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رئيس الوزراء: خطواتنا جادة لتحقيق رؤية 2035
أكد أمام القمة العالمية للحكومات المضي في تسريع التحول الرقمي وتطوير بيئة العمل

»الهالل األحمر« تواصل 
توزيع المساعدات 

في شمال سورية

الثانية

تراجع مؤشرات 
البورصة... والسيولة 

37.7 مليون دينار

الكويت وكاظمة في 
مواجهة الفحيحيل 

والسالمية اليوم

اقتصاد

رياضة

07

17

فهد العثمان: 
القصة ضرورية 

ليؤمن المستثمرون 
بمستقبل الشركة

تماثل منطلقاتها وأهدافها 
مع »كويت 35« يجب أن يقود 
لشراكة مستقبلية بين البلدين

نجاح بالد الحرمين مصدره 
تمكينها للقطاع الخاص في 

إطار الحرية والمنافسة والعدل

الصقر: الرؤية السعودية التنموية ملهمة للخليج والعرب

• نصف ساعة داخل المملكة كافية الستكمال إجراءات تأسيس شركة تجارية
 في العالم 

ً
• بشائر بأن يكون االقتصاد السعودي عام 2030 من بين أكبر 15 اقتصادا

• مدة تسلم البضائع من مواني المملكة تقلصت 60% والتخليص الجمركي %54 

البغلي تحّل مجلس »تعاونية« وتحيل 
5 أخرى و8 رؤساء وأعضاء للنيابة

 للنيابة
ً
• إحالة 3 أمناء صناديق ورؤساء وأعضاء لجان ومدير و17 موظفا

• تحقيقات داخلية مع مراقبين ماليين وإداريين معّينين من »الشؤون«
● جورج عاطف

 لما نشرته »الــجــريــدة« في عدديها 
ً
تأكيدا

الــــصــــادريــــن فــــي 9 و15 يـــنـــايـــر الــمــاضــيــيــن، 
حـــول إحـــالـــة ُجــمــلــة جــمــعــيــات تــعــاونــيــة إلــى 
ــام، وإجـــــــراء تــحــقــيــقــات داخــلــيــة  ــعــ الـــنـــائـــب الــ
مـــع مــراقــبــيــن مــعــّيــنــيــن لــتــقــاعــســهــم عـــن أداء 

مهامهم، أعلنت وزيــرة الشؤون االجتماعية 
والتنمية المجتمعية، وزيــرة الدولة لشؤون 
الــمــرأة والــطــفــولــة مــي الــبــغــلــي، »إصــــدار قــرار 
بحل مجلس إدارة جمعية تعاونية، وإحالة 
5 مــجــالــس إدارة و5 أعـــضـــاء، إضــافــة إلـــى 3 
رؤساء سابقين وحاليين إلى النيابة العامة 

ــال الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــخـــاصـــة  ــمـ ــكـ ــتـ السـ

 المجلس البلدي يعتمد تخصيص 
»جنوب القيروان« لـ »السكنية«

● محمد جاسم
اعـــتـــمـــد الــمــجــلــس الــــبــــلــــدي، فــــي جــلــســتــه 
أمس، تخصيص أرض في جنوب القيروان 
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، بمساحة 
3 ماليين و169 ألف متر مربع، بعدما وافق 
على تعديل الجزئية الخاصة بالشرط الثاني 
من قرار المجلس السابق، والمتضمنة إعادة 

توزيع األشجار الموجودة في الموقع، لتكون 
»المحافظة على األشجار المعمرة وتوطينها 
ــداًل مـــن إزالـــتـــهـــا،  ــ ــدود الـــمـــشـــروع بـ ــ ــل حـ ــ داخـ
والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة 

العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية«.
وبــيــنــمــا أكــــد رئـــيـــس »الـــبـــلـــدي« عــبــدالــلــه 
الــمــحــري مــصــادقــة أعـــضـــاء الــمــجــلــس على 

قرار التخصيص بشكل فوري بعد 

١٣

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ 
أحــمــد نـــواف األحــمــد، أن الــكــويــت اتخذت 
إجــــــــــراءات جـــــــادة نـــحـــو تــنــفــيــذ خــطــطــهــا 
وبرامجها الحكومية لتحقيق رؤية الكويت 
2035 في تحويلها إلى مركز مالي وتجاري 
إقليمي وعالمي جاذب لالستثمار، وكذلك 
تــســريــع الــتــحــول الــتــكــنــولــوجــي والــرقــمــي 
والتقني وتطوير بيئة العمل والهياكل 
االقــتــصــاديــة واالجتماعية والبيئية بما 
يتواكب مع الطموحات التنموية ويتفق مع 

مبادئ وأهداف التنمية المستدامة 2030.
وقــال سموه، في كلمة الكويت أمــام القمة 
العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، 
أمـــس، إن »الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المنطقة 
والـــعـــالـــم وضــعــت الــحــكــومــات أمــــام خــيــارات 
صــعــبــة إزاء كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع تــداعــيــاتــهــا 
ــات  ــ وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــاتــهــا« كــمــا خــلــفــت »األزمــ
 يتسم بالغموض وفضاء 

ً
االقتصادية عالما

 غــيــر مــســبــوق ونــقــطــة تــحــول 
ً
 جـــديـــدا

ً
دولـــيـــا

 
ً
جوهرية في مفهوم العمل الحكومي«، معتبرا

أن »نــمــوذج الحكومات المعرفية هــو األكثر 
قدرة على حل المشكالت ومواجهة التحديات 
وإدارة األزمــــات وتــعــزيــز الــريــادة التنافسية 

والتنوع االقتصادي«.
واعتبر رئــيــس الــــوزراء أن الكويت حققت 
 تمثل في إطالق أول قمر 

ً
 جديدا

ً
 علميا

ً
إنجازا

صناعي لها من والية فلوريدا األميركية تحت 
شعار »الكويت إلى الفضاء«، بعد عمل دؤوب 

استمر 3 سنوات بفريق كويتي شاب.
 رئيس مجلس الوزراء أمس

ً
بن زايد مستقبال

ضمن كلمته خالل منتدى »استثمر في السعودية«

الفالح:رئيس الغرفة:
 بيد لتتكامل رؤيتاهما

ً
السعودية تعمل مع الكويت يدا

• نيوم والقدية والبحر األحمر والدرعية والعال مشروعات 
عمالقة لتنمية االستثمار ببالدنا 

• طرحنا خالل المنتدى برامج المملكة لتحقيق رؤيتها كجودة 
الحياة وتطوير الصناعة والتخصيص 

• نستهدف الوصول إلى حجم استثمارات 12.4 تريليون ريال بحلول 2030 
• إصالحات المملكة االقتصادية تدفع عجلة النمو وتنوع مصادرها

سقط رابع جسم طائر وبكين تتهمها بالتجسس
ُ
واشنطن ت

عملية استكشافية لبحر الصين الجنوبي من على حاملة الطائرات األميركية »تيميز« السبت الماضي )األسطول السابع(

02

02

16

03

09-08

شريطة حماية األشجار المعمرة وتوطينها بالمشروع

تصعيد بالضفة 
وغزة... وغليان داخلي 

في إسرائيل
15
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المجلس البلدي يعتمد تخصيص...البغلي تحّل مجلس »تعاونية« وتحيل...
بشبهات الفساد الذين قاموا فيها باالعتداء على حرمة أموال 

المساهمين«.
وصــرحــت البغلي، أمـــس، بــأن »اإلحــــاالت جـــاءت بــنــاء على 
نتائج لجان التحقيق المشكلة للبحث والتقصي حول أعمال 
وأنشطة وحسابات التعاونيات، حيث جــرى كذلك إحالة 3 
أمناء صناديق ورئيس و5 أعضاء لجان مشتريات، إضافة إلى 

الجلسة، وافــق المجلس على طلب شركة المشروعات السياحية 
بشأن مشروع إنشاء وإنجاز وتسليم نادي رأس األرض الجديد، 
وعلى اقتراح عدد من األعضاء بشأن ترخيص مراكز لتأهيل ذوي 

اإلعاقة في المناطق السكنية.

رئيس لجنة الشؤون المالية واإلدارية ورئيس لجنة الخدمات 
االجتماعية في عدد من الجمعيات إلى النيابة، في شبهات 
تعدٍّ وهدر أموال المساهمين«، مضيفة: »أحلنا كذلك المدير 
 غير كويتيين للنيابة 

ً
العام إلحــدى الجمعيات و17 موظفا

بتهم متعددة تتعلق بأموال المساهمين، إضافة إلى إحالة 
عدد من المراقبين الماليين واإلداريين المعينين إلى جهات 

التحقيق الداخلية بالوزارة«.
وبينت أنه تم تشكيل 6 لجان لمراجعة أعمال وحسابات 

٠٤

جمعيات تعاونية بــصــدد رفــع تــقــاريــرهــا النهائية، مؤكدة 
أن »الـــشـــؤون« تــقــوم بــدورهــا فــي حماية حــقــوق المساهمين 
عبر المراقبين الماليين واإلداريين ولجان التحقيق للبحث 
والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات »التعاونيات« للوقوف 
عــلــى مـــدى احــتــرامــهــا لــلــقــوانــيــن والـــلـــوائـــح الــمــنــظــمــة للعمل 
التعاوني، مشيدة بالجهود الحثيثة المبذولة من موظفي 
الوزارة لصون أموال المساهمين وحماية المال العام ووقف 

الهدر وسوء التصرف.
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األمير يعزي رئيس اإلمارات
سموه هنأ ملك البحرين بذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني

بعث سمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد ببرقية تعزية إلى 
ــارات العربية  رئــيــس دولـــة اإلمــ
الشقيقة الشيخ محمد بن زايد 
عــبــر فــيــهــا ســمــوه عـــن خــالــص 
تعازيه وصادق مواساته بوفاة 
ــرم ســــمــــوه الــشــيــخــة  ــ والــــــــدة حــ
مــريــم بــنــت عــبــدالــلــه بـــن سليم 
 سموه المولى 

ً
الفالسي، سائال

تـــعـــالـــى أن يــتــغــمــدهــا بـــواســـع 
رحــمــتــه ومــغــفــرتــه، ويــســكــنــهــا 
فسيح جناته، وأن يلهم األسرة 
الكريمة جميل الصبر وحسن 

العزاء. 
وبعث سموه ببرقية تهنئة 
ــريـــن  ــبـــحـ ــة الـ ــكـ ــلـ ــمـ ــك مـ ــلــ إلــــــــى مــ
الشقيقة حمد بــن عيسى عبر 
فيها سموه عن خالص تهانيه 
بـــمـــنـــاســـبـــة الــــــذكــــــرى الـــثـــانـــيـــة 
والعشرين إلقرار ميثاق العمل 
 
ً
الــوطــنــي فـــي الــمــمــلــكــة، مــشــيــدا
سموه بما حققه البلد الشقيق 
فــي عهد الملك حمد الميمون 
من إنجازات تنموية بارزة في 

مختلف المجاالت.
وابــتــهــل ســمــوه إلـــى الــبــاري 
ــــال أن يـــديـــم عـــلـــى مــلــك  جــــل وعـ

ــة  الــــبــــحــــريــــن مــــــوفــــــور الـــصـــحـ
والعافية، وأن يحقق للمملكة 
ــة وشـــعـــبـــهـــا الـــكـــريـــم  ــقـ ــيـ ــقـ الـــشـ

ــيـــه مــن  الـــمـــزيـــد مـــمـــا تــتــطــلــع إلـ
ــار فــي ظــل قــيــادتــه  ــ رقـــي وازدهــ

الحكيمة.

ولي العهد استقبل الخالد ووزير االستثمار السعودي
سموه عزى رئيس اإلمارات... وهنأ البحرين بذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني

اســتــقــبــل ســمــو ولـــي العهد 
الشيخ مشعل األحــمــد بقصر 
ــان، صــــبــــاح أمــــــــس، ســمــو  بـــــيـــ

الشيخ صباح الخالد.
كـــمـــا اســـتـــقـــبـــل ســـمـــو ولـــي 
الــعــهــد وزيـــــر االســـتـــثـــمـــار في 
الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
الـــشـــقـــيـــقـــة الـــمـــهـــنـــدس خـــالـــد 
ــــق،  ــرافـ ــ ــمـ ــ ــــد الـ ــــوفـــ ــــح والـــ ــالـ ــ ــفـ ــ الـ
ــه الــرســمــيــة  ــارتــ بــمــنــاســبــة زيــ

للبالد.
حضر اللقاء رئيس ديــوان 
سمو ولي العهد الشيخ أحمد 
ــر الـــتـــجـــارة  ــ ــ الـــعـــبـــدالـــلـــه، ووزيـ
والصناعة وزير الدولة لشؤون 
االتـــــــصـــــــاالت وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الـــمـــعـــلـــومـــات، وزيــــــر الــمــالــيــة 
ــاهــــض،  ــنــ بـــــاإلنـــــابـــــة مـــــــــازن الــ
ومدير مكتب سمو ولي العهد 
الفريق متقاعد جمال الذياب، 
ووكـــيـــل الــــشــــؤون الــخــارجــيــة 
بمكتب سمو ولي العهد مازن 
ــــو مــجــلــس  ــــضـ ــيــــســــى، وعـ ــعــ الــ
اإلدارة الــعــضــو الــمــنــتــدب في 
ــة لــالســتــثــمــار  ــامـ ــعـ الـــهـــيـــئـــة الـ
غانم الغنيمان، وسفير خادم 

الحرمين الشريفين لدى دولة 
ــيــــر ســـلـــطـــان بــن  الـــكـــويـــت األمــ

سعد بن خالد آل سعود.

برقيات 

فــي مــجــال آخـــر بــعــث سمو 
ــيـــخ مــشــعــل  ــهـــد الـــشـ ــعـ ــي الـ ــ ولــ

األحــــمــــد بــبــرقــيــة تـــعـــزيـــة إلـــى 
الشيخ محمد بن زايــد رئيس 
دولة اإلمارات العربية الشقيقة 
ضمنها سموه خالص تعازيه 
وصادق مواساته بوفاة والدة 
حرم سموه الشيخة مريم بنت 
عــبــدالــلــه بــن ســلــيــم الــفــالســي، 
ــبـــاري  ــــى الـ ــمـــوه إلـ  سـ

ً
مــبــتــهــال

جل وعال أن يتغمدها بواسع 
رحمته ومغفرته.

وبــــعــــث ســـمـــو ولـــــي الــعــهــد 
ببرقية تهنئة إلى الملك حمد 
بن عيسى ملك مملكة البحرين 
الــــشــــقــــيــــقــــة ضـــمـــنـــهـــا ســـمـــوه 
ــه بــمــنــاســبــة  ــيـ ــانـ ــهـ خــــالــــص تـ
الــــذكــــرى الــثــانــيــة والــعــشــريــن 

إلقـــرار ميثاق العمل الوطني 
في المملكة.

وابتهل سموه إلــى الباري 
جــل وعــال أن يــديــم عليه وافــر 
الصحة والعافية، وأن يحقق 
لــمــمــلــكــة الـــبـــحـــريـــن وشــعــبــهــا 
الشقيق كل التقدم واالزدهــار 

في ظل القيادة الرشيدة.

الساير: توحيد الجهود اإلنسانية إلغاثة المتضررين
• اتفاقية تعاون مع »الصليب األحمر« بمليون دوالر لمساعدة الشعب السوري

• مامادو سو: شراكة »الهالل األحمر« توفر مساعدات حيوية آلالف المنكوبين
وقعت جمعية الهالل األحمر 
الكويتي، أمــس، اتفاقية تعاون 
ــة للصليب  ــيـ مـــع الــلــجــنــة الـــدولـ
ــيـــون دوالر  ــلـ األحــــمــــر بــقــيــمــة مـ
لمساعدة المتضررين السوريين، 
جراء الزلزال المدمر الذي ضرب 
جنوب تركيا وأجزاء من الشمال 

السوري.
وقــــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
 الـــجـــمـــعـــيـــة، د. هـــــــالل الــــســــايــــر، 
لـ »كونا«، إن االتفاقية تنص على 
تــوصــيــل الــمــســاعــدات اإلغــاثــيــة 
الــعــاجــلــة لــأشــقــاء فـــي ســوريــة، 
 أنها تأتي ضمن المشاريع 

ً
مبينا

 
ً
اإلنسانية للجمعية، واستمرارا
للرسالة التنموية الكويتية في 

المجال اإلنساني.
وأضـــــاف أن الــجــمــعــيــة تــولــي 
 فــــي مـــجـــاالت 

ً
 كــــبــــيــــرا

ً
اهـــتـــمـــامـــا

التعاون والتنسيق مع المنظمات 
اإلنسانية الــدولــيــة، السيما مع 
اللجنة الدولية للصليب األحمر، 
لما لها مــن إســهــامــات إنسانية 

ــة الــمــنــكــوبــيــن فــــي شــتــى  ــاثـ ــإغـ بـ
بقاع العالم.

وذكــــــر الـــســـايـــر أن الــجــمــعــيــة 
تعتز بشراكتها مــع الجمعيات 
والمنظمات اإلنسانية األخــرى، 
 منهم لتوحيد الجهود في 

ً
سعيا

مجال العمل اإلنساني، وتحقيق 
التضامن في سبيل تقدم العون 
واإلغــاثــة للفئات والمجتمعات 

المتضررة.
من جانبه، أكد رئيس البعثة 
اإلقليمية للجنة الدولية للصليب 

األحــمــر بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الخليجي، مامادو سو، لـ »كونا« 
ــيــــة االتــــفــــاقــــيــــة فـــــي تــلــبــيــة  ــمــ أهــ
الـــحـــاجـــات الــمــلــحــة لــلــســوريــيــن 
المتضريين من الزلزال، والذين 

 مأساوية.
ً
يعانون أوضاعا

وأوضح أن االتفاقية ستسهم 
ــيــــف عـــــــن مــــعــــانــــاة  ــفــ ــخــ ــتــ فـــــــي الــ
المتضررين اثــر الــزلــزال المدمر 
فــــي ســــوريــــة بـــالـــفـــتـــرة الـــراهـــنـــة، 
 بـــــــدور الــــهــــالل األحـــمـــر 

ً
مـــشـــيـــدا

ــتـــي مــن  ــتــــه، الـ الـــكـــويـــتـــي وشــــراكــ
شأنها توفير مساعدات إنسانية 

حيوية آلالف المتضررين.
ــه إلـــــى  ــعــ ــلــ ــطــ وأعـــــــــــــــرب عــــــــن تــ
ــذا الــتــعــاون لتقديم  اســتــمــرار هـ
مساعدات إنسانية للمتضررين 
 
ً
في داخل وخارج سورية، مشيرا
إلـــى تــوافــق الــــرؤى بــيــن اللجنة 
الدولية للصليب األحمر والهالل 
األحمر الكويتي إلى تعزيز هذه 
الــشــراكــة فــي مــجــاالت الــتــعــاون، 
لتحقيق مزيد من التنسيق في 

مجال المسؤولية اإلنسانية.
ووقــعــت االتــفــاقــيــة نــيــابــة عن 
ــام  ــعـ الــــهــــالل األحــــمــــر االمــــيــــن الـ

للجمعية مها البرجس.

بوجروة يبحث التعاون القضائي 
وتبادل الخبرات مع البحرين

استقبل المحامي العام األول 
الــمــســتــشــار ســلــطــان بـــوجـــروة 
 من 

ً
 قضائيا

ً
صباح أمــس وفــدا

الـــبـــحـــريـــن، فــــي مــبــنــى الــنــيــابــة 
ــة، ورحــــــــــب بــــــو جــــــروة  ــ ــامــ ــ ــعــ ــ ــ ال
بــالــوفــد الــبــحــريــنــي فـــي بلدهم 
 سعادته 

ً
الثاني الكويت، مبديا

بالزيارة.
وجــاء اللقاء في إطــار تبادل 
الزيارات العملية الثنائية بين 

الــمــحــاكــم العليا والتمييز في 
دول مــجــلــس الــتــعــاون، وبحث 
الطرفان أوجه التعاون القضائي 
والـــقـــانـــونـــي بــيــنــهــمــا، وكــيــفــيــة 
تبادل الخبرات القضائية بين 

الجانبين. 
وأثنى النائب العام على عمق 
العالقات الطيبة مع البحرين، 
وما تتميز به النيابة البحرينية 

من نزاهة وعدالة.

بوجروة والوفد البحريني

»فريق شفاء« يجري 
عمليات مستعجلة 

للمتضررين
أجرى فريق شفاء اإلنساني الكويتي 
عمليات مستعجلة للمتضررين من زلزال 
تركيا وســوريــة فــي مستشفى أمريكان 
التركي بمنطقة الريحانية بإقليم هاتاي 
عــلــى يــد نخبة مــن اســتــشــاريــي العظام 

والحروق والتجميل.
وقال استشاري العظام وجراحة اليد 
الــدكــتــور حــســام بــشــيــر الــتــابــع للفريق 
فــي تــصــريــح لـــ »كــونــا« امـــس إن الفريق 
 مــــن الــعــمــلــيــات 

ً
ـــرى عـــــــددا ــ الـــكـــويـــتـــي أجـ

ــام  ــظـ ــعـ الــــجــــراحــــيــــة فـــــي اخــــتــــصــــاص الـ
والحروق والتجميل وجراحة اليد مساء 

أمس األول.
وأضاف بشير أن الفريق يواصل إجراء 
عــمــلــيــات مــتــعــددة لــلــعــديــد مــن الــحــاالت 
فـــي الــمــســتــشــفــى الـــــذي يــعــد أحــــد أكــبــر 
مستشفيات المنطقة بإشراف استشاري 
ــوارئ الــدكــتــور عــبــدالــرحــمــن العلي  ــطـ الـ

وعدد من رجال اإلسعاف الكويتيين.

»الهالل األحمر« تواصل توزيع 
المساعدات في شمال سورية

استفادت منها 1000 أسرة سورية في مناطق الزلزال
واصــلــت جمعية الــهــالل األحمر 
الــــكــــويــــتــــي، أمـــــــس، حـــمـــلـــة تـــوزيـــع 
مساعداتها اإلنسانية واإلغاثية في 
الشمال السوري، والتي استفادت 
منها حوالي 1000 أسرة سورية في 
المناطق المتضررة من الزلزال الذي 

ضرب محافظات شمالي البالد.
وقالت األمينة العامة للجمعية 
»كـــــــونـــــــا«، إن  ــــس، لــــــــ ــرجــ ــ ــبــ ــ ــ مــــهــــا ال
الــــمــــســــاعــــدات تــــم تـــوزيـــعـــهـــا وفـــق 
االحــتــيــاجــات اإلنــســانــيــة وبيانات 
المحتاجين، بالتنسيق مع الداخل 
الـــســـوري، لتصل الــمــســاعــدات إلــى 

المناطق األكثر تضررا.
وأوضحت البرجس أن األولوية 
هي توفير المأوى والتدفئة والمواد 
اإلغاثية ومواد النظافة الشخصية 
ــاه الــنــظــيــفــة، مــــشــــددة عــلــى  ــيـ ــمـ والـ

أهمية تكاتف الجهود اإلنسانية 
إليصال المساعدات بشكل عاجل 
ــزال  ــزلــ إلـــــى الـــمـــتـــضـــرريـــن جــــــراء الــ

المدمر.
وذكرت أن تلك المساعدات تأتي 
في إطار التزام الجمعية بالوقوف 
إلى جانب الشعب السوري الشقيق 
الــــــــذي يـــعـــيـــش مـــــأســـــاة إنـــســـانـــيـــة 
وظــروفــا معيشية صعبة، مؤكدة 
أن هذه المساعدات ما هي إال نبض 
حي وإحساس صادق من الكويت 

تجاه اإلخوة السوريين.
وأعربت عن أملها أن تساهم هذه 
المساعدات في تخفيف معاناتهم 
وســط األجــــواء الشتوية القاسية، 
مجددة تأكيدها استمرار الجمعية 
فــي تقديم المزيد مــن المساعدات 

خالل األيام المقبلة.

ولفتت البرجس إلى أن الكويت 
دأبت على تلبية نداءات االستغاثة 
ــة الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن والـــتـــحـــرك  ــ ــانـ ــ وإعـ
ــدول  ــ الـــمـــيـــدانـــي الـــســـريـــع تـــجـــاه الـ
المنكوبة، وتعد تلك الحملة تعبيرا 
عن الموقف اإلنساني ألهل الكويت 
التي تعد من أوائل الدول التي تقدم 
مساعدات إنسانية للشعب التركي 

والسوري.
وثمنت جهود وزارتي الخارجية 
والـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والتنمية 
الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة والــــــقــــــوة الــــجــــويــــة، 
التابعة للجيش الكويتي، وجميع 
مـــؤســـســـات الــــدولــــة الـــتـــي ســارعــت 
إلى دعم الجهود لخدمة ومساعدة 
المتضررين جــراء الــزلــزال المدمر 
الذي ضرب تركيا وشمال سورية.

 وزير االستثمار السعودي أمس
ً
ولي العهد مستقبال

أبوشتال: الكويت بوصلة العمل اإلنساني
قــــدم ســفــيــر األردن لــــدى الــكــويــت 
صقر أبوشتال أسمى آيات التهاني 
وأصدق التبريكات إلى مقام صاحب 
ــبـــالد الــشــيــخ نـــواف  الــســمــو أمـــيـــر الـ
األحـــمـــد، وســمــو ولـــي عــهــده األمــيــن 
ــيـــس  ــيـــخ مـــشـــعـــل األحـــــمـــــد، ورئـ الـــشـ
مجلس الـــوزراء سمو الشيخ أحمد 
نـــــواف األحـــمـــد والـــشـــعـــب الــكــويــتــي 
الشقيق، بمناسبة احتفاالت الكويت 

باألعياد الوطنية. 
وأكـــــــــد الـــســـفـــيـــر أبـــــوشـــــتـــــال، فــي 
تصريح صحافي، أن العالقات التي 
تربط الكويت والمملكة األردنية على 
مستوى القيادتين والشعبين منذ 
عــشــرات السنين أخــويــة وتاريخية 
 يحتذى 

ً
ومميزة، وأصبحت نموذجا

لــلــعــالقــات الــمــتــيــنــة بــيــن الــبــلــديــن،  
خـــدمـــة لــلــمــصــالــح الــمــشــتــركــة الــتــي 
حــقــقــت وتــحــقــق تــطــلــعــات قــيــادتــي 

البلدين وحكومتيهما.
وأضــــــــــــاف أن »هــــــــــذه الــــعــــالقــــات 
انعكست على توازن واعتدال جميع 
الــــمــــواقــــف الـــســـيـــاســـيـــة والـــقـــضـــايـــا 
العربية واإلقليمية والــدولــيــة التي 

جــنــبــت بــلــديــنــا الـــدخـــول فـــي أزمـــات 
سياسية، وحــافــظــت وحققت األمــن 
ــرار لـــبـــلـــديـــنـــا الــشــقــيــقــيــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ واالسـ
بفضل وحكمة وبعد نظر القيادتين 

الرشيدتين«.
وأوضــــح أن الــكــويــت تــمــيــزت بــأن 
كان لها السبق في ترجمة سياساتها 
المعتدلة فــي خــدمــة اإلنــســانــيــة من 
خالل ما قّدمته وتقّدمه من مساعدات 
إنــســانــيــة لـــلـــدول الــعــربــيــة الشقيقة 
والدول الصديقة، حيث انعكست هذه 
المواقف اإلنسانية وأضحت الكويت 
 لــلــعــمــل اإلنــســانــي 

ً
بــوصــلــة ومــــركــــزا

 المواقف اإلنسانية 
ً
النبيل، مستذكرا

لــلــمــغــفــور لـــه بـــإذنـــه تــعــالــى األمــيــر 
الراحل الشيخ صباح األحمد »أمير 
اإلنسانية« مع جميع الدول الشقيقة 

والصديقة في المعمورة.
ــل أن »يـــديـــم  ــ ــلــــه عــــز وجــ ودعـــــــا الــ
عــلــى الــكــويــت عــزهــا وفــرحــهــا، ومــن 
عـــز إلـــى عـــز بـــإذنـــه تــعــالــى، ويحفظ 
بلدينا الشقيقين، ويجنبهما كل شر 
ومكروه بقيادة الملك عبدالله الثاني 

وأخيه صاحب السمو أمير البالد«.

مامادو سو ومها البرجس يتبادالن االتفاقية أمس

صقر أبوشتال

»نماء«: استقبلنا 4000 مريض في الداخل السوري
ــيـــريـــة«  ــاء الـــخـ ــ ــمـ ــ أعـــلـــنـــت »نـ
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
مـــواصـــلـــة وفــــدهــــا فــــي تــركــيــا 
تــــــوزيــــــع الـــــمـــــســـــاعـــــدات عــلــى 
منكوبي الـــزلـــزال الـــذي ضــرب 

تركيا وسورية.
وضم الوفد كال من الرئيس 
التنفيذي لنماء الخيرية سعد 
العتيبي، ومدير إدارة اإلغاثة 
خــــالــــد الــــشــــامــــري، واألســــتــــاذ 

فـــي كــلــيــة الــتــربــيــة األســاســيــة 
ــنــــدري،  ــكــ الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الــ
والـــمـــصـــور الــوثــائــقــي ســعــود 

الكندري.
وأكــد العتيبي أن العيادات 
الـــمـــتـــنـــقـــلـــة الــــتــــابــــعــــة لـــنـــمـــاء 
اســتــقــبــلــت إلــــى اآلن أكـــثـــر من 
4000 مــريــض مــن المصابين 
فــــي الـــــزلـــــزال، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
توزيع األدوية عليهم، مضيفا: 

كما أن المخابز الموجودة في 
 
ً
الــداخــل الــســوري تــوزع يوميا
ــثــــر مــــن 7500 ربــــطــــة خــبــز  أكــ
، والفرق الميدانية توزع 

ً
يوميا

.
ً
1500 وجبة ساخنة يوميا

»الرحمة«: إنشاء مركز إليواء 3 آالف متضرر
ــتـــب تــــركــــيــــا وبــــــــالد الـــــشـــــام فــي  ــكـ أعــــلــــن مـ
جمعية الرحمة العالمية، أن الجمعية تتجه 
ــواء 3000 مــتــضــرر من  ــ إلـــى إنـــشـــاء مــركــز إليـ
 فــي تركيا وسورية 

ً
الــزلــزال الــذي وقــع أخــيــرا

يشتمل على خيام ومواد تدفئة ومستلزمات 
معيشية، وغيرها من االحتياجات األساسية 

والضرورية.
وقـــال رئــيــس المكتب، ولــيــد الــســويــلــم، في 
اتصال هاتفي مع »كونا« من الحدود السورية- 
الــتــركــيــة، أمـــس األول، إن الــجــمــعــيــة تستعد 

لتجهيز مشروع توزيع الخبز وتقديم الدعم 
لخمسة مراكز طبية تحتوي على مستلزمات 
ــيـــة، إلـــى جــانــب تــوفــيــر الــمــؤن الــغــذائــيــة  دوائـ
للمنكوبين، وتوفير ديزل لتشغيل آليات إزالة 
 عــن بــدء الجمعية بتجهيز 

ً
األنــقــاض، فــضــال

بعض قاعات اإليواء للمتضررين داخل تركيا.
وأفــــــاد الــســويــلــم بــــأن الــجــمــعــيــة تــتــعــاون 
مــع جميع المؤسسات الخيرية واإلنسانية 
ــقــــديــــم اإلغــــــــاثــــــــات الـــعـــاجـــلـــة  ــتــ ــة لــ ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ

للمتضررين.

ــام  ــعــ ــــب الــــمــــديــــر الــ ــائـ ــ ــه، قـــــــال نـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
لشؤون االتصاالت والتسويق وتكنولوجيا 
الــمــعــلــومــات فـــي الــجــمــعــيــة، عـــدنـــان الـــحـــداد، 
إن فــريــق الــــطــــوارئ الــــذي تــشــكــل مــنــذ الــيــوم 
األول للكارثة يتابع على مــدار الساعة آخر 
المستجدات بشأن األزمة، إلى جانب التأكد من 
وصول المساعدات اإلغاثية إلى أكثر المناطق 

 بالزلزال.
ً
تضررا
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أكـــــد رئــــيــــس مــجــلــس الــــــــوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، 
أن الكويت اتخذت إجراءات جادة 
نحو تسريع التحول التكنولوجي 
والرقمي والتقني وتطوير بيئة 
ــاكـــل االقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــهـ الـــعـــمـــل والـ
ــة والـــبـــيـــئـــيـــة بــمــا  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
يتواكب مع طموحاتها التنموية 
ويتفق مع مبادئ وأهداف التنمية 

المستدامة 2030.
ــوه خــــــال تـــرؤســـه  ــمــ وقــــــــال ســ
وفــد الكويت أمــام القمة العالمية 
لــلــحــكــومــات الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا 
إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية 
المتحدة، أمــس، إن القمة تجتمع 
في ظل تحديات عديدة وظــروف 
دقيقة واستثنائية تواجه المنطقة 
والــعــالــم تــقــودهــا مــســألــة عالمية 
جــديــدة وضعت حكومات العالم 
أمـــام خــيــارات صعبة إزاء كيفية 
الــتــعــامــل مـــع تــداعــيــاتــهــا وتلبية 
متطلباتها على نحو يجعل من 
مبدأ التفكير في مستقبل نماذج 
الحكومات من الضرورات الحتمية 
في وقتنا المعاصر وفي مقدمتها 
نموذج الحكومات المعرفية األكثر 
قدرة على حل المشكات ومواجهة 
التحديات وإدارة األزمات وتعزيز 
الــــــريــــــادة الـــتـــنـــافـــســـيـــة والـــتـــنـــوع 

االقتصادي.
وأشــار إلــى أن الكويت اتخذت 
خطوات واثقة نحو تنفيذ خططها 
وبــرامــجــهــا الــحــكــومــيــة لتحقيق 
رؤية الكويت 2035 في تحويلها 
إلــى مركز مالي وتجاري إقليمي 

وعالمي جاذب لاستثمار.
ــاء فـــي نـــص كــلــمــة ســمــوه:  ــ وجـ
ــــدث عــالــمــي  ــرز حـ ــ نــجــتــمــع فــــي أبــ
ــاون بــيــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ يــــنــــاقــــش ســــبــــل ال
الحكومات لدعم جهود التنمية 
الــعــالــمــيــة ويــســتــشــرف مستقبل 
اإلنــــــســــــان فـــــي ظـــــل عــــالــــم يـــمـــوج 

بالتغيرات المضطردة.
وأضاف سموه أن هذا التجمع 
العالمي، والــذي جاء تحت شعار 
- استشراف مستقبل الحكومات 
- يعكس الرؤية الحكيمة والنظرة 
ــلـــقـــيـــادِة الـــرشـــيـــدة في  الـــثـــاقـــبـــة لـ

دولـــة اإلمــــارات الــتــي تمكنت رغم 
ــتــــحــــديــــات مـــــن تـــقـــديـــم نــســخــة  الــ
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة حـــظـــيـــت بـــإعـــجـــاب 

واهتمام العالم أجمع.
ــــذه  وتـــــــابـــــــع ســـــــمـــــــوه: وفـــــــــي هـ
المناسبة ال يفوتني إال أن أجدد 
الــثــنــاء لــكــافــة الــجــهــود الــوطــنــيــة 
المبذولة التي ساهمت باإلعداد 
والترتيب والتجهيز المميز لهذا 
التجمع العالمي، مثمنين دعوة 
 
ً
سموكم الكريمة بأن أكون متواجدا
معكم الــيــوم ضــمــن أعــمــال القمة 
التاسعة، آملين أن تحظى أعمال 
قمتنا هذه بالنجاح والتوفيق لما 
تمثله من منارة عالمية ومنصة 
معرفية دولية تهدف إلى مواجهة 
التحديات المتسارعة التي تواجه 
حـــكـــومـــاتـــنـــا الــــيــــوم الســـيـــمـــا فــي 
ظـــل األوضـــــاع االســتــثــنــائــيــة غير 
المسبوقة التي يواجهها العالم 
 
ً
 جــمــاعــيــا

ً
والــــتــــي تــتــطــلــب عــــمــــا

لمواجهتها والتصدي لها.
ــوه: ال يــفــوتــنــي  ــ ــمـ ــ وأردف سـ
بـــاســـم حــكــومــة وشـــعـــب الــكــويــت 
ــدم لـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــقـ ــ أن أتـ
العربية السورية وحكومة وشعب 
ــة بــأســمــى  ــيـ ــركـ ــتـ ــة الـ ــهـــوريـ ــمـ الـــجـ
آيــــات الــتــعــازي لــضــحــايــا الــزلــزال 
 الــلــه عز 

ً
الــــذي وقـــع بــهــمــا، ســائــا

وجل أن يتغمد الضحايا بواسع 
ــم الــصــبــر  ــهــ رحـــمـــتـــه ويـــلـــهـــم ذويــ
والـــســـلـــوان ويــمــن عــلــى الــجــرحــى 
بالصحة والعافية كما نؤكد دعم 
كافة جهود اإلغاثة حتى تستقر 

األوضاع بهما بإذن الله.

خيارات صعبة

وأوضـــــح ســمــوه أنــنــا نجتمع 
الـــيـــوم فـــي ظـــل تـــحـــديـــات عــديــدة 
وظـــــــــروف دقـــيـــقـــة واســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
تواجه المنطقة والعالم تقودها 
مــســألــة عــالــمــيــة جـــديـــدة وضــعــت 
حـــكـــومـــات الـــعـــالـــم أمـــــام خـــيـــارات 
صــعــبــة إزاء كــيــفــيــة الــتــعــامــل مع 
تــداعــيــاتــهــا وتــلــبــيــة متطلباتها 
على نحو يجعل من مبدأ التفكير 
فــي مستقبل نــمــاذج الــحــكــومــات 

من الضرورات الحتمية في وقتنا 
المعاصر وفــي مقدمتها نموذج 
الحكومات المعرفية األكثر قدرة 
عــلــى حـــل الــمــشــكــات ومــواجــهــة 
التحديات وإدارة األزمات وتعزيز 
الــــــريــــــادة الـــتـــنـــافـــســـيـــة والـــتـــنـــوع 

االقتصادي.

الحكومات المستقبلية

وزاد سموه: لقد زاد االهتمام 
ــمــــوذج الــحــكــومــات  ــمـــوضـــوع نــ بـ
ــرة  الــمــســتــقــبــلــيــة بــعــد اتـــســـاع دائــ
المسألة العالمية الجديدة التي 
ــم بـــالـــتـــنـــاقـــضـــات مـــــا بــيــن  ــتـــسـ تـ
أزمــات وصراعات وثــورة معرفية 
ومعلوماتية ورقــمــيــة متسارعة 
تقود نــمــاذج أعــمــال مبتكرة غير 
محدودة وعقودا وتعامات ذكية 
مبنية على تقنيات متطورة تتيح 
ــــواًل مــســتــقــبــلــيــة  ــلـ ــ تــطــبــيــقــات وحـ
بآفاق تتسع للعديد من المجاالت 
ــاريـــة  ــمـ ــثـ ــتـ كـــاالقـــتـــصـــاديـــة واالسـ
والــــــطــــــاقــــــة ومــــــــــــدن الـــمـــســـتـــقـــبـــل 
والــســيــاحــة واألســــــواق المعرفية 
والخدمات التعليمية والصحية 
والـــتـــعـــامـــات الــمــالــيــة واإلداريـــــــة 
والــتــطــبــيــقــات الــســيــبــرانــيــة الــتــي 

تنطلق من بيئة أعمال مشفرة ال 
مركزية. 

األزمات االقتصادية

وأضــــــاف: عــــاوة عــلــى تعاقب 
األزمـــــــات االقـــتـــصـــاديـــة والــمــالــيــة 
وما ترتب عليها من مخاطر ذات 
تداعيات وآثار عمقت من جسامة 
التغير المناخي وصعوبة مكافحة 
ــدرة الــمــيــاه واســتــنــزاف  ــ الــفــقــر ونـ
الموارد وغيرها من األزمات التي 
 يــتــســم بالغموض 

ً
خــلــفــت عــالــمــا

والـــمـــخـــاطـــر والـــتـــفـــاعـــل الــلــحــظــي 
والتغير السريع في مشهد شكل 
 غير مسبوق 

ً
 جديدا

ً
فضاء دوليا

ونقطة تحول جوهرية في مفهوم 
الـــعـــمـــل الـــحـــكـــومـــي ضـــمـــن دائـــــرة 
الـــتـــنـــافـــس والـــتـــكـــامـــل والــتــفــاعــل 

الدولي واإلقليمي.

»رؤية 2035« 

وأكد أن الكويت خطت خطوات 
ــذ خــطــطــهــا  ــيـ ــفـ ــنـ واثــــــقــــــة نــــحــــو تـ
وبــرامــجــهــا الــحــكــومــيــة لتحقيق 
رؤية الكويت 2035 في تحويلها 
إلــى مركز مالي وتجاري إقليمي 

ــار  ــمـ ــثـ ــتـ ــي جــــــــــاذب لـــاسـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ وعـ
ــادة نحو  ــ واتــــخــــذت إجـــــــــراءات جــ
تـــســـريـــع الـــتـــحـــول الــتــكــنــولــوجــي 
والرقمي والتقني وتطوير بيئة 
ــاكـــل االقـــتـــصـــاديـــة  ــيـ ــهـ الـــعـــمـــل والـ
ــة والـــبـــيـــئـــيـــة بــمــا  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واالجــ
يتواكب مع طموحاتها التنموية 
ويتفق مع مبادئ وأهداف التنمية 

المستدامة 2030.
وعلى الصعيد الــدولــي، بين 

 
ً
سموه، أن الكويت حققت إنجازا
 تمثل فــي إطــاق 

ً
 جــديــدا

ً
علميا

أول قمر صناعي لها مــن واليــة 
فــلــوريــدا األمــيــركــيــة ويــأتــي هــذا 
الــمــشــروع نتيجة تــعــاون علمي 
بين جامعة الكويت وتمويل من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي 
تحت شعار »الكويت إلى الفضاء« 
وذلــــك بــعــد عــمــل دؤوب استمر 
لمدة ثاث سنوات بفريق كويتي 

 نــتــاج تــعــاون 
ً
شـــاب وهـــو أيــضــا

إقليمي مع مركز الشيخ محمد 
بن راشد للفضاء وتعاون عالمي 
مــــع جـــامـــعـــة بــــولــــدر فــــي واليــــة 

كولورادو.
وفـــــي خـــتـــام كــلــمــتــه قــــــال: »ال 
يـــســـعـــنـــي إال أن أجــــــــدد الــشــكــر 
والتقدير على هذه الدعوة وعلى 
الــجــهــود الــمــبــذولــة إلنــجــاح هذا 

التجمع العالمي للحكومات«.

»التربية«: مواكبة الحداثة في التعليم
السلطان افتتح مؤتمر »االستثمار في اإلنسان«

• فهد الرمضان
أكد وكيل وزارة التربية بالتكليف، الوكيل المساعد 
للتعليم العام أسامة السلطان حرص »التربية« على 
مواكبة التطورات الحديثة التي يشهدها التعليم، 
الفتا إلــى أنــه فــي ظــل الــواقــع الحالي الــتــربــوي، وما 
يــشــهــده مـــن مــتــغــيــرات ســريــعــة مــرتــبــطــة بكثير من 
جوانب التطوير، فإن مواكبة الحداثة وإحداث التغيير 

م علينا البدء بالتطوير.
ّ
تحت

جاء ذلك في كلمة ألقاها السلطان نيابة عن وزير 
التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. حمد 
الــعــدوانــي، خـــال حــضــوره افــتــتــاح مؤتمر التعليم 
تحت شعار »االستثمار في اإلنسان وأولوية التعليم 
المستدام« بتنظيم مــن وقــف التنمية واالســتــدامــة، 
وبــرنــامــج الــكــويــت للمسؤولية المجتمعية التابع 
للشبكة اإلقليمية للمسؤولية المجتمعية، وجمعية 

المعلمين الكويتية.

ــال رئـــيـــس جــمــعــيــة الــمــعــلــمــيــن  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
ــهـــولـــي: البــــد مـــن الــتــأكــيــد أن  الــكــويــتــيــة حــمــد الـ
إصاح التعليم معني بالدرجة األولى بأصحاب 
االختصاص من القيادات والباحثين في مجال 
الــتــعــلــيــم ومـــؤســـســـات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي ذات 

االختصاص والعاقة.
ولخص األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية، د. خالد مهدي، أسباب فجوات التعليم، 
 بعدة 

ً
 وعــالــمــيــا

ً
وتــأخــر ترتيب الــكــويــت إقليميا

نقاط، منها تحيز اإلنفاق الحكومي العالي في بند 
الرواتب واألجور، مع ضعف اإلنفاق على تطوير 
الكتب والمناهج وطرق التدريس، وبرامج تطوير 

المعلم، وتحسين مناخ التعليم.
كما أشار إلى ضعف كفاءة المعلم، حيث تشير 
بعض الدراسات إلى أن البرامج المرتبطة بتدريب 
المعلمين قبل وأثناء الخدمة تحتاج إلى تقييم 

وإصاح لتحسين نوعية التعليم العام بالدولة.

الشطي: إصابة الشباب بأمراض القلب تدق ناقوس الخطر
• أكد لـ ةديرجلا● أنها السبب األول للوفاة في الكويت بنسبة 40% يليها السرطان بـ %15

 عن األوروبيين و10 عن األميركيين
ً
• متوسط عمر إصابة الخليجيين يقل 20 عاما

• لماذا تتزايد أمراض القلب في 
؟
ً
العالم ومنطقتنا تحديدا

ــراض الــقــلــب في  ــ ــ - انـــتـــشـــار أمـ
منطقة الشرق األوســط والخليج 
 يــعــود إلى 

ً
وفــي الــكــويــت تــحــديــدا

انــتــشــار األمــــــراض غــيــر الــمــعــديــة 
الــمــســبــبــة ألمـــــراض الــقــلــب، وهــي 
منتشرة فــي الــكــويــت مثل مرض 
ـــــاع  ــــط وارتــــــفـ ــغـ ــ ــــضـ ــــري والـ ــكـ ــ ــــسـ الـ
ــــؤدي إلـــى  ــ الـــكـــولـــســـتـــرول، مـــمـــا يـ

ــاة، إذ إن 70 فـــي الــمــئــة من  ــوفــ الــ
الــوفــيــات فـــي الــكــويــت يــعــود إلــى 
أمراض غير معدية، تحتل أمراض 
القلب منها النسبة الكبرى، بأكثر 
من 40 في المئة، وهي السبب األول 
بالوفاة في الكويت يليها مرض 

السرطان بنسبة 15 في المئة.
 من 

ً
• مــا الــفــئــة األكــثــر تـــضـــررا

أمــــراض الــقــلــب؟ ومـــا أســبــاب تلك 
؟
ً
األمراض عموما

ــل  ــوامـ ــا عـ ــهـ ــديـ ــتــــي لـ ــة الــ ــئـ ــفـ - الـ
خطورة كالسمنة، وكما هو معروف 
تحتل الكويت مــراكــز متقدمة في 
نسبة السمنة على مستوى العالم، 
وهـــــــي مـــــن األســــــبــــــاب الـــرئـــيـــســـيـــة 

ألمراض القلب. 
 التدخين إذ 

ً
كما ينتشر أيــضــا

تحتل الكويت مراكز متقدمة على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، والــســبــب اآلخـــر 
هو مرض السكري، إذ إن انتشاره 

يعتبر السبب الرئيسي ألمــراض 
القلب لألعمار المبكرة والمتوسطة، 
مما يجعل عاج أمراض القلب في 
بعض األحيان أكثر صعوبة. ومن 
أسباب أمراض القلب ارتفاع ضغط 
الدم، وهو من األمــراض المنتشرة 
 عــــن الــعــامــل 

ً
ــويـــت، فـــضـــا ــكـ فــــي الـ

الوراثي الموجود في الباد.
 فهم 

ً
ــا الــفــئــة األكـــثـــر تـــضـــررا أمــ

 والنساء بعد سن 
ً
الــرجــال عموما

اليأس، كذلك قليلو الحركة الذين 
ال يــمــارســون الــريــاضــة والــمــشــي، 
ــانــــون أمــــــــــراض ارتــــفــــاع  ــعــ ومــــــن يــ

الكولسترول.
• كيف يتعرض صــغــار السن 

لتلك األمراض المزمنة؟
ــة  - لـــألســـف الحــظــنــا فـــي اآلونــ
األخيرة أن أمراض القلب ال تخص 
كــــبــــار الــــســــن ومـــتـــوســـطـــي الــســن 
بــل بــدأت تظهر على الشباب من 
عمر 20 سنة فما فــوق، إذ لوحظ 
لديهم أمـــراض تصلب الشرايين 
وجلطات، مما يدق ناقوس الخطر 

منذ سنوات.

وعندما أجرينا الــدراســات في 
منطقة الخليج العربي، اكتشفنا 
أن معدل إصابة الخليجي بأمراض 
الــــقــــلــــب تــــســــبــــق مــــتــــوســــط عــمــر 
 ،

ً
 بعشرين عاما

ً
األوروبـــي أحيانا

إذ إن متوسط اإلصابة بأمراض 
الـــقـــلـــب والــــشــــرايــــيــــن فــــي مــنــطــقــة 
الخليج الــعــربــي 55 ســنــة، بينما 
في الدول األوروبية تصل إلى 75 
سنة، و في أميركا الشمالية تصل 
إلى 65 سنة، مما يجعلنا دول ذات 
خطورة عالية في أمراض القلب. 

ــرار الــــعــــادات  ــمــ ــتــ ــبـــب اســ وبـــسـ
 في دولنا وارتفاع 

ً
السيئة حاليا

مــرض السكري، والتدخين، وقلة 
الحركة، واألكل ونمط الحياة غير 
الــصــحــي، فــقــد انــتــشــرت أمــــراض 
القلب بأعمار مبكرة بسبب نمط 

الحياة.

عمليات القسطرة

ــان الــمــريــض فـــي الــســابــق  • كــ
يصيبه قلق من عملية القسطرة 

ــرج مــن  ــ ــ ــخـ ــ ــ ــا ويـ ــهــ ــريــ ــجــ واآلن يــ
الــمــســتــشــفــى خــــال يــومــيــن، فما 

الذي تغير؟
- إجراء عملية القسطرة يكون 
لــــغــــرض تـــشـــخـــيـــصـــي وعــــاجــــي 
، وهناك نوعان منها غير 

ً
أحيانا

الــطــارئــة والــطــارئــة، وفـــي األولـــى 
يأتي المريض إلى العيادة وهو 
يعاني من ذبحات صدرية أو آالم 
في القلب ونسعى للوصول إلى 
تشخيص فنلجأ إلـــى القسطرة 
بعد أن عمل جميع الفحوصات 
ــرتـــب مــوعــد  ــن ثــــم نـ ــ ــة، ومـ ــ ــــازمـ الـ
دخـــولـــه إلــــى الــمــســتــشــفــى لعمل 

القسطرة.
أما النوع الثاني، فهي القسطرة 
الــطــارئــة الــتــي يــمــكــن عملها في 
حــــالــــة حــــــــدوث جـــلـــطـــة مــفــاجــئــة 
للقلب ويتم التعامل معها كحالة 
طـــارئـــة، إذ يــأتــي الــمــريــض عــادة 
 من اآلالم في 

ً
إلى الطوارئ شاكيا

صــــدره ويــتــم تشخيصه كحالة 
جلطة فــي القلب بسبب انــســداد 

أحد الشرايين. 

»الصحة«: معدالت سمنة األطفال 
تحدٍّ خطير يثير الذعر

• عادل سامي
أكـــدت وكيلة وزارة الصحة المساعدة لــشــؤون الصحة العامة 
د. بثينة المضف أن السمنة أحد األمــراض الخطيرة التي تصيب 
األطفال وتعد مشكلة عالمية تهدد حياتهم وحياة المجتمعات لما 
لها من آثار سلبية خطيرة على صحتهم وعلى المجتمع، الفتة إلى 

أن التغذية الصحية هي الحل.
وقالت المضف في كلمة لها صباح أمس خال افتتاح المؤتمر 
الرابع للتغذية تحت شعار »سمنة األطفال«، إن الوزارة تسعى جاهدة 

للمحافظة على صحة وسامة الجميع.
وذكــرت أن الخدمات الصحية تحظى بكامل الدعم من األجهزة 
التشريعية والتنفيذية مما كــان له عظيم األثــر في االرتــقــاء بهذه 
الخدمات، الفتة إلى أن التغذية الصحية لألطفال في المراحل المبكرة 
مع اتباع نمط حياة صحي ورياضي هي األســاس لغرس عــادات 

غذائية صحية سليمة تكفل نمو أطفال أصحاء.
وأشــارت إلى أن العادات الغذائية غير الصحية وممارسة نمط 
حياة ال يتسم بالحركة وممارسة الرياضة تعد من أكثر األسباب 
شيوعا لإلصابة بالسمنة لدى األطفال، فضا عن العوامل الوراثية 

التي تحتاج إلى الكشف المبكر والتعامل معها منذ الصغر.
وأضــافــت أن التثقيف الصحي عــن كيفية اتــبــاع عـــادات غذائية 
صحية ونشر ثقافة ممارسة األنشطة والتمارين الرياضية لها دور 
كبير في الحد من السمنة لدى األطفال وتوعية األســرة بالتغذية 

السليمة للطفل.
من جانبها، أكدت رئيسة المؤتمر، مديرة إدارة التغذية واإلطعام 
في وزارة الصحة د. نوال القعود أن ظاهرة سمنة األطفال وصلت إلى 
معدالت تثير الذعر في العديد من البلدان ومنها الكويت حيث تشكل 
تحديا ملحا وخطيرا، مشيرة إلى أن أهداف التنمية المستدامة التي 
وضعتها األمم المتحدة أدرجت مسألة الوقاية من األمراض السارية 

ومكافحتها في عداد األولويات األساسية.

»الشؤون«: 180 ألف دينار غرامات عقود »السيارات«
الوزارة تدرس اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركة قد تصل لفسخ التعاقد

• جورج عاطف
علمت »الجريدة« أن إجمالي الغرامات 
ــعــتــهــا وزارة الـــشـــؤون 

ّ
الــمــالــيــة الـــتـــي وق

االجتماعية، ممثلة في اللجنة المختصة 
بالعقود، على الشركة الفائزة بمناقصة 
عقد تأجير ســيــارات مــع ســائــق إلدارات 
ــافـــة، الســيــمــا قــطــاع  قــطــاعــات الـــــــوزارة كـ
الرعاية االجتماعية وخدمات النزالء بلغ 
حتى اآلن قرابة 180 ألــف دينار، إلخال 
الشركة الصريح ببعض بنود التعاقد، 
وعــدم قدرتها على توفير العدد الكافي 
من السائقين والسيارات المتفق عليها 

بالعقد.
 لمصادر »الشؤون«، فإن استمرار 

ً
ووفقا

إخال الشركة ببنود التعاقد يوقع الضرر 

الــمــبــاشــر عــلــى بــعــض الــقــطــاعــات، الــتــي 
تستعين بهذه السيارات إلنجاز المهام 
 على الخدمات 

ً
الموكلة إليها، ويؤثر سلبا

ــل اإلدارات  ــ الـــتـــي تــقــدمــهــا، الســيــمــا داخـ
اإليوائية كالمسنين والحضانة العائلية 
 

ّ
ــــك قــــد يــحــض واألحــــــــــداث، مــــؤكــــدة أن ذلـ

ات القانونية  الــوزارة على اتخاذ اإلجــراء
التي تحفظ حقوقها وقــد تصل إلــى حد 
فــســخ الــتــعــاقــد، مـــشـــددة عــلــى أن مــبــالــغ 
حة للزيادة حال استمرار 

ّ
الغرامات مرش

الشركة بإخالها ببنود التعاقد وعــدم 
توفير السائقين والسيارات المطلوبة.

وأوضحت المصادر، أن قيمة الغرامة 
ر 

ّ
حدد حسب عدد السيارات التي لم توف

ُ
ت

ونوع الخدمات التي تقدمها، مشيرة إلى 
 لــبــنــود الــتــعــاقــد يــحــق لــلــوزارة 

ً
أنـــه وفــقــا

طلب فسخ العقد، حال تجاوزت الغرامات 
المالية نسبة 10 فــي المئة مــن إجمالي 
قيمة العقد البالغة نحو 3.5 مايين دينار 
لــتــأخــيــر 260 ســيــارة مــع ســائــق لــمــدة 3 
سنوات، أو في حال بطء الشركة في تنفيذ 
بنود التعاقد، مشددة على أن ثّمة متابعة 
يومية من وكيل الوزارة الوكيل المساعد 
لـــلـــشـــؤون الــمــالــيــة واإلداريـــــــــة لــلــمــســألــة، 
وســيــتــم اتــخــاذ االجــــــراءات الـــازمـــة حــال 

وعدم توفير السيارات المطلوبة.

»سوق النوير«

في موضوع آخــر، عقب النجاح الذي 
حققته معارض المنتجات الوطنية لدعم 
 
ً
المزارعين الكويتيين، التي نظمتها أخيرا

وزارة الشؤون االجتماعية، ممثلة بقطاع 
التعاون، بالتعاون مع اتحاد الجمعيات 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 
السمكية، ومــجــالــس اإلدارة التعاونية، 
 واسعين 

ً
والتي القت قبواًل واستحسانا

مـــن الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، اعــتــمــدت 
»الــشــؤون« توحيد هوية المعرض تحت 
ــر« كـــرمـــز لــلــهــويــة  ــويـ ــنـ ــــوق الـ مــســمــى »ســ
الوطنية لــزهــرة »الــنــويــر« المحلية التي 
تنتشر فــي جميع أنــحــاء الــكــويــت خــال 

فصل الربيع.

أحمد الشطي

قال استشاري أمراض الباطنية وأمراض القلب واألوعية الدموية 
وقسطرة الشرايين التاجية وأمراض الصمامات وقسطرتها في 
مستشفى طيبة د. أحمد الشطي، إن أمراض القلب في الكويت 

هي السبب األول للوفاة بنسبة أكثر من 40 في المئة، يليها 
 إلى أن أمراض القلب بدأت 

ً
السرطان بنسبة 15 في المئة، مشيرا

تصيب فئات عمرية من الشباب في البالد، مما يدق ناقوس الخطر.
وأضاف الشطي في لقاء مع »الجريدة«، أن متوسط عمر إصابة 

 عن األوروبيين، و10 أعوام 
ً
الخليجيين بأمراض القلب يقل 20 عاما

عن األميركيين، وفيما يلي نص اللقاء:

التحديات 
التي تواجه 

المنطقة 
والعالم 
وضعت 

الحكومات 
أمام خيارات 

صعبة

نموذج 
الحكومات 

المعرفية األكثر 
قدرة على حل 

المشكالت 
ومواجهة 
التحديات 

وإدارة األزمات

الكويت 
اتخذت 

اتها  إجراء
نحو تسريع 

التحول 
الرقمي 

وتطوير بيئة 
العمل

رئيس الوزراء: خطواتنا جادة نحو تحقيق رؤية 2035
سموه ترأس وفد الكويت أمام القمة العالمية للحكومات في دبي

رئيس الوزراء يلقي كلمة الكويت أمام القمة أمس

سموه التقى بن زايد وبن راشد
استقبل رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة 
الشيخ محمد بن زايد، أمس، رئيس مجلس الوزراء، 
ونقل سموه تحيات سمو أمير الباد الشيخ نواف 
األحمد وسمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحمد 
وتهنئتهما لدولة اإلمارات بالنجاح الذي حققته 
الــقــمــة الــعــالــمــيــة لــلــحــكــومــات، متمنين لــهــا دوام 

 من التقدم واالزدهار.
ً
االستقرار ومزيدا

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لقيادة اإلمارات 
على استضافة هــذه القمة العالمية ذات األهمية 
 فــي ظــل التحديات اإلقليمية 

ً
الكبيرة، خصوصا

 
ً
 للجهود، مؤكدا

ً
والدولية، التي تتطلب تضافرا

عمق العاقات األخوية والتاريخية الوطيدة بين 
البلدين والشعبين الشقيقين. 

كما استقبل نائب رئيس اإلمارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي صاحب السمو الشيخ محمد بن 

راشد، سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأعـــرب سموه عــن شكره وتقديره لـــ بــن راشــد 
على دعوته للمشاركة كمتحدث رئيس في هذه 
 أن هـــذه الـــدعـــوة الكريمة 

ً
الــقــمــة الــمــهــمــة، مـــؤكـــدا

 لعمق العاقات األخوية والروابط 
ً
تمثل تجسيدا

الــتــاريــخــيــة الــمــتــجــذرة بــيــن الــبــلــديــن والشعبين 
الشقيقين. 

 رئيس الوزراء والوفد المرافق أمس
ً
محمد بن زايد مستقبا
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● محمد الشرهان
ــــات األمـــنـــيـــة  ــمـ ــ ــــحـ أســــــفــــــرت الـ
والـــــــمـــــــروريـــــــة، طــــــــــوال األســـــبـــــوع 
ــي، عــــن تـــحـــريـــر 31 ألـــف  ــاضــ ــمــ الــ
مــــخــــالــــفــــة مــــــــــــــرور، وضــــــبــــــط 69 
، وإحالة 165 مركبة و29 

ً
مستهترا

دراجـــــة نـــاريـــة إلــــى كــــراج الــحــجــز، 
ــى نــيــابــة  ــ ــ  إلـ

ً
وإحــــــالــــــة 27 حـــــدثـــــا

األحـــــداث، بعد ضبطهم يــقــودون 
مركبات من دون رخصة سوق.

ــال ضـــابـــط قــســم الــعــاقــات  ــ وقــ
العامة والتوعية بـــاإلدارة العامة 
للمرور، الــرائــد عبدالله بوحسن، 
إن »دوريـــــــات أقـــســـام الــحــركــة في 
ــة إلـــى  ــافــ الـــمـــحـــافـــظـــات الــــــ 6، إضــ
دوريــات إدارة العمليات المرورية 
ودوريــــــات قــســم مــبــاحــث الــمــرور، 
 مــن الحمات األمنية 

ً
نفذت عـــددا

المرورية طوال األسبوع الماضي، 
 و886 

ً
أسفرت عن تحرير 29 ألفا

مخالفة متنوعة، إضافة إلى ضبط 
 يقودون مركبات من دون 

ً
27 حدثا

الحصول على رخص سوق، و152 
مركبة و29 دراجة نارية«.

وأضـــــــاف أن دوريــــــــات اإلدارة 
العامة للمرور تعاملت مع 1815 
 خـــال األســبــوع الماضي، 

ً
حــادثــا

، و1542 
ً
 جسيما

ً
منها 273 حادثا

.
ً
بسيطا

وذكــر أن رجــال دوريــات اإلدارة 
العامة لشرطة النجدة أحالوا 13 
، تنوعت قيودهم 

ً
 أمــنــيــا

ً
مطلوبا

األمـــنـــيـــة بــيــن الــتــغــيــب ومــخــالــفــة 

قــانــون اإلقــامــة والطلب الجنائي، 
 عن 

ً
إلى جهات االختصاص، فضا

ضبط 18 مركبة مطلوبة لجهات 
أمنية وقــضــائــيــة، وكــذلــك تحرير 
98 مخالفة الــوقــوف فــي األمــاكــن 
المخصصة للمعاقين، وتحرير 
222 مخالفة لمركبات ودراجـــات 
 عن تقديم 

ً
توصيل الطلبات، فضا

815 مساعدة إنسانية لمستخدمي 
الطريق.

وقــال إن اإلدارة العامة لشرطة 
 من 

ً
 عـــــــددا

ً
ــا ــفـــذت أيــــضــ الـــنـــجـــدة نـ

الــــحــــمــــات األمــــنــــيــــة الـــمـــيـــدانـــيـــة 
واالنـــتـــشـــار األمـــنـــي فـــي مختلف 
الــــمــــحــــافــــظــــات وأســـــفـــــر ذلـــــــك عــن 
 
ً
 أمنيا

ً
 مطلوبا

ً
ضبط 57 شخصا

 عن التغيب، وكذلك 
ً
 فضا

ً
وقضائيا

تسجيل 1116 مــخــالــفــة مــروريــة 
متنوعة وإحالة 13 مركبة مطلوبة 
 إلـــى كـــراج حجز 

ً
 وقــضــائــيــا

ً
أمــنــيــا

اإلدارة العامة للمرور.
ــال  ــ وأضـــــــــاف بـــوحـــســـن أن رجـ

دوريــــــات اإلدارة الــعــامــة لشرطة 
 إلــى 

ً
الــنــجــدة أحـــالـــوا 26 شــخــصــا

اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات، 
بعد

 أن تــــم ضــبــطــهــم بـــحـــالـــة غير 
طبيعية، وعثر بحوزتهم على مواد 
مخدرة ومواد تعاط، باإلضافة الى 
ضبط مواطن خليجي كان يتاجر 
بـــالـــمـــخـــدرات فــــي الـــطـــريـــق الــعــام 

بمنطقة الشويخ الصناعية.
ــح أن قـــطـــاع التخطيط  ــ وأوضــ
ــبـــحـــوث بـــالـــمـــرور، مــمــثــا في  والـ
ذ 

ّ
ادارة التنسيق والــمــتــابــعــة، نف

 من الحمات األمنية 
ً
ميدانيا عددا

التي استهدفت مركبات ودراجات 
توصيل الــطــلــبــات، وأســفــرت تلك 
الحمات الــتــي نــفــذت فــي مناطق 
ــلـــوى،  الـــعـــارضـــيـــة الـــحـــرفـــيـــة، وسـ
ومشرف عن تحرير 189 مخالفة، 
أبــرزهــا عـــدم االلـــتـــزام بالسير في 
الحارة اليمنى، وعدم حمل تصريح 

إعان.

استضافت الكويت، أمس، المنتدى 
الـــخـــلـــيـــجـــي لــلــتــنــمــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة 
»إدارة الــنــفــايــات وإعــــادة الــتــدويــر... 
الـــهـــيـــدروجـــيـــن األخـــضـــر والــتــحــول 
الـــطـــاقـــي« بــرعــايــة وحـــضـــور وزيــــرة 
األشــــغــــال، وزيـــــرة الــكــهــربــاء والــمــاء 
والطاقة المتجددة د. أماني بوقماز 
ومشاركة وزير البلدية في دولة قطر 
 عن عدد 

ً
د. عبد الله السبيعي، فضا

مــن ممثلي الــــوزراء المعنيين لــدول 
المجلس والسفراء المعتمدين لدى 

الكويت.
وقالت الوزيرة بوقماز، في كلمة 
لــهــا، إن هـــذا الــمــنــتــدى يهتم بـــإدارة 
النفايات وإعادة التدوير واستخدام 
الهيدروجين األخضر والتحول إلى 
 للمحافظة 

ً
الطاقة النظيفة تحقيقا

على البيئة وتحويل المجتمع الى 
بيئة خضراء.

وذكــــــــــــرت أنــــــــه نـــتـــيـــجـــة لـــلـــتـــقـــدم 
التكنولوجي الهائل زادت معدالت 
الــنــفــايــات ومشكلة الــتــلــوث البيئي 
التي يعاني منها أغلب دول العالم 
وعلى رأسها الدول العربية، مضيفة 
ــرز مــخــاطــر ذلــــك »انــتــشــار  ــ أن مـــن أبـ
األمــــراض وحـــدوث خلل فــي النظام 

البيئي، وما يتبعه من تغير المناخ 
وانتشار ظاهرة التصحر واالحتباس 
الحراري، مما يستدعي العمل على 
تطوير نــظــام إدارة الــنــفــايــات ورفــع 
مستوى الوعي، وإبراز أحدث الطرق 
في إدارة المخلفات وإنــتــاج الطاقة 
والمواد القابلة للتدوير، ودعم فكرة 
المشاركة المجتمعية للحفاظ على 
البيئة، وتشجيع االستثمار في هذا 

المجال«.
وأضافت أن المنتدى يهدف إلى 

إيـــجـــاد أفــضــل الــحــلــول والــتــقــنــيــات 
الـــهـــادفـــة لـــلـــتـــأثـــيـــرات الـــنـــاجـــمـــة عن 
النمو السكاني والتطور العمراني 
واالقــتــصــادي الــذي تشهده الكويت 
ودول الـــخـــلـــيـــج، مــبــيــنــة أن عملية 
إعــادة التدوير تسهم في المحافظة 
على البيئة، وتقليل نسبة التلوث، 
ــوارد والـــطـــاقـــة،  ــمــ والـــحـــفـــاظ عــلــى الــ
وتــقــلــيــل االســـتـــهـــاك، ورفـــــع كــفــاءة 
 عن حماية 

ً
العمليات اإلنتاجية، فضا

األراضــــي مــن الــمــواد الــضــارة، كذلك 

رفع جودة العمل والحد من المخاطر 
والسامة المهنية.

بدوره، قال األستاذ بكلية العلوم 
الحياتية رئــيــس المؤتمر ورئيس 
اللجنة العلمية د. محمد الشواف إن 
الهدف من المنتدى تطوير نظام إدارة 
النفايات ورفع مستوى الوعي، وإبراز 
أحــــدث الــطــرق فــي إدارة المخلفات 
بأنواعها المختلفة وإنــتــاج الطاقة 

والمواد القابلة للتدوير.

زكت الجمعية العمومية العادية لجمعية المهندسين مساء أمس 
 للجمعية لعامين مقبلين، ولعضوية 

ً
األول المهندس فيصل العتل رئيسا

مجلس اإلدارة تمت تزكية كل من: محمد السبيعي، وعلي الفيلكاوي، 
وفهد العتيبي، وحسن ما علي، وحمود الهدية، ود. شروق الجاسر، 
وعلي عبدالرضا، وناصر الرشيدي، ومبارك القناعي، وجال الفضلي.

وتمت التزكية بحضور ممثلي وزارة الشؤون االجتماعية والتنمية 
المجتمعية ومراقب الحسابات، بعد انسحاب المرشحين م. ريم السعيد 
ــزواوي، واعتمدت الجمعية العمومية العادية تقريري  وم. زواوي الــ
مجلس اإلدارة اإلداري والــمــالــي وحسابها الختامي عــن عــام 2022، 
وتــم تخويل مجلس اإلدارة الختيار مراقب الحسابات للعام المقبل 

وتحديد مكافأته.
ووجه رئيس الجمعية للحضور الشكر على حضورهم ومشاركتهم 
 إلى ارتفاع أعضاء الجمعية الكويتيين إلى 

ً
بفعاليات الجمعية، الفتا

أكثر من 20 ألف مهندس ومهندسة.
وأكـــد العتل أن الجمعية ماضية فــي تنفيذ استراتيجية عملها، 
وتطوير دور المهندس الكويتي في خطط التنمية، وإتاحة المزيد من 
 إلى أن الجمعية 

ً
فرص العمل المتوافقة والتخصصات الهندسية، الفتا

تنتظر الموافقة على مبادرتها لتدريب وتأهيل أكثر من 200 مهندس 
كويتي من مختلف التخصصات للعمل في وزارة األوقــاف والشؤون 

اإلسامية.

تمكن رجال قطاع األمن الجنائي، اإلدارة العامة للمباحث الجنائية 
- إدارة البحث والتحري في محافظة األحمدي من ضبط وافدة آسيوية 
مــكــنــت مــواطــنــهــا الــمــطــلــوب لــلــجــهــات األمــنــيــة مــن الــهــرب مــن إحــدى 
الدوريات التابعة لمديرية أمن األحمدي بأن فتحت له باب الدورية 
الخلفي بينما كــان أفــراد الــدوريــة يتعاملون مع تجمع للعمالة في 

منطقة الفنطاس مساء أمس األول.
وفــي التفاصيل التي رواهـــا لـــ »الــجــريــدة« مصدر أمني أن مقطع 
فيديو انتشر على مواقع التواصل االجتماعي يظهر مساعدة سيدة 
لشخص موقوف ومحتجز داخــل دوريــة أمنية خــال تجمع لعمالة 
 إلى 

ً
آسيوية مطالبين برواتبهم المتأخرة في منطقة الفنطاس، مشيرا

أنه فور انتشار المقطع تم استدعاء أفراد الدورية الذين أكدوا أنهم 
ألقوا القبض على أحد العمال المتجمهرين إلخاله بالنظام العام 
وطلبوا دوريــة إسناد إلحالته إلــى مخفر الفنطاس لكنهم فوجئوا 
بإحدى الوافدات تفتح باب الدورية وتمكنه من الهرب بينما هربت 

هي األخرى.
وأضــــاف الــمــصــدر أن رجـــال الــمــبــاحــث تمكنوا مــن تــحــديــد هوية 
 داخل الدورية وألقوا القبض عليه بعد 

ً
الشخص الذي كان محتجزا

ساعات من الواقعة، وبالتحقيق معه اعترف على الوافدة التي مكنته 
من الهرب، فتم ضبطها، وأحيل المتهمان إلى إدارة سجن اإلبعاد بعد 
.
ً
أن صدر قرار من وكيل وزارة الداخلية بإبعادهما عن الباد احترازيا
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»السكنية« »البلدي« أقر تخصيص »جنوب القيروان« لـ
• بمساحة 3 ماليين و169 ألف متر مربع... مع االلتزام بحماية األشجار المعمرة

● محمد جاسم
وافــــق الــمــجــلــس الــبــلــدي على 
طلب تعديل بند فــي تخصيص 
أرض بجنوب القيروان للمؤسسة 
العامة للرعاية السكنية، بمساحة 
3 مايين و169 ألــف متر مربع، 
حـــيـــث اعـــتـــمـــد تـــعـــديـــل الــجــزئــيــة 
الخاصة بالشرط رقم 2 من قراره 
السابق، والذي حدد إعادة توزيع 

األشجار الموجودة في الموقع.
ويــقــضــي هـــذا الــتــعــديــل، الــذي 
أقـــره المجلس فــي جلسته أمس 
بـــرئـــاســـة عـــبـــدالـــلـــه الــــمــــحــــري، بـــ 
»المحافظة على األشجار المعمرة 
وتوطينها داخل حدود المشروع 
بـــداًل مــن إزالــتــهــا، والتنسيق مع 
الــهــيــئــة الــعــامــة للبيئة والــهــيــئــة 
العامة لــشــؤون الــزراعــة والــثــروة 

السمكية«.
ووافق »البلدي«، ضمن القرار، 
ــلـــى إلــــغــــاء تــخــصــيــص مـــواقـــع  عـ
القسائم الـ 9 الكائنة شمال شرق 
ــانــــي والــــتــــي مــن  ــكــ الـــمـــوقـــع اإلســ
ضمنها قسيمة مخصصة لهيئة 
الزراعة متداخلة مع الموقع، مع 
تفويض البلدية إزاحـــة وتعديل 
شــكــل وحـــــدود الــمــوقــع فـــي حــال 
ــن خـــدمـــات  ــ ــع أي مـ ــ ــه مـ ــارضــ ــعــ تــ
البنية التحتية الــقــائــمــة أو ألي 
دواع تنظيمية وتثبيت الموقع 
 
ً
ــات الـــنـــهـــائـــيـــة وفـــقـــا ــيــ ــداثــ بــــاالحــ

 لـــمـــا تــنــتــهــي 
ً
لــلــطــبــيــعــة ووفـــــقـــــا

إلــيــه »الــســكــنــيــة«، بــعــد التنسيق 
مــع وزارات الــخــدمــات والــجــهــات 

المعنية ذات العاقة. 
واستخدم المجلس المادة 25 
مــرتــيــن، ضــد كــتــاب وزيـــر الــدولــة 
لــشــؤون الــبــلــديــة، أوالهــمــا بشأن 
الموافقة على ما جاء في الشكوى 
الخاصة باعتراض الجيران على 
نــقــل مـــحـــول رقــــم 35 فـــي منطقة 
الــمــنــقــف قــطــعــة 1، بــتــخــصــيــص 
مـــوقـــع مــحــطــة تـــحـــويـــل ثــانــويــة 
بــالــمــنــقــف بــمــســاحــة 206 أمــتــار 

سيد القصاص

الكويت استضافت 
المنتدى الخليجي 
للتنمية المستدامة 

بحضور وزير 
البلدية القطري

وزيرة األشغال خال افتتاح المنتدى الخليجي للتنمية المستدامة

ضبط إحدى المركبات المطلوبة

جانب من الجلسة

ــــس الـــمـــجـــلـــس  ــيـ ــ أكــــــــد رئـ
البلدي عبدالله المحري أن 
أعــضــاء »الــبــلــدي« صــادقــوا 
على قرار تخصيص جنوب 
»السكنية« بشكل  القيروان لـ
فـــوري بعد الجلسة، حتى 
اته المستندية،  يأخذ إجراء
 لـــمـــصـــادقـــة وزيــــر 

ً
تـــمـــهـــيـــدا

البلدية وإحالته للهيئة. 
وصرح المحري بأنه كان 
هــنــاك تــفــاهــم بــيــن أعــضــاء 
البلدي على إدراجــه بصفة 
مـــســـتـــعـــجـــلـــة، عــــــــاوة عــلــى 
إقـــرار التعديل المحال من 
ــكــــويــــت بــتــعــديــل  بـــلـــديـــة الــ
الـــــشـــــرط رقـــــــم 2 مـــــن قـــــرار 
المجلس السابق المتعلق 
بــتــخــصــيــص أرض جــنــوب 
الــــقــــيــــروان لـــــ »الـــســـكـــنـــيـــة«، 
 أن »الــبــلــدي« يولي 

ً
مـــؤكـــدا

أهــمــيــة قــصــوى للمشاريع 
اإلسكانية ويتعامل معها 
بشكل عاجل ألخذ الدراسة 

ــا  ــهـ ــأنـ ــشـ الــــمــــســــتــــفــــيــــضــــة بـ
 عــن 

ً
ومـــنـــاقـــشـــتـــهـــا، بـــعـــيـــدا

الــــتــــكــــســــبــــات، بــــــل كـــونـــهـــا 
مشاريع تعتبر االستحقاق 

األول لدى المواطن. 
وأفاد بأن المجلس على 
تــواصــل وتــنــســيــق مستمر 
ــيـــذي  ــفـ ــنـ ــتـ مــــــع الـــــجـــــهـــــاز الـ
لــبــلــديــة الــكــويــت بــشــأن أي 
مستجدات طارئة للطلبات 
 
ً
ــيـــه، خــصــوصــا الــمــحــالــة إلـ
المشاريع اإلسكانية وكل 
 
ً
الــمــشــاريــع الــكــبــرى، مهنئا

الــمــواطــنــيــن الــمــســتــفــيــديــن 
الذين سيشملهم تخصيص 
جــــنــــوب الـــــقـــــيـــــروان، حــتــى 
ينهوا معاناتهم مع انتظار 

السكن. 

خطة عمل كويتية - بريطانية للتعاون
السيبراني والتعليمي والدفاعي

● ربيع كالس
وصــف وزيــر شــؤون الشرق األوســط في 
وزارة الخارجية البريطانية اللورد طارق 
أحمد الكويت بأنها »صديق وحليف قديم 

للمملكة المتحدة«.
وشارك أحمد في ترؤس االجتماع التاسع 
عــشــر للمجموعة الــتــوجــيــهــيــة الــكــويــتــيــة - 
الــبــريــطــانــيــة الــمــشــتــركــة، إلـــى جــانــب نــائــب 
وزير الخارجية منصور العتيبي، حيث وقع 
الجانبان »خطة عمل« جديدة لاسترشاد 
بها في إحــراز تقدم بمجاالت أساسية من 
التعاون الثنائي، بما فيها مجاالت األمن 

السيبراني والتعليم والدفاع والتنمية. 
وقبل لقائه العتيبي، قال أحمد: الكويت 
صــديــق وحــلــيــف قــديــم للمملكة الــمــتــحــدة. 
والمجموعة التوجيهية المشتركة هدفها 
ضـــمـــان اســـتـــمـــرارنـــا فــــي إحـــــــراز تـــقـــدم فــي 
الدعامات األساسية للعاقات الثنائية بين 
بلدينا، والتي تعززها، بشكل خــاص، قوة 

الروابط بين شعبينا وبلدينا.
واجتمع أحمد بعدد من األطراف األخرى 
الـــمـــعـــنـــيـــة لـــبـــحـــث مـــســـائـــل مـــثـــل مــعــالــجــة 
التحديات اإلقليمية والــدولــيــة المشتركة، 

وســـبـــل تــعــزيــز الــــروابــــط بــمــجــال الــتــجــارة 
ــمــــرأة فـــي مستقبل  ــثـــمـــار، ودور الــ ــتـ واالسـ

الكويت.
وكـــان وزيـــر شـــؤون الــشــرق األوســــط في 
وزارة الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــيــة وصــــل إلــى 
 من 

ً
الـــكـــويـــت فـــي وقــــت ســـابـــق أمـــــس، آتـــيـــا

 المملكة 
ً
البحرين في اطار جولة تشمل أيضا

العربية السعودية، يجري خالها محادثات 
ثنائية للبناء على الــشــراكــات الــقــويــة بين 
 
ً
المملكة المتحدة وهــذه الـــدول، خصوصا

فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــســـائـــل األمـــــــن الــمــشــتــرك 
والـــفـــوائـــد االقــتــصــاديــة التــفــاقــيــة الــتــجــارة 
الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس 

التعاون الخليجي.
 وفــــي الــســعــوديــة، مـــن الــمــقــرر أن يعلن 
 من 

ً
اللورد أحمد أسماء االثني عشر خريجا

الجامعات البريطانية الــذيــن وصــلــوا إلى 
نهائي جوائز الخريجين لسنة 2022/2023 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، والــــذيــــن اخـــتـــيـــروا بفضل 
إنــجــازاتــهــم الــمــتــمــيــزة كمحترفين بقطاع 
األعمال، ورواد أعمال، وقيادات مجتمعية، 
ولــمــســاهــمــاتــهــم الــمــهــمــة لــتــعــزيــز عــاقــات 
التعاون بين المملكة المتحدة والسعودية.

عمومية »المهندسين« زكت 
 للعامين المقبلين

ً
العتل رئيسا

ضبط آسيوية مكنت مواطنها 
من الهرب من داخل دورية

31 ألف مخالفة وحجز 165 مركبة 
و29 دراجة في أسبوع

الفارسي: إحالة ضم عمال النظافة 
إلى وزارة البلدية للدراسة

منيرة األمير: حاجات المواطن
على قمة أولويات المجلس

المحري: مصادقة فورية وتهانينا 
للمواطنين المستفيدين

ذكــرت العضوة م. علياء الفارسي أنــه تمت إحالة مقترحها بشأن ضم 
عمال النظافة إلى وزارة البلدية، بحيث ال يكونون عن طريق عقود خاصة، 
 ألن تكون أعمال رفع ونقل النفايات وكنس الطرق 

ً
مؤكدة أن هناك سعيا

ضمن مهام موظف النظافة في البلدية.
وأضافت الفارسي أنها ترجو أن يؤخذ االقتراح على محمل الجد لما له 
من منافع في ممارسات أعمال النظافة، وبالتالي سينعكس هذا المقترح 
على عقود النظافة الجديدة والائحة الجديدة، على أن يتم تطبيق الفكرة 

في مدينة الكويت أواًل.

قالت عضو المجلس البلدي المهندسة 
ــنــــوب  ــيــــرة األمــــــيــــــر، إن مـــــشـــــروع »جــ ــنــ مــ
الــقــيــروان« ومــا مــر بــه مــن مــراحــل طويلة 
من أجل اعتماده للبدء في تنفيذه، جعل 
الــجــمــيــع فـــي الـــوطـــن يــتــرقــبــون الـــقـــرارات 
الخاصة به ومستجداته وكيفية التعامل 
مع المعوقات التي تواجهه، وهو ما جعل 
المجلس يهتم بهذا األمر، ويجعله على 

قمة أولوياته. 

وأكــدت أن جميع أجهزة الدولة تعمل 
في تجاه خدمة المواطن في المقام األول، 
وأن كــل تحرك أو اعــتــراض أو استفسار 
الغرض منه هو تنقيح القرارات والتأكد 
من صحتها قبل تنفيذها، »فهذه أمانة 
يــتــحــمــلــهــا الــجــمــيــع«، مــتــمــنــيــة أن يــكــون 
هناك العديد من المشروعات اإلسكانية 
المماثلة فــي الــقــريــب الــعــاجــل بـــإذن الله 
لحلحلة موضوع اإلسكان في أقرب وقت.

بوقماز: التحول للطاقة النظيفة يحمي البيئة واالستثمار

، كبديل 
ً
مــربــعــة و25 ســنــتــيــمــتــرا

للمحطة القائمة والــمــحــددة في 
المعاملة، والثانية بشأن الموافقة 
على الطلب المقدم من »الزراعة« 
بشأن تغيير نشاط القسيمة 81 
مـــن الــمــخــطــط بــمــنــطــقــة الــشــقــايــا 
والبالغة مساحتها 50 ألف متر 
مربع من نشاط تربية دواجن إلى 

مسلخ للدواجن.
كما وافق المجلس على الطلب 
المقدم من الهيئة العامة للطرق 
والــنــقــل الــبــري بــشــأن تخصيص 
مــوقــع بصفة مــؤقــتــة فــي منطقة 
القادسية قطعة رقم 3، والبالغة 
مساحته 500 متر مربع، واعتماد 

 
ً
مــداخــل ومــخــارج الــمــوقــع، فضا

عن موافقة األعضاء على جزء من 
الــمــادة السادسة من البند األول 
مــن الــقــرار الــخــاص بكتاب وزيــر 
البلدية رقم 2003/402 المؤرخ في 

31 يناير 2023.
وأقـــر »الــبــلــدي« الطلب المقدم 
من شركة المشروعات السياحية، 
بـــشـــأن مـــشـــروع إنـــشـــاء وإنـــجـــاز 
وتــــســــلــــيــــم نـــــــــادي رأس األرض 
الجديد، وتعديل حــدود الموقع 
الــمــتــداخــل مــع الــمــوقــع الــمــجــاور 
 عن موافقته 

ً
لوزارة الدفاع، فضا

على اقتراح نائب رئيس المجلس 
خالد المطيري، واألعــضــاء: فهد 

العبدالجادر، وعلياء الفارسي، 
ومنيرة األمير، وناصر الكفيف، 
ــي، وفـــــرح  ــ ــدعــ ــ وعـــبـــدالـــلـــطـــيـــف الــ
الرومي، وشريفة الشلفان، وناصر 
ــار الــــعــــازمــــي،  ــ ــــصـ ــــان، ونـ ــــدعـ ــــجـ الـ
وعبدالله العنزي، بشأن ترخيص 
مــراكــز لتأهيل ذوي اإلعــاقــة في 
المناطق السكنية، مــع موافقته 
عـــــلـــــى كـــــتـــــب االعــــــــــتــــــــــراض عـــلـــى 
تــراخــيــص دار حــضــانــة بمنطقة 
أبوفطيرة والموجهة إلى المدير 
ــلـــديـــة، بـــيـــنـــمـــا رفـــض  ــبـ ــلـ ــام لـ ــ ــعـ ــ الـ
الشكوى المقدمة ضد تخصيص 
ــــاب ضـــاحـــيـــة  ــبـ ــ ــز شـ ــ ــركـ ــ ــع مـ ــ ــوقـ ــ مـ

أبوفطيرة قطعة 6.
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العصفور يشيد بتشكيل لجنة تحقيق
في أعمال هيئة االستثمار

ــــب ســـعـــود  ــائـ ــ ــنـ ــ اعــــتــــبــــر الـ
الــعــصــفــور أن تشكيل لجنة 
تــحــقــيــق بـــشـــأن الــمــخــالــفــات 
التي تتعلق بأعمال الهيئة 
الـــعـــامـــة لــالســتــثــمــار خــطــوة 
صـــحـــيـــحـــة فـــــي حـــــــال كـــانـــت 

اللجنة جادة في بحثها.
وقــــــــــــــال الــــــعــــــصــــــفــــــور فـــي 
تـــــــصـــــــريـــــــح صـــــــحـــــــافـــــــي ان 
»تــشــكــيــل لــجــنــة تــحــقــيــق في 
مــواضــيــع مــتــعــلــقــة بالهيئة 
الـــعـــامـــة لــالســتــثــمــار والـــتـــي 
تطرقنا لبعضها في اسئلة 
سابقة ووردت عليها أجوبة 

ناقصة أو مضللة هي خطوة 
صحيحة إذا كــانــت اللجنة 
ــادة فــــي بــحــثــهــا وبــعــيــدة  ــ جــ
ــن الــــمــــجــــامــــالت«، مــضــيــفــا  عــ
»المطلوب إنجاز التقرير من 
دون مماطلة وإحالة كل من 
يــثــبــت تــقــصــيــره أو اعــتــداؤه 

على المال العام«.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

 بوشهري: شهادة رضاع 
لعدم خلط األنساب

قدمت النائبة د. جنان بوشهري اقتراحا بقانون بإضافة فقرة 
جديدة للمادة )١٧( من القانون رقم )٥١( لسنة ١٩٨٤ في شأن 
( إلى 

ً
األحوال الشخصية، وإضافة مادة جديدة برقم )۷۹ مكررا

القانون رقم )١٢٤( لسنة ۲۰۱۹ بإصدار قانون األحوال الشخصية 
الجعفرية.

ونص االقتراح على أن تضاف فقرة جديدة للمادة )۱۷( من 
القانون رقم )٥١( لسنة ۱۹۸٤ المشار إليه، تنص على ان »تنشأ 
في وزارة العدل منصة خاصة لتوثيق حاالت الرضاع المشار 
 لقرار يصدره 

ً
إليه أعاله وإصدار شهادات خاصة بها، وذلك وفقا

وزير العدل«. 
 )

ً
كما نص االقتراح على أن تضاف مادة جديدة برقم )۷۹ مكررا

إلى القانون رقم )۱۲٤( لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، تنص على أن 
»تنشأ في وزارة العدل منصة لتوثيق حاالت الرضاع المنصوص 

عليها في المواد السابقة وإصدار شهادات خاصة بها«.

المضف يسأل عن المجمعات التجارية
سأل النائب عبدالله المضف وزيرالمالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية عبدالوهاب الرشيد عن جميع المجمعات التجارية 

وعقودها والمبالغ المحصلة منها. 
وقال المضف في سؤاله: لما كانت حماية امالك الدولة ضمن 
مسؤولية المواطن نائبا كان او وزيرا في الدفاع عن المال العام، 
والتزاما بالدور الرقابي المناط بعضو مجلس االمة وللوقوف 
على مــدى االلــتــزام بتطبيق القانون ومبدأ تكافؤ الفرص بين 
الــجــمــيــع، هــل سيتم طـــرح تــلــك الــمــشــاريــع جميعا وفـــق قــانــون 

الشراكة لتعظيم ايرادات الدولة؟
وطلب المضف تزويده بجميع عقود المجمعات التجارية 
التابعة المــالك الــدولــة والقيمة االيــجــاريــة لها وتــاريــخ انتهاء 
عقودها، وهل لدى وزارة المالية خطة لطرح المجمعات التجارية 

المنتهية عقودها وفقا الحكام القانون رقم 116 لسنة 2014؟

جنان بوشهري

  سعود العصفور

عبدالله المضف

»الصحية« البرلمانية: إقرار »العمل الخيري« 
ق على تكويت وظائف الجمعيات

ُ
وتواف

العتيبي لـ ةديرجلا.: اللجنة أنجزت تقريرها بموافقة الحكومة والجمعيات الخيرية
كــشــف عــضــو لجنة الــشــؤون 
الصحية واالجتماعية والعمل 
ــارس  ــ ــائــــب فـ ــنــ الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة، الــ
الــعــتــبــي، أن اللجنة وافــقــت في 
اجتماعها أمـــس عــلــى مــشــروع 
قانون العمل الخيري واإلنساني 
بعد إجــراء عــدد من التعديالت 
عــــلــــيــــه، بــــمــــوافــــقــــة الـــحـــكـــومـــة 
الـــتـــي حـــضـــرت االجـــتـــمـــاع عبر 
مختصين من وزارتي الخارجية 

والشؤون االجتماعية.
»الــجــريــدة«  وقـــال العتيبي لـــ
إن القانون من القوانين المهمة 
التي تنظم العمل الخيري الذي 
جـــبـــلـــت عـــلـــيـــه دولـــــــة الـــكـــويـــت، 
 إلــى أن المشروع أشبع 

ً
مشيرا

ــــي الـــلـــجـــنـــة الــصــحــيــة   فـ
ً
بـــحـــثـــا

بــالــمــجــلــس الــحــالــي والــســابــق، 
وأنجزت اللجنة صيغة مشروع 
توافقي بين المشروع المقدم من 
الحكومة واالقــتــراح المقدم من 
الــنــواب، وكــان قــرارهــا الموافقة 
باإلجماع، بعد أن حظي كذلك 
ــيـــد مـــمـــثـــلـــي الـــجـــمـــعـــيـــات  ــأيـ ــتـ بـ

الخيرية.
ــن أن الـــلـــجـــنـــة نــاقــشــت  ــيــ وبــ

كذلك مــوضــوع تطوير القطاع 
الــــتــــعــــاونــــي، بـــحـــضـــور وزارة 
الــشــؤون االجتماعية وممثلي 
اتــحــاد الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، 
وتم التوافق على وجوب تقديم 
تــــعــــديــــالت ســـيـــتـــم بــحــثــهــا فــي 
ــة، مــوضــحــا  ــقــ ــتـــمـــاعـــات الحــ اجـ
أنــه تمت كذلك مناقشة اقتراح 
ــــون  ــانــ ــ بــــــقــــــانــــــون بـــــتـــــعـــــديـــــل قــ
الجمعيات التعاونية لمعالجة 
وضــــــع الـــمـــراقـــبـــيـــن الـــمـــالـــيـــيـــن 

ومساواتهم بنظرائهم في جهاز 
المراقبين الماليين، وقد انتهت 
اللجنة إلى الطلب من الحكومة 

تقديم رأي مكتوب باالقتراح.
ولفت إلــى أن اللجنة بحثت 
تكليف موضوع تطوير العمل 
فــي الــقــطــاع الــتــعــاونــي فــي عدة 
نــــواح، منها تــكــويــت الــوظــائــف 
ــتـــجـــات  ــنـ ــمـ ــة، ودعــــــــــم الـ ــ ــامــ ــ ــعــ ــ الــ
والصناعات الوطنية، والتوسع 
في إنشاء وتشغيل الجمعيات 

التعاونية لتشمل كافة المناطق، 
مشيرا إلى أن هناك اتفاقا بين 
الــلــجــنــة والــحــكــومــة مــمــثــلــة في 
وزارة الــــشــــؤون عــلــى ضــــرورة 
ــكـــويـــت وظــــائــــف الــجــمــعــيــات  تـ
التعاونية، خصوصا اإلداريـــة 
واإلشرافية، ومنها على سبيل 
الـــمـــثـــال، الـــقـــانـــونـــيـــون، ومــديــر 
سوق، ومدير فرع، ومدير عام، 

ومدير تجاري.
وقـــال: كما تــم التأكيد خالل 
ــرورة دعـــم  ــمـــاع عـــلـــى ضـــــ االجـــتـ
الـــمـــنـــتـــج الــــوطــــنــــي وتـــســـهـــيـــل 
عملية نقله وبيعه بالجمعيات 
 إلى أن اللجنة 

ً
التعاونية، مشيرا

طـــلـــبـــت بـــعـــض االســـتـــفـــســـارات 
مــن الــــوزارة، وبانتظار الـــردود 
عليها قبل أن تنجز تقريرها عن 

تكليف المجلس.
ــنــــص االقــــــتــــــراح بـــقـــانـــون  ويــ
بتعديل الفقرة الثانية من المادة 
14 من المرسوم بالقانون رقم 
24 لسنة 1979 بشأن الجمعيات 
الـــتـــعـــاونـــيـــة، كـــمـــا انـــتـــهـــت إلــيــه 
ــــى أن  ــلـ ــ ــة عـ ــيــ ــحــ ــة الــــصــ ــنــ ــجــ ــلــ الــ
يستبدل بنص الــفــقــرة الثانية 
مــن الــمــادة 14 مــن القانون رقم 
24 لــســنــة 1979 الـــمـــشـــار إلــيــه 

النص التالي:
كما يــكــون لكل منها مراقب 
مالي وآخر إداري من العاملين 
بــالــوزارة، ويقدمان تقاريرهما 
ــلـــس اإلدارة  ــى كـــــل مـــــن مـــجـ ــ ــ إلـ
والـــــــــــــــــوزارة بــــــصــــــورة دوريــــــــــة، 
وإلــــى الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة في 
اجــتــمــاعــهــا الـــســـنـــوي، ويــصــدر 
قــــــــــــرار مـــــــن مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
يــتــضــمــن مــــســــاواة الــمــراقــبــيــن 
الــــمــــذكــــوريــــن فــــي هـــــذه الـــفـــقـــرة 
بــالــدرجــات والـــبـــدالت والــمــزايــا 
ــقــــررة لــنــظــرائــهــم  ــمــ الـــنـــقـــديـــة الــ
فــي جــهــاز المراقبين الماليين 
الــصــادرة، تنفيذا للقانون رقم 
23 لــســنــة 2015 الــمــشــار إلــيــه، 
على أن يسري ذلــك القرار على 
ــن يــشــغــل وظــيــفــة مــراقــب  ــل مـ كـ
مالي وإداري أو مكلف بها عند 

صدور هذا القانون.

محيي عامر

الحكومة تتحفظ عن قانون المنح والهبات للدول: 
تخضع العتبارات سياسية ونسب متغيرة

ً
 مكتوبا

ً
 رسميا

ً
»المالية« البرلمانية طلبت منها رأيا

● فهد تركي
أبدت الحكومة تحفظها عن المقترحات 
بــقــوانــيــن الــنــيــابــيــة الــتــي تــقــضــي بــضــرورة 
مــوافــقــة مجلس األمـــة عــلــى الــمــنــح المالية 
والــقــروض والــهــبــات الــتــي تقدمها الكويت 

إلى الدول العربية واإلسالمية والصديقة.
جـــاء ذلـــك خـــالل اجــتــمــاع لجنة الــشــؤون 
الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة فـــي مــجــلــس األمــــة، 
والــــذي مــثــل فــيــه الــجــانــب الــحــكــومــي وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة ووزارة الــمــالــيــة والـــصـــنـــدوق 

الكويتي للتنمية االقتصادية العربية.
وكـــشـــفـــت مــــصــــادر فــــي الــلــجــنــة الــمــالــيــة 
أن الـــحـــكـــومـــة عـــلـــلـــت تــحــفــظــهــا ورفـــضـــهـــا 
للمقترحات بأن المنح والقروض والهبات 
تكون مرهونة بموافقة مجلس األمــة، وأن 
تــلــك الــمــنــح تــخــضــع العـــتـــبـــارات ســيــاســيــة 
وتفاهمات مختلفة عن االتفاقيات، كما أنها 
تخضع لنسب متغيرة بين الفينة واألخرى 
على حسب المعاهدات بين الدول التي تمنح 
لها القروض من الكويت، مضيفة أن الكويت 
ملتزمة بمعاهدات دولية مع منظمات، وال 
يمكن أن يكون هناك قانون يلزم الحكومة 
بــأخــذ الــمــوافــقــة مــن مجلس األمـــة أمـــام كل 

منحة أو قرض يمنح للدول.

وقــالــت الــمــصــادر إن اللجنة المالية 
لــم تــصــوت عــلــى الــمــقــتــرحــات، وطلبت 
من الحكومة، ممثلة بــوزارة الخارجية 
والـــــــصـــــــنـــــــدوق الـــــكـــــويـــــتـــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
االقتصادية العربية، رأيا رسميا مكتوبا 
حــول هــذا الموضوع، لتضمينه ضمن 
التقرير النهائي للجنة الــذي سيصدر 

بعد التصويت على القانون.
وأشارت إلى أن اللجنة متمسكة بموافقة 
مجلس األمــة على منح الــقــروض والهبات 
لـــلـــدول مـــن مــنــطــلــق الــمــحــافــظــة عــلــى الــمــال 
ــك لــلــشــأن  ــ ــة فــــي ذلـ ــ ــويـ ــ ــل األولـ ــعـ الــــعــــام، وجـ
الـــداخـــلـــي، خــاصــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــمــشــاريــع 

التنمية واإلسكان.

اللجنة المالية في اجتماع سابق

نواب لزيادة عالوة 
األوالد إلى 100 دينار 

دون تحديد سقف

قدم النواب هاني شمس واحمد 
الري وخليل الصالح وخليل أبل 
وصــالــح عــاشــور اقتراحا بزيادة 
عالوة األوالد إلى 100 دينار، على 
أن تــســدد مـــن االحــتــيــاطــي الــعــام 

للدولة.
ونــــــــــص االقــــــــــتــــــــــراح عـــــلـــــى ان 
يــســتــبــدل بــنــص الــــمــــادة الــثــانــيــة 
مــن المرسوم بالقانون رقــم )١٤( 
لسنة ۱۹۹۲ النص اآلتــي: تصرف 
عـــــــالوة اجـــتـــمـــاعـــيـــة لــلــكــويــتــيــيــن 
الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الحكومي 
وفــي القطاع العسكري والقطاع 
النفطي والــقــطــاع الـــخـــاص، وكــل 
مــــن يــتــلــقــى مـــســـاعـــدة مــــن وزارة 
الــشــؤون االجتماعية، والكويتي 
الـــذي يــصــرف لــه مــعــاش تقاعدي 
من المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية عن كل ولد من األوالد 
ــنـــار، دون تحديد  بـــواقـــع ۱۰۰ ديـ

لعدد األوالد. 
كما نص على ان: تأخذ الزيادة 
فــي الــعــالوة االجتماعية لــأوالد 
ــمـــرتـــب فـــتـــصـــرف كــامــلــة،  حـــكـــم الـ
وتتولى صرف هذه الزيادة الجهة 
التي تقوم بصرف المرتب أو األجر 
أو المعاش التقاعدي أو المساعدة، 
ــقــــوم بــصــرف  ــتــــي تــ ــة الــ ــهـ أو الـــجـ
العالوة االجتماعية وعالوة األوالد 

المنصوص عليهما في القانون.

احمد الري

اللجنة الصحية في اجتماعها أمس
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نظمت إدارة األمـــن والــســامــة فــي الهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ندوة 
ــة«، حــاضــر  ــيـ ــذكـ بـــعـــنـــوان »إدارة الـــمـــرافـــق الـ
فيها فالح الصبحان، بحضور مدير إدارة 
الخدمات العامة د. فنيس العجمي، وعدد من 
أعضاء هيئتي التدريس والتدريب والهيئة 

اإلدارية. 
وتطرق الصبحان خال الندوة إلى نظام 
 CAFM« إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب
IMS«، بــاعــتــبــاره أداة عالمية تعنى بـــإدارة 
ــســتــخــدم في 

ُ
الــمــرافــق وصــيــانــة الــمــبــانــي، وت

 أن هذا البرنامج تابع 
ً
معظم الدول، مضيفا

لنظام »سوفت وير«، ويتم ربطه بالمعدات، 
بـــهـــدف الــمــحــافــظــة عـــلـــى األصـــــــول وضــبــط 

الصيانة والتكاليف.
وفـــي خــتــام الـــنـــدوة تــم فــتــح بـــاب الــحــوار 

والنقاش مع الحضور.
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»التطبيقي« تنظم ندوة »إدارة المرافق الذكية«

فنيس العجمي والمحاضر فالح الصبحان

منتدى األمن 
ًالسيبراني ينطلق 

في »التطبيقي« غدا

تنظم الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب المنتدى 
ــبــــرانــــي،  ــيــ األول لـــــأمـــــن الــــســ
بــعــنــوان »األمــــن الــســيــبــرانــي... 
تــحــديــات وحــلــول«، بالتعاون 
مـــع جــامــعــة الــخــلــيــج لــلــعــلــوم 
والتكنولوجيا، يومي 15 و16 

الجاري.
وقــالــت المنسقة الــعــامــة د. 
فداء الشهوان إن المحاضرات 
والندوات والحلقات النقاشية، 
الـــتـــي تـــقـــام خـــــال الـــمـــنـــتـــدى، 
ستقدمها طاقات متميزة من 
الــــحــــرس الـــوطـــنـــي، ومـــديـــريـــة 
ــبــــرانــــي بـــــــــوزارة  ــيــ األمـــــــــن الــــســ
الــــــــدفــــــــاع، وإدارة الــــجــــرائــــم 
اإللكترونية بــوزارة الداخلية، 
والجهاز المركزي لتكنولوجيا 
ــــد مــن  ــــديـ ــعـ ــ ــلــــومــــات، والـ ــعــ ــمــ الــ
مــؤســســات الــدولــة المختلفة، 
ويديرها المختصون في هذا 
المجال. وأضافت د. الشهوان، 
في تصريح صحافي، أمس، أن 
المنتدى يستضيف عــددا من 
المتخصصين بجامعات دول 
مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية، الستعراض تجاربهم 
ــن الــســيــبــرانــي  ــ فـــي مـــجـــال األمـ
وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات، 
إلى جانب مشاركة خبراء من 

الواليات المتحدة.

حسين نصير

فداء الشهوان

»تعاونية الدعية« تنظم رحلة للمساهمين 
إلى جزيرة فيلكا بــ 100 فلس

نصير: تطوير مرافق الجمعية وتوسعة منطقة ألعاب األطفال

»ضرورة إنشاء حديقة لألهالي وتخصيص ممشى رياضي«
أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ــة الـــتـــعـــاونـــيـــة  ــيــ ــدعــ جـــمـــعـــيـــة الــ
حسين نصير أن الجمعية قامت 
بتنظيم رحلة الى جزيرة فيلكا 
ــراك  ــتـ لــلــمــســاهــمــيــن مـــقـــابـــل اشـ
رمزي 100 فلس ضمن فعاليات 
األنشطة االجتماعية المدعومة 
الــتــي تــقــدمــهــا الــجــمــعــيــة، اذ تم 
اختيار العدد بالقرعة العلنية 
بحضور مراقب وزارة الشؤون 
االجتماعية نــظــرا لــزيــادة عدد 

المتقدمين لاستفادة بالدعم.
ــــي تــصــريــح  وقـــــــال نـــصـــيـــر فـ
صــحــافــي إن هــنــاك الــكــثــيــر من 
المشاريع التي تخدم المنطقة 
ــتـــحـــق أن نـــســـعـــى إلـــيـــهـــا  وتـــسـ
جـــاهـــديـــن فــــي مــجــلــس اإلدارة 
ــرقــــي بــهــا وجــعــلــهــا  لــلــعــمــل والــ
ــي مــول  ــه، وهــ ــااًل يــحــتــذي بــ ــثـ مـ
الـــدعـــيـــة الـــجـــديـــد والــــــــذي جـــار 
حاليا الحصول على الموافقات 
الرسمية من جهات االختصاص 
بــتــخــصــيــص مـــســـاحـــة جـــديـــدة 
300م 2 ضمن منطقة ضاحية 
الــدعــيــة خلف الــمــخــازن العامة 
الســتــحــداث مبنى مـــول والـــذي 
يأمل مجلس اإلدارة تنفيذه في 
القريب العاجل لتوفير مجموعة 
كــبــيــرة ومــتــنــوعــة مــن األنشطة 
ــتــــي تــحــتــاجــهــا  والــــخــــدمــــات الــ

المنطقة. 
وأشــــــار نــصــيــر الــــى أنــــه قــام 
بزيارة عضو المجلس البلدي 
د. حسن كمال واالجتماع معه 
لتوضيح بعض األمــور الهامة 
لــمــنــطــقــة الـــدعـــيـــة، والــمــطــالــبــة 
ــة عــــامــــة  ــ ــقـ ــ ــديـ ــ بـــتـــخـــصـــيـــص حـ
لأهالي، كما طالب بتخصيص 
المكان المناسب لعمل ممشى 

رياضي ألهالي المنطقة أسوة 
بباقي المناطق التعاونية.

وأكـــد نصير أنــه جــار العمل 
عــلــى تــطــويــر مـــرافـــق الجمعية 
ــا والــــســــوق الــمــركــزي  ــهـ وفـــروعـ
والــعــمــل عــلــى تــوســعــة منطقة 
ألــعــاب األطـــفـــال مــقــابــل الــســوق 
ــا تــعــتــبــر   ألنـــهـ

ً
الـــمـــركـــزي نــــظــــرا

المنفذ الوحيد ألطفال المنطقة. 
وأضــــــــــــــاف: ســــنــــضــــع نــصــب 
ــا الـــمـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة  ــنــ ــيــ ــيــ أعــ
للمستهلك والــمــســاهــمــيــن في 
المنطقة والــوقــوف ضد كل من 
يحاول رفع األسعار والتاعب 
بصحة المواطنين والمحافظة 
عــلــى ثــبــات األســـعـــار ومــحــاربــة 
ــاء الـــمـــعـــيـــشـــي وحـــمـــايـــة  ــ ــغــ ــ ــ ال
المستهلكين من جشع الشركات.
وأشــــــار الــــى مــطــالــبــة وزارة 
الشؤون االجتماعية بالسماح 
لــلــجــمــعــيــات الـــتـــعـــاونـــيـــة الــتــي 
تتمتع بــمــركــز مــالــي قـــوي بــأن 
تــســتــفــيــد مـــن تــعــديــل الــائــحــة 
ــة لــــلــــمــــرســــوم رقــــم  ــيــــذيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
1979 فـــــي شــــأن  ــة  ــنـ 24( لـــسـ (
الجمعيات التعاونية بتعديل 
الــبــنــد )1( مـــن الـــمـــادة )30( من 
الــــــقــــــرار الـــــــــــــوزاري رقـــــــم )165/ 
لــــخــــاصــــة  ا  2013 لــــســــنــــة  ت( 
بنسبة )20%( مــن االحتياطي 
الــــقــــانــــونــــي وتـــخـــفـــيـــضـــهـــا إلـــى 
)5%(، والــمــطــالــبــة بــرفــع نسبة 
توزيع األرباح للمساهمين بأن 
تــكــون أعــلــى مــن )12%( لخلق 
فرص التنافس بين الجمعيات 
الــتــعــاونــيــة وخــدمــة لمساهمي 

المنطقة.
وأكــد أهمية دور الجمعيات 
الــتــعــاونــيــة فـــي الــمــســاهــمــة في 

إبراز االحتفاالت وأعياد الباد 
الـــوطـــنـــيـــة خـــاصـــة ان الــحــركــة 
ــيـــة فــــي الــــبــــاد تــمــثــل  ــتـــعـــاونـ الـ
الشريحة الكبرى في المجتمع، 
اذ ال يخلو بيت من مساهم أو 
أكثر في هذه الجمعيات، مشيرا 
الى انه من حق دولتنا علينا أن 
نشارك في المناسبات الوطنية 
ونــحــتــفــل بــأعــيــادنــا مــواطــنــيــن 

وجمعيات ووزارات.
ــيـــة  وأكــــــــد أن جـــمـــعـــيـــة الـــدعـ
اعـــــــــــتـــــــــــادت الـــــــمـــــــشـــــــاركـــــــة فــــي 
االحــتــفــاالت الوطنية واألعــيــاد 
الــــرســــمــــيــــة والــــــتــــــي تــــعــــد لــهــا 
حاليا بتزيين مرافق الجمعية 
بالتنسيق مع الجهات المعنية 
لتظهر بالصورة المشرفة إلى 
جانب المهرجانات التسويقية 
الــتــي تعد لها الجمعية حاليا 
ضمن سلسلة المهرجانات التي 
تقيمها على مــدار العام والتي 
تعبر عن هذه الفرحة والسعادة 
لنشارك بها إخواننا المواطنين 

والمقيمين.

مدينة ضاحية عبدالله السالم الصحية احتفلت باألعياد الوطنية

عادل سامي

الوقيان: حب الكويت غريزة فطرية... ووطننا خالد في وجدانناالوقيان: حب الكويت غريزة فطرية... ووطننا خالد في وجداننا
احتفلت مدينة ضاحية عبدالله 
السالم الصحية أمس االول بفعالية 
ــا كــــويــــت«، تــحــت شــعــار  ــيـــدي يـ »عـ
ــز وفــــخــــر«، بــحــضــور  »الـــكـــويـــت عــ
مختار المنطقة فيصل الوقيان 

وأعضاء المدينة الصحية.
وقال المختار الوقيان في كلمة 
له خال االحتفال إن »الكويت هو 
الــوطــن الــعــزيــز على الــقــلــب، وحب 
الكويت غريزة فطرية، فوطننا خالد 
فــي القلب ويسكن ثنايا الــفــؤاد«. 
ــاف أن »رد الجميل لوطننا  وأضــ
يكون من خال معرفة المسؤوليات 
على كل فرد من أفـــراده، واالنتماء 
والوالء ألرضه الطاهرة، واالطاع 
عــلــى تــاريــخــه والــتــمــســك بــكــل ما 

يمثل رمزا له«.
وتــابــع الــوقــيــان: وطني العزيز 
الكويت حبك يكبر في قلوبنا يوما 
بعد يــوم... فيك الشموخ والعلياء 
وأنــــت يـــا وطــنــي الــعــزيــز يـــا وطــن 
األوطـــان تسعى دائــمــا إلــى توفير 
فرص النجاح وسبل التفوق والرقي 
والتقديم وتحرص باستمرار على 
تفعيل دور الفرد المواطن ليساهم 
في مسارات التنمية وركب التطور 
والتغير والتجدد واالنفتاح على 

العالم الواسع المتجدد.
وشــاركــت في الفعالية مــدارس 

الـــمـــنـــطـــقـــة وبـــــحـــــضـــــور مــــديــــري 
المدارس ومجموعة من الحرفيين 
الكويتيين الــذيــن أظــهــروا المهن 
الكويتية األصيلة ودورها في حياة 
اإلنــســان. كما شـــارك فــي الفعالية 
مركز البحوث والدراسات الكويتية 

ومركز المخطوطات التاريخية.
كما شاركت وزارة الصحة في 
االحتفالية ممثلة في مستوصف 
ــى جــانــب  ــ الــنــفــيــســي الـــصـــحـــي، إلـ
مشاركة الحملة الوطنية للتوعية 
مــن الــســرطــان »كـــــان«، إضــافــة إلــى 
ــارات  ــ ــ مـــشـــاركـــة ســـفـــارة دولـــــة اإلمـ
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة والـــتـــي حـــازت 
اعجاب الكثير بما قدمت من حبها 
لــلــكــويــت. وشـــاركـــت بــعــض األســر 
ــان »مـــن صنع يـــدي« حيث  فــي أركــ
اتضح العطاء الكويتي الحقيقي 

في مسيرة التنمية.
ــقـــاء قصيدة  وتــخــلــل الــحــفــل إلـ
في حب الوطن باللغتين العربية 
ــــاب مــدرســة  واالنـــكـــلـــيـــزيـــة مــــن طـ
يــوســف بــن عيسى الــثــانــويــة. كما 
شاركت مدرسة أم عطية األنصارية 
بلوحات شعبية تعبيرية في حب 
الوطن، وكذلك مدرسة جمانة بنت 
أبــي طالب الثانوية التي كــان لها 
دور من خال أداء المرشدات والذي 

يعبر عن حب الوطن.

جانب من مشاركة ثانوية جمانة بنت أبي طالبعالية الخالد مع إحدى المشاركاتالوقيان وأعضاء المدينة الصحية في جناح دولة اإلمارات

مختار الضاحية متوسطًا المشاركين في االحتفال

... وجانب آخرجانب من الفعالية

»اآلداب« احتفلت بأعياد فبراير: تعزيز الروح الوطنية 
 بعنوان »الشهيد الحي« عن تضحيات الكويتيين

ً
 مرئيا

ً
قسم اإلعالم بالكلية قدم عرضا

●   فيصل متعب

احتفلت كلية اآلداب في جامعة الكويت 
باألعياد الوطنية في قاعة المؤتمرات بحرم 

»الشدادية« صباح أمس.  الكلية بـ
وقـــــال الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال عــمــيــد الــكــلــيــة د. 
عبدالهادي العجمي إن هذه الفعالية تأتي 
كــجــزء مــن أنشطة الكلية الــســنــويــة، والتي 
تتزامن مع موسم األعــيــاد الوطنية، وذلك 
الستحضار الروح الوطنية لدى العديد من 

االساتذة والطلبة.
وأفــاد العجمي بــأن هــذه الفعالية تدفع 
الــطــلــبــة إلـــى الــتــســامــي والــشــعــور بأهمية 

الهوية الوطنية، موضحا أن شهر فبراير 
يــعــتــبــر مـــوســـم الــفــعــالــيــات الــوطــنــيــة الــتــي 

تنظمها الكلية.
ولــفــت إلــــى أن هــنــاك تــكــريــمــا لــأبــحــاث 
المتفوقة في الكلية، كنوع لتحفيز األنشطة 
المتنوعة، مضيفا أن هناك تفاعا طابيا 
حــول مــا تقدمه الكلية مــن انــشــطــة، بهدف 
صقل روح التعاون واإلخــاء والمحبة بين 
الــجــمــيــع.  جـــديـــر بـــالـــذكـــر أن قــســم اإلعــــام 
فــي الكلية قــدم عرضا مرئيا تحت عنوان 
»الشهيد الــحــي«، الـــذي يـــروي التضحيات 
التي قام بها الكويتيون ابان فترة االحتال 

جانب من الفعالية    )تصوير عبدالله الخلف(الصدامي الغاشم.
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تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة 37.7 مليون دينار
تــراجــعــت مـــؤشـــرات بــورصــة 
ــــي جـــلـــســـات  ــانـ ــ الــــكــــويــــت فـــــي ثـ
األســبــوع، أمــس، وخسر مؤشر 
الـــســـوق الـــعـــام نــســبــة 0.29 في 
المئة تعادل 21.56 نقطة، ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 7336.53 نقطة 
 على 

ً
بسيولة متراجعة قياسا

ســيــولــة أمـــس األول، إلـــى 37.7 
مــلــيــون ديـــنـــار، تـــداولـــت 125.6 
مــلــيــون ســهــم تــمــت عــبــر 8502 
 
ً
صفقة، وتــم تـــداول 116 سهما
ربح منها 36 فقط بينما خسر 

60 واستقر 20 دون تغير.
وتراجع مؤشر السوق األول 
، وبــنــســبــة قــريــبــة بلغت 

ً
أيـــضـــا

0.28 في المئة أي 22.96 نقطة 
ليقفل عــلــى مــســتــوى 8200.21 
نــقــطــة بــســيــولــة بــلــغــت قيمتها 
33.2 مليون دينار تداولت 90.3 
مليون سهم عبر 5974 صفقة، 
وتــــــم تـــــــــداول جـــمـــيـــع مـــكـــونـــات 
 وربح 

ً
السوق األول الـ 31 سهما

 بينما خسرت 
ً
منها 12 سهما

أســعــار 15 سهما واســتــقــرت 4 
أسهم دون تغير.

ــــوق  ــســ ــ وســـــــجـــــــل مـــــــؤشـــــــر الــ
 أكـــبـــر بــلــغ 

ً
الـــرئـــيـــســـي تــــراجــــعــــا

0.36 في المئة أي 19.81 نقطة 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 5532.7 
نقطة بسيولة بلغت قيمتها 4.5 
ماليين دينار فقط، إذ اتضح أثر 
انــتــقــال 6 أســهــم لــلــســوق األول، 
وتراجع حجم التداول إلى 35.3 
مــلــيــون ســهــم تــمــت عــبــر 2528 
 ربح 

ً
صفقة، وتم تداول 85 سهما

منها 24 فقط وتراجع 45 بينما 
استقر 16 دون تغير.

ضغط وبيع 

اســـــتـــــمـــــر ســـــهـــــم بــــيــــتــــك فـــي 
معاكسة أداء األســهــم القيادية 

للجلسة الثانية على التوالي، 
إذ اتضحت نوايا شــراء السهم 
 فــي الــبــورصــة منذ 

ً
األكــبــر وزنـــا

فـــتـــرة بـــنـــاء األوامـــــــر قــبــل عشر 
دقـــائـــق مـــن افـــتـــتـــاح الــبــورصــة 
الرسمي، مقابل تذبذب وتــردد 
واضــــــــح عـــلـــى مـــعـــظـــم األســـهـــم 
 الــوطــنــي 

ً
الــقــيــاديــة، خــصــوصــا

وأجيليتي وزين والبورصة بعد 
إعــالن أربــاحــه وتوزيعته التي 
 للسهم وأعلى من 

ً
بلغت 85 فلسا

سقف التوقعات، لكن تم الضغط 

 بنهاية 
ً
على السهم وفقد فلسا

ــــت الـــمـــكـــاســـب  ــانـ ــ الـــجـــلـــســـة، وكـ
وعمليات الشراء واضحة على 
سهم الجزيرة، إضافة إلى بيتك 
إذ حقق الجزيرة نسبة 1.4 في 
المئة كما ربحت أسهم الغانم 
وأعــيــان وصناعات والتجارية 

العقارية في السوق األول.
في المقابل بالسوق الرئيسي 
تراجعت أسهم مهمة كان أبرزها 
سهم الوطنية العقارية وعلى 
وقع معلومات عن تسليم سوق 

شـــرق إلـــى الــحــكــومــة، وخــســرت 
أســـهـــم إس تـــي ســـي وجــــي إف 
إتش، وتراجعت كميات ونشاط 
بقية األسهم في الرئيسي بعد 
أن تم التركيز على األسهم التي 
انتقلت للسوق األول مثل أرزان 
وأعيان وجي إف إتش وتجارية 
عقارية وسفن لتنتهي الجلسة 

حمراء أمس وبنفس متردد.
، تـــراجـــعـــت مــعــظــم 

ً
خــلــيــجــيــا

مؤشرات األسواق المالية بدول 
مجلس التعاون الخليجي، وكان 

ــــح لــمــؤشــري  ــــواضـ االرتـــــفـــــاع الـ
ــيــــة  ــعــــربــ ــة الــ ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ ســــــوقــــــي الــ
السعودية ودبي، إذ ربح مؤشر 
تاسي نسبة 1 في المئة وبدعم 
من أسعار النفط، التي تذبذبت 
في الصباح الباكر وعادت فوق 
 لــلــبــرمــيــل 

ً
مــســتــوى 86 دوالرا
بمنتصف يوم أمس.

نمو بـ 12.2%... والقيمة اإلجمالية ترتفع إلى 5.723 مليارات

• محمد اإلتربي
 
ً
كما أشارت »الجريدة« إلى أن المرحلة الراهنة ستشهد مزيدا

من التدفق للسيولة األجنبية، السيما على األسهم ذات النمو 
والتوزيعات النقدية، شهد األسبوع الماضي قفزة كبيرة والفتة 
في حجم السيولة األجنبية في السوق الكويتي بنمو 12.2 في 
المئة، إذ زادت بنحو 623 مليون دينار لتقفز إلى 5.723 مليارات 

دينار من مستوى 5.1 مليارات قبل أسبوع. 
 يفوق 

ً
 كبيرا

ً
وإعالنات الشركات القيادية، التي تحمل نموا

 عن مستويات التوزيعات النقدية 
ً
المعدالت العالمية، فضال

تزيد من عملية جــذب السيولة األجنبية إذ بحسب مراقبين 
خالل النصف األول من العام الحالي يمكن أن تحقق المحافظ 
واالســتــثــمــارات األجنبية مــا ال يقل عــن 10% مــن التوزيعات 

وارتفاعات السعر السوقي للسهم. 
 لمصادر متابعة أكــدت لـــ »الــجــريــدة« أنــه يالحظ من 

ً
ووفــقــا

بداية العام تدفق كبير للسيولة األجنبية من مختلف التوجهات 
االستثمارية، مما يعكس ثقة كبيرة باستمرار الشركات القيادية 
والكبرى في المحافظة على أداء قوي خالل المرحلة المقبلة، 

وسط استقرار مصادر األرباح التشغيلية. 
ــم كــبــيــر مـــن اســـتـــقـــرار أســـعـــار الــنــفــط عند   هـــنـــاك دعــ

ً
ــا أيـــضـ

مــســتــويــات مــرتــفــعــة وبالتبعية مــحــافــظــة الــديــنــار عــلــى سعر 
صرف مستقر. 

في المقابل، تشير مصادر استثمارية إلى أن السوق الكويتي 
 يعتبر من أفقر األسواق في منطقة الشرق األوسط على 

ً
حاليا

صعيد األدوات المالية، مؤكدة أنه لو كان هناك دعم للتوسع 
 
ً
في المشتقات لكانت هناك مستويات سيولة أكبر خصوصا
أن األجانب يفضلون التنوع االستثماري، في حين أن السوق 

ال يوجد في سوق الشراء الفوري.
وبالرغم من مرور نحو 5 سنوات على إلغاء األجل والبيوع 
لم يعرف حتى األن سبب فشل إصدار أدوات بديلة وتفعيلها 
ولــيــس فقط إطـــالق أدوات دون فعالية ومــن ثــم الــخــالف على 
العموالت وحصص العمولة أو تنفير الوسطاء من الدخول 

في مثل هذه األدوات.

السوق السعودي يرتفع %1
أنـــهـــى مـــؤشـــر الـــســـوق الــســعــودي، 
جلسة أمس، على ارتفاع بنسبة 1 في 
 عند 10520 نقطة )100+ 

ً
المئة، مغلقا

ــداوالت بــلــغــت قيمتها  ــ ــتـ ــ نـــقـــطـــة(، وبـ
اإلجمالية نحو 4.5 مليارات ريال.

وارتـــفـــع ســهــم أرامـــكـــو الــســعــوديــة، 
بنسبة 2 في المئة عند 33 ريااًل، وسط 

تداوالت بلغت نحو 7 ماليين سهم.
وصعد سهم بنك الــريــاض، بأكثر 
من 6 في المئة عند 28.55 ريااًل، عقب 
إعالن البنك ارتفاع أرباح الربع الرابع 
2022، إلى 2.03 مليار ريال، وبنسبة 
25 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من 

العام 2021.
وسجل سهما لوبريف، وكابالت 
الرياض، أعلى إغالق منذ اإلدراج في 

السوق السعودي عند 101.40 ريال 
)+ 2 %( لألول و48.45 ريال )+ 10 

%( للثاني.
في المقابل، تصدر سهم ميدغلف 
للتأمين، تراجعات السوق، بالنسبة 
القصوى -10% - عند 8.75 رياالت، 
وســـط تــــداوالت نشطة بلغت نحو 
3.6 مــاليــيــن ســهــم هــي األعــلــى منذ 

نحو عام.
وكانت الشركة قد أعلنت خسائر 
محتملة تتجاوز 10% مــن صافي 

أصول الشركة.
وفيما يخص الصناديق، أغلق 
صندوق الراجحي ريــت، عند 9.89 
ريــاالت )- 1%(، عقب نهاية أحقية 

توزيعات نقدية.

مجلس التأديب: غرامة ضد 
»كي آي سي للوساطة«

صدر قرار مجلس التأديب بتوقيع عقوبة الغرامة ضد/ شركة 
كي آي سي للوساطة، لمخالفتهم قواعد أنشطة األوراق المالية 

واألشخاص المسجلين.
وذلك لألسباب التالية:

لمخالفتها حكم المادة )11-2-3( من الكتاب الخامس )أنشطة 
األوراق المالية واألشــخــاص المسجلون( من الالئحة التنفيذية 
للقانون رقــم 7 لسنة 2010 وتعديالتهما، وذلــك لشغور وظيفة 
مسؤول إدارة المخاطر من سجل األشخاص المرخص لهم لدى 
الشركة منذ تاريخ 2022/1/31 دون قيامها بشغل هــذه الوظيفة 
خــالل فترة الشغور القانونية والــتــي انتهت بتاريخ 2022/7/31 

وحتى تاريخه.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:

- »توقيع جــزاء مالي على شركة كي آي سي للوساطة المالية 
بمبلغ مقداره 2000 د.ك )ألفا دينار( عن المخالفة المسندة إليها«.

تراجع مبيعاتها تراجع مبيعاتها ٨٨..1313%% إلى  إلى ٤٨0٤٨0 مليون دينار في الربع الرابع من  مليون دينار في الربع الرابع من 20222022 على أساس سنوي على أساس سنوي

»مزايا« تقدم استقالتها من 3 مقاعد بمجلس 
إدارة »دبي«

قــالــت شــركــة دبـــي األولــــى للتطوير الــعــقــاري، إن شــركــة مــزايــا 
القابضة قدمت استقالتها من ثالثة مقاعد بمجلس إدارة شركة 
دبي، وسوف يتم عرض االستقالة على الجمعية العمومية العادية 

المقبلة والدعوة النتخاب أعضاء مجلس إدارة مكملين.

 »أسواق املال« توافق على اندماج 
»بوبيان ب« و»التعليمية«

وافقت هيئة اسواق المال على تنفيذ عملية االندماج بطريق الضم 
بين شركة بوبيان للبتروكيماويات، وشركة المجموعة التعليمية 
القابضة، على أن تكون »بوبيان« الدامجة وشركة التعليمية المندمجة.

إلغاء تسجيل »ثروة لالستثمار« 
كصانع سوق على سهم »دلقان«

أعلنت بورصة الكويت موافقتها على إلغاء تسجيل 
شــركــة ثـــروة لالستثمار كصانع ســوق على سهم شركة 
 من نهاية فترة التداول ليوم 

ً
دلقان العقارية )دلقان( اعتبارا

األربعاء الموافق 2023/3/29 بناء على طلب صانع السوق 
شركة ثروة لالستثمار.

»تحصيالت« تربح 81.8 ألف دينار
 
ً
حققت شركة تصنيف وتحصيل األموال »تحصيالت« أرباحا
قيمتها 81.8 ألف دينار، خالل السنة المالية المنتهية في 31 
ديسمبر 2022، مقارنة بأرباح قيمتها 63.4 ألف دينار، بربحية 

سهم 0.5 فلس، فيما أوصى مجلس اإلدارة بعدم توزيع أرباح.

أخبار الشركات

»الوطني«: »انتظار وترقب« في سوق العقارات السكنية مع ارتفاع التقييمات»الوطني«: »انتظار وترقب« في سوق العقارات السكنية مع ارتفاع التقييمات

بقيت وتــيــرة المبيعات العقارية قوية 
نــســبــيــا خـــالل الـــربـــع الـــرابـــع مـــن 2022، إذ 
وصلت إلى 840 مليون دينار، مرتفعة بذلك 
هامشيا على أساس ربعي وسنوي. وعلى 
صعيد مبيعات العقارات السكنية، والذي 
يعد المحرك الرئيسي للنشاط العقاري، 
بلغت قيمة المبيعات 480 مليونا في الربع 
الرابع من عام 2022، أي انها شهدت تحسنا 
مقارنة بالربع الثالث من عام 2022، لكنها 

تراجعت على أساس سنوي.
وحــســب تقرير صـــادر عــن بنك الكويت 
الوطني، وصلت تقييمات القطاع إلى أعلى 
مستوياتها، وســط حــالــة مــن عــدم اليقين 
ــاع تــكــالــيــف الـــبـــنـــاء. وفــــي الــمــقــابــل،  ــفــ وارتــ
ارتــفــعــت مبيعات القطاعين االستثماري 
والـــتـــجـــاري بــنــســبــة 30% مــقــارنــة بــالــعــام 
الماضي وبنسبة 74% على أساس سنوي، 
عــلــى الـــتـــوالـــي، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــقــطــاع 
التجاري شهد انخفاضا على أســاس ربع 
سنوي، والــذي قد يكون انعكاسا لتشديد 
األوضـــاع النقدية وارتــفــاع تكاليف البناء 
الــمــرتــبــطــة بـــزيـــادة أســـعـــار الـــمـــواد الــخــام 

ونقص العمالة.
وبالنظر إلى أداء العام كله، كان النشاط 
الــعــقــاري مــســتــقــرا نسبيا عـــام 2022 عند 
مــســتــويــات مــرتــفــعــة، وبــلــغ إجــمــالــي قيمة 
المبيعات 3.63 مليارات دينار مقابل 3.68 
مليارات عام 2021، ويعكس هذا التراجع 
الهامشي بنسبة 1.5%، على أساس سنوي، 
تالشي الطلب المكبوت الناجم جزئيا عن 
الجائحة عام 2021، وبقي النشاط اإلجمالي 
ــن الــمــســتــويــات الــمــســجــلــة  أعـــلـــى بــكــثــيــر مـ
مــا قــبــل الــجــائــحــة عـــام 2019، والمتوسط 
ــنـــوات )2019-2015(  الــســنــوي لــخــمــس سـ
البالغ 2.83 مليار ديــنــار، وتــأثــرت أنشطة 
المبيعات بديناميكيات قــطــاع الــعــقــارات 
الــســكــنــيــة، الــــذي شــهــد انــخــفــاضــا فــي عــدد 

الصفقات بنسبة 49% خالل عام 2022 رغم 
التعافي االقــتــصــادي، عقب ارتــفــاع أسعار 

النفط وإعادة فتح االقتصاد.
وإضــافــة إلــى ارتــفــاع تقييمات المنازل، 
خاصة في المناطق الداخلية، فإن ظروف 
عدم اليقين حول مقترحات الحكومة لحل 
أزمــة اإلسكان قد تكون أحد العوامل التي 
ساهمت في الحد من المبيعات، على المدى 
القصير عــلــى األقــــل، وتــشــمــل اإلصــالحــات 
ــــب/ رســــــوم عــلــى  ــرائـ ــ الـــمـــقـــتـــرحـــة فـــــرض ضـ
ملكية منازل متعددة ورفــع دعم الكهرباء 
والــمــاء عــن مــالــك الــعــقــار السكني الخاص 
ابتداء من العقار السكني الخاص الثاني 
وأكــثــر، إضــافــة إلـــى اقــتــراح بــفــرض رســوم 
على امتالك مجموعة من األراضي الفضاء 
غير المستغلة، للحد من عمليات المضاربة 
ضمن القطاع، إال أن تلك الــتــطــورات يبدو 
أنها قد ساهمت في التأثير على معنويات 

المشترين.
كما أظهر أداء مؤشر أســعــار العقارات 
بعض دالالت التراجع خالل الربع الرابع من 
عام 2022 )-3.2% على أساس ربع سنوي، 
+5.4% على أساس سنوي(، وفقا للتقديرات 
المستندة إلــى بــيــانــات الــمــعــامــالت، وذلــك 
بـــعـــد االرتـــــفـــــاع الـــمـــلـــحـــوظ الــــــذي شــهــدتــه 
تــقــيــيــمــات الـــعـــقـــارات الــســكــنــيــة عــلــى مــدى 
العامين الماضيين. ويعزى ذلــك التراجع 
إلـــى انــخــفــاض أســعــار الــعــقــارات السكنية 
)المنازل وقطع األراضــي( على أساس ربع 
سنوي في الربع الرابع من عام 2022، األمر 
الذي قد يكون مرتبطا بحالة عدم اليقين. 

إضافة إلى ذلك، فقد تباطأت وتيرة نمو 
أسعار العقارات االستثمارية، على أساس 
سنوي، إلى 0.7% في الربع الرابع من عام 
2022 مــقــابــل ارتـــفـــاع نسبته 7.6% خــالل 
الربع السابق، وقد يرتبط هذا التراجع الذي 
شهدته أسعار القطاع االستثماري بالتحول 

ــرأ عــلــى مــعــنــويــات الــمــســتــثــمــريــن  ــــذي طــ الـ
نظرا لالنتعاش البطيء الذي شهده سوق 
اإليجارات وارتفاع تكاليف التمويل، كما قد 
يتسبب ارتفاع معدالت الفائدة على الودائع 
في التنافس الحاد على أموال المستثمرين.

مبيعات القطاع السكني
بلغت قيمة أنــشــطــة مبيعات الــعــقــارات 
السكنية 480 مليون دينار في الربع الرابع 
من عام 2022، بارتفاع عن مبيعات الربع 
السابق البالغة 434 مليونا )+10.6% على 
أســـاس ربـــع ســنــوي(، إال أنــهــا أقـــل مقارنة 
بالربع الرابع من عام 2021 )-13.8% على 
أساس سنوي(، وجاءت المكاسب المسجلة 
عــلــى أســـاس ربـــع ســنــوي، والــتــي تــعــد أول 
مكاسب يتم تسجيلها منذ الــربــع الثالث 
من عام 2021، بدعم من زيادة حجم صفقات 
قطع األراضي، خاصة في محافظتي حولي 

واألحمدي. 
وقد يعزى استمرار تباطؤ وتيرة أنشطة 
الـــســـوق مـــقـــارنـــة بـــالـــعـــام الـــســـابـــق لــوضــع 
»االنتظار والترقب« الذي يتبعه المشترون 
نظرا الرتفاع تقييمات العقارات السكنية، 
خــاصــة فــي المناطق الــداخــلــيــة، وإمكانية 
اتـــخـــاذ تــدابــيــر جـــديـــدة تــتــعــلــق بــحــل أزمـــة 
الـــســـكـــن، وقــــد ســاهــمــت تــلــك الـــعـــوامـــل في 
انخفاض إجمالي قيمة المبيعات السكنية 
عام 2022 لحوالي 1.9 مليار دينار )-%30 
على أســـاس ســنــوي(، لكنها ال تـــزال أعلى 
من مستوياتها في أي عام آخر باستثناء 

عام 2021.

انتعاش متواضع
وبلغت مبيعات القطاع االستثماري 269 
مليون دينار في الربع الرابع من عام 2022 
)+6.8% على أســـاس ربــع ســنــوي، +%30 
على أســاس سنوي(، مسجلة بذلك بعض 

التعافي، وإن كان ضعيفا، مقابل التراجع 
الموسمي الذي شهده الربع الثالث من عام 
2022 فيما يــعــزى بصفة رئيسية لــزيــادة 

مبيعات الشقق بمحافظة مبارك الكبير.
وقد يكون ضعف مسار الطلب على مدار 
الــربــعــيــن الــمــاضــيــيــن مــرتــبــطــا بــمــزيــج من 
العوامل تتضمن ارتفاع تكاليف التمويل 
واستمرار ضعف سوق اإليجارات. إضافة 
لــذلــك، كــانــت أســعــار الــقــطــاع االســتــثــمــاري 
أكثر ضعفا في الربع الرابع كما هو موضح 
أعاله. إال أن القيمة االجمالية لمبيعات عام 
2022 ارتفعت بنسبة 46% لتصل إلى 1.1 
مليار ديــنــار بدعم مــن الجاذبية النسبية 
ــار مـــقـــارنـــة  ــ ــعـ ــ ــلـــى صـــعـــيـــد األسـ لـــلـــقـــطـــاع عـ
بــالــقــطــاع الــســكــنــي الــــذي شــهــد ارتــفــاعــات 
سعرية ملحوظة، ونتيجة لتحسن األوضاع 

االقتصادية في اعقاب الجائحة.

 
ً
مبيعات القطاع التجاري تشهد نموا

 في 2022
ً
ملحوظا

ــعــــت مـــبـــيـــعـــات قــــطــــاع الـــعـــقـــارات  ــفــ وارتــ
التجارية بنسبة 74% على أساس سنوي، 
لتبلغ 91 مليون دينار في الربع الرابع من 
عام 2022 )على الرغم من تراجعها مقارنة 
بــالــربــع الـــســـابـــق(، مـــع تــضــاعــف مــتــوســط 

. وقــد يــكــون ذلك 
ً
حجم الــمــعــامــالت تــقــريــبــا

 لتحسن الطلب على 
ً
على األرجح انعكاسا

أنشطة األعمال وضعف المبيعات في العام 
السابق. وتجاوز أداء القطاع التجاري عام 
2022 مستوى ما قبل الجائحة بالتزامن مع 
تعافي االقتصاد بصفة عامة. إال أن تشديد 
األوضـــاع النقدية قــد تكون لــه انعكاسات 

سلبية على األنشطة عام 2023.

مزيد من التراجع
 وأظهر نمو المبيعات العقارية إشارات 

دالــة على التراجع فــي النصف الثاني من 
عــام 2022 مقابل النصف األول مــن العام 
السابق، وهو االتجاه الذي قد يمتد خالل 
عام 2023، وتشمل الضغوط المحتملة التي 
قــد تــؤثــر سلبا على أداء الــقــطــاع العقاري 
ــيـــرة نــمــو االقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي،  تــبــاطــؤ وتـ
وتشديد الظروف النقدية العالمية مقارنة 
بالعام الماضي، وتباطؤ الطلب في سوق 
ــاع تــقــيــيــمــات الــقــطــاع  ــ ــفـ ــ ــارات، وارتـ ــ ــجــ ــ اإليــ

السكني. 
إضافة لذلك، قد تؤدي االستقالة األخيرة 
لــلــحــكــومــة إلــــى إطـــالـــة حـــالـــة عــــدم الــيــقــيــن 
المحيطة باإلصالحات العقارية المقترحة، 
مما قد يساهم في امتداد تراجع أداء القطاع 

العقاري طــوال عام 2023. وعلى الرغم من 
ذلــــك، هــنــاك عـــدة عـــوامـــل مـــا زالــــت تساهم 
ــاع أســـعـــار  ــم الــــســــوق، بــيــنــهــا ارتــــفــ ــ فــــي دعـ
ــمـــرار نــمــو الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ــتـ الـــنـــفـــط، واسـ
اإلجــمــالــي غــيــر الــنــفــطــي، وإن كـــان بوتيرة 
معتدلة )مقابل الركود المحتمل في بعض 
االقــتــصــادات الــخــارجــيــة(، وإمــكــانــيــة تلقي 
بعض الدعم نتيجة لتزايد اإلنفاق الحكومي 
على النحو المبين في مسودة الميزانية 
ــا قــد يستغرق  ــرارهـ )عــلــى الــرغــم مــن أن إقـ

بعض الوقت(.
وتشير التوقعات المستقبلية إلى توافر 
بــعــض الــتــطــورات اإليــجــابــيــة عــلــى صعيد 
ــي تــشــمــل ثـــالثـــة مــشــاريــع  ــتــ ــــرض، والــ ــعـ ــ الـ
سكنية رئيسية قيد التنفيذ تــقــدر بنحو 
3.2 مــلــيــارات ديـــنـــار عــلــى مـــدى الــســنــوات 
الثالث المقبلة. وتشمل المشاريع اإلضافية 
للسنة المالية 2022-2023 مشاريع تطوير 
مدينة جنوب صباح األحمد السكنية )277 
مليون دينار(، ومدينة سعد العبدالله )152 
مليونا( وجنوب المطالع )296 مليونا(، مما 
قــد يساهم فــي الحد مــن نقص المعروض 
وإعـــادة الــتــوازن إلــى السوق على المديين 

المتوسط والطويل.

استمر سهم بيتك في 
معاكسة أداء األسهم 

القيادية للجلسة الثانية على 
التوالي، إذ اتضحت نوايا شراء 

 في البورصة 
ً
السهم األكبر وزنا

منذ فترة بناء األوامر.
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ــة الـــتـــي أقـــيـــمـــت عــلــى  ــواريــ نـــاقـــشـــت الــجــلــســة الــــحــ
هــامــش منتدى »استثمر فــي الــســعــوديــة« المشاريع 
االستراتيجية في المملكة، بمشاركة كل مدير قطاع 
السياحة بوزارة االستثمار أحمد جمال، ومدير عام 
تطوير القطاع العقاري بوزارة االستثمار فهد الهاشم، 
ومدير عــام قطاع التطوير العقاري بــوزارة الشؤون 
البلدية والقروية واإلسكان عبداإلله الرشيد، ومدير 
الشراكات االستراتيجية والعالقات الدولية بهيئة 
تطوير بوابة الدرعية محمد عبدالشكور، والرئيس 
التنفيذي للشؤون المالية بالهيئة الملكية لمحافظة 

العال وسام لبد.
وفي بداية الجلسة، أكد المدير العام لتطوير القطاع 
العقاري بـــوزارة االستثمار فهد الهاشم، أن الــوزارة 
عملت على تطوير عــدد مــن التشريعات والــحــد من 
التحديات التي تواجه المستثمرين، إذ تم العمل على 
تطوير نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 
وتطوير األدوات التنظيمية والتشريعية التي تساعد 
في حل اإلشكاليات المتعلقة بالملكية، لتحقيق بيئة 

استثمارية جذابة.
وتابع الهاشم، أن الوزارة تنظر إلى تكامل جميع 
عناصر االستثمار، بمعنى أنها ال تبحث فقط عن 
مطورين عقاريين أو جهات تمويلية، بل تنظر إلى 
قــطــاعــات الــبــنــاء والــتــشــيــيــد والــصــنــاعــات المتعلقة 
ــواد الــبــنــاء والــخــدمــات  ــ بــالــتــطــويــر الـــعـــقـــاري مــثــل مـ
األساسية المكملة مثل التصميم الحضري، كما عملت 
الــوزارة على تطوير الخدمات التي تقدمها الجهات 
الحكومية وتحويلها إلى »إلكترونية« تخدم المستثمر 

بشكل متكامل.

ولــفــت إلــــى أن الـــــــوزارة تــطــمــح كــذلــك إلــــى تــطــويــر 
األصول السكنية وتطوير األصول التجارية، إضافة 
إلى خدمات المقاوالت وخدمات التصميم، ناهيك عن 
قطاع »الوساطة« الذي كان يفتقد إلى التنظيم، حيث 
عملت الـــوزارة على تطوير نظام الوساطة العقارية 

الذي دخل حيز النفاذ قبل 3 أسابيع.
وقـــال إن وجـــود منصة »اســتــثــمــر فــي الــســعــوديــة« 
، هو 

ً
وبوابة »فــرص« والتكامل القائم بينهما عمليا

نتاج جزء من عمل تم البدء به في العام 2018، وما 
زال أمــامــه الــعــديــد مــن الــمــهــام لتحقيق أفــضــل بيئة 
استثمارية وافــضــل ممكنات لــلــوصــول إلــى الفرص 

االستثمارية.
وأضاف: لدينا عمل قائم لتطوير فرص استثمارية 
عــلــى أكــثــر مــن 350 قطعة بــالــتــعــاون وزارة الــشــؤون 
البلدية والــقــرويــة واإلســكــان وجميع األمــانــات على 
مستوى المناطق للنظر إلى تلك المواقع االستثمارية 
واالستخدام األفضل لها، ثم توجيه المستثمرين نحو 

أفضل الخيارات االستثمارية المتاحة.
ولفت إلى وجود عدد ضخم من المشاريع، ذلك أن 
برنامج التخصيص ملئ بالمشاريع االستثمارية 
التي من بينها هيئة عقارات الدولة التي لديها عدد 
 ،B.O.T من األصول التي ترغب بتخصيصها بنظام الـ
بــالــتــعــاون مــع الــمــركــز الــوطــنــي للتخصيص وهيئة 
عقارات الدولة، إلى جانب مشاريع الضواحي السكنية 
التي يتم التعاون بشأنها مع الشركة الوطنية لالسكان 
)ضــاحــيــة الــخــزام-ضــاحــيــة الــفــرســان- الــبــحــيــرات في 
جــدة...( وغيرها من الضواحي السكنية التي تشكل 

فرص استثمارية في جميع مدن المملكة.

ــر الـــــشـــــراكـــــات  ــ ــديــ ــ ــه، اســـــتـــــعـــــرض مــ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ مـــــــن نـ
االســتــراتــيــجــيــة والـــعـــالقـــات الــدولــيــة بــهــيــئــة تطوير 
ات الرخصة  بوابة الدرعية محمد عبدالشكور، إجراء
 إلى أن المحافظة 

ً
االستثمارية في »الدرعية«، مشيرا

بصدد تطوير نحو 14 مليون متر مربع من األراضي، 
ــود الــعــديــد مـــن الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة  مـــا يــعــنــي وجــ
 خــالل السنوات 

ً
الــجــديــدة، مــن بينها بــنــاء 30 فندقا

الست القادمة، وعدد من الوحدات السكنية والتجارية.
 إلـــى فـــرص استثمارية 

ً
ولــفــت عــبــدالــشــكــور أيــضــا

أخــــرى فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ومـــواقـــف الـــســـيـــارات، إذ 
سيتم بــنــاء أكــثــر مــن 60 ألـــف مــوقــف ســيــارة فــي كل 
أســبــوع، باإلضافة إلــى العديد مــن محطات المترو، 
مــا يعني توفر العديد مــن الــفــرص اإلستثمارية في 

شتى المجاالت.

أمــــا مــديــر عــــام قــطــاع الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري بــــوزارة 
الشؤون البلدية والقروية واإلسكان عبداالله الرشيد، 
فتطرق إلــى البوابة اإللكترونية الجديدة التي قال، 
إنها ستعمل على تمكين الجهات الحكومية المختلفة 
بالمملكة مــن طـــرح الــفــرص االســتــثــمــاريــة العقارية 
أو البلدية، والتي لن تكون مجرد بوابة، بل ستقوم 
ــإدارة كــل أنــــواع الــعــمــلــيــات االســتــثــمــاريــة مــن طــرح  ــ بـ
ات، إذ بدأت   بالدراسات وطرح العطاء

ً
الفرصة مرورا

الكثير من الجهات الحكومية بالفعل باستخدام هذه 
البوابة لطرح الفرص االستثمارية المتاحة لديها، 
 وصـــل إلــى 

ً
حــتــى ان عـــدد الــفــرص الــمــطــروحــة حــالــيــا

أكثر من 37 الف فرصة، بعقود موقعة بلغت قيمتها 
نحو 7 مليارات ريــال، فيما بلغ عدد المسجلين من 

المستثمرين إلى نحو 60 ألف مستثمر.

ودعا الرشيد المستثمرين إلى الدخول والتسجيل 
في منصة فرص لالطالع على الفرص االستثمارية 

المتاحة في المملكة في الوقت الراهن.
من ناحيته، استعرض الرئيس التنفيذي للشؤون 
المالية بالهيئة الملكية لمحافظة العال وســام لبد، 
أهــم القطاعات والــفــرص االستثمارية المتاحة أمام 
 أن االســتــثــمــار فـــي مــحــافــظــة 

ً
الــمــســتــثــمــريــن، مــبــيــنــا

 عــلــى الــقــطــاع الــســيــاحــي أو 
ً
»الـــعـــال« لــيــس مــحــصــورا

الفندقي، إنما يتعدى ذلك بكثير، حيث يشمل القطاع 
الــفــنــدقــي والــخــدمــات اللوجستية، االنــشــاء والــبــنــاء، 
اإلدارة والتشغيل، التجزئة، والعقار التجاري..وغيره 
 أن »العال« مشجعة 

ً
من القطاعات المختلفة، مضيفا

لالستثمار، كما أن الفرص االستثمارية فيها واعدة 
.
ً
جدا
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٨اقتصاد

الصقر: الرؤية السعودية التنموية الحديثة 
ملهمة بانعكاساتها على المنطقة

تماثل منطلقات الرؤيتين وأهدافهما البد أن يؤدي إلى شراكة مستقبلية بين الكويت والمملكة

قال رئيس مجلس إدارة غرفة 
تــجــارة وصناعة الكويت محمد 
الصقر، إن الغرفة على ثقة تامة 
بــأن الــرؤيــة السعودية التنموية 
الــحــديــثــة الــهــادفــة الـــى االنــفــتــاح 
الشجاع على التقدم والعلم ورياح 
الــعــصــر لــيــســت شـــأنـــا ســعــوديــا 
فقط، بل هي رؤية ملهمة ال بد أن 
يكون لها انعكاساتها االيجابية 
والعميقة على المنطقة العربية 
عموما، وعلى اإلقليم الخليجي 

خصوصا.
وأعرب الصقر، في كلمته خالل 
الــجــلــســة االفـــتـــتـــاحـــيـــة بــمــنــتــدى 
»اســتــثــمــر فـــي الــســعــوديــة« الـــذي 
ــد فــــي دولـــــــة الــــكــــويــــت أمــــس،  ــقـ عـ
والـــذي نظمته وزارة االستثمار 
ــالـــغ االعــــتــــزاز  الـــســـعـــوديـــة، عــــن بـ
بدعوته للمشاركة في هذا الحدث 
الـــمـــهـــم، مــــؤكــــدا عـــمـــق الـــعـــالقـــات 
الــثــنــائــيــة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
الشقيقين والمرتكزة على منصة 
راسخة من وحدة التاريخ واللغة 
والــعــقــيــدة، والــتــطــلــع الـــى وحـــدة 

المستقبل والتحديات والفرص.
وأضــــــــاف: »إذا كـــانـــت الـــرؤيـــة 
السعودية 2030 تحظى بإشراف 
ــهــــات خــــــــادم الـــحـــرمـــيـــن  ــيــ وتــــوجــ
الـــشـــريـــفـــيـــن، الـــمـــلـــك ســـلـــمـــان بــن 
عــبــدالــعــزيــز، ويـــقـــودهـــا ويــحــمــل 
شعلتها صاحب السمو الملكي 
ولـــــي الـــعـــهـــد األمــــيــــر مـــحـــمـــد بــن 
ــرة صـــاحـــب  ــلــــمــــان، فــــــإن حــــضــ ســ
السمو أمير دولة الكويت الشيخ 
نـــواف األحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح، 
ــه )رؤيــــــــة الــكــويــت  ــوجــ يـــرعـــى ويــ
2035(، التي عهد بمتابعة خطاها 

ومشاريعها الى سمو ولي العهد 
الــشــيــخ مــشــعــل األحـــمـــد الــجــابــر 
 أن الــرؤيــتــيــن 

ً
الـــصـــبـــاح«، مــبــيــنــا

تـــتـــفـــقـــان »بـــشـــكـــل أســــاســــي عــلــى 
بــنــاء االنـــســـان الــمــتــعــلــم الــعــامــل، 
وتخفيف االعــتــمــاد على النفط، 
وتـــوســـيـــع الـــقـــاعـــدة االنـــتـــاجـــيـــة، 
وتـــمـــكـــيـــن الـــقـــطـــاع الــــخــــاص مــن 
النهوض بدوره التنموي، وصوال 
ــاد مــــســــتــــدام، يــلــبــي  ــتــــصــ الــــــى اقــ
مــقــتــضــيــات الــعــصــر وتــوجــهــات 
المستقبل، وينفتح على التقدم 
العلمي، ويساهم في نشر االبداع 

واالبتكار«.
وأشــار إلــى أن هــذا التماثل في 
مــنــطــلــقــات وأهـــــداف الــرؤيــتــيــن، ال 
بد أن يؤدي الى شراكة مستقبلية 
بين الكويت والسعودية، ليس في 
مجال االستثمار فحسب، بــل في 
الــمــحــاور الــتــجــاريــة والــصــنــاعــيــة 
ــدا أنــهــا  ــؤكــ ــا، مــ ــة أيــــضــ ــيـ ــدمـ والـــخـ
شـــراكـــة ســتــتــوســع الـــى كــافــة دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي، من 
خــالل رؤاهــا التنموية الواضحة، 
والمفتوحة لمساهمات مواطني 
تلك الدول ولالستثمارات األجنبية.

وأعرب عن جزيل شكره لوزارة 
االستثمار السعودية الختيارها 
الــــكــــويــــت الـــمـــحـــطـــة األولـــــــــى فــي 
مــســاعــيــهــا الـــدولـــيـــة، لــلــتــعــريــف 
ــــرص االســتــثــمــار في  بــمــنــاخ وفـ
 أن لــلــرؤيــة 

ً
الـــســـعـــوديـــة، مــبــيــنــا

الــســعــوديــة الــتــي لـــم تــقــطــع بعد 
منتصف مــداهــا الــزمــنــي نتائج 
مبشرة، ووصفها صندوق النقد 
الدولي بأنها مبهرة وترى فيها 
ــــرى مـــا يبشر  جـــهـــات دولـــيـــة أخـ

بتحقيق الرؤية هدفها النهائي، 
والمتمثل بــأن يــكــون االقتصاد 
السعودي عام 2030 من بين أكبر 
خمسة عشر اقتصادا في العالم.

تمكين القطاع الخاص

ــزا رئــــيــــس الـــغـــرفـــة نــجــاح  ــ ــ وعـ

الــرؤيــة الــســعــوديــة إلـــى التمكين 
الجاد والفعلي للقطاع الخاص، 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ وتـــــوفـــــيـــــر الــــبــــنــــيــــة األسـ
ــــي تـــتـــيـــح لــه  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــمــــؤســــســ والــ
أداء دوره الــتــنــمــوي، والــنــهــوض 
بمسؤوليته المجتمعية، في إطار 
الحرية والمنافسة والعدل، حيث 
أقــــرت المملكة فــي مــــارس 2021 

نظام تخصيص، يستهدف إتاحة 
16 قطاعا حكوميا أمــام القطاع 
الخاص، والذي تستهدف الرؤية 
دفع مساهمته في الناتج المحلي 
االجمالي من 40 الى 65 في المئة.
وأكـــــد أن الــمــمــلــكــة اعــتــمــدت 
ــيــــة  االســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة الــــوطــــنــ
للصناعة، والــمــبــادرة الوطنية 

لـــســـالســـل اإلمــــــــــداد الـــعـــالـــمـــيـــة، 
وقطعت شوطا طيبا لبناء بنية 
تحتية مستدامة فــي قطاعات 
الــســيــاحــة والـــثـــقـــافـــة، وتــحــفــيــز 
االبــــــداع واالبـــتـــكـــار مــعــتــبــرا أن 
أول ثـــمـــار هـــــذا الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
القطاع الخاص تمثل بارتفاع 
حـــجـــم الـــعـــمـــالـــة الـــوطـــنـــيـــة فــيــه 

إلــــى مــســتــوى تــاريــخــي يــنــاهــز 
مليونين وربع المليون مواطن.

ً
الناهض فخورا

من جانبه، قال وزيــر التجارة 
والصناعة وزيــر الــدولــة لشؤون 

االتــــصــــاالت وتــكــنــولــوجــيــا 

محمد الصقر

جراح الناصر وحصة المطيري

عصام الصقر والسفير السعودي

الجلسة الحوارية

•• نتائج مبشرة لرؤية لم تقطع بعُد منتصف مداها  نتائج مبشرة لرؤية لم تقطع بعُد منتصف مداها 
الزمني... ووصفها صندوق النقد بالمبهرةالزمني... ووصفها صندوق النقد بالمبهرة

•• نجاح الرؤية السعودية بسبب التمكين الجاد  نجاح الرؤية السعودية بسبب التمكين الجاد 
والفعلي للقطاع الخاصوالفعلي للقطاع الخاص

شاركت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس في منتدى »استثمر في السعودية« 
الذي عقد في الكويت.

وتهدف إقامة المنتدى إلى تنمية العالقات االقتصادية وتعزيز االستثمارات 
المتبادلة، إضافة إلى تسليط الضوء على البيئة االستثمارية وعرض أبرز الفرص 

االستثمارية المتاحة في المملكة. وتضمنت أعمال المنتدى جلسات حوارية 
لمناقشة أبرز القطاعات االستثمارية الواعدة بين البلدين، واستعراض أبرز 

تطورات بيئة األعمال في المملكة والمشاريع الكبرى المرتبطة برؤية 2030، 
إضافة إلى اجتماعات ثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

 السمات الرئيسية المميزة 
للرؤية السعودية

تــحــدث الــصــقــر عـــن الــســمــات الــرئــيــســيــة الــمــمــيــزة لــلــرؤيــة 
الــســعــوديــة والمتمثلة بــالــتــقــديــر الــذكــي والــحــاســم للعالقة 
العضوية الوثيقة بين التطور المجتمعي والتقدم االقتصادي، 
ــــار االقــتــصــادي والحيوية  حــيــث انطلقت مــن اعــتــبــار االزدهـ
االجتماعية ركيزتين متكاملتين من ركائز الــرؤيــة الثالث. 
 بين عامي 2015 و2021 

ً
وهو ما يفسر تقدم المملكة عالميا

من الترتيب 37 إلى الترتيب 21 على مؤشر »جودة الحياة«.
وشدد الصقر على أن المخزون العلمي والمعرفي الذي بنته 
المملكة خالل العقود الماضية ساعد إلى حد كبير في تحقيق 
التوازي والتكامل بين ركيزتي االزدهار والتطور االجتماعي 
 من الجامعات العشر األحسن 

ً
السيما أن المملكة تملك خمسا

في العالم العربي، كما أنها تحتل الموقع األول عالميا على 
مؤشر »العدالة في التعليم«.

وأشار إلى سمة احترام الوقت في رؤية السعودية، وهو ما 
ينعكس مباشرة على درجة المصداقية والشفافية والقدرة 
 انخفاض الوقت 

ً
على التخطيط بالنسبة للمستثمر، موضحا

الالزم الستكمال اجراءات تأسيس شركة تجارية من خمسة 
 إلى نصف ساعة. وتقليص مدة تسلم البضائع 

ً
عشر يوما

من الميناء بنسبة 60%، ومدة التخليص الجمركي بنسبة 
 على تأشيرة دخول 

ً
54%، في حين أصبح الحصول إلكترونيا

للمملكة ال يستغرق أكثر من خمس دقائق.

الجلسة الحوارية ناقشت المشاريع االستراتيجية في المملكة الجلسة الحوارية ناقشت المشاريع االستراتيجية في المملكة 

الكويت استضافت منتدى

https://www.aljarida.com/article/14384
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الناهض: التسهيالت المقدمة للمستثمرين 
تزيد جدوى االستثمار في المملكة

الفالح: 11 مليار ريال حجم التبادل 
التجاري بين البلدين بزيادة %22

 السعودية من االقتصادات المستشرفة للمستقبل 
 غير مستغلة واستثمارات فريدة

ً
وتوفر فرصا

اإلصالحات نجحت في دفع عجلة 
نمو االقتصاد السعودي وتنويع مصادره

»stc« تكريم شركة »المباني«تكريم

الصقر والفالح والناهض والسفير السعودي

خالد الفالحمازن الناهض

المعلومات مازن الناهض: 
»إنه لمن دواعي سروري أن أرحب 
 فـــي أعـــمـــال مــنــتــدى 

ً
بــكــم جــمــيــعــا

»استثمر في السعودية«، والذي 
 
ً
نفخر جميعنا قــيــادة وحــكــومــة
 باحتضان دولة الكويت 

ً
وشعبا

لــمــحــطــة انــطــاقــتــه األولـــــــى، لما 
تــعــكــســه هــــذه الـــرمـــزيـــة الــخــاصــة 
من تمّيز للعاقات بين البلدين 

الشقيقين«.
ــه »ال يــعــد  ــ ــر الـــنـــاهـــض أنـ ــ وذكــ
ـــعـــد 

ُ
ــــول إن الـــمـــمـــلـــكـــة ت ــقـ ــ  الـ

ً
ســـــــرا

ــن االقــــتــــصــــادات الــمــســتــشــرفــة  مــ
للمستقبل، بما توفره من فرص 
غير مستغلة، وفـــرص استثمار 
فـــريـــدة، بــحــكــم رصــيــدهــا الكبير 
من اإلمكانات والفرص المتميزة 
للمستثمرين في مختلف قطاعات 
المملكة الــمــزدهــرة تــحــت قــيــادة 
خــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده 

االمير محمد بن سلمان«.
وبــيــن انــنــا نشهد انعقاد هذا 
الـــحـــدث الـــبـــارز عــلــى أرض دولـــة 
الكويت، والذي يهدف إلى تسليط 
الضوء على البيئة االستثمارية 
في المملكة، وعرض أبرز الفرص 
االستثمارية فيها، والــتــي تأتي 
ــّوالت  ــتـــحـ ــالـ ــــززة بـ ــعـ ــ جــمــيــعــهــا مـ
االجتماعية واالقــتــصــاديــة التي 
تشهدها المملكة في إطــار رؤية 

.2030
وأضاف أن ما يزيد من جدوى 
االســتــثــمــار فــي الــســعــوديــة ليس 
الفرص االستثنائية المطروحة، 
 التسهيات التي تقدم 

ً
بل أيضا

للمستثمرين عند االستثمار في 
المشاريع الكبرى التي تطرحها 
ر للمستثمرين 

ّ
المملكة، بما يوف

 هــائــلــة لــتــنــمــيــة أعــمــالــهــم 
ً
ــا فـــرصـ

وتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح مــســتــفــيــديــن 
بالنمو االستثنائي الحاصل في 
ــة قطاعات أعــمــال السعودية 

ّ
كــاف

الواعدة.
وذكــر الناهض أنــه وبحضور 
ــال  ــ مـــســـؤولـــيـــن ســـعـــوديـــيـــن ورجـ
ــة  ــ ــ أعـــــمـــــال كـــويـــتـــيـــيـــن عــــلــــى درايـ
كــافــيــة وأكــثــر مــن كــافــيــة بدربهم 
إلــــى الــمــمــلــكــة الــمــعــتــاديــن عليه 
مدفوعين بالعاقة االستثمارية 
التاريخية الــتــي تــربــط البلدين، 
تتزايد التوقعات بإمكانية تنامي 
فــــــرص الــــتــــعــــاون االســـتـــثـــمـــاري 
وزيــادة حضور مجتمع األعمال 

في السوق السعودي.
ورأى أن مما يغذي هذه الرؤية، 
تـــــوافـــــر الـــــفـــــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة 
االستثنئاية في المملكة بمختلف 
القطاعات والتسهيات الخاصة 
الــــمــــقــــدمــــة مــــــن كـــــافـــــة الــــجــــهــــات 
بــالــمــمــلــكــة إلــــى جـــانـــب تــطــلــعــات 
المستثمر الكويتي المعروف عنه 
 تفوقه في اقتناص الفرص 

ً
دائما

 
ً
االســتــثــمــاريــة الــمــنــاســبــة، مــعــززا

بقدراته المالية الواسعة، وخبراته 
ــات  ــة بـــمـــخـــتـــلـــف قـــطـــاعـ ــيــ ــنــــوعــ الــ
االســتــثــمــار، ال ســيــمــا المرشحة 
لتسجيل مــعــدالت نمو ملموسة 

بالفترة المقبلة.
واختتم الناهض: »ال يسعني 
ــرار الـــتـــرحـــيـــب بـــاألشـــقـــاء  ــكــ إال تــ
مــن المملكة العربية السعودية 

ــة إقــــــرار  ــيـ ــانـ ــم مــــــرة ثـ ــهـ  لـ
ً
شـــــاكـــــرا

انـــطـــاقـــة مـــنـــتـــدى )اســـتـــثـــمـــر فــي 
 
ً
السعودية( مــن الــكــويــت«، مؤكدا
حــــــرص دولـــــــة الــــكــــويــــت بـــقـــيـــادة 
ســمــو أمــيــر الــبــاد الــشــيــخ نــواف 
ــو ولـــــــي الـــعـــهـــد  ــ ــمـ ــ ــد، وسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ األحـ
الــشــيــخ مشعل األحــمــد، ورئــيــس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف 
األحمد، وحكومة وشعب الكويت 
على التعاون الدائم مع المملكة، 
 فحسب بــل في 

ً
ليس استثماريا

مختلف فرص التعاون الممكنة 
بين البلدين.

 بيد
ً
الفالح: مع الكويت يدا

ــه، قـــــــــــال وزيــــــــر  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــاحــ ــ مــــــــن نــ
االستثمار السعودي المهندس 
خالد الفالح إن المملكة العربية 
 
ً
السعودية تعمل مع الكويت يدا
بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 
ــة الــكــويــت 2035، وذلـــك  ــ مـــع رؤيـ

تحت القيادة الحكيمة للبلدين.
وأكمل، خال منتدى االستثمار 
فـــي الـــســـعـــوديـــة، أن وحـــــدة هــذه 
الــــــــــرؤى واألهـــــــــــــداف الـــمـــشـــتـــركـــة 
تأكدت في يونيو من عام 2021، 
بانعقاد االجتماع األول لمجلس 
الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي الــكــويــتــي، 
الـــذي صاحبه توقيع 5 مــذكــرات 
تــفــاهــم بــيــن الــبــلــديــن مـــن بينها 
مذكرة للتعاون في مجال تشجيع 
االستثمار المباشر في البلدين، 
وتوحيد الجهود لتذليل العقبات 
وتوفير الفرص للمستثمرين في 

كا البلدين.
وأوضــــح الــفــالــح أنـــه فــي إطــار 
رؤية المملكة 2030، فقد نجحت 
ــات االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي  اإلصــــاحــ
شهدتها المملكة في دفــع عجلة 
نمو االقتصاد السعودي، وتنويع 
مـــصـــادره، بــحــيــث أصــبــح حسب 
تقديرات صــنــدوق النقد الدولي 
األســرع واألعلى نموا في العالم 
ــام 2022، وبـــلـــغ حجمه  خــــال عــ
قــرابــه 4 تــريــلــيــونــات ريـــال )أكــثــر 
مــن تريليون دوالر( ليتقدم إلى 
المرتبة السادسة عشرة بين أكبر 

اقتصادات العالم.
ــج  ــرامــ ــبــ وأفـــــــــــاد بــــــــأن قـــــــــادة الــ
التنموية الرئيسية في المملكة 
ــتــــدى  ــنــ ــمــ قـــــــدمـــــــوا مـــــــن خــــــــــال الــ
ــه  ــب لـ ــ ــاحــ ــ ــــصــ ــمــ ــ ــ والـــــــمـــــــعـــــــرض ال
معلومات عن الخطوات المتميزة 

الـــتـــي اتــخــذتــهــا الــمــمــلــكــة بشكل 
عام وفي مجال تنمية االستثمار 
ــل خـــــــــــاص، كــــمــــشــــروعــــات  ــكــ ــشــ بــ
ــنـــدوق االســـتـــثـــمـــارات الــعــامــة  صـ
ــقـــديـــة  ــيــــوم والـ ــثـــل نــ الـــعـــمـــاقـــة مـ

والبحر األحمر والدرعية والعا 
ــا اســــتــــعــــرضــــوا  ــ ــمـ ــ وغــــــيــــــرهــــــا، كـ
ــات الــــتــــنــــمــــيــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــراتـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
الــمــنــاطــقــيــة الـــتـــي تـــربـــط تــطــويــر 
كــــل مــنــطــقــة بـــاالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات 

الــقــطــاعــيــة والـــمـــزايـــا التنافسية 
التي تخصها، كما تم استعرض 
البرامج الرئيسية لتحقيق الرؤية 
كبرنامج جودة الحياة وبرنامج 
تــــطــــويــــر الــــصــــنــــاعــــة الـــوطـــنـــيـــة 

والخدمات اللوجستية وبرنامج 
التخصيص.

وأكـــد الــفــالــح أن مــا تحقق من 
إنجازات يمثل عناصر جوهرية 
فـــــي االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــوطـــنـــيـــة 

لــاســتــثــمــار الــتــي أطــلــقــهــا سمو 
ولــــي الــعــهــد، مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
والتي نعدها من أهــم الخطوات 
ــتـــي اتـــخـــذتـــهـــا الــمــمــلــكــة لــدعــم  الـ
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ تـــنـــمـــيـــة وجــــــــذب االســ
وتـــطـــويـــر الــبــيــئــة االســتــثــمــاريــة 
والـــتـــي تــســتــهــدف الـــوصـــول إلــى 
حجم استثمارات يبلغ نحو 12.4 
تريليون ريال بحلول عام 2030.

ــال الــفــالــح  ــ ــر، قـ ــ مــــن جـــانـــب آخــ
نفخر فــي المملكة بــمــا للكويت 
ــن ســـجـــل عـــريـــق فــي  الــشــقــيــقــة مــ
ــيــــث وصـــــــل تـــجـــار  الـــــتـــــجـــــارة، حــ
الكويت منذ القرن التاسع عشر، 
إلى الهند وأوروبــا في تجارتهم 
ــلـــؤلـــؤ عــلــى  ، وتــــجــــارة الـ

ً
عـــمـــومـــا

وجــه الخصوص، كما نعتز بما 
حــقــقــتــه الـــكـــويـــت مــــن إنــــجــــازات 
ــقــــافــــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــثــ ــلــ كـــــمـــــنـــــارة لــ
والتطور االجتماعي خال العقود 
الماضية، وهــي اإلنــجــازات التي 
امــــتــــدت لــتــشــمــل ســـجـــل الــكــويــت 
ــي مـــجـــال  ــ الـــمـــمـــيـــز والـــــــريـــــــادي فـ
االستثمار والتنمية االقتصادية.
وبين الفالح أن سوق الكويت 
لألوراق المالية تأسست في عام 
1962، لــتــكــون بـــذلـــك أول ســوق 
لـــــــــــألوراق الــــمــــالــــيــــة فـــــي مــنــطــقــة 
الخليج العربي، وباتت صناديق 
ــا تــديــره  الــكــويــت الـــســـيـــاديـــة، ومــ
مـــن اســتــثــمــارات مـــثـــااًل يــحــتــذى، 
 
ً
واحتلت المرتبة الثانية عربيا
 بين نظيراتها، 

ً
والرابعة عالميا

بأصول بلغت 750 مليار دوالر.
وأضـــــــاف أن إطــــــاق الـــوحـــدة 
االقــتــصــاديــة االســتــشــاريــة، جــاء 
بـــرئـــاســـة ســـمـــو رئــــيــــس مــجــلــس 
 
ً
 مــتــطــورا

ً
الـــــــوزراء، لــيــضــع نــهــجــا

لدعم االقتصاد الوطني الكويتي، 
والعمل على جذب االستثمارات 
المباشرة ذات القيمة المضافة، 
وتعزيز دور القطاع الخاص، في 

إطار رؤية الكويت 2035.
ولفت إلــى أن هــذه التوجهات 
ــادل  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ ــ ــو ال ــ ــمــ ــ أســــــــفــــــــرت عــــــــن نــ
االقتصادي بين البلدين، فالكويت 
ــن أبــــــــرز الـــشـــركـــاء  ــ ــوم مـ ــ ــيـ ــ ــي الـ ــ هـ
الــتــجــاريــيــن للمملكة، حــيــث بلغ 
ــاري بــيــن  ــجــ ــتــ ــادل الــ ــبــ ــتــ ــم الــ حـــجـ
الــبــلــديــن قـــرابـــة 11 مــلــيــار ريــــال، 
ـــ22 فــي الــمــئــة عن  بــزيــادة تــقــدر بـ
مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأعــــــــــــرب عــــــن فـــــخـــــره بــحــجــم 
االســـــتـــــثـــــمـــــارات الــــكــــويــــتــــيــــة فــي 

الــمــمــلــكــة، الــتــي بــلــغ رصــيــد هــذه 
ــمــــارات نـــحـــو 35 مــلــيــار  ــثــ ــتــ االســ
ريال، وشملت قطاعات عدة منها 
اإلقامة وتجارة التجزئة والطعام 
واالتصاالت والتشييد وغيرها. 
ونعتز، كــذلــك، باختيار عــدٍد من 
كبريات شركات الكويت، مثل؛ زين 
وشــمــول، وأجيليتي، ومجموعة 
الــغــانــم، وغــيــرهــا كثير، للمملكة 
كـــســـوق تــضــخ فــيــه اســتــثــمــارات 
سهم في نمو االقتصاد 

ُ
ضخمة، ت

السعودي وتنوعه وازدهاره، بقدر 
ــســهــم فـــي تــعــزيــز االقــتــصــاد 

ُ
مـــا ت

الكويتي وتنميته.
ــه فــــي إطــــــار الــعــمــل  ــل أنـــ ــمــ وأكــ
المستمر والشراكة الفاعلة بين 
الشقيقتين الــمــمــلــكــة والــكــويــت، 
يـــأتـــي هــــذا الـــمـــنـــتـــدى، مـــن خــال 
الــجــهــود المشتركة بيننا وبين 
إخوتنا في الكويت، والذي نسعد 
فيه بحضور ومشاركة أكثر من 
٩٠ شــركــة كــويــتــيــة مـــن قــطــاعــات 
اســـتـــثـــمـــاريـــة مـــتـــنـــوعـــة، والـــذيـــن 
أحــثــهــم عــلــى الــنــظــر فـــي الــفــرص 
المتاحة لهم، التي سيقدمها لهم 
المنتدى والمعرض المصاحب، 
 أن السياسات االستثمارية 

ً
مؤكدا

فــــي الــمــمــلــكــة تــقــضــي بــمــعــامــلــة 
الــمــســتــثــمــر الــخــلــيــجــي مــعــامــلــة 

المستثمر السعودي.

35 مليار 
ريال حجم 

االستثمارات 
الكويتية في 

السعودية

المملكة 
والكويت 
تعمالن 

 لدفع 
ً
معا

رؤيتيهما 
التنمويتين 

وتكاملهما
الفالح

أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن 
معجب الحويزي، أن برامج رؤية المملكة 2030 
ساهمت في تعزيز قدرات وإمكانيات االقتصاد 
السعودي للحفاظ على وتيرة نمو مستمرة لعام 
 
ً
2022، حيث تــقــدم بــرامــج رؤيـــة المملكة فرصا
هائلة تعززها قدرات إنتاجية وتنوع االقتصاد 
فــي الــمــمــلــكــة وتــســاهــم فــي جـــذب االســتــثــمــارات 
الدولية للمشاركة في مختلف مسارات أهداف 

رؤية 2030.
وأضاف الحويزي: » يأتي لقاؤنا هذا )منتدى 
استثمر فــي الــســعــوديــة( فــي ظــل مــبــارك انطلق 
بقوة في بلدينا من أجل توسيع آفــاق التعاون 
االقــتــصــادي واستكشاف الــفــرص االستثمارية 
والــتــجــاريــة الــمــتــاحــة لــقــطــاعــي األعـــمـــال فــي كل 
البلدين،  كما تكمن أهمية لقائنا هذا في تعزيز 
التعاون االقتصادي بين بلدينا لاستثمار في 
 في وقتنا الحالي 

ً
مجاالت عدة جديدة، خصوصا

اثــر ما يواجه االقتصاد العالمي من صعوبات 
وتحديات«.

 وبين أن رؤيــة اقتصاد المملكة مكنت من أن 
 في عــام 2022، 

ً
يصبح أســرع االقتصادات نموا

فقد حقق الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لعام 
2022 معدل نمو قدره 8.7 في المئة مقارنة بالعام 
 بين دول مجموعة 

ً
السابق، وهــو األســرع نموا

العشرين، أما على صعيد القطاع الخاص فقد 
بلغ معدل النمو 6 في المئة في عام 2022  مقارنة 

بــالــعــام الــســابــق، وبــلــغــت مساهمته فــي الناتج 
المحلي اإلجمالي 38 في المئة في عام 2022.

وأوضح  أن المملكة العربية السعودية تتمتع 
بعاقة أخــويــة وطــيــدة مــع دولــة الكويت فــي كل 
الــمــجــاالت، لذلك استحوذ الجانب االقتصادي 
ــن االهـــتـــمـــام ودعـــــم ورعــــايــــة من  عــلــى الــكــثــيــر مـ
البلدين من حيث التبادل التجاري واالستثمارات 
المشتركة، إضافة إلى تسهيل االستثمار البيني 

وتعزيز جاذبية االستثمار.

قــال المدير الــعــام لشركة الشايع فــي المملكة فيصل 
الشايع، إن قصة استثمار مجموعة الشايع بــدأت قبل 
أكثر مــن 100 عــام عندما قــام الراحلين أجــدادنــا محمد 
وعـــلـــي حـــمـــود الـــشـــايـــع رحــمــهــم الـــلـــه بــتــأســيــس الــعــمــل 
التجاري عن طريق استيراد البضاعة التقليدية الخام من 
الهند وإرسالها إلى الكويت ومنها إلى المملكة العربية 
السعودية. بعدها تطور العمل وأكمل المسيرة األجداد 
صــالــح وعبداللطيف وعبدالعزيز الشايع رحمهم الله 
باالستثمار في مجال العقارات والفندقة والسيارات في 
.
ً
 وفي السعودية خصوصا

ً
منطقة الشرق األوسط عموما

ــاف الــشــايــع: وهـــا نــحــن نــكــمــل مــســيــرة األجــــداد  ــ وأضـ
بقيادة األعمام األفاضل الحاضرين بيننا اليوم، حيث 
بدأنا قبل 40 سنة بعدد محات تجزئة ال يتجاوز أصابع 
اليد، وبفضل الله لدينا اليوم ما يقارب الـ 900 محل في 
المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة نــتــج عنها الــيــوم توظيف 
اكــثــر مــن 7000 شــاب ســعــودي وســعــوديــة. )استثمر في 
السعودية(، لماذا؟، لعل شهادتنا مجروحة، لكن من باب 
مشاركة الخبرات والتجارب، فإني أنقل لكم تجربتنا على 

مدار السنوات الماضية.
وبـــدأ بمثال صغير »لــكــن تــأثــيــره اإليــجــابــي كبير أال 
وهو المدة الزمنية إلصدار ترخيص محل، لدينا وكالة 
صيدليات بوتس العالمية، وأذكــر قبل 6 سنوات كانت 
 
ً
مدة إصــدار رخصة المحل بين 4 شهور وتصل أحيانا
إلى 6 شهور، لكن اليوم تم اختصار المدة، إذ كانت آخر 
صيدلية فتحناها أخــذت أقــل من شهر، أي تم اختصار 
أكثر من ربع المدة، وألنها صيدلية أخذت هذه المدة، أما 
إذا كان محل مابس فالموافقة فورية عن طريق التقديم 
 إلــى التأثير 

ً
أونــايــن وفــق اشــتــراطــات مــحــددة«، مــشــيــرا

ايجابي على التاجر والعميل وموظفي المحل، ومالك 

العقار الذي استأجر منه التاجر، والبنوك كذلك أي تأثير 
إيجابي على االقتصاد.

 لــلــقــاء أحــد 
ً
ــدا وذكـــــر أنــــه »قـــبـــل ســـنـــوات أخـــذنـــا مــــوعــ

الــمــســؤولــيــن فــي الـــريـــاض لتعطل الــتــرخــيــص النهائي 
الفتتاح محل من المحات، وفــي صباح يــوم االجتماع 
تم إخطار السكرتير في مكتبنا بأنه تم إلغاء االجتماع 
إلصدار الرخصة دون الحاجة لعقد االجتماع. وبتوفيق 
مـــن الــلــه أواًل، ثـــم بــتــوجــيــه مـــن مــجــلــس اإلدارة الــمــوقــر، 
وبجهود العاملين المخلصين لــدى مجموعة الشايع، 
تم في الشهر الماضي بحمدالله افتتاح مصنع الشايع 
لــألغــذيــة فــي مدينة ســديــر للصناعة واألعــمــال بشراكة 
متميزة مــع الهيئة السعودية للمدن الصناعية )مــدن( 
لتغذية فروع ستاربكس المنتشرة في السعودية، وتبلغ 
 ،

ً
الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة للمصنع 60 ألـــف وحــــدة يــومــيــا

ويوظف أكثر من 70 موظف سعودي من الجنسين أغلبهم 
من سكان منطقة سدير وما يحيطها. وسيخدم المصنع 

توسعنا في فروع مقاهي ستاربكس«.
 افتتاح »أحد أكبر استثماراتنا 

ً
وكشف أنه سيتم قريبا

وهــــي مـــخـــازن مــجــمــوعــة الــشــايــع فـــي جـــنـــوب الـــريـــاض، 
وألن الــمــســتــودع فــريــد مــن نــوعــه بسبب حجمه كمبنى 
واحــد، واجهنا عدة عقبات من حيث التراخيص، وبعد 
عرض الموضوع على وزارة االستثمار، قامت مشكورة 
بتذليل العقبات وإصدار التراخيص المطلوبة، ستوظف 
مستودعات الشايع العديد مــن الموظفين السعودين. 
يليها مخازن في مدينة الملك عبدالله االقتصادية شمال 

جدة تخدم المنطقة الغربية«.
وأوضــح أنه ال يوجد نظام كامل بــدون أخطاء، حيث 
تظهر بعض العقبات لدى صاحب العمل لسبب او آلخر 
كما هو الحال في معظم دول العالم. لكن ما رأيناه هو 

الرغبة الواضحة والجادة والحازمة لتذليل العقبات امام 
المستثمرين في السعودية، وسمعناها في اكثر من مرة 
من المسؤولين قولهم )اعتبرونا معقبينكم لدى الدوائر 

الحكومية(.
وعرض الشايع أهم استثمارات مجموعة الشايع في 
المملكة العربية السعودية »عن طريق شراكتنا في شركة 
شمول بالشراكة مع شركة المباني الكويتية ومجموعة 
الفوزان السعودية وهما مشروعا أفنيوز الرياض وأفنيوز 
رت 

ّ
الخبر، حيث واجهت الشركة عقبات في التراخيص أخ

الــمــشــروع، وقـــد ذهــبــنــا فــي وفـــد بــقــيــادة رئــيــس مجلس 
اإلدارة الــتــنــفــيــذي مــحــمــد عــبــدالــعــزيــز الــشــايــع لمقابلة 

وزيراالستثمار المهندس خالد الفالح.

 
ً
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ــن تــعــاونــهــا  ــ ــة زيـ ــركـ أعـــلـــنـــت شـ
ــة عــــرض  ــ ــدمـ ــ مـــــع »ديـــــــــزنـــــــــي+«، خـ
ــــام والـــبـــرامـــج والــمــســلــســات  األفـ
ــــت  ــة والـ ــركــ ــــن شــ الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة مـ
ديزني، لتقديم ما ال يقل عن ستة 
أشهر من الخدمة لعمائها، لتكون 
أول شــركــة اتـــصـــاالت فــي منطقة 
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا 

تتعاون مع المنصة العالمية.
وتم إعان الشراكة خال الحفل 
الــــخــــاص الــــــذي أقـــيـــم فــــي مــنــصــة 
زين لابتكار ZINC بمقر الشركة 
الرئيسي في الشويخ، والذي شهد 
حضور الرئيس التنفيذي للشؤون 
التجارية في »زين- الكويت« مشعل 
محمد، ورئيس »ديزني+« لمنطقة 
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا 
تميم فارس، إضافة إلى أعضاء من 

فريقي »زين« و»ديزني+«.
ــبــــح اآلن بـــإمـــكـــان عــمــاء  وأصــ
بــاقــات MAX المختارة الجديدة 
 من »زين« االستمتاع باشتراك 

ً
كليا

»ديزني+« مجاني ما دامت الباقة 
فعالة، كما يمكن للعماء الحاليين 
في باقات الدفع اآلجــل الصوتية 
ــــت الـــمـــخـــتـــارة  ــرنـ ــ ــتـ ــ وبــــــاقــــــات اإلنـ
االستمتاع بستة أشهر من الخدمة 

 من »زين«.
ً
مجانا

وبــإمــكــان الــعــمــاء المشتركين 
في العرض االستمتاع بمشاهدة 
آالف األفــــــــــــــام والــــمــــســــلــــســــات 
واألعــمــال األصلية الحصرية من 
ــارڤـــل«  »ديــــزنــــي« و»بــيــكــســار« و»مـ
ــار وورز« و»نـــــاشـــــونـــــال  ــ ــ ــتـ ــ ــ و»سـ
جــيــوغــرافــيــك«، إضــافــة إلــى أحــدث 

ــــام الــضــخــمــة والــمــســلــســات  األفــ
والمحتوى الكاسيكي مــن عالم 
ــتــــار«، كــمــا ســيــحــصــل أول 15  »ســ
ألــــف عــمــيــل يــشــتــرك فـــي الــعــرض 
على خصم خاص من »زين« بقيمة 
20 فـــي الــمــئــة عــلــى مــشــتــريــاتــهــم 
مــن متجر ديــزنــي مــن الشايع في 
الــكــويــت، وتـــم افــتــتــاح أول متجر 
ديــزنــي مستقل بالمنطقة خــال 

نوفمبر 2022 في مول األڤنيوز.
ومــع »ديــزنــي+« بإمكان عماء 
»زيــــــــن« اآلن االســـتـــمـــتـــاع بـــــأروع 
الـــقـــصـــص عـــلـــى اإلطــــــــاق، والـــتـــي 
ــتــــاجــــات الــضــخــمــة،  تــتــضــمــن اإلنــ
 Avatarمثل: إنكانتو من ديزني، و
مـــن 20th Century Studios، و
Black Panther من استديوهات 
ــات األصـــلـــيـــة  ــ ــاجـ ــ ــتـ ــ مـــــارفـــــل، واإلنـ

 Save our Squad with ــل  ــثـ مـ
David Beckham، واإلنــتــاجــات 
ــة الــــمــــحــــبــــوبــــة مـــن  ــيــ ــكــ ــيــ ــكــــاســ الــ
»ديــزنــي« مثل عــاء الدين واألســد 
الملك، إضافة إلــى جميع حلقات 
المسلسات األشهر على اإلطاق، 
 Grey’sو The Walking Dead :مثل
 ،The Kardashiansو Anatomy
وتحتوي الخدمة على كل ما هو 

ُمحبب لجميع أفراد العائلة. 
وتتوافر خدمة »ديزني+« على 
مــجــمــوعــة واســـعـــة ومــتــنــوعــة من 
ــتـــي تــشــمــل غــالــبــيــة  ــزة، والـ ــهــ األجــ
الــهــواتــف الــذكــيــة والــتــلــفــزيــونــات 
الـــذكـــيـــة وتــطــبــيــقــات الــكــمــبــيــوتــر 
والـــويـــب، ويــمــكــن للمستخدمين 
االستمتاع بتجربة مشاهدة ذات 
ــة عــالــيــة الــــوضــــوح عــلــى أربـــع  دقــ

أجــهــزة فــي نــفــس الـــوقـــت، إضــافــة 
إلــى تنزيل المحتوى بشكل غير 
محدود على 10 أجهزة مختلفة، 
ــاء 7 حـــســـابـــات  ــ ــشـ ــ ــيــــة إنـ ــانــ ــكــ وإمــ

شخصية. 
 مجموعة 

ً
وتقدم الخدمة أيضا

واســـعـــة مـــن أدوات قـــيـــود رقــابــة 
ــدام،  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــة االسـ ــلـ ــهـ الـــــوالـــــديـــــن سـ
لضمان تجربة مشاهدة مائمة 
لجميع أفراد العائلة، مع إمكانية 
وضع قيود على مشاهدة محتوى 
البالغين، وتخصيص أرقام سرية 
لــحــمــايــة الــحــســابــات الشخصية، 
إضــافــة إلــى تخصيص حسابات 

شخصية مناسبة لألطفال. 
وتخطو »زيــــن«، مــن خــال هذا 
ــديـــدة ضمن  ــعـــاون، خـــطـــوة جـ ــتـ الـ
مساعيها االستراتيجية لتقديم 
أفـــضـــل الـــخـــدمـــات لــعــمــائــهــا في 
ــــن خــــــال الـــعـــمـــل مــع  الــــكــــويــــت، مـ
مــقــدمــي الــمــحــتــوى مـــن المنطقة 
ــم أكــــبــــر مــكــتــبــة  ــقـــديـ ــتـ والــــعــــالــــم لـ
مـــن مــحــتــوى الــتــرفــيــه لــعــمــائــهــا، 
لـــــــيـــــــخـــــــتـــــــاروا مـــــــــا يــــفــــضــــلــــونــــه، 
ويستمتعوا بمحتواهم المفضل 
فــــي أي وقـــــت ومــــكــــان عـــبـــر أكــبــر 

وأقوى شبكة 5G في الكويت. 
وتستمر »زين« بتلبية تطلعات 
واحتياجات عمائها المختلفة، 
من خال طرحها ألحدث الخدمات 
ــتـــكـــرة لــعــائــلــة  ــبـ والـــتـــقـــنـــيـــات الـــمـ
الــمــشــتــركــيــن األكـــبـــر فـــي الــكــويــت. 
 بتوفير 

ً
ــا وســتــلــتــزم الــشــركــة دومــ

آخــر وأحـــدث الــحــلــول والــخــدمــات 
لــتــحــســيــن تـــجـــربـــتـــهـــم وتــحــقــيــق 
توقعاتهم وتطلعاتهم، ليتمتعوا 

بتجربة رقمية مميزة وفريدة.

جـــــــــددت »جــــــنــــــرال إلـــكـــتـــريـــك« 
ــا بـــــبـــــنـــــاء الـــــمـــــواهـــــب  ــ ــهــ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الــمــحــلــيــة فــــي الـــكـــويـــت وتــعــزيــز 
اهتمام الطاب بمجاالت العلوم 
ــة  ــنــــدســ ــهــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــ
والرياضيات )STEM(، من خال 
الـــتـــعـــاون مــــع »إنــــجــــاز الـــكـــويـــت« 
لتنظيم فعالية امتدت على مدار 
يومين لتشجيع الطالبات على 
ــراط فــــي مـــيـــاديـــن الــعــلــوم  ــ ــخـ ــ االنـ

والتكنولوجيا واالبتكار.
وتـــم تنظيم الفعالية احتفاء 
بـــالـــيـــوم الــــدولــــي الـــثـــامـــن لــلــمــرأة 
والفتاة فــي مــيــدان العلوم، الــذي 
يــصــادف 11 فــبــرايــر مــن كــل عــام، 
حــيــث أتــاحــت الــفــرصــة ألكــثــر من 
100 طالبة من أكاديمية اإلبــداع 
األمــيــركــيــة فـــي الــكــويــت تــجــارب 
تــعــلــيــمــيــة قــيــمــة خــــال جــولــتــهــم 
ــريــــك  ــتــ ــكــ فـــــــي مــــــركــــــز جـــــــنـــــــرال إلــ
ــت،  ــويــ ــكــ ــا فــــــي الــ ــيـ ــولـــوجـ ــنـ ــكـ ــتـ ــلـ لـ
إضافة إلــى التواصل مع رائــدات 
ملهمات في هذا القطاع الحيوي 
الـــــــذي يـــعـــكـــس آخـــــر مــســتــجــدات 
التكنولوجيا والعلوم والهندسة.
ــيـــوم األول لــلــفــعــالــيــة،  ــدأ الـ ــ وبـ
الــتــي أقيمت فــي حــرم السالمية، 
ــــاالت الـــعـــلـــوم  ــــجـ ــــن مـ بــتــمــهــيــد عـ
ــة  ــنــــدســ ــهــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــ
والرياضيات، تاه تحد تفاعلي 
في تلك المجاالت بقيادة »إنجاز 
الكويت«، وبمساعدة 4 متطوعين 

من »جنرال إلكتريك«.
ــنــــرال  ــيـــدا اللـــــتـــــزام »جــ وتـــجـــسـ
إلكتريك« القوي بدعم المجتمع 
الكويتي وتشجيع الفتيات على 
تحقيق أهدافهن، دعيت الطالبات 

ــز جـــنـــرال  ــركــ ــة عـــبـــر مــ ــولــ إلــــــى جــ
إلكتريك للتكنولوجيا في الكويت 
خــال اليوم التالي من الفعالية، 
حيث استكشفوا دور مهاراتهم 
في مجاالت العلوم في دفع عجلة 
االبتكار والنمو الشامل والتنمية 

المستدامة.
ــات  ــيـ ــائـ ودعـــــــــت قـــــــائـــــــدات نـــسـ
ناجحات المشاركين في الفعالية 
إلى تطوير مهاراتهم في مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات، ليصبحوا سفراء 
الــتــغــيــيــر ويـــســـتـــعـــدوا لــوظــائــف 
المستقبل. وقدمت دانــة القطان، 
مــــديــــرة الـــمـــبـــيـــعـــات والــــعــــروض 
ــريــــك  ــتــ ــكــ فـــــــي مــــــركــــــز جـــــــنـــــــرال إلــ
للتكنولوجيا في الكويت نموذجا 
ــادة المستقبل  مــحــفــزا لــلــطــاب قـ
حين أخبرتهم كيف قادها شغفها 
الــعــمــيــق بــالــعــلــوم إلـــى الحصول 

على عمل في مجال يهيمن عليه 
الذكور عادة. 

بــهــذه الــمــنــاســبــة، قــالــت مــريــم 
الــرشــيــد، الــمــديــرة الــعــامــة لمركز 
جـــنـــرال إلــكــتــريــك للتكنولوجيا 
في الكويت، »علينا حث الشابات 
ــن عــلــى  ــيــ ــوبــ ــوهــ ــمــ والـــــشـــــبـــــاب الــ
تــعــزيــز اهــتــمــامــهــم فـــي مــجــاالت 
العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات، للمساهمة في بناء 
المستقبل والمساهمة بفاعلية 
في تطوير مجموعة أكبر وأكثر 
تنوعا من المشاريع المستقبلية، 
ويتعين على الشركات بذل جهود 
إضافية للمساهمة بشكل حثيث 
في سد فجوة المواهب النسائية 

بمجاالت العلوم«.
وأضــافــت الــرشــيــد: »مــن خال 
شـــراكـــتـــنـــا مــــع إنــــجــــاز الـــكـــويـــت، 
نــــســــعــــى فــــــي جــــــنــــــرال إلـــكـــتـــريـــك 

إلـــى تمكين الــطــاب والــطــالــبــات 
ــذه الـــمـــجـــاالت،  ــ الــيــافــعــيــن فــــي هـ
وبالتالي دعم وتحقيق األهداف 
المحددة ضمن إطار رؤية الكويت 
2035 والـــرامـــيـــة لــتــعــزيــز الــقــدرة 
التنافسية، ودعم النمو والتنويع 
االقتصادي المستدام، باإلضافة 

إلى تعزيز القدرات في الدولة«.
وذكـــرت ليلى هــال المطيري 
- الـــمـــديـــرة الــتــنــفــيــذيــة لجمعية 
إنجاز الكويتية: »االستثمار في 
تــعــلــيــم الــفــتــيــات وتــمــكــيــنــهــن في 
مــجــاالت الــعــلــوم والتكنولوجيا 
والــهــنــدســة والـــريـــاضـــيـــات ليس 
ــا فـــحـــســـب،  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ نــــشــــاطــــا اجــ
بـــل هـــو خـــطـــوة جـــوهـــريـــة لــبــنــاء 
مستقبل متنوع ومبتكر. هدفنا 
ــات عــلــى  ــ ــابـ ــ ــشـ ــ هـــــو تــــحــــريــــض الـ
الشغف بالعلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات، ومنحهن 
ما يحتجن إليه من ثقة ومهارات 
ودعــمــهــن لتحقيق أحــامــهــن في 

تغيير العالم«.
وتحدثت مي العويش، مديرة 
وحدة التحول الرقمي واالبتكار 
فــــي بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج، عــــن رحــلــتــهــا 
ألكــــثــــر مــــن 20 عــــامــــا فــــي مــجــال 
تكنولوجيا المعلومات وتحليل 
البيانات ورسم االستراتيجيات 
الرقمية، وكيف تمكنت من إدارة 
مــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن مــشــاريــع 
تــحــلــيــات الــبــيــانــات ومـــبـــادرات 
التجارة اإللكترونية في الكويت 
ــدة، وكـــيـــف  ــتــــحــ ــمــ والـــــــواليـــــــات الــ
أسهمت في تنفيذ خطط التحول 
الــرقــمــي واالبـــتـــكـــار للمؤسسات 
الـــمـــالـــيـــة والــــعــــامــــات الــتــجــاريــة 

للبيع بالتجزئة وشركات الطيران 
وغيرها.

ــيـــة فــي  ــتـــصـــاصـ وأدارت االخـ
ــة دنـــيـــا  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــاة الـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ مـــــجـــــال الـ
الدغيشم ورشــة عمل عن العلوم 
ــة  ــنــــدســ ــهــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــ
ــاحــــت خــالــهــا  ــيــــات أتــ والــــريــــاضــ
ــارات الــقــرن  ــهـ لــلــطــاب تــطــبــيــق مـ
الـــحـــادي والــعــشــريــن مــن اإلبــــداع 
ــل والـــتـــفـــكـــيـــر الــنــقــدي  ــتــــواصــ والــ
والتعاون لحل المشكات وإيجاد 

الحلول معا.
وفــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم، 
ــافـــؤ  ــكـ ــتـ ــز حـــــــــاالت عـــــــدم الـ ــركــ ــتــ تــ
بــــيــــن الـــجـــنـــســـيـــن فــــــي مــــجــــاالت 
ــلــــوم الـــكـــمـــبـــيـــوتـــر والـــهـــنـــدســـة  عــ
والتكنولوجيا، إذ تشغل النساء 
28% فــقــط مـــن إجـــمـــالـــي الــقــوى 
ــاالت الـــعـــلـــوم  ــ ــجـ ــ ــــي مـ الـــعـــامـــلـــة فـ
ــة  ــنــــدســ ــهــ والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــ
ــات، وفــــــي الـــمـــقـــابـــل  ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ ــريـ ــ والـ
يتجاوز عدد الرجال عدد النساء 
ــلـــب هـــذه  الــمــتــخــصــصــات فــــي أغـ
المجاالت داخل الجامعات. وفي 
دول الخليج العربي، وعلى الرغم 
من أن نسبة الطالبات تصل إلى 
حــوالــي 60% مــن إجمالي طاب 
ــة، فــــــإن نـــســـبـــة اإلنــــــاث  ــنــــدســ ــهــ الــ
ــن إجــمــالــي  ال تـــتـــجـــاوز 40% مــ
ــة فـــــي مــــجــــاالت  ــلــ ــامــ ــعــ الـــــقـــــوى الــ
العلوم والتكنولوجيا والهندسة 
والرياضيات عبر منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا.

العدد 5261 / الثاثاء 14 فبراير 2023م / 23 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●comاقتصاد 10

»الصالحية العقارية« تربح 14.6 مليون دينار في 2022 بنمو %56
 و5% أسهم منحة

ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 15% نقدا

أعــلــنــت شـــركـــة الــصــالــحــيــة الــعــقــاريــة 
تــحــقــيــق أربــــــاح صــافــيــة بــقــيــمــة 14.56 
ــة ســـهـــم بــلــغــت  ــيـ مـــلـــيـــون ديــــنــــار، وربـــحـ
28.23 فلسا للسهم الــواحــد عــن السنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، 
وبنسبة نمو باألرباح بلغت 56% قياسا 
مع أربــاح بقيمة 9.34 مايين، وربحية 
سهم 17.94 فلسا حققتها الــشــركــة في 

العام السابق.
وكان مجلس إدارة شركة الصالحية 
العقارية عقد اجتماعه بــاألمــس، حيث 
اعتمد فيه البيانات المالية عــن السنة 

المنتهية فــي 31 ديــســمــبــر 2022، كما 
اقــتــرح مجلس اإلدارة توصية بتوزيع 
أربــــــاح نــقــديــة بــقــيــمــة 15% )15 فلسا 
للسهم(، وتوزيع أسهم منحة بنسبة %5 
لسنة 2022 لمساهمي الشركة، على أن 
تخضع هذه التوصية لموافقة الجمعية 

العامة للمساهمين.
وأظـــهـــرت الــبــيــانــات الــمــالــيــة لــشــركــة 
الــصــالــحــيــة الــعــقــاريــة عـــن تــحــقــيــق نمو 
مــلــحــوظ فــي األداء التشغيلي للشركة 
خــال عــام 2022، فقد سجلت اإليـــرادات 
التشغيلية ارتــفــاعــا بنسبة 71% إلــى 

مــبــلــغ 36 مــلــيــون ديـــنـــار، وبـــلـــغ صــافــي 
الــربــح التشغيلي 27 مليونا، وبنسبة 
نمو قدرها 67% مقارنة بالعام السابق، 
ــرادات مــشــروع  ــ ويــأتــي ذلـــك بــدعــم مــن إيـ
الــعــاصــمــة، والــــذي دخـــل حــيــز التشغيل 
منذ نحو عام، وزيادة في إجمالي حجم 
الموجودات بنسبة قدرها 7% لتصل إلى 
419 مليونا، بينما ارتفع إجمالي حقوق 

المساهمين إلى 168 مليونا.
وشــهــد االجــتــمــاع مــنــاقــشــة واعــتــمــاد 
ات  عــدد من التقارير السنوية واإلجـــراء
الرقابية المطلوبة من هيئة أسواق المال 

وبورصة الكويت، مثل تقرير الحوكمة 
والمسؤولية االجتماعية وغيرها، كما تم 
النظر في تطور حجم التداول على سهم 
شركة الصالحية العقارية في البورصة 
ــيـــة ســهــم  ــام الـــمـــاضـــي، وتـــرقـ ــعــ ــــال الــ خـ
الــشــركــة لــيــكــون ضــمــن قــائــمــة الــشــركــات 
القابلة للتأهيل للسوق األول في بورصة 
الكويت، فيما أوصى المجلس بالدعوة 
النعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة 
لمناقشة واعــتــمــاد قــــرارات وتــوصــيــات 

مجلس اإلدارة.

مشعل محمد وتميم فارس خال المؤتمر الصحافي

مشعل محمد وتميم فارس يتوسطان فريقي »زين« و»ديزني+«

أحمد النويبت وهند الناهض مع المشاركين في الورشة

جانب من زيارة الطالبات

العاملون بمقهى 312 يتوسطون فريق عمل »ساي نت«

غازي النفيسي

»ساي نت« تستضيف »مقهى 312«

في إطار دعمها المستمر لذوي االحتياجات 
 مع خطتها االستراتيجية 

ً
الخاصة، وتماشيا

لتطبيق سياساتها للمسؤولية االجتماعية، 
استضافت شركة شبكة المعلومات االئتمانية 
»ســــاي نـــت« مــقــهــى 312 فــي مــقــرهــا الرئيسي 

بالقبلة في 12 يناير الماضي.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي في 
»ســاي نــت«، فهد المنيس، في بيان صحافي: 
»يسرنا استضافة مقهى 312، الذي ُيعد األول 
مــن نــوعــه فــي الــكــويــت والــمــنــطــقــة، حــيــث رأت 
الشركة أن هذه الخطوة مهمة وجادة في دعم 
الــمــواهــب مــن هــذه الفئة الغالية على قلوبنا 
، وضمن مساعيها الدؤوبة لرعايتهم 

ً
جميعا

وتشجيعهم، ومنحهم الفرصة لانخراط في 
سوق العمل«.

ويقترب مقهى 312 ذو األجـــواء المائكية 
من عامه الثاني، بعدما باشر العمل في يونيو 
2021، في مجمع دالل مول بمنطقة السالمية، 
إذ يــســعــى الــقــائــمــون عــلــيــه لــلــتــوســع، بــعــدمــا 
 من 

ً
وصــل عــدد العاملين فيه إلــى 16 مــوظــفــا

ذوي الهمم، من أجل مزيد من الدعم لهذه الفئة 
الغالية مــن أبــنــاء المجتمع الــكــويــتــي، بعدما 

نجحوا في إعادة الثقة لمن يعمل معهم، وزرع 
روح التفاؤل في نفوسهم.

وأضـــاف المنيس: »ضــمــن استراتيجياتها 
عــبــر الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة لــتــطــبــيــق بــرامــجــهــا 
 لتوجيهات 

ً
للمسؤولية االجتماعية، وتنفيذا

مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، تؤكد )ساي 
نت( توفير جميع سبل الراحة، ومد يد العون 
ــات الـــخـــاصـــة، حـــيـــث كــانــت  ــاجـ ــيـ ــتـ لــــــذوي االحـ
 بقضايا ذوي 

ً
 خاصا

ً
ومازالت تولي اهتماما

االحتياجات الخاصة، والمساهمة في تقديم 
جميع سبل الراحة لهم«.

ــم الـــمـــنـــيـــس: »)ســـــــــاي نــــــت( تــعــتــبــر  ــتــ ــتــ واخــ
الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة مـــن أهـــم الــواجــبــات 
الــواقــعــة عــلــى عــاتــقــهــا، كــمــا أن الــتــزامــهــا بتلك 
الـــواجـــبـــات ضــمــن أهـــدافـــهـــا الـــتـــي تــســعــى إلــى 
ــع بـــصـــمـــة حــقــيــقــيــة فــي  ــ ــبـــر وضــ تــحــقــيــقــهــا عـ
المجتمع تساهم فــي تحسين حياة اآلخرين 
 
ً
نحو االتجاه األمثل، كما أنها لن تدخر جهدا
فــي تــقــديــم الــمــســاعــدة والتشجيع لتلك الفئة 
 ال يتجزأ من 

ً
ا عد جـــزء

ُ
مــن المجتمع، والــتــي ت

المجتمع الكويتي«.

»جنرال إلكتريك« تتعاون مع »إنجاز الكويت«
أتاحت الفرصة لـ 100 طالبة للقاء رائدات في مجال الطاقة

»stc« تطلق ورشة عمل متخصصة
في البث عبر الهاتف النقال

أطلقت شركة االتصاالت الكويتية stc ورشة 
عمل متخصصة فــي الــبــث عبر الــهــاتــف النقال، 
بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب في الكويت، 
تماشيا مع إطار المسؤولية المجتمعية للشركات 
في stc، الذي يركز بشكل خاص على القطاعات 
التعليمية وريـــادة األعــمــال، وتعد ورشــة العمل 
أيضا بمنزلة مفهوم مبتكر تم إطاقه في إطار 
احــتــفــاالت الــشــركــة بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة فــي شهر 

فبراير.
ــتـــواصـــل  ــرة فــــي وســــائــــل الـ ــيـ ــبـ ــادة الـــخـ ــيــ ــقــ وبــ
االجتماعي والمنصات الرقمية هند الناهض، 
هدفت ورشــة عمل البث عبر الهاتف النقال إلى 
تزويد الحضور بمقدمة شاملة عن رواية القصص 
والبرامج الحوارية الصوتية، وتناولت الورشة 
المراحل المختلفة في إطاق البودكاست، والتي 
شملت التخطيط واإلعداد واإلنتاج والتسجيل، 

 مرحلة النشر والتسويق.
ً
وأخيرا

وإضافة إلى عرض المراحل المختلفة إلطاق 
البودكاست، استعرضت الناهض للحضور سبل 
تحديد الجمهور المستهدف، واالستخدام الفعال 
للتعليقات الــصــوتــيــة، وكــيــفــيــة تحميل وإدارة 
صــفــحــة الــبــودكــاســت مــن خـــال الــجــهــاز الــنــقــال، 
إضافة إلى النصائح والحيل اإلضافية التي يمكن 
أن تساعد الصحافيين الطموحين إلتقان حرفتهم.

وخــــال الـــورشـــة، قـــدم أحــمــد الــنــويــبــت، مــديــر 
العاقات العامة ووسائل التواصل االجتماعي 
في stc، نبذة تعريفية للحضور بخصوص منصة 
stc الترفيهية stc TV، وأشار إلى المميزات التي 
ا من المجموعة المتنوعة  تتمتع بها المنصة بدء
من الميزات والبرامج الترفيهية التي يمكن أن 
تلهم الحضور عندما يتعلمون المزيد عن البث 
عبر الهاتف Mobile Podcasting. عاوة على ذلك، 
نظمت stc عدة مسابقات للمشاركين بجوائز قيمة 

.stc TV واشتراكات مجانية في
وأوضحت stc، في بيان لها، أن إطاق الورشة 
 مع برنامج المسؤولية المجتمعية 

ً
يأتي انسجاما

 كذلك مع احتفاالت الشركة 
ً
لشركة stc، وتزامنا

لشهر فبراير، الفتة إلى أن حملة احتفاالت فبراير 
بــــدأت مــطــلــع الــشــهــر مـــن خـــال إطــــاق الــمــبــادرة 
األولــى لها والمتمثلة في ورشــة عمل التصوير 
االحترافي التي تم تنظيمها بالتعاون مع منصة 
التعليم اإللكتروني الرائدة على اإلنترنت »دورات«. 
واستكماال ألنشطتها وبرامجها في إطار الحملة، 
تخطط stc لمواصلة استضافة مثل هذه المبادرة 
ــوال شــهــر فــبــرايــر بــمــا ســهــم فـــي تــمــكــيــن جيل  طــ

الشباب.
وبصفتها شركة رائدة في االتصاالت الرقمية، 
تلتزم stc بتمكين جيل الشباب من خال تطوير 
فــهــمــهــم لــكــيــفــيــة االســـتـــفـــادة مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا 
المتاحة اليوم والبناء على إمكاناتهم اإلبداعية، 
حيث يمكن أن يؤثر تبني األدوات والمنصات 
الرقمية المتاحة للجمهور بشكل إيجابي على 
جيل الشباب في متابعة مسار من شأنه أن يعزز 

أنماط حياتهم.
وأضــــافــــت الـــشـــركـــة أن الـــهـــدف األســــاســــي من 
هــذه الــورشــة هو المساعدة في تزويد أصحاب 
البودكاست والصحافيين الطموحين باألدوات 
الـــازمـــة الــتــي يــحــتــاجــونــهــا لــتــطــويــر الــمــشــاريــع 
الــرقــمــيــة ذات الــصــلــة. ومــــن خــــال ورش الــعــمــل 
التدريبية العملية نأمل تعزيز مهمتها المتمثلة 
فـــي تــعــزيــز الــتــفــكــيــر اإلبــــداعــــي داخــــل المجتمع 
وتعزيز المشاركة االجتماعية من خال المبادرات 

التي تركز على التكنولوجيا مثل البودكاست. 
في هذا الصدد، تقدمت stc بالشكر إلى الخبيرة 
هند الناهض على تقديمها ورشـــة العمل هذه 
بطريقة ملهمة اجتذبت بشدة المهتمين ببدء 
ملفاتهم الصوتية الخاصة، حيث إنه كجزء من 
القيم األساسية وراء إطار المسؤولية المجتمعية 
للشركات، فإننا نبحث باستمرار عن طرق مبتكرة 
إلشــــراك وتمكين أعــضــاء مجتمعنا. وفـــي إطــار 
االحــتــفــال بــأعــيــاد الــكــويــت الــوطــنــيــة، سنواصل 
تفعيل برامجنا المجتمعية المختلفة بالتعاون 

مع شركائنا االستراتيجيين.

»زين« تتعاون مع »ديزني+« لتقديم عروض اشتراك مجانية

خصم حصري 
ألول 15 ألف عميل 

يفعلون اشتراك 
»ديزني+«

إعان الشراكة في 
منصة زين لابتكار 

بحضور مسؤولي 
»زين« و»ديزني+«

https://www.aljarida.com/article/14445
https://www.aljarida.com/article/14444
https://www.aljarida.com/article/14443
https://www.aljarida.com/article/14442
https://www.aljarida.com/article/14440
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»الخليج« يوفر خدمات نوعية لعمالء إدارة الثروات
ً
تناسب ذوي المالءة المالية والباحثين عن خدمات مصرفية أكثر تميزا

ــار مــســاعــيــه الــمــتــواصــلــة  ــ فــــي إطــ
لتقديم خدمات ومنتجات متطورة 
لمختلف شــرائــح الــعــمــالء، يحرص 
بــنــك الــخــلــيــج عــلــى تــقــديــم خــدمــات 
نوعية لعمالء إدارة الثروات، تناسب 
احتياجاتهم، وتتماشى مع أسلوب 
حــيــاتــهــم، وتـــســـاهـــم فـــي اســتــقــطــاب 
ة الــمــالــيــة  ــمــــالء الـــمـــزيـــد مـــن ذوي الــ
الــمــرتــفــعــة الــبــاحــثــيــن عــــن خـــدمـــات 

.
ً
مصرفية أكثر تميزا

ــال مــســاعــد  ــذه الــمــنــاســبــة، قــ ــهـ وبـ
الــمــديــر الــعــام للخدمات المصرفية 
الشخصية- إدارة الثروات، الذي تولى 
، ســـطـــام الـــمـــرزوق: 

ً
مــنــصــبــه حـــديـــثـــا

»في إطار استراتيجية بنك الخليج 
لــعــام 2025، تــواصــل إدارة الــثــروات 
مساعيها لتوفير خدمات مصرفية 
خاصة ومميزة لعمالئها، تساهم في 
توطيد العالقة بين البنك وعمالئه 
ــتـــطـــالع  ــيــــزيــــن، مـــــن خـــــــالل اسـ الــــمــــمــ
ودراســـة احتياجاتهم ومتطلباتهم 

المصرفية بشكل مستمر«.
وأشار إلى أن »الخليج« خصص 
لــعــمــالئــه الــمــمــيــزيــن أحــــدث فــروعــه 
في برج الكريستال، المزود بأحدث 
 ،

ً
التقنيات التكنولوجية مصرفيا

ليضمن لهم الخصوصية والراحة 
: »نتطلع 

ً
وســرعــة اإلنــجــاز، مضيفا

إلــــى تــقــديــم الـــمـــزيـــد مـــن الــخــدمــات 
التي تلبي احتياجات عمالء إدارة 
الــــــــثــــــــروات، وتـــمـــكـــنـــهـــم مـــــن إجـــــــراء 

عــمــلــيــاتــهــم الـــمـــصـــرفـــيـــة بــســهــولــة 
وُيسر«. 

ونوه إلى أن عميل إدارة الثروات 
الـــخـــاصـــة يـــحـــظـــى بـــمـــديـــر حــســاب 
ــتــــم بــــــــــــــإدارة جــمــيــع  ــهــ شــــخــــصــــي يــ
االحتياجات المصرفية له، ويزوده 
بــالــحــلــول الــمــالــيــة واالســتــثــمــاريــة 
التي تحقق أهــدافــه، وتحافظ على 
ــــي تــنــمــيــتــهــا،  ثـــــروتـــــه، وتــــســــاهــــم فـ
 بـــــأن مـــديـــر الـــحـــســـاب يــكــون 

ً
عـــلـــمـــا

على أهبة االستعداد للتواصل مع 
الــعــمــيــل وزيــــارتــــه بــشــكــل مــســتــمــر، 
كما يحصلون على بطاقة السحب 
اآللـــي الــتــي تتيح الــدخــول لصاالت 
الــمــطــارات، وتــوفــر خــصــومــات عند 
ــــادق.  ــنـ ــ ــفـ ــ حــــجــــز تـــــذاكـــــر الــــســــفــــر والـ
ــــول عــلــى  ــــصـ ــــحـ ــذلـــــك يـــمـــكـــنـــهـــم الـ كـــ
بطاقة ائتمانية )فــيــزا إنفينيت أو 
 
ً
ماستركارد وورلد( تمنحهم تأمينا

 على الحوادث والسفر، وتتيح 
ً
شامال

لهم دخول صاالت المطارات، وخدمة 
Dine & Fly لخصومات المطاعم، 
وخدمة الكونسييرج المحلية، إلى 
جــانــب بــرنــامــج نــقــاط وخــصــومــات 
الخليج، والعديد من المزايا األخرى.
ــروات فــي  ــ ــ ــثـ ــ ــ ـــــن أن إدارة الـ وبـــــيَّ
»الخليج« تــم تأسيسها عــام 2021 
لــتــنــاســب حـــاجـــات هــــؤالء الــعــمــالء، 
وتلبي رغباتهم المصرفية بالشكل 
ــاشــــى مــع  ــمــ ــتــ الـــــــــذي يـــرضـــيـــهـــم ويــ
أســـلـــوب حــيــاتــهــم، وشـــهـــدت خــالل 

العقد الماضي الكثير من التطوير 
والخدمات المتميزة. 

ونوه إلى أن »الخليج« أصبح من 
ــرواد بــالــكــويــت فـــي تــوفــيــر بــدائــل  ــ الــ
اســتــثــمــاريــة بــالــديــنــار تــفــوق عــوائــد 
 إلى نجاح البنك في أن 

ً
الودائع، الفتا

 من تسويق أكبر إصدار 
ً
ا يكون جزء

للسندات بالكويت لعمالئه بقيمة 
165 مليون ديــنــار لشركة مشاريع 

الكويت القابضة.
ــــوف يــســتــمــر  ــنـــك ســ ــبـ وأكـــــــد أن الـ
فـــي تــوفــيــر جــمــيــع الـــبـــدائـــل الــمــالــيــة 
والحلول االستثمارية لعمالئه، من 
خالل اإلبداع في إيجاد تلك الحلول، 
والــتــركــيــز عــلــى االســـتـــثـــمـــارات ذات 
الــمــخــاطــر الـــمـــحـــدودة الـــتـــي تــواكــب 
الــتــقــلــبــات الــعــالــمــيــة الــحــالــيــة، وفــي 
ــز« الــتــي تتبع  ــ مقدمتها خــدمــة »وايـ
اســتــراتــيــجــيــة اســـتـــثـــمـــاريـــة حـــائـــزة 

جائزة نوبل.
ــداف  ــ ــم أهـ ــ ــى أن مــــن أهـ ــ وأشـــــــار إلـ
ــاظ عــــلــــى ثــــــروة  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ ــــج« الـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ »الـ
العمالء، وتوفير بــدائــل استثمارية 
ــرافـــي  ــغـ آمـــــنـــــة، وتـــحـــقـــيـــق تــــنــــوع جـ
 :

ً
أكــبــر بـــاألســـواق الــعــالــمــيــة، مضيفا

»نحرص على تقديم أفضل الخدمات 
التمويلية واألدوات المالية لتلبية 
احــتــيــاجــات عمالئه مــن خــالل إدارة 

الثروات«. 
ُيــذكــر أن ســطــام الـــمـــرزوق يمتلك 
 ،

ً
خــبــرة مــصــرفــيــة تــتــجــاوز 22 عــامــا

وقبل انتقاله إلى »الخليج« شغل عدة 
مناصب مصرفية، كان آخرها العمل 
كمدير تنفيذي لدى إدارة الثروات في 

بنك الكويت الوطني. 
والـــــــــــــــــمـــــــــــــــــرزوق حـــــــــاصـــــــــل عــــلــــى 
ــــوس الــــعــــلــــوم فـــــي إدارة  ــــوريـ ــالـ ــ ــكـ ــ بـ
ــن جـــامـــعـــة كــــــولــــــورادو،  ــ األعـــــمـــــال مـ
وكـــذلـــك شـــهـــادة فـــي إدارة الـــثـــروات 
ــيـــة األمـــيـــركـــيـــة لــعــلــوم  ــمـ مــــن األكـــاديـ
اإلدارة والتمويل، إضافة لحصوله 
على عدد من الدورات التدريبية في 
اإلدارة والقيادة من جامعة هارفارد 
وكــورنــيــل والــجــامــعــة األمــيــركــيــة في 

بيروت.

سطام المرزوق

»بيتك« يشارك في هاكثون التغير المناخي
لجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا

ــل الــكــويــتــي  ــمـــويـ ــتـ ــيـــت الـ شـــــــارك بـ
)بيتك( في هاكثون التغير المناخي 
الــذي نظمته جامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيا )GUST( على مدار ثالثة 
أيام، لدعم الجهود المتعلقة بالحفاظ 

على البيئة. 
وتأتي هذه المشاركة ضمن حملة 
»Keep it Green« التي أطلقها البنك 
لدعم المبادرات االجتماعية المتعلقة 

بالبيئة واالستدامة.
وأعــــــرب مــحــمــد الـــعـــربـــيـــد، الــمــديــر 
ــتــــدامــــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــحــوكــمــة واالســ
فـــي »بـــيـــتـــك«، فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا خــالل 
الهاكثون، عن سعادته بتمثيل البنك 
في هذه المناسبة، لمناقشة التحديات 
العالمية المرتبطة بالتغير المناخي، 
والمواضيع المهمة المتعلقة باآلثار 
 أن 

ً
ــة، مـــضـــيـــفـــا ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ الــبــيــئــيــة واالسـ

 كبيرة في مجال 
ً
البنك يبذل جــهــودا

 في التزامه 
ً
دما

ُ
االستدامة، ويمضي ق

ــة، مــــن خـــالل  ــئـ ــيـ ــبـ ــلـــى الـ ــفـــاظ عـ ــالـــحـ بـ
الشراكات االستراتيجية والمبادرات 
االجتماعية، واعتماده حلول أعمال 

صديقة للبيئة.
على مستوى مجموعة »بيتك«، أوضح 
 
ً
العربيد أن االســتــدامــة تعتبر عنصرا
 فــي اســتــراتــيــجــيــة الــبــنــك منذ 

ً
مــحــوريــا

 من رؤيته ورسالته، عدا 
ً
ا تأسيسه، وجزء

كونها جوهر مبادئ التمويل المتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية.

وأشار في هذا الصدد إلى أن التمويل 

 في 
ً
 رئـــيـــســـا

ً
اإلســــالمــــي يــمــثــل عـــنـــصـــرا

االستدامة، حيث إن التمويل المستدام 
يعطي األولوية للمؤسسات التي تراعي 
البيئة، ويعزز الشمول والحوكمة الجيدة 

ومعايير األعمال األخالقية.
ــيــــرة  ــوات األخــ ــنــ ــســ ــه فــــي الــ ــ وقـــــــال إنــ
أصبحت المعايير االجتماعية والبيئية 
وحوكمة الشركات )ESG( تهيمن على 
 حــرص 

ً
الـــقـــرارات االســتــثــمــاريــة، مــؤكــدا

البنك على توسيع نطاق استثماراته في 
الصكوك الخضراء والتمويل األخضر، 
من خالل توفير مزايا مالية للمشاريع 
والمبادرات التي تأخذ بعين االعتبار 
الجوانب البيئية وجهود تقليل البصمة 

الكربونية.
ق الــعــربــيــد فــي كلمته إلــى  كــمــا تــطــرَّ
ــتـــي حــقــقــهــا »بـــيـــتـــك« في  اإلنـــــجـــــازات الـ
ــرة فـــي مـــجـــال الــبــيــئــة  ــيــ ــنـــوات األخــ الـــسـ
 إن الـــبـــنـــك أصــــدر 

ً
واالســــتــــدامــــة، قــــائــــال

تقرير االستدامة كجزء من استراتيجية 
ــلـــة الــــتــــي تــضــمــنــت  االســــتــــدامــــة الـــشـــامـ
ــع 

َّ
اعــتــبــارات »ESG«. عــالوة على ذلــك وق

 مذكرة تفاهم مع برنامج 
ً
»بيتك« أخيرا

األمم المتحدة اإلنمائي، من أجل تعزيز 
انسجام أعمال »بيتك« مع أهداف التنمية 
المستدامة على مستوى البنك، وأطلق 
حملة »Keep it Green«، التي نفذ تحت 
مظلتها العديد من مبادرات االستدامة، 
 إلى أن »بيتك« أول بنك في الكويت 

ً
مشيرا

 GSAS يحصد شهادة تقييم االستدامة
الــمــســتــوى الــذهــبــي عــن مــبــنــى معرض 

 .)KFH Auto( بيتك« الصديق للبيئة«
جـــديـــر بـــالـــذكـــر، أن »بـــيـــتـــك« يــقــدم 
بطاقات مصرفية مصنوعة من مواد 
بالستيكية ُمعاد تدويرها وفق أعلى 
مــعــايــيــر االســـتـــدامـــة الــبــيــئــيــة. وفيما 
يخص االعتبارات االجتماعية، يرتكز 
 في سياساته على تمكين 

ً
البنك أيضا

المرأة، ودعم الشباب، وتقديم خدمات 
فريدة للعمالء من ذوي االحتياجات 
الـــخـــاصـــة، إضـــافـــة إلــــى تــركــيــزه على 

تطوير وتنمية المواهب.
وفــي خــتــام كلمته، أعـــرب العربيد 
عن أمله أن تحقق مثل هذه الفعاليات 
أهــدافــهــا، مــن خـــالل إطـــالق مــبــادرات 

عدة، وتبني حلول بيئية مثمرة.

محمد العربيد

»التجاري« يجري سحب »النجمة« األسبوعي
أجرى البنك التجاري سحبه األسبوعي 
على حساب النجمة، أمس األول، في مبنى 
البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة 

التجارة والصناعة عبدالعزيز أشكناني.
ــام الــبــنــك بتغطية الــســحــب مــبــاشــرة  وقــ
عبر وسائل التواصل االجتماعي، وأسفرت 
نتيجة السحب عن فوز مريم فيصل األربش 

بجائزة قردها 5000 دينار. 
يذكر أن جوائز »حساب النجمة« مميزة 
بــحــجــم مــبــالــغ الــجــوائــز الــمــقــدمــة، إضــافــة 
إلــى تنوعها طــوال السنة، والــتــي تتضمن 
ســحــوبــات أســبــوعــيــة بقيمة 5000 ديــنــار، 
وشهرية بقيمة 20000 دينار، إضافة الى 
جائزة نصف سنوية بقيمة 500000 دينار، 
وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية 
مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بقيمة 

1500000 دينار.

وعــن آلية فتح حساب النجمة والتأهل 
لـــدخـــول الـــســـحـــوبـــات، فــمــن الـــمـــعـــروف أنــه 
يمكن فتح الحساب فقط بإيداع 500 دينار، 
ويجب أن يكون في الحساب مبلغ ال يقل 

ــنــــار لــلــتــأهــل ودخـــــــول جــمــيــع  عــــن 500 ديــ
السحوبات على كل الجوائز التي يقدمها 
الــحــســاب، وكلما زاد رصــيــد العميل زادت 
فرصة الــفــوز، فضال عــن المزايا اإلضافية 
التي يوفرها الحساب، إذ يحصل العميل 
على بطاقة سحب آلي، ويستطيع الحصول 
على بطاقة ائتمان بضمان الحساب، وكذلك 
الحصول على كل الخدمات المصرفية من 

البنك التجاري.
وكــشــف البنك أن حــســاب النجمة متاح 
للجميع، وبإمكان أي شخص فتح حساب 
 CBK Mobile الــنــجــمــة مـــن خـــالل تــطــبــيــق
بــخــطــوات بسيطة ومـــن أي مــكــان وفـــي أي 

وقت.

»األهلي« يعلن الفائز األول في حملة تحويل الراتب

أعــلــن الــبــنــك األهــلــي الكويتي 
فـــــــوز ســـانـــجـــيـــف مـــيـــنـــوشـــا فــي 
الــــســــحــــب ربـــــــع الــــســــنــــوي األول 
على سيارة جي إم سي يوكون. 
 من 

ً
ا ــذا الــســحــب جــــزء ويــعــتــبــر هـ

حملة تحويل الراتب التي أطلقها 
»األهــلــي« بعنوان »كلهم لــك عند 
تحويل الراتب«، التي تتيح لعمالء 
البنك فرصة الفوز بأربع سيارات 
جي إم سي يوكون خالل الحملة.
تهدف الحملة، التي بدأت في 
2022، إلـــى تشجيع  7 سبتمبر 
الـــعـــمـــالء لــالســتــمــتــاع بــالــمــزايــا 
الــمــذهــلــة عــنــد تــحــويــل رواتــبــهــم 
إلــى »األهــلــي«، إضافة إلــى فرصة 
الدخول في السحب ربع السنوي، 
للفوز بجائزة سيارة جي إم سي 

يوكون كل ثالثة شهور.
ــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، صــرحــت  وبــ
جهير معرفي، المدير العام إلدارة 
الــــخــــدمــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة لـــأفـــراد 
ــــي«: »نــهــنــئ  ــلـ ــ )بــــاإلنــــابــــة( بــــ »األهـ
سانجيف مينوشا، لفوزه بسيارة 

جـــي إم ســـي يـــوكـــون، ويــســعــدنــا 
 منحه هـــذه الــجــائــزة، كــأول 

ً
جـــدا

فائز ضمن حملة )كلهم لك عند 
تحويل الراتب(، ونؤكد أن جميع 
ــا الـــتـــســـويـــقـــيـــة تـــأتـــي  ــنــ ــادراتــ ــبــ مــ
 مــن الــتــزامــنــا بــاالرتــقــاء 

ً
انــطــالقــا

بــتــجــربــة عــمــالئــنــا الــمــصــرفــيــة، 
وجعلها مجزية وممتعة، وترقى 
ــات عـــمـــالء  ــعـ ــلـ ــمــــوح وتـــطـ إلــــــى طــ

البنك«.
وأضــافــت معرفي: »باإلضافة 
إلـــى الــســحــب ربـــع الــســنــوي على 
ســيــارة جــي إم ســي يــوكــون، فإن 
عـــمـــالء حــمــلــة )تـــحـــويـــل الـــراتـــب( 
الجدد سيحظون بفرصة التمتع 
بمميزات أخرى، بما في ذلك هدية 
نقدية فورية بقيمة 1000 دينار، 
وبطاقة األهــلــي فيزا سيغنتشر 
Visa Signature - طيران اإلمارات 

 مدى الحياة«.
ً
االئتمانية مجانا

كــمــا يــحــظــى عـــمـــالء »األهـــلـــي« 
الــجــدد بــالــعــديــد مــن االمــتــيــازات 
الخاصة، مثل التحويالت المحلية 
والــدولــيــة المجانية، إضــافــة إلى 
دفاتر شيكات وصندوق أمانات 
 لــمــدة عــام واحـــد للعمالء 

ً
مــجــانــا

الذين يتقاضون رواتــب قيمتها 
1000 ديــنــار ومــا فـــوق، والعديد 

من المزايا األخرى. 
عالوة على ذلك، يمكن لعمالء 
ــــي« كـــســـب أمــــيــــال ســكــاي  ــلــ ــ »األهــ
واردز من برنامج الوالء الخاص 
بطيران اإلمارات، مقابل كل دينار 
يــتــم إنـــفـــاقـــه بـــاســـتـــخـــدام بــطــاقــة 
ــارات  ــ الــبــنــك األهـــلـــي- طـــيـــران اإلمـ
ــفـــادة مــنــهــا  ــتـ ــيـــة، لـــالسـ ــتـــمـــانـ االئـ
ــيـــران الــشــريــكــة  مـــع شـــركـــات الـــطـ
ــنـــادق  ــفـ والــــشــــركــــات الـــمـــالـــيـــة والـ
ــارات ومـــقـــدمـــي  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــر الـ ــيــ ــأجــ وتــ

الخدمات التجارية والترفيهية.

ويمكن لعمالء »األهلي« إنفاق 
أميال سكاي واردز على مجموعة 
ــن الـــمـــكـــافـــآت، بــمــا في  ــة مـ ــعـ واسـ
ذلك تذاكر الطيران على شركات 
ــيـــات  ــرقـ ــران الـــشـــريـــكـــة، وتـ ــيــ ــطــ الــ
الرحالت، واإلقامات في الفنادق، 
ــر، لـــحـــضـــور الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ ــذاكــ ــ وتــ

الرياضية والثقافية العالمية.
ويــقــدم الــبــنــك لــلــعــمــالء عــرض 
ــتـــر  ســيــنــمــا VOX الــــخــــاص »اشـ
ــلــــى تــــذكــــرة  تـــــذكـــــرة واحـــــصـــــل عــ
مـــجـــانـــيـــة« عـــنـــد شـــــــراء الـــتـــذاكـــر 
باستخدام بطاقة السحب اآللي 

الخاصة بالبنك.

تسليم الجائزة للفائز

جهير معرفي

تراجع أسعار النفط مع نمو مخاوف الطلب
المزروعي: ال داعي لعقد اجتماع مبكر لـ »أوبك +«

تراجعت أسعار النفط صباح 
أمــس بعد ارتفاعها 2 فــي المئة 
في الجلسة السابقة، مع تجاهل 
المستثمرين لتأثير قرار روسيا 
خفض اإلنتاج والتركيز بدال من 
ذلك على المخاوف بشأن الطلب 
على الــمــدى القصير، والناجمة 
عــن صــيــانــة الــمــصــافــي فــي آسيا 

والواليات المتحدة.
وكــانــت األســعــار ارتــفــعــت يوم 
الــجــمــعــة بــعــد أن قـــالـــت روســـيـــا، 
ــتـــج لـــلـــنـــفـــط فــي  ــنـ ثــــالــــث أكــــبــــر مـ

ــالـــم، إنـــهـــا ســتــخــفــض إنــتــاج  الـــعـ
الخام في مارس بواقع 500 ألف 
بــرمــيــل يــومــيــا أو نــحــو خمسة 
 على 

ً
ــاج ردا ــتـ فـــي الــمــئــة مـــن اإلنـ

القيود الغربية على صادراتها، 
والتي فرضت بسبب حربها على 

أوكرانيا.
ــعـــقـــود اآلجـــلـــة  وانـــخـــفـــضـــت الـ
 أو 0.8 في 

ً
لخام برنت 69 سنتا

المئة إلى 85.70 دوالرا للبرميل 
بعد ارتفاعها 2.2 في المئة يوم 
الــجــمــعــة. وبــلــغ ســعــر خـــام غــرب 

ــيــــركــــي  تــــكــــســــاس الــــوســــيــــط األمــ
79.04 دوالرا للبرميل بانخفاض 
68 ســنــتــا أو 0.9 فــي الــمــئــة بعد 
ارتفاعه 2.1 في المئة في الجلسة 

السابقة.
وقــــــــــــــال وارن بــــــاتــــــرســــــون 
ــي فــي  الـــمـــحـــلـــل لـــــدى آي إن جــ
مــذكــرة »الــضــعــف الـــذي نشهده 
فــــي األســـــعـــــار فــــي الـــتـــعـــامـــالت 
الصباحية المبكرة اليوم يعكس 
على األرجح اقتراب السوق من 
إدراك أن هذه التخفيضات قد تم 

تسعيرها بالفعل إلى حد كبير«.
ــان بــأكــثــر من  ــامـ ــع الـــخـ ــفــ وارتــ
8 فـــي الــمــئــة األســـبـــوع الــمــاضــي 
ــاؤل بـــشـــأن  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ مــــدعــــومــــيــــن بـ
تــعــافــي الــطــلــب فــي الــصــيــن، أكبر 
مستورد للخام في العام وثاني 
أكبر مستهلك للنفط، بعد إلغاء 
القيود المتعلقة بمكافحة كوفيد 

في ديسمبر.
 وذكر وزير الطاقة اإلماراتي، 
ســهــيــل الــــمــــزروعــــي، أمــــــس، أن 
ســــوق الــنــفــط مــــتــــوازن، وأنــــه ال 

يرى ما يستدعي عقد اجتماع 
مبكر لمجموعة »أوبك+« للدول 
 على ســؤال بشأن 

ً
المنتجة.وردا

مــا إذا كانت المجموعة ستعقد 
ــن الـــمـــوعـــد  ــ اجـــتـــمـــاعـــا مـــبـــكـــرا عـ
الـــمـــقـــرر، بــعــدمــا أعــلــنــت روســيــا 
تخفيضات أحــاديــة الــجــانــب في 
اإلنتاج، قال »ال أرى ما يستدعي 

عقد اجتماع. السوق متوازن«.
وأعــلــنــت روســيــا يــوم الجمعة 
أنـــهـــا ســتــخــفــض اإلنـــتـــاج بــواقــع 
500 ألف برميل يوميا في الشهر 

ــــرض الـــغـــرب  ــا فــ ــبـــل، بـــعـــدمـ ــقـ ــمـ الـ
سقفا ســعــريــا عــلــى نــفــط روســيــا 

ومنتجاتها.
واتفقت منظمة الدول المصدرة 
للنفط )أوبك( وحلفاؤها، وأبرزهم 
روســــــــيــــــــا، ضـــــمـــــن الــــمــــجــــمــــوعــــة 
المعروفة بـ »أوبـــك+« في أكتوبر 
على خفض اإلنــتــاج المستهدف 
للنفط مليوني برميل يوميا حتى 

نهاية 2023.
ــمـــزروعـــي إن االتـــفـــاق  ــال الـ ــ وقـ
طويل األجل لسبب وجيه، وإنهم 

ســيــفــكــرون فــقــط فـــي تــعــديــلــه إن 
ارتأت المجموعة وجود شيء ما 
»من شأنه هز السوق«، مضيفا »لم 
نر ذلك. السوق متوازن ومستقر«.

ومن المقرر عقد اجتماع للجنة 
وزاريــــة تابعة ألوبـــك+ فــي أوائــل 
أبريل، وأن ُيعقد اجتماع وزاري 

كامل في الرابع من يونيو.
)رويترز(
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ضمن جهودها لتقديم نظرة 
شاملة للتحوالت في المشهدين 
االقتصادي والضريبي بالكويت، 
نظمت »كــي بي إم جــي« الكويت، 
ندوتها السنوية حول الضرائب 
فـــي فــنــدق فــورســيــزونــز الــكــويــت 
أمس، حيث قدمت نظرة عامة على 
مــســتــجــدات األنــظــمــة الضريبية 
، تلتها 

ً
 وعالميا

ً
 وإقليميا

ً
محليا

جلسات نقاشية مستفيضة حول 
 
ً
القضايا الضريبية األكثر إلحاحا

في الوقت الراهن.
وشهدت الندوة حضور نخبة 
مــن كــبــار ممثلي الــهــيــئــة العامة 
لــلــضــرائــب، وعــــدد مـــن الــشــركــات 
والمؤسسات الحكومية بالكويت، 
ومــجــالــس األعـــمـــال فـــي عـــدد من 

الدول منها الصين وإسبانيا.
فـــــي الـــــبـــــدايـــــة، أعــــــــرب رئـــيـــس 
مجلس إدارة كي بي إم جي الشرق 
األوسط، وجنوب آسيا، ومنطقة 
بحر قزوين، د. رشيد القناعي، عن 
 
ً
ترحيبه بضيوف الندوة، مبينا

أن »المخاوف الجيوسياسية أدت 
إلى تقلبات في أسعار النفط، ما 
دفع دول المنطقة إلى التفكير في 
تــنــويــع اقــتــصــاداتــهــا، وبــالــتــالــي، 
بــاتــت هــنــاك حــاجــة إلــى تحسين 
ــة كــمــا  ــيـ ــبـ الــــمــــنــــظــــومــــات الـــضـــريـ
نشهد اليوم، حيث لجأت العديد 
من الــدول لفرض أنظمة صارمة 

للضرائب لديها«.
وأضاف القناعي أن »التساهل 
فـــي فـــرض الــضــرائــب أصــبــح من 
ــيــــوم، نــحــن نشهد  الـــمـــاضـــي. والــ
 فـــــي هــــذا 

ً
أنــــظــــمــــة أكــــثــــر تــــــطــــــورا

المجال، وهي تتطلب المزيد من 
ة فــي تطبيقها  المهنية والــكــفــاء
 
ً
أكثر من أي وقت سابق«، مشيرا
إلى »أننا ال نشهد ظهور شركات 
 لــلــحــلــول 

ً
جـــديـــدة تـــقـــدم عـــروضـــا

أعلنت شركة العقارات المتحدة رعايتها الفضية للمؤتمر 
الثاني لرابطة الجهاز الهضمي والكبد المنظم من الجمعية 
الطبية الكويتية ويهدف إلى طرح ومناقشة أحدث التطورات 
واألبــحــاث والــعــاجــات الحديثة الخاصة بالجهاز الهضمي 

والكبد والمناظير. 
وانــطــلــق المؤتمر 10 فــبــرايــر الــجــاري واســتــمــر يومين في 
فندق ريجنسي الكويت، بمشاركة واسعة من جهات حكومية 
ومؤسسات وشركات طبية محلية وإقليمية وعالمية، ويعتبر 
 من أهــم وأكبر المؤتمرات الطبية المختصة بالجهاز 

ً
واحــدا

الهضمي والكبد في الكويت والمنطقة. 
 
ً
وتأتي رعاية شركة العقارات المتحدة للمؤتمر تجسيدا

لــرؤيــتــهــا الـــرامـــيـــة إلــــى زيـــــادة مــســتــوى الـــوعـــي الـــعـــام لــحــيــاة 
 عــن دعــم 

ً
وصــحــة أفــضــل للمجتمع واألجـــيـــال المقبلة، فــضــا

ــبـــريـــات الـــشـــركـــات  ــذه الـــمـــؤتـــمـــرات الــطــبــيــة الـــتـــي تــجــمــع كـ ــ هـ
ــة وتـــــرســـــخ مــــكــــانــــة دولــــــــة الـــكـــويـــت  ــيـ والــــمــــؤســــســــات الـــصـــحـ

ــي الــمــنــطــقــة.  ــل فــ ــة لـــلـــرعـــايـــة الـــصـــحـــيـــة األفــــضــ ــيــ كـــوجـــهـــة أولــ
ــقـــارب 1000 طــبــيــب مـــن نخبة  ــا يـ ــارك فـــي الــمــؤتــمــر مـ ــ وشــ
األطباء واألبرز في مجالهم من جميع أنحاء العالم منها كندا 
وأميركا وألمانيا وبريطانيا واإلمارات والسعودية، إضافة إلى 
مختصين في مختلف المجاالت مثل أطباء الجهاز الهضمي 
 عن مشاركة مجموعة من 

ً
والرعاية األولية والباطنية، فضا

الممرضين وطاب كلية الطب. 
 عــلــى الــرعــايــة، قـــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس اإلدارة 

ً
وتــعــلــيــقــا

والرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة، 
مــازن عصام حــّوا: »إن دعمنا لمثل هــذه المبادرات الطموحة 
والمؤتمرات رفيعة المستوى التي تعمل كمنصة واحدة تجمع 
 مع أهداف 

ً
كبرى الشركات والمؤسسات الصحية، يأتي اتساقا

العقارات المتحدة المتمثلة في ترسيخ العمل المشترك وتعزيز 
الرؤية المشتركة والمتمثلة في االرتقاء بصحة وسامة أفراد 

المجتمع في الكويت وزيادة مستوى الوعي العام«.
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القناعي: ضرورة تحسين المنظومات الضريبية

 برفع جميع أنواع الحظر 
ً
بعد قرارات الحكومة الصينية أخيرا

على كــامــل الــمــدن والــمــنــاطــق، وإلــغــاء قــيــود فــيــروس »كــورونــا« 
وفتح الحدود كاملة أمام المسافرين، ومنح حرية الحركة لمليار 
نسمة، هي األولى بعد ثاث سنوات، فسر المحللون ذلك بأن ثمة 
توقعات إيجابية أو مخاوف ستحدث في االقتصاد الصيني 

خال النصف األول من عام 2023. 
وحــســب بــيــانــات محللي األســــواق، ارتــفــع الــمــؤشــر الصيني 
MSCI إلى 52 في المئة من أدنى مستوى له في نهاية أكتوبر من 
عام 2022 بسبب اإللغاء الكامل لقيود »كورونا«. ووفق توقعات 
الخبراء، لن تعيد الصين سياسة اإلغاقات؛ ألن مناعة القطيع قد 
كسبت نسبة كبيرة بعد االرتفاع الملحوظ في اإلصابات خال 
العامين الماضيين.  وتشير البيانات إلى أن تعافي االقتصاد 

 في 2023 ألربعة عوامل هي: 
ً
الصيني سيكون أكثر وضوحا

 - إعادة تشغيل الشركات السياحة والسفر وزيادة الوظائف 
في سوق العمل.

- تسهيات مــن البنك المركزي الصيني للتمويل العقاري 
إلنجاز المشاريع العقارية المتعثرة. 

- تطوير قطاع التكنولوجيا وجعله من األولويات الوطنية. 
- تخفيف صرامة اإلجراءات التنظيمية على الشركات الكبرى 

في قطاع الصناعة والتكنولوجيا. 
وحسب البيانات، سيؤدي هذا إلى زيادة بنسبة 3 في المئة 
بالناتج المحلي اإلجمالي للصين، إضافة إلى زيادة في النمو 

5.5 في المئة عن التوقعات السابقة. 
، حيث 

ً
وهــنــاك مــؤشــرات على االنــفــتــاح الـــذي حصل مــؤخــرا

تشير البيانات إلى أن حركة المرور رجعت لطبيعتها وكذلك 
زحمة مرتادي القطارت عبر المدن الصينية، وزادت حجوزات 
المسافرين إلى جنوب شرق آسيا إلى 900 في المئة عن العام 

الماضي.
ومن المتوقع أن يتعافى مؤشر MCI الصيني بنسبة 15 في 
المئة في عام 2023 وتحقق الشركات مكاسب أقوى من السنوات 

السابقة.
ومــن وجهة نظري، فــإن تحقيق نمو في االقتصاد الصيني 
يتطلب التركيز على الــســوق المحلي وتأمين ساسل توريد 
ثابتة ودعم القطاع الخاص وجذب استثمارات خارجية وتقليص 

المخاطر المالية واالقتصادية.

حسان فوزي بيدس

وجهة نظر

مؤشرات رفع الحظر 
الشامل على اقتصاد الصين

»مول »مول 360360« يطلق فعالية أكبر بشت في العالم« يطلق فعالية أكبر بشت في العالم
اعتماده من »غينيس« لألرقام القياسيةاعتماده من »غينيس« لألرقام القياسية

كمبادرة لاحتفاء بالحرف الكويتية التراثية، أطلق مجمع 360، 
التابع لمجموعة التمدين الرائدة في تطوير المشاريع، مجموعة من 
الفعاليات التراثية والوطنية، بمناسبة األعياد الوطنية، من بينها 
فعالية أكبر بشت في العالم، الذي تم اعتماده من »غينيس« لألرقام 
القياسية في 360.  وجاءت هذه المبادرة من 360 الكويت بهدف تعزيز 
وترسيخ هذا اإلرث الوطني، من خال تعاون جمع بين 360 وشركة 
 
ً
بشت البغلي لتنفيذ وخياطة أكبر بشت فــي العالم بطول 16 مترا
.
ً
، الذي بلغ وزنه 103 كغ، واستغرقت خياطته 48 يوما

ً
وعرض 17 مترا

ويستمر عرض البشت في 360 حتى نهاية شهر فبراير، كجزء من 
فعاليات 360 لألعياد الوطنية، مثل السينما الخارجية بالتعاون مع 
شركة السينما الكويتية الوطنية، التي تقوم بعرض أعمال كويتية 
وطنية، إضافة إلى عروض للفرق الشعبية وسوق خارجي يبدأ من 

19 فبراير.

مركز الحمراء للتسوق يفتتح
متاجر جديدة

فــــي إطــــــار ســـعـــيـــه الـــدائـــم 
لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات عــمــائــه 
اليومية، ومنحهم خيارات 
تسّوق إضافية من عامات 
ــيـــة  تـــجـــاريـــة إقــلــيــمــيــة ودولـ
راقــيــة، أعــلــن مــركــز الــحــمــراء 
لــلــتــســوق افــتــتــاح 6 مــتــاجــر 
جــديــدة تــنــدرج ضمن فئات 
 
ً
األطــعــمــة والــمــقــاهــي، فضا

ــــورات  ــطـ ــ ــعـ ــ عـــــن األزيـــــــــــاء والـ
ــا يــــؤكــــد  ــ ــمـ ــ ــل، مـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ والـ
ــزام الـــمـــركـــز بــمــواصــلــة  ــ ــتـ ــ الـ
تــــــــجــــــــارب زواره  ــز  ــ ــزيــ ــ ــعــ ــ تــ
ــــروض  ــــن خــــــال تـــقـــديـــم عـ مـ
جديدة ومميزة عبر إحدى 
ــات الـــمـــفـــضـــلـــة فــي  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ الـ

الكويت. 
وتــــــســــــتــــــعــــــد الـــــمـــــتـــــاجـــــر 
الــــــــجــــــــديــــــــدة، وهــــــــــي مــــركــــز 
 »Sultan Center« ســلــطــان
وزاهي »Zahi« واألسطورة، 
ــيـــة  ــائـ ــنـــسـ لــــبــــيــــع األزيــــــــــــاء الـ

 »Al Ostoura« والــرجــالــيــة
ومــطــعــم أوبـــن فليم كيتشن 
ــة إلــــى مــركــز  ــافـ »OFK«، إضـ
Decaar« للتجميل،  دكـــار »
 Live« ــــف ومـــقـــهـــى لـــيـــف اليـ
Life«، لتوفير باقة متنوعة 
مــن المنتجات والــمــأكــوالت 
واألزياء المتنوعة والمميزة 
ــة،  ــلــ ــائــ ــعــ لــــجــــمــــيــــع أفـــــــــــراد الــ
ــة »مـــركـــز  ــافــ ــــال إضــ فـــمـــن خـ
ســلــطــان« ســيــتــســنــى لــلــزوار 
ــة  ــيــ ــذائــ ــغــ شــــــــــراء الـــــــمـــــــواد الــ
واالســــتــــهــــاكــــيــــة كـــالـــلـــحـــوم 
ــــى  ــة إلـ ــ ــ ــافـ ــ ــ واألجـــــــــبـــــــــان، إضـ
االحتياجات المنزلية مثل 
اإللكترونيات والكهربائيات 
واألوانـــــــــــــــــي، وغـــــيـــــرهـــــا مـــن 
الــــــمــــــنــــــتــــــجــــــات الــــمــــحــــلــــيــــة 
ــن جــمــيــع  ــ ــــوردة مـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ

أنحاء العالم.
ــرات  ــ ــطـ ــ ــعـ ــ ــو مـ ــ ــبـ ــ ــحـ ــ أمــــــــــا مـ
الــمــنــزل والــعــطــور فــهــم على 

ــتــــاح مــتــجــر  ــتــ ــــع افــ ــد مـ ــوعــ مــ
زاهـــي »Zahi« الـــذي سيقدم 
ــز الـــحـــمـــراء  ــركــ ــــال مــ ــــن خــ مـ
للتسوق تشكيات واســعــة 
من الــروائــح المتميزة التي 
ــنــــاســــب جـــمـــيـــع األذواق،  تــ
ــــك »مــتــجــر  ــــى ذلـ وإضــــافــــة إلـ
األســــــــــطــــــــــورة«، الــــــــــذي يـــعـــد 
مــــركــــزا يــلــتــقــي فـــيـــه الـــشـــرق 
ــة بــــوابــــة  ــزلــ ــنــ ــمــ بـــــالـــــغـــــرب بــ
لعشاق التسوق والعامات 
الــــتــــجــــاريــــة الـــــراقـــــيـــــة، مــثــل 
موسكينو وكلوي وإميليو 
بوتشي ودريـــس فــان نوتن 
من شراء المابس واألحذية 
والــحــقــائــب واالكــســســوارات 
من عامات تجارية متعددة 
ــمـــابـــس  وراقــــــيــــــة لـــــشـــــراء الـ
واألحـــــــــــذيـــــــــــة والـــــحـــــقـــــائـــــب 
واالكسسوارات من ماركات 

عالمية ال حصر لها.

جولة في برج الحمرا

لقطة جماعية مع شهادة غينيس أكبر بشت في العالم

»العقارات المتحدة« تعلن رعايتها الفضية 
لمؤتمر رابطة الجهاز الهضمي والكبد

مازن حوا

»الكويتية« ترعى المؤتمر الثامن لعسر القراءة والحساب»الكويتية« ترعى المؤتمر الثامن لعسر القراءة والحساب
رعت شركة الخطوط الجوية الكويتية 
المؤتمر الــدولــي السنوي الثامن بعنوان 
ــراءة وعــســر  ــقــ ــلـــول تــطــبــيــقــيــة لــعــســر الــ »حـ
الـــحـــســـاب«، كــنــاقــل رســمــي لــلــحــدث، الـــذي 
نــظــمــتــه الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة الخــتــافــات 
الــتــعــلــم )KALD( مــن 10 إلـــى 12 الــجــاري، 
بحضور عــدد مــن المختصين والــخــبــراء 
في هذا الجانب. وبهذا الصدد، قال مدير 
دائرة االتصال المؤسسي والعاقات العامة 
فــي »الكويتية«، خالد البستان: »تتشرف 
الــشــركــة بــأن تــشــارك فــي المؤتمر الــدولــي 
ة والــحــســاب كناقل  الــثــامــن لــعــســر الـــقـــراء
رسمي، حيث إن ذلك يأتي في إطار سعيها 
الدؤوب لدعم وتشجيع مثل هذه المبادرات 
المهمة والجادة، والتي تهدف إلى توعية 
المجتمع بضرورة تفسير وفهم المشكات 
التي يواجهها المتعلمون الذين يعانون 

عسر القراءة«.
وأضــاف البستان: »تحرص )الكويتية( 

عـــلـــى تـــطـــبـــيـــق بـــرامـــجـــهـــا وســـيـــاســـاتـــهـــا 
لـــلـــمـــســـؤولـــيـــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة، حــــيــــث إن 
 ال يــتــجــزأ 

ً
ا )الــــطــــائــــر األزرق( ُيـــعـــد جــــــــزء

مـــن نــســيــج الــمــجــتــمــع الــكــويــتــي، ويسعى 
ــراز دوره المجتمعي فــي كــل ما   إلبـ

ً
دائــمــا

يخص المسؤولية االجتماعية، وضرورة 
المساهمة في النهوض بهذه المبادرات 

اإلنسانية الهادفة«.
واعـــتـــبـــر أن الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
تعتبر من أهم الواجبات الواقعة على عاتق 
 أن التزام الشركة بتلك 

ً
»الكويتية«، مضيفا

الواجبات ُيعد ضمن أهدافها التي تسعى 
إلى تحقيقها عبر وضع بصمة حقيقية في 
المجتمع تساهم بتحسين حياة اآلخرين.

واخـــتـــتـــم الــبــســتــان تــصــريــحــه بــتــقــديــم 
الشكر واالمتنان للقائمين على الجمعية 
الــكــويــتــيــة الخــتــافــات الــتــعــلــم، لجهودهم 
المبذولة والحثيثة فــي تحقيق األهــداف 
 عن أمله أن تستمر في 

ً
المنشودة، معربا

هــــذه الـــمـــبـــادرات، لــمــا يــعــود بالمصلحة 
على الجميع.

وقامت الجمعية الكويتية الختافات 

الــتــعــلــم بــتــكــريــم مــمــثــل »الــكــويــتــيــة« حمد 
ــا فــــي رعــــايــــة هـــذا  ــ ــــدورهـ الـــحـــمـــيـــمـــيـــدي، لـ

المؤتمر.

أمال الساير تقدم درعًا تذكارية لحمد الحميميدي وتبدو د. روضة عواد

الــضــريــبــيــة فـــحـــســـب، بــــل نــشــهــد 
ا نمًوا في الكفاءات البشرية، 

ً
أيض

والــــمــــهــــارات لــــدى الــعــامــلــيــن في 
مــخــتــلــف الـــمـــؤســـســـات الــمــعــنــيــة 
بــالــضــرائــب. ومــن هــذا المنطلق، 
 أن هذه المؤسسات 

ً
يبدو واضحا

بـــات عليها االجــتــهــاد فــي إدارة 
ــا، وتــدفــقــاتــهــا الــنــقــديــة  ــ ــــواردهـ مـ
بـــــأســـــالـــــيـــــب أكــــــثــــــر كـــــــفـــــــاءة مـــع 

االستعداد لما هو قادم«.
ــة  ــومـ ــظـ ــنـ ــمـ ولـــــفـــــت إلــــــــى أن الـ
ــة فـــــي الـــــبـــــاد تــشــهــد  ــيـ ــبـ ــريـ الـــضـ
 عن تطور 

ً
، فضا

ً
 تدريجيا

ً
تطورا

ــي تــوظــيــف  ــ هـــيـــئـــة الــــضــــرائــــب فـ
التكنولوجيا لــضــمــان االمــتــثــال 
 أن منظومات 

ً
الضريبي، موضحا

الــضــرائــب تتغير عــلــى الصعيد 
ــن الــــضــــروري  الـــعـــالـــمـــي، ولــــــذا مــ
زيادة التركيز على التكنولوجيا 
والشفافية في هــذا المجال على 

مستوى العالم.

تحول نموذجي

مــــــن جــــهــــتــــه، تـــــحـــــدث رئـــيـــس 
مجموعة التوجيه الضريبي في 

كـــي بـــي إم جـــي الـــشـــرق األوســــط 
ــقـــة بــحــر  ــنـــطـ وجـــــنـــــوب آســــيــــا ومـ
قــزويــن، زبير باتيل، عــن التحول 
الــنــمــوذجــي فــي أنظمة الضرائب 
ــرق تــفــعــيــلــهــا؛ مــعــقــبــا: »نــحــن  ــ وطـ
نرى اليوم انتشار حركة الضرائب 
المسؤولة التي بــدأت في أوروبــا 
على مستوى منطقتنا، بينما في 
السابق، كانت العقلية السائدة هي 
أن إدخال ضرائب جديدة سيقلل 
من حجم االستثمارات األجنبية 
المباشرة، إال أننا نــرى أن تدفق 
االستثمارات األجنبية زاد بشكل 
كبير إلى منطقتنا، على الرغم من 
التغييرات في المشهد الضريبي«.

وخـــال الــنــدوة، قــدمــت كــي بي 
إم جي لمحة عامة عن االقتصاد 
الــكــويــتــي، نــظــمــت ثـــاث جلسات 
حوارية؛ هي: »مزاولة األعمال في 
الـــكـــويـــت« والــتــفــتــيــش الــضــريــبــي 
ــتــــجــــدات هـــيـــئـــة الـــضـــرائـــب  ومــــســ
الكويتية، إلى جانب »المستجدات 
الضريبية فــي المملكة العربية 

السعودية تسعير المعامات«.
وفـــي إحـــدى فــعــالــيــات الــنــدوة، 
قـــــــدم جـــنـــيـــد أنـــــــصـــــــاري، رئـــيـــس 

استراتيجية وبحوث االستثمار 
في كامكو إنفست، لمحة عامة عن 
االقتصاد، وتحدث عن اتجاهات 
التضخم، وأداء سوق األسهم، كما 
قدم لمحة اقتصادية عن الكويت 
ودول مجلس التعاون الخليجي 
تغطي مختلف الــقــطــاعــات؛ وفي 
مقدمتها: النفط والغاز والعقارات 

والمصارف.
وأدار أولـــــى جــلــســات الـــنـــدوة 
الــتــي حــمــلــت الــعــنــوان »مــمــارســة 
األعمال في الكويت«، الشريك في 
إدارة الضرائب في كي بي إم جي 
الكويت، فهيم بشير، وشارك فيها 
كل من المديرة التنفيذية في كي 
بي إم جي الكويت، حنان طــارق، 
والشريك في المجموعة القانونية 
الــدولــيــة، مينج شـــو، وأمــيــن عــام 
ــانـــي في  ــبـ مــجــلــس األعــــمــــال اإلسـ
الكويت، والمدير اإلقليمي لتطوير 
األعمال في مجموعة ABDG كيفين 
ــــابـــــاس هـــــــــارو.  وقـــــد تـــنـــاول  ديـ
المشاركون التحديات والفرص 
التي قد تواجهها الشركات خال 
عملهم فــي الــكــويــت، كما ناقشوا 
 للفرص، 

ً
كيف تعد الكويت أرضــا

ووجــهــة اســتــثــمــاريــة للعديد من 
الشركات األجنبية، وكذلك كسوق 

متطور يمتلك آفاق نمو رحبة.
ونـــاقـــشـــت الــجــلــســة الـــحـــواريـــة 
الثانية مستجدات هيئة الضرائب 
الكويتية، وشــارك فيها المديران 
الـــرئـــيـــســـيـــان فــــي كــــي بــــي إم جي 
الــكــويــت، تشانغفنغ وانـــغ، وهبة 
عــبــدالــرحــمــن، إلـــى جــانــب المدير 
الــــعــــام والـــمـــديـــر الـــمـــالـــي لــشــركــة 
الخليج لاستشارات قيزار شاكر. 
وســـلـــط الـــمـــشـــاركـــون الـــضـــوء 
على كيفية تعامل الــشــركــات في 
مختلف القطاعات بالكويت مع 
سياسات وإجراءات الهيئة لتتمكن 
مـــن مــواصــلــة الــتــزامــهــا بــقــوانــيــن 
الضرائب الكويتية. وفي الجلسة 
األخيرة، تحدث المشاركون حول 
أحدث المستجدات الضريبية في 
المملكة، وأدار الجلسة ستيفان 
الــخــوري، المدير التنفيذي األول 
فــــي كــــي بــــي إم جــــي الــســعــوديــة، 
وشارك فيها راهول دينوديا، مدير 
أول الضرائب بمجموعة الشايع، 
وعمر أحمد، مدير أول كي بي إم 

جي الكويت. 

لقطة جماعية

»كي بي إم جي« الكويت تنظم ندوتها السنوية حول الضرائب»كي بي إم جي« الكويت تنظم ندوتها السنوية حول الضرائب
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فهد العثمان: القصة ضرورية ليؤمن المستثمرون بمستقبل الشركة
خالل الحفل الختامي لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية

احتضنت جامعة الشرق األوسط األميركية )AUM( الدورة 
الخامسة لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، والتي تعد 

واحدة من أهم الجوائز العربية التي تعنى بفن القصة القصيرة. 
وعقب تصفيات ومنافسة بين كتاب القصة في العالم العربي، 

حصد القاص المغربي أنيس الرافعي جائزة الدورة الخامسة 
عن قصته »سيرك الحيوانات المتوهمة«، وصاحب حفل إعالن 

النتائج فعاليات ثقافية متنوعة.

أقامت جامعة الشرق األوسط األميركية 
)AUM(، االثنين الماضي، الحفل الختامي 
لجائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية، 
فــي مــركــزهــا الــثــقــافــي بصرحها الجامعي، 
حيث تّوج القاص المغربي أنيس الرافعي 
بجائزة الدورة الخامسة عن قصته )سيرك 
الحيوانات المتوهمة(، وصاحب حفل إعالن 
النتائج فعاليات ثقافية متنوعة، بمشاركة 
فعاليات وشخصيات ثقافية واجتماعية 

وفنية كويتية وعربية.
ــب رئــيــس مجلس أمناء  وفــي الــحــفــل، رحَّ
الجامعة السيد فهد العثمان، بالحضور، 
 
ً
 وســهــال

ً
: »مــســاكــم الــلــه بــالــخــيــر، أهـــال

ً
قــائــال

 .AUM بــالــحــضــور الـــكـــريـــم لـــوجـــودكـــم فـــي
 بوجودكم معنا. يتساءل 

ً
 وفخرا

ً
نزداد شرفا

البعض: ما عالقة AUM بالقصة والثقافة، 
وهي جامعة متخصصة في إدارة األعمال 

والهندسة؟«.
وأضــــاف: »فـــي عــالــم الــمــال واالســتــثــمــار، 
تــــكــــون هــــنــــاك مـــؤســـســـتـــان فــــي الـــبـــورصـــة، 
 في كل شــيء، وتكون 

ً
ومتشابهتان تقريبا

10 أضــعــاف أو  القيمة السوقية إلحداهما 
 عن األخــرى. ويكون أحد 

ً
 أحيانا

ً
50 ضعفا

أهم األسباب باختصار، أن الشركة األعلى 
قيمة لديها قصة مقنعة عما سيكون عليه 
مــســتــقــبــل الـــشـــركـــة، وتـــكـــون هـــنـــاك ســرديــة 
ــلـــرؤيـــة والـــخـــطـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــعــكــس  لـ
صـــورة ديــنــامــيــكــيــة عــن كــيــفــيــة تــبــلــور هــذه 
الــرؤيــة إلــى واقــع فــي المستقبل، فيتهافت 
الــمــســتــثــمــرون واألمــــوال إلـــى هـــذه الــشــركــة، 
تحت وقع أنغام وموسيقى المستقبل لهذه 
الشركة، والتي تعكس معطيات موضوعية 

حقيقية، وعاطفة صادقة«. 
وتــابــع: »كــذلــك، فــإن وجــود قصة مقنعة، 
ــــرورة لــيــؤمــن الــعــامــلــون فـــي الــمــؤســســة  ضـ
برؤية وأهــداف الشركة، والسبيل لتحقيق 
ــداف، ومـــن هــنــا تــنــشــأ الــحــمــاســة  ــ هـــذه األهــ
والــدافــع الصحيح لديهم، وهــذه الحماسة 
ــكــــون بـــمـــنـــزلـــة الـــبـــرمـــجـــة الــعــقــلــيــة  ــاد تــ ــكــ تــ
للتنفيذ واإلنـــجـــاز، ألنــه بــاخــتــصــار، الفكر 
يـــســـبـــق الـــعـــمـــل، ألن الـــعـــمـــل، مـــهـــمـــا كـــانـــت 
أهــدافــه وإمكاناته عظيمة، إال أنــه من دون 
فكر ورؤية مصاغة بواقعية وبوضوح في 
واقع المؤسسة، سيكون كالقارب في محيط 

هائج بال بوصلة«.

 أهمية الكتابة والسردية

ــمــــان خـــــــالل كـــلـــمـــتـــه: »ال  ــثــ ــعــ وأوضــــــــــح الــ
يمكن للمؤسسة أن تتفوق مــن دون رؤيــة 
واضــحــة، واســتــراتــيــجــيــة تــســتــوطــن أعــمــاق 
ووجــدان وعقل وجــوارح قيادة المؤسسة، 
ــا. وهــــنــــا تــــبــــرز أهـــمـــيـــة  ــهــ ــيــ ــيــــن فــ ــلــ ــامــ ــعــ والــ
الــكــتــابــة والـــســـرديـــة، لــتــعــمــل عــلــى صــيــاغــة 
الــرؤيــة والخطة االستراتيجية، من الواقع 

ــلـــي والـــخـــارجـــي لــلــمــؤســســة، بــقــصــة  الـــداخـ
سهلة الفهم والهضم والتذكر، فتكون هذه 
الــقــصــة بــمــثــابــة الــبــرمــجــة الــعــقــلــيــة للقيادة 
ــا يــســتــحــيــل  ــهــ ولـــلـــعـــامـــلـــيـــن، الـــتـــي مــــن دونــ

تحقيق النجاح«.
واســــــتــــــطــــــرد: »الـــــحـــــيـــــاة بــــكــــل أحــــوالــــهــــا 
وتــجــلــيــاتــهــا، والـــحـــضـــارة اإلنــســانــيــة بــكــل 
إنجازاتها، هي ظاهرة ديناميكية، وليست 
ــــي عـــمـــلـــيـــة تـــفـــاعـــلـــيـــة بــيــن  ــة، هـ ــيـ ــكـ ــيـ ــاتـ ــتـ اسـ
محاور ومعطيات ومعارف، وأحــداث تمت 
صــيــاغــتــهــا بــحــبــكــة درامــــيــــة. إن الــحــضــارة 
 
ً
، وأحداثا

ً
اإلنسانية ليست معارف وعلوما

فرادى صماء استاتيكية مبعثرة ومعزولة، 
فصناعة وقانون الكتابة والسردية، هي من 
َجمع هذه المتناقضات، لتعطيها الروح 

ُ
ت

ــاع والــمــوســيــقــى، لــتــشــكــل  ــقــ والـــطـــاقـــة واإليــ
بين كل هذه العناصر المعرفة اإلنسانية، 
وإيــقــاع الــحــيــاة. وفــي خضم كــل ذلــك، يبرز 
 عن أنيابه ويقول: أنا من 

ً
غول اللغة، مكشرا

تسبح الكتابة والمعرفة بحمدي«.

الذاكرة الدائمة

وأضاف العثمان: »وعليه، فإن اهتمامنا 
 في كل مراحل 

ً
باللغة يجب أن يكون حاضرا

الــتــعــلــيــم، ومــــا بـــعـــد الــتــعــلــيــم. إن الــكــتــابــة 
ة هــمــا الــســبــيــل الــوحــيــد لــتــوظــيــف  والــــقــــراء
واستخدام اللغة، وإلثرائها، ومن ثم إثراء 
الفكر وتعزيز العمل. مثال على ذلك: عندما 
يستفسر اإلنسان عن رقم هاتف على سبيل 
المثال، ويكون الجواب 98765432 00965، 
هــنــا يــطــلــب اإلنـــســـان بــعــد الـــرقـــم الـــرابـــع أو 
ــأتـــي بــالــقــلــم لــيــســجــل  الـــخـــامـــس لــحــظــة، ويـ
الـــرقـــم، ألنـــه لـــم يــســتــطــع تــذكــر كــامــل الــرقــم 
فــي حــيــنــه، والــســبــب بــاخــتــصــار أن الــذاكــرة 
المؤقتة لم تعد تحتمل، كما في الكمبيوتر 
)Ram(، وبالتالي، يجب تسجيل الرقم على 
ذاكــــرة دائـــمـــة، وهــنــا يــتــم الــلــجــوء لــلــكــتــابــة، 

كأداة لتخزين هذه الذاكرة الدائمة«.

قوانين وآلية الكتابة

ــذا مـــثـــال بــســيــط عــلــى أن  ــ ــرد: »هـ ــطـ ــتـ واسـ
الكتابة، ورغم أنها وسيلة للتعامل، ونقل 
الــمــعــلــومــة، فــإنــهــا أداة ووســيــلــة للتفكير. 
فـــاإلنـــســـان ال يــســتــطــيــع تــحــلــيــل وتــفــكــيــك، 
مـــة بــيــن مــواضــيــع وأبـــعـــاد كــثــيــرة  والـــمـــواء
 مـــتـــنـــاقـــضـــة، مــــن دون 

ً
ــا ــانــ ــيــ مــخــتــلــفــة، وأحــ

اللجوء إلى قوانين وآلية الكتابة. ومن هنا 
يتضح مــدى أهمية وجــود أصــحــاب الفكر 
المتمرسين والقادرين على صياغة وبلورة 
المحتوى، وأهمية أن يكونوا قريبين من 
أصـــحـــاب اتـــخـــاذ الــــقــــرار، فـــي الــمــؤســســات 
المختلفة، ومــؤســســات الــدولــة، بــل هــم في 
عمق الفريق القيادي. وهنا أستذكر معالي 

العثمان خالل كلمته في الحفل

فهد العثمان

في عالم 
االستثمار 

القصة تخلق 
قيمة مضاعفة 

للمؤسسات

اللغة يجب أن 
تكون حاضرة 
في كل مراحل 

التعليم 
والعمل

الكتابة 
ليست وسيلة 

للتواصل 
فحسب بل 

ال غنى عنها 
كذلك للتفكير 
االستراتيجي

األستاذ عبدالعزيز حسين، رحمه الله، الذي 
كـــان يــجــســد هـــذا الــنــمــوذج مـــن الــمــفــكــريــن، 
الــــذيــــن هــــم ضــــــرورة لـــنـــجـــاح أي مــؤســســة. 
فبعد كل هذا، هل يمكن أن نستهين بأهمية 
الــكــتــابــة والــســرديــة والــقــصــة؟ هــل يمكن أن 
نستهين بأهميتها في التعليم، وفي الدفع 

بعجلة التنمية والتطور اإلنساني؟«. 
 أن يــتــصــور 

ً
ــدا ــ ــ ــأ جـ ــع: »مـــــن الـــخـــطـ ــ ــابـ ــ وتـ

المهندسون، على سبيل المثال ال الحصر، 
أن يكون اهتمامهم في الهندسة فقط، ألن 
العلوم والمعارف في حيز الواقع متداخلة 
ــتـــرك الــتــنــفــيــذ  ــعـ ــتــــرابــــطــــة، وإنــــنــــا فــــي مـ ومــ
واإلنــجــاز نــحــتــاج إلــى جــمــلــة مــن الــمــعــارف 
والــمــهــارات إلنــجــاز المهمات بنجاح. ومن 
ــــن يــمــلــكــون   أن يـــتـــصـــور مـ

ً
ــا ــ ــــضـ الـــخـــطـــأ أيـ

ملكة الكتابة ويمتهنونها أنهم يعيشون 
بمعزل عما يدور في األســواق واالقتصاد، 
ــتــــمــــع،  ــل الـــتـــصـــنـــيـــعـــيـــة والــــمــــجــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ والـ
ويدورون في حلقة ضيقة يسمونها الثقافة 
والمثقفين، فالثقافة هــي كــل هــذه الحركة 
واإلنــتــاج التقني واالقتصادي والعسكري 
والــــفــــكــــري، الـــثـــقـــافـــة هــــي كــــل مــــا يــنــتــج عــن 
الــحــركــة اإلنــســانــيــة والــحــضــاريــة فـــي رحــم 

الواقع«.
واســـتـــطـــرد: »مـــن الــخــطــأ أن نــتــصــور أنــه 
وألنـــنـــا جــامــعــة مــتــخــصــصــة فـــي الــهــنــدســة 
وإدارة األعمال، فال يجب أن نهتم بالثقافة 
والــكــتــابــة والــلــغــة. فــفــلــســفــتــنــا فــي AUM ال 
تقتصر على تخرج الطالب، فهناك معايير 
واعتمادات عالمية حققناها، ولله الحمد، 
إال أن المعيار األكبر واألهم الذي وضعناه 
ألنــــفــــســــنــــا، هـــــو مـــــا يـــســـتـــطـــيـــع خـــريـــجـــونـــا 

إنجازه وتحقيقه في المجتمع بعد خمس 
ــتـــخـــرج. ومــــن هـــذا  أو عـــشـــر ســـنـــوات مـــن الـ
لــتــي تمكنه  ا البيئة  المنطلق، قمنا بخلق 
من التسلح بالمعارف المطلوبة، باإلضافة 
إلى مساهمتنا في تعزيز الحركة الثقافية 
والفكرية، فال يمكن للمجتمع واالقتصاد 
أن يــنــهــضــا مــن دون حــركــة فــكــريــة نشيطة 

فعالة مستنيرة«. 

المصنع واالقتصاد

: »هـــذه 
ً
واخــتــتــم الــعــثــمــان حــديــثــه، قـــائـــال

ــة،  ــالـــســـرديـ دعــــــوة لـــالهـــتـــمـــام بـــالـــقـــصـــة، وبـ
وبــالــكــتــابــة، ودعــــوة بـــأن نــحــتــضــن الــقــاص 
ــــب، بـــأن يــكــون بــيــنــنــا في  والــــروائــــي واألديــ
المصنع واالقتصاد، وفي كل أوجه العمل 
 لــحــضــوركــم ومــشــاركــتــكــم، 

ً
واإلنـــتـــاج. شــكــرا

والــشــكــر الــخــاص ألخــي وصــديــقــي األســتــاذ 
الـــمـــبـــدع الـــمـــتـــمـــيـــز طــــالــــب الــــرفــــاعــــي، عــلــى 
مــبــادرتــه فــي تــأســيــس ودعـــم هــذه الــجــائــزة 
الــمــهــمــة. نــبــارك للجميع شــرف الــمــشــاركــة، 
وللفائزين بما حققوه من فــوز، والله ولي 

التوفيق«.

غول اللغة يكشر عن غول اللغة يكشر عن 
أنيابه ليقول أنا من أنيابه ليقول أنا من 

تسبح الكتابة بحمديتسبح الكتابة بحمدي

القصة ضرورية ليؤمن 
ويستوعب العاملون 

أهداف المؤسسة

https://www.aljarida.com/article/14422


رانيا شهاب: أحب األدوار المركبة
تجسد شخصيات مختلفة في رمضان المقبل

• فضة المعيلي
تـــشـــارك الــفــنــانــة رانـــيـــا شـــهـــاب فـــي مــجــمــوعــة 
مــن األعــمــال الــدرامــيــة المختلفة التي ستعرض 
فــي رمــضــان المقبل، منها مسلسل »الــنــون وما 
يــعــلــمــون«، مــع نــخــبــة مــن الــنــجــوم، مــنــهــم: إلــهــام 
الفضالة، وشــهــاب جــوهــر، وعبدالله الطليحي، 
ومحمد الحملي، وطيف، وحسن المطوع، إخراج 

حمد البدري، وتأليف عبدالرحمن أشكناني.
وعن مسلسل »النون وما يعلمون«، قالت إنه 
ذو قصة قــويــة، ويتضمن سلسلة مــن األحـــداث 
الشيقة، وكل حلقة منه سوف تشد المشاهد إلى 
الحلقة األخرى، الفتة إلى أنها تجسد في العمل 
شخصية »ليالي«، التي تعمل مهندسة، مشيرة 
إلــى أن شخصيتها جديدة عن األدوار السابقة 
التي مثلتها من حيث المضمون واألسلوب، كما 
أنها بعيدة عن األدوار السابقة كــدور الشر، أو 
الزوجة الثانية، أو الشخصية الهايبر، وعلقت: 

»أنا وايد حبيت شخصية ليالي«. 
وأوضحت شهاب أن شخصيتها في المسلسل 
ستكشف الكثير من األسرار في البيوت األخرى 

أو البيت الرئيسي. 

»حياتي المثالية«

ــا االجــتــمــاعــيــة »نـــون  كــمــا تـــشـــارك فـــي الــــدرامــ
ــراج محمد  الــنــســوة«، تــألــيــف ســـام مــحــمــد، وإخــ
كاظم. والمسلسل بطولة مجموعة من الفنانين، 
منهم: باسمة حمادة، وهبة الدري، وشهد ياسين، 

وحــســيــن الـــمـــهـــدي، وعــبــدالــمــحــســن 
القفاص، وعبدالله الطليحي، ونواف 

العلي، وغيرهم. 
ــلـــســـل   تــــــــشــــــــارك فــــــــي مـــسـ

ً
وأيـــــــــضـــــــــا

ــيــــف مـــريـــم  ــألــ »حــــيــــاتــــي الــــمــــثــــالــــيــــة«، تــ
الهاجري، وإخراج سائد الهواري، إنتاج 
»المجموعة الفنية« للمنتج والفنان باسم 
 ستكون ضيف شرف مع 

ً
األمير، وأيضا

الفنان طارق العلي في عمل فني.
وأكـــــدت شــهــاب أن كـــل شــخــصــيــة في 
الــمــســلــســات الــرمــضــانــيــة الــتــي تمثلها 
تختلف عن األخــرى من حيث األسلوب 

والطرح. 
وعن األدوار الدرامية التي تفضلها، قالت: 
ــب األدوار الــتــي لـــم أجــســدهــا مـــن قــبــل،  »أحــ
 أحــب األدوار 

ً
ألنني أحــب التجديد، وأيــضــا

المركبة«.
وحول أعمالها المسرحية، أوضحت أنها 
شاركت في أربع مسرحيات بالسابق، الفتة 

إلى أنه ُعرض عليها مسرحيتان هذا العام، 
لكنها لم تشارك فيهما، النشغالها في األعمال 
 ،

ً
الــدرامــيــة. وذكـــرت أنــهــا تحب الــمــســرح كثيرا

حيث تكون قريبة من الجمهور، وهناك تفاعل 
مباشر بينها وبينهم.

العوضي: »عرش دراكوال« تعرض 
بالكويت في مارس المقبل

يجهز ألعمال مسرحية لموسم عيد الفطر

• فضة المعيلي
قــال مؤلف مسرحية »عــرش 
دراكــوال«، أحمد العوضي، إنها 
ستعرض بالكويت فــي مــارس 
 إلـــى أنــهــا تطرح 

ً
الــمــقــبــل، الفــتــا

فكرة خيانة داخل القصر الملكي 
لـــدراكـــوال، ومـــن خالها تحدث 
صراعات على العرش مع أجواء 

من الغدر. 
 
ً
ــعــرض المسرحية حاليا

ُ
وت

ــي قـــطـــر عـــلـــى خــشــبــة مــســرح  فــ
الدراما بالحي الثقافي »كتارا« 
بالدوحة، وهي إخــراج عبدالله 
الــــبــــدر، وبـــطـــولـــة: عــبــدالــرحــمــن 
الــعــقــل، وزهـــرة عــرفــات، وأحمد 
ــراج، وفــهــد الــبــنــاي، ومحمد  ــ إيـ
الرمضان، وفاطمة األنصاري، 

وغيرهم.
وشــــارك الــعــوضــي متابعيه 
ــلـــى »إنــــســــتــــغــــرام«  ــذ أيـــــــام عـ ــنـ مـ
بــــــفــــــيــــــديــــــوهــــــات وصــــــــــــــور مـــن 
ــيـــث تـــمـــنـــى لــه  ــة، حـ ــيـ ــرحـ ــمـــسـ الـ
عــــدد مـــن الــمــتــابــعــيــن الــتــوفــيــق 

والنجاح.
وعــن أعماله الفنية األخــرى، 
كــشــف أنــــه يــجــهــز لــمــســرحــيــات 

ستعرض في موسم عيد الفطر، 
والــعــمــل الـــدرامـــي ســيــكــون بعد 
العيد، لكنه امتنع عن ذكر اسم 

العمل.
وحول سبب اتجاهه للمسرح 
في بداية مشواره الفني، أوضح 
أنه بدأ في األعمال المسرحية، 
ــريــــج الـــمـــعـــهـــد الـــعـــالـــي  ــه خــ ألنــــ
للفنون الــمــســرحــيــة، لكنه بعد 
ذلــك اتــجــه إلــى العمل الــدرامــي، 
ــي: »مــــاك 

َ
ــــــف مــســلــســل

َّ
حـــيـــث أل

الرحمة« و»بيبي«.

أحمد العوضي

»سما الدانات«... كرنفال وطني في 4 مارس
بمشاركة كوكبة من المبدعين في المجاالت المختلفة

• فضة المعيلي
أكد المخرج يعرب بورحمة، 
أن االســــتــــعــــدادات تـــجـــري عــلــى 
قــــدم وســـــاق بــالــنــســبــة لـــإعـــداد 
ــا  ــمــ ــال الــــــوطــــــنــــــي »ســ ــ ــفـ ــ ــرنـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ لـ
 تدريب 

ً
الدانات«، حيث يتم حاليا

مجموعات الطلبة الموهوبين 
 عــن اإلنــتــاج 

ً
المشاركين، فــضــا

وإدارة الــمــشــروع بشكل يؤهل 
الــمــشــاركــيــن إلنـــجـــاز الــبــروفــات 
 إلى أن 

ً
 لما هو ُمعد، الفتا

ً
وفقا

 هو 
ً
الهدف الثاني لديهم حاليا

اتقان جميع الحركات واألزيــاء 
والديكور.

وقال بورحمة، لـ »الجريدة«، إن 
هناك كوكبة من المبدعين ذوي 
البصمات الواضحة في مجاالت 
مختلفة، منها: العلوم والرياضة 
وريادة األعمال والفنون، سوف 
يحضرون هذا الكرنفال الوطني، 
 إلـــى أن هـــذه الفعاليات 

ً
مــشــيــرا

ــــي الـــكـــويـــت،  ــام ألول مــــــرة فـ ــقــ تــ
وسيتم بدء العرض في 4 مارس 

المقبل في مروج.
وأعـــــرب عـــن امــتــنــانــه لشغف 
ــيـــن، وحــبــهــم  الـــطـــلـــبـــة الـــمـــشـــاركـ
ورغبتهم في التعلم من مجموعة 

الــخــبــراء المختصين بأكثر من 
مجال، والقائمين على تدريبهم 
بــشــكــل مــكــثــف، بــهــدف مــشــاركــة 

المعلومة بسخاء. 
ـــن أن الــجــهــة الــحــاضــنــة  وبـــيَّ
لهذه الفعاليات من استديوهات 
 أن 

ً
ودعم هي أكاديمية فو، مؤكدا

جميع هــذه العناصر اجتمعت 
ــة تــتــعــلــق  ــدمــ ــهــــدف تـــقـــديـــم خــ بــ
بـــمـــشـــاركـــة الـــمـــعـــلـــومـــة، وصــقــل 

ــب الـــطـــلـــبـــة الـــمـــشـــاركـــيـــن،  ــواهــ مــ
ــم بـــأن  ــهـ ــامـ ــة أمـ ــفـــرصـ ــة الـ ــاحــ إلتــ
يـــــصـــــبـــــحـــــوا مـــــحـــــتـــــرفـــــيـــــن فـــي 

المستقبل.

التعبير الحركي 

وأوضــــــــح أن هـــــذه الــفــعــالــيــة 
تأتي ضمن دورة »ألوان يعرب« 
للموسم الثاني، حيث تصادف 

ــلـــكـــويـــت،  ــة لـ ــيــ ــنــ األعــــــيــــــاد الــــوطــ
 إلـــى أنـــه تـــم االتـــفـــاق على 

ً
الفـــتـــا

إنـــجـــاز كــرنــفــال لــتــحــيــة الــمــبــدع 
والمنجز الكويتي بشكل أوسع، 
ــم تــقــســيــم الــمــشــاركــيــن  حـــيـــث تــ
إلــى مجموعات، بهدف تعريف 
عـــنـــاصـــر اإلنــــتــــاج بــالــمــنــظــومــة 
اإلنتاجية النموذجية المشتملة 
على األزيـــاء والــديــكــور وإخــراج 
صــورة وإخــراج حركة وعاقات 

عامة وكتابة السيناريو واإلنتاج 
الموسيقي، من تلحين وكتابة 
كلمات وتنفيذ وغناء إلى تعليم 
الطلبة األسس في كل قسم، حيث 
قــامــوا بابتكار سيناريو كامل 
ــاء مــبــتــكــرة  ــ  ألزيــ

ً
ــارا ــكــ تــضــمــن أفــ

جمعت بــيــن الــحــداثــة والـــتـــراث، 
وقد جاءت فكرة التعبير الحركي 
مـــبـــتـــكـــرة تــخــلــلــتــهــا أغـــنـــيـــة مــن 

كلمات وألحان نهمة. 
ــلــــبــــة  وأشـــــــــــــــار إلــــــــــى أن الــــطــ
الــمــشــاركــيــن فــي الــمــوســم األول 
قاموا بإنتاج عمل حقيقي تمثل 

في أغنية توعوية مصورة.

بورحمة في دورة »ألوان يعرب«

»الحب بتفاصيله« يفشل 
في تحقيق إيرادات عالية

لم ينجح فيلم »الحب 
بتفاصيله«، بطولة المطرب 

محمد نور أحد أعضاء 
الفريق الغنائي )واما(، في 

تحقيق إيرادات عالية خال 
األيام الخمسة األولى له 
بدور العرض المصرية، 

عقب طرحه األربعاء 
الماضي، بعد عرض خاص 
أقيم بحضور أبطال العمل 

الجديد.
واستطاع الفيلم تحقيق 
40 ألف جنيه فقط خال 

مدة عرضه بدور العرض 
 
ً
المصرية، وهي ضعيفة جدا

لبطولة محمد نور األولى 
في السينما المصرية.

الفيلم الجديد كوميدي 
رومانسي، بطولة: محمد 

نور، وملك قورة، وكريم 
الحسيني، وعدد كبير من 

الشباب، وتم تصويره بين 
مصر والبحرين.

آيتن عامر تحل أزمة
بطولة مسلسل »محارب«

تعاقدت الفنانة آيتن 
، على 

ً
، أخيرا

ً
عامر رسميا

المشاركة في بطولة مسلسل 
»محارب«، بطولة الفنان 

حسن الرداد، المقرر عرضه 
خال الموسم الدرامي 

الرمضاني القادم.
وجاء تعاقد آيتن لتنتهي 

أزمة البطولة النسائية التي 
قت طاقم عمل المسلسل،  أرَّ

 أنه لم يتبق 
ً
خصوصا

إال شهر ونصف الشهر 
فقط على الموسم الدرامي 

الرمضاني القادم، والبد من 
دخولها لتصوير مشاهدها 
ر الرداد  مباشرة، بعد أن صوَّ
مجموعة من المشاهد خال 

األيام الماضية.
وحرص المنتج أحمد 

السبكي على إعادة الرداد 
للدراما التلفزيونية من 
جديد، بعد غيابه خال 

الفترة الماضية، من خال 
عمل اجتماعي أكشن مليء 
باإلثارة والتشويق، ويقدم 

باللهجة الصعيدية. الكرنفال 
تحية للمبدع 

الكويتي 
بالتزامن مع 

االحتفاالت 
الوطنية

يعرب بورحمة

رانيا شهاب

رحيل عبدالرحيم الكردي 
في ندوة تأبين عناني

ب الموت الناقد األدبي  غيَّ
الكبير د. عبدالرحيم الكردي، 
مقرر لجنة الدراسات األدبية 

بالمجلس األعلى للثقافة، 
وأستاذ النقد واألدب العربي 

الحديث بكلية اآلداب 
بجامعة قناة السويس.

وداهم الموت الناقد الراحل 
في لحظة صعبة، حيث 

أصيب بنوبة قلبية مفاجئة 
أثناء مشاركته في ندوة 

تأبين الدكتور الراحل محمد 
عناني، شيخ المترجمين 
العرب، في مقر المجلس 

األعلى للترجمة بالقاهرة. 
وتم نقل الكردي على الفور 

إلى أحد المستشفيات، لكنه 
لفظ أنفاسه األخيرة قبل 

الوصول إليه.
وُيعد د. عبدالرحيم الكردي 
من أبرز نقاد األدب العربي، 

وهو من مواليد محافظة 
سوهاج عام 1949، وترأس 

العديد من المناصب بوزارة 
الثقافة، من بينها: رئيس 
مؤتمر أدباء إقليم القناة 

وسيناء، ومدير مركز اللغة 
العربية والترجمة بجامعة 

قناة السويس منذ 2008 
حتى اآلن. 

كما شارك الراحل في 
تأسيس الجمعية المصرية 
للدراسات السردية، وتنظيم 
المؤتمر السنوي للسرديات 

منذ 2006 حتى اآلن، ورئيس 
تحرير مجلة »كتابات«، وهي 

مجلة علمية محكمة.

انطالق األسبوع الثقافي الفلسطيني بفعاليات فنية متنوعة

 بدعوة من األمانة العامة 
للمجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب وبالتعاون 
مع الجمعية الثقافية النسائية 

وسفارة دولة فلسطين، 
انطلق األسبوع الثقافي 

الفلسطيني.

عزة إبراهيم
افــتــتــح األمـــيـــن الـــعـــام للمجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
باإلنابة د. محمد الجسار، أمــس، 
معرض مركز الــتــراث الفلسطيني 
مدشنا فعاليات األسبوع الثقافي 
ــيـــنـــي، بــــحــــضــــور ســفــيــر  ــلـــســـطـ ــفـ الـ
فلسطين لدى الباد رامي طهبوب، 
إلــــى جـــانـــب مــجــمــوعــة كــبــيــرة من 
ــك فــي مقر  الــســفــراء األجـــانـــب، وذلــ
الــجــمــعــيــة الــثــقــافــيــة االجــتــمــاعــيــة 

النسائية.
ويـــتـــضـــمـــن الــــمــــعــــرض أنــشــطــة 
متعددة في مجال الفنون التشكيلية 
والحفات الموسيقية والمشغوالت 
الــحــرفــيــة إلــــى جـــانـــب مــحــاضــرات 
وندوات لتعريف الجمهور بالثقافة 
الفلسطينية، ويــســتــمــر حــتــى 16 
الجاري في قاعة »لولوة القطامي« 

بمقر الجمعية.
ــن جــــانــــبــــه، أعـــــــــرب الـــجـــســـار  ــ مــ
عــن ســعــادتــه بــالــتــجــول فــي أرجـــاء 
الـــمـــعـــرض الــــــذي يــعــكــس الــثــقــافــة 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــمــتــدة  ــهـــويـ والـ
منذ آالف السنين، والتي تحرص 
الكويت على دعمها واحتضانها 
على جميع المستويات ال سيما 
 الــجــمــهــور 

ً
ــا ــيـ الــثــقــافــيــة مــنــهــا، داعـ

لـــزيـــارة الــمــعــرض والـــتـــعـــرف على 

ــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــــزاخــــرة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ
بمعاني األصالة والجمال والتاريخ.
بــــدوره، توجه السفير طهبوب 
ــادة  ــ ــيــ ــ  وقــ

ً
ــا ــ ــبـ ــ ــعـ ــ إلـــــــــى الـــــكـــــويـــــت شـ

بالتهنئة بــاالحــتــفــاالت الوطنية 
 عن 

ً
خـــال فــبــرايــر الـــجـــاري، مــعــربــا

سعادته النطاق فعاليات األسبوع 
الثقافي الفلسطيني في تلك األجواء 
 أن 

ً
االحــتــفــالــيــة بـــالـــبـــاد، مــضــيــفــا

 
ً
األســبــوع الثقافي يضم برنامجا

 بــالــتــزامــن مع 
ً
 مــتــنــوعــا

ً
احــتــفــالــيــا

الــمــعــرض الــمــســتــمــر حــتــى نــهــايــة 
األســبــوع، إذ  تستضيف المكتبة 
الــوطــنــيــة الــيــوم الــثــاثــاء فــي تمام 
الساعة السادسة مساء محاضرة 
ــا زلــنــا« للباحث  بــعــنــوان »كــنــا ومـ
طـــارق الــبــكــري، وفــي تــمــام الساعة 
السابعة مساء يتم افتتاح معرض 
الــفــن الــتــشــكــيــلــي الفلسطيني في 
مــتــحــف الـــفـــن الـــحـــديـــث، وتــســتــمــر 
فعالياته حتى بعد غد الخميس، 
ــاء حــفــل عــزف  ــ ــعـ ــ  األربـ

ً
ــدا ــ ويــــقــــام غــ

بيانو لألطفال في السادسة مساء 
ببيت الموسيقى في متحف الفن 
الحديث، وتختتم فعاليات األسبوع 
بحفل غنائي على مسرح متحف 
الكويت الوطني يوم الخميس في 

السابعة مساء.

من جانبها، صرحت المتطوعة 
ــز الـــــتـــــراث الــفــلــســطــيــنــي  ــركــ ــــي مــ فـ
ــأن الـــمـــعـــرض  ــ ــة، بــ ــ ــزالـ ــ ــوغـ ــ ــاتــــن أبـ فــ
يــهــدف إلــى دعــم صــمــود األهـــل في 
فلسطين والـــحـــفـــاظ عــلــى تــراثــهــم 
في ظل محاوالت االحتال الغاشم 
المتكررة لطمس الــذاكــرة والهوية 
الوطنية الفلسطينية بكل الوسائل 
واألســـالـــيـــب، إلـــى جــانــب مخاطبة 
 
ً
الجيل الجديد ليبقى تراثهم عالقا

ــهــــم مــهــمــا طـــــال الـــزمـــن  فــــي ذاكــــرتــ
لــمــواجــهــة الــهــجــمــة اإلســرائــيــلــيــة 
الـــشـــرســـة عـــلـــى الـــمـــعـــالـــم األثــــريــــة 

الفلسطينية.
 وأضافت: كما يتضمن المعرض 
الــمــشــغــوالت الــيــدويــة والــمــطــرزات 
واألثواب واللوحات الفنية، بأيدي 
سيدات فلسطينيات في مخيمات 
اللجوء إلى جانب الفنون الحرفية 
الفلسطينية والخشبات بأشكالها، 
الــتــراثــيــة والــحــديــثــة الــتــي تتناغم 
مـــع مــتــطــلــبــات وتــــطــــورات العصر 
ــن الــطــبــق الشعبي  الــــى جـــانـــب ركــ
الفلسطيني، وركــــن الــكــتــاب الــذي 
يعرض أحــدث ما طرح من مطابع 
الــــعــــالــــم فـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــالــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة والــمــحــيــط الــعــربــي 
والـــــمـــــرأة، وســيــتــضــمــن الــمــعــرض 

بعض األنشطة مثل ورشات لتعليم 
التطريز وتشجيع األطفال لتعرفهم 

على فلسطين.
وذكـــــرت أبـــوغـــزالـــة أن الــتــطــريــز 
ــتـــخـــدام اإلبـــــرة  الــفــلــســطــيــنــي بـــاسـ
ــرز  والــــخــــيــــوط الـــحـــريـــريـــة أحـــــد أبــ
جـــــوانـــــب الــــهــــويــــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــة فـــقـــد قــــامــــت الــــمــــرأة  ــ ــنـ ــ عـــبـــر األزمـ
الفلسطينية قــديــمــا ســــواء أكــانــت 
كــبــيــرة أم صــغــيــرة الــســن بالعمل 
لساعات طويلة لتطريز أثوابها، 
حيث بدأ التطريز قديما عن طريق 
عمل بعض األشكال الهندسية ثم 
تطور لصور من الطبيعة المحيطة 
على تلك األثواب، التي تتميز بألوان 
الطبيعة كاألخضر واألحمر، كما تم 

استخدام بعض رموز الطبيعة في 
التطريز مثل شجرة السرو المحاطة 
بأشجار البرتقال وزهور الياسمين 
وشــجــرة الــزيــتــون الشهيرة، حيث 
كانت ومازالت جميع هذه العناصر 
حاضرة في مطرزات الفلسطينيين 
 عن وحدات التطريز الخاصة 

ً
فضا

ــدات وأهــــــــــم األحــــــــــداث  ــقــ ــتــ ــعــ ــمــ ــالــ بــ
السياسية واالجتماعية التي تمر 

على هذا الشعب العريق.
وأشـــــــــــــارت إلــــــــى أن الـــمـــعـــرض 
ــتـــضـــمـــن األثـــــــــــــواب والـــــعـــــبـــــاءات  يـ
الفلسطينية الــمــطــرزة التقليدية 
ــــارش  ــفـ ــ الــــــشــــــاالت الـــــمـــــخـــــدات، ومـ
ــة، والــشــنــط  ــ ــزمــ ــ ــاوالت، واألحــ ــ ــطــ ــ الــ
وغـــيـــرهـــا، والـــخـــزفـــيـــات والـــصـــدف 
ــنـــعـــة يـــــدويـــــا مـــــن الــخــلــيــل  الـــمـــصـ
والقدس وبيت لحم والتي أضيفت 
لها أشــكــال وألــــوان جــديــدة جذابة 
تتماشى مع أذواق العصر الحديث، 
إلــــى جـــانـــب الــكــتــب والــمــلــصــقــات، 
والكوفيات والخشبيات من براويز 
وصناديق وصوان بتطريز جميل 
وألوان زاهية، فضا عن طبق الخير 
الـــذي يتضمن األطــبــاق التقليدية 
الــــتــــي تـــصـــنـــع بــــأيــــد فــلــســطــيــنــيــة 
 عن 

ً
ــاء مـــتـــبـــرعـــات، فـــضـــا مــــن نـــسـ

الــمــنــتــجــات الفلسطينية كــالــزيــت 
والزيتون والزعتر والسماق ودبس 

الرمان.

يذكر أن مركز التراث الفلسطيني 
أسس في األردن في عام 1993، ومن 
أهدافه، الحفاظ على التراث والهوية 
الفلسطينية في مواجهة التعديات 
الــمــتــتــالــيــة لــســرقــة هــــذا الـــتـــاريـــخ، 
وتمكين المرأة الفلسطينية، خاصة 
بالمخيمات من االستقال المالي 
لها ولعائلتها والعيش من كسب 
ــك عــبــر تــوفــيــر  ــ يـــدهـــا بـــكـــرامـــة وذلــ
فـــرص عــمــل لــهــا بــالــمــركــز بـــاألردن 
سواء في قسم التطريز او المطبخ 
ــدعــــم  الــــتــــراثــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، والــ
ــالـــي لـــلـــعـــائـــات الــفــلــســطــيــنــيــة  ــمـ الـ
المتعففة على أرض الــوطــن وفي 
الشتات، ودعم التعليم في جامعات 
 ما 

ً
فلسطين. ويوظف المركز حاليا

يقارب 550 امــرأة عاملة بالتطريز 
اليدوي من جميع الفئات العمرية 
وهــذا العدد في ازديـــاد. ويتم دفع 
أجور منصفة مقابل الوقت والجهد 
الــــذي تتطلبهما هــــذه الــمــطــرزات 
باإلضافة الى دفع أجور المواصات 
من داخــل المخيمات الفلسطينية 
الى المركز في عمان حيث تستغرق 
الرحلة للوصول قرابة الساعتين. 
وتمنح الحوافز المادية اإلضافية 
مقابل األعمال المتقنة. ويخصص 
 بعد خصم األجور 

ً
ريع المركز كاما

والمصروفات لمساندة فلسطينيي 
الداخل. جولة في المعرض

افتتاح معرض مركز التراث الفلسطيني

بعض األعمال

بحضور دبلوماسي ورعاية المجلس الوطنيبحضور دبلوماسي ورعاية المجلس الوطني
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سلة أخبار

ت صحف جزائرية موالية 
ّ
شن

بينها »الخبر« و»الشروق« 
حملة ضد فرنسا على خلفية 

إخراج باريس للمعارضة أميرة 
بوراوي، التي تحمل الجنسية 
الفرنسية من الجزائر لفرنسا 
عبر تونس، معتبرة أن هناك 

 بالدبلوماسية 
ً
 معينا

ً
»توجها

 من 
ً
الفرنسية مدعوما

المخابرات« بإثارة البلبلة 
بالعالقات بين البلدين، وإحراج 

الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون. وكانت وكالة األنباء 
الجزائرية، التي أعلنت أمس 
األول تعرضها لقرصنة من 
إسرائيل والمغرب، اتهمت 

مباشرة »المديرية العامة لألمن 
الخارجي الفرنسي« بالوقوف 

وراء تهريب بوراوي.

صحف جزائرية: »األجهزة«
تحرج ماكرون

عقدت لجنة المتابعة البحرينية 
ــ القطرية اجتماعها األول، في 

مقر األمانة العامة لمجلس 
التعاون لدول الخليج العربية 

بمدينة الرياض السعودية 
أمس.  وأكد الجانبان أن الخطوة 

 لتوجيهات 
ً
تأتي تجسيدا

قيادتي البلدين وحرصهما على 
المحافظة على مستقبل وكيان 

مجلس التعاون ومكتسباته. 
وبحث االجتماع اإلجراءات 

واآلليات الالزمة والسبل 
الكفيلة بإنجاح المباحثات 

الثنائية إلنهاء الملفات الخاصة 
 لما 

ً
المعلقة بين البلدين وفقا

تضمنه بيان قمة العال »بشأن 
المصالحة الخليجية«.

»المتابعة« بين البحرين 
وقطر تجتمع في الرياض

تصعيد في الضفة وغزة... وغليان داخلي في إسرائيل
تبادل شتائم في الكنيست والمعارضة اإلسرائيلية تضغط في الشارع ضد التعديالت القضائية  

عــلــى وقــــع غــلــيــان إســرائــيــلــي 
ــديـــــالت  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ داخـــــــلـــــــي بــــســــبــــب الـ
القضائية المثيرة للجدل التي 
يتمسك بها االئــتــالف الحكومي 
ــة بـــنـــيـــامـــيـــن  ــ ــامـ ــ ــزعـ ــ الـــيـــمـــيـــنـــي بـ
 الــطــيــران الحربي 

ّ
نتيناهو، شــن

اإلسرائيلي ليل األحــد - االثنين 
ــة عــــــّدة اســتــهــدفــت  ــّويــ غـــــــارات جــ
ة، 

ّ
 لــحــركــة حــمــاس فــي غـــز

ً
مــوقــعــا

ــتــل فلسطيني فــي توغل 
ُ
فــيــمــا ق

جــديــد فــي مــديــنــة نــابــلــس شمال 
الضفة الغربية.

ــلـــي،  ــيـ وقــــــال الـــجـــيـــش اإلســـرائـ
ــّيـــة »أغــــــارت   طـــائـــراتـــه الـــحـــربـ

ّ
إن

على موقع إلنــتــاج الــمــواد الخام 
الصاروخّية تحت األرض« تابع 

لحماس وسط القطاع. 
 
ّ
وذكــر الجيش اإلسرائيلي، أن

 على »صاروخ 
ً
الغارات جاءت ردا

ــاء الــســبــت«  ــسـ ة مـ
ّ
ــــق مــــن غــــــز ــِل أطــ

بــاتــجــاه الــمــنــاطــق اإلســرائــيــلــيــة 
واعترضته منظومة القبة الحديد 

المضادة للصواريخ.
في المقابل، قال الناطق باسم 
حــمــاس حــــازم قـــاســـم، فـــي بــيــان، 
إن الــقــصــف الــجــوي اإلســرائــيــلــي 
على غزة »يتزامن مع عدوان على 
مدينة نابلس والقدس« و»يؤكد 
أننا أمام عــدوان على كل شعبنا 

الفلسطيني«.
ــام«  ــّســ ــقــ ــائــــب الــ ــتــ ــقــــت »كــ ــلــ وأطــ
الجناح العسكري لحماس النار 
جاه الطيران اإلسرائيلي، كما 

ّ
بات

أعلنت »كتائب المقاومة الوطنّية«، 
ـــ »الــجــبــهــة  الـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لــ
ــا أطــلــقــت  ــهــ ــ

ّ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة«، أن

 مـــن الـــصـــواريـــخ بــاتــجــاه 
ً
»عـــــــددا

مستوطنات غالف غزة«.
وقـــــــال مــــصــــدر فــــي الــفــصــائــل 
الــفــلــســطــيــنــّيــة، إن »مــــســــؤواًل في 
ــرى  ــ ــرات الـــمـــصـــريـــة أجـ ــابــ ــخــ ــمــ الــ
ـــصـــاالت مــع فــصــائــل المقاومة 

ّ
ات

ومــع الجانب اإلسرائيلي لوقف 
الــتــصــعــيــد وتـــهـــدئـــة األوضـــــــاع«. 
وتابع »المقاومة سترّد على أّي 
ــدوان، وتـــلـــتـــزم الــتــهــدئــة بــقــدر  عـــــ

التزام االحتالل بها«.
ــلـــس شــمــال  ــابـ ــنـــة نـ ــــي مـــديـ وفــ
الــضــفــة الــغــربــيــة المحتلة، حيث 
تفيد السلطات اإلسرائيلية بأنها 
تالحق »مطلوبين« منذ نحو عام، 
قال الجيش االسرائيلي، في بيان، 
إنه نفذ خالل ليل األحد ـ االثنين 
عملية استباقية جديدة. وقالت 

وزارة الــصــحــة الفلسطينية، إن 
 يــدعــى أمــيــر بسطامي )22 

ً
شــابــا

( قـــتـــل بــــرصــــاص الــجــنــود 
ً
عــــامــــا

اإلســـرائـــيـــلـــيـــيـــن خــــــالل اقـــتـــحـــام 
نابلس.

واعتقلت الشرطة اإلسرائيلية 
خـــمـــســـة فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، بــيــنــهــم 
جــريــحــان، اتهمتهم بــإطــالق نار 
عــلــى نقطة عسكرية إسرائيلية 
في أكتوبر الماضي أدى إلى مقتل 

رقيب في الجيش. 
تأتي هذه االشتباكات الجديدة 
عــلــى خلفية مــخــاوف مــن انـــدالع 
أعـــمـــال عــنــف ال يــمــكــن الــســيــطــرة 
ــراع  ــ ــــصـ ــد الـ ــهــ ــيــــث شــ عـــلـــيـــهـــا، حــ
 
ً
اإلسرائيلي الفلسطيني تصعيدا

 منذ بداية العام.
ً
ملحوظا

ومـــــســـــاء، أمــــــس األول، أعـــلـــن 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي 
الــمــصــغــر أنــــه ســيــضــفــي شــرعــيــة 
على تسع مستوطنات في الضفة 
الـــغـــربـــيـــة الـــمـــحـــتـــلـــة، فــــي أعـــقـــاب 
ــقــــدس  ســـلـــســـلـــة هــــجــــمــــات فـــــي الــ
الشرقية أسفرت إحداها عن مقتل 

ثالثة أشخاص الجمعة.

ــوزراء  ــ ــ ــال مــكــتــب رئـــيـــس الـ ــ وقــ
ــو: »هـــــــذه  ــ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بــــنــــيــــامــــيــــن نـ
الـــمـــســـتـــوطـــنـــات مـــــوجـــــودة مــنــذ 
ســنــوات عـــدة وبــعــضــهــا مــوجــود 
ــقــــود«. مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر  مــنــذ عــ
ــيـــــس الــــــــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي  ــ رئـ
محمد أشتية في كلمته بمستهل 
جــلــســة الــحــكــومــة، أمــــس، فــي رام 
ــطـــوة اإلســـرائـــيـــلـــيـــة  الـــلـــه أن الـــخـ
 لــكــل المسؤولين 

ً
ــل »تــحــديــا

ّ
تــمــث

األميركيين الذين زاروا المنطقة 
.»

ً
مؤخرا

وأدانـــــــت مــصــر ودول عــربــيــة 
والجامعة العربية قــرار حكومة 
نــتــيــنــاهــو، الــــذي أعــلــن كــذلــك أنــه 
يريد أن يقدم إلــى الكنيست هذا 
األسبوع مشروع قانون »لسحب 
بطاقات الهوّية )اإلسرائيلّية( من 

اإلرهابّيين وطردهم«.

انهيار دستوري واجتماعي 

ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، تـــظـــاهـــر  عــ
ــيـــن،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرات آالف اإلســـرائـ ــ ــشـ ــ عـ

أمس، خارج البرلمان اإلسرائيلي 
)الكنيست( ضد التعديل المثير 
لــلــجــدل لــلــنــظــام الــقــضــائــي الـــذي 
ــز ســـيـــطـــرة  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــــدف إلـــــــــى تـ ــهــ ــ يــ
أعــضــاء البرلمان على المحكمة 
ــأن الــتــعــديــالت  ــ ــن شـ ــ الـــعـــلـــيـــا. ومـ
الـــمـــقـــتـــرحـــة لـــلـــنـــظـــام الـــقـــضـــائـــي 
أن تــتــيــح لــلــبــرلــمــان اإلســرائــيــلــي 
إلــغــاء أي قـــرار للمحكمة العليا 
 
ً
بــغــالــبــيــة بــســيــطــة مـــن 61 نــائــبــا

فـــي الــمــجــلــس الـــمـــكـــون مـــن 120 
. كــمــا مـــن شــأنــهــا إحــكــام 

ً
مـــقـــعـــدا

قبضة السياسيين على النظام 
القضائي وآلــيــة تعيين القضاة. 
وتــأتــي التظاهرة فــي وقــت بــدأت 
الحكومة التصويت األولــي على 
بنود مقترح القانون الذي طالته 
انتقادات واسعة. وترى المعارضة 
أن الـــتـــعـــديـــالت ســتــقــضــي عــلــى 
النظام الديموقراطي في إسرائيل 
التي ليس لديها دستور، والتي 
تـــشـــرف الــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا عــلــى 
احـــتـــرام »قــوانــيــنــهــا االســاســيــة«. 
وفي خطوة نادرة خاطب الرئيس 
اإلســـرائـــيـــلـــي إســـحـــق هــرتــســوغ 

الــشــعــب اإلســرائــيــلــي أمـــس األول 
، إن الـــدولـــة الــعــبــريــة »على 

ً
قـــائـــال

وشـــــــــك االنــــــهــــــيــــــار الـــــدســـــتـــــوري 
واالجتماعي«.

 هرتسوغ نتنياهو على 
ّ
وحث

وقف التعديالت المقترحة وإجراء 
محادثات مع المعارضة على أمل 
الوصول إلى حل وسط. رغم ذلك 
وافقت اللجنة المكلفة بمراجعة 
الــــقــــانــــون، الـــــــذي اقـــتـــرحـــه وزيــــر 
الــعــدل يــاريــف ليفين أمـــس، على 
بنود من المقترح، ومن المتوقع 
عقد جلسة للتصويت في القراءة 
األولــــــى عــلــى مـــشـــروع الـــقـــانـــون. 
وحمل المتظاهرون الذين لوحوا 
باألعالم اإلسرائيلية الفتات كتب 
عليها شعارات ضد التعديالت، 
ومن بينها »أنقذوا ديموقراطية 
إسرائيل«. وكان الرئيس األميركي 
جو بايدن نصح حكومة نتيناهو 
بالتوصل إلــى تــوافــق قبل إقــرار 

التعديالت.
وداخــل الكنيست تبادل نواب 
ــات خـــالل  ــ ــانــ ــ إســـرائـــيـــلـــيـــون اإلهــ
مناقشة التعديالت، وعلت أصوات 

النواب المعارضين، وهم يهتفون 
»عـــار عـــار« خــالل تصويت لجنة 
الــدســتــور فــي الكنيست إلرســـال 
الفصل األول من الخطة للمناقشة 
ة  فــي جلسة كــامــلــة الــعــدد لــلــقــراء

األولية.
وقبل طرده، قال إيدان رول من 
حزب »يش عتيد« )هناك مستقبل( 
ــان  ــمـــ ــــي لـــســـيـــمـــحـــا روتـــ ــطـ ــ ــــوسـ الـ
رئــيــس لجنة الــدســتــور مــن كتلة 
الصهيونية اليمينية المتشددة 

»سوف تحرقون البالد!«.
ونعت النواب بعضهم بعضا 
بأوصاف مثل »فاشي« و»خائن«، 
وتأثرت إحدى النائبات إلى حد 

البكاء.
ــة كــــذلــــك  ــ ــومــ ــ ــكــ ــ ــحــ ــ ــــت الــ ــقــ ــ ــلــ ــ وتــ
تــحــذيــرات مــن بــنــوك إسرائيلية 
ــــن أن  ــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مـ ــ ــطـ ــ وقـ
ــدد بـــتـــقـــويـــض  ــ ــهـ ــ ــرات تـ ــيــ ــيــ ــغــ ــتــ الــ
المؤسسات المدنية التي تدعم 

االزدهار االقتصادي.

شهد قطاع غزة والضفة 
 في 

ً
 أمنيا

ً
الغربية تصعيدا

الساعات الماضية، فيما 
تمسك االئتالف الحكومي 

في إسرائيل بإقرار تعديالت 
قضائية تقول المعارضة، 

إنها ستقضي على النظام 
 
ً
الديموقراطي متجاهال

التظاهرات الحاشدة في 
الشارع، مما دفع الرئيس 

اإلسرائيلي إلى التحذير من 
»انهيار دستوري واجتماعي«.

إشارات سعودية سلبية لبري بشأن ترشيح فرنجية
● بيروت - منير الربيع

كشفت مصادر سياسية متابعة عن لقاء مطول 
عقد قبل حوالي أسبوعين بين السفير السعودي في 
بيروت وليد البخاري والمعاون السياسي للرئيس 
نبيه بري علي حسن خليل، حيث طرحت كل الملفات 
السياسية العالقة، بما فــي ذلــك استحقاق رئاسة 

الجمهورية. 
وتقول المصادر، إن الخليل أعــرب عن استعداد 
الثنائي الشيعي، الذي يضم حركة أمل وحزب الله 
للتهدئة مع المملكة وترتيب العالقة معها، بينما 
 بأن المملكة منفتحة 

ً
كان الموقف السعودي واضحا

على بــري وتنظر إلــيــه بإيجابية، مــا يمنحه قــدرة 

على لعب دور أكبر في مجال إبــرام أي تسوية في 
وقت الحق. 

وبــحــســب الـــمـــصـــادر، فــــإن الـــبـــخـــاري أعـــطـــى كل 
اإلشارات الالزمة إلظهار أن السعودية غير موافقة 
على انتخاب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، 
وهي ترى أن لبنان يحتاج إلى تسوية من خارج 
سياق التسويات السابقة وضــرورة تقديم صورة 
جــــديــــدة بـــرئـــيـــس جـــديـــد وحـــكـــومـــة يــتــمــكــنــان مــن 
استعادة ثقة المجتمع الدولي ويشيران إلى السعي 

الجّدي إلنجاز اإلصالح المطلوب.
في سياق متصل، بدأ الممثلون الدبلوماسيون 
ــاركــــت فــــي اجــتــمــاع  عــــن الـــــــدول الـــخـــمـــس الـــتـــي شــ
باريس حول لبنان أي الواليات المتحدة وفرنسا 

والسعودية وقطر ومصر جولتهم على المسؤولين 
اللبنانيين، بغياب البخاري الذي توجه إلى الرياض 
له المستشار في السفارة في بيروت 

ّ
للتشاور ومث

فارس العامودي.
ينقسم التحرك الدبلوماسي لخماسي باريس 
إلى قسمين، األول جولة مشتركة مجتمعين على 
رئيس مجلس الــنــواب نبيه بــري ورئيس حكومة 
تصريف األعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية 
عــبــد الــلــه بــوحــبــيــب، لــوضــعــهــم فــي صــــورة نتائج 
االجتماع. وفي القسم الثاني، سيقوم كل السفراء 
بــجــوالت أحــاديــة بــاتــجــاه الــقــوى السياسية التي 
يــرتــبــط معها بــعــالقــات جــيــدة، للبحث فــي مسار 
خــطــة الــعــمــل أو خــريــطــة الـــطـــريـــق لـــلـــوصـــول إلــى 

 للجمهورية وحكومة 
ً
تسوية سياسية تنتج رئيسا

منسجمة معه. 
وعلى ضوء نتائج هذا الحرك المزدوج، سيقرر 
الخماسي اذا كان هناك حاجة لعقد اجتماع جديد 

في باريس قد يكون على مستوى أعلى.
وتشدد المصادر الدبلوماسية المتابعة على أن 
 ال بــد مــن استكماله 

ً
اجتماع بــاريــس وضــع مــســارا

للوصول إلى صيغة تسوية. وهذا المسار له وجهان 
األول خــارجــي فــي إطـــار الــمــواكــبــة الــتــي تــقــوم بها 
هــذه الـــدول. والثاني داخلي في إطــار الحركة التي 
يفترض أن تشهدها الساحة اللبنانية بين األفرقاء 
المختلفين للوصول إلى نقاط مشتركة فيما بينهم. 
وهنا تقول مصادر دبلوماسية إن أجواء التهدئة بين 

إيران والسعودية مستمرة، وهناك مساٍع قائمة بين 
الجانبين للوصول إلى اتفاق في اليمن يمدد الهدنة 
ويمنع العودة إلى حالة الحرب والمعارك العسكرية، 

وهذا ال بد له أن ينعكس على لبنان.
لــن تتوقف الــحــركــة الدبلوماسية على الساحة 
اللبنانية، كما أن الحركة السياسية بين األفرقاء لن 
تتوقف، فيما تشير مصادر متابعة أن ال شيء يمنع 
عقد لقاء بين البخاري وبــري في المرحلة المقبلة 
لهدفين، األول هو السعي إلى ترتيب العالقة والثاني 
هو االستمرار في التواصل في سبيل الوصول إلى 
اتفاق على صيغة تسوية تكون توافقية ومرضية 

لمختلف األطراف.

الزلزال يحصد الزلزال يحصد 4040 ألف قتيل... وخسائر تركيا  ألف قتيل... وخسائر تركيا 8484 مليار دوالر مليار دوالر
األمم المتحدة تنقل المساعدات عبر مناطق الحكومة السورية للمعارضة وتتجهز لإليواء

ارتفعت حصيلة قتلى الزلزال، الذي 
ضرب طرفي الحدود التركية السورية، 
االثنين الــمــاضــي، فــي تركيا وحــدهــا، 
 و643 ضحية، من 

ً
أمـــس، إلــى 31 ألــفــا

29 ألفا و605 ضحايا، وبذلك اقتربت 
الحصيلة اإلجمالية فــي البلدين من 
نحو 40 ألفا، باحتساب 5300 ضحية 
فـــي ســــوريــــة، الـــتـــي تــعــانــي مـــن نقص 
شــديــد فــي طــواقــم اإلنــقــاذ والــمــعــدات، 
فـــضـــال عــــن جـــمـــع الـــمـــعـــلـــومـــات بــشــأن 
الــكــارثــة الــتــي حــلــت بمناطق تخضع 
ــرة حــــكــــومــــة دمــــشــــق وأخـــــــرى  ــطـ ــيـ لـــسـ
للمعارضة المسلحة، في شمال غربي 

البالد.
وفـــي ظـــل االرتـــفـــاع الــكــبــيــر بــأعــداد 
ــع أمـــمـــي بــتــضــاعــف  الــضــحــايــا، وتـــوقـ
األرقـــام، أفــادت تقارير بــأن مسؤولين 
أتــراك يدرسون تمديد إغــالق بورصة 
إســطــنــبــول إلـــى مــا بــعــد غــد األربـــعـــاء، 
بعد تعليق عملها عقب الكارثة التي 
تسببت في تشريد عشرات اآلالف ممن 
تهدمت منازلهم أو تصدعت جزئيا 
بسبب الزلزال المدمر، وأغرقت القطاع 
الطبي والمستشفيات بنحو 100 ألف 

مصاب. 

وعلقت البورصة الــتــداول األربعاء 
الماضي، وألغت عمليات تداول في ذلك 
الــيــوم، بعدما ضــرب الــزلــزال 10 مــدن. 
وأمــس، رفع قطاع األعمال التركي من 
تقديراته لحجم الخسائر الناجمة عن 

الزلزال إلى نحو 84 مليار دوالر.
ووفــقــا لــمــا نقلته وكــالــة بلومبرغ 
عن االتحاد، فإن الخسائر تتوزع على 
70.8 مــلــيــار دوالر خــســائــر الــمــبــانــي 
واإلنشاءات التي تهدمت نتيجة الزلزال 
وتــــوابــــعــــه، و10.4 مـــلـــيـــارات خــســائــر 
اقــتــصــاديــة مــبــاشــرة لــالقــتــصــاد، و2.9 
مليار خسائر في القوة العاملة، حيث 
يقطن مناطق الزلزال نحو 13.5 مليون 
شخص يمثلون نحو 15% من سكان 

تركيا.
وفـــي وقـــت يــبــدو أن ســلــطــات أنــقــرة 
ــيـــل عـــــــودة مــظــاهــر  ــأجـ تـــتـــجـــه نـــحـــو تـ
الــحــيــاة إلــى طبيعتها بعموم الــبــالد، 
الــتــي تــأثــرت وإن بــشــكــل غــيــر مباشر 
جراء أسوأ كارثة طبيعية في تاريخها 
المعاصر، أصــدرت السلطات التركية 
أوامــــــر بــاعــتــقــال 31 شــخــصــا بــواليــة 
ــة، فــــي إطــــــار قــضــيــة الــمــبــانــي  ــيـ مـــالطـ
الــمــدمــرة جـــراء الــزلــزال، وأطــلــق مكتب 

ــام فـــي مــالطــيــة تحقيقا  ــعـ الـــمـــدعـــي الـ
بشأن الخلل في المباني التي انهارت. 
ــــرت مـــصـــادر أنـــه مـــن الــمــتــوقــع أن  وذكـ
يــزداد عدد األشخاص الموقوفين في 
القضية، التي أثارت حالة من الغضب 
فـــي األوســـــاط الــتــركــيــة الــتــي شــاهــدت 
الــشــقــق الــمــشــيــدة حــديــثــا وهـــي تنهار 

بفعل الزلزال.
في هــذه األثــنــاء، نفى وزيــر الزراعة 
والـــغـــابـــات الــتــركــي وحـــيـــد كــريــشــجــي 
تــعــرض الـــســـدود فـــي مــنــاطــق الـــزلـــزال 
جــنــوبــي الـــبـــالد ألي أضـــــــرار، مــشــيــرا 
إلــى أن المناطق المتأثرة مــن الــزلــزال 

تتضمن 110 سدود و30 بحيرة.
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية 
التركي مولود جاويش أوغلو إن بالده 
استقبلت عـــروض دعــم ومــســانــدة من 
99 دولة، وإن 91 دولة تعهدت بإرسال 
آالف الخيام إلــى المناطق المتضررة 
ــاف خـــــالل مــؤتــمــر  ــ ــ مــــن الـــــزلـــــزال، وأضـ
مــشــتــرك مـــع نــظــيــرتــه الــلــيــبــيــة نــجــالء 
المنقوشي في أنقرة ان طائرات الشحن 
التركية ومن بلدان عدة تعمل على نقل 
الــمــعــدات والــخــيــام والــمــســاعــدات، وأن 
9401 مــن فــرق اإلنــقــاذ الــدولــيــة تعمل 

 ويتم التنسيق فيما 
ً
في تركيا حاليا

بينها.
وفي تصريح يدل على حجم األزمة 
الـــتـــي تـــواجـــه حــكــومــة حــــزب الــعــدالــة 
والــتــنــمــيــة قــبــل االنــتــخــابــات الــمــقــررة 
في مايو المقبل، كشف نائب الرئيس 
 
ً
ــاي أن 34 ألـــفـــا ــ ــطـ ــ ــؤاد أوقـ ــ ــ الـــتـــركـــي فـ
 من عمال البحث واإلنقاذ 

ً
و717 فــردا

ــم فــــي الــمــنــاطــق  ــهـ ــالـ ــمـ ــون أعـ ــلــ ــواصــ يــ
المتضررة من الزلزال جنوبي البالد.

وعلى الجانب اآلخر من الحدود، قال 
منسق األمــم المتحدة لإلغاثة مارتن 
غــريــفــيــث، أمــــس، إن مــرحــلــة عمليات 
اإلنقاذ في تركيا وسورية تقترب من 
نهايتها، مشيرا إلى أن الحاجة الملحة 
اآلن هــي »لــتــوفــيــر الــمــالجــئ والــطــعــام 

والرعاية النفسية واالجتماعية«.
وأضـــــــــاف غـــريـــفـــيـــث، خــــــالل زيــــــارة 
ــم  ــ ــة، أن األمـ ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــنـــة حـــلـــب الـ لـــمـــديـ
الـــمـــتـــحـــدة ســتــنــقــل الــــمــــســــاعــــدات مــن 
مناطق سيطرة الحكومة السورية إلى 
مناطق المعارضة في الشمال الغربي.

مواجهات بين األمن والمتظاهرين خارج الكنيست في القدس أمس )أ ف ب(

تركي يصرخ خالل إخراج عمال إنقاذ والدته حية بعد 177 ساعة قضتها تحت األنقاض في هاتاي 
أمس )رويترز(

https://www.aljarida.com/article/14508
https://www.aljarida.com/article/14512
https://www.aljarida.com/article/14509
https://www.aljarida.com/article/14507
https://www.aljarida.com/article/14408


أعلنت لجنة االنتخابات في 
بنغالدش، أمس، في مذكرة، 
أن محمد شهاب الدين الذي 
رشحه حزب »رابطة عوامي« 

الحاكم، سيصبح الرئيس 
الثاني والعشرين للبالد.
وسيخلف شهاب الدين، 

وهو قاض سابق، وعضو 
بلجنة مكافحة الفساد، 

الرئيس محمد عبدالحميد.
ومن املقرر أن ينهي 

عبدالحميد، الذي شغل 
املنصب منذ أبريل 2013، 
واليته الثانية في أبريل 

املقبل.

سلة أخبار

شهاب الدين رئيسًا 
جديدًا لبنغالدش

صرح رئيس الوزراء الهندي، 
ناريندرا مودي، أمس، بأن 

الهند تسعى إلى زيادة 
صادراتها الدفاعية السنوية 
إلى 5 مليارات دوالر بحلول 

2024 ـ 2025 من 1.5 مليار 
حاليًا.

وقال مودي، في افتتاح 
النسخة الـ 14 من معرض 

»ايرو انديا 2023« للطيران 
والفضاء، إن املعرض »منصة 
رائعة« الستعراض اإلمكانات 

غير املحدودة لبالدنا في 
قطاعي الدفاع والفضاء. 

ويقام املعرض الذي يستمر 5 
أيام في قاعدة جوية بضواحي 

بنجالور بمشاركة 809 
شركات دفاع ومندوبني من 

98 دولة.

الهند تسعى لمضاعفة 
صادراتها العسكرية 

تعّرض الحزب االشتراكي 
الديموقراطي، بزعامة املستشار 

األملاني أوالف شولتس، أمس 
األول، لنكسة في انتخابات 

محلية تكتسي رمزية كبيرة في 
العاصمة برلني، معقل الحزب 
منذ أكثر من 20 عامًا، بعدما 
تفّوق عليه حزب املستشارة 

السابقة آنجيال ميركل »االتحاد 
الديموقراطي املسيحي« 

املحافظ املعارض. 
ورغم أن النتيجة ُينظر إليها 

على أنها انتصار لـ »املسيحي 
الديموقراطي« فإنها لن تؤدي 
بالضرورة إلى تشكيل ائتالف 

حاكم في الوالية بقيادة الحزب. 
وتتزامن الهزيمة االنتخابية 

التي لحقت بالحزب ووصفت 
باألسوأ منذ الحرب العاملية 
الثانية، مع انتقادات توّجه 

لشولتس، وتتهمه بالتلكؤ في 
دعم أوكرانيا عسكريًا.

نكسة لحزب شولتس 
في انتخابات برلين

واشنطن تسقط رابع »جسم طائر« وتنفي التجسس على الصين
الفلبين تتهم بكين بإعماء جنودها بالليزر وروسيا تهدد طوكيو إذا نشرت صواريخ فرط صوتية أميركية

أسقط الجيش األميركي 
ق 

ّ
 غير محدد حل

ً
 طائرا

ً
جسما

فوق مواقع حساسة في رابع 
حادثة من نوعها منذ إسقاط 

منطاد صيني ضخم كان يحلق 
فوق أميركا. جاء ذلك فيما 

اتهمت الصين واشنطن 
باختراق أجوائها 10 مرات 
العام الماضي عبر المناطيد، 

وهو ما نفاه البيت األبيض 
على الفور.

ــد  ــيــ ــاطــ ــنــ شـــــــهـــــــدت قـــــضـــــيـــــة مــ
ــام الــطــائــرة  ــســ الــتــجــســس و»األجــ
  
ً
غـــيـــر الــــمــــحــــددة« )UFO( فــصــال

 في الساعات الماضية مع 
ً
جديدا

إسقاط الجيش األميركي، للمرة 
 
ً
ــــالل أســــبــــوع، جــســمــا الـــثـــالـــثـــة خـ
 فــوق بحيرة هـــورون بعد 

ً
طــائــرا

 قــالــت 
ً
 صــيــنــيــا

ً
إســقــاطــه مــنــطــادا

بـــكـــيـــن إنــــــه مـــخـــصـــص ألغــــــراض 
مدنية، وانحرف عن مساره، بينما 
تصر واشنطن على أنه تجسسي.

وأكدت وزارة الدفاع األميركية 
)الــبــنــتــاغــون( أن مــقــاتــلــة إف16- 
بتوجيه من الرئيس جو بايدن، 
وبناًء على توصيات وزير الدفاع 
لويد أوستن والقيادة العسكرية، 
أطلقت صــاروخ AIM9x إلسقاط 
 على ارتــفــاع 

ً
جسم محمول جـــوا

 فــوق بحيرة 
ً
20000 قــدم تقريبا

هـــورون بــواليــة ميشيغان« حلق 
بــــالــــقــــرب مـــــن مـــــواقـــــع عــســكــريــة 

حساسة. 
ــــون«  ــاغـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وأوضــــــــحــــــــت »الـ
أن الـــجـــســـم الــــــذي أســـقـــط مــثــمــن 
ــه  االضـــــــالع، ويــشــبــه الــجــســم ذاتـ
ــــذي اكــتــشــفــه الــــــــرادار، الــســبــت،  الـ
فــوق واليــة مونتانا، مما تسبب 
فــي إغـــالق الــمــجــال الــجــوي فترة 
 
ً
وجيزة، مبينة أنه لم يشكل خطرا
على الطيران المدني فحسب، بل 
كان أيضا أداة محتملة للتجسس.

كائنات فضائية؟

وخــــــالل إحـــاطـــتـــه، أفــــــاد قــائــد 
القوات بأميركا الشمالية الجنرال 
غلين فانهيرك بأنه بعد إرســال 
طــائــرات للتحقق من ماهية هذا 
الجسم، الذي وصف بأنه هيكله 
ــدلـــى مــنــه  ــتـ ثـــمـــانـــي األضـــــــالع وتـ
أســـالك، تبّين أنــه ليس هناك أي 
مؤشر على وجود أي تهديد، كما 
كانت الحال مع األجسام السابقة.
ــال فــانــهــيــرك عــنــدمــا سئل  ــ وقـ
عــــمــــا إذا كـــــــان مـــــن الـــمـــمـــكـــن أن 

ــام كـــائـــنـــات  ــ ــســ ــ تــــكــــون هــــــذه األجــ
ــن خــــــارج األرض  فــضــائــيــة أو مــ
»ســــــــأدع أجــــهــــزة االســـتـــخـــبـــارات 
واالستخبارات المضادة يكتشفان 
ذلك، لم أستبعد أي شيء في هذه 

المرحلة«.
بــدورهــا، أكــدت مساعدة وزيــر 
ــتــــون إجــــراء  ــاع مــيــلــيــســا دالــ ــدفــ الــ
ــشـــأن  اتـــــــصـــــــاالت مــــــع الــــصــــيــــن بـ
ــــذي عــثــر على  الــمــنــطــاد األول، الـ
هيكله السفلي قبالة والية ساوت 
 وبـــــه مـــعـــدات 

ً
ــنـــا ســلــيــمــا ــيـ كـــارولـ

مـــراقـــبـــة وغـــيـــرهـــا مــــن الــتــقــنــيــات 
 
ً
األخرى المهمة، ولم يكن مخصصا

لألرصاد الجوية.
وقال زعيم األغلبية في مجلس 
ــــوى  ــاك شــــومــــر، وأقــ ــ الـــشـــيـــوخ شــ
ديــمــوقــراطــي فــي الــكــونــغــرس، إن 
ــلـــذيـــن أســقــطــتــهــمــا  الــجــســمــيــن الـ
الــمــقــاتــالت األمــيــركــيــة فـــي األيـــام 
القالئل الماضية كانا منطادين، 
والـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة تــعــرضــت 

لإلذالل بسبب هذه األحداث.

بكين تتهم 

وفــي حين امتنع عــن التعليق 
على خبر رصد جسم طائر قبالة 
الساحل الشرقي، قال الناطق باسم 
الخارجية الصينية وانغ وينبين 
 على الواليات 

ً
أمس »ليس غريبا

الــمــتــحــدة دخــــول أجـــــواء الــبــلــدان 
ــونـــي«،  ــانـ األخــــــــرى بــشــكــل غـــيـــر قـ
ــام الــمــاضــي  ــعــ ــذ الــ ــنـ : »مـ

ً
مـــضـــيـــفـــا

قت المناطيد األميركية 
ّ
وحده، حل

بشكل غير قانوني فــوق الصين 
أكـــثـــر مـــن 10 مــــــّرات مـــن دون أي 

موافقة«.
ــن الــــــرد عــلــى  ــه عــ ــؤالــ ولــــــدى ســ
الــتــوغــل الــمــفــتــرض، قـــال وانـــغ إن 
بــكــيــن تــعــامــلــت بــشــكــل »مـــســـؤول 
وإن كنتم تــريــدون معرفة المزيد 
عــــن الــمــنــاطــيــد األمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
ق على علو مرتفع، وتدخل 

ّ
تحل

بشكل غير شرعي المجال الجوي 

سحب غواصة صينية من موقع تدريب قتالي يوم الخميس )وزارة الدفاع(

صورة وزعها الجيش الفلبيني لشعاع 
الليزر الصيني )أ ف ب(

الــمــنــطــقــة الـــنـــي شـــهـــدت إســقــاط 
الجسم الثالث المجهول السبت، 
ــقـــل الـــبـــريـــطـــانـــي،  ــنـ ــال وزيـــــــر الـ ــ قــ
ريــتــشــارد هــولــدن، أمــس إنــه »من 
الممكن« أن تكون الصين أرسلت 
مــنــاطــيــد تــجــســس عــبــر الــمــجــال 
 »من 

ً
الجوي البريطاني، مضيفا

، ومـــــن الــمــرجــح 
ً
ــا ــ ــــضـ الـــمـــمـــكـــن أيـ

 من 
ً
أن أفــكــر أن هــنــاك أشــخــاصــا

الـــحـــكـــومـــة الــصــيــنــيــة يـــحـــاولـــون 
التصرف كدولة معادية«.

ــــدن: »أعـــتـــقـــد أنـــه  ــــولـ ــع هـ ــابــ وتــ
ــكـــون واقـــعـــيـــن بــشــأن  يـــجـــب أن نـ
التهديد الــذي تشكله تلك الــدول 
للمملكة الــمــتــحــدة«، بــحــســب ما 
نقلته وكــالــة األنــبــاء البريطانية 

»بي أيه ميديا«.

الليزر 

ــن اتـــفـــاقـــهـــا مــع  وبـــعـــد أيــــــام مــ
الواليات المتحدة على استئناف 
الـــدوريـــات الــمــشــتــركــة فــي البحر 
الــجــنــوبــي والــــوصــــول إلــــى أربـــع 
مــن قــواعــدهــا العسكرية، اتهمت 
الـــفـــلـــبـــيـــن أمــــــــس، خـــفـــر ســـواحـــل 
الـــصـــيـــن بــتــســلــيــط »ضــــــوء لــيــزر 
عسكري« على إحدى سفنها أثناء 
مهمة تناوب وإعادة إمداد في 6 
فــبــرايــر الــجــاري، مما تسبب في 

»عمى مؤقت« لطاقمها. 
وأكـــد خفر ســواحــل مانيال أن 
نــظــيــره الــصــيــنــي قـــام بــمــنــاورات 
خـــطـــيـــرة، واقــــتــــرب عـــلـــى مــســافــة 
 من سفينته، كما 

ً
نحو 140 مترا

 السفن الفلبينية من 
ً
منع أيــضــا

االقتراب من أيونجين شول أثناء 
مهمة إلعادة اإلمداد في أغسطس 
الــمــاضــي. واعــتــبــرت الــفــلــبــيــن أن 

الحادث ينتهك بوضوح حقوقها 
الــســيــاديــة، والــعــرقــلــة المتعمدة 
 
ً
 صـــارخـــا

ً
لــســفــنــهــا تــعــد تــجــاهــال

 لــحــقــوقــهــا 
ً
 واضـــــحـــــا

ً
ــا ــتــــهــــاكــ وانــ

السيادية.

 التوسع العسكري 

ــي غـــضـــون ذلــــــك، قـــــال كــبــيــر  فــ
أمــنــاء مجلس الــــوزراء الياباني، 
ماتسونو هــيــروكــازو، إن موقف 
الصين الدبلوماسي وخطواتها 
الــعــســكــريــة، تــشــكــل مـــصـــدر قلق 
كبير للمجتمع الـــدولـــي، بعدما 
انتهكت سفينة حربية صينية 

المياه اإلقليمية اليابانية.
وقــــــــــــــــــال هــــــــــــيــــــــــــروكــــــــــــازو: إن 
ــــن  ــيـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الــــــمــــــســــــؤولــــــيــــــن الـ
سيتخذون كل اإلجراءات الممكنة 
لمراقبة المجال الجوي ومياههم 
اإلقليمية، وأشــار إلى أن الصين 
تــوســع مــن أنــشــطــتــهــا، والــيــابــان 
ستستمر فــي المراقبة اللصيقة 
لــلــســفــن الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــدخــل 
 
ً
المياه اإلقليمية لليابان، مشيرا
ــن لــتــعــزيــز  ــيـ إلــــــى خــــطــــوات الـــصـ

ترسانتها النووية.
ــال إن الــصــيــن تــعــزز بشكل  وقـ
ســريــع قــدراتــهــا الــعــســكــريــة، بما 
ــك الـــصـــواريـــخ واألســلــحــة  فـــي ذلــ
 بطريقة ال 

ً
 وكــيــفــا

ً
الــنــوويــة، كــمــا

تتسم بالشفافية. ودعا بكين إلى 
ــــدور نــشــيــط فـــي جــهــود  الــقــيــام بـ

الحد من المعدات العسكرية.
وفـــي تــطــور مــــواز، هـــدد نائب 
وزيــر الخارجية الروسي أندريه 
رودينكو أمس، اليابان برد فوري 
فــي حـــال نــشــرهــا صـــواريـــخ فــرط 

أميركية صوتية على حدودها.
وقـــــال روديـــنـــكـــو: »ســنــواصــل 
متابعة تــطــور الــبــنــاء العسكري 
ــــي حـــال  ــثـــب، وفـ الـــيـــابـــانـــي عــــن كـ
ــور أي تــــــهــــــديــــــدات أمـــنـــيـــة  ــ ــهــ ــ ظــ
مــحــتــمــلــة لــمــنــاطــقــنــا فـــي الــشــرق 
األقــــصــــى فــســنــتــخــذ عـــلـــى الـــفـــور 
 للعقيدة 

ً
إجراءات انتقامية، وفقا

ــة«. وذكــــــر  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
ــنــــكــــوأن طــوكــيــو قـــامـــت في  روديــ
اآلونة األخيرة بتنشيط تحديث 
ــا الــــعــــســــكــــريــــة، وزادت  ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ قـ
»الــنــشــاط الــخــطــيــر« بــالــقــرب من 
 إلى أنها 

ً
الحدود الروسية، مشيرا

تجري تدريبات عسكرية واسعة 
الــنــطــاق مـــع الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
ــة  ــافـ والــــبــــلــــدان األخــــــــــرى، بـــاإلضـ
ــى تـــجـــربـــة أنـــــــواع جــــديــــدة مــن  ــ إلـ
ــوارخ واألســـلـــحـــة األخــــــرى.  ــ ــــصـ الـ
وتابع: »بهذا الصدد أعربنا أكثر 
مــن مــرة عــن احتجاجنا الشديد 
للجانب الــيــابــانــي عــبــر الــقــنــوات 

الدبلوماسية«.
وتخطط وزارة الدفاع اليابانية 
إلنشاء وحدتين جديدتين داخل 
قواتها للدفاع الذاتي ستقومان 
بإدارة الصواريخ الباليستية فرط 
الصوتية. وأفادت وكالة »كيودو« 
بـــأنـــه مـــن الــمــخــطــط نــشــرهــا في 
الــقــواعــد العسكرية فــي جزيرتي 
هـــــوكـــــايـــــدو وكــــيــــوشــــو بـــحـــلـــول 
ــتــــبــــت صــحــيــفــة  عـــــــام 2026. وكــ
، أن الــيــابــان 

ً
»مــايــنــيــتــي«، ســابــقــا

تـــدرس إنــتــاج صــواريــخ موجهة 
يصل مداها إلى 3 آالف كيلومتر 
 في المستقبل 

ً
ونشرها تدريجيا

بمختلف أنــحــاء الــبــالد، بما في 
ذلك بجزيرة هوكايدو.
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أوكرانيا تستهلك ذخائر أكبر
من إنتاج دول حلف الناتو

برلسكوني ينتقد زيلينسكي... وموسكو تتهم واشنطن بتدريب متشددين لمهاجمتها برلسكوني ينتقد زيلينسكي... وموسكو تتهم واشنطن بتدريب متشددين لمهاجمتها 
ر األمين العام لحلف 

ّ
قبل حلول الذكرى األولى للغزو الروسي، حذ

شــمــال األطــلــســي )الـــنـــاتـــو( يــنــس ســتــولــتــنــبــرغ أمــــس، مـــن أن الــقــوات 
األوكـــرانـــيـــة تــســتــهــلــك كــمــيــة ذخـــائـــر أكــبــر بــكــثــيــر مــمــا تــنــتــجــه الـــدول 
 أن »هذا األمر يضع الصناعات الدفاعية 

ً
األعضاء في الحلف، مؤكدا

تحت الضغط«.
وتوقع ستولتنبرغ مناقشة مسألة إمداد أوكرانيا بالطائرات في 
 
ً
 من اليوم في بروكسل، موضحا

ً
اجتماع وزراء دفاع دول الحلف اعتبارا

أن إمــداد أوكرانيا بالطائرات في وقــت تتعرض للهجوم من روسيا 
 في الصراع. 

ً
بحاجة إلى دعم عملي عاجل، ولن يجعل الحلف طرفا

إلى ذلك، بدأت وزارة الدفاع األلمانية أمس تدريب القوات األوكرانية 
على استخدام دباباتها القتالية الثقيلة )ليوبارد 2(، مبينة أن »الدورات 
ستجرى بشكل أساسي في مونستر بوالية ساكسونيا السفلى حتى 

نهاية مارس المقبل«.
وأعلنت وزارة الدفاع األوكرانية، أمس، أن الدنمارك نقلت لها جميع 
مــدافــع هــاوتــزر ذاتــيــة الــدفــع »ســيــزار« التي تملكها، فــي خطوة أكــدت 
السفارة الروسية في كوبنهاغن أنها تورط بشكل متزايد بتصعيد 

األعمال العدائية، لكنها لن تغير مسار العملية.
 وفي واشنطن، كتب وزير الخارجية أنتوني بلينكن، على تويتر 
 
ً
أمــس األول، أن »حـــرب الــرئــيــس فالديمير بوتين التـــزال تمثل فشال
 في اإلطاحة بحكومة أوكرانيا المنتخبة، أو دمجها في 

ً
استراتيجيا

روسيا، أو كسر إرادة شعبها«.

 عن بوتين: »لقد خسر معارك كييف وخاركيف 
ً
وقال بلينكن متحدثا

وخيرسون، قواته العسكرية تعاني خسائر استراتيجية في ساحة 
المعركة«.

 رئيس الــوزراء اإليطالي األسبق، سيلفيو 
ّ
وفي اليوم نفسه، شن

 على الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
ً
برلوسكوني، هجوما

األمــر الــذي سرعان ما أثــار استياء شريكته في االئتالف الحكومي 
رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

 على سؤال عن لقاء عقد الخميس في بروكسل بين مليوني 
ً
وردا

وزيلينسكي، قال برلوسكوني »أنا أتحدث إلى زيلينسكي؟ لو كنت 
، وكـــان يكفي أن يكف 

ً
ــدا ــ  لـــلـــوزراء لــمــا تــوجــهــت إلـــى هــنــاك أبـ

ً
رئــيــســا

)زيــلــيــنــســكــي( عـــن مــهــاجــمــة الــجــمــهــوريــتــيــن ذات الــحــكــم الـــذاتـــي في 
 إلى 

ً
 بشكل سلبي جــدا

ً
دونــبــاس لكي ال يحصل كل ذلــك. أنظر تاليا

سلوك هذا الرجل«.
وتــصــدرت تصريحات برلوسكوني، الصديق القريب من بوتين 
حين كان في الحكم، النارية مواقع األخبار، أمس األول، ما حدا حكومة 

ميلوني إلى إصدار بيان كررت فيه »دعمها الحازم« ألوكرانيا.
ى 

ّ
وفيما قــال جهاز المخابرات الخارجية الــروســي، أمــس إنــه تلق

معلومات تفيد بــأن الجيش األمــيــركــي يــدرب متشددين إسالميين 
لمهاجمة أهــــداف فــي روســيــا ودول االتــحــاد الــســوفــيــاتــي السابقة، 
طالبت سفارة الــواليــات المتحدة بموسكو للمرة الثانية رعاياها 
« خشية تعرضهم لالعتقال التعسفي، وأوصت 

ً
بمغادرة روسيا »فورا

بتجنب السفر إليها »بسبب العواقب غير المتوقعة للغزو العسكري 
الروسي واسع النطاق وغير المبرر ألوكرانيا«، مؤكدة أن لديها »قدرات 

محدودة« على تقديم المساعدة لهم.
وعــلــى األرض، أكـــدت وزارة الــدفــاع البريطانية أمـــس أن الــقــوات 
الروسية »عــززت على األرجــح التحصينات الدفاعية« على الجبهة 
الجنوبية في منطقة زابوريجيا، باإلضافة إلى نشر المزيد من األفراد، 
مبينة أنه »رغم تركيز العمليات الحالي على وسط دونباس، التزال 

روسيا تشعر بالقلق بشأن حماية أطراف خط الجبهة الممتد«.

وأضافت الــوزارة أنه في حال اختراق القوات األوكرانية جبهة 
زابوريجيا، فــإن »الجسر الــبــري« الــروســي بين منطقة روستوف 
 
ً
الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا سيواجه تحديا

.»
ً
»خطيرا

 فـــي منطقة 
ً
وأوضـــحـــت الــــــوزارة أن تــحــقــيــق أوكـــرانـــيـــا نــجــاحــا

 لهدف روسيا 
ً
لوهانسك بشرق أوكرانيا من شأنه أن يشكل تهديدا

الــمــعــلــن الــمــتــمــثــل فــي »تــحــريــر« دونـــبـــاس، الــتــي تــضــم لوهانسك 
ودونيتسك.

بولندي يدرب أوكرانيين على دبابات ليوبارد في لواء الفرسان أمس )رويترز(

الصيني، فعليكم توجيه السؤال 
للبيت األبيض«.

وكتبت المتحدثة باسم مجلس 
األمن القومي في البيت األبيض، 
أندريان واتسون، في تغريدة، إن 
»أي ادعاء بأن الحكومة األميركية 
تستخدم مناطيد تجسس فوق 
جمهورية الصين الشعبية، هو 
خاطئ«. وأضافت أن بكين تحاول 
 إياها 

ً
همة

ّ
»الحد من األضــرار« مت

»انتهاك سيادة الواليات المتحدة  بـ
ــثــــر مــــن 40 دولـــــــة« مــــن خـــالل  وأكــ

»برنامجها لمناطيد التجسس«.
 

لندن ومانيال

وبينما توجه رئيس الـــوزراء 
الـــكـــنـــدي، جـــاســـتـــن تــــــــرودو، إلـــى 

https://www.aljarida.com/article/14506
https://www.aljarida.com/article/14499
https://www.aljarida.com/article/14496
https://www.aljarida.com/article/14495
https://www.aljarida.com/article/14491
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حازم ماهر

باختصار

أصدرت لجنة املسابقات 
وشؤون الالعبني في االتحاد 

الكويتي للكرة الطائرة 
العقوبات الخاصة باألحداث 

التي جرت خالل مباراة برقان 
ونادي الكويت في الدوري 

املمتاز يوم الخميس املاضي، 
التي شهدت اعتراض العبي 

فريق برقان، واملدرب املساعد، 
ومشرف الفريق على قرارات 

الحكام األول في نهاية الشوط 
الرابع للمباراة، بناء على 

تقرير الحكام األول ومراقب 
املباراة. وتم إيقاف العب 

برقان عبدالله املال مباراتني 
وغرامة 250 دينارًا، وفرض 
غرامة مالية على زميله في 
الفريق أحمد الهولي قدرها 
100 دينار، وكذلك تم إيقاف 
املدرب املساعد لفريق برقان 

األرجنتيني جيولرمو اريال 4 
مباريات، وغرامة مالية قدرها 

1000 دينار، كما تم إيقاف 
مشرف الفريق مبارك العازمي 

مباراتني، وغرامة مالية 300 
دينار.

إيقاف وغرامة لالعبي 
طائرة برقان

تقام اليوم املرحلة العاشرة 
من دوري الدرجة األولى للكرة 

الطائرة، حيث يلتقي في 
الخامسة مساء التضامن مع 

الصليبيخات، في السابعة 
مساء تقام مباراة الشباب مع 

اليرموك، وتجرى املباراتان 
على صالة االتحاد بمجمع 

الشيخ سعد العبدالله.
ويتطلع الصليبيخات، 

املتصدر بـ 22 نقطة، لحسم 
لقب الدوري والصعود 

املباشرة للدوري املمتاز، 
على حساب التضامن، ثالث 

الترتيب العام، برصيد )7 
نقاط(. وفي املباراة الثانية، 

يسعى الشباب، الثاني وله 18 
نقطة، إلى مواصلة مالحقة 

املتصدر التأهل للممتاز عبر 
بوابة اليرموكفي املركز االخير 

األخير.

مباراتان في الدرجة 
االولى لكرة الطائرة

علمت »الجريدة« أن لجنة 
املسابقات في االتحاد 

الكويتي لكرة اليد قررت 
إيقاف العبي فريقي الكويت 

وكاظمة نتيجة أحداث الشغب 
املؤسفة، التي شهدتها مباراة 
الفريقني يوم الجمعة املاضي 
في الدوري املمتاز بناء على 

تقرير حكام املباراة على 
النحو التالي: إيقاف محترفي 

نادي الكويت القطري 
فرانكيس مباراتني وزميله 

الكوبي هرنانديز مباراة 
واحدة، كذلك إيقاف العب 

كاظمة مبارك دحل 3 مباريات 
وزميله سعد الحيدري مباراة 

واحدة.

... وعقوبات متوقعة على 
العبي يد الكويت وكاظمة

حقق العب منتخبنا الوطني 
أللعاب القوى البطل إبراهيم 

الظفيري امليدالية الذهبية 
في سباق 800 متر ضمن 

منافسات بطولة آسيا 
للصاالت املغلقة املقامة في 

كازاخستان، كما نجحت العبة 
منتخبنا الوطني أللعاب 

القوى أمل الرومي في تحقيق 
املركز الخامس في سباق 
800 متر ضمن منافسات 

البطولة ذاتها بعد تحقيق 
رقم شخصي جديد بزمن قدره 

2.11.09 د.

ذهبية للظفيري ورقم 
جديد للرومي في »القوى«

يلتقي اليوم ضمن منافسات 
الجولة 14 لدوري زين الممتاز 

لكرة القدم، الفحيحيل مع 
الكويت، وكاظمة مع السالمية.

تـــــواصـــــل الــــجــــولــــة الــــرابــــعــــة 
عــشــرة لـــــدوري »زيـــــن« الــمــمــتــاز 
لــكــرة الــقــدم مــنــافــســاتــهــا الــيــوم 
الــثــالثــاء بــمــبــاراتــي الفحيحيل 
مــع الــكــويــت الــســاعــة 4:45 على 
اســتــاد جــابــر الــدولــي، وكاظمة 
مــــع الـــســـالـــمـــيـــة الـــســـاعـــة 7:15 
على استاد الصداقة والسالم. 
ودشنت منافساتها مساء أمس 

بمواجهة القادسية والنصر.

الفحيحيل والكويت
ــنــــي  ــفــ ويـــــــــــــــدرك الــــــجــــــهــــــاز الــ
لــلــفــحــيــحــيــل بـــقـــيـــادة الــــمــــدرب 
الــســوري فـــراس الخطيب مدى 
صــعــوبــة مــواجــهــة الـــيـــوم، لكن 
تعليمات الــمــدرب لالعبيه في 
التدريبات األخيرة، تمثلت في 
ضرورة اللعب من أجل تحقيق 

الفوز دون سواه.
ويـــحـــتـــل الــفــحــيــحــيــل الــمــركــز 
السابع برصيد 16 نقطة، ونجح 
الــفــريــق فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز على 
ــادل مــع  ــعــ ــتــ الـــنـــصـــر 4 - 1 ثــــم الــ
السالمية 2 - 2، مما منح األمــل 
للجهاز الفني في تحقيق الفوز 

اليوم.
ويستعيد الفحيحيل جهود 
سالم الهاجري، وعبدالله الشامي، 
ــعـــد تــعــافــيــهــمــا مــــن اإلصــــابــــة،  بـ
فيما لــم تتأكد جــاهــزيــة يعقوب 
الــطــراروة والتونسي يوسف بن 
سودة، وهم من أهم العبي الفريق.
على الجانب اآلخــر، ال يسعى 
المدرب البحريني للكويت علي 
عــاشــور لتحقيق الــفــوز فحسب، 
بــل لتقديم مــســتــوى جــيــد، حيث 
حقق الفريق في الفترة السابقة 

االنتصار تلو اآلخر دون اقناع.
ــقـــدمـــة  ــل الــــكــــويــــت الـــمـ ــتــ ويــــحــ
ولـــه 26 نــقــطــة، وأي نتيجة غير 

ــــق فــــوق  ــريـ ــ ــفـ ــ الــــــفــــــوز ســـتـــضـــع الـ
ــهــــدد قــمــتــه،  ــاخــــن، وتــ صــفــيــح ســ
فــي ظــل ارتــفــاع مستوى العربي 

»الوصيف«.
وكـــان الــجــهــاز الــطــبــي للفريق 
يسابق الزمن لتجهيز التونسي 
طــــه الــخــنــيــســي لــلــمــشــاركــة بــعــد 
تعافيه من اإلصابة، لكن مشاركته 

تبدو غير مؤكدة.

كاظمة والسالمية
ــتـــكـــون الـــفـــرصـــة مــتــاحــة  وسـ
الــيــوم لــكــاظــمــة الــثــالــث ولـــه 19 
نـــقـــطـــة، والـــســـالـــمـــيـــة الـــســـادس 
ولـــه 16 نــقــطــة بــعــد أن رجــحــت 
األهداف كفته على السالمية، من 
أجل تدارك الوضع الحالي لهما، 
والعودة إلى طريق االنتصارات 

.
ً
مجددا

ــعــــرض كـــاظـــمـــة لــخــســارة  وتــ
فادحة في الجولة الماضية أمام 

الــنــصــر بــأربــعــة أهــــداف لــهــدف، 
ــر الـــفـــريـــق بــمــســتــوى هــو  ــهـ وظـ

األسوأ له في الموسم الجاري.

ومــن أجــل رأب الــصــدع، عقد 
 
ً
جهاز الكرة بالنادي اجتماعا

مع المدرب إيلي ستان، للوقوف 

عــلــى أســـبـــاب الـــخـــســـارة، وعـــدم 
ــقـــاط فــي  ــنـ ــن الـ ــد مــ ــزيـ ــمـ نـــــزف الـ

الفترة المقبلة.

ــــدى ســتــان  ــة لــ ــيـ ــنـ ــه الـ ــتـــجـ وتـ
ــن تــغــيــيــر  ــ ــثــــر مـ إلــــــى إجـــــــــراء أكــ
على التشكيل األســاســي، فيما 
قــرر اســتــمــرار الــحــارس يوسف 
الكندري فــي ظــل غياب حسين 
كنكوني لإلصابة، فيما يستعيد 
الفريق جهود الجزائري عماد 
عزي وعبدالله الفهد اللذين غابا 
عن لقاء النصر بداعي اإليقاف.

بــــدوره، فـــإن السالمية حمل 
شعار ال بديل عن الفوز اليوم، 
 أن أي نتيجة أخرى 

ً
خصوصا

ستضع الفريق أمام ضغوطات 
هائلة، السيما بعد تعادله في 
الــجــولــة السابقة مــع السالمية 
2 - 2، وانتشار شائعات مفادها 
تقديم الــمــدرب محمد إبراهيم 
الســتــقــالــتــه، وهــــو مـــا نــفــاه في 

تصريح خاص لـ »الجريدة«.
ولــــم تــتــأكــد مــشــاركــة مــبــارك 
الفنيني في لقاء اليوم، إذ يتم 
تجهيزه من قبل الجهاز الطبي 

لتعرضه لإلصابة.

المطيري: اإلبقاء على المطيري: اإلبقاء على 55 محترفين محترفين
في الموسم المقبلفي الموسم المقبل

أعـــلـــن نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس إدارة االتـــحـــاد 
الــكــويــتــي لــكــرة الـــقـــدم لــلــشــؤون الــفــنــيــة هــايــف 
ــقـــاء عــلــى الــمــحــتــرفــيــن الخمسة  الــمــطــيــري اإلبـ

للموسم الرياضي المقبل 2023 - 2024.
وجاء القرار خالل اجتماع اللجنة التنفيذية، 
الــذي عقد مساء أمس األول األحــد، الــذي أكدت 
ــة كــل الــتــصــورات  فــيــه الــلــجــنــة أنـــه ستتم دراســ
المطروحة، والمناسبة بشأن عدد المحترفين 

األمثل في المواسم المقبلة. 
وبين أن اللجنة التنفيذية أبــدت ارتياحها 
الــشــديــد للمستويات الــعــالــيــة والــتــنــافــس بين 

األندية سواء في مسابقة دوري زين الممتاز أو 
 إلى 

ً
الدرجة األولــى في الموسم الــجــاري، الفتا

أن اإلبقاء على المحترفين الخمسة هو الخيار 
 لمساعدة األندية على الظهور 

ً
المثالي حاليا

بــمــســتــوى أفـــضـــل إلــــى جـــانـــب إتـــاحـــة الــفــرصــة 
لالعبين المحليين لالحتكاك بأسماء مميزة 

من الالعبين األجانب.
 وكشف المطيري، أن اللجنة التنفيذية قررت 
 تعيين الــالعــب الـــدولـــي الــســابــق جــراح 

ً
أيــضــا

 لمنتخب الــكــويــت األولــمــبــي، 
ً
العتيقي مـــديـــرا

 للمنتخب الوطني.
ً
يوسف الفضلي إداريا

مباراتا مباراتا 
اليوماليوم

٤:٤٥٤:٤٥
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جابر  الدولي

الصداقة والسالم

الفحيحيل x الكويت

كاظمة x السالمية

سلطان مستمر مع سلطان مستمر مع 
العربي حتى العربي حتى 20262026

أعلن النادي العربي تجديد 
عقد العب الفريق األول لكرة 
القدم سلطان العنزي حتى 
2026، عــلــى أن يــتــم خــالل 

ــام الــمــقــبــلــة الــتــجــديــد  األيــــ
ــن  ــذيـ ــن الـ ــيـ ــبـ لـــبـــقـــيـــة الـــالعـ
تــنــتــهــي عــقــودهــم بنهاية 

الموسم الحالي.
ــنـــزي عــقــده  ــعـ ووقــــــع الـ

الجديد بحضور رئيس 
ــادي عـــبـــدالـــعـــزيـــز  ــ ــنــ ــ ــ ال
عاشور، والذي يتولى 
مهمة المفاوضات مع 
الالعبين، إلــى جانب 

جهاز الكرة.
وكان سلطان تعاقد 

مـــع األخـــضـــر قـــادمـــا من 
الــــقــــادســــيــــة الــــمــــوســــم قــبــل 

الماضي، في صفقة انتقال حر.

دور الثمانية في »البادل« يبدأ اليوم
تــــشــــهــــد الــــــيــــــوم )الـــــثـــــالثـــــاء( 
مـــــنـــــافـــــســـــات دورة األلــــــعــــــاب 
ــة الـــثـــانـــيـــة لــلــتــعــلــيــم  ــيـ ــاضـ ــريـ الـ
العالي، التي ينظمها االتحاد 
الــكــويــتــي الــريــاضــي الــمــدرســي 
والتعليم العالي، الجولة الثانية 
لــــدوري الــطــائــرة، حــيــث يلتقي 
كلية بوكسهل مع كلية الكويت 
التقنية، وجــامــعــة الــكــويــت مع 
ــة، ضــمــن  ــيــ ــركــ ــيــ الـــجـــامـــعـــة األمــ
الـــمـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، بــعــدمــا 
انطلقت المنافسات أمس بإقامة 
ــبـــاراتـــي الــمــجــمــوعــة األولـــــى،  مـ
حيث سيتأهل أول وثــانــي كل 
مجموعة لــلــدور قبل النهائي، 
بعدها يلتقي الفائزان على لقب 

البطولة.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، ضـــــرب 
 مع 

ً
فريق كلية القانون مــوعــدا

جامعة الخليج خالل منافسات 
ــــدوري الـــبـــادل،  دور الــثــمــانــيــة لـ
بـــعـــدمـــا حـــقـــق الــــقــــانــــون الـــفـــوز 
على أكاديمية سعد العبدالله 
ــيـــة، فــيــمــا تغلب  ــنـ لــلــعــلــوم األمـ
جامعة الخليج على الجامعة 
األسترالية، ويتقابل الجامعة 
األمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت مــع 
ــة لــلــعــلــوم،  ــيـ الــجــامــعــة الـــدولـ
التي نجحت في تجاوز كلية 
الجونكوين. ونجح العبو كلية 

الكويت التقنية في عبور كلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا، 
لــيــلــتــقــي الـــجـــامـــعـــة األمــيــركــيــة 

الدولية.
ــات دور  ــهــ ــواجــ وفــــــي آخــــــر مــ
الــثــمــانــيــة، يــتــقــابــل »الــجــامــعــة 
العربية المفتوحة« مع الهيئة 
الــــعــــامــــة لــلــتــعــلــيــم الــتــطــبــيــقــي 
والــتــدريــب، وقــد جنبت القرعة 
الفريقين مــن مــواجــهــات الــدور 
ــي، وفـــق نظام  ــ الــتــمــهــيــدي األولـ

البطولة.
من جانبه، أكــد نائب رئيس 
اللجنة العليا للدورة للشؤون 
ــد الــــخــــلــــيــــفــــة، أن  ــهــ اإلداريــــــــــــــة فــ

الـــدور التمهيدي األول للبادل 
شــــهــــد مــــنــــافــــســــات قـــــويـــــة مــن 
 أن هناك 

ً
الــالعــبــيــن، خــصــوصــا

مباريات حسمت فــي األشــواط 
ــادل  ــ ــعـ ــ ــد تـ ــ ــعـ ــ الــــتــــرجــــيــــحــــيــــة، بـ
الــفــريــقــيــن فـــي األشــــــــواط. ومــن 
الــمــتــوقــع أن تــرتــفــع المنافسة، 
 أن الجامعة العربية 

ً
خصوصا

ــقــــي«  ــيــ ــبــ ــطــ ــتــ الــــمــــفــــتــــوحــــة و»الــ
ـــوض  ــة خــ ــ ــرعــ ــ ــقــ ــ ــ جـــنـــبـــتـــهـــمـــا ال
مـــواجـــهـــات الــــــدور الــتــمــهــيــدي، 
ــبـــة لــلــجــامــعــة  ــنـــسـ ــالـ وكـــــذلـــــك بـ

األميركية في الكويت.

جانب من المنافسات

السالمية يصطدم بآمال 
األخضر في »ممتاز اليد«

• محمد عبدالعزيز
تــقــام الــيــوم مــبــاراتــان فــي خــتــام الــجــولــة الــثــالــثــة عــشــرة من 
الـــدوري الكويتي لــكــرة الــيــد، حيث يلتقي فــي السابعة مساء 
السالمية مع العربي، وفي الخامسة مساء القرين مع كاظمة، 

على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
ويصطدم طموح السالمية الثالث برصيد 14 نقطة بآمال 
العربى صاحب المركز الخامس بـ 12 نقطة في تحقيق الفوز 

الثاني على التوالي والتقدم في ترتيب البطولة.

القرين وكاظمة 
وبــســيــنــاريــو مــشــابــه، يــدخــل الــقــريــن مــتــذيــل الــتــرتــيــب الــعــام 
برصيد نقطتين بهدف تحقيق فوز طال انتظاره ليتقدم خطوة 
 حالة عدم االتزان 

ً
في سبيل الهروب من المركز األخير، مستغال

في صفوف البرتقالي الذي يحتل المركز السابع بفارق االهداف 
عن الفحيحيل الثامن، والفريقان برصيد 8 نقاط بعد احداث 
الشغب التي جرت في مباراة كاظمة االخيرة أمام الكويت والتي 

نتج عنها ايقاف الالعبين مبارك دحل وسعد الحيدري.

الظفيري إلى األهلي القطري 
 من جانب آخــر، حصل نــادي االهلي القطري على خدمات 
حـــارس نـــادي الكويت لــكــرة الــيــد عبدالعزيز الظفيري بنظام 

االعارة حتى نهاية الموسم.
 من األهلي القطري الستعارة 

ً
وكان نادي الكويت تلقى طلبا

الحارس الظفيري، ووافقت عليه ادارة االبيض حرصا منها على 
مصلحة الالعب الذي يعتبر واحــدا من أفضل حراس المرمى 

في الدوري المحلي في الفترة األخيرة.

كاظمة والسالمية في لقاء سابق

ضمن منافسات الجولة ضمن منافسات الجولة 1414 للدوري الممتاز للدوري الممتاز

الكويت وكاظمة في مواجهة الكويت وكاظمة في مواجهة 
الفحيحيل والسالمية اليومالفحيحيل والسالمية اليوم

العجمي يعلن انضمام العجمي يعلن انضمام 55 محترفين في »هوكي الجليد« محترفين في »هوكي الجليد«
بواقع العب لكل فريق مشارك في المسابقات المحلية

أكد رئيس نادي األلعاب الشتوية الكويتي فهيد 
العجمي سعي النادي لتطوير كل ألعابه الشتوية 
الــخــمــس، الــتــي يــشــرف عليها، وتــطــويــر منشآت 
النادي، بما يخدم الشباب الرياضيين الممارسين 

لهذه األلعاب األولمبية.
وقال العجمي، في مؤتمر صحافي، عقد مساء 
أمــس األول، في مقر النادي بمنطقة بيان، إنــه تم 
انضمام خمسة العبين محترفين في لعبة الهوكي 
على الجليد للمشاركة مــع األنــديــة الكويتية في 
منافسات الدوري الكويتي لرفع مستوى البطولة.

وأضاف أن هؤالء الالعبين، وهم اثنان من روسيا 
وواحــد من كل من بيالروسيا والتشيك وصربيا 
سيشاركون زمالءهم الكويتيين في األندية الخمسة 
 إلى أن جميعهم من 

ً
بواقع العب لكل فريق، مشيرا

العبي الدرجة األولى في بطوالت بالدهم المحلية.
واعتبر أن تأثير وجــود هــؤالء الالعبين، وهم 

مــن ذوي المستويات العالية بــالــدوري، سيكون 
 في رفع مستوى نظرائهم الكويتيين من 

ً
إيجابيا

خالل منحهم خبرات مهمة بالمباريات، السيما أن 
العبي أزرق الهوكي تنتظرهم مشاركة مهمة وهي 
كــأس العالم للعبة للمستوى الرابع في منغوليا 

أواخر مارس المقبل.
وأشــــار العجمي إلــى أن الــنــادي بــصــدد إنشاء 
صالة ثانية بالنادي الستيعاب األعداد المتزايدة 
 دعم 

ً
من الالعبين لممارسة األلعاب الشتوية، مثمنا

وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب 
عــبــدالــرحــمــن الــمــطــيــري وبــجــهــود الهيئة العامة 

للرياضة في دعم النادي.
 عـــلـــى رفـــع 

ً
ــا ــادي حـــريـــص أيــــضــ ــ ــنـ ــ ــر أن الـ ــ ــ وذكـ

مستويات العبيه في ألعابه األخرى وهي )الفيغر( 
و )الكيرلنغ( و)السبيد( و)السكي( من خالل إقامة 

بطوالت محلية وإشراكهم بالبطوالت الخارجية.

 كــــــوادره 
ً
ــا ــم أيــــضــ ــدعـ ــفـــت إلـــــى أن الــــنــــادي يـ ولـ

 اختيار الحكم الدولي 
ً
التحكيمية والفنية، معلنا

الكويتي عبدالله الــزيــدان فــي لعبة الهوكي على 
الجليد إلدارة مباريات كأس العالم للشباب المقرر 
إقامتها مارس المقبل وهو أول حكم كويتي يدير 

مباريات بهذا المستوى.
ــد الـــالعـــب الــــروســــي فـــي كلمته  مـــن جــانــبــه، أكــ
بالمؤتمر، أن تجربته وهي األولى في الدول العربية 
 لــه للتعرف على 

ً
 مــمــيــزا

ً
ــرا والخليجية تعتبر أمــ

 اعجابه بمستوى 
ً
مستوى اللعبة بالكويت، مبديا

الالعبين الكويتيين وجديتهم وشغفهم باللعبة من 
خالل حرصهم على التدريبات.

وذكر أن النادي يملك صالة تزلج مميزة إلقامة 
 مــع زمــالئــه لــبــدء الــمــشــاركــة 

ً
الــمــبــاريــات متطلعا

 من الثالثاء في ظل اهتمام كبير 
ً
بالمباريات اعتبارا

تقديم المحترفين لإلعالممن مسؤولي النادي لالرتقاء باللعبة.

سلطان العنزي
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برشلونة يواصل انتصاراته ويبتعد 11 نقطة في الصدارة
 في 

ً
سجل بيدري هدفا

الشوط األول ليمنح برشلونة 
الفوز 1- صفر على فياريال 

في استاد السيراميكا، أمس 
 صدارته لدوري 

ً
األول، معززا

الدرجة األولى اإلسباني لكرة 
القدم بفارق 11 نقطة عن 

ريال مدريد.

واصــــل بــرشــلــونــة انــتــصــاراتــه 
 
ً
المتتالية وابتعد 11 نقطة مؤقتا
فــي الــصــدارة بــفــوزه الثمين على 
مضيفه فــيــاريــال 1 - صفر أمس 
األول، على ملعب »السيراميكا« 
فــي المرحلة الحادية والعشرين 

من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
وحقق النادي الكتالوني الذي 
غاب عن صفوفه قائده سيرجيو 
بــوســكــيــتــس وجــنــاحــه الــفــرنــســي 
عثمان ديمبيليه بسبب اإلصابة، 
ــاره الــعــســيــر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــبــــل اخـ األهـــــــــم قــ
الـــخـــمـــيـــس الـــمـــقـــبـــل أمـــــــام ضــيــفــه 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي في 
ذهاب الملحق المؤهل لثمن نهائي 
مسابقة الدوري األوروبي »يوروبا 
لــيــغ«، بتسجيله هـــدف الــفــوز في 
الــشــوط األول عبر واعـــده بيدري 
 في الدقيقة 18 وحافظ 

ً
وتحديدا

عليه حتى نهاية المباراة.
 
ً
ــا ــيـ وهــــــو الــــفــــوز الــــثــــامــــن تـــوالـ

لبرشلونة في مختلف المسابقات 
ــادس فـــــي الـــــــــــدوري فـــعـــزز  ــ ــ ــسـ ــ ــ والـ
موقعه فــي الـــصـــدارة برصيد 56 
نقطة بفارق 11 نقطة أمام غريمه 
التقليدي ريال مدريد، الذي تأجلت 
مــبــاراتــه ضــد ضيفه إلــتــشــي إلــى 
األربعاء المقبل بسبب مشاركته 
في مونديال األنــديــة في المغرب 

والـــــذي تــــوج بــلــقــبــه عــلــى حــســاب 
الهالل السعودي )5 - 3(.

كما واصـــل برشلونة الحفاظ 
 مــن الخسارة 

ً
على سجله خــالــيــا

في 16 مباراة متتالية في مختلف 
 منذ سقوطه 

ً
المسابقات وتحديدا

أمــــــام بــــايــــرن مــيــونــيــخ األلـــمـــانـــي 
صفر - 3 فــي ملعب »سبوتيفاي 
كــامــب نـــو« فــي الــجــولــة الخامسة 
قبل األخيرة من دور المجموعات 

لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وضغط برشلونة منذ البداية 
وكـــــاد هـــدافـــه الـــبـــولـــنـــدي روبــــرت 
ليفاندوفسكي يفتتح التسجيل اثر 
انفراد بالحارس بيبي رينا بعد 
تمريرة خلف الــدفــاع من بيدري، 
فتوغل داخل المنطقة لكنه سددها 
في بطن الحارس قبل أن يشتتها 

الدفاع )3(.

بيدري يسجل الهدف

ونــــــــــجــــــــــح بــــــــرشــــــــلــــــــونــــــــة فــــي 
ــتــــاح الـــتـــســـجـــيـــل اثــــــر هــجــمــة  ــتــ افــ
ــادل رائـــــــــع لـــلـــكـــرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــقـــة وتـ ــنـــسـ مـ
ــرة ولـــمـــســـة  ــ ــيـ ــ ــــصـ بـــــتـــــمـــــريـــــرات قـ
واحـــــدة بــيــن الــهــولــنــدي فرينكي 
ــلـــي رافــيــنــيــا  ــرازيـ ــبـ دي يـــونـــغ والـ
وليفاندوفسكي الــذي مررها إلى 

ــارف الــمــنــطــقــة،  ــيـــدري عــنــد مـــشـ بـ
فهيأها األخير لنفسه وتوغل قبل 
أن يــســددهــا بــيــمــنــاه عــلــى يــســار 

رينا )18(.
ــاد لــيــفــانــدوفــســكــي يضيف  وكــ
الــهــدف الــثــانــي عــنــدمــا تلقى كــرة 

ساقطة بروعة من دي يونغ داخل 
المنطقة فــتــالعــب بــالــمــدافــع بــاو 
تـــوريـــس وســــددهــــا قـــويـــة زاحــفــة 
ارتــــدت مــن ريــنــا وشتتها الــدفــاع 

.)26(
وتلقى فياريال ضربة موجعة 

بــإصــابــة العـــب الــوســط الفرنسي 
فـــرانـــســـيـــس كــــوكــــالن فــــي ركــبــتــه 
اليمنى فــتــرك مــكــانــه للنيجيري 

سامويل تشوكويزي )36(.
وأهدر موراليس فرصة ذهبية 
إلدراك الـــتـــعـــادل عــنــدمــا اســتــغــل 

كــرة خاطئة مــن بــيــدري منتصف 
الملعب فانطلق بسرعة وتوغل 
ــل المنطقة وســددهــا بجوار  داخـ

القائم األيمن )2+45(.
 
ً
وتحسن أداء فــيــاريــال نسبيا

 
ً
فـــــي الـــــشـــــوط الــــثــــانــــي مــســتــغــال

تراجع العبي الفريق الكاتالوني 
لـــكـــن دون خــــطــــورة عـــلـــى مــرمــى 
الــحــارس األلماني مــارك - أندريه 

تير شتيغن.

فرحة العبي برشلونة بعد نهاية المباراة

ً
البرازيل بطل أميركا الجنوبية تحت 20 عاما

توج منتخب البرازيل بلقب بطولة أمم أميركا الجنوبية تحت 
 لكرة القدم المقامة في كولومبيا على حساب األوروغواي 

ً
20 عاما

بهدفين دون رد.
»السيليساو«، وحقق اللقب على استاد  ويعد اللقب الثاني عشر لـ
»الكامبين« في العاصمة الكولومبية بوغوتا، خالل المباراة النهائية 

التي حضرها أكثر من 32 ألف شخص.
ــدري الـــذي افتتح  وتــألــق فــي الــنــهــائــي كــل مــن العـــب الــوســط آنــ
التسجيل لـ »الكناري« في الدقيقة 84، وأضاف بعده العب الوسط 

بدرينيو الهدف الثاني )ق2+90(.
وكانت البرازيل قد احتلت صدارة المرحلة النهائية برصيد 13 
نقطة، تلتها األوروغــواي برصيد 12 نقطة، ليخوض المنتخبان 

المباراة النهائية.
بدورها حلت كولومبيا ثالثة برصيد 10 نقاط.

 إلى دورة األلعاب األميركية 
ً
وإضافة للقب، تتأهل البرازيل أيضا

 في 
ً
ــا 2023 فـــي تــشــيــلــي ومـــونـــديـــال كــــأس الــعــالــم تــحــت 20 عـــامـ

إندونيسيا، التي تعود إليها منذ خسارتها نسخة 2017 في كوريا 
المنتخب البرازيلي على منصة التتويجالجنوبية.            )إفي(

تشيفس يتغلب على إيغلز ويتوج بـ »سوبر بول«
توج كانساس سيتي تشيفس 
 لمسابقة »ســوبــر بــول« في 

ً
بطال

كــرة القدم األميركية بفوزه على 
فـــيـــالدلـــفـــيـــا إيـــغـــلـــز 38 - 35 فــي 
الــنــهــائــي الـــذي أقــيــم فــي غليندل 
)والية أريزونا(. واللقب هو الثالث 
لتشيفس بعد عامي 1970 و2020 
 بأنه خسر نهائي عام 2021 

ً
علما

.
ً
أيضا

ـــك مـــاهـــومـــز  ــريـ ــاتــ وتــــخــــطــــى بــ
إصابة في الكاحل ليقود فريقه 
للتتويج، ويــفــوز بجائزة أفضل 

العب في المباراة.
وخشي أنصار تشيفس األسوأ 
عندما أصيب ماهومز قبل نهاية 
الشوط األول بقليل لكنه تحامل 
على أوجاعه ليقلب تأخر فريقه 
بفارق 10 نقاط في نهاية الشوط 
األول إلى فوز بفارق 3 نقاط في 

نهاية المباراة.
ــال مــاهــومــز بــعــد الــتــتــويــج  وقــ
»قـــلـــت قــبــل الـــمـــبـــاراة إن ال شــيء 
ــلـــعـــب. كــنــت  ســيــبــعــدنــي عــــن الـــمـ
 أنــه لن أخــرج من المباراة 

ً
مدركا

على الرغم من أن اإلصابة ازدادت 
 خاللها. سأهتم بهذا األمر 

ً
ا سوء

 
ً
خالل فترة االستراحة استعدادا

للموسم الجديد«.
ــز الــــــذي تـــوج  ــومـ ــاهـ ــبــــت مـ وأثــ
بــلــقــبــه الـــثـــانـــي أنــــه خــيــر خليفة 
ألسطورة كرة القدم األميركية توم 
برايدي الذي أحرز اللقب 7 مرات.

أما نجم إيغلز جايلن هورتس، 
 بعد المباراة وقال: 

ً
فبدا محبطا

»إما أن تفوز أو تتعلم. أنا فخور 
بهذا الفريق. بطبيعة الحال، كان 
لدينا هدف نريد تحقيقه لكننا لم 

ننجح في ذلك«.
وشــــــهــــــدت االســــــتــــــراحــــــة بــيــن 
شــوطــي الــمــبــاراة إحــيــاء النجمة 
 في 

ً
 غنائيا

ً
الشهيرة ريهانا حفال

أول ظهور لها منذ ست سنوات.
، يــشــارك ألــمــع نجوم 

ً
وعــمــومــا

الــغــنــاء فــي مـــبـــاراة »ســوبــر بــول« 
ــلــــيــــدي غـــاغـــا   وســــبــــق لــ

ً
ســــنــــويــــا

وبــيــونــســيــه ومــــادونــــا وبــريــنــس 
ورولــيــنــغ ستونز إحــيــاء حفالت 

جانب من مراسم تتويج كانساس سيتي تشيفسمماثلة في السنوات السابقة.

تن هاغ يكيل المديح لراشفورد
يعتقد الهولندي إيريك تن هاغ المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد 
اإلنكليزي لكرة القدم، أن ماركوس راشفورد، أحد أفضل المهاجمين في 

 .
ً
أوروبا حاليا

وطالب تن هــاغ العبه بمواصلة شغفه بهز شباك المنافسين، بعد 
الهدف الذي أحرزه في مرمى ليدز األحد. وأحرز راشفورد )25 عاما( 13 
 في 15 مباراة خاضها مع يونايتد منذ ختام نهائيات كأس العالم 

ً
هدفا

بقطر في ديسمبر الماضي، فيما يؤكد تن هاغ أن هذا المستوى سيستمر 
طالما لم يتسلل الشعور بالرضا عن الذات لدى الالعب.

ونقلت وكالة األنباء البريطانية )بي أيه ميديا( تصريحات تن هاغ 
عقب المباراة، حيث قال: »بشكل عام، تم توجيه سؤال لدي في أغسطس أو 
سبتمبر الماضي بشأن اعتقادي بوجود العب في فريقي يمكنه تسجيل 

. لقد أكدت بأنني أعتقد أن راشفورد يستطيع القيام بذلك«. 
ً
20 هدفا

وأضاف تن هاغ »عندما يحافظ 
ــى االســــتــــثــــمــــار  ــلــ راشــــــــفــــــــورد عــ

ــل الـــتـــركـــيـــز فــــي كــل  ــ ــواصـ ــ ويـ
ــبــــاراة وكـــســـب الــطــاقــة  مــ
والثقة، فإنه سيسجل، 
ــر فـــــــي هـــز  ــمــ ــتــ ــســ ــيــ وســ

الشباك«. 
 على ســـؤال ما 

ً
وردا

إذا كــان راشــفــورد أحد 
أفضل المهاجمين في 
ــا حــالــيــا، قــال تن  أوروبــ
هـــــــاغ: »إنـــــــه بــالــتــأكــيــد 
ــه  واحــــــــــــد مـــــنـــــهـــــم. لــــديــ
 
ً
المهارات. كنت مقتنعا
به منذ اللحظة األولى«. 

اتحاد التنس يختتم دورة 
الدراسات الدولية للمدربين

ــاد الــكــويــتــي لــلــتــنــس أمــــس األول دورة  اخــتــتــم االتــــحــ
ــات الــدولــيــة لــلــمــدربــيــن للتنس للمستوى األول،  الـــدراسـ
بإشراف االتحاد الدولي للتنس، والتي انطلقت بداية الشهر 
الجاري، في مقره بمجمع الشيخ جابر العبدالله الدولي 
للتنس، وشارك فيها 20 دارسا ودارسة من الكويت ومن 
بعض دول منطقة غرب آسيا، كالسعودية وقطر والبحرين 

والعراق.
من جهته، رحب رئيس االتحاد الكويتي للتنس الشيخ 
أحمد الجابر بالمحاضرين، مدير التطوير في االتحاد 
الــدولــي للتنس لمنطقة غــرب ووســـط آســيــا أمــيــر برغي، 
ومنسق الــدورة د. عبدالله المحميد، كما هنأ الدارسين 
باجتياز الدورة، وتمنى لهم دوام التوفيق، كما تمنى لهم 
االستفادة بما قدمته الدورة لهم في مستقبلهم بالتدريب 
لتحقيق المزيد من تطوير مستوى اللعبة بالكويت وفي 

بالدهم.

فرسان الكويت يتألقون في الشارقة
نـــجـــح فــــرســــان الـــكـــويـــت فــي 
تـــقـــديـــم مـــســـتـــوى مــمــيــز ضــمــن 
نــهــائــيــات المجموعة السابعة 
لالتحاد الدولي للفروسية التي 
أقيمت في إمارة الشارقة بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة لفئة 
األطــفــال والناشئين والشباب، 
حيث شارك فرسان الكويت بـ 11 
 وفارسة في هذا المحفل 

ً
فارسا

الدولي المهم.
ــئــــة األطــــفــــال  وشــــــــــارك فـــــي فــ
الــفــرســان عــلــي الــخــرافــي وعلي 
الــمــلــيــفــي وفـــيـــصـــل الــخــنــيــنــي، 
ــح الـــخـــرافـــي فــــي تــحــقــيــق  ــجـ ونـ
المركز الرابع بعد منافسة قوية 

مع باقي الفرسان.
وفي فئة الناشئين، شاركت 
دالل صــفــر وحــســيــن الــخــرافــي 
ــي الـــخـــمـــيـــس، إذ نــجــح  ــاضــ ومــ
الــخــمــيــس فـــي تــحــقــيــق الــمــركــز 
الثالث عــن جـــدارة، فيما تمكن 
ــوز  ــفــ ــن الــ ــ ــه الـــــخـــــرافـــــي مــ ــلــ ــيــ زمــ

بالمركز الرابع.

كــمــا شـــارك فــي فــئــة الشباب 
ــمـــــرشـــــود  الــــــفــــــارســــــة مـــــســـــك الـــ

والفارس محمد المرشود.
ــمــــــديــــــر الــــفــــنــــي  وحــــــــــــرص الــــ
لــالتــحــاد الــكــويــتــي لــلــفــروســيــة 
رئـــيـــس الــمــجــمــوعــة اإلقــلــيــمــيــة 

الرابعة عضو االتحاد اآلسيوي 
للفروسية ولــيــد الــجــاســم على 
الحضور مع الفرسان لدعمهم.

وهــــــــنــــــــأ رئــــــــيــــــــس االتــــــــحــــــــاد 
الــكــويــتــي لــلــفــروســيــة مــســعــود 
محمود جوهر حيات وأعضاء 

مجلس اإلدارة فرسان الكويت 
لتحقيقهم نتائج طيبة في هذه 
 
ً
البطولة الدولية المهمة، متوقعا
 من النتائج المميزة في 

ً
مزيدا

البطوالت المقبلة.

فرسان الكويت المشاركين في البطولة

األهلي يفقد عبدالفتاح أمام 
الهالل السوداني

• القاهرة - ةديرجلا●
أعلن النادي األهلي المصري غياب العبه خالد عبدالفتاح 
ظهير أيمن فريق الــكــرة األول عــن مــبــاراة الــهــالل السوداني 
المقرر لها 18 الــجــاري في دور المجموعات بــدوري أبطال 

إفريقيا بسبب اإليقاف.
وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق أن البطاقة 
الــحــمــراء الــتــي حــصــل عليها عــبــدالــفــتــاح فــي لــقــاء فالمنغو 
البرازيلي يوم السبت الماضي في كأس العالم لألندية تمنع 

مشاركته في مباراة الهالل.
إلى ذلك، يواصل عمرو السولية العب وسط الفريق تنفيذ 
بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي والــتــدريــبــي بــعــد الـــعـــودة إلـــى الــقــاهــرة 
للتخلص من اإلصابة في عضلة السمانة والتي غاب بسببها 
عن مباراة فالمنغو األخيرة في مونديال األندية. وقال أحمد 
أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي، إن السولية ســوف يخضع 
 لحسم 

ً
لفحص طبي قبل انطالق التدريبات الجماعية غــدا
موقفه من اللحاق بمباراة الهالل السوداني من عدمه.

خالد عبدالفتاح

حققق المنتخب الكويتي للفروسية المركز األول بالنقاط لسباقات القدرة والتحمل 
في بطولة سيف أمير دولة قطر.

فيما حقق فريق »أصايل الكويت« المركز الثالث في البطولة ذاتها، ويمثله الفارس 
محمد طرقي المطيري، الذي نال اإلشادة والتقدير من الجماهير واللجنة المنظمة في 

ظل ظهوره بمستوى الفت، تحت قيادة المدرب طالل الرشدان المطيري.
على منصة التتويج

تشافي: افتقدنا الدقةتشافي: افتقدنا الدقة
رغم الفوزرغم الفوز

اعتبر تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، عقب الفوز على 
فــيــاريــال 0-1، أن فريقه ظهر بشكل ممتاز مــن حيث الــدفــاع 

والضغط لكنه افتقد الدقة في القرارات واللمسة األخيرة.
 لند، إال أننا نجحنا 

ً
وقال تشافي: »لعب فياريال أمامنا ندا

 
ً
فــي الــخــروج مــن الضغط العالي للمنافس. خلقنا فرصا
أكــثــر مــنــهــم، سنحت لــنــا فـــرص محققة لتسجيل المزيد 
من األهداف. كان ينقصنا فقط بعض التأني أو الدقة في 

اللمسة األخيرة«.
وعــن الــفــارق مــع ريـــال مــدريــد، أكــد تشافي أنــه ال يــزال 
، حيث أوضح »ما زال هناك الكثير، رغم أنني سعيد 

ً
محدودا

ألننا حققنا سلسلة انتصارات رائعة، نأخذ األمــور على 
 للفوز بالمباريات 

ً
محمل الجد، ونعمل بقوة ونتعاون معا

الصعبة. ما حدث اليوم دليل آخر على إرادة الفريق«.

صورة جماعية للجابر مع الدارسين

... و»القدرة والتحمل« بطل سباق قطر... و»القدرة والتحمل« بطل سباق قطر

تن هاغ وراشفورد
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اقترب نابولي خطوة إضافية من 
تحقيق حلمه بلقب أول منذ 1990 
بــعــدمــا ثـــأر مــن ضــيــفــه كريمونيزي 
ــد فــي  ــ بـــالـــفـــوز عــلــيــه 3 - صـــفـــر األحــ
ــريـــن مــن  ــعـــشـ الـــمـــرحـــلـــة الـــثـــانـــيـــة والـ

الدوري اإليطالي لكرة القدم.
ــانــــدو  ــيـــغـــو أرمــ فــعــلــى مــلــعــب »ديـ
مـــارادونـــا«، حــقــق نــابــولــي انــتــصــاره 
 وابتعد في الصدارة.

ً
السادس تواليا

ويـــديـــن فــريــق الـــمـــدرب لــوتــشــانــو 
ســـبـــالـــيـــتـــي بــــــفــــــوزه الـــــــثـــــــأري عــلــى 
كــــريــــمــــونــــيــــزي الــــــــــذي أخــــــرجــــــه فــي 
منتصف الــشــهــر الــمــاضــي مــن ثمن 
نهائي مسابقة الكأس بالفوز عليه 
بـــركـــات الــتــرجــيــح، الــــى الــجــورجــي 
الــمــتــألــق خــفــيــتــشــا كــفــاراتــســخــيــلــيــا 
والنيجيري فيكتور أوسميهن اللذين 
واصا تألقهما بتسجيلهما الهدفين 

األولين.
ــارا« بــعــيــد مـــيـــاده  ــ ــفـ ــ واحـــتـــفـــل »كـ
الثاني والعشرين بأفضل طريقة من 
خال افتتاحه التسجيل في الدقيقة 
21 بــعــد خــطــأ مــن الــدفــاع فــي إبــعــاد 

الكرة بالشكل المناسب.
ثم حسم أوسيمهن النقاط الثاث 
ــه لــتــرتــيــب الــهــدافــيــن  وعـــــزز صــــدارتــ

بهدفه السابع عشر فــي 18 مــبــاراة، 
وجاء بعدما وصلته الكرة من الكوري 
ــر ركــلــة  الــجــنــوبــي مــيــن-جــاي كــيــم إثـ
ركنية في الدقيقة 65، قبل أن يضيف 
الــمــقــدونــي الــشــمــالــي إلــيــف إيلماس 
الثالث بعد تبادله الكرة مع جوفاني 

دي لورنتسو )79(.

 يوفنتوس يواصل استفاقته 

واســـتـــمـــرت اســتــفــاقــة يــوفــنــتــوس 
 نتيجة خصم 15 

ً
ِرَب معنويا

ُ
الذي ض

نقطة من رصيده على خلفية اتهامه 
بالتاعب المالي، بفوزه على ضيفه 

فيورنتينا 1 - صفر.
ويـــــــأتـــــــي فــــــــــوز فــــــريــــــق الــــــمــــــدرب 
ماسيميليانو أليغري على فيورنتينا 
ــذي تــحــقــق بــفــضــل هـــدف سجله  ــ والـ
الفرنسي أدريــان رابيو بكرة رأسية 
في الدقيقة 34 بعد عرضية من دي 
 
ً
مـــاريـــا، قــبــل االســتــحــقــاق الــهــام جــدا

ــد نــانــت  ــنـــو ضــ الــخــمــيــس فــــي تـــوريـ
الفرنسي في ذهاب الملحق الفاصل 
المؤهل الى ثمن نهائي »يوروبا ليغ«.

ــه فـــي  ــ ــــرصــ ــل انــــــــعــــــــدام فــ ــ ــ وفـــــــــي ظـ
الحصول على أحــد المراكز األربعة 

األولـــى المؤهلة الــى دوري األبــطــال 
الــمــوســم الــمــقــبــل إال فـــي حــــال نجح 
فـــي اســتــئــنــاف الــعــقــوبــة الــمــفــروضــة 
عليه بخصم 15 نقطة مــن رصيده، 
يشكل الفوز بلقب »يوروبا ليغ« األمل 
الوحيد ليوفنتوس بالمشاركة في 
 الى ترتيبه 

ً
المسابقة القارية األم نظرا

الحالي فــي المركز التاسع برصيد 
29 نقطة.

ورأى ألــيــغــري فــي حــديــث لشبكة 
»دازون« إنــه »علينا التعامل مــع كل 
مباراة على حدة واآلن بتنا على بعد 
نقطة من المركز السابع. من المهم 
 أال نخطئ فــي حسبان النقاط 

ً
جـــدا

الــتــي لــديــنــا وأن نــتــغــاضــى عــن تلك 
التي جمعناها )44( ألن ذلك سيقلل 

من أهمية ما حققه هؤالء الشبان«.
وأجــاب أليغري على سؤال بشأن 
دخوله في جدل مع بعض المشجعين 
: أشـــعـــر 

ً
ــا ــ ــائــ ــ فـــــي نـــهـــايـــة الــــلــــقــــاء، قــ

بخيبة ألن البعض وجهوا صافرات 
اســتــهــجــان لــاعــبــيــنــا مـــويـــس كــيــن، 
و)ماتيا( دي تشيليو أو )األرجنتيني 
لياندرو( باريديس في بعض األحيان 

.
ً
أيضا
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تنطلق اليوم منافسات 
جولة ذهاب دور الـ16 

لبطولة دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، حيث يقص 
شريطها فريق باريس 

سان جرمان الفرنسي 
بمباراته أمام ضيفه بايرن 
ميونيخ األلماني، وميالن 

اإليطالي بمباراته أمام 
ضيفه توتنهام اإلنكليزي.

يخوض بــاريــس ســان جــرمــان الفرنسي، 
الــمــثــقــل بــاإلصــابــات وأزمــــة نــتــائــج، تحديا 
صــعــبــا الــــيــــوم، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف بـــايـــرن 
ميونيخ األلماني، في افتتاح ذهــاب الــدور 
ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا 
 مــيــان 

ً
ــدم، ويــلــعــب الـــيـــوم أيـــضـــا ــقــ لـــكـــرة الــ

اإليطالي مع توتنهام 
اإلنكليزي.

ن  ســــــــــا ب  أ د و
جرمان على اللعب 
وجـــــهـــــا لـــــوجـــــه مــع 
بــايــرن ميونيخ في 
ــنــــوات األخــــيــــرة  الــــســ
بالمسابقة القارية 
الـــــعـــــريـــــقـــــة، 
فــحــســم 

الــبــافــاري نــهــائــي عـــام 2020 بــهــدف وحيد 
في البطولة المجمعة في البرتغال بسبب 
ــيــــروس كـــــورونـــــا، وثــــــأر فــريــق  تــــداعــــيــــات فــ
العاصمة في الموسم التالي مجردا بايرن 

من لقبه في ربع النهائي.
ــبـــاريـــســـي فــــي قــمــة  وإذا كـــــان الــــنــــادي الـ
مــســتــواه فـــي مــواجــهــاتــه األخـــيـــرة لــلــنــادي 
البافاري، فإنه ليس كذلك في مواجهة اليوم 
التي يدخلها تحت ضغط كبير وتحديدا 
مدربه كريستوف غالتييه بسبب العروض 
والنتائج المخيبة، إضافة إلــى الشك الذي 
يحوم حول مشاركة نجميه كيليان مبابي 
واألرجنتيني ليونيل ميسي بسبب اإلصابة.

ومــــنــــي فــــريــــق الــــعــــاصــــمــــة بـــخـــســـارتـــيـــن 
متتاليتين، األولــى أمــام غريمه مرسيليا 1 
- 2 أخرجته من ثمن نهائي مسابقة الكأس 
المحلية، والثانية أمـــام موناكو 1 - 3 في 
الدوري سمحت للفريق المتوسطي بتقليص 
ــفــــارق إلــــى خــمــس نـــقـــاط بــيــنــهــمــا، ويــقــع  الــ
الضغط بقوة على غالتييه بالنظر إلى أن 
هذه المباريات األوروبية الكبيرة هي 

التي تحدد كل موسم لسان جرمان.
وتعاقد ســان جرمان مع غالتييه 
من أجــل تحقيق ما فشل فيه جميع 
ــو بـــــاكـــــورة ألــــقــــابــــه فــي  ــ أســـــافـــــه، وهــ
المسابقة األهـــم، وهــو الــهــدف الرئيس 
لماكه القطريين منذ اســتــحــواذهــم عام 
ــم األرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو  ــرهـ 2011، وآخـ
بوكيتينو، خصوصا بعد إقــنــاع النجم 
مبابي بتمديد عقده بدال من االنضمام 

إلى ريال مدريد.
وخرج سان جرمان من ثمن النهائي 
الموسم الماضي على يــد ريــال مدريد، 
للمرة الرابعة في المواسم الستة األخيرة 
)خرج على يد ريال في عام 2018 أيضا 
وامــــام بــرشــلــونــة فــي 2017 ومانشستر 

يونايتد االنكليزي عام 2019(.
فــي الــســنــوات الــمــاضــيــة، تــعــرض الفريق 
إلصــابــات فــي لحظات غير مناسبة، حيث 
أصــيــب نجمه الــبــرازيــلــي بكسر فــي مشط 
الــقــدم قــبــل مــواجــهــة ريــــال مــدريــد في 
2018، واستبعد من مواجهتي ثمن 
النهائي ضد مانشستر يونايتد 
فـــي الـــعـــام الـــتـــالـــي، واألمـــــر ذاتـــه 
حصل معه في الموسم الماضي 

إيابا ضد العماق الملكي.

والزم »نــحــس« اإلصـــابـــات بــاريــس ســان 
جــرمــان هــذا الــمــوســم، وهـــذه الــمــرة لمبابي 
ــادي قــــرار  ــ ــنـ ــ ومـــيـــســـي الـــلـــذيـــن ســيــحــســم الـ
مشاركتهما من عدمه في الساعات المقبلة، 
ويغيب مبابي عن الماعب منذ أسبوعين 
بسبب إصابة في الفخذ، وحدد ناديه مدة 
ابــتــعــاده بــثــاثــة أســابــيــع لــكــنــه عـــاد األحـــد 
لــخــوض تــدريــبــات جماعية وفــرديــة حسب 
وسائل إعــام محلية، فيما تعرض ميسي 
لإلصابة في الفخذ بالمباراة ضد مرسيليا، 

وغاب عن مواجهة موناكو.
ويــمــنــي غالتييه بــاســتــعــادة فــريــقــه أوج 
عــطــائــه الــــذي ظــهــر بـــه فـــي بـــدايـــة الــمــوســم، 
حيث تصدر مجموعته في المسابقة القارية 
وابتعد بفارق مريح عن مطارديه بالدوري، 
قبل أن يتراجع المستوى عقب عودة نجومه 
من مونديال قطر، حيث خسر 4 مرات في 10 

مباريات في مختلف المسابقات.

بايرن استعاد توازنه

لكن مهمة غالتييه ورجاله لن تكون سهلة 
أمـــام فــريــق بــافــاري استعاد تــوازنــه بثاثة 
انتصارات مدوية على مضيفيه ماينتس 4 - 
صفر في مسابقة الكأس وفولفسبورغ 4 - 2 
وضيفه بوخوم 3 - صفر في البوندسليغا.

ورغم ذلك، أبدى مدربه يوليان ناغلسمان 
قلقه بــشــأن أداء فريقه ضــد بــوخــوم، وقــال: 
»كــانــت هــنــاك حــركــة قليلة جــــدا، إذا لعبنا 
بهذه الطريقة الثاثاء )اليوم( فلن نذهب إلى 
أبعد من ذلك )ثمن نهائي دوري األبطال(«، 
وحــذر تشكيلته األساسية بــأن »المستوى 
تحسن فقط بعد الدقيقة 60 )عندما( أجرى 

تبديات«.
ويدرك جيدا أن نجاحه المحلي لن يشفع 
له في البقاء على رأس اإلدارة الفنية للنادي 
البافاري الــذي يجعل مسؤولوه المسابقة 
القارية العريقة على رأس أولوياتهم تماما 

مثل نظرائهم في سان جرمان.
وأقــــيــــل الــــكــــرواتــــي نــيــكــو كــوفــاتــش 

رغـــم تــتــويــجــه بــالــثــنــائــيــة المحلية 
)الــــــــدوري والــــكــــأس( عــــام 2019، 

وحتى المتخصص األوروبــي 
الــشــهــيــر اإليــــطــــالــــي كـــارلـــو 

أنشيلوتي أقــيــل بــعــد أن 
خسر خارج أرضه أمام 

باريس سان جرمان صفر - 3 عام 2017 في 
دور المجموعات.

اختبار صعب لميالن 

ويــخــوض مــيــان اخــتــبــارا صعبا عندما 
يستضيف توتنهام على ملعب »جوسيبي 
مياتسا« فــي مــيــانــو، ويــأمــل مـــدرب الــنــادي 
اللومباردي ستيفانو بيولي فك نحس الفريق 
بـــالـــدور ثــمــن الــنــهــائــي فــي مــوســمــي 2012 - 
2013 على يد برشلونة اإلسباني، و2013 - 
2014 على يد أتلتيكو مدريد اإلسباني، فضا 
عن إعادة الفريق إلى السكة الصحيحة بعد 

تراجع نتائجه في اآلونة األخيرة.
وفــشــل مــيــان فـــي تــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي 7 

مباريات متتالية في مختلف المسابقات، 
خــــرج خــالــهــا مـــن ثــمــن نــهــائــي الــكــأس 
المحلية وخسر كأس السوبر المحلية 
أيــضــا، وتــراجــع إلــى الــمــركــز الخامس 
ــاردا  ــطــ ــا كــــــان مــ ــدمـ ــعـ ــــي الـــــــــــدوري، بـ فـ
مباشرا لنابولي المغرد في الصدارة، 
واســتــعــاد مــيــان نغمة االنــتــصــارات 
الجمعة عندما تغلب على تورينو 
بصعوبة 1 - صفر في الدوري، ويريد 
ــفـــوز نقطة  ــذا الـ بــيــولــي أن يـــكـــون هــ
تحول بعد هزيمتين في دربي ميان 
وخسارتين مذلتين في الدوري أمام 

التسيو وساسولو.
ــل  ــ ــأمــ ــ ويــ

مـــــــــيـــــــــان 

استغال المعنويات المهزوزة لتوتنهام 
الذي مني بخسارة مذلة أمام ليستر سيتي 
1 - 4 في الــدوري السبت، ولن يكون فريق 
المدرب اإليطالي أنتونيو كونتي، وصيف 
بطل نسخة عام 2019 بقيادة بوكيتينو، 
لقمة سائغة في ظل ترسانته الهجومية 
ــيــــادة هـــدافـــه  ــقــ ــة بــ ــقــــويــ الــ
التاريخي هاري كين 
والــــكــــوري الــجــنــوبــي 

سون هيونغ مين.

لحظة اصطدام هاالند ومارتينيز

فرحة العبي نابولي بالهدف األول

مصير كونتي على المحك
يــبــدو مستقبل اإليــطــالــي أنتونيو 
ــدرب تـــوتـــنـــهـــام اإلنــكــلــيــزي  ــ كـــونـــتـــي مــ
غامضا أكثر من أي وقت مضى، حيث 
يقود فريقه الجريح ضد ميان اليوم 
على ملعب سان سيرو في ذهاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويـــعـــود كــونــتــي إلــــى إيــطــالــيــا بعد 
اسبوعين فقط مــن خضوعه لجراحة 
الزالة المرارة في وطنه، ومن المرجح 
أن تكون عودته غير مريحة مثل زيارته 

السابقة.
ولــم يكن كونتي سعيدا منذ مطلع 
الموسم، وخــرج بتصريحات انتقدت 
بشكل مبطن مجلس ادارة النادي، ولن 
يــكــون مفاجئا إذا قــرر االنــســحــاب من 
تدريب الفريق اللندني الشمالي بنهاية 

عقده معه في يونيو المقبل.
وأعـــــــرب كـــونـــتـــي عــــن اســـتـــيـــائـــه مــن 
صفقات انتقال توتنهام بينما أوضح 
ــرارا وتــكــرارا أنــه يعتقد أنــه مــن غير  مـ
ــه مــع  ــقـ ــريـ ــافـــس فـ ــنـ ــع تـ ــي تــــوقــ ــعــ ــواقــ الــ
منافسيه في الدوري اإلنكليزي الممتاز.

وال يزال توتنهام يلهث وراء اول لقب 
كبير له منذ عام 2008، كما أن العروض 

الهزيلة للفريق تحت قيادة كونتي لم 
تقنع الجماهير المحبطة بأنه الرجل 

الذي سينهي فترة الصيام.
وبلغ توتنهام الحضيض بخسارته 
المذلة امام ليستر سيتي 1 - 4 السبت 
وجــاءت هــذه الخسارة بعد فــوز الفت 
في االسبوع الذي سبقه على مانشستر 
ســيــتــي حــامــل لــقــب الــمــوســم الــمــاضــي 
1 - صفر لهدافه التاريخي هاري كاين.

ــات الــكــثــيــرة  ــ ــابــ ــ ــم تـــســـاعـــد االصــ ــ ولــ
التي طالت الفريق في اآلونــة األخيرة 
ــــارس مـــرمـــاه الــفــرنــســي  مـــع ابــتــعــاد حـ
هوغو لوريس لمدة ستة اسابيع على 
االقــــل، والعـــب الــوســط االوروغــويــانــي 
رودريغو بنتانكور حتى نهاية الموسم 
باالضافة الى غياب ريان سيسينيون 

والمالي ايف بيسوما ايضا.
وفي ظل هذه االضطرابات، قد يكون 
الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا 
هذا الموسم الطريقة الوحيدة لمعالجة 

جراح توتنهام.

أنتونيو كونتي

ً
نابولي يقترب خطوة من »االسكوديتو« بفوز سادس تواليا

تحدٍّ صعب لسان جرمان أمام بايرن وميالن لمواصلة الصحوة

بيتانكور يغيب عن توتنهام لنهاية الموسم 
سيغيب العــب الوسط األوروغوياني 
رودريغو بيتانكور، عن فريقه توتنهام 
لنهاية الموسم لــإلصــابــة، بعد تعرضه 
ــــي الـــــربـــــاط الـــصـــلـــيـــبـــي لــلــركــبــة  لـــقـــطـــع فـ

اليسرى.
وجاءت إصابة بيتانكور خال مباراة 

السبت الماضي أمام ليستر سيتي والتي 
افــتــتــح فــيــهــا الــتــســجــيــل، قــبــل أن يــغــادر 

الملعب بعدها بدقائق.
وكـــشـــف تــوتــنــهــام عـــن فـــداحـــة إصــابــة 

بيتانكور، ليغيب عن بقية الموسم.
وأوضح بيان النادي أن بيتانكور )25 

عاما( سيخضع لجراحة في الركبة قبل 
بدء عملية التأهيل.

ويــحــتــل تــوتــنــهــام الــمــركــز الــخــامــس في 
جــــدول الــبــريــمــيــرلــيــغ بـــفـــارق نــقــطــتــيــن عن 

المنطقة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا. 
)إفي(

مولر يعود للتدريبات
تــدرب النجم تــومــاس مولر ضمن 
ــفـــوف بــــايــــرن مــيــونــيــخ األلـــمـــانـــي  صـ
امـــس وهـــو مـــا يــشــيــر إلـــى جــاهــزيــتــه 
للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام 
باريس سان جرمان الفرنسي اليوم 
في ذهاب دور الـ 16من دوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم. 
وكان مولر خرج مع نهاية الشوط 
األول خــــال الـــمـــبـــاراة الـــتـــي انــتــهــت 
بالفوز على بوخوم 3 - صفر السبت، 

كـــإجـــراء وقـــائـــي حــيــث تــلــقــى إصــابــة 
خفيفة بعد أن سجل الهدف األول. 

كــذلــك اســتــعــاد العـــب خــط الــوســط 
ريان جرافبرخ لياقته من جديد بعد 

أن عانى مشكلة في الركبة. 
ــانــــويــــل نـــويـــر  ــاب مــ ــيــ ويـــســـتـــمـــر غــ
ولوكاس هيرنانديز وساديو ماني 
عن صفوف البايرن في مباراة اليوم، 
لكن جوشوا كيميش يعود إلى الفريق 
بعد غيابه عن مباراة بوخوم لإليقاف.

كومان نجم بايرن ميونيخنيمار نجم سان جرمان

إصابة هاالند تقلق السيتي

تحيط الشكوك حــول مشاركة النرويجي إرلينغ هــاالنــد، نجم 
هجوم مانشستر سيتي، خال مواجهة أرسنال المهمة يوم األربعاء، 

بعد مغادرته مباراة أستون فيا األحد مصابا بين الشوطين.
وظل النجم النرويجي يتألم عدة دقائق في الفخذ بعد تعرضه 
اللتحام مع حارس أستون فيا، األرجنتيني إميليانو مارتينيز، 

في شوط المباراة األول.
ولم يسجل هاالند للمباراة الثالثة تواليا، لكنه صنع هدفا، قبل 
أن يستبدله المدرب اإلسباني بيب غوارديوال بالمهاجم االرجنتيني 

خوليان ألفاريز.
وصرح غوارديوال عقب الفوز 3-1 على أستون فيا بأن هاالند 
»تعرض اللتحام قوي ولم يكن مستريحا. لم نرغب في أي مخاطرة 

ونأمل أن يكون جاهزا لمواجهة األربعاء، لكن سنرى«.
وفي حال تمكن »السيتيزنس« من الفوز على أرسنال على ملعب 
االتحاد األربعاء سيصعد لصدارة البريميرليغ بفارق األهداف، لكن 

»الغانرز« لديهم مباراة مؤجلة.   )إفي(

مباراتا اليوم
beINSPORTS PR2 ميان - توتنهام 11:00

beINSPORTS PR1
سان جيرمان – بايرن 

ميونيخ
11:00

ريتشارليسون نجم توتنهام جيرو نجم ميان

https://www.aljarida.com/article/14420
https://www.aljarida.com/article/14452
https://www.aljarida.com/article/14450
https://www.aljarida.com/article/14449
https://www.aljarida.com/article/14448
https://www.aljarida.com/article/14446
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وفيات

شاكر عبيد سباع
، شيع، الرجال: الصديق، ق5، ش515، م285، النساء: 

ً
87 عاما

األندلس، ق11، ش20، م196، ت: 67065122، 97607797
ليلى عبدالله ناصر حسين

، شيعت، الرجال: حسينية عقيلة الطالبيين، الرميثية، 
ً
63 عاما

شارع المسجد األقصى مقابل حسينية سيد محمد، النساء: 
مبارك الكبير ق8، ش26، م25، ت: 55331562، 50599606

عبداللطيف عبدالمحسن النفيسي
، شيع، الــرجــال: العزاء في المقبرة، النساء: ال يوجد 

ً
98 عاما

عزاء، ت: 99000018
جليل إبراهيم خليل الشطي

، شيع، الرجال: المنقف، ق1، ش174، م27، النساء: مبارك 
ً
64 عاما

الكبير ق3 ش12 م85، ت: 99989840، 51152626

الفجر

الشروق

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

 05:08

 06:28

 12:02

   03:12

05:36 

    0 6:54

الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  21

09
ً
 05:12 صبـــاحــــــا

 04:48 مــــــســــــــــــــــاًء 
ً
10:46 صبـــاحــــــا

العراق يرمم بيت أيقونتهالعراق يرمم بيت أيقونته
 في بيت الشاعر العراقي 

ً
بعد انتشار صور أظهرت تهالكا

الكبير بدر شاكر السياب، أصدر رئيس الوزراء العراقي محمد 
 بتأهيل وتحديث منزل الشاعر.

ً
السوداني قرارا

وقــال د. أحمد العلياوي، المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة واآلثـــــار، فــي تــصــريــح نقله مــوقــع سكاي 
نيوز، أمس األول، إن القرار يفسح المجال للتعامل مع المعالم 

التراثية بشكل أفضل.

»نسبية« آينشتاين تكشف مجرة مخفية
فـــي ســابــقــة مـــن نــوعــهــا، الــتــقــط عــلــمــاء 
الفلك الصورة األولى لـ »مجرة غير مرئية« 
باستخدام نظرية النسبية العامة أللبرت 

آينشتاين.
ل  وظل هذا الُجرم السماوي، الذي تشكَّ
بــعــد مــلــيــاري عـــام مــن االنــفــجــار العظيم، 
 
ً
بعيد المنال، بسبب ُبعده، وكونه محاطا
بــالــغــبــار بــيــن الـــنـــجـــوم، مــمــا يــخــفــيــه عن 
األنظار حتى من أقوى األدوات واألجهزة 

على األرض.
ونقلت »العربية نت«، أمس، عن »ديلي 
 
ً
 بحثيا

ً
ميل« البريطانية، قولها إن فريقا

مـــن مــعــهــد Sissa لــأبــحــاث والــــدراســــات، 
 ALMA (Atacama اســـتـــخـــدم تــلــســكــوب
 Large Millimeter / submillimeter Array)
في تشيلي اللتقاط هذه الصورة الرائعة.

 
ً
وتشكل »المجرة غير المرئية« نجوما
بمعدل يقارب 1000 ضعف معدل مجرة 
 
ً
 صــغــيــرة جــدا

ً
درب الــتــبــانــة. وهـــي أيــضــا

بالنظر إلى حدوث االنفجار العظيم قبل 
13.8 مــلــيــار ســنــة، وتــشــكــل بــعــد ملياري 

سنة.
وتـــنـــص نـــظـــريـــة آيــنــشــتــايــن عـــلـــى أن 
التوزيع الشامل يمكن أن يكون بمنزلة 
ــوء، وقـــد  ــ ــــضـ عــــدســــة جـــاذبـــيـــة تـــحـــنـــي الـ
ــن عـــلـــمـــاء الـــفـــلـــك مــن  ــدم فـــريـــق مــ ــخـ ــتـ اسـ
إيــطــالــيــا هــــذه الـــفـــكـــرة لـــرؤيـــة »خــلــفــيــة« 

المجرة غير المرئية.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعالنات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

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

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

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

 www.aljarida.com

يومية سياسية مستقلة

حسن العيسىشوبنهاور الكويت

ــــذي ســتــقــدمــه لجنة  لـــو ســبــقــنــا نــتــائــج الــتــقــريــر الـ
التحقيق حول مخالفات مرتبطة بأعمال الهيئة العامة 
 وزير المالية، وقالت 

ً
لالستثمار، التي عينها مؤخرا

اللجنة إن هناك مخالفات قد تصل إلــى رتبة جرائم 
المساس بالمال العام، مثل تعيين عضو منتدب سابق 
بالهيئة فــي مجلس إدارة شــركــة ديملر، والضرائب 
 صفقة 

ً
التي ستدفعها الدولة دون مبرر لذلك، وأيضا

استحواذ »بيتك« على البنك األهلي المتحد البحريني، 
وضررها على المال العام، وغيرهما من أمور مخالفات 
أو »ال مباالة« أو بنوايا سيئة، فماذا سيكون الرأي في 
النهاية - بفرض - واالفتراضات قد تصدق وقد تكذب، 

وكيف ستنتهي األمور؟
األقــرب للواقع التاريخي، بدولة من صادها عشى 
عياله، اإلجابة »هي تيش بريش«، فالعادة السياسية 
 فيه 

ً
المتأصلة هنا تقول: إذا أردت أن تقتل موضوعا

شــبــهــات فــســاد فــاخــلــق لــه لجنة تحقق بــه ثــم تقبره 
لأبد، فعملها سيكون لمدة ثالثة أشهر قابلة للتمديد 
لثالثين سنة، وعندها إما يموت الملك أو الحمار أو 
أنا، مثلما تقول الحكاية عن تعهد جحا للملك بجعل 
الحمار يتكلم في ظرف سنة، أو »ربما« تقدم اللجنة 
تــقــريــرهــا خـــالل الــمــدة الــمــحــددة، وتــديــن المخالفات 
 في 

ً
ومرتكبيها، وعندها هل نتصور أن اللجنة مثال

متابعة موضوع »استحواذ بيتك على البنك األهلي« 
ستقول إن األعمال النهائية لالستحواذ تمت في عهد 
؟

ً
وزير المالية الحالي، وبالتالي هو مسؤول سياسيا

الــزمــيــل بــشــار الــصــايــغ فــي عـــدة تــغــريــدات أسهب 
 (االســــتــــحــــواذ)، 

ً
فــــي شـــــرح هـــــذه الـــمـــســـألـــة تــــحــــديــــدا

بينما عــرضــت جــريــدة السياسة كــامــل القضية في 
تهم »تـــجـــاوزات الهيئة الــعــامــة لــالســتــثــمــار«، ومــدى 
مسؤولية الوزير عبدالوهاب الرشيد عنها، لكن آخر 
األمـــر، هــل يتوقع أحــد أن نصل إلــى نتيجة حاسمة 
فـــي ذلــــك الـــمـــوضـــوع وغـــيـــره مـــن قــضــايــا مــعــلــقــة مع 
اإلدارة السياسية المشلولة في مواضيع اقتصادية 
- سياسية ليس لها مكان جدي في وعي هذه اإلدارة، 
مثل التنمية والتعليم والفساد؟ قدم فيلسوف التشاؤم 
شوبنهاور اإلجابة وقال: »غطيني يا صفية، وخليكم 
ماشين سماري...«، قالها باأللمانية، وهذه لغة غير 

قابلة للترجمة عندنا.

رجاء للحكومة المستقيلة والمنوط بها 
تصريف العاجل مــن األمـــور االستعجال 

بتوسعة السجن المركزي!
بــــعــــد الــــحــــكــــم الــــنــــهــــائــــي الــــــصــــــادر مــن 
محكمة التمييز بسجن مسؤول سابق 7 
سنوات بعد إدانته بتهمة تزوير شهادته 
الــجــامــعــيــة، والـــتـــي عــلــى أثـــرهـــا اســتــطــاع 
بقدرة قادر الحصول على الوظيفة، وكذلك 
على منصب هــام ومؤثر في الــدولــة، كما 
أن الحكم الصادر يطالبه بإعادة الرواتب 
التي حصل عليها نتيجة التزوير، والتي 
تعدت ثالثمائة ألف دينار، وذلك من خالل 

تزويره لتلك الشهادة!

اقــتــراح توسعة السجن المركزي ليس 
الحـــتـــواء ذلـــك الــمــســؤول الــســابــق الــمــزور 
لــشــهــادتــه، ولــكــن ألن هــنــاك مــا ال يقل عن 
 يتمتعون بوظائف مختلفة 

ً
142 شخصا

ومهمة ممن أحالتهم وزارة التعليم العالي 
وجهات أخرى إلى النيابة العامة للتحقيق 
معهم بنفس التهمة، ومن المنتظر صدور 
أحــكــام عليهم بالسجن، كما حــدث لذلك 

المسؤول المزور.
 عــلــى األقـــل 

ً
نـــعـــم، هـــنـــاك 142 شــخــصــا

 
ً
تنتظرهم أحــكــام مــمــاثــلــة، وهــنــاك أيــضــا

أعداد كبيرة من المزورين للشهادات سيتم 
اكتشافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة...

 إضـــافـــة مسربي 
ً
ومـــن الــمــتــوقــع أيـــضـــا

امـــتـــحـــانـــات الـــثـــانـــويـــة الـــعـــامـــة، ومـــــن تــم 
ضبطهم في عمليات الغش.

لذا نرجو من حكومة تصريف العاجل 
من األمــور أن تستعجل بتوسعة السجن 
المركزي، وإضافة أجنحة خاصة لهؤالء 
المزورين والغشاشين، فجريمتهم كبرى 

وتستحق أقصى العقوبات.

د. ناجي سعود الزيدالعاجل من األمور

الله بالنور

 لمن يحاورُه عن شجبِه 
ً
ظهر على التلفاز أحد الوزراء وقال كالما

الحاد لموضوع مرتبات التقاعد االستثنائية... ثم ظهر في مقابلة 
أخــرى وأظهر لُه مقدم البرنامج الــذي يــحــاورُه، أن اسمُه من بين 
الذين يحصلون على مرتب استثنائي... فإذا بِه يقول: نعم، بحكم 

القانون وبموجب المادة 80 من القانون.
• فكتبُت تغريدة أشير فيها إلى هذا التناقض الحاد في موقف 
الـــوزيـــر، فوصلتني رســالــة مــن أحـــد رجــــاالت الــكــويــت الــذيــن لهم 
 في 

ً
نشاط سياسي واجتماعي ويكتب في الصحف وكان عضوا

المجلس البلدي...
وألنــنــي لــم أســتــأذنــُه أعــتــذر عــن عـــدم ذكـــر اســمــه، وقـــد قـــال في 

رسالته: 
- هــذه روعـــة الديموقراطية - يــا أخ نجم - تفضح الفاسدين، 

وتظهر حقيقتهم للرأي العام.
• ولكن الديموقراطية الحقيقية تضع مثل هــذا الــوزيــر تحت 

عاقبه. 
ُ
طائلة القانون وت

 باقتراح أن يكون نائب رئيس 
ً
- ولكي يتحقق ذلك تقدمت يوما

الـــوزراء من أبناء الشعب وهــو الــذي يقوم باختيار الـــوزراء حتى 
يمكن محاسبتهم أمام القانون. 

• والسبب؟
- السبب أنه لم يكن يمكن محاسبتهم وولي العهد هو رئيس 

الوزارة وقتئذ.
• ولكن الدستور نص على أن الذات المصونة لأمير فقط.

- هذا صحيح، ولكن كان من الصعب أن تتم ُمحاسبة ولي العهد، 
ولهذا تم فصل رئاسة الوزارة عن والية العهد.

ــرة  ــــراد األسـ  عــلــى أفـ
ً
• وبــقــي مــنــصــب رئــيــس الــــــوزراء حــصــريــا

الحاكمة.
- صحيح، لكنهم يخضعون لالستجواب والمساءلة، وقد حدث 

ذلك عدة مرات.
• ما الذي يحول دون أن يكون رئيس الوزراء من الشعب؟! 

- هــذا يــحــدث عندما تــكــون فــي الــبــالد أحــــزاب، والــحــزب الفائز 
باألغلبية هو الذي يشكل الوزارة.

• وهل البالد ليست فيها أحزاب؟ 
- موجودة تحت مسميات مختلفة. 

• إلى متى؟!
-ليس هناك من جواب على هذا السؤال. 

• لكن األحزاب موجودة، ومعروفة!
- يبدو أنه تم االكتفاء ببدائلها. 

• وما هي هذه البدائل؟! 
- الطائفية، والقبلية، والمحسوبيات. 

• وهــل هــذا مــا كــان يطمح إليه باعث النهضة الديموقراطية 
الشيخ عبدالله السالم؟! 

- رحــم الــلــه الشيخ عبدالله الــســالــم الـــذي كــان كــأنــُه يستشرف 
المستقبل يوم قال في افتتاح المجلس األول:

 إذا جهالهم سادوا
َ
ال َيصلح الناُس فوضى ال َسراة لهم:: وال َسراة

• ما الذي دفعك إلى تذكر هذا البيت بالذات؟!
 على سمعة الكويت، وتطور 

ً
- ألنه ذكرني برجل كان حريصا

الكويت، وديموقراطية الكويت، ورفاهية أهل الكويت... ألف رحمة 
على روح عبدالله السالم.

• هل سنختتم حوارنا بهذه الذكرى العطرة؟!
- والله يا - أخ نجم - أحب أن أختم هذا الحوار بالدعاء:

»اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، اللهم احفظ الكويت 
وشعبها من كل مكروه، اللهم احفظ الكويت وشعبها من كل مكروه«. 

• اللهم آمين.

حوار مع رجٍل 
د. نجم عبدالكريمقلُبه على الكويت

فيصل خاجةالمشروعات السياسية!

faisalkhajah@gmail.com

ــكـــويـــت شــركــة  ــام 1976 أســـســـت الـ ــ فــــي عـ
الــمــشــروعــات الــســيــاحــيــة لتعنى بتشجيع 
ــمـــال ســخــي بــلــغــت قيمته  الــســيــاحــة بـــرأسـ
آنذاك 20 مليون دينار (توازي أكثر من 100 
 ،

ً
مليون اليوم) قبل أن يصل إلى 50 مليونا

وكان هذا التأسيس بال شك خطوة تقدمية 
 
ً
وطموحة بأن تدعم الدولة السياحة إيمانا

منها بأهمية هذا القطاع في تشغيل عشرات 
القطاعات االقتصادية األخرى، ويتضح أن 
إقـــدام الــدولــة على تأسيس شــركــة بـــداًل من 
تأسيس وزارة أو هيئة حكومية هو لغرض 
مرونة وسرعة اإلنجاز والتكيف مع مختلف 
المعطيات، وبعد التأسيس ببضع سنوات 
كــان االستثمار األكــبــر للشركة أن افتتحت 
المدينة الترفيهية (رحمها الله 2015) عام 
1984 بتكلفة بلغت 30 مليون دينار، يحسب 
 
ً
للفقيدة الترفيهية أنها لم تكن استنساخا

لمدن أخرى، بل جاء بعضها بتصميم وأفكار 
نابعة من البيئة ومنها العالم العربي الذي 
احـــتـــوى عــلــى مـــراكـــب الــخــلــيــج والــســنــدبــاد 

وغيرها.
ليس البر أن نأتي البيوت من ظهورها، 
لــــذا اتــجــهــت إلــــى الــمــوقــع الــرســمــي لــشــركــة 
الـــمـــشـــروعـــات الــســيــاحــيــة، عــلــنــي أجــــد فيه 
ــع  ــ ــن واقــ ــ ــارات عـــــــدة عــ ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ إجــــــابــــــات السـ
، لم 

ً
 ومــالــيــا

ً
ومستقبل هـــذا الــشــركــة مــهــنــيــا

 ،
ً
أجد سوى عبارات إنشائية ال تنشُئ شيئا

فـــي قــســم الــتــعــريــف يــتــلــقــفــك تــعــبــيــر عـــودة 
العصر الذهبي للسياحة في الكويت بتطلع 
صـــريـــح »وواقـــــعـــــي« لـــلـــمـــاضـــي، مــــع إقـــحـــام 
، تذهب 

ً
ــرا مصطلح الــتــرفــيــه لـــرواجـــه مـــؤخـ

إلـــى قــســم الــحــجــز لــتــشــاهــد ثــالثــة (منتجع 
الـــخـــيـــران ومــطــعــمــيــن!)، تـــذهـــب إلــــى الــقــســم 
األهـــم، وهــو قسم الــمــشــاريــع، تشاهد ثالثة 

(نــادي رأس األرض، استراحة النويصيب، 
ــم يــســتــوف  شـــاطـــئ الـــمـــســـيـــلـــة) جــمــيــعــهــا لــ
مواعيد االفتتاح المعلنة! ماذا عن جوهرة 
المشروعات السياحية »المدينة الترفيهية« 
والتي تبشرنا صفحتها على »ويكبيديا« 
بمعاودة النشاط فــي الــعــام الحالي 2023، 
ومتى ننتهي من أسطوانة »الدراسات وطرح 
األفـــكـــار«؟ واألهــــم مــن ذلـــك كــلــه، لــم ال يتاح 
للجميع االطــالع على تقرير سنوي شامل 
وشــفــاف ومــدقــق يغطي الجانبين المهني 

والمالي؟
بــعــد مــضــي ســـنـــوات قـــاربـــت الــخــمــســيــن 
عـــلـــى تـــأســـيـــس هـــــذه الــــشــــركــــة، ومـــــع فــائــق 
االحـــــتـــــرام لــــــــــإدارات الــمــتــعــاقــبــة الــســابــقــة 
والــحــالــيــة والــالحــقــة لــهــذه الــشــركــة وجهود 
الــمــخــلــصــيــن مــنــهــم، يــحــق لــلــكــويــتــيــيــن أن 
لوا وبتجرد، هل حققت هذه الشركة  يتساء

الطموح؟ ومــا الــذي أطــاح بها لتتحول من 
ــة بـــمـــشـــروعـــات كـــبـــرى خـــارج  ــاديــ شـــركـــة ريــ
 
ً
الصندوق إلى حالها الحالي الفقير إبداعيا
 الســتــنــســاخ أفـــكـــار مـــن دول الــجــوار 

ً
ســعــيــا

 في الدفاتر القديمة بطموح أقصاه 
ً
ونبشا

معاودة افتتاح حديقة الشعب أو الجزيرة 
الخضراء؟ ويتبقى علينا في هذا السياق أن 
نحلم بمعاودة افتتاح حديقة الحيوانات، 

بافتراض وجودها على قيد الحياة.
• مدين بالفضل ألحد الــوزراء السابقين 
ــق بـــعـــفـــويـــة وذكـــــــــــاء مــصــطــلــح  ــ ــلـ ــ الـــــــــذي أطـ
»المشروعات السياسية« وهو وصف يلخص 

الحالة العامة للكويت.
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