
9 فبراير 2023م 

18 رجب 1444هـ 

العدد 5257 - السنة السادسة عشرة

20 صفحة 

السعر 100 فلس

الخميس

www.aljarida.com

عودة أزمة العمالة تحقيقات »الغش«: »التربية« 
الفلبين توقف توريد عامالت المنازل الجديدات تجاهلت الشكاوى منذ 7 سنوات

للكويت إلى حين توفير ضمانات حمايتهن
• المشكلة قد تستمر سنة بانتظار إجراء تغييرات جوهرية على اتفاقية العمل

• مانيال: الحظر غير كامل إلضراره بـ 195 ألف فلبينية داخل الكويت

النيابة تفّرغ قروبات »الواتساب« وتأمر 
بضبط وإحضار 5 مطلوبين

حصيلة قتلى زلزال تركيا 
وسورية تتخطى عتبة 

11 ألفًا

النصر وكاظمة »ظروف 
متباينة«... والجهراء 

والقادسية لتدارك 
الموقف

١٧

دوليات

رياضة

»السكنية«: جزاءات على 
المقاولين المقصرين في 

تنفيذ المشاريع

سالم الصباح ألوغلو: 
تسخير جميع اإلمكانات 

لمساندة تركيا

سفير خادم الحرمين: 
تسهيالت للكويتيين 

لالستثمار في السعودية

»سيفريبا« يحتفل بعامه 
الـ 40... »من اليمن 

إلى الكويت«

 محليات

 الثانية

 الثانية

مسك وعنبر
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AUM تحتضن 
الحفل الختامي 
للقصة القصيرة 

العربية

● جورج عاطف وربيع كالس
 لـــلـــســـيـــنـــاريـــو األســــــــوأ الـــــــذي تــوقــعــتــه 

ً
ــدا ــيــ ــأكــ تــ

ــال اســـتـــقـــدام الـــعـــمـــالـــة الــمــنــزلــيــة  ــيـ ــدة« حـ ــريــ ــجــ »الــ
ــرة الــعــمــالــة الــمــهــاجــرة في  الفلبينية، أعــلــنــت وزيــ
مانيال سوزان أوبلي، »تأجيل توريد العمالة الوافدة 
ألول مرة على وجه التحديد للخدمات المنزلية في 
الكويت إلى ما بعد إجراء إصالحات كبيرة، عقب 
ر المزيد 

ّ
محادثات ثنائية مرتقبة مع الكويت، توف
من الضمانات لحماية ورفاهية العمالة«.

وبينما أبــدت أوبلي تفاؤلها بأنه »ال يــزال من 
الممكن إجراء تغييرات كبيرة على اتفاقية العمل 
الثنائية القائمة بين الفلبين والكويت«، قالت إنه 
»تم إبــالغ مانيال من خالل القنوات الدبلوماسية 
استعداد الحكومة الكويتية لالنخراط في محادثات 

عمالية ثنائية، ونحن نستعد لهذه المحادثات 
وفي جعبتنا تغييرات كبيرة فيما يتعلق بعقود 

وشروط عمالتنا«.
وأوضحت أن هــذا الموقف لن يصل إلــى درجة 
حظر إرسال العمالة بشكل كامل، ألنه سيؤثر على 
 في 

ً
نحو 260 ألف عامل فلبيني، منهم نحو 195 ألفا

 عن أن 
ً
، فضال

ً
الخدمة المنزلية، وهم بالكويت حاليا

هناك عمااًل فلبينيين بالخارج عملوا بالفعل في 
الكويت عدة سنوات وال يزالون يرغبون في العودة 

إلى أرباب أعمالهم القدامى أو البحث عن جدد.
وعـــن الــتــداعــيــات المتوقعة لــهــذا الـــقـــرار، توقع 
المتخصص فــي شـــؤون الــعــمــالــة المنزلية بسام 
الشمري لـ »الجريدة«، أن يمتد وقف توريد العمالة 
الــجــديــدة إلـــى مــا بــيــن 10 أشــهــر والــســنــة، لتمسك 

مانيال بــإدخــال تغييرات جــوهــريــة على 

في حين قرر قاضي تجديد الحبس، أمس األول، استمرار حبس 12 حسين العبدالله
 إلى حين تحديد جلسة لهم أمام محكمة الجنايات، 

ً
 15 يوما

ً
متهما

 فــي قضية تسريب اخــتــبــارات الثانوية 
ً
وذلـــك مــن أصــل 15 متهما

العامة، ذكرت مصادر لـ »الجريدة«، أن التحقيقات كشفت أن أولياء 
أمور قدموا قبل 7 سنوات شكاوى مكتوبة إلى وزارة التربية دون 
، مما يكشف عن المباالتها بما كان يحدث.

ً
أن تحرك األخيرة ساكنا

 وقالت المصادر إن »التربية« لم تتفاعل أو تبادر إلى التحقيق 
 عن غياب رقابتها على أوراق االختبارات، ما يدل 

ً
في الوقائع، فضال

على وجود خلل في أساليب الرقابة. 
ــرت أن الــتــحــريــات كــشــفــت عـــن مــمــارســة بــعــض المتهمين  ــ  وذكـ
المحبوسين ألعــمــال تسريب قبل عــام 2020، كما أظــهــرت أنــه تم 
العثور على نحو 200 ألف دينار في حسابات بعض المتهمين، وهي 
حصيلة »لنكات« تحويل المبالغ من الطلبة المشتبه فيهم بالقضية 

مع الوسطاء والمعلمين المتهمين.
 وأكدت أن النيابة بدأت تفريغ قروبات »الواتساب« التي يتراوح 
، الفتة إلى صدور 

ً
عدد الطلبة المشتبه فيهم بها بين 20 و30 ألفا

أوامــر ضبط وإحــضــار بحق خمسة متهمين جــدد ليرتفع عددهم 
إلى 20.

بوشهري: عقد الجلسات بحضور أغلبية 
األعضاء سليم ومتوافق مع المادة 97

• حّملت رئيَسي السلطتين مسؤولية تطيير الجلسات وتعطيل مصالح المواطنين
• الدمخي: ضرورة اإلسراع في تكليف رئيس الحكومة الجديدة

• فيصل الكندري: نناشد القيادة السياسية إعادة األمور إلى نصابها
● فهد تركي وعلي الصنيدح

حــّمــلــت الــنــائــبــة جــنــان بــوشــهــري رئــيــس مجلس 
األمة أحمد السعدون مسؤولية عدم انعقاد جلسات 
المجلس، والحكومة مسؤولية تعطيل مصالح الدولة 

والمواطنين.
ــــس، إن »الــشــعــب  ــالـــت بـــوشـــهـــري، فـــي بـــيـــان أمـ وقـ
الكويتي تابع مجريات الجلسات األخيرة، وتعطلها 
نتيجة اعــتــذار الحكومة عــن عــدم الحضور بذريعة 
االستقالة«، مضيفة أنه »إذا كان هذا األمر محل خالف 
دستوري والئحي، فإن موقفي يساند الرأي المؤيد 
لسالمة عقد الجلسات بحضور أغلبية األعضاء دون 
تحديد طبيعة العضوية، وهو ما يتوافق مع ما نصت 

عليه المادة ٩٧ من الدستور«.

وأردفت: »في هذا الصدد، يتحمل رئيس المجلس 
مسؤولية عدم انعقاد الجلسات، ال سيما أنه افتتحها 
وأكد اكتمال النصاب القانوني لعقدها، بما يتوافق 
مع رأيه الدستوري والسياسي المعلن في أكثر من 
مناسبة، إال أنه اتخذ قــرار رفعها العتذار الحكومة 
عــن عــدم الحضور، دون بيان السند الــدســتــوري أو 

الالئحي«.
وتابعت: »كما يتحمل مجلس الــوزراء مسؤولية 
ــة والــمــواطــنــيــن، فــاالســتــقــالــة  ــدولـ تــعــطــل مــصــالــح الـ
ــــور من  ال تــعــفــي حــكــومــة تــصــريــف الــعــاجــل مـــن األمـ
حضور الجلسات - مع التذكير بالسوابق الحكومية 

- ومناقشة قضايا بالغة األهمية والحساسية«.
وشـــــددت بــوشــهــري عــلــى أن »تــصــويــب األخــطــاء 

الـــســـابـــقـــة، والــــعــــودة إلــــى جـــــادة الـــصـــواب، 

اقتصاديات

تقرير اقتصادي: اإليرادات غير النفطية مساحيق لتجميل الميزانية 

الجوعان: 
550 مليون دوالر 

حجم التبادل 
التجاري بين 

الكويت وباكستان

»برقان يربح 52.1 مليون دينار في 2022 بنمو %15 
توصية بتوزيع 8 فلوس للسهم و5% أسهم منحة 

stc تربح 33.2 مليون دينار في 2022
  

ً
توصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلسا
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97.75 % تراجع أرباح »الكويتية 
لالستثمار« في 2022

ربحية السهم فلس واحد وتوصية 
بتوزيع 5 فلوس

»الوطني« يسلط الضوء على مستجدات قوانين ضرائب 
العقارات السكنية في المملكة المتحدة وفرنسا 

جنان بوشهري

بايدن في »حال االتحاد«: تحذير 
للصين وال مسايرة لألوروبيين

بكين: سندافع بحزم عن سيادتنا ومصالحنا.. وال نخشى المنافسة

فـــي أمــســيــة صــاخــبــة طــغــى عــلــيــهــا االنــقــســام 
الحزبي، تعّهد الرئيس األميركي جو بايدن في 
»خــطــاب حــال االتــحــاد« ليل الــثــالثــاء ـ األربــعــاء، 
بعدم السماح للصين بترهيب الواليات المتحدة، 
ولم يقدم أي مساومة لحلفائه األوروبيين فيما 
يتعلق بالمعاملة التفضيلية للشركات األميركية، 
ــــة ألنــصــار   عـــن تــوجــيــهــه انـــتـــقـــادات الذعـ

ً
فـــضـــال

الرئيس السابق دونالد ترامب.

زيلينسكي يتنقل بين العواصم األوروبية وبوتين متهم بإسقاط »الماليزية« في 2014
بعد زيــارتــه األولـــى إلــى الــخــارج منذ الــغــزو الــروســي 
لبالده في 24 فبراير 2021، والتي قصد خاللها الواليات 
المتحدة، الــداعــم األول واألكــبــر لكييف فــي حربها ضد 
ل الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي 

ّ
روسيا، تنق

أمس بين العواصم األوروبــيــة، في وقت تستعد القوات 
ــة لـــمـــا يـــطـــلـــق عـــلـــيـــه الــمــحــلــلــون  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــة واألوكـ الــــروســ

العسكريون معركة الربيع.  
وفــي لــنــدن، قابل زيلينسكي الملك تشارلز فــي قصر 
بكنغهام، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في 

10 داونينغ ستريت وألقى كلمة أمام مجلس العموم. 
اته جميعها، سمع الرئيس األوكراني عبارات  وفي لقاء

الــثــنــاء واإلشــــادة بشجاعة بـــالده، وكـــان رده بــأن طالب 
بــمــزيــد مـــن الـــدعـــم الــعــســكــري »لـــوقـــف الــهــجــوم الــروســي 

وتحرير كل األراضي األوكرانية المحتلة«.
وأعلنت بريطانيا زيادة فورية في الشحنات العسكرية، 
وتعهدت بتدريب الطيارين األوكــران على التحليق في 

المستقبل بطائرات قتالية أطلسية.
وبعد لندن، توجه زيلينسكي إلى باريس حيث التقى 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار األلماني 
أوالف شولتس، على أن يزور بروكسل اليوم لحضور قمة 

االتحاد األوروبي.
وفيما كان وزير الخارجية الروسي سيرغي الفروف 

يــزور موريتانيا في إطــار حــراك بــالده المكثف بالقارة 
اإلفريقية، قال محققون دوليون أمس إن ثمة »مؤشرات 
قوية« على أن الرئيس الروسي فالديمير بوتين نفسه 
وافــق على توفير الصاروخ الــذي أسقط رحلة الخطوط 

الجوية الماليزية MH17 فوق أوكرانيا عام 2014.
ورّجح فريق التحقيق المشترك المؤلف من ست دول 
 على نقل الصاروخ إلى 

ً
أن يكون بوتين وافــق شخصيا

االنفصاليين الموالين لموسكو خالل معارك في شرق 
أوكرانيا حينذاك، بحسب اتصاالت هاتفية تم اعتراضها.
لكن سيتم تعليق التحقيق؛ ألن »كل األدلة استنفدت« 
مت في حادث أسفر 

ّ
في قضية إسقاط الطائرة التي تحط

 هم جميع من كانوا على متنها.
ً
عن مقتل 298 شخصا

يأتي اإلعــالن بعد أقل من 3 أشهر على إدانــة محكمة 
 بتهمة قتل األشخاص الذين 

ً
هولندية روسيين وأوكرانيا

.
ً
كانوا على متن الرحلة بعد محاكمتهم غيابيا

 
ً
وبحسب المحققين، أّجــل المسؤولون الـــروس قــرارا

إلرسال أسلحة إلى االنفصاليين األوكرانيين ألن بوتين 
كــان يحضر مراسم إحياء ذكــرى إنــزال النورماندي في 
فرنسا في يونيو 2014، لكن بوتين يتمتع بالحصانة 
على اعتباره رئيس دولة، مما يجعل أي مسعى لمالحقته 

 غير ممكن«.
ً
قضائيا
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بايدن يلقي خطاب حالة االتحاد بمجلس النواب في الكابيتول أمس األول  )أ ف ب(
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اتفاقية العمل وما يحتاجه ذلك من مفاوضات.
وكــشــف الــشــمــري أنـــه »بــشــأن الــڤــيــزا وعــقــود الــعــمــل الــتــي صــّدقــت 
وصدرت بالفعل من وزارة العمل في الفلبين فإنه سيسمح ألصحابها 

بالقدوم إلى الكويت دون أدنى إشكالية«.
س العامالت  وحـــذر مــن أن غــيــاب الــحــلــول الــجــذريــة لــظــاهــرة تــكــدُّ
المنزليات داخل سفاراتهن والمماطلة في بت المنازعات العمالية 
وإعــطــاء الحقوق ألصحابها مــن شأنه أن يفاقم األزمـــة، السيما أن 
وزيرة العمالة الفلبينية تحدثت عن »خيارات بديلة لعمالتها أبرزها 

السعودية وهونغ كونغ وسنغافورة«.

، متى ما كانت نوايا العمل صــادقــة، وإرادة 
ً
مسار ال يــزال ممكنا

النهوض بالوطن من عثراته قائمة، والسعي نحو تحقيق تطلعات 
 من 

ً
 سريعا

ً
«، الفتة إلــى أن »هــذا يتطلب تحركا

ً
المواطنين جـــادا

رئيَسي السلطتين لتقليص مساحة االختالفات واحتواء الخالفات 
بين المؤسستين، وذلك كله في إطار الدستور، ودون المساس بأي 

مكتسبات دستورية«.
إلى ذلك، دعا النائب د. عادل الدمخي إلى سرعة تكليف رئيس 
الحكومة الجديدة وتشكيلها، وأن تعود جلسات البرلمان إلى 
 أنه لن يكون هناك تقدم 

ً
االنعقاد من أجل مصلحة الشعب، مؤكدا

من دون مشاركة شعبية حقيقية.
من جانبه، قــال النائب فيصل الكندري إن »استقالة الحكومة 
وتكليفها تصريف العاجل من األمور ال يبرر على اإلطالق التفافها 
على الدستور، وهروبها من الجلسات واالستحقاقات الشعبية«، 
 القيادة السياسية التدخل »إلعــادة األمــور إلــى نصابها، 

ً
مناشدا

واختيار حكومة اتخاذ القرار«.

 وأكد بايدن، في خطابه السنوي الثاني عن حال االتحاد، أن بالده 
سيئوا 

ُ
ستتحرك ضد الصين، إذا هددت األخيرة سيادتها، وقال: »ال ت

فهمنا، كما أظهرنا بــوضــوح األســبــوع الماضي، إذا هــددت الصين 
سيادتنا فسنعمل على حماية بالدنا، وفعلنا ذلــك«، في إشــارة إلى 
إسقاط المنطاد الصيني السبت الماضي قبالة سواحل كاروالينا 

الجنوبية.
وشدد على أنه أوضح لنظيره الصيني شي جينبينع أنه »يسعى 
 أن »الواليات المتحدة اليوم في أقوى 

ً
إلى المنافسة ال الصراع«، مضيفا

موقع منذ عقود للمنافسة مع الصين أو أي طرف آخر في العالم«.
وعن أوكرانيا، قال بايدن، إن الغزو الروسي لها، هو »اختبار على مر 
 إلى أن واشنطن وحلفاءها 

ً
العصور، واختبار ألميركا وللعالم«، مشيرا

قد ارتقوا إلى التحدي.
ولم يقدم أي مبادرة لحلفائه األوروبيين الخائفين من الحمائية 
المتزايدة لالقتصاد األميركي، بل على العكس، أكد أنه يريد التركيز 
 على 

ً
على المزيد من المعاملة التفضيلية للصناعة المحلية، مشددا

ضرورة أن تكون مواد البناء لمشاريع البنية التحتية مثل النحاس 
واأللومنيوم وكابالت األلياف الضوئية واألخشاب والجدران الجافة، 

أميركية الصنع.
وهاجم »الكتلة الترامبية« داخل الحزب الجمهوري، واتهم بعض 

الجمهوريين بــاقــتــراح تقليص وإيــقــاف الــرعــايــة الطبية والضمان 
االجتماعي، بداًل من جعل أصحاب الثروة يدفعون حصصهم العادلة 

من الضرائب.
وبعد أن بدأت األمسية بطريقة ودية وصفق الجانبان في القاعة 
ــت الــصــرخــات الــصــاخــبــة وهــتــافــات 

ّ
لــقــادة الــحــزبــيــن، ســرعــان مــا حــل

االســتــهــجــان محل الهمسات الــغــاضــبــة، عندما قــرر بــايــدن تصعيد 
 سلفه ترامب.

ً
الموقف وانتقاد المعارضة الجمهورية، وخصوصا

 ورغم طلب رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي من الجمهوريين 
عدم االنحدار إلى المضايقة الصاخبة، هاجمت النائبة مارجوري 
اب«.

ّ
تايلور غرين، المفرطة في مواالتها لترامب، بايدن ووصفته بـ »الكذ

من جهتها، رّدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ 
على خطاب بايدن، مؤكدة أن بكين ستدافع بحزم عن سيادتها وأمنها 
ومصالحها التنموية، وأنها ال تسعى لتجنب المنافسة وال تخشاها، 

لكنها تعارض حصر العالقة بأكملها في هذا المفهوم.
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سالم الصباح ألوغلو: تسخير جميع اإلمكانات لمساندة تركيا
وزير الخارجية التركي: للكويت دور رائد ومتميز في مساعدة الشعوب المنكوبة

أجرى وزير الخارجية الشيخ 
ســالــم الـــصـــبـــاح، بــحــضــور وزيـــر 
شـــؤون الــديــوان األمــيــري الشيخ 
محمد العبدالله، اتصاال هاتفيا، 
أمـــس، مــع وزيـــر خــارجــيــة تركيا 
ــــو، جـــدد  ــلـ ــ ــاويــــش أوغـ ــود جــ ــولــ مــ
خــاللــه خــالــص تـــعـــازي وصــــادق 
ــادة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ مــــــواســــــاة الـ
ــــت  ــويـ ــ ــكـ ــ وحــــــكــــــومــــــة وشـــــــعـــــــب الـ
لــلــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة الــصــديــقــة 
قـــيـــادة وحــكــومــة وشــعــبــا، وإلـــى 
أسر الضحايا الذين سقطوا إثر 
الزلزال المدمر الذي وقع في والية 
قــهــرمــان مــرعــش جــنــوبــي تركيا، 
ــاري تــعــالــى أن  ــبــ مــبــتــهــال إلــــى الــ
يتغمد الضحايا بواسع رحمته 
ومــغــفــرتــه، وأن يسكنهم فسيح 
جناته، وأن يمن على المصابين 

بالشفاء العاجل.
كما تناول االتــصــال مجريات 
تنفيذ التوجيهات السامية من 
ســمــو أمــيــر الــبــالد الــشــيــخ نــواف 
األحمد بإرسال مساعدات إغاثية 
وطواقم طبية وأمنية وإطفائية 
عــاجــلــة مـــن الــكــويــت إلـــى تــركــيــا، 
وســــيــــر أعــــمــــال الـــجـــســـر الـــجـــوي 
ونقل الكوادر واآلليات والمعدات 
والدعم الطبي والدوائي والرعاية 
الصحية العاجلة والــالزمــة إلى 
محتاجيها، وسبل تسخير جميع 
اإلمــــكــــانــــات الـــمـــتـــاحـــة لــمــســانــدة 
الشعب التركي الصديق في هذا 

المصاب الجلل.
من جانبه، نقل وزير الخارجية 

التركي تحيات القيادة السياسية 
بــالــجــمــهــوريــة الـــتـــركـــيـــة، وبـــالـــغ 
ــــالده لــقــيــادة  تـــقـــديـــر وامـــتـــنـــان بــ
وحــكــومــة وشــعــب الــكــويــت على 
مــواقــفــهــم اإلنــســانــيــة فـــي تــقــديــم 
ــعــــون والـــمـــســـانـــدة ألشــقــائــهــم  الــ
ــن فــــــــي الــــمــــنــــاطــــق  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــكـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــمـــتـــضـــررة جـــــراء هــــذه الــكــارثــة 

األليمة.
وثمن مبادرة الكويت بتسيير 
جــســر جــــوي لــنــقــل الــمــســاعــدات 
اإلغــاثــيــة والمعيشية األساسية 
لمحتاجيها في المنطقة، معتبرا 
إيـــاهـــا تــجــســيــدا واضـــحـــا لـــروح 
األخـــوة والــتــعــاون المشترك بين 
البلدين والشعبين الصديقين، 

ــار بـــالـــدور  ــ ــذا اإلطــ مــشــيــدا فـــي هــ
الـــرائـــد والــمــتــمــيــز الـــذي تــقــوم به 
الـــكـــويـــت فـــي مـــســـانـــدة الــشــعــوب 
المنكوبة والمتضررة حول العالم.

التعزية بالسفارة

في مجال آخر، توافد، أمس، 
عشرات المسؤولين والمواطنين 
والسفراء إلى السفارة التركية 
لتقديم واجــب الــعــزاء بضحايا 
الــزلــزال الــمــدّمــر، الـــذي وقــع في 
الــمــقــاطــعــات الــجــنــوبــيــة وراح 
ضحيته آالف القتلى والجرحى. 
ــان فـــي مــقــدمــة الــحــضــور  ــ وكـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ سالم 
الصباح، الــذي وصــف »الــزلــزال 
الــــــذي ضـــــرب تـــركـــيـــا وســـوريـــة 
بــالــمــأســاة اإلنــســانــيــة الــكــبــيــرة 
 إلى »أننا في ترقب 

ً
«، مشيرا

ً
جدا

لــمــا ســيــحــدث خــــالل الــيــومــيــن 
القادمين وستكون مساعداتنا 

على قدر الحدث«.
وفــي كلمة خطها فــي سجل 
الـــتـــعـــازي، أعـــــرب الـــصـــبـــاح عن 
»خالص مشاعر العزاء وصادق 
المواساة بهذا المصاب الجلل، 
الذي أدى إلى مقتل المئات من 
الضحايا وأسفر عن اآلالف من 
المفقودين، وإصابة الكثير من 
األشــخــاص، وتدمير لمنازلهم 
 »تعاطف 

ً
وممتلكاتهم«، مجددا

ــة الــكــويــت وتــضــامــنــهــا مع  دولــ
الجمهورية التركية الصديقة 

ومساندتها لتخطي تداعيات 
 
ً
هذه الكارثة المأساوية«، مقدما

»خالص تعازي ومواساة دولة 
الكويت إلــى أســر الضحايا في 
هذا المصاب األليم، وتمنياتها 
لــلــمــصــابــيــن بــالــشــفــاء الــعــاجــل 

والعثور على المفقودين«.
وفـــي تــصــريــحــات صحافية، 
قال وزير الخارجية، إن »أعداد 
الضحايا في تزايد، وهذا يدمي 
قــلــوب الكويتيين، ونــحــن نقف 
بجانب الشعب التركي، وسنقدم 
له كافة المساعدات الضرورية 
لــلــمــتــضــرريــن، وقــلــوبــنــا تــدمــي 
، ونتمنى ان 

ً
لما نشهده يوميا

تمر هــذه األزمــة بسالم، ونكرر 
وقوف الكويت إلى جانب تركيا 

في محنتها«.
وعـــــــــــن عـــــمـــــلـــــيـــــات اإلجـــــــــــالء 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الـــكـــويـــتـــيـــيـــن مــن 
تركيا، قال: »بناء على توجيهات 
ــيــــخ نـــــواف  ــمــــو األمـــــيـــــر الــــشــ ســ
االحـــــمـــــد وســــمــــو ولـــــــي الـــعـــهـــد 
الشيخ مشعل األحمد، تم إرسال 
ــانــــت هــنــاك  ــرة إجـــــــالء، وكــ ــائــ طــ
مــتــابــعــة مـــن ســمــو ولـــي العهد 
ــــوزراء سمو  ورئــيــس مجلس الـ
ــواف األحـــمـــد  ــ ــ الـــشـــيـــخ أحــــمــــد نـ
لطائرة اإلجـــالء، كما تــم إجــالء 
مجموعة أخـــرى مــن أنــقــرة عن 
طـــريـــق الـــبـــر وهـــــم مــــوجــــودون 
 مع السفير الكويتي في 

ً
حاليا

ــم إلـــى  ــهـ ــاعـ أنــــقــــرة وســـيـــتـــم إرجـ
أرض الوطن اليوم«.

وأشار إلى أن عدد الكويتيين 
الذين تم إجالؤهم من المناطق 

.
ً
المتضررة بلغ 30 مواطنا

سونمز

بــــــدورهــــــا، أعـــــربـــــت الـــســـفـــيـــرة 
الــتــركــيــة لـــدى الــبــالد طــوبــي نــور 
ــن خـــالـــص تــقــديــرهــا  ســـونـــمـــز عــ
وامــتــنــانــهــا لــكــل الــــدول الشقيقة 
والــصــديــقــة الــتــي تــســانــد تــركــيــا 
 فــــي مــحــنــتــهــا 

ً
 ومـــعـــنـــويـــا

ً
مــــاديــــا

الكبيرة.
واوضــحــت سونمز أن رسائل 
التضامن التي تلقتها تركيا من 
مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم تــعــبــر عن 
مــكــانــتــهــا فـــي قــلــوبــهــم وتــخــفــف 
مــن آالم الشعب الــتــركــي، مشيرة 
إلــى تــواصــل جــهــود فــرق اإلنــقــاذ 
للبحث عن األحياء وانتشال جثث 

الضحايا من تحت األنقاض. 
وأشادت بدور وزير الخارجية، 
ــــذي حـــضـــر لـــتـــقـــديـــم الـــتـــعـــازي  ــ الـ
بنفسه، مــوضــحــة أنـــه »كـــان منذ 
ــزال عــلــى  ــزلــ ــلــ الـــلـــحـــظـــة األولــــــــى لــ
تـــواصـــل مــعــي بــصــفــة مــســتــمــرة، 
وأبلغني بدعم القيادة السياسية 

الــكــويــتــيــة لــتــركــيــا فـــي مــصــابــهــا 
األليم«.

وأشـــارت إلــى أن عملية البحث 
شــهــدت مــعــجــزات كــبــيــرة، مثمنة 
جـــهـــود الـــكـــويـــت وتــضــامــنــهــا مع 
بــالدهــا منذ اللحظة األولـــى لهذه 
ــة وإرســـــالـــــهـــــا طـــائـــرتـــيـــن  ــ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ
على متنها فــرقــة اإلنــقــاذ وأخــرى 
ــدات الــــطــــبــــيــــة بـــخـــالف  ــاعــ ــســ ــمــ ــلــ لــ
الــمــســاعــدات الــطــبــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أن عملية الــمــســاعــدات الكويتية 
ســـتـــتـــواصـــل ألن عــمــلــيــة اإلنـــقـــاذ 

طويلة ومعقدة.
ــا تـــعـــرضـــت  ــيــ ــركــ ــــت إن تــ ــالــ ــ وقــ
ــــزالزل مـــن قــبــل لــكــن هـــذا الـــزلـــزال  لـ
كــان األعنف، مشيرة إلــى أن »عدد 
المصابين يبلغ 36 ألـــف مصاب 
حتى اآلن، والعدد في ازدياد، بينما 

تعّدى عدد القتلى الـ 6 آالف«.
وذكرت »أن الوقت ثمين ألن كل 
لحظة تمر تعني مضاعفة معاناة 
ضحايا الزلزال المدمر«، موضحة 
أن »فــرصــة إنــقــاذ أحــيــاء مــن تحت 

األنقاض التزال قائمة«.
من جهته، قال القائم باألعمال 
األمــيــركــي جيمس هولتسنايدر: 
»أتـــيـــت لــتــقــديــم خـــالـــص الــتــعــازي 

 في 
ً
لتركيا قيادة وحكومة وشعبا

هـــذه الــكــارثــة اإلنــســانــيــة الكبيرة، 
والــتــعــازي موصولة لكل شخص 
ــراء هــذه  ــ  جـ

ً
 أو قـــريـــبـــا

ً
فــقــد عــــزيــــزا

 تركيا »بالشريك 
ً
الكارثة«، واصفا

القوي والحليف المقرب ألميركا«.
وأشار إلى مبادرة الرئيس جو 
بايدن بتقديم العون والمساعدة 
ــــب الــــتــــركــــي،  ــعـ ــ ــشـ ــ لـــلـــحـــكـــومـــة والـ
ومشاركة القوات األميركية وفرق 
اإلنقاذ في البحث عن الضحايا في 

هذا الوقت العصيب.

زبيدوف 

من ناحيته، أعرب عميد السلك 
الدبلوماسي سفير طاجكيستان 
ــلـــه زبــــيــــدوف عــــن تــعــازيــه  زبـــيـــدالـ
 
ً
الــعــمــيــقــة لــتــركــيــا قـــيـــادة وشــعــبــا

 مــا 
ً
ــا ــفــ ــم،واصــ ــيــ ــذا الــــحــــدث األلــ ــهـ بـ

 
ً
حدث بـ«الفاجعة الكبرى«، مشيرا
إلى أن »مصاب تركيا هو مصاب 

العالم كله«.
يذكر أن السفارة التركية قررت 
تنكيس علم بالدها فــوق مبناها 
 على ضحايا 

ً
مدة سبعة أيام حدادا

الزلزال المدّمر. 

العتيبي والبرجس يبحثان سبل
تعزيز التعاون

ــر الخارجية  الــتــقــى نــائــب وزيـ
السفير منصور العتيبي، أمس، 
ــيـــس االتــــحــــاد الـــدولـــي  نـــائـــبـــة رئـ
ــلـــيـــب والــــهــــالل  لـــجـــمـــعـــيـــات الـــصـ
األحـــمـــر عـــن مــنــطــقــة آســيــا ودول 
المحيط الهادي واألمينة العامة 
لجمعية الهالل األحمر الكويتي 

مها الــبــرجــس، وتــم خــالل اللقاء 
استعراض المشاريع واألنشطة 
اإلنسانية للجمعية داخل الكويت 
وخارجها، إلى جانب بحث سبل 
تعزيز التعاون الثنائي المشترك 
بين وزارة الخارجية والجمعية 

في مجال العمل اإلنساني.

في مجال آخر، التقى العتيبي 
ســفــيــر الـــبـــحـــريـــن لـــــدى الــكــويــت 
صالح المالكي، وتم خالل اللقاء 
ــه الـــعـــالقـــات األخـــويـــة  ــ بــحــث أوجـ
الـــمـــتـــيـــنـــة الــــتــــي تــــربــــط الــبــلــديــن 

الشقيقين.

السفير السعودي: تسهيالت الستثمارات الكويتيين
• شارك في تكريم العجران وأكد زيارة وزير استثمار المملكة للبالد بعد أيام

• طرُح »مشروع نيوم« في منتدى »استثمر في السعودية« الذي تستضيفه الكويت
● ربيع كالس

وصف سفير خادم الحرمين 
الــشــريــفــيــن لـــدى الــبــالد األمــيــر 
ــن ســـعـــد الـــعـــالقـــات  ســـلـــطـــان بــ
بـــيـــن بــــــالده والــــكــــويــــت بــأنــهــا 
»تاريخية ومتجذرة منذ عقود 
وتميزت بالتعاون والتنسيق 
والزيارات الرسمية المتبادلة 
ــلــــى الــــمــــســــتــــويــــات الـــعـــالـــيـــة  عــ
والــــوزاريــــة فــي إطــــار الــتــشــاور 
لـــتـــعـــزيـــز الــــعــــالقــــات الــثــنــائــيــة 

والمستجدات اإلقليمية«.
وفـــي تــصــريــح عــلــى هامش 
مــــشــــاركــــتــــه فـــــي حــــفــــل تـــكـــريـــم 
ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ مــــســــاعــــد وزيــــــــــر الــ
لــــــشــــــؤون الــــــمــــــراســــــم، ضــــــاري 
الــعــجــران، بــعــد انــتــهــاء مهامه 
بالوزارة، بحضور حشد كبير 
مــن الــســفــراء والدبلوماسيين 
الــمــعــتــمــديــن فــي الــكــويــت، قــال 
ــر  ــ ــن ســــعــــد، إن »زيـــــــــــارة وزيـ ــ بـ
الــخــارجــيــة الـــســـعـــودي األمــيــر 
فيصل بن فرحان للكويت كانت 
معدة منذ ديسمبر الماضي، 
وجــــرى فـــي الــمــحــادثــات الــتــي 
ترأسها مــن الجانب الكويتي 
وزيــر الخارجية الشيخ سالم 
الــعــبــدالــلــه، بــحــث الــســبــل حــول 
تــوطــيــد الــتــعــاون فــي مختلف 
الــمــجــاالت والتنسيق، إضافة 
إلــــى عــقــد اجــتــمــاعــات مجلس 
التنسيق بين البلدين المقررة 
خـــــــالل الــــشــــهــــريــــن الــمــقــبــلــيــن 

ــار فــتــح مــجــاالت أوســع  فــي إطـ
 إلـــــــــى أن 

ً
ــا ــ ــ ــتـ ــ ــ ــاون«، الفـ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ لــ

»هــــــذه االجـــتـــمـــاعـــات ســتــكــون 
استكمااًل لما تم االتفاق عليه 
ــــات الـــســـابـــقـــة  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ فـــــي االجـ

للمجلس«. 
وأضاف أنه »في إطار تنمية 
العالقات االقتصادية للمملكة 
وتعزيز االستثمارات المتبادلة 
مع الدول، وعلى ضوء الزيارة 
الـــرســـمـــيـــة لــــوزيــــر االســتــثــمــار 
الـــســـعـــودي خـــالـــد الـــفـــالـــح إلــى 

الكويت األسبوع المقبل، دعت 
وزارة االستثمار لعقد منتدى 
»اســتــثــمــر فــي الــســعــوديــة« في 
الكويت، بهدف تسليط الضوء 
عــلــى البيئة االســتــثــمــاريــة في 
ــرز الـــفـــرص  ــ ــــرض أبــ بـــلـــدنـــا وعــ
االستثمارية في المملكة، حيث 
ســيــفــتــتــح الـــمـــنـــتـــدى االثــنــيــن 
المقبل بحضور رجــال أعمال 
كويتيين للتعرف على الفرص 
ــة فـــــي الــمــمــلــكــة  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
والــتــســهــيــالت الــتــي تــقــدم لهم 

عند االستثمار في المشاريع 
الكبرى التي تطرحها المملكة«. 

مشاريع كبرى

وتوقع بن سعد أن تعرض 
في المنتدى مشاريع كبرى قيد 
 وعــلــى رأســهــا 

ً
التنفيذ حــالــيــا

»مــشــروع نــيــوم« الــذي يعد من 
أكــبــر الــمــشــاريــع الضخمة في 

المملكة. 
وتــــــــابــــــــع أنـــــــــــه »فـــــــــــي إطــــــــار 

ــالقــــــات الــــمــــتــــمــــيــــزة بــيــن  الــــــعــــ
الــمــمــلــكــة والـــكـــويـــت، اخـــتـــارت 
ــار الـــكـــويـــت  ــمــ ــثــ ــتــ وزارة االســ
ــذا  ــ ــة إلقـــــــامـــــــة هـ ــطــ ــحــ كـــــــــــأول مــ
الـــمـــنـــتـــدى الـــمـــهـــم والـــتـــعـــرف 
عــلــى مـــا تــقــدمــه الــمــمــلــكــة من 
تسهيالت للمستثمرين وانجاز 
معامالتهم في سهولة ويسر 
ــــن دون  ــهـــة واحـــــــــدة مـ وفــــــي جـ
الحاجة إلــى مراجعة أكثر من 

جهة«. 
ــال إن »الــمــمــلــكــة تــشــهــد  ــ وقــ
 فــــي جــمــيــع 

ً
 مـــتـــســـارعـــا

ً
نــــمــــوا

الـــمـــجـــاالت، ومــــن الــمــتــوقــع أن 
تنجز رؤية 2030 قبل موعدها 

بخمس سنوات«. 
ــــب بـــن ســعــد بــضــيــوف  ورحـ
الرحمن الذين سيؤدون مناسك 
 إلى 

ً
الــحــج لــهــذا الــعــام، مــشــيــرا

 
ً
أن »وزارة الــحــج تــهــتــم كــثــيــرا
 
ً
بتسهيل أمــور الحجاج فضال
عــن إطــــالق مــنــصــة لــلــحــج وأن 
الــمــمــلــكــة تــســتــعــد لــكــل مــوســم 
حــج مــن بــعــد انــتــهــاء الــمــوســم 

السابق«. 
كما أشار إلى »قرار المملكة 
لرفع تأشيرات الــدخــول إليها 
فـــي حــــال اســـتـــخـــدام الــخــطــوط 
الجوية السعودية واستخراج 
 
ً
التأشيرة اإللكترونية، مبينا
أن »هذا األمر ساعد في زيادة 
عــدد السياح القادمين إليها، 
لـــلـــتـــســـهـــيـــالت الــــتــــي تــقــدمــهــا 

المملكة للسياح«.

 البرجس
ً
نائب وزير الخارجية مستقبال

العجران وسفراء السعودية والبحرين وقيرغيزيا

السفارة التركية تطلق حملة للتبرعات العينية 
أعلنت السفارة التركية لــدى البالد حاجتها 
لتبرعات عينية لنقلها للمتضررين مــن جــراء 

الزلزال. 
وفي بيان نشرته على حسابها على »تويتر«، 
أفـــادت الــســفــارة بــأنــه »يمكن للذين يرغبون في 
ــع قــائــمــة  تــقــديــم الـــمـــســـاعـــدة، تــســلــيــم الــــمــــواد )مــ
المحتويات( إلى سفارتنا في طرود. سيتم إرسال 
الــمــســاعــدات الــتــي يــتــم جمعها إلـــى تــركــيــا عبر 

الخطوط الجوية التركية«.
وأوضحت أن »العناصر المطلوبة هي: مالبس 
ــال( مــعــاطــف، مــعــاطــف  ــفــ شــتــويــة )لــلــكــبــار واألطــ
واقــيــة مــن المطر، أحــذيــة طويلة )جـــزم(، كنزات، 

ــة، أغــطــيــة لــلــرأس،  ــحـ بــنــطــلــونــات، قــــفــــازات، أوشـ
جوارب، مالبس داخلية«.

وتــابــعــت:« أنــه فــي اطـــار التجهيزات األخـــرى، 
ــرة ومـــراتـــب للخيام،  نــحــن بــحــاجــة لــخــيــام، وأســ
وأكياس نوم، وموقد غاز، وسخان وأسطوانة غاز 
ارات حافظة للحرارة وعبوات لحفظ السوائل 

ّ
ومط

ومصباح يدويو ومولد طاقة )باور بانك(«.
وأشـــــــــــــارت إلــــــــى أنـــــهـــــا بــــحــــاجــــة إلــــــــى »عـــلـــب 
بة(، 

ّ
الطعام )أغــذيــة قابلة للتخزين وأغــذيــة معل

ومستلزمات أطفال، وحفاضات، منتجات وأدوات 
نظافة عامة، ومنتجات وأدوات نظافة إنسانية«.

»الشؤون« توافق لـ 30 جمعية على 
المساهمة في إغاثة متضرري الزلزال

أعــلــنــت وزارة الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والتنمية 
الــمــجــتــمــعــيــة، امـــس األول، مــنــح نــحــو 30 مــوافــقــة 
للجمعيات والجهات المعتمدة التي طلبت المشاركة 
في حملة إغاثة المتضررين جــراء الــزلــزال المدمر 

الذي ضرب تركيا وسورية.
ــــالم  ــال مـــديـــر إدارة الـــعـــالقـــات الـــعـــامـــة واإلعـ ــ وقـ
الناطق بــاســم الــــوزارة أحــمــد العنزي فــي تصريح 
صحافي إنه »تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية 
وتعليمات مجلس الوزراء بإغاثة المتضررين من 

هــذه الكارثة الطبيعية التي أودت بحياة االالف، 
خــاطــب عبدالعزيز ســـاري وكــيــل الــــوزارة باإلنابة 
وزارة الــدفــاع للموافقة عــلــى تسيير طــائــرة لنقل 

المعونات إلى الجمهورية التركية«.
وأضاف العنزي أن وزيرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية المجتمعية مي البغلي وجهت بتحقيق 
الــتــكــامــل والــتــعــاون مــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة بغية 
الــتــســهــيــل عــلــى الــجــمــعــيــات الــخــيــريــة واإلغـــاثـــيـــة 

وإيصال المعونات والمساعدات بشكل عاجل.

ربيع كالس

الصباح خالل تدوين تعزيته في سجل السفارة التركية وإلى جانبه سونمز 

رسالة إلى ولي العهد من سلطان عمان
وزير الخارجية استقبل مجموعة الصداقة الكويتية - البريطانية

م وزيــر الخارجية، الشيخ سالم الصباح، 
ّ
تسل

رسالة خطية موجهة إلى سمو ولي العهد، الشيخ 
مشعل األحمد، من سلطان عمان الشقيقة، هيثم 
بن طارق، تتصل بالعالقات األخوية المتينة التي 
تربط البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في كل 
المجاالت، باإلضافة إلى القضايا محل االهتمام 

المشترك.
جاء ذلك خالل استقبال وزير الخارجية لسفير 
سلطنة عمان لدى البالد د. صالح الخروصي أمس.

كما استقبل الصباح رئيس مجموعة الصداقة 
الكويتية - البريطانية عبدالله بشارة، وأعضاء 
المجموعة كال من وزير شؤون الديوان األميري 
الــشــيــخ محمد الــعــبــدالــلــه، وفــهــد الــبــحــر، وضـــرار 
الــغــانــم، والــســفــيــرة نبيلة الــمــال، والــســفــيــر خالد 

الدويسان، وبدر الخرافي.

وتــم خــالل اللقاء استعراض عالقات الصداقة 
التاريخية الوطيدة التي تربط بين دولة الكويت 
والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا 
الــشــمــالــيــة الــصــديــقــة، ودور مــجــمــوعــة الــصــداقــة 
اء والتنسيق القائم بين 

ّ
في تعزيز التعاون البن

الــجــانــبــيــن عــلــى كـــل الــمــســتــويــات وفــــي مختلف 
ــــدد مــــن الـــمـــوضـــوعـــات،  الــــمــــجــــاالت، ومـــنـــاقـــشـــة عـ
والتطلعات نحو كل ما من شأنه أن يزيد الترابط 
الــقــائــم بــيــن الــبــلــديــن صـــالبـــة، ويـــعـــود بالمنفعة 

لمواطني البلدين الصديقين.
والتقى وزير الخارجية في ديوان عام الوزارة 
ــر مــجــلــس الــــنــــواب الــلــبــنــانــي هـــادي  مـــع أمـــيـــن سـ
أبــوالــحــســن، بــمــنــاســبــة زيـــارتـــه لــلــبــالد، حــيــث تم 
خالل اللقاء بحث األوضاع الراهنة في الجمهورية 

اللبنانية الشقيقة.

سفارة أنقرة 
استقبلت المعزين 

في ضحايا 
الزلزال... والسفيرة 

سونمز ثمنت 
تضامن الكويت
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يـــبـــدو أن الــســيــنــاريــو األســــوأ 
الخاص بمصير استقدام العمالة 
رت 

ّ
المنزلية الفلبينية، الذي حذ

ــريـــدة« عــبــر صــفــحــاتــهــا من  »الـــجـ
، مع 

ً
ــا ــعــ ــات واقــ ، بــ

ً
حـــدوثـــه مـــــــرارا

إعـــان وزيـــرة العمالة المهاجرة 
في مانيا سوزان أوبلي، »تأجيل 
توريد العمالة الوافدة ألول مرة 
عــلــى وجــــه الــتــحــديــد لــلــخــدمــات 
الـــمـــنـــزلـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت إلـــــى مــا 
ــات كــبــيــرة  ــ ــــاحـ بـــعـــد إجــــــــراء إصـ
عــقــب مــحــادثــات ثــنــائــيــة مرتقبة 
ـــر الـــمـــزيـــد من 

ّ
ــكـــويـــت، تـــوف مـــع الـ

الـــضـــمـــانـــات لــحــمــايــة ورفـــاهـــيـــة 
العمالة«، خال جلسة ُعقدت أمام 
لــجــنــة مــجــلــس الــشــيــوخ لــشــؤون 
الــعــامــلــيــن فـــي الـــخـــارج بــرئــاســة 
السناتور رافي تولفو، ومشاركة 
القائمة بأعمال وزيرة الخارجية 

هناك.
وبينما أبــدت أوبــلــي تفاؤلها 
بــأنــه »ال يـــزال مــن الممكن إجــراء 
تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
الـــعـــمـــل الـــثـــنـــائـــيـــة الـــقـــائـــمـــة بــيــن 
ــالــــت  ــن والــــــــكــــــــويــــــــت«، قــ ــيــ ــبــ ــلــ ــفــ الــ
 بــصــورة جيدة 

ً
»نــســتــعــد مــســبــقــا

ــن الـــجـــانـــبـــيـــن،  ــيــ لــــمــــحــــادثــــات بــ
لمناقشة االنتهاكات التي حدثت 
عــبــر الــســنــوات الــمــاضــيــة، والــتــي 
تــزيــد معها الــحــاجــة إلــى حــدوث 

تغييرات كبيرة«.

مــن جانبه، أفـــاد المتخصص 
ــؤون الـــعـــمـــالـــة الــمــنــزلــيــة  ــ ــ فــــي شـ
ــري، بـــــــأن الـــســـبـــب  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ ــام الـ ــ ــــسـ بـ
ــوقــــف  ــيــــســــي وراء قـــــــــرار الــ ــرئــ الــ
هـــو عــجــز الــحــكــومــة، مــمــثــلــة في 
وزارتـــــــــي الـــخـــارجـــيـــة الـــداخـــلـــيـــة 
والهيئة العامة للقوى العاملة، 
عن إيجاد حلول جذرية لظاهرة 
ــامــــات الـــمـــنـــزلـــيـــات  ــعــ س الــ تــــكــــدُّ
داخل سفاراتهن، رغم التحذيرات 
الـــمـــتـــكـــررة الـــتـــي أطــلــقــنــاهــا عبر 
»الجريدة«، »والتي لألسف لم تجد 
 حكومية صاغية تستجيب 

ً
آذانا

ركت األمور على 
ُ
، بل ت

ً
لها سريعا

 يصعب 
ً
عواهنها حتى بلغت حّدا

تداركه«.

ــابــــع الـــشـــمـــري فــــي حــديــثــه  وتــ
ـــ »الــــجــــريــــدة«، أن »أبـــــرز أســبــاب  لـ
ــوقــــف خـــلـــل مــنــظــومــة )الـــقـــوى  الــ
العاملة( الخاصة بسرعة البت في 
المنازعات العمالية ورّد الحقوق 
المالية ألصحابها سواء الخاصة 
بـــــرفـــــض أربـــــــــــاب األعـــــــمـــــــال دفــــع 
الرواتب الشهرية أو المستحقات 
 عن 

ً
ــة، فـــضـــا ــدمـ عـــن نــهــايــة الـــخـ

تراجع الدور المنوط بمركز إيواء 
الــعــمــالــة الـــتـــابـــع لــقــطــاع حــمــايــة 

القوى العاملة بالهيئة، والقائم 
عــلــى ســرعــة احـــتـــواء الــمــنــازعــات 
التي قد تنشب ما بين العامات 
ــاب عملهن، بــل وسياساته  وأربــ
ــفـــة فـــــي الـــتـــعـــامـــل  ــيـ غــــيــــر الـــحـــصـ
مــع الــعــامــات الــمــســجــل بحقهن 

باغات تغّيب من أربابهن«.

الوقف مدة سنة

وتوقع الشمري أن يمتد قرار 

ــا بـــيـــن 10 أشــهــر  ــوقــــف إلـــــى مــ الــ
والــســنــة، الســيــمــا أنـــه صـــادر عن 
مجلس الشيوخ في مانيا، وليس 
 من السهل التراجع 

ً
 وزاريـــا

ً
قــرارا

ات  عنه، بــل يتطلب حزمة إجـــراء
ومراجعات وتدقيق من البرلمان 
ــادة  ــه، وإعــــــ ــنــ ــعــــزوف عــ ــلــ ــاك لــ ــنــ هــ
.
ً
تصدير العمالة الجديدة مجددا

ر مـــــن زيــــــــــادة مــــعــــدالت 
ّ
وحــــــــــذ

الــمــنــازعــات العمالية ومــا يترب 
ــامــــات  ــعــ ــلـــيـــهـــا مـــــن عـــــــــزوف الــ عـ
الجديدات عن القدوم إلى السوق 
ــعـــورهـــن بــــاألمــــان  ــتـــي لـــشـ ــكـــويـ الـ
 لــتــراجــع الــجــهــات 

ً
داخـــلـــه، »نـــظـــرا

المعنية ذات العاقة عــن توفير 
الحماية القانونية لهن، أو الفصل 
السليم بالمنازعات التي تنشب 

مع أرباب عملهن«.

الوقف للجدد

وأوضــــــــــح أن وقـــــــف تـــصـــديـــر 
الــعــمــالــة يــشــمــل الـــجـــديـــدة منها 
التي تعمل ألول مرة وليس لديها 
 
ً
خبرة باألعمال المنزلية، مشيرا

إلى أنه بشأن العامات صاحبات 
الخبرات السابقة في هذا المجال 

قد يسمح لهن بالعمل.

وأضــــــــاف أنـــــه »بــــشــــأن الـــڤـــيـــزا 
ــّدقــــت  وعـــــقـــــود الــــعــــمــــل الــــتــــي صــ
وصدرت بالفعل من وزارة العمل 
ــاك ســــيــــســــمــــح ألصــــحــــابــــهــــا  ــ ــنــ ــ هــ
بــالــقــدوم إلــى الــكــويــت دون أدنــى 

اشكالية«.

حظر كلي للعمالة

ــي،  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــت أوبـ ــ ــ ــالـ ــ ــ إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، قـ
 فـــي طــوكــيــو 

ً
الـــمـــوجـــودة حـــالـــيـــا

ــاركــــوس  ــيــــس مــ ــرئــ لـــمـــســـاعـــدة الــ
فــي اجــتــمــاعــه مــع مــالــكــي السفن 
ــيـــن، إن »الــفــلــبــيــنــيــيــن  ــيـ ــانـ ــابـ ــيـ الـ
الراغبين فــي العمل فــي الــخــارج 
كــخــدم مــنــازل لــديــهــم الــعــديــد من 
الـــبـــلـــدان لـــاخـــتـــيـــار مــــن بــيــنــهــا، 
بالتالي ال ينبغي أن يقلقوا بشأن 
االســـتـــشـــارة الــجــديــدة الــقــادمــة«، 
مــضــيــفــة أن »هـــونـــغ كـــونـــغ تظل 
 وهي أقرب بكثير إلى 

ً
 قويا

ً
بديا

 سنغافورة، 
ً
الوطن، ولدينا أيضا

 مع 
ً
حيث لدينا عاقات جيدة جدا

الوزارة هناك«.
وبــســؤال أوبــلــي: لــمــاذا ال يتم 
فـــرض حــظــر كــامــل عــلــى تصدير 
العمالة؟، أجابت »ألن هناك عمااًل 
فــلــبــيــنــيــيــن فــــي الــــخــــارج عــمــلــوا 
ــكـــويـــت مـــنـــذ عـــدة  بــالــفــعــل فــــي الـ
ســنــوات وال يــزالــون يرغبون في 
العودة إلى أرباب عملهم القدامى 
ــاب جـــدد، كما  أو الــبــحــث عــن أربــ
تـــم إبـــاغـــنـــا مـــن خــــال الــقــنــوات 
الدبلوماسية باستعداد الحكومة 
الكويتية لانخراط في محادثات 

عمالية ثنائية«.
ــعــــاقــــات  ــالــ ــــدت بــ ــهـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ  واسـ
الـــجـــيـــدة بــيــن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
ــــن بـــعـــد  ــيـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــ ــــوديــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الــمــحــادثــات الثنائية الــتــي تمت 
في نوفمبر 2022، التي على أثرها 
ــاء مــجــمــوعــة عــمــل فنية  ــم إنـــشـ تـ
مشتركة لطرح مختلف المشاكل 
والمخاوف، إذ تجتمع المجموعة 
ــائـــل  كــــل أســــبــــوع مــــن خــــــال وسـ

التواصل االفتراضية.

لــــــشــــــؤون  أقــــــــامــــــــت وزارة ا
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والـ
ــم  ــراســ الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة أمـــــــــس، مــ
ــإطــــاق   بــ

ً
ــم إيـــــــذانـــــــا ــلــ ــعــ رفـــــــع الــ

احــــتــــفــــاالت الــــــــــوزارة بـــالـــذكـــرى 
ـــ 32  ــ ـــ 62 لــلــعــيــد الــوطــنــي والـ الــ
ــيــــوم الـــتـــحـــريـــر تـــحـــت شـــعـــار  لــ

)عــــز وفـــخـــر( بــرعــايــة وحــضــور 
وزيـــــــرة الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 
ــر  والــتــنــمــيــة المجتمعية ووزيـ
الدولة لشؤون المرأة والطفولة 

المهندسة مي البغلي.
ــلـــي، فــــي كــلــمــة  ــبـــغـ وقــــالــــت الـ
بهذه المناسبة، التي أقامتها 

إدارة األنشطة العامة واإلعــام 
فــي قطاع الــرعــايــة االجتماعية 
 
ً
بــالــوزارة، إن العلم »يمثل رمــزا

لـــلـــوحـــدة الــوطــنــيــة بــيــن أبــنــاء 
الــوطــن، ويــمــثــل الــــوالء للقيادة 
الــحــكــيــمــة فـــي بــلــدنــا الــحــبــيــب، 
ويعزز االنتماء الرض الوطن« 
ــا بـــهـــذه  ــهــ ــتــ مــــعــــربــــة عــــــن فــــرحــ

المناسبة العظيمة.
وأضافت أن رفع علم الكويت 
فـــي مــخــتــلــف الــمــيــاديــن يعتبر 
 لــلــجــهــود والــتــضــحــيــات 

ً
فـــخـــرا

التي قدمت من األجيال السابقة، 
ــر الــكــبــيــر  ــ ــان لـــهـــا األثــ ــ والــــتــــي كـ
فـــي مــكــانــة الــكــويــت الــمــرمــوقــة 
ضمن المنظومة الدولية، كذلك 
 
ً
الجهود الشبابية للمضي قدما

بمستقبل زاهر للوطن.
وعبرت عن شكرها وتقديرها 
لــكــل قـــطـــاعـــات وزارة الـــشـــؤون 

 
ً
االجــتــمــاعــيــة الــتــي لــعــبــت دورا

 فـــي تــقــديــم خــدمــاتــهــا 
ً
أســاســيــا

للمواطنين واالستمرار في هذه 
الخدمات، سائلة المولى تعالى 
أن يحفظ الكويت وشعبها من 
كــل مــكــروه فــي ظــل قــيــادة سمو 
أمير الباد الشيخ نواف األحمد 
وسمو ولي عهده األمين الشيخ 
مشعل األحــمــد، وأن يعم األمــن 
والــســام على األمتين العربية 

واإلسامية والعالم أجمع.
وعلى هامش احتفالية رفع 
العلم، افتتحت الوزيرة البغلي 
ــام مـــــع نــخــبــة  ــقــ ــمــ ــعــــرض الــ ــمــ الــ
مــــن قــــيــــاديــــي وزارة الــــشــــؤون 
االجــتــمــاعــيــة الــــذي شـــاركـــت به 
الــعــديــد مــن الــجــهــات الرسمية 
واالهـــلـــيـــة والــــفــــرق الــتــطــوعــيــة 
ــة لــــشــــركــــات الـــقـــطـــاع  ــافــ ــاإلضــ بــ

الخاص.
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ً
»األشغال«: إصالح الشوارع بالمحافظات تدريجيا

 واإلسراع في ترسية مناقصات الصيانة لبدء العمل 
ً
• بوقماز تتابع األعمال ميدانيا

• أخذ عينات من خلطة األسفلت لبيان مدى مطابقتها للمواصفات
● سيد القصاص

تــابــعــت وزيــــرة األشــغــال الــعــامــة وزيـــرة 
الــكــهــربــاء والـــمـــاء والــطــاقــة الــمــتــجــددة، د. 
ــال إصــــــاح الـــطـــرق  ــمــ ــانــــي بـــوقـــمـــاز، أعــ أمــ
ــع مــخــتــلــفــة  ــ ــواقــ ــ ــــي عـــــــدة مــ والــــــــشــــــــوارع فــ
بمحافظتي الــفــروانــيــة والـــجـــهـــراء، حيث 
تــواجــدت بوقماز على رأس الفريق الــذي 
يجري أعمال الصيانة التابع للوزارة في 
 للخطة الــتــي تتبعها 

ً
تلك الــمــواقــع، وفــقــا

»األشغال« إلصاح الشوارع الداخلية في 
المناطق. 

وقالت مصادر األشغال لـ »الجريدة«، إن 
 بشكل تدريجي على 

ً
الــوزارة تعمل حاليا

إصاح الشوارع المتضررة جراء األمطار، 
حيث وضعت خطة مسبقة لتلك األعمال، 
بعد أن تم عمل مسح شامل لتلك المناطق 
من خــال فــرق الـــوزارة المختلفة، وحصر 

أضرارها. 
وبينت أن ملف الطرق سواء في المناطق 

الداخلية أو الــطــرق السريعة يأتي ضمن 
أولويات الوزيرة، حيث تتابع جميع أعمال 
 
ً
األسفلت التي تتم على تلك الشوارع، وفقا
لــلــمــواصــفــات الــتــي وضعتها الـــــوزارة من 

خـــال الـــزيـــارات المختلفة لتلك األعــمــال، 
والتأكد من مطابقة الخلطات للمواصفات 
الــتــي وضعتها الــــوزارة، بعد أن يتم أخذ 
عينات مختلفة منها للتأكد من سامتها 

ومــطــابــقــتــهــا لــلــمــواصــفــات الــمــوضــوعــة، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــشــديــد الــرقــابــة عــلــى تلك 

األعمال من خال المشرفين عليها.
ولفتت إلى أن الوزارة بانتظار االنتهاء 
من المناقصات الخاصة بالصيانة، والتي 
أعلنتها في السابق لتبدأ أعمال الصيانة 
بشكل كــامــل فــي جميع محافظات الباد 
على كل الطرق المتضررة، مبينة أن هناك 
 من  القائمين على تلك المناقصات 

ً
تحركا

من أجل اإلسراع في ترسيتها، وبدء العمل 
على إصاح الشوارع. 

وبينت أن الوزارة وّجهت القائمين على 
خدمات التواصل مع المواطنين بالحرص 
عــلــى مــتــابــعــة الـــشـــكـــاوى الــتــي تــــرد إلــيــهــا 
بــخــصــوص الـــطـــرق، وســرعــة الــــرد عليها، 
والتفاعل معها حتى تبدأ عمليات الصيانة 
الـــشـــامـــلـــة لـــلـــطـــرق والــــــشــــــوارع الـــداخـــلـــيـــة 

والخارجية.

الوزيرة بوقماز تتابع أعمال إصاح الشوارع

جورج عاطف

بسام الشمري

تكّدس 
العامات 
بالسفارة 

وخلل 
منظومة رّد 

الحقوق أبرز 
أسباب الوقف

نتوقع استمرار 
الوقف أكثر 

من 10 أشهر 
لصدوره 

من مجلس 
الشيوخ في 

مانيا

الڤيزا وعقود 
العمل المصّدقة 

والصادرة من 
وزارة العمل 

الفلبينية 
سيسمح 

ألصحابها 
بالقدوم

الشمري

السلطان والوفد الياباني

العمالة الفلبينية في الكويت

دشنت مؤسسة نماء الخيرية، 
التابعة لجمعية اإلصاح 

االجتماعي، أمس األول، 
مرحلة جديدة من العمل 

بمشروع »األمل« لعاج مرضى 
السرطان من املقيمني غير 

املقتدرين على شراء األدوية، 
بالشراكة والتعاون مع األمانة 

العامة لألوقاف ومبرة الدعم 
اإليجابي.

وقال الرئيس التنفيذي لـ »نماء«، 
سعد العتيبي، لـ »كونا«، على 
هامش فعالية إطاق املرحلة 
الجديدة، إن »اآلثار املتراكمة 

بسبب املرض تحتم علينا 
مواصلة العمل، لرفع املعاناة، 

وتقديم املساعدات لغير 
الكويتيني من املصابني به، 

السيما في مراحله العاجية 
الطويلة والصعبة، أبرزها 

املساعدات االقتصادية 
واالجتماعية والنفسية«.

من جانبه، أكد عضو 
مجلس اإلدارة واألمني 
العام باإلنابة بجمعية 

اإلصاح االجتماعي سالم 
العبدالجادر، أن الكويت تولي 

العمل الخيري واإلنساني 
كل الدعم والرعاية، حتى 

أضحت مؤسساتها الخيرية 
الحكومية واألهلية تحتل 
موقعًا رياديًا في خريطة 

العمل اإلنساني.

وزعت جمعية التميز اإلنساني 
الكويتية، في إطار حملة 

»إغاثة الشتاء«، أكثر من ألف 
حصة من املساعدات على 

الاجئني السوريني في لبنان 
واملواطنني اللبنانيني.

وقال مدير مكتب التعليم 
في مدارس الكويت الخيرية، 
التي تشرف عليها الجمعية، 

مصطفى علوش، لـ »كونا«، إن 
هذه الحصص »بتبرع كريم من 

عدد من العائات واملحسنني 
الكويتيني، وكل حصة تتضمن 
سلة غذائية وبطانية وغالونًا 

من املازوت للتدفئة«.
ولفت إلى أن التوزيع جرى 

بإشراف عضو مجلس إدارة 
»التميز« حامد الرفاعي، إلى 

جانب رشيد مطبقي، في 
مناطق طرابلس ودير عمار 

واملنية والضنية وعكار 
شمالي لبنان.

وأشار إلى أنه أجرى زيارة 
ملفتي طرابلس والشمال الشيخ 
محمد إمام، وقد سلم 70 حصة 

ملدرسي ومدرسات التربية 
اإلسامية بمدارس الشمال 

اللبناني.

أعلنت جمعية إحياء التراث 
اإلسامي، أنها نظمت 33 رحلة 
عمرة ناجحة لضيوف الكويت 

املقيمني، ضمن جهودها في 
الدعوة داخل الكويت، التي 
يشرف عليها مركز الهداية 

للتعريف باإلسام بمحافظتي 
األحمدي ومبارك الكبير التابع 

للجمعية. 
وأشارت الجمعية، في بيان، 

أمس، إلى تسييرها رحلة 
عمرة لـ 45 شخصًا من 

املهتدين الجدد من الجاليات 
األجنبية املقيمة في الكويت، 

لتعريفهم بإحدى شعائر 
اإلسام املهمة، وزيارة املسجد 

الحرام.
وأوضحت أن عدد املهتدين 
خال العام 2022، من خال 

مركز الهداية للتعريف 
باإلسام بمحافظتي األحمدي 

ومبارك الكبير، بلغ 120 
مهتديًا ومهتدية، مبينة أن 

إدارة املركز تستهدف هذا العام 
زيادة هذا العدد خال عام 

2023، الذي وصل، بفضل الله، 
حتى بداية الشهر الجاري إلى 

7 أشخاص دخلوا اإلسام على 
يد دعاتها.

سلة أخبار

»نماء« تدشن مرحلة 
جديدة من »األمل«

»التميز« توزع ألف حصة 
دعم للسوريين واللبنانيين

»إحياء التراث«: 120 
مهتديًا جديدًا في 2022

منح دراسية للمعلمين 
الكويتيين في جامعات اليابان

بحث وكيل وزارة التربية باإلنابة الوكيل المساعد للتعليم العام 
أسامة السلطان مع وفد ياباني، بحضور المستشار كوجي كانيكو 

واراتا تاتسومي، أوجه التعاون المشتركة بين الكويت واليابان.
وناقش الطرفان تقديم منحة دراسية للمعلمين الكويتيين في 
جامعات اليابان، من خال البرنامج التدريبي للمدرسين الراغبين 
فــي القيام بالبحث فــي التعليم الــمــدرســي باليابان والجامعات 
اليابانية للسنة الدراسية األكاديمية التي تبدأ هناك في سبتمبر 
وأكتوبر المقبلين، وأهميتها وأثرها اإليجابي في مجال التعليم 

والثقافة.
 سبل تبادل الخبرات بين البلدين، 

ً
كما تناول االجتماع أيضا

والعمل على توثيق أواصر الصداقة، وتعزيز العاقات المتميزة 
في الجانب التعليمي.

 
ً
»الخدمة المدنية« يصدر تعميما

بوقف التعيينات القيادية

 
ً
 وطنيا

ً
»كونا« تنظم يوما
وســــط أجــــــواء احــتــفــالــيــة وتـــراثـــيـــة مفعمة 
بـــمـــعـــانـــي الــــــــوالء واالنــــتــــمــــاء لـــلـــوطـــن أقـــامـــت 
 ضمن احتفاالت الكويت 

ً
 وطنيا

ً
»كونا« يوما

بأعيادها الوطنية شــارك فيه فريق »إكسبو 
965 للمعارض التراثية والحرفية والمبدعين 
ــفـــريـــق الــكــويــتــي لــلــســيــارات  الــكــويــتــيــيــن« والـ

القديمة.

وتضمن الحفل الذي حضرته المديرة العامة 
لــلــوكــالــة الـــدكـــتـــورة فــاطــمــة الــســالــم ومــوظــفــو 
 ألنشطة الفريق التراثي 

ً
»كونا« أمــس، عرضا

والحرف اليدوية، بقيادة مؤسس الفريق محمد 
كمال، إلى جانب عرض للسيارات الكاسيكية 

والقديمة.

ابتداًء من 23 يناير حتى إشعار آخر
 بــشــأن وقـــف التعيين 

ً
أصـــدر ديــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة تعميما

 عن وقف كل 
ً
بالوظائف القيادية وشغل الوظائف اإلشرافية، فضا

من النقل والندب واإلعارة. 
 إلى قرار مجلس 

ً
وذكر الديوان، في التعميم، أن القرار يأتي إشارة

الوزراء رقم 189 المتخذ في اجتماعه المنعقد بتاريخ 6 الجاري في 
شأن التأكيد على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف 
القيادية بكل الوزارات واإلدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات 
 كانت وسائل 

ً
العامة، وكذلك وقــف شغل الوظائف اإلشرافية أيــا

 
ً
 أو ترقية إليها، فضا

ً
 أو نقا

ً
 أو تعيينا

ً
شغل هذه الوظائف ندبا

 بين الجهات المختلفة، 
ً
عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا

مع وقف اإلعــارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخــل الباد، 
 من 23 يناير 2023 حتى إشعار آخر، وإلغاء كل ما 

ً
وذلك اعتبارا

يخالف هذا القرار.
وطالب كل الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة 
بااللتزام بما ورد في هذا القرار بعدم اتخاذ أي إجراءات أو إصدار 
 من 23 يناير 2023 حتى 

ً
أي قــرارات تتعارض معه، وذلك اعتبارا

إشعار آخر، وإلغاء كل ما ُيخالف هذا القرار.

 بأعياد فبراير
ً
»الشؤون« ترفع العلم إيذانا

الفلبين توقف توريد عمالتها المنزلية الجديدة إلى الكويت
رت منه ةديرجلا• حدث لعجز الحكومة عن حل مشكالت العمالة

ّ
• السيناريو األسوأ الذي حذ

• الوزيرة أوبلي: الحظر إلى حين إجراء إصالحات كبيرة وتوفير ضمانات لحماية العامالت

 لتأثيره على 195 ألف فلبيني
ً
مانيال: ال حظر كامال

● ربيع كالس
ــم دعــــــــوات بـــعـــض الـــســـيـــاســـيـــيـــن فــي  ــ رغــ
الفلبين إلى حظر إرســال العمالة المنزلية 
للكويت، عقب حادثة وفاة العاملة المنزلية 
جوبيل رانارا الشهر الماضي، أعلنت وزيرة 
العمال المهاجرين في الفلبين سوزان أوبلي 
أنها لن تتخذ قرارا كهذا، ألنه سيؤثر على 

أكثر من 195 ألف فلبيني في الكويت.
ــانـــيـــا بــــولــــوتــــان«،  ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة »مـ
الــواســعــة االنــتــشــار، عــن أوبــلــي، ان »الــقــرار 

يشمل فقط عقود عامات المنازل الوافدات 
 عامات 

ً
إلى الكويت للمرة األولى، وتحديدا

المنازل، حيث سيتم تأجيل إرسالهن إلى ما 
بعد إجراء إصاحات كبيرة، ووضع المزيد 

من الضمانات لحمايتهن ورفاهيتهن«.
وأوضـــحـــت أوبــلــي أن »هــــذا الــمــوقــف لن 
يصل إلى درجة حظر إرسال العمالة بشكل 
كـــامـــل، ألنــــه ســيــؤثــر عــلــى نــحــو 260 ألــف 
عــامــل فلبيني، منهم نحو 195 ألــف عامل 
 
ً
فـــي الــخــدمــة الــمــنــزلــيــة، مـــوجـــودون حــالــيــا
في الكويت، كما أن هناك عمااًل فلبينيين 

بــالــخــارج عملوا بالفعل فــي الكويت لعدة 
ســـنـــوات، وال يـــزالـــون يــرغــبــون فــي الــعــودة 
إلـــى أربــــاب عملهم الــقــدامــى أو الــبــحــث عن 

موظفين جدد«.
وأضافت: »تم إباغنا من خال القنوات 
الدبلوماسية باستعداد الحكومة الكويتية 
لــانــخــراط فــي مــحــادثــات عــمــالــيــة ثنائية، 
 لهذه المحادثات وفي 

ً
ونحن نستعد مسبقا

جعبتنا تغييرات كبيرة فيما يتعلق بعقود 
وشروط عمالتنا«.

https://www.aljarida.com/article/13801
https://www.aljarida.com/article/13825
https://www.aljarida.com/article/13809
https://www.aljarida.com/article/13809
https://www.aljarida.com/article/13839
https://www.aljarida.com/article/13870
https://www.aljarida.com/article/13867
https://www.aljarida.com/article/13864
https://www.aljarida.com/article/13863
https://www.aljarida.com/article/13862


● عادل سامي
كــشــفــت رئــيــســة مــكــتــب الــمــدن 
الـــصـــحـــيـــة بــــــــــوزارة الــــصــــحــــة، د. 
آمال اليحيى، أن »حولي« تسعى 
ألن تــكــون مــحــافــظــة صــحــيــة في 

الكويت. 
وقالت إن عدد المدن المسجلة 
ــلــــى شـــبـــكـــة الـــــمـــــدن الـــصـــحـــيـــة  عــ
ــالـــكـــويـــت 15 مـــديـــنـــة، مـــنـــهـــا 3  بـ
معتمدة هي: اليرموك، والشامية، 
وضاحية عبدالله السالم، مشيرة 
إلى أن مدينة العديلية الصحية 
عـــلـــى وشـــــك االعـــتـــمـــاد الــنــهــائــي 

خالل شهر.
وقــالــت الــيــحــيــى، فــي تصريح 
ــلــــى هـــامـــش  ــافــــي أمـــــــــس، عــ صــــحــ
الـــــدورة الــتــدريــبــيــة الــتــي نظمها 
ــداد الــمــرتــســم  ــ ــ ــــول إعـ الــمــكــتــب حـ
ــنـــة الـــصـــحـــيـــة،  ــلـــمـــديـ الــــصــــحــــي لـ
برعاية الوكيلة المساعدة لشؤون 
ــلــــيــــة، د.  الــــخــــدمــــات الـــطـــبـــيـــة األهــ
فاطمة النجار، إن »المكتب ينظم 
هــــذه الـــــــدورة الــتــدريــبــيــة لــلــمــدن 

الصحية التي انخرطت في حركة 
المدن الصحية، سواء المعتمدة 
أو المسجلة على الشبكة، أو التي 
لــم تــســجــل أو تــلــك الــســاعــيــة إلــى 
التسجيل«. وذكـــرت أن المرتسم 
، وأداة 

ً
الصحي وثيقة مهمة جدا

تسويقية للمدينة الصحية، الفتة 
إلى أن آلية تقديمها تتفاوت من 

مدينة إلى أخرى.
وأضافت أن المرتسم يعد أداة 

مــتــابــعــة وتــــرصــــد، مـــشـــددة على 
األهـــمـــيـــة فـــي الـــتـــقـــدم لــمــؤشــرات 

ومعايير المدينة الصحية.
وأشـــــــــــــارت الــــيــــحــــيــــى إلــــــــى أن 
الــمــدعــويــن إلــــى حــضــور الــــدورة 
التدريبية هم اللجان التنسيقية 
في المناطق المسجلة والمعتمدة 
فــــي الـــكـــويـــت، أو تـــلـــك الــســاعــيــة 
إلـــى التسجيل فــي شبكة الــمــدن 

الصحية.
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»دسمان للسكري« نفذ حملة توعوية واستشارية
في السفارة البريطانية

 في نشر الوعي بين شرائح المجتمع
ً
العريان: المعهد ال يألو جهدا

● عادل سامي
نظم معهد دسمان للسكري، 
الــذي أنشأته مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي، حملة توعوية 
فـــــــي الــــــســــــفــــــارة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
بالكويت، حيث تواجدت العيادة 
المتنقلة الخاصة بالمعهد في 
مقر السفارة إلجـــراء التحاليل 
والفحوصات الطبية لموظفي 

السفارة.
وقــال مدير العالقات العامة 
واإلعــــــــالم فــــي الـــمـــعـــهـــد، طــــارق 
العريان، في تصريح صحافي، 
بهذه المناسبة، إن »دسمان« ال 
 في نشر الوعي بين 

ً
يألو جهدا

 
ً
جميع شرائح المجتمع، مشددا

على أهمية الدور الذي يقوم به 
المعهد من خالل هذه الحمالت 

التوعوية.
وذكـــر أن الــمــعــهــد شـــارك في 
العيادة المتنقلة، وهــي حافلة 
ــراء   إلجــ

ً
حــديــثــة مــجــهــزة طــبــيــا

الفحوصات الطبية األساسية 
والــوقــائــيــة، مثل فحص السكر 
والضغط والعالمات الحيوية، 
 مـــن الــمــعــهــد بـــضـــرورة 

ً
إيـــمـــانـــا

إجراء الفحص المبكر والتوعية 
ــام  ــهـ ــري، لـــإسـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــمـــــرض الـ ــ بـ
ــة مـــن هــــذا الــمــرض  ــايـ ــوقـ فـــي الـ
ــه، والــــــــذي يــشــكــل  ــاتـ ــفـ ــاعـ ومـــضـ

.
ً
 كبيرا

ً
عبئا

وأضـــاف الــعــريــان أن الفريق 
م استشارات  الطبي المشارك قدَّ
طـــبـــيـــة مــخــتــلــفــة عــــن الـــســـكـــري 
ــه، وأجــــــــــــاب عــن  ــ ــاتـ ــ ــفـ ــ ــاعـ ــ ــــضـ ومـ

رحت عن النواحي 
ُ
استفسارات ط

 
ً
ــة، مـــشـــيـــرا ــفـــرقـ ــتـ ــمـ الـــصـــحـــيـــة الـ
إلــى تــوزيــع مطويات وكتيبات 
حول مواضيع حيوية تثقيفية، 
كــالــطــبــق الـــصـــحـــي، والـــصـــيـــام 
المتقطع، وكيفية الــوقــايــة من 
السكري، وجرعات األنسولين، 
والــعــديــد غيرها، على موظفي 

السفارة.

وكان معهد دسمان للسكري 
 حــمــلــة مــمــاثــلــة في 

ً
نــظــم أخـــيـــرا

مــدرســة دســمــان ثنائية اللغة، 
ــيـــث أجـــــــرى الــــفــــريــــق الــطــبــي  حـ
فـــحـــوصـــات عــشــوائــيــة للطلبة 

والهيئة التدريسية.

العريان وعدد من الحضور أمام العيادة المتنقلة

استنكار االعتداء على موظف بـ »الرازي«
● عادل سامي

استنكر رئــيــس نقابة العاملين في 
وزارة الصحة حسين العازمي »االعتداء 
على المشرف اإلداري بمستشفى الرازي، 
وهو يقوم بمهامه الوظيفية بكل أمانة 
واخـــــالص مـــن قــبــل أحـــد الــمــراجــعــيــن«، 
 وزارة الداخلية باتخاذ أقصى 

ً
مطالبا

الــعــقــوبــات مــع كــل مــن تــســول لــه نفسه 
االعتداء على موظفي الصحة.

وقــال العازمي، في بيان صحافي، 
إنـــه تــم االتــصــال مــع الــمــعــتــدى عليه، 
 إلى 

ً
واالطمئنان على صحته، مشيرا

أنه سيتم التحرك من النقابة لمتابعة 
ســيــر الــقــضــيــة، والــعــمــل عــلــى اتــخــاذ 
ات القانونية بحق الشخص  اإلجـــراء

الُمعتدي.
وطــالــب الــعــازمــي وزارة الــداخــلــيــة 
بتكثيف التواجد األمني في المرافق 
الصحية لحماية العاملين في القطاع 

الطبي الذين يبذلون الغالي والنفيس 
في سبيل راحة المرضى.

ــود تــــفــــاصــــيــــل الـــــحـــــادثـــــة إلــــى  ــ ــعــ ــ وتــ
قــيــام شــخــص بـــاالعـــتـــداء عــلــى مــوظــف 
بمستشفى الــــرازي أثــنــاء قــيــامــه بـــأداء 
واجبه الوظيفي عبر آلة حادة، وتم نقله 

إلى مستشفى الصباح لتلقي العالج.

اليحيى: حولي تسعى لتكون محافظة صحية
دورة تدريبية إلعداد المرتسم الصحي للمدينة

توصية بتأسيس جمعية الطبيبات الجراحات في الخليج
جّراحات كويتيات يشاركن في الملتقى الخليجي الرابع بعمان

● عادل سامي
أوصـــت الــنــدوة األولـــى للجراحات العمانيات والملتقى 
الـــرابـــع لــجــراحــات الــخــلــيــج بــبــحــث آلـــيـــات تــأســيــس جمعية 
الــطــبــيــبــات الـــجـــراحـــات لــــدول الــخــلــيــج، إلـــى جــانــب دعمهن 
ومــســانــدتــهــن واســتــمــرار تــبــادل الــخــبــرات وتــعــزيــز الــبــرامــج 

الثقافية.
وأكـــدت اســتــشــاريــة الــجــراحــة الــعــامــة وجــراحــة المناظير 
ــد أن الــمــرأة  ــراشـ والــســمــنــة فـــي وزارة الــصــحــة د. أســـمـــاء الـ
 فـــي مــجــال الـــجـــراحـــة والــطــب، 

ً
 مــهــمــا

ً
الــخــلــيــجــيــة أدت دورا

وساهمت مساهمة فعالة في تقدم مجال الجراحات بدول 
الخليج.

وقــالــت الــراشــد، فــي تصريح على هامش مشاركتها في 
الفعاليات، إن المرأة الخليجية عرف عنها المثابرة في العمل، 
واإلبداع وتحسين األداء في مجال الطب والجراحة، وغيرها 
من التخصصات األخرى، التي أثبتت فيها استمرار عطائها 

وتحقيق اإلنجازات المهمة والقيمة في جميع المجاالت.
ــى   ونــظــمــت الـــرابـــطـــة الــعــمــانــيــة لــلــجــراحــة الــــنــــدوة األولــ
للجراحات العمانيات، والملتقى الرابع لجراحات الخليج 
تحت شعار »دمــج، تمكين، وتميز... الطبيبة الجراحة بما 
يتماشى مع تطلعات الجيل الواعد«، بمشاركة أكثر من 150 
 من مختلف القطاعات الصحية من سلطنة عمان، 

ً
شخصا

ودول مجلس التعاون.

اليحيى متحدثة خالل الدورة التدريبية

مديرة »كونا« وسفير إيطاليا 
بحثا تعزيز التعاون اإلعالمي

بحثت المديرة العامة لوكالة األنباء )كونا(، د. فاطمة السالم، 
أمــس األول، مــع سفير إيطاليا لــدى الــكــويــت، كــارلــو بالدوتشي، 
العالقات الثنائية في المجال اإلعالمي، السيما سبل تعزيز التعاون 

بين وكالتي األنباء في البلدين الصديقين.
واستعرض الجانبان االتفاقية اإلعالمية المبرمة بين »كونا« 
ووكالة األنباء اإليطالية )أنسا( منذ عام 1994، وسبل تطويرها 
وتوسيع آفاقها، وتبادل الخبرات والكوادر اإلعالمية، بما يتوافق 

وحجم العالقات الثنائية بين البلدين الصديقين.

»زكاة األندلس«: »زكاة األندلس«: 2525 ألف  ألف 
مستفيد من مشاريعنامستفيد من مشاريعنا

أكــد مدير زكــاة األنــدلــس، التابعة 
ــيــــريــــة زيــــد  لـــجـــمـــعـــيـــة الــــنــــجــــاة الــــخــ
الهاملي، حرص الجمعية على تنفيذ 
المشاريع اإلنسانية الرائدة، والتي 
 في حياة 

ً
 واضحا

ً
 وفرقا

ً
تحدث أثرا

المستفيدين.
وأوضــــــح الـــهـــامـــلـــي، فـــي تــصــريــح 
صـــحـــافـــي، أمــــــس، أنـــــه اســـتـــفـــاد مــن 
مـــشـــاريـــع زكـــــاة األنــــدلــــس قـــرابـــة 25 
ألف مستفيد داخل وخارج الكويت، 
 إلى أنه من المشاريع التي تم 

ً
الفتا

تنفيذها »الــقــلــوب الــرحــيــمــة«، الــذي 
يختص بتقديم الدعم الــالزم لألسر 
المتعففة التي تقيم داخــل الكويت، 

وتوفير الحياة الكريمة لها.
وأضاف أن بناء المساجد يعتبر 
مــن المشاريع التي تلقى إقــبــااًل من 
الــمــتــبــرعــيــن، كـــذلـــك مـــشـــروع إجــــراء 
العمليات الجراحية لمرضى العيون، 
وعالج مرضى الفشل الكلوي، وتقديم 
ــدعـــم الــــمــــادي لــلــمــرضــى، وتــنــفــيــذ  الـ
المشاريع التنموية، ومنها المحالت 
الوقفية وتــربــيــة الــدواجــن وماكينة 

الخياطة، ومزارع األغنام وغيرها.

الطبيبات الكويتيات المشاركات في الملتقى الطبي في عمان

الحرس الوطني: مبادرات لدمج ذوي الهمم 
م بطولة المبارزة لألصحاء وذوي االحتياجات 

ّ
نظ

• الرفاعي: الحرس تبرع بملعب البطولة لنادي التحدي

برعاية نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ 
فيصل الــنــواف، اختتم الحفل الختامي لبطولة 
الحرس األولى للمبارزة لألصحاء وذوي الهمم 
 مع 

ً
بالتعاون مع نادي التحدي الرياضي، تزامنا

االحــتــفــاالت بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة، بــحــضــور وكيل 
الــحــرس الفريق الــركــن مهندس هاشم الرفاعي، 

وعدد من قادة وضباط الحرس.
ونقل الرفاعي إلــى الحضور تحيات القيادة 
في الحرس، ممثلة في رئيسه، سمو الشيخ سالم 
 أن تنظيم الــبــطــولــة جــاء 

ً
الــعــلــي ونــائــبــه، مـــؤكـــدا

بتوجيهات من القيادة لتطبيق أهــداف الوثيقة 

الــتــوجــيــهــيــة 2025 »حــمــايــة وســـنـــد« فـــي تعزيز 
التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. 

وأضاف أن الحرس دأب على إطالق المبادرات 
الحتواء أبناء الكويت من ذوي الهمم، ودمجهم 

في المجتمع.
وأعلن تبرع الحرس بالملعب الذي أقيمت عليه 
هذه البطولة لنادي التحدي الرياضي، بناء على 

توجيهات فيصل النواف.

الرفاعي وقيادات الحرس متوسطين المشاركين في البطولة

الصندوق الكويتي: لم نقدم 
 جديدة للبنان

ً
قروضا

أوامر بالقبض على 4 متهمين 
بتزوير تقارير منسوبة إلى »الصحة«

● حمد العبدلي
نفى مصدر رفيع تقديم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 

 .
ً
 للبنان بقيمة 60 مليون دوالر مؤخرا

ً
العربية قرضا

وأكد المصدر أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل غير صحيح 
وأن الــقــرض المشار إليه كــان لتمويل مــشــروع إنــشــاء منظومات 
لــلــصــرف الــصــحــي فــي قــضــاء الــبــتــرون فــي شــمــال لــبــنــان مــن قبل 

الصندوق، وتم توقيعه العام الماضي بتاريخ 29 مارس 2022.

أمرت النيابة العامة أمس بالقبض على 4 
متهمين، وهم: مواطنان ومقيمان، لقيامهم 
بــتــزويــر تــقــاريــر طــبــيــة مــنــســوبــة إلـــى وزارة 
الــصــحــة تـــم تسليمها إلـــى أحـــد المتهمين 

لتقديمها إلى جهة عمله في وزارة العدل.
واستجوبت النيابة المتهمين، ووجهت 
إلــيــهــم تــهــم الـــتـــزويـــر فـــي مــــحــــررات رســمــيــة 

واستعمالها واالستيالء على أمــوال عامة، 
بعدما قامت بتفتيش منزل أحد المتهمين 
والعثور فيه على نماذج تقارير طبية وأختام 
منسوبة لــوزارة الصحة، كما أمــرت بحبس 
، وإخالء سبيل آخرْين 

ً
اثنين منهم احتياطيا

بــضــمــان مـــالـــي، وجـــــاٍر اســتــكــمــال إجـــــراءات 
التحقيق.
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مكتب المجلس يجتمع برئاسة السعدون

العيسى يستفسر عن تقليص 
المصروفات و»األورام السرطانية«

فهاد للعجمي: ما دور شركة تفتيش
المسافرين في مطار الكويت؟

شعبان يسأل عن أرباح الجمعيات 
التعاونية والقروض االستهالكية

عقد مكتب المجلس اجتماعا أمس برئاسة 
أحمد السعدون. وحضره كل من نائب الرئيس 
محمد المطير، وأمين السر أسامة الشاهين، 
ومـــراقـــب الــمــجــلــس د. عــبــدالــكــريــم الــكــنــدري، 

ورئــيــس الــلــجــنــة الــمــالــيــة شــعــيــب الــمــويــزري، 
ورئـــيـــس الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة مــهــنــد الــســايــر، 
ورئيس لجنة األولويات عبدالله فهاد، واألمين 

العام بالتكليف خالد بوصليب.

ــأل الـــنـــائـــب عـــبـــدالـــوهـــاب  ــ سـ
ــر الــمــالــيــة وزيـــر  ــ الــعــيــســى وزيـ
الـــدولـــة لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة 
واالســـــتـــــثـــــمـــــار عــــبــــدالــــوهــــاب 
ــأن تـــقـــلـــيـــص  ــ ــ ــشـ ــ ــ الـــــــرشـــــــيـــــــد، بـ
المصروفات وهيكلة الرواتب، 
ــمــــد  ــة د. أحــ ــ ــحـ ــ ــــصـ ووزيــــــــــــــر الـ
العوضي بشأن تعاقد الــوزارة 
مع أطباء في مستشفى حسين 
مكي جمعة لألورام السرطانية 
ومـــســـتـــشـــفـــى بـــــدريـــــة األحــــمــــد 

لمرضى الدم العام الماضي.
وقــــال الــعــيــســى، فـــي ســؤالــه 
لوزير المالية، »أعلنت الحكومة 
مـــرارا وتــكــرارا عزمها تقليص 
ــكــــل عــــــام،  مــــصــــروفــــاتــــهــــا بــــشــ
وقـــدمـــت فـــي خــطــتــهــا األخـــيـــرة 
الـــتـــي قــدمــتــهــا لــمــجــلــس األمـــة 
بــرنــامــجــهــا لــهــيــكــلــة الــــرواتــــب 
ــهــــدف الـــعـــام  ــلـــوصـــول إلـــــى الــ لـ
ــلـــيـــص بــنــد  ــقـ ــــي تـ ــل فــ ــثـ ــمـ ــتـ ــمـ الـ
الــرواتــب ال زيــادتــه، لكننا نرى 
اســتــمــرار السياسة الحكومية 
بــــهــــذا الــــمــــلــــف دون تـــغـــيـــيـــر«، 
ـــــــدر ارتــــفــــاع بــنــد 

ُ
مـــتـــســـائـــا: »ق

الــرواتــب ومــا يعادلها )%13( 
حــســب الــمــيــزانــيــة الــتــقــديــريــة 
ــيــــة،  ــالــ الـــمـــعـــلـــنـــة لـــــــــــــوزارة الــــمــ
ــاع؟  ــ ــفـ ــ ــــررات هـــــذا االرتـ ــبـ ــ فـــمـــا مـ
ــا الــقــيــمــة الــمــطــلــقــة لتكلفة  ومــ
المعينين الجدد وتكلفة الزيادة 

في رواتب الموظفين الحاليين؟ 
ــة فــي  ــومـ ــكـ ــلــــت الـــحـ وأيـــــــن وصــ
ــى إصـــاح  خــطــتــهــا الـــرامـــيـــة إلــ
هــيــكــل الـــرواتـــب فـــي الــوظــائــف 
الـــحـــكـــومـــيـــة؟ يـــرجـــى تـــزويـــدي 
بالخطوات الرسمية حتى اآلن«.
وفــي ســؤالــه لــوزيــر الصحة 
ذكر: »وقوفا على ضمان تقديم 
الــرعــايــة الصحية فــي المرافق 
الصحية كافة، ولضمان نجاح 
اإلدارة الطبية للدولة وتقديم 
ــلـــى أكــمــل  ــة الـــطـــبـــيـــة عـ ــايــ ــرعــ الــ
وجه، نظرا لما يعانيه مرضى 
الـــســـرطـــان وأمـــــــراض الـــــدم من 
صـــعـــوبـــات، هــــل تـــعـــاقـــدتـــم مــع 
عدد من األطباء في مستشفى 
حــســيــن مـــكـــي جــمــعــة لــــــألورام 
السرطانية ومستشفى بدرية 
األحمد لمرضى الدم في العام 
الـــمـــاضـــي؟ إذا كـــانـــت اإلجـــابـــة 
اإليجاب يرجى تزويدي بعدد 
الــمــتــعــاقــد مــعــهــم، واإلجـــــراءات 
التي اتبعتها الــوزارة في ذلك، 
مع تزويدي بأسماء وشهادات 

األطباء وجنسياتهم«.
نهي عقد عدد 

ُ
وأضاف: »هل أ

من الدكاترة ممن كانوا يعملون 
فـــي مــســتــشــفــى بـــدريـــة األحــمــد 
لــمــرضــى الــــدم بــعــد مــضــي أقــل 
مــن سنة مــن توقيع عقودهم؟ 
إذا كـــانـــت اإلجـــابـــة بــاإليــجــاب 

يرجى تزويدي بأسباب القرار، 
ــاق صـــورة ضــوئــيــة من  مــع إرفــ
ــقـــود والــــشــــهــــادات لـــهـــؤالء  ــعـ الـ
األطـــبـــاء وتــخــصــصــاتــهــم، وكــم 
ــاء الــمــتــخــصــصــيــن  ــبــ عــــدد األطــ
ــعـــاج اإلشـــعـــاعـــي؟  فـــي قــســم الـ
ــم  ــهــ ــاداتــ ــهــ ــــع تــــــــزويــــــــدي بــــشــ مـــ
وتــخــصــصــاتــهــم، وأيــضــا فترة 
التعاقد معهم، وعـــدد األطــبــاء 
الــكــويــتــيــيــن مــنــهــم، وكــــم عــدد 
ــيـــن فــي  ــتـــشـــاريـ األطــــبــــاء واالسـ
قــســم األورام؟ ومــتــى تعاقدتم 
مـــــع أطـــــبـــــاء فـــــي هــــــذا الـــقـــســـم؟ 
مــــع تــــزويــــدي بــتــخــصــصــاتــهــم 

وشهاداتهم«.

ســأل النائب عبدالله فهاد 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون مجلس 
األمــــــة وزيــــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون 
اإلسكان والتطوير العمراني 
عــمــار العجمي بــشــأن اإلدارة 
ــة لــــلــــطــــيــــران الــــمــــدنــــي،  ــامــ ــعــ الــ
مــطــالــبــا بــصــورة ضــوئــيــة من 
عقد الشركة المتخصصة في 
تــفــتــيــش الــمــســافــريــن بــمــطــار 

الكويت.
وتساءل فهاد عن المسؤول 
الــمــبــاشــر فـــي اإلدارة الــعــامــة 
ــــن هـــذه  ــمــــدنــــي عـ لـــلـــطـــيـــران الــ
الشركة أثناء تأديتها عملها، 

مع تزويده بالمستندات الدالة.
ــن شـــكـــاوى  ــاءل عــ ــســ كـــمـــا تــ
ــــى الـــــشـــــركـــــة مـــن  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ مـ
الموظفين والمسافرين، »فإذا 
كانت اإلجابة باإليجاب، يرجى 
تــزويــدي بــصــورة ضوئية من 

الشكاوى ونتائج التحقيق«.

ــيـــب  وّجـــــــــــــه الــــــنــــــائــــــب شـــعـ
شعبان 5 أسئلة، 4 منها إلى 
ــرة الـــشـــؤون االجتماعية  وزيــ
والـــــتـــــنـــــمـــــيـــــة الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة 
وزيـــرة الــدولــة لــشــؤون المرأة 
ــلــــي،  ــغــ ــبــ ــة مـــــــي الــ ــ ــولــ ــ ــفــ ــ ــطــ ــ والــ
ــيـــات  ــعـ ــمـ بـــــشـــــأن أربــــــــــــاح الـــجـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــزانــ ــ ــيــ ــ الــــــتــــــعــــــاونــــــيــــــة ومــ
ــات  ــ ــظــ ــ ــــاحــ »الــــــــــــشــــــــــــؤون« ومــ
ديــــــــوان الـــمـــحـــاســـبـــة عــلــيــهــا، 
ولــوائــح تــوظــيــف الكويتيين 
وغــيــرهــم فــي »الــتــعــاونــيــات«، 
واختصاص المجلس األعلى 
ــرة. أمـــا الــســؤال  ــ لــشــؤون األسـ
الــخــامــس فــوجــهــه إلــــى وزيـــر 
المالية وزير الدولة للشؤون 
االقــــتــــصــــاديــــة واالســــتــــثــــمــــار 
عـــبـــدالـــوهـــاب الـــرشـــيـــد بــشــأن 
حجم الــقــروض االستهاكية 

وعدد المقترضين.
 وقـــال شعبان فــي أسئلته 
لــلــبــغــلــي: نـــص الــبــنــد )5( من 
المادة )55( من القرار الوزاري 
رقم )16/ت( لسنة 2016 بشأن 
تنظيم العمل التعاوني على 
تــخــصــيــص نــســبــة )5%( من 

أربـــاح الجمعيات التعاونية 
لدعم محافظات الدولة، وحيث 
إن تــلــك الــجــمــعــيــات هـــي من 
تدير أمــوال المساهمين، كما 
أنـــهـــا كـــيـــانـــات ال تـــهـــدف إلــى 
تحقيق الربح بقدر نهوضها 
بـــالـــمـــبـــادئ الـــتـــعـــاونـــيـــة، فــمــا 
ـــ  ــبـــب تــخــصــيــص نـــســـبـــة الـ سـ
ــا لـــدعـــم  ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ )5%( مـــــن أربـ
ــه  ــ ــا األوجــ ــ الـــمـــحـــافـــظـــات؟ ومــ
والـــقـــنـــوات والــمــشــاريــع الــتــي 

ـــصـــرف فــيــهــا تــلــك الــمــبــالــغ؟ 
ُ
ت

ــع  ــاريـ ــمـــشـ ــذه الـ ــدد هـــــ ــم عـــــ وكـــــ
بــالــمــحــافــظــات؟ وكـــم قيمتها 
المالية؟ وما النفع الذي يعود 
على المنطقة وعلى المساهم 

جراء هذا التخصيص؟
وأضــاف: ما أوجــه الصرف 
لكل مــشــروع وقيمته المالية 
وتــــاريــــخ إنــــجــــازه وذلـــــك منذ 
1/1/2020 حتى تــاريــخ ورود 
هــذا الــســؤال؟ وكــم تبلغ قيمة 
الُعهد التي تتوافر مستنداتها 
األصـــلـــيـــة لـــديـــكـــم؟ وكــــم تبلغ 
قــيــمــة الــُعــهــد الــتــي ال تــتــوافــر 
لها مستندات؟ »مــع تزويدي 
بالمستندات الدالة على وجود 

تلك العهد«.
ـــر  ــ ــه إلــــــــى وزيـ ــ ــ ــؤال ــ وفــــــــي ســ
المالية، قال شعبان: ما حجم 
الــقــروض االستهاكية وعدد 
ــن؟ ومــــــــا حــجــم  ــيــ ــتــــرضــ ــقــ ــمــ الــ
الــــقــــروض اإلســـكـــانـــيـــة وعــــدد 
المقترضين؟ وعدد المواطنين 
ــيـــن  ــلـ الــــمــــقــــتــــرضــــيــــن الـــحـــاصـ
ــد  ــن قـــــرض واحــ عـــلـــى أكـــثـــر مــ

استهاكي وآخر إسكاني؟ 

عبدالوهاب العيسى

عبدالله فهاد

شعيب شعبان

العتيبي يستفسر عن اختبارات
المتقدمين لشركات »النفط«

وجه النائب فارس العتيبي 
ــر  ــ  إلــــــى وزيـ

ً
ســـــــــؤااًل بـــرلـــمـــانـــيـــا

ــة والــــتــــعــــلــــيــــم الـــعـــالـــي  ــيــ ــربــ ــتــ الــ
حــول قيام مركز التميز التابع 
لكلية العلوم اإلداريـــة بجامعة 
ــويــــت بـــعـــمـــل االخــــتــــبــــارات  ــكــ الــ
الخاصة في االعانات االخيرة 
لشركات القطاع النفطي، »وورد 
الينا وجـــود أسئلة تــخــرج عن 
االختصاص المطلوب، وكذلك 
أســــئــــلــــة فــــيــــهــــا صــــعــــوبــــة مــمــا 
تسبب في رسوب عدد كبير من 

المتقدمين حديثي التخرج«.
ــلــــب تـــــزويـــــده بــاتــفــاقــيــة  وطــ
الــتــعــاون بــيــن الــقــطــاع النفطي 
ومــــركــــز الــتــمــيــز الـــتـــابـــع لــكــلــيــة 
العلوم اإلدارية بجامعة الكويت، 
والصفة الرسمية لهذا المركز 
ومـــهـــامـــه، وهــــل تــمــت مــراجــعــة 
االخــــتــــبــــارات لــلــتــأكــد مـــن مــدى 
متها للمستوى التعليمي  ماء

للمتقدمين؟ وما الفرق الخاصة 
بـــإعـــداد االخــتــبــارات والــوصــف 
االكــــــاديــــــمــــــي وجـــــهـــــة عـــمـــلـــهـــا؟ 
وهــل حــدد الــمــركــز جهة لتلقي 
التظلمات من المتقدمين؟ وهل 

تم النظر في هذه التظلمات؟

فارس العتيبي

العبيد للوزراء: ما اختصاصات مكتب 
التفتيش والتدقيق بوزاراتكم؟

قدم النائب حمد العبيد سؤااًل 
 إلى جميع الوزراء بشأن 

ً
مشتركا

اخـــــتـــــصـــــاصـــــات ومــــــهــــــام مــكــتــب 
الــتــفــتــيــش والــتــدقــيــق، وآخــــر إلــى 
ــرة  ــ وزيـــــــرة األشــــغــــال الـــعـــامـــة وزيـ
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
د. أمـــانـــي بـــوقـــمـــاز بـــشـــأن صحة 
ما نقلته وسائل اإلعــام عن عدم 
وجــــود عــقــود صــيــانــة لــلــشــوارع، 
ــر الــدفــاع   إلـــى وزيــ

ُ
وســـــؤااًل ثــالــثــا

عبدالله العلي بشأن التجنيد.
ــه  ــ ــؤالـ ــ وقـــــــــــال الــــعــــبــــيــــد فـــــــي سـ
ــمـــال  الـــمـــشـــتـــرك لـــــلـــــوزراء: مــــا األعـ
الــتــي يــقــوم بــهــا مــكــتــب التفتيش 
سند 

ُ
والتدقيق في وزارتكم وما أ

إليه مــن أعــمــال أخــرى ذات صلة؟ 
وطلب صورة ضوئية عن الهيكل 
التنظيمي للمكتب وصــــورة عن 

التقارير والمذكرات التي أعدها.
ــاءل: هــــل فـــتـــش الــمــكــتــب  ــ ــسـ ــ وتـ

ــة  ــيـ ــنـ ــفـ ــــود الـ ــقــ ــ ــعــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ ودقـــــــــــق عـ
والهندسية المبرمة مع الجهات 
المختصة؟وهل قدم أي اقتراحات 
ــاء  ــ ــطــ ــ ــول لـــتـــصـــحـــيـــح األخــ ــلـــــ وحـــــ
والمخالفات التي حررتها؟ وهل 
وجهت الجهة المعنية إلــى سبل 
ــا الـــمـــخـــالـــفـــات  ــ ــ ــتـــهـــا؟ ومـ ــالـــجـ مـــعـ
واألخــطــاء التي حصرها المكتب 
لــســنــة 2023/2022؟ وهـــل يصدر 
المكتب تقارير دوريـــة؟ إذا كانت 
عرض على 

ُ
اإلجابة اإليجاب، فهل ت

الوزير أو المسؤول المختص؟
وفــي ســؤالــه إلــى بــوقــمــاز، قــال: 
أوردت بعض الصحف االلكترونية 
 بتاريخ 2023/1/12 بعنوان 

ً
خبرا

»األشغال: ال توجد عقود صيانة 
حاليا للشوارع«، فما صحة ذلك؟ 
وهل عقود الصيانة التي أبرمتها 
ــنـــة 2022/2021  الـــــــــــوزارة فــــي سـ
ووافــــقــــت عــلــيــهــا وزارة الــمــالــيــة 

تحتاج إلى 12 شهرا حتى تنتهي 
الدورة المستندية؟ يرجى توضيح 
ما صحة هــذه المدة للشروع في 

تنفيذ العقد؟

حمد العبيد

التصعيد يتزايد... ودعوات لتسريع »التشكيل«
• بوشهري: السعدون يتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسات 

• الدمخي: من المؤلم الرجوع إلى النهج السابق وااللتفاف على الديموقراطية

حملت النائبة جنان بوشهري 
ــلــــس األمــــــــــة أحـــمـــد  رئـــــيـــــس مــــجــ
السعدون مسؤولية عدم انعقاد 
جــلــســات الــمــجــلــس، كــمــا حملت 
الـــحـــكـــومـــة مـــســـؤولـــيـــة تــعــطــيــل 

مصالح الدولة والمواطنين.
وقـــالـــت بـــوشـــهـــري، فـــي بــيــان 
أمس، إن »الشعب الكويتي تابع 
ــرة،  ــيــ ــات الـــجـــلـــســـات األخــ ــجـــريـ مـ
وتعطلها نتيجة اعتذار الحكومة 
ــعــــة  عــــــن عــــــــدم الـــــحـــــضـــــور بــــذريــ
االســتــقــالــة، وإذا كـــان هـــذا األمــر 
مــحــل خـــاف دســتــوري والئــحــي 
فإن موقفي يساند الرأي المؤيد 
لسامة عقد الجلسات بحضور 
ــاء دون تــحــديــد  أغــلــبــيــة األعــــضــ
طبيعة العضوية، وهو ما يتوافق 
مع ما نصت عليه المادة ٩٧ من 

الدستور«.
ــذا الـــصـــدد  ــ ــــي هـ ــــت: »فـ ــافـ ــ وأضـ
فإن رئيس مجلس األمة يتحمل 
مسؤولية عدم انعقاد الجلسات، 
ال سيما أنه افتتحها وأكد اكتمال 
النصاب القانوني لعقدها، بما 
يــــتــــوافــــق مــــع رأيـــــــه الــــدســــتــــوري 
والـــســـيـــاســـي الـــمـــعـــلـــن فــــي أكــثــر 

مــن مــنــاســبــة، إال أنـــه اتــخــذ قــرار 
ــــذار الـــحـــكـــومـــة عــن  ــتـ ــ رفـــعـــهـــا العـ
عدم الحضور، دون بيان السند 

الدستوري أو الائحي«.
وتابعت: »كما يتحمل مجلس 
الوزراء مسؤولية تعطل مصالح 
الدولة والمواطنين، فاالستقالة 
ال تعفي حكومة تصريف العاجل 
من األمور من حضور الجلسات - 
مع التذكير بالسوابق الحكومية 
- ومناقشة قضايا بالغة األهمية 
ــة، وفـــــي مــقــدمــتــهــا  ــيـ والـــحـــســـاسـ
تــــدهــــور الـــتـــعـــلـــيـــم ومـــؤســـســـاتـــه 
بــالــكــويــت، وتــســرب االخــتــبــارات 
وتفشي ظاهرة الغش، وأثر ذلك 
على تضخم نسب النجاح، بما ال 
يمثل حقيقة التحصيل العلمي 
للطلبة، وتبعات ذلــك على جيل 
قــادم يحمل واجــب إدارة شــؤون 
ــة ومـــفـــاصـــلـــهـــا ومــصــالــح  ــ ــــدولـ الـ

المواطنين«.

تصويب األخطاء

وشـــــــددت بـــوشـــهـــري عـــلـــى أن 
»تـــصـــويـــب األخـــــطـــــاء الـــســـابـــقـــة، 
ــادة الــــصــــواب،  ــ ــــى جــ ــــودة إلـ ــعـ ــ والـ
ــزال مــمــكــنــا، مــتــى ما  ــ مـــســـار ال يـ
كانت نوايا العمل صادقة، وإرادة 
الـــنـــهـــوض بـــالـــوطـــن مـــن عــثــراتــه 
قـــائـــمـــة، والـــســـعـــي نــحــو تحقيق 
تطلعات المواطنين جادة، وهذا 
يتطلب تحركا سريعا من رئيسي 
الــســلــطــتــيــن لــتــقــلــيــص مــســاحــة 
االخــتــافــات واحــتــواء الخافات 
بين المؤسستين، وذلــك كله في 
إطـــار الــدســتــور، ودون المساس 

بأي مكتسبات دستورية«.
وأكدت أن »الرقابة البرلمانية 
على أعمال الحكومة المستقيلة 
أثبتت أنها لــم تكن معوال لهدم 

الـــتـــعـــاون أو الـــدفـــع نــحــو تــأزيــم 
ــة بـــيـــن الـــســـلـــطـــتـــيـــن، بــل  ــعــــاقــ الــ
بوصلة لرئيس مجلس الـــوزراء 
في تقويم سلوك بعض وزرائــه، 
وتصحيح أخطائهم الجسيمة، 
وال أدل على ذلك سوى توجيهات 
ــــف مــنــح  ــوقـ ــ ــــوه األخــــــيــــــرة بـ ــمـ ــ سـ
المعاشات االستثنائية ومراجعة 
القرارات السابقة، وسحب قرارات 
الندب والنقل االستثنائية، ووقف 
التعيينات القيادية خــال فترة 
ــعـــاجـــل مــن  حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الـ

األمور«.

   سرعة التكليف

ــادل  ــ ــا الــنــائــب د.عـ بــــــدوره، دعــ
الدمخي إلى سرعة تكليف رئيس 
الحكومة الجديدة وتشكيلها، وأن 
تعود جلسات مجلس األمــة إلى 
االنعقاد من أجل مصلحة الشعب، 
مؤكدا أنه لن يكون هناك تقدم من 

دون مشاركة شعبية حقيقية.
وأشــار في تصريح أمــس إلى 
مقال الشيخ علي جابر األحمد 
الـــذي انتقد فيه الديموقراطية، 
 
ً
وأنها »أكبر من الشعب«، معربا

عن أسفه أن »من يقول هذا الكام 
ابن الشيخ جابر األحمد -رحمه 
ــه- الــــــــذي ســـجـــد عـــلـــى أرض  ــ ــلـ ــ الـ
الكويت على نعمة التحرير، وقد 
قـــال صـــراحـــة إن ثـــوب الــدســتــور 
أكبر منا، مقاسه 50 على مواطن 
ــكــــام غــيــر  مـــقـــاســـه 20، وهــــــذا الــ

مقبول«.
كما أعــرب عن أسفه »أن تأتي 
هـــذه الـــدعـــوات بــعــد 60 ســنــة من 
ــتــــوري والـــقـــوانـــيـــن  الـــعـــقـــد الــــدســ
التي بنت هذه الدولة وبعد غزو 
فــقــدنــا فــيــه الــــدولــــة، وتــعــاهــدنــا 
نحن الشعب واألســـرة والقيادة 

ــذا  ــلـــى احـــــتـــــرام هـ الـــســـيـــاســـيـــة عـ
العقد«.

وأكــــــد أن »الـــشـــعـــب الــكــويــتــي 
أهــل للديموقراطية والمشاركة 
الشعبية والتزم بها، ودائما ما 
 
ً
يكون عند حسن الظن«، موضحا
أنــه عندما يــرى اعوجاجا تكون 
له وقفة ضد أي وقفة عن االلتزام 
بهذا العقد القانوني والدستوري.

وتــــســــاءل: مـــن الــمــســتــفــيــد من 
الـــدعـــوة والــــــردة والـــفـــوضـــى عن 
االلتزام الدستوري والقانوني؟! 
ــنـــوات  ــثــــر مــــن عـــشـــر سـ فـــمـــنـــذ أكــ
هناك من تفرد بالسلطة بالقرار 
ــان مــجــلــس األمـــة  الــســيــاســي، وكــ
ــمــــاذا كـــان   لـــكـــم تـــمـــامـــا، فــ

ً
ــا تـــابـــعـ

اإلنجاز؟
وأكـــد أن »المشكلة الحقيقية 
تكمن في عــدم اإليمان الحقيقي 
 
ً
بااللتزام بالدستور«، مستشهدا
بــتــزويــر االنــتــخــابــات فـــي 1967 
والحل غير الدستوري في عامي 
1976 و1986 وتــفــريــغ العملية 
الديموقراطية من حقيقتها من 

خال نظام الصوت الواحد.
ــغـــرب ســبــب الــتــصــعــيــد  ــتـ واسـ
غير المبرر أمام الشعب الكويتي، 
ــدد غــيــر قــانــونــيــة  ــدام مــ ــتـــخـ واسـ
 
ً
إلعادة التشكيل مرة أخرى، مبينا

أن هذا األمر سيؤدي إلى تعطيل 
الــقــوانــيــن اإلصــاحــيــة ومصالح 

الشعب الكويتي.

شيء مؤلم

وشــــدد عــلــى أن الـــرجـــوع إلــى 
الــنــهــج الــســابــق وااللــتــفــاف على 
الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة شـــيء 
مـــؤلـــم، ولــــم نــكــن نــتــوقــعــه، آمــا 
ــاك تـــكـــلـــيـــف، وأن  ــنــ ــون هــ ــكــ أن يــ
يكون الــرجــوع سريعا إلــى قاعة 
عبدالله السالم من أجل المصالح 

الشعبية. 
وقـــال الــدمــخــي إنـــه مــن المهم 
وجـــود الــديــمــوقــراطــيــة والــرقــابــة 
 أن »ذلــــك 

ً
ــتــــشــــريــــع، مـــضـــيـــفـــا والــ

أهون بكثير من التفرد، والكويت 
حفظها الله بالتزامها الدستوري 
والقانوني والمشاركة الشعبية 
ووفائها ووفاء شعبها بكل ذلك«.

ــاف أنـــه لـــن يــكــون هــنــاك  ــ وأضـ
أي تــقــدم فــي ظــل انــتــهــاك حقوق 
الـــمـــواطـــنـــة وســـلـــب الـــمـــال الــعــام 
وفرض الضرائب على المواطنين، 
 أن البديل هو التفرد الذي 

ً
مبينا

أدى إلــــى قــضــايــا مــثــل صــنــدوق 
الــجــيــش والـــصـــنـــدوق الــمــالــيــزي 
ووضـــــع مــصــيــر شــعــب بــيــد قلة 
قليلة من التجار الجشعين الذين 

استباحوا المال العام.
ــدعــــون إلـــى  ــتــ ــل ســ ــ ــع: هـ ــ ــابــ ــ وتــ
مجلس شورى أو مجلس وطني 
مثلما كــانــت تجربتنا الــمــريــرة 
الــصــوريــة الــســابــقــة، لــكــي يعبث 
من يشاء أم ستدعون إلى المزيد 
مــن الــحــريــات وتــكــويــن جماعات 
سياسية وتشكيل حكومة بناء 
عــلــى بــرنــامــج عــمــل يــوافــق عليه 

مجلس األمة؟

جنان بوشهري

المكتب خال اجتماعه أمس

تواصل التصعيد النيابي أمس بسبب عدم انعقاد جلسات 
مجلس األمة نتيجة عدم حضور الحكومة بسبب استقالتها، 

وتكليفها بتصريف العاجل من األمور، وعدم تشكيل 
الحكومة الجديدة، وسط دعوات بضرورة اإلعالن عن 

الوزارة الجديدة حتى يتمكن المجلس من استئناف جلساته.
ووصلت االنتقادات النيابية إلى رئاسة المجلس التي 

حملتها مسؤولية رفع الجلسة بسبب عدم حضور الحكومة، 
وكان يجب عليها االستمرار بها، في وقت حملوا الحكومة 

مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين والبلد.

عادل الدمخي

الكندري: نناشد القيادة السياسية التدخل لحماية
المؤسسة التشريعية من خطايا الحكومة

قــال النائب فيصل الكندري 
إن »استقالة الحكومة وتكليفها 
ــعـــاجـــل مــــن األمـــــور  تـــصـــريـــف الـ
ال يــبــرر على اإلطـــاق التفافها 
عــلــى الـــدســـتـــور، وهـــروبـــهـــا من 
ــات  ــاقــ ــقــ ـــحــ ــتـ ــات واالســ ـــســ ــلـ ــجــ الــ

الشعبية«.
وأضاف الكندري في تصريح 
صحفي »ان تهميش المجلس 
ــمــــجــــرد أنــــــــه مـــــــــارس حـــقـــوقـــه  لــ
ــــإرادة  الـــدســـتـــوريـــة وانـــتـــصـــر لـ
الــشــعــبــيــة وحـــقـــوق الــمــواطــنــيــن 
ــن الـــحـــكـــومـــة«،  ــ غـــيـــر مـــقـــبـــول مـ
مــتــســائــا: مــا ذنـــب المواطنين 
من هذا الصراع السياسي الذي 
افتعلته الحكومة الــتــي وعــدت 

الشعب بالرفاه؟
وتابع: تردد القرار الحكومي 
ا مــن  واضــــــــــح لــــلــــجــــمــــيــــع، بــــــــــدء
صــدور مــرســوم تعيين الـــوزراء 
وســــحــــبــــه، ومـــــــــــرورا بــخــطــيــئــة 

الـــرواتـــب االستثنائية وتفريغ 
الدولة من القياديين، وهروبها 
مــــن االســـتـــحـــقـــاقـــات الــشــعــبــيــة 
وتــنــفــيــذ الــتــوجــيــهــات السامية 
بتحسين المستوى المعيشي 
ــاًء بــفــســاد  ــهـ ــتـ لــلــمــواطــنــيــن، وانـ
النقل والــنــدب والتعيينات في 
الجهات الحكومية والتضارب 
الحكومي في هذا الشأن والذي 
يمس حقوق المواطنين بشكل 

مباشر.
وأوضــــــح »أن ســـد الــشــواغــر 
فــــي الــــــــــــوزارات مــــن الــمــنــاصــب 
 ،

ً
القيادية يجب أن يكون مكتما

إلى أن تقرر القيادة السياسية 
مــصــيــر الــحــكــومــة الــمــســتــقــيــلــة، 
ــر يــجــب أن تـــراعـــى به  ــذا أمــ ــ وهـ
مصالح الشعب، وتسيير أمور 
الــجــهــات الــحــكــومــيــة، وهــــذا ما 
اشــرنــا الــيــه فــي خــطــاب الــدولــة 
للدولة فأصبحنا امــام حكومة 

بالتكليف وقيادات دولة بشكل 
شبه كامل بالتكليف«.

ــال الــــكــــنــــدري: إذا كــانــت  ــ ــ وقـ
الحكومة المستقيلة تعتقد أن 
هذه التصرفات غير الدستورية 
ــــي فـــي  ــمـــــضـ ــ ــن الـ ــ ــ ــا عـ ــنـ ــيـ ــنـ ــثـ ــتـ سـ
ــة بــــحــــقــــوق الـــشـــعـــب  ــبــ ــالــ ــمــــطــ الــ

الكويتي فإنها واهمة، وسيبقى 
ــا الــمــواطــنــيــن  ــايـ ــن وقـــضـ الــــوطــ
وتـــطـــويـــر الــبــلــد وانـــتـــشـــالـــه من 

الفساد أولوية بالنسبة لنا.
ــقـــيـــادة  ــنــــدري الـ ــكــ ونــــاشــــد الــ
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــدخـــل »إلعـــــــادة 
األمـــور إلــى نصابها، واختيار 
ــرار ووقـــف  ــقــ حــكــومــة اتـــخـــاذ الــ
اســتــمــرار الــفــســاد بالترضيات 
ــــاف لـــهـــمـــوم وقـــضـــايـــا  ــفـ ــ ــتـ ــ وااللـ
الشعب وتطوير البلد وانتشال 
الـــوطـــن مـــن الــتــراجــع الــمــؤســف 
وتطبيق الخطاب السامي، كي 
يـــعـــود الــمــجــلــس إلــــى مــمــارســة 
دوره فـــي الـــرقـــابـــة والــتــشــريــع، 
ونــنــاشــدهــا حــمــايــة الــمــؤســســة 
التشريعية من خطايا حكومة 
تــصــريــف الـــعـــاجـــل مـــن األمـــــور، 
التي تجاوزت المعقول وتتعامل 
ــذا الــتــكــلــيــف الـــدســـتـــوري  ــع هــ مـ
بمزاجية ال تليق بإدارة الدولة«.

فيصل الكندري

الحكومة 
تتحمل 

مسؤولية 
تعطيل 
مصالح 

المواطنين
بوشهري
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»السكنية«: جزاءات على المقاولين المقصرين بتنفيذ المشاريع
ً
د مشروع »شرق صباح األحمد« وأكد أن أعماله تشهد تقدما

ّ
 خريبط تفق

شريفة الشلفان

فاطمة الثالب

محمد جاسم

بينما أكد المدير العام للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية، م. ناصر خريبط، أن األعمال 
 ،

ً
في مشروع شرق صباح األحمد تشهد تقدما

شدد على ضرورة االلتزام بأن تسير األعمال 
 إلــى 

ً
وفـــق الـــجـــدول الــزمــنــي الــتــعــاقــدي، الفــتــا

حرص المؤسسة على توفير الخدمات الالزمة 
للمنتفعين مــن هـــذه الــبــيــوت والمشمولين 
بأحكام القانون رقم 2015/2 فئة من باع بيته. 
جاء ذلك خالل زيــارة تفقدية له، بحضور 
قياديي المؤسسة، لموقع مشروع بيوت شرق 
صباح األحمد، للوقوف على سير المشروع، 

ومدى االلتزام بالبرنامج الزمني لألعمال.
والتقى خريبط، على هامش الجولة، ممثلي 
شركات المقاوالت المنفذة لعقود المشروع، 

ــرورة االلـــتـــزام  ــ  ضـ
ً
لــمــتــابــعــة الــتــنــفــيــذ، مـــؤكـــدا

ــال وفــــق الـــمـــواصـــفـــات الــفــنــيــة  ــمــ بــتــنــفــيــذ األعــ
المتفق عليها.  وشدد على ضــرورة معالجة 
جــمــيــع الـــمـــالحـــظـــات بـــأســـرع وقـــــت، والـــتـــزام 
الــمــقــاولــيــن بــالــبــرنــامــج الــزمــنــي، مــع التأكيد 
على أنه في حالة عدم االلتزام، فإن المؤسسة 
ات التعاقدية بــحــال وجــود  ــــراء ستتخذ اإلجـ

أي تأخير أو عدم اإلنجاز بالشكل المطلوب.
واجــتــمــع خــريــبــط كــذلــك مـــع المهندسين 
 عــلــى األعــمــال 

ً
المقيمين لــلــمــشــروع، مــطــلــعــا

 في 
ً
التي تمت طيلة الفترة الماضية، داعــيــا

الوقت نفسه إلى تذليل جميع العقبات إلنجاز 
المشروع وفق البرنامج الزمني.

وتــابــع: »المؤسسة حريصة على اإلســراع 

فــي تنفيذ المشاريع للمواطنين، والــوقــوف 
ــن قــبــل الـــشـــركـــة الــمــنــفــذة،  عــنــد أي قـــصـــور مـ
ات فــي حــال القصور  وتطبيق جميع الــجــزاء
في تنفيذ المشروع، وإلزامهم بتسليمها في 
 للوقت والجهد على 

ً
الوقت المناسب، توفيرا

المواطنين المنتفعين منها«.
ــارات مـــن قــبــل قــيــادات  ــزيــ وقــــال إن هــــذه الــ
الـــمـــؤســـســـة ســـتـــكـــون بــشــكــل دوري لــجــمــيــع 
المشاريع اإلنشائية، لمتابعة تنفيذ األعمال 
ونسب اإلنجاز في عقود المشاريع اإلسكانية.
واطلع فريق المؤسسة خالل الجولة على 
عينات تنفيذ بعض األعمال بموقع المشروع، 
وتــم توجيه المهندسين بــضــرورة استيفاء 

المالحظات الموجودة في البيوت.

خريبط ومسؤولو »السكنية« خالل زيارتهم لمشروع »شرق صباح األحمد«

»عاصمة البلدي« تخصص مدرسة 
عائشة في القبلة للمجلس الوطني

ــنــــة مـــحـــافـــظـــة  وافــــــقــــــت لــــجــ
العاصمة في المجلس البلدي 
عــلــى طــلــب الــمــجــلــس الوطني 
لـــلـــثـــقـــافـــة والــــفــــنــــون واآلداب 
بشأن تخصيص مبنى مدرسة 
ــة الـــكـــائـــن  ــيــ ــدائــ ــتــ عـــائـــشـــة االبــ
فــي منطقة الــقــبــلــة قــطــعــة 14، 

للمجلس.  
ــة، فـــي  ــ ــنــ ــ ــجــ ــ ــلــ ــ ــ ووافــــــــــقــــــــــت ال
اجتماعها أمــس برئاسة فهد 

الــعــبــدالــجــادر، عــلــى 4 طلبات 
لــــــــــــوزارة الــــكــــهــــربــــاء و الــــمــــاء 
والــــطــــاقــــة الــــمــــتــــجــــددة بـــشـــأن 
تـــخـــصـــيـــص مــــــواقــــــع مــحــطــة 
تــحــويــل ثــانــويــة فــي منطقتي 
ــلـــيـــة )قـــطـــعـــتـــي 1 و3(،  الـــعـــديـ
 عن 

ً
والروضة )قطعة 1(، فضال

تغيير موقع محول غير قائم 
بمنطقة قرطبة )قطعة 1(. 

ــت الـــلـــجـــنـــة عــلــى  ــقــ كـــمـــا وافــ

طلب وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية استقطاع جــزء من 
مـــوقـــع وزارة الـــصـــحـــة ضــمــن 
ــة  ــامــ الــــشــــويــــخ الـــصـــحـــيـــة إلقــ
مــســجــد، بينما حفظت كتاب 
وزارة الداخلية بشأن الدعوة 
لــالجــتــمــاع الـــرابـــع لــلــجــنــة من 
دور االنـــعـــقـــاد األول للفصل 
الــــتــــشــــريــــعــــي الـــــثـــــالـــــث عـــشـــر 

للمجلس البلدي.

جانب من اجتماع لجنة العاصمة

الشلفان: وضع استراتيجية إلضاءة 
مدينة الكويت وشارع الخليج العربي

 لخلق طابع مميز وإبراز معالم الدولة
ً
قدمت مقترحا

●   محمد جاسم
قـــــدمـــــت عـــــضـــــوة الـــمـــجـــلـــس 
 
ً
البلدي شريفة الشلفان، اقتراحا
ــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ ــأن وضـــــــع اسـ ــ ــشـ ــ بـ
إلضاءة مدينة الكويت وشارع 

الخليج العربي.
ـــــان، فـــي  ــفــ ـــ ــــلــ ــشـــ ـــ وبــــــيــــــنــــــت الــ
ــدم لـــرئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ مـــقـــتـــرحـــهـــا الـ
ــه يــهــدف  الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي، أنــ
إلـــى خــلــق طــابــع مــمــيــز وإبــــراز 
مــعــالــم الـــدولـــة، عــلــى أن يشمل 
ذلك، على سبيل المثال، مباني 
الـــدولـــة الــرســمــيــة، والــمــســاجــد، 
والحدائق، والساحات العامة، 
والشوارع الرئيسية، والشواطئ 
ــة. وأضـــــــافـــــــت أن هــــذا  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
المقترح سيدعم تحقيق سالمة 
األفراد واألمن العام، والحد من 
 عن 

ً
ضـــوضـــاء األنــــــــوار، فـــضـــال

دفــعــه لــمــبــدأ االلـــتـــزام بمعايير 
ــــد فــي  ــيـ ــ ــــرشـ ــتـ ــ االســــــتــــــدامــــــة والـ
استهالك الطاقة، كما سيحقق 
مـــعـــايـــيـــر تـــصـــمـــيـــم اخـــتـــيـــاريـــة 
لــلــربــط بــيــن الــمــبــادريــن وُمـــالك 
ــحـــات الــســحــاب  ــاطـ األبــــــــراج ونـ
الـــراغـــبـــيـــن فـــي الـــمـــشـــاركـــة، مع 

لــلــمــديــنــة تـــعـــزز مــــن جــمــالــهــا، 
وترسخ صورة ذهنية متميزة 
 فــي 

ً
ــا، وتــــســــاهــــم أيـــــضـــــا ــهــ ــنــ عــ

ــراد، وتــعــزيــز األمــن  ــ حــمــايــة األفـ
العام، بإنارة األماكن المخفية، 
وأثناء االحتفاالت تتميز المدن 
بتصاميم مختلفة، مــن خــالل 
ة الــتــي تضفي البهجة  اإلضـــاء
ــا،  ــهــ ــاديــ ــرتــ ــلــــى مــ والـــــــســـــــرور عــ
 في 

ً
 مــلــمــوســا

ً
ـــحـــدث تــغــيــيــرا

ُ
وت

األماكن العامة.
ــادة 21 مــن  ــ ــمـ ــ وأكــــــــدت أن الـ
قانون بلدية الكويت 2016/33 
تـــنـــص فــــي الـــبـــنـــد 4 عـــلـــى دور 
الــمــجــلــس الــبــلــدي فـــي تجميل 
 
ً
الــمــدن، وتشهد الــبــالد سنويا

مــــــــبــــــــادرات فــــــرديــــــة مــــشــــكــــورة 
ــــن  ــاكـ ــ ــانـــي واألمـ ــبـ ــمـ ة الـ إلضـــــــــاء
الـــعـــامـــة خــــالل الــعــيــد الــوطــنــي 
ــن ثــم  ــ ــاد، ومـ ــ ــيـ ــ وغــــيــــره مــــن األعـ
يــجــب تــعــزيــز هـــذه الــمــبــادرات، 
للمساهمة في توحيد الطابع 
العام، وتعزيز الهوية العمرانية، 
ــــت هــي  ــويـ ــ ــكـ ــ لـــــكـــــون مــــديــــنــــة الـ
الـــواجـــهـــة الـــحـــضـــاريـــة لــلــبــالد، 
ــارع الــخــلــيــج ُيــعــد مـــن أهــم  ــ وشـ

وأجمل شوارع الكويت.

فريق »عبدالله السالم«: تذليل الصعوبات أمام 
مدارس الضاحية وتلبية احتياجاتها

●   عادل سامي
زار فريق مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية 
مـــمـــثـــال بـــكـــل مــــن مـــخـــتـــار الـــضـــاحـــيـــة رئــــيــــس الــلــجــنــة 
التنسيقية فيصل الوقيان، ورئيسة اللجنة االجتماعية 
سارة كميخ، ورئيسة اللجنة التعليمية إقبال الجيران، 
وعضوة اللجنة االجتماعية واإلعالمية »الكشاف« هناء 
الخالد، عددا من مدارس المنطقة، شملت روضة صقر 

قــريــش ومــدرســة يــوســف بــن عيىسى الــثــانــويــة بنين 
ومدرسة جمانة بنت أبي طالب الثانوية بنات ومدرسة 
معن بن زائــدة المتوسطة بنين ومدرسة عبداللطيف 

الديين االبتدائية بنين. 
وقال الوقيان، في تصريح صحافي، إن الجولة جاءت 
في إطار تهنئة المدارس بالفصل الدراسي الثاني، وأنها 
شهدت الوقوف على احتياجات المدارس، من أجل تذليل 

الصعوبات أمامها وحل أي عراقيل قد تواجه عملها.

وبين أن الجولة جاءت أيضا بهدف تسليم مرتسم 
المدينة الصحية لمديري ومديرات المدارس، لالطالع 
عليه وتمكينهم من فهم المدينة الصحية، وكذلك دعوة 
المدارس إلى المشاركة في احتفالية العيد الوطني 
التي تنظمها المدينة الصحية األحد المقبل بحديقة 
المنطقة قطعة 4، مؤكدا أن الوطن هو الحضن الدافئ 
ــان  ــذي يــحــتــضــن أبـــنـــاءه، ويــشــعــرهــم بـــاألمـــن واألمــ الــ

والسالم.

الوقيان وفريق الضاحية في زيارة لمدرسة معن بن زائدة 

»دعم المخترعين« تنظم ندوة عن الحماية 
الفكرية الثالثاء المقبل

تــنــظــم الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة 
لــدعــم المخترعين واالبــتــكــار 
ــة  ــايــ ــمــ ــوان »الــــحــ ــ ــنـ ــ ــعـ ــ نــــــــــدوة بـ
الــــــفــــــكــــــريــــــة بــــــيــــــن الــــــقــــــانــــــون 
والتطبيق«، يوم 14 الجاري، 
مــن 5 إلــى 8 مــســاء، بالمعهد 

العربي للتخطيط.
وقالت رئيسة مجلس إدارة 
الــجــمــعــيــة، د. فــاطــمــة الــثــالب، 
فــي تصريح صــحــافــي، أمــس، 
ــــدوة  ــنـ ــ إنـــــــه ســــيــــشــــارك فـــــي الـ
الـــــمـــــديـــــر الــــفــــنــــي لـــلـــجـــمـــعـــيـــة 

ــر،  ــفـ ــظـ ــمـ ــد الـ ــ ــمـ ــ ــرع أحـ ــتــ ــخــ ــمــ الــ
ــيــــة  ــكــ ــلــ ورئــــــــيــــــــس مـــــــركـــــــز الــــمــ
لــفــكــريــة بجمعية المحامين  ا
ــبــــدالــــرزاق، حــيــث  ــعــ د. نــــور الــ
ســيــتــنــاوالن جميع الــجــوانــب 
الفنية واإلداريـــة والقانونية 
ات االخــتــراع  المتعلقة بــبــراء
والـــــــــحـــــــــمـــــــــايـــــــــة الـــــــفـــــــكـــــــريـــــــة.

ــثـــالب الــمــهــتــمــيــن  ــــت الـ ودعـ
إلـــــى الــــحــــضــــور، لـــالســـتـــفـــادة 
مــن الــخــبــرات، والــتــعــرف على 
ة االختراع،  آلية تسجيل براء

والـــــــــجـــــــــوانـــــــــب الـــــقـــــانـــــونـــــيـــــة 
الـــــمـــــتـــــعـــــلـــــقـــــة بــــــــهــــــــا، وطـــــــــرق 
التعامل مع الحماية الفكرية. 
وأشـــــــــارت إلـــــى أن الــــنــــدوة 
تأتي ضمن مجموعة األنشطة 
والــــــــــــــــــورش الـــــــتـــــــي أعـــــدتـــــهـــــا 
الــجــمــعــيــة لــلــتــعــريــف بــآلــيــات 
ــــراع، ونــشــر  ــتـ ــ االبـــتـــكـــار واالخـ
المعرفة بالجوانب القانونية 
ات  ــة المتعلقة بــبــراء واإلداريــ

االختراع والحماية الفكرية.

وضع معايير تصميمية لإلضاءة 
والمحتوى في المواسم واألعياد، 
عالوة على الدفع بمعايير تقنية 
لمستوى اإلضاءة لالستخدامات 
المختلفة، من خالل التنسيق مع 
ُمالك األبراج وناطحات السحاب، 
ــــالم  والـــتـــنـــســـيـــق مــــع وزارة اإلعــ
والهيئة العامة لــشــؤون الــزراعــة 
والثروة السمكية ووزارة الكهرباء 
ــة الـــمـــشـــروعـــات  ــ ــركـ ــ ــاء وشـ ــ ــمــ ــ والــ
السياحية وغيرها مــن الجهات 

المعنية. 
ولفتت الشلفان إلى أن اإلضاءة 
 
ً
 مـــمـــيـــزا

ً
الــلــيــلــيــة تـــشـــكـــل طـــابـــعـــا

»الحماية«: إنشاء هيئة للكوارث ضرورة ملحة
الجمعية تنظم المؤتمر األول للسالمة والحماية المدنية 14 الجاري

أعلنت الجمعية الكويتية للحماية من 
أخـــطـــار الـــحـــريـــق إقـــامـــة »مـــؤتـــمـــر الــســالمــة 
والحماية المدنية األول«، خــالل الفترة من 
14 إلــى 15 فبراير تحت شــعــار »الــســالمــة... 
قبل وأثناء وبعد الحوادث«، وذلك بمشاركة 
قياديين ومسؤولين مــن مختلف قطاعات 
الدولة ونخبة من الخبراء والمختصين من 

داخل الكويت وخارجها.
وأكد المدير العام لإلدارة العامة لإلطفاء 
»قوة اإلطفاء العام« السابق رئيس المؤتمر 
الــفــريــق مــتــقــاعــد يــوســف األنـــصـــاري، خــالل 
مــؤتــمــر صــحــافــي، أمــــس، أن الــمــؤتــمــر الــذي 
تنظمه الــجــمــعــيــة يــعــد األول مــن نــوعــه في 
الكويت، ويحظى بأهمية بالغة ألنه يعنى 
بمفهوم السالمة والحاجة إليها قبل وأثناء 
وبــعــد الــحــوادث. وشـــدد األنــصــاري على أن 
انشاء هيئة عامة للكوارث واألزمات السيما 
في ظل تفاقم معدالت األزمات والكوارث في 
السنوات األخيرة وخطورتها على المجتمع 
بات ضــرورة ملحة، مبينا ان ارتفاع وتيرة 
الصناعة وأعمال البناء والمشتقات النفطية 

في البالد يستدعي وجود جهاز فعال يعنى 
برصد األزمات والكوارث والتعامل معها من 
جهة، واتخاذ اإلجراءات االحترازية استباقا 

ألي طارئ من جهة آخرى.
ــدور الــكــبــيــر الــــذي لعبته  ــ وتـــطـــرق إلـــى الـ
الــكــويــت رســمــيــا وشــعــبــيــا، إلـــى جــانــب دور 
الفرق التطوعية الكويتية المتخصصة في 
مجال مكافحة األزمــات والحرائق للحد من 
األضرار التي خلفها الزلزال وإغاثة إخواننا 
المنكوبين، مؤكدا ان الكويت سباقة دائما 
إلــى الفزعة ومــد يد العون للدول المنكوبة 
والــمــتــضــررة جـــراء الــحــوادث الطبيعية في 

مختلف أنحاء العالم.
وأعـــرب عــن أمــلــه ان يــخــرج هــذا المؤتمر 
بــتــوصــيــات علمية مــن شــأنــهــا احــــداث نقلة 
نوعية في مجال مكافحة األزمات والحماية 

من أخطار الحريق.

3 محاور

مــن جانبه، أشـــار نــائــب رئــيــس الجمعية 

ــار الــحــريــق  الــكــويــتــيــة لــلــحــمــايــة مــــن أخــــطــ
المهندس حسام الكليب إلى ان المؤتمر يركز 
على ثالثة محاور رئيسية وهي »السالمة... 
قــبــل وأثـــنـــاء وبــعــد الـــحـــوادث« بــهــدف إلــقــاء 
الضوء على الجوانب الفنية لهذه الحوادث 
وكيفية التعامل معها، مؤكدا ان الجمعية 
منذ انشائها في عام 2014 وهي تحرص على 
إقامة الدورات وورش العمل المجانية بهدف 
تــكــثــيــف الــجــانــب الــتــوعــوي لـــدى المجتمع 

بمختلف شرائحه.
ويــشــتــمــل الــمــؤتــمــر عــلــى عــــدة مـــســـارات، 
أبرزها الحماية والوقاية من الحوادث، وإدارة 
المخاطر واألزمات والكوارث، والتعافي بعد 
الــحــوادث لتأمين سالمة األرواح والمباني 

والممتلكات.
كما يشارك في المؤتمر الصفوف األمامية 
مــن العاملين فــي وزارة الــدفــاع والــداخــلــيــة 
ــاء الـــعـــام  ــ ــفـ ــ ــــرس الـــوطـــنـــي وقــــــوة اإلطـ ــــحـ والـ
والشركات النفطية والعاملون في الوزارات 

والمؤسسات والهيئات المهتمة بالسالمة.

ضرورة 
االلتزام بتنفيذ 

األعمال وفق 
المواصفات 

الفنية 
ومعالجة 

المالحظات
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السجل العيني 
مكانك راوح!

رغم صدور قانون السجل العيني رقم 21 لسنة 2019 
والئحته التنفيذية منذ قرابة ثالثة أعوام، فإن الواقع 
العملي يشهد عدم تطبيق أحكامه حتى اآلن، رغم أن 
اب« هــذا القانون، والمطالب بــإصــداره، هي وزارة  »عــرَّ

العدل، التي تمتنع اليوم عن تنفيذ أحكامه! 
وبينما تنص أحكام القانون على سريان أحكامه 
ك حتى  بعد عام كامل من نشره، إال أن الوزارة لم تحرِّ
 تجاه ذلك األمر، ولم تتخذ أي قرارات عملية 

ً
اآلن ساكنا

إلدخال أحكامه حيز التنفيذ حال مراجعتها، من أجل 
تسجيل الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة، ســـواء عــنــد رفــعــهــا، أو 
المتداولة أمام المحاكم، وفق ما تشير أحكام القانون 
مــن وجـــوب تسجيل هـــذه الـــدعـــاوى، حــســب المادتين 

14و15 منه. 
ومثل ذلك العجز اإلداري عن تطبيق أحكام القانون 
لقرابة ثالثة أعوام، رغم سريان أحكامه، ينم عن أمرين؛ 
األول: ثبوت عدم حاجة الــوزارة ألحكام هذا القانون، 
وتمسكها بأحكام التسجيل العقاري حتى اآلن، والذي 
مــازالــت تعمل على تطبيقه فيما يخص التأشير في 
السجل العقاري عند رفع صحف الدعاوى، وهو أمر، 
إذا صــح، فإنه يستدعي تحرك الـــوزارة إللــغــاء قانون 
 غير مبرر.

ً
 واقعيا

ً
السجل العيني، لكونه أصبح عبئا

بينما األمــر الثاني، الداعي إلــى عــدم التطبيق، هو 
ــقـــدرة الــبــشــريــة والــفــنــيــة،  أن الــــــوزارة لــيــســت لــديــهــا الـ
الرتباطها مع جهات أخرى إلنفاذ أحكام هذا القانون 
حتى اآلن. وإن صح هذا األمر، فهو بالشك يستدعي من 
الــوزارة والقائمين عليها العمل على تطوير إداراتها 
وأجـــهـــزتـــهـــا، لــمــواكــبــة أحـــكـــام هــــذا الـــقـــانـــون، والــعــمــل 
 على تنفيذه، بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة، 

ً
سريعا

كالبلدية وأمالك الدولة، فمرور ثالث سنوات على عدم 
تطبيق القانون أمر غير مبرر!

والربكة التي أحدثها صدور قانون السجل العيني 
 أشار إليها الحكم الصادر من محكمة 

ً
ونفاذه قانونيا

التمييز فــي الطعن رقــم 2021/4082 تــجــاري بتاريخ 
2022/5/25، الـــذي أكــد نــفــاذ أحــكــام الــقــانــون، وهــو ما 
أدى إلى عدم سماع القضاء ألي دعاوى أو مطالبات ال 
يتم قيدها لدى إدارة السجل العيني في وزارة العدل 
ــوزارة وفق   لــهــذا الــقــانــون، وعــنــد الــلــجــوء إلــى الــ

ً
نــفــاذا

مــا أشــــارت أحــكــام قــضــائــيــة أخـــرى صــــادرة مــن دوائـــر 
محكمة االستئناف تؤكد عــدم دخــول أحكام القانون 
حيز التنفيذ حتى اآلن، لعدم مباشرة اإلدارة المعنية 

بذلك ألعمالها!
ومثل ذلك االرتباك في التعامل مع أحكام القانون 
يستدعي التحرك بشأنه مــن القائمين على الـــوزارة، 
وهو أمر ال ُيسأل عنه المواطن المتقاضي أو يتضرر 
سأل عنه وزارة العدل، التي قد تكون اليوم 

ُ
به، وإنما ت

مسؤولة عن تعويض كل من تضرر من جراء االمتناع 
عــن قــيــد دعــــواه وأدى تــراخــيــهــا فــي التطبيق ألحــكــام 
القانون إلى صدور أحكام بسقوط الحقوق، أو تسبب 
في التأخير في تحصيلها، رغم نفاذ أحكام القانون 
لــقــرابــة الــثــالث ســنــوات، عـــالوة عــلــى مــا ُيــثــار بــوجــود 
شبهة بــعــدم دســتــوريــة أحــد أحــكــامــه، لتعارضها مع 

حق الملكية.

 »الداخلية« تشارك 
في مؤتمر اإلنتربول

يــــــــــــــشــــــــــــــارك وفـــــــــــــــــــد مـــــن 
ــــول الـــكـــويـــتـــي فــي  ــربـ ــ ــتـ ــ اإلنـ
مؤتمر اإلنتربول اإلقليمي 
اآلســـــــيـــــــوي فــــــي االمــــــــــــارات 
الـــــذي يــعــقــد مـــن 7 حــتــى 9 
الجاري )اليوم(، تزامنا مع 
احتفالية منظمة الشرطة 
العالمية بالذكرى المئوية 
لتأسيسها، بحضور اللواء 
الركن خليفة الخييلي وكيل 

وزارة الداخلية باإلمارات.
ويشارك في المؤتمر ما 
يزيد على 150 من موظفي 
إنــفــاذ الــقــانــون يمثلون 42 
دولـــــــــة، ويـــشـــهـــد الـــمـــؤتـــمـــر 
مــــداوالت رفيعة المستوى 
بـــــــشـــــــأن أشـــــــــــد الــــمــــســــائــــل 
األمــــنــــيــــة إلــــحــــاحــــا والــــتــــي 
تخص الجانب الشرطي في 

المنطقة.
ويبحث المندوبون خالل 
الـــمـــؤتـــمـــر عــــــدة مـــواضـــيـــع 
مـــنـــهـــا تــــجــــارة الــــمــــخــــدرات 
االصطناعية المزدهرة في 
المنطقة واالتــجــار بالبشر 
فــــي مــنــطــقــة جــــنــــوب شـــرق 
آســيــا والــجــهــود الــمــبــذولــة 

لمكافحة اإلرهاب.
وتـــأتـــي مـــشـــاركـــة وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة ضــمــن حــرصــهــا 
عــلــى التنسيق والــتــواصــل 
مع الجهات الدولية لتحقيق 
التكامل األمني في مختلف 
المجاالت والعلوم االمنية.

»اتحاد الجامعة«: تشكيل نادي 
مديري المستقبل برئاسة المطر

أعلن رئيس اللجنة السياسية في االتحاد الوطني لطلبة 
جامعة الكويت بــدر القناعي اعتماد تشكيل نــادي مديري 
المستقبل في كلية العلوم اإلداريــة للعام الجامعي الحالي 

2022-2023 برئاسة عبدالوهاب المطر.
وقــال القناعي، فــي تصريح صحافي، أمــس، إن التشكيل 
جاء كالتالي: منار الخزيعل نائبا للرئيس، علي المزين أمينا 
للسر، طارق الكندري أمينا للصندوق، لولوة الرويشد رئيس 
البرامج واألنشطة، سليمان العبدالله وريم المطيري وفاطمة 

بهبهاني ودالل الدين أعضاء.
ــاف أن االتــــحــــاد حـــريـــص عــلــى أن يـــكـــون قــريــبــا من  ــ وأضــ
طلبة كلية العلوم اإلداريــة، للتعرف على ما يكون لديهم من 
مقترحات أو شــكــاوى أو مطالبات والــتــحــرك عليها، وبما 
يضمن توفير بيئة تعليمية متميزة تسهم في دعمهم وتيسير 

سبل الدراسة أمامهم.
مــن جــانــبــه، أكــد المطر أن جميع األعــضــاء سيبذلون كل 
جهدهم من أجل خدمة طلبة كلية العلوم اإلداريــة، الفتا إلى 
أن هناك توافقا بين الجميع على جعل هــذا الــعــام النقابي 
مميزا، من خالل ما سيتم تنفيذه من أنشطة وفعاليات لتلبية 

طموحات الجموع الطالبية.

الحمود: قرار تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة مخالف
أكد أنه يتعارض مع »وقف التعيين في الوظائف القيادية«

• حمد العبدلي
ــاء هــيــئــة  ــ ــــضـ ــيــــس جـــمـــعـــيـــة أعـ أكــــــد رئــ
التدريس في جامعة الكويت، خالل الفترة 
االنتقالية، د. إبراهيم الحمود، أن قــرار 
تشكيل لجنة اختيار مدير الجامعة في 
 لقرار مجلس 

ً
الوقت الحالي يعد مخالفا

 بوقف التعيين في 
ً
الوزراء الصادر أخيرا

 إلى أنه »يتعين 
ً
الوظائف القيادية، الفتا

االنتظار لحين التشكيل الوزاري الجديد 
أو إلغاء مجلس الوزراء لقراره«.

وكــشــف الــحــمــود، فــي تــصــريــح أمــس، 
أن الــجــمــعــيــة تــتــرقــب اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الجامعة المقبل باعتبارها ممثلة فيه 
 للقانون وسوف يتم في االجتماع 

ً
وفقا

تـــعـــيـــيـــن أعــــضــــاء لـــجـــنـــة اخــــتــــيــــار مـــديـــر 
، »لكن هل 

ً
الجامعة باألصالة، مستدركا

هــذا االجتماع ممكن أن يتم فيه تعيين 
لجنة االختيار لمدير الجامعة القادم؟! 
ــة، هــــل يــمــكــن الـــبـــدء  ــ ــثـــر دقــ وبــتــعــبــيــر أكـ
بتشكيل لجنة اختيار لمدير الجامعة 

المقبل؟!«. 

وأوضــــــح أن مــجــلــس الــــــــوزراء أصـــدر 
ــه بـــوقـــف  ــيــ ــبــــس فــ  ال لــ

ً
 واضــــــحــــــا

ً
قــــــــــــرارا

التعيين بالوظائف القيادية في جميع 
الوزارات واإلدارارت الحكومية والهيئات 
 من تاريخ 

ً
والمؤسسات العامة، اعتبارا

2023/1/23، وحتى اشعار آخر، وبما أن 
جامعة الكويت بمقتضى المادة )2( من 
قــانــون الــجــامــعــات الــحــكــومــيــة رقـــم )76( 
لسنة 2019 هيئة عامة فهذا يعني أنها 

مشمولة بالقرار.
إبراهيم الحمود

الغصاب لوضع معايير الجودة بمؤسسات التعليم
أكــد مساعد عميد كلية التربية األساسية 
في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
ــع أســس  ــرورة وضــ ــ د. عــبــدالــلــه الـــغـــصـــاب ضــ
ومــعــايــيــر لــجــودة الــتــعــلــيــم، لــاللــتــزام بــهــا من 

مؤسسات التعليم العام والعالي في البالد.
وقـــال الــغــصــاب، فــي تــصــريــح صــحــافــي، إن 
موافقة مجلس الوزراء على منح جهاز »جودة 
التعليم« صالحيات تحديد متطلبات االعتماد 
األكـــاديـــمـــي لــلــجــامــعــات الــخــاصــة خــطــوة من 
شــأنــهــا وضـــع التعليم الــجــامــعــي عــلــى بــدايــة 
الطريق الصحيح، ورسم خارطة طريق نحو 

المستقبل.
ــادة هــيــكــلــة الــجــهــاز  ــ ــــرورة إعـ ــا إلـــى ضـ ودعــ
الوطني لالعتماد األكاديمي، ليشمل قطاعات 

عدة لمواكبة المؤسسات والمنظمات الدولية 
المتخصصة في االعتماد األكاديمي لجودة 
التعليم، مــؤكــدا أهمية وجــود قطاعات عــدة، 
ــســـي، واالعـــتـــمـــاد  ــمـــؤسـ ــتــــمــــاد الـ ــا االعــ ــ ــــرزهـ أبـ

البرامجي، واالعتماد الدولي.
ــر  ــيـ ــايـ ــعـ ــــى ضـــــــــــــرورة وضـــــــــع مـ ــلـ ــ وشـــــــــــدد عـ
لــلــجــامــعــات والــكــلــيــات ومـــؤســـســـات الــتــعــلــيــم 
ــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـــــعـــــالـــــي الخـــــتـــــيـــــار الــــمــــنــــظــــمــــات الـ
المتخصصة العتماد برامجها ومؤسساتها 
مــنــهــا، عــلــى أن تــكــون جــهــة االعــتــمــاد الــدولــيــة 
مخولة رسميا بممارسة أعمال تقويم الجودة 
واالعتماد األكاديمي في برامج التعليم فوق 
الثانوي في إحدى الــدول التي تتمتع بنظام 

عبدالله الغصابتعليم عاٍل ذي جودة عالية.

• فيصل متعب
ــــدوث حـــريـــق مـــحـــدود،  أعــلــنــت جــامــعــة الــكــويــت حـ
صباح أمس، في المبنى الشمالي بكلية التربية في 
مــديــنــة صــبــاح الــســالــم الــجــامــعــيــة )الـــشـــداديـــة(، جــراء 

تماس كهربائي.
وقالت الجامعة، في بيان صحافي، أمس، إنه »تم 
إخــالء المبنى الشمالي بكليتي التربية واآلداب من 
الطلبة وأعضاء الهيئة األكاديمية، واإلداريــيــن، وتم 

إجراء الالزم بالتعاون مع الجهات المعنية«.
ــال الــمــطــافــئ فـــي الـــحـــدث إلخــمــاد  ــد تـــواجـــد رجــ وقـ
الحريق، مع وجــود رجــال األمــن في الجامعة، الذين 
أخلوا المنطقة بالكامل، كما تم إلغاء محاضرات كليتي 

.
ً
التربية واآلداب من الساعة 12 حتى الواحدة ظهرا

سيارة اإلطفاء في موقع الحريق

حريق محدود في كلية التربية بالشداديةحريق محدود في كلية التربية بالشدادية
• محمد الشرهان

تفقد نائب رئيس قوة اإلطفاء العام لقطاع الوقاية، 
 من المصانع الوطنية 

ً
اللواء خالد فهد، أمس، عددا

في منطقة صبحان مع عدد من قيادات قطاع الوقاية، 
بالتنسيق مع اتحاد الصناعات الكويتية.

ــلـــواء فــهــد، فـــي تــصــريــح صــحــافــي أثــنــاء  وقــــال الـ
الجولة، إن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من رئيس 
ــاء الـــعـــام الــفــريــق خــالــد الـــمـــكـــراد، ضمن  ــفـ قــــوة اإلطـ
استراتيجية قــوة اإلطفاء العام في مجال التعاون 
والتنسيق مع القطاع الخاص، والتأكد من استيفاء 
المنشآت والمباني لشروط السالمة والوقاية من 
الحريق، لحماية األرواح والممتلكات من مخاطر 

الحريق.
جانب من الجولة التفقدية

كيف ستالحق »التربية« الـ 20 ألف طالب بوقائع الغش؟
استحالة قانونية في المالحقات التي تعود إلى ثالث سنوات!

فــــــــي الــــــــوقــــــــت الـــــــــــــذي تـــســـتـــمـــر حسين العبدالله
التحقيقات الجنائية فــي قضية 
ضــبــط شــبــكــة تــســريــب اخــتــبــارات 
الــثــانــويــة الـــعـــامـــة، والــمــتــهــم على 
، بين 11 

ً
ذمتها أكثر من 20 متهما

 ووسطاء ومشرفين لقروبات 
ً
معلما

ثار جملة من التساؤالت 
ُ
واتساب، ت

الــقــانــونــيــة عــن مصير الــشــهــادات 
التي حصل عليها الطالب من جراء 
 
ً
وقائع الغش المضبوطة، خصوصا

ــات الـــواتـــســـاب، وعــددهــا  ــروبـ أن قـ
ثالثة حتى اآلن، وفق ما كشفت عنه 
التحقيقات، كان يتواجد بها أكثر 
 
ْ
 َمن

ً
من 20 ألف طالب، وهم نظريا

بة،  استفادوا من االختبارات المسرَّ
بعد سدادهم، أو جزء منهم، لمبالغ 
مــالــيــة لـــوســـطـــاء، مــقــابــل تــســريــب 
االختبارات لهم لمصلحة المعلمين 

المتورطين.
وللوقوف على المركز القانوني 
للمتهمين فـــي الــقــضــيــة، وفـــق ما 
كشفت عنه التحقيقات، فإن النيابة 
نسبت لهم وقائع الرشوة وإفشاء 
األســـــــرار وغـــســـل األمــــــــوال، بــعــدمــا 
انــتــهــت الــتــحــريــات والــتــحــقــيــقــات 
الُمجرأة إلــى وجــود وقائع إفشاء 
ــلـــة بـــتـــســـريـــب  األســــــــــــــرار، الـــمـــتـــمـــثـ
االخـــــتـــــبـــــارات ووقـــــائـــــع الــــرشــــوة، 
وتــلــقــي الــمــعــلــمــيــن الــمــشــتــبــه بهم 
مبالغ مــالــيــة، لــقــاء تسريبهم تلك 
االختبارات للطالب المستفيدين، 
 إدخالهم المبالغ المتحصلة 

ً
وأخيرا

من وقائع الرشوة، التي كانت لقاء 
تسريب االختبارات في حساباتهم 

البنكية الخاصة.
لذلك، فالمتهمون الُمحالون إلى 
المحاكمة الجنائية سُيواَجهون 
ــلــــى ضـــــــوء مــا  بـــتـــلـــك الـــــوقـــــائـــــع عــ
ــة  م بــحــقــهــم مـــن تــحــريــات وأدلــ ـــــدِّ

ُ
ق

وشـــــــهـــــــادة شـــــهـــــود وأقــــــــــــــوال فــي 
النيابة الــعــامــة. بينما مــا يخص 
الطالب المشتبه بحصولهم على 
بـــة، ودفــعــهــم  االخـــتـــبـــارات الـــمـــســـرَّ
لمبالغ مالية هم وأولياء أمورهم 
ـــت 

َّ
فـــي هــــذه الــقــضــايــا، وفــــق مـــا دل

على ذلك التحقيقات في القضية، 
فـــإن مسؤوليتهم الــقــانــونــيــة تقع 
وفق مسارين؛ األول مسار جنائي، 
ويتمثل في ارتباطهم بوقائع إفشاء 
األســــرار والــرشــوة وغسل األمـــوال 
ــبـــط بــهــا الــمــتــهــمــون في  الـــتـــي ارتـ
الواقعة المضبوطة، ومــن ثــم فإن 
التحقيق قد ينتهي، إذا ما قررت 
جهة التحقيق ذلــك، إلــى إدخالهم 
المتهمين في تلك القضايا المالية، 
من خالل إسناد التهم باالشتراك 
في وقائع إفشاء األسرار، ودفعهم 
لـــمـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة كـــجـــريـــمـــة رشــــوة 
مة منهم للمعلمين، من خالل  مقدَّ
الوسطاء المضبوطين في القضية، 
باعتبارها جريمة رشوة، من خالل 

الــوســاطــة، وليست جريمة رشــوة 
مباشرة.

لــذلــك، فــإنــه إذا مــا أرادت جهة 
ــه لــلــمــعــلــمــيــن  ــ ــوجِّ الــتــحــقــيــق أن تــ
جريمة الرشوة عن طريق الوساطة، 
، وفـــق الــنــمــوذج 

ً
فــإنــه يــجــب حــتــمــا

الــقــانــونــي لــهــا كــجــريــمــة، أن تقوم 
بــإدخــال الــطــالب أو أولــيــاء األمــور 
في تلك الجرائم باعتبارهم الراشين 
لـــلـــوصـــول إلــــى أن الــمــعــلــمــيــن هم 
 
ً
الــمــرتــشــون، ألنـــه ال يمكن قــانــونــا

توجيه الرشوة للمعلمين بوجود 
ــمــــســــؤولــــون عــلــى  ــم الــ ــ ــاء هـ ــ ــــطـ وسـ
قروبات الواتساب من دون أن يكون 
هــنــاك راشـــــون فـــي الــقــضــيــة، وهــم 
المفترض فــي حالتنا أن يكونوا 

الطالب أو أولياء األمور.
ــم، فــــإن إشـــــراك الــطــالب،  ومــــن ثــ
مهما بلغ عددهم في قضية الغش 
الــتــي ضبطتها األجــهــزة األمنية، 
له مسار جنائي مرتبط بالسلوك 
الـــصـــادر مـــن الـــطـــالب المرتبطين 
بهذه الــواقــعــة، ســواء اقتصر على 
االشتراك بوقائع إفشاء األسرار، أو 
ارتبط بوقائع الرشوة المبينة في 
 مع المتهمين 

ً
التحقيقات، ارتباطا

ــــي الـــقـــضـــيـــة مــن  الـــمـــضـــبـــوطـــيـــن فـ
وسطاء ومعلمين. 

بينما المسار القانوني اآلخر 
الذي يمكن التعامل به مع الطالب 
الــمــضــبــوطــيــن فـــي وقـــائـــع الــغــش، 
فـــهـــو يـــتـــمـــثـــل فـــيـــمـــا أعـــلـــنـــت عــنــه 
وزارة التربية، بتشكيل لجنة ُعليا 
لمكافحة الــغــش، إال أن األهـــم من 
 
ً
ذلــك أن تــرســم تلك اللجنة طريقا

لها للتحقيق في الوقائع الخاصة 
بظاهرة الغش، ومنها الواقعة التي 
كشفت عنها التحقيقات الجنائية 
بضبط شبكة تسريب اختبارات 

الثانوية العامة األخيرة.
 لـــهـــذا الـــمـــســـار اإلداري 

ً
ــا ــقــ ووفــ

الــــذي يــمــكــن الــتــعــامــل بـــه مـــن ِقبل 
اللجنة، فإنه يستلزم عــالوة على 
تحديد مسار عمل اللجنة ونطاق 
اخــتــصــاصــهــا وصــالحــيــاتــهــا، أن 

تقوم بتحديد الجزاءات المناسبة 
كحلول واقعية حال ثبوت ارتباط 
أي من الطالب المشتبه بارتكابهم 
وقــائــع الــغــش حـــال إذا لــم يطلهم 
التحقيق الــجــنــائــي الــــذي تجريه 

 .
ً
النيابة العامة حاليا

ــــن أن يـــــشـــــرك فــي  ــيَّ ــعــ ــتــ كــــمــــا يــ
الــلــجــنــة، الــمــزمــع تــشــكــيــلــهــا، عــدد 
مـــن الــمــتــخــصــصــيــن فـــي مــجــاالت 
التحقيق اإلداري والــجــنــائــي من 
أســاتــذة القانون، لتحقيق أمرين، 
هـــمـــا: أن يــتــولــى مــلــف الــتــحــقــيــق 
عناصر محايدة بعيدة عن الوزارة، 
بـــمـــا يــحــقــق مــقــتــضــيــات الــحــيــدة 
والــــنــــزاهــــة واالســـتـــقـــاللـــيـــة عــنــهــم، 
والثاني أننا أمــام مهام مفصلية 
في حياة الطالب وأولياء أمورهم، 
ــم فـــتـــحـــديـــد الـــمـــســـؤولـــيـــة  ــ ومــــــن ثـ
القانونية أمر يتطلب تحقيقه من 
مختصين فــي مــجــاالت التحقيق 
اإلداري والــجــنــائــي يعكفون على 
ــاد الـــحـــلـــول الــقــانــونــيــة عقب  ــجـ إيـ
انتهاء مهام التحقيق، ال إداريين 
 عـــن أن مهام 

ً
ومــســؤولــيــن، فــضــال

الوصول إلى مدى ارتباط الطالب 
الموجودين في قروبات الواتساب 
بوقائع الغش ومــدى استفادتهم 
ــــي مـــهـــام فــنــيــة تعتمد  مــنــهــا، وهـ
على مهارات المحقق، كالبحث في 
كيفية اســتــفــادة الــطــالب المشتبه 
بــهــم فـــي وقـــائـــع الـــتـــســـريـــب، وفــي 
حـــال استفادتهم منها، مــا األدلـــة 
الموجودة على ذلــك؟ ســواء كانت 
ــوااًل مــن المتهمين فــي القضية  أقــ
الجنائية، أو وجود محادثات لهم 
على الواتساب، أو دفعهم لمبالغ 
 عن أن تلك االستفادة 

ً
مالية، فضال

مــن ذلـــك الــتــســريــب انعكست على 
ــوا عــلــيــهــا  ــلـ ــتــــي حـــصـ ــائـــج الــ ــتـ ــنـ الـ
بــالــنــجــاح والـــتـــفـــوق، لــذلــك إذا ما 
ــادة الــفــعــلــيــة  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ثـــبـــت عــــــدم االسـ
 عدم 

ً
ن مــثــال لــهــذا التسريب، وتبيَّ

نـــجـــاحـــهـــم، فــــال يــمــكــن اعــتــبــارهــم 
مستفيدين من ذلك التسريب، ألننا 
أمام جملة من القرائن التي تتطلب 

الــتــرابــط والــتــســانــد فــيــمــا بينها، 
لــلــوصــول إلـــى مــســؤولــيــة الــطــالب 

الموجودين في القروبات. 
 إذا ما ثبت 

ً
وعلى النقيض مثال

وجود الطالب في القروبات، وثبت 
دفــعــهــم لمبالغ مــالــيــة مــقــابــل ذلــك 
الـــتـــســـريـــب، ســـــواء بــشــكــل مــبــاشــر 
أو عــن طــريــق قــروبــات الــواتــســاب، 
 انعكس ذلك على دراستهم، 

ً
وأخيرا

ــــي،  بــحــصــولــهــم عــلــى تـــفـــوق دراسـ
فهذه قرائن على ارتباطهم بالوقائع 
مــحــل الــغــش، وهـــي قــابــلــة إلثــبــات 
عكسها، ويخضع الــرد عليها في 
النهاية إلــى تقدير القائمين على 
اللجنة والمحاكم فيما بعد، إذا ما 
ُعرض عليها النزاع حال تظلم أي 
من أولياء األمور على القرارات التي 
قد تتخذها اللجنة، في حال إذا ما 
عــمــلــت وأصــــــدرت قــــــرارات بثبوت 
ارتـــكـــاب عـــدد مــن الــطــالب لوقائع 
الـــغـــش وقـــــــررت حـــرمـــانـــهـــم لسنة 

 ما كانت القرارات. 
ً
دراسية أو أيا

وإذا توصلت اللجنة إلى ثبوت 
مسؤولية الطالب عن وقائع الغش، 
 ألعداد 

ً
وهو جهد فني كبير، نظرا

الطالب ومهام التحقيق، فإن ذلك 
يتطلب البحث في سالمة الحلول 
ن اتخاذها للتعامل مع  التي يتعيَّ
الحاالت التي ثبتت مسؤوليتها، 
 للمراكز 

ً
وذلك وفق اتجاهين، وفقا

القانونية التي قد تتمتع بها كل 
ــداث  ــ  لـــوقـــوع تــلــك األحـ

ً
ــرا فـــئـــة، نـــظـ

مــنــذ عــــام 2020، بــعــد أن كشفت 
الــتــحــقــيــقــات الــجــنــائــيــة أن الــفــئــة 
المستفيدة مــن وقــائــع الــغــش هم 

طالب المرحلتين الـ 11 و12. 
ــــوع إلــــــى الــــعــــديــــد مــن  ــــرجـ ــالـ ــ وبـ
 
ً
األســـمـــاء الــتــي قــد تــكــون مشتبها

بها في وقائع الغش، والتي كشفت 
عنها تحقيقات اللجنة، سيتضح 
أن بــعــضــهــم خــريــجــون لــلــثــانــويــة 
الــعــامــة، وبعضهم مرتبط بقبول 
ــات، أو حتى  ــعـ ــامـ ــالـــي فــــي الـــجـ حـ
الــبــعــثــات الــخــارجــيــة، أو وظــائــف 
عامة، وبعضهم مازال على المقاعد 

الدراسية، وهو األمر الذي يتطلب 
مــعــه الــعــمــل عــلــى تــحــقــيــق إثــبــات 
وقائع الغش بحق هؤالء الطالب، 
ــى الـــنـــيـــل مــــن الـــمـــراكـــز  ــ وصـــــــواًل إلـ
 ،

ً
القانونية التي اكتسبوها الحقا

 أن بعضها يــعــود إلــى 
ً
خــصــوصــا

ثالثة أعوام سابقة، إذا ما وضعنا 
بعين االعــتــبــار الــمــدة التي سوف 
تــســتــغــرقــهــا الـــلـــجـــنـــة فــــي عــمــلــهــا 
ــم أنــــهــــا لــــم تــبــدأ  ــ بـــالـــتـــحـــقـــيـــق، رغــ

أعمالها بعد. 
وإذا مــا ُكــتــب للجنة أن انتهت 
ــــى ثــــبــــوت وقــــائــــع الــــغــــش بــحــق  إلــ
الـــــــطـــــــالب، مــــهــــمــــا بــــلــــغ عـــــددهـــــم، 
 ال يثبت تورطهم 

ْ
واســتــبــعــاد َمـــن

بذلك، فإنها ستطلب من الجهات 
ــهـــادات عــدم  الــمــعــتــمــدة لــتــلــك الـــشـ
اعتمادها، لحصولها نتيجة وقائع 
الــغــش والــتــدلــيــس، وتطلب إعــادة 
االختبارات التي تقدم بها الطالب 
، لعدم سالمة النتائج التي 

ً
مجددا

حصلوا عليها في تلك السنوات، 
وهو ما يترتب عليه إلغاء قبولهم 
فـــــي الــــجــــامــــعــــات أو الــــوظــــائــــف، 
وإعادتهم إلى مقاعد الدراسة، حال 
ثبوت المخالفات بحقهم، وإذا لم 
تثبت التحقيقات بشأن ضلوعهم 
ــمـــح لــهــم  فـــــي وقـــــائـــــع الــــغــــش يـــسـ
باستكمال دراستهم، لعدم سالمة 
أو كفاية األدلة، فيما الطالب الذين 
مازالوا على مقاعد الدراسة، فإنه 
في حال ثبوت المخالفات بشأنهم 
يتم التقرير بعدم احتساب السنة 
ــا، ومــــن ثـــم يتقرر  ــتـــازوهـ الــتــي اجـ

إعادة االختبارات لهم.
بينما الخيار األخير، فإن اللجنة 
ووزارة التربية عليهما التسليم 
بما حــدث، وتجاوزه، لعدم القدرة 
على ضبط كــل مــا حـــدث، لوجود 
االستحالة العملية في ثبوت تلك 
الوقائع، وارتباطها بما يسفر عن 
 عن 

ً
مسؤولية المتسبب بها، فضال

األخذ باالعتبار مسؤولية الوزارة 
التي أخفقت في التحقيقات بوقائع 
الــتــســريــب، الســيــمــا أن التحريات 
كشفت عــن أن الـــــوزارة تلقت منذ 
ــوات مـــاضـــيـــة شـــكـــاوى  ــنــ ســـبـــع ســ
وطـــلـــبـــات بــالــتــحــقــيــق عـــن وقــائــع 
 ،

ً
بالتسريب، إال أنها لم تحرك ساكنا

لعدم جديتها في التفاعل مع هذا 
الملف. 

ومن ثم، فان الــوزارة إزاء تخمة 
هــذا الملف، وعـــدم قدرتها الفنية 
ــه، تــكــتــفــي  ــ ــداثــ ــ عـــلـــى مـــواجـــهـــة أحــ
ــة الـــتـــي  ــيـ ــائـ ــنـ ــجـ بـــالـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـ
، مع 

ً
تجريها النيابة العامة حاليا

إيجاد آليات لضبط حاالت الغش، 
والتشدد مــع محاسبة مرتكبيها 
، والـــعـــمـــل عــلــى تــعــديــل 

ً
مــســتــقــبــال

الئحة الغش الحالية، والتي تعاني 
 أهملت الوزارة في ضبطه!

ً
خلال

الوزارة إما أن 
تشطب النتائج 
الحاصل عليها 

الطالب بعد ثبوت 
وقائع الغش أو 

تتركهم لعدم 
قدرتها على 

التحقيق

تحريك جريمة 
الرشوة بحق 

المعلمين يستوجب 
التحقيق مع 

الراشين وهم الطلبة

الوزارة تلقت منذ 
7 سنوات شكاوى 
للتحقيق بوقائع 
التسريب دون أن 

 !
ً
تحرك ساكنا

»اإلطفاء« تتفقد مصانع في صبحان»اإلطفاء« تتفقد مصانع في صبحان
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.3937.393

السوق العامالسوق العام

8.2358.235

السوق األولالسوق األول

5.6555.655

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2713.0492.708

محمد البغلي
 albaghli74@gmail.com

اإليرادات غير النفطية مساحيق لتجميل الميزانية
• حديث الحكومة عنها غير دقيق و80% من أرباحها ناجمة عن »استثمارات ومنتجات بترولية«!

• زيادة المصروفات ترجع إلى بنود استثنائية وأخرى قابلة للتكرار والتضخم في السنوات المقبلة
لم يحمل مشروع الميزانية العامة للدولة 
الــســنــة الــمــالــيــة 2023-2024 أي جـــديـــد على 
صعيد إصالح المالية العامة، حتى مع محاولة 
»تضخيم« بند اإليـــرادات غير النفطية، بينما 
كشفت تفاصيل بنود المصروفات استفحال 
 تلو 

ً
ســيــاســات اإلنــفــاق غير المستدامة عــامــا

آخــر؛ رغــم مناقضتها لكل خطابات اإلصــالح 
االقتصادي الرسمية، وآخرها في شهر سبتمبر 
الماضي بتكليف مجلس الوزراء لوزير المالية 
تحديد سقف لإلنفاق خــالل السنوات الثالث 
المقبلة؛ فــجــاءت الــمــيــزانــيــة الــجــديــدة األعــلــى 
 بــتــاريــخ الــكــويــت بــزيــادة 2.755 مليار 

ً
إنــفــاقــا

دينار عن سابقتها أي 11 في المئة ليتصاعد 
إجــمــالــي مــصــروفــات الــمــيــزانــيــة إلـــى 26.278 

.
ً
مليارا

تبرير وبيان 

ــرر بـــيـــان وزارة الـــمـــالـــيـــة ارتـــفـــاع  ــ وفـــيـــمـــا بـ
المصروفات في عدد من البنود االستثنائية 
غــيــر الــمــكــررة، فـــإن تــفــاصــيــل الــعــرض المرئي 
ــذه الــبــنــود غــيــر الــمــكــررة  ــلـــوزارة بــّيــنــت أن هـ لـ
الــخــاصــة بــاســتــحــقــاقــات الــطــاقــة بــيــن وزارتــــي 
الكهرباء والنفط بقيمة 1.064 مليار دينار، مع 
 
ً
احتمالية أن يكون جزء من هذا المبلغ متعلقا

بـ »دعم وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات 
 للسنوات 

ً
، وربما متعاظما

ً
النفطية« مستمرا

القادمة، إلى جانب 481 مليون دينار لتغطية 
بدل بيع اإلجازات وهو استحقاق غير ضروري 
مــن حيث المبدأ »يشكالن 45.5 فــي المئة من 
إجمالي أبرز البنود التي استعرضت الميزانية 
أوجه زيادة اإلنفاق فيها والبالغة قيمتها 3.394 

مليارات دينار«.

أما بقية البنود، التي اختصت بالزيادة، فهي 
مــصــروفــات جــاريــة، ومعظمها قــابــل أو مؤكد 
التكرار كرصد 586 مليون دينار لتغطية أكثر 
من 21 ألف وظيفة جديدة أو401 مليون دينار 
 لمساهمة الدولة في اشتراكات التأمينات، 

ً
وفقا

عالوة على التزامات مستمرة بنحو 500 مليون 
دينار كدعومات للطلبة المبتعثين أو تكاليف 

األدوية أو اإلسكان أو التموين وغيرها.

باألصل نفطية
 

وبينما ركز بيان وزارة المالية على زيادة قيمة 
بند اإليرادات غير النفطية من خالل تحويل أرباح 
الجهات المستقلة - ألول مرة - إلى الميزانية العامة 
للدولة بداًل من االحتياطي العام، فإن المطلع على 
أرباح هذه الجهات المستقلة يعلم أن نحو 80 في 
المئة من هذه األربــاح المقدرة قيمتها بالميزانية 
1.773 مليار ديــنــار؛ تأتي مــن مــصــادر نفطية عبر 
ــاح مــؤســســة الــبــتــرول عــن نــشــاط واســتــثــمــارات  أربــ
شركاتها التابعة، التي بلغت في العامين الماضيين 
1.2 مــلــيــار ديــنــار، و1.5 مــلــيــار، عــلــى الــتــوالــي، قبل 
االســتــقــطــاع )لــصــنــدوق األجـــيـــال الــقــادمــة( البالغة 
نسبته 10 في المئة، بالتالي فإن الحديث عن تنمية 
اإليـــــرادات غــيــر النفطية غــيــر دقــيــق إلـــى حــد كبير، 
فحسب السنوات السابقة ستبلغ إيرادات »البترول« 
ما يوازي ثلث اإليــرادات غير النفطية المقدرة عند 

4 مليارات دينار.
وربما سيكون األثــر غير النفطي الملموس في 
 عن زيادة قيمة إيجارات القسائم 

ً
الميزانية ناتجا

الصناعية والخدمية من الهيئة العامة للصناعة، 
 مع األخــذ بعين االعتبار 

ً
التي تم اعتمادها أخيرا

أن هناك جهات مستقلة إيراداتها للخزانة العامة 
باألصل محدودة أو معدومة كالصندوق الكويتي 

للتنمية، وبنك االئتمان، ومؤسسة الموانئ، والهيئة 
العامة لالتصاالت ووحدة تنظيم التأمين.

استهالك السيولة 

وفي الحقيقة، فإن تمويل الميزانية من إيرادات 
 
ً
الجهات المستقلة ال يعدو أن يكون إجراًء مشابها
لتمويلها من االحتياطي العام، الــذي تم استهالك 
الــســيــولــة الــنــقــديــة فــيــه خــــالل الـــســـنـــوات مـــن 2015 
إلـــى 2019 لتغطية عـــجـــوزات الــمــيــزانــيــة أكــثــر من 
كونها إيرادات غير نفطية يفترض أن تكون ناتجة 
مــــن ضــــرائــــب مـــســـتـــدامـــة عـــلـــى األعــــمــــال الــتــجــاريــة 
واالســتــثــمــاريــة فــي الــبــالد، مما يجعل الــدولــة ذات 
اهتمام بتطوير دائم لبيئة األعمال كي تضمن تدفق 
اإليرادات الضريبية غير النفطية بشكل مستمر؛ وهو 
ســلــوك بالتبعية سيساهم فــي معالجة اخــتــالالت 
اقــتــصــاديــة أخــــرى، كــســوق الــعــمــل أو رفـــع مستوى 

.
ً
 ونوعا

ً
القطاع الخاص في االقتصاد، كما

استفحال السياسات المنحرفة 

 استفحال 
ً
 في مشروع الميزانية أيضا

ً
وكان الفتا

كـــل الــســيــاســات الــمــالــيــة الــمــنــحــرفــة عـــن أي تــوجــه 
مــســتــدام، ولـــو عــلــى الــمــدى الــمــتــوســط، إذ ارتــفــعــت 
مصروفات الرواتب والدعوم من 75 في المئة للعام 
الماضي إلى 80 في المئة من إجمالي المصروفات 
هذا العام، وانخفض اإلنفاق الرأسمالي خالل نفس 
الــفــتــرة مــن 12 فــي المئة إلــى 9 فــي الــمــئــة، فــي حين 
تصاعد سعر التعادل في الميزانية خالل عام بواقع 
 لــبــرمــيــل النفط 

ً
15.5 فــي الــمــئــة ليبلغ 92.9 دوالرا

بالتوازي مع نمو كلفة إنتاج النفط في البالد - دون 
بيان مبرراته - بواقع 22.6 في المئة وصواًل إلى 3.97 
مليارات دينار، مما يعني أن زمن ارتفاعات النفط 

البسيطة، التي تنقل موازنة الدولة من العجز إلى 
 وأن تحقيق الفوائض المالية 

ً
الفائض لم يعد قائما

سيحتاج إلى ارتفاع أعلى ولمدة أطــول في برميل 
النفط وسط مخاوف يتداولها العالم بشأن الركود 
االقتصادي العالمي أو الطلب النفطي من الصين، 
وهــو مــا يــزيــد حتى مــن احــتــمــاالت تصاعد العجز 
المتوقع فــي الــمــوازنــة إلــى أعــلــى مما رصــد عند 5 

مليارات دينار.

أين استقطاع األجيال؟ 

بل حتى أن بند نسبة استقطاع 10 في المئة من 
إيرادات النفط لمصلحة صندوق احتياطي األجيال 
القادمة المتوقف منذ ثالث سنوات بسبب ظروف 
المالية العامة خالل جائحة كورونا تم إلغاؤه في 
الميزانية الــجــديــدة، ولــم يــدرج حتى كبند صفري، 
ولم تبين وزارة المالية أسباب عدم إعــادة تفعيله، 
ــم انــتــهــاء الــجــائــحــة وتــداعــيــاتــهــا عــلــى األســــواق  رغـ
واالقــتــصــادات المختلفة فــي الــعــالــم، مما يــعــزز من 
مخاوف االرتفاع المستمر في اإلنفاق، دون اتخاذ أي 
إجــــراء احـــتـــرازي ولـــو كـــان مــحــدود األثــــر يتعلق 
بتعزيز أوضاع الجهة الوحيدة في الكويت المعنية 
بالمستقبل وهو صندوق احتياطي األجيال القادمة.
مع دخول العام التاسع من عجوزات الميزانية - 
بانتظار الحساب الختامي لـ 2022-2023 - ال يبدو أن 
 من الدورس المستفادة، بل 

ً
اإلدارة المالية فهمت أيا

على العكس اتجهت في وقت ما إلى مزيد من اإلنفاق 
المرتبط بنفاد االحتياطيات وباتت اليوم تحاول 
تجميل الــمــيــزانــيــات مــن خــالل تغطية حقيقة نمو 
المصروفات مع تغيير بنود محاسبة لرفع نسبة 
اإليرادات غير النفطية التي تستحق الكثير من الجهد 
 من مصادر مالية مستدامة، 

ً
والعمل لتحقيقها فعليا

 عن السياسات المالية الحالية.
ً
وهو ما يبدو بعيدا

تقرير اقتصادي

بند استقطاع 
10% لمصلحة 

»احتياطي 
األجيال« المتوقف 

منذ 3 سنوات 
لم ُيدرج في 

الميزانية دون 
إبداء األسباب 

زمن ارتفاعات 
النفط البسيطة 

التي تنقل موازنة 
الدولة من العجز 

إلى الفائض لم 
ً
يعد قائما

نمو المصروفات 
11% رغم تكليف 

مجلس الوزراء 
لوزير المالية 
تحديد سقف 
لإلنفاق خالل 

السنوات الثالث 
المقبلة 

تراجع مؤشرات البورصة والسيولة 37.8 مليون دينار
تباين أداء األسهم القيادية وعمليات شراء جيدة في »األول«

● علي العنزي
ــرات بـــورصـــة  ــ ــــؤشـ اســـتـــقـــرت مـ
الــكــويــت الــرئــيــســيــة عــلــى تــراجــع 
مـــــحـــــدود فـــــي نــــهــــايــــة تـــعـــامـــالت 
جلستها الــرابــعــة لــهــذا األســبــوع 
أمــــــــس، وخــــســــر مــــؤشــــر الـــســـوق 
الــعــام نسبة مــحــدودة هــي ُعشر 
نقطة مــئــويــة تــعــادل 7.32 نقاط 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 7393.22 
 
ً
نقطة بسيولة متراجعة قياسا
عــلــى مــعــدالت الــجــلــســات الــثــالث 
لهذا األسبوع إلى مستوى 37.8 
مليون دينار تداولت 137 مليون 
سهم عبر 9240 صفقة، وتم تداول 
 
ً
 منها 43 سهما

ً
 رابحا

ً
116 سهما

 بينما استقر 
ً
وتراجع 57 سهما

 دون تغيير.
ً
16 سهما

واســتــقــر مــؤشــر الــســوق األول 
 لــم يــزد على 

ً
بتغير مــحــدود جــدا

نــســبــة 0.04 فـــي الــمــئــة فــقــط هي 
3.36 نقطة ليقفل على مستوى 
8235.02 نقطة بسيولة متراجعة 
إلـــى 25.6 مــلــيــون ديــنــار تــداولــت 
56.6 مـــلـــيـــون ســـهـــم عـــبـــر 4710 
صــفــقــات، وربــحــت 7 أســهــم فقط 
فـــي الـــســـوق األول بــيــنــمــا تــراجــع 
 واســــتــــقــــرت 4 أســهــم 

ً
14 ســـهـــمـــا
دون تغير.

ــســــــوق  وتــــــــــراجــــــــــع مـــــــؤشـــــــر الــــ
الرئيسي بنسبة أكبر بلغت 0.33 
في المئة أي 18.88 نقطة ليقفل 
عـــلـــى مـــســـتـــوى 5655.36 نــقــطــة 
بسيولة كبيرة بلغت 12.1 مليون 
دينار تداولت 80.4 مليون سهم 
عبر 4530 صفقة، وتم تــداول 91 
 وخسر 

ً
 ربح منها 36 سهما

ً
سهما

 
ً
 بينما استقر 12 سهما

ً
43 سهما

دون تغير.

تباين األداء

ــفــــاظ بـــاألســـهـــم الــتــي  ــتــ بـــيـــن االحــ
أعلنت وبين جني أرباح على بعضها 
وانــتــظــار تــوزيــعــات الــبــعــض اآلخـــر، 
بدأت بورصة الكويت جلستها أمس، 
على مكاسب وسيولة جيدة تركزت 
كــالــعــادة على بيتك، الـــذي أعــلــن عن 
تــوزيــعــات ســنــويــة فــاقــت الــتــوقــعــات 
وتــجــاوزت بالسهم تقديرات سلبية 
بسبب االستحواذ على أهلي متحد 
بــحــريــنــي وتـــمـــاســـك الـــوطـــنـــي الـــذي 
 
ً
ت نتائجه السنوية قــويــة جــدا جـــاء

تجاوزت أرباحها نصف مليار دينار 
 ألســهــم أجيليتي 

ً
وارتــفــاعــات أيــضــا

ــن يـــنـــتـــظـــران  ــذيــ ــلــ وإس تـــــي ســـــي الــ

إعالناتهما وبــوضــع معاكس حيث 
إن إس تي سي عند أعلى مستوياتها 
ــــرب قـــاع  فــــي 9 أشـــهـــر وأجــيــلــيــتــي قـ
ــداوالت  ــ ــتــ ــ ــ ســــنــــوي لـــكـــنـــهـــمـــا قــــــــادا ال
وتصدرا األسهم القيادية المرتفعة 
بسيولة ونشاط كبير بينما استسلم 
بــيــتــك لــجــنــي األربــــــاح وحـــافـــظ على 

.
ً
نقطة األساس 867 فلسا

ــنــــي فــلــســيــن  بـــيـــنـــمـــا خـــســـر الــــوطــ
فقط واستقر الدولي بعد محاوالت 
صـــــعـــــود بـــــــــاءت بــــالــــفــــشــــل بـــنـــهـــايـــة 
الجلسة، وتراجعت أسهم زين وبنك 
ــدو،  ــ الــخــلــيــج والـــجـــزيـــرة كـــذلـــك اوريــ
بينما ارتفعت أسهم هيومن سوفت 

والبورصة وهي أسهم دينارية.
وفي السوق الرئيسي ربح أعيان 
الــذي سيتحول للسوق األول األحد 
الــمــقــبــل رافـــقـــه ســهــم جـــي إف إتــش 
ووطـــنـــيـــة د ق الـــــذي حــقــق مــكــاســب 

بنسبة 2.4 في المئة وانخفض سعر 
ــة لــتــنــتــهــي  ــقـــاريـ ــيـــة عـ ــنـ ــكــــو ووطـ أالفــ
 مـــع ميل 

ً
الــجــلــســة مــتــعــادلــة تــقــريــبــا

 
ً
الــســوق الرئيسي للتراجع انــتــظــارا

لما تسفر عنه نتائج شركات صغيرة 
ومــــتــــوســــطــــة ســـتـــعـــلـــن بــــعــــد نـــهـــايـــة 

الجلسة.
وحــقــقــت معظم مــؤشــرات أســـواق 
ــعــــاون الــخــلــيــجــي  ــتــ دول مـــجـــلـــس الــ
 وكـــان فــي مقدمتها السوق 

ً
ارتــفــاعــا

 ســوقــا اإلمــــارات، 
ً
الــســعــودي وأيــضــا

وعـــمـــان، والـــبـــحـــريـــن، وتـــراجـــع فقط 
مؤشرا سوقي الكويت وقطر، وكانت 
 خالل 

ً
أسعار النفط قد تحسنت كثيرا

ــبـــوع وبــلــغــت مــســتــوى 84  هــــذا األسـ
 للبرميل على مستوى سعر 

ً
دوالرا

برنت القياسي.

»المناقصات« يرفض طلب »كيبيك« 
إعادة تشكيل كونسورتيوم »الزور«

رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة في 
 مــن الشركة الكويتية للصناعات 

ً
الكويت طلبا

البترولية المتكاملة )كيبيك( المملوكة للدولة 
إلعادة تشكيل اتحادات العطاءات )كونسورتيوم( 
لمشروع مجمع الــزور للبتروكيماويات المزمع 
تكلفته 10 مليارات دوالر. وذلك في اجتماع عقد 
 لوثيقة نشرتها »المناقصات«.

ً
في 23 يناير، وفقا

وبــحــســب »مــيــد« تــقــدمــت »كــيــبــيــك« بطلب إلــى 
ــاقـــصـــات« لــلــمــوافــقــة عـــلـــى قـــائـــمـــة مــعــدلــة  ــنـ ــمـ »الـ
بــالــمــقــاولــيــن الــمــؤهــلــيــن لــلــمــشــروع بــعــد »تغيير 
التحالفات بين بعض المقاولين«، إال أن الجهاز 
 
ً
قرر عدم الموافقة على هذا الطلب. ولم يذكر سببا
ولــم يكشف عن كيفية اختالف القائمة المعدلة 

لــلــمــقــاولــيــن الــمــؤهــلــيــن لــلــمــشــروع عـــن الــقــائــمــة 
األصلية.

ومن المرجح أن يؤدي قرار »المناقصات« حجب 
الموافقة إلى زيادة المخاوف بشأن تعرض هذا 
المشروع لتأخيرات كبيرة. ففي وقت سابق من 
هــذا الــعــام، كشفت »ميد »عــن انسحاب شركتين 
ات الخاصة بالمشروع،  من عملية تقديم العطاء
هــمــا شــركــة فــلــور الــهــنــدســيــة ومــقــرهــا الــواليــات 
المتحدة وشركة SK للهندسة واإلنشاءات الكورية 
 .SK Ecoplant الجنوبية، والمعروفة اآلن باسم
وكان من المتوقع أن تشارك الشركتان في عملية 
تــقــديــم الــعــطــاءات كــجــزء مــن اتـــحـــادات أكــبــر مع 

مقاولين آخرين.

)  B3  ( ض تصنيف مصر إلى
ّ
»موديز« تخف

غيرت نظرتها المستقبلية من سلبية إلى مستقرة
خفضت وكــالــة »مــوديــز« للتصنيف االئتماني، 
 )  B3  ( تصنيف مــصــر الــســيــادي درجـــة واحــــدة إلـــى
مـــن  ) B2  (، مــشــيــرة إلـــى تـــراجـــع احــتــيــاطــيــاتــهــا من 
النقد األجنبي وقدرتها على امتصاص الصدمات 
الــخــارجــيــة، وغــيــرت الــوكــالــة نظرتها المستقبلية 

لمصر إلى مستقرة من سلبية.
وقالت »موديز« إنها ال تتوقع انتعاش السيولة 
فـــي مــصــر وتــحــســن وضــعــهــا الـــخـــارجـــي ســريــعــا، 

حسبما نقلت »رويترز«.
والتـــزال مصر تواجه نقصا في النقد األجنبي 
رغم السماح للجنيه المصري باالنخفاض الحاد 

في األشهر القليلة الماضية.

كــمــا خفضت الــوكــالــة ســقــوف العملة المحلية 
.)Ba2( من )Ba3( لمصر إلى

ومن المتظر أن يتسارع التضخم الرئيسي في 
مصر أكــثــر خــالل بــيــانــات يــنــايــر، بعد أن قفز إلى 
أعلى مستوياته في 5 سنوات في ديسمبر، وفقا 

الستطالع أجرته »رويترز«.
وعــانــت مــصــر خـــالل 2022 نقصا فــي العمالت 
األجــنــبــيــة فــي الــبــنــوك رغـــم انــخــفــاض ســعــر صــرف 
الجنيه المصري بنحو 50 في المئة، منذ مارس، 
وإبرام البالد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي على 
حزمة إنقاذ جديدة بقيمة ثالثة مليارات دوالر في 

)العربية. نت( ديسمبر.   

أخبار الشركات
ترسية مناقصة على »المعامل« 

بقيمة 8.3 ماليين دينار

»الرابطة«: حكم لمصلحة 
لشركة زميلة

حكم قضائي  لمصلحة »ياكو«

استقالة الرئيس التنفيذي لـ »المتحد البحريني«

»الفنادق«: اتفاقية حدود 
ائتمانية بـ 5.5 ماليين دينار

2.13 مليون دينار أرباح 
»تجارة« وتوزع 4% نقدًا

تابعة لـ »عربي القابضة« تمدد عقد تسهيالت 
مصرفية بـ 13.7 مليون دينار

االنتهاء من إجراءات شهر قرارات عموميتي »بوبيان« و»التعليمية« 

قــالــت شــركــة الــكــويــتــيــة لــبــنــاء الــمــعــامــل والــمــقــاوالت إنها 
 من وزارة الدفاع- هندسة المنشآت العسكرية، 

ً
تسلمت كتابا

بــشــأن تــرســيــة مــنــاقــصــة مــشــروع تصميم وإنـــشـــاء وإنــجــاز 
وصــيــانــة حظائر طــائــرات ومــســتــودعــات لقاعدتي عبدالله 
المبارك ونواف األحمد الجويتين في الموقع المؤقت، مشيرة 
إلى أن قيمة المناقصة تقدر نحو 8.32 ماليين دينار، ومدة 

اإلنجاز عام.

قــالــت شــركــة رابــطــة الكويت 
والخليج للنقل انه بخصوص 
الـــدعـــوى الــمــرفــوعــة مــن شركة 
الــكــويــت لــلــتــأمــيــن ضـــد شــركــة 
كـــي جـــي إل الــدولــيــة لــلــمــوانــئ 
والتخزين والنقل شركة زميلة 
بطلب نــدب خبير للقضاء ما 
يسفر عــنــه تــقــريــر الــخــبــرة، تم 
صدور حكم أول درجة برفض 
الـــــــــدعـــــــــوى، وهـــــــــو لـــمـــصـــلـــحـــة 

»الزميلة«.

أوضحت شركة ياكو الطبية انه فيما يخص دعوى بيت 
االستثمار الخليجي »مدعية« ببطالن قــرارات الجمعية 
العمومية العادية وغير العادية لشركة ياكو المنعقدة في 
21 سبتمبر الماضي، فإن المحكمة حكمت برفض الدعوى.

قال البنك األهلي المتحد »البحريني« إن مجلس اإلدارة 
ــادل الــلــبــان مـــن مــنــصــبــه كرئيس  وافــــق عــلــى اســتــقــالــة عــ
تنفيذي للمجموعة، ألسباب شخصية، اعتبارا من تاريخ 

18 مارس القادم.

أشــــــــــارت شــــركــــة الــــفــــنــــادق 
الكويتية إلى توقيعها اتفاقية 
حــــــــدود ائـــتـــمـــانـــيـــة مـــــع أحــــد 
البنوك الكويتية اإلسالمية، 
يمنح بموجبها للشركة حدا 
 بقيمة 5.500 ماليين 

ً
ائتمانيا

ديــنــار، وأنـــه سيتم استخدام 
الحد االئتماني في األنشطة 
الــتــشــغــيــلــيــة لـــلـــشـــركـــة حــتــى 

تاريخ 31 ديسمبر 2023.

بــلــغــت أربــــــاح شـــركـــة الــتــجــارة 
واالستثمار العقاري 2.13 مليون 
دينار، عن السنة المالية المنتهية 
فـــي 31 ديــســمــبــر 2022، مــقــارنــة 
بأرباح قيمتها 1.47 مليون خالل 
السنة المنتهية فــي 31 ديسمبر 
2021، بــارتــفــاع نسبته 44.2 في 
المئة، وبربحية سهم 5.7 فلوس، 
وأوصــــى مجلس اإلدارة بتوزيع 

أرباح نقدية بواقع 4 فلوس.

أفادت شركة مجموعة عربي القابضة، بأن أحد شركات 
التابعة ومملوكة بنسبة 73 في المئة، وهي شركة »عربي 
للطاقة والتكنولوجيا« مــددت عقد تسهيالت مصرفية 
مع بنك محلي. وذكرت أن قيمة العقد تقدر بنحو 13.72 
مليون دينار، ليصبح تاريخ االستحقاق 30 يونيو 2023، 
وسينتج عن األثر المالي للتطور الحاصل إعادة تصنيف 

المطلوبات المتداولة وغير المتداولة.

أعــــــلــــــنــــــت كـــــــــل مـــــــــن شـــــــركـــــــة بـــــوبـــــيـــــان 
ــة الــمــجــمــوعــة  ــركـ لــلــبــتــروكــيــمــاويــات، وشـ
ات شهر  التعليمية القابضة إتمام إجــراء
قــرارات الجمعية العامة غير العادية لكل 
منهما، والمتعلقة بــاالنــدمــاج عــن طريق 
الضم، مع التأشير في السجل التجاري؛ 
لــتــكــون »بـــوبـــيـــان« هـــي الــشــركــة الــدامــجــة 

و»تعليمية« المندمجة.
وقالت الشركتان، إن ذلك يأتي ذلك بعد 
انتهاء فترة النظر باعتراضات الدائنين، 
وفــق أحــكــام الــمــادة 258 مــن الــقــانــون رقم 

1 لسنة 2016 بـــإصـــدار قــانــون الــشــركــات 
وتعديالت.

ات نــقــل الــذمــة  ولــفــتــتــا إلــــى أن إجــــــــراء
ــل أصـــولـــهـــا  ــكــ ــة لــــ«تـــعـــلـــيـــمـــيـــة« بــ ــيــ ــالــ ــمــ الــ
وخصومها إلى »بوبيان« ستبدأ بعد إتمام 
ــرارات الجمعية العامة  ــ ات شــهــر قـ إجـــــراء
»تعليمية«، وموافقة هيئة  غير العادية لـ
أسواق المال على تنفيذ إجراءات االندماج، 
 بالملحق رقــم 1 من الكتاب التاسع 

ً
عمال

)االندماج واالستحواذ( الخاص بإجراءات 
تنفيذ عمليات االندماج.

https://www.aljarida.com/article/13938
https://www.aljarida.com/article/13936
https://www.aljarida.com/article/13935
https://www.aljarida.com/article/13933


»برقان« يربح 52.1 مليون دينار في 2022 بنمو %15
• عبدالله الناصر: لدينا خطط تطويرية موسعة في 2023 مع مسارات نمو واضحة 

 ما يتعلق بالتحول الرقمي
ً
• حيات: قفزة نوعية للبنك في الخدمات المصرفية لألفراد خصوصا

قال »برقان« إن الموافقة على 
عملية بيع مصرف بغداد التابع 

للمجموعة ستساهم بشكل 
إيجابي في تجنب زيادة نسبة 
القروض المتعثرة، وتحسين 

نسب رأس المال، وإضافة إلى 
ذلك، أدت التدابير النشطة 

التي اتخذتها المجموعة إلى 
تخفيف المخاطر في تركيا، 

وتحقيق تحسن عام في أداء 
»برقان تركيا«، بما في ذلك 

ارتفاع صافي الدخل، وتحسين 
جودة األصول.

أعــلــن بــنــك بـــرقـــان نــتــائــجــه 
المالية لــعــام 2022 المنتهي 
فــي 31 ديسمبر 2022، حيث 
بلغت اإليـــــرادات 232 مليون 
ــــي، واألربـــــــــــاح  ــتـ ــ ــويـ ــ ديــــــنــــــار كـ

التشغيلية 125 مليونا.
ــرادات  ــ وظــلــت مـــعـــدالت اإليــ
ــة بــنــمــو  ــ ــــومـ ــــدعـ ــرة، مـ ــقــ ــتــ ــســ مــ
صافي دخل الفوائد بنسبة 15 
في المئة على أساس سنوي، 
وهي زيادة تعزى إلى تحسن 
هوامش صافي الفائدة بمقدار 
30 نقطة أساس مقارنة بعام 
2.4 فــي  ــــى  2021، لـــتـــصـــل إلــ
المئة فــي 2022. ويــرجــع ذلك 
بشكل رئيسي إلى رفع أسعار 
 عن 

ً
الفائدة في الكويت، فضال

تحسن الــهــوامــش اإلجمالية 
لبنك برقان تركيا.

كـــمـــا شـــهـــدت مــخــصــصــات 
 بنسبة 70 

ً
 كبيرا

ً
البنك تحسنا

في المئة للسنة المالية 2022 
مقارنة بــعــام 2021، مدفوعة 
بالممارسات الحكيمة إلدارة 
ــر فـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــاطــ ــمــــخــ الــ
كلها. ونتيجة لذلك، تحسنت 
تكاليف االئتمان بنهاية العام 
 لتبلغ 60 نقطة أساس 

ً
أيضا

)مــقــارنــة بـــ 190 نقطة أســاس 
في السنة المالية 2021(، وقد 
ساهم النمو القوي في صافي 
إيــرادات الفوائد واالنخفاض 
الكبير في تكلفة االئتمان في 
 بنسبة 15 

ً
تحقيق البنك نموا

فــي الــمــئــة، ليحقق زيــــادة في 
صافي الدخل ليصل إلى 52.1 

مليون دينار.
ولقد حافظت جودة أصول 
»بـــــرقـــــان« عـــلـــى اســـتـــقـــرارهـــا، 
ــــروض  ــقـ ــ إذ بـــلـــغـــت نـــســـبـــة الـ
الــمــتــعــثــرة 1.9 فـــي الــمــئــة في 
ــت نـــســـب رأس  ــ ــانـ ــ 2022. وكـ
ــلــــى  ــام 2022 أعــ ــ ــعــ ــ الـــــــمـــــــال لــ

 من المعدالت الرقابية 
ً
كثيرا

والتنظيمية المطلوبة، وبلغت 
نسبة كفاية رأس المال 16.8 
في المئة، وهي أعلى من الحد 
األدنــــــى لــلــمــعــدالت الــرقــابــيــة 
والتنظيمية البالغة 12.5 في 

المئة.
ــلــــس إدارة  وأوصــــــــــــى مــــجــ
»برقان« بتوزيع أرباح نقدية 
بقيمة 8 فلوس للسهم الواحد، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى أســـهـــم منحة 
بنسبة 5 في المئة عن السنة 
المالية 2022، وتخضع تلك 
التوزيعات المقترحة لموافقة 
الــمــســاهــمــيــن فــــي االجـــتـــمـــاع 
السنوي للجمعية العمومية.

ســتــســاهــم الـــمـــوافـــقـــة عــلــى 
عــمــلــيــة بـــيـــع مـــصـــرف بـــغـــداد 
ــع لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة بــشــكــل  ــابــ ــتــ الــ
ــــي تـــجـــنـــب زيــــــادة  إيــــجــــابــــي فـ
نـــســـبـــة الـــــقـــــروض الــمــتــعــثــرة 
وتــحــســيــن نــســب رأس الــمــال. 
وإضافة إلى ذلك، أدت التدابير 
ــهــــا  الــــنــــشــــطــــة الــــــتــــــي اتــــخــــذتــ
ــة إلــــــــى تـــخـــفـــيـــف  ــوعــ ــمــ ــجــ ــمــ الــ
المخاطر في تركيا وتحقيق 
تحسن عام في أداء بنك برقان 
ــك ارتـــفـــاع  تـــركـــيـــا، بــمــا فـــي ذلــ
ــــي الــــــدخــــــل، وتـــحـــســـيـــن  ــافـ ــ صـ

جودة األصول.

استراتيجية تركز على النمو 
على المدى الطويل 

 عــــلــــى الـــنـــتـــائـــج 
ً
وتـــعـــلـــيـــقـــا

القوية التي حققها »بــرقــان«، 
قــــال الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه نــاصــر 
صباح األحمد، رئيس مجلس 
اإلدارة: »يــواصــل البنك، على 
مستوى المجموعة، التركيز 
على توحيد جــهــوده لتعزيز 
ــه الـــــمـــــالـــــي، لــتــحــقــيــق  ــ ــعـ ــ وضـ
النمو المستدام طويل األجل 

ــة الــتــشــغــيــلــيــة الــتــي  ــمـــرونـ والـ
تــلــبــي تــطــلــعــات الــعــمــالء. لقد 
شــهــدنــا هــــذا الـــعـــام خــطــوات 
مــهــمــة ومـــحـــوريـــة فـــي سبيل 
تــحــقــيــق أهـــدافـــنـــا الــتــنــمــويــة 
االســتــراتــيــجــيــة، وفـــي الــوقــت 
الــــــــــذي نـــجـــحـــنـــا فــــــي تـــعـــزيـــز 
قـــاعـــدتـــنـــا الـــمـــالـــيـــة وتــحــقــيــق 
عوائد قوية لمساهمينا، فإن 
 
ً
تركيزنا الرئيسي اليزال قائما
عــلــى تــطــويــر نــمــاذج أعمالنا 
ــاء أســــاس  ــ ــ ــنـــا، إلرسـ ــاتـ وخـــدمـ
قوي النطالقة سريعة للنمو 
والتطوير على مدار السنوات 
ــا  ــنـ ــديـ ــلـــة الـــــقـــــادمـــــة، ولـ ــيـ ــلـ ــقـ الـ
خــــطــــط تــــطــــويــــريــــة مـــوســـعـــة 
فـــي 2023، مـــع مـــســـارات نمو 
واضحة تعتمد على ركائزنا 
األساسية الثالث المتمثلة في 
االستدامة، والتحول الرقمي، 
وتنمية رأس المال البشري«. 
وأضـــــاف الــشــيــخ عــبــدالــلــه: 
ـــــي إطـــــــار اســتــراتــيــجــيــتــنــا  »فـ
الــمــؤســســيــة سنستمر أيضا 
في التركيز على الموازنة بين 
جــهــود تــســريــع وتــيــرة النمو 

واإلدارة الفعالة للمخاطر«. 

التزام تجاه الحوكمة البيئية 

وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، قــــال 
الشيخ عبدالله: »برقان يتبنى 
 
ً
ــال ــامــ  وشــ

ً
 اســـتـــبـــاقـــيـــا

ً
نـــهـــجـــا

لتحقيق االستدامة، باإلضافة 
إلى االهتمام باتباع أساليب 
حديثة فــي مــمــارســات البيئة 
والـــمـــســـؤولـــيـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة 
والــــحــــوكــــمــــة )ESG(، والـــتـــي 
نعمل وفقها منذ انطالقتنا، 
 
ً
 رئــيــســيــا

ً
بـــل وتــعــتــبــر مــكــونــا

ــــت دافـــعـــنـــا«، وهــو  لــشــعــار »أنـ
ــزام بــوضــع كـــل موظفينا  ــتـ الـ
وعــمــالئــنــا والمجتمع بشكل 

، وهو 
ً
عــام فــي المقدمة دائــمــا

ــاوز مـــجـــرد كــونــنــا  ــجـ ــتـ أمـــــر يـ
مقدمي خدمات مالية«. 

وأضـــــــــــاف: »يـــبـــقـــى هــدفــنــا 
ــابـــي،  تـــعـــزيـــز تـــأثـــيـــرنـــا اإليـــجـ
وتــقــلــيــل أي آثــــار ســلــبــيــة لنا 
 إلـــى 

ً
عـــلـــى مـــحـــيـــطـــنـــا«، الفــــتــــا

أن الـــبـــنـــك قــــــام خــــــالل الـــعـــام 
2022، بــتــوســيــع نــطــاق عمل 
ممارسات البيئة والمسؤولية 
االجتماعية والحوكمة، ليؤكد 
مــــن جـــديـــد الـــتـــزامـــه بــإيــجــاد 
حــلــول أفــضــل لمستقبل أكثر 

استدامة.

عام من التطور
واإلنجاز الرقمي

وأكد مسعود جوهر حيات، 
نــائــب رئــيــس مــجــلــس اإلدارة 
ورئــــيــــس الـــجـــهـــاز الــتــنــفــيــذي 
: »شهد تطور 

ً
للمجموعة، قائال

الخدمات المصرفية لألفراد – 
السيما فيما يتعلق بالتحّول 
ــمـــي – قـــفـــزة نـــوعـــيـــة فــي  ــرقـ الـ

.»2022
وأضـــــــــــــــــــاف »يــــــــــأتــــــــــي هـــــــذا 
نــتــيــجــة الــتــزامــنــا فــي تطبيق 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــنــــا لـــلـــتـــحـــول 
ــمـــي طـــويـــلـــة األمــــــد الــتــي  ــرقـ الـ
ــز عــلــى  ــيــ ــركــ ــتــ ــــدف إلـــــــى الــ ــهـ ــ تـ
تقديم أفضل تجربة مصرفية 
آمنة ومريحة لعمالئنا. كان 
بــرقــان قــد أطــلــق خـــالل 2022 
العديد من التحديثات للمزايا 
والــخــدمــات الــتــي يــتــمــيــز بها 
تـــطـــبـــيـــق بــــــرقــــــان لـــلـــهـــواتـــف 
 
ً
ــة، والــــــذي يـــعـــد حــالــيــا ــيـ ــذكـ الـ

الــتــطــبــيــق الــمــصــرفــي األعــلــى 
 في الكويت، إضافة 

ً
تصنيفا

إلـــــى إطــــــالق نــــمــــوذج »اعـــــرف 
 ،)eKYC( عميلك« اإللكتروني
ثم خدمات رقمية أخــرى مثل 

»Apply Now«، إلــــى جــانــب 
إطالق التحديثات واإلمكانات 
ــــورة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة،  ــــطـ ــمـ ــ الـ
ــة مـــصـــرفـــيـــة  ــربــ ــجــ لــــتــــقــــديــــم تــ
ــة عــــصــــريــــة أكـــثـــر  ــ ــيـ ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ افـ
مــرونــة وســهــولــة. عـــالوة على 
أن ابــتــكــارات بــرقــان الــرقــمــيــة 
ه مــن  امــــتــــدت لــتــشــمــل عــــمــــالء
الــشــركــات، حيث أطــلــق البنك 
تطبيقه المبتكر إلدارة النقد.

الثروة البشرية
ومركزية العميل

وأشار حيات الى أن تطوير 
رأس الـــــمـــــال الــــبــــشــــري يــعــد 
ــائـــز االســتــراتــيــجــيــة  مـــن الـــركـ
ــيـــث يــســتــثــمــر فــي  لـــلـــبـــنـــك، حـ
مــوظــفــيــه بــأســلــوب مــتــكــامــل، 
 :

ً
شامل وطويل األمد، مضيفا

ــا جــــــــزء أســــاســــي  ــ ــــونـ ــفـ ــ ــــوظـ »مـ
مـــن اســتــراتــيــجــيــتــنــا، والشـــك 
ــز أدائــــــنــــــا الـــمـــالـــي  ــزيــ ــعــ أن تــ
يعتمد على مهارة موظفينا 
ــيــــث يــتــطــلــب  ــم، حــ ــهــ ــيــ ــانــ ــفــ وتــ
تــطــويــر الــبــنــك ورحــلــتــه نحو 
الــتــحــول الــرقــمــي، قـــوة عاملة 
ــارة ومــتــمــكــنــة  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ ــة الـ ــقــ ــائــ فــ
. لذلك، خصصنا 

ً
ومدربة تقنيا

موارد كبيرة لالرتقاء بمهارات 

موظفينا ومــنــحــهــم الــمــرونــة 
الالزمة ليكونوا قادرين على 

مجابهة هذا التحّول«.
وكـــجـــزء مـــن جـــهـــوده لــدعــم 
وتطوير المواهب، يقدم البنك 
برامج داخلية رائدة بالشراكة 
مـــع جـــامـــعـــات مـــرمـــوقـــة، مثل 
ــلـــي وكــلــيــة  ــركـ ــيـ ــارد وبـ ــ ــارفــ ــ هــ
كــــــولــــــومــــــبــــــيــــــا لـــــــألعـــــــمـــــــال و
لـــتـــعـــزيـــز مـــعـــرفـــة   ،INSEAD
وقدرات كوادره البشرية. كما 
قـــــام الـــبـــنـــك بـــتـــوســـيـــع نــهــجــه 
م مــن خــالل تدشين 

ّ
فــي التعل

الــــمــــبــــادرة الـــــرائـــــدة »رؤيــــــــة«، 
ــم تـــصـــمـــيـــم بـــرنـــامـــج  ــ حـــيـــث تـ
الــــــمــــــواهــــــب االســــتــــراتــــيــــجــــي 
ليكون منصة تأهيل للمواهب 
الوطنية الرائدة في الصناعة 
المصرفية، لتمكين وتعزيز 
قــــادة الــمــســتــقــبــل فـــي الــقــطــاع 

المصرفي الكويتي. 
كــمــا أطـــلـــق الــبــنــك بــرنــامــج 
»انـــــطـــــالقـــــة«، والـــــــــذي يـــنـــدرج 
ــة  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــاديــ ــ تــــــحــــــت مـــــظـــــلـــــة أكــ
الخدمات المصرفية لألفراد، 
ــدد  ــجـ ــح لـــلـــمـــوظـــفـــيـــن الـ ــيـ ــتـ ويـ
الــذيــن ينتقلون إلـــى الــفــروع، 
االنــغــمــاس الــكــامــل فــي ثقافة 
البيع بالتجزئة وآليات العمل 
الــمــتــنــوعــة. كــمــا يــدعــم الــبــنــك 

طالب الجامعة وحملة شهادة 
الـــدبـــلـــوم لــمــتــابــعــة دراســتــهــم 
األكاديمية مــن خــالل مبادرة 

برقان العطاء.
تـــــجـــــدر اإلشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
الــبــيــانــات الــمــالــيــة المجمعة 
ــن نــــتــــائــــج  ــمــ ــتــــضــ ــان تــ ــ ــرقــ ــ ــبــ ــ ــ ل
عــــمــــلــــيــــات الــــمــــجــــمــــوعــــة فـــي 
الكويت، إضافة إلى حصتها 
من نتائج الشركات التابعة، 
بــمــا فــي ذلـــك »بـــرقـــان تــركــيــا«، 
بــنــك الــخــلــيــج الـــجـــزائـــر، بنك 
بــغــداد وبــنــك تــونــس الــدولــي، 
ــتــــشــــار  ومـــــــن خـــــــالل هـــــــذا االنــ
اإلقـــلـــيـــمـــي، يــمــتــلــك »بــــرقــــان« 
واحـــــــــــدة مــــــن أكـــــبـــــر شـــبـــكـــات 
الفروع اإلقليمية في الكويت 
وتـــركـــيـــا والـــجـــزائـــر والـــعـــراق 
 
ً
ــان، ومـــكـــتـــبـــا ــنــ ــبــ وتــــونــــس ولــ
 في اإلمارات العربية 

ً
تمثيليا

المتحدة.

مسعود حياتعبدالله الناصر

مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 8 فلوس للسهم و5% »منحة«

https://www.aljarida.com/article/13857


ضمن مبادراته المتنوعة لترسيخ 
مبادئ االستدامة في المجتمع، وفي 
ــتـــه االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع  إطــــــار شـــراكـ
جمعية إنجاز الكويتية، شارك بنك 
الخليج في ورشة »مخيم االبتكار«، 
 فــي األكــاديــمــيــة 

ً
الــتــي أقــيــمــت أخـــيـــرا

.)AAG( األميركية للبنات
وشـــــارك عــــدد مـــن مــوظــفــي الــبــنــك 
من مختلف التخصصات كمرشدين 
ــار«،  ــكـ ــتـ ومــحــكــمــيــن فــــي »مـــخـــيـــم االبـ
وهــي ورشــة عمل تقيمها الجمعية، 
وتعتبر إحدى الورش العالمية، التي 
تستهدف توسعة آفاق الطلبة نحو 
العمل الحر وتطوير مهارات التفكير 
ــــي غــــــرس الـــصـــفـــات  والـــمـــســـاهـــمـــة فـ

والمهارات الريادية لديهم.
وقـــــــــالـــــــــت مـــــــــديـــــــــرة االتـــــــــصـــــــــاالت 
ــيـــج« لــجــيــن  ــلـ ــخـ ــي »الـ الـــمـــؤســـســـيـــة فــ
الــقــنــاعــي: »لــقــد كــانــت تجربة مميزة 
لــمــشــاركــة مــوظــفــي الــبــنــك خــبــراتــهــم 
ــــاب األكـــاديـــمـــيـــة  وتـــجـــاربـــهـــم مــــع طـ
األميركية، إذ تم تقسيم الطاب إلى 
مجموعات، وطــرح عليهم مجموعة 
مــن األســئــلــة اإلرشـــاديـــة لتحفيزهم 
على حل المشكات، والذين بدورهم 
طرحوا أفكارا مثيرة لإلعجاب تتنوع 
بين تطبيقات ومنتجات وخدمات«. 

وأضافت القناعي أن »مخيم االبتكار« 
في األكاديمية األميركية للبنات كان 
عــبــارة عــن ورشــة عمل مثيرة، تمثل 
تجربة تعليمية مكثفة للطاب على 
مــدى يــوم واحـــد، بــهــدف تشجيعهم 
عــلــى إيــجــاد حــلــول مبتكرة لتحدي 
عــمــل حــقــيــقــي، بـــاســـتـــخـــدام اإلبـــــداع 
والتحليل والعمل الجماعي، حيث 
حصلوا على فــرصــة للتنافس ضد 

بــعــضــهــم، مــــن خـــــال مــجــمــوعــة مــن 
األنــشــطــة التعليمية واأللــعــاب التي 
ــن بـــنـــك الــخــلــيــج.  ــا مــــــدرب مــ ــقـــودهـ يـ
وأشارت إلى أن بنك الخليج حريص 
على الوفاء بمسؤولياته المجتمعية 
ــــال تــوفــيــر  ــاب، مــــن خــ ــبــ ــشــ ــاه الــ تــــجــ
الــمــفــاهــيــم األســـاســـيـــة الـــتـــي تتعلق 
بــاألعــمــال واســتــكــشــاف االهتمامات 
والــــــفــــــرص الـــمـــهـــنـــيـــة، إضـــــافـــــة إلــــى 

تطوير المهارات الوظيفية والتدريب 
الــمــيــدانــي، مــشــيــرة إلـــى أن الــشــبــاب 
يــمــثــلــون إحــــدى الـــركـــائـــز الــرئــيــســيــة 
الســتــراتــيــجــيــة بــنــك الــخــلــيــج 2025، 

ورؤية الكويت 2035.
وأضــــافــــت أن الـــشـــراكـــة الــنــاجــحــة 
بــيــن الــجــانــبــيــن حــقــقــت الـــعـــديـــد من 
ــام 2022، فــقــد  ــ ــــال عـ اإلنـــــجـــــازات خـ
ساهم بنك الخليج في تدريب 8830 

طالبا وطالبة من مختلف المراحل 
الـــدراســـيـــة، مــن الــمــرحــلــة االبــتــدائــيــة 
إلى الجامعية، من خال أكثر من 14 
برنامجا تدريبيا عالميا، كما شارك 
نــحــو 50 مــتــطــوعــا مــن بــنــك الخليج 
في مختلف األنشطة التدريبية التي 

تقدمها جمعية إنجاز الكويتية.

فـــي إطـــــار حــــرص الــبــنــك الــتــجــاري 
الــكــويــتــي عــلــى إطـــــاع الـــعـــمـــاء على 
ــة  ــيـ مـــنـــتـــجـــاتـــه وخـــــدمـــــاتـــــه الـــمـــصـــرفـ
المصممة لتلبية احــتــيــاجــات جميع 
الــفــئــات، فضا عــن جــهــوده فــي مجال 
الــتــثــقــيــف والــتــوعــيــة الــمــالــيــة، شـــارك 
ــــي الــــمــــعــــرض الـــــــذي نــظــمــتــه  ــك فـ ــنـ ــبـ الـ
ــوزراء، من  ــ األمـــانـــة الــعــامــة لمجلس الــ
خـــــال جــــنــــاح أقــــامــــه بــــهــــدف تــعــريــف 
الموظفين العاملين في األمانة بالمزايا 
والخدمات والحلول المصرفية التي 

يقدمها »التجاري«.

بطاقات ائتمانية

واستقبل فريق الخدمات المصرفية 
الشخصية - التابع لقطاع الخدمات 
الــمــصــرفــيــة لـــأفـــراد مــوظــفــي األمــانــة 
لإلجابة عن أي استفسار لديهم حول 
ــا حـــســـابـــات الـــبـــنـــك، والــبــطــاقــات  ــزايـ مـ

االئـــتـــمـــانـــيـــة والــمــســبــقــة الــــدفــــع الــتــي 
ــتــــي تــمــنــحــهــم  يــقــدمــهــا لـــعـــمـــائـــه، والــ
مزايا استثنائية، منها دخول قاعات 
االنــتــظــار فـــي الـــمـــطـــارات، والــحــصــول 
عــلــى خــصــومــات عـــديـــدة لــــدى مــنــافــذ 
البيع والمتاجر المشاركة في العروض 
الترويجية الــتــي يــحــرص البنك على 
توفيرها لحاملي بطاقاته المصرفية 

التي تناسب جميع شرائح العماء.

معلومات مصرفية

ــق عـــــــن األســــئــــلــــة  ــ ــريــ ــ ــفــ ــ ــ وأجــــــــــــــاب ال
واالستفسارات التي طرحها موظفو 
األمــانــة العامة لمجلس الـــوزراء حول 
جوانب الحماية األمنية للحسابات، 
ــرورة عـــدم مــشــاركــة الــمــعــلــومــات  ــ وضــ
المصرفية أو األرقام السرية الخاصة 
بالحسابات مع أي شخص، والحصول 
عــلــى الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة فــقــط من 

الجهات الخاضعة لرقابة بنك الكويت 
الـــمـــركـــزي، مـــع الـــحـــرص عــلــى متابعة 
التعليمات التحذيرية التي يصدرها 
البنك لعمائه فــي إطــار حملة »لنكن 

عــلــى درايــــــــة«، والـــهـــادفـــة إلــــى تثقيف 
عــمــاء الــبــنــوك بــالــجــوانــب المرتبطة 
بالحسابات المصرفية والتعامل مع 

البنوك.
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»الوطني« يسلط الضوء على مستجدات قوانين ضرائب 
العقارات السكنية في المملكة المتحدة وفرنسا

في ندوة شارك بها خبراء مؤسسات عالمية لتقديم رؤاهم

 في تقديم خدمات عالية الجودة لعمالئنا
ً
 حيويا

ً
•الصقر: بصمتنا الجغرافية المتنوعة تلعب دورا

عصام الصقر متحدثًا خال الندوة

ــام بــنــك الــكــويــت الوطني  أقـ
ندوة خاصة لعمائه، لتسليط 
الـــضـــوء عــلــى أبــــرز الــتــغــيــرات 
التي شهدتها قوانين ضرائب 
العقارات السكنية في المملكة 

المتحدة وفرنسا.
وأقــيــمــت الـــنـــدوة بــحــضــور 
ــــس اإلدارة  ــلـ ــ ــجـ ــ أعــــــــضــــــــاء مـ
واإلدارة الــتــنــفــيــذيــة لــلــبــنــك، 
إلى جانب المدير العام لبنك 
الكويت الوطني - لندن فوزي 
الدجاني، والمدير العام لبنك 
ــنــــي - فــرنــســا  الــــكــــويــــت الــــوطــ

صابر ساسي.
ووفرت الندوة فرصة مهمة 
للتعرف على آخــر التغييرات 
التشريعية لقوانين الضريبة 
في فرنسا والمملكة المتحدة، 
ــانــــب تـــــطـــــورات ســـوق  إلــــــى جــ
ــنـــدن،  الـــعـــقـــار الـــســـكـــنـــي فــــي لـ

كــمــا اســتــهــدفــت تــقــديــم رؤى 
ومعلومات قيمة لعماء البنك 
والــمــســتــثــمــريــن فــــي صــنــاعــة 

العقارات.
ــراء مــن  ــ ــبـ ــ وتــــمــــت دعــــــــوة خـ
شــركــة نــايــت فــرانــك لــخــدمــات 
الــــتــــقــــيــــيــــم واالســــــــتــــــــشــــــــارات 
العقارية، وشركة تـــراورز آند 
هاملينز للمحاماة، لمشاركة 
ــيــــن  ــقــــوانــ ــم حــــــــول الــ ــ ــارهــ ــ ــكــ ــ أفــ
والــــــضــــــرائــــــب والــــســــيــــاســــات 
ــا عــلــى  ــيـــرهـ ــأثـ الـــحـــكـــومـــيـــة وتـ
ــارات فــــي كــــل مــن  ــقــ ــعــ ــوق الــ ــ سـ

فرنسا والمملكة المتحدة.
وألقى نائب رئيس مجلس 
اإلدارة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
للمجموعة عصام الصقر كلمة 
ترحيبية أكــد خالها حرص 
الوطني الكبير على التواصل 
ــد عــــاقــــات  ــ ــيـ ــ ــــوطـ ــال وتـ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الـ

ــة مـــع عــمــائــه،  قـــويـــة وراســــخــ
إضــــافــــة إلـــــى الـــســـعـــي الــــدائــــم 
لتزويدهم بأحدث المعلومات 
والــمــســتــجــدات الـــتـــي تــســاهــم 
ــــي دعــــــم اتــــخــــاذهــــم قـــــــرارات  فـ

استثمارية صائبة.
ــر إلـــــــــى أن  ــ ــقـ ــ ــــصـ وأشـــــــــــــار الـ
ــــي«، وبـــصـــفـــتـــه بــنــكــا  ــنـ ــ ــــوطـ »الـ
ــم  ــــي أهــ عـــالـــمـــيـــا مــــــوجــــــودا فــ
عـــــواصـــــم الـــــمـــــال واألعــــــمــــــال، 
يــــــســــــخــــــر كــــــــــل اإلمــــــــكــــــــانــــــــات 
لــمــســاعــدة الــشــركــات واألفــــراد 
ــتــــواصــــل مــــع الـــعـــالـــم،  عـــلـــى الــ
وإطاعهم على آخر التطورات 
والـــمـــســـتـــجـــدات فـــي األســـــواق 

العالمية. 
وأضـــــاف: »يــشــكــل الــحــديــث 
ــيـــرات الــضــريــبــيــة  ــيـ ــغـ ــتـ عــــن الـ
 بــالــغ األهــمــيــة، 

ً
الــعــقــاريــة أمــــرا

ــار الـــبـــنـــك تــســلــيــط  ــتــ ــذلـــك اخــ لـ

ــذه  ــ ــى أبـــــــــــــرز هــ ــ ــلــ ــ الــــــــضــــــــوء عــ
التطورات، مستضيفا خبراء 
فــي هــذا الــمــجــال لــإلجــابــة عن 
كل التساؤالت واالستفسارات 
ــذا الــقــطــاع الــعــقــاري،  حــــول هــ
السيما العقار السكني، والذي 
يتمتع بجاذبية كبيرة لكونه 
من أبرز الوجهات االستثمارية 

.»
ً
عالميا

وشــــــــــدد الــــصــــقــــر عــــلــــى أن 
»بـــصـــمـــة الـــبـــنـــك الـــجـــغـــرافـــيـــة 
الــمــتــنــوعــة، والــتــي بــــدأت منذ 
ــات،  ــيــ ــنــ ــيــ ــانــ ــمــ ــثــ ــتــــصــــف الــ ــنــ مــ
وإمكانية وصولنا إلى أسواق 
تــتــمــتــع بـــفـــرص نـــمـــو كــبــيــرة، 
يشكان عوامل فريدة تمنحه 
األفضلية وتلعب دورا حيويا 
فــــي تــقــديــمــه خــــدمــــات عــالــيــة 

الجودة لعمائنا«.
ــلــــمــــشــــاركــــيــــن  واتــــــيــــــحــــــت لــ

خدمات العقار السكني من »الوطني« في البلدين
• فرق مخصصة للخدمات المصرفية الخاصة وخدمات العقار 
تتمتع بخبرة مجتمعة تمتد إلــى عــقــود فــي أســـواق الــعــقــارات 

الرئيسية بالمملكة المتحدة وفرنسا.
ة وسهولة  • تــمــويــل الــعــقــار السكني بــأســعــار تنافسية وكــفــاء

الحصول على التمويل.
• سهولة تنفيذ وإدارة الطلبات الواردة من الكويت.

• مديرو عاقات عماء مخصصون لجميع العماء في البلدين.

• المساعدة في البحث وتوفير المصادر واختيار وتنفيذ عمليات 
شراء العقار السكني.

• التنسيق مع الموثقين العقاريين وجهات التقييم والمحامين 
والجهات الخارجية األخرى.

• خدمات سداد فواتير العقارات وإدارة النفقات في فرنسا.
ــارج المملكة  • خـــدمـــات الــصــنــاديــق االئــتــمــانــيــة والـــعـــقـــارات خــ

المتحدة.

الشروط األساسية لتمويل العقار السكني

- قروض إسكان بنسبة تمويل تصل إلى 75% من قيمة العقار 
للقروض المقسطة، و65% من قيمة العقار للقروض ذات الدفعات.

- مدة القرض تصل إلى 20 سنة للقروض المقسطة، و5 سنوات 
للقروض ذات الدفعات.

- الحد األدنى لمبلغ القرض 200.000 جنيه إسترليني.
- الفوائد واألقساط شهرية أو ربع سنوية.

فرنساالمملكة المتحدة 
- قــروض إسكان بنسبة تمويل تصل إلــى 75% من قيمة 

العقار للقروض المقسطة.
- مدة القرض تصل إلى 15 سنة.

- الحد األدنى لمبلغ القرض 400.000 يورو.
الفوائد واألقساط ربع سنوية.

  حريصون 
على تواصل 

فّعال مع 
عمالئنا 

ومساعدتهم 
على اتخاذ 

قرارات 
استثمارية 

صائبة

  وجودنا في 
أهم عواصم 

المال واألعمال 
يعزز اتصال 
عمالئنا مع 

العالم 
الصقر

»AAG« الخليج« يشارك في ورشة »مخيم االبتكار« بـ«

لقطة جماعية

 
ً
»وربة« يعين أحمد القطامي رئيسا

للمجموعة المصرفية لألفراد
ضمن استراتيجيته التي تهدف 
وتساهم في تعزيز قياداته لنمو 
وازدهار أعماله، وتمكين الطاقات 
الوطنية الكويتية، عين بنك وربة 
ــقـــطـــامـــي رئــيــســا  أحــــمــــد فـــيـــصـــل الـ
للمجموعة المصرفية لأفراد، بعد 
الحصول على موافقة بنك الكويت 

المركزي.
ولــفــت الــبــنــك، فــي بــيــان، إلـــى أن 
تعيين القطامي يعكس مــبــادرات 
»وربة« ورؤيته في تدعيم موارده 
ات الوطنية، وفي  البشرية بالكفاء
مقدمتهم المراكز القيادية، مبينا 
أن اســتــقــطــاب الــقــيــادات الناجحة 
مــــن االســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الــرئــيــســيــة 
التي ينتهجها البنك، حيث يعتبر 
ــلـــى درجــــة  ــقـــطـــامـــي الـــحـــاصـــل عـ الـ
الــبــكــالــوريــوس فــي إدارة األعــمــال 
من جامعة بورتاند، والذي يتمتع 
بخبرة مصرفية متنوعة في مجال 
الــعــمــل الــمــصــرفــي لـــمـــدة تــتــجــاوز 
، مــتــمــكــنــا فــي الــقــطــاعــات 

ً
22 عـــامـــا

المصرفية والمالية.
وأضــــــــاف أن الـــقـــطـــامـــي حــصــل 
عـــلـــى دورات عـــديـــدة فـــي الــقــطــاع 
المصرفي، وبدأ حياته المهنية في 

أحــد الــبــنــوك المحلية عــام 2001، 
وتــقــلــد الــعــديــد مــن الــمــنــاصــب في 
القطاع المصرفي وقطاع التمويل 
- الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الــخــاصــة، 
ـــام 2010 مـــديـــرا  كـــمـــا عـــمـــل فــــي عــ
لــلــخــدمــات الــمــصــرفــيــة الــخــاصــة، 
ــيــــس  ــد مــــنــــصــــب نــــــائــــــب رئــ ــ ــلـ ــ ــقـ ــ وتـ
ــات  ــركـ ــــدى إحـــــــدى الـــشـ تـــنـــفـــيـــذي لــ
االســتــثــمــاريــة، كــمــا شــغــل الــعــديــد 
من العضويات في مجالس إدارات 

عدة شركات.

أحمد القطامي

»األهلي« يعلن الفائزة في سحب 
»الفوز« األسبوعي

ــلـــي الــكــويــتــي، االثــنــيــن  أعـــلـــن الــبــنــك األهـ
الــمــاضــي، فــوز هــبــة بـــراك الــطــخــيــم بجائزة 
نــقــديــة قـــدرهـــا 10.000 ديـــنـــار فـــي الــســحــب 
األسبوعي لحساب »الفوز« للجوائز، والذي 
أقيم تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة.
و»الــفــوز« للجوائز، هــو حساب الجوائز 
ــيـــح لـــعـــمـــاء  ــتـ ــه، والـــــــــذي يـ ــ ــوعـ ــ ــن نـ ــ األول مـ
»األهـــلـــي« فــرصــة الــفــوز بــجــوائــز ومــكــافــآت 
كبرى. ومن خال حساب »الفوز«، سيحظى 
عماء البنك بفرصة الــفــوز بمبلغ 10.000 
ديــــنــــار ضـــمـــن الـــســـحـــب األســــبــــوعــــي، كــذلــك 
فرصة الفوز بالجائزة الكبرى، وهي راتب 
شهري بقيمة 5.000 دينار لمدة 10 سنوات. 
تــجــدر اإلشـــارة إلــى أنــه سيكون بمقدور 
عماء »األهلي« الجدد والحاليين االستفادة 
مــن هـــذه الــفــرصــة الــفــريــدة فــي حـــال تــوافــر 
رصيد في حسابهم بمبلغ 100 دينار فقط. 

و»األهـــــلـــــي« يــشــجــع الـــجـــمـــيـــع عـــلـــى فــتــح 
حساب الفوز، أو زيادة أرصدتهم للحصول 
على فــرص أكبر للفوز في السحب القادم، 
يــــوم االثـــنـــيـــن )13 الــــجــــاري(، وكــلــمــا زادت 

المبالغ المودعة، زادت فرص الفوز.

»التجاري« يشارك في معرض »أمانة مجلس الوزراء«»التجاري« يشارك في معرض »أمانة مجلس الوزراء«

جناح »التجاري« في المعرض

ــرح تــســاؤالتــهــم  ــطـ ــفـــرصـــة لـ الـ
واستفساراتهم والدخول في 
مـــنـــاقـــشـــات مــــع الــمــتــحــدثــيــن، 

واكتساب فهم أفضل للوضع 
الــحــالــي لــلــســوق والــتــوقــعــات 
المستقبلية، ولــقــيــت الــنــدوة 
اســـــــتـــــــحـــــــســـــــان الـــــــحـــــــضـــــــور، 
وشــهــدت ردود فعل إيجابية 
ــقـــــب  ــ ــيـــــن، وأعـ ــمـــــشـــــاركـــ ــن الـــ ــ ــ مـ
الندوة حفل عشاء على شرف 

الحضور.
ونجحت الندوة في تزويد 
العماء بمعلومات قيمة حول 
الخدمات التي يقدمها البنك، 
ولــــقــــي الـــــعـــــرض اســـتـــحـــســـان 
المشاركين الذين أعربوا عن 
ــلـــشـــرح الــــواضــــح  ــقـــديـــرهـــم لـ تـ
والموجز لمنتجات وخدمات 
ــاحــــت الـــنـــدوة  ــنـــك، كـــمـــا أتــ ــبـ الـ
الفرصة للعماء لطرح األسئلة 

والتفاعل مع ممثلي البنك.

https://www.aljarida.com/article/13905
https://www.aljarida.com/article/13902
https://www.aljarida.com/article/13913
https://www.aljarida.com/article/13900
https://www.aljarida.com/article/13916
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ــنـــت شــــركــــة االتــــصــــاالت  ــلـ أعـ
الكويتية )stc( نتائجها للسنة 
المالية المنتهية 31 ديسمبر 
2022، مسلطة الضوء على أهم 
اإلنــجــازات وعلى األداء المالي 
والـــتـــشـــغـــيـــلـــي والـــمـــســـاهـــمـــات 
الــمــجــتــمــعــيــة الـــتـــي قـــامـــت بها 

الشركة في العام المنقضي.
وفــــــــــي هــــــــــذا الــــــــصــــــــدد، قـــــال 
رئـــيـــس مــجــلــس إدارة الــشــركــة 
ــمـــن، إن  ــدالـــرحـ ــبـ د. مـــحـــمـــود عـ
ــام 2022 شــهــد الــعــديــد من  ــ »عـ
ــازات االســتــثــنــائــيــة التي  ــجـ اإلنـ
تمكنت الــشــركــة مــن تحقيقها 
على صعيد التوسع في نموذج 
ــم اســتــراتــيــجــيــة  ــ األعــــمــــال ودعــ
ــا لــهــا من  الــتــحــول الــرقــمــي ومــ
قــيــمــة مــضــافــة عــلــى مساهمي 

الشركة«.
وأضــــــــاف عـــبـــدالـــرحـــمـــن، أن 
الــتــطــور الــســريــع الـــذي يشهده 
قــطــاع االتـــصـــاالت كـــان لــه دور 
كبير في إظهار مرونة الشركة 
فـــــي دفـــــــع الــــمــــزيــــد مـــــن عــجــلــة 
التقدم وتسريع عملية التحول 
الرقمي القتناص جميع فرص 
األعــمــال المتاحة، الــتــي تخول 
الشركة تحقيق نمو في أعمالها 

التشغيلية ونتائجها المالية.
 مــن 

ً
وبـــيـــن أن stc انــــطــــاقــــا

االعتماد المتزايد والمتواصل 
على الرقمنة وسبل التواصل 
المعتمدة على الصعيد العالمي 
في مختلف القطاعات، حرصت 
على تقديم خدمات االتصاالت 
ــلـــومـــات،  ــعـ ــمـ ــا الـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ وتـ
كإحدى الركائز األساسية التي 
اتبعتها خال السنوات السابقة 
لـــتـــحـــقـــيـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا 
ــة الــــقــــائــــمــــة عــلــى  ــيــ ــســ ــمــــؤســ الــ
الـــتـــوســـع فــــي أعــــمــــال الـــشـــركـــة، 
ــا فــــي قــــطــــاع األعــــمــــال،  ــمـ ــيـ السـ
باإلضافة إلى تحقيق رغبتها 
ــا الـــداخـــلـــيـــة  ــهــ ــدراتــ ــم قــ ــ فــــي دعــ
وتــــعــــزيــــز حـــصـــتـــهـــا الـــســـوقـــيـــة 
مــن خــال رفــع مستوى تجربة 
العماء واالعتماد على بنيتها 

التحتية القوية«.
 على المركز المالي 

ً
وتعليقا

لــلــشــركــة، كــمــا فــي 31 ديسمبر 
2022، قــــــال عـــبـــدالـــرحـــمـــن إن 
»إجمالي موجودات الشركة بلغ 
424.4 مليون دينار في نهاية 
ديسمبر 2022، وارتفع إجمالي 
حــقــوق مساهميها خـــال عــام 
2022 بنسبة 2% لــتــصــل إلــى 
241.4 مليون دينار، كما تتمتع 
الشركة بماءة مالية قوية على 
مستوى شركات االتصاالت في 

الشرق األوسط«.
وأضـــــــاف أن مــجــلــس إدارة 
الشركة أوصـــى بتوزيع أربــاح 
نقدية على المساهمين بواقع 
 للسهم الواحد، أي ما 

ً
30 فلسا

يمثل 30% من القيمة االسمية 
ــام 2022،  ــك عـــن عــ ــ لــلــســهــم وذلـ
 أن هذه التوصية تخضع 

ً
علما

ــة  ــامـ ــعـ ــة الـ ــيـ ــعـ ــمـ ــة الـــجـ ــقــ ــمــــوافــ لــ
 إلى 

ً
العادية للشركة، اســتــنــادا

ــقـــة stc فــــي تــــطــــور أعــمــالــهــا  ثـ
ومــتــانــة مــركــزهــا الــمــالــي وقــوة 

تدفقاتها النقدية.

حمالت ومبادرات

ولفت د. عبدالرحمن إلى أن 
stc عــززت دورهـــا فيما يتعلق 
ــيــــة الــمــجــتــمــعــيــة  بــــالــــمــــســــؤولــ
ــلـــشـــركـــات خـــــال عـــــام 2022،  لـ
 مع قيمها المؤسسية 

ً
انسجاما

من خال سلسلة من الحمات 
والـــمـــبـــادرات الــتــي مــن خالها 
ــــت stc إلـــــــى الـــمـــســـاهـــمـــة  ــــدفـ هـ
الــفــعــالــة واإليـــجـــابـــيـــة فـــي دفــع 
الــتــنــمــيــة والـــتـــطـــور بــالــكــويــت، 
ونشر الوعي حول قضايا مهمة 
لـــدى الــمــجــتــمــع، بــالــتــعــاون مع 
مختلف الجهات من القطاعين 

الحكومي والخاص. 
وتــــابــــع: »يــتــمــحــور بــرنــامــج 
ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ ــة االجــ ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـ
للشركات الذي اتبعته الشركة 
هذا العام وبشكل أساسي على 
الجوانب البيئية واالجتماعية 
وأسس الحوكمة، حيث حرصت 
stc على التوسع أكثر في تلك 
الجوانب خال عام 2022. تبعا 
 stc لــذلــك، يــحــرص فــريــق عــمــل
على االلتزام بأحدث التوجهات 
ــال وتــقــيــيــم مـــدى  ــثـ ــتـ نـــحـــو االمـ
ــلـــعـــوامـــل  ــيـــذ الـــــشـــــركـــــات لـ ــفـ ــنـ تـ
البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الــــشــــركــــات، لــحــمــايــة أصـــحـــاب 
ــا  ــ ــــواردهـ ــالـــح وإدارة مـ ــمـــصـ الـ
البشرية والحفاظ على الموارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وتـــشـــجـــيـــع الـــحـــد 
مــن هـــدر تــلــك الـــمـــوارد وإعــــادة 

التدوير«.
ــة رائــــــــدة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ وأردف: »كـ
بالكويت في قطاع االتصاالت 
ــلـــومـــات،  ــعـ ــمـ ــا الـ ــيـ ــنـــولـــوجـ ــكـ وتـ
ســـــتـــــواصـــــل stc الـــمـــســـاهـــمـــة 

فــــــي الـــــــمـــــــبـــــــادرات واألنــــشــــطــــة 
المجتمعية الغنية والمتنوعة 
وواســــــــعــــــــة الــــــنــــــطــــــاق، بــــهــــدف 
إحــــداث تــأثــيــر إيــجــابــي، والــتــي 
تــنــهــض بــالــمــجــتــمــع وتــمــكــنــه، 
بما يتماشى مع رؤيتنا لدعم 
ــنــــدة  الـــمـــجـــتـــمـــع الـــمـــحـــلـــي وأجــ

المسؤولية المجتمعية«.

نتائج قوية 

 على أهم اإلنجازات 
ً
وتعليقا

الــتــي حققتها stc عـــام 2022، 
صــــــــرح الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
ــــدس مــــزيــــد  ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ لــــلــــشــــركــــة الـ
الحربي: »أظهرت النتائج القوية 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا الـــشـــركـــة خـــال 
الــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة في 
ديسمبر 2022 نــجــاح تطبيق 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــمــؤســســيــة 
ــع مــــــؤشــــــرات األداء  ــيـ ــمـ مـــــع جـ
التشغيلية والمالية المعتمدة 
لــلــوصــول إلـــى أفــضــل الــنــتــائــج 
التي تتجاوز تطلعات عمائنا، 
وتضع stc على قمة الشركات 
الرائدة في دعم عملية التحول 
الرقمي وتقديم الحلول التقنية 
المتكاملة، والتي تعتبر قيمة 
مــــضــــافــــة لــــقــــطــــاع االتـــــصـــــاالت 

التقليدي«.
ــربــــي: »يـــعـــود  وأضــــــــاف الــــحــ
الــفــضــل فـــي ذلــــك إلــــى الــشــبــكــة 

 stc األكثر تطورا التي تمتلكها
مــن الــجــيــل الــخــامــس، والبنية 
التحتية التي استثمرت فيها 
الــشــركــة، والــتــي كـــان لــهــا األثــر 
األكـــبـــر فـــي قــــدرة الــشــركــة على 
تقديم أفــضــل الــحــلــول التقنية 
ــد  ــواعــ ــــول قــ ــلــ ــ الـــمـــتـــكـــامـــلـــة وحــ
بيانات الشركات التي تستهدف 
وتلبي احتياجات جميع عماء 

الشركة«.
ــابـــع: »تــزامــنــا مـــع حــرص  وتـ
ــا  ــهــ ــيــــخ ريــــادتــ ــلــــى تــــرســ stc عــ
فــــي ســـــوق االتـــــصـــــاالت وبـــنـــاء 
ــقــــويــــة واالرتـــــقـــــاء  مـــكـــانـــتـــهـــا الــ
بسمعتها ضمن أكثر القطاعات 
تنافسية، يكمن اهتمامنا األول 
ــمــــوذج تــشــغــيــلــي  فــــي تــنــفــيــذ نــ
إنتاجي ورقمي لـstc مع التزامنا 
الثابت بتعزيز الربحية وزيادة 
إمــكــانــيــات مــوظــفــيــنــا وتــعــزيــز 
مهاراتهم المهنية المستقبلية 
والعمل على استدامة الشركة، 
فضا عن العمل الــدؤوب الذي 
ــا الــتــابــعــة  ــنـ ــاتـ ــركـ ــقــــوم بــــه شـ تــ
ــراء محفظة منتجاتها من  إلثــ
خـــــال تـــقـــديـــم أحــــــدث الــحــلــول 
المبتكرة في قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات«.
تـــــجـــــدر  كـــــــــمـــــــــا  « ردف:  وأ
ــى عــمــلــيــة الــتــوســع  اإلشـــــــارة إلــ
االستراتيجية التي قامت بها 
stc فــي أبــريــل 2022، مــن خال 

االستحواذ على شركة البوابة 
اإللكترونية القابضة وشركاتها 
التابعة، وأهميتها في تمكين 
ــة مــــــن وضــــــــع األســــــس  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
القوية لتحقيق النمو المستدام 
ــــال  ــل، مـــــــن خـ ــبــ ــقــ ــتــ ــســ ــمــ فـــــــي الــ
مــنــظــومــة األعــــمــــال الــمــتــكــامــلــة 
التي تدعم بشكل كبير الركائز 
ــي عــمــلــيــة  ــ ــة فــ ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ االســ
الـــتـــحـــول الـــرقـــمـــي، فـــمـــن خـــال 
 solutions الــشــركــات الــتــابــعــة
by stc وE-Portal المتخصصة 
بتقديم أحـــدث حــلــول األعــمــال، 
حرصت stc على مواكبة جميع 
التغيرات والتحديات الناجمة 
عن التأثير االقتصادي بشكل 
عــــام والــمــنــافــســة ضــمــن قــطــاع 
االتـــصـــاالت بــشــكــل خــــاص، من 
خــال تحديث استراتيجيتها 
الــمــؤســســيــة وهــيــكــلــة نــمــوذج 
أعــمــال الــشــركــة لــضــمــان أفضل 
ــــاص جــمــيــع  ــنـ ــ ــتـ ــ ــائــــج واقـ ــتــ ــنــ الــ
الــفــرص الــمــتــاحــة، إضــافــة إلــى 
تـــصـــمـــيـــم خـــطـــط ذكــــيــــة تـــأخـــذ 
بعين االعتبار جميع المخاطر 
الــمــحــتــمــلــة لــنــكــون دائـــمـــا على 
استعداد لمواجهة التحديات 

المستقبلية«.
 على إعان النتائج 

ً
وتعليقا

المالية للسنة المنتهية في 31 
سبتمبر 2022، أضاف الحربي: 
 مــع تطلعات الشركة 

ً
»تماشيا

لتجاوز توقعات عمائها وخلق 
 stc قيمة لمساهميها، تمكنت
وبــكــل فخر مــن تحقيق نتائج 
ــام 2022،  ــ ــيـــة قــــويــــة فــــي عــ ــالـ مـ
إذ ســجــلــت أعــلــى مــســتــوى من 
اإليرادات منذ تأسيسها لتصل 

إلى 336.4 مليون دينار بمعدل 
نمو قدره 13.5% في عام 2022، 
 في 

ً
مــقــارنــة مــع 296.3 مــلــيــونــا

العام السابق. 
 stc وأضــــــــــاف الــــحــــربــــي أن
حــقــقــت تـــلـــك الـــنـــتـــائـــج الــقــويــة 
ــات والــــبــــاقــــات  ــدمــ ــخــ بـــفـــضـــل الــ
ــتــــي تـــلـــبـــي حـــاجـــات  الــــذكــــيــــة الــ
معظم شــرائــح الــعــمــاء األفـــراد 
بـــدعـــم مـــن الـــخـــدمـــات الــرقــمــيــة 
لقطاع األعــمــال وتقديم حلول 
ــلـــشـــركـــات  ــة لـ ــلـ ــامـ ــكـ ــتـ ــيـــة مـ ــنـ ــقـ تـ
الخاصة والقطاعات الحكومية 
ــات  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ والـــــــتـــــــي تــــخــــتــــص الـ
التابعة بتقديمها. ولــفــت إلى 
أن ارتفاع الطلب ساهم بشكل 
كبير في السوق الكويتي على 
حلول األعمال المتكاملة، كذلك 
الطلب المستمر على خدمات 
االتصاالت التقليدية في تحقيق 

تلك النتائج المبهرة. 
stc تـــمـــكـــنـــت مــن  ــن أن  ــيــ وبــ
تحقيق هذا النمو في اإليرادات 
ــاعـــدة  ــمـــو قـ بــــدعــــم كـــبـــيـــر مــــن نـ
العماء التي بلغت 2.3 مليون 
عميل في نهاية ديسمبر 2022 
ــفـــاع بــلــغــت %14.4  بــنــســبــة ارتـ
مقارنة مع حجم قاعدة العماء 

في ديسمبر 2021.
ــالـــي، شــهــدت  ــتـ ــالـ وتــــابــــع: »بـ
األربـــاح قبل احتساب الفوائد 
والــــــــضــــــــرائــــــــب واالســــــتــــــهــــــاك 
 بــمــعــدل %3.1 

ً
واإلطـــفـــاء نـــمـــوا

لتصل إلــى 82.0 مليون دينار 
خال عام 2022 مقارنة مع 79.6 

 خال عام 2021. 
ً
مليونا

وبين أنه في تحليل لصافي 
أربــاح الشركة خال عام 2022 

حــيــث بــلــغ 33.2 مــلــيــون ديــنــار 
ــة الـــســـهـــم 33  ــيــ ــحــ كـــويـــتـــي )ربــ
 
ً
 مع 44.9 مليونا

ً
( مقارنة

ً
فلسا

( في عام 
ً
)ربحية السهم 45 فلسا

2021، يعود سبب االنخفاض 
فــي صــافــي الــربــح إلــى مكاسب 
ــر اعــتــيــاديــة  ــيـ ــكــــررة وغـ غـــيـــر مــ
ــن مـــطـــالـــبـــات  ــ ــم تــحــقــيــقــهــا مـ ــ تـ
قضائية خــال عــام 2021 ومن 
دون احتساب هذه األرباح غير 
المكررة وغير االعتيادية، فإن 
صــافــي أربـــاح عــام 2022 شهد 
 بنسبة 12.7% بدفع كبير 

ً
نموا

مـــن ارتـــفـــاع اإليـــــــرادات وكــفــاءة 
النفقات التشغيلية.

: »يمثل 
ً
واختتم الحربي قائا

التحديث المستمر الــذي قمنا 
به لسياسة stc المالية طويلة 
األجــــل واســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة 
لــلــتــحــول الــرقــمــي عــلــى الــمــدي 
القصير، كذلك الــمــدى الطويل 
ــنــــوات  ــــاث ســ ــثــ ــ ــ ــلــــى مـــــــــدار ال عــ
 في 

ً
 رئــيــســيــا

ً
الــمــاضــيــة عـــامـــا

إتاحة وتسهيل مقدرة الشركة 
على مواكبة أحــدث التطورات 
ــاالت، حــيــث  ــ ــــصــ فــــي قـــطـــاع االتــ
نجحت stc في تلبية احتياجات 
عمائها وتــجــاوز توقعاتهم، 
 قدرتها على 

ً
كما أظهرت أيضا

إعــــداد خــطــة مــالــيــة وتشغيلية 
حـــكـــيـــمـــة مـــبـــنـــيـــة عـــلـــى بـــرامـــج 
ة اإلنفاق  الشركة لتعزيز كــفــاء
التشغيلي والرأسمالي، والذي 
كــان لها دور بالغ األهمية في 
دعــم ربحية الشركة باإلضافة 

إلى مركزها النقدي القوي«.

»stc« تربح 33.2 مليون دينار في 2022
• عبدالرحمن: الشركة حققت إنجازات استثنائية على صعيد نموذج األعمال والتحول الرقمي 

• الحربي: النتائج أظهرت نجاح االستراتيجية المؤسسية مع جميع مؤشرات األداء التشغيلية والمالية
ً
 مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 30 فلسا

مزيد الحربي محمود عبدالرحمن

نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022
336.4 مليون ديناراإليرادات 

82.0 مليون دينارالدخل قبل الفوائد والضرائب واالستهاك واإلطفاء

33.2 مليون دينارصافي الربح

33 فلساربحية السهم

424.4 مليون دينارالموجودات

241.4 مليون دينارحقوق المساهمين

242 فلساالقيمة الدفترية للسهم

2.3 مليون عميلقاعدة العماء

نمو اإليرادات 
بنسبة %13.5 

لتصل إلى 336.4 
مليون دينار وهو 
أعلى مستوى منذ 

التأسيس

نمو قاعدة العمالء 
بنسبة %14.4 
لتصل إلى 2.3 

مليون عميل

ارتفاع الربح قبل 
الفوائد والضرائب 

واالستهالك 
واإلطفاء بنسبة 
3.1% ليصل إلى 

82.0 مليون دينار

إجمالي موجودات 
الشركة 424.4 

مليون دينار نهاية 
ديسمبر 2022 

وارتفع إجمالي 
حقوق مساهميها 
خالل العام بنسبة 

2% ليصل إلى 
ً
241.4 مليونا

https://www.aljarida.com/article/13930
https://www.aljarida.com/article/13930
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»التحكيم التجاري« يختتم برنامج »إعداد المحكمين«
 تــلــو آخــــر ألعــــداد 

ً
فـــي ظـــل الـــتـــزايـــد الـــمـــطـــرد عـــامـــا

المتدربين بمختلف تخصصاتهم ومهنهم في االلتحاق 
ببرنامج »إعداد المحكمين« الذي يقيمة مركز الكويت 
للتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة الكويت 
بصفة دورية، اختتمت مساء الثالثاء الماضي في قاعة 
أهل السالفة بمقر المركز، المرحلة الثالثة واألخيرة من 
البرنامج التدريبي على مدار ثالثة أسابيع متتالية في 

الفترة من 22 يناير - 7 فبراير 2023.
وصرح عبدالله الشايع رئيس مجلس إدارة المركز 
بـــأن عـــدد المشاركين فــي هـــذا الــبــرنــامــج بلغ حوالي 
 من المهتمين بشأن التحكيم ما بين 

ً
ثالثين مشاركا

مستشارين ووكــــالء ومحامين وأصــحــاب الشركات 
 أن 

ً
ــاء مـــن إدارة الــفــتــوى والــتــشــريــع، مــضــيــفــا وأعـــضـ

 إلى التدريب على تقنيات بناء الدعوى 
َ

البرنامج َهُدف
ــداد جيل مــن المحكمين  القضائية/التحكيمية، وإعــ
 من تقديم 

ً
مؤهلين إلدارة العملية التحكيمية بــدايــة

طلب التحكيم وانتهاء بصدور حكم حاسم في النزاع 
بين أطرافه. 

وقــال الشايع إن ذلــك يتم من خــالل برنامج علمي 

وتـــدريـــبـــي عـــن مــفــهــوم وجـــوهـــر الــتــحــكــيــم وطبيعته 
وأنواعه وإثراء النقاش والتطرق ألبرز المشكالت في 
مجال التحكيم لتكون هناك كـــوادر قانونية مؤهلة 
تمتلك مـــهـــارات الــتــعــامــل مـــع الــقــضــايــا التحكيمية، 
 
ً
 وسط تحديات التحكيم ومستجداته محليا

ً
خصوصا

 .
ً
ودوليا

 
ً
وأضــــــاف أن تــنــظــيــم هــــذا الـــبـــرنـــامـــج يـــأتـــي تــلــبــيــة

ــراد في  ــ ــ لــالحــتــيــاجــات الــتــدريــبــيــة لــلــمــؤســســات واألفـ
مجال التحكيم التجاري، الذي يكتسب أهمية متزايدة 
باعتباره مــن أهــم الــطــرق الحديثة لفض المنازعات 
الناشئة عن العقود التجارية، وتضمن البرنامج من 
خـــالل مــراحــلــه الـــثـــالث عـــدة مـــحـــاور أســاســيــة أهمها 
التعريف بالتحكيم وطبيعته والمسائل التي يجوز 
فيها التحكيم – اتفاق التحكيم – التحكيم الداخلي 
والتحكيم الدولي وإجراءاته - حقوق وواجبات المحكم 
– طلب رد المحكم اختصاص هيئة التحكيم - القانون 
الواجب التطبيق - حكم التحكيم وشروطه الشكلية 

والموضوعية، 
وذكر أنه من ثم يكون البرنامج بمراحله الثالث قد 

غطى الجانبين العلمي والمهاري من خالل الدراسة 
النظرية والعملية التي تتضمن مناقشات مفتوحة 

وتطبيقات عملية وورش عمل مصغرة.
وحـــاضـــر بــالــمــرحــلــة الــثــالــثــة واألخــــيــــرة د. محمد 
عــبــدالــصــادق نــائــب رئــيــس جــامــعــة الــقــاهــرة وأســتــاذ 
القانون المدني الذي تطرق للعديد من الموضوعات 
المتعلقة بالتحكيم أهمها حكم التحكيم وشروطة 
الشكلية والموضوعية ومــا يتطلبة الحكم مــن الــرد 
على كافة الدفوع التي يبديها طرفي النزاع واألمــور 
 ببعض األمثلة 

ً
عّرض الحكم للبطالن مستعينا

ُ
التي ت

الواقعية من القضايا التي تم الفصل فيها.
كما تطرق الصادق إلى معايير السلوك األخالقي 
للمحكم التي يجب على الُمحكم االلتزام بها، وحقوقه 
وواجباته والشروط والمواصفات التي يجب توافرها 
 
ً
فــي المحكم وأهــمــهــا: حــيــادتــه واســتــقــاللــه، مختتما

المرحلة األخيرة من البرنامج التدريبي بعقد محكمة 
صــوريــة لقضية تحكيمية كــنــمــوذج تــدريــبــي عملي 
 ويراعي 

ً
 وعالميا

ً
يحاكي القضايا التحكيمية محليا

كافة ظروف القضايا التحكيمية.

»زين« الراعي االستراتيجي لمعرض 
كويتك الدولي 2023

ــن رعــايــتــهــا االســتــراتــيــجــيــة  أعــلــنــت شـــركـــة زيــ
للنسخة الثالثة من معرض كويتك الدولي 2023، 
الحدث التكنولوجي األكبر من نوعه في الكويت، 
والذي ُيقام من 8 إلى 11 الجاري بأرض المعارض 
الدولية في مشرف، بوجود أكبر الشركات المحلية 
والعالمية من قطاعي التكنولوجيا واالتصاالت 
والجهات الحكومية ومؤسسات الدولة المختلفة.

 على التواجد في األنشطة 
ً
وتحرص »زين« دوما

والفعاليات المختلفة التي تسهم في دفع عجلة 
االقــتــصــاد الــوطــنــي وتحقيق األهــــداف التنموية 
للدولة، وفي مقدمتها المشاريع التي تخدم قطاع 
 
ً
االتــصــاالت وتكنولوجيا المعلومات، خصوصا
ــرور كــــل الـــقـــطـــاعـــات الـــحـــيـــويـــة فــــي الــعــالــم  ــ مــــع مــ
بمرحلة التحول الرقمي، وتركيز المؤسسات على 
القنوات الرقمية، وهو ما يهدف إليه هذا المعرض 
المميز فــي نسخته الــثــالــثــة، الــتــي تــوفــر مساحة 
للشركات والهيئات للتواصل وتبادل الخبرات، 
إضافة إلى استقطاب أعداد غفيرة من المهتمين 

بالتكنولوجيا.
وتــتــواجــد »زيــــن« فــي الــمــعــرض عــبــر جناحها 
الخاص، الذي تستعرض من خالله أحدث حلولها 
الرقمية المتطورة من أكبر العالمات التجارية في 
عالم التكنولوجيا، مثل أجهزة إنترنت األشياء 
)IoT(، كــكــامــيــرات الــمــراقــبــة، واألضــــــواء الــذكــيــة، 
وكاشفات الدخان الذكية وغيرها، وأحدث أجهزة 
األلعاب اإللكترونية للشباب وعشاق الرياضات 
اإللــكــتــرونــيــة، والـــخـــدمـــات والــمــنــتــجــات الــرقــمــيــة 
ــــى اإلكــــســــســــوارات األصــلــيــة  األحــــــــدث، إضــــافــــة إلـ
 MAX وغــيــرهــا. كــمــا تــســتــعــرض الــشــركــة بــاقــات
 لإلنترنت، التي تقدم أكبر مكتبة 

ً
الجديدة كليا

لمحتوى الترفيه والرياضة من 6 منصات إقليمية 

وعالمية على أقوى شبكة 5G في الكويت.
وُيعد معرض »كويتك« الدولي 2023 من أكبر 
الــفــعــالــيــات الــمــتــخــصــصــة بــقــطــاع التكنولوجيا 
واالتصاالت على مستوى الكويت، حيث يهدف إلى 
تقديم حلول فعالة ألجهزة الدولة المختلفة، بما 
يخدم احتياجات المجتمع من أفراد ومؤسسات 

بشكل أكثر فاعلية.
وينقسم المعرض إلــى حدثين؛ األول معرض 
كويتك التكنولوجي، الذي يعطي الفرصة للشركات 
الرائدة إلظهار منتجاتها وتطبيقاتها الجديدة، 
ويــفــتــح الـــمـــجـــال لـــتـــبـــادل األفــــكــــار حــــول صــنــاعــة 
االتــــصــــاالت والــتــكــنــولــوجــيــا ونـــظـــم الــمــعــلــومــات 
والتطبيقات الذكية، واالطالع على االستراتيجيات 
الجديدة، وتكوين الشراكات مع كبرى الشركات 
وصــنــاع الــقــرار والــبــاحــثــيــن والمهنيين فــي هــذا 

القطاع. 
أما الحدث الثاني، فهو معرض »كويتك شوبر«، 
وهـــو الــمــعــرض الــوحــيــد مــن نــوعــه المتخصص 
في البيع المباشر بمجال االتصاالت والهواتف 
المتنقلة واإللــكــتــرونــيــات ومــلــحــقــاتــهــا، ويشكل 
فــرصــة فــريــدة لــلــشــركــات والــمــؤســســات للتواجد 
والــتــفــاعــل المباشر مــع الجمهور لتقديم أفضل 

العروض للعمالء. 
وتعكس مــشــاركــة »زيـــن« فــي الــمــعــرض دورهــا 
الــرئــيــســي كــشــركــة وطــنــيــة رائــــدة فــي الــتــفــاعــل مع 
مختلف الــمــشــاريــع التسويقية الــتــي تسهم في 
ــاء بــرفــعــة وازدهــــــــار الـــكـــويـــت عــلــى جميع  ــقــ االرتــ
 أنــهــا تمثل 

ً
الــمــســتــويــات واألصــــعــــدة، خــصــوصــا

 
ً
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الـــكـــويـــتـــي، الـــــذي ُيـــعـــد شــريــكــا

 في خطط التنمية، بل إحدى ركائزها 
ً
استراتيجيا

األساسية.

مسؤولو »زين« أمام جناح الشركة

»أسيكو« تشارك في معرض 
الكويت للبناء والتصميم

أعــلــنــت »أســيــكــو الــمــجــمــوعــة« 
مــشــاركــتــهــا فــي مــعــرض الــكــويــت 
للبناء والتصميم 2023، والــذي 
يقام في أرض المعارض الدولية 
ــمــــدة 4 أيـــــــام تــنــتــهــي  ــمـــشـــرف لــ بـ

السبت المقبل.
ــعـــات فــي  ــيـ ــبـ ــمـ وقــــــــال مــــديــــر الـ
ــكــــو الـــمـــجـــمـــوعـــة« يـــوســـف  ــيــ »أســ
العبيدان: »نحن نؤمن في أسيكو 
الــمــجــمــوعــة بـــأن صــنــاعــة الــمــواد 
اإلنــشــائــيــة، بــمــا فيها األســمــنــت، 
 ال يـــتـــجـــزأ مــــن رؤيــــة 

ً
ا تـــعـــد جـــــــزء

الكويت 2035، لذلك يجب علينا 
التغلب على أي تحديات تواجه 
هـــذه الــصــنــاعــة، ومــواكــبــة أجـــدد 
الــتــطــورات واالبــتــكــارات فــي هذه 
الــــصــــنــــاعــــة، وإفــــــســــــاح الـــمـــجـــال 
للتوسع العمراني من أجل تحقيق 
هــذه الــرؤيــة المشتركة، كما أننا 
مــلــتــزمــون بــشــدة بــتــعــزيــز ثقافة 
االبتكار في الكويت، لدفع البالد 
نحو تبني نظام اقتصادي قائم 
على المعرفة، وبالتالي التركيز 
عـــلـــى الـــــــدور الـــمـــحـــوري لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا واالبتكار في خلق 

مستقبل آمن ومستدام«.
وأضاف العبيدان أن »أسيكو« 
ــعــــرض مــنــتــجــاتــهــا مــن  ــامــــت بــ قــ
الخرسانة الخلوية في جناحها 
ــن الـــطـــابـــوق األبـــيـــض  الــمــمــيــز مــ
الـــعـــازل، والــــذي يتميز بخاصية 
ــى األعـــتـــاب  ــة إلــ ــافـ الــتــشــابــك، إضـ
المسلحة التي تحمل عدة أشكال 
ــات والـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــي  ــاســ ــقــ ومــ
األبواب والشبابيك، والتي تالئم 
احتياجات المقاولين وأصحاب 
ــات الـــكـــبـــرى  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـــقـــســـائـــم والـ
والمتخصصة فــي مــجــال البناء 

الحديث.
ــع: »ال تـــكـــتـــفـــي أســيــكــو  ــ ــابــ ــ وتــ
بعرض المواد الخاصة في البناء، 
بل قدمت نظامها للبناء المتكامل 
ــن  ــاء ومــ ــ ــنـ ــ بــــاســــتــــخــــدام مـــــــــواد بـ
الخرسانة الخلوية والمسلحة، 
ــفــــرص  ــي تـــتـــيـــح جـــمـــيـــع الــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ألصــــحــــاب الـــقـــســـائـــم وأصــــحــــاب 
الــمــشــاريــع االســتــثــمــاريــة لتنفيذ 
مشاريعهم بمرونة عالية لتناسب 

كل التصاميم المعمارية«.
وأوضـــح أن الشركة قامت من 
ــــالل الـــمـــشـــاركـــة فــــي الــمــعــرض  خـ
بطرح موادها األحدث في الشرق 
األوسط، والمكونة من الخرسانة 
الخلوية ذات الــمــمــيــزات العالية 
جــــــدا والـــمـــنـــافـــســـة لـــغـــيـــرهـــا مــن 
المنتجات، كما تم عــرض البناء 
بــنــظــامــه الــمــتــكــامــل بــاســتــخــدام 
مواد بناء من الخرسانة الخلوية 
والــمــســلــحــة، الـــتـــي تــتــيــح جميع 
الـــــــفـــــــرص ألصـــــــحـــــــاب الــــقــــســــائــــم 
والمشاريع االستثمارية لتنفيذ 
مــشــاريــعــهــم بــمــرونــة عــالــيــة، بما 
يناسب كل التصاميم المعمارية.

ولفت إلى أن المعرض أصبح 
فرصة مهمة للمواطن للحصول 
عــلــى كـــل مـــا يــحــتــاجــه فـــي هــذا 
اإلطار تحت سقف واحد، مضيفا 
أن الشركة قادرة على استيعاب 
وتــلــبــيــة الـــطلـــب الــمــتــزايــد على 
منتجاتها الــمــتــكــامــلــة للبناء، 
ــلـــة الـــخـــرســـانـــة الــخــلــويــة  شـــامـ
الــصــديــقــة لــلــبــيــئــة، واالســمــنــت 
الــــــــبــــــــورتــــــــالنــــــــدي بـــــــأنـــــــواعـــــــه، 
والــخــرســانــة الــجــاهــزة الــرطــبــة 
والـــجـــافـــة، والـــبـــالط الــمــتــداخــل 
ــتــــون، وخـــدمـــاتـــهـــا  ــربــــســ ــكــ والــ
االستشارية والتنفيذية ونظم 
الــبــنــاء الــحــديــثــة والــحــصــريــة 
ــد اعــتــمــاد  ــ الـــتـــي تــقــدمــهــا، وأكـ
معظم مواد البناء من »أسيكو« 
كمواد مدعومة للمواطنين من 

عمالء السكن الخاص.
وذكــــر الــعــبــيــدان أن »أســيــكــو« 
تتمتع بخبرة تقنية وفنية عالية 
في مجال صناعة مواد البناء على 
اختالفها، وتمتلك وتدير سلسلة 
مـــن أضـــخـــم مــصــانــع الــخــرســانــة 
واالسمنت في الكويت، بطاقات 
إنتاجية عالية تلبي احتياجات 
السوق الكويتي من تلك المواد، 
وتـــالئـــم احـــتـــيـــاجـــات الــمــقــاولــيــن 
والشركات الكبرى والمتخصصة 
أيضا في مجال البناء، مساهمة 
بذلك في دعم مختلف المشاريع 
الــتــنــمــويــة المحلية فــي مختلف 
ــاعـــات، ومـــواكـــبـــة الــنــهــضــة  ــقـــطـ الـ
الــعــمــرانــيــة والـــتـــطـــور اإلنــشــائــي 

الحاصل في البالد.
وأشار إلى أن السوق الكويتي 
يـــعـــد مــــن أفـــضـــل األســـــــــواق عــلــى 
مستوى منطقة الخليج العربي، 
حيث إن الكويت تقام بها أقوى 
ــة،  ــيـ ــائـ وأكــــبــــر الـــمـــشـــاريـــع اإلنـــشـ
مطالبا المقاولين داخل الكويت 
بــاخــتــيــار الـــمـــواد الــحــديــثــة مثل 
طابوق »أسيكو« العازل للحرارة، 
والــــــــذي يـــمـــتـــاز عــــن غــــيــــره بــقــوة 
الصالبة وخاصية عــزل الصوت 
والــمــقــاســات الــدقــيــقــة والمنتجة 
فــي مــصــانــع »أســيــكــو« الكويتية 
ــذا الــــنــــوع  ــ ــ الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي هـ
مـــــن الــــخــــرســــانــــات والـــمـــطـــابـــقـــة 

للمواصفات العالمية والمحلية.
ــو« قــامــت  ــكــ ــيــ ــأن »أســ ــ وأفــــــــاد بــ
بتنفيذ عدة مشاريع كبرى على 
الصعيدين المحلي والخليجي، 
فمثال على الصعيد المحلي قامت 
بتنفيذ العديد من المشروعات عن 
ات  طريق شركة أسيكو لالنشاء
باستخدام مــواد »أسيكو للبناء 
ــلـــل الــســكــنــيــة  ــفـ ــالـ الــــمــــتــــكــــامــــل« كـ
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن الـــحـــاصـــلـــيـــن عــلــى 
أراض سكنية من الدولة، وأيضا 
فــــي مـــنـــاطـــق الــعــقــيــلــة والــمــنــقــف 
وجنوب السرة )الشهداء(، إضافة 
إلى مشاريع وزارة التربية، والتي 
ــددا كــبــيــرا مـــن الـــمـــدارس  تــضــم عــ
الحكومية وريــــاض األطــفــال في 

مختلف مناطق الكويت.

يوسف العبيدان

... ويقيم حفل تكريم لفريق العمل 
المشترك مع »الفتوى والتشريع«

فــي إطـــار اتــفــاقــيــة الــتــعــاون بين 
مــركــز الــكــويــت للتحكيم الــتــجــاري 
الـــتـــابـــع لـــغـــرفـــة تــــجــــارة وصـــنـــاعـــة 
الكويت وإدارة الفتوى والتشريع 
 
ً
ــتــــمــــرارا – بــمــجــلــس الــــــــــوزراء، واســ

للتعاون بين الجهتين وانتقااًل من 
مرحلة إلى أخرى، أقيم يوم االثنين 
الماضي حفل تكريم فــريــق العمل 
الــقــائــم عــلــى تفعيل االتــفــاقــيــة بين 

الطرفين.
وأقيم الحفل بقاعة البوم بمقر 
ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ الــــغــــرفــــة بــــحــــضــــور نـ
مـــجـــلـــس اإلدارة رئــــيــــس الــلــجــنــة 
التنفيذية بالمركز أسامة النصف، 
ووكيل »الفتوى« المستشار سعود 
هل بكلمة للنصف 

ُ
القمالس. واست

أعــرب فيها عــن امتنانه بالتعاون 
 أنه رغم توقيع 

ً
مع اإلدارة، مضيفا

ــد فــإنــهــا  ــ ــام واحــ ــ االتـــفـــاقـــيـــة مـــنـــذ عـ
حملت الكثير من الــنــدوات وورش 

العمل والبرامج التدريبية.
مــــن جــــانــــبــــه، تــــحــــدث الـــقـــمـــالس 
في كلمته عن أهمية التعاون بين 
 أن الديناميكية 

ً
الجهتين، موضحا

الـــتـــي يــتــمــيــز بــهــا الـــمـــركـــز وعـــراقـــة 
إدارة الفتوى تلتقيان لغرض تبادل 
الــخــبــرات بينهما لــمــا فــي ذلـــك من 
مصلحة ألعــضــاء اإلدارة وتطوير 
ــبـــراتـــهـــم  ــقــــل خـ ــــدف صــ ــهـ ــ ــل بـ ــمــ ــعــ الــ

وتنويع مصادر معرفتهم.
ــن تــــفــــاؤلــــه بــــدخــــول  ــ وأعـــــــــــرب عــ
الموسم الثقافي الثاني للفعاليات 

والـــبـــرامـــج لــعــام 2023 بــعــد نــجــاح 
الموسم األول بالعام الماضي الذي 
أيــنــعــت ثـــمـــاره وعــظــمــت نــتــائــجــه، 
 لهذا التعاون 

ً
 أنه استمرارا

ً
موضحا

ومـــواصـــلـــة نــشــر الـــوعـــي والــثــقــافــة 
القانونية لطرفي االتــفــاقــيــة، ُدعــي 
 لفريق 

ً
إلقــامــة هـــذا الــحــفــل تــكــريــمــا

العمل المشترك الذي عمل على مدار 
الــعــام الــمــاضــي بــكــل جــد واجــتــهــاد 
لــنــجــاح هـــذا الـــتـــعـــاون، وقـــد شـــارك 
مــن جــانــب »الــفــتــوى« أعــضــاء لجنة 
الـــتـــعـــاون مـــع الـــغـــرفـــة، وتــــم تسليم 
دروع الــتــكــريــم وشـــهـــادات التقدير 

للفريق.

الجوعان: 550 مليون دوالر حجم التبادل التجاري مع باكستان
جهانجير: أدعو الشركات الكويتية لالطالع على الفرص االستثمارية في بالدنا

قـــال الــنــائــب الــثــانــي لرئيس 
غرفة تجارة وصناعة الكويت 
فهد الجوعان، إن باكستان تعد 
، معربا 

ً
 مــهــمــا

ً
 تــجــاريــا

ً
شــريــكــا

ــى زيـــــــادة حــجــم  ــ عــــن تــطــلــعــه الـ
التبادل التجاري المقدر بحدود 
550 مليون دوالر بين الكويت 

وباكستان.
جــــــاء ذلــــــك خــــــالل اســـتـــقـــبـــال 
 
ً
ــا ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ  اقـ

ً
ــة وفــــــــــــــدا ــ ــرفــ ــ ــغــ ــ الــ

 بـــرئـــاســـة واهــــوب 
ً
بــاكــســتــانــيــا

ــيـــــس  ــ ــر نـــــــائـــــــب رئـ ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــانـ ــ ــهـ ــ جـ
ــة تـــجـــارة  ــرفــ مـــجـــلـــس إدارة غــ
ــم  ــنــــاعــــة ســــيــــالــــكــــوت، وضـ وصــ
الـــوفـــد فـــي عــضــويــتــه شــركــات 
باكستانية تعمل فــي مجاالت 
مختلفة منها المعدات الطبية 
الــــــجــــــراحــــــيــــــة، والـــــصـــــنـــــاعـــــات 
الجلدية، والمنتجات الرياضية، 
والـــــــقـــــــفـــــــازات، واألرز، وذلــــــك 
بحضور السفير الباكستاني 
لدى دولة الكويت مالك محمد 
فـــاروق، كما حضر اللقاء عدد 
من الشركات الكويتية األعضاء 

لدى الغرفة.
ــان  وبـــيـــنـــمـــا رحـــــــب الــــجــــوعــ
بــالــوفــد الــبــاكــســتــانــي، مــشــيــدا 
بالعالقات الطيبة التي تربط 
الــبــلــديــن، أكــــد األثــــر اإليــجــابــي 
الــمــبــاشــر لــمــثــل هـــذه الـــزيـــارات 
ــــي تـــعـــتـــبـــر إحـــــــــدى أدوات  ــتـ ــ الـ
التعاون المشترك بين الجانبين 
لزيادة حجم التعاون التجاري 
بــيــن الــبــلــديــن الــصــديــقــيــن، وأن 
يكون هناك تبادل تجاري أكبر 

في المستقبل.
ولـــفـــت إلــــى أن هــــذه الـــزيـــارة 
تــــعــــتــــبــــر احــــــــــــــدى الــــــــــزيــــــــــارات 

الــمــهــمــة، الســيــمــا بــعــد انــتــهــاء 
جـــائـــحـــة »كـــوفـــيـــد 19«، مــبــيــنــا 
أن غــــــرفــــــة تـــــــجـــــــارة الــــكــــويــــت 
ــــى اســـتـــقـــبـــال الـــوفـــود  ــادت الـ ـــ عـ
، ويعتبر مــعــرض غرفة 

ً
فــعــلــيــا

وصناعة سيالكوت باكستان 
مــن الــمــعــارض المهمة خاصة 
في الوقت الحرج الــذي يمر به 
العالم نتيجة التضخم العالمي 
وتـــأثـــيـــره عــلــى اســـعـــار الـــمـــواد 

بشكل عام.

صناعات مشتركة

وذكــر أن »الكويت من المهم 
لديها ان تحافظ سالسل االمداد 
بــيــنــهــا وبـــيـــن الــــــدول االخـــــرى، 
إضافة الى ذلك نجد ان العولمة 
في طريقها الــى التغير ايضا، 
فنحتاج ان تكون عالقتنا مع 

الدول االخرى مباشرة«.
ــى »انــــنــــا نــطــمــح  ــ وأشــــــــار إلــ
ــاك بــعــض  ــنــ ــون هــ ــكــ الــــــى ان تــ
الـــصـــنـــاعـــات الــمــشــتــركــة، وأن 
يــكــون انــشــاؤهــا فــي الــكــويــت، 
خصوصا بعد قياس استقدام 
ــذه الــــمــــواد مــــن بـــلـــدهـــا الـــى  ــ هـ

السوق الكويتي«.
وأعــرب الجوعان عن شكره 
الــعــمــيــق لــلــوفــد الــبــاكــســتــانــي 
عــــلــــى الـــــــــزيـــــــــارة، ولـــلـــحـــضـــور 
على مشاركتهم فــي مثل هذه 
الفعاليات االقــتــصــاديــة، حيث 
قــام رئيسا الجانبين بتوقيع 
مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة 
وصناعة الكويت وغرفة تجارة 
وصـــنـــاعـــة ســـيـــالـــكـــوت، بــهــدف 
تعزيز التعاون الثنائي ودعم 

األنشطة االقتصادية المشتركة.

آفاق جديدة

بـــــــدوره، عـــّبـــر رئـــيـــس الــوفــد 
جهانجير عن سعادته بزيارة 
 أن هــــذه 

ً
ــا ــ ــحـ ــ ــــوضـ الـــــغـــــرفـــــة، مـ

المبادرة تأتي في إطار اهتمام 
الــجــانــب الــبــاكــســتــانــي بتعزيز 
الــتــعــاون الــتــجــاري الــقــائــم بين 
الــبــلــديــن، والـــحـــرص عــلــى فتح 
آفاق جديدة للتعاون المشترك، 
داعيا الشركات الكويتية لزيارة 
باكستان لالطالع على الفرص 
االستثمارية عن كثب، والدخول 
فــي شـــراكـــات مــع نــظــرائــهــم من 

أصحاب األعمال الباكستانيين.
ومـــن جــانــبــه، أعـــرب السفير 
الباكستاني مالك محمد فاروق 
عــن ســعــادتــه بــالــتــعــاون القائم 
بــيــن غــرفــة الــكــويــت والــســفــارة، 
 إلــــى االهـــتـــمـــام الــكــبــيــر 

ً
مـــشـــيـــرا

الذي يوليه الجانب الباكستاني 
لالستثمار المشترك مع الكويت 

في شتى المجاالت.
 وأوضــــح فــــاروق أن الــهــدف 
الرئيسي من الزيارة هو إتاحة 
الفرصة ألصحاب األعــمــال من 
كـــال الــطــرفــيــن لـــعـــرض الــفــرص 
االستثمارية المتاحة، وكذلك 
إقــامــة الــعــالقــات الثنائية التي 
ــبــــادل  ــتــ ــأنــــهــــا زيــــــــــادة الــ مـــــن شــ

ــــن  ــديـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ الــــــــتــــــــجــــــــاري بــــــيــــــن الـ
الصديقين.

تبادل الخبرات

وذكـــــــــــــر أن مـــــــعـــــــرض غــــرفــــة 
وصــنــاعــة ســيــالــكــوت بــاكــســتــان 
ــدة لـــتـــبـــادل  ــ ــيـ ــ ــة جـ ــ ــــرصـ يـــمـــثـــل فـ
ــيــــن الـــســـوقـــيـــن  ــرات مـــــا بــ ــ ــبـ ــ ــخـ ــ الـ
الــكــويــتــي والــبــاكــســتــانــي، حيث 
يشارك فيه 32 شركة ومصنعا 
من اكبر الكيانات المتخصصة 
في باكستان بعدة مجاالت منها 
الــطــبــيــة والـــريـــاضـــيـــة وصــنــاعــة 
ــــود والــــــــمــــــــواد الــــغــــذائــــيــــة  ــلـ ــ ــــجـ الـ

وغيرها.

وأوضـــح فـــاروق، فــي تصريح 
عــلــى هـــامـــش افــتــتــاح الــمــعــرض 
الـــــــذي يـــســـتـــمـــر إلــــــى الـــــيـــــوم، أن 
ــي األولـــــــــى مـــنـــذ 6  ــ ــة هـ ــيـ ــالـ ــعـ ــفـ الـ
 إلــى أنها بمثابة 

ً
ســنــوات، الفــتــا

فرصة لعقد اتفاقيات مختلفة، 
 فــــــــي ظــــــــل وجــــــــود 

ً
خــــــصــــــوصــــــا

مسؤولي الكثير من الشركات بما 
ر الكرة 

ّ
فيها كيانات منها من وف

ــخــدمــت فـــي مــبــاريــات 
ُ
الــتــي اســت

كأس العالم األخيرة بقطر.

تجارة بينية

ــاروق الــشــكــر لـــوزارة  ووجـــه فــ
الـــخـــارجـــيـــة الــكــويــتــيــة ولــغــرفــة 

التجارة على ما قدموه من دعم 
وتسهيالت إلقامة المعرض الذي 
يتخلله الــتــعــريــف بالمنتجات 
 ان تشهد 

ً
الباكستانية، متوقعا

المرحلة المقبلة إقامة المزيد من 
المعارض المشتركة. وأكد عمق 
العالقات الباكستانية- الكويتية، 
والتي ترتب عليها توسيع نطاق 
الــتــعــاون الــتــجــاري بين البلدين 
ــا تــــجــــارة  ــنـــهـ بــــعــــدة مـــــجـــــاالت مـ
بينية، وكذلك التعاون في نطاق 

المشتقات البترولية.
وقــــــــــــــــــــام أعــــــــــــضــــــــــــاء الــــــــوفــــــــد 
ــقـــديـــم عـــرض  ــتـ ــي بـ ــانـ ــتـ ــسـ ــاكـ ــبـ الـ
عـــن الــشــركــات الــتــي يمثلونها، 
فضال عن استعراض خدماتهم 
ومنتجاتهم التي حازت اهتمام 

نظرائهم من الجانب الكويتي.
وتم افتتاح معرض للمنتجات 
الــبــاكــســتــانــيــة الــمــقــام فـــي قــاعــة 
الــمــعــارض بمبنى الــغــرفــة على 
مــدى يومي األربــعــاء والخميس 
ــيـــث تــضــمــن  ــاري، حـ ــ ــجــ ــ 8 و9 الــ
مـــنـــتـــجـــات بـــاكـــســـتـــانـــيـــة عــالــيــة 
ــدات  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ الـــــــــجـــــــــودة، ومـ
الــطــبــيــة الـــخـــاصـــة بـــــــأدوات طب 
األسنان والجراحة، والصناعات 
الجلدية مثل األحذية والحقائب 
ــعــــدات  ــك مــ ــ ــذلــ ــ ــــظ، وكــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ والـ
الصيد والفروسية، والمنتجات 
الــريــاضــيــة مــن أدوات ومــالبــس 
وكرات ومضارب للتنس وغيرها، 
كما تم عرض القفازات واألحذية 
الـــتـــي تــســتــخــدم فــــي الــمــصــانــع 
وأعـــمـــال الــبــنــاء الــمــخــتــلــفــة، كما 
ضم المعرض المنتجات الغذائية 
واألرز بأنواع متعددة ومعدات 

المناحل.

الجوعان والسفير الباكستاني ونائب رئيس غرفة سيالكوت خالل افتتاح المعرض

جراح الناصر

 
ً
نولي اهتماما

 
ً
كبيرا

لالستثمار 
المشترك 

مع الكويت 
في شتى 
المجاالت

فاروق

 لـ »كوستا 
ً
ً»صناعات الغانم«: 17 فرعا
كوفي« بالخليج في 30 يوما

حققت شركة صناعات الغانم )مجموعة قتيبة الغانم( إنجازا غير 
مسبوق بافتتاحها 17 فرعا لسلسلة مقاهي كوستا كوفي العالمية، 
تحت إدارتــهــا في الكويت وعــدد من األســواق الخليجية، في غضون 
30 يوما فقط، وتضم هذه االفتتاحات الجديدة الكويت والسعودية 

وعمان وقطر. 
وحظيت السعودية بأكبر عدد فروع جديدة، حيث تم افتتاح أربعة 
فــروع في الــريــاض وفرعين في جــدة وواحــد في كل من مكة المكرمة 
والخبر، ليصبح مجموع الفروع الجديدة في الرياض ثمانية، بمجموع 

44 فرعا في المملكة.
والتزاما منها بتقديم تجربة مميزة ال تضاهى لعمالئها، حرصت 
»صناعات الغانم« على أن تكون 3 من الفروع الجديدة في الرياض 
مزودة بخدمة السيارات، ليتمكن العمالء من الحصول على قهوتهم 
المفضلة بكل راحة وهم في سياراتهم، بينما افتتحت فرعا في جدة 
بمدينة الملك عبدالله االقتصادية وبالقرب من مجمع لولو أفنيوز، 
وافتتحت فرعا لكوستا كوفي في المستشفى السعودي األلماني – مكة 
المكرمة، بينما تستقبل محبي القهوة في المنطقة الشرقية بمدينة 

الخبر، وتحديدا من فرعها في مول الرشيد.
ويعكس االنــتــشــار واســـع الــنــطــاق، الـــذي حققته صناعات الغانم، 
المناخ االقتصادي المزدهر للسعودية، والذي يعزز القيم الرئيسية 
لرؤية السعودية 2030، خاصة فيما يتعلق بتمكين أبناء الوطن من 
إطــالق طاقاتهم وقدراتهم، وخلق اقتصاد متنوع ومزدهر، وتأكيدا 
على رغبتها في أن يكون لها دور فاعل في تأهيل الموارد البشرية، 
أنشأت صناعات الغانم مركز تدريب للباريستا خاصا لتعلم طرق 
إعــداد وتحضير القهوة، لتأهيل وتطوير مهارات الموظفين لريادة 

نمو الشركة في المملكة.
وبدأت الشراكة بين كوستا كوفي وصناعات الغانم في الكويت منذ 
عام 2013، وازدهــرت بشكل مستمر منذ ذلك الحين، حيث تدير أكثر 
من 100 فرع حول مختلف مناطق الكويت، وأضافت الشركة 3 فروع 
جديدة في الكويت، مع افتتاح فرعين في قلب مدينة الكويت، في كل 
من برج بنك االئتمان الكويتي ومجمع الوزارات، ليخدما بذلك مئات 

الزوار على مدار اليوم، إضافة إلى فرع في قصر السيف.
وافتتحت »صناعات الغانم« ثالثة فروع جديدة في عمان، في كل 
من مسقط هيلز، ومول مسقط، إضافة إلى أول فرع كوستا كوفي مزود 

بخدمة السيارات في السلطنة، الواقع في نوفمبر سكوير.
أما في قطر فقد افتتحت »صناعات الغانم« ثالثة فروع جديدة في 
كل من بــرج بن الشيخ، وفــي مجمع دوحــة فستيفال سيتي النابض 

بالحياة، وداخل سوق الميرة المركزي.

فرع مجمع الوزارات في مدينة الكويت

https://www.aljarida.com/article/13853
https://www.aljarida.com/article/13854
https://www.aljarida.com/article/13856
https://www.aljarida.com/article/13855
https://www.aljarida.com/article/13850
https://www.aljarida.com/article/13852


97.75% تراجع أرباح »الكويتية 
لالستثمار« في 2022

ربحية السهم فلس واحد وتوصية بتوزيع 5 فلوس
انخفضت ارباح الشركة الكويتية لالستثمار 
لعام 2022 بواقع 97.75 في المئة، بالمقارنة مع 
عام 2021، اذ تراجعت من 26.7 مليون دينار إلى 

601 ألف.
وعــزت الشركة أســبــاب انخفاض االربـــاح الى 
تراجع اســواق المال العالمية والمحلية في عام 
2022 مقارنة بعام 2021، وأوصى مجلس االدارة 
بتوزيع ارباح نقدية بواقع 5 فلوس للسهم، رغم 
أن ربحية السهم تراجعت من 48.8 فلسا في 2021 

إلى فلس واحد خالل 2022.
وبلغت ارباح »الكويتية لالستثمار« في الربع 
الـــرابـــع مــن الــعــام الــمــاضــي 6.15 مــاليــيــن ديــنــار 

بتراجع 24.7 فــي المئة مقارنة بالفترة نفسها 
من العام الذي يسبقه، والتي كانت ربحيتها 8.18 

ماليين دينار.

ًباول: سنرفع الفائدة أكثر من المتوقع 
إذا ظل االقتصاد قويا

»التضخم بدأ في االنخفاض لكن العملية طويلة«
تراجع الدوالر أمس، بعد أن أبى رئيس مجلس 
االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( 
جــيــروم بـــاول أن يــدلــي بتصريحات تشير إلى 
تــشــديــد كبير فــي مــوقــفــه حــيــال كــبــح التضخم، 
في كلمة حظيت بمتابعة كبيرة، على الرغم من 
بيانات التوظيف القوية جدا األسبوع الماضي.

وفي فعالية أسئلة وأجوبة استضافها النادي 
االقتصادي بواشنطن، أمس األول، قال باول إنه 
من المحتمل أن يتطلب األمر رفع أسعار الفائدة 
أكثر مما كــان متوقعا إذا ظــل االقــتــصــاد قويا، 
لكنه أكد مجددا أنه يشعر بأن هناك »انحسارا 

في التضخم« حاليا.
وأشـــار إلــى أن التضخم بــدأ فــي االنخفاض، 
لكنه توقع أن تكون عملية طويلة، مــحــذرا من 
أن أســعــار الــفــائــدة قــد ترتفع أكــثــر مما تتوقعه 
ــــواق إذا لــم تــكــن هــنــاك بــيــانــات اقــتــصــاديــة  األسـ

إيجابية.
ولــفــت إلـــى انــخــفــاض أســعــار الــســلــع كمؤشر 
على بداية تراجع الضغوط التضخمية، مضيفا 
خالل حدث في واشنطن مساء أمس األول: »عملية 
خــفــض التضخم بـــدأت فــي قــطــاع الــســلــع، الــذي 
يمثل حوالي ربع اقتصادنا، غير أننا ال نزال في 

مراحل مبكرة جدا«.

وتحدث بــاول في جلسة أسئلة وأجــوبــة في 
الـــنـــادي االقــتــصــادي بــواشــنــطــن الــعــاصــمــة، مع 
المؤسس الــمــشــارك لمجموعة كــاراليــل، ديفيد 
روبنشتاين، عما يأمله المستثمرون بأن يوقف 
الفدرالي األميركي قريبا الزيادات الشديدة في 
أسعار الفائدة التي بدأها العام الماضي. وقال: 
»نحن بحاجة إلى التحلي بالصبر... نعتقد أننا 
سنحتاج إلى إبقاء األسعار عند مستوى مقيد 

لفترة من الوقت قبل أن تنخفض بعد ذلك«.
وكان أول حديث لجيروم باول عن االتجاهات 
»المعطلة للتضخم« خــالل المؤتمر الصحافي 
الـــــذي عـــقـــده بــعــد اجـــتـــمـــاع الـــفـــدرالـــي األربـــعـــاء 
الــمــاضــي، حيث تمسكت األســــواق بالمصطلح 
وانتعشت لفترة وجيزة قبل أن تعود للتذبذب 

خالل الجلسات العديدة الماضية.
ــن بـــوتـــيـــرة  ــكـ ــم، لـ ــخـ ــتـــضـ ــدأ الـ ــهــ ــــع أن يــ ــــوقـ وتـ
تدريجية، قائال: »رسالتنا في االجتماع األخير 
كانت أن هذه العملية من المحتمل أن تستغرق 
«، وأضـــاف: 

ً
 طــويــال. لــن يــكــون األمـــر ســلــســا

ً
وقــتــا

»مــن المحتمل أن يكون الطريق وعـــرا، ونعتقد 
أننا سنحتاج إلى إجراء المزيد من الزيادات في 
األســعــار، واالحــتــفــاظ بالسياسة عند مستوى 

متشدد لفترة من الوقت«.

شركات النفط العمالقة تتجه لتسجيل أرباح جديدة في 2023
بايدن: مكاسب شائنة في خضم أزمتي الطاقة والمناخ

ستبقى 2022 سنة استثنائية 
بالنسبة لــشــركــات النفط الكبرى 
التي تمكنت بفضل االرتفاع الكبير 
في األسعار جــراء انتعاش الطلب 
على النفط والغاز جنبا إلى جنب 
مع الحرب في أوكرانيا، من تسجيل 
أربــاح قياسية، في حين تشير كل 
التوقعات إلى أنها ستحقق أرباحا 

مماثلة في عام 2023 أيضا.
وحـــطـــمـــت أربــــــع مــــن الـــشـــركـــات 
ــــس الــــــكــــــبــــــرى، وهـــــــــي شـــل  ــمـ ــ ــخـ ــ الـ
وشيفرون وإكسون موبيل وتوتال 
إنــــرجــــي ســـجـــل صـــافـــي أربـــاحـــهـــا 
فـــي 2022، بــيــنــمــا ســجــلــت شــركــة 
ــي بـــي(  ــ ــ ــيــــوم )بـ ــرولــ ــتــ ــيـــش بــ ــتـ بـــريـ
 باستثناء البنود 

ً
ربــحــا قــيــاســيــا

االستثنائية بلغ صــافــي األربـــاح 
151 مليار دوالر في عام 2022. 

ــاح المعدلة التي  وتقترب األربـ
تعكس الربحية بشكل أفضل من 
خالل استبعاد الخسائر الناجمة 
عن عمليات االنسحاب من روسيا، 

من 200 مليار دوالر.
ويــــكــــفــــي ذلــــــــك إلثــــــــــــارة غــضــب 
ــات والــــمــــنــــظــــمــــات غــيــر  ــومــ ــكــ ــحــ الــ
الحكومية، في خضم أزمة الطاقة 
والمناخ، حتى أن الرئيس األميركي 
ــن أربـــــــاح  ــ ــــدث عــ ــــحـ ــدن تـ ــ ــايــ ــ ــو بــ ــ جــ

»شائنة«.
استفادت الشركات بالكامل من 
ارتفاع األسعار، حين اقترب سعر 
برميل خام برنت المرجعي من 140 
دوالرا في مارس 2022 وارتفع الغاز 
إلى 350 يورو للميغاوات ساعة في 
الصيف الماضي في أوروبا، أي 15 

مرة أعلى من السعر المعتاد.
وانــــخــــفــــضــــت األســــــــعــــــــار مــنــذ 
ذلــــك الـــحـــيـــن، لــكــن فـــي عــــام 2023 
ــــد تــســجــل مــســتــويــات مــرتــفــعــة  »قـ

جــديــدة، ألن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا 
لــم تنته بــعــد«، وفــق مــا يــقــول أدي 
إمسيروفيتش، الباحث في معهد 

أكسفورد لدراسات الطاقة.
وعلى الرغم من حالة عدم اليقين 
التي يشهدها االقتصاد العالمي، 
ال تتوقع منظمة البلدان المصدرة 
للنفط )أوبك( انخفاضا في الطلب، 
ال بل تتوقع على العكس من ذلك 
نموا فــي عــام 2023 )2.2+ مليون 
برميل( في اليوم بعام 2023 بعد 
)2.5+ مليون برميل( في اليوم خالل 

عام 2022.
وتــجــد الــطــبــقــة الــســيــاســيــة في 
الـــغـــرب نــفــســهــا فـــي وضــــع صعب 
ــاع أربــــــــاح الـــشـــركـــات  ــ ــفـ ــ حــــيــــال ارتـ
الـــكـــبـــرى عـــلـــى خــلــفــيــة أزمــــــة غـــالء 
المعيشة. ففي القارة العجوز كما 
ــات الـــمـــتـــحـــدة، تــعــانــي  ــ ــــواليـ فــــي الـ
الــعــائــالت والـــشـــركـــات مـــن ارتــفــاع 
أســعــار مــواد أساسية مثل الخبز 

أو وقود السيارات.
وكــتــب الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
ــتــــر« األســـبـــوع  بــــايــــدن عـــلـــى »تــــويــ
الماضي: »أنا أؤدي دوري لخفض 
ــان الــــوقــــت ألن  ــ ــقـــد حــ ــار، لـ ــ ــعــ ــ األســ
تضطلع شــركــات النفط العمالقة 

بدورها«.
فــي فرنسا، غــذى إعـــالن توتال 
إنرجي عن أرباحها البالغة 20.5 
مليار دوالر الــنــقــاش حــول فرض 
ــلـــى هـــذه  ــــن الــــضــــرائــــب عـ ــد مـ ــزيــ مــ

األرباح الضخمة.
وفي بريطانيا، فرضت الحكومة 
في مايو 2022 ضريبة على أرباح 
الطاقة االستثنائية، تماما مثلما 
فعل االتــحــاد األوروبــــي فــي نهاية 
سبتمبر ضمن ما ُسمي »مساهمة 
تــضــامــنــيــة مـــوقـــتـــة« طــعــنــت فيها 

شركة إكسون أمــام القضاء. وقال 
داريــــن وودز، الــرئــيــس التنفيذي 
لشركة إكسون: »ما نحتاجه اآلن هو 
رضت 

ُ
زيادة العرض. بداًل من ذلك، ف

عقوبة على قطاع الطاقة برمته«.

ماذا عن اإلعانات؟ 

ــعـــدمـــا اســــتــــفــــادت الـــشـــركـــات  بـ
الــكــبــرى مـــن انــتــعــاش الــطــلــب إثــر 
ــي عـــــام 2021،  جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد فــ
عــادت األسعار لترتفع مجددا في 
ــــدالع الــحــرب  ــام 2022 بــســبــب انـ عـ
في أوكرانيا، والعقوبات الغربية 
التي تستهدف موسكو، وتراجع 

الصادرات الروسية.
ومــن المؤكد أن شركات النفط 
تستثمر أكــثــر فــأكــثــر فـــي الــطــاقــة 
الشمسية وطاقة الرياح والطاقات 

المتجددة األخرى »ولكن ليس بقدر 
المبلغ الذي تدفعه للمساهمين«، 
وفق ما ذكره ديفيد إلمز، األستاذ 
في كلية واريــك لألعمال، في حين 
تبطئ بريتيش بتروليوم عملية 

تحولها في مجال الطاقة.
كذلك، استفادت هــذه الشركات 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات مـــن الــرهــان 
على »األصول ذات القيمة المضافة 
ــثـــل مــــشــــاريــــع الـــغـــاز  ــيــــة«، مـ ــالــ ــعــ الــ
الطبيعي المسال، كما يقول معز 
عــجــمــي، الــمــســتــشــار لـــدى إرنــســت 

أند يونغ.
ــتـــش  ــيـ ــروفـ ــيـ وذكــــــــــر أدي إمـــسـ
»ســاعــدت أيضا األســعــار الباهظة 
ــيـــات الــــشــــراء  ــلـ ــمـ الــــتــــي غــــذتــــهــــا عـ
األوروبية للغاز الطبيعي المسال 
للتعويض عن اإلمدادات الروسية«.
ولكن مــاذا سيحدث بعد ذلــك؟ 

يــقــول مــعــز عــجــمــي، إن »األســـعـــار 
فــي رأيـــي سترتفع بسبب الحظر 
النفطي الـــذي فــرضــه الــغــرب على 
روســيــا... وبالتالي ستحقق هذه 
الـــشـــركـــات فـــي عــــام 2023 أربــاحــا 
بقيمة تــلــك الــتــي جنتها فــي عــام 
2022«، خصوصا أن هذه الشركات 
ستكون قــادرة على االعتماد على 
انتعاش الطلب مع تخلي الصين 

عن سياسة »صفر كوفيد«.
لكن، يقول أدي إمسيروفيتش، 
إن هــذا الطلب على الــغــاز والنفط 
ال يــزال قويا بفضل إعانات تصل 
إلــى عــشــرات الــمــلــيــارات لمساعدة 
ــيــــن عـــــلـــــى تــــســــديــــد  ــكــ ــلــ ــتــــهــ الــــمــــســ
فــــواتــــيــــرهــــم، األمـــــــر الـــــــذي »يــطــيــل 

األزمة«.
ويضيف أن مــع »تــوفــيــر الدعم 
للوقود األحفوري... يستمر الطلب 

فــي الــنــمــو بــــداًل مــن أن ينخفض« 
في حين أن »أفضل عــالج الرتفاع 
األســعــار هــو األســعــار المرتفعة«، 
الفتا الى أنه ينبغي على حكومات 
االتــحــاد األوروبــــي أواًل أن تكتفي 

بمساعدة »من هم أكثر فقرا«.
 

النفط الخليجي إلى الهند

وقــــــــال وزيــــــــر الــــنــــفــــط الـــهـــنـــدي 
ــــس،  ــــب ســـيـــنـــغ بـــــــــوري أمــ ــ ــارديـ ــ ــ هـ
ــر مــســتــورد  ــبـ ــالـــث أكـ إن الـــهـــنـــد، ثـ
ومستهلك للنفط في العالم، نوعت 
مـــصـــادر واردات الـــطـــاقـــة، لكنها 
ستواصل شراء معظم احتياجاتها 
من النفط من الشرق األوسط فترة 

طويلة.
وأضـــــاف بــــوري للصحافيين، 
خــــالل أســـبـــوع الــطــاقــة فـــي الــهــنــد: 

»ما زلت أصر على أن دول الخليج 
ستظل مـــوردا رئيسيا ومسؤولة 
عن نسبة كبيرة من وارداتنا لفترة 

طويلة قادمة«.
وأوضح أن الهند ستدرس شراء 
النفط من إيران وفنزويال حال رفع 
العقوبات، وستواصل الشراء من 
روسيا إذا بقيت األسعار »مناسبة«.
وذكـــر أن الهند نــوعــت مصادر 
وارداتـــهـــا النفطية لتصل إلــى 39 

دولة من 27 قبل عامين.
وأدت زيــــــادة مــشــتــريــاتــهــا من 
ــى انـــخـــفـــاض  ــ الـــنـــفـــط الـــــروســـــي إلــ
واردات الهند من النفط الخام من 
منظمة البلدان المصدرة للبترول 
)أوبك( إلى أدنى مستوى منذ أكثر 

من عقد.
ــــوري الــــى أن األمــيــن  ــار بـ ــ وأشــ
ــام لــمــنــظــمــة »أوبـــــــــــك« هــيــثــم  ــ ــعـ ــ الـ
الغيص وجــه الــدعــوة إلــى الهند 
للمشاركة فــي االجــتــمــاع المقبل 

لتحالف »أوبك +«.

ارتفاع النفط 

 وارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط في 
التعامالت المبكرة صباح امس 
لتواصل مكاسبها التي حققتها 
خــــالل الــيــومــيــن الــمــاضــيــيــن، إذ 
انـــخـــفـــض الـــــــــدوالر بـــعـــد أن بـــدا 
ــيــــاطــــي  ــتــ رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس االحــ
ــروم بــــــــاول أقـــل  ــ ــيـ ــ االتــــــحــــــادي جـ
تشددا بشأن أسعار الفائدة مما 
توقعته األسواق، ومع انخفاض 
مخزونات الخام األميركية بشكل 

مفاجئ.
وصــعــدت العقود اآلجــلــة لخام 
برنت 11 سنتا، أو 0.1 في المئة، 
إلــى 83.80 دوالرا للبرميل لتزيد 

مــن مكاسبها التي بلغت 3.3 في 
المئة خالل الجلسة السابقة. كما 
ارتفعت العقود اآلجلة لخام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط األمـــيـــركـــي 13 
سنتا، أو 0.2 في المئة، إلى 77.27 
دوالرا للبرميل، بعد أن قفزت 4.1 

في المئة بالجلسة السابقة.
وانخفض مؤشر الــدوالر قليال 
إلى 103.29 في التعامالت المبكرة، 
مواصال الخسائر بعد تصريحات 
باول أمس األول، مما جعل النفط 
أرخص بالنسبة لحائزي العمالت 

األخرى.
ومع زيادات أقل حدة في أسعار 
الــفــائــدة األمــيــركــيــة، يــأمــل الــســوق 
أن يتمكن أكبر اقتصاد في العالم 
ومستهلك النفط من تفادي تباطؤ 
ــاد فــي الــنــشــاط االقــتــصــادي أو  حـ
حتى الركود وتجنب تراجع الطلب 

على النفط.
ومما قدم دعما للسوق، أظهرت 
ــمــــخــــزون األســـبـــوعـــيـــة  بـــيـــانـــات الــ
الـــــــصـــــــادرة عـــــن مـــعـــهـــد الــــبــــتــــرول 
األمـــيـــركـــي، أن مـــخـــزونـــات الــخــام 
تراجعت بنحو 2.2 مليون برميل 
فــي األســبــوع المنتهي فــي الثالث 
من الجاري، وفقا لمصادر السوق.

ــــك تـــوقـــعـــات تسعة  وخـــالـــف ذلـ
ــرز«  ــ ــتـ ــ مــحــلــلــيــن اســتــطــلــعــت »رويـ
آراءهــــــــــــــــم، والـــــــذيـــــــن قــــــــــــدروا نــمــو 
مخزونات الخام بنحو 2.5 مليون 

برميل.
ــك، ارتــفــعــت مــخــزونــات  ــع ذلــ ومـ
الــبــنــزيــن ونــــواتــــج الــتــقــطــيــر أكــثــر 
من المتوقع، وصعدت مخزونات 
البنزين بنحو 5.3 ماليين برميل 
ومخزونات نواتج التقطير، التي 
تشمل الديزل وزيت التدفئة، بنحو 

1.1 مليون برميل.

تذبذب البورصة في يناير يضغط أداء »الصناديق«
 خسائرها بين 0.28% و%2.80 

ً
 وإسالميا

ً
 تقليديا

ً
15 صندوقا

محمد اإلتربي
لــــــصــــــنــــــاديــــــق  ا تـــــــــأثـــــــــر أداء 
االســتــثــمــاريــة الــمــحــلــيــة بشقيها 
ــلـــيـــدي واإلســــــالمــــــي بــحــالــة  الـــتـــقـ
الـــتـــذبـــذب، الــتــي شــهــدهــا الــســوق 
ــمــــاضــــي بــســبــب  خــــــالل يـــنـــايـــر الــ
ــمــــت عـــلـــى  ــيــ ـــــي خــ ـــتـ األحــــــــــــــــداث الـــ
الــســوق مــن مختلف االتــجــاهــات 
ســــــــواء الـــمـــحـــلـــيـــة أو الـــعـــالـــمـــيـــة، 
الســــــيــــــمــــــا ضـــــــغـــــــوط األســـــــــــــــواق 
الــعــالــمــيــة وتـــذبـــذبـــاتـــهـــا الـــحـــادة 
أو االضــطــرابــات الجيوسياسية 
والتوترات المستمرة المصاحبة 
ــا، عــــــالوة عـــلـــى شـــبـــح الـــركـــود  ــهـ لـ
ــرار ضــغــوط  ــمـ ــتـ الــتــضــخــمــي واسـ
ارتــفــاعــات الــفــائــدة الــتــي يتخوف 
ــا عــلــى  ــرهـ ــيـ ــأثـ ــــن تـ ــبــــون مـ ــراقــ ــمــ الــ
مــعــدالت النمو لالقتصاد الكلي 
بسبب تراجع االستثمار المدعوم 
بالتمويل وبالتالي تباطؤ الحركة 
االقتصادية المترتبة على سلسلة 
من المعطيات المترابطة ببعضها 

البعض. 
وتــــــــجــــــــدر اإلشـــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
الصناديق االستثمارية معروف 
ــثـــمـــاراتـــهـــا فــي  ــتـ عـــنـــهـــا تــــركــــز اسـ
ــيــــاديــــة والـــمـــمـــتـــازة  ــقــ ــم الــ ــ ــهـ ــ األسـ
 أسهم القطاع المصرفي، 

ً
خصوصا

الذي أعلن نتائج مميزة وسيكون 
ــادة مــن  ــفــ ــتــ ــر الـــقـــطـــاعـــات اســ ــبــ أكــ
ارتــفــاعــات أســعــار الفائدة إضافة 
إلــى عــدد مــن األســهــم التشغيلية 
األخــــرى، بالتالي ستستفيد من 
التوزيعات النقدية التي ستمنحها 

تلك الشركات للمساهمين. 
 هــــــنــــــاك رهـــــــــــان عـــلـــى 

ً
أيـــــــضـــــــا

محافظة الــشــركــات الكبرى على 
 
ً
مـــعـــدالت نــمــو جــيــدة خــصــوصــا
الــتــي تتميز بــتــنــوع اســتــثــمــاري 
جغرافي، غير أن منطقة الخليج 
وفـــق تــقــاريــر بــنــوك اســتــثــمــاريــة 
ســـتـــبـــقـــى فـــــي دائــــــــــرة االهــــتــــمــــام 
بفضل استمرار ارتفاعات أسعار 
النفط ورصد دول عديدة لمئات 
المليارات للصرف على المشاريع 
االســتــراتــيــجــيــة والــحــيــويــة وهــو 
مـــا ســيــضــمــن نـــمـــوا جـــيـــدا ألداء 

اقتصاديات المنطقة.
ــإن سالمة   فـ

ً
ــارة أيــضــا ولـــإشـ

القطاع المصرفي ومعدالت النمو 
واستمرارية تراجع المخصصات 
للحدود الدنيا وتراجع التعثرات 

تضمن استمرار السالمة المالية 
للقطاع المالي كهيكل.

ــر مــديــر  ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، ذكــ
اســتــثــمــار فــي شــركــة استثمارية 

كــبــرى أن هــنــاك إقــبــااًل مــن عمالء 
ــراك فــــي الــصــنــاديــق  ــ ــتـ ــ عـــلـــى االشـ
استغالاًل لتذبذب قيمة الوحدات 
 بفضل الخسائر الضئيلة، 

ً
حاليا

 إلى أن هذا اإلقبال يعكس 
ً
مشيرا

ثقة فــي مستقبل أداء الصناديق 
المحلية وعــودتــهــا لـــألداء الجيد 

خالل األشهر المقبلة. 

ــيـــانـــات حـــديـــثـــة أن الـــتـــجـــارة بين  كــشــفــت بـ
الواليات المتحدة والصين سجلت رقما قياسيا 
في عام 2022، حتى مع تصاعد التوتر السياسي 
بين أكبر اقتصادين في العالم. ووفــق بيانات 
أمــيــركــيــة حــديــثــة، فــقــد ارتــفــعــت تـــجـــارة السلع 
الثنائية بين البلدين إلــى 690.6 مليار دوالر 

العام الماضي.
وزادت الصادرات إلى الصين بمقدار 2.4 مليار 
دوالر لتصل إلــى 153.8 مليارا، بينما ارتفعت 
واردات المنتجات الصينية بمقدار 31.8 مليار 
دوالر إلى 536.8 مليارا، وفقا لمكتب التحليل 

االقتصادي األميركي.
ــى أن فـــكـــرة »الــفــصــل«،  وتــشــيــر الــبــيــانــات إلــ

أو تقليل االعــتــمــاد المتبادل فــي مجموعة من 
المجاالت، أكثر وضوحا في مناقشات السياسة 
في واشنطن بــداًل من واقــع التجارة على أرض 

الواقع، وفقا للمحللين.
ويقول نيك مارو، المحلل الرئيسي للتجارة 
العالمية في وحدة »إيكونوميست إنتليجنس 
يونيت«، إن »سالسل التوريد ثابتة، ال سيما تلك 

المرتبطة بالصين«.
 لشبكة »ســي إن إن«، أن 

ً
وأضــاف مــارو، وفقا

»حــكــومــة الـــواليـــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة تعمل 
على تقليل اعــتــمــاد سلسلة الــتــوريــد الخاصة 
بها على الصين، ولكن في نهاية المطاف، تهتم 
معظم الشركات أكثر بتوصيل منتجاتها إلى 

المستهلكين في الوقت المحدد، وبطرق أكثر 
فعالية من حيث التكلفة لعملياتها الخاصة«.

وبلغ الرقم القياسي السابق في تجارة السلع 
الــثــنــائــيــة نــحــو 658.8 مــلــيــار دوالر فــي 2018، 

بحسب األرقام الرسمية األميركية.
ــــر  وخــــــــالل األســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي، أرجــــــــأ وزيـ
الخارجية األميركي، أنتوني بلينكين، رحلة كانت 
مقررة إلى الصين ردا على تحليق بالون تجسس 
صيني مشتبه فيه فوق الواليات المتحدة. ويمثل 
الحادث مرحلة جديدة مهمة في تصاعد التوتر 

بين واشنطن وبكين.
ووفــــق محللين، فـــإن بكين الــتــي استنزفت 
اقـــتـــصـــاديـــا بــســبــب اســتــراتــيــجــيــتــهــا الـــتـــي تم 

التخلي عنها اآلن، فقد عززت دبلوماسيتها مع 
الحكومات الغربية، في محاولة الستعادة األرض 

المفقودة وتحقيق االستقرار في عالقاتها.
ــــالل الـــعـــام الـــمـــاضـــي، تـــوســـع االقــتــصــاد  وخـ
الــصــيــنــي بنسبة 3 فـــي الــمــئــة فــقــط، فـــي واحـــد 
من أسوأ أداء منذ نحو نصف قرن. حيث أثرت 
عمليات اإلغالق الواسعة لفيروس كوفيد ألشهر 
والتراجع التاريخي في سوق العقارات بشكل 

كبير على النمو.
ــــوم الــجــمــركــيــة الــتــي  ــــرسـ فــــي حـــيـــن ظـــلـــت الـ
فرضتها إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب على الصين، والتي تبلغ قيمتها عشرات 

المليارات من الدوالرات، بدءا من عام 2018.

وبـــداًل مــن الــتــراجــع عــن هــذه اإلجـــــراءات، قام 
الرئيس األميركي جو بايدن، بتكثيف الصراع 
التجاري، ففي أكتوبر الماضي، فرضت إدارته 
قيودا شاملة جديدة مصممة للحد من وصول 

الصين إلـــى التكنولوجيا الــضــروريــة لقوتها 
العسكرية المتنامية.

)العربية. نت(

أداء الصناديق االستثمارية لشهر يناير 2023
أداء الشهرمدير الصندوقصناديق كويتية تقليدية

- 0.28%وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة
- 0.52%كامكو إنفستصندوق كامكو لمؤشر السوق األول

- 1.00%المركز المالي الكويتيصندوق فرصة المالي
- 1.20%المركز المالي الكويتيصندوق المركز لالستثمار والتطوير

- 1.30%الكويتية لالستثمارصندوق الرائد لالستثمار
- 1.52%الكويتية للتمويل و االستثمارصندوق الوسم

- 1.66%كامكو إنفستصندوق كامكو االستثماري
- 1.88%أهلي كابيتالالصندوق األهلي الكويتي

- 2.00%الساحل للتنمية واإلستثمارصندوق الساحل االستثماري
- 2.25%االستثمارات الوطنيةصندوق الوطنية االستثماري

- 2.27%الوطني لالستثمارصندوق الوطني لألسهم الكويتية
- 2.60%الكويvت والشرق االوسط لالستثمار صندوق الرؤية

صناديق كويتية إسالمية
- 1.70%كاب كورب لالستثمارصندوق كاب كورب المحلي

- 2.13%كامكو إنفستصندوق الدرة اإلسالمي
- 2.31%الكويتية لالستثمارصندوق الكويت االستثماري

- 2.80%المركز المالي الكويتيصندوق المركز اإلسالمي
 صناديق خليجية تقليدية

- 0.25%الوطني لالستثمارالصندوق االستثماري لألسهم الخليجية
- 0.55% أهلي كابيتالالصندوق األهلي الخليجي

- 0.59%وفرة لالستثمار الدوليصندوق مصارف االستثماري
 صناديق خليجية إسالمية

2.37%وفرة لالستثمار الدوليصندوق وفرة الخليجي االسالمي
1.92%بيتك كابيتال لالستثمارصندوق بيتك كابيتال لألسهم الخليجية

1.04%نور لإستثمار الماليصندوق نور اإلسالمي الخليجي
0.94%بوبيان كابيتال لالستثمارصندوق األسهم المحلية والخليجية

- 2.21%االستثمارات الوطنيةصندوق الدارج االستثماري
 صناديق عربية تقليدية

1.65%الكويتية لالستثمارصندوق األثير لالتصاالت
- 1.27%ثروة لالستثمارصندوق ثروة االستثماري

- 1.40%المركز المالي الكويتيصندوق المركز للعوائد الممتازة
صناديق عربية إسالمية 

2.96%االستثمارات الوطنيةصندوق موارد للصناعة والخدمات النفطية
0.82%االستثمارات الوطنيةصندوق زاجل للخدمات واالتصاالت

0.15%ثروة لالستثمارصندوق ثروة اإلسالمي
- 2.53% وفرة لالستثمار الدوليصندوق الفجر

هل تنهي التجارة الضخمة الحرب الباردة بين واشنطن وبكين؟هل تنهي التجارة الضخمة الحرب الباردة بين واشنطن وبكين؟

البرميل الكويتي يرتفع 2.12 دوالر
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.12 دوالر ليبلغ 81.48 دوالرا 
في تداوالت أمس األول، مقابل 79.36 دوالرا في تداوالت االثنين 

الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

 أثرت حالة التذبذب التي 
شهدها السوق في يناير الماضي 

على أداء الصناديق االستثمارية 
المحلية بشقيها التقليدي 

واإلسالمي.

إقبال العمالء 
على االشتراك في 

الصناديق يعكس 
الثقة في مستقبل 

أدائها خالل األشهر 
المقبلة 

https://www.aljarida.com/article/13944
https://www.aljarida.com/article/13943
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https://www.aljarida.com/article/13941
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AUM تحتضن الحفل الختامي للقصة القصيرة العربية
بمشاركة فعاليات وشخصيات ثقافية واجتماعية وفنية كويتية وعربية وعالمية

ــــرق  ــــشـ ــة الـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــمــــت جـ ــظــ نــ
 »AUM« األوســــــط األمـــريـــكـــيـــة
ــامــــي لـــجـــائـــزة  ــتــ ــل الــــخــ ــفــ الــــحــ
الــمــلــتــقــى لــلــقــصــة الــقــصــيــرة 
الـــــــعـــــــربـــــــيـــــــة فـــــــــــي مــــــركــــــزهــــــا 
ج الــقــاص  ــــوَّ

َ
الــثــقــافــي، حــيــث ت

ــعــــي  ــرافــ ــــس الــ ــيـ ــ ــربــــي أنـ ــغــ ــمــ الــ
بجائزة الـــدورة الخامسة عن 
ــرك الـــحـــيـــوانـــات  ــيــ قــصــتــه »ســ
ــة “، بــــمــــشــــاركــــة  ــ ــمـ ــ ــوّهـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
فعاليات وشخصيات ثقافية 
واجــتــمــاعــيــة وفــنــيــة كــويــتــيــة 
 عن 

ً
وعــربــيــة وعــالــمــيــة، فــضــا

تكريم أعضاء لجنة التحكيم 
ــلــــه  ــة مـــــــن د. عــــبــــدالــ ــ ــفـ ــ ــؤلـ ــ ــمـ ــ الـ
؛ وعضوية د. 

ً
إبراهيم، رئيسا

عبد القادر فيدوح، ود. خالد 
رمضان، ود. عادل ضرغام، ود. 

مريم السويدي.

طالب الرفاعي: AUM صرح 
أكاديمي نفتخر به 

بدوره، افتتح رئيس جائزة 
الــمــلــتــقــى لــلــقــصــة الــقــصــيــرة 
العربية األديب طالب الرفاعي 
كلمته بالترحيب بالحضور 
وتقدير جهود مختلف الفرق 
ــــي تــنــظــيــم  عـــلـــى جــــهــــودهــــم فـ
الـــحـــفـــل، وأعــــــرب فـــي مستهل 
حديثه عن فخره بهذا »الصرح 
األكاديمي الذي أصبح يحقق 
 ال يــقــتــصــر 

ً
 الفـــــتـــــا

ً
حــــــضــــــورا

عــلــى مــســتــوى الــكــويــت فــقــط، 
ولــكــن عــلــى مــســتــوى الخليج 
والمنطقة الــعــربــيــة... بــوركــت 
جهودك أخي العزيز األستاذ 
فهد العثمان، وثقتك الكبيرة 
بمن حولك، وهذا ما جعل من 

جامعة AUM متميزة«.

األحالم الجميلة

ــرد الــــرفــــاعــــي: »إذا  ــطـ ــتـ واسـ
ــــل، فــهــو  ــن مـــــن فـــــضـ ــفـ ــلـ كـــــــان لـ
ــقـــدرة على  يــعــطــى اإلنـــســـان الـ
اجتياز مصاعب الحياة، كلنا 
يــعــانــي مـــن الــمــشــاكــل واآلالم 
واإلحــبــاطــات، والــفــن والقصة 
والــروايــة واألغــنــيــة والمسرح 
واللوحة والسينما، يشكلون 
عونا لإلنسان الجتياز اللحظة 
المؤلمة التي يعيشها، فإلى 
ــأتـــي الـــحـــلـــم...  ــانـــب الــــفــــن، يـ جـ
كلنا نحلم... وأنا مثلكم، أحلم 
، وعــنــدي أحـــام كثيرة 

ً
كــثــيــرا

سرت في قلبي، وال أستطيع 
ُ
أ

تحقيقها، وتألمت لذلك على 

مــســتــوى الــحــيــاة والــكــتــابــات 
ــا، ولــكــن  ــيــــرهــ والــــصــــداقــــة وغــ
والــحــمــدالــلــه هــنــاك أحـــام في 
قلبي نمت وأثــمــرت وأزهـــرت، 
وأحــــد هـــذه األحــــام الجميلة 
هـــي جـــائـــزة الــمــلــتــقــى للقصة 
الــعــربــيــة. فــرحــي بــهــذا الحلم 
لــهــذه الــجــائــزة أنــهــا أصبحت 
ال تخص طالب الرفاعي، وال 
تخص جامعة AUM فقط، بل 

أصبحت تخص الكويت«. 

أصعب الفنون 

وأكــــد أن الــقــصــة الــقــصــيــرة 
ــــون، ولـــــذا  ــنـ ــ ــفـ ــ هـــــي أصــــعــــب الـ
ــا،  ــهــ ــتــــحــــق مـــــــن يــــهــــتــــم بــ ــســ تــ

فضة المعيلي

العثمان والرفاعي مع المكرمين

 بعد فوزه
ً
أنيس الرافعي متحدثا  األزهر الزناد

ً
العثمان مكرما

ــا صـــاحـــبـــت  ــ ــهـ ــ  أنـ
ً
ــا ــ ــــوصـ ــــصـ خـ

مسيرة اإلنــســان منذ كــان في 
 أنــــه فـــي هــذه 

ً
الـــكـــهـــف، مــبــيــنــا

الدورة تقدم 241 متسابقا من 
23 دولة عربية وأجنبية.

ب بــأن »كــل دول العالم 
َّ
وعق

ــبــــحــــت تـــــشـــــارك فـــــي هــــذه  أصــ
جـــائـــزة الــمــلــتــقــى الــتــي تــزهــو 
بــشــفــافــيــتــهــا ومــوضــوعــتــيــهــا 
اب الذين حصلوا 

ّ
وبقيمة الكت

 إلـــــى أن هـــذه 
ً
ــا ــتــ عـــلـــيـــهـــا«، الفــ

الـــجـــائـــزة هــــي وجـــــه الــكــويــت 
األجـــمـــل فـــي مــشــهــد الــجــوائــز 

العربية.
 وبّين الرفاعي أن هناك قلة 
ممن يدعمون الثقافة، وقــال: 
»لـــذلـــك أقــــدر ألخـــي وصــديــقــي 

ــــان  ــمـ ــ ــثـ ــ ــعـ ــ األســــــــــتــــــــــاذ فــــــهــــــد الـ
استعداده المفتوح الحتضان 

هذا المشروع الثقافي«.

جائزة عربية واعدة 

مــــن جـــانـــبـــه، ألــــقــــى األمـــيـــن 
العام للمجلس األعلى للثقافة 
فــي جمهورية مصر العربية 
 
ً
د. هــشــام عــزمــي كــلــمــة ممثا

ــز الـــعـــربـــيـــة،  ــوائــ ــجــ ــتـــدى الــ ــنـ مـ
 أن »منتدى الجوائز يعد 

ً
مبينا

، يضم 
ً
 ثــقــافــيــا

ً
 عــربــيــا

ً
تجمعا

في عضويته جوائز المنطقة 
العربية المتاحة لكل العرب، 
وقد تأسس بمبادرة كريمة من 
جائزة الملك فيصل، ويشرف 

ــفـــخـــريـــة لــســمــو  بـــالـــرئـــاســـة الـ
األمير خالد الفيصل. 

ــذا  ــي أن هــ ــ ــزمـ ــ وأضـــــــــــاف عـ
المنتدى يعمل على االرتــقــاء 
بــالــجــوائــز الــعــربــيــة وتــعــزيــز 
مكانتها، والتنسيق والتعاون 
فـــيـــمـــا بــيــنــهــا لـــتـــطـــويـــر بــيــئــة 
عـــــربـــــيـــــة مـــــحـــــفـــــزة لـــــــإلبـــــــداع 
والتميز، ويأتي ذلك من خال 
تبادل الخبرات والمعلومات، 
واقتراح أفضل السبل لتجاوز 
التحديات التي تواجه الجوائز 
الــعــربــيــة، بغية تــعــزيــز العمل 
الـــعـــلـــمـــي والـــثـــقـــافـــي الـــعـــربـــي 
الـــمـــشـــتـــرك، وتـــرســـيـــخ هــويــة 
الثقافة العربية، وحضورها 

في المحافل الدولية. 

 جائزته 
ً
أحد المكرمين متسلما جانب من التكريم

»منتدى 
الجوائز« يعمل 

على االرتقاء 
بالمسابقات 

العربية وتعزيز 
مكانتها لتطوير 

بيئة عربية 
محفزة لإلبداع

عزمي

https://www.aljarida.com/article/13940


من الجوائز العربية الجديدة 
ــزة فـــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـــــــــواعـــــــــدة والـ

طبيعتها«.

معايير الكتابة

من جانبه، ذكر رئيس لجنة 
التحكيم د. عبدالله إبراهيم 
ــقـــى كــلــمــة  ــلـ ـ

ُ
فــــي كـــلـــمـــتـــه: »ال ت

ــا كــانــت  ــ ــالـــجـــائـــزة، أيـ الــــفــــوز بـ
تــلــك الـــجـــائـــزة، لــبــيــان الــرحــلــة 
الشاقة للجنة التحكيم، فكل 
ذلك أمسى اعتبارا من صباح 
هـــذا الــيــوم فــي طــي الــمــاضــي، 
إنــمــا تــكــرس الــكــلــمــة لــإشــادة 
بالعمل الفائز، وإلظهار قيمته 

السردية والداللية«.

وأضاف إبراهيم: »بالقطع، 
ال بــــــد أن يـــــكـــــون كــــتــــابــــا قــد 
استوفى معايير الكتابة في 
أســــمــــى صـــيـــغـــهـــا، ألنـــــه نــــازع 
مــئــتــيــن وأربــــعــــيــــن مــجــمــوعــة 
قصصية، وحظي باألسبقية 
ــة الــتــحــكــيــم الــتــي  ــلـ ــوال رحـ ــ طــ
ــدأت فــــي الـــربـــيـــع الـــمـــاضـــي،  ــ بــ
وخــتــمــت هـــذا الـــنـــهـــار... كتاب 
شـــيـــق، وثــــــري وفــــريــــد، وكــــان 
لــه قصب السبق طـــوال رحلة 

التحكيم«.

لغة رفيعة

وتابع د. إبراهيم: »ال تكتب 
ــة لــكــي تــكــافــأ  ــيــ ــمــــال األدبــ األعــ

بــالــجــوائــز، إنــمــا الــجــوائــز هي 
التي تسعى إليها. فكان دأب 
التحكيم البحث عن نصوص 
محكمة الصنع وقوية السبك، 
وكــلــمــا تـــوافـــر ذلــــك فـــي قصة 
مـــن الــقــصــص، كــــان التحكيم 
سخيا في تقديرها، ولكن كما 
هو دأب التحكيم في كل زمان 
ومكان ال بد من عمل يستقطب 
االخــتــيــار، والــعــمــل الـــذي رأت 
ــه ســـيـــثـــري تـــاريـــخ  ــ الــلــجــنــة أنـ
جائزة الملتقى، وبدوره سوف 
يفتخر بأن الجائزة قد أسهمت 
في وضعه الموضع المناسب 
له تحت أنظار القراء جميعا، 
ــة،  ــرامـ كـــتـــاب ســبــك بـــقـــوة وصـ
ــتـــب بــلــغــة رفــيــعــة  ــة. ُكـ ــ ــرافـ ــ وطـ

وخيال خصب، وابتكر مواقف 
لم تخطر ببال، تدعو للتفكير 
ــار، ولــيــس  ــبــ ــتــ ــأمـــل واالعــ ــتـ والـ
ــــام  ــــسـ ــتـ ــ ــاء واالسـ ــ ــــرخـ ــتـ ــ لـــــاسـ
والــــــــخــــــــدر. قــــصــــص تـــتـــحـــدى 
القارئ في وعيه، وتزعزع لديه 
أعراف التلقي التي رسخها فن 

القص التقليدي«.

الجائزة الوحيدة

ــاتــــب الـــمـــغـــربـــي  ــكــ ــر الــ ــبــ وعــ
أنــيــس الــرافــعــي عــن ســعــادتــه 
ــزة الـــمـــلـــتـــقـــى  ــ ــائـ ــ ــجـ ــ بــــــفــــــوزه بـ
لـــلـــدورة الــحــالــيــة، مــؤكــدا أنــه 
تــشــرف بــالــمــشــاركــة فـــي هــذه 
المسابقة الملهمة، وسط هذا 
الجمع الغفير مــن المثقفين 
واألدباء، والكتاب، ولفت إلى 
أنــه أمضى 30 عاما في حقل 

القصة.
وعــن مــشــاركــتــه فــي جــائــزة 
ــعـــي إنـــه  ــرافـ الــمــلــتــقــى، قــــال الـ
ــى،  ــ ــارك فــــي دورتــــهــــا األولــ ـــ شـ
ووصل إلى القائمة القصيرة، 
ثم شارك في الدورة الخامسة، 
ــائـــزة  ــيـــة الـــجـ مــــؤكــــدا أن أهـــمـ
تــكــمــن فــــي كـــونـــهـــا الـــوحـــيـــدة 
الـــتـــي تـــركـــز عــلــى فـــن الــقــصــة 
الــقــصــيــرة بــالــعــالــم الــعــربــي، 
ولـــذا فهي مهمة جــدا وتقود 
لــلــعــالــمــيــة ألن الــعــمــل الــفــائــز 
يترجم إلى عدة لغات، ويتاح 
للكاتب المشاركة في العديد 
ــارض الـــعـــالـــمـــيـــة  ــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــ مــــــن ال
ــكــــره فــــي ثـــقـــافـــات  لــــتــــرويــــج فــ
ــكــــره  ــر عـــــــن شــ ــ ــبــ ــ أخـــــــــــــرى، وعــ
للكويت ولجامعة AUM التي 

احتضنت الجائزة.

وتــــابــــع: »لـــقـــد تــأســس 
ــز الـــعـــربـــيـــة  ــ ــــوائـ ــــجـ مــــنــــتــــدى الـ
 
ً
ــا ــ ــ مـــنـــذ ســــنــــوات قــلــيــلــة، إدراكـ

مــــن الــقــائــمــيــن عــلــيــه ألهــمــيــة 
ــــذي تــلــعــبــه الــجــوائــز  الـــــدور الـ
الــعــربــيــة عــلــى امـــتـــداد وطننا 
ــى  ــ ــيــــطــــه إلـ الــــكــــبــــيــــر مـــــــن مــــحــ
 
ً
 وتـــقـــديـــرا

ً
خــلــيــجــه، وتــثــمــيــنــا

لــلــمــكــانــة الـــتـــي تــحــتــلــهــا هــذه 
الجوائز في المشهد الثقافي 
الــعــربــي فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن«.

واقع الجوائز العربية

واســتــعــرض د. عــزمــي أبــرز 
ــتــــدى الــــجــــوائــــز،  ــنــ ــة مــ أنــــشــــطــ
ومنها ورش العمل التي يتم 

تــقــديــمــهــا افـــتـــراضـــيـــا، والــتــي 
تستهدف الشباب المبدعين 
والمفكرين، مضيفا: »يجري 
منتدى الجوائز العربية حاليا 
أول دراسة تحليلية من نوعها 
ــع الـــجـــوائـــز الــعــربــيــة،  ــ عـــن واقـ
والــتــي مــن المتوقع أن تسفر 
ــن الـــمـــؤشـــرات  ــن الـــعـــديـــد مــ عــ
الــتــي ستسهم فــي تقييم تلك 
الــجــوائــز، وإلــقــاء الــضــوء على 
مواطن القوة والضعف بها«. 

وأردف: »اننا نعتز بجائزة 
الــمــلــتــقــى لــلــقــصــة الــقــصــيــرة 
العربية، والتي تتم بالشراكة 
مـــع جــامــعــة الـــشـــرق األوســــط 
األمــيــركــيــة فـــي دولــــة الــكــويــت 
الــشــقــيــقــة، بــاعــتــبــارهــا واحـــدة 
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قــــصــــص االنـــــفـــــصـــــال بــيــن 
الـــزوجـــيـــن، تــطــرحــهــا الـــدرامـــا 
االجتماعية الخليجية »منطقة 
آمـــنـــة«، كــتــابــة مــحــمــد حــســن، 

وإخراج حسين دشتي.
ــاول الــــعــــمــــل قــصــص  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ يـ
ــن  ــيــ ــن الــــزوجــ ــيــ االنـــــفـــــصـــــال بــ
ضمن حكايات تــم اختيارها 
بعناية بعد البحث والتحري 
ــلــــيــــج وفــــق  ــة الــــخــ ــقـ ــنـــطـ ــي مـ ــ فــ
الــمــســبــبــات، وعــنــد دراســتــهــا 
ــثــــر الــقــصــص  وجــــدنــــا فــــي أكــ
تلك الــحــاالت المنتشرة التي 

تالمس المجتمع الخليجي.
انطلقت األحد الماضي أول 
قصص العمل بعنوان »خلف 
الشاشة«، بطولة: علي كاكولي 
ــمـــان الــحــســيــنــي، وتجمع  وإيـ
قــصــة اخــتــفــاء كـــل مـــن ســمــاح 
وعبدالله التركماني. ويطل في 
قصة »حد فاصل« كل من علي 
الحسيني وشوق الهادي. أما 
قصة »فحص طبي«، فتجمع: 
أســــمــــهــــان تــــوفــــيــــق، وفــيــصــل 
الــعــمــيــري، وحــصــة الــنــبــهــان، 
ومي البلوشي، وبالل الشامي.

ُيـــعـــرض مــســلــســل »مــنــطــقــة 
آمنة« على MBC1، من األحد 

إلــى الخميس الساعة 3 بعد 
الــظــهــر بتوقيت غــريــنــتــش، 6 
مـــســـاًء بــتــوقــيــت الــســعــوديــة، 

وعلى »شاهد« من دون اشتراك 
قبل الشاشة بـ 24 ساعة.

يحرص الفنان عبدالرحمن العقل على 
مــشــاركــة متابعيه عــبــر مــواقــع الــتــواصــل 
بالعديد من الصور لمشاريعه ورحالته 
الــفــنــيــة الـــتـــي يـــقـــوم بـــهـــا، حـــيـــث يــعــرض 

مسرحية »عرش دراكوال« في قطر.
 مــــن الــــصــــور عــبــر 

ً
ــر الـــعـــقـــل عـــــــددا ونـــشـ

صــفــحــتــه فـــي »إنـــســـتـــغـــرام«، يــظــهــر فيها 
مـــع أبـــطـــال مــســرحــيــتــه الـــجـــديـــدة )عـــرش 
دراكوال(، حيث كتب عليها: »تونا واصلين 
قطر«. وظهر في بعض الصور مع أبطال 
العمل أثناء التجهيز له، ووضع الماكياج 
الخاص بالشخصيات، وكواليس أخرى 

من التحضيرات.
 :

ً
ث عـــن تــفــاصــيــل الــعــمــل، قـــائـــال وتـــحـــدَّ

»عــنــوان المسرحية كفيل بنقل المشاهد 
إلى عالم الرعب المختلط بالكوميديا«.

مسرحية »عرش دراكــوال« تأليف أحمد 
العوضي، وإخراج عبدالله البدر، وبطولة: 
عبدالرحمن العقل، وزهرة عرفات، ومحمد 
الــرمــضــان، وأحــمــد إيــــراج، وفــهــد الــبــنــاي، 
 في 

ً
ــعــرض حــالــيــا

ُ
وفــاطــمــة األنـــصـــاري، وت

قطر على مسرح الدراما بالحي الثقافي- 
كتارا.

 من 
ً
من جانب آخر، انتهى العقل أخيرا

تصوير المسلسل الرمضاني »في دروب 
الــســعــي مــظــالــم«، تــألــيــف وإنــتــاج مــشــاري 
العميري، وإخراج محمد الطوالة، وبطولة: 
ماجد مطرب، وعبداإلمام عبدالله، وهيفاء 

حــســيــن، وأحــمــد مــســاعــد، وإســمــاعــيــل 
الراشد، وعبدالله الفريح، وزينب كرم، 
وطـــارق النفيسي، وفــاطــمــة الدمخي، 
وعــــــــــذاري، وخــــلــــود مـــحـــمـــد، ومــحــمــد 
أشكناني، ووليد الضاعن، ووصالح 
البالم، ويتناول قضايا اجتماعية من 

واقع المجتمع الخليجي.

وســـط حــشــد دبــلــومــاســي وأكــاديــمــي 
وإعالمي، وحضور شعبي، احتفل أمس 
األول، المركز الفرنسي لألبحاث في شبه 
الجزيرة العربية )سيفريبا(، والذي يتخذ 
من الكويت مركزا رئيسيا لــه، بالذكرى 

الـ40 على تأسيسه.
ورعت السفيرة الفرنسية لدى البالد 
ــــذي حــمــل  كــلــيــر لــوفــلــيــشــر االحـــتـــفـــال الــ
 
ً
عنوان »من اليمن إلى الكويت... 40 عاما
من األبحاث المتميزة عن شبه الجزيرة 
الــعــربــيــة«، والـــــذي تــخــلــلــتــه لـــوحـــات من 

الرقص والغناء الشعبي الكويتي.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي عــلــى هــامــش 
الــحــفــل، أكـــدت لوفليشر عمق العالقات 
الثقافية والبحثية بين الكويت وفرنسا، 
مشيدة بـــدور المنظمات والمؤسسات 
العلمية والثقافية المختلفة الموجودة 

في البالد.

عالقات متميزة

وأوضحت لوفليشر أن المركز هو أحد 

أكبر مراكز األبحاث الفرنسية في العالم 
من حيث التغطية الجغرافية واألكبر في 
العالم العربي، ونحن محظوظون بوجود 
مركز األبحاث الفرنسي لشبه الجزيرة 
العربية في الكويت )سيفريبا(، بفضل 
عالقاته المتميزة مع المجلس الوطني 

للثقافة والفنون واآلداب وجامعة الكويت 
والمكتبة الوطنية ودار اآلثار اإلسالمية 
والمنظمات العلمية والثقافية المختلفة 

الموجودة في البالد.
وأضافت أنه تم التعرف على المركز 
فــي الــكــويــت كــالعــب رئيسي فــي البحث 
بمجال اإلنــســان والــعــلــوم االجتماعية، 
كما أنــه النافذة التي تتيح لحوار ثري 
ومــفــتــوح حــــول الـــتـــاريـــخ أو عــلــم اآلثــــار 
أو الــفــكــر الــســيــاســي أو عــلــم االجــتــمــاع، 
وال يشمل فقط الفرنسيين ولكن أيضا 
مجتمع الباحثين والمتخصصين في 

هذه التخصصات.
وأشـــــارت إلـــى األنــشــطــة والــفــعــالــيــات 
التي ينظمها المركز، فضال عن بعثاته 
األثرية التي تغطي أراضي شبه الجزيرة 
الـــعـــربـــيـــة، مــضــيــفــة أن الـــمـــركـــز يـــشـــارك 
ــة الـــــتـــــراث الـــمـــهـــدد  ــايـ ــمـ ــــي حـ ــاط فـ ــنـــشـ بـ
بــالــتــوســع فــي تخطيط الــمــدن الحديث 
أو مناطق الــنــزاع، كما ينفذ العديد من 
أعــضــاء الــمــركــز مــشــاريــع لترميم اآلثـــار 
القديمة، وأرشفتها وفهرستها وحصرها 
بــهــدف حــمــايــتــهــا ونــقــلــهــا إلـــى األجــيــال 

القادمة.

ــذا اإلجـــــــراء أيــضــا  وتـــابـــعـــت: »مـــكـــن هــ
ــم ســـلـــطـــات الـــعـــديـــد مــن  ــ الـــمـــركـــز مــــن دعـ
ــلـــدان شــبــه الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة، بــهــدف  بـ
إدراج اليونسكو لمواقع معينة كمواقع 
تـــراث عــالــمــي«، الفــتــة إلــى أن العديد من 
أعضاء المركز هم خبراء مع اليونسكو، 
ويعملون مع عدة مؤسسات أو برنامج 
األمم المتحدة اإلنمائي بهدف المساعدة 
فــي الــحــفــاظ عــلــى الــتــراث الــمــادي وغير 

المادي وتعزيزه.

تمويل المركز

بدوره، ذكر مدير »سيفريبا« د. مكرم 
عباس أن المركز يعد أكبر مركز فرنسي 
لــألبــحــاث بــالــعــالــم الـــعـــربـــي، ويــغــطــي 7 
دول، هي الكويت، حيث المقر الرئيسي، 
ــارات وعمان  ــ والــســعــوديــة والــيــمــن واإلمـ

وقطر والبحرين.
وأوضــح د. عباس أن »تمويل المركز 
يأتينا من وزارة الخارجية الفرنسية ومن 
المركز الوطني للبحوث العلمية التابع 
لــوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
فــي فــرنــســا، وبـــدورهـــا تــدعــمــنــا الكويت 

دعـــمـــا مــهــمــا جـــــدا، مـــن خــــالل تــوفــيــرهــا 
لمقرنا«، متوجها بالشكر إلى المجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب ووزارة 

االعالم »لدعمهم لنا في كل نشاطاتنا«.
وتحدث عن أحــدث االكتشافات التي 
عثر عليها في الكويت، مبينا أن المركز 
الــفــرنــســي لــألبــحــاث فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
العربية، بين عامي 2012 و2013، اكتشف 
فريق التنقيب الفرنسي وجود آثار لدير 
وكنيسة، ثم تم الكشف عنها تدريجيا 
لدراسة هذه اآلثار حتى أصبحت الصورة 

واضحة عام 2018.

اإلسكندر المقدوني

وتابع عباس: »إضافة الى موقع القلعة 
الذي نجد فيه حضور ما تبقى من جيش 
اإلسكندر المقدوني عندما مر بفيلكا، 
مــــا يـــعـــكـــس وجـــــــود حــــضــــارة مــشــتــركــة 
بــيــن الــشــرق والـــغـــرب، واكــتــشــف الفريق 
الفرنسي، بمؤازرة فريق من الكويتيين 
وفرق تنقيب أجنبية أخرى، وجود آثار 
لدير وكنيسة ومجتمع مسيحي يعود 

الى القرن الثامن«.
وأضاف أنه »حتى بعد ظهور اإلسالم، 
ــل هــذا  وتـــحـــديـــدا الـــفـــتـــرة الــعــبــاســيــة، ظـ
الوجود قائما في جزيرة فيلكا، ما يعني 
أنـــه كـــان هــنــاك نـــوع مـــن الــتــعــايــش بين 
االســـالم والمسيحية فــي الــكــويــت«، كما 
تحدث عن اكتشافات في منطقة نجران 
وفي الحما وفي العال بالسعودية، حيث 
توجد فرق آثــار تعمل على إبــراز أهمية 
هـــذه المنطقة الــجــغــرافــيــة مــن الــجــزيــرة 
ــتـــوى الـــتـــاريـــخـــي  ــمـــسـ ــلـــى الـ ــة عـ ــيـ ــربـ ــعـ الـ
والحضاري واالنساني، »وأصبح لدينا 
ــن الـــمـــعـــلـــومـــات الـــتـــي غــيــرت  الـــعـــديـــد مــ
ــن شــبــه  ــ ــدريــــجــــي عـ ــا بـــشـــكـــل تــ ــنــ صــــورتــ

الجزيرة العربية«.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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»سيفريبا« يحتفل بعامه الـ 40... »من اليمن إلى الكويت«
السفيرة لوفليشر تشيد بعمق العالقات الثقافية والبحثية بين الكويت وفرنسا

أكدت السفيرة الفرنسية لدى 
البالد كلير لوفليشر عمق 

العالقات الثقافية والبحثية 
بين الكويت وفرنسا، مشيدة 

بدور المنظمات والمؤسسات 
العلمية والثقافية المختلفة 

في البالد.

تأسس المركز الفرنسي للدراسات اليمنية )CFEY( عام 
1982 في صنعاء بمبادرة من كريستيان روبان وريمي 
أودوان، وكــان الغرض منه استضافة البعثات األثرية 
والباحثين في العلوم االجتماعية العاملين على أراضي 
الجمهورية العربية اليمنية السابقة، وأعيدت تسميته 
»الــمــركــز الــفــرنــســي لـــآثـــار والــعــلــوم االجــتــمــاعــيــة في  بـــ
صنعاء« )CEFAS( عام 2001، وتوسع مجال اختصاصه 
فأصبح يستضيف أحــيــانــا الــطــالب والباحثين الذين 
يعملون أيضا في البلدان المجاورة )إريتريا والسعودية 

وعمان(. 
وفي عام 2002، عززت االتفاقيات المبرمة بين وزارة 
الخارجية الفرنسية والمركز الوطني لألبحاث العلمية 

)CNRS( قــاعــدتــه الــعــلــمــيــة مـــن خـــالل الــســمــاح بتعيين 
مــوظــفــيــن مــن هـــذه الــمــؤســســة وإنـــشـــاء وحـــدة مختلطة 
ــام 2013،  لــلــخــدمــات والـــبـــحـــوث USR( 3141(، وفــــي عــ
وبمبادرة من هيئاته اإلشرافية، أصبح CEFAS معهدا 
إقليميا متمتعا بكفاءة تشمل جميع دول شبه الجزيرة 
ــارات، قــطــر، الــســعــوديــة،  ــ الــعــربــيــة )الــكــويــت، الــيــمــن، اإلمــ

البحرين، عمان(. 
وفي عام 2015، أتاحت اتفاقية بين السلطات الكويتية 
ووزارة الخارجية الفرنسية فتح فرع في مدينة الكويت، 
وفي عام 2021، أصبح CEFAS »المركز الفرنسي لألبحاث 
في شبه الجزيرة العربية« )CEFREPA(، ثم أصبحت مدينة 

الكويت المقر الرئيسي له عام 2022.

نبذة مختصرة عن المركز

كلير لوفليشر

العقل وعبير الجندي في أحد األعمال

كاكولي والحسيني في »خلف الشاشة«

لقطة من قصة »فحص طبي«

مكرم عباس

من أجواء الحفل الغنائي الشعبي

ربيع كالس

»سقوط آدم« بالقاهرة في لوحات خوري
● القاهرة - محمد الصادق

ــتــــة، أعـــلـــنـــت فــنــانــة  بــــجــــرأة فــنــيــة الفــ
تشكيلية سقوط آدم في القاهرة، بارزة 
قوة المرأة وسيطرتها عليه، عبر أكثر 
مـــــن 50 لــــوحــــة نــفــذتــهــا 

بـــألـــوان الـــزيـــت واألكــــواريــــل، وبــأحــجــام 
متنوعة.

وافتتحت الفنانة التشكيلية أسماء 
خــوري معرضها الجديد )سقوط آدم(، 
بــجــالــيــري قــرطــبــة، ويــســتــمــر حــتــى 28 
ــر عـــن انــتــصــارهــا على  ــاري، لــتــعــبِّ الــــجــ
الرجل، وسقوطه أمام قوة 
المرأة، ومعبرة عن مشاعر 
الــــنــــســــاء، وتـــنـــاقـــضـــاتـــهـــا، 
وعالقتها بالجنس اآلخر.

تــقــول الــفــنــانــة إن فــكــرة 
ــرقـــت مــا  ــغـ ــتـ الــــمــــعــــرض اسـ
يـــقـــرب مـــن الـــعـــام، مـــن أجــل 
إعـــــــداده، مــشــيــرة إلــــى أنــهــا 
تــفــضــل الـــرســـم عـــن الـــمـــرأة، 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا امـــــــرأة مــثــلــهــا، 
وتشعر بهمومها. وأضافت: 
 أرسمها 

ً
»الحظت أنني دائما

قــــــويــــــة، وفــــــــي ســـــقـــــوط آدم 
انـــطـــلـــقـــت مــــن تـــلـــك الــنــقــطــة، 
وحاولت أن أبــرز قــوة المرأة 
وســـيـــطـــرتـــهـــا فــــي كـــثـــيـــر مــن 
األحيان، رغم االتهام الشائع 
ــائــــن ضــعــيــف،  لـــهـــا بـــأنـــهـــا كــ

وقد برز هذا البعد الدرامي الخفي في 
اللوحات، من خالل استخدام األساطير 
التاريخية القديمة التي تناقش عالقة 
ــاريـــخ، أو من  ــتـ ــل بـــالـــمـــرأة عــبــر الـ ــرجـ الـ
خالل رسم وجوه مختلفة للمرأة تحمل 
تعبيرات متنوعة تخدم الفكرة نفسها«.

ــا عـــن ســبــب تــســمــيــة مــعــرضــهــا بـ  أمــ
»ســـقـــوط آدم«، فــتــقــول: »هـــنـــاك روايــــات 
تخالف الرواية القرآنية لمسألة خروج 
آدم من الجنة، فبينما ذكر القرآن الكريم 
أن الشيطان قد وسوس لهما، إلغوائهما، 
يــصــر الــبــعــض عــلــى أن يــلــصــق التهمة 
بحواء، ويلقي باللوم عليها، كونها هي 
السبب في خروج آدم من الجنة، وأردت 
من خالل اختيار هذا االسم الصادم أن 
أشير إلــى أن تبني هــذه الــروايــة يعني 
االعـــتـــراف بــســيــطــرة الـــمـــرأة، وتحكمها 

في الرجل«.
وفـــي مــقــدمــة دعــــوة مــعــرضــهــا تــقــول 
أسماء: »النعومة قوتها كحد السكين، 
فالخيوط الحريرية ال تنقطع، وقطرات 
الماء الرقراقة قادرة على إذابة الصخور، 
ــنــــة الـــســـهـــام الــنــحــيــلــة مــــاهــــرة فــي  وأســ
اختراق الصدور، فاحذروا إنها المرأة«.

ً
أفالم مارفل تعود إلى الصين رسميا

بعد نحو أربع سنوات من الغياب، 
عادت أفالم مارفل إلى دور السينما 
في الصين، أمس األول، مع بدء عرض 

فيلم »بالك بانثر: واكاندا فوريفر«.
وقد غابت أفالم األبطال الخارقين 
مـــن عـــالـــم مـــارفـــل عـــن دور الــســيــنــمــا 
الصينية مــنــذ طـــرح فيلم »ســبــايــدر 
مان: فار فروم هوم« في يوليو 2019.
ــلـــطـــات الــصــيــنــيــة  ـ وال تــجــيــز الـــسُّ
سوى عرض بضع عشرات من األفالم 
ــاالت الــمــحــلــيــة  ــ ــــصـ األجـــنـــبـــيـــة فــــي الـ

.
ً
سنويا

 
ً
 جـــدا

ً
 مــهــمــا

ً
ـــعـــد الــصــيــن ســـوقـــا

ُ
وت

ــل الـــضـــخـــمـــة الــتــي  ــارفــ إلنــــتــــاجــــات مــ
تــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة فـــي الــدولــة 
ــان الــــجــــزء األول مــن  ــ اآلســــيــــويــــة. وكــ
سلسلة أفالم »بالك بانثر« حقق 105 

ماليين دوالر في الصين.
وقالت امرأة صينية كانت تنتظر 
دورها لحضور عرض أول من الفيلم، 
ــور تـــشـــّكـــل االثـــنـــيـــن فــي  ــابــ ضـــمـــن طــ
. كنت 

ً
شنغهاي: »أنــا متحمسة جـــدا

أستخدم مواقع البث التدفقي ألشاهد 
الجزأين السابقين، وآمل أن أتمكن من 

مشاهدة مزيد من أفالم مارفل داخل 
دور السينما«.

وتــأتــي نــهــايــة حــظــر أفــــالم مــارفــل 
لطات  فــي الصين، بعدما رفعت السُّ
 القيود الصحية المرتبطة بـ 

ً
أخــيــرا

»كوفيد19-«، والتي تسببت في أضرار 
كبيرة ألماكن الترفيه بمختلف أنحاء 

البالد.
وسُيعرض فيلم »أنت- مان آند ذي 

واسب كوانتومانيا« بالدور الصينية 
في 17 فبراير، وهو اليوم نفسه الذي 
سُيطرح فيه العمل داخـــل الــصــاالت 

األميركية.
 
ً
لطات الصينية مطلقا ولم تقدم السُّ

أي تفسير بشأن السبب الذي دفعها 
لحظر أفــالم مارفل بصورة مفاجئة 

عام 2019.
 )أ ف ب(

صينية تلتقط صورة لملصق »بالك بانثر: واكاندا فوريفر«

MBC العقل ينشر كواليس »عرش دراكوال«»منطقة آمنة« يعرض على

وقعت الفنانة فيفي عبده 
ضحية لبرنامج املقالب 
الذي يقدمه الفنان رامز 
جالل، املقرر عرضه في 

رمضان املقبل، وبدأ 
تصويره أخيرًا في 

الرياض.
رامز يكثف التصوير 
خالل الفترة الحالية 

لالنتهاء من الحلقات في 
أقرب فرصة، بعد البدء 

بتسريب بعض الحلقات 
التي صورت بالفعل، 

علمًا بأن البرنامج يصور 
بواقع حلقتني على األقل 

يوميًا، ومن بني الذين 
جرى االتفاق معهم على 

الظهور في الحلقات عدد 
من العبي الكرة من ناديي 

األهلي والزمالك.
رامز يتكتم تفاصيل 

البرنامج الجديد بشكل 
كامل، ويقوم فريق العمل 
بفرض حاجز من السرية 

حول موقع التصوير الذي 
جهز بشكل يضمن سالمة 

الضيوف والخصوصية 
لجميع املوجودين، فيما 

يتواصل االتفاق مع بعض 
الفنانني، مع إبالغهم بأن 

البرنامج ترفيهي سيصور 
في السعودية.

عاد الفنان محمد منير 
إلى إجراء بروفات في 
منزله بمنطقة الشيخ 

زايد، استعدادًا للحفالت 
التي سيقوم بإحيائها في 

اإلمارات.
ويحضر منير لتقديم 
برنامج غنائي متنوع 

ومختلف مع الحفلني، حيث 
حرص على أن يكون هناك 

فارق زمني مناسب بينهما، 
إضافة إلى حرصه على 

تنويع األغاني التي سيتم 
تقديمها، بما يتناسب مع 
طبيعة كل حفل، علمًا بأنه 

يسعى للعودة بقوة إلحياء 
الحفالت بعد تحسن حالته 

الصحية بشكل كبير.
محمد منير سيقوم بإحياء 

حفلني؛ األول بدبي في 19 
فبراير، والثاني في أبوظبي 

في 25 منه، فيما سيجري 
بروفة عامة على كل حفل 

قبل موعده بيومني، بجانب 
البروفات التي تستمر 

ساعات طويلة في منزله 
مع فرقته املوسيقية.

بدأت الفنانة هنادي مهنا 
تصوير مسلسل »كشف 

مستعجل«، املقرر عرضه عبر 
إحدى املنصات اإللكترونية 

في رمضان املقبل، وكتبه 
إيهاب بلبل، ويخرجه شادي 

الرملي.
وتجسد هنادي في املسلسل 
دور ممثلة، وتنتمي لعائلة 

متوسطة الحال، ويجسد 
محمد عبدالرحمن دور 

شقيقها الطبيب النفسي، 
حيث تدور األحداث في إطار 

اجتماعي، فيما سيكون 
املسلسل مشروعها الدرامي 

خالل الفترة الحالية مع 
تكثيف معدالت التصوير 

باألسابيع املقبلة.
»كشف مستعجل« تدور 

أحداثه في 15 حلقة، 
ويتقاسم بطولته مصطفى 
خاطر ومحمد عبدالرحمن، 
وهو من التجارب الدرامية 
عرض على املنصات 

ُ
التي ت

فقط بالسباق الرمضاني، 
وفق ما أعلنت الشركة 

املنتجة.

خبريات

فيفي عبده ضحية رامز 
جالل في الرياض

محمد منير يعود
للبروفات في منزله

هنادي مهنا تبدأ تصوير 
»كشف مستعجل«

ملصق المعرض

وجود آثار 
في فيلكا 

لدير وكنيسة 
ومجتمع 
مسيحي 

تعود إلى 
القرن الثامن

عباس

ملصق المسرحية
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قال تقرير حصري لصحيفة واشنطن بوست 
إن أجــهــزة االســتــخــبــارات األمــيــركــيــة ربــطــت بين 
المنطاد الصيني الذي أسقطته الواليات المتحدة 
يوم السبت الماضي وبين برنامج تجسس واسع 
الــنــطــاق تــديــره الــقــوات الــجــويــة لجيش التحرير 
الشعبي الصيني، كما بدأ المسؤولون األميركيون 
في إحاطة الحلفاء والشركاء الذين استهدفوا بمثل 

هذا التصرف حول ماهيته.
وبحسب العديد من المسؤولين األميركيين 
الذين تحدثوا إلى الصحيفة بشرط عدم الكشف عن 
 لحساسية القضية، فإن الهدف من 

ً
هويتهم نظرا

منطاد المراقبة، الذي عمل لعدة سنوات جزئيا من 
مقاطعة هاينان قبالة الساحل الجنوبي للصين، 
هو جمع ما أمكن من معلومات عسكرية في البلدان 
األخـــرى والــمــنــاطــق ذات األهــمــيــة اإلستراتيجية 
بالنسبة للصين، بــمــا فــي ذلـــك الــيــابــان والهند 

وفيتنام وتايوان والفلبين.
وقـــال الــمــســؤولــون إن مناطيد الــمــراقــبــة هــذه 
ــال أحـــدهـــم »مــــا فعله  ــ شـــوهـــدت فـــي 5 قــــــارات. وقـ
الــصــيــنــيــون هــو أنــهــم اســتــخــدمــوا تقنية قديمة 
وربــطــوهــا بـــقـــدرات اتـــصـــاالت ومــراقــبــة حــديــثــة« 
لمحاولة جمع معلومات استخبارية عن جيوش 

الدول األخرى، واصفين األمر بأنه »جهد جبار«.
ورغم أن معظم جهود المراقبة بعيدة المدى في 
الصين تدار، كما يقول هؤالء المسؤولون، من خالل 
مجموعة األقمار االصطناعية العسكرية الموسعة، 
فقد خطط جيش التحرير الشعبي لما يعتبره 
فرصة سانحة للتجسس من خالل الغالف الجوي 
العلوي أي على ارتفاعات أعلى مما يكون عليه 
تحليق الطائرات التجارية، باستخدام مناطيد 
تحلق على ارتفاع يتراوح بين 18 ألفا و24 ألف 

متر أو ربما أكثر.
وقـــال أحــد المسؤولين إن المحللين مــا زالــوا 
يجهلون حجم أسطول المناطيد الصيني، لكن 

يعلمون أنه كان هناك »عشرات« المهام منذ عام 
2018. وأضــاف التقرير الــذي أعــده 3 من محرري 
الــصــحــيــفــة أن الــصــيــنــيــيــن اســـتـــفـــادوا مـــن تقنية 
توفرها شركة صينية خاصة في إطار المساعي 
ــاج الجانبين الــمــدنــي والــعــســكــري بــالــبــالد،  إلدمــ
وهــو برنامج تقوم من خالله الشركات الخاصة 
بتطوير التقنيات والقدرات التي يستخدمها جيش 

التحرير الشعبي.
ونقل المحررون إلين ناكيشيما وشين هاريس 
ودان المــــوث عـــن هــــؤالء الــمــســؤولــيــن قــولــهــم إن 
الــســنــوات األخــيــرة شهدت رصــد مــا ال يقل عــن 4 
مناطيد فوق هــاواي وفلوريدا وتكساس وغوام، 
باإلضافة إلى المنطاد األخير الذي ُرصد األسبوع 
ــروا أن 3 مــن هــذه الــحــاالت األربــع  الــمــاضــي. وذكــ
حدثت خالل إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد 
ترامب ولكن لم تصنف كمناطيد مراقبة صينية 

إال في الوقت الحاضر.
وأضافوا أن مناطيد أخرى ُرصدت في أميركا 
الالتينية والدول الحليفة في المحيط الهادئ، وأن 

مراقبة المنطاد األخير ساعدت في سد الثغرات عن 
األربعة األخرى. ولفت المسؤولون إلى أن المناطيد 
رغــم كونها ال تستخدم غالبا أحـــدث التقنيات، 
لكن لها بعض الميزات مثل تحليقها فوق الهدف 
لساعات، بينما قــد ال يمكث القمر االصطناعي 
الدائر حول األرض سوى دقائق معدودة اللتقاط 
صورة لهدفه. وقال أحدهم إن المحللين يعتقدون 
أن المناطيد، مثل المسيرات، يمكن توجيهها عن 
بعد بسرعة تتراوح بين 30 و60 ميال في الساعة. 
وألن المناطيد تحلق مــع الــريــاح المرتفعة، فإن 
مــســارهــا أقـــل قــابــلــيــة للتنبؤ وبــالــتــالــي يصعب 
تتبعها، كما أن إنتاج وإطــالق المناطيد أرخص 
بكثير من األقمار االصطناعية. وختمت الصحيفة 
بما قاله المسؤولون إن بعض المناطيد أطلقت 
من الصين على مسارات الطيران التي نقلتها في 

جميع أنحاء العالم.
وطالب الــدول والمنظمات الدولية بـ »التحرك 
الــعــاجــل والـــفـــوري، لنجدة أهلنا المنكوبين في 

ريفي إدلب وحلب«.
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زار زعيم كوريا الشمالية كيم 
جونغ أون ثكنات ضباط الجيش 

الشعبي، برفقة زوجته وابنته، 
لالحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس 

القوات املسلحة.
ونشرت وكالة األنباء املركزية 

الكورية الشمالية الرسمية، أمس، 
صورا لكيم جونغ أون مع ابنته 

وزوجته أثناء الزيارة.
وأشاد الزعيم الكوري الشمالي، 

في كلمة ألقاها خالل مأدبة عقب 
الزيارة، بالجيش الشعبي الكوري 

باعتباره »أقوى القوات في 
العالم«. وأشارت الوكالة إلى أن 

كلمة الزعيم الكوري الشمالي لم 
تحمل أي رسالة تستهدف كوريا 

الجنوبية أو الواليات املتحدة.

كشف رئيس الوزراء العراقي، 
محمد شياع السوداني، أمس، 

عن زيارة مرتقبة لدولة اإلمارات، 
بحثًا عن »شراكة مستدامة«، 
مشيرًا في ذات الوقت إلى أن 

حجم التبادل التجاري بني 
البلدين يفوق 16 مليار دوالر. 

وقال السوداني »ستتطرق 
مباحثاتنا إلى تبادل الخبرات 

في شتى املجاالت«.
وأضاف أنه سيناقش »مع 

رئيس اإلمارات محمد بن زايد 
التطورات األخيرة في املنطقة، 

والنتائج اإليجابية لقمة بغداد 
2«، مشددًا على أن »الزيارة تهدف 

للتأكيد على إصرار الحكومة 
العراقية على مواجهة الفساد«.

سلة أخبار

كيم يزور الثكنات 
برفقة ابنته وزوجته

السوداني يزور اإلمارات 
بحثًا عن شراكة مستدامة

أقر املرشد اإليراني علي 
خامنئي، أمس، بأنه تلقى رسالة 

طمأنة من الرئيس األميركي 
األسبق باراك أوباما تؤكد أن 

الواليات املتحدة ال تخطط 
إلسقاط النظام اإليراني. وقال 
خامنئي، في خطاب له عشية 

الذكرى السنوية النتصار الثورة 
عام 1979، »قبل 15 عاما كتب 

رئيس الواليات املتحدة رسالة 
لي، قال فيها بوضوح إننا ال 

ننوي تغيير نظامكم«، مضيفا: 
»لكن في الوقت نفسه كانت لدينا 

تقارير مفادها أنهم يناقشون 
في مراكزهم الخاصة كيفية 

اإلطاحة بالجمهورية اإلسالمية 
وتدميرها. إنهم مازالوا يكذبون«.

خامنئي يقر بتلقيه 
رسالة طمأنة من أوباما

أعلنت وكالة األنباء البحرينية 
)بنا( عن لقاء جرى أمس األول 
في مقر األمانة العامة ملجلس 

التعاون الخليجي في الرياض، 
بني وزيري خارجية قطر محمد 

بن عبدالرحمن والبحرين 
عبداللطيف الزياني، بحثا خالله 

»وضع اآلليات واإلجراءات الالزمة 
إلطالق مسار املباحثات على 

مستوى اللجان الثنائية، وفقًا 
ملا تضمنه بيان العال، إلنهاء 

امللفات الخاصة املعلقة بينهما« 
وفق »بنا«.

كما أكد الجانبان »أهمية العمل 
والتعاون بني البلدين الشقيقني، 

بما يعزز العالقات األخوية، 
ويحقق تطلعات شعبيهما في 

األمن واالستقرار والتنمية، ويدعم 
مسيرة العمل املشترك ملجلس 

التعاون لدول الخليج العربية«.

لقاء بين البحرين وقطر 
تمهيدًا لمباحثات ثنائية

ً
حصيلة قتلى زلزال تركيا وسورية تتخطى عتبة 11 ألفا

عمليات اإلنقاذ تدخل مرحلة حرجة واالتحاد األوروبي يفعل مساعدة سورية... وواشنطن تتعهد بعدم العرقلة

تدخل عمليات اإلنقاذ والبحث 
الجارية منذ االثنين الماضي 

على طرفي الحدود التركية- 
السورية، التي ضربها زلزال 

مدمر، مرحلة حاسمة اليوم، قد 
تنحصر معها فرص الوصول 

إلى أحياء، وسط تقديرات 
بوجود اآلالف من المحاصرين 

تحت األنقاض.

إردوغان خالل تفقده كهرمان مرعش مركز الزلزال بجنوب تركيا أمس )أ ف ب(

وســط تحذيرات من دخول 
ــبـــحـــث واإلنـــــقـــــاذ،  عـــمـــلـــيـــات الـ
التي تستهدف الوصول آلالف 
المحاصرين تحت األنــقــاض 
بتركيا وسورية، جراء الزلزال 
الــــذي ضـــرب طــرفــي الـــحـــدود، 
ــن الــــمــــاضــــي، مــرحــلــة  ــيــ ــنــ االثــ
حرجة، تفقد الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان المناطق 
المنكوبة، متعهدا بالعمل على 
سرعة إعــادة إعمار المساكن 

واألحياء التي دمرت.
ــن الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي،  ــلــ وأعــ
خــــالل تــفــقــده إقــلــيــم كــهــرمــان 
مرعش، مركز الــزلــزال المدمر 
الــــــذي يـــوصـــف بـــأنـــه األقـــــوى 
بالمنطقة منذ 100 عام، ارتفاع 
عـــدد قتلى الـــزلـــزال فــي تركيا 
إلــــى 8574 شــخــصــا، لــتــرتــفــع 
ــه الـــحـــصـــيـــلـــة اإلجـــمـــالـــيـــة  ــعـ مـ
المؤكدة للوفيات في سورية 

وتركيا إلى أكثر من 11584.
 133 ــا و ــ ــفــ ــ لــ 49 أ وقـــــــــــال إن 
شخصا أصــيــبــوا بــجــروح، وان 
عــــدد الــمــبــانــي الـــمـــدمـــرة بــلــغ 6 
آالف و444 في الواليات العشر 
المتضررة من الزلزال، مضيفا: 
»حــــــشــــــدنــــــا جــــمــــيــــع مـــــــواردنـــــــا 
لمواجهة آثــار الــزلــزال، والدولة 
تــــعــــمــــل بــــكــــل إمــــكــــانــــاتــــهــــا مــع 
البلديات، وخاصة إدارة الكوارث 

والطوارئ«.
ــالــــة تــطــمــيــن إلـــى  ووجــــــه رســ
المواطنين المتضررين قائال: 
»فليطمئن مواطنونا، ال يمكن أن 
نسمح ببقائهم في العراء«، الفتا 
إلــى إمكانية بــقــاء المتضررين 
من الزالزل في فنادق تم التعاقد 
ــا  ــيـ ــالـ ــطـ ــي واليـــــــــــات أنـ ــ مـــعـــهـــا فــ
ومرسين ومدينة أالنيا القريبة 

من المنطقة المنكوبة.
وفي وقت تتعرض الحكومة 

خالل عقدين من حكمه، يسعى 
إلــــــى إجـــــــــراء االنــــتــــخــــابــــات فــي 
موعدها المقرر منتصف مايو 
ــاء حـــالـــة  ــهــ ــتــ الـــمـــقـــبـــل، عـــقـــب انــ
الـــــــطـــــــوارئ الــــتــــي فــــرضــــهــــا فــي 

المناطق المنكوبة.

الخوذ ودمشق

ــــى الـــــجـــــانـــــب اآلخـــــــــــر مـــن  ــلـ ــ عـ
الــــحــــدود، حــــذرت هــيــئــة الــخــوذ 
ــلـــة بــمــنــاطــق  الـــبـــيـــضـــاء، الـــعـــامـ
ســيــطــرة الــمــعــارضــة المسلحة 
ــن أن آالف  ــ ــة، مـ ــ ــوريــ ــ شــــمــــال ســ
ــا زالـــــــوا تــحــت  الـــمـــحـــاصـــريـــن مــ
األنقاض، مبينة أن الموارد غير 
كافية للتعامل مع الكارثة التي 
حلت بعدة محافظات خاضعة 
لسيطرة حكومة دمشق أيضا، 
وذكرت أن عدد القتلى ارتفع إلى 
أكــثــر مــن 1540، ومــا يــزيــد على 
2600 مـــصـــاب، وال يــشــمــل ذلــك 
اإلحـــصـــاء الــمــنــاطــق الخاضعة 
ــــوري،  ــســ ــ لـــســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام الــ
ــا فــي  ــايـ ــدد الـــضـــحـ ــ وإجـــــمـــــاال عــ

سورية نحو 3010.
ــد تــــقــــاريــــر عـــــن تـــوقـــف  ــ ــعـ ــ وبـ
معبر »باب الهوى«، الذي يربط 
مناطق سيطرة المعارضة مع 
تــركــيــا، ويــعــد بمنزلة الــشــريــان 
الـــرئـــيـــســـي لــــهــــا، صـــــرح رئــيــس 
هــيــئــة الــتــفــاوض الــســوريــة بــدر 
جــــامــــوس بـــــأن أنــــقــــرة ســمــحــت 
بــدخــول المساعدات اإلنسانية 
إلــــــــى شــــمــــالــــي ســــــوريــــــة مــــــن 3 
مـــعـــابـــر حــــدوديــــة أخـــــــرى، هـــي: 
بــاب الــســالمــة والــراعــي، إضافة 

للمدخل الرئيسي.

مـــن جــهــتــهــا، أفــــــادت تــقــاريــر 
ســوريــة رسمية بــأن قــرابــة 300 
ألــــــف شـــخـــص اضـــــطـــــروا لـــتـــرك 
مــنــازلــهــم بــســبــب الـــزلـــزال الـــذي 
ضــرب فــي إدلـــب وحــمــاة وحلب 
والـــالذقـــيـــة، وأعـــلـــنـــت مــحــافــظــة 
حـــلـــب، الـــتـــابـــعـــة لـــلـــنـــظـــام، قـــرب 
انتهاء عمليات اإلنقاذ وانتشال 
الضحايا بمدينة حــلــب، حيث 
وصـــل عـــدد الــضــحــايــا إلـــى 374 
ــدد الـــجـــرحـــى  ــ ــ قــــتــــيــــال، وبــــلــــغ عـ
أكــثــر مــن 700 شــخــص، وذكــرت 
الــمــحــافــظــة أن فــريــقــا جــزائــريــا 
ــان فــي  ــاركــ ــا يــــشــ وآخـــــــر مـــصـــريـ
ــــات اإلنــــــــــقــــــــــاذ، وأكــــــــــدت  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ عـ
أنـــهـــا فــتــحــت 175 مـــركـــز إيــــواء 

الستضافة المشردين.

مساعدات وجدل

ــاك  ــبــ وفـــــي وقـــــت يــخــيــم االرتــ
ــــي بــشــأن  ــدولـ ــ عـــلـــى الـــمـــوقـــف الـ
كيفية تــقــديــم اإلغــاثــة العاجلة 
لــســوريــة الــخــاضــعــة لــعــقــوبــات 
أميركية بموجب »قانون قيصر« 
وقيود يفرضها تمسك حكومة 
دمـــــشـــــق بـــــــضـــــــرورة مــــــــــرور أي 
شــحــنــات عــن طــريــقــهــا، تــواصــل 
تدفق المساعدات اإلنسانية من 
الكويت والسعودية واإلمـــارات 
وقــطــر وعــمــان واألردن ومصر 
والــــجــــزائــــر وتــــونــــس وروســــيــــا 

وإيران باتجاه سورية وتركيا.
وعلى الجانب الغربي، أعرب 
ــتـــشـــار األلــــمــــانــــي أوالف  الـــمـــسـ
شـــولـــتـــز عــــن صـــدمـــتـــه مــــن عـــدد 
الــوفــيــات واإلصـــابـــات والــدمــار، 
قائال إن برلين وعدت السلطات 

التركية بتقديم مساعدة فورية، 
وأوضــــــــح أن »الــــحــــاجــــة كــبــيــرة 
لمساعدات إنسانية في منطقة 
ــة«، وأن بـــالده  ــزال بـــســـوريـ ــزلــ الــ
تــتــابــع ذلــــك عـــن كــثــب مـــع األمـــم 

المتحدة.
وفي بروكسل، أعلن مسؤول 
إدارة األزمــــــات فـــي الــمــفــوضــيــة 
األوروبية، يانيز لينارتشيتش، 
تفعيل حــكــومــة الــرئــيــس بشار 
ــد آلـــيـــة الــحــمــايــة الــمــدنــيــة  ــ األسـ
ــاد األوروبـــــــــي،  الـــتـــابـــعـــة لـــالتـــحـ
مضيفا ان »الــدول األعضاء في 
االتــــحــــاد تــعــمــل لــتــقــديــم الــدعــم 
ــــوي إلغــــاثــــة  ــيــ ــ ــحــ ــ الـــــعـــــاجـــــل والــ

المنكوبين«.
وفــــــي حـــيـــن أبــــــــدى االتــــحــــاد 
ــاه  ــجــ ــاتــ األوروبـــــــــــــــــي مـــــــرونـــــــة بــ
مساعدة دمــشــق، شــددت وزارة 
الــــخــــارجــــيــــة األمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
ــات الــمــتــحــدة »تــعــمــل  أن الــــواليــ
عـــــلـــــى إيـــــــصـــــــال الـــــمـــــســـــاعـــــدات 
العاجلة للشعب الــســوري عبر 
ــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة  ــمـــؤســـسـ الـ
إليـــــصـــــال اإلغــــــــاثــــــــة«، مــتــعــهــدة 
بأنها »لن تعرقل تقديم أطراف 
أخرى المساعدات عبر الحكومة 
الــســوريــة«، وأكـــدت رفضها »أي 

عالقة بالحكومة في دمشق«.
وأمــــــــــس األول، أكــــــــد وزيــــــر 
الــخــارجــيــة األمــيــركــي أنــطــونــي 
ــــوال الــمــســاعــدات  بلينكن أن أمـ
»ســتــذهــب بالطبع إلـــى الشعب 
الـــســـوري ولــيــس إلــــى الــنــظــام«. 
وقــال متحدث باسم الخارجية 
ــة إن الــــمــــســــاعــــدات  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
اإلنسانية ال تخضع للعقوبات.

لبنان يوّسع التطبيع مع دمشق... 
ومعضلة بيان »خماسي باريس« حلت

● بيروت - منير الربيع 
كسر الــزلــزال المدمر فــي تركيا وسورية 
الحواجز التي كانت ال تزال تعرقل استكمال 
تطبيع العالقات اللبنانية السورية، واندفع 
وفــــد رســـمـــي لــبــنــانــي يــضــم أربـــــع وزارات، 
برئاسة وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، 
ــة تـــصـــريـــف  ــكــــومــ ــــس حــ ــيـ ــ ــن رئـ ــ بـــتـــكـــلـــيـــف مــ
األعــمــال نجيب ميقاتي، إلــى زيـــارة دمشق 
ولقاء الرئيس السوري بشار األسد، ووزير 

خارجيته فيصل المقداد.
وأكد الوفد االستعداد لتقديم المساعدات 
الـــالزمـــة لــســوريــة، بــعــد أن بــــادر لــبــنــان منذ 
اليوم األول بفتح مطاراته وموانئه ومعابره 
في سبيل إيصال المساعدات إلــى سورية، 
بينما تــوجــهــت فـــرق مــن الــجــيــش اللبناني 
إلى المساعدة في عمليات البحث واإلنقاذ.

وبعيدا عــن أهـــوال الــزلــزال انشغل لبنان 
بــزلــزال إعــالمــي حــول بــاخــرة تحمل كميات 
من األمونيوم ُمنع رسوها في مرفأي صيدا 
وبيروت، ما أثار مخاوف من احتمال تكرار 
سيناريو بــاخــرة روســـوس، والــتــي تسببت 
فــي انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت أغــســطــس 2020، 
وبـــدأت وزارة الــزراعــة التحقيق فــي حمولة 
السفينة، وسط معلومات بأنها تحتوي على 

مواد زراعية.
فـــي غــضــون ذلــــك، ال يــــزال لــبــنــان ينتظر 
تبلغه بنتائج اجتماع بــاريــس الخماسي، 
ــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا  ــمـ ــات الـ الـــــــذي ضــــم الــــــواليــــ
والسعودية وقطر ومصر، السيما أنه تأخر 
صـــدور أي بــيــان عــن هــذا االجــتــمــاع. وتقول 
مصادر دبلوماسية إن تأخر صدور البيان 
حصل لسببين، األول: إرســال نسخ منه من 
قبل كــل وفــد إلــى عاصمته للموافقة عليه، 

والثاني أن كل الوفود حصلت على موافقات، 
فيما تأخرت موافقة الجانب الفرنسي بسبب 
وجــود وزيـــرة الخارجية الفرنسية كاترين 
كولونا بالطائرة في زيارة للبرازيل، وبعدما 
اطلعت على مضمون النص أعطت موافقتها، 
فتقرر أن يتم اإلعالن عن نتائج االجتماع في 

بيان سيصدر عن الخارجية الفرنسية.
وتقول مصادر متابعة إن االجتماع تخلله 
تــشــديــد بــيــن الــوفــود الخمسة عــلــى النقاط 
ــة الــلــبــنــانــيــة،  ــ الــعــامــة حــــول ســبــل حـــل األزمــ
وهو يستند إلى بيانات سابقة صدرت بين 
هـــذه الــــدول فــي مــحــطــات مختلفة، وتــرتــكــز 
عناوينه ونقاطه على الــمــبــادرة الكويتية، 
ــيــــان نـــيـــويـــورك الـــثـــالثـــي، وتــــشــــدد عــلــى  وبــ
احــتــرام الــدســتــور واتــفــاق الــطــائــف، وانــجــاز 
االستحقاقات الدستورية، السيما انتخاب 
رئــيــس للجمهورية وتشكيل حكومة وفق 
مقتضيات اكتساب عناصر الثقة الدولية 
واإلقليمية، إضافة إلى وضع خطة اقتصادية 

إصالحية شاملة.
ــمــــصــــادر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة أن  وتـــكـــشـــف الــ
السفيرتين الفرنسية واألميركية في بيروت 
ســتــبــلــغــان نـــتـــائـــج االجـــتـــمـــاع لــمــســؤولــيــن 
لـــبـــنـــانـــيـــيـــن، بـــمـــن فـــيـــهـــم مـــيـــقـــاتـــي ورئـــيـــس 
مجلس الـــنـــواب نبيه بـــري، لــوضــعــهــم أمــام 
مسؤولياتهم في ضرورة السعي إلى التوافق 
بين األفــرقــاء اللبنانيين لتسهيل الوصول 
إلــــى تــســويــة تــحــظــى بـــدعـــم خــــارجــــي، وفــي 
حال تحقق تقدم إيجابي على هذا الصعيد 
 
ً
 آخر سيعقد وسيتخذ طابعا

ً
فإن اجتماعا

 لمواكبة الوصول إلى صيغة توافقية 
ً
تقريريا

تــؤدي إلــى إعــادة إنتاج السلطة السياسية 
في البالد.

مسؤولون أميركيون: المنطاد الصيني 
جزء من برنامج تجسس جوي »دولي«

مروحية أميركية تبحث عن حطام المنطاد الصيني فوق »األطلسي«  )أ ف ب(

عمليات اإلنقاذ في كهرمان مرعش )أ ف ب(

عناصر من الخوذ البيضاء ينقذون فتاة في شمال سورية 

التركية لضغوط متزايدة على 
منصات التواصل االجتماعي، 
بــســبــب مـــا يــعــتــبــره مــعــارضــون 
استجابة بطيئة إزاء أشد زلزال 
يضرب البلد منذ نحو قرن، أقر 
إردوغان بوجود بعض المشاكل 
في االستجابة المبدئية للكارثة 
خاصة في اليوم األول، لكنه ذكر 
أن العمليات عــادت لطبيعتها، 
وتــعــهــد بــــإعــــادة بـــنـــاء كــهــرمــان 

مرعش خالل سنة.
وشــــــدد عـــلـــى أن »هــــــذا وقـــت 
الــوحــدة«، مــحــذرا مــن االنسياق 
وراء »التصريحات االستفزازية«، 
ــا الـــمـــواطـــنـــيـــن إلـــــى تــلــقــي  ــ ــ ودعـ

المعلومات الرسمية فقط.
في مـــوازاة ذلــك، أفــادت إدارة 
ــوارث والـــــطـــــوارئ الــتــركــيــة  ــ ــكـ ــ الـ
»أفـــاد« بمشاركة 96 ألــفــا و670 
ــود الـــبـــحـــث  ــ ــهـ ــ ــــي جـ شـــخـــصـــا فــ
واإلنقاذ، ونصب 50 ألفا و818 
خيمة إليــواء األســر في مناطق 
ــــط مــــخــــاوف مــن  الـــــزلـــــزال. ووســ
نشاط زلزالي جديد في المنطقة 
المنكوبة، رصدت إدارة الكوارث 
والـــطـــوارئ الــتــركــيــة وقـــوع 648 
هزة أرضية حتى اآلن في أعقاب 

زلزال االثنين.
من جانب آخر، علقت بورصة 
إسطنبول التداوالت، أمس، ألول 
مرة منذ عام 1999، بعد عمليات 
بــيــع عــمــيــقــة إثـــر الــــزلــــزال، فيما 
اتــجــه مــؤشــرهــا إلـــى أســــوأ أداء 
أسبوعي له منذ األزمــة المالية 
العالمية في 2008، وجاء ذلك في 
وقت أشارت وكالة بلومبرغ إلى 
ــان، الـــذي يــواجــه أحد  ــ أن إردوغـ
أصــعــب الــســبــاقــات االنتخابية 
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● محمد عبدالعزيز
تنطلق اليوم الجولة الثانية 
عشرة من الدوري الممتاز لكرة 
الــيــد، بإقامة 3 مــبــاريــات، حيث 
ــعـــة والــنــصــف  ــرابـ يــلــتــقــي فـــي الـ
ــيــــرمــــوك   بـــــرقـــــان مـــــع الــ

ً
عـــــصـــــرا

ــي الـــســـادســـة والــــربــــع مــســاء  وفــ
الفحيحيل مــع القادسية، وفي 
الثامنة مساء العربي مع القرين. 
وتــجــرى المباريات على صالة 

االتـــحـــاد بمجمع الــشــيــخ سعد 
العبدالله.

ويتطلع الــقــادســيــة المتصدر 
ــة لـــمـــواصـــلـــة  ــقـــطـ ــيــــد 22 نـ بــــرصــ
انتصاراته بدون عثرات وتعزيز 
موقعه في صــدارة الترتيب على 
حساب الفحيحيل الثامن وله 8 
نقاط والطامح لتعويض خسارته 
ــرة أمــــام كــاظــمــة لتحسين  ــيـ االخـ

موقعه في البطولة.
أمـــا بــرقــان الــرابــع بـــ 11 نقطة 

فيسعى للمحافظة على صحوته 
االخــيــرة فــي البطولة واالقــتــراب 
من ثالثي المقدمة عبر التصدي 
لطموحات اليرموك قبل االخير 
بــــ 5 نـــقـــاط والـــطـــامـــع فـــي الــظــفــر 
بالنقطتين على أمل االبتعاد عن 

صراع الهبوط ولو بخطوة.
 وفــــي الـــمـــبـــاراة األخـــيـــرة بين 
ـــ 10 نــقــاط  الـــعـــربـــي الـــخـــامـــس بــ
والقرين األخير بنقطتين، يسعى 
 لــلــنــهــوض من 

ً
األخـــضـــر جــــاهــــدا

كبوته وتعويض خسارته الثقيلة 
أمام الكويت 25 - 35 في الجولة 

الماضية.
فـــي الـــمـــقـــابـــل، يــطــمــح الــقــريــن 
إلـــى تــرتــيــب أوراقـــــه واالنــتــفــاض 
 للهروب من شبح الهبوط 

ً
مجددا

بـــعـــد عــــــدة هـــــزائـــــم كــــــان آخـــرهـــا 
أمــام الصليبيخات وانــتــزاع فوز 
يــســاهــم فـــي انــتــشــال الــفــريــق من 

قاع الترتيب.

يعقد اتــحــاد الشرطة الــريــاضــي فــي الــحــاديــة عــشــرة صــبــاح اليوم 
، لتسليط الــضــوء على بطولة اتــحــادات 

ً
 صحافيا

ً
الخميس مــؤتــمــرا

الشرطة الرياضية العربية للرماية العملية، التي تستضيفها الكويت 
من 10 إلى 14 الجاري.

ــد الــــمــــؤتــــمــــر  ــ ــهـ ــ ــــشـ ويـ
الــصــحــافــي، الـــذي يعقد 
في مقر نادي الفروسية 
التحاد الشرطة، التطرق 
إلى االنتهاء من الجوانب 
ــة الــــخــــاصــــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــنـــظـ ــتـ الـ
بالبطولة، والتي تحظى 
بمشاركة 18 دولة عربية، 
ــام فــــي مــقــر  ــقـ ــتـ والــــتــــي سـ
نادي الفروسية والرماية 
التحاد الشرطة الرياضي 

بمنطقة صبحان.
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يلتقي اليوم النصر مع كاظمة، 
والقادسية مع الجهراء ضمن 

منافسات الجولة الثالثة عشرة 
لدوري »زين« الممتاز لكرة 

القدم.

تواصل الجولة الثالثة عشرة 
لبطولة دوري »زيــــن« الممتاز 
لــكــرة الــقــدم مــنــافــســاتــهــا الــيــوم 
الــخــمــيــس بـــإقـــامـــة مـــبـــاراتـــيـــن، 
يلتقي فيهما النصر مع كاظمة 
الساعة 4:40 على اســتــاد علي 
صباح السالم، والقادسية مع 
الــــجــــهــــراء الـــســـاعـــة 7:10 عــلــى 

استاد محمد الحمد.
وكانت الجولة انطلقت أمس 

بمواجهة الكويت مع الساحل.

المشعان على المحك

ظروف متباينة لفريقي النصر 
وكاظمة قبل لقاء اليوم، إذ تقهقر 
الـــعـــنـــابـــي لــلــمــركــز قـــبـــل األخـــيـــر 
برصيد 14 نقطة، بعد الخسارة 

ــق فـــــي الـــجـــولـــة  ــريـ ــفـ ــلـ ــلـــة لـ الـــثـــقـــيـ
الماضية بأربعة أهـــداف لهدف، 
ــــواء  ــاد الـــبـــرتـــقـــالـــي ألجـ ــ بــيــنــمــا عـ
 بفوز 

ً
المنافسة على اللقب مجددا

ثمين على القادسية 2-1 ليرفع 
رصيده إلى 19 نقطة في المركز 
الــثــالــث بعد أن رجــحــت األهـــداف 

كفة العربي الوصيف.
ومن المؤكد، أن أي نتيجة غير 
الفوز للنصر تعني وضع الجهاز 
الفني بقيادة د. محمد المشعان 
على المحك، ال سيما أن الطموح 
كـــــان يــتــمــثــل فــــي احــــتــــالل مــركــز 
متقدم وليس الدخول في صراع 

الهروب من الهبوط.
ــد تـــشـــكـــيـــلـــة الـــنـــصـــر  ــ ــهـ ــ ــشـ ــ وتـ
تغييرات عديدة، ال سيما وسط 
غــــيــــاب خــــالــــد شـــــامـــــان ونــــاصــــر 

العجمي بداعي اإليقاف، كما أن 
 
ً
هناك أكثر من العب ظهروا بعيدا

عن مستواهم.

تدعيم الفوز

ــل، فــــــــإن كـــاظـــمـــة  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ فــــــي الـ
المنتشي بفوزه على القادسية، 
 عن فوز وثالث 

ً
يدخل اللقاء بحثا

نقاط جديدة، تدعم من موقفه في 
 
ً
المنافسة على اللقب، خصوصا

أن الــفــريــق يــدخــل الــلــقــاء مكتمل 
الصفوف.

ويـــدرك الجهاز الفني للفريق 
بــقــيــادة الــمــدرب الــرومــانــي ايلي 
ســتــان، أن النصر لــن يكون لقمة 
سائغة، فــي ظــل رغبته االبتعاد 

عن منطقة الهبوط.

تدارك الموقف

أما مباراة القادسية والجهراء 

فستشهد مشاركة محترف األخير 
الــقــطــري عــبــدالــكــريــم حــســن بعد 
قيده في قائمة الفريق بسجالت 
اتحاد الكرة، بعد تعطيل تسجيله 

لتمسك نادي السد بالالعب.
ــراء تـــــعـــــادل فــي  ــ ــهـ ــ ــــجـ وكــــــــان الـ
الــجــولــة الــســابــقــة مـــع الــتــضــامــن 
1-1 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة 
فــي الــمــركــز الـــرابـــع، وهـــو تــعــادل 
ــارة، إذ إن الـــفـــوز  ــســ ــخــ بــطــعــم الــ
كــــان ســيــضــع الـــفـــريـــق عــلــى قــدم 
المساواة مع كاظمة والعربي في 
عدد النقاط، لذلك يسعى الجهاز 
الفني بقيادة السلوفيني ساندي 
لتدارك الموقف واقتناص النقاط 

الثالث اليوم.
على الجانب اآلخر، بات موقف 
الــقــادســيــة الــخــامــس بــرصــيــد 15 

 فــي المنافسة 
ً
 جـــدا

ً
نقطة صعبا

عــلــى الــلــقــب، بــعــد خــســارتــه أمــام 
كــاظــمــة، غــيــر أن الــجــهــاز الــفــنــي 
بقيادة بوريس بونياك يتمسك 
باألمل، بتحقيق نتائج إيجابية 

مع تعثر اآلخرين، وهو األمر الذي 
نقله لالعبيه في اجتماع عقده مع 
العبيه أمـــس، ويــدخــل القادسية 

اللقاء مكتمل الصفوف.

جانب من مباراة الكويت والعربي

جانب من مراسم سحب القرعة

... والنصر مع كاظمة جانب من لقاء سابق بين الجهراء والقادسية

: حازم ماهر
ً
عبدالكريم حسن مغردا

سألعب أمام األصفر
غــرد الــالعــب الــقــطــري عبدالكريم حسن فــي حسابه على 
 
ً
 في الجهراء: »الحمد لله غدا

ً
»تويتر«، بعد إعالن قيده رسميا

)اليوم( أول مباراة رسمية لي مع فريقي الجهراء في الدوري 
 لمجلس إدارة نادي الجهراء 

ً
الكويتي ضد القادسية... شكرا

برئاسة خالد الجارالله«.

مباراتا اليوم
الملعبالتوقيتالمباراة

علي صباح السالم4:40النصر x كاظمة

محمد الحمد7:10القادسية x   الجهراء

الرباط الصليبي ينهي موسم عادي
ــات  ــفـــحـــوصـ ــفـــت الـ كـــشـ
الــطــبــيــة، الـــتـــي أجـــراهـــا 
حارس فريق السالمية 
لكرة القدم أحمد عادي، 
عن إصابته بقطع في 
الرباط الصليبي، جراء 
مـــشـــاركـــتـــه فــــي نــهــائــي 

كأس سمو ولي العهد.
ــادر الــمــبــاراة  ــان عـــادي غـ وكـ
النهائية مع بداية الشوط اإلضافي 
الثاني، وبعد أن دافع ببراعة عن شباكه 
أمام العربي لثالثة أشواط متتالية، حيث 

اشتكى الالعب وقتها آالما في ركبته.
وخــضــع عـــادي، أمـــس، لفحص طبي، 
 في الرباط 

ً
ن أنه يعاني قطعا حيث تبيَّ

الــصــلــيــبــي، عــلــى أن يــخــضــع لترتيبات 
العملية الجراحية خالل األيام المقبلة.

ــــة عــــــــــادي، يـــغـــيـــب الــــحــــارس  ــابـ ــ ــــإصـ وبـ
المخضرم 6 أشهر، مما يعني أن موسمه 

انــتــهــى، وأن الــبــديــل الــصــاعــد عبدالرحمن 
الفضلي سيدافع عــن مرمى السالمية، مع 
بقية حـــراس الــنــادي، حتى نهاية الموسم 

الحالي.
ــاق مـــتـــصـــل، يــخــتــتــم الــســالــمــيــة  ــيـ فــــي سـ
 لمواجهة 

ً
تدريباته مساء اليوم، استعدادا

، وسط جاهزية في صفوف 
ً
الفحيحيل غــدا

الفريق، باستثناء الحارس عادي.
وحــــرص الــجــهــاز الــفــنــي للسالمية على 
تحفيز الــالعــبــيــن، وطــالــبــهــم بــطــي صفحة 
كــــأس ولــــي الــعــهــد، والــتــركــيــز عــلــى بطولة 

الدوري الممتاز.
جدير بالذكر، أن السالمية يبذل مساعي 
فــي الــوقــت الحالي لرفع الحظر المفروض 
على تسجيل الالعبين المحترفين، من خالل 
المصالحة من المحترف البرازيلي دوغالس، 
ومنحه مستحقاته المتأخرة، والتي تسببت 

في حرمان الفريق من القيد الجديد.

الفحيحيل يضم الجيالني
علمت »الجريدة« أن إدارة نادي الفحيحيل نجحت في استعارة 
العب الوحدة السعودي لكرة اليد التونسي الجيالني معرف لدعم 
صفوف الفريق األول مدة شهر واحد. وسبق للجيالني اللعب في 
الدوري الكويتي مع نادي القرين الموسم الماضي، كما مثل نادي 

الكويت في البطولة اآلسيوية لألندية قبل موسمين.

مجموعتان متوازنتان في »كأس السلة«

● جابر الشريفي
أسفرت قرعة كأس االتحاد الكويتي لكرة السلة 
التي جرت أمس األول، في مقر االتحاد بمجمع 
صــــاالت الــشــيــخ ســعــد الــعــبــدالــلــه الــريــاضــي، عن 

مجموعتين متوازنتين.
وضـــمـــت الــمــجــمــوعــة األولــــــى أنـــديـــة الــكــويــت 
وكــاظــمــة والـــشـــبـــاب والــصــلــيــبــيــخــات والــعــربــي، 
والــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة أنـــديـــة الـــجـــهـــراء والــقــريــن 

والقادسية واليرموك والنصر والتضامن.
وســتــقــام الــمــســابــقــة بــنــظــام خـــروج المغلوب، 
حــيــث يــلــتــقــي فـــي الـــــدور الــتــمــهــيــدي كــاظــمــة مع 
الشباب والصليبيخات مع العربي والتضامن 

مع القادسية والقرين مع النصر.
 
ً
وفي الوقت ذاته أجرت لجنة المسابقات أيضا

قــرعــة الـــكـــؤوس لــكــل الــمــراحــل الــســنــيــة فــي نفس 
االجتماع الذي عقدته اللجنة مع االندية. 

من جهته، ذكر رئيس لجنة المسابقات محسن 
الــمــطــيــري أن بــطــولــة كـــأس االتــحــاد للسن الــعــام 

ستنطلق ثالث أيــام رمضان، وتنتهي في اليوم 
 إلى أن مباريات المسابقة 

ً
الثامن عشر منه، الفتا

ستكون بشكل يومي بواقع مباراة واحدة كل يوم، 
لعدم وجــود وقت كاف إلقامة مباراتين في يوم 

واحد على صالة االتحاد.
وقــال المطيري، لوسائل اإلعـــالم، بعد انتهاء 
مراسم القرعة، إن الــدور الثاني لبطولة الــدوري 
سيبدأ في 28 فبراير الجاري، بعد انتهاء مشاركة 
المنتخب الوطني في التصفيات اآلسيوية بقطر، 
على أن تتوقف المسابقة قبل رمضان بيومين، 
 أن انتهاء 

ً
وتستأنف بعد إجازة عيد الفطر، مؤكدا

الموسم الرياضي سيكون في 31 مايو المقبل.
ولـــفـــت إلــــى أن لــجــنــة الــمــســابــقــات اتــفــقــت مع 
األنـــديـــة عــلــى تــقــلــيــص مـــبـــاريـــات الـــــدور الــثــانــي 
ــــدوري الــمــمــتــاز مــن ثــالثــة أقــســام إلــى  لــبــطــولــة الـ
قسمين لضيق الوقت، بعد دخول بطولة األندية 
اآلسيوية بنظام »الذهاب واإليــاب«، فيما اتفقت 
 مع األندية على أن يقام دوري الدرجة األولى 

ً
أيضا

من دور واحد.

»طائرة« القادسية يواصل صدارة »الممتاز«

ــريـــق األول لـــكـــرة الــــطــــائــــرة بـــنـــادي  ــفـ نـــجـــح الـ
القادسية في مواصلة صــدارة الــدوري الممتاز، 
بفوزه على الجهراء 3 - صفر، بواقع أشواط: 25-
17 و25-22 و25-20، في ختام الجولة السابعة 
 تغلب 

ً
الــتــي جـــرت أمـــس األول، وشـــهـــدت أيـــضـــا

الكويت على العربي 3 - صفر، وبأشواط: 25-27 
و25-21 و15-25.

بذلك حافظ القادسية على قمة الترتيب برصيد 
 بـ 23 نقطة، وكاظمة 

ً
24 نقطة، يليه الكويت ثانيا

 بـــ 17 نقطة، 
ً
 بـــ 20 نــقــطــة، والــعــربــي رابــعــا

ً
ثــالــثــا

 بـ 8 
ً
 بـ 13 نقطة، وبرقان سادسا

ً
والجهراء خامسا

 من دون رصيد.
ً
نقاط، والساحل سابعا

وتقام اليوم مباراتان في الجولة الثامنة من 
المسابقة، حيث يلتقي في الخامسة مساء الكويت 
مع برقان، تليها في السابعة مساء مباراة العربي 
مــع الــجــهــراء، وذلــك على صالة االتــحــاد بمجمع 

الشيخ سعد العبدالله الرياضي.مباراتان اليوم

فــي الــمــبــاراة األولــــى، الــيــوم، ستكون الفرصة 
سانحة أمام الكويت )الوصيف( لمواصلة سلسلة 
انــتــصــاراتــه، واالرتـــقـــاء إلـــى قــمــة الــتــرتــيــب، على 
حساب برقان )السادس( والطامع كذلك في عرقلة 
تقدم »األبيض«، والظهور بشكل جيد، رغم ابتعاده 

عن منافسة المربع الذهبي.
 
ً
وفي المباراة الثانية، يسعى »األخضر« جاهدا

إلى استعادة توازنه وتعويض خسارته في آخر 
مــبــاراتــيــن عــلــى يــد الــقــادســيــة والــكــويــت، للتقدم 
خــطــوة فــي ترتيب الــــدوري، عبر بــوابــة الجهراء 
)الخامس( والطامح في الظهور بشكل جيد، رغم 
 في المنافسة على الصعود 

ً
ضياع فرصته نظريا

بين األربعة الكبار.

ميداليتان لقوى »التطبيقي« 
في بطولة الجامعات الخليجية

حصد فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الميداليتين 
الفضية والبرونزية في مسابقات ألعاب القوى، التي أقيمت ضمن 
بطوالت الـــدورة الرياضية التاسعة لجامعات ومؤسسات التعليم 
الــعــالــي فـــي دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، والــتــي 

.
ً
استضافتها دولة قطر أخيرا

وفاز الطالب إسماعيل العباسي بالميدالية الفضية في سباق )100 
متر عدو(، والطالب عبداللطيف العنزي على الميدالية البرونزية في 
سباق )400 متر عــدو(. كما حصد فريق الهيئة المكون من الطالب 
 100x4( العباسي والعنزي ومحمد القطان ومحمد العنزي في سباق

متر تتابع( على الميدالية البرونزية. 
)كونا(

مؤتمر صحافي لرماية الشرطة 
العربية اليوم

أحمد عادي

النصر وكاظمة »ظروف متباينة«... والجهراء والقادسية لتدارك الموقف

3 مباريات اليوم في دوري اليد 

الجولة 13 للدوري الممتاز تواصل منافساتها اليوم بمباراتين

صيوان انضم إلى 
»فني« أزرق اليد

قرر االتحاد الكويتي لكرة اليد ضم 
المدرب الوطني فيصل صيوان للجهاز 
الفني الجديد للمنتخبات الوطنية 
لــلــعــبــة كــمــســاعــد لـــلـــمـــدرب الــمــصــري 
مجدي أبوالمجد في منتخبات »األول 

والشباب والناشئين«.
 ويــعــتــبــر صـــيـــوان مـــن الــمــدربــيــن 
الوطنيين المميزين حيث سبق العمل 
 للمنتخب الوطني 

ً
 مساعدا

ً
له مدربا

األول موسم 2019 - 2020، كما حقق 
نتائج جيدة على الصعيد المحلي مع 

نادي الصليبيخات.
ــيـــوم  ــانــــب آخــــــــر، تــنــطــلــق الـ ــــن جــ مـ
تدريبات المنتخب الوطني للناشئين 
على صالة مركز الشهيد فهد األحمد 
 للمشاركة 

ً
بــالــدعــيــة الــيــد؛ اســـتـــعـــدادا

فــي البطولة العربية الــحــاديــة عشرة 
للناشئين المقرر اقامتها في االردن 
خالل الفترة من 21 حتى 28 الجاري 

بمشاركة 6 منتخبات.
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نجح نادي الهالل السعودي 
في تحقيق مفاجأة كبرى 

بعد أن فاز على »فالمنغو« 
البرازيلي بثالثة أهداف 

مقابل هدفين في المباراة 
التي جمعتهما أمس األول 

في نصف نهائي كأس العالم 
 في 

ً
لألندية المقامة حاليا

المغرب.

دّون الهالل السعودي بقياده 
نجمه الــمــتــألــق ســالــم الــدوســري 
اســمــه فــي تــاريــخ مــســابــقــة كــأس 
العالم لألندية لكرة الــقــدم وبلغ 
الـــمـــبـــاراة الــنــهــائــيــة بـــفـــوزه على 
فــالمــنــغــو الــبــرازيــلــي الــمــنــقــوص 
3 - 2 في نصف النهائي بمدينة 

طنجة المغربية.
 
ً
وفرض الدوسري نفسه نجما
لــلــمــبــاراة بتسجيله هــدفــيــن من 
ركلتي جــزاء )4 و45+9(، قبل أن 
يمرر كرة الثالث إلى األرجنتيني 
لــوتــشــيــانــو فــيــيــتــو )70(، بينما 
سجل هدفي فالمنغو بيدرو )20 

و1+90(.
وتعقدت مهمة فالمنغو، بطل 
كوبا ليبرتادوريس والذي خرج 
ــّيـــق لــلــمــســابــقــة،  مــــن الــــبــــاب الـــضـ
ــشــــوط الــثــانــي  بـــعـــدمـــا خـــــاض الــ
بــعــشــرة العــبــيــن إثـــر طـــرد العــبــه 
ــيــــرســــون بــبــطــاقــتــيــن  ــه جــ ــطــ وســ

صفراوين )8+45(.
وكــان الــهــالل فشل فــي التأهل 
إلــــى الــنــهــائــي مــرتــيــن حــيــث بلغ 
ــائـــي لــلــمــرة  ــهـ ــنـ الـــــــــدور نـــصـــف الـ
األولى عام 2019 في قطر وخسر 
أمــام فالمنغو بالذات 1-3، وعام 
2021 في االمـــارات أمــام تشلسي 
ــبـــح  ــفــــر- 1. وأصـ االنـــكـــلـــيـــزي صــ
الــدوســري أكثر الالعبين العرب 
 لــألهــداف فــي مونديال 

ً
تسجيال

األنـــــــــديـــــــــة بـــــرصـــــيـــــد 4 أهــــــــــداف 
بــالــتــســاوي مــع الــمــصــري محمد 

أبوتريكة العب األهلي السابق.

وكـــــــــــان الـــــــهـــــــالل فـــــــي طـــريـــقـــه 
ــبـــطـــولـــة فــــي ربـــع  ــــى تــــوديــــع الـ إلــ
النهائي عندما تقّدم عليه الوداد 
البيضاوي المضيف بهدف، قبل 
ــــدرك العــــب الـــوســـط الـــدولـــي  ان يـ
و التعادل فــي الدقيقة 

ّ
محمد كن

الــرابــعــة مــن الــوقــت بــدل الضائع 
مــن نقطة الـــجـــزاء، لــيــفــرض وقتا 
اضافيا حسمه »الزعيم« بركالت 

الترجيح 3-5.
وبات الهالل أول فريق سعودي 
وثالث فريق آسيوي يبلغ نهائي 
كأس العالم لألندية بعد كاشيما 
أنتلرز الياباني )2016( والعين 
اإلمـــاراتـــي )2018(، وثــالــث فريق 
ــي بـــعـــد الـــــرجـــــاء الـــمـــغـــربـــي  ــربــ عــ
)2013( والعين، يصل إلى نهائي 

البطولة.

الدوسري يفتتح التسجيل

وانـــتـــهـــت فـــتـــرة جـــس الــنــبــض 
، بــعــدمــا 

ً
بــيــن الــفــريــقــيــن ســـريـــعـــا

حــصــل الـــهـــالل عــلــى ركـــلـــة جـــزاء 
نتيجة تعرض األرجنتيني فييتو 
للعرقلة من ظهير فالمنغو األيمن 
ماثيوزينو، ترجمها الــدوســري 
بنجاح في الشباك مانحا التقدم 

لفريقه )4(.
ــح بـــــــيـــــــدرو فـــــــي إدراك  ــ ــجــ ــ ونــ
الــتــعــادل لفالمنغو بعد تمريرة 
من ماثيوزينو سددها مباشرة 
في المرمى لتسكن الشباك على 
يمين الحارس )20(، ليعود األخير 

ويــبــطــل هــجــمــة خــطــيــرة للفريق 
البرازيلي بعد ارتباك دفاعه )37(.

وبعد العودة إلى حكم الفيديو 
المساعد »في آيه آر«، أشهر الحكم 
الــبــطــاقــة الــصــفــراء الــثــانــيــة ومــن 
ثــم الــحــمــراء فــي وجـــه جــيــرســون 
اثــر عرقلته فييتو داخــل منطقة 

الجزاء )8+90(.
ــهــــدف  ــل الـــــــدوســـــــري الــ ــ ــــجـ وسـ
الشخصي الثاني له ولفريقه من 
 مــانــحــا الــهــالل 

ً
ركــلــة جـــزاء أيــضــا

الــتــقــدم قبل نهاية الــشــوط األول 
.)9+90(

وبــدأ فالمنغو الشوط الثاني 
 عن تسجيل هدف 

ً
ضاغطا بحثا

الــتــعــادل ولــكــن دفـــاع الــهــالل كان 
.
ً
يقظا

وتالعب المالي موسى ماريغا 
بــــدفــــاع فــالمــنــغــو قـــبـــل أن يــمــرر 
عرضية أرضية لخليفة الدوسري 
الـــذي ســـدد كـــرة خــطــيــرة إال أنها 
ارتطمت بالعارضة قبل أن تتحول 

إلى ركلة مرمى )58(.
ــشــــل غـــابـــريـــيـــل بـــاربـــوســـا  وفــ
»غــــــابــــــي غــــــــــول« غــــيــــر الــــمــــراقــــب 
ــغــــالل عـــرضـــيـــة زمــيــلــه  ــتــ ــي اســ ــ فـ

 
ً
ماثيوزينو إذ لعبها عالية بعيدا

عن مرمى الهالل )63(.
وأجــــــــــــــــــــرى مـــــــــــــــــدرب الـــــــهـــــــالل 
ــاس  ــ ــ ــــي رامـــــــــــــون ديـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ األرجـ
الــــذي افــتــقــد عــنــصــريــن مــؤثــريــن 
ــي الـــفـــريـــق هــمــا العـــبـــا الــوســط  فـ
الــبــيــروفــي انــــدري كــارّيــو بــداعــي 
و لطرده أمام الوداد، 

ّ
االصابة وكن

 اضـــطـــراريـــا بــاســتــبــدال 
ً
تــغــيــيــرا

خليفة الدوسري المصاب والدفع 
بناصر الدوسري )65(.

وعزز فييتو تقدم الهالل بهدف 
ثالث بعدما حول عرضية سالم 

الدوسري في الشباك إلى تسديدة 
صاروخية ال تصد وال ترد )70(.

ونجح بيدرو، أفضل هداف في 
 ،

ً
كأس ليبرتادوريس مع 12 هدفا

في استغالل ارتباك دفاع الهالل 
 هدفه الشخصي الثاني له 

ً
مسجال

ولفريقه ليقلص الفارق )1+90(.
وأهدر سالم الدوسري فرصة 
تسجيل الهاتريك والرابع لفريقه 
بعدما سدد الكرة برعونة في يد 

الحارس )6+90(.

فرحة العبي الهالل بالهدف الثالث

الهالل يكتب التاريخ ببلوغه 
نهائي مونديال األندية

تابيا يلمح لالتفاق مع سكالوني على تجديد عقده

رفـــــــــــــض رئــــــــيــــــــس االتــــــــحــــــــاد 
األرجنتيني لكرة القدم، كالوديو 
ــــس األول، اإلفـــصـــاح  ــا، أمـ ــيـ ــابـ تـ
عن أي تفاصيل تخص تجديد 
عــقــد مــــدرب الــمــنــتــخــب ليونيل 
سكالوني، في انتظار توقيعه، 
 
ً
واكــتــفــى بــالــقــول: »انــتــظــر خــبــرا

.»
ً
سارا

 على أسئلة الصحافيين 
ً
وردا

حــــــــــــول الــــــتــــــجــــــديــــــد الـــــوشـــــيـــــك 
لسكالوني مع »األلبيسيلستي«، 
أجاب رئيس االتحاد األرجنتيني 
بشكل مقتضب قائال: »اعتدنا أن 
نقدم أخبارا سارة، ولهذا فانتظر 
ــرا ســـــــارا. ســـنـــعـــود ونــقــولــه  ــبـ خـ

مجددا«.
ــريـــح خـــالل  ــتـــصـ جــــــاء هــــــذا الـ
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي داخــــــــل مــقــر 
االتـــحـــاد فــي منطقة إيـــزيـــزا في 
الــــعــــاصــــمــــة بــــويــــنــــوس آيـــــــرس، 
بمناسبة االجتماع المشترك بين 
اتحادات األرجنتين وأوروغواي 

وبـــاراغـــواي، وتشيلي لتحريك 
ولــلــدعــوة لملف ترشيح الــقــارة 

الالتينية لمونديال 2030.
ــذ جـــلـــوســـه عـــلـــى مــقــعــد  ومــــنــ
»راقصي التانغو«  المدير الفني لـ
2018، نـــجـــح  فـــــــي أغـــــســـــطـــــس 

سكالوني في قيادة رفاق النجم 
لــيــونــيــل مــيــســي فـــي الــعــديــد من 
ــا لــقــب كــاس  ــرزهــ الـــنـــجـــاحـــات أبــ
العالم 2022 بقطر على حساب 
فرنسا في 18 ديسمبر الماضي، 
وكـــوبـــا أمـــيـــركـــا فـــي 2021 على 

البرازيل في عقر دارها. وخالل 57 
مــبــاراة، حققت األرجنتين تحت 
القيادة الفنية لصاحب الـ44 عاما 
الفوز في 37 مباراة والتعادل في 

15، والخسارة في 5.
)إفي(

جانب من اجتماع تقديم الملف المشترك لمونديال 2030

 لمنتخب بلجيكا
ً
تيديسكو مدربا

قــرر االتــحــاد البلجيكي لكرة الــقــدم االعتماد على الشاب 
اإليـــطـــالـــي- األلــمــانــي دومــيــنــيــكــو تــيــديــســكــو لـــإشـــراف على 
منتخب وطني غارق في شكوكه بعد وصول الجيل الذهبي 
إلى نهاية حقبة لم ترتق الى مستوى التوقعات والطموحات، 
وذلك بالتعاقد معه األربعاء حتى نهاية كأس أوروبا 2024 

وفق ما أعلن.
 لخالفة 

ً
ـــ37 عـــامـــا ــ واســتــعــان االتـــحـــاد الــبــلــجــيــكــي بــابــن الـ

اإلسباني روبرتو مارتينيز رغم سجله التدريبي المتواضع، 
 لرغبة بعض الالعبين مثل روميلو لوكاكو وتوبي 

ً
وخالفا

ألدرفيرلد اللذين رشحا النجم الفرنسي السابق تييري هنري 
 الى خبرته مع »الشياطين الحمر« 

ً
لتولي المنصب، استنادا

بما أنه تولى في األعوام األخيرة مهمة مساعد المدرب.
وقال االتحاد، في بيان: »يفخر االتحاد الملكي البلجيكي 
 
ً
لكرة القدم باإلعالن عن تعيين دومينيكو تيديسكو مدربا

 »تم تشكيل فريق عمل داخل 
ً
 للمنتخب الوطني«، مضيفا

ً
جديدا

االتحاد لكرة القدم في بداية ديسمبر... وتم تكليفه بإيجاد 
مـــدرب وطــنــي جــديــد، بــاإلضــافــة إلــى تقديم الــمــشــورة بشأن 
مواصلة تطوير النواة الفنية لالتحاد البلجيكي لكرة القدم«.
وتابع »سيخلف اإليطالي دومينيكو تيديسكو روبرتو 
مارتينيز كمدرب وطني للشياطين الحمر البلجيكي، وسيوقع 
 مع االتحاد البلجيكي حتى بعد كــأس أوروبــا 2024«، 

ً
عقدا

 إلــى أن مهمة تيديسكو »تتمثل فــي قــيــادة الشياطين 
ً
الفــتــا

الحمر للتأهل الى كأس أوروبا 2024 في ألمانيا«.

جيمس أفضل مسجل في تاريخ السلة األميركية
أضـــــــــــاف لـــــيـــــبـــــرون جـــيـــمـــس 
 فـــــي مــســيــرتــه 

ً
 جــــــديــــــدا

ً
فــــصــــال

األسطورية، بعدما بات أفضل 
مــســجــل فـــي تـــاريـــخ دوري كــرة 
الــســلــة األمــيــركــي للمحترفين، 
ــريــــم عـــبـــدالـــجـــبـــار  ــاوزه كــ ــجــ ــتــ بــ
ــارة فــريــقــه  ــ ــــسـ ــــي خـ الــــثــــالثــــاء فـ
لوس أنجلس ليكرز على أرضه 
أمـــام أوكــالهــومــا سيتي ثــانــدر 

.133-130
وكـــــان جــيــمــس بــحــاجــة إلــى 
36 نــقــطــة لــتــحــطــيــم رقــــم جــبــار 
 
ً
الصامد منذ 39 سنة وتحديدا

منذ 1984. ووصل الى هذا الرقم 
قــبــل نــهــايــة الــلــقــاء الــــذي سجل 
فيه بالمجمل 38 نقطة، ليرفع 
رصيده إلى 38.390 في الصدارة 

بفارق ثالث نقاط أمام جبار.
وعلى غــرار جــبــار، سيصمد 
رقـــم جــيــمــس لــعــقــود مــن الــزمــن 
بما أن األقرب اليه من الالعبين 
الذين مــازالــوا في المالعب هو 
صديقه العزيز كارميلو أنتوني 

بـــ 28.289 فــي الــمــركــز الــتــاســع 
على الالئحة.

وبــعــمــر الــثــامــنــة والــثــالثــيــن، 
 إلى 

ً
 جــديــدا

ً
أضــاف »الملك« لقبا

مسيرته الــزاخــرة، بعد تتويجه 

أربـــع مـــرات بـــالـــدوري الــمــرمــوق، 
وقد حقق هذا اإلنجاز في موسمه 
الــــعــــشــــريــــن فـــــي دوري »أن بــي 
ايــه«، بتسجيل نقطته السادسة 
والثالثين من تسديدة على بعد 

ستة أمتار، نهاية الربع الثالث، 
 رصيده إلى 38.388 نقطة.

ً
رافعا

ناغتس يواصل هوايته 
 لليكرز الذي يتقهقر 

ً
وخالفا

في المركز الثالث عشر، يواصل 
دنــفــر نــاغــتــس تــعــزيــز صــدارتــه 
 في 

ً
للمنطقة الغربية بـ38 فــوزا

55 مباراة، وذلك بعدما ثأر من 
ضيفه مينيسوتا تمبروولفز 
بـــاكـــتـــســـاحـــه 146-112، لــيــرد 
اعتباره من األخير الذي أسقطه 

األحد 128-98.
وعـــكـــر فــيــنــيــكــس صــنــز على 
ــام تـــومـــاس إنـــجـــازه كــأصــغــر  كــ
( فــــي تـــاريـــخ 

ً
ــــب )21 عـــــامـــــا العــ

الــــــــدوري يــســجــل 40 نــقــطــة أو 
أكثر في ثالث مباريات متتالية 
)43 الثالثاء(، وذلك بفوزه على 

بروكلين نتس 112-116.
وفــــــــــاز مـــمـــفـــيـــس غـــريـــزلـــيـــز 
عــلــى شــيــكــاغــو بــولــز 89-104، 
ونيويورك نيكس على أورالندو 
ماجيك 102-98، ونيو أورليانز 
بيليكانز على أتالنتا هوكس 

.107-116

كريم عبدالجبار وليبرون جيمس

اســتــعــاد يــوفــنــتــوس الــجــريــح تـــوزانـــه بــفــوزه على 
مضيفه ســالــيــرنــيــتــانــا 3 -صــفــر الــثــالثــاء، فــي ختام 
منافسات المرحلة 21 من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

ــتـــوس الــــصــــربــــي دوشــــــان  ــنـ ــوفـ ــة يـ ــيـ ــــل ثـــالثـ ــّجـ ــ وسـ
فالهوفيتش هدفين )26 من ركلة جزاء و47( ومواطنه 

فيليب كوستيك )45(.
ورفــع يوفنتوس رصيد إلــى 26 نقطة فــي المركز 
العاشر، بينما تجّمد رصيد ساليرنيتانا في المركز 

السادس عشر مع 21 نقطة.
وتــعــرض يــوفــنــتــوس لــعــقــوبــة حــســم 15 نقطة من 
رصيده في أواخر ديسمبر أّدت الى تراجعه من المركز 
الثالث إلى الحادي عشر نتيجة قرار لالتحاد اإليطالي، 
بسبب شبهات حول صفقات انتقال العبين وتزوير 

البيانات المالية.
وتأتي هذه العقوبة بعد أدلة جديدة ضمن تحقيق 
جنائي منفصل في الشؤون المالية ليوفنتوس أجراه 

المدعون العامون في تورينو.
وتــعــّرض يوفنتوس لنكسة إضــافــيــة بعد تعثره 

في المباراتين األخيرين في »سيري آ«، فتعادل أمام 
أتــاالنــتــا 3-3 قــبــل أن يخسر أمـــام مــونــتــســا صــفــر- 2 

ليتراجع إلى المركز الثالث عشر.
 
ً
ويبدو فريق المدرب ماسيميليانو أليغري قادرا
على التأهل لمسابقة أوروبــيــة فــي الموسم المقبل، 
 الدوري األوروبي »يوروبا ليغ« بعد بلوغه 

ً
وتحديدا

نصف نهائي كــأس إيطاليا بفوزه على التسيو في 
الدور ربع النهائي الخميس الماضي.

ــم تــنــجــح إدارة »الـــســـيـــدة الـــعـــجـــوز« في  وإذا لـ
االستئناف المقدم من أجل رفع العقوبة المفروضة 
على النادي، فستكون مسابقة الكأس أمله الوحيد 
بالتأهل لـ »يــوروبــا ليغ« الموسم المقبل، إال في 
حال استطاع الفوز بلقب المسابقة القارية الثانية 
التي مـــازال ينافس فيها )يلعب بمواجهة نانت 
الــفــرنــســي فــي مــلــحــق »يـــوروبـــا لــيــغ« فــي 16 و23 
فبراير(، ما سيسمح له بالتأهل لــدوري األبطال 

الموسم المقبل.
ورغـــم االنــطــالقــة الــجــيــدة لفريق ساليرنيتانا في 

 االستحواذ على 
ّ
اللقاء ومحاولته فرض إيقاعه، فإن

 لتشكيل خطورة حقيقية 
ً
الكرة وحــده لم يكن كافيا

على مرمى فريق »السيدة العجوز«.

فالهوفيتش يفتتح التسجيل

ونجح فالهوفيتش في منح يوفنتوس األسبقية 
من ركلة جزاء اثر خطأ تعّرض له فابيو ميريتي داخل 

المنطقة )26(.
وضــاعــف كوستيك تــقــدم الــضــيــوف فــي اللحظات 
األخــيــرة مــن الــشــوط األول بتسجيله الــهــدف الثاني 
فــي مــرمــى الــحــارس المكسيكي غييرمو أوشـــوا، إثر 
محاولة تسديد فاشلة من فالهوفيتش تابعها األول 

في الشباك )45(.
وقضى يوفنتوس آمال مضيفه في مطلع الشوط 
الثاني، عندما تمكن فالهوفيتش من االستفادة من 
تمريرة نيكولو فاجيولي، إلسكانها المرمى وتسجيل 

هدفه الشخصي الثاني له والثالث لفريقه )47(. فالهوفيتش نجم يوفنتوس يحتفل بهدفه الثاني

يوفنتوس يستعيد توازنه بثالثية أمام ساليرنيتانا

وفاة بالزيفيتش مدرب 
كرواتيا السابق

توفي ميروسالف بالزيفيتش، 
المدير الفني األسبق لمنتخب 

كرواتيا، الذي قاد الفريق 
للحصول على المركز الثالث 

في ظهوره األول بنهائيات 
كأس العالم لكرة القدم في 

فرنسا عام 1998، عن عمر 87 
، حسبما أفاد االتحاد 

ً
عاما

المحلي للعبة، أمس. 
وذكرت وكالة األنباء الكرواتية 

)هينا( أن بالزيفيتش توفي في 
مستشفى بالعاصمة الكرواتية 

زغرب قبل يومين من عيد 
ميالده الثامن والثمانين. 

ويمتلك بالزيفيتش، المولود 
في البوسنة، مسيرة تدريبية 

حافلة، حيث تولى القيادة 
الفنية لمنتخبات سويسرا 

وإيران والبوسنة والهرسك، 
باإلضافة للعديد من األندية 

من بينها دينامو زغرب 
الكرواتي، وفريقي سيون 

ولوزان السويسريين، 
وشنغهاي شينهوا الصيني، 

على مدى 4 عقود. 
وتمثل أكبر نجاح لبالزيفيتش 

في حصوله مع منتخب 
كرواتيا على المركز الثالث 

بمونديال 1998.

ً
بايرن يعّين مدربا

 للحراس
ً
جديدا

استعان بايرن ميونيخ، بطل 
ومتصدر ترتيب الدوري 

األلماني لكرة القدم، بميكايل 
ريشنر، لتولي مهمة مدرب 

 للمقال 
ً
حراس المرمى خلفا

توني تابالوفيتش الذي تسبب 
التخلي عنه بجدل وحرب 
كالمية داخل أروقة النادي 

البافاري.
وأعلن بايرن أمس تعاقده 

مع المدرب البالغ من العمر 
 من المنافس 

ً
، قادما

ً
42 عاما

المحلي هوفنهايم الذي 
سيحصل جراء التخلي عن 

خدمات األخير على مبلغ »من 
6 أرقام كبدل انتقال«، وفق ما 

أفادت مجلة »كيكر«.
وتسببت إقالة تابالوفيتش في 
جدل كبير بعد االنتقاد الشديد 
الموجه للنادي من قبل حارسه 

وقائده المصاب مانويل نوير 
الذي وصف رحيل صديقه 
القادم معه الى بافاريا من 

شالكه عام 2011 »كما لو أن 
قلبي قد اقتلع من مكانه«.

أنس جابر تخضع لعملية 
جراحية بسيطة

أعلنت العبة التنس التونسية، 
المصنفة ثالثة عالميا، 

أنس جابر، أمس األربعاء، 
انسحابها من دورتي الدوحة 
ودبي، بسبب »عملية جراحية 
بسيطة« من المقرر أن تخضع 

لها قريبا.
وكتبت جابر، في صفحتها 

على موقع فيسبوك، »من أجل 
العناية بصحتي، قرر فريقي 
الطبي إجراء عملية جراحية 

بسيطة بهدف العودة إلى 
المالعب والحصول على نتائج 

جيدة«.
وأضافت أنها اضطرت إلى 

االنسحاب من البطوالت 
المقبلة في الدوحة ودبي 

نتيجة لذلك، مبينة أن القرار 
»يحطم قلبي، وآسفة للجماهير 
في الشرق األوسط الذين كانوا 

ينتظرونني«.

مستثمرون قطريون بصدد شراء
نادي مانشستر يونايتد

كــشــف عـــدد مـــن وســـائـــل اإلعـــالم 
ــبــــة  الــــبــــريــــطــــانــــيــــة عـــــــن رغــ

مستثمرين قطريين في 
شـــراء نـــادي مانشستر 

يونايتد اإلنكليزي.
وأوضحت صحيفة 
»ديـــــــلـــــــي مـــــــيـــــــل«، أن 
ــنـــدوق الــقــطــري  الـــصـ
الرياضي االستثماري 

يسعى إلى إتمام صفقة 
شراء نادي مان يونايتد 

بأسرع وقت، باإلضافة الى 
تكهنات بضخ مبالغ كبيرة 
جدا لتدعيم صفوف النادي.

يــذكــر أن عــائــلــة غـــاليـــزر الــمــالــكــة لــنــادي 
مانشستر يونايتد ترغب في بيعه مقابل 
6 مليارات جنيه استرليني، بينما يسعى 
ــطـــري لــضــخ  ــقـ الــــصــــنــــدوق االســـتـــثـــمـــاري الـ
مـــلـــيـــاري جــنــيــه اضـــافـــيـــة لــتــدعــيــم صــفــوف 
النادي وإعادة بنائه ليعود إلى قمة االندية 

العالمية.

مـــن جــانــبــهــا، أشــــــارت صحيفة 
»غــــارديــــانــــز«، إلــــى أن أمــيــر 
دولـــة قــطــر الــشــيــخ تميم 
آل ثــانــي يساند عملية 
شراء النادي االنكليزي 
الـــــعـــــمـــــالق، وأن هــــذه 
العملية لن تتعارض 
مع ملكية الصندوق 
الــــــــقــــــــطــــــــري لـــــــنـــــــادي 
ــان  ــرمـ ــاريـــــس ســــــان جـ ــ بـ

الفرنسي.
يــذكــر أن لــوائــح االتــحــاد 
ــدم يــمــنــع  ــقــ األوروبــــــــــي لـــكـــرة الــ
مواجهة أي فريقين مملوكين لنفس 
الجهة في البطوالت األوروبية لالندية، لذا 
ســيــحــاول الــمــســتــثــمــرون الــقــطــريــون إقــنــاع 
اليويفا بتعديل الالئحة، أو سيتم اللجوء 
إلــى حل بديل من خــالل االستعانة بشركة 
أخــــــرى مــســتــقــلــة عــــن الـــصـــنـــدوق الــقــطــري 

االستثماري.

إصابة هوغو لوريس 
تبعده عدة أسابيع

أصيب حارس مرمى توتنهام، 
الفرنسي هوغو لوريس، في 

ركبته خالل مباراة فريقه ضد 
مانشستر سيتي )1 - صفر( 

في الدوري المحلي األحد، 
وسيغيب عن المالعب فترة 

تتراوح بين 6 و8 أسابيع، 
كما اعلنت صحيفة »دايلي 

تليغراف« اإلنكليزية األربعاء.
حتى ان الصحيفة ذهبت 

إلى حد اعتبار ان »تقديرات 
متشائمة أولية تشير الى 

امكانية انتهاء موسم لوريس« 
لكن توتنهام يريد تحاشي 

خضوع حارسه لعملية 
جراحية.

أميركا الجنوبية تقدم ملف استضافة مونديال أميركا الجنوبية تقدم ملف استضافة مونديال 20302030
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

محمد سعد صالح المطيري
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: اليوجد 

ً
42 عاما

عزاء، ت: 99419000

رعيده كريم شبيب الفضلي
أرملة: فليفل لهيلم شطي الفضلي

، شيعت، الــرجــال: غــرب عبدالله الــمــبــارك، ق3، 
ً
77 عــامــا

قسيمة 635، النساء: الصباحية، ق3، ش11، م1004، ت: 
65045445

نواف محمد مبارك سعيد مبارك
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الفنطاس، 

ً
30 عاما

ق3، ش104، م17، ت: 50400528، 50500242، 98886320، 
66785798

عبدالمحسن عبدالله عثمان الخرافي 
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: اليوجد 

ً
69 عاما

عزاء، ت: 99087871، 99633056، 99238338

عبدالله جاسم محمد قاسم
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الشهداء، 

ً
36 عاما

ق5، ش506، م215، مــقــابــل مــســجــد فــاطــمــة الـــجـــســـار، ت: 
90079088 ،99466117

نادية عبدالعزيز حسين العباد
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: حطين، 

ً
60 عاما

ق3، ش310، م36، ت: 99615021

عبدالرحمن سليمان محمد الشايجي
، يشيع اليوم بعد صالة العصر، الرجال: مشرف، 

ً
68 عاما

ق6، ش7، م21، )مساء فقط(، النساء: القادسية، ق7، شارع 
العدساني، م68، )مساء فقط(، ت: 97434230، 98700007
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    0 6:51

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  20

10

ً
 01:14 صبـــاحــــــا

 02:51 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
08:17 صبـــاحــــــا

08:31 مــــــســــــــــــــــاًء 

جامعة يابانية تبيع الخاليا الجذعية »مايكروسوفت« تتحدى »غوغل«
بـــدأت جامعة كيوتو اليابانية بيع الخاليا الجذعية الــتــي يمكن 

استخدامها في إنماء أنسجة مختلفة.
وذكــرت قناة NHK التلفزيونية، في خبر نقله موقع روسيا اليوم، 
أمــس، أن الخاليا الجذعية التي تعرضها الجامعة للبيع هي خاليا 
جذعية مستحدثة )محفزة بـــ iPS( مــن دم مواطنين يابانيين، يمكن 
استخدامها في تنمية أنسجة أعضاء الجسم المختلفة، وفي ابتكار 
أدويــة جديدة، الفتة إلى أن المجموعة الواحدة من الخاليا الجذعية 
(، وتحتوي على ما يقرب من 200 

ً
تباع بـ 50 ألف ين ياباني )380 دوالرا

ألف خلية جذعية، وأن عملية تحضير الخاليا وإرسالها إلى الزبون 
 على األقل.

ً
 واحدا

ً
تستغرق أسبوعا

قــالــت شــركــة مايكروسوفت، 
ــي بـــيـــان نــقــلــه مـــوقـــع ســكــاي  فــ
نــيــوز، أمـــس، إنــهــا تعكف على 
تحديث محركها للبحث »بينغ« 
ــدج  ــ ــ ــــت »إيـ ــــرنـ ــتـ ــ ــفـــح اإلنـ ــتـــصـ ومـ
ويـــب« بــالــذكــاء الــصــنــاعــي، مما 
يشير إلــى طموحها الستعادة 
الصدارة بأسواق التكنولوجيا 
االســـتـــهـــالكـــيـــة الـــتـــي تــراجــعــت 

فيها.

وتـــراهـــن الــشــركــة المصنعة 
لنظام التشغيل »ويندوز« على 
مستقبلها بالذكاء الصناعي، 
من خالل استثمارات بمليارات 
الـــــــــــــدوالرات، فـــيـــمـــا تــــرفــــع رايــــة 
التحدي لشركة غوغل التابعة 
ــتـــي تــفــوقــت على  أللـــفـــابـــت، والـ
»مــايــكــروســوفــت« لــســنــوات في 
تكنولوجيا البحث والتصفح 

عبر اإلنترنت.

ً
»األخضر« يظهر في السماء غدا
ً
»األخضر« يظهر في السماء غدا الملك على طوابع بريطانياالملك على طوابع بريطانيا

أعلن مصدر في القبة السماوية بموسكو أن المذنب الساطع 
)C/2022 E3 )ZTF »األخضر«، سيبتعد عن األرض بعدما حلق 
بالقرب منها في أول فبراير الجاري، غير أنه سيمكن رؤيته 

 وبعد غٍد.
ً
ثانية غدا

وجاء في بيان القبة السماوية، نشره موقع روسيا اليوم، 
ــــذا ال يــعــنــي عــلــى اإلطـــــالق أنــــه ســيــكــون من  أمــــس األول: »هـ
المستحيل رؤيته في المستقبل، بيد أن ابتعاده عن الشمس 
يؤدي إلى انخفاض مستوى سطوعه، ويصبح من الصعب 
، وبعده، سيمر المذنب على بعد 1.5 درجة 

ً
رؤيته، ولكن غدا

عن المريخ، مما يجعل من السهل البحث عنه في السماء«.

كشفت هيئة البريد الملكية البريطانية، أمـــس، عــن أول 
 بعد 

ً
طوابع تحمل صــورة تشارلز الثالث الــذي أصبح ملكا

وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في 8 سبتمبر الماضي.
وقالت الهيئة، في بيان نقله موقع سكاي نيوز، إن الطوابع 
 من 4 أبريل المقبل، مضيفة أن الملك 

ً
طرح للبيع اعتبارا

ُ
ست

وافق على التصميم »كما الحال مع جميع تصاميم الطوابع 
الجديدة«.

والصورة الجديدة نسخة معدلة من صورة رسمها النحات 
مارتن جينينغز لحساب هيئة سك العملة الملكية، الجهة 

المسؤولة عن سك العمالت المعدنية البريطانية.

Find My Kids أمان لألطفال
 Find My Kids ــلـــنـــت »أبــــــــل« مــــيــــزة أعـ
الــجــديــدة على ساعتها، وهــو األمـــر الــذي 
 من ِقبل العديد من األمهات 

ً
سيلقى ترحيبا

واآلباء القلقين على أطفالهم.
وأضاف عمالق التكنولوجيا، في بيان 
نقله مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمـــس، أن »هــذا 
التطبيق يمكن اآلباء من تتبع ذريتهم في 
 
ً
 إلى أنه سيحفظ أيضا

ً
الوقت الفعلي«، الفتا

بيانات المواقع التاريخية الخاصة بهم 
لمدة تصل إلى شهر، مما يمّكن األشخاص 
الــقــلــقــيــن مـــن الــتــحــقــق بــالــضــبــط مــمــا كــان 

أطفالهم ينوون القيام به.
 فــي االتجاه 

ً
وتعمل ميزة األمـــان أيــضــا

ــال مـــن تنبيه  ــفـ اآلخـــــر، حــيــث يــتــمــكــن األطـ
ــــي خـــطـــر.  ــم فـ ــهــ ــروا أنــ ــ ــعـ ــ والــــديــــهــــم إذا شـ
وبــالــضــغــط عــلــى زر SOS فــي ســاعــة أبــل، 
يمكنهم إرسال تنبيه إلى هاتف والديهم 

مع تحديد موقعهم.
وتــــم إنـــشـــاء الــتــطــبــيــق نــفــســه بــواســطــة 
مطور تابع لجهة خارجية، وهو األول من 
نوعه الذي تمت الموافقة عليه لالستخدام 

خارج النظام البيئي لـ »أبل«.
وهـــذا يعني أنــه طالما أن الطفل لديه 
ساعة أبل، يمكن للوالد استخدام أي عالمة 
تجارية من الهواتف الذكية لتتبع موقعه.
ويحتوي التطبيق على عــداد خطوات 
محبب يشجع األطــفــال على المشي أكثر 

على مدار اليوم.
ــيــــذي فــــاديــــخ  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وقــــــــــال الـ
جينياتولين: »تتمثل مهمة شركتنا في 
التأكد من أن اآلبــاء يربون أطفااًل سعداء 
 
ً
في بيئة آمنة. نحاول جعل تطبيقنا متاحا

لآلباء واألطفال«.

»تريكابرين« يعالج انفطار القلوب
اكــتــشــف بــاحــثــون مـــن جــامــعــة أوســـاكـــا 
أن المكمل الغذائي »تريكابرين« يمكن أن 
ُيحسن بشكل كبير أعــراض أمــراض القلب 
لــــدى مــجــمــوعــة فــرعــيــة مـــن مــرضــى الــقــلــب 

واألوعية الدموية، ويعالج ما يسمى »القلب 
المكسور«.

 بــاســم 
ً
والــقــلــب الــمــكــســور ُيـــعـــرف أيـــضـــا

انفطار القلب أو كــرب القلب، وهــو تعبير 

مجازي عن شدة اإلجهاد أو األلم العاطفي، 
ــــدي فـــــي بــــعــــض األحـــــــيـــــــان، الـــتـــي  ــــسـ ــــجـ والـ
يتعرض لها المرء نتيجة للحسرة الشديدة 

والعميقة.
 ،CAD ويعتبر مــرض الــشــريــان الــتــاجــي
الذي ينطوي على تضييق أو حتى إغالق 
 ما يؤدي إلى نوبة 

ً
شرايين القلب، وغالبا

 لــلــوفــاة فـــي جميع 
ً
 رئــيــســيــا

ً
قــلــبــيــة، ســبــبــا
أنحاء العالم.

وال تزال حاالت الوفاة جراء هذه الحالة 
شائعة، رغــم وجـــود عــالج مثل مخفضات 
الكوليسترول، إال أن بعض المرضى يبدو 

أنهم يقاومون العالج.
وقــــالــــت الــــــدراســــــة، الــــتــــي نــقــلــهــا مــوقــع 
SciTechDaily عن دوريــة القلب األوروبــي، 
ونشرتها »العربية. نــت«، أمــس، إن تناول 
التريكابرين الــغــذائــي ســاعــد فــي تحسين 
األعــراض لدى بعض المرضى في غضون 
شهرين، وأظهر تصوير األوعية المقطعي 
 في 

ً
 ملحوظا

ً
المحوسب للمتابعة تراجعا

آفات تصلب الشرايين.
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ً
 هائال

ً
ارتفعت القروض الشخصية للمواطنين ارتفاعا

خالل العامين الماضيين...
ــداد الــمــقــتــرضــيــن، وكــذلــك  هـــذا االرتـــفـــاع الــكــبــيــر فــي أعــ
المبالغ التي اقترضوها لم تكن في معظمها بسبب الحاجة 
الماسة للمال لشراء األساسيات، لكنه - أي هذا االرتفاع 
- أتــى نتيجة اإلشــاعــة الــتــي انتشرت بــأن ضغط الــنــواب 

سيجبر الحكومة على شراء القروض...
ما معناه أن البلد تسّيره اإلشاعات، ويجري في عروق 

بعض مواطنيه االستهالك غير المبرر!
 ال 

ً
هــذا النمط االستهالكي البحت الــذي ينمو سنويا

مبرر له إال ترديد مقولة »الخير وايد«...
نعم »الخير وايد«، ولله الحمد، والله يزيده، والدخل من 

النفط واالستثمارات الخارجية بازدياد.
 بازدياد، دون وجود 

ً
ولكن أوجه الصرف الحكومي أيضا

إنجازات واضحة نتيجة ذلك الصرف!
كم مستشفى؟
وكم جامعة؟

وكم مشروع ترفيهي؟
وكم مصنع إنتاجي؟ 

نعم كم وكم وكم وكم؟ والجواب ليس لدينا شيء جديد 
ُيذكر، وكلنا نعيش في دولة ليس بها حتى مطار حديث 
ومتقدم، أو مستشفى تعليمي نفتخر به وخدمات ترفيهية 

تبهر الناظرين!
لدينا دولة تصرف دون هوادة، ودون استفادة، ومعظم 

مشاريعها تنفيع في تنفيع...
وكلما ازداد ذلك ازدادت قروض المواطنين االستهالكية 

غير المبررة على أمل اإللغاء...
أمــا من لم يقترض، وعــاش في حــدود إمكانياته، فإنه 
سينتهي الخاسر الوحيد، ألن اإلشاعة لربما تصدق بإلغاء 

القروض دون عدالة أو مساواة!

نعم، كم؟ وكم؟ 
د. ناجي سعود الزيدوكم؟ وكم؟!

الله بالنور

حسن العيسىقانون »أوف وأون«

قانون أعوج من عام 1979، ولم يلتفت إليه أحد ال الحكومات 
المتعاقبة وال مجالس األمة المتغيرة، تلك القوانين تجعل أي 
حالم بدولة االنفتاح التجاري وجلب المستثمرين ورؤوس 
األموال األجنبية وإيجاد مصدر رديف للدخل غير بقالة النفط، 

كحلم إبليس في الجنة.
حسب مصادر جريدة الراي أمس، فإن إدارة التسجيل العقاري 
توقفت عن تسجيل نقل ملكية أي عقار إلى الشركات إذا كان أحد 
! إدارة 

ً
 واحدا

ً
مالك األسهم فيها غير كويتي ولو كان يملك سهما

التسجيل لم تأت بجديد، بل كانت »سوتش أوف وأون« للمادة 
الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لعام 1979 الخاص بتنظيم 
ملكية غير الكويتيين للعقارات بالكويت، والتي تمنع الشركات 

التجارية من تملك العقارات باستثناء البنوك.
ذلــك الــقــانــون لــم يفرق بين شــركــات األمــــوال، مثل الشركات 
المساهمة وذات المسؤولية المحدودة، وشركات األشخاص 
كشركات التضامن. شركات األمــوال المساهمة لها ذمة مالية 
 عن مالكها، وإذا امتلكت شركة مساهمة عامة 

ً
مستقلة تماما

 في الدولة، فهذا ال يعني أن ملكية العقار ستعود إلى مالك 
ً
عقارا

األسهم األجنبي، لكن القانون هنا أعمى بصر، والتطبيق كان 
أعمى بصيرة في دولــة االنفتاح والسهولة اإلجرائية، فــإدارة 
التسجيل كانت تغض النظر لفترات من الزمن – مثلما يبدو 
مــن خبر جــريــدة الـــراي - فــي قضية تسجيل الــعــقــار بالنسبة 
للشركات العقارية، لكن إدارة التسجيل صحت فجأة »سوتش 
 لدى 

ً
 وارتــبــاكــا

ً
أون« للقانون وأعملت أحكامه وأحــدثــت قلقا

الشركات العقارية التي لم تعد تعرف كيف تتصرف مع قوانين 
تموت وتحيا ال بقوانين أخرى وإنما حسب المزاج في التطبيق.
 ستسابق الكويت 

ً
 قــادمــا

ً
بعد هـــذا، هــل تــصــدقــون أن يــومــا

فيه شقيقاتها الخليجيات في تحفيز االستثمارات األجنبية 
واالنــفــتــاح الــتــجــاري والــمــالــي وبــتــر بــيــروقــراطــيــة الــالمــبــاالة 
واإلهمال في دهاليز تلك اإلدارات الحكومية المعفنة؟! محلك 

...
ً
 وأبدا

ً
 در دائما

ً
راوح وخلفا
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