية، وأن تؤول الرسوم إلى الدولة، وإلغاء 
المركز التحكيمي الذي وضعته غرفة التجارة 
وتستند عليه محاكم الكويت، وعدم وجود أي 

ممثل للغرفة في الجهات الحكومية.
وبين أن ممثلي غرفة التجارة طلبوا إضافة 
بعض األمــــور، وان أعــضــاء اللجنة أبلغوهم 
انــفــتــاحــهــم عــلــى أي مــقــتــرح يــقــدمــونــه، بــمــا ال 
 إلى أنه كان 

ً
يخالف الشروط األربعة، مشيرا

المفترض أن تصل بعض اقــتــراحــات الغرفة 
للجنة األحــد الماضي، ولكن لــم يصل أي رد 

إلى اآلن.
ــالـــشـــروط  ــلـــى تـــمـــســـك الـــلـــجـــنـــة بـ وشـــــــدد عـ
األربعة، وعدم وجود إشكالية لديها في االسم 
إذا كــانــت كــلــمــة )نــقــابــة( تــزعــج ممثلي غرفة 
 أن األعضاء 

ً
تجارة وصناعة الكويت، مؤكدا

لـــن يــســمــحــوا ألي كــيــان أو فـــرد بـــأال يخضع 
للدستور والقانون.

شعيب المويزري

جانب من جلسة سابقة لمجلس األمة

جوهر لـ »األشغال«: أين خطتكم لعالج تطاير الحصى؟
وجـــه الــنــائــب د. حــســن جوهر 
سؤاال الى وزيرة األشغال العامة 
وزيـــرة الكهرباء والــمــاء والطاقة 
المتجددة د. أماني بوقماز، بشأن 
مــــا تــعــانــيــه الــــطــــرق مــــن مــشــاكــل 
الــحــفــريــات والــتــشــقــقــات وتطاير 

الحصى منذ سنوات.
ــال جــــوهــــر فــــي ســــؤالــــه إن  ــ ــ وقـ
األشغال نشرت على موقعها في 
»تويتر« بتاريخ 16 يناير 2023 
تغريدة تقول فيها »تحديد مواقع 
الــحــفــر فـــي الــــشــــوارع الــرئــيــســيــة 
والــفــرعــيــة إلصــالحــهــا فــي أماكن 
مختلفة مــن الــبــالد حــســب خطة 
موضوعة من القطاعات المعنية 
ات  مــع السعي فــي تسريع إجـــراء
عــــقــــود الــــصــــيــــانــــة مـــــع الـــجـــهـــات 

المعنية«. 
وأضاف أن الشوارع الرئيسية 
والفرعية في عموم أرجاء البالد 
ــراء تــلــك الــمــشــاكــل منذ  تــعــانــي جـ
سنوات عديدة دون أي مؤشرات 

على جدية قيام الـــوزارة بأعمال 
 عن 

ً
الــصــيــانــة الــمــطــلــوبــة، فــضــال

ــراءات اإلداريـــــة والــقــانــونــيــة  ــ اإلجــ
الـــواجـــب اتــبــاعــهــا مـــع الــشــركــات 
الــمــنــفــذة والمتسببة فــي إلــحــاق 
هذا الضرر الجسيم على السالمة 
الــعــامــة والـــحـــوادث الــنــاجــمــة عن 
ة خــطــوط الــســيــر الــمــروريــة  رداء

وتلف المركبات الخاصة.
وطلب جوهر في سؤاله صورة 
ــة »األشـــــغـــــال«  ــطـ ــــن خـ ــة مـ ــيـ ــوئـ ضـ
الموضوعة من القطاعات المعنية 
لتحديد مواقع الحفر في الشوارع 
الرئيسية والفرعية في مختلف 
األمـــاكـــن مـــن الـــبـــالد واإلجــــــراءات 
الخاصة بتسريع عقود الصيانة 
 لما 

ً
مـــع الــجــهــات الــمــعــنــيــة وفـــقـــا

جــاء في تغريدة الـــوزارة المشار 
إليها، مع بيان أسباب عدم نشر 
خطتها المعلن عنها في وسائل 
ــــالم والـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي  اإلعـ

أمام الرأي العام. 

كما طلب صـــورة ضوئية من 
الجدول الزمني ألعمال الصيانة 
الـــمـــزمـــع الـــقـــيـــام بــهــا بـــالـــشـــوارع 
ــيــــة وعـــقـــود  ــفــــرعــ ــة والــ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
الصيانة الخاصة بها والجهات 
الــمــكــلــفــة بـــأعـــمـــال الـــصـــيـــانـــة، إن 
وجد، مع بيان إذا كانت الشركات 
الــمــكــلــفــة بـــأعـــمـــال الــصــيــانــة هي 
ــات الــــمــــنــــفــــذة لــتــعــبــيــد  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ الــ
وســفــلــتــة الـــشـــوارع الــتــالــفــة، إلــى 
جانب كشف تفصيلي باألعمال 
المنفذة لصيانة وتعبيد وسفلتة 
الشوارع الرئيسية والفرعية في 
البالد منذ تاريخ 2018/1/2 وحتى 
تاريخ الــجــواب على الــســؤال، مع 
بـــيـــان مـــواعـــيـــد إنـــجـــاز كـــل منها 
وعــقــود التنفيذ الــخــاصــة بــذلــك، 
وتحديد نوعية مشاكل التلف أو 
الحفر أو تطاير الحصى فيها، 
مــع تــزويــدي بالشركات المنفذة 
ات اإلداريـــة والقانونية  واإلجـــراء
التي اتخذتها الوزارة بحقها ازاء 

مــشــاكــل الــتــلــف وجــــودة التنفيذ. 
ــل تملك   وقـــــال فـــي ســــؤالــــه: هـ
 أو أكـــثـــر 

ً
»األشـــــــغـــــــال« مــــخــــتــــبــــرا

لـــــفـــــحـــــص نــــــوعــــــيــــــة األســـــفـــــلـــــت 
والـــمـــواد الكيميائية والــالصــقــة 
المستخدمة في تركيبتها، »وفي 
حال وجود مختبر للوزارة يرجى 

ــدي بــمــســمــيــات الـــوظـــائـــف  ــزويــ تــ
الـــقـــيـــاديـــة وعـــــدد الــعــامــلــيــن فيه 
ــة  ــيــ ــفــ ــيــ ــم الــــوظــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــــخـــــصـــــصـ وتـ
ومــــؤهــــالتــــهــــم الـــــدراســـــيـــــة، وفـــي 
ــاء الـــمـــخـــتـــبـــر يـــرجـــى  ــ ــغـ ــ حــــالــــة إلـ
ــخ إلـــغـــائـــه  ــ ــاريـ ــ بــــيــــان أســــبــــاب وتـ
مــع بيان المختبرات التي تقوم 
بفحص نوعية األسفلت والمواد 
الكيميائية والالصقة المستخدمة 
ــا  ــ ــادهـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتــــهــــا واعـ ــبــ ــيــ فـــــــي تــــركــ
ومــــؤهــــالت الـــجـــهـــات الـــتـــي تــقــوم 
بذلك وشهادات اعتمادها والجهة 
ــتــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا، مــــع تــــزويــــدي  الــ
بالمستندات الخاصة بهذا الشأن، 
وما أسباب إلغاء مصنع األسفلت 
بالوزارة وأسباب وتاريخ إلغائه، 
ــانـــع  مــــــع تـــــــزويـــــــدي بـــــعـــــدد مـــصـ
ــلــــت الـــمـــعـــتـــمـــدة بـــالـــدولـــة  ــفــ األســ
وتــــاريــــخ اعـــتـــمـــادهـــا وشــــهــــادات 
اعتمادها والجهة التي تعتمدها 
مع تزويدي بالمستندات الخاصة 

بهذا الشأن«.

حسن جوهر

ذكر النائب شعيب المويزري 
أن الوضع الذي يتابعه الشعب 

الكويتي تسببت فيه عدة 
أطراف، ولم يكن لمجلس 
األمة أي دور في إيجاده، 

 أنه »ال مبرر لكل ما 
ً
معتبرا

تقوم به الحكومة«.
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»الداخلية«: استمرار التعاون مع أميركا
في مكافحة الجرائم الجنائية

الدواس استقبل مدير المكتب اإلقليمي األميركي
أكـــــد وكـــيـــل وزارة الـــداخـــلـــيـــة 
ــــؤون األمـــن  الــمــســاعــد لــقــطــاع شـ
الجنائي الــلــواء حــامــد الـــدواس، 
اســتــمــرار الــتــعــاون بــيــن الكويت 
وأميركا في مجال مكافحة جميع 
الجرائم الجنائية السيما االتجار 
فــي الــمــواد المخدرة والمؤثرات 

العقلية. 
ــال  ــبـ ــقـ ــتـ جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال اسـ
الدواس، أمس األول، مدير المكتب 
اإلقليمي األميركي جاريد باتي 
ــه، بــحــضــور  ــ والــــوفــــد الـــمـــرافـــق لـ
مدير عام اإلدارة العامة لمكافحة 
المخدرات العميد محمد قبازرد.

ــازرد خـــال  ــ ــبــ ــ واســــتــــعــــرض قــ
 من الضبطيات التي 

ً
اللقاء عددا

تمكنت اإلدارة العامة لمكافحة 
الــــمــــخــــدرات مــــن ضــبــطــهــا خـــال 
الفترة الماضية، وآخر التطورات 
الـــتـــي تــخــص الــــمــــواد الـــمـــخـــدرة، 
ــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا   الـــجـ

ً
مــثــمــنــا

الــمــكــتــب عـــلـــى كــــل الــمــســتــويــات 
الدولية واإلقليمية. 

ــد  ــ ــاريـ ــ ــــن جـ ــمـ ــ مـــــــن جـــــانـــــبـــــه، ثـ
الجهود والتعاون المثمر وتبادل 

المعلومات بين وزارة الداخلية 
بالكويت ممثلة بــاإلدارة العامة 
لــمــكــافــحــة الـــمـــخـــدرات وعــــدد من 
الــجــهــات لــلــتــصــدي لــلــعــصــابــات 

اإلجرامية الضالعة في اإلتجار 
بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وفــي خــتــام الــزيــارة تــم تبادل 
الدروع التذكارية.

 الوفد األميركي
ً
الدواس مكرما

 بالوفرة
ً
مصرع طفلين غرقا

• محمد الشرهان
شهدت منطقة الــوفــرة الــزراعــيــة مساء أمــس األول حادثا 
مأساويا حــّول رحلة عائلة إلــى مــأســاة حقيقية تمثلت في 
غرق اثنين من أطفالها داخل بركة مياه في إحدى المزارع بها.

وفـــي الــتــفــاصــيــل الــتــي رواهــــا مــصــدر أمــنــي لـــ »الــجــريــدة« 
ان غــرفــة عمليات وزارة الــداخــلــيــة تلقت بــاغــا مــن مــســؤول 
مــســتــوصــف منطقة الـــوفـــرة الــزراعــيــة أفـــاد بــوصــول طفلين 
مواطنين، يبلغان من العمر 4 و6 سنوات، جثتين هامدتين 

اثر غرقهما داخل بركة مياه بإحدى المزارع.
وأضـــاف الــمــصــدر انــه فــور تلقي الــبــاغ انتقل رجـــال أمن 
ــدا جثتي  ــاهـ ــمـــدي إلــــى الـــمـــوقـــع، وشـ مــديــريــة مــحــافــظــة األحـ
الطفلين، واستدعوا رجال األدلة الجنائية والطبيب الشرعي 
الــذي أمر بإحالة الجثتين الى ادارة الطب الشرعي بــاإلدارة 

العامة لادلة الجنائية لتحديد سبب ووقت الوفاة.
وذكر المصدر أن رجال األمن سجلوا قضية غرق ووفاة، 
وأحالوها الى جهات التحقيق التي تحفظت بدورها على ذوي 
الطفلين لحين االنتهاء من التحقيق، وبيان اسباب تركهما 

وحدهما في بركة المياه.

»المحامين«: إجراءات قانونية 
ضد مخالفي شرف المهنة

اســتــنــكــر أمــيــن ســـر جــمــعــيــة الــمــحــامــيــن خــالــد الــســويــفــان 
التصرفات غير المسؤولة والخارجة عن قانون مهنة المحاماة 
 على أن مجلس 

ً
وميثاق شرفها، لمحاٍم ابتز مواطنة، مشددا

إدارة الجمعية سيتخذ جميع اإلجراءات ضد كل من يخالف 
ذلك القانون والميثاق، أو يسيء ألعراف المهنة الراسخة.

وأضاف السويفان، في تصريح أمس، أن الجمعية تراجع 
من خال لجان القبول أو الميثاق الشروط والقواعد الواجب 
تــوافــرهــا فيمن يــتــقــدمــون لمهنة الــمــحــامــاة، ويــعــمــلــون بها 
 عليها وعلى رفعتها، وتطوير 

ً
والسلوك الصادر منهم؛ حفاظا

أدائــهــا بــمــا يــعــود بالنفع عــلــى أداء الــمــحــامــاة فــي الــكــويــت، 
 أهمية عن أّي مهنة أخرى، بل 

ّ
 أن »المحاماة« ال تقل

ً
موضحا

هي على رأس المهن القانونية.
وأكد أن الجمعية حريصة على حقوق منتسبيها والدفاع 
عنهم وفي الوقت ذاته حريصة على اتخاذ اإلجراءات القانونية 
 
ً
 المخالفين لقانونها أو ميثاقها وتقاليدها، خصوصا

ّ
بحق

بعد إقرار ميثاق المهنة من الجمعية العمومية.

وفد كلية الدفاع الُعمانية يزور »كونا«
عقدا جلسة حوارية ناقشت تحديات اإلعالم بمواجهة الشائعات

زار وفـــد رفــيــع الــمــســتــوى من 
كلية الدفاع الوطني في سلطنة 
عمان الشقيقة، برئاسة السفير 
د. أحمد باعمر، مقر »كونا« أمس، 
وذلك في إطار زيارة الوفد لدولة 

الكويت.
ـــلـــع الـــوفـــد الــعــمــانــي الـــذي 

ّ
واط

ــار الـــضـــبـــاط  ــبــ ــن كــ ــ ــم عــــــــددا مـ ــ ضـ
العسكريين في الهيئة التوجيهية 
ــة فــي الكلية عــلــى تجربة  ــ اإلداريـ
»كونا« ودورهــا اإلعامي محليا 
وإقليميا، وأهميتها في مواجهة 
التحديات وسط الثورة التقنية. 
ــلــع الــوفــد عــلــى الــخــدمــات 

ّ
كــمــا اط

اإلخــبــاريــة التي تقدمها الوكالة 
وشبكة مراسليها، وقــام بجولة 
تفقدية في قاعة التحرير، حيث 

اطـــلـــع عــلــى كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
األخبار.

مــن جــانــبــه، أكــد بــاعــمــر، خال 
جلسة حوارية في إطــار الزيارة، 
أهــــمــــيــــة دور اإلعـــــــــــام، الســـيـــمـــا 
ــــاالت  الـــرســـمـــي الــمــتــمــثــل فــــي وكـ
األنباء في نقل الصورة الحقيقية 
لــأحــداث، مشيدا في هــذا اإلطــار 
بدور »كونا« وأهميتها اإلقليمية، 
لما تتميز به من انتشار ومهنية 
ودقــة في نقل األخــبــار واألحــداث 
المحلية واإلقليمية والدولية، في 
ظل انتشار وسائل التواصل، وما 

يحمله ذلك من تحديات.
مــن جــانــبــه، أكـــد نــائــب المدير 
العام لقطاع التحرير في »كونا«، 
عصام الغانم، أهمية دور اإلعام 

عموما والرسمي خصوصا في 
نقل األحداث بصورتها الحقيقية 
والــتــعــامــل معها بــكــل مصداقية 

وشفافية.
ــا يــشــهــده  ــانـــم إن مــ وقــــــال الـــغـ
ــــن أحـــــــــداث مـــتـــســـارعـــة  ــــم مـ

َ
ــعــــال الــ

وســط االنــتــشــار الكبير لوسائل 
ــفـــرض تـــحـــديـــا أمــــام  ــواصـــل يـ الـــتـ
وسائل اإلعــام ووكــاالت األنباء، 
الســيــمــا فــي مــواجــهــة الشائعات 
واألخبار الموجهة غير الدقيقة، 
األمــر الــذي يتطلب مهنية عالية 
ودقة في التعامل مع هذه األحداث 
والتأكد من استسقاء األخبار من 

مصادرها المباشرة.
ــلـــســـة الــــحــــواريــــة  وخــــــــال الـــجـ
التي شارك فيها عدد من مديري 

قــطــاع التحرير ومــركــز التدريب 
وإدارات الــوكــالــة الــمــخــتــلــفــة، تم 
اســتــعــراض تحديات اإلعـــام في 
مواجهة الشائعات في ظل انتشار 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل واإلنـــتـــرنـــت، 
وسبل تطوير الخدمات اإلخبارية 
واالنتشار، وكذلك تأثير اإلعام 
فــي تــعــزيــز الــعــاقــات بــيــن الـــدول 

الشقيقة والصديقة.
كما تم التشديد على ضرورة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــامـ تـــــــبـــــــادل الــــــخــــــبــــــرات اإلعـ
والزيارات بين البلدين الشقيقين، 
وكــذلــك أهمية دور مركز »كونا« 
ــة  ــيــ لـــتـــطـــويـــر الـــــــقـــــــدرات اإلعــــامــ
والتعاون مع كلية الدفاع الوطني 
الـــعـــمـــانـــيـــة فــــي مـــجـــال الـــتـــدريـــب 

اإلعامي.

ر من التعدي على محطته بكبد
ّ

»األبحاث« يحذ
السديراوي: تنسيق مع الجهات المعنية ودعاوى قضائية بحق المتجاوزين

فهد الرمضان
في إطار اهتمام معهد الكويت لأبحاث العلمية 
بحماية البيئات الطبيعية بمرافقه، وعلى رأسها 
محطة األبحاث واالبتكار بمنطقة كبد، دعا المعهد 
إلـــى تــطــويــر وتــعــزيــز الــتــعــاون بــيــن الــجــهــات ذات 
العاقة بالحماية وعلى رأسها الهيئة العامة للبيئة 

ووزارة الداخلية وشرطة البيئة.
وفي هذا السياق، عقد القائم بأعمال مدير عام 
المعهد د. مانع السديراوي اجتماعا مع الوكيل 
المساعد لأمن العام اللواء عبدالله الرجيب، ونائب 
مــديــر الهيئة الــعــامــة للبيئة د. عــبــدالــلــه الــزيــدان، 
ومدير أمن الجهراء العميد صالح العازمي، ومدير 

شرطة البيئة العقيد د. حسين العجمي.
ــــال االجـــتـــمـــاع بـــحـــث ســـبـــل تــشــديــد  ــرى خـ ــ وجــ
الحماية لمحمية اللياح ومحطة األبحاث واالبتكار 
 
ً
التابعة للمعهد في منطقة كبد بعدما لوحظ مؤخرا
حــاالت تعد على البيئة الطبيعية هناك مــن قبل 
مرتادي البر، حيث توجه السديراوي بالشكر إلى 
وزارة الداخلية وشرطة البيئة لجهودهم في حماية 
المحطة والتي أدت إلى رفع دعــاوى قضائية بلغ 
عــددهــا خــال الفترة األخــيــرة 6 قضايا جنح، مع 
تحرير 7 محاضر مخالفات بيئية تصل الغرامة 
فيها إلى 5000 دينار وفقا لقانون حماية البيئة 

42 /2014 وتعدياته.
وأثنى السديراوي كذلك على جهود الرقابة من 

الهيئة العامة للبيئة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون 
من أجل حماية محطة األبحاث واالبتكار في منطقة 
كبد والمشيدة على مساحة 22 كيلومترا مربعا، 
حــيــث تعتبر مــن الــمــرافــق البحثية المهمة التي 
يعتمد عليها المعهد في إنجاز أبحاث اإليكولوجيا 
والتي تشمل دراسات على نباتات وحيوانات بيئة 
الكويت بهدف حماية الثروة النباتية والحيوانية 
وتطويرها، حيث أنجز الباحثون في المعهد من 
خال هذه المرافق دراسات بحثية هامة في مجال 
إدارة المراعي، وزراعــة األعاف المروية، وتطوير 

إنتاج األغنام وإنتاج الدواجن.
واســتــعــرض الــمــشــاركــون فــي االجــتــمــاع فــرص 
تشكيل لجنة مشتركة بين »األبــحــاث« والداخلية 
و»البيئة« لتشديد نظام الحراسة، وكذلك دراســة 

وضع سياج في المواقع المكشوفة للمحطة.
وفــي سياق متصل، حــذر الــســديــراوي مرتادي 
البر من التعدي على هــذه المحطة، ولفت إلــى أن 
مــن يــتــجــاوز الـــشـــروط والــضــوابــط يــعــرض نفسه 
لدعاوى قضائية وغرامات رادعة، ودعا رواد البر 
إلى االهتمام بحماية البيئة البرية والغطاء النباتي 
فيها باعتبار ذلك مسؤولية وطنية على الجميع 
أن يتحلى بها لحماية مواردنا الطبيعية ومكافحة 
التصحر وتحسين جودة الحياة والنهوض بعوامل 

التنمية.

جانب من االجتماع

تسجيل 6 
قضايا جنح 
و7 محاضر 

مخالفات بيئية 
تصل غراماتها
إلى 5000 دينار

https://www.aljarida.com/article/12822
https://www.aljarida.com/article/12821
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https://www.aljarida.com/article/12816
https://www.aljarida.com/article/12813
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»البلدية« لـ »البلدي«: لدينا 5 مشاريع 
في برنامج عمل الحكومة

المنفوحي: 500 مليون دينار لتنفيذ »كورنيش الجهراء« في حال تعذر الشركات 

وافــق المجلس البلدي، على 
طـــلـــب الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة لــلــطــرق 
والنقل البري بشأن استحداث 
مـــدخـــل ومـــخـــرج لــمــوقــع حلبة 
ــــي مــنــطــقــة  ــد« فـ ــ ــمــ ــ ــر األحــ ــ ــابـ ــ »جـ
الضجيج من طريق »6.5«، بينما 
استخدم المادة 25 فيما يتعلق 
بالفقرة الثانية المتعلقة بنقل 
ــــروع تــطــويــر  ــــشـ ــتــــصــــاص مـ اخــ
شـــاطـــئ الـــشـــويـــخ مـــن الـــديـــوان 

األميري إلى البلدية.
وأكـــد الــمــديــر الــعــام للبلدية 
م. أحــــمــــد الـــمـــنـــفـــوحـــي، خـــالل 
جلسة »الــبــلــدي« الــتــي ترأسها 
ــمــــحــــري، أمـــــــس، أن  ــلـــه الــ عـــبـــدالـ
ــك رئـــيـــســـي فــي  ــريـ الــمــجــلــس شـ
تنفيذ محاور البلدية ببرنامج 
ــرا إلـــى  ــيـ ــل الـــحـــكـــومـــة، مـــشـ ــمـ عـ
وجـــود 5 مــشــاريــع رئيسية في 
الـــبـــرنـــامـــج الـــحـــكـــومـــي، تتمثل 
في المركز التعليمي والثقافي 
والترفيهي فــي شـــارع عبدالله 
ــمـــد، وكــورنــيــش الــجــهــراء،  األحـ
 عن 

ً
وخليج الصليبيخات، فضال

تطوير المنطقة االقتصادية في 
العبدلي، والجانب االستثماري 
ــق  ــاطــ ــنــ ــمــ والــــــــتــــــــجــــــــاري فــــــــي الــ
الــســكــنــيــة، إلــــى جـــانـــب تــحــريــر 

األراضي كمشروع مشارك. 
وكـــشـــف الـــمـــنـــفـــوحـــي، خـــالل 
مـــنـــاقـــشـــة طـــلـــب دور الـــبـــلـــديـــة 
ــا وتــــصــــوراتــــهــــا  ــ ــدادهـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ واسـ
بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع بـــرنـــامـــج عــمــل 
ــة، عـــــن خــــطــــة بـــديـــلـــة  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــيـــذ مــــــشــــــروع كــــورنــــيــــش  ــفـ ــنـ ــتـ لـ
ــدم جــديــة  ــال عــ الـــجـــهـــراء فـــي حــ
الشركات المؤهلة للدخول في 
 إلى رصد 500 

ً
المشروع، الفتا

مليون دينار لتنفيذ المشروع 
على خمس مراحل حتى تدور 

عجلة المشاريع. 

المركز الثقافي الترفيهي

ــلـــق بـــمـــشـــروع  ــعـ ــتـ ــا يـ ــمــ ــيــ وفــ
الــمــركــز الــثــقــافــي الترفيهي في 
ــارع عـــبـــدالـــلـــه األحــــمــــد، بــيــن  ــ شــ
الــمــنــفــوحــي أن الـــبـــلـــديـــة دعـــت 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــراغــــبــــيــــن فــي 
تــصــمــيــم وتـــرخـــيـــص وإنــــشــــاء 
وصـــيـــانـــة وإدارة واســـتـــثـــمـــار 
المشروع لتأهليهم وفق األسس 
الــــــــواردة فـــي كـــراســـة الــتــأهــيــل، 
 ضرورة تقديم طلب عطاء 

ً
مؤكدا

الــشــركــات المتضمن دراســاتــه 
الفنية واالقتصادية التي يجب 
أن تــســتــوفــي الـــشـــروط الــــواردة 
في وثائق طــرح المزايدة التي 
 من 

ً
سيمكن المستثمر حــصــرا

.
ً
شرائها مستقبال

وحول مشروع تطوير خليج 
الصليبيخات، أكــد المنفوحي 
ــبـــات مــــع الــمــجــلــس  ــقـ وجـــــــود عـ
األعـــلـــى لــلــبــيــئــة نــتــيــجــة رفــضــه 
 
ً
ألحد مكونات المشروع، مشددا

عـــلـــى أن الـــبـــلـــديـــة تـــعـــمـــل عــلــى 
ــاد حـــلـــول لــتــلــك الــعــقــبــات،  ايـــجـ
لطرحه بنفس اآللية التي تعمل 
بها في مشروع مركز »عبدالله 

األحمد«. 

تحرير األراضي

وبشأن المنطقة االقتصادية 
فـــي الــعــبــدلــي، لــفــت الـــى وجـــود 
ــة  ــ ــدرجـ ــ لـــــــوائـــــــح تـــفـــصـــيـــلـــيـــة مـ
ضـــمـــن لــــوائــــح الـــبـــنـــاء مـــتـــى مــا 
تــم االنــتــهــاء منها سيتم البدء 
 أن 

ً
فــي تنفيذ الــمــشــروع، مبينا

المحور الخامس الــذي يتعلق 
بــــالــــجــــانــــب االســــثــــتــــمــــاري فــي 
الوحدات السكنية، فإنه يحتاج 
إلــى تعديل الــقــانــون، مــن حيث 
عملية المخالفات، وقطع التيار 

الكهربائي.
وتـــطـــرق إلـــى عــمــلــيــة تحرير 
األراضـــــــــي، قـــائـــال إن مــؤســســة 
الـــبـــتـــرول تــمــلــك حـــق االمــتــيــاز، 
 إلــــى أنــهــا تــــزود الــبــلــديــة 

ً
الفـــتـــا

بدراسة كل خمس سنوات حول 
األراضــي التي يمكن تحريرها 
إلى جانب التنسيق مع جهات 

أخرى. 

تساؤالت األعضاء

وفي حين طالب العضو فهد 
العبدالجادر الجهاز التنفيذي 
بـــشـــرح الـــمـــشـــاريـــع »الــخــمــســة« 
ــــج عـــمـــل  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ الــــمــــرتــــبــــطــــة بـ
الحكومة، لمعرفة كيف تتم آلية 
تطوير المشاريع، قــال العضو 
د. حــســن كــمــال، إن هــنــاك قلقا 
حول المشاريع التنموية التي 
تقدمت بها الحكومة، مضيفا أن 
»المشاريع الورقية لدينا كثيرة 
لذلك ال نريد أحالما على الورق«

من جهتها، تساءلت العضوة 
م. علياء الــفــارســي عــن تطبيق 
منع استخدام المناطق السكنية 
ألغراض استثمارية أو تجارية 

في المناطق السكنية القائمة.
وبـــــدورهـــــا، أكــــــدت الــعــضــوة 
م. منيرة األمــيــر أهمية تسارع 
ــة الـــتـــطـــويـــر  ــبــ ــمــــواكــ الــــخــــطــــى لــ
ــادي فــي  ــ ــــصـ ــتـ ــ الـــعـــمـــرانـــي واالقـ

العالم.
أمــا العضوة م. فــرح الرومي 
لـــــت عــــــــن الـــــخـــــطـــــوات  فـــــتـــــســـــاء
ــمــــشــــاريــــع  الــــمــــتــــخــــذة حــــــــول الــ
الــتــنــمــويــة لــلــبــلــديــة خــاصــة مع 
انتهاء الربع الرابع لسنة 2022 
مـــن الــبــرنــامــج الـــزمـــنـــي، ومـــدى 
التزامها بما تبقى من البرنامج 

الزمني لـ 2023/2022.

جانب من جلسة »البلدي« أمس

محمد جاسم

المعجل يلغي تفويضات 
لألمين العام لـ »البلدي«

ألغى وزير الدولة لشؤون 
البلدية عبدالعزيز المعجل 
القرار الوزاري رقم 138 لسنة 
2020 بــشــأن تفويض بعض 
اختصاصات الوزير لألمين 

العام للمجلس البلدي.
وبــــمــــوجــــب قــــــــرار جــــديــــد، 
 
ً
سحب المعجل 18 اختصاصا
 لألمين 

ً
كانت مفوضة سابقا

 الـــقـــطـــاعـــات 
ً
ــام، مـــطـــالـــبـــا ــ ــعـ ــ الـ

لــــمــــخــــتــــصــــة  ا ت  ا ر ا د إل ا و
بالمبادرة إلــى تنفيذ القرار 
 من تاريخ صدوره في 

ً
اعتبارا

عبدالعزيز المعجل29 الجاري.

»الزراعة«: 31 مارس آخر موعد 
لتسديد إيجار الجواخير والمزارع

أهابت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية 
بــأصــحــاب الــقــســائــم الــحــيــوانــيــة )الــجــواخــيــر( والــنــبــاتــيــة 
)الـــمـــزارع( الــذيــن لــم يــســددوا القيمة اإليــجــاريــة السنوية 
المستحقة عليهم عن سنوات سابقة وحالية، إلى سرعة 
تــســديــد الـــرســـوم الــمــســتــحــقــة عــلــيــهــم قــبــل انــتــهــاء الــســنــة 
المالية الحالية، وذلك في موعد أقصاه 31 مارس المقبل.
 
ً
وبّينت »الزراعة«، في بيان لها، أن القرار يأتي تنفيذا
لقرار مجلس الوزراء والتوصيات الخاصة بالمديونيات 
الــمــتــراكــمــة لــدى الــجــهــات الــحــكــومــيــة، وكــذلــك الــتــوصــيــات 
والمعالجات التي تضمن عدم تراكم المبالغ المستحقة 

للوزارات واإلدارات الحكومية مستقبال.
ــــي حــــــال عــــــدم ســـــــداد الـــمـــبـــالـــغ  ــئـــة أنــــــه فـ ــيـ وذكــــــــرت الـــهـ
ات القانونية  المستحقة، فإنها ستضطر التخاذ اإلجراء
المترتبة على عــدم االلــتــزام بذلك، بناء على بنود العقد 

المبرم بين الهيئة وحائزي القسائم.
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فشل رد المجموعة التجارية التابعة 
للملياردير غواتام أداني المؤلف من 413 
صفحة في إعادة الثقة في إمبراطوريته 
الــتــجــاريــة مــع المستثمرين، إذ تعمقت 
خسائر سوق األسهم وانخفضت السندات 
الدوالرية الرئيسية إلى مستويات جديدة.

ــركــــات  ــم جـــمـــيـــع شــ ــ ــهـ ــ ــت أسـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ وتـ
مجموعة أداني غروب، أمس االثنين، على 
الرغم من دحض التكتل الهندي المطول 
ــــوع الدعـــــــاءات  ــبـ ــ فــــي عــطــلــة نـــهـــايـــة األسـ
االحتيال من شركة هندنبيرغ لألبحاث 
»Hindenburg Research« التي اتخذت 
 عــلــى الــمــكــشــوف ضــد المشتقات 

ً
رهـــانـــا

المالية للمجموعة المتداولة خارج الهند.
وأدت عملية البيع التي استمرت ثالثة 
أيام إلى محو ما يقرب من 72 مليار دوالر 
مــن القيمة السوقية للمجموعة، وسط 
عــمــلــيــات بــيــع لــألســهــم مــن شــركــة أدانـــي 
 أن تؤكد صعود رجل 

ً
التي كان مفترضا

األعمال على المسرح العالمي.
وبينما صورت مجموعة أداني مزاعم 
»هـــنـــدنـــبـــيـــرغ« عــلــى أنـــهـــا ال أســـــاس لها 
من الصحة وهجوم على الهند نفسها، 
ــاوف  ــاء مـــخـ ــ ــيـ ــ فــــــإن الـــمـــلـــحـــمـــة تـــعـــيـــد إحـ

الــمــســتــثــمــريــن الــقــديــمــة بـــشـــأن حــوكــمــة 
الشركات في المجموعة. كما أنه يهدد 
بــإضــعــاف الــثــقــة عــلــى نــطــاق أوســــع في 
ــــت قــريــب  ــانـــت حـــتـــى وقـ ــتـــي كـ الـــهـــنـــد، الـ
وجهة استثمارية رئيسية لوول ستريت، 
وتــســريــع الــتــحــول الــنــاشــئ نــحــو إعـــادة 

فتح الصين.
من جانبه، قــال المحلل في »سمارت 
 
ً
كــارمــا«، بــريــان فــريــتــاس: »لست متأكدا

 لتهدئة 
ً
مما إذا كان دحض عداني كافيا

مخاوف المستثمرين«. 
ــر مــجــمــوعــة  ــفـــسـ وتــــــســــــاءل »كــــيــــف تـ
كبيرة عــدم وجـــود تغطية بحثية لها، 
وعــــدم وجــــود حـــيـــازات مـــن الــصــنــاديــق 

المشتركة؟«.
شر األحد، قال أداني، إن 

ُ
في رده الذي ن

حوالي 65 من األسئلة الـ 88 التي أثارتها 
Hindenburg تم تناولها في اإلفصاحات 
 سلوك البائع 

ً
العامة للمجموعة، واصفا

على المكشوف بأنه »ليس أقل من احتيال 
مــحــســوب فـــي األوراق الــمــالــيــة بموجب 
القانون المعمول بــه«. كــررت المجموعة 
أنها »ستمارس حقوقها في متابعة سبل 
االنــتــصــاف لحماية أصــحــاب المصلحة 

أمام جميع السلطات المختصة«.
ــا، قـــالـــت »Hindenburg«، إن  بــــدورهــ
دحــــض أدانــــــي تــجــاهــل جــمــيــع الــمــزاعــم 
الرئيسية، وأضافت شركة األبحاث أمس 
االثـــنـــيـــن أن بـــيـــان الــمــجــمــوعــة فــشــل في 
اإلجابة عن 62 سؤااًل من أصل 88 سؤااًل 
لـ »هندنبيرغ«، وخلط بين »صعود الشركة 
السريع« وثروة أغنى رجل في آسيا »مع 

نجاح الهند نفسها«.
وكـــانـــت أســهــم أدانـــــي مـــن بــيــن أفــضــل 

األسهم أداًء العام الماضي، ليس فقط في 
 على مؤشر 

ً
السوق المحلية، لكن أيضا

.MSCI Asia Pacific
واستمرت عمليات البيع يوم االثنين 
 Adani Total Gas« مع انخفاض شركة
Ltd« و«Adani Transmission Ltd« بما 
ــى 20%. كــمــا تــخــلــصــت شــركــة  يــصــل إلــ
 من مكاسبها 

ً
»Adani Enterprises« أيضا

 
ً
السابقة البالغة 10% لتتداول هبوطيا

بنسبة %2.

ــــي إنــتــربــرايــزيــز«  وبـــاتـــت أســهــم »أدانــ
تتداول عند مستوى أقل من الحد األدنى 
الــمــحــدد لبيع األســهــم فــي الــطــرح العام 
الــجــديــد. والــــذي تــســعــى الــشــركــة خالله 
لــجــمــع 200 مــلــيــار روبـــيـــة )2.5 مــلــيــار 

دوالر(.
ولم يتم االكتتاب سوى في 2% فقط 
من األسهم المطروحة لالكتتاب من قبل 
»Adani Enterprises«، في مومباي أمس، 
والــذي يغلق اليوم، وقــدم المستثمرون 
األفـــــراد عـــطـــاءات عــلــى 3% مـــن األســهــم 
الـــمـــعـــروضـــة لـــهـــم، بــيــنــمــا قــــدم مــوظــفــو 
ات على 10% من األسهم  الشركة عطاء

لفئتهم. 
ــي، الــــذي  ــمـــؤســـسـ أمـــــا الــــجــــزء غـــيـــر الـ
ــراد األثــريــاء فقد تــم االكتتاب  يشمل األفـ
ــدم الــمــســتــثــمــرون  ــ فـــيـــه بــنــســبــة 1%، وقــ
 ،

ً
المؤسسيون عطاءات لشراء 4576 سهما

وهــو جــزء بسيط مــن 12.8 مليون سهم 
معروض.

ــتــــثــــمــــرون فــي  ــتـــظـــر الــــمــــســ ــنـ ــا يـ ــنـــمـ ــيـ بـ
ــة الـــــهـــــنـــــديـــــة عـــــــادة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ الــــــــعــــــــروض ال
حــتــى الـــيـــوم األخـــيـــر مـــن الــبــيــع لــتــقــديــم 
ات، وقد تزايدت المخاوف من أن  العطاء

تــقــريــر »هــنــدنــبــيــرغ« ســيــؤثــر عــلــى رغبة 
المستثمرين في االكتتاب.

ــــن جــــانــــبــــه، صــــــرح الــــمــــديــــر الـــمـــالـــي  مـ
ـــــي، جــوغــشــيــنــدر سينغ  لــمــجــمــوعــة أدانــ
لـــقـــنـــاة »CNBC TV 18« اإلخــــبــــاريــــة فــي 
مقابلة أنه لن يكون هناك أي تغيير في 
أسعار بيع األسهم اإلضافية وسيستمر 

كما هو مقرر.
وتسارعت وتــيــرة انخفاض السندات 
الــدوالريــة لشركات مجموعة أدانـــي يوم 
االثنين. إذ أظهرت البيانات التي جمعتها 
»بــلــومــبــرغ« أن الــســنــدات اســتــحــقــاق عــام 
 Adani Ports & Special« 2027 لشركة
Economic Zone Ltd«، انــخــفــضــت 6.2 

سنتات.
وتــــراجــــعــــت 4 إصـــــــــــدارات أخـــــــرى مــن 
الــســنــدات على األقـــل، بما فــي ذلــك ديــون 
شركة أداني للكهرباء مومباي المحدودة، 
 
ً
إلى مستويات متعثرة أقل من 70 سنتا
 إلى 

ً
على الـــدوالر، وهــو ما يشير عموما

تزايد القلق بشأن الجدارة االئتمانية.
»العربية نت«
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4.1 مليارات دينار تمويالت البنوك العام الماضي
ً• 15% نمو تسهيالت المصارف لشراء األوراق المالية 

• القروض االستهالكية تعود إلى نموها الطبيعي بنسبة 6.6% لتبلغ 122 مليونا
ت البنوك المحلية نحو 4.157 مليارات 

ّ
ضخ

ديـــنـــار خــــالل 2022 فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
االقتصادية والتجارية، شاملة التسهيالت 
الشخصية، حيث أغلق الــعــام الماضي على 
، مقارنة بـ 

ً
رصيد للقروض بلغ 52.447 مليارا

48.290 مليارا لعام 2021 بنمو 8.6 في المئة. 
ونمت ودائع القطاع الخاص العام الماضي 
6.6 في المئة، حيث قفزت بقيمة 2.289 مليار، 
لتستقر عــنــد 36.759 مــلــيــارا بنهاية 2022، 
مقارنة بـ 34.470 لعام 2021، بمتوسط إيداع 
شــهــري 190.75 مــلــيــونــا، مــمــا يــعــكــس حجم 
الــســيــولــة لــــدى الـــقـــطـــاع الـــخـــاص والــفــائــض 
الكبير فــي السيولة التي تستهدف الــودائــع 
بعد الزيادة الكبيرة التي شهدتها في العام 
الماضي بنحو 7 مـــّرات رفــع، لتستقر أخيرا 

عند 4 في المئة.
ُيذكر أن ودائــع الحكومة زادت خالل العام 
الماضي بنحو 513 مليون دينار، حيث قفزت 
من مستوى 2.827 مليار في 2021 إلى 3.340 
مليارات بنهاية العام الماضي بنمو نسبته 

8.1 في المئة.
في المقابل، تراجعت إيداعات المؤسسات 
 ،

ً
العامة المملوكة للحكومة بنحو 455 مليونا

بما نسبته 6.3 في المئة من مستوى 7.264 

مليارات لعام 2021 إلى 6.809 مليارات بنهاية 
العام الماضي. 

وعــلــى صــعــيــد تــفــصــيــل الــتــســهــيــالت الــتــي 
منحتها البنوك للعام الماضي، فقد سجلت 
الــتــســهــيــالت الــشــخــصــيــة، شــامــلــة اإلســكــانــيــة 
والسكن النموذجي واالستهالكية، نموا بمقدار 
9 في المئة بزيادة سنوية بلغت 1.535 مليارات 
دينار، حيث قفزت من مستوى 16.942 مليارا 
بنهاية 2021 إلى 18.477 مليارا، وكان مالحظا 
عودة القروض االستهالكية إلى معدالت نمو 
طبيعية، حيث نمت فقط العام الماضي بما 

نسبته 6.6 في المئة بنحو 122 مليونا، حيث 
بلغ رصيد االستهالكي 1.967 مليار، مقارنة 

بـ 1.845 مليار بنهاية عام 2021.

تمويل شراء األسهم 

وســجــلــت تسهيالت تــمــويــل شـــراء األوراق 
المالية أعلى نسبة نمو فــي الــعــام الماضي، 
مما يعكس انفتاح شهية البنوك على تمويل 
األســهــم وقــنــاعــتــهــا فــي الــوقــت ذاتـــه بالسوق 
المالي ومستقبل الشركات التشغيلية، حيث 

حقق بند تمويل المتاجرة في األوراق المالية 
15 في المئة، بزيادة جديدة بلغت 433 مليونا، 
حيث قفز الرصيد مــن مستوى 2.858 مليار 
عام 2021 إلى 3.291 مليارات في نهاية العام 

الماضي. 
وحققت تسهيالت الــقــطــاع الــعــقــاري نموا 
بنسبة 5.1 بالمئة بتمويالت جديدة بلغت 468 
مليونا، حيث ارتفع رصيد تسهيالت القطاع 
من مستوى 9.154 مليارات إلى 9.622 مليارات.

وارتـــفـــعـــت قـــــروض الـــبـــنـــوك لــبــنــوك أخـــرى 
الــعــام الــمــاضــي بنسبة 12.8 بــالــمــئــة، كثاني 

أعلى نسبة نمو، بعد تمويل األوراق المالية، 
حيث بلغت التسهيالت الجديدة 379 مليونا، 
إذ زادت من 2.960 مليار إلى 3.339 مليارات. 

ومع استمرار تحّسن المفاصل األساسية؛ 
سواء طرح المشاريع ودخول مواطنين جدد 
لسوق العمل وعودة السوق للتشغيل بالطاقة 
القصوى، ومع زيادات أسعار الفائدة وتراجع 
رة 

ّ
المخصصات نتيجة تراجع الديون المتعث

لمستويات منخفضة جدا، يتوقع أن يواصل 
القطاع المصرفي تحقيق نتائج وأرباح مميزة. 

محمد اإلتربي

أخبار الشركات

أعلنت شركة التخصيص القابضة 
الـــهـــدف مـــن الــتــســهــيــالت االئــتــمــانــيــة، 
والــــمــــزمــــع أن تــوقــعــهــا »الــتــخــصــيــص 
القابضة« في األردن، المملوكة بنسبة 
100 فــي المئة، حيث سيتم استخدام 
مبلغ التسهيالت الــبــالــغ 11.5 مليون 
ديـــنـــار أردنـــــي )16.22 مــلــيــون دوالر(، 
لــتــطــويــر عــمــلــيــات الــشــركــة التشغيلية 
بمصنع لــألجــهــزة الكهربائية األصــل 

الثابت المملوك لها.
وتوقعت إدارة الشركة أن يترتب على 
ذلــك تحقيق الشركة األم )التخصيص 
القابضة( لعائد على استثمارها في 
الشركة المملوكة، والـــذي يقدر بنحو 
10.24 في المئة، سيكون بشكل سنوي، 

 لتقرير 
ً
لــثــمــانــي ســنــوات قـــادمـــة، وفــقــا

مستشار االستثمار )الخبير المستقل(.
وبــيــنــت أن األثـــر الــمــالــي يتمثل في 
ــادة الــمــطــلــوبــات، وزيــــــادة تــكــالــيــف  ــ زيــ
 
ً
ــا ــقــ ــتــــمــــويــــل لـــلـــشـــركـــة الــــتــــابــــعــــة، وفــ الــ
لــلــمــســتــخــدم مـــن الــتــســهــيــالت، مــشــيــرة 
إلى توقع اإلدارة أن يكون العائد على 
 لهذا الترتيب، بقيمة 

ً
االستثمار، وفقا

ـــ 8   لـ
ً
ــعـــادل 10.24 فـــي الــمــئــة تــقــريــبــا تـ

سنوات قادمة.
وأكــدت أن ذلك بــدوره ُيعد أعلى من 
قيمة تكلفة هــذا الــقــرض والتسهيالت 

المصرفية على الشركة األم والتابعة.

»التخصيص« تعلن هدف التسهيالت 
االئتمانية لشركتها في األردن

سهم بيت الطاقة ينخفض %70.43 
في جلسة تداول واحدة

● محمد اإلتربي
شهد سهم بيت الطاقة أكبر عملية نزول وتراجع 
 من أعلى 

ً
من بداية العام، حيث فقد أمس 262 فلسا

، بــمــا نسبته 
ً
مــســتــوى لـــه، والــــذي بــلــغ 372 فــلــســا

70.43 في المئة. 
والالفت أن صفقات السهم أمس شهدت عمليات 
تالعب واضــحــة، حيث شهد 19 صفقة بيع سهم 
واحـــد بهدف الضغط على السهم وإجــبــاره على 
 أن تلك الصفقات كانت 

ً
مسار متراجع خصوصا

من إجمالي 51 صفقة، ما يعني أن صفقات السهم 
الواحد مثلت 37.2 في المئة من حجم الصفقات، 
مما يؤكد أنها ليست مصادفة بل أوامر متعمدة 

هدفها اإلضرار بالسهم والقيمة السوقية للشركة 
 .

ً
والسوق عموما

ل المستثمرون حـــول فــوضــى السهم  ويــتــســاء
 لتصعد القيمة السوقية 

ً
الواحد الذي بات مرتعا

لشركة أو هدمها، فرغم أنه حق فإنه يتم استخدامه 
في عمليات تالعب، وهو ما يوجب فتح ملف سهم 

بيت الطاقة والتعامالت التي تمت. 
 في 

ً
ــال تــحــقــيــقــا ــمـ فــهــل تــفــتــح هــيــئــة أســــــواق الـ

تــعــامــالت الــســهــم أمـــس وتـــراجـــع الـــتـــداوالت التي 
تمت وأهدافها ومــن المستفيد من ضغط السهم 
 أن السوق مراقب 

ً
بهذه الطريقة واآللية خصوصا

 مــن مستثمرين أجــانــب وكــبــريــات البنوك 
ً
يــومــيــا

؟
ً
االستثمارية عالميا

السوق السعودي يتراجع %0.3
أنهى »مؤشر السوق السعودي«، جلسة 
أمــس االثنين، على تراجع بنسبة 0.3 في 
المئة، مغلقا عند 10811 نقطة )- 29 نقطة(، 
وبتداوالت بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 5 

مليارات ريال.
وتراجع سهم »مصرف الراجحي« بأقل 

من 1 في المئة عند 81.90 رياال.
وكان المصرف قد أعلن النتائج المالية 
للربع الرابع 2022، محققا أرباحا بقيمة 
4.4 مليارات ريال وبزيادة 10 في المئة عن 

نفس الفترة من 2021.
وأنهت أسهم »األهلي السعودي«، و»بنك 
الرياض«، و»سابك«، و»سبكيم العالمية«، 
تداوالتها على تراجع بنسب تتراوح بين 

1 و3 في المئة.
في المقابل، صعد سهم »أنابيب الشرق« 
بنسبة 5 في المئة عند 48.95 رياال، عقب 

إعــالن الشركة عن النتائج المالية للفترة 
المنتهية في ديسمبر 2022.

وفيما يخص الصناديق، أغلق كل من 
»تعليم ريـــت«، و»ملكية ريـــت« عند 11.94 
ريــاال )- 1 فــي المئة( لــألول و7.71 ريــاالت 

)- 3 في المئة( للثاني.
وهبط صندوق »اإلنماء ريت الفندقي« 
فــي أولـــى جلساته بــالــســوق بنسبة 5 في 
المئة عند 9.52 رياالت )- 0.48 ريال للوحدة 
مقارنة بسعر اإلدراج البالغ 10 ريــاالت(، 
وسط تداوالت بلغت نحو 830 ألف وحدة.
فــي الــمــقــابــل، صــعــد صــنــدوق »الخبير 
للدخل« بالنسبة القصوى عند 7.02 رياالت، 
وسط تداوالت بلغت نحو 1.1 مليون وحدة، 
ــــالن عـــن تــوزيــعــات عــلــى مالكي  عــقــب اإلعـ

الوحدات.

 حقوق المساهمين 
تقفز %29.8  

سجلت حقوق المساهمين للقطاع 
الــمــصــرفــي قــفــزة الفــتــة بنهاية الــعــام 
الماضي، حيث بلغت 14.367 مليار 
دينار، مقارنة بـ 11.068 مليارا لعام 
2021، بــزيــادة 3.299 مليارات، تمثل 

نسبة 29.8 في المئة.  

»اإلنتربنك« يتراجع
500 مليون دينار  

بــلــغــت تــعــامــالت ســـوق اإلنــتــربــنــك 
بــيــن الــبــنــوك المحلية بــنــهــايــة الــعــام 
الماضي 2.281 مليار دينار، مقارنة بـ 
2.781 مليار، بتراجع نحو 500 مليون، 
نــتــيــجــة اعـــتـــمـــاد بـــنـــوك عــلــى قـــروض 

طويلة األجل. 

 المطلوبات األجنبية 
ترتفع %12.6 

 بــلــغــت قــيــمــة الــمــطــلــوبــات األجــنــبــيــة 
للقطاع المصرفي 12.395 مليار دينار 
بنهاية العام الماضي، مقارنة بـ 10.999 
مــلــيــارات لــعــا م2021، بـــزيـــادة نسبتها 

12.6 في المئة.

 بلغت صافي أربــاح قطاع الصيرفة في 
العام الماضي 43.088 مليون دينار، مقارنة 
بـ 45.034 مليونا لعام 2021، حيث تراجعت 
بنحو 1.946 مــلــيــونــا، بــمــا نسبته 4.3 في 
الــمــئــة، نتيجة تــراجــع تــحــويــالت األجــانــب 
والمنافسة الشديدة في القطاع، برغم اتفاق 
عدد من كبار القطاع على عدم حرق األسعار.

43 مليون دينار أرباح 
»الصيرفة« في 2022

صدور ُحكم ضد »الصفاة لالستثمار«
قالت شركة الصفاة لالستثمار إنه صدر ُحكم 
ضدها، بإلزامها بأن تؤدي للمدعية )الجمعية 
 ،

ً
 وفــرعــيــا

ً
الــكــويــتــيــة لــمــســاعــدة الــطــلــبــة( أصــلــيــا

مبلغ 90 ألف دينار، مقابل االستثمار عن الفترة 
مــن 1 أبــريــل 2020 حتى 30 يونيو 2020، وأن 
تؤدي لها ما يستجد مقابل االنتفاع في الشهر، 
 من 1 مارس 

ً
، اعتبارا

ً
بواقع 30 ألف دينار شهريا

2023 حتى تمام اإلخالء وإخالء الشركة المدعى 
عليها )الصفاة لالستثمار(، وإلزامها بتسليمها 
ــخــــاص،  لــلــمــدعــيــة خـــالـــيـــة مــــن الـــشـــواغـــل واألشــ
وبحالة جيدة وحسنة، وألزمت المدعى عليها 
بالمصروفات عن الدعوى األصلية، ومبلغ 200 

دينار مقابل أتعاب المحاماة.
كــمــا قــضــت الــمــحــكــمــة فـــي الـــدعـــوى الــفــرعــيــة 
 ،

ً
، ورفـــــض الــــدعــــوى مـــوضـــوعـــا

ً
بــقــبــولــهــا شـــكـــال

 بــمــصــروفــات دعــواهــا 
ً
وألـــزمـــت الــمــدعــيــة فــرعــيــا

ــة، ومـــبـــلـــغ 100 ديــــنــــار مـــقـــابـــل أتـــعـــاب  ــيـ ــرعـ ــفـ الـ
المحاماة. 

»المباني«: توصية 
 
ً
بتوزيع 14% نقدا

و6% منحة 
حـــقـــقـــت شــــركــــة الـــمـــبـــانـــي 
 قدرها 61.02 مليون 

ً
أرباحا

 
ً
ديـــنـــار، بـــواقـــع 49.19 فــلــســا

للسهم خالل الفترة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2022، مقابل 
 بقيمة 55.4 

ً
تحقيقها أرباحا

مـــلـــيـــون ديــــنــــار، بـــمـــا يـــعـــادل 
 للسهم في نفس 

ً
44.62 فلسا

الفترة من عام 2021.
ــلـــس إدارة  وأوصــــــــــى مـــجـ
الشركة بتوزيع أرباح نقدية 
بــواقــع 14 فــي الــمــئــة، و6 في 
ــع أداء  ــ الــمــئــة مــنــحــة عـــن واقـ

العام الماضي.

»»HindenburgHindenburg« خسائر »أداني« تقفز لـ خسائر »أداني« تقفز لـ 7272 مليار دوالر رغم الرد على تقرير » مليار دوالر رغم الرد على تقرير

تراجع مؤشرات البورصة بضغط العامل الجيوسياسي
السيولة ترتفع إلى 48.2 مليون دينار وخسائر كبيرة لألسهم القيادية تقلصت خالل المزاد

● علي العنزي
تــراجــعــت مــؤشــرات بــورصــة الــكــويــت خــالل 
تعامالت الجلسة الثانية لهذا األسبوع، أمس، 
وفقدت نسبا مؤثرة، وانخفض مؤشر السوق 
العام بنسبة 0.69 في المئة، أي 50.51 نقطة، 
ليقفل على مستوى 7281.32 نقطة بسيولة 
مرتفعة بلغت 48.2 مليون دينار تداولت 126.8 
مليون سهم عبر 10018 صفقة، وتم تداول 118 
سهما، ارتفع منها 25 فقط وتراجع 79، واستقر 

14 دون تغير.
وفــقــد مــؤشــر الـــســـوق واألول نــســبــة أكبر 
بلغت 0.72 في المئة، أي 59 نقطة، ليقفل على 
مستوى 8.083.96 نقاط، بسيولة بلغت 40.9 
مليون دينار تداولت 67.2 مليون سهم عبر 
6.689 صفقة، وتم تداول 25 سهما هي جميع 
مكونات السوق األول، ربح منها فقط 3 أسهم 

وتراجع 20، بينما استقر سهمان دون تغير.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي خسارة أقل 
هي نسبة 0.55 في المئة، أي 31.02 نقطة، ليقفل 
على مستوى 5642.89 نقطة بسيولة بلغت 7.3 
ماليين دينار تــداولــت 59.6 مليون سهم عبر 
3329 صفقة، وتم تــداول 93 سهما في السوق 
الــرئــيــســي، ارتــفــع مــنــهــا 22، بينما خــســر 59، 

واستقر 12 من دون تغير.

عامل جيوسياسي

وبعد بداية قوية إلعالنات الشركات القيادية 
ــتــــي كـــانـــت بــاكــورتــهــا  فــــي الــــســــوق األول، والــ
إعـــــالن قــــوي جــــدا لــلــبــنــك الـــوطـــنـــي تـــزامـــن مع 
توزيعته السنوية المرضية جدا، والتي فاقت 
الــتــوقــعــات، ثـــم إعــــالن بــوبــيــان الــــذي جـــاء أقــل 
قــوة، بــدأت تعامالت بورصة الكويت أمس في 

ثاني جلساتها األسبوعية على اللون األحمر، 
ــذي انــفــرد  وبــضــغــط كــبــيــر عــلــى ســهــم بــيــتــك الــ
ــى مــن الجلسة،  بــأكــثــر مــن ثلثي الــســاعــة األولــ
وســـط عمليات بــيــع محمومة عــلــى المصرف 
اإلسالمي الكبير، ليتراجع الى مستويات 816 
فلسا، ويسحب السوق معه، وهو بتاريخ يوم 
الــحــيــازة الســتــحــقــاق الــتــصــويــت فــي جمعيته 
العمومية غير الــعــاديــة يــوم 16 فــبــرايــر، التي 

سيشكل خاللها مجلس إدارة جديد.
وتراجعت أسهم بنك بوبيان وأجيليتي بقوة 
أمس، وخسرا أكثر من 2 في المئة وبشكل مغاير 
ا  عن أداء الوطني وبيتك اللذين استعادا جزء
مهما من خسائرهما خالل فترة المزاد، وسيطر 
على المتداولين تناقل األخبار الجيوسياسية 
وضــربــة بعض المناطق العسكرية فــي إيــران 
مــن قــبــل طــائــرات مــن دون طــيــار، كــمــا خسرت 
معظم األسهم ذات السيولة تدريجيا، وشهدت 

الساعة األخيرة ضغطا أكبر، لتنتهي الجلسة 
بخسارة معظم األسهم ذات السيولة، ولم ينفذ 
منها سوى أسهم الغانم وأعيان العقارية ومبرد 
مــن كتلة أعــيــان وســهــم البنك األهــلــي، وكانت 
خسارة إس تي سي واضحة أيضا، حيث فقد 
1.7 بالمئة، وخسرت معظم األسهم ذات السيولة 
بنسبة 1 الى 2 بالمئة، ليسيطر اللون األحمر 

والسلبية بنهاية تعامالت أمس.
وقد تراجعت معظم مؤشرات أســواق المال 
بدول مجلس التعاون الخليجي، ولم ينُج من 
ي أبوظبي 

َ
اللون األحمر ســوى مؤشري سوق

والــبــحــريــن، الــلــذيــن ارتــفــعــا بــنــســب مـــحـــدودة. 
وكــانــت الــخــســائــر واضــحــة فــي مــؤشــرات دبــي 
وقطر والــكــويــت، وتــداولــت أســعــار النفط على 
الــلــون األخـــضـــر، وبــلــغ ســعــر نــفــط بــرنــت 86.5 

دوالرا للبرميل.

https://www.aljarida.com/article/12831
https://www.aljarida.com/article/12829
https://www.aljarida.com/article/12828
https://www.aljarida.com/article/12827
https://www.aljarida.com/article/12826
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قرارات تنظيم الوساطة العقارية... بال فاعلية
»التجارة« أصدرت عدة قرارات تم تأجيل بعضها ولم تطّبق البعض اآلخر

ــارة سند الشمري ــتـــجـ أصـــــــــدرت وزارة الـ
ــتــــرات  ــفــ ــة، فـــــــي  الــ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ والـــــصـ
الماضية، عدة قــرارات تخص 
ــة  ــاريـ ــقـ ــعـ مـــهـــنـــة الــــوســــاطــــة الـ
بهدف تنظيمها ومنع التالعب 
والفوضى والدخالء، وعالجت 
ــلــــك الـــــــقـــــــرارات الــــعــــديــــد مــن  تــ
الــمــشــاكــل الــتــي كـــان يعانيها 

القطاع.
 
ً
وأصـــــــــدرت الـــــــــــوزارة قـــــــرارا
ــيــــط  ــوســ ــتــــــر الــ بــــتــــحــــويــــل دفــــ
ــــى  الــــــعــــــقــــــاري الــــتــــقــــلــــيــــدي إلـ
اإللــكــتــرونــي، إذ يعمل األخير 
ــة الـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن  ــايــ ــمــ ــلــــى حــ عــ
اتهم، وتدوين  وتسهيل إجراء
كل الشروط التي يتفق عليها 
ــتـــري  ــشـ ــمـ ــع الـ ــ ــائـ ــ ــبـ ــ كــــــل مــــــن الـ
ــــى أنـــه  ــيــــط، إضــــافــــة إلـ والــــوســ
يـــــســـــرع مــــــن عـــمـــلـــيـــة تــــــــداول 

الـــــعـــــقـــــارات ويــــنــــهــــي مــشــكــلــة 
الدخالء على المهنة. 

كما ألزمت المكاتب بتدوين 
السومة العقارية، والهدف من 
ــك مـــنـــع الـــتـــالعـــب بــأســعــار  ــ ذلـ
ــارات، والــــتــــخــــلــــص مــن  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ الــ
السومات الوهمية، ولضمان 
مصداقية البيع والوسيط معا، 
 
ً
إضافة الى أنها فرضت رسوما

ــبــــيــــع عــلــى  ــلــــى إعــــــالنــــــات الــ عــ
المكاتب العقارية، بهدف منع 

الفوضى وضبط اإلعالنات.
 الواقع يقول عكس ذلك، 

ّ
لكن

إذ تــــم تـــأجـــيـــل تــطــبــيــق دفــتــر 
الــوســيــط اإللـــكـــتـــرونـــي، الـــذي 
كــــان مـــن الــمــقــرر تــطــبــيــقــه مع 
بداية يناير الجاري، ألسباب 
ــلــــى الـــــرغـــــم مــن  ــة، عــ ــهــــولــ مــــجــ
تأكيد الــوزارة في وقت سابق 

جاهزيته، كما لم يتم تطبيق 
رســـــوم اإلعــــالنــــات الــعــقــاريــة، 
بسبب صعوبة تطبيقها، وال 
تــوجــد آلــيــة واضـــحـــة لتنفيذ 

ذلك القرار.
بــاإلضــافــة إلــى أن المكاتب 
ــزم بــــإثــــبــــات الـــســـومـــة  ــتـ ــلـ ــــم تـ لـ
الـــعـــقـــاريـــة بـــدفـــتـــر الـــوســـيـــط، 
مبررة ذلك بأن عدد أوراق دفتر 
الــوســيــط مـــحـــدودة وال تكفي 
لكل الــســومــات التي تتم على 

العقارات المعروضة للبيع.
أي كل القرارات والتعليمات 
ــــارة«  ــــجـ ــتـ ــ الــــتــــي أطـــلـــقـــتـــهـــا »الـ
لتنظيم هذا القطاع، أصبحت 
مـــجـــرد حـــبـــر عـــلـــى ورق، ولـــم 
ــاع أو  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــنــــهــــا الـ يـــســـتـــفـــد مــ
الــمــتــعــامــلــون، إضــافــة إلـــى أن 
هناك المزيد من القرارات التي 

يحتاجها القطاع العقاري ككل 
لم يتم إقرارها.

وعــنــد مــقــارنــة الـــوضـــع في 
الكويت مــع المملكة العربية 
السعودية نرى أن األخيرة قد 
قامت بتحديث نظام الوساطة 
 
ً
الــــعــــقــــاريــــة، وحــــــــددت مــــوعــــدا

ألصحاب تلك األنشطة لتوفيق 
ــهــــم مــــن الــمــتــطــلــبــات  ــاعــ أوضــ

الجديدة.
وتـــضـــّمـــن نـــظـــام الــوســاطــة 
العقارية السعودي العديد من 
الــمــواد والحقوق والواجبات 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا ضــبــط هــذا 
القطاع، وتمت مــن خــالل هذا 
الـــنـــظـــام مــعــالــجــة الــكــثــيــر من 
ــى، الــتــي  ــفــــوضــ الـــمـــشـــاكـــل والــ
كان يعانيها القطاع العقاري 

السعودي.

 
ً
كــمــا أنـــهـــا أصــــــدرت أخـــيـــرا

 بفرض غرامة مالية على 
ً
قرارا

الممارسين لنشاط الخدمات 
ــــة دون تـــرخـــيـــص،  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
ــدخــــالء الـــعـــديـــد  ــلــ حـــيـــث إن لــ
مـــن الــســلــبــيــات، ويـــمـــارســـون 
الــوســاطــة دون درايـــة بأبسط 
قواعد المهنة، بل إن بعضهم 
ــنــــصــــب  يــــــــمــــــــارس أعــــــــمــــــــال الــ
والتدليس، وخاصة على كبار 

السن من المواطنين.
 الــــــــــوضــــــــــع فــــي 

ً
وأيــــــــــــضــــــــــــا

بــقــيــة دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الـــخـــلـــيـــجـــي، حــــيــــث أصـــــــدرت 
مــؤســســة الــتــنــظــيــم الــعــقــاري 
الــــــــــذراع الــتــنــظــيــمــيــة لــــدائــــرة 
ــــالك فـــي دبـــي،  ــــي واألمــ األراضــ
الــعــديــد مــن التنظيمات على 
مهنة الوساطة العقارية، التي 

كان لها دور كبير في تنظيم 
 
ً
المهنة، وانعكس ذلك إيجابا
عــلــى الــســوق الــعــقــاري بشكل 
 
ً
 أعلنت قطر أخيرا

ً
عام، وأيضا

عـــن قـــانـــون تــنــظــيــم الــوســاطــة 
 
ً
العقارية، الــذي القــى ترحيبا

 من الوسطاء الرسميين 
ً
كبيرا
هناك.

ــاء فــي  ــ ــطــ ــ ــوســ ــ ويـــــعـــــانـــــي الــ
الكويت أبسط قواعد التنظيم، 
وهــــي عــــدم وجـــــود بــطــاقــة أو 
هـــــويـــــة رســــمــــيــــة تـــــصـــــدر مــن 
ــة، تــبــيــن  ــيــ ــنــ ــعــ ــمــ الـــــجـــــهـــــات الــ
الــمــعــتــمــد أو غـــيـــر الــمــعــتــمــد 
مــن قــبــلــهــا، واجــتــمــع االتــحــاد 
الكويتي لوسطاء العقار مع 
»التجارة« أكثر من مرة، وتمت 
مناقشة أهمية إصـــدار هوية 

للوسطاء المعتمدين.

وأكد االتحاد أهمية إصدار 
هوية الوسيط العقاري، وهي 
ضرورية لحماية المواطنين 
من الدخالء، إذ تمّيز الوسيط 
الــمــعــتــمــد مـــن غــيــر الــمــعــتــمــد، 
وهناك حاالت عديدة تعّرضت 
ــاء غــيــر  ــ ــطــ ــ ــن وســ ــ ــنـــصـــب مــ ــلـ لـ

معتمدين.
ــارات  ــقــ ــعــ ــيـــمـــة الــ وبــــلــــغــــت قـ
المتداولة خالل عام 2022 نحو 
3.765 مليارات دينار، تم جزء 
منها عن طريق الوسطاء، أي 
يتم من خاللهم تداول عقارات 
بمئات الماليين، وهذا يتطلب 
المزيد من الضوابط على هذا 
القطاع وحفظ حقوق العاملين 

والمتعاملين من خالله.

لماذا أصبحت النظرة المستقبلية لماذا أصبحت النظرة المستقبلية 
؟

ً
؟لالقتصاد العالمي أكثر تفاؤال
ً
لالقتصاد العالمي أكثر تفاؤال

كشفت تــقــاريــر حــديــثــة صــــادرة عــن وكــالــة »S&P Global« وشــركــة 
أوكـــســـفـــورد إيــكــونــومــيــكــس »OXFORD ECONOMICS«، أن الــنــظــرة 
المستقبلية أصبحت أكثر تفاؤال حيال االقتصاد العالمي، رغم تعدد 
التحديات. ويرى تقرير »S&P Global« تحسن التوقعات االقتصادية في 
أعقاب المنتدى االقتصادي في دافــوس، وذلك بعد أن أظهر االقتصاد 
األوروبــي مرونة أكبر في التعامل مع أزمة الطاقة، بالتزامن مع طقس 
أقل برودة. كما يشهد اإلنتاج الصناعي في أوروبا أعلى مستوياته على 
اإلطالق، رغم ارتفاع تكاليف الطاقة، وسط معالجة تراكم الطلبات الناجم 
عن الجائحة، وتحسن اختناقات سالسل التوريد، بحسب التقرير. وترى 
»S&P Global« استقرار النمو في منطقة اليورو على أساس سنوي هذا 
 في ألمانيا مع منتصف العام الحالي. 

ً
 طفيفا

ً
العام، في حين تتوقع ركودا

وتشير الوكالة إلى التفاؤل الناجم عن الخروج األسرع من المتوقع من 
سياسة صفر كوفيد في الصين، متوقعة نمو االقتصاد الصيني بنحو 
 .

ً
5 فــي المئة هــذا الــعــام، لكن االنــتــعــاش سيكون إلــى حــد كبير محليا

و»تعافي االقتصاد الصيني قد يعيد أسعار النفط إلى الـ 100 دوالر«، 
.»S&P Global« بحسب

أما فيما يتعلق بالواليات المتحدة، ترى »S&P Global« أن االحتياطي 
الفدرالي سيرفع الفائدة إلى ما فوق 5 في المئة بالنصف األول من العام 

الحالي، وأنه سيبقيها عند هذا المستوى في 2024.
 في أميركا خالل الجزء األول من العام 

ً
 طفيفا

ً
وتتوقع الوكالة، ركودا

الحالي، لكنه لن يطول، وسط ارتفاع األسعار وتزايد تكاليف االقتراض 
ما يزيد الضغط على األســر األميركية، ومع ذلك من المتوقع أن يبلغ 

 في المئة.
ً
معدل نمو االقتصاد األميركي العام الحالي صفرا

 ،»S&P Global« وأصبحت مخاطر الركود أقل حدة من السابق بحسب
إال أن التضخم سيبقى العنوان األبرز الذي يقلق العالم، وسط مخاوف 

من أن يتطلب رفع أسعار الفائدة فترة أطول.
 ما أظهره استطالع لشركة »أكسفورد إيكونوميكس«، الذي 

ً
وهذا أيضا

شمل أكثر من 200 شركة، فالتضخم يبقى من أبرز المخاطر قصيرة األمد 
التي تقلق الشركات حتى ولو بنسبة أقل من السابق.

وأشار االستطالع، إلى أن نسبة الشركات التي ال تزال قلقة بقوة من 
ذلــك، تراجعت إلى ربع ما كانت عليه في أكتوبر، كما أن 26 في المئة 
 مع حيال التشديد المفرط في السياسة النقدية 

ً
من الشركات أبدت قلقا

للبنوك المركزية. أما ثاني أكبر المخاطر فهي الجيوسياسية، وأبرزها 
العالقات بين الصين وتايوان، والعالقات األميركية الصينية، وتصعيد 
الحرب الروسية في أوكرانيا، بحسب »أوكسفورد إيكونوميكس«، التي 
أظهر استطالع لها أن قطاع األعمال بات أكثر تفاؤال حيال االقتصاد 
العالمي رغم تلك المخاطر. ويأتي ذلك وسط تراجع المخاوف بشأن 
المزيد مــن االضــطــرابــات الــحــادة فــي أســـواق الطاقة، إلــى جانب تزايد 
التفاؤل حيال الدفعة التي سيتلقاها االقتصاد العالمي من إعادة فتح 
االقتصاد الصيني. ويقدر قطاع األعمال تحسن نمو االقتصاد العالمي 

إلى 1.6 في المئة هذا العام وإلى 2.4 في المئة في 2024.
كما كانت نظرة الشركات التي شملها االستطالع أكثر تفاؤاًل حيال 
التضخم، وسط توقعات بأنه لن يتواصل عند مستويات مرتفعة فترة 
طويلة، في حين تم خفض التوقعات إلى 5.1 في المئة لهذا العام وإلى 

3.2 في المئة على المدى المتوسط.

18.7% تراجع وتيرة ترسية المشاريع بدول الخليج في 2022
»كامكو إنفست«: بلغت 93.6 مليار دوالر وتعد ثاني أدنى المستويات المسجلة منذ 2005

تـــراجـــعـــت قــيــمــة الـــمـــشـــاريـــع الـــتـــي تــمــت 
ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي 
خــالل عــام 2022، وســط تصاعد التحديات 

االقتصادية العالمية. 
وحسب تقرير صــادر عن شركة »كامكو 
ر تراجع قيمة العقود المسندة 

ّ
إنفست«، تأث

في دول مجلس التعاون بعدد من العوامل 
الـــتـــي تــضــمــنــت ارتـــفـــاع مـــعـــدالت الــتــضــخــم 
واستمرار مشاكل سلسلة التوريد الناجمة 
بصفة رئيسية إلــى الــقــيــود الــتــي فرضتها 
ي 

ّ
الــصــيــن بــيــن فــتــرة وأخــــرى الحــتــواء تفش
.
ً
فيروس كوفيد 19، التي تم رفعها حاليا

ــع الــبــنــوك  ــك، ســـاهـــم رفــ ــ وإضـــافـــة إلــــى ذلـ
المركزية العالمية واإلقليمية ألسعار الفائدة 
فــي إطـــار مساعيها لكبح جــمــاح التضخم 
 على تمويل المشاريع في 

ً
في التأثير سلبا

دول مجلس التعاون، كما يعكس التراجع 
الـــذي شــهــدنــاه عـــام 2022 الــعــدد الــمــحــدود 
للمشروعات الكبرى خارج سوق المشاريع 

السعودية.
ــقـــود الــتــي  ــالـــي قــيــمــة الـــعـ ــمـ وتــــراجــــع إجـ
تــمــت تــرســيــتــهــا فـــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 
بنسبة 18.7 فــي المئة على أســاس سنوي 
خــــالل عــــام 2022، لــيــصــل إلــــى 93.6 مــلــيــار 
 عام 2021، فيما 

ً
دوالر، مقابل 115.2 مليارا

يعد أدنـــى المستويات المسجلة منذ عام 
2005، بــاســتــثــنــاء االنــخــفــاض الــنــاجــم عن 
الجائحة عــام 2020. وشهدت دول مجلس 
 
ً
الــتــعــاون، باستثناء الــســعــوديــة، انخفاضا
في القيمة اإلجمالية لقيمة المشاريع التي 
تمت ترسيتها عام 2022. وإضافة إلى ذلك، 
تخطت القيمة اإلجــمــالــيــة للمشاريع التي 
تــمــت تــرســيــتــهــا حـــاجـــز 100 مــلــيــار دوالر 
 على مدار العقد الماضي، باستثناء 

ً
سنويا

عام الجائحة )2020( وعام 2022.

واحــتــفــظــت الــســعــوديــة بــمــركــز الـــصـــدارة 
كأكبر ســوق مــن أســـواق المشاريع فــي دول 
ــتـــعـــاون خــــالل عــــام 2022 بقيمة  مــجــلــس الـ
إجمالية 54.2 مليار دوالر من العقود التي 
 عام 2021. 

ً
تمت ترسيتها مقابل 53.9 مليارا

واحــتــلــت اإلمــــــارات الــمــرتــبــة الــثــانــيــة بقيمة 
 مقابل 25.9 

ً
إجمالية وصلت إلى 19.2 مليارا

 خالل عام 2021. 
ً
مليارا

واستحوذت كل من السعودية واإلمــارات 
وقــطــر على نسبة 93.6 بالمئة مــن إجمالي 
قيمة الــعــقــود الــتــي تمت ترسيتها فــي دول 
ــــالل الــــعــــام. وانــخــفــض  مــجــلــس الـــتـــعـــاون خـ
إجمالي قيمة ترسية المشاريع في الكويت 
خالل عام 2022 ليصل إلى 2.8 مليار دوالر، 
مــقــابــل 5.2 مـــلـــيـــارات عــــام 2021. وبــالــمــثــل، 
تراجعت قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها 
فــي عــمــان بنسبة 27.1 بالمئة على أســاس 
سنوي، لتصل إلى 2.2 مليار، بينما وصلت 
القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت ترسيتها 
 عام 2022 مقابل 2.7 

ً
في البحرين 996 مليونا

مليار عام 2021.
أما على صعيد التصنيف القطاعي، فقد 
شــهــد قــطــاع الــبــنــاء والــتــشــيــيــد أعــلــى مــعــدل 
نمو في قيمة المشاريع الجديدة، التي تمت 
تــرســيــتــهــا خــــالل الـــعـــام بــنــمــو 3.2 مــلــيــارات 
دوالر على أساس سنوي، لتصل بذلك القيمة 

 عام 2022.
ً
االجمالية للمشاريع 34.3 مليارا

وكـــان قــطــاع البناء والتشييد هــو الــدافــع 
الرئيسي لتلك القفزة الهائلة لقيمة العقود 
المسندة ضمن هــذا القطاع فــي السعودية. 
وبصفة عامة، شّكل قطاع البناء والتشييد 
السعودي نسبة 59.2 في المئة من إجمالي 
قيمة المشاريع المسندة ضمن هذا القطاع 

في دول مجلس التعاون خالل العام.
وال تزال آفاق النمو واعدة لسوق المشاريع 

فــي دول »الــتــعــاون« خـــالل عـــام 2023، حيث 
تخطت قيمة الــمــشــاريــع فــي مــرحــلــة الــطــرح 
 للبيانات 

ً
أكثر من 110 مليارات دوالر، وفقا

الصادرة عن »ميد«، التي ستتم على األغلب 
ترسيتها خالل العام. وال تزال التوقعات على 
المدى القريب إيجابية بالنسبة إلى المنطقة 
بــدعــم رئــيــســي مـــن قــطــاع الــبــنــاء والتشييد 
الـــســـعـــودي، خـــاصـــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــعــقــود 

الكبرى لمشروع نيوم.

الكويت

بــلــغ إجــمــالــي قيمة الــمــشــاريــع الــتــي تمت 
ترسيتها بالكويت 2.8 مليار دوالر خالل 

عام 2022 مقابل 5.2 مليارات عام 2021. 
وبلغت القيمة اإلجمالية للعقود التي تمت 
ترسيتها خالل الربع الرابع من عام 2022 
أعلى مستوياتها على مدار 11 فترة ربع 
سنوية، بوصولها إلــى 1.3 مليار دوالر 
687.7 بــالــمــئــة على  بنمو بلغت نسبته 
أساس ربع سنوي، وبتراجع بلغت نسبته 
ــاألداء الــعــام على  13.9 بالمئة، مــقــارنــة بــ

أساس سنوي.
ووصلت القيمة اإلجمالية للعقود التي 
تمت ترسيتها بالكويت خالل الربع الثالث 
مــن عــام 2022 إلــى أدنــى مستوياتها في 
أكثر من 19 فترة ربع سنوية، لتصل إلى 
162 مليون دوالر، مما ساهم في تراجع 

قيمة الــعــقــود الــتــي تــمــت ترسيتها على 
أساس سنوي بصفة عامة.

المشاريع قيد اإلعداد

ومن المتوقع أن يشهد سوق المشاريع 
 خالل 

ً
 قويا

ً
في دول مجلس التعاون نموا

 لـ »ميد«، من المتوقع أن 
ً
عام 2023. ووفقا

تشهد السعودية واإلمــــارات، وهما أكبر 
سوقين من أسواق المشاريع على مستوى 
 يــصــل إلـــى نــســبــة 20 في 

ً
الــمــنــطــقــة، نــمــوا

المئة خالل عام 2023. كما تتوقع »ميد« 
 
ً
أن تشهد الكويت وعمان والبحرين نموا
بمعدالت أعلى من السعودية واإلمارات.

مـــن جــهــة أخــــــرى، تــعــتــبــر قــطــر الـــدولـــة 
الوحيدة التي من المتوقع أن تشهد تراجع 
وتيرة ترسية المشاريع خالل عام 2023، 
حيث تعيد الدولة تقييم مشاريعها التي 
ستقوم بترسية أعمالها بعد انتهاء بطولة 

كأس العالم.
وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــســـوق الــمــشــاريــع في 
 لتقديرات 

ً
دول مجلس التعاون، فإنه وفقا

مجلة ميد، تعتبر السعودية أبــرز سوق 
للمشاريع وأكثرها هيمنة، بقيمة تتعدى 
أكــثــر مــن 1.2 تريليون دوالر مــن العقود 
المعلن عنها والمخطط تنفيذها، والتي لم 
يتم ترسيتها بعد، والتي ما زالت في طور 
اإلعــــداد؛ تليها اإلمــــارات وسلطنة عمان 
في المرتبتين الثانية والثالثة من حيث 
العقود المعلن عنها والمخطط تنفيذها، 
والتي لم يتم ترسيتها بعد، والتي ما زالت 
في طور اإلعداد في المنطقة بقيمة 473.8 

، على التوالي.
ً
و169.8 مليارا

وبــالــمــقــارنــة، تــصــل القيمة التقديرية 
لمشاريع الكويت قيد االعــداد إلى 156.2 

 لـ »ميد«. 
ً
مليارا وفقا

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــقــطــاعــات الــمــشــاريــع 
المستقبلية قيد اإلعـــداد، هناك نحو 58 
بــالــمــئــة مـــن الــمــشــاريــع الــمــســتــقــبــلــيــة في 
ــداد ضمن  دول مجلس الــتــعــاون قيد االعـ
قــطــاع الــبــنــاء والــتــشــيــيــد، ويـــأتـــي كـــل من 
قطاَعي النقل والكيماويات في المرتبتين 
الثانية والثالثة بنسبة 12 و8 بالمئة على 

التوالي.

https://www.aljarida.com/article/12825
https://www.aljarida.com/article/12824
https://www.aljarida.com/article/12823


 لــلــتــعــاون المثمر 
ً
اســـتـــمـــرارا

ــان وجـــامـــعـــة  ــيــ ــوبــ بــــيــــن بــــنــــك بــ
الكويت، شهدت الفترة الماضية 
تكثيف مــبــادرات نقل الخبرات 
والمعرفة الفنية والعملية بين 
البنك والجامعة، حيث حاضر 
ــن قــــــــادة الـــبـــنـــك فــي  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ الــ
الجامعة، للتحدث عن تجاربهم 
المصرفية، والتطرق إلى أحدث 
التوجهات والتقنيات المتبعة 
فــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي، إضافة 
ــات نـــقـــاشـــيـــة  ــلــــســ ــد جــ ــقــ إلـــــــى عــ
ــع هـــيـــئـــة الــــتــــدريــــس وطــلــبــة  ــ مـ
الــمــاجــســتــيــر وطــلــبــة الــجــامــعــة 

بصورة عامة.
وقال المدير العام لمجموعة 
الــمــوارد البشرية في »بوبيان« 
 على ذلك: 

ً
عادل الحماد، تعليقا

»يــــحــــرص الـــبـــنـــك عـــلـــى انــتــهــاز 
ــاون الــتــي  ــعــ ــتــ ــــرص الــ جـــمـــيـــع فــ
تعزز تأهيل وتطوير كــوادرنــا 
الوطنية الشابة، ونقل خبراتنا 
 من )بوبيان( بأنهم 

ً
إليهم، إيمانا

مستقبل الكويت المشرق«.
وأكــــد الــحــمــاد أن »بــوبــيــان« 
عـــــــــزز الــــــتــــــعــــــاون مـــــــع جـــامـــعـــة 
الــكــويــت، ووجــــه الــجــهــود نحو 
نـــقـــل هــــــذه الــــخــــبــــرات بـــصـــورة 
محترفة تحت اإلدارة األكاديمية 
ــدة  لــــلــــجــــامــــعــــة، مـــــــن خـــــــــال عـــ
مبادرات، بدأت بجلسات نقاش 
مــفــتــوحــة مــع مختلف الــكــوادر 
 من 

ً
ا األكاديمية للجامعة، بـــدء

 بطلبة 
ً
هيئة الــتــدريــس، مــــرورا

الــمــاجــســتــيــر، وانـــتـــهـــاء بطلبة 
الجامعة بصورة عامة.

ــا ُيـــمـــيـــز  ــ وأضـــــــــــــاف: »أهـــــــــم مــ
هــــذه الـــجـــلـــســـات، أنـــهـــا شــهــدت 
 لبنك 

ً
 مــمــيــزا

ً
 وحــضــورا

ً
تمثيا

بوبيان على مستوى القيادات 
ــر نـــائـــب  ــاضــ الـــعـــلـــيـــا، حـــيـــث حــ
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
ــادل  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــمــوعــة عــ
الماجد، الــذي تحدث عن رحلة 
ونــجــاح )بــوبــيــان(، كــمــا تحدث 
الــرئــيــســان الــتــنــفــيــذيــان للبنك؛ 
عبدالله التويجري وعبدالسام 
ــا  ــمـ ــهـ ــتـ ــربـ ــح، عـــــــن تـــجـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
الشخصية في القطاع المصرفي 
ــن تــجــربــتــهــمــا في  ، وعــ

ً
عـــمـــومـــا

)بوبيان( بشكل خاص، بجانب 

العديد من قــيــادات البنك، مثل 
رئـــيـــس مــجــمــوعــتــي الــبــيــانــات 
ــا الـــمـــعـــلـــومـــات  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ وتــ
ــلـــه الـــنـــصـــف، الـــــــذي أكـــد  عـــبـــدالـ
حــــــــــرص الـــــبـــــنـــــك عـــــلـــــى صـــقـــل 
مهارات الكوادر الوطنية، ودعم 
ــنـــاســـب مــع  ــتـ خـــبـــراتـــهـــا بـــمـــا يـ
احتياجات سوق العمل الكويتي 
والمتغيرات المتسارعة بالقطاع 

المصرفي«.
مــن جــانــبــه، قـــال عميد كلية 
الـــعـــلـــوم اإلداريــــــــــة فــــي جــامــعــة 
الــكــويــت د. عــــادل الـــوقـــيـــان، إن 
ــاءات تــســلــط الــضــوء  ــقـ ــلـ ــذه الـ هــ
على أهم المواضيع االقتصادية 
الــتــي تــهــم طــلــبــة الــكــلــيــة بشكل 
عام، ومحاولة من الكلية لربط 
الــمــحــتــوى األكــاديــمــي بــالــواقــع 

ــراز أمــثــلــة محلية  ــ الــعــمــلــي، وإبـ
ناجحة لدعم وتحفيز الطلبة، 
وإظـــــــهـــــــار قــــــــــــدوات تــحــمــســهــم 
لـــإبـــداع واالســـتـــمـــرار فــي عالم 

االستثمار.
وأوضح د. الوقيان أن الهدف 
ــي مــــن هـــــذه الــــنــــدوات  ــ ــاسـ ــ األسـ
وورش العمل، هــو زيـــادة وعي 
الــطــلــبــة بـــالـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي، 
 عــــلــــى الـــمـــســـتـــوى 

ً
ــا ــ ــــوصـ ــــصـ خـ

المحلي، ضمن جهود الجامعة 
لــتــأهــيــل الـــكـــوادر الــوطــنــيــة في 
هذا المجال، إضافة إلى إتاحة 
الـــفـــرصـــة لـــهـــم لــتــلــقــي األفــــكــــار 
والدروس والخبرات العملية من 

تجارب الضيوف.
ــه شكره للقائمين على  ووجَّ
»بـــوبـــيـــان«، لــتــلــبــيــتــهــم الـــدعـــوة 

والــمــســاهــمــة فـــي إنـــجـــاح هــذه 
الفعاليات، وكذلك تفاعل الطلبة 
 
ً
وحضورهم واهتمامهم، معربا

ــرار هــــذا  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ عـــــن أمــــلــــه فـــــي اسـ
اء.

َّ
التعاون البن

ــه، قــــــــال الــــمــــديــــر  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الــتــنــفــيــذي بمجموعة الــمــوارد 
الــــــبــــــشــــــريــــــة فـــــــــي »بـــــــوبـــــــيـــــــان« 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــــرومـــــي: »نــشــكــر 
جامعة الكويت وقياداتها على 
التعاون معنا، إلضافة قيمة من 
خــال نقل معرفتنا وخبراتنا، 
ســـواء إلـــى هيئة الــتــدريــس، أو 
إلى طلبة الجامعة، على مختلف 
المستويات الــدراســيــة، في ظل 
حــرص قــيــادات البنك على نقل 
تــجــاربــهــم الــشــخــصــيــة، إضــافــة 
ــنـــك وريــــادتــــه  ــبـ ــة الـ ــربـ إلــــــى تـــجـ
 عــلــى 

ً
ــيـــة، خـــصـــوصـــا الـــمـــصـــرفـ

صعيد الــخــدمــات والمنتجات 
.»

ً
الرقمية عالميا

 
ً
تأتي هذه المبادرة استمرارا

للعاقة المتميزة بين »بوبيان« 
والطلبة في الجامعات، وضمن 
ــار الــمــســؤولــيــة االجتماعية  إطـ
للبنك، والسعي المتواصل لنشر 
مــفــهــوم الــصــيــرفــة اإلســـامـــيـــة، 
وإبــــــراز أهــمــيــتــهــا ودورهــــــا في 
ــاد الـــعـــالـــمـــي، وكـــذلـــك  ــتــــصــ االقــ
بـــهـــدف تــعــزيــز خـــبـــرة الـــطـــاب، 
وإثــراء الخبرات التعليمية، من 
خال إتاحة الفرص التعليمية 

والتدريبية.

حيات: 1.25 مليار دوالر حجم التبادل التجاري مع إيطاليا
 من وكالة »SACE« اإليطالية

ً
 تجاريا

ً
الغرفة استقبلت وفدا

جراح الناصر
قال عضو مجلس إدارة غرفة 
تجارة وصناعة الكويت عمران 
حــيــات، إن إيــطــالــيــا كــانــت على 
مــــدار ثــاثــة عــقــود أو أكــثــر من 
بين الشركاء التجاريين العشرة 
األوائل للكويت، في وقت أظهرت 
آخر اإلحصاءات التجارية لعام 
ــلـــت الـــمـــرتـــبـــة  ــتـ ــا احـ ــهــ 2021 أنــ
الثامنة كأفضل مصّدر للكويت، 
إذ بلغ حجم الــتــبــادل التجاري 
بين البلدين 1.250 مليار دوالر.

ــى مـــتـــانـــة  ــلــ ــات عــ ــ ــيـ ــ وأكـــــــــد حـ
ــن  ــ ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــــــعــــــــاقــــــــات بــــــيــــــن الـ
الصديقين، وذلك خال استقبال 
 مــن وكالة 

ً
 تجاريا

ً
الغرفة وفـــدا

ائـــتـــمـــان الــــصــــادرات اإليــطــالــيــة 
 مـــن الــشــركــات 

ً
)SACE( وعـــــــددا

المتخصصة بالطاقة والنفط 

برئاسة السفير اإليطالي لدى 
ــو بـــالـــدوتـــشـــي،  ــ ــارلـ ــ ــكــــويــــت كـ الــ
ل حيات الجانب الكويتي، 

ّ
ومث

ــــن هــيــئــة  بـــحـــضـــور مــمــثــلــيــن عـ
تــشــجــيــع االســتــثــمــار الــمــبــاشــر 
ووزارتي »الخارجية« و»التجارة 
والصناعة« وعدد من الشركات 

الكويتية.
وبين أن إيطاليا كانت وجهة 
رئيسية لاستثمارات الكويتية 
الــعــامــة والــخــاصــة، حيث تعود 
تجربة االستثمار الكويتي في 

إيطاليا إلى عدة عقود مضت.
ــرت 

ّ
ــــاف أن الــغــرفــة ســخ وأضـ

جميع الجهود في سبيل تعزيز 
العاقات التجارية الثنائية بين 
البلدين الصديقين، مما يتيح 
 كبيرة لمعرفة المزيد عن 

ً
فرصا

بــيــئــة األعـــمـــال واالســتــثــمــار في 
قطاع النفط والغاز في إيطاليا.

وأكد أن هناك مجااًل لتوسيع 
العاقات االقتصادية الثنائية 
مــن خــال االســتــفــادة مــن جميع 
ــة فـــــي كــا  ــتــــاحــ ــمــ ــنــــاصــــر الــ ــعــ الــ
الــبــلــديــن، حيث تتمّيز إيطاليا 
بــقــطــاعــات صــنــاعــيــة عــدة،مــثــل 
ــارات واآلالت  ــ ــيــ ــ ــســ ــ ــة الــ ــاعــ ــنــ صــ
الثقيلة والصناعات الهندسية 
والمابس واألزياء، والصناعات 
الـــغـــذائـــيـــة والـــســـيـــاحـــة، وقــطــاع 
 عــن أمله 

ً
النفط والــغــاز، مــعــربــا

في أن تسهم هــذه االجتماعات 
في إقامة شراكات إستراتيجية.

ــه، أكــــــــد الـــســـفـــيـــر  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
ــعــــاقــــات  ــــي، قـــــــوة الــ ــــشـ ــــدوتـ ــالـ ــ بـ
 
ً
التجارية بين البلدين، معتبرا

أن الكويت إحــدى أهــم الشركاء 
التجاريين إليطاليا.

وكــشــف بــالــدوتــشــي أن قيمة 
الصادرات اإليطالية إلى الكويت 
فــي األشــهــر الــعــشــرة األولـــى من 
2022 بــلــغــت نــحــو 1.86 مليار 
يــــــــورو، بـــنـــمـــو 110% مـــقـــارنـــة 
بـــالـــفـــتـــرة الــمــقــابــلــة مــــن 2021، 
بــيــنــمــا بــلــغــت قــيــمــة صــــــادرات 
الكويت إلى إيطاليا خال الفترة 
نفسها نحو 350 مليون يــورو 
بنمو 1000%، مقارنة بالفترة 

المقارنة من 2021.
ــار إلــى أن هــنــاك العديد  وأشـ
ــــن الــــشــــركــــات اإليــــطــــالــــيــــة فــي  مـ
ــــي قـــطـــاعـــات  ــكــــويــــت تـــعـــمـــل فـ الــ
مختلفة مثل قطاع النفط والغاز، 

عمران حيات والسفير اإليطالي كارلو بالدوتشيوالغذاء، والصحة وغيرها.

»بوبيان« يعزز تعاونه مع كلية العلوم اإلدارية
لنقل الخبرات إلى الكوادر الوطنية وصقل مهاراتها

عادل الحماد د. عادل الوقيان عبدالعزيز الرومي

»بيتك« يستحدث خدمة توصيل 
السبائك لعمالء »حساب الذهب«

ــحـــدث بـــيـــت الــتــمــويــل  ــتـ اسـ
ــة  ــك( خــــدمــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــي )بــ ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
توصيل سبائك الذهب لعماء 
»حساب الذهب«، عند رغبتهم 
فــــي تـــوصـــيـــل الـــســـبـــائـــك الــتــي 
اشتروها وطلب ذلك، لتصلهم 
إلى المكان الذي يتم تحديده 

مسبقا.
م الـــخـــدمـــة الــجــديــدة  ــدَّ ــقــ وتــ
ــتـــي أطــلــقــهــا »بـــيـــتـــك« تــحــت  الـ
ــــب بــيــتــك يــوصــل  عــــنــــوان »ذهــ
لباب بيتك«، برسوم محددة، 
ويـــــــجـــــــري تـــــوصـــــيـــــل جـــمـــيـــع 
الـــطـــلـــبـــات الـــخـــاصـــة لــلــعــمــاء 
ــل، ويــــتــــم  ــ ــمــ ــ ــي عــ ــ ــومــ ــ خـــــــــال يــ
تسليمها لــصــاحــب الحساب 

شخصيا.
وقالت نائبة المدير العام 
للمنتجات لمجموعة »بيتك« 
م: »يمكن للعميل 

ّ
نهال المسل

فتح حساب الذهب عن طريق 
تـــطـــبـــيـــق بــــيــــتــــك أو الـــــفـــــروع 
المصرفية أو أجهزة السحب 
اآللـــــــــي، كـــمـــا يـــمـــكـــن لــلــعــمــيــل 
شــراء وبيع السبائك الذهبية 
الــمــتــاحــة مــن عــيــار 24 قــيــراط 
وبنقاوة 999.9، وتتم عملية 
الــــشــــراء لــلــســبــائــك بــالــديــنــار، 
وتبدأ أوزانها من 10 الى 100 
غرام، وأصبح اآلن باستطاعة 
العميل طلب توصيل السبائك 
الذهبية في أي وقت، من خال 

 لمستخدمي 
ً
»الخليج«: 15% نقدا

 Apple Pay فيزا« عبر«
في إطار حرصه على مكافأة عمائه، أطلق 
بنك الخليج حملة لتسليط الضوء على برنامج 
»نقاط الخليج«، أفضل وأسرع برنامج مكافآت 
فـــي الــكــويــت، إذ يــمــكــن الــعــمــاء مـــن اســتــبــدال 
نقاطهم بتذاكر سفر على متن جميع خطوط 
ــم، وإجـــــــراء الـــحـــجـــوزات  ــالـ ــعـ ــيـــران حــــول الـ الـــطـ
الفندقية لـــدى أكــثــر مــن 300 ألـــف فــنــدق حــول 

العالم.
كما يقّدم البنك لعمائه مستخدمي خدمة 
Apple Pay فــرصــة الــحــصــول عــلــى اســـتـــرداد 
نقدي عند استخدام بطاقات فيزا االئتمانية 
من بنك الخليج في جميع المطاعم والمقاهي 
ــار  ــا، وذلــــــك فــــي إطــ ــهــ ــارجــ ــكـــويـــت وخــ داخــــــل الـ
حــرص »الخليج« على مكافأة عمائه وتلبية 
متطلباتهم، بالتوازي مع مساعيه المتواصلة 
لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وتوفير 

تجربة عماء متميزة. 
ويمنح برنامج نقاط الخليج العماء مزايا 
عديدة، منها: فرصة السفر في أي وقــت وإلى 
أي مكان طوال السنة، وكسب أميال السفر على 
الرحات عند استبدال النقاط من شركة الطيران 

لة لديهم، والحصول على نقاط إضافية 
ّ

المفض
عند سداد القيمة المتبقية من الحجز والدخول 
التلقائي في البرنامج لجميع حاملي بطاقات 
بنك الخليج االئتمانية، كما أنه ال يوجد حد 
أدنى للدفع لكسب النقاط واستبدالها بتذاكر 

سفر مجانية على جميع خطوط الطيران. 
وإلــى جانب برنامج نقاط الخليج المميز، 
يـــحـــرص الـــبـــنـــك عـــلـــى تـــوفـــيـــر فـــــرص مــتــنــوعــة 
طــوال الــعــام لــاســتــرداد الــنــقــدي، وباعتبار أن 
خدمة Apple Pay »هي أحدث خدماتنا، وفرنا 
لمستخدميها فرصة الحصول على استرداد 
نقدي بنسبة 15 بالمئة، لجعل عمليات الدفع 
ــا ومـــكـــافـــأة، مــشــيــرة إلـــى أن  ــانـ أكــثــر راحــــة وأمـ
العرض ســار إلــى 15 فبراير المقبل، في حين 
سيتم إيداع قيمة االسترداد النقدي في بطاقة 

العميل بحلول 9 مارس المقبل.
ُيذكر أن جميع حاملي بطاقات بنك الخليج 
، ويمكنهم 

ً
يــدخــلــون بــرنــامــج الــنــقــاط تــلــقــائــيــا

استعراض واستبدال نقاطهم من خال حساب 
ــن« الـــخـــاص عـــن طــريــق اإلنـــتـــرنـــت، أو  ــايــ »أونــ

تطبيق البنك على الهواتف الذكية.

Global Business Outlook وربة« يحصد جائزة من«
 للشركات - الكويت 2022«

ً
لـ »الخدمات المصرفية الرقمية اإلسالمية األكثر ابتكارا

 نــجــاحــاتــه 
ً
تــــــّوج بـــنـــك وربــــــة مــــجــــددا

المتحققة في مجال الخدمات المصرفية 
ــات  ــ ــدمـ ــ ــــخـ ـــلــــى جــــــائــــــزة »الـ بــــحــــصــــولــــه عـ
الــمــصــرفــيــة الــرقــمــيــة اإلســـامـــيـــة األكــثــر 
 لــلــشــركــات - الــكــويــت 2022 من 

ً
ابـــتـــكـــارا

Global Business Outlook«، وقـــد  «
جـــاء حــصــد الــبــنــك لــهــذه الــجــائــزة بــنــاًء 
على العديد من اإلنــجــازات والنجاحات 
التي حققها، ومن أبرزها مواكبة البنك 
ألحدث الحلول المصرفية الرقمية التي 
يكون فيها البنك أقرب لعمائه من قطاع 
ــن أداء متميز  الـــشـــركـــات ومــــا يــقــدمــه مـ
ونــمــو فــي عملياته المصرفية الرقمية 
المتصاعدة وتجربة العماء المصرفية 
واالبــتــكــار واالســـتـــدامـــة لــلــحــصــول على 
بــيــئــة أعــمــال مــســتــقــرة وقــابــلــة للتطوير 

عام 2022.
 Global Business« وتــهــدف جــوائــز 
Outlook Awards« إلى تكريم المؤسسات 
حول العالم، وهي مصممة إلبراز العمل 
الــمــتــمــيــز لــلــشــركــات والــتــنــفــيــذيــيــن عبر 
الـــقـــطـــاعـــات. كـــمـــا تـــهـــدف الــــجــــوائــــز إلـــى 

توفير منصة دولية لتعزيز اإلتــقــان في 
المجاالت المختلفة، والمواهب القيادية، 
واالستراتيجيات الناجحة، واإلمكانات، 
والقطاعات المساهمة فــي خلق القيمة 

المضافة على الصعيد العالمي.
ــة، أعـــــــــرب رئـــيـــس  ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ ــذه الــ ــ ــهــ ــ وبــ
مجموعة الخدمات المصرفية للشركات 
في بنك وربة، فيصل النصار، عن سعادته 
: »فــخــورون 

ً
البالغة بــهــذه الــجــائــزة قــائــا

 
ً
بهذه الجائزة الجديدة التي تأتي تكليا
لسعينا المتواصل نحو االستثمار في 
تقنية المعلومات والخدمات المصرفية 
 
ً
 حــقــيــقــيــا

ً
الـــرقـــمـــيـــة، لــتــصــبــح تـــجـــســـيـــدا

لجهود البنك الدؤوبة نحو توفير أفضل 
الخدمات المصرفية التي تتميز بأعلى 
درجـــات األمـــان والتقنيات الحديثة في 

القطاع المالي.
وتابع: »إن التميز الملحوظ والتفوق 
الذي تتسم به الخدمات المصرفية جزء 
من استراتيجية بنك وربة لتوظيف أفضل 
وأحدث الحلول المصرفية الرقمية وتطّور 
منتجاته وخدماته المصرفية اإللكترونية 

ليتبوأ مكانة ريادية في القطاع المصرفي 
 أن »وربة« تمّكن 

ً
لقطاع الشركات«، مضيفا

مـــن طــــرح خـــدمـــات ومــنــتــجــات مصرفية 
إلكترونية لقطاع الشركات ساهمت بشكل 
كبير بتعزيز قطاع الصيرفة اإلسامية، 
وتاقت مع روح العصر والتكنولوجيا 
 أول للعماء قطاع 

ً
التي تعد اليوم مطلبا

الشركات.

وأشــــــار الـــنـــصـــار إلــــى أن »وربـــــــة« قــام 
ــتــــزويــــد عـــمـــائـــه بــــخــــدمــــات مــصــرفــيــة  بــ
مبتكرة تتسم بمستوى عال من الحماية 
واألمان والذكاء الرقمي، في الوقت الذي 
يمنح به العماء األريحية والسهولة في 
إجــــراء مــعــامــاتــهــم الــمــصــرفــيــة بساسة 
وشــفــافــيــة ال تــضــاهــى، األمــــر الــــذي عمل 
ــاع غــيــر مــســبــوق في  ــفــ ــادة وارتــ ــ عــلــى زيــ
قاعدة عمائه الذين يستخدمون الحلول 
المصرفية اإللكترونية؛ سواء عبر موقع 
البنك اإللكتروني على شبكة اإلنترنت، 
أو من خال خدمات تطبيق »وربة« على 

الهواتف الذكية.
واختتم النصار تصريحه بــأن البنك 
يـــرّكـــز جـــهـــوده عــلــى مـــا يــقــّدمــه لعمائه 
لقطاع الشركات من منتجات، وخدمات 
مــصــرفــيــة مــبــتــكــرة، يــتــم تصميمها بما 
يتناسب مع متطلباتهم، وأنماط أعمالهم 
 أن »وربــة« 

ً
التجارية المتنوعة، موضحا

نجح في تحقيق قفزات كبيرة، في تقديم 
منتجات وخدمات مصرفية متميزة في 

السوق المحلي.

فهد البدر وجائزة البنك

»KIB« يعزز مشاركته في حملة »لنكن على دراية«
بإرشادات عن تأمين استخدام البطاقات المصرفية وقت السفر

ضمن إطــار سعيه لتوسيع 
برنامجه المجتمعي الخاص 
ــة الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــافــ ــقــ ــثــ بـــنـــشـــر الــ
والمالية بين فئات المجتمع، 
يـــواصـــل بــنــك الــكــويــت الــدولــي 
»KIB« دعمه للعام الثالث على 
التوالي للحملة الوطنية: »لنكن 
على دراية«، من خال مشاركة 
نــصــائــح وإرشـــــادات احــتــرازيــة 
ــهـــوره عـــبـــر الـــوســـائـــل  ــمـ ــع جـ مــ
ــة الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، حـــول  ــيــ اإلعــــامــ
االستخدامات اآلمنة للبطاقات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة أثــــنــــاء وجــــودهــــم 
خارج الباد، السيما مع اقتراب 

موسم العطلة والسفر.
وبــهــذا الـــصـــدد، قـــال المدير 
الــعــام إلدارة أمـــن الــمــعــلــومــات 
ــة ومــــكــــافــــحــــة  ــ ــيـ ــ ــــوصـ ــــصـ ــــخـ والـ
االحـــتـــيـــال بـــاســـل الـــســـويـــدان: 

هدفنا من خال هذه المشاركة 
االجتماعية توعية مستخدمي 
الــبــطــاقــات المصرفية بجميع 
أنواعها عــن كيفية المحافظة 
عــــــلــــــى أصـــــــولـــــــهـــــــم وحـــــمـــــايـــــة 
ــاتــــهــــم ضــــــد مـــخـــاطـــر  ــلــــومــ ــعــ مــ
االحتيال واالختراقات والسرقة، 
لذلك، هناك ممارسات ننصح 
نــــا بـــاتـــبـــاعـــهـــا بــشــكــل  عــــمــــاء
عـــــــام، لــــلــــوصــــول لـــاســـتـــخـــدام 
األمـــثـــل لــلــبــطــاقــات المصرفية 
وضــمــان ســريــة بــيــانــاتــهــا، من 
 KIB« بــيــنــهــا تــحــمــيــل تــطــبــيــق
موبايل«، وتفعيل خدمة رسائل 
اإلخــــطــــارات notification أو 
الرسائل النصية SMS، لمتابعة 
ومراقبة استخدامات البطاقة 
والــعــمــلــيــات الــمــصــرفــيــة الــتــي 
تمت عليها، مع حفظ البطاقة 

 عــــــن ضــــــــوء الـــشـــمـــس 
ً
بـــــعـــــيـــــدا

المباشر لمنع حدوث أي تلف 
بها.

وأضاف السويدان أنه خال 

ــة يــــجــــب عــلــى  ــاركــ ــشــ ــمــ ــذه الــ ــ ــ هـ
مــســتــخــدمــي الـــبـــطـــاقـــات حفظ 
، وعــدم 

ً
أرقــامــهــا الــســريــة جــيــدا

كتابتها أو مشاركتها مــع أي 
شخص كان على اإلطاق، كما 
أوصـــــى بـــعـــدم مـــشـــاركـــة رمـــوز 
المرور )OTP( لعمليات الشراء 
عــبــر اإلنــتــرنــت، مــع تــأكــيــده أن 
البنك لم ولن يطلب من عمائه 
أو غـــيـــرهـــم عـــلـــى اإلطـــــــاق أي 
معلومات أو بيانات شخصية 
أو سرية مثل اسم المستخدم، 
ــيـــانـــات  ــلـــمـــة الـــــســـــر، أو بـ أو كـ
الــبــطــاقــة الــمــصــرفــيــة، أو كلمة 
المرور مرة واحدة )OTP(، سواء 
عبر البريد اإللكتروني أو عن 
طريق الرسائل القصيرة أو عبر 
 
ً
تطبيق »WhatsApp« أو شفهيا

عبر مكالمة هاتفية.

باسل السويدان

ً
»المتحد«: إعالن الفائز بـ »الحصاد« الشهري غدا

ضمن برنامج الحصاد 
اإلسامي، حساب السحب 
لـــــجـــــوائـــــز  األول عـــــلـــــى ا
ـــك  ــنـ ــبــ الــــــــــــــذي يــــــقــــــدمــــــه الــ
ــد، يـــقـــام  ــتـــحـ ــمـ ــــي الـ ــلـ ــ األهـ
ــاء( السحب  ــعــ  )األربــ

ً
ــدا غــ

الـــشـــهـــري الـــــذي يــتــرقــبــه 
عماء »الحصاد« إلعان 
الـــــرابـــــح الـــــــذي ســيــفــوز 
ــة  ــغــ ــالــ ــبــ بـــــالـــــجـــــائـــــزة الــ
قيمتها 100.000 دينار، 
تحت إشــراف وحضور 

مــمــثــلــي وزارة الـــتـــجـــارة فـــي الــمــبــنــى الــرئــيــســي 
»المتحد«.  لـ

وبهذه المناسبة، أفــادت رئيس إدارة قنوات 
الـــتـــوزيـــع الــبــديــلــة بــــ »الــمــتــحــد« هـــنـــادي خــزعــل: 
»ينفرد حساب الحصاد بمجموعة من المميزات 
الــحــصــريــة، حــيــث ُيــعــد أبــســط وأســـهـــل بــرنــامــج 
 عن ميزة فتح الحساب عبر اإلنترنت 

ً
ادخار، فضا

بكل سهولة وُيسر مع ميزة اإليداع الفوري به«.
وأضافت خزعل: »هناك العديد من فرص الفوز 
الكبرى ما زالت بانتظار عمائنا الحاليين، وكل 

مــن يــرغــب بفتح )الــحــصــاد( 
لدى )المتحد(«.

ــم  ــ ــاهـ ــ ــسـ ــ وتــــــــابــــــــعــــــــت: »يـ
بــرنــامــج جـــوائـــز الــحــصــاد 
اإلســامــي فــي تــعــزيــز نشر 
ثقافة التوفير والتشجيع 
عـــلـــى االدخــــــــــار بـــيـــن أفــــــراد 
الــمــجــتــمــع، كــمــا يــســاهــم في 
تــغــيــيــر حـــيـــاة عـــمـــائـــه إلـــى 
ــن خــــــال الـــفـــوز  ــ األفـــــضـــــل، مـ
بالجوائز القيمة التي تساهم 
بإدخال السعادة في نفوسهم، 
ــذا الــمــنــطــلــق يــحــرص  ومــــن هــ
البنك على المراجعة الدورية لهيكل السحوبات، 
وتعديلها بما يتوافق مع متطلبات وطموحات 

عماء البنك«.
جدير بالذكر، أن حساب الحصاد اإلسامي في 
باقته الحالية يقدم مجموعة أوسع من المزايا، 
حــيــث يــحــظــى الـــرابـــحـــون مـــن عـــمـــاء »الــمــتــحــد« 
بجائزة شهرية بقيمة 100.000 ديــنــار، إضافة 
إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل 

جائزة.

م
ّ
نهال المسل

تقديم طلب التوصيل من الكمية 
التي يملكها فــي حساب الذهب 

ابتداء من 10 غرامات«.
وأضــافــت المسلم أن الخدمة 
الــــجــــديــــدة تـــســـتـــهـــدف الــتــيــســيــر 
ــلـــى الـــعـــمـــاء والـــتـــخـــفـــيـــف مــن  عـ
ــذلـــك إتــاحــة  ــال، وكـ ــقـ ــتـ ــاء االنـ ــبـ أعـ
فرصة الشراء لسبائك الذهب مع 
تدعيم عناصر األمــان والمرونة 
والـــســـهـــولـــة والـــــراحـــــة، وضـــمـــان 
التوصيل الى كل المناطق داخل 
الــكــويــت، مــشــيــرة إلـــى أن رســـوم 
الخدمة موحدة وثابتة، بصرف 
النظر عن مكان التسليم أو حجم 

الكميات المشتراة.
وأفــادت بأنه قبل 10 سنوات، 
أطلق »بيتك« حساب الذهب كأول 

بنك بالكويت، لتعزيز دوره في 
ابــتــكــار الــمــنــتــجــات الــجــديــدة، 
وتنويع فرص االستثمار أمام 
الــعــمــاء، مــع تــوســيــع حصته 
الــســوقــيــة فــي ســـوق التجزئة 
وخدمات األفراد، حيث يتميز 
»حــــســــاب الــــذهــــب« بــطــبــيــعــتــه 
االستثمارية، ويمكن للعماء 
شــراء وبيع السبائك الذهبية 
مــبــاشــرة عـــن طـــريـــق »بــيــتــك«، 
ويــــتــــم اإلعــــــــان عــــن األســــعــــار 
يــومــيــا وبــشــكــل مــســتــمــر، كما 
يمكن للعميل تخزين الذهب 
ــدى »بـــيـــتـــك« مـــجـــانـــا، بصفة  لــ
 
ً
 أو كليا

ً
أمانة وسحبه جزئيا

متى شاء. 
وأكــدت أن »حساب الذهب« 
يلقى إقباال كبيرا من العماء 
لـــمـــزايـــاه الـــعـــديـــدة، وســهــولــة 
ومـــرونـــة الــتــعــامــل مــن خــالــه، 
ــد شــــجــــع شـــــرائـــــح كـــثـــيـــرة  ــ ــ وقـ
ــع الــــذهــــب  ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــلــــى الــ عــ
بنظرة جــديــدة، كمصدر مهم 
لاحتفاظ بالقيمة واالستثمار 
فـــي وقــــت واحـــــد، حــيــث يميل 
ــاظ  ــفــ ــتــ الــــكــــثــــيــــرون إلـــــــى االحــ
بالمعدن األصفر على سبيل 
االســتــثــمــار، أو حــفــظ القيمة 
والــحــمــايــة مـــن الــتــقــلــبــات في 
األســـعـــار واألســــــواق، كــمــا أنــه 
مصدر سريع للحصول على 

السيولة عند الحاجة.
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 في الكويت
ً
كأفضل مزود لحلول الدفع اإللكتروني األكثر ابتكارا

 
ً
ــازا ــ ــجــ ــ ــنــــتــــس« إنــ ــيــــمــ حـــقـــقـــت »يــــوبــ
 في مسيرتها، لتعزيز صناعة 

ً
جديدا

التكنولوجيا المالية، حيث نجحت 
الـــشـــركـــة فـــي الـــحـــصـــول عــلــى جــائــزة 
»أفضل مزود لحلول الدفع اإللكتروني 
 في الكويت« من المجلة 

ً
األكثر ابتكارا

ــة »غـــلـــوبـــال  ــمــــرمــــوقــ ــة الــ ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ الـ
إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس«، ومـــقـــرهـــا الــمــمــلــكــة 
ــيـــم حـــفـــل تـــوزيـــع  الـــمـــتـــحـــدة، حـــيـــث أقـ
الـــجـــوائـــز األربــــعــــاء الـــمـــاضـــي بــدبــي، 

اإلمارات. 
وبهذه المناسبة، أعرب، المؤسس 
ــر الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات في  ــديـ ــمـ والـ
»يــوبــيــمــنــتــس«، عــلــي الــحــبــشــي، عن 
سعادته بحصول الشركة على إحدى 
أهــــم الـــجـــوائـــز فـــي مـــجـــال االقــتــصــاد 
: »أشـــعـــر بالفخر 

ً
ــمــــال، مــضــيــفــا واألعــ

الشديد بتمثيلي لفريق من الموظفين 
ــــن عـــمـــلـــوا بــجــد  ــذيـ ــ الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن، والـ
واجــتــهــاد لتحقيق هــدف الشركة في 
مساعدة األعمال التجارية على النمو، 
مـــن خــــالل تــوفــيــر حـــلـــول دفــــع سهلة 

ومبتكرة«. 
ــــذه الـــجـــائـــزة  ــــف الــحــبــشــي هـ ووصــ
بأنها تمثل »لحظة ملهمة لكل هؤالء 
الــذيــن يواصلون السعي نحو إعــادة 
رســــم مــســتــقــبــل االقـــتـــصـــاد، وتــقــديــم 
الـــمـــزيـــد مــــن الـــحـــلـــول الـــقـــائـــمـــة عــلــى 
التكنولوجيا فــي ســوق المدفوعات 

الرقمية«. 
وتــــــــــهــــــــــدف جــــــــــوائــــــــــز »غـــــــلـــــــوبـــــــال 
إيــكــونــومــيــكــس« إلـــى تــســريــع التميز 
واالبتكار في عالم االقتصاد، من خالل 
تعزيز ثقة األعمال التجارية وتكريم 
 لمساهماتها الكبيرة 

ً
الشركات، تقديرا

في دعم أداء االقتصاد العالمي. 

عد »يوبيمنتس« إحدى الشركات 
ُ
وت

الرائدة في مجال تقديم خدمات الدفع 
اإللكتروني، وتأسست بالكويت عام 
2016، بــغــرض تقديم حــلــول ألنظمة 
ــــت، ومــنــصــة  ــرنـ ــ ــتـ ــ ــر اإلنـ ــبـ ــرة عـ ــوتــ ــفــ الــ
ــة، وتــحــصــيــل  ــيـ ــرونـ ــتـ ــكـ لـــلـــتـــجـــارة اإللـ
اإليجارات عبر اإلنترنت، وبوابة للدفع 
اإللكتروني باستخدام الحلول التقنية 

 .
ً
األكثر ابتكارا

وتم تصنيف »يوبيمنتس« كواحدة 
مــن بــيــن أفــضــل 25 شــركــة فــي مجال 
التكنولوجيا المالية بالشرق األوسط 
من قبل مجلة فوربس الشرق األوسط 

لعام 2022. 
وكــانــت »يوبيمنتس« نجحت عام 
2021 في أن تصبح أول شركة للدفع 
اإللــكــتــرونــي تــحــصــل عــلــى تــرخــيــص 

بنك الكويت المركزي، وتقدم الشركة 
خــدمــاتــهــا عــبــر مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي 
وتطبيقها على الهواتف الذكية، والذي 

تم تحميله أكثر من 150.000 مرة. 
 في 

ً
وتــعــمــل »يــوبــيــمــنــتــس« حــالــيــا

الكويت والسعودية، كجزء من خطتها 
االستراتيجية للتوسع في المنطقة، 
وتخطط هذا العام لبدء أعمالها في 

قطر والبحرين.

»النفط« تختتم جائزة التحول الرقمي في دورتها الثانية
تــنــظــم وزارة الــنــفــط مــســاء الـــيـــوم حــفــل خــتــام 
جـــائـــزة الــتــحــول الــرقــمــي »هـــاكـــاثـــون 2022« في 
دورتــهــا الثانية، برعاية وحــضــور نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر المال، وحضور 
وكيل »النفط« الشيخ نمر فهد المالك الصباح، 
ومسؤولي الوزارة، ومسؤولي الشركات النفطية، 
واألكاديميين من مختلف الجامعات والكليات 

المشاركة.
وقالت »النفط« في بيان صحافي، إن جائزة 
التحول الرقمي للوزارة، التي تم إطالقها في شهر 
يوليو 2022 شهدت منافسة كبيرة من المشاركين 
من مختلف الشركات والجامعات إلنشاء برنامج 

نــفــطــي رقــمــي مــتــطــور يــهــدف إلـــى خــفــض الــمــدة 
الزمنية، وتقليل المخاطر المرتبطة بالصحة 

والــســالمــة والبيئة، وخفض تكاليف تشغيل 
العمليات وزيـــادة وتحسين اإلنــتــاج، 

ــلـــى تــحــفــيــز بــيــئــة  مـــمـــا يـــســـاعـــد عـ
االبتكار وريادة األعمال الرقمية 

وإثرائها وخلق قيمة مضافة 
للقطاع النفطي الكويتي.

ــــرت أن جـــائـــزة وزارة  وذكـ
ــــول الــــرقــــمــــي  ــــحـ ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــنـــــفـــــط لـ

تستهدف تعزيز مسيرة استدامة 
التميز في القطاع النفطي وتحفيز 

التنافسية اإليجابية بين الشباب الكويتي في 
تبني أفضل الممارسات ومعايير التحول الرقمي 
لالرتقاء بالعمل إلى أعلى المستويات بما يساهم 
في إبراز المواهب وتسخيرها في خدمة 

وتطوير الشركات النفطية.
وذكرت أن جائزة التحول الرقمي 
تــشــتــمــل عــلــى الــفــئــة األولـــــى الــتــي 
تضم طالبات وطالب الجامعات، 
والفئة الثانية وتضم مجموعة 
التخصصات الفنية في الشركات 
النفطية الــكــويــتــيــة، والــفــئــة الثالثة 

الخاصة بوزارة النفط.

وتستهدف الجائزة الكوادر الفنية والطاقات 
الشبابية من الجهات األكاديمية والنفطية وهم 
شركاء النجاح، بمشاركة عدد من الجهات هي: 
شــركــة نــفــط الــكــويــت، شــركــة الــبــتــرول الــوطــنــيــة 
الكويتية، الشركة الكويتية لنفط الخليج، والشركة 
الكويتية لالستكشافات الــبــتــرولــيــة الخارجية 
)كوفبك(، جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والــتــدريــب، معهد الــكــويــت لألبحاث 
الــعــلــمــيــة، جـــامـــعـــة الــــشــــرق األوســـــــط االمــريــكــيــة 
)AUM(، الجامعة األسترالية، الجامعة األميركية 
.SLB جامعة الخليج، وشركة ،)AUK( في الكويت

مصفاة األحمدي تصدر أول 
شحنة ديزل مطور ألوروبا

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية، أن مصفاة 
مــيــنــاء األحــمــدي قــامــت بتصدير أولـــى شحناتها من 
الديزل المطور لألسواق األوروربية على متن الناقلة 

.polar ace
وبلغت كمية الشحنة الــتــي تتطابق مــع المعايير 
والمواصفات البيئية العالمية وتتناسب مع األجواء 
الباردة نحو 38 ألف طن، وتم تصديرها بالتعاون مع 

قطاع التسويق العالمي بمؤسسة البترول الكويتية.

»يوبيمنتس« للتكنولوجيا المالية تحصد 
جائزة »غلوبال إيكونوميكس«

خالل تسلم الجائزة

النفط يتراجع قبل اجتماعين مرتقبين لـ »أوبك+« و»الفدرالي«
ترقب خفض جديد لسعر النفط السعودي للشهر الرابع على التوالي

تراجعت أسعار النفط صباح 
أمس متخلية عن مكاسب سابقة 
مـــع تــوقــعــات إبـــقـــاء المنتجين 
الــكــبــار فــي الــعــالــم على اإلنــتــاج 
ــيـــر خـــــــالل اجـــتـــمـــاع  ــيـ دون تـــغـ
مـــرتـــقـــب هــــــذا األســــــبــــــوع، ومـــع 
حذر المستثمرين قبل اجتماع 
لمجلس االحتياطي االتحادي 
)الــبــنــك الــمــركــزي األمــيــركــي( قد 

يثير تقلبات في السوق.
وهبطت العقود اآلجلة لخام 
 أو 0.2 في المئة 

ً
برنت 20 سنتا

 للبرميل، في 
ً
إلــى 86.46 دوالرا

حين سجل خــام غــرب تكساس 
 
ً
الوسيط األميركي 79.57 دوالرا
 أو 

ً
 11 سنتا

ً
للبرميل متراجعا

0.1 في المئة.
ومـــن غــيــر الــمــرجــح أن يــقــوم 
ــدان  ــلــ ــبــ ــة الــ ــمـ ــظـ ــنـ وزراء مــــــن مـ
ــلــــبــــتــــرول »أوبــــــــك«  ــــدرة لــ ــــصـ ــمـ ــ الـ
وحــــــلــــــفــــــاء بــــــقــــــيــــــادة روســــــيــــــا، 
 بــاســم »أوبـــك+«، 

ً
وُيــعــرفــون مــعــا

بــتــعــديــل ســيــاســتــهــم الــحــالــيــة 
إلنــتــاج الــنــفــط عــنــدمــا يــعــقــدون 

.
ً
 غدا

ً
 افتراضيا

ً
اجتماعا

ــمـــؤشـــرات  ومـــــع ذلــــــك، فـــــإن الـ
على ارتفاع صــادرات الخام من 
موانئ روسيا على البلطيق في 
أوائــل فبراير تسببت في تكبد 
برنت وغــرب تكساس الوسيط 
األميركي أول خسارة أسبوعية 
لهما في ثالثة أسابيع األسبوع 

الماضي.
وقـــال محللو بنك أستراليا 
الـــوطـــنـــي فــــي مــــذكــــرة بــحــثــيــة: 
»ال توقعات بــإعــالن تغيير في 
إنـــتـــاج )أوبــــــك +( فـــي اجــتــمــاع 
هذا األسبوع، ونتوقع أن يكون 
الــتــعــقــيــب الـــمـــتـــوقـــع بــالــنــظــرة 
الــمــســتــقــبــلــيــة مـــن االحــتــيــاطــي 
االتــــحــــادي الــمــحــرك األســـاســـي 

للتنبؤات على المدى القريب«.
ــة  ــعــ ــــات واســ ــعـ ــ ــــوقـ وهــــــنــــــاك تـ
النطاق في األسواق قبل اجتماع 
الـــســـيـــاســـة الـــنـــقـــديـــة لــلــمــركــزي 
األمــيــركــي الــمــقــرر الــيــوم وغـــدا، 
ــرة زيـــــادة  ــيــ بـــأنـــه ســيــقــلــص وتــ

أســـعـــار الـــفـــائـــدة إلــــى 25 نقطة 
ــن 50 نــقــطــة أعــلــنــهــا  أســــــاس مــ
فــــي ديـــســـمـــبـــر، مـــمـــا قــــد يــهــدئ 
الــمــخــاوف المتعلقة بالتباطؤ 
االقــتــصــادي الـــذي مــن شــأنــه أن 

يحد من الطلب على الوقود.
ــار الـــنـــفـــط قــد  ــ ــعـ ــ ــت أسـ ــ ــانـ ــ وكـ
 في وقت سابق 

ً
شهدت ارتفاعا

بسبب توتر في الشرق األوسط 
ــر هـــجـــوم بـــطـــائـــرات مــســيــرة  ــ إثـ
ــــع عـــــســـــكـــــري فـــي  ــنـ ــ ــــصـ عـــــلـــــى مـ
إيـــران ومــع تعهد الصين، أكبر 
مستورد للخام فــي العالم، في 
مطلع األســبــوع بتعزيز تعافي 
االســتــهــالك بما سيدعم الطلب 

على الوقود.
وتــســتــأنــف الــصــيــن األعــمــال 
هــذا األســبــوع بعد عطلة العام 
الــقــمــري الــجــديــد. وقـــال محللو 
 
ً
ــرة نــــقــــال ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــي مـ ــ ــ »ســـــيـــــتـــــي« فـ
عـــن بـــيـــانـــات مـــن وزارة الــنــقــل 
الصينية، إن عــدد المسافرين 
الذين تنقلوا قبل العطلة ارتفع 
لما يــفــوق مستويات العامين 
الماضيين، لكنه ال يزال أقل من 
مستويات 2019 قبل الجائحة. 

السعر السعودي
 

 وأظهر مسح أجرته »رويترز« 
أن السعودية، أكبر ُمصدر للنفط 
فــي الــعــالــم، قــد تخفض أســعــار 
خــامــاتــهــا الــتــي تبيعها آلسيا 
للشهر الــرابــع على التوالي في 
مارس، وسط استمرار المخاوف 
من وجود فائض في اإلمدادات 
رغم توقعات تعافي الطلب في 

الصين.
وأوضــح المسح، الــذي شمل 
أربـــــعـــــة مـــــصـــــادر فـــــي شــــركــــات 
تـــــكـــــريـــــر، أن شــــــركــــــة أرامــــــكــــــو 
الحكومية السعودية قد تخفض 
ســعــر الــبــيــع الــرســمــي لخامها 
 
ً
العربي الخفيف بنحو 30 سنتا
للعمالء اآلسيويين للشحنات 
التي سيتم تحميلها في مارس.
ومــــــن شــــــأن هــــــذا أن يــقــلــص 

الـــفـــارق اإلجـــمـــالـــي لــنــحــو 1.50 
دوالر لــلــبــرمــيــل فــــوق مــتــوســط 
ــام  ــــي والـــخـ تــســعــيــر بـــالتـــس دبـ
ــي  ــي فــــــي بــــــورصــــــة دبــ ــانــ ــمــ ــعــ الــ
لــــلــــطــــاقــــة، وهــــــــو األدنــــــــــــى مــنــذ 

نوفمبر2021.
ــد الـــمـــشـــاركـــيـــن فــي  ــ ــال أحـ ــ وقــ
المسح من سنغافورة: »الطلب 
اإلجــمــالــي على النفط متوسط 
 ،

ً
الــدرجــة في آسيا ال يــزال فاترا

واســتــهــالك الصين قــد ال يعود 
على المدى القريب«.

ــع أن تــشــهــد  ــوقــ ــتــ ــمــ ومــــــــن الــ
الــصــيــن، أكــبــر مــســتــورد للنفط، 
 فــــــي الــــطــــلــــب عــلــى 

ً
انـــــتـــــعـــــاشـــــا

ــود بـــعـــدمـــا تـــخـــلـــت بــكــيــن  ــ ــوقـ ــ الـ
عــن اســتــراتــيــجــيــة صــفــر كوفيد 
الصارمة في مكافحة المرض، إال 
 
ً
أن مسار التعافي قد يكون وعرا
بالنظر الرتفاع حاالت اإلصابة 

في البالد.
وال يـــــزال فـــائـــض اإلمـــــــدادات 
يــخــيــم عــلــى الـــســـوق اآلســيــويــة 
في حين تواصل الصين والهند 
شـــراء الــنــفــط الـــروســـي بأسعار 

مخفضة.
ومن المقرر أن يحظر االتحاد 
األوروبـــــــي واردات الــمــنــتــجــات 
 من 

ً
النفطية الــروســيــة اعــتــبــارا

الخامس من فبراير، األمر الذي 
من المتوقع أن يحد من عمليات 
تكرير النفط الــروســي، ويــؤدي 
إلــى المزيد من صــادرات النفط 

الخام.
ــون فــي  ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ وتــــــوقــــــع الـ
المسح أن تشهد أسعار درجات 
ــل، وهــــــي الـــخـــام  ــ ــقــ ــ ــام األثــ ــ ــخـ ــ الـ
الـــعـــربـــي الــمــتــوســط والــعــربــي 
الــثــقــيــل، تــخــفــيــضــات أكــبــر مع 
ضـــعـــف هــــوامــــش تـــكـــريـــر زيـــت 

الوقود.
وترسم أسعار البيع الرسمية 
للخام السعودي المسار ألسعار 
خامات إيران والكويت والعراق، 
مــمــا يــؤثــر عــلــى حـــوالـــي تسعة 
 من الخام 

ً
ماليين برميل يوميا

المتجه إلى آسيا.

ــدد أرامــــكــــو الــســعــوديــة  وتـــحـ
ــا بــــــنــــــاء عـــلـــى  ــ ــهـ ــ ــامـ ــ أســـــــعـــــــار خـ
توصيات العمالء وبعد حساب 
الــتــغــيــر فــي قيمة نفطها خــالل 
 إلــى 

ً
الــشــهــر الـــســـابـــق، اســـتـــنـــادا
العوائد وأسعار المنتجات.

»أدنوك للغاز«

 وقــال مــصــدران مطلعان، إن 
شركة بترول أبوظبي الوطنية 
 ال يقل 

ً
)أدنوك( تستهدف تقييما

عـــن 50 مــلــيــار دوالر ألعــمــالــهــا 
للغاز الــتــي مــن المقرر طرحها 
هـــذا الــربــع، مــمــا يمهد الطريق 
لواحدة من أكثر عمليات اإلدراج 

ترقبا هذا العام.
وأعــلــنــت الــشــركــة الحكومية 
الــــعــــمــــالقــــة فـــــي نـــوفـــمـــبـــر دمــــج 
ذراعها لمعالجة الغاز ووحدتها 
للغاز الطبيعي المسال في كيان 

واحد سيتم إدراجه.
وقـــال الــمــصــدران المطلعان، 
ــدم الــكــشــف عن  الــــلــــذان طــلــبــا عــ

ــر لـــم ُيعلن  هــويــتــيــهــمــا ألن األمــ
ــد، إن »أدنـــــــــــوك« تــســتــهــدف  ــعــ بــ
 ال يــقــل عـــن 50 مــلــيــار 

ً
تــقــيــيــمــا

ــاز« لــكــن  ــغـ ــلـ ـــ »أدنـــــــــوك لـ دوالر لــ
الـــــمـــــداوالت بـــشـــأن الــتــقــيــيــم لــم 
ــم تــحــدد  ــســتــكــمــل بـــعـــد كـــمـــا لــ

ُ
ت

الشركة حتى اآلن حجم الطرح.
وأوضــــحــــا أن الــــطــــرح الـــعـــام 
األولــي لـ »أدنــوك للغاز« قد يتم 
في وقت قريب ربما في فبراير 
قبل تباطؤ نشاط السوق خالل 
شهر رمضان الذي سيبدأ نهاية 
مـــارس. وأحــجــمــت »أدنــــوك« عن 
الــتــعــلــيــق عــنــدمــا اتــصــلــت بها 

»رويترز«.
وتــعــمــل الــشــركــة عــلــى زيـــادة 
تــركــيــزهــا عــلــى ســـوق الــغــاز في 
وقت تسعى فيه أوروبا إليجاد 
ــة  ــاقـ ــطـ ــكــــل واردات الـ بـــــدائـــــل لــ
الروسية بحلول منتصف عام 
2024، بعد الخفض التدريجي 
لـــإمـــدادات إثـــر فـــرض عــقــوبــات 
غربية على البالد بسبب غزوها 

ألوكرانيا.

ــاء تقييم »أدنــــوك  وإذا مــا جـ
ــلـــغـــاز« عـــنـــد 50 مـــلـــيـــار دوالر  لـ
فـــمـــا فـــــــوق، فـــــإن هـــــذا ســيــجــعــل 
قــيــمــتــهــا تـــقـــارن بــشــكــل عـــام مع 
مـــجـــمـــوعـــة الــــطــــاقــــة اإليـــطـــالـــيـــة 
إيني وفاليرو إنرجي األميركية 
للتكرير وأوكسيدنتال بتروليوم 

األميركية إلنتاج النفط.
وكــشــف مــصــدران آخــــران، أن 
تــبــكــيــر اإلطـــــار الــزمــنــي الــمــقــرر 
ــاد غـــولـــدمـــان ســاكــس  لــلــطــرح قــ
وبنك أوف أميركا للتخلي عن 
دوريــهــمــا كــمــديــريــن مشتركين 
للطرح، وأنــه جــرى تكليف بنك 
»إتـــش إس بــي ســي« للعمل مع 

بنك أبوظبي األول لترتيبه.
وجمعت شــركــات مــن الشرق 
األوسط نحو 21.9 مليار دوالر 
مـــن خــــالل االكـــتـــتـــابـــات الــعــامــة 
فــي المنطقة خـــالل عـــام 2022، 
تعادل أكثر من نصف اإلجمالي 
لــــمــــنــــطــــقــــة أوروبــــــــــــــــا والــــــشــــــرق 
 لبيانات 

ً
األوسط وإفريقيا، وفقا

ديلوجيك.

ويــقــود الــرئــيــس التنفيذي لـ 
»أدنــوك« سلطان الجابر جهود 
ــي أنــــــواع  ــ ــتـــوســـع فـ ــلـ ــة لـ ــركــ الــــشــ
الـــــوقـــــود الــــجــــديــــدة مــنــخــفــضــة 
الــــــــكــــــــربــــــــون مــــــثــــــل األمــــــونــــــيــــــا 
والــهــيــدروجــيــن، بــاإلضــافــة إلــى 
الغاز الطبيعي المسال والمواد 

الكيميائية.
وأطلقت الشركة استراتيجية 
تحول قبل أكثر من أربع سنوات، 
تضمنت تسييل أصول في إطار 
خطط أبوظبي لتنويع االقتصاد 

وجذب االستثمار األجنبي.
وعــــــــلــــــــى مــــــــــــــــدار الـــــعـــــامـــــيـــــن 
الــمــاضــيــيــن، أدرجــــــت »أدنــــــوك« 
شركة بــروج للبتروكيماويات، 
وفرتيجلوب لألسمدة ومنتجات 
األمــــونــــيــــا الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة، 
وأدنـــــــوك لــلــحــفــر، وتــعــمــل على 
اإلعداد لطرح عام أولي لوحدتها 

لإمداد والخدمات.

من غير المرجح أن يقوم وزراء 
من منظمة البلدان المصدرة 

للبترول )أوبك( وحلفاء 
بقيادة روسيا، وُيعرفون معا 

باسم »أوبك +«، بتعديل 
سياستهم الحالية إلنتاج 

 
ً
النفط عندما يعقدون اجتماعا

.
ً
 غدا

ً
افتراضيا
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مال علي: 13 مليون دينار تكلفة مبنى مستشفى »الوطني« الجديد
»تبرع البنك السخي أعطى إشارة البدء لتدشينه على مساحة 8 آالف متر مربع«

ــنــــي تــقــديــم  ــل بـــنـــك الــــكــــويــــت الــــوطــ ــ ــــواصـ يـ
النموذج الرائد في تحمل المؤسسات الكبرى 
لمسؤوليتها المجتمعية عــلــى أكــمــل وجــه، 
ويخطو خــطــوات جــديــدة وكــبــيــرة فــي طريق 
مــســاهــمــاتــه الـــدائـــمـــة عــلــى كـــل الــمــســتــويــات، 
 االرتــقــاء بــالــرعــايــة الصحية من 

ً
وخــصــوصــا

خالل العديد من األنشطة والمساهمات وفي 
مقدمتها، مستشفى »الــوطــنــي« التخصصي 
لألطفال، الذي يستعد لتدشين مبنى جديد 

يتحمل البنك تكلفته بالكامل. 
ط استشاري أمــراض الدم والسرطان 

ّ
وسل

لألطفال ومــديــر مستشفى البنك الوطني د. 
عــلــي مـــال عــلــي الـــضـــوء عــلــى آخـــر الــتــطــورات 
في المستشفى وخطط التوسع المستقبلية 
وإســـهـــامـــات الــبــنــك فـــي الــتــطــويــر الــمــســتــمــر 

للمستشفى والتبرع السخي الذي قدمه.
وقال مال علي، إن »البنك يقدم مثااًل يحتذى 
فــي التزامه بالمسؤولية المجتمعية، ولعل 
الصرح الكبير المتمثل في مستشفى الوطني 
التخصصي لألطفال خير برهان على ذلك«، 
 أن »الحاجة المتزايدة لتقديم الرعاية 

ً
مضيفا

الـــصـــحـــيـــة لـــلـــحـــاالت اإلكــلــيــنــيــكــيــة بــطــريــقــة 
تتماشى مع أعلى المعايير الطبية، دعت إلى 
ضرورة توسعة المستشفى، وكعادة )الوطني( 
السّباق في التزامه بالمسؤولية المجتمعية 
 
ً
 سخيا

ً
السيما الرعاية الصحية قــدم تبرعا

بقيمة 13 مليون دينار، ليعطي بذلك إشارة 
البدء في التخطيط للمبنى الثالث )C( على 

مساحة 8 آالف مترمربع«.

رعاية متكاملة

واستعرض مال علي كل التفاصيل المتعلقة 
بالمستشفى، وما يقدمه من خدمات، إذ أوضح 
أن مستشفى »الوطني« التخصصي لألطفال 
 مــن مبنيين، وكــالهــمــا يكمل 

ً
يــتــكــون حــالــيــا

ــر، إذ تــم تدشين المبنى األول  أحــدهــمــا اآلخـ
، ويــضــم 3 أجــنــحــة وأســـرة 

ً
)A( قــبــل 20 عــامــا

المرضى ووحـــدة الــحــوادث والــطــوارئ، التي 
تعمل على مدار الساعة للمرضى المسجلين 
في المستشفى، إضافة إلى صيدلية وبعض 
المختبرات التخصصية وفرع مبسط لقسم 

األشعة.
وذكر أن المبنى الثاني )B( تم تشييده عام 
2017 ويشمل العيادات الخارجية والصيدلية 
الرئيسية ومختبر الخاليا الجذعية وجناح 
زراعــــــة الـــخـــاليـــا الــجــذعــيــة وعــــيــــادة الــرعــايــة 
ــام مرضى  الــنــهــاريــة المفتوحة 24 ســاعــة أمـ
المستشفى، الــذيــن يــحــتــاجــون إلـــى جــرعــات 
معينة أو نــقــل الــــدم وغــيــرهــا مــن الــخــدمــات، 

إضافة إلى مكاتب اإلدارة.
 وبالنسبة إلى المبنى الثالث )C( أفاد بأنه 
في طور التخطيط والتصميم، ومن المقرر أن 
يتم نقل جميع األجنحة إليه بعد التشييد، 
كما أن هناك تفاصيل أخرى ستتم مناقشتها 
 مثل عــدد األســـرة فــي المبنى الجديد، 

ً
الحــقــا

لــكــنــهــا ســتــكــون كــافــيــة حــســب اإلحــصــائــيــات 
المتوفرة ونسبة الــزيــادة المتوقعة بــأعــداد 
المصابين فــي الــســنــوات الــقــادمــة، بما يوفر 
رعاية صحية على أعلى المستويات لجميع 
المرضى، فيما ستنقل جميع األقسام اإلدارية 

.)A( إلى المبنى 
ً
الحقا

ولــفــت إلـــى أن المستشفى يــضــم نــحــو 68 
 للمرضى تنقسم مــا بين غــرف عامة 

ً
ســريــرا

ــــرى خــاصــة لــلــمــرضــى الــمــحــتــاجــيــن إلــى  وأخـ
فترات عالج طويلة بمفردهم، كما يضم أقسام 
الــتــمــريــض والــصــيــدلــيــة والـــعـــالج الطبيعي 
والسجالت الطبية واألجهزة الطبية، إضافة 
إلــى األقــســام اإلداريـــة التي تنظم سير العمل 
مثل العالقات العامة والشؤون اإلدارية وقسم 

المخازن والخدمات الفندقية.

كوادر طبية وفنية

وتحدث مال علي عن الكوادر الطبية العاملة 
في المستشفى، إذ أكد أن المستشفى يعتبر 
 مقارنة بباقي مستشفيات الكويت 

ً
صغيرا

من حيث القوة العاملة، إذ يصل عدد األطباء 
ــداد  ، فــيــمــا تــــتــــراوح أعــ

ً
ــى نــحــو 34 طــبــيــبــا إلــ

قسم التمريض مــا بين 140 و150 ممرضة، 

 فإن الكوادر 
ً
وباعتبار المستشفى متخصصا

العاملة كافية لتقديم الرعاية المناسبة لجميع 
المرضى.

وأوضــح أن مستشفى »الوطني« يستقبل 
كل حــاالت سرطان الــدم واألورام السرطانية 
من كل مستشفيات ومناطق الكويت باعتباره 
المركز الوحيد الــذي يستقبل هــذه الحاالت، 
 لزراعة 

ً
إضافة إلى أن المستشفى يعتبر مركزا

.
ً
الخاليا الجذعية لألطفال دون سن الـ 16 عاما

وحدة الخاليا الجذعية 

وأفــــاد بـــأن فــكــرة وحـــدة الــخــاليــا الجذعية 
جاءت ثمرة تخطيط وعمل على مدار سنوات 
طويلة إذ كانت وحدة أمراض وسرطان الدم 
تابعة لقسم األطفال في مستشفى الصباح، 
التي قام وزير الصحة األسبق د. هالل الساير 
 داخـــل 

ً
 مــتــخــصــصــا

ً
بفصلها لــتــصــبــح قــســمــا

المستشفى.
ــه بــعــد تــبــرع الــبــنــك الــوطــنــي، بــدأ  وبــيــن أنـ
B( فــي مستشفى البنك  التحضير للمبنى )
مع األخذ بعين االعتبار تخصيص جزء منه 
لــوحــدة الخاليا الجذعية، وتــم تكوين فريق 
عــمــل مــشــتــرك مـــن الــبــنــك الــوطــنــي والـــشـــؤون 
الهندسية ووزارة الصحة لتجهيز وتخطيط 
المبنى الجديد حتى تم تجهيزه وافتتاحه عام 
2017، وتم فصل قسم أمراض الدم والسرطان 
 بشكل 

ً
ــا ــ  وإداريـ

ً
عــن مستشفى الــصــبــاح فنيا

كامل مــع تكليف إدارة خاصة بالمستشفى 
وأقسام فنية وإدارية تابعة لها حتى اتخذت 
 بمستشفى 

ً
شكلها النهائي المعروف حاليا

بنك الــكــويــت الــوطــنــي التخصصي لألطفال 
مبنى أ ومبنى ب.

وقــال إن وحــدة الخاليا الجذعية تستقبل 
جميع المرضى المقيمين في الكويت، وقامت 
حتى اآلن بزراعة 33 حالة منذ أن تم افتتاحها 

في أكتوبر 2020.

تأهيل المرضى

وتطرق إلى تفاصيل العمل والخدمات التي 
تقدمها المستشفى، وقال، إن دوره ال يقتصر 
فــقــط عــلــى التشخيص وإنــمــا يــمــتــد لتأهيل 
المرضى، السيما أن مرضى السرطان الذين 
يحتاجون فترات طويلة من العالج تختلف 
ــريــــض، كـــمـــا يــحــتــاجــون  ــل مــ حـــســـب حـــالـــة كــ
إلــى رعــايــة ومعاملة خــاصــة ودقــيــقــة وكذلك 

عائالتهم.
وأضاف د. مال علي أن »من أصعب المراحل 
على األطباء هي مرحلة إخبار األسرة بإصابة 
طفلها بالسرطان، لذلك نقوم بالتحضير لمثل 
هذه المقابلة بعناية حيث نجلس مع أولياء 
األمــور ونوضح لهم كل التفاصيل الخاصة 
بخطة الــعــالج، ألن هــنــاك حـــاالت تحتاج في 
عالجها إلــى أشــهــر وأخـــرى تحتاج ســنــوات، 
وحــاالت تمكث في المستشفى لمدة شهر أو 
شهرين ومن ثم تخرج وتحضر لتلقي جلسات 

عالجية متفرقة«.
وتابع أن طاقم التمريض في المستشفى 
يتمتع بخبرة عالية فــي التعامل مــع أطفال 
الــســرطــان وأســـرهـــم، »كــمــا نــتــعــاون مــع فريق 

مــن بيت عبدالله وفــريــق رعــايــة الطفولة في 
ــفـــال وذويــهــم  الــمــســتــشــفــى لــلــتــعــامــل مـــع األطـ
ــهــــم واطـــــالعـــــهـــــم عــــلــــى الــــخــــطــــوات  ــلــ ــيــ ــأهــ وتــ
المستقبلية وطريقة تعامل الطفل مع تكرار 
األدوية والبقاء فترات طويلة في المستشفى 
وكــيــفــيــة قــضــاء أوقـــاتـــهـــم، إضـــافـــة إلــــى غــرف 

األلعاب ووسائل الترفيه«.

العالج بالخارج

وأوضـــح مــال علي أن مستشفى )الوطني( 
قــلــل مـــن حـــــاالت الـــعـــالج بـــالـــخـــارج، بــعــد أن 
وجـــد الــمــرضــى أن الــبــروتــوكــوالت العالجية 
هــي بــروتــوكــوالت عــالــمــيــة، كــمــا أنــنــا نسعى 
لتقديم الرعاية الطبية على أعلى المعايير 
 أنه يتم تحديث البروتوكوالت 

ً
العالمية، مؤكدا

ــد تـــكـــون هــنــاك  بــصــفــة دوريـــــــــة، ومـــــع ذلـــــك قــ
حاالت مستعصية تضطر إلى السفر للعالج 

بالخارج.
وكشف عن بناء المستشفى قاعدة بيانات 
حديثة تضم إحصائيات سنوية تبين عدد 
الحاالت المصابة بأمراض السرطان وأنواعها 
بما يساعد في التجهيز والتوسع الستيعاب 
، ويــتــم التخطيط 

ً
حـــاالت اإلصــابــة مــســتــقــبــال

 لما بينته اإلحصائيات 
ً
للمبنى الجديد وفقا

المتوفرة.

بروتوكول بريطاني

وعـــن بــروتــوكــول الــعــالج الــمــتــبــع، أكـــد مال 
عــلــي أن الـــبـــروتـــوكـــول الــبــريــطــانــي ألمــــراض 
سرطان الدم والتأهيل ألمراض اللوكيميا هو 
المتبع داخل مستشفى )الوطني( التخصصي 
 للمعمول 

ً
 طبقا

ً
لألطفال، ويتم تحديثه دوريا

 إلــى أن إدارة 
ً
بــه فــي المملكة المتحدة الفــتــا

المستشفى تضع نصب أعينها االلتزام بأعلى 
المعايير العالمية في تقديم الرعاية الطبية 

للمصابين وأسرهم.
كما شدد على أهمية طرق الوقاية وتعريف 
الجمهور باألعراض التي يجب عليهم إجراء 
فـــحـــوصـــات طــبــيــة ومـــراجـــعـــة األطــــبــــاء حـــال 
 
ً
 أن المستشفى قــائــم دائــمــا

ً
ظــهــورهــا، مــؤكــدا

على رعاية األطفال المصابين وتقديم الدعم 
النفسي ألسرهم.

ويــســاهــم بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي فـــي دعــم 
المستشفى من خالل مواصلة االستثمار في 
تطوير كــل وحــداتــه ورعــايــة جميع أنشطته 
التي تتجاوز الخدمات العالجية إلى العديد 
مــن األنشطة الــتــي تساهم فــي التخفيف عن 

المرضى وأسرهم.
وكــــان )الـــوطـــنـــي( قـــد تــبــرع إلنـــشـــاء وحـــدة 
العالج بالخاليا الجذعية لألطفال دون سن الـ 
 في مبادرة هي األضخم على مستوى 

ً
16 عاما

الــقــطــاع الــخــاص الــمــحــلــي، لــتــواصــل الــوحــدة 
 بما 

ً
طوال تلك الفترة تقديم خدماتها مجانا

ساهم في تعزيز قيام المستشفى بدوره في 
مجال عالج المرضى وتطبيق معايير السالمة 
وتــطــويــر األبـــحـــاث وتــوفــيــر أفــضــل مقاييس 

الرعاية العالمية للمرضى وعائالتهم.

علي مال علي

وحدة الخاليا 
الجذعية زرعت 

33 حالة منذ 
افتتاحها في 
أكتوبر 2020

بع 
ّ
نت

البروتوكول 
البريطاني في 
طريقة العالج 

والتأهيل 
ألمراض 

اللوكيميا 
ونلتزم بأعلى 

المعايير 
العالمية

حريصون 
على عمل 

كوادرنا الطبية 
باحترافية 

عالية تمكنها 
من التعامل 

 
ً
 ونفسيا

ً
طبيا

مع المرضى 
وعائالتهم

عيادة الرعاية النهارية 
مفتوحة 24 ساعة 

لمرضى المستشفى 
المحتاجين لجرعات 

معينة أو نقل دم

المستشفى يضم 68 
 بين غرف عامة 

ً
سريرا

وخاصة للمرضى 
المحتاجين فترات عالج 

طويلة

الوقاية خير من العالج
- الحفاظ على التغذية السليمة والرياضة المناسبة والنوم الكافي

- ابتعاد األطفال حتى سن الخامسة عن الهواتف والتلفاز
- عدم اإلفراط في مشاهدة التلفاز والهواتف الذكية طوال الوقت لمن هم فوق سن الخامسة

- ابتعاد أولياء األمور عن السلوكيات الضارة على صحة األطفال كالتدخين
- الحد من التلوث وزيادة المساحات الخضراء في الكويت
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اجتمع وزراء الدفاع والخارجية 
الفرنسيان واألستراليان، أمس في 

باريس، وسط آمال مشتركة في 
إعادة بناء الروابط التي انقطعت 

بعد أزمة إلغاء كانبارا لصفقة 
غواصات فرنسية ضخمة عام 
2021. وقال مصدر فرنسي، إن 

وزيرة الخارجية كاترين كولونا 
ووزير الجيوش سيباستيان 

لوكورنو ناقشا مع نظيريهما 
األستراليني بيني وونغ وريتشارد 

مارلز توسيع »الديناميكية 
اإليجابية التي بدأت بعد زيارة 

رئيس الوزراء األسترالي« في يوليو 
املاضي. وترى باريس في اللقاء 

فرصة إلعادة إطالق استراتيجيتها 
في منطقة آسيا واملحيط الهادئ.

سلة أخبار

اجتماع فرنسي- أسترالي
لتجاوز أزمة الغواصات

كشف وزير الخارجية التركي 
مولود جاويش أوغلو، أمس، أن 

بالده تتجه لدعم انضمام فنلندا 
إلى حلف شمال األطلسي »ناتو« 

بشكل منفصل عن السويد في ظل 
مواقف البلدين من مطالب تقدمت 

بها أنقرة لهما. وقال أوغلو، في 
مؤتمر مع نظيره البرتغالي جواو 
كرافينيو، إن لدى تركيا »مشكالت 

أقل مع فنلندا مقارنة بالسويد فيما 
يتعلق بطلب انضمامهما للحلف«.
وأضاف: »أدلت فنلندا بتصريحات 

إيجابية ويمكننا القول إن هناك 
تطورات إيجابية بملفها على 

عكس السويد«.

تركيا تتجه لدعم فنلندا 
بـ »الناتو« بدون السويد

وصفت جبهة »الخالص التونسية« 
املعارضة، أمس، نسبة املشاركة 

في الدور الثاني لالنتخابات 
التشريعية التي أجريت أمس 

األول وبلغت 11.3 في املئة، بأنها بـ 
»مثابة حكم نهائي بفشل العملية 

االنتخابية وعدم شرعية االنقالب«.
وقال رئيس الجبهة، التي تضم 

5 أحزاب رئيسية هي »النهضة«، 
و»قلب تونس« و»ائتالف الكرامة«، 

و»حراك اإلرادة« و»األمل«، أحمد 
نجيب الشابي، أمس، إن »ما سيفرز 

عن االنتخابات سيكون برملان 
مسخ مجردا من الصالحيات 

الرقابية ويتقاسم الصالحيات 
التشريعية مع رئيس السلطة 

املستبد« في إشارة إلى الرئيس 
قيس سعيد.

المعارضة التونسية: نسبة
 المشاركة باالنتخابات »فشل«

 داخل »التيار«
ً
لبنان يدخل »أسبوع اإلضرابات« وتوجهات باسيل تلقى رفضا

● بيروت - منير الربيع 
دخل لبنان ما يبدو أنه أسبوع طويل من اإلضرابات، 
 على تأجيل جلسة 

ً
، ردا

ً
إذ بــدأ األســاتــذة ،أمــس، إضــرابــا

لمجلس الوزراء كانت مقررة بعد غد الخميس لمناقشة 
ــــب الــمــعــلــمــيــن، وســـط مــطــالــبــات مـــن الــهــيــئــات  ــة رواتـ أزمــ
التعليمية لوزير التربية بتعليق العام الدراسي إلى حين 

بّت حقوق المعلّمين. 
ــام ونــقــابــة  ــعـ ــا االتــــحــــاد الــعــمــالــي الـ فـــي الـــمـــقـــابـــل، دعــ
الــســائــقــيــن الــعــمــومــيــيــن إلــــى إضـــــراب عــــام وشـــامـــل غــدا 
على مختلف األراضــي اللبنانية، بسبب سوء األوضــاع 

االقتصادية والمعيشية.
ــتــــمــــاد ســعــر  ــــن بــــــدء تـــطـــبـــيـــق اعــ ــل يــــــوم واحـــــــد مـ ــبــ وقــ
رسمي جديد لــلــدوالر، وهــو 15 ألــف ليرة لبنانية، عقد 

المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا أمس، بهدف 
البحث عــن سبل وآلــيــات مالية لتخفيض سعر صرف 
ــدوالر فــي الــســوق الـــســـوداء والــحــّد مــن انــهــيــار الــلــيــرة. الــ

ويــســتــهــدف »الــمــركــزي« ضــخ الــمــزيــد مــن األمــــوال في 
السوق مقابل سحب الليرة اللبنانية، مما يعني تخفيف 
الضغط والطلب على الـــدوالر ستكون مــن خــالل إعــادة 
تفعيل مضبوط لمنصة صــيــرفــة، وحــصــرهــا بموظفي 

القطاع العام. 
في غضون ذلــك، تحّرك مدعي عــام التمييز، القاضي 
غــســان عـــويـــدات، ضــد صــرافــيــن غــيــر شــرعــيــيــن، وطــالــب 
بتوقيع استنابات قضائية بحقهم على خلفية االرتفاع 
الكبير بسعر صـــرف الـــــدوالر. الـــى ذلـــك، تــفــاقــم الــخــالف 
الــســيــاســي فـــي لــبــنــان خـــالل الــيــومــيــن الــمــاضــيــيــن، بين 
رئيس »التيار الوطني الحّر« جبران باسيل وحزب الله، 

 بعد المواقف التي أطلقها باسيل أمس األول 
ً
خصوصا

تحت شعار »لوحدنا«، وأراد من خاللها إيصال رسالة 
إلى أنه لم يعد لديه حلفاء. 

وقـــد كــــّرس بــاســيــل فـــي مــواقــفــه الــســيــاســيــة االفـــتـــراق 
 الــــحــــزب بــطــريــقــة 

ً
ــــزب الــــلــــه، مـــهـــاجـــمـــا الـــســـيـــاســـي عــــن حـ

غير مباشرة مــن خــالل اتهامه بأنه يريد فــرض رئيس 
للجمهورية ال يوافق عليه المسيحيون، كما لّوح بإمكانية 
أن يعلن ترشيحه بنفسه لقطع الطريق على رئيس تيار 
الــمــردة سليمان فرنجية وقــائــد الجيش جــوزيــف عــون، 
الذي هاجمه بشدة، واتهمه بخرق قانون الدفاع وصرف 
الماليين من دون االلتزام بقانون المحاسبة العمومية. 
وتشير مواقف باسيل إلى أنه يستعد لخوض المزيد من 
المعارك السياسية بما يتعلق برئاسة الجمهورية، وهنا 
 
ً
تشير مصادر متابعة إلى أن مواقف باسيل تلقى اعتراضا

 داخل تكتله النيابي، خاصة أن تلويحه بترشيح 
ً
واسعا

بنفسه ترى فيه مصادر متابعة أنه محاولة لمنع أي نائب 
في تكتله بالتفكير بإمكانية الترشح لرئاسة الجمهورية 
هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية تؤكد المصادر القريبة 
 من النواب داخل التكتل يعارضون كل 

ً
من »التيار« أن عددا

 حملته ضد قائد الجيش.  
ً
توجهات باسيل، وخصوصا

يأتي ذلك فيما يستمر مسلسل محاوالت تطويق المحقق 
العدلي في تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار، فقد تقّدم 
النائب علي حسن خليل بثالث شــكــاوى ضــد البيطار، 
اثنان منها باالشتراك مع النائب غازي زعيتر. الشكوى 
األولى جزائّية ضّد البيطار تقّدم بها زعيتر أمام النائب 
العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والثانية تقّدم 
بها وزعيتر طالبا فيها بنقل ملف المرفأ من يد المحقق 

العدلي، والثالثة تقّدما بها أمام التفتيش القضائي.

إيران تتوعد إسرائيل بالرد على »هجوم أصفهان«
ر من تصعيد منفلت

ّ
• طهران تطلب توضيحات من كييف لتلميحات مستشار زيلينسكي... وروسيا تحذ

• مقتل 10 مسلحين موالين لطهران في قصف قافلتين على الحدود السورية ــ العراقية
ــرب  ــي وقـــــت تــشــتــعــل »حــ فــ
الظل« بين إسرائيل وإيــران، 
ــالـــرد  الــــتــــي هـــــــددت، أمــــــس، بـ
عــلــى قــصــف مــواقــع عسكرية 
في مدينة أصفهان بطائرات 
مسيرة بــدون طيار »درون«، 
استهدفت طائرات مجهولة، 
ــل األحـــــــــــد ـ االثــــــنــــــيــــــن، 6  ــ ــيـ ــ لـ
شاحنات تبريد، تنقل أسلحة 
ــة، فــور  إيـــرانـــيـــة شـــرق ســـوريـ
دخولها من الحدود العراقية 

إلى ريف البوكمال.
ــار الــمــرصــد الــســوري  وأشــ
الــمــعــارض إلــى أن الــضــربــات 
ــــرت الـــشـــاحـــنـــات وســـيـــارة  دمـ
ربــاعــيــة الــدفــع، مما أدى إلى 
ــيــــادي فــي  مــقــتــل 3 بــيــنــهــم قــ
ــيـــة  ــة مـــوالـ ــلـ ــاتـ ــقـ ــة مـ ــمـــوعـ مـــجـ
ت الــضــربــة  لـــطـــهـــران، وجـــــــاء
ــيـــرات  غـــــــداة اســــتــــهــــداف مـــسـ
لــقــافــلــة شــاحــنــات أخــــرى في 
ــع 7  ــا، مـــا أوقــ ــهـ الــمــنــطــقــة ذاتـ
قــتــلــى مـــن الــــقــــوات الــمــوالــيــة 

إليران.
وذكـــــــــــــــــــــرت مـــــــــــصـــــــــــادر أن 
ــزب الـــلـــه« الــعــراقــي أدخـــل  »حــ
الــشــاحــنــات عــبــر مــعــبــر غــيــر 
رســمــي، فــي محاولة لتفادي 
قـــصـــفـــهـــا، فــــي ظــــل تـــحـــركـــات 
إيـــــــرانـــــــيـــــــة مــــكــــثــــفــــة إلمــــــــــداد 
الــفــصــائــل الــمــوالــيــة لــطــهــران 
بأسلحة متطورة، استعدادا 
لتصعيد مرتقب مع الحكومة 
ــة الـــيـــمـــيـــنـــيـــة  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ اإلســ
الــجــديــدة، بــزعــامــة بنيامين 
نتنياهو، التي وضعت ملف 
الــجــمــهــوريــة اإلســـالمـــيـــة فــي 

مقدمة أولوياتها.
وفـــــــــــــــي وقـــــــــــــــت الـــــــتـــــــزمـــــــت 
الـــــــمـــــــؤســـــــســـــــة الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة 
ــة والـــمـــســـتـــوى  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ اإلســ
الــــســــيــــاســــي الــــصــــمــــت حـــيـــال 
الـــتـــقـــاريـــر الـــتـــي أشـــــارت إلــى 
ــة الــعــبــريــة  ــدولــ مـــســـؤولـــيـــة الــ
عـــــــــــن هـــــــــجـــــــــوم أصــــــــفــــــــهــــــــان، 
واســـتـــهـــداف قـــوافـــل الــســالح، 
ــريـــحـــات لــرئــيــس  ــدت تـــصـ ــ ــ أكـ

شعبة العمليات في الجيش 
اإلسرائيلي سابقا يسرائيل 
زيف، ما كشفه مصدر إيراني 
»الــــــجــــــريــــــدة«، فــي  ــع، لـــــــ ــلــ ــطــ مــ
عــددهــا أمـــس، عــن اســتــهــداف 
مــصــنــع لــتــجــمــيــع الــمــســيــرات 
ــزود بــهــا  ــ ــة، الـــتـــي تــ ــيــ ــرانــ اإليــ
طهران موسكو الستخدامها 
ــة إلـــى  ــافــ ــي أوكــــرانــــيــــا، إضــ فــ
قاعدة لتجميع مقاتالت »سو 

35« الروسية.
وألمح القيادي اإلسرائيلي 
إلـــــــى أن ضـــــربـــــة أصــــفــــهــــان، 
ــــد األولــــــــــــى داخــــــل  ــعـ ــ ــــي تـ ــتــ ــ الــ

إيــــــــران فــــي عـــهـــد نـــتـــنـــيـــاهـــو، 
تؤشر إلــى »أننا أمــام تغيير 
عــلــى مــســتــوى اســتــراتــيــجــي 
لــتــحــالــف عــســكــري عملياتي 
وليس مجرد تحالف عام مع 
الواليات المتحدة«، مستبعدا 
الـــقـــيـــام بــمــثــل هــــذه الــضــربــة 
دون إبـــــــــــالغ األمــــيــــركــــيــــيــــن 
ــمـــا  ــق مـــــعـــــهـــــم، بـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
يــتــجــاوز تــبــادل المعلومات، 
ــد الــــــمــــــنــــــاورات  ــ ــعـ ــ ــة بـ ــ ــاصــ ــ خــ
المشتركة الضخمة الرامية 
ــنـــووي  ــواء الـــخـــطـــر الـ ــتــ »احــ ـــ لــ
اإليراني«. وجاء ذلك رغم نفي 

المتحدث باسم وزارة الدفاع 
ــة »الــــبــــنــــتــــاغــــون«  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
بـــاتـــريـــك رايــــــدر مـــشـــاركـــة أي 
قــــوات أمــيــركــيــة فـــي هــجــمــات 
ــفـــهـــان، وتـــأكـــيـــد مــســؤول  أصـ
»رويـــتـــرز« أن  أمــيــركــي آخـــر لــــ
إسرائيل ضالعة في الضربة.

ووسط مخاوف من انتقال 
شظايا المواجهة المحتدمة 
بــيــن روســيــا وأوكـــرانـــيـــا إلــى 
الــمــنــطــقــة الــتــي تــشــهــد تــوتــرا 
متصاعدا على خلفية انهيار 
الجهود الدبلوماسية الرامية 
إلحــــــيــــــاء االتـــــــفـــــــاق الـــــنـــــووي 

اإليـــرانـــي، اســتــدعــت سلطات 
ــال  ــمــ ــاألعــ ــم بــ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــران الـ ــ ــهــ ــ طــ
األوكراني، بسبب تصريحات 
صـــــــــــــــــادرة عـــــــــن مــــيــــخــــائــــيــــل 
بودولياك، مستشار الرئيس 
ــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي،  ــيــ ــمــ ــولــــوديــ فــ
»تلمح إلى مشاركة كييف في 

ضربة أصفهان«. 
ــبـــــر مـــــوقـــــع مـــجـــلـــس  ــتـــ واعـــ
األمـــــن الـــقـــومـــي اإليــــرانــــي أن 
ــيـــف مـــوقـــفـــا  ــيـ ــدم إعــــــــالن كـ ــ ــ عـ
ــريــــح  واضــــــــحــــــــا تــــــجــــــاه تــــصــ
بـــــــودولـــــــيـــــــاك، الــــــــــذي يـــشـــيـــر 
إلـــــــى دخـــــــــول أوكـــــرانـــــيـــــا فــي 

ــيـــل تــهــدد  شــــراكــــة مــــع إســـرائـ
ــي،  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــــي اإليـ ــــومـ ــقـ ــ األمـــــــــن الـ
ــه تـــبـــعـــات ثــقــيــلــة.  ســـتـــكـــون لــ
فـــي مـــــوازاة ذلــــك، أدان وزيـــر 
الخارجية الــروســي سيرغي 
الفـــــــــــروف بـــــشـــــدة »الــــهــــجــــوم 
ــــذرا مــن  ــــحـ االســــــتــــــفــــــزازي«، مـ
ــذه الـــهـــجـــمـــات قــد  ــ أن مـــثـــل هـ
تــــؤدي إلــــى »تــصــعــيــد خـــارج 
ــرة«، واســـتـــنـــكـــر  ــطــ ــيــ ــســ ــــن الــ عـ
الــكــرمــلــيــن اعــــتــــداء اصــفــهــان 
قائال إنه يعكف على تحليل 

ما حدث.

 لمصر 
ً
 واقتصاديا

ً
 سياسيا

ً
بلينكن يقدم دعما

ويدعو إسرائيل والفلسطينيين إلى التهدئة
● القاهرة - حسن حافظ

دعا وزير الخارجية األميركي أنتوني بلينكن لدى وصوله 
الى تل ابيب، أمس، الجانبين اإلسرائيلي والفلسطيني إلى 
»اتخاذ خطوات لتهدئة تصاعد التوترات بدال من تأجيجها«، 
فــي حين قـــّدم فــي الــقــاهــرة، حيث التقى الــرئــيــس المصري 

عبدالفتاح السيسي، دعما سياسيا واقتصاديا لمصر. 
وفي مؤتمر صحافي مع نظيره المصري سامح شكري، 
أكــد بلينكن تقدير واشــنــطــن لــلــدور الـــذي تلعبه مصر في 
 أن هناك سعيا مشتركا 

ً
استقرار الشرق األوســـط، مضيفا

لــتــعــزيــز الــعــالقــات الــمــشــتــركــة والــتــعــاون االقــتــصــادي بين 
البلدين.

وقال بلينكن، إن بالده تسعى إلى تخفيف اآلثار السلبية 
لــحــرب أوكــرانــيــا عــلــى االقــتــصــاد الــمــصــري، وإن األولــويــة 
لالقتصاد في العالقات بين مصر والواليات المتحدة، معلنا 
عن دعم أميركي لقطاع الزراعة المصري بقيمة 50 مليون 
دوالر، الفتا إلى تقديم بالده لنحو 30 مليار دوالر من الدعم 

لمصر خالل العقود الماضية.
ــع الـــوزيـــر األمــيــركــي عـــن أداء الــحــكــومــة الــمــصــريــة،  ــ ودافـ
حتى أمام انتقادات المصريين أنفسهم، إذ أكد أن مشكالت 
التضخم وارتفاع أسعار الغذاء في مصر حاليا، هي جزء من 
أزمة تعانيها كل دول العالم، بسبب تبعات حرب أوكرانيا، 
وكشف عن عمل واشنطن والقاهرة معا من أجل حل أزمة 
األمـــن الــغــذائــي والــطــاقــة، الســتــكــمــال مــا وصــفــه بـــ »مسيرة 

االصالحات االقتصادية المصرية الناجحة«.

وناقش الطرفان التطورات واألحداث األخيرة في األراضي 
الفلسطينية، والــجــهــود الــمــشــتــركــة والــمــســاعــي المصرية 
الجارية الحتواء التوتر المتصاعد خالل األيــام الماضية. 
وأشــار الرئيس السيسي إلى أن تطورات األحــداث األخيرة 
تؤكد أهمية العمل بشكل فوري في إطار المسارين السياسي 
واألمــنــي لتهدئة األوضــــاع، والــحــد مــن اتــخــاذ أي إجـــراءات 
 موقف مصر الثابت بالتوصل 

ً
أحادية من الطرفين، مؤكدا

إلــى حــل عــادل وشــامــل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني 
وفــق المرجعيات الــدولــيــة، وعــلــى نحو يحل تلك القضية 
ــاق الــســالم واالســتــقــرار  الــمــحــوريــة فــي المنطقة، ويــفــتــح آفـ

والتعاون والبناء.
وقال بلينكن ان »مصر لعبت دورا مهما لتخفيف التوتر 
بين الفلسطينيين واإلسرائيليين للوصول إلى هدنة عام 
2021، وهناك تصعيد مخيف للعنف حاليا، وقــد ناقشنا 
كيفية العمل معا لتخفيف التوتر«. وأضــاف أنه »ال يوجد 
أي شك انها لحظة صعبة حاليا، وهناك ارتفاع في مستوى 
العنف على مدى االشهر الماضية، وقد قمنا بإدانة الهجمات 
اإلرهابية، كما ندين خسارة األرواح البشرية، ونحث جميع 
األطراف على وقف التصعيد، ونقف مثل مصر وراء أهمية 

العمل على حل الدولتين«.
وحظي ملف سد النهضة اإلثيوبي بحيز من مباحثات 
بلينكن فــي الــقــاهــرة. وأكـــد السيسي »مــوقــف مصر الثابت 
من ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل 
الــســد، بــمــا يــحــقــق الــمــصــالــح الــمــشــتــركــة ويــحــفــظ الــحــقــوق 
 على أهمية 

ً
المائية والتنموية لجميع األطــــراف«، مــشــددا

الدور األميركي لالضطالع بدور مؤثر لحلحلة تلك األزمة. 
من ناحيته، قال بلنيكن إن أزمة المناخ فرصة عظيمة لخلق 
الوظائف للمصريين، لكنها تؤكد أيضا ضرورة إيجاد حل 
دبلوماسي سريع ألزمة سد النهضة. وتابع: »سمعنا من 
الرئيس السيسي، أن قضية سد النهضة أمر وجودي لمصر، 
ونحن ندعم أي حل يراعي مصالح جميع األطراف، والحياة 

المعيشية للمصريين والسودانيين واإلثيوبيين«.
وتطرقت المباحثات إلى الوضع في ليبيا والسودان، إذ 
قال وزير الخارجية المصري، إن بالده تعمل على تخفيف 
أزمــة ليبيا، وشــدد على أن إجــراء انتخابات في هــذا العام 
هو الطريق الوحيد للتوصل إلى حل لألزمة، عبر تمكين 
الــشــعــب الليبي مــن اخــتــيــار قــيــاداتــه، وكــشــف عــن مناقشة 
األوضاع في السودان، ودعم العملية السياسية فيه للتحول 

الديموقراطي.
وعن ملف حقوق االنسان، قال بلينكن إنه »فيما يتعلق 
بحقوق اإلنسان خاصة في القضايا الفردية فقد أثرتها في 
السابق كما أثرتها اليوم، ونحن نريد تحقيق تقدم في هذا 
الملف بشكل دائم، وأؤكد أن مصر حققت تقدما في مجال 

الحريات الدينية وحقوق المرأة والحوار الوطني«.
وأضاف: »بحثنا حقوق اإلنسان وهو أمر نناقشه مع دول 
اخــرى ونرحب بالخطوات المهمة لمصر لحماية الحرية 
الدينية وحــقــوق الــمــرأة، ونــرحــب بعقد الــحــوار السياسي 
وإعادة تفعيل اللجنة الرئاسية، ونناقش تحقيق تقدم في 
مجال حقوق اإلنسان وإطالق السجناء السياسيين، والتأكد 

من قدرة المصريين على التعبير عن آرائهم دون عواقب«.

جنود يحملون نعش مسؤول أمني أذري قتل بحادث إطالق نار في سفارة أذربيجان بإيران خالل تشييعه في باكو أمس )رويترز(

السيسي وبلينكن في القاهرة أمس )د ب أ(

توعدت طهران بالرد على 
 
ً
ضربة جوية استهدفت موقعا

 في أصفهان، 
ً
عسكريا إيرانيا

في حين شنت طائرات 
مجهولة غارتين على قافلتين 

تنقالن أسلحة على الحدود 
السورية- العراقية.
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ختام ناجح لـ »دولية« تنس الرجال

اختتمت أمس األول بطولة الكويت الدولية 
للتنس للرجال )M25 ALZAHRA( على مالعب 
االتحاد الكويتي للتنس بمجمع الشيخ جابر 
الــعــبــدالــلــه الـــدولـــي لــلــتــنــس، بــرعــايــة وحــضــور 
رئــيــس االتــحــاديــن الكويتي والــعــربــي للتنس 
 من 

ً
الشيخ أحمد الجابر، ومشاركة 41 العــبــا

19 دولة.
حضر المباراة النهائية أمين سر عام االتحاد 

الكويتي للتنس فالح العتيبي.
وأســفــرت مــبــاريــات مسابقة الــفــردي ضمن 
البطولة عــن فــوز براغنيش غونيسوران )من 

الهند( بالمركز األول، وفوز خوميون سلطانوف 
)من أوزبكستان( بالمركز الثاني، وفي مسابقة 
الزوجي فاز بالمركز األول الثنائي المكون من 
داكس دوندرز وزميله سيداني بونتيوديكرومو 
)مــن هــولــنــدا(، وفـــاز بالمركز الــثــانــي الثنائي 
المكون من الالعبين إيغور دودون وزميله أرتم 

بودوروزني )من أوكرانيا(.
وأشرف على مباريات البطولة ممثل االتحاد 
الدولي للتنس والحكم العام الدكتور أشرف 
حــمــودة، وشــارك في تحكيمها عــدد من حكام 

االتحاد الكويتي للتنس.

»اليد« قدم الجهاز الفني الجديد لألزرق
• محمد عبد العزيز

قـــدم االتــحــاد الــكــويــتــي لكرة 
ــاز الـــفـــنـــي الــجــديــد  ــهـ ــجـ الـــيـــد الـ
ــــي األول  ــنــ ــ ــــوطــ لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــ
ــدرب  ــ ــمـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ والـــــشـــــبـــــاب بـ
الـــمـــصـــري مــــجــــدي أبـــوالـــمـــجـــد 
ومواطنه مدرب حراس المرمى 
حــمــادة الـــروبـــي، خـــالل مؤتمر 
صحافي عقد مساء أمس األول 
بــمــقــره فــي مــركــز الــشــهــيــد فهد 
األحمد بالدعية بحضور أمين 
ــايـــد الـــعـــدوانـــي  ســــر االتــــحــــاد قـ
ــر الــمــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة  ــديـ ومـ
محمد عبدالله ومدير منتخب 

الشباب عبدالعزيز الزعابي.
وقـــال الــعــدوانــي إن »الجهاز 
الفني الجديد بقيادة أبوالمجد 
ــع هيئة  ســيــقــوم بــالــتــنــســيــق مـ
التدريب والمنتخبات الوطنية 
بوضع خطة عمل طويلة األجل 
ومتكاملة إلعــــداد المنتخبات 

الوطنية للفترة المقبلة«.
وطـــالـــب الـــعـــدوانـــي الــجــمــيــع 
بالتكاتف وتوفير الدعم الالزم 
من األنــديــة ومؤسسات الدولة 
المعنية وكذلك وسائل اإلعالم 
ــل تـــذلـــيـــل كــــل الــعــقــبــات  ــ مــــن أجـ
ــبـــات الـــوطـــنـــيـــة  ــتـــخـ ــنـ أمــــــــام الـــمـ
 فــيــمــا يــخــص حسم 

ً
خــصــوصــا

ــلــــف الــــتــــفــــرغــــات الـــريـــاضـــيـــة  مــ

 
ً
لــالعــبــيــن الــــذي ســيــكــون عــائــقــا
 السيما أن موعد بطولة 

ً
كبيرا

العالم سيتضارب مع مواعيد 
االختبارات الدراسية.

تضافر الجهود 

مــن جانبه، أعــرب أبوالمجد 
عن سعادته بالمهمة الجديدة 
واعتبر قيادة منتخب الكويت 
ــة إلــــى مــســيــرتــه  ــافــ  وإضــ

ً
شـــرفـــا

 أن »الظروف 
ً
التدريبية، موضحا

التي مرت بها كرة اليد الكويتية 
خالل فترة اإليقاف وما بعدها 
 على مستوى اللعبة 

ً
أثرت كثيرا

لكن بالعمل وتضافر الجهود 
والتخطيط الجيد ستستعيد 

مكانتها الطبيعية«.
ــــي إن  ــروبـ ــ  وبــــــــــدوره، قـــــال الـ
»تـــولـــي تـــدريـــب حـــــراس مــرمــى 
ــر  ــبـ ــتـ ــعـ ــت يـ ــ ــ ــويـ ــ ــ ــكـ ــ ــ مــــنــــتــــخــــب الـ
مسؤولية وثقة كبيرة، وسنعمل 
ــديـــن لـــنـــكـــون أهـــــال لـــذلـــك،  ــاهـ جـ
ونتمكن من قيادة سفينة األزرق 
ــان فــي المنافسات  إلـــى بــر األمــ

الدولية المقبلة«.

العدواني يقدم أبوالمجد لإلعالم ويهدي له قميص األزرق

ين في فئة الفردي
َ
الجابر والعتيبي يتوجان الفائز

 لهيئة 
ً
 عاما

ً
الهزيم مديرا

الرياضة بـ »التكليف«
أســنــد وزيـــر اإلعـــالم وزيــر 
ــــؤون الـــشـــبـــاب،  ــشـ ــ ــة لـ ــ ــدولــ ــ الــ
عــبــدالــرحــمــن الــمــطــيــري، إلــى 
نـــائـــب مـــديـــر الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــلــريــاضــة لــقــطــاع الــريــاضــة 
حامد الهزيم، التكليف بمهام 
المدير العام لهيئة الرياضة، 
بــاإلضــافــة إلــى مهامه نائبا 

للمدير.
وظل منصب المدير العام 
لهيئة الرياضة شاغرا، خالل 
الفترة الماضية، منذ استقالة 
الــمــديــر الــســابــق بالتكليف 
ل 

ّ
مــحــمــود أبــــل، وهـــو مــا عط

الــكــثــيــر مــن األمــــور الــخــاصــة 
باألندية واالتحادات. 

وذكر موقع الهيئة الرسمي 
أن الــهــزيــم تــلــقــى تكليفا من 
الـــــوزيـــــر الـــمـــطـــيـــري، لــلــقــيــام 
بمنصب مــديــر عـــام الهيئة، 

باإلضافة إلى منصبه.

ويعتبر الهزيم من كفاءات 
ــث تـــــــــدرج فــي  ــيــ ــة، حــ ــئــ ــيــ ــهــ الــ
المناصب، ووصــل لمنصب 
ــام إدارة الـــريـــاضـــة  ــ مـــديـــر عـ
للجميع، ونائب المدير العام، 

ومدير بالتكليف.

حامد الهزيم

إشادة دولية ببطولة الكويت لـ »فروسية قفز الحواجز«
منافسات »فئة 3 نجوم« في الدوري العربي تنطلق الخميس

نــجــحــت الـــكـــويـــت فـــي تنظيم 
البطولة الــدولــيــة لفروسية قفز 
ســــــدل الــســتــار 

ُ
الـــحـــواجـــز الـــتـــي أ

عـــلـــيـــهـــا الــــســــبــــت الــــمــــاضــــي فــي 
مضمار مركز الكويت للفروسية 
ــذا الــمــركــز  بمنطقة صــبــحــان؛ هـ
 
ً
ــا ــيــ  ريــــاضــ

ً
الــــــــذي ُيــــعــــد صـــــرحـــــا

 يضاهي مراكز الفروسية 
ً
مهما

العالمية.
وترك التنظيم األكثر من رائع 
للبطولة الدولية فئة النجمتين 
ــان مــن  ــ ــرسـ ــ الــــتــــي شــــــــارك بـــهـــا فـ
ــيـــا وهــنــغــاريــا  ــكـــويـــت وألـــمـــانـ الـ
وأيــــرلــــنــــدا وإيـــطـــالـــيـــا واألردن 
 عن 

ً
وبريطانيا انطباًعا جميال

قــدرة االتحاد الكويتي، برئاسة 
الـــريـــاضـــي الــمــخــضــرم مــســعــود 
جوهر حــيــات، على تنظيم مثل 
هذه الفعاليات الدولية التي تليق 

باسم الكويت.
وأكــــــدت رئــيــســة لــجــنــة حــكــام 

ــيــــة  الــــبــــطــــولــــة، الــــَحــــَكــــمــــة الــــدولــ
ــقـــعـــود، أن  الــكــويــتــيــة شــــــارون الـ
ــويـــت نــجــحــت بـــامـــتـــيـــاز فــي  ــكـ الـ
تنظيم البطولة، ونجحت أيضا 
ــيـــث أثــبــت  فــــي الـــمـــنـــافـــســـات، حـ
ــلـــو كــعــبــهــم  فــــرســــان الــــكــــويــــت عـ
بالسيطرة الكاملة على نتائج 
الــــبــــطــــولــــة فـــــي األشـــــــــــواط كـــافـــة 

وعلى مدار أيام البطولة الثالثة، 
وتـــّوجـــهـــا فـــي الــنــهــايــة الـــفـــارس 
الدولي بطل آسيا علي الخرافي 
بــفــوزه بــشــوط الــجــائــزة الكبرى 
على ارتفاع 145 سم بعد منافسة 
قوية مع البطل الكويتي عبدالله 
العوضي، وتتمكن الكويت عبر 
فرسانها المميزين من تحقيق 

الـــــــصـــــــدارة والــــــفــــــوز بـــالـــمـــراكـــز 
الخمسة األوائل في هذا الشوط.

ــقـــعـــود: »ريـــاضـــة  ــافــــت الـ وأضــ
ــز الـــــحـــــواجـــــز فــي  ــفــ ــة قــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ فـ
تطور وتحّسن مستمر، وهناك 
ــاهــــزه الســتــضــافــة  مــضــامــيــر جــ
ــطـــوالت الــعــالــمــيــة،  ــبـ كـــبـــريـــات الـ
كــــمــــا أن هــــنــــاك قـــــاعـــــدة كـــبـــيـــرة 

مـــن الـــفـــرســـان الـــشـــبـــاب، ودعــمــا 
ــاد الــــذي يــدعــم  ــحـ كــبــيــرا مـــن االتـ
هــذه الــريــاضــة بقوة وتــطــور من 

الفروسية في الفترة األخيرة«.
مــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــح الــحــكــم 
الــدولــي األردنـــي، علي الشريف، 
بأن الكويت نجحت بامتياز في 
تنظيم بطولة دولــيــة بمشاركة 
كــبــيــرة مــن الــفــرســان الــدولــيــيــن، 
وما يمّيز الكويت وجود عناصر 
ــن الــــفــــرســــان الــصــغــار  كـــثـــيـــرة مــ
ســيــكــون لــهــم مستقبل قـــوي في 

قفز الحواجز.
ُيــذكــر أن الــكــويــت تستضيف 
بعد غد الخميس بطولة دولية 
فــــئــــة 3 نــــجــــوم ضــــمــــن الــــــــدوري 
ــى بــطــولــة  ــ الــــعــــربــــي الــــمــــؤهــــل إلــ
الـــعـــالـــم، ويــــشــــارك بـــهـــا فـــرســـان 
من الكويت وألمانيا وهنغاريا 
وأيــــرلــــنــــدا وإيـــطـــالـــيـــا واألردن 

وبريطانيا.

صورة جماعية للحكام المشاركين في البطولة

تعديل مواعيد الجولة 
12 لدوري زين

أصــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت لــــــجــــــنــــــة 
ــاد  ــاالتــــحــ ــقــــات بــ ــابــ ــمــــســ الــ
ــدم،  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــ ــكـ ــ ــي لـ ــتــ ــويــ ــكــ الــ
ــد  ــيــ ــــى مــــواعــ ــلـ ــ ــــال عـ ــــديـ ــعـ ــ تـ
ــة عــشــرة  ــيـ ــانـ ــثـ الــــجــــولــــة الـ
لدوري زين الممتاز؛ نظرا 
إلقامة نهائي كــأس سمو 
ولــي العهد يــوم 6 فبراير 

المقبل.
ــرر تـــقـــديـــم مـــوعـــد  ــ ــقـ ــ وتـ
ــل مــع  ــ ــاحـ ــ ــــسـ مـــــبـــــاراتـــــي الـ
الــســالــمــيــة، والـــعـــربـــي مع 
الكويت، 48 ساعة، لتقاما 
غـــــــدا األربـــــــعـــــــاء بـــــــدال مــن 
الجمعة، وذلـــك لمنحهما 
الــــفــــرصــــة لـــالســـتـــعـــدادات 
لــــــلــــــنــــــهــــــائــــــي، فـــــــــي حـــيـــن 
تــــــم تــــأجــــيــــل مــــواجــــهــــات 
ــع الــنــصــر،  الــفــحــيــحــيــل مــ
وكاظمة مع القادسية إلى 
السبت المقبل، والجهراء 

مع التضامن إلى األحد.

فترة االنتقاالت الشتوية لكرة القدم تغلق أبوابها مساء اليوم
عبدالكريم حسن أبرز الصفقات... واألندية تركز على المحترفين

تنتهي مساء اليوم فترة االنتقاالت الشتوية باالتحاد 
 
ً
الكويتي لكرة القدم، والتي شهدت نشاطا

في إبرام األندية صفقات كثيرة.

غلق في الساعة التاسعة من مساء 
ُ
ت

اليوم الثالثاء فترة االنتقاالت الشتوية 
باالتحاد الكويتي لكرة القدم، والتي 
فتحت أبوابها أمــام األنــديــة في األول 

من الشهر الجاري.
 
ً
 ملحوظا

ً
وشهدت تلك فترة نشاطا

 
ً
ال سيما في الفترة األخيرة، خصوصا
في التعاقد مع الالعبين المحترفين، 
ومن المحتمل أن تبرم األندية صفقات 
هــادئــة فــي الساعات األخــيــرة التي قد 
تشهد حركة وصول ومغادرة لبعض 

النجوم.
ولعل نــادي الجهراء نجح في لفت 
االنتباه إليه بشدة، بتعاقده مع أفضل 
العــــب فـــي آســـيـــا عــــام 2018 الــقــطــري 
عبدالكريم حسن، وهي الصفقة التي 

كانت بمنزلة المفاجأة للجميع.
ومــن جانبه، فقد توعد نــادي السد 
القطري الالعب بالمالحقة القانونية، 
ــد العـــبـــيـــه، وانـــتـــقـــل إلـــى  ــ بــصــفــتــه أحــ
الجهراء دون الحصول على موافقته، 
 للبيان الذي أصدره النادي السبت 

ً
وفقا

الماضي.
ودخل الالعب في تدريبات الجهراء 
بالفعل أمس األول، وسط ممر شرفي 
أقـــامـــه لـــه زمـــــالؤه الـــالعـــبـــون احــتــفــااًل 
ــوة أن  ــقـ بــانــتــقــالــه لـــلـــفـــريـــق. وتـــــــردد بـ
 
ً
انتقال الالعب للجهراء، جــاء تمهيدا

النضمامه إلى أحد األندية الخليجية 
الكبرى.

نشاط في القادسية
 
ً
ــك، شــهــد الــقــادســيــة نــشــاطــا ــ إلــــى ذلـ
، بــالــتــعــاقــد مـــع الفلسطيني 

ً
مــلــحــوظــا

ياسر حمد، والمالي إبراهيما تانديا، 
والفرنسي عبدالواحد سيسوكو، في 
حين تم اإلبقاء على اإليفواري مامادو 
ســــورو، وســـط مــســاٍع الســتــبــدال عــدي 

الصيفي بمحترف آخر.
واســتــغــنــى الــقــادســيــة عـــن األلــبــانــي 
تـــراشـــي، والــبــوركــيــنــي بــاتــريــك مــالــو، 

واإليفواري سيدريك هنري.

 من العلوي
ً
مرهون بدال

ولـــم يــخــرج الــكــويــت خــالــي الــوفــاض، 
حيث نجحت إدارة الــنــادي فــي التعاقد 
ــع الـــتـــونـــســـي يـــاســـيـــن الــــعــــمــــري، عــلــى  مــ
حساب العراقي شيروكو كريم، كما تعاقد 
مــع الــبــحــريــنــي مــحــمــد مــرهــون بــــداًل من  
العماني أرشد العلوي، في حين تم اإلبقاء 
على التونسيين ياسين الخنيسي، وبالل 
العيفة، والمغربي مهدي برحمة، وتمديد 

عقد المصري عموري حتى 2026.

لغز الصولة
ــبــــي مــــحــــمــــد صــــولــــة،  ــيــ ــلــ وشـــــكـــــل الــ

 للنادي، بعد أن 
ً
محترف العربي لغزا

أعــلــن رغبته فــي الرحيل إلــى الترجي 
التونسي، وهو ما جعل إدارة العربي 
تــتــحــرك للتعاقد مــع الــتــونــســي بسام 
الـــصـــرارفـــي، إال أن تــوقــف مــفــاوضــات 
صولة مع الترجي، جاءت على حساب 
المالي يعقوبا دومبيا، حيث تم اإلبقاء 
على الصرارفي، والصولة، إلى جانب 
السنوسي الهادي، والنيجيري ايدو، 

والجزائري طارق أبوعبطة.
ــة، إلــى  ــولـ ويــشــكــل تــجــديــد عــقــد صـ
جانب سلطان العنزي، وكالهما ينتهي 
 
ً
عقده مع األخضر نهاية الموسم، هدفا

إلدارة العربي خالل األيام المقبلة.

 ألومو
ً
سيال بديال

ــا كــاظــمــة، فــأنــهــى عــقــد مــحــتــرفــه  أمــ
النيجيري مايكل أومو لعدم االقتناع 
ــام بــالــتــعــاقــد مــع  بـــمـــســـتـــواه، فــيــمــا قـــ
الـــالعـــب الــغــيــنــي أبــوبــكــر ســيــال حتى 
نــهــايــة الــمــوســم الـــجـــاري، إلـــى جــانــب 
ضم مهاجم الجهراء ضاحي الشمري، 

واستعادة العبه بدر ذكرالله.
 االستغناء عن 

ً
وأعلن النادي مؤخرا

خدمات العبه محمد صفر، فيما قام 
بإعارة فهد الفضلي إلى الساحل لمدة 

عام ونصف العام.
وبــدوره، تعاقد نادي التضامن مع 

النيجيري بابا توندي بعد إنهاء عقد 
الــمــالــي أبــوبــكــر ديــــارا، وأبــــرم مجلس 
اإلدارة أكثر من صفقة أبرزها التعاقد 
مع العب القادسية عبدالله ماوي على 
سبيل اإلعـــــارة، بــعــد مطالبة األصــفــر 
بإنهاء إعارة العبه عبدالعزيز نصاري!

5 محترفين في النصر
ــــاالت،  ــقـ ــ ــتـ ــ ونــــشــــط الــــنــــصــــر فـــــي االنـ
بــالــتــعــاقــد مـــع الــبــرازيــلــي غــوســتــافــو، 
واألردنــيــيــن أنــس الــعــوضــات، وأحمد 
ســمــيــر، فـــي حــيــن أبـــقـــى الــــنــــادي على 
الغاني روبن، والسوري عمر الميداني.
ومـــــن الـــمـــنـــتـــظـــر، أن يـــضـــم الـــنـــادي 
العـــبـــيـــن مــحــلــيــيــن فــــي خـــطـــي الـــدفـــاع 
والوسط، حيث يترقب ما ستسفر عنه 
ــــرارات األنـــديـــة بــشــأن الــمــوافــقــة على  قـ

إعارة بعض العبيها.
ويعد القاسم المشترك للفحيحيل 
والـــســـاحـــل عــــدم ضـــم مــحــتــرفــيــن، مع 
تــدعــيــم صفوفهما ببعض الصفقات 
المحلية ســـواء بـــاإلعـــارة أو االنــتــقــال 

النهائي.
فالفحيحل دعم صفوفه بصفقتين 
مهمتين، بالتعاقد مع العبي الساحل 
أحمد غــازي وعبدالمحسن العجمي، 
فــيــمــا ضـــم الــثــانــي عــبــدالــلــه الــظــفــيــري 

ومحمد الفهد.

عبدالكريم حسن

السالمية بال صفقات
ُيــعــد نـــادي السالمية الــوحــيــد الـــذي لــم يــبــرم صفقات في 
 لعقوبة االتحاد الدولي لكرة 

ً
فترة االنتقاالت الشتوية، تنفيذا

القدم )فيفا(، بسبب الشكوى المقدمة من الالعبين البرازيلي 
واإلسباني دوغالس وأنطوينو، بسبب عدم حصولهما على 

مستحقاتهما المالية.
يأتي هذا في الوقت الذي فسخ العراقي اسو رستم عقده مع 
النادي للسبب ذاته بما يعني أن السالمية سيكمل الموسم 

بأربعة محترفين!

هدوء في »األولى«
ا  شهدت أندية دوري الدرجة األولى هدوء
في فترة االنتقاالت الشتوية، باستثناء نادي 
خيطان الذي أبرم العديد من الصفقات سواء 

بالعبين محترفين أو محليين.
وتعاقد خيطان مع األردني خالد عصام، 
ومحترف القادسية والعربي والفحيحيل 
الــســابــق ســيــدريــك هــنــري، بــعــد إنــهــاء عقد 
الــفــرنــســي إســـحـــاق لــإلصــابــة، والــبــرازيــلــي 
رينان لعدم االقتناع بمستواه، ومن المنتظر 

أن يعلن النادي عن أكثر من صفقة محلية 
اليوم.

ــادي بــرقــان فــقــد تــوصــل إلـــى اتــفــاق  أمـــا نـ
نهائي مع األردني يزن عبدالله، والتونسي 
أسامة العندوني، ولكن لم يصل الالعبان 
حتى أمس، علما أنه أنهى عقدي النيجيري 

ديفيد والبرازيلي ويسلي.
أمــا األنــديــة الثالثة األخــرى فلم تبرم أي 

صفقات حتى مساء أمس.

حازم ماهر وأحمد حامد

العدواني تّوج مع الشارقة 
بكأس نائب رئيس الدولة لليد

ساهم نجم منتخبنا الوطني ونــادي الكويت لكرة اليد سيف 
العدواني مع نادي الشارقة اإلماراتي لكرة اليد في الحصول على لقب 
النسخة الثالثة والعشرين من كأس سمو نائب رئيس دولة اإلمارات 
للموسم الرياضي 2022 - 2023، أمس األول، بعد تغلبه على فريق 
مليحة بنتيجة )33 – 26( في المباراة النهائية التى جرت على صالة 

نادي خورفكان، وانتهى شوطها األول للشارقة )19 - 13(.
 
ً
 ومــــردودا

ً
وقـــدم الــعــدوانــي المعار إلــى الــشــارقــة مستوى مميزا

 في أول تجربة احترافية له على الصعيد الخارجي، كما 
ً
إيجابيا

ساهم ممثل الكويت الثاني في البطولة العب السالمية حيدر دشتي 
المعار الى المليحة بشكل مؤثر في حصول ناديه على المركز الثاني 

والميدالية الفضية.
 يذكر أن العدواني ودشتي تمت إعارتهما لمدة شهر واحد لدعم 

الفريقين في البطولة.

مباراتان في »أولى الطائرة«
تقام اليوم مباراتان في الجولة الثامنة من القسم الثالث 
لــدوري الدرجة األولــى للكرة الطائرة، إذ يلتقي في الخامسة 
مــســاء الصليبيخات والــيــرمــوك، وفـــي الــســابــعــة مــســاء يلعب 
التضامن مع الشباب، وتجرى المباراتان على صالة االتحاد 

بمجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي.
في المباراة األولى، يتطلع الصليبيخات المتصدر برصيد 
19 نقطة لالبتعاد بقمة الترتيب واالقتراب خطوة جديدة من 
التأهل للدوري الممتاز على حساب اليرموك الثالث وله 6 نقاط.
فــي الــمــبــاراة الــثــانــيــة، يسعى الــشــبــاب 13 نقطة لمواصلة 

مطاردته للمتصدر من خالل تحقيق الفوز أمام التضامن.

ياسين العمريإبراهيما تانديا

https://www.aljarida.com/article/12784
https://www.aljarida.com/article/12830
https://www.aljarida.com/article/12832
https://www.aljarida.com/article/12834
https://www.aljarida.com/article/12836
https://www.aljarida.com/article/12840
https://www.aljarida.com/article/12843
https://www.aljarida.com/article/12839
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سلة أخبار

سباليتي يشيد بوحدة فريقه

مورانت يعيد غريزليز 
إلى سكة االنتصارات

أستراليا تمدد عقد 
مدربها أرنولد

فيردر بريمن يضم 
فيليب بعقد إعارة

أبدى لوشيانو سباليتي، 
المدير الفني لفريق نابولي، 

سعادته بفوز فريقه على 
روما 2-1، مساء األحد. 

وقال سباليتي في 
تصريحات لشبكة »دازن« 
عقب المباراة: »تفوز بتلك 
المباراة إذا أثبت أنك عازم 

على الفوز، من مسؤول 
مالبس الفريق حتى آخر 
رجل على أرض الملعب«. 
وأضاف: »إنها مباريات 
معقدة لذلك فإن الجميع 

يثبت حضوره في المباراة 
سواء شارك أو كان على 

مقاعد البدالء، إنها سمة 
أساسية في فريقنا، ألن تلك 

المواسم تكون طويلة«. 
وتابع: »إذا لم يكن لديك 

كل األفراد متحمسين في 
عملهم اليومي مع زمالئهم 
 إلى 

ً
ويتشوقون للعب جنبا

جنب، فإنك لن تحصل على 
تلك النتائج«.           )د ب أ(

أعاد جا مورانت فريقه 
ممفيس غريزليز إلى سكة 

االنتصارات، عندما قاده إلى 
الفوز على ضيفه إنديانا 
بايسرز 112-100، محققا 

تريبل دابل، أمس األول األحد، 
في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفين، وفرض مورانت 

نفسه نجما بتسجيله 27 
نقطة مع 15 تمريرة حاسمة 

و10 متابعات، وأعاد غريزليز 
إلى سكة االنتصارات بعد 5 
هزائم متتالية. وفي مباراة 

أخرى، واصل ميلووكي 
باكس، بطل الموسم قبل 
الماضي وثالث المنطقة 

الشرقية، صحوته وحقق 
فوزه الرابع تواليا، عندما 

تغلب على ضيفه نيو 
أورليانز بيليكانز 110-135.
وفرمل كليفالند كافالييرز 

صحوة ضيفه لوس أنجليس 
كليبرز عندما تغلب عليه 

122-99. وفي المباراة الرابعة 
تغلب تشارلوت هورنتس 

على ضيفه ميامي هيت 
.117-122

أعلن مدرب أستراليا غراهام 
أرنولد، أمس، تمديد عقده 

لمدة أربعة أعوام عقب 
قيادته منتخب بالده 

من نهائي 
ُ
لكرة القدم إلى ث

مونديال 2022 في قطر.
وقال أرنولد، في بيان: »أحب 

أستراليا، وأحب كرة القدم 
األسترالية، وليس هناك 
شيء يضاهي الحماس 

والفخر واإلحساس 
بالنجاح الذي شعرت به أنا 

والمنتخب في قطر«.
ونجحت أستراليا، التي 

بلغت نهائيات قطر بصعوبة 
وعبر الملحق، في بلوغ 

من نهائي العرس العالمي 
ُ
ث

للمرة الثانية في تاريخها، 
بعد فوزها على الدنمارك 

وتونس في دور المجموعات 
)خسرت أمام فرنسا في 

المباراة األولى(، وخرجت 
من النهائي 

ُ
بصعوبة من ث

على يد األرجنتين )1-2( التي 
.
ً
توجت باللقب الحقا

أعلن نادي فيردر بريمن 
األلماني لكرة القدم، ضم 

المهاجم ماكسيميليان فيليب 
من فولفسبورغ بعقد إعارة 

حتى نهاية الموسم الجاري.  
وأوضح بريمن أنه ال يتبقى 

على إتمام الصفقة سوى 
خضوع الالعب للفحوص 

الطبية. 
وإلى جانب فولفسبورغ، لعب 

فيليب في الدوري األلماني 
لفريقي فرايبورغ وبوروسيا 

دورتموند، وشارك في 137 
 ،

ً
مباراة سجل خاللها 27 هدفا

لكنه لم يشارك سوى في ثالث 
مباريات خالل هذا الموسم.

حسم جيوفاني سيميوني فوز 
فريقه نابولي 2-1 على أرضه 

أمام روما، أمس األول، ليقطع 
خطوة أخرى نحو التتويج 

بلقب دوري الدرجة األولى 
اإليطالي لكرة القدم.

خطا نابولي خطوة إضافية 
نحو تحقيق حلم إحــراز اللقب 
للمرة األولى منذ 1990 والثالثة 
في تاريخه، بفوزه على ضيفه 
ــــوي رومـــــــا 2-1 األحـــــــد فــي  ــقـ ــ الـ
المرحلة العشرين مــن الــدوري 

اإليطالي.
على ملعب دييغو أرمــانــدو 
مــارادونــا، أعــاد نابولي الفارق 
الـــذي يفصله عــن إنــتــر، الفائز 
السبت على كريمونيزي 1-2، 
إلــــى 13 نــقــطــة، بــعــدمــا واصـــل 
أفضل بداية موسم له، بتحقيقه 
 
ً
انــتــصــاره الــســابــع عــشــر، رافــعــا
رصــــــيــــــده إلــــــــى 53 نــــقــــطــــة فــي 

الصدارة.
 عبر 

ً
وضــــرب نــابــولــي بـــاكـــرا

ــه الــــنــــيــــجــــيــــري فـــيـــكـــتـــور  ــ ــدافــ ــ هــ
أوسيمهن، الـــذي عــزز صــدارتــه 
 ،

ً
لترتيب الــهــدافــيــن بـــ 14 هــدفــا

ــرة مـــن  ــكـــــ ــه الـــــ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــا وصـ ــ ــــدمـ ــعـ ــ بـ
الــمــتــألــق الـــجـــورجـــي خفيتشا 
كفاراتسخيليا، فسيطر عليها 
بصدره ثم ركبته، قبل أن ُيطلق 
»على الطاير« في شباك الحارس 
البرتغالي روي باتريسيو )17(.
وبقيت النتيجة على حالها 
حــتــى الــدقــيــقــة 75 حــيــن نجح 
فريق المدرب البرتغالي جوزيه 
مورينيو في إدراك التعادل عبر 
البديل ستيفان الشعراوي، بعد 
عــرضــيــة مــن الــبــولــنــدي نيكوال 

زاليفسكي.
ــبــــديــــل األرجـــنـــتـــيـــنـــي  لـــكـــن الــ
جـــيـــوفـــانـــي ســـيـــمـــيـــونـــي، الــــذي 
دخــــل فـــي الــدقــيــقــة 76، خطف 
ــقـــدم والــــفــــوز لــفــريــق  ــتـ هـــــدف الـ
ــدرب لـــوتـــشـــانـــو ســبــالــيــتــي  ــمــ الــ
)86(، بعد تمريرة من البولندي 

 بروما 
ً
بيوتر زيلينسكي، ُملحقا

الهزيمة الخامسة.

التسيو يتعادل مع فيورنتينا

أهــدر التسيو فرصة التقدم 
إلى المركز الثاني بالتعادل 1-1 

مع فيورنتينا.
ــدرب  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــق الـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ويـــــحـــــتـــــل فـ
ــيـــو ســـــــاري الـــمـــركـــز  ــتـــسـ ــاوريـ مـ
ــد 38 نـــقـــطـــة،  ــيــ ــــث بــــرصــ ــالـ ــ ــثـ ــ الـ
وبــفــارق 12 نقطة عــن نابولي، 
المتصدر. ويأتي فيورنتينا في 
المركز الـ 12 برصيد 24 نقطة.

وسجل نيكولو كاسالي هدف 
التقدم لفريق التسيو، بعد مرور 
ثماني دقائق، وأدرك نيكوالس 
غونزاليس التعادل لفيورنتينا 
قبل االستراحة بتسديدة متقنة 

من خارج منطقة الجزاء. واقترب 
فيليبي أندرسون من التسجيل 
 لـــفـــريـــق التـــســـيـــو، بــعــد 

ً
ــددا ــجــ مــ

ــرور ســـاعـــة مــــن الـــلـــعـــب، لــكــن  ــ مــ
التسديدة جاءت بجوار القائم.

ــديــــــل تــــشــــيــــرو  ــبــــ وأهــــــــــــــدر الــــ
ــلــــي فـــــرصـــــة إلضــــافــــة  ــيــ ــمــــوبــ إيــ
الــهــدف الثاني لفريق التسيو، 
بعدما سدد خارج المرمى )75(. 
وكــان بوسع فيورنتينا خطف 
االنــتــصــار فــي الدقيقة الرابعة 
مـــن الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، لكن 
تسديدة نيكوال ميلينكوفيتش 
ارتـــدت مــن الــعــارضــة بعد ركلة 

ركنية.
وسيلعب التسيو في المباراة 
المقبلة أمـــام يوفنتوس بــدور 
ــا،  ــيــ ــالــ ــة لـــــكـــــأس إيــــطــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ الــ

الخميس.

نابولي يهزم روما ويواصل زحفه نحو اللقبنابولي يهزم روما ويواصل زحفه نحو اللقب

فرحة العبي نابولي بعد الفوز

ق البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لروما، على 
ّ
عل

 إن فريقه كان يستحق الفوز.
ً
خسارة فريقه أمام نابولي، قائال

وصــــّرح مــوريــنــيــو لمنصة )DAZN( »كـــرة الــقــدم ال تكون 
عادلة في أحيان كثيرة، والفريق الذي يستحق أكثر يخسر 
، لكني أعتقد أننا 

ً
في النهاية. لقد حدث هذا األمر معنا كثيرا

كنا نستحق الفوز«.
ــاف: »مــبــاريــات الــيــوم ضمن الــتــي تخسرها ولكنك  وأضــ
تكتسب بعدها ثقة أكبر من التي جئت بها. بكل تأكيد، نحن 
 
ً
أكثر فريق جعل نابولي يعاني، واألكــثــر الــذي سبب ذعــرا
.»

ً
للجميع في الملعب في أجواء مذهلة، ولكنه كان يبدو فارغا

ــاراة: من  ــبـ ــمـ وتـــابـــع »لــقــد قــلــت لــالعــبــيــن مــبــاشــرة بــعــد الـ
الطبيعي أن يكسو الحزن وجهك ألنك عندما تخسر، ال يمكن 

أن تبتسم، ولكن يجب أن تكون روحك مليئة بالثقة«.

مورينيو: كنا نستحق الفوز

مورينيو

عت مع باريس
ّ
عت مع باريسسكرينيار: وق
ّ
سكرينيار: وق

ــد الـــســـلـــوفـــاكـــي مــيــالن  ــ أكـ
ســكــريــنــيــار، الـــــذي اليــــزال 
ــر مـــيـــالن  ــتــ ــــي إنــ ــا فـ ــبــ العــ
ــه  ــلــ اإليــــــــطــــــــالــــــــي، تــــوصــ
إلـــــى اتــــفــــاق لــالنــتــقــال 
إلـــــــــى بـــــــاريـــــــس ســـــان 
ــان الـــفـــرنـــســـي،  ــ ــرمـ ــ جـ
لكنه ينتظر توصل 
الــــــــنــــــــاديــــــــيــــــــن إلـــــــى 

اتفاقهما الخاص.
وسيرحل الالعب 
عن إنتر، سواء حدث 
هــــــذا األمــــــــر قـــبـــل انـــتـــهـــاء 
موسم االنتقاالت الشتوي 
ــة الـــمـــوســـم  ــايـ ــهـ أو فــــي نـ

الجاري.
ــد الـــالعـــب لــمــوقــع  ــ وأكـ

»فــتــوبــولــســفــز« الــســلــوفــاكــي 
أمــــــــس األول »أجــــــــــــل. األمــــــر 
صحيح. وقعت اتفاقا مع بي 

إس جي«.
وأضاف المدافع )27 عاما( 
»أنتظر توصل الناديين إلى 
اتــفــاق. ال ُيمكنني قــول شيء 

آخر«.
وإذا لــم يتوصل الــنــاديــان 
ــبـــل 31 يــنــايــر  ــى اتــــفــــاق قـ ــ إلــ
ــوم(، وهــــو مــوعــد إغـــالق  ــيــ )الــ
موسم االنــتــقــاالت، فسيرحل 
الـــالعـــب عـــن إنــتــر فـــي نــهــايــة 

الموسم. 
)إفي(

سان جرمان يسقط في فخ رينس
فشل باريس سان جرمان في استغالل تعثر مالحقه لنس، وسار 
على خطاه عندما سقط بفخ التعادل في األنفاس األخيرة أمام ضيفه 
رينس 1-1، في مباراة أكملها نادي العاصمة بعشرة العبين، في ختام 
منافسات المرحلة العشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم، األحد.
د الضيوف األمــور على أصحاب األرض، الذين استعصى 

َّ
وعق

عليهم مرمى رينس، إال من هدف سجله البرازيلي نيمار )51(.
لكن بعد الهدف، ُمني سان جرمان بضربة قوية، إذ تلقى العب 
وسطه المدافع اإليطالي ماركو فيراتي بطاقة حمراء مباشرة )59(، 

بعد تدخل قوي على الياباني يونيا إيتو.
وبمحاوالت خجولة من العبي رينس، بدت األمور في طريقها 
إلى فوز باريسي. لكن المهاجم اإلنكليزي فوالرين بالوغان أبى إال أن 
يخطف نقطة ثمينة، عندما تلقى تمريرة من المالي كاموري دومبيا، 
فانفرد بالحارس اإليطالي جانلويجي دوناروما، وتخطاه، وأسكن 

الكرة في الشباك قبل ثواٍن من نهاية المباراة )6+90(.
 مع 48 نقطة، بفارق 

ً
وبهذا التعادل، بقي سان جرمان متصدرا

ثالث نقاط عن لنس، فيما بات رينس في المركز الحادي عشر مع 
مبابي نجم باريس خالل المباراة26 نقطة.

سيميوني: مستوى أتلتيكو 
يتصاعد باستمرار

ــار األرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو  ــ أشــ
ــر الـــفـــنـــي  ــ ــــديـ ــمـ ــ ســــيــــمــــيــــونــــي، الـ
ــد، عــقــب الــفــوز  ــدريـ ألتــلــتــيــكــو مـ
ــارج قــــواعــــده عــلــى  ــ الـــصـــعـــب خــ
أوســـــاســـــونـــــا بــــهــــدف دون رد 
ضمن الجولة الـ19 لليغا، إلى أن 
فريقه يقدم مستوى »متصاعدا« 
باستمرار، وبهوية »واضحة«، 
وبرغبة كبيرة في »تقديم أداء 

أفضل بكثير«.
وقال المدرب األرجنتيني في 
تصريحات بعد الــمــبــاراة التي 
احــتــضــنــهــا مــلــعــب )إل ســــادار( 
»نحن نعيش على الطموح. ولن 
يستطع أحــد انــتــزاع هــذا األمــر 
مـــنـــي. نــســيــر مــــبــــاراة بـــمـــبـــاراة، 

وبهدوء كبير«.
وحول دور الثنائي الفرنسي 
أنطوان غريزمان، وقاد الفريق 
كـــوكـــي ريـــســـوركـــســـيـــون، داخـــل 
المستطيل األخــضــر فــي الفوز 
على أوساسونا، أوضــح: »هما 

من أعمدة الفريق منذ سنوات 
عــديــدة. لــقــد قــدمــوا لــي الكثير، 
وهناك شيء خاص بوجودهما 
داخل الملعب. نحتاج ألن يكونا 
دائـــمـــا فـــي حـــالـــة طــيــبــة بــدنــيــا 

وذهنيا«. 
)إفي(

سوسييداد يفرض التعادل على ريال مدريد
ــد حـــامـــل  ــدريـــ عـــجـــز ريــــــــال مـــ
الــلــقــب عــن اســتــثــمــار أفضليته 
وفــرصــه واكــتــفــى بــالــتــعــادل مع 
ضيفه القوي ريال سوسييداد 
صفر- صفر األحد في المرحلة 
ــن الــــــدوري  الـــتـــاســـعـــة عـــشـــرة مــ
اإلسباني لكرة القدم، في نتيجة 
 فــــــي مــصــلــحــة 

ً
ــا ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تــــصــــب تـ

برشلونة المتصدر الـــذي بات 
ــنـــادي الــمــلــكــي بــفــارق  يــتــقــدم الـ

5 نقاط.
ودخـــل فــريــق الــمــدرب كارلو 
 عن 

ً
أنــشــيــلــوتــي الـــلـــقـــاء بـــاحـــثـــا

إعــــــــادة الـــــفـــــارق الـــــــذي يــفــصــلــه 
عــن بــرشــلــونــة إلـــى ثـــالث نقاط 
بعد فــوز األخــيــر على جيرونا 
1 - صفر السبت، لكن البرازيلي 
فينيسيوس جــونــيــور ورفــاقــه 
عجزوا عن استثمار أفضليتهم 
والــوصــول الــى شباك الحارس 

أليخاندرو ريميرو.
 
ً
وكــانــت الــمــبــاراة مهمة جــدا

لسوسييداد الذي يتخلف بفارق 

ثـــالث نــقــاط فــقــط عـــن مضيفه، 
وقد عرف النادي الباسكي كيف 
يتعامل مع الضغط والصمود 
فــــــــي وجــــــــــه هـــــجـــــمـــــات العــــبــــي 

أنشيلوتي.

 أتلتيكو يعزز مركزه الرابع 

وعزز أتلتيكو مدريد مركزه 
الرابع األخير المؤهل لدوري 
أبطال أوروبا الموسم المقبل 
بــفــوزه الصعب على مضيفه 

أوساسونا 1 - صفر.
ودخـــــــــــــل فـــــــريـــــــق الـــــــمـــــــدرب 
اإلســبــانــي دييغو سيميوني 
الـــلـــقـــاء عــلــى خــلــفــيــة خــروجــه 
في منتصف األسبوع على يد 
جــاره الــلــدود ريــال مدريد من 
الـــدور ربــع النهائي لمسابقة 
الــكــأس بالخسارة أمــامــه 3-1 
بــعــد الـــتـــمـــديـــد، فـــي لـــقـــاء كــان 
 خــاللــه حتى الدقيقة 

ً
متقدما
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ــة مــتــاحــة  ــفــــرصــ ــت الــ ــ ــانـ ــ وكـ
ــلـــتـــيـــكـــو كــي   أمـــــــــام أتـ

ً
تــــمــــامــــا

يـــســـتـــعـــيـــد مــــعــــنــــويــــاتــــه عــلــى 
حساب أوساسونا، الذي خسر 
مبارياته الثماني األخيرة أمام 
نادي العاصمة، ولم يفز على 

األخير منذ فبراير 2014.
ونجح أتلتيكو بعد مباراة 

شاقة في تجديد تفوقه على 
مــضــيــفــه والـــفـــوز عــلــيــه للمرة 
 بفضل ساول 

ً
التاسعة تواليا

نــيــغــيــس الـــــــذي ســـجـــل هـــدف 
المباراة الوحيد في الدقيقة 74 
بعد تمريرة مــن األرجنتيني 

رودريغو دي بول.
وعـــــلـــــق ســــيــــمــــيــــونــــي عــلــى 

الــفــوز فــي تصريح لتلفزيون 
: »لــديــنــا 

ً
ــال ــائـ »مــوفــيــســتــار«، قـ

طريقتنا في التفكير والعمل، 
وللنادي طريقته في العيش، 
 ،»

ً
وهــــي أنــــه ال يــســتــســلــم أبـــــدا

 أنه »ليس هناك حافز 
ً
معتبرا

ــلــــعــــب مـــــن أجــــل  أعــــظــــم مـــــن الــ
أتلتيكو مدريد«.

كورتوا حارس مرمى الريال وكوبو العب سوسييداد

ديوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيفديوكوفيتش يستعيد صدارة التصنيف
اســتــعــاد الــصــربــي نـــوفـــاك ديــوكــوفــيــتــش 
صدارة التصنيف العالمي لرابطة الالعبين 
المحترفين غـــداة تتويجه بلقبه القياسي 
العاشر في بطولة أستراليا المفتوحة في 

ملبورن.
وارتــــقــــى الـــصـــربـــي أربـــعـــة مـــراكـــز بفضل 
لقبه الكبير الـــ 22 فــي مسيرته االحترافية 
 عــلــى اإلســبــانــي 

ً
فـــعـــاد إلــــى عـــرشـــه مــتــفــوقــا

كارلوس ألكاراس أبرز الغائبين عن البطولة 
األسترالية.

ً
الدنمارك تتوج بمونديال اليد للمرة الثالثة تواليا

احــتــفــظ مــنــتــخــب الـــدنـــمـــارك 
بلقب بطولة العالم لكرة اليد، 
بــفــوزه فــي الــنــهــائــي الــثــالــث له 
 وهذه المرة على حساب 

ً
تواليا

ــاراة  ــبـ ــمـ فـــرنـــســـا 34-29، فــــي الـ
الــنــهــائــيــة، الـــتـــي اقــيــمــت أمــس 
األول، في العاصمة السويدية 

استوكهولم.
وبـــات المنتخب الدنماركي 
األول فــي الــتــاريــخ الـــذي يحرز 
ثـــالثـــة ألـــقـــاب مــتــتــالــيــة بــعــدمــا 
أضـــاف لــقــب 2023 إلـــى اللذين 

أحرزهما في 2019 و2021.
ــاراة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ وكــــــــانــــــــت هـــــــــــذه الـ
الــنــهــائــيــة الــثــامــنــة مــنــذ الــعــام 
1993 للمنتخب الفرنسي بطل 
أولمبياد 2021 في طوكيو، وهو 
الــنــهــائــي الــثــانــي الــــذي خــســره 
حتى اآلن بعد األول فــي 1993 

أمام روسيا.
وأنهى المنتخب الدنماركي 
 15 - 16 

ً
الــشــوط األول متقدما

ــــي نــجــح  ــانـ ــ ــثـ ــ ــــوط الـ ــشــ ــ وفـــــــي الــ
المنتخب الدنماركي في تأكيد 

 بفارق 
ً
تــفــوقــه، وأنــهــاه متقدما

أربعة أهداف بنتيجة 18 - 14.
ــان الــمــنــتــخــب اإلســبــانــي  ــ وكـ
حصل على المركز الثالث بفوزه 
على المنتخب السويدي الذي 

 بــنــتــيــجــة 39 - 36، 
ً
ــا ــعــ حـــل رابــ

فــيــمــا جـــاء الــمــنــتــخــب األلــمــانــي 
فـــي الــمــركــز الـــخـــامـــس، بتغلبه 
على المنتخب النرويجي الذي 
 بنتيجة 28 - 24 

ً
حـــل ســـادســـا

وجــــاء الــمــنــتــخــب الــمــصــري في 
المركز السابع عقب فوزه على 
المجر، الذي احتل المركز الثامن 
بــنــتــيــجــة 36 - 35 فــــي الـــوقـــت 

اإلضافي.

تتويج الدنمارك

دييغو سيميوني
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الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

05:17

06:38

12:01

03:03

05:24

06:44

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

18

08

ً
08:51 صبـــاحــــــا

06:37 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
01:36 صبـــاحــــــا

12:52 مــــــســــــــــــــــاًء

ح وسائل التواصل االجتماعي بالذهن!
ُّ
تصف »بوينغ 747«... تتخلى عن عرشها

ــّور عــلــمــاء غــرســة دمــاغــيــة  طــ
 من شعرة اإلنسان، تسمح 

ّ
أرق

لألشخاص باستخدام وسائل 
الــتــواصــل بعقولهم فــقــط، دون 
الــحــاجــة إلــى اســتــخــدام الــيــد أو 

النقر على أية أزرار.
ــة  ــم الــــشــــريــــحــ ــيــ ــمــ وتـــــــــم تــــصــ
التجريبية، للمصابين بالشلل 
أو الُبكم الذين يعانون الشلل، 
ــتــــخــــدام  وال يـــســـتـــطـــيـــعـــون اســ
ــل عـــبـــر  ــ ــــواصــ ــتــ ــ ــلــ ــ أطـــــــرافـــــــهـــــــم لــ

الكمبيوتر.
وقــــــال مـــوقـــع ســـكـــاي نـــيـــوز، 

أمــــس، إن هـــذا االخـــتـــراع، الــذي 
 Layer 7 Cortical ـــ  ــعــــرف بــ ــ ُي
Interface قد يسمح لألصحاء 
بــاســتــخــدام وســـائـــل الــتــواصــل 

بقوة عقولهم وحدها.
ــغــــرســــة  وتــــخــــتــــلــــف هـــــــــذه الــ
الدماغية عن تلك التي طّورتها 
 اإلجراء 

ّ
شركة إيلون ماسك، ألن

الـــذي يتطلبه زرعــهــا ُيــعــّد أقــل 
« وخطورة، ألن الشريحة 

ً
»توغال

توضع على سطح الدماغ بداًل 
مــن األنــســجــة. وهـــي عــبــارة عن 
 
ً
مادة رقيقة مرنة، تشبه شريطا

 يـــحـــتـــوي عـــلـــى أقـــطـــاب 
ً
ــا ــقــ الصــ

مس 
ُ

كهربائية، ويبلغ ُسمكها خ
شعرة اإلنسان.

ويــعــمــل الـــجـــهـــاز عــبــر جمع 
ــاغ وتــفــســيــرهــا،  ــدمــ إشـــــــارات الــ
وإصــدار األوامــر لجهاز متصل 
 عــلــى إشــــــارة الـــدمـــاغ 

ً
اعـــتـــمـــادا

المستقبلة.
وأعـــــرب الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
ــة بـــريـــســـيـــجـــن عــــن أمــلــه  ــركـ لـــشـ
الـــحـــصـــول عــلــى مـــوافـــقـــة إدارة 
الــــــغــــــذاء والــــــــــــــدواء األمـــيـــركـــيـــة 
.
ً
الختبار الزرع على البشر قريبا

أحدثت طائرة »بوينغ 747«، 
أول طــــائــــرة »جـــامـــبـــو جـــيـــت«، 
ثـــــورة فـــي عـــالـــم الـــطـــيـــران على 
مدى 5 عقود، لتنال لقب »ملكة 
ها بصدد التخلي 

ّ
األجواء«، لكن

عن عرشها لمصلحة الطائرات 
الثنائية المحرك واألكثر كفاءة، 
وبنفس السعة ذاتها وبتكلفة 

أقل.
فآخر طائرة تجارية من طراز 
ــســلــم لــشــركــة 

ُ
بـــويـــنـــغ 747 ســت

ــيـــوم، في  طـــيـــران أطــلــس إيــــر، الـ
نسختها للشحن التي ال تــزال 

 من دخولها 
ً
باقية بعد 53 عاما

الخدمة.
وُصــمــمــت تــلــك الـــطـــائـــرة في 
ســـتـــيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الـــمـــاضـــي، 
ــاء بـــالـــطـــلـــب عـــلـــى الــســفــر  ــوفـ ــلـ لـ
الــجــمــاعــي، وكــانــت أول طــائــرة 
ــن  ــتـ ــم بــــمــــمــــريــــن ومـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ فــــــي الـ
 
ً
عريض وطابقين، لتصبح رمزا
 ما 

ّ
للفخامة فوق السحاب، لكن

 
ً
غّير السفر الجوي العالمي حقا

كان صفوفها التي بدت وكأنها 
ال تنتهي.

ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ وقــــــــال الــ
ــرانــــس- كـــيـــه. إل.  لــشــركــة إيــــر فــ
إم، بن سميث، لـ »رويــتــرز«، في 
تــصــريــح نــقــلــه »ســـكـــاي نــيــوز«، 
أمس: »قبل 747 لم يكن بمقدور 
 من 

ً
األســرة العادية السفر جــوا

الــواليــات المتحدة إلــى أوروبــا 
لها«. بتكلفة يمكن تحمُّ

وستكون الطائرة 777 إكس، 
التي من المنتظر أن تحتل مكان 
747، على قمة سوق الطائرات.

دقيق الصويا يخفض الكوليسترولدقيق الصويا يخفض الكوليسترول

١٠١٠ حاالت طالق كل ساعة بالجزائر حاالت طالق كل ساعة بالجزائر

يسبب ارتفاع الكوليسترول مشكالت لصحة القلب واألوعية 
الدموية، وهي المكان الذي يتدخل فيه الدواء، المعروف باسم 
الستاتين، لخفض كمية الكوليسترول التي ينتجها الجسم، ومع 
 لبحث جديد.

ً
، وفقا

ً
ذلك، يمكن أن يكون فول الصويا فعااًل جدا

وقال موقع روسيا اليوم، أمس األول، إن األبحاث المنشورة 
في مجلة مــضــادات األكــســدة، وجــدت أن تناول دقيق الصويا 
الــغــنــي بــالــبــروتــيــن B-conglycinin لــديــه الـــقـــدرة عــلــى تقليل 

مستويات الكوليسترول »السيئة«.

أرستقراطيات موريتانيا ال يعرفن الطبخ!
ــفــت لــيــلــى بنت 

ّ
بــســيــارتــهــا الـــفـــارهـــة، تــوق

(، أمام أحد مطاعم العاصمة 
ً
الشيخ )28 عاما

الــمــوريــتــانــيــة نــواكــشــوط، لتمضية بعض 
األوقات مع صديقاتها.

وحـــجـــزت لــيــلــى الــتــي تــتــحــّدر مـــن عائلة 
 »VIP« 

ً
ــا ــ ــاصــ ــ  خــ

ً
ــة، جــــنــــاحــــا ــ ــيـ ــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ أرسـ

لـــصـــديـــقـــاتـــهـــا، مـــشـــيـــرة إلـــــى أنــــهــــا تــقــضــي 
إجازاتها السنوية كل عام في بلد جديد.

وقالت، في لقاء نشره موقع سكاي نيوز، 
ــــدُت فــي مــنــزل مــلــيء بالعاملين،  أمـــس: »ولـ
لون بجميع األعــمــال المنزلية، 

ّ
حيث يتكف

 
ً
ولــديــنــا عــــدد مـــن الــســائــقــيــن. لـــم أقــــم يــومــا
بأّي عمل منزلي، كما أنني ال أجيد الطبخ، 
 صنع الشاي الموريتاني قبل 

ً
مت أخيرا

ّ
تعل

زواجـــي بفترة قصيرة، وهــو الوحيد الــذي 
.»

ً
أجيده حاليا

ومـــــمـــــا هــــــو مــــــعــــــروف لــــــــدى الـــمـــجـــتـــمـــع 
الموريتاني، الهوس بالمظهر، عبر البذخ 
 لدى 

ً
في المناسبات االجتماعية، خصوصا

 على التباهي 
ً
الفتيات، اللواتي دأبن أخيرا

بأسلوبهن في الحياة، على مواقع التواصل.
ويــذكــر رئيس هيئة الساحل للدفاع عن 
ــان، الــحــقــوقــي إبـــراهـــيـــم ولــد  ــســ حـــقـــوق اإلنــ
بالل، أن » ثقافة االستعباد جزء من سلوك 
المرأة األرستقراطية عندنا )...( فال تتأسس 
أرســتــقــراطــيــتــهــا بـــالـــضـــرورة عــلــى الــمــكــانــة 
االقتصادية، بل االجتماعية، وهي مقتنعة 
 بأن األعمال اليدوية منقصة ال تليق 

ً
أصال

بعلية القوم«. 
ــرأة  ــ ــ ــمـ ــ ــ وأضــــــــــــــــــاف: »ومــــــــــــــــــــازال وضــــــــــع الـ
األرستقراطية هــو نفسه لــم يتغير، وكلما 
ة، 

ّ
كــانــت عاملة وذات دخــل ازداد الطين بل

وغابت عن المنزل، وغاب دورها في التربية 

والخدمة المنزلية، وازدادت حاجتها إلى 
ــذه الـــعـــادة  ــ  أن »هـ

ً
ــدم وحــــشــــم«، مـــوضـــحـــا خــ

 وباقية ما لم تتغير 
ً
مازالت موجودة فعال

ــمــَح آثـــار االســتــعــبــاد ويرتفع 
ُ
العقليات، وت

سعر الخدم في المنازل، حتى تخضع المرأة 
األرستقراطية لضغط الحاجة، وعندها قد 

 عن عقليتها الماضية«.
ً
تتنازل ُمكرهة
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يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىماء سبيل

عارضت النائبة عالية الخالد، في اللجنة التعليمية، الزيادة 
المالية المقترحة للطلبة المبتعثين في الداخل، وسألت بقية 
أعــضــاء اللجنة مــا إذا كـــان لــديــهــم أي دراســــة جـــدوى يمكن أن 
تؤسس عليها تقرير مثل هذه الزيادة، كأن تقرر الزيادة للطلبة 
المتفوقين في دراستهم أو حاجتهم مع أسرهم إلى مثل هذه 
الــزيــادة، فكانت اإلجابة: ال توجد مثل هذه الــدراســة. إذن لماذا 

هذه الزيادة؟ وهل تعتبر األموال العامة »ماء سبيل«؟!
اعــتــراض عالية مستحق، ولكن قد تكون اإلجــابــة الظاهرية 
بنفي كون األموال العامة »ماء سبيل«، فهذه اإلجابة السياسية 
اللبقة لمثل هــذا الــتــســاؤل، بينما الحقيقة هــي أن الــمــال العام 
بالفعل ماء سبيل للخاصة، وهو مصباح عالء الدين لمن وضع 
يده عليه، وما أكثر من هم يملكون هذا المصباح في بلد مثل 
الكويت، ومــن هــم على شاكلتها فــي قضايا الفساد والتراجع 

المتواصل في معظم الصعد، من تعليم وثقافة وبنية تحتية.
على ذلك لماذا تعترض عالية على تقرير الزيادة، وبالتالي 
يحرم منها طالب وطالبات البعثات الداخلية، طالما أن الخرم 
يمكن أن يسع الجميع في التبديد المالي للمستقبل؟ وبصورة 
 قلة من المجتمع بينما األكثرية 

ً
أشمل لماذا اختص به تاريخيا

لم تستفد »حالها من حال غيرها« من مالك المصابيح السحرية؟ 
ألسنا بحاجة إلى نوع من العدالة على الطريقة الريعية الكويتية؟!
 على 

ً
مـــاذا يعني أن يــتــم تــوزيــع كعكة الــحــاضــر الــزائــلــة غـــدا

 ال يوجد 
ً
الجميع بصرف النظر عمن يستحق أو ال يستحق؟ طبعا

معيار لدينا لنعرف المستحقين من غير المستحقين، غشاشين 
كانوا، أو مخلصين أمناء ومجتهدين، أصحاب كفاءات أم أصحاب 
واسطة ومحسوبيات، كله صابون في ثقافة التخلف والتواكل 

واإلرجاء في اإلدارة السياسية.
يقال في أتفه مثال تراثي »ظلم في السوية عدل في الرعية«، 
وهي حكمة للشعوب المستعبدة المقهورة، ونحن شعب غير 
مــقــهــور، ولــه حــريــة الــتــذمــر فقط مــن دون الــقــدرة على التغيير، 

فأضعف اإليمان أن تتم المساواة فيما تبقى من ماء السبيل.

إصــــالح أي طــريــق فــي أي مــديــنــة في 
ــــى »رمـــــــل، وأســـمـــنـــت،  الـــعـــالـــم يـــحـــتـــاج إلـ
ــــوق لـــألرصـــفـــة،  ــابـ ــ ــم، ومـــــــاي، وطـ وحــــصــ

ومعدات حفر وردم«!
ولكي تكتشف أي طريق يحتاج إلى 
تصليح وإصــــالح، مــا عليك إال أن تمر 
بجميع الــشــوارع الرئيسية في البداية، 
وتبدأ بتحديد األماكن التي بحاجة إلى 
 أو 

ً
تــصــلــيــح... وهــــذا لــن يــســتــغــرق يــومــا

يومين، ولربما ساعات، لتغطية جميع 
األنحاء في الكويت...

بداًل من أن تفعل الحكومة ذلك، قامت 

بتشكيل لجنة عليا إلصالح الطرق!
ــكـــويـــت أســـيـــرة  لــــمــــاذا؟ وإلــــــى مـــتـــى الـ
لتشكيل لجان لكل أمــر مــن األمـــور، كبر 

أم صغر؟!
ــذه  ــهـــــدف واضـــــــح وراء تـــشـــكـــيـــل هـ ــ الـ
الــلــجــان، وهــو عــدم إلــقــاء الــلــوم على من 

هو مسؤول عن اإلهمال ال أكثر وال أقل!
لــيــس هــنــاك دولــــة لــديــهــا هــــذا الــعــدد 
الهائل من اللجان، وهــذه اللجان تفرخ 
 فرعية، واللجان الفرعية تفرخ فرق 

ً
لجانا

عمل ال عمل لها!
أبــســط مشكلة إلــى أكــبــر مشكلة مثل 

الــطــرق المتهالكة، تحتاج إلــى سواعد 
ومواد خام وإشراف دقيق ومحاسبة من 
متخصصين بالموضوع، وال تحتاج إلى 

اجتماعات ومحاضر وكالم فارغ!
كــل الــقــصــة صــلــبــوخ ورمــــل وأســمــنــت 
وحصم وأيدي عاملة. أما لجان التنفيع 
وفروخها، فاحتفظوا بهم رجاًء، لكي ال 
يقع اللوم باآلخر، كما جرت العادة، على 
فراش البلدية، الله يعطيه العافية ككبش 

فداء لكل مشكلة في الكويت!

د. ناجي سعود الزيدحطوها براس فراش البلدية!

الله بالنور

نعم كتبت هذا المقال والذين ال يحترمون النظام في 
هذه الدولة ُجلهم نصب عيني:
***

ه - في الفجر - أحد  بيل أن يعدم بفترٍة وجيزٍة، جــاء
ُ
ق

تالمذته وقــد هيأ له كل السبل الناجعة للهرب، فرفض 
سقراط أن يهرب فتوسل إليه تلميذه وهو يبكي، لكنه أصر 
على موقفه وقال للتلميذ: لقد علمتكم الخضوع لقوانين 
، فالهرب فيه مصلحة فردية 

ً
عدمت ظلما

ُ
الدولة، حتى لو أ

على حــســاب نــظــام يجب أن يــســود المجتمع، فبالنظام 
 ...

ً
 بل اجتماعيا

ً
يتوفر العدل، فالعدالة ال تتحقق فرديا

 
ً
 تماما

ً
فلو أن سقراط قِبل بالهرب لكان موقفه متعارضا

مع فلسفته التي استمر على التبشير بها.
***

والتهمة كانت أن سقراط ُيعلم شباب أثينا أن الشمس 
والــقــمــر قــطــعــتــان مـــن حــجــر ولــيــســا إلــهــيــن كــمــا يعتقد 
األثينيون، وقد سبقه إلى ذلك القول انكساجوراس، ولكن 
األخير يعيش في كنف العظيم بركليس، وهو الذي مكنه 

من الهرب من أثينا حتى ال ُيحاكم، كما حوكم سقراط.
***

ورفـــض ســقــراط اســتــرحــام الــقــضــاة، وكــذلــك رفـــض أن 
يتقدم بعض تالمذته من األثرياء بدفع غرامة عنه بداًل 
 لكي تتخلص النفس 

ً
من إعدامه، وأقبل على الموت راضيا

من سجن البدن، وتنعم بالمعرفة األبدية في عالم الُمثل، 
كما يعتقد.

***
ولما ُسمح لتالمذته باللقاء األخير معه قبل أن يتجرع 

السم، ألقى فيهم الكلمة التالية:
إن ما كنت أنادي به يتلخص في إنقاذ أثينا من الفساد، 
واإلبقاء عليها محصنة من االنهيار. سأموت، ولكن أثينا 
ستبقى أبــد الــدهــر متمسكة بالتعاليم التي كنت أدعــو 
إليها، الحرية، إبداء الرأي، والدعوة إلى الديموقراطية، في 
مقابل حكومة الطغيان واالستبداد، والدعوة إلى الفضيلة 
والخير، ألن األخالق الفاضلة هي األساس الذي ينبغي 

أن تقوم عليه الدولة.
***

ثم طلب من التالميذ أن يسددوا للحارس ثمن أطعمة 
كان يأتيه بها... فلما انتحب البعض منهم قال:

- أما علمتكم أال تنتحبوا مثل النساء عند الشدائد؟! 
• ثــم تــنــاول وعــــاء الــســم وشــــرب، وبــعــد أن أفــرغــه في 

معدته قال: 
.»

ً
»سأموت وأنا أعرف أني ال أعرف شيئا

سقراط دفع حياته 
 الحترام 

ً
ثمنا

د. نجم عبدالكريمنظام الدولة

أحد المقاهي في نواكشوط

 تذوقته 
ً
 مريرا

ً
باتت ظاهرة الطالق أو الخلع في الجزائر واقعا

الكثير من األســر، والجديد أن الطالق صار يحدث بعد أشهر، أو 
أيام فقط من الزواج.

وسلطت صحيفة الــشــروق الــجــزائــريــة، فــي تقرير نشره موقع 
روسيا اليوم، أمس األول، الضوء على الظاهرة، حيث ذكرت أنها 
باتت من المخاطر التي تتربص باألسرة الجزائرية في السنوات 

األخيرة.
وأعلنت وزارة العدل، في آخر حصيلة لعدد حاالت الطالق لعام 
2022، تسجيل 44 ألــف حــالــة طــالق وخــلــع فــي النصف األول من 
، و10 حاالت في الساعة، 

ً
العام الماضي، أي بواقع 240 حالة يوميا

معظمها في الفئة العمرية بين 28 و35 سنة، أي بين المتزوجين 
 أنها بلغت 100 ألف حالة طالق عامي 2020 و2021.

ً
، علما

ً
حديثا

وأكـــد الــمــحــامــي فــي مجلس قــضــاء الــجــزائــر إبــراهــيــم بهلولي، 
لـــ »الــشــروق«، أن أعلى نسبة فــي الــطــالق حصلت بين مــن تتراوح 
 بالنسبة للزوجات، والبعض 

ً
أعمارهم بين 20 و25 سنة، خصوصا

 إلــى أن من أبــرز أسباب طــالق هــذه الفئة، هو 
ً
لديهم أطــفــال، الفتا

الكذب بين الزوجين.
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