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ً
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١٧
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 من المساعدات ألنقرة عبر الجسر الجوي 
ً
• »الهالل األحمر«: إرسال 42 طنا

• الساير: 5 ماليين دوالر لمنكوبي الشمال السوري
• توجيه 50 % من زكاة أموال »التعاونيات« إلى متضرري الكارثة

 لبيع النفط والغاز
ً
 غربيا

ً
إيران تتلقى عرضا

مقابل »التخصيب« والمسّيرات... والعقدة في بغداد

● طهران - فرزاد قاسمي
علمت »الجريدة«، من مصدر رفيع المستوى 
في وزارة الخارجية اإليرانية، أن طهران تلقت 
، عــبــر وزيــــر خــارجــيــة خــلــيــجــي، أمــس 

ً
عـــرضـــا

األول، يتيح لها بيع نفطها وغــازهــا للدول 
األوروبــيــة، التي توقفت اإلمــــدادات الروسية 
إلـــيـــهـــا، مــقــابــل تـــراجـــع إيــــــران عـــن تخصيب 

الــيــورانــيــوم إلــى الــحــّد المنصوص عليه في 
االتفاق النووي )3.67 في المئة(، ووقفها بيع 

الطائرات المسّيرة والصواريخ لروسيا.
وقال المصدر، إن االقتراح يشترط موافقة 
طهران على تفتيش المنظمة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة مــنــشــآتــهــا، مــقــابــل تــعــلــيــق واشــنــطــن 
 
ً
، كما كــان ســاريــا

ً
الــعــقــوبــات النفطية جــزئــيــا

العام الماضي، في حال تبين أن إيران عادت 

 أن 
ً
إلى مستويات التخصيب المطلوبة، مبينا

وجهة النظر األميركية ترى أن هذه الخطوة 
ــّهـــد لـــعـــودة  ــكـــون إيـــجـــابـــيـــة، وتـــمـ يــمــكــن أن تـ
تدريجية لجميع األطراف إلى االتفاق النووي.
وكانت إدارة الرئيس األميركي جو بايدن 
ــت الــنــظــر الــعــام الــمــاضــي عــن الــشــركــات 

ّ
غــض

األوروبية التي تريد شــراء النفط والغاز من 
إيــران، لكن المشكلة التي تواجهها 

 
ً
 بالتوجيهات السامية، وانطالقا

ً
التزاما

 
ً
مـــن دورهـــــا اإلنــســانــي الـــريـــادي إقــلــيــمــيــا
، أطــلــقــت الــكــويــت، أمـــس، الحملة 

ً
ــا ــيـ ودولـ

الـــوطـــنـــيـــة الــشــعــبــيــة الـــعـــاجـــلـــة )الـــكـــويـــت 
بجانبكم(، لمساعدة متضرري الزلزال في 
سورية وتركيا، عبر فتح باب التبرع على 
تلفزيون الكويت 12 ساعة، لتجمع خالل 
ساعات وحتى مثول »الجريدة« للطباعة 

أكثر من 15 مليون دينار.
وصرحت وزيــرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون 
المرأة والطفولة المهندسة، مي البغلي، 
أمس، بأن الكويت أطلقت صفحة جديدة 
من العمل اإلنساني الذي جبلت عليه عبر 
 لوقوفها 

ً
حملة »الكويت بجانبكم«؛ تأكيدا

ــانـــب الـــشـــعـــبـــيـــن الــــتــــركــــي والــــســــوري  بـــجـ
ومساعدتهما جراء تلك الكارثة.

وبالتزامن مع الحملة، يتواصل جسر 
الــمــســاعــدات الكويتية للبلدين، إذ قالت 
جمعية الهالل األحمر الكويتي إنها أرسلت 
 من المستلزمات الطبية واألدوية 

ً
42 طنا

لمتضرري زلزال تركيا عبر الجسر الجوي.
وأعلن رئيس الجمعية د. هالل الساير 
توقيع الجمعية اتفاقية تعاون مع االتحاد 
الدولي للصليب والهالل األحمر واللجنة 
الدولية للصليب األحمر، إضافة إلى الهالل 
األحـــمـــر الــقــطــري عــلــى تــقــديــم مــســاعــدات 
إنسانية عاجلة للمنكوبين فــي الشمال 
الــســوري بقيمة 5 مــاليــيــن دوالر، والــتــي 

 هناك.
ً
بدأت فعليا

إلـــى ذلــــك، كــشــف رئــيــس مــجــلــس إدارة 
اتحاد الجمعيات التعاونية علي الفهد، أن 
مبادرة االتحاد بتوجيه 50 في المئة، بحد 
أقصى، من زكاة أمــوال »التعاونيات« إلى 
متضرري الزلزال، جمعت، حتى الرابعة من 
عصر أمس، عبر حملة »الكويت بجانبكم«، 
قرابة مليون دينار، تبّرعت بها نحو 10 

جمعيات تعاونية.
ــد، فــــي تــصــريــح،  ــهـ ــفـ وبــيــنــمــا تـــوقـــع الـ
»الجريدة« أن يتجاوز إجمالي تبرعات  لـ
الجمعيات 3 ماليين دينار، أعلنت جمعية 
النجاة الخيرية فتح أبــوابــهــا الستقبال 
ــل الــخــيــر،  أول الــتــبــرعــات الــعــيــنــيــة مـــن أهـ
بالتنسيق مع الجهات الرسمية والسفارة 

التركية في البالد.

محمد الشرهان 
وجورج عاطف

»المطوع التجارية« تتبرع بـ 2.5 مليون دوالر

ــة عـــلـــي عـــبـــدالـــوهـــاب  ــركــ أعـــلـــنـــت شــ
المطوع التجارية تبرعها بـ 2.5 مليون 
دوالر لجمعية الهالل األحمر الكويتي، 
لدعم جهودها في مساعدة متضرري 

الزلزال.
وصرح رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي للشركة، فيصل المطوع، أمس، 
بـــأن »مـــا خــلــفــه الـــزلـــزال الــمــدمــر يحتم 

علينا مساعدة إخواننا«.

غرفة التجارة تساهم بـ 250 ألف دينار
أعــلــنــت غــرفــة تـــجـــارة وصــنــاعــة الــكــويـــــت، بــرئــاســة 
محمد جــاســم الصقر، مساهمتها بـــ 250 ألــف دينار 
 لجهود جمعية الهالل األحمر الرامية إلى تقديم 

ً
دعما

المساعدات العاجلة للمتضررين جراء الزلزال المدمر 
الذي أصاب سورية وتركيا، وتأمين احتياجاتهم.

وأعــربــت الــغــرفــة، فــي بــيــان، »عــن صـــادق مشاعرها 
لمواساة أشقائنا في سورية وتركيا وعائالت ضحايا 
الكارثة«، داعية الله تعالى »أن يتغمد الضحايا بواسع 

رحمته، ويعّجل بشفاء المصابين«.
محمد جاسم الصقر  من المستلزمات الطبية قبيل إقالعها أمسفيصل المطوع

ً
طائرة القوة الجوية محملة بـ ٤٢ طنا

»الشال«: مشروع الموازنة مخالف لإلصالح المعلن
 يوسع الفجوات الهيكلية في االقتصاد

ً
ً• ارتفاع نفقاتها العامة المتضمنة 79.3% رواتب ودعوما

• األموال المتاحة لتنمية الموارد المالية والبشرية تتالشى لحساب توزيع المتاح حاليا
 إلى سوق العمل

ً
• تهديدات حقيقية بالبطالة السافرة والمتنامية لصغار الشباب القادمين قريبا

تـــه لــمــشــروع الـــمـــوازنـــة الــعــامــة للسنة  فـــي قـــراء
المالية 2024/2023، رأى تقرير مركز »الشال« أن هذا 
 لكل المعلن من نوايا اإلصالح 

ً
المشروع جاء مخالفا

المالي بما فــي ذلــك المنصوص عليه فــي برنامج 
الحكومة الحالية.

وذكـــر الــتــقــريــر أنـــه فــي وقـــت تنخفض تــقــديــرات 
اإليرادات العامة 14.2%، تتجه النفقات العامة إلى 
 لمنطق 

ً
زيــادة غير مسبوقة بنسبة 11.7% خالفا

 إلى أن »خطورة ذلك المؤشر تكمن في 
ً
األمور، الفتا

إقراره أن النفقات العامة خرجت عن السيطرة ولم 
.»

ً
تعد مرنة وسترتفع مستقبال

وأوضح أن تحليل تلك األرقام يؤكد بشكل قاطع 

أن ارتــفــاع النفقات العامة ليس فقط غير مسبوق 
 لنوايا اإلصالح المالي، وإنما 

ً
وليس فقط معاكسا

 مخالف لكل نوايا اإلصالح االقتصادي، 
ً
هو أيضا

ويعمل على توسعة فــجــوات االقــتــصــاد الهيكلية، 
 أن النفقات الجارية ارتفعت مساهمتها في 

ً
مبينا

إجمالي النفقات العامة من 87.5% للسنة المالية 
الحالية 2023/2022، إلى 90.5% في مشروع الموازنة 
المقبلة، مما يعني أن األموال المتاحة لخلق فرص 
عمل وإصالح التعليم والخدمات الصحية والبنى 
الــتــحــتــيــة، أي تــنــمــيــة الـــمـــوارد الــمــالــيــة والــبــشــريــة، 

.
ً
تتالشى لحساب توزيع الموارد المتاحة حاليا

02وأكــــد أن »عــــدم اســتــدامــة ســـوق العمل 

02

12

إيرانيون خالل مشاركة في ذكرى الثورة اإلسالمية في طهران أمس )رويترز(

03
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مشروع الموازنة مخالف لإلصالح...

إيران تتلقى عرضًا غربيًا لبيع النفط...
ببلوغ نصيب الرواتب واألجــور والدعوم 79.3% من جملة النفقات 
العامة في مشروع الموازنة القادمة مقابل 74.7% في الحالية، يعني 
 بالبطالة السافرة والمتنامية لصغار الشباب والشابات 

ً
 حقيقيا

ً
تهديدا

 إلى سوق العمل«.
ً
القادمين قريبا

ولفت التقرير إلى أنه مع تغير األساس في مشروع الموازنة القادمة 
إلى 26.3 مليار دينار، ستحتاج الكويت في السنة المالية 2037/2036 
إلى نحو 43 مليار دينار لتغطية نفقاتها العامة، مما يعني أن استدامة 

المالية العامة مستحيلة. 
ورأى أنـــه »مـــا لــم يتغير نــهــج تشكيل الــحــكــومــة الــجــديــدة، فإنها 
ستطالب بالسماح لها بــاالقــتــراض مــن الــســوق العالمي أو السحب 
مــن احتياطي األجــيــال الــقــادمــة لــشــراء بعض الــوقــت وتعميق ضرر 
المالية العامة، وإن تحقق لها ذلك، فسوف تقود البلد إلى مأزق مالي 

واقتصادي قد يستحيل تجاوزه.
وعما ورد في المقدمة التسويقية لمشروع الموازنة من تحجج بأن 
ضمن النفقات العامة استحقاقات متأخرة لوزارتي النفط والكهرباء، 
فهي نفقات مستحقة تــأخــر ســدادهــا، ولــو دفــعــت فــي وقتها لرفعت 
مستويات اإلنفاق السابقة بنفس الرقم البالغ 1.064 مليار دينار، كما 
أنها تظل تمثل 38% من زيادة النفقات العامة في المشروع، أما %62 

طــهــران هــي أن واشنطن أوقــفــت فجأة قبل ثالثة أشهر عمليات نقل 
عائدات النفط والغاز اإليرانية، التي تحول إلى طهران عبر العراق.

وأضاف المصدر، أن الوسيط الخليجي لم تكن لديه أي معلومات 
عما إذا كان هذا العرض يشمل ضمانات بعودة تلك األموال اإليرانية، 
لذا طلب المسؤولون اإليرانيون من الوسيط الرد على هذا التساؤل؛ 

لُيبنى على الشيء مقتضاه. 
إلى ذلك، ووسط تراجع االحتجاجات، شارك عشرات آالف اإليرانيين، 
أمس، في إحياء الذكرى الرابعة واألربعين لسيطرة الثورة اإلسالمية 
»البيعة«   لـ

ً
على الحكم، وهو ما عّده الرئيس إبراهيم رئيسي تجديدا

 على أن »ذراعي األمة مفتوحتان لقبول 
ً
للجمهورية اإلسالمية، مشددا

من تم التغرير بهم«.
ورّدد المشاركون هتافات منها »الموت ألميركا« و»الموت إلسرائيل«، 
وعرضت قرب ساحة »آزادي« نماذج إلنتاجات عسكرية إيرانية منها 

صاروخ »سّجيل« البالستي، وطائرة مسّيرة من طراز »شاهد 136«.

المتبقية فنفقات جارية جديدة، ومن ضمنها شراء إجازات كل العاملين 
في القطاع العام، وهي بدعة فريدة من نوعها في العالم.
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رئيس الوزراء يهنئ إيران ولي العهد يهنئ بالعيد الوطني إليراناألمير يهنئ إيران بالعيد الوطني
بالعيد الوطني بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 

ــبــــالد الـــشـــيـــخ نــــــواف األحـــمـــد  الــ
بـــبـــرقـــيـــة تــهــنــئــة إلـــــى الــرئــيــس 
اإليراني آية الله د. سيد إبراهيم 
ــمـــوه  ــر فـــيـــهـــا سـ ــبــ ــــي، عــ ــــسـ ــيـ ــ رئـ
عـــن خــالــص تــهــانــيــه بمناسبة 
العيد الوطني لــبــالده، متمنيا 
لـــه مـــوفـــور الــصــحــة والــعــافــيــة، 
ــة اإلســـــالمـــــيـــــة  ــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــلـ ــ ولـ
اإليرانية وشعبها الصديق كل 

التقدم واالزدهار.

بعث سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد ببرقية تهنئة إلى 
الرئيس آية الله د. سيد إبراهيم 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة  رئـــيـــســـي، رئـ
اإلسالمية اإليرانية الصديقة، 
ضمنها سموه خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
راجيا له وافر الصحة والعافية.

بعث سمو الشيخ أحمد نــواف األحمد رئيس مجلس 
الوزراء ببرقية تهنئة إلى الرئيس آية الله د. سيد إبراهيم 
رئيسي رئيس الجمهورية اإلسالمية اإليرانية الصديقة 

بمناسبة العيد الوطني لبالده.

الخالد: النهوض بمستوى الجاهزية 
واالستعداد في القطاعات العسكرية

 لألمر السامي
ً
 بالجيش تنفيذا

ً
• منح أوسمة وأنواط لـ 2233 ضابطا

 للتضحيات التي يقدمونها
ً
 مع احتفاالت األعياد الوطنية وتقديرا

ً
• تزامنا

● محمد الشرهان
 لألمر األميري السامي بمنحها 

ً
تنفيذا

ــه الـــنـــائـــب األول  ــ لــمــنــتــســبــي الـــجـــيـــش، وجـ
ــر الــداخــلــيــة  ــ لــرئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء وزيـ
وزيــر الدفاع باإلنابة الشيخ طــالل الخالد 
بمنح وسام الواجب العسكري من الدرجة 
 من رتبة عميد، ومن 

ً
الممتازة لـ 34 ضابطا

 مــن رتبتي 
ً
الــدرجــة األولـــى لـــ 192 ضــابــطــا

ــد، ومــن الــدرجــة الثالثة لـــ 1790  مقدم ورائـ
 من ضباط الصف، باإلضافة إلى 

ً
عسكريا

 من مختلف الرتب أنواط 
ً
منح 217 ضابطا

الخدمة العسكرية بفئاتها الثالث الذهبية 
والــفــضــيــة والـــبـــرونـــزيـــة، بــعــد اســتــيــفــائــهــم 

لشروط وضوابط االستحقاق لها.

ــواط  ــ ــ ــة واألنـ ــمــ ــــذه األوســ ويــــأتــــي مـــنـــح هـ
 مع 

ً
لــمــنــتــســبــي الــجــيــش الــكــويــتــي تـــزامـــنـــا

االحتفاالت التي تعيشها البالد بمناسبة 
 لــألمــر 

ً
ذكــــرى األعـــيـــاد الــوطــنــيــة، وتــنــفــيــذا

األميري السامي بمنحها، الــذي تفضل به 
صاحب السمو أمير الــبــالد القائد األعلى 
ــواف األحــمــد،  لــلــقــوات الــمــســلــحــة الــشــيــخ نــ
 مــن سموه للجهود التي 

ً
 وتكريما

ً
تقديرا

يبذلها أبناؤه حماة الوطن، وللتضحيات 
التي يقدمونها في سبيل حفظ أمن البالد 

وسالمة أراضيها وصون استقاللها. 
وهــنــأ الــنــائــب األول مــنــتــســبــي الجيش 
الــكــويــتــي عــلــى نــيــلــهــم لـــهـــذا الــتــكــريــم من 
الــقــيــادة الــســيــاســيــة، الــــذي يــؤكــد حرصها 
واهتمامها بــشــؤون أبنائها مــن منتسبي 

القوات المسلحة وإيمانها بقدراتهم وثقتها 
اٍت  بإمكانياتهم، ومــا يقدمونه مــن عــطــاء
ــا يــحــمــلــونــه فــي  ــ ــيـــرة، ومـ ــبـ وتـــضـــحـــيـــاٍت كـ
نفوسهم من والٍء ووفاٍء وإخالٍص لوطنهم 
الغالي وقيادتهم الحكيمة وشعبهم الوفي. 
كما تمنى الخالد بأن يكون هذا التكريم 
 
ً
 لمنتسبي الجيش الكويتي ودافعا

ً
حافزا

لهم لبذل المزيد من الجهد والسعي نحو 
ــنـــهـــوض بــمــســتــوى الــجــاهــزيــة  تــحــقــيــق الـ
واالستعداد في عموم القطاعات العسكرية، 
 الله عز وجل أن يحفظ بلدنا الحبيب 

ً
سائال

من كل مكروه، وأن يديم عليه نعمة األمن 
واألمان واالستقرار في ظل القيادة الحكيمة 
لصاحب السمو أمير البالد القائد األعلى 
للقوات المسلحة وسمو ولي عهده األمين.

طالل الخالد

»الداخلية« تحذر من عمليات 
نصب هاتفية وإلكترونية

تمديد فترة تسجيل تطوع جندي مهني

ــلــــيــــة الـــمـــواطـــنـــيـــن  حـــــــذرت وزارة الــــداخــ
والــمــقــيــمــيــن مـــن عــمــلــيــات نــصــب واحــتــيــال 
ــرا، يــقــوم بــهــا بــعــض ضــعــاف  ظــهــرت مـــؤخـ
النفوس من خارج الكويت، بانتحال صفة 
ــــال األمـــــن، مــســتــخــدمــيــن فـــي ذلــــك أرقــــام  رجـ

هواتف وبرامج اتصال إلكترونية.
وأهابت »الداخلية«، في بيان صــادر عن 
اإلدارة الــعــامــة للعالقات واإلعــــالم األمــنــي، 
بــالــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن تــوخــي الحيطة 

ــذر مـــن تــلــك االتــــصــــاالت االحــتــيــالــيــة،  ــحـ والـ
تجنبا لسقوطهم ضحايا لعمليات النصب، 
وسرعة إبالغ الجهات المختصة عند تلقيهم 

مثل هذه المكالمات المشبوهة.
وأشارت إلى أنه جار متابعة وتعقب هذه 
االتـــصـــاالت مــن قــبــل الــجــهــات الــمــعــنــيــة في 

الوزارة، التخاذ اإلجراءات الالزمة حيالها.

أعلنت رئاسة األركان العامة 
ــيــــهــــات مــن  ــتــــوجــ ــلــــجــــيــــش، بــ لــ
النائب األول لرئيس مجلس 
الــــوزراء وزيـــر الــداخــلــيــة وزيــر 
الــدفــاع بــاإلنــابــة الشيخ طالل 
الخالد، تمديد فترة تسجيل 

 
ً
»تطوع جندي مهني« أسبوعا
 حـــتـــى 18 الــــجــــاري، 

ً
إضـــافـــيـــا

 من وزارة الدفاع على 
ً
 حرصا

إتــاحــة الفرصة لكل الراغبين 
في التسجيل.

العجران: جسدي ترك »الخارجية« وروحي داخلها
عمادة السلك الدبلوماسي كرمت مساعد الوزير لشؤون المراسم السابق

● ربيع كالس
ــاء الــبــعــثــات  ــ بــحــضــور رؤسـ
ــمـــدة  ــتـ ــعـ ــمـ الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة الـ
ــالد، أقــــامــــت عـــمـــادة  ــ ــبـ ــ ــــدى الـ لــ
ــلــــومــــاســــي حــفــل  الـــســـلـــك الــــدبــ
تـــــــكـــــــريـــــــم لــــــمــــــســــــاعــــــد وزيــــــــــر 
الــخــارجــيــة لـــشـــؤون الــمــراســم 
ضــــاري الـــعـــجـــران، وقـــد أعـــرب 
الــدبــلــومــاســيــون عـــن شــكــرهــم 
له على تعاونه المثمر معهم 
خــــالل فـــتـــرة عــمــلــه فـــي وزارة 

الخارجية. 
ــا خـــالل  ــقــــاهــ وفــــــي كـــلـــمـــة ألــ
الحفل، أكــد العجران أنــه عمل 
مع 7 وزراء للخارجية )صباح 
األحمد، سالم الصباح، ناصر 
الـــمـــحـــمـــد، مـــحـــمـــد الـــصـــبـــاح، 
صباح الخالد، أحمد الناصر، 
ســالــم الــعــبــدالــلــه(، خـــالل فترة 
عمله فــي الــــوزارة، لكن الفترة 
األصــــعــــب كــــانــــت خـــــالل فــتــرة 
ســمــو الــشــيــخ صــبــاح الــخــالــد، 
ــويـــت  ــكـ ــافــــت الـ ــتــــضــ ــيــــث اســ حــ
العديد من القمم والمؤتمرات 

الدولية.
وأعــــــــــــــــــرب خــــــــــــالل الــــحــــفــــل 
ــلـــك  عــــــن شـــــكـــــره لـــعـــمـــيـــد الـــسـ
ــر  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ الــــــــــدبــــــــــلــــــــــومــــــــــاســــــــــي سـ
ــبــــالد  طـــاجـــيـــكـــســـتـــان لـــــــدى الــ
زبيدالله زبيدوف وكل رؤساء 
الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة على 
ــتــــكــــريــــم الــــمــــقــــدر جــــدا  هـــــــذا الــ

بالنسبة له، الفتا إلى أنه عمل 
دائـــمـــا عــلــى الــمــحــافــظــة على 
عالقاته مــع الــســفــراء، وتقديم 
كـــل الــتــســهــيــالت لــهــم بـــــوزارة 

الخارجية وخارجها.
ــع: »لـــديـــنـــا نــحــو 140  ــابــ وتــ
بعثة دبلوماسية في الكويت، 
وإدارة المراسم هي المسؤولة 
الــمــبــاشــرة عـــن هـــذه الــبــعــثــات 
طوال 24 ساعة في اليوم، وهذا 

وطد عالقتنا معهم«.
ــبــــق أن  ــــت إلـــــــى أنـــــــه ســ ــفـ ــ ولـ
قـــال لــوزيــر الــخــارجــيــة الشيخ 

سالم الصباح إن أمامه كوكبة 
ــوزارة مــدربــون  ــ مــن مــوظــفــي الـ
ولــــديــــهــــم الــــخــــبــــرة الـــكـــافـــيـــة، 
مــضــيــفــا أن الـــقـــائـــد الـــنـــاجـــح 
هــو مــن يــتــرك عــمــلــه ويستمر 
الــعــمــل كــمــا لـــو كــــان مـــوجـــودا 
بـــيـــن فـــريـــقـــه، وأكــــــد أن فــريــق 
إدارة المراسم قادر على تكملة 

المسيرة بكل نجاح.
وأشــــــــــار إلـــــــى أن نــــحــــو 20 
مؤتمرا استضافتهم الكويت 
خالل عمله في المراسم، تمت 
إدارتها بكل نجاح وشفافية، 

مشددا على أن جسده قد ترك 
الخارجية، لكن روحــه ال تزال 

داخل الوزارة.

مهنية وإخالص

بــــــــــــــــــــــــــدوره، ثــــــــمــــــــن ســــفــــيــــر 
طاجيكستان تعاون العجران 
مــــع الـــبـــعـــثـــات الــدبــلــومــاســيــة 
المعتمدة في الكويت وعددها 
ــة،  ــيـ ١٤٠ بــعــثــة ومــنــظــمــة دولـ
وقـــــال: »نــهــنــئــه عــلــى مسيرته 
الـــمـــشـــرفـــة ونـــهـــجـــه ومـــواقـــفـــه 

النبيلة خــالل عمله في وزارة 
ــلــــى جـــهـــوده  ــة، وعــ ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
الطيبة وإنــجــازاتــه المتميزة 
والمشهود لها، والتي قدمها 

لدولة الكويت العزيزة«.
وأضاف أن »جميع السفراء 
ــواء فــــي وزارة الــخــارجــيــة  ــ ســ
ــثــــات  ــبــــعــ أو الــــــــزمــــــــالء فـــــــي الــ
الدبلوماسية المعتمدة لدى 
دولة الكويت يشهدون للسفير 
الــعــجــران بــعــمــق حــبــه لوطنه 
وإخـــــالصـــــه لـــشـــعـــبـــه ولــســمــو 
األمير وسمو ولي عهده، وأنه 
أدى عمله ومارس مهامه بكل 
مهنية وإخالص من أجل خدمة 
الـــكـــويـــت، وفــــي ســبــيــل تــعــزيــز 
ــع جــمــيــع الـــــدول  عـــالقـــاتـــهـــا مــ

الصديقة والشقيقة األخرى«.
واســــتــــدرك: »نـــحـــن كــســفــراء 
ــا لـــــدى دولــــــة الــكــويــت  ــبـــالدنـ لـ
كنا نشعر دائما ونلمس دعم 
ومــســاعــدة الــســفــيــر الــعــجــران، 
حيث كان يحرص على تقديم 
كـــل مـــا هـــو مــطــلــوب للبعثات 
الدبلوماسية لتقوم بأعمالها 
ومهامها ومختلف نشاطاتها 
ــمـــل  ــلـــى أحــــســــن صـــــــورة وأكـ عـ

وجه«.
وضمن الحفل، ألقى سفير 
ــدى الـــــبـــــالد قـــصـــيـــدة  ــ ــ مــــالــــي لـ
عبر فيها عن شكره وتقديره 

للسفير العجران.

العجران يقطع قالب الحلوى مع مجموعة من السفراء

مسيرة 
العجران 

مشرفة ونهجه 
ومواقفه نبيلة 

وإنجازاته 
مشهود لها

زبيدوف

خيبة أمل كويتية من قرار الفلبين
تعليق إرسال عمالتها المنزلية

جوهر حيات أكد لكابريرا الرغبة بحل عاجل للمسألة
● ربيع كالس

أعــــــــــــــرب مــــــســــــاعــــــد وزيـــــــــر 
ــة لـــــشـــــؤون آســـيـــا  ــيــ ــارجــ ــخــ الــ
السفير سميح جوهر حيات 
»عـــــن خـــيـــبـــة األمـــــــل مــــن قــــرار 
وزارة الـــعـــمـــال الــمــهــاجــريــن 
الـــفـــلـــبـــيـــنـــيـــة تـــعـــلـــيـــق إرســــــال 
الــعــمــالــة الــمــنــزلــيــة الــجــديــدة 
 من 8 فبراير 

ً
للكويت اعتبارا

 فــي الوقت 
ً
الـــجـــاري«، مــشــّددا

نفسه عــلــى »رغــبــة الحكومة 
الكويتية في حل هذه المسألة 

في أقرب وقت ممكن«.
وكـــــــــشـــــــــفـــــــــت الـــــــــســـــــــفـــــــــارة 
ــبــــالد، في  الــفــلــبــيــنــيــة لــــدى الــ
ــه أمـــــــــس، عــلــى  ــرتــ ــان نــــشــ ــ ــيـ ــ بـ
موقعها االلــكــتــرونــي، مــا دار 
خــالل االجــتــمــاع الـــذي انعقد 
الــــخــــمــــيــــس الــــــمــــــاضــــــي، فـــي 
ديـــوان وزارة الخارجية بين 
جوهر حيات والقائم بأعمال 
الــســفــارة الفلبينية خوسيه 
أ. كــابــريــرا الــثــالــث، وتضمن 
ــبــــت فــي  ــل الــ ــيـ ــأجـ مـــنـــاقـــشـــة تـ
عقود العمالة المنزلية التي 
ستحضر إلى الكويت للمرة 
األولـــى، كما صــدر عــن وزارة 
الـــعـــمـــال الـــمـــهـــاجـــريـــن فــــي 8 

الجاري.
وتــابــع الــبــيــان أن كــابــريــرا 
كرر ما أعلنت عنه في السابق 

وزارة العمال المهاجرين في 
 أن »التأجيل 

ً
بــالده، موضحا

يــنــطــبــق فـــقـــط عـــلـــى عـــامـــالت 
ــم يــعــمــلــن  الـــمـــنـــازل الــــالتــــي لــ
ــكـــويـــت ويــتــم  ــن قـــبـــل فــــي الـ مــ
إرسالهن إلــى الكويت للمرة 

األولى«.
وأضاف أن »الوزارة تدرس 
إصالحات لتعزيز اإلجراءات 
ــيـــات الــتــي تــســاعــد على  واآللـ
ـــة وســــالمــــة  ــيــ ــاهـــ ضـــــمـــــان رفـــ
عـــامـــالت الـــمـــنـــازل، ال سيما 
العامالت الالتي يأتين للعمل 

في الكويت للمرة األولى«.
ــارة أن  ــفـ وخـــتـــم بـــيـــان الـــسـ
»الـــجـــانـــبـــيـــن نـــاقـــشـــا كـــذلـــك، 
ــنـــي الجــتــمــاع  ــزمـ ــــدول الـ ــــجـ الـ
اللجنة المشتركة المنصوص 
عليه في اتفاقية 2018 بشأن 
تــوظــيــف الــعــمــالــة الــمــنــزلــيــة، 
واتــفــقــا عــلــى ضــــرورة تعزيز 
ــة بـــــيـــــن الـــفـــلـــبـــيـــن  ــ ــ ــداقـ ــ ــ ــــصـ ـــ ال
ــن خـــــالل زيـــــادة  والــــكــــويــــت مــ
الــتــعــاون وضــــرورة مواصلة 
مـــعـــالـــجـــة جــمــيــع الـــمـــخـــاوف 
ــــة ووديـــــــــة  ــعـ ــ ــريـ ــ ــة سـ ــقــ ــريــ ــطــ بــ
ـــج مـــقـــبـــولـــة  ــائـ ــتــ ــقـــيـــق نــ لـــتـــحـ

للطرفين«.

إطالق حملة »الكويت تزرع« لتعزيز
الوعي البيئي ومكافحة التصحر

ينفذها »الموئل« بالتعاون مع »نفط الكويت«
ــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ أعــــــــلــــــــن بـــــــرنـــــــامـــــــج األمـــــــــــــــم الـ
لــلــمــســتــوطــنــات الــبــشــريــة إلقــلــيــم الــخــلــيــج 
الــعــربــي والــكــويــت )الــمــوئــل( إطــالقــه أمــس 
حملة »الــكــويــت تــــزرع« للسنة الــرابــعــة في 
مــنــطــقــة )الــعــبــدلــيــة( بــالــتــعــاون مـــع شــركــة 
نفط الكويت لنشر وتعزيز الوعي البيئي 
والتخضير للوصول إلى الكربون المتعادل.
وقال نائب رئيس بعثة البرنامج قصي 
»كــونــا«، إن أهــمــيــة الحملة التي  الــدعــيــج لـــ
نجحت أمــس في زراعــة 500 شجرة تكمن 
 
ً
فــي استمراريتها واتــســاع أقطابها، الفتا
إلــى أن القطاع النفطي بمختلف شركاته 
عــمــومــا وشـــركـــة نــفــط الــكــويــت خــصــوصــا 

شريك استراتيجي في التنمية المستدامة.
ولــفــت الــدعــيــج إلـــى أن اخــتــيــار محمية 
العبدلية يأتي لتوضيح الجهود التي يقوم 
بها هذا القطاع المهم نحو دعم جهود دولة 
الــكــويــت لــلــوصــول إلــى الــحــيــاد الكربوني، 
 إلى أن الهدف هو مكافحة التغيرات 

ً
مشيرا

المناخية الــتــي يشهدها العالم مــن خالل 
إعــادة إحياء النباتات الفطرية التي كانت 
تعيش في صحراء الكويت وتكثيف زراعتها 
فــي بيئتها الطبيعية لــمــقــاومــة التصحر 

وزحف الرمال.
وقال إنه يتم اختيار شهر فبراير إلطالق 
الحملة، ألنه شهر األعياد الوطنية في دولة 

الــكــويــت، ويــعــد فــرصــة للمشاركة فــي هذه 
األعياد والتعبير عن االمتنان لها عن طريق 

هذه األنشطة الرمزية.
وأضـــاف أن الحملة تستهدف تخضير 
المناطق الصحراوية لمقاومة أثر التغير 
الــمــنــاخــي الــعــالــمــي، ومـــقـــاومـــة الــتــصــحــر، 
والتقليل من حدة التغير المناخي المتمثل 

في ارتفاع درجات الحرارة وشح األمطار.
ولفت إلى أن األشجار التي تمت زراعتها 
جــمــيــعــهــا فــطــريــة ومــتــوطــنــة فـــي صــحــراء 
الكويت ومقاومة للحرارة ونقص المياه، 
وتـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــســيــن الـــصـــحـــة الــعــامــة 

للسكان.
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»الكويت بجانبكم«... حملة شعبية إلغاثة منكوبي سورية وتركيا

ــــت الـــحـــمـــلـــة  ــويـ ــ ــكـ ــ ــت الـ ــقــ ــلــ أطــ
الــشــعــبــيــة الـــعـــاجـــلـــة »الـــكـــويـــت 
بجانبكم«، لمساعدة متضرري 
ــة  ــزال الــــمــــدمــــر فــــي ســـوريـ ــ ــ ــزل ــ ــ ال
وتــركــيــا، والــتــي تنظمها وزارة 
الشؤون االجتماعية بالتعاون 
مع وزارتي الخارجية واإلعالم، 
ــاب الـــتـــبـــرع من  حــيــث فــتــحــت بــ
ــر أمــــس  ــهــ ــن ظــ ــ ــــة 12 مــ ــاعـ ــ ــــسـ الـ
حتى منتصف الليل عبر البث 
المباشر على تلفزيون الكويت.

ــؤون  ــ ــشــ ــ وقـــــــالـــــــت وزيـــــــــــــرة الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ االجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والـ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة وزيــــــــــرة الــــدولــــة 
ــة  ــفــــولــ لــــــشــــــؤون الـــــــمـــــــرأة والــــطــ
المهندسة، مي البغلي، إن حملة 
»الــكــويــت بجانبكم« تستهدف 
المساهمة في تخفيف معاناة 
مــنــكــوبــي ومـــتـــضـــرري الـــزلـــزال 
ــدمــــر، الـــــــذي ضــــــرب تــركــيــا  ــمــ الــ
وســوريــة قبل أيـــام، وأســفــر عن 

آالف الضحايا.
وأضافت البغلي في تصريح 
»كــــــونــــــا«، أن الـــحـــمـــلـــة الـــتـــي  لـــــــ

أطــلــقــتــهــا الـــكـــويـــت، أمـــــس، عبر 
تلفزيون الدولة تأتي بإشراف 
مــنــهــا بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارتــــــي 

الخارجية واإلعالم.
وأوضــحــت أن الحملة تأتي 
 لــلــتــوجــيــهــات السامية 

ً
تــنــفــيــذا

لمساعدة وإغــاثــة المتضررين 
ــة، انـــطـــالقـــا  ــ ــارثــ ــ ــكــ ــ ــ ــن هـــــــذه ال ــ مــ
مـــن الـــــدور اإلنـــســـانـــي الـــريـــادي 
الــذي تقوم به الكويت إقليميا 
ودولـــيـــا لــجــهــة دعـــم ومــســاعــدة 
الــــمــــتــــضــــرريــــن مــــــن الــــــكــــــوارث 

الطبيعية.
ــارت إلـــى التعميم على  ــ وأشـ
ــات الـــعـــمـــل  ــ ــسـ ــ ــــؤسـ مـــخـــتـــلـــف مـ
الــخــيــري إلطــــالق مــشــروعــاتــهــا 
اإلغاثية والمشاركة في الحملة، 
 عن تضامن الكويت مع 

ً
تعبيرا

الشعبين التركي والسوري.
ــلــــــى ضـــــــــــرورة  وشــــــــــــــــددت عــــ
ــبـــة في  قـــيـــام الــجــمــعــيــات الـــراغـ
المشاركة بإطالق دعــوة لجمع 
ــدم بـــكـــتـــاب  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــات والـ ــرعــ ــبــ ــتــ الــ
رســمــي مستقل لــلــوزارة بطلب 

تنظيم حملة إغــاثــيــة، شريطة 
أن تكون معتمدة لدى منظومة 

»الخارجية«. 

اتفاقية دولية

من جهته، أعلن رئيس جمعية 
الهالل األحــمــر، د. هــالل الساير، 
توقيع الجمعية اتفاقية تعاون 
دولية لتقديم مساعدات عاجلة 
ــــوري لــمــنــكــوبــي  ــــسـ بـــالـــشـــمـــال الـ

الزلزال بقيمة 5 ماليين دوالر.
وقـــــــال الـــســـايـــر لـــــ«كــــونــــا« إنـــه 
ــى تــــم االتــــفــــاق مع  ــ كــمــرحــلــة أولــ
االتحاد الدولي للصليب والهالل 
األحمر واللجنة الدولية للصليب 
األحمر، إضافة إلى الهالل األحمر 
الــقــطــري عــلــى تــقــديــم مــســاعــدات 
إنـــســـانـــيـــة عـــاجـــلـــة فــــي الــشــمــال 
السوري، والتي بدأت فعليا هناك.
ــــاف أن االتــفــاقــيــة، الــتــي  وأضــ
دخلت حيز التنفيذ، تشمل تقديم 
مواد غذائية وطبية، عالوة على 
المساعدة في توفير مأوى وسكن 

لألشخاص المتضررين من آثار 
 أن االتفاقية جاءت 

ً
الزلزال، مؤكدا

استجابة لنداء الطوارئ للحركة 
الدولية للصليب األحمر والهالل 

األحمر.
ــح أن االتــفــاقــيــة تهدف  وأوضــ
إلــــى مـــســـاعـــدة األســـــر واألطـــفـــال 
والــمــرضــى وذوي االحــتــيــاجــات 
الــخــاصــة وكـــبـــار الـــســـن، مــشــيــرا 
إلــى أنها تأتي ضمن المشاريع 
اإلنسانية للجمعية، واستمرارا 

لرسالة الكويت اإلنسانية.

توجيهات سامية

ــادرات  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وذكـــــــــر أن هـــــــذه الـ
والمساعدات اإلنسانية انطلقت 
ــة  ــيـ ــامـ ــسـ بــــعــــد الــــتــــوجــــيــــهــــات الـ
لـــصـــاحـــب الـــســـمـــو أمـــيـــر الـــبـــالد 
الشيخ نـــواف األحــمــد بمساندة 
الــمــتــضــرريــن مــــن زلـــــــزال تــركــيــا 
وشمال سورية، معربا عن الشكر 
ــاع والـــخـــارجـــيـــة  ــ ــدفـ ــ لـــــــــــوزارات الـ
والشؤون لتعاونها مع الجمعية، 

وتسخير كل إمكاناتها من أجل 
تسهيل مهمة الجمعية.

وأكـــد الــســايــر وقـــوف الكويت 
قـــيـــادة وشــعــبــا مـــع األشـــقـــاء في 
مصابهم الــجــلــل، داعــيــا األفــــراد 
وكل الجهات الفاعلة في المجتمع 
الــمــدنــي والـــقـــطـــاع الـــخـــاص إلــى 
ــاعـــدات  ــمـــسـ الــــتــــبــــرع وتــــقــــديــــم الـ

لتخفيف آثار الزلزال المدمر.

تبرعات عينية

بدورها، أعلنت جمعية النجاة 
الخيرية فتح أبوابها الستقبال 
أول الــتــبــرعــات العينية مــن أهل 
الـــخـــيـــر، بــالــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون 
مع الجهات الرسمية والسفارة 
الــــتــــركــــيــــة فــــــي الــــــبــــــالد إلغــــاثــــة 

متضرري الزلزال في تركيا.
وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
»كونا«،  الجمعية، فيصل الزامل لـ
على هــامــش حملة الــتــبــرع لهذا 
الــــــغــــــرض، إن مــــســــاعــــي الـــخـــيـــر 
الكويتية مــن أفـــراد ومؤسسات 
وجــمــعــيــات تــتــســابــق بــتــعــاضــد 
وتكاتف الحتواء األزمة اإلنسانية 
فــي تركيا وســوريــة، السيما مع 

تزايد أعداد الوفيات جراء الزلزال 
المدمر.

وأكد الزامل أن التنسيق جار 
مــع الــســفــارة التركية فــي البالد 
لنقل واإلشراف على المساعدات 
الــعــيــنــيــة الـــتـــي بـــــدأت الــجــمــعــيــة 
بــاســتــقــبــالــهــا مــنــذ صــبــاح أمــس 
األول في مدارس النجاة بمنطقة 
حولي، مبينا أن كل عينة منها 
يتم تصنيفها وفق معايير معينة 
تـــحـــفـــظ ســــالمــــة وصــــولــــهــــا إلـــى 

المتضررين في تركيا.

آلية مدروسة

وأضــاف أن توافد أهل الخير 
للتبرع بالتزامن مع التسهيالت 
التي تقدمها الجهات الخيرية 
والـــــرســـــمـــــيـــــة بـــــالـــــبـــــالد يـــمـــثـــل 
 لما جبل عليه أهل 

ً
 حيا

ً
تعبيرا

الكويت مــن إغــاثــة المتضررين 
ــالــــم، مــشــيــرا  ــعــ بــجــمــيــع دول الــ
إلــى أن التبرعات الكويتية يتم 
استقبالها فــي تركيا وفــق آلية 
ــة إلرســالــهــا  ــحـ ــة وواضـ مـــدروسـ

للمناطق المتضررة.
وذكر أن الجمعية في المرحلة 

األولـــــــــــى تـــســـتـــقـــبـــل الـــتـــبـــرعـــات 
ــة ومـــالبـــس  ــذيــ ــن أغــ الــعــيــنــيــة مــ
وأجهزة كهربائية جديدة وغير 
مــســتــعــمــلــة والـــمـــرســـلـــة لــتــركــيــا 
بــالــتــنــســيــق مـــع ســفــارتــهــا لــدى 
البالد والجهات الرسمية هناك، 
داعيا الجميع إلــى اإلســهــام في 
الحملة عبر منصات الجمعية 
ــي، بـــهـــدف  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ ــا الـ ومــــوقــــعــــهــ

تخفيف آثار األزمة اإلنسانية.

جانب من المساعدات العينية لحملة تبرعات جمعية النجاة

»الشؤون«: الحملة الوطنية »الشؤون«: الحملة الوطنية 
جمعت جمعت 2.٣2.٣ مليون دينار مليون دينار

• جورج عاطف
كشف وكيل وزارة الشؤون االجتماعية باإلنابة عبدالعزيز ساري 
أن الحملة الوطنية إلغاثة متضرري زلـــزال سورية وتركيا، منذ 
انطالقها قبل أيام حتى اآلن، جمعت تبرعات تجاوزت 2.3 مليون 

دينار، مضيفا أن الرقم مرشح للزيادة خالل الساعات المقبلة.
ودعا ساري الشركات العاملة بالقطاع الخاص إلى المشاركة في 
الحملة التي جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات 
مجلس الوزراء، مؤكدا أن الكويت قيادة وحكومة وشعبا ومقيمين 
على أرضها الطيبة، كانت والتزال سباقة في عمل الخير، ومد يد 
العون والمساعدة لجميع شعوب العالم، من أقصاه إلى أقصاه، 

السيما متضرري الكوارث الطبيعية وغيرها من األزمات.
إلى ذلك، كشف رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية 
المعّين علي الفهد أن مبادرة االتحاد بتوجيه 50 في المئة، بحد 
أقصى، من زكاة أموال »التعاونيات« إلى متضرري الزلزال المدمر، 
جمعت حتى الرابعة عصر أمــس، عبر حملة »الكويت بجانبكم«، 
قرابة مليون ديــنــار، تبرع بها نحو 10 جمعيات تعاونية، منها 
، والعدان 

ً
صباح السالم بواقع 125 ألفا، والخالدية بــــ143.3 ألــفــا

والقصور بـ218 الفا.
»الجريدة«، »نتوقع أن يتجاوز إجمالي تبرعات  وقــال الفهد، لـ
الــجــمــعــيــات 3 مــاليــيــن ديــــنــــار، فـــي ظـــل تــســابــق مــجــالــس إدارات 
الــتــعــاونــيــات إلـــى تــقــديــم يــد الــعــون والــمــســاعــدة للمتضررين في 
سورية وتركيا، والذي يعكس طبيعة أهل الكويت بالوقوف بجانب 

المنكوبين لتخفيف معاناتهم«.

الحملة 
تستهدف 

تخفيف 
معاناة 

المتضررين 
من الزلزال

البغلي

عنا اتفاقية 
ّ
وق

دولية لتقديم 
مساعدات 

في الشمال 
السوري بـ 5 
ماليين دوالر

»الهالل األحمر«

 من المستلزمات الطبية لمتضرري الزلزال
ً
الساير: 42 طنا

• محمد الشرهان
أعلنت جمعية الــهــالل األحمر 
ــال 42 طنا مــن المستلزمات  إرسـ
الطبية واألدوية لمتضرري زلزال 
تركيا عبر الجسر الجوي االغاثي 
الكويتي؛ للتخفيف من وطأة آثار 

الزلزال المدمر.
وقــال رئيس الجمعية د. هالل 
الساير، في تصريح لـ »كونا« أمس، 
إن هذه المساعدات تأتي استكماال 
للجسر اإلغــاثــي الــكــويــتــي، وذلــك 
فــي اطــــار جــهــود الجمعية للحد 
من التداعيات الناجمة عن كارثة 

الزلزال.
وأكد الساير ان الجمعية تعمل 
كل ما في وسعها لتخفيف وطأة 
الــمــعــانــاة الــنــاجــمــة عـــن الــكــارثــة 

وتوفير الرعاية األكبر للمنكوبين، 
معبرا عن خالص شكره لوزارتي 
الدفاع والخارجية على اسهامهما 
في انجاح هذه المهمة االنسانية.

ــه لـــكـــل الــجــهــات  ــوتــ وجــــــدد دعــ
الـــفـــاعـــلـــة فــــي الــمــجــتــمــع الــمــدنــي 
ــــاص الــــــى تــقــديــم  ــــخـ والــــقــــطــــاع الـ
المساعدات العاجلة، والمشاركة 
فــــي الــحــمــلــة الــوطــنــيــة »الــكــويــت 

بجانبكم« التي انطلقت أمس.
يذكر ان »الهالل االحمر« أرسلت 
حتى اآلن 100 طن من المساعدات 
اإلنــســانــيــة الــعــاجــلــة مــنــذ وقـــوع 

الزلزال في تركيا. 
ــال مــــديــــر مـــديـــريـــة  ــ ــ بـــــــــــدوره، قـ
الــتــوجــيــه الــمــعــنــوي والـــعـــالقـــات 
العامة بوزارة الدفاع العميد ركن 
بحري محمد العوضي، ان طائرة 

تــابــعــة لــلــقــوة الــجــويــة الكويتية 
أقلعت صباح امس محملة بمواد 
إغــاثــيــة تـــقـــدر بــحــوالــي 42 طــنــا، 
باالضافة الى اطقم »شفاء الطبية« 
الــتــابــعــة لــبــيــت الــــزكــــاة الــكــويــتــي 
ــا لــمــســاعــدة  ــيـ ــركـ ــهـــت الــــــى تـ اتـــجـ

المتضررين من الزلزال.
وأضـــــــاف الـــعـــوضـــي ان جسر 
االغاثة الجوي لمتضرري الزلزال 
في الجمهورية التركية مستمر، 
إذ هــنــاك عـــدد مــن الــطــائــرات يتم 
تجهيزها بالتعاون والتنسيق مع 
»الهالل االحمر« وجهات حكومية 
اخـــــرى، ولـــجـــان خــيــريــة واغــاثــيــة 
لنقل المساعدات الطبية واالغاثية 
والمعيشية الى المناطق المنكوبة 

في تركيا.

طائرة المساعدات الكويتية قبل إقالعها

»الخيرية«: 860 ألف دوالر 
لمواجهة آثار الكارثة

تــواصــل الهيئة الخيرية اإلســالمــيــة العالمية 
وفرقها التطوعية حملتها الطارئة إلغاثة ضحايا 
الــزلــزال في تركيا وســوريــة، وإنــفــاذ مشروعاتها 
اإلنسانية في المناطق المنكوبة بالتعاون مع 4 

منظمات إنسانية ناشطة في البلدين.
وقـــال رئيس الهيئة د. عبدالله المعتوق، في 
تصريح صحافي، إن »الخيرية« وزعت مساعدات 
ــزال فـــي تــركــيــا  ــزلــ ــل الــكــويــت عــلــى مــنــكــوبــي الــ أهــ
 إلى أنها خصصت 

ً
ومناطق الشمال السوري، الفتا

في إطار تدخالتها اإلنسانية األولية أكثر من 860 
ألف دوالر، لمواجهة تداعيات الزلزال في البلدين.

وأضــاف المعتوق، أن هذه االعتمادات األولية 
وجهت لمجموعة من المسارات اإلنسانية المتمثلة 
في توفير االحتياجات الغذائية من وجبات ساخنة 
ومعلبة والــســالل الغذائية وطــرود مياه الشرب، 
وتدبير األدوية والمستلزمات الطبية ودعم المراكز 

الطبية وخاصة في سورية.
ــر أن الــهــيــئــة بــصــدد اعـــتـــمـــادات إضــافــيــة  ــ وذكـ
مــتــتــالــيــة، بــالــنــظــر إلـــى حــجــم الـــدمـــار الــهــائــل في 
البلدين المنكوبين وســقــوط عــشــرات اآلالف من 
 عن ماليين 

ً
الضحايا بين قتلى وجرحى، فضال

المشردين.

طائرة مساعدات إغاثية وصحية غادرت إلى تركياطائرة مساعدات إغاثية وصحية غادرت إلى تركيا

مبرة العوازم: مبرة العوازم: 1515 ألف دينار إلغاثة المشردين ألف دينار إلغاثة المشردين
أعلنت مبرة العوازم الخيرية، دعمها لجهود 
الـــمـــؤســـســـات الــخــيــريــة الــكــويــتــيــة فـــي إغــاثــة 
المتضررين والمنكوبين من الزلزال الذي ضرب 

مدن الجنوب التركي والشمال السوري. 
وقال رئيس المبرة حمد البسيس، 

فـــي تــصــريــح صـــحـــافـــي، إن الــمــبــرة 
تعهدت بمبلغ مالي قيمته 15 ألف 

ديــنــار، التــحــاد الجمعيات والمبرات 
الــخــيــريــة الــكــويــتــيــة لــدعــم جــهــود إغــاثــة 

أهلنا المشردين.
وأوضـــح البسيس أنــه واجــب 

الـــوقـــت واألخـــــــوة الـــــذي يــحــتــم عــلــى الــجــمــيــع 
الوقوف بجانب إخوانهم الــذي نــزل بهم هذا 

الكرب الشديد.
وأشاد بمبادرة الكويت اإلنسانية العاجلة 
بفتح جــســر جـــوي لــلــمــســاعــدات كــأول 
ــادرت  ــ ــ ــة بـ ــ ــيـ ــ ــــالمـ دولــــــــة عــــربــــيــــة وإسـ
بــإغــاثــة المنكوبين والــمــتــضــرريــن، 
 الــمــولــى تعالى أن يخفف عن 

ً
ســائــال

ــم فـــيـــه، وأن  ــا هـ ــة وتـــركـــيـــا مـ ــل ســـوريـ أهــ
يتقبل جــهــود الــكــويــت وشعبها 

ومؤسساتها.

وزير اإلعالم: الكويت هبت لمساندة البلدين
ذكر وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب 
عــبــدالــرحــمــن الــمــطــيــري أن الــحــمــلــة الــوطــنــيــة »الــكــويــت 
بــجــانــبــكــم« تــأتــي تــنــفــيــذا لــتــوجــيــهــات ســمــو أمــيــر الــبــالد 
الشيخ نــواف األحــمــد، وسمو ولــي العهد الشيخ مشعل 
األحمد، بتقديم جميع الدعم إلخواننا من الشعبين التركي 

والسوري، لمواجهة آثار الزلزال التي حلت بهم.
وقال الوزير المطيري، في كلمته المباشرة عبر تلفزيون 
الكويت، مدشنا حملة »الكويت بجانبكم«، إن هذه الحملة 
ت أيضا بتعليمات من رئيس مجلس الــوزراء  التي جــاء
ســمــو الــشــيــخ أحــمــد الـــنـــواف األحـــمـــد، تــهــدف إلـــى إغــاثــة 
ــة، عــبــر جــمــع الــتــبــرعــات  مــتــضــرري زلــــزال تــركــيــا وســـوريـ

لمساندتهم وتخفيف آثار الزلزال المعنوية والمادية.
وشدد على أنه منذ اللحظات األولى من حدوث الزلزال 
هبت الكويت على المستويين الرسمي والشعبي لمساندة 
الشعبين السوري والتركي في مواجهة محنتهم، الفتا إلى 
ما جبلت عليه الكويت حكومة وشعبا في تقديم المساعدة 

للمحتاجين في أسرع وقت ممكن.
وأكــد حــرص وزارة اإلعــالم، من خــالل جميع أجهزتها 
ومراسليها، إضافة إلى وكالة األنباء »كونا«، على تغطية 
وقائع وأحداث زلزال تركيا وسورية، وتسليط الضوء على 
جميع الجهود المبذولة من الكويت، سواء على المستوى 

الرسمي أو الشعبي، في إغاثة المتضررين جراء الزلزال.

ودعا المطيري المواطنين والمقيمين في الكويت إلى 
المشاركة في حملة »الكويت بجانبكم«، من خالل التبرعات 
ومد يد العون والمساعدة للمتضررين جراء الزلزال في 
تركيا وسورية، وتكريس ما جبل عليه أهل الكويت في 

مساعدة المحتاجين في كل مكان.
وأعـــرب عــن شكره وتقديره لـــوزارة الخارجية ووزارة 
الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية، لتنظيمهما 
وإشرافهما على هذه الحملة االغاثية العاجلة، من خالل 
الجمعيات واللجان الخيرية الكويتية، إضافة إلى العاملين 
فــي وزارة اإلعــــالم عــلــى الــنــقــل الــمــبــاشــر لــوقــائــع الحملة، 

متمنيا النجاح للحملة ولجميع العاملين فيها.

مسؤول إغاثي دولي: الكويت مسؤول إغاثي دولي: الكويت 
سباقة في الدعم اإلنسانيسباقة في الدعم اإلنساني

أكد المدير اإلقليمي لالتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر 
والــهــالل األحــمــر فــي منطقة الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا د. 
حسام الشرقاوي أن الكويت وشعبها دائما سباقون في الدعم 

اإلنساني للمتضررين والمنكوبين في كل أنحاء العالم.
وقــــال الـــشـــرقـــاوي، أمــــس، فــي مــداخــلــة مــع تــلــفــزيــون الــكــويــت، 
بمناسبة حملة التبرعات )الــكــويــت بجانبكم(، »إنــنــي تعاملت 
مع الكويت وجمعية الهالل األحمر الكويتي على مدى عقود في 
إغاثة الدول التي وقعت بها كوارث«، مشيدا بالتنظيم والترتيب 
المميز للحملة، والذي سيساهم في تخفيف األلم عن المنكوبين.

فيصل المطوع

»المطوع التجارية« تتبرع لـ »الهالل 
األحمر« بـ 2.5 مليون دوالر

ــلـــنـــت شــــركــــة عـــلـــي عــــبــــدالــــوهــــاب الـــمـــطـــوع  أعـ
الــتــجــاريــة تبرعها بــمــســاعــدات لجمعية الــهــالل 
األحمر بـ 2.5 مليون دوالر، لدعم جهود الجمعية 
في تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من 

الزلزال الذي ضرب تركيا وسورية.
ــــن األدويـــــــة  ــــال مـ ــل هــــــذه الــــتــــبــــرعــــات كـ ــمـ ــشـ وتـ
والمستلزمات الطبية واإلسعافات األولية والمواد 
الغذائية والمالبس والبطانيات والخيام وغيرها 
من المساعدات التي تلبي االحتياجات الملحة 

للمتضررين في المناطق التي أصابها الزلزال.

وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـــلـــس اإلدارة والـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي فـــي الـــشـــركـــة، فــيــصــل الـــمـــطـــوع، في 
تصريح صحافي، أمـــس، »إن مــا خلفه الــزلــزال 
المدمر مــن آالف الضحايا والمصابين يحتم 
علينا مساعدة إخــوانــنــا فــي تركيا وســوريــة«، 
 لمد يد 

ً
: »ستبقى أيدينا مفتوحة دائما

ً
مضيفا

العون وسنبقى على اتصال مع الجهات المعنية 
لتحديد سبل تقديم المزيد من المساعدات خالل 

مراحل اإلغاثة المقبلة«.

»تمدين« تتبرع 
بمليون دينار للحملة

ــة  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ أعـــــــلـــــــنـــــــت مـ
الـــــــتـــــــمـــــــديـــــــن الـــــقـــــابـــــضـــــة 
مــســاهــمــتــهــا بــتــبــرع قـــدره 
ــلــــيــــون ديـــــنـــــار لــلــحــمــلــة  مــ
الـــــــوطـــــــنـــــــيـــــــة »الـــــــكـــــــويـــــــت 
بجانبكم« وذلك لمساعدة 
ــــن زلــــــزال  ــتـــضـــرريـــن مـ ــمـ الـ

سورية وتركيا.
ويأتي تبرع المجموعة 
ــا فــي  ــهـ ــتـ ــمـ ــاهـ ــن مـــسـ ــمــ ضــ
حملة الــكــويــت اإلنسانية 
لمساعدة المنكوبين في 

البلدين.

 للتوجيهات السامية
ً
 للتوجيهات الساميةفتحت باب التبرع عبر البث المباشر على تلفزيون الدولة تنفيذا
ً
فتحت باب التبرع عبر البث المباشر على تلفزيون الدولة تنفيذا
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● سيد القصاص
ألزمت الهيئة العامة للطرق 
والنقل الــبــري، أحــد المقاولين 
ــرار الــتــي نتجت  بــإصــاح األضــ
عن األمطار على إحدى حارات 
الــجــســر الـــرابـــط بــيــن منطقتي 
مــــشــــرف وبــــــيــــــان، فـــــــور ظـــهـــور 
تـــلـــك الـــمـــشـــاكـــل عـــلـــى أســفــلــت 
الــجــســر، حــيــث تــم رصــدهــا من 
فـــرق الــهــيــئــة، ومــخــاطــبــة وزارة 
الداخلية إليقاف مرور السيارات 
ــل عــلــى  ــمــ ــعــ عـــلـــى الــــــحــــــارة، والــ

صيانتها. 
ــالــــت مــــصــــادر »الــــطــــرق«  وقــ
لـــ »الــجــريــدة«، إن الهيئة لديها 
فــــرق دوريــــــة تــمــر عــلــى الــطــرق 
السريعة في الباد بشكل يومي 
ــوعــــي وشـــــهـــــري، لــرصــد  ــبــ وأســ
جميع المشاكل التي قد تحدث 
عــلــى الـــطـــرق الــســريــعــة، وبــيــان 
أسبابها، ومــن ثــم اإلســـراع في 
مــعــالــجــتــهــا بــعــد الــتــنــســيــق مع 

»المرور«. 
ــــت »الـــــطـــــرق« تــشــقــق  ــعـ ــ وأرجـ

األسفلت الذي حدث على الجسر 
ــار الــــغــــزيــــرة الـــتـــي  ــ ــطــ ــ إلــــــى األمــ
شهدتها الباد، مؤكدة أن هذا 
األمـــر وارد الــحــدوث، مبينة أن 
مقاول العقد قام مساء الجمعة، 
بــعــد أخـــذ الــتــصــاريــح الـــازمـــة، 
بكشط طبقة األسفلت، ومن ثم 
إجراء عمليات اإلصاح الازمة. 
وأشارت إلى أن الجسر اليزال 

يـــخـــضـــع لـــلـــصـــيـــانـــة، لــــذلــــك كــل 
 
ً
األعــمــال الــتــي تتم عليه حاليا
عــلــى نفقة الــمــقــاول، مــؤكــدة أن 
هــنــاك متابعة لجميع األعــمــال 
ــــن وزيـــــــــرة األشـــــغـــــال الـــعـــامـــة  مـ
ــلـــة  ــي بــــوقــــمــــاز، ووكـــيـ ـــانـــ د. أمــ
الوزارة المهندسة مي المسعد، 
والمديرة العامة للهيئة العامة 
للطرق المهندسة رجاء المؤمن.

لــــتــــربــــيــــة  ا ــــث وزارة  ــــحـ ــبـ ــ تـ
ــداث مــــــقــــــرر يـــخـــتـــص  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
بثقافة اإلسعافات األولية، ليتم 
تــدريــســه للطلبة فــي المرحلة 
ــع مــقــرر  ــه مــ الـــثـــانـــويـــة، ودمــــجــ
ــة الــمــطــبــق  ــروريــ ــمــ الـــتـــوعـــيـــة الــ
، إذ تــســعــى »الــتــربــيــة«، 

ً
حـــالـــيـــا

بــالــتــعــاون مـــع اإلدارة الــعــامــة 
للمرور وإدارة الطوارئ الطبية، 
ــــى تــثــقــيــف وتــهــيــئــة الــطــلــبــة  إلـ
المقبلين على استخراج رخص 
قيادة ليكونوا على دراية أكثر 
بالثقافة المرورية واإلسعافات 
األولــيــة، للتقليل مــن الــحــوادث 

ونتائجها المأساوية.
فــي الــســيــاق، أكــــدت مــصــادر 
تــربــويــة، أن الــمــقــرر يــهــدف إلى 
تــوعــيــة الــطــاب بأهمية اتــقــان 
اإلسعافات األولية، مثل: حاالت 
ــلـــب،  ــقـ االخـــــتـــــنـــــاق، وتـــــوقـــــف الـ
والنزيف، والصدمة، واإلنعاش 

القلبي.
وقالت المصادر، إن المقرر 
سيدرس بشكل نظري فقط في 
حال الموافقة عليه، على أن يتم 
تنظيم ورش عمل بالتعاون مع 

إدارة الطوارئ الطبية.
وأشـــــارت إلـــى أن المعنيين 
ــذه الــــمــــقــــررات  بـــاســـتـــحـــداث هــــ
ــأن تـــدرس  ــــوا بـ الـــدراســـيـــة أوصـ

الـــمـــادة كــمــادة أســاســيــة ضمن 
مــــــواد االخــــتــــيــــار الـــحـــر بـــواقـــع 
، أســـــوة 

ً
حـــصـــتـــيـــن أســــبــــوعــــيــــا

بالمواد األخــرى، مثل: التربية 
الفنية والبدنية والموسيقى، 
حيث إن تدريس مادة التوعية 
الــمــروريــة بالمرحلة الثانوية 
ــار حـــــر بــحــصــة  ــيــ ــتــ كـــــمـــــادة اخــ
 تــســبــب في 

ً
واحــــــدة أســـبـــوعـــيـــا

عدم قدرة المعلمين على إيصال 
ونشر الثقافة المرورية لجميع 

الطاب.

ــادر، أنـــه  ــمــــصــ وأوضــــحــــت الــ
مـــــــة الـــمـــحـــتـــوى  ــم مـــــــواء ــتــ ــتــ ســ
ــي لــــــــمــــــــادة الــــتــــوعــــيــــة  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
المرورية باإلسعافات األولية 
أو المرورية، من خال التعاون 
مع إدارة المرور وإدارة الطوارئ 
الــطــبــيــة مــــع مــخــاطــبــة الــهــيــئــة 
الــــعــــامــــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي 
ــتــــحــــداث قــســم  والــــتــــدريــــب الســ
خـــاص يــتــم مــن خــالــه تــدريــس 
ــــق  ــريـ ــ ــطـ ــ ــــى الـ ــلــ ــ الــــــمــــــحــــــاكــــــاة عــ
ــــي الــــجــــوانــــب الــمــيــكــانــيــكــيــة  فـ

والــــــــــعــــــــــامــــــــــات اإلرشــــــــــــاديــــــــــــة 
واإلسعافات األولية.

ُيذكر أن وكيل وزارة الداخلية 
األســبــق الــفــريــق عــصــام النهام 
كـــان قــد خــاطــب وزارة التربية 
عام 2019 بشأن أهمية تفعيل 
ــرار المجلس األعــلــى للمرور  قـ
حــول مقرر التوعية المرورية، 
إذ أكـــد أهــمــيــة تــوعــيــة الــطــالــب 
بإعفائه مــن االخــتــبــار النظري 
لرخصة القيادة في حال النجاح 

بمقرر التوعية المرورية.

● عادل سامي
أجرى فريق طبي في مستشفى 
األميري 22 عملية جراحية معقدة 
ــيـــح جــــراحــــات  ــيـــم وتـــصـــحـ ــتـــرمـ لـ
السمنة، بالتعاون مع أطباء زوار 
من البرازيل والواليات المتحدة 

األميركية. 
وقــــــــال اســــتــــشــــاري الـــجـــراحـــة 

العامة والمناظير والسمنة في 
الــمــســتــشــفــى د. ولـــيـــد بــوحــيــمــد، 
ــــات أجـــــريـــــت  ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ إن تـــــلـــــك الـ
ــم اســـتـــقـــبـــالـــهـــم مــن  ــ ــى تــ ــمــــرضــ لــ
مــخــتــلــف الــمــســتــشــفــيــات الــعــامــة 

والتخصصية في الباد.
وأضاف بوحيمد، أن المرضى 
كانوا يعانون من السمنة المفرطة 
وارتــجــاع الــمــريء الــحــاد، إضافة 

ــانــــت تـــعـــانـــي مــن  إلــــــى حـــــــاالت كــ
مضاعفات بعد عمليات التكميم 

 إلى 
ً
وتحويل المسار، مشيرا

اســـــتـــــخـــــدام أجــــــهــــــزة حـــديـــثـــة 
ــلـــك  ومـــــــتـــــــطـــــــورة فــــــــي إجـــــــــــــــراء تـ

العمليات.
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، اســــتــــأنــــف 
الــعــمــل فـــي وحــــدة الــتــبــرع بــالــدم 
في مستشفى جابر األحمد بعد 

تـــوقـــف دام أكـــثـــر مـــن 3 ســـنـــوات، 
مما يرفع العدد اإلجمالي إلى 6 
فــروع للتبرع بالدم موزعة على 
مــخــتــلــف الــمــســتــشــفــيــات الــعــامــة 
والتخصصية، و3 مراكز أساسية 
مرتبطة بخدمات نقل الدم وهي 
ــــدم الـــمـــركـــزي بــالــجــابــريــة  بــنــك الـ
ومــركــز الشيخة سلوى الصباح 
ــيــــات بـــجـــانـــب  ــاونــ ــعــ ــتــ ومـــــركـــــز الــ

مستشفى العدان.
ــر مـــنـــطـــقـــة مـــبـــارك  ــديــ وقـــــــال مــ
ــة د. ولــــيــــد  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــــبــــصــــيــــري، إن إعـــــــــادة افـــتـــتـــاح 
ــدم فـــي مستشفى جــابــر  مــركــز الــ
جــاء بتعاون بين منطقة مبارك 
الكبير الصحية الصحية وإدارة 
مستشفى جــابــر وإدارة خدمات 
ــر الــــخــــدمــــة  ــيــ ــوفــ ــتــ نــــقــــل الــــــــــــدم، لــ
لـــلـــمـــراجـــعـــيـــن فــــي الــمــســتــشــفــى، 
وأضــــــــــاف أن الـــمـــســـتـــشـــفـــى فــيــه 
قسمان أحدهما للرجال بسعة 6 
أسّرة وآخر للنساء بسعة 4 أسّرة.
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الغانم: النساء معرضات اللتهابات »الصحة«: 22 عملية لتصحيح جراحات السمنة
المسالك البولية أكثر من الرجال

أكــد رئــيــس وحـــدة الــمــســالــك الــبــولــيــة فــي مستشفى جابر 
للقوات المسلحة د. محمد الــغــانــم، أن النساء أكــثــر عرضة 

اللتهابات المسالك البولية من الرجال.
ــال الــغــانــم، فـــي تــصــريــح صــحــافــي، إن نــحــو 40% من  وقــ
السيدات يتعرضن إلى التهاب المسالك البولية مرة واحدة 
على األقل في حياتهن، وأكثر السيدات المعرضات لإلصابة 
هن المتزوجات كذلك السيدات في فترة الحمل وبعد إجراء 

عمليات جراحية.
وأشار إلى أن المحافظة على شرب الماء باستمرار تقلل 
 أن 

ً
من فرص التعرض لالتهابات المسالك البولية، موضحا

هناك دراســة أجريت أظهرت أن النساء اللواتي أضفن 1.5 
 
ً
12 شهرا  الستهاكهن المعتاد لمدة 

ً
لتر من المياه يوميا

كن أقل عرضة لإلصابة بالتهابات المسالك البولية بنسبة 
50 في المئة.

وذكر أن وسائل الوقاية من التهابات المسالك البولية عند 
المرأة بجانب المحافظة على شرب الماء باستمرار تتلخص 
فــي شـــرب الــتــوت الــبــري، الـــذي ثــبــتــت فــعــالــيــتــه فــي مكافحة 
االلتهابات، كذلك تجنب استخدام الصابون والعطور ذات 

الروائح النفاذة.

فهد الرمضان

دمج المقرر 
مع »التوعية 

المرورية« 
وتدريسه 

ضمن المواد 
األساسية 

في المرحلة 
الثانوية

جسر مشرف - بيان بعد عمليات كشط األسفلت التالف

إحدى ندوات اإلسعافات األولية للطالبات )أرشيف(

إلزام مقاول جسر »مشرف« بإصالح»التربية«: استحداث مقرر لـ »اإلسعافات األولية«
تشققات األسفلت بإحدى حاراته
بدء األعمال لسرعة الصيانة وتسيير الحركة المرورية

إشادة بضبط المعتدين على موظف »الرازي«
أشــــــاد رئـــيـــس نـــقـــابـــة الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي وزارة 
الصحة حسين العازمي بجهود النائب األول 
لرئيس مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية الشيخ 
طال الخالد ووزير الصحة د. أحمد العوضي 
لمتابعتهما الحثيثة لحالة الموظف اإلداري 
المعتدى عليه فــي مستشفى الــــرازي، وسرعة 
 إلى 

ً
استجابتهما للقبض على المتهمين، داعيا

اتخاذ كل اإلجراءات القانونية بحقهم.
وثمن العازمي جهود إدارة الشؤون القانونية 
فــي وزارة الصحة ورجـــال »الداخلية« وعملهم 
 
ً
الــــدؤوب فــي رصـــد وضــبــط الــمــعــتــديــن، مــشــددا

على أهمية توفير األجواء اآلمنة للكوادر الطبية 
والــفــنــيــة والــتــمــريــضــيــة واإلداريــــــة فــي الــمــرافــق 

الصحية، ألداء عملها بكل جد وإخاص.

https://www.aljarida.com/article/14176
https://www.aljarida.com/article/14176
https://www.aljarida.com/article/14175
https://www.aljarida.com/article/14172
https://www.aljarida.com/article/14168
https://www.aljarida.com/article/14134
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اللجان البرلمانية تتسابق على إقرار االقتراحات الشعبوية
 ومراجعتها كل عامين

ً
ً• »المالية«: زيادة غالء المعيشة إلى 350 دينارا

• »التعليمية«: رفع مخصصات المبتعثين 50% مع دراستها سنويا
وافــقــت اللجنة المالية في 
تقريرها الــعــاشــر على زيــادة 
 
ً
غالء المعيشة من 120 دينارا
، ومــراجــعــة 

ً
إلــــى 350 شـــهـــريـــا

ــل عـــامـــيـــن،  ــ ــــالوة كـ ــعــ ــ قـــيـــمـــة الــ
وزيــادتــهــا بنسبة ال تــقــل عن 
نسبة التضخم المسجلة في 

نهاية الفترة.
وقالت اللجنة في تقريرها 
إنها عقدت اجتماعا بتاريخ 
فـــيـــه  ــــت  ــعـ ــ ــلـ ــ طـ ا  2023 /1 /19
عــلــى االقــــتــــراح بـــرغـــبـــة، الـــذي 
يهدف إلــى زيــادة عــالوة غالء 
الــمــعــيــشــة، لــكــي تــتــنــاســب مع 
األوضاع االقتصادية الحالية، 
وارتــــــــفــــــــاع مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم 
الـــذي أثــر بشكل مباشر على 
مـــيـــزانـــيـــات األســــــر الــكــويــتــيــة 
مــتــوســطــة ومــــحــــدودة الــدخــل 

ومراجعتها كل عامين.
ــبـــادل  ــعـــد الــمــنــاقــشــة وتـ وبـ
ــة إلــــى  ــنـ ــلـــجـ اآلراء انــــتــــهــــت الـ
الــمــوافــقــة بــإجــمــاع أعضائها 
ــــراح  ــتـ ــ ــلـــى االقـ الــــحــــاضــــريــــن عـ
برغبة، واللجنة تقدم تقريرها 
هــذا إلــى المجلس التــخــاذ ما 

يراه مناسبا بصدده.
وجـــاء فــي مــقــدمــة االقــتــراح 
فـــــــي فـــــبـــــرايـــــر 2008: وافـــــــق 
مــجــلــس الـــــــوزراء عــلــى صــرف 
عــــــالوة غـــــالء مــعــيــشــة تــشــمــل 
جــمــيــع الــكــويــتــيــيــن العاملين 
فــــي الــــــــــوزارات والـــمـــؤســـســـات 
والــــــــــجــــــــــهــــــــــات الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة 
ــع 120  ــواقــ ــقـــاعـــديـــن، بــ ــتـ ــمـ والـ
، إال أنـــــه مــع 

ً
 شـــهـــريـــا

ً
ديـــــنـــــارا

ــاع األســــعــــار،  ــ ــفـ ــ ــتــــمــــرار ارتـ اســ
والزيادة المطردة في معدالت 
التضخم، تآكلت قيمة العالوة، 
وفـــقـــدت مــعــنــاهــا، وأصــبــحــت 

 عـــلـــى غـــيـــر مـــســـمـــى، إذ 
ً
ــا اســــمــ

ال قبل لها بمواجهة »الــغــالء 
ــلـــبـــات  الــــــفــــــاحــــــش« فـــــــي مـــتـــطـ
المعيشة، وتوفير االحتياجات 
األســاســيــة لــأســر الــكــويــتــيــة، 
السيما محدودة الدخل التي 
تــعــتــمــد بــشــكــل أســـاســـي على 

راتب رب األسرة.
ــد الـــخـــبـــراء أن »غـــول  ــؤكـ ويـ
ــد الـــتـــهـــم خـــالل  ــ الـــتـــضـــخـــم« قـ
الــفــتــرة مــن 2013 حــتــى مايو 
2022 حــوالــي 24.8 فــي المئة 

من القدرة الشرائية للمواطنين 
 ،

ً
والمقيمين، أي الربع تقريبا

 أن الــمــواطــن 
ً
مــا يعني عمليا

اليوم يعيش بما يعادل 75 في 
المئة من دخله، بعد 15 سنة 
من إقرار عالوة غالء المعيشة.

ــم مـــن  ــخــ ـــضــ ــتـ وقـــــــــد نـــــــــال الــ
ــة الـــمـــتـــوســـطـــة، الـــتـــي  ــقـ ــبـ الـــطـ
تمثل عماد األمــن واالستقرار 
والتقدم في أي مجتمع، وشّكل 
ضــــربــــة قــــاســــيــــة لــــهــــا، وبـــــات 
يــهــدد بتآكلها وانــحــســارهــا، 

 أن الحكومة أغلقت 
ً
خصوصا

الباب أمام أي زيادات منذ ذلك 
التاريخ، لذا بناًء على ما سبق، 
وبهدف رفع المعاناة عن كاهل 
األســـــر الــكــويــتــيــة، وتــحــســيــن 
أوضــــــــاعــــــــهــــــــا الــــمــــعــــيــــشــــيــــة، 
ــة أعــــبــــاء الــتــضــخــم  ــهــ ــواجــ ومــ
وغالء األسعار، نتقدم باقتراح 
ــانـــون زيـــــــادة عــــــالوة غـــالء  ــقـ بـ
 إلى 

ً
المعيشة من 120 ديــنــارا

، ومراجعة 
ً
 شهريا

ً
350 دينارا

ــل عـــامـــيـــن،  ــ ــــالوة كـ ــعــ ــ قـــيـــمـــة الــ

وزيــادتــهــا بنسبة ال تــقــل عن 
نسبة التضخم المسجلة في 

نهاية الفترة.
وفــــــيــــــمــــــا يــــــخــــــص زيــــــــــــادة 
المبتعثين، وافقت »التعليمية« 
ــراح بـــقـــانـــون زيــــادة  ــتــ عــلــى اقــ
الــمــخــصــصــات الــمــالــيــة الــتــي 
تـــمـــنـــح لــلــطــلــبــة الــمــبــتــعــثــيــن 
ــيـــدي الــبــعــثــة بـــالـــخـــارج  ــعـ ومـ
المبتعثين عن طريق جامعة 
ــــت، والــــهــــيــــئــــة الـــعـــامـــة  ــــويـ ــكـ ــ الـ
للتعليم التطبيقي والتدريب، 

ــكــــويــــت لـــأبـــحـــاث  ومـــعـــهـــد الــ
العلمية، كل حسب نسب زيادة 
التضخم والزيادة في كل بلد 
على حدة، بحيث تكون الزيادة 
ــمـــخـــصـــصـــات الـــمـــالـــيـــة  ــي الـ ــ فـ
للمبتعثين بالخارج ال تقل عن 
30%، مع دراستها سنويا بعد 
دراسة الحالة االقتصادية لكل 

بلد من بالد االبتعاث.
ــت الــــلــــجــــنــــة ان بــعــد  ــ ــالــ ــ وقــ
المناقشة وتبادل اآلراء انتهت 
إلــــى الــمــوافــقــة عــلــى االقـــتـــراح 
بــرغــبــة بـــإجـــمـــاع الــحــاضــريــن 
مــن أعــضــائــهــا مــع توصيتها 
بــــرفــــع الــــحــــد األدنــــــــى لــــزيــــادة 
المخصصات إلى 50%، وتقدم 
تقريرها للمجلس التخاذ ما 

 بصدده.
ً
يراه مناسبا

وجـــاء فــي مــقــدمــة االقــتــراح 
ــا كـــــــــان طـــلـــبـــة  ــ ــمـ ــ بــــــقــــــانــــــون: لـ
البعثات الخارجية الدارسون 
بالجامعات والكليات والمراكز 
العلمية والتدريبية المختلفة 
بــالــدول الــتــي جــرى ابتعاثهم 
إليها مــن قبل وزارة التعليم 
الــــعــــالــــي، وجـــامـــعـــة الـــكـــويـــت، 
ــويــــت  ــكــ ــقــــي«، و«الــ ــيــ ــبــ ــتــــطــ و«الــ
لـــأبـــحـــاث الـــعـــلـــمـــيـــة« إلكـــمـــال 
دراساتهم، ولما كان المالحظ 
ــات  أن رواتــــــــــــــب ومــــخــــصــــصــ
مــعــيــدي البعثة والمبتعثين 
فــي الـــخـــارج لــم يــتــم تعديلها 
وزيادتها منذ أمد طويل رغم 
ــاع تـــكـــالـــيـــف الــمــعــيــشــة،  ــ ــفـ ــ ارتـ
وزيــادة التضخم االقتصادي 
ــمــــي بـــشـــكـــل مـــلـــحـــوظ،  ــالــ ــعــ الــ
والـــذي مـــازال عــرضــة للزيادة 
ــار مــع  ــعــــ ــــردة فـــــي األســــ ــــطـ ــمـ ــ الـ

اختالفها حسب بلد االبتعاث، 
بينما المخصصات المالية 
ــي تـــقـــدمـــهـــا  ــتـــ واإلعــــــــانــــــــات الـــ
الجهات المبتعثة لم تعد تفي 
بالغرض، وأثقلت كاهل أولياء 
األمـــــور والــطــلــبــة المبتعثين 
ومعيدي البعثة مــع صعوبة 
تــوفــيــر الـــدعـــم الــمــالــي للغالء 
المستشري فــي جميع الــدول 
من سكن ورسوم كهرباء وماء 
وغـــــاز وبـــنـــزيـــن ونـــقـــل ومــــواد 
غذائية، ومتطلبات شخصية 
قد أصبحت تؤرق حياة الطلبة 
المبتعثين بـــداًل مــن تفرغهم 
لــلــدراســة، لــعــدم قــدرتــهــم على 
تغطية مبلغ اإلعانة وإيفائها 

بالقدر الالزم لمعيشتهم.
ونــص االقــتــراح على زيــادة 
الــمــخــصــصــات الــمــالــيــة الــتــي 
تـــمـــنـــح لــلــطــلــبــة الــمــبــتــعــثــيــن 
ــيـــدي الــبــعــثــة بـــالـــخـــارج  ــعـ ومـ
المبتعثين عن طريق جامعة 
الــــــكــــــويــــــت، و«الــــتــــطــــبــــيــــقــــي«، 
و«األبـــحـــاث«، كــل حسب نسب 
زيـــادة التضخم والــزيــادة في 
كل بلد على حدة، بحيث تكون 
ــي الــمــخــصــصــات  ــ الــــــزيــــــادة فـ
المالية للمبتعثين بالخارج 
ال تــقــل عـــن 30% مـــع دراســــة 
الــــزيــــادة ســنــويــا بــعــد دراســــة 
الــحــالــة االقــتــصــاديــة لــكــل بلد 

من بالد االبتعاث.

 لحكومة العاجل من األمور في أسبوع
ً
 نيابيا

ً
75 سؤاال

ــهــــد األســــــبــــــوع الـــمـــاضـــي  شــ
ــؤاال بــرلــمــانــيــا  ــ ــ تـــوجـــيـــه 75 سـ
ــعـــدد  ــلـــق بـ ــعـ ــتـ ــى الـــــــــــــــوزراء تـ إلــــــ
ــا  ــهـ ــنـ مــــــــن الــــــــمــــــــوضــــــــوعــــــــات، مـ
اخـــتـــصـــاصـــات ومــــهــــام مــكــتــب 
التفتيش والتدقيق، والغرامات 
التي طبقت على الشركات لعدم 
تــنــفــيــذ الـــتـــزامـــات أو الــتــأخــيــر 
فـــي تــنــفــيــذ الـــمـــشـــاريـــع، وطـــرح 
ــــال  ــمـ ــ ــة لـــــمـــــشـــــروع أعـ ــاقــــصــ ــنــ مــ
ــة  ــكـ ــم الـــسـ ــيــ ــمــ ودراســــــــــــــة وتــــصــ
الــحــديــديــة، والــســعــة السريرية 
لــمــســتــشــفــى األمـــيـــري الــجــديــد، 
وأربـــاح الجمعيات التعاونية، 
والــبــالغــات عــن شــبــهــات فساد 
ضد موظفين في الهيئة العامة 
ــة(،  ــ ــزاهــ ــ ــاد )نــ ــفــــســ لـــمـــكـــافـــحـــة الــ
والجدول الزمني لتاريخ بداية 
ونهاية كل مرحلة في مشروع 

مدينة المطالع.
 
ً
 وكـــــان أكـــثـــر الــــــــوزراء تــلــقــيــا

لأسئلة خالل األسبوع الماضي 
ـــوزراء  ــ نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـ
وزيـــر النفط د. بــدر الــمــال بـــ 12 
ســــــؤاال، يــلــيــه وزيــــــرة األشـــغـــال 
العامة وزيــرة الكهرباء والماء 
والـــطـــاقـــة الــمــتــجــددة د. أمــانــي 
ــؤاال، ثــم وزيــر  بــوقــمــاز بـــ 11 ســ
الصحة د. أحمد العوضي بـ 7 
أسئلة، يليه نائب رئيس مجلس 
الوزراء والدولة لشؤون مجلس 
الــوزراء بــراك الشيتان، ووزيــرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة وزيــــــــــرة الــــدولــــة 
لـــشـــؤون الـــمـــرأة والــطــفــولــة مي 

البغلي ولكل منهما 6 أسئلة.
 وقــــدم الــنــائــب حــمــد العبيد 
18 ســؤاال، منها ســؤال مشترك 
ــــى جــمــيــع الـــــــــوزراء فــــي شـــأن  إلـ
اخـــتـــصـــاصـــات ومــــهــــام مــكــتــب 
الــتــفــتــيــش والـــتـــدقـــيـــق، وســــؤال 
الـــى الـــوزيـــرة د. أمــانــي بوقماز 
بــشــأن صحة مــا نقلته وسائل 

اإلعــــــــــالم بــــعــــدم وجــــــــود عـــقـــود 
صــيــانــة لــلــشــوارع، إضــافــة إلــى 
سؤال إلى وزير الدفاع عبدالله 
الــعــلــي بــشــأن الــتــجــنــيــد، وآخـــر 
إلــى وزيــر العدل وزيــر األوقــاف 
والــــــشــــــؤون اإلســــالمــــيــــة وزيـــــر 
الــدولــة لــشــؤون تعزيز النزاهة 
عبدالعزيز الــمــاجــد، عــن صحة 
طــرح مناقصة لمشروع أعمال 
ــة  ــكـ ــم الـــسـ ــيــ ــمــ ودراســــــــــــــة وتــــصــ

الحديدية.
ــه، وجـــــــه الـــنـــائـــب  ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
مهلهل المضف 14 ســؤاال إلى 
ــى الـــوزيـــر  4 وزراء، مــنــهــا 7 إلــ
د. بــدر الــمــال، بــشــأن عــقــود بيع 
النفط الكويتي ومذكرة التفاهم 
مع السعودية وسرقات أنابيب 
ــعـــواصـــف الــتــرابــيــة،  الــنــفــط والـ
وتجديد عقود مهندسين غير 
كويتيين، إضافة إلــى 3 أسئلة 
إلى الوزير براك الشيتان، بشأن 
ــي إدارة الــفــتــوى  الـــعـــامـــلـــيـــن فــ
المنتدبين إلـــى جــهــات أخـــرى، 
وعدد المستشارين في الحرس 
الــوطــنــي، وعـــقـــود الــعــمــل لغير 
الكويتيين )المناديب( الموقعة 
بــيــن إدارة الــفــتــوى والــتــشــريــع 

والشركات.
ووجــه المضف سؤالين إلى 
الوزيرة بوقماز بشأن مناقصات 
ــة  ــاء الــــخــــاصــ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ وزارة الـ
بــالــكــيــبــالت األرضـــيـــة، وســـؤاال 
إلى الوزير عبدالعزيز الماجد، 
بشأن تظلم إحدى الشركات من 
قــــرار )الــمــنــاقــصــات( بوضعها 
في القائمة السوداء، فضال عن 
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون 
الــبــلــديــة عــبــدالــعــزيــز الــمــعــجــل، 
بـــشـــأن آلـــيـــة تـــرســـيـــة مــنــاقــصــة 

إعالنات الشوارع.
ــائــــب د.  ــنــ  وبــــــــــــدوره، قــــــدم الــ
محمد الحويلة 10 أسئلة، منها 
ــى 6 وزراء،  ــ ســــــؤال مـــشـــتـــرك إلـ

بـــشـــأن الـــغـــرامـــات الـــتـــي طبقت 
ــات لــــعــــدم تــنــفــيــذ  ــركــ ــشــ ــلـــى الــ عـ
التزامات أو التأخير في تنفيذ 
المشاريع، ووجــه 4 أسئلة إلى 
الــوزيــرة بوقماز، بشأن تأجيل 
غرامات التأخير على المقاولين، 
وتكاليف صيانة الطرق، وعدم 
طرح مناقصة جديدة لتشغيل 
ــلـــصـــرف  ــــات الـــــرقـــــعـــــي لـ ــــطـ ــــحـ مـ

الصحي.
ــا الــنــائــب د. عــبــدالــعــزيــز   أمــ
الصقعبي فوجه 5 أسئلة، منها 
ــر الــشــيــتــان  ــ ــوزيـ ــ ــــى الـ ســـــــؤال إلــ
بـــشـــأن مــتــحــف قـــصـــر الـــســـالم، 
وآخــــر إلـــى الـــوزيـــر الــمــال بشأن 
تــدنــي مــســتــوى إنــتــاج الــكــويــت 
مـــن الــنــفــط الـــخـــام، إضـــافـــة إلــى 
سؤال إلى وزير اإلعالم والثقافة 
ــر الـــدولـــة لـــشـــؤون الــشــبــاب  وزيــ
عــبــدالــرحــمــن الــمــطــيــري بــشــأن 

جزيرة فيلكا.
ــبــــي ســـــــؤاال  ــعــ ــقــ وقـــــــــــدم الــــصــ
ــة د. أحـــمـــد  إلــــــى وزيـــــــر الـــصـــحـ
العوضي بشأن السعة السريرية 
لــمــســتــشــفــى األمـــيـــري الــجــديــد، 
ــر إلـــى وزيـــر الــتــربــيــة وزيــر  وآخـ
التعليم العالي والبحث العلمي 
د. حمد العدواني يطلب بيانا 
تفصيليا للتصنيف األكاديمي 
ــي لـــجـــمـــيـــع الـــمـــنـــشـــآت  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ

التعليمية الخاصة.
ــه الــنــائــب  ــ ــــن جـــانـــبـــه، وجـ ومـ
شعيب شعبان 5 أسئلة، منها 4 
إلى وزيرة الشؤون االجتماعية 
والــــــتــــــنــــــمــــــيــــــة الــــمــــجــــتــــمــــعــــيــــة 
ــة لـــشـــؤون الــمــرأة  ــدولـ وزيـــــرة الـ
والــطــفــولــة مـــي الــبــغــلــي، بــشــأن 
ــاح الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة  ــ أربــ
وبشأن ميزانية وزارة الشؤون 
ومــالحــظــات ديـــوان المحاسبة 
ــا، ولـــــــــوائـــــــــح تــــوظــــيــــف  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
الــكــويــتــيــيــن وغــيــر الــكــويــتــيــيــن 
ــة،  ــيـ ــعـــاونـ ــتـ ــيـــات الـ ــعـ ــمـ ــي الـــجـ ــ فـ

واخــتــصــاص الــمــجــلــس األعــلــى 
لشؤون األسرة، وآخر إلى وزير 
الــمــالــيــة وزيـــر الــدولــة للشؤون 
ــار  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــة واالسـ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
عبدالوهاب الرشيد بشأن حجم 
الـــقـــروض االســتــهــالكــيــة وعـــدد 

المقترضين.
ووجــــه الــنــائــب عــبــدالــوهــاب 
العيسى 3 أسئلة، منها ســؤال 
إلــى الــوزيــر المال بشأن ارتفاع 
تكاليف اإلنتاج النفطية، وآخر 
إلى الوزير عبدالوهاب الرشيد، 
بـــشـــأن تــقــلــيــص مــصــروفــاتــهــا 
وهيكلة الـــرواتـــب، وســــؤال إلــى 
الــوزيــر الــعــوضــي بــشــأن تعاقد 
وزارة الــصــحــة مـــع أطـــبـــاء في 
مستشفى حسين مــكــي جمعة 
لأورام السرطانية ومستشفى 
بــــدريــــة األحــــمــــد لـــمـــرضـــى الــــدم 

العام الماضي.
ــه، وجهت   وفـــي الــســيــاق ذاتــ
النائبة عالية الخالد 3 أسئلة، 
ــا ســــــــــؤال إلــــــــى الــــــوزيــــــرة  ــهــ ــنــ مــ
بـــوقـــمـــاز، بـــشـــأن خــطــط ضــمــان 
تـــوفـــيـــر احـــتـــيـــاجـــات الـــبـــلـــد مــن 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة لــلــســنــوات 
المقبلة، وآخر إلى وزير التربية 
وزيــر التعليم العالي والبحث 
العلمي د. حمد الــعــدوانــي، عن 
ســبــب االســـتـــغـــنـــاء عـــن مــالعــب 
الــعــشــب الــطــبــيــعــي واســتــبــدالــه 
بالعشب الصناعي في المدارس 
ــــؤال إلـــى وزيـــر  الــحــكــومــيــة، وسـ
التجارة والصناعة وزير الدولة 
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
الـــمـــعـــلـــومـــات مــــــازن الـــنـــاهـــض، 
بشأن مكونات العشب الصناعي 

المستورد.

 بقانون
ً
»التشريعية« تحيل 23 اقتراحا

إلى »التعليمية« و5 لـ »األموال العامة«

أدرج على جدول أعمال لجنة شؤون التعليم 
والثقافة واإلرشاد البرلمانية 23 اقتراحا بقانون 
تقدم بها 21 نائبا، وقدمت هذه االقتراحات قبل 
إقـــرار قــانــون تعديل الالئحة الداخلية لمجلس 
األمــة بإحالة االقتراحات بقوانين التي يقدمها 
الــنــواب إلــى الــلــجــان المختصة مــبــاشــرة، والــذي 
أقره المجلس في جلسة 2 نوفمبر 2022، ونشر 
في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 ديسمبر 2022.

وتـــركـــزت االقـــتـــراحـــات الــتــي أحــالــتــهــا اللجنة 
التشريعية إلى اللجنة التعليمية المختصة قبل 
إقرار القانون بحسب احصائية لشبكة الدستور 
الصادرة عن األمانة العامة لمجلس األمــة حول 
مجلس أعلى للتعليم، وإنشاء مدينة جامعية في 
مدينة صباح األحمد، و5 جامعات جديدة للعلوم 
التربوية والعلوم المستقبلية والعلوم الطبية، 

وفي جنوب وشمال البالد.
واشــتــمــلــت االقــتــراحــات عــلــى تــعــديــل مكافآت 
الطلبة وتحسينها بما يتناسب مع زيادة أعباء 
المعيشة )أنجزتها اللجنة وأدرجتها على جدول 
أعمال مجلس األمة( وإدراج غير محددي الجنسية 
ــركـــزي لــمــعــالــجــة  ــمـ الــمــســجــلــيــن لــــدى الـــجـــهـــاز الـ
أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية ضمن من 

يحصلون على هذه المكافآت.
ــقـــرآن  كـــمـــا اشــتــمــلــت عـــلـــى تــشــجــيــع حــفــظــة الـ
الكريم، وتعيينهم في وظائف التدريس، ومساواة 

خــريــجــي الــمــعــهــد الــديــنــي بــنــظــرائــهــم خــريــجــي 
التعليم العام في االبتعاث للدراسة بالخارج.

واشتملت ايضا على إنــشــاء مركز لأرشيف 
الـــوطـــنـــي لــحــفــظ كـــافـــة الـــبـــيـــانـــات والــمــعــلــومــات 
لــدى الجهات في مركز وطني يتولى تصنيفها 
وحفظها بأحدث أساليب التكنولوجيا، وعلى 
تشريع خاص بحماية اللغة العربية ينص على 
استخدام اللغة العربية في المراسالت والعقود 
واالتــفــاقــيــات، وأيــضــا اســتــخــدام الــلــغــة العربية 
في أسماء المحالت والمنتجات التجارية، وأن 
تكتب األســمــاء باللغة العربية إلــى جانب اللغة 
األجنبية فــي المنتجات واألســمــاء ذات العالمة 

التجارية الدولية.
يذكر أن اللجنة التعليمية أنجزت االقتراحات 
بقوانين األربــعــة بــشــأن تعديل مــكــافــآت الطلبة 

وادرجتها على جدول أعمال المجلس.
كما أدرجــت 4 اقتراحات بقوانين على جدول 
أعــمــال لجنة الــمــرافــق الــعــامــة، قــدمــهــا 10 نــواب 
ــاء جـــهـــاز إدارة الــــطــــوارئ  وتــــركــــزت حـــــول إنــــشــ
ــداء الــــكــــويــــت، واألمـــــن  ــهــ ــم شــ ــريـ ــكـ واألزمـــــــــــات، وتـ

السيبراني الوطني، وتنظيم إقامة الديوانيات.
ــوال الــعــامــة 5  ــ وأحـــيـــل إلـــى لــجــنــة حــمــايــة األمــ
 وتركزت على 

ً
اقتراحات بقوانين قدمها 17 نائبا

تعديل قانون حماية األموال العامة.

اجتماع سابق لـ »التشريعية«

اللجنة المالية في اجتماع سابق

مع استمرار النواب في تقديم 
اقتراحاتهم الشعبوية، أنجزت 

عدة لجان برلمانية تقاريرها 
عن اقتراحات برغبة ذات كلفة 

مالية وأحالتها إلى مجلس 
األمة، الذي سيحيله بدوره إلى 
الحكومة، المطالبة بتطبيقها 

أو رفضها مع إبالغ المجلس 
باألسباب، حسب ما تنص عليه 

الالئحة.

%100 
ً
 تقاعديا

ً
 راتبا

ً
5 نواب لمنح من يرعى مسنا

قــدم الــنــواب محمد هــايــف، ومــبــارك الطشة، 
وحمد العبيد، وعادل الدمخي، ومحمد المطير 
اقتراحا بقانون بإضافة مواد جديدة الى القانون 
18 لــســنــة 2016 بـــشـــأن الـــرعـــايـــة االجــتــمــاعــيــة 

للمسنين.
ونــص االقــتــراح فــي الــمــادة )14 مــكــررا( على 
ان »يستحق الموظف أو الموظفة ممن يرعى 
مسنا إجازة خاصة بمرتب كامل، ال تحسب من 
 للمكلف برعايته 

ً
إجازاته األخرى، إذا كان مرافقا

للعالج في خارج أو داخل دولة الكويت«.
 أ( على ان »يستحق 

ً
ونصت المادة )١٤ مكررا

، تخفيض 
ً
الموظف والموظفة مّمن يرعى مسنا

 مدفوعة 
ً
ساعات العمل بواقع ساعتين يوميا

 لــلــشــروط والــضــوابــط التي 
ً
ــر، وذلـــك وفــقــا األجــ

تحّددها الالئحة التنفيذية للقانون«.
 ب( على انه »استثناء 

ً
ونصت المادة )١٤مكررا

من أحكام قانون التأمينات االجتماعية وقانون 
معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو 
 
ً
 برعاية مسن معاشا

ً
المستفيد المكلف قانونا

 يعادل )100%( من المرتب الكامل، بما 
ً
تقاعديا

 
ً
ال يتجاوز ألفين وسبعمئة وخمسين ديــنــارا
، إذا بلغت مــدة الخدمة المحسوبة في 

ً
كويتيا

المعاش )20( سنة للذكور و)15( سنة لإلناث، وال 
يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة 
 للشروط والضوابط 

ً
بلوغ سن معينة، وذلك وفقا

التي تضعها وزارة الشؤون االجتماعية باالتفاق 
مع مؤسسة التأمينات االجتماعية«.

ووفـــق الــمــادة الثانية يــصــدر وزيـــر الــشــؤون 
االجتماعية الــالئــحــة التنفيذية لــهــذا القانون 

خالل شهر من تاريخ العمل به.
وبــيــنــت الـــمـــذكـــرة االيــضــاحــيــة لـــالقـــتـــراح ان 
ــر الــشــرعــي،  هـــذا الــقــانــون جـــاء ليطبق هـــذا األمـ

 
ً
فُيقّرر لمن يتولى رعــايــة المسن مــزايــا قياسا
على المميزات التي يتقاضاها متولي الرعاية 
فــي الــقــانــون رقــم )8( لسنة 2010 بشأن حقوق 
األشخاص ذوي اإلعاقة، فنصت المادة األولى 
 ،

ً
على أنه تضاف مواد جديدة بأرقام )14 مكررا

 ب( إلــى الــقــانــون رقم 
ً
 أ، و14 مــكــررا

ً
و14 مــكــررا

)18( لسنة 2016 بــشــأن الــرعــايــة االجتماعية، 
( التي تنص على أن يستحق 

ً
وهــي )14 مــكــررا

الموظف أو الموظفة ممن يرعى مسنا إجــازة 
خــاصــة بــمــرتــب كـــامـــل، ال تــحــســب مـــن إجــازتــه 
 للمكلف برعايته للعالج 

ً
األخرى، إذا كان مرافقا

في خــارج أو داخــل دولــة الكويت، والــمــادة )14 
 أ( التي تنص على أن يستحق الموظف 

ً
مكررا

، تخفيض ساعات 
ً
والموظفة ممن يرعى مسنا

 مــدفــوعــة األجــر، 
ً
العمل بــواقــع ساعتين يــومــيــا

 للشروط والضوابط التي تحّددها 
ً
وذلــك وفقا

 
ً
الالئحة التنفيذية للقانون، والمادة )14 مكررا

ب( الــتــي تــنــص عــلــى أنــــه اســتــثــنــاء مـــن أحــكــام 
قانون التأمينات االجتماعية، وقانون معاشات 
العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد 
 
ً
 تقاعديا

ً
 برعاية مسن معاشا

ً
المكلف قانونا

يعادل )100%( من المرتب الكامل، بما ال يتجاوز 
، إذا 

ً
 كويتيا

ً
ألفين وسبعمئة وخمسين دينارا

بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش )20( 
ســنــة لــلــذكــور و)15( ســنــة لــإلنــاث، وال يشترط 
للحصول على المعاش فــي هــذه الحالة بلوغ 
سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي 
تضعها وزارة الــشــؤون بــاالتــفــاق مــع مؤسسة 
التأمينات االجتماعية، ونص االقتراح في المادة 
الثانية منه بأن يصدر وزير الشؤون االجتماعية 
الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل شهر من 

نشره في الجريدة الرسمية.

 إذا بلغت مدة الخدمة 20 سنة للذكور و15 لإلناث
ً
بما ال يتجاوز 2750 دينارا

توالت األسئلة النيابية على 
حكومة تصريف العاجل من 

األمور، إذ تسلمت في األسبوع 
 ،

ً
 جديدا

ً
الماضي 75 سؤاال

تلقى وزير النفط نصيب األسد 
 
ً
منها، إذ تم توجيه 12 سؤاال

له من بينها.

علي الصنيدح

https://www.aljarida.com/article/14186
https://www.aljarida.com/article/14184
https://www.aljarida.com/article/14182
https://www.aljarida.com/article/14182
https://www.aljarida.com/article/14180


ــات الـــعـــامـــة  ــ ــــاقـ ــعـ ــ نـــظـــمـــت إدارة الـ
واإلعـــــــام فـــي جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت نـــدوة 
بــعــنــوان »مـــهـــام فــريــق عــمــل الــعــاقــات 
ــويــــت«  ــكــ ــفــــط الــ ــة نــ ــ ــركـ ــ الــــعــــامــــة فـــــي شـ
ــم اإلعــــــــام بــكــلــيــة  بـــالـــتـــعـــاون مــــع قـــسـ
اآلداب، وإشـــــــــراف وحــــضــــور عـــضـــوة 
هيئة الــتــدريــس بقسم اإلعـــام د. هبة 
الـــمـــســـلـــم، وحـــضـــور الـــقـــائـــمـــة بــأعــمــال 
مدير إدارة العاقات العامة واإلعــام 

ــــي كـــلـــيـــة اآلداب. ــود الــــرشــــيــــدي فـ ــنــ عــ
ــات الــــعــــامــــة« فــي  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ وذكـــــــــرت »الـ
بيان صحافي أمــس أن الندوة هدفت 
إلــى تــبــادل الــخــبــرات الفعلية إلدارات 
وأقـــســـام الــعــاقــات الــعــامــة فــي جــهــات 
الــدولــة الــمــخــتــلــفــة، واالســتــفــادة منها 
لــتــطــويــر الــعــمــل الــمــؤســســي بــاعــتــبــار 
أن العاقات العامة واجهة المؤسسة 
أمام المجتمع، وتعريف طلبة جامعة 

الكويت بأهم المهام الفعلية لــإدارة 
من واقــع تجربة الموظفين في شركة 

نفط الكويت.
 ودعــــــــت الـــمـــســـلـــم جـــمـــيـــع الـــطـــلـــبـــة 
الــخــريــجــيــن والــمــقــبــلــيــن عــلــى مــرحــلــة 
جديدة في حياتهم الى االستفادة من 
الخبرات في مختلف قطاعات الدولة 

ومن ضمنها شركة نفط الكويت.
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 تجمهروا في األحمدي
ً
ضبط 32 مستهترا

● محمد الشرهان
في تصرف غريب مع بداية انطاق االحتفاالت 
بـــاألعـــيـــاد الــوطــنــيــة، شــهــدت مــنــطــقــة األحــمــدي 
 مــا يعرف بــشــارع الزينة، قــرب مبنى 

ً
وتــحــديــدا

المحافظة، تجمهر عدد كبير من األحداث وإغاق 
الطريق والتعرض لقائدي وقائدات المركبات، 
وفــتــح أبـــواب الــمــركــبــات ومهاجمة المواطنين 
والمقيمين بعلب الرش، والرش بالمياه، وقطع 

الطريق العام.
وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي لــــ »الــــجــــريــــدة« إن غــرفــة 
عمليات وزارة الداخلية تلقت عــدة باغات من 
مواطنين ومقيمين عن وجود تجمهر لألحداث 
 إلى أنه فور 

ً
في شارع الزينة باألحمدي، مشيرا

تلقي الباغ توجهت قوة أمنية كبيرة من مديرية 

أمن األحمدي بقيادة المدير العام ألمن المحافظة 
العميد محمد المطيري إلى موقع الباغ.

وأضــاف المصدر أن رجــال األمــن تمكنوا من 
 من 

ً
الــســيــطــرة عــلــى الــمــوقــف وضــبــط 32 حــدثــا

المتجمهرين، فيما تمكن اآلخرون من الفرار من 
 إلى أن رجال األمن أحالوا األحداث 

ً
الموقع، الفتا

إلــى مخفر شــرطــة األحــمــدي، ثــم تمت إحالتهم 
إلــى نيابة األحـــداث بعد أن تم استدعاء أولياء 
أمورهم وتسجيل قضايا بحقهم حملت مسمى 
التجمهر والتعرض لآلخرين وتعريض حياة 
 إلى أن رجال 

ً
مستخدمي الطريق للخطر، الفتا

األمـــن ضبطوا بــحــوزة المتجمهرين علب رش 
الرغوة التي تم منع استخدامها منذ عدة سنوات 
باالضافة إلى أدوات أخرى تستخدم في عرقلة 

سير حركة المركبات.

● فهد الرمضان
ينطلق مؤتمر »االستثمار 
فـــــــي اإلنـــــــــســـــــــان، وأولـــــــويـــــــة 
التعليم الــمــســتــدام« صباح 
ــر جـــمـــعـــيـــة  ــ ــقـ ــ الـــــــغـــــــد، فـــــــي مـ
ــــذي ينظمه  الــمــعــلــمــيــن، والــ
»وقف التنمية واالستدامة«، 
تــحــت رعــايــة وزيــــر الــتــربــيــة 
وزيـــــــــــر الــــتــــعــــلــــيــــم الــــعــــالــــي 
والـــبـــحـــث الــعــلــمــي د. حــمــد 

العدواني.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس مـــجـــلـــس 
ــارة لــــوقــــف الــتــنــمــيــة  ــ ــــظـ ــنـ ــ الـ
الــمــســتــدامــة رئــيــس اللجنة 
ــج  ــامــ ــرنــ ــبــ االســــــتــــــشــــــاريــــــة لــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ ــلـ ــ الـــــــكـــــــويـــــــت لـ
ــاب  ــهــ ــيــــة د. شــ ــعــ ــمــ ــتــ ــمــــجــ الــ
العثمان إنــه »يتعين علينا 
التمعن والنظر الى التعليم 
من أجل التنمية المستدامة، 
فــــهــــو جــــــــزء ال يــــتــــجــــزأ مــن 
التعليم الجيد، وأحد أهداف 
الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، وهــو 
الــهــدف الـــرابـــع، حــيــث يمثل 
ــد الــمــرتــكــزات الــرئــيــســيــة  أحـ

للتعليم مدى الحياة«.

وشــــدد د. الــعــثــمــان على 
ــام جــمــيــع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ضــــــــــرورة اهـ
ــات الــتــعــلــيــمــيــة  ــســ ــؤســ ــمــ الــ
ا مـــن مــرحــلــة  بـــالـــدولـــة، بــــدء
التعليم قبل المدرسي إلى 
مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي، 
ــات  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــا مــ ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــا فــ ــ ــ ــمـ ــ ــ بـ
ــر الـــنـــظـــامـــي  ــيــ الـــتـــعـــلـــيـــم غــ
وغــيــر الــرســمــي، والــتــركــيــز 
ــا  ــايــ ــــى مـــــعـــــالـــــجـــــة قــــضــ ــلــ ــ عــ
التنمية الــمــســتــدامــة ودعــم 
ات المتصلة  تنمية الــكــفــاء

باالستدامة.
وأشــــار إلـــى أن الــمــؤتــمــر 
هـــو بـــاكـــورة اســتــراتــيــجــيــة 
وقــف التنمية واالســتــدامــة 
ــيـــق  ــقـ ــحـ ــــي تـ ــاكــ ــ ــحــ ــ الـــــــتـــــــي تــ
أهداف التنمية المستدامة 
ورؤية كويت جديدة 2035، 
وبشراكة تنظيمية رئيسية 
ــيـــن  ــمـ ــلـ ــعـ ــمـ ــة الـ ــيــ ــعــ ــمــ مـــــــع جــ
الـــكـــويـــتـــيـــة، وبــــرعــــايــــة مــن 
جــمــعــيــة الــــســــام لـــألعـــمـــال 
ــة،  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ اإلنـــــســـــانـــــيـــــة والـ

وجمعية نماء الخيرية.

العدواني يرعى مؤتمر »االستثمار 
في اإلنسان والتعليم المستدام«

 في جمعية المعلمين
ً
ينطلق غدا

جامعة الكويت تنظم ندوة عن مهام
العالقات العامة في »نفط الكويت«

جانب من الندوة

انتهاء استكمال 
جداول طلبة 

الجامعة

ــم بـــأعـــمـــال  ــ ــائـ ــ ــقـ ــ ــن الـ ــ ــلـ ــ أعـ
عــمــيــد الــقــبــول والــتــســجــيــل 
بـــــجـــــامـــــعـــــة الـــــــكـــــــويـــــــت، د. 
عبدالله الهاجري، االنتهاء 
مــن فــتــرة استكمال جــداول 
ــلـــبـــة الـــمـــســـتـــمـــريـــن فــي  الـــطـ
ــة الـــكـــويـــت  ــعــ ــامــ ــيــــات جــ ــلــ كــ
والمتوقع تخرجهم للفصل 
ــانــــي لـــلـــعـــام  ــثــ الــــــدراســــــي الــ

الجامعي 2022 /2023.
وتـــــقـــــدم الـــــهـــــاجـــــري، فــي 
ــل  ــزيـ تــــصــــريــــح أمــــــــــس، بـــجـ
الـــشـــكـــر وعـــظـــيـــم االمـــتـــنـــان 
لكل مــن ساهم فــي تسهيل 
ــــداول  عــمــلــيــة اســـتـــكـــمـــال جـ
 لــهــم دوام 

ً
الــطــلــبــة، متمنيا

التوفيق والنجاح مع بداية 
الفصل الثاني.

علياء الفارسي

قيادة الشرطة العسكرية تنفذ تمرين »مبارك 2«
انــطــلــق أمـــس األول تــمــريــن »مــبــارك 2«، الــذي محمد الشرهان

تنفذه مديرية الشرطة العسكرية بوزارة الدفاع 
فـــي جـــزيـــرة فــيــلــكــا، ويــســتــمــر حــتــى مـــســـاء غـــٍد.

وقال مدير مديرية التوجيه المعنوي والعاقات 
العامة بـ »الدفاع«، العميد ركن بحري محمد العوضي، 
إن التمرين يشهد تدريب الوحدات المشاركة فيه على 
جوانب متعددة، بهدف رفع مستوى األداء والجاهزية 

القتالية لديها.
وأوضــــــح الـــعـــوضـــي أن الــتــمــريــن يــحــتــوي على 
ــــن  ــــات األمـ ــبـ ــ ــــدريـ تــــدريــــبــــات مـــكـــافـــحـــة الــــشــــغــــب، وتـ
والسيطرة، وتأمين المواقع الحيوية، وكذلك تأمين 
المواقع العسكرية، وتنظيم نقاط التفتيش الثابتة 
والمتحركة، إضافة إلى تمارين الرمايات المختلفة.

ولفت إلى أن تمرين »مبارك 2« ُيعد من التمارين 
التعبوية الـــدوريـــة الــتــي تنفذها مــديــريــة الشرطة 

العسكرية لمختلف وحداتها.
تمرين مكافحة الشغب

إبعاد المشاركين بالمشاجرة إبعاد المشاركين بالمشاجرة 
الدامية في الفروانيةالدامية في الفروانية

تمّكن رجال األمن في محافظة الفروانية، مساء أمس األول، من ضبط 
عدد من الرجال والنساء من إحدى الجنسيات العربية، والذين ظهروا 
في مقطع فيديو على مواقع التواصل خال مشاركتهم بمشاجرة دامية 

دارت أحداثها في منطقة الفروانية.
وقــال مصدر أمني لـ »الجريدة« إنــه فــور انتشار مقطع المشاجرة 
تمّكن رجال إدارة البحث والتحري التابعة لقطاع األمن الجنائي في 
المحافظة من تحديد الموقع بأحد الشوارع الداخلية بمنطقة الفروانية، 
وتحديد أطــراف المشاجرة، وإلقاء القبض عليهم، وهم: 3 رجــال، و3 
نساء من إحدى الجاليات العربية، وأحالوهم الى التحقيق، وتبين أن 
سبب المشاجرة هو االختاف على توزيع األماكن الخاصة بالتسول، 
مشيرا إلى أن رجال األمن توصلوا من خال التحقيقات إلى أن أفراد 

األسرتين المتشاجرتين يمتهنون مهنة التسول.
وذكر المصدر أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون األمن العام، 
اللواء عبدالله الرجيب، أمر بإحالة جميع أطراف المشاجرة واألشخاص 
المسجلين على إقاماتهم إلى اإلدارة العامة للمؤسسات اإلصاحية - 

 إلبعادهم عن الباد بشكل عاجل.
ً
إدارة سجن اإلبعاد، تمهيدا

»البلدية« توافق على إنشاء 
3 مراكز لـ »بيانات االتصاالت«
في الصليبية و»سعد العبدالله« والمطالع

● محمد جاسم
ــة الـــكـــويـــت  ــلـــديـ وافــــقــــت بـ
عــلــى طــلــب الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــــــــــاتــــــــــصــــــــــاالت وتـــــقـــــنـــــيـــــة 
الــمــعــلــومــات تــخــصــيــص 3 
مواقع لمراكز البيانات و6 
محطات تحويل كهربائية 
ضــمــن مــحــافــظــة الـــجـــهـــراء، 
وأحالته في كتابها الموجه 
من مديرها العام المهندس 
أحمد المنفوحي إلى رئيس 
الــمــجــلــس الــبــلــدي عــبــدالــلــه 

المحري.
وذكــــــــــر الــــمــــنــــفــــوحــــي أن 
ــرأي الــفــنــي لــلــبــلــديــة جــاء  الــ
بالموافقة على تخصيص 
ــيــــانــــات فــي  ــز بــ ــركــ ــع مــ ــوقــ مــ
الصليبية الزراعية )قطعة 
8( بــمــســاحــة 30 ألــــف مــتــر 
مــــربــــع ومـــحـــطـــتـــي تــحــويــل 
كــهــربــائــيــتــيــن رئــيــســيــتــيــن 
ــر  ــتـ مـ آالف   3 بـــــمـــــســـــاحـــــة 
ــربـــع، وتــخــصــيــص مــوقــع  مـ
شــمــال مدينة جــنــوب سعد 
العبدالله بمساحة 30 ألف 
متر مربع ومحطتي تحويل 

رئـــيـــســـيـــتـــيـــن بــــمــــســــاحــــة 3 
آالف متر مربع، عاوة على 
تخصيص موقع في جنوب 
مــديــنــة الـــمـــطـــاع الــســكــنــيــة 
بمساحة 30 ألف متر مربع 
ومحطتي تحويل بمساحة 

3 آالف متر مربع. 
ــــى أن الـــبـــلـــديـــة  ــفــــت إلــ ولــ
ــــت الـــتـــنـــســـيـــق مــع  ــــرطـ ــتـ ــ اشـ
لــعــامــة للبيئة قبل  ا الهيئة 
ــذ  ــ ــــروع، وأخـ ــــشـ ــمـ ــ تـــنـــفـــيـــذ الـ
مــوافــقــة وزارات الــخــدمــات 
قــــــــبــــــــل تــــــثــــــبــــــيــــــت مــــــــواقــــــــع 
المحطات فقط، مع االلتزام 
ــلـــجـــنـــة  بـــــــــــردود أعــــــضــــــاء الـ
الفرعية للمرافق والخدمات 
 11 في اجتماعها المنعقد 
2022، وتـــعـــديـــل  ــر  ــوبــ ــتــ أكــ
أبــعــاد المواقع والمحطات 
ومـــســـاحـــتـــهـــا بـــمـــا ال يــزيــد 
ــررة  ــقـ ــمـ عــــن الـــمـــســـاحـــات الـ
للمحطة في حال تعارضها 
مــع أي مــن خــدمــات البنية 
الــتــحــتــيــة الـــقـــائـــمـــة، أو أيـــة 
ثـــــنـــــاء  أ ــيــــة  ــيــــمــ ــنــــظــ تــ دواع 

التثبيت.

الفارسي إلنشاء حدائق ومضمار للمشي في قرطبة
 بشأن إنشاء حدائق عامة مع مضمار 

ً
قدمت عضوة المجلس البلدي م. علياء الفارسي، اقتراحا

للمشي في منطقة قرطبة، موضحة في اقتراحها المقدم لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري، 
أن إنشاء حدائق عامة مع عمل مضمار دائري يجب أن يكون محسوب المسافات بعامات وأرقام 

أرضية لممارسة رياضة المشي على كل مساحة مخصصة.
 ألحدث مخطط مساحي ومخطط تنظيمي بالبلدية، يجب حصر 

ً
ولفتت الفارسي إلى أنه طبقا

جميع المساحات المخصصة للمقترح المذكور، بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة والثروة 
السمكية والجهات ذات الصلة، لــزيــادة الرقعة الخضراء بالمنطقة، والتشجيع على ممارسة 

هواية ورياضة المشي.
ولفتت إلى مقترح آخر لعمل مضمار للمشي مواٍز لطريق الملك فيصل بن عبدالعزيز )شارع 

المطار( لممارسة رياضة المشي لقاطني المنطقة، كما هو موضح بالمخطط المرفق. 
 إلى اختصاص »البلدي« في تقرير المشروعات ومواقعها 

ً
وبينت أن المقترح يأتي استنادا

في شؤون العمران والحدائق والتشجير، عاوة على تماشيه مع جهود الكويت الساعية لنشر 
 لــرؤيــة الكويت 2035، وحــاجــة منطقة قرطبة، المكتظة بالسكان، 

ً
المساحات الــخــضــراء، وفــقــا

 لُمحبي رياضة المشي.
ً
للمساحات الخضراء والحدائق العامة، حتى تكون متنفسا

»أمن الجامعة« أنجزت 4655 خدمة في يناير
كــشــف مــديــر إدارة األمـــن والــســامــة فــي جــامــعــة الكويت 
يوسف الخميس، عن إنجاز 4655 خدمة مقدمة من اإلدارة، 
 إلحصائية الخدمات المقدمة لشهر يناير الماضي، 

ً
وفقا

 إلى أن اإلدارة أصدرت 536 هوية جامعية للطلبة.
ً
مشيرا

ـــ »الـــجـــريـــدة«، أن 3493  وذكــــر الــخــمــيــس، فـــي تــصــريــح لـ
 مــن منتسبي الجامعة راجــعــوا الــعــيــادات الطبية 

ً
مــراجــعــا

خال يناير الماضي، فيما اإلدارة استقبلت 56 مكالمة.

ولــفــت إلــى أن اإلدارة أنــجــزت 369 مــعــامــلــة إخـــاء طــرف 
لــمــخــتــلــف الــطــلــبــة فـــي كــلــيــات الــجــامــعــة، كــمــا ســلــمــت 100 
 
ً
 إلكترونيا

ً
مفقودة إلى أصحابها، وتعاملت مع 17 بريدا

 إلى اإلدارة، وأصدرت تصريحين لدخول الجامعة، 
ً
مرسا

إضافة إلى التعامل مع 8 حاالت مساعدة على الطريق في 
شوارع موقع الشدادية.

عّرضوا حياة مستخدمي الطريق للخطر

األحداث بعد ضبطهم في مخفر شرطة األحمدي
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أول العمود: 

تغيير سياسة إقراض الدول من الصندوق الكويتي 
للتنمية العربية التي أعلنتها وزارة الخارجية جاء 
فــي محله، وتتطلب مناقشة مهنية تتبناها الــوزارة 
مع متخصصين كويتيين من جامعة الكويت وأطراف 

أهلية ذات رأي في هذا المجال.

***

 نتفهم ونقدر حاجة عضو مجلس األمة لعمل دعاية 
 قــاعــة 

ً
انــتــخــابــيــة لــنــفــســه حــتــى بــعــد نــجــاحــه مــســتــغــا

عبدالله الــســالــم وأدواتـــه الــدســتــوريــة ألســبــاب تتعلق 
بنظام العمل السياسي القاصر، لكن الذي ال نستوعبه 
دخــول الـــوزراء على الخط ذاتــه في مسألة رفــع شعار 
»التكويت« بشكل إعامي ودعائي ال يمّت لبيئة العمل 

الكويتية بصلة. 
ــام  ــ ــ ــعـــار دون بـــيـــان الـــحـــقـــائـــق واألرقـ ــذا الـــشـ ــ ــع هـ ــ رفـ
والــعــوائــق يـــؤدي إلــى خــلــق حــالــة مــن الــعــنــصــريــة غير 
المبررة تجاه غير الكويتيين الذين يعملون في مهن ال 
يستطيع الكويتي القبول بها بسبب االقتصاد الريعي 

الذي يعيش فيه.
– وهــذا كمثال– قــال مجلس القضاء األعلى 

ً
مــؤخــرا

إن تعيين قضاة غير كويتيين ال يمكن وقفه بسبب 
قلة عدد القضاة الكويتيين!! هنا نتحدث عن وظيفة ال 
عاقة لها بالتشييد والبناء أو الزراعة والنظافة التي 

 غير قابلة للتكويت لظروف الكل يعرفها.
ً
هي حتما

 ما الحاجة إلطاق تصريحات نارية يعبر فيها 
ً
إذا

 أنها 
ً
وزراء عن نواياهم لتكويت وظائف يتضح الحقا

مهمة صعبة، عدا عن تكلفتها المالية الباهظة بسبب 
فوارق الرواتب بين الكويتي وغير الكويتي؟!

من بين ما شــاع منذ سنوات سابقة كذلك السباق 
ــــوزراء لــصــاحــيــة اإلحــالــة  الــمــحــمــوم مــن قــبــل بــعــض الـ
إلــى النيابة، فهناك الكثير مــن القضايا التي أحيلت 
بقرار من الـــوزراء إلــى النيابة، وصــارت طي النسيان 
وال يتحدث حولها أحد، وكان الهدف الهروب لألمام 

لة النيابية. من المساء
 مثل هذه الممارسات تعكس بشكل واضح قلة حيلٍة 
ــــوزراء الــذيــن كــانــوا يــديــرون الــبــاد  فــي إعــــداد جــيــل الـ
في العقود القليلة الماضية، فا تصريحات بعضهم 
ت بشيء مفيد للجهاز  وال قدراتهم وال أفعالهم جــاء
اإلداري الــذي يترأسونه، بل فــازوا بلقب وزيــر سابق 

وراتب استثنائي!

، فهذا علم معقد 
ً
 جيولوجيا

ً
يمكن اعتباري جاها

ويــحــتــاج إلــــى مــتــخــصــصــيــن مــتــفــرقــيــن لـــلـــزالزل الــتــي 
 منهم، 

ً
حصلت وتحصل حول العالم، وأنا لست واحدا

لكنني أتابع األخبار وأقرأ الصحف وأطلع على وسائل 
اإلعــام المختلفة، وســؤال المليون الــذي يطرح وهو 
 ونحن نلحظ متغيرات جوية 

ً
قائم بــشــدة، خصوصا

كبيرة آخر عقد من هذا الزمان: ماذا لو حصل زلزال في 
، هل نحن مستعدون 

ً
منطقة الخليج والكويت تحديدا

لــه؟ كل االنطباعات تقول: ال، فالحكومة العاجزة عن 
حسم دورات مياه المباركية منذ سنوات من الصعب 
أن تستعد لزلزال، وأعتقد أن هناك شبه إجماع على 
مــا أكــتــب. الــحــكــومــة ومـــن خــلــفــهــا الــمــجــلــس مــطــالــبــان 
باستضافة كبار الجيولوجيين في الكويت والمنطقة 
وقــوات الدفاع المدني والجهات المختصة؛ للوقوف 
على آرائــهــم وآخــر المستجدات حــول هــذا الموضوع، 
كما أنهما مطالبان بتنظيم عملية الــتــطــوع فــي هذا 
 أنــنــا شــعــب عـــرف عــنــه ميله 

ً
الــخــصــوص، وخــصــوصــا

للتطوع.
وزارة األوقــــاف مــطــالــبــة بــتــنــظــيــم فــتــاوى ومــتــابــعــة 
كــل مــا يكتب فــي هــذا الــخــصــوص، ألن بعضه خطير، 
ومــشــكــلــتــنــا بــالــذي ســمــع شــريــطــيــن ويــريــد أن يصبح 
« فيدخل مــن شــاء إلــى الملة ويــخــرج مــن يشاء 

ً
»مفتيا

منها. يجب أن تــقــوم الــدولــة بتجهيز بعض المرافق 
الــقــائــمــة عــلــى نــســبــة عــالــيــة مـــن الــكــونــكــريــت الــمــســلــح 
كــمــواقــف الــســيــارات واألنـــديـــة الــريــاضــيــة، وأن تــحــدد 
للناس أيــن تتجه فــي حــال حصول الــزلــزال كــل حسب 
المحافظة التي يسكن فيها، فالذي ينجو من الزلزال 

األول قد ال ينجو من ارتداده.
 وال أكتب ألنني أحتاج إلى ربع 

ً
ال أريد أن أخيف أحدا

ساعة شهرة، فالعشرون سنة الماضية التي قضيتها 
في الظهور في وسائل اإلعام المختلفة تغنيني عن 
ذلــك، لكن أكــرر ســؤال المليار: مــاذا لو حصل الزلزال؟ 
فــالــعــاقــل مــن يــســتــعــد ألســـوأ االحــتــمــاالت مــع احــتــمــال 
أن ربعنا ال يعرفون »ويــن الله قاطهم، وحــزت الحزة 

بنروح بداهية«.
كــل مــا أرجــوه أال نــراهــن على الجيولوجيا فــي هذا 
الموضوع، فعندما تتحرك لن يوقفها أحد، واالعتقاد 
أنــنــا مــحــصــنــون خــطــأ كــبــيــر، فــلــنــســتــعــد لــمــا هــو قــادم 

.
ً
 جدا

ً
 جدا

ً
والقادم قد يكون كارثة كبيرة جدا

فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.

منذ صــدور مرسوم إنشاء مؤسسة الكويت للتقدم العالمي في 
ــراء ونــشــر الثقافة  عـــام 1976م وهـــي تــقــوم بــأعــمــال ســاهــمــت فــي إثــ
ــة، كــمــا عــمــدت الــمــؤســســة إلـــى تشجيع الباحثين  ــيـ العلمية واألدبـ
والموهوبين والمبدعين ودعمهم في شتى مجاالت العلوم الحياتية 
والتكنولوجية، ونــشــر الثقافة البيئية، وأنــشــأت الــمــراكــز العلمية 
والطبية، وأقامت العديد من المؤتمرات الدولية حتى أضحت منارة 

من منارات العلم في المنطقة العربية. 
هــذه النجاحات التي حققتها المؤسسة حظيت برعاية كريمة 
واهــتــمــام خـــاص مــن ســمــو األمــيــر الــشــيــخ نــــواف األحــمــد الــصــبــاح، 
وســمــو ولــي العهد الشيخ مشعل األحــمــد الــصــبــاح إليمانهما بما 
تقوم به المؤسسة من تعزيز لمكانة دولة الكويت العلمية والثقافية 
والبحثية على مستوى العالم، والهتمامهما بتنمية العقول المبدعة 

والمبادرات االبتكارية.
هذه الثقة السامية والمكانة العلمية المرموقة تدعونا إلى مطالبة 
المؤسسة بتبني مــشــروع إنــشــاء جامعة نوعية لــلــدراســات العليا 
)ماجستير دكتوراه( غير ربحية توجه مخرجاتها إلى التخصصات 
العلمية والعلوم الحديثة التي تحتاجها دولة الكويت ضمن إطار 

برنامج العمل الحكومي ورؤية الكويت 2035م. 
احتضان المؤسسة للجامعة غير الربحية سينقل التعليم الجامعي 
إلى آفاق جديدة لتسير بها على الخطى ذاتها للجامعات المميزة 
عالميا المستقلة أكاديميا وماليا، كما أنها ستعزز مفهوم الشراكة 
والمسؤولية المجتمعية من خال إسهامات وتبرعات المانحين من 
أبناء وبنات الكويت الخيرين ومؤسسات المجتمع المدني، وبذلك 

ستكون للجامعة أصول وموارد مالية تضمن استمرارها. 
 
ً
على مسار نجاحات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أقترح أيضا
إنــشــاء »مــركــز الكويت للعمل اإلنــســانــي« يحمل اســم األمــيــر الراحل 
 لذكراه ودوره الكبير في تسمية دولة 

ً
الشيح صباح األحمد تخليدا

الكويت مركزا للعمل اإلنساني.
هذا اإلرث اإلنساني االستثنائي والمنارات التي خلفها الراحل 
على الصعيد المحلي واإلقليمي والعالمي ستظل خــالــدة تفتخر 
بها األجيال القادمة، ومن باب رد الجميل لشخصية حظيت بتقدير 
واحترام وثقة رؤساء العالم ومحبة شعوب األرض، وكي ال تنطفئ 
هذه الشمعة التي أضاءها الراحل سمو األمير الشيخ صباح األحمد 
الصباح، طيب الله ثراه، في سماء الكويت، أقترح إنشاء »مركز صباح 
األحمد اإلنساني الخيري العالمي« ليحفظ ذكرى سمو األمير، طيب 
 
ً
الله ثراه، العطرة ويجعل من دولة الكويت قبلة للمبادرين ومرجعا

 للعمل الخيري تتجسد فيه أسمى القيم اإلنسانية.
ً
تاريخيا

فــكــرة الــمــركــز تــقــوم عــلــى تــشــجــيــع الــعــمــل الــخــيــري والـــمـــبـــادرات 
اإلنــســانــيــة وتــكــريــم الــجــمــعــيــات والــشــخــصــيــات االعــتــبــاريــة، وحــث 
ــراز عــطــاءات  ــ الــبــاحــثــيــن عــلــى تــوثــيــق هـــذه الــقــيــمــة اإلنــســانــيــة، وإبــ
ومساهمات شعب الكويت وحكومتها الخيرية وتعزيزها في وجدان 

شعوب األرض.
في الختام أتمنى من األخ الدكتور خالد الفاضل توجيه مؤسسة 
الكويت للتقدم العلمي نحو دراسة فكرة إنشاء مركز العمل اإلنساني 

ودراسة مشروع إنشاء جامعة غير ربحية.
ودمتم سالمين.

في خطاب ألقاه في مدينة فولغوغراد الروسية، 
ا باسم ستالينغراد، أثــار الرئيس 

ً
المعروفة سابق

الـــروســـي فــاديــمــيــر بــوتــيــن مـــؤخـــرا أهـــــوال الــحــرب 
العالمية الثانية لتبرير غزوه ألوكرانيا، فقال بشكل 
صريح وصـــارم، دون أن يذكر أن المملكة المتحدة 
والواليات المتحدة كانتا حليفتي االتحاد السوفياتي 
خــال الــحــرب: »علينا صــد عـــدوان الــغــرب الجماعي 
باستمرار«، وأضاف أنه في ذلك الوقت، كما هي الحال 
اآلن، أصبحت روسيا مهددة من الدبابات األلمانية، 
ُمجبرة على الــدفــاع عــن نفسها ضــد »أيديولوجية 

النازية في هيئتها الحديثة«.
ُيعد هذا الوصف بطبيعة الحال تشويها للتاريخ، 
حيث تم تقديمه على نحو ساخر في الموقع، حيث 
تل أكثر من مليون جندي سوفياتي وألماني خال 

ُ
ق

أكثر المعارك دموية في الحرب العالمية الثانية، وإن 
روسيا ال تدافع عن نفسها، فقد غزت دولة ذات سيادة 
تــصــادف أن رئيسها فولوديمير زيلينسكي رجل 
يهودي فقد أقاربه في محرقة الهولوكوست، واإليحاء 
بأن األيديولوجية النازية هي التي تدفع زيلينسكي 
ورفاقه األوكرانيين للدفاع عن بادهم ضد العدوان 
الروسي أمر غير منطقي، حتى وفقا لمعايير بوتين.
أمــا فيما يتعلق بالدبابات األلمانية التي ُيزعم 
هدد روسيا، فإن السبب وراء تردد المستشار 

ُ
أنها ت

األلماني أوالف شولتز لفترة طويلة قبل الموافقة 
عــلــى إرســـــال 14 دبـــابـــة مـــن نــــوع »لـــيـــوبـــارد 2« إلــى 
أوكرانيا يكمن في عدم رغبته في النظر إلى ألمانيا 
باعتبارها قــائــدا عسكريا. قــرر شــولــز دعمها فقط 
بعد أن وافــق الرئيس األميركي جــو بــايــدن ُمكَرًها 
على تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز من طراز »إم 1«، 
بعد شهور من رفضه القيام بذلك. وعلى غرار بوتين، 
غالبا ما يطرح القادة األلمان الحرب العالمية الثانية 
للنقاش، وأحيانا إلى حد الملل، لكن النتائج التي 
يستخلصونها مــن تلك الــحــرب هــي عكس النزعة 
العسكرية الشوفينية التي يتبناها بوتين، وقبل 
أســبــوع مــن خطاب بوتين فــي فــولــغــوغــراد، استغل 
شولتز االحتفال السنوي بذكرى المحرقة من قبل 
البرلمان األلماني كفرصة للتأكيد على مسؤولية 
ألمانيا التاريخية عن قتل مايين اليهود، وأشــار 
إلى أن االعتراف بهذا األمر ُيعد ضروريا لضمان عدم 
تكرار مثل هذه الجريمة، وفي افتتاح الجلسة، سلط 
رئيس مجلس النواب األلماني بيربل باس الضوء 
على التصاعد األخير في معاداة السامية في ألمانيا، 
واصفا أولئك الذين يحاولون التقليل من شأن حادثة 

الهولوكوست بأنهم »وصمة عار على بلدنا«.
وفي حين انتقد بعض المراقبين شولز إلحجامه 
عن القيام بدور أكثر فاعلية في دعم أوكرانيا، زاعمين 
أنه تعلم دروسا مغلوطة من التاريخ، فإن نفوره من 
العدوان العسكري يعكس النزعة السلمية التي أعقبت 
الحرب والتي شكلت هوية القادة األلمان من جيله، 
ــرار ألمانيا  وعــلــى نحو مــمــاثــل، يمكن النظر إلـــى قـ
المستمر منذ عقود باالعتماد على الغاز الروسي 
ا من جهودها الرامية إلــى استخدام  باعتباره جــزء
التجارة واالعتماد المتبادل كوسيلة وقائية ضد 
الحرب، ولكن منذ غزو روسيا ألوكرانيا، دفع حلفاؤها 
ألمانيا إلــى إعـــادة النظر فــي سياستها الخارجية 
السلمية، واالضطاع بدور عسكري رائد، والمساعدة 
في الدفاع عن أوكرانيا، الدولة التي تعاملت معها 

بوحشية في الماضي.
ــا يــتــغــذي الــعــنــف عــلــى ذكـــــرى الــمــظــالــم  غــالــبــا مـ
ــة عــن  ــرقـ ــمـــحـ ــة الـ ــ ــادثـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة، وال تــخــتــلــف حـ
غيرها، على سبيل المثال، يستحضر السياسيون 

ــوزراء  اإلســرائــيــلــيــون اليمينيون، بــقــيــادة رئــيــس الــ
بنيامين نتنياهو، بــاســتــمــرار الــصــدمــة الحقيقية 
الناجمة عن محرقة الهولوكوست لتبرير اضطهاد 
الفلسطينيين في األراضـــي المحتلة وداخــل حدود 

الباد قبل عام 1967، وغالبا ما يكون قمعا عنيفا.
لكن هل يعني ذلك أن ذكريات محرقة الهولوكوست 
وغــيــرهــا مـــن الـــجـــروح الــتــاريــخــيــة مــحــكــوم عليها 
باالستغال والتاعب من االنتهازيين السياسيين، 
وتطغى على أهميتها الحقيقية ومعناها تشبيهات 
سوء النية؟ هل كان جورج سانتايانا ُمحقا عندما 
صاغ مقولته الشهيرة التي مفادها أن »أولئك الذين ال 
يستطيعون تذكر الماضي محكوم عليهم بتكراره«؟

الــجــواب غير ُمــحــدد. فــي حين أن اكتشاف أوجــه 
الشبه التاريخية عبر فترات وسياقات مختلفة يمكن 
أن يقدم دروسا قيمة ونوعا من التصور، فقد يشجعنا 
أيضا على رؤية أوجه التشابه حيث ال تتناسب أو 
حتى توجد على اإلطاق، مما يقودنا إلى استنتاجات 

غير صحيحة.
ومن بين األمثلة البشعة على ذلك مقارنة عضوة 
الــكــونــغــرس األمـــيـــركـــي الــســابــقــة مــيــشــيــل بــاخــمــان 
للزيادات الضريبية بمحرقة الهولوكوست، والنائبة 
الجمهورية األميركية مــارغــوري تيلور غرين التي 
تقارن تدابير الصحة العامة لمكافحة فيروس كوفيد 
19 باضطهاد النازيين لليهود، وفــي حين أنــه من 
المغري نسب مثل هذه اآلراء الهجومية والمسيئة 
إلــى السخرية والــحــقــد، فــإن السبب غالبا مــا يكون 

مجرد جهل ِصرف.
ال تزال بعض أوجه التشابه التاريخية المزعومة 
غير ُمفيدة، رغم أنها ليست ساخرة وال خبيثة، على 
سبيل الــمــثــال، قــــارن بــيــان صـــدر مــؤخــرا عــن لجنة 
أوشفيتز الدولية بين معاناة الناجين من المحرقة 
الــذيــن يعيشون فــي أوكــرانــيــا الــيــوم بالفظائع التي 
عــانــوا منها على أيـــدي الــنــازيــيــن، لكن فــي حين أن 
السلوك اإلجرامي لروسيا في أوكرانيا ال يمكن إنكاره، 
فإن توضيح أوجه تشابه بين فظائع بوتين والمحرقة 
يهدد بالتقليل من شأن كليهما، فبوتين سيئ بما فيه 

الكفاية، وليست هناك حاجة لمقارنته بهتلر.
هناك الكثير من الــدروس الُمستفادة من التاريخ 
أكــثــر مــن مــجــرد تــوضــيــح الــتــشــابــهــات، وإن دراســـة 
التاريخ تعني فهم من نحن، وسبب حــدوث أشياء 
معينة، وكيف أنها ال تزال تؤثر علينا، لكن يجب أن 
 بالطريقة 

ً
 أن األشياء ال تكرر نفسها أبدا

ً
ندرك أيضا

نفسها. يجب الحكم على السياسات المعاصرة بناًء 
على مزاياها، ال من خال عاقتها بالماضي فقط، 
وليس هناك من األسباب ما قد يمنع األلمان اليوم من 
إرسال الدبابات إلى أوكرانيا بعد االعتراف بمسؤولية 
بادهم عن المحرقة، وعلى نحو مماثل، فإن المعاناة 
الفظيعة التي تعرض لها شعب االتحاد السوفاتي 
على يــد ألمانيا الــنــازيــة منذ مــا يــقــرب مــن قــرن من 
الزمان ال يمكن أن تبرر العدوان الروسي القائم. وكما 
كتب الروائي البريطاني إل. بي. هارتلي ذات مرة، فإن 
الماضي »دولة أجنبية: إنهم يفعلون األشياء بشكل 
مختلف هناك«. ومع األسف، هذا ال يعني بالضرورة 
أننا نقوم بــاألشــيــاء بشكل أفضل اآلن، ولكن لفهم 
هذا الدرس، علينا اتباع نصيحة سانتايانا ودراسة 

التاريخ بعناية شديدة.
* مؤلف كتاب حديث بعنوان »مجمع تشرشل: 
لعنة أن تكون مًميزا«، و»من وينستون وفرانكلين 
د.روزفيلت إلى ترامب وبريكست«.

»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع 
»الجريدة«

ــمــت مــجــمــوعــة مــن مجالس 
ّ
فــي بـــاكـــورة الــشــهــر الـــجـــاري نــظ

األعمال المرتبطة ببعض سفارات الدول الصديقة لدولة الكويت 
»يــوم الصناعة« الــذي تخلله منتدى تحدث في بدايته األمين 
 أبرز محاور 

ً
العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية عارضا

رؤية الكويت التنموية وما تتضمنه من فرص استثمارية في 
، وعقبه في 

ً
مختلف القطاعات وفــي القطاع الصناعي ضمنا

الحديث عدد من السفراء والقائمين بأعمال سفارات بادهم. 
 أن تكون الخطوط العريضة لمداخلة الدكتور 

ً
ولم يكن مستغربا

خالد مهدي منطلقة مــن رؤيــة الكويت 2035 »كــويــت جديدة« 
وملخصها المعروف »تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري 
جــاذب لاستثمار، يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط 
ة اإلنتاج  االقتصادي، وتشجع فيه روح المنافسة وترفع كفاء
في ظل جهاز دولة مؤسسي داعم، وترسخ القيم وتحافظ على 
الهوية االجتماعية وتحقق التنمية البشرية والتنمية المتوازنة، 
وتوفر بنية أساسية مائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال 
، استعراض 

ً
، وربما كان واجبا

ً
مشجعة«. كما لم يكن مفاجئا

الوجه المشرق لدولة الكويت والجاذب لاستثمار بكل أنواعه، 
بما تتمتع به من موقع جغرافي على تخوم الشرق وضفاف 
الخليج العربي، مــع سعيها الــدائــم- وفــق الــمــفــردات التنموية 
المستخدمة عادة- إلى تعزيز مكانتها الدولية المتميزة، وتطوير 
بنيتها التحتية، واالستفادة من إبداعات رأس مالها البشري، 
وحوكمة القرار والعمل المؤسساتي فيها، واالستخدام األمثل 
 القتصاد متنوع وبيئة صحية 

ً
لمواردها الطبيعية، تكريسا

ومعيشية مستدامة. 
وبـــدورهـــا أتـــت مــداخــات الــدبــلــومــاســيــيــن الــمــشــاركــيــن على 
مستوى ما تفترض وظائفهم من لياقة ومهنية وحرص على 
تعزيز العاقات الثنائية والتأسيس على ما هو موجود من 
روابط سياسية واقتصادية لانطاق الى مزيد من الشراكات 
االستثمارية وتنفيذ المشاريع التنموية والصناعية بمساهمات 

القطاع الخاص في بلدانهم.
الى هنا كل شيء يسير في سياقه التقليدي الطبيعي، الى 
أن التفت إلّي أحد األجانب الحاضرين ليباغتني بالسؤال: ألم 
 
ً
تاحظ اتساع المسافة بين الواقع والمأمول؟ فكان جوابي صمتا
! ليس لشيء إال ألني مثل جميع الكويتيين والمحبين 

ً
وإرباكا

للكويت ندرك بغّصة أن التنمية في هذا البلد العزيز ما زالت 
في طورها الجنيني وهي تنتظر مخاض الوالدة التي ال يسّر 

أن تكون متعسرة أو متأخرة.
 عن 

ً
ال يمكن في عجالة بعض األسطر تكرار ما نعرفه جميعا

المقومات الكثيرة المتوافرة للتنمية المستدامة في الكويت، 
 استذكار التحديات والعراقيل السياسية 

ً
كما قد يكون مما

واالقتصادية واإلداريــة والمالية واالجتماعية والنفسية التي 
تــعــوق قــطــار االزدهــــــار، رغـــم الــحــرص الــجــمــاعــي الــمــعــلــن على 

تحقيقه، ورغم وجود بعض المحاوالت الجّدية والواعدة.
 التذكير بأن االنطاق في التنمية ال 

ً
إال أنه قد يكون مفيدا

يجوز تأخيره، كما أن الحرص على استكمال مسارها لم يبق 
 ،

ً
، وبخاصة أن تحقيقها ليس مستحيا

ً
 بل أصبح واجبا

ً
خيارا

فما لــدى الكويت وشعبها الــقــادر والــطــمــوح يمّكن مــن إنجاز 
المدهشات بغضون أشهر ال سنوات.

إن مناخات الحرية الفردية والسياسية، وأجــواء المنافسة 
 
ً
 عائقا

ً
االقتصادية، وموجبات الرفاهية المجتمعية لم تكن يوما

أمام خير البلدان وصاح المجتمعات، لكن سوء استخدامها 
من بعض المتمصلحين للتأزيم والتعطيل وتغليب المصالح 
الذاتية الضيقة على المصلحة الوطنية العامة يفتح األبواب 
عــلــى كــثــيــر مـــن احـــتـــمـــاالت الــفــشــل الــجــزئــي أو الــشــلــل الــكــلــي.
الكويت التي نحب والتي نتطلع الى رفعتها، تحتاج وقفة 
ضمير نجيب من خالها على األجنبي السائل، بثقة حقيقية 
 وجماعات، ومواطنين 

ً
ا- أفرادا

ّ
 من

ً
ال بحماسة عاطفية، بأن كا

وقــيــادات، وكويتيين وجــالــيــات- قــّدم للكويت مــا تستحق من 
وفاء وتضحيات وعطاء وواجبات، وأنه سيشارك في تنميتها 
المستدامة بكل ما يستطيع أن يقدم وبما تقتضيه المصلحة 
الــعــامــة الــتــي تنطوي بشكل تلقائي على مصلحته الخاصة 
ومصلحة مــن سيسقى مــن بــعــده مــن بئر هــذا البلد المعطاء 

والجواد.
وفـــي ســيــاق الــحــديــث عــن الــســفــارات واالرتـــبـــاط الــوجــدانــي 
بالكويت وأهلها، يحسب للقائمين على سفارة لبنان ولمجلس 
األعمال اللبناني فيها، مبادرتهم الى افتتاح »ديوانية السفارة 
اللبنانية في الكويت«، والتي- بحسب ما صّرح به القائم بأعمال 
السفارة أحمد عرفة- تعّبر عن »خاصة التقاء الشعبين اللبناني 
والكويتي على كثير من القواسم المشتركة وفي مقدمتها عراقة 
الديموقراطية، وأصالة التقاليد، وحفاوة االستقبال، وثقافة 

المشاركة والنقاش واحترام اآلراء...«.
 مـــن حــــرص الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة ومــمــثــلــي لــبــنــان 

ً
فــانــطــاقــا

الرسميين على التقرب الحقيقي من المجتمع الكويتي واحترام 
عاداته والتمثل بموروثاته الشعبية التي تعكس ما جبل عليه 
أهل الكويت من أصالة وقيم تتجسد بلقاء دوري في ديوانية 
يستعرض روادها األحوال، ويصنعون في أحاديثها اتجاهات 
الرأي العام، ويستذكرون في مجالسها عراقة الماضي المؤسس 
إلشــراقــة المستقبل، حــرصــت ســفــارة لــبــنــان فــي الــكــويــت على 
 
ً
تحويل »قاعة لبنان« الى ديوانية يلتقي فيها اللبنانيون شهريا

بأحبائهم الكويتيين وأصدقائهم من مختلف الجنسيات، وذلك 
في أحد أرقى المحافل االجتماعية التي عرفتها األصالة العربية 

وتمسك بها المجتمع الكويتي.
 مـــن نــقــاط الــتــشــابــه 

ً
ال شـــك أن بــيــن لــبــنــان والـــكـــويـــت كــثــيــرا

 مــن الــعــاقــات 
ً
والــتــاقــي، وال غـــرو أن بــيــن المجتمعين وفــيــرا

، وليست مفاجأة 
ً
 وتاريخا

ً
المتينة والصداقة المتجذرة عمقا

حقيقة أن تجربة أي من المجتمعين المتشابهين في التركيبة 
والواقع والطموحات هي، بسيئاتها وحسناتها، أمثولة حّية 

أمام الشعب الشقيق اآلخر.
 فيما 

ً
ولعلها فرصة أن تؤدي »ديوانية السفارة اللبنانية« دورا

قد نسميه »الدبلوماسية الشعبية« حيث تشكل فرصة لتشاور 
األصــدقــاء والشركاء- على المستوى الشعبي ال الرسمي- في 
شأن كثير من القضايا التي تقع في صلب االهتمامات المشتركة 
 ،

ً
، وتجاريا

ً
، واقتصاديا

ً
، وثقافيا

ً
للشعبين الشقيقين اجتماعيا

 ،
ً
، واألهــم من كل ذلك تنمويا

ً
 وربما رياضيا

ً
، وفنيا

ً
وسياحيا

حيث يؤكد الواقع والقيمون على سفارة لبنان في الكويت أن 
الرد الطبيعي للمعروف الكويتي العميم هو الجاهزية الدائمة 
واالستعداد التام من قبل الكفاءات اللبنانية للمساهمة في بناء 
مستقبل الكويت المشرق كما كان ألسافهم بصمة في إشعاع 

ماضيها الحضاري.
في الكويت ال يليق إال المجد، وفي موسم أعيادها الوطنية 
ال يقال فيها أبلغ مما أنشده »األخــوان الرحباني« على لسان 

جارة القمر »فيروز«:

ــا يـــلـــثـــُم مــنــهــا الــُمــحــّيــا ــاهـ ــنـ ــُد يـــــــرِوي ويــــــــرِوي َسـ ــيـ ــعـ الـ
ــا ــيــ ــنــ غـــــــــــن ُعـــــــاهـــــــا ويــــــوَمــــــهــــــا الــــوطــ  الــــــكــــــويــــــَت وِّ

ِّ
غـــــــــن

ــُه مـــــن وداِد ــ ــَبـ ــ ــيـ ــ ــيــــن الــــكــــويــــت وأرض بــــــــادي يـــــا ِطـ بــ
ــا ــ ــّي ــيـــَر األبــ ــمـــصـ ــــي الــــجــــهــــاد نـــبـــنـــي الـ ــحـــن وإّيـــــــاُكـــــــُم فـ نـ

* كاتب ومستشار قانوني

 من نقاط التشابه 
ً
ال شك أن بين لبنان والكويت كثيرا

 من العالقات 
ً
والتالقي، وال غرو أن بين المجتمعين وفيرا

، وليست مفاجأة 
ً
 وتاريخا

ً
المتينة والصداقة المتجذرة عمقا

حقيقة أن تجربة أي من المجتمعين المتشابهين في التركيبة 
والواقع والطموحات هي، بسيئاتها وحسناتها، أمثولة حّية 

أمام الشعب الشقيق اآلخر.

هناك الكثير من الدروس 
المستفادة من التاريخ 
أكثر من مجرد توضيح 
التشابهات، ودراسة 

التاريخ تعني فهم من 
نحن، وسبب حدوث أشياء 
معينة، وكيف أنها التزال 

تؤثر علينا، لكن يجب أن 
 أن األشياء ال 

ً
ندرك أيضا

 بالطريقة 
ً
تكرر نفسها أبدا

نفسها.

رفع شعار »التكويت« دون بيان الحقائق واألرقام والعوائق 
يؤدي إلى خلق حالة من العنصرية غير المبررة تجاه غير 
الكويتيين الذين يعملون في مهن ال يستطيع الكويتي 

القبول بها، بسبب االقتصاد الريعي الذي يعيش فيه.

 وال أكتب ألنني أحتاج إلى 
ً
ال أريد أن أخيف أحدا

التي  الماضية  سنة  فالعشرون  شهرة،  ساعة  ربع 
المختلفة  اإلعالم  وسائل  في  الظهور  في  قضيتها 

ماذا  المليار:  سؤال  أكرر  لكن  ذلك،  عن  تغنيني 
ألسوأ  يستعد  من  فالعاقل  الزلزال؟  حصل  لو 

ربعنا ال يعرفون »وين  أن  احتمال  مع  االحتماالت 
بداهية«. بنروح  الحزة  وحزت  قاطهم،  الله 

شعبية الوزير

مظفر عبدالله 
mudaffar.rashid@gmail.com

بينما السلوك 
اإلجرامي لروسيا 
بأوكرانيا ال يمكن 

إنكاره فإن توضيح 
أوجه التشابه 

بين فظائع بوتين 
والمحرقة يهدد 

بالتقليل من 
شأنهما

فخ التاريخ

التضخم الحالي إيان بوروما*

الزلزال قادم

قيس األسطى

يوم الصناعة والتنمية المستدامة وديوانية السفارة اللبنانية واألعياد الوطنية

إلى المدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي

د. بالل عقل الصنديد*

أ. د. فيصل الشريفي

bilalsandid@hotmail.com

faisal.alsharifi@hotmail.com
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.3397.339

السوق العامالسوق العام

8.2018.201

السوق األولالسوق األول

5.5435.543

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2703.0612.712

ديوان المحاسبة يطالب »البترول الوطنية« النفط يصعد مع عزم روسيا خفض اإلنتاج
بالتدقيق في دراسات مشروعاتها

ً
 إلى 84.65 دوالرا

ً
البرميل الكويتي يرتفع 32 سنتا

 لتزويد ميناء األحمدي بمياه مفلترة من البحر«
ً
 خاطئا

ً
»الشركة اختارت موقعا

ارتــفــع ســعــر بــرمــيــل الــنــفــط الــكــويــتــي 32 
 فـــي تــــداوالت 

ً
، لــيــبــلــغ 84.65 دوالرا

ً
ســنــتــا

 في تداوالت 
ً
أمس األول، مقابل 84.33 دوالرا

 للسعر المعلن من 
ً
الخميس الماضي، وفقا

مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األســـواق العالمية ارتفعت أسعار 
النفط بأكثر من 2 في المئة، أمس األول، مع 
تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت 8 في المئة، 
 لخفض إنتاج النفط 

ً
 خططا

ً
إذ أعلنت روسيا

 
ً
الشهر المقبل، بعد أن فــرض الغرب سقفا
على أسعار النفط الخام والوقود من البالد.

وارتفعت العقود اآلجلة لخام برنت عند 
التسوية 1.89 دوالر، بما يعادل 2.2 في المئة 
 للبرميل، وارتفعت العقود 

ً
إلى 86.39 دوالرا

اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 
 ،

ً
1.66 دوالر أو 2.1 في المئة إلى 79.72 دوالرا

وحقق برنت مكاسب أسبوعية 8.1 في المئة، 
في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 

8.6 في المئة.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــروســـي 
ألكسندر نــوفــاك، إن روســيــا تعتزم خفض 
إنتاجها مــن النفط الــخــام فــي مـــارس 500 
، بما يــعــادل نحو 5 في 

ً
ألــف برميل يــومــيــا

المئة من اإلنتاج.
 في 

ً
وكـــانـــت دول غــربــيــة فــرضــت قـــيـــودا

محاولة للحد من عائدات النفط الروسية، 
 على تصرفات البالد في أوكرانيا، ويشير 

ً
ردا

خفض اإلنتاج إلى أن سقف األسعار األخير، 
الذي فرضه االتحاد األوروبي وحظره على 
المنتجات النفطية الروسية، والــذي دخل 
حــيــز التنفيذ فــي 5 فــبــرايــر، كـــان لــه بعض 

التأثير.

● أشرف عجمي
ــوان الــمــحــاســبــة عـــن الــعــام  ــ أورد تــقــريــر ديـ
الماضي بعض المالحظات المتعلقة بمشروع 
توفير فلتر مياه البحر، لتزويد ميناء األحمدي 
بمياه البحر المطلوبة، حيث أسندت شركة 
البترول الوطنية الكويتية المشروع إلى أحد 
المقاولين بالعقد رقم )CA/CPD/0265( بتاريخ 
2019/11/3 لمدة 18 شهرا، تنتهي في 2021/5/3 

بمبلغ 1.825.200 دينار.
ورصــد الــديــوان عــدم دقــة الشركة فــي عمل 

ــة لـــلـــمـــشـــروع، حــيــث قــامــت  ــيــ ــات األولــ ــ ــدراسـ ــ الـ
بتوقيع عقد تنفيذ المشروع لتركيب الفلتر 
دون التأكد من تمهيد األرض المخصصة لقيام 
المشروع عليها وإزالتها جميع الشوائب التي 
تعترض التنفيذ، حيث تبين وجود غطاء من 
الخرسانة تحت األرض يحتوي على خطوط 
إمداد مياه البحر بموقع التركيب، األمر الذي 
أدى إلى عدم إمكانية تركيب الفلتر بالموقع 
، وضرورة تنفيذ أعمال إضافية لتحديد 

ً
نهائيا

موقع آخر بديل وتعديل خطوط األنابيب.
وأفاد بأن الشركة أصدرت األمر التغييري 

األول بأثر رجعي بتاريخ 2021/12/1، أي بعد 
7 أشهر من تاريخ انتهاء العقد األصلي، وذلك 
 بنسبة % 100 من 

ً
بتمديده 18 شهرا إضافيا

 ،
ً
مــدة العقد األصلية البالغة 18 شهرا أيضا

ليصبح تاريخ االنتهاء الجديد 2022/10/31 
وبمبلغ 90.000 دينار، بإضافة أعمال هندسية 
وأعمال حفر جديدة لتغيير نطاق أعمال العقد 
وأعــمــال إضــافــيــة كــتــوريــد وتــركــيــب وتشغيل 
واختبار 3 صمامات نتيجة لتغيير مسار خط 
األنابيب. تأخر توريد بعض المواد الخاصة 
بالمشروع والتي من أهمها فلتر مياه البحر، 

ــل الــتــأخــيــر فــي إحــــدى الـــمـــواد إلــى  حــيــث وصـ
.
ً
190 يوما

وطالب بضرورة مراعاة الشركة الدقة عند 
إعــداد الــدراســات األولية لمشروعاتها، وعدم 
المضي قدما بتوقيع عقد التنفيذ قبل التأكد 
من دقة وسالمة تلك الدراسات، حتى ال تتحمل 
الشركة مبالغ إضافية نظير تغيير نطاق أعمال 
ــــر تــغــيــيــريــة بــأثــر  ــــدار أوامـ الــعــقــود، وعــــدم إصـ
 على ضــرورة تحميل المقاول 

ً
رجعي، مشددا

قيمة غرامات التأخير المستحقة طبقا لشروط 
 على حقوقها.

ً
العقد حفاظا

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي في 2023/02/09

األسـبـوع
الكميـة المتـداولـة

)سهـم(
القيمـة المتـداولـة

)ديـنـار(
عـدد الصـفـقـات

إقفال المؤشر 
العام

إقفال المؤشر 
األول

إقفال المؤشر 
رئيسي 50

عدد جلسات 
التداول

2023/2/2625.262.091195.955.08941.3707.330.298.160.045.708.565.00

2023/2/9801.086.258248.651.60249.7017.339.918.201.475.695.305.00

0.00-175.824.16752.696.5138.3319.6241.4313.26الفرق

0.00%-0.23%0.51%0.13%20.14%26.89%28.12%التغير )%(

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

ارتفاع معظم المؤشرات وتراجع كبير في السعودية وقطر
مكاسب جيدة ألسواق دبي ومسقط وأبوظبي والبحرين ومحدودة في الكويت وسط تدفق بيانات سنوية

● علي العنزي
مال أداء معظم مؤشرات األسواق 
ــتـــعـــاون  ــيـــة بـــــــدول مـــجـــلـــس الـ ــالـ الـــمـ
الخليجي إلـــى االرتـــفـــاع كمحصلة 
أسبوعية، وربحت خمسة مؤشرات 
بــمــكــاســب مــتــفــاوتــة مــقــابــل تــراجــع 
مـــؤشـــري الـــســـعـــوديـــة وقـــطـــر ولــكــن 

بنسب كبيرة متقاربة.
وفــقــد مــؤشــر الــســوق الــســعــودي 
الــرئــيــســي »تــاســي« نسبة 2.71 في 
المئة، كذلك بنسبة مقاربة تراجع 
مــؤشــر الــســوق الــقــطــري وانــخــفــض 
بنسبة 2.56 فــي الــمــئــة، بينما في 
الــمــقــابــل تــصــدر مــؤشــر ســـوق دبــي 
 
ً
الــمــالــي الــرابــحــيــن وحــقــق ارتــفــاعــا
 بنسبة 2.1 في المئة، تاله 

ً
واضحا

مــؤشــر ســوق الــمــال العماني بنمو 
تجاوز نقطة مئوية بقليل، كما ربح 
مؤشرا سوقي أبوظبي والبحرين 
بنسب متقاربة أقل من نقطة مئوية 
هي 0.93 و0.82 في المئة، واستقر 
مؤشر بــورصــة الكويت الــعــام على 
 حــوالــي ُعشر 

ً
ارتـــفـــاع مــحــدود جـــدا

نقطة مئوية.

تراجعات كبيرة في »تاسي« 
والقطري

ســجــل مــؤشــرا ســوقــي الــمــال في 
المملكة العربية السعودية وقطر 
تـــراجـــعـــات كــبــيــرة خــــالل تــعــامــالت 
األســـبـــوع الــمــاضــي، وفــقــد »تــاســي« 
وهــو الــمــؤشــر الــســعــودي الرئيسي 
نسبة كبيرة بلغت 2.71 فــي المئة 
ــفـــل عــلــى  ــقـ ــيـ لـ 289.63 نـــقـــطـــة  أي 
مــســتــوى 10412.16 نــقــطــة ليمحو 
معظم مكاسبه لــهــذا الــعــام ويبقي 
فقط نسبة 0.3 في المئة بعد بدايته 
الــســلــبــيــة أول األســـبـــوع، إذ انطلق 

ــار الـــنـــفـــط مـــتـــراجـــعـــة دون  ــ ــعــ ــ وأســ
 للبرميل ليسجل 

ً
مستوى 80 دوالرا

خسائر حــادة بــدايــة األســبــوع، ولم 
يستطع تعويضها حتى نهايته مع 
تــذبــذب مــؤشــرات األســــواق المالية 
األمــيــركــيــة، لــكــن بــنــهــايــة األســبــوع 
وخـــــالل آخــــر جــلــســتــيــن تـــم تــعــديــل 
أســـعـــار الــنــفــط لــتــقــفــز إلـــى مكاسب 

أسبوعية كبيرة بلغت 9 في المئة.
ووسط تراجع مؤشرات األسواق 
المالية األميركية وتذبذبها، كانت 
ــم دعـــمـــهـــا مــن  ــد تــ ــار الـــنـــفـــط قــ ــعــ أســ
 
ً
 طوعيا

ً
روسيا بعد أن اتخذت قرارا

بـــخـــفـــض إنــــتــــاج الــــنــــفــــط، وانـــتـــهـــى 
ــة عــن  ــركــ ــإعـــــالن 20 شــ ــ األســـــبـــــوع بـ
بيانات الــعــام الماضي سجلت 15 
 بــاألربــاح لترفع النمو 

ً
شركة نــمــوا

اإلجمالي إلــى 26 في المئة، بينما 
تــراجــعــت أربــــاح 5 شــركــات 3 منها 
ســجــلــت خـــســـائـــر، وكــــانــــت الــبــنــوك 
 فــي األربـــاح كاألهلي 

ً
األفــضــل نــمــوا

ــي،  ــ ــحـ ــ ــراجـ ــ واإلنـــــــمـــــــاء والــــــبــــــالد والـ
ــاح يــنــســاب بنسبة  ــ وتـــراجـــعـــت أربــ

كبيرة بلغت 72 في المئة.
وانخفض مؤشر السوق القطري 
 بلغت 2.56 

ً
وفقد نسبة كبيرة أيضا

في المئة أي 273.84 نقطة ليمحو 
كـــل مــكــاســبــه الــســابــقــة ويـــعـــود إلــى 
المنطقة الحمراء وبنسبة خسارة 

بلغت 1.7 في المئة لهذا العام.

دبي يتصدر الرابحين

وتــصــدر الرابحين مــؤشــر سوق 
دبي المالي بين مؤشرات األسواق 
ــتـــعـــاون  ــيـــة بـــــــدول مـــجـــلـــس الـ ــالـ الـــمـ
 
ً
 كــبــيــرا

ً
ــا ــاعـ ــفـ الــخــلــيــجــي وحـــقـــق ارتـ

 كل 
ً
بنسبة 2.1 فــي الــمــئــة مــعــوضــا

 
ً
خسائر األسبوع الماضي ومرتفعا
ب 70.95 نقطة ليقفل على مستوى 

ــان إلعـــالنـــات  ــ 3453.85 نـــقـــطـــة، وكــ
البنوك في دبي أثر كبير في تماسك 
 
ً
 كبيرا

ً
المؤشرات وتحقيقها ارتفاعا

ــاضـــي، والـــتـــي  ــمـ ــوع الـ ــبــ ــــالل األســ خـ
رفعت إجمالي نمو أرباح الشركات 
ال 23 المعلنة إلى 60 في المئة، إذ 
إن بعض البنوك بلغ نمو أرباحها 
 بنك 

ً
نسبة 100 في المئة خصوصا

اإلمـــارات دبــي وأبوظبي اإلسالمي 
وكان ضمن 14 شركة نمت أرباحها 
مقابل تراجع نمو 9 شركات منها 
شــركــتــان ســجــلــتــا خــســائــر لترتفع 
ــاح مــؤشــر دبـــي لــهــذا الــعــام إلــى  أربــ

نسبة 2.4 في المئة.
وكــــانــــت مـــكـــاســـب مــــؤشــــر ســـوق 
أبوظبي نصف مكاسب مؤشر دبي 

المالي واكتفى بنسبة 0.93 في المئة 
أي 91.96 نقطة ليقفل على مستوى 
 مستوى 

ً
10023.05 نقطة متخطيا

10 آالف نقطة من جديد ولكن بنسبة 
محدودة.

وحقق مؤشر سوق عمان المالي 
 بــنــســبــة 1.04 فــــي الـــمـــئـــة أي 

ً
نــــمــــوا

48.96 نــقــطــة لــيــقــفــل عــلــى مستوى 
 خسائره 

ً
4768.67 نقطة مــعــوضــا

خــالل األسبوعين الماضيين لكنه 
مــــازال فــي المنطقة الــحــمــراء كنمو 
 نــســبــة 

ً
ــقـــى خــــاســــرا ــذا الــــعــــام وبـ ــهـ لـ

1.8 فــي الــمــئــة لــعــام 2023، وكــانــت 
 
ً
الشركات العمانية قد أعلنت مبكرا

وبقيت تطلعاتها للبيئة التشغيلية 
لــلــربــع األول، كــذلــك مــراقــبــة أســعــار 

النفط التي تؤثر باإلنفاق الحكومي 
والبيئة االقــتــصــاديــة الــعــام للدولة 
بسبب اعــتــمــاد كبير عــلــى إيــــرادات 
ــال مــعــظــم  ــان كــــحــ ــمــ ــــي عــ ــة فـ ــاقــ ــطــ الــ
اقـــتـــصـــادات دول مــجــلــس الــتــعــاون 

الخليجي.
وتـــحـــرك مــؤشــر ســـوق الــبــحــريــن 
 مــن نــمــو ســهــم بــيــتــك في 

ً
مــســتــفــيــدا

الكويت وبعد إعالنه عن توزيعات 
 لكل سهم 

ً
فاقت التوقعات 15 فلسا

 
ً
ومنحة بنسبة 10 في المئة أسهما

مجانية ليرتفع السهم بنسبة 6 في 
المئة خالل شهر في سوق البحرين 
وكـــذلـــك حــقــق ســهــم جـــي إف إتــش 
 قــبــل إعــــالن نــتــائــجــه الــجــيــدة، 

ً
نــمــوا

والتي ستدعم أداءه كذلك خالل هذا 

 نقدية تعادل 
ً
األسبوع ووزع أرباحا

4.8 فلوس لكل سهم لينمو مؤشر 
سوق البحرين المالي بنسبة 0.82 
فـــي الــمــئــة أي 15.75 نــقــطــة ويقفل 
على مستوى 1936.98 نقطة ويحقق 
 لــهــذا الــعــام بنسبة 2.1 

ً
 جــيــدا

ً
نــمــوا

في المئة.

تباين للبورصة الكويتية

وسجلت مؤشر بورصة الكويت 
 فــي األداء إذ ربــح 

ً
 واضـــحـــا

ً
تــبــايــنــا

مؤشر السوق العام خالل األسبوع 
 هي 

ً
ــدا الــمــاضــي نسبة مــحــدودة جـ

0.13 في المئة أي 9.62 نقاط ليقفل 
على مستوى 7339.91 نقطة ويبقى 

في المنقطة الخضراء بمكاسب لهذا 
العام بنسبة 1.4 في المئة، وكانت 
مكاسب الــســوق األول أكــبــر بفضل 
نتائج الشركات المعلنة من مكوناته 
 بنسبة 0.51 في المئة 

ً
إذ حقق نموا

أي 41.43 نقطة ليقفل على مستوى 
8201.47 نقطة ويتفوق على بقية 
مــــؤشــــرات الـــســـوق كــمــكــاســب لــعــام 
2023 بلغت 1.5 في المئة، وتراجع 
مـــؤشـــر رئــيــســي 50 وخـــســـر نسبة 
0.23 في المئة أي 13.26 نقطة ليقفل 
على مستوى 5695.30 نقطة ويبقى 
بالمنطقة الحمراء كأداء لعام 2023 

وبنسبة 0.4 في المئة فقط.
وارتفعت متغيرات السوق الثالثة 
)الــقــيــمــة الــمــتــداولــة وكــمــيــة األســهــم 
 
ً
المتداولة وعــدد الصفقات( قياسا

على األسبوع الماضي وبعد تذبذب 
حـــاد لــلــســوق مــنــذ بــدايــة الجلسات 
ــانـــت إعـــالنـــات  وحـــتـــى الــنــهــايــة، وكـ
نتائج األربــاح السنوية وتوزيعات 
األســهــم هــي المحرك الرئيسي لها 
بعد إعالن 28 شركة عن إعالناتها 
لنتائج العام الماضي، التي جاءت 
بنمو إجــمــالــي بلغ نسبة 18.7 في 
الــمــئــة بــعــد نــمــو أربــــــاح 15 شــركــة 
وتـــراجـــع أربـــــاح 13 شــركــة مــنــهــا 5 
شركات أعلنت عن خسائر سنوية، 
وكـــانـــت ردة الــفــعــل عــلــى الــنــتــائــج 
سريعة حيث دعمت أســعــار معظم 
الشركات المعلنة في السوق األول 
وضــغــط عــلــى إعـــالنـــات فــي الــســوق 
 ســهــم إس تي 

ً
الــرئــيــســي خــصــوصــا

 خالل 
ً
 كبيرا

ً
سي الذي واجه ضغطا

الجلسة األخــيــرة فقد خــاللــه نسبة 
22 في المئة من قيمته خالل جلسة 
ــــدة فــقــط ونــســبــة 11 فـــي المئة  واحـ

خالل األسبوع الماضي.

ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2023/02/10
دبيأبو ظبيالمنامةمسقطالدوحةالسعوديةالكويتاألسبوع

2023/2/37.330.2910.701.7910.698.044.719.711.921.239.931.093.382.90

2023/2/107.339.9110.412.1610.424.204.768.671.936.9810.023.053.453.85

48.9615.7591.9670.95-273.84-9.62289.63الفرق

2.10%0.93%0.82%1.04%-2.56%-2.71%0.13%التغير )%(

»التجارة« تدرس زيادة أنشطة متناهية الصغر
ً
 مستحدثا

ً
 عاما

ً
 تجاريا

ً
أضافت 14 نشاطا

قالت مصادر مطلعة لـ »الجريدة« إن وزارة 
التجارة والصناعة ستزيد األنشطة المتاح 
إصدارها لرخص المشاريع المتناهية الصغر، 
فـــي وقــــت يـــقـــارب عــــدد األنـــشـــطـــة الــمــســمــوح 

 .
ً
 الـ 68 نشاطا

ً
بمزاولتها حاليا

وبينت المصادر أن »الــتــجــارة« ستضيف 
أنشطة جديدة مستحدثة للرخص الصغيرة، 
السيما أنه في بداية إصــدار القرار كان عدد 
األنشطة المسموح بمزاولتها 21، والتي ال 
يشترط وجــود مقر مكتبي واالكتفاء ببريد 
إلكتروني أو بريد أو موطن معلوم، مشيرة إلى 
أن زيادتها ستساعد على تسهيل العمل أمام 
المبادرين، وتخفيف بند اإليــجــارات عليهم، 
وتساهم في تنمية النشاط التجاري واألنشطة 

التي ال تحتاج إلى عمالة.
ــارة  ــجــ ــتــ ــن جــــانــــب آخــــــــر، أصـــــــــدرت »الــ ــ مـ
 بـــشـــأن إضــافــة 

ً
 وزاريـــــــا

ً
والـــصـــنـــاعـــة« قــــــرارا

 
ً
ــافـــت 14 نــشــاطــا أنــشــطــة تـــجـــاريـــة، إذ أضـ
 ضــمــن الـــحـــدود الــمــعــمــول بها 

ً
مــســتــحــدثــا

فـــي الـــدلـــيـــل الـــمـــوحـــد لــتــصــنــيــف األنــشــطــة 

االقــتــصــاديــة بـــدول مجلس الــتــعــاون لــدول 
الخليج العربي.

ومن األنشطة المستحدثة التي أضافتها 
»التجارة« صانع السوق، ومراقبو االستثمار، 
ووســـطـــاء أوراق مــالــيــة مــســجــل فـــي بــورصــة 
األوراق الــمــالــيــة، ووســيــط أوراق مــالــيــة غير 
مسجل في بورصة األوراق المالية، ووكالة 
التصنيف االئتماني وكــالــة مقاصة لخدمة 
الــوســيــط الــمــركــزي ووكـــالـــة مــقــاصــة لخدمة 
إيداع األوراق المالية، ووكالة مقاصة لخدمة 
تأسيس وتملك وإدارة شركات غرضها مزاولة 
أي أنشطة من وكالة مقاصة، ومدير محفظة 
استثمار، ومدير نظام االستثمار الجماعي، 
ووكــيــل اكــتــتــاب، حــيــث تــنــدرج تــلــك األنشطة 
تحت قطاع األنشطة المالية، وأنشطة التأمين 
والخدمات المتصلة بها، والتي تتطلب موافقة 

هيئة أسواق المال.
وجــاء القرار الــوزاري رقم 19 لسنة 2023، 
والصادر من وزير التجارة والصناعة وزير 
ــة لـــشـــؤون االتــــصــــاالت وتــكــنــولــوجــيــا  ــدولــ الــ

الــمــعــلــومــات، مــــازن الـــنـــاهـــض، بــعــد االطــــالع 
عــلــى تـــوصـــيـــات لــجــنــة تــوحــيــد الــتــصــانــيــف 
التجارية لالنشطة االقتصادية بدولة الكويت، 
والــقــرار الـــوزاري المتعلق بتوحيد تصنيف 
البيانات اإلحصائية لألنشطة االقتصادية 
في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف 
األمم المتحدة الدولي لالنشطة االقتصادية، 
 من 

ً
وفــق التنقيح الــرابــع الموصى بــه دولــيــا

قبل شعبة اإلحصاء باألمم المتحدة، وما تم 
االتــفــاق عليه في إطــار دول مجلس التعاون 
الخليجي، ومحاضر اجتماعات لجنة تصنيف 
األنـــشـــطـــة الـــتـــجـــاريـــة والــمــهــنــيــة والــحــرفــيــة 
المنعقدة بداية العام الحالي إلضافة أنشطة 

جديدة.
، خــالل 

ً
ــرارا ــ ــ وكـــانـــت »الـــتـــجـــارة« أصـــــدرت قـ

األعوام السابقة، يسمح بالترخيص لالعمال 
ات  الــحــرة متناهية الصغر، وتبسيط إجـــراء
عمل تأسيس الشركات، وإصدار التراخيص 
الالزمة، لمزاولة عملها دون الحاجة إلى وجود 

محل تجاري.

جراح الناصر

... وتبحث تعديل آلية ضبط »اإلعالنات 
العقارية« في التطبيقات اإللكترونية

● سند الشمري
عملت »الجريدة«، من مصادر 
ــارة  ــتـــجـ مـــطـــلـــعـــة، أن وزارة الـ
 تــعــديــل الـــقـــرار 

ً
تـــــدرس حـــالـــيـــا

ــــات  ــــالنـ ــــوم اإلعـ ــــرسـ الـــمـــعـــنـــي بـ
الــعــقــاريــة ووضـــع آلــيــة لضبط 
اإلعـــــــالنـــــــات فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــات 
ــة، وآلـــــيـــــة أخـــــرى  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ اإللــ
لتسهيل تطبيق الــقــرار وإزالــة 
المعوقات التي حالت دون ذلك.

وأشــــــارت الـــمـــصـــادر إلــــى أن 
»الـــــتـــــجـــــارة«، وبــــالــــتــــعــــاون مــع 
جهات حكومية أخــرى تسعى 
ــى اإلعــــــالنــــــات  ــلــ لـــلـــســـيـــطـــرة عــ
العقارية للدخالء على المهنة 
ــمـــرخـــص لـــهـــم، إذ إن  وغـــيـــر الـ
الــقــرار المعني لــم يــنــِه مشكلة 
ــات الــــدخــــالء، بـــل فــرض  إعــــالنــ
 عــلــى الــوســطــاء 

ً
ــا فــقــط رســــومــ

الرسميين.

وذكـــــــــــــــــرت أن اإلعـــــــــالنـــــــــات 
ــــى رصـــد  الـــعـــقـــاريـــة بـــحـــاجـــة إلـ
مــن جــانــب الــجــهــات الــرقــابــيــة، 
والــتــشــدد فــي مــراقــبــة إعــالنــات 
المكاتب غير المرخصة ووضع 
آلــيــة لمخالفتها ومــنــعــهــا من 
وضع اإلعالنات حتى نصل في 
النهاية إلى الهدف المرجو من 

قرار تنظيم اإلعالنات.
وكـــانـــت الــــــــوزارة قـــامـــت في 
الـــســـابـــق بــتــعــديــل هــــذا الـــقـــرار 
بتخفيضها رســــوم ترخيص 
 لكل ثالثة 

ً
اإلعالن إلى 75 دينارا

 لكل 
ً
أشهر، بــداًل من 50 ديــنــارا

إعالن عقاري.
وجــــاء ذلـــك الــتــعــديــل بعدما 
تــــــقــــــدم عــــــــــدد مـــــــن الـــــوســـــطـــــاء 
بــخــطــابــات لــــ »الـــتـــجـــارة« حــول 
استحالة تطبيق تلك الرسوم 
ــلـــى كــــل إعـــــــالن عـــــقـــــاري، فــي  عـ
حين لــم تلتزم المكاتب بدفع 

الــرســوم وتــقــوم بــاإلعــالن دون 
اخذ ترخيص بذلك.

ويـــعـــانـــي الـــقـــطـــاع الــعــقــاري 
فوضى إعالنات البيع والشراء 
والــــتــــأجــــيــــر، كـــمـــا أن الـــســـوق 
شــهــد فــي الــســابــق الــعــديــد من 
اإلعالنات الوهمية التي يسعى 
ــــى الـــتـــأثـــيـــر عــلــى  نـــاشـــروهـــا إلـ
أسعار العقارات والتي كان لها 
دور ســلــبــي عــلــى الــمــواطــنــيــن 

الراغبين في الشراء.
وفــــي مــعــظــم دول الــعــالــم ال 
يجوز نشر إعالن ترويجي دون 
 في 

ً
أخـــذ تــرخــيــص، خــصــوصــا

وسائل التواصل، لما لذلك من 
تأثيرات سلبية على المتلقين.

https://www.aljarida.com/article/14159
https://www.aljarida.com/article/14157
https://www.aljarida.com/article/14156
https://www.aljarida.com/article/14154
https://www.aljarida.com/article/14132


تيفوني: »الكويتية لالستثمار« توسع محفظة 
»صانع سوق« بإضافة بنك الخليج

الشركة زادت محفظتها إلى 8 شركات مدرجة في أول سنة لها بتقديم الخدمة
ــنـــت الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة  ــلـ أعـ
لــاســتــثــمــار تـــوســـيـــع مــحــفــظــة 
صانع السوق لديها بتسجيلها 
»صــانــع ســـوق« على سهم بنك 
الخليج، ليصل بــذلــك إجمالي 
عدد الشركات التي تحصل على 
خدمات صانع سوق منها إلى 
8 شــركــات مــدرجــة فــي بورصة 
الــكــويــت، فــي أول سنة للشركة 

من تقديم هذه الخدمة.
وتتضمن القائمة باإلضافة 
 مــن 

ً
ـــج، كــــــــا ــيـ ــلــ ــخــ ــنــــك الــ الــــــــى بــ

ــنــــك الـــكـــويـــت  ــنـــك بــــوبــــيــــان وبــ بـ
ــان  ــ ــيـ ــ ــــوبـ الـــــــــدولـــــــــي وشــــــــركــــــــة بـ
لـــلـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات والـــشـــركـــة 
الــقــابــضــة الــمــصــريــة الــكــويــتــيــة 
ــة لـــبـــنـــاء  ــيــ ــتــ ــكــــويــ والـــــشـــــركـــــة الــ
الــمــعــامــل والــمــقــاوالت، وشــركــة 
ــة نــور  ــركـ ــيـــزان الــقــابــضــة وشـ مـ

لاستثمار المالي.
وقــــال مــســاعــد الــمــديــر الــعــام 
لقطاع إدارة األصول في الشركة 
عـــمـــاد تـــيـــفـــونـــي، فــــي تــصــريــح 
صــحــافــي، إن »صـــانـــع الــســوق« 
ــات الــــتــــي يــتــم  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ إحــــــــدى الـ

تقديمها بهدف تعزيز سيولة 
ــة، مـــــن خــــال  ــيــ ــالــ ــمــ األوراق الــ
تــوفــيــر طــلــبــات الـــشـــراء والــبــيــع 
فــــي جـــــــدول األوامـــــــــــر، وتــنــفــيــذ 
الصفقات بهدف توفير بائع لكل 
 
ً
مشتٍر ومشتٍر لكل بــائــع، وفقا

لـــضـــوابـــط وضــعــتــهــا الــجــهــات 
الــرقــابــيــة لــتــحــقــيــق الــمــصــلــحــة 
 إلى 

ً
العامة للمساهمين، مشيرا

أن هــذه الــخــدمــة شــهــدت إقــبــااًل 
 مــن الــشــركــات الــمــدرجــة، 

ً
كــبــيــرا

وأعداد المشتركين فيها بتزايد، 
وسجلت حتى األن أكثر من 50 
شــركــة مــدرجــة صــانــع ســوق أو 
صــانــعــيــن ســـوق عــلــى أوراقـــهـــا 

المالية.
وأضـــاف تيفوني، أن خدمة 
ــبـــحـــت مــن  ــانــــع الــــســــوق أصـ صــ
الخدمات الضرورية للشركات 
المدرجة حتى تزيد من تداوالت 
أسهمها، ويعود ذلك لمصلحة 
الشركة بشكل خاص من خال 
تــوفــيــر صــانــع الــســوق الــعــرض 
ــلـــب عـــلـــى أســـهـــم الــشــركــة  والـــطـ
المدرجة لتمكين المستثمرين 

من الدخول أوالتخارج من أسهم 
الشركة في أسرع وقت وبأفضل 
األسعار، كما أن الخدمة لها أثر 
إيجابي للمنفعة العامة للسوق 
الكويتي إذ إن زيادة التداوالت 
ــقــــل الــــــســــــوق إلــــــــى مـــصـــاف  ــنــ تــ
 Efficient األســـــــــواق الـــفـــعـــالـــة
markets، وهــــذا مـــن شــأنــه أن 
يجذب المزيد من رؤوس األموال 

األجنبية.

ــع  ــ ــانــ ــ ولـــــــفـــــــت إلـــــــــــى أن »صــ
الـــســـوق« أصــبــح أداة ال يمكن 
للشركات الباحثة عــن التمّيز 
وضخ المزيد من السيولة على 
أسهمها تجاوزها، كما أن من 
مسؤوليات اإلدارات التنفيذية 
فــي الــشــركــات الــمــدرجــة تعزيز 
الــثــقــة فــي اداء ســهــم شركاتها 

لخدمة مصالح مساهميها.
وأكـــــــــد حـــــــرص »الـــكـــويـــتـــيـــة 
لاستثمار« على المساهمة في 
تــطــويــر الــســوق بــمــا يتيح لها 
تحقيق الــمــزيــد مــن المكاسب 
مــــن تــــطــــور الــــســــوق الــكــويــتــي 
 من ضمن استراتيجية 

ً
عموما

الــشــركــة التوسعية فــي تقديم 
كل جديد من خدمات وأدوات 
مــالــيــة، إضـــافـــة إلـــى الــخــدمــات 
ــزة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ األخـــــــــــــــرى الـ
تــقــدمــهــا الــشــركــة كالصناديق 
والــمــحــافــظ االســتــثــمــاريــة لما 
ــه الـــشـــركـــة مـــن خــبــرة  تــتــمــتــع بـ
طويلة وعريقة في إدارة جميع 
ــــات واألدوات  ــــدمـ ــــخـ أنــــــــــواع الـ

االستثمارية.

عماد تيفوني

معرفي: ترقية »التجارية« للسوق 
األول تظهر قوة مركزها المالي

نجحت الشركة التجارية 
العقارية فــي الحصول على 
الترقية من السوق الرئيسي 
ــى الــــســــوق األول  ــ لــتــنــضــم إلـ
فــي بــورصــة الــكــويــت، والــذي 
ــــات ذات  ــركـ ــ ــــشـ ــهـــدف الـ ــتـ يـــسـ
الــســيــولــة الــعــالــيــة والــقــيــمــة 
الـــســـوقـــيـــة الـــمـــتـــوســـطـــة إلـــى 
ــيـــرة »ســـــــوق الـــنـــخـــبـــة«،  ــبـ ــكـ الـ

اعتبارا من اليوم.
ــد الــرئــيــس التنفيذي  وأكــ
لــــــــلــــــــشــــــــركــــــــة الـــــــمـــــــهـــــــنـــــــدس 
ــلــــب مــــعــــرفــــي أن  ــبــــدالــــمــــطــ عــ
ــة« إلـــى  ــاريــ ــجــ ــتــ انـــضـــمـــام »الــ
السوق األول يعتبر تتويجا 
لمسارها الــريــادي وحصادا 
ــن الــجــهــد  ــنــــوات مــ لـــثـــمـــار ســ

والعمل الدؤوب.
ــاف أن »الـــتـــجـــاريـــة«  ــ ــ وأضـ
اســـتـــطـــاعـــت الـــحـــصـــول عــلــى 
ــتـــي تــظــهــر  ــذه الـــتـــرقـــيـــة، الـ ــ هـ
قـــوة مــركــزهــا الــمــالــي ومــدى 
الــتــزامــهــا بتحقيق خــطــوات 
ثابتة ومــدروســة على مسار 
الـــــنـــــجـــــاح، وقـــــدرتـــــهـــــا عــلــى 
اســتــيــفــاء شـــــروط ومــعــايــيــر 
الــتــرقــيــة، فيما يــخــص حجم 
ومعدالت التداول والسيولة 

عبدالمطلب معرفي

الــيــومــيــة والــقــيــمــة الــرأســمــالــيــة 
ــم الـــــشـــــركـــــة والـــــــواجـــــــب  ــ ــهــ ــ ألســ
بلوغها 78 مليون دينار كحد 
أدنــى للتأهل، إضــافــة إلــى عدم 
ات تــأديــبــيــة  صــــــدور أي جــــــــزاء
لوقت المراجعة السنوية ولمدة 

سنتين.
ــر  ــ وأشـــــــــار إلــــــى أن هــــــذا األمـ
ــزام  ــتــ ــــوح مــــــدى الــ ــد بـــــوضـ يــــؤكــ
الــشــركــة بكل المعايير الــازمــة 
لتحقيق هذا الهدف، باإلضافة 
ــتــــام بــمــبــادئ  ــى الـــتـــزامـــهـــا الــ ــ إلـ
الحوكمة والشفافية والنزاهة، 

بهدف تعزيز ثقة المساهمين 
والـــــمـــــســـــتـــــثـــــمـــــريـــــن بـــســـهـــم 
»التجارية«، وهو ما نجحت 
في تحقيقه من خال أعمالها 
الـــقـــائـــمـــة والـــمـــســـتـــمـــرة عــلــى 

جذب المستثمرين.
وأشـــــــــــــاد بـــــــــــدور مـــجـــلـــس 
لـــــتـــــوجـــــيـــــه  ا فــــــــــي  ة  ر إلدا ا
االســـــــتـــــــراتـــــــيـــــــجـــــــي، ومــــــــدى 
اســتــعــداد الــجــهــاز التنفيذي 
والــمــوظــفــيــن لــتــطــبــيــق هــذه 
االســتــراتــيــجــيــات على أرض 
الــواقــع، لتتبلور في تحقيق 
نجاحات متتالية وإنجازات 
ريــــاديــــة، وأعــــــرب عـــن شــكــره 
للمساهمين والمستثمرين 
»الـــتـــجـــاريـــة«،  عــلــى ثــقــتــهــم بــــ
ــة  ــ ــركـ ــ ــــشـ مــــــــؤكــــــــدا الـــــــــتـــــــــزام الـ
بـــاســـتـــمـــراريـــة الـــســـعـــي إلـــى 
تحقيق الــمــزيــد مــن النجاح 

واالزدهار.

القيمة السوقية للبورصات العربية ترتفع إلى 4.1 تريليونات دوالر
 في يناير الماضي... والسعودية تستحوذ على %65

ً
13 بورصة تضيف 53 مليارا

كشفت بيانات حديثة ارتفاع القيمة السوقية 
لـ 13 بورصة عربية وخليجية في يناير الماضي 
بنسبة 1.3 فــي الــمــئــة بــعــدمــا أضــافــت نــحــو 53 
مليار دوالر خال تداوالت شهر يناير الماضي، 
حيث قفزت القيمة السوقية المجمعة من مستوى 
4.06 تــريــلــيــونــات دوالر فـــي نــهــايــة ديــســمــبــر 
الماضي، إلى نحو 4.113 تريليونات في نهاية 

يناير الماضي.
ووفـــق بــيــانــات صــنــدوق الــنــقــد الــعــربــي، فقد 
تصدر السوق السعودي أكبر قيم أسواق المال 
الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة بــعــدمــا ســجــل نــحــو 2.7 
 
ً
تريليون دوالر بنهاية يناير الماضي، مستحوذا

عــلــى نــحــو 65.6 فــي الــمــئــة مــن إجــمــالــي القيمة 
المجمعة لنحو 13 بورصة عربية وخليجية.

وفـــــي الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي حــــل ســـــوق أبـــوظـــبـــي 
لألوراق المالية بقيمة سوقية بلغت نحو 690 
مليار دوالر، بحصة تبلغ نسبتها 16.77 في 
الــمــئــة، تــلــتــه فـــي الــمــركــز الــثــالــث بـــورصـــة قطر 
بقيمة سوقية بلغت نحو 170.3 مليار دوالر 
لتستحوذ على حصة بنسبة 4.14 في المئة من 
إجمالي القيمة المجمعة ألسواق المال العربية 

والخليجية.
وجــــاءت بـــورصـــة دبـــي لـــــألوراق الــمــالــيــة في 
الــمــركــز الــرابــع بــعــدمــا قــفــزت قيمتها السوقية 

إلــى 157.3 مليار دوالر لتستحوذ على حصة 
بنسبة 3.82 فــي الــمــئــة. وفــي الــمــركــز الخامس 
حلت بورصة الكويت بقيمة سوقية بلغت نحو 
152.4 مليار دوالر مستحوذة على نحو 3.7 في 
المئة من قيمة أسواق المال العربية والخليجية 

بنهاية يناير الماضي.
وبقيمة سوقية بلغت نحو 61.15 مليار دوالر 
حلت بورصة مسقط في المركز السادس بحصة 
تبلغ نسبتها 1.48 في المئة، تلتها في المركز 
السابع بــورصــة الـــدار البيضاء بقيمة سوقية 
بلغت نحو 52.9 مليار دوالر لتستحوذ على 

حصة تبلغ نسبتها 1.28 في المئة.

وفي المركز الثامن حلت البورصة المصرية 
التي قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 
34.9 مليار دوالر، بحصة تبلغ نسبتها 0.84 
في المئة من إجمالي القيمة السوقية المجمعة 
للبورصات وأسواق المال العربية والخليجية. 
وحل سوق البحرين لألوراق المالية في المركز 
الــتــاســع بقيمة ســوقــيــة بــلــغ نــحــو 30.8 مليار 

دوالر بحصة تبلغ نسبتها 0.74 في المئة.
ــــاءت بـــورصـــة عــمــان فـــي الــمــركــز الــعــاشــر  وجـ
بــقــيــمــة ســوقــيــة بــلــغــت نــحــو 27.4 مــلــيــار دوالر 
0.66 فــي المئة،  لتستحوذ على حصة بنسبة 
وفي المركز الحادي عشر جاءت بورصة بيروت 

بــقــيــمــة ســوقــيــة بــلــغــت نــحــو 14.9 مــلــيــار دوالر 
مستحوذة على حصة بنسبة 0.36 في المئة.

وحــلــت بــورصــة فلسطين فــي الــمــركــز الثاني 
عشر بقيمة سوقية بلغت نحو 4.89 مليارات 
ــة مــن  ــئـ ــمـ ــلـــى 0.11 فــــي الـ دوالر لـــتـــســـتـــحـــوذ عـ
إجمالي القيمة المجمعة ألسواق المال العربية 

والخليجية بنهاية شهر يناير الماضي.
ــــاءت بــورصــة  وفــــي الــمــركــز الــثــالــث عـــشـــر، جـ
دمــشــق بقيمة ســوقــيــة بلغت نــحــو 2.39 مليار 
دوالر، لتستحوذ على حصة بنسبة 0.05 في 

المئة.
)العربية. نت(

معدل التضخم في مصر... معركة شرسة 
بدأت قبل 7 سنوات

منذ إعان الحكومة المصرية 
تـــــنـــــفـــــيـــــذ بــــــــرنــــــــامــــــــج اإلصـــــــــــــاح 
االقـــتـــصـــادي فـــي نــوفــمــبــر 2016، 
ــل الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــمــصــري  دخــ
ــة مــــع الــتــضــخــم  ــرب شـــرسـ ــ فــــي حـ
ــار، لتستمر  ــ ــعـ ــ ــات األسـ ــاعــ ــفــ وارتــ
الحرب على مدار السنوات السبع 
الماضية، والتي غالبا ما تنتهي 
بانتصار إجراءات البنك المركزي 
والــعــودة بمعدالت التضخم إلى 
مستهدفات الــحــكــومــة المصرية 

وربما أقل منها.
نوبات كثيرة من الشد والجذب 
خال السنوات الماضية، فحينما 
قرر البنك المركزي المصري بدء 
تحريك أسعار الصرف للوصول 
إلى السعر العادل لصرف الدوالر 
مـــقـــابـــل الـــجـــنـــيـــه، ووضــــــع ســعــرا 
اســـتـــرشـــاديـــا عـــنـــد مـــســـتـــوى 13 
جنيها في أول نوفمبر 2016، تبع 
ذلك بلوغ التضخم أعلى مستوى 
في تاريخ مصر، وسجل المعدل 
ــي مــنــتــصــف  مـــســـتـــوى 34.2% فــ

.2017
ــك مــــع ارتـــفـــاعـــات  ــ وتـــــزامـــــن ذلــ
متتالية بأسعار صــرف الـــدوالر، 
والتي سجلت في السوق الرسمي 
مــســتــوى 19.60 جنيها، لــكــن في 
الوقت نفسه تمكن البنك المركزي 
المصري من السيطرة على تجارة 
العملة، ووجه عدة ضربات للتجار 
ــة  ــ والـــمـــضـــاربـــيـــن، وانـــتـــهـــت األزمـ
بعودة أسعار صرف الــدوالر إلى 

التراجع لمستوى 15.77 جنيها.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن بــلــوغ معدل 
التضخم مستوى يتجاوز %34 
في منتصف عام 2017، لكن البنك 
ــم يــتــدخــل  الـــمـــركـــزي الـــمـــصـــري لــ
ويــعــلــن رفـــع الــمــعــدل المستهدف 
إلى أكثر من 7%، وهو نفس الرقم 
المستهدف في الوقت الحالي، على 
الرغم من موجات التضخم التي 
تضرب أكبر اقتصادات بالعالم، 
ودفــعــت الــســوق األمــيــركــي، وهــو 
أكـــبـــر اقـــتـــصـــاد بـــالـــعـــالـــم، إلــــى أن 
يــســجــل الــتــضــخــم أعــلــى مستوى 

في 4 عقود.

كيف تطور معدل التضخم
في مصر منذ 2016؟

ــي جـــمـــعـــتـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ الـــــبـــــيـــــانـــــات ال
»العربية.نت« تشير إلــى أن البنك 
المركزي المصري، وعبر اإلجراءات 
الــتــي يمتلكها، تمكن مــن الــنــزول 
ــمـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم مــــن مــســتــوى  بـ
34.2% فـــي مــنــتــصــف عــــام 2017 
إلى نحو 17.6% في فبراير 2018.

ــــدل الـــتـــضـــخـــم  ــعـ ــ ــم واصـــــــــل مـ ــ ثــ

تــراجــعــه ليسجل نــحــو 10% في 
فبراير 2019، ووصل إلى مستوى 
4.9% فــي فــبــرايــر 2020، لكن مع 
دخول العالم في أزمة كورونا وبدء 
الحكومات في اإلنفاق بسخاء على 
القطاع الصحي وما تبع الجائحة 
مــــن تـــداعـــيـــات قـــاســـيـــة، فـــقـــد عـــاد 
التضخم إلى االرتفاع في السوق 
المصري ليسجل نحو 10% في 

فبراير 2021.
لكن مع اإلجراءات التي أعلنتها 
الحكومة المصرية، فقد تمكنت من 
السيطرة على معدل تضخم عند 
مستوى 10% فــي فــبــرايــر 2021، 
ثــم واصــل المعدل نــزولــه ليسجل 
مستوى 8.8% في فبراير من العام 

الماضي.
ــات التي  لكن مــع سلسلة األزمــ
ضـــربـــت أكـــبـــر اقـــتـــصـــادات الــعــالــم 
مــنــذ انــــدالع الــحــرب الــروســيــة في 
أوكرانيا، وما تبعها من ارتفاعات 
متتالية بأسعار الطاقة والغذاء، 
ــة  ــكـــومـ إضــــــافــــــة إلــــــــى عــــــــــودة الـــحـ
الــــمــــصــــريــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ إصــــاحــــات 
اقتصادية جديدة، ومــع استمرار 
الحكومة في اإلنفاق الضخم على 
ــادت  الــمــشــاريــع الــقــومــيــة، فــقــد عـ
الحرب لتشتعل بين البنك المركزي 
ــدالت الــتــضــخــم  ــ ــعــ ــ ــمــــصــــري ومــ الــ
ليسجل المعدل مستوى %26.5 

خال شهر يناير الماضي.
وعبر العديد من اإلجراءات التي 
أعلنها البنك الــمــركــزي المصري 
منذ اندالع أزمة الدوالر في مارس 
مــن الــعــام الــمــاضــي، فــقــد تجنبت 
مصر العودة إلى معدالت التضخم 
السابقة التي سجلتها في منتصف 
2017، واعــتــمــد »الـــمـــركـــزي« على 
الــعــديــد مــن اإلجــــــراءات الــتــي جــاء 
عــلــى رأســـهـــا زيــــــادة االحــتــيــاطــي 

اإللــــزامــــي لــلــبــنــوك مـــن 14% إلــى 
18%، إضافة إلى السماح للبنوك 
بـــتـــحـــريـــك أســــعــــار الــــصــــرف وفـــق 
الـــعـــرض والــطــلــب، وهــــو المطلب 
الذي شددت عليه بنوك استثمار 
عالمية وصــنــدوق النقد الــدولــي، 
ونجحت الحكومة المصرية في 

تنفيذه خال الفترة الماضية.

تضخم غير مسبوق بأكبر 
اقتصادات العالم

وفي الوقت الذي تجتاح موجة 
تضخم غير مسبوقة غالبية دول 
العالم، ورغم أزمة جائحة كورونا، 
وارتـــفـــاع أســعــار الــســلــع والــطــاقــة 
عالميا، فقد حافظت مصر خال 
2021 على معدالت التضخم ضمن 
ــنـــطـــاق الــمــســتــهــدف مــــن الــبــنــك  الـ
المركزي، بفضل برنامج اإلصاح 
الــذي عــزز مــعــدالت التنمية ورفــع 

مستوى معيشة المواطنين.
وكــانــت مصر الــدولــة الوحيدة 
التي حققت تراجعا متتاليا لمعدل 
التضخم على مــدار أربــع سنوات، 
ــر انـــخـــفـــاض للتضخم  ــبـ ــو أكـ ــ وهـ
بــــاألســــواق الــنــاشــئــة، بــمــقــدار 19 
نــقــطــة مـــئـــويـــة عـــــام 2021-2020 
مقارنة بعام 2016-2017، حينما 
سجل مستوى قياسيا عند %23.5 

آنذاك.
وضـــــــــــــــرب الـــــتـــــضـــــخـــــم أقـــــــــوى 
ــــال الـــعـــام  ــتــــصــــادات الـــعـــالـــم خـ اقــ
الماضي، وسجل االتحاد األوروبي 
أعلى مستوى للتضخم في تاريخه 
عند 4.9% خال نوفمبر الماضي، 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــــواليـ ووصــــــل فــــي الـ
إلـــى مــســتــويــات 1982، عــنــد نحو 
6.8%، وفي ألمانيا بلغ مستويات 
1992، وسجل 5.2%، وفي المملكة 

المتحدة سجل 5.1% وهــو أعلى 
معدل في 10 سنوات.

فــــــي الـــــبـــــيـــــان األخــــــيــــــر لــلــجــنــة 
السياسة النقدية في مصر، كشف 
الــبــنــك الــمــركــزي الــمــصــري أنـــه من 
المتوقع أن يتخطى المعدل السنوي 
للتضخم العام في الحضر مستواه 
المستهدف والمعلن عنه مسبقا من 
قبل البنك المركزي والبالغ )±%7 2 
نقطة مئوية( في المتوسط خال 
الربع الرابع من عام 2022، مشيرة 
إلى تزايد الضغوط التضخمية من 
جــانــب الطلب فــي اآلونـــة األخــيــرة، 
وهو ما انعكس في تطور النشاط 
ــادي الـــحـــقـــيـــقـــي مـــقـــارنـــة  ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
بالطاقة اإلنتاجية القصوى، وفي 
ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم 
الــقــيــاســي ألســـعـــار المستهلكين، 
وفــي زيـــادة معدالت نمو السيولة 

المحلية.
ــلـــى الـــــتـــــزام الــبــنــك   عـ

ً
ــدا ــ ــيـ ــ ــأكـ ــ وتـ

المركزي بتحقيق استقرار األسعار 
على المدى المتوسط، وبالتوازي 
مــع إعــــان الــبــنــك الــمــركــزي سابقا 
ــدالت تــضــخــم  ــعــ ــتــــهــــداف مــ ــن اســ عــ
على مسار نزولي، فقد تم تحديد 
مــــعــــدالت الـــتـــضـــخـــم الــمــســتــهــدفــة 
خال الفترة القادمة عند مستوى 
)7%± 2 نقطة مئوية( في المتوسط 
خــال الــربــع الــرابــع مــن عــام 2024، 
ومــســتــوى )5%± 2 نقطة مئوية( 
فــي المتوسط خـــال الــربــع الــرابــع 

من عام 2026.
وأكــدت لجنة السياسة النقدية 
أن الــمــســار المستقبلي لمعدالت 
الــتــضــخــم يــعــتــمــد عــلــى الــــزيــــادات 
ــار الـــعـــائـــد إلـــى  ــعــ الـــتـــراكـــمـــيـــة ألســ
ــتــــي تــســتــغــرق وقــتــا  تـــاريـــخـــه، والــ

للتأثير على معدالت التضخم.
)العربية. نت(
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قــال تقرير مــركــز »الــشــال«، إن 
مشروع الموازنة العامة للسنة 
 
ً
المالية 2024/2023 جاء مخالفا
لكل المعلن مــن نــوايــا اإلصــاح 
ــا نــــص عــلــيــه   مــ

ً
ــا ــامــ ــمـــالـــي شــ الـ

برنامج الحكومة الحالية، تلك 
المخالفة قاطعة عند استعراض 
ملخص األرقــام، وهي صحيحة 
ــتــــعــــراض نــقــاط   عـــنـــد اســ

ً
ــا أيــــضــ

ــقــــدمــــة األربـــــــــــع، وجــمــيــعــهــا  الــــمــ
خاطئة.

فـــي الــتــفــاصــيــل، وفــــي جــانــب 
ــرات  ــديـ ــقـ األرقـــــــــــام، انـــخـــفـــضـــت تـ
اإليرادات العامة بنسبة %14.2، 
بينما اتــجــهــت الــنــفــقــات العامة 
إلى زيادة غير مسبوقة وبنسبة 
ــور،   لــمــنــطــق األمــ

ً
11.7% خـــافـــا

وخطورة ذلك المؤشر تكمن في 
إقراره بأن النفقات العامة خرجت 
عــــن الـــســـيـــطـــرة ولـــــم تـــعـــد مــرنــة 
وســـــوف تــرتــفــع فـــي الــمــســتــقــبــل 
مهما انخفضت اإليرادات العامة.
وتحليل تفاصيل تلك األرقام 
يــؤكــد بــشــكــل قــاطــع بـــأن ارتــفــاع 
النفقات الــعــامــة ليس فقط غير 
مسبوق وغــيــر مــســتــدام، وليس 
 لــنــوايــا اإلصـــاح 

ً
فــقــط مــعــاكــســا

 مخالف 
ً
المالي، وإنما هو أيضا

لكل نوايا اإلصاح االقتصادي، 
ويـــعـــمـــل عـــلـــى تـــوســـعـــة فـــجـــوات 

االقتصاد الهيكلية.
والــنــفــقــات الـــجـــاريـــة ارتــفــعــت 
مساهمتها في إجمالي النفقات 
العامة من 87.5% للسنة المالية 
الحالية 2023/2022، إلى %90.5 
في مشروع الموازنة القادمة، ذلك 
يعني أن األموال المتاحة لخلق 
ــــرص عـــمـــل وإصـــــــاح الــتــعــلــيــم  فـ
والــــخــــدمــــات الــصــحــيــة والــبــنــى 
ــوارد  ــمــ الـــتـــحـــتـــيـــة، أي تــنــمــيــة الــ

ــبــــشــــريــــة، تــتــاشــى  ــيـــة والــ ــالـ الـــمـ
لحساب توزيع الموارد المتاحة 

.
ً
حاليا

وعـــدم اســتــدامــة ســـوق العمل 
ببلوغ نصيب الرواتب واألجور 
والــدعــوم مــا نسبته 79.3% من 
جملة النفقات العامة في مشروع 
الموازنة القادمة مقابل %74.7 
فــــي الــــمــــوازنــــة الـــحـــالـــيـــة، يــعــنــي 
 بالبطالة السافرة 

ً
 حقيقيا

ً
تهديدا

والـــمـــتـــنـــامـــيـــة لـــصـــغـــار الــشــبــاب 

 إلى 
ً
والــشــابــات القادمين قــريــبــا

سوق العمل.
وكــنــا متفائلين فــي فــقــرة من 
تــقــريــرنــا األســـبـــوع قــبــل الــفــائــت 
ــأن مــشــروع  عــنــدمــا افــتــرضــنــا بــ
الــمــوازنــة العامة للسنة المالية 
2024/2023 سوف يبدأ من جملة 
نــفــقــات عــامــة بــحــدود 23 مليار 
دينار، بعد وفر بنحو 0.5 مليار 
ــار، عـــنـــد صــــــدور الــحــســاب  ــ ــنـ ــ ديـ

الختامي.

وافـــتـــرضـــنـــا تـــبـــنـــي حــصــافــة 
ــع  مـــالـــيـــة تـــفـــرضـــهـــا ظــــــروف واقــ
ــبـــوط أســــعــــار وإنــــتــــاج الــنــفــط  هـ
ومأزق عدم استدامة سوق العمل، 
وأن تلك الحصافة سوف تعني 
ارتـــفـــاع مــعــدل الــنــفــقــات الــعــامــة 
في الخمسة عشر سنة القادمة 
 
ً
بـــمـــعـــدل هــــو األدنــــــــى تـــاريـــخـــيـــا
أو بــنــحــو 62% كــمــا حـــدث بعد 

تحرير الكويت.
وتــلــك الــفــرضــيــات المتحفظة 

خلصت إلــى حاجة الكويت إلى 
نــحــو 37 مــلــيــار ديـــنـــار لتغطية 
نفقاتها الــعــامــة بــحــلــول السنة 
المالية 2037/2036، ومــع تغير 
ــــاس فـــي مـــشـــروع الــمــوازنــة  األسـ
الــقــادمــة إلــى 26.3 مليار ديــنــار، 
سوف تحتاج الكويت في السنة 
المالية 2037/2036 إلى نحو 43 
مــلــيــار ديـــنـــار لتغطية نفقاتها 
الــعــامــة، ذلــك يعني أن استدامة 

المالية العامة مستحيلة.

ومالم يتغير نهج تشكيلها، 
سوف تطالب الحكومة الجديدة 
ــتـــراض من  بــالــســمــاح لــهــا بـــاالقـ
الــســوق العالمي أو السحب من 
احتياطي األجيال القادمة لشراء 
بـــعـــض الــــوقــــت وتـــعـــمـــيـــق ضـــرر 
المالية الــعــامــة، وإن تحقق لها 
ذلك، سوف تقود البلد إلى مأزق 
مــالــي واقــتــصــادي قــد يستحيل 

تجاوزه.
وعودة إلى النقاط األربع في 

الــمــقــدمــة الــتــســويــقــيــة لــمــشــروع 
الــــمــــوازنــــة، وكــلــهــا خــاطــئــة كما 
ــرادات الــعــامــة لم  ــاإليــ أســلــفــنــا، فــ
تــرتــفــع نتيجة جــهــد أو إصــاح 
كما نصت النقطة األولى، وإنما 
مجرد تغيير في قيود محاسبية.

ثانيها كان الحديث عن تحفظ 
حــصــيــف لــلــحــكــومــة فـــي تــقــديــر 
سعر برميل النفط الكويتي في 
 
ً
مشروع الموازنة عند 70 دوالرا

، وهـــو أمـــر لــيــس لــه أي 
ً
أمــيــركــيــا

مــعــنــى، فــأســعــار وإنـــتـــاج النفط 
مــتــغــيــران يــحــكــمــهــمــا مــتــغــيــرات 
ســوق النفط، وهما خــارج قــدرة 
السلطات المحلية على التأثير 

عليهما.
وثالثها التحجج بــأن ضمن 
الـــنـــفـــقـــات الـــعـــامـــة اســتــحــقــاقــات 
ــفــــط  ــنــ مــــــتــــــأخــــــرة لــــــــــوزراتــــــــــي الــ
ــاء، وهـــــي فــــي الــــواقــــع  ــربــ ــهــ ــكــ والــ
نفقات مستحقة تأخر سدادها، 
ولــــو دفـــعـــت فـــي وقــتــهــا لــرفــعــت 
مــن مستويات اإلنــفــاق السابقة 
بنفس الرقم البالغ 1.064 مليار 
ــار، وتـــظـــل تــمــثــل 38% من  ــنــ ديــ
زيادة النفقات العامة في مشروع 
الموازنة، والباقي أو 62% نفقات 
جــاريــة جـــديـــدة، وضــمــن الباقي 
ــازات كــل العاملين في  شـــراء إجــ
القطاع العام وهــي بدعة فريدة 

من نوعها في العالم.
ورابـــعـــهـــا كــــام مــنــاقــض لكل 
ــام الـــمـــشـــروع،  ــ ــه أرقــ ــا نــطــقــت بـ مـ
ومـــحـــتـــواه هـــو أن الـــدولـــة تتبع 
ــرادات  خطة محكمة لــزيــادة اإليــ
غير النفطية وإصـــاح وتقنين 
ة اإلنفاق،  وترشيد وزيــادة كفاء
ــي الــــمــــشــــروع ســـوى  ــ ولــــــم نــــــَر فـ
 لــمــنــطــق تلك 

ً
 مــعــاكــســا

ً
اتـــجـــاهـــا
الجملة.
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مشروع الموازنة العامة مخالف لكل المعلن من نوايا اإلصالح المالي
ً• ارتفاع النفقات العامة يعمل على توسعة فجوات االقتصاد الهيكلية 

• األموال المتاحة لتنمية الموارد المالية والبشرية تتالشى لحساب توزيع الموارد المتاحة حاليا

تــنــاول »الــشــال« إعـــان بنك بوبيان نتائج 
أعماله للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 
 صافية 

ً
الــتــي أظــهــرت أن البنك حقق أربــاحــا

)بعد خصم الضرائب( بلغت نحو 54.3 مليون 
 بنحو 6.3 مايين دينار 

ً
 ارتفاعا

ً
دينار، مسجا

 
ً
أو ما نسبته 13.2%، مقارنة بنحو 48 مليونا

في عام 2021.
فــي الــتــفــاصــيــل، ُيــعــزى هـــذا االرتـــفـــاع، إلــى 
انـــخـــفـــاض جــمــلــة الــمــخــصــصــات بــقــيــمــة 7.1 
مايين دينار، وبنسبة 14.1%، وارتفاع ضئيل 
للربح التشغيلي بحدود 25 ألف دينار أو ما 
ــصــم مــن ارتــفــاع األربـــاح 

ُ
نسبته 0.02%، وخ

الصافية ارتفاع قيمة الضرائب بنحو 851 ألف 
دينار أو بنسبة %46.3. 

وارتفع إجمالي اإليرادات التشغيلية للبنك 
بنحو 13.6 مليون دينار أي نحو 7.2%، ليصل 
إلى 201.4 مليون دينار مقارنة مع نحو 187.8 
 لعام 2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع 

ً
مليونا

بند صافي إيرادات التمويل بنحو 9.7 مايين 
دينار أو بنسبة 6.2%، ليصل إلى 167.2 مليون 

.
ً
دينار مقارنة بنحو 157.5 مليونا

، صـــافـــي إيـــــــرادات األتـــعـــاب 
ً
وارتـــفـــع أيـــضـــا

والعموالت بنحو 4.3 ملياين دينار وبنسبة 

25.8%، بينما انخفض بند إيرادات االستثمار 
بقيمة مليوني دينار وبنسبة %23.1.

وارتــفــع إجــمــالــي الــمــصــروفــات التشغيلية 
بــنــحــو 13.6 مــلــيــون ديـــنـــار وبــنــســبــة بلغت 
نحو 15.5%، وصواًل إلى نحو 100.8 مليون 
 لــعــام 

ً
ديـــنـــار مــقــارنــة مـــع نــحــو 87.2 مــلــيــونــا

2021، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود 
المصروفات التشغيلية.

ــة إجــــمــــالــــي الــــمــــصــــروفــــات  ــبـ ــسـ ــلــــغــــت نـ وبــ
التشغيلية إلى إجمالي اإليــرادات التشغيلية 
نــحــو 50.1% بــعــد أن كـــانـــت نــحــو %46.5، 
وانخفض مخصص انخفاض القيمة بنحو 7.1 
مايين دينار أي بنسبة 14.1% كما أسلفنا، 
 مقارنة بنحو 

ً
وصــواًل إلى نحو 43.6 مليونا

، والحصيلة تفسر ارتفاع هامش 
ً
50.7 مليونا

صافي الربح إلى 27.0% مقارنة بنحو %25.5 
لعام 2021.

وتــشــيــر الــبــيــانــات الــمــالــيــة لــلــبــنــك إلــــى أن 
 بلغ 528.9 

ً
إجمالي الموجودات سجل ارتفاعا

مليون دينار وبنسبة 7.2%، ليصل إلى نحو 
7.881 مليارات دينار مقابل 7.352  مليارات في 

نهاية عام 2021. 
وضـــمـــنـــه ارتــــفــــع بـــنـــد تـــمـــويـــات إســامــيــة 

للعماء بما قيمته 400.4 مليون ديــنــار أي 
بــمــا نسبته 7.3%، وصــــواًل إلـــى نــحــو 5.914 
مليارات دينار )75% من إجمالي الموجودات( 
مقارنة بنحو 5.513 مليارات )75% من إجمالي 

الموجودات( في نهاية عام 2021.
وبلغت نسبة تمويات إسامية للعماء 
إلـــى إجــمــالــي الـــودائـــع نــحــو 96.0% مــقــارنــة 
بنحو 91.7%. وارتفع بند النقد واألرصدة لدى 
البنوك بنحو 182.7 مليون دينار أو بنسبة 
 %6.8( 

ً
52.1%، وصواًل إلى نحو 533.2 مليونا

من إجمالي الموجودات( مقارنة بنحو 350.5 
 )4.8% من إجمالي الــمــوجــودات( في 

ً
مليونا

نهاية عام 2021.
وتشير األرقام إلى أن مطلوبات البنك )من 
 
ً
غير احتساب حقوق الملكية( سجلت ارتفاعا
بلغت قيمته 299.2 مليون ديــنــار أو بنسبة 
4.5%، لتصل إلى نحو 6.901 مليارات بعد أن 
كانت نحو 6.602 مليارات في نهاية عام 2021، 
وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي 
الموجودات نحو 87.6% مقارنة بنحو %89.8 

في عام 2021.
وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى 
 
ً
أن مؤشرات ربحية البنك سجلت أداًء مختلطا

مقارنة مع نهاية عام 2021، إذ انخفض مؤشر 
العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص 
بمساهمي البنك ) ROE ( إلى نحو 8.5% مقارنة 
بنحو 9.0%، وثبت مؤشر العائد على معدل 
أصول البنك ) ROA ( عند نحو 0.7% للفترتين. 
بينما ارتــفــع مــؤشــر الــعــائــد عــلــى رأســمــال 
البنك ) ROC ( إلى نحو 15.7% مقارنة بنحو 
 ) EPS ( 15.4%. وارتفعت كذلك ربحية السهم
 ،

ً
 مقابل نحو 12.35 فلسا

ً
إلى  نحو 14.18 فلسا

 )P/E( وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية
 
ً
 مقارنة بنحو 64.0 ضعفا

ً
نحو 56.3 ضعفا

)أي تحسن(، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع ربحية 
الــســهــم )EPS( بنسبة 14.8% مــقــابــل ارتــفــاع 
أقل لسعر السهم السوقي وبنسبة 1.0% عن 
مستواهما في نهاية عام 2021. وبلغ مؤشر 
مضاعف السعر/ القيمة الدفترية )P/B( نحو 

3.7 مرات مقارنة بنحو 4.5 مرات.
وكشف البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية 
بنسبة 6% من القيمة اإلسمية للسهم أي ما 
يعادل 6 فلوس وتوزيع 6% أسهم منحة، وهذا 
 بلغت 

ً
 نقديا

ً
يعني أن السهم قد حقق عــائــدا

نسبته 0.75% على سعر اإلقــفــال فــي نهاية 
 للسهم الواحد.

ً
عام 2022 والبالغ 798 فلسا

األفراد أكبر المتعاملين في البورصة 
ونصيبهم إلى انخفاض

أفاد »الشال« بأن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت 
تقريرها »حجم الــتــداول للسوق الرسمي لشهر يناير 
2023«، والــمــنــشــور على الــمــوقــع اإللــكــتــرونــي لبورصة 
 لجنسية وفئة المتداولين، مضيفا أن األفراد 

ً
الكويت وفقا

ال يــزالــون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلــى انخفاض، 
إذ اســتــحــوذوا على 36.0% مــن إجــمــالــي قيمة األسهم 
المشتراة )45.5% يناير 2022(، و33.9% من إجمالي 
قيمة األسهم المبيعة )46.5% يناير 2022(، واشترى 
المستثمرون األفراد أسهما بقيمة 378.366 مليون دينار، 
بينما بــاعــوا أسهما بقيمة 356.816 مليونا، ليصبح 

صافي تداوالتهم شراء وبنحو 21.550 مليونا.
وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع 
المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ 
على 36.2% من إجمالي قيمة األسهم المبيعة )%23.6 
يناير 2022( و32.7% من إجمالي قيمة األسهم المشتراة 
)26.6% يناير 2022(، وقد باع أسهما بقيمة 380.926 
مليون دينار، في حين اشترى أسهما بقيمة 343.866 
مليونا، ليصبح صافي تــداوالتــه األكــثــر بيعا وبنحو 

37.060 مليونا.
ــالـــث الــمــســاهــمــيــن هـــو قـــطـــاع حـــســـابـــات الــعــمــاء  وثـ
)المحافظ( ونصيبه كان ارتفاع مشترياتهم وانخفاض 
مبيعاتهم، فقد استحوذ على 26.7% من إجمالي قيمة 
األســهــم الــمــشــتــراة )23.9% يناير 2022( و22.4% من 
إجمالي قيمة األسهم المبيعة )24.5% يناير 2022(، وقد 
اشترى هذا القطاع أسهما بقيمة 280.666 مليون دينار، 
في حين بــاع أسهما بقيمة 235.828 مليونا، ليصبح 

صافي تداوالته األكثر شراء وبنحو 44.844 مليونا.

ــر الــمــســاهــمــيــن فـــي ســيــولــة الـــســـوق هـــو قــطــاع  وآخـــ
صناديق االستثمار ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ 
على 7.5% مــن إجمالي قيمة األســهــم المبيعة )%5.4 
يناير 2022( و4.7% من إجمالي قيمة األسهم المشتراة 
)4.0% يناير 2022(، وقد باع هذا القطاع أسهما بقيمة 
78.782 مليون ديــنــار، فــي حين اشــتــرى أسهما بقيمة 
 وبنحو 

ً
49.448 مليونا، ليصبح صافي تداوالته بيعا

29.334 مليونا.
ومـــن خــصــائــص بـــورصـــة الــكــويــت اســتــمــرار كونها 
ــتـــيـــون أكــبــر  ــان الـــمـــســـتـــثـــمـــرون الـــكـــويـ ــ ــقـــد كــ مـــحـــلـــيـــة، فـ
المتعاملين فيها، إذ اشــتــروا أسهما بقيمة 884.618 
مليون دينار، مستحوذين بذلك على 84.1% من إجمالي 
قيمة األسهم المشتراة )86.1% يناير 2022(، في حين 
باعوا أسهما بقيمة 883.941 مليونا مستحوذين بذلك 
على 84.0% من إجمالي قيمة األسهم المبيعة )%88.6 
يــنــايــر 2022(، لــيــبــلــغ صــافــي تـــداوالتـــهـــم شــــراء بنحو 
676.907 ألــفــا، ومـــن خصائصها أيــضــا عــلــى مستوى 
التداول المحلي بداية تحول تدريجي إلى غلبة للتداوالت 
المؤسسية على حساب التداوالت الفردية وهو تطور 

إيجابي إن استمر.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين اآلخرين من إجمالي 
قيمة األسهم المشتراة نحو 14.3% )10.9% يناير 2022( 
واشتروا ما قيمته 150.988 مليون دينار، في حين بلغت 
قيمة أسهمهم المبيعة نحو 132.905 مليونا، أي ما 
نسبته 12.6% من إجمالي قيمة األسهم المبيعة )%6.8 
يناير 2022(، ليبلغ صافي تداوالتهم األكثر شراء بنحو 

18.082 مليونا.

وبلغت نسبة حصة المستثمرين مــن دول مجلس 
التعاون الخليجي مــن إجمالي قيمة األســهــم المبيعة 
نحو 3.4% )4.6% يناير 2022(، أي ما قيمته 35.498 
مليون دينار، في حين بلغت نسبة أسهمهم المشتراة 
نحو 1.6% )3.0% يناير 2022(، أي ما قيمته 16.739 
مليونا، ليبلغ صافي تداوالتهم الوحيدون بيعا وبنحو 

18.759 مليونا.
وتغير التوزيع النسبي بين الجنسيات عن سابقه، إذ 
أصبح نحو 84.0% للكويتيين، و13.5% للمتداولين من 
الجنسيات األخرى، و2.5% للمتداولين من دول مجلس 
التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.4% للكويتيين، 
ــــرى، و%3.8  و8.8% لــلــمــتــداولــيــن مــن الــجــنــســيــات األخـ
للمتداولين من دول مجلس التعاون الخليجي في يناير 
2022، أي زيادة ملحوظة في نسبة تملك األجانب، أي أن 
بورصة الكويت ظلت محلية حيث كان النصيب األكبر 
للمستثمر المحلي، ومازال إقبال المستثمرين اآلخرين 
مــن خــارج دول مجلس الــتــعــاون يفوق إقــبــال نظرائهم 
من داخل المجلس ونصيبهم في ازدياد، ومازالت غلبة 

التداول فيها لألفراد.
وارتفع عدد حسابات التداول النشطة بنحو %0.6 
بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية يناير 2023، مقارنة 
بارتفاع أكبر بنسبة 1.1% بين نهاية ديسمبر 2021 
ونهاية يناير 2022، وبلغ عدد حسابات التداول النشطة 
فــي نهاية يناير 2023 نحو 17.809 حــســابــات، أي ما 
نسبته 4.3% مــن إجــمــالــي الــحــســابــات، مــقــارنــة بنحو 
17.702 حساب في نهاية ديسمبر 2022، أي ما نسبته 

4.2% من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته.

توقعات بتحقيق خسائر طفيفة لمعظم
أسواق الخليج خالل فبراير الجاري

بــّيــن تــقــريــر »الـــشـــال« انـــه بــعــد أداء مختلط 
ألسواق العينة خال عام 2022، حيث تم اقتسام 
األداء مناصفة ما بين 7 أسواق رابحة و7 أخرى 
خــاســرة، كانت الغلبة لـــألداء اإليجابي لشهر 
يناير 2023، حيث بلغ عــدد األســواق الرابحة 
9 أسواق مقابل 5 أسواق خاسرة مقارنة بأداء 
عام 2022. وطال األداء اإليجابي معظم األسواق 
الناضجة والناشئة، بينما اتجه أغلبية الضرر 
لـــ 4 أســـواق خليجية مــن أصــل 5 خــاســرة على 

مستوى العينة.
وأشار إلى أن أكبر الرابحين في شهر يناير 
كان السوق الفرنسي الذي حقق مؤشره مكاسب 
بنحو 9.4 فــي الــمــئــة، بــعــد أن كـــان ثــالــث أكبر 
 نحو -9.5 في 

ً
الخاسرين في عــام 2022 فــاقــدا

المئة، ثاني أكبر الرابحين كان السوق األلماني 
بمكاسب بنحو 8.7 في المئة، بعد أن حقق ثاني 
أعلى مستوى للخسائر بنحو -12.3% خال 

العام الماضي. 
ــا فــــي االرتــــــفــــــاع، الــــســــوق الــصــيــنــي  تـــاهـــمـ
بمكاسب بحدود 5.4 في المئة، بعد تحقيقه 
ــام 2022 بــنــحــو -15.1  أكـــبـــر الــخــســائــر فـــي عــ
فـــي الــمــئــة، وحــقــق الـــســـوق الــيــابــانــي مكاسب 
بلغت نحو 4.7 في المئة، وجــاء بعده السوق 
الــبــريــطــانــي وبــنــحــو 4.3 فــي الــمــئــة ثــم الــســوق 
السعودي بنحو 3.0 في المئة، ومن ثم السوق 
األمــيــركــي لمؤشر داو جــونــز وبــورصــتــا قطر 
والبحرين بمكاسب بنحو 2.8 في المئة، 2.4 

في المئة، و1.7 في المئة على التوالي.
وأضاف: الخاسر األكبر في شهر يناير كان 
سوق أبوظبي الذي فقد مؤشره نحو -3.9 في 
المئة، بعد تحقيقه مكاسب هي األعلى في العام 

الماضي وبنحو 20.3 في المئة. تلته بورصة 
مسقط بخسائر بحدود -3.2 في المئة، وكانت 
ثاني أكبر الرابحين خال عام 2022 بمكاسب 

بنحو 17.6 في المئة. 
وتــبــعــهــم فـــي االنـــخـــفـــاض الـــســـوق الــهــنــدي 
بــفــقــدانــه نــحــو -2.1 فــي الــمــئــة، ثــم ســـوق دبــي 
بنحو -1.0 في المئة، وكانت بورصة الكويت أقل 
الخاسرين خال يناير 2023 بفقدان مؤشرها 

العام نحو -0.2 في المئة.
ومــع رفــع الــفــدرالــي األمــيــركــي سعر الفائدة 
األساس على الدوالر األميركي في بداية فبراير 
بــربــع النقطة المئوية )4.50% - 4.75%(، ما 
يعني أنه مازال يعتقد أن التضخم بات تحت 
السيطرة، وأن ارتفاع الفائدة في مارس سيكون 
بنفس النسبة لنفس السبب، ومع بداية تعديل 
تقديرات نمو االقتصادات الرئيسية في العالم 
ــلــــى، كــمــا حــــدث فـــي تــقــريــر صــنــدوق  إلــــى األعــ
النقد الدولي لشهر يناير، نعتقد أن األسواق 
الناضجة والناشئة سيغلب على أدائــهــا في 

فبراير تحقيق المكاسب.
وذكـــر الــتــقــريــر: وألن أحــد أهــم مــبــررات تلك 
المكاسب لــألســواق الناضجة والناشئة هي 
الــتــوقــعــات بــانــخــفــاض أســعــار الـــوقـــود بشكل 
عــام والنفط بشكل خــاص، ربما تكون الغلبة 
لتحقيق خسائر طفيفة لغالبية أسواق الخليج، 
 فـــي عـــام 2022 قد 

ً
فـــاألســـواق الــرابــحــة كــثــيــرا

تستمر في التصحيح، واألسواق ضعيفة األداء 
أو الخاسرة قد تحقق بعض المكاسب.

7.27.2% نمو موجودات »بوبيان« إلى % نمو موجودات »بوبيان« إلى 7.87.8 مليارات دينار مليارات دينار
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»البورصة«: منع تسجيل العقارات لوجود »أجنبي« 
إساءة لسمعة الشركات وطرد للمستثمر

محمد اإلتربي
باإلشارة إلى طلبكم لرأي البورصة فما يخص 
طلب إدارة التسجيل الــعــقــاري تحديد ملكية غير 
الكويتيين في شركتكم بمناسبة النظر في معاملة 
تسجيل عقار باسمكم، وذلــك بغرض بحث مجال 
انطباق نص المادة )8( من المرسوم بقانون رقم 74 
لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات 
فــي شـــأن تــلــك الــمــعــامــلــة، ولــكــي ُيمكننا الــــرد على 
استفساركم يجب تناول المسائل القانونية وكذا 
النواحي العملية على حــٍد ســواء من أجــل الوقوف 
على اإلجابة المالئمة لكل تلك االستفسارات، وعليه 

يتلخص ردنا في اآلتي:-
ــم 74 لسنة  عــنــد صـــــدور الـــمـــرســـوم بـــقـــانـــون رقــ
1979 الُمشار إليه كانت نصوص قانون الشركات 
المعمول بها في تلك الفترة )القانون رقم 15 لسنة 
1960( ال تسمح بأن يتملك غير الكويتيين – كأصل 
عام – أسهم الشركات المساهمة حيث كانت تنص 
المادة 68 من قانون الشركات 15 لسنة 1960 على 
ــؤســس فــي الكويت تكون 

ُ
أن )كــل شركة مساهمة ت

كويتية الجنسية، ويجب أن يكون جميع الشركاء 
من الكويتيين، وأن يكون المركز الرئيسي للشركة 

في الكويت.
ومع ذلك يجوز استثناء أن يكون بعض الشركاء 
غير كويتيين، إذا دعت الحاجة إلى استثمار رأسمال 
أجنبي أو خبرة أجنبية بشرط أال تقل نسبة رأسمال 
الكويتيين من الشركة عن 51 بالمئة من رأسمال 
الشركة، وبشرط الحصول على ترخيص في ذلك 

من الجهة الحكومية المختصة(.
 – كأصل عام – على 

ً
مما مفاده أنه كان محظورا

غير الكويتيين تملك أسهم شركات المساهمة أو 
االشتراك في تأسيسها، ويجوز استثناء أن يتملك 
غير الكويتيين تلك األسهم بشرط الحصول على 
ترخيص من الجهة المختصة، وهي وزارة التجارة 
والــصــنــاعــة، وفــي ظــل هــذا الــوضــع كــان دخـــول غير 
 
ً
الكويتيين إلى شركات المساهمة يتطلب ترخيصا
ــجــري الـــــوزارة دراســـة 

ُ
 لــكــل حــالــة، بــعــد أن ت

ً
خــاصــا

للتأكد من توافر شروط هذا الترخيص، والُمتمثلة 
في الحاجة الستثمار رأس المال األجنبي أو الخبرة 
األجنبية، وبطبيعة الحال فإن من تتوافر فيه تلك 
، بمعنى أنه سوف 

ً
 استراتيجيا

ً
الشروط يكون شريكا

يدخل الشركة ليبقى فيها فترة مــن الــزمــن ليست 
بــالــقــصــيــرة، األمـــر الـــذي كـــان يــتــنــاغــم مــع نصوص 
المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979، حيث كان من 
الممكن الــوقــوف على دخــول غير الكويتي فــي أي 
 بذلك من وزارة 

ً
شركة مساهمة عند إصدار ترخيصا

التجارة والصناعة، وبالتالي كانت هناك إمكانية 
لتطبيق أحكام المرسوم بقانون الُمشار إليه ومراقبة 
الشركات من حيث عدم جواز تملكها للعقارات إذا 
 غير كويتي، كما ُيمكن في ذات الوقت 

ً
كان بها شريكا

ُمراقبة التزام الشركات بهذا الحظر ومن ثم إجبارها 
على التخلص من عقاراتها خــالل سنة من تاريخ 

انتقال نصيب الشريك الكويتي إلى غير الكويتي.
 

السماح بتملك األسهم 

واستمر هذا الوضع إلى أن صدر القانون رقم 20 
لسنة 2000 بشأن السماح لغير الكويتيين بتملك 
األسهم في شركات المساهمة الكويتية، حيث أجازت 
المادة رقم )1( من هذا القانون لغير الكويتيين تملك 
األســهــم، ونصت على أنــه: )يجوز لغير الكويتيين 
تــمــلــك األســـهـــم فـــي شـــركـــات الــمــســاهــمــة الــكــويــتــيــة 
ؤسس 

ُ
القائمة وقــت العمل بهذا القانون أو التي ت

بعد العمل به، كما يجوز لهم االشتراك في تأسيس 
 ألحكام المواد التالية(.

ً
هذه الشركات، وذلك وفقا

كــمــا نــصــت الــمــادة رقـــم )2( مــن الــقــانــون رقـــم 20 
ـــحـــدد بــقــرار 

ُ
لــســنــة 2000 الــُمــشــار إلــيــه عــلــى أنــــه: )ت

مــن وزيــر التجارة والصناعة بعد موافقة مجلس 
الوزراء ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات 
المساهمة الكويتية بما في ذلك الحد األقصى لما 

يمتلكونه من أسهمها والحقوق الُمترتبة على ذلك(.
 عــلــى الــتــفــويــض الــتــشــريــعــي الممنوح 

ً
وتــرتــيــبــا

لوزير التجارة والصناعة بشأن إصــدار الضوابط 
الُمتعلقة بمساهمة غــيــر الكويتيين فــي شــركــات 
المساهمة، فقد أصــدر قــرار رقــم )205( لعام 2000 
بشأن ضوابط مساهمة غير الكويتيين في شركات 
المساهمة الكويتية، حيث نص هذا القرار في المادة 
رقم )2( على أنه: )مع مراعاة حكم المادة الثالثة من 
هــذا الــقــرار يسمح لغير الكويتيين بتملك وتــداول 
أســـهـــم الـــشـــركـــات الــمــســاهــمــة الـــمـــدرجـــة فـــي ســوق 
 للضوابط المبينة في 

ً
الكويت لألوراق المالية وفقا

هذا القرار، كما ُيسمح لهم باالشتراك في تأسيس 
ات المقررة   لإلجراء

ً
شركات المساهمة العامة وفقا

في هذا الشأن بالنسبة للكويتيين(.

أسهم الشركات المدرجة 

وإذ ُسمح لغير الكويتيين بتملك وتداول أسهم 
الشركات المدرجة في البورصة، فكان من المنطقي 
طبق عليها آليات الــتــداول في البورصة التي 

ُ
أن ت

تتسم بالديناميكية والــحــركــة السريعة، والتغير 
المستمر، حيث تجري عمليات البيع والشراء في 
البورصة وفق نظم آلية غاية في السرعة والتعقيد، 
شير إلى أن متوسط الصفقات اليومية 

ُ
فيكفي أن ن

في البورصة يبلغ حوالي 12 ألف صفقة، ومن ثم 
تتغير الملكيات في الشركات المدرجة بشكل مستمر 
كل يوم، فالمساهمون في هذه اللحظة أو هذا اليوم 
قد ُيصبحوا غير مساهمين في اللحظة أو اليوم 

الذي يليه، وهكذا...
وقد يترتب على ذلك أن يقوم أحد المتداولين 
من غير الكويتيين بشراء أسهم شركة مدرجة ثم 
يقوم في اليوم التالي ببيعها، ثم يأتي غيره ليقوم 
بالشراء ثــم البيع، وهــذه الحركة مستمرة بشكل 
ال يمكن مالحقتها أو مسايرتها للتعرف عما إذا 
كـــان هــنــاك مــســاهــمــون غــيــر كــويــتــيــيــن مستمرين 
في الشركة المدرجة من عدمه، ومن ثم يكون من 
المستحيل مراقبة دخــول وخـــروج غير الكويتي 
على أســهــم الشركة الــمــدرجــة مــن أجــل إخضاعها 
لنص المادة )8( من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 
 أن الــشــركــة الــُمــدرجــة 

ً
1979 الــُمــشــار إلــيــه، خــاصــة

د رأي قانوني لبورصة الكويت العوار التشريعي وعدم صواب 
ّ
فن

تطبيق المادة 8 من المرسوم بقانون رقم 74 لعام 1979 
 ببساطة أن المتداول غير الكويتي يقوم بشراء أسهم 

ً
موضحا

شركة مدرجة، ثم يبيعها في اليوم التالي، ثم يأتي غيره ليشتري 
ثم يبيع، وهذه الحركة مستمرة بشكل ال يمكن مالحقتها أو 
مسايرتها لمعرفة ما إذا كان هناك مساهمون غير كويتيين 

مستمرين في الشركة المدرجة من عدمه، وبالتالي فإن عدم 
 ألمر 

ً
 بالغا

ً
تسجيل العقارات للشركات المدرجة يمثل ضررا

، فمن المستحيل مراقبة 
ً
ليس له أي معنى أو مخاطر حاليا

دخول وخروج غير الكويتي على أسهم الشركة المدرجة من 
أجل إخضاعها لنص المادة )8( من المرسوم بقانون رقم 74 

 أن الشركة الُمدرجة ال تملك 
ً
لسنة 1979 الُمشار إليه، خصوصا

سيطرة على تداول أسهمها، فدخول وخروج المساهمين 
 دون تدخل الشركة الُمدرجة، والقول بتطبيق 

ً
 وتلقائيا

ً
يتم آليا

الحظر المنصوص عليه في المادة )8( المشار إليها يؤدي إلى 
نتيجة فائقة الغرابة مفادها أن الشركات العقارية المدرجة 

سوف تتوقف عن ممارسة أغراضها الرئيسية؛ إذا قرر أي 
 من 

ً
 حتى لو كان قليال

ً
شخص غير كويتي أن يشتري عددا

باع عقاراتها 
ُ
أسهمها عن طريق التداول في البورصة، بل قد ت

 عنها فيما لو حدث ذلك وهو أمر خارج عن المنطق 
ً
جبرا

والمألوف. 
 على 

ً
وتنشر »الجريدة« ورقة قانونية تحمل رأي البورصة ردا
استفسار إلحدى الشركات المدرجة جاء نصه كما يلي:

ةديرجلا● تنشر الرأي القانوني لبورصة الكويت بشأن المادة 8 من المرسوم 74 لعام 1979

مالحظات وتساؤالت بالجملة
 والعودة إلى 

ً
1 - ما المغزى من تجميد قانون لمدة 44 عاما

تفعيله بشكل متقطع؟ 

٢ - كل دول العالم تتهافت على جذب المستثمرين األجانب 
وأموالهم وتمنحهم المميزات في حين أن تطبيق » المادة 
)8( من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك 

 هو سير عكس التيار. 
ً
غير الكويتيين للعقارات« حاليا

 ووقف تسجيل العقارات 
ً
٣ - اإلعالن عن تنفيذ القانون حاليا

لكل أنواع الشركات يتنافى مع رؤية الكويت 2035 وحلم 
التحول لمركز مالي عالمي. 

4 - المساهمون األجــانــب فــي كــل أنـــواع الــشــركــات هــم أقليات 
وبالتالي المستثمري مجرد مالك لسهم الشركة وليس له 

مخاطر على أي أصول لدى الشركة. 

٥ - هل يمكن تبيان اآلثار السلبية على العقارات من مستثمر أو 
مستثمرين يملكون حصص أقلية في الشركة؟

٦ - ما الدولة األخرى في العالم التي تطبق مثل هذا القانون؟ 
7 - لماذا يتم السماح لكيانات ومنع أخرى من هذا التسجيل إذا كانت 

هناك مخاطر فهي من باب أولى يتم منع التسجيل للجميع؟! 

8 - لماذا الجمود في ظل عالم متغير وسريع ال سيما على الصعيد 
االقتصادي بل ومنافسة شرسة لجذب المستثمرين األجانب؟

9 - بورصة الكويت تمت ترقيتها على مؤشرات عالمية وكان من 
متطلبات ذلك فتح القطاع المصرفي بال أي سقف للتملك 
 أن القطاع المصرفي من 

ً
أمام المستمثرين األجانب علما

أهم القطاعات في كل األنظمة المالية العالمية واالقتصادية.

1٠ - لماذا يتم اإلصــرار على قوانين متضاربة بال تنسيق أو 
تناغم للسياسات العامة األخـــرى وكــل جهة تعمل عكس 

األخرى؟ 

11 - قانون الشركات رقــم 15 لعام 1960 ألغي وصــدر قانون 
جديد للشركات 1 لعام 2016، فلماذا يتم اإلبقاء على قانون 
منع تسجيل العقارات الصادر في 1979 وقت أن كان قانون 
الشركات القديم يمنع تملك غير الكويتيين في الشركات؟ 

1٢ - لماذا يسمح القانون لألجانب بتملك األسهم وفــي ذات 
الوقت يحظر على الشركة ممارسة نشاط أصيل وحق من 
حقوقها أليس في ذلك تضارب يتم السماح بتملك األسهم 

ويعرقل نشاط الشركة في ذات الوقت؟ 

 بال تطبيق واآلن يراد تطبيقه؟ 
ً
1٣ - لماذا ترك القانون 44 عاما

ــاذا بــشــأن الــشــركــات الــقــائــمــة مــنــذ عــشــرات السنين هل  ومــ
سيطبق بأثر رجعي عليها؟

جَبر 
ُ
هل يجوز أن ت
كل شركة على 

إيقاف نشاطها 
 »

ً
لمجرد أن »أجنبيا

 بها؟
ً
ك سهما

ّ
تمل

هل يعقل أن تباع 
عقارات الشركات 

؟
ً
المدرجة جبرا

وهل يستوعب 
السوق ذلك؟

هذا الوضع 
يعني بطالن كل 

التصرفات العقارية 
التي تمت آخر

ً
20 عاما

نحذر من أزمة 
عاصفة لالقتصاد 
بسبب قانون عفا 

عليه الزمن

مطلوب خالل سنة 
بيع عقارات أي 

شركة يتملك فيها 
أجنبي

ملكيات األجانب 
متغيرة بشكل 

مستمر فمن يشتري 
ً
اليوم قد يبيع غدا

أحد مبررات ترقية 
البورصة تسهيل 

تدفق األموال 
األجنبية للسوق 

الكويتي

المساواة واجبة 
بين كل الشركات
في السماح لها 
بتملك العقارات

القانون سيؤثر 
على ترقية بورصة 

الكويت وقد يسحب 
منها ترقياتها

ال تــمــلــك ســيــطــرة عــلــى تـــــداول أســهــمــهــا، فــدخــول 
وخروج المساهمين يتم بشكل آلي وتلقائي دون 
تدخل الشركة الــُمــدرجــة، والــقــول بتطبيق الحظر 
المنصوص عليه في المادة )8( المشار إليها يؤدي 
إلــى نتيجة فائقة الــغــرابــة مــفــادهــا بــأن الشركات 
الــعــقــاريــة الـــمـــدرجـــة ســــوف تــتــوقــف عـــن مــمــارســة 
أغراضها الرئيسية إذا قرر أي شخص غير كويتي 
 حتى لو كان قليل من أسهمها عن 

ً
أن يشتري عددا

باع عقاراتها 
ُ
طريق التداول في البورصة، بل قد ت

 عنها فيما لو حدث ذلك!
ً
جبرا

تحذيرات من أزمة عاصفة 

وبــصــدور الــقــانــون رقــم 20 لسنة 2000 الُمشار 
إليه، وقرار وزير التجارة والصناعة رقم 205 لسنة 
2000، أصبح من الجائز لغير الكويتيين تملك أسهم 
 في ذلك الوقت أن 

ً
الشركات الُمدرجة، وكان معلوما

 العقارية منها تتملك 
ً
أغلب الشركات الُمدرجة خاصة

عقارات، بل أن الشركات الُمدرجة بحجمها الضخم 
 مــن الثروة 

ً
 كبيرا

ً
ا ومــصــادرهــا الكبيرة تملك جـــزء

 مــن خالل 
ً
الــعــقــاريــة فــي الــبــالد، وهـــذا كــان واضــحــا

بياناتها المالية وإفصاحاتها اليومية الُمعلنة في 
البورصة، ومن ثم فإن اتجاه الُمشّرع نحو السماح 
لغير الكويتيين بتملك أسهم تلك الشركات المدرجة 
من شأنه تقييد انطباق نص المادة )8( من المرسوم 
 فيما 

ً
بقانون رقم 74 لسنة 1979 وإلغاؤه ضمنيا

يتعلق بشركات المساهمة الُمدرجة، ذلك أن الُمشّرع 
بــإصــداره القانون رقــم 20 لسنة 2000 سمح لغير 
الكويتيين بتملك أسهم شركات ُمدرجة وهو يعلم 
تمام العلم أن هــذه الشركات تمتلك عــقــارات، على 
خــالف الحظر الــــوارد فــي الــمــادة )8( مــن المرسوم 
بــقــانــون رقـــم 74 لــســنــة 1979، والـــتـــي تــحــظــر على 
الشركات التجارية التي يشترك فيها غير كويتيين 
من تملك العقارات، والقول بعكس ذلــك ُيــؤدي إلى 
ع  نتائج عملية كارثية ال يمكن أن يتغياها الُمشرِّ
من وراء قوانينه أو قراراته، وتتمثل هذه النتيجة 
في تطبيق نص المادة )8( من المرسوم بقانون رقم 
جبر الشركات التي يدخل 

ُ
74 لسنة 1979، والتي ت

فيها شريك غير كويتي بالتصرف فيما تملكه من 
عقارات خالل سنة من تاريخ انتقال نصيب الشريك 

الكويتي إلى غير الكويتي، وفي حالة عدم استجابة 
 عنها، ما كان 

ً
الشركة لذلك فإن عقاراتها تباع جبرا

حمد 
ُ
سيؤدي بالتأكيد إلى حدوث أزمة عقارية ال ت

ُعقباها نتيجة قيام كبريات الشركات المدرجة في 
البورصة، والتي تمتلك أغلب الثروات العقارية في 
البالد، ببيع عقاراتها دفعة واحدة خالل مدة سنة 
فقط، ومن الطبيعي أن تؤدي عمليات البيع المكثفة 
خالل فترة زمنية قصيرة إلى انهيار سوق العقار، 
وبالتبعية سينتج عــن ذلــك حـــدوث أزمـــة نظامية 
فــي الــبــورصــة نتيجة انــهــيــار أســعــار األســهــم لتلك 
الشركات، وما قد تخلقه من أزمات مالية واقتصادية 

تعصف باالقتصاد.
ع في ذهنه إحــداث هذه  بالتأكيد لم يكن الُمشرِّ
ــــرى  خـ

ُ
ــان فـــي ذهـــنـــه الــنــتــيــجــة األ الـــفـــوضـــى، إنـــمـــا كــ

التي تتماشى مــع المنطق السليم، وهــي السماح 
للشركات الُمدرجة بتملك العقارات حتى مع دخول 
غير الكويتيين عن طريق شــراء جزء من أسهمها، 
ومن ثم يكون القانون رقم 20 لسنة 2000، والقرار 
الــوزاري رقم 205 لسنة 2000، قد قيدا نص المادة 
)8( من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 بشأن 

الشركات الُمدرجة في البورصة.
إن من شأن التمسك بأي تفسيرات قد تذهب إلى 
انطباق نص المادة )8( من المرسوم بقانون رقم 74 
لسنة 1979 على الشركات الُمدرجة في البورصة 
سوف يفتح الباب نحو تطبيق نص المادة )9( من 
المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 والتي نصت 
 كــل تــصــرف يــتــم بالمخالفة 

ً
عــلــى أنـــه: )يــقــع بــاطــال

ألحــكــام هــذا الــقــانــون، وال يجوز تسجيله، ويجوز 
لكل ذي شأن وللحكومة طلب الحكم بهذا البطالن، 
وعــلــى المحكمة أن تقضي بــه مــن تــلــقــاء نفسها(، 
مما سيخلق دوامة جهنمية من البطالن المتتالي 
للتصرفات العقارية التي أجرتها الشركات المدرجة 
خـــالل الــســنــوات الــعــشــريــن الــمــاضــيــة مــنــذ السماح 
بتملك غير الكويتيين ألسهم الشركات الُمدرجة، 
حدث معه بلبلة في سوق األسهم نتيجة 

َ
مما قد ت

شعور المستثمرين بالخوف من انهيار سوق العقار 
إذا ما تم تطبيق هذا القانون على الشركات الُمدرجة 
وبطالن تملكها للعقارات أو على األقل جبرها على 
بيع عقاراتها خالل فترة وجيزة، ومن ثم خلق أزمات 
عاني فيه كافة بلدان 

ُ
اقتصادية إضافية في وقت ت

العالم مــن األزمـــات الخانقة التي خلقتها جائحة 
كورونا وما يترتب عليها من آثار.

إن بـــورصـــة الــكــويــت خــــالل الـــســـنـــوات القليلة 
الماضية قــد عملت جــاهــدة نحو استيفاء أعلى 
المعايير الدولية من أجل الحصول على ترقيات 
متتالية فــي مختلف الــمــؤشــرات الــعــالــمــيــة، وقــد 
نجحت في هذا األمر من خالل عدة وسائل منها 
تــرســيــخ الــســمــعــة الــحــســنــة لــلــشــركــات الــمــدرجــة 
بشكل خاص واالقتصاد الكويتي بوجه عام، وقد 
يــؤدي تطبيق بعض النصوص التي تم نسخها 
ة  أو إلــغــاؤهــا بموجب قوانين الحقة إلــى اإلســاء
إلى سمعة الشركات المدرجة في البورصة، ومن 
ثــم التأثير على تلك الترقيات أو الــتــراجــع عنها 
 ال مثيل له في تلك المؤشرات 

ً
مما يخلق تراجعا

 أن أحــد األسباب التي صاحبت 
ً
العالمية خاصة

تلك الترقيات هو تسهيل تدفق األموال األجنبية 
إلى السوق الكويتي.

إن إدارة التسجيل الــعــقــاري فــي وزارة الــعــدل 
أجــــازت للبنوك الــُمــدرجــة فــي الــبــورصــة تسجيل 
العقارات باسمها، ومــن ثم فإننا نــرى أن ُيسمح 
 بمعاملة البنوك ولتحقيق 

ً
لباقي الشركات أسوة

الــمــســاواة بــيــن الــشــركــات الــُمــدرجــة الــتــي تتمتع 
بمراكز قانونية ُمتماثلة.

لكل ذلك، فإن بورصة الكويت ترى عدم جواز 
تطبيق نص المادة )8( من المرسوم بقانون رقم 
1979 بتنظيم تملك غــيــر الكويتيين  74 لسنة 
للعقارات وذلــك فيما يخص الشركات الُمدرجة 

في البورصة.

https://www.aljarida.com/article/14187
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ً
البحر: ريادة المرأة الكويتية راسخة والطريق ال يزال طويال

نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة »الوطني« أجرت مقابلة مع مجلة »فوربس« الشرق األوسط
كــشــفــت مــجــلــة »فــــوربــــس« عن 
قائمتها السنوية ألقوى سيدات 
األعمال في الشرق األوسط للعام 
2023، وحــــلــــت نـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس 
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت 
ــر، فــي  ــ ــحـ ــ ــبـ ــ ــــي شــــيــــخــــة الـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
ــدارة تــصــنــيــف أقــــوى ســيــدات  ــ صـ
األعـــمـــال عــلــى مــســتــوى الــكــويــت، 
وجاءت في المرتبة الرابعة ضمن 
الــتــصــنــيــف الــســنــوي لــلــعــام ذاتــه 
ألقوى 50 سيدة أعمال في الشرق 
األوسط، بفضل مسيرتها الحافلة 
بالنجاحات في العمل المصرفي، 
وما تتبناه من مبادرات مجتمعية 

ومهنية بارزة.
ونشرت المجلة مقابلة أجرتها 
ــنـــاولـــت فــيــهــا أبــــرز  مــــع الـــبـــحـــر تـ
ركائز نمو »الوطني«، والمبادرات 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة الـــمـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي 
تتبناها وتشرف عليها، إضافة 
إلى القاء الضوء على جانب من 

مسيرتها المهنية الحافلة.

نمو مستدام

وحــــــــول تـــحـــقـــيـــق »الــــوطــــنــــي« 
 قـــويـــة عــــن الــــعــــام 2022 

ً
ــا ــ ــاحـ ــ أربـ

والــتــوقــعــات المستقبلية بشأن 
استمرار زخم النمو، أكدت البحر 
احتفاظ الوطني بنظرة إيجابية 
تجاه استمرار االتجاهات القوية 
لألرباح بدعم من استراتيجيات 
التنوع والتحول الرقمي، وتحسن 
البيئة التشغيلية، وارتفاع أسعار 
النفط، وانخفاض تكلفة المخاطر.
وعــمــا إذا كــانــت هــنــاك فرصة 
لـــلـــتـــوســـع، قــــالــــت، إن »الـــوطـــنـــي« 
 في 13 دولة حول 

ً
موجود حاليا

الــعــالــم وال تــوجــد خــطــط حالية 
للمزيد مــن الــتــوســع الــجــغــرافــي، 
و«نـــركـــز فــي الــوقــت الـــراهـــن على 
التوسع باألسواق التي نعمل بها، 
لكننا نرحب باقتناص أي فرصة 
مميزة، ومــا تـــزال توسعة نطاق 
أنــشــطــة أعــمــالــنــا غــيــر الرئيسية 
مطروحة إذا ظهرت فرص تنسجم 

مع استراتيجيتنا«.
وتناولت البحر، في المقابلة، 
أحـــدث مــســارات التحول الرقمي 
لــلــبــنــك، مــنــهــا الــمــخــتــبــر الــرقــمــي 
ـــ«الـــوطـــنـــي«،  بــالــمــقــر الــرئــيــســي لـ
الذي يتولى إجراء بحوث السوق 
واســتــكــشــاف أحــــدث الــتــوجــهــات 

 »Fintech« التكنولوجية الرقمية
في األسواق العالمية إضافة إلى 
التطوير الداخلي ألعلى مستوى 
من المنتجات، كما يعتمد بشكل 
ــلــــى تـــحـــلـــيـــل الـــبـــيـــانـــات  ــر عــ ــ ــبـ ــ أكـ
وأتـــمـــتـــة الــعــمــلــيــات الـــروبـــوتـــيـــة 
»RPA« والتعلم اآللي في عملياته 

التشغيلية.
وفــيــمــا يتعلق بــرؤيــة »كــويــت 
جديدة«، أفــادت بأن »رؤيــة 2035 
ترتكز على قيام الحكومة بالدور 
ــــي ووضــــــــع الـــســـيـــاســـات  ــابـ ــ ــرقـ ــ الـ
والــتــوجــهــات مــع إفــســاح المجال 
أمـــــــام الــــقــــطــــاع الــــخــــاص لــلــقــيــام 
بــالــجــانــب الــتــنــفــيــذي، فـــي إطـــار 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات مـــــــد جــــســــور 
التعاون بين القطاعين، وتأسيس 
الــحــكــومــة لــلــشــركــات الـــجـــديـــدة، 
ــائــــف، لـــكـــن يــجــب  ــيـــر الــــوظــ وتـــوفـ
التوجه إلى القطاع الخاص لرفع 

مستويات الكفاءة«. 

مبادرات رائدة

وتــابــعــت الــبــحــر: »تعلمنا من 
الــتــجــربــة أنــــه البــــد مـــن الــتــطــور 
ــداث تـــقـــنـــيـــات جـــديـــدة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــع الــــحــــالــــي، لـــذلـــك  ــ ــــوضـ تـــغـــيـــر الـ
قررنا المبادرة وإحـــداث التغير 
بأنفسنا وتقديم الجديد، وبدأنا 
 
ً
ــن الـــصـــفـــر ووضـــعـــنـــنـــا أســـســـا مــ

راسخة، مكنتنا من تنفيذ تجربة 
)ويــاي( وتدشين أول بنك رقمي 
 فقط، 

ً
في الكويت خالل 12 شهرا

ونتطلع لــرؤيــة انــعــكــاســات تلك 
الــتــجــربــة الــرقــمــيــة الــفــريــدة على 

ربحيتنا«.
ــــالق الــبــنــك   عــلــى إطـ

ً
وتــعــلــيــقــا

مبادرة »بنكي« الرائدة للتثقيف 
المالي، بينت أن »ذلــك البرنامج 
المميز يساهم في تعزيز الثقافة 
المالية والتوعية بأهمية االدخار 
ــة إنــــفــــاق  ــ ــلـ ــ ــواصـ ــ كــــبــــديــــل عــــــن مـ

األموال«.
وفيما يتعلق بــإدارة األصول 
والـــــــثـــــــروات، ذكـــــــرت أن »مــعــظــم 
البنوك ترتكز على دفــع العمالء 
ــادة اإلنــــفــــاق ومــنــحــهــم  ــ ــ نـــحـــو زيـ
 
ً
، لـــكـــنـــنـــا نـــتـــبـــع نــهــجــا

ً
قــــــروضــــــا

 يــعــزز الــثــقــافــة الــمــالــيــة 
ً
مــخــتــلــفــا

السليمة من خالل إعطاء عمالئنا 
ــبــــر مــنــصــة  فــــرصــــة لــــــالدخــــــار عــ
الــخــدمــات االستثمارية الرقمية 

العمل الدؤوب مفتاح الوصول إلى القمة
قدمت »فوربس« مثااًل على حجم الجهود والتضحيات 
التي بذلتها شيخة البحر طــوال مسيرتها الوظيفية، 
 إلنهاء 

ً
عندما استمرت في العمل حتى الساعة 5:30 فجرا

 
ً
إحدى صفقات تمويل مشروع BOT، والعودة للعمل مبكرا
فــي الــيــوم التالي، فيما علقت البحر على ذلــك الموقف 
قائلة: »ذهبت لمنزلي ألنفض عني غبار اليوم، وشربت 
 
ً
 من عصير البرتقال، وعدت بعدها إلى مكتبي مجددا

ً
كوبا

 لبدء يوم عمل جديد«. 
ً
في الساعة 6:30 صباحا

وأضافت البحر: »من شدة حبي وتعلقي بالعمل، ال 
.»

ً
أجد أفضل من قبول التحديات دائما

وأكدت حرصها على تنمية معارفها وإشباع فضولها 
الــعــلــمــي، إذ »لـــم يــكــن مـــن طبيعتي الــبــحــث عـــن وظيفة 
روتينية، بل واصلت طرح األسئلة والتعلم والنمو، ولم 

 بفرض أي قيود تحد من إمكانياتي وطموحي 
ً
أقبل أبدا

المهني«. وبشأن ما يميز مسيرتها المهنية، اعتبرت أن 
»كل مسيرة نجاح تتميز بمنعطفات فريدة تميزها عن 
غيرها من التجارب، لكن هناك بعض الثوابت الرئيسية 
ــة إلحـــــراز الـــنـــجـــاح، مـــن ضــمــنــهــا الــتــحــلــي بــرؤيــة  الـــالزمـ
إيجابية واالعتزاز بالقيم واالستفادة من نقاط القوة التي 
تميزني عن غيري. تلك هي العوامل التي كللت مسيرتي 

المهنية بالنجاح«.
وعما تركز عليه اآلن لمواصلة النجاح من منصبها 
 مــن الــوقــت فــي وضــع 

ً
الــقــيــادي، أجـــابـــت: »أقــضــي مـــزيـــدا

االستراتيجيات ودعـــم فــرق العمل وتخطيط التعاقب 
الوظيفي واالستثمار في الموظفين، ما يفسح المجال 
لدعم جهود المجموعة وتعزيز نموها في ظل التركيز 

على المشهد العام، مع الحرص على االجتماع مع مختلف 
القيادات على مستوى المجموعة لمناقشة تطور األداء 

 للخطة الموضوعة«.
ً
وفقا

واغتنمت البحر »هذه الفرصة للتأكيد على أن الوصول 
إلى القمة يتطلب العمل الجاد. وهذا ما قمت به في بداية 
 ،

ً
 مختلفا

ً
مسيرتي المهنية، حيث قررت أن أسلك نهجا

 إلثبات قدراتي وتحقيق 
ً
 دؤوبا

ً
والذي تطلب مني عمال

ذاتي«.
وأعربت البحر عن طموحها في التعاون مع منظمة 
غير ربحية لمساعدة ودعم المجتمع، مع التركيز على 
 حلم أود تحقيقه على أرض 

ً
جانب التعليم. »هــذا حقا

 فــي إحـــداث 
ً
 فــاعــال

ً
الـــواقـــع، حــيــث أطــمــح أن أكـــون عــامــال

التغيير في التعليم«.

ــــث(، ونـــعـــتـــز بــمــا  ــلـ ــ ــارت ويـ ــ ــمـ ــ )سـ
أحرزناه من نتائج مميزة خالل 

تلك التجربة«.
ــى دمــــج  ــ ــ وأشـــــــــــارت الــــبــــحــــر إلـ
الــبــنــك خــدمــات »ســمــارت ويــلــث« 
ضــمــن بــرنــامــج خــدمــة »الــوطــنــي 
عـــبـــر الـــمـــوبـــايـــل« حـــتـــى يــتــمــكــن 
الــعــمــالء مــن الــوصــول للخدمات 
االستثمارية عن طريق التطبيق، 
وتحويل األمـــوال واالطـــالع على 

موقف محافظهم االستثمارية.

NBK RISE

وأشارت البحر خالل المقابلة 
 NBK« إلــى إطــالق البنك برنامج
RISE« الــــذي يــهــدف إلــــى تــعــزيــز 
دور الــقــيــادات النسائية وتولي 
ــب الــــقــــيــــاديــــة  ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ أعــــــلــــــى الـ
بمشاركة شركات مختلفة وقعت 
بــــشــــكــــل جــــمــــاعــــي عــــلــــى وثـــيـــقـــة 
التعهد بزيادة تمثيل المرأة في 

المناصب القيادية.
وقالت إن »القيادات النسائية 
لديها درجـــة عالية مــن التفكير 
ــعــــروف أن  ــمــ ــن الــ ــ اإلبــــــداعــــــي، ومــ
الــــشــــركــــات الـــتـــي لـــديـــهـــا تــمــثــيــل 
 تــنــخــرط 

ً
ــا ــائـــي قــــــوي نــــطــــاقــ ــسـ نـ

أكــثــر فــي الــقــضــايــا االجتماعية، 
 أن الــشــركــات التي 

ً
وثــبــت أيــضــا

ــائـــي قــــــوي فــي  ــا تـــمـــثـــيـــل نـــسـ ــهـ بـ
اإلدارة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومـــجـــالـــس 
ــا تــحــصــل على   مـ

ً
اإلدارة غـــالـــبـــا

تصنيفات أعلى من حيث االلتزام 
بمعايير المسؤولية االجتماعية 

والحوكمة والشفافية«.
 أنظر لألمور 

ً
وأضافت: »دائما

بــشــغــف وحـــمـــاس شـــديـــد. وعــلــى 
 
ً
ــرأة دورا ــمــ مـــر الـــتـــاريـــخ، أدت الــ

 في الكويت، فريادة المرأة 
ً
رياديا

 ،
ً
 مستحدثا

ً
الكويتية ليس أمـــرا

 وعلينا 
ً
لكن المسار ما زال طويال

مواصلة العمل إلحراز المزيد من 
التقدم. وأرى أن أبــرز التحديات 
تـــتـــمـــثـــل أواًل فـــــي نـــســـبـــة تـــولـــي 
الـــقـــيـــادات الــنــســائــيــة للمناصب 
الــعــلــيــا بــالــقــطــاع الـــمـــالـــي، وســد 
الفجوة بين الجنسين، ال سيما 

فيما يتعلق باألجور«.

   القيادات 
النسائية 

ثري االبتكار 
ُ
ت

رسخ التزام 
ُ
وت

المؤسسات 
بمسؤوليتها 

المجتمعية 
وقواعد 

الحوكمة

   البد من 
تراجع دور 

الحكومة 
لصالح القطاع 

الخاص لضمان 
تنفيذ رؤية 

2035 بكفاءة 

  نعمل على 
تعزيز ثقافة 
مالية سليمة 

لعمالئنا ال 
تدفعهم لإلنفاق 
االستهالكي فقط

البحر 

  قررنا استباق 
التطور وأطلقنا 

»وياي« كأول 
بنك رقمي في 

الكويت 
البحر 

          

»وربة« يوقع اتفاقية شراكة 
Venue 56 استراتيجية مع مركز

أعــــلــــن بـــنـــك وربــــــــة تـــوقـــيـــع 
اتفاقية شــراكــة استراتيجية 
مــع مــركــز Venue 56، بهدف 
رعاية األنشطة التي سيقوم 

بها البنك خالل عام 2023.
وتــــــــأتــــــــي هــــــــــذه الـــــشـــــراكـــــة 
 ألنشطة 

ً
االستراتيجية دعما

ــيــــة  ــتــــرونــ الــــــريــــــاضــــــات اإللــــكــ
المشتركة بين البنك والمركز، 
ــة إلــــى تــطــويــر ريــاضــة  ــافـ إضـ
 
ً
ــعـــاب اإللــكــتــرونــيــة، نــظــرا األلـ

ــا لــــقــــتــــه مـــــــن نــــــجــــــاح فـــي  ــ ــمـ ــ لـ
مــخــتــلــف دول الـــعـــالـــم، ســــواًء 
ــات الــــفــــرديــــة أو  ــريــــاضــ فــــي الــ

الجماعية.
وبـــهـــذا الـــصـــدد، قـــال مــديــر 
قـــطـــاع الــتــســويــق واالتـــصـــال 
الــمــؤســســي فــي »وربــــة« أيمن 
الــمــطــيــري: »اهــتــمــام الــشــبــاب 
ــات  ــاضــ ــريــ ــالــ ــــت بــ ــــويـ ــكـ ــ ــي الـ ــ فــ
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة مـــتـــنـــاٍم، أســــوة 
بــجــمــيــع دول الـــعـــالـــم، حــيــث 
أصـــــــــبـــــــــحـــــــــت الــــــــــريــــــــــاضــــــــــات 
 
ً
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة الــــيــــوم مــــركــــزا

، وتــعــتــبــر مــن أنـــواع 
ً
أســاســيــا

ــــات الـــذهـــنـــيـــة الـــتـــي  ــــاضـ ــريـ ــ الـ
ــــي تـــطـــويـــر الــــــذات  تـــســـاهـــم فـ

ومواكبة عصر الرقمنة«.
ــري أن  ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ وأوضـــــــــــــح الـ
 
ً
ا مــــــركــــــز ُيــــــعــــــد   Venue 56
ــــال عـــالـــم  ــــجـ  فـــــي مـ

ً
ــا ــمــــرســ ــتــ مــ

أيمن المطيري ومحمد األيوب بعد توقيع االتفاقية

الــريــاضــات اإللكترونية، وأن 
ــي بـــدايـــة  ــ ــة هـ ــيــ ــاقــ ــفــ هــــــذه االتــ
مــــن الـــبـــنـــك إلنــــجــــاح الــمــجــال 
الـــريـــاضـــي الـــخـــاص بــالــعــالــم 
اإللــكــتــرونــي، حــيــث سيتبعه 
الــــــعــــــديــــــد مــــــــن الـــــــشـــــــراكـــــــات، 
للمساهمة فــي االرتــقــاء بهذا 
المجال الخاص بفئة الشباب.
بــدوره، قال محمد األيوب، 
 :Venue 56 المؤسس لمركز
»نسعد الــيــوم بــهــذه الشراكة 
االستراتيجية مــع أحــد أكثر 
 فــــي الـــكـــويـــت، 

ً
ــوا ــمــ ــنـــوك نــ ــبـ الـ

حــــيــــث يـــعـــتـــبـــر )وربــــــــــــــة( مـــن 
 لــألعــمــال 

ً
أكــثــر الــبــنــوك دعــمــا

ــــة خـــــــــالل الــــفــــتــــرة  ــيـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ ــــشـ الـ
األخيرة«.

وأشــــــــــــار األيــــــــــــوب إلــــــــى أن 
ــة ســتــكــون على  ــراكـ هــــذه الـــشـ
ــدار عـــام 2023، وســتــســاهــم  مــ
فـــي تــطــويــر الــعــمــل الــمــشــتــرك 
لــخــدمــة الــشــبــاب والــريــاضــات 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة، إضـــــافـــــة إلــــى 
تــحــقــيــق الــتــطــلــعــات الــخــاصــة 
بــــالــــريــــاضــــيــــيــــن فـــــــي مــــجــــال 

الرياضات اإللكترونية.
ــأن الــمــركــز تأسس  وأفــــاد بـ
لخدمة الرياضات اإللكترونية، 
ــا، وبـــنـــاء  ــهــ بـــجـــمـــيـــع مــــجــــاالتــ
نجاحات إلكترونية للشباب 
الكويتي، لمواكبة المنافسة 
اإلقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، إضــافــة 
إلى تجهيز الفرق ذات المهارة 
العالية للمنتخبات الوطنية.

»التجاري« يجدد النصب التذكاري »التجاري« يجدد النصب التذكاري 
بتقاطع »الـ بتقاطع »الـ 66« و«الملك فهد«« و«الملك فهد«

بمناسبة قــرب االحــتــفــال بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة، قــام البنك التجاري 
الكويتي بصيانة وإعــادة تجديد النصب التذكاري الخاص بالبنك 
 على تقاطع الــدائــري الــســادس مــع طريق الملك فهد 

ً
الــواقــع تــحــديــدا

 أن هذا التجديد للنصب التذكاري يأتي في إطار 
ً
بشكل كامل، علما

سلسلة من الفعاليات واالحتفاالت التي يعتزم »التجاري« القيام بها 
خالل الشهر الجاري.

وفي هذا السياق، صرحت أماني الورع، نائبة المدير العام لقطاع 
الــتــواصــل الــمــؤســســي فــي الــبــنــك: »حــرصــنــا فــي )الــتــجــاري( عــلــى بــدء 
االحتفال باألعياد الوطنية من مطلع فبراير، من خالل تزيين وتجديد 
النصب التذكاري وصيانته، احتفااًل بهذه المناسبة العزيزة على قلوب 
الجميع«. وأكدت الورع أن البنك يحرص على المشاركة في احتفاالت 
الكويت الوطنية، وتنعكس هذه المشاركة من خالل عدة طرق، منها 
تجديد وتزيين النصب التذكاري بشكل يتناسب مع هذه المناسبة 

الوطنية العزيزة على قلوب الجميع.

 مع االحتفاالت باألعياد الوطنية
ً
تزامنا

»الخليج« يشارك في برنامج »إعداد 
مديري الشركات لمجالس اإلدارة«

تنظمه مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي
أعلن بنك الخليج مشاركته في 
البرنامج التدريبي »إعداد مديري 
الــــشــــركــــات لـــمـــجـــالـــس اإلدارة«، 
الــــذي تنظمه مــؤســســة التمويل 
الدولية التابعة لمجموعة البنك 
الـــدولـــي، بــالــتــعــاون مــع مؤسسة 
تميز وجمعية سوروبتيميست، 
للعام الثاني على التوالي، ضمن 
مــســاعــي الــبــنــك لترسيخ مــبــادئ 
االستدامة بالمجتمع، وفي إطار 

دعمه لتمكين المرأة.
ــــج  ــامـ ــ ــرنـ ــ ــبـ ــ وشـــــــــاركـــــــــت فــــــــي الـ
ــيـــج«، كــل  ــلـ ــام 2023 مــــن »الـــخـ ــعـ لـ
مـــن مــــآب الـــقـــاســـم نـــائـــب الــمــديــر 
ــات الـــمـــالـــيـــة  ــمــــؤســــســ ــلــ الــــــعــــــام لــ
والــســيــاديــة، وشــمــايــل الـــمـــرزوق 
مساعد الــمــديــر الــعــام للخدمات 
المصرفية للشركات- المقاوالت، 
فــــي الـــبـــرنـــامـــج الـــتـــدريـــبـــي لــعــام 
2023، الـــــذي بــــدأ فـــي 21 يــنــايــر 
 
ً
الماضي، ويستمر 3 أشهر، علما
أن 3 قـــيـــادات نــســائــيــة فــي البنك 
ــن:  ــام الـــمـــاضـــي، وهـ ــعـ ــاركـــت الـ شـ
دالل الدوسري، ونورة الحوطي، 

ومروة حاجيه. 
ــداد مــديــري  وُيــعــد بــرنــامــج إعــ
 
ً
الشركات لمجالس اإلدارة فريدا
من نوعه، وتــم تصميمه لتزويد 

الــمــشــاركــيــن بـــــــأدوات لــمــعــالــجــة 
ــات حــوكــمــة  ــارســ ــمــ وتـــحـــســـيـــن مــ
ــي تــــؤثــــر عــلــى  ــ ــتـ ــ ــات، والـ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
التخطيط طويل المدى، ويغطي 
مـــجـــمـــوعـــة واســــعــــة مــــن قــضــايــا 
ــد  ــاعـ ــة الـــــشـــــركـــــات، ويـــسـ ــمــ حــــوكــ
المتدربين على اكتساب أدوات 
اإلشــراف االستراتيجي والرقابة 
ــلـــى دور  ــعــــرف عـ ــتــ اإلداريــــــــــــة، والــ
ــاح  ــــي اإلفــــصــ مـــجـــلـــس اإلدارة فـ
والشفافية، وفهم كيفية حماية 

حقوق المساهمين. 
ويركز البرنامج على تحديات 
حوكمة الشركات التي تواجهها 
الــشــركــات، وأفــضــل الــمــمــارســات 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــخــفــف مـــن هــذه 
ــــث يــــتــــجــــاوز  ــيـ ــ الــــــتــــــحــــــديــــــات، حـ
الــبــرنــامــج الــنــظــريــات األســاســيــة، 
 ألبـــعـــاد 

ً
 عـــمـــلـــيـــا

ً
ــزا ــ ــــوجـ ــدم مـ ــقــ ويــ

حوكمة األعــمــال األساسية التي 
يمكن تنفيذها.

وبهذه المناسبة، أكدت المدير 
الـــعـــام إلدارة الـــمـــوارد الــبــشــريــة، 
ســلــمــى الـــحـــجـــاج، أن »الــخــلــيــج« 
حــريــص على تمكين الــمــرأة، من 
خالل مساعدة المواهب والكوادر 
المتميزة من القيادات النسائية 
بالبنك فــي الــمــشــاركــة بالبرامج 

سلمى الحجاج

التدريبية المتخصصة، السيما 
التي تنظمها المؤسسات الدولية 
الــرائــدة، وفــي مقدمتها مؤسسة 

التمويل الدولية.
وتــابــعــت الــحــجــاج: »فــخــورون 
ــيــــادات نــســائــيــة من  بــمــشــاركــة قــ
الــبــنــك فـــي الــبــرنــامــج الــتــدريــبــي 
)إعــداد مــدراء الشركات لمجالس 
اإلدارة( للعام الثاني على التوالي، 
لما يتمتع به من رصانة علمية، 
وما يوفره من خبرات للمتدربين، 
 
ً
السيما من النساء، إذ يفتح آفاقا

جديدة حول المناصب القيادية«. 

»KIB«: إنجازات بارزة عبر الخدمات المصرفية اإللكترونية والرقمية خالل 2022
أكد المدير التنفيذي للخدمات المصرفية 
لألفراد في بنك الكويت الدولي »KIB« نواف 
الخرّيف، أن البنك نجح في استكمال العديد 
مــن الخطط التي كــان قــد صّممها لتعزيز 
وتطوير بنية أعماله الرقمية األساسية، 
لضمان أعلى مستوى من القدرة على تقديم 
الخدمات المصرفية لألفراد بأفضل الحلول 
الرقمية التي تناسب أسلوب حياة العمالء، 

 من 
ً
ر لهم تجربة مميزة، التزاما

ّ
وتوف

ــارات  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ »KIB« بــــمــــواكــــبــــة أحــــــــدث االبـ
 بذلك 

ً
الرقمية وتطوراتها السريعة، مسجال

سلسلة من اإلنجازات البارزة عبر خدماته 
الــمــصــرفــيــة اإللــكــتــرونــيــة والــرقــمــيــة خــالل 

العام 2022.
وقــــال الــخــرّيــف، فــي تــصــريــح صــحــافــي، 
إن الــنــهــج الـــذي تتبعه اإلدارة المصرفية 
لألفراد لتستمر في إثراء التجربة المصرفية 
اإللكترونية، تعتمد في المقام األول على 
تبني توجهات العمالء المصرفية الحديثة 
بما يتماشى مــع نمط حياتهم العصري، 

ومن هذا المنطلق، رّكزت اإلدارة المصرفية 
ــنـــوات  ــلـــى ابــــتــــكــــار قـ لـــــألفـــــراد جــــهــــودهــــا عـ
مصرفية بديلة ومتنوعة، عالوة على إتاحة 
قنوات تسمح بالوصول إلى جميع شرائح 
العمالء أينما كانوا بطرق تناسب أسلوب 
حياتهم اليومي وتلبي متطلباتهم بأعلى 

مستوى من الخدمة.

خدمات مصرفية بحلول رقمية

وضــمــن سعيه لتنمية قــدراتــه الرقمية 
ــــاق خــــدمــــاتــــه الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــــطـ وتــــوســــيــــع نـ
اإللكترونية، أوضـــح أن البنك نجح خالل 
العام الماضي في إضافة 6 خدمات جديدة 
عبر تطبيق »KIB مــوبــايــل«، أهمها خدمة 
تحميل وطــبــاعــة كشف الــحــســاب، وخدمة 
ــة فـــتـــح حــســاب  ــدمــ ــم فــــاتــــورتــــك«، وخــ ــّســ »قــ
الـــدروازة الجديد، مما ساهم في تضاعف 
أعداد مستخدمي التطبيق لـ %33 مقارنة 

بعام 2021.

وأضــــــــاف أن »KIB« واصــــــل ابـــتـــكـــاراتـــه 
الــرقــمــيــة طــــوال الـــعـــام لــيــتــمــكــن مـــن تــقــديــم 
الــعــديــد مـــن خــدمــاتــه الــمــصــرفــيــة للعمالء 
دون الحاجة لزيارتهم لألفرع، ونجح البنك 
خــــالل الــســنــة الــمــاضــيــة فـــي إطــــالق خــدمــة 
إضــافــة العميل للنظام المتكامل لــديــوان 
الخدمة المدنية، حتى تكون إحدى القنوات 
البديلة التي يستطيع العميل استخدامها، 
حــيــث قــــام بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــهــيــئــة الــعــامــة 
 ،)PACI( للمعلومات المدنية فــي الــكــويــت
مـــن أجــــل االســـتـــفـــادة مـــن قـــاعـــدة بــيــانــتــهــا 
وتطبيقها الــرقــمــي: »هــويــتــي«، فــي تيسير 
وتــســريــع عملية فــتــح الــحــســاب »أونــاليــن« 
لــلــعــمــالء، وأصـــبـــح بـــإمـــكـــان KIB الــتــعــرف 
على المستخدم الجديد عن طريق تطبيق 
»هــويــتــي« والتحقق مــن بيانته وسحبها 
بشكل ســريــع، مــع الــحــصــول على توقيعه 
ــك لتسجيله  ــ ــر، وذلـ ــبـ الـــرقـــمـــي بــســهــولــة أكـ
كــعــمــيــل جــــديــــد واســـتـــكـــمـــال عــمــلــيــة فــتــح 

الحساب له في وقت أقل.

ــــرز اإلنـــــجـــــازات  ــأبـ ــ ــــف، بـ ــرّيـ ــ ــــخـ وأشـــــــــاد الـ
األخـــرى الــتــي حققها البنك على الصعيد 
الـــرقـــمـــي فــــي 2022، الـــتـــي شــمــلــت إطــــالق 
 PayCard حلول الدفع السريع مثل حساب
الجديد لعمليات الدفع الخاصة بالهيئات 
الحكومية، بالتعاون مع منصة »تسديد«، 

إلــى جــانــب تفعيل خــدمــات الــدفــع مــن ُبعد 
 Garmin ومـــن دون تــالمــس عــبــر تــقــنــيــات
Pay، وFitBit Pay، وSamsung Pay، وكذلك 

Apple Pay الرقمية.

التوسع واالنتشار في أنحاء الكويت

ــة إلــــى خــطــطــه لــتــوســيــع شبكة  ــافــ وإضــ
الــفــروع وتوزيعها في مناطق مركزية في 
الكويت للوصول إلى أكبر عدد من العمالء 
مــن كــافــة الــشــرائــح، أفـــاد بــأن البنك حرص 
مـــن جــانــب آخـــر عــلــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــاتــهــم 
، إذ 

ً
في إجراء معامالتهم المصرفية رقميا

واصــل انتشاره في أنحاء البالد بتدشين 
 )ATM( الــمــزيــد مـــن أجـــهـــزة الـــصـــراف آلــــي
الخاصة بــه ليصل إجمالي عــدد األجــهــزة 
إلى 127، حيث تقدم تلك األجهزة مجموعة 
متكاملة من الخدمات المصرفية األساسية 
للعمالء خــارج الفرع، مع خدمات إضافية 
تشمل تحديث بــيــانــات البطاقة المدنية، 

تفعيل بطاقات البنك الجديدة، تغيير الرقم 
 عــن إمكانية التحويل بين 

ً
الــســري، فــضــال

الــحــســابــات الشخصية للعميل أو لعميل 
KIB آخر وميزة السحب باستخدام البطاقة 

المدنية أو الهاتف النقال.
وأشار إلى أن البنك قد نجح في تحقيق 
ــام شــهــد فيه  ــقـــاب عــ ــذه الــنــتــائــج، فـــي أعـ هــ
KIB عملية تطوير واسعة وشاملة للبنية 
التحتية الرقمية ألعماله، حتى تمكن من 
خــاللــهــا مـــن طــــرح حـــلـــول رقــمــيــة مــبــتــكــرة 
ومــتــمــّيــزة لمعظم الــخــدمــات الــتــي تقدمها 
اإلدارة الــمــصــرفــيــة لــــألفــــراد فـــي KIB، في 
ــداف  ــ ســعــيــهــا الـــــــــدؤوب نـــحـــو تــحــقــيــق أهــ
البنك االستراتيجية، والقائمة على نهجه 
المرتكز بشكل محوري على العمالء وعلى 
تقديم قيمة مضافة تزيد من ثقتهم وتالقي 
تــطــلــعــاتــهــم فـــي الـــخـــدمـــات الــشــامــلــة الــتــي 

يقدمها لهم البنك.

نواف الخريف
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 stc أعـــلـــنـــت شـــركـــة االتـــــصـــــاالت الـــكـــويـــتـــيـــة
مــشــاركــتــهــا فـــي الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن مــؤتــمــر 
»LEAP«، الذي استضافته السعودية من 6 إلى 9 
فبراير 2023 في الرياض، ويركز المؤتمر، الذي 
تم تنظيمه تحت شعار »في عوالم جديدة« هذا 
العام، على مجتمع الذكاء االصطناعي العالمي.
وبــعــد نــجــاح الــمــؤتــمــر فــي نسخته األولـــى، 
 
ً
شــــاركــــت stc فــــي نــســخــتــه الـــثـــانـــيـــة، تــمــاشــيــا

ــا كــرائــد  مــع تــركــيــز الــشــركــة عــلــى تــعــزيــز دورهــ
رقــمــي والعـــب رئــيــســي فــي مــجــال تكنولوجيا 
المعلومات واالتــصــاالت المحلية واإلقليمية، 
وحـــضـــر الــمــؤتــمــر الــمــهــنــدس مـــزيـــد الــحــربــي، 
الرئيس التنفيذي لشركة stc، في خطوة تعكس 
مستوى االلــتــزام الــذي وضعته الشركة تجاه 
استكشاف المنصات الرئيسية والمؤثرة التي 
يمكن أن توسع أعمال تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في stc، خاصة بعد االستحواذ على 

شركة البوابة اإللكترونية القابضة.
ولــطــالــمــا كــانــت اســتــراتــيــجــيــة stc وهــدفــهــا 
الرئيسي هو توفير مجموعة غنية من الحلول 
السحابية والــرقــمــيــة واالتـــصـــاالت، جنبا إلى 
جنب مع حلول تكنولوجيا المعلومات الرائدة، 
إلثــراء تجربة العمالء لألفراد، وتعزيز نماذج 

األعمال لعمالء الشركات.
وكشركة رائدة في تقديم خدمات تكنولوجيا 
المعلومات واالتــصــاالت، ركــزت »stc« على أن 
 فــي االقــتــصــاد الرقمي 

ً
 رئــيــســيــا

ً
تصبح العــبــا

المزدهر بالمنطقة، من خالل توفير منتجات 
ــدة  ــ ــلــــول مــتــكــامــلــة وتـــقـــنـــيـــات رائـ مــبــتــكــرة وحــ
لعمالء المؤسسات، فمن خالل بنيتها التحتية 
الراسخة للشبكة، وااللتزام بتميز خدمة العمالء 
وفريقها مــن المهنيين ذوي الــخــبــرة، تسعى 

stc جاهدة لتكون سباقة في تبني التطورات 
التكنولوجية داخل الصناعة، فسواء من خالل 
تــقــديــم اســتــشــارات اســتــراتــيــجــيــة حـــول تقنية 
المعلومات أو خدمات اتصاالت متطورة، فإن 
stc تــقــدم مــيــزة تنافسية فــي الــســوق الــرقــمــي 

الديناميكي سريع التطور اليوم.
الجدير بالذكر أن مؤتمر LEAP شهد حضور 
أكثر من 100 ألف مبتكر تقني وخبراء بارزين 
من جميع أنحاء العالم، استمعوا إلى آراء أكثر 
من 700 متحدث خبير عبر 11 مرحلة تقنية 
لتقديم رؤى الخبراء ومحتوى متطور، وركزت 
مــوضــوعــات الــمــؤتــمــر الــمــنــطــلــق تــحــت شــعــار 
»فــــي عـــوالـــم جــــديــــدة«، كـــل يــــوم عــلــى مــوضــوع 
مختلف يتعلق باالبتكار، مثل التعاون والزخم 

والمستقبل.
ومـــن خـــالل مــجــمــوعــة مليئة بالمتحدثين 

وأعــضــاء اللجنة ذوي الــخــبــرة الــعــالــيــة الــذيــن 
يشاركون آراءهم حول موضوعات مثل الذكاء 
ــادة، قــــدم الـــحـــدث رؤى ال  ــيـ ــقـ االصــطــنــاعــي والـ
 
ً
تقدر بثمن حول التطورات التي تحدث حاليا
في هذا المجال، ولم يقتصر األمر على توفير 
نــظــرة ثــاقــبــة لكيفية اســتــخــدام التكنولوجيا 
 ألهم 

ً
ــراء تــغــيــيــرات إيــجــابــيــة، ولــكــن أيــضــا إلجــ

الــمــشــاركــيــن بــأفــكــار يمكنهم إعــــادة إنشائها 
فــي بــلــدانــهــم أو شــركــاتــهــم األصــلــيــة، وشملت 
الموضوعات الرئيسية التي تمت مناقشتها 
خالل المؤتمر، الــذي استمر 4 أيــام، االقتصاد 
اإلبداعي وتكنولوجيا التعليم وتجارة التجزئة 
والـــثـــورة الصناعية الــرابــعــة أو 4IR، والــطــاقــة 
المستدامة والمدن الذكية والتكنولوجيا المالية 

والتكنولوجيا الصحية.

ــي خــــطــــوة نـــوعـــيـــة تـــواكـــب  ــ فـ
الــزخــم والــطــمــوح الــمــوجــه نحو 
تـــحـــقـــيـــق الــــــــريــــــــادة والــــتــــوســــع 
ــقـــت  ــلـ فــــــي ريــــــــــــادة األعـــــــمـــــــال أطـ
مجموعة البيوت االستثمارية 
 )BIG Holding ــة ) ــ ــــضـ بـ ــا ــ ــقـ ــ لـ ا
خطتها االستراتيجية الجديدة 
للسنوات الــثــالث المقبلة تحت 
عنوان »XPAND« بهدف التوسع 
ــيـــمـــي لــشــركــات  ــلـ الــمــحــلــي واإلقـ

المجموعة التابعة.
وقـــــــــال الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للمجموعة المهندس عبدالرحمن 
ــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي،  الـــخـــنـــه، فــ
ــة كــــي أر إتــــــش« ذراع  إن »شــــركــ
الـــمـــجـــمـــوعـــة الــمــتــخــصــصــة فــي 
شؤون الموارد البشرية وتقديم 
خدمات الدعم المتكاملة للعديد 
ــيـــن  ــاعـ ــطـ ــقـ ــالء فــــــي الـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ مــــــن الـ
الــحــكــومــي والــخــاص ستواصل 
نـــمـــوهـــا بـــالـــتـــوســـع فــــي أســـــواق 
جديدة مع طرح خدمات نوعية 
 إلى أن الشركة 

ً
ومبتكرة، مشيرا

ســتــوســع نــشــاطــهــا فــي المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة حــيــث أنها 
 في كل من اإلمارات 

ً
تعمل حاليا

والبحرين وقطر واألردن.
وأضــــــــــــــــــــــــــاف الـــــــــــخـــــــــــنـــــــــــه، أن 
استراتيجية التوسع تعتمد على 
االبتكار ورضــا العمالء والنمو 
الــمــســتــدام فــي ظــل وجـــود أسس 
متينة واالعتماد على موظفين 
ــقــــدرة على  مــهــنــيــيــن ولـــديـــهـــم الــ

تكريس آليات العمل بكفاءة.
وتـــــابـــــع »نــــحــــن مــتــحــمــســون 
 بشأن الفرص التي تنتظر 

ً
جــدا

مــجــمــوعــة بـــيـــوت االســتــثــمــاريــة 
القابضة والشركات التابعة لها 
خــالل السنوات الثالث المقبلة، 
ــنــــواصــــل االســــتــــثــــمــــار فــي  إذ ســ
ــة وقــــدراتــــنــــا  ــريـ ــبـــشـ ـــا الـ ــ ــواردنـ ـــ مـ
وإمكانياتنا المتاحة لخلق قيمة 
مضافة لعمالئنا، كما سنسعى 
إلــى تعزيز معايير الــجــودة في 
مختلف الــقــطــاعــات الــتــي نعمل 

 على 
ً
بها لينعكس ذلــك إيــجــابــا

المجتمع والــســوق الكويتي في 
الوقت ذاته«.

ــى أن شـــركـــة »ريــــل  ــ واشـــــــار إلـ
إستيت هاوس العقارية« التابعة 
للمجموعة التي تدير مجموعة 
متنوعة مــن الــعــقــارات السكنية 
ــــى ادارة  ــافــــة الـ ــة إضــ ــاريـ ــتـــجـ والـ
عـــقـــد ســـــوق الـــمـــبـــاركـــيـــة إحــــدى 
أهـــم واجــهــات الــكــويــت الثقافية 
والسياحية تهدف إلــى توسيع 
ــقـــاريـــة وتــعــزيــز  مــحــفــظــتــهــا الـــعـ
قدراتها عبر التوسع في قطاع 
الفندقة والتطوير السكني داخل 
الكويت والسعودية، كما تخطط 
للمشاركة في عدد من المزادات 
الحكومية التي تهدف إلى تطوير 
مناطق سكنية وتجارية جديدة.

وعــــــــــلــــــــــى صـــــــعـــــــيـــــــد نــــــشــــــاط 
ــأن مجموعة  ــاد بـ الــمــجــمــوعــة أفــ
بـــيـــوت االســـتـــثـــمـــاريـــة الــقــابــضــة 
أســســت عـــام 2006 بــهــدف إدارة 
مــحــافــظ مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
الشركات القائمة سريعة النمو، 
واستطاعت خــالل فترة وجيزة 
تـــنـــويـــع خـــدمـــاتـــهـــا عـــلـــى نــطــاق 
واسع شملت قطاعات الخدمات 
التكميلية المساندة والخدمات 
الــعــقــاريــة عــبــر مــنــطــقــة الخليج 

العربي.
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قدمت شركة البترول الوطنية الكويتية 
خــدمــات صحية أساسية للعمالة الــوافــدة 
فــــي مــنــطــقــة الــفــحــيــحــيــل الـــصـــنـــاعـــيـــة، فــي 
إطــار يوم الصحة المهنية الخامس، الذي 
 
ً
نظمته تحت شعار »دعــنــا نتكاتف سويا
لــكــي نصبح أصـــحـــاء«، بــحــضــور الرئيسة 
التنفيذية للشركة وضحة الخطيب، ومدير 
إدارة الــطــوارئ الطبية بــــوزارة الصحة د. 

أحمد الشطي.

وجــرت ضمن أنشطة هــذا الــيــوم توعية 
العمال بالعادات الصحية السليمة، وكيفية 
ــــراض، إضــافــة إلـــى إجـــراء  الــوقــايــة مــن األمــ
فحوصات طبية مجانية، وتقديم العالجات 
ــة لــهــم تــحــت إشــــــراف اســتــشــاريــيــن  الــــالزمــ
وأخــصــائــيــيــن، فـــي ذات الـــمـــوقـــع، بــغــرض 
التسهيل على العمال، الذين تحول ظروف 
عملهم وأمــاكــن إقامتهم دون تمكنهم من 

التنقل للحصول على هذه الخدمات.

بهذه المناسبة، أكدت الخطيب أن الشركة 
 عــلــى الــقــيــام بمسؤوليتها 

ً
تــحــرص دائــمــا

االجتماعية، وخاصة في الجانب الصحي، 
مـــن خـــالل تــنــظــيــم أنــشــطــة وحـــمـــالت طبية 
وتوعوية داخل الشركة وخارجها، ومنها 
هــــذه الــحــمــلــة الــمــوجــهــة لــعــمــالــة منطقتي 
الفحيحيل واألحمدي الصناعيتين، كونهما 

من المناطق المحيطة بمصافي الشركة.
من جهته، ذكر نائب الرئيس التنفيذي 

للخدمات المساندة عبدالعزيز الدعيج أن 
الحمالت واألنشطة الصحية التي تقدمها 
الــشــركــة تــســاهــم فـــي الــكــشــف الــمــبــكــر عن 
المشاكل واألمــراض المزمنة، وخصوصا 
تلك الــتــي لها ارتــبــاط ببيئة الــعــمــل، مما 
يساهم بشكل كبير في سرعة شفاء العامل 
قبل ظهور أعراض مرضية خطيرة عليه، 
وبــالــتــالــي ضــمــان تــمــتــعــه بــصــحــة جــيــدة 
تمكنه من الحياة والعمل بالشكل األمثل.

»البيوت االستثمارية« تطلق 
XPAND استراتيجيتها الجديدة

عبدالرحمن الخنه

LEAP في مؤتمر stc جناح

خالل افتتاح الفعالية

الرئيس التنفيذي
لـ »هواوي كالود« أالن كي

لقطة جماعية

»جرافتي« لالستشارات تعقد أولى 
دوراتها في التسويق والمبيعات

عــقــدت شــركــة جــرافــتــي لــالســتــشــارات اإلداريـــة 
أولــى دوراتــهــا التدريبية المهنية المتخصصة 
للقطاعين الــعــام والـــخـــاص، بــمــشــاركــة ممثلين 
ــركــــات فــي  ــنـــوك والــــشــ ــبـ لــلــقــطــاع الــــخــــاص مــــن الـ

القطاعات المختلفة. 
حاضر في الدورة، التي ُعقدت فعالياتها على 
مــــدى يــومــيــن، االســـتـــشـــاري الــعــالــمــي فـــي قــطــاع 
التسويق والمبيعات صالح أبوالمجد، الذي ُيعد 
 من خبراء التدريب والتسويق في الشرق 

ً
واحدا

األوسط والعالم. 
وبهذه المناسبة، قــال الرئيس التنفيذي في 
»جرافتي«، علي الهجرس، إن التدريب في الكويت 
 في االقتصاد الوطني، ويسهم 

ً
 كبيرا

ً
يؤدي دورا

في إنعاش حركة المبيعات والتسويق في العديد 
 وقت األزمات. 

ً
من القطاعات، خصوصا

وأضـــاف الهجرس، فــي تصريحات صحافية 
عــقــب الــــدورة الــتــدريــبــيــة الــتــي أقــامــتــهــا الــشــركــة، 
الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي، أن الـــتـــدريـــب يــمــثــل ركــيــزة 
رئيسية فــي تحقيق رؤيــة كويت جــديــدة 2035، 
والــتــي تحتاج لعناصر بشرية مــدربــة ومؤهلة 
وقادرة على تحقيق اإلنجازات المطلوب تنفيذها 
والمنصوص عليها في المحاور التي تتضمنها 
 أن »جــرافــتــي« قــــادرة عــلــى تلبية 

ً
الـــرؤيـــة، مــؤكــدا

ة  احــتــيــاجــات الــقــطــاعــيــن الــعــام والـــخـــاص بكفاء
عالية، واستقدام أفضل المتخصصين العالميين 

في المجاالت المختلفة.
ــر االســتــشــاري الــعــالــمــي فــي قطاع  بــــدوره، عــبَّ
التسويق والمبيعات صالح أبوالمجد عن بالغ 
ســعــادتــه، بـــوجـــوده فـــي الــكــويــت لــلــمــرة األولــــى، 
والحديث عن التسويق والمبيعات، الذي يعد ذا 

 أن 
ً
 في السوق الخليجي، مبينا

ً
أهمية كبيرة جدا

االقتصاد الكويتي لديه مكامن القوة التي تمنحه 
القوة الكافية لتجاوز التحديات واألزمــات التي 

تواجه دول المنطقة والعالم. 
وأشــــار أبــوالــمــجــد إلـــى أن الــتــدريــب فــي قطاع 
التسويق والمبيعات يمثل أحــد أهــم العناصر 
ــقــــوة لــلــقــطــاعــيــن الــعــام  لــتــحــقــيــق االنـــتـــعـــاش والــ
 مـــن قـــــدرات الــشــركــات 

ً
والــــخــــاص، ويـــعـــزز كــثــيــرا

 أن التدريب 
ً
العاملة في القطاعات المختلفة، مؤكدا

والتسويق يمثالن أهمية كبيرة ومتزايدة لدى 
المتخصصين والعاملين فــي القطاعين العام 
ــا الـــحـــيـــوي لــتــخــفــيــف حــدة  والــــخــــاص، لـــدورهـــمـ
األزمات من ناحية، ورفع وتيرة األداء من ناحية 
 على بيئة األعمال. 

ً
أخرى، والذي ينعكس إيجابا

من جانبه، أوضــح المدير العام لـ »جرافتي«، 
أحمد زيـــدان، أن الشركة حريصة على التواجد 
في قطاع التدريب بشكل نوعي ومتميز في كل 
الــقــطــاعــات، حيث »نستهدف العمل على تقديم 
قيمة مضافة للشركات تساعدهم على تطوير 
قدراتهم اإلداريـــة والمالية والبيعية والتسويق 
والــعــديــد مــن الــمــجــاالت، مــع الــعــمــل عــلــى توفير 
أفضل األساليب والوسائل الحديثة المتطورة في 
قطاع التدريب، والذي يجعل من )جرافتي( واحدة 
من أفضل وأهم الشركات المحلية في هذا القطاع، 
ليس في الكويت فحسب، بل على مستوى منطقة 

الشرق األوسط ودول العالم«.

»ديليفرو« تتعاون مع نادي 
The Burrow

صصت لتشجيع 
ُ

بدأت شركة ديليفرو عام 2023 بحملة خ
الجميع على اتباع عادات وأنماط حياة صحية بمناسبة السنة 
 The ،الجديدة. وقد عقدت شراكة مع النادي الرياضي المحلي
Burrow، لتقديم عضويات مجانية في خدمة ديليفرو بلس 
للمشتركين الــجــدد والــحــالــيــيــن لــمــدة 3 أشــهــر، وهـــي خدمة 
اشتراك مجانية غير محدودة للتوصيل من المطاعم والمقاهي 

ومحالت البقالة متاحة للعمالء في الكويت.
 على هذه الشراكة، قالت سهام الحسيني، المديرة 

ً
وتعليقا

 The العامة لـ »ديليفرو الكويت«: »نحن متحمسون للشراكة مع
Burrow لتقديم اشتراكات مجانية في خدمة ديليفرو بلس 
ألعضاء النادي الرياضي الحاليين والجدد. نحن على ثقة أنه 
من خالل عضوية النادي الرياضي و)ديليفرو بلس( سيتمكن 

العمالء من الحفاظ على عادات صحية على مدار العام«.
في السياق نفسه، قال جاسم المضف، الرئيس التنفيذي 
في The Burrow: »نحن متحمسون للشراكة مع )ديليفرو(، 
إلتاحة الفرصة ألعضاء النادي لدينا لالستمتاع بعضوية 
إضافية ستشجعهم على الجمع بين روتين لياقتهم البدنية 
وخيارات تغذية صحية، وهي توليفة رابحة ستضعهم بال 
شك على طريق النجاح. ال يسعنا االنتظار لبدء طلب األطعمة 
المفضلة لدينا والوجبات الخفيفة الصحية مع ديليفرو بلس«.

 للعمالة الوافدة
ً
 صحيا

ً
 للعمالة الوافدة»البترول الوطنية« تنظم يوما

ً
 صحيا

ً
»البترول الوطنية« تنظم يوما

»هواوي«: »هواوي«: 400400 مليون دوالر إلنشاء  مليون دوالر إلنشاء 
منطقة سحابية في السعوديةمنطقة سحابية في السعودية

أعلنت »هواوي«، خالل مؤتمر »ليب 2023« التقني، أنها ستستثمر 400 
مليون دوالر خالل السنوات الخمس المقبلة إلنشاء منطقة مخصصة 
للحوسبة السحابية فــي السعودية. وسيسهم إطــالق »هـــواوي كــالود« 
HUAWEI CLOUD بتوفير الخدمات السحابية المتطورة واآلمنة، لتسهيل 
أعمال الشركات المحلية والمؤسسات والهيئات الحكومية في المملكة. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام الشركة بدعم خطط المملكة لتعزيز 
التحول الرقمي، ودفع عجلة التنمية االجتماعية واالقتصادية فيها.

وتؤمن »هواوي« بأهمية دور السحابة باعتبارها أساس التحول الرقمي 
والمحرك الرئيسي لعالم رقمي ديناميكي، حيث توفر السحابة اللبنات 
األساسية للتقنيات المتقدمة األخرى التي تقود عالمنا الرقمي، مثل: الذكاء 
االصطناعي، وإنترنت األشياء، والبيانات الضخمة، والبلوكشين، وغيرها.
ولمساعدة العمالء على اعتماد السحابة بسهولة واالستفادة منها 
 إلى التقنيات والتطبيقات الرائدة 

ً
بالشكل األمثل، ومنحهم وصواًل سريعا

القائمة على السحابة، ودعــم أهدافهم الرامية إلطــالق قــدرات التقنيات 
الرقمية، تدعو »هواوي كالود« إلى اتباع نموذج »كل شيء كخدمة«، الذي 
يستند إلى ثالثة أسس، هي: »البنية التحتية كخدمة«، و»التكنولوجيا 
كخدمة«، و»الخبرة كخدمة«. وال يسهم هذا النموذج في دفع عجلة التحول 
الرقمي فحسب، بل الحد من البصمة الكربونية للبنية التحتية لتقنية 
المعلومات، وتطوير التطبيقات والعمليات التجارية، وتعزيز االبتكار 

في المؤسسات.

»stc« تشارك في مؤتمر LEAP بالرياض

38.7 مليار دوالر عجز الميزانية األميركية في يناير
خسائر أسبوعية لألسهم مع ترقب بيانات التضخم... وأسهم الشركات الكبرى تتعرض لضغوط

أظـــــهـــــرت بــــيــــانــــات الــــمــــوازنــــة 
الفدرالية في الــواليــات المتحدة 
األمــيــركــيــة تــســجــيــل عــجــز مــالــي 
بقيمة 38.7 مليار دوالر في يناير 
 
ً
2023، مقابل فائض 118.6 مليارا

في الشهر المماثل من 2022.
ــــرت الــبــيــانــات، أن العجز  وذكـ
جـــــاء نــتــيــجــة هـــبـــوط اإليـــــــــرادات 
وارتفاع اإلنفاق العام، لكنه جاء 
أقــل مــن الــتــوقــعــات البالغة 40.5 
مــلــيــار دوالر، وبــلــغــت اإليـــــرادات 
 في 

ً
الفدرالية نحو 447.2 مليارا

الــشــهــر الــمــاضــي، بــهــبــوط 4 في 

المئة على أساس سنوي.
وزاد حــجــم اإلنـــفـــاق إلـــى 486 
 في يناير الماضي، مقارنة 

ً
مليارا

 في الشهر المماثل 
ً
بـ 346.3 مليارا

من 2022.
مـــن جــانــبــه، ُيــخــطــط الــرئــيــس 
األميركي جو بايدن، لجعل خفض 
عــجــز الــمــوازنــة مــحــور ميزانيته 
لعام 2024، ويهدف إلى الضغط 
على الجمهوريين للتركيز على 
اإليــــــــــــــرادات الـــحـــكـــومـــيـــة ولـــيـــس 

اإلنفاق فقط.
ويــســعــى الــبــيــت األبـــيـــض إلــى 

الـــحـــصـــول عــلــى مـــيـــزة تكتيكية 
فــــــي مــــواجــــهــــتــــه الــــوشــــيــــكــــة مــع 
ــي الـــكـــونـــغـــرس  الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن فــ
بشأن سقف الدين، ويريد اختبار 
ــزام الـــجـــمـــهـــوريـــيـــن بــخــفــض  ــتـــ الـــ
ــنــــوي خــــــالل الــعــقــد  الـــعـــجـــز الــــســ

المقبل، وفق موقع »أكسيوس«.
ويخطط المسؤولون لتجهيز 
مجموعة متنوعة مــن الــزيــادات 
الــــضــــريــــبــــيــــة الــــمــــقــــتــــرحــــة عــلــى 
الشركات واألثــريــاء األميركيين، 
تشمل رفع معدالت الضرائب على 
األغنياء، لتضييق الفجوة بين ما 

تأخذه الحكومة وما تنفقه.
وســـتـــطـــالـــب مـــيـــزانـــيـــة بـــايـــدن 
ــنــــحــــو 238  ــــز بــ ــــجـ ــعـ ــ ــفــــض الـ بــــخــ
مليار دوالر من قانون الحد من 
الـــتـــضـــخـــم. ولـــيـــس مــــن الـــواضـــح 
مـــا إذا كــانــت ســتــحــســب التكلفة 
الــمــحــتــمــلــة الــبــالــغــة 400 مــلــيــار 
لــبــرنــامــجــه الــمــخــصــص لــإعــفــاء 
مــن الـــقـــروض الــطــالبــيــة، المعلق 

في المحاكم.
ــلـــق الـــمـــؤشـــر »نــــاســــداك«  وأغـ
عــلــى انــخــفــاض فـــي تــعــامــالت، 
الـــجـــمـــعـــة، إذ تـــعـــرضـــت أســهــم 

الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى الــمــرتــبــطــة 
بالنمو لضغوط، بعد أن أشارت 
ــنــــدات الــــخــــزانــــة إلـــى  ــد ســ ــوائــ عــ
ارتـــفـــاع أســـعـــار الـــفـــائـــدة، فيما 
هبط سهم »ليفت« لخدمات طلب 
ــرة بــعــد توقعات  ســـيـــارات األجــ

سلبية لألرباح.
وارتـــــفـــــعـــــت الـــــعـــــوائـــــد عــلــى 
ــدات الــــخــــزانــــة الـــقـــيـــاســـيـــة  ــ ــنـ ــ سـ
ــى أعــلــى  ــ ــل 10 ســــنــــوات إلــ ــ ألجــ
مستوياتها فــي أكثر مــن شهر 
ــيـــس  ــمـ ــاء يـــــــــوم الـــخـ ــ ــطــ ــ ــد عــ ــ ــعـ ــ بـ
لسندات 30 ألجــل سنة شهدت 

، وفق »رويترز«.
ً
 ضعيفا

ً
طلبا

وأغلق المؤشر ستاندرد آند 
 8.99 نقاط 

ً
بـــورز 500 مــرتــفــعــا

بما يعادل 0.22% إلى 4090.49 
نقطة فيما تراجع 1.1% خالل 
األســبــوع، وصعد المؤشر داو 
جونز الصناعي 169.88 نقطة 
أو 0.50% إلى 33869.76 نقطة 
ــــي األداء  ــبـــط 0.2% فـ لـــكـــنـــه هـ

األسبوعي.
ــــداك  ــــاسـ ــــط الــــمــــؤشــــر نـ ــبـ ــ وهـ
المجمع 71.12 نقطة أو %0.60 
إلـــى 11718.46 نــقــطــة، ليهبط 

2.4% خالل األسبوع.
وتــراجــع سهم »ليفت« بنسبة 
36.4 في المئة في جلسة الجمعة، 
بعد الكشف عن تسجيل خسارة 
ــات بــتــســجــيــل  ــعــ ــوقــ فـــصـــلـــيـــة، وتــ
إيـــرادات أقــل من التوقعات خالل 

الربع األول من 2023.
ــــرون  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ويـــــنـــــتـــــظـــــر الـ
صــــدور بــيــانــات مــعــدل التضخم 
األمــيــركــي فــي األســبــوع الحالي، 
وسط توقعات باستمرار تباطؤ 

التضخم.
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»الكلكجي« تمزج بين الفن المصري والموروث الكويتي

يقدم فريق عمل مسرحية 
»الكلكجي« عروضه خالل 
الفترة الراهنة على مسرح 

أوبرا في السالمية.

ــان فضة المعيلي ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــــف الـــــمـــــخـــــرج والـ ــشـ ــ كـ
ضــاري عبدالرضا، أن مسرحية 
»الــــــكــــــلــــــكــــــجــــــي« مــــقــــتــــبــــســــة مـــن 
الــمــســرحــيــة الــمــصــريــة »30 يــوم 
ســـجـــن«، لــلــمــؤلــف بــديــع خــيــري، 
والممثل نجيب الريحاني، حيث 
تـــم تــكــويــت الـــعـــمـــل، مـــع إضــافــة 
بــعــض الـــمـــواقـــف والـــكـــاركـــتـــرات 
التي تالمس وتناسب المجتمع 
الــكــويــتــي، وفـــي الـــوقـــت ذاتــــه تم 
الحفاظ على أســاس المسرحية 
 عــلــى قيمة 

ً
األســـاســـيـــة، حــفــاظــا

العمل.
جاء ذلك خالل عرض مسرحية 
»الــكــلــكــجــي« عــلــى مـــســـرح أوبــــرا 
بالسالمية، الذي حضره جمع من 
الفنانين، منهم: هيا الشعيبي، 

وفيصل العميري، وغيرهما.
وأوضــــــــــــح عـــــبـــــدالـــــرضـــــا، فــي 
ــــح لــــــــ »الــــــــجــــــــريــــــــدة«، أن  ــريـ ــ ــــصـ تـ
مسرحية »الكلكجي« عبارة عن 

توظيف ومــزج بين خليط الفن 
المصري مع الــمــوروث الشعبي 
الكويتي، و»خرجنا منها بشكل 
ــــدى  ــات مــــقــــبــــولــــة لـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ وشـ
الــجــمــهــور. مـــن خــــالل الــعــروض 
السابقة للمسرحية كانت هناك 
ردود أفعال جيدة وصــادقــة من 
المشاهدين، كــون العمل الفني 
 لـــأســـرة، وُيــعــد أول عمل 

ً
جــيــدا

فــنــي تــصــاحــبــه مــوســيــقــى اليــف 
مــن بــدايــة الــعــرض إلـــى نهايته، 

.»
ً
والعمل منوت موسيقيا

وأشار إلى أن الحظ لم يحالف 
، فـــكـــان 

ً
ــا ــيـ ــقـ ــويـ ــسـ الـــمـــســـرحـــيـــة تـ

هــنــاك خــطــأ فــي الــتــســويــق، لكن 
ردود الفعل على العروض كانت 
ف وعائلي،  جميلة، والعمل مشرِّ
رغم أن المسرحية تتضمن كمية 

من الحوارات. 
 أثناء العرض 

ً
وقال إنه أحيانا

للجمهور يتم التفاعل مــن قبل 
ــريــــق الــــعــــمــــل، بــــشــــرط أال يــتــم  فــ
الخروج عن النص، حتى ال يختل 

مضمون المسرحية.

دعم معنوي 

وعن المشكالت التي واجهت 
المسرحية، ذكــر عبدالرضا أنه 
ســـبـــق أن حـــصـــل عـــلـــى مــوافــقــة 
ودعـــــــم مــــن الـــمـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي 
ــون واآلداب،  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ ــة والـ ــافـ ــقـ ــثـ ــلـ لـ
 إلــى أنــه بسبب ظــروف ما 

ً
الفــتــا

فـــوق إرادتـــهـــم تــم إيــقــاف جميع 
الـــمـــســـرحـــيـــات واألنــــشــــطــــة بــعــد 
حريق المباركية، مع اشتراطات 
األمــــن والــســالمــة فــي الــمــســارح، 
ــرار أحــــدث  ــ ــقـ ــ  أن هـــــذا الـ

ً
ــدا ــ ــؤكـ ــ مـ

 مــن الــربــكــة والتغيير في 
ً
نــوعــا

 أن 
ً
الحسابات المالية، خصوصا

 من المجلس 
ً
المسرح كان مجانا

ــنـــى مــن  ــمـ ــــق: »أتـ ـ
َّ
ــل ــ الــــوطــــنــــي، وعـ

المسؤولين في )الوطني للثقافة( 
االهتمام بالجانب التقني واألمن 
 أن يــكــون 

ً
والـــســـالمـــة«، مــتــمــنــيــا

هــنــاك دعــم معنوي وتشجيعي 
من الوسط الفني.

وفي الختام، شكر عبدالرضا 
ــن فـــي  ــ ــيـ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــمـ ــ الــــفــــنــــانــــيــــن الـ
ــم  ــدهــ ــهــ ــــى جــ ــلــ ــ الـــــمـــــســـــرحـــــيـــــة عــ
 إلى أنهم تنازلوا 

ً
وعطائهم، الفتا

عن األجور في حال الخسارة، ال 
سمح الله. 

شكل مختلف

من جانبه، قــال الفنان حسن 
إبراهيم إنه جزء من العمل، وإن 
انطباعه عــن العمل هــو التأييد 
ــه يــمــثــل  ــ ــعــــشــــق، ألنــ والــــحــــب والــ
شــخــصــيــة ذات مــســاحــة كــبــيــرة 
في العرض. وأوضح أنه ُيجسد 
ــة لــشــخــص  ــوريــ ــحــ شـــخـــصـــيـــة مــ
اسمه سعيد، حيث ترتكز على 
ــمــــواقــــف  شـــخـــصـــيـــتـــه جـــمـــيـــع الــ

الفرعية والرئيسية. 
وأوضـــح أن قصة المسرحية 
ــت فــي  ــدمــ ــود إلــــــى حـــكـــايـــة قــ ــعــ تــ
خمسينيات الــقــرن الماضي عن 

طــريــق مــســرح نجيب الريحاني 
 تمت إعادة 

ً
وبديع خيري، وحاليا

هذه المسرحية بشكل مختلف.

جودة عالية

ــنــــشــــاط  ــلــ وحــــــــــــــول رؤيـــــــــتـــــــــه لــ
المسرحي في الوقت الحالي، أكد 
إبــراهــيــم أن الــنــشــاط المسرحي 
بالكويت في هذه الفترة »يغلي«، 
 إلى أن الفضل في ذلك يعود 

ً
الفتا

ــل، الــذيــن  ــ إلـــى المؤسسين األوائـ
عـــمـــلـــوا عـــلـــى تـــأســـيـــس جــمــهــور 
كويتي، في ظل ديمومة وحركة 
ليست طبيعية بالنسبة لصناعة 

المسرح في الكويت. 
ــر أن األعــمــال المسرحية  وذكـ
الحالية ال يمكن أن تتساوى من 
 إلــــى أنــه 

ً
حــيــث الــــجــــودة، مــشــيــرا

ــال الــفــنــيــة  ــمــ »تـــوجـــد بــعــض األعــ
لـــأســـف ال تــحــمــل حــتــى صــفــات 
 على ضــرورة 

ً
الــمــســرح«، مــشــددا

وجود شروط للعرض، وأن يكون 
العمل ذا جودة عالية.

عرض جماهيري

بــدورهــا، أكــدت الممثلة عبير 

يحيى أن مشاركتها في مسرحية 
عد األولى في عرض 

ُ
»الكلكجي« ت

ــيـــري، وتـــمـــثـــل دور ابــنــة  ــاهـ ــمـ جـ
الممثلة فــتــات، ذات الشخصية 
الــبــســيــطــة الـــتـــي يـــتـــزوج عليها 
زوجها عدة مرات دون أن تعرف، 
معتقدة أنه الزوج المخلص لها. 
وأوضــحــت يحيى أنــهــا تقوم 
ــاهــــد  ــمــــشــ ــعـــــض الــ بــــتــــجــــســــيــــد بـــ
الكوميدية، حيث المفارقات بين 
اللهجتين الكويتية والمصرية، 
وهـــــو مــــا أضــــفــــى عـــلـــى الـــعـــرض 
المزيد من الضحك والكوميديا.

ــرت الفنانة  مــن ناحيتها، عــبَّ
ــــن ســـعـــادتـــهـــا  ــر عـ ــمـــاء نــــاصــ ــيـ شـ
بالمشاركة في المسرحية، وبينت 
أنــهــا أول تــجــربــة لــهــا، وتــجــســد 
شخصية »كوماري« الكبيرة في 
الــُعــمــر، وتعمل فــي منزل »حسن 
إبراهيم«، وتطمح إلى الزواج من 

»الكلكجي«.

فتات سلطان وعبير يحيى

ضاري عبدالرضا وحسن إبراهيم

عبدالله الرويشد: عبدالرحمن األبنودي
شجعني على أداء »اللهم ال اعتراض«

حــل الفنان عبدالله الرويشد 
ــام في  ــغـ  عــلــى الــفــنــانــة أنـ

ً
ضــيــفــا

برنامجها »أنـــغـــام« الــمــذاع عبر 
.»DMC« فضائية

وأثنى الرويشد على الملحن 
 إلى أن أغلب 

ً
خالد الشيخ، مشيرا

جمله الموسيقية تذهب ناحية 
الرحبانية ووصفه بأنه موسيقي 

شاطر وملحن عظيم.
وتــحــدث الــرويــشــد عــن أغنية 
 إلى أنها كانت 

ً
»صدقيني« مشيرا

أغنية صعبة عليه وأصــعــب ما 
ــو الــكــوبــلــيــه  كــــان فـــي األغـــنـــيـــة هـ
األخــيــر بسبب انتقاله مــن مقام 
موسيقي آلخـــر، خــاصــة حينما 
كــــان يـــواجـــه صــعــوبــة فـــي غــنــاء 
هــذا المقطع على الــمــســرح أمــام 
ــن الــفــنــان الــراحــل  الــجــمــهــور. وعـ
ــال: » انـــه األب  أبـــو بــكــر ســالــم وقــ
ــــي  ــلـ ــ ــون، والـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الــــــــروحــــــــي والـ
بــيــحــتــضــنــي، وتــــالقــــي بــســاطــة 

األب عنده«.
كما تــحــدث خــالل الحلقة عن 
ــرز الــمــحــطــات الفنية الــتــي مر  أبـ
بــهــا خـــالل مـــشـــواره الــفــنــي الــذي 
، وأعرب 

ً
يقترب من أربعين عاما

عن إعجابه بغناء أنغام باللون 
الخليجي، ووصفها بأنها أحلى 

من غنى بالخليجي من المطربين 
والــمــطــربــات غــيــر الــخــلــيــجــيــات، 
ــِت أحــلــى مــن غنى  وقـــال لــهــا: »أنــ

بالخليجي، ومن أبدع الناس«.

مسيرته الفنية

ــرق خـــــالل الـــحـــلـــقـــة إلـــى  ــطــ وتــ
 إلـــى أنــه 

ً
بــدايــتــه الــفــنــيــة، مــشــيــرا

بدأ مسيرته الفنية كعازف عود 
ودرامــز أثناء دراسته الثانوية، 
ــــذي  قـــبـــل أن يـــنـــتـــقـــل لـــلـــغـــنـــاء الـ

ــاف  ــثـــر، وأضــ ــه أكـ ــد نــفــســه بـ وجــ
 فـــي فــرقــة ربــاعــي 

ً
»كــنــت عـــضـــوا

الــكــويــت، وفـــي إحــــدى الــحــفــالت 
 عن مغني الفرقة 

ً
غنيت عوضا

ــــاب لـــظـــروف  ــــذي غـ الـــرئـــيـــســـي الــ
تـــــخـــــصـــــه، يـــــومـــــهـــــا تـــشـــجـــعـــت 
أكــثــر عــلــى مــواجــهــة الــجــمــهــور، 
وسمعني أساتذة مختصون في 
الساحة الفنية، وأعجب بصوتي 
الملحن الــراحــل راشـــد الخضر، 
الــــذي قـــدم لــي أول لــحــن رسمي 
ألغنية رحلتي من كلمات الشاعر 

عــبــدالــلــطــيــف الـــبـــنـــاي، وحــقــقــت 
.»

ً
 كبيرا

ً
نجاحا

»الليلة المحمدية« 

ــن الــــذيــــن  ــيــ ــربــ ــطــ ــمــ وحــــــــــول الــ
ــد، كــشــف أنــه  يــســمــعــهــم الـــرويـــشـ
يسمع إلـــى محمد عــبــدالــوهــاب، 
وأم كلثوم، ووردة، ونجاة، وكارم 

محمود، وعبدالعزيز محمود.
وحــــــول تـــعـــاونـــه مــــع الــشــاعــر 
المصري عبدالرحمن األبنودي، 
ــه قـــدم مــن كــلــمــاتــه أغنية  بــّيــن أنـ
»الــلــهــم ال اعــتــراض« مــن أوبــريــت 
ــمــــديــــة« فـــــي دار  ــة الــــمــــحــ ــلــ ــيــ ــلــ »الــ
األوبرا المصرية، »وقد شعجني 
األبــنــودي على أدائــهــا«، وأعطاه 
تعبيرات جــديــدة عليه ليقولها 
 لــواقــعــيــة كــالم 

ً
فــي األغــنــيــة نــظــرا

األغــنــيــة، والــتــي لحنها الملحن 
ــة. وهــــــي األغـــنـــيـــة  ــ ــــالمـ ــال سـ ــمــ جــ
الـــتـــي كـــانـــت مــفــتــاح تــعــرفــه إلــى 
الموسيقار محمد عبدالوهاب، 
بــعــد أن أبـــكـــت األغـــنـــيـــة مــاليــيــن 

الناس.

عبدالله الرويشد

عبدالرضا لـ عبدالرضا لـ ةديرجلاةديرجلا●●: على المجلس الوطني االهتمام بالجانب التقني واألمن والسالمة: على المجلس الوطني االهتمام بالجانب التقني واألمن والسالمة

وفاة المخرج ساورا قبل تسلمه
جائزة أوسكار السينما اإلسبانية

توفي المخرج اإلسباني 
كــارلــوس ســاورا فــي مدريد 
، وفق ما ذكرت 

ً
عن 91 عاما

أكاديمية السينما اإلسبانية 
على موقع تويتر. 

ُيــــــشــــــار إلــــــــى أن ســــــــاورا 
كـــان ُيــعــد أحـــد أهـــم وأنــجــح 
الـــمـــخـــرجـــيـــن اإلســـــبـــــان فــي 
الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة. وعــــزز 
فيلمه )كارمن(، الذي ُعرض 

 .
ً
عام 1983، مكانته دوليا

 ،
ً
ــان الــفــيــلــم مــقــتــبــســا ــ وكــ

عـــلـــى طـــريـــقـــة الـــفـــالمـــنـــكـــو، 
مــــن أوبــــــــرا جـــــــورج بـــيـــزيـــه، 
ــاز بــجــائــزة األكــاديــمــيــة  ــ وفـ
البريطانية لفنون السينما 

ملصق فيلم كارمن

والــتــلــفــزيــون )بــافــتــا( فــي ذلــك 
الوقت. 

وأشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد 
ــــس الــــــــــوزراء  ــيـ ــ رئـ
اإلســبــانــي بــيــدرو 
سانشيز، بساورا، 
باعتباره »أحد أهم 
شخصيات الثقافة 
اإلسبانية«، وكتب 
في تغريدة له على 
»تــــــويــــــتــــــر«: »نــــقــــول 
 لــــمــــخــــرج 

ً
وداعــــــــــــــــــــا

الخيال، لكن أفالمه 
ستبقى معنا«. 

ــا قـــــــــــدم نـــجـــم  ــ ــمــ ــ كــ
هــولــيــوود أنطونيو 
ــانـــديـــراس تــعــازيــه،  بـ

ــاة كــارلــوس  : »مـــع وفـ
ً
قــائــال

ســــــــاورا يــــمــــوت جـــــزء مــهــم 
ــاريـــخ الــســيــنــمــا   مـــن تـ

ً
ــدا ــ جـ

اإلسبانية«. 
واســـتـــمـــر ســـــــاورا، الـــذي 
 بالتصوير 

ً
كان يقوم أيضا

والــرســم وكتابة الــروايــات، 
ــه.  ــاتــ ــتـــى وفــ ــل حـ ــمـ ــعـ ــــي الـ فـ
وكان من المقرر أن يتسلم 
جـــــائـــــزة جــــويــــا )أوســـــكـــــار 
الــــســــيــــنــــمــــا اإلســـــبـــــانـــــيـــــة( 
الــــفــــخــــريــــة مـــــن أكـــاديـــمـــيـــة 
الـــســـيـــنـــمـــا، أمـــــــس. وقـــالـــت 
أكــــاديــــمــــيــــة الـــســـيـــنـــمـــا إن 
المخرج توفي أمس األول، 

 بأقاربه.
ً
محاطا

)د ب أ(

النشمي يكشف بوستر »منزل 12«
ــال  ــمـ »مــــنــــزل 12« مــــن األعـ
الدرامية المنتظر عرضها في 
الموسم الدرامي الرمضاني 
الــمــقــبــل، ويـــضـــم كــوكــبــة من 
النجوم، على رأسهم الفنان 
سعد الفرج، والفنانة بثينة 
الــرئــيــســي، والــفــنــانــة فاطمة 
الــحــوســنــي، والـــفـــنـــان أحــمــد 
ــان، وعــــــــدد آخــــــر مــن  ــ ــونـ ــ ــعـ ــ الـ
النجوم، والعمل مــن تأليف 
محمد النشمي، ومن إخراج 

مناف عبدال.
وكـــــــــــشـــــــــــف 

محمد النشمي

بوستر المسلسل

مؤلف المسلسل محمد النشمي 
عــن الــبــوســتــر الــرســمــي للعمل، 
عبر حسابه على »انستغرام«، 
حيث ظهر عليه جميع أبطاله 
بشكل مميز، وتصدر البوستر 
الــفــنــان سعد الــفــرج الـــذي ظهر 
وهو جالس على كرسي ويمسك 
بعصا، ومن خلفه باقي النجوم.
وأرفــق النشمي تعليقا على 
البوستر: »يبدأ في رمضان مع 
اخـــوانـــي الــلــي ســعــدت بالعمل 
مــعــهــم، الــمــخــرج اخــــوي مــنــاف 
ــتــــج واالشــــــــــــراف  ــنــ ــمــ عــــــبــــــدال الــ
الـــعـــام احــمــد 
ــــي،  ــكـ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ الـ
وكل فنانين 
ونـــــــــــــــجـــــــــــــــوم 
هـــــذا الـــعـــمـــل، 
الفنان الكبير 
ســعــد الـــفـــرج، 
نـــــــــور، بــثــيــنــة 
ــي،  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيـ ــ ــرئـــ ــ ــ الـ
فـــــــــــــــاطـــــــــــــــمـــــــــــــــة 
ــي،  ــ ــنــ ــ ــــوســ ــحــ ــ الــ
احمد العونان، 
ــــف، مــحــمــد  ــيـ ــ طـ
الــــــــــــــعــــــــــــــلــــــــــــــوي، 
عـــبـــدالـــمـــحـــســـن 
القفاص، محمد 
الرمضان، ليالي 

ــل مـــحـــمـــد، نــــورة  ــ دهــــــــراب، امـ
العميري، حسن عبدال، انوار 
الـــســـبـــيـــعـــي، شـــيـــمـــاء ســيــف، 
مـــديـــر االضــــــاءة والــتــصــويــر 
محمود الحوساني، والفريق 
ــلـــي بــــذلــــوا قـــصـــارى  كـــامـــل الـ

جهدهم إلنجاز هذا العمل«.

الكوميديا تسيطر على أعمال رمضان
• القاهرة - محمد قدري

انـــــتـــــهـــــى عــــــــــدد كــــبــــيــــر مـــن 
ــزاء  ــ الـــنـــجـــوم مــــن تـــصـــويـــر أجـ
كبيرة من مسلسالت الموسم 
الـــدرامـــي الــرمــضــانــي الـــقـــادم، 
والالفت للنظر خالل الموسم 
الـــــــدرامـــــــي الــــجــــديــــد ســـيـــطـــرة 
الكوميديا على عدد كبير من 

المسلسالت.
ــقــــف عـــلـــى رأس قــائــمــة  ويــ
أعمال الكوميديا النجم أحمد 
ـــن خــــــــالل مــســلــســلــه  ــ ــي، مـ ــ ــكـ ــ مـ
الجديد الكبير 7، بعد نجاح 
الجزء السادس العام الماضي، 
ويشاركه في البطولة بيومي 
ــؤاد والـــفـــنـــان مــحــمــد ســـالم  ــ فــ
وهشام إسماعيل، كما يخوض 
السباق الجاري الفنان أحمد 
أمــيــن بمسلسل جــديــد باسم 

»الـــصـــفـــارة«، يــشــاركــه فــيــه طه 
دسوقي وعدد كبير من نجوم 
الكوميديا، وبدأ تصويره أول 
فبراير، ويتكون من 15 حلقة.

صراع الفصول
وتــعــود الفنانة دنيا سمير 
ــانـــم لــجــمــهــورهــا مــــن جــديــد  غـ

خــــالل رمـــضـــان، عــبــر مسلسل 
ــفـــصـــول«، مع  ــراع الـ ــ بـــاســـم »صــ
خـــالـــد الــــصــــاوي وســـيـــد رجــب 
ومحمد ســالم وعــدد كبير من 
النجوم، وتجرى محاوالت من 
أجل عرض مسلسلها المؤجل 
من عامين »عالم موازي«، الذي 
ــع الـــمـــنـــتـــج هـــشـــام  ــ ــه مـ ــ ــورتـ ــ صـ

جـــمـــال، وتـــم تــأجــيــلــه أكــثــر من 
مرة.

ويصور الفنان محمد سعد 
حاليا مسلسله الجديد »الحاج 
إكـــــــس النـــــــــــس«، الـــــــــذي يـــعـــيـــده 
مـــن جــديــد بــعــد غــيــاب ســنــوات 
ــن درامـــــــــــا الـــمـــوســـم  ــ ــة عــ ــلــ ــويــ طــ
ــي، ويـــــتـــــواجـــــد فــي  ــ ــانـ ــ ــــضـ ــرمـ ــ الـ
الــعــمــل عـــدد كــبــيــر مـــن ضــيــوف 
الــشــرف، وبـــدأ مصطفى خاطر 
ومــحــمــد عــبــدالــرحــمــن تصوير 
مــســلــســل جـــديـــد بـــاســـم »كــشــف 
مستعجل«، عبارة عن 15 حلقة 
للعرض خالل الموسم الدرامي 

الرمضاني القادم.

تجربة كوميدية
ــا  ــهــ ــلــ ــمــ وبـــــــــعـــــــــد نـــــــــجـــــــــاح عــ
الــكــومــيــدي الــســابــق، تــخــوض 
النجمة الكبيرة يسرا تجربة 
كــــومــــيــــديــــة اجــــتــــمــــاعــــيــــة، مــن 
خالل مسلسل »حمدا لله على 
الـــســـالمـــة«، بــمــشــاركــة شــيــمــاء 
سيف ومحمد ثروت وعدد من 
النجوم، وهو األمر نفسه الذي 
يقدمه الفنان مصطفى شعبان 
عــبــر مسلسل »بــابــا الــمــجــال«، 
التجربة الكوميدية االجتماعية 
ــدة، بــمــشــاركــة نــســريــن  ــديـ ــجـ الـ
أمين وعدد من النجوم، ويقدم 
الــفــنــان طـــارق لطفي مسلسال 
اجتماعيا بالطابع الكوميدي 
بــاســم »مـــذكـــرات زوج« مــن 15 
حـــلـــقـــة، كـــمـــا تــــصــــارع الــفــنــانــة 
عـــــال غــــانــــم الـــــزمـــــن لـــلـــتـــواجـــد 
بمسلسلها الــجــديــد »تــوحــة« 

خالل رمضان القادم. يسرا

محمد سعد

دنيا سمير غانم

قصيدة 

شعر: ندى السيد يوسف الرفاعي

أكــــــــــويــــــــــُت يــــــــا بـــــــحـــــــَر الــــــــعــــــــطــــــــاِء الــــــــدائــــــــِم
 لــــــــكــــــــل طــــــــــفــــــــــٍل نــــــــائــــــــِم

ُ
فــــــــيــــــــك األمــــــــــــــــــــــــــــان

 قــــلــــوبــــنــــا
ُ

ــــض ــ ــبـ ــ ــ أنــــــــــت الـــــــــســـــــــالُم وأنـــــــــــــت نـ
ــِم ــائــ ــقــ ــاِء الــ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فـــــي األوِج مــــــجــــــُدِك فـــــي الـ

لــــــــِك فــــــي بــــــقــــــاِع األرِض خـــــيـــــُر شـــــواهـــــٍد
ــاَر مـــــــع الــــــــــوفــــــــــاِء الـــــــداعـــــــِم ــخـــــ ــ ــفـــ حــــــــــــزِت الـــــ

 تـــقـــتـــفـــي
ُ
ــة ــ ــمــ ــ ــريــ ــ ــكــ ــ ِت األيــــــــــــــدي الــ كـــــــم ُمــــــــــــــــدَّ

ــِم ــاثــ ــاِب الــــجــ ــ ــــصــ ــ ــُم ــ ــ ــلــــى ال أثـــــــــَر الـــــــجـــــــراَح عــ
ــِة بـــيـــنـــمـــا ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ  بـ

ُ
أنـــــــــــِت الـــــصـــــغـــــيـــــرة

 بـــــالـــــســـــخـــــاِء الــــحــــاتــــمــــي
ُ
أنـــــــــــِت الـــــكـــــبـــــيـــــرة

 لـــــــــلـــــــــجـــــــــواِر فـــــهـــــذه
ُ
ُدمـــــــــــــــــــِت الـــــــُمـــــــعـــــــيـــــــنـــــــة

ــِم ــ ــالـ ــ ــــحـ  الـــــــــكـــــــــراِم ذوي الــــــنــــــقــــــاِء الـ
ُ
ِســـــــمـــــــة

ــــــهــــــا
ِّ
كــــــل يــــــــــــِة  لــــــــــــبــــــــــــر ا  

ُ
ق ا

ّ
ز ر لــــــــــلــــــــــُه  فــــــــــا

 مـــــــــــــن إلـــــــــــــــــــــٍه عـــــــــالـــــــــِم
ُ
ِنـــــــــــعـــــــــــم الـــــــــعـــــــــطـــــــــيـــــــــة

 خـــــــيـــــــُرُه
ُ

ق
َ
والــــــــمــــــــانــــــــُح الـــــــمـــــــرجـــــــوَّ ُيـــــــــــــــــــــرز

وعـــــــــــــــــطـــــــــــــــــاؤُه يـــــــنـــــــمـــــــو كـــــــــنـــــــــبـــــــــٍت دائـــــــــــــــــِم
فـــــــالـــــــلـــــــُه أكــــــــــــــــــرُم بـــــــالـــــــكـــــــويـــــــِت وأهــــــِلــــــهــــــا

ــِم ــ ــراحــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ويـــــــــزيـــــــــُد خـــــــيـــــــَر الــــــُمــــــنــــــفــــــِق الــ
ــا ــ ــمـ ــ  إنـ

ً
ــــــــــــهــــــــــــورا

ُ
كـــــــــم مــــــحــــــنــــــٍة قـــــصـــــمـــــت ظ

 اإللـــــــــــــــــــــــِه بـــــــــــــــدا كــــــــــســــــــــدٍّ عــــــــاصــــــــِم
ُ
غـــــــــــــــــــوث

ــــي أهـــلـــهـــا ــجـ ــ ــنـ ــ ـ
ُ
ــُع الـــــــمـــــــعـــــــروِف ت ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــــصـ فـ

ـــــــُر بـــــــاقـــــــتـــــــســـــــاٍم غــــــانــــــِم
ُ
والــــــــخــــــــيــــــــُر يـــــــكـــــــث

ٍة
َّ
ــــــنــــــا فـــــــــي ِعـــــــــــــــز

ُ
بــــــــلــــــــُد الــــــــــــرخــــــــــــاِء كــــــويــــــت

 عــــــــيــــــــٍش ســــــالــــــِم
ِّ

فـــــــــي ِمـــــــنـــــــعـــــــٍة فـــــــــي ظــــــــــــل
 فـــــــــي أرجــــــائــــــهــــــا

َ
 اإليــــــــــــمــــــــــــان

َ
مـــــــــا أجـــــــــمـــــــــل

بــــــــــلــــــــــٌد تــــــــــالحــــــــــم شــــــــعــــــــبــــــــُه بـــــــالـــــــحـــــــاكـــــــِم
ً
ـــــدا  تـــــهـــــجُّ

َ
ــــــت جــــــــمــــــــوُع الـــــمـــــؤمـــــنـــــيـــــن

َّ
صــــــل

لــــــــلــــــــه تــــــــحــــــــمــــــــُد بـــــــــالـــــــــثـــــــــنـــــــــاِء الــــــــــــعــــــــــــارِم
 شـــــــــــــيٍء فــــــــي الـــــــكـــــــويـــــــِت نــــعــــيــــُمــــُه

ِّ
ــل ــ ــكــ ــ ــلــ ــ فــ

ـــــــــكـــــــــُر واجـــــــــبـــــــــنـــــــــا لــــــــــــــــــربٍّ راحـــــــــــــــِم
ُ

فـــــــــالـــــــــش
ُه  جــــــــــــزاء

َ
 يــــــلــــــق

َ
َمــــــــــن يـــــفـــــعـــــِل الـــــــمـــــــعـــــــروف

 فــــــــــي وعــــــــــــــــــــاٍء غـــــــانـــــــِم
ً
 وِصـــــــــــــدقـــــــــــــا

ً
ِبـــــــــــــــــــــــّرا

ــا ــ ــادهــ ــ ــيــ ــ هـــــــــــذي كــــــــويــــــــُت الــــــــــيــــــــــوَم فــــــــي أعــ
 تـــــــــــدعـــــــــــو بـــــــــثـــــــــغـــــــــٍر بـــــــــاســـــــــِم

ٌ
مـــــــــــــــــزهـــــــــــــــــّوة

ــا ــ ــاؤهــ ــ ــمــ ــ ســــــــِعــــــــدت وزاد عـــــــطـــــــاؤهـــــــا ونــ
 لــــــــــلــــــــــزمــــــــــاِن الـــــــــــقـــــــــــادِم

ً
تـــــــــرنـــــــــو بـــــــــعـــــــــيـــــــــدا

صــــلــــى اإللــــــــــــُه عــــلــــى الـــــنـــــبـــــيِّ الـــمـــصـــطـــفـــى
الــــــــحــــــــامــــــــِد الـــــــمـــــــحـــــــمـــــــوِد طـــــــــه الــــــقــــــاســــــِم

ــم ــ ــهــ ــ نــ إ لــــــــشــــــــريــــــــفــــــــِة  ا ِتــــــــــِه  عــــــــــتــــــــــر واآلِل 
ــيِّ الـــــهـــــاشـــــمـــــي ــ ــبــ ــ ــنــ ــ ــلــ ــ ــ مـــــــــــــــدُد الــــــــــــمــــــــــــودِة ل

كويُت العطاء

رحيل المخرج السينمائي 
هيو هدسون في لندن

توفي المخرج السينمائي 
هيو هدسون، الشهير 

 Chariots of بإخراج فيلم
Fire، الحائز على 4 جوائز 

أوسكار، عن عمر يناهز 
86 عاما، بعد صراع مع 
المرض، وقالت عائلته، 

في بيان، إن الزوج واألب 
المحبوب توفي في 

مستشفى تشارينج كروس 
بلندن أمس األول.

وولد هدسون عام 1936 
في لندن، وتزوج من 

الممثلة مريم دابو، التي 
لعبت دور البطولة في فيلم 

 ،The Living Daylight
التابع لسلسلة أفالم 

جيمس بوند الشهيرة.

أشرف زكي يترشح النتخابات 
»المهن التمثيلية المصرية«

بدأ عدد كبير من نجوم 
الفن حملتهم االنتخابية 

في انتخابات التجديد 
النصفي لنقابة المهن 

التمثيلية المصرية، 
والمقرر إقامتها 3 مارس، 

حيث تقدم الفنان أشرف 
زكي النقيب الحالي 

بأوراق ترشحه مرة أخرى 
على مقعد النقيب، بينما 

ينافسه كل من حلمي فودة 
وأحمد السيد أبو موسى.
وتقدم عدد من الفنانين 
بأوراقهم للترشح على 

مقعد األعضاء، وهم 
حكمت عاطف، علي كمالو، 

عفاف رشاد، محمد 
عاشور، لقاء سويدان، 

أشرف طلبة، هند عاكف، 
أحمد بدير، نهال عنبر، 

إيهاب فهمي، محمد صالح 
آدم.

ومن المقرر أن تقام 
االنتخابات على مقعد 
النقيب و6 أعضاء في 

انتخابات التجديد 
النصفي، والتي تعقد في 

نادي النقابة بشارع البحر 
األعظم.

كارلوس ساورا

https://www.aljarida.com/article/14153
https://www.aljarida.com/article/14155
https://www.aljarida.com/article/14152
https://www.aljarida.com/article/14151
https://www.aljarida.com/article/14150
https://www.aljarida.com/article/14148
https://www.aljarida.com/article/14147
https://www.aljarida.com/article/14146
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سلة أخبار

أنهى المغرب مهام سفيره 
في فرنسا محمد بنشعبون، 

في إطار الجفاء المسجل بين 
الرباط وباريس.

وأوردت تقارير مغربية، أمس 
 لوزارة الخارجية 

ً
األول، بالغا

يفيد بأنه »تقرر إنهاء مهام 
السيد محمد بنشعبون 

كسفير لصاحب الجاللة لدى 
الجمهورية الفرنسية، ابتداء 
من 19 يناير«. وتزامن تاريخ 
 
ً
إنهاء مهام بنشعبون رسميا

»مع التوتر الجديد في العالقات 
بين الرباط وباريس بسبب 

اتهام البرلمان األوروبي للرباط 
باستخدام برمجيات تجسس 

ضد نشطاء وسياسيين، بينهم 
الرئيس إيمانويل ماكرون.

الرباط تنهي مهام
سفيرها في باريس

أعلنت الخارجية األميركية 
توجه وفد رفيع المستوى 
من الحكومة األميركية إلى 

السعودية، للمشاركة في 
اجتماعات مجموعة عمل 

مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية من 13 إلى 16 فبراير 
الجاري. وسيجتمع الوفد مع 

ممثلين عن حكومات الدول 
األعضاء في مجلس التعاون 

وأمانة المجلس بالرياض. 
وتركزت اجتماعات مجموعة 

العمل على 3 أولويات، هي: 
الدفاع الصاروخي والجوي 

المتكامل واألمن البحري، 
وإيران، ومكافحة اإلرهاب.

وفد أميركي في السعودية
للمشاركة باجتماعات خليجية

أفادت وزارة الداخلية 
 النيابة 

ّ
التونسية، أمس، بأن

العامة قررت احتجاز قيادات 
نقابية أمنية، بتهمة االستيالء 
على أموال األعضاء وتوظيفها 

بشكل غير مشروع، وذلك في 
أحدث توتر داخل المؤسسة 

األمنية في البلد الغارق بأزمة 
سياسية واقتصادية.

وأوضحت الوزارة أن نتائج 
عمليات التدقيق المالي 

المتبعة ضّد أعضاء المكتب 
التنفيذي إلحدى النقابات 

األمنية بالعوينة، »أفرزت شبهة 
تالعب بمقّدرات النقابة قد 

تناهز 134 مليون دينار«.
 النيابة العاّمة 

ّ
وأشارت إلى أن

قّررت االحتفاظ بـ 9 أشخاص 
من بين المتورطين.

تونس: اعتقال 
قيادات »نقابية أمنية«

سورية: عراقيل بوجه المساعدات... واألسد ينتقد الغرب
مدير »الصحة العالمية« يتفقد الدمار في حلب و»الخوذ البيضاء« وصلت إلى 5% فقط من المنازل المتضررة

برزت مؤشرات على احتمال 
عرقلة تسريع وصول 

المساعدات الضرورية 
للمتضررين في شمال سورية 

جراء الزلزال المدمر، الذي 
تسبب في دمار واسع بمناطق 

تخضع بعضها للمعارضة 
السورية، وبعضها اآلخر 

لحكومة دمشق، عشية 
اجتماع لمجلس األمن يناقش 

الخطوة، في حين هاجم 
الرئيس السوري بشار األسد 

»ازدواجية الغرب« خالل 
جولة بالمناطق المنكوبة.

بعد 6 أيـــام مــن وقـــوع الــزلــزال 
الـــــمـــــدمـــــر الـــــــــــذي ضـــــــــرب طــــرفــــي 
الحدود التركية- السورية االثنين 
الماضي، وتسبب في دمار واسع 
بمناطق عــدة تخضع للحكومة 
السورية وللمعارضة المسلحة 
ــة مــــــن أنـــــــقـــــــرة، طــفــت  ــ ــــومـ ــــدعـ ــمـ ــ الـ
تجاذبات على الساحة السورية 
الداخلية والساحة الدولية تهدد 
بــعــرقــلــة الـــمـــســـاعـــدات اإلغـــاثـــيـــة 
الضرورية لآلالف من المشردين 
ــاؤل  ــيـــن فــــي ظــــل تـــضـ ــابـ ــمـــصـ والـ
فــرص العثور على ناجين تحت 

األنقاض.
وبـــــالـــــتـــــزامـــــن مــــــع ذلــــــــــك، قــــام 
مــديــر منظمة الصحة العالمية، 
تيدروس ادهانوم غيبريسوس، 
بجولة مع وزير الصحة بحكومة 
الرئيس بشار األسد على بعض 
ــز اإليـــــــــواء فــي  ــ ــراكـ ــ الـــمـــشـــافـــي ومـ
مـــديـــنـــة حـــلـــب الــــتــــي اســتــقــبــلــت 
المتضررين جـــراء الــزلــزال الــذي 
ضـــرب مــحــافــظــات إدلــــب وحــمــاة 

وحلب والالذقية. 
وأعـــــــلـــــــن غـــــيـــــبـــــريـــــســـــوس، أن 
ــنـــظـــمـــة قــــدمــــت مـــســـتـــلـــزمـــات  الـــمـ
طــبــيــة وصــحــيــة تــقــدر بــنــحــو 37 
 لــســوريــة لتمكين العاملين 

ً
طــنــا

مـــن تــقــديــم الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة 
المطلوبة بعد الزلزال، بالتزامن 
مع دخول قافلة مساعدات أممية 
ــى مــنــاطــق  ــ تـــضـــم 22 شـــاحـــنـــة إلـ
المعارضة عبر معبر »باب الهوى« 

التركي.
فــي مـــوازاة ذلـــك، أعـــرب منسق 
األمـــم المتحدة لــإغــاثــة الطارئة 
مارتن غريفيث عن أمله وصول 
المساعدات بشكل أوسع وأسرع 
إلى المناطق الخاضعة لسيطرة 
الحكومة والمعارضة في سورية 
دون عراقيل، لكنه أكد أن »األمر لم 

يتضح بعد«. 
ولــفــت غــريــفــيــث إلــــى أن األمـــم 
الــمــتــحــدة تــخــصــص 25 مــلــيــون 
دوالر إضافية، لدعم المساعدات 
اإلنــســانــيــة فــي ســـوريـــة، وتعتزم 
 لعملية 

ً
تــوجــيــه مــنــاشــدة قــريــبــا

ــر فـــــي ســــوريــــة  ــ ــهـ ــ تـــســـتـــمـــر 3 أشـ
وتركيا. 

وجــاء ذلــك، عشية بدء مجلس 
ــن الـــتـــابـــع لــــأمــــم الــمــتــحــدة  ــ ــ األمـ
مناقشة إمكانية السماح لأمم 

الــمــتــحــدة بــتــوصــيــل مــســاعــدات 
إلى مناطق، بشمال غرب سورية، 
ــيـــطـــرة الـــمـــعـــارضـــة  تـــضـــخـــع لـــسـ
ــثـــر مــــن مــعــبــر  الــمــســلــحــة عـــبـــر أكـ
حدودي تركي في خطوة ال تعتقد 
روسيا حليفة الحكومة السورية 

بأنها ضرورية.
وأمـــــــس األول، أعـــــــرب بــعــض 
الدبلوماسيين عن إحباطهم من 
تباطؤ المجلس المؤلف من 15 
عضوا في التحرك، بعد أن ضغط 
األمين العام أنطونيو غوتيريش 
مــن أجـــل مــزيــد مــن الــوصــول إلــى 

شمال غرب سورية عبر تركيا.

خطة وغضب

وقبل وصول المسؤول الدولي 
إلــــى مـــطـــار حــلــب الــــدولــــي، أعــلــن 
الـــرئـــيـــس الــــســــوري أن حــكــومــتــه 
ــــالل  ــة خـ ــ ــطـ ــ ــع خـ ــ ــــوضــ تــــســــتــــعــــد لــ
األيـــام المقبلة تتضمن مشاريع 
لمساعدة المحافظات المتضررة 

جراء الزلزال على النهوض. وقام 
الرئيس السوري وعقيلته أسماء، 
أمــــس، بتفقد مــواقــع اإلنـــقـــاذ في 
جبلة بالالذقية، حيث اتهم األسد 
القوى الغربية بـ »االزدواجية« في 
التعامل مع الكارثة وتداعياتها، 
ــره لـــلـــحـــكـــومـــة  ــ ــكـ ــ ــن شـ ــ ــا عــ ــربــ ــعــ مــ
ــيـــة لــمــســاعــدتــهــا الــشــعــب  الـــروسـ

السوري في محنته.
ــد لــلــغــرب  ــ ويــــأتــــي اتــــهــــام األســ
بازدواجية المعايير رغــم إعالن 
»االتــــحــــاد األوروبـــــــــي« الــخــمــيــس 
ــدأ بـــالـــفـــعـــل فــي  ــ ــه بــ ــ الــــمــــاضــــي أنــ
إرسال مساعدات إلى دمشق بعد 
أن طلبت حكومتها تفعيل آلية 
مساعدة أوروبية لإنقاذ واإلغاثة 
وتـــأكـــيـــد الــــواليــــات الــمــتــحــدة أن 
ــة عــلــى  ــ ــــروضـ ــفـ ــ ــمـ ــ ــا الـ ــهــ ــاتــ ــقــــوبــ عــ
النظام السوري ال تعوق وصول 
المساعدات الضرورية لمواجهة 
األزمـــة الناجمة عــن الــزلــزال، بما 
في ذلــك إلــى المناطق الخاضعة 
لــحــكــومــة األســـــــد، ومـــــن دون أن 

 مـــع نــظــامــه 
ً
يــعــنــي ذلــــك تــطــبــيــعــا

السياسي.

انتقاد وتحذير

وفي حين وصل عدد ضحايا 
ــى 4  ــزال فـــي عـــمـــوم الــبــلــد إلــ ــزلــ الــ
آالف و487 قتيال و7 آالف و396 
مصابا، تداول رواد موقع تواصل 
 
ً
اجتماعي مقاطع فيديو وصورا
تــظــهــر الـــرئـــيـــس الــــســــوري خــالل 
جولته بحلب والالذقية، منتقدين 
»االبتسامة والضحكات التي لم 
تــفــارقــه رغــم وجـــوده وســط أكــوم 
أنـــقـــاض الــمــنــازل الــمــدمــرة الــتــي 
تستغيث إلنقاذ األحياء وانتشال 

األموات«. 
ورأى مــــراقــــبــــون ومـــحـــلـــلـــون 
أن الــحــكــومــة الــســوريــة »تــحــاول 
استثمار كارثة الــزلــزال لتحقيق 
مكاسب سياسية، فــي مقدمتها 
رفــع العقوبات الغربية وتطبيع 
الــعــالقــات مــع المحيط اإلقليمي 

 في 
ً
العربي، وهذا تجلى واضحا

مختلف تصريحات المسؤولين 
الموالين«. 

وقـــــــــــــــــــال مــــــــــديــــــــــر الـــــــمـــــــرصـــــــد 
الــســوري لــحــقــوق اإلنــســان رامــي 
عبدالرحمن، إن بشار األســد زار 
األماكن المنكوبة في حلب، وهو 
يوزع االبتسامات، بينما جثامين 

المواطنين تحت األنقاض. 
وأضاف عبدالرحمن أن »نحو 
4500 إنسان لقوا حتفهم بشكل 
ــعـــي مـــــن الــــســــوريــــيــــن داخـــــل  ــطـ قـ
األراضـــــــــــي الــــســــوريــــة فــــقــــط. وال 
نتحدث عــن الــذيــن جــيء بهم من 
تركيا وهم 975 دخلوا عبر معبر 
باب الهوى إلى األراضي السورية، 
وليست هذه األرقام النهائية، ألن 

هناك مفقودين تحت األنقاض«.
وتابع: »هناك الكثير من القرى 
لم تصل إليها فرق اإلنقاذ تم دفن 
الموتى بها من قبل األهالي. وفي 
مناطق سيطرة النظام هناك 21 
قرية وبلدة في ريف إدلب الشرقي 

وريــف حلب الجنوبي كان هناك 
ــام  ضــحــايــا وجــــرى دفــنــهــم. األرقــ
، واألمــــــــل بــمــعــجــزة 

ً
كـــبـــيـــرة جــــــــدا

للعثور على ناجين تحت ركــام 
المباني التي انهارت«.

وأشــــــــــــــــــار مــــــــديــــــــر الـــــمـــــرصـــــد 
المعارض إلى وجــود فرق إغاثة 
عربية لم تتمكن حتى اآلن من بدء 
مساعدة من هم على قيد الحياة 
ــيـــن،  ــابـ ــمـــصـ ــمــــشــــرديــــن والـ ــن الــ ــ مـ
ألن الــحــكــومــة الــســوريــة ال تملك 
الـــــــمـــــــازوت مـــــن أجـــــــل أن تــشــغــل 

اآلليات.
فـــــــي مـــــــــــــــــوازاة ذلــــــــــــك، حـــــــذرت 
»الـــــــخـــــــوذ الـــــبـــــيـــــضـــــاء«، الـــــدفـــــاع 
الـــمـــدنـــي بــالــمــنــاطــق الــخــاضــعــة 
لسيطرة المجموعات المسلحة، 
مــن أن الــمــعــدات الــتــي طــالــب بها 
للمساعدة فــي رفــع االنــقــاض لم 
تصل رغم مرور 6 أيام على وقوع 
الكارثة، مؤكدة أنها لم تتمكن من 
الــوصــول إال إلــى 5 فــي المئة من 

المباني المتضررة.

األسد وعقيلته خالل تفقد مناطق متضررة جراء الزلزال في الالذقية أمس )رويترز(

عدد ضحايا الزلزال 
في عموم سورية 
يقفز إلى 4 آالف 

 و7 آالف 
ً
و487 قتيال

ً
و396 مصابا

السيسي يدعو إلى تكاتف 
الدول العربية

دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
 
ً
أمس السبت، الى تكاتف الدول العربية، مشددا

عــلــى أن اســتــقــرار وســــالم كــل دولــــة عــربــيــة هو 
اســتــقــرار وســــالم لــمــصــر، فـــي أول تــصــريــح له 
عقب حديثه عن رفضه االنخراط في أي حمالت 
إعالمية تستهدف المساس بالعالقات المصرية 

- الخليجية الخميس الماضي.
الرئيس المصري استقبل رؤساء البرلمانات 
الــعــربــيــة الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــؤتــمــر الــخــامــس 
للبرلمان الــعــربــي بــالــقــاهــرة أمـــس، واعـــرب في 
حــديــثــه مــعــهــم، عـــن حـــرص مــصــر عــلــى تعزيز 
الـــعـــالقـــات الــعــربــيــة الــمــشــتــركــة، ودعـــــم جميع 
الدول العربية في مساعيها لتحقيق االستقرار 

والتنمية، حسبما جاء في بيان رسمي.
وذكر البيان أن السيسي ثمن قرار البرلمان 
ــدورة الــحــالــيــة من  ــ الــعــربــي بــالــتــركــيــز خـــالل الــ
المؤتمر على مــوضــوع األمــن الــغــذائــي، والــذي 
تتعاظم أهميته في ظل األزمة العالمية الحالية.

لبنان: الخالفات المسيحية تتمدد من بكركي إلى دمشق
● بيروت - منير الربيع

فــي حــيــن تــهــدد الــخــالفــات والــصــراعــات 
المسيحية فـــي لــبــنــان بــإجــهــاض اجــتــمــاع 
بكركي ليعود ملف رئاسة الجمهورية الى 
قاعة االنتظار بحثا عن كلمة سر خارجية، 
 
ً
شــهــدت األيـــام الماضية اســتــغــالاًل لبنانيا
 للزلزال المدّمر الذي ضرب تركيا 

ً
سياسيا

وسورية في أكثر من اتجاه. 
ــذا االســـتـــغـــالل ال يــقــتــصــر فـــقـــط على  ــ هـ
ســعــي قـــوى سياسية الســيــمــا »حـــزب الــلــه« 
إلـــى تــوســيــع واســتــكــمــال تطبيع الــعــالقــات 
بين بــيــروت ودمــشــق، بــل إن الــحــزب نفسه 
لديه أجــنــدة خاصة فــي شمال ســوريــة، في 
حين يتنافس حلفاؤه المسيحيون حول 
من يستميل النظام السوري إلى جانبه في 

معركة رئاسة الجمهورية. 
ذلــك التنافس على التقارب مع الرئيس 
السوري بشار األسد، ظهر للعيان بين رئيس 

التيار الوطني الحّر جبران باسيل، ورئيس 
تيار الــمــردة سليمان فرنجية. فــاألول غّرد 
 الزلزال بأنه 

ً
 مع سورية مختصرا

ً
متضامنا

استهدفها ودعـــا العالم إلــى رفــع الحصار 
الـــذي يتعرض لــه الشعب الـــســـوري. بينما 
 ضحايا البلدين بدون ذكر 

ً
الثاني غّرد معزيا

سورية أو تركيا، وهي نقطة حاول باسيل 
استغاللها ضد فرنجية بأنه لم يأت على ذكر 
دمشق نزواًل عن حساباته كمرشح لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة. وســـرعـــان مـــا ردت الــمــصــادر 
الــقــريــبــة مـــن فــرنــجــيــة بــتــســريــب أخـــبـــار عن 

اتصال تعزية أجراه فرنجية باألسد.
ــــوع مـــــــن الـــتـــنـــافـــس  ــعــــطــــي هـــــــــذا الـــــــنـــ  يــ
والتسريبات المضادة صورة عن االهتمامات 
اللبنانية، التي يسعى كل طرف من خاللها 
الــــى اســتــغــالل كـــارثـــة طــبــيــعــيــة لتجييرها 
 لمصلحته، ومــن بين أشكال هذا 

ً
سياسيا

االســـتـــغـــالل شـــن حــمــلــة واســـعـــة مـــن »حـــزب 
الله« وحلفائه حــول ضـــرورة رفــع الحصار 

عن سورية وإسقاط قانون قيصر إليصال 
ــم أن الـــمـــواقـــف الـــدولـــيـــة  ــ الـــمـــســـاعـــدات، رغـ
 في 

ً
والسيما الموقف األميركي كان واضحا

أن عــقــوبــات قــانــون قيصر ال تشمل تقديم 
المساعدات اإلغاثية واإلنسانية.

ــزب الــلــه«  ــ فـــي الـــوقـــت نــفــســه يــســتــعــد »حـ
إلرسال قوافل مساعدات وفرق اغاثة تابعة 
له للمشاركة في عمليات اإلنقاذ في سورية، 
وسيسعى الحزب من خالل ذلك للدخول إلى 
 المناطق 

ً
مناطق الشمال السوري وخصوصا

التي تسيطر عليها المعارضة، في حين لم 
تعد تركيا قــــادرة على تقديم المساعدات 
في هذه المرحلة في ظل انشغالها بالكارثة 

التي لحقت بها. 
وقد أظهرت الزيارة التفقدية لقائد »فيلق 
الــقــدس« الــتــابــع لــلــحــرس الــثــوري اإليــرانــي 
العميد إسماعيل قآني الى المناطق السورية 
ــران   لــنــوايــا ايــ

ً
الــمــنــكــوبــة مـــؤشـــرا واضــــحــــا

وحلفائها الستغالل الزلزال إلحداث تغيرات 

سياسية أساسية على الجغرافيا السورية.
فـــي الــمــقــابــل، فــــإن الــســبــاق بــيــن باسيل 
وفــرنــجــيــة لكسب وّد دمــشــق لــيــس الــحــراك 
الوحيد على الساحة المسيحية المنقسمة 
ــتـــخـــاب رئـــيـــس جــديــد  حـــــول اســـتـــحـــقـــاق انـ
للجمهورية، فهناك محاوالت حثيثة من كل 
االطراف لوضع شروطها بخصوص اجتماع 
بكركي الـــذي يفترض أن يضم كــل الــنــواب 

المسيحيين ويبحث الملف الرئاسي. 
وبــيــنــمــا يتحضر الــبــطــريــرك الــمــارونــي 
بـــشـــارة الـــراعـــي لــتــوجــيــه الـــدعـــوات لــلــنــواب 
المسيحيين وكتلهم، فإن »القوات اللبنانية« 
ال تـــزال تفضل وضــع جـــدول أعــمــال واضــح 
لــالجــتــمــاع كـــي يــخــرج بــنــتــيــجــة، ومـــن بين 
ــة أن يــلــجــأ الـــنـــواب  ــيـ ــقـــواتـ الـــمـــقـــتـــرحـــات الـ
المسيحيون الذين يشكلون نصف البرلمان 
ــى تـــصـــويـــت داخــــلــــي عــلــى  ــ ( إلــ

ً
ــا ــبــ ــائــ )64 نــ

المرشحين الرئاسيين ومن يفوز بالتصويت 
يتم تبني ترشيحه للرئاسة. ويصطدم هذا 

الطرح برفض باسيل، في حين يهدد تصاعد 
الخالفات بإجهاض االجتماع أو إفراغه من 
مضمونه، ليبقى اللبنانيون بانتظار كلمة 

سر خارجية. 
الــصــراع المسيحي- المسيحي يتجلى 
 بين »القوات« و»التيار« حول الجلسة 

ً
أيضا

التشريعية التي سيعقدها مجلس النواب 
فـــي ســاحــة الــنــجــمــة، إذ تــتــمــســك »الـــقـــوات« 
برفضها المشاركة في ظل الفراغ الرئاسي، 
 للمشاركة إذا 

ً
بينما يبدو باسيل مستعدا

حــصــل عــلــى الــثــمــن الــســيــاســي الــمــنــاســب، 
 لجهة المطالبة بالتمديد لعدد من 

ً
خصوصا

موظفي الفئة األولى. ويبقى الهدف األساس 
بالنسبة إلــى باسيل هو انتهاز أي فرصة 
بما في ذلك الجلسة التشريعية للتفاوض 
على الملف الرئاسي على قاعدة استبعاد 
سليمان فرنجية وقــائــد الجيش جوزيف 
عون من قائمة المرشحين والذهاب باتجاه 

مرشح ثالث.

في وقت تتجه مؤشرات الكارثة الناجمة 
عـــن الــــزلــــزال الـــمـــدمـــر الـــــذي ضــــرب طــرفــي 
الحدود التركية السورية االثنين الماضي 
ــام قياسية مــع تــجــاوز عــدد  لتسجيل أرقــ
 منهم 

ً
القتلى في البلدين 27 ألفا، 21 ألفا

أحصتهم أنقرة وحدها حتى اآلن، طرحت 
الكارثة األعنف على اإلطالق التي تضرب 
تركيا منذ عــام 1939، عــدة أسئلة بشأن 
وجــــود احـــتـــمـــاالت لــتــفــادي تــلــك الــمــأســاة 
الهائلة وتــســاؤالت عــن مستقبل الرئيس 
الــتــركــي رجــب طيب إردوغــــان الـــذي أطلق 
الوعود بإعادة إعمار المناطق المنكوبة 

في غضون عام واحد فقط.
 وقال إردوغان خالل زيارة لمدينة ديار 
بكر المنكوبة، أمــس، إن »مئات اآلالف من 
 
ً
المباني لم تعد صالحة للسكن«، مضيفا
أنـــه ســيــتــم اســتــخــدام الــمــبــانــي الجامعية 
إليواء المشردين، في حين »سيتم استئناف 
الــدارســة عن بعد«. ولفت إلــى أن حكومته 
ستتخذ اإلجراءات الالزمة من أجل الشروع 

في إعادة اإلعمار بغضون أسابيع.
ودافــع عن قرار حكومته بفرض قانون 
 
ً
الطوارئ في الواليات الـــ10 األكثر تضررا

جراء الزلزال، معتبرا أنه ضروريا لمواجهة 
ــام بها  »أعـــمـــال الــســلــب والــخــطــف الـــتـــي قــ
البعض في ظل الكارثة فضال عن استغالل 
البعض اآلخر لمواقع التواصل االجتماعي 
مـــن أجــــل نــشــر الــفــتــنــة والــتــضــلــيــل بــهــدف 

االستغالل السياسي«.

إقرار وتحجيم

ــي مــايــو  ــراب االنـــتـــخـــابـــات فــ ــ ــتـ ــ ومـــــع اقـ
المقبل، بات مستقبل إردوغــان السياسي 
عــلــى الــمــحــك بــعــد 20 عـــامـــا فـــي الــســلــطــة 
ــــاب دعـــواتـــه لــلــوحــدة الــوطــنــيــة  وســــط ذهـ
أدراج الـــريـــاح. وفـــي وقـــت ســابــق، اعــتــرف 
الرئيس التركي بأوجه القصور التي شابت 
استجابة الدولة لأزمة، لكنه تحدث، عن 
 
ً
أن األمر يتعلق بـ »القضاء والقدر«، واصفا

انتقاد االستجابة للكارثة بأنه فعل مشين. 
ــرى الـــبـــعـــض أن الــجــيــش  ــ ــت يـ ــ ــي وقـ ــ وفـ
يغيب عن جهود البحث واإلنقاذ ألسباب 
سياسية يتحملها حزب »العدالة والتنمية« 
بــقــيــادة إردوغــــان، اشتكت المعارضة من 
ــراء عــمــلــيــات إنــقــاذ مــوســعــة فــي 10  أن إجــ

مـــن الـــواليـــات الــتــركــيــة الــبــالــغ عـــددهـــا 81 
 طويال حتى بــدأت االستجابة 

ً
واليــة وقتا

فــي الظهور بينما لــم تتمكن فــرق البحث 
واإلنــقــاذ الوصول إلــى بعض القرى لعدة 

أيام. 
ــرى الـــبـــعـــض أن إمـــكـــانـــات الــجــيــش  ــ ويــ
كانت خــارج خطة الحكومة المدنية التي 
فضلت إبعاده عن المجتمع بعد محاولة 
االنـــقـــالب عـــام 2016، وهـــو مــا تــســبــب في 
»تأخر مشاركته باإلنقاذ والبحث«. ويدير 
عدد كبير من المدن المتضررة من الزلزال 
مــســؤولــون مــن حــزب »الــعــدالــة والتنمية« 
الـــحـــاكـــم وهــــو مـــا يــضــعــه أمـــــام اتــهــامــات 
مباشرة بشأن الفساد اإلداري المحتمل في 
تطبيق اشتراطات البناء المقاوم للزالزل 
في بلد يقع على خطين صدعيين. ويأتي 
ذلـــك فــي وقـــت يــزيــد الــضــغــط عــلــى الــحــزب 
الحاكم بسبب تردي االقتصاد بعد وصول 
التضخم إلــى 57 فــي المئة، مما أدى إلى 

ارتفاع صاروخي في تكلفة المعيشة.
ورغــــــــم أن مــــالمــــح الـــفـــاجـــعـــة وأثــــرهــــا 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــاحـ ــ ــــسـ ــى الـ ــلــ الـــمـــحـــتـــمـــل عــ
واالجتماعية لــم يتضح بعد قــدرت إدارة 

الكوارث والطوارئ التركية، أمس، أن الطاقة 
المنبعثة من الزلزال الذي بلغت قوته 7.7 

درجات كانت تعادل »500 قنبلة ذرية«.
ودفعت األزمة الكبيرة السلطات التركية 
إلـــى فــتــح مــعــبــر عــلــي جـــان الـــحـــدودي مع 
أرمــيــنــيــا بــعــد 35 عــامــا مــن إغـــالقـــه، وذلــك 
الستقبال المساعدات للمناطق المتضررة، 

أمس.
فــي هــذه األثــنــاء، وصــلــت طــائــرة إغاثة 
 
ً
ا
ّ
سعودية سادسة تحمل على متنها 98 طن

من المساعدت اإلغاثية للسوريين واألتراك 
إلى مطار إسطنبول، فيما أرسلت الحكومة 
 يضم أكثر من 

ً
األردنية مستشفى ميدانيا

100 طبيب ومــمــرض إلــى تــركــيــا. ووســط 
مشهد مأساوي وفــوضــوي، علق الجيش 
النمساوي عمليات اإلنقاذ في تركيا، أمس، 
 إلى »الوضع األمني غير المستقر 

ً
مشيرا

ووقوع هجمات بين مجموعات«. وأوضح 
 من »وحدة 

ً
 82 جنديا

ّ
متحدث من فيينا أن

اإلغــاثــة الــخــاصــة« احــتــمــوا فــي قــاعــدة في 
محافظة هاتاي »مع منظمات دولية أخرى 

بانتظار توجيهات«. 

الزلزال يفرض تحديات سياسية على إردوغان قبل االنتخابات
 من إغالقه إلدخال المساعدات

ً
 مع أرمينيا بعد 35 عاما

ً
تركيا تفتح معبرا

 خالل زيارة لدياربكر جنوب تركيا أمس )أ ف ب(
ً
إردوغان متحدثا
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ً
 مجهوال

ً
حملة غربية ضد »تجسس« الصين وواشنطن تسقط جسما

قتل حشد بإقليم البنجاب 
 موقوفًا 

ً
في باكستان رجال

لدى الشرطة بشأن مزاعم 
بالتجديف، في قضية 

ألقت الضوء مجددًا على 
ما يطلق عليه »حراس 

التجديف«. واقتحم مئات 
األشخاص قسم الشرطة 

تهم 
ُ
وشنقوا الرجل الذي ا

بتدنيس القرآن.
وقال ناطق باسم شرطة 

البنجاب، إن رئيس الشرطة 
اإلقليمي أمر باتخاذ إجراء 

تأديبي بحق كبار رجال 
الشرطة الذين فروا من 

املوقع، ولم يمنعوا شنق 
الرجل.

وقال حافظ طاهر أشرفي، 
وهو عالم دين ورئيس 

مجلس العلماء باكستان 
وهي منظمة للكيانات 
املسلمة »يجب اعتقال 

املتورطني في جريمة القتل 
الوحشية«.

قال الجيش الفلبيني، 
أمس، إن 5 جنود قتلوا في 

إطالق نار داخل معسكر 
جنوب البالد.

وأفاد متحدث عسكري بأن 
جنديا أصيب بحالة هياج 

وقتل 4 جنود، مضيفا 
أن مطلق النار توجه 

بعد ذلك إلى غرف أخرى، 
حيث اشتبك جنديان معه 
وقتاله، مؤكدا أن »الحادث 

فردي«.
وتشهد الفلبني، الواقعة 

جنوب شرق آسيا، حوادث 
إطالق نار متكررة على 
فترات، ففي يونيو لقي 
3 حتفهم، بينهم رئيس 

بلدية سابق، في إطالق نار 
خالل حفل تخرج بإحدى 

الجامعات في مانيال.

سلة أخبار

باكستان: حشد يقتل 
 متهمًا بالتجديف

ً
رجال

الفلبين: جندي يقتل4
من زمالئه

أوقفت الشرطة البريطانية 
ثالثة أشخاص، إثر اندالع 

اشتباكات عنيفة بينها 
وبني ناشطني كانوا 

يحتجون على استقبال 
الجئني في اململكة املتحدة، 

مساء أمس األول، خارج 
فندق يستضيف طالبي 

لجوء قرب ليفربول.
وتجمع مئات النشطاء من 
اليمني املتطرف املعارضني 

الستقبال الجئني، فيما 
نظمت جمعيات مدافعة عن 

حقوق املهاجرين تظاهرة 
مضادة. وأوضحت الشرطة، 
في بيان، أن التظاهرة كانت 

»سلمية في البداية«، لكن 
»خالل فترة املساء ألقيت 

مقذوفات على الشرطة 
وتضررت سيارة لها« دون 

وقوع إصابات.

بريطانيا: اشتباكات خالل 
تظاهرة لليمين ضد الهجرة

عثر مكتب التحقيقات 
الفدرالي في منزل نائب 

الرئيس األميركي السابق 
مايك بنس، أمس األول، 

فة 
ّ
على وثيقة جديدة مصن

سرية، كما قال ناطق 
باسمه لوسائل إعالم 

محلّية.
على غرار جو بايدن 

ودونالد ترامب قبله، عثر 
على وثائق سرية في منزل 

بنس في كارمل في والية 
إنديانا )شمال( نيناير. 

وجرى التفتيش الجديد 
الجمعة بالتنسيق بني 

مكتب التحقيقات الفدرالي 
ومحامي بنس.

العثور على وثيقة سرية 
في منزل بنس الواليات المتحدة تسترجع أجزاء من المنطاد بها معدات مراقبة وتضيف 6 شركات صينية للقائمة السوداء

بعد حادثة إسقاط المنطاد 
الصيني فوق الواليات 

المتحدة، الذي أصرت واشنطن 
أنه تجسسي، وهو ما نفته 

بكين، برزت مالمح حملة غربية 
تستهدف أنشطة بكين 

التجسسية، بعد أن دخلت 
ألمانيا وبريطانيا على الخط 

 
ً
فيما أسقطت واشنطن جسما

 فوق آالسكا.
ً
مجهوال

غداة إصدار الرئيس األميركي، 
ــوزارة الــدفــاع  ــ  لـ

ً
جــو بـــايـــدن، أمــــرا

)البنتاغون( بإسقاط جسم طائر 
على ارتــفــاع عــال انتهك المجال 
ر رئيس 

ّ
الجوي لوالية آالسكا، حذ

االستخبارات الداخلية األلمانية، 
تــومــاس هــالــدنــفــانــغ، مــن تنامي 
األنـــشـــطـــة الــتــجــســســيــة لــلــصــيــن، 
وتــركــيــزهــا بــشــكــل مــتــزايــد على 

السياسة. 
وفـــــي تـــصـــريـــحـــات لــصــحــيــفــة 
»فيلت آم زونتاج« تنشرها اليوم، 
قـــال هــالــدنــفــانــغ: »الــصــيــن تطور 
أنــشــطــة تجسس ونــفــوذ واســعــة 
النطاق. يجب أن نكون مستعدين 
لزيادة هذه األنشطة في السنوات 

المقبلة«.
وأوضـــــــــــــــح هـــــالـــــدنـــــفـــــانـــــغ أن 
»الـــصـــيـــن تــنــتــهــج اســتــراتــيــجــيــة 
ــد لتحقيق أهــدافــهــا  طــويــلــة األمــ
وقيادتها تستغل بالفعل قوتها 
 عن 

ً
االقــتــصــاديــة، الناتجة أيــضــا

العالقات المكثفة مع االقتصادات 
األلــمــانــيــة واألوروبـــيـــة، لتحقيق 

أهداف سياسية«.
ورغـــم تــأكــيــد وزارة الــداخــلــيــة 
ــه لــيــس لــديــهــا في  لــلــصــحــيــفــة أنــ
ــلـــومـــات عــن  ــعـ الــــوقــــت الـــــراهـــــن مـ
إطالق بالونات تجسس صينية 
فــي أي وقــت على غـــرار مــا حدث 
في الواليات المتحدة، افترضت 
أن ألمانيا واحد من أهم األهداف 
االستخباراتية للصين المتعلقة 

بالتجسس والتأثير.
ــــن أوصـــــــــــت وزارة  ــيـ ــ وفـــــــــي حـ
االقـــتـــصـــاد األلــمــانــيــة فـــي تــقــريــر 
اســتــراتــيــجــي، بـــإمـــالء متطلبات 
أكثر صرامة على الشركات التي 
تتعامل مع الصين، تعتزم وكالة 
االســـتـــخـــبـــارات الـــخـــارجـــيـــة )بـــي 
ــراء مــراجــعــة داخــلــيــة  ــ إن دي( إجـ
ــب قـــضـــيـــة  ــ ــ ــواقـ ــ ــ الســـــتـــــخـــــالص عـ
متعلقة بخيانة أحـــد موظفيها 

أسرار الدولة لمصلحة روسيا.

غواصة تجسس

وفي بريطانيا، تعقبت حاملة 
ــــش إم إس كــويــن  الــــطــــائــــرات »إتــ
إلــــيــــزابــــيــــث«، الـــتـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة 
ــة، »غـــــــواصـــــــة تــجــســس  ــيــ ــكــ ــلــ ــمــ الــ
صينية« وطردتها خارج الحدود 

.
ً
البحرية البالغ طولها 12 ميال

وبحسب صحيفة »التليغراف«، 

بحارة أميركيون يستعيدون أجزاء من المنطاد الصيني في المياه اإلقليمية األميركية قبالة ساوث كارولينا )رويترز(

زيارة حاكم 
شينجيانغ تعّرض 

االتحاد األوروبي 
وبريطانيا 

النتقادات

أظــهــر فــيــديــو مــدتــه دقــيــقــتــان من 
فيلم وثائقي لهيئة »بي بي سي« 
كيف اكتشفت البحرية البريطانية 
الــغــواصــة الــصــيــنــيــة بــاســتــخــدام 
ــه  ــمـ جـــــهـــــاز ســــــونــــــار حـــــديـــــث اسـ
»سونوبويس«، يتم إسقاطه في 
الماء اللتقاط األصوات وتمييزه 
عن هدير محركات السفن وإخفاء 

وجودها.
ونشر الضباط بسرعة طائرة 
هليكوبتر تسقط حمولة أخــرى 
من هذه األجهزة في الماء لمراقبة 
الــــغــــواصــــة الــصــيــنــيــة بــــدقــــة، ثــم 
تعقبها وهــي تبتعد عــن حاملة 

الطائرات البريطانية.
ــان هـــذا  ــ ــال ضــــبــــاط: »إذا كـ ــ وقــ
ضمن سيناريو مختلف، في حالة 
الــصــراع، كنا سنبدأ باستخدام 
ســلــســلــة أســلــحــة ضـــد الــغــواصــة 
الــتــي تـــم الــكــشــف عــنــهــا لتحييد 

التهديد«.
إلى ذلك، أمر الرئيس األميركي 
ق 

ّ
جو بايدن بإسقاط »جسم حل

عــلــى عــلــو مــرتــفــع« فـــوق أالســكــا. 
ــــح الــنــاطــق بــاســم مجلس  وأوضـ
األمن القومي جون كيربي أن هذا 
»الجسم بحجم ســيــارة صغيرة، 
ق على ارتــفــاع 40 ألــف قدم، 

ّ
وحل

ــدا ألمـــــن الــمــالحــة  ــديـ ــهـ ــل تـ ــ ــّك وشــ
الجوية«.

وأشار إلى أنه ليست هناك أي 
معلومات حتى اآلن عن الجسم، 
وال من يملكه، سواء دولة ما أو ما 
إذا كان ملكية خاصة وال الهدف 
 أن الجسم كان أصغر 

ً
منه«، مبينا

بكثير من المنطاد الصيني الذي 
ــات الــمــتــحــدة  ــ ــــواليـ ــــوق الـ ـــق فـ

ّ
ــل حـ

األســــبــــوع الـــمـــاضـــي، وأســقــطــتــه 
مــقــاتــلــة أمــيــركــيــة قــبــالــة ســاحــل 

المحيط األطلسي السبت.
ولــفــت كــيــربــي إلـــى أن الجسم 
ــقـــط فــــي شــــمــــال أالســــكــــا قـــرب  سـ
ــيـــاه  ــدود الــــكــــنــــديــــة فـــــي الـــمـ ــ ــحــ ــ الــ
المتجمدة، مــا يجعل مــن عملية 
انتشاله ممكنة، خالفا للمنطاد 
الصيني، ال يبدو أنه مزود بنظام 

دفــــع أو عــنــاصــر تــحــّكــم تعطيه 
توجيهات.

مــن جهته، قــال الناطق باسم 
»البنتاغون« بات رايدر إن طائرة 
من طــراز إف-22 رابتور أسقطت 
الجسم باستخدام صاروخ »إيم-
9 إكــس« مثل ذاك الــذي استخدم 

إلسقاط المنطاد الصيني.

 المنطاد والالئحة 

ــت  ــ ــ ــافـ ــ ــ وقــــــــبــــــــل ســــــــــاعــــــــــات أضـ
واشنطن 6 شــركــات صينية إلى 
الئحتها الــســوداء بعد تدميرها 
ــنــــي الـــمـــجـــهـــز  ــيــ الــــمــــنــــطــــاد الــــصــ
ــســــس، ومـــنـــعـــتـــهـــا  ــجــ بـــــــــــــأدوات تــ
ــن الــــــوصــــــول إلـــــــى الـــتـــقـــنـــيـــات  ــ مــ
والسلع األميركية مــن دون إذن.

وقال مساعد وزير التجارة آالن 
إستيفيز، في بيان، إن »استخدام 
ــد الـــمـــرتـــفـــعـــة  ــيـ ــاطـ ــنـ ــمـ الـــصـــيـــن الـ
ينتهك ســيــادتــنــا، ويــهــدد األمــن 
ــلــــواليــــات الـــمـــتـــحـــدة«. الـــقـــومـــي لــ

ونـــقـــلـــت شـــبـــكـــة »أي بــــي ســي 
نــيــوز« عــن مسؤولين أميركيين 
ــلــــى الــهــيــكــل  أنـــــــه تـــــم الــــعــــثــــور عــ
السفلي للمنطاد الصيني قبالة 
 
ً
واليــــة ســــاوت كــارولــيــنــا سليما
وبه معدات المراقبة وغيرها من 
التقنيات األخرى المهمة، ولم يكن 

مخصصا لألرصاد الجوية.

تكساس وشينجيانغ

ـــم يــقــتــصــر  ــذ األثـــــنـــــاء، لـ ــي هــ فــ
التوتر بين واشنطن وبكين على 
الجو وحده بعد أزمة المنطاد، بل 
وصل إلى األرض، مع تقديم عضو 
مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ الـــجـــمـــهـــوريـــة 
لــــويــــس كــــولــــخــــورســــت مـــشـــروع 
ــي نـــوفـــمـــبـــر الـــمـــاضـــي  ــ ــــون فـ ــانـ ــ قـ
يــهــدف إلـــى مــنــع شــــراء األراضــــي 
فــي تكساس مــن قبل أي مواطن 
صيني وروسي وكوري شمالي، 
ق بـ »األمن القومي«.

ّ
ألسباب تتعل

 »األمن 
ّ
وقالت كولخورست إن

ــقـــومـــي والــــعــــدد الـــمـــتـــزايـــد مــن  الـ
الممتلكات التي حصلت عليها 
كــيــانــات أجنبية مــعــاديــة معّينة 
هي مصدر قلق لكثير من سكان 

تكساس«.
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، يـــتـــعـــّرض  ــ فـ
االتـــحـــاد األوروبـــــــي وبــريــطــانــيــا 
ــقـــادات، لــعــزمــهــمــا اســتــقــبــال  ــتـ النـ
حاكم إقليم شينجيانغ الصيني 
ــــن تــــونــــيــــاز، الـــــــذي تـــفـــرض  ــيـ ــ إركـ
الواليات المتحدة عقوبات عليه، 
وتــتــهــمــه مــنــذ عــــدة ســـنـــوات مع 
الــســلــطــات الــصــيــنــيــة بــاحــتــجــاز 
ــثـــر مــــن مـــلـــيـــون مــــن األويــــغــــور  أكـ
وغيرهم من األقليات ذات األغلبية 

المسلمة في معسكرات.
وكــانــت الحكومة البريطانية 
أكــدت الخميس عقد اجتماع مع 
 مـــن جميع 

ً
ــا  نــــوابــ

ّ
تـــونـــيـــاز، لـــكـــن

األطياف استنكروا، وأشاروا إلى 
»حيلة دعائية«، و«تحريض« من 

قبل الصين.

بايدن ولوال يتعهدان بالدفاع عن الديموقراطية
قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لوال دا سيلفا إنه 
يتعين عليه وعلى نظيره األميركي جو بايدن الذي استقبله 
أمس األول في البيت األبيض »عدم السماح مرة أخرى أبدا« 
ات على الديموقراطية على غــرار ما حدث  بحصول اعتداء

في الواليات المتحدة والبرازيل.
ومـــن جــهــتــه، أقـــر الــرئــيــس األمــيــركــي إلـــى جــانــب ضيفه 
بأن الديموقراطية »عاشت اختبارا« في كال البلدين في 6 
يناير 2021 عندما هاجم أنصار للرئيس األميركي السابق 
الجمهوري دونــالــد تــرامــب مبنى الكابيتول فــي واشنطن 
العاصمة، وفي 8 يناير 2023 عندما اقتحمت حشود موالية 
للرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو مقار السلطة 
في برازيليا. لكن رغم ذلك شدد بايدن على أن »الديموقراطية 

قد انتصرت«.
وتعهد الرئيسان بالعمل معا من أجل »تقوية المؤسسات 
الديموقراطية« و«تعزيز احترام حقوق اإلنسان«، وفقا لبيان 

مشترك صدر مساء الجمعة عن واشنطن وبرازيليا.
وانــتــقــد لــوال بــشــدة سلفه اليميني المتطرف الموجود 
حاليا في الواليات المتحدة والــذي نشر »معلومات كاذبة 
صباحا، ظهرا ومساء«، فــرّد عليه الرئيس األميركي قائال 

»هذا يذكرني بشيء«.
وقال لوال في مقابلة مع شبكة »سي إن إن« بثت قبل لقائه 
بايدن في البيت األبيض »بولسونارو نسخة مخلصة من 

ترامب، وكأنه ُوضع في آلة تصوير«.
وأضاف »سأخبركم بشيء واحد: ليست لدى بولسونارو 
أي فرصة ليصبح رئيسا للبرازيل مرة أخرى«، لكنه أكد في 
الــوقــت نفسه أنــه لــن يسعى لتسليم خصمه الــمــوجــود في 
فلوريدا. وقال لشبكة »سي إن إن«: لن أتحدث إلى بايدن بشأن 

ذلك ألن هذا األمر يعتمد على القضاء البرازيلي.
فــي المكتب البيضاوي، أســف لــوال ألن »الــبــرازيــل عزلت 
نفسها مــدى أربـــع ســنــوات«، بينما أكــد بــايــدن أن البلدين 

اآلن »مـــعـــا« لــلــدفــاع عـــن الــقــيــم الــديــمــوقــراطــيــة فـــي الــعــالــم.
وأصــر لــوال على وعــده بالقضاء على إزالــة الغابات في 
األمازون بحلول عام 2030 وقال إن »رعاية غابات األمازون 
المطيرة تعني العناية بالكوكب وبقاءنا على قيد الحياة«.

زادت إزالة الغابات في منطقة األمازون بنسبة 60% في 
خالل كل سنة من سنوات حكم بولسونارو )2022-2019(. 
وقد استمرت لكنها تباطأت بشكل ملحوظ منذ الشهر األول 
للوال في المنصب. في يناير ازيل 167 كيلومترا مربعا من 
أكبر غابة استوائية على كوكب األرض، أي ما يعادل مساحة 
أكثر من 22 ألف ملعب كرة قدم. لكن هذا أقل بكثير من 430 
كيلومترا مربعا أزيلت من الغابات في يناير 2022 عندما 
كان بولسونارو ال يزال في السلطة. وُسئل الرئيس البرازيلي 
بعد االجتماع عن مشاركة الواليات المتحدة في »صندوق 
نشئت في 2008 

ُ
األمازون«، وهو آلية مالية متعددة األطراف أ

وتديرها البرازيل لدعم مكافحة إزالة الغابات.

وقـــال للصحافة »ال أعتقد فقط أن )الــواليــات المتحدة( 
ستشارك بل أعتقد أن ذلك ضروري«.

ــــد أن الـــمـــوضـــوع لـــم يــجــر »الـــتـــطـــرق إلـــيـــه عــلــى وجــه  وأكـ
الــتــحــديــد« لكنه أضـــاف »تــحــدثــُت عــن حــاجــة الـــدول الغنية 
لتحمل مسؤولياتها لمساعدة البلدان التي لديها غابات 

استوائية، وليس البرازيل فقط«.
ــذي جــمــده سلفه،  ــاد لـــوال إطــــالق هـــذا الــصــنــدوق الــ ــ وأعـ
والذي ساهمت فيه النرويج وبدرجة أقل ألمانيا حتى اآلن. 

والبرازيل تبحث اآلن عن مانحين آخرين.
وفــي مــا يتعلق بــأوكــرانــيــا، وهــو مــوضــوع حساس بين 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة والـــبـــرازيـــل، قـــال لـــوال خـــالل حــديــثــه مع 
الــصــحــافــة إنـــه أثـــار »الــحــاجــة إلـــى إنــشــاء مجموعة دول ال 
تــشــارك، ال بشكل مباشر وال بشكل غير مباشر، في حرب 
روسيا ضد أوكرانيا، حتى تتاح لنا الفرصة لبناء السالم«.

روسيا تدك أوكرانيا... وتفقد نصف 
دباباتها القتالية

بــعــد يـــوم مــن إكــمــال الرئيس 
األوكراني فولوديمير زيلينسكي 
ــة، طلب  ــيـ ــارة لــعــواصــم أوروبـ زيــ
ــة،  ــلــــحــ ــن األســ ــ فـــيـــهـــا الــــمــــزيــــد مــ
أطلقت روســيــا أمــس أكــبــر وابــل 
من الهجمات الصاروخية حتى 
اآلن هذا العام، استهدفت منشآت 

طاقة بالغة األهمية.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية 
أنــهــا نــفــذت بــاســتــخــدام أسلحة 
عــالــيــة الـــدقـــة بــعــيــدة الـــمـــدى من 
الجو والبحر والبر، إضافة إلى 

ــيـــار، هــجــومــا  ــــدون طـ طـــائـــرات بـ
مــكــثــفــا شــنــتــه أمــــس األول على 
مواقع حيوية لمنظومة الطاقة 
ــن عـــمـــل  ــ ــؤمــ ــ فـــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، تــ
مــؤســســات الصناعة الدفاعية، 
موضحة أنها حققت كل أهدافها، 
وأوقفت عمل الصناعات كثيرة 
االســـتـــهـــالك لــلــطــاقــة فـــي مجمع 
الــدفــاع الصناعي، ومنعت نقل 
األســلــحــة األجــنــبــيــة والــذخــيــرة 
واالحتياطيات عن طريق سكك 

الحديد لساحات القتال.

ــــت رومـــــانـــــيـــــا ادعـــــــاء  ــــضــ ورفــ
الـــقـــائـــد األعـــلـــى ألوكـــرانـــيـــا بــأن 
صـــــاروخـــــي »كــــــــــروز« روســـيـــيـــن 
عبرا المجال الجوي للعضو في 
حلف شمال األطلسي )الناتو(، 
بينما استدعت مولدوفا السفير 
الروسي، بعد مرور المقذوفتين 
فـــــوق أراضــــيــــهــــا، وســـقـــطـــت 17 
قــذيــفــة فــي منطقة زابــوريــجــيــا، 
ــو مــــا وصــفــه  ــ ــــالل ســــاعــــة، وهـ خـ
ــولــــي  ــاتــ ــمــــي أنــ ــيــ ــلــ الــــحــــاكــــم اإلقــ
كـــوريـــاف بــأنــه »أكـــبـــر عــــدد منذ 

بداية الغزو« في 24 فبراير 2022.
وفــــي الـــشـــمـــال، قــــرب الـــحـــدود 
الروسية، أفاد الحاكم العسكري 
أولــــيــــه ســـيـــنـــهـــوبـــوف بــتــســجــيــل 
10 هــجــمــات عــلــى المنطقة، كما 
ســمــع دوي انـــفـــجـــارات قــويــة في 
دنيبرو، بمنطقة فينيسا، وقــال 
رئيس اإلدارة اإلقليمية لمدينة 
ــتـــروفـــســـك، ســيــرهــيــف  ــبـــروبـ ــيـ دنـ
ــاءت  لـــيـــســـاك، إن االنـــفـــجـــارات جـ
مــن أنــظــمــة الـــدفـــاع الــجــوي التي 
ــيــــع الـــــطـــــائـــــرات  اعـــــتـــــرضـــــت جــــمــ
المسيرة. ورغــم ذلــك، أدى هجوم 
بــــصــــاروخ عـــلـــى مـــديـــنـــة كــريــيــف 
ريه إلى خسائر كبيرة في البنية 
التحتية لقطاع الطاقة، بحسب 

ليساك.
وفـــي رســالــتــه الــمــصــورة، ذكــر 
الــرئــيــس األوكـــرانـــي، الـــذي أنهى 
زيارته ألوروبا بانطباع إيجابي، 
»لــنــدن وبـــاريـــس وبــروكــســل، في 
كل مكان، تحدثت في تلك األيــام 
عن كيفية تعزيز قواتنا، وهناك 
ــدا، وتلقينا  ــ اتــفــاقــيــات مــهــمــة جـ
ــيــــدة، وذلــــــك يــنــطــبــق  إشــــــــارات جــ
ــخ  ــ ــواريـ ــ ــــصـ ــلــــى الـــــدبـــــابـــــات والـ عــ
بــعــيــدة الـــمـــدى«، غــيــر أنـــه أضــاف 
أن هناك الكثير للقيام به بشأن 
تأمين طائرات مقاتلة لقواته في 

المستوى التالي من التعاون.
وفي لندن، أفــاد بأنه لمس أن 

بريطانيا تريد حقا أن تنتصر 
أوكــرانــيــا عــلــى الــغــزو الــروســي، 
مبينا أن االجتماع مع الرئيس 
ــانـــويـــل مـــاكـــرون  ــمـ الـــفـــرنـــســـي إيـ
والـــمـــســـتـــشـــار األلــــمــــانــــي أوالف 
ــبـــادل  ــتـ ــا لـ ــمـ ــهـ شــــولــــتــــس كـــــــان مـ
اآلراء، وتـــعـــهـــد بـــأنـــه »ســيــكــون 
ــاك الـــــمـــــزيـــــد مـــــــن الـــــــدعـــــــم«،  ــ ــنــ ــ هــ
ووصف زياراته للقمة األوروبية 
والبرلمان األوروبي بأنها »بداية 
لمرحلة جديدة لم تعد أوكرانيا 
ضيفة بل عضوا كامل العضوية 

باالتحاد األوروبي«.
ــابــــل، أكــــــد الــســفــيــر  ــقــ ــمــ ــي الــ ــ فـ
الروسي لدى الواليات المتحدة 
أناتولي أنطونوف، ليل الجمعة 
ــبـــت، »إذا قــــــررت الـــقـــيـــادة  - الـــسـ
األميركية استئناف أنشطة قوات 
العمليات الخاصة على األراضي 

األوكرانية، فإنها ستمثل مشاركة 
غير مقنعة للجيش النظامي في 

النزاع الحالي«. 
وذكـــــــرت صــحــيــفــة واشــنــطــن 
بـــوســـت أن وزارة الــــدفــــاع تــعــد 
اقتراحا للكونغرس الستئناف 
ــبـــرامـــج الـــســـريـــة الــتــي  تــمــويــل الـ
تسمح لقوات العمليات الخاصة 
ــمـــالء  األمــــيــــركــــيــــة بــــتــــوظــــيــــف عـ
الــمــخــابــرات األوكــرانــيــة لمراقبة 
الــتــحــركــات العسكرية الروسية 

ومحاربة المعلومات المضللة.
ــن قـــائـــد  ــلــ ــى األرض، أعــ ــلــ وعــ
مـــــرتـــــزقـــــة »فــــــاغــــــنــــــر« يـــفـــغـــيـــنـــي 
بـــريـــغـــوجـــيـــن، أمــــــس األول، أن 
ــة يــــجــــب أن  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الـــــــقـــــــوات الــ
تــســيــطــر عــلــى مــديــنــة بــاخــمــوت 
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــلــمــضــي قــدمــا 
ــا، لـــكـــنـــهـــا تــــواجــــه  ــهـ ــتـ ــلـ ــمـ فـــــي حـ

مقاومة شرسة من األوكرانيين.
وانــتــقــد بــريــغــوجــيــن الــقــيــادة 
ــة وبــعــض  ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
الــمــســؤولــيــن، معتبرا أن عليهم 
وضـــع أهــــداف واضــحــة للحملة 
ــا يـــقـــرب مــن  الـــمـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ مــ
عام، عبر ترسيخ وجودها بقوة 
فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا أو الــمــضــي 
ــا لـــالســـتـــيـــالء عـــلـــى الــمــزيــد  قـــدمـ
من األراضــي. ورجحت مساعدة 
وزير الدفاع األميركي سيليست 
والــنــدر، أمــس األول، أن »روسيا 
خسرت نصف مخزون دباباتها 
الــقــتــالــيــة الــرئــيــســيــة فــي الــقــتــال، 
ومن خالل استيالء األوكرانيين 
عليها«، مؤكدة أن قواتها البرية 
في أوروبا »ضعفت بشكل كبير، 
فــضــال عــن فــقــدهــا عــشــرات آالف 

الضحايا«.

الرئيس فالديمير بوتين يزور مجمع األخشاب في أرخانغيلسك أمس األول )رويترز(

الجيش األوكراني يدرب عسكريين أجانب متقاعدين في خاركييف أمس األول )رويترز(
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بقي الحال على ما هو عليه 
ــدارة لــبــطــولــة  ــ ــــصـ ــراع الـ ــ فــــي صــ
دوري زيــن الممتاز لكرة القدم 
ــة 13، بـــاســـتـــمـــرار  ــولـ ــجـ بـــعـــد الـ
الكويت في المقدمة بفوز صعب 
على الساحل 2 - 1، والعربي في 
الوصافة بفوزه على التضامن 4 
- 0، وكاظمة ثالثا رغم خسارته 
الـــكـــبـــيـــرة أمــــــام الـــنـــصـــر 1 - 4، 
والجهراء رابعا بفقده نقطتين 
جـــديـــدتـــيـــن بـــعـــد تـــعـــادلـــه مــع 

القادسية 1 - 1.
ــل،  ــابــ ــقــ ــمــ فــــــي الــ
فــإن صــراع البقاء 
في البطولة 
شــــــــهــــــــد 
قــــــفــــــزة 

هــائــلــة للنصر مــن الــمــركــز قبل 
األخير )التاسع( إلى الخامس، 
وتراجع التضامن إلى التاسع، 
فــــي حـــيـــن يـــعـــانـــي الــفــحــيــحــيــل 
ــة مــن  ــيــ ــادســ ــقــ والـــســـالـــمـــيـــة والــ
التواجد في مراكز متأخرة من 
ــثـــامـــن بــنــفــس  ــى الـ ــ الــــســــادس إلـ

الرصيد من النقاط )16 نقطة(.
وشهدت هذه الجولة ارتفاعا 
ملحوظا في المستوى، وكانت 
الــــنــــتــــيــــجــــة مـــعـــلـــقـــة فــــــي ثــــاث 
مـــبـــاريـــات، فـــي حــيــن جـــاء فـــوزا 
العربي والنصر بسهولة تامة.

ـــــعـــــد مــــــبــــــاراة الـــســـالـــمـــيـــة 
ُ
وت

ــي األقـــــــــــوى،  ــ ــ ــل هـ ــيــ ــحــ ــيــ ــحــ ــفــ والــ
بسبب تبادل الفريقين التقدم، 
واســــتــــمــــرار الـــمـــتـــعـــة واإلثــــــــارة 
حـــتـــى الـــدقـــيـــقـــة األخــــــيــــــرة، فــي 
حين يصعب اخــتــيــار الــمــبــاراة 
األســـوأ فــي هــذه الــجــولــة، حتى 
فـــي ظـــل الـــفـــوز الــســهــل للعربي 
والنصر، لكن كــل فريق منهما 

قدم مستوى جيدا.
وبنظرة سريعة على الفرق، 
ــإن الـــســـالـــمـــيـــة والــفــحــيــحــيــل  ــ فــ
والقادسية استمرت في نزيف 
ــــم تــحــســن مــلــحــوظ  الـــنـــقـــاط رغـ
في مستواها، في المقابل، فإن 
الساحل واصــل تقديم عروضه 
الـــرائـــعـــة، لــكــن يــنــقــصــه تحقيق 
ــتــــي تـــتـــمـــاشـــى مــع  الـــنـــتـــائـــج الــ

مستواه.
وبدوره، حقق الكويت األهم، 
وهو الفوز، لكن بمستوى يمكن 

ق عليه »تجاري«، وحتى 
َ
أن ُيطل

في مباراة الساحل التي عانى 
فيها األبيض لم تظهر بصمات 
المدرب البحريني علي عاشور.
ــا الــعــربــي والــنــصــر فهما  أمــ
األفــــــضــــــل فــــــي هــــــــذه الــــجــــولــــة، 
ــل مـــنـــهـــمـــا  ــ ــ ــيـــــس لـــتـــحـــقـــيـــق كـ ــ لـ
الـــفـــوز بــربــاعــيــة، ولـــكـــن لــثــبــات 
ــا، وامــــــــتــــــــاك كـــل  ــواهـــــمـــ ــتـــ مـــــســـ
ــة فــــــي الـــــفـــــوز،  ــ ــبـ ــ ــرغـ ــ مـــنـــهـــمـــا الـ
كـــمـــا أن الـــقـــادســـيـــة والـــجـــهـــراء 
قـــدمـــا مــســتــوى ال بــــأس بـــه في 
مــبــاراتــهــمــا اســتــحــق عــلــيــه كل 

منهما نقطة!
ــاد كـــاظـــمـــة إلـــى  ــ ، عــ

ً
وأخــــــيــــــرا

ألغازه »الُمحيرة«، فمن مستوى 
رائــــع أمــــام الــقــادســيــة صــاحــبــه 
فوز مستحق 2 - 1، إلى خسارة 
ــــر 1 - 4،  ــنـــــصـ ــ ــن الـ ــ ــ ــة مـ ــ ــ ــادحـ ــ ــ فـ
ومستوى ال يرتقي إلى وجوده 
في المركز الثالث على اإلطاق.

الباز والخلفان وبوربيع أبطال الجولة األولى في »دراق ريس«
في منافسات الجولة األولى 
مــن بــطــولــة الــكــويــت لــلــدراجــات 
المائية »دراق ريـــس« للموسم 
الحالي 2023، والــتــي نظمتها 
ــات الــمــائــيــة في  ــ ــدراجـ ــ لــجــنــة الـ
الــــــنــــــادي الــــبــــحــــري الــــريــــاضــــي 
ــتــــي، ضــــمــــن احــــتــــفــــاالت  ــويــ ــكــ الــ
الـــــنـــــادي بــــاألعــــيــــاد الـــوطـــنـــيـــة، 
وبـــــمـــــشـــــاركـــــة 43 مـــتـــســـابـــقـــا، 
استطاع أبــطــال العالم احتكار 
ــــي جــمــيــع  الـــــمـــــراكـــــز األولـــــــــــى فــ
الفئات، حيث حقق محمد الباز 
المركز األول فــي فئة »األوبـــن«، 
وفهد الخلفان فــي فئة »سوبر 
ســـتـــوك«، وفــيــصــل بــوربــيــع في 

فئة »الستوك«.
وجاءت بقية المراكز األولى 
ــتـــي  ــــي ســــبــــاقــــات الــــجــــولــــة الـ فــ
شهدت تنافسا ساخنا ومثيرا، 
بفوز سلمان بوصخر بالمركز 
الــثــانــي فـــي فــئــة األوبـــــن، وجـــاء 
ثالثا منصور العوضي، وحقق 
عبدالعزيز زينل المركز الثاني 
فــي فئة »ســوبــر ســتــوك«، وجــاء 

ثالثا عثمان الــهــاجــري، بينما 
حـــقـــق بــــــدر الــــكــــنــــدري الـــمـــركـــز 
الثاني في »ستوك«، وجاء ثالثا 

فهد الريس.
وقام أمين السر العام للنادي 
البحري خالد الفودري، ورئيس 
لجنة الزوارق السريعة والويك 
بــــورد عــلــي الــشــمــالــي، ورئــيــس 
ــتــــجــــديــــف  ــنــــة الـــــــشـــــــراع والــ لــــجــ
ــد الــفــيــلــكــاوي،  ــمـ ــايــــاك أحـ ــكــ والــ

ــة  ــيـ ــافـ ــقـ ــثـ ــة الـ ــنــ ــلــــجــ ورئــــــيــــــس الــ
واالجتماعية والرياضية أحمد 
الـــخـــيـــاط، بــتــتــويــج الـــفـــائـــزيـــن، 
وتسليمهم الكؤوس والجوائز 
الـــمـــالـــيـــة الــقــيــمــة الـــمـــقـــدمـــة مــن 
الهيئة العامة للرياضة، وكان 
ــلـــنـــاشـــط والــــفــــنــــان والـــمـــمـــثـــل  لـ
الـــكـــويـــتـــي عـــبـــدالـــلـــه الـــجـــاســـر 
مشاركته في التتويج، من واقع 
ــه عـــلـــى تــشــجــيــع جــمــيــع  حـــرصـ

الــمــتــســابــقــيــن ومــســاهــمــتــه في 
تــقــديــم جـــوائـــز مــالــيــة مــضــافــة 

للفائزين بالمراكز األولى.
مـــن جــانــبــه، أشــــاد الـــفـــودري 
بالجهود الكبيرة لكوادر اللجنة 
الــمــنــظــمــة ولــكــل الــمــتــســابــقــيــن، 
لما تميزوا به جميعا من روح 
رياضية عالية وتنافس شريف، 
وأعرب عن شكره للدعم الكبير 
الـــــــذي قـــدمـــتـــه الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 

للرياضة، ولشركة آللئ الكويت 
العقارية الستضافتها جوالت 
البطولة، وبالتعاون مع وزارات 
الــصــحــة والــداخــلــيــة واإلعــــام - 
القناة الرياضية الثالثة، وقوة 
اإلطفاء العام، وأشاد بالمبادرة 
الكريمة من »عبودكا«، بحضوره 
ــتـــه الـــشـــخـــصـــيـــة فــي  ومـــســـاهـــمـ

تكريم الفائزين.

حضور كبير للمنافسات

جانب من تتويج الفائزين بالجولة األولى

قرعة متوازنة لـ »األبيض« 
و»السماوي« في »خليجي اليد«

»البادل« يفتتح »األلعاب 
الرياضية للتعليم العالي«

● محمد عبدالعزيز
ـــ 39 لــأنــديــة أبــطــال  أوقــعــت قــرعــة الــبــطــولــة الخليجية الـ
الــكــؤوس لــكــرة الــيــد، الــمــقــرر أن يستضيفها نـــادي النجمة 
البحريني من 8 حتى 17 مارس المقبل، الفريق األول بنادي 
الكويت ضمن المجموعة الثانية، إلــى جانب أندية: الصفا 
السعودي، والشارقة اإلماراتي، واألهلي البحريني، فيما جاء 
فريق السالمية، ممثل الكويت الثاني، في المجموعة األولى 
مع أندية: النجمة البحريني )المضيف(، والعربي القطري، 

وأهلي سداب العماني.
وأصدرت اللجنة المنظمة جدول مباريات البطولة، بحيث 
يفتتح السالمية مشواره في 8 مارس بلقاء النجمة البحريني، 
ويلعب في نفس اليوم العربي مع أهلي سداب. بينما يستهل 
الكويت مبارياته بلقاء األهلي البحريني، ويلعب الصفا مع 
الشارقة يــوم 9 مــارس. وفــي 10 مــارس يلتقي السالمية مع 
الــعــربــي، والنجمة مــع أهــلــي ســـداب. ويـــوم 11 مـــارس يلعب 
الكويت مع الشارقة، والصفا مع األهلي. وفي 12 مارس يلعب 
السالمية مع أهلي سداب، والنجمة مع العربي، على أن يختتم 
الدور األول للمجموعات في 13 مارس بلقاء الكويت مع الصفا، 

والشارقة مع األهلي البحريني.

تنطلق اليوم منافسات دورة األلــعــاب الرياضية الثانية 
للتعليم العالي، والتي ينظمها االتحاد الكويتي الرياضي 
المدرسي والتعليم العالي، والتي تستمر حتى 6 أبريل المقبل، 
وتشمل 7 ألعاب للجنسين، بخوض منافسات لعبة البادل 
التي تستضيفها ماعب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، 
بمشاركة 13 مؤسسة تعليمية، بإقامة 5 مــواجــهــات خال 
الدور التمهيدي األول، حيث منحت القرعة ثاث كليات التأهل 

المباشر للدور الثاني.
وســتــلــتــقــي كــلــيــة الـــقـــانـــون الــعــالــمــيــة مـــع أكــاديــمــيــة سعد 
العبدالله للعلوم األمنية، والجامعة األسترالية مع جامعة 
الخليج، والــجــامــعــة الــدولــيــة للعلوم مــع كلية الجونكوين، 
وكلية الــكــويــت التقنية مــع كلية الــكــويــت للعلوم، وتختتم 
منافسات التمهيدي األول بلقاء جامعة الكويت مع الجامعة 

األميركية الدولية.
والـــكـــلـــيـــات الـــتـــي حــصــلــت عــلــى راحـــــة مـــن خــــوض الــــدور 
التمهيدي األول هــي: الجامعة العربية المفتوحة والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وستكون مواجهتهما 
في الدور الثاني، الذي يقام غدا االثنين، إضافة الى الجامعة 
األميركية في الكويت، التي تنتظر الفائز من الجامعة الدولية 
لــلــعــلــوم وكــلــيــة الــجــونــكــويــن، وســتــقــام الــمــنــافــســات بــخــروج 
المغلوب، وستكون المباراة النهائية األربعاء 15 الجاري، أما 
منافسات الدور قبل النهائي فتحدد لها الثاثاء 14 الجاري.

حازم ماهر وأحمد حامد

 »الفتاة« و»سلوى« 
في سوبر الطائرة 

اليوم

يـــلـــتـــقـــي فـــــي الــــخــــامــــســــة مــن 
مساء اليوم فريق نادي سلوى 
الـــصـــبـــاح مـــع نــظــيــره »الـــفـــتـــاة« 
في المباراة النهائية للنسخة 
ــة ســــوبــــر  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ األولـــــــــــــى مـــــــن بـ
الــســيــدات لــلــكــرة الــطــائــرة، على 
صــالــة االتــحــاد بمجمع الشيخ 

سعد العبدالله الرياضي.
ويتطلع »ســلــوى الــصــبــاح«، 
الـــذي صعد للمباراة النهائية 
مباشرة كونه بطل الــدوري في 
الموسم الماضي، إلى مواصلة 
حــصــده لــبــطــولــة الــســيــدات في 

اللعبة
في المقابل، سيحاول فريق 
»الــفــتــاة«، الـــذي تــأهــل للمباراة 
الــنــهــائــيــة بـــفـــوزه عــلــى فــتــيــات 
الــعــيــون بنتيجة ثــاثــة أشــواط 
نــظــيــفــة، الـــتـــصـــدي لــطــمــوحــات 

فريق نادي سلوى.

الصليبيخات ينسق الستضافة األندية

هيئة الرياضة تمنع »الباركود« في الجهراء والنصر

عــــلــــمــــت »الـــــــــجـــــــــريـــــــــدة«، مـــن 
مـــــــــــــصـــــــــــــادرهـــــــــــــا، أن نـــــــــــــادي 
 
ً
الــصــلــيــبــيــخــات يــبــحــث حــالــيــا

ــع األنــــديــــة الــــدعــــوة الجــتــمــاع  مـ
ــادي بــعــد غــٍد  ــنـ تــنــســيــقــي فـــي الـ
الـــثـــاثـــاء لــمــنــاقــشــة انــتــخــابــات 

االتحادات.
ــادر أن أمــيــن  ــمـــصـ وأكــــــدت الـ
سر نادي الصليبيخات ناصر 
 بالتشاور 

ً
منسي، يقوم حاليا

مع ممثلي األندية حول إمكانية 
االجــتــمــاع فــي الـــنـــادي بــعــد غــٍد 
ــر يــنــاســب  ــ ــوم آخـ ــ أو تـــحـــديـــد يـ
الجميع، الفتة إلى أن االجتماع 
يــهــدف إلــــى الــتــرتــيــب المسبق 
النتخابات االتــحــادات المقبلة 
وتحديد جدول زمني بالتنسيق 
ــادات لــتــحــديــد موعد  مــع االتـــحـ
انــتــخــابــات كـــل اتـــحـــاد بحسب 
الــنــظــام األســـاســـي، إلـــى جــانــب 

وضــع أســس وشـــروط المرشح 
لعضوية االتحادات المقبلة.

وأشارت المصادر أن األندية 
ستضع نصب أعينها ترشيح 
 عـــن ســيــاســة 

ً
ــاءات بـــعـــيـــدا ــفـ ــكـ الـ

ــات والـــــتـــــوزيـــــع بــيــن  ــيــ ــرضــ ــتــ الــ
األندية على المناصب القيادية 

في االتحادات.

ـــ »الـــجـــريـــدة« أن مـــديـــر هيئة  كــشــفــت مـــصـــادر لـ
الرياضة بالتكليف، فيصل اليتيم، ونائبه لشؤون 
 
ً
الرياضة التنافسية بشار عبدالله، عقدا اجتماعا

مع رئيسي ناديي الجهراء خالد الجارلله، والنصر 
خالد الشريدة، يوم الخميس، بمقر الهيئة، لمناقشة 
الشكاوى الواردة إلى الهيئة من أعضاء الجمعية 
ــراء، بــشــأن  ــهـ الــعــمــومــيــة فـــي نـــاديـــي الــنــصــر والـــجـ
اشتراطهما وجود موعد مسبق »باركود« من أجل 

تسديد اشتراكات العضوية!
وأكـــــدت الـــمـــصـــادر أن الــيــتــيــم وعــبــدالــلــه أبــديــا 

رفضهما التام لهذا النظام، مشددين على ضرورة 
تعاون إدارة الناديين مع الهيئة من أجل المصلحة 
الــعــامــة، الســيــمــا أن هـــذا الــنــظــام لــم يطبق إال في 
الــجــهــراء والــنــصــر فــقــط، وهــمــا الــوحــيــدان الــلــذان 
شهدت مجالس إداراتهم انتخابات في 12 يناير 

الماضي.
وأفادت المصادر بأن الجارالله والشريدة، أبديا 
، ووعـــدا بإلغاء هــذا النظام، حين يجتمع 

ً
تــعــاونــا

مجلس اإلدارة.

المربع الذهبي »كما هو«... وصراع البقاء يشتعل
الجولة الـ الجولة الـ ١٣١٣ من الدوري الممتاز: ارتفاع ملحوظ في المستوى من الدوري الممتاز: ارتفاع ملحوظ في المستوى

الخالدي: إبراهيم مستمر مع السالمية

 أرقام

نفى مــديــر فــريــق السالمية لــكــرة الــقــدم بدر 
الخالدي استقالة المدرب محمد إبراهيم، على 

خلفية تراجع النتائج خال الفترة األخيرة.
ـــ »الــــجــــريــــدة«، إن الـــمـــدرب  ــال الـــخـــالـــدي لـ ــ وقـ
 للمواجهات المقبلة، 

ً
مستمر في عمله، استعدادا

 من مباراة كاظمة في الجولة المقبلة.
ً
واعتبارا

ــاف أن الــســالــمــيــة يــعــانــي بــســبــب أداء  ــ وأضـ

الحكام في الفترة األخيرة، وهو ما كان جليا 
في مواجهة العربي في نهائي كأس ولي العهد، 

وأيضا أمام الفحيحيل.
وأوضح أن ركلة الجزاء التي احتسبها الحكم 
عبدالله الجمالي على فريقه أمام الفحيحيل، 
من وحي الخيال، وهو ما يستدعي أن يراجع 

قراراته.

• شــهــدت الــجــولــة 13 غــــزارة تهديفية بــإحــراز 19 
هدفا، بمعدل تهديفي 3.8 أهداف في المباراة، مقابل 

14 هدفا تم إحرازها في الجولة 12.
• تم احتساب 5 ركات ترجيح، وهو الرقم األكبر 
من بين جميع الجوالت، والتي نفذت بنجاح، عبر 
ياسين العمري )الــكــويــت(، راشــد فــراج المطيري 
)الساحل(، ورودريغو )الجهراء(، وفيتور دا سيلفا 

)الفحيحيل(، علما أن األخير نفذ ركلتين.
• لعبت األرض مع صاحبها في مباراتي الكويت مع 
الساحل، والنصر مع كاظمة فقط، بينما لم يحقق 
أصحاب األرض الفوز في المباريات الثاث األخرى.
• الــكــويــت والــعــربــي هــمــا األقــــل هــزيــمــة فــي البطولة 
)مباراة واحدة(، بينما الساحل هو األكثر تعرضا 

للهزائم )8 مباريات(.

• الساحل هو األقل تحقيقا للفوز )مباراتين(، بينما 
يعد الكويت األكثر فوزا )7 مباريات(.

• يمتلك العربي خط الهجوم األقوى بإحراز 24 هدفا، 
والتضامن األضعف 12 هدفا.

• الكويت يمتلك دفاعا قويا، حيث اهتزت شباكه 14 
مرة، أما شباك الساحل فاهتزت 24 مرة، وبالتالي 

فهو خط الدفاع األضعف.

• رغم غيابه عن الكويت في الجوالت الثاث األخيرة 
فإن طه الخنيسي واصل تربعه على قمة الهدافين 
برصيد 11 هدفا، يليه نجم النصر محمد دحام في 
المركز الثاني بـ 8 أهــداف، وحل الثاثي مهاجمو 
كاظمة شبيب الخالدي، والعربي محمد الصولة، 
والــجــهــراء ابـــودو ايساكا فــي المركز الثالث ولكل 

منهم 7 أهداف.

جانب من مباراة القادسية والجهراء

جدول ترتيب الدوري

العــبــو الــنــصــر يــحــتــفــلــون مع 
مدرب الفريق المشعان
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واصـــــل تــشــلــســي هــــدر الــنــقــاط 
 
ً
بتعادله لــلــمــبــاراة الثالثة تواليا

ــام مضيفه وســت  ــذه الــمــرة أمــ وهــ
هام 1-1 أمس، في افتتاح منافسات 
المرحلة 23 من الدوري االنكليزي 

لكرة القدم.
وسقط تشلسي صاحب المركز 
التاسع برصيد 31 نقطة فــي فخ 
 بعد 

ً
التعادل للمباراة الثالثة تواليا

 أمام ليفربول وفولهام 
ً
تعادله سلبا

 
ً
في المرحلتين الماضيتين، علما

بــأنــه لـــم يــحــقــق الـــفـــوز ســـوى مــرة 
ــه الــثــمــانــي  ــاتـ ــاريـ ــبـ واحــــــــدة فــــي مـ

األخيرة.
وتــلــقــى فــريــق »الـــبـــلـــوز« ضربة 
معنوية قبل 4 أيــام من مواجهته 
األوروبية أمام بوروسيا دورتموند 
األلــمــانــي فـــي ثــمــن نــهــائــي دوري 

أبطال أوروبا.
وكــانــت عـــودة مهاجم تشلسي 
الــبــرتــغــالــي جـــــواو فــيــلــيــكــس إلــى 
صــفــوف فريقه ناجحة، إذ افتتح 
التسجيل في الدقيقة 16، قبل أن 
يـــدرك وســـت هـــام الــتــعــادل بفضل 

مدافعه اإليطالي إيمرسون )27(.
عــاد فيليكس الـــذي انــضــم إلى 
تشلسي فـــي الــشــتــاء عــلــى سبيل 
اإلعارة من أتلتيكو مدريد االسباني 
بعد ايقاف لفترة 3 مباريات جراء 
طرده في مباراته األولى مع النادي 
ــدنـــي خــــــال الــــخــــســــارة ضــد  ــنـ ــلـ الـ
المضيف فولهام منتصف الشهر 

الماضي.
وســجــل تشلسي هــدف السبق 
بــعــد لــعــبــة جــمــاعــيــة عــلــى الجهة 
ــــرى، فـــوصـــلـــت الـــــكـــــرة إلـــى  ــــسـ ــيـ ــ الـ
االرجنتيني اينزو فرنانديز مررها 
عرضية رائعة فوق الدفاع تابعها 
فيليكس عند الستة أمتار بسهولة 

في الشباك )16(.
ــه ضــاعــف  ــ واعـــتـــقـــد الـــبـــلـــوز أنــ

النتيجة بعد تــمــريــرة فــي العمق 
مـــن مــــودريــــك إلــــى األلـــمـــانـــي كــاي 
هـــافـــيـــرتـــس، إال أن األخــــيــــر كـــان 

.)23( 
ً
متسلا

واستفاق وست هام من ضربة 
خـــســـارة العـــب وســطــه الــبــرازيــلــي 
لوكاس باكيتا لاصابة في كتفه 
)14(، ليدرك التعادل بعد تمريرة 
عرضية داخل المنطقة من كوفال 
حــولــهــا بــويــن بـــرأســـه إلـــى الــقــائــم 

الـــثـــانـــي، لــيــتــابــعــهــا الــمــنــدفــع من 
الـــخـــلـــف الـــمـــدافـــع إيـــمـــرســـون في 
شــبــاك الـــحـــارس اإلســـبـــانـــي كيبا 

أريساباالغا )27(.

السيتي يواجه أستون فيال

من جانب آخر، ينشد مانشستر 
سيتي حامل اللقب العودة إلى سكة 
االنتصارات، عندما يواجه ضيفه 

أستون فيا اليوم، ضمن منافسات 
الــمــرحــلــة الــثــالــثــة والــعــشــريــن من 
الــــدوري اإلنــكــلــيــزي الممتاز لكرة 

القدم.
وبعد سقوط ارسنال المتصدر 
ضــد إيفرتون األســبــوع الماضي، 
ــة مـــتـــاحـــة لسيتي  ــفـــرصـ كـــانـــت الـ
لتضييق الخناق عليه، لكنه سقط 
بدوره أمام مضيفه توتنهام )0-1(، 
ليبقى على ُبعد خمس نقاط منه، 

علًما بأنه خــاض مــبــاراة أكثر من 
المتصدر.

أمــا مانشستر يونايتد الثالث 
ففشل فــي االســتــفــادة مــن سقوط 
كل من أرسنال والسيتي، واكتفى 
بالتعادل مع ضيفه ليدز االربعاء 
فـــي مـــبـــاراة مــؤجــلــة مـــن الــمــرحــلــة 

الثامنة.
وكــادت األمــور تكون أسوأ بعد 
أن تأخر بهدفين قبل أن ينجح في 

الخروج بتعادل )2-2( قبل لقائهما 
 على ملعب إيان رود هذه 

ً
مجددا

المرة اليوم.
ــــف فــــــريــــــق الــــــمــــــدرب  ــلـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ويـ
الهولندي إريــك تن هاغ بنقطتين 
عــن سيتي، ويحل الخميس على 
برشلونة االســبــانــي فــي الملحق 
الــمــؤهــل لــلــدور ثــمــن الــنــهــائــي من 

الدوري األوروبي »يوروبا ليغ«.

يأمل برشلونة استغال غياب غريمه 
التقليدي ومطارده المباشر ريال مدريد، 
حامل اللقب، لتوسيع الفارق بينهما إلى 
 ال يخلو 

ً
11 نقطة، عندما يخوض اختبارا

من صعوبة أمام مضيفه فياريال، اليوم، 
في المرحلة الـ 21 من بطولة إسبانيا لكرة 
القدم، قبل أربعة أيام على امتحانه العسير 
أمام ضيفه مانشستر يونايتد اإلنكليزي 

في مسابقة الدوري األوروبي.
ويعول برشلونة على جناحه البرازيلي 
 أفــضــل 

ً
ــرا ــيــ ــــذي اســـتـــعـــاد أخــ رافـــيـــنـــيـــا، الــ

مستوياته، وساعد الفريق الكتالوني على 

التأقلم، مع غياب الجناح الدولي الفرنسي 
عثمان ديمبيليه، لإلصابة.

وأصــــيــــب ديــمــبــيــلــيــه بـــالـــمـــبـــاراة ضد 
جيرونا في نهاية يناير الماضي، واستغل 
رافينيا الفرصة لسد فراغ غيابه وتعويض 

عروضه الباهتة في بداية الموسم.
 في 

ً
( هــدفــا

ً
وســجــل رافينيا )26 عــامــا

مرمى ريــال بيتيس )2 - 1( في المرحلة 
الــتــاســعــة عـــشـــرة فـــي األول مـــن فــبــرايــر، 
وآخر في مرمى اشبيلية 3 - صفر، األحد 
 في ابتعاد »بلوغرانا« 

ً
الماضي، مساهما

ثماني نقاط عن ريال مدريد.

استغالل غياب الريال

وُيمني برشلونة النفس في استغال 
ــــذي خــــاض أمــس  ــال مـــدريـــد، الـ ــ غـــيـــاب ريـ
المباراة النهائية لمونديال األندية ضد 
الهال السعودي في العاصمة المغربية 
)الــــربــــاط(، لتوسيع الـــفـــارق بينهما إلــى 
11 نــقــطــة، ورفــــع مــعــنــويــات العــبــيــه قبل 
القمة المرتقبة ضد مانشستر يونايتد، 

الـــخـــمـــيـــس، فــــي ذهـــــــاب مــلــحــق الـــــــدوري 
األوروبي )يوروبا ليغ(.

لكن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق 
مدربه السابق كيكي سيتيين، الذي فشل 
في تحقيق الفوز بمباراتيه األخيرتين، 
آخرهما أمام مضيفه إلتشي )1 - 3(، الذي 
حقق بالمناسبة فوزه األول هذا الموسم، 
ووجه صفعة إلى »الغواصات الصفراء« في 
المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة 
إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبل. ويحتل فياريال المركز السادس، 
بــفــارق أربــــع نــقــاط عــن أتلتيكو مــدريــد، 
صاحب المركز الرابع األخير المؤهل إلى 

المسابقة القارية العريقة.
من جانب آخر، تنتظر أتلتيكو مدريد 
مهمة صعبة، الــيــوم، أمــام مضيفه سلتا 
فيغو، الذي حقق فوزين متتاليين أبعداه 
 عــن المراكز المؤدية إلــى الدرجة 

ً
مؤقتا

 
ً
الثانية. ويواجه أتلتيكو مدريد ضغطا
 من مفاجأة الموسم رايــو فايكانو 

ً
كبيرا

)الخامس(، والفائز في مباراتيه األخيرتين 
على فياريال وألميريا.

أعاد المهاجم المخضرم الفرنسي 
أوليفييه جيرو فريقه ميان إلى سكة 
االنـــتـــصـــارات بتسجيله هـــدف الــفــوز 

أمــام ضيفه تورينو 1-صفر الجمعة، 
في افتتاح منافسات المرحلة 22 من 

الدوري اإليطالي لكرة القدم.

 هدف النقاط 
ً
وسجل ابن الـ 36 عاما

الــثــاث، الـــذي أشــعــل جماهير ملعب 
»ســـان ســـيـــرو«، بــعــدمــا تــابــع عرضية 

مــواطــنــه تيو هــرنــانــديــز مــن الناحية 
الــيــســرى رأســيــة فــي شــبــاك الــحــارس 
ــربــــي فـــانـــيـــا مــيــلــيــنــكــوفــيــتــش- الــــصــ

سافيتش )62(.
ورفـــــــع جــــيــــرو، أفــــضــــل هـــــــداف فــي 
منتخب »الديوك«، رصيده إلى 7 أهداف 

هذا الموسم في الدوري.
وعاد المهاجم المخضرم السويدي 
زالتان إبراهيموفيتش للجلوس على 
مقاعد بداًل ميان للمرة االولى منذ 8 
اشهر، من دون أن يدخل أرض الملعب.

 عن 
ً
وغاب المهاجم البالغ 41 عاما

الماعب منذ مايو من العام الماضي 
ــربــــاط الــصــلــيــبــي  بــعــد جـــراحـــة فـــي الــ

األمامي في ركبته اليسرى.

مواجهة القمة والقاع
من جانب آخر، يلعب اليوم نابولي 
وضــيــفــه كــريــمــونــيــزي فــــي مــواجــهــة 

القمة والقاع.
ويــنــفــرد نــابــولــي بـــصـــدارة جـــدول 

تـــرتـــيـــب الــــــــدوري اإليـــطـــالـــي بــرصــيــد 
56 نقطة بــفــارق 13 نقطة عــن أقــرب 
ماحقيه إنتر ميان في الوقت الذي 
يـــتـــذيـــل فـــيـــه كـــريـــمـــونـــيـــزي الــتــرتــيــب 

برصيد 8 نقاط.
ويـــرفـــع نـــابـــولـــي شـــعـــار الـــثـــأر من 
كــريــمــونــيــزي الــــذي أطــــاح بــه مــن دور 
الستة عشر لكأس إيطاليا بالفوز عليه 
5-4 بركات الجزاء الترجيحية عقب 
انتهاء مباراتهما بالتعادل بهدفين 

لمثلهما في 17 يناير الماضي.
ويلتقي اليوم أيضا يوفنتوس مع 
لت  ضيفه فيورنتينا، بعد أن تضاء
آمـــال السيدة العجوز فــي المنافسة، 
سواء على اللقب أو على التأهل إلحدى 
الــبــطــوالت األوروبــيــة عقب خصم 15 
نقطة من رصيده لتورطه في مخالفات 
مـــالـــيـــة. ويـــحـــتـــل يـــوفـــنـــتـــوس الــمــركــز 
الثاني عشر برصيد 26 نقطة، ويأتي 
فيورنتينا فــي الــمــركــز الــثــالــث عشر 

برصيد 24 نقطة.
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فرحة العبي ميان بعد انتهاء المباراة

تايتوم نجم بوسطن يسجل في سلة هورنتس

العبو برشلونة خال مباراة سابقة

برشلونة لتعزيز صدارته على حساب فياريال

غياب دورانت وكوري ووليامسون عن مباراة »أول ستار«
ــــوري )غــــولــــدن ســتــايــت  يــغــيــب ســتــيــفــن كــ
ــرز(، وكيفن دورانـــت )فينيكس صنز(،  ووريــ
وزيــون وليامسون )نيو أورليانز بيليكانز( 
عن مباراة كل النجوم )أول ستار( لإلصابة، 
على أن يحل بــداًل منهم الكاميروني جويل 
إمبيد )فيادلفيا سفنتي ســيــكــســرز(، وجا 

مورانت )ممفيس غريزليز(، والفنلندي لوري 
ماركانن )يوتا جاز( في التشكيلة األساسية.
وكــان من المتوقع غياب هــذا الثاثي عن 
المباراة السنوية التي تقام 19 الــجــاري في 
سولت اليك سيتي )يوتا(، حيث يتعالج كوري 
من تمزق الرباط الجزئي في ركبته اليسرى، 

 من بروكلين 
ً
ويقترب دورانت، المنتقل أخيرا

نتس إلــى صــنــز، مــن التعافي مــن الــتــواء في 
أربــطــة ركــبــتــه الــيــمــنــى، ويــعــانــي وليامسون 

للتعافي من تمزق أوتار ركبته اليمنى.
وعاد غياب دورانــت بالفائدة على إمبيد، 
أحد المرشحين للفوز بلقب أفضل العب في 

الدوري العادي للموسم الحالي وثاني أفضل 
 
ً
هــداف في الـــدوري )معدل 33.3 نقطة(، علما
بــأن غيابه عن الخمسة األوائــل في المنطقة 

الشرقية طرح أكثر من عامة استفهام.

ــــب الـــبـــرازيـــلـــي  ــــاعـ ــبــــح الـ أصــ
نيمار مصدر إزعاج لجيرانه في 
حي بوجيفال بضواحي باريس، 
بــســبــب الــحــفــات الــتــي يقيمها 
بمنزله، وكان آخرها عيد مولده 
الـــ 31 األحـــد الــمــاضــي، واضطر 
الجيران الستدعاء الشرطة كي 

توقف الصخب.
ونشرت صحيفة لوباريزيان، 
 كشفت 

ً
 مــفــصــا

ً
أمــــس، تــقــريــرا

فيه أن رئيس الحي لوك واتيل 
يقطن بالقرب من منزل نجم الـ 

»بي إس جي«، وقد أعرب 
ــه مــنــه،  ــاجــ ــزعــ عــــن انــ

 نيمار بأنه 
ً
واصفا

ــخــــص يــفــتــقــر  »شــ
ــــرام« مــن  ــتـ ــ لـــــاحـ

قبل الجيران.
وقــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
ــم  ــ واتــــــــيــــــــل: »لـ
تكن موسيقى 

هــــــــــــادئــــــــــــة، بــــل 
 ،»

ً
ــدا ــ صـــاخـــبـــة جــ

 أنـــــهـــــا 
ً
مــــــضــــــيــــــفــــــا

ليست المرة األولــى 
الــــــتــــــي يــــظــــهــــر فـــيـــهـــا 

ــذا الـــســـلـــوك مــــن الــنــجــم  ــ هـ

الــبــرازيــلــي، حيث تمتد حفاته 
.
ً
حتى الخامسة فجرا

وبدا رئيس الحي مستاء من 
عــدم فاعلية الغرامة التي تبلغ 
 أنـــه قد 

ً
135 يـــورو فــقــط، مــؤكــدا

يلجأ إلـــى »رفـــع دعــوى 
أمــام النائب العام 
ــــال  ــ بـــتـــهـــمـــة اإلخـ
المتكرر بالنظام 

العام«. 
)إفي(

سيلفا يمدد عقده حتى ٢٠٢٤
مدد تشلسي اإلنكليزي عقد مدافعه المخضرم البرازيلي تياغو 
سيلفا حتى نهاية موسم 2023-2024، وفق ما أعلن أمس األول.
ورغــم إنفاقه نحو 600 مليون دوالر على العبين جــدد هذا 

الموسم، بقي سيلفا حاجة ضرورية لفريق غرب لندن.
( الذي انضم لـ »البلوز« في صفقة قصيرة 

ً
وقال سيلفا )38 عاما

 من باريس سان جرمان الفرنسي: »أنا سعيد 
ً
عام 2020، قادما

لمواصلة مشواري مع )البلوز(. عندما وقعت على عقدي األول 
هنا، كان فقط لمدة سنة واحدة. دخلت اآلن في الرابعة. لم أكن 
، بأن أوقع وأبقى مع تشلسي«.

ً
أتخيل ذلك، لكنها لحظة رائعة حقا

ض مالكو الــنــادي اللندني النــتــقــادات، بسبب نهجهم  وتــعــرَّ
غير المدروس في سوق االنتقاالت، في الموسم األول مع الفريق. 
وأشادوا بخبرة وقيادة سيلفا، الذي يكمل المواهب الشابة التي 

وقعوا معها ألمد طويل.

تيو هرنانديز واجه أزمة »معنويات«
ــــي تـــيـــو  ــــسـ ــرنـ ــ ــفـ ــ أقـــــــــر الــــــمــــــدافــــــع الـ
هــرنــانــديــز بــتــدنــي مــعــنــويــاتــه، بعد 

خسارته نهائي كأس العالم 
ــكــــرة الــــقــــدم مــــع مــنــتــخــب  لــ
ــيـــن،  ــتـ ــنـ بـــــــاده أمـــــــام األرجـ
ــيــــح فــي  ــتــــرجــ بـــــركـــــات الــ

ديــســمــبــر الــمــاضــي في 
قطر.

وقـــــــــــــــــــال ظــــهــــيــــر 
ــالـــي،  مـــيـــان اإليـــطـ
الــجــمــعــة، لمنصة 
لـــلـــبـــث   » ن و ز ا د «
الـــــتـــــدفـــــقـــــي، بـــعـــد 
فـــــوز فـــريـــقـــه عــلــى 
تــوريــنــو 1- 0 في 
الــــدوري المحلي: 
»بــعــد الــمــونــديــال 

تدنت معنوياتي، لكن أعتقد اآلن أنني 
أصبحت أفضل«.

وتابع الاعب، الــذي صنع تمريرة 
ــنـــه أولــيــفــيــيــه  ــهـــدف مـــواطـ حـــاســـمـــة لـ
جــيــرو: »حققنا ثــاث نــقــاط مهمة. 
 فــي الــمــبــاريــات 

ً
لــم نــلــعــب جــيــدا

األخـــيـــرة، لــكــن مــع هـــذا الــفــوز 
أعتقد أننا نحقق انطاقة 

جديدة«.
وشــــرح هــرنــانــديــز 
سبب وقوع النادي 
الــلــومــبــاردي بهذه 
الـــــــــحـــــــــفـــــــــرة، بـــــأنـــــه 
«: »لكننا 

ً
»ذهني تماما

ــد،  ــ ــوّحـ ــ ــق قـــــــــوي، مـ ــ ــريـ ــ فـ
وننطلق لألمام«.

تيو هرنانديز

نيمار

 لميلووكي
ً
الفوز ٤٠ لبوسطن والعاشر تواليا

حقق بوسطن سلتيكس، متصّدر ترتيب 
دوري كرة السلة األميركية للمحترفين، فوزه 
األربعين هــذا الموسم، على حساب ضيفه 
تــشــارلــوت هــورنــتــس 127 - 116 األربـــعـــاء، 
بفضل 41 نقطة لنجمه جايسون تايتوم، 
 له بفوز 

ً
فيما بقي ميلووكي باكس مطاردا

.
ً
عاشر تواليا

وهـــذه الــمــرة الــثــامــنــة هـــذا الــمــوســم التي 
يسّجل فيها تــايــتــوم 40 نقطة أو أكــثــر في 
 انــه لعب بــدون زميله 

ً
مــبــاراة واحـــدة، علما

الــنــجــم جــايــلــن بـــــراون الــمــصــاب بــكــســر في 
وجهه بعد اصطدامهما عن غير عمد، والعب 
االرتكاز آل هورفورد المصاب بركبته اضافة 

إلى ماركوس سمارت.
ع ديريك 

ّ
وفي ظل هذا الغياب، سّجل الموز

وايت 33 نقطة بينها 8 رميات ثاثية و10 
تمريرات حاسمة.

ونجح تايتوم برمياته الثاثية الخمس 
فــي أن يصبح أول العــب يسّجل ألــف رمية 

ثاثية قبل عيد مياده الخامس والعشرين.

ق 
ّ
 يانيس يحل

وحقق ميلووكي باكس، وصيف بوسطن 
في المنطقة الشرقية )39 - 17( فوزه العاشر 
، على حساب مضيفه لــوس أنجلس 

ً
تواليا

كليبرز 119 - 106.
وكالعادة، تألق النجم اليوناني يانيس 
 معدله 

ً
 35 نقطة، رافعا

ً
أنتيتوكونمبو مسجا

في هذه السلسلة إلى 37.3 نقطة.
وفي ميامي، كانت المنافسة شديدة، حيث 
زرع جيمي باتلر سلة الفوز قبل ثاثة أعشار 
من الثانية على نهاية الوقت، وقاد هيت إلى 
التقدم على ضيفه هيوستن روكتس 97 - 95.
من جهته، سّجل كل من الفنلندي الوري 
مــاركــانــن والعـــب االرتــكــاز ووكـــر كيسلر 23 
نقطة، ليقودا يوتا جاز إلى تعويض تخلفه 
بفارق 12 نقطة قبل 4:53 دقائق من نهاية 

مباراته مع تورونتو رابتورز إلى فوز 122 - 
116 على مضيفه.

وفي ممفيس، سجل جا مورانت 32 نقطة 
و9 متابعات و9 تمريرات حاسمة، واضاف 
ديزموند باين 20، ليقودا غريزليز إلى فوز 
مريح على مينيسوتا تيمبروولفز 128 - 107.
وسجل الــمــوزع كــايــري إرفينغ 25 نقطة 
و10 تــــمــــريــــرات حــــاســــمــــة، لـــيـــمـــنـــح داالس 
مافريكس الــفــوز على مضيفه ساكرامنتو 

كينغز 114-122.
وضرب الكندي شاي غيلجيوس-ألكسندر 
 44 نقطة ألوكاهوما سيتي، 

ً
بقوة مسجا

خال فوز فريقه على أرض بورتاند ترايل 
بايزرز 138 - 129 الذي لم تكفيه 38 نقطة 

من نجمه داميان ليارد.
واســقــط فينيكس صنز مضيفه انديانا 
بــيــســرز 117 - 104، بــفــضــل 22 نــقــطــة و11 
متابعة من ديأندري أيتون و21 نقطة لديفن 

بوكر.

نيمار مصدر إزعاج لجيرانه 
في باريس

جيرو يعيد ميالن إلى االنتصارات بفوزه على تورينو

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري اإلنكليزي

beINSPORTS PR1 ليدز – مانشستر يونايتد 5:00

beINSPORTS PR1 مانشستر سيتي – استون فيا 7:30

الدوري اإلسباني

beINSPORTS HD1 سيلتا فيغو – أتلتيكو مدريد 6:15

beINSPORTS HD1 بلد الوليد - اوساسونا 8:30

beINSPORTS HD1 فياريال - برشلونة 11:00

الدوري اإليطالي

AD SPORTS PR1 اودينيزي - ساسولو 2:30

AD SPORTS PR1 بولونيا - مونزا 5:00

AD SPORTS PR1 يوفنتوس - فيورنتينا 8:00

AD SPORTS PR1 نابولي - كريمونيزي 10:45

جانب من مباراة تشلسي ووست هام )رويترز(

تشلسي يواصل هدر النقاط
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وفيات

بدرية حسين حيدر 
أرملة: هاشل سعود عبدالعزيز الهويشل

88 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: حطين، ق1، 
ش113، م14، ت: 99332445، 95550059، 94797678

سعد عامر سيف العازمي
4 أعوام، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 51133293

علي نجف بالل الشمالي 
53 عاما، شيع، الرجال: مبارك العبدالله، ق5، ش1، النساء: الرميثية، 
ق12، ش122، م5، )عصرا(، العزاء ابتداء من أمس بمسجد الوزان، 
مبارك العبدالله، )لمدة ثالثة أيـــام(، ت: 98777788، 99010023، 

50031200 ،55065588
كريمة عبد الوهاب جاسم النصف 

زوجة: محمود محمد عبدالمحسن الفهد
66 عاما، شيعت: العزاء في المقبرة، ت: 99550459، 99677496، 

99891877 ،99881581
عبد العزيز سلطان ناصر الناصر

87 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: مشرف، ق6، ش6، 
م60، ت: 99424360، 99602864، 99651550، 99443505

إبراهيم محمد عايض القحطاني
85 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الجهراء، القصر، 

ق3، ش2، ج6، م186، ت: 55326611، 99851999

عبدالله راشد عبدالله الغنام
72 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء، صباح السالم، 

ق8، ش1، ج7، م2، ت: 67772210، 94099998
جاسم إسماعيل جمعة الياسين

85 عــامــا، شيع، الــرجــال: حطين، ق1، شــارع علي صالح اللهيب، 
م17، النساء: الدسمة، ق6، شــارع حمود عبدالله الرقبة، م13، ت: 

99609925 ،99070422 ،69011991
مريم محمد عبدالله القمالس 

أرملة: يوسف عبدالرحمن الغمالس
73 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: حطين، ق4، 
ش414، م18، )عزاء النساء لمدة 3 أيام من أمس، بعد العصر فقط(، 

ت: 99089808، 99121617، 97880003، 99663667
مشاري محمد الجاسم

99 عاما، شيع، الرجال: الشويخ السكنية، ديوان القناعات، النساء: 
الشامية، ق3، ش36، م15، ت: 99658666، 66171739

سلوى نجم الدين جميله 
زوجة: علي عبدالله العامر

69 عاما، شيعت، الرجال: الروضة، ق4، شارع أبو موسى األشعري، 
م6، الــنــســاء، مــشــرف، ق1، ش3، م8، ت: 97372002، 97937147، 

99721538
شيخه شاهين يعقوب الفيلكاوي 

زوجة: عبدالرزاق يوسف يعقوب خلف
68 عاما، تشيع التاسعة صباح اليوم، الرجال: الجابرية، ق8، ش16، 

م5، النساء: الرحاب، ق1، ش13، م8، ت: 66693377

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 05:10

 06:30

 12:02

   03:11

05:35 

    0 6:53

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  20

09

ً
 03:16 صبـــاحــــــا

 07:47 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
09:36 صبـــاحــــــا

 10:33 مــــــســــــــــــــــاًء 

قلب السنجاب في السبات... دقتان بالدقيقة األسماك تحمي العين من الجفاف
ــــدرس بــاحــثــون الــســنــاجــب  يـ
ــالـــي فــــي فــتــرة  بـــالـــقـــطـــب الـــشـــمـ
السبات، لالستفادة مــن فوائد 
هــذه الحالة الطبيعية الغريبة 
لحماية صحة رواد الفضاء في 

مهمات طويلة األمد.
ــال مـــوقـــع روســـيـــا الـــيـــوم،  ــ وقـ
أمـــس، إن الــســبــات لــيــس مجرد 
 عن 

ً
نوم، بل هو مختلف تماما

الـــنـــوم، فبينما يــكــون اإلنــســان 

 ،
ً
 يـــنـــشـــط الـــــدمـــــاغ جــــــدا

ً
ــا ــمــ ــائــ نــ

وفـــي الــســبــات، يــحــدث العكس، 
 ،

ً
ــا إذ يـــتـــبـــاطـــأ نــــشــــاطــــه تــــمــــامــ

 درجــة حــرارة 
ً
وتنخفض أيــضــا

ــي فـــتـــرة  ــ ــات فـ ــوانــ ــيــ جـــســـم الــــحــ
الــســبــات، وفـــي بــعــض الــحــاالت 
تـــــكـــــون قــــريــــبــــة مــــــن الـــتـــجـــمـــد، 
وتتوقف الخاليا عن االنقسام، 
وينخفض معدل ضربات القلب 

إلى دقتين في الدقيقة.

 
ً
ــن أمـــــــــرا ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــحـ ــ ــــــعــــــد صـ

ُ
ت

، مـــع وجـــــود عــــدد من 
ً
ــا ــ ــروريـ ــ ضـ

الحاالت الخطيرة التي يحتمل أن 
تهدد بصرك، أو تشير إلى حاالت 

صحية أخرى.
وكشفت فرانشيسكا ماركيتي، 
اختصاصية الــعــنــايــة بالعيون 
واخــتــصــاصــيــة الــبــصــريــات من 
Rohto Dry Aid، فـــي تصريح 
نقله موقع روســيــا الــيــوم، أمس 

األول، أن »جـــفـــاف الــعــيــن حــالــة 
، ويمكن أن 

ً
شائعة تشهد تزايدا

يــؤدي إلــى فقدان البصر. بشكل 
مــقــلــق، قــلــة مـــن الـــنـــاس يــعــرفــون 
ذلــــــــك«، الفـــتـــة إلـــــى أن األســـمـــاك 
الزيتية، كالسردين والسلمون 
والتونة، توفر أحماض أوميغا 3 
الدهنية، المعروفة بخصائصها 
المضادة لاللتهابات، وتساعد 

في عدم جفاف العين.

التلوث يسبب االكتئاب والقلقالتلوث يسبب االكتئاب والقلق
يتسبب استنشاق الهواء الملوث على المدى البعيد في 
زيــــادة خــطــر اإلصــابــة بــاالكــتــئــاب، حسبما أفــــادت دراســتــان 
حديثتان، في نتيجة تضاف إلى األدلة المتزايدة على تأثير 

التلوث الضار على الصحة الذهنية.
وشملت الدراسة األولى، التي نشرت األسبوع الفائت في 
 في 

ً
مجلة جاما سايكتري، مجموعة تضم نحو 390 شخصا

 ،
ً
المملكة المتحدة، خضعوا للدراسة على مدى نحو 11 عاما

 إلى 
ً
وقـــدرت مستويات التلوث الــتــي تعرضوا لها اســتــنــادا

عناوين منازلهم.
وخلص الباحثون إلــى أن »التعرض على الــمــدى البعيد 
لملوثات متعددة مرتبط بــزيــادة خطر اإلصــابــة باالكتئاب 

والقلق«.
أما الدراسة الثانية، التي نشرت أمس األول، في مجلة جاما 
 )PM2.5( أوبن نتوورك، فركزت على تأثير الجسيمات الدقيقة
وثاني أكسيد النيتروجين واألوزون على األشخاص الذين 

.
ً
تتخطى أعمارهم 64 عاما

)أ ف ب(

خيط بالزما عمالق في قطب الشمس الشمالي
التقطت وكالة ناسا لحظة انكسار قطعة من القطب 
الشمالي للشمس، في حدث لم يسبق له مثيل أثار 

حيرة العلماء.
وُيظهر مقطع فيديو، نشره موقع روسيا اليوم، 
 مــن الــبــالزمــا، أو الــغــاز 

ً
 عــمــالقــا

ً
أمـــس األول، خــيــطــا

المكهرب، ينطلق من الشمس، ويفصل، ثم يدور في 
»دوامة قطبية ضخمة«.

ــاب ذلـــك حــيــرة عــلــمــاء الــفــلــك، فإنهم  وبــيــنــمــا أصــ
يتوقعون أن الشذوذ أو النتوء له عالقة بانعكاس 
الــمــجــال المغناطيسي لــلــشــمــس، الـــذي يــحــدث مــرة 

واحدة في كل دورة شمسية.
ونشرت متنبئة الطقس الفضائي، تاميثا سكوف، 
مقطع الفيديو على »تويتر«، وقالت إن المقطع التقطه 

مرصد سوالر ديناميكس، التابع لـ »ناسا«.
وتصف »ناسا« اإلشعاعات الشمسية، بأنها سحب 
من الجسيمات المشحونة التي تطفو فوق الشمس، 

مرتبطة بها بواسطة قوى مغناطيسية.
ــمـــدودة وغــيــر  وتــظــهــر هــــذه عــلــى شــكــل خــيــوط مـ

مستوية تنطلق من سطح الشمس.
ويــظــهــر الــنــتــوء، الـــذي ذكــرتــه ســكــوف، بــدقــة عند 
خط عرض 55 درجة حول التيجان القطبية للشمس 

.
ً
كل 11 عاما

وقال عالم الفيزياء الشمسية، سكوت ماكينتوش، 
نائب مدير المركز الوطني ألبحاث الغالف الجوي 
 :ProfoundSpace.org في بولدر، كولورادو، لموقع
»بمجرد كل دورة شمسية، تتشكل عند خط عرض 
55 درجة، وتبدأ في السير نحو القطبين الشمسيين. 
هناك ســؤال كبير حول )لــمــاذا؟(. لماذا يتحرك فقط 
نحو القطب مرة واحدة، ثم يختفي ثم يعود، بطريقة 
سحرية، بعد ثالث أو أربع سنوات في نفس المنطقة 

بالضبط؟«.

غاما شيف... طباخ آلي في مطعم كرواتي
»الـــنـــوكـــي« بــلــحــم الـــضـــأن، أو »الــريــزوتــو 
األسود«، أو »المعكرونة بالكوسا«، وجبات 
وأكـــالت يمكنك طلبها فــي مطعم كــرواتــي، 
إلــى جانب نحو 70 وجبة مختلفة، يعدها 

طاٍه آلي.
وقــال مالكو المطعم، في تصريح نقلته 

»رويترز«، ونشره موقع سكاي نيوز، أمس، 
إنهم يعتقدون أنه المطعم الوحيد في العالم، 
وليس زغرب، حيث يعد طهاة آليون وجبات 
جاهزة لألكل في وعــاء واحــد بال أي تدخل 
بشري، عدا تعبئة األجهزة بمكونات طازجة.
 
ً
وتضيف األجــهــزة الــزيــت والــتــوابــل وفقا

لــلــوصــفــات الــرقــمــيــة الـــتـــي أعـــدهـــا الــطــاهــي 
البشري. 

وفي مطاعم أخرى مشابهة، تعد أجهزة 
الــــروبــــوت الــبــطــاطــا الــمــقــلــيــة والــهــامــبــرغــر، 
وتعد البيتزا أو تقدم الوجبات أو توصلها 
إلى المنازل، لكن »ال يوجد إنسان آلي قادر 
على إعداد وجبة في وعاء واحد من األغذية 
الطازجة«، وفق هرفويه بوياس، أحد ُمالك 

المطعم.
واستغرق شركاء بوياس 7 أعوام لتحويل 
الفكرة إلى حقيقة، وفتح المطعم في العام 
الماضي، بعد استثمار أكثر من 1.07 مليون 

دوالر.
وقال بوياس لـ »رويترز«، في المطعم الذي 
 
ً
يعتمد على التقنيات المتطورة: »كان تحديا
بالطبع إعـــداد وجــبــات جــاهــزة مــن األغــذيــة 
الطازجة في أقصر وقت، وبألذ مذاق ممكن«.

ــا شــيــف«  ــامــ ــدعــــى »غــ ــ والــــطــــاهــــي اآللــــــي ُي
 كيفية طهو 

ً
ويــجــري »تعليمه« إلــكــتــرونــيــا

وجبة على يد كبير طهاة المطعم، ثم يتذكر 
 ال 

ً
ــــددا الــطــاهــي اآللــــي الــوجــبــة، ويــكــررهــا عـ

 من المرات.
ً
نهائيا
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يومية سياسية مستقلة

تصريح وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله الجابر 
الصباح حول القروض الخارجية لصندوق التنمية جيد، 
لكنه يعطي االنطباع بأن ما تتبرع به الكويت وما تقرضه 

من أموال للدول األخرى لم يتم وفق ضوابط محددة!
الــشــيــخ ســـالـــم يـــقـــول إن الـــقـــروض ســتــكــون مــشــروطــة 
، وكذلك في عملية التحصيل 

ً
بمردودها اإليجابي سياسيا

لهذه القروض!
هذا يوحي بأن المردود السياسي للهبات والتبرعات 
 إال في 

ً
 أبدا

ً
 وال سياسيا

ً
، ال ماديا

ً
والقروض لم يكن مجزيا

!
ً
حاالت قليلة جدا

رجاًء تفهمونا:
لماذا نوزع الهبات؟

ولماذا ندفع التبرعات؟
 في 

ً
 ومــعــنــويــا

ً
ولـــمـــاذا ال نــجــد مـــن يــؤيــدنــا ســيــاســيــا

المجتمع الدولي، برغم تلك األموال التي نصرفها على دول 
وشعوب ال تقدر، وال تتعاطف مع قضايانا وتطلعاتنا، بل 
إن بعض هذه الدول المدينة لنا تنتقدنا وتتهجم علينا 
بعض األحــيــان، وكأننا من يتلقى المساعدات والهبات 

والقروض، وليس العكس؟!
 فعل وزير الخارجية الشيخ سالم الجابر الصباح، 

ً
حسنا

وكــل مــا نأمله هــو إيــقــاف هــذا الــهــدر، والتركيز على من 
يستحق الــمــســاعــدة، ولــيــس على مــن هــو على استعداد 

البتزازنا في أي وقت، كما يحدث اآلن!

د. ناجي سعود الزيدتوكم تدرون؟!

الله بالنور
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ارفعوا الحصار 
حسن العيسىعن سورية

بقاء الحصار الدولي على سورية اليوم هو جريمة مستمرة 
فرضتها الــواليــات المتحدة وحلفاؤها بعد أحـــداث الربيع 
الــعــربــي، ومــحــاولــة تشكيل نتائج هــذا الربيع وفــق مصالح 
الهيمنة الغربية، وإذا لم يكن الزلزال المدمر في جنوب تركيا 
 لرفع هــذا الحصار، لتسهيل 

ً
 إنسانيا

ً
وشمال سورية سببا

مرور المساعدات الدولية، فماذا سيكون العذر لديمومته؟
نــدرك أن المناطق الشمالية التي أصابها الــزلــزال مفتتة 
الــســيــادة الفعلية بين جــمــاعــات مــعــارضــة للنظام الــســوري، 
وأجــزاء تخضع لسيادة الدولة السورية، وعــذر عــدم وصول 
المساعدات إلى تلك المناطق هو الدمار الناتج من الحرب، مثل 
معبر باب الهوى، لكن هذا ال يبرر أن يبقى الوضع على حاله.

عــمــرو هــــادي، مـــدون ســـوري بــمــوقــع درج، لــخــص الــوضــع 
 العبارات التالية ألحد 

ً
المأساوي في الشمال السوري، ناقال

ضحايا الزلزال: »... عمري ما خفت هالقد، حتى لما كنا بعز 
الحرب، 40 ثانية من الزلزال بتساوي 12 سنة حرب«... في أيام 
الحرب كان يمكن الهروب من القصف باللجوء ألماكن آمنة، 

بالزلزال ال مفر.
فرض الحصار والعقوبات الدولية، بهدف معاقبة النظام 
 
ً
السوري وإضعافه، لم يحقق نتائجه، كما لم يحدث سابقا
مع فرض الحصار على العراق أيام حكم صدام، فلم يضعف 
، وإنما الذي كان يدفع ضريبة 

ً
ذلك األخير، بل زاد قوة وبطشا

العقوبات هو الشعب العراقي، واليوم يدفعها الشعب السوري 
بكل طوائفه.

إذا كان من يرى أن الحرب األهلية - إن صحت التسمية - 
قتلت من الضحايا أكثر بمئات آالف المرات من الزلزال، فهذا 
قياس فاسد، ففي الحرب هناك صراع إرادات بشرية رافقتها 
فيما بعد تدخالت أجنبية، بينما الــزلــزال هو وليد القضاء 
والقدر، وهو مصيبة ال يمكن دفعها، وإنما يمكن التخفيف 

من ويالتها إذا كان للبؤساء أي اعتبار.
 الدعوة اليوم لرفع الحصار عن سورية واجبة، وعساها 
تنطلق من دول الخليج، فهذا يعد من أضعف اإليــمــان، وما 

يمكن فعله للتخفيف من معاناة اإلنسان السوري.
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