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»اإلحصاء«: 4837 
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الصقر: النمو االستثنائي في 
أرباح »الوطني« تدعمه قوة األداء 
التشغيلي وتحّسن تكلفة المخاطر

البحر: مركزنا المالي القوي وتنوع 
تدفقات اإليرادات يدعمان مواصلة 

تسجيل أرباح قوية في 2023

ترامب: أثق ببوتين أكثر من استخباراتنا جلسة »الغش« 9 الجاري
وصف منافسة ديسانتيس له على تمثيل الجمهوريين بـ »الرئاسية« بالخيانة • مقدمو الطلب تراجعوا عن عقدها االثنين لتزامنه مع اجتماع مجلس الوزراء

ــه الــصــاخــبــة لــلــســبــاق • السعدون يسأل الشيتان والعجمي عن لجان الحكومة و»المدن اإلسكانية« ــار عـــودتـ ــ فـــي إطـ
إلــى البيت األبــيــض للمرة الــثــالــثــة، وّجــه 
الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب 
ضـــربـــة مــــزدوجــــة لــجــهــاز االســـتـــخـــبـــارات 
CIA، وجهود خليفته جو بايدن وحلفائه 
الغربيين لمساعدة أوكرانيا على تحقيق 
النصر، بتأكيده أنه يثق في عدوهم األول 
الــرئــيــس الــروســي فالديمير بوتين أكثر 

من أي شيء.

 وأكـــد تــرامــب، فــي مــنــشــور عــلــى موقع 
»تروث سوشيال« االجتماعي الخاص، أنه 
يثق في بوتين »أكثر من أصحاب الهمم 
الواهنة ممن يعملون فــي االستخبارات 

األميركية«.
ــــر حــيــنــمــا ســألــنــي، في   وأضـــــاف: »أذكـ
هلسنكي، أحــد مراسلي الدرجة الثالثة، 
بشكل أساسي، من أثق فيه أكثر، الرئيس 

الــــــروســــــي أم أصـــــحـــــاب الـــهـــمـــم 

● محيي عامر وفهد تركي
 بعقد 

ً
 جـــديـــدا

ً
قـــدم 10 نــــواب طــلــبــا

ــة الــخــمــيــس 9 فــبــرايــر  جــلــســة خـــاصـ
الجاري بداًل من يوم االثنين المقبل؛ 
لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس 
وتــــســــريــــب االخــــــتــــــبــــــارات، وتـــــــم هــــذا 

التعديل، باالتفاق مع قطب برلماني، 
ــا عـــلـــمـــت »الـــــجـــــريـــــدة« مــن  ــ بـــحـــســـب مـ
مــصــادرهــا، بــعــد أن تبين أن تحديد 
الــمــوعــد يــوم االثــنــيــن سيكون ذريعة 
لــعــدم حــضــور الحكومة؛ لتزامنه مع 
موعد االجتماع األسبوعي لمجلس 

الوزراء.

• 80% منها للرواتب والدعوم... والمصروفات ارتفعت 2.755 مليار دينار بزيادة %11.7 
• 15.2% تراجع المصروفات الرأسمالية و12% إيرادات غير نفطية قبل احتساب أرباح »المستقلة«

 لبيع اإلجازات
ً
• »المالية«: مصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة بواقع 1.064 مليار للنفط والكهرباء و481 مليونا

 مرتبات بارتفاع 13.3% إلى جانب 
ً
• 14.9 مليارا

 تكلفة 21815 وظيفة جديدة مقدرة
ً
586.8 مليونا

• الدعومات المست 6 مليارات دينار منها 59.4% للطاقة والوقود 
 إيرادات متوقعة بتراجع 16.9% عن السنة الماضية

ً
• 19.4 مليارا

في ميزانية تعد األكبر بتاريخ البالد قدمتها وزارة 
المالية إلــى مجلس األمــة لمناقشتها وإقــرارهــا، رفعت 
الـــوزارة إجمالي المصروفات في السنة المالية 2023/ 
2024 ليبلغ 26.2 مليار دينار، في مقابل عجز قدرته بـ5 

مليارات دينار.
 في بند الرواتب وما في حكمها 

ً
وشهدت الميزانية ارتفاعا

 فــي العام 
ً
ليبلغ 14.9 مليار ديــنــار، مقارنة بـــ 13.1 مــلــيــارا

السابق بارتفاع 13.3 في المئة، ليتوزع 80 في المئة من 
المصروفات للمرتبات والدعوم، و9 في المئة للمصروفات 

الرأسمالية، و11 في المئة لبقية المصروفات. 
أما اإليرادات المقدرة، فتراجعت 16.9 في المئة لتبلغ 
 فــي الميزانية 

ً
19.4 مليار ديــنــار مقارنة بـــ 23.3 مليارا

 ،
ً
الــســابــقــة، وقـــــدرت اإليــــــــرادات الــنــفــطــيــة بـــــــ17.1 مــلــيــارا

، في وقت 
ً
لتنخفض 19.5 في المئة نزواًل من 21.3 مليارا

قدرت غير النفطية بـ 2.2 مليار. 

جراح الناصر

 في مؤشر الفساد
ً
الكويت تتراجع 4 مراكز دوليا

● فهد الرمضان
ــنـــوي لــمــنــظــمــة  كـــشـــف الـــتـــقـــريـــر الـــسـ
الشفافية الدولية حول مؤشر مدركات 
الــفــســاد لــعــام 2022 عـــن تـــراجـــع دولـــة 
الكويت درجة واحدة في المؤشر، حيث 
حــلــت فــي الــدرجــة 42 مــن 100 بــعــد أن 
كانت في الـ 43 في عام 2021، مما ترتب 
عــلــيــه تــراجــعــهــا 4 مــراكــز فــي الترتيب 
الدولي، إذ تراجعت من المركز 73 عام 

2021 إلى 77 خالل عام 2022.

 في 
ً
ولـــم يــتــغــيــر تــرتــيــب الــكــويــت عــربــيــا

التقرير الذي صدر صباح أمس، إذ جاءت 
فـــي الــمــركــز الــســابــع بــعــد اإلمـــــــارات وقــطــر 
والسعودية وعمان واألردن والبحرين، وهو 
نفس ترتيبها في التقرير السابق، قبل أن 
تستقر فــي ذيـــل تــرتــيــب الــــدول الخليجية 

وتحتل المرتبة السادسة.
ويقيس المؤشر الفساَد في القطاع العام، 
من حيث انتشار الرشوة، واستخدام األموال 
العامة ألغــراض غير مشروعة، واستغالل 
الــمــســؤولــيــن لــلــمــنــاصــب الــعــامــة لتحقيق 

مــنــافــع خــاصــة، والــواســطــة والمحسوبية، 
إضافة إلى الفساد السياسي والــذي تؤثر 
فيه المصالح الــخــاصــة على عملية صنع 
ــدرة الــحــكــومــة  الـــقـــرار فـــي الـــدولـــة، ومــــدى قــ
على ضبط الفساد وفــرض آلــيــات النزاهة 
فــي القطاع الــعــام، والتدفقات المالية غير 

المشروعة.

شهدت الموازنة استمرار غياب بند استقطاع 10% حصة 
صــنــدوق األجــيــال الــقــادمــة مــن إجــمــالــي اإليـــــرادات الفعلية 
للموازنة للسنة الثالثة على التوالي، إذ أعلنت وزارة المالية 
 من التدابير لتدعيم السيولة منذ 

ً
آنــذاك أنها اتخذت عــددا

ارتفع سعر التعادل في يوليو 2020.
الموازنة الجديدة للبالد 
 92.9 ــغ  ــلـ ــبـ ــيـ لـ  ،%15.5
 مقارنة بـ 80.4 في 

ً
دوالرا

موازنة 2022 /2023، في 
ــدر سعر األســاس 

ُ
حين ق

.
ً
للبرميل بـ 70 دوالرا

تضمنت الموازنة الزيادة في تكاليف إنتاج النفط للسنة 
المالية 2024/2023 بـ 22.6% عن موازنة 2023/2022 دون 
توضيح أسباب تلك الزيادة، وبلغ حجم اإلنتاج 2.676 مليون 
 في موازنة السنة المالية المنتهية في 31 مارس 

ً
برميل يوميا

 في موازنة 2023.
ً
2024 مقارنة مع 2.730 مليون برميل يوميا

سعر التعادل 92.9 غياب بند استقطاع »صندوق األجيال«
 بنمو %15.5 

ً
دوالرا

عن العام الماضي

زيادة تكاليف إنتاج النفط دون توضيح 

مبادرة قطرية لجمع 
أميركا وإيران في الدوحة

• واشنطن لم تقفل باب العودة لالتفاق النووي
ك خليجي بالحلول الدبلوماسية ورفض التصعيد • تمسُّ

● طهران - فرزاد قاسمي
أكد مصدر رفيع المستوى بوزارة الخارجية 
اإليــرانــيــة لـــ »الــجــريــدة«، أن الرسالة األميركية 
التي حملها وزير الخارجية القطري محمد بن 
عبدالرحمن إلى طهران كانت موجهة مباشرة 
إلــى المرشد األعلى علي خامنئي، وتؤكد أن 
باب المفاوضات حول العودة لالتفاق النووي 
يضيق، وعلى طهران أن تختار في أي معسكر 

تريد أن تكون.
 وحسب المصدر، فــإن بن عبدالرحمن قدم 
ــارة مـــبـــادرة قــطــريــة لــتــرتــيــب لــقــاء  ــزيــ خــــالل الــ

ــن إيــــــران والــــواليــــات  مــشــتــرك بــيــن مــمــثــلــيــن عـ
الــمــتــحــدة فــي الـــدوحـــة؛ لبحث الــخــالفــات بين 
الجانبين حول االتفاق النووي، وسبل العودة 

إلى الدبلوماسية.
ــر الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي حسين  ــال إن وزيـ وقـ
أمير عبداللهيان طلب من نظيره القطري مهلة؛ 
لعرض المقترح على القيادة السياسية العليا، 
وقد جرى أمس إرسال رد إيراني إيجابي بهذا 

الشأن.
وشـــــدد الـــمـــصـــدر عــلــى أن الـــكـــرة بـــاتـــت في 
ملعب إدارة الرئيس جو بايدن لتقرر إذا كانت 

ستوافق على المبادرة القطرية أم ال، 

0202

02

02
وزيرا خارجية إيران وقطر في طهران األحد الماضي )أ ف ب(
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ترامب: أثق ببوتين أكثر من...الميزانية 26 مليار دينار والعجز...

مبادرة قطرية لجمع أميركا...

جلسة »الغش« 9...
وبينما ارتفعت المصروفات 2.755 مليار دينار بنمو 11.7 
%، قالت »المالية« إنــه رغــم ارتفاع المصروفات بسبب بنود 
معظمها غير متكرر، تمثل أبرز المؤشرات اإليجابية في تلك 
الــمــوازنــة فــي ارتــفــاع مساهمة اإليـــــرادات غــيــر النفطية )بعد 
احتساب أرباح الجهات المستقلة( إلى 19 في المئة ألول مرة، 
لتبلغ 4 مليارات دينار؛ نتيجة لقرارات متخذة لتحسين إيرادات 

الدولة وتعظيم مدخراتها.
وأوضــحــت الــــوزارة أن الــمــوازنــة غير اعــتــيــاديــة باعتبارها 
محملة بمصروفات غير متكررة واستحقاقات متراكمة منذ 
ي النفط 

َ
سنوات سابقة، منها 1.064 مليار دينار فقط لوزارت

والــكــهــربــاء والـــمـــاء، إضــافــة إلـــى تكلفة االرتـــفـــاع الــمــتــوقــع في 
الكميات المستهلكة من الوقود لتشغيل محطات إنتاج الطاقة 
الكهربائية، وارتفاع أسعار النفط والوقود لالستهالك والتوزيع 
المحلي، إلى جانب تغطية تكاليف المناطق السكنية )مدينة 
المطالع – جنوب عبدالله المبارك – جنوب خيطان( والبنية 
التحتية والمرافق العامة لمشروع جنوب مدينة سعد العبدالله 
 لتقدير 21.815 وظيفة 

ً
 عــن 586.8 مليونا

ً
اإلســكــانــي، فــضــال

 لتغطية البدل النقدي لرصيد 
ً
للتعيينات الجديدة، و481 مليونا

بيع اإلجازات للعاملين في القطاع العام. 
ولفتت إلىأن الدعومات بلغت نحو 5.92 مليارات دينار، 59.4 
 ،

ً
 تعليميا

ً
في المئة منها للطاقة والوقود، و16.3 في المئة دعما

 .
ً
، و5.9 في المئة إسكانيا

ً
و9.9 في المئة اجتماعيا

وأوضحت أن 88 في المئة من اإليرادات نفطية، و12 في المئة 
غير نفطية، قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة، 
الفتة إلى تراجع المصروفات الرأسمالية 15.2 في المئة لتبلغ 
2.49 مليار دينار، مقارنة بـ 2.93 مليار في الموازنة المنتهية 

وأبـــقـــى مــقــدمــو الــطــلــب عــلــى الــطــلــبــات األربـــعـــة ذاتـــهـــا في 
الجلسة، والتي تمثلت في استطالع سياسة الحكومة تجاه 
مــحــاربــة ظــاهــرة الــغــش فــي الـــمـــدارس، والـــوقـــوف عــلــى مــدى 
حقيقة قيام بعض الــمــدارس الخاصة بمساعدة الطلبة في 
االختبارات لتحسين ورفــع النتائج بها، وهــو ما ال يعكس 
حقيقة المستوى العلمي للطلبة، ومناقشة االقتراح بقانون 
الــذي تقدم به النائب د. عبدالكريم الكندري بشأن مكافحة 
أعمال اإلخالل باالمتحانات واالختبارات، والنظر في إقراره 
 
ً
بالمداولتين، على أن يكون تقرير اللجنة التعليمية ُمنجزا

قبل موعد الجلسة.
ويضاف إلى ذلك إعــادة تكليف »التعليمية« في ضوء ما 
ســتــخــرج بــه الجلسة مــن نــتــائــج ومـــا سيبديه األعــضــاء من 
مالحظات باستمرار نظر الموضوع، مع إلزام وزارة التربية، 
متمثلة في وزيرها، بضرورة التعاون مع اللجنة وحضور 

اجتماعاتها وتزويدها بكل ما ستطلبه من بيانات.
إلى ذلك، قدم رئيس مجلس األمة أحمد السعدون خمسة 
أسئلة برلمانية، وّجه أحدها إلى نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس الــــوزراء بـــراك الشيتان بشأن 
المجالس واللجان الحكومية العليا، وأربعة إلى وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
الــعــمــرانــي عــمــار العجمي حـــول شــركــات الــمــدن اإلســكــانــيــة، 

 في منطقتي الخيران والمطالع.
ً
خصوصا

الواهنة في االستخبارات لدينا؟ كان حدسي في ذلك الوقت أن لدينا 
 مثل جيمس كومي، وبيتر سترزوك )الذي 

ً
 سيئين حقا

ً
أشخاصا

تعمل زوجــتــه فــي هيئة األوراق المالية والــبــورصــات(، وعشيقته 
ليزا بيج«.

واســتــذكــر فــي مــقــال عــن الــمــســؤول الــســابــق بمكتب التحقيقات 
الفدرالي FBI تشارلز مكغونيغال، الموقوف لالشتباه في عدد من 
الجرائم منها عالقات الملياردير الجمهوري مع روسيا قبل انتخابات 
2016، والعمل مع األوليغارشية الخاضعة للعقوبات، تعليقاته على 
اجتماعه مع بوتين في هلسنكي، عام 2018، عندما قال إنه »ال يرى 

.»FBI« أي سبب« لتدخله في انتخابات 2016 على عكس ما أفاد به
وقــال تــرامــب، الــذي تعرض النتقادات متكررة النحيازه لبوتين 
خــالل وجــوده بالبيت األبيض وبعد خروجه منه: »اآلن أضــف إلى 
هؤالء مكغونيغال وغيره من الحقراء إلى القائمة. فمن تختار، بوتين 

أم هؤالء الفاشلين؟«.
من جهة أخرى، اعتبر ترامب أن منافسة حاكم والية فلوريدا رون 
ديسانتيس لــه فــي تمثيل الجمهوريين فــي االنتخابات الرئاسية 
 أنه صاحب فضل عليه في 

ً
المقبلة ستكون »خيانة كبيرة«، مؤكدا

الحصول على ترشيح الحزب الجمهوري في 2018، ولواله لم تكن 
لديه فرصة والنتهت حياته السياسية.

ل أن يكون 
ّ

 أن طهران أبلغت الجانب القطري أنها تفض
ً
مضيفا

الــلــقــاء غير مباشر بين مبعوث إدارة بــايــدن للشأن اإليــرانــي 
روبرت مالي، ونائب وزير الخارجية اإليراني كبير المفاوضين 
النوويين علي بــاقــري كــنــي، لكنها لــن تمانع أن يــكــون اللقاء 

في 31 مارس 2023، في حين بلغت حصة اإلنفاق الرأسمالي 9 
08في المئة من إجمالي المصروفات.

05

 إذا أصرت واشنطن على ذلك.
ً
مباشرا

وأكد أنه رغم النفي الصادر بهذا الخصوص، فقد جرى بالفعل 
لقاء سري بين مالي وسفير إيران باألمم المتحدة أمير سعيد 
إيرواني قبل نحو أسبوعين، وهو ما كشفت عنه وقتئذ قناة 
إيران انترناشيونال المعارضة. وإيرواني هو أحد المشرفين 
البارزين على ملف الحوار مع السعودية، وكذلك أحد المؤثرين 

في ملف المفاوضات النووية. 
وأشار إلى أن الجانب األميركي حث، خالل اللقاء، على ضرورة 
أن تفرج طهران عن السجناء األميركيين لديها كمبادرة حسن 
نية، وحذر من أن واشنطن قادرة على خنق االقتصاد اإليراني، 
 في العراق لمنع أي التفاف 

ً
وأن اإلجراءات التي اتخذتها أخيرا

إيراني على العقوبات، هي مجرد إشارة يجب أن تتلقفها طهران.
 في اللقاء، إذ شدد مالي 

ً
وذكر أن ملف أوكرانيا كان حاضرا

على ضرورة أن توقف إيران كل أشكال الدعم العسكري لروسيا 
فــي حربها، وأن الــتــورط اإليــرانــي فــي هــذه الــحــرب جعل خيار 
توجيه ضربة عسكرية لها، ســواء شــاركــت فيها واشنطن أم 
 بقوة بعد أن 

ً
 أخضر لتنفيذها، مطروحا

ً
ا منحت إسرائيل ضوء

 قبل الحرب األوكرانية. 
ً
 تماما

ً
كان مستبعدا

من ناحية أخــرى، قــال المصدر إن وزيــر الخارجية القطري 
شدد خالل زيارته لطهران، التي جاءت بعد ساعات من تعرض 
منشأة عسكرية إيرانية في أصفهان لغارة بالمسّيرات، على أن 
دول مجلس التعاون الخليجي تتمسك بضرورة حل الخالفات 
بينها وبين إيــران عبر الدبلوماسية وترفض أي تصعيد في 
المنطقة، وأن قطر مستعدة لبذل مساٍع لترتيب حوار خليجي ـ 

إيراني، قد يضم دواًل عربية أخرى مثل مصر واألردن. 
 لترتيب 

ً
 إلى أن العراقيين يبذلون جهودا

ً
وأشار المصدر أيضا

انعقاد الجلسة السادسة من الــحــوار اإليــرانــي ـ السعودي في 
بغداد خالل األسبوعين المقبلين.
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األمير يرعى مراسم رفع العلم في قصر بيان اليوم
هنأ ملك األردن بعيد ميالده وعزى إيران بضحايا الزلزال

يـــشـــمـــل ســـمـــو أمــــيــــر الـــبـــالد 
الشيخ نـــواف األحــمــد برعايته 
وبــحــضــور ممثل ســمــوه سمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
مــراســم رفــع العلم بقصر بيان 

في العاشرة من صباح اليوم.
وفي مجال آخر، بعث سموه 
ببرقية تهنئة إلى الملك عبدالله 
الثاني ابن الحسين ملك المملكة 
األردنية الهاشمية الشقيقة عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
بمناسبة عيد ميالده، متمنيا 
سموه له دوام الصحة والعافية 
وللمملكة وشعبها الكريم كل 
التقدم واالزدهار في ظل قيادته 

الحكيمة.
وبعث سموه ببرقية تعزية 
إلـــى الــرئــيــس االيـــرانـــي آيـــة الله 
الدكتور سيد إبراهيم رئيسي 
عــبــر فــيــهــا ســـمـــوه عـــن خــالــص 
تــعــازيــه وصـــــادق مـــواســـاتـــه له 

ــزلــــزال الـــذي  ــــر ضــحــايــا الــ وألسـ
ضرب مدينة خوي شمال غربي 
إيران وأسفر عن سقوط العديد 
مـــــن الــــضــــحــــايــــا والـــمـــصـــابـــيـــن 
ــة  ــامــ ــعــ ــــق الــ ــرافـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ وتـــــدمـــــيـــــر لـ

والممتلكات.
وســأل سموه المولى تعالى 
أن يــتــغــمــد الـــضـــحـــايـــا بـــواســـع 
رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم 
ــن عــلــى  ــ ــمـ ــ فـــســـيـــح جــــنــــاتــــه، ويـ
ــيـــن بـــســـرعـــة الـــشـــفـــاء  ــابـ ــمـــصـ الـ
وتـــمـــام الــعــافــيــة، وبــــأن يتمكن 
المسؤولون في البلد الصديق 
ــار هــــذه الــكــارثــة  ــ مـــن تـــجـــاوز آثـ

الطبيعية.

ولي العهد يعزي إيران بضحايا الزلزال 
ويهنئ ملك األردن بعيد ميالده

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مــشــعــل األحـــمـــد بــبــرقــيــة تــعــزيــة 
الـــى الــرئــيــس آيـــة الــلــه الــدكــتــور 
ســيــد إبـــراهـــيـــم رئــيــســي رئــيــس 
الجمهورية اإلسالمية اإليرانية 
الصديقة ضمنها سموه خالص 
تـــعـــازيـــه وصــــــادق مـــواســـاتـــه له 
وألســـــر ضــحــايــا الــــزلــــزال الـــذي 
ضرب مدينة خوي شمال غربي 
إيران، مبتهال سموه إلى الباري 
تـــعـــالـــى أن يـــتـــغـــمـــد الـــضـــحـــايـــا 
بــواســع رحــمــتــه ومــغــفــرتــه، وأن 
يسكنهم فــســيــح جــنــاتــه، ويمن 
على المصابين بالشفاء العاجل.
وبــعــث ســمــوه أيــضــا ببرقية 
تهنئة إلى الملك عبدالله الثاني 
ــلــــك الــمــمــلــكــة  ابـــــــن الـــحـــســـيـــن مــ
األردنــــيــــة الــهــاشــمــيــة الــشــقــيــقــة 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
بمناسبة عيد مــيــالده، متمنيا 
له موفور الصحة ودوام العافية.

رئيس الوزراء يعزي إيران 
ويهنئ ملك األردن

بعث سمو الشيخ أحمد نــواف األحمد رئيس مجلس الــوزراء 
ببرقية تعزية الى الرئيس االيراني آية الله الدكتور سيد إبراهيم 
رئيسي ضمنها تعازيه له وألسر ضحايا الزلزال الذي ضرب مدينة 

خوي شمال غربي إيران.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلــى الملك عبدالله الثاني ابن 
الحسين ملك المملكة األردنية الهاشمية الشقيقة، ضمنها سموه 

خالص تهانيه بمناسبة عيد ميالده.

 المشعان: استيراد األغنام من جنوب إفريقيا 
في حال أوقفت أستراليا صادراتها

سست على األمن الغذائي واالستثمار والتعليم
ُ
سفيرة كانبيرا: شراكتنا مع الكويت أ

● ربيع كالس
ــر الــخــارجــيــة  أكـــد مــســاعــد وزيــ
لشؤون التنمية والتعاون الدولي 
الــســفــيــر حــمــد الــمــشــعــان، أنـــه في 
حــال أوقفت استراليا تصديرها 
ــت، فــهــنــاك  ــويــ ــكــ لــــأغــــنــــام إلــــــى الــ
بدائل أخرى ومن ضمنها جنوب 

إفريقيا.
جاء ذلك في تصريح للمشعان 
على هــامــش الحفل الـــذي أقامته 
سفارة أستراليا بمناسبة اليوم 
ــا، أمــــس األول،  ــبـــالدهـ الـــوطـــنـــي لـ
بحضور عــدد كبير مــن السفراء 
والدبلوماسيين المعتمدين في 

البالد.
ــيــــس الــــــــوزراء  ــن إعـــــــالن رئــ ــ وعــ

األسترالي، في وقت سابق، إيقاف 
تصدير المواشي الحية إلى الدول 
بسبب اعتراض منظمات محلية 
لــلــرفــق بــالــحــيــوانــات، أوضــــح أن 
ــمـــوضـــوع تــــم طـــرحـــه مــنــد  ــــذا الـ هـ
ــبـــل جـــمـــعـــيـــات الـــرفـــق  ــدة مــــن قـ ــ مــ
بــالــحــيــوانــات، الفـــتـــا إلــــى وجـــود 
تـــواصـــل بــيــن حــكــومــتــي الــبــلــديــن 

بهذا الخصوص. 
ــاف أن جـــنـــوب إفــريــقــيــا،  ــ وأضــ
ــا شــــركــــة  ــهــ ــعــ ــي تــــتــــعــــامــــل مــ ـــتــــ الـــ
المواشي، أحد البدائل المطروحة 
فــي حــال توقف اســتــيــراد األغنام 
ــــى أن   إلــ

ً
ــا، مـــشـــيـــرا ــيــ ــتــــرالــ مــــن اســ

»اللحوم األسترالية اآلن متوافرة 
ــواق، وتــتــوقــف فــي فترة  ــ فــي األسـ
الصيف بسبب الــحــرارة، ومــن ثم 

ستأنف في فترة الخريف«.
ُ
ت

وأوضح المشعان أن العالقات 
ــدأت  ــ ــة بـ ــيــ ــرالــ ــتــ ــيـــة ـ األســ ــتـ الـــكـــويـ
ـــــع خــاللــهــا الكثير 

ّ
عــــام 1974 ُوق

 إلــــى أن 
ً
مـــن االتـــفـــاقـــيـــات، مــشــيــرا

قيمة االســتــثــمــارات بين البلدين 
ــاوزت 16 مـــلـــيـــار دوالر فــي  ــ ــجـ ــ تـ
 
ً
قطاعي النفط واالستثمار، معتبرا
ــد مــصــادر  أن أســتــرالــيــا تــعــد أحــ

األمن الغذائي لدولة الكويت.
واستذكر المشعان الدور الذي 
لــعــبــتــه اســـتـــرالـــيـــا اثـــنـــاء جــائــحــة 
»كــــورونــــا«، حــيــث قــامــت بتأمين 
ــــي لـــلـــكـــويـــت،  ــذائـ ــ ــغـ ــ ــــزون الـ ــــخـ ــمـ ــ الـ
مــشــددا على أن »تصدير االغنام 
ــم يــتــوقــف فـــي تلك  االســـتـــرالـــيـــة لـ

الفترة«.

وتــأكــيــدا لــلــقــواســم المشتركة 
بين الــبــلــديــن، ذكــر أن هــنــاك 500 
طـــالـــب يـــدرســـون فـــي الــجــامــعــات 
األسترالية، كما أنهما يشاركان 
في التحالف الدولي ضد تنظيم 
داعـــش، إضــافــة إلــى وجـــود قــوات 

استرالية في معسكر عريفجان.
من جهة أخرى، وعن استعداد 
الــــوزارة للتعامل مــع الجمعيات 
الــخــيــريــة فــي شــهــر رمـــضـــان، قــال 
الـــمـــشـــعـــان إن »مـــنـــظـــومـــة الــعــمــل 
الــخــيــري فــي الــكــويــت قــائــمــة منذ 
 
ً
فــتــرة طــويــلــة، لكن هــنــاك تطويرا
لهذه المنظومة، ونحن في طور 
ــداد لها، وتحصينها مــن أي  االعـ
طلق 

ُ
اختراقات«، كاشفا أنها ست

في القريب العاجل. 
 

ميليسا كيلي

مــــن جــانــبــهــا أكــــــدت الــســفــيــرة 
األســتــرالــيــة لـــدى الــبــالد ميليسا 
كيلي في كلمة خالل الحفل »أهمية 
الــشــراكــة الــكــويــتــيــة - األســتــرالــيــة 
ســـســـت عــلــى ثــــالث ركــائــز 

ُ
الـــتـــي أ

ــن الـــغـــذائـــي  ــ ــــي األمــ رئـــيـــســـيـــة، وهـ
واالستثمار والتعليم، معتبرة أن 
»هــذه الشراكة تستمر في التقّدم 

من القوة إلى األقوى«.
وفــــــي تـــصـــريـــح عـــلـــى هـــامـــش 
الحفل، قالت السفيرة األسترالية 
ــن الـــتـــعـــاون  ــ  عـــلـــى ســـــــؤال عـ

ً
رّدا

الدفاعي والعسكري بين بالدها 
والكويت، إن هــذا التعاون يعود 
إلــــى عــــام 1991 عــنــدمــا شــاركــت 
ــــي حـــرب  ــة فـ ــيــ ــرالــ ــتــ الـــــقـــــوات االســ
تحرير الــكــويــت، مــشــددة على أن 
بــالدهــا والــكــويــت »تــعــمــالن على 
ضمان االســتــقــرار اإلقليمي، كما 
يتمتع البلدان بسياسة موّحدة 
في العديد من المنتديات الدولية 
 
ً
والمنظمات األممية، دبلوماسيا

، باالستناد إلى النظام 
ً
وعسكريا

القائم على الــقــواعــد الــدولــيــة في 
معظم القضايا«.

ــاح  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي »الـ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ودعــــــــــــــــت كــ

الكويتيين الـــى زيــــارة اســتــرالــيــا 
لقضاء عطلتهم الصيفية، ورجال 
األعمال إليجاد فرص استثمارية، 
ــة  ــبـ ــلـ ــطـ ــا »الـ ــ ــهـ ــ ــــوتـ ــن دعـ ــ  عــ

ً
ــال ــ ــــضـ فـ

الــراغــبــيــن فــي تحصيل شــهــادات 
مــن جــامــعــات مــرمــوقــة ومــعــتــرف 
بها، إلى اختيار احدى جامعاتنا«، 
مشددة على أن »استراليا احدى 
اوائل الدول التي تنعم باستقرار 
ــعــــر الــــــزائــــــر بــــاألمــــن  ــــشــ

ُ
والـــــتـــــي ت
واألمان«.

المشعان والسفيرة األسترالية خالل الحفل

هولتسنايدر: زيارة بلينكن للمنطقة 
تعني أولويتها لدينا

ــد الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة  ــ  أكـ
ــايـــدر، أن جــولــة  ــنـ ــتـــسـ ــيـــم هـــولـ ــــدى الــــبــــالد جـ لــ
ــر الــخــارجــيــة األمـــيـــركـــي أنــتــونــي بلينكن  ــ وزيـ
لحلفائنا في المنطقة معتادة وليست األولى، 
الفــتــا إلــى انــه تــوجــه امــس االول مــن مصر إلى 
إسرائيل واألراضي الفلسطينية إلجراء بعض 

المباحثات.

ــــي تـــصـــريـــح لــلــصــحــافــيــيــن عـــلـــى هــامــش  وفـ
االحــتــفــال بــالــعــيــد الــوطــنــي األســـتـــرالـــي، أشـــار 
هولتسنايدر إلــى ان زيـــارة بلينكن للمنطقة 
مخطط لها منذ مدة طويلة وتوقيتها ليس له 
عالقة بما حــدث فــي إيـــران أخــيــرا، موضحا ان 
»الزيارة تعني مدى أهمية هذه المنطقة بالنسبة 
للواليات المتحدة وان لها أولوية بالنسبة لنا«.

»األحمدي« تحتفل برفع العلم
تحتفل محافظة األحــمــدي 
ــوم بــمــنــاســبــة رفــــع الــعــلــم،  ــيـ الـ
حيث يقوم محافظ األحمدي 
ــالــــد بـــرفـــع  الـــشـــيـــخ فـــــــواز الــــخــ
ــبــــالد، تـــزامـــنـــا مـــع بــدء  عــلــم الــ
مــراســم االحــتــفــاالت فــي قصر 
بيان، إيذانا ببدء االحتفاالت 
الوطنية التي تحمل هذا العام 

شعار »عز... وفخر«.
ــدأ  ــبـ ــم تـ ــعــــلــ وعـــــقـــــب رفــــــــع الــ
االحــتــفــالــيــة بــطــابــور الــعــرض 
لــمــنــتــســبــي أكـــاديـــمـــيـــة ســعــد 
الـــعـــبـــدالـــلـــه لــلــعــلــوم األمـــنـــيـــة، 

تعقبه كلمة بالمناسبة يلقيها 
محافظ األحمدي، كما يشتمل 
برنامج االحتفالية على فقرات 
عــديــدة للفرق المشاركة، مثل 
فريق الطيبين التراثي والفريق 
الكويتي للطيران الحر وفريق 
الجوالة والكشافة، وصيحات 
وأغان وطنية، وعروض لفرقة 

أوالد عامر للعرضة.
وتختتم االحتفالية بجولة 
ــور عــلــى  ــحــــضــ لـــلـــمـــحـــافـــظ والــ
الفرق المشاركة في الفعاليات، 
ومعرض السيارات التاريخية.

»الهالل األحمر« تدشن مشاريع طبية ودور أيتام في اليمن

دشنت جمعية الــهــالل األحــمــر الكويتي، أمــس األول، 
مشاريع طبية ودور أيتام في اليمن تبرع بها محسنون 
من الكويت ضمن حملة »الكويت بجانبكم« المستمرة 

للعام الثامن على التوالي.
وقـــال رئــيــس وفــد الجمعية، عبدالرحمن الــعــون، في 
»كونا«، إن افتتاح هذه المشاريع يجسد الصورة  تصريح لـ
الــحــضــاريــة المشرقة للكويت وأهــلــهــا فــي مــجــال العمل 
اإلنساني، الذي ال تكاد تخلو مدينة يمنية من شواهده.

وأوضــح انــه تم افتتاح مشروع مركز رعاية وتأهيل 

األيــتــام بمحافظة تــعــز، والــــذي يستفيد مــنــه 500 يتيم 
بتبرع من عائلة المرحوم أحمد القطامي، ومشروع مركز 
الكويت لرعاية وتأهيل األيتام بتبرع من فاعل خير من 
أهل الكويت وتنفيذ »مؤسسة استجابة لأعمال اإلنسانية 

واالغاثة«.
وأضاف أن هذين المشروعين الحيويين ليسا إال مثاال 
بسيطا لحرص الجمعية على التعبير عن التالحم األخوي 
الدائم بين الشعبين الشقيقين الكويتي واليمني، مؤكدا 
أن الجمعية تعتزم افتتاح عدة مشاريع قريبا في اليمن.

وأشار إلى أن الفريق الكويتي تفقد مستشفى المرحوم 
خالد الصقر النموذجي في مديرية »جبل حبشي« جنوب 
غــرب تــعــز، والـــذي يحتوي على مــرافــق طبية متكاملة، 
كما تفقد ايضا مركز يوسف ونـــورة الصحي فــي تعز، 
الــذي يقدم كــل خــدمــات الرعاية الصحية لما يــقــارب 15 

ألف مستفيد.
من جانبه، قال وكيل محافظة )تعز( محمد عبدالعزيز، 
في تصريح صحافي، إن افتتاح هذه المشاريع »بمثابة 
دعامة من دعائم مسيرة الخير والعطاء المستمرة للكويت 

لمساعدة المحتاجين في شتى بقاع العالم السيما اليمن«.
وأضــاف أن األنظار تتجه دائما إلــى »الهالل األحمر« 
وإسهاماتها اإلنسانية عند مواجهة أي تحد إنساني، 
مشيرا إلى أن الجمعية على قدر من المسؤولية والثقة، 
كــمــا انــهــا تــتــحــرك مــن تــلــقــاء نفسها لــمــســاعــدة ضحايا 
ــات ومــواجــهــة التحديات اإلنسانية في  الــكــوارث واألزمــ

مختلف بلدان العالم.
بـــــــدوره، ثـــّمـــن رئـــيـــس مــؤســســة »اســـتـــجـــابـــة لــالعــمــال 
االنسانية واإلغاثة« شوقي باعظيم، المشاريع الكويتية 

والمساعدات اإلنسانية للجمعية في اليمن، مؤكدا أهمية 
تلك المشاريع في دعم وإسناد قطاع الطبي واإلنساني 

المتمثل بافتتاح دور االيتام لرعايتهم وتعليمهم.
ولفت إلى أن الجمعية وضعت »بصمتها اإلنسانية في 
كل بقعة من بقاع األرض« بدورها اإلنساني في مساعدة 

المحتاجين والمتضررين في شتى بقاع العالم.

افتتحت مركزين للرعاية وتفقدت مستشفى خالد الصقر و»يوسف ونورة« في تعز
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بينما تــواصــل الــجــهــات المختصة في 
ات  وزارة الــتــربــيــة بــحــث ودراســـــة اإلجـــــراء
ــة بـــاخـــتـــبـــارات الـــثـــانـــويـــة الــعــامــة  الـــخـــاصـ
وكيفية ضبطها بما يمنع استمرار الغش 
ــادر تـــربـــويـــة لـــ  ــلــــجــــان، كــشــفــت مــــصــ ــي الــ فــ
»الــجــريــدة« أن وزيــر التربية وزيــر التعليم 
العالي والبحث العلمي د. حمد العدواني 
عقد اجتماعا موسعا صــبــاح أمــس األول 
بحضور عدد من مسؤولي »التربية« لبحث 
موضوع الغش، وما أسفرت عنه االجراءات 
األخـــيـــرة، والــتــنــســيــق مـــع وزارة الــداخــلــيــة 
لضبط الحسابات التي تمارس الترويج له، 
وتسريب نماذج من االختبارات واالجوبة 
الــنــمــوذجــيــة، مــوضــحــة أن الـــوزيـــر أوصـــى 
بـــضـــرورة إعـــــادة دراســـــة كـــافـــة االجــــــراءات 
واآللـــــيـــــات لــبــحــث مـــكـــامـــن الـــخـــلـــل ونـــقـــاط 

الضعف والتغلب عليها.
وفي سياق متصل، يعود أكثر من نصف 
مليون طالب وطالبة في مختلف المراحل 
الدراسية صباح األحد المقبل إلى مقاعدهم 
الـــدراســـيـــة إيـــذانـــا بــبــدء الــفــصــل الـــدراســـي 
الثاني مــن الــعــام الحالي، حيث استنفرت 
الــجــهــات المختصة فــي »الــتــربــيــة« للتأكد 
من جاهزية المرافق المدرسية واستعداد 

المدارس لعودة طالبها.
ـــ »الـــجـــريـــدة«  وقـــالـــت مـــصـــادر تـــربـــويـــة لـ
إن إدارات الــصــيــانــة ومــراقــبــات الــخــدمــات 

فــي المناطق التعليمية تعمل منذ مطلع 
األســبــوع الــجــاري على متابعة متطلبات 
عودة المدارس من صيانة وتكييف ونظافة، 
حــيــث يــتــم حــالــيــا تــنــفــيــذ هــــذه اإلجــــــراءات 
لضمان انــطــالقــة موفقة مــع بــدايــة الفصل 

الدراسي الثاني.
ــهــــات  ــادر أن الــــجــ ــ ــــصــ ــمــ ــ ــ وأوضـــــــحـــــــت ال
ــع الــكــتــب  ــوزيــ الــمــخــتــصــة بــــــدأت عــمــلــيــة تــ
الــدراســيــة للفصل الــثــانــي عــلــى الــمــدارس، 
حيث من المتوقع أن تكون الكتب المدرسية 
جاهزة للتوزيع على الطالب في أول يوم 
دراسي لهم صباح األحد، الفتة إلى أن أعداد 

الكتب الدراسية تحدد بحسب االحصائيات 
الخاصة بالمدارس والتي ترسلها المناطق 

التعليمية.

رفع العلم في بهو الوزارة

 مع بدء االحتفال باألعياد الوطنية 
ً
تزامنا

والتحرير، تنظم وزارة التربية صباح اليوم 
احتفالية رفــع العلم فــي بهو الــــوزارة عند 
العاشرة صباحا، بحضور وكيل الـــوزارة 
ــوكــــالء  ــلـــطـــان، والــ ــة الـــسـ ــامــ بــالــتــكــلــيــف أســ

المساعدين ومديري اإلدارات.
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سلة أخبار

»إحياء التراث« تنظم 
فعاليات ربيعية للفتيات

انطالق »خليجي واعي« 
في األبراج اليوم

»زكاة العثمان«: مساعدات 
غذائية لـ 2000 أسرة

ًتسليم شهادات البورد 
الكويتي اليوم وغدا

ينظم القطاع النسائي 
بجمعية إحياء التراث 
اإلسالمي العديد من 
األنشطة والفعاليات 

الربيعية الموجهة للفتيات 
في مختلف مناطق الكويت.
وقالت الجمعية، في بيان، 

أمس، إن نادي لينة للفتيات 
 لفئتي 

ً
 ثقافيا

ً
يقيم نشاطا

االبتدائي والمتوسط تحت 
« يحتوي 

ً
 حسنا

ً
شعار »نباتا

على العديد من الفعاليات 
منها »قيم وسلوك - نسائم 

رمضان - مهارة وإبداع - 
فرح ومرح«، كل يوم خميس 

ابتداء من غد بمقر اللجنة 
النسائية في صباح الناصر.
وأشارت إلى تنظيم أنشطة 

ثقافية وعلمية لفئتي 
االبتدائي والمتوسط، منها 

»السنن المهجورة - أبواب 
الجنة - الخصال األربعون 

الموجبة للجنة - أنشطة 
متنوعة - رحالت«، في مقر 
لجنة العارضية النسائية.

وتابعت: كما نظمت 
الجمعية تحت شعار »أفال 
يبصرون« درسين للشيخ 

إبراهيم بانصير، األول 
في شرح »كتاب التوحيد«، 

والثاني في شرح »كتاب 
فضل اإلسالم«.

تدشن األمانة العامة 
لالتحاد الخليجي 

لمكافحة السرطان، 
اليوم، حفل افتتاح 
األسبوع الخليجي 

المشترك الثامن 
للتوعية بالسرطان 

تحت شعار »خليجي 
واعي«، في أبراج 

الكويت.
وقالت »األمانة« إن 

األسبوع الخليجي، 
الذي ينطلق تحت 

رعاية وزير الصحة 
د. أحمد العوضي، 

يشارك فيه عدد من 
الجهات الحكومية 

والجمعيات األهلية 
العاملة في مجاالت 
التوعية بالسرطان 

في الكويت.

وزعت زكاة العثمان، 
التابعة لجمعية النجاة 

الخيرية، المواد الغذائية 
والذبائح على 2000 
أسرة متعففة داخل 
الكويت، خالل العام 

الماضي، ضمن مشروع 
»إطعام الطعام«.

وأكد مدير زكاة العثمان 
أحمد الكندري، في 
تصريح صحافي، 

أمس، أن زكاة العثمان 
استهلت العام الجديد 

بتوزيع المواد الغذائية 
والذبائح لـ 200 أسرة 

متعففة.
وأضاف الكندري أن 

مشروع »إطعام الطعام« 
يساهم في سد حاجة 
األسر ضعيفة الدخل 

من المواد الغذائية 
واللحوم.

أعلن معهد الكويت 
لالختصاصات الطبية 

»كيمز« بدء تسليم 
شهادات البورد الكويتي 

لعام 2022، اليوم وغدا.
وقال المعهد، في بيان 

صحافي، إن تسليم 
الشهادات سيكون خالل 
أيام العمل الرسمية، من 

الثامنة صباحا حتى 
الثانية مساء، من خالل 
الحضور الشخصي، أو 

إحضار البطاقة المدنية 
األصلية لالستالم 

باإلنابة.

الخالد: ردع كل من تسول له نفسه العبث بالكويت
د 100 ضابط رتبهم بعد ترقيتهم من عقيد إلى عميد ونقل لهم تهاني القيادة السياسية

ّ
قل

أكـــــــد الــــنــــائــــب األول لـــرئـــيـــس 
ــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة  ــ ــ مــجــلــس الـ
وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
الــخــالــد، أن منتسبي »الــداخــلــيــة« 
يحظون باهتمام ورعاية القيادة 
 لدورهم 

ً
السياسية العليا؛ تقديرا

المهم، ولحجم المسؤولية الملقاة 
على عاتقهم، في سبيل حماية أمن 
وسالمة الوطن والمواطن، وكل من 

يعيش على هذه األرض الطيبة.
ــــالل رعــايــتــه  ــل الـــخـــالـــد خـ ــقـ ونـ
ــــوره مــــراســــم تـــرقـــيـــة 100  ــــضـ وحـ
ضــابــط مــن رتــبــة عقيد إلـــى رتبة 
ــاح أمــــــس، لــلــضــبــاط  عـــمـــيـــد، صـــبـ
الــمــرقــيــن تــحــيــات وتــهــانــي سمو 
أمير البالد القائد األعلى للقوات 
ــواف األحــمــد  الــمــســلــحــة الــشــيــخ نــ
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد بهذه المناسبة، كما هنأهم 

على نيلهم هذه الثقة الغالية.

وأشـــــــــــــار إلـــــــــى حـــــــــرص ســمــو 
ولــي العهد على متابعة شــؤون 
أبنائه منتسبي »الداخلية«، وأن 
تـــوجـــيـــهـــات ســـمـــوه الـــمـــبـــاشـــرة، 
»والتي تمثل لنا خريطة طريق، 
نـــهـــدف مـــن خــــالل تــنــفــيــذهــا إلــى 
ــاواة  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــة والـ ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ تـــحـــقـــيـــق الـ
واإلنصاف لمنتسبي القطاعات 
العسكرية في البالد وذلك بتوفير 
بيئة العمل المحفزة لهم، والعمل 
عــلــى منحهم كــل حقوقهم التي 
كفلها لهم الــقــانــون، مــن ترقيات 
 
ً
وعـــــــالوات وامــــتــــيــــازات«، مـــؤكـــدا

»أنـــــهـــــم هـــــم الــــعــــيــــون الــــســــاهــــرة 
والسواعد القوية المتأهبة، لحفظ 
أمــنــنــا، وســـالمـــة شــعــبــنــا، وردع 
ــه نــفــســه الــعــبــث  كـــل مـــن تـــســـول لـ

بمجتمعنا«.

ــن الـــوطـــن،  ــ ــدد عــلــى أن »أمـ ــ وشـ
وحماية المجتمع، من السلوكيات 
ــم بــتــعــدد  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ الـــمـــنـــحـــرفـــة، والـ
أنــواعــهــا وأشــكــالــهــا، ومـــن اآلفـــات 
ــوم الـــــمـــــدمـــــرة، لــحــمــايــة  ــ ــمـ ــ ــسـ ــ والـ
 في 

ٌ
مستقبل شباب الوطن، أمانة

 الضباط المرقين 
ً
أعناقكم«، داعيا

 لحمل هذه األمانة، 
ً
أن يكونوا أهال

واضعين نصب أعينهم مصلحة 
الــكــويــت وخــدمــتــهــا والــعــمــل من 

أجلها.

تطبيق القانون

ــبــــاط  ــب الـــــخـــــالـــــد الــــضــ ــ ــ ــالـ ــ وطـــ
الــمــرقــيــن بتطبيق الــقــانــون على 
الجميع دون تعسٍف أو تشديد، 
ومــــــراعــــــاة الـــــحـــــاالت اإلنـــســـانـــيـــة 

ــروف والــــمــــواقــــف  ــظــ ــالــ واألخـــــــــذ بــ
االســتــثــنــائــيــة، والـــتـــعـــامـــل معها 
بروح القانون، والحس اإلنساني، 
والحلم األخــالقــي، وسعة الصدر 
وبعد النظر وذلك للتسهيل على 
أهــل الــكــويــت، وعــلــى كــل مــن يقيم 
 لقوانين 

ً
على هذه األرض محترما

 بأحكامها.
ً
الدولة وملتزما

وأوصاهم بمراعاة مرؤوسيهم 
ودعــمــهــم وتشجيعهم، فــال عمل 
ينجح دون تكاتف جميع الجهود، 
وال تعاون مثمر يتحقق دون تفهم 
ومــــراعــــاة لـــلـــظـــروف واإلمـــكـــانـــات 
ــم بـــأن  ــاهــ  إيــ

ً
ــــدود، مـــطـــالـــبـــا ــحــ ــ والــ

 مخافة الله عز وجل 
ً
يضعوا دائما

نصب أعينهم ومصلحة الكويت 
 
ً
فـــي مــقــدمــة أولــويــاتــهــم، ومـــؤكـــدا
أن األمـــــــن واألمـــــــــان هـــمـــا أســــاس 

النهضة والتقدم والتطور السليم، 
وبفقدهما تفقد األوطــــان جميع 

سبل االستقرار والعيش الكريم.
وســأل الخالد الله عز وجــل أن 
يــديــم عــلــى بــلــدنــا الــحــبــيــب نعمة 

ــن واألمـــــان والـــعـــزة والــرفــعــة،  األمــ
في ظل القيادة الحكيمة لصاحب 
السمو أمــيــر الــبــالد، وســمــو ولي 

عهده األمين.

محمد الشرهان

 توجيهات 
ولي العهد 

خريطة طريق 
لتحقيق العدالة 

والمساواة 
لمنتسبي 
القطاعات 
العسكرية

● سيد القصاص

● عادل سامي

ين
ّ
الخالد متوسطًا الضباط المرق

النائب األول والعميد الطيار سالم شهاب وزير الداخلية والعميد صالح الشطي

74% نسبة إنجاز مشروع الطرق 
على »الخامس« و»الغزالي«

كشفت مصادر الهيئة العامة للطرق والنقل 
الــبــري عــن إنــجــاز 74 بالمئة مــن أعــمــال مشروع 
الــطــرق بــيــن الـــدائـــري الــخــامــس وطــريــق الــغــزالــي 
وشـــــارع مــحــمــد بـــن الــقــاســم، والـــــذي يــهــدف إلــى 
تخفيف الزحام المروري الذي كان أحد العوائق 
الــرئــيــســيــة فـــي الــمــنــطــقــة الــمــحــيــطــة بــالــمــشــروع، 
والعمل على ايجاد حلول هندسية لحل مشكلة 
الزحام عن طريق تسهيل حركة المركبات للطرق 
المحيطة لمنطقة الري وتحسين مستوى الخدمة 
ي 

َ
عــلــى الــطــرق الرئيسية والــداخــلــيــة عــلــى طريق

الغزالي والدائري الخامس. 
ــــرت الـــمـــصـــادر أن الـــمـــشـــروع يــعــمــل على  وذكــ
تطوير تقاطع شارع الغزالي مع الدائري الخامس، 

ويــشــمــل عــمــل جــســر يــمــر فــــوق شـــــارع الــغــزالــي 
لتسهيل الــحــركــة الــمــروريــة مــن وإلـــى األفــنــيــوز، 
إضــافــة إلــى تطوير الــدائــري الخامس مــع شــارع 
المطار وعمل طريق جديد يربط الخامس وطريق 

»2« ومواز لطريق المطار. 
وتــابــعــت: يعمل الــمــشــروع كــذلــك على تطوير 
تقاطع شــارع بــن القاسم مــع الــدائــري الخامس، 
ويــشــمــل عــمــل جــســر عــلــوي يــمــر فـــوق محمد بن 
ــدائـــري  ــوق الـ الـــقـــاســـم وجـــســـر الـــتـــفـــاف عــكــســي فــ

الخامس. 
وأكــــدت أن الهيئة تــدفــع بــإنــجــاز كــافــة أعــمــال 
المشروع، حرصا على تسيير الحركة المرورية 
في المنطقة وتخفيف الزحام الــمــروري، خاصة 
خالل أوقات الذروة التي تشهدها المنطقة للكثافة 

السكانية والحركة المرورية بها.

نصف مليون طالب يعودون إلى مقاعدهم 
الدراسية األحد المقبل

العدواني بحث مع مسؤولي »التربية« إجراءات ضبط الغش
● فهد الرمضان

طابور الصباح )أرشيف(

جانب من أعمال المشروع قرب األفنيوز

اخــتــتــمــت أمـــس فــعــالــيــات 
مؤتمر طب األعشاب كإحدى 
ممارسات الطب البديل في 
مواجهة غالء أسعار عقاقير 

السرطان.
وافــتــتــح الــمــؤتــمــر رئيس 
مـــجـــلـــس إدارة الـــجـــمـــعـــيـــة 
الكويتية لمكافحة التدخين 
والسرطان د. خالد الصالح 
الـــــــــذي أكـــــــد أن إقـــــامـــــة هــــذا 
ــل أهــمــيــة  ــ الـــمـــؤتـــمـــر مــــن أجــ
إيــجــاد الــبــدائــل الــتــي تلطف 
من أثر العالجات السرطانية، 
ومناقشة استخدام األعشاب 
كــمــســتــقــبــل لــلــتــخــفــيــف مــن 
ــار األدويــــــــــــة، الســيــمــا  ــ ــعـ ــ أسـ
األدويــــــة الــمــلــطــفــة ألعــــراض 

السرطان.
وشارك في المؤتمر نخبة 
من األطباء، ومن اخصائيي 
الــطــب الــبــديــل بــهــدف إلــقــاء 
الضوء على أهمية مستقبل 
األعــشــاب السيما في مجال 
األعشاب الطبيعية من أجل 
الــتــوســع فــي اســتــخــدام تلك 

 جــدواهــا 
ً
الــتــي ثــبــت عــلــمــيــا

ــــدول الــفــقــيــرة  الســيــمــا فـــي الـ
التي يصعب عليها استخدام 

الدواء.
ــات  ــشــ ــاقــ ــنــ وجــــــــــــاء فــــــــي مــ
الــــمــــؤتــــمــــر أن هــــنــــاك %60 
مــن ســكــان األرض ال تسمح 
قــدراتــهــم الــمــاديــة بمواصلة 
ــفــــاع أســعــار  الـــعـــالج مـــع ارتــ
ــة الــمــخــفــفــة ألعـــراض  ــ األدويــ
 
ً
السرطان، التي تحتاج وقتا
 بــاســتــخــدامــهــا مما 

ً
طـــويـــال

 
ً
جــعــل طـــب األعــــشــــاب بــديــال

 لرخص أسعاره 
ً
 نظرا

ً
ناجحا

وأمانه السيما إذا كان تحت 
إشراف طبي مصرح به.

اختتام فعاليات مؤتمر 
طب األعشاب مستشفى جابر يجري عملية عظام مدمجة 

للمرة األولى في الكويت
عياد: لدينا رقم كبير 20 حالة مشابهة... ونحاول تغطية المستشفيات المساندة

ــام  ــعـــظـ ــاري الـ ــ ــــشـ ــتـ ــ كــــشــــف اسـ
وتبديل المفاصل في مستشفى 
جابر األحمد، د. سالمة عياد، عن 
نجاح عملية تجرى للمرة األولى 
فــي الــكــويــت لــمــريــض ثمانيني 
ــــان يـــعـــانـــي كـــســـرا فــــي مــفــصــل  كـ
الــحــوض وخــشــونــة شــديــدة في 

مفصل الركبة.
ــــي تـــصـــريـــح  ــاد، فــ ــ ــيــ ــ وقـــــــــال عــ
صحافي، »فــي األحـــوال العادية 
نــبــدل مفصل الــحــوض بمفرده، 
ــة، لــكــن  ــبــ ومـــــن ثــــم مـــفـــصـــل الــــركــ
هــذا الــمــريــض كــان يعاني آالمــا 
ــيــــدا فـــــي حـــركـــة  ــيــ ــقــ شـــــديـــــدة وتــ
الركبة، وأعطيناه خيار أن نجري 

العمليتين في آن واحد«.
وأكد أن المستشفى اآلن لديه 
20 حالة مشابهة، وهو رقم كبير، 

مــضــيــفــا: »انـــنـــا نـــحـــاول تغطية 
جميع المستشفيات المساندة 
لنا مثل العدان والجهراء، وخالل 
األشهر الثالثة الماضية أجرينا 
63 حــالــة تبديل مفصل حوض 
وركــبــة، ولــديــنــا فــريــق كــامــل في 
ــقــــوم بــهــذه  ــابــــر يــ مــســتــشــفــى جــ

المهمة على أكمل وجه«.
ــــى  ــــرضـ ــمـ ــ ــاد الـ ــ ــيـــ ـــ ــــح عــ ــــصـــ ونـــ
ــــى تــبــديــل  الــــذيــــن يـــحـــتـــاجـــون إلـ
مــفــصــل الــحــوض بـــاإلقـــدام على 
هــذه الــخــطــوة دون تـــردد، حيث 
إنها مثبتة باألبحاث العلمية، 
وتــعــطــي نــتــائــج نــجــاح مــمــتــازة 
تــــزيــــد عـــلـــى 99 بـــالـــمـــئـــة، الفــتــا 
الـــى أن مستشفى جــابــر، ومنذ 
ـــن 

ّ
ــا، دش نــهــايــة جــائــحــة كــــورونــ

العمل في قسم العظام بالكامل، 
ــبــــحــــت لـــديـــنـــا اإلمـــكـــانـــيـــة  »وأصــ

جانب من العملية الجراحيةلتبديل المفاصل«.

● عادل سامي
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 بعقد جلسة خاصة الخميس 9 فبراير الجاري 
ً
 جديدا

ً
قدم 10 نواب طلبا

لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس وتسريب االختبارات الدراسية، وتم 
اختيار الخميس بدال من االثنين باالتفاق مع قطب برلماني بحسب ما 
علمت »الجريدة« من مصادرها، حيث نصحهم بأن االثنين سيكون ذريعة 
لعدم حضور الحكومة، باعتبار أنه يصادف موعد االجتماع األسبوعي 

لمجلس الوزراء.
 وجــاء في نص الطلب انه استنادا لما نصت عليه المادة )72( من 
الالئحة الداخلية لمجلس األمة، نتقدم نحن الموقعين أدناه بطلب عقد 
جلسة خاصة الخميس 9 الجاري؛ لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس 
وتسريب االختبارات الدراسية التي باتت تؤرق المجتمع بصورة يتعين 

معها أن ندق ناقوس الخطر، والنظر في اآلتي:
- استطالع سياسة الحكومة تجاه محاربة ظاهرة الغش في المدارس، 
على أن تقدم الحكومة خالل الجلسة بيانات وافية متضمنة عدد حاالت 
الغش، وحــاالت تسريب االختبارات خــالل السنوات الخمس األخيرة، 

وأسباب ذلك، وما اتخذته الوزارة من إجراءات لمواجهة ذلك.

- الوقوف على مدى حقيقة قيام بعض المدارس الخاصة بمساعدة 
الطلبة في االختبارات لتحسين ورفــع النتائج بها، وهو ما ال يعكس 

صدقا حقيقة المستوى العلمي للطلبة.
- مناقشة االقتراح بقانون الذي تقدم به النائب د. عبدالكريم الكندري 
بشأن مكافحة أعمال اإلخــالل باالمتحانات واالختبارات، والنظر في 
إقــراره بالمداولتين، على أن يكون تقرير اللجنة التعليمية منجزا قبل 

موعد الجلسة.
- إعادة تكليف اللجنة التعليمية في ضوء ما ستخرج به الجلسة من 
نتائج وما سيبديه األعضاء من مالحظات باستمرار نظر الموضوع، 
مع إلزام وزارة التربية متمثلة في وزيرها بضرورة التعاون مع اللجنة 

وحضور اجتماعاتها وتزويدها بكل ما ستطلبه من بيانات.
وقدم الطلب النواب د. حمد المطر، ود. عادل الدمخي، ومهلهل المضف، 
وفارس العتيبي، وسعود العصفور، وأسامة الشاهين، وأسامة الزيد، 

وعبدالله فهاد، ود. فالح الهاجري، ود. خليل أبل.
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أمطار رعدية تهطل على حكومة »العاجل من األمور«
 قّدمها نواب

ً
 للشيتان و4 للعجمي... وأكثر من 50 سؤاال

ً
السعدون وّجه سؤاال

قدم رئيس مجلس األمة أحمد 
السعدون 5 أسئلة برلمانية، وجه 
ــائـــب رئــيــس  ــى نـ ــ ســـــــؤااًل مــنــهــا إلـ
ــة  مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدولــ
لــــشــــؤون مــجــلــس الـــــــــــوزراء بــــراك 
الشيتان بشأن المجالس واللجان 
الحكومية العليا، و4 أسئلة إلى 
وزير الدولة لشؤون مجلس األمة 
ــكـــان  ــر الــــدولــــة لــــشــــؤون اإلسـ ــ وزيــ
والتطوير العمراني عمار العجمي 
حـــول شـــركـــات الـــمـــدن اإلســكــانــيــة 
 فــي منطقتي الخيران 

ً
خصوصا
والمطالع. 

وقــــــال الــــســــعــــدون، فــــي ســـؤالـــه 
لـــلـــشـــيـــتـــان، »أنـــشـــئـــت عـــلـــى مـــدى 
ــنــــوات مـــجـــالـــس ولــــجــــان عليا  ســ
ومجالس ولجان أخــرى تختص 
بشؤون مختلفة، ورغبة في معرفة 
ــداد هــــذه الــمــجــالــس والــلــجــان  ــ أعــ
ــمـــاء جــمــيــع  يـــرجـــى اإلفـــــــــادة بـــأسـ
هذه المجالس واللجان وقــرارات 

إنشائها وعدد أعضاء كل منها«.
ــلــــتــــه إلــــــــى الـــــوزيـــــر  وفــــــــي أســــئــ
العجمي، لفت فــي الــســؤال األول، 
إلى صدور القانون رقم 50 لسنة 
ــل بــــعــــض أحــــكــــام  ــديـ ــعـ ــتـ 2010 بـ
الــقــانــون رقـــم 47 لسنة 1993 في 
 
ً
شــأن الــرعــايــة السكنية متضمنا
في مادته الثانية أن يضاف إلى 
القانون رقــم 47 لسنة 1993 باب 
 ،

ً
جديد بعنوان الباب الثالث مكررا

الــمــدن السكنية، وعلى الــرغــم من 
صـــدور الــمــرســوم رقــم 295 لسنة 
2011 بإصدار الالئحه التنفيذية 
 من القانون رقم 

ً
للباب الثالث مكررا

47 لسنة 1993 في شــأن الرعاية 
السكنية، وعــلــى الــرغــم كــذلــك من 
أن الحكومة قد أشارت إلى إنشاء 
شـــركـــة مــديــنــة الــمــطــالع )21000 
ــاء مــديــنــة  وحـــــدة ســكــنــيــة( وإنــــشــ
الــخــيــران )35137 وحـــدة سكنية( 
في الخطة السنوية 2013- 2014 
الــتــي عــرضــت عــلــى مجلس األمــة 

بالتقرير العشرين للجنة الشؤون 
المالية واالقتصادية في مجلس 
األمــة بجلسته المعقودة بتاريخ 

11 فبراير 2015. 
وذكر أنه ُحددت خطوات إنشاء 
شـــركـــة مــديــنــة الــمــطــالع وإنـــشـــاء 
شركة مدينة الخيران على النحو 
التالي 2014 - التعاقد مع الجهة 
االســتــشــاريــة. 2015 - الــعــمــل مع 
الجهة االستشارية حتى تأسيس 
الــشــركــة المساهمة وبـــدء العمل. 
-2016 بدء التنفيذ. -2017 البدء في 
توزيع القسائم على المخططات 
ويمتد العمل حتى 2020 تاريخ 

انتهاء المشروع.
وأضاف أن أحكام الباب الثالث 
 كانت قد ألغيت وفق المادة 

ً
مكررا

ــن الــــقــــانــــون رقـــــم 113  الــــرابــــعــــة مــ
لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام 
الــقــانــون رقـــم 47 لسنة 1993 في 
شــأن الرعاية السكنية والقانون 
رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام 
نشاط القطاع الخاص في تعمير 
األراضي الفضاء المملوكة للدولة 

ألغراض الرعاية السكنية.
وطالب السعدون إفادته بجميع 
الــقــرارات الــصــادرة لتنفيذ الباب 
 من القانون رقم 47 

ً
الثالث مكررا

لسنة 1993، بما في ذلك أي تعاقد 
مع الجهات االستشارية كما ورد 
في الخطة السنوية 2013 – 2014 
السابق اإلشارة إليها أو أي إجراء 
يتعلق بتأسيس شركتي مشروعي 
الــمــطــالع والــخــيــران وتخصيص 
أسهمهما وطرح النسبة المقررة 
في القانون بالمزايدة قبل إلغاء 
 بموجب ما 

ً
الــبــاب الــثــالــث مــكــررا

ورد في المادة الرابعة من القانون 
رقـــم 113 لسنة 2014م، السالف 

اإلشارة إليه.
وفــــي الـــســـؤال الــثــانــي لــلــوزيــر 
العجمي قال السعدون، إنه صدر 
ــم )113( لــســنــة 2014  الــقــانــون رقـ

محيي عامر

رئيس المجلس 
طلب من وزير 
الدولة لشؤون 
الوزراء قائمة 

اللجان المشكلة

السعدون سأل 
وزير اإلسكان عن 

الخيران والمطالع 
والمدن الجديدة

لحظة انسحاب الحكومة من جلسة 10 يناير الماضي

نافذة نيابيةنافذة نيابية

العيسى يفتح ملف ارتفاع تكاليف 
إنتاج النفط والرواتب

سأل المال والرشيد عن مبررات القفزة العالية فيهما
أعــلــن الــنــائــب عــبــدالــوهــاب 
ــقــــدم بــحــزمــة  الـــعـــيـــســـى أنــــــه تــ
ــــب رئــــيــــس  ــائــ ــ ــة الـــــــــى نــ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ أسـ
ــر الــنــفــط د. بــدر  ــ الـــــــوزراء وزيـ
الـــمـــال، ووزيــــــر الــمــالــيــة وزيـــر 
الــدولــة لــلــشــؤون االقتصادية 
ــاب  ــدالــــوهــ ــبــ ــار عــ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الــرشــيــد عـــن مــيــزانــيــة الــســنــة 
الــمــالــيــة 2023 /2024، الــتــي 

أعلنتها الحكومة مؤخرا.
وقــال العيسى، في تغريدة 
لــــــــه: »كـــــيـــــف يـــمـــكـــن أن تــفــقــز 
ــة مــن  ــ ــاريـ ــ ــــجـ مــــصــــروفــــاتــــنــــا الـ
رواتــب ودعومات بأكثر من 3 
مليارات دينار في سنة واحدة 
فقط؟«، مشيرا إلى »وجود قفزة 

كبيرة في تكاليف انتاج موردنا 
الوحيد وهــو النفط بأكثر من 
20 في المئة، ما يعني تضاؤال 

كبيرا على هامش أرباحنا«.
ــلـــوزيـــر  وذكــــــــر فـــــي ســــــــؤال لـ
المال، أنه »في ظل خطة الدولة 
الــرامــيــة إلـــى إصـــالح االخــتــالل 
فــي المصروفات والعمل على 
إيقاف الهدر في المال العام، ما 
مبررات ارتفاع تكاليف اإلنتاج 
الــنــفــطــي بنسبة 22 فــي المئة 
حــســب الــمــيــزانــيــة الــتــقــديــريــة 
المعلنة لـــوزارة المالية؟ وهل 

هذه االرتفاعات مؤقتة ناتجة 
ــــروف مــؤقــتــة أم عـــامـــة؟،  عـــن ظـ
يــرجــى بــتــزويــدي بالتفاصيل 
الفنية الخاصة بها، وهل هناك 
خــطــة مــوضــوعــة لــتــقــلــيــل هــذه 
االرتـــفـــاعـــات؟ يــرجــى تــزويــدي 
بنسخة منها في حال اإلجابة 

باإليجاب«.
وفــي ســؤالــه لــوزيــر المالية، 
ــال الـــعـــيـــســـى، إن »الــحــكــومــة  ــ قـ
 عزمها 

ً
 وتـــكـــرارا

ً
أعــلــنــت مـــــرارا

تــقــلــيــص مــصــروفــاتــهــا بشكل 
عــــــــــام، وقــــــدمــــــت فــــــي خــطــتــهــا 
األخيرة التي قدمتها لمجلس 

ــا لــهــيــكــلــة  ــهــ ــامــــجــ ــرنــ األمــــــــــة بــ
الرواتب للوصول إلى الهدف 
الــعــام المتمثل بتقليص بند 
الرواتب ال زيادته، لكننا نرى 
استمرار السياسة الحكومية 
بــــهــــذا الــــمــــلــــف كــــمــــا هـــــي ولــــم 

تتغير«.
وأضاف أنه تم تقدير ارتفاع 
في بند الرواتب وما يعادلها 
ــة، وذلــــــك حــســب  ــئـ ــمـ 13 فــــي الـ
الميزانية التقديرية المعلنة 
ــــوزارة الــمــالــيــة، فــمــا مــبــررات  لـ
هـــــذا االرتــــــفــــــاع؟ ومـــــا الــقــيــمــة 
الــمــطــلــقــة لــتــكــلــفــة الــمــعــيــنــيــن 
ــادة فــي  ــ ــزيـ ــ الــــجــــدد وتــكــلــفــة الـ
رواتـــب الموظفين الحاليين؟ 
ــة فــي  ــومـ ــكـ ــلــــت الـــحـ وأيـــــــن وصــ
ــا الــــــرامــــــيــــــة إلصـــــــالح  ــتــــهــ خــــطــ
هــيــكــل الـــرواتـــب فـــي الــوظــائــف 
الحكومية؟، مطالبا بتزويده 
بالخطوات الرسمية التي قامت 

بها حتى اآلن.
 عــــن خــطــة 

ً
ــا ــــاءل أيــــضــ ــــسـ وتـ

الــحــكــومــة فـــي زيـــــادة تشجيع 
ــلـــى االنــــخــــراط  ــيـــن عـ ــنـ ــمـــواطـ الـ
فـــي الــعــمــل بــالــقــطــاع الــخــاص، 
وبالتالي تخفيف العبء على 
الــقــطــاع الــحــكــومــي فـــي قضية 

التوظيف.

عبدالوهاب العيسى

حمد المطر

المطيري يستعجل »الجمع بين الدراسة والعمل«
طــلــب الــنــائــب مــاجــد الــمــطــيــري مــن رئــيــس لجنة الــمــوارد 
البشرية البرلمانية استعجال مناقشة مقترح القانون للجمع 

بين الدراسة والعمل؛ الذي تقّدم به. 
ــال الــمــطــيــري، فــي كــتــابــه الــمــوّجــه الـــى رئــيــس اللجنة:  وقـ
باإلشارة الى الموضوع أعاله، فإنني اتقدم بطلب استعجال 
مناقسة القانون بتعديل أحكام القانون رقم 15 لسنة 1879 
بشأن الخدمة المدنية، الخاص بالجمع بين الدراسة والعمل، 
والتصويت عليه، على أن يدرج على جدول أعمال الجلسة 

القادمة. 
وأكـــد أن »الـــضـــرر الـــواقـــع عــلــى كثير مــن مــوظــفــي الــدولــة 
ممن أكملوا دراستهم يحتاج إلى نص تشريعي لرفع الظلم 
عنهم، لذلك تقّدمنا بطلب استعجال للجنة الموارد البشرية 
لتقديم تقريرها بشأن القانون الذي تقّدمنا به للجمع بين 

ماجد المطيريالدراسة والعمل«.

الكندري: تراجع الكويت بمؤشر الفساد نتيجة حتمية
لعدم محاسبة المسؤولين ومنحهم رواتب استثنائية

كشف النائب د. عبدالكريم 
الـــكـــنـــدري ان تـــراجـــع الــكــويــت 
ــات بـــمـــؤشـــر مـــدركـــات  ــ ــ 4 درجـ
الفساد نتيجة حتمية لسلوك 
إقالة المسؤولين مع منحهم 
رواتــــــب اســتــثــنــائــيــة بـــــداًل من 
مــحــاســبــتــهــم وتــغــيــيــب الــــرأي 
ــا  ــ ــارهـ ــ ــا أثـ ــايــ ــن قــــضــ ــ ــام عــ ــ ــعــ ــ الــ
وتداولها حتى تصدر األحكام 
ة بـــهـــا أو بــحــفــظــهــا،  ــراء ــبــ ــالــ بــ
وبعدم اخضاع الكبار لقوانين 

مكافحة الفساد.
من جهة أخرى، أكد الكندري 
ان مشكلة التوظيف بالبترول 

ال تقتصر عــلــى عـــدم وضــوح 
االخـــــــتـــــــبـــــــارات أو تـــفـــاوتـــهـــا 
ــل بـــطـــريـــقـــة وضـــعـــهـــا الـــتـــي  ــ بـ
تهدف لالقصاء وتقليل عدد 
الــمــجــتــازيــن ولـــيـــس الخــتــبــار 
ــر  ــ مــــســــتــــواهــــم، مـــطـــالـــبـــا وزيــ
النفط بــدر الــمــال بــأن ينصف 
المتقدمين بالوظيفة الوحيدة 
التي تناسب تخصصهم ورفع 

الظلم الواقع عليهم.

عبدالكريم الكندري

الالئحة الداخلية للمجلس بلغة »برايل« للمكفوفين
أصــــدرت األمـــانـــة الــعــامــة لمجلس األمــة 
الــالئــحــة الــداخــلــيــة للمجلس بلغة )بــرايــل( 
 لقرار 

ً
للمكفوفين وضعاف البصر، تطبيقا

مكتب المجلس بهذا الشأن.
وقالت األمانة العامة، في بيان صحافي، 
إن طباعة الالئحة الداخلية بلغة »برايل« 
 مــن ضــــرورة االهــتــمــام بكل 

ً
تــأتــي انــطــالقــا

فئات األشخاص ذوي اإلعاقة والمكفوفين 
وضعاف البصر وغيرهم.

وذكـــرت أن قـــرار مكتب المجلس يهدف 
إلى نشر التوعية بالالئحة الداخلية لهذه 
الشرائح ودعمها، وتهيئة البيئة المناسبة 
لهم، لالطالع على آلية سير أعمال البرلمان.
الجدير بالذكر أن األمانة العامة طبقت 
قــرار مكتب المجلس المتعلق باستخدام 
لغة اإلشارة أثناء انعقاد الجلسات أو عند 
بثها عبر التلفزيون منذ 10 يناير الماضي، 
لتوفير ترجمة فورية لفئة الصم، وتمكنهم 

من حضور الجلسات ومشاهدتها ومتابعة 
تفاصيلها وأحداثها.

الالئحة الداخلية بلغة »برايل«

جلسة »الغش«... الخميس بدل االثنين حتى تحضرها الحكومة

موجة أمطار جديدة من األسئلة البرلمانية 
هطلت على حكومة تصريف العاجل من 

األمور، إذ تقّدم رئيس مجلس األمة أحمد 
السعدون بـ 5 أسئلة، واحد منها إلى نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون 

مجلس الوزراء براك الشيتان، و4 إلى وزير 
الدولة لشؤون مجلس األمة وزير الدولة 

لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني، عمار 
مت الحكومة أكثر 

ّ
العجمي، في وقت تسل

من 8 أسئلة برلمانية من نواب آخرين.

ــكـــام الــقــانــون  بــتــعــديــل بــعــض أحـ
رقم 47 لسنة 1993 بشأن الرعاية 
الـــســـكـــنـــيـــة بــــإنــــشــــاء لـــجـــنـــة فــنــيــة 
مــتــخــصــصــة لــلــعــمــل عــلــى توفير 
الـــــبـــــدائـــــل الـــمـــخـــصـــصـــة لـــجـــذب 
االســـتـــثـــمـــار الــمــحــلــي واألجــنــبــي 
وتــطــويــر آلــيــاتــه وأنـــمـــاط العمل 
المخصصة لتنفيذ المشاريع التي 
تقوم عليها وفق أفضل التجارب 
ــا يــتــطــلــبــه مــــن ســـبـــل لــلــدعــم  ــمـ وبـ
وتـــقـــديـــم الــتــســهــيــالت المختلفة 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص أو بــالــمــشــاركــة 
معه ووضـــع وتنفيذ السياسات 
والخطط والبرامج الالزمة إلنشاء 
وإدارة وتنمية واستثمار مرافق 

وخدمات هذه المشاريع.
ــده  ــ ــزويـ ــ ــب الـــــســـــعـــــدون تـ ــ ــلـ ــ وطـ
ــور مـــــــن قـــــــــــرار أو قـــــــــــرارات  ــ ــــصــ بــ
تشكيلها واللجان المتفرعة عنها 
 بتقارير 

ً
- إن وجــــدت - مــشــفــوعــا

تفصيلية عــن كــل مــا قدمته هذه 
ــا حــتــى  ــهــ ــائــ ــشــ ــذ إنــ ــنــ ــــان مــ ــــجـ ــلـ ــ الـ
اآلن، وبــيــان بما حــددتــه الالئحة 
التنفيذية، في شأن سائر ضوابط 

العمل باللجنة.
وفــي الــســؤال الثالث، أفــاد بأن 
لــلــمــؤســســة فــــي ســبــيــل تــحــقــيــق 
ــــري جــمــيــع  ــجــ ــ أغــــــراضــــــهــــــا أن تــ
ــات الــــتــــي  ــ ــرفــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــ األعــــــــمــــــــال وال
ــرامــــج  ــبــ ــا تـــحـــقـــيـــق الــ ــهــ ــأنــ ــــن شــ مــ
واألولـــويـــات المخصصة إلنجاز 
أعمالها، بما في ذلك تقرير نمط 
استخدام المساحات المخصصة 
ــد نــســب  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ لـــمـــشـــاريـــعـــهـــا وتـ
االستخدام ونوعه من قسائم غير 
مخصصة للرعاية السكنية، ولها 
بيعها أو تأجيرها أو تقرير حق 
االنتفاع بها، ولها في سبيل ذلك 
إبـــرام عــقــود تنفيذ بنظام البناء 
والــتــشــغــيــل والـــتـــحـــويـــل والــنــظــم 
المشابهة، كما للمؤسسة إجــراء 
التعاقد المباشر فــي العقود مع 
الــشــركــات والــمــؤســســات، وكــذلــك 
التعاقد مع المكاتب االستشارية 
المحلية أو العالمية المتخصصة 
في العقود التي ال تتجاوز قيمتها 
ــيــــة 10 مـــاليـــيـــن ديـــنـــار  ــالــ اإلجــــمــ
 للقواعد 

ً
كويتي لكل عــقــد، طبقا

والـــنـــظـــم الــــتــــي تـــحـــددهـــا الئــحــة 
التعاقد لتنفيذ الــمــشــاريــع التي 
تصدر بقرار من الوزير المختص 
بناء على موافقة مجلس اإلدارة 

والمؤسسة.
ــة فــــي مــتــابــعــة  ــبـ ــه رغـ ــ وذكــــــر أنـ
 
ً
ــه الــمــؤســســة تــنــفــيــذا ــا قـــامـــت بـ مـ

للمواد 5 و6 و7، مادة 11 البند 6، 
مادة )27( مكرر) ز ( المشار إليها 
»يرجى موافاتي بجميع ما قامت 
 لهذه المواد 

ً
به المؤسسة تنفيذا

بعد تعديلها«.
ــعـــدون فــــي الـــســـؤال  ــال الـــسـ ــ وقــ
ــر الـــعـــجـــمـــي، إنـــه  ــلــــوزيــ ــع لــ ــ ــرابــ ــ الــ
تلتزم المؤسسة العامة للرعاية 
السكنية بــتــوفــيــر بــدائــل سكنية 
حكومية بتمويل مــن الــدولــة في 
المشاريع التي تقوم على تنفيذها 
للمخصص لهم المساكن الشعبية 
الــقــائــمــة فـــي كـــل مـــن الـــجـــهـــراء أو 
 عنها 

ً
ــكـــون بـــديـــال الــصــلــيــبــيــة وتـ

وتــحــدد أســمــاء المستحقين لها 
وضـــوابـــط الــتــخــصــيــص ومــواقــع 
المشروعات التي تــدرج بها هذه 
الـــبـــيـــوت والــمــخــصــصــة لـــهـــم من 
المخاطبين بأحكام هــذه المادة 
والـــشـــروط والــضــوابــط واألحــكــام 
 
ً
المنظمة لهذا التخصيص وفقا

للشروط والضوابط التي يضعها 
مجلس اإلدارة.

وطلب إفادته بجميع القرارات 
الــصــادة لتنفيذ الــقــانــون رقــم 45 
لسنة 2007 بما في ذلك أي تعاقد 
مع جهة استشارية كما ورد في 
الخطة السنوية الرابعة 2013 – 
ــارة إلــيــهــا أو  ــ 2014 الــســابــق اإلشـ

أي إجراء يتعلق بتأسيس شركة 
الـــمـــشـــروع وتــخــصــيــص أســهــمــا 
وطرح النسبة المقررة في القانون 
ــاء مــضــمــون  ــغـ بـــالـــمـــزايـــدة قــبــل إلـ
 بموجب ما ورد 

ً
الباب الرابع مكررا

في المادة األولى من القانون رقم 
36 لسنة 2016 السالف اإلشــارة 
إلــيــه، وكــذلــك بجميع اإلجـــــراءات 
الـــتـــي اتــخــذتــهــا »الــســكــنــيــة« بعد 
ــع  ــرابــ ــاب الــ ــ ــبـ ــ ــمـــون الـ ــاء مـــضـ ــ ــغـ ــ إلـ
 بذلك أي تكاليف 

ً
، موضحا

ً
مكررا

تحملتها الدولة ومقدارها، وصور 
من العقود، إن وجدت.

وفــي الــســيــاق، وّجـــه الــنــائــب د. 
عـــادل الدمخي ســـؤااًل إلــى وزيــرة 
األشــغــال العامة وزيـــرة الكهرباء 
ــاء والـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، د.  ــمــ والــ
ــانــــي بـــوقـــمـــاز، بـــشـــأن أســـبـــاب  أمــ
انقطاع ونقص المياه المعالجة 
ي 

َ
عن القسائم الزراعية في منطقت

الــوفــرة والعبدلي، فــي وقــت وّجــه 
النائب فيصل الكندري سؤااًل إلى 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
ــة لـــشـــؤون مــجــلــس الـــــوزراء  الـــدولـ
براك الشيتان، بشأن تعيينات في 

القيادات العليا للدولة.
بــيــنــمــا وّجــــــه الـــنـــائـــب شعيب 
شــعــبــان 6 أســئــلــة إلــــى 5 وزراء؛ 
ــؤال مــشــتــرك بشأن  مـــن بينها ســ
الوظائف اإلشرافية الشاغرة إلى 
ــر الــشــيــتــان،  ــوزيــ 4 وزراء؛ هـــم الــ
والوزيرة بوقماز، ووزير التربية 
ــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث  ــ وزيـ
ــد الـــــعـــــدوانـــــي،  ــمــ الــــعــــلــــمــــي د. حــ
ــــؤون االجــتــمــاعــيــة  ــــشـ ووزيـــــــــرة الـ
ــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، مــي  ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
البغلي، ووّجه سؤالين إلى وزير 
التجارة والصناعة وزيــر الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، مازن الناهض، بشأن 

التوظيف في مؤسسة الموانئ.
كما وّجه النائب د. حمد المطر 
20 سؤاال إلى 3 وزراء؛ من بينها 
10 أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون 
البلدية عبدالعزيز المعجل، بشأن 
ــر  طـــلـــبـــات الـــتـــوظـــيـــف والــــشــــواغــ
الـــقـــيـــاديـــة والـــقـــضـــايـــا الــمــرفــوعــة 
على معامالت »أونالين«، وارتفاع 
أسعار األعالف ومالحظات ديوان 
المحاسبة خــالل فترة »كــورونــا« 
والــتــظــلــمــات اإلداريــــــة، و8 أسئلة 
إلــــى وزيــــر الـــعـــدل وزيــــر األوقــــاف 
والــشــؤون اإلسالمية، عبدالعزيز 
الماجد، بشأن الشواغر القيادية 
والمشاركين في الصفوف األولى، 
والـــبـــالغـــات الــمــقــدمــة إلــــى هيئة 
مـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد، والــــشــــكــــاوى 
المقدمة من الموظفين ومجالس 
اإلدارات الــتــابــعــة، وســؤالــيــن إلى 
الـــنـــائـــب األول لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الداخلية الشيخ طالل 
الخالد، بشأن الشركة القائمة على 
خدمة »أسهل«، وتسريب معلومات 

أصحاب العمل.
في وقت وّجه النائب د. مبارك 
؛ 

ً
الطشه 20 ســـؤااًل إلــى 15 وزيـــرا

ــؤال مــشــتــرك إلـــى جميع  مــنــهــا ســ
الــــــــوزراء بـــشـــأن عــــدد الــمــســتــعــان 
بخدماتهم من غير المتقاعدين في 
الوزارات والجهات التابعة، وسؤال 
مــشــتــرك آخـــر إلـــى 4 وزراء بشأن 
عـــدد المنتدبين والــمــعــاريــن إلى 
إدارة مكاتب الـــوزراء، وأسمائهم 
ومــؤهــالتــهــم العلمية وخبراتهم 
الــســابــقــة، كــمــا وّجـــــه ســــــؤااًل إلــى 
وزير التربية وزير التعليم العالي 
بــشــأن نــظــام مــعــادلــة الــشــهــادات 
اإللكترونية للجامعات األجنبية.

ووّجه النائب د. فالح الهاجري 
سؤااًل إلى الوزير العدواني بشأن 
ــر تحديث قــوائــم الجامعات 

ّ
تــأخ

المتميزة مــنــذ 29 أكــتــوبــر 2017 
حتى تاريخ تقديم السؤال.
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 في الندوة
ً
المكراد متحدثا

مجلس الجامعة يشكل لجنة اختيار مديرها منتصف الجاري
يناقش التقويم الجامعي للعام المقبل وترقيات هيئة التدريس وتعديالت اللوائح

أحمد الشمري
علمت »الجريدة« من مصادر 
مــطــلــعــة فـــي جــامــعــة الــكــويــت، 
أن مــجــلــس الــجــامــعــة سيعقد 
اجـــتـــمـــاعـــه الـــمـــقـــبـــل مــنــتــصــف 
فــــبــــرايــــر الــــــجــــــاري، لــمــنــاقــشــة 
ــنـــود، أبـــرزهـــا  ــبـ الـــعـــديـــد مـــن الـ
تــشــكــيــل لــجــنــة اخـــتـــيـــار مــديــر 
الجامعة، مضيفة أن االجتماع 
يعقد في األسبوع الثاني من 
بداية الفصل الدراسي الثاني، 
الذي ينطلق األحد 5 الجاري، 
ــل تـــحـــديـــد  ــ ــبـ ــ ويـــــــأتـــــــي ذلـــــــــك قـ
موعد اجتماع لجنة العمداء، 
الـــذي يسبق اجــتــمــاع مجلس 
الجامعة، لتحديد األولــويــات 
في مناقشة العديد من البنود.
وأضــــــافــــــت الـــــمـــــصـــــادر، أن 
قــرار تشكيل اللجنة جــاء بعد 
ــاد مــجــلــس الـــجـــامـــعـــات  ــمـ ــتـ اعـ
الحكومية قــرار تشكيل لجنة 
اخــــتــــيــــار الــــمــــديــــر مـــــن ضــمــن 
صالحيات مجلس الجامعة، 
 بــــعــــد رد إدارة 

ً
خـــــصـــــوصـــــا

الـــفـــتـــوى والـــتـــشـــريـــع حــولــهــا، 
الفتة إلى أن االجتماع يناقش 
اعـــتـــمـــاد الـــتـــقـــويـــم الــجــامــعــي 
لــلــعــام الـــدراســـي 2024-2023، 

ومجموعة من ترقيات أعضاء 
ــدريــــس، ومــنــاقــشــة  ــتــ هــيــئــة الــ
تعديالت على بعض اللوائح 

الجامعية.
من جانب آخر، أصدر األمين 
العام للجامعة باإلنابة د. فايز 
 يقضي بتكليف 

ً
الظفيري قرارا

محمد السليمان، مدير إدارة 
مكتب مدير الجامعة، للقيام 
بأعمال األمين العام المساعد 
لشؤون إدارة المرافق، إضافة 
ــلــــي، اعــتــبــارا  إلــــى عــمــلــه األصــ
مــن الــيــوم وحتى إشــعــار آخــر، 

وذلك بعد إنهاء تكليف حميدة 
 من أمس.

ً
الخالدي اعتبارا

وفي قرار آخر، كلف الظفيري، 
ــيــــري، الـــمـــديـــر  عـــبـــدالـــلـــه الــــمــــطــ
اإلداري في كلية العلوم الطبية 
المساعدة، للقيام بأعمال األمين 
العام المساعد للشؤون المالية، 

إضافة إلى عمله األصلي.
ودعـــــــا الــــــقــــــراران الــمــكــلــفــيــن 
إلى ضــرورة تقديم إقــرار الذمة 
ــى الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــ ــيـــة إلــ ــالـ الـــمـ
لمكافحة الفساد خالل شهرين 

من تاريخ صدور القرار.

مبنى جامعة الكويت

العدواني يستقبل مدير »التطبيقي« ونائبيه
الفجام: قيادات الهيئة تعمل جاهدة الستقرار العملية التعليمية

اســـتـــقـــبـــل وزيـــــــر الــتــربــيــة 
وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حــمــد الــعــدوانــي، 
بمكتبه أمــس، المدير العام 
لـــلـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــتــعــلــيــم 
التطبيقي والتدريب د. حسن 
الفجام، ونائب المدير العام 
للشؤون اإلدارية والمالية د. 
مشعل الــمــنــصــوري، ونائب 
المدير العام للتدريب م. سيد 
الطبطبائي، بمناسبة صدور 

مرسوم تعيينهما بالهيئة.
وأعــرب الفجام عن شكره 
وامتنانه للثقة التي أوالها 
ــبــــالد الــشــيــخ  ســـمـــو أمـــيـــر الــ
نــــواف األحـــمـــد، وســمــو ولــي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
لتوفيق  ا للنائبين   

ً
متمنيا

 الفجام والطبطبائي والمنصوري
ً
العدواني متوسطا

»البلدي« يقر مراكز تأهيل للمعاقين بالمناطق السكنية
»فنية« المجلس وافقت على مشروع نادي »رأس األرض« الجديد

• محمد جاسم
ــقــــت الـــلـــجـــنـــة الـــفـــنـــيـــة فــي  وافــ
الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي، أمـــــس، على 
اقتراح ترخيص مراكز لتأهيل 
ــــي الـــمـــنـــاطـــق  ذوي اإلعــــــاقــــــة فــ

السكنية. 
ــا اعــــتــــمــــدت الـــلـــجـــنـــة،  ــمــ ــيــ وفــ
بــرئــاســة د. حــســن كــمــال، كتاب 
شــركــة الــمــشــروعــات السياحية 
بــشــأن إنــشــاء وإنــجــاز وتسليم 
نـــــــادي رأس األرض الـــجـــديـــد، 
شريطة أن يتم تالفي التداخل 
فــي حــــدود الــمــوقــع، أبــقــت على 
الـــجـــدول قــــرار مــجــلــس الـــــوزراء 
بــشــأن طــلــب الــمــؤســســة الــعــامــة 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــات االجـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــأمـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
ــمــــشــــروع  تــــخــــصــــيــــص أرض لــ
تــرفــيــهــي تعليمي تثقيفي في 

محافظة الجهراء. 
وأعـــادت اللجنة إلــى الجهاز 
ــفـــيـــذي االقــــــتــــــراح الـــمـــقـــّدم  ــنـ ــتـ الـ
ــلـــدي«، عــبــدالــلــه  ــبـ مـــن رئــيــس »الـ

الـــمـــحـــري، بـــشـــأن االشـــتـــراطـــات 
ــة  ــ ــاصــ ــ ــخــ ــ والـــــــــمـــــــــواصـــــــــفـــــــــات الــ
بالمجمعات السكنية للعمالة، 
كما أحالت إلــى البلدية مقترح 
ــؤون االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــشـ ــ وزارة الـ
بــشــأن الـــبـــوثـــات واألكــــشــــاك في 

الجمعيات التعاونية. 
وأكـــــــــد كـــــمـــــال، فـــــي تـــصـــريـــح 

ــتــــمــــاع، أن  صـــحـــافـــي عـــقـــب االجــ
أرض الـــمـــشـــروع الـــثـــقـــافـــي فــي 
الــجــهــراء مخصصة مــنــذ 2011 
للهيئة العامة لــشــؤون الــزراعــة 
ــن أجـــل  ــ والــــــثــــــروة الـــســـمـــكـــيـــة مـ
تـــخـــصـــيـــص حــــديــــقــــة حــــيــــوان 
ــه بــعــد  ــ  أنـ

ً
ــا بـــالـــكـــويـــت، مـــوضـــحـ

ــأى  ــ ــتـــرة ارتـ ــفـ مـــضـــي كــــل تـــلـــك الـ

مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء أن يـــتـــم نــقــل 
الـــتـــخـــصـــيـــص إلــــــى الـــمـــؤســـســـة 
العامة للتأمينات لعمل مشروع 
متكامل، خاصة أنــه كــان هناك 
عرض مرئي لهذا التخصيص، 

مع توفير عدة استعماالت. 
وبّين أن مساحتها اإلجمالية 
مــلــيــون و400 ألـــف مــتــر تشمل 

حديقة حيوان بنسبة 58 بالمئة، 
وأنــشــطــة تــجــاريــة 12 بــالــمــئــة، 
ونـــشـــاط تــرفــيــهــي 20 بــالــمــئــة، 
وفـــنـــدق ومــنــتــجــع 10 بــالــمــئــة، 
 أن بقاءه على الجدول 

ً
موضحا

لحين دعوة هيئة الزراعة ووزارة 
المالية وإدارة الفتوى والتشريع 

إلى االجتماع المقبل.

جانب من اجتماع اللجنة الفنية

العبدالجادر يسأل عن التعاقد مع شركة نظافة مخالفة
• محمد جاسم

اســتــفــســر عــضــو الــمــجــلــس 
ــبـــدالـــجـــادر  ــعـ ــهـــد الـ الــــبــــلــــدي فـ
عــن التعاقد مــع شركة نظافة 
سبق أن رفعت دعوى ضدها، 
واســتــغــرب الــســبــب الـــذي دفــع 
البلدية إلى التعاقد مرة أخرى 
ــا  ــة صـــــــــدرت ضـــدهـ ــ ــركـ ــ ــع شـ ــ مــ
تــقــاريــر بــالــمــخــالــفــات، عـــالوة 
على حكم قضائي لمصلحة 

البلدية. 

ــادر، إن  ــ ــــجـ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ وقــــــــال الـ
األمــــــــر الــــــــذي يـــثـــيـــر الـــشـــكـــوك 
يتعلق بمدى اتباع اإلجراءات 
ــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
المعتمدة للتعاقد مع شركات 
النظافة، خاصة المادة 44 من 
القانون 49 لسنة 2016 بشأن 
المناقصات العامة التي تنص 
على سرية العطاءات، والمادة 
ــة الــتــنــفــيــذيــة  ــحـ ــن الـــالئـ 29 مــ
للقانون 49 لسنة 2016، والتي 
تــنــص عــلــى حــظــر الــتــســجــيــل 

في المناقصة بأكثر من اسم، 
والتعميم الصادر من المدير 
العام للبلدية، والــذي تضمن 
الـــعـــديـــد مـــن الـــضـــوابـــط الــتــي 
تكفل ضمان المصلحة العامة 
وحسن سير العمل وانتظامه.
ووجه عدة أسئلة، منها ما 
الشركات التي تم التعاقد ثم 
فــســخ الــعــقــد مــعــهــا والــدخــول 
فــــــــي نــــــــــــزاع قـــــضـــــائـــــي خـــــالل 
السنوات 2005 - 2010؟ وهل 
تمت إعادة التعاقد مع أي من 

هــذه الشركات من سنة 2020 
إلـــى تــاريــخ ســؤالــنــا؟ وهـــل تم 
اتـــبـــاع اإلجــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
والتنظيمية بشأن المناقصات 
الــعــامــة، مــع ذكـــر اآللــيــة؟ وهــل 
تـــــم عـــــــرض مـــــوضـــــوع إعـــــــادة 
التعاقد على الجهات المعنية 
فــي الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي وأخــذ 
موافقتها عليها؟ وما هي هذه 

الجهات؟

»العجيري«: 7 مارس نهاية الشتاء

حصاد »الفقع« بعد الثلث األول من فبراير
أعلن مركز العجيري العلمي 
ــــاري  ــــجـ  مـــــن 10 الـ

ً
ا أنـــــــه بــــــــــدء

سيدخل آخر موسم من مواسم 
فصل الشتاء، والمعروف باسم 
 ،

ً
»العقارب«، ويستمر 26 يوما

مما يعني أن الــشــتــاء ينتهي 
في 7 مارس المقبل.

وقـــال الــمــركــز، فــي بــيــان، إن 
فصل الشتاء يبدأ رحلة رحيله 
هـــذا الــعــام مــع انــتــهــاء موسم 
ــقـــارب«،  ــول »الـــعـ ــ الــشــبــط ودخــ
 أن الموسم األخير في 

ً
مضيفا

رحــلــة الــشــتــاء يـــتـــوزع عــلــى 3 
فترات، لكل منها 8 ليال، وهي 
»عقرب السم، عقرب الدم، عقرب 
الدسم«، وهي مسميات أطلقت 
.
ً
عليه عند عرب البادية قديما

وأضــــــاف أنــــه خــــالل الــجــزء 
ــر مـــن »الـــعـــقـــارب« يحل  ــيـ األخـ
ــــرد الــعــجــوز«،  ـــ »بـ مـــا يـــعـــرف بـ
ويستمر 7 أيــــام، وتــكــون فيه 
درجـــــــة الــــــحــــــرارة مــنــخــفــضــة، 
بينما تحل بعدها أيام دافئة 
تسمى »بــيــاع الخبل عباته«، 
وتعود التسمية إلى استعجال 
الــبــعــض فـــي لــبــس الــمــالبــس 
الصيفية، رغم أن البرد يعود 
في هذا الموسم بشكل مفاجئ 

حتى انتهائه.
ــيــــن أن »الــــعــــقــــارب يــعــد  وبــ
ثالث مواسم فصل الشتاء في 

الكويت وآخرها وفق التسلسل 
الـــزمـــنـــي لــلــتــقــويــم الـــفـــلـــكـــي«، 
 أن تكون رؤية األجرام 

ً
متوقعا

السماوية خالل فبراير وموسم 
الــعــقــارب مــمــيــزة، عـــالوة على 
مــالحــظــة تــألــق الــنــجــوم خــالل 
الـــشـــتـــاء وإمـــكـــانـــيـــة رؤيـــتـــهـــا 
بــالــعــيــن الـــمـــجـــردة بـــوضـــوح 
شــــديــــد مــــقــــارنــــة بــبــقــيــة أيــــام 

السنة.

وتــــــابــــــع الـــــمـــــركـــــز: »يــــكــــون 
الطقس خالل العقارب متقلبا 
بين البرودة والدفء النسبي، 
ــيــــث يـــعـــتـــبـــر الــــمــــوســــم مــن  حــ
المواسم االنتقالية التي تتغير 
فيها األجــواء من البرودة إلى 
الــدفء وبداية الحر، وينتهي 
مــــوســــم الـــشـــتـــاء الـــفـــعـــلـــي مــع 

نهايته«.
وأشــار إلى أن قطاف الفقع 

يــبــدأ بــعــد مــــرور الــثــلــث األول 
ــا إلـــــــى أن  ــ ــتـ ــ ــر، الفـ ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ مـــــن فـ
ــهـــور الـــفـــقـــع وشــحــه  زيـــــــادة ظـ
مـــرتـــبـــط بـــالـــحـــالـــة الـــمـــطـــريـــة 
التي تشهدها الصحراء خالل 

مواسم فصل الشتاء.

الفقع في الكويت

»الدراسات التكنولوجية« 
تعقد منتدى األمن السيبراني

ينطلق 15 الجاري برعاية الوزير العدواني

تــــنــــظــــم كــــلــــيــــة الـــــــــدراســـــــــات 
ــة، مـــمـــثـــلـــة فــي  ــيــ ــولــــوجــ ــنــ ــكــ ــتــ الــ
ــم تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــهــنــدســة  قـــسـ
اإللـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، وبــــالــــتــــعــــاون 
مــــع جـــامـــعـــة الـــخـــلـــيـــج لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا، المنتدى األول 
لألمن السيبراني تحت شعار 
ــــن الــســيــبــرانــي - تــحــديــات  »األمـ
ــــاري،  ــــجـ وحــــــلــــــول«، 15 و16 الـ
تحت رعاية وزير التربية وزير 
التعليم العالي والبحث العلمي 

د. حمد العدواني.
ــال مــســاعــد عــمــيــد الكلية  وقــ
د. عــلــي الــعــجــمــي، فــي تصريح 
صــــحــــافــــي، أمــــــــس، إن تــنــظــيــم 
ــأتــــي انــــطــــالقــــا مــن  ــتـــدى يــ ــنـ ــمـ الـ
سعي الكلية إلــى توعية أفــراد 
المجتمع بــاألمــن الــســيــبــرانــي، 
بــاعــتــبــاره حــاجــة مــلــحــة لألمن 
ــيــــث يــتــطــلــب  الـــمـــجـــتـــمـــعـــي، حــ
عــدة وعــتــادا من طابع مختلف 

لحماية التعامالت والبيانات 
من التهديدات الرقمية.

وأضاف العجمي أن المنتدى 
يستضيف نــخــبــة مــن الــخــبــراء 
والـــشـــركـــات الــمــتــخــصــصــة في 

األمن السيبراني.

علي العجمي

 في 
ً
والـــنـــجـــاح والـــُمـــضـــي قـــدمـــا

تنمية وتطوير هذه المؤسسة.
ــام أن قــــيــــادات  ــفــــجــ وأكــــــــد الــ

ــدة  ــ ــاهــ ــ الـــــهـــــيـــــئـــــة ســــتــــعــــمــــل جــ
عــلــى تــحــقــيــق مـــا تــصــبــو إلــيــه 
الــــقــــيــــادة الـــحـــكـــيـــمـــة لــتــحــقــيــق 

التقدم واالســتــقــرار للعملية 
الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة الـــــتـــــي تـــخـــدم 

احتياجات الوطن.

فهد العبدالجادر

»اإلطفاء« تنظم ندوة عن »مخاطر 
األكسية الخارجية للمباني«

• محمد الشرهان
مت قوة اإلطفاء العام ندوة بعنوان »مخاطر 

ّ
نظ

وتــحــديــات نــظــام األكسية الخارجية للمباني«، 
ــــوزراء  بــرعــايــة الــنــائــب األول لــرئــيــس مــجــلــس الـ
وزير الداخلية وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 
الــخــالــد، وبــحــضــور رئــيــس قـــوة اإلطــفــاء الفريق 
خالد المكراد، ووكيلة وزارة األشغال العامة م. 
مــي المسعد، والــمــديــر الــعــام للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية عبدالناصر خــريــبــط، ونائب 
رئيس قــوة اإلطــفــاء الــعــام لقطاع الوقاية اللواء 
خالد فهد، وعميد كلية العمارة بجامعة الكويت 
د. عمر خطاب، ورئيس اتحاد المكاتب الهندسية 
والــــدور االســتــشــاريــة، م. بــدر الــســلــمــان، ورئيس 

اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي. 
وأكد المكراد، في كلمة له خالل الندوة، أهمية 
التكسية الخارجية للمباني ومــدى جماليتها 
للواجهات الخارجية وخطورتها في نفس الوقت 
إذا لم تستوف اشتراطات السالمة الموضوعة من 

 قطاع الوقاية.
ً
قبل قوة اإلطفاء، وتحديدا

من جهته، قال اللواء فهد إن هناك أولويات في 
هذه األعمال المعمارية التي قد تكون خطورتها 

أكــثــر مــن جــمــالــهــا، وهـــي اتــبــاع أهـــم اشــتــراطــات 
األمــن والسالمة التي وضعتها قــوة اإلطفاء من 
خــالل اســتــخــدام مـــواد مصنفة وعالية الــجــودة، 
تقاوم توصيل الحرارة والــبــرودة والحماية من 

العوامل الجوية.
وفــــي الـــخـــتـــام، كــــّرم الـــمـــكـــراد الــمــشــاركــيــن في 
 تــذكــاريــة الى 

ً
الــنــدوة، كما قـــّدم الــلــواء فهد درعـــا

الفريق المكراد.
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 »Tankeschön« في اآلونة األخيرة، تتناقل األلسن على اإلنترنت عبارة
)تورية على عبارة »شكرا جزيال باأللمانية« لتصبح »شكرا جزيال على 
الدبابات«، وتظهر العبارة على شعار يصور دبابة ألمانية من طراز بانزر 
ترفع علما أوكرانيا، فبعد مرور عام منذ اندلعت الحرب، تستعد ألمانيا 
على نحو مفاجئ لتسليم 14 دبابة من طراز Leopard 2 ألوكرانيا، حيث 
يشير القرار إلــى انقالب مذهل لمبدأ تحترمه ألمانيا على نحو أشبه 
بالوسواس القهري منذ أمــد بعيد في سياستها الخارجية: االمتناع 
َرف إغضاب 

َ
عن تقديم معدات هجومية ألوكرانيا، نحن األلمان ال نملك ت

الروس.
في مستهل األمر، اكتفت ألمانيا بإرسال الخوذات والدروع الشخصية 
زاة الروس، ومع تصاعد الضغوط 

ُ
الواقية لألوكرانيين الذين يقاتلون الغ

من جانب حلفاء ألمانيا واألوكرانيين، بدأت بنود أكثر جدية تتقاطر رويدا 
رويدا: المدفعية، والصواريخ المضادة للدبابات المحمولة على الكتف، 
وناقالت الجنود المدرعة، والدبابات المضادة للطائرات، والصواريخ 
القصيرة الــمــدى، لكن الدبابات القتالية كانت محظورة بشكل صــارم، 
فباعتبارها أسلحة هجومية، من المفترض أنها تعرض ألمانيا لغضب 
الرئيس الروسي فالديمير بوتين، وعلى هذا فقد كانت »ممنوعة« لعام 

كامل، واآلن ستدخل إلى أوكرانيا دبابات ألمانية الصنع.
رى ما السبب وراء هذا التحول المذهل؟ هل أدركت حكومة المستشار 

ُ
ت

أوالف شولتز أخيرا أن ما أصبح على المحك أكثر من مجرد التزام أخالقي 
تجاه ضحايا حرب اإلبادة الجماعية في روسيا؟

الواقع أن وقف وعكس اتجاه تقدم روسيا نحو الغرب يشكل مصلحة 
استراتيجية جوهرية، فــإذا انتصر بوتين في هــذه الــحــرب، فإنه بهذا 
سيقوض نظاما أوروبيا ساريا منذ 77 عاما يقوم على ضبط النفس، 
والردع، وعدد كبير من المعاهدات ذات الطبيعة الِسلمية، وسيتجرأ على 
محاولة تحقيق المزيد من المكاسب وترويع بقية أوروبــا، فهكذا تفعل 

القوى اإلمبريالية عندما تغويها أحالم العظمة.
من المؤسف أن هذا المنطق الجبري ال يحل أحجية العزيمة األلمانية 
الجديدة، كما أن ألمانيا ال تنبري لتحمل مسؤوليتها لمجرد كونها أغنى 
دولة في أوروبا وأكثرها سكانا، قد يتمثل تفسير أفضل في المساومة بين 

ضفتي األطلسي واتباع »الزعيم الحقيقي«، الواليات المتحدة.
طــوال أشهر، كــان شولتز يحتمي وراء رفــض الرئيس األميركي جو 
بايدن إرسال الدبابة األميركية M1A1 Abrams إلى المعركة، فكان شعار 
المستشار متمثال فــي عــبــارة »ال تفعل ذلــك بــمــفــردك«، ولــهــذا، اندفعت 
المشاحنات خلف الكواليس، فإذا لم يذهب السيد »الكبير«، فلن تستفز 

ألمانيا قيصر روسيا في العصر الحديث.
في النهاية، رضخ بايدن، حتى برغم أن الدبابة أبرامز قد ال تكون مثالية 
للقتال في أوروبــا الشرقية، وُيقال إنها أثقل من أن تناسب التضاريس 
األوكرانية الرطبة اللينة، وإنها تتطلب عمليات إعادة إمداد معقدة فهي 
على سبيل المثال تعمل بوقود الطائرات ال الديزل، وأفراد صيانة على 

مستوى عال من التدريب.
لكن هذه أمور فنية مريحة يعشقها منتقدو الصفقة، فالمهم في األمر 
حقا هو الرمزية، وااللتزام من جانب الواليات المتحدة يطمئن ألمانيا، 
التي حاولت، منذ أطلق المستشار األلماني فيلي برانت في سبعينيات 
القرن العشرين سياسته الشرقية، وضع نفسها على جانب الكرملين 
الــطــيــب، ولــهــذا السبب ظلت الــحــكــومــات األلــمــانــيــة متمسكة بمشروع 
)نورد ستريم 2(، وهو خط األنابيب الذي كان من المقرر أن يجلب الغاز 
الــروســي مباشرة إلــى ألمانيا دون الــمــرور بأوكرانيا وبــولــنــدا. )حتى 

انــدالع الحرب، كانت روسيا تمثل 55% من واردات ألمانيا من الغاز(.
مع قدوم الدبابات األميركية، تستطيع ألمانيا أن تجعل خطر االنتقام 
الروسي موزعا على نطاق أوســع، لكن ال ينبغي لنا أن نبالغ في القلق 
بشأن هذا الخطر، والواقع أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
غ في تقدير 

َ
استخف بالقرار األميركي، فالدبابات األميركية واأللمانية »ُمبال

»تحترق مثلها كمثل كل الدبابات األخرى«. قوتها بوضوح« وسـ
لذا، نجحت مناورة شولتز: »أنت تساعدني، وأنا سأساعد كييف«، إنه 
يحب االقتباس من الفيلم الموسيقي الشهير من عام Carousel 1945: »لن 
تسير وحدك أبدا«، وهذا هو المغزى الحقيقي من االستراتيجية األلمانية 
 أميركا الجبارة، 

ً
المتواضعة، فالحمالن ُمحاطة اآلن بآخرين، وخصوصا

وال ينبغي لها أن تخاف من الذئاب، فالسالمة في العدد الكبير، وال ينبغي 
لك أبدا أن ترعى وحدك.

أولئك الذين يتصورون أن ألمانيا ستتغلب أخيرا على غرائز القطيع 
يجب أن ينتظروا، فاألمة التي ذهبت إلى أبواب موسكو في الحرب العالمية 
الثانية أصبحت اآلن وديعة كالهر المدلل، لقد ساعد تحولها بعد الحرب 
ُعد مهددة من 

َ
في تمكين السالم واالزدهــار لها وبقية أوروبــا، التي لم ت

اإلمبريالية التوتونية، ولكن لماذا التخلي اآلن عن »ثقافة التحفظ« األلمانية 
المستشهد بها كثيرا؟

اإلجابة بسيطة: لقد تغير الواقع بوحشية عندما حاول بوتين االستيالء 
على كييف في فبراير الماضي، وهــو يعد العدة اآلن لتعزيزات هائلة 
لهجوم الربيع، وتسبب العدوان الروسي أيضا في تغيير اتجاه الرأي العام 
األلماني، وتفضل الغالبية نقل األسلحة إلى أوكرانيا، وهذه أيضا حال 
ضر، شركاء ائتالف شولتز، لقد تحول ُدعاة السالم المخلصين باألمس 

ُ
الخ

عمليا إلى حزب حرب، في إعادة صياغة عبارة صموئيل جونسون: »ال 
شيء يركز العقول أفضل من التهديد الوجودي«.

لذا، ينبغي لنا أن ننسب الفضل ألهله، لقد تخلت ألمانيا عن مشروع 
)نــورد ستريم 2(، وانضمت إلى عقوبات أشد قسوة ضد روسيا، وهي 
تتقدم بفارق كبير عن فرنسا في قائمة الدول التي تزود أوكرانيا بالمال 
واألسلحة، كما تعهدت بتقديم 100 مليار يــورو )109 مليارات دوالر 
أميركي( إضافية للقوات المسلحة االتحادية األلمانية، الجيش الذي برع 
طوال ثالثة عقود من الزمن في تقليص عدد الجنود العاملين والمعدات، 
فمنذ رحل آخر جندي روسي عن أوروبا الشرقية في عام 1994، تقلصت 

قوة الدبابات األلمانية من 3000 إلى أكثر من 300 بقليل.
مع ذلك، ستظل تجربة ألمانيا المباركة باعتبارها »قوة سالم« تثني 
البالد عن التخلي عن استراتيجيتها العريقة، وكان من المريح للغاية 
الركض مع القطيع الذي تقوده وتحميه الواليات المتحدة، وفي دراما 
الدبابات، كان لزاما على الواليات المتحدة أن تتحرك أوال حتى يتسنى 
أللمانيا أن تحذو حذوها، ولم يعد كالوزفيتز، الذي اشتهر بالدعوة إلى 

دمج الدبلوماسية والقوة، يعيش هنا اآلن.
ليس من المهم كثيرا أن االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة يشكالن 
م، ويبلغ عدد سكانهما ثالثة أضعاف 

َ
معا ثاني أكبر اقتصاد في العال

عدد سكان روسيا، فال يزال الدور الذي تضطلع به أميركا حاسما كأي 
اب المجان« في أوروبا  وقت مضى، وعندما انتقد الرئيس باراك أوباما »ُركَّ
ووصف دونالد ترامب منظمة حلف شمال األطلسي )الناتو( بأنها »كيان 
 بعض المالحظات لكنه أخطأ في 

َ
ن عتيق ُمهَمل«، من المؤكد أن بوتين َدوَّ

الحسابات بشدة، ففي عهد بايدن، عاد العمدة األميركي إلى المدينة على 
رأس حشد غربي متوسع، حتى أن فنلندا والسويد المحايدتين منذ األزل 

تندفعان اآلن لاللتحاق بعضوية الناتو.
إلى متى قد تدوم وحدة الحلفاء هذه إذا ظلت الحرب غير محسومة؟ 
هذه قضية أخرى. نحن نعرف فقط كيف تبدأ الحروب، وليس كيف تنتهي، 
وفي الوقت الحالي، دعونا نرفع القبعة لبايدن وشولتز، فقد كان كل منهما 
كارها لفكرة إرسال الدبابات، لكنهما توصال إلى القرار الصحيح، نتمنى أن 
تصل الدرع الجديدة في الوقت المناسب قبل أن يشن بوتين هجوم الربيع.

* عضو مجلس تحرير صحيفة Die Zeit، هو زميل مؤسسة هوفر 
ومدرس السياسة الدولية في كلية جونز هوبكنز للدراسات الدولية 
المتقدمة.
»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع »الجريدة«
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بعد عقود من التهميش، عادت السياسة الصناعية إلى واجهة التفكير 
االقتصادي، فنظرا لوضع المزيد من الدول إلجــراءات تدعم من خاللها 
صناعات معينة وتنشئ صناعات جديدة، كان إحياء السياسة الصناعية 
موضوًعا رئيسا في اجتماع المنتدى االقتصادي العالمي لهذا العام في 

»دافوس«.
وخير مثال على ذلك قانون الرقائق والعلوم األميركي الذي تبلغ قيمته 
280 مليار دوالر، ويهدف التشريع الجديد إلى توسيع نطاق صناعة أشباه 
الموصالت األميركية من أجل تقليص اعتماد أميركا على الصين، وضمان 
تفوقها التكنولوجي، كذلك، يتضمن قانون الحد من التضخم )IRA( الذي 
سنته إدارة »بايدن« إعانة مالية بقيمة 370 مليار دوالر مخصصة لدعم 

االنتقال الطاقي.
وتخطط دول االتحاد األوروبـــي، التي ثــارت ثائرتها بشأن ممارسة 
البرامج األميركية سياسة التمييز ضد الموردين األجــانــب، وانتهاك 
القواعد الدولية وقواعد االتحاد األوروبي التي تحظر اإلعانات الحكومية 
المخصصة لصناعة معينة، لــلــرد مــن خـــالل التخفيف مــن قواعدها 
المتعلقة باإلعانات، وفي الوقت نفسه، فإن ثلث مبلغ 1.8 تريليون يورو 
)2 تريليون دوالر( الذي يدخل في إطار التمويل االستثماري في خطة 
التعافي »NextGenrationEU« سيمول الصفقة األوروبية الخضراء، التي 
عِلن عنها في 2019، والتي ستساعد الدول األعضاء على االستثمار في 

ُ
أ

مشاريع الطاقة النظيفة، وال يقتصر هذا االتجاه على الدول الغربية: فقد 
 على صادرات خام النيكل للترويج لصناعتها 

ً
فرضت إندونيسيا حظرا

في مجال بطاريات السيارات الكهربائية.
وكانت هذه السياسات قائمة منذ فجر الثورة الصناعية، لكن في العقود 
األخيرة، شكك االقتصاديون في فائدتها، إذ يقال إنه ال ينبغي للحكومات 
أن تختار الصناعات الفائزة، بل ينبغي بــداًل من ذلــك السماح للسوق 
بتخصيص الموارد لمختلف الصناعات حسب تفضيالت المستهلكين 
 لهذا المنطق، يجب أن يتدخل صانعو 

ً
واإلمكانات التكنولوجية، ووفقا

السياسات في السوق فقط عندما يكون لديهم معلومات كافية تفيد بأن 
بعض العوامل الخارجية تتسبب في اختالل السوق، وحتى حينها، قد 
يقول المعارضون إن الحكومات قد تزيد األمــور ســوءا عندما تضيف 
إخفاقاتها- على سبيل المثال، تدخل الجهات الفاعلة التي تبحث على 
الريع في السياسات- إلى تلك التي يعانيها السوق، وبعد ثورتي »ريغان« 
و»تاتشر«، وصدور ما يسمى إجماع واشنطن في الثمانينيات من القرن 

العشرين، أصبحت هذه الحجج مكرسة في أرثوذكسية جديدة.
ولكن منذ ذلك الحين أصبح المنظرون االقتصاديون يعترفون بقيمة 
السياسات الصناعية، ونحن نعلم اآلن أن هناك العديد من الحاالت التي 
يكون فيها التدخل الحكومي مبررا، والسؤال المطروح إذا، ليس ما إذا 

كان ينبغي أن تكون هناك سياسات صناعية، بل كيف ينبغي إدارتها.
فعلى سبيل المثال، كان ُينظر إلى التعلم بالممارسة على أنه ظاهرة 
كبرى ومهمة كانت تتطلب تدخالت سياسية قبل وقت طويل من إدراك 
االقتصاديين لذلك، وهناك أدلة كثيرة تشير إلى أن العديد من الشركات 
والصناعات تتحسن بمرور الوقت ألنها تراكم خبرة اإلنتاج، ففي عام 
1936، صاغ مهندس الطيران، ثيودور رايت، ما يعرف اآلن باسم قانون 
رايت، الذي ينص على أن التكاليف تنخفض انخفاضا كبيرا مع اإلنتاج 
المتراكم، وخالل الحرب العالمية الثانية، استخدم الجيش األميركي هذا 
القانون في عقود المشتريات لجني وفــورات في التكاليف، لكن الفكرة 
ــشــرت في عام 

ُ
لم تدخل االقتصاد إال بــدراســة أنجزها »كينيث أرو« ون

ستخدم لتبرير حماية الصناعات الوليدة، 
ُ
1962، ومنذ ذلك الحين وهي ت

والتزامات السوق المتقدمة، واإلعانات مثل تلك المدرجة في قانون الحد 
من التضخم.

وتعد قوة السوق عيبا آخر يتطلب تدخل الحكومة، ومن أجل تحقيق 
هذه الغاية، يمّكن قانون الرقائق والعلوم األميركي من مواجهة هيمنة 
الصين، وما يثير المخاوف هو أن الصين يمكن أن تستخدم هذه الهيمنة 
كسالح اقتصادي، كما تستخدم الواليات المتحدة هيمنتها على النظام 
المالي وتقنيات معينة لمعاقبة دول أخرى، ويسعى قانون الرقائق والعلوم 

األميركي إلى تقليل تعرض االقتصاد األميركي للضغط الصيني.
إن كــل هــذه التدخالت تتعلق بتحويل أســعــار الــســوق لجعل بعض 
الصناعات، مثل أشباه الموصالت أو الطاقة المتجددة، أكثر ربحية ومن 
 آخر من أشكال التدخل 

ً
ثم أكبر مما كانت ستكون عليه لوال ذلك، لكن شكال

الحكومي يتعلق بالتكامل بين السلع العامة والخاصة، فعلى سبيل 
المثال، تتطلب السيارات طرقا وإشارات مرور وقواعد قيادة ورجال شرطة، 
وتحتاج القطارات إلى مسارات ومحطات، وتتطلب السيارات الكهربائية 
محطات شحن متاحة على نطاق واسع، وتعتمد جميع الصناعات على 
العمال ذوي المهارات المحددة، وتتأثر هذه المدخالت بصورة صريحة 
وضمنية بسياسات الحكومة، التي تعتبر ضــروريــة لتهيئة الظروف 

المناسبة للنمو واالزدهار المشترك على نطاق واسع.
إن الطريقة الوحيدة التي يمكن للحكومات من خاللها توفير المزيج 
الصحيح من السلع العامة هي التعامل مع أكبر عدد ممكن من الصناعات، 
فالسياسات الصناعية ال تعني اختيار القطاعات الصناعية الفائزة، بل 
تهدف إلى ضمان أن يؤدي توريد السلع العامة إلى تعزيز اإلنتاجية قدر 
اإلمكان، وألن الحكومات ال تستطيع االعتماد على اليد الخفية للسوق 
لتنسيق إجراءات اآلالف من الوكاالت العامة وتأثيرات ماليين الصفحات 
من التشريعات، يجب تضمينها وإشراكها في السياسات الصناعية، وهذا 
هو السبب في وجود العديد من الغرف التجارية ومجموعات الضغط في 
البلدان الديموقراطية التي تحاول التأثير على توفير السلع العامة بطرق 
تعزز فرص خلق القيمة في صناعاتها، ومن المؤكد أن هذه المجموعات 
قد تنخرط أيضا في البحث عن الريع، لكن المنافسة الديموقراطية يمكن 

أن تمنع مثل هذا السلوك.
وال يعني هذا أن على كل حكومة تقليد السياسات الباهظة الثمن التي 
تبدو رائجة هذه األيام، بل يجب أن يركز صانعو السياسات على مشاكل 
بلدانهم الحالية واختيار أنسب الحلول لها، وإن نسخ حلول البلدان األخرى 
لمشكالت ال تعانيها، أو التركيز على القضايا العصرية غير المهمة حقا، 

يؤدي إلى الفشل، إن لم نقل إلى كارثة.
فعلى سبيل المثال، يتطلب التنويع في صناعات جديدة- وهو هدف 
رئيس في العديد من البلدان- تحديد السلع العامة التي تتطلبها هذه 
الصناعات ومساعدتها من خالل عملية التعلم، ونظرا ألن إزالة الكربون 
تــؤدي إلى ظهور أســواق وصناعات جديدة، تحاول الحكومات معرفة 
كيفية المشاركة في التحول األخضر. وقد ترغب بلدان أخرى في الحد 
من التفاوتات اإلقليمية، أو دمج جامعاتها في نظام إيكولوجي حيوي 
لالبتكار، أو تسريع وتيرة التنمية من خالل معالجة اإلخفاقات الطويلة 
األمــد فــي توفير المدخالت الرئيسة مثل الكهرباء، والــمــيــاه، والتنقل، 

والتدريب، والخدمات الرقمية.
ولمواجهة هــذه التحديات، يجب أن يكون لــدى الحكومات إمكانية 
الوصول إلى جميع أدوات السياسة التي يمكن أن تساعدها في إيجاد 
الحلول، وإن إهمال هذه األدوات باعتبارها »سياسة صناعية«، كما يفعل 

البعض عادة، ال يقلل من أهميتها.
* وزير التخطيط الفنزويلي السابق وكبير االقتصاديين السابق في 
بنك التنمية للبلدان األميركية، وأستاذ في كلية »جون إف كينيدي« لإلدارة 

الحكومية بجامعة »هارفارد«، ومدير مختبر »هارفارد« للنمو.
»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع »الجريدة«

ألنــنــا نعيش حــالــة مــن الــيــأس واإلحــبــاط 
 كثيرة، 

ً
 من الــســوداء والــظــالم أحيانا

ً
وأيــامــا

لــذلــك تــرانــا نــعــود إلـــى األيــــام الــخــوالــي، أيــام 
الزمن الجميل لشعورنا أن ما فات أفضل مما 
نحياه اليوم، وفي ظل األجــواء الكئيبة التي 
تلفح وجــوهــنــا ومــســامــعــنــا صــبــاح كــل يــوم 
ومساءه، عدت إلى الخمسينيات وما بعدها 
من أزمان وأنا أتصفح وأطالع كتابين للباحث 
ومـــقـــدم الــبــرامــج الــبــحــريــنــي إبــراهــيــم راشـــد 
الــدوســري ولــه بــاع طويل في عالم التلحين 

والطرب والفن التشكيلي والموسيقى.
ــن أم كــلــثــوم وعــالقــتــهــا   الـــكـــتـــاب األول عـ
بالبحرين ودول الخليج الــعــربــي، والثاني 
عن البحرين في زمــن عبدالناصر، فرغم كل 
الكوارث التي حلت بمنطقتنا اليــزال صوت 
أم كلثوم يتغلغل في أعماقنا، وهي حاضرة 
في كل بيت خليجي وعربي، وشعب البحرين 
تعرف على »صوت الست« ألول مرة عام 1934 
يوم افتتاح اإلذاعــة المصرية، وكان يحرص 
عــلــى ســـمـــاع حــفــالتــهــا الــغــنــائــيــة الــشــهــيــرة 

واقتناء أسطواناتها.
 أول فيلم ظهرت فيه أم كلثوم هو »وداد« 
وعــرض في البحرين عام 1936 وكذلك فيلم 
»فاطمة« عــام 1947، ومــن أشهر أغانيها في 
السينما أغنية »عن العشاق سألوني« و»غني 

لي شوي شوي«.
 ساهمت أم كلثوم بأغانيها فأحدثت نقلة 
نوعية في الطرب العربي وتعرف الملحنون 
فــي الــخــلــيــج عــلــى ألــحــان مــحــمــد القصبجي 
وزكــريــا أحــمــد وريــــاض السنباطي ومحمد 
عــبــدالــوهــاب، واكــتــشــفــوا األوزان اإليــقــاعــيــة 

المتنوعة، وكــان من شــأن ذلــك تكوين الفرق 
الموسيقية الشرقية عام 1956، وفرقة أسرة 
هـــواة الــفــن الموسيقية بالمنامة، وهــي أول 
كــيــان موسيقي فــي الــبــحــريــن بــقــيــادة أحمد 
الــفــردان، ثم األســتــاذ جاسم العمران وهناك 

فرق أخرى تأسست في المحّرق والمنامة.
ــد بـــــــــرزت الـــفـــرقـــة  ــقــ ــي الــــكــــويــــت فــ ــ  أمـــــــا فــ
ــة الــــخــــاصــــة بـــــــاإلذاعـــــــة أواخـــــــر  ــيـ ــقـ ــيـ ــمـــوسـ الـ
الخمسينيات، ومــن الموسيقيين الالمعين 
الذين عملوا هنا كان حمدي الحريري، وقد 
زارت »الست« الكويت عام 1963 للمرة األولى 
وبـــدعـــوة مـــن الــجــمــعــيــة الــثــقــافــيــة الــنــســائــيــة 
إلحــيــاء حفلتين واستقبلها األمــيــر الشيخ 
صباح السالم الصباح، وأحيت الحفل على 
مــســرح ســيــنــمــا األنــــدلــــس، وغــنــت »حسيبك 
للزمن« و»أنساك«، والزيارة الثانية كانت عام 
1968 بــعــد نكسة حـــرب 5 حــزيــران )يــونــيــو( 
1967، وخصص ريع حفالتها لدعم المجهود 
الحربي، وغنت للكويت »يــا دارنـــا يــا دار يا 
منية األحرار« وسجلتها إلذاعة الكويت عام 
1964 وأنــشــودة »أرض الــجــدود« عــام 1966، 
واألغنيتان من كلمات الشاعر أحمد العدواني.

 يذكر المؤلف أن الفنانة البحرينية نجمة 
عبدالله صدحت بأغاني أم كلثوم، وســارت 
ــالـــت لــقــب كـــوكـــب الــخــلــيــج،  عــلــى خــطــاهــا ونـ
ويــســجــل األديــــب عــبــدالــقــادر عقيل ذكــريــاتــه 
وهــو فــي ســن الشباب كيف قــام بـــأداء أغنية 
»أنت عمري« أمام الطلبة واألساتذة عام 1964.

ــلـــى »ارتـــــبـــــاط شــعــب   تــســلــيــط الــــضــــوء عـ
ــعـــوب الــخــلــيــجــيــة« بــكــوكــب  ــشـ الـــبـــحـــريـــن والـ
الشرق عبارة عن رسالة وفاء وحب من كاتب 

بحريني متمرس، وهو ما كرره الدوسري في 
كتابه الثاني عن جمال عبدالناصر وتأثيره 
في البحرين طيلة فترة حكمه )1970-1952( 
ــلـــك الـــعـــالقـــة فــــي الــخــمــســيــنــيــات  ــلـــت تـ وتـــجـ
مـــن خــــالل »هــيــئــة االتــــحــــاد الـــوطـــنـــي« ودعـــم 
عبدالناصر للحراك السياسي لها ومطالبتها 

باالستقالل وهيمنة االستعمار البريطاني.
 تأثرت البحرين بالمد الناصري والعروبي 
وشكلت »المالذ اآلمن« للشباب الخليجيين، 
ــثـــات الــتــعــلــيــمــيــة فــــي مــصــر  ــعـ ــبـ وإرســــــــــال الـ
واســتــقــدام المعلمين منها، وأيــضــا حضور 
الصحافة المصرية وتوزيعها فــي عواصم 
 عن دور إذاعــة صوت 

ً
الخليج العربي فضال

العرب ونقلها لخطابات عبدالناصر وسعيه 
إلـــى حــصــول الــبــحــريــن عــلــى استقاللها عــام 

.1971
 الــمــالحــظــة الــتــي أوردهــــا الــكــاتــب أن دور 
السينما في البحرين انتشرت في زمن جمال 
عــبــدالــنــاصــر وتـــم تــأســيــس شــركــة البحرين 
ــام 1968، وفــي  ــــالم عـ للسينما وتـــوزيـــع األفـ
عهده تــم إنــتــاج عــدد مــن األفـــالم ذات الصلة 
وعرضت على شاشات السينما أفالم مصرية 
منها »جميلة بو حيرد« و»يــا قلبي« و»بين 

القصرين«.
 
ً
 كـــان زمـــن عــبــدالــنــاصــر وأم كــلــثــوم عــامــرا
بـــاألحـــداث والـــتـــطـــورات الــســيــاســيــة والفنية 
وغــيــرهــا مــن الــمــجــاالت، ال سيما امــتــداداتــه 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، وذاك الــزمــن 
أنتج أجيااًل وقيادات وطنية أخــذت بالنهج 
الناصري واألفــكــار القومية التي عبرت عن 

نفسها بأشكال ونماذج مختلفة.

 
ً
رحلت الحكومة على عجل؛ فهي لم تكمل إال 28 يوما
 وقمرها 

ً
منذ مــرســوم تشكيلها، فكان شهرها ناقصا

 وراء غـــيـــوم الــجــلــســات الــعــاصــفــة وضــبــاب 
ً
مــحــجــوبــا

 في رمال 
ً
تخبطها، وبقي مجلس إصالح المسار متعثرا

أرض التشريع، حيث ثقبت عجلة إنجازه وخرج هواء 
االقتراحات والعنتريات منها لتضيع وعود الخروج من 
أرض التيه والدخول برجل تنميتنا اليمين إلى طرق 

 والسلوى.
ّ
الحرير والعسل والمن

 بمعيشته ومخاوفه 
ً
 ونام الشعب على عجالة منهكا

حتى يوقظه ورود خبر عاجل يمنيه بأحالم وأمنيات 
أخرى، ثم يعود إلى نومه مرة أخرى، وصارت مصلحة 
البالد كقميص عثمان يلوكها لسان كل طامح ومخادع 
ومتمصلح، منصوبة على المنابر كعجل بني إسرائيل 
له خوار، أمنيات نسمعها في كل انتخابات وكل وعود 
إنـــجـــاز وكــــل جــلــســة مــــوعــــودة، عــجــل مـــأفـــون لــمــصــالــح 
سياسية وانتخابية أضلنا، ويراد لنا أن نطوف حول 
جــســد خــداعــه، ونــهــلــل بــجــنــون دون عــقــل أو مــنــطــق أو 
حــتــى قــلــيــل مــن الــفــهــم الـــواجـــب الـــذي يــحــتــاجــه واقــعــنــا 

ومستقبل أجيالنا!!
 خلف قبضان 

ً
ويبقى الوطن هو البريء القابع وحيدا

قــفــص االتـــهـــام، تــديــنــه دون ذنـــب لــه شــــوارع مــتــهــالــكــة، 
وتعليم رديء وصحة مريضة وتنمية متأخرة، تخنق 
ــراعــــات أبـــنـــائـــه وهــــواجــــس مــســتــقــبــل  ســـحـــب دخـــــان صــ
أوالده رئـــة دســـتـــوره، وتــلــطــخ بــســواد نــوايــاهــا بياض 
 هناك 

ً
ثــوب سمعته بين العالمين، وطــن يقبع وحــيــدا

 داخل أسواره 
ً
 عبثا

ً
كذئب تاريخ مجيد لم يهرول يوما

أو خــارجــهــا، وصمد طويال أمــام الــعــواصــف اإلقليمية 
والعالمية حتى اليوم، وطن متهم بال ذنب جناه وبريء 
رغم أنف كل دم كذب لطخت بها المصالح المتصارعة 
قميص تاريخه، وسيبقى دوما وطن سلم للمجد وعلى 
جبينه طالع السعد لو سلم من طعنات كل بروتوس 
مصالح تربى في حجره، وسلم من قلة فهم وصراعات 
أوالده فــي مــجــالــس الــدســتــور الــديــمــوقــراطــيــة ومــواقــع 

اإلنترنت الدوغمائية وخاليا الدماغ الشعبية!!! 
ــا هــــو عــلــيــه حـــتـــى نــفــرق  وســـيـــبـــقـــى الــــوضــــع عـــلـــى مــ
كمجتمع واٍع بين من يريد إصالح مسار الوطن، ومن 
يريد أن يجعل الوطنية والدستور والمصلحة الشعبية 
مــســمــار جــحــا، يــدقــه فــي جـــدران أحــالمــنــا وتــطــلــعــاتــنــا؛ 
لـــيـــزور كــمــا يـــشـــاء مــصــالــحــه وطــمــوحــاتــه الــشــخــصــيــة 

ومعاركه الخاصة.

زمن عبدالناصر وأم كلثوم في البحرين والكويت

hamzaolayan@icloud.comحمزة عليان

الطريقة التي يمكن للحكومات من خاللها 
توفير المزيج الصحيح من السلع العامة 

التعامل مع أكبر عدد ممكن من الصناعات

قال مذيع برامج في إحدى المحطات التلفزيونية ما 
معناه: »إذا أردت أن تعرف أين وصل الفساد واستفحل 
فــي بلد مــا، فانظر الــى شــوارعــهــا، فتهالكها وإهمالها 

يدالن على مستوى الفساد فيها«.
فــنــظــرت إلـــى شــوارعــنــا الــمــدمــرة تــحــت ســمــع وبــصــر 
حكومات ومجالس أمــة متعاقبة لــم يقم أي منها بأي 
مجهود يذكر ضد ذلك الفساد، كفرض غرامات مشددة 
ومعاقبة المقاولين الــذيــن عــاثــوا فــســادا فــي شوارعنا، 
ومــع هــذا لــم يتجرأ أحــد مــن هــذه المجالس حتى على 
ــا أفــــســــدوه، بـــل عــلــى الــعــكــس  إجـــبـــارهـــم عــلــى إصــــالح مـ
مــن ذلــك تــمــامــا فــقــد كــان هــنــاك تــواطــؤ بــّيــن ورفـــض من 
»النوائب« ألي إجــراء ضد المقاولين مما يثير الريبة، 
وضـــح ذلـــك خـــالل اســـتـــجـــواب الـــوزيـــرة الــســابــقــة جــنــان 
بــوشــهــري، وأكــمــل المشهد الــمــخــزي الحكومة السابقة 

بتخليها عنها.
تفتقت أذهان إخوان لنا في قروب مجموعة متقاعدي 
نفط الكويت، فاقترح أخونا بو ضيدان أن نفكر خارج 
ــنــــدوق إليــــجــــاد حــــل ســــريــــع ومــــؤقــــت نـــصـــلـــح فــيــه  الــــصــ
شوارعنا، فبادر أخونا بو يوسف بمقترح تشكيل حملة 
 فــي الــشــوارع الداخلية، 

ً
شعبية لــردم الحفر خــصــوصــا

كل يردم أمام بيته، وما علينا إال شراء أكياس إسمنت 
وخلطها مع الرمل والحصى »المتكّود«، أي المتراكم، أما 
بيوتنا، على أن نستعين بمهندس طرق »كويتي« حتى 

ينصحنا بنسب الخلط المناسبة.
بعض الجمعيات التعاونية اقترحت اقتطاع أرباحها 
لتمويل إصالح طرقات مناطقها الداخلية، ولكن تبقى 
مشكلة رئيسة وهي يجب التأكد من أن خلطات اإلسمنت 

حسب المواصفات العالمية ال حسب مقاولي الكويت.
نقول: بما أنه ال الحكومة وال مجلس النوائب قادران 
ــبــــارهــــم عــلــى  عـــلـــى حــــل مــعــضــلــة غــــش الـــمـــقـــاولـــيـــن وإجــ
إصالح ما أفسدوه، وبما أن شوارع الكويت وطرقاتها 
تحولت إلى مجرد تراب و»حصم« وكأنها لم تبلط من 
قــبــل، فما لكم غير »الــحــّصــايــة«، وهــم جامعو الحصى، 
بوا على حصم »الكويت«، ومعهم سّراق رمل 

ّ
الذين شط

الكويت الهاربون بمئات الماليين، فيقومون بمواصلة 
مــا تــعــودوا عليه، ولكن هــذه الــمــرة بصفة قانونية، أي 
تحت حماية الحكومة ليجمعوا لهم ثــروة أخـــرى، من 
كرف الرمال والحصى من شوارعنا وطرقاتنا، ويفّكونا 

من غبار شوارعنا وتطاير حصاها.

الَحَمل األلماني يتعلم كيف يعوي

جوزيف جوفي*

لماذا عادت السياسة الصناعية إلى الواجهة؟

ريكاردو هاوسمان*

يجب أن يركز صانعو السياسات على مشاكل بلدانهم الحالية، 
واختيار أنسب الحلول لها، فنسخ حلول البلدان األخرى 

لمشكالت ال تعانيها، أو التركيز على القضايا العصرية غير 
، يؤدي إلى الفشل، إن لم نقل إلى كارثة.

ً
المهمة حقا

ينبغي لنا أن ننسب الفضل ألهله، لقد تخلت ألمانيا عن 
مشروع )نورد ستريم 2(، وانضمت إلى عقوبات أشد قسوة 

ضد روسيا، وهي تتقدم بفارق كبير عن فرنسا في قائمة 
الدول التي تزود أوكرانيا بالمال واألسلحة، كما تعهدت 

بتقديم 100 مليار يورو إضافية للقوات المسلحة االتحادية 
األلمانية.

talalalarab@yahoo.com

طالل عبد الكريم العرب

في الصميم: »ما لكم غير 
الحّصاية«  إصالح المسار والمسمار

فالح بن حجري 

إننا في وطن صمد طويال أمام العواصف اإلقليمية 
والعالمية حتى اليوم، وطن متهم بال ذنب جناه وبريء رغم 

أنف كل دم كذب لطخت بها المصالح المتصارعة قميص 
 وطن سلم للمجد وعلى جبينه طالع 

ً
تاريخه، وسيبقى دوما

السعد لو سلم من طعنات كل بروتوس مصالح تربى في 
حجره، وسلم من قلة فهم وصراعات أوالده في مجالس 

الدستور الديموقراطية.

بما أنه ال الحكومة وال مجلس النوائب قادران على حل 
معضلة غش المقاولين وإجبارهم على إصالح ما أفسدوه، 
وبما أن شوارع الكويت وطرقاتها تحولت إلى مجرد تراب 

و»حصم« وكأنها لم تبلط من قبل، فما لكم غير »الحّصاية«، 
وهم جامعو الحصى، ومعهم سّراق رمل الكويت الهاربون 

بمئات الماليين، فيقومون بمواصلة ما تعودوا عليه، ولكن 
هذه المرة بصفة قانونية.

https://www.aljarida.com/article/12923
https://www.aljarida.com/article/12925
https://www.aljarida.com/article/12927
https://www.aljarida.com/article/12930
https://www.aljarida.com/article/12932
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.2777.277

السوق العامالسوق العام

8.0858.085

السوق األولالسوق األول

5.6235.623

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2743.0232.659

 في موازنة 2024/2023
ً
 متوقعا

ً
5 مليارات دينار عجزا

 وتؤكد أن الدولة تتبع خطة محكمة لزيادة اإليرادات غير النفطية
ً
ً• »المالية« ترفع سعر التعادل إلى 92.9 دوالرا

 بارتفاع 13.3% • معدل سعر البرميل في الموازنة 70 دوالرا
ً
• المرتبات بلغت 14.9 مليارا

أعلنت وزارة المالية تقديم 
مشروع الموازنة العامة للسنة 
المالية الــقــادمــة 2023 / 2024 
إلـــــى مــجــلــس األمــــــة لـــلـــمـــداولـــة 
واإلقـــــــــــــرار، مـــبـــيـــنـــة أن الــعــجــز 
الـــمـــتـــوقـــع ســيــبــلــغ 5 مـــلـــيـــارات 

دينار.
وشهدت الموازنة زيادة في 
الــمــصــروفــات إلـــى جــانــب رفــع 
قيمة سعر التعادل في الموازنة 
، موضحة أن 

ً
ليبلغ 92.9 دوالرا

إجمالي المصروفات المقدرة 
بلغ 26.2 مليار دينار، كما أن 
الزيادة في المصروفات تشمل 
تغطية عجوزات سابقة تخص 
ــــي الــكــهــربــاء  مستحقات وزارتـ
ــفــــط وبــــــــدل بــيــع  ــنــ ــاء والــ ــ ــمــ ــ ــ وال

اإلجازات للعاملين.
 
ً
وشهدت الميزانية ارتفاعا
في المرتبات وما في حكمها، 
إذ بــلــغــت 14.9 مـــلـــيـــار ديـــنـــار 
 في 

ً
ــارا ــيـ ــلـ مـــقـــارنـــة مـــع 13.1 مـ

الـــعـــام الــســابــق بـــارتـــفـــاع قـــدره 
13.3% في حين جاءت تركيبة 
الــمــصــروفــات 80% للمرتبات 
والــــــــــدعــــــــــوم والــــــمــــــصــــــروفــــــات 
ــة 9% وبـــــاقـــــي  ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــمــ ــ ــرأســ ــ الــ

المصروفات %11.
ــلــــغ إجــــمــــالــــي اإليــــــــــرادات  وبــ
المقدرة 19.4 مليار دينار، التي 
تراجعت بنسبة 16.9% مقارنة 
، فــي حين تبلغ 

ً
بـــ 23.3 مــلــيــارا

اإليرادات النفطية المقدرة 17.1 
، والتي انخفضت بنسبة 

ً
مليارا

19.5% حيث قدرت في الموازنة 
، فيما 

ً
الــســابــقــة 21.3 مـــلـــيـــارا

بلغت اإليــــرادات غير النفطية 
المقدرة 2.2 مليار. 

وقــالــت »الــمــالــيــة«، إن مــوازنــة 
2023 / 2024 تــبــدأ فــي األول من 

أبــــريــــل 2023 وتـــنـــتـــهـــي فــــي 31 
مارس 2024.

وبّينت الــوزارة أنه على الرغم 
مــن ارتـــفـــاع الــمــصــروفــات بسبب 

بنود معظمها غير متكررة، فإن 
من أبرز المؤشرات اإليجابية في 
الموازنة القادمة هو االرتفاع في 
مساهمة اإليـــرادات غير النفطية 

)بعد شمولها لإليرادات الناتجة 
عن أرباح الجهات المستقلة( إلى 
19% ألول مرة، نتيجة قرارات تم 
اتخاذها لتحسين إيرادات الدولة 

وتعظيم مدخراتها.
وأوضـــحـــت أن مـــوازنـــة السنة 
ــة هــــي مــــوازنــــة  ــادمــ ــقــ ــة الــ ــيـ ــالـ ــمـ الـ
غـــيـــر اعـــتـــيـــاديـــة كـــونـــهـــا مــحــمــلــة 
ــــررة  ــكـ ــ ــتـ ــ بــــــمــــــصــــــروفــــــات غـــــيـــــر مـ
ــاقــــات مـــتـــراكـــمـــة مــنــذ  ــقــ ــتــــحــ واســ
سنوات سابقة ومنها مبلغ 1.064 
مليار دينار فقط لوزارتي النفط 
والــكــهــربــاء والـــمـــاء، إضـــافـــة إلــى 
481 مليون دينار لتغطية البدل 
ــازات  ــ الــنــقــدي لــرصــيــد بــيــع اإلجــ

للعاملين في القطاع العام. 
ــوزارة حرصها  ــ كــذلــك أكـــدت الـ
 عــلــى تــحــمــيــل الــمــيــزانــيــة 

ً
أيـــضـــا

إصـــاحـــات مــالــيــة هيكلية منها 
احتساب أرباح الجهات المستقلة 

في الموازنة. 
وأكـــدت أن الــدولــة الــيــوم تتبع 

خــطــة محكمة لـــزيـــادة اإليـــــرادات 
غير النفطية بشكل تدريجي على 
مدى السنوات القادمة، باإلضافة 
إلــى إصــاحــات لتقنين وترشيد 
ــمــــصــــروفــــات والــــتــــي ســتــدخــل  الــ
 لمواجهة 

ً
حيز التنفيذ تدريجيا

التحديات المالية واالقتصادية 
والتحوط أمام أي أمر طارئ.

ــرز  ــن أبـ وذكــــــرت الــــــــوزارة أن مـ
عناصر الزيادة في المصروفات 
ــداد مــســتــحــقــات مــتــراكــمــة  هـــي ســ
لوزارة الكهرباء والماء تبلغ 745 
مليون دينار ووزارة النفط تبلغ 
 لــيــكــون الــمــجــمــوع 

ً
319 مــلــيــونــا

1.064 مليار ديــنــار، إضــافــة إلى 
ــوقـــع فــي  ــمـــتـ تـــكـــلـــفـــة االرتــــــفــــــاع الـ
الكميات المستهلكة من الوقود 
لتشغيل محطات إنــتــاج الطاقة 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
ــفــــط والـــــــوقـــــــود لـــاســـتـــهـــاك  ــنــ الــ
والتوزيع المحلي، كذلك تغطية 
ــاطــــق الـــســـكـــنـــيـــة  ــنــ ــمــ تـــكـــالـــيـــف الــ

)مدينة المطاع – جنوب عبدالله 
المبارك – جنوب خيطان( والبنية 
التحتية والمرافق العامة لمشروع 
جـــنـــوب مــديــنــة ســعــد الــعــبــدالــلــه 
اإلسكاني، و 586.8 مليون دينار 
لتقدير 21.815 وظيفة للتعيينات 

الجديدة.
 أنـــهـــا وضــعــت 

ً
ــا وذكــــــرت أيـــضـ

تــــوقــــعــــات مـــحـــافـــظـــة لـــــإليـــــرادات 
ــــدل ســعــر  ــعـ ــ الـــنـــفـــطـــيـــة، إذ إن مـ
 ،

ً
البرميل في الموازنة 70 دوالرا

وهو معدل محافظ وأقل بمقدار 
10 دوالرات مقارنة بموازنة السنة 
ــل بــحــوالــي  الــمــالــيــة الــحــالــيــة وأقــ
 من السعر الحالي في 

ً
15 دوالرا

الــســوق العالمي، مما يــؤدي الى 
عجز متوقع في الموازنة يبلغ 5 

مليارات دينار.

تذبذب حاد لمؤشرات البورصة... 
والسيولة 44.4 مليون دينار

عمليات شراء في نهاية الجلسة رفعت القيمة بشكل كبير
● علي العنزي

استقر مــؤشــرا السوقين الــعــام واألول في 
بــورصــة الــكــويــت على تــغــيــرات مــحــدودة بعد 
تراجع قاٍس في بداية الجلسة، وخسر مؤشر 
»الـــعـــام« نسبة 0.06 فــي المئة أي 4.03 نقاط 
ليقفل على مستوى 7277.29 نقطة بسيولة 
ارتفعت بقوة خال فترة المزاد وبلغت بنهاية 
التعامات 44.4 مليون دينار، تداولت 113.1 
مليون سهم تمت عبر 8776 صفقة، وتم تداول 
115 سهما، ربــح منها 46، بينما تــراجــع 52، 

واستقر 17 دون تغيير.
 وارتــــد مــؤشــر الــســوق االول الـــى المنطقة 
الخضراء، وسجل مكاسب محدودة بعد خسارة 
كبيرة، وانتهى الى ارتفاع بنسبة طفيفة جدا 
هي 0.02 في المئة اي 1.45 نقطة ليقفل على 
مستوى 8085.41 نقاط بسيولة كبيرة بلغت 
36 مليون ديــنــار، تــداولــت 60.6 مليون سهم 
تمت عبر 5618 صفقة، وتم تداول 25 سهما هي 
مكونات السوق االول، ربح منها 6 أسهم فقط، 

بينما تراجع 15 واستقر 4 دون تغير.
 وتراجع مؤشر السوق الرئيسي بعد خسارة 
كبيرة في سهم »اس تي ســي« بنسبة 3.2 في 

المئة ليخسر »الرئيسي« 0.35 فــي المئة، أي 
19.53 نــقــطــة، ليقفل عــلــى مــســتــوى 5623.36 
نقطة، بسيولة مستقرة حول 8.3 مايين دينار، 
تداولت 52.4 مليون سهم عبر 3158 صفقة، وتم 
تداول 90 سهما، ربح منها 40، بينما تراجع 37، 

واستقر 13 دون تغير.

»بيتك« و»أجيليتي«
بدأت تعامات بورصة الكويت امس في ثالث 
جلسات االسبوع باهتة وفاترة جدا، خصوصا 
فــي اول ساعتين، إذ لــم تــزد سيولتهما على 
12 مليون ديــنــار فقط، وهــي اقــل مــن معدالت 
ذات الفترة خال شهر يناير الماضي بحوالي 
الــنــصــف، وتــم الضغط على االســهــم القيادية 
دون اســتــثــنــاء لتسجل خــســائــر بنسب فاقت 
1 الى 2 في المئة، ودب القلق اكثر في نفوس 
المتعاملين، ولكن كانت عروض البيع محدودة، 

ولم تفلح محاوالت الضغط في االستمرار.
 وارتد سهم »بيتك« بقوة وبشكل سريع جدا، 
وتحول من الخسارة الى االرتفاع بعد أن بلغ 
قاعه على 820 فلسا، وازداد توهجه بقوة خال 
فترة المزاد بعد ان تم الدخول عليه بحوالي 
4 مايين سهم قابلها عــروض بيع معظمها 

تداوالت متفق عليها، لينتهى به المطاف الى 
ارتــفــاع بنسبة 1.2 في المئة وبسيولة كبيرة 
بلغت 14.2 مليون ديــنــار، وكــذلــك ارتـــد سهم 
»اجيليتي«، ولكن بسيولة اقل كانت 3.7 مايين 

دينار وربح ذات النسبة.
 في المقابل لم تستفد اسهم الوطني وزين 
من المزاد، وبقيت خاسرة بنسبة 1 في المئة، 
ولكن سيولة كبيرة انتقلت خال المزاد رفعت 
سيولتهما الــــى 6.5 و4 مــايــيــن ديـــنـــار على 
التوالي، وضغط سهم اس تي سي على مؤشر 
»الرئيسي« بقوة ليخسر نسبة كبيرة بلغت 
3.18 في المئة بسيولة كبيرة أيضا بلغت 2.6 

مليون دينار.
 وخــســر هــيــومــن ســوفــت مــن الــســوق االول 
بنسبة 1.4 فـــي الــمــئــة بــســيــولــة كــبــيــرة ايضا 
واستثنائية على السهم، كما تراجعت اسهم 
وطنية عــقــاريــة وبــنــك بــوبــيــان وبــنــك الخليج 
بــنــســبــة مـــحـــدودة امـــــس، وكـــانـــت االرتـــفـــاعـــات 
مــن نصيب الــصــنــاعــات الــوطــنــيــة وصالحية 
ومباني بنسبة 1 في المئة تقريبا لكل منها، 
لتنتهي الجلسة مــتــعــادلــة بــدعــم مــن سهمي 
ــــواء  »بــيــتــك« و»أجــيــلــيــتــي« وانـــتـــهـــاء قــلــق األجـ

الجيوسياسية.

»ع عقارية« تسدد 1.7 مليون 
دينار من التزاماتها

ســددت الشركة العربية العقارية »ع عقارية« نحو 1.65 
مليون دينار كجزء من االلتزامات المستحقة عليها لدى 

بنك محلي.
وقالت الشركة، إن عملية السداد سينتج عنها انخفاض 
قيمة االلتزامات على الشركة بنحو 1.65 مليون دينار، على 

أن يظهر األثر في البيانات المالية للربع األول من 2023.

حكم ضد »يونيكاب« بـ 2.92 مليون دينار 
قالت شركة »يونيكاب« لاستثمار والتمويل، إنه صدر 
ضدها لمصلحة سعدي الطراد في الدعوى األصلية المدعي 
 وقــدره 2.92 مليون دينار، 

ً
عليها أن تــؤدي للمدعي مبلغا

وعـــدم أحقية الــمــدعــي عليها األولـــى والــثــانــيــة فــي مطالبة 
المدعين بأتعاب إدارة المحفظة العقارية إلــى حين بيع 
العقار مــوضــوع الــتــداعــي، وألــزمــت الشركة بالمصروفات 
ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ماعدا 

ذلك من طلبات.
كــمــا قــضــت فـــي الـــدعـــوى الــفــرعــيــة والــتــدخــل الــهــجــومــي 

، وفي الموضوع بالرفض.
ً
بقبولها شكا

ترسية مناقصة على تابعة لـ »الخصوصية« بـ 5.79 ماليين دينار
أفادت شركة مجموعة الخصوصية القابضة بأنه تمت الموافقة 
مــن الجهاز المركزي للمناقصات العامة على ترسية المناقصة 
المتعلقة بأعمال تعميق قناة مأخذ مياه البحر في محطة الصبية 

ات  لتوليد الــقــوى الكهربائية وتقطير الــمــيــاه، على شــركــة إنــشــاء
الخصوصية للتجارة العامة والمقاوالت إحدى الشركات التابعة 

والمملوكة بنسبة 100 في المئة، بمبلغ 5.79 مايين دينار.

أخبار الشركات

هيئة األسواق تلغي تقارير السيولة لشركات الوساطة 
 من دور الهيئة في تعزيز وتطوير 

ً
أفادت هيئة أسواق المال بأنه انطاقا

اآلليات واألدوات الرقابية وفق أفضل الممارسات العالمية، وما يرتبط بذلك 
من مراجعة للمتطلبات الرقابية الخاصة باألشخاص المرخص لهم، تم 
إلغاء العمل بما ورد في التعميم الصادر عن الهيئة رقم )3( لسنة 2018 من 
متطلبات رقابية خاصة بمعيار السيولة لشركات الوساطة، وما يستتبع ذلك 
من انتفاء الحاجة إلى تزويد الهيئة بالتقارير الدورية في هذا الخصوص.

»التقدم«: 20 مليون دينار تسهيالت لزيادة 
حصتنا في »زميلة« 

وقعت شركة التقدم التكنولوجي عقد تسهيات ائتمانية مع أحد البنوك 
المحلية بقيمة 20 مليون دينار لزيادة حصتها في احدى الشركات الزميلة. 

»االمتياز« تتكبد 4.4 ماليين دينار 
تكبدت شركة مجموعة االمتياز االستثمارية خسائر بقيمة 4.4 مايين 
دينار بواقع 4.29 فلوس للسهم خال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 
 بقيمة 1.53 مليون دينار بما يعادل 1.48 

ً
2022، مقابل تحقيقها أرباحا

فلس للسهم في نفس الفترة من العام 2021.

 للبرميل 
ً
سعر التعادل 92.9 دوالرا

بلغ سعر التعادل في الموازنة العامة للسنة المالية القادمة 
 مقارنة مع سعر تعادل بلغ 80.4 

ً
2024/2023 نحو 92.9 دوالرا

 في موازنة 2023/2022 فيما بلغ سعر األســاس لسعر 
ً
دوالرا

.
ً
البرميل في الموازنة 70 دوالرا

 
ً
6.8 مليارات دينار عجزا

 قبل احتساب األرباح 
ً
متوقعا

بلغ قيمة العجز أو الفائض قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة 
المتوقعة نحو 6.8 مليارات دينار، وبلغت أرباح الجهات المستقلة 
المتوقعة 1.77 مليار دينار ليصبح العجز أو الفائض بعد احتساب 

أرباح الجهات المستقلة المتوقعة نحو 5 مليارات دينار.

الدعومات المست 6 مليارات دينار 
بلغت قيمة الدعومات في الموازنة نحو 5.92 مليارات دينار، إذ 
شكل دعم الطاقة والوقود نسبة 59.4% من إجمالي مبلغ الدعومات، 
فيما يبلغ الدعم التعليمي 16.3% أما الدعم االجتماعي 9.9 % 

والدعم اإلسكاني %5.9.

15.2% تراجع المصروفات الرأسمالية 
ــاح الجهات  ــرادات غــيــر النفطية بــعــد احــتــســاب أربــ ــ بلغت اإليــ
المستقلة 4 مليارات دينار، مما يرفع نسبة مساهمتها في الموازنة 
إلى 19%. وتراجعت المصروفات الرأسمالية بنسبة 15.2% حيث 
بلغت 2.49 مليار دينار، مقارنة بـ 2.93 مليار دينار في الموازنة 
المنتهية في 31 مارس 2023، بلغت حصة اإلنفاق الرأسمالي %9 
من إجمالي المصروفات وجــاءت مصادر اإليــرادات 88% نفطية 
و12% غير نفطية قبل احتساب أرباح الجهات المستقلة المتوقعة.

جراح الناصر

https://www.aljarida.com/article/12949
https://www.aljarida.com/article/12947
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الصقر: النمو االستثنائي في أرباح »الوطني« تدعمه قوة 
األداء التشغيلي وتحّسن تكلفة المخاطر

نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة على هامش مؤتمر المحللين 2022
قـــــال نــــائــــب رئــــيــــس مــجــلــس 
اإلدارة، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ ــك الـ ــ ــنــ ــ ــة بــ ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ لـ
ــقـــر، إن  الـــوطـــنـــي، عـــصـــام الـــصـ
»الـــوطـــنـــي« حــقــق أعـــلـــى أربــــاح 
سنوية فــي تــاريــخ البنك، مما 
تيجيته  استرا لية  فعا يعكس 
الـــحـــكـــيـــمـــة ومــــــركــــــزه الــــمــــالــــي 

القوي.
وأضاف الصقر، على هامش 
مؤتمر المحللين لنتائج السنة 
المالية 2022، أن ارتفاع صافي 
ربـــح الــمــجــمــوعــة بــنــســبــة 40.5 
ــلـــى أســــــاس ســنــوي  بـــالـــمـــئـــة عـ
عـــام 2022 لــيــصــل إلـــى 509.1 
مــايــيــن ديـــنـــار جـــاء بــدعــم من 
ن  قوة األداء التشغيلي وتحسُّ

تكلفة المخاطر.
وأشـــار إلــى أن تلك النتائج 
 عــلــى 

ً
ــقــــويــــة تـــشـــكـــل تــــأكــــيــــدا الــ

نــجــاح الــبــنــك فــي اتــبــاع النهج 
ــة نـــمـــوذج  ــرونــ االســـتـــبـــاقـــي ومــ
أعــمــالــه وقــدرتــه عــلــى اقتناص 

الفرص الفريدة. 
وأوضــــح أن مــجــلــس اإلدارة 
ــع 25  ــوزيــ ــتــ قــــــرر الــــتــــوصــــيــــة بــ
ــا نــقــديــة  ــاحــ  لــلــســهــم أربــ

ً
فـــلـــســـا

عــــن الـــنـــصـــف الـــثـــانـــي مــــن عـــام 
2022، لــيــصــل بـــذلـــك إجــمــالــي 
الـــتـــوزيـــعـــات الـــنـــقـــديـــة لــلــســنــة 
35 فلسا للسهم،  الــمــالــيــة إلــى 
إضافة إلى توزيع أسهم منحة 

بنسبة 5 بالمئة.
وأكــــــــــــــــــد أن األولـــــــــــــويـــــــــــــات 
االستراتيجية للمجموعة تركز 
على مواصلة تحقيق التوازن 
ــثــــمــــارات الــطــويــلــة  ــتــ بـــيـــن االســ
األجـــــل والــــوفــــاء بـــااللـــتـــزامـــات 
ــة الـــحـــالـــيـــة، فــــي إطــــار  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
السعي لتعزيز النمو فــي ظل 
صعوبة البيئة االقتصادية في 

الوقت الحالي. 
وأشــــــــــــــار الـــــصـــــقـــــر إلــــــــــى أن 
 قــويــة 

ً
»الـــوطـــنـــي« رّســــخ أســـســـا

وصلبة من خال االستثمارات 
االســتــراتــيــجــيــة فـــي مــوظــفــيــه، 
وعــــــــمــــــــلــــــــيــــــــاتــــــــه، والــــــــتــــــــطــــــــور 
الــتــكــنــولــوجــي، ومــا يــقــدمــه من 

خدمات ومنتجات مميزة.
وأوضح أن البنك سيواصل 
ــه فــي  ــ ــادتــ ــ الــــعــــمــــل تــــرســــيــــخ ريــ
الـــســـوق الــمــحــلــيــة لــاســتــفــادة 
من االنتعاش المتوقع ألنشطة 

األعــــــــمــــــــال الـــــــــــذي ســـيـــنـــعـــكـــس 
بصورة إيجابية على الخدمات 
المصرفية للشركات، وتعزيز 
ــقـــديـــم  قـــــــــــدرات الــــبــــنــــك عــــلــــى تـ

منتجات وخدمات مبتكرة. 
لــــــــوطــــــــنــــــــي«  وبــــــــــّيــــــــــن أن »ا
 توسيع نطاق 

ً
سيواصل أيضا

أعماله عبر أســواق وقطاعات 
 إلــى 

ً
الــنــمــو الــرئــيــســيــة، مــشــيــرا

أنــه بــفــضــل الــعــامــة الــتــجــاريــة 
ــيـــزة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، نــجــح  الـــمـــمـ
ــام 2022 فــي  ــ ــــال عــ الـــبـــنـــك خــ
ــوة عــمــلــيــاتــه  ــ ــاظ عـــلـــى قـ ــفـ الـــحـ
الدولية على صعيد مجموعة 
مــتــنــوعــة مـــن أنــشــطــة األعــمــال 
ــن الــصــفــقــات  وتـــنـــفـــيـــذ عـــــدد مــ
ــمـــاشـــى  ــتـ ــة، بــــمــــا يـ ــفــ ــلــ ــتــ ــمــــخــ الــ
مـــع مـــبـــادراتـــه االســتــراتــيــجــيــة 
للحفاظ على محفظة ائتمانية 
قوية وقاعدة تمويل متنوعة.

وعلى صعيد إدارة الثروات، 
ــادة  ــ ــة زيـ ــلـ ــد الـــصـــقـــر مـــواصـ ــ أكـ
الـــحـــصـــة الـــســـوقـــيـــة فــــي إدارة 
األصــــــــــــول مــــــن خــــــــال تـــوفـــيـــر 
ــات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــعــتــمــد  عــــاقــ
ــــى الـــــحـــــلـــــول والـــــخـــــدمـــــات  ــلـ ــ عـ
 أن البنك 

ً
االستشارية، موضحا

يهدف إلى االستمرار في زيادة 
ــدة عـــمـــائـــه الـــحـــالـــيـــة فــي  ــاعــ قــ
ا في 

ً
الكويت مع التوسع أيض

األسواق اإلقليمية مع التركيز 
بشكل خاص على السعودية.

ــام 2022  ــ ــــى أن عـ ــار الـ ــ ــ وأشـ
شّكل نقطة تحّول في مسيرة 
ــن البنك 

ّ
االســتــدامــة، حيث دش

ــه الـــــجـــــديـــــدة  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اسـ
لــمــعــايــيــر الـــحـــوكـــمـــة الــبــيــئــيــة 
واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والــمــؤســســيــة، 
والــتــي تعكس رؤيــتــه للتركيز 
عــلــى دمــــج تــلــك الــمــعــايــيــر فــي 
صــمــيــم كــل أنــشــطــتــه وأعــمــالــه، 
ــدار إطـــار  ــ هـــذا إلـــى جــانــب إصـ

التمويل المستدام.

الحياد الكربوني

 
ً
وقـــال الــصــقــر: »قــمــنــا أيــضــا
ــا  بـــتـــعـــزيـــز الـــشـــفـــافـــيـــة وأخــــذنــ
ــبــــادرة كــالــمــؤســســة  ــمــ ــام الــ ــ زمــ
المالية الوحيدة على مستوى 
الكويت التي تلتزم باإلفصاح 
ــن األثـــــــــر الــــبــــيــــئــــي ألنـــشـــطـــة  ــ عــ
أعــــمــــالــــنــــا وحــــصــــولــــنــــا عـــلـــى 

 لــمــعــايــر 
ً
ــا ــقــ تــصــنــيــف )C(، وفــ

مشروع اإلفصاح عن انبعاثات 
الكربون )CDP(، الذي يعد من 
أعلى التصنيفات على مستوى 
المؤسسات المالية في منطقة 
 منا بدورنا 

ً
الخليج. وإيــمــانــا

الــريــادي لتفعيل دور التنمية 
االقتصادية المستدامة ودعم 
ــة 2035 )كـــويـــت جـــديـــدة(،  رؤيــ
 بــإعــان الــتــزامــنــا 

ً
قــمــنــا أخـــيـــرا

بـــالـــحـــيـــاد الـــكـــربـــونـــي بــحــلــول 
 مع تعّهد 

ً
عام 2060، انسجاما

. كــمــا 
ً
ــا ــقـ ــابـ ــة الــمــعــلــن سـ ــدولــ الــ

قمنا بتحديد أهداف مرحلية 
لــخــفــض إجــمــالــي االنــبــعــاثــات 
25 بالمئة  التشغيلية بنسبة 

بحلول عام 2025«.
وفـــــــــي مــــــعــــــرض رده عـــلـــى 
ــــول مـــســـاهـــمـــة مــصــر  ــؤال حـ ــ ســ
فــــــي الــــمــــيــــزانــــيــــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
ــا، قـــال  ــهــ ــاحــ لــلــمــجــمــوعــة وأربــ
الصقر: »بنك الكويت الوطني 
- مصر يمثل أقل من 5 بالمئة 
من حجم الميزانية العمومية، 
وهي نسبة ليست ذات أهمية 
كـــبـــيـــرة، لــكــن تــأثــيــر تــخــفــيــض 
قــيــمــة الــجــنــيــه الــمــصــري جعل 
الباد تمّر بظروف اقتصادية 
صعبة نتيجة لهذا االنخفاض 
ــزال عــمــلــيــاتــنــا  ــ األخــــيــــر. وال تــ
ــة  ــايـ ــغـ ــلـ ــة لـ ــ ــــحـ ــربـ ــ ــر مـ ــ فــــــي مـــــصـ
واتــجــاهــات الربحية ُمرضية، 

ونرى توقعات أفضل للمرحلة 
المقبلة. ومع ذلك، فإن تحويل 
األرباح المحلية إلى ميزانيتنا 
الـــمـــالـــيـــة الــــمــــوحــــدة الــمــقــومــة 
بالدوالر قد تعّرض النخفاض، 
وتراجعت مساهمة البنك في 
مــصــر، وكـــان هـــذا هــو الــتــأثــيــر 
الرئيسي على نتائجنا المالية 

من تخفيض قيمة العملة«.
ــــوق  وحـــــــــــــول تـــــــــطـــــــــورات ســ
ترسية المشاريع في الكويت، 
ــهــــد  ــمــــشــ ــر أن الــ ــ ــقــ ــ ــــصــ أكــــــــــد الــ
الــســيــاســي يــبــقــى هــو الــمــحــرك 
الــــرئــــيــــســــي لـــــوتـــــيـــــرة إســــنــــاد 
الــــمــــشــــاريــــع، حــــيــــث إنــــــه عــلــى 
جانب المشاريع، تراجع وتيرة 
ترسية المشاريع بنسبة 32.5 
بالمئة مقارنة بالعام السابق، 
الــتــي كــانــت فــي األســــاس عند 
 أن كا 

ً
حدها األدنى، موضحا

الــعــامــيــن شــهــد عــدة تــأخــيــرات 
تــشــريــعــيــة، واضــــطــــرابــــات فــي 
ــتــــوريــــد،  ســــاســــل اإلمــــــــداد والــ
ــعــــزى إلـــى  ــلــــى تــ وتـــكـــالـــيـــف أعــ
ارتفاع تكلفة المواد والعمالة.
وذكـــــــــر أن إجــــمــــالــــي قــيــمــة 
المشاريع المسندة للعام بلغ 
832 مليون دينار، لكن ما كان 
ــو نـــشـــاط الــمــشــاريــع  واعــــــًدا هـ
خـــــــال الـــــربـــــع الـــــــرابـــــــع، حــيــث 
 أكثر 

ً
تسارعت وتيرته، مسجا

مــن 380 مــلــيــونــا مــن إجــمــالــي 
قيمة المشاريع المسندة خال 

عام 2022.

سياسية التوزيعات

وبشأن سياسية التوزيعات 
الــتــي يــنــتــهــجــهــا الــبــنــك، أشـــار 
الــــصــــقــــر إلــــــــى أن تــــوزيــــعــــات 
ــة 35 فـــلـــًســـا،  ــغـ ــالـ ــبـ األربـــــــــاح الـ
تعتبر ضمن نسبة التوزيعات 
ــتـــي تـــتـــراوح  الــمــســتــهــدفــة؛ والـ
 
ً
بــيــن 50 و60 بــالــمــئــة، مضيفا
أن تــــحــــديــــد ســــيــــاســــة تــــوزيــــع 
األربــــاح يــأتــي بــعــد الــنــظــر في 
إجمالي متطلبات رأس المال 
للحفاظ على نسب جــيــدة من 

االحتياطيات الرأسمالية.

قوانين مهمة

وفـــي رده عــلــى ســـؤال حــول 

قـــانـــون الـــرهـــن الـــعـــقـــاري، أكــد 
أن قـــــانـــــون الـــــرهـــــن الــــعــــقــــاري 
يـــن الـــعـــام، لهما  أو قــانــون الـــدَّ
أهمية بالنسبة إلى االقتصاد 
الكويتي، وإقرار كا القانونين 
ــــن أوضـــــــــاع  ـــــون بــــتــــحــــسُّ ـــرهــ ــ مــ
 إلى 

ً
المشهد السياسي، مشيرا

أنــه وجهة البنك بشأن أهمية 
ــيــــن والــــــفــــــرص الـــتـــي  ــانــــونــ ــقــ الــ
يـــنـــطـــويـــان عــلــيــهــا لـــم تــتــغــيــر، 
ومــؤكــدا أهــمــيــة قــانــون الــرهــن 
الـــــعـــــقـــــاري، لــــكــــونــــه ضــــروريــــا 
كـــأداة تــمــويــل لــســوق اإلســكــان 
فــي الــكــويــت الـــذي يــمــّر حــالــًيــا 
بأزمة تمويلية، خاصة القطاع 

السكني.
وأوضـــح أن تــحــديــات إقــرار 
الـــقـــانـــون ســتــظــل قــائــمــة حــتــى 
ــاع  ــ ـــا فــــي أوضــ

ً
نـــشـــهـــد تـــحـــســـن

المشهد السياسي، وهو األمر 
.
ً
 أم آجا

ً
الذي سيحدث عاجا

ــال الـــمـــديـــر  ــ ــبــــه، قــ ــانــ ــــن جــ  مـ
لــمــالــي للمجموعة، سوجيت  ا
رونغي، إن نتائج بنك الكويت 
الـــوطـــنـــي لـــعـــام 2022 تــعــكــس 
اســــتــــمــــرار تـــحـــســـن مـــحـــركـــات 
الــتــشــغــيــل األســاســيــة، والــنــمــو 
الـــقـــوي لـــأصـــول عــلــى أســـاس 
سنوي، وانخفاض مخصصات 
الــــــــخــــــــســــــــائــــــــر االئــــــتــــــمــــــانــــــيــــــة 
ومخصصات انخفاض القيمة، 
وقـــــوة الــمــيــزانــيــة الــعــمــومــيــة، 
وتـــزايـــد مــســتــويــات الــســيــولــة، 

ومتانة قاعدة رأس المال. 
وقــــــــــال رونـــــــغـــــــي: »ســـجـــلـــت 
 فـــي صــافــي 

ً
ــمـــوا الــمــجــمــوعــة نـ

الـــقـــروض بــنــســبــة 6.5 بــالــمــئــة 
 
ً
عام 2022، والتي تأثرت سلبا

إلـــى حــد مــا نــتــيــجــة لــتــحــركــات 
العمات األجنبية، وعلى الرغم 
مــن تــوافــر مــجــمــوعــة قــويــة من 
الـــقـــروض قــيــد الــتــنــفــيــذ، فــإنــه 
 للديناميكيات العالمية 

ً
نظرا

الــســائــدة وحـــالـــة عـــدم الــيــقــيــن 
الـــنـــاتـــج عـــن تـــوقـــيـــت عــمــلــيــات 
السحب، فإننا نتوقع أن تنمو 
الــقــروض عــام 2023 بتسجيل 
نــمــو يـــتـــراوح بــيــن الــمــتــوســط 

والمرتفع في خانة اآلحاد«.
وأكــــــد أن عـــــام 2022 شــهــد 
ــــروض  ــقـ ــ ــو الـ ــمــ ــن نــ ــ مــــزيــــًجــــا مــ
بــمــخــتــلــف قـــطـــاعـــات الــتــجــزئــة 
والشركات والشقين التقليدي 

واإلســـامـــي عــلــى مــســتــوى كل 
عمليات البنك.

ــمـــرار  ــتـ وتــــوقــــع رونــــغــــي اسـ
ــــذي  الــــمــــســــار خــــــال 2023، الـ
ــكــــون مــــزيــــًجــــا مـــــن قـــطـــاع  ــيــ ســ
األفراد والشركات في الكويت 
ــة إلــــــى أن  ــ ــافـ ــ ــا، إضـ ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ وخـ
ــك مـــجـــمـــوعـــة قـــويـــة  ــنـ ــبـ ــــدى الـ لــ
مــــــن الــــصــــفــــقــــات االئـــتـــمـــانـــيـــة 
ــي يـــتـــوقـــع  ــ ــتــ ــ ــ ــدة، وال ــمــ ــتــ ــعــ ــمــ الــ

تنفيذها خال عام 2023.
ــات بـــشـــأن  ــعــ ــوقــ ــتــ وحــــــــول الــ
تــكــلــفــة الــمــخــاطــر لـــعـــام 2023 
ــد رونــــغــــي أن »الــمــجــمــوعــة  ــ أكـ
ــام 2022  ــ ــــال عــ ــادت خــ ــفــ ــتــ اســ
ــر فــي  ــيـ ــبـ ــكـ ــن االنــــخــــفــــاض الـ ــ مـ
ــة رد  ــجــ ــيــ ــتــ ــــات نــ ــــصـ ــــصـ ــــخـ ــمـ ــ الـ
المخصصات المتراكمة خال 
السنوات السابقة. ولكن معدل 
تكلفة المخاطر البالغ 3 نقاط 
ــــل تـــوقـــعـــاتـــنـــا 

ّ
أســــــــاس ال يــــمــــث

المستقبلية«. 
وأضــــــــــــاف أنــــــــه »فــــــــي ضــــوء 
ــــدم الــيــقــيــن  ــا لـــحـــالـــة عـ ــ ــنـ ــ إدراكـ
ــيــــط  الــــــعــــــالــــــمــــــيــــــة الــــــــتــــــــي تــــحــ
بالمستقبل، فإنه من المتوقع 
أن تـــكـــون الــتــكــلــفــة األســاســيــة 
لــلــمــخــاطــر عـــنـــد مـــســـتـــوى أقـــل 
ــتـــي  مـــــن 60 نـــقـــطـــة أســــــــاس الـ
شـــهـــدنـــاهـــا خـــــال عـــــام 2021 
بشكل أساسي. كما أن محفظة 
القروض تواصل إظهار جودة 
ائتمانية جيدة من شأنها أن 
تنعكس على تكلفة المخاطر 

.»
ً
مستقبا

البحر: مركزنا المالي القوي وتنوع تدفقات اإليرادات 
يدعمان مواصلة تسجيل أرباح قوية في 2023

نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني في مقابلة مع قناة »بلومبرغ« العالمية
قالت نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 
الكويت الوطني شيخة البحر، إن النتائج المالية 
المميزة التي حققها البنك خــال هــذه الفترة 
 لأداء القوي الذي سجله 

ً
المالية تشكل استمرارا

الوطني على مدار كامل العام 2022.
وأكدت البحر، في مقابلة مع قناة »بلومبرغ« 
العالمية، أن »الوطني« عزز ميزانيته العمومية 
على الصعيدين المحلي والدولي وعبر قطاعات 
األعمال المختلفة، بما في ذلك قطاع الشركات 
والتجزئة والتمويل اإلسامي، »ما مكننا من 

الحفاظ على ريادتنا في األسواق«.
ولفتت إلـــى نــجــاح البنك فــي الــحــفــاظ على 
معدالت استثنائية من الجودة االئتمانية ونسب 
رسملة قوية، مما أفسح المجال إلمكانية خفض 
تكلفة المخاطر وزيادة ربحية السهم، مشيرة إلى 
مواصلة االستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، إذ 
 في تعزيز 

ً
 جوهريا

ً
أدى نمو حجم الودائع دورا

نمو الهوامش.
وعـــلـــى صــعــيــد اســتــراتــيــجــيــة الــمــجــمــوعــة، 
أوضحت أن البنك واصل التركيز على المضي 
 فـــي تطبيق أجـــنـــدة الــتــنــويــع والــتــحــول 

ً
قـــدمـــا

الرقمي، بينما استمرت عروض إدارة الثروات 
في اكتساب الزخم في األسواق المختلفة.

محفزات الربحية

وفــي مــعــرض حديثها حــول أبـــرز محفزات 
الربحية خــال العام 2022 فقد أرجعت النمو 
القوي الذي شهدته األرباح المحققة في العام 
2022 إلى تحسن ايرادات المجموعة من أنشطة 
األعمال الرئيسية إلى جانب انخفاض تكلفة 

المخاطر.
وذكـــرت أنــه مــع مواصلة »جــهــودنــا لتعزيز 
الميزانية العمومية واالستفادة من مكانتنا 
الريادية في السوق، فقد تمكنا من زيادة صافي 
إيرادات الفوائد، كذلك األتعاب والعموالت، مما 
أدى إلى نمو صافي اإليرادات التشغيلية بنسبة 

12.2 في المئة على أساس سنوي.

تفاؤل وإيجابية

وعن التوقعات للعام 2023، أكدت البحر أن 
نظرة البنك مازالت تتسم بالتفاؤل واإليجابية 
فــي ظــل اتــضــاح الــرؤيــة مــع مـــرور الــوقــت فيما 

يتعلق بالعديد مــن عــوامــل عــدم اليقين التي 
 بالنسبة 

ً
نشهدها في وقتنا الحاضر خصوصا

آلفاق االقتصاد الكلي العالمي.
وأوضــــحــــت أن الــتــوقــعــات تـــرجـــح أن تظل 
أسعار النفط مستقرة إلى حد كبير بالقرب من 
 على 

ً
المستويات الحالية، مما ينعكس إيجابا

أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ثم يزداد 
حجم أنشطة األعمال.

وأشارت إلى أنه في ظل بيئة أسعار الفائدة 
الــمــرتــفــعــة، وبــفــضــل مـــا يــتــمــتــع بـــه الــبــنــك من 
المركز المالي القوي والنهج المحتفظ لتجنب 
المخاطر وتنوع تدفقات اإليرادات، من المتوقع 
 في صافي 

ً
 ملحوظا

ً
»أن نواصل تسجل نموا

األرباح خال 2023«.

أسواق النمو

وحــــول أولــــويــــات الــبــنــك الــتــوســعــيــة، أفــــادت 
بــأن التركيز ينصب على تعزيز وجـــود البنك 
في بعض أســواق النمو الرئيسية، مع التركيز 
 على دول مجلس التعاون الخليجي 

ً
خصوصا

ومصر.
وأشــــارت إلـــى أن الــســعــوديــة تعتبر مــن أبــرز 
األسواق المهمة للمجموعة، إذ يقترب البنك من 
الــوصــول إلــى المستويات المستهدفة على كل 
الصعد، كما تنسجم التطورات التي نشهدها 
في السوق السعودي بشكل كامل مع المبادرات 

االستراتيجية الرئيسية للمجموعة.
وبينت أن »الوطني« يستخدم استراتيجيته 
للتحول الرقمي والنجاح الذي حققه في إطاق 
تــجــربــة مــصــرفــيــة رقــمــيــة فـــي الــكــويــت كــقــاعــدة 
لانطاق بهدف تعزيز النمو والتوسع اإلقليمي، 
مع التركيز بصفة خاصة على التركيبة السكانية 
من الشباب والخدمات المصرفية لأفراد خاصة 
فـــي الــســعــوديــة ومـــصـــر، مــســتــطــردة أن الــســوق 
السعودي يعتبر من األسواق المربحة فيما يتعلق 
بنشاط إدارة الــثــروات، مما يمثل حجر الزاوية 
اآلخر في استراتيجية النمو الخاصة بالمجموعة.

وقالت البحر، إنه »في إطار المنصة العالمية 
، نسعى 

ً
إلدارة الــثــروات التي أطلقناها مــؤخــرا

بــنــشــاط لــتــوســيــع نـــطـــاق أعــمــالــنــا فـــي الــســوق 
السعودي، وتساهم العامة التجارية المميزة 
لبنك الكويت الوطني في القيام بدور جوهري في 

تنمية األصول المدارة في المملكة«.

وأشارت إلى أنه في األسواق المتقدمة األخرى، 
»نــواصــل التركيز على فــرص البيع المتقاطع، 
ودمج عروضنا لتعزيز أنشطة األعمال وزيادة 
مساهمة الفروع الخارجية في أرباح المجموعة«.

رفع الفائدة

وحول مدى االستفادة من دورة أسعار الفائدة 
المرتفعة، شددت البحر على أنه بفضل العامة 
التجارية الرائدة للبنك، بإمكاننا تحقيق أقصى 
، بما 

ً
استفادة مــن المعدالت المرتفعة عموما

 على هــوامــش الــربــح وربحية 
ً
ينعكس إيجابا

 إلى أن الودائع تحت الطلب وودائع 
ً
السهم، ونظرا

االدخـــار ال تتسم بالحساسية الشديدة تجاه 
أســعــار الــفــائــدة، فبالتالي يسمح هــذا الوضع 

بزيادة هوامش الربح. 

تحديات الجنيه

وعــن ضعف قيمة الجنيه المصري وتأثير 
ذلـــك عــلــى الــبــنــك، شــــددت عــلــى أن المجموعة 
تــنــظــر لــمــصــر بــاعــتــبــارهــا أحـــد أبــــرز األســــواق 
 ما نطلق عليها 

ً
االستراتيجية ألعمالنا، ودائما

اسم السوق المحلي الثاني.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أن التحركات 
األخيرة لخفض قيمة الجنيه المصري وما نتج 
عنها بعض الصدمات قصيرة األجل لاقتصاد 
وساهمت في زيادة الضغوط التضخمية، إال أن 

مصر تسير في االتجاه الصحيح.

وأوضـــحـــت الــبــحــر أن الــتــحــركــات لخفض 
قيمة الجنيه المصري كانت متوقعة منذ فترة 
طويلة، وكانت حالة عدم اليقين تعوق العديد 
من األنشطة، التي قد تساهم في تعزيز تدفقات 
الــعــمــات األجــنــبــيــة، بــمــا فـــي ذلـــك االســتــثــمــار 
األجنبي المباشر وتدفقات رأس المال األخرى.

وتوقعت نظرة مستقبلية أفضل فيما يتعلق 
بضغوط العمات األجنبية بعد أن أصبح نظام 
العملة أكــثــر مــرونــة، وتــدعــم ذلــك رؤيـــة بعض 
االستقرار في تحركات الجنيه المصري على 

مدار األيام األخيرة.
وقــالــت إنـــه »عــلــى الــرغــم مــن أهمية السوق 
الـــمـــصـــري ألنــشــطــة أعــمــالــنــا، فــــإن حــجــم تلك 
ــيـــاق أعــمــال   فــــي سـ

ً
األنـــشـــطـــة يــعــتــبــر ضــئــيــا

الــمــجــمــوعــة، كــمــا أن الــتــأثــيــر عــلــى الــبــيــانــات 
المالية للمجموعة ينعكس بشكل رئيسي في 
هيئة انخفاض مساهمة الشركة التابعة لنا 
في مصر عند تجميع الميزانية وذلــك نتيجة 
النخفاض قيمة الجنيه المصري، لكن بصفة 
 
ً
عامة ال يعتبر ذلك من العوامل الجوهرية نظرا

لحجم أنشطة األعمال في مصر ضمن السياق 
العام للمجموعة«.

فرص ضائعة

وحول تطورات الوضع السياسي في الكويت 
وتأثيره المحتمل على آفاق نمو أنشطة األعمال 
 
ً
أكدت البحر على أن ذلك الوضع ال يزال مضطربا
 إذ يفرض هذا 

ً
 الستقالة الحكومة أخيرا

ً
نظرا

الوضع بعض التحديات لبيئة أنشطة األعمال، 
واألهـــم مــن ذلــك للبرنامج الحكومي لتطوير 

البنية التحتية.
وأشـــارت إلــى أن تلك التطورات ينظر إليها 
باعتبارها فرصة ضائعة خاصة بالنظر إلى قوة 
الوضع المالي للكويت والقدرة المالية الهائلة 
التي تتميز بها مما يمكنها من تسريع وتيرة 
برنامج النفقات الرأسمالية في الباد لتحديث 

بنيتها التحتية.
وذكرت أنه على الرغم من ضعف وتيرة إسناد 
المشاريع التنموية في العام 2022 البالغ 832 
مليون دينار، فإن أداء الربع الرابع من العام كان 

 مما يشير إلى تزايد الزخم.
ً
واعدا

عصام الصقر

 
ً
 نرسخ أسسا

صلبة من خالل 
االستثمارات 

االستراتيجية 
بموظفينا 
وعملياتنا 

وتطّورنا 
التكنولوجي

 نعزز حصتنا 
السوقية في 

إدارة األصول 
وتوطيد 

عالقات قوية 
مع عمالئنا 

قوامها الحلول 
والخدمات 

االستشارية 
المتميزة 

الصقر

 المشهد 
السياسي 

يبقى المحّرك 
الرئيسي 

لوتيرة إسناد 
المشاريع 

بالكويت
الصقر

 عززنا زمام 
مبادراتنا 

الريادية 
كمؤسسة مالية 

وحيدة في 
الكويت تلتزم 
باإلفصاح عن 

األثر البيئي 
ألعمالها

 نتائجنا 
تعكس قوة 

الميزانية 
العمومية 

وتزايد 
مستويات 

السيولة 
ومتانة قاعدة 

رأس المال
رونغي

 الحفاظ 
على معدالت 

استثنائية 
من الجودة 
االئتمانية 

ونسب رسملة 
قوية دعم 

خفض تكلفة 
المخاطر 

وزيادة 
الربحية

 واصلنا 
التركيز 

على أجندة 
التنويع 

والتحول 
الرقمي 

واستمرت 
عروض إدارة 

الثروات في 
اكتساب زخم 

بأسواقنا 
المختلفة

 شهدنا في 
 من 

ً
2022 مزيجا

نمو القروض 
بمختلف 
قطاعات 
التجزئة 

والشركات بكل 
عمليات البنك 

رونغي

شيخة البحر

 نتوقع نظرة مستقبلية 
أفضل لالقتصاد 

المصري بعد اعتماد 
نظام أكثر مرونة لسعر 

صرف الجنيه

 تركيزنا ينصب على 
تعزيز وجودنا في أسواق 

النمو الرئيسية وبصفة 
خاصة دول الخليج 

ومصر

 نجاحنا في إطالق 
تجربة مصرفية رقمية 

في الكويت يشكل قاعدة 
انطالق لتعزيز النمو 

والتوسع اإلقليمي

https://www.aljarida.com/article/12903
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المرزوق: 110 ماليين دينار تكلفة »ذا وير هاوس«
خالل زيارة المدير العام للبلدية للمجمع للوقوف على آخر تطورات إنشائه

أشرف عجمي
قـــــام الـــمـــديـــر الــــعــــام لــبــلــديــة 
الــكــويــت، م. أحــمــد المنفوحي، 
بزيارة مجمع »ذا وير هاوس«، 
الــذي تقوم على إنشائه شركة 
تـــمـــديـــن، والـــكـــائـــن فــــي مــنــطــقــة 
جنوب الصباحية، وأعـــرب في 
ــه، لــلــتــعــرف عــلــى  ــتـ خـــتـــام جـــولـ
آخر جوانب اإلنشاء، عن فخره 
بأن يكون ذلك المجمع من أول 
الــمــشــاريــع الــتــي تـــم اســتــخــراج 
كــــل الـــتـــراخـــيـــص الـــخـــاصـــة بــه 
خالل 24 ساعة فقط، منذ أن تم 
إعالن إصدار الرخص التجارية 

.
ً
إلكترونيا

وقــــــال الـــمـــنـــفـــوحـــي إن مــثــل 

تلك المشاريع كانت رخصها 
التجارية واإلنشائية تستغرق 
نحو عام كامل، وفي ذلك الوقت 
 أن تحصل 

ً
كــــان يــعــد إنــــجــــازا

شـــركـــة عـــلـــى تـــراخـــيـــصـــهـــا فــي 
عام واحد.

ولـــفـــت إلــــى أن الــتــوجــيــهــات 
السامية من القيادة السياسية 
ــــالد، وكـــــذلـــــك مــجــلــس  ــبــ ــ ــ فـــــي ال
ــوزراء، كانت لها الفضل في  الــ
دعــم المستثمرين الكويتيين 
ــثــــمــــار  ــتــ لـــــالنـــــخـــــراط فــــــي االســ
بــالــبــالد، وإدخــــال األمــــوال إلــى 
 أن الــبــلــديــة 

ً
الـــكـــويـــت، مــــؤكــــدا

تــــقــــوم بــــــــدور مــــهــــم مـــــن خــــالل 

مــنــح الــتــســهــيــالت، وتــشــجــيــع 
ــل  ــ الـــمـــســـتـــثـــمـــر الـــكـــويـــتـــي داخـ

البالد.
وأضـــاف أن »تــمــديــن« لديها 
ــل  ــن الـــمـــشـــاريـــع داخـ الـــعـــديـــد مـ
الـــكـــويـــت، وهــــذا يــعــد مـــن أكــبــر 
 رؤيـــــة 

ً
مـــشـــاريـــعـــهـــا، مـــتـــمـــنـــيـــا

المزيد من المشاريع التجارية 
الشبيهة له في البالد.

ــفــــوحــــي أن  ــنــ ــمــ وأوضــــــــــــح الــ
الــبــلــديــة تــعــتــزم إقـــامـــة فعالية 
سيتم خاللها إعالن المزيد من 
إطـــالق الــخــدمــات اإللكترونية 
األخـــــــــــــرى، الـــــتـــــي مــــــن شـــأنـــهـــا 
تقديم المزيد مــن التسهيالت 
 
ً
ــاز الـــمـــعـــامـــالت، كــاشــفــا ــجــ إلنــ
ــامـــالت اإللـــكـــتـــرونـــيـــة  ــعـ ــمـ أن الـ
عملت على تسهيل كل األعمال  
خالل جائحة »كــورونــا«، وكان 
 ،

ً
الــمــوظــفــون يــــداومــــون فــعــلــيــا

 إلـــى أن هــنــاك مميزات 
ً
مــشــيــرا

لــلــمــعــامــالت اإللـــكـــتـــرونـــيـــة في 
ــلـــيـــة إضـــــفـــــاء الــــمــــزيــــد مــن  عـــمـ
الشفافية على كــل المعامالت 

دون تدخل من أي طرف. 
ــال رئـــيـــس  ــ ــ مـــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـ
ــة  ــمــــوعــ مــــجــ رة  إدا مـــــجـــــلـــــس 
»تــــــــمــــــــديــــــــن«، مــــحــــمــــد جــــاســــم 
المرزوق، إن »زيارة المدير العام 
لبلدية الكويت جاءت للوقوف 
على مراحل المشروع، الذي من 
المتوقع افتتاحه في أغسطس 
 أنـــه مـــن أكــبــر 

ً
الــمــقــبــل«، مــبــيــنــا

المشاريع في البالد، حيث يقام 
عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ 110 آالف 
متر مــربــع، بمساحة إيجارية 

تبلغ 80 ألف متر مربع«.

وأوضـــــــــــــــــح الــــــــــــمــــــــــــرزوق أن 
المشروع تــم تصميمه بهوية 
مــخــتــلــفــة يــطــلــق عــلــيــهــا هــويــة 
ــــى بــقــيــة  صـــنـــاعـــيـــة، لــيــنــضــم الـ
الـــمـــشـــاريـــع الـــشـــبـــيـــهـــة بــــه فــي 
 إلــى أنــه مدعوم 

ً
الكويت، الفــتــا

بعدة محالت ضخمة، وسيكون 
ــه أكـــبـــر »إيـــكـــيـــا« فــــي الـــشـــرق  بــ
األوسط، بمساحة تبلغ 26 ألف 
ــدة مــجــمــوعــات  مــتــر مـــربـــع، وعــ
ــبـــرى مــــن الـــمـــحـــالت الــكــبــرى  كـ
ــمـــرزوق إن  ــال الـ فــي الـــبـــالد. وقــ

ــــوم بـــمـــواقـــف  ــدعـ ــ الــــمــــشــــروع مـ
ــارت تــتــســع لــنــحــو 2100  ــيــ ســ
ســـيـــارة تـــم تــأجــيــره بــالــكــامــل، 
ونــــجــــاحــــه واضــــــــح مـــــن خــــالل 
 إلـــى أنــه 

ً
اإلقــبــال عــلــيــه، مــشــيــرا

يتماشى مع توجهات القيادة 
السياسية فــي تنمية القطاع 

الخاص.
وذكر أن هناك مشاريع أخرى 
مستقبلية تابعة للمجموعة، 
 .

ً
وتعمل على تراخيصها حاليا

وأفــــاد بـــأن تكلفة الــمــشــروع 

ــار،  ــ ــنـ ــ ــيــــن ديـ تـــبـــلـــغ 110 مــــاليــ
 إلى أن المجموعة لديها 

ً
الفتا

الـــــقـــــدرة الـــتـــمـــويـــلـــيـــة الــكــبــيــرة 
مدعومة من البنوك التي ترى 
 مهما 

ً
فــي مــشــاريــعــهــا عــنــصــرا

 
ً
يتوجب المساهمة فيه، كاشفا
أن الــجــهــات الــمــعــنــيــة كـــان لها 
عامل كبير في تذليل الخدمات 
الــلــوجــســيــتــة لــلــمــشــروع خــالل 

»كورونا«.

جانب من الجولة

المرزوق يطلع المنفوحي على آخر تطورات إنشاء »ذا وير هاوس«

»التحكيم التجاري« يستأنف البرنامج التدريبي مع »الفتوى والتشريع«
في إطار فعاليات البرنامج التدريبي 
الــمــشــتــرك بــيــن مــركــز الــكــويــت للتحكيم 
التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة 
الكويت، وإدارة الفتوى والتشريع للعام 
الــثــانــي على الــتــوالــي، أقـــام الــمــركــز أولــى 
الــفــعــالــيــات الــمــشــتــركــة لــهــذا الــعــام وهــي 
ــة عــمــل »صــيــاغــة شـــرط الــتــحــكــيــم«،  ورشــ

بمبنى الغرفة أمس. 
وصرح عبدالله عبداللطيف الشايع - 
 
ً
رئيس مجلس إدارة المركز - أنه امتدادا
للتعاون المشترك بين المركز واإلدارة، 
تــم عقد هــذه الــورشــة كــأولــى الفعاليات 
الــمــعــدة لــلــبــرنــامــج الــتــدريــبــي المشترك 
لهذا العام، والتي تعكس رغبة كل منهما 
في المساهمة بتحسين البيئة القانونية 
والتحكيمية في دولــة الكويت، وتطوير 
ــدرات وخـــبـــرات الــقــانــونــيــيــن فــي مجال  قــ
الوسائل البديلة لحل المنازعات، وتأهيل 
كوادر من المحكمين المحليين والدوليين 
ذوي كفاءة متميزة، باإلضافة إلى ترسيخ 
مــفــهــوم الــتــعــاون بــيــن الــجــهــات الوطنية 
اءة لتطوير مهارات األجيال 

ّ
في رحلة بن

الــقــانــونــيــة الــقــادمــة مــن خـــالل مجموعة 

مــن الــــدورات العلمية التفاعلية، والتي 
تأتي في سياق برنامج متميز للتدريب 
يتضمن جوانب عديدة نظرية وعملية مع 

العديد من التطبيقات الواقعية.
 »الكويت للتحكيم 

ّ
وأشار الشايع إلى أن

التجاري« و«الفتوى والتشريع« من خالل 
تنظيمهما لهذه الورشة فإنهما يوفران 

 
ً
 للحوار والنقاش، سعيا

ً
 مالئما

ً
مناخا

لمواكبة التطورات الحديثة في قوانين 
التحكيم المقارنة، وتبادل الخبرات مع 
الـــدول األخــــرى، مــع التركيز على أهمية 
صياغة شرط التحكيم بصورة واضحة، 
حتى ال يتعرض الشرط للبطالن، إضافة 
إلى مناقشة بعض القضايا التي طرحت 

ــاء الــــمــــحــــاضــــرة لــتــفــعــيــل األهـــــــداف  ــ ــنـ ــ أثـ
المرجوة من هذه الورشة.

ووجه الشايع الشكر والتقدير لجهود 
اإلدارة ومنتسبيها ورئيسها، وحرصهم 
على التطلع إلى ما ينفع القانونيين في 
 عن اعتزازه بهذا 

ً
مختلف الجوانب، معربا

التعاون واالستفادة المشتركة.

 وحاضر بالورشة د. عوني شحود 
الموسى - المحكم والمحامي األلماني 
ــون الـــــدولـــــي الـــخـــاص  ــانــ ــقــ وأســـــتـــــاذ الــ
بجامعة قطر، والذي تطرق للعديد من 
الموضوعات المتعلقة بشرط التحكيم 
وصياغته القانونية وعيوب الصياغة 
ومــــقــــر الــتــحــكــيــم ونـــطـــاقـــه والـــقـــانـــون 
الواجب التطبيق، وطرح أمثلة لبعض 
القضايا السابقة، ومدى الدفع ببطالن 
ــرط الــتــحــكــيــم، وأثـــــــره عـــلـــى أحـــكـــام  ــ شـ
الــمــحــكــمــيــن، وقــــد بــلــغ عــــدد الــحــضــور 
 من 

ً
بــالــورشــة مــا يــقــارب 120 مــشــاركــا

جهات مختلفة.  
اختتمت الورشة أعمالها بتوصيات 
بضرورة تعزيز دور التحكيم وأهمية 
صياغة اتفاق التحكيم بشكل صحيح 
صالح وقابل للتنفيذ، يتضمن تحديد 
الجوانب المهمة دون تفصيل قد يحد 
من فعالية االتــفــاق، من أجــل الحصول 
عــلــى أحــكــام قــابــلــة للتنفيذ فــي نهاية 
 إلطالة أمــد العملية 

ً
المطاف، وتجنبا

الــتــحــكــيــمــيــة، مــمــا يــفــقــد الــتــحــكــيــم أهــم 
مميزاته، وهي السرعة في حسم النزاع.

جانب من البرنامج

»السيادي النرويجي« 
يسجل أكبر خسارة

منذ أزمة 2008

ســــجــــل صـــــنـــــدوق الــــــثــــــروة الــــســــيــــادي 
الـــنـــرويـــجـــي أكـــبـــر خـــســـارة ســنــويــة منذ 
األزمة المالية 2008، مع ارتفاع التضخم 
وتكاليف االئتمان، وتداعيات الحرب في 

أوكرانيا. 
وخـــــالل عــــام 2022، خــســر الــصــنــدوق 
السيادي األكبر في العالم 14.1% أو ما 
يــعــادل حــوالــي 164 مــلــيــار دوالر، وهــي 
ــر مـــنـــذ األزمـــــــة الــمــالــيــة  ــبــ الــــخــــســــارة األكــ

العالمية. 
ــن الـــرئـــيـــس  ــيـ ــانـــجـ ــكــــوالي تـ ــيــ وقــــــــال نــ
ــان صـــدر  ــيـ الــتــنــفــيــذي لـــلـــصـــنـــدوق فــــي بـ
الثالثاء: تأثر السوق بالحرب في أوكرانيا 
والـــتـــضـــخـــم الـــمـــرتـــفـــع وارتـــــفـــــاع أســـعـــار 
 على كــل من 

ً
الــفــائــدة، وهــو مــا أثــر سلبا

سوق األسهم والسندات في نفس الوقت. 
وأضــــــــاف »تـــانـــجـــيـــن«: حــقــقــت جــمــيــع 
القطاعات في سوق األسهم عوائد سالبة، 

باستثناء قطاع الطاقة.

»زين« تطلق »فانتسي دوري 
زين« ألول مرة في الكويت

أعلنت شركة زين إطالقها أحدث مفاجآتها لجماهير ومحبي 
الكرة الكويتية، وهي مسابقة »فانتسي دوري زين« – أول لعبة لكرة 
قدم »الفانتسي« للدوري الكويتي الممتاز، والتي تنقل الشركة من 
خاللها المنافسات الرياضية الكويتية إلى الساحة الرقمية، وتتوفر 
اآلن عبر dawrizain.com وتطبيق الهواتف الذكية على متجري 

.Google Playو App Store
ويأتي هذا اإلطالق تحت مظلة الشراكة االستراتيجية بين زين 
واالتحاد الكويتي لكرة القدم، لتكون الشركة الراعي الرسمي ألنشطة 
االتحاد خالل المواسم 2022-2026، وهي الدوري الكويتي الممتاز 
الذي يعرف اآلن باسم »دوري زين«، ودوري الدرجة األولى، إضافة 
إلى دعمها لـ »أغلى الكؤوس« كأس صاحب السمو أمير البالد، وكأس 

سمو ولي العهد، وكأس االتحاد الكويتي لكرة القدم »كأس زين«.
حّمس الجميع على المشاركة والتنافس فيما 

ُ
وكبادرة منها لت

بينهم ومتابعة الدوري الكويتي بشغف، وضعت زين جوائز نقدية 
قيمة للفائزين بمسابقة الفانتسي بإجمالي 10000 د.ك، وستقدمها 
للفائزين بالمراكز الثالثة األولى أصحاب النقاط األعلى بين جميع 
الالعبين في نهاية الموسم كالتالي: جائزة المركز األول 5 آالف 
د.ك، وجائزة المركز الثاني 3.500 د.ك، وجائزة المركز الثالث 1.500 
 ابتداء من الجولة الثانية عشرة من 

ً
د.ك، وتنطلق المسابقة رسميا

دوري زين.
وتعتبر لعبة »الفانتسي« من األلعاب اإللكترونية األكثر انتشارا 
في الدوريات األوروبية والعالمية، وقد أرادت زين أن تقدم للجماهير 
الكويتية التجربة ذاتــهــا لكن بنكهة محلية 100%، بحيث تقدم 
المسابقة تجربة ممتعة للمشاركين تمكنهم من اختيار فريقهم 
الخاص والتنافس مع العبين آخرين وتحقيق الفوز بالبطوالت 
 ليشكل فريقه، وتتفاوت 

ً
فيما بينهم، بحيث يختار المشارك 15 العبا

أسعار الالعبين حسب أدائهم الفعلي في الدوري الكويتي الممتاز.
ويتم إعطاء كل مشارك ميزانية قدرها 100 مليون د.ك لشراء 
العبيه وتشكيل فريقه الخاص، ويعتمد تسجيل كل مشارك للنقاط 
في اللعبة على أحداث المباريات الحقيقية بدوري زين، وتتواجد 
اللعبة عــن طريق الموقع اإللكتروني dawrizain.com وتطبيق 
.Google Playو App Store عبر متجري Dawri Zain الهواتف الذكية

»المركز« ينظم أول فعالية »المركز« ينظم أول فعالية 
للموظفين لعام للموظفين لعام 20232023

في إطــار حرصه على االهتمام بــكــوادره البشرية، أقــام المركز 
المالي الكويتي )المركز( أول فعالية للموظفين لهذا العام، تتمثل 
في ندوة تحمل عنوان »رؤى حول التغيير: كيف تؤثر طريقة التفكير 
 مع ركيزة »بناء القدرات 

ً
واالنضباط على التحفيز واألداء«، تماشيا

البشرية«، وهي إحدى ركائز المسؤولية االجتماعية للشركة.
وقدمت زينة الزبن، مؤسسة شركة مسار لالستشارات النفسية 
 للتحفيز وممارسة العادات 

ً
 علميا

ً
واالجتماعية، في الندوة، نهجا

الصحية واالرتقاء باإلمكانات الفردية والتغلب على الضغوطات، 
مت الجلسة لمساعدة فــرق عمل 

ّ
ظ

ُ
وخــاصــة مــا بعد الجائحة، ون

»الــمــركــز« على مــواصــلــة خــدمــة الــعــمــالء بــكــفــاءة، واالســتــفــادة من 
النصائح العملية حول كيفية التكيف بثقة مع التغيير المصاحب 

لتطور »المركز« من خالل استراتيجيته الجديدة.
وتعد الندوة الفعالية األولى ضمن مجموعة واسعة من األنشطة 
والدورات التدريبية والفعاليات التي تديرها إدارة الموارد البشرية 
في »المركز« على مستوى الشركة، مسترشدة باستراتيجية بيئة 
العمل الداخلية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة العامة للموظفين، 
وتعزيز الروح المعنوية في مكان العمل، واإلنتاجية، نحو تحقيق 

الهدف العام المتجسد في تعزيز مناخ عمل متماسك وصحي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في »المركز« بيتر 
كيلي: »نحرص في المركز على تهيئة بيئة أعمال تعطي األولوية 
للحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة الحقيقية، وبناء القدرات 
البشرية بجميع أشكالها، وقد مهدت هذه الندوة األولى عام 2023 
الطريق لمزيد من المناقشات حول خدمات دعم صحة الموظفين في 
المركز، كما ساعدت في إزالة الحواجز المتعلقة بتناول الموضوعات 
المهمة والحساسة في كثير من األحيان حول خيارات نمط الحياة 
والصحة العقلية، وهي نتيجة كنا نهدف بشكل خاص إلى تحقيقها، 
ونتطلع إلى إشراك أعضاء فريق المركز في المبادرات ذات الصلة 
خالل األشهر المقبلة«. وتجلى التزام »المركز« في تحقيق التأثير 
اإليجابي على الحياة الشخصية والمهنية والعائلية لموظفيه طوال 
عام 2022، من خالل سلسلة من الفعاليات التي حظيت بحضور كبير 
لمساعدة الموظفين وتمكينهم من تحقيق التوازن بين العديد من 
 بشكل يومي.

ً
الضغوط المتضاربة التي يمكن أن نواجهها جميعا

زينة الزبن خالل الندوة

مدة إصدار 
التراخيص 

التجارية 
للمشاريع
ال تتجاوز

24 ساعة
المنفوحي

المجمع يحتوي
على مساحة إيجارية 

تبلغ 80 ألف متر مربع 
وافتتاحه في

أغسطس المقبل

https://www.aljarida.com/article/12922
https://www.aljarida.com/article/12920
https://www.aljarida.com/article/12891
https://www.aljarida.com/article/12918
https://www.aljarida.com/article/12916
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 متوسط الدخل الشهري لألسرة الكويتية

ً
»اإلحصاء«: 4837 دينارا

اإلدارة أطلقت مشروع مسح الدخل واإلنفاق األسري بعد مرور 9 سنوات على آخر إحصائية

  حجم العّينة 
4032 أسرة 

موزعة على 12 
ً
شهرا

القبندي 

حصة المطيري

لجين القناعي

أيمن المطيري
فاطمة يعقوببشار القطان

بعد مــرور 9 سنوات على آخر 
إحصائية لمسح الدخل واإلنفاق 
األســـري، أعلنت اإلدارة المركزية 
لــــإحــــصــــاء عـــــن مـــــشـــــروع مــســح 
ــــاق األســـــــري لــعــام  ــفـ ــ الــــدخــــل واإلنـ
2021، الذي قامت بتنفيذه اإلدارة 
بــالــتــعــاون والــشــراكــة مــع األمــانــة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية ومــكــتــب بــرنــامــج األمــم 

المتحدة اإلنمائي.
وتــبــيــن خــــال تـــوزيـــع اإلنــفــاق 
الشهري لألسر، حسب مجموعات 
الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات، أن األســـــرة 
الكويتية تخصص حوالي 371.4 
ديـــنـــارا القــتــنــاء الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
والمشروبات بنسبة 11.3 بالمئة، 
و195.9 دينارا للمطاعم وخدمات 
اإلقامة، بنسبة 5.9 بالمئة، و202.4 
دينار لنفقات السكن، بنسبة 6.1 
بالمئة من دون احتساب القيمة 
ــّدرة لــلــمــســاكــن  ــقــ ــمــ ــة الــ ــاريــ ــجــ اإليــ
الــمــمــلــوكــة لــلــكــويــتــيــيــن، و408.8 
دنانير لنفقات النقل، بنسبة 12.4 
بــالــمــئــة، و495.5 ديـــنـــارا لنفقات 
الــــمــــابــــس، بــنــســبــة 15 بــالــمــئــة، 
و297.7 ديــــــنــــــارا لـــلـــتـــحـــويـــات 
الجارية، بما فيها أقساط تسديد 

القروض.
ويبين المسح أن نفقات السكن 
ــر الكويتية ترتفع إلى  لـــدى األسـ
حدود 1044.6 دينارا شهريا، إذا 
ــم األخـــــذ فـــي االعـــتـــبـــار اإليـــجـــار  تـ
التقديري لألسر الكويتية المالكة 
لمنزلها؛ المقّدر بـ 842.2 دينارا 
، وتبلغ نسبة نفقات السكن 

ً
شهريا

25.2 بالمئة من مجموع النفقات 
.
ً
التي تبلغ 4138.8 دينارا شهريا

وفــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــوزيـــع دخــل 
األســـر الكويتية ومــؤشــر جيني، 
فقد تبّين من نتائج المسح حول 
توزيع مجموع الدخل األسري بين 
األســر الكويتية، أن الـــ 20 بالمئة 
 
ً
ــر الــكــويــتــيــة األقــــل دخــا مــن األســ

يحصلون على 7.3 بالمئة فقط من 
مجموع إيــرادات األسر الكويتية، 

في حين يستأثر الـــ 20 في المئة 
مــن األســـر الكويتية األكــثــر دخا 
على نحو 40 بالمئة من مجموع 
إيــرادات األسر الكويتية، حيث إن 
مؤشر جيني لتوزيع الدخل لدى 
األســــر الــكــويــتــيــة بــلــغ نــحــو 32.5 

بالمئة.
وفــي مقارنة مع بعض الــدول، 
يتضح أن الكويت تحتل المركز 
الـــ 17، حيث تأتي سلوفينيا في 
المركز األول بـ 24.6 بالمئة، يليها 
التشيك بـ 25 بالمئة، ثم اإلمارات 

بـ 26 بالمئة.
أمـــا مــتــوســط الـــدخـــل الــشــهــري 
لــألســرة الكويتية، فقد بلغ نحو 
3994.9 دينارا، حيث تمثل األجور 
ــن مــجــمــوع  نــســبــة 59 بــالــمــئــة مــ
اإليراد الشهري؛ من دون احتساب 
ــار الـــتـــقـــديـــري للكويتيين  اإليــــجــ
المالكين لمنازلهم؛ البالغ حوالي 
842 دينارا، ومع أخذ المبلغ في 
ــإن مـــتـــوســـط الـــدخـــل  ــ االعــــتــــبــــار، فـ
الشهري يبلغ 4837 ديــنــارا، كما 
أن اإليرادات الشهرية للفرد الواحد 

بلغت 702.8 دينار.
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، قـــال األمــيــن 
العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والــتــنــمــيــة، خــالــد مـــهـــدي: يعتبر 
مـــشـــروع مــســح الـــدخـــل واإلنـــفـــاق 
األســــري 2019/ 2021 ثــانــي أكبر 
ــم لــلــعــمــل  ــهــ مــــــشــــــروع ومـــــســـــح مــ
اإلحصائي للدول، هذا المشروع 
مــــن مـــشـــاريـــع بـــرنـــامـــج الـــتـــعـــاون 
الوطني المبرم بين الكويت واألمم 
الـــمـــتـــحـــدة، الـــــذي يـــدعـــم الــجــهــات 
لــلــقــيــام بــأعــمــالــهــا ذات الــعــاقــة 
بخطة التنمية، وهــي ال تستقيم 
ــيـــة  ــائـ مـــــن دون األرقـــــــــــام اإلحـــصـ
السليمة التي يتم االعتماد عليها 
عــبــر الــمــنــهــجــيــات اإلحــصــائــيــة، 
واإلدارة الــــمــــركــــزيــــة لـــإحـــصـــاء 
هــي الجهة المعنّية بإنتاج هذه 
األرقــام والبيانات التي تستطيع 
مــن خــالــهــا االســتــفــادة منها في 
ــنـــمـــاذج االقـــتـــصـــاديـــة ونـــمـــاذج  الـ

ــــي تـــقـــوم  ــتـ ــ ــلــــي الـ ــكــ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
بـــهـــا األمــــانــــة الـــعـــامـــة لــلــمــجــلــس، 
وبالتالي تكون لدينا نظرة واقعية 
ــن خـــالـــهـــا الــتــنــبــؤ  ــ نــســتــطــيــع مـ
بـــآلـــيـــات الــتــخــطــيــط لــلــمــســتــقــبــل، 
والسيناريوهات التي نضعها في 
التخطيط والسياسات العامة في 
التخطيط جميعها تعتمد على 

صحة ودقة البيانات الموجودة.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت الـــمـــديـــرة 
العامة باإلنابة في اإلدارة المركزية 
لإحصاء، منية القبندي: مما ال 
شك فيه أن رؤيــة الكويت »كويت 
2035« بــتــحــويــل الــكــويــت مــركــزا 
ماليا وتجاريا جاذبا لاستثمار 
بحلول عام 2035، تتطلب وجود 
ــائـــي وطـــنـــي يــعــمــل  جـــهـــاز إحـــصـ
عــلــى تــعــزيــز الــنــظــام اإلحــصــائــي 
وتحديثه بكل البيانات المطلوبة 
ــة أحــــــــــــدث الــــمــــعــــايــــيــــر  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــواكـ ــ ــ ومـ
اإلحــصــائــيــة الــدولــيــة.  وأضــافــت: 
ــم  ــن أهــ ــ ــّد مــ ــ ــعـ ــ هــــــــذا الـــــمـــــشـــــروع يـ
المشاريع اإلحصائية، وثاني أكبر 
مشروع ألي جهاز إحصائي، وهو 
وسيلة من الوسائل اإلحصائية 
ــم الـــســـيـــاســـات  ــة لــــرســ ــ ــــروريـ الـــــضـ
االقتصادية واالجتماعية للدولة 
عــلــى أســــس عــلــمــيــة، حــيــث يــوفــر 
هــذا المسح بيانات مهمة تخدم 
أغـــراض تخطيط بــرامــج التنمية 
االقتصادية واالجتماعية، وتتيح 
هذه البيانات إمكانية تقييم آثار 
هذه البرامج التي تقّدمها الدولة 

على ظروف معيشة األسر. 
ــلـــت الـــقـــبـــنـــدي: إن مسح  وأكـــمـ
ــاق قـــامـــت اإلدارة  ــ ــفـ ــ الــــدخــــل واإلنـ
ــه  ــرائـ الـــمـــركـــزيـــة لــــإحــــصــــاء بـــإجـ
مــنــذ عـــام 1972، حــيــث تــنــفــذه كل 
5 ســنــوات، وهــو عــبــارة عــن مسح 
للتعرف على أنماط وإنفاق األسر 
ودخــلــهــا، هــو ويــســهــم فــي قياس 
مستويات المعيشة وأثر العوامل 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة 
ــلـــى الــمــجــتــمــع  واالقــــتــــصــــاديــــة عـ
الكويتي والوقوف على مستويات 

الــمــعــيــشــة ورفـــاهـــيـــة الــمــجــتــمــع.
ــذا الـــمـــســـح يعد  ــ وبـــيـــنـــت أن هـ
ــــي ســـلـــســـلـــة الـــمـــســـوح  ــابــــع فـ الــــســ
األســــريــــة، وتــــم وضــــع منهجيته 
ــي إلـــى  ــ ــاسـ ــ  بـــشـــكـــل أسـ

ً
ــادا ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ

توصيات األمم المتحدة ومنظمة 
العمل الدولية الخاصة بمسوح 

ميزانية األسرة.
أمــــــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــــاألرقـــــام، 
ــنـــدي بــــــأن حــجــم  ــبـ ــقـ فـــصـــرحـــت الـ
ــرة مــوزعــة  الــعــّيــنــة بــلــغ 4032 أســ
على 12 شهرا، بمعدل 336 أسرة 
)كويتية وغــيــر كويتية( شهريا، 

موزعة على جميع المحافظات. 
وأوضـــحـــت: تستخدم بيانات 
ونــتــائــج مــســح الـــدخـــل واإلنـــفـــاق 
األسري كأساس لوصف وتحليل 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــقــضــايــا 
االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة؛ من 
أهمها توفير قاعدة عريضة من 
البيانات االقتصادية واالجتماعية 
ــة الـــــتـــــي تــفــيــد  ــ ــيـ ــ ــرافـ ــ ــوغـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ والـ
المخططين وواضعي السياسات 
والباحثين والمهتمين بالشؤون 
االجتماعية واالقتصادية في إعداد 
خطط وبرامج التنمية االقتصادية 

واالجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــــتــــعــــرف عــلــى 
الــســلــع والــخــدمــات االستهاكية 
فــي المجتمع الكويتي بمختلف 
مستوياته، والذي يمكن من تقدير 
حجم الطلب المستقبلي لمختلف 
السلع والخدمات. وكذلك التعرف 
عــلــى الـــتـــوزيـــع الــنــســبــي لــإنــفــاق 
الـــذي يستخدم فــي حــســاب الرقم 

القياسي لإنفاق المعيشي. 
وأردفت: باإلضافة إلى حساب 
متوسطات دخــل األســـر واألفـــراد 
حسب مصادر الدخل المختلفة، 
وتقدير قيمة دخل وإنفاق القطاع 

العائلي ألغراض إعداد الحسابات 
القومية. وتقييم مستوى وهيكل 
واتجاهات الرفاهية االقتصادية 
لألسر المعيشية من حيث توزيع 
الدخل، واإلنفاق األسري بين األسر 
المعيشية، مع استخراج وقياس 
بعض المؤشرات المتعلقة بأهداف 
ــتـــدامـــة. ودراســــــة  الــتــنــمــيــة الـــمـــسـ
العاقة بين الخصائص السكانية 
والسكنية لألسر ودخلها من جهة، 
والعاقة بين إنفاق األسر ودخلها 

من جهة أخرى.

 - توزيع متوسط اإلنفاق الشهري لألسر حسب السلع والخدمات - بالدينار
دون احتساب اإليجار التقديري لألسر الكويتية المالكة لمنازلها

»بوبيان« يطرح خدمة التحصيل الفوري للمستحقات 
التجارية وتمديد فترة المدفوعات

أعلن بنك بوبيان طرح خدمة جديدة 
ــرة فـــي الـــســـوق الــمــحــلــي  تـــقـــدم ألول مــ
والمتخصصة في التحصيل الفوري 
ــتــــجــــاريــــة بــالــنــســبــة  لـــلـــمـــســـتـــحـــقـــات الــ
للموردين، وتمديد فترة المدفوعات 
التجارية للمشترين مع إمكانية تحقيق 
عــائــد على تلك الــمــدفــوعــات مــن خال 
حــلــول تــكــنــولــوجــيــة مــتــكــامــلــة تتمثل 
فــي الــمــنــصــة الــذكــيــة لــتــمــويــل سلسلة 

التوريد.
وقـــال الرئيس التنفيذي للخدمات 
الــمــصــرفــيــة لــلــشــركــات فـــي »بـــوبـــيـــان«، 
عــبــدالــســام الــصــالــح »تعتمد الخدمة 
المقدمة مــن البنك على دخـــول البنك 
كــطــرف ثــالــث بــيــن الــبــائــع والــمــشــتــري 
من خــال معامات تجارية يقوم بها 
البائع )المورد( ببيع السلع المختلفة 
على الحساب للمشتري، ومن ثم يتنازل 
البائع عــن تلك المستحقات الناشئة 
للطرف الثالث )بوبيان( مقابل نسبة 
، مع امكانية 

ً
خصم متفق عليها مسبقا

تــمــديــد فـــتـــرة الـــمـــدفـــوعـــات لــلــمــشــتــري 
.
ً
مجانا

وحول المستفيدين من هذه الخطوة 
المميزة لـ »بوبيان« أوضح الصالح »ان 
االتفاقية التي تبرم بين البنك والبائع 
والــمــشــتــري لــن تــؤثــر عــلــى الترتيبات 
التجارية بين البائع والمشتري إنما 

ستعود بالنفع على جميع األطراف«.

أهمية الخدمة الجديدة

وحول أهمية الخدمة الجديدة، أضاف 
 لــرؤيــة بوبيان 

ً
الــصــالــح أنــه يــأتــي مــواكــبــا

االســتــراتــيــجــيــة لــتــقــديــم خــدمــات إضــافــيــة 
مميزة للعماء من خال رقمنة العمليات، 
وتوفير مجموعة متنوعة مــن الخدمات، 
مؤكدا أن المنصة الذكية للتمويل ستفتح 
ا جديدة للعماء إلدارة السيولة بشكل 

ً
آفاق

أفضل مــن خــال تحسين القوائم المالية 
للشركات بنسب مالية مفضلة.

وأشار الصالح »تعتبر السيولة من أهم 

األسس التى تقوم عليها الشركات، السيما 
في حــال رغبتها بالتوسع في أنشطتها، 
 
ً
 أساسيا

ً
حيث يعتبر المنتج الجديد رافدا

 لها لاستمرار، إذ سيحسن 
ً
 قويا

ً
وحافزا

من المؤشرات المالية للشركات، ويقلل من 
اعتمادها على االقتراض.

ــول  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وأضــــــــــــــــاف ان مــــــــن خـــــــــــال الـ
الــرقــمــي بــإمــكــان الــعــمــيــل اآلن االنــضــمــام 
إلـــــى الـــمـــنـــصـــة الـــذكـــيـــة لـــتـــمـــويـــل ســلــســلــة 
التوريد، ليستفيد من الخدمات المقدمة 
 بــشــكــل كــامــل 

ً
إلجــــــراء الـــمـــعـــامـــات رقـــمـــيـــا

ــلـــب الــتــمــويــل  ــيـــر، وطـ ــفـــواتـ مـــثـــل إنــــشــــاء الـ
لــخــصــم الــفــواتــيــر أو تــمــديــد الــمــدفــوعــات 
والــمــوافــقــات والــتــســويــات، بــاإلضــافــة إلى 

الخدمات األخرى، مما يساهم في تحويل 
المعامات التجارية من ورقية إلى رقمية.

دور المنتج في دعم الشركات الصغيرة 
والمتوسطة من جانبه، قال المدير العام 
لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات 
في البنك، أشــرف سويلم، إن هــذا المنتج 
المدعم بالمنصة الذكية لتمويل سلسلة 
 تتماشى مع رؤية 

ً
التوريد سيحقق أهدافا

ــم الــشــركــات  الــكــويــت 2035 مـــن خــــال دعــ
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة بــمــعــدالت خصم 
تنافسية تائم طبيعة واحتياج العمل دون 
 
ً
تحميلها على قوائم الشركة المالية، مشيرا
إلـــى أن الــمــســتــحــقــات الــمــديــنــة ستتحول 
 عن دعم 

ً
مباشرة إلى سيولة نقدية، فضا

التحول الرقمي وتنشيط التجارة الرقمية 
ــج الــمــحــلــي  ــاتـ ــنـ والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي دعـــــم الـ

اإلجمالي.
ــد الــمــنــتــج  ــهـ ــلــــم أن يـــشـ وتـــــوقـــــع ســــويــ
الجديد والمدعم بالمنصة الذكية لتمويل 
 من البائعين 

ً
سلسلة التوريد إقبااًل كبيرا

والـــمـــشـــتـــريـــن، خــصــوصــا فـــي ظـــل رقــمــنــة 
العمليات التجارية بطريقة سهلة وآمنة، 
 إلى 

ً
باإلضافة إلي المزايا األخرى، مشيرا

أن هـــذا الــحــل المبتكر يــأتــي ضــمــن سعي 
ــــدوره كمؤسسة  بــوبــيــان الـــدائـــم لــلــقــيــام بـ
مالية تسعى إلى المساهمة لدعم مختلف 
القطاعات االقتصادية المحلية، وتحفيز 

النمو االقتصادي والتجاري.

عبدالسام الصالح

»الخليج« راع رئيسي لمعرض قوت ماركت
ضــمــن مــســاعــيــه الــمــتــواصــلــة 
لترسيخ مــبــادئ االســتــدامــة في 
الــمــجــتــمــع، أعـــلـــن بــنــك الــخــلــيــج 
مشاركته كراع رئيسي لمعرض 
ــر مــنــصــة  ــبــ »قـــــــوت مــــــاركــــــت«، أكــ
مــحــلــيــة تـــجـــمـــع بـــيـــن الـــطـــاقـــات 
والـــمـــواهـــب مـــن الـــمـــبـــادريـــن في 
قـــطـــاع الـــمـــطـــاعـــم والـــصـــنـــاعـــات 
الــغــذائــيــة والــحــرف الــيــدويــة مع 
الجمهور في مكان واحد، يومي 
4 و18 الجاري، في مركز الشيخ 
جــابــر األحــمــد الثقافي بموقعه 
الــمــمــيــز عـــلـــى شـــاطـــئ الــخــلــيــج 

العربي.
ويعود معرض »قوت ماركت« 
بـــحـــلـــتـــه الــــجــــديــــدة الســـتـــئـــنـــاف 
ــه، فـــــي ظـــــل تـــوقـــعـــات  ــاتــ ــاحــ نــــجــ
بمشاركات واسعة من العارضين 
والجمهور والــرعــاة، السيما أن 
انطاقة المعرض هذا العام في 
موقع ثقافي مميز، وتوقيت أكثر 
ــع فـــي شــهــر االحــتــفــاالت  مـــن رائــ

باألعياد الوطنية.
بهذه المناسبة، قالت مديرة 
االتــــصــــاالت الــمــؤســســيــة لجين 
ــاعــــي: »يـــســـعـــدنـــا تــجــديــد  ــنــ ــقــ الــ
شراكتنا مع قوت ماركت بحلته 
الجديدة، ليستكمل دوره الرائع 
في دعم الشباب والمنتجين من 
المبادرين وأصحاب المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة«.

وأضــــافــــت الـــقـــنـــاعـــي أن بــنــك 
الخليج يــحــرص عــلــى الــتــواجــد 
ــفــــعــــالــــيــــات  الـــــفـــــاعـــــل فــــــي كــــــل الــ
والمناسبات التي تدعم الطاقات 
الشبابية والمشروعات الصغيرة 
والمتوسطة، الفتا إلى أن تعزيز 
االســتــدامــة فــي المجتمع ودعــم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة 
تعد من المحاور الرئيسية في 

استراتيجية البنك لعام 2025.
وأفــــــادت بــــأن »قــــوت مــاركــت« 
يعد فرصة مثالية للجمع بين 
المبادرين وأصحاب المشروعات 
الــصــغــيــرة، مــا يتيح لهم تبادل 
األفـــكـــار والـــخـــبـــرات مـــن نــاحــيــة، 
واالستماع إلى آراء ومقترحات 
الجمهور، األمر الذي يساهم في 
تــطــويــر تــلــك الــقــطــاعــات، ويــرفــع 
نسبة مساهمتها في االقتصاد 

الوطني بشكل عام.
ولــفــتــت إلـــى أن بــنــك الخليج 
يعتزم المشاركة بجناح مميز 
هذا العام في النسخة الجديدة 
ــواء مــن  ــ ــــت«، ســ ــاركـ ــ ــــوت مـ مــــن »قــ
حــيــث الــتــصــمــيــم أو الــفــعــالــيــات 
الــتــي ســيــوفــرهــا لــلــجــمــهــور، ما 
يــجــعــل مـــن زيـــارتـــهـــم لــلــمــعــرض 

ولجناح البنك تجربة مميزة.
وذكرت القناعي أن المعرض 
بموقعه المميز في مركز الشيخ 
ــد الـــثـــقـــافـــي عــلــى  ــ ــمـ ــ ــر األحـ ــابــ جــ

شــاطــئ الــخــلــيــج يــمــثــل فــرصــة 
لــقــضــاء يــــوم مــمــيــز، واالطــــاع 
عــــلــــى إنــــــتــــــاج نــــخــــبــــة مـــمـــيـــزة 
مـــن الـــمـــبـــادريـــن والــمــصــنــعــيــن 
لــلــمــواد الــغــذائــيــة والحرفيين، 
واالستمتاع بالتنوع الكبير في 
الطعام الذي يزخر به المجتمع 

الكويتي. 
وأضــــــــافــــــــت: »نــــســــعــــى إلــــى 
تمكين المبادرين، والحرفيين، 
والطهاة، وغيرهم من الباحثين 
ــداعـــــــي، لـــعـــرض  ــفـــذ إبـــــ ــنـ عـــــن مـ
منتجاتهم وإبداعاتهم في ظل 
أجواء مميزة، توفر لهم فرصة 
الــتــواصــل الــســهــل والـــمـــرن مع 

الجمهور«.

»المتحد« نظم حملة للتطعيم 
ضد أمراض الشتاء

أعلن البنك األهلي المتحد تنظيم حملة تطعيم 
ضد أمــراض الشتاء، مثل نــزالت البرد )اإلنفلونزا( 
وااللتهاب الرئوي، بالتعاون مع وزارة الصحة. وقد 
استمرت الحملة خال ساعات العمل يوم االثنين 
30 يناير الــمــاضــي. وتــواجــد فريق طبي مــن مركز 
العارضية الطبي في البنك، لزيادة وعي الموظفين 
بأهمية حماية أنفسهم من األمــراض التي تنتشر 
بشكل خاص في فصل الشتاء، وتوفير اللقاح ضد 

هذه األمراض بسهولة لهم.
 على الحملة، أفادت رئيس إدارة االتصال 

ً
وتعليقا

 من 
ً
المؤسسي بـ »المتحد«، فاتن التميمي: »انطاقا

الــنــجــاح الــســابــق لحمات التوعية الصحية التي 
نظمها البنك، يسعدنا التعاون مع مركز العارضية 
الطبي لنشر الوعي حول أهمية اللقاح ضد األمراض 
المرتبطة بفصل الشتاء. نشجع موظفينا على تلقي 

اللقاح لحماية أنفسهم وأهلهم من هذه األمــراض، 
وكـــذلـــك الــتــعــرف عــلــى كــيــفــيــة الــوقــايــة مـــن أمـــراض 

الشتاء، من خال فريق مركز العارضية الطبي«.
ــافـــت الــتــمــيــمــي: »يـــأتـــي حـــرص الــبــنــك على  وأضـ
 مع اإلجراءات الوقائية 

ً
تنظيم هذه الحملة تماشيا

التي وضعتها الكويت للحد من انتشار األمــراض 
ــتـــاء، ولـــضـــمـــان بــيــئــة عمل  الــمــرتــبــطــة بــفــصــل الـــشـ
آمنة للحفاظ على صحة وســامــة أفـــراد المجتمع 
كافة، وتعزيز الوعي الصحي، والحث على اتباع 

السلوكيات السليمة«.
وأكــدت أن »المتحد« يقوم بــدور ريــادي في دعم 
البرامج والــمــبــادرات االجتماعية التي تهدف إلى 
ــادة الـــوعـــي بــالــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة والــصــحــيــة  ــ زيـ
والــتــنــمــويــة والــتــعــلــيــمــيــة فـــي الـــكـــويـــت، مـــن خــال 

برنامجه المتميز للمسؤولية المجتمعية.

فريق المسؤولية المجتمعية بالبنك مع ممثلي مركز العارضية الطبي

»وربة« يطلق إرشادات توعية 
لدعم حملة »لنكن على دراية«

يـــــواصـــــل بــــنــــك وربــــــــة دعــــمــــه، 
ومساهماته الفاعلة لحملة »لنكن 
ــــام 2023،  ــــال عـ عـــلـــى درايــــــــة« خـ
وهــي حملة توعية بمبادرة من 
بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي، واتــحــاد 
مصارف الكويت، لتسليط الضوء 
على حقوق العماء، وتوعيتهم 
فيما يتعلق بالتعامل مع البنوك، 
ضــمــن الــتــزامــه بــتــوعــيــة العماء 
حول حقوقهم، وكيفية المحافظة 

على حساباتهم ومدخراتهم.
وتـــســـتـــهـــدف حــمــلــة الــتــوعــيــة 
بحقوق العماء مجاالت التمويل 
الـــشـــخـــصـــي، ســــــواء الــتــمــويــات 
االستهاكية أو اإلسكانية، وآلية 
تقديم الشكاوى بشأن الخدمات 
المصرفية، والبطاقات المصرفية 
المتنوعة، وطرق تفادي التعرض 
لــعــمــلــيــات االحـــتـــيـــال والــتــوعــيــة 
بالمخاطر التي قد يتعرض لها 
ــمـــارات عــالــيــة  ــثـ ــتـ الـــعـــمـــاء واالسـ
ــاطـــر والـــتـــوعـــيـــة بــحــقــوق  ــمـــخـ الـ
الــعــمــاء مـــن ذوي االحــتــيــاجــات 
الخاصة، كما تتناول النصائح 
الــمــتــعــلــقــة بـــاألمـــن الــســيــبــرانــي، 
وحماية الحسابات المصرفية، 
وصواًل إلى توضيح آليات تقديم 
الــشــكــاوى، مــع الــتــعــريــف بمهام 
الــقــطــاع الــمــصــرفــي، ودوره في 

تحفيز االقتصاد وتنميته.

وحول هذه الحملة، قال أيمن 
ســــالــــم الـــمـــطـــيـــري مــــديــــر قـــطـــاع 
التسويق واالتــصــال المؤسسي 
فــي »وربـــــة«: »نــحــرص فــي البنك 
ــة الـــمـــالـــيـــة،  ــافــ ــقــ ــثــ ــر الــ ــلــــى نــــشــ عــ
وثـــقـــافـــة االدخـــــــار واالســـتـــثـــمـــار، 
ــمـــاء  ــعـ ــيــــة الـ  إلـــــــى تــــوعــ

ً
إضــــــافــــــة

والــشــركــاء بــخــدمــات ومنتجات 
الــــبــــنــــوك اإلســـــامـــــيـــــة، وكــيــفــيــة 
االستفادة منها، وذلك عبر نشر 
ــرات  ــنـــشـ ــــواد الــتــثــقــيــفــيــة والـ ــمـ ــ الـ
التوعوية على منصات التواصل 
االجـــتـــمـــاعـــي، وجــمــيــع الــقــنــوات 
اإللكترونية للبنك، بهدف تسليط 
ــوء عـــلـــى حــــقــــوق الـــعـــمـــاء  ــ ــــضـ الـ
ــتــــهــــم بـــــشـــــأن حـــقـــوقـــهـــم  ــيــ وتــــوعــ
والــتــزامــاتــهــم عــنــد الــتــعــامــل مع 

البنوك«.

»برقان« يعزز مشاركته في معرض »وظيفتي«
قدم ورشة عمل تكشف »سر التمكين الذاتي«

استكمل بنك برقان مساهمته 
في المعرض األضخم من نوعه 
في الكويت للفرص الوظيفية، 
 نـــطـــاق 

ً
ــا ــعــ »وظــــيــــفــــتــــي«، مــــوســ

مشاركته من خال تقديم ورشة 
ــذاتــــي«  عـــمـــل »ســـــر الــتــمــكــيــن الــ
لـــزوار الــمــعــرض، والــتــي جــاءت 
فــي مــبــادرة تــؤكــد دوره الــرائــد 
فــي مــجــاالت تنمية رأس المال 
 الستراتيجية 

ً
البشري، وامتدادا

»بـــرقـــان« المعنية بممارساته 
البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الــــشــــركــــات، والـــمـــصـــوبـــة نــحــو 
ــتـــمـــع مـــــن خــــال  تـــنـــمـــيـــة الـــمـــجـ
ــيـــات تــعــلــيــمــيــة  ــالـ ــعـ أنـــشـــطـــة وفـ

متنوعة.
ــة الــعــمــل كـــل مــن:  وقــــدم ورشــ
فـــاطـــمـــة يـــعـــقـــوب، مــــديــــرة قــســم 
التعلم في برقان، وبشار القطان، 
مدير تمكين الكفاءات في البنك، 
ــوارد  ــ ــمـ ــ ــادة إدارة الـ ــ ــيـ ــ تـــحـــت قـ
البشرية لدى البنك، حيث نظمت 
لتتضمن محتوى جاذبا وقدمت 
بأسلوب خاص في اإللقاء، نجح 
في أن يحظى بنسبة كبيرة من 
الــمــشــاركــة والــتــفــاعــل مـــن قبل 
الحضور الافت من المهنيين 
الــطــمــوحــيــن، فــلــم يـــتـــوان فــريــق 
بــرقــان التعليمي عــن مــشــاركــة 

خبراتهم الــواســعــة ومعرفتهم 
التقنية، فــي مــحــاضــرة هدفها 
توجيه المشاركين نحو كيفية 
االســــتــــفــــادة مــــن الـــقـــيـــمـــة الــتــي 
تقدمها لهم رحاتهم المهنية 
ومــســيــرتــهــا، مــن خـــال اختيار 
ــســــب  ــفــــي األنــ ــيــ ــوظــ ــار الــ ــ ــــسـ ــمـ ــ الـ

لتطلعاتهم ومهاراتهم.
 على أهــداف تقديم 

ً
وتعليقا

ــذه الــــورشــــة فـــي »وظــيــفــتــي«،  هــ
 
ً
قالت فاطمة يعقوب: »تجسيدا
لفلسفة بــرقــان: »أنـــت دافــعــنــا«، 
قدمنا ورشة عمل »سر التمكين 
الــذاتــي« للمساهمة في تسليح 
مجتمعنا بـــاألدوات المناسبة 
التي يمكنها أن تدعم أي موظف 
أو باحث عن عمل في مسيرته 

نحو االزدهــار في سوق العمل 
الــيــوم، ولــعــل الــهــدف األســاســي 
مــن ذلــك تحقيق الـــذات والنمو 
عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــشـــخـــصـــي، 
ولــيــس فــقــط الــنــجــاح الوظيفي 

أو المهني«.
ــبــــه، أضـــــــاف بـــشـــار  ــانــ ــــن جــ مـ
ــدرك أن  ــ ــان نـ ــرقـ ــي بـ الـــقـــطـــان: »فــ
نــجــاحــنــا الــمــؤســســي انــعــكــاس 
لتطور مجتمعنا، فنجاح المرء 
ــن نـــجـــاح مــجــتــمــعــه، ونـــمـــوه  مــ
ونضجه على الصعيد المهني 
يــدفــع بنمو ونــضــج مــن يحيط 
به، ولهذا السبب، نحرص على 
تفعيل دورنا المجتمعي كجزء 
ال يتجزأ من عملياتنا اليومية 

واستراتيجيتنا الشاملة«.

أشرف سويلم
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رحيل الشاعر والقاص فاضل خلف... »أديب الدبلوماسية«
حصد جائزة الدولة التقديرية بالكويت عام 2005 ونال وسام االستحقاق الرئاسي التونسي

رحل أمس الشاعر والقاص 
 
ً
 وراءه إرثا

ً
فاضل خلف، تاركا

 في مجاالت متنوعة، 
ً
زاخرا

منها الثقافي ومنها األدبي.

ــــدت الــــســــاحــــة الـــثـــقـــافـــيـــة  ــقـ ــ فـ
الكويتية أحــد أبــرز روادهــا في 
األدب والـــقـــصـــة والـــشـــعـــر، هــو 
الشاعر فاضل خلف، الذي وافته 
الــمــنــيــة، أمـــس، عــن عــمــر يناهز 

96 عاما. 
اشتهر خلف بتنوع نتاجه 
ـــي مـــجـــاالت  األدبـــــــــــي، وكــــتــــب فــ
 
ً
مــتــنــوعــة، كــمــا أنـــه عــمــل معلما
فــــــي بــــــدايــــــاتــــــه، وانـــــــخـــــــرط فــي 
ــه كــان  ــ الــعــمــل الــصــحــافــي، وألنـ
يــجــيــد الـــلـــغـــة اإلنـــكـــلـــيـــزيـــة فــقــد 
ــة الـــكـــثـــيـــر  ــمــ ــــي تــــرجــ ــد فــ ــهــ ــتــ اجــ
مـــن اإلصــــــــدارات، كــمــا عــمــل في 
الــســلــك الـــدبـــلـــومـــاســـي، إضــافــة 
إلى وظائف أخرى.ُعرف الراحل 
بدماثة الخلق وحسن السيرة 
ـــد وحـــب خــوض 

َ
والـــقـــوة والـــَجـــل

الــتــحــدي بــكــل ثــقــة وثـــبـــات، فلم 
يكن يهاب قــول الحقيقة مهما 
كـــان الــثــمــن، ونــظــيــر تــمــيــزه في 
األدب، حصل على أرفع األوسمة 
والــــجــــوائــــز، إذ حـــصـــد جـــائـــزة 
ــة الـــتـــقـــديـــريـــة بــالــكــويــت  ــ ــــدولـ الـ
عـــــــام 2005، كــــمــــا نـــــــال وســـــام 
االستحقاق الرئاسي التونسي 
مــن الرئيس التونسي السابق 
الباجي قايد السبسي، تقديرا 
لــمــشــواره األدبــــي، والســيــمــا أن 
ــتـــرة طـــويـــلـــة فــي  ــــاش فـ خـــلـــف عـ

تونس.
 إلـــى 

ّ
ــط ــ ــ

َ
ــركـــن الــــراحــــل ق  لــــم يـ

الــــســــكــــون، حـــيـــث كــــــان يــدفــعــه 
ــى  ــيــــة إلــ ــالــــمــــســــؤولــ ــوره بــ ــ ــعــ ــ شــ
تــقــديــم الــمــســاعــدة والــعــود إلــى 
والــــده، وفـــور أن أنــهــى تعليمه 
انخرط في العمل بحقل التربية 
والتعليم، واستمر في التعليم 

نــحــو 8 أعـــــــوام، شــعــر أنــــه قـــّدم 
خــالــهــا مــا اســتــطــاع مــن جهد، 
 العمل في مكان آخر مع 

ً
مفضا

الراحل سليمان العدساني، ثم 
تدّرج في العمل في إدارات أخرى 
منها إدارة المطبوعات، وعقب 
ذلــك حصل على بعثة دراســيــة 
إلـــــى لــــنــــدن ودرس فــــي إحــــدى 

كليات كمبردج.

ميالد شاعر

وكــان الــراحــل يقول إنــه ولج 
تـــونـــس مـــن بــــاب األدب، حيث 
ــان  ــ ، وكـ

ً
مـــكـــث فـــيـــهـــا 14 عـــــامـــــا

يــديــن بالفضل لها فــي مياده 
كــشــاعــر، واعــتــبــر هــذه المرحلة 
األكــثــر ثـــراًء فــي مــشــواره. وكــان 
يقول عن عاقته بتونس، إنها 

مرموقة جدا بالشعب التونسي، 
الســيــمــا بــعــد انــتــشــار قــصــيــدة 
لــه تغنى فيها بكفاح الشعب، 
 أن هذه القصيدة شرعت 

ً
معتبرا

بوابة قلب الشعب التونسي له، 
 بعد أن قامت وسائل 

ً
خصوصا

ة والمسموعة  اإلعـــام الــمــقــروء
الـــتـــونـــســـيـــة بــتــســلــيــط الـــضـــوء 
على القصيدة، ثم بدأت عاقته 
ــاب التونسيين 

ّ
بــاألدبــاء والــكــت

، واستمر 
ً
ــدا  رويــ

ً
تتوطد رويـــدا

الـــتـــواصـــل فـــي الــحــقــل الــثــقــافــي 
مــن خــال إطــالــة متنوعة عبر 

الصحف التونسية.

أسرة األدب

اشتهرت أســرة فاضل خلف 
ــة، حـــيـــث كـــان  ــافـ ــقـ ــثـ بـــــــاألدب والـ
 للقراءة؛ سواء اإلصدارات 

ً
محبا

العربية أو اإلنكليزية، وتضم 
أســرتــه شقيقه عــبــدالــلــه خلف؛ 
األمـــيـــن الـــعـــام لـــرابـــطـــة األدبـــــاء 
الكويتيين، اإلعامي في إذاعة 

الكويت.

ضفاف مجردة

يذكر أن فاضل خلف التيلجي 
المولود في الكويت عام 1927، 
ــــي بــــدايــــاتــــه بـــمـــدرســـة  درس فـ
السعادة التي سبقت انخراطه 

في المدارس النظامية كمدرسة 
الــشــرقــيــة ومــدرســة الــمــبــاركــيــة، 
وفيما بعد حصل على شهادة 
دار المعلمين ودبلوم الدراسات 
األدبية من جامعة كمبريدج، ثم 

عمل مدرسا وملحقا صحافيا 
بتونس، ومستشارا في وزارة 

اإلعام. 
ــن أبـــــــرز دواويــــــنــــــه: عــلــى  ــ ومــ
ضفاف مجردة )نهر في تونس( 
1973، و25 فبراير )شعر وطني( 
1981، والـــــضـــــبـــــاب والـــــوجـــــه 
اللبناني )خواطر شعرية( 1989، 

وكاظمة وأخواتها 1995.
ــه اإلبـــــداعـــــيـــــة:  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ومــــــــن أعـ
أحام الشباب )قصص( 1955، 
ــــروس )قـــصـــص(  ــعـ ــ ــع الـ ــ ــابـ ــ وأصـ
1989. ومـــن مــؤلــفــاتــه األخــــرى: 
في األدب والحياة، وزكي مبارك، 
ودراســــات كويتية، وسياحات 
فكرية، وأصوات عالية، وأصداء 
ــيـــدة، وقــــراطــــيــــس مــبــعــثــرة،  ــعـ بـ
وذكــــريــــات نــقــعــة ابــــن خــمــيــس، 

وأزهار الخير. 

وجمع خلف كل قصائده عن 
تونس، وهي متعددة األغراض 
ــبــــات، ونــــشــــرهــــا فــي  ــنــــاســ ــمــ والــ
ديوان كامل، سماه »على ضفاف 
مــجــردة«، وطبع هــذا الــديــوان 3 
مــــرات؛ األولــــى فــي تــونــس سنة 
1973، بتقديم األستاذ المحقق 
اللغوي عبدالستار أحمد فراج، 
والثانية في الكويت سنة 2003، 
والـــثـــالـــثـــة فــــي الـــكـــويـــت أيــضــا 
ســنــة 2006، لكنها أتـــت ضمن 
ديـــوانـــه الــكــبــيــر الــشــامــل، الـــذي 
ــوان الــفــاضــل«. وأتــى  ســمــاه »ديــ
الــــديــــوان فـــي 150 صــفــحــة من 
القطع الكبير، وضم 49 قصيدة، 
كــتــبــت كــلــهــا فـــي تـــونـــس، ودار 
جلها حولها، وأقل القليل حول 

أغراض أخرى.

الفي الشمري

فاضل خلف
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بلينكن يطالب عباس بالعودة للتنسيق األمني مع إسرائيل
وزراء نتنياهو يرفضون »دروس الديموقراطية« من وزير الخارجية األميركي ويتهمونه بالتدخل

حث وزير الخارجية األميركي 
أنطوني بلينكن الرئيس 

الفلسطيني على العودة إلى 
التنسيق األمني مع إسرائيل، 

بهدف استعادة الهدوء ومنع 
التصعيد، في حين تسببت 
تصريحات أدلى بها الوزير 
األميركي، بشأن تعديالت 
مقترحة ترمي إلى تحجيم 
السلطة القضائية بالدولة 
العبرية، في انتقادات من 
االئتالف اليميني الحاكم 

بزعامة نتنياهو.

في ختام جولة دبلوماسية 
مكثفة، استهلها من القاهرة، 
ــــى خــفــض  ــعـــى خـــالـــهـــا إلـ وسـ
التصعيد بين اإلسرائيليين 
والفلسطينيين، التقى وزيــر 
الخارجية األميركي أنطوني 
بـــلـــيـــنـــكـــن، الــــرئــــيــــس مــحــمــود 
عــــــبــــــاس، فــــــي مــــقــــر الـــســـلـــطـــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة فـــــي رام الـــلـــه 
بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة الــمــحــتــلــة 

أمس.
وحــــــــــــــــــــــــــــــض بــــــــلــــــــيــــــــنــــــــكــــــــن 
ــيـــن عــــلــــى بــــذل  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الـــمـــزيـــد مــــن الـــجـــهـــود لــوقــف 
الهجمات على اإلسرائيليين، 
ــا الــســلــطــة الفلسطينية  ــ ودعـ
إلى العدول عن وقف التنسيق 
األمــــــنــــــي مــــــع إســـــرائـــــيـــــل إثــــر 
العملية الدامية التي قام بها 
الجيش اإلسرائيلي في مخيم 
جـــنـــيـــن، الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي، 
وأسفرت عن سقوط 11 قتيا.

وذكرت مصادر في الرئاسة 
ــــري  ــديـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة أن مـ
المخابرات األردنية والمصرية 
ــــي االجــــتــــمــــاع بــيــن  ــا فـ ــ ــاركـ ــ شـ
ــنــــكــــن فــــــي رام  ــيــ ــلــ عـــــبـــــاس وبــ
الــلــه، بــهــدف تنسيق الجهود 
بشأن استعادة الهدوء ومنع 

التصعيد.
وعقب االجتماع مع عباس، 
ــرورة اتــخــاذ  ــ ــد بــلــيــنــكــن ضــ أكــ
خـــــــطـــــــوات مـــــــن أجـــــــــل خـــفـــض 

التصعيد.
وقــــال الـــوزيـــر األمــيــركــي إن 
واشـــنـــطـــن تـــرفـــض ســيــاســات 
الهدم والطرد والمّس بالوضع 
التاريخي للمناطق المقدسة، 
 أن بــلــده تــعــارض أي 

ً
مضيفا

تــحــّرك مــن أي طــرف يمكن أن 
يصّعب حل الدولتين، بما في 
ذلــــك تــوســيــع الــمــســتــوطــنــات. 
 منحسرا من 

ً
وتابع: »نرى أفقا

األمل بالنسبة للفلسطينيين، 
ويجب أن يتغير هذا«. وأعلن 
تقديم 50 مليون دوالر إضافية 

لوكالة األنروا.

مواجهة إيران

وقبل توجهه إلــى رام الله، 
اجتمع بلينكن بوزير الدفاع 
اإلســـرائـــيـــلـــي يـــــوآف غـــاالنـــت، 
ــاون  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ »الــ ـــ ــ الــــــــــــذي أشــــــــــــاد بــ
األميركي اإلسرائيلي«، وشكر 
الـــوزيـــر األمــيــركــي عــلــى دعمه 
ــابـــت لــلــتــفــوق الــعــســكــري  ــثـ »الـ

النوعي إلسرائيل وحقها في 
الدفاع عن نفسها«.

ــه أطـــلـــع  وقــــــــال غـــــاالنـــــت إنـــــ
ــتــــحــــديــــات  ــلــــى »الــ بـــلـــيـــنـــكـــن عــ
األمــنــيــة االســتــراتــيــجــيــة التي 
تواجهها إسرائيل مع التركيز 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــــائـ ــلــــى إيــــــــــران ووكـ عــ
الـــســـاحـــة الــشــمــالــيــة، ســوريــة 
ولــبــنــان، إضــافــة إلـــى الموجة 
ــــات  ــمـ ــ ــــجـ ــهـ ــ األخــــــــــيــــــــــرة مـــــــــن الـ
الفلسطينية، وحــالــة التأهب 
الـــــقـــــصـــــوى الـــــتـــــي تـــفـــرضـــهـــا 
إسرائيل« على الضفة الغربية 
ــار في  بــعــد عمليتي إطــــاق نـ
ــة، أســـفـــرتـــا  ــيــ ــرقــ ــــدس الــــشــ ــقـ ــ الـ
عـــن مـــصـــرع 7 إســرائــيــلــيــيــن، 
وشــــــدد غــــاالنــــت عـــلـــى أهــمــيــة 
إعــادة االستقرار إلــى الساحة 
ــدور  الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــؤكـــدا »الــ
المهم للشركاء اإلقليميين في 

هذا الصدد«.
وأمــس األول، دعــا بلينكن، 
ــتــــرك مــع  ــر مــــشــ ــمــ ــؤتــ خـــــــال مــ
رئــيــس الــــــوزراء اإلســرائــيــلــي، 
بــنــيــامــيــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، طــرفــي 
الــــنــــزاع عــلــى اتـــخـــاذ خــطــوات 
عــاجــلــة إلعــــادة الـــهـــدوء ونــزع 
فتيل التصعيد، وقال: »نريد أن 
نتأكد من وجود بيئة يمكننا 
فـــيـــهـــا، كـــمـــا آمـــــل فــــي مــرحــلــة 
مـــا، أن نخلق الــظــروف للبدء 

بـــاســـتـــعـــادة الـــشـــعـــور بــاألمــن 
لإلسرائيليين والفلسطينيين 

على السواء«.

هدم وإضراب 

فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، اعــتــقــلــت 
إســـرائـــيـــل 5 فــلــســطــيــنــيــيــن مــن 
أنحاء متفرقة بالضفة الغربية، 
في حين عم إضراب شامل حي 
جبل المكبر بالقدس الشرقية 
اســتــجــابــة لـــدعـــوة مـــن األهــالــي 
ــة  ــاريــ ــتــــجــ ــال الــ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ إلغــــــــــاق الـ
ــيــــل مــــظــــاهــــر الــــحــــيــــاة،  ــطــ ــعــ وتــ
احــتــجــاجــا عــلــى عــمــلــيــات هــدم 
انتقامية لمنازل نفذتها سلطات 

االحتال في الحي. 
وانـــــــدلـــــــعـــــــت صــــــبــــــاح أمـــــس 
ــات بــيــن  ــ ــدامـ ــ احـــتـــجـــاجـــات وصـ
ســكــان جــبــل الــمــكــبــر والــشــرطــة 
اإلســرائــيــلــيــة الــتــي تــرافــق فــرق 
الهدم التي أوعز لها وزير األمن 
الـــمـــتـــطـــرف اتــــمــــايــــار بــــن غــفــيــر 
بالمباشرة فورا في هدم بيوت 
الفلسطينيين الــمــقــامــة بـــدون 
ــقــــاب عــمــلــيــة  ــيـــص فــــي أعــ تـــراخـ

الكنيس اليهودي. 
فــــــي مــــــــــــــوازاة ذلــــــــــك، أدانــــــــت 
وزارة الــخــارجــيــة والمغتربين 
ــنـــيـــة، أمـــــــــس، إقـــــــرار  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
الــبــرلــمــان اإلســرائــيــلــي مبدئيا 

قوانين جديدة تقضي بسحب 
الـــــمـــــواطـــــنـــــة أو اإلقــــــــامــــــــة مـــن 
فلسطينيين فــي حـــال تلقيهم 
أمواال من السلطة الفلسطينية، 
ووصــفــت الــخــارجــيــة الــقــوانــيــن 

بأنها عنصرية. 
واعـــتـــبـــرت الـــــــــوزارة أن مــثــل 
هــذه القوانين تمثل »تصعيدا 
خــطــيــرا فـــي األوضـــــــاع، وشــكــا 
آخـــــــر مـــــن أشـــــكـــــال الـــعـــقـــوبـــات 
الجماعية، ومضاعفة العقوبات 
واإلجـــــــــــراءات الــتــمــيــيــزيــة عــلــى 
ــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن،  ــيـ ــنـ ــمـــواطـ الـ
وانـــتـــهـــاكـــا صــــارخــــا لــلــقــانــون 
الــــــدولــــــي واتــــفــــاقــــيــــات جــنــيــف 
ــــوق اإلنــــــســــــان«،  ــقـ ــ ومــــــبــــــادئ حـ
ــمــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي  داعـــــــيـــــــة الــ
واألمـــــم الــمــتــحــدة ومنظماتها 
ومـــجـــالـــســـهـــا الـــمـــخـــتـــصـــة إلـــى 
ــرار  ــ ســــرعــــة الـــتـــدخـــل لــــوقــــف إقــ
القوانين اإلسرائيلية العنصرية 

وتنفيذها.

تحذير وانتقاد

فــي شــأن آخـــر، أعـــرب الــوزيــر 
األمــــــيــــــركــــــي، خــــــــال الـــمـــؤتـــمـــر 
المشترك، عن قلق إدارة الرئيس 
جو بايدن من الدفع نحو الخطة 
الحكومية اإلسرائيلية المثيرة 
ــأن تـــعـــديـــل قـــانـــون  ــشـ لـــلـــجـــدل بـ

السلطة القضائية، معتبرا أن 
»بـــنـــاء تـــوافـــق فـــي اآلراء بــشــأن 
مقترحات جديدة هو الطريقة 
األكثر فعالية لضمان اعتمادها 

ودوامها«.
ــن جـــهـــتـــه، أكــــــد نــتــنــيــاهــو  ــ مـ
أن »إســرائــيــل وأمــيــركــا دولــتــان 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــتـــان وســتــبــقــيــان 

كذلك«.
وعـــقـــب ذلـــــك، الــتــقــى الـــوزيـــر 
األمــيــركــي نــظــيــره اإلســرائــيــلــي، 
إيــــــلــــــي كــــــوهــــــيــــــن، والـــــرئـــــيـــــس 
إسحق هرتسوغ الــذي تعهد بـ 
»العمل على إيجاد حل للجدل 
الدستوري« الــذي تشهده بلده 
على وقــع خطة اإلصـــاح التي 
طـــرحـــتـــهـــا حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو 
األكثر يمينية في تاريخ الدولة 
العبرية، للحد من دور القضاء 
وتـــصـــفـــهـــا الـــمـــعـــارضـــة بــأنــهــا 

»محاولة انقاب«.
وقـــــــال هـــرتـــســـوغ لــبــلــيــنــكــن: 
»سمعت تقييمك بشأن النقاش 
الـــدســـتـــوري فـــي إســـرائـــيـــل. إنــه 
شيء أنا ملتزم به وأحاول حله، 

أو إطاق عملية حوار«.
ــقـــاريـــر بـــأن  وفـــيـــمـــا أفـــــــادت تـ
ــــدح الـــتـــظـــاهـــرات  ــتـ ــ بــلــيــنــكــن امـ
ــي تـــنـــظـــمـــهـــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـــــــحـــــــاشـــــــدة الـ
ــــد الـــتـــعـــديـــات  الــــمــــعــــارضــــة ضـ
الــقــضــائــيــة الــمــقــتــرحــة، هــاجــم 

أعضاء في االئتاف نتنياهو، 
وتدخات الوزير األميركي.

ــرة الــبــعــثــات  ــ ــ ــبـــرت وزيـ ــتـ واعـ
الـــوطـــنـــيـــة أوريــــــــت ســــتــــروك أن 
تـــصـــريـــحـــات بــلــيــنــكــن »تـــدخـــل 
غــيــر عـــــادي بـــالـــشـــأن الــداخــلــي 
اإلســــــــرائــــــــيــــــــلــــــــي، ومــــــحــــــاولــــــة 
إلعــطــاء درس بالديموقراطية 

لنتنياهو«.
وأضــافــت ســتــروك، وهــي من 
حـــــزب الـــصـــهـــيـــونـــيـــة الـــديـــنـــيـــة، 
»يجب أن يكون ذلك دون تدخل 
أجنبي، والمظاهرات مهما كانت 
مـــشـــروعـــة، ال يــمــكــن مــقــارنــتــهــا 

بأصوات الناخبين«.

نتنياهو وماكرون

إلى ذلك، يزور رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي باريس غدا، في أول 
زيارة له لفرنسا منذ عودته إلى 
السلطة، حيث سيلتقي الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ــقــــررة  ــمــ وتـــــأتـــــي الـــــــزيـــــــارة الــ
حتى السبت المقبل على وقع 
الــتــصــعــيــد الــكــبــيــر فــــي أعـــمـــال 
ــن  ــيـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــيــــن اإلسـ ــنــــف بــ ــعــ الــ
والفلسطينيين، ووضع حكومة 
نتنياهو »ملف مواجهة إيران«، 
ومنعها من امتاك ساح نووي، 

في مقدمة أولوياتها.

عباس وبلينكن في رام الله أمس )د ب أ(

شكري يحمل رسالة أميركية إلى موسكو
توافق مصري - روسي على المضي في مشروع الضبعة النووي والتبادل بالروبل

• القاهرة - حسن حافظ
غــداة زيــارة وزيــر الخارجية 
ــي بــلــيــنــكــن  ــونــ ــتــ ــــي أنــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
للقاهرة، أجرى وزير الخارجية 
المصري سامح شــكــري، أمس 
 
ً
زيــــــــــارة إلـــــــى مــــوســــكــــو حــــامــــا
رســالــة أمــيــركــيــة بــشــأن الــحــرب 
فـــي أوكـــرانـــيـــا، وجــــرى خالها 
ــي فــي  ــمــــضــ ــى الــ ــلــ الـــــتـــــوافـــــق عــ
ــل  ــروبــ ــالــ ــروع الـــــتـــــبـــــادل بــ ــ ــشــ ــ مــ

الروسي. 
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــروســي سيرغي الفـــروف، في 
ــع نــظــيــره  مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي مــ
المصري في موسكو أمس، إنه 
ممتن إليصال الوزير المصري 
رســــالــــة مــــن وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
األمــيــركــي، حــول ضـــرورة وقف 
العمليات العسكرية، وخــروج 

موسكو من أوكرانيا.
ــــروف بــالــمــوقــف  ــاد الفــ ــ وأشــ
المصري المتوازن والمسؤول 
تجاه األزمة االوكرانية، والذي 
ــة، مشيرا  يــدعــو إلــى حــل األزمــ
إلى أن بــاده مستعدة لسماع 
ــادة لتسوية  أي اقـــتـــراحـــات جــ
األوضاع جميعها بشكل كامل 
وشامل، لكنه أضاف ان بلينكن 

لم يقترح اي شيء جديد.
وشـــــــــدد وزيـــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الـــروســـي عــلــى أن وجــهــة نظر 
ــع نــحــو  ــدفــ ــو« تــ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ حـــلـــف »الـ
ــراع، ألنـــهـــا تـــريـــد هــزيــمــة  الــــصــ
ــا وانـــتـــصـــار أوكـــرانـــيـــا،  ــيـ روسـ
رافــضــا اســتــمــرار إمـــداد كييف 
باألسلحة الهجومية، وزيــادة 
المحاوالت لتهديد أمن روسيا.

وعـــّبـــر عـــن قــلــقــه مـــن الــهــجــوم 
االخير على ايران، واتهم الغرب 
بتقويض محاوالت العودة الى 
االتــفــاق الـــنـــووي، كــمــا اعــلــن عن 
اتفاق مبدئي على إشراك طهران 
في جهود المصالحة التركية - 

السورية. 

وعن القضية الفلسطينية، قال 
الفروف: »اتفقنا على العودة إلى 
الــتــســويــة الــشــامــلــة عــلــى أســاس 
الـــقـــانـــون الــــدولــــي فــيــمــا يخص 
القضية الفلسطينية وتجديد 
عــمــل الــربــاعــيــة الــدولــيــة. نعتقد 
أنــه مــن الــضــروري إعـــادة إحياء 

الرباعية«.
وأضـــاف أنــه اتــفــق مــع ضيفه 
على وحـــدة األراضـــي السورية، 
وأن روســـيـــا تــنــطــلــق دائـــمـــا من 
الحاجة إلى تعزيز عمل جامعة 
الــدول العربية، الفتا إلى أنهما 
وافقا على اتخاذ خطوات للجنة 
المشتركة االقتصادية، وتنفيذ 
المشروعات الخاصة بالمحطة 
النووية في الضبعة وغيرها من 

المشروعات.
 بدوره، قال الوزير المصري، 
ــل اتـــصـــاالتـــهـــا  ــ ــــي كـ إن مـــصـــر فـ
ــة بــــاألزمــــة األوكـــرانـــيـــة  الـــخـــاصـ
تقترح مفاوضات تؤتي بنتائج 
إلنــهــاء الــصــراع الــعــســكــري، بما 

يلبي المصالح لكل األطراف.

وأشـــــــــــــــار شــــــكــــــري إلــــــــــى إنـــــه 
ــار الــعــمــل عــلــى االنـــتـــهـــاء من  جــ
المشروعات الثنائية بما يؤتي 
ــن الـــعـــاقـــات  ــ ــزز مـ ــ ــعـ ــ ــاره ويـ ــ ــمـ ــ ثـ
الثنائية المشتركة، الفتا إلى أن 
استخدام الروبل في التعامات 
االقتصادية بين البلدين سيكون 

محل بحث وتفعيل.
ــــري إلـــــــى اتــــخــــاذ  ــكـ ــ ــــت شـ ــفـ ــ ولـ
ــــي مـــــن شـــأنـــهـــا  ــتـ ــ ــوات الـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
أن تــعــيــد األزمــــــــة الــلــيــبــيــة إلـــى 
األطـــــر الــشــرعــيــة الــمــتــمــثــلــة في 
المؤسسات الليبية و«مــقــررات 
ــيــــرات«، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن   الــــصــــخــ
ــر ســتــســتــمــر فــــي الــمــضــي  مـــصـ
ــــــدمــــــا بــــجــــهــــودهــــا فــــــي إطــــــار 

ُ
ق

التنسيق لعدم عودة المجابهات 
العسكرية.

وأضــــاف أن لــمــصــر مصلحة 
ــة لـــمـــا بـــيـــن الــشــعــبــيــن  ــيـ ــيـــسـ رئـ
الــمــصــري والــلــيــبــي مــن عــاقــات 
جـــوار وثــيــقــة، وكــذلــك المصالح 
ــقـــومـــي،  الـــمـــتـــبـــادلـــة، واألمــــــــن الـ

وقضية مكافحة اإلرهاب.

ــدد الــــوزيــــر عـــلـــى أهــمــيــة  ــ وشــ
ــــي  ــدة األراضـ ــ الــحــفــاظ عــلــى وحـ
والسيادة السورية، وعدم وجود 
قوات أجنبية، وأعمال عسكرية 
ال تتوافق مــع قـــرارات الشرعية 
الدولية، الفتا إلى التواصل مع 
المبعوث األممي لتنفيذ القرار 
رقــــم 2254 لــمــجــلــس األمـــــن، من 
أجل الحفاظ على وحدة األراضي 
السورية وسيادتها على كامل 

أراضيها.
من جهته، قّيم مساعد وزير 
ــمـــصـــري األســـبـــق  ــيـــة الـ الـــخـــارجـ
الـــــســـــفـــــيـــــر حـــــســـــيـــــن هـــــــريـــــــدي، 
 لـ 

ً
زيـــارة شــكــري لــروســيــا، قــائــا

»الـــجـــريـــدة«: »الــــزيــــارة تــأتــي في 
ظــروف شديدة الحساسية تمر 
ــــرق األوســــــط  ــــشـ بـــهـــا مـــنـــطـــقـــة الـ
، والعالم بسبب تداعيات 

ً
مؤخرا

الـــحـــرب الـــروســـيـــة- األوكـــرانـــيـــة، 
لـــذا كـــان واضــحــا الــتــركــيــز على 
مــنــاقــشــة اآلراء الـــروســـيـــة حــول 
الحرب مع أوكرانيا، بعد توصيل 

رسالة من الجانب األميركي«.

الفروف وشكري في موسكو أمس )أ ف ب(

الصين تستعجل »المنطقة الحرة« 
مع دول الخليج

دعــا وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني، تشين غانغ، 
في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي، 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان آل ســـعـــود، أمـــس األول، إلــى 
اإلســــراع فــي إنــشــاء منطقة تــجــارة حــرة مــع دول 
مجلس التعاون الخليجي، حسب بيان لــوزارة 

الخارجية الصينية.
ــلــــى الــجــانــبــيــن  ــنـــي: »عــ ــيـ وقـــــــال الـــــوزيـــــر الـــصـ
االستمرار في زيادة توسيع التعاون في العديد 
مــن الــمــجــاالت، ومــن بينها الــتــجــارة واالقتصاد 
والطاقة، والبنية التحتية، واالستثمار والتمويل، 
والــتــكــنــولــوجــيــا الــعــالــيــة وتـــطـــويـــر االتـــصـــاالت 
والتنسيق، وكذلك االستمرار في تعزيز الشراكة 
االستراتيجية بين الصين ودول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية، واإلسراع في إنشاء منطقة 

تجارة حرة بين الصين ودول المجلس«.

وأشار الوزير إلى أن »الصين مستعدة للتعاون 
مــع الــجــانــب الــســعــودي فــي التمسك بــمــبــدأ عــدم 
التدخل في الشؤون الداخلية، وحماية القواعد 

األساسية األخرى للعاقات الدولية«.
وأضـــاف: »الصين مستعدة لتعزيز التنسيق 
والــتــعــاون مــع السعودية فــي الــشــؤون اإلقليمية 
والدولية، وتعزيز السام واالستقرار اإلقليميين 
بشكل مشترك، وحماية المصالح المشتركة للدول 

النامية بشكل أفضل«.
وتخوض الصين ودول الخليج مفاوضات منذ 
2004 حول توقيع اتفاقية تجارة حرة. ومذاك دعت 
الصين في عدة مناسبات الى تسريع المفاوضات 
للتوصل إلــى اتــفــاق، إال أن ذلــك لم يتحقق حتى 
اآلن، رغم دعوة القمة الخليجية ـ الصينية التي 
عقدت في ديسمبر بالرياض إلى تعزيز العاقات.

كييف تتوقع موجة أولى من 140 دبابة
قال وزير الخارجية األوكراني دميترو كوليبا 
أمس، إن باده ستتسلم ما بين 120 و140 دبابة 
في »موجة أولى« من شحنات واردة من تحالف 

يضم 12 دولة.
وحصلت أوكرانيا على تعهدات هذا الشهر من 
مجموعة دول غربية بتزويدها بدبابات قتالية 
لمساعدة قواتها على صد الغزو الروسي الشامل.
وقال كوليبا في إفادة عبر اإلنترنت »تحالف 
. ويــمــكــنــنــي أن 

ً
ــوا الـــدبـــابـــات يــضــم اآلن 12 عـــضـ

أشير إلى أنه في الموجة األولى من المساهمات، 
ستتلقى القوات المسلحة األوكرانية ما بين 120 

و140 دبابة من الطراز الغربي«.
وأضــــــاف أن كــيــيــف تــعــمــل خــلــف الــكــوالــيــس 
ــدول على  ــ لــلــحــصــول عــلــى مـــوافـــقـــة مـــزيـــد مـــن الــ
تزويدها بدبابات في وقت يصفه مسؤولون بأنه 

حرج في الحرب.
وتــعــتــزم أوكـــرانـــيـــا شـــن هــجــوم مــضــاد كبير 
ــــي التي  الســتــعــادة مــســاحــات كــبــيــرة مــن األراضـ
استولت عليها روسيا في جنوب الباد وشرقها.

وطلبت الواليات المتحدة من أوكرانيا تأجيل 
هذه الخطط حتى تصلها المساعدات العسكرية 

الغربية.
ــى ذلـــــك، ورغـــــم تــأكــيــد الـــرئـــيـــس األوكــــرانــــي  الــ

فولوديمير زيلينسكي أن روسيا بدأت »انتقامها 
الــكــبــيــر«، استبعد نــظــيــره األمــيــركــي جــو بــايــدن 
إمكانية تزويده بمقاتات F16، الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، الذي شدد على أنه »من حيث 
المبدأ، ال شيء محظور« فيما تحدثت لندن عن 

تعقيدات كبيرة.
فــي األثــنــاء، رفــض الرئيس البرازيلي لــوال دا 
سيلفا توفير الذخيرة لدبابات ليوبارد القتالية، 
الــتــي وعــد المستشار األلــمــانــي أوالف شولتس 
أوكرانيا بها أو ذخيرة دبابات جيبارد للدفاع 
الــجــوي الــتــي أرســــل 30 مــنــهــا بــالــفــعــل، وعــرض 
بـــداًل مــن ذلــك الــوســاطــة مــع الصين لحل الــنــزاع 

مع روسيا.
وكشف لوال عن مباحثات أجراها مع شولتس 
ومـــاكـــرون لتشكيل مجموعة مــن الــــدول القوية 
والمحترمة للجلوس على طاولة المفاوضات، 
 للغاية 

ً
 مهما

ً
 على »الصينيين يلعبون دورا

ً
مشددا

وحان وقت تدخلهم«.
وانــتــقــد لـــوال مـــرة أخـــرى زيلينسكي واعتبر 
ان موسكو ارتكبت خطأ كاسيكيا بغزو دولة 
أخــرى. لكنه تمسك بأن »رقصة التانغو تتطلب 
اثنين«، في إشارة إلى مسؤولية روسيا وأوكرانيا 

عن الحرب.

سعّيد: البرلمان لم يعد 
 للتونسيين

ً
يعني شيئا

أرجع الرئيس التونسي قيس 
سعّيد، سبب عدم إقبال نحو 
90 بالمئة من الناخبين على 

المشاركة في االنتخابات 
التشريعية األخيرة إلى أن 

»البرلمان لم يعد يعني لهم 
شيئا«. وقال سعّيد، خال 

اجتماعه برئيسة الحكومة 
نجاء بودن في قصر القصبة 

بالعاصمة ليل االثنين ـ 
الثاثاء: »التونسيون باتوا 
يرون البرلمان في السنوات 

الماضية مؤسسة عبثت 
بالدولة، ال أن تكون مؤسسة 

داخل الدولة«. وفي وقت 
سابق، أعلنت الهيئة العليا 

لانتخابات، أن نسبة المشاركة 
بالدور الثاني لانتخابات 

المبّكرة بلغت 11 بالمئة.

مقتل 3 بغارة أميركية
على »القاعدة« في اليمن

صرح مصدر يمني حكومي، 
أمس، بسقوط 3 قتلى يشتبه 

في انتمائهم لتنظيم »القاعدة«، 
إثر هجوم بطائرة مسيرة 

أميركية في محافظة مأرب 
وسط الباد.

وأوضح المصدر أن »المسيرة 
هاجمت سيارة تقل األشخاص 

الـ3 قرب محطة للوقود في 
مديرية وادي عبيدة بمأرب 

وقتلتهم«. ولفت إلى أن 
 من 

ً
األشخاص قدموا مؤخرا

خارج مأرب، ولم تتم معرفة 
هوياتهم.

 وأفادت تقارير بأن من بين 
القتلى القيادي في تنظيم 

»القاعدة« حسان الحضرمي، 
الذي ينشط في صنع العبوات 

الناسفة والمتفجرات.

محادثات أمنية لواشنطن 
و»الناتو« في شرق آسيا

أجرى وزير الدفاع األميركي، 
لويد أوستن، ونظيره الكوري 

الجنوبي، محادثات في سيول 
أمس، تعهدا خالها بتعزيز 

التمارين العسكرية.
 وللرد على شكوك كورية، 
جدد أوستن تأكيد االلتزام 

األميركي بتعزيز الردع قائا 
إن األصول العسكرية األميركية 

وخصوصا القوات النووية، 
 هجمات على الحلفاء.

ّ
تردع شن

الى ذلك، قال األمين العام 
لحلف شمال األطلسي، ينس 

ستولتنبرغ، أمس، في طوكيو 
إنه يجب على اليابان و»الناتو« 
»الحفاظ على الوحدة والحزم« .

ر من أن بكين تراقب عن 
ّ
وحذ

كثب التطورات في أوكرانيا 
و»تتعلم دروسا«.

وأضاف: »ما يحدث في أوروبا 
اليوم يمكن أن يحدث في 

شرق آسيا غدا لذلك يجب 
أن نبقى متحدين وحازمين 
ونقف معا من أجل الحرية 

والديموقراطية«.

إضرابات »التقاعد«
تشل فرنسا

تعطلت المدارس الفرنسية 
وشبكات النقل بشدة، أمس، 

للمرة الثانية هذا الشهر، 
حيث نظمت النقابات إضرابا 

جماهيريا آخر ضد خطط 
الحكومة لرفع سن التقاعد 

الذي يطال معظم العمال، من 
 إلى 64.

ً
62 عاما

و على الرغم من التحركات 
الشعبية، قالت رئيسة الوزراء 

الفرنسية إليزابيث بورن، 
األحد، إن رفع سن التقاعد »غير 

قابل للتفاوض«. وأوضحت 
أن التشريع ضروري لمعالجة 
عجز التمويل. وتنفق فرنسا 

حوالي 14% من الناتج المحلي 
اإلجمالي على معاشات التقاعد 

الحكومية، وهي واحدة من 
أعلى المعدالت بين دول منظمة 

التعاون االقتصادي والتنمية.

مواجهات وإضراب 
شامل في حي 

المكبر بالقدس 
 لـ »الهدم 

ً
رفضا

االنتقامي« للمنازل
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باختصار

تبدأ اليوم عملية تسجيل 
طلبات العضوية وتسديد 

رسوم االشتراكات في جميع 
األندية الشاملة واملتخصصة 

وتستمر حتى 31 مارس 
املقبل.

وشكلت الهيئة العامة 
للرياضة فرقًا من موظفيها 

ملراقبة عملية التسجيل 
والسداد في األندية بدءًا من 

اليوم وحتى تاريخ انتهاء 
الفترة املسموح بها.

وعلمت »الجريدة« أن العديد 
من األندية ستطلب حضور 
األعضاء شخصيًا لتسديد 

اشتراكاتهم في األندية، وعلى 
رأسها ناديا النصر والجهراء.
وكانت هيئة الرياضة طلبت 

من األندية خالل الفترة 
املاضية تعديل النظام 

األساسي عبر عقد جمعيات 
عمومية غير عادية بعمل 
تسديد رسوم اشتراكات 
األعضاء إلكترونيًا ملنع 

حدوث املشاكل في األندية، 
غير أن هذه األخيرة طلبت 

تأجيل هذا األمر ملا بعد 
االنتخابات التي أقيمت في 

12 يناير الجاري بداعي 
ضيق الوقت.

التسجيل وسداد اشتراكات 
األندية يبدآن اليوم

حافظ الفريق األول لكرة 
الطائرة بنادي القادسية على 
صدارة بطولة الدوري املمتاز 

للعبة، إثر فوزه الثمني على 
العربي، أمس األول، بنتيجة 

3-صفر، في املباراة التي 
جمعتهما على صالة االتحاد 

ضمن الجولة الخامسة من 
الدور الثاني، الذي شهد 

أيضًا فوز كاظمة على برقان 
بثالثة أشواط دون رد )25-

.)18-25 ،22-25 ،18
بذلك، واصل »األصفر« تربعه 

على قمة الترتيب بـ 21 
نقطة، يليه كاظمة ثانيًا بـ 20 

نقطة، فيما تراجع العربي 
للمركز الثالث بفارق نقاط 

األشواط عن الكويت الرابع، 
ولكل منهما 17 نقطة، وظل 

برقان في املركز السادس قبل 
األخير بـ 5 نقاط.

األصفر ُيسقط طائرة 
»األخضر«

ُيعقد في مقر اتحاد الكرة 
الكويتي، ظهر اليوم، املؤتمر 
الصحافي الخاص باملباراة 

النهائية للدوري النسائي 
لكرة القدم داخل الصاالت 

)urc(، بحضور اإلدارة الفنية 
في فريقي الفتاة والتضامن، 

إضافة إلى العبة من كل 
فريق، وممثلني عن االتحاد، 
والشركات الراعية للبطولة.
ومن املقرر أن تقام املباراة 
النهائية على صالة نادي 
الكويت السبت املقبل في 

السادسة مساء.

مؤتمر صحافي لنهائي 
الدوري النسائي

ُيعقد اليوم )األربعاء( اجتماع 
الجمعية العمومية الـ 33 

لالتحاد اآلسيوي لكرة القدم، 
الذي سيشهد إجراء انتخابات 

املكتب التنفيذي، وكذلك انتخاب 
ممثلي قارة آسيا بمجلس 
االتحاد الدولي لكرة القدم.
ويتنافس في االنتخابات 

رئيس االتحاد الكويتي لكرة 
القدم عبدالله الشاهني مع 

لؤي يوسف )األردن(، وعبدالله 
الجنيبي )اإلمارات(، على 
مقعدين لعضوية املكتب 

التنفيذي عن منطقة غرب آسيا.
ُيذكر أن البحريني الشيخ 
سلمان بن إبراهيم نجح 
بمنصب رئاسة االتحاد 

اآلسيوي بالتزكية.
وتبحث الجمعية العمومية 

خالل االجتماع اختيار الدولة 
املضيفة لكأس آسيا 2027، 

حيث سيكون التركيز على امللف 
السعودي، الذي بات الوحيد 
الستضافة النسخة التاسعة 

عشرة من جوهرة البطوالت في 
قارة آسيا.

الشاهين ينافس على 
عضوية »تنفيذي اآلسيوي«

»ممتاز اليد« يستأنف بـ 3 مباريات
● محمد عبدالعزيز

يستأنف الـــدوري الكويتي 
لــكــرة الــيــد نشاطه الــيــوم بعد 
ــر ونـــصـــف  ــهـ ــمــــدة شـ تــــوقــــف لــ
، بــإقــامــة ثــالث 

ً
الــشــهــر تــقــريــبــا

مباريات في الجولة العاشرة 
من القسم الثاني، حيث يلتقي 
 الــــيــــرمــــوك 

ً
فـــــي 4:30 عـــــصـــــرا

مــــع الـــفـــحـــيـــحـــيـــل، وفـــــي 6:15 
ــويــــت مــع  ــكــ ــاراة الــ ــ ــبــ ــ مــــســــاء مــ
الصليبيخات، وفـــي 8 مساء 
يلعب السالمية مع القادسية، 
وتــقــام المباريات على صالة 
االتحاد بمجمع الشيخ سعد 

العبدالله.
وتــعــتــبــر مـــبـــاراة الــقــادســيــة 
الــمــتــصــدر بــرصــيــد 18 نقطة 
والسالمية الثالث بــ 14 نقطة 
 لــطــمــوح 

ً
هـــــي األبـــــــــــرز، نـــــظـــــرا

األصـــفـــر فـــي االســـتـــمـــرار على 

درب االنــتــصــارات، واالبتعاد 
في قمة الترتيب، بتكرار الفوز 
على السماوي الساعي للثأر 
مــن خسارته فــي القسم األول 
ــراب  ــتــ بــنــتــيــجــة 29-32، واالقــ

خطوة في جدول الترتيب.
ويـــعـــول الـــصـــربـــي روديـــــك، 
مـــدرب الــقــادســيــة، على خبرة 

العبيه ومعنوياته المرتفعة 
ــك اســـتـــعـــادة  ــ ــذلـ ــ ــلـــحـــســـم، وكـ لـ
الـــــــفـــــــريـــــــق خـــــــــدمـــــــــات نـــجـــمـــه 

التونسي خالد الحاج.
في المقابل، سيحاول مدرب 
الــســمــاوي التونسي المنجي 
البناني عرقلة تــقــدم األصفر 
 عــلــى صــفــوفــه شبه 

ً
مــعــتــمــدا

المكتملة، وتألق معظم العبيه 
 حــــيــــدر دشـــتـــي 

ً
ــا ــ ــــوصـ ــــصـ وخـ

الــعــائــد مــن تــجــربــة احــتــرافــيــة 
مـــع فــريــق مــلــيــحــة اإلمـــاراتـــي، 
ـــن  ــ ــديـ ــ والــــــتــــــونــــــســــــي نـــــــــــور الــ
ــاوه، والــــحــــارس الــجــزائــري  ــ مــ
ــي، الـــعـــائـــديـــن  ــ ــــوشـ يـــحـــيـــى زمـ
مـــن الـــمـــشـــاركـــة مـــع منتخبي 

بلديهما في كأس العالم التي 
.
ً
اختتمت مؤخرا

 
الكويت والصليبيخات 

ــــي الـــمـــبـــاراة الـــثـــانـــيـــة، يــأمــل  وفـ
الكويت الثاني وله 16 نقطة االرتقاء 
للقمة في حالة تعثر القادسية أمام 
السالمية، بتحقيق الــفــوز الثاني 
 على الصليبيخات الخامس 

ً
تواليا

بـ 8 نقاط، والطامح لتحسين موقعه 
في البطولة.

ــبـــاراة الــثــالــثــة يسعى  وفــــي الـــمـ
الــيــرمــوك قبل األخــيــر بــأربــع نقاط 
إلى تحقيق بداية جيدة في القسم 
الثاني، واالستفادة من عدم وجود 
مــحــتــرفــيــن فــــي صــــفــــوف خــصــمــه 
الفحيحيل السابع بـ 7 نقاط، والذي 
 عـــلـــى تــعــويــض 

ً
ــدا ــ ــاهـ ــ ســيــعــمــل جـ

خسارته فــي القسم األول والظفر 
باللقاء.

حازم ماهر

ر يعير أمين بنور إلى »يد« األصفر 
َ
ُمض

تعاقد نادي القادسية مع العب نادي مضر 
السعودي لكرة اليد التونسي أمين بنور لدعم 

صفوفه بنظام االعارة لمدة شهر واحد.
( فــي مركز 

ً
ويلعب الــدولــي بــنــور )32 عــامــا

الــســاعــد األيـــمـــن، ويــنــتــظــر مــســؤولــي األصــفــر 
وصــــــول بــطــاقــتــه الـــدولـــيـــة حـــتـــى يــتــســنــى لــه 

تسجيله للحاق بمباريات الدوري الممتاز. 

وسيكون بنور المحترف الثاني في الفريق 
بــجــانــب مــواطــنــه خــالــد الـــحـــاج، بينما سيتم 
تأجيل تسجيل مواطنهما أنــس بن سليمان 
في الفترة الحالية. كما اقترب نادي كاظمة من 
الحصول على خدمات العب مضر السعودي 
التونسي سيف حميده بنظام االعـــارة لمدة 

شهر.

قرعة »عربية الكراتيه« 
لألندية... اليوم

تــــقــــام فـــــي الــــخــــامــــســــة مـــســـاء 
الـــــيـــــوم قــــرعــــة بــــطــــولــــة األنــــديــــة 
ــة لــلــكــراتــيــه  ــامـــسـ ــة الـــخـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
)رجــــــــــال وســـــــيـــــــدات( فـــــي فـــنـــدق 
موفمبيك البدع، والتي ينظمها 
نــادي الــيــرمــوك يومي الخميس 
والجمعة، بمشاركة عربية كبيرة 
 يمثلون 17 

ً
قــوامــهــا 150 العــبــا

 من 8 دول. 
ً
ناديا

واألنـــــــديـــــــة الــــمــــشــــاركــــة هــــي: 
الـــيـــرمـــوك والـــكـــويـــت والـــشـــبـــاب 
ــــت(،  ــــويـ ــكـ ــ ــاة )الـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ وبــــــرقــــــان والـ
ــة لـــلـــمـــرأة  ــ ــارقـ ــ ــــشـ ــة والـ ــ ــارقـ ــ ــــشـ والـ
وشـــبـــاب األهـــلـــي واتـــحـــاد كلباء 
)اإلمارات(، والنصر )السعودية(، 
ــن(، وأم قــصــر  ــمــ ــيــ والـــــوحـــــدة )الــ
والــــبــــلــــديــــة واتـــــــحـــــــاد الـــبـــصـــرة 
ــة(،  )الــــعــــراق(، والـــشـــرطـــة )ســـوريـ
وشباب البريكي )الجزائر(، وبيت 

الهيا )فلسطين(.
وتــشــمــل مــنــافــســات الــبــطــولــة 

الــكــاتــا فـــردي )رجــــال وســيــدات(، 
والكاتا جماعي )رجال وسيدات(، 
وتــــقــــام مــنــافــســاتــهــا الــخــمــيــس، 
ــا تــــــقــــــام يــــــــــوم الـــجـــمـــعـــة  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
منافسات القتال جماعي )رجال 
وســـيـــدات(، يعقبها حــفــل ختام 

البطولة.
 عــمــلــيــة 

ً
ــا ــيــــوم أيــــضــ ــام الــ ــقــ وتــ

تسجيل العبي الفرق المشاركة 
فــــي الـــبـــطـــولـــة وكــــذلــــك اجــتــمــاع 

الحكام.
مــن جانبه، رحــب منسق عام 
بطولة األندية العربية الخامسة 
للكراتيه محمد القطان بضيوف 
الكويت المشاركين في البطولة 
 لهم 

ً
فــي بلدهم الــثــانــي، متمنيا

طيب اإلقامة.

ين للكويت والساحل والسالمية للتمسك باألمل العربي لرّد الدَّ
عجلة دوري زين الممتاز لكرة القدم تعود للدوران

تقام اليوم مباراتان في استئناف 
دوري زيـــن الــمــمــتــاز لــكــرة الـــقـــدم بعد 
تـــوقـــفـــه مـــنـــذ 21 ديــســمــبــر الـــمـــاضـــي، 
بــســبــب مـــشـــاركـــة مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي 
األول فــي بطولة »خليجي 25«، التي 
 بالبصرة، إذ يلتقي في 

ً
اختتمت أخيرا

الساعة 4:35 من مساء اليوم الساحل 
مع السالمية على استاد علي صباح 
الــســالــم بـــنـــادي الــنــصــر، ويستضيف 
ــريـــق الـــكـــويـــت فــــي الــســاعــة  الـــعـــربـــي فـ
7:15 مساء على استاد صباح السالم، 
ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة 

للبطولة.

تضييق الخناق أم اتساع الفارق؟

الـــبـــدايـــة ســتــكــون مـــع لـــقـــاء الــعــربــي 
ــكـــويـــت األقــــــوى فـــي هــــذه الــجــولــة،  والـ
وواحد من أقوى المباريات في الموسم، 
 للتكافؤ بين الفريقين واستمرار 

ً
نظرا

نــتــيــجــتــهــمــا مـــعـــلـــقـــة حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة 
األخيرة، ولعل مواجهتهما في الدور 
األول التي حسمها األبيض لمصلحته 

3-2 مازالت عالقة باألذهان، إذ شهدت 
متعة وإثارة إلى جانب االعتراض على 

قرارات التحكيم!
وما يزيد من صعوبة مباراة اليوم، 
هو احتالل الكويت الصدارة برصيد 22 
نقطة، ويليه العربي في المركز الثاني 

بـ 18 نقطة.
 
ً
الـــعـــربـــي يـــدخـــل لـــقـــاء الـــيـــوم بــحــثــا
ــثـــر مــن  عــــن تــحــقــيــق الــــفــــوز لـــضـــرب أكـ
عصفور بحجر واحــد، أولها تضييق 
الخناق على الكويت، وثانيها ارتفاع 
الـــــروح الــمــعــنــويــة لــالعــبــيــن قــبــل لــقــاء 
نهائي كأس سمو ولي العهد، وثالثها 
استعادة الفريق لألداء الجيد، بعد أن 
قدم مستوى دون المتوسط أمام النصر 
فــي دور الثمانية لــكــأس سمو األمير 

رغم فوزه باللقاء.
 لهذا المستوى، فإن المدرب 

ً
ونظرا

البوسني روســمــيــر سفيكو سيجري 
أكــثــر مــن تغيير عــلــى الــتــشــكــيــل الــذي 
ــالــــدفــــع  خــــــــاض بــــــه لـــــقـــــاء الـــــنـــــصـــــر، بــ
بالنييجري إيدو والليبي محمد صولة 
وبــــدر طــــارق فــي التشكيل األســاســي، 

فيما سيتم الدفع بالوافدين الجديدين 
 
ً
أحــمــد حــــزام وبــســام الــصــرارفــي وفــقــا

لمجريات األمور.
أما الكويت، فيدخل اللقاء من أجل 
تحقيق عدة أهداف أهمها تحقيق الفوز 
ــفـــارق بــيــن منافسه  ــادة الـ ــ مـــن أجـــل زيـ
عــلــى الــــصــــدارة، إلـــى جــانــب اســتــعــادة 
المستوى المعروف عنه، بعد أن غاب 
بــقــوة فــي مــبــاراتــي الــــدور األول ودور 
الثمانية لكأس سمو األمير، إذ كاد أن 
يــودع البطولة في المباراة األولــى ثم 
الثانية، لكن الــروح القتالية لالعبين 

لعبت الدور األبرز في التأهل.
ــدرب الــبــحــريــنــي عــلــي  ويـــمـــنـــي الــــمــ
عــاشــور النفس بتحقيق الــفــوز، حتى 
 ،

ً
ال يــضــع نــفــســه عــلــى الــمــحــك ســريــعــا

 على التشكيل بدخول 
ً
وسيجري تغييرا

التونسي ياسين العمري والعائد طالل 
الفاضل الذي تعافى من إصابته، بينما 
تبدو فرصة البحريني محمد المرهون 
الذي تم إعالن التعاقد معه، أمس األول، 
مستبعدة، بسبب ضيق الوقت وعدم 

تجهيزه بشكل جيد.

التمسك باألمل

وثــمــة قــاســم مــشــتــرك بــيــن الــســاحــل 
والسالمية في مباراتهما اليوم يتمثل 
في التمسك باألمل، مع اختالف الهدف 
ــــي االعــــتــــبــــار صــعــوبــة  ــــع فـ ــــوضـ ــــع الـ مـ

موقفيهما.
ــز األخـــيـــر  ــركــ ــمــ ــل يـــحـــتـــل الــ ــاحــ الــــســ

برصيد 8 نقاط، وهو مركز ال يتناسب 
بــكــل تــأكــيــد مــع مــا يــقــدمــه الــفــريــق من 
عروض ومستويات تحت قيادة مدربه 

محمد دهيليس.
ومـــا يــزيــد صــعــوبــة مهمة الساحل 
فــي تحقيق هــدفــه، هــو الــمــوافــقــة على 
رحـــيـــل أحـــمـــد غــــــازي وعــبــدالــمــحــســن 
 
ً
العجمي وهما األبرز في الفريق، علما
بأنه دعــم صفوفه بعبدالله الظفيري 

ومحمد الفهد.
عـــلـــى الـــجـــانـــب اآلخــــــــر، مــــــــازال أمـــل 
المنافسة بالنسبة للسالمية صاحب 
، لكن 

ً
المركز السادس بـ 14 نقطة، قائما

يتعين عليه عــدم التفريط في المزيد 
من النقاط.

وسيفتقد الــفــريــق الــيــوم لمهاجمه 
ــرر فسخ  ــو رســتــم الــــذي قـ الــعــراقــي اسـ
عقده، لعدم حصوله على مستحقاته، 
وهــــو أمــــر صــعــب عــلــى الـــفـــريـــق، الـــذي 
لــم يدعم صفوفه فــي فترة االنتقاالت 

الشتوية بقرار من »الفيفا«!

... والساحل والسالميةمن مباراة سابقة للعربي والكويت

مباراتا اليوم

الملعبالتوقيتالمباراة

علي صباح السالم4:35الساحل x  السالمية

صباح السالم7:15العربي x الكويت

 صاغية في القادسية!
ً
الصيفي: ال أجد آذانا

»عرضوا راتب شهرين لفسخ العقد... وتجاهلوا اتصاالتي«
أكــد العــب الــفــريــق األول لــكــرة القدم 
بــنــادي الــقــادســيــة الــمــحــتــرف األردنــــي 
 صاغية 

ً
عدي الصيفي، أنه ال يجد آذانا

داخل النادي، إليجاد حل ُمرٍض لقرار 
إدارة النادي المفاجئ، بفسخ التعاقد 
مــعــه قــبــل يــــوم واحـــــد مـــن إغـــــالق قيد 
 إلى أنه يحاول التواصل 

ً
الالعب، مشيرا

مع إدارة النادي منذ صدور القرار دون 
جدوى.

ــدة«، إنــه  ــريــ ــجــ وقـــــال الــصــيــفــي لــــ »الــ
مــصــدوم مــن طريقة فسخ التعاقد مع 
 أنه تحدث في السابق 

ً
األصفر، مؤكدا

مع القائمين على الفريق في أكثر من 
مــنــاســبــة لــتــســويــة الــعــقــد، مــن دون أي 
التزمات على النادي، في حال كان هذا 

األمر في مصلحة الفريق.
وأضاف أن إدارة األصفر كانت تبدي 
تمسكها بــخــدمــاتــه، فـــي كـــل مـــرة كــان 

يتحدث فيها عن إمكانية الرحيل، من 
دون قيد أو شرط.

وبين انه حتى يوم أمس األول، توجه 
إلــى التدريبات بــصــورة اعتيادية، إال 
أنه تلقى قرار إدارة النادي، عبر إدارة 
الفريق، والتي أكدت له أن اإلدارة ارتأت 
التعاقد مع محترف جديد يجيد مركز 

المهاجم.
وأشار إلى أن قرار القادسية بمثابة 
ــمـــالعـــب، وســط  ــواره فـــي الـ إنـــهـــاء مــــشــ
صعوبة في االلتحاق بفريق آخــر من 
أندية الممتاز، وعدم رغبته في خوض 

تجربة مع فرق الدرجة األولى.
وذكر أنه مرتبط بالكويت التي يوجد 
 كالعب محترف، وأنه 

ً
فيها منذ 13 عاما

لم يتلق من جميع الفرق التي لعب فيها 
مـــا تــلــقــاه خــــالل الــيــومــيــن الــمــاضــيــيــن، 

 ما حدث بـ »الطعنة في الظهر«.
ً
واصفا

وشـــــدد عــلــى أن عــالقــتــه بــالــمــدرب 
بــونــيــاك عــلــى أفــضــل مــا يــكــون، وان 

ــل  ــاحـ ــاده عـــــن مــــــبــــــاراة الـــسـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ابـ
األخــيــرة، كانت بــداعــي االصــابــة، 
وعدم الجاهزية، وليس كما يتم 
الترويج له، بأن المدرب هو من 

طلب االستغناء عن خدماته.
ولم يخف الصيفي أن إدارة 

القادسية عندما ابلغته بقرار الفسخ، 
أشارت الى انها ستمنحه راتبي فبراير 
ومارس، مؤكدا ان هذا األمر مرفوض، 
ولن يقبل به، إال أنه يجد صعوبة في 

.
ً
التواصل معهم حاليا

https://www.aljarida.com/article/12962
https://www.aljarida.com/article/12962
https://www.aljarida.com/article/12962
https://www.aljarida.com/article/12959
https://www.aljarida.com/article/12956
https://www.aljarida.com/article/12955
https://www.aljarida.com/article/12953
https://www.aljarida.com/article/12952
https://www.aljarida.com/article/12951
https://www.aljarida.com/article/12951
https://www.aljarida.com/article/12951
https://www.aljarida.com/article/12950
https://www.aljarida.com/article/12987


ــدولـــــي  ــي الـــ ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ قــــــــال األرجــ
لــيــونــيــل مــيــســي الـــمـــتـــوج بــلــقــب 
مونديال قطر 2022، االثنين، إنه 
شعر بأن كأس العالم »نادتني«، 
بعدما قاد بالده إلى اللقب الثالث 

في تاريخها.
وأضاف ميسي، في حديث مع 
إذاعة »أوربانا بالي« التي تتخذ 
 لها: كأس 

ً
من بوينس أيرس مقرا

الــعــالــم نــادتــنــي، قــالــت لــي »تــعــال 
ــه اآلن بــإمــكــانــك أن  وخـــذنـــي، ألنــ
تلمسني«. رأيتها تلمع فــي هذا 
االستاد الرائع )لوسيل( ولم أتردد 

)عندما قررت تقبيلها(.
ــّر الــمــتــوج بــالــكــرة الذهبية  أقــ
ــرات بــأنــه كـــان يتمنى أن  ســبــع مـ
يتسلم الكأس من مواطنه الراحل 
ــا،  ــ ــارادونــ ــ ــيـــغـــو مــ ــورة ديـ ــ ــطــ ــ األســ

لكن األخير توفي في عــام 2020 
ــة  ــ ــــن رؤيـ ــــن دون أن يـــتـــمـــكـــن مـ مـ
األرجنتين تحقق لقبها الثالث 
في تاريخها واألول منذ األخير 

بقيادته في 1986.
ـــــق العـــــــب بـــــاريـــــس ســــان 

ّ
وعـــــل

جرمان الفرنسي في هذا الصدد: 
مني 

ّ
 لو سل

ً
»كنت سأكون سعيدا

دييغو الكأس، حتى يتمكن على 
األقــل من رؤيــة األرجنتين تتوج 
بـــالـــلـــقـــب. لـــقـــد أحــــــب الــمــنــتــخــب 
. مــن فـــوق، منحني الــقــوة، 

ً
كــثــيــرا

ــنــــاس الـــذيـــن  مـــثـــل الــكــثــيــر مــــن الــ
يحبونني«.

وتــــــابــــــع مــــهــــاجــــم بـــرشـــلـــونـــة 
اإلســبــانــي الــســابــق: »فـــزت بكأس 
العالم بعد العديد مــن المعاناة 

في مباريات نهائية خسرناها«.

حــــقــــق مـــنـــتـــخـــب »الــــتــــانــــغــــو« 
الفوز عل حساب فرنسا بركالت 
الترجيح )4-2( بعد تعادل 3-3 في 

الوقتين األصلي واإلضافي.
ــيـــرتـــه، خـــســـر مــيــســي  فــــي مـــسـ
نــهــائــي مـــونـــديـــال 2014 وثـــالث 
مباريات نهائية في كوبا أميركا 

قبل أن يحقق لقب نسخة 2021.
 ،

ً
: »حسنا

ً
وأردف ابن الـ 35 عاما

ــــزت بـــكـــل شـــيء  ــيء، فـ ــ لــــم يـــبـــق شــ
مــع المنتخب وبــرشــلــونــة وعلى 

الصعيد الفردي«.

يــــســــعــــى بـــــرشـــــلـــــونـــــة الـــــى 
ــــي صــــــدارة  ــر فـ ــثــ االبــــتــــعــــاد أكــ
الدوري اإلسباني، عندما يحل 
 على ريـــال بيتيس في 

ً
ضيفا

ــاراة مــؤجــلــة مـــن الــمــرحــلــة  ــبـ مـ
السابعة عشرة من المسابقة.

وبدأ برشلونة، أمس األول، 
االستعداد الجدي لمواجهتيه 
المقبلتين أمام ريال بيتيس، 
وبعدها إشبيلية، عقب الفوز 
عــلــى جــيــرونــا الــســبــت بهدف 
ــيــــف وتـــــعـــــزيـــــز صـــــدارتـــــه  نــــظــ
لجدول الترتيب بفارق 5 نقاط 

عن مالحقه ريال مدريد.
ــــذي جـــرى  ــــران، الــ ــمـ ــ ــدأ الـ ــ وبــ
صــبــاح االثــنــيــن، عــلــى مالعب 
»تــيــتــو فــيــالنــوفــا« بــالــمــديــنــة 
الرياضية تحت أعين المدرب 
ــز بــفــقــرات  ــانـــديـ ــرنـ تـــشـــافـــي هـ
اإلحــمــاء االعــتــيــاديــة مــن أجــل 

فك العضالت.
كما أجرى الالعبون بعض 
الــفــقــرات الــخــاصــة بالتسديد 
عــــل الـــمـــرمـــى، وتـــنـــاقـــل الـــكـــرة 
في مجموعات متعددة داخل 
مساحات مصغرة من الملعب.

ويــســتــعــد الـــبـــرشـــا لــدخــول 
منعطف مهم في مسيرته نحو 
استعادة لقب الليغا الذي غاب 
عنه آخــر موسمين لمصلحة 
غريمه التقليدي ريال مدريد، 
حــيــث ســيــخــوض مواجهتين 
مرتقبتين أمــام كبيري إقليم 
األندلس، بداية بريال بيتيس 
الــــيــــوم عـــلـــى مــلــعــب »بــيــنــيــتــو 
ــوم األحــــد  ــ ــن«، ثــــم يــ ــاريــ ــامــ ــيــ فــ
عندما يستقبل إشبيلية على 
ملعب »سبوتيفاي كامب نو« 

ضمن الجولة الـ 20.
ــان الــبــلــوغــرانــا قــد حقق  وكـ
ــبـــت، عــلــى  ، الـــسـ

ً
ــا ــبـ  صـــعـ

ً
فـــــــوزا

جــيــرونــا فــي عقر داره بهدف 
نظيف، ليحافظ على صدارته 
المنفردة لجدول الترتيب، قبل 
أن يستقبل هــديــة ثمينة في 
اليوم التالي مباشرة بسقوط 
غريمه التقليدي ريــال مدريد 
فــي فــخ التعادل السلبي أمــام 
ــيــــداد وزيــــــــادة  ــيــ ريــــــــال ســــوســ
ــى خــمــس  ــ الــــفــــارق بــيــنــهــمــا إلـ

نقاط. 
ويــفــتــقــد بــرشــلــونــة جــهــود 

بدل 
ُ
نجمه ديمبيلي الذي است

ــن صـــافـــرة  بـــعـــد 25 دقـــيـــقـــة مــ
بداية المباراة امام جيرونا.

والحـــقـــت لــعــنــة اإلصـــابـــات 
ديــمــبــيــلــيــه بـــعـــد انـــتـــقـــالـــه مــن 
بوروسيا دورتموند األلماني 

في 2017 مقابل 105 ماليين 
يــــــورو )114 مـــلـــيـــون دوالر(، 
إضـــافـــة إلــــى مـــكـــافـــآت، والــتــي 

مـــنـــعـــتـــه مــــــن تــــقــــديــــم أفـــضـــل 
مستوياته في كاتالونيا.

)إفي(

قــــال رئـــيـــس رابـــطـــة الـــــدوري 
اإلســبــانــي لــكــرة الــقــدم »الليغا« 
خــابــيــيــر تــيــبــاس، أمــــس األول، 
ــد بــــــــأن الـــحـــكـــام  ــقـ ــتـ ــعـ إنــــــــه ال يـ
ــازون لـــمـــصـــلـــحـــة ريــــــال  ــ ــحــ ــ ــنــ ــ يــ
مـــدريـــد أو الـــفـــرق األخــــــرى، في 
رد على رسالة نشرت األسبوع 
ــة الـــرئـــيـــس  ــمــــاضــــي بــــواســــطــ الــ
ــد  الـــتـــنـــفـــيـــذي ألتـــلـــتـــيـــكـــو مـــدريـ
ميغل أنخل مارين بعد إقصاء 
»الـــروخـــيـــبـــالنـــكـــوس« عـــلـــى يــد 
»الميرينغي« في دربي العاصمة 
مــــــن ربــــــــع نــــهــــائــــي كــــــــأس مــلــك 

إسبانيا.
وفـــي الــرســالــة الــتــي نشرها 
خـــــيـــــل مـــــــــاريـــــــــن، أكــــــــــد رئــــيــــس 
أتلتيكو أن النادي الذي يرأسه 
فلورنتينو بيريز يتمتع »ببيئة 
، مـــع وجــــود الــعــديــد 

ً
ــدا ــ قــويــة جـ

مــن الــمــصــالــح حــولــهــا، ويظهر 
هــكــذا مــثــل هـــذا الــضــغــط، الــذي 
مــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن يــــؤثــــر عــلــى 

األشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن يــــجــــب أن 
يتخذوا قرارات«.

وحــول تلك الــرســالــة، أوضــح 
تـــيـــبـــاس أثــــنــــاء حــــضــــوره حــفــل 
توزيع جوائز رابطة الصحافة 
الرياضية في مدريد »ال أعتقد 
ــأن الـــحـــكـــام يـــنـــحـــازون لــريــال  بــ

مدريد. تحدث خيل مارين ليس 
في إشارة إلى الحكام، لكن إلى 
 حول 

ً
بيئة إعالمية تظهر دائما

األندية الكبيرة«.
وتــابــع: »مقتنع بــأن الحكام 
ال يـــفـــيـــدون مــــدريــــد أو الـــفـــرق 

األخرى«.

وأوضح كذلك أن »تصريحات 
األنــديــة ال تفاجئني. ألتلتيكو 
ومــــديــــره الــتــنــفــيــذي الـــحـــق في 
 
ً
إبداء رأيهم بما يريدون وأيضا
ــه ال عـــالقـــة له  بـــشـــيء أعــتــقــد أنــ
بالحكام، ولكن بالزخم اإلعالمي 
الذي يتولد حول الكبار. يحدث 

في برشلونة ومدريد«.
وحـــول االغــتــصــاب الــمــزعــوم 
الذي ارتكبه داني ألفيش، وهو 
واقع ُيبقي البرازيلي بسببه قيد 
الحبس االحتياطي، قال تيباس 

إنه »ُصدم« بسبب الوقائع.
وأضـــــاف: »بــالــطــبــع عــلــى كل 
فرد أن يدفع ثمن أفعاله إذا ثبت 
التورط في هذه الوقائع. وهذه 
ــــور لــيــســت مـــزحـــة، وليست  األمـ
لــعــبــة لــيــلــيــة، وإذا ارتـــكـــب هــذا 
ــبـــدو، اغــتــصــاب،  الـــجـــرم، كــمــا يـ
فإن سيف القانون سيقع عليه«.
)إفي(

ةديرجلا•
رياضة sports@aljarida●com

سيغيب الدنماركي 
كريستيان إريكسن، العب 
وسط مانشستر يونايتد، 

عن املالعب حتى مطلع 
مايو املقبل، بسبب إصابة 

في كاحله تعّرض لها خالل 
فوز فريقه على ريدينغ 

في مسابقة كأس إنكلترا 
لكرة القدم، بحسب ما أعلن 
»الشياطني الحمر« الثالثاء.
وترك إريكسن ملعب أولد 

ترافورد على عكازين السبت 
املاضي، بعد احتكاك مع أندي 

كارول مهاجم ريدينغ في 
املباراة خالل الدور الرابع.

عّد إصابة صانع األلعاب 
ُ
وت

البالغ 30 عامًا ضربة 
ليونايتد الذي يحتل املركز 

الرابع في الدوري اإلنكليزي، 
ويأمل التأهل إلى دوري 

أبطال أوروبا، بعد سلسلة 
جيدة انتهت بالخسارة ضد 

أرسنال املتصدر في 22 يناير 
املاضي.

وقال يونايتد، في بيان: 
»يغيب كريستيان إريكسن 

عن املنافسات فترة غير 
محّددة بسبب إصابة 

بالكاحل تعرض لها خالل 
الفوز على ريدينغ في الكأس 
يوم السبت«، مضيفا أنه »مع 

استمرار التقصي، تشير 
التقديرات األولية إلى أن 

إريكسن سيغيب حتى نهاية 
أبريل أو مطلع مايو«.

قال الظهير اإلسباني بدرو 
بورو، الذي ودع سبورتنغ 

لشبونة لالنتقال إلى صفوف 
توتنهام هوتسبرز اإلنكليزي، 

إنه حقق حلمه، مبديًا في 
الوقت ذاته امتنانه للنادي 

البرتغالي.
وصرح بورو من مطار لشبونة 

قبل مغادرته إلى لندن: »أنا 
سعيد جدًا بهذه الخطوة، 

لكني سأغادر النادي الذي 
منحني كل شيء. أنا ممنت جدًا 

له. أتمنى أن يسير كل شيء 
على ما يرام بالنسبة لهم«.

وأضاف املدافع اإلسباني )23 
عامًا(، والذي سينتقل إلى 
»السبيرز« بعد مفاوضات 

طويلة خالل األسابيع املاضية: 
»سأغادر العديد من األصدقاء 

هنا، وأنا ممنت لهم جميعًا، 
واآلن سينبغي عليَّ أن أصنع 

حياتي، وأن أحقق حلمي«.
وكان الظهير اإلسباني انضم 
لسبورتنغ لشبونة معارًا من 

صفوف مانشستر سيتي، 
وسرعان مع أصبح أحد أبرز 

العبي الفريق البرتغالي.
)إفي(

انتقل املدافع البرتغالي 
جواو كانسيلو من مانشستر 

سيتي اإلنكليزي إلى 
بايرن ميونخ األملاني على 
سبيل اإلعارة حتى نهاية 

املوسم الحالي مع خيار 
الشراء، حسبما أعلن النادي 

البافاري في بيان امس.
وسبق لبايرن أن ضّم الشهر 

الحالي الدولي الهولندي 
دالي بليند )32 عامًا( من 

نادي أياكس، لتعزيز خط 
دفاعه املثقل باإلصابات.

تعاقد ليدز يونايتد مع العب 
الوسط األميركي وستون 

ماكيني على سبيل اإلعارة 
من يوفنتوس اإليطالي حتى 

نهاية املوسم.
وانتقل ماكيني إلى النادي 

اإلنكليزي مقابل مليون جينه 
استرليني وفق ما أشارت إليه 

تقارير إعالمية.
وخاض الالعب البالغ من 

العمر 24 عامًا 41 مباراة مع 
منتخب بالده وبدأ أساسيًا 

في جميع مباريات كأس 
العالم األربع في قطر العام 

املاضي.
وبدأ ماكيني مسيرته في 

شالكه االملاني، حيث شارك 
في 91 مباراة قبل أن يصبح 

أول العب أميركي يوقع 
ليوفنتوس على سبيل اإلعارة 

في البداية، في عام 2020.

سلة أخبار

إريكسن يغيب عن 
المالعب حتى مايو

بورو: حققت حلمي 
باالنتقال لتوتنهام

كانسيلو معارًا من سيتي 
إلى بايرن

ليدز يضّم ماكيني
على سبيل اإلعارة

خابيير تيباس

تيباس ينفي انحياز الحكام لريال مدريد
أعلن نــادي فالنسيا، أمــس األول، فسخ عقد مــدربــه اإليطالي جينارو 
غاتوزو »بالتراضي«، بعد أقل من 24 ساعة على الخسارة األخيرة أمام بلد 

الوليد 0-1 األحد في منافسات الدوري اإلسباني لكرة القدم.
( وبــطــل مــونــديــال 2006، فــي منصبه الصيف 

ً
ُعــيــن غــاتــوزو )45 عــامــا

 لــمــدة عامين مــع الــنــادي، لكنه 
ً
الماضي فــقــط، عندما وقــع عــقــدا

لم ينجح في تحقيق نقلة نوعية في أداء الفريق، فلم يفز 
فالنسيا في أي من مبارياته األربــع األخيرة في »ال ليغا« 

)ثالث هزائم وتعادل(.
 المركز الرابع عشر في الترتيب 

ً
ويحتل الفريق حاليا

بـ 20 نقطة وبفارق 14 نقطة عن المركز الرابع.
ــشــرت عــبــر حــســاب فالنسيا بـ 

ُ
وجـــاء فــي تــغــريــدة ن

»تــويــتــر«: »قـــرر نـــادي فالنسيا، بــاالتــفــاق مــع الــمــدرب 
جينارو غاتوزو، فسخ العقد الذي يربط بين الطرفين«.
وتابع فالنسيا: »يود النادي أن يشكره على عمله، 
 
ً
والتزامه خالل الفترة التي قضاها في الفريق، متمنيا

 في مسيرته«.
ً
 موفقا

ً
له حظا

 للعمل تــحــت إشـــراف 
ً
وأكـــمـــل: »ســيــعــود الــفــريــق غــــدا

)فورو( غونزاليس«.
وكان غاتوزو صرح عقب خسارة األحد: »من الواضح 

أنني مسؤول عن ذلك«.

مونديال األندية ينطلق اليوم 
بمواجهة األهلي وأوكالند

تنطلق بــطــولــة كـــأس الــعــالــم ألنــديــة كــرة 
القدم اليوم، في واحدة من نسخها األخيرة 
بالنظام الــحــالــي، ويلعب األهــلــي المصري 
مع أوكالند سيتي النيوزلندي في افتتاح 
الــمــنــافــســات.وكــان الــجــهــاز الــفــنــي لــأهــلــي، 
 قبل الوصول 

ً
بقيادة مارسيل كولر، حريصا

إلى المغرب على عدة أمور، بينها عالج كل 
األخطاء التي ارتكبها الالعبون في مباريات 
الــــدوري الــمــمــتــاز، كما قــام بــدراســة الفريق 
النيوزلندي، ووضع يده على كل نقاط القوة 
والضعف التي يمكن للفريق األحمر التركيز 
ــــدور ربـــع الــنــهــائــي  عــلــيــهــا، والــعــبــور إلـــى الـ

لمقابلة فريق سياتل األميركي.
واستقر كولر على التشكيل المقرر أن يبدأ 
 من محمد 

ً
به مباراة الليلة، والذي سيضم كال

الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي 
الدفاع محمد هاني وعلي معلول ومحمود 
مــتــولــي ومــحــمــد عــبــدالــمــنــعــم، وفـــي الــوســط 

يــلــعــب حــمــدي فــتــحــي بـــجـــوار ألــيــو ديــانــغ، 
وفي الوسط األمامي يشارك محمد مجدي 
أفشة وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر 

ومحمود عبدالمنعم كهربا.
ــربـــي األكـــثـــر  ــعـ ــريـــق الـ ــفـ ــلــــي الـ ويـــعـــد األهــ
مشاركة في كأس العالم لأندية على مدار 
 أنه يشارك للمرة 

ً
تاريخ المسابقة، خصوصا

الثامنة، كما يدخل نسخة 2023 وعينه على 
تحقيق إنجاز أكبر من آخر نسختين عندما 

حقق المركز الثالث.
وســـبـــق أن تــقــابــل الـــنـــاديـــان فـــي بــطــولــة 
كأس العالم لأندية عام 2006، التي أقيمت 
وقتها في اليابان، وكانت المباراة في الدور 
التمهيدي، وفيها نجح األهلي، بقيادة مدربه 
األسبق مانويل جوزيه، في الفوز بهدفين 

دون رد.

تدريبات األهلي

ميسي

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 ريال بيتيس - برشلونة 11:00

كأس العالم لأندية

SHAHID VIP األهلي – أوكالند سيتي 10:00

كأس الرابطة اإلنكليزية

beINSPORTS PR2
مانشستر يونايتد - 

نوتنغهام
11:00

كأس إيطاليا

AD SPORTS PR1 فيورنتينا - تورينو 8:00

AD SPORTS PR1 روما - كريمونيزي 11:00

الدوري الفرنسي

beINSPORTS HD2 نانت - مرسيليا 9:00

beINSPORTS HD2 مونبيليه – سان جرمان 11:00

beINSPORTS HD7 موناكو - أوكسير 11:00

مهمة سهلة لمان يونايتد بكأس الرابطة
 
ً
سيكون مانشستر يونايتد مرشحا
فــوق الــعــادة لتخطي عقبة نوتنغهام 
فوريست، وبلوغ نهائي كأس الرابطة 
اإلنكليزية لكرة القدم، عندما يواجهه 
ــاب نــصــف الــنــهــائــي على  الــيــوم فــي إيـ
ملعب أولد ترافورد، وكان مان يونايتد 
 في النهائي، بفوزه 3-0 في 

ً
وضع قدما

مباراة ذهاب الدور نصف النهائي.
 ويــطــمــح إلــــى بـــلـــوغ نــهــائــي كــأس 
الــرابــطــة لــلــمــرة الــعــاشــرة فــي تاريخه 
واألولى منذ 2017 عندما توج باللقب 
بـــقـــيـــادة الــــمــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه 
ــان الـــعـــام األخـــيـــر الـــذي  مــوريــنــيــو، وكــ
يتوج فيه بأي لقب، وفي حال تأهله، 
سيلتقي فــي الــنــهــائــي مــع نيوكاسل 
 أن األول وضع 

ً
أو ساوثمبتون، علما

 في مباراة القمة بفوزه 1-0 خارج 
ً
قدما

معقله.
ويــدخــل فــريــق »الشياطين الحمر« 
 بــفــوزه على ريديغ 

ً
الــمــبــاراة منتشيا

بـــالـــدوري اإلنــكــلــيــزي 3-1، فــي مــبــاراة 
تألق بها نجم خط الوسط البرازيلي 
كاسيميرو، بينما يــدخــل نوتنغهام 
المباراة مثقال بهزيمة مباراة الذهاب، 
وهي آخر مباراة خاضها الفريق، كما 
أن نوتنغهام خسر مباراة أخرى هذا 
 ،

ً
الــمــوســم أمـــام مــان يونايتد تــحــديــدا

وكـــانـــت فـــي الــجــولــة الــســابــعــة عــشــرة 
مــن بطولة الــــدوري وبنفس النتيجة 

العبو مانشستر يونايتد خالل المباراة الماضية3-صفر.

ميسي: فزت بكل شيءميسي: فزت بكل شيء

العبو برشلونة خالل المباراة السابقة

15
برشلونة لمواصلة التحليق 

بالصدارة على حساب بيتيس 
 على ريال 

ً
يحل برشلونة ضيفا

بيتيس اليوم، في مباراة مؤجلة 
ضمن المرحلة السابعة عشرة 

من الدوري اإلسباني لكرة 
القدم.

53 نقطة لدونتشيتش في سلة بيستونز
تــابــع السلوفيني لــوكــا دونتشيتش تــألــقــه، وقـــاد فريقه داالس 
مافريكس للفوز على ضيفه ديترويت بيستونز 111-105، بتسجيله 
53 نــقــطــة، االثــنــيــن، ضــمــن مــنــافــســات دوري كـــرة الــســلــة األمــيــركــي 

للمحترفين.
حاول بيستونز تشتيت تركيز النجم السلوفيني )2.01م( في نهاية 
 حافظ على دقته )17 من 24(، وأضاف إلى 

ً
اللقاء، إال أن ابن الـ 23 عاما

رصيده 8 متابعات و5 تمريرات حاسمة، بعد عودته عقب التواء طفيف 
في كاحله أبعده مباراة واحدة.

وفي بروكلين، فاز نتس على لوس أنجلس ليكرز 104-121.
ــواء الــلــقــاء حــتــى الـــربـــع الــثــالــث، بــفــضــل تــألــق  ــ وظـــل لــيــكــرز فـــي أجـ
وستبروك، الذي بات عاشر أفضل ممرر في تاريخ الدوري مع تمريراته 

الـ 10 الحاسمة أمام نتس، وأضاف إليها 17 نقطة و8 متابعات.

فالنسيا ينفصل عن مدربه غاتوزو
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وفيات

ــال:  ــام - شـــيـــع، الــــرجــ ــ 100 عـ
الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة، النساء: 
سعدالعبدالله، ق1، ش101، 
 ،9 9 8 5 0 9 0 9  : ت  ،1 9 م
 ،90945266  ،99361815

99978665

، شيع، الرجال: العزاء 
ً
74 عاما

في المقبرة، النساء: مشرف، 
ق1، الــشــارع الــثــانــي، م9، ت: 
 ،60777894  ،99075005

99065537 ،66464615

ــال:  ــ ــــرجـ ــع، الـ ــيــ ، شــ
ً
96 عـــــامـــــا

الـــفـــنـــيـــطـــيـــس، ق2، ش202، 
م39، النساء: الفنيطيس، ق2، 

ش202، م39، ت: 96777053

عوض محزم طويحين المطيري
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07:32 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
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02:10 مــــــســــــــــــــــاًء

ليبي يحرق عائلته أثناء نومهم قيدوا ابنتهم سنوات إلنقاذ حياتها
ــــرق أفـــــــراد عــائــلــتــه  ــاب لــيــبــي عـــلـــى حـ ــ ــدم شـ ــ أقــ
الخمسة، بعدما سكب البنزين في محيط المنزل، 
وأشعل النار فيه أثناء نومهم، في جريمة بشعة 

هزت الليبيين.
وكشفت وزارة الداخلية الليبية، في بيان نقله 
موقع العربية نــت، أمــس، مالبسات مقتل عائلة 
مكونة من 5 أفراد في مدينة غريان غرب البالد، 
بعد نشوب حريق بمنزلهم، مضيفة أن التحقيقات 
أسفرت عن الوصول إلى المتهم الرئيسي، وهو 

االبن البكر للعائلة، وأحد الناجين من الحريق.

وأوضحت الـــوزارة أن الجاني اعترف بقيامه 
 ومع سبق اإلصرار والترصد بقتل والديه 

ً
متعمدا

وأخـــيـــه وأخـــواتـــه فـــي مــنــزلــهــم، عــقــب انــتــظــارهــم 
حتى نومهم، وجاء في اعترافاته أنه عند الثالثة 
 أحــضــر وعــــاء ســعــتــه 7 لــتــرات بــه مــادة 

ً
صــبــاحــا

البنزين، وقام بسكبها في أنحاء المنزل، ثم أضرم 
النار في المنزل لتضليل العدالة.

وذكرت أن المتهم أكد أن سبب ارتكابه الواقعة 
هو سوء معاملة أفراد أسرته له، الفتة إلى اتخاذ 

اإلجراءات القانونية ضده، وإحالته للنيابة.

مأساة غريبة تعيشها أسرة 
مــصــريــة بــســبــب مــــرض غــريــب 
ونـــادر أصـــاب ابنتها وجعلها 
ــي ســـالســـل  ــ ــدة فــ ــيــ ــقــ تـــعـــيـــش مــ
حديدية منذ 10 سنوات لتجنب 

تعرضها للموت.
ــاي نـــيـــوز  ــكــ ــوقــــع ســ وقــــــــال مــ
 مصرية في مدينة 

ً
أمس إن أما

الــمــطــريــة بــمــحــافــظــة الــدقــهــلــيــة 
لجأت إلى تقييد ابنتها بسلسلة 

حـــديـــديـــة فــــي مـــنـــزلـــهـــا، بــســبــب 
مــعــانــاتــهــا مــن مـــرض فــي المخ 
 في 

ً
ــامـــال  كـ

ً
ــا ــراطــ يــســبــب لــهــا إفــ

الحركة، ويجعلها تحاول قتل 
نفسها، وايذاء اآلخرين.

وذكـــــــــــرت خــــديــــجــــة مـــحـــمـــد، 
وهــي والــدة الفتاة، لـ »العربية.
نــت«، أن ابنتها، التي تبلغ 18 
ــبـــت بــــمــــرض بــعــد  ــيـ ، أصـ

ً
عـــــامـــــا

عــــــــدة ســــــنــــــوات مــــــن والدتــــــهــــــا، 

 تبين أنها 
ً
وبعد فحصها طبيا

 في الحركة، 
ً
 شديدا

ً
تعاني فرطا

وحاولت االنتحار أكثر من مرة، 
ســــواء بــإلــقــاء نفسها فــي مياه 
النيل، أو القفز من شرفة المنزل.

وأوضــــــحــــــت أنــــهــــا وإلنــــقــــاذ 
ابنتها من الموت قررت تقييدها 
ــة، وتـــتـــولـــى  بـــســـالســـل حــــديــــديــ

إطعامها وهي بهذه الحالة.

»أم اللؤلؤ« في سماء اسكتلندا»أم اللؤلؤ« في سماء اسكتلندا

التهاب اللثة ُيمرض القلبالتهاب اللثة ُيمرض القلب

كبسولة مشعة تستنفر أسترالياكبسولة مشعة تستنفر أستراليا

تــزيــنــت ســـمـــاء اســكــتــلــنــدا 
بسحابة »أم اللؤلؤ« النادرة، 
التي تشع بألوان زاهية، في 
 في 

ً
مــشــهــد ال يــتــكــرر كـــثـــيـــرا
سماء المملكة المتحدة.

والسحب الصدفية، التي 
ــلـــؤلـــؤ«،  ــم »أم الـ ــاسـ ــــعــــرف بـ

ُ
ت

ــن أكــــثــــر الــســحــب  ــ واحـــــــــدة مـ
 في الغالف الجوي، 

ً
ارتفاعا

 ما تتكون في ظروف 
ً
وغالبا
باردة.

وقـــال مــوقــع ســكــاي نيوز، 
أمــــــــــــس، إن هــــــــــذه الــــســــحــــب 
رصــدت فــي سماء اسكتلندا 
مساء األحد وصباح االثنين 
الماضيين، وحــرص العديد 
مــن األشــخــاص على توثيق 
جمالها بصور وفيديوهات 

انتشرت بمواقع التواصل.
وتأخذ تلك السحب شكل 
أقراص كبيرة رفيعة، تعكس 
 زاهية، وُيطلق عليها 

ً
ألوانا

 Nacreous« ــلـــيـــزيـــة بـــاإلنـــكـ

clouds«، والكلمة اإلنكليزية 
القديمة »Nacre« تعني »أم 
 لمكتب األرصاد 

ً
اللؤلؤ«، وفقا

الجوية البريطاني، الذي قال 
إن »ألوانها تذكرنا باأللوان 
التي تنعكس من طبقة رقيقة 
مــن الــزيــت فـــوق الـــمـــاء، وهــو 
تــأثــيــر ُيــعــرف بــاســم الــتــقــزح 

اللوني«.
ــب فـــي  ــ ــحـ ــ ــسـ ــ ــون الـ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ وتــ
الطبقة السفلى مــن الــغــالف 
الجوي لألرض فوق المناطق 
القطبية عندما تكون الشمس 
أسفل األفق. وتشكل جزيئات 
 
ً
الـــجـــلـــيـــد بـــعـــد ذلــــــك غـــيـــومـــا
صـــدفـــيـــة، وهـــــذه الــجــزيــئــات 
الجليدية أصــغــر بكثير من 
ــّون الــســحــب  ــ ــكـ ــ تـــلـــك الــــتــــي تـ
الطبيعية. وتنعكس أشعة 
الشمس بعد ذلك عن جزيئات 
الجليد الصغيرة هــذه، التي 

تبرز ألوانها المختلفة.

 
ً
ُيــعــد تنظيف األســنــان بــالــفــرشــاة والــخــيــط بانتظام أمــرا
 عندما يتعلق األمر بنظافة الفم الجيدة، مما يمنع 

ً
أساسيا

مشاكل مثل التسوس وأمراض اللثة، كما يوفر حماية للقلب، 
وفق دراسة حديثة، أجراها فريق من جامعة هيروشيما في 

 بين اللثة وصحة القلب.  
ً
 كبيرا

ً
اليابان، وجدت ارتباطا

وفــي تصريح لمجلة ساينس ديــلــي، نقله مــوقــع روسيا 
اليوم، أمس، أوضح مؤلف الدراسة شونسوكي مياوتشي، أن 
الفريق اكتشف أن التهاب اللثة قد يؤدي إلى مرض في القلب.
جــريــت على 76 

ُ
وتمكن الــبــاحــثــون، خــالل الــدراســة الــتــي أ

 يعانون أمــراض القلب، من إثبات وجــود صلة بين 
ً
مشاركا

التهاب دواعم السن، والتهاب اللثة الحاد، والتليف األذيني.
والتليف األذيني هو تندب أحد أطراف األذين األيسر للقلب 
وهو ما يمكن أن يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب فيما 
 ما تكون سريعة بشكل غير 

ً
يسمى الرجفان األذيني، وغالبا

طبيعي.
ويــتــعــرض الــمــصــابــون بــالــرجــفــان األذيـــنـــي لــخــطــر أكــبــر 

لإلصابة بالسكتات الدماغية، وحتى قصور القلب.

لطات األسترالية منذ أسبوع عن الكبسولة التي  تبحث السُّ
ُيعتقد أنها سقطت من شاحنة قطعت مسافة 1400 كيلومتر 

( في والية أستراليا الغربية.
ً
)870 ميال

وأعلنت وكالة السالمة النووية األسترالية، أمس، في بيان 
نقله موقع العربية نت، أنها انضمت إلى البحث عن كبسولة 
مشعة مــفــقــودة فــي مــكــان مــا بــالــمــنــاطــق الــنــائــيــة، مــن خــالل 
إرسال فريق متخصص مع األدوات الالزمة، وفق ما أوردته 

وكالة رويترز.
واعتذرت شركة ريو، المسؤولة عن فقدان الكبسولة، التي 

تؤدي إلى إشعاعات نووية، االثنين، عن الخطأ الذي حدث.
وقالت وكالة السالمة إنها تعمل مع الحكومة في والية 
أســتــرالــيــا الــغــربــيــة لــتــحــديــد مــوقــع الــكــبــســولــة، مــضــيــفــة أن 
المنظمة األسترالية للعلوم والتكنولوجيا النووية لديها 
 متخصصون في خدمات اإلشعاع، إلى جانب معدات 

ً
أيضا

الكشف والتصوير.
وانتقلت الشاحنة من شمال نيومان، وهي بلدة صغيرة في 
منطقة كيمبرلي النائية، إلى منشأة تخزين في ضواحي بيرث.
 
ً
 جديدا

ً
وأصدر مسؤولو الطوارئ بالوالية، أمس، تنبيها

لــســائــقــي الــســيــارات عــلــى أطـــول طــريــق ســريــع فــي أســتــرالــيــا 
لتوخي الحذر عند االقتراب من أطــراف موقع البحث، حيث 
تسير المركبات التي تحمل أجهزة الكشف عن اإلشعاعات 

بسرعات بطيئة.

أصوات الزهرة والمريخ... مرعبة

ل علماء االنــبــعــاثــات الــراديــويــة  حـــوَّ
التي تم جمعها من الكواكب المجاورة 
لــألرض، عبر المهمات المختلفة، إلى 

موجات صوتية.
ــــإن جـــيـــران  وبــــخــــالف مــــا ُيـــعـــتـــقـــد، فـ
األرض لــيــســوا بــال ضـــوضـــاء، وتتيح 
الـــبـــيـــانـــات الـــصـــوتـــيـــة اســـتـــكـــشـــاف مــا 

يــحــدث على كــواكــب الــنــظــام الشمسي 
بشكل مختلف.

وقالت »ناسا«، في بيان نقله موقع 
روسيا اليوم، أمس األول، إن األصوات 
الصادرة عن الكوكب األحمر أصبحت 
ممكنة، بفضل زوج من الميكروفونات 
عــلــى الــعــربــة الــجــوالــة »بــرســفــيــرنــس« 

تجعل األمــر يبدو وكــأن مــن يسمعها 
.
ً
واقف هناك حقا

وكانت مركبة »برسفيرنس« تتجول 
في فوهة جيزيرو منذ ثمانية أشهر، 
 عن عالمات الحياة القديمة، فيما 

ً
بحثا

 مــذهــلــة وتسجل 
ً
 صــــورا

ً
تلتقط أيــضــا

الصوت.

ـــعـــد »بـــرســـفـــيـــرنـــس« أول مــركــبــة 
ُ
وت

تسجل صوت الكوكب األحمر، وسمع 
العلماء صــوت الــريــاح فــي عــالــم آخــر، 
مما وفر معلومات عن الغالف الجوي.

وكــــشــــف تــحــلــيــل أصــــــــوات الـــمـــريـــخ 
عـــن وجــــود »اهــــتــــزازات جــهــيــر قــويــة«، 
كما يــقــول بــاحــثــون مــن معهد أبحاث 

الفيزياء الفلكية والكواكب في تولوز 
بفرنسا.

 
ً
 أصواتا

ً
وأظهرت التسجيالت أيضا

ــغــــالف الـــجـــوي  ــن الــ ــة مــ ــادمــ مــخــيــفــة قــ
العلوي لكوكب الــزهــرة أثــنــاء تحليق 
قريب من مسبار باركر الشمسي الذي 

تم إطالقه لدراسة الشمس.

قبعة ذكية لعالج األرق والزهايمر
ابــتــكــر عــلــمــاء فـــي جــامــعــة ســـاراتـــوف 
الوطنية الروسية للبحوث غطاء للرأس 
 الزهايمر.

ً
لعالج أمراض الدماغ، خصوصا

ويساعد هذا الجهاز المبتكر، المكون 
من غطاء للرأس )قبعة( مزود بمصابيح 
ــلــــعــــالج بــــالــــضــــوء ومــــحــــلــــل ذكــــي  LED لــ

يثبت على المعصم لمراقبة النوم، على 
إزالــة المواد السامة المتراكمة في دماغ 
المصابين بالزهايمر أثــنــاء الــنــوم، كما 
يــســمــح للشخص الــســلــيــم بــالــتــعــامــل مع 

عواقب األرق.
وقــالــت أوكــســانــا جلوشكوفسكايا، 

رئـــيـــســـة قـــســـم فـــســـيـــولـــوجـــيـــا اإلنــــســــان 
والحيوان بالجامعة، في تصريح نقله 
موقع روسيا اليوم، أمس: »اعتمدنا في 
ابتكار هذه التكنولوجيا على الدراسات 
التجريبية في الجامعة، واكتشفنا أن 
نــظــام تــصــريــف أنــســجــة الــدمــاغ ينشط 
أثــنــاء الــنــوم العميق لــلــفــئــران، وهــو ما 
يزيد من تكون سوائل الدماغ التي تفرز 
معها المركبات السامة والمستقلبات، 
من خالل األوعية اللمفاوية، السيما بيتا 
أميلويد، فيتسبب تراكمها في تدهور 
خـــاليـــا الــــدمــــاغ، مــمــا يــســبــب اإلصـــابـــة 

بالزهايمر«.
وأضـــافـــت: »أظــهــرت نــتــائــج اختبار 
الــجــهــاز عــلــى الــحــيــوانــات أنــــه يــســرع 
إخراج المواد الضارة من خاليا الدماغ 
بنسبة 60 في المئة«، الفتة إلى اختبار 
فاعلية الجهاز في تطبيقه على الدماغ 
البشري، وفــي حالة نجاحه سيطرح 
الجهاز باألسواق لالستخدام المنزلي 

في السنة الحالية.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
الصالحية - شارع فهد السالم - مبنى أسامة

تلفون: 22257036 / 22257037 - فاكس: 22257035 - ص. ب: 29846 صفاة 13159 الكويت
خدمة العمالء: تلفون: 1828111 - فاكس: 22252540

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

موسيقى الكعب 
احالعالي

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

صمت ليل وَكْعب عالي
وهمس خطوات وبيانو

م عال
ّ
فوق في الِسل

وين رايح وين صاعد 
صوت يعزف في موسيقى 

فاتح الباب لخيالي
وتارس بسمعي حال

« يا ساهر 
ُ
»جادك الغيث

الجَسد ماخذ مقاسه 
ممتلي - يا ليت أشوفه - 

»إذا ما الغيُم انجلى«

صاعد األدوار خمسه 
خطوه خطوه 
همسه همسه 

ه غافي
ّ
ه عن

ّ
الكون كل

 قلبي يختلس سمعه الخطاوي
ّ

إال
َعت فيه األغاني

َ
ما انف
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