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 يحذرون من العودة للمربع األول
ً
39 نائبا

السعدون رفع جلسات أمس واليوم والغد إلى 21 الجاري لعدم حضور الحكومة 
• الحجرف: لن أقبل بعودة الرشيد والشيتان إلى الوزارة الجديدة

• النواب في بيانهم: حماية المؤسسة التشريعية... وتشكيل الحكومة يجب أال يتجاوز أسبوعين

ريال مدريد المثقل 
باإلصابات يصطدم 

باألهلي

رياضة

»فنية البلدي« توافق 
على مشروع كورنيش 

الجهراء

»الفقع« العراقي 
والسوري يكسران 

»حظر« الكوليرا

»ضمان«: نتبنى فلسفة 
العناية المسؤولة ونسعى 

للريادة الصحية

م الفائزين  صباح الناصر يكرِّ
بجوائز مهرجان الكويت 

لإلبداع التشكيلي
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محليات

مسك وعنبر
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»الوطني« يتبرع بمليون 
دينار لدعم جهود »الهالل 

األحمر« لمتضرري زلزال 
تركيا وسورية

اقتصاد

13

١٩

ولي العهد 
يهنئ النادي 

العربي بمناسبة 
التتويج

مباحثات كويتية - صينية 
لتطوير وتشغيل ميناء مبارك

ترجمة لــرؤى القيادة السياسية وضمن 
ثمار المباحثات الرسمية التي أجراها ممثل 
صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــاد الــشــيــخ نــواف 
األحـــمـــد، ســمــو ولـــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل 
األحــمــد، مــع رئــيــس الصين شــي جينبينغ 
عــلــى هــامــش الــقــمــة الخليجية - الصينية 
ــريـــاض فـــي ديسمبر  الــتــي اســتــضــافــتــهــا الـ
ــر الــخــارجــيــة الشيخ  الــمــاضــي، نــاقــش وزيــ
د. ســالــم الــصــبــاح ووزيـــــر الـــدولـــة لــشــؤون 
البلدية عبدالعزيز المعجل أمس مع سفير 
بكين لــدى الكويت تشانغ جيانوي، آليات 

الــتــعــاون الثنائي فــي إطـــار تطوير 

اقتصاديات
»طيران الجزيرة« تربح 20.1 
مليون دينار بنمو %183.6   
 عن النصف الثاني 

ً
 نقدا

ً
توصية بتوزيع 50 فلسا

 لعام 2022
ً
بإجمالي 80 فلسا

 
ً
الرشود: 101.7% نموا

 ألرباح »بيتك« في 
ً
قياسيا

الربع األخير بعد االستحواذ 
على »المتحد البحريني« 

39.5 مليون دينار أرباح 
»Ooredoo« في 2022 

والنمو %105
 توصية بتوزيع أرباح نقدية بـ 70 

 للسهم الواحد 
ً
فلسا

ضاهر: أداء مالي قوي 
في أعمال »الخليج« 

المصرفية األساسية 
12

١٠٠٩
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، رفــع رئيس مجلس األمة 
ً
كما كــان متوقعا

أحــمــد الــســعــدون الجلسة الــعــاديــة الــتــي كانت 
مـــقـــررة أمــــس، وجــلــســة الـــيـــوم التكميلية لــهــا، 
إضـــافـــة إلــــى جــلــســة الــغــد الــخــاصــة بمناقشة 
ظــاهــرة الــغــش فــي الــمــدارس، إلــى 21 الــجــاري؛ 
 لعدم حضور الحكومة، ليواصل المجلس 

ً
نظرا

بذلك تعليق جلساته حتى تشكيل الحكومة 
 
ً
 بــيــانــا

ً
الـــجـــديـــدة، فـــي حــيــن أصـــــدر 39 نـــائـــبـــا

 بــعــنــوان »حــتــى ال نــعــود إلـــى المربع 
ً
مــشــتــركــا

األول«.
فتتح 

ُ
بيل رفعه جلسة أمس، قال السعدون: »ت

ُ
وق

الجلسة، النصاب مكتمل، لكن وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي كلمني أمس )أمس األول(، 
وقال إن الحكومة قررت عدم حضور جلسة اليوم 
ــاء )الــــيــــوم(، وكـــذلـــك جلسة  ــعـ )أمـــــس( وجــلــســة األربـ

رفع الجلسة إلى 
ُ
 »لذلك ت

ً
الخميس الخاصة«، معقبا

الموعد المحدد في الائحة يومي الثاثاء واألربعاء 
21 و22 فبراير«، وسط اعتراض عدد من النواب على 

رفعها بحجة اكتمال النصاب لعقدها.
 
ً
ــال الـــنـــواب الــــ 39، فـــي بــيــانــهــم: »انــطــاقــا وقــ
من مسؤولياتنا الشعبية، وتعبيرنا الرافض 
لــمــحــاولــة االلــتــفــاف عــلــى الـــدســـتـــور، وحــتــى ال 
نــعــود للمربع األول، أصــبــح مــن الـــازم حماية 

دور المؤسسة التشريعية الــذي أكــده المشرع 
الدستوري، إذ أتــى القياس في مــواد الدستور 
أال يتجاوز تشكيل الحكومة أكثر من أسبوعين، 
لكي ال تكون مصالح الشعب وقوانينه مرهونة 
بتشكيل ممتد غير معلوم المامح أو المدة، 
لذلك فإن احترام النصوص الدستورية واإلرادة 
الشعبية يستدعي سرعة تكليف رئيس الحكومة 

واالستعجال في تشكيلها«.

محيي عامر وفهد تركي 
وعلي الصنيدح
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مانشستر سيتي يواجه شبح عقوبات مدمرة
● عبدالعزيز التميمي

يواجه نــادي مانشستر سيتي اإلنكليزي 
، في حال 

ً
شبح التعرض لعقوبات قاسية جدا

ثبتت إدانــتــه بــارتــكــاب مخالفات مالية منذ 
عام 2009.

واتهمت رابطة الدوري اإلنكليزي الممتاز 
السيتي بتقديم »مــعــلــومــات غــيــر صحيحة« 
بشأن ملفات مختلفة مثل رواتــب المدربين، 
وإيــــــرادات الـــنـــادي بــمــا فــيــهــا عــقــود الــرعــايــة، 
إضافة إلى عدم االلتزام بمعايير اللعب المالي 
النظيف الخاص باالتحاد األوروبي لكرة القدم.

ــاح عــن  ــ ــــصـ ــادي اإلفـ ــ ــنـ ــ وبـــعـــدمـــا رفـــــض الـ
الــبــيــانــات الــتــي طلبتها رابــطــة الــــدوري في 
العام الماضي، اضطرت الرابطة للجوء إلى 
المحكمة، ووظف السيتي محاميه للطعن في 
االتهامات بحجة أن المحكمين سيكونون 

متحيزين ضده.
وكان موقع »فوتبول ليكس« نشر بعض 
الــرســائــل اإللــكــتــرونــيــة »الــمــهــمــلــة« الخاصة 
بالنادي في عام 2020، والتي أدت إلى اتهام 
السيتي للمرة الثانية بتضخيم صفقات 
الرعاية، بينما دافع األخير بقوله إن األدلة 

غير مكتملة.

تركيا تحت صدمة أكبر كارثة في تاريخها 
وارتباك دولي بالمساعدة يضاعف مأساة سورية

بدت تركيا أمس تحت صدمة حجم الخسائر الكبيرة 
في األرواح والممتلكات، ما دفع الرئيس التركي رجب 
ــان إلــى وصــف الــزلــزال، الـــذي ضــرب الباد  طيب إردوغــ
أمس األول بقوة 7.8 درجات، بأنه »أكبر كارثة في تاريخ 
الــجــمــهــوريــة وفـــي المنطقة والــعــالــم«، فــي وقـــت وجــدت 
سورية نفسها أمام مأساة مضاعفة مع تردد الكثير من 
الــدول في إرســال مساعدات؛ بسبب العقوبات الغربية 
المفروضة على دمشق، والقطيعة الدبلوماسية معها، في 
ظل مكافحة المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة 
بإمكانات معدومة لمساعدة عشرات اآلالف من النازحين.
ومــع بقاء مئات العائات تحت األنــقــاض وتضاؤل 
فرص إنقاذ األحياء، ارتفعت حصيلة الضحايا بشكل 
 على 

ً
 و22168 مصابا

ً
اطرادي أمس، لتسجل 3549 قتيا

األقــل في تركيا وحــدهــا، ونحو ألفي قتيل في سورية. 
وقدرت األمم المتحدة عدد الذين تأثروا مباشرة بالزلزال 
بـ 23 مليون تركي وسوري. وأعلنت السلطات في أنقرة 
تأثر أكثر من 13 مليون شخص بشكل مباشر، وهدم 
عدد قياسي من المباني بلغ 5775، باإلضافة إلى 11302 

لم يتم تأكيدها.
وقــال الرئيس إردوغــــان، إنــه لمواجهة آثــار 

• حصيلة ضحايا زلزال »كهرمان مرعش« في البلدين ترتفع ساعة بساعة وأكثر من 23 مليون تركي وسوري تأثروا مباشرة 
• فرق إغاثة من 70 دولة في طريقها إلى تركيا ومساعدات عربية وإيرانية وروسية تصل إلى دمشق

• السيسي ينهي القطيعة مع األسد... والسعودية تعزي »الجمهورية السورية« وترسل مساعدات وفرق إغاثة

التجريد من األلقاب وخصم نقاط واحتمال الطرد من »الممتاز«التجريد من األلقاب وخصم نقاط واحتمال الطرد من »الممتاز«

تدشين جسر المساعدات الكويتية إلى تركيا     02

»الهالل األحمر«: »الهالل األحمر«: 88 أطنان باكورة مساعداتنا لمتضرري الزلزال أطنان باكورة مساعداتنا لمتضرري الزلزال
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39 نائبًا يحذرون من العودة...

تركيا تحت صدمة أكبر كارثة في...

مباحثات كويتية - صينية...

مانشستر سيتي يواجه شبح عقوبات...

وبــيــنــمــا أغــلــقــت قــاعــة عــبــدالــلــه الــســالــم أبـــوابـــهـــا بــعــد إعـــان 
السعدون رفع الجلسات عند الساعة التاسعة من صباح أمس، 
فتحت اللجان البرلمانية أبوابها، إذ عقدت 5 لجان اجتماعاتها، 
 اجتماع اللجنة التعليمية الذي ناقشت خاله ظاهرة 

ً
وكان الفتا

الغش في المدارس، وانتقد رئيسها النائب د. حمد المطر موقف 
الحكومة من مقاطعة جلسة الغد، الذي على أثره أعلن السعدون 

عدم انعقادها.
إلى ذلك، أكد النائب مبارك الحجرف، أن هروب الحكومة غير 
المبرر من الجلسات يدفع النواب إلى محاسبتها على تنصلها 
 على أن »تأخر تشكيلها سيعيدنا 

ً
من واجبها الدستوري، مشددا

إلى المربع األول«. 
ووّجه الحجرف، في تصريح له أمس، رسالته إلى سمو رئيس 
 على القوة 

ً
الــوزراء بأن إعــادة تكليف وزير المالية تشكل خطرا

 أنه لن يقبل بعودته مرة أخرى، »وكذلك 
ً
المالية للكويت، مؤكدا

 لما تم من عبث في عمليات 
ً
وزير شؤون مجلس الــوزراء، نظرا

النقل والندب، وقتل طموح المواطنين، واستباحة مجلس الخدمة 
المدنية«.

الزلزال، الذي غطت منطقة تأثيره نحو 110 آالف كلم2، تم »إنشاء 54 
ألف مخيم بالمناطق المنكوبة، وتقديم مساعدات طارئة بقيمة أولية 
تقدر بـ 100 مليار ليرة، وتخصيص طائرات لنقلها وإرسال 5 آالف من 
قطاع الصحة«، وأعلن حالة الطوارئ 3 أشهر في 10 واليات منكوبة، 

 بعدم استخدام الطرق المؤدية إليها.
ً
مطالبا

ومع بدء وصول المساعدة الدولية، جهدت فرق اإلنقاذ في البرد 
 األيادي، إلنقاذ عالقين بين 

ً
وتحت األمطار أو الثلوج مستخدمة أحيانا

األنقاض، وبدأت فرق اإلغاثة من نحو 70 دولة في الوصول إلى تركيا.
وفي دمشق، تواصلت أعمال اإلغاثة، التي تتم بإمكانيات محدودة 
ووسط أجواء شديدة البرودة، للمتضررين والمنكوبين بشمال غرب 
 بعدة مدن بعضها 

ً
 واسعا

ً
سورية، جراء الزلزال المدمر وأحدث دمارا

يخضع لحكومة دمشق وبعضها اآلخر للفصائل المعارضة. وأفادت 
تقارير بأن معبر »باب الهوى« الحدودي مع تركيا مغلق أمام جميع 

المساعدات اإلنسانية، أمس، بسبب األعطال بالجانب التركي.

وفي وقت لم يتضح حجم المأساة بالمناطق السورية جراء الزلزال 
غير المسبوق منذ 100 عــام، حــذرت مؤسسات إغاثية من أن إغاق 
 للشريان الــوحــيــد، الــذي يغذي المتضررين في 

ً
المعبر يمثل قطعا

المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة والمعزولة عن العالم منذ 11 
 من الحرب األهلية.

ً
عاما

ودعا »الهال األحمر« السوري الحكومي أمس واشنطن واالتحاد 
األوروبي إلى رفع العقوبات وتقديم المساعدات لسورية. وجاء ذلك بعد 
أن قال السفير السوري لدى األمم المتحدة، بسام الصباغ، في نيويورك، 

إنه في حال تقديم أي مساعدات لسورية فإنها ستصل لكل السكان. 
وأضاف الصباغ، بعد لقائه األمين العام لألمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، لنقل طلب الحكومة السورية للمساعدة: »نؤكد استعدادنا 
للتنسيق لتقديم المساعدات لكل السوريين في جميع أرجاء الباد«. 
على الجهة المقابلة، طالبت »الخوذ البيضاء« بإرسال آليات ثقيلة 

ومساعدات عاجلة للتعامل مع األزمة. 
وتسببت الخافات الدولية بشأن الجهة المخولة بالحصول على 
المساعدات العاجلة للسوريين في زيــادة الطين بلة، فبينما طالب 
البعض باستخدام معابر بديلة لتحل مــكــان »بـــاب الــهــوى« لدخول 
الــدعــم اإلنــســانــي للمنطقة، مــثــل معبر بـــاب الــســامــة فــي ريـــف حلب 
ومعابر الراعي وجرابلس، دعــت وزيــرة الخارجية األلمانية أنالينا 
بيربوك، روسيا إلى المساعدة في الضغط على حكومة دمشق للسماح 
بدخول المساعدات اإلنسانية لضحايا الــزلــزال بـ »سرعة ودون أي 

عقبات إضافية«. 
وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على 
ضرورة السماح بإيصال المعدات والتقنيات الازمة لمساعدة دمشق 
على تجاوز األزمة التي تركزت في محافظات حلب وحماة والاذقية. 
وفي حين تدفقت مساعدات إغاثية عاجلة، تضمنت أدوية وأغذية 
ومحروقات وفرق إنقاذ، من اإلمارات والعراق والجزائر وتونس ومصر 
ولبنان وإيران وروسيا على دمشق، أمس، برز إجراء الرئيس المصري 
، هو األول من نوعه على اإلطاق، 

ً
عبدالفتاح السيسي اتصااًل هاتفيا

مع نظيره السوري بشار األسد للتعزية بضحايا الزلزال، واإلعراب عن 
االستعداد لتقديم كل أشكال المساعدة لتجاوز المأساة.

كما أعــرب خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز 
ــى تــركــيــا  ــن تــعــازيــهــمــا إلــ ــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان عـ ــيـ وولـــــي عـــهـــده األمـ
والجمهورية السورية، وشعبيهما، كما أمرت القيادة السعودية بتقديم 
الدعم والمساعدة إلــى البلدين من خــال إرســال فــرق إنقاذ وتسيير 
جسر جوي إغاثي يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة. 

 من سلطان عمان هيثم بن طارق، أعرب 
ً
كما تلقى األسد اتصااًل هاتفيا

خاله األخير عن تضامن مسقط مع الشعب السوري ووقوفها معه 
لتخطي المحنة.

، شدد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، خال اتصال 
ً
والحقا

، مع نظيره السوري على أن الجزائر ستقدم المساعدات 
ً
هاتفي أيضا

الازمة لسورية لعبور تبعات الزلزال. 
وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى أجرى اتصااًل باألسد، هو 

األول منذ عام 2011.

مشروع ميناء مبارك الكبير واألعمال اإلنشائية والتشغيلية 
الخاصة به.

ــيـــم فــــي ديـــــــوان عـــام  ــذي أقـ ــ ــــال الـــلـــقـــاء، الــ وبـــحـــث الـــطـــرفـــان خـ
ــــوزراء ســمــو الشيخ  »الــخــارجــيــة«، بتوجيهات رئــيــس مجلس الـ
 من المواضيع ذات االهتمام المشترك، 

ً
أحمد نواف األحمد، عددا

 عــن استعراضهما العاقات االستراتيجية الوثيقة بين 
ً
فضا

البلدين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجاالت، السيما 
االقتصادية والتنموية.

ومـــن بــيــن تــلــك الــرســائــل، رســالــة مــن الــرئــيــس التنفيذي فــيــران 
سوريانو أفصحت عن تلقي السيتي أمــوااًل من الرعاة من خال 
دفع مكافآت لفوز الفريق بكأس االتحاد على الرغم من خسارته 
أمام ويغان في تلك البطولة، وذلك في موقف واضح لتجنب خرق 

قواعد اللعب المالي النظيف.
وفي ذلك الوقت تمت إقالة المدرب اإليطالي روبرتو مانشيني، 
وهو ما حتم على النادي دفع البند الجزائي في عقده البالغ )9.9 
مايين جنيه إسترليني(، ليطلب السيتي مــن الــراعــي الرسمي 

»أبوظبي« مبالغ إضافية لتغطية تلك الفجوة المالية.
كما ظهرت في الصورة شركة »فورد هام« التي كانت تملك حقوق 
، والتي بدت وكأن 

ً
الصورة للنادي، وتدفع 24.5 مليون جنيه سنويا

النادي يدفع لنفسه، األمر الذي أثار غضب النادي وطالب موقع 
»أول فوتبول« بمسحه وتقديم اعتذار علني.

وقتها، قام الموقع بالرد بشكل مفصل ليدحض دفاع السيتي، 

ورغــــم ذلـــك تــبــيــن أن مـــا نــشــره الــمــوقــع مــجــرد غــيــض مـــن فــيــض، 
والرسائل التي تم الكشف عنها أبدت الكثير من الخبايا األخرى.

من جانبها، أوضحت شبكة سكاي سبورت البريطانية أنه في 
 
ً
حــال إثــبــات التهم على السيتي فقد تكون العقوبات كبيرة جــدا

ومدمرة للنادي اإلنكليزي.
ومن بين العقوبات المحتملة، طرُد النادي من بطولة الدوري 
اإلنكليزي الممتاز، أو خصم نقاط من رصيده، إضافة إلى غرامات 

مالية، ورفض تسجيل أي العبين جدد.
ورغم ذلك أوضحت »شبكة بي بي سي« البريطانية أن التحقيق 
قد يستمر فترة طويلة وربما سنوات، كما أن العقوبة المتوقعة 
ستكون في الغالب خصم نقاط، سواء في بطوالت سبقت تاريخ 
إقرار العقوبة أو في السنة ذاتها، وفي حال تم الخصم في أعوام 
سبقت الموسم الذي سيتم فيه إعان العقوبة سيترتب على ذلك 
تغيير في موقع النادي بترتيب الدوري وقد يتم تجريده من ألقاب 
أو حتى هبوطه للدرجات األدنــى في البطولة المحلية وبالتالي 

منح األلقاب لألندية التي حلت ثانية بالترتيب.
من جانبها، ركزت صحيفة »ميرور« على مصير البطوالت التي 
أحــرزهــا السيتي خــال الــســنــوات الماضية، ومــن بينها 3 ألقاب 
للدوري اإلنكليزي ضمن التحقيقات في خرق قواعد اللعب المالي 

النظيف )2011 - 2012( و)2013 - 2014( و)2017 - 2018(.
وستكون هذه األلقاب الثاثة مهددة بالسحب وبالتالي سيتم 
منحها لــألنــديــة الــتــي تــلــت الــســيــتــي فــي تــرتــيــب الـــــدوري، وعليه 
سيحصل مانشستر يونايتد على لقَبي 2011 - 2012 و2017 - 

2018، وليفربول على لقب 2013 - 2014.
وســيــكــون السيتي بانتظار قــــرارات اللجنة المستقلة، والتي 

.
ً
ستعقد جلساتها سرا

ويبدو أن مصير المدرب بيب غوارديوال أصبح محل جدل، إذ 
سبق أن حذر المدرب اإلسباني في مايو العام الماضي إدارة النادي، 
 أنــه فــي حــال لــم تكن اإلدارة شفافة فيما يخص البيانات 

ً
مــؤكــدا

المالية ووضــع النادي فإنه لن يستمر في قيادة الفريق، غير أن 
، األمــر الذي 

ً
إدارة »السيتيزنس« أوضحت له أنها لم تخِف شيئا

سيضعها في موقف محرج بعد اتهامات الرابطة اإلنكليزية لها.
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األمير يهنئ حاكم غرينادا

بعث صاحب السمو أمير الباد الشيخ نــواف األحمد ببرقية 
تهنئة إلــى حاكم عــام غرينادا الصديقة سيسيل ال غريناد، عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبادها، 
متمنيا سموه لها موفور الصحة والعافية، ولغرينادا وشعبها 

الصديق كل التقدم واالزدهار.

اســـتـــقـــبـــل رئــــيــــس مــجــلــس 
الــــــــوزراء ســمــو الــشــيــخ أحــمــد 
نـــــــــــواف األحــــــــمــــــــد، بـــحـــضـــور 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون البلدية 
ــل، فــي  ــجــ ــعــ ــمــ ــز الــ ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ عــ
ــان، أمــــــــس، األمـــيـــن  قـــصـــر بـــــيـــ
العام لمنظمة المدن العربية 
م. عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــعـــصـــفـــور، 
ــه مــنــصــبــه  ــيــ ــولــ ــة تــ ــبـ ــاسـ ــنـ ــمـ بـ

الجديد. 
من جانب آخر، بعث سموه 

ببرقية تهنئة إلــى حاكم عام 
غـــريـــنـــادا الــصــديــقــة سيسيل 
ال غـــريـــنـــاد، بــمــنــاســبــة الــعــيــد 

الوطني لبادها.

 العصفور بحضور المعجل أمس
ً
رئيس الوزراء مستقبا

»الشؤون«: بدء التنسيق إلطالق 
مشاريع إغاثة لمتضرري الزلزال

ــرة الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة  ــ قـــالـــت وزيــ
ــرة الـــدولـــة  ــ والــتــنــمــيــة الــمــجــتــمــعــيــة وزيــ
ــرأة والـــطـــفـــل مـــي الــبــغــلــي،  ــمــ لـــشـــؤون الــ
إنــه فــي إطــار توجيهات الــقــيــادة العليا 
ــدات إغـــاثـــيـــة  ــاعــ ــســ ــم مــ ــديـ ــقـ بـــــضـــــرورة تـ
عاجلة لمتضرري الــزلــزال الـــذي ضرب 
ــة،  ــ ــوريـ ــ ــــي سـ ــالـ ــ ــمـ ــ ــا وشـ ــيــ ــركــ ــي تــ ــوبــ ــنــ جــ
بـــدأت وزارة الـــشـــؤون، ممثلة فــي إدارة 
الجمعيات الخيرية والمبرات، التنسيق 
مــع الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة، بــغــيــة إطــاق 

مــشــروعــاتــهــا اإلغـــاثـــيـــة لــتــعــزيــز الــعــمــل 
اإلنساني الكويتي.

»كــــونــــا«، أن  ــــت الـــبـــغـــلـــي، لـــــ ــافـ ــ وأضـ
الوزارة ستشرف على هذه المشروعات 
اإلغاثية وفقا لما هو معتاد في هذه 
الحاالت، من خال قيام من يرغب من 
ــــوة لجمع  ــــاق دعـ الــجــمــعــيــات فـــي إطـ
التبرعات عبر التقدم لــلــوزارة بكتاب 
رسمي مستقل بطلب لعمل اإلغاثة مثل 
أي مــشــروع آخــر تــحــدد فيه الجمعية 

المعتمدة في منظومة وزارة الخارجية.
وأشارت إلى أن الجمعيات والهيئات 
ــدأت بــالــفــعــل تــقــديــم الــكــتــب  ــ الــخــيــريــة بـ
المطلوبة لحمات جمع التبرعات عن 
طريق منظومة إدارة الجمعيات الخيرية 
)أونــايــن(، والــتــي ستخضع للضوابط 
المعمول بها في وزارة الشؤون وقوانين 
الـــعـــمـــل الــــخــــيــــري، حـــيـــث يـــحـــظـــر عــلــى 
الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة جــمــع الــتــبــرعــات 

النقدية بكل أشكالها.

انطالق أولى طالئع جسر المساعدات الجوي إلى تركيا
 مجهزين بالمعدات و6 آليات

ً
• طائرتان عسكريتان أقلتا الكوادر واآلليات وفريق اإلنقاذ ضم 45 عنصرا

• »الهالل األحمر«: ٨ أطنان باكورة مساعداتنا لمتضرري الزلزال
● محمد الشرهان

ــــس أولــــــى طــائــع  انــطــلــقــت أمـ
ــــذي صــــدرت  ــوي، الــ ــجــ الـــجـــســـر الــ
بـــشـــأنـــه تـــوجـــيـــهـــات ســـامـــيـــة مــن 
سمو أمــيــر الــبــاد الشيخ نــواف 
األحــــــمــــــد بـــــــإرســـــــال مــــســــاعــــدات 
وطـــــواقـــــم طـــبـــيـــة عـــاجـــلـــة بـــاســـم 
الكويت إلى تركيا، جراء الزلزال 

الذي ضربها قبل يومين.
وشهد انطاق الجسر الجوي 
رئيس قوة اإلطفاء العام الفريق 
خــالــد الـــمـــكـــراد، وســفــيــرة تركيا 
لــدى الــبــاد طوبا نــور سونماز، 
وبمشاركة وزارة الخارجية وقوة 
اإلطــفــاء والــهــال األحــمــر ووزارة 
ــتـــي،  ــكـــويـ ــيــــش الـ ــجــ الـــصـــحـــة والــ
وتولت وزارة الخارجية التنسيق 
لتفعيل الــجــســر الـــجـــوي، بينما 
ــولـــى الـــجـــيـــش مـــســـؤولـــيـــة نــقــل  تـ
.
ً
الكوادر واآلليات والمعدات جوا

وتشارك قوة اإلطفاء بالتعامل 
ــع آثــــــار الـــــزلـــــزال والــمــســاهــمــة  مــ
ــاذ  ــقــ فــــي عــمــلــيــات الـــبـــحـــث واإلنــ
عــــــن الــــضــــحــــايــــا والــــمــــصــــابــــيــــن 
والــمــنــكــوبــيــن عــبــر فــرقــة مـــزودة 
ــعـــدات والــــكــــوادر  ــمـ بـــاآللـــيـــات والـ
ــة، إلــــى  ــتـــخـــصـــصـ ــمـ ــبــــشــــريــــة الـ الــ
جانب تقديم المساعدات الازمة 

بمشاركة فريق البحث واالنقاذ 
الــكــويــتــي، كــمــا ســتــشــارك وزارة 
الصحة وجمعية الهال األحمر 
الكويتي في تقديم الدعم الطبي 
والـــــدوائـــــي والــــرعــــايــــة الــصــحــيــة 

العاجلة والازمة.
وأعلنت رئاسة األركان العامة 
للجيش، أن طائرتين تابعتين 
للقوة الــجــويــة الكويتية أقلعتا 
متوجهتين إلــى تركيا في أولى 

طائع الجسر الجوي.

وقـــالـــت »رئـــاســـة األركــــــان« في 
ــــس، إن إنــــشــــاء الــجــســر  ــيـــان أمــ بـ
ــروح   لــ

ً
ــجــــوي يـــأتـــي تـــجـــســـيـــدا الــ

األخــوة والتعاون المشترك بين 
البلدين الصديقين.

وأشــــــارت إلــــى أن الــطــائــرتــيــن 
 
ً
تـــحـــمـــان عـــلـــى مــتــنــهــمــا فـــريـــقـــا
 من »اإلطــفــاء« بكامل 

ً
متخصصا

تجهيزاته كما تم شحن 8 أطنان 
من االحتياجات الطارئة والمواد 
اإلغاثية موزعة على الطائرتين.

بــدوره، ودع رئيس »اإلطفاء«، 
وبـــنـــاء عــلــى تــكــلــيــف مـــن الــنــائــب 
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
الــداخــلــيــة وزيـــر الــدفــاع باإلنابة 
الشيخ طال الخالد، فريق البحث 
واإلنــقــاذ الكويتي التابع للقوة 
ونــقــل لــلــفــرقــة الــمــغــادرة تحيات 
وأمــنــيــات النائب األول، وحثهم 
على بذل أقصى الجهود وتقديم 
يد العون في مهمتهم اإلنسانية 
ــلــــى ســـامـــتـــهـــم  ــــرص عــ ــحــ ــ ــع الــ ــ مــ

الــشــخــصــيــة وتــشــرفــهــم بتمثيل 
الوطن.

ــفــــريــــق الـــكـــويـــتـــي  ــتــــكــــون الــ ويــ
ــابـــط صف   وضـ

ً
مـــن 45 ضــابــطــا

ــن بــــــ 6 آلـــــيـــــات وكــــامــــل  ــزيـ ــهـ مـــجـ
عـــتـــادهـــم ومـــعـــداتـــهـــم الـــخـــاصـــة 
بعمليات البحث واإلنقاذ يرافقهم 
طــاقــم طبي مــن وزارتــــي الصحة 
واإلعام والهال األحمر الكويتي.
مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت جمعية 
الهال األحمر إرسالها مساعدات 

إنــســانــيــة إغـــاثـــيـــة عــاجــلــة تــقــدر 
بثمانية أطنان مع أول طائرتين 
لــلــجــســر اإلغـــاثـــي الــكــويــتــي إلــى 

تركيا.
ــــت األمـــيـــنـــة الـــعـــامـــة  ــحـ ــ وأوضـ
للجمعية مها البرجس، أن هذه 
المساعدات اإلغاثية هي باكورة 
ــأتــــي انــــطــــاقــــا مــن  ــدات تــ ــاعــ ــســ مــ
التوجيهات السامية لمساندة 

المتضررين في تركيا وسورية.
وأكــدت البرجس وقــوف دولة 

الكويت قيادة وشعبا مع أهالي 
الــضــحــايــا فــي مــصــابــهــم الــجــلــل، 
داعية األفراد وكل الجهات الفاعلة 
فــي المجتمع الــمــدنــي والــقــطــاع 
ــــى الـــتـــبـــرع، وتــقــديــم  الــــخــــاص إلـ
المساعدات لتخفيف آثار الزلزال 

المدمر.
وأكـــــدت أن هــــذه الــمــســاعــدات 
تــأتــي امـــتـــدادا لــبــرامــج الجمعية 
ــاء فــي  ــ ــقـ ــ الـــمـــســـتـــمـــرة لــــدعــــم األشـ
مختلف بقاع األرض، معربة عن 

خالص شكرها لــوزارتــي الدفاع 
والــخــارجــيــة عــلــى مساهمتهما 
في إنجاح هذه المهمة اإلنسانية، 
والمشاركة في حملة المساعدات 
إلى جانب الجمعية، وقوة اإلطفاء 

العام.

المكراد وسفيرة تركيا داخل إحدى طائرات اإلغاثة

ولي العهد إلردوغان: متضامنون مع تركيا لتجاوز محنة الزلزال
 بالرئيس التركي بتوجيهات من األمير

ً
 هاتفيا

ً
سموه أجرى اتصاال

بتوجيهات من سمو أمير الباد الشيخ نواف 
األحــمــد، أجـــرى سمو ولــي العهد الشيخ مشعل 
األحـــمـــد، اتـــصـــاال هــاتــفــيــا بــرئــيــس الــجــمــهــوريــة 
التركية الصديقة رجب طيب إردوغان نقل خاله 
تحيات صاحب السمو، وتحيات سموه وخالص 
تــعــازي ومـــواســـاة الــكــويــت حــكــومــة وشــعــبــا إلــى 

الشعب التركي.
وأكد سموه للرئيس التركي تضامن الكويت 
مـــع بــــاده لــتــجــاوز الــمــحــنــة الــتــي تــعــرضــت لها 
جــراء الــزلــزال المدمر الــذي خلف آالف الضحايا 
والــمــفــقــوديــن والــمــصــابــيــن ونـــقـــل الــتــوجــيــهــات 
الــســامــيــة بــتــوفــيــر الـــمـــســـاعـــدات الـــفـــوريـــة للبلد 
الصديق وإنشاء جسر جوي باسم الكويت يضم 
آليات ومعدات وكوادر بشرية متخصصة وطواقم 
طبية وإغــاثــيــة لــلــمــشــاركــة فــي الــبــحــث واإلنــقــاذ 
وتقديم كل المساعدات الازمة للمتضررين من 

آثار الزلزال.

كما أكد سموه على توجيهات صاحب السمو 
ــوزراء الــكــويــتــي بــإطــاق وتنظيم  ــ إلـــى مجلس الـ
حــمــلــة تــبــرعــات عــاجــلــة إلغــاثــة الــمــتــضــرريــن من 
الــــزلــــزال وتــخــفــيــف مــعــانــاتــهــم وذلــــك بمساهمة 
الجمعيات والــلــجــان الخيرية وجمعيات النفع 

العام الكويتية ومؤسسات الدولة المدنية.
وتمنى سموه أن يتجاوز البلد الصديق هذه 
المحنة مــن خـــال قــيــادتــه الحكيمة، داعــيــا الله 
تعالى أن يرحم الضحايا ويكتب عمرا للمفقودين 

ويمن بعاجل الشفاء على المصابين.
ومــن جهته، أعــرب الرئيس إردوغـــان عن بالغ 
شكره لصاحب السمو وسمو ولــي العهد على 
هذه المشاعر األخوية الصادقة، مثمنا لسموهما 
هذه البادرة األخوية الطيبة، ومتمنيا لسموهما 
موفور الصحة ودوام العافية وللشعب الكويتي 

الشقيق كل رفعة وازدهار.

 للقيادة 
ً
شكرا

الكويتية على 
المشاعر األخوية 

الصادقة 
والبادرة الطيبة

إردوغان

رئيس الوزراء يستقبل األمين رئيس الوزراء يستقبل األمين 
العام لـ »المدن العربية«العام لـ »المدن العربية«

آليات قوة اإلطفاء

https://www.aljarida.com/article/13794
https://www.aljarida.com/article/13793
https://www.aljarida.com/article/13792
https://www.aljarida.com/article/13666
https://www.aljarida.com/article/13677


»الجمارك« تتلف 
»

ً
 مخالفا

ً
»فقعا

تفاعال مع متابعة »الجريدة« 
فــي اتـــصـــاالت مــبــاشــرة قــبــل أيــام 
مع الجهات الجمركية، لموضوع 
إدخــال كميات من الفقع العراقي 
إلـــى الــبــالد دون رقــابــة »الـــغـــذاء«، 
أتــلــفــت »الــــجــــمــــارك« أمــــس األول، 
بــعــضــهــا لــمــخــالــفــتــهــا الــضــوابــط 
الــمــقــررة، بــمــوجــب تعميم وزارة 
الـــصـــحـــة قـــبـــل 5 أشــــهــــر، بـــيـــد أن 
ــفــــة ال تــــقــــارن  ــلــ ــتــ الــــكــــمــــيــــات الــــمــ
ــتــــي يــتــم  ــرة الــ ــيـ ــبـ ــكـ بـــالـــكـــمـــيـــات الـ
عـــرضـــهـــا مــــن دون مـــعـــرفـــة مـــدى 
استيفائها لالشتراطات الصحية.
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سلة أخبار

شكلت جمعية الرحمة 
العاملية فريقًا تخصصيًا 

طارئًا لتقديم اإلغاثة 
العاجلة ملتضرري 

الزلزال الذي ضرب مدن 
الجنوب التركي والشمال 

السوري »مناطق الالجئني 
والنازحني السوريني«.

وقال نائب املدير العام 
لشؤون االتصاالت 

والتسويق وتكنولوجيا 
املعلومات في »الرحمة 

العاملية«، د. عدنان الحداد، 
في تصريح صحافي: 

»الفريق الذي تم تشكيله 
سيعمل على مدار الساعة، 

ملتابعة املستجدات 
اإلنسانية الخاصة بالزلزال 

وتوابعه، للوقوف على 
االحتياجات الضرورية 

والعاجلة إلغاثة املنكوبني 
واملشردين«.

 وأوضح الحداد أن 
الحملة التي أطلقتها 

»الرحمة« تستهدف 
تقديم اإلغاثة الصحية 

العاجلة للمصابني، 
والغذائية للمشردين، 

تخفيفًا ملعاناتهم، وإنقاذًا 
ألرواحهم.

»الرحمة« تشكل فريقًا 
إلغاثة متضرري الزالزل

بحثت املدير العام لـ »كونا« 
د. فاطمة السالم مع مدير 
مكتب وكالة أنباء الشرق 

األوسط املصرية لدى 
الكويت طارق حمدي، 

أمس، العالقات الثنائية 
في املجال اإلعالمي وسبل 

تعزيز التعاون بني وكالتي 
أنباء البلدين الشقيقني.

واستعرض الجانبان 
العالقات الثنائية بني 

الوكالتني، التي تعود الى 
ستينيات القرن املاضي، 

وسبل تطويرها وتوسيع 
آفاقها وتبادل الزيارات 
والخبرات واملعلومات، 

بما ينعكس على كفاءة 
عملهما.

وأكد الجانبان أهمية 
تقديم جميع التسهيالت 

واإلمكانات للعاملني 
واملراسلني في الوكالتني 

بما يضمن االرتقاء 
بمستوى العمل وإبراز 

الوجه اإلعالمي للبلدين 
الشقيقني في مختلف 

املجاالت.

»كونا« تبحث التعاون مع 
»أنباء الشرق األوسط«

تقدمت جمعية تكوين 
بأحر التعازي وأصدق 

مشاعر املواساة للشعبني 
املكلومني السوري 

والتركي، بعد مصابهما 
األليم بالزلزال الذي ضرب 
الجنوب التركي والشمال 

السوري، أمس األول. 
وقالت الجمعية، في 

بيان: »ال يفوت جمعية 
تكوين أن تثمن الجهود 
اإلنسانية الكريمة التي 

قدمتها الكويت وشعبها 
األصيل، بإطالقها جسرًا 

جويًا مفتوحًا للمساعدات 
الخيرية، يصل إلى األماكن 

املتضررة في سورية 
وتركيا، وإرسالها الطواقم 

الطبية وفرقة اإلنقاذ 
للمساهمة في إنقاذ 

األرواح، وتقديم الدعم 
الفني لفرق الدفاع املدني 

باألماكن املنكوبة«. 
وأضافت: »نسأل الله 

أن يرفع البالء، ويعّجل 
بالشفاء، وينزل الصبر، 

ويعني على احتمال 
املشاق، إنه ولي ذلك 

والقادر عليه«.

»تكوين«: تعازينا للشعبين 
السوري والتركي

إلزام مهندسي اإلشراف بالتواجد في مصانع األسفلت 
قرار لـ »األشغال« بهدف متابعة مدى التزام المقاول وإحكام الرقابة على األعمال الجاري تنفيذها

في خطوة نحو إصالح الخلل 
الذي تعيشه الطرق منذ سنوات 
بسبب تطاير الصلبوخ والحفر 
التي تعانيها الشوارع، أصدرت 
وكيلة وزارة األشغال المهندسة 
 بشأن التزام 

ً
مي المسعد قــرارا

مهندسي اإلشــــراف للمشاريع 
بالتواجد في مصانع األسفلت 
ومصانع الخرسانة لإلشراف 
عــلــى أي مــصــنــعــيــة لــهــا عــالقــة 
بأعمال العقد المكلف باإلشراف 

عليه. 
ــــذي حصلت  ــر الـــقـــرار الـ ــ وذكـ
»الــــجــــريــــدة« عــلــى نــســخــة مــنــه: 
يلتزم مهندس الــمــشــروع لدى 
الــــــوزارة بــمــتــابــعــة مـــدى الــتــزام 
االســـتـــشـــاري بــكــافــة الــوســائــل 
الــــمــــمــــكــــنــــة بــــــــاإلشــــــــراف الــــتــــام 
على أعــمــال الــمــقــاول بما فيها 
ــراف عــلــى إنـــتـــاج مصانع  ــ اإلشــ
الــخــرســانــة ومــصــانــع األسفلت 
 لما نــص عليه البند رقم 

ً
وفــقــا

8 مــن الــقــرار اإلداري رقــم 1155 
لسنة 2020 بشأن مسؤوليات 

وصالحيات المهندس المشرف. 
ودعا القرار إلى تفعيل مهام 
إدارة ضــبــط الـــجـــودة بالمركز 
الحكومي للفحوصات وضبط 
الجودة واألبحاث مع األجهزة 
الفنية بقطاع هندسة الصيانة 
فـــــي وزارة األشــــــغــــــال الـــعـــامـــة 
إلحـــكـــام الـــرقـــابـــة عــلــى األعــمــال 
الجاري تنفيذها، وعلى المواد 
والمعدات واآلليات المستخدمة 
بــكــافــة مــراحــل إنــتــاج األســفــلــت 
مــع اعــتــمــاده لطلبات التدقيق 

الخاصة بالمصانع.
وشدد القرار على أنه في حال 
عــدم الــتــزام مهندسي اإلشــراف 
والــمــشــاريــع بــبــنــود ذلـــك الــقــرار 
ــد فـــي مــصــانــع  ــتـــواجـ ومــنــهــا الـ
األسفلت والخرسانة كــل فيما 
ــراءات  ــ يــخــصــه يــتــم اتــخــاذ اإلجـ
الــــــالزمــــــة وتـــحـــمـــيـــل الـــمـــقـــصـــر 
الــمــســؤولــيــة بــهــذا الــخــصــوص 
بما فيها إعــفــاؤه مــن التكليف 
الــــصــــادر إلـــيـــه لــلــقــيــام بــأعــمــال 
المهندس المشرف أو مهندس 

المشروع، وما يترتب عليه من 
مساءالت نتيجة تقصيره.

في مجال آخر، كشفت مصادر 
مطلعة بــوزارة األشغال العامة 
ــــوزارة صــرفــت مــقــابــل بيع  أن الـ
ــــدة اإلجــــــازات لــعــدد 4400  أرصـ
مــوظــف حــتــى نــهــايــة األســبــوع 
ــمــــاضــــي، مــضــيــفــة أن أعـــــداد  الــ
ــزداد بــشــكــل يــومــي،  ــ الـــصـــرف تــ

متوقعة أن يتم الصرف لجميع 
الــمــوظــفــيــن مــمــن تــقــدمــوا ببيع 

رصيد إجازاتهم خالل شهر. 
ولـــفـــتـــت الــــمــــصــــادر إلــــــى أن 
وزيــــرة األشــغــال الــعــامــة وزيـــرة 

ــة  ــاقــ ــطــ الــــكــــهــــربــــاء والــــــمــــــاء والــ
الــمــتــجــددة د. أمـــانـــي بــوقــمــاز، 
ووكيلة الـــوزارة المهندسة مي 
المسعد، حرصتا على تسهيل 
ات المتبعة لسرعة  كــل اإلجــــراء

ــع اإلجـــــــــــازات لــكــل  ــيـ وإنـــــجـــــاز بـ
الموظفين المتقدمين وعددهم 
8 آالف مــــوظــــف، وفـــقـــا لــآلــيــة 

المتبعة في هذا الشأن.

سيد القصاص

ً»التطوعية النسائية«: 35% من مرضى 
 نفسيا

ً
السرطان يعانون ضغطا

القطان: المريض يحتاج إلى الدعم لتشجيعه أثناء مراحل العالج
أكـــدت الجمعية التطوعية 
الــنــســائــيــة لــتــنــمــيــة المجتمع 
أهمية الدعم اإليجابي لمرضى 
ــم، وتــوفــيــر  ــرهـ الــســرطــان وأسـ
أفـــضـــل رعـــايـــة صــحــيــة آمــنــة، 
ــــات عـــالجـــيـــة مــتــمــيــزة  ــدمـ ــ وخـ
ــع  ــ ــــض، ورفـ ــريـ ــ ــة لـــكـــل مـ ــالــ ــّعــ فــ
الوعي بجميع أنواع السرطان، 
والـــتـــثـــقـــيـــف الـــصـــحـــي ألفـــــراد 
المجتمع مــن خــالل األنشطة 

المجتمعية واإلعالمية.
وقــــــالــــــت عـــــضـــــوة مــجــلــس 
اإلدارة، أمينة ســر الجمعية، 
د. منى القطان، في كلمة لها 
خــالل نــدوة »الــدعــم اإليجابي 
ــان« ضــمــن  ــ ــرطـ ــ ــــسـ لـــمـــرضـــى الـ
فعاليات األســبــوع الخليجي 
ــن لــــلــــتــــوعــــيــــة بـــمـــرض  ــ ــامـ ــ ــثـ ــ الـ
ــان، إن »الـــــهـــــدف مــن  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ الـ
ــذه األنـــشـــطـــة هــــو الــتــوعــيــة  ــ هـ
بأعراض وعالمات السرطان، 
وأهــمــيــة الــكــشــف الــمــبــكــر عن 
هـــذا الـــمـــرض، بــاإلضــافــة إلــى 
ــزام  ــ ــتـ ــ الـــتـــوعـــيـــة بـــأهـــمـــيـــة االلـ
بعوامل الوقاية من السرطان، 

واتباع نمط حياة صحي، وأثر 
ذلك في إنقاذ حياة الكثير من 

األفراد«.
وأكـــــدت أن الـــدعـــم النفسي 
واالجتماعي يساعدان مريض 
الـــســـرطـــان عــلــى الــتــعــامــل مع 
ــاد الــنــفــســي، والــتــقــلــيــل  ــهـ اإلجـ
ــــاب  ــئـ ــ ــتـ ــ ــــات االكـ ــــويـ ــتـ ــ ــــسـ ــن مـ ــ ــ مـ
والقلق واألعــــراض المرتبطة 
بـــالـــمـــرض كـــتـــدهـــور صـــورتـــه 
الذاتية وثقته بنفسه، مبينة 
أن مــريــض الــســرطــان يحتاج 
إلــى مشاعر دعــم خــارجــي من 
األســـــــرة والـــطـــبـــيـــب الــنــفــســي، 
وكل من هم في دائرة المريض 
لــمــســاعــدتــه وتشجيعه أثــنــاء 

مراحل العالج.

ضغوط نفسية

مـــن جــانــبــهــا، اســتــعــرضــت 
ــاء  ــمـ ــدة الـــنـــفـــســـيـــة أسـ ــرشــ ــمــ الــ
أبوعلي كيفية تبليغ المصاب 
بــالــمــرض أو أســرتــه بالخبر، 
وإعطاء المريض الوقت الكافي 

لــفــهــم مـــا أصـــابـــه وعــــدم تــركــه 
، وتوضيح أن للمرض 

ً
وحيدا

، وانـــه سيتخطى تلك 
ً
عـــالجـــا

المرحلة.
وقالت إن ما يقارب 35 في 
الــمــئــة مـــن الــمــرضــى يــعــانــون 
 يصل لالكتئاب، 

ً
 نفسيا

ً
ضغطا

 في بدايات مراحل 
ً
خصوصا

المرض األولى، نتيجة الشعور 
ــــدم الـــقـــدرة على  بــالــعــجــز، وعـ
التنبؤ بما هو قــادم، »لــذا من 
المهم في هذه المرحلة تقديم 
ــم الـــمـــعـــنـــوي والــنــفــســي  ــدعــ الــ

للمريض«.
وتـــنـــاولـــت أبـــوعـــلـــي كيفية 
ــع ردود األفـــعـــال  الـــتـــعـــامـــل مــ
والصدمة النفسية، وما تشكله 
من ضغط نفسي على المريض 

وأسرته.

اختتام األسبوع الخليجي للتوعية بالسرطان
الصالح: ارتفاع الوعي باألمراض من 40% إلى 65% في ٧ سنوات

● عادل سامي
اختتمت فــعــالــيــات األســبــوع الخليجي 
المشترك الثامن للتوعية بالسرطان أمس، 
والمقام تحت رعاية وزير الصحة د. أحمد 

العوضي.
وألــقــى األمــيــن الــعــام لالتحاد الخليجي 
ــد الـــصـــالـــح  ــالــ ــان د. خــ ــرطــ ــســ لـــمـــكـــافـــحـــة الــ
كلمة فــي االحــتــفــال، شكر فيها جميع من 
عــمــل عــلــى تنفيذ فــعــالــيــات هـــذا األســبــوع، 
الـــذي كــشــف »أهــمــيــة الــتــعــاون بــيــن القطاع 
الــحــكــومــي واألهـــلـــي فـــي إنـــجـــاح مــثــل هــذه 
 على 

ً
المبادرات الهامة التي تنعكس إيجابا

مجتمعاتنا الخليجية«.
وقال د. الصالح، إن الدراسات المتتابعة 
ــــالل األعــــــــوام الــســبــعــة الـــمـــاضـــيـــة بــيــنــت  خـ
 فــي ثــقــافــة الــوعــي 

ً
 كــبــيــرا

ً
أن هــنــاك تحسنا

ــان، فــقــد  ــرطـ ــسـ ــالـ الـــصـــحـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
ارتفعت نسبة الوعي من عوامل المخاطرة 
مــن أمـــراض السرطان مــن 40% إلــى %65، 
كــذلــك انــخــفــضــت نسبة انــتــشــار المفاهيم 
الـــخـــاطـــئـــة والــــنــــظــــرة الـــســـلـــبـــيـــة ألمــــــراض 
السرطان، وأنها غير قابلة للشفاء من %87 
إلــى 47%، وهــي مــؤشــرات مهمة تــدل على 
دور التوعية فــي نشر الثقافة الصحيحة 
فيما يتعلق بــاألمــراض السرطانية، على 

مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
وألقت رئيسة اللجنة التنفيذية لألسبوع 

د. حصة الشاهين كلمة أوضحت فيها أن 
 
ً
اللجنة التنسيقية أعدت لهذا العام برنامجا
 تم فيه تنفيذ 40 فعالية 

ً
 ومتميزا

ً
متكامال

مختلفة ومتميزة شملت مجاالت علمية، 
وفنية، ورياضية، وإقامة مسابقات ونشر 
بــوســتــات وطــبــاعــة كتيبات تــوعــيــة وعمل 

لقاءات عبر وسائل اإلعالم المختلفة.
وبينت د. الشاهين أن جميع العاملين 
بــالــعــمــل الــتــطــوعــي الــمــشــاركــيــن فـــي هــذه 
االحتفالية السنوية للتوعية مــن أمــراض 
الــــســــرطــــان عـــلـــى مـــســـتـــوى دول الــخــلــيــج 

حريصون على تحقيق الهدف من ورائها، 
ــوعـــــي لـــلـــمـــواطـــن  مـــــن أجــــــل رفــــــع مــــعــــدل الـــ
الخليجي حول عوامل المخاطرة وأهمية 
الكشف المبكر ألمراض السرطان، وتوجهت 
بــالــشــكــر إلــــى جــمــيــع الــقــائــمــيــن عــلــى هــذه 
الجهود الــتــي تساهم فــي التقدم الصحي 
بمنطقتنا، وتحتاج لكل الدعم والمساندة 
ــا فــيــه مــصــلــحــة مــواطــنــي دول  لــتــحــقــيــق مـ

مجلس التعاون الخليجي.

جانب من حضور فعاليات األسبوع

جانب من تطاير الحصى في الطرقات

مي المسعد

4400 موظف 
في »األشغال« 

حصلوا على مقابل 
بيع إجازاتهم

 »الفقع« العراقي والسوري يكسران »حظر« الكوليرا

● محمد الشرهان
طن ونصف الطن من الفقع العراقي وكميات 
كبيرة أخــرى مــن الفقع الــســوري تدخل البالد 
 عبر المنافذ البرية 

ً
 منذ نحو شهر تقريبا

ً
يوميا

والجوية، وتتجاوز كميات كبيرة منها التدابير 
واإلجراءات المتخذة من جانب وزارة الصحة، 
ــــرض الـــكـــولـــيـــرا فــــي ســـوريـــة  بــســبــب تــفــشــي مـ
والعراق ولبنان، إذ أصدرت السلطات الصحية 
ع 

َ
 في أكتوبر الماضي ُيمن

ً
في البالد تعميما

بموجبه دخول األغذية لالستخدام الشخصي 
مع المسافرين القادمين من الدول الثالث.

»الــجــريــدة« جــالــت فــي ســوق الفقع بمنطقة 
الشويخ، صباح أمس، للتأكد من صحة دخول 
كميات كبيرة من الفقع المستورد من العراق 
وســـوريـــة إلــــى الـــبـــالد مـــن دون رقـــابـــة الــهــيــئــة 
العامة للغذاء وبيعه بالسوق بأسعار مرتفعة، 
 بأن أغلب هذه الكميات تدخل عبر منفذ 

ً
علما

العبدلي الحدودي، والذي تلقت الجهات العاملة 
فيه تعليمات مشددة من »الصحة« بعدم دخول 

ــة مـــن الـــعـــراق، وإذا كــانــت  أي نـــوع مـــن األغـــذيـ
بكميات تجارية يجب عرضها على هيئة الغذاء، 
باعتبارها الجهة المسؤولة عن فحص االغذية 

والتصريح لها بالدخول.
الــمــفــاجــأة األولـــى جـــاءت على لــســان بعض 
العاملين في الــســوق، بــأن نحو الطن ونصف 
الطن من الفقع العراقي تدخل إلى السوق بشكل 
يومي عبر منفذ العبدلي، وأن من يجلبه إلى 
الــســوق بــعــض الــمــواطــنــيــن والمقيمين الــذيــن 
ُيدخلونه في سيارتهم الشخصية، بدون رقابة 

»الغذاء« )وفق بعض من يدخلونه( 
ويتم »التحريج« عليه في السوق من 
جانب »الداللوه«، ثم ُيعرض للبيع 
في البسطات من دون معرفة ما إذا 
كان هذا الفقع دخل بطريقة رسمية 
أم بطريقة غــيــر مــشــروعــة، فنحن 

نعمل على بيعه فقط.

تجاوز الرقابة

المفاجأة الثانية التي أثارها 
الــعــامــلــون فـــي الـــســـوق أن الــفــقــع 
 
ً
الــعــراقــي والــســوري يدخل أيضا

ــذ الـــجـــويـــة  ــافــ ــنــ ــمــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــن طـ ــ عــ
بكميات كــبــيــرة، واالخــتــالف الــوحــيــد بينهما 
أن »السوري« يأتي بشكل مباشر إلى الكويت 
عبر الطيران، أما »العراقي« فيشحن إلى شمال 
 منطقة أربــيــل ثــم ُيعبأ في 

ً
الــعــراق، وتــحــديــدا

صــنــاديــق بــالســتــيــكــيــة، وُيــشــحــن إلــــى إحـــدى 
 
ً
الــدول الخليجية، ومنها يدخل المطار قادما
من الدولة الخليجية وال يتم اإلبالغ أنه عراقي.

وفي مفاجأة ثالثة يجيب المواطنون الذين 
التقيناهم فــي الــســوق، وسألناهم عما كانوا 
يعلمون بقرار »الصحة« الخاص بحظر استيراد 
ة بـ »الكوليرا«،  أي مأكوالت من الدول الموبوء
ومنها العراق وسورية، بالنفي القاطع، وأنهم 
لوا  ال يعلمون أي شيء عن هذا القرار. وتساء
: أين دور الجهات الرقابية في تطبيق مثل 

ً
أيضا

هذا القرار؟ ومن سمح لهذه الكميات بالدخول 
 أننا نتحدث عن أطنان من 

ً
إلى البالد خصوصا

الفقع تدخل هذه األيــام إلى السوق دون أدنى 
رقابة من الجهات المسؤولة؟

أما المفاجأة األهم في هذا السياق فيطرحها 
السؤال عن كيفية دخول الفقع بهذه الكميات 
 الرقابة الغذائية والتدابير 

ً
الكبيرة، متجاوزا

الجمركية، وأما الجواب فيشير إلى أن بعض 
 
ً
العاملين في المنافذ الحدودية أصبحوا تجارا
للفقع ويعرضون بضاعتهم منه فــي وسائل 
التواصل االجتماعي دون أي حرج، متجاهلين 
في ذلك أنهم من أنيط بهم تطبيق تعميم وزارة 
الصحة القاضي بعدم السماح بدخول المواد 
الغزائية إلى البالد من العراق وسورية ولبنان، 
 أن بعض هؤالء ربطوا عرض بضائعهم 

ً
علما

بصور لها، وبأرقام هواتفهم دون أي اعتبار 
للمساءلة أو المحاسبة.

كميات كبيرة من الفقع العراقي معروضة على مواقع التواصل االجتماعي

 عبر المنافذ البرية... واألسواق المحلية تجهل الموانع
ً
 عبر المنافذ البرية... واألسواق المحلية تجهل الموانع طن تدخل يوميا
ً
••  1.51.5 طن تدخل يوميا

 له ويعرضون بضاعتهم »أونالين« بال حرج
ً
 له ويعرضون بضاعتهم »أونالين« بال حرج بعض العاملين في المنافذ أصبحوا تجارا
ً
•• بعض العاملين في المنافذ أصبحوا تجارا

•• شحن الفقع العراقي إلى دولة خليجية وإعادة تصديره للكويت لتجاوز رقابة »الغذاء« شحن الفقع العراقي إلى دولة خليجية وإعادة تصديره للكويت لتجاوز رقابة »الغذاء«

كميات من الفقع المعروض بسوق الشويخ

https://www.aljarida.com/article/13656
https://www.aljarida.com/article/13668
https://www.aljarida.com/article/13788
https://www.aljarida.com/article/13787
https://www.aljarida.com/article/13786
https://www.aljarida.com/article/13780
https://www.aljarida.com/article/13783


نــظــم معهد الــكــويــت لألبحاث 
العلمية ملتقى »مــن االبتكار إلى 
التطبيق التجاري«، بهدف تسليط 
الـــضـــوء عــلــى مــنــظــومــة االبــتــكــار 
وتــأثــيــرهــا عــلــى دعــــم االقــتــصــاد 
العالمي، وذلك تحت رعاية القائم 
بأعمال المدير الــعــام للمعهد د. 
مانع السديراوي، بحضور نخبة 
مــن بــاحــثــي الــمــعــهــد، وبمشاركة 
مـــــؤســـــســـــة االبـــــــتـــــــكـــــــار اإلداري 
والــتــكــنــولــوجــيــا بــقــســم األنــظــمــة 
الدولية، وبنك الكويت الصناعي. 
وقـــــال الــــســــديــــراوي، فـــي كــلــمــة له 
خـــال الــمــلــتــقــى، إن لــابــتــكــار في 
 في 

ً
 رائــــــدا

ً
الــعــصــر الــحــالــي دورا

التحول االجتماعي واالقتصادي 
 إلـــى أن تنويع 

ً
والــبــيــئــي، مــشــيــرا

ــتـــصـــاد أصـــبـــح يــتــوقــف على  االقـ
مدى نجاحه في تطوير اقتصاد 
قائم على المعرفة ونشرها، وبناء 
قــــدرات ابــتــكــاريــة قــويــة، لتحقيق 
ــفـــادة مـــن مــخــرجــات  ــتـ أقـــصـــى اسـ

العلوم والتكنولوجيا، من خال 
استراتيجيات وسياسات فعالة.

وأضــــــاف أن مــفــهــوم االبــتــكــار 
 في النمو، من خال 

ً
يشهد تسارعا

التكنولوجيا الرقمية واالقتصاد 
 أهمية 

ً
الرقمي والمعرفي، مؤكدا

وضــع االبــتــكــار كــأولــويــة وطنية، 

وربــــــطــــــه بــــالــــقــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــي 
واإلنتاجي.

وأوضــح أن السنوات األخيرة 
شـــــهـــــدت رفــــــــع وتــــــيــــــرة اهــــتــــمــــام 
ات  معهد األبحاث بتسجيل براء
االخــــتــــراع، حــيــث نــجــح بــالــفــتــرة 
ة  األخـــيـــرة فـــي تــســجــيــل 50 بــــراء
اختراع، كان نصيب العام األخير 
ات اخــــتــــراع، يعمل  مــنــهــا 6 بــــــراء
الــمــعــهــد عــلــى تــوفــيــرهــا للقطاع 
ــار بـــهـــا مــن  ــمـ ــثـ ــتـ الـــــخـــــاص لـــاسـ
 
ً
خــال تطبيقات تــجــاريــة، مؤكدا
أهــمــيــة مــد جــســور الــتــعــاون بين 
الــمــؤســســات البحثية والعلمية 
والــنــشــاط االبــتــكــاري فــي الــدولــة 
وبين مؤسسات القطاع الخاص 
ورجـــــــــال األعـــــمـــــال والــمــســتــثــمــر 

الوطني.
ــه أن يــحــقــق  ــلــ وأعــــــــرب عــــن أمــ
هـــذا الــمــلــتــقــى خــطــوات إيجابية 
فــي اتــجــاه تــطــويــر بيئة األعــمــال 
في الكويت، وفتح أســواق وآفاق 

استثمارية وتجارية واعدة أمام 
الــقــطــاع الــخــاص، وإيــجــاد فرص 
عمل جــديــدة، مع تنويع مصادر 
ــنـــي، نــحــو تحقيق  الـــدخـــل الـــوطـ
أهداف خطة التنمية في الكويت 

ورؤيتها لعام 2035.

حماية الملكية الفكرية

ــــان  ــمـ ــ ــــت م. إيـ ــقــ ــ بـــــــــدورهـــــــــا، ألــ
العوضي، مدير إدارة العمليات 
ــاع الـــتـــســـويـــق  ــطــ ــقــ الــــتــــجــــاريــــة بــ
والعمليات التجارية بالمعهد، 
محاضرة أكدت من خالها أهمية 
حماية الملكية الفكرية، ودورها 
فــي منظومة اإلبــــداع واالبــتــكــار، 
مـــبـــيـــنـــة دور قــــطــــاع الـــعـــمـــلـــيـــات 
الــتــجــاريــة بــالــمــعــهــد فـــي توثيق 
الـــصـــلـــة مــــع قـــطـــاعـــات الــصــنــاعــة 
بــالــكــويــت والــمــنــطــقــة، وتــســهــيــل 
آلــيــة نقل التكنولوجيا لتطوير 

االقتصاد المستدام.
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»األبحاث«: تنويع االقتصاد يتطلب قدرات ابتكارية 
المعهد نظم ملتقى »من االبتكار إلى التطبيق التجاري«

فهد الرمضان

 نتطلع إلى 
تطوير بيئة 

األعمال وفتح 
آفاق استثمارية 
وتجارية واعدة
السديراوي

ً»الضباط المتقاعدين« كّرمت الشطي
 عالميا

ً
 قياسيا

ً
 لتحقيقه رقما

●   محمد الشرهان
كــــّرم رئــيــس مــجــلــس إدارة جــمــعــيــة الــضــبــاط 
المتقاعدين، اللواء متقاعد فيصل الجزاف، العقيد 
الركن بحري مهندس يوسف الشطي،  لتحقيقه 
رقــمــا قياسيا عالميا جــديــدا بــاســم الــكــويــت في 
مــوســوعــة غــيــنــيــس لـــألرقـــام الــقــيــاســيــة بــأســرع 
سباحة جــون بحري لفئة الــرجــال، بعد أن قطع 

 فــي زمـــن قــــدره 9 ســاعــات 
ً
مــســافــة 21 كــيــلــومــتــرا

و44 دقيقة.
 لــلــعــســكــريــيــن 

ً
جـــــاء هـــــذا الـــتـــكـــريـــم تــشــجــيــعــا

 من 
ً
ــازات، وتــقــديــرا المتميزين وأصــحــاب اإلنـــجـ

مجلس اإلدارة لانجاز الذي حققه في رفع اسم 
، متمنين له دوام التوفيق والنجاح 

ً
الكويت عاليا

على جميع الصعد. 
حضر التكريم أعضاء مجلس اإلدارة.

أعضاء مجلس اإلدارة مع الشطي

ً
مؤتمر صحافي لإلعالن عن جامعة عبدالله السالم غدا

يعقد مجلس اإلدارة التأسيسي لجامعة 
عبدالله السالم المؤتمر الصحافي األول 
لإلعان عن الجامعة، تحت رعاية وحضور 
وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حمد الــعــدوانــي غــدا الخميس، 
في القاعة المستديرة على مسرح عبدالله 
الــجــابــر بــالــحــرم الــجــامــعــي - الــشــويــخ، في 

11 صباحا. 
وبــــالــــتــــزامــــن جـــــــدد رئــــيــــس الــجــمــعــيــة 
ــات الـــعـــلـــيـــا د. مــحــمــد  ــدراســ ــلــ الـــكـــويـــتـــيـــة لــ

الــعــتــيــبــي مــطــالــبــاتــه بــالــكــشــف عـــن أعــمــال 
جامعة عبدالله السالم، والتخصصات التي 
ستدرس فيها، والكليات التي ستفتتحها 

الجامعة.
ــرب الـــعـــتـــيـــبـــي، فـــــي تـــصـــريـــح  ــ ــغـ ــ ــتـ ــ واسـ
صــحــافــي، عــدم اإلعـــان عــن أي بــيــانــات أو 
معلومات حول أعمال المجلس التأسيسي، 
ونــوعــيــة الــتــخــصــصــات الــتــي ستطرحها 
جامعة عبدالله السالم، ومدى احتياجات 
مــتــهــا ومواكبتها  ســـوق الــعــمــل لــهــا ومــاء

التطور التكنولوجي فــي المجاالت كافة، 
إضافة إلى اإلعان عن احتياجات الجامعة 

من أعضاء هيئة تدريس.
وشــدد على ضــرورة فتح بــاب التعيين 
ــلـــة شــــهــــادات  ــمـ ــيـــن مـــــن حـ ــيـ ــتـ ــكـــويـ أمــــــــام الـ

الماجستير والدكتوراه، للعمل في مختلف 
التخصصات المطلوبة بالجامعة، الفتا إلى 
ات الوطنية الذين  توافر العديد من الكفاء
يعملون في مجال التدريس ولديهم الخبرة 

الكافية للعمل بالجامعة.
ــى أن افـــتـــتـــاح جــامــعــة ثــانــيــة  وأشــــــار إلــ
حــكــومــيــة خـــطـــوة مــهــمــة يــنــتــظــرهــا أبــنــاء 
الوطن، للمساهمة في الحد من أزمة القبول 
الجامعي، والتخفيف عن جامعة الكويت 

و»التطبيقي«.

»الدراسات العليا« لفتح باب التعيينات أمام الكوادر الوطنية في الجامعة الجديدة
ــد  ــعــ ــســ ـــت مـــــــبـــــــرة الــ ــ ــقـ ــ ــلــ ــ أطــ
ــحـــث الــعــلــمــي  ــبـ لــلــمــعــرفــة والـ
مسابقة الشيخة فادية السعد 
ــام 2023-2022  ــعـ الــعــلــمــيــة لـ
فــي نسختها الــــ24 للطالبات 
في جميع المراحل الدراسية 
مــحــلــيــا وعــــربــــيــــا، بــمــشــاركــة 

واسعة من المدارس.
ــــت الــــمــــديــــرة الـــعـــامـــة  ــالـ ــ وقـ
للمسابقة د. عائشة الهولي، 
فـــــــــي تــــــصــــــريــــــح صـــــحـــــافـــــي، 
أمـــــــــــس، إنـــــــــه تـــــــم بـــــــــدء أولـــــــى 
الــدورات التدريبية للطالبات 
الـــمـــشـــاركـــات الـــبـــالـــغ عــددهــن 
90 طالبة يمثلون 45 مدرسة 
في المراحل الدراسية الثاث، 
وتستمر ثــاثــة أيـــام لتطوير 
وصقل المهارات التي تؤهلهن 
لــلــمــشــاركــة الــفــاعــلــة فـــي أداء 
متطلبات المسابقة بالشكل 

المطلوب.
وأوضــــحــــت د. الـــهـــولـــي أن 
طــالــبــات الــمــرحــلــة االبــتــدائــيــة 
ســـيـــشـــاركـــن فــــي ورشــــــة عــمــل 
فـــن كــتــابــة الــقــصــة الــقــصــيــرة 
واألنـــــشـــــطـــــة اإلبــــــداعــــــيــــــة فــي 
تــألــيــف الـــقـــصـــص، وتــحــديــدا 
قــصــص الــخــيــال الــعــلــمــي، أمــا 
المرحلة المتوسطة فسيكون 
بـــرنـــامـــجـــهـــن الـــتـــدريـــبـــي هــو 
كيفية إعداد المشاريع العلمية 

وفق »منحى ستيم التعليمي«، 
ــارات الــعــرض  ــهـ ودورة فـــي مـ
ــرى بــاألنــشــطــة  ــ ــاء وأخــ ــقــ واإللــ
اإلبداعية في إعداد المشاريع 

العلمية.
وأشــــــــــــارت إلـــــــى أنـــــــه فــيــمــا 
ــة الـــثـــانـــويـــة  ــلـ ــمـــرحـ يـــخـــص الـ
ــاك دورة فـــي  ــ ــنــ ــ ــــون هــ ــكـ ــ ــتـ ــ سـ
ــاء،  ــ ــقـ ــ ــارات الــــعــــرض واإللـ ــ ــهـ ــ مـ
وأخــرى في اإلبــداع واالبتكار 
ضــــــــمــــــــن »مــــــــنــــــــحــــــــى ســــتــــيــــم 
ــة حـــول  ــثــ ــالــ ــمـــي«، وثــ ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ
مهارات البحث العلمي، مبينة 
أنه سيكون هناك بث مباشر 
للبرنامج الــتــدريــبــي لجميع 
المشاركات في الوطن العربي.
وذكـــرت أن الــفــتــرة المقبلة 
ســتــشــهــد بــرنــامــجــا تــدريــبــيــا 
ــر  ــيــ ــوفــ ــات، مــــــــع تــ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــارات لـــلـــطـــالـــبـــات فــي  ــ ــــشـ ــتـ ــ اسـ
الــــمــــرحــــلــــتــــيــــن الــــمــــتــــوســــطــــة 
ــدء فــي  ــبــ ــة، بـــعـــد الــ ــانــــويــ ــثــ والــ
الــمــشــاريــع الــعــلــمــيــة مـــن قبل 
مـــتـــخـــصـــصـــيـــن، عـــــــاوة عــلــى 
حرص الشيخة فادية الصباح 
عــلــى عــقــد مــلــتــقــى مـــع أولــيــاء 
األمــــــــور ســيــتــم اإلعــــــــان عــنــه 

قريبا.

»طلبة مصر« يشكل هيئته»طلبة مصر« يشكل هيئته
ااإلإلدارية برئاسة العنزيدارية برئاسة العنزي

●   أحمد الشمري

ــة  ــ كــشــف أمــيــن الــســر فـــي الــهــيــئــة اإلداريـ
لاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع مصر 
محمد العتيبي عن تشكيل الهيئة اإلدارية 
المعتمد من الهيئة التنفيذية التحاد طلبة 
الكويت بعد االنتخابات التي عقدت مؤخرا 
للعام النقابي 2023-2024 برئاسة يوسف 

العنزي.
ــريـــح أمـــــس،  ــــي تـــصـ وقـــــــال الـــعـــتـــيـــبـــي، فـ
إن التشكيل جـــاء كــالــتــالــي: »عــبــدالــرحــمــن 
العجمي نائبا للرئيس، محمد العتيبي 
أمينا للسر، أحمد الشمري أمينا للصندوق، 
عيسى روح الدين نائبا للرئيس لشؤون 
اإلسكندرية، حامد العازمي األمين العام، 
ــا لــلــجــنــة الـــقـــطـــاعـــات  ــيـــسـ ــد الــــــــــوزان رئـ ــ زيــ
والــشــعــب، محمد الجميلي رئيسا للجنة 
الشؤون الطابية، خالد الهاجري رئيسا 
للجنة الــعــاقــات الــعــامــة، محمد العجمي 
ــة، جاسم  ــ نــائــبــا للرئيس لــلــشــؤون اإلداريــ

الخليف رئيسا للجنة شؤون المقر«.
ــار إلــــى أن االتـــحـــاد يــعــد الــجــمــوع  ــ وأشــ
ــهــــم  ــقــــوقــ الــــــطــــــابــــــيــــــة بـــــالـــــمـــــطـــــالـــــبـــــة بــــحــ
ــم الــتــوفــيــق  ــهـ ومـــكـــتـــســـبـــاتـــهـــم، مــتــمــنــيــا لـ
والنجاح في مشوارهم الدراسي، وتمثيل 

بادهم التمثيل المشرف.

»اتحاد الجامعة« يستنكر 
رفض زيادة المكافأة

استنكر االتحاد الوطني لطلبة جامعة 
الـــكـــويـــت مـــوقـــف وزارة الـــمـــالـــيـــة الـــرافـــض 
لـــمـــقـــتـــرح قــــانــــون زيــــــــادة قـــيـــمـــة الـــمـــكـــافـــأة 
االجتماعية لطلبة جامعة الكويت، السيما 
فـــي ظـــل االرتــــفــــاع الــكــبــيــر والــمــســتــمــر في 
تكاليف المعيشة، والــذي أصبحت تعاني 

منه جميع األسر الكويتية.
وقال االتحاد، في بيان أمس، »أصبح ال 
ينطلي على أي شخص مــا تسوقه وزارة 
ات واهية لرفض الزيادة  المالية من ادعــاء
عــلــى أســــاس أنــهــا تــحــمــل مــيــزانــيــة الــدولــة 
تــكــالــيــف إضــافــيــة فـــي ظـــل شـــح الــســيــولــة، 
فالكويت لديها وفرة مالية كنتاج طبيعي 

لمواردها الطبيعية«.
وطالب وزارة المالية بمراجعة مواقفها 
ــالـــب تـــحـــســـيـــن مــعــيــشــة  ــطـ فـــيـــمـــا يـــخـــص مـ
ــم الــمــســيــرة  ــ ــام، ودعـ ــ الــمــواطــنــيــن بــشــكــل عـ
التعليمية لطلبة جــامــعــة الــكــويــت بشكل 

خاص.

مانع السديراوي

»مبرة السعد« تطلق فعاليات »مبرة السعد« تطلق فعاليات 
مسابقة فادية السعد العلميةمسابقة فادية السعد العلمية
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الجلسة
الجلسات... اعتذار حكومي وتصعيد نيابي
السعدون: العجمي أبلغني أن الحكومة قررت عدم حضور »العادية« و»التكميلية« و»الخاصة«

، رفع رئيس 
ً
بحضور 36 نائبا

ــد الـــســـعـــدون  ــمـ مــجــلــس األمــــــة أحـ
الجلسة العادية أمس والتكميلية 
ــيـــوم  ــــررة الـ ــقـ ــ ــانــــت مـ ــتــــي كــ ــا الــ ــهـ لـ
ــتـــي كـــانـــت ستعقد  ــة الـ ــاصـ ــخـ والـ
 لمناقشة ظــاهــرة الــغــش في 

ً
غــــدا

الــــــمــــــدارس إلــــــى يــــومــــي 21 و22 
الجاري، لعدم حضور الحكومة.

وقــــــــــال الــــــســــــعــــــدون: »تـــفـــتـــتـــح 
الــجــلــســة، الـــنـــصـــاب مــكــتــمــل لكن 
األخ وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان 
ــرانــــي كــلــمــنــي  ــمــ ــعــ ــر الــ ــتــــطــــويــ والــ
ــال إن الحكومة  أمـــس )األول( وقــ
قـــررت عـــدم حــضــور جلسة اليوم 
)أمـــس( وجلسة )الــيــوم( األربــعــاء 
وكذلك جلسة الخميس الخاصة، 
ولذلك ترفع الجلسة إلى الموعد 
المحدد في الالئحة يومي الثالثاء 
واألربعاء 21 و22 فبراير«، وسط 
اعترض عدد من النواب على رفع 
الجلسة بحجة اكتمال النصاب 

لعقدها.
ــال الجلسة  ــمـ وكـــــان جـــــدول أعـ
 و41 

ً
العادية يحتوي على 14 بندا

 عــلــيــه 14 رســالــة 
ً
فـــقـــرة، ومـــدرجـــا

واردة و66 شـــكـــوى وعـــريـــضـــة، 
واســتــجــوابــا وزيـــر الــمــالــيــة وزيــر 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــلــــشــــؤون االقـ الـــــدولـــــة لــ
واالســتــثــمــار الــمــوجــه مــن النائب 
مــبــارك الــحــجــرف، ونــائــب رئيس 
ــة  مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء وزيـــــــر الــــدولــ
لشؤون مجلس الوزراء الموجه من 
النائبة د. جنان بوشهري، واللذان 
ســجــل بــجــانــبــهــمــا صـــــدور األمـــر 
األميري بقبول استقالة الحكومة 
بتاريخ 26 يناير الماضي، وهو ما 
يعني أن المجلس سيرفعهما من 
جدول أعماله عند الوصول إليهما.
ويحتوي الــجــدول على تقرير 
لـــجـــنـــة إعــــــــداد مــــشــــروع الــــجــــواب 
ــلـــى الـــخـــطـــاب األمـــــيـــــري بــشــأن  عـ
الـــصـــيـــغـــة الـــمـــقـــتـــرحـــة عـــــن دور 
االنعقاد العادي األول من الفصل 
التشريعي السابع عشر، ويشتمل 
عــلــى الــمــداولــة الــثــانــيــة لمشروع 
قـــانـــون بـــشـــأن تــأســيــس شــركــات 
إنـــشـــاء مــــدن أو مــنــاطــق سكنية 
، و7 تقارير 

ً
وتنميتها اقتصاديا

من لجنة الشؤون المالية تتعلق 
بإنشاء شركة تسويق المحاصيل 
ــل قـــــانـــــون  ــ ــديــ ــ ــعــ ــ الــــــــزراعــــــــيــــــــة، وتــ
الــتــأمــيــنــات، واســــتــــرداد الــفــوائــد 
المتحصلة بشكل غير قانوني من 
البنوك وشراء القروض المستحقة 
على المواطنين وإسقاط فوائدها، 
ونــقــابــة غــرفــة الــتــجــارة، وتحويل 
مــؤســســة الــخــطــوط الــجــويــة إلــى 

شركة مساهمة.

5 لجان

وفي موازاة ذلك، عقدت 5 لجان 

اجتماعاتها عقب الجلسة، وهي 
الميزانيات، والتعليم، والــمــوارد 
الــبــشــريــة، والــتــحــقــيــق فــي تــوزيــع 
القسائم الصناعية، والتحقيق في 

عقد »الراكال«.
ونــاقــشــت الــلــجــنــة التعليمية، 
فـــي اجــتــمــاعــهــا اقــتــراحــا بــقــانــون 
ــــالل  بـــشـــأن مــكــافــحــة أعــــمــــال اإلخـ
ــارات،  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــانــــات واالخــ ــتــــحــ ــاالمــ بــ
وأوضــح رئيس اللجنة النائب د. 
حمد المطر في تصريح صحفي 
أمـــس، أن اللجنة ناقشت ظاهرة 
الغش في االختبارات بالمدارس، 
 أن الشعب كله ينتظر وقفة 

ً
مؤكدا

جادة أمام هذه الجريمة المتكررة.
وأعـــرب المطر عــن اســفــه لعدم 
حضور الحكومة الجلسة الخاصة 
الــتــي تــقــدم بها مــع مجموعة من 
الــنــواب يـــوم الخميس، مبينا أن 
ذلك يدل على عدم حرص الحكومة 
على التعليم أو التنمية التي يعد 

التعليم مدخال أساسيا لها.
وأضـــــــاف الـــمـــطـــر أن مــيــزانــيــة 
وزارة التربية المقبلة 2023 /2024 
تعد األكبرعلى مستوى الوزارات 
بقيمة ملياري دينار و343 مليونا، 
 أن ميزانية وزارة الصحة 

ً
مضيفا

قيمتها مليار و400 مليون بزيادة 
نحو مليار دينار.

 وقـــــال إن بــــاب الـــخـــدمـــات في 
وزارة الــتــربــيــة يــبــلــغ 95 مليون 
ديــنــار، ويبلغ عــدد العاملين بها 
141 ألــفــا مـــا بــيــن مــعــلــم وإداري 
ويدرس بمدارس الوزارة 600 ألف 

طالب وطالبة.
ــيـــة لــم  ــتـــربـ وذكـــــــر أن وزارة الـ
يحضر منها ال الوكيل المساعد 
لـــلـــشـــؤون الـــقـــانـــونـــيـــة وال مــديــر 
ــة، رغـــــــم أن  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ الــــــشــــــؤون الــ
االجتماع كان يناقش قانون الئحة 

الغش ويضم عقوبات جزائية.
وبــيــن أن اللجنة لــم تتخل عن 
دورهــا واستعانت بأهل الميدان 
مـــن مـــــدراء الــــمــــدارس وجــمــعــيــات 
النفع العام، مشيرا إلى أن مديرة 
مدرسة فاطمة العجمي حضرت 
ــتـــمـــاع وتـــحـــدثـــت عـــن الـــقـــرار  االجـ
الــــــــــــوزاري رقــــــم 21 لـــســـنـــة 2018 
الــخــاص بــالــغــش وشــرحــت األمــر 
بــمــهــنــيــة كــمــا حــضــر فـــريـــق )قــيــم 
ــادرة  ــبـ ــه مـ ــديـ الـــتـــطـــوعـــي( الــــــذي لـ
لمناهضة الغش وتطوير التعليم.
وأوضـــــــح أن الــلــجــنــة عــرضــت 
االقـــتـــراح بــقــانــون بــشــأن مكافحة 

أعــــمــــال اإلخـــــــــالل بـــاالمـــتـــحـــانـــات 
واالختبارات على وزارة التربية، 
ومــنــحــتــهــا أســـبـــوعـــيـــن، وطــلــبــت 
اللجنة اسقاط القرار الوزاري رقم 
21 لسنة 2018 المبني على قرار 
سابق من الئحة الغش لعام 2008.
وقــــال الــمــطــر إن الــلــجــنــة دعــت 
الـــوزارة أن تناقش الموضوع مع 
ــل الـــمـــيـــدان،  ــ الــمــخــتــصــيــن مــــن أهـ
مشيرا إلــى أن أحــد أســبــاب فشل 
التعليم هو التخلي عن المدرس 

وأهل الميدان.
وبــيــن أن وكــيــل وزارة التربية 
ذكر أن حاالت الغش العام الحالي 
بلغت 2800 حــالــة فــي الصفوف 
العاشر والــحــادي عشر والثاني 
عشر، مضيفا أن هناك قياديين 
ومدرسين واولياء أمور تعاونوا 

في هذه الجريمة.
ــم ضــبــط 40  ــه رغـ ولــفــت إلـــى أنـ
ــــف ســـمـــاعـــة غــــش تـــــــزور إرادة  ألــ
جــيــل كــامــل وال تــمــنــح عـــدالـــة وال 
مــســاواة، فــإن الحكومة لــم تحرك 
ساكنا ولم تأخذ موقفا تاريخيا 
بوقف المتسببين إوإقالة جميع 
الــقــيــاديــيــن، كــمــا أنــهــا لــن تحضر 
ــة بـــمـــنـــاقـــشـــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الــــجــــلــــســــة الـ
الــظــاهــرة يـــوم الــخــمــيــس، مشيرا 

إلى أنه منذ نحو عامين تعطلت 
4 سماعات في استاد جابر فتمت 
إقالة وكيل وزارة اإلعالم و6 وكالء 

مساعدين.
وأكــــــــد اســــتــــمــــرار الـــلـــجـــنـــة فــي 
مــنــاقــشــة الــقــضــيــة، وان الــقــانــون 
الــخــاص بمكافحة الــغــش سيرى 

ــــالل أســـبـــوعـــيـــن ســيــتــم  الــــنــــور خــ
ــا تـــــطـــــويـــــره ومــــعــــالــــجــــة  ــ ــهـ ــ ــــاللـ خـ
الــمــالحــظــات عــلــيــه، وســتــتــعــاون 
اللجنة مــع مــؤســســات المجتمع 
المدني والمختصين من الميدان، 
ــم خــــــذالن الـــحـــكـــومـــة فــــي عـــدم  ــ رغـ
ــا. وذكــــــــــر الــــمــــطــــر أن  ــ ــــورهــ ــــضــ حــ

ــأن الــلــجــنــة تــنــاقــش  االدعـــــــــاءات بــ
فقط الزيادات المالية المستحقة 
 إلى أنه تقدم 

ً
غير صحيحة، الفتا

مــع زمــالء آخــريــن بقانون تطوير 
التعليم الذي استغرق 300 ساعة 
ومدرج على جدول أعمال اللجنة.

وأشار إلى أن اللجنة ستناقش 

فــــي اجـــتـــمـــاع )الـــــيـــــوم االربـــــعـــــاء( 
ــــات خــــاصــــة بــجــامــعــة  ــــوعـ ــــوضـ مـ
عــبــدالــلــه الــســالــم والــتــخــصــصــات 
المطلوبة وعدد الكليات وتعيين 
أعضاء هيئة التدريس والتعاون 
مع جامعة الكويت وهيئة التعليم 

التطبيقي.

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية أمس

)تصوير عبدالله الخلف( جلسة مجلس األمة لحظة رفعها أمس 

 رفع الجلسة
ً
السعدون معلنا

: احترام الدستور يستدعي 
ً
39 نائبا

سرعة تكليف رئيس الحكومة
ــنــــوان »حــتــى  أصــــــدر 39 نـــائـــبـــا بـــيـــانـــا حـــمـــل عــ
ــاء فـــي نــصــه »إن  ال نـــعـــود إلــــى الــمــربــع األول«، جــ
االلتفاف الشعبي ال يدوم اال مع البارين بقسمهم، 
والمخلصين فــي عملهم، والمؤمنين بحقوقهم 
وواجباتهم، والــقــادريــن على ترجمة أقوالهم إلى 

أفعال«.
 من مسؤولياتنا 

ً
وقال النواب في بيانهم: »انطالقا

الشعبية التي عبرت عنها صناديق االقــتــراع في 
29 سبتمبر 2022، وحــقــوقــنــا الــدســتــوريــة التي 
كفلتها المادة 108 من الدستور، وتعبيرنا الرافض 
لمحاولة االلتفاف على الدستور، وحتى ال نعود 
للمربع األول، أصبح من الالزم حماية دور المؤسسة 
التشريعية الذي أكد عليه المشرع الدستوري، حيث 
أتى القياس في مواد الدستور أن ال يتجاوز تشكيل 
الحكومة أكثر من أسبوعين، لكي ال تكون مصالح 
الــشــعــب وقــوانــيــنــه مــرهــونــة بتشكيل مــمــتــد غير 
معلوم المالمح أو المدة، لذلك فإن احترام النصوص 

الدستورية واإلرادة الشعبية يستدعي سرعة تكليف 
رئيس الحكومة واالستعجال في تشكيلها«.

ووقع البيان كل من النواب خالد المونس، وحسن 
جوهر، ومحمد المطير، ومرزوق الحبيني، وشعيب 
المويزري، وحمدان العازمي، ومهند الساير، وحمد 
المطر، وعبدالكريم الكندري، وعبدالله المضف، 
وعبدالعزيز الصقعبي، وثامر السويط، والصيفي 
الــصــيــفــي، ومــهــلــهــل الــمــضــف، وأســـامـــة الــشــاهــيــن، 
وفارس العتيبي، وعادل الدمخي، وصالح عاشور، 
وخليل الصالح، وخليل ابــل، وسعود العصفور، 
وأحــمــد الري، ومــحــمــد الــحــويــلــة، ومــحــمــد هــايــف، 
وحــمــد الــعــبــيــد، ومــبــارك الــطــشــة، وعــبــدالــلــه فــهــاد، 
وأســامــة الــزيــد، وعــبــدالــوهــاب العيسى، وعبدالله 
األنبعي، وفالح الهاجري، وحامد البذالي، وشعيب 
شعبان، وحمد المدلج، ومحمد المهان، ومبارك 
الحجرف، وهاني شمس، وخالد الطمار، ويوسف 

البذالي.

ــــدون، ومـــحـــمـــد هـــايـــف،  ــعـ ــ ــسـ ــ ــد الـ ــمــ أحــ
ــــرزوق الحبيني،  وعــبــدالــلــه االنــبــعــي، ومـ
وخليل الصالح، وشعيب شعبان، وأحمد 
الري، وعبدالله المضف، وحمد المطر، 
ومهلهل المضف، وحمد المدلج، وعادل 
الدمخي، وعبدالله فهاد، ومهند الساير، 

وحسن جوهر، وماجد المطيري، وخالد 
المونس، وثامر السويط، وعبيد الوسمي، 
وأســـامـــة الـــزيـــد، وعــبــدالــوهــاب العيسى، 
وأسامة الشاهين، وحمد العبيد، وخليل 
أبـــــل، وعـــبـــدالـــعـــزيـــز الــصــقــعــبــي، وجــنــان 
بوشهري، وعبدالكريم الكندري، وفارس 

الــعــتــيــبــي، وشــعــيــب الــمــويــزري، وســعــود 
الــعــصــفــور، والــصــيــفــي الــصــيــفــي، وفــالح 
الهاجري، ومبارك الطشة، وهاني شمس، 

ويوسف البذالي، ومحمد المهان.

النواب الحضور

، رفع رئيس مجلس األمة أحمد السعدون 
ً
كما كان متوقعا

الجلسة العادية التي كانت مقررة أمس، وجلسة اليوم، 
وزاد عليها جلسة غٍد الخاصة بمناقشة ظاهرة الغش في 

 لعدم حضور الحكومة، 
ً
المدارس إلى 21 الجاري، نظرا

ليواصل المجلس بذلك تعليق جلساته حتى تشكيل 
الحكومة الجديدة.

وبينما أغلقت قاعة عبدالله السالم أبوابها بعد إعالن 
السعدون رفع الجلسات عند الساعة التاسعة من صباح 

أمس، فتحت اللجان البرلمانية أبوابها، إذ عقدت 5 لجان 
 اجتماع اللجنة التعليمية الذي 

ً
اجتماعاتها، وكان الفتا

ناقشت خالله ظاهرة الغش في المدارس، وانتقد رئيسها 
موقف الحكومة من مقاطعة جلسة غٍد، والتي على أثرها 

أعلن السعدون عدم انعقادها.

علي الصنيدح

الطمار يسأل المال عن التلوث في الرميثيةنافذة نيابيةنافذة نيابية
 إلـــى نــائــب رئيس 

ً
قـــدم الــنــائــب خــالــد الــطــمــار ســــؤااًل بــرلــمــانــيــا

مجلس الوزراء وزير النفط د. بدر المال، قال في مقدمته: أوضحت 
جماعة الخط األخضر البيئية أن األجواء بمنطقة الرميثية ملوثة 
ويصل التلوث فيها إلى )الفئة 4 غير صحي(، وهناك ارتفاع كبير 

رى بالعين المجردة.
ُ
لجسيمات ملوثة ومسرطنة ال ت

 وبناء على ما سبق، طلب إجابته عن االتي: ما صحة هذا الخبر 
من عدمه؟ وهل يوجد تواصل وتنسيق مع جماعة الخط األخضر 
البيئية؟ وما اإلجراءات التي تتخذها الهيئة العامة للبيئة للحد من 
تلك الملوثات بدولة الكويت ومنطقتي الرميثية وسلوى خاصة؟ 
وما اإلجراءات الفعلية التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة لتقليل 

تلوث الهواء بدولة الكويت؟

 الحويلة وجه 10 أسئلة إلى 6 وزراء
وجه النائب د. محمد الحويلة 10 أسئلة، من بينها سؤال مشترك 
إلى 6 وزراء، بشأن الغرامات التي طبقت على الشركات بسبب عدم 
تنفيذ التزامات أو التأخير في تنفيذ المشاريع، والوزراء هم كل من 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر المال، ووزير الصحة 
د.أحمد العوضي، ووزيرة األشغال العامة وزيرة الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز، ووزير التربية وزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد العدواني، ووزيــر الدولة لشؤون 
البلدية عبدالعزيز المعجل، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، حول 
بقت بسبب عدم تنفيذ التزامات أو التأخير 

ُ
عدد الغرامات التي ط

خالد الطمارمحمد الحويلةفي تنفيذ المشاريع الخاصة.

 حضروا 
ً
36 نائبا

وتعليق الجلسات 
حتى 21 الجاري 
وسط مطالبات 

بعقدها الكتمال 
النصاب

»التعليمية« تناقش 
الئحة الغش وسط 

تنديد بعدم حضور 
جلسة الغد

الحجرف: ال لعودة الرشيد والشيتانالحجرف: ال لعودة الرشيد والشيتان
أكـــد الــنــائــب مـــبـــارك الــحــجــرف أن هـــروب 
الــحــكــومــة غــيــر الــمــبــرر مــن الــجــلــســات يدفع 
الـــنـــواب إلـــى محاسبتها عــلــى تنصلها من 
واجبها الــدســتــوري، مــشــددا على أن »تأخر 
تشكيلها سيعيدنا إلى المربع األول«، ووجه 
رسالته إلى سمو رئيس الــوزراء بأن إعادة 
تكليف وزيـــر الــمــالــيــة عــبــدالــوهــاب الرشيد 

يشكل خطرا على القوة المالية للكويت.
وشدد الحجرف، في تصريح أمس، على 
أنه لن يقبل بعودة الرشيد مرة أخرى، وكذلك 
وزيــر شــؤون مجلس الــوزراء بــراك الشيتان، 
نظرا لما تم من عبث في عمليات النقل وقتل 
طموح المواطنين، واستباحة مجلس الخدمة 
المدنية، مبينا أن الدافع األول من استجوابه 

للرشيد حماية المال العام، وااللتزام بنص 
الدستور فيما يخص حماية األموال العامة، 
و»إعادة تكليفه خطر على مالية الدولة ولن 

أقبل بعودته«. 
وأردف: »طالما الحكومة هربت أصبح علي 
أن أبــيــن للشعب لــمــاذا تقدمت باستجواب 
وزير المالية، مادام الحكومة شلتها رجولها 
في مواجهة االستجواب، لنوضح التجاوزات 
عــلــى الـــمـــال الـــعـــام أمــــام الــشــعــب الــكــويــتــي«، 
مضيفا أنه بعد أن تقدم باالستجواب لوزير 
المالية استقالت الحكومة ولم تواجه، »لذلك 
وجد أن من واجبه توضيح الصورة للشعب 
الكويتي، والتجاوزات التي تمت على المال 

العام في الفترة الماضية«.
مبارك الحجرف
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https://www.aljarida.com/article/13675
https://www.aljarida.com/article/13650
https://www.aljarida.com/article/13650
https://www.aljarida.com/article/13650


تواصل شركة مستشفيات الضمان 
الــصــحــي )ضـــمـــان( مــســاهــمــاتــهــا في 
ــبـــر الـــقـــيـــام  ــتـــدامـــة عـ الـــتـــنـــمـــيـــة الـــمـــسـ
بمسؤولياتها االجتماعية المتصلة 
بنواٍح مجتمعية متعددة، حيث تركز 
ــبــــادرات الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة  مــ
للشركة على مجاالت تتعلق بقطاع 
عـــمـــلـــهـــا، وهــــــي الـــصـــحـــة والــتــعــلــيــم 
والـــبـــيـــئـــة، والــــحــــرص عــلــى أن تــقــوم 

بأعمالها وفق أفضل الممارسات.
وقــالــت »ضـــمـــان«، فــي بــيــان أمــس، 
إن »مـــبـــادراتـــهـــا وأنــشــطــتــهــا شملت 
ــة مــــن الــمــجــتــمــع فــي  ــعــ ــرائــــح واســ شــ
سياق مسيرة الشركة نحو تحقيق 
الريادة في خدمة المجتمع«، مؤكدة 
سعيها للنهوض بدورها االجتماعي 
والصحي بشكل بارز يتسم بالتنوع 
والشمولية، وتعزيز مكانة »ضمان« 
كــشــركــة يعتمد نــمــوذج عملها على 
مبدأ الوقاية الصحية ونشر التوعية 
الــصــحــيــة، بــمــا يــعــزز تنفيذ معايير 
 جديدة لدور 

ً
االستدامة ويرسي أسسا

القطاع الخاص الصحي في التنمية. 

المسؤولية االجتماعية 
وأضافت: تتبنى »ضمان« فلسفة 
الـــعـــنـــايـــة الــــمــــســــؤولــــة، حـــيـــث تــؤمــن 
الشركة وتتصرف وفق ثقافة العطاء 
ــة فــي  ــبــ ــرغــ ــن الــ ــ ــم الـــنـــابـــعـــة مـ ــ ــدعــ ــ والــ
بــنــاء مجتمع مــبــادر ومــفــيــد لجميع 
 
ً
 وجليا

ً
أفــراده، وهو ما ظهر واضحا

منذ الــبــدايــة فــي الــتــعــاون واألنشطة 
الــمــشــتــركــة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا شــركــة 
ضمان أثناء جائحة كورونا مع وزارة 
الصحة ومؤسسات المجتمع المدني 
ــة لــمــواجــهــة  ــريـ ــيـ ــيـــات الـــخـ ــعـ ــمـ والـــجـ
الجائحة وتقديم المساعدة لشرائح 
مختلفة من المجتمع لتجاوز آثارها. 
وبينت أن الشركة رائدة في مجال 

تــقــديــم الــرعــايــة الــصــحــيــة، مــن خــال 
اعتماد وتنفيذ نموذج المحافظة على 
الصحة، حيث تؤمن بالحفاظ على 
البيئة، وتعزيز الشفافية والنزاهة 

وتكافؤ الفرص.
ممارسات عمل مستدامة  

وأوضــــحــــت أن الـــقـــطـــاع الــصــحــي 
يعتبر مــن الــقــطــاعــات الــمــهــمــة التي 
التزمت بأهداف التنمية المستدامة 
لــأمــم الــمــتــحــدة، مــن خـــال الــحــرص 
على توفير الرعاية الصحية لمايين 
األشخاص في أنحاء العالم، إذ تبنت 
»ضــمــان« مــمــارســات عــمــل مستدامة 
ــادرة األمــــم  ــبــ ــــى مــ ــمـــام إلـ عـــبـــر االنـــضـ
المتحدة لتطوير وتطبيق واإلفصاح 
عـــن مــمــارســات األعـــمـــال الــمــســؤولــة، 
مبينة أنها منصة قيادية تطوعية 
ــاح  ــ ــــصـ ــيـــق واإلفـ ــبـ ــتـــطـ لـــلـــتـــطـــويـــر والـ
عـــن مـــمـــارســـات األعـــمـــال الــمــســؤولــة 
لــلــشــركــات مـــن خــــال دعــــم الــتــعــاون 
الــدولــي والمؤسسي لبناء شــراكــات 
ــــاد حـــلـــول مــبــتــكــرة  ــــجـ حــقــيــقــيــة، وإيـ
لــلــتــحــديــات الـــمـــشـــتـــركـــة، ومـــمـــارســـة 

األعمال بطريقة مسؤولة.

دعم حقوق اإلنسان
ــبـــادرة الــمــيــثــاق  وأردفــــــت: وتــضــم مـ
العالمي لأمم المتحدة آالف الشركات 
والـــمـــؤســـســـات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
التي تبدي التزامها بتبني وتطبيق 
ات تــجــاريــة مــســؤولــة، مضيفة:  ــراء ــ إجـ
»اننا من خال انضمامنا إلى الميثاق 
الــعــالــمــي لــأمــم الــمــتــحــدة نــعــمــل على 
دعم حقوق اإلنسان، وهو ما تتضمنه 
مدونة قواعد السلوك وسياسة الموارد 
البشرية وكل أنظمة وسياسات الشركة. 
ولفتت إلــى أن مــن الــمــبــادرات التي 
تبنتها »ضـــمـــان« إعــــداد دلــيــل خــاص 
للحوكمة الــذي يعتبر إحــدى الركائز 
األساسية في تطبيق وممارسة مبادئ 
حوكمة الشركات داخل الشركة لتعزيز 

ثقة المستثمرين والمتعاملين معها.

مبادرات الصحة الوقائية
واســــــــتــــــــطــــــــردت: تــــــدعــــــم »ضــــــمــــــان« 
ــادرات الــمــجــتــمــعــيــة بــمــخــتــلــف  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
ــم الـــصـــحـــة الـــوقـــائـــيـــة  ــدعــ أشـــكـــالـــهـــا لــ

للمجتمع، مــع التركيز على التوعية 
ــقـــافـــة الــصــحــيــة  ــثـ الـــصـــحـــيـــة ونــــشــــر الـ
عبر تنظيم برنامج مــن المحاضرات 
اإللــكــتــرونــيــة الــتــوعــويــة حـــول العديد 
ــيـــع مـــثـــل أهـــمـــيـــة فــحــص  ــمـــواضـ ــن الـ مــ
وتــشــخــيــص ســرطــان الــثــدي فــي شهر 
ــثـــدي، وســرطــان  الــتــوعــيــة بــســرطــان الـ
البروستاتا بمناسبة شهر التوعية 
ــة الـــــــــــرجـــــــــــال، ومـــــضـــــاعـــــفـــــات  ــ ــحـ ــ ــــصـ بـ
كـــولـــيـــســـتـــرول الــــــدم الـــعـــالـــي، واآلثــــــار 
السلبية الستهاك مشروبات الطاقة، 
ونصائح لمرضى الــربــو وغيرها من 

األمراض المزمنة.

مبادرات التعليم والتدريب
أمــــا بــالــنــســبــة لـــمـــجـــاالت الــتــطــويــر 
ــأكـــدت الـــشـــركـــة اهــتــمــامــهــا  الــمــهــنــي، فـ
بالتعليم والتدريب الطبي المستدام 
مــن أجــل تهيئة كـــوادر وطنية محلية 
قــادرة على االرتقاء بالقطاع الصحي 
 بعد أن أظهرت أزمة جائحة 

ً
خصوصا

كورونا أهمية تأهيل الكوادر الطبية 
المحترفة. 

وأشارت إلى تقديم التدريب العملي 

لمجموعات من طلبة جامعة الكويت 
والــهــيــئــة الــعــامــة للتعليم التطبيقي 
والـــتـــدريـــب، إضـــافـــة إلـــى الــتــعــاون مع 
الجمعية الطبية الكويتية فــي مجال 
دعــم التعلم المستمر لجميع األطباء 
العاملين في مجاالت الرعاية الصحية 

في القطاعين الحكومي والخاص. 

رفع الوعي الصحي 
وأكــدت دعمها بشكل واســع تعزيز 
ــد مــن  ــديــ ــعــ صـــحـــة الـــمـــجـــتـــمـــع عـــبـــر الــ
المبادرات الخاصة بالرعاية الصحية 
بالتعاون مع عدد من جمعيات النفع 
ــة، ومــنــهــا  ــات الــــخــــاصــ ــهــ الــــعــــام والــــجــ
زيــارتــهــا للجمعية الــكــويــتــيــة لرعاية 
ــة  ــــراء فــحــوصــات دوريـ الــمــعــوقــيــن إلجـ
ألصحاب الهمم من المقيمين في مقر 
الــجــمــعــيــة وتـــدريـــب طـــاقـــم الــتــمــريــض 
على إجراء بعض الفحوصات، كما تم 
تنظيم يوم فحص صحي مجاني في 
مراكز ضمان للرعاية الصحية األولية 
ــن الــشــركــات  ــدد مـ لــفــئــة الـــعـــمـــال فـــي عــ

الخاصة.
ولــفــتــت إلــــى تــقــديــم الــشــركــة الــدعــم 

لجمعية الهندسة والبترول، كما رعت 
ماراثون طب العائلة 2022 الذي نظمته 
ــبـــاء الــعــائــلــة والــمــمــارســيــن  رابـــطـــة أطـ
العامين الكويتية بدعم من الجمعية 
الــطــبــيــة الــكــويــتــيــة، كــمــا شـــاركـــت في 
حــمــلــة الـــتـــبـــرع بـــالـــدم فـــي بــــرج الــــداو 
بالتعاون مع مجموعة االمتياز وبنك 

الدم الكويتي.

العمالة الوطنية
وشددت على أن »ضمان« تأخذ على 
عاتقها وضمن أهدافها المساعدة في 
إيــجــاد فــرص عمل جــديــدة الستيعاب 
القوة العاملة في المجتمع، عبر خلق 

فرص عمل في قطاع صحي جديد. 
وتوقعت توفير حوالي سبعة آالف 
ــي الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي خـــال  وظـــيـــفـــة فــ
ــنــــوات الـــخـــمـــس الــــقــــادمــــة، يــمــثــل  الــــســ
المواطنون نسبة 15 في المئة منها في 
البداية، على أن تتم زيادة هذه النسبة 
بشكل تصاعدي متدرج لتصل إلى 25 
في المئة من إجمالي عدد العاملين.  

● محمد جاسم
قـــدم نــائــب رئــيــس المجلس 
الــبــلــدي خــالــد المطيري ســؤااًل 
بــــــشــــــأن الـــــمـــــبـــــانـــــي الـــمـــهـــمـــلـــة 
ــة  ــقـ ــطـ ــنـ والـــــــمـــــــهـــــــجـــــــورة فــــــــي مـ

العارضية الحرفية. 
وأوضح المطيري في سؤاله، 
 ألهــمــيــة الــحــفــاظ على 

ً
أنـــه نــظــرا

ــة واســـتـــغـــالـــهـــا  ــ ــدولـ ــ أراضــــــــي الـ
ــاريـــع الـــصـــنـــاعـــيـــة أو  ــمـــشـ ــي الـ فــ
الحرفية أو التجارية بما يعود 
ــة،  بــالــنــفــع عــلــى اقـــتـــصـــاد الـــدولـ
لــوحــظ عـــدم االســتــغــال األمــثــل 
لــعــدد مــن المباني المهملة في 
ــة الـــحـــرفـــيـــة،  ــيـ ــعـــارضـ مــنــطــقــة الـ
ــــذي نــتــج عــنــه تــحــولــهــا  ــر الـ ــ األمـ
إلى موقع غير حضاري ومكان 
ــات الـــضـــالـــة  ــوانــ ــيــ ــحــ لـــتـــجـــمـــع الــ
 عن استغاله 

ً
والنفايات، فضا

مـــأوى لبعض ضــعــاف النفوس 
 أنه من غير 

ً
والمجرمين، مضيفا

المقبول أن يستمر إهمال الموقع 
عـــدة ســنــوات حــتــى وصـــل األمــر 

إلى الوضع المؤسف الحالي.

وتـــــــــســـــــــاءل »مــــــــــا األنــــشــــطــــة 
ــة والــــمــــصــــرح لــهــا  ــمـــوحـ ــمـــسـ الـ
للعمل في هذا الموقع؟ وموعد 
الـــبـــدء بــتــنــفــيــذ هــــذا الــمــشــروع 
والــــــــمــــــــدة الــــــــازمــــــــة إلنــــــجــــــازه 

واالنــــتــــهــــاء مــــن تـــنـــفـــيـــذه؟ وهـــل 
سيخصص المشروع للشباب 
الخريجين أم سيتم استغاله 

من قبل شركات خاصة؟«.

● محمد جاسم
قدم عضو المجلس البلدي فهد 
العبدالجادر ســـؤااًل ِبــشــأن عقود 
 عن أسباب 

ً
نقل النفايات، متسائا

ــد الـــمـــجـــلـــس الـــبـــلـــدي  ــ ــــزويـ عــــــدم تـ
بــعــقــود الــنــظــافــة بــعــد تــوقــيــعــهــا، 
واالشـــــتـــــراطـــــات الـــمـــفـــروضـــة فــي 
عقد ناقل النفايات، كذلك اآلليات 
المستخدمة لنقل النفايات، ومدى 
جـــودتـــهـــا ومــواكــبــتــهــا مـــع عصر 

التقنية. 
وقــال العبدالجادر في سؤاله، 
إن النفايات الصلبة ثروة وطنية 
تــنــافــس الــنــفــط، إذا تــم التخلص 
منها بطريقة علمية غير تقليدية، 
بحيث تساهم في إنتاج الكهرباء 
ــداًل مـــن حـــرق أطـــنـــان مـــن النفط  بــ
الــــــذي يــعــتــبــر الـــمـــصـــدر الــوحــيــد 

للدخل في الكويت. 

وأشار إلى أن الردم العشوائي 
للنفايات يؤدي إلى تلوث التربة، 
ــتــــشــــار  ــاه الــــجــــوفــــيــــة، وانــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ والـ
الروائح الكريهة في الجو مع غاز 
الميثان الذي ينتج عن تحلل تلك 

الــنــفــايــات، مما يساهم فــي تفاقم 
 
ً
مشكلة االحتباس الحراري، الفتا

إلى أن استمرار هذه السياسة في 
التعامل مع النفايات سيقلل من 
مساحة األراضي الصالحة للسكن 

في الكويت.

استخدام التقنيات الحديثة
ــــد ان اســـتـــخـــدام الــتــقــنــيــات  وأكـ
الحديثة في حرق النفايات يؤدى 
إلى توفير كميات كبيرة من النفط 
والـــغـــاز الطبيعي المستخدمين 
ــات الـــكـــهـــربـــاء  ــطـ ــــي مـــحـ  فـ

ً
ــا ــيــ حــــالــ

 أن نسبة 
ً
وتحلية المياه، موضحا

 مــن وقــود في 
ً
مــا يستهلك يوميا

مــحــطــات الــقــوى يــعــادل %12 من 
اإلنتاج اليومي للنفط. 

ــاف أن اســـتـــخـــدام تقنية  ــ وأضــ
حرق النفايات سيساهم أيضا في 
معالجة أطنان النفايات الصلبة 

التي تــردم يوميا بطريقة بدائية 
ومــشــاكــل تــلــوث الـــهـــواء والــتــربــة 
ــح الـــكـــريـــهـــة عــنــد  ــ ــروائـ ــ وتـــنـــشـــر الـ
: ومن فوائد تقنية 

ً
تحللها، مردفا

حرق النفايات أنها ستعمل على 
تقليل كميات الكربون المنبعثة 
ــاز فــي  ــ ــغـ ــ ــن حــــــرق الـــنـــفـــط أو الـ ــ مـ

محطات القوى بنسبة 35%. 
وأوصـــى الــعــبــدالــجــادر بوضع 
ــتـــاج  ــرق الـــنـــفـــايـــات إلنـ ــ تــقــنــيــة حــ
الـــكـــهـــربـــاء مـــن ضــمــن أولــويــاتــهــا 
 إلــى 

ً
فـــي خــطــط الــتــنــمــيــة، مــشــيــرا

طــرح مــزايــدة عامة إلعــادة تدوير 
ومــعــالــجــة الــنــفــايــات وتــحــويــلــهــا 
 ألعــلــى المعايير 

ً
إلـــى طــاقــة وفــقــا

والمواصفات العالمية وتشجيع 
االستثمار في مجال إعادة التدوير 
ــاء الـــتـــعـــاقـــد مــــع الـــشـــركـــات  ــ ــغـ ــ وإلـ
الــحــالــيــة الــتــي مهمتها فــقــط نقل 

وردم النفايات.
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»فنية البلدي« توافق على مشروع كورنيش الجهراء
البلدية استعرضت »تطوير المباركية« في مهرجان العمارة العالمي بالبرتغال

وافــقــت الــلــجــنــة الــفــنــيــة بالمجلس 
الـــبـــلـــدي، فـــي اجــتــمــاعــهــا أمـــــس، على 
مشروع الواجهة البحرية في الجهراء 
)كورنيش الجهراء(، مع عــدم موافقة 
الــعــضــو نـــاصـــر الـــجـــدعـــان، وامــتــنــاع 
العضو عبداللطيف الــدعــي، لتحيله 

اللجنة إلى الجلسة الرئيسية.
ووافقت »الفنية«، برئاسة د. حسن 
كمال، على قرار مجلس الوزراء بشأن 
طــلــب الــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات 
ــة تــــخــــصــــيــــص أرض  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ االجــ
لــمــشــروع تــرفــيــهــي تعليمي تثقيفي 
فــي مــحــافــظــة الــجــهــراء والــمــضــي في 
تنفيذه، كما وافقت على اقتراح كمال 
بشأن ترخيص المبرات في المباني 
ــراح الـــمـــقـــدم  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاريــــة، واالقـ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
ــر بــشــأن  ــيــ ــن الـــعـــضـــوة مـــنـــيـــرة األمــ مــ
تخصيص أماكن إعانية على الطرق 
العامة والرئيسية الستخدام الجهات 

الحكومية.
ــراح الـــمـــقـــدم  ــ ــتــ ــ ــلـــى االقــ ــقـــــت عـ ووافـــ
مـــن عــضــوة الــبــلــدي عــلــيــاء الــفــارســي 
ــع  ــوقــ ــيـــــص مــ ــ ــــصـ ــــخـ بــــــشــــــأن نـــــقـــــل وتـ
ــة  ــطــ ــمــــاالت واألنــــشــ ــعــ ــتــ ــد لــــاســ ــ ــديـ ــ جـ

الــمــوجــودة بمنطقة شـــرق الضجيج 
وجــنــوب ضاحية خيطان الجنوبي، 
وشــمــال القاعة األمــيــريــة فــي المطار، 
واالقــتــراحــيــن الــمــقــدمــيــن مــن العضو 
عبداللطيف الدعي بشأن عمل لجنة 
استشارية مشكلة من مختلف الجهات 
الحكومية، وبشأن دليل استرشادي 
شامل لتخصيص األراضي والقسائم، 
ــتـــراح  ــقـــت عـــلـــى الــــجــــدول اقـ بــيــنــمــا أبـ

الـــعـــضـــو فـــهـــد الــــعــــبــــدالــــجــــادر بــشــأن 
أرقــام الطرق الموجودة في اللوحات 

اإلرشادية.

»تطوير المباركية«
فــي مــجــال آخــر قــدم وفــد مــن إدارة 
تنمية الــمــشــاريــع فــي بــلــديــة الكويت 
 لمشروع تطوير أسواق 

ً
 مرئيا

ً
عرضا

المباركية الجديد وأهدافه التنموية، 

ــفـــل تــــوزيــــع جــــوائــــز مـــهـــرجـــان  فــــي حـ
ــارة الــــعــــالــــمــــي فـــــي الـــعـــاصـــمـــة  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ

البرتغالية لشبونة.
وترشح المشروع ضمن نهائيات 
فئة المشاريع المدنية المستقبلية، 
وأشــــــــــــــــــــادت الــــــبــــــلــــــديــــــة بــــالــــتــــكــــريــــم 
الــعــالــمــي الــــذي حــظــي بـــه الــمــشــروع، 
ــرز  ــ ــن أبـ ــ بـــحـــصـــولـــه عـــلـــى تـــرشـــيـــح مـ
المنصات الدولية لتقييم المشاريع 

والتصميمات الــمــعــمــاريــة، عــن تمّيز 
بــرنــامــجــه الــتــصــمــيــمــي الـــشـــامـــل في 
ــة مـــبـــتـــكـــرة  ــاريــ ــمــ ــعــ ــــول مــ ــلـ ــ ــديــــم حـ ــقــ تــ
إلثـــــراء الــتــجــربــة الــســيــاحــيــة ألســـواق 
المباركية، وذلك دون المساس بإرثه 
التاريخي وعناصره التراثية، ولكن 
بمفهوم يتأمل عناصر الماضي بعين 

المستقبل.
وأوضحت البلدية، في عرضها، أنه 
ستتم المحافظة بصورة كاملة على 
المخطط الهيكلي لمنشآت المباركية 
الــتــاريــخــيــة والــتــجــاريــة الــقــائــمــة كما 
هو، بالتنسيق مع المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، مع استغال 
المساحات المتروكة الخالية وغير 
المبنية فــي غــرب المباركية بإنشاء 
ــة جـــديـــدة  ــيـ ــدمـ ــرافــــق تــرفــيــهــيــة وخـ مــ
مـــســـانـــدة، بــخــطــة لــتــنــســيــق الــمــواقــع 
ومــســارات المشي والــتــنــزه المحيطة 
بـــه، ليتم توظيفها لــخــدمــة األســـواق 
القائمة واالرتقاء باإلمكانات التجارية 
والــتــراثــيــة والسياحية الــتــي تقدمها 
الــمــبــاركــيــة ضــمــن الــمــشــهــد الــثــقــافــي 

واالجتماعي.

الفارسي تسأل 
عن عقود مشاريع 
البلدية العمرانية

قـــــــدمـــــــت عـــــــضـــــــوة الــــمــــجــــلــــس 
ــاء  ــيــ ــلــ ــة عــ ــ ــدسـ ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الــــــبــــــلــــــدي الـ
الــــفــــارســــي ســـــــؤااًل بـــشـــأن أنـــــواع 
ــة بـــمـــشـــاريـــع  ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ ــود الـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ
الــبــلــديــة الــعــمــرانــيــة والــمــشــاريــع 
ــادرات، الفــتــة  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـــتـــنـــمـــويـــة والـ
ــــى دور الـــبـــلـــديـــة فــــي تــطــويــر  إلــ
الــمــشــاريــع الــعــمــرانــيــة مــن خــال 
وضع استراتيجية متكاملة عن 
طريق االستغال األمثل للمرافق 
ــدمـــات وتــبــنــي مــشــروعــات  والـــخـ
محورية في عملية تطوير الباد. 
 مــــن األســـئـــلـــة 

ً
ووجــــهــــت عــــــــددا

مـــنـــهـــا مــــا أنــــــــواع الــــعــــقــــود الـــتـــي 
ــــص مــــــــشــــــــاريــــــــع الـــــبـــــلـــــديـــــة  ــ ــخـ ــ ــ تـ
العمرانية، والمشاريع العمرانية 
الــتــنــمــويــة، والــمــبــادرات مــع ذكــر 
5 مــشــاريــع لــكــل نــــوع مـــن أنــــواع 
العقود المبرمة مع البلدية، مع 
تــوضــيــح حــالــة الــمــشــروع لجهة 

التصميم والتنفيذ والتشغيل؟

فهد العبدالجادر

يوم »ضمان« للفحص الصحي المجانيجانب من مشاركة »ضمان« في شهر التوعية بسرطان الثدي

جانب من المباني المهجورة

جانب من اجتماع اللجنة

محمد جاسم

المطيري: »العارضية الحرفية« مهملة ومهجورة 
»المباني تحولت إلى مكان تتجمع فيه الحيوانات الضالة والنفايات«

العبدالجادر يستغرب الردم العشوائي للنفايات
طالب بطرح مزايدة إلعادة تدوير النفايات وتحويلها إلى طاقة

خالد المطيري

»ضمان«: نتبنى فلسفة العناية المسؤولة ونسعى للريادة الصحية
• »نتطلع إلى تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي ودعم حقوق اإلنسان«
• »توفير نحو 7 آالف وظيفة في القطاع الصحي خالل السنوات الخمس القادمة«

تعتبر شركة »ضمان« التي أسست عام 2014، مؤسسة 
الــرعــايــة الصحية األولـــى مــن نوعها فــي منطقة الشرق 
األوســط التي تعتمد على نظام الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص )PPP( بناء على الرغبة األميرية السامية 
ضمن خطة التنمية الوطنية ورؤية »كويت جديدة 2035«.  
وتتولى »ضــمــان« تأسيس منظومة صحية متكاملة 
تشمل برامج التأمين الصحي وإنــشــاء وتشغيل شبكة 
من مراكز الرعاية الصحية األولية والمستشفيات تغطي 
جميع مــنــاطــق الــكــويــت مــع تطبيق أفــضــل الــمــمــارســات 
المهنية لتحقيق التنمية المستدامة في الرعاية الصحية 

واالســتــثــمــار فــي البنية التحتية للقطاع الصحي بناء 
على أفضل المعايير العالمية وتوظيف أكثر من 6 آالف 
من ذوي الكفاءة العالية في المجاالت الطبية واإلدارية. 

وتنقسم الشراكة في »ضمان« بين الجهات الحكومية 
ممثلة بالهيئة الــعــامــة لاستثمار والــمــؤســســة العامة 
للتأمينات االجتماعية بنسبة 24 فــي المئة، والشريك 
االستراتيجي من القطاع الخاص بنسبة 26 في المئة، 
وتم تخصيص 50 في المئة من أسهم الشركة لطرحها 

للمواطنين الكويتيين عبر اكتتاب عام.

»PPP« منظومة صحية متكاملة بنظام

فريق »ضمان« للصحة الوقائية»ضمان« خال رعاية ماراثون طب العائلة  

نقدم الرعاية 
للمرضى من 
خال اعتماد 

نموذج 
المحافظة 

على الصحة

نؤمن بالحفاظ 
على البيئة وتعزيز 
الشفافية والنزاهة 

وتكافؤ الفرص

نسعى لتهيئة 
كوادر وطنية 
محلية قادرة 
على االرتقاء 

بالقطاع الصحي

ندعم المبادرات 
المجتمعية 

وتعزيز الصحة 
الوقائية 

والتوعية 
ونشر الثقافة
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درج بــعــض الـــدارســـيـــن عــلــى تفحص 
ــــرة األوروبــــــيــــــيــــــن إلـــــــى الــمــســلــمــيــن  ــــظـ نـ
والــعــرب، ولــم يحصل أن تطرق أحــد من 
الباحثين إلى نظرة المسلمين إلى أوروبا 
وهــــذا مــا قـــام بــه الــدكــتــور خــالــد زيــــادة، 
فــالــشــيء الــجــديــد الـــذي أتـــى بــه الباحث 
والــدبــلــومــاســي أنـــه عـــاد إلـــى مــرحــلــة ما 
قبل حملة نابليون على مصر عام 1798، 
فوجد أن األتــراك العثمانيين بــدأوا قبل 
ذلك بقرن من الزمن، يتصلون ويتأثرون 
بما لــدى األوروبــيــيــن من تقنية وأفكار، 
وهذا ما عالجه في كتابه »اكتشاف التقدم 

األوروبي« الصادرعام 1981.
ــادة في   تــمــيــزت مــحــاولــة الــدكــتــور زيــ
طــبــعــتــه الـــحـــديـــثـــة 2017 »الــمــســلــمــون 
والحداثة األوروبــيــة« بأنها موضوعية 
أواًل، وتتبع بداية تكوين نظرة إسالمية 
 ،

ً
عن أوروبــا والعودة إلى األصــول ثانيا

لكن كيف نظر إلــى الطرفين؟ يوضح د. 
خالد بقوله »ليس ثمة تكافؤ بين نظرة 
المسلمين إلــى أوروبــــا، ونــظــرة أوروبـــا 
الــمــســيــحــيــة إلـــى اإلســـــالم، لـــم يــحــدث أن 
طابق المسلمون بين المسيحية وأوروبا 
إال فــــي الــحــقــبــة الـــعـــثـــمـــانـــيـــة، وبــمــعــنــى 
أدق، اكتشف العثمانيون هوية أوروبــا 
المسيحية في زمن شهد تغليب النظرة 
الواقعية والمصالح على العداء المطلق«. 
وما توصل إليه من نتائج، أنه حدث 
تغير جـــذري فــي العالقة بين العالمين 
الــغــربــي واإلســـالمـــي، فــمــن جــهــة انحسر 

تأثير أفــكــار التنوير واأليــديــولــوجــيــات 
الـــقـــومـــيـــة واالشـــتـــراكـــيـــة ذات الــمــصــدر 
األوروبي، ومن جهة أخرى تخلى الغرب 
عــن دعــوتــه العالمية، وينتهي بــه األمــر 

للقول »لم يعد ألوروبا ما تقدمه«.
 لــقــد تــبــدلــت عــالقــة الــعــالــم اإلســالمــي 
بالغرب، وتبدل العالمان، وكانت الحداثة 
 ضحية هذا 

ً
العربية غير المنجزة أصال

التبدل وأوروبا والغرب ما عادا يكترثان 
بــأن يكونا مثال الحداثة العالمي، وما 
عادت حركات اإلسالم السياسي تحظى 

بغير العداء في الغرب.
ــك يــعــتــقــد صـــاحـــب الـــمـــؤلـــفـــات  ــذلــ  ولــ
الــعــمــيــقــة والــمــتــنــوعــة الـــتـــي تـــزيـــد على 
، أنه إذا كانت أوروبا 

ً
خمسة عشر كتابا

قــد انــكــفــأت على ذاتــهــا وفــقــدت أفكارها 
ــرزت  ــ ــونــــي، وبــ ــكــ الـــكـــبـــرى وتـــأثـــيـــرهـــا الــ
فيها الــتــيــارات الــشــعــبــويــة ذات التنوع 
ــإن الــقــيــم الـــتـــي أطــلــقــتــهــا،  الــعــنــصــري، فــ
انفصلت عن تاريخيتها، ومن هنا يترتب 
على الــعــرب للخروج مــن حــالــة الــتــردي، 
تبنى القيم التي تبنتها شعوب العالم، 

وأولها الحرية.
 يــعــتــرف الـــدكـــتـــور زيـــــادة أنــــه يــرصــد 
النظرة إلى أوروبــا في النصوص ال في 
الــوقــائــع، وهــنــاك جملة مــن الــخــالصــات 
أوضـــحـــهـــا فـــي كــتــابــه الـــثـــالـــث »لــــم يعد 
ألوروبــــا مــا تــقــدمــه لــلــعــرب« فــي معرض 
قراءته للمشهد السياسي العام وثورات 
عـــام 2011، أن هـــذه الـــثـــورات استهدفت 

أنظمة استخدمت األيديولوجيا القومية 
وشعارات الوحدة وتحرير فلسطين من 
أجـــل إعــاقــة أي مــطــلــب يتعلق بالحرية 
والديموقراطية، فالتحرر كما يراه اليوم 
لــيــس مـــن االســـتـــعـــمـــار، بـــل مـــن األنــظــمــة 
األحادية، في الوقت الذي لم تعد أوروبا 
 ألفكار كبرى، ولم يعد لديها ما 

ً
مصدرا

تقدمه للعرب، و»ثــورات العالم العربي« 
ــار قـــضـــايـــا الــعــيــش  ــعـ ــرفـــع شـ الـــراهـــنـــة تـ

والكرامة والعدالة االجتماعية.
 ومن وجهة نظره أن حضور اإلسالم 
الــســيــاســي فــي الــمــشــهــد الـــعـــام، وتــصــدر 
ــــي الـــمـــجـــالـــس  الــــحــــركــــات اإلســــالمــــيــــة فـ
االنــتــقــالــيــة، يــعــوقــان المسعى الـــذي من 
ــثـــورات والــمــتــمــثــل بــإزالــة  أجــلــه قــامــت الـ
األحادية من الحكم، وتأسيس الدولة على 

مبادئ الديموقرطية وتداول السلطة.
ــاب الـــمـــثـــقـــف والـــمـــؤســـســـات  ـــيــ  إن غـ
الثقافية وبقايا األحزاب في ثورات 2011 
مكنت قوى اإلسالم السياسي الكامنة من 
الظهور واعتالء السلطة في بعضها، ومن 
موقعه كباحث متمكن وأستاذ جامعي 
حرص في إصداره هذا على التمييز بين 
ما يعرف بـ »قائمة المحتويات« للكتاب 
وبين »الفهرس العام«، أي الببليوغرافيا 
 في الوصول 

ً
وهو عمل مضٍن ومفيد جدا

إلـــى مــا يــريــده الـــقـــارئ، وهـــو عــبــارة عن 
دلــيــل أو »مــفــاتــيــح مــقــنــنــة« لــكــل األفــكــار 
ــلــــدان  ــبــ والــــمــــوضــــوعــــات واألمــــــاكــــــن والــ

والشخصيات التي وردت في النص.

كان الحماس الشديد الذي استقبلت به اليابان 
 لــحــلــفــائــهــا وشــركــائــهــا 

ً
ــادة الــتــســلــح مـــفـــاجـــئـــا إعـــــ

الدوليين، في الشهر الماضي، كشف رئيس الوزراء 
الـــيـــابـــانـــي فــومــيــو كــيــشــيــدا عـــن خــطــط تفصيلية 
لمضاعفة اإلنـــفـــاق الــدفــاعــي عــلــى مــــدار الــســنــوات 
الخمس المقبلة، مما ال يــدع أي مــجــال للشك في 
تصميم الــيــابــان على توسيع قــدراتــهــا العسكرية 

لردع طموحات الصين التوسعية.
تــمــثــل رؤيــــة الـــيـــابـــان االســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
تتويجا لتحول بدأ منذ أمد في عهد سلف كيشيدا، 
آبي شينزو، الذي اغتيل في يوليو الماضي، وأثناء 
والية آبي، التي دامت منذ عودته إلى السلطة في 
ديسمبر 2012 حتى استقالته في سبتمبر 2020، 
جددت اليابان عقيدتها العسكرية وزادت نفقاتها 
 
ً
 مجلسا

ً
الدفاعية بشكل كبير، فقد أنشأ آبي أيضا

ــن الـــقـــومـــي عـــلـــى مـــســـتـــوى مــجــلــس الــــــــوزراء،  لـــأمـ
وأســــس أمــانــة األمــــن الــقــومــي لــدعــمــه، وعــمــل على 
تبسيط عمليات المشتريات من خالل تشكيل هيئة 
 
ً
االستحواذ والتكنولوجيا واللوجستيات، وأخيرا

، ســعــى إلـــى تــعــديــل دســـتـــور الــيــابــان 
ً
ــرا ــ ولــيــس آخــ

السلمي، وإن كان سعيه ذهب أدراج الرياح.
فـــي مــجــمــوعــهــا، شــكــلــت ســيــاســات آبــــي تــحــواًل 
 في سياسة اليابان الدفاعية ومكانتها 

ً
تاريخيا

 على 
ً
ــن الــيــابــانــي قــائــمــا اإلقــلــيــمــيــة، ولـــم َيـــُعـــد األمــ

التفكير الحاِلم، والعمى الطوعي، واالعتماد على 
الواليات المتحدة، فقبل آبي، لو أقدمت الصين على 
مهاجمة سفينة حربية أميركية بالقرب من المياه 
اإلقليمية اليابانية، ما كانت المؤسسة العسكرية 
 آبي هذا 

َ
ض

َ
اليابانية لتورط نفسها في األمر، وَرف

النهج السخيف ودفع اليابان إلى تولي دور مركزي 
في منطقة الهادي الهندي، واآلن، إذا اندلعت حرب 
بين الواليات المتحدة والصين بشأن تايوان، فقد 
تتعاون اليابان مع المؤسسة العسكرية األميركية، 
وفــي تحول لـــأدوار، تتولى المؤسسة العسكرية 
اليابانية اآلن حماية السفن والطائرات األميركية 

في المنطقة.
الواقع أن سياسة كيشيدا الدفاعية الطموحة، 
التي تشمل زيادة اإلنفاق العسكري إلى 43 تريليون 
ين ياباني )330 مليار دوالر أميركي( بحلول عام 
2027 وتعديل استراتيجية األمن القومي الياباني 
بحيث تسمح بامتالك قدرات الضربات المضادة، 
تنفذ العديد من أفكار آبي، كما تعمل على تطويرها 

من خالل أربع طرق هادفة.
أواًل، تسمي العقيدة األمنية الجديدة األشياء 
بــمــســمــيــاتــهــا الــحــقــيــقــيــة، فــعــنــدمــا نــشــرت الــيــابــان 
استراتيجية األمن القومي األولى على اإلطالق في 
ت غزوات الصين في المياه اليابانية 

َ
2013، ُوِصف

والمجال الجوي الياباني بالقرب من جزر سينكاكو 
بأنها »قضية تثير قلق المجتمع الدولي، بما في 
ذلك اليابان«. غير أن االستراتيجية المعدلة تشير 
إلى الصين على أنها »التحدي االستراتيجي األعظم 
وغير المسبوق« لليابان. كما يوضح هذا التغيير، 
فإن التعزيز العسكري الياباني يهدف في المقام 

األول إلى ردع النزعة التوسعية الصينية.
، تسعى االستراتيجية الجديدة إلى زيادة 

ً
ثانيا

اإلمدادات من الوقود والذخيرة، وبالتالي معالجة 
، فبرغم 

ً
 وتكرارا

ً
المشكلة التي حذر منها آبي مرارا

أن اليابان اشترت العديد من الطائرات المقاتلة، 
والـــســـفـــن، والــمــركــبــات الــقــتــالــيــة عــلــى مــــدار الــعــقــد 
ــزال تــفــتــقــر إلـــى الــمــخــزونــات  الــمــاضــي، فــإنــهــا ال تــ
االستراتيجية ومرافق التخزين اآلمنة الالزمة لدعم 

حرب طويلة األمد.
 
ً
من المؤكد أن تكديس الذخائر والوقود أقل بريقا

من شراء طائرات مقاتلة من طراز F-35 أو صواريخ 
توماهوك الموجهة الطويلة الــمــدى مــن الــواليــات 
المتحدة، وفي حين أن مشتريات األسلحة الضخمة 
ستساعد اليابان بكل تأكيد في مواجهة التهديد 
ــيـــا والــصــيــن وكـــوريـــا  الــثــالثــي الــمــتــمــثــل فـــي روسـ
الشمالية، فــإن الحقيقة تتلخص فــي أن وضعها 
االستراتيجي أشد ُعرضة للمخاطر من وضع أي 
عضو آخر في مجموعة الدول السبع، وما لم تعمل 
على بناء وصيانة احتياطيات استراتيجية كافية، 

فلن تكون اليابان قادرة على الدفاع عن نفسها.
، كانت اتفاقية الدفاع األميركية اليابانية 

ً
ثالثا

تــنــطــوي عــلــى قــاعــدة غــيــر مــكــتــوبــة مــفــادهــا أن كل 
األصــول العسكرية الجديدة يجب أن تكون تحت 
ســيــطــرة األمــيــركــيــيــن، ولــكــن فـــي اآلونـــــة األخـــيـــرة، 
 
ً
أعلنت اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا جهدا
مــشــتــركــا لــتــطــويــر الــجــيــل الـــتـــالـــي مـــن الـــطـــائـــرات 
النفاثة المقاتلة، وعلى الفور، أصدرت وزارة الدفاع 
األميركية بيانا لدعم الشراكة الجديدة، مما يعكس 
التعاون العسكري المتنامي بين الواليات المتحدة، 

واليابان، والدول األوروبية، وأستراليا، والهند.
أخيرا، تنص استراتيجية األمن القومي المعدلة 
ّعال النازحين بسبب 

َ
على أن »اليابان ستقبل بشكل ف

الــحــرب«. لــم يجذب هــذا التلميح إلــى غــزو صيني 
محتمل لــتــايــوان، فضال عــن االســتــعــداد الضمني 
لقبول العديد مــن المواطنين التايوانيين الذين 
 من 

ً
 كبيرا

ً
سيفرون بكل تأكيد إذا وقع الغزو، قدرا

 ،
ً
االهتمام، لكنه كان رائدا

ولــو كــان آبــي معنا فإنه سيشعر بالسرور ألن 
حــكــومــة كــيــشــيــدا تــســعــى إلـــى تحقيق الــعــديــد من 
 فــي تحقيقها، ورغـــم أن 

ً
األهــــداف الــتــي كـــان راغــبــا

أجــنــدة األمـــن الــقــومــي الــجــديــدة لــم تــذهــب إلــى حد 
تعديل القيود الحالية المفروضة على نشر األسلحة 
الهجومية، فإنها تؤكد الحاجة إلى تطوير قدرات 
الضربات المضادة التي من شأنها أن تمكن اليابان 
من ضرب أهداف في بلدان أخرى في حال الهجوم 

عليها.
ولــكــن فــي حين يــبــدو أن الــزيــادة المقترحة في 
اإلنــفــاق العسكري تحظى بتأييد شعبي عريض، 
فإن مسألة كيفية تغطية هذه التكاليف ستكون في 
األرجــح موضوع مناقشة برلمانية محتدمة، وقد 
أثارت خطة كيشيدا لتمويل النفقات اإلضافية عن 
طريق زيادة الضرائب معارضة قوية حتى من داخل 
حزبه، وستخضع مقدرة كيشيدا وجدارته دون شك 
لالختبار خالل األشهر المقبلة، وكذا عزيمة اليابان 

االستراتيجية الجديدة.
* أستاذ في كلية الدراسات العليا لتصميم 
 
ً
وإدارة النظم في جامعة كيو، وقد شغل سابقا

منصب مستشار رئيس الوزراء الياباني الراحل 
آبي شينزو.

»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع 
»الجريدة«

ــــرت محكمة  ــر الــشــهــر الــمــنــصــرم، أمـ ــ فـــي أواخــ
روسية بإغالق أقدم منظمة لحقوق اإلنسان في 
سست هذه المنظمة في عام 1976 تحت 

ُ
روسيا، أ

مسمى »مجموعة هلسنكي فــي موسكو«، واآلن 
أصبحت آخر ضحايا حملة القمع المستمرة التي 
تشنها الحكومة الروسية ضد المجتمع المدني 
والــتــي تــذكــرنــا بــدرجــة مخيفة بمحاولة مماثلة 
مــن جــانــب الــزعــيــم الــســوفــيــاتــي الــســابــق ليونيد 

بريجينيف.
ـــَع بريجينيف، الــذي تولى السلطة من عام 

َّ
َوق

1964 إلى عام 1982، على اتفاقات هلسنكي عام 
1975، مع الــواليــات المتحدة وكندا وأغلب دول 
أوروبا، وفي حرصه على نيل االعتراف بحدوده 
في ذلك الوقت، استخف االتحاد السوفياتي تحت 
حكم بريجينيف، إلى جانب الدول التابعة له في 
وسط وشرق أوروبا، بالتأثير المحتمل الذي قد 
تخلفه هــذه االتفاقات، وربما لهذا السبب وافق 
على تضمين التزامات باحترام حقوق اإلنسان، 
بما في ذلك حرية تداول المعلومات والتنقل، في 

الوثيقة النهاية لالتفاقية.
امتنع االتحاد السوفياتي عن التصويت عندما 
تــبــنــت األمــــم الــمــتــحــدة اإلعــــالن الــعــالــمــي لحقوق 
اإلنسان في عام 1948، وعلى هذا فإن انضمامه إلى 
اتفاقات هلسنكي كان يمثل المرة األولى التي يبذل 
فيها مثل هذا التعهد، عندما سمع ِقلة من نشطاء 
حقوق اإلنسان في موسكو بالخبر، سارعوا إلى 
تشكيل مجموعة هلسنكي في موسكو لمراقبة 
امتثال االتحاد السوفياتي لالتفاقية التي وقعها 
 فقط 

ً
للتو، ورغم أن المنظمة كانت تضم 11 عضوا

في ذلك الوقت، فقد اعتبرتها حكومة بريجينيف 
 َوَسَعت إلى حلها.

ً
تهديدا

ــــدار الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة الــتــالــيــة، حــاكــم  عــلــى مـ
االتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي قــــادة مــجــمــوعــة هلسنكي، 
ومــنــهــم عــاِلــم الــفــيــزيــاء الــنــظــريــة يـــوري أورلــــوف، 
الذي شغل منصب رئيس المنظمة، وصدر الحكم 
فـــي حــقــه بــالــســجــن ســبــع ســـنـــوات )قــضــى الــمــدة 
بــالــكــامــل( والــنــفــي الــداخــلــي فـــي ســيــبــيــريــا لــمــدة 
خمس سنوات، كما ُحِكَم على ألكسندر جينزبيرغ 
وناتان شارانسكي، اليهودي »المرفوض« )كما كان 
ق على اليهود الذين ُحِرموا من الهجرة إلى 

َ
ُيطل

ت المؤرخة  رَّ
َ
إسرائيل(، بالسجن فترات طويلة. ف

لـــودمـــيـــال ألــكــســيــيــفــا مــــن الــــبــــالد واســـتـــقـــرت فــي 
الواليات المتحدة، في حين رافقت طبيبة األطفال 
يلينا بونر زوجها أندريه ساخاروف، الفيزيائي 

الحائز جائزة نوبل، إلى منفاه الداخلي.
بعد أن لم يتبق أي شخص لمواصلة أعمالها، 
علقت مجموعة هلسنكي كــل أنشطتها فــي عام 
ــت فــي عـــام 1982، ولــكــن بــحــلــول ذلــك 

َّ
1981 وُحــل

الــوقــت، كــانــت ســاعــدت بالفعل فــي إنــشــاء حركة 
داخــلــيــة ســاهــمــت بــالــتــدريــج فــي تفكيك االتــحــاد 
السوفياتي. جــرى إنــشــاء مجموعات مستلهمة 
من مجموعة هلسنكي في أوكرانيا وأجزاء أخرى 
من الكتلة السوفياتية، بما في ذلك حركة الميثاق 
77 فـــي تــشــيــكــوســلــوفــاكــيــا، قــبــل أن تــنــتــشــر إلــى 
الغرب. في عام 1978، على سبيل المثال، اشتركت 
 في تأسيس منظمة Helsinki Watch في 

ً
شخصيا

الواليات المتحدة، التي تولت في مستهل األمر 

مراقبة امتثال االتحاد السوفياتي التفاقات 1975 
ثــم تحولت فــي وقــت الحــق إلــى منظمة هيومان 

رايتس ووتش.
أعيدت مجموعة هلسنكي في موسكو ذاتها 
إلــى الحياة بعد وصــول ميخائيل غورباتشوف 
إلى السلطة في االتحاد السوفياتي في عام 1985، 
وبعد ذلك بفترة وجيزة، أطلق غورباتشوف سراح 
ساخاروف وبونر من المنفى الداخلي وسمح لهما 
بالعودة إلى موسكو، وكان ذلك إشارة إلى انطالق 
الجالسنوست )سياسة التحرر(. بعد المساعدة 
 إلى 

ً
في إحياء المجموعة، عادت ألكسييفا أيضا

العاصمة الروسية، ونشأت بيننا صداقة عندما 
كانت في المنفى في الواليات المتحدة، وساعدتها 
في نشر كتابها الــذي يتناول تاريخ المعارضة 
السوفياتية، وعندما زرتها في شقتها في موسكو، 
 على القباب الذهبية التي 

ً
التي كانت تطل جزئيا

تعتلي مبنى الكرملين، بدت أكثر سعادة من أي 
مرة أخرى التقيت فيها بها من قبل.

برغم أن مجموعة هلسنكي في موسكو دأبت 
على انتقاد سياسات الرئيس الروسي فالديمير 
بوتين بعد صعوده إلــى السلطة في عــام 2000، 
فــإنــه كـــان يــلــتــقــي ألــكــســيــيــفــا فـــي بــعــض األحــيــان 
وكان يعاملها باحترام واضح، وعندما احتفلت 
ألكسييفا بعيد ميالدها التسعين في عام 2017، 
قــبــل عـــام مــن وفــاتــهــا، زارهــــا بــوتــيــن فــي شقتها 
 عــن احــتــرامــه لــهــا، حــتــى أنـــه أحــضــر معه 

ً
تــعــبــيــرا

باقة من الزهور، لكن هذا التعارف الشخصي لم 
يمنع وزارة العدل في عهد بوتين من إقامة دعوى 
قضائية لحل المنظمة التي ساعدت في تأسيسها.
يــأتــي إغـــالق مجموعة هلسنكي فــي موسكو 
بـــقـــرار مـــن الــمــحــكــمــة فـــي أعـــقـــاب أحـــكـــام مــمــاثــلــة 
قضت بإغالق منظمات أخــرى للمجتمع المدني 
فــــي روســــيــــا، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــنــظــمــة مــيــمــوريــال 
)Memorial(، أكـــبـــر مــنــظــمــات حـــقـــوق اإلنـــســـان 
فــي روســيــا والــفــائــزة بجائزة نوبل للسالم لعام 
2022، وبــعــد فشله فــي تحقيق نصر ســريــع في 
حربه العدوانية في أوكرانيا، تبنى نظام بوتين 
معية على نحو متزايد فــي محاولة 

َ
تكتيكات ق

ــــوات الــمــنــتــقــدة الــتــي تــرفــع الــوعــي  إلســكــات األصـ
العام باستهدافه المنهجي للمدنيين األوكرانيين 

والبنية األساسية المدنية في أوكرانيا.
بإصدار األمر بحل مجموعات حقوق اإلنسان 
هـــذه، يــديــر نــظــام بوتين ظــهــره إلرث المعارضة 
الــســوفــيــاتــيــة. األســـــوأ مـــن ذلــــك أنــــه يــعــيــد إنــتــاج 
ــتــــبــــداديــــة الـــتـــي رأيــــنــــاهــــا مــن  الـــمـــمـــارســـات االســ
بريجينيف والشمولية السوفياتية، وإذا استمر 
عــلــى هـــذا الــطــريــق، فــإنــه يــجــازف بـــأن تنتهي به 
الحال إلى ذات المكان الذي انتهى إليه بريجينيف 

ونظامه الشمولي.

* الرئيس الفخري لمؤسسات المجتمع 
المفتوح ومؤسس منظمة هيومن رايتس واتش 
)Human Rights Watch(، هو مؤلف كتاب 
»حركة حقوق اإلنسان الدولية: تاريخ«.

»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع 
»الجريدة«

يقول المتنبي:

ــــــُه
َ
ــــــْكــــــت

َ
إذا أنـــــــــــــَت أْكــــــــــــَرمــــــــــــَت الــــــــَكــــــــريــــــــَم َمــــــل

ــــــــــَمــــــــــّرَدا
َ
ــــــئــــــيــــــَم ت

ّ
ـــــــــــــــَت أْكـــــــــــَرمـــــــــــَت الــــــل

ْ
 أن

ْ
َوإن

هذه صفة من أهم صفات الطبيعة البشرية، فطبيعة البشر 
متنوعة وليست موحدة، فمنهم الطيب ومنهم الشرير وكريم 
 على فهم 

ً
الخلق واللئيم، وعلى من يدير الدولة أن يكون قادرا

طبيعة األشخاص الذين يشاركون في صناعة القرار ونواياهم 
وكيفية التعامل معهم، وعلى هذا األساس يمكن التعرف على 
طبيعة األزمة بين المجلس والحكومة، التي اصطنعها بعض 
النواب البتزاز الحكومة وإرغامها على تنفيذ مطالبهم، الضارة 
بمصلحة الدولة والمهددة ألمنها االقتصادي واالجتماعي، 

والتي ال تخدم سوى مصالحهم ومصالح ناخبيهم.
 فبالرغم مما قدمته الحكومة من تنازالت عن الكثير من 
حقوقها الــدســتــوريــة، تغير رئــيــس الــــوزراء ورئــيــس مجلس 
األمـــة، ولــم تــشــارك الحكومة فــي اختيار رئيس المجلس وال 
نائبه وال اللجان البرلمانية، محاولة منها لتخفيف األزمــة 
القائمة بين المجلس والحكومة منذ أكثر مــن عــام، وسبب 
األزمة رفض الحكومة مطالب النواب، لكلفتها المالية العالية 
وعدم معقوليتها وتعارضها مع مبدأ العدالة بين المواطنين، 
والتي طالب بها نواب من المجلس السابق ورفضتها الحكومة، 
لتعارض تلك المطالب مع نصوص الدستور الــذي أقسموا 

 على احترامه.
ً
 حكومة ونوابا

ً
جميعا

 كنا نتمنى أن يقابل النواب ما قدمته الحكومة من مبادرات 
طيبة أثبتت حسن نيتها، بمبادرات أفضل منها أو على األقل 
ْو 

َ
َها أ

ْ
 ِمن

َ
ْحَسن

َ
وا ِبأ َحيُّ

َ
ٍة ف ِحيَّ

َ
ْم ِبت

ُ
يت ا ُحيِّ

َ
مثلها قال تعالى: »َوِإذ

وَها«، ولكن بكل أسف قابل غالبية أعضاء المجلس مبادرات  ُردُّ
ت واإلصــرار على المطالب 

ّ
الحكومة الطيبة بمزيد من التعن

الضارة بالدولة، فاضطرت الحكومة أن تعلن انسحابها من 
الجلسات، وعـــدم قدرتها على الــتــعــاون مــع أولــئــك األعــضــاء، 
نتمنى أن يعلم األعضاء أن مصلحة الدولة فوق مصالح النواب 

االنتخابية الضيقة.
 لقد تحولت الكويت إلى دولة مريضة، وذلك كما يرى كثير 
من المحللين االقتصاديين، بعد أن كانت درة من درر الخليج، 
وكان األجدر بالنواب دراسة برنامج الحكومة، والتعرف على 
ما فيه من إيجابيات وسلبيات، ليساهموا مساهمة فعالة 
فــي مساعدة الحكومة على تحقيقه، وهــو مــن صميم أعمال 

المجلسين التشريعي والتنفيذي.
 ويشتمل على أمــور كثيرة تحتاج لها الــدولــة، كالصحة 
والتعليم والشأن االقتصادي واالجتماعي، بــداًل من إضاعة 
الوقت لفرض مطالبهم الخاصة والــضــارة بمصلحة الدولة 

ومصلحة األجيال القادمة.

عــرفــت منطقة الخليج الــعــربــي وامــتــدادهــا الــشــامــل غرب 
قــارة آسيا وبعض أواسطها بالعواصف الرملية وموجات 
الغبار التي حتى لو كانت موسمية فإنها بــدأت بــاالزديــاد 
شيئا فشيئا من ناحية حدتها وتأثيرها كذلك، واإلحصاءات 
الــتــقــلــيــديــة فــيــمــا يتعلق بــالــغــبــار لــيــســت مــحــل نــقــاش، فهي 
متوافرة في عدد كبير من الدراسات حول العالم شاملة تلك 

الخاصة بمنطقتنا مع التركيز على قياسه ونمذجته كذلك.
 لكن ما يجهله الكثيرون أن الغبار، وبحسب منظمة الصحة 
العالمية، هو المسؤول األول عن وفاة قرابة 7 ماليين نسمة 
حول العالم سنويا، عالوة على أنه أحد أهم العوامل الرئيسة 
المؤثرة في جودة الهواء الداخلي والمسبب الرئيس الغبرار 
 بذلك الرؤية عادة في كثير من األوقات 

ً
األجواء، فيكون معوقا

على مدار أيام هبوبه، كما أن الغبار، في واقع الحال كملوث 
ثانوي، يحمل معه العديد من المعادن والمواد الكيميائية، 

إال أنه حامل رئيس للميكروبات.
وبسبب ذلك وتوافر البكتريا في الغبار ُوضع حدٌّ للسمية 
من جراء التعرض للغبار لعدد من الساعات يتراوح بين 30 
و200 لمجموع السموم الحيوية الداخلية لكل متر مكعب، 
ومثل هذه األرقــام والــدراســات الدقيقة التي بــدأت تهتم بها 
 كــشــيء أســاســي وجــب 

ً
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة مــؤخــرا

على الدولة االهتمام به وعلى مستوى أممي كذلك في جهود 
متضافرة على مستوى منطقة الخليج.

 لزيادة موجات الغبار في السنوات الماضية أصبح 
ً
 ونظرا

 على مــراكــز األبــحــاث والجامعات أن تدفع إلــى وجــود 
ً
لــزامــا

مجاميع بحثية تربط ظواهر الغبار ومسبباته باألمراض 
 للسمية 

ً
 خــاصــا

ً
والــوفــيــات وخــالفــه مــن جــهــة، وتــطــور حـــدا

البيولوجية بسبب التعرض للغبار في دول الخليج يعبر 
عن الحالة الخاصة لهذه المنطقة ومواجهتها للغبار سنة 

بعد سنة من جهة أخرى.
صحيح أن تمويل األبحاث يخضع لتقليص ميزانياته على 
مستوى الدولة، إال أن مثل هذه األبحاث والدراسات الشمولية 
عالوة على بعض النطاقات األخرى الرئيسة، يجب أن تكون 
محل اهتمام من المشرع والمنفذ في الدولة لما لها من أهمية 

 في دولة الكويت.
ً
وخصوصية عالية خصوصا

 فآمل أن أرى مثل هذه الدراسات تظهر في دولنا وتراعي 
طبيعتها وتــتــم مراجعتها كــذلــك بشكل دوري، كما آمــل أال 
يخضع البحث العلمي إلى نقص وشح في تمويله، فاألمر 

 وهو ما يفطن له الغرب منذ سنوات عدة. 
ً
ليس ترفّيا

على الهامش: 

من بعد الزلزال الذي تعرضت له كل من سورية وتركيا، ال 
يسعنا إال أن ندعو لهم بأن يرحم الله موتاهم ويهون عليهم 
كربهم، وأن نشكر الجهود المبذولة ممثلة بداية ببادرة سمو 
أمير البالد الشيخ نواف األحمد الصباح في مد جسر إغاثة 
جوي وحمالت المساعدة من كل جهات الدولة، هذه هي دولة 
 في طليعة األعمال اإلنسانية، فهو واجب 

ً
الكويت، تجدها دائما

إنساني تميزت به الدولة على الدوام.

 إلى وزارة التربية 
ً
هذه الرسالة المكررة موجهة تحديدا

واللجنة التعليمية في مجلس األمة الكويتي، لعل وعسى 
أن يستمعوا إلى صوت العقل، فيقدموا مصلحة الكويت 
الوطنية البحتة على المصالح االنتخابية، والتراجع عن 
تدمير طالب العلم الكويتي، فاالعتراف بالخطأ فضيلة، 

فيكفي الكويت أخطاء مدمرة.
وليعذرني أبناؤنا الطلبة للمرة الثانية والثالثة، فال 
بد هنا أن ننتقد ما هو ضد مصلحة الكويت ومصلحتهم، 
فمن المؤسف حقا أنه رغم الوضع المالي السيئ، ورغم 
ــه، ورغـــــم أن مــعــظــم  ــاتـ تـــــردي مـــســـتـــوى الــتــعــلــيــم ومـــخـــرجـ
ــات هـــــؤالء الــطــلــبــة ال تــنــفــع كــويــت  ــرجـ تــخــصــصــات ومـــخـ
التنمية والمستقبل بشيء، ومع هذا فلجنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد البرلمانية، اقترحت ووافقت على زيادة 
مــا يدعونها بـــ »الــمــكــافــأة« االجتماعية لطلبة الجامعات 
ومعاهد التعليم العالي، ورفعها من 200 إلى 300 دينار 
، بــحــجــة معاملتهم كــمــبــعــوثــي الــخــارج رغـــم أنهم 

ً
شــهــريــا

يعيشون في بلدهم وبين أهليهم، ما لم تكن النية منفعة 
مــن هــم منتمون إلــى بــلــد آخــر غــيــر الــكــويــت، أمــا االقــتــراح 
اآلخــر لتلك اللجنة فهو المطالبة بمنح الطالب الكويتي 
الــمــتــزوج المزيد مــن األمـــوال، وهــذا خطأ فــادح آخــر، فهو 
أواًل يشجع على زواج الكويتي من غير الكويتية، كما أنه 
يشجع على التزوير في الزواج الصوري الذي استفحل هو 

اآلخر بصورة وبائية.
فما سمي »المكافأة«، ما هو إال تخريب مستقبلي لطالب 
خــرج للتو مــن الــثــانــويــة الــعــامــة ليقبض مــن دون مسوغ 
مبالغ مالية كبيرة تأتيه من دون عمل وال جهد وال حتى 
ــادر ومــمــيــز، »الــمــكــافــأة« تــقــدم للمجد  عــلــى أداء دراســــي نـ
المجتهد المبدع، لطالب العلم الحقيقي الذي يدخل معترك 
الدراسة من باب التخصصات العلمية المفيدة والنادرة 
التي يحتاجها البلد، وليس ألي طالب كان، هذه المبالغ 
المالية الضارة ستفاقم وباء الغش والشهادات المضروبة، 
فالكل يريد دخول الجامعة بأي ثمن وبأي وسيلة، وفي أي 
تخصص سهل ال يمّت للعلم بصلة من أجل المال ال العلم.

وقــد تــكــون هــذه »الــمــكــافــأة« هــي أحــد أســبــاب استفحال 
الغش الذي أصبح لعنة على الكويت بسبب تلك المبالغ 
التي سيقبضونها في حال دخولهم الجامعات، فالغش هو 
أسوأ من الوباء، فقد خّرب ودمر منذ عقود البنية الوظيفية 
في الكويت، وأصبح الجسم الوظيفي في الكويت عبارة 
عن كيان هش، معّرض في معظمه الى التزوير والرشوة 

والتسيب.
ــقــــول: لـــيـــس مــــن الــحــكــمــة وال مــــن الــمــصــلــحــة الــعــامــة  نــ
الــتــشــجــيــع عــلــى الــتــخــصــصــات الــســهــلــة الـــتـــي تــغــص بــهــا 
الـــوزارات والمؤسسات الحكومية بال فــائــدة، »المكافآت« 
ــاردة  ــطـ ــــذوي الــتــخــصــصــات الــصــعــبــة الـ يــجــب أن تـــوجـــه لـ
كالفنية والــيــدويــة، فكم نتمنى أن ينظر مــن بيديه رسم 
مستقبل الكويت أن يتقي الله فيها، فكفى مزايدات على 

حساب المصلحة العليا للبلد.

د. عبد المحسن حمادة

نواب التأزيم والمصالح 
الخاصة

ليس من الحكمة وال من المصلحة العامة التشجيع على 
التخصصات السهلة التي تغص بها الوزارات والمؤسسات 

الحكومية بال فائدة، فـ »المكافآت« يجب أن توجه لذوي 
واليدوية. كالفنية  الطاردة  الصعبة  التخصصات 

يرى كثير من المحللين االقتصاديين أن الكويت تحولت إلى 
دولة مريضة بعد أن كانت درة من درر الخليج، فاألجدر 

بالنواب دراسة برنامج الحكومة، والتعرف على ما فيه 
من إيجابيات وسلبيات، ليساهموا مساهمة فعالة في 

مساعدتها على تحقيقه، وهو من صميم أعمال المجلسين 
والتنفيذي. التشريعي 

صحيح أن تمويل األبحاث يخضع لتقليص ميزانياته على 
مستوى الدولة، إال أن هذه األبحاث والدراسات الشمولية 

عالوة على بعض النطاقات األخرى الرئيسة، يجب أن تكون 
محل اهتمام من المشرع والمنفذ في الدولة لما لها من 

أهمية وخصوصية عالية ال سيما في دولة الكويت.

بوتين ولحظة بريجينيفوضع اليابان األمني الجديد جزء من إرث آبي
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النفط يرتفع مع مخاوف اإلمدادات وزيادة توقعات الطلب الصيني
البرميل الكويتي ينخفض 1.37 دوالر ليبلغ 79.36

»الصفاة« توصي بالمصادقة على االندماج مع »كاب كورب«
وافـــق مجلس إدارة شــركــة الصفاة 
ــار عـــلـــى 4 بــــنــــود بـــجـــدول  ــمـ ــثـ ــتـ لـــاسـ
االجــتــمــاع أولــهــا الــتــوصــيــة للجمعية 
العامة غير العادية بالمصادقة على 
مشروع عقد االندماج مع »كاب كورب« 
لاستثمار عــن طريق الــضــم، وجميع 
ملحقاته، بما في ذلك توصية مستشار 
االســـتـــثـــمـــار الــمــســتــقــل وتـــقـــريـــر مــقــوم 

األصول ومعدل تبادل السهم.
وأوصــــى المجلس للعمومية غير 

الـــعـــاديـــة بـــالـــمـــصـــادقـــة عـــلـــى مـــشـــروع 
عــقــد االنـــدمـــاج عــن طــريــق الــضــم، بين 
»الصفا« و«كاب كورب« لتصبح األولى 
 ألحكام الائحة 

ً
الشركة الدامجة طبقا

التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 
وتعدياتهما.

كـــمـــا تـــمـــت الـــتـــوصـــيـــة لــلــعــمــومــيــة 
بالموافقة على زيادة رأسمال »الصفاة« 
بـــقـــيـــمـــة صــــافــــي أصــــــــول شــــركــــة كــــاب 
كورب لاستثمار »الشركة المندمجة« 

ليصبح رأس الــمــال األولــــي المصرح 
به والمصدر والمدفوع 38.33 مليون 
 على 383.28 مليون سهم، 

ً
دينار، موزعا

 على 
ً
بداًل من 28.33 مليون دينار موزعا

283.28 مليون دينار.
وإلـــــى جـــانـــب ذلــــك تــمــت الــتــوصــيــة 
إلــى الجمعية العمومية غير العادية 
بــالــمــوافــقــة عــلــى إضـــافـــة نــشــاط أمــيــن 
الــحــفــظ ضــمــن أنــشــطــة شـــركـــة الــصــفــا 

لاستثمار.

انخفض سعر برميل النفط الكويت 
 في 

ً
1.37 دوالر ليبلغ 79.36 دوالرا

تــــــداوالت أمــــس األول مــقــابــل 80.73 
دوالرا في تداوالت الجمعة الماضي، 
وفـــقـــا لــلــســعــر الــمــعــلــن مـــن مــؤســســة 

البترول الكويتية.
وفـــي األســــواق الــعــالــمــيــة، ارتفعت 
أسعار النفط أمس لليوم الثاني بفعل 
مخاوف اإلمدادات بعد أن أغلق زلزال 
مــحــطــة تــصــديــر رئــيــســيــة فــي تــركــيــا، 
غلق حقل في بحر الشمال على نحو 

ُ
وأ

غير متوقع، وســط زيـــادة التوقعات 
بــانــتــعــاش الــطــلــب فــي الــصــيــن، أكبر 

مستورد للخام في العالم.
وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت 
40 سنتا، أو 0.5 في المئة، إلى 81.39 
دوالرا لــلــبــرمــيــل، فـــي حــيــن ارتــفــعــت 
الــعــقــود اآلجــلــة لــلــخــام األمــيــركــي 43 
ســنــتــا، أو 0.6 فــي الــمــئــة، إلـــى 74.54 

دوالرا للبرميل.
وتوقفت العمليات في مرفأ النفط 
الــتــركــي فــي جــيــهــان بــعــد زلــــزال قــوي 
ضرب المنطقة، ويمكن للمرفأ تصدير 
مـــا يــصــل إلـــى مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 

من الخام.
وقال وكيل شحن تركي إن المرفأ، 
الذي يصدر النفط الخام األذربيجاني 
إلى األسواق الدولية، سُيغلق حتى 8 
الجاري، بينما يعكف المشغلون على 

تقييم األضرار الناجمة عن الزلزال.
وأشـــــــــــار دانــــيــــيــــل هــــايــــنــــز، كــبــيــر 
استراتيجيي السلع في بنك »إيــه إن 

زد« بسيدني في مذكرة، إلى أن إغاق 
جيهان وإغـــاق المرحلة األولـــى من 
حقل يوهان سفيردروب التي تنتج 
535 ألف برميل يوميا في منطقة بحر 
الشمال بالنرويج هما مــن العوامل 
ــار حـــالـــيـــا،  ــ ــعـ ــ ــة لــــرفــــع األسـ ــيــ األســــاســ
مضيفا أن »بوادر الطلب القوي عززت 

المعنويات«.
ويـــعـــطـــي الـــتـــفـــاؤل إزاء انــتــعــاش 
الــطــلــب الــصــيــنــي عــلــى الــــوقــــود قــوة 
دافعة لألسعار، وكان رئيس الوكالة 
الدولية للطاقة قــال األحــد الماضي، 
إن الوكالة تتوقع أن يأتي نصف نمو 
الطلب العالمي على النفط لهذا العام 
من الصين، الفتا الى أن الطلب على 

وقود الطائرات آخذ في االرتفاع.
ورفــــــع بـــنـــك جـــولـــدمـــان ســـاكـــس، 
أمس األول، توقعاته لطلب الصين 
عــلــى الــنــفــط فـــي الـــربـــع األخـــيـــر من 
العام الحالي إلى 16 مليون برميل 
يوميا، بزيادة 400 ألف عن تقديراته 
السابقة، مع ارتفاع الطلب السنوي 
اإلجمالي في 2023 بمقدار مليون 

برميل يوميا.
ــــدود الـــقـــصـــوى  ــحــ ــ كـــمـــا دخــــلــــت الــ
ــار الــمــنــتــجــات الـــروســـيـــة حيز  ــعـ ألسـ
الــتــنــفــيــذ األحــــد الــمــاضــي، إذ اتفقت 
ــدول الـــســـبـــع واالتــــحــــاد  ــ ــ مــجــمــوعــة الـ
األوروبـــــــــــــي وأســــتــــرالــــيــــا عــــلــــى 100 
دوالر للبرميل سقفا ألسعار الديزل 
والمنتجات األخرى المتداولة بعاوة 
فوق أسعار النفط الخام و45 دوالرا 

للبرميل للمنتجات المتداولة بخصم 
مثل زيت الوقود.

خسائر »بي بي« 

 سّجلت مجموعة »بي بي« خسارة 
صافية العام الماضي بعد انسحابها 
مــن روســيــا فــي أعــقــاب غــزو أوكــرانــيــا، 
وفق ما أعلنت شركة الطاقة البريطانية 
الــعــمــاقــة أمــــس، رغــــم ارتـــفـــاع أســعــار 

النفط.
وسّجلت الشركة خسائر سنوية 
ــرائـــب 2.5 مــلــيــار  بــلــغــت بــعــد الـــضـ
دوالر، مــقــارنــة مـــع أربـــــاح صــافــيــة 

قدرها 7.6 مليارات دوالر في 2021.
ــر الــســلــبــي  ــيــ ــأثــ ــتــ ــاد الــ ــعــ ــبــ ــتــ وبــــاســ
االســتــثــنــائــي، ارتــفــعــت األربــــاح بأكثر 
مــن الضعف لتبلغ 27.7 مليار دوالر 
بفضل ارتــفــاع أســعــار النفط والــغــاز، 
عــلــى غــــرار اإليـــــــرادات الــضــخــمــة الــتــي 
حققتها الشركات المنافسة لـ »بي بي« 

عام 2022.
وارتفعت أسعار النفط والغاز العام 
الماضي بعدما تسبب هجوم روسيا، 
التي تعد من أكبر منتجي الطاقة، على 
جارتها أوكــرانــيــا، بقيود كبيرة على 

اإلمدادات.
وبينما يعاني المستهلكون ارتفاعا 

كبيرا في فواتير التدفئة والكهرباء، ما 
يتسبب في أزمة غاء معيشة، استفاد 
الــمــســاهــمــون بشكل كبير مــن ازديـــاد 
اإليــــــــرادات عــبــر الــــزيــــادات فـــي تــوزيــع 
األرباح وعمليات إعادة شراء األسهم.

وذكرت »بي بي« أن توزيع أرباحها 
للفصل الرابع سيزداد بنسبة 10 في 
المئة، وأعلنت عن عملية إعــادة شراء 
لألسهم يبلغ مجموعها 2.75 مليار 

دوالر.
وتستخدم شركات الطاقة مكاسبها 
الكبيرة لاستثمار في مصادر الطاقة 
الـــمـــتـــجـــددة، إذ تـــواجـــه ضــغــوطــا من 
الحكومات لتصبح أكثر مراعاة للبيئة.

وحــّدثــت »بــي بــي« استراتيجيتها 
ــة إلــى  ــافـ الــمــراعــيــة لــلــبــيــئــة أمــــس إضـ
همت فورا بمحاولة إخفاء 

ُّ
نتائجها وات

األضـــرار الناجمة عن مواصلة إنتاج 
الوقود األحفوري.

وقــالــت الــمــســؤولــة عــن الــعــدالــة من 
ــل الــمــنــاخ فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة  أجــ
لــــــــدى مـــنـــظـــمـــة »غــــريــــنــــبــــيــــس« كــيــت 
باغوجيفيتش في بيان: »حان الوقت 
للتوقف عــن الحفر وجعل الملّوثين 
يدفعون ثمن األضــرار المناخية التي 

يتسببون فيها بأنحاء العالم«.

الخام السعودي 

 رفـــعـــت الـــســـعـــوديـــة، أكـــبـــر ُمــصــدر 
للنفط في العالم، سعر البيع الرسمي 
لــلــخــام الــعــربــي الــخــفــيــف فـــي مـــارس 
للمشترين من آسيا ألول مرة في ستة 
أشهر، وسط توقعات بانتعاش الطلب 

على النفط، خصوصا من الصين.
ــــرت شــركــة أرامـــكـــو الــســعــوديــة  وذكـ
في وقت متأخر من مساء أمس األول، 
أن سعر البيع الرسمي للخام العربي 
الخفيف تحميل مارس آلسيا ارتفع 20 
سنتا للبرميل عن فبراير إلــى عاوة 
دوالرين للبرميل فوق متوسط خامي 
ُعــمــان ودبــــي، بــمــا يــخــالــف التوقعات 

السابقة للسوق بخفضه 30 سنتا.
وقال تاجر نفط مقيم في سنغافورة 
إن »ســعــر البيع الرسمي غير متوقع 
ــر إلـــــــى أن  ــيـ ــقــــد أنـــــــه يـــشـ ــتــ تــــمــــامــــا. أعــ

السعودية متفائلة بشأن الطلب على 
النفط«.

ــر  ــديـ ــمـ ــــح بـــــيـــــرول الـ ــاتـ ــ ويــــتــــوقــــع فـ
التنفيذي لــوكــالــة الــطــاقــة الــدولــيــة أن 
يــأتــي نــحــو نــصــف الــنــمــو فـــي الطلب 
ــذا الـــعـــام من  الــعــالــمــي عــلــى الــنــفــط هــ

الصين.
وتوقع محللون ومتعاملون انتعاش 
الطلب الصيني على النفط اعتبارا من 
مارس تزامنا مع التعافي االقتصادي 
وانتهاء ذروة تفشي »كوفيد 19« في 

الباد.
ــفـــضـــت الـــمـــمـــلـــكـــة ســـعـــر الــبــيــع  وخـ
الرسمي للخام العربي الخفيف جدا 
1.30 دوالر إلــــى عـــــاوة 2.25 دوالر 
للبرميل فـــوق مــتــوســط خــامــي ُعــمــان 
ــــي، وبــالــنــســبــة للخامين الــعــربــي  ودبـ
الــمــتــوســط والـــعـــربـــي الــثــقــيــل، ارتــفــع 
كاهما 50 سنتا إلى عاوة 1.60 دوالر 
لبرميل الخام المتوسط وخصم 1.75 

دوالر لبرميل الخام العربي الثقيل.
وبالنسبة للمناطق األخرى، حددت 
السعودية سعر البيع للخام العربي 
الخفيف إلــى شمال غــرب أوروبـــا عند 
50 سنتا للبرميل فوق خام برنت في 
مــارس، بارتفاع دوالريــن للبرميل عن 

سعره في فبراير.
وفــي الوقت نفسه، زاد سعر البيع 
الرسمي للواليات المتحدة 30 سنتا 
عن الشهر الماضي عند 6.65 دوالرات 
فـــوق مــؤشــر أرجـــــوس الــعــالــي الكبير 

لشهر مارس.

3 اختبارات استراتيجية بين قطاع الوساطة ومنظومة السوق
تشمل بيع البيانات والتنفيذ الجبري والوسيط المركزي المؤهل

يدخل قطاع الوساطة في البورصة 
ثاثة اختبارات مهمة واستراتيجية 
دفــعــة واحـــــدة هــــذا األســـبـــوع بــشــراكــة 
وحضور كل أطــراف منظومة السوق، 
لــلــتــأكــد مــن جــاهــزيــة الــبــنــيــة التحتية 

والربط بين كل األطراف. 
االخــتــبــارات الــثــاثــة، الــتــي تخضع 
لـــهـــا أنـــظـــمـــة قـــطـــاع الـــوســـاطـــة تشمل 
مشروع بيع بيانات التداول الفورية، 
واالختبار الثاني يتعلق بملف التنفيذ 
الـــجـــبـــري، أمــــا الـــثـــالـــث فــهــو الــوســيــط 
المركزي المؤهل الذي تم تنفيذ نحو 

9 اختبارات منذ اطاق التحضير له.
ــارات  ــبــ ــتــ ، تـــــم إطــــــــاق اخــ

ً
ــا ــيــ ــلــ ــمــ وعــ

الــوســيــط الــمــؤهــل والــتــنــفــيــذ الجبري 
ــروع الـــثـــالـــث  ــ ــشـ ــ ــمـ ــ بـــشـــكـــل فـــعـــلـــي، والـ
الــــخــــاص بـــبـــيـــع بـــيـــانـــات الــــســــوق تــم 
ــل الــــشــــركــــات بــالــمــتــطــلــبــات  ــد كــ ــزويــ تــ
والــتــعــلــيــمــات الــفــنــيــة والــتــأكــيــد على 
االستعدادات التامة وينتظر فقط إشارة 
 ليكتمل مثلث 

ً
إطـــاق االختبارعمليا

االختبارات. 
مصادر معنية ذكــرت لـ »الجريدة«، 
أن تكدس االختبارات في توقيت واحد 
ومتقارب يشكل ربكة لقطاع الوساطة 
 في ظل الكثير من 

ً
بالكامل، خصوصا

ــواء من  الــمــهــام الــتــي يضطلع بــهــا ســ
 
ً
عمليات تخص تــزويــد الهيئة يوميا
بعمليات الـــتـــداوالت اإللــكــتــرونــيــة أو 
فتح الحسابات أو إدارة تحديث العقود 
ومراجعة مراكز العماء وانكشافاتهم 

وغيرها من المهام. 
في السياق، أوضحت المصادر أن 

عملية تــفــرغ قــطــاعــات التكنولوجيا 
فــي كــل شــركــة وســاطــة إلدارة اختبار 
 أمــثــل حــتــى يتم 

ً
واحــــد يعتبر خـــيـــارا

ــاح الـــتـــجـــربـــة ورصــــد  ــجـ ــتـــأكـــد مــــن نـ الـ
 أن تسارع 

ً
الماحظات بدقة خصوصا

وتيرة االختبارات المختلفة يؤدي إلى 
لتداخل في الماحظات في ظل كوادر 
 مع 

ً
محدودة لكل شركة تتعامل يوميا

آالف الحسابات ومسؤولة عن حماية 
أنظمتها والتطبيقات التي يتداول منها 

العماء وكذلك التحديث المستمر. 
ــارة إلــى أنــه على الرغم  تــجــدر اإلشــ
مــن مسيرة قــطــاع الــوســاطــة الطويلة 
وعمليات التحديث والتطور الكبيرة 

التي شهدها في السنوات األخيرة منذ 
تأسيس الهيئة في 2010 فإن شركات 
الوساطة ال تــزال تعتمد بشكل مطلق 
ــمـــوالت الــــتــــداول الــنــاتــجــة عن  عــلــى عـ
البيع والــشــراء إضــافــة إلــى الصفقات 
الخاصة واإلستحواذات وهي عمليات 

استثنائية غير متكررة.
وال يزال القطاع كنموذج عمل بعيد 
 ،

ً
كليا عن النماذج المعمول بها عالميا

فا خدمات استشارية وال إدارة أموال 
وال احتفاظ بأموال العماء وال أمين 
حفظ أو إدارة اكتتابات أو أي غيرها 
مـــن الــخــدمــات الــلــوجــســتــيــة الــثــانــويــة 
ــارك فـــهـــا وتـــوســـع  الـــــي يــمــكــن أن تــــشــ

مـــن أعــمــالــهــا وتــفــتــح لــهــا نـــوافـــذ تــدر 
 أن كل قطاع 

ً
 خصوصا

ً
عليها أربــاحــا

الــوســاطــة مملوك مــن بنوك وشركات 
استثمار ومن السهل تطويره وتزويده 
بالخبرات والكفاءات الازمة في حال 
تم تعزيز دورة وفق النماذج العالمية 
وتـــوســـيـــع صــاحــيــاتــه بــكــســر قــاعــدة 
»الداللة« فقط كصورة نمطية للقطاع 

منذ تأسيس البورصة. 
لـــكـــن إجـــــــــراءات الــهــيــئــة الــمــتــعــددة 
يحسب لها إيجابيتها بأنها ساهمت 
فــــي تــخــفــيــف رؤس األمـــــــــوال وإلـــغـــاء 
تعليمات متطلبات السيولة وخففت 
 من حجم الضغوط على القطاع.

ً
كثيرا

محمد اإلتربي

»الصناعة«: وفقنا 98% من عقود 
المنطقة الحرة وحّصلنا المبالغ المستحقة

● جراح الناصر
قال مصدر مسؤول لـ »الجريدة«، إن 
الهيئة العامة للصناعة وفقت أوضاع 
غـــالـــبـــيـــة مــنــتــفــعــي قـــســـائـــم الــمــنــطــقــة 
 أن 

ً
التجارية الحرة في الشويخ، مضيفا

»الصناعة« حصلت المبالغ المستحقة 
لــلــدولــة مـــن مــعــظــم الــمــســتــثــمــريــن في 

المنطقة الحرة.
وأشــــــــــــار الـــــمـــــصـــــدر إلــــــــى أن عــــدد 
ــــن تــــم تـــوقـــيـــع عـــقـــوده  الــمــتــلــزمــيــن ومـ
يتجاوز 100 عقد، بنسبة التزام بلغت 
98 فــي الــمــئــة مــن مــســتــوفــي الــشــروط 

.
ً
المحددة سلفا

وذكر أن عدد المتخلفين عن سداد 
ــاع ال يــتــجــاوز 2 في  ــ وتــوفــيــق األوضــ
 ،

ً
الــمــئــة، وبــصــدد مخاطبتهم مــجــددا

لبحث ودراسة توفيق أوضاعهم ودفع 
مستحقاتهم المالية، السيما أن الهيئة 
 أنها لن تقوم بإبرام أي 

ً
أعلنت سابقا

عــقــود جــديــدة للمستثمرين القدامى 
المتخلفين عن سداد المبالغ المالية 
المترصدة في ذمتهم، نظير االنتفاع 
بالقسائم الخاصة بهم )مقابل انتفاع، 
مــقــابــل اســتــهــاك الــكــهــربــاء والـــمـــاء(، 

وستقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية 
حيال ذلك.

ونوه إلى أن الهيئة ستقوم بحصر 
جميع المتطلبات المالية المستحقة 
نظير االنــتــفــاع بقسائمهم، وستقوم 
ــانـــات الــمــســتــثــمــريــن فــي  ــيـ بــــإدخــــال بـ
المنطقة التجارية الــحــرة بسجاتها 
ــة ســـــداد  ــهـ الـــمـــحـــاســـبـــيـــة، ســــــــواء لـــجـ
مقابل انــتــفــاع لــدى الهيئة، أو مقابل 
اســتــهــاك الــكــهــربــاء والــــمــــاء، وســـوف 
يتم تسجيل المبالغ المستحقة على 
هؤالء المستثمرين في األنظمة المالية، 

ومتابعة تحصيلها أواًل بأول.
جـــديـــر الــــذكــــر، أن هــيــئــة الــصــنــاعــة 
قامت باإلعان منتصف العام الماضي 
لمستثمري المنطقة التجارية الحرة 
 لــمــراجــعــتــهــا، وإعـــطـــاء فــرصــة 

ً
ســابــقــا

للمتخلفين عن سداد المبالغ المالية 
المترصدة في ذمتهم، نظير االنتفاع 
ــي ذمــتــهــم،  ــتـــرصـــدة فــ ــمـ بـــالـــقـــســـائـــم الـ
مقابل االنتفاع بالقسائم الخاصة بهم 
فــي مــوعــد أقــصــاه شــهــر مــن تــاريــخــه، 
وستقوم باتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيال ذلك.

»مزايا« تخسر 12.9 مليون دينار خالل 2022
تكبدت شركة المزايا القابضة خسارة قدرها 12.9 مليون دينار، 
خال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بأرباح 
بلغت قيمتها 472 ألف دينار، خال الفترة المماثلة من العام 2021، 

.
ً
بتراجع نسبته 2.848 في المئة إذ بلغت خسارة السهم 20.6 فلسا

ومن جانب آخر، قالت »مزايا« في بيان، إن مجلس إدارة الشركة ناقش 
العرض النقدي المبدئي الوارد للشركة لشراء كامل حصص الشركة 
التابعة »ريتيم إسطنبول« في الجمهورية التركية بمبلغ 5.1 مايين 
 إلى ما قد يطرأ من نتائج الفحص 

ً
دينار، والقابل للتعديل استنادا

النافي للجهالة من مقدم العرض والمفاوضات النهائية بين الطرفين.
 في عمل الدراسات الازمة 

ً
وبينت أن مجلس اإلدارة قرر المضي قدما

بالتزامن مع قيام المشتري بإتمام الفحص النافي للجهالة من قبله 
التخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

4 ماليين دينار أرباح »أجيال« 
 ومثلها منحة

ً
وتوزيع 5% نقدا

بلغت أرباح شركة أجيال العقارية الترفيهية 4.004 مايين دينار، 
عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بأرباح 
بلغت قيمتها 4.167 مايين خال الفترة ذاتها من العام 2021، أي 
 ،

ً
بتراجع نسبته 3.91 في المئة، فيما بلغت ربحية السهم 20.7 فلسا

وأوصى مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة، و5 
في المئة أخرى كأسهم منحة.

أخبار الشركات

رفض استثناء شركات موقوفة 
من رسوم االشتراك السنوي
الستمرار الخدمات المقدمة لها من »البورصة«

● عيسى عبدالسالم
كشفت مصادر مطلعة لـ »الجريدة«، 
ــم رفـــــض طـــلـــب بـــعـــض الـــشـــركـــات  أنـــــه تــ
ات  بخصوص حصولها على استثناء
من رسوم االشتراك السنوي، المفروضة 
عليها نظير إدراجها في بورصة الكويت 

لألوراق المالية.
وذكـــرت الــمــصــادر أن الــخــدمــات التي 
تقدمها شركة البورصة والــتــي تخص 
اإلدراج من افصاحات ومعلومات تتعلق 
بالشركات المدرجة تقدم لكل الشركات، 
بما فيها الشركات الموقوفة، حتى وإن 
كـــانـــت لــديــهــا مــهــل قــانــونــيــة مـــن هيئة 
أســــواق الــمــال إلحــــداث عــمــلــيــات هيكلة 
لــتــعــديــل أوضـــاعـــهـــا عــلــى الــمــســتــويــيــن 
اإلداري والــــمــــالــــي، وتـــصـــويـــب بــعــض 
المخالفات، وتنفيذ بعض التعليمات 

بشأن الوضع المستقبلي للشركة.
وأضافت أن الشركات المدرجة حتى 
وإن كــانــت مــوقــوفــة عـــن الــــتــــداول فــتــرة 
مـــحـــددة تــســتــفــيــد بــشــكــل أو بـــآخـــر من 
الخدمات التي تقّدمها نظير دفع الرسوم 
على الخدمات المقدمة، مثل اإلفصاح 
م التقارير، وبالتالي ال 

ّ
والمتابعة وتسل

يوجد ما يبرر موقف الشركة بعدم سداد 
االلتزامات المفروضة عليها، على اعتبار 
أن االلــتــزام بــســداد الــرســوم المفروضة 
شرط أساسي الستمرار عملية التداول 
ــدم الــــســــداد يــعــّرض  ــ ــة، وعـ ــبـــورصـ فـــي الـ

الشركات لعملية اإليقاف عن التداول. 

 وبينت أن الشركات التي ترغب في 
ات بخصوص  حصولها على استثناء
رسوم االشتراك السنوي ترى أنها غير 
مستفيدة مــن الخدمات المقدمة نظير 
الـــرســـوم الــخــاصــة بــاالشــتــراك السنوي 
لــلــبــورصــة بــاعــتــبــارهــا مــوقــوفــة، حسب 
وجــهــة نــظــر مــجــالــس إداراتـــهـــا، مشيرة 
الى أنها طلبت ترحيل رسوم االشتراك 
الــســنــوي الـــى الــســنــوات الــقــادمــة، كنوع 
من المرونة في مساعدة هذه الشركات 
في تسيير أعمالها، خصوصا إن كانت 
قــد تسلمها مــجــلــس إدارة جــديــد لديه 
عــدة تحفظات على أداء مجلس االدارة 

السابق. 
ولفتت الى أن هذه الشركات ترى أنها 
تعمل عــلــى االلـــتـــزام بتعليمات الهيئة 
بإجراء تعديل على أوضاعها الداخلية، 
ــراء تــغــيــيــر كــامــل على  ــ الســيــمــا بــعــد إجـ
مجلس اإلدارة، وتحرص على تخفيف 
ــزامــــات الــمــفــروضــة  ــتــ الـــمـــصـــاريـــف وااللــ
عليها، الى حين تعديل أوضاع الشركة 
والعودة من جديد الى ممارسة النشاط.
ــارت الـــى أن الــشــركــات تحرص  ــ  وأشـ
على االلتزام بالتعليمات والشروط التي 
تنظم عملية اإلدراج في بورصة الكويت 
لألوراق المالية، لكنها رغبت من الجهات 
م وجــهــة نظر الــشــركــة في  المعنية تفهُّ
إمكانية تخفيض الــرســوم أو ترحيلها 
الى فترات الحقة عن طريق خصم مدة 
ــاف الــــى حــيــن عــــودة الــشــركــة مــرة  ــقـ اإليـ

أخرى الى ردهة التداول.

 
ً
»إنجازات« توزع 5% نقدا

وأرباحها تنمو %3.2
 
ً
حققت شركة إنجازات للتنمية العقارية أرباحا
بلغت قيمتها 2.93 مليون ديــنــار، خــال السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة 
مع أرباح قيمتها 2.84 مليون دينار، خال السنة 
المالية المنتهية في 2021، بارتفاع نسبته 3.2 في 
المئة، وبربحية للسهم 8.68 فلوس، فيما أوصى 
 نقدية.

ً
مجلس اإلدارة بتوزيع 5 في المئة أرباحا

 مع البنك 
ً
شركة »مواشي« توقع عقدا

الصناعي لجدولة قرض
كشفت شركة نقل وتجارة المواشي، عن توقيعها ملحق عقد قرض 
صناعي مع بنك الكويت الصناعي لتعديل جدول السداد الخاص بقرض 

قيمته 14.5 مليون دينار.
وأشارت الشركة إلى أن السداد سيبدأ بأقساط نصف سنوية بداية من 
عام 2024 وتنتهي في عام 2030، موضحة أن األثر المالي يتمثل في فائدة 
 فوق الفائدة التعاقدية على األقساط 

ً
إضافية بواقع 1 في المئة سنويا

المؤجلة فقط، والبالغ قيمتها نحو 3.5 مايين دينار.

تم إطالق اختبارات الوسيط 
المؤهل والتنفيذ الجبري بشكل 
فعلي، والمشروع الثالث الخاص 

ببيع بيانات السوق، وتم تزويد 
كل الشركات بالمتطلبات 

والتعليمات الفنية والتأكيد على 
االستعدادات التامة، في انتظار 

.
ً
إشارة إطالق االختبار عمليا

https://www.aljarida.com/article/13720
https://www.aljarida.com/article/13719
https://www.aljarida.com/article/13777
https://beta.aljarida.com/article/13651
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ف 
ّ
بنك أوف أميركا: استعدوا الحتمال تخل

الواليات المتحدة عن سداد الديون
»غولدمان ساكس« يخفض توقعاته لركود االقتصاد إلى %25

يتجادل الكونغرس األميركي مرة أخرى حول رفع سقف 
الديون، وهو مقدار األموال التي يمكن للحكومة األميركية 
اقــتــراضــهــا لتسديد الــتــزامــاتــهــا فــي الــوقــت الــمــحــدد، وهــذا 
يــعــنــي أن الـــشـــركـــات األمــيــركــيــة يــجــب أن تـــكـــون مــســتــعــدة 

لألسوأ.
وقـــال بــريــان مــويــنــيــهــان الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك أوف 
أميركا )BAC(، ثاني أكبر بنك في أميركا، في تصريحات 
لشبكة »CNN«، اطلعت عليها »العربية.نت«، إنــه يأمل أن 
يحل المشرعون مشكالتهم، ألن السوق واالقتصاد يحبون 
االســتــقــرار. ومــع ذلــك، فــإن التخلف عــن ســداد ديــون البالد 

 ال يمكن تجاهله.
ً

يظل احتماال
مــهــلــة قــصــيــرة أمـــام األســــواق الــنــاشــئــة... أكــبــر صــنــدوق 

تحوط في العالم يحذر من هذا األمر!
وأضاف موينيهان أمس األول: »علينا أن نكون مستعدين 
لذلك، ليس فقط في هذا البلد، ولكن في بلدان أخرى حول 
العالم. نأمل أال يحدث ذلك، لكن األمل ليس استراتيجية - 

لذا عليك االستعداد لذلك«.
وقــــد يــتــطــرق الـــرئـــيـــس جـــو بـــايـــدن إلــــى الـــمـــوضـــوع فــي 
خطاب حالة االتحاد يوم الثالثاء، وحذرت وزيرة الخزانة 
األميركية جانيت يلين الكونغرس بالفعل من أن البالد قد 
تتخلف عن الوفاء بالتزاماتها المالية في أقرب وقت في 

يونيو إذا لم يتم رفع سقف الديون قبل ذلك الوقت.
ا إنه قد تكون هناك »أزمة مالية عالمية« 

ً
وقالت يلين الحق

إذا لم يكن هناك اتفاق بشأن حــدود الــديــون. تتخذ وزارة 
ات استثنائية« لمواصلة دفع الفواتير  الخزانة اآلن »إجراء

في الوقت المحدد.
وأدت الـــدرامـــا األخـــيـــرة حـــول ســقــف الــديــن إلـــى دعـــوات 
. الحجة هي أن الخالفات 

ً
للحكومة للتخلص منه نهائيا

الــســيــاســيــة يــجــب أال تــمــنــع الـــواليـــات الــمــتــحــدة مــن الــوفــاء 
بالتزاماتها المالية.

موينيهان ليس مــن المعجبين بهذه الفكرة: »يجب أن 
يكون هناك جــدال حــول كيفية التأكد مــن أننا نعيش في 
حــدود إمكاناتنا كدولة« عندما سئل عما إذا كــان يتعين 
 لما 

ً
على الواليات المتحدة إلغاء سقف الديون أم ال، وفقا

طالعت »العربية.نت«.

الخيوط المالية

وذكــر: الكونغرس لديه الخيوط المالية. سأكون حذرا 
ــادة هيكلة دســتــور الــواليــات الــمــتــحــدة،  بــشــأن مــحــاولــة إعـ
مضيفا »أعــتــقــد أنــنــا يــجــب أن نــتــأكــد مــن أنــه يعمل بشكل 

صحيح«.
لكنه أقــر بــأن الحكومة بحاجة إلــى إنــفــاق الكثير على 
برامج التحفيز المختلفة منذ عام 2020 بسبب أزمة كوفيد 
 إن الواليات المتحدة اضطرت إلى تحمل »الكثير 

ً
-19، قائال

مــن الـــديـــون عــلــى مـــدار الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن لــلــتــغــلــب على 
الوباء« عبء على االقتصاد »، وفقا لما طالعت »العربية.

نت«.
وانــتــعــش االقــتــصــاد بــشــكــل حـــاد مــن أعــمــاق االنــكــمــاش 
القصير لكوفيد، لدرجة أن التضخم هو اآلن أكبر مشكلة 

تواجه البالد، وكذلك االحتياطي الفدرالي.
ورفع بنك االحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة بقوة خالل 
العام الماضي في محاولة لخفض التضخم للمستويات 
المستهدفة. لقد بــدأت رفــع أسعار الفائدة تؤتي ثمارها، 

 بشكل 
ً
لكن سوق العمل في الواليات المتحدة اليزال قويا

ا، وقال موينيهان »هذا 
ً

صادم، وظل معدل البطالة منخفض
أحد التحديات التي يواجهها االحتياطي الفدرالي«.

ركود معتدل

وقال موينيهان، مع وضع ذلك في االعتبار، اليزال بنك 
أوف أميركا يتوقع حدوث »ركود معتدل« في مرحلة ما في 
المستقبل. يجادل بأن المعدالت المرتفعة يمكن أن تكون 
ا على أرباح الشركات، لكن الخبر السار هو أن معظم 

ً
عبئ

الناس مازالوا يعملون، ويكسبون أجوًرا وينفقون بشكل 
جيد، وفقا لما طالعت »العربية.نت«.

ال يبدو أن موينيهان قلق بشكل مفرط من أن أي توتر 
جــيــوســيــاســي بــيــن الــواليــات الــمــتــحــدة والــصــيــن نــاجــم عن 
حادث بالون التجسس األخير سيكون له تأثير دائم على 

االقتصاد العالمي.
وأخــبــر أنـــه نــظــًرا ألهــمــيــة الــصــيــن فــي ســلــســلــة الــتــوريــد 
العالمية، فمن مصلحة الجميع أال تتصاعد أي تــوتــرات 

اقتصادية.
في األثناء، أكد االقتصاديون لدى بنك غولدمان ساكس، 
أن خطر ركــود اقتصاد الــواليــات المتحدة يتراجع، وسط 
استمرار قوة سوق الوظائف، وعالمات تحسن إيجابية في 

معنويات قطاع األعمال.
وخـــفـــض الــبــنــك تــوقــعــاتــه الحــتــمــالــيــة ركــــود االقــتــصــاد 
ـــ12 المقبلة إلــى 25 فــي الــمــئــة من  األمــيــركــي فــي األشــهــر الـ

35 في المئة.
فــي المقابل، أشــار استطالع لوكالة »بــلــومــبــرغ« الشهر 
الماضي إلى وجود احتمال بنسبة 65 في المئة بانكماش 

االقتصاد األميركي خالل هذه الفترة.
يشار إلى أنه تاريخيا، فإن احتمالية حدوث ركود في أي 

فترة مدتها 12 شهرا، هي تقريًبا 15 في المئة.
وكان تقرير الوظائف الشهري األميركي الصادر األسبوع 
الــمــاضــي، أظــهــر أن عــدد الــوظــائــف الــجــديــدة بلغ 517 ألف 
وظــيــفــة فــي يــنــايــر، مــتــجــاوزا الــتــوقــعــات الــبــالــغــة 187 ألــفــا، 
مع هبوط معدل البطالة ألدنى مستوى في 53 عاًما عند 

3.4 في المئة.
)العربية نت(

39.5 مليون دينار أرباح Ooredoo في 2022 والنمو %105
• آل ثاني: النمو نتيجة تنفيذ خطط استراتيجية وتجارية 

• البابطين: طورنا جميع جوانب عملياتنا وخدماتنا وبنيتنا التحتية

 للسهم الواحد
ً
توصية بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 70 فلسا

أعــــلــــنــــت الـــــشـــــركـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
 Ooredoo لالتصاالت المتنقلة
نتائجها للسنة المالية المنتهية 
فــي 31 ديسمبر 2022 وأظــهــرت 
ارتفاع اإليرادات الموحدة بنسبة 
3 فـــي الــمــئــة لــتــصــل إلــــى 620.3 
مليون دينار كويتي لسنة 2022 
ـــ 601.7 مــلــيــون لسنة  مـــقـــارنـــة بـ

 .2021
ــرادات  ــ وقـــالـــت الــشــركــة إن اإليــ
تأثرت بالدينار الكويتي بشكل 
إيجابي نتيجة تعزيز األداء من 
خــالل تنفيذ خطط استراتيجية 
وتــجــاريــة بــاإلضــافــة إلـــى كــفــاءة 
الــتــشــغــيــل فـــي الــكــويــت وتــحــســن 
األداء فــي الــمــالــديــف وفلسطين 
ــــي تـــونـــس  والــــنــــمــــو الــــصــــحــــي فــ

والجزائر بالعملة المحلية.

ــيــــخ مـــحـــمـــد بــن  وأعـــــــــــرب الــــشــ
عبدالله آل ثاني، رئيس مجلس 
اإلدارة عن سعادته بإعالن »سنة 
ــــرى مـــن الــنــجــاح لــلــشــركــة، إذ  أخـ
ــفــــعــــت إيــــــــــــرادات الــمــجــمــوعــة  ارتــ
بنسبة 3 في المئة لتصل إلى 620 
مليون دينار مقارنة بـ 602 مليون 
فــي 2021 وتــعــزز هـــذا الــنــمــو من 
خــالل تنفيذ خطط استراتيجية 
وتجارية قامت بها اإلدارة وكذلك 
ة التشغيل في الكويت، كما  كفاء
استفاد من تحسن أوضاع السوق 
فــي كــل مــن المالديف وفلسطين 
إلى جانب النمو الجيد في كل من 

تونس والجزائر. 
وأضاف الشيخ محمد آل ثاني 
إن دخل المجموعة قبل احتساب 
الفوائد والــضــرائــب واالستهالك 

عبدالعزيز البابطين محمد بن عبدالله آل ثاني

واإلطفاء ارتفع بنسبة 9 في المئة، 
ــنــــار فــي  إذ بـــلـــغ 226 مـــلـــيـــون ديــ
2022، مقارنة بـ 208 ماليين في 
2021، وارتفع صافي الربح العائد 
لــلــشــركــة الـــوطـــنـــيـــة لـــالتـــصـــاالت 
المتنقلة إلـــى أكــثــر مــن الضعف 
 في 2022 مقارنة 

ً
ليبلغ 40 مليونا

 في 2021.
ً
بـ 19 مليونا

وأوضح أن الشركة في الكويت 
 بنسبة 8 فــي المئة 

ً
حققت نــمــوا

فـــي قـــاعـــدة الـــعـــمـــالء، ونــتــج عنه 
ــفـــاع اإليـــــــرادات والـــدخـــل قبل  ارتـ
احـــتـــســـاب الـــفـــوائـــد والـــضـــرائـــب 
واالســتــهــالك واإلطـــفـــاء للشركة، 
 أنـــه رغـــم الــتــحــديــات التي 

ً
مبينا

ــيــــض قـــيـــمـــة  ــفــ نــــتــــجــــت عـــــــن تــــخــ
الــعــمــلــة فــــي تـــونـــس والـــجـــزائـــر، 
»حافظنا على نمو إيجابي في 
اإليـــرادات والدخل قبل احتساب 
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطـــفـــاء، بفضل مــا بــذلــنــاه من 
اتنا  جهود حثيثة لتعزيز كفاء

التشغيلية«. 
ن أنه »في فلسطين، حققنا  وبيَّ
ــا لـــقـــاعـــدة عــمــالئــنــا  ــتـ ــابـ نــــمــــوا ثـ
بــنــســبــة 2 فــــي الـــمـــئـــة وتــحــســنــا 
ــرادات والــدخــل  ــ ــ واضـــحـــا فـــي اإليـ
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
ــــالك واإلطـــــــفـــــــاء، وفـــي  ــهـ ــ ــتـ ــ واالسـ
المالديف، سجلنا زيــادة كبيرة 
فــــي كــــل مــــن اإليــــــــــرادات والـــدخـــل 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء، األمر الذي 
ازدادت معه متانة وجــودنــا في 
ب بأن »هذه النتائج 

ّ
السوق«.  وعق

اإليجابية تبرز جــدوى التزامنا 
الثابت بتقديم خدمات استثنائية 
وزيادة القيمة لمساهمينا، وهو 
ــا يــتــضــح مــــن نــســبــة الـــتـــوزيـــع  مــ
 إلى 

ً
المقترحة ألرباحنا«، مشيرا

أن »الجهود التي نبذلها لتعزيز 
تــنــا الــتــشــغــيــلــيــة قـــد أعــطــت  كــفــاء
نــتــائــج إيــجــابــيــة وعـــــززت الــنــمــو 
في كافة أنشطة وأعمال الشركة«.

تجاوز التوقعات
ــيــــس  ــرئــ مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الــ
 Ooredoo لـــــــــــ  لــــــتــــــنــــــفــــــيــــــذي  ا
الــــكــــويــــت، عـــبـــدالـــعـــزيـــز يــعــقــوب 
ــــام 2022 كــان  الــبــابــطــيــن، ان »عـ
ــتــــطــــورات الــنــاجــحــة  ــالــ مــلــيــئــا بــ
وتنفيذ خطتنا االستراتيجية 
لــالرتــقــاء بــتــجــارب الــعــمــالء إلــى 
مـــســـتـــوى غـــيـــر مـــســـبـــوق، حــيــث 
دارت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــاتـــنـــا حـــول 
عمالئنا، وتجربتهم المباشرة 
ــة الـــتـــجـــاريـــة، وفــهــم  ــعـــالمـ ــع الـ مــ
احتياجاتهم ومطالبهم بشكل 
أفــضــل«. وأضـــاف البابطين، في 
بيان، »لقد رفعنا جميع جوانب 
منتجاتنا وخدماتنا وعروضنا 
الــتــرويــجــيــة وعـــززنـــاهـــا رقــمــًيــا 
لــتــزويــدهــم بــأفــضــل تــجــربــة في 
الــســوق، وقــد تــم دعــم هــذا النمو 
مـــن خـــالل حـــرص وتــصــمــيــم كل 
فرد في Ooredoo الكويت على 
ضــمــان أنــنــا ال نلبي التوقعات 
فــحــســب، بــل نــتــجــاوزهــا«. ولفت 
إلى أن الشركة أخذت على عاتقها 
»تطوير وتعزيز جميع جوانب 
عــمــلــيــاتــنــا وخــدمــاتــنــا وبنيتنا 
التحتية بكفاءة بهدف وحيد هو 
تــزويــد عمالئنا بتجربة فريدة 
مع عالمة Ooredoo التجارية، 
وشبكة منظمة ومن دون انقطاع، 
واعـــتـــمـــاد ودمــــج رقــمــي مبتكر، 
ــات لــبــنــيــتــنــا  ــيـ ــنـ ــقـ  عـــــن تـ

ً
فــــضــــال

الــتــحــتــيــة، لــيــس فــقــط الكــتــســاب 
ميزة تنافسية في السوق ولكن 
ــا عــمــالئــنــا  ــ  لـــضـــمـــان رضـ

ً
ــا أيــــضــ

وتلبية احتياجاتهم«.

نظرة على العمليات:
ء  تـــــلـــــخـــــيـــــص األدا يــــــمــــــكــــــن 
التشغيلي للمجموعة على النحو 

التالي: 

Ooredoo - الكويت
ارتــــــــفــــــــعــــــــت قــــــــــاعــــــــــدة عـــــمـــــالء 

• ارتفاع الدخل قبل احتساب 
الـــــــــفـــــــــوائـــــــــد والــــــــضــــــــرائــــــــب 
واالســـــــتـــــــهـــــــالك واإلطـــــــفـــــــاء 
بنسبة 9 فــي الــمــئــة ليصل 
إلــــى 226.0 مــلــيــون ديــنــار 
لسنة 2022 مقارنة بـ 207.6 

ماليين في 2021

• ارتفاع صافي الربح العائد 
لـ Ooredoo بنسبة 105 في 
المئة ليصل إلى 39.5 مليون 
دينار لسنة 2022 مقارنة بـ 

 لسنة 2021 
ً
19.2 مليونا

ــاح الــمــوحــدة للسهم  ــ • األربــ
 لــســنــة 

ً
الـــــواحـــــد 79 فـــلـــســـا

 
ً
2022 مــقــارنــة بــــ 38 فــلــســا

لسنة 2021. 

• مـــجـــلـــس اإلدارة يـــوصـــي 
بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 
 للسهم الواحد على 

ً
70 فلسا

أن تــخــضــع هـــذه التوصية 
لــمــوافــقــة الــمــســاهــمــيــن في 
الجمعية العمومية المقرر 

انعقادها في مارس 2023

• قـــاعـــدة الــعــمــالء الــمــوحــدة 
تبلغ 24.7 مليون عميل في 
نــهــايــة ســنــة 2022 مــقــارنــة 
 فــي نهاية 

ً
بـــ 24.0 مــلــيــونــا

سنة 2021

نتائج وأرقام 2022
Ooredoo فــــي الــــكــــويــــت إلـــى 
ــام  ــيــــون عـــمـــيـــل فـــــي عــ ــلــ 2.7 مــ
ــا 8 فــي  ــدرهــ ــادة قــ ــ ــزيـ ــ 2022، بـ
المئة مقارنة بعام 2021. وقد 
ســـجـــلـــت Ooredoo الـــكـــويـــت 
زيــادة في اإليـــرادات بنسبة 12 
ــــى 236.3  فــــي الـــمـــئـــة لــتــصــل إلـ
مليون دينار في 2022 مقارنة 
ـــ 210.5 مـــاليـــيـــن فــــي 2021.  بــ
ــفـــع الـــدخـــل قــبــل احــتــســاب  وارتـ
الفوائد والضرائب واالستهالك 
واإلطــفــاء بنسبة 17 فــي المئة 
لــتــصــل إلــــى 71.5 مــلــيــونــا في 
2022 مــقــارنــة بـــ 61.1 مليونا 
ات  فــي 2021، مدفوعة بالكفاء
الــتــشــغــيــلــيــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 

األعمال التجارية للشركة. 

Ooredoo – تونس
 Ooredoo زادت قاعدة عمالء
فــي تونس بنسبة 3 فــي المئة 
لتصل إلـــى 7.1 مــاليــيــن عميل 
في 2022. وقد انخفضت قيمة 
الــديــنــار الــتــونــســي بنسبة 9.4 
فــي المئة على أســاس سنوي، 
مما أدى إلى انخفاض اإليرادات 
ــنـــار في  إلــــى 123.5 مــلــيــون ديـ
2022 مقارنة بـ 134.0 مليونا 
فـــي  2021. ومـــن حــيــث العملة 
المحلية، فقد ارتفعت اإليرادات 
بــالــعــمــلــة الــمــحــلــيــة بــنــســبــة 1 
فــي الــمــئــة. وارتــفــع الــدخــل قبل 
احــتــســاب الــفــوائــد والــضــرائــب 
واالستهالك واإلطفاء بنسبة 6 
في المئة لتصل إلى 54.8 مليون 
دينار في 2022 مقارنة بـ 51.8 

مليون دينار في 2021. 

Ooredoo – الجزائر
ارتــــــــفــــــــعــــــــت قــــــــــاعــــــــــدة عـــــمـــــالء 
Ooredoo الجزائر بنسبة 2 في 
ــى 13.0 مــلــيــون  الــمــئــة لــتــصــل إلــ
ــأثـــرت  ــد تـ ــ عـــمـــيـــل فــــي 2022. وقــ
 بسبب 

َ
األعمال في الجزائر سلبا

انخفاض قيمة الدينار الجزائري 
حيث تراجع بنسبة 3.7 في المئة 
ــنــــوي. ونــتــيــجــة  عـــلـــى أســــــاس ســ
لـــذلـــك، انــخــفــضــت اإليـــــــرادات إلــى 
186.9 مليون دينار في سنة 2022 
مــقــارنــة بـــ 188.5 مــلــيــونــا لنفس 
الفترة من سنة 2021. ومن حيث 
الــعــمــلــة الــمــحــلــيــة، فــقــد ارتــفــعــت 
اإليـــــــــــــرادات بـــالـــعـــمـــلـــة الــمــحــلــيــة 
بنسبة 3 في المئة. وبلغ الدخل 
قبل احتساب الفوائد والضرائب 
واالستهالك واإلطفاء 66.2 مليون 
ديــنــار فــي 2022 مــقــارنــة بـــ 65.1 

مليونا في 2021.

 Ooredoo - فلسطين 
ــــالء فــي  ــمـ ــ ــعـ ــ زادت قــــــاعــــــدة الـ
فــلــســطــيــن بــنــســبــة 2 فــــي الــمــئــة 
لتصل إلــى 1.4 مليون عميل في 
ــام 2022. وارتــفــعــت اإليـــــرادات  عـ
بــنــســبــة 5 فـــي الــمــئــة لــتــصــل إلــى 
35.4 مــلــيــون ديـــنـــار فـــي 2022، 
مقارنة بـ 33.8 مليونا في 2021. 

Ooredoo – المالديف 
سجلت Ooredoo المالديف 
 فــي اإليـــــرادات بنسبة 9 

ً
ارتــفــاعــا

في المئة لتصل إلى 38.2 مليون 
ديــنــار فــي 2022، مقارنة بـــ 35.0 

مليونا في 2021. 

https://www.aljarida.com/article/13747
https://www.aljarida.com/article/13745


ــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة بــيــت  قــ
ــتــــك( بـــالـــتـــكـــلـــيـــف -  ــيــ الـــتـــمـــويـــل الـــكـــويـــتـــي )بــ
عبدالوهاب الرشود، إن »بيتك« حقق استفادة 
ــتـــحـــواذ عــلــى الــبــنــك األهــلــي  كــبــيــرة مـــن االسـ
المتحد البحريني من ناحية النتائج المالية.
وأضاف أن االستفادة الفعلية في النتائج 
ت في فترة الربع األخير من 2022  المالية جاء
 مــن تــاريــخ إتــمــام االســتــحــواذ فــي 2 

ً
اعــتــبــارا

أكتوبر 2022، حيث شهد الربع األخير نموا 
قياسيا وتاريخيا في أرباح مساهمي »بيتك«، 
والتي قد بلغت 151.9 مليون دينار، بنسبة 
زيــادة بلغت 101.7 في المئة مقارنة بالربع 
األخير من 2021. كما ارتفعت ربحية السهم 
في الربع األخير من 7.74 فلوس إلى 10.70 
فلوس بزيادة بلغت 38.2 في المئة، باإلضافة 
إلى الزيادة في إجمالي الموجودات وأرصدة 
»مـــديـــنـــو الـــتـــمـــويـــل« وحـــســـابـــات الــمــودعــيــن، 

وتحسن المؤشرات المالية المهمة.
ــار الـــرشـــود، خـــال لــقــاء مــع تــلــفــزيــون  وأشــ
CNBC عربية، إلــى أن البنك األهــلــي المتحد 
– البحرين ساهم في أرباح عام 2022 بمبلغ 
 17.5 62.5 مليون ديــنــار، وبنسبة مساهمة 
في المئة، وهي تمثل نتائج مجموعة »األهلي 
الــمــتــحــد« عــن الــفــتــرة مــن تــاريــخ االســتــحــواذ 
في 2 أكتوبر 2022 حتى نهاية العام المالي 
ــار نــجــاح اســتــكــمــال صفقة  2022، ضــمــن إطــ
استحواذ »بيتك« على 100 في المئة من أسهم 

األهلي المتحد البحريني.
وعــن أبــرز الــمــؤشــرات المالية لعام 2022، 
أوضــــح الـــرشـــود ان أداء الــمــجــمــوعــة اســتــمــر 
فــي التحسن بشكل كبير خــال الــعــام 2022، 
 بــعــد نـــجـــاح عــمــلــيــة االســـتـــحـــواذ، 

ً
خـــصـــوصـــا

مبينا أن صافي األربــاح ارتفع بنسبة 47.0 
فــي الــمــئــة الـــى 357.7 مــلــيــون ديــنــار مــقــارنــة 

بالعام السابق. 
- ارتفع صافي إيرادات التمويل ليصل الى 
800.5 مليون دينار بنسبة نمو بلغت  36.7 

في المئة بالعام السابق.
- ارتفع صافي إيرادات التشغيل ليصل إلى 
 43.8 723.3 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 

في المئة مقارنة بالعام السابق.

65.9 في  • زادت محفظة التمويل بنسبة 
المئة عما كانت عليه في نهاية 2021 لتصل 

الى 18.8 مليار دينار.
• زاد إجمالي الموجودات بنسبة 69.7 في 

المئة ليصل الى 37.0 مليار دينار.
وفيما يتعلق بنسبة التكلفة إلى اإليــراد، 
قـــال الـــرشـــود انــهــا تــحــســنــت لــتــبــلــغ 32.5 في 
الــمــئــة مــقــارنــة بــنــســبــة 38.0 فــي الــمــئــة الــعــام 
السابق، مبينا أن هــذا التحسن جــاء نتيجة 
زيادة إجمالي إيرادات التشغيل بنسبة 32.2 

في المئة.
ــدل كـــفـــايـــة راس الــــمــــال لـــ  ــعـ ــح أن مـ ــ ــ وأوضـ
»بـــيـــتـــك« بـــلـــغ حـــوالـــي 17.66 فـــي الـــمـــئـــة، أي 
أكثر من الحد األدنــى المطلوب من الجهات 
الرقابية، مبينا أن هذه النسبة تؤكد متانة 

المركز المالي لمجموعة »بيتك«.
ــل الــــمــــركــــز  ــ ــتـ ــ ــــك« احـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــت إلـــــــى أن »بـ ــ ــفـ ــ ولـ
ــيـــن الـــبـــنـــوك الـــكـــويـــتـــيـــة والـــشـــركـــات  األول بـ
المدرجة في بورصة الكويت بقيمة سوقية 

ــيـــار ديــــنــــار. ــلـ ــيـــة بـــلـــغـــت أكــــثــــر مــــن 11 مـ ــالـ حـ
وعــن سياسة الــتــخــارجــات لـــ«بــيــتــك«، أشــار 
الــرشــود إلــى أن »بــيــتــك« مستمر فــي سياسة 
الـــتـــخـــارجـــات، ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة الــتــركــيــز 
عــلــى الــعــمــل الــمــصــرفــي االســـاســـي وتــحــقــيــق 

االستدامة في األرباح.
وأضـــاف أن الــتــخــارجــات حــتــى نــهــايــة عــام 

2022 بلغت نحو 63.2 مليون دينار.
وقــال إن نسبة التمويات غير المنتظمة 
للمجموعة تحسنت لتصل إلى 1.32 في المئة 
في نهاية عام 2022، متضمنة البنك األهلي 
 ألسس 

ً
المتحد )والــتــي يتم احتسابها وفقا

احتساب بنك الكويت المركزي(، والتي بلغت 
1.6 في المئة في نهاية 2021.

ــيــــة الــــــــديــــــــون مـــن  ــتــــغــــطــ أمـــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــ
المخصصات، فلفت الرشود الى انها بلغت 
ــوالــــي 79 »لـــبـــيـــتـــك – الــــكــــويــــت« ونـــحـــو41  حــ

للمجموعة في نهاية 2022.
وقـــال الـــرشـــود: »انــخــفــضــت الــمــخــصــصــات 
ــام  ــعـ ــــال الـ ــيــــان الــــدخــــل خــ ــلـــى بــ الـــمـــحـــمـــلـــة عـ
2022 بــحــوالــي T.1 مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، 
ــار،  ــ ــنـ ــ ــيــــون ديـ ــلــ ــيــــث بـــلـــغـــت نــــحــــو 62.1 مــ حــ
وتــشــمــل مــخــصــصــات الــتــمــويــل واالســتــثــمــار 

ومخصصات إضافية احترازية أخرى«.
وعــن مــســاهــمــة »بــيــتــك- تــركــيــا« فــي صافي 
ــار الـــرشـــود إلـــى أن  األربـــــاح لــعــام 2022، أشــ
، حيث انه رغم 

ً
أداء »بيتك- تركيا« كان جيدا

ارتفاع التضخم وأثره المحاسبي فإن نسبة 
ــاح  مــســاهــمــة »بــيــتــك« تــركــيــا فــي صــافــي األربـ

بلغت حوالي 32.9 في المئة.
وبخصوص خطط تحويل أصول وأعمال 
ــلـــي الــمــتــحــد الــبــحــريــنــي إلــــى إســامــيــة،  األهـ
أوضــح الرشود انه تم البدء بتحويل بعض 
األصــول واألعمال الخاصة باألهلي المتحد 
البحريني لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسامية، السيما تلك المتمثلة بالسندات 
التقليدية وتحويلها إلــى صكوك إسامية، 
وجــــــار الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــحـــويـــل بـــقـــيـــة األعـــمـــال 
ــلـــي الــمــتــحــد لــتــصــبــح  الـــخـــاصـــة بــالــبــنــك األهـ
 لــجــدول 

ً
مــتــوافــقــة مــع أحــكــام الــشــريــعــة وفــقــا

زمني محدد.
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 ألرباح »بيتك« في الربع 
ً
 قياسيا

ً
الرشود: 101.7% نموا

األخير من 2022 بعد االستحواذ على »المتحد البحريني«
•  بيت التمويل األول بين البنوك الكويتية والشركات المدرجة بقيمة سوقية تتجاوز 11 مليار دينار

• تحّسن نسبة التكلفة إلى اإليراد لتبلغ 32.5% مقارنة بـ 38.0% العام السابق

عبدالوهاب الرشود

»بوبيان« يطلق مبادرة لتدريب ذوي االحتياجات 
 لدور البنك المجتمعي ومساندة الدولة في تحقيق التنمية

ً
الرحماني: تأكيدا

أعلن »بوبيان« إطاق البرنامج التدريبي 
األول من نوعه بالتعاون مع »معهد البناء 
البشري« والذي يهدف إلى اإلعداد والتدريب 
الميداني لمجموعة من ذوي االحتياجات 
الــخــاصــة الــمــرشــحــيــن مـــن الــهــيــئــة الــعــامــة 
 النضمامهم 

ً
لشؤون ذوي اإلعاقة، تمهيدا

لــبــيــئــة الــعــمــل بــالــبــنــك، فـــي إطــــار مساعيه 
المتواصلة لدعم مختلف شرائح المجتمع، 

السيما ذوي االحتياجات. 
وقـــــال الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي فـــي مــجــمــوعــة 
الموارد البشرية في البنك، خالد الرحماني، 
ــة  ــايــ ــم ورعــ ــ ــك »يــــأتــــي دعــ ــ ــلـــى ذلــ  عـ

ً
تـــعـــلـــيـــقـــا

وتـــأهـــيـــل شــبــابــنــا مـــن ذوي االحــتــيــاجــات 
ليؤكد استراتيجية بوبيان لتبني معايير 
 من 

ً
ا ــة، وتـــهـــدف ألن نــكــون جـــــزء ــتـــدامـ االسـ

 منا 
ً
منظومة تأهيل هذه الشريحة، التزاما

بتحقيق التنمية ومساندة جهود الدولة«.
وأوضــح الرحماني أن البنك يولي هذه 
 من خال تسخير 

ً
 خاصا

ً
الشريحة اهتماما

جميع األدوات والبرامج التدريبية الازمة، 
لــتــأهــيــلــهــم وصـــقـــل مــهــاراتــهــم وتــزويــدهــم 
عزز قدرتهم على 

ُ
بالخبرات الازمة التي ت

ــائـــف مــنــاســبــة تـــوفـــر لــهــم فــرص  شــغــل وظـ
االندماج في المجتمع، وتسلط الضوء على 

دورهم وتأثيرهم فيه.
ــــرة هــــذا  ــكـ ــ وأضــــــــــاف أن الــــجــــديــــد هـــــو فـ
البرنامج التدريبي الميداني الــذي ينظمه 
عد 

ُ
»بوبيان« بصورة حصرية في مبادرة ت

األولـــــى مـــن نــوعــهــا عــلــى مــســتــوى الــقــطــاع 
الــمــصــرفــي، حــيــث يــتــزامــن هــــذا الــبــرنــامــج 
 مــع تدريبهم وتأهيلهم طـــوال فترة 

ً
أيــضــا

دراستهم، ومن ثم إتاحة الفرصة للمتميزين 

مــنــهــم لــانــضــمــام إلــيــنــا فـــي عــائــلــة الــبــنــك.
وأكـــد الــرحــمــانــي أن الــشــراكــة مــع »معهد 
البناء البشري«، بصفته أحد أهم المؤسسات 
الساعية إلى تنمية الموارد البشرية، السيما 
ذوي االحتياجات، من شأنها أن تساعدهم 
ــلـــى تـــطـــويـــر ذاتــــهــــم وتـــعـــزيـــز شـــعـــورهـــم  عـ
بــقــيــمــتــهــم الــخــاصــة وتــأثــيــرهــم اإليــجــابــي 
داخل المؤسسة من خال توفير مجموعة 
من البرامج التدريبية لهم، إلطاق العنان 
لقدراتهم على اإلبـــداع واالبتكار في شتى 
 مع 

ً
 إلــى مــا يتفق تماما

ً
الــمــجــاالت، مشيرا

القيم األساسية للبنك المعروف بريادته 
على صعيد اإلبداع واالبتكار.

مـــن جــانــبــهــا، قــالــت مــســؤولــة أول إدارة 
الــتــوظــيــف بــمــجــمــوعــة الــــمــــوارد الــبــشــريــة 

ــام »نــــدرك فــي البنك 
ّ
بــالــبــنــك، أوضــــاح الــغــن

أهــمــيــة دمــــج وإشـــــــراك هــــذه الــشــريــحــة في 
الــمــجــتــمــع بـــجـــانـــب تــمــكــيــنــهــم مــــن الــقــيــام 
 عن 

ً
بأدوار مماثلة ألي شخص آخر«، معربة

سعادتها بالشباب من ذوي االحتياجات 
 ال يتجزأ من الموارد البشرية 

ً
ا ليكونوا جزء

في بوبيان.
في سياق متصل، أعربت مديرة المكتب 
الفني في المعهد د. نجاء عبدالمعبود عن 
سعادتها بهذا التعاون مع البنك باعتباره 
ــاع الـــخـــاص  ــطـ ــقـ ــات الـ إحــــــدى أهـــــم مـــؤســـسـ
المؤثرة والداعمة للكوادر البشرية، مشيدة 
 بأهمية هذا التعاون الــذي يتماشى 

ً
أيضا

مع دعم أهداف حملة »شركاء في توظيفهم« 
لمساندة أبنائنا من ذوي االحتياجات.

الرحماني متحدثًا إلى المشاركين في البرنامج التدريبي

الغانم: »وربة« سجل قفزات مالية مدروسة 
انسجمت مع خطته للنمو المستدام

ذكــــر الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــبــنــك وربـــة 
شاهين الغانم أن النتائج المالية التي 
حققها البنك عن 2022 بنمو يبلغ 21 في 
المئة مقارنة بعام 2021، تعكس أن »وربة« 
يسير عــلــى الــطــريــق الــصــحــيــح، مدفوعا 
باستراتيجية تشغيلية واضحة تستوعب 
حدة المتغيرات التي طرأت على األسواق 

في الفترة األخيرة.
ــة« سجل  ــ وأشـــــار الــغــانــم إلــــى أن »وربــ
خـــال الــفــتــرات الــمــالــيــة الــمــاضــيــة قــفــزات 
مالية مدروسة انسجمت مع خطته للنمو 
المستدام، مشددا على أهمية إقرار توزيعة 
نقدية للمرة األولــى منذ تاريخ تأسيس 
ــــك مــــن مـــؤشـــرات  ــا يــحــمــلــه ذلـ ــ الـــبـــنـــك، ومـ
ــة عـــلـــى تــحــســن خــــط ســيــر  ــويـ ودالالت قـ

»وربة« وارتفاع كفاءته المالية.
وأكد أن حصافة بنك الكويت المركزي 
فـــي إدارة الــمــشــهــد الــمــصــرفــي الــمــحــلــي 
بالتآزر مع قيادات البنوك كانت أحد أبرز 
ة نتائج البنوك  األسباب في زيــادة كفاء
الكويتية عن العام الماضي بصفة عامة، 
وهو ما يبدو واضحا عند قراءة النتائج 
المعلنة حتى اآلن والمتوقعة مــن بقية 
البنوك، مضيفا أنها جميعا تعاكس سير 
العديد من البنوك الخارجية، والتي تظهر 
معاناة أكبر في مواجهة تعقيدات األزمة 
المالية التي تشهدها األسواق منذ جائحة 
كورونا مقارنة بأداء البنوك الكويتية التي 

عززت متانة مؤشراتها المختلفة.
واســتــدل بــتــقــاريــر وكــــاالت التصنيف 
العالمية التي أكدت أن البنوك الكويتية 
تتمتع بمصدات رأسمالية مرتفعة، مما 

يعكس تطبيقها المتحفظ لمعايير بازل 
3، وتمنحها هــذه المصدات الرأسمالية 
الــمــرتــفــعــة قـــــدرة قـــويـــة عــلــى امــتــصــاص 
الــخــســائــر غــيــر الــمــتــوقــعــة، مــشــيــدا بــدور 
البنك المركزي وقيادته الحكيمة للقطاع 
المصرفي المحلي في تجاوز التحديات 
المرئية وغير المباشرة، والناجمة عن 
تداعيات عالمية بسياسة نقدية مرنة في 
امتصاص التداعيات العالمية المؤثرة 
.
ً
 واقتصاديا

ً
على المنظومة العالمية ماليا

وأفـــاد الغانم بــأن سياسة »الــمــركــزي« 
المتدرجة فــي تحديد اتجاهات الفائدة 
 ،

ً
 مـــدروســـا

ً
 نــقــديــا

ً
 خــلــقــت تـــوازنـــا

ً
مــحــلــيــا

لتحقق مــع ذلـــك فــائــدة مــزدوجــة جمعت 
بـــيـــن الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــنـــمـــو االقـــتـــصـــادي 
المناسب، وزيادة جهود مكافحة التضخم 
 
ً
 فــيــمــا يــنــمــو محليا

ً
الــمــتــصــاعــد عــالــمــيــا

 بــالــســيــاســة الــنــقــديــة 
ً
بــعــقــانــيــة مــدفــوعــا

السليمة بـــأدوات تدخل حصيفة، مبينا 
 في 

ً
أن التحرك الرقابي المسجل تدريجيا

 
ً
تحديد اتجاهات فائدة االئتمان محليا
ــام البنوك  مــع تــوفــيــر هــامــش مــنــاســب أمـ
لتسعير الودائع زاد مقدرة المصارف في 
مواجهة التغيرات المتسارعة والمتنامية 
 في تحديد أسعار الفائدة وبشكل 

ً
عالميا

قلل من تكلفة األموال في البنوك. وأشار 
إلـــى أن ســيــاســة »الـــمـــركـــزي« فـــي تحديد 
اتجاهات الفائدة بالتدريج دون اللحاق 
التقليدي بمجلس االحتياطي األميركي 
»الــفــدرالــي« حقق الغاية النقدية األوســع 
لــجــهــة الـــحـــفـــاظ عــلــى جـــاذبـــيـــة الـــديـــنـــار، 
مــن خــال الــحــفــاظ على توطين الــودائــع 

بـــأســـعـــار تــنــاســب الـــبـــنـــوك والــمــودعــيــن، 
وهـــو مــا تسجله حــركــة نــمــو التمويات 
والـــودائـــع مــنــذ تبني هـــذه الــســيــاســة في 
مارس الماضي. وتوقع استمرار »وربة« 
فــــي الـــنـــمـــو بــحــصــصــه الـــســـوقـــيـــة، ســــواء 
بــمــحــفــظــة تــمــويــاتــه أو ودائــــعــــه، مــعــززا 
مركزه المالي بإجمالي موجودات تبلغ 
4.2 مليارات دينار مع نسبة متدنية من 
الــديــون المتعثرة تــقــارب 1.5 فــي المئة، 
ومعدل كفاية رأسمال تقارب 17 في المئة، 
مؤكدا استمرار نهج »وربــة« في التوسع 
بــاســتــثــمــاراتــه الــنــوعــيــة والــمــتــطــورة في 
رقمنة خدماته وبحدود تنافسية عالية، 
وضـــعـــتـــه فــــي مـــنـــزلـــة مــصــرفــيــة مــتــقــدمــة 
بــيــن الــبــنــوك الــمــحــلــيــة الــرئــيــســيــة، وبــمــا 
ينسجم مع طموح عماء البنك المحققة 

والمستهدفة.

شاهين الغانم

»التجاري« يطلق حملته الترويجية 
لعمالء »حسابي األول« الجدد

بمناسبة الـــعـــودة لــلــمــدارس، 
أعلن البنك التجاري إطاق حملته 
الترويجية المخصصة لحساب 
»حسابي األول« لألطفال بين أعمار 
7 إلى 14 سنة، حيث تتيح الحملة 
للعماء الــجــدد الــذيــن ينضمون 
لعائلة »حسابي األول«، ويودعون 
50 ديــنــارا حتى 4 مـــارس 2023، 
الـــفـــرصـــة لـــدخـــول الــســحــب على 

 .iPad جهازي
ــة، قــالــت  ــبـ ــنـــاسـ ــمـ وبــــهــــذه الـ
رئـــيـــســـة إدارة الـــتـــســـويـــق فــي 
»الــتــجــاري« بـــدور بوخمسين: 
»يــهــتــم الــبــنــك اهــتــمــامــا كبيرا 
باحتياجات العماء، لذلك يقدم 
هـــذه الحملة لــعــمــاء حسابي 
األول، وهــو المثالي لألطفال 
الذي يعرفهم على أهمية توفير 
المال واالستمتاع بالفعاليات 
التي ننظمها على مدار السنة، 

ونختار هذا النوع من الجوائز 
التي تتناسب مع أسلوب حياة 
الــجــيــل الـــحـــالـــي مـــن األطـــفـــال، 
الـــذيـــن يــســتــخــدمــون األجـــهـــزة 
الذكية ومنها iPad لألغراض 
التعليمية والترفيهية، حيث 
أصــبــحــت الـــدراســـة وتحصيل 
الـــمـــعـــلـــومـــات بــالــتــصــفــح عــبــر 
 عليه 

ً
 مــتــعــارفــا

ً
اإلنــتــرنــت أمــــرا

ولــه متطلباته الــخــاصــة«.ومــن 
الـــمـــعـــروف أن »حـــســـابـــي األول« 
يأتي مع بطاقة خاصة بتصميم 
مــمــيــز يــنــاســب األطـــفـــال، ويمكن 
لولي األمر االطاع على حسابات 
أطـــفـــالـــه مـــن خــــال حــســابــه على 
تطبيق التجاري؛ علما أن البنك 
يـــســـعـــى دومــــــــــا إلــــــــى االهــــتــــمــــام 
بجيل المستقبل وتوفير أفضل 
المنتجات والخدمات والوسائل 
الــمــصــرفــيــة لــهــم لــتــمــكــيــنــهــم من 

بدور بوخمسين

»المتحد« يشارك في حملة »توظف بعد تجنيدك«»المتحد« يشارك في حملة »توظف بعد تجنيدك«
أعلن البنك األهلي المتحد مشاركته في الحملة التي 
أطلقها اتحاد المصارف الكويتية تحت عنوان »توظف 
بعد تجنيدك«، من خال ورشة عمل ويوم توظيفي خاص 
للمجندين، بهدف مساعدة المواطنين الملتحقين بالخدمة 
العسكرية على الحصول على وظائف مناسبة تتناسب 
مع قدراتهم ومهاراتهم بما يحقق االستقرار االجتماعي 
والوظيفي لهم بعد انتهاء فترة التجنيد، وهو ما يؤكد 
دور البنوك في إتاحة الفرصة لجميع الشباب الكويتي 
لتحقيق طموحاتهم في إطار المنفعة المشتركة وظيفيا 

ومجتمعيا.
وتعليقا على مــشــاركــة البنك فــي هــذه الفعالية التي 
أقيمت األربــعــاء أول فبراير الــجــاري، على مــســرح وزارة 
الدفاع الكويتية، أكــد المدير العام للموارد البشرية في 
البنك األهلي المتحد نقيب أمين أن »هــذه المبادرة لها 
طابع اجتماعي مميز، نظرا لما تقدمه من رسالة ألبنائنا 
من المجندين الذين أتموا تجنيدهم بأن القطاع المصرفي 
يفتح ذراعيه أمامهم ويرحب بانضمامهم إليه، من خال 
فرص عمل متنوعة في مختلف قطاعات العمل المصرفي، 

بما يتناسب مع مؤهاتهم وطموحاتهم«.
وأضـــاف أمــيــن: »نحن فــي البنك األهــلــي المتحد نثمن 
هــذه المبادرة التي قــام بها اتحاد المصارف الكويتية، 
ونؤكد سعادتنا بهذه الفرصة التي نتمكن من خالها من 
اجتذاب عدد من أبنائنا الذين أنهوا دورهــم في الخدمة 

الوطنية العسكرية، وأن نقدم لهم من ناحيتنا فرص عمل 
تساعدهم على استكمال مسيرة العطاء للوطن، من خال 
عملهم في القطاع المصرفي الــذي يمثل أحد أهم روافد 

االقتصاد الوطني«.
وأعرب عن سعادته باإلقبال الذي شهده جناح البنك 
األهلي المتحد في فعالية توظف بعد تجنيدك، »وما تم 

مــن مقابات مبدئية عكست ثقة أبنائنا مــن المجندين 
في البنك، وحرصنا على إتاحة الفرصة لمن يرغب منهم 
في االنضمام إلى أسرة البنك االهلي المتحد، إيمانا من 
القيادة العليا في البنك بجذب أفضل الــكــوادر الوطنية 
وتوفير أفضل الفرص لهم لارتقاء بهم في سلم الوظائف 

المتخصصة لخدمة الوطن«.

نقيب أمين يستقبل العميد محمد الجسار بجناح البنك في الفعالية الــتــوفــيــر وتـــأمـــيـــن مستقبلهم، 
ــن الـــخـــصـــومـــات الــتــي  فـــضـــا عــ
ــاب هـــذا  ــحــ يــحــصــل عــلــيــهــا أصــ
ــنـــد الــــتــــســــوق لـــدى  الــــحــــســــاب عـ

شركاء البنك.

نسبة مساهمة 
»بيتك« تركيا في 

صافي األرباح 
وصلت %32.9

https://beta.aljarida.com/article/13730
https://beta.aljarida.com/article/13734
https://beta.aljarida.com/article/13741
https://www.aljarida.com/article/13737
https://www.aljarida.com/article/13731
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ضاهر: أداء مالي قوي في أعمال »الخليج« المصرفية األساسية

 ساهم في الحفاظ على استدامة زخم النمو
ً
 جيدا

ً
أكد أن نتائج البنك لعام 2022 أظهرت تقدما

ــــول مــــــديــــــرون تــــنــــفــــيــــذيــــون لـــســـاســـل  ــقـ ــ يـ
اإلمـــــداد الــعــالــمــيــة، إن االبــتــكــار الــقــائــم على 
التكنولوجيا ومساعدة الشركات الصغيرة 
سيكون لهما الــدور الرئيسي والفاعل لدفع 
النمو االقتصادي غير النفطي لاقتصاد في 
دول مجلس التعاون الخليجي، التي تفوقت 
على معظم االقــتــصــادات األخـــرى فــي مؤشر 
»أجــيــلــيــتــي« الــلــوجــســتــي الــســنــوي لــأســواق 

الناشئة في نسخته الرابعة عشرة.
وجــاءت اإلمــارات في المرتبة الثالثة بعد 
الــصــيــن والــهــنــد فــي مــؤشــر أقــــوى 50 دولـــة، 
بينما احــتــلــت المملكة الــعــربــيــة السعودية 
الــمــركــز الــســادس، وظــهــر كــا البلدين ضمن 
المراكز العشرة األولى في كل فئات المؤشر 
األربــــــــع: الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة الــمــحــلــيــة، 
والخدمات اللوجستية الدولية، وأساسيات 
ممارسة األعــمــال، والجاهزية الرقمية، كما 
احــتــلــت قــطــر الــمــركــز الــتــاســع عــشــر وظــهــرت 
فــي الــمــراكــز الــعــشــرة األولــــى فــي كــل الــفــئــات، 

باستثناء الخدمات اللوجستية الدولية.
وسيطرت دول مجلس التعاون الخليجي 
ــرة أخــــــــرى عــــلــــى تـــصـــنـــيـــفـــات أســــاســــيــــات  ــ ــ مـ
ممارسة األعمال، التي تقارن األطر القانونية 
والــتــنــظــيــمــيــة والــضــريــبــيــة لـــــدول األســـــواق 
الــنــاشــئــة، وجـــاءت جميعها فــي صـــدارة فئة 
ــال« الــتــي  ــمــ »الــبــيــئــة األفـــضـــل لــمــمــارســة األعــ
تصدرتها اإلمارات العربية المتحدة )1( وقطر 
)2( والمملكة العربية السعودية )3( وعمان )5( 
والبحرين )6( وجاءت الكويت بالمركز )11(. 
والــافــت في مؤشر هــذا الــعــام، أنــه ومــن بين 
اقــتــصــادات دول مجلس الــتــعــاون الخليجي 
الست، حّسنت الكويت بشكل عــام )رقــم 15( 

قدرتها التنافسية، واكتسبت مكانة أفضل في 
كل فئة. وفي مجال الجاهزية الرقمية، حققت 
كل من ُعمان، التي صعدت خمس مراتب إلى 
المركز العاشر، والبحرين التي صعدت ستة 
مراكز إلى المركز السادس عشر، أكبر القفزات 

بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشتمل مــؤشــر »أجيليتي« فــي نسخته 
ــــذي اســتــطــلــع  الـــســـنـــويـــة الـــرابـــعـــة عــــشــــرة، الــ
 في 

ً
 عالميا

ً
 تنفيذيا

ً
استبيانه آراء 750 مديرا

قطاع الخدمات اللوجستية على لمحة عامة 
حول معنويات الصناعة وتصنيف األسواق 

الناشئة الرائدة في العالم. 
ويصنف المؤشر البلدان لناحية القدرة 
التنافسية الشاملة بناًء على عوامل الجذب 
التي توفرها لمقدمي الخدمات اللوجستية 
ووكـــــــاء الـــشـــحـــن وشــــركــــات الـــنـــقـــل الـــجـــوي 

والبحري، والموزعين والمستثمرين.
ــلــب مــن المديرين التنفيذيين في 

ُ
وقــد ط

ــم مـــحـــركـــات الــتــنــويــع  الــصــنــاعــة تــحــديــد أهــ
االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، 
الـــتـــي تــجــتــمــع فـــي مــســاعــيــهــا تــســريــع نمو 
القطاع الخاص بهدف التقليل من االعتماد 
على النفط والغاز كمصدر وحيد أو رئيسي 
ــــدد الــمــســتــجــيــبــون الـــعـــوامـــل  لـــلـــدخـــل، إذ حـ
ــة مــــثــــل: تـــطـــويـــر الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــار؛ الـــبـــيـــئـــة الـــحـــاضـــنـــة لــلــشــركــات  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واالبـ
الصغيرة؛ تطوير البنية التحتية؛ التكامل 
اإلقليمي والعالمي؛ ظــروف العمل متعددة 
الجنسيات؛ القوى العاملة الماهرة؛ وقف دعم 
الطاقة الخاصة باالستهاك المحلي؛ وخلق 

فرص عمل للنساء.
خـــارج دول مجلس الــتــعــاون الخليجي، 

، حيث أحدثت 
ً
 كبيرا

ً
شهد التصنيف تقلبا

ــقــــوبــــات واالضــــطــــرابــــات  ــعــ الــــصــــراعــــات والــ
السياسية والعثرات االقتصادية والتداعيات 
 
ً
 ملحوظا

ً
المستمرة لجائحة كورونا ضــررا

بالقدرة التنافسية لكل من أوكرانيا، وإيران، 
وروسيا، وكولومبيا وباراغواي، وغيرها. 

بنفس الوقت وفــي فئات معينة، تقدمت 
ــا مـــثـــل:  ــراكــــزهــ ــمــ ــن الــــبــــلــــدان بــ ــ مـــجـــمـــوعـــة مـ
بنغاديش وباكستان، واألردن، وسريانكا، 

وغانا.
أبـــرز النتائج والــتــغــيــرات فــي تصنيفات 
الــــدول الــتــي تــنــاولــهــا االســتــبــيــان والــمــؤشــر 

لعام 2023 

االستبيان:
• االلــتــزام بصفر انبعاثات - يقول %53 
من مديري الخدمات اللوجستية التنفيذيين 
إن شركاتهم التزمت بمعدل صفر انبعاثات، 
بينما يــقــول 6.1% آخـــرون إن شركاتهم قد 

 انبعاثات.
ً
حققت بالفعل صفرا

• تــغــيــر الــمــنــاخ - قــــال نــصــف الــمــديــريــن 
الــتــنــفــيــذيــيــن الـــذيـــن شــمــلــهــم االســتــبــيــان، إن 
تغير المناخ هو مصدر قلق يجب أن تخطط 
شركاتهم له، بينما قال 18% آخرون، إنه بات 

يؤثر عليهم بالفعل.
• األســواق الناشئة - 55% يقولون إنهم 
سيكونون أكثر جرأة في التوسع واالستثمار 
في األسواق الناشئة أو ترك خططهم الحالية 

كما هي، على الرغم من مخاوف الركود.
ــي - يـــقـــول  ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ • إعــــــــــــادة الــــتــــوجــــيــــه الـ
المشاركون في االستطاع، إن الميزة األكبر 
هي تحسين التتبع والــرؤيــة؛ أكبر عيب هو 

الخطأ / إدارة االستثناءات.
• أوكرانيا – 97% يشيرون إلى أن أعمالهم 
تضررت من ارتــفــاع التكاليف أو غيرها من 
تحديات سلسلة اإلمداد نتيجة للصراع بين 

روسيا وأوكرانيا.
• الــصــيــن - هـــنـــاك انـــقـــســـام مـــتـــســـاٍو بين 

الشركات التي تخطط لتقليل اعتمادها على 
المصادر الصينية وتلك التي تخطط للتوسع 
فــي الصين، لكن 11% فقط مــن المشاركين 
قالوا إن البصمة التصنيعية لشركاتهم هي 

نفسها كما كانت قبل كوفيد 19.
• إفريقيا - يرى المسؤولون التنفيذيون 
في مجال الخدمات اللوجستية فوائد كبيرة 
إلفريقيا مــن اتفاقية الــتــجــارة الــحــرة للقارة 
اإلفريقية، على الرغم من أن تنفيذها يتقدم 

ببطء شديد.

تصنيفات المؤشر العام للدول:
• الشرق األوسط وشمال إفريقيا: اإلمارات 
العربية المتحدة )3( السعودية )6(؛ قطر )7(؛ 
تركيا )11(؛ عمان )12(؛ البحرين )14(؛ الكويت 
)15(؛ األردن )16(؛ المغرب )20(؛ مصر )21(؛ 
تونس )32(؛ لبنان )33(؛ إيران )36(؛ الجزائر 

)41(؛ ليبيا )50(.
• الــتــرتــيــب فــي إفــريــقــيــا ومــنــطــقــة جنوب 

الصحراء: جنوب إفريقيا )24(؛ كينيا )25(؛ 
غـــانـــا )29(؛ نــيــجــيــريــا )34(؛ تــنــزانــيــا )37(؛ 
أوغندا )43(؛ إثيوبيا )45(؛ موزامبيق )46(؛ 

أنغوال )48(.
• آســيــا: الــصــيــن )1(؛ الــهــنــد )2(؛ ماليزيا 
)4(؛ إندونيسيا )5(؛ تايلند )8(؛ فيتنام )10(؛ 
الفلبين )18(؛ كازاخستان )22(؛ باكستان )26(؛ 
سريانكا )30(؛ بنغاديش )35(؛ كمبوديا 

)38(؛ ميانمار )49(.
• أميركا الاتينية: المكسيك )9(؛ شيلي 
ــواي )23(؛ بيرو  )13(؛ الــبــرازيــل )19(؛ أوروغــ
)27(؛ كــولــومــبــيــا )28(؛ األرجـــنـــتـــيـــن )31(؛ 
اإلكوادور )39(؛ باراغواي )40(؛ بوليفيا )44(؛ 

فنزويا )47(.
• في أوروبا: روسيا )17(؛ أوكرانيا )42(.

يــذكــر أن شــركــة تــرانــســبــورت إنتلجنس، 
الــشــركــة الـــرائـــدة فــي مــجــال تحليل وأبــحــاث 
قـــطـــاع الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، تــعــمــل على 
تجميع وإعداد المؤشر منذ إطاقه عام 2009.

ــيـــس  ــرئـ ــــل، الـ ــيـ ــ وأوضــــــــــح جـــــــون مـــــانـــــرز بـ
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة تــرانــســبــورت إنتلجنس: 
ــيــــس مــــن الـــمـــمـــكـــن الـــمـــبـــالـــغـــة فــــي تــقــديــر  »لــ
ــواق  الــتــحــديــات الــتــي واجــهــتــهــا بـــلـــدان األســ
الــنــاشــئــة فـــي الــعــامــيــن الــمــاضــيــيــن الــلــذيــن 
 للتوترات الجيوسياسية مع 

ً
شهدا تضافرا

عدم اليقين المالي واآلثــار المستمرة لوباء 
كـــورونـــا، مــمــا خــلــق بــيــئــة أعــمــال واســتــثــمــار 
 من أي وقت مضى. إن الدور الذي 

ً
أكثر تعقيدا

يلعبه مؤشر أجيليتي اللوجستي لأسواق 
الناشئة في توفير نظرة ثاقبة لهذا المشهد 
البيئي المتقلب وغير المؤكد هو أكثر أهمية 

من أي وقت مضى.

 
ً
ــلـــيـــج، أمـــــس األول، مـــؤتـــمـــرا عـــقـــد بـــنـــك الـــخـ

للمحللين والمستثمرين، الستعراض ومناقشة 
األداء المالي للبنك لنهاية عام 2022 بمشاركة 
ــر الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي،  ــاهــ كــــل مــــن طــــونــــي ضــ
وديفيد تشالينور رئيس المديرين الماليين، 
وأدارت الــحــوار دالل الــدوســري رئيسة عاقات 
المستثمرين بتنظيم مــن المجموعة المالية 

 .EFG Hermes

البيئة التشغيلية

واســـتـــعـــرض ضـــاهـــر خــــال الــمــؤتــمــر بعض 
النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية خال عام 
، إن »نتائجنا لــعــام 2022 أظهرت 

ً
2022، قــائــا

 
ً
 قويا

ً
، إذ حقق بنك الخليج أداًء ماليا

ً
 جيدا

ً
تقدما

في أعماله المصرفية األساسية، مما ساهم في 
الحفاظ على استدامة زخــم النمو، كما حققنا 
 فــي استراتيجيتنا ومــبــادرات 

ً
 ملموسا

ً
تقدما

 مــع سعينا المستمر 
ً
التحول الرقمي تماشيا

إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة 
لجميع أصحاب المصالح على المدى الطويل«.
ــام 2022 جـــنـــى الــبــنــك  ــ ــي عـ ــ ــه »فـ ــ وأضـــــــاف أنـ
ــن اســتــراتــيــجــيــتــه، الـــتـــي تـــركـــز على  الـــفـــائـــدة مـ
الــســوق الكويتي ويعمل بشكل استباقي على 
تلبية االحتياجات المتغيرة لعمائه، وواصل 
االقتصاد الكويتي التعافي خال العام 2022، 
 متانة ومــؤشــرات إيجابية رغــم تقلبات 

ً
مظهرا

السوق العالمي والوضع السياسي بشكل عام. 
وذكر من بين هذه التحديات ارتفاع التضخم، 
وتشديد السياسة النقدية، والحرب في أوكرانيا، 
من بين أمور أخــرى، ومع ذلك، ساهمت أسعار 
، وتـــعـــافـــي الــقــطــاعــات 

ً
الـــنـــفـــط الـــجـــيـــدة نـــســـبـــيـــا

االقتصادية الرئيسية، واإلصــاحــات الهيكلية 
المستمرة في دعم استقرار االقتصاد المحلي.

أداء مالي قوي

ولخص ضاهر نتائج بنك الخليج لنهاية عام 
2022 في ست نقاط أساسية:

 بواقع 47% لعام 
ً
1. شهد صافي الربح نموا

2022، ليصل إلى 61.8 مليون د.ك. مقارنة بمبلغ 
42.1 مليون د.ك. في عام 2021. 

2. ارتفعت ربحية السهم بنسبة 46% لتصل 
 وأوصـــى مجلس اإلدارة بتوزيع 

ً
إلــى 19 فلسا

أربـــاح نقدية بمقدار 10 فلوس لكل سهم، مما 
يمثل توزيعات نقدية بنسبة51%، باإلضافة 
إلـــى أســهــم منحة بــواقــع 5% تخضع لموافقة 
المساهمين فــي االجــتــمــاع الــســنــوي للجمعية 

العامة الذي سيعقد في مارس 2023. 
3. بلغ إجمالي القروض المقدمة للعماء 5.2 
مليارات د.ك.، أي بزيادة بواقع 319 مليون د.ك. 

أو 7% بالمقارنة مع نهاية عام 2021. وجاء هذا 
 من قطاعي الخدمات المصرفية 

ً
النمو مدعوما

ــراد والـــشـــركـــات، ولــكــن بــوتــيــرة أســــرع في  لـــأفـ
شريحة األفراد. 

4. حافظت جودة محفظتنا االئتمانية على 
ــقــــروض غير  مـــرونـــتـــهـــا، حــيــث بــلــغــت نــســبــة الــ
المنتظمة 1.1% في نهاية عام 2022 مع نسبة 
تغطية قــويــة لــلــقــروض غــيــر المنتظمة بــواقــع 
ــك إجـــمـــالـــي الــمــخــصــصــات  ــ 504% بـــمـــا فــــي ذلـ

والضمانات. 
 بالحدود الدنيا 

ً
5. تمت إعادة العمل تدريجيا

الرقابية لرأس المال التي كان قد تم تخفيضها 
فــي 2020 ابـــتـــداًء مــن أول يــنــايــر 2022، وبــهــذا 
يحتفظ الــبــنــك فــي نــهــايــة الــعــام 2022 بمصدة 
تبلغ 371 نقطة أساس في نسبة الشريحة األولى 
لرأس المال ومصدة تبلغ 389 نقطة أساس في 
معدل كفاية رأس المال، وهذه المصدات ساعدت 
البنك على النمو فــي أعماله بما يتماشى مع 

استراتيجيته. 
6. حافظ البنك على تصنيفاته في المرتبة 
»A« من قبل كبرى وكاالت التصنيف االئتماني، 

وفيما يلي سرد لتصنيفات البنك الحالية:
• أبقت وكالة موديز لخدمات المستثمرين 
على تصنيف الودائع على المدى الطويل للبنك 
في المرتبة »A3«، مع نظرة مستقبلية »مستقرة«.

• وأبقت وكالة كابيتال إنتليجنس تصنيف 
البنك للعمات األجنبية على المدى الطويل في 

المرتبة »+A«، مع نظرة مستقبلية »مستقرة«.
• وقامت وكالة فيتش برفع تصنيف الجدوى 
المالية للبنك مــن »+bb« إلــى »-bbb« وتثبيت 
عجز الُمصدر عــن الــســداد على الــمــدى الطويل 
في المرتبة »A«، مع نظرة مستقبلية »مستقرة«.

ربحية متزايدة

من جانبه، تناول ديفيد تشالينور البيانات 
المالية لنهاية عام 2022 بمزيد من التفاصيل 
حيث قال: »ارتفع صافي الربح من 42.1 مليون 
د.ك. إلى 61.8 مليون د.ك.، أي بزيادة بمقدار 19.7 
مليون د.ك. وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل 
رئيسي بتراجع إجمالي المخصصات بمقدار 
17.6 مليون د.ك. وبلغت تكلفة المخاطر 49 نقطة 
أساس فقط للعام بأكمله بالمقارنة مع 95 نقطة 
أساس في العام الماضي، مما يدل على التحسن 

العام في جودة محفظة البنك. 
 في صافي إيرادات الفوائد 

ً
كما رأينا ارتفاعا

بنسبة بلغت 9.9 مايين د.ك. مــدعــومــة بنمو 
قوي في محفظة القروض وتأثير االرتفاع في 
أسعار الفائدة وكذلك ارتفاع اإليــرادات من غير 
الــفــوائــد بــمــقــدار 1.1 مــلــيــون د.ك. كــمــا ارتــفــعــت 
المصروفات التشغيلية بمقدار 8 مايين د.ك. 

متعلقة في مجملها بتكاليف الموظفين، وهو 
مجال استثمرنا فيه بقوة خال العام.

وسلط تشالينور الــضــوء على التحسن في 
العائد على حقوق المساهمين بمقدار %2.5 
حــيــث قــــال: »بـــدأنـــا بتحقيق عــائــد عــلــى حقوق 
ــا قــبــل أزمـــة  الــمــســاهــمــيــن بــنــفــس مــســتــويــات مـ
ا إلى أن الربع الرابع 

ً
كورونا. وتجدر اإلشارة أيض

من عام 2022 يمثل الربع السادس على التوالي 
من التوسع في األربـــاح وهــو دليل على الزخم 

القوي لأرباح«.
 :

ً
ــيـــان الــــدخــــل قـــائـــا ــلـــق عـــلـــى تــفــاصــيــل بـ وعـ

»ارتــفــعــت إيــــرادات الــفــوائــد بمقدار 58.5 مليون 
د.ك. أو 31% في عام 2022 بالمقارنة مع نفس 
الفترة من العام الماضي. وجاء ذلك نتيجة النمو 
في محفظة القروض لدى البنك مقترنة بارتفاع 
سعر الخصم األساسي لبنك الكويت المركزي 7 

مرات خال عام 2022«. 
وأضاف: »نرى أن مصروفات الفوائد ارتفعت 
بــمــقــدار 48.6 مليون د.ك. أو 91%. وارتفعت 
ــرع مـــن الـــزيـــادة في  تــكــلــفــة األمـــــوال بــشــكــل أســ
العائد على األصول. ولكن على الرغم من ذلك، 
ال نزال قادرين على تحقيق النمو في صافي 
 بنسبة 7% في 

ً
إيرادات الفوائد الذي شهد نموا

عام 2022 بالمقارنة مع العام الماضي، و%4 
من الربع الثالث إلى الربع الرابع من عام 2022«. 
وأضاف: »نرى أن اإليرادات التشغيلية شهدت 
 بــواقــع 11 مليون د.ك. أو 6% وذلـــك في 

ً
نــمــوا

 للزيادة في اإليرادات من صافي 
ً
األغلب نتيجة

الفوائد بنسبة 7% وااليرادات من غير الفوائد 
بنسبة 3%. ارتفعت المصروفات التشغيلية 
بمقدار 8 مايين د.ك.، أي 10% مقارنة بالعام 
الـــمـــاضـــي مـــدفـــوعـــة بــشــكــل رئـــيـــســـي بـــزيـــادة 

اإلستثمار في رأس المال البشري. 
وعـــلـــيـــه، فــقــد وصـــلـــت الــتــكــلــفــة إلــــى الــدخــل 
47.6% في نهاية عام 2022، والتي نرى بأنها 

ستعود إلى طبيعتها عندما نبدأ بالحصول 
على بعض المردود بعد االنتهاء من برنامج 

التحول الرقمي للبنك.
وذكــــر أن تــكــالــيــف االئــتــمــان قـــد انخفضت 
بمقدار 19.0 مليون د.ك. من 43.9 في عام 2021 
إلى 24.9 في عام 2022. وبلغت تكلفة المخاطر 
49 نقطة أســـاس فــي عــام 2022، أي مــا يقرب 
من نصف ما كانت عليه في عام 2021، وذلك 
نتيجة لتحسن البيئة التشغيلية في الكويت، 
وزيادة مبالغ االسترداد باإلضافة إلى جودة 

محفظة القروض لدى البنك بشكل عام. 
 

المركز المالي
 

واستعرض تشالينور الميزانية العامة لبنك 
: »وعلى مدى العام، ارتفع مجموع 

ً
الخليج. قائا

الموجودات في مصرفنا بمقدار 296 مليون 
د.ك. أي بنسبة 5%، ليصل إلــى 6.9 مليارات 
د.ك. ويعود السبب األساسي في ذلك إلى حد 
كبير إلــى الــزيــادة بمقدار 292 مليون د.ك. أو 
6% في صافي القروض مما يعكس انتعاش 
النشاط االقتصادي بشكل عام بالمقارنة مع 

العام الماضي«. 
ــقــــروض والــســلــف  وأضـــــــاف: » كــمــا نــمــت الــ
المقدمة إلى العماء بمقدار 319 أو 7% مقارنة 
بــالــعــام الــســابــق مــدعــومــة مــن قــطــاعــي األفـــراد 
والشركات، ولكن بوتيرة أسرع من قطاع األفراد 
 بواقع %14 

ً
 استثنائيا

ً
حيث سجل البنك نموا

بالمقارنة مع العام السابق«.
وفيما يتعلق بــودائــع الــعــمــاء، قـــال: »نــرى 
ــعـــت بــنــســبــة %1  ــراجـ ــمـــاء تـ ــعـ بـــــأن ودائـــــــع الـ
مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 4.2 مليارات 
د.ك. كما تراجعت نسبة الحسابات الجارية 
وحسابات التوفير إلى 35.2% نتيجة ارتفاع 
أســـعـــار الــفــائــدة الــتــي أدت إلـــى تــحــول بعض 

العماء إلى خيار الودائع ألجل«.
وفيما يتعلق باالقتراض متوسط األجل، أفاد 
»بأننا قمنا بــزيــادة االقــتــراض متوسط األجــل 
من البنوك بنسبة 130% مقارنة بالعام السابق 
مما يحسن مــن الــمــدد الزمنية لاستحقاقات 

بشكل عام«. 

تحسن جودة األصول

وحـــول جـــودة األصــــول، ذكـــر تــشــالــيــنــور، أنــه 
»بــلــغــت نسبة الــقــروض غــيــر المنتظمة %1.1، 
فـــي نــهــايــة 2022، بــانــخــفــاض مـــن 1.2% كما 
فــــي نـــهـــايـــة ســبــتــمــبــر 2022. وحـــافـــظـــت نــســبــة 
التغطية، على قوتها على نحو استثنائي حيث 
 إلــى أن لــدى البنك 

ً
وصلت إلــى 504%«، مشيرا

مخصصات فائضة بمقدار 124 مليون د.ك. كما 
في 31 ديسمبر 2022 ما يمثل 39% من إجمالي 

المخصصات.
وعاوة على ذلك، ارتفعت المرحلة األولى من 
القروض إلى 93.8%، وتراجعت المرحلة الثانية 
إلى 5.1%، كما ارتفعت المرحلة الثالثة بشكل 

طفيف إلى %1.2.
وعلى تطور نسب المرحلة الثانية والمرحلة 
الــثــالــثــة خــــال الــخــمــســة أربــــــاع الــمــاضــيــة قــال 
تــشــالــيــنــور: »ال تــــزال قــــروض الــمــرحــلــة الثانية 
والمرحلة الثالثة ثابتة عند مستوى منخفض 

.»
ً
جدا

ولفت إلى أن البنك يستثمر في موظفيه على 
وجه الخصوص حيث كان بنك الخليج أول بنك 
في الكويت يطبق المساواة بين الجنسين في 

مزايا التوظيف وهو أمر نفخر به.

دالل الدوسريديفيد تشالينورطوني ضاهر

 
ً
 حققنا تقدما
 في 

ً
ملموسا

استراتيجيتنا 
ومبادرات 

التحول 
الرقمي 
 
ً
تماشيا

مع سعينا 
المستمر إلى 
تحقيق النمو 

المستدام 
والقيمة 
المضافة

ضاهر

 نستثمر 
في موظفينا 

ونفخر بأن 
»الخليج« 

أول بنك في 
الكويت يطبق 
المساواة بين 

الجنسين 
في مزايا 
التوظيف

تشالينور

»مشاريع« توقع عقود تسهيالت ائتمانية 
بـ 160.4 مليون دينار

»المقاولون العرب« أول المتأهلين لمشروع 
معالجة المياه جنوب المطالع

أعلنت شركة مشاريع الكويت )القابضة( 
توقيعها عقود تسهيات ائتمانية مع مجموعة 
مكونة من تسعة بنوك إقليمية ودولية، بقيمة 
525 مــلــيــون دوالر )مـــا يــعــادل 160.4 مليون 
ديــنــار( تستحق فــي فــبــرايــر 2025، مــع خيار 
تمديد لعام إضافي بناء على قرار من الشركة.

وقام بنك ستاندرد تشارترد بدور المنسق، 
بينما قام بنك أبوظبي األول بدور الوكيل، أما 
البنوك والمؤسسات المالية التسعة اإلقليمية 
ــدة الـــتـــي قـــدمـــت الــتــســهــيــات  ــرائــ ــة الــ ــيـ والـــدولـ
االئـــتـــمـــانـــيـــة فـــهـــي بـــنـــك أبـــوظـــبـــي الـــتـــجـــاري، 
المؤسسة العربية المصرفية، بنك اإلمـــارات 
دبي الوطني، بنك أبوظبي األول، بنك الخليج 
الدولي، أتش أس بي سي الشرق األوسط، جي 
بي مورغان سيكيوريتيز، بنك المشرق وبنك 

ستاندرد تشارترد. بهذه المناسبة، قال رئيس 
المديرين الماليين للمجموعة صني بهاتيا: 
ا  »يعتبر عقد التسهيات االئتمانية هذا جزء
مــن استراتيجيتنا الحصيفة واالســتــبــاقــيــة 
فــي إدارة السيولة والــديــون. سيتم استخدام 
عائدات هذه التسهيات بشكل أساسي لتسديد 
سندات متوسطة األجــل باليورو بقيمة 500 
مليون دوالر التي تستحق في 15 مارس 2023 
وألغـــراض الشركة الــعــامــة. ترتبط »مشاريع« 
بــعــاقــات قــويــة مــع بــنــوك ومــؤســســات مالية 
إقليمية ودولية، واإلقبال على المشاركة في 
هــذه التسهيات دلــيــل على الثقة المتبادلة، 
السيما باستراتيجية التمويل التي تعتمدها 

المشاريع«.

قــــادت شــركــة الــمــقــاولــون الــعــرب 
- عــثــمــان أحـــمـــد عــثــمــان وشـــركـــاه، 
ــا مــــصــــر، خــــمــــس شــــركــــات  ــرهــ ــقــ ومــ
اجتازت مرحلة التقييم الفني لعقد 
بناء محطة معالجة مياه الصرف 
الــــصــــحــــي )WWTP( فــــــي جـــنـــوب 
الـــمـــطـــاع، وحــصــلــت الـــشـــركـــة على 
تصنيف 87 في المئة على التقييم 
الفني الـــذي أجــرتــه وزارة األشــغــال 

العامة.
وبحسب »ميد«، تأهل المناقصون 
ــازوا مــرحــلــة  ــ ــتـ ــ اآلخــــــــرون الــــذيــــن اجـ
التقييم الفني للمشروع، وهم كوزو 
توبلو كونوت )تركيا( بتقييم نسبته 

86 فــــي الـــمـــئـــة، والرســــــــن وتـــوبـــرو 
الكويت للمقاوالت العامة )الهند( 
84 في المئة، ومحمد عبدالمحسن 
الــخــرافــي وأوالده لــلــتــجــارة العامة 
)مـــحـــلـــي( 83 فـــي الـــمـــئـــة، والــشــركــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة لــلــهــنــدســة 

اإلنشائية )الصين( 82.5 في المئة.
وستكون لمحطة معالجة مياه 
ــــرف الـــصـــحـــي الـــمـــخـــطـــط لــهــا  الـــــصـ
الــقــدرة على معالجة 400 ألــف متر 
مكعب من المياه يوميا )سم / يوم(، 
وتــبــلــغ مــيــزانــيــتــهــا الــتــقــديــريــة 175 
مليون ديــنــار )582 مليون دوالر(، 
حيث يتضمن الــمــشــروع صهاريج 

عــازلــة تحت األرض بسعة 50 ألف 
متر مكعب ومحطة تفريغ صهاريج 

بنفس السعة.

شبكة الصرف الصحي

إضافة إلى ذلك، سيقوم المقاول 
الــفــائــز بــبــنــاء شــبــكــة مــيــاه الــصــرف 
الصحي المعالجة من الخزانات في 
محطة معالجة المطاع إلى شبكات 
الري في مدينة المطاع، وخط مياه 
بـــطـــول 40 كــيــلــومــتــرا مـــن خـــزانـــات 
معالجة مياه الصرف الصحي في 
الــمــطــاع إلــــى مــحــمــيــة الــطــيــور في 

منطقة المطاع - محافظة الجهراء.
جدير بالذكر أنه تم طرح العطاء 
ألول مرة عام 2020 ولكن تم إلغاؤه 
الحقا، وتلقت وزارة األشغال العامة 
ــاءات لــلــعــقــد فـــي يــنــايــر  أربـــعـــة عــــطــ
2021، بينما كانت الكويت مغلقة 
بسبب جائحة كوفيد، مما حد من 
استجابة الوزارة لطلبات التوضيح 
ــقـــدمـــو  الـــــاحـــــقـــــة الـــــتـــــي قــــدمــــهــــا مـ
العروض، حسبما قال مصدر مطلع 
على الــمــشــروع لـــ »مــيــد« فــي يوليو، 
وتمت إعادة طرح العقد في نوفمبر 
2021، وتلقى العميل عطاءات للعقد 

في يوليو.
صني بهاتيا

دول الخليج تتصدر تصنيف أول 50 دولة في األسواق الناشئة
»أجيليتي«: التكنولوجيا واالبتكار والبيئة الحاضنة للشركات الصغيرة هي مفاتيح التنويع االقتصادي بـ »التعاون«
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مواصلة نموها القوي، أعلنت 
ــزيــــرة أمــــس،  شــــركــــة طــــيــــران الــــجــ
 صافية قياسية 

ً
تحقيقها أرباحا

بلغت 20.1 مــلــيــون ديــنــار للعام 
الــمــالــي 2022، بـــارتـــفـــاع بنسبة 
183.6% عـــن عــــام 2021، بينما 
بلغت اإليرادات التشغيلية خالل 
، بــارتــفــاع 

ً
ــام 182.1 مــلــيــونــا ــعـ الـ

بنسبة 126.5% عن الفترة ذاتها 
من السنة الماضية، كما ارتفعت 
ــيـــة بــنــســبــة  ــلـ ــيـ ــتـــشـــغـ األربـــــــــــــاح الـ

.
ً
148.4% لتبلغ 26.8 مليونا

وكانت الشركة بــدأت عودتها 
ــة خـــالل  ــيـ ــربـــحـ ــة إلــــــى الـ ــعـ ــريـ الـــسـ
الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــــام 2021، 
مع استئناف الرحالت التجارية 

 في مطار الكويت الدولي، 
ً
تدريجيا

وواصلت نموها المطرد في سنة 
2022، ليتفوق أداؤهــا خالل هذه 
الــســنــة بنسبة 30% عــلــى األداء 
القياسي السابق عام 2019، الذي 
يعتبر آخــر عــام كامل تم تشغيل 
الــرحــالت خــاللــه دون قــيــود على 

السفر قبل جائحة كورونا. 
ومع أن حركة المسافرين عبر 
مطار الكويت الــدولــي انخفضت 
عـــام 2022 بنسبة 26% مقارنة 
بــالــعــام الـــمـــقـــارن فـــي 2019، فــإن 
»طــيــران الــجــزيــرة« شــهــدت زيــادة 
بنسبة 19% في عدد الركاب الذين 
نقلتهم خــالل الــعــام، أمــا مقارنة 
بعام 2021 فقد ازداد عــدد ركاب 

الــجــزيــرة بنسبة 247.5% ليبلغ 
3.6 ماليين راكـــب، وارتــفــع معدل 
إشــغــال الــمــقــاعــد بنسبة %10.2 
إلـــى نسبة 77.01%، مما عوض 
بــشــكــل كــبــيــر االنــخــفــاض بنسبة 
35.1% في متوسط سعر التذاكر 
المدفوعة من الركاب، والذي بلغ 

.
ً
47.96 دينارا

ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  وقـــــــال رئــ
ــودي:  ــران الـــجـــزيـــرة مــــــروان بــ ــيـ طـ
 بـــهـــذه 

ً
ــخــــــــورون جـــــــــــدا »نـــــحـــــن فــــــ

النتائج السنوية القياسية التي 
تعتبر األفضل في تاريخ طيران 
الــجــزيــرة، وتــشــهــد هـــذه النتائج 
عــلــى نــجــاح ســيــاســة الــشــركــة في 
إدارة التكاليف، بالرغم من أسعار 
الــوقــود المرتفعة الــتــي اقتطعت 
وحـــدهـــا مـــا يــقــرب مـــن 9 ماليين 
ديــنــار، كــان مــن الممكن أن تمثل 

 للشركة«.
ً
أرباحا

وأضاف بودي، إنه »من ناحية 
أخرى، يعكس عدد الركاب الذين 
ـــن بــلــغ  ــذيــ ــ ــة، والـ ــركــ نــقــلــتــهــم الــــشــ
عددهم 3.6 ماليين راكب في 2022، 
مقارنة بـــ 2.4 مليون مسافر في 
2019، نجاح نموذج أعمال الشركة 
ونـــجـــاح الـــتـــوســـع عــلــى مــســتــوى 
الـــخـــدمـــات الــتــي تــقــدمــهــا طــيــران 
الجزيرة لعمالئها، وفيما نمضي 
 نتطلع إلــى أن يكون 2023 

ً
قــدمــا

 بالنجاحات الجديدة 
ً
 مليئا

ً
عاما

مع زيادة عدد طائراتنا وتوسعنا 
ــذلــــك  ــدة وكــ ــ ــديــ ــ ــات جــ ــ ــهــ ــ إلـــــــى وجــ

مواصلة تعزيز أداء عملياتنا«.
في الربع األخير من عام 2022، 

سجلت »طيران الجزيرة« خسائر 
صافية بلغت 0.7 مليون دينار، 
مــقــارنــة بــأربــاح بلغت 7 ماليين 
للفترة ذاتها من السنة السابقة، 
وارتــفــعــت اإليــــــرادات التشغيلية 
بــنــســبــة 24.7%، وبـــلـــغـــت 41.3 
، بينما انخفضت األرباح 

ً
مليونا

التشغيلية إلى 0.9 مليون، وازداد 
عــدد الــركــاب خــالل الــربــع األخير 
بنسبة 88% إلى 978.1 ألف راكب، 
وارتـــفـــع مـــعـــدل إشـــغـــال الــمــقــاعــد 
بنسبة 4.5% إلى 78.7%، وارتفع 
متوسط تشغيل الطائرة بنسبة 
35.3% إلــى 12.4 ســاعــة، مقارنة 
بالفترة ذاتها من السنة السابقة.

وأوصــى مجلس إدارة »طيران 
الــجــزيــرة« بــتــوزيــع أربــــاح نقدية 
 للسهم عــن فترة 

ً
بــواقــع 50 فلسا

الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــــام 2022، 
عــــــــالوة عـــلـــى األربـــــــــــاح الـــنـــقـــديـــة 
المرحلية التي تم توزيعها لفترة 
الــنــصــف األول مــن الـــعـــام، والــتــي 
 لــلــســهــم، 

ً
كـــانـــت بـــواقـــع 30 فــلــســا

وبــذلــك يــصــبــح إجــمــالــي األربــــاح 
النقدية التي سيتم توزيعها عن 
 قدره 80 

ً
العام المالي 2022 مبلغا

 للسهم.
ً
فلسا

لمحة عن األداء التشغيلي 
خالل سنة 2022

خــــالل الــســنــة الــمــالــيــة 2022، 
أضــــافــــت »طــــيــــران الــــجــــزيــــرة« 15 
وجــــهــــة جــــديــــدة لــتــلــبــيــة الــطــلــب 
عــلــى الــســفــر مــن مختلف شــرائــح 

ــاق شــبــكــة  ــطــ ــي نــ ــ الـــمـــســـافـــريـــن فـ
الوجهات التي تخدمها الشركة، 
وشـــمـــلـــت هـــــذه الــــوجــــهــــات مــدنــا 
ــال  ــمــ ــرق األوســـــــــــط وشــ ــ ــشــ ــ ــي الــ ــ فــ
ــيـــا وأوروبــــــــــا، وهـــي  وجــــنــــوب آسـ
فيينا )النمسا(، بــراغ )التشيك(، 
ــــان(،  ــتـ ــ ــــسـ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــاجـ دوشــــــانــــــبــــــه )طـ
تركستان )كازاخستان(، نامانجان 
)أوزبــكــســتــان(، بنغالور )الهند(، 
ثيروفانانثابورام )الهند(، بايراوا 
)نيبال(، شاتوجرام )بنغالدش(، 
شيان )الــصــيــن(، صاللة )عــمــان(، 
ــة(، حـــائـــل  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ ــيـــم )الـ الـــقـــصـ
)السعودية(، الطائف )السعودية(، 

أبها )السعودية(.
ومع هذه التوسعات، أصبحت 
»طــيــران الــجــزيــرة« تــخــدم ثماني 
وجــهــات فــي السعودية، وثماني 
وجهات أخــرى في الهند، إضافة 
ــــي بـــنـــغـــالدش،  إلــــــى وجـــهـــتـــيـــن فـ
ــيـــن فــــي نـــيـــبـــال، لــيــصــل  ــتـ ــهـ ووجـ
إجمالي عدد الوجهات في شبكة 

الشركة إلى 58 وجهة.
ومــــن أبـــــرز إنــــجــــازات الــشــركــة 
 
ً
خـــــالل الــــعــــام افـــتـــتـــاحـــهـــا مــــركــــزا

لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات 
 من اإلدارة العامة للطيران 

ً
معتمدا

الـــمـــدنـــي الـــكـــويـــتـــي، حـــيـــث بــــدأت 
بتدريب أطقم الطائرات العاملين، 
وكذلك الطيارين واألطقم الجدد 

في مقر الشركة بالكويت.
وفي إطار جهودها المستمرة 
لتعزيز تــجــربــة الــعــمــالء، أطلقت 
ــزيــــرة« الـــعـــديـــد مــن  »طــــيــــران الــــجــ
الــخــدمــات الــجــديــدة الــتــي شملت 

 لخدمة 
ً
 مخصصا

ً
 جــديــدا

ً
مــركــزا

العمالء، وخدمة تسجيل الحقائب 
 خدمة التواصل 

ً
المبكر، وأيــضــا

المباشر مع العمالء عبر تطبيق 
واتساب.
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لسنة 2023

تواصل »طيران الجزيرة« العمل 
بحسب استراتيجيتها التوسعية 
الــتــي بــــدأت بتسلمها طــائــرتــيــن 
 A320neo ــراز ــ جــديــدتــيــن مـــن طـ
كــجــزء مــن طلبية مــكــونــة مــن 28 
طائرة من إيرباص قامت بها في 
2021، التي ستدعم زيــادة حجم 
أســـطـــول الــشــركــة مـــن 19 إلـــى 35 

طائرة بحلول عام 2026.
ــدأت الــشــركــة تــوســعــهــا في  ــ وبـ
بداية السنة الجديدة مع إطالق 
خط رحالت جديد إلى العاصمة 
الروسية، موسكو، لخدمة الطلب 
على الرحالت منها، وإلى منطقة 
الشرق األوسط والمدن األخرى في 

نطاق شبكة وجهات الشركة، ومن 
المخطط إطـــالق خــطــوط جديدة 

أخرى هذا العام.
كما تخطط الشركة تنفيذ عدد 
مـــن الـــمـــبـــادرات الــتــي مـــن شأنها 
تــحــســيــن خــدمــاتــهــا وعــمــلــيــاتــهــا 
التشغيلية لتعزيز تجربة السفر 
وجعلها أكــثــر ســالســة مــن نقطة 
الـــتـــســـجـــيـــل فــــي الــــمــــطــــار وحــتــى 

الوصول إلى الوجهة األخيرة.

أقـــام مــركــز الــكــويــت للتحكيم 
الــتــجــاري، الــتــابــع لغرفة تجارة 
وصناعة الكويت، بالتعاون مع 
إدارة الــفــتــوى والــتــشــريــع نــدوة 
بعنوان: »التحكيم واالستثمار« 
أمس األول، تحت إشراف عبدالله 
عــبــدالــلــطــيــف الـــشـــايـــع – رئــيــس 
مجلس اإلدارة، وحضور أسامة 
الــنــصــف - نــائــب رئــيــس مجلس 
اإلدارة، رئيس اللجنة التنفيذية 
بالمركز، الذي بدأ الندوة بإلقاء 
كلمة االفــتــتــاحــيــة أعقبها كلمة 
لــلــمــســتــشــار ســـعـــود الـــقـــمـــالس، 
وكيل إدارة القضايا الخارجية 
ـــ »الــفــتــوى  والــتــحــكــيــم الـــدولـــي بـ

والتشريع«.
وصرح النصف بأن االستثمار 
 أعــمــق فــي ظــل ما 

ً
يتطلب فــهــمــا

يــســمــى بــعــصــر الــعــولــمــة، حيث 
تـــتـــعـــدد نــــشــــاطــــات االســـتـــثـــمـــار 
الدولية المتعلقة بحركة رؤوس 
ــوال والــبــضــائــع والــخــدمــات  ــ األمـ
ــر الــــــحــــــدود  ــ ــبـ ــ واألشـــــــــخـــــــــاص عـ
الــوطــنــيــة لــــدول مــخــتــلــفــة، وهـــذا 
على خــالف االستثمار الوطني 
حـــيـــث يــــكــــون الــمــســتــثــمــر عــلـــــى 
معرفة بالقوانين، فإن المستثمر 
 بشـكل 

ً
األجنبي ال يكون مطلعا

 
ً
كامل علـى هذه القوانين، وكثيرا
ما تثور نزاعات االسـتثمار بين 
الــدول المضـيفة والمستثمرين 
األجانب، مما يقتضي االلتجاء 
إلــــى الــتــحــكـــــيــم بــوصــفــه وســيــلــة 
 
ً
ودية لفض النزاعات، خصوصا
أن وجــــــــود الــــــدولــــــة فـــــي الـــعـــقـــد 
يــجــعــل الــمــســتــثــمــر بــحــاجــة إلــى 

ضــــمــــانــــات قـــضـــائـــيـــة لـــحـــمـــايـــة 
اســتــثــمــاراتــه، وعـــادة مــا يطمئن 
المسـتثمر إلــى قــضــاء التحكيم 
الـــذي أصــبــح الــقــضــاء الطبيعي 
في هــذا المجال، إذ إن التحكيم 
فــي مــنــازعــات االستثمار يتسـم 
بخصوصية تميزه عـن التحكيم 
ــــــي الـــمـــنـــازعـــات األخـــــــــرى، لــمــا  فـ
ات،  يمتاز بــه مــن سرعة اإلجـــراء
والـــســـريـــة الـــتـــامـــة فــــي الــتــعــامــل 
مع موضوع الــنــزاع، مما يحقق 
رغــبــة طــرفــي الــنــزاع فــي الحفاظ 
عــلــى تــلــك الــخــصــوصــيــة، وهــكــذا 
أصبحت الــدول تلجأ إلى إدراج 
شــرط التحكيم في مجال عقـود 

االسـتثمار.
أكـــد الــنــصــف أن هـــذه الــنــدوة 
تؤصل لنمو المعامالت الدولية 
والمحلية، وتعاصر تزايد الطلب 
ــــى الــتــحــكــيــم  الـــمـــطـــرد لـــلـــجـــوء إلـ

كطريقة لحل المنازعات وتسوية 
ــات، حـــيـــث تــتــســم فــتــرة  ــالفــ ــخــ الــ
التحكيم بالِقصر، وحسم النزاع 
 أن هذه 

ً
في أســرع وقــت، مضيفا

الــنــدوة واحــدة من مجموعة من 
الندوات والفعاليات التي يعقدها 
المركز في إطــار برنامج ثقافي 
 عــلــى االلــتــزام 

ً
مــوســمــي، حــرصــا

 إلى 
ً
بــدوره في التوعية، وسعيا

التعرف على المزيد عن الوسائل 
 
ً
البديلة لحل المنازعات، وتأكيدا

ــعــــدالــــة والـــنـــزاهـــة  عـــلـــى مــــبــــدأ الــ
بـــوضـــع الـــنـــظـــم الــصــحــيــحــة فــي 
مجال فض المنازعات الناشئة 
عن االستثمار في دولة الكويت 
ــر بـــيـــئـــة  ــ ــيــ ــ ــوفــ ــ وخـــــــارجـــــــهـــــــا، وتــ
اســتــثــمــاريــة تــتــســم بــالــشــفــافــيــة 
واالستقرار، للوصول إلى تكامل 
األســـــــواق الـــتـــجـــاريـــة والــمــالــيــة، 
وتــوحــيــد الــســيــاســات واألنــظــمــة 

المتعلقة بــهــا، كــمــا أنـــه نتيجة 
ــز  ــراكــ ــمــ ــار الــــــــواســــــــع لــ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــالنـ لـ
التحكيم، فقد خفف ذلــك العبء 
على محاكم الدولة بشكل كبير.

يذكر أنــه قــد حاضر بالندوة 
د. مــحــمــد ســـامـــي عــبــدالــصــادق 
- نــائــب رئــيــس جــامــعــة الــقــاهــرة 
وأستاذ القانون المدني، والذي 
تطرق للعديد من الموضوعات 
 انه 

ً
المتعلقة بالتحكيم، شارحا

يعد مــن الــوســائــل المهمة التي 
يلجأ إليها المتعاقدون في كل 
العقود، وعلى األخص في عقود 
ــثــــمــــارات األجـــنـــبـــيـــة لــحــل  ــتــ االســ
الــمــنــازعــات الــتــي يمكن أن تثار 
بين طرفي العقد، ويعود ذلك إلى 
المزايا العديدة التي يتسم  بها، 
والتي تتناسب مع طبيعة عقود 
االســتــثــمــار األجــنــبــي، فمن جهة 
يقلل مــن مــخــاوف المستثمرين 

من القضاء وما يترتب على ذلك 
من ضمان حيادية القرار المتخذ 
لحسم الــنــزاع مــن خـــالل ضمان 
عدم االنحياز إلى مصلحة الدولة 
المضيفة لالستثمار على حساب 

مصلحة المستثمر االجنبي.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أوضـــــــح 
المحاضر أن المستثمر األجنبي 
ــن الــقــضــاء  يــفــضــل الــتــحــكــيــم عــ
 لخصوصية عقود 

ً
العادي، نظرا

ــــراف،  االســتــثــمــار مـــن حــيــث األطـ
ــة  ــ ــدولـ ــ ــن أن الـ ــ ــم مــ ــ ــرغــ ــ فـــعـــلـــى الــ
المضيفة لالستثمار مجرد طرف 
متعاقد مع المستثمر األجنبي، 
فإنها مع ذلــك طــرف غير عــادي، 
 لــلــمــزايــا الـــســـيـــاديـــة الــتــي 

ً
نـــظـــرا

تــتــمــتــع بـــمـــا، لــهــا مـــن اســتــقــالل 
ــلــــى قــــدم  وســــــيــــــادة تـــجـــعـــلـــهـــا عــ
ــــرى  الــــمــــســــاواة مــــع الــــدولــــة األخـ
 
ً
بــالــحــصــانــة الــقــضــائــيــة، فــضــال
عــن إمــكــانــيــة اإلخــــالل بــالــتــوازن 
االقـــتـــصـــادي لــلــعــقــد، واإلخـــــالل 
ــيــــاد الـــــــــذي يــجــب  ــالــــحــ  بــ

ً
أيـــــضـــــا

أن يــتــوفــر لــلــســلــطــة الــقــضــائــيــة 
الوطنية التي يمكن عرض النزاع 
عليها في حالة نشأته، هــذا من 

ناحية. 
ومــــن نــاحــيــة أخـــــرى يتمسك 
الـــمـــســـتـــثـــمـــر األجــــنــــبــــي بـــشـــرط 
التحكيم بسبب تخوفه من تمسك 
الدولة بالحصانة القضائية التي 
تغل يد القضاء الوطني ألي دولة 
أخــرى عن نظر المنازعات التي 
 
ً
 فــيــه، فضال

ً
تــكــون الــدولــة طــرفــا

عن أهمية التحكيم في مجاالت 
المعامالت التجارية، لكونة يوفر 

السرية لهذه المعامالت، والتي 
 يحرص الخصوم 

ً
تتضمن أسرارا

ــتـــثـــمـــار األجــنــبــي  فــــي عـــقـــد االسـ
على بقائها طي الكتمان، وأمام 
هذا كله فإنه كان البد من إيجاد 
وسائل محايدة وفعالة لتسوية 
المنازعات التي تنشأ عــن هذه 
العقود بما يتالءم مـع طبيعتهـا، 
وقــد تــعــددت الــوســائــل الــتــي من 
الممكن أن يلجأ إليها األطــراف 
فـــي عــقـــــود االســتــثــمــار لتسوية 
منازعاتهم الناشئة عنها فقـد 
ظــــلــــت هـــــنـــــاك خــــاصــــيــــة ثـــابـــتـــة 
لهذه العقود، وهــي تتعلق على 
وجـــه الــدقــة بالتحكيم كطريقـة 
مقبولة لحـل المنازعـات، والذي 
يعتبر هو األسلوب األمثـل لحل 
المنازعات التي تثيرها العالقات 

 فيها.
ً
التي تدخل الدولة طرفا

ــنــــدوة أعــمــالــهــا  واخــتــتــمــت الــ
بتوصيات بضرورة تعزيز دور 
التحكيم، الحتياج المستثمرين 
ــنــــاخ مــــالئــــم يــطــمــئــن مــن  ــــى مــ إلــ
خالله المستثمر األجنبي على أن 
استثماراته التجارية ستحظى 
بالحماية الــمــأمــولــة فــي الــدولــة 
المضيفة ضــد مــا اصطلح على 
تسميتها باألخطار السياسية 
أو غـــيـــر الــــتــــجــــاريــــة، ولــحــمــايــة 
التعامالت التجارية المحلية أو 
الوطنية واالستثمارات التجارية، 
وإزالــــــة الــعــقــبــات الــتــي يضعها 
قــانــون كــل دولـــة فــي وجـــه تدفق 
االستثمارات والحركة التجارية 

.
ً
عموما
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»stc« تطلق حملتها لألعياد الوطنية »الكويت... عشق ما يتكرر«

 ،stc أعــلــنــت شــركــة االتـــصـــاالت الــكــويــتــيــة
إطـــالق احتفاالتها بــاألعــيــاد الوطنية خالل 
شهر فبراير لهذا العام تحت شعار »الكويت... 
عشق ما يتكرر«، حيث نظمت، بالتعاون مع 
شريكها االستراتيجي »دورات«، ورشة عمل 
stc الرئيسي  للتصوير الفوتوغرافي بمقر 
في أول مبادرة يتم إطالقها في إطار الحملة.

وقالت stc، في بيان لها، إن هذه الفعالية 
ــتـــي تــطــلــقــهــا الــشــركــة  ــد أول األنـــشـــطـــة الـ ــعـ ـ

ُ
ت

احــتــفــااًل بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة، واعـــدة بالمزيد 
مــن الفعاليات التي تهدف إلــى نشر الفرحة 
والبهجة، وإضفاء روح األعياد الوطنية بين 

أهل الكويت.
وأشـــــــارت إلــــى أن ورشـــــة عــمــل الــتــصــويــر 
تــهــدف إلـــى تـــزويـــد الــمــصــوريــن الــطــمــوحــيــن 
بالمعرفة والمهارات والخبرة العملية التي 
يحتاجونها اللــتــقــاط أفــضــل الـــصـــور، حيث 
ستتاح للمشاركين فرصة التعلم من مجموعة 

ــذيــــن ســيــقــدمــون  ــيـــن الــمــحــتــرفــيــن الــ الـــمـــدربـ
الــجــوانــب الفنية المطلوبة اللتقاط الصور، 
إضــافــة إلـــى تــقــنــيــات الــمــونــتــاج وأســاســيــات 

اإلضاءة وطرق ما بعد اإلنتاج. 
وتضمنت ورشة العمل العديد من األنشطة 
العملية للمشاركين، لصقل مهاراتهم بعد 
ورشة العمل والتدريب على التقاط صور ذات 

مستوى احترافي.
وانطلقت أول ورش عمل مجانية بعنوان 
 - Photoshop أبرز التقنيات الحديثة في الـ«
الــذكــاء االصطناعي« مــع المبدع عبدالعزيز 
الدويسان، كما تم إطالق ورشة عمل »تعامل 
مع صورة كالمبدعين« مع د. محمد الكندري 

في 7 الجاري.
 stc مــع ســعــي 

ً
وتــأتــي الــمــبــادرة انــســجــامــا

الــــدائــــم لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى أهــمــيــة شهر 
فــبــرايــر، ومــا يعنيه لكل مــن الــشــركــة وشعب 
 من 

ً
ا عد هذه المبادرة كذلك جــزء

ُ
الكويت. وت

برامج المسؤولية المجتمعية السنوي للشركة 
الــتــي تــدعــم األهـــــداف الــكــامــنــة وراء الــشــراكــة 
االستراتيجية بين stc و»دورات«، والتي تهدف 
إلى تعزيز التعليم المستدام من خالل ورش 
العمل والدورات وجلسات التعلم المتخصصة 

عبر اإلنترنت. 
ومن هذا المنطلق تحرص stc على إطالق 
مجموعة متنوعة مــن الــمــبــادرات واألنشطة 
الــمــتــنــوعــة، احــتــفــااًل بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة في 
ــعــــروض الــتــرويــجــيــة   عـــن الــ

ً
الـــكـــويـــت، فـــضـــال

الـــحـــصـــريـــة الـــتـــي تــطــلــقــهــا لــلــعــمــالء الـــجـــدد 
والحاليين.

من جهتها، تقدمت دانــة الجاسم، المدير 
الـــعـــام التـــصـــاالت الـــشـــركـــات فـــي stc، بــأرقــى 
 
ً
التهاني والتبريكات من أهل الكويت؛ قيادة
، وجميع المقيمين على هذه األرض 

ً
وشعبا

الــطــيــبــة فــي عــيــدهــا الــوطــنــي ويــــوم التحرير 
يــومــي 25 و26 الــجــاري، معربة عــن تمنيات 

stc بـــدوام الــفــرح والــســعــادة واألمـــن واألمـــان 
بمناسبة االحتفاالت باألعياد الوطنية.

ومع إطالق احتفاالت stc لشهر فبراير، قالت 
الجاسم: »كل عام، تجمعنا احتفاالتنا باألعياد 
ــــدة فـــي أجـــواء   كــعــائــلــة واحـ

ً
الــوطــنــيــة جــمــيــعــا

شيقة ومبتكرة. ونحن فخورون ببدء حملتنا 
مرة أخرى، واضعين طاقاتنا بشكل أساسي 
على االحتفال باألعياد الوطنية في الكويت، 
بمشاركة جميع أهــل الكويت مــن مواطنيها 
والمقيمين فيها. ونحن متحمسون لعرض 

ما جهزنا له من أنشطة ومفاجآت المختلفة، 
 من مجتمع 

ً
ا مع إظهار التزامنا بأن نكون جزء

منتج يدعم النمو واالزدهار المحلي، حاملين 
شعار هــذا الــعــام )الــكــويــت... عشق مــا يتكرر( 

لنشيد بتاريخ الكويت وثقافتها وشعبها«.

مروان بودي

 القمالس
ً
النصف مكرما

جانب من البرنامج

فريق العالقات العامة مع المشاركين في دورة عبدالعزيز الدويسان

•• تستقبل احتفاالت فبراير بورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي تستقبل احتفاالت فبراير بورشة عمل للتصوير الفوتوغرافي
•• الجاسم: ترقبوا المزيد من المفاجآت واألنشطة الجاسم: ترقبوا المزيد من المفاجآت واألنشطة

عن مخالفات هيئة األسواق بشأن تعليمات 
مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب

أقام اتحاد شركات االستثمار، من خالل ذراعــه التدريبية، مركز 
 بعنوان »آخــر المستجدات 

ً
 تدريبيا

ً
دراســـات االستثمار، برنامجا

الخاصة بمخالفات هيئة أسواق المال بشأن تعليمات مكافحة غسل 
األموال وتمويل اإلرهاب« أمس.

وعــن البرنامج، أوضحت األمينة العامة االتحاد فــدوى درويــش 
أن »هذا البرنامج أتى لدعم القطاع االستثماري وشركاتنا األعضاء 
وتــزويــد موظفي وإدارات شــركــات االستثمار بــأحــدث التوجيهات 
والتعليمات الصادرة عن هيئة أسواق المال والجهات المعنية، لغرض 
تعزيز نزاهة السوق المالية وحماية األشخاص والشركات المالية 

من الوقوع في األخطاء والعمليات غير القانونية«.
وخالل البرنامج التدريبي استطاع المشاركون االطالع على أحكام 
مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال، بما يخص المخالفات التي 
 ،

ً
وقعت فيها الشركات واألساليب المتبعة من أجل تفاديها مستقبال

وتم التطرق للمواضيع التي جرى عليها تعديالت من أجل تحديث 
ات مكافحة غسل األمــوال بما يتوافق مع توصيات مجموعة  إجــراء

.FATF العمل المالي
ــرز الــنــقــاط الــتــي تــم تسليط الــضــوء عليها مــن أجــل  وتــتــمــثــل أبــ
مساعدة موظفي شركات االستثمار، في المخاطر المرتبطة بالعمالء 
ات القبول واإلعــفــاء والفئات ذات المخاطر العالية، مثل  من إجـــراء
السياسيين، ويــضــاف إليهم الهيئات والــمــؤســســات غير الهادفة 
للربح، كما تمت دراسة الحاالت التي يجب فيها على الشركات اتخاذ 
إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل وأنظمة االستثمار الجماعي 
ومراجعة وتحديث السجالت، كما تم التطرق إلــى تحديث وحفظ 
السجالت وحظر تحذير العمالء ومهام مسؤول المطابقة وااللتزام، 
وكيفية تنفيذ المراسالت اإللكترونية واألوامر المباشرة والكتابية.

النصف: »التحكيم« يحسم النزاعات في أقرب وقت
خالل ندوة ناقشت دور التحكيم في تحقيق التوازن بين المصالح واألهداف

»طيران الجزيرة« تربح 20.1 مليون دينار في 2022 بنمو %183.6
بودي: النتائج تشهد على نجاح سياسة الشركة في إدارة التكاليف رغم ارتفاع أسعار الوقود

 لعام 2022
ً
 عن النصف الثاني بإجمالي 80 فلسا

ً
 نقدا

ً
توصية بتوزيع 50 فلسا

• اإليرادات التشغيلية: 182.1 مليون د.ك، زيادة 
بنسبة 126.5% من سنة 2021.

• األربــاح التشغيلية: 26.8 مليون د.ك، زيادة 
بنسبة 148.4% من سنة 2021.

ــاح الــصــافــيــة: 20.1 مليون د.ك، زيــادة  • األربــ
بنسبة 183.9% من سنة 2021.

• عدد المسافرين: 3.6 ماليين، زيــادة بنسبة 
247.5% من سنة 2021.

• معدل إشغال المقاعد: 77.01%، زيادة بنسبة 
10.2% من سنة 2021.

• متوسط تشغيل الطائرات: 12.9 ساعة، زيادة 
بنسبة 118.1% من سنة 2021.

نتائج الربع األخير من عام 2022: 

• اإليرادات التشغيلية: 41.3 مليون د.ك، زيادة 
بنسبة 24.7% من الربع األخير من 2021.

• األربـــاح التشغيلية: 0.9 مليون د.ك، زيــادة 
بنسبة 90.5% من الربع األخير من 2021.

• الخسائر الصافية: 0.7 مليون د.ك.
، زيــادة بنسبة 

ً
• عــدد المسافرين: 978.1 ألــفــا

88% من الربع األخير من 2021.
• معدل إشغال المقاعد: 78.7%، زيادة بنسبة 

4.5% الربع األخير من 2021.
• متوسط تشغيل الطائرات: 12.4 ساعة، زيادة 

بنسبة 35.3% من سنة 2021.

أبرز النتائج المالية والتشغيلية

توّسع شبكة 
الشركة إلى 

58 وجهة 
وارتفاع عدد 

الطائرات
إلى 19

نمو قوي 
والتركيز على 
إدارة صارمة 

للتكاليف

اتحاد شركات االستثمار
ينظم برنامج تدريب

https://www.aljarida.com/article/13763
https://www.aljarida.com/article/13718
https://www.aljarida.com/article/13717
https://www.aljarida.com/article/13716


»الوطني« يتبرع بمليون دينار لدعم جهود »الهالل 
األحمر« اإلغاثية لمتضرري زلزال تركيا وسورية

»المساعدات المقدمة من المجتمع المدني تعكس روح التضامن اإلنساني للشعب الكويتي«
يحرص بنك الكويت الوطني على دعم جهود 
المجتمع المدني في تقديم اإلغاثة والمساعدات 

اإلنسانية للشعوب الشقيقة. 
 بمبلغ 

ً
وفي ذلك اإلطار، قدم »الوطني« تبرعا

مليون دينار لمصلحة جمعية الهالل األحمر 
الــكــويــتــي، لــدعــم جــهــود الــجــمــعــيــة فـــي تقديم 
مساعدات عاجلة للمتضررين من الزلزال الذي 

ضرب تركيا وسورية. 
ويــتــوجــه تــبــرع الــبــنــك لــدعــم جــهــود الــهــالل 
ــات الــعــاجــلــة  ــاجـ ــيـ ــتـ ــى تـــوفـــيـــر االحـ ــ ــر إلـ ــمــ األحــ
للمتضررين في المناطق التي أصابها الزلزال 

في تركيا وسورية.
 بمسؤولية »الوطني« 

ً
ويأتي التبرع التزاما

المجتمعية في دعــم كل المبادرات اإلنسانية 
وجهود المجتمع المدني واألعمال اإلغاثية.

وســـــارع الــبــنــك إلــــى الـــتـــواصـــل مـــع »الــهــالل 
األحمر« لتقديم الدعم الالزم لجهود الجمعية 

اإلغاثية والتخفيف من معاناة المتضررين في 
تلك المناطق المنكوبة. ويأتي تبرع »الوطني« 
 لـــدعـــم الــبــنــك كــــل جــهــود 

ً
لــلــجــمــعــيــة، امـــــتـــــدادا

المجتمع المدني داخل البالد وخارجها، التي 
تعكس الــوجــه الــحــضــاري لكويت اإلنسانية، 
وتؤكد روح التضامن اإلنساني التي يتميز بها 

الشعب الكويتي.
وفي ذلك اإلطار، ُيثني »الوطني« على جهود 
الهالل األحمر اإلغاثية التي يقدمها للمتضررين 
ــيـــزه بــالــعــطــاء  ــمـ مــــن األزمـــــــــات والــــــكــــــوارث، وتـ
 فــي الـــدول التي 

ً
، خصوصا

ً
اإلنــســانــي عالميا

تعاني أزمات طارئة تحتاج لمساعدات عاجلة، 
كذلك المناطق التي ُيعاني فيها الالجئون من 

ويالت الحروب والنزاعات.
ويــعــتــز »الــوطــنــي« بــدعــم الــجــهــود الــدؤوبــة 
التي تقوم بها الجمعية، لكونها ضمن أعرق 
الــجــمــعــيــات الــعــامــلــة فـــي الـــمـــجـــال اإلنــســانــي 

 عن دورها اإلغاثي في العديد 
ً
والخيري، فضال

 
ً
 استراتيجيا

ً
من دول العالم.  وُيعد البنك شريكا

للجمعية في عدد كبير من الحمالت الخيرية 
والمبادرات التي تطلقها الجمعية داخل الكويت، 
ومن بينها حملة كسوة الشتاء، ومشروع تعليم 
أطفال األسر من محدودي الدخل، باإلضافة إلى 
برامج الرعاية االجتماعية التي تعنى باألطفال.

ويؤكد »الوطني« مواصلة دعمه للجمعيات 
الخيرية، والتعاون مع العديد من مؤسسات 
المجتمع الــمــدنــي، والــتــزامــه بــرعــايــة البرامج 
ــاالت الــصــحــة،  االجــتــمــاعــيــة الـــهـــادفـــة فـــي مـــجـ
ورعاية األطفال والتنمية االجتماعية والبيئية 
 مـــن دوره 

ً
والــريــاضــيــة والـــتـــوعـــويـــة، انـــطـــالقـــا

الـــريـــادي فــي مــجــال الــمــســؤولــيــة االجتماعية 
بــيــن كـــل مــؤســســات الــقــطــاع الـــخـــاص بصفته 
كأكبر مساهم بمجال المسؤولية االجتماعية 

في الكويت.

بيبي الصباح: »العقارات المتحدة« تقدم كل 
أشكال الدعم للمرأة في مختلف القطاعات

الشركة اختتمت دوري URC لكرة قدم الصاالت للسيدات
اخــتــتــمــت شــركــة الــعــقــارات 
المتحدة دوري شركة العقارات 
الـــمـــتـــحـــدة )URC( لـــكـــرة قـــدم 
الـــصـــاالت لــلــســيــدات للموسم 
الرياضي 2022-2023، كونها 
الراعي االستراتيجي للدوري 

للسنة الثالثة على التوالي. 
وانتهت المباراة النهائية، 
الــتــي أقيمت مــســاء السبت، 
عــلــى صــالــة نــــادي الــكــويــت، 
بفوز نادي الفتاة الرياضي 
بــــالــــمــــركــــز األول، لـــيـــكـــون 
 URC صـــاحـــب لـــقـــب دوري
لكرة قدم الصاالت للسيدات، 
ــث فــــــــاز كــــــل مــــــن نــــــادي  ــيــ حــ
التضامن بالمركز الثاني، 
والـــنـــادي الــعــربــي بــالــمــركــز 
 أن الــمــبــاراة 

ً
الـــثـــالـــث، عــلــمــا

ــــادي الــفــتــاة  انــتــهــت بـــفـــوز نـ
ــريـــاضـــي عــلــى الــتــضــامــن  الـ
الرياضي بفارق هدف واحد 

فقط في المباراة النهائية. 
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، قالت 
ـــس إدارة  ـــلــ ـــجــ رئــــــيــــــســــــة مــ
»العقارات المتحدة« الشيخة 
ــاح:  ــ ــبـ ــ ــــصـ ــي نــــــاصــــــر الـ ــبــ ــيــ بــ

مازن حوابيبي الصباح

 مقابل الجنيه
ً
سعر الدوالر في مصر يرتفع مجددا

ــيــــركــــي إلـــى  عـــــاد الـــــــــدوالر األمــ
 مــقــابــل الجنيه 

ً
ــاع مـــجـــددا ــفـ االرتـ

المصري في التعامالت األخيرة، 
ــات قـــيـــاســـيـــة  ــويــ ــتــ ــســ  مــ

ً
ــال ــجــ ــســ مــ

ــدة لــــــدى الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي  ــ ــديـ ــ جـ
وجميع البنوك العاملة في السوق 

المصري.
وتـــــــأتـــــــي هـــــــــذه االرتــــــفــــــاعــــــات 
فـــي الـــســـوق الـــرســـمـــي مـــع زيــــادة 
الــمــعــروض مــن الــــدوالر بالسوق 
الـــــــســـــــوداء، مــــمــــا تـــســـبـــب فـــــي أن 
تــســجــل أســعــار الــســوق الــمــوازي 
انخفاضات جديدة ليشهد السوق 
 للدوالر مع 

ً
مستوى 30.50 جنيها

غياب التنفيذ الفعلي أو التنفيذ 
فــي نــطــاقــات مــحــدودة مــع غياب 

كبار التجار والمضاربين.
وعـــــانـــــت مــــصــــر خـــــــالل 2022 
مــن نقص فــي العمالت األجنبية 
بالبنوك، على الرغم من انخفاض 

سعر صرف الجنيه بنحو %50، 
 
ً
منذ مــارس، وإبـــرام البالد اتفاقا

مــع صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي على 
ـــدة بــقــيــمــة 3  ــديـ ـــاذ جــ ـــقـ حـــزمـــة إنـ

مليارات دوالر في ديسمبر.
في السوق الرسمي؛ جاء أعلى 
ســـعـــر لـــصـــرف الــــــــدوالر فــــي بــنــك 
ــي الــكــويــتــي عــنــد مــســتــوى  ــلـ األهـ
 لـــلـــشـــراء، مــقــابــل 

ً
30.28 جــنــيــهــا

 للبيع. ولدى البنك 
ً
30.35 جنيها

الــمــركــزي الــمــصــري، ارتــفــع سعر 
صرف الورقة األميركية الخضراء 
 للشراء، 

ً
إلى مستوى 30.26 جنيها

مقارنة بنحو 30.35 للبيع.
 بــقــيــادة الــبــنــك 

ً
وفــــي 19 بــنــكــا

الـــتـــجـــاري الــــدولــــي مـــصـــر، وبــنــك 
الــــشــــركــــة الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــعـــربـــيـــة 
الدولية، بلغ سعر صرف الدوالر 
 للشراء، مقابل 

ً
نحو 30.25 جنيها

نــحــو 30.35  لــلــبــيــع، وجـــــاء أقــل 

سعر لصرف الــدوالر في 4 بنوك 
تتصدرها أكــبــر الــبــنــوك التابعة 
للحكومة المصرية، وهما البنك 
األهلي المصري وبنك مصر، عند 
 لــلــشــراء، 

ً
مــســتــوى 30.15 جنيها

مقابل 30.25 للبيع.
وبالنسبة للعمالت الرئيسية، 
 
ً
 شراًء وبيعا

ً
شهد »اليورو« تباينا

فـــي خـــتـــام الــتــعــامــالت بــالــبــنــوك 
الــمــصــريــة. ولــــدى الــبــنــك األهــلــي 
المصري وبنك مصر، سجل سعر 
ــيــــورو مــســتــوى 32.44  صــــرف الــ

 للشراء، و32.66 للبيع.
ً
جنيها

وفــي الــبــنــوك الــخــاصــة، سجل 
ــتـــجـــاري  ــنـــك الـ ــبـ ــدى الـ ــ الـــــيـــــورو لــ
الــــدولــــي مـــصـــر مـــســـتـــوى 32.56 
ــابـــل نــحــو  ــقـ ــراء، مـ ــشــ ــلــ  لــ

ً
جـــنـــيـــهـــا

32.78  لـــلـــبـــيـــع، أمـــــا فــــي الــبــنــك 
المركزي المصري فسجل سعر 
صرف العملة األوروبية الموحدة 

 للشراء، 
ً
مستوى 33.61 جنيها

و32.72  للبيع.
، ســــجــــل ســــعــــر صــــرف 

ً
أيــــــضــــــا

الــجــنــيــه اإلســتــرلــيــنــي ارتــفــاعــات 
جديدة ليبلغ لدى البنك المركزي 
 
ً
المصري مستوى 36.41 جنيها

لــــلــــشــــراء، مـــقـــابـــل 36.54 لــلــبــيــع، 
ــي الـــمـــصـــري  ــ ــلـ ــ وفــــــي الـــبـــنـــك األهـ
وبــنــك مــصــر، ارتــفــع ســعــر صــرف 
»اإلسترليني« إلى مستوى 36.24 

 للشراء، و36.51 للبيع.
ً
جنيها

، ســـجـــل ســـعـــر الــــريــــال 
ً
ــا ــيــ ــربــ عــ

ــــدى الـــبـــنـــك األهـــلـــي  ــعــــودي لــ الــــســ
الـــمـــصـــري وبـــنـــك مــصــر مــســتــوى 
ــراء، و8.06  ــلـــشـ 8.02 جــنــيــهــات لـ
للبيع، وبلغ سعر صــرف الدرهم 
ــــي نــحــو 8.21 جــنــيــهــات  ــاراتـ ــ اإلمـ
للشراء، و8.23 للبيع، بينما سجل 

سعر صرف الدينار الكويتي نحو 
 لـــلـــشـــراء، و99.09 

ً
95.32 جــنــيــهــا

لــلــبــيــع. وقـــبـــل أيــــــــام، كـــــان الــبــنــك 
الــمــركــزي الــمــصــري أعــلــن ارتــفــاع 
احتياطي النقد األجنبي لمصر 
إلــــى 34.222 مــلــيــار دوالر خــالل 
 
ً
يــنــايــر، مــقــارنــة بنحو 34 مــلــيــارا
فـــي ديــســمــبــر، فـــي زيـــــادة للشهر 
الخامس على التوالي، ورغم تلك 
الزيادة ال يزال االحتياطي النقدي 
 بنسبة %16.5 

ً
لمصر منخفضا

على أســاس سنوي، حيث سجل 
االحتياطي نحو 41 مليار دوالر 

في يناير 2022.
وبدأ االحتياطي النقدي لمصر 
في االنخفاض بالتزامن مع الحرب 
الروسية األوكرانية، ليسجل نحو 
37.1 مليار دوالر بنهاية مــارس 
الــمــاضــي، ويـــواصـــل هــبــوطــه إلــى 
 بــنــهــايــة أغــســطــس 

ً
ــارا ــيـ ــلـ 33.1 مـ

الماضي. وكان االحتياطي سجل 
 بــنــســبــة 20% خـــالل 

ً
ــا انـــخـــفـــاضـ

الربيع الماضي بسبب تداعيات 
ــا وتــشــديــد  ــيــ ــرانــ الــــحــــرب فــــي أوكــ
السياسات النقدية على مستوى 

العالم.
وقـــــــال ديـــفـــيـــد أويــــــــن، الــخــبــيــر 
ــانـــدرد آنــد  ــتـ ــتـــصـــادي فـــي »سـ االقـ
ــلـــوبـــال«، أمــــس األول، إن  ــورز غـ ــ بـ
ــــدوالر زاد بــشــكــل كبير  »نــقــص الــ
مــن التحديات االقــتــصــاديــة التي 
واجــــهــــت مـــصـــر فــــي 2022، ومـــن 
الــمــرجــح أن يــظــل مشكلة كبيرة 
هذا العام، وبناء عليه انخفضت 
تــوقــعــات األعــمــال لــأشــهــر الــــــ 12 
القادمة إلى ثالث أدنى مستوى لها 
على اإلطالق، مع توقع الشركات أن 
تؤدي القضايا المتعلقة بالعرض 
والسعر إلــى إعــاقــة الطلب بشكل 
أكبر«.             )العربية. نت(

17% ارتفاع أسعار العقارات في مصر
قـــال مــديــر »جــيــه إل إل« مــصــر، أيــمــن 
ســـامـــي، فـــي مــقــابــلــة مـــع »الـــعـــربـــيـــة«، إن 
أســــعــــار الــــعــــقــــارات الــســكــنــيــة فــــي مــصــر 
ارتفعت بنحو 16 - 17 فــي المئة خالل 
الربع الرابع من عام 2022، وهو مؤشر 
لزيادة اإلقبال على العقار للتحوط ضد 

التضخم وتعويم الجنيه المصري.
ــقـــار  ــعـ وأضـــــــــاف ســــامــــي أن قــــطــــاع الـ
 بـــصـــورة أكــبــر 

ً
ــا الــمــصــري أصــبــح جـــاذبـ

للمشترين من الخارج بفعل خفض قيمة 
الجنيه مــقــابــل الــــدوالر، لــكــن فــي الــوقــت 
ذاته يواجه المطورون بعض التحديات 
والمتمثلة فــي ضعف الــقــدرة الشرائية 

وزيادة التكلفة بعد التعويم.
وأوضح أن معظم التعامالت بالقطاع 
خالل العامين الماضيين كانت داخلية 
ــعــــات تــــعــــويــــم الـــعـــمـــلـــة،  ــوء تــــوقــ ــ ــ فـــــي ضـ
ــتــــجــــاري فــي  ــقــــطــــاع الــ  إلـــــى أن »الــ

ً
الفــــتــــا

 بعدم استقرار العملة 
ً
مصر تأثر سلبا

وقيود استيراد السلع من الخارج، لكن 
اإليـــجـــارات ظــلــت مــســتــقــرة، ومــع تحرير 
ــر مــــــوارد الــعــمــلــة  ــوافــ ســـعـــر الـــصـــرف وتــ

لتمويل العمليات االســتــيــراديــة نتوقع 
تحسن القطاع«.

وأشار إلى أن القطاع الفندقي في مصر 
 خالل العام الماضي، 

ً
 إيجابيا

ً
شهد تحسنا

إذ ارتفعت نسب اإلشغال إلى 64 في المئة 
مقارنة بنحو 48 في المئة في 2021.

وتابع: »شهدنا زيــادة في اإلقبال على 
اإليــــجــــارات فـــي الــقــطــاع الــســكــنــي بسبب 
ــتـــي تــأثــرت  ضــعــف الــــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة والـ

بالتضخم والتعويم«.
وقال إن العديد من المطورين اتجهوا 
للتسعير بــالــدوالر للتحوط مــن تقلبات 
سعر الصرف، وكان هناك زيادة في الطلب 

على المساحات المكتبية.
وذكر تقرير لشركة »جونز النغ السال«، 
أن إجــمــالــي مــعــروض الــوحــدات السكنية 
فـــي الــقــاهــرة ارتـــفـــع إلـــى 246 ألـــف وحـــدة 
خالل العام الماضي، بعد تسليم 18 ألف 

وحدة جديدة.
وتـــوقـــع تــقــريــر »جــيــه إل إل« أن يشهد 
العام الحالي إنجاز 35 ألف شقة جديدة 

في العاصمة.

ــفــــض قـــيـــمـــة الـــجـــنـــيـــه  وفـــــــي ضـــــــوء خــ
الـــمـــصـــري مــقــابــل الـــــــدوالر خــــالل الــعــام 
ــعـــات بـــاســـتـــمـــرار  ــط تـــوقـ ــ الـــمـــاضـــي، وسـ
انــخــفــاض قــيــمــة الــعــمــلــة الــمــحــلــيــة على 
المدى القصير، وضع مطورو العقارات 
أنشطة المبيعات والمشاريع الجديدة 
قيد االنــتــظــار. كما تــم إيــقــاف المشاريع 
 ولم تشهد أعمال 

ً
التي تم إطالقها سابقا

بناء، وذلك بهدف تقليص المخاطر على 
أصحاب المشروعات.

كما أشــار تقرير »جــيــه إل إل« إلــى أن 
الوضع االقتصادي في مصر دفع الكثير 
مــن السكان إلــى تأجير العقار بــداًل من 
شــــرائــــه، مـــمـــا ســـاهـــم بـــرفـــع اإليــــجــــارات 
بنسبة تــتــراوح بين 3 فــي المئة و9 في 

المئة في مناطق مختلفة بالقاهرة.
ــا أســـعـــار الــبــيــع فــارتــفــعــت بنسبة  أمــ
تتراوح بين 16 في المئة و17 في المئة 

خالل الربع األخير من العام الماضي.

»أتــــــوجــــــه بـــالـــشـــكـــر لـــالتـــحـــاد 
ــدم، وفـــي  ــ ــقـ ــ الـــكـــويـــتـــي لــــكــــرة الـ
المقدمة عضو مجلس اإلدارة 
ورئـــيـــســـة الـــلـــجـــنـــة الــنــســائــيــة 
فاطمة مسعود حيات، وأعضاء 
اللجنة المنظمة، إضــافــة إلى 
الـــجـــهـــازيـــن الـــفـــنـــي واإلداري، 
وجميع القائمين على إنجاح 
دوري كرة الصاالت النسائية 

لموسم 2023-2022«.
وأضــــافــــت الــشــيــخــة بــيــبــي: 

»رعــايــتــنــا لـــلـــدوري تــأتــي في 
إطار مبادرات الشركة بتقديم 
كـــل أشـــكـــال الـــدعـــم لــلــمــرأة في 
مـــخـــتـــلـــف الـــــقـــــطـــــاعـــــات، بــمــا 
ــا عــلــى  ــهـ ــعـ ــيـ فــــــي ذلــــــــك تـــشـــجـ
مــمــارســة الــريــاضــة، بمختلف 
مجاالتها، وتأهيلها للمشاركة 
ــيـــة  ــريـــاضـ فـــــي الـــفـــعـــالـــيـــات الـ
ــلـــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن الــمــحــلــي  عـ

والعالمي«.
ــة حــيــات  ــمـ ــاطـ ــا أبـــــــدت فـ ــمـ كـ

اعـــــــــتـــــــــزازهـــــــــا بـــــاســـــتـــــمـــــرار 
واســـتـــدامـــة مــســابــقــة دوري 
كرة قدم الصاالت للسيدات 
 ،

ً
في موسمه الخامس تواليا

مـــرجـــعـــة ذلـــــك إلـــــى اهــتــمــام 
ومــــثــــابــــرة جـــمـــيـــع األنــــديــــة 
المشاركة والالعبات، ودعم 
االتحاد الكويتي لكرة القدم، 
والـــــــراعـــــــي االســـتـــراتـــيـــجـــي 
والـــــــشـــــــريـــــــك فــــــــي الــــــــــــدوري 

»العقارات المتحدة«. 
ــائـــب  ــه، قـــــــال نـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس اإلدارة 
ــذي  ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــنــ ــ ــتــ ــ ــ الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس ال
لــلــمــجــمــوعــة فـــي »الــعــقــارات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة«، مــــــــــازن حــــــــّوا: 
»نـــرى الــيــوم إقــبــال العنصر 
ــة  ــارسـ ــمـ ــلــــى مـ ــائــــي عــ ــنــــســ الــ
مــخــتــلــف الـــريـــاضـــات، وهــو 
األمر الذي يدفعنا بالمقابل 
ــم  إلـــــى تــمــكــيــن الــــمــــرأة ودعــ
الــمــبــادرات التي مــن شأنها 
االرتقاء بالمرأة في مختلف 
الــــــمــــــجــــــاالت، ومــــــــن بــيــنــهــا 

الرياضة«.

»األهلي« راٍع بالتيني لنهائي »كأس 
سمو ولي العهد« بنسخته الـ 30

»تعزيز الرياضة بالمجتمع يساعد على بناء روح التعاون بين أفراده«

رعى البنك األهلي الكويتي نهائي 
بــطــولــة كــأس ســمــو ولــي الــعــهــد لكرة 
ـــ 30 لــلــمــوســم  ــ ــقــــدم فــــي نــســخــتــه الـ الــ
2022 - 2023، تحت رعاية وحضور 
ســـمـــو ولــــــي الـــعـــهـــد الـــشـــيـــخ مــشــعــل 
األحمد، وجمع فريقي النادي العربي 
الرياضي ونادي السالمية الرياضي 
عــلــى اســـتـــاد جــابــر األحـــمـــد الـــدولـــي، 
أمـــس األول، وانــتــهــت الــمــبــاراة بفوز 

األخضر على السماوي.
وبــهــذه الــمــنــاســبــة، صـــرح صــقــر آل 
بـــن عـــلـــي، رئـــيـــس وحـــــدة االتـــصـــاالت 
ــة بــــاإلنــــابــــة:  ــيــ ــارجــ ــخــ والـــــعـــــالقـــــات الــ
»يسعدنا في البنك رعاية بطولة كأس 
ســمــو ولـــي الــعــهــد لــكــرة الـــقـــدم لــلــعــام 
الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي كـــراٍع بالتيني. 
إن هــذه الرعاية أتــت في إطــار تعاون 
األهلي المستمر مع االتحاد الكويتي 
 من تعزيز دوره 

ً
لكرة القدم، وانطالقا

في دعم المسؤولية االجتماعية، األمر 
ــتــــزام الــبــنــك بــتــقــديــم  الـــــذي يــعــكــس الــ
الدعم المستمر لأنشطة الرياضية، 
ــــي تـــطـــويـــر مــســتــوى  والـــمـــســـاهـــمـــة فـ
الرياضة في البالد. نود أن نغتنم هذه 
الفرصة لنبارك للنادي العربي فوزه 

بالمباراة وحصوله على بطولة كأس 
سمو ولي العهد«. 

ــلـــي: »أن رعـــايـــة  وأوضـــــــح آل بــــن عـ
فــعــالــيــات كـــرة الــقــدم المختلفة تأتي 
 مــن دور الــبــنــك الـــريـــادي في 

ً
انــطــالقــا

تشجيع الرياضة المحلية والمواهب 
ــيـــة والـــمـــســـاهـــمـــة فــــي إنـــجـــاح  ــنـ الـــوطـ

الــفــعــالــيــات المتنوعة الــتــي تشهدها 
دولة الكويت«. 

وأضـــــــــاف أن حــــــرص الـــبـــنـــك عــلــى 
ــة  ــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف األنـــشـــطـ ــاركــ ــشــ ــمــ الــ
الرياضية الرسمية في الدولة يهدف 
لتعزيز وتــطــويــر الــريــاضــة المحلية، 
 أنه يؤمن بدور القطاع الخاص 

ً
مبينا

في تنمية قطاعي الشباب والرياضة 
فــي الــكــويــت، حــيــث إن الــبــنــك يساهم 
في نقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع 
من خالل رعاية الفعاليات الرياضية، 
 كرة القدم الرياضة األكثر 

ً
خصوصا

شعبية في الكويت والعالم.
وختم صقر آل بن علي بأن تعزيز 
الرياضة داخل المجتمع يساعد على 
 
ً
بناء روح التعاون بين أفراده، منوها
إلــــى أن الــبــنــك يــشــجــع الــشــبــاب على 
اتباع نمط حياة صحي، والمشاركة 
في الفعاليات الرياضية على الدوام، 
ويــعــمــل عــلــى الــتــفــاعــل الـــدائـــم معهم 
وتــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم، بــمــا ينعكس 

 على الجميع.
ً
إيجابا

صقر آل بن علي

جانب من تتويج النادي العربي بالبطولة أمس األول
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محمد نور يفاجئ الجمهور 
بتجربة سينمائية جديدة

بدأت دور السينما المصرية 
عرض التجربة السينمائية 
الجديدة )الحب بتفاصيله(، 

بطولة الفنان محمد نور وعدد 
من الفنانين.

حضر نور وزوجته وأطفاله 
العرض الخاص لفيلمه الجديد 

بأحد الموالت في منطقة 
الشيخ زايد مع أبطال الفيلم. 

وقد فوجئ الجمهور بوجوده 
في دور العرض من دون دعاية 
أو إشارة إلى الفيلم بشكل عام 
خالل األيام الماضية على غرار 

األفالم المنافسة، وهو ما لم 
يعلق عليه بطل العمل محمد 

نور. ويشارك في بطولة الفيلم 
الجديد: ملك قورة، وعالء 
مرسي، وكريم الحسيني، 

ومصطفى أبوسريع، ومادلين 
طبر، وأحمد بجة. والفيلم 

تأليف كريم الحسيني، وإخراج 
محمد حمدي.

عال غانم وزوجها السابق 
يتبادالن االتهامات بالضرب

أحدثت الفنانة عال غانم 
ضجة كبيرة، حين خرجت 

على جمهورها وأعلنت 
تعرضها للضرب والسحل 

على يد زوجها السابق، وأنه 
قام بطردها من المنزل في 
منتصف الليل، واستغاثت 

بكل المحيطين بها إلنقاذها، 
كما استغاثت بالمركز القومي 

لحقوق المرأة عبر موقع 
إنستغرام.

ونفى زوجها السابق تعرضه 
 أنها من أحضرت 

ً
لها، مؤكدا

بلطجية، وقاموا بضربه، وأنه 
مصاب بكسور وجروح، وهي 

لم يحدث لها أي شيء على 
اإلطالق، وأنها من أحضرت 

رجااًل لضربه، وأنها تمثل على 
الجمهور بأنها الضحية. 

انطالق عرض »بالطو 
 
ً
وفانلة وتاب« غدا

تبدأ منصة واتش إت الرقمية 
عرض أولى حلقات المسلسل 

الكوميدي الجديد )بالطو 
، المكون 

ً
وفانلة وتاب(، غدا

من 10 حلقات، لجمهورها 
في مصر والوطن العربي، في 

تجربة حققت الدعاية الخاصة 
.
ً
، أخيرا

ً
 كبيرا

ً
بها انتشارا

المسلسل الجديد بطولة 
العديد من الفنانين، منهم: 
محمود البزاوي، ومحمود 

حافظ، ومحمد محمود، 
وعارفة عبدالرسول، وبيومي 

فؤاد، ومحمد رضوان، وعصام 
علي، وعدد من ضيوف الشرف، 

منهم خالد الصاوي. ويقدم 
المسلسل تجربة طبيب شاب 
يتم تكليفه في األرياف، ليبدأ 
رحلة من العناء وسط تجارب 

كوميدية خالل األحداث، 
وتنقله من مكان آلخر، واتهامه 

بالقتل في إحدى المناسبات.

م الفائزين بجوائز مهرجان الكويت لإلبداع التشكيلي صباح الناصر يكرِّ
ً
الجمعية الكويتية للفنون احتضنت النسخة الـ 15 بمشاركة 90 فنانا

م وكيل الديوان األميري  كرَّ
لشؤون األسرة الحاكمة الشيخ 

صباح الناصر، الفائزين بجوائز 
مهرجان الكويت لإلبداع 

التشكيلي.

أكد وكيل الديوان األميري لشؤون 
األسرة الحاكمة الشيخ صباح ناصر 
صباح األحمد، أمس األول، الحرص 
ــم أبــــنــــاء الــكــويــت  ــ عـــلـــى مـــواصـــلـــة دعـ
المبدعين في شتى المجاالت، بغية 
استمرار عطاءاتهم وإبداعاتهم، إلثراء 
الــحــركــة الــفــنــيــة، بــمــا يــلــيــق بــتــاريــخ 

الكويت العريق في هذا المجال.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الشيخ 
صباح الناصر في افتتاح مهرجان 
الكويت لإلبداع التشكيلي في نسخته 
الـ 15 المقام تحت رعايته، بمشاركة 
 وفنانة، وبتنظيم 

ً
أكثر من 90 فنانا

ــــن الـــجـــمـــعـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة لــلــفــنــون  مـ
م خالله الفائزين  التشكيلية، والذي كرَّ

بجوائز المهرجان.

واعتبر وكيل الديوان األميري، أن 
 
ً
 مهما

ً
الفنون اإلنسانية تلعب دورا

في المجتمع، فتجعل من أفراده أكثر 
، وتشبع رغباتهم الروحية، ما 

ً
ُرقيا

يجعلهم عناصر فعالة في التنمية 
المستدامة بشتى قطاعات الــدولــة، 
 أن ثقافة المجتمع هي مرآة 

ً
مضيفا

عاكسة لحضارته وتطوره ونموه.

وشهدت قاعة الجمعية الكويتية 
 
ً
140 عمال للفنون التشكيلية نحو 

ــي مـــعـــظـــمـــهـــا عــلــى  ــ ــزت فـ ــ ــركـ ــ  تـ
ً
فـــنـــيـــا

الرسم التشكيلي في شتى مجاالته 
ــه ســـعـــى مــن  ــعـ ــيـ ومـــــدارســـــه ومـــواضـ
ــا الـــفـــنـــانـــون الـــمـــخـــضـــرمـــون  خـــاللـــهـ
ــم  ــهـ ــيـــالتـ ــخـ ــاب إلظـــــــهـــــــار مـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــشـ ــ ــ والـ
وإلهاماتهم في أعمالهم الفنية التي 

ســتــزيــن الــقــاعــة حــتــى نــهــايــة الشهر 
الجاري.

توزيع الجوائز 

تــخــلــل حــفــل االفــتــتــاح تــوزيــع جــوائــز 
ــزة بـــاســـم أمـــيـــر الــبــالد  ــائـ عـــــدة، مــنــهــا جـ
الـــراحـــل الــشــيــخ صــبــاح األحـــمـــد، والــتــي 
فازت بها الفنانة فاطمة الفضلي، وجائزة 
باسم المغفور له الشيخ ناصر صباح 
األحمد، رحمه الله، التي فاز بها الفنان 
هاشم كــرم، إضــافــة إلــى جــائــزة الشيخة 
سلوى الصباح، وحصلت عليها الفنانة 
سهيلة العطية، وجائزة الشيخة فتوح 

الصباح ونالتها الفنانة منى مبارك.
ُيــذكــر أن الجمعية الكويتية للفنون 
الــتــشــكــيــلــيــة تــأســســت عــــام 1968، وهــي 
معنية بدعم الفنون التشكيلية بشتى 
 لتبادل الخبرات 

ً
أنواعها، وتوفر مكانا

الفنية ما بين األجيال، إضافة إلى توفير 
فــــرص لــلــتــدريــب والـــمـــمـــارســـة الــعــمــلــيــة 

لمنتسبيها.

... وخالل جولته في المعرض

قن في سماء القصيدة 
َّ
3 شاعرات حل

بمنصة الفن المعاصر

• عزة إبراهيم
ــاب(،  ــ ــفـــن الـــمـــعـــاصـــر )كــ اســـتـــضـــافـــت مــنــصــة الـ
أمس األول، أمسية شعرية، بمشاركة 3 شاعرات 
شابات، هن: عائشة العبدالله، وفاطمة عبدالسالم، 
ورهــــف الــحــربــش، والـــالتـــي اســتــعــرضــن خاللها 
مجموعة من قصائدهن النثرية، والتي أمتعت 
الجمهور، حيث أبحرن من خاللها في عالم المرأة 
وهمومها وآالمها بأنامل شعرية غاية في الحس 

والرومانسية.
قدمت األمسية الكاتبة فاطمة العنزي، التي 
ألقت كلمة تعريفية عن الشاعرات الثالث، والالتي 
شرعن في إلقاء قصائدهن على الجمهور، الذي 
ق معهن على أجنحة األبيات المعلقة في سماء 

َّ
حل

 كمشاعرها.
ً
 مرهفا

ً
المرأة حين تنظم شعرا

من جانبها، قدمت الشاعرة فاطمة عبدالسالم 
6 مــن قصائدها النثرية بــعــنــوان: »كــل شــيء لم 
أقله«، و»صديق قديم«، و»ظل على جدار القلب«، 
و»مراوغة االنعكاس«، و»نافذة تطل على الروح«، 

و»غيمة عصية على التعريف«.
وقالت عبدالسالم لـ »الجريدة«: »اخترت اليوم 
أكثر قصائدي أقرب لقلبي، والتي تشبهني، حتى 
إنها تجعلني أعيش تجربة القصيدة وأنا ألقيها 

رب صدور 
ُ
على مسامع الجمهور«، مشيرة إلى ق

ديوانها األول، حيث ال تزال قصائدها ُحرة طليقة 
لم يقيدها ديوان حتى اآلن.

بدورها، ذكرت الشاعرة عائشة العبدالله أنها 
قدمت خــالل األمسية أحــدث 6 قصائد نظمتها، 
والتي تستعرضها أمام الجمهور ألول مرة، حتى 
، لكنها تجارب شعرية 

ً
إن بعضها ال يحمل عنوانا

ر  ذات ملمس خــاص، ورغــم نعومتها، فإنها تعبِّ
عن جرح غائر في القلب، الفتة إلى أنها أصدرت 
3 دواويــــن شعرية بــعــنــوان: »5 أوتـــار فــي يــدي«، 
و»واقفة على قلبها كنخلة«، و»أربــي الذئاب في 
سلة القش«، بعد قرابة العشر سنوات من كتابة 

الشعر. 
وقــدمــت الــشــاعــرة رهـــف الــحــربــش قصائدها: 
»فــــــراغ«، و»ال تــمــتــحــنــي«، و»ال أعــــرف األســـمـــاء«، 
و»الــدخــان الصعب«، و»عينان مغمضتان وقلب 
مفتوح«. وأعربت عن سعادتها بمشاركة الجمهور 
تجاربها الشعرية، قائلة: »في الوقت الذي أكون 
تصالحت مع الصمت تتسرب من صــدري كلمة 
بــجــنــاحــيــن يــــصــــران عـــلـــى الــتــحــلــيــق فــــي ســمــاء 

القصيدة«.

الحربش وعبدالسالم والعبدالله والعنزي

 من 10 أغنيات
ً
الفرقة النسائية تطرح ألبوما

تستعد للمشاركة ضمن فعاليات فنية داخل الكويت وخارجها
• فضة المعيلي

تـــســـتـــعـــد الــــفــــرقــــة الـــنـــســـائـــيـــة 
لتنفيذ ألبوم غنائي خالل الفترة 
المقبلة يتكون من عشر أغنيات، 
كما تتأهب للمشاركة في أكثر من 
فعالية داخل الكويت وخارجها.

وحول تلك المشاريع الجديدة، 
ــة مـــاجـــدة  ــرقــ ــفــ قــــالــــت رئـــيـــســـة الــ
»الجريدة«،  الدوخي، في تصريح لـ
إن الفرقة لم تتوقف عن المشاركة 
في المحافل المحلية والخارجية، 
لكن جائحة كورونا تسببت في 

توقفها. 
وذكرت الدوخي أنه »بعد وفاة 
الملحن والفنان محمد الرويشد 
ــتـــرة«، مــشــيــدة بــالــدور  تــوقــفــنــا فـ
ــه لــلــفــرقــة  والـــبـــصـــمـــة الـــكـــبـــيـــرة لــ
 
ً
ودعمها، ومضيفة أن للفرقة مقرا
ات  بمنطقة حــولــي، وتــعــقــد لــقــاء
متنوعة، وتعمل على »البروفات« 
ــال جـــــديـــــدة، كـــمـــا يــتــم  ــ ــمـ ــ ألي أعـ
الــتــدريــب بشكل مــكــثــف، للمزيد 

من االتقان واإلجادة. 

فعاليات قادمة

وقالت إن للفرقة عدة أنشطة 
فــــي الــمــســتــقــبــل الــــقــــريــــب، مــنــهــا 
بالكويت، حيث ستكون الفعالية 
 
ً
القادمة في جزيرة فيلكا، وأيضا
هــنــاك فــعــالــيــة خــارجــيــة للفرقة 

بصدد اإلعداد لها.
وعــن قبول عضوات جديدات 
فـــي الـــفـــرقـــة، أوضـــحـــت أن »عـــدد 
عـــضـــوات الـــفـــرقـــة كــبــيــر، فــلــديــنــا 
ــلـــى مــخــتــلــف اآلالت  عـــــازفـــــات عـ
الــمــوســيــقــيــة؛ الــكــمــان، واألورج، 
ــاي، لـــكـــن ذلـــك  ــ ــنــ ــ ــــون، والــ ــانـ ــ ــقـ ــ والـ
ــد االنـــضـــمـــام  ــريــ ــن تــ ــ ال يـــمـــنـــع مـ

ــا، والـــــبـــــاب مـــفـــتـــوح لــجــمــيــع  ــنــ لــ
الموهوبات في الغناء والعزف«. 
ولفتت إلــى أن للفرقة أغاني 
خـــاصـــة بـــهـــا مـــنـــذ أيــــــام الـــراحـــل 
محمد الرويشد، وهناك مؤلفون 
لــأغــاٍن، منهم الشعراء: عبدالله 
العجيل، وناشي الحربي، ومحمد 
الـــدوخـــي، وفـــي التلحين دوخــي 

الدوخي، وحمود الشبيب. 

فيلم وثائقي

وذكـــــــرت الــــدوخــــي أن الــفــرقــة 
نــشــطــة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
االجــتــمــاعــي، مشيرة إلــى أنــه تم 
تصنيف الفرقة النسائية ضمن 
فــرق الــوطــن الــعــربــي، وعــلــى ذلك 
قــامــت قــنــاة الــجــزيــرة الوثائقية 
بتصوير فيلم وثــائــقــي للفرقة، 

كما أن للفرقة أغانيها التراثية 
الخاصة بها. 

وكشفت عن أن الفرقة ستطرح 
ألبومها الغنائي من عشر أغــاٍن 
مـــن إنـــتـــاج وزارة اإلعـــــــالم، بعد 
ــنــــصــــوص مــن  ــاء لـــجـــنـــة الــ ــهــ ــتــ انــ

إجازتها.

تكلفة مرتفعة

ــوه الــنــســائــيــة  وعــــن قــلــة الـــوجـ
الكويتية، أكدت أن »هناك الكثير 
مــن الــوجــوه النسائية الغنائية 
ــكـــويـــت، لــكــنــهــا تــفــضــل أن  فـــي الـ
تحيي المناسبات«، إضافة إلى 
أن »تكلفة إنتاج األغاني مرتفعة، 
وإذا فكرن في اإلنتاج إما أن تكون 
الشركة للفنانة نفسها، أو تتجه 

إلى إنتاج األغنية )سنغل(«.

وحــــــول أحــــــدث مـــشـــاركـــاتـــهـــا، 
قــالــت: »أحــيــت الــفــرقــة النسائية 
الكويتية أمسية غنائية قبل أيام 
ضمن فعاليات المجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب في قرية 
يــوم البحار، والتي تنوعت بين 
أنشطة موسيقية وورش فنية، 
بــحــضــور غــفــيــر، وقــدمــت الــفــرقــة 
تـــولـــيـــفـــة مــــن الـــفـــنـــون الــشــعــبــيــة 
ــورة، والـــــســـــامـــــري،  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــطـ ــ ــــن الـ مــ
والعاشوري، وختمتها بـ )ميدلي( 

من األغاني الوطنية«.

عضوات الفرقة النسائية

دراما الـ 15 حلقة تعود بقوة في السباق الرمضاني
• القاهرة – هيثم عسران

تشهد الدراما الرمضانية عودة مسلسالت 
ــتـــي ظـــهـــرت عــلــى  ــرة الـ ــاهـ ــظـ ـــ 15 حـــلـــقـــة، الـ ــ الـ
استحياء فــي الــســنــوات السابقة بــاتــت هي 
 في السباق، مع رغبة النجوم 

ً
األكثر وجودا

فــي الــتــواجــد وعــــدم وجــــود أعــمــال مناسبة 
يمكن تقديمها في 30 حلقة، بجانب تأخر 
التحضيرات لعدد من األعمال حتى اللحظات 
األخيرة، مما تطلب تكثيف أحداثها، من أجل 

اللحاق بالعرض الرمضاني.
ومن أبرز هذه األعمال مسلسل »مذكرات 
زوج«، بطولة: طارق لطفي، وخالد الصاوي، 
وعائشة بن أحمد، وينتمي لنوعية األعمال 
االجــتــمــاعــيــة الـــكـــومـــيـــديـــة، ويـــخـــرجـــه تــامــر 
نــادي. فيما يتواجد أحمد أمين في السباق 
الرمضاني بمسلسل »الصفارة«، الذي ينتمي 
لأعمال الكوميدية االجتماعية، ويشاركه 
مــجــمــوعــة مــن الــفــنــانــيــن الــشــبــاب، منهم طه 

دسوقي وحاتم صالح.
وتتواجد منى زكي في السباق الرمضاني 
مــن خـــالل مسلسل »تــحــت الــوصــايــة«، الــذي 

يخرجه محمد شــاكــر، وتـــدور أحــداثــه حول 
ــقــــوم بــــرعــــايــــة أســــرتــــهــــا مــــن خـــالل  ــيــــدة تــ ســ
امتالكها لمركب صيد، حيث يجري تصوير 
المسلسل بعدد من المواقع الخارجية، من 
 من 

ً
بينها محافظة دمياط، التي تشهد عددا

األحداث الرئيسية بالعمل. فيما تتواجد منة 
شلبي عبر مسلسل »تغيير جو«، الذي يصل 

إلـــى 15 حــلــقــة، وتــتــعــاون فــيــه مــع المخرجة 
مريم أبوعوف، والفنان إياد نصار، ويصور 

بالكامل في بيروت.
ــبـــاق  وتــــطــــل ديــــنــــا الـــشـــربـــيـــنـــي فـــــي الـــسـ
الرمضاني من خالل مسلسل »كامل العدد«، 
الذي تجسد خالله شخصية كوميدية للمرة 
األولى، ويصل إلى 15 حلقة، للمخرج خالد 
الحلفاوي. بينما تتواجد ريهام عبدالغفور 
ــــي تـــجـــربـــتـــه األولــــــى  ــــدوح فـ ــمـ ــ ــــع مـــحـــمـــد مـ مـ
بالبطولة التلفزيونية، عبر مسلسل »رشيد«، 
فيما يتقاسم محمد فراج البطولة مع باسم 

سمرة في مسلسل »بطن الحوت«.
ومــن بين األعمال التي لم يتم االستقرار 
على اسمها بشكل نهائي، لكونها ستعرض 
في النصف الثاني من رمضان، مسلسل دنيا 
سمير غانم، الذي يشاركها في بطولته محمد 
سالم وسلوى خطاب وسيد رجب، ويخرجه 
إسالم خيري، حيث يجري ترشيح باقي فريق 
العمل خــالل الفترة الحالية. فيما يتقاسم 
محمد عبدالرحمن »توتا« مع مصطفى خاطر 
بطولة مسلسل »ساعة الصفر«، الذي ينتمي 

لنوعية األعمال الكوميدية.

منى زكي

وفاة الفنانة سلوى محمود
تــــوفــــيــــت الــــفــــنــــانــــة ســـلـــوى 
محمود عن عمر ناهز 93 عاما، 
بعد أن ظلت لــوقــت طــويــل في 

صراع مع المرض.
وشـــاركـــت الــفــنــانــة الــراحــلــة 
رفــقــة كوكبة مــن الــنــجــوم، على 
رأسهم الفنانة الراحلة شادية 
ومديحة يسري ويسرا والراحل 
فاروق الفيشاوي وإلهام شاهين 
والــــراحــــل هــشــام ســلــيــم وهــالــة 
صدقي وسوسن بدر، في فيلم ال 
تسألني من أنا، وهو من تأليف 
إحسان عبدالقدوس، والفيلم من 
إخـــراج أشـــرف فهمي، ويعتبر 

أكثر أعمالها شهرة.
ــدأت الـــراحـــلـــة مسيرتها  ــ وبــ
ــريـــق الــتــحــاقــهــا  الــفــنــيــة عــــن طـ
بفرقة الراحل نجيب الريحاني، 
ــم الـــضـــاحـــك  ــ ــاسـ ــ الـــــمـــــعـــــروف بـ
الباكي، ثم بعد ذلك تمكنت من 
االنتقال للعمل بفرقة إسماعيل 

ياسين، وفي عام 1956 أدت أول 
أدوارهــا، وشاركت في عدد من 
األفــــالم، منها دعـــوة المظلوم، 
ــو، وأرضــــنــــا  ــ ــجـ ــ وشـــيـــاطـــيـــن الـ
الخضراء، وبعد ذلك اتجهت إلى 
الــتــلــفــزيــون، وظــلــت تــشــارك في 
أعمال حتى أواخر التسعينيات.

سلوى محمود

صباح الناصر خالل االفتتاح

جانب من األعمال المعروضة
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رغم بقاء مئات العائالت تحت 
األنقاض لليوم الثاني وتضاؤل 
ــاء، واصــلــت  ــيــ فــــرص وجـــــود أحــ
حــصــيــلــة ضــحــايــا زالزل تركيا 
الـــمـــدمـــر مــنــحــاهــا الــتــصــاعــدي، 
 
ً
أمــــــــس، لـــتـــســـجـــل 3549 قـــتـــيـــال
وإصـــابـــة 22168 وتـــضـــرر أكــثــر 
مــــن 13 مـــلـــيـــون شـــخـــص وهــــدم 
عــــدد قــيــاســي مـــن الــمــبــانــي بلغ 
5775 بــاإلضــافــة إلــى 11302 لم 

يتم تأكيدها.
ووصف الرئيس التركي رجب 
ــزال، الـــذي  ــ ــزلـ ــ طــيــب إردوغــــــــان الـ
غــطــت مــنــطــقــة تـــأثـــيـــره مــســاحــة 
تقارب 110 آالف كلم، بأنه »أكبر 
كارثة في تاريخ الجمهورية وفي 
 إلــى 

ً
المنطقة والــعــالــم«، مــشــيــرا

»إنشاء 54 ألف مخيم بالمناطق 
الــمــنــكــوبــة وتـــقـــديـــم مــســاعــدات 
طــارئــة بقيمة أولــيــة 100 مليار 
ــرات  ــ ــائــ ــ ــيــــص طــ ــخــــصــ ــرة وتــ ــ ــيــ ــ لــ
لنقلها وإرسال 5 آالف من قطاع 

الصحة«.
ــاع عــدد  ــفـ ــان ارتـ ــ ــ وأكــــد إردوغـ
القتلى إلـــى 3549 والمصابين 
إلى 22168 وإنقاذ ما يزيد على 
8000 حــتــى اآلن مـــع اســتــمــرار 
عمليات اإلنقاذ رغم كل الظروف 
الصعبة، وأعلن حالة الطوارئ 
لـــمـــدة 3 أشـــهـــر فـــي 10 واليــــات 
منكوبة وطالب بعدم استخدام 

الطرق المؤدية إليها.
وإذ أوضــــــــح إردوغـــــــــــــان أنــــه 
ــاٍر عـــلـــى الــتــشــخــيــص  ــ الـــعـــمـــل جــ
الدقيق لمدى انتشار الزلزال في 
المناطق عبر تقنية التصوير 
بــالــمــســيــرات، تــحــدث عــن تلقيه 
عــــروض مــســاعــدة مـــن أكــثــر من 
70 دولـــة و14 منظمة واتــصــال 
 للتعزية والمساندة، 

ً
18 زعيما

ــر تــســتــعــد  ــطـ  إلــــــى أن قـ
ً
مــــشــــيــــرا

إلرسال 10 آالف حاوية.
وأعلنت إدارة الكوارث التركية 
»آفـــاد«، أن منطقة تأثير الــزالزل 
غطت مساحة تقارب 110 آالف 
كلم وعمليات البحث واإلنــقــاذ 
ــي بـــكـــل اإلمـــكـــانـــات  مـــســـتـــمـــرة فــ
المتوفرة، محذرة من احتمالية 
ــزات ارتـــــداديـــــة بــقــوة  ــ ــدوث هــ ــ حــ

تصل إلى 5 درجات.
ــلـــت »آفــــــــــاد« 243 هـــزة  وســـجـ
ارتدادية في المنطقة الحدودية 
بين تركيا وســوريــة حتى اآلن، 
وذكرت أن عدد المباني المنهارة 
بلغ 5 آالف و775 مبنى، وأنها 
 
ً
تلقت بــالغــات بانهيار 11 ألفا

و302 مبنى لم يتم تأكيدها.
وأشـــــــــــــــــــارت إلـــــــــــى مـــــشـــــاركـــــة 
 فــي 

ً
 و443 عــــنــــصــــرا

ً
ــا ــ ــفــ ــ 24 ألــ

الــخــدمــة بــالــمــنــاطــق الــمــتــضــررة 

ــن لــنــقــل  ــفــ وتـــخـــصـــيـــص 10 ســ
الجرحى وإيصال االحتياجات 
ـــأوى وغـــــذاء  ــ الــــضــــروريــــة مــــن مــ
لــلــمــتــضــرريــن ومـــشـــاركـــة 1511 
معدة ثقيلة و216 عربة بالبحث 
واإلنقاذ، وإرســال وزارة األسرة 
والـــخـــدمـــات االجــتــمــاعــيــة 1322 
 لتقديم الدعم 

ً
 ومتخصصا

ً
خبيرا

النفسي للمحتاجين.

ً
13.5 مليونا

ووفق وزير التطوير العمراني 
ــراد كــــوروم، فـــإن الـــزلـــزال أضــر  مـ
بصورة مباشرة بـ 13.5 مليون 
تركي، ومــازال يصعب الوصول 
لبعض الطرق والممرات، ويجري 
العمل الستعادة الحركة عليها.

ــة الـــصـــحـــة  ــمــ ــنــــظــ وأكــــــــــــــدت مــ
 
ً
العالمية أن »تضرر 23 مليونا
في تركيا وسورية، بينهم نحو 
ــــي وضــــــع ضـــعـــف،  5 مـــاليـــيـــن فـ
معربة عــن القلق بشأن مناطق 

لـــيـــس لـــديـــهـــا مـــعـــلـــومـــات عــنــهــا 
بـــعـــد بــســبــب تـــأثـــرهـــا بـــالـــهـــزات 
االرتــــــــداديــــــــة وظـــــــــروف الـــشـــتـــاء 

القاسية.
واعتبرت منظمة »يونيسف«، 
أن هـــــــذا الــــــــــــزالزل هـــــو األقـــــــوى 
بالمنطقة منذ ما يقرب من 100 
عـــام، مــؤكــدة أنـــه جـــاء فــي أســوأ 
توقيت ممكن لــأطــفــال واألســر 
الــضــعــيــفــة ودمــــر آالف الــمــنــازل 
ــــالت فـــــي أجـــــــواء  ــائـ ــ ــعـ ــ وشــــــــرد الـ

شديدة البرودة.
إلى ذلــك، كشفت شركت »إيه.
بــي مــولــر مــيــرســك« عــن تعرض 
ميناء إسكندرون ألضرار هيكلية 
شــديــدة أوقــفــت الــعــمــل بــه حتى 
 
ً
إشعار آخر، موضحة أنه »نظرا

لـــلـــوضـــع ســيــتــم تــغــيــيــر وجــهــة 
جميع الــحــجــوزات المتجهة أو 
الـــمـــوجـــودة بــالــفــعــل فـــي الــمــيــاه 
وتــحــويــل الــحــاويــات إلــى مراكز 
 للجدوى التشغيلية 

ً
قريبة وفقا

أو إبـــقـــائـــهـــا فــــي مــــوانــــئ شــحــن 

ــن بـــيـــنـــهـــا مـــرســـيـــن  ــ ــ مــــؤقــــتــــة ومـ
التركي وبورسعيد المصري«. 

الجسر الجوي

ــــول الــمــســاعــدة  ومــــع بــــدء وصـ
الدولية، جهدت فــرق اإلنــقــاذ في 
الــبــرد وتحت األمــطــار أو الثلوج 
 األيادي، إلنقاذ 

ً
مستخدمة أحيانا

عالقين بين االنقاض.
وانطلقت أولى طالئع الجسر 
الـــجـــوي، الــــذي وّجــــه ســمــو أمــيــر 
ــيـــخ نـــــــواف األحــــمــــد،  الــــبــــالد الـــشـ
بإرساله إلى تركيا، بفرقة إطفاء 
مـــــــــــزودة بـــــاآللـــــيـــــات والــــمــــعــــدات 
والكوادر المتخصصة إلى جانب 
فريق إنقاذ بالتنسيق مع وزارات 
ــيـــة والـــــدفـــــاع والــصــحــة  الـــخـــارجـ

والهالل األحمر.
وخصصت قطر 10 آالف منزل 
متنقل للمناطق المتضررة، غداة 
إصــــــــدار األمــــيــــر تـــمـــيـــم بــــن حــمــد 
تعليماته بتدشين جسر جوي 

لتركيا يحمل مجموعة البحث 
التابعة لأمن الداخلي )لخويا(.

وفي برقيتي تعزية ومواساة 
إلردوغـــــــان، أكـــد مــلــك الــســعــوديــة 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز وولـــي 
عــهــده األمــيــر محمد بــن سلمان، 
ــة مـــــــع تـــركـــيـــا  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ وقـــــــــــوف الــ
ــــي هــــــذا الـــحـــدث  ومـــســـانـــدتـــهـــا فـ

المؤلم.
وفي وقت سابق، دشن العراق 
 يــضــم فــــرق إنــقــاذ 

ً
 جـــويـــا

ً
جـــســـرا

وطواقم طبية ووجهت اإلمــارات 
بإنشاء مستشفى ميداني وإرسال 
فريقي بحث وإنقاذ، إضافة إلى 
ــدادات إغــاثــيــة عــاجــلــة،ووجــهــا  ــ إمـ
الــرئــيــس الــجــزائــري عبدالمجيد 
تبون وملك األردن عبدالله الثاني.

دعم دولي

ــة  ــ ــاثــ ــ ــه فـــــــــرق اإلغــ ــ ــوجــ ــ ومـــــــــع تــ
 إلى كهرمان 

ً
الفرنسية خصوصا

مرعش مركز الــزلــزال األول وهي 

منطقة وعـــرة لحقت بها أضــرار 
جسيمة وغطتها الثلوج، وصلت 
ــان أمــيــركــيــتــان تــضــم كل  ــدتــ وحــ
، بعد يوم تقديم 

ً
واحدة 79 مسعفا

الرئيس جو بايدن تعازيه لنظيره 
ــم »كــــل  ــديـ ــقـ ــتـ ــركــــي ووعــــــــــده بـ ــتــ الــ

المساعدة الالزمة مهما كانت«.
بـــــــــــــــــــدوره، أرســــــــــــــل الـــــرئـــــيـــــس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، الـــذي 
عّبر عن حزنه الشديد للخسائر 
الفادحة في األرواح والممتلكات، 
مساعدات بقيمة 5.9 ماليين دوالر 
تشمل عمال إغاثة متخصصين 
فـــي الــمــنــاطــق الــحــضــريــة وفـــرق 
 
ً
ــوارئ، مــؤكــدا ــعـــدات طــــ طــبــيــة ومـ
أن تركيا »ستتغلب على الكارثة 

تحت قيادة رئيسها إردوغان«.
وقال المفوض األوروبي إلدارة 
األزمــات يانيز لينارتشيتش إنه 
 للمساعدة في 

ً
تم حشد 27 فريقا

عمليات البحث واإلنقاذ بتركيا، 
 أن هــــذه الـــفـــرق جـــاءت 

ً
مــوضــحــا

مــن 21 دولــة مختلفة، مــن بينها 
ــــود(  مــونــتــيــنــيــغــرو )الــجــبــل األسـ
وألبانيا، وهما ليستا عضوتين 
في التكتل. وتضم 1150 من عمال 

.
ً
 مدربا

ً
اإلنقاذ و 70 كلبا

ــا غــــــرد لــيــنــارتــشــيــتــش  ــمـ ــيـ وفـ
بأن » تضامن االتحاد األوروبــي 
فــي أفــضــل حــاالتــه«، تــوجــه فريق 
 يحمل 7 

ً
باكستاني من 51 فــردا

أطـــنـــان مـــن الـــمـــعـــدات إلــــى تــركــيــا 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي أعــــمــــال اإلنــــقــــاذ 

واإلغاثة.
وفيما أرسلت الوكالة الفدرالية 
 مــن 50 

ً
األلــمــانــيــة لــإغــاثــة فــريــقــا

 إلــى المناطق المتضررة، 
ً
خبيرا

أعلن وزير الخارجية البريطاني 
ــمــــس كــــلــــيــــفــــري أمـــــــــــس، عـــن  ــيــ جــ
ــقـــاذ من  وصــــول فــريــق بــحــث وإنـ
ــازي عــنــتــاب،   إلـــى غــ

ً
77 شــخــصــا

 بـــمـــواصـــلـــة الـــعـــمـــل مــع 
ً
مـــتـــعـــهـــدا

الشركاء في جميع أنحاء العالم 
لــضــمــان االســتــجــابــة اإلنــســانــيــة 

األكثر فاعلية.
وأعلن المتحدث باسم وزارة 
الخارجية الكورية ليم سو سوك 
عـــن تــقــديــم مـــســـاعـــدات إنــســانــيــة 
طــارئــة لــتــركــيــا بقيمة 5 ماليين 
دوالر وإرســـــال نــحــو 110 أفـــراد 
 لــدعــم أعمال 

ً
بينهم 50 عسكريا

البحث واإلنقاذ على متن طائرات 
عسكرية ستحمل إمدادات طبية.

وفي اإلجمال، أعلنت الخطوط 
الــجــويــة الــتــركــيــة أنــهــا نــقــلــت 12 
 من فرق البحث 

ً
 و839 عنصرا

ً
ألفا

واإلنقاذ، إلى المناطق المتضررة 
من الزالزل.
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وسط استمرار عمليات 
اإلنقاذ رغم كل الظروف 
الصعبة، ارتفعت حصيلة 

قتلى الزلزال المدمر، الذي 
ضرب تركيا، إلى أكثر من 

3549 وإصابة 22168، في 
وقت تدفقت طالئع جسور 
المساعدات الجوية الدولية 

لتقديم المساعدات لماليين 
المتضررين.

سلة أخبار

انتشرت على مواقع التواصل 
االجتماعي في مصر صورة 
لهبوط أرضي وقع برصيف 

بالقرب من أحد الشواطئ في 
مدينة اإلسكندرية، وجرى 
الحديث عن وقوع الهبوط 
بسبب الزلزال الذي ضرب 

تركيا، وخرجت تعليقات مثل 
حدوث »تشقق أرضي« و»زلزال 

في اإلسكندرية«.
من جانبه، نفى محمد غانم، 
المتحدث باسم وزارة الري 

والموارد المائية، وجود عالقة 
بين هذا الهبوط الذي حدث 
في منطقة كورنيش سيدي 
بشر وزلزال تركيا وسورية، 

مضيفا أن سببه »نوة الكرم«، 
التي تحدث في هذا الوقت من 
العام، والتي تصاحبها أمواج 

عالية تؤثر على الكورنيش.
وأشار المتحدث إلى أن 

الوزارة تعاملت مع األمر 
فور رصد الهبوط، وتم 

وضع كميات من األحجار 
والخرسانة لمنع دخول مياه 

البحر أسفل الكورنيش.

»هبوط اإلسكندرية« سببه
»النوة« ال الزلزال

رأى زعيم التيار الصدري 
مقتدى الصدر أنه لو دافعت 

الدول العربية واإلسالمية 
عن القرآن الكريم، بعد حادثة 

حرق نسخة منه، بالشكل 
المطلوب لما »بعث الله لها 

الزلزال المدمر«.
وكتب الصدر، في تغريدة، 

»لو وقفت الدول العربية 
 
ً
 مشرفا

ً
واإلسالمية موقفا

ضد التجاوزات الوقحة ولو 
بأقل مستوياته كغلق السفارة 

السويدية وتقليل التمثيل 
الدبلوماسي لما بعث الله 

تعالى برسالة الزلزال المدمر 
لبعض الدول كتركيا وسورية 
ولبنان واألردن وحتى العراق 
على الرغم من أن بعض شعبه 

وقف وقفة خجولة لمناصرة 
القرآن وكأنه لغيرنا!!!؟«. 

وأردف: »فإلى متى؟ وحتى 
متى يستمر هذا االبتعاد عن 
الله وأيامه وكتبه ومقدساته 

حتى وصل ببعض المسلمين 
للتجرؤ على حرق )التوراة( 

 
ً
مع شديد األسف ردا

 غير مقبول على 
ً
واستنكارا

حرق القرآن الكريم«.

الصدر: لو دافعنا عن القرآن 
لما أرسل الله الزلزال

ُعثر على الالعب الدولي الغاني 
السابق كريستيان أتسو على 

قيد الحياة وسط أنقاض 
الزلزال الذي ضرب جنوب شرق 
تركيا وشمال وسورية، وأودى 

بحياة خمسة آالف شخص على 
األقل، حسبما قالت سفيرة غانا 

لدى تركيا أمس. 
 
ً
وكان الجناح البالغ 31 عاما

انتقل في سبتمبر الماضي من 
الرائد السعودي إلى هاتاي 
سبور التركي، الذي يقع في 

مقاطعة هاتاي الجنوبية 
بالقرب من مركز الزلزال المدّمر 

الذي وقع االثنين. 
وسجل أتسو األحد، قبل 

ساعات من الزلزال، هدف الفوز 
لفريقه في الدقيقة السابعة من 

الوقت البدل عن ضائع من ركلة 
ثابتة ضد نادي قاسم باشا 

)1 - 0( ضمن منافسات الدوري 
التركي. وقال نائب الرئيس 

مصطفى عزت لقناة راديو غول 
التركية إن »أتسو أنقذ من تحت 

الركام وقد أصيب بجروح. 
لالسف ال يزال مديرنا الرياضي 

تانر صفوت تحت االنقاض«.

إنقاذ أتسو نجم منتخب غانا
من تحت األنقاض

 تركيا تحت صدمة أكبر كارثة في تاريخها الحديث
حصيلة قتلى وجرحى الزلزال ترتفع ساعة بساعة... وأكثر من 13 مليون تركي تأثروا مباشرة

شانلي أورفا... الخروج الحزين من مدينة مدمرة
تــتــوجــه مـــواكـــب مـــن الـــســـيـــارات شــمــاال 
للخروج من مدينة شانلي أورفا المدمرة، 
إلبـــعـــاد الــســكــان الــمــصــدومــيــن قــلــيــال عن 
مسرح أقوى زلزال يضرب تركيا منذ عقود. 
على الجانب اآلخر من الطريق، تسير عائلة 
تحت المطر المتجمد تجر متعلقاتها في 
عــربــة أطـــفـــال، بــحــثــا عـــن مــــأوى لتمضية 

الليل البارد.
وكانت شانلي أورفـــا، وهــي واحــدة من 
كــبــرى مــدن جــنــوب شــرق تــركــيــا، مــن أكثر 
المناطق المتضررة بالزلزال الهائل الذي 
أودى بحياة 5 آالف شخص على األقل في 
كل أنحاء المنطقة ذات الغالبية الكردية 

وسورية المجاورة.
ــرات  ــشــ ــلــــي أورفـــــــــــــا، كـــــــان عــ ــانــ وفـــــــي شــ
المسعفين يــحــاولــون ســحــب نــاجــيــن من 

مبنى مؤلف من سبعة طوابق تحول إلى 
أكوام من التراب والحطام.

ويـــبـــحـــث عـــمـــر الــجــنــيــد عــــن مــــعــــارف لــه 
محاصرين تحت األنقاض، حيث يقول هذا 
الــطــالــب الـــســـوري الــبــالــغ 20 عــامــا، والـــذي 
يعيش على مقربة من المكان، »هناك عائلة 
أعرفها تحت األنــقــاض«، ويضيف: »حتى 
الساعة 11:00 صباحا أو قرابة الظهر، كانت 
صديقتي ال تزال ترد على الهاتف. لكنها لم 
تعد تجيب. إنها موجودة تحت األنقاض. 

أعتقد أن بطارية هاتفها نفدت«.
وعلى مقربة يجلس أمين كاتشماز حول 
موقد برفقة موظفيه الثالثة خــارج متجر 
بيع المفروشات الخاص به، فيما يحرسون 
المتجر المحطم من اللصوص، فقد تحطمت 
نوافذ المتجر الضخمة وتصدعت أعمدته، 

وأصــبــح بــالــكــاد قــــادرا عــلــى دعـــم الــطــوابــق 
السبعة للمبنى المتضرر المتهالك الذي قد 
ينهار في أي لحظة. ويقول الرجل البالغ 30 
عاما: »المبنى ليس آمنا لكن سنبقى هنا 

طوال الليل. هذا مصدر رزقنا«.
ــلـــى مــســافــة مـــئـــات األمــــتــــار، يجلس  وعـ
مصطفى كــويــونــجــو، الــبــالــغ 55 عــامــا، في 
ســــيــــارة الـــعـــائـــلـــة مــــع زوجــــتــــه وأطــفــالــهــمــا 
الخمسة، ويــقــول: »نــحــن ننتظر هنا ألننا 
ال نستطيع العودة إلى منزلنا. في الوقت 
الحالي، إنها ممنوعة« في إشــارة إلــى أمر 
حكومي يطلب من الجميع البقاء في الشارع 

حفاظا على سالمتهم.
وإذا لم يتمكن من العودة فسيتوجه مع 
عائلته إلى مسجد قريب تحول مثل الكثير 

من المساجد األخرى إلى مركز استقبال.

 إلى هذا الحد؟
ً
لماذا كان الزلزال مدمرا

ــزال الــعــنــيــف الــــــذي ضـــرب  ــ ــزلـ ــ ــان الـ ــ كـ
جنوب تركيا وسورية المجاورة بقوة 
 بسبب 

ً
7.8 درجات، فجر االثنين، مدمرا

مجموعة من العوامل، تتمثل في توقيته 
 
ً
ومــوقــعــه وخــط الــصــدع الــهــادئ نسبيا
منذ قرنين ومبان مشيدة بشكل سيئ.

ــــود الـــحـــصـــيـــلـــة الـــمـــرتـــفـــعـــة فــي  ــعـ ــ وتـ
الضحايا والدمار في المقام األول إلى 
شــدة الــزلــزال غير المسبوق فــي تركيا 
منذ زلزال عام 1939، الذي ضرب منطقة 

مكتظة بالسكان.

التوقيت والمباني 

، ووجد النائمون 
ً
ووقع الزلزال فجرا

ــــارت  ــهـ ــ ــا انـ ــنــــدمــ ــيــــن عــ ــقــ ــالــ أنـــفـــســـهـــم »عــ
مـــنـــازلـــهـــم«، بــحــســب روجـــيـــه مـــوســـون، 
الباحث في هيئة المسح الجيولوجي 

البريطانية. 
وأشار عالم البراكين بيل ماكغواير، 
من الجامعة البريطانية، إلى أن العديد 
من المباني »انهارت على شكل طبقات«، 

 أن »ذلك يحدث عندما ال تكون 
ً
موضحا

الجدران واألرضيات متصلة بشكل كاٍف، 
 على الطابق 

ً
فينهار كل طابق عموديا

السفلي«، األمر الذي يترك للسكان فرصة 
ضئيلة للبقاء على قيد الحياة.

صدع هادئ 

وتقع تركيا على خــط صــدع زلزالي 
رئيسي فــي الــعــالــم، حيث تسبب زلــزال 
في إزميت على بعد حوالي 100 كيلومتر 
جنوب شرق إسطنبول في مقتل 17 ألف 

شخص عام 1999.
ووقع زلزال االثنين على الطرف اآلخر 
من البالد، قرب الحدود السورية، على 
امتداد خط الصدع الشرقي لأناضول، 
الــذي لــم يشهد أي زلـــزال تفوق قوته 7 
درجات منذ أكثر من قرنين، وتشير هذه 
 
ً
 إلى »أن كمية كبيرة نسبيا

ً
المدة أيضا

من الطاقة تراكمت« على طول الصدع.
 تــكــرار« 

ً
ــزال االثــنــيــن هــو »تــقــريــبــا وزلــ

ــــذي ضــــرب الــمــنــطــقــة فـــي 13  لـــلـــزلـــزال الـ

أغسطس 1822، والذي قدرت قوته بنحو 
7.4 درجات، وأوضح موسون أنه تسبب 
حينها فــي »دمـــار هــائــل وتــهــدمــت مدن 
بأكملها وقضى جراءه عشرات اآلالف«.

الصفيحة العربية 

ضرب زلــزال االثنين على عمق نحو 
، ووقــــع نــتــيــجــة تــحــرك 

ً
17.9 كــيــلــومــتــرا

الــصــفــيــحــة الــتــكــتــونــيــة الــعــربــيــة الــتــي 
»تــتــقــدم نــحــو تــركــيــا« بــاتــجــاه الــشــمــال، 
 أنه 

ً
حسبما أوضح عالم الزالزل، مضيفا

عندما تنشط الحركة تتقدم اللوحة فجأة 
و»ينتج من هذه الحركة زلزال كبير، مثل 

الزلزال الذي شهدناه«.
 بــطــول 

ً
ويــتــعــلــق مـــدى الـــدمـــار أيـــضـــا

الصدع األرضي على امتداد خط الصدع 
الزلزالي )100 كيلومتر بالنسبة لزلزال 
 إلى أن 

ً
االثنين(، بحسب العالم، مشيرا

ــذا يــعــنــي أن أي نــقــطــة قــريــبــة مـــن الـــ  »هــ
 في مركز 

ً
100 كيلومتر هذه، هي فعليا

الزلزال«.

فريق اإلنقاذ الكوري الجنوبي يغادر مطار إنتشون الدولي أمس )رويترز(

البحث عن ناجين تحت جبال الركام في كهرمان أمس  )أ ف ب(

أطباء عسكريون من أذربيجان يصلون إلى مطار أضنة أمس )رويترز(

البحث عن ناجين تحت جبال الركام في كهرمان أمس  )أ ف ب( أتراك يبحثون عن أقاربهم بشارع مدمر في هاتاي أمس  )أ ف ب(

فرق إغاثية من 
نحو 70 دولة تبدأ 

الوصول

https://www.aljarida.com/article/13681
https://www.aljarida.com/article/13700
https://www.aljarida.com/article/13662
https://www.aljarida.com/article/13790
https://www.aljarida.com/article/13789
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سلة أخبار

فّر حوالي 20 عضوًا ينتمون 
لتنظيم »داعش« من السجن في 
شمالي سورية وسط الفوضى 

التي أحدثها الزلزال املدمر الذي 
ضرب املنطقة الحدودية التركية 
- السورية، حسبما ذكر املرصد 
السوري لحقوق اإلنسان أمس.

وقال املرصد، وهو منظمة 
حقوقية سورية معارضة تتخذ 

من اململكة املتحدة مقرًا لها، 
 عن مسؤولني بالسجن، 

ً
نقال

إن أعضاء تنظيم داعش كانوا 
سجناء في سجن راجو بحلب 

شمالي سورية، وهي إحدى 
املناطق املتضررة جراء الزلزال.

وتم تهريبهم إلى خارج السجن 
مقابل مبالغ مالية تتراوح ما 
بني 1000 و3000 دوالر للفرد، 

وفقًا للمرصد السوري.
ويضم سجن راجو عشرات 

األشخاص من منطقة عفرين، 
التي تسيطر عليها اآلن قوات 

املعارضة السورية املدعومة من 
تركيا.

وبحسب املرصد السوري، يقع 
السجن في منطقة بها وجود 

أمني مكثف على املداخل 
واملخارج. ويصعب جدًا على 
السجناء أن يفروا، ما لم يكن 

هناك تواطؤ مع مسؤولني من 
داخل املنشأة.

سجناء »داعش« 
يستغلون الفوضى للفرار

قتل فلسطيني برصاص 
الجيش اإلسرائيلي، أمس، 
خالل اقتحام قوة عسكرية 

ملدينة نابلس شمالي الضفة 
الغربية واشتباكها مع 

عناصر من مجموعات »عرين 
األسود« املسلحة.

في غضون ذلك، قالت وزارة 
الصحة الفلسطينية، في 

بيان، إن »حصيلة الشهداء 
برصاص إسرائيلي ترتفع 

منذ بداية العام الحالي إلى 
42 شهيدًا بينهم 9 أطفال، 
إضافة إلى سيدة مسنة«، 

فيما رأى مدير وكالة 
املخابرات األميركية، ويليام 

بيرنز، أن التوترات باألراضي 
الفلسطينية املحتلة بدأت 
تشبه تلك التي سادت قبل 

انتفاضة عام 2000.

مقتل فلسطيني برصاص 
إسرائيلي في نابلس

نشرت صحيفة »شارلي 
إيبدو«، أمس، رسومات 

ساخرة تعليقًا على الزلزال 
املدمر الذي ضرب تركيا 
سورية، وهو ما وضعها 

على قوائم األكثر تداواًل على 
اإلنترنت بفرنسا وعدة دول 

أمس.
وفي أحد الرسوم يظهر 

الدمار مرفقًا بعبارة تقول 
»ال حاجة إلرسال الدبابات« 
عه الرسام بياريك جوان. 

ّ
وق

ولم تمّر الرسومات التي 
نشرتها الصحيفة عبر 

مواقع التواصل بسالم، حيث 
تعّرضت لهجوم واسع ذكر 

بقيام أحد راسميها بتصوير 
ضحايا زلزال ضرب إيطاليا 

عام 2016 بـ »املعكرونة«.

»شارلي إيبدو« 
تسخر من الزلزال

أعلن رئيس مجلس الوزراء 
في دولة اإلمارات نائب رئيس 

الدولة حاكم دبي الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم، 
تعديال وزاريا شهد تعيني 

وزراء جدد أمس.
وكتب بن راشد عبر »تويتر«: 
بمباركة أخي محمد بن زايد 

آل نهيان رئيس الدولة، وبعد 
التشاور معه، نعلن عن تعديل 

وزاري بتعيني شما بنت 
سهيل املزروعي وزيرة لتنمية 

املجتمع.
وتضمن التعديل تعيني سالم 
خالد القاسمي وزيرا للثقافة 

والشباب، باإلضافة إلى 
تعيني كل من حصة بوحميد 

ونورة الكعبي ومريم بنت 
احمد الحمادي بمنصب 

وزيرة دولة.

بن راشد يعلن 
 وزاريًا

ً
 تعديال

 ارتباك دولي في مساعدة سورية يضاعف مأساة الزلزال ارتباك دولي في مساعدة سورية يضاعف مأساة الزلزال
ً
 دمشق تطلب رفع العقوبات األميركية والغربية عنها... والسيسي ينهي المقاطعة ويتصل باألسد متضامنا
ً
 دمشق تطلب رفع العقوبات األميركية والغربية عنها... والسيسي ينهي المقاطعة ويتصل باألسد متضامنا

مـــع تـــواصـــل أعـــمـــال اإلغـــاثـــة، 
التي تتم بإمكانيات محدودة 
ووسط أجواء شديدة البرودة، 
ــنـــكـــوبـــيـــن  لـــلـــمـــتـــضـــرريـــن والـــمـ
ــة، جـــراء  ــوريــ بــشــمــال غـــربـــي ســ
ــدمـــر الــــــذي ضـــرب  الـــــزلـــــزال الـــمـ
طـــــــرفـــــــي الــــــــــحــــــــــدود الــــتــــركــــيــــة 
والسورية، أمس األول، وأحدث 
 بعدة مدن بعضها 

ً
 واسعا

ً
دمارا

يـــــخـــــضـــــع لـــــحـــــكـــــومـــــة دمــــشــــق 
ــعـــــض اآلخـــــــــر لـــلـــفـــصـــائـــل  ــ ــبـ ــ والـ
المعارضة، أفــادت تقارير، بأن 
معبر »بـــاب الــهــوى« الــحــدودي 
مـــع تــركــيــا مــغــلــق أمـــــام جميع 
الــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة، أمــس، 
ــبــــب األعـــــــطـــــــال بـــالـــجـــانـــب  بــــســ

التركي.
وفــــي وقــــت لـــم تــتــضــح حجم 
الــمــأســاة بــالــمــنــاطــق الــســوريــة 
جـــــراء الــــزلــــزال غــيــر الــمــســبــوق 
منذ 100 عام، حذرت مؤسسات 
إغـــاثـــيـــة مـــن أن إغـــــالق الــمــعــبــر 

 لــلــشــريــان الوحيد 
ً
يمثل قــطــعــا

ــذي يــــغــــذي الــمــحــتــجــيــن فــي  ــ ــ الـ
الــمــنــاطــق الــخــاضــعــة لسيطرة 
المعارضة والمعزولة عن العالم 
 من الحرب األهلية.

ً
منذ 11 عاما

وتـــــــســـــــبـــــــبـــــــت الــــــــخــــــــالفــــــــات 
الدولية بشأن الجهة المخولة 
بــالــحــصــول عــلــى الــمــســاعــدات 
العاجلة للسوريين فــي زيــادة 

الطين بله.
وبــــيــــنــــمــــا طــــــالــــــب الـــبـــعـــض 
باستخدام معابر بديلة لتحل 
ــــوى« لـــدخـــول  ــهـ ــ ــاب الـ ــ ــ مــــكــــان »بـ
الدعم اإلنساني للمنطقة، مثل 
مــعــبــر بــــاب الـــســـالمـــة فـــي ريــف 
حلب ومعابر الراعي وجرابلس، 
دعت وزيرة الخارجية األلمانية 
أنــالــيــنــا بـــيـــربـــوك، روســـيـــا إلــى 
الـــمـــســـاعـــدة فــــي الـــضـــغـــط عــلــى 
حكومة دمشق للسماح بدخول 
المساعدات اإلنسانية لضحايا 
الـــــزلـــــزال بـــــ »ســــرعــــة ودون أي 

عقبات إضافية«. وقالت بيربوك: 
»مـــــن الـــمـــهـــم تــنــحــيــة األســلــحــة 
 اآلن وتركيز كل الجهود 

ً
جانبا

فــي المنطقة عــلــى الــمــســاعــدات 
ــتــــشــــال  ــة وعـــــلـــــى انــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــسـ ــ اإلنـ

الضحايا وحمايتهم«.
وأعلنت الوزيرة األلمانية أن 
برلين، التي ال تربطها عالقات 
بــدمــشــق، ستقدم مليون يــورو 
إضافية لمؤسسة غير حكومية 
ــاعــــدات لــلــســوريــيــن  ــقــــدم مــــســ تــ
النازحين والمنكوبين المقيمين 
في مخيمات عشوائية ونظامية.
فــي المقابل، اشتكى أنصار 
حــكــومــة الــرئــيــس بــشــار األســـد 
ــقـــوبـــات األمـــيـــركـــيـــة  ــعـ ــن أن الـ مــ
المفروضة على دمشق بموجب 
»قانون قيصر« تعوق الجهود 

الداخلية والخارجية لإلغاثة. 
وشــــــــــدد الــــمــــتــــحــــدث بـــاســـم 
ــة دمـــيـــتـــري  ــيــ ــة الــــروســ ــاســ ــرئــ الــ
بيسكوف، على ضرورة السماح 
بــإيــصــال الــمــعــدات والــتــقــنــيــات 
ــة لــمــســاعــدة  ــ ــــالزمـ ــيــــة الـ الــــروســ
دمشق على تجاوز األزمة التي 
تركزت بمحافظات حلب وحماة 

والالذقية. 
وجاء ذلك بعد أن قال السفير 
الـــســـوري لـــدى األمــــم الــمــتــحــدة، 
بسام صباغ، في نيويورك، إنه 
فـــي حـــال تــقــديــم أي مــســاعــدات 
لـــســـوريـــة فـــإنـــهـــا ســـتـــصـــل لــكــل 
ــاغ،  ــ ــبـ ــ الــــــســــــكــــــان. وأضـــــــــــــاف صـ
بــعــد لــقــائــه األمــيــن الــعــام لألمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، 
لنقل طــلــب الــحــكــومــة الــســوريــة 
للمساعدة: »نــؤكــد استعدادنا 
للتنسيق لتقديم الــمــســاعــدات 
لكل السوريين في جميع أرجاء 
الــبــالد«. ودعــا »الــهــالل األحمر« 
الــــــــســــــــوري الـــــحـــــكـــــومـــــي أمـــــس 
ــاد األوروبــــي  واشــنــطــن واالتـــحـ
ــات وتــقــديــم  ــوبـ ــقـ ــعـ إلـــــى رفـــــع الـ

المساعدات لسورية.

معارضة ونظام

ورغــــــم أن الـــشـــمـــال الــغــربــي 
لسورية اعتاد على الكوارث على 
مـــدى ســنــوات الــحــرب األهــلــيــة، 
إال أن تلك التي ّحلت عليه فجر 
االثنين كان لها وقع خاص على 
الفصائل المسلحة، بما في ذلك 

الكردية، والمناطق الحكومية.
وبــيــنــمــا كــانــت »الــمــأســاويــة 
 
ً
والفواجع« حالة ترتبط سابقا

بمن كان يقيم في الخيام تحت 
جدران قماشية ممزقة توّسعت 
دائـــــرتـــــهـــــا لـــتـــشـــمـــل الـــجـــمـــيـــع. 
أولـــئـــك الــقــاطــنــيــن بــيــن جــــدران 
أســمــنــتــيــة، ســـرعـــان مـــا حولها 
زلزال إلى مدفن. ووسط توقعات 
بتضاعف الوفيات في الساعات 
المقبلة، ارتــفــاع الــعــدد المؤكد 
للقتلى فــي مناطق المعارضة 
والـــنـــظـــام إلــــى أكـــثـــر مـــن 1720، 
أمـــس، فيما رجــحــت فــرق إنقاذ 
أن مئات العائالت مازالت تحت 

األنقاض. 
وأعــلــنــت وزارة الــصــحــة في 
دمــشــق ارتــفــع ضحايا الكارثة 
إلى 910 وفيات و1449 إصابة 
فــي محافظات حلب والالذقية 
وحماة وريف إدلب وطرطوس.

وحــذر وزيــر األشغال سهيل 
عبداللطيف من وضع كارثي من 
ناحية عدد اإلصابات واألضرار 
ــيـــة والــبــنــي  ــنـ الـــكـــبـــيـــرة فــــي األبـ
التحتية ونقص اآلليات الالزمة 

لرفع األنقاض.
على الجهة المقابلة، أعلنت 
ــاع  ــ ــفـ ــ »الــــــخــــــوذ الــــبــــيــــضــــاء« ارتـ
حصيلة الضحايا، في المناطق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا فــصــائــل 
المعارضة، ألكثر من 810 حالة 

وفــــاة وأكــثــر مــن 2100 مصاب 
والعدد مرشح لالرتفاع بشكل 
كــــبــــيــــر بــــســــبــــب وجــــــــــود مـــئـــات 

العوائل تحت األنقاض.
ــدد األبــنــيــة  ــار إلـــى أن عـ ــ وأشـ
ــتـــي ســجــلــهــا حــتــى  ــرة الـ ــدمـ ــمـ الـ
اآلن بــلــغ أكـــثـــر مـــن 210 أبــنــيــة 
بــشــكــل كـــامـــل، وأكـــثـــر مـــن 520 
 عن آالف 

ً
بشكل شبه كلي، فضال

األبنية والمنازل المتصدعة في 
المناطق التي تفتقر إلى وجود 
آلــيــات ثقيلة للتعامل مــع مثل 

تلك األزمة.
وفــــي حـــيـــن، حـــــذرت منظمة 
»أطـــــــبـــــــاء بــــــال حـــــــــــدود« مــــــن أن 
الــمــنــشــآت الــصــحــيــة فـــي عــمــوم 
ســـوريـــة مــتــهــالــكــة وال يمكنها 
ــاب األزمــــــــة الــــجــــديــــدة،  ــعـ ــيـ ــتـ اسـ
أكــد منسق الــشــؤون اإلنسانية 
ــم الـــمـــتـــحـــدة الــمــصــطــفــى  ــاألمــ بــ
بن لمليح أن العديد من الذين 
ُدمـــرت منازلهم يقضون الليل 
في الــعــراء أو في السيارات في 
ــــرودة دون  ــبـ ــ أجـــــــواء شــــديــــدة الـ
الحصول على المواد األساسية.

اتصاالت ومساعدات

وفي وقت تدفقت مساعدات 

إغاثية عاجلة، تضمنت أدويــة 
وأغذية ومحروقات وفرق إنقاذ، 
من اإلمــارات والعراق والجزائر 
وتونس ومصر ولبنان وإيران 
ــا عـــلـــى دمــــشــــق، أمــــس،  ــيــ وروســ
بــــرز إجـــــراء الــرئــيــس الــمــصــري 
عــبــدالــفــتــاح الــســيــســي اتــصــاال 
، هو األول من نوعه على 

ً
هاتفيا

اإلطــــــالق، مـــع نــظــيــره الـــســـوري 
بشار األســد للتعزية بضحايا 
الزلزال واإلعراب عن االستعداد 
لــتــقــديــم كـــل أشـــكـــال الــمــســاعــدة 

لتجاوز المأساة. 
كـــمـــا تـــلـــقـــى األســــــــد اتـــصـــاال 
 من سلطان عمان هيثم 

ً
هاتفيا

بــن طـــارق أعـــرب خــاللــه األخــيــر 
عن تضامن مسقط مع الشعب 
السوري ووقوفها معه لتخطي 

المحنة.
ــيــــس  ــرئــ ، شـــــــــدد الــ

ً
والحـــــــــقـــــــــا

الــجــزائــري عــبــدالــمــجــيــد تــبــون، 
، مع 

ً
خالل اتصال هاتفي أيضا

نظيره السوري على أن الجزائر 
ســـتـــقـــدم الـــمـــســـاعـــدات الـــالزمـــة 

لسورية لعبور تبعات الزلزال.

 معجزة من رحم الكارثة... رضيعة سورية تولد تحت الركام
تعاطف واسع مع طفل سوري فقد جميع أفراد عائلته

انتشل ســكــان وعــمــال إنــقــاذ رضيعة ولــدت 
بأعجوبة تحت الركام، وبقيت متصلة عبر حبل 
الصرة بوالدتها التي لقيت مصرعها، بعدما 
دمــر الــزلــزال منزل العائلة في بلدة جنديرس 

في شمال سورية.
وأبصرت الصغيرة النور يتيمة، بينما قتل 
: والدها عبدالله المليحان 

ً
أفراد أسرتها جميعا

ووالدتها عفراء مع أشقائها األربــعــة، إضافة 
إلى عمتها.

وال تسعف الكلمات خليل السوادي، قريب 
الــعــائــلــة الـــذي قـــال أمـــس بــتــأثــر شــديــد لوكالة 
»فرانس برس«: »كنا نبحث عن خليل وعائلته، 
وجدنا أواًل شقيقته، ثم عثرنا على أم ردينة 
وكان هو قربها«. ويضيف: »نحن مهجرون من 
دير الزور، عبدالله ابن عمي وأنا زوج شقيقته«.

 
ً
ويـــقـــول الـــســـوادي بـــحـــزن: »ســمــعــنــا صــوتــا
ا نحفر، سبحان الله، نظفنا التراب 

ّ
عندما كن

لنجد الطفلة مع حبل الصرة، قطعناه وأخذها 
ابن عمي إلى المستشفى«.

ــــي مــقــطــع فـــيـــديـــو مــــتــــداول عـــلـــى مـــواقـــع  وفـ
التواصل، تظهر مجموعة من الرجال فوق ركام 

مبنى مدّمر، بينما يهرول رجل من خلف جرافة 
صفراء وهو يحمل الرضيعة عارية إال من طبقة 
مــن الــغــبــار الــمــمــزوج بــالــدمــاء غــطــت جسدها 
الــهــزيــل الـــذي تــدلــى منه حبل الــصــرة. ووســط 
درجــات حــرارة متدنية، يعلو صــوت رجــل في 
خلفية الفيديو يطلب إحضار سيارة لنقلها 
إلى المستشفى، بينما يركض رجل آخر فوق 
ها، وسط تدني 

ّ
الركام ويرمي بطانية ملونة للف

درجات الحرارة التي المست الصفر.
وتمكن عناصر اإلنــقــاذ وســكــان مــن إخــراج 
جثث العائلة بعد ساعات من البحث والعمل 
الــمــضــنــي بـــإمـــكـــانـــات ضــئــيــلــة، فــيــمــا تــتــلــقــى 
الرضيعة العناية الطبية فــي حضانة داخــل 
مستشفى جيهان في مدينة عفرين في أقصى 

شمال محافظة حلب.
وعند وصولها إلى المستشفى، عانت الطفلة 
من برودة شديدة في أطرافها، وحرارة داخلية 
منخفضة، بعدما أمضت ساعات تحت األنقاض 

بعد والدتها، وفق تقدير الطبيب المعالج.
ويقول اختصاصي األطفال هاني معروف 
الــــذي يــتــابــع وضــعــهــا الــصــحــي: »أجــريــنــا لها 

إسعافات أولــيــة، وأعطيناها الكالسيوم عبر 
الحقن الوريدي كونها بقيت لساعات من دون 

رضاعة«.
ويــضــيــف: »حــالــتــهــا الــعــامــة مــســتــقــرة، لكن 
 أن 

ً
ثمة كدمات شديدة على جسمها«، مرجحا

تكون تلقتها وهي في رحم والدتها. ويتوقع أن 
تكون الوالدة قد تّمت بعد قرابة سبع ساعات 
من حصول الزلزال. ويوضح معروف أن وزنها 
يتجاوز 3 كيلوغرامات، وهو الــوزن الطبيعي 
لطفل حديث الـــوالدة، ما يعني أن أمها كانت 

اقتربت من موعد والدتها.
وبينما الصغيرة قيد المراقبة الطبية، تم 
بعد ظهر أمــس تشييع باقي أفــراد أسرتها 

في جنديرس.
وكانت الجثث قد نقلت بعد انتشالها إلى 
منزل مجاور للمبنى المدمر، حيث وضعت 

داخل غرفة خافتة اإلضاءة.
وعــلــى غــطــاء أخــضــر الـــلـــون، بــــرزت جثث 
األطـــــفـــــال األربـــــعـــــة مــــغــــطــــاة. ويـــظـــهـــر وجـــه 
 بالغبار الـــذي خلفه 

ً
 ومــكــســوا

ً
فــتــاة مهشما

ــة جــثــث  ــغــــرفــ ــي نــــاحــــيــــة مـــــن الــ ــام. وفـــــ ــركـــــ الـــــ

.
ً
ــتـــه مــغــطــاة أيــضــا الـــرجـــل وشــقــيــقــتــه وزوجـ

رة 
ّ
إلى ذلك، تعاطف ناشطون مع مشاهد مؤث

لطفل سوري وهو على سرير أحد المستشفيات 
بشمال البالد، بعد أن خسر أسرته في الزلزال.

وحسب الفيديو الذي انتشر انتشارا واسعا 
عبر الشبكات الرقمّية، ظهر الطفل وعلى وجهه 
ّدمت له 

ُ
عدة جروح، وهو يأكل حبة من الموز ق

ليسّد جوعه.
ا على 

ً
وكــتــب فــريــق ملهم الــتــطــوعــي تعليق

الـــفـــيـــديـــو، جــــاء فــيــه »كـــنـــا نـــــوزع أكــــال لــلــنــاس 

والمتطوعين من الدفاع المدني والجرحى، ثّم 
رأينا هذا الطفل، وأعلمنا الممرض أنه وحيد، 
وأن أهله قد لقوا حتفهم جراء الزلزال المدّمر، 
أعطيناه حبة مــوز أكلها بهذه الطريقة، كان 

متعبا كثيرا، وعطشان«.
وتـــابـــع الــفــريــق الــتــطــوعــي »ال نــعــرف لــمــاذا 
نــدخــل الــحــزن إلـــى قــلــوبــكــم عــبــر مــشــاركــة هــذا 
الـــفـــيـــديـــو؟، لــكــن يــجــب أن تــعــرفــوا قــصــصــهــم، 
وتعرفوا كم هم متعبون، وتدعوا للمتضررين 

من قلوبكم«.

سورية تتلقى 
مساعدات إماراتية 
وعراقية ولبنانية 

ومصرية وجزائرية 
وإيرانية وتونسية 

وروسية عاجلة

الرضيعة داخل حضانة بمشفى في حلب أمس )أ ف ب(

)رويترز(  جانب من عمليات اإلنقاذ في جنديرس شمال سورية  

عائلة سورية بني الركام في جنديرس           )رويترز(

https://www.aljarida.com/article/13685
https://www.aljarida.com/article/13659
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https://www.aljarida.com/article/13772
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ولي العهد يهنئ النادي العربي بمناسبة التتويج
شكر »اتحاد القدم« على التنظيم المتميز للدورة الـ 30 لبطولة كأس سموه

بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
رئيس مجلس إدارة النادي العربي عبدالعزيز عاشور هذا نصها: 
»يسرنا أن نهنئكم وإخــوانــي وأبنائي أعضاء مجلس إدارة 
النادي العربي الرياضي وجميع العبي فريق كرة القدم بالنادي 
وأعــضــاء الجهازين الفني واإلداري بمناسبة تتويج فريقكم 
بطال لكأس سمو ولي العهد الـ 30 لكرة القدم للموسم الرياضي 

.2023 - 2022
وإننا لنشيد باألداء الكروي المميز من قبل الفريقين وروح 
المنافسة الشريفة واألخالق الرياضية العالية التي تحلى بها 
الالعبون، مقدرين الجهود الطيبة التي بذلها الجهازان الفني 
واإلداري لتهيئة العبي ناديكم لتحقيق هذا الفوز الكبير الذي 
جاء عن جدارة واستحقاق، بعد أن قدم فريقكم مستويات مميزة 
طوال مباريات البطولة أهلته إلحراز اللقب، داعين الله تعالى أن 
يديم على أبناء الكويت التميز في ظل القيادة الحكيمة لحضرة 
صاحب السمو الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح أمير البالد 

 للبالد والعباد«.
ً
 وذخرا

ً
المفدى )حفظه الله ورعاه( فخرا

كما بعث سموه ببرقية مماثلة إلــى وزيــر اإلعـــالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، أعرب فيها 
سموه عن خالص الشكر والتقدير لالخوة الكرام في االتحاد 
الكويتي لــكــرة الــقــدم على الجهود الطيبة والتنظيم المتميز 
للدورة الثالثين لبطولة كأس سموه، والذي تجلى واضحا في 

المباراة النهائية.
كما عبر ســمــوه عــن شــكــره لكل األنــديــة الــمــشــاركــة واللجان 
المعنية على ما بذلوه من جهود في سبيل إنجاح هذه البطولة 
التي عكست الروح الحضارية التي يتحلى بها شباب الكويت، 
واستعدادهم الدائم للعطاء الجاد، سائال سموه المولى عز وجل 
أن يوفق الجميع لخدمة الــوطــن العزيز لرفع رايــتــه عالية في 
كل المحافل بهمة وسواعد أبنائه المخلصين، في ظل القيادة 

الحكيمة لصاحب السمو.
رئيس النادي العربي يتشرف بمصافحة سمو ولي العهد)كونا(

رضا في السالمية
والجنرال يشيد

ســـادت حــالــة مــن الــرضــا داخــل 
صفوف السالمية عن أداء الالعبين 
فـــي نــهــائــي كــــأس ولــــي الــعــهــد، وســط 
قــنــاعــة مــن الــجــهــازيــن الــفــنــي واإلداري 
بأن الفريق قدم كل ما لديه في المباراة.

وقال مدرب الفريق محمد إبراهيم، 
لـ »الــجــريــدة«، إن الالعبين كانوا عند 
حسن الظن، وقدموا اداء نموذجيا في 
أغلب فترات اللقاء، مشيرا إلى أن الحظ 
تخلى عن الفريق في بعض األوقات، 
إلى جانب اإلصابات التي هاجمت 

أكثر من العب أثناء المباراة.
ــه تــوقــع  ــاف إبـــراهـــيـــم أنــ ــ وأضــ
ــه  ــ ســـيـــنـــاريـــو الـــــمـــــبـــــاراة، ووجـ
الالعبين في اتجاه سير اللقاء 
للوقت اإلضــافــي، إال أن الجهد 
البدني كــان كبيرا على الالعبين، 
وســـط تتابع الــمــبــاريــات فــي الفترة 
األخــيــرة. وشـــدد على أن السالمية، 
ورغم بعض الصعوبات، في إشارة 
إلــى حرمان الــنــادي من قيد العبين 
جدد، نجح في الوصول إلى نهائي 
كأس األمير نهاية الموسم الماضي، 
إضافة إلى نهائي كأس ولي العهد، 
وهو ما يؤكد أن الفريق على الطريق 

الصحيح.
وأشـــار إلــى أن األهــم في الوقت 
الحالي هو التركيز في مباريات 
الــــــــــدوري، حـــيـــث يـــرتـــبـــط الــفــريــق 
بمواجهة الفحيحيل، بعد غد 

الجمعة.

احتفاالت العرباوية من الجليب للمنصورية
عاشور: وصلنا التفاق مع المحترفين للتجديد... والمكافآت حاضرة

امتدت احتفاالت العرباوية 
بكأس سمو ولي العهد من 

الجليب »استاد جابر الدولي« 
حتى المنصورية باستاد صباح 

السالم، حيث حرصت إدارة 
النادي على نقل األفراح مع 

الجماهير إلى هناك.

• أحمد حامد
عاشت جماهير العربي فرحة 
كبيرة بــالــفــوز بــكــأس سمو ولي 
الــعــهــد لــكــرة الـــقـــدم، عــلــى حساب 
السالمية بركالت الترجيح 1/4، 
بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــوقـــتـــيـــن األصـــلـــي 

واإلضافي بهدفين لكل فريق.
وأضاف الفريق األخضر اللقب 
التاسع من كأس ولي العهد إلى 
خــزائــنــه، لــيــتــســاوى مــع الــكــويــت 
والــقــادســيــة، عــلــى قــمــة الترتيب، 
بعد مباراة ماراثونية، كان فيها 
السالمية ندا صعبا، لم يستسلم 

حتى ركالت الترجيح.
ــر،  ــ ــــضــ ــو األخــ ــ ــبــ ــ وحـــــــــــرص العــ
ــربــــي، عــلــى  ــعــ ومـــجـــلـــس إدارة الــ
االحــتــفــال مـــع الــجــمــاهــيــر، داخـــل 
ــــي، لــتــنــتــقــل  ــدولـ ــ ــر الـ ــابـ ــتــــاد جـ اســ
بعدها األفــراح إلــى المنصورية، 
داخل استاد صباح السالم، وسط 
فــرحــة غــامــرة لكل محبي القلعة 
الــخــضــراء، ومــن المقرر أن تكون 
الكأس متاحة للجماهير، داخل 
مقر النادي اليوم، اللتقاط الصور 

التذكارية معها.
من جانبه، قال رئيس النادي 
الــعــربــي عــبــدالــعــزيــز عـــاشـــور إن 
الــجــمــيــع تـــشـــرف بـــالـــســـالم عــلــى 
 عــن 

ً
ســـمـــو ولـــــي الـــعـــهـــد، مـــعـــربـــا

تــفــاؤلــه بــالــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، كما 
قـــدم شــكــره لــالعــبــيــن، واألجـــهـــزة 
الــــمــــســــاعــــدة، ومـــجـــلـــس اإلدارة 

وجميع الجنود المجهولة.
ووعد عاشور ببذل كل الجهد، 
مــن أجـــل االســتــمــرار عــلــى القمة، 
مــــؤكــــدا أن مـــواجـــهـــة الــســالــمــيــة 
ارتقت لمستوى الطموح، وتحلى 
الـــالعـــبـــون فـــي الــجــانــبــيــن بـــروح 

المنافسة الشريفة.
وعن أداء الحكام، أكد أن الثقة 
مـــوجـــودة بــالــحــكــم الــكــويــتــي، إال 
أنـــه فــي حــاجــة لــلــتــطــور، وزيــــادة 
الــمــخــصــصــات الـــمـــالـــيـــة، لــتــكــون 

هناك حوافز اضافية له.

وشدد عاشور على أن مكافآت 
الفوز ستكون حاضرة، وبصورة 
مجزية، الفتا إلى أن النادي ورغم 
، ولحين 

ً
قلة الموارد المالية حاليا

االســتــفــادة مــن أمـــوال االستثمار 
»2025«، يسعى للوفاء بالتزاماته، 

بكل الطرق الممكنة.
وأضــــــــــاف أن مـــجـــلـــس إدارة 
ــر فــــــي مــنــح  ــأخــ ــتــ ــــي لــــــم يــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
الالعبين مستحقاتهم المالية، 
أو الوفاء بالتزاماته، منذ تولي 
المهمة 2019، الفتا إلى ان عقود 
جــمــيــع الــمــحــتــرفــيــن فـــي الـــنـــادي 
العربي، ستنتهي بنهاية الموسم 
ــالــــي، وســـــط اتــــفــــاق مــعــهــم  الــــحــ

على التجديد، على أن يكون 
ــــن األمـــــــر خـــالل  االعـــــــــالن عـ

الفترة المقبلة.

مباراة كبيرة

بـــــــــــــــــدوره، أكـــــد 
رئيس جهاز الكرة 

فــي الــنــادي العربي علي 
مندني، ان السالمية صعب من 
مهمة األخــضــر فــي الــمــبــاراة، 
مشيرا إلى أن النتيجة ظلت 

معلقة حتى صافرة النهاية.
واشــــــــــــــــــــــــــاد مـــــــنـــــــدنـــــــي، 
ــيــــن، وبـــــالـــــروح  ــبــ بــــالــــالعــ

العالية التي تميزهم في أصعب 
الـــــظـــــروف، وبـــالـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، 

ومدرب اللياقة.
بـــــــدوره، كــشــف مـــديـــر الــفــريــق 
أحمد النجار أن العربي سيطوي 
صفحة الفوز بالبطولة الغالية، 
للتجهيز للمواجهة المقبلة في 
الــــدوري أمـــام الــتــضــامــن، مشيرا 
إلى أن جدول المباريات مزدحم، 

 
ً
ويــتــطــلــب تــركــيــزا

 مــــن 
ً
كـــــــــبـــــــــيـــــــــرا

ــن،  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــــالعــ الــ

لمواصلة المنافسة في بطولتي 
الدوري وكأس األمير.

ثقة الالعبين
ــبـــو الـــعـــربـــي على  وأجــــمــــع العـ
أن الــمــهــمــة لــــم تــكــن ســهــلــة أمــــام 
السالمية، مــؤكــديــن أنــهــم تحلوا 
بالثقة المطلوبة في اتجاه قدرتهم 

على تحقيق البطولة.
وأهـــــــدى الـــالعـــبـــون 
ــــأس  ــكـ ــ ــوز والـ ــ ــفــ ــ الــ
لـــــــلـــــــجـــــــمـــــــهـــــــور 
العريض الذي 
ســــانــــدهــــم فــي 

اللقاء.
عبدالعزيز عاشور

األخضر يطوي 
صفحة اللقب 

ويستعد من دون 
راحة للتضامن

برنامج جديد لألزرق
بعد تأجيل »غرب آسيا«

تعقد اإلدارة الفنية باالتحاد الكويتي لكرة 
 مع الجهاز الفني لمنتخبنا 

ً
القدم اجتماعا

الوطني األول بقيادة المدرب البرتقالي روي 
بينتو إلطالعه على قرار االتحاد اإلماراتي 
القاضي باالعتذار عن عدم استضافة بطولة 
غــرب آسيا التي كــان مقررا إقامتها خالل 
الفترة من 20 مارس حتى 2 أبريل المقبلين.
ــه عــلــى  ــتـ ــقـ يــــذكــــر أن بــيــنــتــو أبـــــــدى مـــوافـ
المشاركة في البطولة، كما وافقت منتخبات 
اإلمـــارات، والبحرين، والسعودية، وُعمان، 
ــن، والـــــعـــــراق، واألردن، وفــلــســطــيــن،  ــمـ ــيـ والـ
ولــبــنــان، وســوريــة، والمنتخب التايلندي، 

المشارك بدعوة من اتحاد غرب آسيا.
وستناقش اإلدارة الفنية مع بينتو وضع 
ــداد بــديــل لــــأزرق يتخلله أكثر  بــرنــامــج إعــ
من مباراة مع عدد من المنتخبات، من أجل 
الــحــفــاظ عــلــى الــمــســتــوى الــــذي وصـــل إلــيــه 
األزرق بعد المشاركة في بطولة خليجي 25 
بالبصرة، مع الوضع في االعتبار أن بطولة 

ــا كــانــت  ــيــ غــــــرب آســ
ســــــتــــــقــــــام خــــــالل 

»فيفا داي« 
مــمــا يتيح 
لــــــــــــــــــــأزرق 

الـــــــــــدخـــــــــــول 
فـــي معسكر 

داخـــــــــلـــــــــي أو 
خــــــــــــــــــارجــــــــــــــــــي، 
لتوقف النشاط.

الكويت يستضيف الساحل
في دوري زين الممتاز اليوم

• حازم ماهر
تنطلق الــيــوم مــنــافــســات الــجــولــة 
الثالثة عشرة من دوري زين الممتاز 

ــة  ــامــ ــإقــ ــرة الــــــــقــــــــدم، بــ ــ ــكــ ــ لــ
ــبــــاراة واحــــــدة تجمع  مــ
الكويت مع الساحل في 
الـــســـادســـة مـــســـاء، على 

استاد الكويت.
ويلتقي األبيض، المتصدر برصيد 
23 نقطة، مع الساحل صاحب المركز 
األخير برصيد 9 نقاط، وال بديل عن 
الفوز للفريقين مع اختالف األهداف.

وظهر الكويت في الفترة األخيرة 
ــــواء في  دون مــســتــواه الــحــقــيــقــي، سـ
كــأس سمو األمير رغــم تأهله للدور 
نصف النهائي، أو في الجولة السابقة 
للدوري، والتي تعادل فيها مع العربي 
بهدف لكل منهما، وكانت األفضلية 

خالل اللقاء لأخضر.
ويسعى مدرب الفريق، البحريني 
عــلــي عــــاشــــور، إلــــى تــقــديــم مــســتــوى 
جيد مصحوب بالفوز، خصوصا أن 
سهام النقد وجهت لــه مبكرا، حيث 
لـــم تــظــهــر بــصــمــاتــه حــتــى اآلن، ومــا 
يؤخذ عليه هو عدم الدفع بالمهاجم 
التونسي ياسين العمري في التشكيل 
األساسي، رغم أن الالعب أنقذ الفريق 
بـــهـــدفـــيـــن مـــؤثـــريـــن أمــــــام الــســالــمــيــة 

فــي كــأس سمو األمــيــر، والــعــربــي في 
الدوري.

ويواصل الثنائي أحمد الزنكي وطه 
الخنيسي غيابهما بــداعــي اإلصــابــة، 

فيما يعود سامي الصانع.
فـــي الــمــقــابــل، صــبــت نــتــائــج الــذيــن 
ــي مــصــلــحــة  ــن الـــهـــبـــوط فــ يـــعـــانـــون مــ

الــســاحــل الــــذي تـــعـــادل مـــع الــســالــمــيــة 
1-1 في الجولة السابقة، لذلك يتمسك 
الجهاز الفني بقيادة محمد دهيليس 
بــاألمــل فــي تحقيق نتيجة إيجابية 
الــيــوم رغــم صعوبة المهمة. ويدخل 
الساحل لقاء اليوم مكتمل الصفوف 

ودون غيابات تذكر.

... قيد القطري عبدالكريم 
ً
رسميا

حسن في قائمة الجهراء
تمكن نادي الجهراء من تسجيل الدولي 
ــقـــطـــري عـــبـــدالـــكـــريـــم حـــســـن فــــي قــائــمــتــه  الـ
بسجالت االتحاد الكويتي لكرة القدم بعقد 

ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
جـــــاء تــســجــيــل الــــالعــــب، بـــعـــد حــصــولــه 

ــة الــمــؤقــتــة  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــاقـ ــبـــطـ ــلـــى الـ عـ
مـــن قــبــل االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 

الـــقـــدم »الــفــيــفــا« الــتــي وصــلــت 
إلـــــــــى اتـــــــحـــــــاد الـــــــكـــــــرة مـــنـــذ 

نــهــايــة األســبــوع الماضي 
ــادي فــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ وتـــســـلـــمـــهـــا الـ

حينه.
وكــان االتحاد الكويتي 
ــيـــره الـــقـــطـــري  خــــاطــــب نـــظـ
لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــبــطــاقــة 
ــــب، وأرســــــل  ــــالعـ الــــدولــــيــــة لـ

األخير الكتاب إلى مسؤولي 
السد، الذين رفضوا تسجيله 

ــبـــط بـــعـــقـــد مــع  ــه مـــرتـ ــ بـــحـــجـــة أنــ
الـــنـــادي، وال يــجــوز تــســجــيــلــه ألي 

ناد آخر.
وبــــــات حـــســـن جــــاهــــزا لــلــمــشــاركــة 
فــي لــقــاء الــجــهــراء مــع الــقــادســيــة غدا 
الــخــمــيــس، ضــمــن مــنــافــســات الجولة 
الثالثة عــشــرة لـــدوري زيــن الممتاز، 

ــأن مــشــاركــتــه مـــن عــدمــهــا في  عــلــمــا بــ
ــادة الـــمـــدرب  ــيـ ــقـ ــاز الـــفـــنـــي بـ ــهـ ــد الـــجـ يــ

السلوفيني ساندي.

الــجــديــر بــالــذكــر، أن ثــمــة أنــبــاء تـــرددت 
مـــؤخـــرا، مــفــادهــا أن انــضــمــام عــبــدالــكــريــم 
حسن الحاصل على لقب أفضل العب في 
آسيا عام 2018، للجهراء »جسري«، تمهيدا 

النتقاله لحد األندية الخليجية الكبرى.
ومــــن الـــمـــؤكـــد، أن نـــــادي الــســد 
سيصعد األمر بتقديم شكوى 
إلـــى االتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة 
الـــــقـــــدم، يـــعـــقـــبـــهـــا بـــأخـــرى 
إلــى المحكمة الرياضية 
الــــدولــــيــــة »كــــــــاس«، وفــقــا 
لــلــتــصــريــحــات الــصــادرة 
ــذ  ــنـ عــــــــن مــــــســــــؤولــــــيــــــه مـ
إعـــالن انتقال حسن إلى 

الجهراء.

عبدالكريم حسن

مدرب النادي العربي وأحمد النجارمحمد إبراهيم 

جانب من لقاء سابق بين الفريقين

https://www.aljarida.com/article/13774
https://www.aljarida.com/article/13758
https://www.aljarida.com/article/13756
https://www.aljarida.com/article/13754
https://www.aljarida.com/article/13752
https://www.aljarida.com/article/13750
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ديوانية الخليفة كرمت »المرعب«

كـــرم رواد ديــوانــيــة د. عيسى 
الــخــلــيــفــة أحـــــد أســـاطـــيـــر الـــكـــرة 
الــكــويــتــيــة فـــي عــصــرهــا الــذهــبــي 
جــاســم يــعــقــوب، نــظــرا لــمــا قدمه 
لمنتخبنا الوطني، ونجاحه في 
قـــيـــادة األزرق خــــال مــشــاركــاتــه 
ــديـــدة بــتــحــقــيــق الـــعـــديـــد من  ــعـ الـ
األلـــــقـــــاب، وحـــصـــولـــه عـــلـــى لــقــب 
الـــــهـــــداف الـــتـــاريـــخـــي لـــبـــطـــوالت 
الخليج للمنتخبات عــلــى مــدار 
47 عاما، إذ أحرز فيها 18 هدفا.

 وظـــل رقـــم »الــمــرعــب« صــامــدا 
حــتــى انـــتـــهـــاء بــطــولــة »خــلــيــجــي 
25« الــتــي استضافتها البصرة 
خال الفترة من 6 إلى 19 يناير 

الماضي.
وأهدى رواد الديوانية، لوحة 
فنية للنجم الكبير جاسم يعقوب، 

مــــن أعــــمــــال الـــفـــنـــان م. ســلــيــمــان 
العوضي، والتي تتضمن رسما 
لعلم الكويت يحتضن »المرعب«، 
وعــلــيــه »قـــلـــب« مـــن الـــذهـــب الـــذي 

يــرمــز إلــى المحبة والــثــنــاء، بعد 
أن ســاهــم بفاعلية فــي رفـــع علم 
الكويت في المحافل الخليجية 

واإلقليمية والقارية والدولية.

 دورة األلعاب الرياضية للتعليم العالي 
تنطلق األحد المقبل

تنطلق األحد المقبل منافسات 
دورة األلــعــاب الرياضية الثانية 
للتعليم الــعــالــي، الــتــي ينظمها 
االتــــــحــــــاد الــــكــــويــــتــــي الــــريــــاضــــي 
ــالـــي،  ــعـ ــي والـــتـــعـــلـــيـــم الـ ــدرســ ــمــ الــ
ــر مــــن 800 العـــب  ــثـ بـــمـــشـــاركـــة أكـ
ــة يـــمـــثـــلـــون 14 مــؤســســة  ــ ــبـ ــ والعـ
تعليمية وعسكرية يتنافسون في 
سبع مسابقات رياضية، والتي 

تستمر حتى 6 أبريل المقبل.
وقــال رئيس االتــحــاد ورئيس 
اللجنة المنظمة لــلــدورة فيصل 
الــمــقــصــيــد، فــي مــؤتــمــر صحافي 
ُعقد بمقر الهيئة العامة للرياضة، 
أمس )الثاثاء(، إن الدورة تشمل 
إقامة مسابقات كرة قدم للبنين، 
وكـــــــــرة قـــــــدم الــــــصــــــاالت لــلــبــنــيــن 
والــبــنــات، وكـــرة الــطــائــرة للبنين 
والـــبـــنـــات، وكــــرة الــســلــة لــلــبــنــات، 
إضافة إلى رياضة البادل للبنين 

التي تجرى للمرة األولى.
وأكــد مقصيد حــرص االتحاد 
عــلــى تــنــظــيــم هـــذه الـــــدورة للعام 
 
ً
ــتــــوالــــي، تــنــفــيــذا ــثـــانـــي عـــلـــى الــ الـ
الســتــراتــيــجــيــة »2021 - 2025« 
فــي دعــم ورعــايــة طلبة الــمــدارس 
 
ً
، مشيرا

ً
والتعليم العالي رياضيا

إلى أن مشاركة هذا العدد الكبير 
ــــات الـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ مــــــن الـ
ــكـــريـــة ســيــســهــم بــنــجــاح  والـــعـــسـ

الدورة.
ـــــن أن الـــــــــــدورة ســتــشــهــد  وبـــــيَّ
مــــــشــــــاركــــــة جـــــامـــــعـــــة الـــــكـــــويـــــت، 
والــجــامــعــات الــخــاصــة، والهيئة 
ــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الـــتـــطـــبـــيـــقـــي  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

ــة،  ــرطـ ــد الـــشـ ــهـ ــعـ والـــــتـــــدريـــــب، ومـ
 إلـــى أن جــمــيــع الــمــبــاريــات 

ً
الفـــتـــا

ستقام على ماعب وصاالت هذه 
المؤسسات التعليمية.

وذكــــــــر أن الــــمــــبــــاريــــات الـــتـــي 
ســتــنــقــل عـــبـــر شــــاشــــة تــلــفــزيــون 
الكويت يديرها حكام معتمدون 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــاضـ ــريـ ــ مــــــــن االتـــــــــــحـــــــــــادات الـ

المحلية لــهــذه األلــعــاب، لضمان 
 بجهود 

ً
، مــشــيــدا

ً
نــجــاحــهــا فــنــيــا

اللجان العاملة بالدورة، وُحسن 
استعداداتها النطاق المسابقات.

مــن جــانــبــه، أكـــد األمــيــن الــعــام 
لــاتــحــاد د. أحــمــد الـــحـــمـــدان، أن 
ــــدورة ســتــبــدأ بــإقــامــة مسابقة  الــ
الــبــادل للبنين، عــلــى أن تتوالى 

، في حين 
ً
باقي المنافسات تباعا

سيقام حفل الختام للدورة على 
هامش المباراة النهائية لمسابقة 
كـــرة الـــقـــدم لــلــصــاالت فـــي مجمع 
الشيخ سعد العبدالله الرياضي 

للصاالت المغطاة.
)كونا(

● القاهرة - ةديرجلا•
تلقى فريق الزمالك هزيمة ثقيلة 
ــو بــثــاثــيــة نــظــيــفــة،  ــاركــ ــد فــ عـــلـــى يــ
خال المباراة التي جمعتهما مساء 
أمـــس األول )االثــنــيــن(، عــلــى اســتــاد 
بــــرج الـــعـــرب بــاإلســكــنــدريــة، ضمن 
منافسات الــجــولــة السابعة عشرة 

من عمر مسابقة الدوري المصري.
ــرز فــــاركــــو هــــدفــــا مـــبـــكـــرا فــي  ــ ــ أحـ
ــة عــــــن طـــريـــق  ــ ــادســ ــ ــســ ــ الــــدقــــيــــقــــة الــ
شــكــري نجيب بعد خطأ فـــادح من 
حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك، 
ــال الـــهـــدف  ــمــ ــرو جــ ــمــ ــم أضــــــــاف عــ ــ ثـ
الثاني في الدقيقة 30 من تسديدة 
صاروخية، ليربك حسابات الفريق 

األبيض.
ــك الـــــعـــــودة إلـــى  ــالــ ــزمــ وحــــــــاول الــ
المباراة خال أحداث الشوط الثاني، 
لكن صابة دفاع فاركو حالت دون 
ــك، حــتــى تــمــكــن ســيــف تــيــري من  ذلــ

ــــراز الـــهـــدف الــثــالــث فـــي الــدقــيــقــة  إحـ
الرابعة من الوقت بدل الضائع.

وتــواجــد البرتغالي جوسفالدو 
فيريرا على مقاعد البدالء واعتباره 
مدربا للزمالك بصفة رسمية، لكنه 
ظل جالسا طــوال أحــداث اللقاء، إذ 
إن أسامة نبيه هو من تولى اإلدارة 
الفنية للمباراة الثانية على التوالي.

ــهـــذه الــنــتــيــجــة، تــجــمــد رصــيــد  بـ
الزمالك عند النقطة 29 في المركز 
ــيـــب الـــــــدوري  ــــدول تـــرتـ ــــجـ الـــــرابـــــع بـ
ــري، وابـــــتـــــعـــــد كــــثــــيــــرا عــن  ــ ــــصــ ــمــ ــ ــ ال
المنافسة، بينما رفــع فريق فاركو 
ــــى 19 نـــقـــطـــة بــالــمــركــز  رصــــيــــده إلــ

العاشر.

تهديد باالنسحاب

وعـــقـــب الـــمـــبـــاراة مـــبـــاشـــرة، هــدد 
رئــــيــــس نـــــــادي الــــزمــــالــــك، مــرتــضــى 
مــنــصــور، بــاالنــســحــاب مــن الـــدوري 

ــة قــيــد العــبــي  ــ ــاء أزمـ ــهـ ــدم إنـ ــال عــ حــ
الفريق الجدد، ودعا مجلس اإلدارة 
إلى اجتماع عاجل من أجل التصعيد 

ضد اتحاد الكرة المصري.
وقال منصور في بيانه: »ماحدث 
مع فريق الزمالك شيء متوقع، فكل 
األندية دعمت فرقها وقامت بقيدهم 
فيما عدا نادينا، ولكن اتحاد الكرة 
المتآمر رفض قيد الاعبين الجدد«.
وأضــاف: »لن نستطيع استكمال 
مسابقة الدوري في ظل هذا المناخ 
الــســيــئ والـــمـــؤامـــرات الــتــي يقودها 
اتـــحـــاد الـــكـــرة ضـــد نـــــادي الــزمــالــك 
بهدف حرمان النادي من الحصول 
على بطولة الـــدوري للمرة الثالثة 
ــريـــق  ــفـ ــيــــرضــــي الـ ــي لــ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الـ عــ

المنافس«.
كــــــــان اتــــــحــــــاد الــــــكــــــرة الـــمـــصـــري 
رفــــض قــيــد الــثــاثــي أحــمــد بــلــحــاج 
ــر مــنــســي ومـــحـــمـــود شــبــانــة  ونـــاصـ
في قائمة الزمالك خال الميركاتو 

الشتوي الماضي، بسبب عدم سداد 
المديونيات المستحقة على القلعة 

البيضاء.

نشر تسريبات

وواصــل رئيس الزمالك تصعيد 
ــة، إذ نــشــر  ــايــ ــبــ ــجــ األزمــــــــــة ضـــــد الــ
أمــس تسريبا يحتوي على زيارته 
التحاد الكرة المصري يوم 31 يناير 
الماضي، لمحاولة تسجيل الاعبين 
قبل نهاية فترة االنتقاالت الشتوية، 
بــرفــقــة عــــاء مــقــلــد، عــضــو مجلس 
إدارة النادي، وبعض المسؤولين،، 
بينما لــم يتواجد فــي اتــحــاد الكرة 
سوى محمد أبو الوفا عضو مجلس 
اإلدارة، ومحمد الماشطة المستشار 
ــة إلـــــى ولــيــد  ــافــ الــــقــــانــــونــــي، بــــاإلضــ

العطار المدير التنفيذي.
وظــهــر خـــال الــفــيــديــو مــحــاوالت 
ــاع ثــاثــي  ــنــ مـــرتـــضـــى مـــنـــصـــور إلقــ

اتـــحـــاد الـــكـــرة بــالــمــوافــقــة عــلــى قيد 
الـــصـــفـــقـــات الــــجــــديــــدة، بـــعـــد تــوفــيــر 
شــيــك بــمــبــلــغ 5 مــايــيــن جــنــيــه مع 
وعــــد بــتــحــويــل 10 مــايــيــن أخـــرى 

مــن الشركة الــراعــيــة للنادي إلنهاء 
أزمـــة المستحقات الــمــتــأخــرة، لكن 

محاوالته باءت بالفشل.
ــع دعــــوى  ــ ــه رفـ ــ ــد مـــنـــصـــور أنـ ــ وأكــ

قضائية عاجلة ضــد اتــحــاد الــكــرة، 
من أجل الحصول على قرار قضائي 

بأحقية قيد العبيه في القائمة.

جانب من مباراة الزمالك وفاركو

الشباب يهزم خيطان ويواصل 
تربعه على قمة »األولى«

 للعنابي
ً
االتحاد القطري يعين كيروش مدربا

اقتنص الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الشباب ثاث نقاط ثمينة 
ــــوزه عــلــى خــيــطــان 3-1 في  ــر فـ اثــ
الــمــبــاراة الــتــي جمعتهما، مساء 
ــتـــاد عــلــي صــبــاح  ــــس، عــلــى اسـ أمـ
الـــســـالـــم بــــنــــادي الـــنـــصـــر، ضــمــن 
منافسات الجولة العاشرة لدوري 

»زين« الدرجة األولى لكرة القدم.
وبــهــذه النتيجة رفـــع الشباب 
 
ً
رصـــيـــده إلــــى 18 نــقــطــة مــتــربــعــا
، فيما توقف 

ً
عــلــى الــقــمــة مــنــفــردا

رصيد خيطان عند 10 نقاط في 
المركز الثالث.

ــاب  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ وأحــــــــــــــــرز أهــــــــــــــــداف الـ
الــمــحــتــرف الــســنــغــالــي أوســيــنــو 
ســــيــــزار )هــــدفــــيــــن(، وعــــمــــر ويــــد، 

ولخيطان البرازيلي وليام.
ــتـــعـــادل نــفــســه على  وفـــــرض الـ
الشوط األول، كما استمر التعادل 
بــهــدف لمثله حــتــى الــدقــيــقــة 83، 
قبل أن يحسن الشباب النتيجة 

لمصلحته 1-3.
وضــمــن الــجــولــة ذاتــهــا، تغلب 
برقان على مضيفه الصليبيخات 
بهدفين مقابل هدف، ليرفع الفائز 

رصــيــده إلـــى 5 نــقــاط فــي المركز 
األخــيــر، بعد أن رجحت األهــداف 
كـــفـــة الـــخـــاســـر الــــــذي اســـتـــمـــر فــي 

المركز الرابع بنفس الرصيد.
مــن جــهــتــه، قـــال قــائــد منتخب 
الــكــويــت فــي كـــأس الــعــالــم 1982، 
الاعب السابق سعد الحوطي، في 
كلمة له، إن هذه الدورة تعد فرصة 
الكتشاف المواهب الشابة بهذه 
األلعاب الرياضية من الجنسين، 
داعيا األسر إلى ضرورة تشجيع 

أبنائهم على مــمــارســة الرياضة 
في سن مبكرة لما لها من فوائد 

صحية ونفسية وعلمية.
ــدوره، قـــال الــاعــب الــدولــي  ــ وبــ
الــســابــق عــبــدالــرضــا عـــبـــاس، في 
كلمته، إن هذا التجمع الرياضي 
يـــعـــد رافـــــــدا مــهــمــا لــتــقــديــم جــيــل 
رياضي واع يشغل وقت فراغه بما 
هو مفيد، فضا عن إبراز مهارات 
الــشــبــاب المشاركين فــي المجال 

الرياضي.

أعلن االتحاد القطري لكرة القدم االثنين تعيين 
الــمــدرب الــبــرتــغــالــي الــمــخــضــرم كــارلــوس كــيــروش 
 للمنتخب الوطني، بعد مشاركة مخيبة في 

ً
مدربا

مونديال 2022 على أرضه.
جاء في تغريدة لحساب االتحاد على تويتر 
 للعنابي. كل التوفيق 

ً
»البرتغالي كيروش مدربا

للمدرب مع كتيبة منتخبنا الوطني«.
خــــاض الــبــرتــغــالــي الـــــذي ســيــبــلــغ عــامــه 
السبعين في األول من مارس، غمار نهائيات 
ــع مــــرات، مـــرة مــع منتخب  كـــأس الــعــالــم أربـ
بـــاده وثـــاث مـــرات مــع إيــــران الــتــي أشــرف 

عليها لعقد من الزمن على فترتين.
يحل كيروش بداًل من االسباني فيليكس سانشيس 
ــــذي لـــم يـــجـــدد االتـــحـــاد الــقــطــري عـــقـــده عــقــب الـــخـــروج  الـ
القاسي من كأس العالم على أرضه بثاث هزائم من ثاث 

مباريات في دور المجموعات.
ــادر كـــيـــروش الــمــنــتــخــب االيـــرانـــي بــعــد أن  كــمــا غــ
أخفق »تيم ملي« في التأهل إلى األدوار اإلقصائية. 
كــانــت التكهنات الــمــتــزايــدة قــد ربــطــت كــيــروش 
بــــ«الـــعـــنـــابـــي« بــعــد أن قــــال عــبــر حــســابــه على 
إنستغرام األســبــوع الــمــاضــي إنــه بــدأ »رحلة 
جديدة« وشكر المشجعين اإليرانيين على 

دعمهم »المخلص«.
دّرب كــيــروش إيـــران فــي نهائيات كأس 
العالم 2014 و2018 و2022 والبرتغال في 
2010 وقاد جنوب إفريقيا إلى نهائيات 2002، 
لكنه استقال قبل البطولة.                )أ ف ب(

دوري »يد« قطر ينطلق اليوم

ينطلق اليوم األربعاء الــدوري العام القطري للرجال لكرة اليد 
للموسم الرياضي 2022 - 2023، إذ تقام خمس مباريات في الجولة 
االفتتاحية تجمع األهلي مع الريان، والغرافة مع العربي، وقطر مع 

السد، والخور مع الدحيل، والشمال مع الوكرة.
ويقام الــدوري هذا الموسم من قسمين، على أن يختتم القسم 

األول في 6 أبريل المقبل.
وكان الدحيل أحرز لقب الدوري الموسم الماضي 2021 - 2022 
للمرة الرابعة في تاريخه، في حين حل الوكرة ثانيا، والريان ثالثا.
يشار إلى أن الريان يمتلك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز 
بالدوري، إذ أحرز اللقب 14 مرة، ويليه السد بـ 9 مرات، في حين 
فاز به كل من األهلي والجيش والدحيل 4 مــرات، والعربي وقطر 

مرتين، والغرافة والوكرة مرة واحدة لكل منهما.

من منافسات الموسم الماضي

 »الفتاة« و»فتيات العيون« 
في افتتاح »سوبر الطائرة«

سيدات اليد يخسرن أمام 
المنتخب الهندي بنتيجة قاسية

تنطلق في الخامسة من مساء 
الــيــوم منافسات النسخة األولــى 
من بطولة السوبر للكرة الطائرة 
ــلــــســــيــــدات فـــــي الـــــمـــــبـــــاراة الـــتـــي  لــ
ستجمع بين فريق نــادي الفتاة 
مـــع نــظــيــره فــتــيــات الــعــيــون على 
صـــالـــة االتــــحــــاد بــمــجــمــع الــشــيــخ 

سعد العبدالله. 
 لنظام البطولة، يلعب 

ً
وطبقا

في المباراة األولى ثاني الدوري 
الـــــعـــــام لـــلـــســـيـــدات فـــــي الـــمـــوســـم 
الــــمــــاضــــي )الــــفــــتــــاة( مــــع الـــثـــالـــث 
)فتيات العيون(، والفائز يتأهل 
لمواجهة بطل الــــدوري للموسم 
الماضي )فريق سلوى الصباح( 
في 12 الجاري بالمباراة النهائية.

ويتطلع فريق الــفــتــاة، بقيادة 
محمد عبدالرزاق، لتحقيق بداية 
قوية هذا الموسم، وتخطي عقبة 
نــظــيــره فــتــيــات الــعــيــون لــلــعــبــور 

للمباراة النهائية.
وســـيـــخـــوض »الــــفــــتــــاة« الــلــقــاء 
 بــمــحــتــرفــتــه الـــجـــديـــدة 

ً
مـــدعـــومـــا

البرازيلية جوليانا ناجويرا.
وبنفس الطموح يدخل فريق 
فتيات الــعــيــون، بــقــيــادة المدربة 
المصرية إيمان عبدالعزيز، اللقاء 
 للظفر بالنتيجة وبطاقة 

ً
سعيا

الــعــبــور لــلــنــهــائــي، وربــمــا تشهد 
المباراة مشاركة محترفة العيون 
الروسية افجنيا نزيفا في حالة 

انتهاء إجراءات تسجيلها.

ــنـــي  خــــســــر مـــنـــتـــخـــبـــنـــا الـــوطـ
لــلــســيــدات لـــكـــرة الـــيـــد مــبــاراتــه 
األولى في كأس رئيس االتحاد 
اآلسيوي على يد نظيره الهندي 
بنتيجة 15-41 )الـــشـــوط االول 
5-21(، وذلــك فــي الــمــبــاراة التي 
جـــمـــعـــت الـــفـــريـــقـــيـــن امـــــــس فــي 
العاصمة االردنــيــة عــّمــان، على 
صـــالـــة األمـــيـــرة ســمــيــة بــمــديــنــة 
الحسين للشباب، ضمن الجولة 

االفتتاحية للبطولة.
وبــــــذلــــــك حــــصــــد الـــمـــنـــتـــخـــب 
الهندي نقطتي اللقاء وتصدر 
 فــي 

ً
ــا ــتــ تـــرتـــيـــب الـــبـــطـــولـــة مــــؤقــ

انتظار ما ستسفر عنه المباراة 
ــيـــة فــــي الـــجـــولـــة االولـــــــى،  ــانـ ــثـ الـ

والــــتــــي جــمــعــت بـــيـــن مــنــتــخــبــي 
األردن، المضيف، والــعــراق، في 
ساعة متأخرة أمس، بينما ظل 
منتخبنا الوطني بدون رصيد.

الكويت واألردن

ويــلــتــقــي فــــي الــــســــادســــة مــن 
مساء الــيــوم منتخبنا الوطني 
ــــي،  لــلــســيــدات مـــع نــظــيــره االردنـ
 
ً
ويــســبــقــهــا فـــي الـــرابـــعـــة عــصــرا

ــع بـــيـــن  ــمــ ــجــ مــــــــبــــــــاراة أخـــــــــــرى تــ
منتخبي الــعــراق والهند، وذلك 
ضمن منافسات الجولة الثانية 

من البطولة.

»يد« الصليبيخات تخطى القرين بصعوبة
● محمد عبدالعزيز

انـــتـــزع الــفــريــق األول لــكــرة الــيــد بــنــادي 
 مــــن الــقــريــن 

ً
 صـــعـــبـــا

ً
الــصــلــيــبــيــخــات فـــــــوزا

بنتيجة 31-30 في المباراة التي جمعتهما 
أمــــس األول عــلــى صــالــة االتـــحـــاد بمجمع 
الشيخ سعد العبدالله، في ختام منافسات 
الجولة الحادية عشرة من الدوري الممتاز 

لكرة اليد. 
بهذه النتيجة رفع الصليبيخات رصيده 
 
ً
إلى 10 نقاط في المركز السادس، متأخرا

بفارق األهداف خلف العربي الخامس بنفس 
الرصيد، فيما ظل القرين بالمركز العاشر 

واألخير بنقطتين.
ــبــــاراة ســـريـــعـــة، وبــأفــضــلــيــة  ــاءت الــــمــ ــ جــ
ة الجيدة  للقرين من البداية، بفضل القراء
للمدرب المصري عمرو الجيوشي، وتألق 
المحترفين الجديدين المونتينيغري بوزو 
والصربي نيكوال في االختراق والتسجيل 
من الخط الخلفي، مستغلين عدم االنضباط 

الــدفــاعــي، ووجـــود مــســاحــات بين مدافعي 
 في 

ً
الــصــلــيــبــيــخــات، الــــذي نــجــح تــدريــجــيــا

تقليص الــفــارق، وأدرك التعادل في نهاية 
ــألــــق صـــانـــع  ــــوط )18-18(، بـــفـــضـــل تــ ــــشـ الـ
ألــعــابــه مــهــدي الــقــاف فــي قــيــادة هجماته 
والمحترفين النمساوي يانكو واالستوني 

توم.
جــاء الــشــوط الثاني بسيناريو مشابه، 
بــدايــة قــويــة للقرين أوصــلــت الــفــارق إلــى 4 
أهداف، ثم عاد الصليبيخات وأدرك التعادل 

.28-28
وفــي آخــر دقيقتين تقدم الصليبيخات 
ــيــــاب الــتــركــيــز   غــ

ً
بــــفــــارق هـــــــدف، مـــســـتـــغـــا

ــريـــن، الـــــذي عـــانـــى بــشــدة  ــقـ ــات الـ ــاعــ عـــن دفــ
النقص الــعــددي بعد طــرد العبين، بسبب 
االعــتــراضــات على الــحــكــام، مما حــال دون 
إدراك التعادل، لتنتهي المباراة لمصلحة 

الصليبيخات.

صورة جماعية للمرعب مع رواد الديوانية
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قـــال الــمــديــر الــفــنــي للفريق األول لكرة 
الــقــدم بالنادي األهــلــي مارسيل كــولــر، إن 
فــريــقــه يــخــوض مــبــاريــات قــويــة فــي كــأس 
الــعــالــم لــأنــديــة أمـــام منافسين مميزين، 
مؤكدا جاهزية الفريق للمواجهة المرتقبة 

أمام ريال مدريد اإلسباني. 
وقـــال كــولــر: ريـــال مــدريــد يمتلك قائمة 
كبيرة من الالعبين، وأعتقد أنه من الصعب 
أن يتأثر بأي حاالت غياب، ألن لديه العبين 

مميزين في كل المراكز. 
وأضــــــاف: نـــحـــاول إيـــقـــاف العــبــي ريـــال 
مدريد دفاعيا، وأن تكون لنا قوة هجومية 
أمام المنافس، ألننا نعرف إمكانات العبيه 
جيدا... نحن نحاول استغالل كل الفرص، 
ــن طــريــق  ونــســعــى لـــتـــفـــادي اإلصــــابــــات عـ

التدوير بين الالعبين. 
وأشـــار الــمــدرب السويسري إلــى أن كل 
العــبــي األهـــلـــي جـــاهـــزون لــمــواجــهــة ريـــال 
مدريد، وأضاف: هدفنا التركيز على نقاط 

القوة والضعف، وأن نظهر بشخصيتنا، 
وهذا هو األهم، ألننا لن ندافع طوال زمن 

المباراة.

أكد األوروغواياني فيدي فالفيردي، 
العــــب وســــط ريـــــال مــــدريــــد، أن زمــيــلــه 
الــــبــــرازيــــلــــي فـــيـــنـــيـــســـيـــوس جـــونـــيـــور 
ــتــــرام«، مسلطا الــضــوء  »يستحق االحــ
على »قيمه« وطريقته في اللعب، وانتقد 
»الــعــنــصــريــة« الـــتـــي يــتــعــرض لــهــا في 

مدرجات المالعب اإلسبانية.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــــس، قــال 
فالفيردي: »كزميل في الفريق، يبدو لي 
أنـــه شخص مــذهــل، ويتمتع بالعديد 
ــه مــخــتــلــف فـــي الــمــلــعــب،  مـــن الــقــيــم. إنــ
ويحاول االستمتاع بكرة القدم بطريقته 
الخاصة مثل العديد من البرازيليين، 
فــهــم مـــرحـــون جــــــدا... هــــذه هـــي طريقة 
لــعــبــه ويــجــب احـــتـــرامـــهـــا«، مـــؤكـــدا أنــه 
يحترم استراتيجية المنافسين لتحييد 
خطورة فينيسيوس في اللعب، لكنه 

انتقد أي بادرة عنصرية ضده.
واســتــدرك: »علينا بصفتنا زمالئه 
فــي الفريق أن نــدافــع عنه، لكن عندما 

نتحدث عــن أفــعــال عنصرية وغضب 
بهذا القدر ضد العب ال يزال عمره 21 
عــامــا، ال أعتقد أنهم يــدركــون أن األمــر 
يتعلق بإنسان«، مضيفا: »يمكن أن يكون 
ابن أي مشجع في المدرجات. عليك أن 

تفكر في ذلك«. 
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يسعى ريال مدريد اإلسباني 
إلى تخطي عقبة األهلي 
المصري عندما يواجهه 

اليوم في نصف نهائي 
بطولة كأس العالم لألندية.

ــع  ــراجـ ــات وتـ ــ ــابـ ــ بـــعـــدمـــا الحـــقـــتـــه لــعــنــة اإلصـ
مستواه، لم يعد نادي ريال مدريد اإلسباني يملك 
الكثير من الخيارات، فمن أجل تفادي أزمة داخل 
أروقــة »البيت األبــيــض« بــات أمــام حتمية الفوز 
بكأس العالم لأندية في كرة القدم المقامة في 
المغرب، حيث يتوجب عليه بداية تخطي األهلي 

المصري في نصف النهائي اليوم.
ويمّر الريال، صاحب الرقم القياسي في عدد 
االنــتــصــارات بالمسابقة )4 ألــقــاب أعـــوام 2014 
و2016 و2017 و2018(، بحالة مــن االضــطــراب 

ــداة ســفــره إلـــى مــديــنــة الـــربـــاط من  غــ
 مــع الفوز 

ً
أجــل التصالح مــجــددا

وتجاهل االصابات التي باتت 

 من الحياة اليومية لنادي العاصمة.
ً
ا جزء

وأبــــــــرز ضـــحـــايـــا هـــــذا الــمــســلــســل الــمــهــاجــم 
الفرنسي كريم بنزيمة، صاحب الكرة الذهبية 
في الموسم الماضي، الغائب عن المالعب جراء 
تعرضه الصابة في فخذه اليمنى في الفوز على 

فالنسيا 2-صفر الخميس.
وســيــغــيــب الــمــهــاجــم الــمــخــضــرم عـــن نصف 
النهائي لعدم تواجد اسمه في قائمة الفريق، على 
غرار الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، المصاب 
بدوره في فخذه أثناء فترة اإلحماء قبيل المباراة 
أمام ريال مايوركا األحد والتي انتهت بخسارة 

مفاجئة للميرينغي صفر-1.
وحاول اإليطالي كارلو أنشيلوتي مدرب 
الريال تجاهل الخسارة في االستحقاق 
المقبل لفريقه خالل المؤتمر الصحافي 
 »هذه الخسارة 

ً
عقب نهاية المباراة، قائال

 أنظارنا 
ً
تؤثر على الــدوري، ولكن حاليا

متجهة نحو كأس العالم لأندية. سنذهب 
مع الكثير من الحماس، والصعوبات 
، ولكن سنحاول أن نديرها 

ً
أيضا

بأفضل الطرق الممكنة«.

فوضى اإلصابات

تـــــــــخـــــــــتـــــــــصـــــــــر  ال  و
الصعوبات، التي تحدث 
عنها أنشيلوتي، باصابة 
بنزيمة وكـــورتـــوا فقط، 
اذ يتوجب على المدير 
الفني اإليطالي التعامل 

مع فوضى اإلصابات التي تعرقل خطة لعبه.
ولــــم تــرتــق نــتــائــج بــطــل أوروبــــــا إلــــى اآلمــــال 
المرجوة منذ بداية العام الحالي، فخسر نهائي 
الكأس السوبر االسبانية أمام غريمه برشلونة 
في العاصمة الرياضية في يناير، في حين يتأخر 
بفارق 8 نقاط عن النادي الكتالوني المتصدر 

في »ال ليغا«.
وسيغيب عن تشكيلة الملكي أيضا المدافع 
البرازيلي إيدر ميليتاو، والظهير الفرنسي فيرالن 
مندي والجناحان البلجيكي إدين هازار ولوكاس 

فاسكيس بسبب االصابة.
ــد الــالعــبــيــن  ــا إذا ســيــكــون أحــ وســُيــرتــقــب مـ
المصابين قادرا على خوض النهائي المحتمل 
الــســبــت ضــد الــهــالل الــســعــودي او فالمنغو 
الــبــرازيــلــي، الســيــمــا أن أنشيلوتي ســبــق أن 
أعلن أن بنزيمة سيكون جاهزا للمشاركة في 

مونديال االندية.
وفــي الــمــقــابــل، غـــادر الــعــيــادة للتو كــل من 

ــا، والــفــرنــســي أورلـــيـــان  ــ الــنــمــســوي دافـــيـــد أالبــ
تشواميني وداني كارفاخال.

األهلي منافس عنيد

ــلــــة العــــبــــي الــــريــــال  ال تــــبــــدو رحــ
إلــى المغرب مــجــرد »نــزهــة« حيث 
سيخوضون قرابة 16 مباراة في 
8 أسابيع منذ بداية مطلع العالم 

الحالي.
 مــدى 

ً
ــدا ــيـ ويــــــدرك الــــريــــال جـ

صعوبة استحقاقه المقبل أمام 

األهــلــي »الــعــنــيــد« صــاحــب الــخــبــرة الــكــبــيــرة في 
المسابقة وأبـــرز المشاركين فيها، حيث تأهل 
للمربع الذهبي بــفــوزه على سياتل ســاونــدرز 
األمـــيـــركـــي 1-صـــفـــر بـــهـــدف مــتــأخــر مـــن محمد 
مـــجـــدي »أفــــشــــة« )88( الــســبــت، بــعــدمــا اســتــهــل 
مشواره بثالثية نظيفة في مرمى أوكالند سيتي 

النيوزيلندي.
وُدعــي األهلي، ملك القارة االفريقية والفائز 
بـــ 10 ألــقــاب فــي دوري األبــطــال، للمشاركة في 

ــة مــــن دون أن  ــ ــديـ ــ مــــونــــديــــال األنـ

يحرز لقب المسابقة القارية الموسم الماضي 
(، بعد ان شغل الوداد بطل إفريقيا 

ً
 وصيفا

ّ
)حل

مركز النادي المضيف. واحتل المركز الثالث في 
مونديال األندية أعوام 2006 و2020 و2021، ولم 
 منذ 

ً
يخسر أي مباراة منذ 27 أغسطس، وتحديدا

سقوطه أمام طالئع الجيش صفر-1.
ويــشــارك األهلي في مونديال األنــديــة للمرة 
الثامنة في تاريخه كثاني أكثر االندية مشاركة 
بــعــد أوكـــالنـــد )10 مـــــرات(، كــمــا انـــه يملك ثاني 
افضل غلة انتصارات برصيد ثمانية خلف ريال 

مدريد )10(.
وعلى الرغم من أن الريال ال يخشى منافسيه، 
إال انه وصل إلى الرباط مع الكثير من الشكوك. 
ــــي صــــراعــــه عـــلـــى 6 جـــبـــهـــات هـــذا  وفـ
الموسم، فاز بالكأس السوبر 
األوروبـــــــــيـــــــــة، إاّل أنـــــــه لــن 
يتمكن من تحقيق حلمه 
بـــســـداســـيـــة تــاريــخــيــة 
عقب خسارته نهائي 
ــر  ــوبــ ــســ الـــــــكـــــــأس الــ
 
ً
ــال االســـبـــانـــيـــة، آمــ
الــــتــــعــــويــــض فــي 

المغرب.

مارسيل كولر

فالفيردي يطالب باحترام فينيسيوس

فالفيردي

أنشيلوتي: نواجه أحد أهم أندية العالمكولر: جاهزون للمواجهة المرتقبة
قال اإليطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال 
مدريد اإلسباني لكرة القدم، إن األهلي المصري فريق له 
باع كبير، وأحد أهم أندية كرة القدم حول العالم، كما أنه 
شارك في بطولة كأس العالم لأندية عدة مرات، ويمتلك 

العبين رائعين. 
وأكــد أنشيلوتي، خالل المؤتمر الصحافي الــذي ُعقد 
أمس: »أعلم أنه يرغب في الفوز في اللقاء الذي سيجمعنا«.
 
ً
 كبيرا

ً
وأضــاف: »ألنه رائد في إفريقيا، ويملك تاريخا

مع كرة القدم، وهذا يزيد من احترامنا لأهلي، حيث إن 
الفريقين سيلعبان من أجل الفوز«. 

 في 
ً
وتابع أنشيلوتي: »بجانب أن لدينا مشجعين أيضا

المغرب، لذلك ستكون مباراة رائعة وممتعة. نواجه أحد 
أهم أندية العالم من أجل الوصول إلى المباراة النهائية«. 
واخـــتـــتـــم أنــشــيــلــوتــي حـــديـــثـــه: »ريــــــال مـــدريـــد يمتلك 
ــذا يـــزيـــد من  ــ مــشــجــعــيــن مــحــلــيــيــن هــنــا فـــي الـــمـــغـــرب، وهـ
حماسنا للتنافس، حيث لدينا طموح كبير يواجهه بعض 
التشاؤم من الجماهير في بقية منافسات الموسم، لكننا 
 في هذه البطولة، وسيكون الفوز بها 

ً
 كبيرا

ً
نملك تركيزا

له تأثير كبير بالنسبة لنا«.

فوز عريض لووريرز على ثاندر
 
ً
ــوزا ــرز حـــامـــل الــلــقــب فــ ــ ــ حــقــق غـــولـــدن ســتــايــت ووريـ
 على أوكالهوما سيتي ثاندر 141-114 بفضل 

ً
عريضا

تألق نجمه كالي تومسون، الذي سجل 42 نقطة بينها 
12 رمية ثالثية، االثنين في دوري كرة السلة األميركي 
للمحترفين، في حين شدد بوسطن سلتيكس قبضته 
على صـــدارة المنطقة الشرقية بالفوز على ديترويت 

بيستونز 99-111.
 بالتغلب 

ً
وحقق كليفالند كافالييرز فوزه الثالث تواليا

على واشنطن ويزاردز 91-114.
ولــم تنفع النقاط الـــ 47 بينها 7 رميات ثالثية التي 
سجلها العــب ارتــكــاز بروكلين نتس كــام تــومــاس في 
إبــعــاد الــخــســارة عــن فريقه أمــام لــوس أنجلس كليبرز 
116-124 الذي سجله له المخضرم بول جورج 29 نقطة 

وأضاف زميله كواهي لينارد 24.
وفــي المباريات األخـــرى، فــاز داالس مافريكس على 
يوتا جاز 124-111، وشيكاغو بولز على سان انتونيو 
سبيرز 128-104، وســاكــرامــنــتــو كينغز على هيوستن 

روكتس 120-140.

فّوت التسيو فرصة االرتقاء 
إلــى المركز الثالث في الــدوري 
اإليــطــالــي لــكــرة الــقــدم، بتعادله 

مــع مضيفه فــيــرونــا 1-1 امــس 
األول، ضمن منافسات المرحلة 

الحادية والعشرين.

وتــقــدم فــريــق العاصمة عبر 
ــيــــدرو )45( فــيــمــا  االســـبـــانـــي بــ
عادل البلجيكي سيريل نغونيي 

ألصحاب األرض )51(.
وبات في رصيد التسيو 39 
ــرابـــع على  نــقــطــة فـــي الــمــركــز الـ
ُبــعــد نــقــطــة مـــن جــــاره وغــريــمــه 
ــن إنــتــر  رومـــــا الـــثـــالـــث وأربــــــع مـ
الثاني، واستفاد من سقوط كل 
مــن أتــاالنــتــا الــخــامــس ومــيــالن 
ــــي هــــــذه الـــمـــرحـــلـــة  الـــــســـــادس فـ

ليتقدم عليهما بفارق نقطة.
ــــب  ــح بــــــــــيــــــــــدرو، العــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وافـ
بــرشــلــونــة الــســابــق، التسجيل 
بـــهـــدف رائــــــع، بــعــد أن وصــلــتــه 
ــرة ســــاقــــطــــة »لــــــــــوب« مــن  ــريــ ــمــ تــ
ــدي الــــــى داخــــل  ــالــ ــاتــ ــلــــو كــ دانــــيــ
المنطقة، تسلمها والتف حول 
نفسه وســدد بيسراه في أعلى 

الزاوية اليمنى.
ــا بــــرأســــيــــة  ــ ــرونـ ــ ــيـ ــ وعـــــــــــادل فـ
نـــغـــونـــيـــي إثـــــر كـــــرة ثـــابـــتـــة مــن 

الصربي داركو الزوفيتش.
ــــى لـــمـــاتـــيـــا  ــــرصـ وأتــــيــــحــــت فـ
زاكاني لمنح التسيو فوزا قاتال 
فـــي الـــوقـــت بــــدل الـــضـــائـــع، لكن 
ــــف مــحــاولــتــه من  الـــحـــارس أوقـ

على خط المرمى )6+90(.
وهذا التعادل الثاني توالًيا 
لـــفـــريـــق الــــمــــدرب مــاوريــتــســيــو 
ــيـــري أ« بــعــد أن  ــاري فـــي »سـ ــ سـ
ــا على  ــهـ اكــتــفــى بــالــنــتــيــجــة ذاتـ
ــا فــي  ــنــ ــيــ ــتــ ــيــــورنــ أرضــــــــــه مــــــع فــ
المرحلة الــمــاضــيــة، فــي أعقاب 
فوز كاسح على ميالن برباعية 

نظيفة.
لــكــن فـــريـــق الــعــاصــمــة خــرج 
الخميس الفائت من ربع نهائي 
كــأس إيطاليا بسقوطه خــارج 

أرضه ضد يوفنتوس 0-1.
ــن جـــهـــتـــه يـــحـــتـــل فـــيـــرونـــا  ــ مـ

المركز الثامن عشر في منطقة 
الهبوط برصيد 14 نقطة.

وأفــلــت مونتسا مــن خسارة 
أولــــــى فــــي ســـبـــع مـــبـــاريـــات فــي 
الــــــدوري، بــخــطــفــه تـــعـــادل قــاتــل 
مــن ركلة جــزاء 2-2 ضــد ضيفه 

سمبدوريا.
ــــو بـــيـــســـيـــنـــا  ــيـ ــ ــاتـ ــ ــل مـ ــ ــجــ ــ وســ
ركلة الجزاء الحاسمة )9+90(، 
ــا بــيــتــانــيــا  بــيــنــمــا أحـــــرز أنــــدريــ
هــــدف مــونــتــســا األول، بــعــدمــا 
ظن سمبدوريا أنه خطف الفوز 
بــثــنــائــيــة مــانــولــو غــابــيــاديــنــي 

)12 و58(.
وحقق مونتسا مفاجأة في 
المرحلة السابقة بتغلبه على 

يوفنتوس في عقر داره 0-2.

جانب من مباراة التسيو وفيرونا

التسيو يفشل في االرتقاء إلى المركز الثالث

ليدز يقيل المدرب مارش
أعلن ليدز يونايتد المتعثر في الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم 

إقالة المدرب األميركي جيسي مارش أمس األول.
ويحتل ليدز المركز 17 متقدما بمركز واحد على منطقة الهبوط.

وكــان مــارش تولى تدريب ليدز في فبراير من العام الماضي بعد 
رحيل األرجنتيني مارسيلو بيلسا، وقاده لضمان البقاء في الدوري 

في الجولة األخيرة.
وقــال ليدز في بيان »نــود توجيه الشكر إلــى جيسي وفريقه على 
جــهــودهــم ونتمنى، لهم التوفيق في 
ــراءات الــتــعــاقــد مع  ــ ــ الــمــســتــقــبــل. إجـ
مدرب جديد تتم في الوقت الحالي، 
ــام  وســنــبــلــغ الــجــمــاهــيــر خــــالل األيــ

المقبلة«.
وانتصر ليدز في 4 من 20 مباراة 
في الدوري هذا الموسم، وخسر 10 

مرات، وتعادل في 6 مناسبات.
ــارش الـــبـــالـــغ عــــمــــره 49  ــ ــ ــاد مـ ــ ــ وقـ
ــــي 11  ــريــــق لـــلـــفـــوز فـ ــفــ عــــامــــا الــ
ــبــــاراة مــنــذ تــولــيــه  مـــن 37 مــ
الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــة، وكـــــــــان 
آخــــر انــتــصــار 4-3 على 
بورنموث في الخامس 

من نوفمبر.

كوندي يعتذر إلشبيليةكوندي يعتذر إلشبيلية
بعد احتفاله المبالغ فيهبعد احتفاله المبالغ فيه

اعــتــذر الفرنسي جــول كــونــدي، مدافع 
بـــرشـــلـــونـــة، لــفــريــقــه الـــســـابـــق إشــبــيــلــيــة، 
ــقــــادات الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا في  ــتــ بــعــد االنــ
أعقاب احتفاله المبالغ فيه بفوز النادي 
الكتالوني خالل مواجهة الفريقين األحد 

بالدوري اإلسباني لكرة القدم. 
وانــضــم كــونــدي إلـــى بــرشــلــونــة قــادمــا 
من إشبيلية الصيف الماضي، في صفقة 
قــــدرت قيمتها بــنــحــو 62 مــلــيــونــا و500 

ألف يورو.
ــم فــي  ــ ــــواسـ ــة مـ ــالثــ ــــدي ثــ ــونـ ــ ــى كـ وقــــضــ
إشــبــيــلــيــة، حــيــث أثـــبـــت أنــــه أحــــد أفــضــل 
المدافعين فــي الــعــالــم، واكتسب شعبية 

جارفة وسط الجماهير.
وفــــي أول مــواجــهــة لـــه أمــــام إشبيلية 
بقميص برشلونة، ساهم في فوز النادي 

الكتالوني بثالثة أهـــداف دون رد، لكنه 
تلقى انــتــقــادات عــبــر مــنــصــات الــتــواصــل 
ــاعـــي، بــســبــب احـــتـــفـــالـــه الــمــفــرط  ــمـ ــتـ االجـ
بالهدف األول الــذي سجله خـــوردي ألبا 

في الشوط الثاني.
لكن المدافع الفرنسي الدولي اعتذر عبر 
وسائل التواصل االجتماعي، وقال: »دائما 
شعرت باالمتنان لفرصة ارتداء القميص 
ــمــــر )قــمــيــص إشــبــيــلــيــة(،  األبـــيـــض واألحــ
وللحب الذي تلقيته خالل فترة وجودي 
هــنــاك، لــهــذا أردت االعــتــذار عــن احتفالي 
بالهدف، كانت لحظة حماس، كان األمر 
مبالغا فيه مــن ناحيتي، أتمنى لكم كل 

التوفيق دائما«.

ريال مدريد المثقل باإلصابات يصطدم باألهلي

كهربا نجم األهليفينيسيوس نجم الريالروديغر نجم الريال

جيسي مارش

أنشيلوتي

SHAHID VIPمحمد أفشة نجم األهلي
األهلي X ريال مدريد

موعد المباراةموعد المباراة

10:0010:00 م م

زانيولو في طريقه
إلى غلطة سراي

اقترب مهاجم نادي روما اإليطالي نيكولو زانيولو 
من االنتقال إلى صفوف غلطة سراي التركي، حسبما 

أعلنت شبكة »سكاي سبورت« أمس الثالثاء.
وأكدت الشبكة أن زانيولو )23 عاما( سيتوجه إلى 
إسطنبول الثالثاء للخضوع للفحص الطبي، تمهيدا 
النتقاله إلى صفوف النادي التركي، مقابل صفقة بلغت 
22 مليون يورو، بحسب أكثر من وسيلة إعالمية محلية.

ونشرت فرانتشيسكا كوستا، والدة زانيولو، صورة 
له في حسابها على »انستغرام«، وهو يجلس في المقعد 
الخلفي إلحـــدى الــســيــارات، فــي حين أشـــارت صحيفة 
كورييري ديلو سبورت إلى أن زانيولو في الطريق الى 

ميالنو قبل التوجه الى إسطنبول.
وكان زانيولو سجل هدف فريقه الوحيد في مرمى 
فينورد روتردام الهولندي في نهائي مسابقة كونفرنس 

ليغ الموسم الماضي ليقود فريقه الى اللقب.
ويضم غلطة سراي العبين عدة سبق لهم الدفاع عن 
ألــوان أندية إيطالية، وهــم البلجيكي دريــس مرتنس، 
واألوروغوياني لوكاس توريرا، واألرجنتيني ماورو 

إيكادري.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:٧٣1 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

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

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

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

الشيخ/ فاضل حمود العلي المالك الصباح
ــال: الــقــادســيــة، ق4،  ، شــيــع، الـــرجـ

ً
83 عـــامـــا

ش45، م19، الــنــســاء: الــروضــة، ق5، ش54، 
م11، ت: 67777736، 99670974

عبدالحميد جواد فرج
، شيع، الرجال: حسينية األوحــد، 

ً
86 عاما

المنصورية، النساء: الدوحة، ق1، ش6، م74، 
ت: 99908438

عبدالخالق داود بن رضا
، شيع، الرميثية، حسينية العترة، 

ً
79 عاما

ــارع أبــوحــنــيــفــة، ج101، م16، ت:  ق10، شــ
67000416

عبدالرزاق علي عبداللطيف الدويسان
، يشيع بــعــد صـــاة عــصــر الــيــوم 

ً
18 عــامــا

ــاء، الــــرجــــال: الــــعــــزاء فـــي الــمــقــبــرة،  ــ ــعـ ــ األربـ
النساء: حطين، ق2، شارع غانم العثمان، 
م40، ت: 94444991، 97885662، 99171749

عبدالقادر عبدالرزاق العماني
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، 

ً
87 عاما

ــزاء، ت: 97669996،  ــ الـــنـــســـاء: ال يـــوجـــد عــ
66945910

سكينة محمد حسن الزيد
زوجة: عبدالحميد محمد دشتي

، شيعت، الــرجــال: حسينية الـــوزان، 
ً
75 عــامــا

غرب مشرف، النساء: مشرف، ق5، ش4، م15، ت: 
99887989 ،66869344 ،50506055 ،99444277

مشاعل عادل عبدالواحد شيخان دابي
، شــيــعــت، الـــرجـــال: مسجد اإلمـــام 

ً
41 عــامــا

الــحــســن، بـــيـــان، الـــنـــســـاء: حــســيــنــيــة اإلمــــام 
الحسين، سلوى، ق1، شارع المتنبي، م27، 

ت: 66000650، 96653444
بدرية جاسم محمد الحساوي

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، 
ً
74 عاما

ــزاء، ت: 66691560،  ــ الـــنـــســـاء: ال يـــوجـــد عــ
69050909

خالد مشعان حمد حمود المشعان
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، 

ً
50 عاما

النساء: صباح السالم، ق10، الشارع األول، 
ج14، م17، ت: 99200238، 25518290

مبارك حشان نايف الحشان
، يشيع التاسعة من صباح اليوم 

ً
84 عاما

بمقبرة صبحان، ت: 99822212

الفجر
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الظهر
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المغرب
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مواعيد الصالة

الطقس والبحر

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  20

10
ً
 00:36 صبـــاحــــــا

 02:33 مــــــســــــــــــــــاًء 
ً
07:58 صبـــاحــــــا

07:55 مــــــســــــــــــــــاًء 

باكستان ترفع الحظر عن »ويكيبيديا«باكستان ترفع الحظر عن »ويكيبيديا«
ــــس الـــــــــــوزراء  ــيـ ــ أصـــــــــدر رئـ
الباكستاني شهباز شريف، 
ـــلـــطـــات، بـــرفـــع  أوامـــــــــــره لـــلـــسُّ
الحظر عن موقع ويكيبيديا، 
بــعــدمــا قــامــت لــجــنــة وزاريــــة 
بدراسة القرار المثير للجدل، 
مــوضــحــة أن »الــعــواقــب غير 
المقصودة جراء هذا الحظر 
الشامل تتجاوز الفائدة منه«.

وقـــــــال بــــيــــان حـــكـــومـــي إن 
ــل لــجــنــة وزاريــــة  شــريــف شــكَّ
ات تقنية  »الستكشاف إجراء
بـــديـــلـــة، وتـــقـــديـــم تــوصــيــات، 
إلزالــة أو حظر الوصول إلى 
المحتوى المستهجن الــذي 
يتم نشره على )ويكيبيديا( 
ومواقع المعلومات األخــرى 
ــلـــى اإلنــــتــــرنــــت، فــــي ضـــوء  عـ

الــحــســاســيــات االجــتــمــاعــيــة 
والثقافية والدينية لدينا«. 

ــرض 
ُ
وأثـــار الحظر الــذي ف

عـــــلـــــى الــــــمــــــوقــــــع األســــــبــــــوع 
، حيث 

ً
 شديدا

ً
الماضي غضبا

ندد عدد كبير من األشخاص 
بــتــلــك الــخــطــوة عــبــر وســائــل 

التواصل.
ويـــــتـــــعـــــرض »يـــــوتـــــيـــــوب« 
 لعمليات 

ً
ومواقع أخرى أيضا

ــة فـــي بــاكــســتــان،  ــ حــظــر دوريـ
بسبب المحتوى الذي ينظر 
إلــيــه عــلــى أنـــه يــنــطــوي على 
تجديف، أو أنه غير أخاقي 

أو غير الئق.
)د ب أ(

القرفة تعزز الذاكرة وتقوي جهاز المناعة

زهيرية 
اح)عسر ويسر(

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

ــاَوب بـــعـــســـر ويــســر  ــنــ ــتــ دورات األيــــــــام تــ

مــــّره بيمين الــفــرح مــــّره تــحــذفــك يــســر )1( 
م ويسر )2(

ْ
ومن عادة الوقت ما ينبي بِعل

مـــا تــعــلــم الــغــيــب والـــمـــكـــتـــوب لـــك جـــاري

وأحــــــداث األقــــــدار تــمــشــي كــالــنــهــر جـــاري 

ــه الـــــدمـــــع جـــــاري  ــيــ ــالــ ــيٍّ يـــــــســـــــّرك... وتــ ــ ــ شـ

وشــــــيٍّ يــبــّچــيــك لـــكـــن بــالــنــهــايــه يـــســـر )3( 

)1( جمع جهة اليسار

)2( يخبرك بالخفاء )مساسر( 

)3( ينفعك ويدخل السرور إلى نفسك

دخل 
ُ
دخل رقصة »االحترام« ت
ُ
رقصة »االحترام« ت

الجيش التايلندي »غينيس«الجيش التايلندي »غينيس«

أدى اآلالف من طاب الجيش التايلندي 
 
ً
والجامعات وحفنة من المتطوعين عرضا

 في حفل »واي خرو« لرياضة المواي 
ً
قياسيا

تاي )الماكمة التايلندية( القتالية، قرب 6 
تماثيل ضخمة لملوك سابقين.

وحــطــم التجمع، الـــذي أقــيــم عند غــروب 
الشمس أمــس األول فــي منطقة هــوا هين، 
وهو جزء من مهرجان المواي تاي في هذه 
، الرقم 

ً
 سياحيا

ً
البلدة التي تعد منتجعا

الــقــيــاســي الــســابــق الــمــســّجــل فــي موسوعة 
، مـــن خــال 

ً
غــيــنــيــس بــمــقــدار 250 شــخــصــا

 فــي الــوقــت نفسه 
ً
مــشــاركــة 3660 شــخــصــا

ــأداء رقــصــة مـــا قــبــل الـــمـــبـــاراة التقليدية  ــ بـ
 لمدربهم.

ً
احتراما

ووقــف المشاركون حفاة على األسفلت 
الساخن بفعل حرارة الشمس، في العرض 
الــــذي نــظــمــتــه هــيــئــة الــســيــاحــة فـــي تايلند 
والجيش الملكي التايلندي ووزارتا الثقافة 
والرياضة في حديقة راجاباكتي، بحضور 

رئيس الوزراء برايوت تشان- أو - تشا.
وارتـــــــــــدى الــــمــــشــــاركــــون أزيــــــــــاء حــــمــــراء 
معّصبين رؤوســهــم بعصبات مونغكون 
الــبــيــضــاء، إضـــافـــة إلـــى حــبــال مــــواي كـــارد 
تشويك البيضاء، وهــي لفائف من خيوط 
القنب يرتديها المقاتلون تحت القفازات، 
 في 

ً
 في انسجام تام تقريبا

ً
وقدموا عرضا

اتجاه مقاتل المواي تاي الشهير سومبات 
»بوكاو« بانشاميك.

وقال المحكم الرسمي لموسوعة غينيس، 
لدى تأكيده كسر الرقم القياسي، »مبروك، 

.»
ً
أنتم مدهشون رسميا

من جهته، أعرب أحد المشاركين ويدعى 
( عن 

ً
فــوكــريــت بــوريــمــشــيــثــانــات )27 عـــامـــا

«، وســـعـــادتـــه هــو 
ً
شــــعــــوره »بـــالـــفـــخـــر حــــقــــا

الطاب ألنهم أدوا العرض بعد أشهر من 
االستعدادات. 

)أ ف ب(

القرفة التي تعتبر إحدى أشهر التوابل 
العطرية التي يستخدمها اإلنــســان في 
الكثير من وصفات األطباق الشهية، لها 

جانب صحي كشفته دراسة حديثة.
ــا فـــريـــق مــن  ــدهــ فــبــحــســب دراســــــــة أعــ

الباحثين الدوليين في جامعة 
بــــيــــرجــــانــــد لـــلـــعـــلـــوم الــطــبــيــة 

ــران، ونــشــرهــا مــوقــع  ــإيـ بـ
 ،Express Medical
ونــقــلــهــا »ســبــوتــنــيــك« 

أمس األول، يمكن أن يكون للقرفة، إضافة 
إلـــى مــذاقــهــا الــفــريــد، خــصــائــص مفيدة 
أخـــــرى لــصــحــة اإلنــــســــان، حــيــث تمتلك 
خصائص مضادة لالتهابات ولألكسدة 
 تعزيز جهاز 

ً
وللسرطان، ويمكنها أيضا

المناعة. 
وكشفت نتائج األبحاث العلمية 
أن »مــركــبــات الــقــرفــة النشيطة 
 يـــمـــكـــن أن 

ً
ــا ــيــ ــولــــوجــ ــيــ بــ

تــعــزز وظــائــف الــمــخ، 
 الـــذاكـــرة 

ً
خــصــوصــا
والتعلم«.

وكــتــبــت ســمــانــة 
نـــــــخـــــــائـــــــي وعـــــلـــــي 
رضـــــــــــــــا كـــــوشـــــكـــــي 
وزمــــــــاؤهــــــــمــــــــا فـــي 

ورقتهم البحثية: »هدفت هــذه الدراسة 
إلى المراجعة المنهجية للدراسات حول 
العاقة بين القرفة ومكوناتها الرئيسية 

في الذاكرة والتعلم«.
ــرت  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــون: »أظـ ــ ــ ــثـ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وأضـــــــــــــــاف الـ
الدراسات في الجسم الحي أن استخدام 
الــقــرفــة أو مــكــونــاتــهــا، مــثــل األوجــيــنــول 
والسينامالديهيد وحمض السيناميك، 
يمكن أن يؤدي إلى تغير بشكل إيجابي 
 عـــن أن 

ً
فـــي الــوظــيــفــة الــمــعــرفــيــة، فـــضـــا

إضــافــة القرفة أو السينامالديهيد إلى 
وســط خلوي يمكن أن يزيد من حيوية 

الخلية«.

قبل عشرة أعوام كتبت مقااًل بعنوان مماثل، وأجد الظروف اليوم في الكويت 
وعلى مستوى العالم العربي متماثلة، فرأيت أنه مقال المرحلة.

أين أنت يا المتنبي فقد رددت قولك الشهير »يا أمة ضحكت من جهلها 
األمــم«، فكل عقارب الساعة وحركة التاريخ وحاضر األمــم والشعوب تسير 
باتجاه التطور والتغيير والحكم الشعبي والديموقراطية الحقيقية، وارتفعت 
فيها هامات الشعوب بحقوق وحريات وكرامة، فلم يعودوا أجراء وتابعين 
ومهرجين، بل صــاروا شركاء وحاكمين ومؤثرين، وأهــم من كل ذلك وأبعد 
 لمؤسساتها، 

ً
 فقريا

ً
منه، مالكين حقيقيين للسيادة في شؤون الدولة، وعمودا

متمتعين بحقوق المواطنة الطبيعية، وموفين بأعبائها والتزاماتها بقناعة 
ورضا. وهو ما ترسخت قيمه وسادت مفاهيمه، وارتقت آلياته وشاعت ثقافته، 
وصار ديدن الشعوب والدول المتحضرة، وقد شاهدنا كيف تحولت أوروبا 
الشرقية خال أقل من ربع قرن )1990 - 2011( من شعوب خاملة تحكم بأنظمة 
شمولية مستبدة إلى ديموقراطيات واعية منتجة، تتباهى بثقافة التعايش 
 
ً
واحترام الرأي اآلخر والتسامح اإلنساني، مؤكدة أن موروثها الثقافي، حكاما

، ال يجعلها تندفع للثأر الشخصي والتخوين واالستئثار بالسلطة 
ً
وشعوبا

وإقــصــاء اآلخـــر، وهــو مكمن استقرارها وســر نهضتها القوية المتماسكة، 
فشعوبها مهما اختلفت فإن الفيصل بينها هو للخيار الشعبي بانتخابات 
حرة نزيهة، ال إلرادة سلطة مستبدة مهيمنة، وال لحاكم متسلط حائز للسلطة 

بالقوة أو بالحيلة. 
أما حالة العالم العربي - إذا ما استثنينا تجارب محدودة - فإنها صارت 
أضحوكة لألمم والشعوب والدول بسبب تزايد حالة الردة عن الديموقراطية 
وشعبية الحكم، في نماذج وأشكال يثير تعددها حقيقة مهمة، هي أن التفرد 
ــدة، بــل إن تضامن األنظمة  والتسلط ووأد الــحــريــات هــي وجــوه لعملة واحـ
العربية يتزايد كل يوم لتكريس الدكتاتورية والتآمر على الديموقراطية وكسر 
اإلرادة الشعبية، وإهدار كل المعاني النبيلة الحترام إرادة الشعوب ومنحها 
خياراتها والتمكين من المشاركة في الحكم والتداول الطبيعي للسلطة، ما 
 لحركة عقارب الساعة والتاريخ وحاضر األمــم، وهو ما 

ً
يعني السير خافا

ينذر بمزيد من االنتكاسات والتخلف والضعف للدول العربية، مما يشكل 
 على األنظمة الحاكمة نفسها، سواء أدركت ذلك أم لم تدركه، وما 

ً
 حقيقيا

ً
خطرا

 أن ثقافة التسامح واإليمان بالرأي اآلخر تراجعت، وربما تاشت 
ً
يحزن أيضا

بين القوى والمجاميع إذا صارت ثقافة الشعوب تتربص كل فئة أو مجموعة 
أو حزب منها باآلخر للقضاء عليه أو إقصائه، وهو ما يدخلنا في دوامة من 

المواجهات، والعنف المباشر الذي لن يبقي ولن يذر. 
 ودواًل غير مؤهلة 

ً
وقد ضحكت علينا األمم مرة أخرى، إذ رأت فينا شعوبا

للخيارات الديموقراطية، ألننا لم ننضج لهذه المرحلة بعد! فما الخيار البديل 
يا ترى؟ هل نحن بحاجة إلى مرحلة انتقالية في تحولنا للديموقراطية، وهل 
يمكن أن يكون ذلك من خال فكرة الدكتاتور العادل، الذي يضع قبضة قوية 
على الحكم، لكنه يشيع قيم الحرية والعدالة والمساواة، وإعادة التأهيل للشعب 
والدولة للخروج من مواطن الفساد والترهل واالنفات القيمي، الذي لحقها 
 للتحول الديموقراطي الكامل، 

ً
وتسبب في تآكل مؤسسات الــدولــة، تمهيدا

كما فعل فرانكو في إسبانيا؟ وهل هذا خيار مناسب لألنظمة تتواله قبل أن 
 تلو اآلخر، أم إنه خيار للشعوب وعليها قبوله بوصفه مرحلة 

ً
تتداعى واحدا

انتقالية بداًل من أن تعاني االستبداد المستمر؟!

الدكتاتور العادل... خيار 
أ. د. محمد المقاطع األنظمة أم شعوبها؟
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