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»ازدواجية« في التعامل مع دخول األغذية 
من لبنان وسورية والعراق إلى البالد

• السماح بالكميات التجارية ومنع »الشخصية« بذريعة الكوليرا!
• »الجمارك« تراجع »الصحة« لرفع المنع... وال جواب

● محمد الشرهان
ــه من  ــادر جــمــركــيــة مــحــلــيــة أنــ ــدت مـــصـ ــ أكـ
غير المنطقي اإلبــقــاء على قــرار منع دخــول 
األغذية لالستخدام الشخصي مع المسافرين 
القادمين من سورية ولبنان والعراق بحجة 
التوصيات الخاصة بمرض الكوليرا في الدول 
ة، فــي حين ُيسمح بــدخــول األغذية  الــمــوبــوء
ــــدول، مـــا يضع  بــكــمــيــات تــجــاريــة مـــن تــلــك الــ

الجهات الجمركية في حرج إزاء ذلك التباين.
وقــالــت المصادر لـــ »الــجــريــدة«، إن اإلدارة 
العامة للجمارك خاطبت وزارة الصحة بشأن 
هذه »االزدواجية« غير المبررة، غير أنها لم 
 منها أي رد، الفــتــة إلــى أن »الــجــمــارك« 

َّ
تتلق

تعمل على متابعة هذا الملف وصواًل إلى رفع 
المنع خالل األيام القليلة المقبلة. 

من جهته، أعلن المدير العام لـ »الجمارك« 
سليمان الفهد لـــ »الــجــريــدة«، أن منع دخــول 

األغذية لالستخدام الشخصي مع المسافرين 
القادمين من الدول الثالث يستند إلى كتاب 
تلقته اإلدارة من »الصحة« في 2022/10/24، 
ولــم يصل إليها أي قـــرار جــديــد بــإنــهــاء هذا 

المنع.
وأوضــــــــح الـــفـــهـــد أن اإلفـــــــــراج عــــن الــســلــع 
الغذائية الــمــســتــوردة مــن الـــدول الــثــالث يتم 
عبر الهيئة العامة للغذاء التي تشرف على 

فحصها والتأكد من مدى سالمتها.

شدد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد 
نواف األحمد على أهمية بناء منظومة عسكرية 
ــادرة عــلــى الــتــعــامــل بشكل  ومــدنــيــة متكاملة قــ
مثالي مع األزمـــات وحــاالت الــطــوارئ؛ لحماية 
األمن الداخلي للبالد في ضوء التحديات التي 

يشهدها العالم.
وأعرب سموه، خالل رعايته وحضوره، أمس، 
تمرين »تعاون 1« في ميدان األديرع، عن ارتياحه 
لمستوى التعاون والتنسيق الميداني في تنفيذ 
المهام المشتركة بين مختلف الجهات المشاركة 
 بـــاألداء المتميز للكوادر 

ً
فــي التمرين، مشيدا

تها العالية في تطبيق الخطط  الوطنية وكفاء
الموضوعة واالستراتيجيات المعدة، والعمل 

بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح التمرين.
ــد الــنــائــب األول لــرئــيــس الــــوزراء 

ّ
ــدوره، تــفــق بــ

وزيـــر الــداخــلــيــة وزيـــر الــدفــاع بــاإلنــابــة الشيخ 
طـــالل الــخــالــد قــاعــدة عــلــي الــســالــم، وأعــــرب عن 
فخره بالدور البطولي لمنتسبي القوة الجوية، 
 بتقديم الدعم والرعاية لجميع عناصر 

ً
متعهدا

القوات المسلحة. 

»األهلي« يربح 32.3 مليون 
دينار في 2022 بنمو %19

توصية بتوزيع 8 فلوس للسهم 
إضافة إلى 5% أسهم منحة

09

محمد الشرهان ومحيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح
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ً
الكويت الثانية عربيا

على مؤشر حرية اإلنسان
بينما شهد 94% من سكان العالم، في 
 في حرياتهم مقارنة 

ً
عام 2020، انخفاضا

بـــالـــعـــام الـــســـابـــق، حــســب مـــؤشـــر حــريــة 
اإلنسان السنوي )HFI 2022(، الذي يوثق 
كيف كانت جائحة فيروس كورونا كارثة 
 لمعهَدي كاتو 

ً
على حرية اإلنسان وفقا

 
ً
وفريزر، تصدرت األردن المؤشر عربيا

 
ً
لعام 2022 واحتلت المركز الـ 108 عالميا

بـ 6.36 نقاط، تلتها الكويت وتونس في 

 ،
ً
المركز الـ 113، ثم لبنان الـ 121 عالميا
.
ً
وبعدها اإلمارات بترتيب 127 عالميا

 للحرية 
ً
 واسعا

ً
ويقدم المؤشر مقياسا

اإلنسانية، وُيفهم على أنه غياب القيود 
اإلجبارية أو القسرية. وحسب التقرير 
تدهورت حرية اإلنسان بشدة في أعقاب 
الـــجـــائـــحـــة، وتـــراجـــعـــت مــعــظــم مــجــاالت 
الحرية، بما في ذلك التراجع الملحوظ 

02بسيادة القانون، وحرية التنقل 

02

02
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»اإلعالم«: 121 إحالة وسيلة 
إعالمية إلى النيابة في شهرين

ــــاالت وســائــل  ــــالم إن عـــدد إحـ قــالــت وزارة اإلعـ
اإلعالم إلى النيابة العامة خالل انتخابات مجلس 
األمــة )أمــة 2022(، بلغ 121، مؤكدة أنها لم ترفع 
قضايا على أفراد أو وسائل إعالمية، إنما كانت 
تتقدم بمذكرة إحــالــة إلــى النائب الــعــام، التخاذ 
ات الالزمة في تحريك الدعوى الجزائية  اإلجـــراء

من عدمه.
وذكــرت الـــوزارة، في ردهــا على ســؤال للنائبة 

ــدد الـــقـــضـــايـــا  02عــــالــــيــــة الــــخــــالــــد حـــــــول عـــــ

● طهران - فرزاد قاسمي
كشف مصدر رفيع المستوى في وزارة 
الخارجية اإليرانية، أن الصين بــدأت تقوم 
بــمــســاٍع وتــحــركــات دبــلــومــاســيــة عــلــى خط 
الوساطة بين إيــران والسعودية، جوهرها 
مبادرة من مرحلتين، كان الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ أثــارهــا خــالل زيــارتــه مطلع 
ديسمبر الماضي للرياض، ونالت موافقة 

خليجية مبدئية.
وأفــاد المصدر بــأن التحركات الصينية 
ــى، إلــــى تهيئة  ــ تـــهـــدف، فـــي مــرحــلــتــهــا األولــ

ــري خارجية  األرضـــيـــة لعقد لــقــاء بــيــن وزيــ
إيــران والسعودية، على أن تقوم بكين، في 
المرحلة الثانية، بدعوة باقي دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى قمة خليجية ـ إيرانية 
في الصين، بعد التوصل إلى صيغة تفاهم 

بين طهران والرياض.
وأشـــار إلــى أن بكين عــّبــرت عــن رغبتها 
في وضــع هــذه المبادرة على جــدول أعمال 
الزيارة المرتقبة للرئيس اإليراني إبراهيم 
رئيسي للعاصمة الصينية في األسبوعين 

المقبلين. 
وأضــــــــــــاف أن مــــســــاعــــد وزيــــــر 

وفد روسي »فوق العادة« في بغداد 
مع استمرار أزمة الدينار العراقي

● بغداد - محمد البصري
بعد زيــارة رئيس الحكومة العراقي محمد شياع السوداني إلى 
باريس وزيارة وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان إلى 
بغداد، يحط وفد روسي »فوق العادة«، يرأسه وزير الخارجية سيرغي 

الفروف، رحاله في العاصمة العراقية اليوم.
وتأتي زيارة الفروف مع هذا الحشد من المسؤولين ورجال األعمال 
 
ً
 مؤلما

ً
واإلعالميين، في توقيت حساس لبغداد التي تخوض حــوارا

مع واشنطن حول قيود حركة الدوالر. وصباح أمس هبطت 

عنصر أمن صيني خالل االحتفاالت برأس السنة القمرية في شنغهاي أمس )أ ف ب(

رئيس الوزراء لدى وصوله إلى موقع التمرين أمس وفي استقباله النائب األول

الصين تدخل على خط التهدئة بين السعودية وإيرانالصين تدخل على خط التهدئة بين السعودية وإيران
طهران تطالب بـ »تصحيح« بيانات »قمم الرياض« قبيل زيارة رئيسي إلى بكينطهران تطالب بـ »تصحيح« بيانات »قمم الرياض« قبيل زيارة رئيسي إلى بكين
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رئيس الوزراء: بناء منظومة عسكرية...

الكويت الثانية عربيًا على مؤشر...

الصين تدخل على خط التهدئة بين...وفد روسي »فوق العادة« في بغداد...

»اإلعالم«: 121 إحالة وسيلة إعالمية...

والتعبير وتكوين المنظمات والمجالس، وحرية التجارة.
 للحرية الشخصية والمدنية واالقتصادية، 

ً
وقاس التقرير 83 مؤشرا

لـ 165 دولــة لعام 2020، وهــي آخــر سنة توفرت فيها بيانات كافية، 
 من عام 2000، 

ً
ا ويصنف المؤشر الدول على مدى عقدين من الزمن، بدء

وهو أول عام يمكن فيه إنتاج مؤشر قوي بما فيه الكفاية.
وعــلــى مقياس مــن 0 إلــى 10، حيث يمثل الــرقــم 10 األكــثــر حرية، 
 من 

ً
انخفض متوسط تصنيف حرية اإلنسان في 165 دولة، متراجعا

7.03 في عام 2019 إلى 6.81 في عام 2020، وعلى أســاس ذلــك، شهد 
 في حرية اإلنسان.

ً
94.3% من سكان العالم انخفاضا

 غير متكافئ للحرية في العالم، 
ً
ظهر البيانات أن هناك توزيعا

ُ
وت

حيث يعيش 13.4% فقط من سكان العالم في الربع األعلى من الدول 
التي تتصدر مؤشر الحرية اإلنسانية و39.9% يعيشون في الربع 

السفلي.
ومن بين 10 دول، فإن المناطق التي تتمتع بأعلى مستويات الحرية 
هــي أوروبــــا الغربية وأمــيــركــا الشمالية )كــنــدا والـــواليـــات المتحدة( 
وأوقــيــانــوســيــا، فــي حين تــوجــد أدنـــى المستويات بــالــشــرق األوســط 

المرفوعة بين سبتمبر ونوفمبر 2022، أنها أحالت إحدى الصحف 
المحلية مرتين، إلى جانب 29 إحالة تتعلق بقنوات فضائية، و90 

من نصيب حسابات إلكترونية.
وأضــافــت الـــوزارة أنها دعــت، ممثلة بقطاع الصحافة والنشر 
والمطبوعات، مالك ومديري الوسائل اإلعالمية المختلفة يوم 22 
أغسطس 2022، بفندق كراون بالزا، إلى االلتزام بالمهنية، وتحري 
الدقة في نقل األخبار من مصادرها الرسمية، وااللتزام بأن تكون 
عمليات استطالع الرأي االنتخابي عبر مراكز رسمية متخصصة 
ومرخصة مــن الــــوزارة، الفتة إلــى أنــه لــم يطلب مــن جهة إعالمية 
إيــقــاف أي برنامج تحليلي أثــنــاء انتخابات 2022، ســواء بشكل 

شفوي أو بكتاب رسمي.
ــدت أن قــطــاع الــصــحــافــة والــنــشــر والــمــطــبــوعــات لــيــس من  ــ وأكـ
صالحياته إحالة األشخاص الذين يدلون بتصريحات إعالمية 
، في البرامج المرئية والمسموعة، 

ً
مخالفة، مرشحين أو ضيوفا

أو فــي الصحف، أو فــي المواقع اإللكترونية، لخلو القوانين من 
هذا األمــر، غير أن من صالحيات »اإلعــالم« إحالة مدير الموقع أو 
الصحيفة أو القناة الفضائية التي بثت عبرها تلك التصريحات.

قيمة الدينار العراقي مرة أخرى إلى مستوى غير مسبوق بنحو 1730 
للدوالر، محبطة آمال كثيرين توقعوا حصول تسهيالت أميركية للسوق 

العراقي المضطرب بشدة تكاد تكون األولى من نوعها منذ 2003.
ومنذ تشكيل حكومة اإلطــار التنسيقي في أكتوبر الماضي، قال 
حلفاء طهران إن العالم يتقبلهم رغم انزعاج واشنطن من إمساكهم 
 
ً
بالسلطة بعد حكومة مصطفى الكاظمي السابقة التي حققت تقاربا

 مع العالم الغربي والمحيط العربي.
ً
كبيرا

لكن قيود إدارة الرئيس األميركي جــو بــايــدن على الـــدوالر، الــذي 
يخرج من العراق بكميات كبيرة نحو السوق االيرانية، جعلت الكثيرين 
يقولون إن واشنطن كانت تتسامح مع حكومة الكاظمي لكنها ستقسو 

على حكومة السوداني »كما لم يحصل من قبل«.
وتحت ضغط هذه المشاعر، احتفل أنصار اإلطار التنسيقي بنحو 
مبالغ، بعد إبــرام السوداني معاهدة مع فرنسا، تشمل التعاون في 
مجاالت استراتيجية. وقال معلقون حلفاء إليران إن العراق لن يدخل 
فــي حلف مــع روســيــا ضــد الــغــرب، »فــاالتــجــاه نحو أوروبــــا بمختلف 

محاورها، هو خيار تقليدي للعراق خالل قرن«.
وذكرت وسائل إعالم روسية أن أبرز القادمين مع الفروف إلى بغداد 
هم رجال أعمال ينشطون في مجال الطاقة. وتستثمر كبريات الشركات 
 
ً
الروسية في حقول نفط العراق، لكنها قلقة من أفكار عراقية وخصوصا
في إقليم كردستان الشمالي، تطمح إلى دخول سوق الغاز األوروبي، 
 للغاز الخليجي. 

ً
 ممكنا

ً
لتعويض الغاز الروسي، وأن يكون العراق ممرا

وهي وإن كانت مجرد طموحات بحاجة إلى سنين من العمل، فإنها 
تقلق السوق الروسي وشريكه في إيران.

الــخــارجــيــة اإليـــرانـــي، كبير المفاوضين الــنــوويــيــن علي بــاقــري كني، 
سيستمع لرأي الصين بهذا الخصوص خالل زيارته لبكين في اليومين 
المقبلين للتحضير لــجــدول أعــمــال زيـــارة رئيسي، وسيثير خاللها 
 
ً
 أكبر في المفاوضات النووية، خصوصا

ً
إمكانية أن تلعب الصين دورا

أن مندوبي الدول الغربية قطعوا كل اتصاالتهم مع المندوبين الروس 
 في المفاوضات.

ً
 حيويا

ً
 دورا

ً
الذين كانوا يلعبون سابقا

وقـــال إن عــلــي بــاقــري كــنــي سيبلغ الــمــســؤولــيــن الصينيين الــذيــن 
سيلتقيهم أن طهران مستعدة لقبول أي وساطة أو دور صيني دون أي 
شروط مسبقة، مع تجديد رفضه للبيانات الختامية التي صدرت عن 
قمم الرياض العربية ـ الصينية وقام الرئيس الصيني نفسه بالتوقيع 
 فيما يتعلق بدعم بكين لحل سلمي تفاوضي لقضية 

ً
عليها، خصوصا

الجزر الثالث المتنازع عليها مع اإلمـــارات، واعتبارها أن البرنامج 
النووي والصاروخي اإليراني ودعم طهران لحلفائها في اليمن والعراق 

ولبنان وغيرها، أنشطة مزعزعة لألمن واالستقرار في المنطقة. 
وحسب المصدر سيشير باقري كني إلــى أنــه إذا ما كانت الصين 
 تريد أن تلعب دور الوساطة فعليها تصحيح المواقف الصادرة 

ً
فعال

عنها في قمم الرياض. 
ومن جهتها، قالت السفارة الصينية في الكويت لـ »الجريدة«، إنه ليس 
لديها أي معلومات تتعلق بمساٍع صينية لعقد مباحثات سعودية ـ 

إيرانية أو خليجية ـ إيرانية.

وشمال إفريقيا وجنوب الصحراء اإلفريقية وجنوب آسيا.
وبــحــســب الــمــؤشــر، شــهــد الــعــديــد مــن الــــدول الــعــربــيــة انخفاضات 
حادة في الحرية، فسورية كانت في ذيل المؤشر عن نتيجة 3.3 وهي 

.
ً
األدنى عالميا

 لخمسة مــؤشــرات في 
ً
وتعتبر الــحــريــات الــخــاصــة بــالــمــرأة، وفــقــا

القياس، هي األقوى بأميركا الشمالية وأوروبا الغربية وشرق آسيا 
وهي األقل في الشرق األوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا وجنوب 

الصحراء اإلفريقية.
والبلدان التي احتلت المراكز العشرة األولى بالترتيب هي سويسرا 
ونيوزيلندا وإستونيا والدنمارك وأيرلندا والسويد وأيسلندا، وفنلندا، 
وهولندا، ولوكسمبورغ. والبلدان الخمسة األدنى بالترتيب التنازلي 

هي مصر وإيران، وفنزويال، واليمن، وسورية.

وسبق إليران في مارس الماضي أن قصفت منزل رجل أعمال كردي 
معروف بنشاطه في مد أنابيب نقل الطاقة، في تحذير يتعلق بتصدير 
الــغــاز كما قيل. لكن طــهــران اآلن تشعر بقلق أقــل مــع وجــود حكومة 
السوداني الموالية لها، مما يمهد لدخول أكبر لشركات روسيا والصين 
 نقل الطاقة والشحن 

ً
إلى القطاعات االستراتيجية في العراق، خصوصا

البحري، وربما صفقات تسليح.
ويقول المراقبون إنه ليس من السهل على روسيا أن تحلم بالهيمنة 
على قرارات عراقية، لكن موسكو وطهران أصبحتا »أكثر فعالية وحرية 

في السباق مع نفوذ أميركا بالعراق«.
، تبدو زيارة الفروف استباقية؛ ألنها تأتي قبل أيام فقط من 

ً
وأخيرا

ذهاب وفد عراقي رفيع إلى واشنطن؛ لوضع أوراق مرحلة السوداني 
على طاولة إدارة بايدن.

وأشـــار إلــى أن حركة الترقيات التاريخية التي شهدتها 
، تــهــدف إلـــى إفــســاح الــمــجــال 

ً
ــرا الــقــطــاعــات الــعــســكــريــة مـــؤخـ

أمــام الشباب من أبناء الــوطــن، لتسلم زمــام العمل والقيادة 
والمبادرة.

ومن جانب آخر، وّجه رئيس مجلس األمة أحمد السعدون 
الدعوة إلى عقد جلسة خاصة الخميس المقبل، بناء على 
 إلــى نــص الــمــادة 72 

ً
طلب نيابي قدمه 10 نـــواب؛ اســتــنــادا

من الالئحة الداخلية للمجلس، لمناقشة ظاهرة الغش في 
المدارس، كشف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب 
د. حمد المطر أن حكومة تصريف العاجل مــن األمـــور لن 
تحضر الجلسة، وعلمت »الجريدة«، من مصادرها، أن هناك 

تحركات تهدف إلى إقناعها بالحضور.
وصـــرح الــمــطــر، أمـــس، بــأن 4 ســمــاعــات فــي اســتــاد جابر 
تعطلت عن العمل فتمت إقالة وكيل وزارة اإلعالم وجميع 
 
ً
الوكالء المساعدين،  بينما 40 ألف سماعة غش تزور جيال

 ويعاقب فيها المتفوق الملتزم بالقانون وال تتم إقالة 
ً
كامال

وكيل وزارة التربية والوكالء المسؤولين عن هذه الجريمة، 
وال تحضر الحكومة الجلسة الخاصة لسن قانون من األمة.
إلى ذلــك، ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي 
البرلمانية، في اجتماعها أمس، تقديرات أبــواب اإليــرادات 
الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات واإلدارات 
الحكومية للسنة المالية 2023 /2024، إلى جانب تقديرات 
مصروفات الباب األول - تعويضات العاملين الــواردة في 

المشروع.
وقال حمد المطر إن »ما يؤكد سوء إدارة ميزانية الدولة 
ويعززه هو ارتفاع تكاليف إنتاج النفط، ومن أسبابه زيادة 
 الحكومة إلى تقنين تكاليف 

ً
فوائد التمويل المستردة«، داعيا

 لمرسوم التحاسب، فالقطاع النفطي 
ً
إنتاج البترول؛ تطبيقا

 خارج إطار ميزانية الدولة، »وستكون لنا وقفة، 
ً
ليس مرفقا

لكن قبل هذا، هي مسؤولية الحكومة بأكملها«.
وكشفت المصادر لـ »الجريدة« أن »الميزانيات« تبين لها 
خالل االجتماع زيادة تكاليف إنتاج البترول 22 في المئة 
مقارنة بالعام الــســابــق، مضيفة أن االرتــفــاع مــن مؤسسة 
البترول، وسببه تضمين التكاليف فوائد التمويل المستردة، 
، وســـط اعــتــراض من 

ً
وقيمتها 800 مــلــيــون ديــنــار تــقــريــبــا
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ولي العهد: المزيد من االزدهار للسعودية بقيادة خادم الحرمين
سموه استقبل وزير خارجية المملكة

استقبل سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحــمــد بقصر بيان 
صــبــاح أمــس وزيـــر الخارجية فــي المملكة السعودية فيصل بن 

فرحان والوفد المرافق بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وحمله سموه تحيات سمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد 
لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما حمله 
سموه تحياته إلى ولي العهد رئيس مجلس الــوزراء في المملكة 
االمير محمد بن سلمان، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام 
العافية، سائال سموه المولى تعالى أن ينعم على المملكة وشعبها 
الشقيق بمزيد من التطور واالزدهـــار تحت ظل القيادة الحكيمة 

لخادم الحرمين الشريفين.
حــضــر الــلــقــاء رئــيــس ديـــــوان ســمــو ولــــي الــعــهــد الــشــيــخ أحــمــد 
العبدالله، ووزيــر الخارجية الشيخ سالم الصباح، ومدير مكتب 
سمو ولــي العهد الفريق متقاعد جمال الــذيــاب، ووكيل الشؤون 
الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن العيسى، وسفير الكويت 
لدى السعودية الشيخ علي الخالد، وسفير خادم الحرمين الشريفين 

لدى الكويت األمير سلطان بن سعد.
 وزير الخارجية السعودي أمس

ً
ولي العهد مستقبال

العتيبي يلتقي سفير سنغافورة 
ورئيس غرفة التجارة الروسية

التقى نائب وزيــر الخارجية السفير منصور 
الــعــتــيــبــي، أمـــس، مــع رئــيــس وفـــد غــرفــة الــتــجــارة 
والـــصـــنـــاعـــة فــــي روســــيــــا االتــــحــــاديــــة فــالديــمــيــر 
بالتونوف بمناسبة زيــارتــه الرسمية إلــى دولة 
الـــكـــويـــت حــيــث جــــرى خــــالل الـــلـــقـــاء اســتــعــراض 
مسارات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين 

وسبل تطويرها ال سيما في المجالين التجاري 
واالقتصادي. 

 مع سفير سنغافورة 
ً
والتقى العتيبي أيضا

لدى دولة الكويت )غير مقيم( زين العابدين محمد 
رشــيــد حــيــث تــم بــحــث عـــدد مــن أوجــــه الــعــالقــات 
الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها.

 بالتونوف أمس
ً
العتيبي مستقبال

وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي 
تعزيز التكامل والشراكة في كل المجاالت

ــة،  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ ــــث وزيـــــــــــر الـ ــــحـ بـ
الشيخ سالم الصباح، ونظيره 
وزير خارجية المملكة العربية 
الــســعــوديــة، األمـــيـــر فــيــصــل بن 
فــرحــان بــن عــبــدالــلــه آل ســعــود، 
الـــعـــالقـــات األخــــويــــة الـــراســـخـــة، 
والروابط المتجذرة التي تربط 
دولة الكويت بالمملكة العربية 

السعودية الشقيقة.
وتم استعراض أوجه التعاون 
الــراســخ والــوثــيــق بين البلدين 
الشقيقين، وأطر تعزيز التكامل 
بـــيـــنـــهـــمـــا فـــــي كـــــل الــــمــــجــــاالت، 
ــذ الــــفــــعــــال  ــيــ ــفــ ــنــ ــتــ وضـــــــمـــــــان الــ
لــفــرص الــشــراكــة فــي الــمــجــاالت 
ــة والــــتــــنــــمــــويــــة  ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ االقـ
ــــي  والـــــبـــــشـــــريـــــة واألمــــــنــــــيــــــة وفـ
الــقــطــاعــات الــحــيــويــة والمهمة، 

التي تربط البلدين الشقيقين، 
واألخذ بها إلى آفاق جديدة من 
الــتــعــاون والــتــكــامــل الوثيقين، 
تــنــفــيــذا لــلــتــوجــيــهــات الــســامــيــة 
من لدن صاحب السمو الشيخ 
نواف األحمد أمير دولة الكويت، 
وخـــــــادم الـــحـــرمـــيـــن الــشــريــفــيــن 
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل 
ســـعـــود، وتــحــقــيــقــا لــمــا تصبو 
إلــيــه قــيــادتــا الــبــلــديــن مــن تقدم 

وازدهار للشعبين الشقيقين.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي تم 
صباح أمــس في الــديــوان العام 
ــة، فــــي إطــــار  ــيـ لــــــــوزارة الـــخـــارجـ
الزيارة الرسمية التي يقوم بها 
وزير خارجية المملكة إلى دولة 

الكويت.
سالم الصباح ونظيره السعودي خالل المباحثات

»الهالل األحمر« تفتتح 
مشاريع خيرية باليمن

دشنت جمعية الهالل األحمر، أمس األول، مركز المرحومة فاطمة 
 في 

ً
 طبيا

ً
حـــدادة الصحي ومــركــز يعقوب الغانم لأليتام ومخيما

محافظة مأرب اليمنية، ضمن حملة »الكويت بجانبكم«، المستمرة 
للعام الثامن على التوالي.

ــال الــمــديــر الـــعـــام لــلــجــمــعــيــة ورئـــيـــس وفـــدهـــا الـــزائـــر لــلــيــمــن،  ــ وقـ
عــبــدالــرحــمــن الـــعـــون، فـــي تــصــريــح لــــ »كـــونـــا«، إن مــركــز الــمــرحــومــة 
 ،

ً
 مربعا

ً
فاطمة حدادة الصحي في مأرب ُبني على مساحة 230 مترا

، وبطاقة استيعابية 
ً
وسيستفيد منه نحو خمسة آالف شخص سنويا

 طــبــيــة مــجــهــزة، كــالــطــوارئ 
ً
 و10 غـــرف تــشــمــل أقــســامــا

ً
ــرا ــريـ 12 سـ

والصيدلية والمختبر وعيادة النساء وغرف الوالدة واالنتظار.
وأوضح أن مركز يعقوب الغانم لأليتام ُبني على مساحة 700 
متر مربع، وتم تجهيزه بقاعة متعددة األغراض، ومعمل حاسوب، 
ومعمل الكوافير والتدبير المنزلي والخياطة، وسيستفيد منه 

600 يتيم.
ــار إلــى أن الجمعية افتتحت المخيم الطبي الــجــراحــي في  وأشـ
مستشفى كري العام بمحافظة مــأرب، والــذي سيجري 100 عملية 

جراحية مكفولة في المسالك البولية والكلى وتركيب الدعامات.
من جانبه، قال وكيل محافظة مأرب د. عبدالرب مفتاح، إن اليمن؛ 
ر الدور اإلنساني الرائد الذي تقوم به الكويت  ، يقدِّ

ً
حكومة وشعبا

بذراعها اإلنسانية )الهالل األحمر الكويتي(.
، لريادة 

ً
 وحكومة وشعبا

ً
وأشار مفتاح إلى استحقاق الكويت؛ أميرا

العمل اإلنساني، من خالل ما يقومون به من دور ريادي ونبيل على 
مستوى األفراد والجمعيات اإلنسانية، لخدمة العمل اإلنساني على 

المستوى الوطني واإلقليمي والعالمية، السيما في اليمن.

شلتوت: أعياد الكويت تستحضر تالحم شعبينا
● ربيع كالس

أكد السفير المصري لدى البالد 
أسامة شلتوت أن »أعياد الكويت 
الوطنية العظيمة تستحضر ذكرى 
الدماء الزكية ألبناء الشعبين التي 
اختلطت على أرض الدولتين حيث 
وقفت الكويت كعادتها مع مصر 
فــي حـــرب أكــتــوبــر، عــنــدمــا ساهم 
أبناء كويت العزة من لواء اليرموك 
فــي انــتــصــارات أكتوبر المجيدة، 
كما شاركت مصر في حرب تحرير 

الكويت الحرة«.
ــــك خـــــالل كــلــمــة ألــقــاهــا  ــاء ذلـ ــ جـ
شلتوت لمناسبة رعايته »ملتقى 
المصريين فــي الــكــويــت« كرنفال 
ــاد الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــاألعـ ــ ــال بـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االحـ
بالتعاون مــع »المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب« ومشاركة 
ــدد كــبــيــر مـــن الــمــواطــنــيــن ومــن  عــ
أبناء الجالية المصرية وبحضور 
مسؤولي وممثلي وزارة الداخلية.

وقدم شلتوت التهنئة لصاحب 
السمو أمــيــر الــبــالد الشيخ نــواف 
األحمد وسمو ولــي عهده األمين 
ــد ولــشــعــب  ــمـ الــشــيــخ مــشــعــل األحـ

الكويت لمناسبة االحتفال باألعياد 
 
ً
 للكويت »مزيدا

ً
الوطنية، متمنيا

من االزدهار والتقدم والرخاء«.
واعتبر أن »هذه المناسبة تأتي 
ــوة  ــ ــــدى الـــتـــالحـــم واألخــ لــتــظــهــر مـ
بين شعبي مصر والــكــويــت على 
 أن »األيــــام 

ً
مـــر الــســنــيــن«، مــعــتــبــرا

الــمــشــرقــة فــي حــيــاة األوطـــــان هي 
المناسبة الــصــادقــة للتعبير عن 
اعتزازالشعوب بحضاراتها وأيام 
 إلــى أن 

ً
المجد واالفــتــخــار«، الفــتــا

»فرحة الجالية المصرية بأعياد 
الكويت الوطنية وعيد التحرير، 
إنــمــا هــي أصـــدق تعبير عــن عمق 
األواصـــــــــر والـــصـــلـــة الـــتـــي تــجــمــع 
ــــي تـــتـــجـــلـــى فــي  ــتـ ــ الـــشـــعـــبـــيـــن/ والـ

المناسبات منذ القدم«.
وشـــّدد على »عــمــق العالقات 
الــشــعــبــيــة بــيــن مــصــر والــكــويــت 
بـــــزيـــــارة الـــرئـــيـــس عــبــدالــفــتــاح 
السيسي للكويت خــالل فبراير 
الــعــام الماضي لتهنئة الكويت 

الشقيقة بأعيادها الوطنية«.
ــتـــوت »اســـتـــضـــافـــة  ــلـ ــكــــر شـ وشــ
الكويت ألبناء الجالية وتقديمها 
الــرعــايــة لـــهـــم«، وشــكــر فـــي الــوقــت 
ــنـــاء الــجــالــيــة المصرية  نــفــســه »أبـ
التي ساهمت في تنمية وبناء دولة 
الكويت الشقيقة، وكذلك في دورهم 
المهم فــي المشاركة بالمبادرات 
 
ً
الوطنية لتنمية مــصــر«، متمنيا
ــد مـــن االزدهـــــــــار لــحــكــومــة  ــزيـ ــمـ »الـ

وشعب الكويت«.

السفير المصري في مقدمة الحضور

»اقتصاديات الطاقة« تكرم 
 لمسيرته

ً
شهاب الدين تقديرا

ــت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــدولـــيـــة  ــرمــ كــ
ــة مـــديـــر  ــاقــ ــطــ ــات الــ ــاديــ ــتــــصــ القــ
معهد الكويت لألبحاث العلمية 
السابق األمين العام بالوكالة 
لمنظمة الدول المصدرة للنفط 
)أوبك( السابق الكويتي الدكتور 
عـــدنـــان شـــهـــاب الـــديـــن، تــقــديــرا 
لمسيرته المهنية المثمرة في 

مجال اقتصاديات الطاقة.
وسلم وزير الطاقة السعودي 
رئيس مجلس أمناء مركز الملك 
عــبــدالــلــه لــلــدراســات والــبــحــوث 
الــبــتــرولــيــة األمـــيـــر عــبــدالــعــزيــز 
بن سلمان جائزة »المساهمات 
المتميزة طيلة الحياة في مجال 
اقــتــصــاديــات الــطــاقــة« للدكتور 
ــامـــش  ــى هـ ــلــ ــديــــــن عــ ــاب الــــ ــ ــهـ ــ شـ
المؤتمر الــــ44 للجمعية، الــذي 
استضافته الــريــاض، بحضور 
عــدد من المسؤولين والخبراء 

والمختصين في القطاع.
وأعرب الدكتور شهاب الدين، 
»كــونــا«، عــن الفخر والسعادة  لـــ
ــائـــزة خـــاصـــة، وهــي  بــحــصــد جـ

اإلنــجــاز مـــدى الــحــيــاة، تكريما 
لمسيرته المهنية المثمرة في 
مجال اقتصاديات الطاقة التي 
كــرســهــا لــخــدمــة الــقــطــاع، الفتا 
إلى أن خلفيته العلمية تأتي في 
مجال الهندسة والفيزياء، ولكن 
بعد عمله في منظمة أوبك بدأت 
ميوله تتجه نحو اقتصاديات 

الطاقة وبدأ بالنشر حولها.

عدنان شهاب الدين

https://www.aljarida.com/article/13398
https://www.aljarida.com/article/13409
https://www.aljarida.com/article/13485
https://www.aljarida.com/article/13483
https://www.aljarida.com/article/13482
https://www.aljarida.com/article/13480
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سلة أخبار

»اإلغاثة« تطلق مشروع 
مصرف عموم اإلطعام

»إحياء التراث« تنظم دورة عن 
»المحاسبة وزكاة الشركات«

»التعريف باإلسالم«: 353 
 خالل 2022

ً
 جديدا

ً
مهتديا

أطلقت جمعية اإلغاثة 
اإلنسانية مشروع مصرف 

عموم اإلطعام بالتعاون 
مع األمانة العامة لألوقاف 

لتوزيع البطاقات الممغنطة 
على نحو )1675( أسرة بواقع 

 من األسر 
ً
)6675( مستفيدا

المحتاجة والمتعففة داخل 
الكويت. وقال رئيس مجلس 

إدارة »اإلغاثة اإلنسانية« د. 
سلطان فهد الخنه، إن الجمعية 

أطلقت هذا المشروع الطيب 
والمبارك، الذي يستهدف 

 داخل 
ً
الفئات األكثر احتياجا

المجتمع الكويتي وهم األسر 
المحتاجة والمتعففة، من 

خالل تلبية احتياجاتهم من 
المآكل والمشرب. وبّين د. 

الخنه أن الجمعية عمدت إلى 
تقديم المساعدات في شكل 

بطاقات ممغنطة حتى تحصل 
كل أسرة على ما تحتاجه 

من مواد غذائية، وللمحافظة 
كذلك على كرامة تلك األسر، 

 إلى أن الخيارات مفتوحة 
ً
الفتا

أمام المستفيدين في تحديد 
المشتريات التي يرغبون فيها 

بعد االتفاق مع أحد األسواق 
المركزية داخل الكويت.

نظمت جمعية إحياء التراث 
اإلسالمي، دورة عن »إدارة 

برنامج المحاسبة وحساب 
زكاة الشركات« أشرف على 

تنظيمها مركز تراث للتدريب، 
بالتعاون مع معهد إشراقات 

للتدريب األهلي. حاضر 
في الدورة المراقب المالي 
بالجمعية محمد إبراهيم، 

حيث تحدث عن مفهوم 
المحاسبة في اإلسالم، وعن 

دور المال للجمعيات الخيرية، 
 إلى أن المحاسبة في 

ً
مشيرا

المؤسسات األهلية تختلف 
عنها في المنشآت الصناعية 
أو التجارية. وأوضح إبراهيم 

أن الجمعيات والمؤسسات 
األهلية تعتمد في تمويلها 

الرئيسي على التبرعات 
النقدية والعينية من األفراد 

واألشخاص االعتبارية العامة 
والخاصة والجمعيات األهلية 

 عن دخلها من 
ً
الكبرى، فضال

تنفيذ مشروعاتها وأنشطتها، 
 
ً
 لغرض إنشائها، وطبقا

ً
وفقا

لخطة العمل بها.

أعلنت لجنة التعريف باإلسالم، 
 ومهتدية 

ً
هداية 353 مهتديا

إلى اإلسالم بتوفيق من الله، 
ثم بجهود المركز الكويتي 

الفلبيني الثقافي، وذلك خالل 
عام 2022. وقال المدير العام 

للجنة إبراهيم البدر إن المركز 
سس منتصف 

ُ
الفلبيني الذي أ

عام 2006 شّكل إضافة كبيرة 
في تزويد أبناء هذه الجالية 

بثقافة المجتمع الكويتي وكان 
 في هداية أكثر من 5 آالف 

ً
سببا

 أن من أبرز 
ً
منذ نشأته، مضيفا

مهام الدعاة بالمركز القيام 
بزيارات فردية وجماعية ألماكن 

وجود أبناء الجالية الفلبينية، 
 منهم ما زال 

ً
السيما أن كثيرا

بحاجة لمن يعرفهم باإلسالم. 
وأشار إلى أن المركز يعمل 
على التنسيق مع الجهات 

الحكومية وغير الحكومية 
والشركات والمصانع إللقاء 

المحاضرات الدعوية، كما تمتد 
الزيارات لتشمل السفارات 

والمستشفيات وكذلك السجن 
المركزي.

رئيس الوزراء: بناء منظومة متكاملة للتعامل مع األزمات
• رعى تمرين »تعاون 1« بحضور الخالد ووزير خارجية السعودية وعدد من الوزراء 

• أداء متميز للكوادر الوطنية في تطبيق الخطط والعمل بروح الفريق الواحد
أكد رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد أهمية 
بــنــاء منظومة عسكرية ومدنية 
مــتــكــامــلــة قــــــــادرة عـــلـــى الــتــعــامــل 
بشكل مثالي مع األزمات وحاالت 
الــطــوارئ، لحماية األمــن الداخلي 
للبالد فــي ضــوء التحديات التي 

يشهدها العالم.
ــه  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ جـــــــــــاء ذلـــــــــــك خـــــــــــالل رعـ
وحــضــوره، أمــس، تمرين »تعاون 
1« فــي مــيــدان األديـــــرع بمشاركة 

القوات العسكرية واألمنية ولجنة 
الدفاع المدني »الهيئات المدنية 
والــحــكــومــيــة«، بــحــضــور الــنــائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
ــر الـــدفـــاع بــاإلنــابــة  الــداخــلــيــة وزيــ
الـــشـــيـــخ طــــــالل الــــخــــالــــد، ووزيــــــر 
الــخــارجــيــة الــســعــودي فيصل بن 
فــــرحــــان، ونـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــــدولـــــة لـــشـــؤون 
مــجــلــس الـــــــوزراء بــــراك الــشــيــتــان، 
ــوزراء  ــ ــ ونـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـ

وزير النفط د. بدر المال، والوزراء، 
وسفير خادم الحرمين الشريفين 
لــــدى الــكــويــت ســلــطــان بـــن ســعــد، 
وكـــبـــار قـــــادة الــجــيــش والــشــرطــة 
والــحــرس الــوطــنــي وقـــوة اإلطــفــاء 
العام وكبار المسؤولين في الدولة 

وديوان رئيس مجلس الوزراء.
ــرب ســمــو رئـــيـــس مجلس  ــ وأعــ
الوزراء، في تصريح صحافي، عقب 
الــتــمــريــن، عــن ارتــيــاحــه لمستوى 
ــعـــاون والــتــنــســيــق الــمــيــدانــي  ــتـ الـ
في تنفيذ المهام المشتركة بين 
مختلف الــجــهــات الــمــشــاركــة في 
التمرين، مشيدا بـــاألداء المتميز 
للكوادر الوطنية وكفاءتها العالية 
فــي تطبيق الــخــطــط الموضوعة 
واالستراتيجيات المعدة والعمل 
ــد مـــن أجــل  بـــــروح الـــفـــريـــق الــــواحــ

إنجاح التمرين.
وعــــبــــر عـــــن شــــكــــره وتــــقــــديــــره 
لـــلـــنـــائـــب األول لـــرئـــيـــس مــجــلــس 
الـــــــــــوزراء وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة وزيــــر 
الــــدفــــاع بـــاإلنـــابـــة عـــلـــى الــجــهــود 
الــمــبــذولــة إلخـــــراج هــــذا الــتــمــريــن 
بصورة مميزة، ولجميع الوزارات 
والجهات المشاركة في التخطيط 

والــــــتــــــدريــــــب والــــتــــحــــضــــيــــر، مــن 
ــل تــنــفــيــذ الــتــمــريــن وتــحــقــيــق  ــ أجـ
ــداف الــمــنــشــودة مــنــه، داعــيــا  ــ األهــ
نا  المولى القدير »أن يوفق أبناء
ــيــــن فــي  ــيــ ــدنــ ــمــ الـــعـــســـكـــريـــيـــن والــ
مهمتهم األسمى بخدمة وطنهم 

وحماية أمنه واستقراره«.

خطط الطوارئ

مـــن جــهــتــه، ألــقــى وكــيــل وزارة 

الــداخــلــيــة الــفــريــق أنـــور البرجس 
كلمة قال فيها إن هذا التمرين يعد 
فرصة لتطوير المهارات المهنية، 
واالرتقاء بالخبرات العلمية، مما 
ســيــنــعــكــس عــلــى تــحــســيــن األداء 
العملي عند تفعيل خطط الطوارئ 

متى ما دعت الحاجة.
وشـــمـــلـــت فـــعـــالـــيـــات الــتــمــريــن 
تــطــبــيــق األســـالـــيـــب الــحــديــثــة في 
الــتــخــطــيــط الــمــتــعــلــق بــالــتــكــامــل 
ــاده  ــنــ ــنــــي والـــعـــســـكـــري، وإســ األمــ

من األجــهــزة المدنية تحت مظلة 
لجنة الدفاع المدني، إضافة إلى 
استراتيجيات مكافحة العمليات 
اإلرهــــابــــيــــة ومـــخـــتـــلـــف الــــحــــاالت 
األمنية الطارئة وسبل مواجهتها 
والـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا بـــمـــا يــســهــم 
فــي رفــع مستوى جــاهــزيــة الفرق 

الميدانية والتعاون فيما بينها.

محمد الشرهان

● فهد الرمضان

بداية سلسة للدراسة... وغياب الصيانة يربك بعض المدارس
عقود منطقتي »العاصمة« و»الجهراء« انتهت منذ عامين... والدورة المستندية العائق األكبر

بينما انتظم صباح أمس طلبة 
الــمــدارس فــي دوامــهــم المدرسي 
للفصل الـــدراســـي الــثــانــي، أكــدت 
مــصــادر تربوية لـــ »الــجــريــدة« أن 
اليوم الدراسي األول سار على ما 
ــرام فــي معظم الـــمـــدارس، حيث  يـ
تــم استقبال الــطــالب والطالبات 
في أجواء تربوية تزامنت مع بدء 
االحتفاالت الوطنية ورفع العلم.

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أكــــــدت 
الـــمـــصـــادر أن أوضـــــاع الـــمـــدارس 
كــانــت مالئمة مــن حيث النظافة 
ـــرت الــــوزارة ما 

ّ
والــحــراســة، إذ وف

ال يــقــل عـــن 6 عـــمـــال وحــارســيــن 
ــة، مـــنـــوهـــة إلــــــى أن  ــ ــدرســ ــ لـــكـــل مــ
الـــوضـــع فــيــمــا يــخــص الــصــيــانــة 
ليس بالشكل المطلوب، السيما 
في منطقتي العاصمة والجهراء 

التعليميتين.

ــالــــت الــــمــــصــــادر إن عـــدم  وقــ
وجــــــــــــــود عــــــــقــــــــود لــــلــــصــــيــــانــــة 
ــــي الـــمـــنـــطـــقـــتـــيـــن تـــســـبـــب فــي  فـ
ـــل عـــــــديـــــــدة لـــلـــمـــبـــانـــي  ــاكــ ــ ــشـ ــ مـ
الــمــدرســيــة، الــتــي وصـــل األمــر 
فــي بعضها إلــى إغــالق بعض 
ــبـــرات  ــتـ الـــــمـــــرافـــــق، مـــنـــهـــا مـــخـ
حـــاســـوب، ومــخــتــبــرات عــلــوم، 
وغــــــرف مــعــلــمــيــن ومـــعـــلـــمـــات، 
حـــرصـــا عـــلـــى ســـالمـــة الـــطـــالب 

والمعلمين.
وأشــــــــــارت إلــــــى أن مــنــطــقــة 
الــعــاصــمــة تــعــانــي عـــدم وجــود 
عــقــود صــيــانــة لــمــدة تــجــاوزت 
ــتـــهـــاء فــتــرة  الـــعـــامـــيـــن، بـــعـــد انـ
ــيـــث  الــــــعــــــقــــــود الــــــســــــابــــــقــــــة، حـ
ــدورة الــمــســتــنــديــة  ــ ســاهــمــت الــ
ات  الطويلة فــي تعطيل إجــراء
الـــعـــقـــود الـــجـــديـــدة، الفـــتـــة إلــى 
صص 

ُ
أن الــعــاصــمــة كــان قــد خ

لها 3 عقود صيانة، فيما كان 

مخصص منطقة الجهراء عدد 
عقدين للصيانة، والتي انتهت 
ــقـــود  ــر عـ ــيــ ــوفــ ــم تــ ــتــ دون أن يــ

جديدة لصيانة المشاكل التي 
تعاني منها المدارس.

مــن جانب آخــر، أصــدر وكيل 

وزارة التربية باإلنابة الوكيل 
المساعد للتعليم العام، أسامة 
 يقضي بتحديد 

ً
السلطان، قرارا

ــبــــار اإللـــكـــتـــرونـــي  ــتــ مـــوعـــد االخــ
لــجــمــيــع الــمــرشــحــيــن لــلــوظــائــف 
اإلشــرافــيــة التعليمية بــمــراحــل 
ريـــــــاض األطـــــفـــــال واالبــــتــــدائــــي 
والـــمـــتـــوســـط والـــثـــانـــوي، خــالل 
ــتـــرة مــــن 12 الــــجــــاري حــتــى  ــفـ الـ
ــبــــل، فـــــي مـــركـــز  ــقــ 7 مــــــــارس الــــمــ
الـــتـــدريـــب بــالــجــابــريــة، عــلــى أن 
تــكــون مـــدة االخــتــبــار ســاعــتــيــن 
وربع خالل الفترتين الصباحية 

والمسائية.
واشــــــــتــــــــرط الــــــــقــــــــرار وجـــــــود 
المتقدم لالختبار قبل موعده 
ــة لـــجـــمـــيـــع الـــمـــرشـــحـــيـــن،  بـــســـاعـ
ــة الـــمـــدنـــيـــة،  ــاقـ ــبـــطـ ــار الـ ــ ــــضـ وإحـ
مــع الــتــأكــيــد عــلــى مــنــع إحــضــار 
ــال والـــــســـــاعـــــة  ــ ــقــ ــ ــنــ ــ ــ ــــف ال ــاتــ ــ ــهــ ــ ــ ال
اإللكترونية إلــى مقر االختبار 

.
ً
 باتا

ً
منعا

إلــــــــى ذلــــــــــك، أكــــــــــدت مــــصــــادر 
ـــ«الــــجــــريــــدة« أن عـــدد  ــة لــ تـــربـــويـ

مــــــن تـــنـــطـــبـــق عـــلـــيـــهـــن شــــــروط 
الــتــقــدم لــوظــيــفــة مــشــرفــة فــنــيــة، 
بــــعــــد الــــتــــعــــديــــل األخــــــيــــــر عــلــى 
ـــ 4  ــ ــــس الـ نـــشـــرة الـــتـــرقـــيـــات، المـ
آالف مــرشــحــة، مــنــوهــة إلـــى أن 
النجاح في االختبار اإللكتروني 
يــحــقــق 50 فــي الــمــئــة مــن درجــة 
النجاح، بحسب القرار األخير، 
فـــيـــمـــا تــــكــــون الــــــ 50 فــــي الــمــئــة 
المتبقية على درجات المقابلة 

الشخصية.
وقـــــــــــالـــــــــــت الــــــــــمــــــــــصــــــــــادر إن 
الــــنــــاجــــحــــيــــن فـــــــي اخـــــتـــــبـــــارات 
ومقابالت الوظائف اإلشرافية 
ــيـــة ســـيـــتـــم وضـــعـــهـــم  ــمـ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
فــي كــشــوفــات الــتــرتــيــب بــالــدور 
ــتـــي يــحــقــقــه  ــة الـ ــدرجــ بــحــســب الــ
ــاف  الــــــمــــــرشــــــح، عـــــلـــــى أن تــــضــ
ــاء إلــــى قـــوائـــم االنـــتـــظـــار  ــمــ األســ
السابقة في حال وجودها، ومن 

ثم يتم التسكين تبعا للدور.

الطلبة خالل اليوم األول للفصل الدراسي الثاني أمس

جانب من التمرين

رئيس الوزراء والنائب األول ووزير الخارجية السعودي خالل متابعة التمرين أمس

نظام »الخدمة المدنية« يؤخر »ممتازة الكهرباء«
كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الكهرباء والماء 
 مشكلة تتمثل فــي عــدم قابلية نظام 

ً
تــواجــه حــالــيــا

ديـــــوان الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة إدخـــــال مــعــايــيــر الــتــقــيــيــم 
الـــخـــاصـــة بــالــبــصــمــة والــمــعــنــيــة بـــاعـــتـــمـــاد تــقــايــيــم 
2022، تمهيدا  الموظفين للسنة المالية الماضية 

إلقرار مكافأة األعمال الممتازة.
 وعدم 

ً
وقالت المصادر إن بطء نظام الديوان حينا

قابليته في أحيان أخرى يؤثران على خطط الوزارة 
الــخــاصــة بــمــوظــفــيــهــا حــيــث كــانــت تــطــمــح لــالنــتــهــاء 
مـــن تــقــايــيــم أكـــثـــر مـــن 30 ألــــف مـــوظـــف قــبــل نــهــايــة 
فبراير الجاري بحيث تكون المكافأة في حسابات 
المستحقين مع بداية شهر رمضان المبارك أو مع 

عيد الفطر.
ولفتت إلى أن تطبيق التقييم وفق بصمة الدوام 
 الســيــمــا فــي الــفــتــرة الــخــاصــة 

ً
يــواجــه مشكلة حــالــيــا

بـــدوام رمــضــان الــمــاضــي، إذ كــانــت قـــرارات الــديــوان 
 
ً
تنص على بدء الدوام من الساعة العاشرة صباحا

بداًل من السابعة كما هو معتاد إال أنه عند التقييم، 
يحتسب نظام الديوان لكثير من الموظفين تأخير 
3 ســاعــات خــالل رمــضــان على اعتبار أن الــدوام من 
الــســابــعــة بينما يحتسب الــــدوام آلخــريــن فــي نفس 

القسم والقطاع من العاشرة.
ــوان لـــتـــدارك  ــ ــديـ ــ وذكـــــــرت أن الـــــــــوزارة خـــاطـــبـــت الـ
المشكلة منذ 3 أشهر وكررت ذلك عدة مرات، وسبق 
أن اجتمعت مع مسؤوليه لمعالجة هذه الثغرات دون 
جدوى، متوقعة أن يؤدي تطبيق البصمة إلى خفض 
مستحقي »الممتازة« في الوزارة بنحو 80 في المئة 

مقارنة بمن حصلوا عليها العام الماضي.
من جهة أخرى، قالت المصادر إن قطاع الشؤون 
اإلدارية رفع أسماء مستحقي الترقية باالختيار إلى 
وكيل الوزارة بالتكليف م. مطلق العتيبي العتمادها 

تمهيدا إلعالنها قريبا.

200 دورية أمنية واكبت عودة الدراسة
● محمد الشرهان

نـــفـــذ قـــطـــاع الــــمــــرور والـــعـــمـــلـــيـــات، 
صــبــاح أمـــس، وبــإشــراف مــيــدانــي من 
المدير الــعــام لــإدارة العامة للمرور 
اللواء يوسف الخدة، والمدير العام 
لإدارة العامة لشرطة النجدة العميد 
ــارس الــقــحــطــانــي، الــخــطــة األمــنــيــة  ــ فـ
ــودة طــلــبــة  ــعــ الـــمـــيـــدانـــيـــة الـــخـــاصـــة بــ
الــــمــــدارس والـــجـــامـــعـــات والـــمـــعـــاهـــد، 
والــتــي نــفــذت بــأكــثــر مــن 200 دوريـــة 
ــتـــشـــرت بــجــمــيــع  ــة انـ ــ ــروريـ ــ أمـــنـــيـــة ومـ
الطرق الدائرية والرئيسية والداخلية، 
لضمان انسيابية الحركة المرورية.

ــــات  ــــالقـ ــعـ ــ ــم الـ ــ ــــسـ ــــط قـ ــابــ ــ وقــــــــــال ضــ
ــإدارة  الــعــامــة والــتــوعــيــة الـــمـــروريـــة بــ

الــمــرور الــرائــد عــبــدالــلــه بــوحــســن، إن 
الــخــطــة األمــنــيــة الـــمـــروريـــة الــخــاصــة 
بــعــودة طــلــبــة الـــمـــدارس والــجــامــعــات 
ــد تــضــمــنــت عـــــدة مـــحـــاور،  ــاهـ ــعـ ــمـ والـ
ــاون والـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــعـ ــتـ ــالـ ــفــــذت بـ ونــ
قــطــاع األمـــن الــعــام، وقــطــاعــات أمنية 
ــزت عــــلــــى االنــــتــــشــــار  ــ ــ ـــركـ ــ أخـــــــــــرى، وتــ
األمني المروري على الطرق الدائرية 
والرئيسية والطرق الداخلية، وأمام 
 في المناطق التي 

ً
المدارس، خصوصا

تشهد اختناقات مرورية.
وأضــــاف بــوحــســن أن الــيــوم األول 
ــــد تـــســـجـــيـــل  ــهـ ــ لــــــعــــــودة الــــــــدراســــــــة شـ
ــي صــبــاح 

َ
ـــي دهـــس فـــي مــنــطــقــت

َ
حـــادث

 إلـــى أن 
ً
الــســالــم والــفــنــطــاس، مــشــيــرا

الدوريات األمنية والمرورية تعاملت 

 
ً
ــن، الفـــتـــا ــيــ ــادثــ ــحــ ــع الــ ــ ــــور مـ ــفـ ــ عـــلـــى الـ
ــة الــعــمــلــيــات الـــمـــروريـــة  ــرفـ إلــــى أن غـ
تــولــت عــمــلــيــة الــرصــد الـــمـــروري عبر 
كاميرات الضبط المروري وكاميرات 
 من 

ً
الــمــراقــبــة، وكـــان الــتــعــامــل فـــوريـــا

قــبــل الـــدوريـــات الــمــتــحــركــة والــثــابــتــة 
مع أي حادث أو اختناق مروري يتم 
رصده أو اإلبالغ عنه بواسطة غرفة 
الــعــمــلــيــات الـــمـــركـــزيـــة. وذكــــر أنــــه فــي 
إطار جهود وزارة الداخلية، بالتعاون 
والــتــنــســيــق مـــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
 مــع بــدء 

ً
الــخــاصــة بــالــطــرق، وتــزامــنــا

الــفــصــل الــــدراســــي الــثــانــي مـــن الــعــام 
الـــدراســـي 2022/ 2023، افــتــتــح أمــس 
دوار صباح السالم، بعد االنتهاء من 

أعمال تطويره.

الخالد: إفساح المجال أمام الشباب لتسلم زمام القيادة بالجيش
د قاعدة علي السالم وعّبر عن فخره بالدور البطولي لمنتسبي القوة الجوية

ّ
تفق

أكد النائب األول لرئيس مجلس 
الــوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع 
ــة، الـــشـــيـــخ طـــــالل الـــخـــالـــد،  ــابــ ــاإلنــ بــ
حــرصــه وتــمــســكــه الــشــديــديــن على 
ــيــــهــــات الـــســـامـــيـــة  ــتــــوجــ ــة الــ ــمــ تــــرجــ
لــقــيــادتــنــا الــحــكــيــمــة، والــرامــيــة إلــى 
تقديم جميع أشكال الدعم والرعاية 
لمنتسبي القوات المسلحة، مشيرا 
 
ً
إلى أن هذا األمر تم العمل به فعليا
مــن خـــالل اعــتــمــاد حــركــة الترقيات 
التاريخية التي شهدتها القطاعات 
، والتي 

ً
العسكرية بــالــبــالد مــؤخــرا

تـــهـــدف إلــــى إفـــســـاح الـــمـــجـــال أمـــام 
الشباب من أبناء الوطن، لتسلم زمام 

العمل والقيادة والمبادرة.
ــــالل زيـــــــارة الــخــالــد  ــــك خـ ــاء ذلـ ــ جـ

التفقدية، صباح أمــس، إلــى قاعدة 
علي السالم الجوية، حيث كان في 
استقباله مساعد آمر القوة الجوية 
اللواء الركن بندر المزين، وعدد من 

كبار الضباط بالقوة.
وأعرب النائب األول عن اعتزازه 
وفخره بالدور المشرف والبطولي 
 إياهم 

ً
لمنتسبي القوة الجوية، داعيا

إلى مضاعفة الجهد والعطاء والبذل 
والسعى إلــى تعزيز آلية التنسيق 
والــتــعــاون مــع مختلف الــقــطــاعــات 
ــــك عبر  الــعــســكــريــة فـــي الـــبـــالد، وذلـ
منظومة عمٍل مشتركة ومنسجمة، 
تهدف إلى المحافظة على أمن البالد 

وسالمة أجوائها.
وتــمــنــى للجميع دوام التوفيق 

والسداد والعمل لما فيه خير ورفعة 
وعزة وطننا الغالي، في ظل القيادة 
الحكيمة لصاحب السمو أمير البالد 
الــقــائــد األعـــلـــى لــلــقــوات المسلحة، 
وسمو ولي عهده األمين، حفظهما 
الله ورعاهما ووفقهما لما يحبه 

ويرضاه.

برامج التطوير

واستهلت الزيارة بتقديم إيجاز 
عــن طبيعة المسؤوليات والمهام 
والــــواجــــبــــات الــمــنــوطــة بــالــقــاعــدة، 
بــاإلضــافــة إلـــى اســتــعــراض بــرامــج 
ــديـــث والــــتــــطــــويــــر والـــخـــطـــط  ــحـ ــتـ الـ
التدريبية التي يتم إعدادها، بهدف 

تمكين منتسبيها من أداء أعمالهم 
وتنفيذ مهامهم وواجــبــاتــهــم بكل 

كفاءة واقتدار.
بــــعــــد ذلـــــــك تــــجــــول الــــخــــالــــد فــي 
قــاعــدة علي الــســالــم الــجــويــة، حيث 
 من الطائرات، كما 

ً
استعرض عــددا

استمع إلى شرح مفصل حول المهام 
واألدوار المسندة لهذه الطائرات، 
وحجم القدرات واإلمكانات الفنية 
ــا، ودورهـــــــــــا فــي  ــهــ ــي تـــتـــمـــتـــع بــ ــتــ الــ
دعـــم ومــســانــدة مــنــظــومــة الــطــيــران 
للقوة الجوية الكويتية، باإلضافة 
ــداد  إلـــى الــتــعــرف عــلــى مـــراحـــل اإلعــ
ــب الـــخـــاصـــة  ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ــيــــل والـ ــتــــأهــ والــ
بالطيارين واألطقم الفنية العاملة 

النائب األول يستمع لشرح حول مهام الطائراتعليها.

https://www.aljarida.com/article/13392
https://www.aljarida.com/article/13506
https://www.aljarida.com/article/13502
https://www.aljarida.com/article/13500
https://www.aljarida.com/article/13498
https://www.aljarida.com/article/13375
https://www.aljarida.com/article/13492
https://www.aljarida.com/article/13491
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قطاع الشؤون 
المالية 

واإلدارية 
مستعد 
لخدمة 
الجميع

المنصوري

قـــدمـــت جــمــعــيــة مــشــرف 
الـــتـــعـــاونـــيـــة لــمــســاهــمــيــهــا 
رصـــيـــد مــشــتــريــات بــقــيــمــة 
 بمناسبة عودة 

ً
30 دينارا

المدارس بعد إجازة عطلة 
الربيع، وستتم االستفادة 
مــن هــذا الرصيد عبر فرع 

المكتبة. 
وقـــــــــال رئـــــيـــــس مــجــلــس 
ــيــــة خــــالــــد  ــعــ ــمــ لــــجــ ا إدارة 
ــيـــة  الــــفــــضــــالــــة، إن تـــعـــاونـ
ــلـــع لـــتـــقـــديـــم  ــــرف تـــتـــطـ ــــشـ مـ
ــام مــتــمــيــز لــمــســاهــمــيــهــا  عــ
ــتــــداء بــالــســلــة الــشــتــويــة  ابــ
للمساهمين بقيمة 62.800 
، الــتــي تــم تقديمها 

ً
ديــنــارا

ــار واحــــــد فــقــط  ــنــ بــســعــر ديــ
 متنوعة من 

ً
تضمنت سلعا

أجــــود األصــــنــــاف، الـــتـــي تم 
اختيارها بعناية لتناسب 
فــتــرة الــشــتــاء واحــتــيــاجــات 

المساهمين.
ــة أن  ــالــ ــفــــضــ وأضـــــــــــاف الــ
ــرف عـــــــودت  ــ ــشــ ــ ــيــــة مــ ــعــ ــمــ جــ
مـــســـاهـــمـــيـــهـــا عـــلـــى تــقــديــم 
خــدمــات تسويقية تناسب 
الـــمـــنـــاســـبـــات والــــمــــواســــم، 
منها عودة أبنائنا الطلبة 
لــلــصــفــوف الـــدراســـيـــة بــعــد 
عطلة الــربــيــع، مما يتطلب 
ــم مــن  ــهـ ــاتـ ــاجـ ــيـ ــتـ تـــلـــبـــيـــة احـ

ــة واألدوات  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــرطـ ــ ــقـ ــ لـ ا
الــمــدرســيــة الــمــخــتــلــفــة، فتم 
تـــقـــديـــم رصـــيـــد مــشــتــريــات 
 ابتداء من 

ً
بقيمة 30 دينارا

2 حتى 13 فبراير الجاري 
ــالـــح لـــاســـتـــخـــدام بــفــرع  صـ
الــمــكــتــبــة لــيــتــمــكــن الــطــاب 
مـــن اخـــتـــيـــار مـــا يــنــاســبــهــم 
حسب المراحل التعليمية 

المختلفة.
وأشــــــــــــــــار إلـــــــــــى أنـــــــــــه تـــم 
اإلعـــــــــداد لـــتـــلـــك الــمــنــاســبــة 
بتجهيز الفرع بأجود انواع 
الـــمـــســـتـــلـــزمـــات الـــمـــدرســـيـــة 
ــاركــــات الــعــالــمــيــة  ــمــ ذات الــ
والــمــحــلــيــة، كــمــا تــم تمديد 

فترة الــدوام لفرع المكتبة 
أثـــنـــاء الـــمـــهـــرجـــان لــيــعــمــل 
24 ســاعــة ليناسب أوقــات 
عمل المساهمين المختلفة 
كذلك إتاحة الوقت للجميع 
للتسوق بالمكتبة فــي أي 

وقت.
ــقــــدمــــه  وأكــــــــــــد أن مــــــــا تــ
تـــــــــــعـــــــــــاونـــــــــــيـــــــــــة مــــــــشــــــــرف 
لمساهميها نابع من إدراك 
الـــجـــمـــعـــيـــة لــمــســؤولــيــتــهــا 
تــجــاه مــســاهــمــيــهــا وأبــنــاء 
ــقــــديــــم  الــــمــــنــــطــــقــــة عـــــبـــــر تــ
الــمــهــرجــانــات التسويقية 
واألنــــشــــطــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والـــــخـــــدمـــــات الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، 
 
ً
كــمــا يــتــم الــتــجــهــيــز حــالــيــا

ــات  ــانــ ــرجــ ــهــ ــة مــ ــمــــوعــ ــمــــجــ لــ
وأنـــــــشـــــــطـــــــة فـــــــــي الـــــقـــــريـــــب 
تــــــــتــــــــنــــــــاســــــــب مـــــــــــــع فـــــــتـــــــرة 
االحتفاالت الوطنية وفترة 

الربيع.

● أحمد الشمري
مع انطاق الفصل الدراسي 
الثاني بالهيئة العامة للتعليم 
ــدريـــب، صــبــاح  ــتـ الــتــطــبــيــقــي والـ
أمس، أكد المدير العام للهيئة، د. 
حسن الفجام، أن »التطبيقي« لن 
تألو جهدا في تهيئة كل السبل 
في خدمة أعضاء هيئة التدريس 

والطلبة.
وهــنــأ الــفــجــام، خـــال حفل 
اســـتـــقـــبـــال الـــفـــصـــل الــــدراســــي 
الثاني، بحضور نواب المدير 
ــداء الـــكـــلـــيـــات ومـــديـــري  ــ ــمـ ــ وعـ
الــمــعــاهــد فـــي مــســرح الهيئة 
بـــمـــنـــطـــقـــة الــــشــــويــــخ، صـــبـــاح 
أمـــس، الطلبة وأعــضــاء هيئة 
ــة انـــطـــاق  ــدايــ ــبــ الــــتــــدريــــس بــ
الــفــصــل الــثــانــي، متمنيا لهم 

دوام التقدم واإلنجاز.
ووّجــــــــــه، خــــــال تــصــريــحــه 
ــة إلــــــى الــطــلــبــة  ــ ــالـ ــ أمــــــــس، رسـ
لـــكـــونـــهـــم عــــمــــاد الــمــســتــقــبــل، 
الفــتــا إلــى أن »التطبيقي« لن 
ــــي تـــهـــيـــئـــة كــل  ــدا فـ ــهــ ــألــــو جــ تــ
الــســبــل لــلــنــجــاح فــي حياتهم 

المستقبلية.
مــــن جــــانــــبــــه، كـــشـــف نــائــب 
الــمــديــر الــعــام للهيئة لقطاع 
الــتــدريــب، جــال الطبطبائي، 
ه القطاع إلى تسكين  عن توجُّ
ــنــــاصــــب اإلشـــــرافـــــيـــــة فــي  ــمــ الــ
مــخــتــلــف الـــمـــعـــاهـــد وإدارات 

القطاع خــال األشهر الثاثة  
القادمة، مشيرا إلــى أن هناك 
ــــان لـــتـــســـكـــيـــن مــــديــــري  ــــجـ 7 لـ
ــا، فـــضـــا عــن  ــهـ ــيـ ــد فـ ــاهـ ــعـ ــمـ الـ
انتهاء فترة مناصب رؤســاء 
ــد خـــال  ــاهـ ــعـ ــمـ أقــــســــام فــــي الـ

الفترة المقبلة.
ــائــــي، فــي  ــبــ ــبــــطــ وتــــــابــــــع الــــطــ
تصريح للصحافيين، أن هناك 
لــوائــح فــي الــقــطــاع تحتاج إلى 
تطوير وفقا لألنظمة الرقمية 
الـــعـــالـــمـــيـــة، مــعــلــنــا عــــن تـــوّجـــه 
لــتــطــبــيــق خــطــة تــحــويــل جميع 
اإلجراءات في القطاع إلكترونية. 

ــه، تـــــقـــــّدم نـــائـــب  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
المدير العام للهيئة للشؤون 
ــة والــمــالــيــة، د. مشعل  ــ اإلداريـ
المنصوري، بالشكر للقيادة 
السياسية بمناسبة صــدور 
مــــرســــوم تــعــيــيــنــه فــــي قـــيـــادة 

القطاع. 
وبارك المنصوري ألعضاء 
هيئة التدريس والطلبة ببداية 
الـــفـــصـــل الــــــدراســــــي الـــثـــانـــي، 
مــوضــحــا أن قـــطـــاع الـــشـــؤون 
اإلداريــــــــة والـــمـــالـــيـــة عــلــى أتــم 
االســتــعــداد لخدمة األســاتــذة 

والطلبة.

باشر طاب وطالبات جامعة 
ــــس، الــفــصــل  الـــكـــويـــت، صـــبـــاح أمـ
الــــــــدراســــــــي الـــــثـــــانـــــي، بـــحـــضـــور 
طــــــــابــــــــي الفــــــــــــت فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
الكليات الجامعية، في حين قام 
مــديــر الــجــامــعــة بــاإلنــابــة د. فهد 
الـــدبـــيـــس بــجــولــة عــلــى عــــدد من 
الكليات الجامعية بـ »الشدادية« 
لــاطــمــئــنــان عــلــى ســيــر الـــدراســـة 
في اليوم األول، وااللتقاء بعمداء 
ــر  ــلــــى آخــ ــات لــــلــــوقــــوف عــ ــيــ ــلــ ــكــ الــ

االستعدادات الازمة.
ــلـــنـــت عـــمـــادة  مــــن جـــهـــتـــهـــا، أعـ
ــمـــرار  ــتـ الــــقــــبــــول والـــتـــســـجـــيـــل اسـ
فــتــرة السحب واالضــافــة للطلبة 
المتوقع تخرجهم، وكذلك الطلبة 
الــذيــن سجلوا أقــل مــن 12 وحــدة 
دراسية، وذلك عبر رسائل نصية 

ــم يــســتــكــمــلــوا  ــ ــن لـ ــ ــذيـ ــ لــلــطــلــبــة الـ
جداولهم اعتبارا من اليوم وحتى 

الخميس المقبل.

 التزام طالبي

ــرم الــجــامــعــي في  وشـــهـــد الـــحـ
مدينة صباح السالم الجامعية 
ــان حــــضــــورا  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ والـــــشـــــويـــــخ وكـ
ــا فــــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــ ــتـ ــ ــ طـــــابـــــيـــــا الفـ
الكليات الجامعية حــرصــا على 
الــحــضــور والــــدراســــة مــنــذ الــيــوم 
األول، وشهدت الطرق انسيابية 
فــي عملية الــســيــر لــلــوصــول إلــى 
القاعات الدراسية في اليوم االول، 
إذ لــــم تــشــهــد مــــداخــــل الــجــامــعــة 
والكليات ازدحاما مروريا بسبب 
االنسيابية في الحركة والتنظيم 

وفقا للخطة التي وضعتها إدارة 
األمن والسامة.

ــــب كـــلـــيـــتـــي  ــاتـ ــ ــكـ ــ ــــت مـ ــ ــــرصـ ــ وحـ
»التربية« و»اآلداب« على استكمال 
اماكن القاعات الدراسية التي لم 
تــظــهــر فــي جــــداول الــطــلــبــة خــال 
عمليات التسجيل بسبب بعض 
األخــــطــــاء الـــــــــواردة فــــي الـــجـــدول 

الدراسي.
واعـــتـــذر بــعــض أعــضــاء هيئة 
ــن عــــــدم الـــحـــضـــور  ــ الــــتــــدريــــس عـ
ــزام  ــ ــتـ ــ فـــــي الـــــيـــــوم االول رغـــــــم الـ
الدارسين بالحضور الى قاعات 
المحاضرات، في حين لم يعتذر 
ــذة عــلــى مــنــصــات  ــاتــ بــعــض االســ
التواصل االجتماعي، أو منصة 

التيمز المعتمدة من الجامعة.

طلبة الجامعة باشروا الفصل الدراسي الثاني
الدبيس قام بجولة في كليات »الشدادية« للوقوف على سير الدراسة

مشاركون في الفعالية

دالل الراشد

الفجام والمنصوري والطبطبائي خال حفل استقبال الفصل الثاني )تصوير: مياد غالي(

جانب من الحضور الطابي في بداية الفصل الدراسي أمس

حمد العبدلي 
وفيصل متعب

ً
الفجام: »التطبيقي« لن تألو جهدا

في خدمة الطلبة واألساتذة
ه لدى »التدريب« لتسكين »اإلشرافية« خالل 3 أشهر الطبطبائي: توجُّ

 للبيئة 
ً
»العلوم والتكنولوجيا« تطلق مشروعا

المستدامة والكويت الخضراء
بالتعاون مع جامعة إدنبرة نابير االسكتلندية وبتمويل من السفارة البريطانية

أطلقت كلية الكويت للعلوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا مـــشـــروعـــا 
لــلــبــيــئــة الــمــســتــدامــة وكــويــت 
خضراء، تحت عنوان »حلول 
ــكــــرة لــــحــــصــــاد الــــطــــاقــــة  ــتــ ــبــ مــ
لــلــمــبــانــي الــــخــــضــــراء اآلمـــنـــة 
«، والــــــــذي يــخــدم 

ً
ســــيــــبــــرانــــيــــا

رؤيـــــة كـــويـــت جـــديـــدة 2035، 
بـــدعـــم وتــمــويــل مـــن الــســفــارة 

البريطانية في الكويت.
ــشــــروع  ــمــ ــار الــ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ وتـــــــم اخـ
ــدم مـــــن ضـــمـــن الـــعـــديـــد  ــقــ ــمــ الــ
مـــن الــمــشــاريــع الــتــي قدمتها 
مــخــتــلــف الــجــامــعــات ومــراكــز 
البحث الحكومية والخاصة 
ــكـــويـــت، ضــمــن تــنــافــس  فـــي الـ
قـــــوي فــــي مــســابــقــة نــظــمــتــهــا 
الــســفــارة الــبــريــطــانــيــة أواخـــر 

يونيو 2022.
وحـــصـــلـــت الـــجـــامـــعـــة عــلــى 
أكــــــبــــــر تـــــمـــــويـــــل مــــــالــــــي مـــنـــذ 
نشأتها بمبلغ 274 ألف جنيه 
إسترليني، لتغطية تكاليف 
الــمــشــروع الـــذي سيتم العمل 
عــلــيــه لـــمـــدة ســنــتــيــن ونــصــف 

حتى مارس 2025.
ــز الــــمــــشــــروع عــلــى  ــكــ ــرتــ ويــ
تــكــنــولــوجــيــا الــنــانــو، الــطــاقــة 
المتجددة واألمن السيبراني، 
وهو تعاون داخلي يترأسه د. 

نــادر شحاتة، أســتــاذ مشارك 
ورئيس قسم الفيزياء، ومدير 
مــعــمــل أبــــحــــاث تــكــنــولــوجــيــا 
النانو والبصريات بالكلية، 
والـــبـــاحـــثـــيـــن الـــمـــشـــاركـــيـــن د. 
مــــحــــمــــد طــــرابــــلــــســــي أســــتــــاذ 
ــم هـــنـــدســـة  ــــي قــــســ ــارك فــ ــ ــشــ ــ مــ
اإللــكــتــرونــيــات واالتـــصـــاالت، 
ود. بـــاســـل الـــعـــثـــمـــان أســـتـــاذ 
ــم عــــلــــوم  ــ ــســ ــ ــد فــــــــي قــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ مــ
وهــنــدســة الكمبيوتر واألمـــن 
الــســيــبــرانــي، إلـــى جــانــب عــدد 
مــــن الــبــاحــثــيــن الــمــســاعــديــن 
والطلبة المتميزين في كلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا، 
إضافة إلى التعاون الخارجي 
ــن  ــيــ ــثــ ــاحــ ــبــ مــــــــع عــــــــــدد مــــــــن الــ
ــيـــن والـــمـــســـاعـــديـــن  ــاركـ ــمـــشـ الـ
مــن جامعة إدنــبــرة نابير في 
أسكتلندا بالمملكة المتحدة، 
ــعــــاون الـــصـــنـــاعـــي الــــذي  ــتــ والــ
تساهم فيه شركة ألفا سوالر 
تــك بأستراليا، تحت إشــراف 
البروفيسور كمال عامة من 
جامعة إديـــث كـــوان لصناعة 

منتج أولي للمشروع.
وتـــم تــقــديــم الــمــشــروع بعد 
ــة الـــكـــويـــت إلـــى  ــاجـ دراســـــــة حـ
تـــوســـيـــع مـــســـاحـــة الـــمـــبـــانـــي 
الـــــخـــــضـــــراء، مـــــن أجـــــــل بــيــئــة 

مستدامة أفضل مع انبعاثات 
ــل لــثــانــي أكــســيــد الــكــربــون،  أقـ
ويـــهـــدف إلـــى تــطــويــر حــصــاد 
فــعــال للطاقة داخـــل المباني 
مـــع اســتــهــاك صــــاف للطاقة 
ــانـــي الــــخــــضــــراء،  ــبـ ــمـ داخـــــــل الـ
مــن خـــال الــتــقــاط الــطــاقــة من 
خـــطـــوات األقــــــدام واإلشــــــارات 
الصوتية واأللــواح الشمسية 
الملونة، إضافة إلى ذلك يتم 
دمج مسارات األمن السيبراني 
ــيـــاء مـــن خــال  وإنــتــرنــت األشـ
لــــــمــــــوارد  لــــمــــثــــلــــى  ا اإلدارة 
الــطــاقــة، لينتج عــن المشروع 
ــنــــة  ــــة وآمــ ــيـ ــ ــــول آلـ ــلـ ــ إنـــــشـــــاء حـ

مبتكرة لبناء صفري الطاقة، 
ويــســاهــم فــي تــطــويــر الــمــزيــد 
مــــن مــــيــــزات الـــجـــهـــد الــحــالــي 
ــاء  ــنـ ــبـ ــوم الـ ــهـ ــفـ ــمـ الــــــــذي بـــــــدأ لـ
األخـــضـــر بــالــكــويــت، وتــولــيــد 
ــة الـــتـــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــمــــعــــرفــــة األسـ الــ
ســتــكــون جـــاهـــزة لــاســتــغــال 
فـــي مــجــمــوعــة مـــن الــمــجــاالت 
التكنولوجية الجديدة فيما 

يتعلق باالستدامة واألمن.
وقـــالـــت ســفــيــرة بــريــطــانــيــا 
لـــدى الــكــويــت بــلــيــنــدا لــويــس: 
»يسر السفارة أن تبني شراكة 
ــت لــلــعــلــوم  ــويــ ــكــ ــيـــة الــ ــلـ مـــــع كـ
ــيــــا وجـــامـــعـــة  ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ والــ
ــي الــبــحــث  ــ ــرة نـــابـــيـــر فـ ــ ــبــ ــ إدنــ
فـــي حـــلـــول حـــصـــاد الـــطـــاقـــة«، 
مؤكدة أن هذا المشروع مثال 
رائــــــــع لــكــيــفــيــة تـــمـــكـــن الــعــلــم 
والــتــكــنــولــوجــيــا مـــن الــحــفــاظ 
على أنــمــاط الــحــيــاة الحديثة 

بطرق نظيفة ومستدامة.
بــــــــدوره، أكـــــد رئـــيـــس كــلــيــة 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
البروفيسور خالد البقاعين أن 
المشروع يدعم توجه الجامعة 
لتميزها البحثي واألكاديمي، 
خــاصــة فــي بــعــض الــمــجــاالت 
التي برزت فيها مؤخرا، وهي 
المواضيع األكثر تداوال على 

الــســاحــة األكـــاديـــمـــيـــة محليا 
وعالميا مثل األمن السيبراني، 
تــكــنــولــوجــيــا الــنــانــو والــذكــاء 
االصــــطــــنــــاعــــي، مــــشــــددا عــلــى 
أن الـــجـــامـــعـــة ســـتـــقـــوم بــدعــم 
المشروع لبناء نموذج فعلي 
للتكنولوجيا المطورة بشراكة 
مــع شــركــات عالمية مثل الفا 
ــــوالر ومــحــلــيــة مــثــل شــركــة  سـ

الما الهندسية.
واكـــــــد الـــبـــاحـــث الــرئــيــســي 
لـــلـــمـــشـــروع د. نــــــادر شــحــاتــة 
أن أولـــويـــة الــبــحــوث اآلن هي 
لــــخــــدمــــة مـــصـــطـــلـــح الـــبـــيـــئـــة 
الــــــمــــــســــــتــــــدامــــــة ومــــــشــــــاريــــــع 
التخضير الــتــي يــتــشــارك في 
رؤيتها العالم، مشيرا الى أن 
المباني الخضراء التي تتمتع 
بــكــفــاءة عــالــيــة فــي اســتــخــدام 
مــواردهــا طــوال فترة حياتها 
هـــــــي جـــــــــزء أســـــــاســـــــي ألمـــــــان 
ــة وتــخــفــيــف  ــادمـ ــقـ ــال الـ ــيــ األجــ
االنبعاثات السامة التي تنتج 

عن زيادة معدالت الصناعة.

معصومة بوشهري

خالد الفضالة

خالد البقاعين

»األميركية« تعقد مؤتمر »التعليم 
والتكنولوجيا« 10 الجاري

أعلنت الجامعة األميركية في الكويت، تنظيم 
مـــؤتـــمـــر الـــكـــويـــت الــــدولــــي فــــي الـــلـــغـــة والــتــعــلــيــم 
واألعـــمـــال والتكنولوجيا مــن TEFL لــعــام 2023 
المتعدد التخصصات، والذي يتيح فرصة رؤية 
القضايا من منظور تخصصات مختلفة، وذلك 
في الحرم الجامعي بالسالمية من 10 حتى 11 

الجاري.
وقالت الجامعة، في بيان صحافي، أمــس، إن 
مؤتمر »االبتكار والتكامل والتحول الرقمي من 
 مــن الــجــلــســات التي 

ً
ــددا خـــال الــتــعــلــيــم« يــضــم عــ

 
ً
 ومحليا

ً
يقدمها نخبة مــن المختصين عالميا

ــال والــتــكــنــولــوجــيــا،  ــمـ فــي الــلــغــة والــتــعــلــيــم واألعـ
بهدف تبادل ومشاركة المعلومات البحثية فيما 
بينهم، من خال رؤية متعددة التخصصات، حيث 

يمثل هــذا المؤتمر قيمة مضافة لألكاديميين 
والباحثين والطلبة. 

وأعلنت الجامعة مشاركة أستاذ قسم سياسة 
التعليم والتنظيم والقيادة بجامعة إلينوي د. 
وليم كوب، وعميد أكاديمية الفنون والتكنولوجيا 
ــنــــوب كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا د. ثــانــاســيــس  بـــجـــامـــعـــة جــ
ريكاكيس، والمهندسة سارة أكبر، وأستاذة اللغة 
اإلنكليزية بجامعة الكويت د. ابتهال الخطيب، 
إضافة إلى أستاذ التعليم والهندسة باإلمارات د. 
 TESOL عبداللطيف الشامسي، والرئيس السابق لـ
International د. كريستين كومب كمتحدثين 

رئيسيين في المؤتمر.

... و»االتصاالت« ينظم أسبوع واحة 
التدريب األحد المقبل

ــالــــي  ــعــ ــد الــ ــهــ ــعــ ــم الــــمــ ــظــ ــنــ يــ
ــة فــي  ــ ــــاحـ ــمـ ــ ــــاالت والـ ــــصـ ــــاتـ لـ
الــــهــــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم 
التطبيقي والــتــدريــب أسبوع 
واحة التدريب وسيمنار »أمان 
 16 12 حـــتـــى  ــــن  Com 2«، مـ

فبراير الجاري.
وأفـــــــــــادت مــــســــاعــــدة مـــديـــر 
المعهد م. معصومة بوشهري 
ــام لــلــســنــة  ــقــ ــأن الـــفـــعـــالـــيـــة تــ بــــ
السادسة على التوالي، إيمانا 

مــــن إدارة الـــمـــعـــهـــد بــأهــمــيــة 
تــنــمــيــة الـــمـــهـــارات الــتــدريــبــيــة 
ــــال  ــة، مــــــــن خــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
المحاضرات العلمية والثقافية 
والدورات التدريبية المتنوعة 
التي سيتضمنها هذا األسبوع 
لجميع منتسبي الــهــيــئــة من 
ــتــــدريــــس  أعـــــضـــــاء هـــيـــئـــتـــي الــ
ــــب والـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ

قطاعاتها المختلفة.

»تعاونية مشرف« قدمت للمساهمين 
 رصيد مشتريات للعودة للمدارس

ً
30 دينارا

»فادية البقاء« تنظم فعالية توعوية عن السرطان
ــار« فعاليتها  نظمت جمعية السرطان العالمية »فادية البقاء واالزدهـ
وحملتها السنوية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، في مجمع البوليفارد، 
بحضور العديد من المتطوعين والجهات المجتمعية من مختلف الدول.

وأكدت رئيسة الجمعية، د. رانية عزمي، في تصريح صحافي، أمس، أن 
 يمكننا سد فجوة الرعاية«، السيما في 

ً
شعار الحملة لهذا العام هو »معا

الحواجز البسيطة، مثل االتصال والوقاية.
وأوضــحــت أن الجمعية تــهــدف إلـــى الــتــركــيــز عــلــى احــتــيــاجــات مرضى 
السرطان، وتتمحور مختلف أنشطتها حول مناصرة وتمكين المرضى، 
والوقاية من السرطان، وتعزيز ودعم وسائل التخفيف من اآلثار الجانبية 
لعاجات السرطان، مضيفة: »كما أنها تسعى إلــى تحسين جــودة حياة 
المرضى والمجتمع، من خال المعرفة القائمة على األدلة التي يتم وضعها 

في حيز التطبيق«.

فريق طبي كويتي ينهي معاناة شابة مع »العكاز«
أجرى لها جراحة ناجحة لتبديل مفصل الورك بمستشفى الرازيأجرى لها جراحة ناجحة لتبديل مفصل الورك بمستشفى الرازي

»جــبــر الــلــه قــلــبــي بــعــد انــكــســار دام 20 
عاما«... هكذا بدأت الشابة الكويتية دالل 
الراشد حديثها بعد أن تمكنت من المشي 
على قدميها بشكل طبيعي ودون الحاجة 
إلــــى عـــكـــاز، عــقــب إجـــــراء عــمــلــيــة جــراحــيــة 
مـــعـــقـــدة لـــتـــبـــديـــل مـــفـــصـــل الــــــــورك لــلــخــلــع 
الوراثي، والتي تعد من العمليات الكبرى، 

وبسواعد كويتية في مستشفى الرازي.
»كونا«، »بكيت ألما وفرحا  وقالت دالل، لـ
وإيــمــانــا بــعــطــايــا ربـــي الــــذي لــم يخذلني 
يــومــا، وهــا أنــا أستطيع أن أركــع وأسجد 
ــرة فـــي حــيــاتــي  ــلـــس مــتــربــعــة ألول مــ وأجـ
وأمشي دون عكاز وال اعوجاج، والمضي 

قــدمــا نحو أحــامــي الــتــي صــادرتــهــا مني 
نظرات الشفقة تــارة والتنمر تــارة أخرى 

يوما ما«.
مـــن جــانــبــه، ذكــــر الـــجـــراح الــكــويــتــي د. 
ــادقـــي، الــــذي أجــــرى العملية  مــنــصــور صـ
ضمن فريق طبي متكامل، أن »حالة دالل 
كانت متقدمة جدا، ألن المفصل كان متآكا 
تماما، مما سبب خلعا في رأس الفخذ من 
تجويف مفصل الـــورك، إضــافــة إلــى تآكل 
الطبقة الغضروفية المبطنة للمفصل، مما 
سبب لها آالمــا مبرحة واحتكاكا شديدا 
بالعظم، إضافة الى وجود فرق واضح في 

طول قدميها وعرج شديد أثناء المشي«.

وأضـــاف صــادقــي: »بحمد الله أجرينا 
لها العملية بنجاح ضمن فريق متكامل، 
وودعت األلم والعكاز إلى األبد«، الفتا إلى 
أن هناك الكثير من حاالت الخلع الوراثي 

موجودة في المجتمع.
وأفـــاد بــأن التأخر فــي اكتشاف الخلع 
يـــؤدي إلـــى تــشــوهــات شــديــدة بالمفصل، 
مــمــا يــجــعــل الــتــدخــل الــجــراحــي هــو الحل 
الوحيد، موضحا أن عملية تبديل مفصل 
الــــورك بسبب الــخــلــع الـــوراثـــي تعتبر من 
أفضل العمليات لهؤالء المرضى، وتقدم 
أفضل النتائج إلنهاء معاناتهم إذا تمت 

بالشكل الصحيح.
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22% زيادة تكاليف إنتاج النفط في الميزانية 
الجديدة... و»الميزانيات« تعترض

• »البترول« أبلغت اللجنة أن االرتفاع سببه تضمين 800 مليون دينار فوائد
• السعدون يدعو إلى جلسة الخميس... والحكومة لن تحضر

محيي عامر
نـــاقـــشـــت لـــجـــنـــة الـــمـــيـــزانـــيـــات 
والحساب الختامي البرلمانية 
فـــي اجــتــمــاعــهــا أمــــس تــقــديــرات 
أبــــــــواب اإليـــــــــــرادات الــــــــــواردة فــي 
مــشــروع القانون بربط ميزانية 
الــــــوزارات واإلدارات الحكومية 
ــيـــة 2024/2023،  ــالـ ــمـ لــلــســنــة الـ
ونــاقــشــت تــقــديــرات مــصــروفــات 
الباب األول- تعويضات العاملين 
الـــــــــواردة فــــي مــــشــــروع الـــقـــانـــون 
بربط ميزانية الوزارات واإلدارات 
ــة لـــلـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة  ــيــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ

.2024/2023
إلــى ذلــك، قــال النائب د. حمد 
المطر إن »ما يؤكد ويعزز سوء 
إدارة ميزانية الدولة هو ارتفاع 
ــفــــط، ومـــن  ــنــ ــيـــف انـــــتـــــاج الــ ــالـ ــكـ تـ
أسبابها ارتفاع فوائد التمويل 
المستردة، وعلى الحكومة تقنين 
 
ً
تكاليف انــتــاج البترول تطبيقا

لـــمـــرســـوم الـــتـــحـــاســـب، فــالــقــطــاع 
النفطي ليس مرفقا خارج إطار 
مــيــزانــيــة الـــدولـــة، وســتــكــون لنا 
وقفة، لكن قبل هذا هي مسؤولية 

الحكومة بأكملها«.
وعـــــلـــــمـــــت »الـــــــــجـــــــــريـــــــــدة« مـــن 
ــيـــن لــلــجــنــة  ــبـ ــه تـ ــ ــ ــا أنـ ــ ــــادرهـ ــــصـ مـ
ــــال اجــتــمــاعــهــا  الـــمـــيـــزانـــيـــات خـ
أمـــــس زيــــــــادة تـــكـــالـــيـــف االنـــتـــاج 
للبترول بـ 22% مقارنة بالعام 
ــاع  ــفـ الـــســـابـــق، مــضــيــفــة أن »االرتـ
مـــن مــؤســســة الـــبـــتـــرول، وســبــبــه 
تضمين التكاليف فوائد التمويل 
 800 

ً
المستردة، وقيمتها تقريبا

مليون دينار، وسط اعتراض من 
لجنة الميزانيات«.

جلسة »الغش«

على صعيد اخر، وجه رئيس 
مجلس األمـــة أحــمــد الــســعــدون 
الدعوة إلى عقد جلسة خاصة 
الخميس المقبل، بناء على طلب 
نــيــابــي تـــقـــدم بـــه عـــشـــرة نــــواب، 
اســـتـــنـــادا إلــــى نـــص الـــمـــادة 72 
مــن الائحة الداخلية لمجلس 
ــة، لمناقشة ظــاهــرة الغش  األمــ
ــــط إعـــــان  ــ فـــــي الـــــــمـــــــدارس، وسـ
رئيس اللجنة التعليمية النائب 
د. حمد المطر أن الحكومة لن 

تحضرها.
ووفــقــا للطلب النيابي تنظر 
ــتـــطـــاع  ــة الــــخــــاصــــة اسـ ــسـ ــلـ ــجـ الـ
سياسة الحكومة تجاه محاربة 
ظاهرة الغش في المدارس، على 
أن تقدم الحكومة خال الجلسة 
ــيــــة مــتــضــمــنــة عـــدد  بـــيـــانـــات وافــ
حـــاالت الــغــش، وحـــاالت تسريب 
االخـــــتـــــبـــــارات خــــــال الـــســـنـــوات 

الخمس األخــيــرة، وأســبــاب ذلك، 
وما اتخذته الوزارة من إجراءات 
لمواجهته، والــوقــوف على مدى 
ــمــــدارس  حــقــيــقــة قـــيـــام بـــعـــض الــ
الــخــاصــة بــمــســاعــدة الــطــلــبــة في 
ــع  ــ االخـــــتـــــبـــــارات لـــتـــحـــســـيـــن ورفـ
النتائج بها، وهــو مــا ال يعكس 
صدقا حقيقة المستوى العلمي 

للطلبة.
كما تنص بنود الجلسة على 
مناقشة االقــتــراح بــقــانــون الــذي 
تــقــدم بـــه الــنــائــب د. عــبــدالــكــريــم 
ــة  ــافــــحــ ــكــ الــــــــكــــــــنــــــــدري بـــــــشـــــــأن مــ
ــمــــال اإلخـــــــال بــاالمــتــحــانــات  أعــ
واالختبارات، والنظر في إقراره 
ــيـــن، عـــلـــى أن يــكــون  ــتـ ــمـــداولـ ــالـ بـ
تقرير اللجنة التعليمية منجزا 
ــة، وإعـــــــادة  ــلـــسـ ــبـــل مــــوعــــد الـــجـ قـ
تــكــلــيــف الــلــجــنــة الــتــعــلــيــمــيــة في 
ضوء ما ستخرج به الجلسة من 
نــتــائــج، ومـــا ســيــبــديــه األعــضــاء 
مـــن مــاحــظــات بــاســتــمــرار نظر 
الموضوع، مع إلزام وزارة التربية 
مــتــمــثــلــة فـــي وزيــــرهــــا بـــضـــرورة 
الـــتـــعـــاون مـــع الــلــجــنــة وحــضــور 
اجتماعاتها وتــزويــدهــا بكل ما 

ستطلبه من بيانات.
وكــان الــنــواب د. حمد المطر، 
ــادل الــــدمــــخــــي، ومــهــلــهــل  ــ ــ ود. عـ
الــــمــــضــــف، وفــــــــــارس الـــعـــتـــيـــبـــي، 
ــة  ــامــ وســــعــــود الـــعـــصـــفـــور، وأســ
الـــــشـــــاهـــــيـــــن، وأســـــــامـــــــة الـــــزيـــــد، 
وعـــــبـــــدالـــــلـــــه فــــــهــــــاد، ود. فــــاح 
الهاجري، ود. خليل أبل، تقدموا 
بــطــلــب عـــقـــد الــجــلــســة الــخــاصــة 
ــاقـــشـــة ظـــــاهـــــرة الــــغــــش فــي  ــنـ لـــمـ

المدارس.

ً
46 مشروعا

عــلــى صــعــيــد اخــــر، أكــــد مــقــرر 
لــــجــــنــــة اإلســـــــكـــــــان والـــــعـــــقـــــار د. 
عــبــدالــعــزيــز الــصــقــعــبــي، أن لــدى 
 
ً
الــلــجــنــة أكـــثـــر مـــن 46 مــشــروعــا

واقـــتـــراحـــا بــقــانــون عــلــى جـــدول 
أعــــمــــالــــهــــا تـــــهـــــدف إلــــــــى ضــبــط 
الــــفــــوضــــى الــــعــــقــــاريــــة وزيـــــــــادة 
المعروض من األراضي ومعالجة 
الـــمـــشـــكـــلـــة اإلســــكــــانــــيــــة بــشــكــل 

مستدام.
وقــال الصقعبي، في تصريح 
ــافــــي أمـــــــــس، إن الـــقـــضـــيـــة  صــــحــ
اإلسكانية مــن القضايا المهمة 
بــــل قــــد تــــكــــون الـــقـــضـــيـــة األولـــــى 
لـــدى الــمــواطــن الــكــويــتــي بسبب 
الــمــشــاكــل الــتــي تتعلق بالسكن 
ــي قــضــيــة كــبــيــرة وحــســاســة  وهــ
تــــــؤرق األســــــر والــمــقــبــلــيــن عــلــى 

الزواج.

واعــــتــــبــــر أن مــــا يــــحــــدث اآلن 
هــو فــوضــى عــقــاريــة فــي مناطق 
الــســكــن الـــخـــاص بــســبــب تــراجــع 
األداء الحكومي في توفير السكن 

ومعالجة القضية اإلسكانية.
وذكـــر أن اللجنة فــي تــواصــل 
ــع أصــــحــــاب  ــ ــتـــمـــر ودائـــــــــــم مــ مـــسـ
ــــن أكـــاديـــمـــيـــيـــن  االخــــتــــصــــاص مـ
وعــــــــقــــــــاريــــــــيــــــــن ومـــــهـــــنـــــدســـــيـــــن 
ومــعــمــاريــيــن كــذلــك مــع الــجــهــات 
 حرص اللجنة 

ً
الحكومية، مؤكدا

عــلــى أن تجمع كــل الــفــرقــاء على 
ــا لــــلــــخــــروج بـــقـــضـــايـــا  ــتــــهــ طــــاولــ

ومشاريع ناضجة.
وبــيــن أن أبـــرز مــا تعمل عليه 
الـــلـــجـــنـــة هــــو تــنــظــيــم الـــفـــوضـــى 
الــعــقــاريــة الــحــاصــلــة فــي مناطق 
السكن الخاص وزيادة المعروض 
الــذي هــو بمنزلة 90 بالمئة من 
 
ً
حل القضية اإلسكانية، موضحا
أن لــدى اللجنة طلبات متراكمة 
مــن 8 إلــى 9 آالف طلب إسكاني 
 وهــذه الطلبات يقابلها 

ً
سنويا

شح في المعروض.
وأفــاد بأن الطلبات الحقيقية 
لـــيـــســـت »ورقــــــــيــــــــة«، والـــطـــلـــبـــات 
 بل تصل 

ً
اإلسكانية ليست 90 ألفا

 بالتالي هذا 
ً
إلى 130 أو 140 ألفا

الـــعـــدد الــضــخــم مـــن الــمــواطــنــيــن 
يحاول بأي طريقة الحصول على 
رعاية سكنية مناسبة ويضطر 
ــلــــذهــــاب إلــــــى مـــنـــاطـــق الــســكــن  لــ

الخاص.
وأعرب عن األسف الشديد في 
أن االحتكار لم يقف عند البيوت 
ــاطـــق الــســكــن  ــنـ ــــي مـ الـــســـكـــنـــيـــة فـ
الــخــاص بــل وصــل إلــى األراضــي 
الــفــضــاء وهـــذا مبني على أرقــام 
رســمــيــة مـــن الـــدولـــة وبـــنـــاء على 
ســـــــؤال بـــرلـــمـــانـــي وجــــهــــه خـــال 

وجوده في المجلس السابق.
وأكـــــد الــصــقــعــبــي أن الــلــجــنــة 
 على 

ً
اإلســكــانــيــة تــعــكــف حـــالـــيـــا

ــــون لـــكـــســـر احـــتـــكـــار  ــانـ ــ إعـــــــــداد قـ
األراضــــي الــفــضــاء وهــو مطروح 

على طاولة اللجنة للنقاش. 
ــه خــــال الــفــتــرة  ــى أنــ ولـــفـــت إلــ
الماضية كانت اللجنة تعمل على 
مناقشة قانون المدن اإلسكانية 
بمداولته الثانية وفي الوقت ذاته 
تعمل على تعديات قانون كسر 
احتكار األراضي الفضاء وقانون 

الوكاالت العقارية.

أراضي الفضاء

وقــــال إنـــه بــالــنــســبــة الحــتــكــار 
األراضي الفضاء ناقشت اللجنة 
مع الجهات الرسمية التعديات 
على القانون بخفض المساحة 
مــن 5 آالف الـــى ألـــف مــتــر مــربــع، 
وزيادة الرسوم من 10 دنانير إلى 
رسوم تصاعدية حتى تصل إلى 
.
ً
100 دينار للمتر المربع سنويا

وأشار إلى أن اللجنة وضعت 
اللمسات األخــيــرة على قانوني 
ــــي  الــــوكــــاالت الــعــقــاريــة واألراضــ
الــفــضــاء، والــيــوم االثــنــيــن سوف 
 للتصويت 

ً
تعقد اللجنة اجتماعا

عــلــى الــقــانــونــيــن ورفــعــهــمــا إلــى 
مجلس األمة تمهيدا إلقرارهما.

 
ً
ولـــفـــت إلــــى أن هـــنـــاك قــانــونــا

فــــي عـــــام 2010 إلنــــشــــاء الـــمـــدن 
االســكــانــيــة، ولــم يمر العــتــبــارات 
مختلفة وألــغــي فــي 2014، لكن 
القانون الحالي هو دراســة لكل 
التفاصيل التي تتعلق بالقوانين 
السابقة ولماذا لم يتم إنجازها 
ــا ســـبـــب تــعــطــلــهــا ومـــحـــاولـــة  ــ ومـ

تجنب هذه المشاكل.
ــار إلـــى أن بــنــك االئــتــمــان  وأشــ
بات عاجزا عن توفير السيولة، 
وبـــالـــتـــالـــي وفـــقـــا لـــهـــذا الــقــانــون 
نشأ شركة مساهمة، فالمواطن 

ُ
ت

ــة تـــســـاهـــم  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ يــــســــاهــــم والـ
ــاع الـــــــخـــــــاص يــــســــاهــــم  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــقـ ــ ــ والـ
ــــي وتصبح  وتــســتــصــلــح األراضــ

هناك أراض جاهزة.
ــد الــصــقــعــبــي، أن قــوانــيــن  وأكــ
االستدامة ستريح المواطنين في 
جنوب سعدالعبدالله وفي جنوب 
ــرت هـــذه  ــ ــبـــاح األحــــمــــد إذا أقــ صـ
القوانين خــال سنة أو سنتين 

مع لوائحها التنفيذية.
وأشار إلى أن السيولة متاحة 
ومـــتـــوافـــرة والـــحـــلـــول مــســتــدامــة 
وطويلة المدى في جنوب سعد 
وجــنــوب صــبــاح األحــمــد ويجب 
استغال تلك السيولة في إيجاد 

حل عاجل لمنطقة المطاع.

إجراءات الترسية

وأكــــــــــــد أن هــــــنــــــاك خـــــطـــــوات 
إيــجــابــيــة مــن الــمــؤســســة العامة 
لــلــرعــايــة الــســكــنــيــة فــيــمــا يخص 
منطقتي جنوب سعد العبد الله 

وجنوب صباح األحمد.
ــال »بــشــرنــا أهـــالـــي جــنــوب  وقــ
صباح األحمد منذ شهرين وقلنا 
لهم إن العقود طرحت فعا وإن 
المظاريف فتحت، بشرناهم من 
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ً
ثاثة أو أربعة أيــام وتقريبا

شركة تقدمت وإجراءات الترسية 
وتوقيع العقد قاب قوسين خال 
األيام المقبلة وقبل انتهاء شهر 
فــبــرايــر ســنــكــون قــد انتهينا من 

منطقة جنوب صباح األحمد«.
وأضـــــاف: »بــالــنــســبــة لجنوب 
سعد العبد الــلــه فهناك مشكلة 
واجــهــت المؤسسة فيما يخص 
لــجــنــة الــمــنــاقــصــات وهـــي لجنة 
مركزية داخــل المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، بحكم استقالة 
الحكومة وإن لجنة المناقصات 
ليس بها أعــضــاء وســـوف يعاد 
ــيـــن  ــبـــوعـ تــشــكــيــلــهــا خــــــال األسـ

المقبلين«.
وأكد أن مباشرة أوراق الطرح 
فــي جنوب سعد عبد الله باتت 
جــاهــزة وكــذلــك تــم االنــتــهــاء من 
إجـــــــــراءات الـــفـــتـــوى والـــتـــشـــريـــع، 
ــابــــع ذلـــــــك بــشــكــل  ــتــ ــة تــ ــنــ ــلــــجــ والــ
مستمر، وبمجرد تشكيل لجنة 
الــمــنــاقــصــات وأخــــذ الــمــوافــقــات 
النهائية سوف تطرح مناقصات 

جنوب سعد العبدالله.
وبــيــن الــصــقــعــبــي، أن اللجنة 
اإلســكــانــيــة رفــعــت تــقــريــر الــمــدن 
اإلسكانية إلى مجلس األمة وتم 
الــتــصــويــت عــلــيــه فـــي الـــمـــداولـــة 
األولى ورفعته اللجنة للتصويت 
فــــــي الــــــمــــــداولــــــة الــــثــــانــــيــــة بــعــد 

التعديات النهائية.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

ً
المطر: 40 ألف سماعة غش تزّور جيال

طــالــب رئــيــس اللجنة التعليمية البرلمانية 
النائب د. حمد المطر بإقالة وكيل وزارة التربية 
والوكاء المساعدين على خلفية تفشي ظاهرة 
 إلى أن »40 ألف سماعة 

ً
الغش في المدارس، مشيرا

، والحكومة ال تحضر جلسة لسن 
ً
غش تزور جيا

قانون من األمة«.
وقـــــال الــمــطــر فـــي تـــغـــريـــدة عــلــى حــســابــه في 

»تــويــتــر« إن 4 ســمــاعــات بــاســتــاد جــابــر تعطلت 
عن العمل »فتم إقالة وكيل وزارة اإلعام وجميع 
الوكاء المساعدين،  بينما 40 ألف سماعة غش 
تزور جيا كاما ويعاقب فيها المتفوق الملتزم 
بــالــقــانــون وال تــتــم إقـــالـــة وكــيــل وزارة التعليم 
والوكاء المسؤولين عن هذه الجريمة وال تحضر 
الحكومة الجلسة الخاصة لسن قانون من األمة«.

اجتماع لجنة الميزانيات أمس

خالد الطمار

الكندري: خلل أمني تعانيه المناطق الصحية
سأل النائب فيصل الكندري 
وزير الصحة د. أحمد العوضي 
ــزام الــشــركــات  ــتــ بـــشـــأن عــــدم الــ
األمــنــيــة الــتــي تــعــاقــدت معها 

وزارة الصحة.
 وقـــال الــكــنــدري فــي سؤاله: 
»نــمــى إلـــى علمي أن المناطق 
الــصــحــيــة فـــي حــولــي ومــبــارك 
الكبير والعاصمة تعاني خلا 
أمنيا كبيرا منذ بــدايــة العام 
الحالي، لعدم التزام الشركات 
األمــنــيــة الــتــي تــعــاقــدت معها 
وزارة الصحة«، مطالبا بصورة 
ضوئية مــن العقد الــمــبــرم مع 
شركة الوطن وتاريخ توقيعه 

وتفاصيل العقد. 
ــى بـــاشـــرت  ــتــ وتــــــســــــاءل: »مــ
ــة الـــعـــمـــل فــعــلــيــا؟ ومـــا  ــركـ الـــشـ
ــمـــحـــدد لــمــبــاشــرة  الــــتــــاريــــخ الـ
العمل حسب العقد؟ وهل سبق 
ــرى  ــات أخــ ــركـ ــشـ ــة بـ ــانـ ــعـ ــتـ االسـ
لتنفيذ العقد لعدم قدرة الشركة 
المتعاقد معها على التنفيذ؟ 
إذا كــانــت اإلجـــابـــة بــاإليــجــاب، 

فكم بلغت مدة االستعانة؟«.
ــدد مــــرات  ــ ــا عــ ــ وأضـــــــــاف: »مــ
طــلــب الـــلـــجـــان الــمــخــتــصــة في 
ــاء الــعــقــد  ــغــ وزارة الـــصـــحـــة إلــ
ــع الــــشــــركــــة بــســبــب  ــ ــبــــرم مـ ــمــ الــ
مخالفاتها وعدم قدرتها على 
تنفيذ العقد؟ وما سبب عدول 
الوزارة عن إلغاء العقد أكثر من 
مرة على الرغم من مخالفاتها 
وعــدم تنفيذ العقد واستمرار 

فيصل الكندري

ً
 عاما

ً
اللوغاني إلى التقاعد وبوصليب أمينا

ــة إحـــالـــة األمـــيـــن الــعــام  أعــلــنــت األمـــانـــة الــعــامــة لــمــجــلــس األمــ
للمجلس عــادل اللوغاني إلــى التقاعد، وتكليف األمــيــن العام 

.
ً
 عاما

ً
المساعد لقطاع المعلومات خالد بوصليب أمينا

اجتماع سابق لمكتب المجلس

جوهر يسأل عن خطة »األشغال« للطرق
ســأل النائب د. حسن جوهر وزيـــرة األشغال 
العامة وزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
د. أماني بوقماز، عن خطة »األشغال« الموضوعة 
من القطاعات المعنية لتحديد مواقع الحفر في 

الشوارع.
وقال جوهر، في سؤاله: نشرت وزارة األشغال 
العامة على موقعها في حساب تويتر تحت عنوان 
)وزارة األشــغــال العامة 2mpw_kw( فــي تاريخ 
16 يناير 2023 التغريدة التالية: »تحديد مواقع 
الحفر في الشوارع الرئيسة والفرعية إلصاحها 
في أماكن مختلفة من الباد حسب خطة موضوعة 

مــن الــقــطــاعــات المعنية مــع الــســعــي فــي تسريع 
ات عقود الصيانة مــع الجهات المعنية«.  إجـــراء
وطلب صورة ضوئية من خطة الوزارة الموضوعة 
من القطاعات المعنية لتحديد مواقع الحفر في 
الشوارع الرئيسية والفرعية في مختلف األماكن 
ات الخاصة بتسريع عقود  مــن الــبــاد واإلجـــــراء
 لما جاء في 

ً
الصيانة مع الجهات المعنية وفقا

تغريدة »األشغال« على حسابها في موقع تويتر 
بتاريخ 2023/1/16 المشار إليها، مع بيان أسباب 
عدم نشر خطة الــوزارة المعلن عنها في وسائل 

اإلعام والتواصل االجتماعي أمام الرأي العام. 

الطّمار لحل المشكلة 
المرورية في سلوى

قدم النائب خالد الطمار اقتراحا برغبة، قال في مقدمته: يعاني 
ســكــان منطقة ســلــوى مــن الــزحــام الكبير فــي العديد مــن مداخلها 
ومخارجها األمــر الــذي يتسبب فــي تأخر الموظفين عــن أعمالهم 
والطاب عن مدارسهم فضا عن ضياع الكثير من الوقت في االنتظار، 
وعليه تحتاج منطقة سلوى لعديد مــن التطويرات فــي المداخل 

والمخارج الخاصة بها. 
وعلى ضــوء مــا سبق، اقــتــرح الطمار تنفيذ وإنــشــاء دوار بديل 
عن إشارة المرور الواقعة مع تقاطع طريق )30( وشارع سالم غانم 
الحريص، وتنفيذ وإنشاء دوار بديل عن إشارة المرور الواقعة مع 

تقاطع طريق )30( وشارع التعاون والدائري السادس.

استعانة الــوزارة بشركات أخرى 
لتنفيذ عــقــد الــشــركــة المخالفة؟ 
ومتى صدر آخر قرار من اللجان 
الــمــخــتــصــة بــفــســخ الـــعـــقـــد؟ ومـــا 
تاريخ مخاطبة الجهاز المركزي 
للمناقصات العامة برغبة الوزارة 
فــــي فـــســـخ الـــعـــقـــد؟ وهـــــل أبــلــغــت 
الوزارة الجهاز المركزي بمخالفة 
ــقــــد وعـــــدم  ــعــ ــنــــود الــ ــبــ الــــشــــركــــة لــ
استطاعتها تنفيذه واستعانة 
الوزارة بشركات أخرى لتنفيذه؟«.

ــن الـــمـــســـؤول الـــذي  وتــــابــــع: »مــ
مثل وزارة الصحة أمـــام الجهاز 
الــمــركــزي لــلــرد على استفسارات 
الجهاز؟ وما اإلفادة التي تقدم بها 
وبناء عليها قرر الجهاز عدم فسخ 
العقد؟ يرجى تــزويــدي بالسيرة 
الذاتية لهذا المسؤول ووظيفته؟ 
وما تاريخ إبــاغ الجهاز الــوزارة 

ــقــــة عـــلـــى فــســخ  ــدم الــــمــــوافــ ــعــ بــ
العقد؟ وهل ذكر الجهاز أسباب 

عدم موافقته على الفسخ؟«. 
وقــــــــال »هــــــل ردت الـــــــــوزارة 
على خطاب الجهاز المركزي 
وشــرحــت أســبــاب رغبتها في 
الــفــســخ؟ وَمـــن الــمــســؤول الــذي 
خــاطــب الــجــهــاز؟ وهـــل عــرض 
كــتــاب الــــرد مــن الــجــهــاز؟ وهــل 
ــرارات الــجــهــاز للمناقصات  ــ قــ
ملزمة للوزارة إذا ما ارتأت أن 
قــرارهــا يمس األمـــن الصحي؟ 
ــــك؟ ومــا  ــم حـــيـــال ذلـ ــ ــا دوركــ ومــ
اإلجراء الذي يفترض اتخاذه؟«.
واستفسر بقوله »هل تلقت 
الــوزارة خطابات بالمخالفات 
الـــجـــديـــدة مـــن إدارات مــنــاطــق 
ــة ومـــبـــارك  ــمـ ــعـــاصـ حـــولـــي والـ
الــكــبــيــر الـــصـــحـــيـــة؟ إذا كــانــت 
اإلجــــــــابــــــــة بـــــــاإليـــــــجـــــــاب، فـــمـــا 
ات التي اتخذت حيال  اإلجـــراء
ــركـــة؟ وهــــل صحيح  هــــذه الـــشـ
أن مــديــر الــخــدمــات فــي وزارة 
الــصــحــة أصــــدر قــــرارا بــإيــقــاف 
ــيــــش  ــتــ ــفــ ــتــ جـــــمـــــيـــــع لـــــــجـــــــان الــ
ــورة  ــ ــذكـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى الــــمــــنــــاطــــق الـ
وطــلــب مــن اإلدارات والــمــراكــز 
الصحية عـــدم تسجيل غياب 
ــفـــيـــن؟«، مــضــيــفــا »ومــــا  الـــمـــوظـ
عدد موظفي الشركة المذكورة 
ــذيـــن  ــر الـــكـــويـــتـــيـــيـــن الـ ــيـ ــــن غـ مـ
يعملون في المراكز الصحية 
ــتــــابــــعــــة  والــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات الــ

للمناطق المذكورة؟«.

5 نواب: اإلعدام أو الحبس المؤبد لتجار المؤثرات العقلية
تقدم 5 نواب باقتراح بقانون 
بتعديل المادتين رقم 37 و38 
من المرسوم بالقانون رقم 48 
لسنة 1987 فــي شــأن مكافحة 
ــمـــؤثـــرات الــعــقــلــيــة، وتنظيم  الـ

استعمالها، واالتجار فيها.
ونــــــــــص االقـــــــــــتـــــــــــراح، الـــــــذي 
قــدمــه الــنــواب شعيب شعبان، 
ــد  ــمـ ــــف، وحـ ــــضـ ــمـ ــ ــلــــهــــل الـ ومــــهــ
المدلج، وعبدالله فهاد، وأسامة 
الزيد، على أن يستبدل بنصي 
المادتين 37 و38 من المرسوم 
ــم 48 لــســنــة 1987  بــقــانــون رقــ

المشار إليه النصان التاليان:
المادة 37 »يعاقب باإلعدام 
ــل مــن  ــ ــد كـ ــمــــؤبــ أو الـــحـــبـــس الــ
استورد أو صّدر بقصد االتجار 
مواد أو مستحضرات المؤثرات 

شعيب شعبان مهلهل المضف أسامة الزيد

الــعــقــلــيــة بـــغـــيـــر الـــحـــصـــول عــلــى 
الترخيص المنصوص عليه في 

المادة )4( من هذا القانون.
وكل من أنتج أو فصل أو صنع 
أي مادة أو مستحضر مؤثر عقلي 
بغير الــحــصــول عــلــى الترخيص 
المنصوص عليه في المادة )32( 

من هذا القانون.
أما المادة 38 فجاء بها »يعاقب 
بالحبس المؤبد وبغرامة ال تجاوز 

20 ألف دينار:
ــتـــرى أو  أ- كـــل مـــن حــــاز أو اشـ
ــرات الــعــقــلــيــة  ــ ــؤثـ ــ ــمـ ــ بــــــاع مـــــــواد الـ
ومـــســـتـــحـــضـــراتـــهـــا أو تــســلــمــهــا 
أو نقلها أو نـــزل عنها أو تبادل 
عليها أو صرفها بأي صفة كانت 
أو تــوســط فــي شــيء منها، وكــان 
ذلك بقصد االتجار فيها أو اتجر 

فيها بأي صورة في غير األحوال 
المرخص بها في هذا القانون. 

ب- كل من قدم أو سهل بمقابل 
للتعاطي مـــواد أو مستحضرات 
المؤثرات العقلية في غير األحوال 

المصرح بها في هذا القانون.
 ج- كــــــل مــــــن رخــــــــص لــــــه فــي 
ــواد الــمــؤثــرات العقلية  حــيــازة مــ
ومستحضراتها الستعمالها في 
غرض أو أغــراض معينة، ويكون 
قد تصرف فيها بمقابل بأي صفة 

كانت في غير تلك األغراض.
 د- كــل مــن أدار أو أعــد أو هيأ 
بـــمـــقـــابـــل مـــكـــانـــا لـــتـــعـــاطـــي مــــواد 
ومستحضرات المؤثرات العقلية».

وتضمن االقتراح أنه إذا ارتكبت 
الــجــرائــم الــمــنــصــوص عليها في 
الفقرة )ب، ج، د( بغير مقابل تكون 

العقوبة الحبس مدة ال تزيد على 
15 سنة وبــغــرامــة ال تتجاوز 10 
آالف دينار. وتكون العقوبة االعدام 

في حالة العود أو إذا كان الجاني 
من الموظفين المنوط بهم مكافحة 
المؤثرات العقلية او الرقابة على 

ــا. وقـــالـــت  ــهـ ــازتـ ــيـ ــا أو حـ ــهــ تــــداولــ
المذكرة االيضاحية إنه مما ال شك 
فيه أن الــمــؤثــرات العقلية ال تقل 

خطورتها عن المواد المخدرة، بل 
أصبحت أخطر في اآلونة األخيرة 
بسبب تصنيعها وإنتاجها من 
مواد كيميائية خطيرة، وأصبحت 
تهدد مجتمعنا وأدت إلــى تفكك 
األســـرة الــواحــدة بل ما هو أعظم 
حتى تجرأ االبــن بذنب ال يغتفر 
فقتل َمــن ولــدتــه وأرضــعــتــه وهي 
أمه، وتجرأ األخ على أخته وقتلها.
 وأضـــافـــت أن الــجــرائــم بشتى 
 بعد 

ً
أنواعها أصبحت تزداد يوما

يوم، والسبب تلك اآلفة الخطيرة 
الــتــي أصــبــحــت بــمــتــنــاول األيـــدي 
وكــثــر انــتــشــارهــا بــيــن المجتمع 
ــة الــــشــــبــــاب خـــــاصـــــة، حــتــى  ــ ــئـ ــ وفـ
رأيناها وهي تدخل مدارس الطلبة 
والــطــالــبــات، وبسبب قلة الوعي 
ــغـــر ســــن بـــعـــض مــتــعــاطــيــهــا  وصـ

فــا يــدركــون أنها أشــد وأمعن 
في الضرر من المواد المخدرة 
ــرة، وتـــــــــؤدي بــشــكــل  ــكــ ــمــــســ والــ
مباشر إلــى تلف العقل وفتك 
الــــبــــدن وغـــيـــرهـــا مــــن الــمــضــار 

والمفاسد. 
وأشـــارت إلــى أن »هــذه اآلفة 
الخطيرة التي أصبحت تنهش 
فــــي الــمــجــتــمــع وكــــــان الــســبــب 
الرئيسي في انتشارها تهاون 
تــجــار تــلــك الــســمــوم بالقانون 
الـــذي كــان يعاقبهم بعقوبات 
مــخــفــفــة دون رادع قـــانـــونـــي 
 علينا 

ً
ــا مـــشـــدد، فــأصــبــح لـــزامـ

كــمــشــرعــيــن تــشــديــد عــقــوبــات 
قـــــانـــــون الـــــمـــــؤثـــــرات الــعــقــلــيــة 
بــاإلعــدام والمؤبد لمن يتاجر 

بأرواح مجتمعنا«.

على الحكومة 
تقنين تكاليف 
إنتاج النفط...
وستكون لنا 

وقفة
المطر

 
ً
46 مشروعا

 
ً
واقتراحا
بقانون 

على جدول 
»السكنية« 

لضبط 
الفوضى 
العقارية

الصقعبي
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أجــلــت اللجنة المشتركة بين »الفنية« 
و»القانونية والمالية« في المجلس البلدي، 
البت النهائي لجدول أبراج االتصاالت لحين 
تعديل بعض البنود الــــواردة فــي الالئحة 
من الناحية القانونية، وبعد معرفة الرأي 
الصحي لوزارة الصحة في االجتماع المقبل، 
للخروج بالئحة متوازنة ومنظمة لوضع 

أبراج االتصاالت.
وقــال رئيس اللجنة المشتركة د. حسن 
كمال، في تصريح صحافي، عقب اجتماع 
اللجنة لمناقشة بــنــود الــجــدول المقترح 
ــامـــة مــحــطــات اتــــصــــاالت رادويـــــــة عــامــة  إلقـ
بجميع مناطق الكويت المختلفة »أبـــراج 
االتصاالت«، والمدرج ضمن الئحة البناء، 
إن اللجنة طلبت الــرأي الصحي من وزارة 
الــصــحــة حـــول الــتــأثــيــر الــصــحــي والنفسي 
لمستخدمي المباني، التي سيكون مسموحا 
وضــع محطات أبــراج االتــصــاالت الــرادويــة 
ســـــواء عــلــى أســطــحــهــا أو بـــالـــقـــرب مــنــهــا، 

ــــرأي الــصــحــي يعتبر األبـــرز  مــوضــحــا أن الـ
لمعرفة مدى الخطورة التي ستشكلها تلك 
األبــراج على األفــراد والمجتمع. ولفت كمال 
إلى أن اللجنة ناقشت في اجتماعها مواقع 

أبــــــراج االتــــصــــاالت الــمــخــتــلــفــة فـــي مــنــاطــق 
الكويت، والتي يمكن ترخيصها، والمواقع 
األخرى الممنوع الترخيص بها، كما ناقشت 
االشتراطات الفنية الالزمة لمسافات وارتفاع 

وقوة إرســال محطات االتصاالت، بحضور 
ممثلي الجهاز التنفيذي واإلدارة القانونية 
في البلدية والهيئة العامة لالتصاالت ووزارة 
الصحة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
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»المشتركة« بالبلدي تؤجل البت النهائي
في الجدول المقترح لـ »أبراج االتصاالت«

 ومعرفة الرأي الصحي بشأنها
ً
حتى تعديل بعض بنود الالئحة قانونيا

جانب من اجتماع اللجنة المشتركة أمس

ً
»فنية البلدي« تناقش »كورنيش الجهراء« غدا

●   محمد جاسم
تناقش اللجنة الفنية بالمجلس البلدي في اجتماعها 
 مشروع الواجهة البحرية في الجهراء )كورنيش 

ً
غــدا

الـــجـــهـــراء(، كــمــا تــبــحــث بــرئــاســة د. حــســن كـــمـــال قـــرار 
مجلس الوزراء بشأن طلب المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية تخصيص أرض لمشروع ترفيهي تعليمي 

تثقيفي في محافظة الجهراء والمضي في تنفيذه. 

وتنظر اللجنة في اقتراح العضو د. حسن كمال 
بشأن ترخيص المبرات في المباني االستثمارية، 
واالقــــتــــراح الــمــقــدم مـــن الــعــضــو مــنــيــر األمـــيـــر بــشــأن 
تــخــصــيــص أمــــاكــــن إعـــالنـــيـــة عـــلـــى الــــطــــرق الـــعـــامـــة 

والرئيسية الستخدام الجهات الحكومية. 
ــــراح الـــمـــقـــدم مــــن الـــعـــضـــوة م.  ــتـ ــ كـــمـــا تـــنـــاقـــش االقـ
علياء الفارسي بشأن نقل وتخصيص موقع جديد 
لالستعماالت واألنشطة الــمــوجــودة بمنطقة شرق 

الضجيج وجنوب ضاحية خيطان الجنوبي، وشمال 
القاعة األميرية في المطار، واالقتراحين المقدمين 
مــن الــعــضــو عــبــدالــلــطــيــف الــدعــي بــشــأن عــمــل لجنة 
استشارية مشكلة من مختلف الجهات الحكومية، 
وبـــــشـــــأن دلــــيــــل اســـــتـــــرشـــــادي شــــامــــل لــتــخــصــيــص 
 عن بحث اقتراح العضو 

ً
األراضــي والقسائم، فضال

فهد العبدالجادر بشأن أرقــام الطرق الموجودة في 
اللوحات اإلرشادية.

إغالق فوري ألكبر مصنع إغالق فوري ألكبر مصنع إلإلنتاج عوادم نتاج عوادم 
المركبات المزعجة بالشويخالمركبات المزعجة بالشويخ

في حملة مشتركة لـ »الداخلية« و»التجارة«

إغالق المصنع

●   محمد الشرهان
واصـــــــــــــل قـــــــطـــــــاع الـــــــمـــــــرور 
ــلـــيـــمـــات  والـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات، بـــتـــعـ
مــــبــــاشــــرة مـــــن وكــــيــــل وزارة 
الــداخــلــيــة الــمــســاعــد لــشــؤون 
ــرور الـــلـــواء  ــ ــمـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــات والـ
ــغ، وإشــــــــراف  ــ ــايـ ــ ــــصـ جــــمــــال الـ
ــام  ــعـ مــــيــــدانــــي مــــن الــــمــــديــــر الـ
لــإدارة العامة للمرور اللواء 
ــــف الــــــخــــــدة، ومـــســـاعـــد  ــــوسـ يـ
المدير العام للشؤون الفنية 
ــعــــدوانــــي،  الـــعـــمـــيـــد مـــحـــمـــد الــ
بالتعاون والتنسيق مع وزارة 
الــــتــــجــــارة، تــنــفــيــذ الـــحـــمـــالت 
ــة عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــــدانـ ــيـ ــ ــمـ ــ األمـــــنـــــيـــــة الـ
الــمــواقــع والــــورش المخالفة، 

الــتــي تبيع عـــوادم المركبات 
ــوات  ــ الـــتـــي يـــصـــدر مــنــهــا أصـ

مزعجة.
وقال ضابط قسم العالقات 
الــعــامــة والــتــوعــيــة الــمــروريــة 
ــة لــــلــــمــــرور،  ــامــ ــعــ بــــــــــــاإلدارة الــ
الــرائــد عبدالله بوحسن، إنه 
 لجهود المؤسسة 

ً
اســتــمــرارا

األمنية المستمرة، وتكثيف 
الحمالت األمنية والتفتيشية، 
بالتعاون مع وزارة التجارة 
والصناعة، للحد من الظواهر 
ات  الــســلــبــيــة، وأخـــــذ اإلجـــــــراء
ــة بــحــق  ــ ــ ــالزمـ ــ ــ الــــقــــانــــونــــيــــة الـ
الكراجات والورش المخالفة، 
نفذت وزارة الداخلية، ممثلة 
ــة لــــلــــمــــرور،  ــامــ ــعــ بــــــــــــاإلدارة الــ

بالتعاون مع وزارة التجارة 
ــنـــاعـــة، حــمــلــة مـــروريـــة  والـــصـ
تــفــتــيــشــيــة مـــســـاء أمــــس عــلــى 

منطقة الشويخ الصناعية.
وقــال بوحسن إن »الحملة 
أسفرت عن إغالق أكبر مخزن 
لتوريد الــعــوادم التي تصدر 
أصــواتــا مــزعــجــة، والمخالفة 
للقرار الــوزاري رقم 2022/76 
مــــــن قـــــــــرار وزارة الــــتــــجــــارة 
والـــصـــنـــاعـــة«، مــشــيــرا إلـــى أن 
مفتشي وزارة التجارة حرروا 
ــة بــحــق  ــعـ ــارات مـــراجـ ــ ــعـ ــ 3 إشـ
3 ورش مــخــالــفــة الســتــكــمــال 
ات القانونية من قبل  اإلجــراء
وزارة الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة، 
ــر تـــعـــهـــد  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ ــــال عـــــــن تـ ــــضـ فـ

لورشة من قبل مفتشي وزارة 
التجارة والصناعة.

وذكــــــــر أن رجــــــــال الــــمــــرور 
ومفتشي إدارة الفحص الفني 
ــرروا 20 مخالفة متنوعة،  حـ
وأحــالــوا مركبة يصدر منها 
ــراج  أصـــــــوات مـــزعـــجـــة إلـــــى كــ
حجز اإلدارة العامة للمرور، 
ــرار الـــحـــمـــالت  ــمــ ــتــ مــــؤكــــدا اســ
المرورية المكثفة، بالتعاون 
مع الجهات المعنية بالدولة، 
 على تطبيق القانون 

ً
حرصا

ــــط  ــبـ ــ عــــــلــــــى الــــــجــــــمــــــيــــــع، وضـ
ــلـــى الــــقــــانــــون،  الـــخـــارجـــيـــن عـ
مشددة على ضرورة االلتزام 
 عــلــى 

ً
بــــالــــقــــوانــــيــــن، حــــفــــاظــــا

سالمة الجميع.

المنفوحي: الرد على مالحظات »المحاسبة« خالل 5 أيام
 بالمستندات

ً
دعا رؤساء قطاعات البلدية إلى أن يكون الرد مشفوعا

طالب المدير العام للبلدية 
م. أحــمــد الــمــنــفــوحــي رؤســـاء 
القطاعات ومــديــري اإلدارات 
بالرد على مالحظات ديوان 
ــام  ــة خـــــــالل 5 أيــــ ــبــ ــمــــحــــاســ الــ
عــمــل بــحــد أقــصــى مــن تــاريــخ 
تبليغهم بها وإحالتها إلى 
الديوان من مدير البلدية أو 
لــجــنــة الــتــعــقــيــب والـــــرد عــلــى 
مالحظات ديوان المحاسبة، 
مشددا على ضرورة أن يكون 
 بجميع األوراق 

ً
الرد مشفوعا

والمستندات واالدلة.
 
ً
وأصــــدر الــمــنــفــوحــي قـــرارا

 بـــــشـــــأن آلـــــيـــــة الــــــرد 
ً
إداريـــــــــــــــا

ــا فــيــه  ــ عـــلـــى الـــمـــالحـــظـــات دعـ
ــات الـــبـــلـــديـــة  ــاعــ ــطــ رؤســـــــــاء قــ
ــد الــــرد  ــيـ ــــى ضــــــــرورة تـــوحـ إلــ
الــمــتــعــلــق بـــقـــطـــاعـــهـــم، حــيــث 
يتعين على مديري اإلدارات 
وأفــرع البلدية بالمحافظات 
رفــــــــع مــــــذكــــــرة بــــــردهــــــم عـــلـــى 
الــمــالحــظــات الــداخــلــة ضمن 
اختصاصهم لرئيس القطاع 
الــــمــــخــــتــــص، والـــــــــذي بــــــدوره 
يــقــوم بــالــتــدقــيــق والــمــراجــعــة 
ومن ثم تجميع جميع ردود 
ــابـــعـــة لــقــطــاعــه  ــتـ اإلدارات الـ
وإعــداد مذكرة نهائية بالرد 
ــا يــخــص الـــقـــطـــاع مــن  عــلــى مـ

مالحظات لرفعها وإرسالها 
للجهة المختصة في البلدية 

والمكلفة بإعداد الرد.
وطـــــــــــالـــــــــــب الـــــمـــــنـــــفـــــوحـــــي 
القطاعات واإلدارات المعنية 
ات  ــح اإلجــــــــــــــــــــــــراء ــ ــ ــيـ ــ ــ ــــوضـ ــ ــتـ ــ ــ بـ
الــتــصــحــيــحــيــة لــكــل مــالحــظــة 
واردة في تقرير »المحاسبة« 
ــة الــــــــــوحــــــــــدة  ــ ــيـــ ــ ــمـــ ـــ ــســ ــ مــــــــــــع تـــ
الــتــنــظــيــمــيــة الـــمـــســـؤولـــة عــن 
ات وتــحــديــد  تــنــفــيــذ اإلجـــــــراء
تاريخ محدد إلنجازها وفق 
النموذج المرفق مع التعميم، 
وااللـــتـــزام بــتــعــبــئــة الــنــمــوذج 
الـــرد الــنــهــائــي بــعــد اعــتــمــاده 

ــر اإلدارة ورئـــيـــس  ــديــ مــــن مــ
القطاع المختص.

الرد الشهري

وشـــــــــــــــدد عــــــلــــــى ضــــــــــــرورة 
مــتــابــعــة مــالحــظــات الـــديـــوان 
الــــــــــخــــــــــاصــــــــــة بــــــــهــــــــم طــــــــــــوال 
ــزام  ــ ــتـ ــ ــة الـــمـــالـــيـــة، وااللـ ــنـ الـــسـ
ــل  ــكــ ــشــ بــــــتــــــحــــــديــــــث الــــــــــــــــرد بــ
شــــهــــري، مــــع الــــحــــرص عــلــى 
ــة الــــتــــعــــقــــيــــب  ــ ــنـ ــ ــــجـ تــــــــزويــــــــد لـ
ــمــــالحــــظــــات  ــــى الــ ــلـ ــ والــــــــــــرد عـ
بـــمـــا يــســتــجــد بـــشـــأنـــهـــا أوال 
: عــنــد إحــالــة 

ً
بـــــأول، مــضــيــفــا

إحــــدى الــمــالحــظــات لــــإدارة 
الــقــانــونــيــة إلجــــراء التحقيق 
الالزم فيها، فعليها مخاطبة 
ــيـــن  ــتـــصـ ــمـــخـ واســـــــتـــــــدعـــــــاء الـ
بــالــقــطــاع أو اإلدارة أو فــرع 
البلدية المختص بموضوع 
الــــــــمــــــــالحــــــــظــــــــة الســــــتــــــيــــــفــــــاء 
متطلبات التحقيق، وتزويد 
لــجــنــة الــتــعــقــيــب والـــــرد عــلــى 
مــالحــظــات الـــديـــوان بنتيجة 
ــقــــة  ــلــ ــعــ ــتــ ــمــ الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات الــ
بــالــمــالحــظــات فـــور االنــتــهــاء 
منها واعتمادها من السلطة 

المختصة في البلدية.

محمد جاسم

أحمد المنفوحي

»تكوين ا»تكوين اإلإلنسانية« نسانية« 
تسلم تسلم 1212 شقة  شقة 

للنازحين السوريينللنازحين السوريين

أعـــلـــنـــت جـــمـــعـــيـــة تــكــويــن 
اإلنسانية، االنتهاء من بناء 
عــــمــــارة ســكــنــيــة وتــســلــيــمــهــا 
لعدة أسر سورية نازحة في 

مدينة إدلب.
وقال رئيس مجلس إدارة 
الجمعية، م. عبدالله الخالدي، 
في تصريح صحافي، أمس، 
إن الهدف من مشروع العمارة 
الــــســــكــــنــــيــــة هـــــــو احــــتــــضــــان 
الــــــنــــــازحــــــيــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن، 
ونقلهم من حياة المخيمات 
ــة إلــــــــى وحــــــــدات  ــيــ ــوائــ ــشــ ــعــ الــ
سكنية تحفظ لهم كرامتهم 

وخصوصياتهم.
وأوضـــــــــــــح الــــــخــــــالــــــدي أن 
الــجــمــعــيــة ســـلـــمـــت 12 شــقــة 
ــة ألســــــــــر وعــــــائــــــالت  ــيــ ــنــ ــكــ ســ
عـــــاشـــــوا فـــــي مـــخـــيـــمـــات بــال 
أدنــى مقومات حياتية طيلة 

السنوات الماضية. 
ــر هــذا  وتــــابــــع: »لــمــســنــا أثــ
المشروع المبارك في نفوس 
األسر المستفيدة، الذين ظلوا 
يــلــهــجــون بــالــثــنــاء والـــدعـــاء 
للمتبرعين وللكويت وأهلها 
 إلــى أن 

ً
المحسنين«، مــشــيــرا

مثل هذه العطاءات التكافلية 
 ألسمى 

ً
عد تجسيدا

ُ
النافعة ت

ــيــــن أهــــل  ــانــــي األخــــــــــوة بــ مــــعــ
اإلسالم.

»الصحة« تدشن المرحلة التشغيلية
الثالثة لمستشفى الفروانية الجديد

دشــنــت وزارة الــصــحــة الــمــرحــلــة الــتــشــغــيــلــيــة الــثــالــثــة لمستشفى 
الفروانية الجديد وتشمل أجنحة النساء والــوالدة واألطفال الخدج 

وعيادة األم والجنين وحوادث النساء والوالدة.
وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس، إن الفترة المقبلة ستشهد 
تدشين باقي األقسام واألجنحة لتكتمل بذلك المنظومة الصحية في 

المستشفى.
وكــانــت الــــوزارة قــد دشــنــت فــي أغسطس الــعــام الــمــاضــي المرحلة 
التشغيلية األولــــى أعــقــبــهــا تــدشــيــن الــمــرحــلــة الــثــانــيــة فــي سبتمبر 
للمستشفى الـــذي يمثل إضــافــة نــوعــيــة للمنظومة الصحية ضمن 
التوسع في تقديم الخدمات الصحية في البالد وتحسين مستوى 
 لمرتكزات خطة التنمية ورؤية »كويت جديدة 2035«.

ً
جودتها تنفيذا

ويعتبر هـــذا المستشفى مــن بــيــن أكــبــر نــمــاذج الــخــدمــة الصحية 
المتكاملة فــي الــبــالد، الــتــي تتسق مــع أحـــدث الــمــواصــفــات العالمية 
المراعية لحقوق وسالمة المرضى وخصوصياتهم ومــزود بأحدث 

.
ً
األجهزة وأكثرها تطورا

وأقيم المستشفى على مساحة 423 ألف متر مربع ويتكون من 5 
مبان رئيسية وهــي المبنى الرئيسي والــعــيــادات الخارجية ومبنى 
األسنان ومبنى الخدمات ومبنى مواقف السيارات الذي يتكون من 7 
أدوار بطاقة استيعابية لـ 1400 سيارة اضافة الى جسر معلق يربط 

مواقف السيارات بالمستشفى.

وفد »غوستاف روسي« يزور 
مركز الكويت لمكافحة السرطان

في إطار زيارته الستكمال رسم الخطوات العملية، لبدء التعاون 
د وفــد مستشفى 

ّ
الثنائي المشترك لعالج أمــراض السرطان، تفق

»غــوســتــاف روســـي« الفرنسي مــركــز الكويت لمكافحة السرطان، 
والــمــراكــز التخصصية التابعة لــه، حيث زار مــركــز حسين مكي 
جمعة للجراحة التخصصية، ومــركــز يعقوب بهبهاني لــزراعــة 
النخاع والمختبرات التخصصية، ومركز الشيخة بدرية األحمد 
لعالج األورام والخاليا الجذعية، ومركز فيصل سلطان بن عيسى 

للتشخيص والعالج اإلشعاعي. 
وقــــد تــخــلــل الــــزيــــارة الــعــديــد مـــن الــمــنــاقــشــات وتـــبـــادل الــــرؤى، 
واالستماع إلى شرح مقدم من مدير الهيئة الطبية في مركز الكويت 
لمكافحة السرطان، الدكتور جاسم البراك، حول ما يتمتع به المركز 
من إمكانات أشــاد بها الوفد الزائر، وأعــرب عن تطلعه لبدء آفاق 

التعاون في القريب.
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بــعــبــارات مبسطة، يعني »الــذكــاء االصــطــنــاعــي« تفاعل الحاسوب 
واإلنسان اآللي مع الحالة التي تواجهه بتحليل سريع ودقيق للمعطيات 
والبيانات، وصواًل الى توقعات وبدائل ممكنة، وبما يؤدي الى اتخاذ 
الــقــرار المناسب والمضي بــاإلجــراء المالئم بشكل تلقائي، وذلــك من 
دة تشبه الى حد بعيد عمل الشبكية العصبية والخاليا 

ّ
خالل آلية معق

الدماغية التي تتحكم في تصرفات وقرارات اإلنسان.
يستخدم الحاسوب في هــذا المجال الخوارزميات الذكية القادرة 
على التعلم التلقائي، والتحليل األوتوماتيكي، والتصحيح المنهجي، 
والتوجيه الذاتي، للقيام بمهام تشبه الى حد بعيد ما يقوم به البشر 
 كفهم اللغات 

ً
 مكنات بسيطة نسبيا

ً
في مجاالت عديدة تتطلب أحيانا

والتعّرف على األصوات واألشكال والوجوه، أو تستخدم مقدرات أكثر 
م والتعليم اآلليين.

ّ
 كالتعل

ً
تعقيدا

إضافة الى استخداماته المنطقية والمتوقعة في مجاالت الصناعات 
 
ً
الرقمية، ووسائل التنقل الذكية، والتواصل اإللكتروني، صار رائجا

استخدام »الذكاء االصطناعي« في مجاالت عديدة كان التخلي عن البشر 
 من ضــروب الخيال، ومــن ذلــك: تشخيص األمــراض 

ً
لتحقيقها ضربا

وإجــراء العمليات الجراحية، والتقاضي اإللكتروني واإلفتاء الرقمي، 
واألمـــن الوطني والــوقــايــة مــن الجرائم المنظمة، والكشف عــن الغش 
والــتــزويــر، واإلعـــالم والترفيه، والمحاسبة وإدارة الــمــوارد البشرية، 
والــبــحــث العلمي واســتــطــالع الــبــيــانــات الــمــعــقــدة، وإنــشــاء المحتوى 
المخصص للنشر، وإدارة سلسلة التوريد وعمليات البيع والشراء، 

وقياس اتجاهات العرض والطلب، وتقصي األذواق والرغبات... إلخ.
 مــع دخولنا عصر »الــذكــاء االصطناعي« ظهور 

ً
لــم يعد مستغربا

مفاجآت يومية في هــذا المجال قد يأخذ بعضها شكل الظاهرة في 
انتشارها السريع وتأثيرها الكبير واستخداماتها المربكة حتى ال 
 
ً
نقول الملتبسة أو المقلقة، ونذكر من بين النماذج التي تحوز حاليا

شهرة متصاعدة في هذا المجال برنامج ChatGPT اإللكتروني القادر 
بدقة كبيرة وسرعة هائلة على الكتابة الذاتية في أي موضوع قد تسأل 

عنه من خالل الحديث معه كتابة بشكل مباشر وتفاعلي.
فمن أجل تزويد مستطلعه بإجابات آلية وفورية تتمتع بمقدار كبير 
من المصداقية والمهنية والدقة، يقوم هذا البرنامج- في بضع ثوان- 
بسلسلة من الخطوات غير المرئية تتضمن فهم اللغة، والتحليل الزماني 
والمكاني، والتصنيف اآللي، والتدقيق المنهجي، وصواًل لتقديم إجابة 
كافية ووافية أو كتابة مقال، أو صياغة نص، أو إعداد تقرير أو ملخص، 

ناهيك عن التدقيق اإلمالئي وترجمة النصوص.
***

معاندة بمقولة إن »اإلنسان عدو ما يجهل«، ورغم ترددي في زيارة 
 
ً
هذا البرنامج الــذي أقل ما يقال عنه إنه »من عمل الخيال«، وتجاوزا

لقناعتي المتذبذبة حول أخالقية وجدوى استخداماته، قادني فضولي 
الــى مواجهة ChatGPT بالسؤال الشهير »مــن أنــت؟ ومــا المساعدات 
والخدمات التي يمكن أن تقدمها؟«، وقد أتت إجابته الحرفية- مع بعض 
التصرف الذي تتطلبه ضرورات تنسيق الصياغة- على النحو التالي:

 OpenAI أنــا نموذج من نماذج »الــذكــاء االصطناعي« المدرب من(
لتحليل اللغة الطبيعية واإلجابة عنها، الهدف مني هو اإلجابة عن 
األسئلة النصية، والكتابة اآللية، والترجمة، والتحليل اإلحصائي، في 
مجاالت مختلفة، كالثقافة العامة، والعلوم، والطب، والتكنولوجيا، 

واألخبار، والفن، والرياضة، وغيرها.
وتقوم مساعدتي على استخدام »الذكاء االصطناعي« في العديد من 

المجاالت، ومنها:
- التحليل اللغوي، والتعليم الذاتي للغة، والترجمة اآللية، وصياغة 

النصوص.
- تحليل األعـــمـــال: حيث يمكن الــقــيــام بتحليل األدلــــة اإلحصائية 
ــمــــال، كـــالـــدخـــل، والـــتـــكـــلـــفـــة، واإليـــــــــــــرادات، والــخــطــط  الــمــتــعــلــقــة بــــاألعــ

االستراتيجية، والتحليل اإلحصائي للشركات، وغيرها.
- التحليل الطبي: أي التشخيص الذاتي للحاالت الصعبة والتنبؤ 

باألمراض.
- التعليم اآللــــي: حــيــث يمكن الــقــيــام بــتــدريــب الــطــالب عــلــى اللغة 
اإلنكليزية أو اللغات األخرى، في اإلجابة عن األسئلة الشائعة وتحسين 

الكتابة والتحدث.
- الترجمة اآللية: حيث يمكن ترجمة النصوص من اللغة األصلية 

إلى اللغة المستهدفة.
- التصحيح الــذاتــي: ويعني التشخيص الــذاتــي لألخطاء التي قد 

تحدث في البيانات المدخلة(.
***

رغم فوائد »الذكاء االصطناعي« المتعددة في مجال تعزيز الرفاهية 
البشرية وتحسين دقة الخدمات وكفاءتها باإلضافة الى تقليص الجهود 
 من التحديات األخالقية، واالقتصادية، 

ً
والنفقات، فإنه يطرح كثيرا

واالجتماعية والقانونية، ويشمل ذلك: القلق من ارتفاع نسبة البطالة في 
بعض المهن التخصصية التي بقيت فترة طويلة بمنأى عن المنافسة 
غير البشرية، والخشية من انتهاك الخصوصيات وتغّير المجتمعات، 
وصعوبة تحديد المسؤولية في حالة وقوع ضرر ناجم عن استخدام 
األنظمة الذكية، والــدخــول في نمطية التعود على ذكــاء اآللــة بــداًل من 
التفكير، وغير ذلك من المخاطر التي قد تنتج عن االستخدام الخطأ 
للمنصات والمواقع والتطبيقات الذكية كلجوء ضعاف النفوس وقليلي 
الدراية المعرفية الى استخدام برنامج ChatGPT إلعداد تقارير أو نشر 

مقاالت دون ذكر مصدرها.
ز على االستمرار بتتبع وتنظيم استخدامات »الذكاء 

ّ
وهذا ما يحف

االصطناعي« واالستمرار في دراسة آثاره المحتملة والعمل على إيجاد 
الحلول المناسبة للتخفيف من سلبياته واالستفادة من ايجابياته، 
شــأنــه فــي ذلـــك شـــأن كــل التقنيات واالخـــتـــراعـــات واالكــتــشــافــات التي 
سبقته وستلحقه بالسيطرة على تفاصيل حياتنا اليومية، حيث ما 
 حول الحلول اإلجبارية لآللة الحاسبة مكان جدول 

ً
زال التساؤل ساريا

الضرب، وحلول الكتابة اإللكترونية مكان القلم، واالستعاضة عن النشاط 
البدني بالرياضة التفاعلية!                            * كاتب ومستشار قانوني.

القيا 
 من إزاحة أميركا عن تبوؤ مركز الصدارة 

ً
اقتربت الصين كثيرا

والقيادة للعالم، نقول اقتربت لكنها لم تحقق فعل اإلزاحة حتى 
اآلن، ونحن في القرن الحادي والعشرين، تطرح نفسها »بمعجزة« 
تتجلى في التنمية المستدامة والتخلص من الفقر، وتقوم على 

»أنقاض الغرب والعولمة«.
 فهل تتحقق هذه المعجزة؟ أم أننا أمام مارد جديد يرتدي 
 عن »الغرب« 

ً
 عماده التنمية واالقتصاد يكون بديال

ً
 ناعما

ً
ثوبا

بــكــل مــقــومــاتــه، يــشــق طــريــقــه إلـــى الــعــالــم عــبــر مــبــادرة »الــحــزام 
والطريق«؟

 جميلة هي المبادئ التي تحملها وتجتهد في تسويقها، 
مفاهيم صينية قوامها »التشارك في المنافسة والبناء والفوائد«، 
لكن كيف نترجمها على أرض الواقع، هذا هو االختبار الحقيقي 

والسؤال األهم؟
 لم نعهده عند الغرب، وأنه 

ً
 عقالنيا

ً
 ومن جديد تسمع خطابا

ص العالم من الفقر ويضيق الفجوة مع األغنياء ويحسن 
ّ
سيخل

البيئة التحتية وينهي حالة الــركــود، ويؤكد إصــالح الموانئ 
واالرتــقــاء بالخطوط المالحية وقــدراتــهــا على النقل البحري، 

 إلى تحقيق التناغم بين اإلنسان والبحر.
ً
سعيا

 الفكرة األساسية التي بنت عليها الصين مبادرتها »الحزام 
والــطــريــق« تــقــوم على تعويض مــا ينقص النمط الــغــربــي وما 
ينقص التنمية االقتصادية، وتجاوز هذا النمط المتوحش إلى 

نمط جديد من العالقات الدولية في القرن الحادي والعشرين.
 تبشرنا الصين أن العالم في المستقبل لن يكون له مركز 
واحد، بل مراكز متعددة العتقادها أن مركز العالم ليس في البحر 
األبيض المتوسط بل في قلب آسيا، وثمة اختالفات عميقة في 
الــرؤى بين مبادرة الحزام والطريق ومفاهيم وركائز العولمة 
 نعرف كيف نصطاد 

ً
الغربية، والمشكلة كما يقولون أننا جميعا

السمك، لكننا ال نجد السمك لنصطاده!
 تشير اإلحصاءات األولية أن مبادرة »الحزام والطريق« ستمتد 
إلى 64 دولة باستثناء الصين وقيام 900 مشروع وباستثمارات 
تبلغ 800 مليار دوالر أميركي، وقد دخلت حيز التنفيذ عام 2016 
وستتحقق البنى التحتية في عام 2024، وفي عام 2049 ستكون 

الحلقات اكتملت بقيام رابطة مصلحة مشتركة.
 لقد بنت الصين توجهاتها على أخطاء الغرب وإخفاقاته 
ونهبه لــثــروات الـــدول النامية والــعــاجــزة واســتــفــادت منها في 
توظيف تلك الثروات لمصلحة اقتصاداتها ورفاهية شعوبها، 
لكن على حساب اآلخــريــن، وهــم غالبيتهم فــي آسيا وإفريقيا 

وأميركا الالتينية.
 مفاهيم العدالة في المصالح، كما تــروج لها الصين، وهي 
مسألة أغرْت الكثير من دول العالم الثالث الذي استنزفت موارده 
 يرتكز على 

ً
 مغايرا

ً
 نهجا

ً
الخام على يد الغرب، فهل نرى فعليا

مبدأ التشاور في البناء والتشارك في المناقشة والفوائد؟
 ودخلت في مشاركات 

ً
 الصين خرجت إلى العالم الثالث فعليا

ومشاريع واتفاقات اقتصادية وتنموية، أخفقت في بعضها 
 في مسألة القروض التي قدمتها 

ً
ونجحت في أخرى، خصوصا

 أمام 
ً
والديون المترتبة على الدول الفقيرة، والتي تشكل عائقا

تحقيقها معدالت نمو رسمتها لها بكين.
 أميركا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، 

ً
 العالم اختبر جيدا

 مكامن 
ً
ووقف على حروبها وهزائمها وانتصاراتها، وعرف جيدا

 بأن من يتعامل معها كمن 
ً
الخلل، لدرجة أن البعض بات مقتنعا

يتاجر بالفحم، ليس له من تجارته سوى سواد الوجه والكفين.
 معتداًل في سياستها الخارجية 

ً
 فهل تقدم الصين نموذجا

ومصالحها االقــتــصــاديــة مــع الــعــالــم اآلخـــر يتمتع بمصداقية 
ومــشــروعــيــة أكــثــر؟ فلننتظر لــنــرى ونحتكم على األرض وفي 

األزمات والصراعات الدائرة والقادمة.

بعد مرور عام تقريبا منذ أقدمت روسيا على 
غزو أوكرانيا، تدخل الحرب مرحلة جديدة، ففي 
أعقاب الهجوم الفاشل على كييف في الربيع 
الماضي والهجوم المضاد األوكراني المذهل 
الـــذي أســفــر عــن تحرير خاركيف فــي الشمال 
وِخرسون في الجنوب، شرع الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين في حملة عقابية تستهدف 
المدنيين والبنية األساسية للطاقة بطائرات 
ــرة بـــدون طــيــار وصـــواريـــخ. اآلن، يسعى  ُمــَســيَّ
بوتين، بعد إحباطه في ساحة المعركة، إلى 
زيادة عدد األوكرانيين المجبرين على قضاء 

الشتاء في البرد والظالم إلى أقصى حد.
لم يتحرك الخط األمامي كثيرا في األشهر 
األخيرة، لكن القتال ال يزال شرسا )مع سقوط 
العديد من الضحايا(، ويبدو أن روسيا تستعد 
لهجوم كبير في الربيع، فاالقتصاد الروسي في 
حالة تأهب للحرب، وقد تجاوزت آلة الدعاية 
في الكرملين كل الحدود، حيث تــروج لخليط 
من التهديدات المروعة واألوهام اإلمبراطورية، 
ذ إخــبــاري مستقل في 

َ
واآلن، ُيــجــَبــَر آخــر َمنف

روسيا، ميدوزا، وآخر منظمة لحقوق اإلنسان، 
مركز ساخاروف، على إغالق أبوابهما، وأصبح 

الِمزاج في موسكو مياال إلى التحدي.
في ظل هــذه الــظــروف، كــان حلفاء أوكرانيا 
محقين في زيادة مساعداتهم العسكرية، بما في 
ذلك تزويدها بالدبابات القتالية، حيث يتمثل 
الهدف في تمكين أوكرانيا من االنتصار على 
المعتدي، لكن ال يجوز لنا أن نتمنى تحقيق 
هذه الغاية دون إعطاء أوكرانيا الوسائل الالزمة 
لتحقيقها، والبديل هو حرب استنزاف مطولة، 
تؤدي إلى المزيد من الوفيات في أوكرانيا، وقدر 
ــا، واستمرار  أعظم من انعدام األمــن في أوروبـ
المعاناة في مختلف أنحاء العالم )ألن روسيا 
لم تتورع عن استخدام إمدادات الطاقة والغذاء 

كسالح(.
 الــتــزم شــركــاء أوكــرانــيــا بالفعل بتزويدها 
بدفاعات جوية متقدمة مثل نظام صواريخ 
باتريوت األميركي الصنع، ومدافع هاوتزر أكثر 

قــدرة، ومركبات قتالية مدرعة إضافية، ولكن 
قبل تحقيق اختراق كبير الشهر الفائت، دارت 
مناقشة محتدمة حول إمكانية تزويد أوكرانيا 
بدبابات مثل ليوبارد Leopard 2( 2( األلمانية 
الصنع أو M1 Abrams األميركية الصنع، وقد 
زعــمــت شخصيا لفترة طويلة أنــنــا يجب أن 
نـــزود أوكــرانــيــا بالوسائل الكفيلة بتمكينها 
من طــرد روسيا، فالدبابات ضرورية للقوات 
األوكــرانــيــة لكسر الــجــمــود الــحــالــي فــي حــرب 
الخنادق، واستعادة الزخم الــذي شهدناه في 
الخريف الماضي عندما نجحت في استعادة 

خاركيف وخرسون.
استغرق التوصل إلى »اتفاق الدبابات« وقتا 
طويال ومناقشات حادة، ثم جاء االختراق عندما 
وافقت ألمانيا على تسليم الدبابات ليوبارد 2، 
بالتنسيق مع الواليات المتحدة التي ستوفر 
نحو 30 دبابة من طراز M1 Abrams، ورغم أن 
تسليم هذه األصول سيستغرق بعض الوقت 
وسيتطلب تــدريــبــا مكثفا وعمليات صيانة 
مـــركـــزة، فـــإن النتيجة ال تقتصر عــلــى ساحة 
المعركة، فقد أرسلنا إشـــارة أخــرى قوية إلى 
روســيــا مــفــادهــا أن بوتين كـــان مخطئا- مرة 

ك في عزيمتنا. كَّ
َ

أخرى- عندما ش
بطبيعة الــحــال، سيزعم بعض المراقبين 
ــة أمـــد  ــالــ ــلـــحـــة يــعــنــي إطــ أن الـــمـــزيـــد مــــن األسـ
الحرب والمجازفة بالمزيد من التصعيد، وأن 
المفاوضات الدبلوماسية هي الحل الوحيد، 
ولكن في حين سيظل األوروبــيــون منفتحين 
دائــمــا عــلــى أي شــخــص جـــاد فــي الــســعــي إلــى 
الـــتـــفـــاوض عــلــى نــهــايــة عـــادلـــة لـــلـــحـــرب، فقد 
أوضحت روسيا حتى اآلن أنها تعتزم مواصلة 
ارتكاب جرائم الحرب، وكل من حاول التفاوض 

مع بوتين عاد خاوي الوفاض.
إلى أن تتبدل هذه الحال، يجب أن نستنتج 
أن الطريقة الوحيدة إلنهاء الحرب هي إعطاء 
أوكرانيا الوسائل الكفيلة بتمكينها من طرد 

الغازي المعتدي.
ــاد األوروبـــــي  وعــلــى هــــذا فــــإن مــهــمــة االتـــحـ
تــتــلــخــص فـــي بــــذل قـــصـــارى جـــهـــده فـــي دعــم 
أوكرانيا، وهذا هو ما نفعله حقا، وبالتعاون مع 
حكومات البلدان األعضاء في االتحاد األوروبي، 
قمنا بالفعل بتعبئة ما قيمته 12 مليار يورو 
)13.1 مليار دوالر( مــن األسلحة واإلمــــدادات 
المرتبطة بها ألوكرانيا، 3.6 مليارات يورو من 
هــذا المبلغ آتية مــن مرفق الــســالم األوروبــــي، 
وعــنــدمــا نضيف إلـــى هـــذا أيــضــا المساعدات 
المالية واإلنسانية الكلية، يقترب إجمالي دعمنا 

من 50 مليار يورو.

عــالوة على هــذا، يعتبر االتــحــاد األوروبـــي 
اآلن المزود الرائد للتدريب العسكري لألفراد 
األوكـــرانـــيـــيـــن، فــمــن خــــالل بــعــثــة الــمــســاعــدات 
العسكرية التابعة لالتحاد األوروبي في بولندا 
وألمانيا، أصبحنا على المسار لتدريب 15 ألف 
جندي بحلول إبريل، ونحن نستعد لتدريب 15 
ألفا آخرين قبل نهاية عام 2023، بما في ذلك 

على استخدام الدبابات مثل ليوبارد 2.
يعمل االتحاد األوروبي أيضا على الحزمة 
العاشرة من العقوبات، بعد أن خفضنا بالفعل 
اعــتــمــادنــا عــلــى واردات الــطــاقــة الــروســيــة في 
غضون بضعة أشهر فقط، يجب أن يكون من 
الواضح هنا أن العقوبات تؤتي ثمارها بالفعل، 
حيث ُيباع النفط الروسي اآلن بخصم 40 دوالرا 
عن خام برنت، ومن المتوقع أن تنخفض عائدات 
روسيا اليومية من الطاقة من نحو 800 مليون 
يورو إلى 500 مليون يورو بعد التدابير األخيرة 
التي اتخذناها هذا الشهر، والواقع أن الحرب 
تكبد الكرملين ثمنا باهظا، وسترتفع تكاليفها 

كلما طال أمدها.
فــي يــنــايــر الــمــاضــي، قــبــل الــغــزو مــبــاشــرة، 
قمت بزيارة إلى منطقة دونباس ورأيــت خط 

المواجهة.
ظلت تلك الرحلة عالقة في ذهني ألسباب 
ــّر 

َ
ق

َ
واضــحــة، ففي طريق عودتي عبر كييف، أ

رئــيــس الـــــوزراء األوكـــرانـــي دينيس شميهال: 
»الغزو قادم، ونحن نعلم أنكم لن تأتوا للقتال 
إلــى جانبنا«، لكنه ســـارع إلــى الــتــســاؤل: »هل 
ــتـــي نـــحـــتـــاج إلــيــهــا  ســتــعــطــونــنــا األســـلـــحـــة الـ
للدفاع عــن أنــفــســنــا؟«. بــصــراحــة، لــم أدر كيف 
أجــيــبــه، ألنــنــي لــم أكـــن أعـــرف إلـــى أي مـــدى قد 
تكون عزيمة األوروبيين قوية، واليوم، تأتي 
اإلجابة بسهولة، وفــي حين عقدت في كييف 
قمة االتحاد األوروبي وأوكرانيا، فال أحد يشك 
في أن أوروبا قد ارتقت إلى مستوى المناسبة، 
وعلينا اآلن أن نستمر في منح أوكرانيا الوسائل 
الالزمة لتمكينها من إلحاق الهزيمة بالمعتدي، 
واستعادة سيادتها، واحتالل مكانها بين أفراد 

أسرة الديموقراطيات األوروبية.

* ممثل االتحاد األوروبي األعلى للشؤون 
الخارجية والسياسة األمنية، ونائب رئيس 
المفوضية األوروبية من أجل أوروبا أقوى 
في العالم.

»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع 
»الجريدة«

في ديسمبر الماضي أعلن رئيس الـــوزراء الياباني فوميو كيشيدا 
توسيع القوة العسكرية األكثر طموحا في اليابان منذ إنشاء قوات الدفاع 
عن الذات في البالد عام 1954، حيث سيرتفع اإلنفاق الدفاعي الياباني 
إلى 2% من الناتج المحلي اإلجمالي ضعف المستوى الذي ساد منذ عام 
1976 وترسم استراتيجية األمن القومي الجديدة كل األدوات الدبلوماسية 
واالقتصادية والتكنولوجية والعسكرية التي ستستخدمها اليابان لحماية 

نفسها في السنوات المقبلة.
األمر الالفت للنظر بشكل خاص هو أن اليابان ستحصل على نوع من 
الصواريخ البعيدة المدى التي وعدت بالتخلي عنها من قبل، وستعمل 
مع الواليات المتحدة على تعزيز الدفاعات الساحلية حول »سلسلة الجزر 
األولـــى« قبالة سواحل الصين، ففي الشهر الماضي في واشنطن، بعد 
الجولة الدبلوماسية التي قام بها كيشيدا عبر العديد من دول مجموعة 
السبع، تعهد هو والرئيس األميركي جو بايدن بتعزيز أواصر التعاون 
الدفاعي، فبين العوامل التي عجلت بهذه التغييرات زيادة عدوانية الصين 
َر جيال جديدا  كَّ

َ
ضد تايوان، وبشكل خاص غزو روسيا ألوكرانيا، والذي ذ

بطبيعة العدوان العسكري. بطبيعة الحال، يخشى بعض جيران اليابان 
أنها قد تعود إلى موقفها العسكري الذي كانت عليه في ثالثينيات القرن 
العشرين، فعندما عمل سلف كيشيدا، الراحل آبي شينزو، على توسيع 
التفسير الدستوري للدفاع عن الذات ليشمل المهام الجماعية مع حلفاء 
اليابان، تسبب ذلك في تأجيج المخاوف داخل المنطقة وبين بعض شرائح 

المجتمع الياباني.
ع يمكن الحد منه عن طريق شرح الخلفية الدرامية 

َ
لكن مثل هذا الَجز

الكاملة، فبعد الحرب العالمية الثانية، ساءت ُسمعة النزعة العسكرية بشدة 
داخل اليابان، وليس فقط ألن الدستور الذي فرضته الواليات المتحدة 
قضى بأن يكون دور المؤسسة العسكرية اليابانية مقتصرا على الدفاع 
عن الــذات، ففي أثناء فترة الحرب الــبــاردة، كان أمن اليابان يعتمد على 
التعاون مع الواليات المتحدة، وعندما انتهت الحرب الباردة في تسعينيات 
القرن العشرين، اعتبر بعض المحللين في كال البلدين المعاهدة األمنية 
الثنائية التي كانت سارية منذ عام 1952 من بقايا الماضي، وجرى إنشاء 
لجنة يابانية لدراسة ما إذا كان بمقدور اليابان االستغناء عنها، من خالل 

االعتماد على األمم المتحدة، على سبيل المثال، بدال منها.
لكن نهاية الحرب الباردة لم تكن تعني أن اليابان لم تعد تعيش في 
منطقة خــطــرة، فجارتها األقـــرب إليها كــوريــا الشمالية، التي يحكمها 
نظام دكتاتوري ال يمكن التنبؤ بتصرفاته، والذي استثمر موارد البالد 
االقــتــصــاديــة الشحيحة على نحو مستمر فــي التكنولوجيا النووية 
والصاروخية. المصدر األكبر واألطول أمدا للقلق هو صعود الصين، التي 
تجاوزت اليابان باعتبارها الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم 
في عام 2010، والتي تنازع سيطرة اليابان على جزر سينكاكو في بحر 
الصين الشرقي، وفي الشمال، نجد روسيا المسلحة نوويا والتي تطالب 
بأراض تسيطر عليها بالفعل، والتي كانت تابعة لليابان قبل عام 1945، 
وعلى الجبهة االقتصادية، تظل اليابان معتمدة على واردات تنتقل عبر 
مناطق متنازع عليها مثل بحر الصين الجنوبي، هذا مصدر دائم للخطر، 
ألن منطقة شرق آسيا، على النقيض من أوروبا بعد عام 1945، لم تستفد 
ط من المصالحة الكاملة بين المتخاصمين أو المؤسسات اإلقليمية 

َ
ق

القوية الراسخة. في مواجهة هذا الوضع، كانت الخيارات المتاحة لليابان 
لضمان أمنها أربعة، واحد منها فقط كان واعدا بشكل كبير، ومن الواضح 
أن إزالة النزعة السلمية من دستورها وإعادة تسليح نفسها بشكل كامل 
كدولة نووية خيار باهظ التكلفة والخطورة ويفتقر إلى الدعم المحلي، 

وفي الوقت ذاته لن يكون السعي إلى الحياد واالعتماد على ميثاق األمم 
المتحدة كافيا لتوفير القدر المالئم من األمن، في حين يعني تشكيل تحالف 
مع الصين منحها قدر أكبر مما ينبغي من النفوذ على السياسة اليابانية، 

أو كان بوسعها، أخيرا، أن تحافظ على تحالفها مع قوة عظمى نائية.
هذا التحالف هو الخيار األكثر أمانا واألكثر فعالية من حيث التكلفة، 
ولكن منذ فاز دونالد ترامب برئاسة الواليات المتحدة عام 2016، ساور 
القلق بعض اليابانيين إزاء تحول أميركا إلى العزلة، وحتى في أوائل 
تسعينيات القرن العشرين، عندما كنت مشاركا في إعادة التفاوض على 
شروط التحالف األميركي الياباني عند نهاية الحرب الباردة، كان كبار 
المسؤولين اليابانيين يسألونني ما إذا كانت الواليات المتحدة ستتخلى 
يوما ما عن اليابان مع اكتساب الصين المزيد من القوة، وفي ذلك الحين، 
كــان كثيرون مــن األميركيين ينظرون إلــى الــيــابــان باعتبارها تهديدا 
اقتصاديا، وكان كثيرون من اليابانيين منفتحين على نهج أكثر تمحورا 

حول األمم المتحدة لضمان أمنهم القومي.
ثم تغير الوضع مع تقرير استراتيجية شرق آسيا الصادر عن إدارة 
كلينتون في عام 1995، والذي دعا إلى مشاركة صينية أكبر في الشؤون 
الدولية لكنه تحوط أيضا ضد عدم اليقين من خالل تعزيز التحالف مع 
اليابان، وفي عام 1996، أوضح إعالن كلينتون-هاشيموتو في طوكيو أن 
التحالف األمني بين الواليات المتحدة واليابان يشكل األساس لالستقرار 
في شرق آسيا بعد الحرب الباردة، ومع ذلك، لم يخل األمر من تساؤالت 
حول مصداقية الضمانات األميركية، األمر الذي أدى إلى إدارة مناقشات 
بين خبراء األمن األميركيين واليابانيين، الذين ساعدوا في بلورة مبدأ 

»الردع الموسع« األميركي.
يتمثل أفضل ضمان أمني في وجود القوات األميركية، التي تساعد 
اليابان في اإلنفاق عليها بدعم سخي من الدولة المضيفة، كانت التدابير 
الجديدة التي أعلنها كيشيدا وبايدن في يناير مصممة لتعزيز هذا الضمان 
وتوفير التأمين المجدد في حال عودة ترامب أو شخص من أنصار ِفكر 
ترامب إلى البيت األبيض، األمر المهم هنا هو أن هذه التدابير ال تعطي 
جــيــران اليابان أي سبب للخوف مــن احتمال استرجاعها لميلها إلى 
العدوان، والواقع أن تعزيز التحالف بين الواليات المتحدة واليابان هو 

أفضل طريقة لضمان عدم عودة اليابان إلى ذلك على اإلطالق.
على مــدار العقدين الماضيين، أصـــدرت أنــا ونائب وزيــر الخارجية 
السابق ريتشارد أرميتاج تقارير ثنائية الحزبية حــول كيفية تعزيز 
التحالف بين الواليات المتحدة واليابان، وكما يوضح أحد هذه التقارير، 
»فــي ظل التغيرات الديناميكية التي تحدث في مختلف أنحاء منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ، من غير المحتمل أن تحظى اليابان أبــدا بمثل 
هذه الفرصة للمساعدة في توجيه مصير المنطقة، وفي اختيار القيادة، 
تستطيع اليابان أن تعمل على تأمين مكانتها كدولة من الدرجة األولى 
والتأكيد على دورها الضروري كشريك على قدم المساواة في التحالف«.

في هذا السياق، يمكننا اعتبار التدابير التي اتخذها كيشيدا مؤخرا 
خطوات مناسبة في االتجاه الصحيح. ينطوي األمر على إمكانات هائلة 
لتطوير شــراكــة أكثر مــســاواة والعمل مــع آخــريــن مــن أجــل توفير األمــن 
المشترك، وسيكون هذا مفيدا للواليات المتحدة، ومفيدا لليابان، ومفيدا 
لبقية العالم وتــوفــر األحــــداث األخــيــرة أرضــيــة للتفاؤل بشأن مستقبل 

التحالف بين الواليات المتحدة واليابان واالستقرار في شرق آسيا.
* أستاذ في جامعة هارفارد، ومساعد وزير الدفاع األميركي سابقا، 
هو مؤلف كتاب »مستقبل القوة«.
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علينا اآلن أن نستمر في منح 
أوكرانيا الوسائل الالزمة 

لتمكينها من إلحاق الهزيمة 
بالمعتدي، واستعادة سيادتها، 
واحتالل مكانها بين أفراد أسرة 

الديموقراطيات األوروبية.
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ChatGPT الذكاء االصطناعي« وظاهرة الـ«

ــة الــحــالــي  ــ ــنــــواب أن مــجــلــس األمـ ـــاب والــ
ّ
ــم بــعــض الـــكـــت زعــ

متعاون مع الحكومة، وأن الحكومة لم يجدر بها االنسحاب 
من الجلسة األخيرة ثم االستقالة، وأرى أن هذا الزعم مناف 

ت بكل وضوح في الجلسة ذاتها.
ّ
للحقائق التي تجل

فعندما طلبت الحكومة إعادة تقارير اللجنة المالية التي 
 
ً
تكلف المليارات إلى اللجنة لالتفاق على بدائل لم تجد نائبا

 لطلبها، لكنهم أيدوا لألسف طلب رئيس 
ً
 وقف مؤيدا

ً
واحدا

اللجنة المالية بتأجيل مناقشة إلغاء المادة )80( من قانون 
التأمينات، مع أن سرعة إلغاء هذه المادة سيؤدي إلى حفظ 

أموال الدولة ووقف عبث الحكومة بها.
ــام الــمــيــزانــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي زادت  ــ وعـــنـــدمـــا نـــشـــرت أرقــ
 للرواتب 

ً
 منها 21 مليارا

ً
مصروفاتها إلــى نحو 26 مليارا

والدعومات لم يقتنع النواب الذين قدموا االقتراحات بإعادة 
النظر في اقتراحاتهم التي تكلف مليارات إضافية، وتهدد 
مستقبل الكويت واألبــنــاء، رغــم أن الــزيــادات التي تمت في 
ــؤّد إلـــى اســتــقــرار الــحــكــومــة وال إيــقــاف طلبات  الــســابــق لــم تـ
النواب، أضف إلى ذلك الخالف الكبير بين المجلس والحكومة 
حول قضية البدون ودور الجهاز المركزي ورفض المجلس 
جميع أولويات الحكومة ورفض الحكومة معظم اقتراحات 

المجلس.
جــمــيــع هـــذه األدلــــة تــبــيــن انـــعـــدام الــتــعــاون بــيــن المجلس 
ــة الــكــفــيــلــة  ــيـ ــبـ ــلـ ــة ال تـــمـــلـــك األغـ ــكـــومـ ــة، وأن الـــحـ ــكــــومــ والــــحــ
باستمرارها، وهي األغلبية المطلوبة في كل برلمانات العالم.

 بين الناس، وهو أنه يجب 
ً
 زعم منتشر كثيرا

ً
وهناك أيضا

على الحكومة وحــدهــا التصدي ورفــض اقــتــراحــات النواب 
، وأن ليس على النواب اآلخرين التصدي لهذه 

ً
المكلفة ماليا

االقتراحات وإال فإنهم لن ينجحوا في االنتخابات، وهو زعم 
بالغ الخطورة ألن قائله يريد أن يطلع النائب بالزينة وتطلع 
الحكومة والسلطة بالشينة، وتزداد بالتالي كراهية الشعب 
، فقد 

ً
للحكومة، وهــذا الزعم مخالف للشرع الحنيف أيــضــا

بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث »كلكم راٍع وكلكم 
مسؤول عن رعيته« أن الجميع مسؤول، فقد بدأ باإلمام ثم 
برب األسرة ثم األم حتى وصل إلى الخادم، وعليه فإن النائب 
مسؤول أمام الله عما يقدمه من اقتراحات وما يقدم من غيره، 
وقد أخذت جميع أمم األرض بهذه القاعدة العظيمة، فحيثما 
تكن السلطة تكن المسؤولية، وبما أن سلطة الحكومة هي 
األكبر فهي تتحمل المسؤولية األكبر دون اإلخالل بمسؤولية 

.
ً
المجلس ألنه سلطة كبيرة أيضا

، كما أنهما عجزا عن 
ً
وهذه المسؤولية تقع على االثنين معا

نشر الوعي المالي واالقتصادي السليم، ولم يقوما باإلصالح 
االقتصادي المطلوب، واكتفيا بمشاهدة وسائل التواصل 
غير المتخصصة تنشر األكاذيب واألغالط في قضايا المال 

واالقتصاد دون بذل الجهد لتصحيحها.
لذلك فإن المخرج الصحيح هو أن تسعى السلطة ورئيس 
الــحــكــومــة واألغــلــبــيــة الــكــافــيــة مــن الــنــواب إلـــى الــتــوافــق على 
برنامج عملي، وعلى أسس علمية ال شعبوية يكفل اإلصالح 
من جميع جوانبه ابتداء من االتفاق على أولوية القضاء على 
الفساد وإصــالح االقتصاد ونظام الرواتب وضبط اإلنفاق 
وزيـــــادات اإليـــــــرادات، وربــــط مــخــرجــات التعليم بمتطلبات 
سوق العمل وإصالحه، بحيث يكون تمرير هذا البرنامج في 
، فهذا هو التعاون 

ً
المجلس والدفاع عنه مسؤوليتهم جميعا

الحق وهو تطبيق لمبدأ )حكومة ذات أغلبية برلمانية(، وإال 
سنشاهد عدة استقاالت حكومية وحل للمجلس وانتخابات 

مكررة في المستقبل.

د. بالل عقل الصنديد

إلى من زعم أن المجلس تعاون مع 
»الشينة«؟ الحكومة: هل طلعها بـ

أحمد باقر bilalsandid@hotmail.com

المخرج الصحيح هو أن تسعى السلطة ورئيس الحكومة 
واألغلبية الكافية من النواب إلى التوافق على برنامج عملي، 

وعلى أسس علمية ال شعبوية تكفل اإلصالح من جميع 
جوانبه ابتداء من االتفاق على أولوية القضاء على الفساد 

وإصالح االقتصاد ونظام الرواتب وضبط اإلنفاق وزيادات 
اإليرادات، وربط مخرجات التعليم بمتطلبات سوق العمل 

وإصالحه.

 ودخلت في 
ً
الصين خرجت إلى العالم الثالث فعليا

مشاركات ومشاريع واتفاقات اقتصادية وتنموية، أخفقت 
 في مسألة 

ً
في بعضها ونجحت في أخرى، خصوصا

القروض التي قدمتها والديون المترتبة على الدول 
 أمام تحقيقها معدالت نمو 

ً
الفقيرة، والتي تشكل عائقا

رسمتها لها بكين.
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أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى في 3 أسابيع السيولة األجنبية تتجاوز 5.5 مليارات دينار
بسبب استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة األميركية

تــراجــعــت أســعــار الــذهــب »بــقــوة« لتقفل 
 لألونصة بنهاية 

ً
 أميركيا

ً
عند 1866 دوالرا

تــداوالت األسبوع الماضي مسجلة أدنى 
مستوى لها منذ 3 أسابيع بسبب استمرار 

ارتفاع عوائد سندات الخزانة األميركية.
وقال تقرير اقتصادي متخصص صادر 
عن شركة »دار السبائك« الكويتية أمس، إن 
 من قيمته 

ً
المعدن األصفر فقد 55 دوالرا

األســبــوع الــمــاضــي بعد تحسن البيانات 
االقــتــصــاديــة األمــيــركــيــة بــمــا فــيــهــا تقرير 
الوظائف الذي أشار إلى انخفاض البطالة 
 عند 3.4 

ً
ألدنــى مستوى لها فــي 53 عــامــا

في المئة، مما يؤثر بشكل مباشر في رغبة 
المستثمرين بحيازة الــذهــب خــال فترة 

تعافي االقتصاد األميركي.
ــاف أن الـــذهـــب تـــعـــرض األســـبـــوع  ــ وأضــ
الــمــاضــي لــعــمــلــيــات جــنــي أربـــــاح شــديــدة 
بعد الصعود القوي الذي حققه منذ بداية 

 إلى أنه »بغض 
ً
شهر يناير الماضي، الفتا

النظر عن قرارات بنك االحتياطي الفدرالي 
األميركي )البنك المركزي( في اتجاه أسعار 
الفائدة فــإن الــذهــب يؤسس لارتفاع من 

جديد حتى نهاية 2023«.
ــر أن الـــذهـــب ســيــتــأثــر خـــال الــربــع  وذكــ
األول من العام الحالي بمدى إقبال البنوك 
ــراء الــمــعــدن  ــ الــمــركــزيــة الــعــالــمــيــة عــلــى شـ
األصفر »وسيكون ذلك أهم العوامل التي 
يجب أن يراقبها المستثمرون« السيما 
بعد شراء هذه البنوك العام الماضي 1136 
 وهي أكبر عملية شراء منذ عام 1967 

ً
طنا

 لبيانات مجلس الذهب العالمي »ما 
ً
وفقا

 على األســعــار على المديين 
ً
يؤثر إيجابا

المتوسط والبعيد«.
وقال إن المؤشر الذي يقيس أداء العملة 
ــام 6 عــمــات رئيسية ارتــفــع  األمــيــركــيــة أمـ
بنسبة 1.1 بالمئة عند 102.89 نقطة بعد 

قرار البنك المركزي األميركي رفع الفائدة 
مرة أخــرى ربع نقطة لتصل إلى 4.75 في 
 أن ذلك يؤثر بشكل سلبي 

ً
المئة، موضحا

على أسعار الذهب على المدى القصير.
ــاد بــــأن سعر  ــ وعــــن الـــســـوق الــمــحــلــي أفـ
 
ً
الغرام من عيار 24 تراجع إلى 18.42 دينارا

 في حين بلغ 
ً
أما عيار 22 فبلغ 16.89 دينارا

 للكيلوغرام الواحد.
ً
سعر الفضة 264 دينارا

يذكر أن األونصة إحدى وحدات قياس 
الــكــتــلــة وتــســتــخــدم فـــي عـــدد مـــن األنــظــمــة 
 
ً
المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا
 فيما 

ً
ــا ــرامــ ــيــــة وتــــســــاوي 28.349 غــ األوقــ

تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن 
.
ً
النفيسة 31.103 غراما

ــتـــويـــات الــســيــولــة  عـــــــادت مـــسـ
األجــنــبــيــة الــقــائــمــة فـــي بــورصــة 
الكويت إلى ما فوق 5.5 مليارات 
ديــنــار، بعد أن شهدت تراجعات 
وتذبذبات خال الفترة الماضية، 
واعـــتـــبـــرت مـــصـــادر اســتــثــمــاريــة 
أن الــمــرحــلــة الــراهــنــة مــتــوقــع أن 
 من نمو تلك الكتلة، 

ً
تشهد مزيدا

 أن تلك الــفــتــرة تتميز 
ً
خــصــوصــا

بإعانات البنوك وكبرى الشركات 
التشغيلية، وما يستتبع ذلك من 
توصيات وتوزيعات األرباح عن 

العام الماضي.
جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــســيــولــة 
 
ً
األجنبية تمثل عامل ثقة كبيرا

 أن 
ً
لــلــســوق الــمــالــي، خــصــوصــا

ــة تــــضــــاهــــي حــجــم  ــمـ ــيـ ــقـ تــــلــــك الـ
اســـتـــثـــمـــارات بـــعـــض الــهــيــئــات 
الحكومية فــي الــبــورصــة، مثل 
هيئة االستثمار، بالتالي تمثل 
، وفـــي ذات الــوقــت 

ً
 كــبــيــرا

ً
عــمــقــا

تــمــثــل عـــامـــل جــــذب لــمــزيــد من 
المستثمرين.

مــــــــن جـــــهـــــة أخـــــــــــــــرى، شــــــــددت 
الـــمـــصـــادر عــلــى أن مــلــف الــتــركــز 
لــلــســيــولــة عــلــى شــريــحــة مــحــددة 
من األسهم دون غيرها يعود إلى 
تخوف المستثمرين من عمليات 
ــم الــمــتــكــرر، حيث  ــهـ ــقـــاف األسـ إيـ
إن أي شــركــة بــاتــت عــرضــة لهذه 
الــمــخــاطــرة، فــاألمــر متوقف على 
مــاحــظــة مــن مــراقــب الــحــســابــات 
وإدارة شركة مخالفة غير عابئة 
بمصالح المستثمرين أو سمعة 
الــســوق تــقــود الــجــهــات الــرقــابــيــة 
 إلى شطب الورقة المالية.

ً
إجباريا

وعلى الصعيد المحلي، باتت 
تلك المخاطر تجبر األفــراد على 
الــلــجــوء لــلــمــضــاربــات الــســريــعــة، 
ســواء بشكل يومي أو أسبوعي، 
 من أي توقف مفاجئ للسهم 

ً
خوفا

 
ً
عن الــتــداول، وهــو ما يمثل عبئا

 على مستويات السيولة 
ً
إضافيا

فــي الــســوق ومــؤشــر االســتــقــرار، 
ــذلـــك الــتــقــلــيــل مـــن مــســتــويــات  وكـ
االســـتـــثـــمـــار الـــمـــؤســـســـي طــويــل 

األجل. 
من جهة أخرى، يمكن اإلشارة 
إلى أن تركز السيولة على شريحة 
ــى تــضــخــم في  مـــحـــددة يـــــؤدي إلــ
ــة تــلــك  ــركــ ــــي حــ ــل فـ ــقــ ــم وثــ ــ ــهـ ــ األسـ
الشريحة وصـــواًل إلــى جمودها 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــــع مـــســـتـــويـــات دورانـ ــــراجـ وتـ
بـــالـــتـــالـــي ســـيـــكـــون الــــســــوق أمــــام 
شريحة من األسهم الثقيلة فقدت 
ــــي الــســائــلــيــة  ــيـــزاتـــهـــا وهــ ــم مـ ــ أهــ
الـــعـــالـــيـــة، وأخــــــرى مــحــل تــخــوف 
من المستثمرين بسبب مخاطر 
الوقف أو الشطب، وليس مخاطر 
التشغيل، والبيانات المالية التي 

يفترض أن تكون هي األساس.

استقرار مؤشرات البورصة... والسيولة تتراجع إلى 27.7 مليون دينار
بداية جيدة تعثرت بضعف التداوالت على مستوى األسهم القيادية

● علي العنزي
ــة  اســــتــــقــــرت مــــــؤشــــــرات بــــورصــ
ــلـــون  ــلـــى الـ الــــكــــويــــت الـــرئـــيـــســـيـــة عـ
ــر وبـــمـــكـــاســـب مـــتـــفـــاوتـــة،  ــ ــــضـ االخـ
ــــدودة عـــلـــى مــســتــوى  ــــحـ ــانــــت مـ وكــ
مؤشري السوق العام واألول، حيث 
ربــح »الــعــام« نسبة 0.09 في المئة 
فقط تعادل 6.37 نقاط، ليقفل على 
مــســتــوى 7336.66 نقطة بسيولة 
ضعيفة تراجعت إلى مستوى 27.7 
مليون دينار، تداولت 128.4 مليون 
سهم مــن خــال 5993 صفقة، وتم 
، ربـــح منها 44 

ً
تــــداول 116 ســهــمــا

، بينما 
ً
، وخــســر 50 ســهــمــا

ً
ســهــمــا

 دون تغير.
ً
استقر 22 سهما

 واســتــقــر مــؤشــر الـــســـوق األول 
دون تغير يذكر، ولم تزد مكاسبه 
 
ً
عــلــى 0.26 نــقــطــة، ليبقى مستقرا
حــول نقطة األســاس السابقة عند 
8160.3 نــقــطــة، وبــســيــولــة بــالــكــاد 
تبلغ 20.6 مليون ديــنــار، تــداولــت 
57.3 مليون سهم عبر 3354 صفقة، 
وارتــفــعــت أســـعـــار 7 أســهــم مقابل 
 واستقرار 3 أسهم 

ً
تراجع 15 سهما

دون تغير.
 وكانت المكاسب الواضحة من 
نــصــيــب مــؤشــر الـــســـوق الــرئــيــســي 

بنسبة 0.42 فــي الــمــئــة، أي 23.83 
نقطة، ليقفل على مستوى 5644.56 
نقطة بسيولة محدودة اقتربت من 
7 مايين دينار تداولت 71.1 مليون 
سهم عبر 2639 صفقة، وتم تداول 
 في »الرئيسي« ربح منها 

ً
91 سهما

 ،
ً
، بينما خسر 35 سهما

ً
37 سهما

 دون تغير.
ً
واستقر 19 سهما

جلسة األحد

 ما تكون جلسة األحد هي 
ً
دائما

، إذ تتراجع 
ً
ا  وهــــدوء

ً
األكــثــر فــتــورا

األخبار والعوامل المؤثرة، إذ إنها 
عــطــلــة نــهــايــة األســـبـــوع فــي معظم 
دول العالم، وبدأت بورصة الكويت 
عــلــى وقـــع أخــبــار نــهــايــة األســبــوع 
الماضي وبيانات اقتصاد أميركي 
قوية وزيـــادة كبيرة فــي الوظائف 
ــة الـــمـــضـــافـــة خـــال  ــ ــيـ ــ ــزراعـ ــ غـــيـــر الـ
يــنــايــر الــمــاضــي، كــذلــك قبلها رفــع 
سعر الــفــائــدة بــربــع نقطة مئوية، 
وحــديــث ضــبــابــي لــلــفــدرالــي بشأن 

سعر الفائدة. 
لكن فــي المقابل كــانــت األخــبــار 
المحلية وإعانات أرباح عدة بنوك 
إيجابية، أهمها بنك األهلي المتحد 
البحريني، التي تتأثر ببيانات بيت 

 إعانا 
ً
التمويل الكويتي، وأيــضــا

بنكي الخليج ووربة وتأثر سهمي 
، بــيــنــمــا 

ً
ــا بــيــتــك والـــخـــلـــيـــج إيــــجــــابــ

تــراجــع بنك وربـــة وســجــل خسارة 
 بــنــكــي الــوطــنــي وبــوبــيــان، 

ً
مــرافــقــا

اللذين ضغطا على المؤشر طوال 
تعامات أمس.

 وجاء الدعم من سهم أجيليتي 
والدولي، إذ ارتفعا بنسب محدودة 
بداية الجلسة، التي كانت ايجابية 
وبتدفق جيد للسيولة، غير أنها 
لم تكتمل، وكان هناك ضغط على 
أسهم اخرى قد يكون أهمها هيومن 
سوفت وزين والبورصة وبوبيان 
بتروكيماويات والغانم، لتتعادل 
الكفة وينتهي مؤشر السوق األول 

متعاداًل. 
 فــي الــمــقــابــل، تــذبــذب سهم إس 
 أمس 

ً
تي سي بقوة وانتهى رابحا

إضافة إلى صالحية واستهاكية 
والتجارية العقارية، بينما تراجع 
ســهــم أعــيــان بسبب جــنــي األربـــاح 
وربــــح جــي إف إتــــش، لــكــن بنسبة 
، لــتــنــتــهــي الجلسة 

ً
مـــحـــدودة جـــــدا

األولــى مستقرة وهادئة وبسيولة 
دون مستوى 30 مليون دينار.

وتباين أداء مؤشرات أسواق دول 
مجلس التعاون الخليجي، وتراجع 

مؤشر الــســوق السعودي »تاسي« 
بنسبة كبيرة بلغت 1.5 في المئة 
بــعــد تــراجــع أســعــار الــنــفــط وكسر 
 للبرميل 

ً
برنت مستوى 80 دوالرا

ــامـــات جــلــســة الــجــمــعــة  ــعـ خـــــال تـ
الماضي، كذلك خسر مؤشر السوق 
القطري حوالي نصف نقطة مئوية، 
وربــح مؤشر عمان 0.7 فــي المئة، 

ومؤشرا سوق الكويت والبحرين 
 ،

ً
 لــكــن بنسب مــحــدودة جـــدا

ً
أيــضــا

ــار الـــنـــفـــط تــــتــــداول  ــ ــعـ ــ ــــت أسـ ــانـ ــ وكـ
بتراجع كبير بحوالي 7 في المئة 

بنهاية تعامات األسبوع الماضي 
 للبرميل 

ً
وعلى مستوى 79 دوالرا

برنت القياسي.

»وربة«: إيرادات الربع الرابع  أخبار الشركات
تأثرت بعدم استقرار األسواق

نسبة تغطية المخصصات للديون المتأخرة %275
كشف الرئيس التنفيذي لبنك وربــة الكويتي، شاهين الغانم، في 
مقابلة مع »العربية«، عن تأثر إيرادات البنك من االستثمارات، بسبب 
 في الربع الرابع 

ً
حالة عدم االستقرار في األسواق الدولية، خصوصا

من 2022. وأوضح الغانم أنه في الفصول الثاثة األولى من 2022 حقق 
البنك إيرادات جديدة من االستثمارات، لكن في الربع الرابع، ومع حالة 
عدم االستقرار في األسواق، وبعد توقعات ارتفاع الفائدة وعدم وضوح 
الرؤية، تراجعت اإليرادات من االستثمار، إضافة إلى قرار بنك الكويت 
المركزي بزيادة سعر أرباح الودائع، وعدم رفع سعر الخصم، للحفاظ 
على قيمة الدينار الكويتي، وهو ما زاد من تكلفة األموال لدى البنوك 

الكويتية بشكل عام.
وتابع: »معظم البنوك الكويتية التي أعلنت أرباحها للربع الرابع 
 بقرار رفع أرباح الودائع مع الحفاظ على سعر 

ً
من 2022 أظهرت تأثرا

الخصم، وكانت الزيادة السابقة لسعر الخصم في يناير، والجيد اآلن 
أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم بواقع 50 نقطة«.

وأضــاف أن محفظة القروض لــدى »وربــة« موزعة كالتالي: 80 في 
المئة شركات بسعر فائدة متغير، و20 في المئة أفــراد بسعر فائدة 
 على النتائج المالية، ألن 

ً
ثابت، وزيــادة سعر الخصم يؤثر إيجابيا

النسبة األكبر للقروض في البنك بسعر فائدة متغير.
ــى إجـــمـــالـــي محفظ  ــى أن نــســبــة الــــقــــروض الــمــتــعــثــرة إلــ ــار إلــ ــ وأشــ
القروض مستقرة عند 1 في المئة بنهاية 2022، وتبلغ نسبة تغطية 
المخصصات للديون المتأخرة 275 في المئة، وهذا مؤشر إيجابي 
عن جودة المحفظة.                )العربية.نت(

»نور«: حكم لمصلحة »االختيار المميز« 
بملكية 50.5 مليون سهم في »بوبيان«

كشفت شركة نور لاستثمار 
المالي، أمــس، عن صــدور حكم 
قضائي واجب النفاذ بالدعوى 
رقـــم 7661 /2019 تــجــاري كلي 
ــمــــودع مــلــف تــنــفــيــذ رقــم  1، والــ
19157686، حــيــث انــتــهــى إلــى 
ملكية شــركــة االخــتــيــار المميز 
لــلــتــجــارة الــعــامــة والـــمـــقـــاوالت 
عدد نحو 50.5 مليون سهم من 
أسهم بنك بوبيان؛ وذلك حسب 
سجل المساهمين لدى الشركة 

الكويتية للمقاصة.
ــاٍر اســتــكــمــال  ــ وذكـــــرت أنــــه جـ
اإلجراءات القانونية ذات الصلة؛ 
الفتة إلــى عــدم إمكانية تحديد 
، إذ سيتم 

ً
األثــــر الــمــالــي حــالــيــا

إدراجه بعد استكمال اإلجراءات 
القانونية.

ــــي إفــــصــــاح مـــكـــمـــل، قــالــت  وفـ
»نــــور« إن قــيــمــة أســهــم بــوبــيــان 
المسجلة باسم »االختيار« لدى 
ــة«، ســتــكــون مــدرجــة  ــقـــاصـ ــمـ »الـ
ضمن أصول »االختيار« بحسب 

قيمتها الــعــادلــة الــســوقــيــة في 
تــاريــخ إقــفــال البيانات المالية 

للشركة. 
ولـــفـــتـــت إلــــــى امـــتـــاكـــهـــا 50 
حصة مــن إجــمــالــي 100 حصة 
من حصص »االختيار«، وقد تم 
 
ً
االفــصــاح عــن التسوية مسبقا

بتاريخ 3 أبريل 2019.
وذكـــــرت قــيــامــهــا بــاحــتــســاب 
ــــول  ــافــــي أصـ ــــن صــ نــصــيــبــهــا مـ
ــتـــكـــمـــال  ــد اسـ ــعــ »االخــــــتــــــيــــــار« بــ
ــيــــة ذات  ــانــــونــ ــقــ ات الــ اإلجـــــــــــــــراء
ــة، عـــلـــى أن يـــتـــم إدراج  ــلــ الــــصــ
قيمة الــحــصــص الــمــذكــورة في 
البيانات المالية بعد استكمال 
اإلجراءات القانونية ذات الصلة.
ــــور« أعلنت  ُيـــشـــار إلـــى أن »نـ
األربــعــاء الماضي صــدور حكم 
قــضــائــي لــمــصــلــحــة »االخــتــيــار 
الــمــمــيــز« الــتــي تمتلك فيها 50 
حصة بموجب عقد تسوية، ضد 

البنك التجاري الكويتي.
وقــضــى مــنــطــوق الــحــكــم في 

الــدعــوى الــفــرعــيــة بــإلــزام البنك 
ــاري الــكــويــتــي »الــمــدعــى  ــتـــجـ الـ
« بــتــنــفــيــذ الــحــكــم 

ً
ــا ــيـ عــلــيــه فـــرعـ

الصادر من محكمة التمييز بأن 
يــرد لها 50.5 مليون سهم من 
أسهم في رأسمال بنك بوبيان 
ومبلغ 386.29 ألف دينار قيمة 
تــوزيــعــات نــقــديــة عــنــهــا، مقابل 
أن تــرد الــشــركــة محل التسوية 
لــلــبــنــك الـــتـــجـــاري مــبــلــغ 20.72 
مليون دينار نظير ثمن األسهم 
والعموالت والرسوم والفوائد.

 لــلــحــكــم 
ً
ــاذا ــ ــفـ ــ ويــــأتــــي ذلـــــك نـ

الصادر في الطعون أرقام 461، 
 2017 /678  ،642  ،505  ،462
 لما 

ً
تمييز تجاري/5؛ وذلك وفقا

ورد بمنطوق الحكم.

»آن ديجيتال« تخسر 154.44 ألف دينار 
خسرت شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة 
154.44 ألف دينار، بواقع 0.18 فلس للسهم خال 
الــفــتــرة المنتهية فــي 30 يــونــيــو 2022، مقابل 
تسجيلها خــســائــر بقيمة 184.03 ألـــف ديــنــار، 
بما يــعــادل 0.21 فلس للسهم فــي نفس الفترة 

من عام 2021. 
ولفتت الشركة إلــى أنــه تم اعتماد مخصص 

على كامل قيمة االستثمار في القيمة العادلة، 
مــن خــال الــدخــل الشامل اآلخـــر )أســهــم كويتية 
ــي شـــركـــة الـــتـــطـــويـــر كــابــيــتــال  غـــيـــر مـــســـعـــرة( فــ
العقارية، بمبلغ 2.4 مليون ديــنــار، لما يشوب 
هــذا االستثمار من مخاطر، وعليه ستنخفض 
حقوق المساهمين بنفس قيمة المبلغ، من دون 
التأثير على بيان األرباح والخسائر المتراكمة.

»أسمنت أبيض« تربح 
21.08 مليون درهم

بلغت أرباح شركة رأس الخيمة 
لصناعة األسمنت األبيض والمواد 
اإلنــشــائــيــة األولـــيـــة 21.08 مليون 
درهـــم إمـــاراتـــي، بــواقــع 0.04 فلس 
ــام 2022، مــقــابــل  لــلــســهــم خــــال عــ
 بــقــيــمــة 32.87 

ً
تــحــقــيــقــهــا أربــــاحــــا

مـــلـــيـــون درهـــــــم، بـــمـــا يــــعــــادل 0.07 
فلس للسهم فــي نفس الــفــتــرة من 

عام 2021.

»االمتياز« ترفع مساهمتها 
في شركة إلى 11 مليون دوالر

قــامــت مجموعة االمــتــيــاز االستثمارية بالمساهمة في 
زيــادة رأســمــال شركة كــوف ديستركت آب هولدينغ إل تي 
دي، ومقرها ســوق أبوظبي العالمي، بمبلغ مليون دوالر 

)307 آالف دينار(، وبتقييم 100 مليون دوالر بعد الزيادة.
وسيصبح إجمالي استثمار »االمــتــيــاز« في الشركة 11 
مليون دوالر، بنسبة 20.97 في المئة من رأسمال الشركة، 
بعد إتمام جميع اإلجراءات. وسبق لـ »االمتياز« أن ساهمت 
في االستثمار بمبلغ 10 مايين دوالر عام 2021، على أساس 

تقييم 40 مليون دوالر بعد الزيادة.

محمد اإلتربي

السعودية: نقص محتمل إلمدادات الطاقة بسبب العقوبات وخفض االستثمارات
حــــذر وزيـــــر الـــطـــاقـــة الــســعــودي 
األمــيــر عــبــدالــعــزيــز بــن ســلــمــان من 
مغبة أن تــؤدي العقوبات وتراجع 
االســتــثــمــارات إلـــى نــقــص إمــــدادات 

الطاقة.
وفرض االتحاد األوروبي سلسلة 
مـــن الـــعـــقـــوبـــات عــلــى روســـيـــا مما 
أدى إلــى تقليص صـــادرات الطاقة 
الروسية، كما فرضت قوى غربية 
ات فــي إطـــار سعيها  ــراء ــ أخـــرى إجـ
للحد من قدرة موسكو على تمويل 

حربها في أوكرانيا.
ــن تــأثــيــر  ــ  عـــلـــى ســــــــؤال عـ

ً
وردا

العقوبات على ســوق الــطــاقــة، قال 
الــوزيــر خــال مؤتمر فــي الــريــاض 
مــعــنــي بــقــطــاع الــطــاقــة إن »كــــل ما 

يسمى بالعقوبات والحظر ونقص 
االستثمارات سيتحول إلــى شيء 
واحد، شيء واحد فقط وهو نقص 
إمـــــدادات الــطــاقــة بجميع أنــواعــهــا 
بينما نحن في أمس الحاجة إليها«.

ولــــــــــم يــــــذكــــــر األمــــــــيــــــــر روســـــيـــــا 
بالتحديد في تصريحاته، وقال إن 
السعودية تعمل على إرسال الغاز 
الــبــتــرولــي الــمــســال إلـــى أوكــرانــيــا. 
ويستخدم هذا الغاز عــادة كوقود 

ألغراض الطبخ والتدفئة.
ولــــــــــدى ســــــؤالــــــه عــــــن الــــــــــدروس 
المستفادة من التحركات في سوق 
ــد أن  ــام 2022، أكــ الـــطـــاقـــة خــــال عــ
األهــم هو أن »يثق« باقي العالم بـ 
: »نحن مجموعة 

ً
»أوبك +«، مضيفا

مسؤولة من الدول، نضع كل قضايا 
السياسة المتعلقة بأسواق الطاقة 
والنفط في )سلة( واحدة )لكننا( ال 
ننخرط فــي القضايا السياسية«، 
 
ً
قبل أن يعلن أنــه ال يـــزال متمسكا
بنهج حذر فيما يتعلق بأي زيادة 

في اإلنتاج.
واتــفــق تحالف »أوبـــك +«، الــذي 
يــــضــــم أعـــــضـــــاء مـــنـــظـــمـــة الــــبــــلــــدان 
المصدرة للبترول )أوبك( وآخرين 
من بينهم روســيــا، العام الماضي 
على خفض هــدف اإلنــتــاج بمقدار 
مــلــيــونــي بــرمــيــل يــومــيــا أي نحو 
اثنين في المئة من الطلب العالمي، 
وذلك اعتبارا من نوفمبر إلى نهاية 

2023 لدعم السوق.

وأيـــــــدت لــجــنــة »أوبـــــــك +« الــتــي 
ــاء الـــقـــرار وكــانــت  ــعـ اجــتــمــعــت األربـ
الرسالة الرئيسية طوال االجتماع 
أن الــمــجــمــوعــة ســتــواصــل الــمــســار 

حتى نهاية االتفاق.

غاز كيش

إلى ذلك، ذكر التلفزيون اإليراني 
 بقيمة 900 

ً
ــران وقــعــت عــقــدا أن إيــ

مليون دوالر أمس األول مع شركة 
الــهــنــدســة واإلنـــــشـــــاءات الــبــحــريــة 
اإليرانية »آي. أو. إي. سي« لتطوير 
المرحلة األولى من حقل غاز كيش 

البحري في الخليج.
وقــال الرئيس التنفيذي لشركة 

الــنــفــط الــوطــنــيــة اإليــرانــيــة محسن 
خوجاشمهر للتلفزيون إنــه وفقا 
للعقد ستبدأ الشركة في إنتاج 28 
 من الغاز 

ً
مليون متر مكعب يوميا

، وسيتم إرسالها إلى 
ً
في 14 شهرا

منشآت فــي عسلوية على ساحل 
إيران على الخليج عبر خط أنابيب 
تحت البحر بطول 210 كيلومترات.
ــاف خــوجــاشــمــهــر أن حقل  وأضــ
الـــغـــاز الـــواقـــع بــالــقــرب مـــن جــزيــرة 
كيش اإليرانية في الخليج يحتوي 
على 1.5 تريليون متر مكعب من 
الــغــاز وســيــتــم تــطــويــره عــلــى أربــع 

مراحل.
)رويترز(
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أعلنت مجموعة البنك األهلي 
ــتـــي نـــتـــائـــجـــهـــا الـــمـــالـــيـــة  ــويـ ــكـ الـ
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2022، حيث حققت المجموعة 
ربحا صافيا قدره 32.3 مليون 
ديـــنـــار فـــي عــــام 2022، بــزيــادة 
فــي صافي الــربــح بنسبة %19 
مــقــارنــة بنفس الــفــتــرة مــن عــام 
2021، بــيــنــمــا ارتــــفــــع صــافــي 
الربح التشغيلي بنسبة %10 
ليصل إلى إجمالي 90.1 مليونا، 
وبلغت ربحية السهم 14 فلسا 
 فـــي الــعــام 

ً
مـــقـــارنـــة بــــــ12 فــلــســا

السابق.
ــــول  كـــمـــا نـــمـــا إجـــمـــالـــي األصـ
بنسبة 14% ليبلغ 6.4 مليارات 
دينار، وارتفعت ودائع العمالء 
بــنــســبــة 13% لــتــصــل إلــــى 4.4 
مليارات، بينما ارتفعت محفظة 
الـــقـــروض بنسبة 19% لتصل 
ــــى 4.04 مــــلــــيــــارات، وبــلــغــت  إلــ
ــثـــرة  ــتـــعـ نــــســــبــــة الـــــــقـــــــروض الـــمـ
%1.43 (NPL)، وتمت تغطيتها 
بـــمـــخـــصـــصـــات تــــبــــلــــغ %366 
ــن هـــــذه الـــــقـــــروض، فــــي حــيــن  مــ
بلغت نسبة كفاية رأس المال 
%15.62 (CAR)، وبلغت حقوق 

المساهمين 504 ماليين.
أمــا على صعيد التوزيعات 
فقد قرر مجلس اإلدارة التوصية 
بتوزيع 8 فلوس للسهم كأرباح 
نقدية للمساهمين، باإلضافة 
إلـــى تـــوزيـــع 5% أســهــم منحة، 
وتــــخــــضــــع تــــلــــك الــــتــــوزيــــعــــات 
الــمــقــتــرحــة لــمــوافــقــة الجمعية 
الــعــمــومــيــة الــعــاديــة لمجموعة 

البنك األهلي الكويتي.
ــج  ــائــ ــتــ ــنــ وتـــــعـــــكـــــس هــــــــــذه الــ
الــخــطــة االســتــراتــيــجــيــة طويلة 
األجــل لمجموعة البنك األهلي 
ــتـــي تــرتــكــز على  الـــكـــويـــتـــي، والـ
المنتجات الموجهة للعمالء، 
وتـــوســـع عــمــلــيــات الــمــجــمــوعــة 
بشكل عـــام، إضــافــة إلــى تعزيز 

االستثمار في مواردها البشرية، 
ومن المتوقع لهذه النتائج أن 
 
ً
 كبيرا

ً
تمنح المجموعة تقدما

 أكــثــر قــوة على صعيد 
ً
ومــركــزا

األسواق المحلية واإلقليمية.

أداء متميز 

وفـــــي ســــيــــاق تــعــلــيــقــه عــلــى 
الـــنـــتـــائـــج الـــمـــالـــيـــة الـــســـنـــويـــة 
لـــــلـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة، أفــــــــــــــاد طــــــالل 
ــانــــي، رئـــــيـــــس مــجــلــس  ــهــ ــبــ ــهــ بــ
إدارة مجموعة الــبــنــك األهــلــي 
الــكــويــتــي، »يـــرجـــع هــــذا الــنــمــو 
إلـــى األداء المتميز فــي تنفيذ 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــمـــوجـــهـــة 
لزيادة حجم أصول المجموعة 
ــا، مــــع وجــــــود إدارة  ــهـ ــوعـ ــنـ وتـ
حــصــيــفــة لــلــمــخــاطــر، وتــعــزيــز 
الــحــصــة الــســوقــيــة للمجموعة 

 .»
ً
 وإقليميا

ً
محليا

وأضــاف بهبهاني: »نجحت 
مجموعة البنك األهلي الكويتي 
ــي الــــمــــحــــافــــظــــة عــلــى  ــ ــك فــ ــ ــذلـ ــ كـ
مــتــانــة مــركــزهــا وتصنيفاتها 
االئــتــمــانــيــة الــمــتــقــدمــة، حيث 
ــن قــبــل وكــالــة  ــم تــصــنــيــفــنــا مـ تـ
فيتش بـA مع نظرة مستقبلية 
ــالــــة  ــبــــل وكــ ــقــــرة، ومـــــــن قــ ــتــ مــــســ
موديز بـA2 بنظرة مستقبلية 
مـــســـتـــقـــرة أيــــضــــا، كـــمـــا حــصــل 
األهـــلـــي – مـــركـــز دبــــي الــمــالــي 
العالمي على ترخيص مصرفـي 
مــــــن الــــفــــئــــة األولــــــــــــى مــــــن قــبــل 
سلطة دبــي للخدمات المالية 
ــة الـــتـــرخـــيـــص  ــيــ DFSA، وتــــرقــ
ــفــــرع، حــيــث  ــلــ لـــلـــفـــئـــة األولـــــــــى لــ
يــســمــح لــفــرع الــبــنــك فـــي مــركــز 
دبـــي الــمــالــي الــعــالــمــي بتقديم 
مجموعة واسعة من الخدمات 
المصرفية للمؤسسات المالية، 
 
ً
 إقليميا

ً
 مصرفيا

ً
ليكون مركزا

يتمتع بإمكانيات كبيرة لخدمة 
الشركات العالمية والمؤسسات 

المالية عبر مختلف عملياته 
وخدماته«.

ــرب عـــن تــقــديــره لــكــفــاءة  ــ وأعـ
عمليات التخطيط والتشغيل 
لــــــــــــدى الـــــــفـــــــريـــــــق الــــتــــنــــفــــيــــذي 
والــــمــــوظــــفــــيــــن فــــــي مـــجـــمـــوعـــة 
البنك األهلي الكويتي، مشيدا 
ــم لــلــمــيــزانــيــة  ــيـ ــلـ ــمـــو الـــسـ ــنـ ــالـ بـ
العامة والــمــركــز المالي القوي 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، بــــاإلضــــافــــة الـــى 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــطــبــيــق مــعــايــيــر 
االستدامة والحوكمة الرشيدة 

والمسؤولية االجتماعية.

زيادة األرباح

ــــورج  ــبــــه، صــــــرح جـ ــانــ ــــن جــ مـ
ريـــشـــانـــي، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لــــمــــجــــمــــوعــــة الـــــبـــــنـــــك األهـــــلـــــي 
الكويتي، »استطاعت المجموعة 
الــــنــــجــــاح فـــــي زيــــــــــادة األربــــــــاح 
الــتــشــغــيــلــيــة بــنــســبــة مــلــحــوظــة، 
 
ً
ــا ــدفــــوعــ ــو مــ ــمــ ــنــ وجـــــــــاء هـــــــذا الــ

بــــالــــتــــحــــول الـــتـــشـــغـــيـــلـــي الـــــذي 
تشهده العمليات فــي الكويت، 
إضــافــة الــى العمليات الدولية 
للمجموعة«، مضيفا: »تجربة 
الـــعـــمـــالء هـــي إحـــــدى أولـــويـــات 
استراتيجية المجموعة التي 
ــــي عــلــى  ــاسـ ــ تـــرتـــكـــز بـــشـــكـــل أسـ
تــقــديــم أفـــضـــل أداء لــلــعــمــلــيــات 
وتنويع قطاعاتها بجانب زيادة 
حصتنا السوقية في األســواق 
الــرئــيــســيــة، إضــافــة إلـــى تعزيز 
قدرات إدارة المخاطر، واالبتكار 
ــز فـــــي خـــدمـــة  ــيـ ــمـ ــتـ لـــتـــحـــقـــيـــق الـ

العمالء والكفاءة التشغيلية«.
كــمــا ســلــط ريــشــانــي الــضــوء 
ــلــــى الــــنــــجــــاح الـــكـــبـــيـــر الـــــذي  عــ
ــرا،  حـــقـــقـــتـــه الـــمـــجـــمـــوعـــة مــــؤخــ
ــة تــســهــيــالت  ــقـ ــفـ مـــــن خـــــــالل صـ
تعد إحـــدى أكــبــر الصفقات من 
نوعها لمؤسسة مالية كويتية، 
ــيــــون دوالر،  ــلــ 825 مــ ــلـــغ  ــبـ بـــمـ

ــهـــدف مــــن خـــاللـــهـــا مــجــمــوعــة  تـ
الـــبـــنـــك األهــــلــــي الـــكـــويـــتـــي إلـــى 
استخدامها في األغراض العامة 
لــلــمــجــمــوعــة، وهــــي دلـــيـــل على 
ثــقــة الــمــســتــثــمــريــن الــمــحــلــيــيــن 
والــــدولــــيــــيــــن فـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة 
واســتــراتــيــجــيــتــهــا وتــوقــعــاتــهــا 
الـــمـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة، وتـــعـــتـــبـــر هـــذه 
الــتــســهــيــالت األكـــبـــر فـــي تــاريــخ 
المجموعة وســوف تمكننا من 
مواصلة النمو وتوسيع أعمالنا 
ــة عـــالقـــاتـــنـــا الــتــجــاريــة  ــقـــويـ وتـ

.
ً
 ودوليا

ً
محليا

كما شدد على نهج مجموعة 
الــبــنــك األهــلــي الــكــويــتــي القائم 
عــــــلــــــى ســـــــيـــــــاســـــــات حـــصـــيـــفـــة 
وتوقعات مستقبلية مدروسة 
حــيــال النمو والــتــعــامــل الفعال 
مع المتغيرات الكبيرة من حيث 
معدالت الفائدة ومحاوالت كبح 
التضخم، حيث تقوم المجموعة 
بــاتــخــاذ خــطــوات واســعــة نحو 
ــابـــعـــة  ــتـ الــــتــــحــــول الــــرقــــمــــي ومـ
ــاراة احــتــيــاجــات الــســوق  ــجــ ومــ
المحلي واإلقليمي، مع تسجيل 
نـــمـــو مـــســـتـــدام عـــلـــى الــصــعــيــد 
المالي وتعزيز طموحات جميع 
ــمــــالء مــجــمــوعــة  مـــســـاهـــمـــي وعــ
ــلــــي الـــكـــويـــتـــي عــلــى  الـــبـــنـــك األهــ

حد سواء. 

المسؤولية االجتماعية

ــــحـــــرص مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــنـــك  تـ
ــلـــي الــكــويــتــي عــلــى الـــوفـــاء  األهـ
بــالــتــزامــاتــهــا تــجــاه المجتمع، 
وقـــد شــهــد عـــام 2022 مــشــاركــة 
المجموعة في مبادرات متنوعة 
من المسؤولية االجتماعية، ال 
سيما تلك التي تستهدف فئة 

الشباب في الكويت.
وتؤكد المجموعة أن توطين 
 
ً
ا الـــقـــوى الــعــامــلــة يــعــتــبــر جــــزء
 ضمن استراتيجيتها، 

ً
رئيسيا

فقد بــرزت المجموعة كواحدة 
مـــن جــهــات الــعــمــل الــــرائــــدة في 
ــي األســـــــــواق الــتــي  الـــتـــوطـــيـــن فــ
ــي تـــواصـــل  ــ تـــتـــواجـــد بــــهــــا، وهــ
ــرأس الــمــال  ــ ــبـــات الــتــزامــهــا بـ إثـ
ــــوادر  ــكـ ــ ــيــــف الـ ــبــــشــــري وتــــوظــ الــ
الوطنية من خالل المشاركة في 
العديد مــن مــعــارض التوظيف 

الجامعية.
وأجـــرى البنك مــؤخــرا حملة 
تــوظــيــف بــالــتــعــاون مــع الهيئة 
ــة لـــلـــقـــوى الـــعـــامـــلـــة فــي  ــامــ ــعــ الــ
الكويت، لتزويد الباحثين عن 
العمل بمعلومات حول القطاع 
الـــمـــصـــرفـــي بـــشـــكـــل عــــــام وعـــن 
»األهلي الكويتي« بشكل خاص، 
ــادرة إلـــى  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــت هــــــذه الـ ــدفـ ــ وهـ
تشجيع الكويتيين على العمل 
ــقـــطـــاع الــــخــــاص وعــــرض  فــــي الـ
الــفــرص الــوظــيــفــة الــمــتــاحــة في 

البنك.
ــيــــة  ــتــــوعــ ــــص الــ ــخـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ وفـ
الــمــصــرفــيــة، اســتــثــمــر »األهـــلـــي 
الكويتي« خالل الفترة السابقة 
ــة«،  ــ فـــي حــمــلــة »لــنــكــن عــلــى درايـ
ــك الـــكـــويـــت  ــنــ ــا بــ ــهـ ــمـ ــي نـــظـ ــ ــتـ ــ الـ
الــمــركــزي بــالــتــعــاون مــع اتحاد 
مـــــصـــــارف الــــكــــويــــت والــــبــــنــــوك 
الكويتية، وهي حملة تهدف إلى 
زيادة الوعي المصرفي والمالي 
لدى مختلف شرائح المجتمع. 

ولتحقيق أهداف الحملة، شارك 
الــبــنــك فــي شــراكــة مــع الــجــهــات 
الحكومية وأبرز شركات القطاع 
الــخــاص المختلفة، مما جعله 

من بين األفضل أداء للحملة.
كــمــا حققت مجموعة البنك 
األهــلــي الــكــويــتــي تــقــدمــا كبيرا 
عــلــى صعيد االســتــدامــة، حيث 
 تـــقـــريـــرهـــا 

ً
أصــــــــــــدرت مـــــــؤخـــــــرا

الــخــاص حــول االســتــدامــة لعام 
2021 بـــــعـــــنـــــوان »الـــــخـــــدمـــــات 
المصرفية في رحلة مستدامة«، 
وسلط الضوء على العديد من 
المبادرات الهامة التي قامت بها 
المجموعة، مثل زيادة التوطين 
على مستوى المجموعة بنسبة 
5%، والـــتـــركـــيـــز عـــلـــى تــمــكــيــن 
ــفـــض  ــاب، وخـ ــ ــبــ ــ ــشــ ــ ــرأة والــ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــة %23،  ــبـ ــنـــسـ االنـــــبـــــعـــــاثـــــات بـ
وتمويل عــدة مشاريع متعلقة 
باالستدامة والتي تم االنتهاء 

منها بنجاح.

منتجات مصرفية متميزة

وكخطوة أخرى نحو تقديم 
أفــضــل الــخــدمــات والــمــنــتــجــات 
المصرفية، أطلق البنك األهلي 
الكويتي بطاقة فــيــزا إنفينيت 
بريفليج االئــتــمــانــيــة الــجــديــدة 
لــعــمــالء الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 

ــدم مـــمـــيـــزات  ــ ــا قــ ــمـ ــة، كـ ــاصــ ــخــ الــ
وخدمات جديدة لعرض تحويل 

الراتب.
وكـــان عــام 2022 استثنائيا 
ــع االحــــتــــفــــال بـــمـــرور  ــ أيــــضــــا مـ
20 عــــــــامــــــــا عــــــلــــــى الــــــشــــــراكــــــة 
االســتــراتــيــجــيــة لــلــبــنــك األهــلــي 
ــارات  الــكــويــتــي مـــع طـــيـــران اإلمـــ
ســكــاي واردز، وبــرنــامــج الــوالء 
الحائز على الجوائز الخاصة 
بطيران اإلمـــارات سكاي واردز 
وفالي دبي، وبطاقات االئتمان 
ــة تـــجـــاريـــة  ــتــــي تـــحـــمـــل عــــالمــ الــ
ــلـــي  مـــشـــتـــركـــة بـــيـــن الـــبـــنـــك األهـ

الكويتي وطيران اإلمارات.
وعلى الصعيد الداخلي، يقوم 
البنك األهلي الكويتي بتنفيذ 
استراتيجيات تهدف إلى إعداد 
قادة أقوى للمستقبل على غرار 
المرحلة األولـــى التي اختتمت 
ــامـــج الـــقـــيـــادة   مــــن بـــرنـ

ً
مــــؤخــــرا

التنفيذية، وقــد اشتملت على 
ــدات الــتــعــلــم  ــ مــجــمــوعــة مـــن وحــ
الرقمية وورش العمل المختلفة. 
ونتيجة لهذا البرنامج، يسعى 
البنك إلــى رفــع مستوى القادة 
المستقبليين إلـــى مــســتــويــات 
أعــلــى، ومــنــحــهــم فــرصــا لصقل 
مهاراتهم وتطوير إمكاناتهم 

القيادية.
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»األهلي« يربح 32.3 مليون دينار في 2022 بنمو %19
• بهبهاني: النمو يرجع إلى األداء المتميز في تنفيذ االستراتيجيات الموجهة لزيادة حجم األصول وتنوعها

• ريشاني: المجموعة استطاعت النجاح في زيادة األرباح التشغيلية بنسبة ملحوظة
 مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 8 فلوس للسهم و5% أسهم منحة

جورج ريشانيطالل بهبهاني

أعرب طالل بهبهاني عن 
تقديره لكفاءة عمليات 

التخطيط والتشغيل لدى 
الفريق التنفيذي والموظفين 

في مجموعة البنك األهلي 
الكويتي، مشيدا بالنمو السليم 

للميزانية العامة، والمركز 
المالي القوي للمجموعة، 

إضافة إلى العمل على تطبيق 
معايير االستدامة والحوكمة 

الرشيدة والمسؤولية 
االجتماعية.

https://www.aljarida.com/article/13441


»التجاري« يعلن فائزي سحوبات 
»النجمة« األسبوعية والشهرية

أجـــرى البنك الــتــجــاري، أمــس، 
الــســحــب األســـبـــوعـــي والــشــهــري 
على حساب النجمة، فــي مبناه 
الرئيسي، بحضور عبدالعزيز 
 وزارة التجارة 

ً
أشكناني ممثال

والصناعة. 
ـــى الــبــنــك الــســحــوبــات 

َّ
وغـــط

مباشرة عبر وسائل التواصل 
ــاءت نتيجة  ــ االجـــتـــمـــاعـــي. وجــ

السحب على النحو التالي:
أواًل: سحب »النجمة« الــشــهــري– جــائــزة 20.000 ديــنــار، الفائز 

ارخيص فلفوص.
: سحب »النجمة« األسبوعي– جائزة 5.000 دينار، الفائز 

ً
ثانيا

حمد عبدالله الهاجري. 
ُيــذكــر أن جــوائــز حساب النجمة مميزة بحجم مبالغ الجوائز 
المقدمة، إضافة إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات 
أســبــوعــيــة بقيمة 5.000 ديـــنـــار، وشــهــريــة بقيمة 20.000 ديــنــار، 
وجائزة نصف سنوية بقيمة 500.000 دينار، وهناك سحب آخر 
العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 
بقيمة 1.500.000 دينار. ويمكن فتح حساب النجمة والتأهل لدخول 
السحوبات، فقط بإيداع 500 دينار، ويجب أن يكون في الحساب 
مبلغ ال يقل عن 500 دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على 

كل الجوائز التي يقدمها الحساب.

Nomo ُيطلق منتج »التمويل العقاري« 
المتوافق مع أحكام الشريعة
للراغبين بشراء العقارات في المملكة المتحدة

Nomo Bank الــبــنــك  أعــــلــــن 
ــرق  ــشــ ــدن والــ ــنــ ــمــــي لـــبـــنـــك لــ ــرقــ الــ
األوســــط الــتــابــع لمجموعة بنك 
بــوبــيــان إطــــالق مــنــتــج الــتــمــويــل 
الــعــقــاري، الـــذي سيتيح لجميع 
عمالئه في منطقة الشرق األوسط 
امتالك عقار في المملكة المتحدة 
عتبر نقلة مهمة في 

ُ
في خطوة ت

استخدام خدمات البنك الرقمية، 
مــمــا يــوفــر الــمــزيــد مــن السهولة 
والراحة واألمان في حلول تمويل 

العقارات.
وقال عبدالله التويجري عضو 
مجلس إدارة بنك لندن والشرق 
األوســــط، إن هــذه الــخــطــوة تأتي 
كإضافة جديدة لتطوير مجموعة 
ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ حــــلــــول الـ
الرقمية المبتكرة، التي ٌيقدمها 
Nomo Bank بــمــا يتماشى مع 
مــتــطــلــبــات عـــمـــالئـــه وتـــزويـــدهـــم 
بــأحــدث الــخــدمــات التقنية، مما 
يمنحهم تجربة مصرفية فريدة 
لبي تطلعاتهم واحتياجاتهم مع 

ُ
ت

ضمان معدالت اعلى لمستويات 
الحماية واألمان«.

وأوضــح التويجري، أن منتج 
 
ً
التمويل العقاري الُمتاح حاليا
مـــن بــنــك Nomo يــعــتــبــر فــرصــة 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــمـــيـــزة لــعــمــالئــنــا 
المستثمرين مــن منطقة الشرق 
ــيـــق أحــــالمــــهــــم  ــقـ ــتـــحـ األوســــــــــــط لـ
وامــــتــــالك عــــقــــارات فــــي الــمــمــلــكــة 
المتحدة، ألنها تعتبر أحد أكثر 
أسواق العقارات جاذبية وأهمية 

في العالم.
وأضــاف أن المنتج المتوافق 
ــام الــشــريــعــة  ــكــ ــع أحــ بـــالـــكـــامـــل مــ
اإلســـالمـــيـــة يــعــتــبــر نــقــلــة نــوعــيــة 
»نجحنا مــن خاللها فــي تحدي 
الـــصـــعـــوبـــات بـــيـــن الــكــيــفــيــة فــي 
الجمع بين مبادئ الشريعة في 
الــصــيــرفــة اإلســالمــيــة واالبــتــكــار 
ــــح  ــمــــي إلحـــــــــداث فــــــرق واضـ الــــرقــ
فــي قــطــاع الــخــدمــات المصرفية 
ــة الـــــــذي يـــشـــهـــد قــفــزة  ــيــ اإلســــالمــ
تــــجــــازت قــيــمــتــه 1.7 تــريــلــيــون 

دوالر«.

التمويل العقاري
 
ً
ــُعـــد صــعــبــا ــه لــــم يـ ــأنـ وأفـــــــاد بـ

الــحــصــول عــلــى تــمــويــل عــقــاري، 
فــمــع Nomo ُيــمــكــن لــلــراغــب في 
شراء عقار في المملكة المتحدة 
فتح حساب مصرفي في المملكة 
المتحدة )من خالل Nomo( وعبر 
مــجــمــوعــة الـــحـــلـــول والـــخـــدمـــات 
الــمــتــاحــة عــبــر الــتــطــبــيــق يمكنه 
الـــتـــقـــدم بــطــلــب لــلــحــصــول عــلــى 
تمويل عقاري في غضون دقائق.
وحــول العمالء المستفيدين 

مــن هــذا المنتج، ذكــر أن عمالء 
ــرق األوســــــط  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ Nomo فـ
من الكويت واإلمـــارات العربية 
المتحدة يمكنهم االستفادة اآلن 
 
ً
 يكون متاحا

ً
من المنتج وقريبا

لــعــمــالء دول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي االخرى.

وذكــر أن هذه الخطوة تؤكد 
على تعزيز استراتيجية البنك 
في تقديم الخدمات المصرفية 

الرقمية مع منح العمالء القدرة 
على إدارة مدخراتهم بسهولة 

ويسر. 
 Nomo وأشـــــار إلــــى ان بــنــك
 
ً
مـــنـــذ انـــطـــالقـــتـــه يـــشـــهـــد نـــمـــوا
 ســواء مــن حيث عدد 

ً
متواصال

العمالء أو مــن حيث الخدمات 
والمنتجات المصرفية الرقمية 
المبتكرة التي يطرحها والتي 

.
ً
تلقى إقبااًل كبيرا

ــال الــرئــيــس  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
التنفيذي لبنك لندن والشرق 
األوســـــــــط أنـــــــــدرو بــــــــول، »مـــن 
ــمــــعــــروف أن هــــنــــاك قـــاعـــدة  الــ
ــبــــيــــرة مــن  ــزة وكــ ــيـ ــمـ ــمــــالء مـ عــ
ــــط ممن  عــمــالء الـــشـــرق األوسـ
يــتــطــلــعــون إلـــى امـــتـــالك عــقــار 
فــي الممكلة الــمــتــحــدة، وهنا 
 Nomo يــأتــي دورنــــا فــي بــنــك
ــــن الــــــــوصــــــــول لـــهـــم  ــيـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ مـ
وتوفير هذه الخدمة من خالل 
تقنية وآلية سريعة تتيح لهم 
الحصول على تمويل عقاري 
ــراء عــمــلــيــة شـــراء  ــ ومـــن ثـــم إجـ

سهلة وسريعة«.

»الوطني«: خصم على مشتريات 
المنتجات الصديقة للبيئة من »يوريكا«

ــــت  ــويــ ــ ــكــ ــ ــ ــك ال ــنـــــ يــــــــحــــــــرص بـــــ
الــوطــنــي على توفير الــعــروض 
الـــفـــريـــدة والــمــتــمــيــزة لــعــمــالئــه 
بــالــتــزامــن مــع الــتــزامــه بتعزيز 
ودعم كافة المبادرات المتعلقة 
بــتــرســيــخ مــفــاهــيــم االســتــدامــة. 
ــار، يــوفــر البنك  ــ وفـــي هـــذا اإلطــ
خــصــمــا بــنــســبــة 2% لــعــمــالئــه 
 KWT باإلضافة إلى 10% نقاط
ــنـــي عـــلـــى مــشــتــريــات  ــن الـــوطـ مــ
الــمــنــتــجــات الــصــديــقــة للبيئة 
لدى »يوريكا«، وذلك باستخدام 
 KWT Visa Infinite بـــطـــاقـــة 

الوطني االئتمانية.
ويـــمـــكـــن لــلــعــمــالء االخـــتـــيـــار 
مــن بين مجموعة متنوعة من 
ــهــــزة واألدوات الــصــديــقــة  األجــ
للبيئة عند التسوق من المتاجر 
لدى »يوريكا«، باستخدام بطاقة 
KWT Visa Infinite الــوطــنــي 

االئتمانية.
وبهذه المناسبة، قــال نائب 
مــديــر عـــام مجموعة الــخــدمــات 
ــة فــي  ــيـ ــشـــخـــصـ الــــمــــصــــرفــــيــــة الـ
بــنــك الــكــويــت الـــوطـــنـــي، هــشــام 
النصف: »يحرص الوطني على 
دمج مفاهيم الحوكمة البيئية 
واالجــــتــــمــــاعــــيــــة والـــمـــؤســـســـيـــة 
ـــال  ــ ــمـ ــ ــة وأعــ ــ ــطـ ــ ــشـ ــ ــة أنـ ــ ــافــ ــ فـــــــي كــ
الــبــنــك ويــشــمــل ذلـــك المنتجات 

والــــخــــدمــــات الــمــصــرفــيــة الــتــي 
يــوفــرهــا لــعــمــالئــه ومــــن بينها 
العروض والمكافآت الحصرية 
ــي تـــنـــاســـب احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم  ــتــ الــ

وتطلعاتهم«. 
وأكــــــد الـــنـــصـــف عـــلـــى الـــــدور 
الــرائــد الــذي تقوم بــه مجموعة 
الخدمات المصرفية الشخصية 
في ذلك الصدد، وما تطلقه من 
مبادرات كان أبرزها العمل على 
تحويل كافة الفروع إلى صديقة 

للبيئة. 
وأضـــــــاف الـــنـــصـــف: »نــســعــى 
بـــاســـتـــمـــرار إلــــى الـــحـــفـــاظ على 
مكانتنا الرائدة بين المؤسسات 

الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة فـــــــــي االلـــــــــتـــــــــزام 
بمسؤولياتنا تجاه المجتمع 
حــيــث نــضــع تــعــزيــز االســتــدامــة 
ــة فـــــي صــمــيــم  ــيــ ــاســ ركـــــيـــــزة أســ
استراتيجيتنا وكافة ما نقدمه 

من منتجات وخدمات«.
واخــــتــــتــــم الــــنــــصــــف حـــديـــثـــه 
ــنـــي  ــزم فـــــي الـــوطـ ــتــ ــلــ : »نــ

ً
قــــــائــــــال

بمساندة األجندة االستراتيجية 
للحكومة، السيما في مساعيها 
نحو تحقيق الحياد الكربوني 
ــز االزدهــــــــــــــــار الـــبـــيـــئـــي  ــزيــ ــعــ ــتــ لــ
واالجــــتــــمــــاعــــي واالقــــتــــصــــادي، 
بما يتماشى مع تعهد الكويت 
 بتحقيق هــدف الحياد 

ً
مــؤخــرا

الكربوني بحلول عام 2060«.
 KWT Visa وتــجــمــع بــطــاقــة
Infinite الوطني االئتمانية بين 
بــاقــة مــن الــمــزايــا االستثنائية 
والشعور بالفخر الوطني الذي 
يعكسه تصميمها ما يجعلها 
فــريــدة مــن نــوعــهــا، إضــافــة إلــى 
ما تمنحه من نمط حياة فريد 
لحامليها بفضل ما تقدمه من 
مــزايــا وعــــروض تــم تصميمها 
لتناسب احــتــيــاجــاتــهــم وتلبي 

طموحاتهم وتطلعاتهم.

هشام النصف

أندرو بولعبدالله التويجري

»الخليج« يشارك في معرض قوت ماركت
اختتم بنك الخليج مشاركته المميزة 
فــي الــيــوم األول لــمــعــرض قـــوت مــاركــت، 
أكبر منصة محلية تجمع بين الطاقات 
ــبـــادريـــن فــــي قــطــاع  ــمـ والــــمــــواهــــب مــــن الـ
المطاعم والصناعات الغذائية والحرف 

اليدوية مع الجمهور في مكان واحد.
وشــــهــــد الــــيــــوم األول مــــن الـــمـــعـــرض 
حـــضـــورا كــبــيــرا تـــجـــاوز 10 آالف زائــــر، 
وحظي جناح بنك الخليج بإقبال قياسي 
من الجمهور، في ظل الفعاليات النوعية 
التي أطلقها، لتوفير أجــواء من المتعة 
والــفــرحــة فــي أوســـاط الــزائــريــن، السيما 
أن انطالقة المعرض هذا العام في موقع 
ثقافي مميز، وتوقيت أكثر من رائع في 

شهر االحتفاالت باألعياد الوطنية.
وشكل المعرض بموقعه المميز في 
مركز الشيخ جابر األحمد الثقافي على 
شاطئ الخليج فرصة لقضاء يوم مميز، 
واالطــــالع عــلــى إنــتــاج نخبة مــمــيــزة من 
المبادرين والمصنعين للمواد الغذائية 
والحرفيين، واالستمتاع بالتنوع الكبير 
ــه الــمــجــتــمــع  فـــي الـــطـــعـــام الـــــذي يـــزخـــر بـ

الكويتي.
بـــــهـــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، قـــــالـــــت مــــديــــرة 
االتــصــاالت المؤسسية لجين القناعي: 

»ســعــداء بالتفاعل الكبير من الجمهور 
مع الفعاليات، التي وفرها بنك الخليج 
خالل اليوم األول للمعرض، والتي حققت 
الهدف األساسي منها في دعم الشباب 
ــبــــادريــــن، مــــن أصــــحــــاب الـــشـــركـــات  والــــمــ

الصغيرة والمتوسطة«.
ــــى أن مــعــرض  وأشــــــــارت الـــقـــنـــاعـــي إلـ
»قوت ماركت« عاد بحلته الجديدة أقوى 

مما كان عليه، وبمشاركات واسعة من 
ــذيـــن تـــجـــاوز عـــددهـــم 60  الــعــارضــيــن الـ
شــركــة صغيرة ومتوسطة فــي مختلف 

القطاعات.
وأضافت: »يسعدنا تجديد شراكتنا 
ــدة،  ــديــ ــجــ ــوت مـــــاركـــــت بـــحـــلـــتـــه الــ ــ ــ مـــــع قـ
ليستكمل دوره الرائع في دعم الشباب 
والــمــنــتــجــيــن مــن الــمــبــادريــن وأصــحــاب 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة من 
ــداعــــي، لــعــرض  ــن مــنــفــذ إبــ الــبــاحــثــيــن عـ
منتجاتهم وإبــداعــاتــهــم فــي ظــل أجـــواء 
مميزة، توفر لهم فرصة التواصل السهل 

والمرن مع الجمهور«. 
وتــــابــــعــــت الـــقـــنـــاعـــي: »يــــحــــرص بــنــك 
الــخــلــيــج عــلــى الـــتـــواجـــد الــفــاعــل فـــي كل 
الــفــعــالــيــات والـــمـــنـــاســـبـــات الـــتـــي تــدعــم 
ــات  ــروعــ ــشــ ــمــ ــــات الـــشـــبـــابـــيـــة والــ ــاقـ ــ ــطـ ــ الـ
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة«، الفــتــة إلـــى أن 
تــعــزيــز االســتــدامــة فــي المجتمع ودعــم 
الــشــركــات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة يعد 
من المحاور الرئيسية في استراتيجية 

البنك لعام 2025.
وأفــــــادت بــأنــه ضــمــن مــســاعــي الــبــنــك 
المتواصلة لترسيخ مبادئ االستدامة 
البيئية في المجتمع، وفي إطار حملته 
التي أطلقها مؤخرا، قام بتوزيع كمية من 
األكياس القابلة إلعادة االستخدام، بهدف 
تقليص استخدام األكياس البالستيكية، 
مــضــيــفــة: »بــانــتــظــاركــم فـــي جـــنـــاح بنك 
الخليج في اليوم الثاني لمعرض قوت 
ماركت 18 فبراير الــجــاري، لقضاء يوم 
مــمــيــز جـــديـــد مـــع الــفــعــالــيــات الــنــوعــيــة، 

ومسابقات وجوائز متنوعة«.

فريق البنك في المعرض

956 مليون دوالر قيمة التبادل التجاري مع تركيا
وفد تركي زار البالد لبحث فرص التعاون في مجاالت التمويل واالستثمار

التقى ممثلون من القطاعين 
الــمــالــيــيــن الــتــركــي والــكــويــتــي 
بــالــكــويــت، يــوم 1، و2 فبراير 
الــــجــــاري، الســتــكــشــاف فــرص 
ــلـــديـــن فــي  ــبـ ــعــــاون بـــيـــن الـ ــتــ الــ
مجاالت التمويل واالستثمار.

وأقـــيـــم عــلــى هــامــش الــلــقــاء 
ــر،  ــرايــ ــبــ ــــي 2 فــ ــل فــ ــمــ غـــــــــداء عــ
حــــضــــره الــــمــــديــــر الـــــعـــــام فــي 
بنك »فاكيف« عبدي سيردار 
أوستونساليه، والمدير العام 
فــي بنك »زراعــــات«، ألباسالن 
تــشــاكــار، والــمــديــر الـــعـــام في 
بنك »خلق«، أوسمان أرسالن، 
وكبار المسؤولين التنفيذيين 
ــوك الـــتـــركـــيـــة  ــنــ ــبــ مـــــن أبــــــــرز الــ
الحكومية، إلى جانب ممثلين 
عــن اتــحــاد مــصــارف الــكــويــت 

والمؤسسات المالية الرائدة 
في البالد.

ــــي كــلــمــتــهــا االفــتــتــاحــيــة،  وفـ
قـــــالـــــت ســــفــــيــــرة الـــجـــمـــهـــوريـــة 
التركية لدى الكويت، طوبى نور 
سونمز: »هناك فرص مستقبلية 
ــرة بـــيـــن تــركــيــا  ــمــ ــثــ واعـــــــــدة ومــ
والكويت في مختلف المجاالت، 
السيما التجارية واالستثمارية. 
فـــفـــي 2022، ســــّجــــل الـــتـــبـــادل 
 
ً
ــتـــجـــاري بــيــن الــبــلــديــن رقــمــا الـ
 بلغ 956 مليون دوالر، 

ً
قياسيا

 عن أن استثمارات الكويت 
ً
فضال

في تركيا البالغة ملياري دوالر، 
تحظى بأهمية وتــقــديــر كبير، 
مع محاوالت وسعي متواصل 
لتعزيز االستثمار المتبادل بين 

الطرفين«.

وأضـــــــــافـــــــــت أن »الـــــنـــــظـــــام 
المالي في تركيا شهد تحواًل 
ــــالل الـــعـــشـــريـــن  ــ  خـ

ً
مــــلــــحــــوظــــا

 الماضية، وال سيما في 
ً
عاما

الــقــطــاع الــمــصــرفــي الــــذي هو 
في صلب هذا النظام. وها هو 
اليوم، يحظى القطاع المالي 
التركي باحترام على مستوى 

 لقوته وموثوقّيته 
ً
العالم، نظرا
واستقراره«.

ــوَء  ــ ــــضـ ــــاش الـ ــقـ ــ ــنـ ــ ــط الـ ــ ــ
ّ
ــل ــ وســ

عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 

واالستثمار بين تركيا والكويت 
ــقـــطـــاع الـــمـــالـــي.  الســـيـــمـــا فــــي الـ
وقـــد تــحــدث كــبــار المسؤولين 
والقياديين في عالم المصارف 

فــــــــي الــــــكــــــويــــــت وتــــــركــــــيــــــا عـــن 
ات واإلمكانات لتعزيز  اإلجـــراء
ــة،  ــمـ ــائـ ــقـ ــار الـ ــمــ ــثــ ــتــ فــــــرص االســ
 فــي مــجــال التمويل 

ً
خــصــوصــا

بين البلدين.
ــيـــد أن بــيــئــة  ــأكـ ــتـ ــد تــــم الـ ــ وقــ
االســــــتــــــثــــــمــــــار الـــــنـــــامـــــيـــــة هـــي 
الــدافــع والــمــحــفــز لعقد المزيد 
مــــن الــــشــــراكــــات والـــتـــوســـع فــي 
ــعــــامــــالت الــــتــــجــــاريــــة بــيــن  ــمــ الــ

الكويت وتركيا.
ــــَص إلــيــه 

ُ
ــــل

َ
ــا خ ومـــــن أهـــــم مــ

هذا اللقاء، هو اإلقــرار بأهمية 
الـــقـــطـــاع الـــمـــالـــي فـــي تشجيع 
االســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار بـــــاالقـــــتـــــصـــــاد 
الحقيقي، وتعزيز المدخرات، 
وتــــــقــــــلــــــيــــــل الـــــــمـــــــخـــــــاطـــــــر فــــي 
ــادات الـــنـــامـــيـــة. وأكــــد  ــتــــصــ االقــ

جميع الحاضرين من ممثلي 
الــــقــــطــــاع الــــمــــالــــي فـــــي تـــركـــيـــا 
والــــكــــويــــت أهـــمـــيـــة مـــثـــل هـــذه 
ــات لــبــحــث الــمــزيــد  ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
مــن االســتــثــمــارات المحتملة، 
كما أكـــدوا الــتــزامــهــم بتحقيق 
إمكانات التعاون المستقبلية 

الواعدة بين الكويت وتركيا.
كــــمــــا قــــــــام الــــــوفــــــد الـــتـــركـــي 
الزائر بجولة في موقع إنشاء 
مشروع مطار الكويت الدولي 
الجديد )مبنى الركاب 2(، أحد 
أبـــرز الــمــشــاريــع الــتــي تنفذها 
شركة ليماك في الكويت، وذلك 
للتعّرف على المشروع األيقونة 
عن قرب ومتابعة آخر تطورات 
المشروع الذي ما زالت أعمال 

اإلنشاءات تتسارع إلنجازه.

جانب من اللقاء

»المحاسبة«: مشروع »كوفبيك« في كندا يحمل مخاطر مرتفعة
»على الشركة اتخاذ ما يلزم لزيادة العائد على استثماراته وتحقيق أهدافه المرجوة«

أشرف عجمي
أورد تقرير ديــوان المحاسبة عن العام 
الـــمـــاضـــي بـــعـــض الـــمـــالحـــظـــات الــمــتــعــلــقــة 
بمشروعات إقليم أميركا وأستراليا، والتي 
تقوم عليها الشركة الكويتية لالستكشافات 
البترولية الخارجية »كوفبيك«، حيث أكد 
الــتــقــريــر اســتــمــرار الــمــالحــظــات المتعلقة 
بـــمـــشـــروع كــيــبــوب - ديـــفـــورنـــي فـــي كــنــدا، 
والــذي تمتلكه الشركة منذ السنة المالية 
2014، ويعتبر من المشروعات اإلنتاجية 
الــضــخــمــة وغــيــر الــتــقــلــيــديــة إلنــتــاج الــغــاز 
الصخري، والتي تتطلب تكاليف رأسمالية 
سنوية لتطويرها وحفر آبار متعددة، حيث 
مــن المتوقع أن يبلغ إجمالي عــدد اآلبــار 
التي سيتم حفرها وفق دراسات الجدوى 

االقتصادية نحو 917 بئرا.

تكلفة رأسمالية 

وقـــال التقرير: »اســتــمــر ارتــفــاع التكلفة 
الرأسمالية المعتمدة للمشروع، حيث صدر 

قرارا مجلس إدارة الشركة رقما 2021/21 
و2021/24 بتاريخ 2021/11/30 بالموافقة 
على اعتماد التكاليف الرأسمالية للمرحلة 
ــر 19 بــــئــــرا تـــطـــويـــريـــة،  ــفـ ــة لـــحـ ــ ــادسـ ــ ــسـ ــ الـ
ــة بــرنــامــج  والـــمـــوافـــقـــة عــلــى إعــــــادة جـــدولـ
عمل المرحلة الخامسة، وإضــافــة حفر 8 
آبار تطويرية بقيمة 92.358 مليون دوالر 
و24.959 مليونا على التوالي وذلك لعدد 

267 بئرا«.
وتـــابـــع: »كـــمـــا بــلــغ إجـــمـــالـــي الــتــكــالــيــف 
ــيــــة الـــفـــعـــلـــيـــة لـــلـــمـــشـــروع مــنــذ  ــالــ الــــرأســــمــ
االســـتـــحـــواذ عــلــيــه وحـــتـــى نــهــايــة الــســنــة 
 2.510.523 ــا قـــيـــمـــتـــه  ــ الـــمـــالـــيـــة 2021 مـ
مليار دوالر، فــي حين بلغ صــافــي أربــاح 
الــــمــــشــــروع خـــــالل الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة 2021 
نحو 64.887 مليونا، وبنسبة 2.6% من 
إجــمــالــي الــتــكــالــيــف الــرأســمــالــيــة الفعلية، 
األمــر الــذي تتضح معه صعوبة استرداد 
ــمـــشـــروع،  الـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــنـــصـــرفـــة عـــلـــى الـ
والتي من المتوقع استردادها خالل السنة 

المالية 2037، أي بعد مــرور 22 عاما من 
االستحواذ عليه وفقا لبيانات الشركة«. 

انخفاض حاد 

وأشار التقرير إلى انخفاض حاد في نسبة 
العائد على االستثمار للمشروع، حيث بلغت 
4% خالل السنة المالية 2021، وهي أقل عما 

ــة الـــجـــدوى االقــتــصــاديــة عند  ــ جـــاء فـــي دراسـ
االســتــحــواذ والبالغة 13.9%، وبما يقل عن 
النسبة المعتمدة لالستثمار من قبل مؤسسة 
البترول الكويتية في مشروعات مماثلة بكندا 

والبالغة %10.
وأردف: »تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن دراســــة 
الجدوى االقتصادية المعدة عند االستثمار 
ــمـــشـــروع خــــالل الــســنــة الــمــالــيــة 2014  فـــي الـ
أوضحت أن مخاطر المشروع مرتفعة، وقد ال 

يحقق األهداف المرجوة منه للشركة«.

5 آبار متبقية

وقـــال التقرير: »استمر عــدم حفر الــــ5 آبــار 
المتبقية، وفق ما جاء في خطة عمل المرحلة 
الثانية للمشغل، وتأجيلها من السنة المالية 
2019 إلى السنة المالية 2023، لوجود مشاكل 
مالية يعاني منها المشغل، األمر الذي يترتب 
عليه تأخر االستفادة من المشروع وتحقيقه 

للعوائد االقتصادية المرجوة منه«.

وتابع: »كما استمر انخفاض االحتياطيات 
النفطية ألفــضــل تقدير لــلــمــوارد المشروطة 
للمشروع خــالل السنة المالية 2021 بنحو 
112.080.000 بــرمــيــل نــفــط مــكــافــئ، لتغيير 
عــدد اآلبـــار وعــمــق الحفر بها الحــقــا، ليصل 
بذلك إجمالي ما تم تخفيضه خالل السنتين 
الماليتين السابقتين نحو 140.760 مليون 

برميل نفط مكافئ«. 

مخاطر مرتفعة 

وشــدد التقرير على أن مخاطر المشروع 
ــــت مـــرتـــفـــعـــة، وقـــــد ال يــحــقــق األهــــــداف  ــازالـ ــ مـ
الــمــرجــوة مــنــه وفـــق دراســــة الــجــدوى المعدة 
خـــالل الــســنــة الــمــالــيــة 2014، مــؤكــدا ضـــرورة 
ــــل اإلجـــــــــــــراءات الـــــالزمـــــة لــتــحــســيــن  ــــاذ كـ ــــخـ اتـ
اقتصاديات المشروع، وبما يكفل زيادة العائد 
على االستثمار وتحقيقه لألهداف المرجوة 
منه، والعمل على تحصيل مستحقات الشركة 

من عقود المقاولين.

https://www.aljarida.com/article/13424
https://www.aljarida.com/article/13423
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https://www.aljarida.com/article/13426
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https://www.aljarida.com/article/13422
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اليوسفي لـ ةديرجلا.: »الحلول الهندسية« 
تقدم حزمة متكاملة من األعمال

نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لـــكـــل مــجــتــهــد 
ينجز أعماله بشكل جــيــد، األمــر 
الذي ينعكس على رضا العمالء 
 عن 

ً
عن الشركة وأعمالها، فضال

الثقة المطلقة في جميع أعمالنا.

• ما األسواق التي تتواجدون 
فيها؟

- نــحــن كــمــجــمــوعــة الــيــوســفــي 
مــــــوجــــــودون فـــــي مـــعـــظـــم الــــــدول 
الخليجية، لكن »اليوسفي للحلول 
الهندسية« موجودة في الكويت، 
وإلـــى حــد مــا لدينا مــشــاريــع في 

اإلمارات.

• هـــل لــديــكــم أي شـــكـــاوى من 
الدورة المستندية في مشاريعكم؟

ــــطء  ــبـ ــ ــد الـ ــقــــصــ ــــت تــ ــنـ ــ - إذا كـ
ــقــــات  ــتــــحــ ـــل الــــمــــســ ــيـ ــحــــصــ فــــــــي تــ
والــمــخــالــصــات، فـــإن هـــذا يعتمد 
ــة، فــــهــــنــــاك جـــهـــات  ــ ــهـ ــ ــجـ ــ عــــلــــى الـ
حــكــومــيــة تــخــتــلــف عــــن غــيــرهــا، 
 طـــبـــيـــعـــة الــعــمــل 

ً
ــا وهـــــــذه عــــمــــومــ

فــي الـــمـــقـــاوالت، وهـــي أنـــك تنفق 
األمـــوال على المشاريع، ومــن ثم 
تــنــتــظــر فــتــرة لــيــســت بــالــقــصــيــرة 
حتى تحصل على ما أنفقته، لكن 
فــي نــهــايــة األمـــر جميع الحقوق 

محفوظة عند تلك الجهات.

ــــداف  • هـــل لــديــكــم خــطــط وأهـ
مستقبلية تعملون عليها؟ 

- نـــحـــن اآلن لـــديـــنـــا أفــــكــــار أن 
نــقــدم لــلــعــمــالء مــجــمــوعــة أعــمــال 

ــك يـــوفـــر على  ــون ذلــ مــتــكــامــلــة، كــ
العميل المجهود والوقت والمال، 
وتكون جميع أعماله ضمن حزمة 
متكاملة من األعمال، بداًل من أن 
يــهــدر الــعــمــيــل جــهــده فــي جهات 

عديدة.

• ما دوركم في العمل الخيري 
بالكويت؟

- نحن جزء من مظلة مجموعة 
اليوسفي، ولدينا مبرة اليوسفي 
ــة عــــــن األعـــــمـــــال  ــؤولـــ ــســـ وهــــــــي مـــ
الخيرية، ونقوم بتوفير المساعدة 
ــا  ــنــ ــالــ ــمــ لـــــهـــــم فــــيــــمــــا يـــــخـــــص أعــ
ومنتجاتنا عند الطلب، وهناك 
العديد من المشاركات الخيرية 

في البالد. 

أشرف عجمي

قال المدير العام لشركة اليوسفي للحلول الهندسية، 
عيسى عبدالله اليوسفي، إن الشركة مملوكة للقطاع الخاص 

ومتخصصة في تصميم وتركيب الخدمات الميكانيكية 
والكهربائية والصحي والحريق، كجزء من مجموعة عيسى 

حسين اليوسفي.
وأضاف اليوسفي، في لقاء لـ »الجريدة«، إن »الشركة تحرص 

على تقديم نوعية من الخدمات المميزة، والتي تؤدي إلى تحسين 

نوعية الحياة لعمالئنا مع عقود من الخبرة في طليعة الهندسة، 
لذا نحن ننفذ باستمرار أفضل الممارسات واالبتكارات، ونسعى 

 لمتطلبات الصناعة«.
ً
جاهدين للتحسين والتطور وفقا

 من المهندسين المؤهلين 
ً
وأشار إلى أن »الشركة تجمع فريقا

الذين يمتلكون المعرفة والخبرة الهندسية الهائلة التي تمكننا 
من تقديم مجموعة كاملة من الحلول الهندسية الميكانيكية 

والكهربائية والصحي والحريق«. 

وأوضح أن »الشركة لديها شركاء من أفضل الشركات 
، ويلتزمون بمشاركة قيمنا، من خالل ضمان 

ً
المعروفة عالميا

 إلى 
ً
الجودة والقيمة والرضا لعمالئنا منذ عام 1982«، الفتا

عد الموزع الرسمي لماركة YORK لمنتجات 
ُ
أن الشركة ت

 Johnson Controls تكييف الهواء من
International - الواليات المتحدة 

األميركية... وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

هدف اليوسفي 
أكد اليوسفي ان »االلتزام المتفاني بإرضاء 
العمالء أكثر من نصف قرن من النمو المستدام 
والتنوع من األسباب التي مكنتنا من الحصول 
ــل ســـــوق دخـــلـــنـــاه.  ــن كــ عـــلـــى حـــصـــة كـــبـــيـــرة مــ
ومع ذلــك، ما زلنا شركة محلية يديرها رواد 
أعــمــال محليون، ولــديــهــم اهــتــمــامــات تــتــراوح 
مــن اإللــكــتــرونــيــات االســتــهــالكــيــة إلـــى خــدمــات 
البناء. معرفتنا بــأســواق المنطقة فــي مجال 
اإللكترونيات والسلع االستهالكية األخرى ال 

ُيعلى عليها«.
ــل مــــن أفــضــل  ــ  أقــ

ً
ــقــــدم أبــــــــدا وأضـــــــــاف: »ال نــ

المنتجات والــخــدمــات، ألنــنــا نفخر بقدرتنا 
عــلــى فــهــم احــتــيــاجــات عــمــالئــنــا، ســــواء كــانــوا 

 أو عمالء شركات. شركاؤنا 
ً
مستهلكين أفرادا

في الخارج يعتبرون من بين أنجح الشركات 
فــي الــعــالــم. بصفتنا ورثـــة رؤيـــة المؤسسين، 
فإن مهمتنا هي الحفاظ على أعمالنا الحالية، 
والــتــوســع فــي مــجــاالت جــديــدة تضيف قيمة 

لعمالئنا«. 
وأضاف: »نحن نبحث باستمرار في جميع 
أنحاء العالم عن المنتجات والخدمات الجديدة 
التي من شأنها تعزيز رضا عمالئنا. ثروتنا 
األســاســيــة هــي بالطبع مــوظــفــونــا الــمــدربــون 
، والذين من دونهم لن نكون قادرين على 

ً
جيدا

تنفيذ روح الخدمة المتجسدة في شعارنا. هذا 
الشعار هو مفتاح نجاحنا«.

نبحث 
باستمرار عن 

المنتجات 
والخدمات 

الجديدة التي 
من شأنها 

تعزيز رضا 
عمالئنا

 ألوقاتهم«
ً
 لجهد عمالء الشركة وأموالهم واختصارا

ً
»توفيرا

ــــود الـــتـــعـــرف عــلــى  ــة، نـ ــدايــ • بــ
الــشــركــة بــشــكــل أوســـــع، وفــــي أي 

سست؟
ُ
عام أ

ــــول  ــلـ ــ ــــحـ ــلـ ــ - »الــــــــيــــــــوســــــــفــــــــي لـ
الهندسية« كانت بدايتها باسم 
»يـــــــــــورك«، وكـــــــان عـــنـــدنـــا أقـــســـام 
ة، كــمــا أن  أخــــــرى، وهــــي اإلضــــــــاء
لدينا قسم اآلي تــي، وهــذه كلها 
ــام مــنــفــصــلــة، و»الـــيـــوســـفـــي  أقــــســ
لــلــحــلــول الــهــنــدســيــة« تــوســعــت، 
وبداًل من أن تكون فقط للتكييف 
 عدة، مثل: 

ً
أصبحت تشمل أقساما

ة والكاميرات  المصاعد واإلضاء
والبداالت والشاشات، وقد أسست 

الشركة في عام 1982.

• هل لديكم مشاريع حكومية 
وخاصة؟ 

ــاريـــع حــكــومــيــة،  - لـــديـــنـــا مـــشـ
مثل مشروع معسكر سالم العلي 
 ،)

ً
ســالــم الــصــبــاح )كــاظــمــة ســابــقــا

 ،
ً
وهــو مــشــروع ُيــعــد األكــبــر أفقيا

 مشروع مستشفيات 
ً
وهناك أيضا

الضمان، ومشاريع عديدة أخرى، 
وعـــمـــلـــنـــا فـــــي هـــــــذه الـــمـــشـــاريـــع 
عبارة عن التكييفات والكهرباء 

ومكافحة الحريق.

 
ً
• ما تصنيف الشركة محليا

؟
ً
وخليجيا

- في الكويت كل قسم مختص 
ــه، وصـــعـــب الـــمـــقـــارنـــة، لكن  ــذاتــ بــ
أســـتـــطـــيـــع الــــقــــول إنــــنــــا مــــن بــيــن 
ــــل بــيــن الــشــركــات،  الــخــمــس األوائـ
وقــد نفذنا مــشــاريــع مــع الجيش 
األمــــــيــــــركــــــي، كــــــــون مـــنـــتـــجـــاتـــنـــا 
جميعها أميركية، وهم يفضلون 

التعامل مع منتجاتهم.

• هـــل حــصــلــت الـــشـــركـــة على 
شهادات كفاءة؟ 

- بالتأكيد، فقد حصلت الشركة 
على شهادات اآليزو، كما أن لديها 
دروع تكريم عديدة من مشاريع 
كثيرة شاركنا فيها وأنجزناها 
ــه، وهـــو مــا يمثل  عــلــى أكــمــل وجــ

https://www.aljarida.com/article/13419
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الرقمنة... ما لها وما عليها
ً
تشكل قوة تأثير تضخمية مستحقة للتأمل وقد تؤدي باالقتصاد العالمي إلى تضخم أكثر جموحا

ربما يبدو الطرح الخاص 
بدور الرقمنة في مكافحة 

، لكنه رغم 
ً
التضخم موضوعيا

موضوعيته، يصطدم بواقعين، 
أولهما: ما يعانيه قطاع 

 في ظل الحقبة 
ً
التكنولوجيا

محل التناول، وثانيهما: ما 
يتعلق بالطرح نفسه، إذ 

ساهمت التكنولوجيا، بالفعل، 
في تفاقم معدالت التضخم، 

وبما يتناقض مع موضوعية 
الطرح.

ــــع الـــبـــنـــك االحــتــيــاطــي  مــــع رفـ
الفدرالي األميركي أسعار الفائدة 
بــمــقــدار 25 نقطة أســـاس بــدايــة 
 
ً
الشهر الجاري، كما كان متوقعا
على نطاق واســـع، ليصل بذلك 
سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 
من 4.50% إلى 4.75%، وضمن 
ســلــســلــة مـــن االرتــــفــــاعــــات ربــمــا 
لن تتوقف خــال العام الحالي، 
ورغـــــــــم مـــــا أبــــــــــداه الـــمـــشـــرعـــون 
األميركيون من بوادر تشير إلى 
أن أكــبــر تضخم تــشــهــده الــبــاد 
منذ عقود قــد بــدأ ينحسر، فإن 
نــبــرة مــن الــيــأس بــدت مسيطرة 
على تصريحات رئيس مجلس 
ــــي نــفــســه  ــــدرالـ ــفـ ــ االحــــتــــيــــاطــــي الـ
ــــذي اســتــمــســك  جـــيـــروم بـــــاول، الـ
باآلمال لكبح معدالت التضخم.

وأكــــد بــــاول أن الــتــضــخــم في 
، وفــوق 

ً
أمــيــركــا ال يـــزال مــرتــفــعــا

المعدل المستهدف البالغ %2، 
 عــلــى أهــمــيــة أن »يــبــقــى 

ً
مـــشـــددا

 
ً
البنك المركزي األميركي حــذرا

بشأن إعان النصر« في معركته 
ضد التضخم. 

ــــي مــؤتــمــر  وتـــعـــهـــد بـــــــــاول، فـ
ــرار بــمــزيــد  ــقــ صـــحـــافـــي، عــقــب الــ
من الزيادات في أسعار الفائدة 
خـــال الــفــتــرة الــمــقــبــلــة، مــن أجــل 
السيطرة على التضخم وخفضه 

إلى المستوى المستهدف. 
ورغم ترحيب باول بالتراجع 
األخير في بيانات التضخم، فإنه 
 إلعــادة 

ً
قــال إن ذلــك ليس كــافــيــا

مــــؤشــــر أســــعــــار الــمــســتــهــلــكــيــن 
 أن »المركزي« 

ً
إلــى 2%، مضيفا

ــعـــد إلـــى  ــي لــــم يـــصـــل بـ ــركــ ــيــ األمــ
ــدة كـــافـــيـــة لــكــبــح  ــ ــائـ ــ ــــدالت فـ ــعـ ــ مـ
الــتــضــخــم الــمــرتــفــع، ولـــفـــت إلــى 
أن االقــتــصــاد األمــيــركــي تباطأ 
ــام الـــمـــاضـــي،  ــعــ بـــشـــدة خـــــال الــ
ــيـــمـــا يـــســـتـــمـــر تـــــراجـــــع إنــــفــــاق  فـ
ــــك نـــشـــاط  ــذلـ ــ الــمــســتــهــلــكــيــن وكـ

اإلسكان. 
وتــابــع بـــاول: »سنحتاج إلى 
مــزيــد مــن األدلــــة وبــشــكــل كبير« 
على أن التضخم ينحسر، للتأكد 
من أنــه يتحرك مــرة أخــرى نحو 

 إلى أن االحتياطي 
ً
الهدف، مشيرا

ــيــــن  ــادتــ ــاقــــش زيــ ــنــ الـــــفـــــدرالـــــي يــ
أخريين على أسعار الفائدة. 

ــركــــزي  ــمــ ــنــــك الــ ــبــ وأكـــــــــد أن الــ
يراقب األوضاع المالية عن كثب 
 أنه من المهم أن 

ً
وبعناية، مكررا

تعكس الظروف المالية تشديد 
بنك االحتياطي الفدرالي، ولفت 
 في الــرأي 

ً
إلــى أن هناك اختافا

حــــــول مــــــدى ســــرعــــة انـــخـــفـــاض 
 عـــن أمـــلـــه أن 

ً
الــتــضــخــم، مـــعـــربـــا

ــم فــي  ــتــــضــــخــ تــــعــــطــــي أرقــــــــــــام الــ
األشــهــر المقبلة دفــعــة إيجابية 
فــي المعنويات. حتى أن البنك 
ــال فــي بــيــان، يمثل  الــمــركــزي، قـ
 بــالــتــقــدم الـــذي 

ً
 صــريــحــا

ً
إقـــــــرارا

حــدث فــي خفض وتــيــرة ارتــفــاع 
ــام  ــعــ ــــي بـــلـــغـــت الــ ــتـ ــ األســــــعــــــار الـ
الــمــاضــي أعــلــى مستوى فــي 40 
: »التضخم تراجع إلى حد 

ً
عاما

.»
ً
ما لكنه ما زال مرتفعا

ومـــــن خـــــال زيـــــــادة تــكــالــيــف 
االقتراض، يأمل بنك االحتياطي 
ــة الــــنــــشــــاط  ــ ــدئـ ــ ــهـ ــ الـــــــفـــــــدرالـــــــي تـ
االقتصادي، وتخفيف الضغوط 
التي تؤدي إلى ارتفاع األسعار، 
لكن المشرعين يخاطرون بالبدء 
في انكماش اقتصادي حاد في 

أكبر اقتصاد في العالم.
ربما تبرر هذه النبرة توقعات 
ــفــــاع  ــتــــي أظــــهــــرت ارتــ ــيـــو الــ يـــونـ
أســـعـــار الـــفـــائـــدة األمــيــركــيــة في 
اجــتــمــاع االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
األخير منتصف ديسمبر 2022 
بـــواقـــع 0.5 فـــي الــمــئــة لــيــتــراوح 
اآلن بين 4.25 في المئة و4.5 في 
الــمــئــة، وهـــو أعــلــى مــعــدل خــال 

 .
ً
15 عاما

ــهــــرت  ــي مـــــــــــــوازاة ذلـــــــــك، أظــ ــ فــ
تــــوقــــعــــات الـــمـــجـــلـــس أن ســعــر 
ــيـــســـي لــلــبــنــك قــد  ــدة الـــرئـ ــائــ ــفــ الــ
يتعدى 5 فــي المئة سنويا من 
اآلن، كما ارتفع عدد أعضاء لجنة 
السياسة النقدية الذين يتوقعون 
رفـــع الــفــائــدة فــى 2023 إلـــى 13 
 مــــن مــجــلــس الــســيــاســة 

ً
عــــضــــوا

 مقارنة 
ً
المكون من 18 شخصا

بـــــ 7 أعــــضــــاء خـــــال االجـــتـــمـــاع 

السابق، في الوقت الــذي اليــزال 
 مـــن أعــلــى 

ً
فــيــه الــتــضــخــم قــريــبــا

مستوى له خال 40 عاما، رغم 
ــل إلـــى  ــ انـــخـــفـــاضـــه مـــنـــذ أن وصـ
ذروة 9.1 فــي الــمــئــة فــي يونيو 
الــمــاضــي، مــدعــومــا بانخفاض 

تكاليف الطاقة.
ــة إلـــــــــى مـــشـــكـــلـــة  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــاإلضـ ــ ــ وبـ
ــه االقـــتـــصـــاد  ــ ــــواجـ الـــتـــضـــخـــم، يـ
العالمي مشاكل جيوسياسية 
ــرب الــــــدائــــــرة فــي  ــحــ ــالــ أخــــــــرى كــ
ــيـــا من  شــــرق أوروبــــــا بــيــن روسـ
جــهــة وأوكــرانــيــا وحلفائها من 
جـــهـــة أخــــــــرى، ومـــــا يــصــاحــبــهــا 
ــلـــق بـــالـــســـلـــع  ــعـ ــتـ مــــــن أزمـــــــــــات تـ
واألسعار، ما يضعنا أمام حقيقة 
ــه حــقــبــة اقــتــصــاديــة  ــواجـ أنـــنـــا نـ
ــلـــواًل  اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، تـــســـتـــلـــزم حـ
استثنائية، وليس فقط الحلول 
الــنــمــطــيــة الـــمـــقـــررة فـــي مــنــاهــج 
وكـــتـــب الـــجـــامـــعـــات والــمــعــاهــد 

االقتصادية.
وفــــــي الــــســــيــــاق، رأت بــعــض 
 فـــعـــااًل 

ً
اآلراء والـــتـــقـــاريـــر دورا

لـــلـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فـــــي مـــكـــافـــحـــة 
 فيما يتعلق 

ً
التصخم، تحديدا

بالتحول نحو االقتصاد الرقمي 
فـــي الـــمـــؤســـســـات والــحــكــومــات 
واستخدامه في تقليص حلقات 
الــتــداول داخــل ساسل اإلمـــداد، 
بــمــا يــســاعــد فـــي خــفــض تكلفة 
ــاء  ــغـ ــر إلـ ــبـ ــائـــي عـ ــهـ ــنـ الـــمـــنـــتـــج الـ
دور الــوســطــاء بــشــكــل رئــيــســي، 
بـــمـــا يــــــــؤدي فـــــي الـــنـــهـــايـــة إلـــى 
زيـــادة الربحية لــأطــراف داخــل 

السلسلة.
ــرح  ــ ــطـ ــ ربــــــمــــــا يــــــبــــــدو هـــــــــذا الـ
، فيما يتعلق بخفض 

ً
موضوعيا

تكلفة اإلنـــتـــاج، ومـــن ثــم خفض 
سعر المنتج النهائي، لكنه، رغم 
موضوعيته، يصطدم بواقعين، 
ــه قـــطـــاع  ــيــ ــانــ ــعــ ــا: مــــــا يــ ــ ــمــ ــ ــهــ ــ ــ أول
 فـــي ظـــل الحقبة 

ً
الــتــكــنــولــوجــيــا

ــــذي تــعــرضــت  مــحــل الـــتـــنـــاول، الـ
شركاته لخسائر غير مسبوقة، 
ــريـــحـــات لــم  ــة تـــسـ ــمـــوجـ بـــــــدأت بـ
ــاع مــــــن قـــبـــل،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــا الـ يــــشــــهــــدهــ
ــن أســـهـــم  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ وانــــــهــــــارت الــ

شركات التكنولوجيا الكبرى مع 
نهاية العام الماضي، مع ظهور 
تــراجــع فــي األربــــاح خــال العام 
كله، إذ كان أداء األسهم العالية 
( أقل بكثير من أداء 

ً
النمو )سابقا

السوق، أو حتى مقارنة بأدائها 
خال األعوام الماضية.

ــاء، بـــاتـــت الــحــلــقــة  ــنــ وفــــي األثــ
األضعف هي موظفو القطاع، إذ 
بدأت شركات التقنية االستغناء 
عن اآلالف منهم، وبلغت تقديرات 
مستقلة لاستغناء عن العمالة 
ــقــــطــــاع بـــنـــحـــو 250 ألـــف  ــــي الــ فـ
شـــخـــص حـــــول الـــعـــالـــم، لــيــكــون 
ــثـــر قــســوة  2022 هـــو الـــعـــام األكـ
عـــلـــى مـــوظـــفـــي الــتــكــنــولــوجــيــا. 
ومنذ منتصف نوفمبر الماضي 
وخـــــال أقــــل مـــن 10 أيـــــام فــقــط، 
جــرى تسريح أكــثــر مــن 73 ألف 
موظف في قطاع التكنولوجيا 

األميركي بالفعل.
أمــا فيما يتعلق بالتوقعات، 
فقد توقعت نــشــرات اقتصادية 
مــــعــــتــــبــــرة، وبــــســــبــــب مــــخــــاوف 
الركود الوشيك، انخفضت أرباح 

شركات التكنولوجيا العماقة 
بـــنـــســـبـــة 5 فــــــي الـــــمـــــئـــــة، وهــــي 
الخسائر التي ينتظر تفاقمها 
إلــى 20 فــي المئة فــي الشركات 
التي تعتمد على أرباح اإلعانات 
ــارة  ــجــ ــتــ ــر اإلنـــــتـــــرنـــــت أو الــ ــبــ عــ

 أكبر.
ً
اإللكترونية اعتمادا

ــا الـــواقـــع الـــثـــانـــي: فــهــو ما  أمــ
يتعلق بالطرح نفسه، إذ ساهمت 
التكنولوجيا، بالفعل في تفاقم 
معدالت التضخم، وبما يتناقض 
مــع مــوضــوعــيــة الـــطـــرح، إذ كــان 
التضخم، قبل األزمــة، وكمؤشر 
عام يتحرك بشكل طبيعى، لكن 
اآلن، بــات للتقدم التكنولوجي 
قـــوة تــأثــيــر تضخمية تستحق 
ــل، فــــمــــن نـــــاحـــــيـــــة، بــــات  ــ ــأمــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــج أو  ــتــ ــنــ ــمــ الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى الــ
الخدمة في ظل هذا التقدم أسهل 
وأســـرع بشكل كبير مما شجع 
االستهاك، ومــن ناحية أخــرى، 
ــذا الــتــقــدم بشكل  فــقــد ســـاهـــم هــ
رئيسي في صنع نوع جديد من 
االقتصاد، قلب موازين النقد في 
العالم، ولم يعد صياغة مفهوم 

الملكية واالســتــثــمــار، فــقــط، بل 
ــتـــي يــبــدد  ــلـــدرجـــة الـ األصــــــــول، لـ
معها جهود صانعي السياسات 
ــقــــديــــة فـــــي الــــســــيــــطــــرة عــلــى  ــنــ الــ
معدالت اإلنفاق، ومن ثم معدالت 
الــتــضــخــم، كــالــعــمــات الــرقــمــيــة، 
على سبيل المثال، والتي تجاوز 
ــا 3 تـــريـــلـــيـــونـــات  ــهـ حـــجـــم ســـوقـ
دوالر، قـــبـــل أن تـــتـــراجـــع خـــال 
ــيـــرة إلـــى نحو  االنـــهـــيـــارات األخـ
900 مليار دوالر، حسب بيانات 
شـــركـــة CoinGecko. أو ســوق 
الــرمــوز غير القابلة لاستبدال 
NFT، الــذي رغــم صعوبة تقدير 
حــجــم األمــــــوال الـــمـــتـــداولـــة فــيــه، 
فــــإن بــعــض الـــتـــقـــديـــرات أشــــارت 
ــا تــــجــــاوزت 40 مــلــيــار  ــهـ ــــى أنـ إلـ
دوالر بنهاية 2021، كما قدرت 
مؤسسات اقتصادية أن يتجاوز 
حـــجـــم تـــعـــامـــاتـــهـــا 400 مــلــيــار 

بحلول 2025.
كل ذلك باإلضافة إلى صناعة 
المحتوى الرقمي على منصات 
وســائــل الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، 
ــعـــب حــــصــــر حــجــم  والـــــتـــــي يـــصـ

 من 
ً
عوائدها المالية، إال أن عددا

الــمــؤســســات قــدرتــهــا بــمــايــيــن 
الدوالرات، وآخرها تقرير صادر 
عن وكالة »بلومبرغ« اإلخبارية، 
ذكــرت فيه أن موقع »يوتيوب«، 
ــد األذرع اإلعـــامـــيـــة لــشــركــة  أحــ
ــا يـــزيـــد عــلــى 30  ــل، دفــــع مـ غـــوغـ
مليار دوالر لصانعي المحتوى 
خال السنوات الثاث الماضية، 
من عوائد اإلعــانــات والترويج 

والخدمات األخرى.
إذن، نحن أمـــام أربـــاح هائلة 
يــحــقــقــهــا الــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي 
والـــــــتـــــــحـــــــول الــــــرقــــــمــــــي خــــــــارج 
القطاعات االقتصادية الرسمية 
والتقليدية، تـــؤدي إلــى تعظيم 
ــدد كــبــيــر  ــعــ ــــوة الــــشــــرائــــيــــة لــ ــقـ ــ الـ
مـــن األفــــــــراد، ال تــعــجــز أمــامــهــا، 
فقط، هــذا الطرح كأحد الحلول 
االستثنائية لمكافحة التضخم، 
بل من الممكن أن تفاقم المشكلة، 
وتؤدي باالقتصاد العالمي إلى 

.
ً
تضخم أكثر جموحا

تامر عبدالعزيز

نتائج مخيبة لشركات التكنولوجيا األميركية... لماذا؟
ــــات تــكــنــولــوجــيــا  ــركـ ــ ــــرت عــــــدة شـ ــهـ ــ أظـ
أميركية، نهاية األسبوع الماضي، نتائج 
مــالــيــة مخيبة للتوقعات بــالــربــع الــرابــع 
من 2022، ومنها »ألفابت« التي سجلت 
مبيعات فصلية قبل مدفوعات الشركاء 
63.1 مليون دوالر بالربع الرابع، وهو ما 

جاء أقل من توقعات المحللين.
وجــــــــاء تـــــراجـــــع الـــمـــبـــيـــعـــات لــيــعــكــس 
انــخــفــاض الــطــلــب عــلــى إعــانــات البحث، 

ت ربحية سهم الشركة األم لـ  حيث جـــاء
»غوغل« عند 1.5 دوالر مقارنة مع توقعات 

المحللين عند 1.2 دوالر.
وحــــذرت شــركــة »أمـــــازون« مــن أنــهــا قد 
ــــاح تشغيلية  ال تــتــمــكــن مـــن تــســجــيــل أربـ
في الربع الحالي، ألن التوفير الناتج عن 
قرارها بخفض الوظائف قد ال يكون كافيا 

لتعويض تراجع المبيعات.
جاء ذلك رغم تسجيل الشركة مبيعات 

بنحو 149.2 مليار دوالر في الربع الرابع 
مــن الــعــام الــمــاضــي، وهــو مــا جــاء أفضل 
من توقعات المحللين عند 145.4 مليارا.

 أظهرت النتائج الفصلية لشركة 
ً
وأيضا

»أبل« تراجع اإليرادات بأكبر وتيرة فصلية 
منذ العام 2016، نتيجة تراجع مبيعات 

آيفون وماك.
وسجلت المبيعات تراجعا بنسبة 5 في 
المئة إلى 117 مليار دوالر في وقت كانت 

التوقعات تشير إلــى تسجيل مبيعات بـ 
121 مليارا.

وبلغ نصيب السهم مــن األربـــاح 1.88 
ــت تــشــيــر  ــانــ ــعــــات كــ دوالر، مـــقـــابـــل تــــوقــ
لتسجيل 1.94 دوالر. وهــــذه هـــي الــمــرة 
ــل مــن  ــ ــل أقـ ــ ــأتـــي أربـــــــاح أبـ ــتـــي تـ األولـــــــى الـ

التوقعات منذ 7 سنوات.
ــــك فــي  ــريـ ــ ــــر شـ ــــديـ مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مـ
VentureX يـــوســـف حــمــيــد الــــديــــن، فــي 

مقابلة مع »العربية«، إن االقتصاد العالمي 
يتشكل من جديد وشكل غير واضح، وهو 
ما يؤثر على نتائج شركات التكنولوجيا، 
وأشـــارت إلــيــه شــركــات التكنولوجيا في 

مؤتمراتها لإلعان عن األرباح.
ــن، أن شـــركـــات  ــ ــديـ ــ وأضــــــــاف حـــمـــيـــد الـ
الــتــكــنــولــوجــيــا لـــم تــصــل إلـــى الـــــذروة في 
اإليـــــــــــــرادات حـــتـــى اآلن، فـــيـــمـــا يـــتـــســـارع 
حــجــم االســتــثــمــارات والــتــطــور المستمر 

والمتسارع في المنتجات.
وأوضح أن االقتصاد العالمي الجديد 
يحتاج للدراسة ومعرفة تداعياته ليس 
على أميركا فقط بــل على العالم أجمع، 
 إلــى أن »مؤتمر مناقشة األربــاح« 

ً
مشيرا

يكون له أثر مباشر على أداء السهم حسب 
التوقعات الموجودة.

)العربية نت(

 لتقرير بيانات الوظائف األميركية
ً
وفقا

اتجهت أنظار جميع األوســـاط االقتصادية األســبــوع الماضي 
نحو اجتماعات البنوك المركزية التي رفعت أسعار الفائدة كما 
كان متوقعا على نطاق واسع. وأصدر مجلس االحتياطي الفدرالي 
قـــراره بتقليص وتــيــرة رفــع أســعــار الــفــائــدة إلــى 25 نقطة أســاس، 
وإقــراره بتراجع الضغوط التضخمية مؤخرا، مع التأكيد على أن 
المزيد من الزيادات مطروحة على الطاولة لمواصلة كبح التضخم، 
كما قام كل من البنك المركزي األوروبي وبنك إنجلترا، وبما يتسق 
مع التوقعات، برفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أســاس. إال أن 
التقلبات سيطرت على مشهد تـــداول الــعــمــات األجنبية فــي ظل 
تفسير المشاركين في السوق التوجهات المستقبلية على أنها ربما 
تكون إشارة للوصول إلى ذروة دورة رفع سعر الفائدة في مارس.

وحسب تقرير أسواق النقد األسبوعي، الصادر عن بنك الكويت 
الوطني، هناك مؤشرات عديدة ساهمت في تعزيز الدعوة إلى قيام 
مجلس االحتياطي الفدرالي بوقف رفع سعر الفائدة مؤقتا، وتغيير 
سياساته، ومنها تــراجــع الضغوط التضخمية، وهــو مــا يتزامن 
مع ظهور عامات انكماش االقتصاد األميركي. وفي ذات الوقت، 
تصاعدت تقديرات صانعي السياسات في االحتياطي الفدرالي 
خال العام الماضي، الخاصة بمدى رفع أسعار الفائدة، حيث أثبت 
 
ً
. ولم يلمحوا نهائيا

ً
التضخم مدى قوته وثباته أكثر مما كان متوقعا

إلى خفض سعر الفائدة هذا العام. وسوف يتم تحديد كيفية تطور 
 لتطورات األحداث وما إذا كان 

ً
االنشقاق الحالي إلى حد كبير وفقا

التضخم يتراجع بوتيرة أسرع من توقعات البنك المركزي، أو إذا 
كان أداء أسواق العمل سيتراجع أكثر مما يأمل.

وتحسنت معنويات السوق على خلفية رفع صندوق النقد الدولي 
آفـــاق نمو االقــتــصــاد العالمي، مــع اإلشـــارة إلــى التأثير اإليجابي 
لتعافي االقــتــصــاد الصيني بعد رفــع الــقــيــود المتعلقة باحتواء 
فيروس كوفيد 19 ومؤشرات لتراجع التضخم، ويتوقع الصندوق 
نمو الناتج المحلي اإلجمالي العالمي بنسبة 2.9% هــذا العام، 

بزيادة قدرها 0.2% عن توقعات أكتوبر الماضي.
وسجل مؤشر الدوالر ارتفاعا بعد اجتماع مجلس االحتياطي 
الفدرالي األربعاء، قبل العودة إلى أدنى مستوياته المسجلة في 9 
أشهر بعد سيطرة التوجهات التيسيرية على معنويات األسواق. 
وبالمثل، تراجعت األسهم بعد صدور قرار الفدرالي، قبل عكسها 
هــذا االتــجــاه لتغلق على ارتــفــاع بنهاية الــيــوم. وبــعــد اجتماعات 
البنك المركزي األوروبي وبنك إنكلترا، تذبذب أداء اليورو والجنيه 
اإلسترليني قبل استقرارهما على تراجع في ظل تسعير األسواق 
رفع أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ في المستقبل. وبلغت احتماالت 
رفع البنك المركزي األوروبي وبنك إنجلترا سعر الفائدة بمقدار 50 

نقطة أساس أقل من 65% يوم الجمعة.
وأنهى الدوالر تداوالت األسبوع مغلقا على ارتفاع، بعد أن كشفت 
بيانات سوق العمل الجمعة زيــادة عدد الوظائف بمعدالت أعلى 
بكثير مــن توقعات الــســوق، مما قــد يمنح »االحتياطي الفدرالي« 
مساحة أكبر لمواصلة رفع أسعار الفائدة، وتزايدت احتماالت قيام 

»الفدرالي« برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أســاس في مارس 
المقبل من 80% إلى 90% بعد صدور التقرير. 

مــن جــهــة أخــــرى، أنــهــى الجنيه اإلســتــرلــيــنــي والـــيـــورو تـــداوالت 
األسبوع على تراجع مقابل الدوالر بوصولهما إلى مستوى 1.2051 
و1.0793 على التوالي، أما بالنسبة لتداوالت الــدوالر مقابل الين 
الــيــابــانــي فقد قفز الــــدوالر مــن أدنـــى مستوياته البالغة 128.20، 
لينهي تداوالت األسبوع مغلقا عند مستوى 131.20، في ظل إشارة 
البيانات إلــى إمكانية مساهمة اتــســاع فـــروق أســعــار الــفــائــدة في 
تعزيز قيمة الدوالر، وتراجعت األسهم وارتفعت عائدات السندات 

بعد صدور التقرير.

ً
وتيرة أكثر بطئا

وأدلى رئيس مجلس »االحتياطي الفدرالي« جيروم باول بعدد 
من التصريحات، في مؤتمر صحافي أعقب قرار رفع أسعار الفائدة 
بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 4.5 و4.75%، قائا 
إنه يرى ألول مرة »بدأنا نلمس دالئل حقيقية على تراجع التضخم«، 
إال أنه أكد أنه »من السابق ألوانه إعان النصر في معركة التضخم«، 
وتحدث عن تشديد أوضاع سوق العمل في ظل اقتراب البطالة من 

أدنى مستوياتها المسجلة منذ 50 عاما. 
وأشار باول إلى إمكانية »رفع أسعار الفائدة مرتين« للوصول 
إلى مستوى مناسب للحد من التضخم، وعلى الرغم من ذلك، أفاد 
بــأن مجلس »االحتياطي الفدرالي« يمنح نفسه المرونة لتطبيق 
السياسات النقدية المستقبلية، قائا إنه »من الممكن بالتأكيد« 
أن تظل أسعار الفائدة النهائية أقل من 5%، إال أن ذلك يعتمد على 
البيانات، وال يزال سيناريو الحالة األساسية الذي افترضه باول 
يشير إلى إمكانية تحقيق نمو هذا العام، وإن كان بوتيرة ضعيفة.

تقرير الوظائف 

وزاد نــمــو الــوظــائــف فــي الـــواليـــات الــمــتــحــدة بــوتــيــرة فــاقــت كل 
التوقعات خال يناير الماضي، في إشارة إلى استمرار مرونة سوق 
العمل، وكشف تقرير الوظائف، الذي تتم مراقبته عن كثب، ارتفاع 
الوظائف غير الزراعية بمقدار 517 ألف وظيفة الشهر الماضي مقابل 
التوقعات التي أشارت إلى 185 ألفا، وتم تعديل البيانات الخاصة 
بشهر ديسمبر ورفعها لتظهر إضافة 260 ألف وظيفة بدال من 223 

 للتقرير السابق. 
ً
ألفا وفقا

من جهة أخــرى، ارتفع متوسط األجر في الساعة بنسبة %0.3 
بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في ديسمبر، وأدى ذلك إلى تراجع الزيادة 
السنوية لأجور إلى 4.4% مقابل 4.8% في ديسمبر، بينما توقع 
االقتصاديون ارتفاع األجور بنسبة 4.3% على أساس سنوي، وبلغ 

معدل البطالة 3.4% مقابل 3.5% في ديسمبر.

»الوطني«: أسعار الفائدة ستبقى أعلى لفترة أطول

https://www.aljarida.com/article/13434
https://www.aljarida.com/article/13432
https://www.aljarida.com/article/13429


 لصفقة جديدة 
ً
»أرزان ثروات« مستشارا

في »تمويل الميزانين« بالواليات المتحدة
أعلنت شــركــة أرزان ثـــروات، 
ــراف سلطة  ــ الــتــي تــخــضــع إلشـ
دبـــي لــلــخــدمــات الــمــالــيــة، أنها 
قــــــدمــــــت اســــــتــــــشــــــارة لـــفـــرصـــة 
استثمارية لتمويل الميزانين 
لعقار طبي يقع فــي هيوستن 
- تكساس بالواليات المتحدة 
األميركية، ضمن استراتيجية 
»أرزان ثروات« التي ترتكز على 
يـــن  االســتــثــمــار فـــي أدوات الـــدَّ
الـــــــذي تـــمـــت هــيــكــلــتــه بــحــســب 

أحكام الشريعة اإلسالمية.
ــة، إن هــــذه  ــ ــــركـ ــــشـ وقـــــالـــــت الـ
الــصــفــقــة تــتــركــز عــلــى تــمــويــل 
الميزانين لعقار طبي متميز 
ــة األولــــــــى يـــقـــع فــي  ــ ــــدرجـ مــــن الـ
ــن - تـــــكـــــســـــاس فـــي  ــ ــتـ ــ ــــوسـ ــيـ ــ هـ
الـــواليـــات الــمــتــحــدة، وتـــم بناء 
ــار فـــــي عــــــام 1978 وتـــم  ــقــ ــعــ الــ
تجديده بالكامل في عام 2022، 
ــو عـــــبـــــارة عـــــن مــســتــشــفــى  ــ ــ وهـ
 
ً
 مربعا

ً
بمساحة 167.445 قدما

ــر بـــالـــكـــامـــل لــشــركــتــيــن  ومــــؤجــ
رائــــدتــــيــــن فــــي قـــطـــاع الـــرعـــايـــة 
الصحية لــمــدة إيــجــار متبقية 

تبلغ 12.7 سنة.

وتــبــلــغ فــتــرة الــتــمــويــل أربـــع 
ســـنـــوات مـــع إمــكــانــيــة الــتــمــديــد 
مرتين لمدة سنة واحدة، وتوفر 
ــذه الــصــفــقــة تـــوزيـــعـــات ربـــع  ــ هـ
سنوية للمستثمرين، وعوائد 
جذابة مدروسة المخاطر خالل 

مدة القرض. 
وتــولــت شــركــة أرزان ثـــروات 
دور المستشار االستراتيجي 
لهيكلة الصفقة ودراسة العناية 
الــواجــبــة لــلــعــقــارات الــمــرهــونــة، 
وســنــســتــمــر بــهــذا الـــــدور خــالل 

فترة االستثمار.
ــن  ــســ ــحــ ــوالــ ــد أبــ ــنــ ــهــ وقــــــــــال مــ
الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة 
أرزان ثـــروات، إن الشركة تملك 
ــة واضـــحـــة عــنــدمــا يتعلق  ــ رؤيـ
األمـــــــر »بـــتـــعـــزيـــز قــــدراتــــنــــا فــي 
تــحــديــد مــصــادر الــصــفــقــات من 
أجـــــل تـــوفـــيـــر فـــــرص لــعــمــالئــنــا 
بديناميكية مناسبة للمخاطر 
والمكافآت، ونرى فرصة كبيرة 
لتنمية حــجــم صــفــقــات تمويل 
الميزانين الخاصة بنا في ظل 
بيئة أســعــار الــفــائــدة المرتفعة 

الحالية«. 

وأضـــــــــــاف أبـــــوالـــــحـــــســـــن، أن 
»إحــدى ميزات صفقات تمويل 
الــمــيــزانــيــن الــخــاص بــنــا والــتــي 
تصبح أكثر أهمية في األوقات 
التضخمية هــي هيكلة إطــفــاء 
ــة فـــي  ــنــ ــمــ ــتــــضــ ــمــ الـــــــــقـــــــــروض الــ
صفقاتنا، والذي يمّكن عمالءنا 
مـــن اســــتــــرداد رؤوس أمــوالــهــم 
ــادة  األولــــيــــة بــســرعــة أكـــبـــر وإعـــ
توظيفها بشكل أكثر فعالية في 

فرص استثمارية جديدة.

مهند أبوالحسن

الجوعان: أهمية استمرار تعزيز التعاون مع روسيا
بحث مع رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو الشراكات االستثمارية

استقبل نائب رئيس غرفة 
تجارة وصناعة الكويت فهد 
الـــجـــوعـــان، وعـــضـــوة مجلس 
إدارة الغرفة وفــاء القطامي، 
ــة تـــجـــارة  ــرفـ ــيـــس غـ أمـــــس، رئـ
وصناعة موسكو فالديمير 
بـــالتـــونـــوف، وحـــضـــر الــلــقــاء 
ــة فـــي  ــثــ ــعــ ــبــ نـــــائـــــب رئـــــيـــــس الــ
ســفــارة روســيــا لــدى الكويت 
المستشار حيدر حمزاتوف، 
والــمــديــر الــعــام للغرفة ربــاح 

الرباح.
ورحب الجوعان بالضيف 
 عــن ســعــادتــه 

ً
الــكــريــم، مــعــربــا

بهذه الزيارة التي تهدف إلى 
بــحــث ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون 
ــادي الـــثـــنـــائـــي عــلــى  ــتــــصــ االقــ
مستوى القطاع الخاص في 
ــن، وأكــــــد أهــمــيــة  ــديـ ــلـ ــبـ كــــال الـ
االستمرار في تعزيز التعاون 
ــاري  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الـــــتـــــجـــــاري واالسـ

المشترك.
بـــــدوره، أعــــرب بــالتــونــوف 
عن سعادته بزيارة »الغرفة«، 
ــامـــة  ــّرق إلـــــى كـــيـــفـــيـــة إقـ ــ ــطـ ــ وتـ

ــة  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ الــــــشــــــراكــــــات االســ
بــــــيــــــن أصـــــــــحـــــــــاب األعــــــــمــــــــال 
ــاق  ــن الـــجـــانـــبـــيـــن وفــــتــــح آفــ مــ
 
ً
اقــــتــــصــــاديــــة جـــــديـــــدة، الفـــتـــا
إلــى أهــم القطاعات الحيوية 

فــي روســيــا كــاألمــن الغذائي، 
ــيــــاه، والـــنـــقـــل  ومـــعـــالـــجـــة الــــمــ
ــمـــي  ــرقـ ــــول الـ ــــحـ ــتـ ــ ــام، والـ ــ ــعــ ــ ــ ال

وكذلك البنية التحتية.
ــّدم  ــي نـــهـــايـــة الـــلـــقـــاء، قــ ــ وفـ

رئــيــس غــرفــة مــوســكــو شكره 
ــة  ــاعــ ــنــ ــارة وصــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــة تـ ــ ــرفـ ــ ــغـ ــ لـ
الكويت على حسن االستقبال 
والــحــفــاوة الــتــي لقيها خالل 

هذا اللقاء.

الدهيم: حجز 80% من مساحة 
»الغذاء واألواني الرمضاني«

ــة مــــعــــرض  ــ ــ ــركـ ــ ــ تــــــــواصــــــــل شـ
الــكــويــت الــدولــي اســتــعــداداتــهــا 
إلقـــامـــة دورة جـــديـــدة لمعرض 
»الـــغـــذاء واألوانـــــي الــرمــضــانــي« 
ــه عـــلـــى أرض  ــتــ ــامــ الــــمــــقــــررة إقــ
الــمــعــارض الــدولــيــة فــي مشرف 
ــى 22  ــ ــ ــرة مـــــن 9 إلـ ــتــ ــفــ ــــالل الــ ــ خـ
مــــــــــــارس الـــــمـــــقـــــبـــــل، حـــــيـــــث تـــم 
استغالل وحجز 80 بالمئة من 
مساحة المعرض من الشركات 
ــا الــمــحــلــيــة  ــهـ ــنـ ــة؛ مـ ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
واألجنبية، ووكــاالت العالمات 

التجارية العالمية.
ــالـــت  وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قـ
الــــمــــديــــرة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لــقــطــاع 
الــــتــــســــويــــق والــــمــــبــــيــــعــــات فــي 
الـــشـــركـــة، بــاســمــة الـــدهـــيـــم، في 
تــصــريــح، إن اســتــغــالل وحــجــز 
ــي وقــــــت زمـــنـــي  ــ ــمــــســــاحــــات فـ الــ
قصير داللة على نجاح ومكانة 
وســمــعــة الـــمـــعـــرض، بــاعــتــبــاره 
ــد فـــيـــهـــا جــمــيــع  ــ ــوجـ ــ مـــنـــصـــة يـ
العارضين المحليين والدوليين 
مــــــن الـــــشـــــركـــــات والــــــمــــــوّرديــــــن 

والمستثمرين.
ودعـــت الــدهــيــم إلـــى اإلســـراع 
فــي تــأكــيــد حــجــوزات الــشــركــات 
المتبقية، وتــأكــيــد حجوزاتهم 
بالمعرض في صالة 5 و6 قبل 
نــفــاد الــمــســاحــات المخصصة، 
مــؤكــدة أن االنــضــمــام لمعرض 
الــــغــــذاء واألوانـــــــــي الــرمــضــانــي 
فرصة للشركات للتواصل مع 
رواد المجال في صناعة األغذية 
ومواكبة التطورات االقتصادية 

ــــرات الـــصـــنـــاعـــيـــة فــي  ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ والـ
 عــــن تــوســيــع 

ً
ــال، فــــضــــال ــجــ ــمــ الــ

.
ً
 وإقليميا

ً
قاعدة العمالء محليا

ــرار  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وأشــــــــــــــــارت إلـــــــــى اسـ
الـــشـــركـــة فـــي اســتــقــبــال طــلــبــات 
الشركات الراغبة للمشاركة في 
»الــغــذاء واألوانــــي الرمضاني«، 
الــــذي يــعــّد مـــن أهــــم الــمــعــارض 
المتخصصة في مجال األغذية 
والمستلزمات األساسية، حيث 
تم تأكيد مشاركة عدة شركات 
ــــدول للمشاركة  مـــن مــخــتــلــف الـ
وخــلــق فـــرص جــديــدة للتفاعل 

والنمو تحت سقف واحد.

باسمة الدهيم

»زين« الراعي الرسمي لمهرجان فبراير الكويت
أعلنت شركة »زيــن« رعايتها 
الـــرســـمـــيـــة لـــمـــهـــرجـــان فـــبـــرايـــر 
مه شركة 

ّ
نظ

ُ
الكويت 2023 الذي ت

روتــانــا على مـــدار شهر فبراير 
الــــجــــاري بــُمــشــاركــة كــوكــبــة من 
نــجــوم الخليج والــعــالــم العربي 
في مسرح »األرينا كويت« بمول 
360 احتفااًل باألعياد الوطنية 

لدولة الكويت.
وتـــــــفـــــــخـــــــر زيـــــــــــــن بــــدعــــمــــهــــا 
االســتــراتــيــجــي لــهــذا المهرجان 
 من 

ً
الوطني ُمنذ نشأته انطالقا

الــتــزامــهــا بــالــتــواجــد الــرئــيــســي 
والفّعال في ُمختلف الفعاليات 
ــاحــــب  ــــصــ

ُ
واألنــــــشــــــطــــــة الــــــتــــــي ت

ــات الـــوطـــنـــيـــة لـــدولـــة  ــبـ ــاسـ ــنـ ــُمـ الـ
ــر  ــرايـ ــبـ ــــري فـ ــهـ ــ الــــكــــويــــت فـــــي شـ
 
ً
ومـــارس مــن كــل عـــام، خصوصا
أن الــجــمــهــور الــكــويــتــي ينتظر 
هذا الحدث الوطني الضخم ُكل 
عــام كــونــه يستقطب كوكبة من 
نجوم الغناء الكويتي والخليجي 

والعربي. 
وتــحــرص زيــن على ُمشاركة 
الشعب الكويتي فرحة وبهجة 
األعياد الوطنية من خالل دعمها 
للعديد من البرامج والفعاليات، 
الـــتـــي تــعــكــس ُحــــب الــكــويــتــيــيــن 
لـــوطـــنـــهـــم فــــي هــــــذه الــمــنــاســبــة 
 أن 

ً
الغالية من كل عام، خصوصا

هذا العام ُيصادف الذكرى الـ 62 
لليوم الوطني والـ 32 للتحرير. 

ويستضيف مهرجان فبراير 
الكويت 2023 العديد من الحفالت 
على مدار الشهر الجاري، ابتداًء 
مــــع حـــفـــل الـــفـــنـــان نــبــيــل شعيل 

والفنانة أصالة نصري الجمعة 3 
فبراير، وحفل فنان العرب محمد 

عبده السبت 4 فبراير. 
كما يستضيف المهرجان حفل 
الفنان مطرف المطرف والفنانة 
أنغام الخميس 9 فبراير، وحفل 
الفنان ماجد المهندس والفنانة 

نانسي عجرم الجمعة 10 فبراير، 
وحــــفــــل الـــفـــنـــان أصــــيــــل أبــوبــكــر 
والفنانة نوال الكويتية الخميس 
16 فبراير، وحفل الفنان عبدالله 
الرويشد والفنانة أليسا الجمعة 

17 فبراير.
ــــــــرّســــــــخ هــــــــذه الــــمــــشــــاركــــة 

ُ
وت

جهود زين الحثيثة في تحقيق 
الــُمــشــاركــة الــفــاعــلــة بالمجتمع، 
 لتحقيق هذا 

ً
حيث تعمل جاهدة

الهدف، ومــن هــذا المنطلق فهي 
حريصة على الــدعــم المتواصل 
والمشاركة الفعالة في الفعاليات 

والمناسبات الوطنية.
وأكــدت زين حرصها مشاركة 
الـــشـــعـــب الـــكـــويـــتـــي احـــتـــفـــاالتـــه 
وأفراحه في هذه األجواء الوطنية، 
مشيرة إلى أنها تضع بصمتها 
في هذا االتجاه بدعمها للعديد 
مـــن الــفــعــالــيــات واألنـــشـــطـــة ذات 
الطابع الوطني في الفترة المقبلة، 
وتــأتــي رعــايــتــهــا الــرســمــيــة لهذا 
الــمــهــرجــان الــوطــنــي مــن منطلق 
ــغ بــأهــمــيــة دور  ــالـ ــبـ إيـــمـــانـــهـــا الـ
 
ً
ــا الـــقـــطـــاع الــــخــــاص وخـــصـــوصـ
الشركات الكويتية في مشاركة 

المجتمع أفراحه واحتفاالته.

»أجيال« يختتم حملته الترويجية 
بتتويج الفائزين بالسحب

اخــــتــــتــــمــــت شــــــركــــــة أجـــــيـــــال 
الــعــقــاريــة الــتــرفــيــهــيــة حملتها 
الــتــرويــجــيــة لــمــجــمــع »أجـــيـــال« 
التجاري لنهاية العام، بتتويج 
3 رابـــحـــيـــن فـــي ســحــب أقــامــتــه 
الشركة يــوم االثنين الماضي، 
والــــــتــــــي كـــــانـــــت قــــــد أهـــــلـــــت كــل 
مــرتــادي المجمع عند شرائهم 
من أي محالته بقيمة 5 دنانير، 

منذ 1 نوفمبر 2022.
وكــــــانــــــت الـــــجـــــائـــــزة األولــــــــى 
ــور  ــن نـــصـــيـــب حــ ــ والـــــكـــــبـــــرى مــ
يــــوســــف إبــــراهــــيــــم الـــبـــلـــوشـــي، 
وهي سيارة جيلي أميقجراند 
ــــازت  ــــل 2023، بـــيـــنـــمـــا فـ ــــوديـ مـ
حصة سلطان عباس العتيبي 
بالجائزة الثانية، وهــي 1000 
دينار مقدمة من مجمع أجيال 
الترفيهي، أمــا الجائزة الثالثة 

ففاز بها شبيب خالد المطيري، 
وهــــــــي عــــــبــــــارة عــــــن تـــلـــفـــزيـــون 

سامسونغ 85 بوصة. 
ــه بــالــتــهــنــئــة  وبـــعـــد أن تـــوجـ
لــلــرابــحــيــن الـــثـــالثـــة بــالــســحــب، 
وتسليم الــجــوائــز الــقــّيــمــة لهم، 
قال مدير إدارة العقار والتأجير 
في »أجيال« محمد الرقم: »جاءت 
ــال لــنــهــايــة  ــيــ حــمــلــة مــجــمــع أجــ
2022، فــي خــطــوة نــحــو تعزيز 
تجربة زيارة المجمع من خالل 
ابتكار وتقديم حمالت ترويجية 
مشوقة لمكافأة زبائن محالتهم 
الــمــمــّيــزيــن، كــمــا يـــؤكـــد مجمع 
أجيال لمجتمعه أن عــام 2023 
سيشهد الــمــزيــد مــن الــحــمــالت 
التسويقية الجديدة، بعروض 

استثنائية متمّيزة«.

»بروكابيتا« تصدر تقريرها السنوي 2022 لدول مجلس التعاون
• 84.6 % من المنشآت المشاركة قدمت زيادات سنوية للموظفين في 2022

• السعودية األعلى بنسبة 88% وعمان والكويت األقل بنسبة %63.1
أصدرت شركة بروكابيتا لالستشارات 
اإلداريــــــة تــقــريــرهــا الــســنــوي األول لـــدول 
مجلس الــتــعــاون الخليجي لــعــام 2022، 
 المنطقة بأكملها ألول 

ً
الذي صدر شامال

مرة. 
ــا« االســـتـــبـــيـــان  ــتــ ــيــ ــابــ ــقــــت »بــــروكــ ــلــ وأطــ
السنوي، بمشاركة قادة األعمال وخبراء 
الــمــوارد البشرية فــي مختلف القطاعات 
بدول مجلس التعاون الخليجي، وشارك 
فيه أكثر مــن 750 منشأة فــي العديد من 

القطاعات.
ــاط  ــقــ ــنــ ــر أبـــــــــــرز الــ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ويـــــــعـــــــرض الـ
االقتصادية، ويحلل التغيرات الحاصلة 
في اتجاهات التوظيف والموارد البشرية 
عبر أسواق العمل في دول »التعاون«، كما 
يعرض نتائج االستبيان السنوي، إضافة 
إلى أنه يستعرض مكافآت أعضاء مجلس 
 بدول 

ً
اإلدارة في الشركات المدرجة علنا

 عــن مستويات 
ً
مــجــلــس الــتــعــاون، فــضــال

انــدمــاج الموظفين والتحليل السلوكي 
الـــذي أجـــراه الــشــركــاء االســتــراتــيــجــيــون لـ 
»بروكابيتا«؛ شركة ZENITHR المختصة 
بالحلول الذكية للموارد البشرية وتحليل 
ــــاس تـــجـــربـــة الـــمـــوظـــفـــيـــن، وشـــركـــة  ــيـ ــ وقـ
Thomas العالمية المتخصصة بــأدوات 
تقييم الموظفين السلوكي والمهني، مع 
اتــبــاع الــمــمــارســات العالمية الــرائــدة في 

هذا المجال.
ـــ  وصــــــــــــــرح الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لـ
»بــــروكــــابــــيــــتــــا«، مـــحـــمـــد أبـــــــوالـــــــرب، بـــأن 
المشاركات في هذا العام فاقت التوقعات، 
حيث شارك أكثر من 3 أضعاف المنشآت 
والخبراء المشاركين في العام الماضي، 
 بثقة عمالئنا 

ً
 واعــتــزازا

ً
»ما يزيدنا فخرا

 
ً
 مرجعيا

ً
الذين أصبحوا يعتبرونه تقريرا

ــراء الـــمـــوارد  ــبــ ــال وخــ ــمــ ــادة األعــ ــقــ لــهــم ولــ
البشرية«.

وأضــــــاف أن هــــذا الــتــقــريــر هـــو األكــثــر 
شمواًل بين جميع التقارير المتخصصة 

بــالــمــوارد البشرية، والـــذي يضيف قيمة 
مميزة للشركات وخبراء الموارد البشرية 

والمختصين. 
ــرز الـــمـــشـــاهـــدات  ــ ــــرب إن أبــ ــــوالـ ــال أبـ ــ وقــ

الرئيسية للدراسة أظهرت التالي:

التعويضات والمزايا

أقـــدمـــت 84.6 فـــي الــمــئــة مـــن الــمــنــشــآت 
الـــمـــشـــاركـــة عـــلـــى مـــنـــح زيـــــــــادات ســنــويــة 
للموظفين عــام 2022. وكانت السعودية 
ــادات الــســنــويــة  ــزيــ هـــي األكـــثـــر فـــي مــنــح الــ
بنسبة 88 في المئة، فيما سجلت عمان 

والكويت األقل بنسبة 63.1 في المئة.
كما أقدمت 62.7 في المئة من المنشآت 
 
ً
صرف مكافآت سنوية لموظفيها، تكريما
ــام 2022. وكـــانـــت  ــ لـــمـــجـــهـــوداتـــهـــم فــــي عـ
السعودية بنسبة 83 فــي المئة، وُعمان 
ــت 

َّ
األقــــل بــنــســبــة 51 فـــي الــمــئــة، فــيــمــا حــل

الكويت بالمرتبة الثالثة. 
ومــن المتوقع أن تقوم 39.6 في المئة 
ــادة الــــرواتــــب أو  ــزيــ ــات إمــــا بــ ــركـ مـــن الـــشـ
المكافآت، في حين يعتزم 40.5 في المئة 
مــنــهــم عــلــى زيــــادة الـــرواتـــب والــمــكــافــآت، 
وســجــلــت الــكــويــت الــنــســبــة األقـــل مــقــارنــة 

بنظيراتها.
وأشــار 19.9 في المئة من المشاركين 
وقــــادة األعــمــال إلـــى أنـــه لــيــس هــنــاك نية 
ــادات ســنــويــة أو مــكــافــآت في  ــ لــصــرف زيـ
عام 2023، حيث إن الصراع على المواهب 
يتطلب منهم تقديم تعويضات ومــزايــا 

مالية شاملة تنافسية.
ونــــتــــيــــجــــة لــــــالرتــــــفــــــاع الــــنــــســــبــــي فـــي 
مــســتــويــات الــتــضــخــم الـــذي شــهــدتــه دول 
مجلس التعاون بالسنوات السابقة، فإن 
45.3 في المئة من المشاركين يخططون 
لـــتـــحـــديـــث وتــــطــــويــــر هـــيـــكـــل الـــــدرجـــــات 
الوظيفية وسلم األجور، كي يتناسب مع 

معدالت التضخم في عام 2023.

ويقدم معظم المشاركين مزايا غير نقدية 
لــمــوظــفــيــهــم، حــيــث إن 89.7 فـــي الــمــئــة من 
 على األقل 

ً
 واحدا

ً
المشاركين يقدمون نوعا

من المزايا غير النقدية. وال تــزال خدمات 
التأمين الطبي الخاص هي الشكل األكثر 
 بنسبة 82.5 في المئة، تليها طرح 

ً
شيوعا

ساعات العمل المرنة بنسبة 55.6 في المئة، 
ــدول في  حــيــث كــانــت الــكــويــت األقـــل بــيــن الــ

تطبيق هذه السياسة.
وأوضــــح االســتــبــيــان أن 31.9 فــي المئة 
من المشاركين قدموا خطط حوافز تمنح 
الــمــوظــفــيــن حــوافــز طــويــلــة األجـــل للحفاظ 
شكل المكافآت 

ُ
على المواهب والقياديين. وت

 Deferred Bonus/Cash المالية المؤجلة
الــنــســبــة األعـــلـــى بــــ 41.8 فـــي الــمــئــة، تليها 
 Phantom خـــيـــارات األســـهـــم فـــي الــشــركــة

Stocks بنسبة 33 في المئة.

مكافآت مجلس اإلدارة

ــة شــمــلــت أعــلــى 100  بــنــاًء عــلــى دراســ
شركة ربحية مدرجة في الخليج العربي 
لعام 2021، فإن مكافآت أعضاء مجلس 

اإلدارة بــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون تشمل 
رســـوم حــضــور االجــتــمــاعــات ومــكــافــآت 
األداء. ورغــــم أن طـــرق حــســاب مــكــافــآت 
مــجــلــس اإلدارة فــي دول »الــتــعــاون« قد 
ــة والــــقــــطــــاع، فـــإن  ــ ــدولـ ــ تــخــتــلــف وفـــــق الـ
مكافآت مجلس اإلدارة في دول مجلس 
الـــتـــعـــاون مــرتــفــعــة بــشــكــل عــــام، مــقــارنــة 
ــرى، حــيــث بــلــغ الــمــتــوســط  ــ بـــالـــدول األخـ

.
ً
العالمي 292.863 دوالرا

ومتوسط عدد أعضاء مجلس اإلدارة 
فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــعــام 2022 
هــو 10 أفـــراد، وبلغ متوسط مكافآتهم 
3.168.000 دوالر. وتــعــمــل الــمــنــشــآت 
المدرجة على توزيع نحو 1.45 في المئة 
من أرباحها كمخصص مكافآت مجلس 
اإلدارة، مع اإلبقاء على متوسط تكلفة 
العضو ثابت عند مبلغ 337.000 دوالر.

وتــــطــــبــــق دولـــــــــة قــــطــــر أعـــــلـــــى مـــعـــدل 
للمكافآت الممنوحة إلى أعضاء مجلس 

اإلدارة بنسبة 4.42 فــي الــمــئــة، وكــانــت 
السعودية األقل بنسبة 0.37 في المئة.

تخطيط القوى العاملة والتوظيف

67.2 في المئة من المشاركين يتوقعون 
زيادة معدالت التوظيف خالل عام 2023 
بمتوسط نسبة 11.8 في المئة. وشهدت 
السعودية وقطر االرتفاع األكبر بمعدالت 
ت الكويت في المرتبة 

َّ
التوظيف، فيما حل

األخيرة.
• أوضح 53 في المئة من المشاركين أن 
أبــرز تحديات التوظيف أن »ســوق العمل 
الــمــحــلــي ال يــوفــر الـــمـــهـــارات الــمــطــلــوبــة«، 
ــئـــة مــن  ــتـــمـــد 78.3 فــــي الـــمـ وبـــالـــتـــالـــي اعـ
الــمــشــاركــيــن عــلــى االســـتـــعـــانـــة بــمــصــادر 
خارجية، بسبب افتقار ســوق العمل إلى 

المواهب وأصحاب المهارات الخاصة.
• ومــعــظــم الـــوظـــائـــف الـــتـــي اســتــعــانــت 

بمصادر خارجية ذات صلة بتكنولوجيا 
المعلومات بنسبة 57.4 في المئة، يليها 
التسويق والــتــجــارة اإللكترونية بنسبة 
32.6 في المئة. وكانت اإلمارات الدولة األقل 
استعانة بمصادر خارجية، مقارنة بباقي 
دول مــجــلــس الــتــعــاون، وكــانــت البحرين 

وقطر األكثر استعانة بمصادر خارجية.

إدارة المواهب

• مــا زال اعــتــمــاد الــمــنــشــآت فــي اآلونـــة 
األخيرة على أدوات تحليل وقياس تجارب 
، حيث أكــد 80.3 في 

ً
الموظفين ملحوظا

المئة من المشاركين أهمية تحليل وقياس 
تــجــربــة الــمــوظــفــيــن فــي إنــشــاء بيئة عمل 

صحية تحافظ على المواهب. 
وأفاد 63.5 في المئة من المشاركين بأن 
 
ً
رضا الموظفين هو الطريقة األكثر شيوعا

لتقييم تجارب وخبرات الموظفين.
• 27.7 فـــي الــمــئــة يــطــبــقــون اســتــبــيــان 
صــحــة ورفــاهــيــة الــمــوظــف بــشــكــل دوري، 
و19.5 فــي الــمــئــة يــســعــون لتقييم ثقافة 
الـــمـــنـــشـــأة لــخــلــق بــيــئــة صــحــيــة تــحــتــفــظ 

بالمواهب.
 ZENITHR وفق قاعدة بيانات شركة •
الــمــتــخــصــصــة بــقــيــاس وتــحــلــيــل تــجــربــة 
الموظفين، فــإن متوسط معدل االندماج 
الوظيفي لمختلف القطاعات في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا هي 81.5 
في المئة، وسجل قطاع التجزئة وقطاع 
ــار والــــخــــدمــــات الـــمـــالـــيـــة أعــلــى  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
الــمــعــدالت، فيما ســجــل قــطــاعــا الــعــقــارات 

والتصنيع أدنى المعدالت. 
ــادة  ــ ــعـ ــ ــدل سـ ــ ــعــ ــ ــــط مــ ــــوسـ ــتـ ــ ــل مـ ــ ــــجـ • سـ
الموظفين لمختلف القطاعات في منطقة 
الشرق األوســط وشمال إفريقيا 78.3 في 
المئة. وسجل قطاع االستثمار والخدمات 
المالية أعلى المعدالت، فيما سجل قطاع 

خدمات األعمال المهنية أدنى المعدالت.

محمد أبوالرب

الجوعان والقطامي مع بالتونوف خالل اللقاء

... والفنان محمد عبدهمسؤولو »زين« ُيكّرمون الفنان نبيل شعيل

جانب من الفعاليات
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إعالن الفائز بجائزة الملتقى للقصة القصيرة اليوم
ً
جامعة AUM ترعى الفعالية الكويتية األكثر شهرة عربيا

تنطلق اليوم فعاليات 
احتفالية الدورة الخامسة من 

جائزة الملتقى للقصة القصيرة 
العربية، وهي جائزة كويتية 

تعنى بكتاب القصة العرب، 
وتتولى رعايتها جامعة 

الشرق األوسط األميركية 
في الكويت )AUM(، وسيتم 

إعالن اسم العمل الفائز 
بالجائزة.

تعلن جامعة الشرق األوسط 
 ،)AUM( األميركية في الكويت
راعــــي جــائــزة الــمــلــتــقــى للقصة 
القصيرة العربية، الــيــوم، اسم 
العمل الفائز بالدورة الخامسة 

من الجائزة 2022-2021.
وكــانــت الجامعة أعلنت في 
الشهر الماضي أسماء األعمال 
المتأهلة للجائزة وأصحابها، 
اد مدينة المرايا 

ّ
وهم األزهر الزن

- تونس، وأنيس الّرافعي سيرك 
الحيوانات المتوّهمة - المغرب، 
والــكــاتــب ضــيــاء جبيلي النمر 
ــــس -  ــــورخـ ــــي أنــــــه بـ ــّدعـ ــ الــــــــذي يـ
العراق، والكاتب محمد رفيع في 
مديح الكائنات - مصر، والكاتب 
يــوســف ضــمــرة- فــالــس الــغــرا - 
األردن، وتشكلت لجنة التحكيم 
فــي هــذه الـــدورة مــن د. عبدالله 
، وعــضــويــة د. 

ً
إبــراهــيــم رئــيــســا

ــيـــدوح، ود. خــالــد  عــبــدالــقــادر فـ
رمضان، ود. عادل ضرغام، ود. 

مريم السويدي.
ــلـــجـــنـــة الـــقـــائـــمـــة  ــنــــت الـ ــلــ وأعــ
الـــطـــويـــلـــة بـــعـــشـــر مـــجـــمـــوعـــات 
ــر  ــتــــوبــ ــي أول أكــ ــ ــ قــــصــــصــــيــــة فـ
الـــــمـــــاضـــــي، ومـــــــن ثـــــم بــــاشــــرت 
نـــــقـــــاشـــــاتـــــهـــــا الـــمـــســـتـــفـــيـــضـــة 
ــمــــال الــقــائــمــة  الســـتـــخـــاص أعــ
ــر  ــ ــوبـ ــ ــتـ ــ ــرة طـــــــــــــوال أكـ ــ ــيــ ــ ــــصــ ــقــ ــ ــ ال
ونــوفــمــبــر، ليتم بــعــد ذلـــك عقد 
اجــتــمــاع خــاص إلقـــرار القائمة 

القصيرة في 5 ديسمبر 2022، 
وخال االجتماع تبادلت اآلراء 
حـــــول األعـــــمـــــال، الـــتـــي وصــلــت 
إلــى القائمة الطويلة الختيار 
خــــــــــذ فــي 

ُ
ــنــــهــــا، وأ ــيــــرة مــ الــــقــــصــ

الحسبان معايير التحكيم التي 
قامت عليها عملية التحكيم منذ 
البداية، ومنها جدية الموضوع، 
والتخيات، واألفــكــار، وكيفية 
ــة، وبـــنـــاء  ــ ــرديـ ــ ــــسـ الـــمـــعـــالـــجـــة الـ
الشخصيات واألحداث وحبكها، 
وكفاءة األسلوب، وسامة اللغة، 
وإجــادة الحوار، وبراعة السبك 
الــلــغــوي الــــذي يــصــهــر عناصر 
الــقــصــة فـــي خـــطـــاب مــتــمــاســك، 
واخــــتــــتــــمــــت بــــاخــــتــــيــــار خــمــس 
مــجــمــوعــات قصصية للقائمة 

القصيرة وفق االستحقاق الذي 
أفرزته عملية التحكيم.

احتفاالت الكويت

وأتـــــــمـــــــت »AUM« اإلعــــــــــــداد 
والــتــرتــيــب الحــتــفــالــيــة الــجــائــزة 
الـــتـــي ســتــحــتــضــنــهــا فـــي حــرمــهــا 
الـــيـــوم، وبــمــا يــنــســجــم ويــتــنــاغــم 
مع احتفاالت الكويت بأعيادها 
الــرســمــيــة فـــي هــــذا الـــشـــهـــر، كما 
ســيــكــون هـــنـــاك بـــرنـــامـــج ثــقــافــي 
عربي عالمي يصاحب االحتفالية، 
بمشاركة كوكبة من الشخصيات 
الــــمــــبــــدعــــة والـــمـــثـــقـــفـــة الـــعـــربـــيـــة 
والــعــالــمــيــة، حــيــث ستعقد لجنة 
التحكيم اجتماعها األخير لهذه 
الـــــدورة، ومـــن ثــم ستعلن الفائز 
بــالــجــائــزة، بقيمة 20 ألــف دوالر 
مــع درع وشـــهـــادة، وســُيــمــنــح كل 
من ُكتاب القائمة القصيرة األربعة 
جــائــزة بقيمة 5 آالف دوالر مع 

.
ً
درع وشهادة أيضا

تجمع أدبي مستقل 

ومن المعروف أن األديب طالب 
الرفاعي أسس »الملتقى الثقافي« 
عام 2011، بمشاركة مجموعة من 
المبدعين والمثقفين الكويتيين 
 
ً
كتجمع أدبي ثقافي مستقل بعيدا
عــــن أي اســـتـــقـــطـــاب ســـيـــاســـي أو 
 بأهمية اإلبداع 

ً
اجتماعي، مؤمنا

 من 
ً
اإلنــســانــي الــنــزعــة، ومــتــخــذا

االهتمام بقضايا الشباب المبدع 
 يــســعــى 

ً
 نـــبـــيـــا

ً
ــتــــه هــــدفــــا ــايــ ورعــ

إلــيــه، إضــافــة إلــى تجسير الــهــّوة 
ــال الــمــبــدعــة  ــيـ بــيــن مــخــتــلــف األجـ
فة فــي الكويت وزمائهم 

ّ
والمثق

من المبدعين والمثقفين العرب 
والعالميين.

جائزة كويتية عربية 

وكــانــت فــكــرة جــائــزة الملتقى 
للقصة القصيرة العربية انبثقت 
 مــــن الـــمـــلـــتـــقـــى الــثــقــافــي 

ً
إدراكـــــــــــا

ألهــمــيــة وتـــاريـــخ وجـــمـــال وفــعــل 
فــــن الـــقـــصـــة الـــقـــصـــيـــرة الــعــالــمــي 
 في 

ً
والعربي، ولكونه، وتحديدا

العقود األخــيــرة، بــات يعاني من 
ابتعاد الكاتب والناشر والقارئ 
العربي عنه بسبب تسّيد جنس 
الرواية للمشهد والنشر والقراءة 
 من 

ً
والــجــوائــز الــعــربــيــة. وســعــيــا

الملتقى الثقافي لترجمة اهتمامه 
بفن القصة القصيرة بشكل عملي 
وِلدت فكرة إنشاء جائزة كويتية 
عربية عالمية تلتفت إلى النتاج 
القصصي العربي المبدع، وتكّرمه 
في شخص الكاتب وكذلك إبداعه 
القصصي، مثلما تحمله إلى ضفة 
لغٍة أخرى عبر الترجمة إلى لغات 

عالمية.
وبـــتـــاريـــخ 26 أكـــتـــوبـــر 2015، 
ــائـــزة الــمــلــتــقــى للقصة  ــدت جـ ــ ــ وِل

القصيرة العربية، بتوقيع مذكرة 
تــفــاهــم بــيــن »الــمــلــتــقــى الــثــقــافــي« 
 في مؤسسه ومديره األديب 

ً
ممثا

طــالــب الــرفــاعــي، والــشــيــخــة دانــة 
ــد، رئــيــســة  ــمــ نـــاصـــر صـــبـــاح األحــ
مجلس أمناء الجامعة األميركية 
في الكويت، ليضاف إلــى رصيد 
الجوائز العربية المهمة، جائزة 
 
ً
كويتية عــربــيــة، تحتفي سنويا

بأحدث إصدارات القصة القصيرة 
العربية، وتقدم للساحة اإلبداعية 
ــة مــجــامــيــع  ــيـ ــربـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ والـ
ــال  ــ قــصــصــيــة تــحــمــل هـــمـــوم وآمـ
ــة الـــقـــصـــيـــرة  ــقــــصــ ــعــــات الــ ــلــ وتــــطــ
العربية، مثلما تقّدمها بفنيات 
 
ً
عــالــيــة. ولــتــكــون بــذلــك تشجيعا
 للمبدعين العرب، خاصة 

ً
ودعما

أولــئــك الــذيــن آمــنــوا بــفــن القصة 
الــقــصــيــرة واتـــخـــذوا مــنــه طريقا 
للتعبير عــن مكنونات أنفسهم، 
وتــوثــيــق مــا يــجــري فــي بيئاتهم 

بلحظاتها العابرة.

تشجيع ومساهمة

وخال كتيب الدورة الخامسة، 
تـــــم نــــشــــر مــــعــــلــــومــــات تــعــريــفــيــة 
عـــن انـــطـــاق الـــجـــائـــزة، ومـــمـــا تم 
تــدويــنــه: »إن إطـــاق أي مــشــروع 
ــربــــي عــالــمــي  ثـــقـــافـــي كـــويـــتـــي عــ

النزعة كجائزة الملتقى للقصة 
ــة يـــتـــطـــلـــب  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــقـ ــ الـ
بــالــضــرورة تــضــافــر كــل الجهود 
إلنــجــاحــه والــدفــع بــه إلــى األمـــام، 
ــتــــه، ولـــقـــد  ــة عـــنـــد انــــطــــاقــ ــاصــ خــ
كـــــان لـــرعـــايـــة وحــــضــــور الــشــيــخ 
نـــاصـــر صـــبـــاح األحــــمــــد، يــرحــمــه 
الــلــه، الفضل الكبير فــي تعضيد 
إطــاق الجائزة، فدعم وتشجيع 
ومساهمة الشيخ ناصر صباح 
األحـــمـــد الــكــريــمــة لـــلـــجـــائـــزة، في 
لحظات ميادها األولــى، شرفها 
 ،

ً
 مهما

ً
 رســمــيــا

ً
ومنحها اعــتــرافــا

 كبيرين 
ً
 وعزما

ً
مما شّكل اندفاعا

للجائزة«. 
ــزة لــلــقــصــة  ــائــ إن تـــأســـيـــس جــ
الــقــصــيــرة عــلــى مــســتــوى الــوطــن 
العربي يتطلب بالضرورة رعاية 
 يــؤمــن استمرارها 

ً
 مــالــيــا

ً
ودعــمــا

وتـــأديـــتـــهـــا ألهـــدافـــهـــا عــلــى خير 
ــدة  ــديــ ــــة جــ ــــاقـ ــــطـ وجـــــــــه، وفـــــــي انـ
لـــلـــجـــائـــزة انـــتـــقـــلـــت فــــي دورتــــهــــا 
الرابعة 2018-2019، لتكون تحت 
رعاية ودعم وإدارة جامعة الشرق 
األوســط األميركية )AUM(، عبر 
توقيع مذكرة تفاهم بين رئيس 
مـــجـــلـــس أمـــــنـــــاء الـــجـــامـــعـــة فــهــد 
العثمان، واألديب طالب الرفاعي، 
رئــيــس الــمــلــتــقــى الــثــقــافــي، حيث 
ي الجائزة 

ّ
رأت الجامعة في تبن

 لتأكيد حضور 
ً
 مــشــروعــا

ً
سعيا

ــويـــت عـــلـــى ســـاحـــة الـــجـــوائـــز  ــكـ الـ
 
ً
الــعــربــيــة الــمــرمــوقــة، وتــشــجــيــعــا
 لإلبداع والمبدع العربي، 

ً
ودعما

واالنــتــقــال بــه عــبــر الــتــرجــمــة إلــى 
العالمية، إضافة إلــى أن جامعة 
 )AUM( الشرق األوسط األميركية
بــإدارتــهــا لجائزة الملتقى، إنما 
 لــدورهــا 

ً
 مــحــمــودا

ً
تضيف تــألــقــا

األكاديمي المشهود له في الكويت 
ومحيطها الخليجي والــعــربــي، 
 بمشاركتها 

ً
 دالة

ً
وتقدم مساهمة

فــي المسؤولية االجتماعية في 
وطننا الغالي الكويت.

بصمة إبداعية ثقافية

واســتــطــاعــت جــائــزة الملتقى 
للقصة القصيرة العربية خال 
دوراتــــــهــــــا الــــمــــاضــــيــــة، أن تـــؤكـــد 
 
ً
بصمة إبداعية ثقافية، وحضورا
، عــبــر 

ً
 الفــــــتــــــا

ً
ــا ــيــ ــمــ ــالــ  وعــ

ً
ــا ــيــ ــربــ عــ

نــزاهــة ورصــانــة وشفافية لجان 
تحكيمها، ومن خال فوز قامات 
إبـــداعـــيـــة قــصــصــيــة كــبــيــرة بــهــا، 
 
ً
وربما هذا ما أهلها لتكون عضوا

ــز الــعــربــيــة،  ــوائـ فــــي مـــنـــتـــدى الـــجـ
ــل دولــــة الــكــويــت بمنصب 

ّ
وتــمــث

ــــب الــــرئــــيــــس فـــــي الـــمـــجـــلـــس  ــائـ ــ نـ
التنفيذي للمنتدى.

العثمان والرفاعي مع القاصة شيخة حليوي

األعمال المتنافسة 
على الجائزة

جامعة يريڤان األرمنية تمنح عبدالعزيز 
البابطين الدكتوراه الفخرية

ــان  ــ ــڤـ ــ ــريـ ــ ــة يـ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ ــــت جــ ــحـ ــ ــنـ ــ مـ
الــحــكــومــيــة بــأرمــيــنــيــا دكــــتــــوراه 
فخرية جــديــدة لرئيس مؤسسة 
عــبــدالــعــزيــز الــبــابــطــيــن الثقافية، 
الـــــشـــــاعـــــر عــــبــــدالــــعــــزيــــز ســـعـــود 

البابطين.
ووفق الموقع الرسمي لجامعة 
يريڤان، وبما جــاء في قــرار منح 
ــة، والـــتـــي  ــعـ ــيـ ــة الـــرفـ ــ ــــدرجـ هـــــذه الـ
منح لشخصيات تركت بصمات 

ُ
ت

واضحة في الحياة، والصادر عن 
المجلس العلمي بالجامعة، أنه 
 بالبند السابع للمادة 

ً
استرشادا

الــتــاســعــة واألربــعــيــن مــن ميثاق 
ــاًء على  ــنــ مــجــلــس الـــجـــامـــعـــة، وبــ
البند السابع من الئحة المجلس، 
 إلى أحكام الئحة األلقاب 

ً
واستنادا

والجوائز الفخرية، قرر المجلس 
العلمي بجامعة يريڤان الحكومية 
منح الدكتوراه الفخرية للشاعر 

عبدالعزيز البابطين، لدعمه العمل 
الخيري، ولجهوده في الدفاع عن 
تــعــزيــز أجــنــدة الــســام العالمي، 
وكذلك لدوره الفعال في التعاون 
ــــع الـــجـــامـــعـــة، ودعـــــــم الـــنـــشـــاط  مـ

المهني فيها. 
ــر عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــاعــ ــشــ وقــــــــال الــ
ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة،  ــهــ ــن، بــ ــيـ ــطـ ــابـ ــبـ الـ
إن تــكــريــمــه مـــن جــامــعــة يــريــڤــان 
الحكومية ليس مــجــرد شــهــادة، 
بل »هي رسالة عظيمة ذات هدف 
نبيل لحث الجميع على توظيف 
القدرات الذهنية والمالية أو قسط 
منها إلسعاد البشرية، وتعزيز 
اإلنسانية، وعلى مضاعفة الجهد 
والــفــكــر لتسخير كـــل مــنــا، وفــق 
قدراته وإمكانياته، لخدمة العمل 
الـــخـــيـــري واإلنــــســــانــــي، وخـــدمـــة 

مجاالت التعليم والثقافة«.
وأعـــــــرب الــبــابــطــيــن عـــن شــكــره 

 
ً
وتقديره لجامعة يريڤان؛ رئيسا
 وأســاتــذة وإدارة 

ً
 علميا

ً
ومجلسا

وطلبة، على منحه درجة الدكتوراه 
الفخرية. كما أعـــرب عــن سعادته 
ــم الــثــقــافــة  بـــرؤيـــة جـــهـــوده فـــي دعــ
ــــي والــــخــــيــــري  ــانـ ــ ــسـ ــ والــــعــــمــــل اإلنـ
موضع تقدير العديد من الجهات 
الثقافية وجامعات العالم العريقة 
 أن ذلك يحمله 

ً
والمعروفة، مؤكدا

المزيد من المسؤولية لاستمرار 
في هذا المنحى اإلنساني بجميع 
ــاالت. وأضـــــــاف:  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـــصـــعـــد والـ
»مــؤســســة عــبــدالــعــزيــز البابطين 
، منذ 

ً
ــا ــ ــامـ ــ الـــثـــقـــافـــيـــة خـــــال 34 عـ

تأسيسها وحتى وقتنا الحالي، 
لفتت األنــظــار بقوة إلــى رسالتها 
ــة واإلنــســانــيــة،  ــيــ الــثــقــافــيــة واألدبــ
وتوجهها في إرساء ثقافة التفاهم 
ــــام، مــــن خــال  ــــسـ والـــتـــعـــايـــش والـ
دوراتــهــا الــحــواريــة المتعاقبة في 

ــم الــثــقــافــيــة  ــعـــواصـ الـــعـــديـــد مــــن الـ
ــيــــة واآلســيــويــة  الــعــربــيــة واألوروبــ
واألمــيــركــيــة، ومـــن خـــال )كــراســي 
عبدالعزيز البابطين الثقافية(، التي 

أنشأتها في هذه الجامعات«. 

عبدالعزيز البابطين

»Kuwait shots 1« يركز على المواهب 
في التصوير الفوتوغرافي

● فضة المعيلي
أقامت نقابة الفنانين واإلعاميين معرض 
 »Kuwait shots 1« التصوير الفوتوغرافي
م  فــي مــقــر الــنــقــابــة بمنطقة شـــرق، حــيــث قــدَّ
المعرض مجموعة من األعمال التي تهدف 
إلى تعزيز الوعي بمفهوم الشباب، ودورهم 
في تنمية المجتمع، وتسليط الضوء على 
المواهب في مجال التصوير الفوتوغرافي.

ــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قـــــال رئـــيـــس نــقــابــة  ــهــ وبــ
الفنانين واإلعاميين الكويتيين، د. نبيل 
الفيلكاوي: »تــحــرص النقابة على دعــم كل 
الفنانين واإلعاميين في الكويت، واليوم 
هــو يـــوم الــفــوتــوغــرافــيــيــن. فــوجــئــت بالعدد 
الهائل من المشاركات، ورأيت مهارة وإبداع 

المشاركين«. 

وذكــر الفيلكاوي أنــه في السابق بمجلة 
 
ً
العربي في عــام 1994، عندما كــان مخرجا
فــي المجلة، »كنا نعاني نــدرة المصورين، 
لكن اآلن هناك الكثير من المصورين، وهذا 
يحمسني لزيادة دعمهم، وتجمعهم تحت 
 
ً
مظلة النقابة، وننظم لهم معارض وورشــا

في مجال التصوير الفوتوغرافي«.
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت الــــمــــديــــرة الـــداخـــلـــيـــة 
ومــســؤولــة الــفــعــالــيــات فـــي الــنــقــابــة، الــفــنــانــة 
التشكيلية ابــتــهــال الــعــوضــي، إن كــل مصور 
شارك بصورتين فوتوغرافيتين من تصويره، 
باستخدام كاميرا احترافية، وذلك شرط من 
شروط المعرض، ومجمل األعمال المشاركة 

96 صورة فوتوغرافية. 
وبــشــأن قــاعــة الــمــعــرض، ذكـــرت العوضي 
أنها ذات مساحة واسعة وجديدة، مشيرة إلى 

أن القاعة تصلح إلقامة الفعاليات المتنوعة 
واألنشطة، وال تقتصر على إقامة المعارض، 
»لكننا نقيم فيها ملتقى األربــعــاء الثقافي، 
 عملية، منها التصوير 

ً
الــذي يتضمن ورشــا

والــرســم لجميع التخصصات، ومحاضرات 
مختلفة«، مبينة أن معظم المحاضرين من 

أعضاء النقابة. 
بدوره، قال عضو النقابة ومنظم المعرض، 
المصور محمد الهدهود، من قسم التصوير 
الفوتوغرافي، إنــه شــارك فــي المعرض نحو 
 ومصورة من أعضاء النقابة وغير 

ً
48 مصورا
أعضائها. 

ولــفــت الــهــدهــود إلــى أنــه شـــارك بلوحتين 
عن الحياة البرية، ومنظر من الطبيعة. وعن 
الــلــوحــات الــمــشــاركــة، أوضــــح أنــهــا مختلفة 
المضامين، وال تشتمل على موضوع محدد.

جانب من المعرض
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كشف رئيس الوزراء 
اإلسرائيلي بنيامني نتيناهو، 

أمس، أنه يتعرض لتهديدات 
بالقتل من قبل نشطاء 

من اليسار، على خلفية 
اإلصالحات القضائية التي 
ينوي إقرارها خالل الفترة 

املقبلة، والتي تراها املعارضة 
بأنها تمس بالديموقراطية 
في إسرائيل. وقال: »أعلم أن 

هناك نقاشًا حول ما يعّرض 
الديموقراطية للخطر، لكن هذا 

األمر ليس خاضعًا للنقاش، 
ألنه خطر حقيقي على 

الديموقراطية«. جاء ذلك فيما 
فتحت الشرطة تحقيقًا مع 

اللواء بالجيش زئيف راز، الذي 
دعا إلى تطبيق »حكم املطارد 

التوراتي« على نتنياهو.

سلة أخبار

نتنياهو: تلقيت تهديدات 
بالقتل من نشطاء يساريين

توّجه الناخبون القبارصة 
الى صناديق االقتراع، أمس، 

النتخاب رئيس بينما تشغلهم 
مسائل مرتبطة بتضخم متزايد 
)10.9 باملئة في 2022( وفضائح 
فساد، خصوصًا قضية برنامج 

»جوازات السفر الذهبية« أكثر 
من قضية إعادة توحيد الجزيرة 

الواقعة على البحر املتوسط، 
واملقّسمة منذ نحو نصف قرن.

وتبدو املنافسة حادة بني 3 
من أصل 14 مرشحًا هم وزير 

الخارجية السابق نيكوس 
خريستودوليدس )49 عاما( 

الذي يتقّدم االستطالعات، 
ويحظى بتأييد األحزاب 
الوسطية، والدبلوماسي 

أندرياس مافرويانيس )66 عاًما( 
الذي يدعمه الحزب الشيوعي 

)أكيل( وأفيروف نيوفيتو 
)61 عاما( زعيم حزب التجمع 
الديموقراطي املحافظ الحاكم 
)ديسي(. واملوضوع الحساس 

ق املهاجرين الذي 
ّ
اآلخرهو تدف

وعد املرشحون بالتحرك للحد 
منه. وتقول السلطات القبرصية 

إن 6 باملئة من السكان )حوالي 
915 ألف نسمة( شخص في 

جنوب الجزيرة هم من طالبي 
اللجوء. وتتهم الحكومة تركيا 

ق 
ّ
بتدبير جزء كبير من تدف

الالجئني عبر الخط األخضر مع 
جمهورية شمال قبرص التركية، 

التي تعترف بها أنقرة فقط.

قبرص: انتخابات رئاسية 
بعناوين اقتصادية

توفي الرئيس الباكستاني 
األسبق، برويز مشرف، عن 

79 عامًا، بعد صراع طويل مع 
املرض، في املستشفى األميركي 

بدبي، كما أعلن الجيش 
الباكستاني أمس.

وقال املكتب اإلعالمي للجيش، 
إن كبار القادة العسكريني 

»يعربون عن تعازيهم الحارة 
في وفاة الجنرال مشرف«.

وقاد مشرف بالده بني العامني 
1999 و2008 عندما استقال 

وغادر البالد في أعقاب اتهامه 
بخرق الدستور.  وفي 2017 قال 

مشرف إنه سيعود إلى إسالم 
آبالد، للخضوع ملحاكمة تتعلق 
باغتيال رئيس الوزراء السابقة 

بينظير بوتو.

وفاة الرئيس الباكستاني
 األسبق برويز مشرف

الصين تحتفظ بحق الرد على إسقاط واشنطن المنطاد
 آخر

ً
البحرية األميركية تجمع الحطام وانتقادات الجمهوريين لبايدن لم تهدأ وكولومبيا تتعقب منطادا

ــرار  رفـــضـــت الـــصـــيـــن بـــشـــدة قــ
الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن 
ــق 

ّ
بــإســقــاط مــنــطــادهــا، الــــذي حــل

عدة أيام فوق الواليات المتحدة 
وتشتبه وزارة الدفاع )البنتاغون( 
في أنه ألغراض التجّسس، متهمة 
»المبالغة فــي رد الفعل  ــه بـ إدارتـ
وبــانــتــهــاك الــمــمــارســات الــدولــيــة 

بشكل خطير«. 
وقــــال الــمــتــحــدث بــاســم وزارة 
ــان كــيــفــي، إن »الــصــيــن  الـــدفـــاع تــ
عــبــرت عـــن احــتــجــاجــهــا الــشــديــد 
عـــلـــى قـــيـــام الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
بإسقاط المنطاد المدني بــدون 
ــالــــحــــق فــي  ــار، وتـــحـــتـــفـــظ بــ ــ ــيــ ــ طــ
اســتــخــدام الــوســائــل الــضــروريــة 

للتعامل مع مواقف مماثلة«.
ــاف كــيــفــي أن »الـــواليـــات  ــ وأضـ
الــــمــــتــــحــــدة اســــتــــخــــدمــــت الــــقــــوة 
لمهاجمة المركبة المدنية غير 
ــح أنـــه رد مبالغ  الــمــأهــولــة، واضـ
فيه، ونحن نعرب عن احتجاجنا 
ــــذا الـــتـــحـــرك مــن  الـــشـــديـــد عـــلـــى هـ

الجانب األميركي«.
وكانت أعربت وزارة الخارجية 
الصينية عن »استيائها الشديد 
واحــتــجــاجــاتــهــا عــلــى اســتــخــدام 
القوة من جانب الواليات المتحدة 
لمهاجمة المنطاد الــمــدنــي غير 
ــددة عـــلـــى أنــهــا  ــــول«، مــــشــ ــــأهـ ــمـ ــ الـ
»تــحــتــفــظ بــحــق اتــخــاذ مــزيــد من 

الردود الضرورية«.
وذكــــرت الــخــارجــيــة الصينية 

ــا »طـــــلـــــبـــــت بــــــــوضــــــــوح مـــن  ــ ــ ــهـ ــ ــ أنـ
واشــنــطــن مــعــالــجــة األمــــر بشكل 
مناسب وبهدوء ومهنية وضبط 
لــلــنــفــس«، مـــؤكـــدة أنـــهـــا »أصــــرت 
ـــن  ــى اســـــتـــــخـــــدام الـــــــقـــــــوة، ومـ ــلــ عــ
الواضح أنها بالغت في رد فعلها 
وانــتــهــكــت الــمــمــارســات الــدولــيــة 

بشكل خطير«.
وجدد المتحدث رفض مزاعم 
 
ً
ــنـــطـــن بــالــتــجــســس، مــشــيــرا واشـ
إلــى أن المنطاد طــائــرة »مدنية« 
انــــحــــرفــــت عــــن مــــســــارهــــا بــســبــب 
ــاهـــرة والــمــتــحــدث بــاســم  ــوة قـ ــ »قـ
 أن البالون 

ً
البنتاغون ذكر أيضا

 أو 
ً
 عــســكــريــا

ً
لـــن يــشــكــل تـــهـــديـــدا

 لألفراد العاملين على 
ً
شخصيا
األرض«. 

وتــــابــــع أن »الـــصـــيـــن ســتــلــتــزم 
بـــحـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق والـــمـــصـــالـــح 
المشروعة للشركات ذات الصلة، 
مــع االحــتــفــاظ بالحق فــي القيام 
بمزيد من ردود الفعل الضرورية«.

ــر الـــدفـــاع األمــيــركــي  وأكــــد وزيــ
لــويــد أوســـتـــن أن طـــائـــرة مقاتلة 
ــراز إف22- أســـقـــطـــت يـــوم  ــ مــــن طــ
ــدن  ــايـــ ــبـــــت بــــــــأوامــــــــر مـــــــن بـــ الـــــســـ
الــمــنــطــاد الــصــيــنــي، الـــــذي أعـــاد 
أجــواء الحرب الباردة، وأدى إلى 
تأجيج األزمة الدبلوماسية بين 
واشــنــطــن وبــكــيــن، وأّجـــــل زيــــارة 
وزيــر الخارجية أنتوني بلينكن 
ــه بــــأنــــه »غـــيـــر  ــفـــ ــيـــن، ووصـــ ــلـــصـ لـ
 
ً
مقبول« و»غير مسؤول«، موضحا

ــاع  ــفـ أن الــعــمــلــيــة تـــمـــت عـــلـــى ارتـ
18 كلم وعلى بعد 11 كلم قبالة 

سواحل ساوث كارولينا.
ـــأ بـــايـــدن الــجــيــش 

ّ
وبــيــنــمــا هـــن

ــــي تـــنـــفـــيـــذ الــعــمــلــيــة  بـــنـــجـــاحـــه فـ
الدقيقة، أكــد أوستن أن المنطاد 
»استخدمته الصين في محاولة 
لمراقبة المواقع االستراتيجية، 
 عــلــى انتهاك 

ً
وإســقــاطــه جـــاء ردا

غير مقبول للسيادة األميركية«.
وأعلن »البنتاغون«، ألول مرة 
الخميس الماضي، وجود منطاد 
المراقبة، الذي حلق فوق كندا قبل 
دخوله مجال والية مونتانا، التي 
 
ً
 بالستيا

ً
يخزن بها 150 صاروخا

ــزودة بـــرؤوس  ــ  لــلــقــارات مـ
ً
عـــابـــرا

حربية نووية في قاعدة عسكرية 
في الشمال.

وتـــجـــري عــمــلــيــات الســـتـــرداد 
ــة  ــاركــ ــشــ ــمــ حــــــطــــــام الـــــمـــــنـــــطـــــاد بــ
غواصين، وقال مسؤول كبير، إن 
الحطام وقع في المياه الضحلة 
 للغاية«.

ً
ما »سيجعل األمر سهال

وأظهرت مقاطع الفيديو بثتها 
قــنــوات أميركية المنطاد، وكأنه 
يسقط عموديا. وضربت البحرية 
وخفر السواحل األميركيان، طوقا 
على موقع سقوط حطام المنطاد 
في المحيط األطلسي. لكن عملية 
استعادة حطام المنطاد لمعرفة 
ــارت  ــ أســــــــراره قــــد تـــتـــأخـــر، إذ أشـ
تقارير إعالمية إلــى أن السفينة 
المتخصصة في انتشال الحطام 

ــتــــاج أيـــــامـــــا لــــلــــوصــــول إلــــى  تــــحــ
الموقع.

وقــــال مــســؤول عــســكــري كبير 
لشبكة »فــوكــس نـــيـــوز«، إن حقل 
الحطام )المكان المتوقع لوقوع 
الــحــطــام( عــرضــه 11 كــيــلــومــتــرا، 

وعمقه 14 مترا. 
وأضـــــاف الـــمـــســـؤول أن هــنــاك 
العديد من القطع البحرية التي 
تـــعـــود إلــــى الــبــحــريــة األمــيــركــيــة 
وخفر السواحل األميركيين بدأت 
في تأمين مكان الحطام، مشيرا 
إلــــى أن الــســفــيــنــة الــمــتــخــصــصــة 
فــي أعــمــال انــتــشــالــه لــن تــأتــي إال 

خالل أيام.
ــــون إلــــى  ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــعــــى األمـ ويــــســ
انتشال الحطام مــن أجــل معرفة 
ــاد، الــــــــذي قـــالـــت  ــطــ ــنــ ــمــ أســـــــــرار الــ
الــصــيــن، إنـــه كـــان يــعــمــل لــغــايــات 
بــحــثــيــة، بــيــنــمــا أكــــد مــســؤولــون 
أمــيــركــيــون أنــهــم واثــقــيــن مــن أنــه 

ألغراض التجسس.
وقبيل العملية، أعلنت هيئة 
تنظيم الــطــيــران تعليق الحركة 
الجوية في ثالثة مطارات جنوب 
شـــرق الـــواليـــات الــمــتــحــدة ضمن 

»األمن القومي«. إجراء يتعلق بـ
ــــوزراء الــكــنــدي  وأكــــد رئــيــس الــ
جاستن ترودو دعمه قرار بايدن. 
ــاع أنــيــتــا  ــ ــدفــ ــ وذكـــــــــرت وزيـــــــــرة الــ
أناند، أنها وتــرودو »اطلعا على 
العملية«، وعملت »بشكل وثيق« 
مــع الـــواليـــات الــمــتــحــدة، و»تــدعــم 

ات المتخذة«،  بال تحفظ اإلجـــراء
ــرة لـــواشـــنـــطـــن »تـــعـــاونـــهـــا  ــ ــاكـ ــ شـ

الوثيق«.

نجل ترامب وماسك 

ــاط الـــمـــنـــطـــاد لــم  ــ ــقـ ــ ورغــــــــم إسـ
تــتــوقــف انــتــقــادات الجمهوريين 
لتعامل ادارة بايدن مع الحادثة. 
ــّوات  ــ ــقــ ــ ــ ــــس لـــجـــنـــة ال ــيـ ــ ــر رئـ ــ ــ ــّب ــ وعــ
ــلـــس الــــــنــــــّواب  ــجـ ــمـ ــــحــــة بـ

ّ
ــل الــــمــــســ

ــي، الـــنـــائـــب الــجــمــهــوري  ــركـ ــيـ األمـ
مــايــك رودجــــــرز، أمــــس، عـــن قلقه 
من قرار بايدن بالسماح لمنطاد 
ــّســـس الـــصـــيـــنـــي بــالــعــبــور  ــتـــجـ الـ
فــوق الــبــالد لــلــوصــول فــوق مياه 
هم اإلدارة األميركية 

ّ
المحيط. وات

ــهــا كـــانـــت تـــأمـــل إخـــفـــاء فشل 
ّ
بــأن

األمن القومي هذا عن الكونغرس 
والشعب األميركي.

واعتبر رودجرز أنه يجب على 
الــبــيــت األبـــيـــض تــقــديــم إجــابــات 
بشأن الــضــرر الــذي لحق باألمن 
ه 

ّ
 أن

ً
القومي من هذا القرار، مؤّكدا

حدة أن 
ّ
يجب على الواليات المت

 
ّ
تظهر قوتها لـــردع الــصــيــن، وأن

هذا الفشل مثال آخر على ضعف 
اإلدارة.

ونــشــر نــجــل الــرئــيــس السابق 
دونــالــد تــرامــب جــونــيــور، صــورة 
عــلــى صــفــحــتــه فـــي »انـــســـتـــغـــرام« 
لــبــايــدن مــرفــقــة بتعليق: »انتظر 
حـــتـــى يــكــمــل مـــنـــطـــاد الــتــجــســس 

الــــخــــاص بـــأعـــدائـــك مــهــمــتــه قــبــل 
إســقــاطــه... فـــوق الــمــيــاه العميقة 
جدا الستعادة الحمولة«، لتنهال 
الــتــعــلــيــقــات الـــســـاخـــرة مـــن طــرف 

متابعيه.
وعــلــق الــمــلــيــارديــر األمــيــركــي 
إيــلــون مــاســك عــلــى خــبــر إســقــاط 
المنطاد بنشر صورة غريبة على 
»تويتر« لمنزل تحمله مجموعة 
من البالونات بينما تستهدفها 

صواريخ طائرة حربية. 
وأعلنت كولومبيا أنها رصدت 
جسما مماثال في مجالها الجوي، 
وقـــالـــت قـــواتـــهـــا الـــجـــويـــة، مــســاء 
السبت، إن أنظمة الدفاع الجوي 
الوطنية رصدت صباح الثالث من 
فبراير الجاري جسما طائرا على 
ارتــفــاع نــحــو 17 ألـــف مــتــر داخــل 
المجال الجوي للبالد في القطاع 
ــان الــجــســم يتحرك  الــشــمــالــي. وكـ
بــمــتــوســط ســرعــة يبلغ نــحــو 46 
كيلومترا في الساعة، مما يظهر 
»خــصــائــص مشابهة للمنطاد«، 
وفــق تعبيرها، وتعقبت القوات 
الجوية الكولومبية الجسم عبر 
أنظمة الدفاع الجوي حتى غادر 

مجالها الجوي.
وقالت القوات الجوية إنه »لم 
يشكل أي تهديد لألمن والدفاع 
الوطنيين وال لسالمة الطيران«، 
مضيفة أنها تعمل اآلن مع دول 

أخرى لتحديد مصدر الجسم.

أميركيون يتابعون إسقاط المنطاد في هولدن بيتش أمس األول وفي اإلطار لحظة إسقاطه في أجواء نورث كارولينا أمس األول )رويترز(

هل يرسم اجتماع باريس و»الفيلم الفرنسي« 
مواصفات الرئيس اللبناني المقبل؟

● بيروت - منير الربيع 
يفتتح لــبــنــان أســبــوعــه عــلــى سلسلة أحــــداث، 
ال بد للبنانيين من انتظار تداعياتها، ومراقبة 
تطوراتها. فاالجتماع الخماسي في باريس اليوم، 
الذي يضم الواليات المتحدة وفرنسا والسعودية 
م االولويات، 

ّ
وقطر ومصر حول لبنان يحتل سل

السيما أنه سيضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة، 
وكيفية الخروج من الفراغ الرئاسي وإيجاد تسوية 
النــتــخــاب رئــيــس للجمهورية، وتشكيل حكومة 

زاخرة بخطة لإلصالح اإلقتصادي. 
الــمــوعــد الــثــانــي، هـــو الــتــحــقــيــق الــفــرنــســي عن 
الــفــســاد عــلــى مـــدى أعــــوام طــويــلــة، والــــذي أوصــل 
إلــى انفجار مرفأ بــيــروت، ومــا سيكون لذلك من 
تداعيات على المسارات السياسية والقضائية. 
والتحقيق التلفزيوني، الذي بدأ بثه مساء أمس، 
أنتجته قــنــاة »فـــرانـــس تــي فـــي« ويتضمن مئات 
الوثائق والمعلومات السرية. أما الموعد الثالث، 
ات التي وجهها المحقق العدلي  فهو االستدعاء
في قضية تفجير مرفأ بيروت طارق البيطار لعدد 
من الشخصيات، إذ يفترض أن يقوم باستجوابهم 

 من اليوم االثنين. 
ً
ا بدء

وقد يضطر البيطار إلى إصدار مذكرات توقيف 

 
ً
بــحــق الـــذيـــن سيتغيبون عـــن الــحــضــور تمهيدا
لإلعالن عن قــراره الظني، فيما قد يكون البيطار 
نفسه موضوع مذكرة استدعاء أو توقيف من قبل 

»القضاء المضاد« له. 
يضاف إلى ذلك، الحملة األمنية الجارية لتوقيف 
عدد من صرافي السوق السوداء، وهو شرط كان قد 
وضعه حاكم مصرف لبنان رياض سالمة للتدخل 

في السوق في سبيل تخفيض سعر الصرف. 
وال بد من مراقبة تداعيات الحملة على سعر 
الـــــــدوالر، إال أن خـــبـــراء يــــرون أنــهــا أن تــقــود إلــى 
تخفيض مرحلي ومؤقت لسعر الصرف لكن ذلك 

سيعود وينذر بانفجار مالي كبير.
ومن المقرر أن يشهد األسبوع الجاري جلسة 
ثالثة لحكومة تصريف األعــمــال برئاسة نجيب 
ميقاتي وسط ترقب لموقف وزراء التيار الوطني 
الحّر ووزراء حزب الله، ال سيما أن مشاركة وزراء 
 على الــعــالقــة المتوترة 

ً
األخــيــر ستنعكس سلبا

 بين الحليفين السابقين.  وعلى جدول أعمال 
ً
أصال

الجلسة بنود أساسية أبرزها المسألة التربوية 
ــاء المعلمين لحثهم عــلــى فـــك إضــرابــهــم،  ــ وإرضــ
بالتالي إعـــادة الــطــالب المحرومين مــن الــدراســة 
منذ أسابيع إلى مقاعدهم، على وقع إضراب عام 
وتحركات احتجاجية دعا إليها االتحاد العمالي 

العام ونقابة السائقين العموميين، يتهم البعض 
الثنائي الشيعي بتحريكها للبقاء في حالة سيطرة 
على الــشــارع. يمكن لكل هــذه األحــــداث أن تشكل 
عناصر توتير جــديــدة على الــســاحــة اللبنانية، 
 
ً
 ما يتعلق بتحقيق تفجير المرفأ، ربطا

ً
خصوصا

بالفيلم الــفــرنــســي. كــل هـــذه الــتــطــورات، ال يمكن 
فصلها عن إيقاع اجتماع باريس الخماسي، والذي 
سيناقش األزمة اللبنانية من جوانبها المختلفة، 
عبر وضــع مــواصــفــات حــول التسوية المطلوبة 
وشخصية رئيس الجمهورية. من هنا تطرح أسئلة 
كثيرة إذا ما كانت األحداث التي ستشهدها الساحة 
 للمسارات السياسية 

ً
 مكمال

ً
اللبنانية، عنصرا

الداخلية والخارجية فــي سبيل فــرض أمــر واقــع 
جديد يدفع األفرقاء على اختالفاتهم للذهاب إلى 
التعاطي بواقعية مع أي تسوية يمكن أن تحصل.

 في 
ً
آفــاق تلك التسوية ستكون حاضرة أيضا

االجتماع الذي يتحضر البطريرك الماروني بشارة 
الراعي لعقده في بكركي للنواب المسيحيين، حيث 
بدأ العمل إلعداد جدول األعمال، وتوجيه الدعوات، 
ولــمــعــرفــة الــوجــهــة الــتــي سيحضر فيها الــنــواب 
. إنه مسعى تحاول من خالله 

ً
المختلفون سياسيا

بكركي إيجاد مظلة توافق مسيحية على كيفية 
إنجاز االستحقاق الرئاسي.

مصر تتخلى عن »منتدى شباب 
العالم 5« بسبب التقشف

● القاهرة - حسن حافظ
أصبح منتدى شباب العالم، الــذي تنظمه 
ــــدث ضــحــايــا خطط  الــســلــطــات الــمــصــريــة، أحـ
الــتــقــشــف الــتــي تــتــبــنــاهــا الــحــكــومــة المصرية 
فــي اآلونـــة األخــيــرة لمواجهة تداعيات األزمــة 
االقتصادية التي تعاني منها أكبر دولة عربية 
ــــواب بــالــبــرلــمــان  مـــن حــيــث الـــســـكـــان. وأشـــــاد نـ
المصري، أمس، بقرار إدارة المنتدى عدم إطالق 
النسخة الخامسة منه والمقررة بمنتجع شرم 
الشيخ هذا العام، في خطوة تعكس استمرار 
مصر في تبني حزمة قــرارات لتقليل النفقات 

غير الضرورية.
إدارة منتدى شباب العالم أعلنت مساء أمس 
األول، عــدم إطـــالق النسخة الـــ 5 مــن المنتدى 
بشكله السنوي المعهود، والذي كان يفترض أن 
يعلنها نهاية الشهر الجاري، على أن يتم توجيه 
عــوائــد حــقــوق الــرعــايــة الــتــي كــانــت مخصصة 
لتنظيم النسخة الخامسة بشرم الشيخ، في 
تنفيذ حزمة كبيرة من المبادرات والمشروعات 
والبرامج التنموية المهمة ذات التأثير المباشر 
على المواطنين والشباب بوجه خاص داخل 
مصر وخارجها، بالتعاون مع شركاء المنتدى 

من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.

وقـــال مــصــدر مــصــري مطلع، لـــ »الــجــريــدة«، 
 مــع اإلجــــراءات 

ً
إن قـــرار اإللــغــاء جــاء متماشيا

الحكومية باتخاذ حزمة من القرارات التقشفية، 
والــعــمــل عــلــى تطبيق ســيــاســة عـــدم اســتــفــزاز 
المواطنين الذين يعانون من األزمة االقتصادية 
بإنفاق سخي في أمــور غير حيوية وال تعود 
بعائد مباشر على حياة المواطنين، خصوصا 
في ظل حديث الحكومة عن ضـــرورة تقليص 
النفقات غير الضرورية، وأن انعقاد المنتدى 
بــمــا يــصــاحــبــه مـــن مــظــاهــر إنـــفـــاق عــلــى آالف 
الشباب األجنبي سيكون بمنزلة استفزاز غير 

مبرر للمواطنين.
وعبر عدد من نواب البرلمان المصري عن 
سعادتهم بإلغاء النسخة الجديدة من منتدى 
شباب العالم، وقــال رئيس الهيئة البرلمانية 
لحزب مستقبل وطــن، النائب حسام الخولي، 
إن القرار يعبر عن تفكير واقعي يدرك الظروف 
العالمية وظــروف مصر، في وقــت ثمن عضو 
مجلس الشيوخ، عصام عفيفي، قــرار اإللغاء، 
داعيا كل مؤسسات المجتمع المدني واألحزاب 
السياسية إلى السير على خطى ما تم إعالنه، 
وتــقــديــم مـــبـــادرات مـــن شــأنــهــا تخفيف كاهل 

األعباء عن المواطنين.

فرقة أوكرانية خلف الخطوط الروسية... وبوتين وعد بينيت بعدم تصفية زيلينسكي
صّعدت مجموعة متطوعة سرية من الــقــوات الخاصة 
األوكــرانــيــة عملياتها الــنــوعــيــة داخـــل عــمــق روســيــا وفــي 
ــيــــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا. وأفـــــــادت صحيفة  الــمــنــاطــق االوكــــرانــ
»الـــغـــارديـــان« الــبــريــطــانــيــة بـــأن فــرقــة »بــراتــســتــفــو«، وهــي 
مجموعة متطوعة تتكون قيادتها من ثالثة عناصر، تعمل 
على نقل القتال ضد قوات الرئيس فالديمير بوتين، إلى ما 
وراء الخطوط األمامية للحرب مرورا بالمناطق المحتلة من 

 بعمق روسيا.
ً
أوكرانيا وختاما

من ناحيتها، قالت صحيفة »وول ستريت جورنال« إن 
قضاة وحراس أمن وحالقين أوكرانا شكلوا وحدة خاصة 
لمواجهة هجمات المسيرات اإليرانية، التي تستخدمها 
روسيا لقصف البنية التحتية وباتت هذه الوحدة تعترض 

اآلن 80 في المئة من الطائرات بدون طيار والصواريخ.
وفيما أكدت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا أحرزت 

 فــي مــحــاولــة تــطــويــق مــديــنــة بــاخــمــوت في 
ً
 طــفــيــفــا

ً
تــقــدمــا

دونيتسك بمنطقة الدونباس شرق اوكرانيا، أقّر الرئيس 
 الوضع على الخطوط 

ّ
االوكراني فولوديمير زيلينسكي بأن

األمامّية صعب ويزداد تعقيدا، وسط تقارير عن تغييرات 
محتملة مقبلة في السلطة األوكرانية قد تشمل استبدال 
وزيـــر الــدفــاع أليكسي ريــزنــيــكــوف برئيس االســتــخــبــارات 

كيريل بودانوف.
ومع إعالن كندا إرسال أول دبابة ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، 
حذر نائب رئيس مجلس األمن الروسي دميتري مدفيديف، 
لليوم الثاني من أن »القرم هي روسيا، والهجوم عليها يعني 

 للنزاع«.
ً
 على روسيا وتصعيدا

ً
هجوما

فـــي غـــضـــون ذلـــــك، كــشــف رئـــيـــس الــــــــوزراء اإلســرائــيــلــي 
الــمــتــطــرف الــســابــق نــفــتــالــي بــيــنــيــت، فـــي مــقــابــلــة نقلتها 
 مــن الرئيس 

ً
أسوشيتد بــرس أمــس األول، أنــه أخــذ وعـــدا

الروسي فالديمير بوتين بعدم قتل نظيره األوكراني.
ــذي أصـــبـــح وســيــطــا غــيــر مــتــوقــع في  ــ ــال بــيــنــيــت، الـ ــ وقـ
األسابيع األولى من الحرب وبات أحد القادة القالئل الذين 
التقوا بوتين في مارس من العام الماضي، »سألت بوتين 
هل تخطط لقتل زيلينسكي؟ فقال: لن أقتل زيلينسكي. ثم 
قلت له يجب أن تعدني بأنك لن تقتل زيلينسكي، فقال: لن 

أقتل زيلينسكي«.
كما ذكر بينيت أنه اتصل هاتفيا بزيلينسكي بعد ذلك 
إلبالغه بوعد بوتين. وقال حينها »اسمعني زيلينسكي، لقد 
خرجت للتو من اجتماع مع بوتين، لن يقتلك. سألني: هل 

أنت متأكد؟ قلت له: نعم 100 في المئة لن يقتلك«.
ولفت بينيت كذلك إلى أن بوتين تخلى خالل وساطته 
عن تعهده بالسعي إلى نزع سالح أوكرانيا، وأن زيلينسكي 

روسيات ينسجن الشباك المموهة أمس األول )رويترز(وعد بعدم االنضمام إلى حلف شمال األطلسي )ناتو(.

https://www.aljarida.com/article/13478
https://www.aljarida.com/article/13475
https://www.aljarida.com/article/13472
https://www.aljarida.com/article/13468
https://www.aljarida.com/article/13465
https://www.aljarida.com/article/13463
https://www.aljarida.com/article/13380
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 لدوري كرة قدم الصاالت
ً
»الفتاة« بطال

تــــوج نــــادي الــفــتــاة الــكــويــتــي، 
 لــدوري »يــو ار 

ً
أمــس األول، بطال

سي« لكرة قدم الصاالت للسيدات 
للمرة الثانية، بتغلبه على نظيره 
الـــتـــضـــامـــن بــنــتــيــجــة 4 - 3، فــي 
اللقاء الذي أقيم على صالة نادي 

الكويت الرياضي.
ــي الـــمـــركـــز  ــ ــكــــويــــت فـ وجــــــــاء الــ
الــثــالــث لــلــنــســخــة الــخــامــســة من 
الــبــطــولــة الـــتـــي انــطــلــقــت فـــي 12 
نوفمبر الماضي بعد فوزه على 
نظيره »فتيات العيون« بنتيجة 

مماثلة.
ــر الـــعـــام  ــديــ ــمــ ونــــــــوه نــــائــــب الــ
للهيئة الــعــامــة لــلــريــاضــة بشار 
عبدالله، فــي تصريح، بالتطور 
الذي شهدته الرياضة النسائية 
فـــــي الــــكــــويــــت خـــــــالل الــــســــنــــوات 
 جهود عضوة 

ً
الماضية، مثمنا

مــجــلــس إدارة االتـــحـــاد المحلي 
ــيــــات  ــة حــ ــمـــ ــ ــاطـ لــــــكــــــرة الـــــــقـــــــدم فـــ
واهتمامها بالرياضة النسائية.

بــــدورهــــا، أشــــــادت حـــيـــات في 
تصريح مماثل بتطور أداء الفرق 
المشاركة في البطولة التي أقيمت 
بــمــشــاركــة أربـــعـــة فــــرق ريــاضــيــة 
نسائية وشهدت قفز »التضامن« 

للمرة األولى إلى المركز الثاني.
يــذكــر أن الــنــســخــة األولــــى من 
البطولة انطلقت في يناير 2019.

)كونا(

طائرة كاظمة تعسكر في البحرين 
 لـ »العربية«

ً
استعدادا

● محمد عبدالعزيز
يخوض الفريق األول للكرة الطائرة بنادي كاظمة 
معسكرا تدريبيا في البحرين لمدة أسبوع، استعدادا 
لمنافسات البطولة العربية لألندية، المقرر إقامتها من 

18 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل.
وأكد المدرب المساعد للفريق الوطني سعد يعقوب 
أن إدارة النادي كانت تسعى إلقامة معسكر إعداد طويل 
للبطولة العربية في تركيا، لكن عــدم موافقة الهيئة 
العامة للرياضة على المعسكر حال دون ذلك، مما دفع 
اإلدارة إلى استبداله بمعسكر قصير على نفقة النادي 
في البحرين، من 10 حتى 18 فبراير، ويسافر الفريق 

مباشرة إلى القاهرة للمشاركة في البطولة.
وأضاف يعقوب أن الجهاز الفني للبرتقالي وضع 
بــرنــامــج إعــــداد مكثفا للمعسكر،  بــجــانــب لــعــب أربــع 
مباريات تجريبية، ستكون مع أندية النصر واألهلي 
والمحرق ودار كليب. وأشـــار إلــى أن الفريق سيكون 
مكتمل الصفوف في البطولة، وال توجد إصابات مؤثرة، 
وسيعتمد كــاظــمــة عــلــى المحترفين الــكــوبــي سبيدا 

والدمينيكاني سانتوس.

نادي الفتاة مع درع البطولة

فاضل يعتذر لجماهير األصفر ويتمسك باألمل
قدم مدير جهاز الكرة في القادسية، 
ــل، اعــــــتــــــذاره لــجــمــهــور  ــ ــاضـ ــ حـــســـيـــن فـ
األصــفــر، بعد الخسارة من كاظمة في 
الجولة 12 من منافسات »ممتاز زين« 

لكرة القدم.
وخسر القادسية 1-2، أمــام كاظمة، 
في المباراة التي جمعت بينهما أمس 
األول، على اســتــاد الــصــداقــة والــســالم، 
ليتجمد رصيد الفريق عند 15 نقطة، 
فــي الــمــركــز الــخــامــس، فــي حــيــن وصــل 

 مع 
ً
الــبــرتــقــالــي للنقطة 19، مــتــســاويــا

العربي في وصافة الترتيب.
وقال فاضل، إن مستوى »األصفر« لم 
يرتق لمستوى الطموح، أمــام كاظمة، 
 إلى 

ً
 في الشوط األول، مشيرا

ً
خصوصا

أن األمور تحسنت في الشوط الثاني، 
لكن استمر تقدم البرتقالي في النتيجة.

وأضاف أن األمل معقود على تحسن 
األداء في المباريات المقبلة، والعودة 
 بعد 

ً
للمنافسة على اللقب، خصوصا

دخــول عناصر جديدة، تحتاج بعض 
 
ً
الــوقــت للتجانس مــع الــفــريــق، مشيدا

بدعم إدارة النادي في هذا الجانب.
وعن أزمة عدي الصيفي، واستبعاد 
ــر قــبــل بــاب  ــيـ ــوقـــت األخـ ــي الـ الـــالعـــب فـ
التسجيل، شــدد فاضل على أن ناديه 
 عــلــى مــصــلــحــة الــالعــب، 

ً
كــــان حــريــصــا

إال أن األخير لم يــرض بالعرض الذي 
وفرته إدارة القادسية، عن طريق نادي 

برقان.

وبــيــن فــاضــل أن الصيفي يبقى من 
أبـــنـــاء الـــقـــادســـيـــة، الـــذيـــن خـــاضـــوا مع 
الــفــريــق مــواســم ســابــقــة، لــكــن مصلحة 
الفريق كانت تقتضي البحث عن بديل، 
بعد ان تــراجــع اعــتــمــاد الــجــهــاز الفني 

على الصيفي.

الصيفي يتدرب في صفوف السماوي
يــبــاشــر الــمــحــتــرف األردنـــــي 
ــدم عــــــدي الـــصـــيـــفـــي،  ــ ــقـ ــ لــــكــــرة الـ
 مع السالمية، 

ً
تدريباته حاليا

ــــب عــلــى  ــــالعـ ــل الـ ــد أن حـــصـ ــعـ بـ
بطاقته الدولية من القادسية، 
 في اختيار وجهته 

ً
وأصبح حرا

المقبلة.
ــة، قــــد فــســخ  ــيـ ــقـــادسـ ــان الـ ــ وكــ
تعاقده مع الصيفي، قبل إغالق 
بــاب االنــتــقــاالت الشتوية بيوم 
ــكـــن حــــصــــول الـــالعـــب  واحــــــــد، لـ

على بطاقته الدولية، يمكنه في 
الوقت الحالي، وـثناء فترة القيد 
الحر، التواجد مع أي فريق في 
الدوري الكويتي، شرط أن يكون 
هذا الفريق لديه مكان شاغر في 

قائمة الالعبين المحترفين.
وقالت مصادر لـ »الجريدة«، 
إن السالمية، يتطلع لالستفادة 
من جهود الصيفي، فيما تبقى 
من منافسات الموسم الحالي، 
ــان الـــــســـــمـــــاوي مــن  ــ ــرمــ ــ ــكــــن حــ لــ

الــتــعــاقــدات، يــمــثــل حــجــر عــثــرة 
لتسجيل الالعب.

وأضافت المصادر، أن رئيس 
النادي الشيخ تركي اليوسف، 
ــــداد مستحقات  يــعــمــل عــلــى سـ
المحترف البرازيلي كامبوس، 
ــر عـــن  ــ ــظـ ــ ــحـ ــ لــــيــــتــــســــنــــى رفـــــــــع الـ
السالمية، ثم تسجيل الصيفي 
في خانة الالعب العراقي آسو 
رســتــم، الـــذي فــســخ تــعــاقــده مع 

السالمية.

                 روسمير يحيط توليفة »األخضر« بالسرية
د مدرب فريق العربي لكرة القدم، البوسني  تعمَّ
روسمير سفيكو، إحاطة التوليفة التي سيعول 
عليها فــي مــواجــهــة نــهــائــي كـــأس ولـــي العهد، 
 إلى أن إرهاق الالعبين، جراء 

ً
بالسرية، مشيرا

المشاركة في 8 مباريات متتالية في الشهر 
األخير، يحتم عليه إراحة بعض العناصر.

وقــــال روســمــيــر، فـــي الــمــؤتــمــر 
الــصــحــافــي، أمــــس، إن المهمة 
لن تكون سهلة أمام السالمية، 
ــبـــي  ــــي العـ ــن ثـــقـــتـــه فــ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـ

»األخضر«، وقدرتهم على الظهور 
بصورة مميزة، كما هي عادتهم في 

المواعيد الكبيرة.
ودعـــــــــــا مـــــــــــدرب »األخـــــــضـــــــر« 
جــمــهــور الــعــربــي إلــــى مــســانــدة 

 تهانيه 
ً
الــفــريــق فـــي الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة، مــقــدمــا

للكويت وشعبها، بمناسبة األعياد الوطنية.
ن العب العربي السنوسي الهادي،  من جانبه، بيَّ
 إلى أن التركيز 

ً
جاهزية زمالئه الالعبين، مشيرا

 تحقيق اللقب.
ً
داخل الصفوف في قمته، آمال

ــن تـــراجـــع مــــــردوده فـــي بــعــض الــمــبــاريــات  وعــ
 إلــى 

ً
األخـــيـــرة، أكـــد الــســنــوســي أنـــه يتطلع دائـــمـــا

 إلى أن األهم هو 
ً
تقديم اإلضافة المطلوبة، مشيرا

قدرة الفريق على تحقيق الفوز، والسير باالتجاه 
الصحيح.

وشــــــــدد الـــســـنـــوســـي عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــحـــضـــور 
 إلى أن جمهور 

ً
الجماهيري لفريق العربي، الفتا

»األخضر« هو سر الفوز في جميع المباريات.

أكــد مــدرب فريق السالمية لكرة القدم، محمد 
ــم، أن فــريــقــه يــســتــهــدف تــحــقــيــق الــلــقــب،  ــيـ إبـــراهـ
لترجمة مشواره في كأس ولي العهد على أفضل 
ما يكون، مشيرا إلــى أن المهمة لن تكون سهلة 

أمام فريق بحجم العربي.
وقال إبراهيم في المؤتمر الصحافي، إن الكفة 
متوازنة بصورة كبيرة على مستوى الالعبين 
المميزين في الفريقين، إلى جانب العمل اإلداري 
والـــفـــنـــي، والــــــذي مـــّكـــن الــســالــمــيــة والـــعـــربـــي من 
تجاوز جميع المنافسين حتى الوصول للمباراة 

النهائية.
ولفت مدرب السالمية إلى أن صفوف السماوي 
 في الوقت نفسه، بدعم 

ً
ال تعاني غيابات، مشيدا

إدارة السالمية، وتــوفــيــرهــا األجــــواء المناسبة، 
بداية من الــدخــول في المعسكر، ووصـــواًل لرفع 

الحالة المعنوية لالعبين.
وشدد إبراهيم على أن مباريات الكؤوس 

 لالعبين، السيما 
ً
 خــاصــا

ً
تتطلب تجهيزا

عــلــى الــمــســتــوى الــبــدنــي، وســـط إمــكــايــنــة 
وصول المباراة لألشواط اإلضافية.

من جانبه، اعتبر العب السالمية، فهد 
مــــــرزوق، أن الــجــمــيــع فــائــز فـــي مــواجــهــة 
 على 

ً
نــهــائــي كــــأس ولــــي الـــعـــهـــد، عــطــفــا

الــتــشــرف بمصافحة ســمــو ولـــي الــعــهــد، 
 عن أمله في التتويج مع السماوي 

ً
معربا

باللقب الغالي.
وأشــار مــرزوق إلى جاهزية كبيرة في 
صفوف السماوي، والتصميم على تقديم 

أفضل المستويات مع العربي.

تاسع لألخضر أم ثالث للسماوي؟تاسع لألخضر أم ثالث للسماوي؟

يلتقي العربي مع السالمية 
الساعة 6:00 من مساء 

اليوم على استاد جابر 
األحمد الدولي، في نهائي 

كأس سمو ولي العهد لكرة 
القدم.

تتشرف أسرة كرة القدم بمصافحة 
ــيـــخ مــشــعــل  ــهـــد الـــشـ ــعـ ــي الـ ــ ــمـــو ولــ سـ
ــيــــوم، حــيــث يـــقـــام نــهــائــي  األحـــمـــد الــ
كــأس سموه لكرة القدم في نسخته 
ــــي مــع  ــربـ ــ ــعـ ــ ــــن، ويــــجــــمــــع الـ ــيـ ــ ــــالثـ ــثـ ــ الـ
السالمية على اســتــاد جابر الدولي 
الساعة السادسة مساًء، ولذلك ليس 
هناك فائز أو خاسر اليوم، فالجميع 

فائزون بمصافحة سموه.
وســـبـــق لــلــعــربــي إحــــــراز الــلــقــب 8 
مــرات، كــان آخرها الموسم الماضي 
2021 - 2022 بـــفـــوزه عــلــى الــكــويــت 
بــركــالت الــتــرجــيــح 5-4، بــعــد انتهاء 
الوقتين األصلي واإلضافي بالتعادل 
1-1، فــيــمــا حــصــد الــســالــمــيــة الــلــقــب 
مرتين كان آخرها في موسم 2015-

 بهدف 
ً
2016 بفوزه على الكويت أيضا

من دون رد.
ــن الـــمـــؤكـــد، أن مــــبــــاراة الـــيـــوم  ــ ومـ
تــأتــي خـــارج نــطــاق الــتــوقــعــات، ليس 
لــتــقــارب مــســتــوى الــفــريــقــيــن، بــل ألن 
مـــواجـــهـــات الـــكـــؤوس لــهــا حــســابــات 
أخرى لدى المدربين، كما أنها تشهد 
 عـــن وقـــوف 

ً
مــفــاجــآت عـــديـــدة، فــضــال

مدرَبي الفريقين على أبــرز سلبيات 
وإيــجــابــيــات الــمــنــافــس، فــكــل منهما 

ليس لديه ما يخفيه عن اآلخر.
ــقـــاء مــكــتــمــل  ــلـ ويــــدخــــل الـــعـــربـــي الـ

 إلــى الحفاظ على 
ً
الصفوف طامحا

لقب البطولة، والتساوي مع الكويت 
 ولكل منهما 

ً
والقادسية األكثر فــوزا

9 ألقاب.
وأكــــــــــــدت الـــــتـــــدريـــــبـــــات األخـــــيـــــرة 
لــلــعــربــي أن الــجــهــاز الــفــنــي بــقــيــادة 
المدرب البوسني روسمير سفيكو، 
سيجري تغييرات في التشكيل، الذي 
سيخوض به النهائي بعودة سلطان 
العنزي على سبيل المثال، إلى جانب 
الــلــعــب بــأســلــوب هــجــومــي، فـــي ظل 
اكــتــمــال صــفــوف الــفــريــق باستثناء 
ــــذي تـــحـــوم الــشــبــهــات  ــارق الــ ــ ــــدر طــ بـ
حول مشاركته بداعي اإلصابة التي 
غيبته عن مواجهة الكويت األخيرة 

في الدوري الممتاز.
ــــذي  ــل الـــمـــســـتـــوى الـــجـــيـــد الـ ــعــ ولــ
قـــدمـــه الـــعـــربـــي أمــــــام الـــكـــويـــت، رفـــع 
الــــروح المعنوية للجميع فــي قــدرة 
الفريق على الفوز اليوم، لكن الجهاز 
ــاء مــن  ــقــ ــلــ ــع الــ ــ الـــفـــنـــي ال يـــتـــعـــامـــل مـ
هـــذا الــمــنــظــور، بـــل يــعــلــم أن العبيه 
المحليين والمحترفين يمتلكون من 
اإلمكانيات، ما يجعلهم قادرين على 

تنفيذ افكاره.

عدم استقرار السالمية

على الجانب اآلخــر، فإن السالمية 
ــقــــرار  ــتــ ــــن عــــــدم االســ ــقــــوة مـ ــانـــي بــ ــعـ يـ
 قـــدم نــائــب رئــيــس 

ً
اإلداري، فــمــؤخــرا

مـــجـــلـــس اإلدارة مـــحـــمـــد الـــبـــريـــكـــي 
ــبــــه، كــــمــــا أن  ــه مــــــن مــــنــــصــ ــتــ ــالــ ــقــ ــتــ اســ
المحترف الــعــراقــي أســو رستم الــذي 

كان يُعد أحد األوراق الرابحة 
ــيـــادة  ــقـ ــاز الــــفــــنــــي بـ ــهـ ــجـ ــلـ لـ

المدرب محمد إبراهيم، 
 ،

ً
ــرا ــ ــؤخــ ــ ــده مــ ــ ــقـ ــ ــســــخ عـ فــ

لعدم الحصول على راتبه لمدة أربعة 
شهور متتالية، كما أن الفريق لم يدعم 
صفوفه بسبب عقوبة االتحاد الدولي 
لكرة القدم القاضية بعدم قيد العبين 
ــدد مــحــلــيــيــن ومــحــتــرفــيــن، بسبب  جــ

الـــــشـــــكـــــوى 
ــة  ــقــــدمــ ــمــ الــ

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 
الــــــــــالعــــــــــبــــــــــيــــــــــن 

الــــــــــــــبــــــــــــــرازيــــــــــــــلــــــــــــــي 
ــــالس  واإلســــبــــانــــي دوغــ

وأنــطــونــيــو لــعــدم الــحــصــول 
على مستحقاتهما المالية.

ومن المؤكد، أن عدم االستقرار 
، لذلك 

ً
انــعــكــس عــلــى الــفــريــق ســلــبــا

جــاء الــقــرار بــالــدخــول إلــى معسكر 
تدريبي مغلق قبل مواجهة اليوم 
 
ً
في محاولة لتركيز الالعبين، أمال

في الفوز باللقب.
ويــــــعــــــمــــــل مـــــحـــــمـــــد إبــــــراهــــــيــــــم 
ومــســاعــدوه على إعـــداد الالعبين 
 للمواجهة القوية، والتأكيد 

ً
نفسيا

عليهم بأن الفوز باللقب يأتي ببذل 
مزيد من الجهد والعرق واستغالل 
الفرص التي ستتاح لهم في اللقاء.

 عـــن رحـــيـــل اســــو رســتــم، 
ً
ــدا ــيـ ــعـ وبـ

ال يــعــانــي الــســالــمــيــة غــيــابــات تــذكــر، 
 أن غــــيــــاب جـــمـــعـــة ســـعـــيـــد عــن 

ً
عـــلـــمـــا

لقاء الساحل في الــدوري جاء بسبب 
اإليقاف.

العربي والسالمية في نهائي كأس العربي والسالمية في نهائي كأس 
سمو ولي العهد اليومسمو ولي العهد اليوم

حازم ماهر وأحمد حامد

العلي يدير اللقاء
أسندت إدارة الحكام باالتحاد الكويتي لكرة القدم، مهمة إدارة 
النهائي للحكم الدولي أحمد العلي، وعبدالهادي العنزي، وسيد 
علي محمود )مساعدان(، وعبدالله الكندري )حكم رابع(، وعبدالله 

الجمالي، وفارس الشمري )تقنية حكم الفيديو المساعد(.

إبراهيم: الكفة متوازنة ونستهدف اللقب
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في المقابل، حقق العربي 8 ألقاب أولها كان في موسم 
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افتتحت أمــس األول )السبت(، بطولة الكويت 
الدولية السنوية الـ 21 لسباقات الهجن، وتشمل 
، وتستمر ستة أيام على مضمار 

ً
إقامة 98 شوطا

الــشــهــيــد فــهــد األحـــمـــد، الــتــابــع لــلــنــادي الكويتي 
لسباقات الهجن منظم البطولة.

وشــهــد الـــيـــوم االفــتــتــاحــي لــلــبــطــولــة مــشــاركــة 
واسعة لُمالك الهجن في الكويت وعدد 

مــن الـــدول الخليجية والعربية 
 ،

ً
واألجنبية، بإقامة 23 شوطا
منها 19 بالفترة الصباحية، 
وأربـــــعـــــة أشـــــــــواط رئــيــســيــة 

جـــرت فــي الــفــتــرة الــمــســائــيــة، 
وخصصت للهجن »الحقايق« 
ذات األعمار الصغيرة )االبكار 

والـــــــــقـــــــــعـــــــــدان( لـــــمـــــســـــافـــــة 4 
كيلومترات.

ــيـــجـــة  ــتـ وأســــــــــفــــــــــرت نـ
الــشــوط األول عــن فــوز 
الذلول »مرعبة« لمالكها 

مطلق الهاجري من الكويت بالمركز األول، فيما 
أحــرزت الذلول »لباء« لمالكها حمد البريدي من 
قطر الــمــركــز األول فــي الــشــوط الــثــالــث، بينما آل 
الشوط الرابع للسعودية، بعد فوز الذلول »مبلش« 

لصاحبه عامر المري بالمرتبة األولى.
وأعــرب المدير العام للهيئة العامة للرياضة 
بالتكليف فيصل اليتيم، في كلمة بافتتاح البطولة، 
عن تشرفه بافتتاح هذا الملتقى التراثي الكبير، 
الــذي يحظى برعاية أميرية سامية، ويشهد 

مشاركة خليجية وعربية ودولية كبيرة.
وأكــــــد الـــيـــتـــيـــم حـــــرص الـــهـــيـــئـــة عــلــى 
ــادات واألنــــديــــة الــريــاضــيــة  دعــــم االتــــحــ
الستضافة البطوالت الكبيرة، منوها 
بــالــتــنــظــيــم الــمــمــيــز لــلــنــادي الــكــويــتــي 
لسباقات الهجن للبطولة، مــا أظهر 
الــســبــاقــات بــصــورة بــهــيــة، وســط 
ــذه  ــور كـــبـــيـــر لـــمـــحـــبـــي هــ ــ ــــضـ حـ

الرياضة العربية األصيلة.
)كونا(

ــمـــت أمــــــس األول الــســبــت  ــتـ ـ
ُ
ــت اخـ

منافسات البطولة الدولية العاشرة 
لجمال الخيل العربية، وهي األولى 
ضـــمـــن مـــهـــرجـــان الـــكـــويـــت الـــدولـــي 
للجواد العربي موسم 2023 الــذي 
 بــإقــامــة البطولة 

ً
سيتواصل الحــقــا

الدولية للخيل العربية المصرية.
وشهدت البطولة، التي أقيمت في 
ميدان »بيت الــعــرب«، التابع لمركز 
 
ً
الجواد العربي مشاركة 298 جوادا

من داخل الكويت وخارجها.
وأسفرت نتائج المنافسات التي 
شملت ســت فــئــات عــن فـــوز المهرة 
»إل ال ليندا« للمربي مبارك الخشاب 
بــالــمــركــز األول فــي مــســابــقــة أجمل 
فلوة لعمر »سنة فما أقل«، في حين 
ــرز الــمــهــر »أ ج ســيــفــان« للمربي  أحـ

مــحــمــد الــصــحــاف بــلــقــب منافسات 
أجمل فلو المخصصة لنفس العمر.
وفــي مسابقة أجمل مهرة »عمر 
سنتين إلى 3 سنوات«، فازت المهرة 
ــيـــة الـــصـــبـــا« لـــلـــمـــربـــي يــوســف  ــبـ »ظـ
الكندري بالمركز األول، بينما أحرز 
الجواد »عز الخشاب« للمربي مبارك 
الخشاب بالمركز األول في مسابقة 
أجمل مهر »عمر سنتين إلــى ثالث 

سنوات«.
وتـــــوجـــــت الــــفــــرســــة »مــــــــاي هــــوز 
ذات غيرل« للمربي الخشاب أيضا 
بلقب األجمل في فئة األفراس »أربع 
ســنــوات فــأكــثــر«، بينما فــاز الجواد 
ــا جــســتــفــايــر« لــلــمــربــي مــحــمــد  ــ »اجــ
العنزي في مسابقة أجمل فحل »أربع 

سنوات فأكثر«.

وقــــــال مـــديـــر الـــبـــطـــولـــة عــبــدالــلــه 
البريهي إن اللجنة المنظمة برئاسة 
المديرة العامة لمركز الجواد العربي 
الشيخة ســارة الصباح وفــرت كافة 
ــذا الــتــجــمــع  ــ اإلمــــكــــانــــات إلنــــجــــاح هـ

التراثي الكبير، مشيدا بدور مربي 
ومالك الخيل المشاركين بالبطولة 
بمشاركتهم بأفضل جيادهم »مما 

رفع من مستوى البطولة«.
ويـــتـــواصـــل الـــمـــهـــرجـــان بــإقــامــة 

الــبــطــولــة الــدولــيــة لــلــخــيــل الــعــربــيــة 
ــا  ــدورهــ ــي تـــشـــهـــد بــ ــتــ الـــمـــصـــريـــة الــ
مشاركة 211 جوادا وتنطلق في 16 
الجاري وتستمر ثالثة أيام.  )كونا(

انتقد الالعب البوسني السابق والمدير الرياضي 
الــحــالــي لــنــادي بــايــرن ميونيخ األلــمــانــي لكرة 

الــقــدم، حسن صالح حميديتش، الحارس 
 انـــه وضــع 

ً
الـــدولـــي مــانــويــل نــويــر، مـــؤكـــدا

»مصالحه الشخصية فوق مصالح النادي« 
ــيـــرة  عـــقـــب الـــتـــصـــريـــحـــات اإلعـــالمـــيـــة األخـ
لــحــامــي عـــريـــن مــنــتــخــب »دي مــانــشــافــت« 

.
ً
المصاب حاليا

ــر الـــــــــــذي احـــتـــفـــل  ــ ــويــ ــ وكـــــــــــان نــ
 بعيد ميالده الـ 37 وفي 

ً
مؤخرا

مقابلتين مع الموقع الرياضي 
الـــمـــتـــخـــصـــص »ذي اتـــلـــتـــيـــك« 
والصحيفة اليومية األلمانية 
»ســـودويـــتـــشـــه تـــســـايـــتـــونـــغ«، 
انتقد بشّدة إقالة مدرب حراس 
الــمــرمــى مــنــذ 2011 وصــديــقــه 

المقرب توني تابالوفيتش، من 

إدارة النادي البافاري في 24 الشهر الحالي.
ــال الــحــارس األلــمــانــي الــدولــي الـــذي سيبقى  وقـ
 عن المالعب حتى نهاية الموسم الحالي 

ً
بعيدا

بسبب كسر في ساقه اليمنى تعرض له جراء 
ممارسته رياضة التزلج »كانت ضربة بالنسبة 
. بدا األمر كما لو أن 

ً
لي، بينما أنا كنت منهارا

قلبي قد اقتلع«.
لــــــــم تــــــنــــــل تــــــصــــــريــــــحــــــات نــــويــــر 
اســـتـــحـــســـان حــمــيــديــتــش، اذ رّد 
خالل مقابلة مع صحيفة »بيلد 
آم زونتاغ« األحــد بأن »خيبة 
األمل« التي عّبر عنها نوير 
بــشــأن إقــالــة تابالوفيتش 
، ألن 

ً
ــا »تـــؤثـــر عــلــيــنــا أيــــضــ

مـــانـــويـــل وضــــع مــصــالــحــه 
الــشــخــصــيــة فــــوق مــصــالــح 

النادي«.
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ــتــــمــــت مــــنــــافــــســــات الـــجـــولـــة  ــتــ اخــ
ــــن بــطــولــة  الـــخـــامـــســـة واألخــــــيــــــرة مـ
الــكــويــت لـــلـــزوارق الــســريــعــة مــوســم 
2022 - 2023، الــتــي نظمتها لجنة 
الزوارق السريعة و»الويك بورد« في 
النادي البحري الرياضي الكويتي، 
إذ تنافس المتسابقون على اللقب 

في ثالث فئات.
وأســفــرت نتائج تلك الجولة عن 
تــتــويــج الــمــتــســابــق بــــدر الـــدوســـري 
ومــســاعــده محمد العيسائي بلقب 
 ،»P.CLASS« بــطــل الــمــوســم فــي فــئــة
بينما أحرز كل من المتسابق خالد 
كــرم ومــســاعــده عـــادل الــشــريــدة لقب 
B.«و »N.CLASS« بطل الموسم لفئتي

.»CLASS
ــوج بـــالـــمـــركـــز األول فــــي هـــذه  ــ وتــ
ــلـــزوارق  الـــجـــولـــة بــفــئــة »P.CLASS لـ
مـــن 19 إلــــى 25 قـــدمـــا« الــمــتــســابــق 
ــــري ومـــســـاعـــده مــحــمــد  ــــدوسـ ــــدر الـ بـ
العيسائي، في حين حصد المتسابق 
حمد الشراح ومساعده حمد السليم 

المركز الثاني، وحل المتسابق أحمد 
الفصام ومساعده ناصر الفصام في 

المركز الثالث.
وفــي فئة »B.CLASS لــلــزوارق من 
21 إلـــى 27 قــدمــا« أحـــرز المتسابق 
خالد كرم ومساعده عادل الشريدة 
المركز األول، في حين جاء المتسابق 

شـــريـــدة الـــشـــريـــدة ومـــســـاعـــده حمد 
ــانــــي، وحـــل  ــثــ ــالـــمـــركـــز الــ الـــســـعـــيـــد بـ
المتسابق خالد الجناعي ومساعده 

عيسى الخلفان بالمركز الثالث.
أمـــا فــي فــئــة »N.CLASS لــلــزوارق 
ــــن 27 إلــــــى 32 قـــــدمـــــا«، فـــقـــد حــل  مـ
المتسابق محمد جمعة ومساعده 

سالم الهاجري بالمركز األول، وجاء 
المتسابق خالد كرم ومساعده عادل 
الــشــريــدة بــالــمــركــز الــثــانــي، وأخــيــرا 
المتسابق محمد الشطي ومساعده 

محمد العيادة بالمركز الثالث.
وقــــــــــال رئـــــيـــــس لــــجــــنــــة الـــــــــــزوارق 
السريعة والويك بورد عضو مجلس 

إدارة النادي البحري علي الشمالي، 
في تصريح صحافي بهذه المناسبة، 
إن البطولة التي أقيمت على شاطئ 
المارينا تحت رعاية رئيس اللجنة 
األولـــمـــبـــيـــة الــكــويــتــيــة الــشــيــخ فهد 
الناصر شــهــدت منافسة قــويــة بين 
مختلف الفئات في جميع جوالتها.

ــم الــكــبــيــر  وثـــمـــن الـــشـــمـــالـــي الــــدعــ
الذي قدمته الهيئة العامة للرياضة 
لتنظيم هذا الحدث، ووزارة اإلعالم 
لــتــغــطــيــة فـــعـــالـــيـــاتـــه، مـــشـــيـــدا بــــدور 

الجهات الراعية. 
)كونا(

بطولة الزوارق السريعة اختتمت جولتها األخيرةبطولة الزوارق السريعة اختتمت جولتها األخيرة

العوضي ُيتوج بلقب الكويت للفروسية

وج فارس نادي المسايل والمنتخب 
ُ
ت

الكويتي لفروسية قفز الحواجز عبدالله 
العوضي بلقب بطولة الكويت الدولية 
لقفز الحواجز »فئة ثالث نجوم« التي 
ــبـــت( على  اخــتــتــمــت أمــــس األول )الـــسـ
مضمار مــركــز الــكــويــت للفروسية في 
منطقة صبحان بمشاركة منتخبات 
الكويت وألمانيا وهنغاريا وأيرلندا 
وإيطاليا واألردن وبريطانيا، وبلغت 

مجموع جوائزها 56 ألف دينار.
وتــأهــل الــعــوضــي لجولة تمايز في 
الشوط الرئيسي على ارتفاع 150 سم 
وتمكن من التفوق على النجم األلماني 
بـــيـــورن كـــويـــرتـــز، حــيــث تــمــكــن الــنــجــم 
الــكــويــتــي مـــن تــخــطــي الـــحـــواجـــز دون 
أخــطــاء بعد جــولــة تمايز رائــعــة بزمن 
57.17 ثانية، فيما جاء الفارس األلماني 
 بجولة نظيفة وبزمن 60.92 ثانية، 

ً
ثانيا

.
ً
وحل عبدالله الروضان ثالثا

وقام بتتويج األبطال رئيس االتحاد 
الكويتي مسعود حيات ورئيس مجلس 
أمناء مركز الجواد العربي عالء الرومي 
ــر الـــفـــنـــي لـــالتـــحـــاد الــكــويــتــي  ــمــــديــ والــ
للفروسية رئيس المجموعة االقليمية 
ــة عــــضــــو االتــــــحــــــاد اآلســــيــــوي  ــ ــعـ ــ ــرابـ ــ الـ

للفروسية وليد الجاسم.
وحــضــر فــعــالــيــات الــبــطــولــة رئــيــس 
اللجنة األولمبية الكويتية الشيخ فهد 
ناصر صباح األحمد، وصاحب السمو 
الــمــلــكــي األمـــيـــر عــبــدالــلــه بـــن فــهــد بن 
عبدالله رئــيــس مجلس إدارة االتــحــاد 

السعودي للفروسية.

حضور رائع

ــيـــة  ــبـ ــنـــة األولـــمـ ــلـــجـ وأكــــــــد رئــــيــــس الـ
الــكــويــتــيــة الــشــيــخ فــهــد الـــنـــاصـــر، بــأن 
ــكـــويـــت نــجــحــت فــــي تــنــظــيــم بــطــولــة  الـ

دولية مؤهلة لكأس العالم، وأثنى على 
الحضور الجماهيري الكبير والرائع 
الذي مأل مركز الكويت للفروسية، وعّبر 
عــن ســعــادتــه بــالــجــهــود الــكــبــيــرة التي 
يقوم بها االتحاد الكويتي للفروسية 

للنهوض بهذه الرياضة النبيلة.

حيات: النهوض بالفروسية

ــح رئــيــس االتـــحـــاد الــكــويــتــي  ــ وأوضـ
للفروسية مسعود حــيــات أن مجلس 
 عــلــى الــنــهــوض 

ً
ــا ــمــ اإلدارة يــعــمــل دائــ

برياضة الفروسية ومــواصــلــة تنظيم 
ــيـــة بـــصـــورة ســنــويــة  ــبـــطـــوالت الـــدولـ الـ
ــدوري الــمــحــلــي بــمــا يخدم  ــ وتــطــويــر الـ
الفرسان وُيطور من مستواهم وتأهلهم 
ــع  ــ ــنـــافـــســـة ورفــ ــلـــمـ ــزه لـ ــيــ ــمــ ــــورة مــ ــــصــ بــ
ــم وعـــلـــم الــكــويــت فـــي كـــل الــمــحــافــل  اســ

الخارجية.

سارة الصباح تتوج الفائزين

الناصر وحامد الهزيم والشمالي يكرمون الفائزينالشمالي يقدم درعًا تذكارية لراعي البطولة

البطلة نبيلة الخرافي 
مع المدربة إيرينا

الفائزون على منصة التتويج

»صعبة« بين األبيض والعربي في »ممتاز اليد«
● محمد عبدالعزيز

تقام اليوم مباراتان في الجولة الحادية عشرة من الدوري 
الممتاز لــكــرة الــيــد، حيث يلتقي فــي الخامسة مــســاء اليوم 
فــريــق الــكــويــت مــع الــعــربــي، وفـــي السابعة مــســاء الــقــريــن مع 
الصليبيخات، ويجرى اللقاءان على صالة االتحاد بمجمع 

الشيخ سعد العبدالله.
وتعد المباراة األولى األبرز في الجولة، نظرا لطموح الكويت 
الــثــانــي برصيد 18 نقطة فــي مــواصــلــة مــطــاردتــه للقادسية 
الــمــتــصــدر، عــلــى حــســاب الــعــربــي الـــرابـــع بــرصــيــد 10 نــقــاط، 
والساعي للدخول بين »ثالثي« المقدمة في مباراة من المرجح 

أن تــكــون صعبة على الــطــرفــيــن. وســيــعــول األبــيــض، بقيادة 
الــمــدرب البرازيلي اوليفيرا، على صفوفه المكتملة، وتألق 
 الثنائي الكوبي هرنانديز والقطري 

ً
معظم العبيه، خصوصا

فرانكيس والصاعد بقوة سيف العدواني، بينما يرتكز األخضر 
على توليفة العبيه المحليين المميزين بالخبرة والمدعومين 

بالتونسيين أسامة جزيري ونضال العمري.

 الصليبيخات والقرين
وفي المباراة الثانية، يسعى الصليبيخات السادس برصيد 
8 نقاط إلى تعويض خسارته األخيرة أمام الكويت، على حساب 

القرين في المركز األخير بنقطتين.

 لصندوق اللجنة 
ً
تزكية الشنفا أمينا

التنسيقية اآلسيوية للسلة
زكـــت الجمعية العمومية لــالتــحــادات 
الخليجية مرشح االتحاد الكويتي لكرة 
الـــســـلـــة ثـــامـــر الــشــنــفــا أمـــيـــنـــا لــلــصــنــدوق 
فــي اللجنة التنسيقية اآلســيــويــة، خــالل 
االجتماع الذي عقد صباح أمس في دبي، 
بحضور األمين العام لالتحاد اآلسيوي 

لكرة السلة اللبناني هاكوب خاجريان.
وانتخبت الجمعية العمومية القطري 
محمد المغيصيب رئيس االتحاد القطري 
رئيسا للجنة، بعد حصوله على أربعة 
ــوات مــقــابــل ثـــالثـــة لــمــرشــح االتـــحـــاد  ــ أصــ
الــبــحــريــنــي مــحــمــد الــعــجــمــي، كــمــا حصل 
العماني ربيع الزهري على منصب نائب 
الرئيس بالتزكية، وجاء القطري سعدون 

الكواري أمينا للسر بالتزكية.
وزكت أيضا مرشح االتحاد السعودي 
ورئــيــســه د. غــســان طــاشــكــنــدي للمكتب 
التنفيذي لالتحاد اآلسيوي للعبة، بعد 
ــاراتـــي ناصر  تــنــازل مــرشــح االتـــحـــاد اإلمـ
الفردان قبل االنتخابات، عند تالوة أسماء 

الحضور.
جــديــر بــالــذكــر أن الــلــجــنــة التنسيقية 
اآلســيــويــة ستمثل االتــحــاد اآلســيــوي في 
اإلشــــــراف عــلــى جــمــيــع بـــطـــوالت الخليج 
وجميع األمور الخاصة باللعبة في منطقة 
الــخــلــيــج الـــعـــربـــي، بــاعــتــبــار أن بــطــوالت 
الخليج معترف بها من االتحاد اآلسيوي، 

ثامر الشنفاوهي مؤهلة للنهائيات اآلسيوية.

11 الجاري موعد 
سباق سبارتن

أعلن األمين العام لالتحاد 
الكويتي للرياضة للجميع 
د. مــتــعــب الــضــمــيــخــي إقــامــة 
سباق سبارتن 11 الــجــاري، 
في استاد جابر الدولي، من 7 

صباحا حتى 2 عصرا.
ــيــــخــــي، فــي  ــمــ وقــــــــــال الــــضــ
الـــمـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي الــــذي 
عقد أمس في الهيئة العامة 
للرياضة، إن الفرصة متاحة 

أمام الجميع للمشاركة.
مـــن جــهــتــه، طــالــب رئــيــس 
لــجــنــة األنــشــطــة عــبــدالــعــزيــز 
ــن فــي  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــراغـ ــ ــبــــل الـ ــيــ الــــمــــجــ
ــاق  ــ ــبــ ــ ــســ ــ ــالــ ــ الــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــة بــ
ــو«  ــايـ ــبـ بــالــتــســجــيــل عـــبـــر »الـ
فــــــي مـــــوقـــــع االتـــــــحـــــــاد عــلــى 
»انستغرام« )ksfafk(، مضيفا 
ــنــــاك مـــســـابـــقـــة خــاصــة  أن هــ
باألطفال من 4 إلى 14 عاما، 
ــا فـــوق في  ومـــن 15 ســنــة ومـ
اليوم ذاتــه، في استاد جابر 

أيضا.
مــن جانبه، وجــه الرئيس 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ســبــارتــن 
ريان أغا الشكر إلى االتحاد 
الكويتي للرياضة للجميع، 
إلقـــامـــة الـــســـبـــاق عــلــى أرض 
الكويت، مشيرا إلى المشاركة 
الــكــبــيــرة مــن الــكــويــتــيــيــن في 

بطوالت سبارتن بالخارج.

فضية للخرافي في 
»الجمباز اإليقاعي«

حــقــقــت العــبــة الــمــنــتــخــب الــكــويــتــي للجمباز 
اإليقاعي نبيلة الخرافي المركز الثاني والميدالية 
الفضية فــي بطولة غراسيا الــدولــيــة التي تقام 

حاليا في العاصمة الهنغارية بودابست.
ــوز الـــخـــرافـــي )مـــوالـــيـــد 2013( بــهــذه  ــاء فــ ــ وجـ
الميدالية بعد منافسة قوية مع 22 العبة من دول 
متقدمة باللعبة مثل هنغاريا، النمسا، سلوفاكيا، 

ألمانيا، بلجيكا، وتركيا.
ــتـــي، الــــــذي تـــقـــوده  ويـــمـــثـــل الــمــنــتــخــب الـــكـــويـ
المدربة األوكرانية إيرينا كوفالتشوك، 6 العبات 
فـــي هــــذه الــبــطــولــة، هــــن: نــــور الـــرزيـــحـــان ولــيــان 
بهبهاني وتاليا بهبهاني وراية القصار وفوزية 
الــعــبــدالــكــريــم، إلـــى جــانــب نبيلة الــخــرافــي التي 

.»B« نافست أمس األول في الفئة

»الجواد العربي« توج الفائزين بـ »َجمال الخيل«

حميديتش ينتقد نويرحميديتش ينتقد نوير

مانويل نوير

مشاركة واسعة في انطالق سباقات الهجن الدولية

فيصل اليتيمتنافس قوي بين ذلولين عند خط النهاية
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نابولي يكتسح سبيتسيا ويواصل زحفه نحو اللقبنابولي يكتسح سبيتسيا ويواصل زحفه نحو اللقب
واصـــل نــابــولــي زحــفــه للظفر بلقبه األول منذ 
عام 1990 بفوزه على مضيفه سبيتسيا 3 - صفر 
أمس، وذلك ضمن منافسات المرحلة 21 من الدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
وفــــرض الــنــيــجــيــري فــيــكــتــور أوســيــمــهــن نفسه 
 
ً
 للمباراة بتسجيله هدفين )68 و73(، معززا

ً
نجما

، في حين 
ً
صدارته في ترتيب الهدافين إلى 16 هدفا

سجل الــجــورجــي خفيتشا كفاراتسخيليا هدف 
السبق من ركلة جــزاء في الدقيقة 47. وهــو الفوز 
 لنابولي في الدوري، منذ خسارته 

ً
الخامس تواليا

الوحيدة هذا الموسم أمام إنتر صفر - 1 في المرحلة 
السادسة عشرة.

ويقّدم النادي الجنوبي، الذي حقق فوزه الثامن 
 هذا الموسم في سعيه المستمر 

ً
عشر، أداء رائعا

للفوز بلقبه األول في »سيري أ« منذ عام 1990 حين 
قاده الراحل األسطورة األرجنتيني دييغو أرماندو 

مارادونا إلى لقبه الثاني في تاريخه بعد 1987.
 في الصدارة حيث رفع 

ً
ق نابولي منفردا

ّ
ويحل

رصيده إلى 56 نقطة. 
في المقابل، تجمد رصيد سبيتسيا الذي ُمني 
 في مختلف المسابقات 

ً
بخسارته الرابعة تواليا

والساعي لتفادي الهبوط عند 18 نقطة في المركز 

السابع عشر. وقرر لوتشانو سباليتي مدرب نابولي 
االعتماد على التشكيلة األساسية ذاتها الفائزة 
على روما 2-1 في المرحلة السابقة، مع المكسيكي 
هيرفينغ لوتسانو والمتألق كفاراتسخيليا على 

الجناحين، وأوسيمهن في المقدمة.
وفشل نابولي في ترجمة استحواذه على الكرة 
)63 في المئة( إلى هدف السبق في الشوط األول، 
ليسيطر التعادل السلبي في أخطر فرص الضيف 
مـــع رأســـيـــة جــوفــانــي دي لــورنــتــســو مـــرت بــجــوار 

القائم )11(.
ومــــع بـــدايـــة الـــشـــوط الــثــانــي نــجــح نــابــولــي في 
ــد عــلــى الــمــدافــع  افـــتـــتـــاح الــتــســجــيــل بــعــد لــمــســة يـ
البولندي أركــاديــوش ريكا داخــل المنطقة، نفذها 
كفاراتسخيليا بنجاح على يمين الحارس البولندي 
بارتلوميي دراغوفسكي )47(، في ثامن أهدافه هذا 

الموسم في الدوري.
واعتقد أوسيمهن انه ضاعف النتيجة لفريقه، 
إال أن الــهــدف الـــذي سجله ألغي بسبب خطأ منه 
 
ً
على المدافع ماتيا كالدارا )62(، قبل أن يهز مجددا

الشباك بعد خطأ في التشتيت من المدافع الويلزي 
إيـــثـــان أمـــبـــادو لــتــصــل الـــكـــرة إلــــى مــنــطــقــة الــجــزاء 
تابعها مهاجم نابولي رأسية في المرمى الخالي 

بعدما تــفــوق فــي الــصــراع الــهــوائــي على الــحــارس 
)68(. وأضاف أوسيمهن الهدف الثاني الشخصي 
له والثالث لفريقه بعد تمريرة من كفاراتسخيليا 
 بدال منه العب 

ّ
)73(، ليخرج األخير بعد دقيقة ويحل

 
ّ

الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي، في حين حل
األرجنتيني جيوفاني سيميوني بداًل من الهداف 

النيجيري )82(.

 روما يستعيد نغمة االنتصارات

ــانـــب آخــــــر، اســـتـــعـــاد نــــــادي رومــــــا نغمة  مــــن جـ
االنــتــصــارات بــفــوزه على ضيفه إمبولي بثنائية 

نظيفة السبت في افتتاح المرحلة.
على الملعب األولمبي في العاصمة، بّكر رجال 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالتسجيل عن 
طريق البرازيلي روجر إيبانيس )2(، قبل أن يضاعف 
اإلنــكــلــيــزي تــامــي أبــــراهــــام الــنــتــيــجــة فـــي الــدقــيــقــة 
السادسة. وفشل أتاالنتا برغامو في اللحاق بروما 
عندما سقط أمــام ساسوولو بهدف وحيد أحرزه 
الفرنسي أرمان لوريانتي )77(، في مباراة شهدت 
حالتي طرد من أتاالنتا للدنماركي يواكيم مايهلي 

)30( والكولومبي لويس موريال )6+90(.  في مرمى سبيتسيا
ً
أوسيمهن نجم نابولي يحرز هدفا

تن هاغ يشيد بسابيتسر
أعـــــرب الـــهـــولـــنـــدي إيــريــك 
ـــن هـــــــــاغ الـــــمـــــديـــــر الـــفـــنـــي  ــ تــ
ــد  ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــونـ ــ ــر يـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــشـ ــ ــانـ ــ ــمـ ــ لـ
اإلنـــكـــلـــيـــزي والعـــــب الــفــريــق 
لــــوك شــــاو عـــن ارتــيــاحــهــمــا 
النضمام الالعب النمساوي 
الــدولــي مارسيل سابيتسر 

إلى أولد ترافورد. 
وقــال تــن هــاغ، »إنــه يفهم 
كــرة الــقــدم، يمكن رؤيــة ذلك 
من البداية« وذلك عقب الفوز 
عــلــى كــريــســتــال بــــاالس 1-2 
السبت بــالــدوري اإلنكليزي 

الممتاز. 
وأضــــــــــــــاف تـــــــن هـــــــــاغ فـــي 
تــصــريــحــات لــمــجــلــة »كــيــكــر 
شــــــــــــبــــــــــــورتــــــــــــس«، »يــــــــــــــــؤدي 
بــشــكــل رائــــع، إنـــه هــــادئ في 
الــتــعــامــل مــع الــكــرة ويــعــرف 
كـــيـــفـــيـــة الــــــدفــــــاع، نــــحــــن فــي 
حــاجــة إلـــى العـــب يفهم كــرة 
ــقـــدم ويــجــلــب مــعــه الــــروح  الـ

المناسبة«. 

ــبـــط ســابــيــتــســر مــع  ــرتـ ويـ
 
ً
بايرن بعقد حتى 2025 علما

أنه انتقل إلى صفوف الفريق 
 
ً
2021 قـــــادمـــــا فــــــي صــــيــــف 
ــبـــزغ بــرفــقــة الـــمـــدرب  مـــن اليـ

ناغلسمان.

تن هاغ

سان جرمان يناقش تمديد عقد ميسي
أكد البرتغالي لويس كامبوس مستشار كرة 
القدم في باريس سان جرمان، متصدر الدوري 
الفرنسي لكرة القدم، أمس أن نــادي العاصمة 
« تمديد عقد نجمه األرجنتيني 

ً
»يناقش حاليا

ليونيل ميسي الذي ينتهي في يونيو المقبل، 
« أن يتمكن بطل 

ً
 على أنه سيكون »سعيدا

ً
مشددا

العالم من »االستمرار« في سان جرمان.
ــبــــوس، فــــي مـــقـــابـــلـــة مــــع بـــرنـــامـــج  ــامــ ــال كــ ــ قــ
»تيليفوت« على القناة الفرنسية »تــي أف1«: 
»نــحــن فــي نــقــاش. ال يمكنني إخــفــاء ذلـــك، أّود 
أن يكون معنا في هذا المشروع، أن يتمكن من 

االستمرار معنا«.
 إذا اســتــمــر، لكننا 

ً
وتــابــع »ســأكــون ســعــيــدا

نتحدث في الوقت الحالي لمحاولة الوصول 
إلى الهدف المرجو، واالستمرار في وجود ليو 

ميسي معنا«.
ويــتــوجــب عــلــى مــيــســي، فـــي ســـن الــخــامــســة 
والثالثين، أن يقرر مستقبله، بعد عدة أسابيع 
من قيادته منتخب »ألبيسيليستي« إلى لقبه 

العالمي الثالث في مونديال قطر 2022.

وكــان ميسي، حامل الكرة الذهبية 
ألفضل العــب فــي العالم سبع مــرات، 
انــضــم إلـــى بــاريــس عـــام 2021 لمدة 
مـــوســـمـــيـــن )إضــــــافــــــة إلـــــــى مـــوســـم 
اخـــتـــيـــاري( فـــي انــتــقــال فــاجــأ عــالــم 
الكرة المستديرة من النادي األحب 
إلى قلبه برشلونة اإلسباني حيث 

أمضى معظم مسيرته.
ــألـــق مــيــســي الــــذي  ــأتــــي تـ ويــ

ســــجــــل هـــــــدف الـــــفـــــوز أمـــــام 
تــولــوز 2-1 السبت ضمن 
ــلـــة 22  مـــنـــافـــســـات الـــمـــرحـ
مــــــن الــــــــــــــــدوري، فــــــي وقــــت 

ــان جــرمــان  يــحــتــاج إلـــيـــه ســ
كونه يفتقد لجهود مهاجمه 
كيليان مــبــابــي لــإصــابــة، في 
حين غاب البرازيلي نيمار عن 

المباراتين األخيرتين بسبب 
شد عضلي.

أرتيتا يعترف بأخطاء أرسنال
اعــتــرف اإلســبــانــي ميكيل 
أرتيتا، المدير الفني لفريق 
ــيــــزي لـــكـــرة  ــلــ ــكــ أرســـــنـــــال اإلنــ
الــقــدم، بــأن العــبــي فــريــقــه لم 
يــكــونــوا فــي أفــضــل حاالتهم 
خالل المباراة التي خسرها 
الفريق أمام مضيفه إيفرتون 
صفر- 1 السبت في المرحلة 
الـ 22 من الدوري اإلنكليزي. 
وأشــــــاد بــفــريــق إيــفــرتــون 
ومديره الفني الجديد شين 
 أنــهــم قدموا 

ً
دايــتــش، مــؤكــدا

 في المباراة. 
ً
 جيدا

ً
عرضا

وقــال أرتيتا فــي المؤتمر 
الـــصـــحـــافـــي بـــعـــد الـــمـــبـــاراة: 
 
ً
»أعتقد أن إيفرتون كان جيدا

ــعـــل، وعـــلـــيـــنـــا تــهــنــئــتــه  ــفـ ــالـ بـ
ــة تـــعـــامـــلـــه مــع  ــقــ ــريــ ــلــــى طــ عــ
ســيــر الــمــبــاراة. أرى أنـــه فــاز 
بـــالـــمـــبـــاراة ألنــــه كــــان فـــعـــااًل. 
نــشــعــر بــخــيــبــة األمـــــل، ألنــنــا 
ــقـــق الـــنـــتـــيـــجـــة الـــتـــي  ــم نـــحـ ــ لـ
كنا نريدها«. وأشــار إلى أن 

فــريــقــه يـــعـــرف كــيــف يــواجــه 
الضغوط، ويتدرب على ذلك 

.
ً
يوميا

 

أرتيتا

دييغو سيميوني

إصابة هازارد بالتهاب
في وتر الركبة اليسرى

يعاني العب ريال مدريد اإلسباني، البلجيكي إيدين هازارد، 
إصابة في الركبة، عقب تعافيه من التواء في الكاحل.

وبسبب إصابة الالعب في التهاب بوتر الركبة اليسرى غاب 
عن مواجهة ريال مايوركا في الــدوري، وسيغيب عن مونديال 
األندية. وبدأ هازارد عام 2023 بأسوأ صورة ممكنة، إذ أصيب 
بعد مواجهة كاسيرينيو في كأس الملك بالتواء، ما أبعده عن 

المالعب.
وعقب عودته إلــى التدريبات وقائمة الفريق سيضطر إلى 

، رغم أنه لم يلعب ولو دقيقة واحدة.
ً
التوقف مجددا

وأفــاد التقرير الطبي الخاص بحالة الالعب بعد خضوعه 
لفحوصات طبية: »عقب الفحوصات التي أجريت له تبين أنه 

 في أوتار الركبة اليسرى«.
ً
يعاني التهابا

ُيذكر أن آخر مباراة خاضها هازارد مع الريال بـ »الليغا« كانت 
)إفي(  أمام مايوركا.   

ً
في 11 سبتمبر، وكانت تحديدا

كلوب يرفض الدفاع عن العبيهكلوب يرفض الدفاع عن العبيه
رفض األلماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الدفاع 

عن العبيه عقب الهزيمة أمام وولفرهامبتون صفر- 3، السبت، ضمن 
منافسات المرحلة 22 من الدوري اإلنكليزي لكرة القدم. 

وقال كلوب عقب المباراة: »اليوم كان تجسيدا لكل مشاكلنا، 
في مباراة مثل تلك لم يكن مسموحا ما حدث لنا، يمكنك أن تنتقد 
أو تحكم علينا وستكون على حق، ما حدث في أول 12 دقيقة ال 

يمكن السماح له بالحدوث مجددا«. 
وأضــاف أن »بداية المباراة كانت مؤسفة، كان ذلك عكس ما 

يجب علينا فعله، ال يمكنني شــرح ما حــدث هــذا ال يمكن أن 
يحدث، لقد تسببنا في المشاكل التي أصابتنا، وهــذا ما 

يمكن للجميع رؤيته«. 
وتابع: »ال أعتقد أن الالعبين في أفضل أحوالهم، لكنني 

أعلم كم هم جيدون، تلك األشياء تحدث ألننا لم نساعد 
أنفسنا في ذلــك الوقت، لم أفقد الثقة في الالعبين، 

لكنني أعلم جيدا ما نحن بحاجة إلى تطويره«.
)د ب أ(

ًسيميوني: علينا
أن نتحد جميعا

فقد ريال مدريد 3 نقاط ثمينة 
في سعيه لمالحقة برشلونة 

على صدارة »الليغا«، بخسارته 
خارج قواعده على يد مايوركا 

بهدف دون رد أمس ضمن 
الجولة الـ 20 بدوري الدرجة 
األولى اإلسباني لكرة القدم.

أســــدى ريــــال مــايــوركــا خدمة 
إلــى برشلونة المتصدر بفوزه 
على غريمه ومــطــارده المباشر 
ــفـــر، أمــــس،  ــال مــــدريــــد 1 - صـ ــ ريــ
ــلــــة  ــات الــــمــــرحــ ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــن مـ ــ ــمـ ــ ضـ
العشرين من الــدوري اإلسباني 

لكرة القدم.
ــقــــط ريـــــــال خـــــــارج أرضــــه  وســ
بالنيران الصديقة بهدف مدافعه 
ــاراة أهـــدر  ــبـ نــاتــشــو )13(، فـــي مـ
خاللها العــب جناحه المهاجم 
ــزاء  ــ ــة جـ ــلــ ــو أســـنـــســـيـــو ركــ ــ ــاركـ ــ مـ
صدها حارس مايوركا الصربي 

بريدراغ رايكوفيتش )60(.
وفــشــل الـــنـــادي الــمــلــكــي الــذي 
ــه الــــثــــالــــثــــة هــــذا  ــارتــ ــســ ــلـــقـــى خــ تـ
الموسم في تقليص الــفــارق مع 
الــمــتــصــدر بــرشــلــونــة، ليتجمد 
رصيده عند 45 نقطة في المركز 

الثاني.
وتقدم مايوركا الذي عاد إلى 
سكة االنتصارات بعد خسارته 
أمام قادش صفر - 2 في المرحلة 
السابقة للمركز العاشر برصيد 

28 نقطة.
وتــوالــت لعنة اإلصـــابـــات في 
صفوف ريال، إذ أصيب الحارس 
ــوا فــي  ــ ــورتـ ــ الــبــلــجــيــكــي تـــيـــبـــو كـ
 

ّ
فخذه أثناء فترة اإلحماء، ليحل

األوكراني أندري لونين بداًل منه 
بين الخشبات الثالث.

ــوا إلــــى الئــحــة  وانـــضـــم كــــورتــ
طويلة من المصابين في نادي 
ــة الـــمـــفـــتـــقـــد لـــجـــهـــود  ــمــ ــاصــ ــعــ الــ
مــهــاجــمــه الــفــرنــســي الــمــخــضــرم 
كـــريـــم بـــنـــزيـــمـــة، صـــاحـــب الـــكـــرة 
الذهبية فــي الــمــوســم الماضي، 
بعد تعرضه الصابة بفخذه، على 
غـــرار زمــيــلــه الــمــدافــع الــبــرازيــلــي 

إيدر ميليتاو.
وأصــــــــيــــــــب بـــــنـــــزيـــــمـــــة خــــــالل 
الــمــبــاراة االخــيــرة الــتــي فــاز بها 
ــلـــى فــالــنــســيــا  ــغـــي« عـ ــنـ ــريـ ــيـ ــمـ »الـ

2 - صــفــر لــيــخــرج فـــي الــدقــيــقــة 
60 مــتــجــهــا مــبــاشــرة الــــى غــرف 
الــمــالبــس، فــيــمــا خـــرج ميليتاو 
في المباراة ذاتها بعد احتكاك 
مع صامويل لينو في الدقيقة 36.
كما أعلن الميرينغي السبت 
إصــابــة العــب وسطه البلجيكي 
إدين هازارد في ركبته اليسرى، 
فــيــمــا اضــطــر الـــمـــدرب اإليــطــالــي 
كارلو أنشيلوتي لوضع تشكيلة 
 الـــفـــرنـــســـي 

ً
ــا أيـــــضـــــا ــهـ ــنـ غـــــــاب عـ

فيرالن مندي ولوكاس فاسكيس 
للسبب ذاتـــه، وأجــلــس األلماني 

تــونــي كــــروس والـــكـــرواتـــي لوكا 
مــودريــتــش عــلــى مــقــاعــد الــبــدالء 
للراحة قبل 3 أيام من المواجهة 
المنتظرة أمام األهلي المصري 
في كأس العالم لألندية المقامة 

في المغرب.
ولــــم تــكــد تــمــضــي 13 دقــيــقــة 
على صافرة البداية، حتى افتتح 
مـــايـــوركـــا الــتــســجــيــل بــالــنــيــران 
الــــصــــديــــقــــة بــــعــــدمــــا دفـــــــع دانـــــي 
رودريغيس مدافع ريــال ناتشو 
( الرتـــكـــاب خــطــأ وهــز 

ً
ــا )33 عـــامـ

شــبــاك حـــارســـه. وتـــوالـــت خيبة 

النادي الملكي، اذ أهدر أسنسيو 
ــلــــة جـــــــزاء احــتــســبــهــا الــحــكــم  ركــ
بعدما أعاق رايكوفيتش المهاجم 
البرازيلي فينيسيوس جورنيور 
ــل الــمــنــطــقــة، إال أن حـــارس  ــ داخـ
الــعــريــن عـــوض خــطــأه بتصديه 

لتسديدة االسباني )59(.
ودفـــــع أنــشــيــلــوتــي بــالــثــالثــي 
مــودريــتــش وكــــروس والمهاجم 
الدومينيكاني مــاريــانــو ديــاس 
لتنشيط خــطــوط الــفــريــق، فكاد 
األخـــيـــر يــخــطــف الــتــعــادل إال أن 
كــرتــه مــــرت فــــوق الــمــرمــى )87(، 

على وقع ضغط هائل في أخطر 
الـــــفـــــرص مـــــن رأســـــيـــــة الــــمــــدافــــع 
االلـــمـــانـــي أنــتــونــيــو روديـــغـــر لم 

.)8+90( 
ً
تثمر هدفا

أتلتيكو يهدر الفوز

ــاراة أخــــــرى، أهـــدر  ــبــ وفــــي مــ
أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــــدريــــــد نــقــطــتــيــن 
ثــمــيــنــتــيــن بـــســـقـــوطـــه فــــي فــخ 
الــتــعــادل أمـــام ضيفه خيتافي 

.1 - 1
وانــــتــــظــــر رجــــــــال الــــمــــدرب 

االرجنتيني دييغو سيميوني 
الدقيقة 60 الفتتاح التسجيل 
ــه أنـــخـــل كـــوريـــا  ــنـ عـــبـــر مـــواطـ
بــتــســديــدة قـــويـــة مـــن مــســافــة 
قريبة، لكن خيتافي نجح في 
إدراك التعادل بعد 23 دقيقة 
بواسطة التركي إينيس أونال 
مــن ركــلــة جـــزاء اثـــر لمسة يد 
على ســاوول نيغويس بديل 

ألفارو مورتا.
وعـــــــــزز أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد 
مـــوقـــعـــه فــــي الـــمـــركـــز الــــرابــــع 
بــرصــيــد 35 نقطة مــقــابــل 18 

نقطة لخيتافي التاسع عشر 
قبل األخير.

وفـــــــشـــــــل ريــــــــــــــال بـــيـــتـــيـــس 
فــــي اســـتـــغـــالل خــــســــارة فــيــار 
لــالنــفــراد بــالــمــركــز الــخــامــس 
بخسارته امـــام ضيفه سلتا 

فيغو 3 - 4.
وتجمد رصيد ريال بيتيس 
عــنــد 31 نقطة بــفــارق االهـــداف 
خلف فياريال، فيما ارتقى سلتا 
فيغو الى المركز الحادي عشر 

مؤقتا برصيد 23 نقطة.

)رويترز( فرحة العبي مايوركا بعد إحراز هدف الفوز في مرمى الريال  

النيران الصديقة تسقط ريال مدريد أمام مايوركاالنيران الصديقة تسقط ريال مدريد أمام مايوركا

كلوب

أقر األرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني ألتلتيكو مدريد، بعد 
التعادل اإليجابي بهدف أمام خيتافي السبت الماضي ضمن الجولة 
20 لليغا، بأنه يشعر بـ »األلم« عندما يرى فريقه »يعاني كثيرا« على 

ملعبه هذا الموسم.
وفي تصريحات عقب اللقاء قال سيميوني: »إذا ما فكرت في النقطتين 
المهدرتين، فأشعر بالسوء، نعم أشعر بالرضا عما قدمه الفريق من جهد 
داخل الملعب، أمام منافس دافع بشكل طيب للغاية، ولعب بجدية دفاعية 
كبيرة، ولكننا صنعنا فرصا كانت كفيلة بتحقيق الفوز«. وتابع »تؤلمني 
مشاهدة الفريق يعاني كثيرا على ملعبنا. علينا أن نتحد جميعا وندفع 
بقوة أكبر الستعادة أتلتيكو مدريد الذي اعتدنا عليه في هذا الملعب«. 
وبالعودة للحديث مجددا عن مستقبله مع الفريق المدريدي، أجاب: 
»الحديث متواصل دائما مع ميجيل )أنخيل خيل، المدير التنفيذي في 
النادي(، وأندري )بيرتا، المدير الرياضي(، وكذلك إنريكي )سيريزو، 
رئيس النادي(، واألمر لن يكون استثناء هذه المرة، إذا أنهينا في 

المركز الثالث، أو السادس«.

ميسي

https://www.aljarida.com/article/13512
https://www.aljarida.com/article/13509
https://www.aljarida.com/article/13508
https://www.aljarida.com/article/13504
https://www.aljarida.com/article/13503
https://www.aljarida.com/article/13499
https://www.aljarida.com/article/13496
https://www.aljarida.com/article/13494


 
آخر كالم

العدد 5254 / االثنني 6 فبراير 2023م / 15 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
www●aljarida●com

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

، شيع، الرجال: العزاء 
ً
51 عاما

فـــي الــمــقــبــرة فـــقـــط، الــنــســاء: 
اليوجد عزاء، ت: 66886939، 

99607796

، يشيع بــعــد صــاة 
ً
80 عــامــا

الــعــصــر، الـــرجـــال: الــعــزاء في 
المقبرة فقط، النساء: العدان، 
ق2، ش39، م4، ت: 99808373، 

99822253

، شــيــعــت، الـــرجـــال: 
ً
87 عـــامـــا

الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة، النساء: 
كــيــفــان، ق3، ش34، م16، ت: 

99645597 ،99021159

أركان غازي حميان العراده

محمد إبراهيم اسماعيل 
العوضي

مراتب جاسم محمد
أرملة: عبدالرزاق أمان عاشور 

أمان

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 05:14

 06:35

 12:02

   03:08

05:30 

    0 6:49

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  19

08

ً
01:50 ظــــــــــــهــــــــــــرا

 11:42 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
07:21 صبـــاحــــــا

06:47 مــــــســــــــــــــــاًء 

»أهانها« فحظرته محطات الوقود بالصين لغيت الرحلة
ُ
تعانق الجناحان فأ

قــام صــاحــب ســيــارة فــاخــرة فــي الصين برمي 
األموال على األرض بعد تعبئة الوقود، في حركة 
مهينة لموظفة المحطة التي جمعت النقود وهي 

تذرف الدموع، مما أثار غضب الموجودين.
وتحّدثت وسائل اإلعام الصينية عّما يسّمى 
بــحــادثــة »فـــجـــوة جـــيـــل«، الــتــي وقــعــت فـــي محطة 
وقود بمنطقة استراحة على الطريق السريع في 
مقاطعة سيتشوان خال العام الصيني الجديد، 
مشيرة إلى أن جميع محطات الصين قررت حظر 
تــلــك الــســيــارة مــن دخــولــهــا، ومــنــعــهــا مــن الــتــزود 

بالوقود بشكل كامل، بعد انتشار المقطع ورصد 
رقم اللوحة. 

وقال موقع روسيا اليوم، أمس، إن »مرسيدس« 
سوداء اللون دخلت إلى المحطة، فذهبت العاملة 
بــدوام جزئي لتزويدها بالوقود، وبعد االنتهاء 
مّدت يدها عبر النافذة، فقام صاحب السيارة برمي 

المبلغ المطلوب على األرض، ثم غادر المحطة.
ــاب الــمــوقــف الــمــحــرج الــعــامــلــة بــالــذهــول،  وأصــ
ــــي تــمــســح  ــهــا انـــحـــنـــت وجـــمـــعـــت األمــــــــوال وهـ

ّ
لــكــن

دموعها. 

اصـــــطـــــدمـــــت طــــــائــــــرة يــــوم 
ــة الـــــمـــــاضـــــيـــــة، لــــدى  ــعــ ــمــ ــجــ الــ
هــــبــــوطــــهــــا، بــــــأخــــــرى كـــانـــت 
تــســتــعــد لــــإقــــاع فــــي مــطــار 
نيوارك ليبرتي الدولي بوالية 
نيوجيرسي األميركية، فيما 
لم يسفر الحادث عن ضحايا.

ــالـــت الـــخـــطـــوط الــجــويــة  وقـ
األمـــــــيـــــــركـــــــيـــــــة، الـــــــتـــــــي تـــمـــلـــك 
ــان نــقــلــه  ــيـ الـــطـــائـــرتـــيـــن، فــــي بـ

مــــوقــــع ســــكــــاي نــــيــــوز، أمــــس، 
ــــال تــــحــــّرك طــــائــــرة لــم  ــه خـ ــ ــ

ّ
إن

 مــــن أجـــل 
ً
تـــكـــن تــحــمــل ركــــابــــا

االســـتـــقـــرار فـــي مــوقــعــهــا عند 
الــــبــــوابــــة C125، اصـــطـــدمـــت 
بأخرى كانت تستعد لإقاع 

.C126 عند البوابة
وذكـــــــــــــــــــــرت الـــــــــشـــــــــركـــــــــة أن 
االصــطــدام تــرّكــز فــي جناَحي 
الطائرتين، وأن طاقم الطائرة 

التي كانت تستعد لإقاع قام 
بإجاء جميع الركاب بأماٍن، 
وحجزوا رحات أخرى، فيما 
تمّكنت فــرق اإلنــقــاذ التابعة 
لهيئة المطار من إزالــة طرف 
الـــجـــنـــاح الـــمـــتـــضـــرر، وقـــامـــت 
 عن الطائرة كجزء 

ً
بنقله بعيدا

من التحقيق.

جنين ينتصر على »منع الحمل«جنين ينتصر على »منع الحمل«

أكبر الكالب... برتغاليأكبر الكالب... برتغالي

ميكروبات تعيش على البالستيكميكروبات تعيش على البالستيك

ـــــنــــــة  ـــواطـ وضــــــــعــــــــت الــــــمـــ
األمــيــركــيــة فــيــولــيــت كــويــك 
طــفــلــهــا، رغــــم اســتــخــدامــهــا 
وسائل منع الحمل »اللولب 
الـــرحـــمـــي«، وأبـــصـــر الــطــفــل 
 اللولب بيده، 

ً
النور ممسكا

كالمنتصر!
شر 

ُ
وفــي مقطع فيديو ن

على »Tik Tok«، ونقله موقع 
روســيــا الــيــوم، أمــس األول، 
وتجاوزت مشاهداته 22.8 
مليون، ظهر الطفل الرضيع 
 بيده اللولب 

ً
رودي حاما

ــي، وســــــــط ذهــــــول  ــ ــمــ ــ ــرحــ ــ الــ
الطاقم الطبي.

وقــــــــالــــــــت كـــــــويـــــــك إنــــهــــا 
عانت التعب واإلعياء عدة 
أسابيع، األمر الذي دفعها 
إلجراء اختبار للحمل، ولم 
ــر عــنــدمــا رأت  ــ تـــصـــّدق األمـ
إيجابية النتيجة، موضحة 
ــبــــار 6  ــتــ أنــــهــــا أعــــــــادت االخــ
مرات، وأسفرت جميعها عن 

النتيجة ذاتها.

وأضــافــت أنــهــا وزوجــهــا 
لــم يخططا إلنــجــاب طفل، 
 لصغر سنهما، فهما 

ً
نظرا

 ،
ً
يبلغان من العمر 20 عاما

وتزّوجا منذ عام فقط.
ــــرت جــمــعــيــة تنظيم  وذكـ
األسرة األميركية، أن نسبة 
ــاح الــــلــــولــــب فـــــي مــنــع  ــ ــــجـ نـ
الــحــمــل هـــي 99 فـــي الــمــئــة، 
مما يعني أن امــرأة من كل 
100 امــــــــرأة يــحــمــلــن عــلــى 
الــرغــم مــن اســتــخــدامــه، في 
قت كويك: »شخص 

ّ
وقت عل

مــــا يـــجـــب أن يــــكــــون 1 فــي 
المئة، وهذه أنا وطفلي«.

سجلت موسوعة غينيس لألرقام القياسية الكلب بوبي، 
 
ً
الذي ولد في قرية صغيرة وسط البرتغال، أكبر الكاب سنا

.
ً
 و269 يوما

ً
في العالم، إذ بلغ عمره أمس األول 30 عاما

واحتفل ليونيل كوستا، صاحب الكلب بــوبــي، وهــو من 
سالة رافييرو دو الينتيجو األصيلة، بعيد مياده الثاثين 
 أنــه حطم الــرقــم القياسي على مدى 

ً
الــعــام الــمــاضــي، مــدركــا

، والــذي كان يحمله كلب كان يرافق الماشية في 
ً
قرن تقريبا

 وخمسة أشهر عام 
ً
أستراليا، نفق عندما بلغ عمره 29 عاما

.1939
وتواصل كوستا مع موسوعة غينيس لألرقام القياسية، 
وقدم جميع األوراق، وبعد عام تم اختيار بوبي رسميا أكبر 

كلب مسّجل.
وقال كوستا )38 عاما( لـ »رويترز«، في الخبر الذي نقلته 
»العربية نـــت«، أمــس األول، وهــو يــداعــب بــوبــي: »إنـــه شعور 

بالفخر ال يمكننا تفسيره«.

أثبت علماء األحياء الجزيئية األوروبيون أن الميكروبات 
من فصيلة Rhodococcus ruber قادرة على تكسير البولي 
إيثيلين، واستخدام جزيئات الهيدروكربون الناتجة عن 

ذلك في حياتها.
ــان، الـــبـــاحـــث فـــي الــمــعــهــد الــمــلــكــي  ــ ــــودريـ وقـــــال مـــايـــك غـ
الهولندي الــخــاص بــدراســة البحر، فــي البحث الــذي نشر 
في مجلة التلوث البحري، »ألول مرة، تمكنا من إثبات أن 
الميكروبات قادرة على هضم الباستيك، الذي يتحلل إلى 
ثاني أكسيد الكربون وجزيئات أخرى، وسبق لزمائنا أن 
استعرضوا في الماضي أن هذه البكتيريا قادرة على تسريع 
تحلل المواد الباستيكية، لكن للمرة األولى أثبتنا أن هذه 
الكائنات الحية تستخدم منتجات تحلل البوليمرات في 

نشاط حياتها«.
يذكر أن تراكم كمية كبيرة من النفايات الباستيكية في 
البيئة الطبيعية وفي مقالب القمامة يجبر العلماء على 
البحث عــن طــرق كيميائية وبيولوجية للتخلص منها، 
 
ً
وعلى سبيل المثال اكتشف علماء األحياء األوروبيون أخيرا

أن يرقات عثة الشمع يمكنها أكل وهضم أشكال مختلفة من 
البولي إيثيلين، واكتشف زماؤهم اليابانيون الميكروبات 
 في 

ً
التي يمكن أن تحلل الداكرون، وهو المادة األكثر شيوعا

إنتاج الزجاجات واألواني الباستيكية األخرى.

الكيوي يعالج اضطرابات النوم
يمكن أن تؤثر الظروف الطبية والتزامات 
العمل على جــودة النوم بشدة، ولكن يمكن 
تخفيف هذه المشكات من خال التغييرات 

الصحيحة في نمط الحياة.
وتـــشـــجـــع بـــعـــض الـــمـــؤســـســـات الــصــحــيــة 
على استهاك الفاكهة لتحسين مــدة النوم 

ونوعيته.
وأثــبــتــت الــخــصــائــص الــغــذائــيــة الــفــريــدة 
للكرز وفاكهة الكيوي، فائدتهما في تحسين 

الكفاءة العامة للنوم.
ــلـــة آســـيـــا  ــا مـــجـ ــهـ ــرتـ ــشـ وقـــــالـــــت دراســــــــــة نـ
والمحيط الهادئ للتغذية السريرية، ونقلها 
مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمــس األول، إن فاكهة 
الكيوي تحتوي على مجموعة من المركبات 
ــادات األكــــســــدة  ــتــــي تـــشـــمـــل مـــــضـــ الـــطـــبـــيـــة الــ

والسيروتونين.
وأثبت كا الجزيئين فائدتهما في عاج 
اضطرابات النوم، مما يساعد على تحسين 

بداية النوم ومدته وجودته.
وتــــم الــتــوصــل إلــــى هــــذا االســتــنــتــاج بعد 
أن أجـــرى العلماء دراســـة على عينة مــن 24 
.
ً
 تتراوح أعمارهم بين 20 و55 عاما

ً
شخصا

وتــنــاول جميع المشاركين ثمرة الكيوي 
قــبــل الــنــوم بـــ »ســاعــة« كــل ليلة عــلــى مـــدى 4 
أســابــيــع، بينما تــم تقييم معايير مختلفة 

من النوم.
وبعد 4 أسابيع، أظهر المرضى تقليل وقت 
 في 

ً
االستيقاظ بعد بداية النوم، وانخفاضا

الوقت الذي يستغرقه النوم. 
وأشار العلماء إلى أن »إجمالي وقت النوم 
ته زاد بشكل ملحوظ«، وخلصوا إلى  وكفاء
أن »استهاك فاكهة الكيوي قد يحسن بداية 
ته لدى البالغين، الذين  النوم ومدته وكفاء

.»
ً
يعانون اضطرابات النوم المبلغ عنها ذاتيا

وأضاف الدكتور مايكل بريوس، أخصائي 
علم النفس السريري وخبير طــب الــنــوم أن 
»الكيوي ليس الطعام الوحيد الذي يحتمل 

أن يعزز النوم. هناك أنواع طعام أخرى يمكن 
أن تــســاعــد عــلــى ذلـــك، مــثــل األطــعــمــة الغنية 
بالمغنيسيوم والــبــوتــاســيــوم الــتــي تساعد 
على تعزيز االسترخاء والدورة الدموية، وهي 

تشمل الخضراوات الورقية الداكنة، والموز، 
والمكسرات، والبذور والحمضيات، وهناك 
 مــا تذكرها 

ً
فاكهة أخــرى تعزز الــنــوم غالبا

الهيئات الصحية، وهي الكرز الحامض«.

 وفازت بـ 48 مليون دوالر
ً
عمرها 18 عاما

( بالجائزة 
ً
فازت جولييت المور )18 عاما

الــكــبــرى فـــي الــيــانــصــيــب، بــعــد محاولتها 
األولــــــــى فــــي عــــالــــم بـــطـــاقـــات الــيــانــصــيــب، 

وحصلت على 48 مليون دوالر كندي )35.8 
مليون دوالر(، لتصبح أصغر كندية تفوز 

بهذه الجائزة الضخمة على اإلطاق.

وقــالــت المـــور فــي تصريح نقلته »بي 
بي سي«، أمس: »كنت أبكي، دموع الفرح 
بالطبع«، وذلك خال حفل شركة أونتاريو 
لليانصيب والــمــراهــنــات يـــوم الجمعة، 

حيث احتفلت بالفوز.
وأضافت المور، وهي من مدينة سولت 
ســانــت مـــاري بمقاطعة أونــتــاريــو، أنها 
نسيت كــل شــيء عــن تــذكــرة اليانصيب، 
 ما من مسقط 

ً
حتى علمت بــأن شخصا

رأسها فاز بسحب 7 يناير الماضي.
وعندما سعت للتحقق من تذكرتها من 
 Big« خــال تطبيق هاتفي، بــدأت أغنية
Winner« بالظهور على الشاشة، وقالت: 
»سقط زميلي على ركبتيه في حالة من 

عدم التصديق«.
ــي الــعــمــل أنــهــا  وأخـــبـــرهـــا رئــيــســهــا فـ
 والدتها 

ّ
، لكن

ً
تستطيع المغادرة مبكرا

أصّرت على البقاء وإنهاء نوبتها.
ــا ســتــســتــثــمــر  ــهـ وذكـــــــرت جــولــيــيــت أنـ
»بــحــذر« معظم أمـــوال الــجــائــزة الكبرى، 

بمساعدة والدها مدير أعمالها.
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درايش

)تحية تقدير للفنان فيصل عبدالله - 
وكاتب الكلمات سالم ثاني الوهيدة(

دار الـــــــــــزمـــــــــــن... وانـــــــتـــــــم كـــــمـــــا الــــــــــــــورد وأجـــــمـــــل
ح شـــــــــذاهـــــــــا  ت الـــــــــــــــذكـــــــــــــــرى وفــــــــــــــــــــــــــوَّ إن مــــــــــــــــــــــرَّ

ل  مــــــــــــوســــــــــــم ربــــــــــــيــــــــــــع كـــــــــويـــــــــتـــــــــنـــــــــا كـــــــــــــــــــان أوَّ
لــــــــحــــــــظــــــــة فــــــــــــــــــرح والــــــــــــــكــــــــــــــل ال مــــــــــــــا نــــــســــــاهــــــا 

رّدت »بـــــــــــــــــــــــدور« الـــــــغـــــــايـــــــبـــــــه الــــــــــيــــــــــوم تـــــســـــأل
ـــــــلـــــــي جـــــــــــــرى والــــــــــــــــــــــدار تــــــــرجــــــــع وراهـــــــــــــــــــا؟!

ّ
شـــــــل

ل 
َّ
ـــــــــــا الــــــــــحــــــــــِســــــــــن والـــــــــــــكـــــــــــــل فـــــــيـــــــنـــــــا تـــــــــغـــــــــز

ّ
كـــــــــــن

ــا  ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــــــــا الـــــــــمـــــــــنـــــــــاره الـــــــعـــــــالـــــــيـــــــه فــــــــــي سـ
ّ
وكــــــــــن

ل«  وكــــــــــــــان »الــــــــشــــــــَعــــــــر مــــــثــــــل الــــــبــــــريــــــســــــم تـــــــهـــــــدَّ
ويـــــــــطـــــــــيـــــــــر وّيـــــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــــــــدار عـــــــــــالـــــــــــي هـــــــــواهـــــــــا 

ل  والـــــــــــــلـــــــــــــه حــــــــــــــــــــــرام الـــــــــــــحـــــــــــــال فــــــــيــــــــهــــــــا تـــــــــبـــــــــدَّ
حــــــــتــــــــى ضــــــــنــــــــاهــــــــا الــــــــــــيــــــــــــوم عــــــــــّكــــــــــر صـــــفـــــاهـــــا

هـــــــــــــــــذي الـــــــحـــــــبـــــــيـــــــبـــــــه لـــــــــــــو زمـــــــــنـــــــــهـــــــــا تـــــــــحـــــــــّول 
ــا  ــ ــ ــــاهـ ــ ــه وراهـــــــــــــــيـــــــــــــــه فـــــــــــــي حـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ تـــــــبـــــــقـــــــى حـ

ل
َّ
ــــــــنــــــــز

َ
تــــــحــــــتــــــاج »مـــــــنـــــــقـــــــذ« مـــــــــن ســــــمــــــانــــــا اْيــــــــت

ايـــــــــــــمـــــــــــــد إيـــــــــــــــــــــــــده ويــــــــــــرتــــــــــــفــــــــــــع مــــــــســــــــتــــــــواهــــــــا 

* رابط األغنية متوفر 
   على موقع »يوتيوب«
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