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● بيروت - منير الربيع
بمشهدية بالغة، أحيا تيار المستقبل اللبناني 
ل رئيس 

ّ
ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وفض

الحكومة السابق سعد الحريري الصمت على الكالم، 
على الرغم من اختياره بعض التعابير المقتضبة، إذ 
أكد أن الناس هي الضمانة، وأن منزله في بيت الوسط 

 .
ً
سيبقى مفتوحا

كانت الرسالة األساسية التي أراد زعيم »المستقبل« 
ــة 

ّ
 ولــلــســن

ً
 لــبــنــانــيــا

ً
إيــصــالــهــا هـــي اســـتـــمـــراره زعــيــمــا

بالتحديد، وذلك من خالل الحشود التي تدفقت إلى 
ضريح رفيق الحريري وســط بيروت، ورافقته فيما 
بعد إلى بيت الوسط. وهي رسالة وجهها الحريري 
 من سعى إلى وراثة تيار 

ً
للداخل والخارج، خصوصا

المستقبل، حسب مصدر قريب منه.
وعمل التيار على تحشيد الناس إليصال الرسالة 
بشكل بالغ، وأريد لها أن تكون تظاهرة صامتة غير 

أن الصمت فيها كان أبلغ من الكالم. 
وعلى مدى وجوده في لبنان، عقد الحريري لقاءات 
متعددة مع مسؤولين في تياره، بالمكتب السياسي 
والمكتب التنفيذي، ومــع نـــواب حاليين وسابقين، 
وكــرر أمامهم، حسب المصدر، استمرار اعتكافه عن 
 أن وضع البلد واالنهيار الذي وصل 

ً
السياسة، مؤكدا

إليه يؤكدان صوابية خياره، وأنه من األفضل أن يكون 
 عن السياسة في هذه المرحلة.  

ً
»المسقبل« بعيدا

 
ً
 معينا

ً
بدا هذا الكالم وكأن الحريري ينتظر توقيتا

 أنـــه قـــال لــكــوادر تــيــاره: 
ً
لــلــعــودة، خــصــوصــا

قـــال الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب إردوغـــــان إن 
تــركــيــا ودول الــخــلــيــج الــعــربــي تــشــكــالن الــمــحــور 
الــمــركــزي ألمـــن المنطقة واســتــقــرارهــا ورخــائــهــا، 

وتحقيق التكامل االقتصادي.
ــان، فــي كلمة مسجلة أمــس خالل  ــ وذكـــر إردوغـ
اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات المنعقدة 
 مــا نــقــول إن اســتــقــرارنــا 

ً
بــدبــي: »فـــي تــركــيــا دائــمــا

وأمــنــنــا مــرتــبــطــان بــشــكــل وثــيــق بــاســتــقــرار وأمــن 
: »نــولــي أهمية قصوى 

ً
منطقة الخليج«، مضيفا

لبنية النقل البري وشبكة السكة الحديدية التي 
ستربط منطقة الخليج بأوروبا وآسيا عبر تركيا، 
إلى جانب التكنولوجيا المتطورة، وبرامج الفضاء، 

والطاقة المتجددة«.

إردوغان: تركيا والخليج محور أمن المنطقة
أول طائرة سعودية تهبط في سورية منذ 10 سنوات... وإشادة أميركية نادرة باألسد

ــاء جــامــعــة  ــنــ أعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس أمــ
الــشــرق األوســـط األمــريــكــيــة )AUM(، فهد 
 بمبلغ 

ً
الــعــثــمــان، تــقــديــم الــجــامــعــة تــبــرعــا

مليون دينار لدعم جهود اإلغاثة، الساعية 
إلعانة ومساندة المتضررين جّراء الزلزال 
ف 

ّ
المدّمر الذي ضرب تركيا وسورية، وخل

خسائر كبيرة في األرواح والممتلكات في 
كال البلدين.

تــأتــي هــذه الــمــبــادرة وهـــذا الــتــبــرع من 
بــاب المسؤولية االجتماعية الــذي تهتم 

، كما أنهما 
ً
به الجامعة وتتطلع إليه دائما

يأتيان في إطار رؤية ودور الجامعة في 
مجال الخدمة اإلنسانية، وشعورها مع 
شــعــوب الــعــالــم والــمــنــطــقــة، ال ســّيــمــا في 
مــواجــهــة مـــا يــعــانــيــه الـــنـــاس مـــن ظـــروف 

طارئة. 
 للتوجيهات 

ً
كما يأتي هذا القرار تنفيذا

السامية مــن صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ نواف األحمد، وولي عهده األمين 

الشيخ مشعل األحمد.
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 البغلي في تركيا للتضامن أخت الرجال 
مع متضرري الزلزال

على متن طائرة القوة الجوية الكويتية، هرعت أخت الرجال، وزيرة الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة 
لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، أمس، إلى تمثيل بالدها، وتفقد وصول المواد الغذائية الكويتية إلى المتضررين من الزلزال 

المدمر الذي أصاب تركيا... وفي الصورة تحتضن البغلي فتيات تضررت أسرهن جراء الكارثة في غازي عنتاب.

الحريري يزور ضريح والده وسط بيروت أمس )أ ف ب(

اقتصاديات

»KIB« يربح 13.6 مليون دينار 
في 2022 بنمو %25

 و4% أسهم منحة
ً
11توصية بتوزيع 4 فلوس نقدا

08

تفتيش رقابي 
على أصول الشركات 

المدرجة
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● محيي عامر
أكـــــد ديــــــــوان الـــخـــدمـــة الــمــدنــيــة 
ــة وافــــــــق مــنــذ  ــدمــ أن مـــجـــلـــس الــــخــ
أغسطس 2014 على منح المعينين 
بدرجة وزير، الذين تقل مرتباتهم 
ــامــــلــــة عــــــن 6000  ــشــ ــة الــ ــريــ ـــهــ ــشـ الــ
دينار )دون عــالوة األوالد(، زيــادة 
بصفة شخصية، كــي يصلوا إلى 
 أنــه يــدخــل في 

ً
هــذا المبلغ، مبينا

حــســاب المرتب الشهري الشامل، 
ما قد يتقاضاه بعضهم من مكافأة 
شهرية تعادل المعاش التقاعدي 

االستثنائي.
ــاف الـــديـــوان، فــي رده على  وأضـ
سؤال للنائب عبدالعزيز الصقعبي، 
أن كل جهة حكومية تتولى تطبيق 

ما تقدم، مع رجوعها إلى المؤسسة 
الـــعـــامـــة لــلــتــأمــيــنــات االجــتــمــاعــيــة 
للتأكد من صــرف صاحب العالقة 
المعاش التقاعدي االستثنائي من 
 أن الموافقة المشار 

ً
عــدمــه، مبينا

إلــيــهــا مــعــمــول بــهــا مــنــذ سبتمبر 
.2014

وبــشــأن ارتــبــاط المزايا المالية 
والــمــكــافــآت الــتــي يتلقاها الـــوزراء 
بمؤشرات أدائهم، قال الديوان إنه 
ال يختص بتوفير المطلوب في هذا 
 إلى أنه لم يسبق له 

ً
السؤال، مشيرا

أن تم تكليفه بالتنسيق مع األمانة 
العامة للمجلس األعلى للتخطيط 
ــن أجـــــل ربـــــط مـــزايـــا  والـــتـــنـــمـــيـــة، مــ
الـــــوزراء الــمــالــيــة بنسب إنــجــازهــم 

لخطة التنمية. 

ديوان الخدمة المدنية: 6 آالف دينار 
راتب المعينين بدرجة وزير

»تكويت التعاونيات«: 
1000 »إشرافية« للشباب

● جورج عاطف
علمت »الــجــريــدة«، مــن مــصــادرهــا، أن 
فريق العمل المشكل لتكويت الوظائف 
في الجمعيات التعاونية، ناقش، خالل 
اجــتــمــاعــه األول أمــــس، وضــــع ضــوابــط 
ــيــــات إحـــــالل وتـــكـــويـــت قـــرابـــة 1000  وآلــ
وظيفية إشرافية في تعاونيات البالد 
كــافــة، مــا بين مديرين عامين ونوابهم 
ورؤساء أقسام، بكوادر وطنية شبابية، 
»حيث سيتم بالبدء بهذا العدد كُدفعة 
ــات أخـــرى  ــعـ أولـــــى، عــلــى أن تــتــبــعــهــا ُدفـ

.»
ً
الحقا

ــفـــريـــق لــن  ــإن الـ ــ  لـــلـــمـــصـــادر، فـ
ً
ووفــــقــــا

يقبل طلبات تعيين المتقاعدين لهذه 
الـــوظـــائـــف الــســالــف ذكـــرهـــا، »فــــي حين 
ســيــتــم إفــســاح الــمــجــال أمــــام توظيفهم 
كــمــســتــشــاريــن داخـــــل مــجــالــس اإلدارة 
الــتــعــاونــيــة لــالســتــفــادة مــن خــبــراتــهــم«، 
كــــاشــــفــــة أن الـــــفـــــريـــــق ســـيـــعـــقـــد ثـــانـــي 
اجتماعاته، الثالثاء المقبل، الستكمال 
الــمــنــاقــشــات الــخــاصــة بــتــنــفــيــذ قــــرارات 
مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء بـــتـــعـــديـــل الــتــركــيــبــة 
ــــر ســـــــوق الـــعـــمـــل،  ــــويـ ــــطـ الــــســــكــــانــــيــــة وتـ
والخاصة بإلزام الجمعيات التعاونية 
بــســرعــة »تــكــويــت« الــوظــائــف اإلشــرافــيــة 

والقيادية كافة داخلها.

»عدم قبول طلبات تعيين المتقاعدين 
واالكتفاء بتوظيفهم مستشارين«

الحريري بين حشود أنصاره في بيروت 
رسائل صامتة للداخل والخارج

راتب الوزير 2000 دينار
اختصت إجابة جهاز الخدمة المدنية المذيلة 
بتوقيع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 
لــشــؤون مجلس الــــوزراء بـــراك الشيتان بــرواتــب 
المعينين بدرجة وزيــر، وهــو ما ال ينطبق على 
الوزراء الذين يتقاضون 1300 دينار حسب نص 
المادة األولى من القانون المستقل رقم 48 لسنة 
1979 بشأن تحديد مرتبات رئيس مجلس الوزراء 
والـــــوزراء، إضــافــة إلــى 50% بــدل تمثيل، حسب 
المادة الثانية، إلى جانب عالوات الزواج واألوالد 

وغالء المعيشة.

»AUM« تتبرع بمليون دينار كويتي 
لمساعدة متضرري زلزال تركيا 

وسورية لصالح جمعية الهالل 
األحمر الكويتي
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الحريري بين حشود أنصاره ببيروت...إردوغان: تركيا والخليج محور...
وعن الــزلــزال، قال إنه »شمل منطقة مساحتها 500 كيلومتر، 
 بدمار 

ً
تضم 10 أقاليم، يعيش فيها 5. 13 مليون شخص، متسببا

شــامــل، إلــى جــانــب الــمــدن الــمــجــاورة الــتــي شــعــرت بــآثــار الــهــزات 
رت الكارثة على ما يصل إلى 20 مليون شخص، 

ّ
األرضية، حيث أث

وبحسب العلماء فإن الطاقة التي انبعثت من الزلزال تعادل 500 
قنبلة ذرية«.

وأضاف: »أود أن أعبر عن امتناني لكل من شاطرونا معاناتنا، 
في أعقاب كارثة الزلزال، وقّووا عزيمتنا بدعمهم وصلواتهم، لقد 
تلقينا الدعم ورسائل المواساة من أكثر من 100 دولة، لن ننسى 

 يد الصداقة الممدودة إلينا خالل هذه األوقات الصعبة«.
ً
أبدا

إلى ذلك، وحسبما أفاد مسؤول في وزارة النقل السورية وكالة 
فرانس برس، هبطت أمس طائرة سعودية تحمل مساعدات إغاثية 

»استمروا بالعمل في النقابات وحيث أنتم مــوجــودون، بمعزل عن 
السياسة، ونحن لن نتخلى عن أماكننا ألحد«. وهي رسالة واضحة 
من الحريري لجمهوره مفادها أنه من الممكن أن يعود إلى ممارسة 

عمله السياسي عندما تتغير الظروف.
وغص ضريح الحريري األب بالحشود من مناطق مختلفة، دفعت 
ة  الحريري االبــن إلى االرتــيــاح، فشق طريقه بين الجموع، وتال قراء
الفاتحة على روح والده، ثم خاطب جمهوره: »الله يحمي لبنان ورحم 
الله الرئيس الشهيد«، قبل أن يغادر إلى بيت الوسط حيث لحقت به 
 وسيكمل 

ً
حشود ووفـــود، وهناك قــال: »هــذا البيت سيبقى مفتوحا

 الستعداده إلى 
ً
مشوار رفيق الحريري«، في إشارة جديدة منه أيضا

العودة، ولكن تبقى المسألة مرتبطة بالتوقيت وبالظروف.
وتلقى الحريري اتصااًل من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون، 

، وتمنى عليه العودة إلى لبنان الذي 
ً
الذي قدم له واجب العزاء مجددا

يحتاج إلى جميع أبنائه في هذه المرحلة. 
ويعبر هــذا االتــصــال عــن كسر للجليد الـــذي اعــتــرى العالقة بين 
الجانبين بعد انكسار ميزان التسوية السياسية التي عقدت بينهما 
ــارة يتوقف عندها بعض المراقبين حول  فــي عــام 2016، وهــي إشـ
 وإبقاء العالقة موصولة 

ً
سعي عون إلى التقارب مع الحريري مجددا

بعدما كانت انقطعت عقب اعتذار الحريري عن تأليف الحكومة بسبب 
خالفات مع عون عام 2021.

وفــي المناسبة، قــال رئيس مجلس النواب نبيه بــّري: »فــي ذكرى 
 إلى التحلي بالمناقبية 

ً
استشهاد رفيق الحريري، مدعوون جميعا

 وشراكة وقبواًل باآلخر، 
ً
السياسية التي آمن بها الراحل الكبير توافقا

وبذلك نمنع اغتيال الطائف واغتيال لبنان الذي استودعه الشهيد 
رفيق الحريري والشهداء أمانة في أعناق جميع اللبنانيين، ونحفظه 

 لكل أبنائه«.
ً
 موحدا

ً
 واحدا

ً
وطنا

لمنكوبي الزلزال المدمر في مطار حلب الدولي، هي األولى منذ 
قطع الرياض عالقاتها الدبلوماسية مع دمشق، إثر اندالع النزاع 

قبل أكثر من 10 سنوات.
وقــال المسؤول، الــذي فضل عــدم الكشف عن هويته، إن »آخر 
رحــلــة كــانــت فـــي فــبــرايــر 2012«. وتــحــمــل الـــطـــائـــرة الــســعــوديــة، 
 من 

ً
حسبما ذكرت وكالة األنباء الرسمية السورية )سانا( 35 طنا

المساعدات الغذائية.  
إلــــى ذلـــــك، رحــــب األمـــيـــن الـــعـــام لـــأمـــم الــمــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غوتيريش بقرار الرئيس السوري بشار األسد فتح معبري باب 
السالم والراعي من تركيا إلى شمال غرب سورية فترة أولية 
مدتها ثالثة أشهر، للسماح بإيصال المساعدات اإلنسانية في 

الوقت المناسب. 
وفي خطوة نادرة رحبت الواليات المتحدة وبريطانيا بحذر 

بقرار األسد.
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ولي العهد وبن سلمان استعرضا العالقات والقضايا المشتركة
• سموه كرم الفائزين بجوائز التقدم العلمي و»السميط«

• الفاضل: الكويت ساهمت بقيادتها الحكيمة ورؤيتها االستشرافية في تعزيز مكانتها العلمية

تلقى سمو ولي العهد الشيخ 
ــد، أمـــــس األول،  ــ ــمـ ــ مــشــعــل األحـ
اتــصــااًل هاتفيا مــن أخــيــه ولــي 
ــــوزراء  الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـ
في المملكة العربية السعودية 
الشقيقة صاحب السمو الملكي 

األمير محمد بن سلمان.
وجــــــــــــــرى خـــــــــــالل االتـــــــصـــــــال 
اســتــعــراض الــعــالقــات األخــويــة 
الوطيدة والمتميزة بين البلدين 
والــشــعــبــيــن الــشــقــيــقــيــن وســبــل 
تعزيزها في مختلف المجاالت 
ــام  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـــــقـــــضـــــايـــــا ذات االهـ

المشترك.
ــال آخـــــــــر، اســـتـــقـــبـــل  ــ ــــجـ فـــــي مـ
سمو ولــي العهد بقصر بيان، 
صــــبــــاح أمــــــــس، ســــمــــو الـــشـــيـــخ 
نـــاصـــر الــمــحــمــد. كــمــا اســتــقــبــل 
سموه رئيس ديوان المحاسبة 
بالسعودية د. حسام العنقري 
والوفد المرافق بمناسبة زيارته 
الــرســمــيــة لــلــبــالد.حــضــر الــلــقــاء 
رئيس ديــوان سمو ولي العهد 
الشيخ أحمد العبدالله، ورئيس 
ديوان المحاسبة فيصل الشايع، 
ومدير مكتب سمو ولي العهد 
الفريق متقاعد جمال الــذيــاب، 
ــــل الـــــشـــــؤون الـــخـــارجـــيـــة  ــيـ ــ ووكـ
بمكتب سمو ولــي العهد مازن 

العيسى، وسفير خادم الحرمين 
الشريفين لــدى الكويت األمير 

سلطان بن سعد.

جائزة التقدم العلمي

وتحت رعاية وحضور سمو 
ولــــي الــعــهــد، أقـــيـــم ظــهــر أمـــس، 
ــز مــؤســســة  ــوائـ حــفــل تـــوزيـــع جـ
الكويت للتقدم العلمي لعامي 
2020 و2021، وجائزة السميط 

للتنمية اإلفــريــقــيــة فــي مجالي 
الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة، وذلـــــك في 

قصر بيان العامر.
وقــد وصــل سموه إلــى مكان 
ــبـــل بــكــل  ــقـ ــتـ ــل، حـــيـــث اسـ ــفــ ــحــ الــ
حفاوة وترحيب من قبل المدير 
العام للمؤسسة الدكتور خالد 
الـــــفـــــاضـــــل، وأعــــــضــــــاء مــجــلــس 

إدارتها.
وشــهــد الحفل رئــيــس ديــوان 
سمو ولــي العهد الشيخ أحمد 
العبدالله، ووزير شؤون الديوان 
األميري الشيخ محمد العبدالله، 
ووزيــر الخارجية الشيخ سالم 
الــصــبــاح، ومـــديـــر مــكــتــب سمو 
ولـــــي الـــعـــهـــد الـــفـــريـــق مــتــقــاعــد 
جمال الــذيــاب، ووكيل الشؤون 
الــخــارجــيــة بــمــكــتــب ســمــو ولــي 

العهد مازن العيسى.
وألقى المدير العام للمؤسسة 
كــلــمــة فـــي مــســتــهــل الــحــفــل قــال 
فيها: لطالما ساهمت الكويت 
بــقــيــادتــهــا الــحــكــيــمــة ورؤيــتــهــا 
االستشرافية السديدة الرامية 
ــا الـــعـــلـــمـــيـــة  ــهـ ــتـ ــانـ ــكـ لـــتـــعـــزيـــز مـ
ــدة لــدعــم  ــ بـــإطـــالق مـــبـــادرات رائـ
العلم والمعرفة، ومنها مؤسسة 
الــكــويــت لــلــتــقــدم الــعــلــمــي الــتــي 
أنــشــأهــا أمــيــر الــكــويــت الــراحــل 
ــد -طــيــب  ــمــ الـــشـــيـــخ جـــابـــر األحــ

الله ثــراه- بالتوافق مع قيادات 
الــقــطــاع الــخــاص آنــــذاك، والــتــي 
 
ً
 رائــــدا

ً
أصــبــحــت صــرحــا عــلــمــيــا

يحظى بــرعــايــة ودعـــم كبيرين 
من أمراء الكويت الذين تعاقبوا 
ــا،  ــهـ عــلــى رئـــاســـة مــجــلــس إدارتـ
وصـــــــواًل إلـــــى صـــاحـــب الــســمــو 
أمير البالد المفدى الشيخ نواف 
األحــمــد، الـــذي أنـــاب سمو ولي 
الــعــهــد لـــرئـــاســـة مــجــلــس إدارة 

المؤسسة.

توجيهات سامية

 
ً
وأضـــــــاف الـــفـــاضـــل: تــنــفــيــذا
لتوجيهات سموكم، وتحقيقا 
ألغراض المؤسسة فقد كان لها 
ــدد مـــن اإلنــــجــــازات المتميزة  عـ
خـــالل الــعــامــيــن الماضيين من 
أبرزها اختيار الكوادر الوطنية، 
ة العلمية،  وفــق معايير الكفاء
ــة  ــاسـ ــرئـ لـــتـــعـــمـــل الــــمــــؤســــســــة بـ
ــرة، بــأغــلــبــيــة  ــ ســـمـــوكـــم، ألول مــ
: نظمت ودعمت 

ً
كويتية، مردفا

المؤسسة فعاليات علمية كثيرة 
في البالد استفاد منها نحو 25 
ألف شخص، كما دربت ما يفوق 
2400 كويتي في أرقى البرامج 
التدريبية العالمية بمؤسسات 
 Harvardــعــــة ــامــ عــريــقــة مــثــل جــ

 London Business School
وغيرهما.

ــا فـــي مـــجـــال دعــم  وتــــابــــع: أمــ
البحوث العلمية المتخصصة 
ذات المستوى الــرفــيــع، فأشار 
 
ً
إلـــــــى أنـــــــه تـــــم نــــشــــر 64 بـــحـــثـــا
فــــي مـــجـــالت عــلــمــيــة مـــرمـــوقـــة، 
ات اخــــــــتــــــــراع، ومــــن  و6 بــــــــــــــراء
ــلـــك األبـــــحـــــاث مــــا يــــركــــز عــلــى  تـ
ــــي فــي  ــذائـ ــ ــغـ ــ تـــحـــقـــيـــق األمــــــــن الـ
ــروع الـــــــزراعـــــــة  ــ ــشــ ــ ــمــ ــ الـــــــبـــــــالد كــ
الـــــعـــــمـــــوديـــــة، واألبــــــــحــــــــاث فــي 
مجال عــالج أمــراض السرطان، 
ــاءة اســـتـــخـــدام  ــ ــفـ ــ ومــــشــــاريــــع كـ
الــطــاقــة وتكنولوجيا الفضاء، 
والـــتـــي تـــوجـــت بـــإطـــالق الــقــمــر 
 KuwaitSat-1 االصـــطـــنـــاعـــي
بــتــمــويــل كــامــل مـــن الــمــؤســســة، 
: نعكف على دراســة 

ً
مــســتــطــردا

ــلـــمـــيـــيـــن  إنــــــــشــــــــاء مــــــركــــــزيــــــن عـ
متخصصين: األول في أبحاث 
ودراســات الفضاء، والثاني في 

مجال الطاقة المتجددة.

المنح والجوائز

وأردف: بــيــنــمــا فــــي مــجــال 
تـــــقـــــديـــــم الـــــمـــــنـــــح الــــــدراســــــيــــــة 
والجوائز التشجيعية للباحثين 
والدارسين فقد قدمت المؤسسة 

56 دعـــــمـــــا تــــنــــوعــــت مــــــا بــيــن 
مــهــمــات علمية ومــنــح لــدراســة 
ــيــــر والـــــــدكـــــــتـــــــوراه،  ــتــ الــــمــــاجــــســ
ــاث مــــا بـــعـــد الــــدكــــتــــوراه،  ــحــ وأبــ
وبلغ عــدد الفائزين بجوائزها 
، ونــحــتــفــي 

ً
ــا  وبـــاحـــثـ

ً
28 عــالــمــا

ــوم بــتــمــجــيــد إســهــامــاتــهــم  ــيــ الــ
العلمية والفكرية والحضارية، 
 لتحقيق إنجازات متميزة 

ً
سعيا

تستفيد منها البشرية جمعاء.
وأوضــــــح أن مــعــهــد دســمــان 
 في 

ً
لــلــســكــري نــشــر 195 بــحــثــا

ــــالت تـــخـــصـــصـــيـــة رفـــيـــعـــة  ــجـ ــ مـ
وتنظيم ورش تدريبية للتعامل 
مع مرض السكري، استفاد منها 
ما يربو على 3500 متدرب، فيما 
بلغ عدد مراجعي المعهد أكثر 
 إلــى 

ً
مــن 9000 مــريــض، مــنــوهــا

أن المركز العلمي استقبل نحو 
814 ألــــف زائـــــر، وحــصــد مــركــز 
صباح األحمد للموهبة واإلبداع 
 أن 

ً
ــتـــراع، مــضــيــفــا ة اخـ 25 بــــراء

شـــركـــة الــتــقــدم الــعــلــمــي للنشر 
والــتــوزيــع نظمت 179 فعالية 
حضرها قرابة الـ 3400 مشارك، 
ونشرت 19 كتابا، ووزعت 195 

ألف إصدار.
وفي ختام كلمته، قال: »أتقدم 
بعظيم الشكر وبــالــغ االمتنان 
لسموكم لرعايتكم وتشريفكم 

الــكــريــمــيــن لــهــذا الــحــفــل، وأزف 
تــهــانــي الــمــؤســســة والــعــامــلــيــن 
ــا،  فـــيـــهـــا لـــلـــفـــائـــزيـــن بـــجـــوائـــزهـ
مــشــفــوعــة بــــأصــــدق الــتــمــنــيــات 
ــدوام الـــتـــمـــيـــز والـــعـــطـــاء  لـــهـــم بــــــ
والنجاح، واسمحوا لي سموكم 
أن أشكر كل من ساهم إلنجاح 
هــذا التجمع الــمــبــارك ليتزامن 
مع احتفاالت الكويت بأعيادها 

الوطنية«.

توزيع الجوائز

وقد تفضل سمو ولي العهد 
بتوزيع الجوائز على الفائزين 
بــجــوائــز الــمــؤســســة، كــمــا تكرم 
ســمــوه بــتــوزيــع الــجــوائــز على 
ــائــــزة الــســمــيــط  ــفــــائــــزيــــن بــــجــ الــ
للتنمية اإلفريقية، وتــم عرض 
ــــي حــــــــول إدراج  ــقـ ــ ــائـ ــ فـــيـــلـــم وثـ
مبنى مؤسسة التقدم العلمي 
ضــمــن الــمــبــانــي الــتــاريــخــيــة في 
دولـــة الــكــويــت، ثــم أهـــدى مدير 
المؤسسة سموه مجسم مبنى 

المؤسسة وشهادة التسجيل. 
وقد غادر سموه مكان الحفل 
قبل به من حفاوة 

ُ
بمثل ما است

وتقدير.

 في 
ً
 كبيرا

ً
الكويت: قطعنا شوطا

مسيرتنا التنموية واالجتماعية
أكــــدت الــكــويــت، أمـــس األول، أن 
مساعيها وجهودها الوطنية في 
مجال التنمية المجتمعية تنطلق 
مـــن »قـــواعـــد دســتــوريــة صــريــحــة«، 
 
ً
 كبيرا

ً
مشيرة إلى أنها قطعت شوطا

في مسيرتها التنموية والخدماتية 
واالجتماعية، معتمدة على تنفيذ 

استراتيجية للعمل االجتماعي.
جاء ذلك في بيان الكويت الذي 
ألــقــاه مــنــدوب الــكــويــت الــدائــم لــدى 
األمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة، الـــســـفـــيـــر طــــارق 
ــدورة الـــــ61 للجنة  ــ الــبــنــاي، أمــــام الـ
الـــتـــنـــمـــيـــة االجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــابـــعـــة 
للمجلس االقتصادي واالجتماعي، 
الــتــي تعقد أعمالها فــي مقر األمــم 

المتحدة في نيويورك.
ـــ61 لــلــجــنــة  ــ ــ ــر أن الــــــــدورة الـ ــ وذكــ

الــتــنــمــيــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة تــعــقــد فــي 
ــه فـــيـــه الــعــالــم  الــــوقــــت الــــــذي يــــواجــ
تـــحـــديـــات كـــبـــيـــرة ومـــعـــقـــدة تــؤثــر 
بشكل خاص على قدرات كثير من 
الـــدول والمجتمعات فــي جهودها 
فـــي مـــجـــال الــتــنــمــيــة االجــتــمــاعــيــة، 
وصوال إلى تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة 2030.
وتــابــع الــبــنــاي: »يــواجــه عالمنا 
اليوم تحديات اقتصادية ومالية، 
السيما االرتفاع في نسبة التضخم، 
ــر مـــن  ــيــ ــثــ ــــة دخـــــــــــول كــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واحـ
اقــتــصــادات العالم فــي حالة ركــود، 
كما نرى استمرار وجود التحديات 
السياسية واألمنية واإلنسانية في 
كثير مــن بــقــاع الــعــالــم كــالــنــزاعــات 

المسلحة والكوارث الطبيعية«.

الكويت: شرعنة االحتالل لبؤر 
استيطانية تقويض للسالم

أعــربــت وزارة الخارجية عــن إدانـــة واستنكار الكويت 
الشديدين لمصادقة حكومة االحــتــالل اإلسرائيلي على 
مشروع قانون يهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية وبناء 
مستوطنات جديدة في األراضــي الفلسطينية المحتلة، 
والتي تعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي، وتقويضا لكل 
الجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل 
الستئناف عملية السالم في الشرق األوسط على أساس 

حل الدولتين.
وجددت الوزارة موقف الكويت المبدئي والثابت الداعي 
إلــى دعــوة المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف هذه 
االنتهاكات اإلسرائيلية، وتوفير الحماية الكاملة للشعب 
الفلسطيني الشقيق وممتلكاته، والعمل على وقف هذا 
القرار األحادي الجانب وصوال إلى الحل النهائي القائم 
على قـــرارات الشرعية الدولية ومــبــادرة الــســالم العربية 
وإقــامــة دولــة فلسطينية مستقلة على حــدود عــام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.

آمر القوة البرية تفقد تمرين »تحرير 23«
● محمد الشرهان

ــبــــريــــة  ــقــــد آمــــــــر الــــــقــــــوة الــ ــفــ تــ
ــالــــجــــيــــش الــــكــــويــــتــــي الـــــلـــــواء  بــ
ركـــن مــحــمــد الــظــفــيــري، يــرافــقــه 
قــائــد الــقــوات الــبــريــة األميركية 
الوسطى الفريق باتريك فرانك، 
الــوحــدات المشاركة في تمرين 

»تحرير 23«.
واطلع الظفيري وفرانك على 
ســيــر مــجــريــات الــتــمــريــن، الــذي 
تهدف فعالياته إلى تعزيز أوجه 
التعاون المشترك بين الجيش 
الــكــويــتــي والــــقــــوات األمــيــركــيــة 

الصديقة.
ــــي خـــبـــر مــنــفــصــل، شــــارك  وفـ
مـــســـاعـــد آمــــــر الـــــدفـــــاع الـــجـــوي 
مــديــر عــمــلــيــات الــقــوة البحرية 
الــعــمــيــد ركــــن خـــالـــد الــشــريــعــان 

فــي اجــتــمــاع مجموعتي العمل 
الخليجية - األميركية الخاصة 
باألمن البحري والدفاع الجوي 
المتكامل، الذي عقد في الرياض.

بدورها، تواصل القوة البرية 
بــالــجــيــش الــكــويــتــي تــمــريــنــهــا 
المشترك مع الجيش البريطاني 
»مـــحـــارب الــصــحــراء 7«، والــتــي 

انطلقت فــي 5 فبراير الــجــاري، 
وتستمر حتى 23 منه.

 المشاركين في التمرين
ً
الظفيري متفقدا

رئيس »المحاسبة« يبحث مع نظيره 
السعودي تعزيز التعاون المشترك

بحث رئيس ديوان المحاسبة فيصل الشايع 
مع رئيس الديوان العام للمحاسبة السعودي 
د. حسام العنقري سبل توطيد أواصر التعاون 
المشترك بين الجهازين في البلدين الشقيقين.

ــيـــل الـــمـــســـاعـــد لـــقـــطـــاع الـــرقـــابـــة  وقــــــال الـــوكـ
عــلــى الـــــوزارات واإلدارات الحكومية بــديــوان 
المحاسبة عصام الرومي، في بيان صحافي 
أمس، إن برنامج زيارة الوفد السعودي يتضمن 
عدة لقاءات رسمية خالل فترة إقامته بالبالد 

بين 13 و16 الجاري.

وأكد الرومي أن أهمية الزيارة تعود ألهمية 
موقع الجهازين على الخريطة الدولية لأجهزة 
العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومبادرتها 
ــادل الـــمـــعـــارف والـــخـــبـــرات  ــبـ ــي تـ الــمــســتــمــرة فـ

الرقابية.
وذكر أن ديوان المحاسبة الكويتي سيقدم 
 لــلــوفــد الــســعــودي حـــول تقرير 

ً
 مــرئــيــا

ً
عــرضــا

التأثيرات المالية وغير المالية المترتبة على 
مالحظاته للسنة المالية 2022-2021.

 رئيس ديوان المحاسبة السعودي أمس
ً
ولي العهد مستقبال

 عبداللطيف الحمد
ً
سموه مكرما  المكرمين ومسؤولي »التقدم العلمي« أمس

ً
ولي العهد متوسطا

نعكف على 
دراسة إنشاء 

مركزين 
علميين في 

أبحاث الفضاء 
والطاقة 

المتجددة
الفاضل
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البغلي والمكراد إلى تركيا لتقديم الدعم ونقل التعاطف

فـــــــيـــــــمـــــــا يـــــــــتـــــــــواصـــــــــل جــــســــر 
الـــمـــســـاعـــدات الــكــويــتــيــة، وجــمــع 
ــة الــمــتــضــرريــن  ــاثـ الــتــبــرعــات إلغـ
من زلــزال سورية وتركيا، توجه 
عــدد من المسؤولين الكويتيين 
إلى تركيا لالطالع على عمليات 
اإلغاثة وإيصال المواد اإلغاثية، 
ونقل تعاطف الكويت في مواجهة 

الزلزال. 
فـــي الــســيــاق، تــوجــهــت وزيـــرة 
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والتنمية 
المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون 
الــمــرأة والطفولة المهندسة مي 
البغلي إلــى تركيا لــالطــالع على 
ســيــر عــمــلــيــات اإلغـــاثـــة وإيــصــال 
ــواد اإلغـــاثـــيـــة ونــقــل تــعــاطــف  ــمـ الـ
 
ً
الكويت قــيــادة وحكومة وشعبا
في مواجهة الزلزال، الذي ضرب 
سورية وتركيا، وأسفر عن سقوط 

آالف الضحايا والمصابين.
وقـــــالـــــت الـــــــــــــــوزارة، فـــــي بـــيـــان 
صحافي، أمس، إن الوزيرة البغلي 
غـــــــادرت إلـــــى تـــركـــيـــا عـــبـــر مــطــار 
القوة الجوية الكويتية ترافقها 
الـــســـفـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة لـــــدى الـــبـــالد 
 لجهود 

ً
طوبى سونمز استمرارا

الـــــــوزارة فـــي مــتــابــعــة الــعــمــلــيــات 
اإلغــاثــيــة، التي أطلقتها الكويت 
جراء الزلزال في سورية وتركيا، 
 لــلــتــوجــيــهــات الــســامــيــة 

ً
تـــنـــفـــيـــذا

لــلــقــيــادة الــســيــاســيــة وتــعــلــيــمــات 
مجلس الوزراء.

ــرة الـــشـــؤون عن  ــ وأعـــربـــت وزيـ

تضامن دولة الكويت ومواساتها 
لتركيا وسورية وشعبيهما إثر 

الزلزال المدمر.
ــا إلـــى  ــهــ ــــت لــــــدى وصــــولــ ــالـ ــ وقـ
ــازي عــنــتــاب بــجــنــوبــي  ــ مــديــنــة غـ
تــركــيــا: »ننقل رســالــة أن الكويت 
ــقــــف بــــقــــيــــادتــــهــــا وحـــكـــومـــتـــهـــا  تــ
ــقــــاء  ــــى جــــانــــب األشــ وشـــعـــبـــهـــا إلــ
فــي تركيا وســوريــا المتضررين 
مــن الـــزلـــزال الــمــدمــر الــــذي ضــرب 
البلدين األسبوع الماضي« معربة 
ــر الــضــحــايــا  ــ ــازي ألســ ــعــ ــتــ عــــن الــ
والتمنيات للمصابين بالشفاء 

العاجل.
وأكـــدت البغلي، الــتــي كــان في 
اســتــقــبــالــهــا نــائــب وزيــــر األســــرة 
والــخــدمــات االجتماعية التركي 
رضــــوان دوران وســفــيــر الــكــويــت 
ــنــــزي، أن  ــعــ لـــــدى تـــركـــيـــا وائـــــــل الــ
الكويت تتابع من كثب مجريات 
ــداث الــمــؤســفــة، مــضــيــفــة أن  ــ األحــ
زيارتها تهدف إلى االطــالع على 
 مع 

ً
سير عمليات اإلغاثية تزامنا

حملة »الــكــويــت بجانبكم« التي 
 لتوجيهات سمو 

ً
انطلقت تنفيذا

أمير البالد.
وقـــالـــت إنــــه تـــم تــكــلــيــف وزارة 
الــشــؤون االجتماعية بــاإلشــراف 
على إطالق الحملة اإلغاثية التي 
 
ً
القـــت رغـــم قــصــر مــدتــهــا نــجــاحــا

 من حيث التبرعات المادية 
ً
كبيرا

والعينية.
بــعــد ذلـــــك، تــوجــهــت الـــوزيـــرة 

البغلي والــوفــد الــمــرافــق لها في 
ــى الـــمـــواقـــع والــمــبــانــي  ــ ــة الـ ــولـ جـ
المتضررة في مدينة غازي عنتاب 
بسبب الــزلــزال الــمــدمــر واطلعت 
على سير عمليات البحث واإلنقاذ 

تحت األنقاض.

زيارة المكراد

كما توجه رئيس قوة اإلطفاء 
ــد الـــمـــكـــراد  ــالــ ــريــــق خــ ــفــ ــام الــ ــ ــعـ ــ الـ
إلـــى تــركــيــا لــزيــارة فــريــق البحث 
واإلنـــقـــاذ الــكــويــتــي الــمــشــارك في 
عــمــلــيــات الــبــحــث واإلنـــقـــاذ هناك 
بتكليف من النائب األول لرئيس 

مــجــلــس الـــــوزراء وزيــــر الــداخــلــيــة 
وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طالل 

الخالد.
ــان  ــيــ وقـــــــالـــــــت الــــــــقــــــــوة، فـــــــي بــ
صـــحـــافـــي، إن الـــفـــريـــق الـــمـــكـــراد 
سيقوم خالل الزيارة باالطمئنان 
على أحــوال الفريق الكويتي في 
تركيا ومتابعة عمليات اإلغاثة 
ــــذي ضــــرب تــركــيــا  ــزال الـ ــزلــ ــر الــ اثــ
والمهام التي أوكلت إليه من إدارة 
الكوارث والطوارئ التركية »آفاد«.
وأضـــافـــت أن الــفــريــق الــمــكــراد 
ــل إلــــــــــى فــــــريــــــق الــــبــــحــــث  ــقــ ــنــ ــيــ ســ
واإلنقاذ الكويتي تحيات وتقدير 
القيادة السياسية للدور الكبير 

ــه فــي  ــذلــ ــبــ ــي الـــــــــذي يــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ واإلنــ
عمليات انتشال الضحايا.

وأشارت إلى أن المكراد سيقوم 
على هــامــش الــزيــارة باالجتماع 
مع المسؤولين في »آفاد« التركية 
لـــبـــحـــث آخــــــر الـــمـــســـتـــجـــدات فــي 
ــاذ الـــتـــي تــتــم اثــر  ــقــ عــمــلــيــات االنــ

الزلزال المدمر. 

عمليات البحث واإلنقاذ

ــيــــس فــريــق  ــلــــن رئــ بــــــــــدوره، أعــ
ــابـــع لــقــوة  ــتـ الـــبـــحـــث واإلنـــــقـــــاذ الـ
اإلطـــفـــاء الـــعـــام الــكــويــتــي العقيد 
أيــمــن الــمــفــرح، أن الــفــريــق أنــهــى 

عـــمـــلـــيـــات الـــبـــحـــث واإلنـــــقـــــاذ فــي 
منطقة »إصالحية« أحد المواقع 
المتضررة من الزلزال والمناطق 
الــمــنــكــوبــة فـــي تــركــيــا ويـــواصـــل 
ــان  ــرمـ ــهـ جـــــهـــــوده فـــــي مـــنـــطـــقـــة كـ

مرعش.
»كونا«،  وقال العقيد المفرح لـ
إن إدارة الكوارث التركية أعلنت 
عدم حاجة فرق البحث واإلنقاذ 
ــي هـــــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة  ــ ــ الــــــدولــــــيــــــة فـ
»إصـــالحـــيـــة« واالكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي 

بعمليات البحث.
وأضــــــاف أن »إدارة الـــكـــوارث 
الـــتـــركـــيـــة وجــــهــــت بـــعـــض الـــفـــرق 
للعودة إلى بالدها لكنها طلبت 
من فرق البحث واإلنقاذ الكويتي 
الــــتــــوجــــه إلــــــى مـــنـــطـــقـــة كـــهـــرمـــان 
مـــرعـــش لــمــســاعــدة فــــرق الــبــحــث 
ــاك فـــــي عـــمـــلـــيـــات  ــ ــنـ ــ واإلنـــــــقـــــــاذ هـ

البحث«.
وقال إن منطقة كهرمان مرعش 
 في 

ً
ــررا مـــن أكـــثـــر الــمــنــاطــق تــــضــ

 إلــى أنــه تم 
ً
هــذه الــكــارثــة، مــشــيــرا

طلب فريق البحث الكويتي على 
تلك المنطقة بسبب اإلمكانيات 
والعتاد واألجــهــزة التقنية التي 
يمتلكها فــريــق البحث واإلنــقــاذ 

الكويتي«.
ــق الـــبـــحـــث  ــ ــريـ ــ وأضـــــــــــاف أن فـ
ــقــــاذ الــكــويــتــي مـــــازال يــبــذل  واإلنــ
جميع الجهود الالزمة للمساعدة 

بإنقاذ األرواح بين األنقاض.

»الصحة«: جمعنا 88 ألف كيس دم
ً
العوضي: تقييم احتياجات الكويت للدم ومكوناته سنويا

● عادل سامي
أعلنت وزارة الصحة أن إجمالي أكياس الدم 
الــتــي تــم تجميعها مــن كــل الــمــراكــز خـــالل الــعــام 

الماضي بلغ أكثر من 88 ألف كيس.
وأكد وزير الصحة، د. أحمد العوضي، أهمية 
االعتراف بقيمة التبرع الطوعي بالدم دون مقابل 
 إلى أن وزارة الصحة 

ً
إلبراز القيم اإلنسانية، الفتا

دأبت على دعم الخدمات الوطنية المعنية بنقل 
الدم، والسعي حول إذكاء الوعي بشأن الحاجة إلى 

التبرع وتنظيم الحمالت على مدار العام.
ــال الـــعـــوضـــي فـــي تــصــريــح لــلــصــحــافــيــيــن،  ــ وقـ
صباح أمس، على هامش تدشين الحملة السنوية 
للتبرع بالدم، تحت شعار »الكويت بدمي 6« في 
بنك الدم المركزي بالجابرية، إن »إدارة خدمات 
نقل الـــدم تعمل على تقييم احتياجات الكويت 
، حسب المعايير العالمية، 

ً
للدم ومكوناته سنويا

ورســـــم الــخــطــط واالســـتـــراتـــيـــجـــيـــات لــلــمــشــاريــع 
المستقبلية للدولة بهذا الشأن«.

ــاف »نــحــتــفــل الـــيـــوم بحملتنا الــســنــويــة  ــ وأضـ
 مع األعياد الوطنية للكويت، 

ً
للتبرع بالدم، تزامنا

تحت شعار »الكويت بــدمــي«، ولنقف هنا وقفة 
ــــالل ألولــــئــــك الــــذيــــن تــبــرعــوا  ــ تـــقـــديـــر وثــــنــــاء وإجـ
 أهل 

ً
بدمائهم إلنقاذ العديد من األرواح«، داعيا

الــكــويــت والــمــقــيــمــيــن عــلــى أرضـــهـــا لــلــعــمــل على 
إنجاح الحملة.

من جانبها، كشفت مديرة إدارة خدمات نقل 
الـــدم فــي »الــصــحــة«، د. ريــم الــرضــوان، عــن إعــادة 
افتتاح فرعين للتبرع بالدم أحدهما في مستشفى 
جابر، واآلخر في مستشفى الجهراء الجديد، الفتة 
إلى أن العمل جار اآلن على الربط اإللكتروني بين 
بنك الدم وفروعه مع المستشفيات، ليكون طلب 
الدم أسرع وأقل خطأ، وإيصاله للمستشفيات في 

الوقت المناسب.
وقــالــت الــرضــوان »إنــنــا نطمح هــذا الــعــام إلى 
ــادة عـــدد المتبرعين عــن الــســنــوات الــســابــقــة،  زيــ
بما يتناسب مع زيادة االحتياجات اإلكلينيكية 

بالمستشفيات«.
وأكــــدت أن بــنــك الــــدم الــرئــيــســي فــي الــجــابــريــة 
سيستمر فــي استقبال المتبرعين خــالل عطلة 
األعــيــاد الوطنية، داعية المواطنين والمقيمين 

إلى أهمية المشاركة في التبرع بالدم.
ــــدم مــطــلــوبــة،  وأضــــافــــت أن جــمــيــع فــصــائــل الـ
 أن تــاريــخ انــتــهــاء صــالحــيــة الـــدم هو 

ً
خــصــوصــا

شهر واحد فقط، »لذا نحن بحاجة دائمة للتبرع 
بصفة مستمرة«.

اعتصام لموظفي »الكهرباء« إلقرار بدالتهم
العتيبي: أبوابنا مفتوحة للجميع... وقدمنا 3 كتب بشأن مطالبهم 

● سيد القصاص
اعـــتـــصـــم عـــــدد مــــن الــعــامــلــيــن 
ــاء والـــــمـــــاء،  ــربــ ــهــ ــكــ فـــــي وزارة الــ
صباح أمس، أمام مبنى الوزارة، 
للمطالبة بــإقــرار بـــدالت الــعــيــار، 
والــــتــــلــــوث، والـــخـــطـــر واألعــــمــــال 
الشاقة، وطبيعة عمل لإلداريين، 
ورفع سقف بدل الخطر، وسرعة 

االستجابة لمطالبهم. 
وأكد وكيل الوزارة بالتكليف م. 
مطلق العتيبي أن أبواب الوزارة 

مفتوحة لكل العاملين فيها. 
وقــــال الــعــتــيــبــي، فـــي تــصــريــح 
ــافــــي، إن الــــخــــدمــــات الـــتـــي  صــــحــ
تقدمها الــوزارة سواء من الطاقة 
أو الـــمـــيـــاه خـــط أحـــمـــر ال يــجــوز 

التأثير عليها. 
وأشــار إلى أن نقابة العاملين 
ــة  ــهـ فــــــي »الــــــكــــــهــــــربــــــاء« هــــــي الـــجـ
 عن الموظفين، 

ً
المسؤولة قانونيا

وعند تقدمها بطلب إلى الوزارة 
خــاص بالعاملين تــقــوم الـــوزارة 
ــنـــظـــر فـــيـــه بـــحـــســـب قـــوانـــيـــن  ــالـ بـ

: أمــا 
ً
الــخــدمــة الــمــدنــيــة، مــضــيــفــا

المطالبات التي ليس لها أساس 
ــانـــون فـــاألمـــر يـــعـــود إلــى  ــقـ فـــي الـ
المشرع وديوان الخدمة المدنية. 
وبين العتيبي أن العمل بنظام 
ــــوزارة  الــنــوبــة لــه عـــدة آلـــيـــات، والـ
 تسعى إلـــى تثبيت نظام 

ً
حــالــيــا

النوبة غير الــمــدرج فــي القانون 
من خالل ديوان الخدمة المدنية، 

وتم رفع كتاب منذ أكثر من شهر 
 
ً
: ونظرا

ً
بهذا الخصوص، مــردفــا

إلــى ارتــبــاط األنظمة فــي الـــوزارة 
بــديــوان الخدمة فكان مــن واجــب 
ــلـــى تــنــبــيــه  ــــحـــــرص عـ الـــــــــــوزارة الـ
ــم تــتــم  ــ ــانـــون، ولـ ــقـ ــالـ الــعــامــلــيــن بـ
المطالبة بتغيير هذا النظام حتى 
يتم الحصول على صفة قانونية 

في هذا الشأن.

ولــفــت إلــــى أن الـــــــوزارة رفــعــت 
3 كـــــتـــــب بـــــخـــــصـــــوص مــــطــــالــــب 
العاملين في الوزارة، أحدها إلى 
التأمينات االجتماعية بخصوص 
األعـــمـــال الــشــاقــة، وتــمــت مقابلة 
ــات  ــي الـــتـــأمـــيـــنـ ــ ــن فــ ــيــ ــمــــســــؤولــ الــ
بحضور وكــيــل وزارة الكهرباء، 
 :

ً
وتفهموا طلب الـــوزارة، مضيفا

 نحن بصدد تعبئة طلبات 
ً
وحاليا

التأمينات بهذا الخصوص للبدء 
بـــــــاإلجـــــــراءات الـــرســـمـــيـــة بــشــكــل 

صحيح. 
وأضـــــاف: كــمــا تــمــت مخاطبة 
وزارة الـــصـــحـــة لــمــقــابــلــة إدارة 
ــتـــي تــقــدم  الــصــحــة الــمــهــنــيــة، والـ
دراســــــــــات إلــــــى ديـــــــــوان الـــخـــدمـــة 
بخصوص البدالت مثل »التلوث 
والخطر، واألعمال الشاقة«، وفي 
انـــتـــظـــار مــقــابــلــتــهــم، وخــاطــبــنــا 
كـــذلـــك ديـــــــوان الــــخــــدمــــة، وهـــنـــاك 
تــــــواصــــــل مـــســـتـــمـــر بـــخـــصـــوص 
المطالب المذكورة، مؤكدا أن من 
يــقــرر الــبــدالت هــي إدارة الصحة 

المهنية، وتمت مخاطبتهم.

جانب من اعتصام العاملين في »الكهرباء«

»التربية«: حلول لمعالجة إفراط 
األطفال باستخدام اإللكترونيات

● فهد الرمضان
شدد الوكيل المساعد لقطاع التنمية التربوية واألنشطة بالتكليف، 
د. غانم السليماني، على أهمية تقاسم األعباء بين وزارة التربية 
واألســـر ومــؤســســات المجتمع الــمــدنــي، للبحث عــن حــلــول لمشكلة 
ــراف  تــحــديــات عــصــر الــتــكــنــولــوجــيــا ومـــا يــعــانــيــه أبــنــاؤنــا مـــن اإلســ
واالستخدام المفرط والسلبي لوسائل التواصل واأللعاب اإللكترونية، 

 لدى قطاعات التربية.
ً
التي باتت تشكل هاجسا

ــوان »الـــطـــفـــل  ــنــ ــعــ ــة بــ ــيـ ــقـــاشـ ــلـــقـــة نـ جــــــاء ذلــــــك خــــــالل حـــــضـــــوره حـ
والتكنولوجيا تحديات وحلول«، شارك فيها كل من األستاذة بقسم 
أصول التربية من جامعة الكويت د. ليلى الخياط، والموجهة األولى 
لرياض األطفال، د. حنان السيف، ورئيس اتحادات نقابات العاملين 

في القطاع المشترك مهدي الصيرفي. 
وأضاف السليماني: »نسعى في التربية بكل ما نبذله من جهود 
 إلى أن هذه المشكلة أمام أصحاب القرار، ويجب 

ً
إليجاد الحلول، الفتا

على الكل أن يتحمل مسؤولية ما يحدث باعتبارها مشكلة مجتمعية. 

»اإلعاقة«: استقبال طلبات 
الملفات التعليمية 5 مارس

● جورج عاطف
أعلنت مديرة إدارة العالقات العامة واإلعالم في الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة ضحى فايز بدء استقبال طلبات ذوي اإلعاقة 
الــراغــبــيــن فــي فتح ملف تعليمي وتأهيلي للطلبة الــجــدد للعام 
الدراسي )2024/2023(، الفتة إلى أن عملية االستقبال ستكون متاحة 
 مــن 5 مــارس حتى مطلع يونيو المقبلين، وفــق اللوائح 

ً
اعــتــبــارا

والنظم المعمول بها داخل الهيئة. 
وأوضـــحـــت فــايــز لــــ »الـــجـــريـــدة« أن الـــشـــروط الـــواجـــب تــوافــرهــا 
للحصول على الخدمة، أن يكون الطالب كويتي الجنسية أو من أم 
كويتية أو يعامل مثل المواطن، وأن تكون لديه شهادة إثبات إعاقة 
 أال 

ً
سارية صادرة عن الهيئة، مشيرة إلى أنه من بين الشروط أيضا

يقل عمره في 31 أغسطس من العام الدراسي عن 3 سنوات لفتح 
الملف التعليمي، وأال يقل عمره في 31 ديسمبر من العام الدارسي 
 للملف التأهيلي، إضافة إلى أال يكون الطالب ذو االعاقة 

ً
عن 21 عاما

التعليمية اجتاز المرحلة االبتدائية أو الصف الخامس.

سلة أخبار

أعلن عضو مجلس اإلدارة 
بالجمعية الكويتية للتواصل 

الحضاري، مشاري الغزالي، 
تقديم غرفة تجارة وصناعة 
الكويت دعمًا ماليًا ملشروع 

»ابن السبيل« بمبلغ قدره 10 
آالف دينار يمثل »16.6« في 

املئة من التكلفة املالية السنوية 
للمشروع.

وقال الغزالي، في تصريح 
صحافي، إن هذا املشروع 
اإلنساني األول من نوعه 

بالكويت في مساعدة املسافر 
الفقير، وتسهيل عودته لبلده، 

من خالل شراء تذاكر السفر، 
خصوصا لشريحة ذوي 

االحتياجات الخاصة واألطفال 
والنساء والشيوخ، وكذلك 

توفير املساعدة خالل رحلة 
العودة للمرضى، وتـحمل تكلفة 

مرافق املريض املسافر لحني 
وصوله إلى بلده.

وأضاف الغزالي: كما يقدم 
»ابن السبيل« الرعاية الطبية 

واالجتماعية الطارئة 
للمستفيدين داخل الكويت في 

بعض مقار إيوائهم، وكذلك 
املأكل وامللبس املناسـب لهم 

إلى حني عودتهم إلى بالدهم، 
بجانب الوفاء بااللتزامات 

املالية البن السبيل واملسكني 
والغارم، خصوصا الغرامات، 
إلزالة معيقات السفر لتيسير 

عودته لبالده.

غرفة التجارة تدعم 
»التواصل الحضاري«

أعلن وزير الدولة لشؤون 
مجلس األمة وزير الدولة 

لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي، بدء 
التوزيع الفعلي لـ 114 قسيمة 

سكنية بمساحة 400 متر مربع 
في مدينة جابر األحمد ابتداء 

من يوم غٍد.
وقال العجمي، في تصريح 
صحافي، أمس، إن »الرعاية 

السكنية« ستباشر توزيع 
بطاقات دخول القرعة للدفعة 
األولى من القسائم الحكومية، 

بإجمالي 49 قسيمة، بدءًا 
من يومي الخميس واالثنني 

املقبلني.
وأضاف أن املؤسسة ستكمل 

توزيع بطاقات االحتياط 
الثالثاء )21 الجاري( واألربعاء 

املقبل موعد إجراء القرعة 
للدفعة األولى.

وأشار إلى أن املؤسسة 
خصصت يومي الخميس 

واألحد )2 و5 مارس املقبل( 
لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة 
الثانية من القسائم، بإجمالي 

65 قسيمة، على أن يلحقها 
يوما االثنني والثالثاء من 

األسبوع ذاته توزيع بطاقات 
االحتياط.

وبنيَّ أن املؤسسة ستختتم 
توزيعات القسائم الـ 114 يوم 

األربعاء )8 مارس املقبل(، 
مؤكدًا أن توفير هذه البدائل 

السكنية للمواطنني جاء 
حرصًا من مجلس إدارة 

املؤسسة لتحقيق رغبات 
املواطنني املناسبة لهم.

وأوضح العجمي أن املؤسسة 
مستمرة في جهودها لتسريع 

وتيرة التوزيعات، وتوفير 
املشاريع اإلسكانية للمواطنني 

أصحاب الطلبات اإلسكانية.

توزيع 114 قسيمة بمدينة 
جابر األحمد ابتداء من الغد

أعلن ديوان الخدمة املدنية 
مشاركته، أمس األول، في 

ملتقى الخبرات الخليجي، 
املقام بالتعاون مع األمانة 

العامة لدول مجلس التعاون، 
ضمن أعمال القمة العاملية 

للحكومات في دبي.
وأفاد بيان بأن رئيس الديوان 

د. عصام الربيعان، ووكيل 
الديوان عبير الدعيج، شاركا 

في عدد من الورش املقامة حول 
استشراف حكومات املستقبل، 
مضيفًا أن الدعيج أكدت خالل 

جلسة حوارية جاهزية املواهب 
الخليجية ملواجهة التحديات، 

وقدرتها على مواكبة التغيرات، 
منوهة بقدرة املوارد البشرية 

الحكومية الخليجية على تلبية 
طموحات وتطلعات الحكومات.

وأشار البيان إلى أن الديوان 
قدم أمام املشاركني عرضًا مرئيًا 

وورقة عمل بعنوان »نظام 
التوظيف املركزي«، باعتبار هذا 
النظام إحدى التجارب الناجحة 

في مجاالت الخدمة املدنية.

»الخدمة المدنية« يشارك 
بملتقى الخبرات الخليجي وزيرة الشؤون: زيارتي رسالة تضامن مع المتضررين من الزلزال واالطالع على عمليات اإلغاثةوزيرة الشؤون: زيارتي رسالة تضامن مع المتضررين من الزلزال واالطالع على عمليات اإلغاثة

البغلي قبيل مغادرتها إلى تركيا أمس

»تكويت وظائف التعاونيات« بحث الشواغر 
● جورج عاطف

عــلــمــت »الـــجـــريـــدة« أن فـــريـــق الــعــمــل الــمــشــكــل 
لــتــكــويــت الــوظــائــف فـــي الــجــمــعــيــات الــتــعــاونــيــة، 
بـــرئـــاســـة وكـــيـــل وزارة الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة، 
وعضوية الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون، 
ونائب المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة 
لشؤون قطاع العمالة الوطنية، ورئيس مجلس 
إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، إضافة إلى 8 
أعضاء من »الشؤون« و»القوى العاملة«، عقد أول 

اجتماعاته في 1:30 ظهر أمس.
ووفقا لمصادر »الشؤون«، فإن الفريق المشكل 
 لجنة 

ً
بــنــاء على الـــقـــرارات الــتــي اتخذتها أخــيــرا

تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، 
والـــخـــاصـــة بـــإلـــزام الــجــمــعــيــات بــســرعــة تــكــويــت 
الوظائف االشرافية والقيادية كافة داخلها، ناقش 
دراسة الوضع الوظيفي الراهن داخل الجمعيات، 
وحـــصـــر الـــشـــواغـــر اإلشـــرافـــيـــة كـــافـــة لــلــمــديــريــن 

ونوابهم ورؤساء األقسام، ومن ثم إلزام الجمعيات 
بإحاللها بعمالة وطنية خالل فترة معنية.

وذكــــــــــــرت الـــــمـــــصـــــادر أنــــــــه ســــتــــتــــم مـــخـــاطـــبـــة 
الــتــعــاونــيــات كــافــة لــبــدء حصر جميع الوظائف 
الشاغرة داخلها، استمرارا لدعم الكوادر الوطنية، 
 لــســيــاســة اإلحــــالل وتــكــويــت الــوظــائــف 

ً
وتــنــفــيــذا

اإلشرافية بها، الفتة إلى أنه سيتم التعميم على 
ــوزارة بــجــدول  ــ الجمعيات بــضــرورة مخاطبة الـ
الوظائف الشاغرة التي بدورها ستخاطب الهيئة 
العامة للقوى العاملة لإلعالن عن هذه الوظائف.
وشــــــددت الـــمـــصـــادر عــلــى أن ثــمــة مــقــتــرحــات 
عدة من المتوقع أن يناقشها الفريق في الفترة 
المقبلة، أبــرزهــا وضــع الضوابط واالشتراطات 
واآللــيــات الــتــي مــن شأنها المساهمة فــي حسن 
اختيار أفضل الــكــوادر الوطنية التي ستلتحق 
بالجسم التعاوني، وُيعهد لها إدارة مؤسسات 
مالية ضخمة يبلغ إجمالي مبيعاتها السنوية 

قرابة المليار دينار.

اإلنقاذ الكويتي 
يواصل عمله 
في »كهرمان 

مرعش« 
لمساعدة فرق 

البحث
المفرح

»الشؤون«: تراخيص جمع 
التبرعات ال تزال مستمرة

أعلن وكيل وزارة الشؤون االجتماعية باإلنابة عبدالعزيز 
ساري أن التراخيص الممنوحة للجمعيات الخيرية الكويتية 
الخاصة بجمع التبرعات إلغاثة منكوبي الزلزال في تركيا 
وسورية ال تزال مستمرة استكمااًل لمسيرة الحملة الوطنية 

»الكويت بجانبكم«.
وأكـــد ســـاري، فــي تصريح صــحــافــي، أمـــس، حــرص وزارة 
الشؤون على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات 
مجلس الوزراء بدعم ومساندة اخواننا المتضررين من الزلزال 

الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سورية.
وشدد على أن التنسيق مستمر مع قطاع شؤون التنمية 
والــتــعــاون الــدولــي بـــوزارة الخارجية الكويتية فيما يتعلق 

بتنفيذ كل المشاريع واالنشطة اإلغاثية في تلك الدول.

»شفاء« الكويتي يجري 42 عملية جراحية 
أجرى فريق شفاء اإلنساني الكويتي لليوم الثالث على التوالي 
تسع عمليات جراحية مستعجلة للمصابين من الزلزال الذي ضرب 
تركيا وســوريــة األســبــوع الــمــاضــي وتــركــزت على إصـــالح كسور 

مضاعفة وإصابات في األنسجة.
»كونا«،  وقال استشاري الحروق والتجميل د. عبدالعزيز الرشيد لـ
إن المصابين تعرضوا لكسور مضاعفة في الفخذين والكتفين 

والذراعين كذلك فقدان أنسجة بمنطقتي الظهر والفخذين«.
وأضـــاف أن طــاقــم الــفــريــق الطبي الــمــكــون مــن جــراحــي العظام 
والــحــروق والتجميل والــطــوارئ أجـــرى فــي مستشفى »أمــريــكــان« 
التركي في منطقة »الريحانية« بإقليم »هاتاي« 42 عملية جراحية 

للمتضررين من الزلزال.
ل كذلك باألدوية والعالجات 

ّ
وأوضح الرشيد أن الفريق الطبي تكف

الميدانية ولوازم التدفئة للنازحين.
فريق »شفاء« يجري إحدى 

العمليات الجراحية
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ربيع كالس

السفير الياباني: يجب عدم االكتفاء بالوضع 
الحالي لصداقتنا مع الكويت إنما تطويره

قدر دورها في استقرار سوق النفط العالمي وتمّسكها بالقوانين الدولية
ُ
ياسوناري: ن

أعـــــــــرب الـــســـفـــيـــر الـــيـــابـــانـــي 
مــوريــنــو يـــاســـونـــاري عـــن أمــلــه 
بتطوير التعاون الثنائي بين 
عان 

ّ
بالده والكويت اللتين تتمت

 على أنه 
ً
بصداقة قوية، مشددا

»ال يــجــب أن نــكــتــفــي بــالــوضــع 
الحالي لصداقتنا، وأود تطوير 
هذا التعاون إلى ما هو أبعد من 

تجارة النفط«.
ــك فــــي كــلــمــة ألــقــاهــا  ــ ــاء ذلـ ــ جـ
يـــاســـونـــاري خـــالل استضافته 
بــمــنــزلــه مــمــثــلــيــن عــــن وســـائـــل 
اإلعــالم المحلية عشية احتفال 
بــــالده بــعــيــد مــيــالد إمــبــراطــور 
اليابان )العيد الــوطــنــي(، الــذي 

يوافق 23 الجاري. 
وقـــــال يــــاســــونــــاري: »تــتــمــتــع 
اليابان والكويت بصداقة قوية، 
بما في ذلك العالقة الودية بين 
األســـرة اإلمــبــراطــوريــة واألســرة 
ــِدر  ــ ــقـ ــ ـ

ُ
ــة بــــالــــكــــويــــت، وت ــمـ ــاكـ ــحـ الـ

الــيــابــان بــصــدق الـــدعـــم الــهــائــل 
الــُمــقــدم لها مــن الكويت عندما 
ضـــرب الـــزلـــزال الــكــبــيــر الــيــابــان 

في 2011«.
ــى أن »الـــكـــويـــت  ــ وإذ لـــفـــت إلـ
د مهم للنفط لليابان، ونحن  ُمورِّ
قِدر الدور الذي تؤديه الكويت 

ُ
ن

باستقرار سوق النفط العالمي«، 
أكد السفير الياباني، أن بالده 
تــســعــى إلــــى الـــتـــعـــاون الــثــنــائــي 
 فــــي مـــجـــال تــطــويــر 

ً
خـــصـــوصـــا

البنية التحتية، »حيث تمتلك 
اليابان تقنيات يمكن تطبيقها 
لــــتــــطــــويــــر الــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 
بالكويت، في مجاالت كالكهرباء 
والطاقة والمياه وإدارة النفايات 

ــا، مــــن خـــالل  ــيــــرهــ والـــبـــيـــئـــة وغــ
التعاون بين الخبراء اليابانيين 

والكويتيين«.

زيارات شعبية

وأشــــــار يـــاســـونـــاري إلــــى أن 
 
ً
ســفــارة بـــالده »ســتــبــذل جــهــودا
ــادة الــــتــــبــــادالت الــشــعــبــيــة  ــ ــزيـ ــ لـ
ــيـــن الـــبـــلـــديـــن، وأود أن أرى  بـ
المزيد من الكويتيين يــزورون 
ــة«،  ــيـــاحـ ــان بــــغــــرض الـــسـ ــابــ ــيــ الــ
 مــــن مــنــظــمــة 

ً
 أن »وفــــــــدا

ً
مــــؤكــــدا

الــســيــاحــة الــوطــنــيــة الــيــابــانــيــة، 
ــــت  ســـــــيـــــــزور الـــــكـــــويـــــت مـــــــن وقـ
آلخــــر، وأنــــا أرغــــب فـــي تسهيل 
التعاون بين منظمة السياحة 
الــوطــنــيــة الــيــابــانــيــة ووكـــــاالت 
السفر الكويتية حتى يحصل 
ــمــــون فــي  ــتــ ــهــ ــمــ األشـــــــخـــــــاص الــ
الكويت على المعلومات الالزمة 
لــدخــول الــيــابــان والــبــقــاء بأمان 
وراحة والتمتع بمجموعة كاملة 

من ِسحر اليابان«. 

ــبــــادل بــيــن  ــتــ وأوضـــــــح أن »الــ
الــنــاس فــي مجال التعليم مهم 
ــه يـــوجـــد نحو  ــر أنــ ــ ، وذكـ

ً
أيـــضـــا

 يدرسون في 
ً
 كويتيا

ً
20 طالبا

الجامعات اليابانية، ومعظمهم 
 أن 

ً
يدرسون الهندسة، موضحا

الــجــامــعــات الــتــي تــــدّرس الطب 
في اليابان مشهورة ومرموقة 
 إلى وجود عدد قليل 

ً
«، الفتا

ً
جدا

من الكويتيين الذين يقصدون 
 
ً
ــعــــالج، مــعــربــا بـــــالده بـــهـــدف الــ
عن أمله في أن يرى المزيد من 
الطالب الكويتيين يدرسون في 
 أن أرى 

ً
اليابان، »كما أود أيضا

المزيد من الكويتيين يتعلمون 
 إلــى أنه 

ً
اللغة اليابانية«، الفتا

يوجد في بالده جامعات تدّرس 
اللغة العربية.

دعم السالم

ــدعـــم  وقـــــــال يـــــاســـــونـــــاري: »تـ
ــــت الــــســــالم  ــويــ ــ ــكــ ــ ــان والــ ــ ــابــ ــ ــيــ ــ الــ
واالزدهــار الدوليين، وتدعمان 

ــادة الــــقــــانــــون بــيــن  ــ ــيـ ــ ــزم سـ بــــحــ
 أن »ســـيـــادة 

ً
الـــــــــدول«، مــضــيــفــا

مِكن الدول من التغلب 
ُ
القانون ت

عـــلـــى انــقــســامــاتــهــا عــــن طــريــق 
المحادثات وليس بالقوة، كما 
 ألي دولـــة 

ً
أنــهــا ال تــســمــح أبـــــدا

ــم الـــحـــدود بــالــقــوة،  بـــإعـــادة رسـ
 فــي مجلس 

ً
وبــصــفــتــهــا عــضــوا

ــن الــتــابــع لــأمــم الــمــتــحــدة،  األمــ
ســتــعــمــل الـــيـــابـــان عــلــى تــعــزيــز 
ســـيـــادة الـــقـــانـــون، وتـــرغـــب في 

التعاون مع الكويت«.
ــذا الـــصـــدد،  ــــي هــ وتــــابــــع: »وفـ
أؤكد على دعوة الجمعية العامة 
لأمم المتحدة إلــى االنسحاب 
الفوري والكامل وغير المشروط 
لـــلـــقـــوات الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة 
 على 

ً
 صارخا

ً
التي تشن عدوانا

أوكرانيا منذ ما يقرب من عام. 
إنني أقدر الموقف الكويتي في 
التمسك بالقوانين الدولية، بما 
في ذلك ميثاق األمم المتحدة«.

ــال الــســفــيــر الــيــابــانــي، إن  وقــ
الكويت هي الدولة الثالثة بعد 
ــعـــوديـــة واإلمــــــــــــارات، الــتــي  الـــسـ
اته، 

ّ
تزود بالده بالنفط ومشتق

وأشار إلى وجود عدد جّيد من 
الشركات اليابانية التي تعمل 
في مجالي النفط وتكرير المياه 
 أن »معظم 

ً
بــالــكــويــت، مــوضــحــا

محطات الــكــهــربــاء فــي الكويت 
تستخدم معّدات يابانية«.

»المرأة الدولية« تحتفل باألعياد الوطنية
• انتصار العلي: ثقة كبيرة أوالها العالم لبالدنا

احــتــفــلــت »مــجــمــوعــة الـــمـــرأة الــدولــيــة« بــذكــرى 
اســتــقــالل وتــحــريــر الــكــويــت، بــحــضــور الشيخة 
انتصار ســالــم العلي وسفيرة اندونيسيا لينا 
ماريانا، ورئيسة بعثة سفارة جمهورية غيانا 

التعاونية نيرا دوخي، وضيفات بارزات. 
وبعد النشيد الوطني الكويتي الــذي عزفته 
»الفرقة النحاسية« التابعة لوزارة الدفاع، وتاله 
بــعــض االغـــانـــي الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة، دعـــت غــادة 
شوقي، حرم السفير المصري ورئيسة المجموعة 
في كلمتها االفتتاحية، الى الوقوف دقيقة صمت 

على ضحايا الزلزال في تركيا وسورية. 
وهـــنـــأت شــوقــي صــاحــب الــســمــو أمــيــر الــبــالد 
الشيخ نــواف األحمد وسمو ولــي العهد الشيخ 
مشعل األحمد والشعب الكويتي بمناسبة العيد 
الوطني ويوم التحرير، مشددة على »رؤية وحكمة 
الــقــيــادة الكويتية التي قــادت الكويت إلــى تقدم 
كبير منذ استقاللها، حيث كــان لسمو الشيخ 
عبدالله السالم دور بارز في بناء الكويت كدولة 
مستقلة ذات سيادة تامة وديموقراطية وحديثة 
واإلنـــجـــازات الكبيرة والمستمرة الــتــي حققتها 
الكويت على المستويين اإلقليمي والدولي والتي 

أدت إلى التنمية واالستقرار واألمن«.
وبعد تقديم شوقي ضيفة المناسبة الشيخة 

انتصار سالم العلي »كــواحــدة من الشخصيات 
الــبــارزة فــي الــكــويــت فــي العمل الــخــيــري ورائـــدة 
أعــمــال ومــؤلــفــة ومــنــتــجــة أفـــالم وكــاتــبــة عــمــود«، 
تــم عــرض مقطع فيديو قصير لتقليد الشيخة 
انتصار »وســام التاج الملكي« البلجيكي برتبة 
 لمساهمتها في العمل التطوعي 

ً
فــارس تقديرا

ودعم ضحايا الحروب.
من ناحيتها، أشادت الشيخة انتصار بـ »عمل 
مجموعة المرأة الدولية في جهودها لنشر الوعي 
الثقافي في المجتمع الكويتي«، مشيرة إلــى أن 
 
ً
»الكويت أقامت منذ استقاللها أكثر من 60 عاما

مـــن الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة وتــتــمــتــع بــعــالقــات 
طيبة للغاية مع دول العالم«، واستذكرت تاريخ 
التجارة الكويتية على مر السنين، وتحّدثت عن 
الثقة الكبيرة التي كــان يوليها العالم للكويت 
 للسمعة الطيبة التي 

ً
ولبحارتها وتّجارها، نظرا

يحملونها واليزالون حتى اليوم.
 بالضيفات 

ً
وشمل االحتفال استقبااًل خاصا

والعضوات الالتي أتين مرتديات الزي الكويتي 
أو ألوان العلم الكويتي.

 واستمتعت العضوات بعرض للحرف اليدوية 
الكويتية مقدم من »مجموعة الحرف الكويتي«، 

كما تم عرض نموذج لحفل زفاف »الجلوة«.

• شوقي: إنجازات إقليمية ودولية للكويت أدت إلى التنمية واالستقرار

السفير ياسوناري والزميل ربيع كالس

»الحد من التسلح بحلف األطلسي« تفقد »اإلطفاء«
زار مركز المواد الخطرة واطلع على معداته وآلياته الخاصة

• محمد الشرهان
تفقد وفــد مــن مركز الحد مــن التسلح 
ونزع السالح ومنع انتشار أسلحة الدمار 
الشامل في حلف شمال األطلسي، يرافقهم 
مستشار من وزارة الدفاع التشيكية، مركز 
الـــمـــواد الــخــطــرة فــي قـــوة اإلطـــفـــاء الــعــام، 
صباح أمس األول، وكــان في استقبالهم 
مدير إدارة المهام الخاصة العقيد أحمد 

ناصر.
وقالت إدارة العالقات العامة واالعالم بـ 
»اإلطفاء«، إن الهدف من الزيارة هو تعزيز 
سبل التعاون في مجال الدفاع الكيميائي 
والبيولوجي واإلشعاعي والنووي، الفتة 
إلــى أنــه خــالل الــزيــارة شــرح أحــد ضباط 
الـــمـــركـــز كــيــفــيــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــحــــوادث 
الكيميائية والــنــوويــة وأهــم مــا توصلت 
إليه تكنولوجيا اإلطفاء والمواد الخطرة.

وأضافت اإلدارة أن الوفد تجول في 
المركز للتعرف على كيفية تعامله مع 
أي مواد إشعاعية أو كيميائية، وطرق 

عمل آلياته في مثل هذه الحوادث التي 
يكون لها طابع خاص، وتقييم المخاطر 

التي تنتج عنها.

الوفد مع ضباط مركز المواد الخطرة

»حياتك أمانة« تحاضر في الجامعة األسترالية
ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد الـ 36

• محمد الشرهان
ضمن فعاليات أسبوع المرور الخليجي 
الموحد الـ 36، عقدت لجنة فعاليات أسبوع 
الــمــرور الخليجي الموحد »حياتك أمانة« 
صباح أمس األول محاضرة توعوية مرورية 
في الجامعة األسترالية، بحضور العميد 
ــيـــم الـــجـــالل والـــمـــحـــاضـــريـــن الــعــقــيــد  إبـــراهـ
حقوقي محمد العجمي، والــرائــد مهندس 
علي بوربيع واستشاري جراحة العظام د. 

فهد الخلف.
وألقى العجمي الضوء على قانون المرور 
والــســلــوك الـــمـــروري، وعـــدم االنــتــبــاه أثــنــاء 
القيادة باعتباره السبب األول في الحوادث 
الــمــروريــة، وتــم عــرض إحصائيات لبعض 

المخالفات المرورية الجسيمة.
ــواع الــكــامــيــرات  وتــحــدث بــوربــيــع عــن أنــ
الــمــروريــة والــخــدمــات الــتــي تقدمها وزارة 

ــم عــــرض مــقــاطــع فــيــديــو من  الــداخــلــيــة وتــ
غرفة التحكم وأخرى تم إرسالها عن طريق 
بــالغــات الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، وتــطــرق 
إلـــى كيفية الــتــعــامــل بــســريــة تــامــة مــع تلك 
الــبــالغــات، واإلجــــــراءات الــتــي تــم اتــخــاذهــا 

تجاه المخالفين.

ثم تحدث الخلف عن إصابات الحوادث 
الــــمــــروريــــة وتـــــم عـــــرض عـــــدة فـــيـــديـــوهـــات 
للحوادث الناتجة عن المخالفات الجسيمة 
واإلصابات الناجمة عنها، التي تصل في 
بعض األحيان إلى العجز الكلي. وفي ختام 

المحاضرة تم تكريم المحاضرين.

إدارة الجامعة مع ضباط إدارة المرور

 ومكتب خدم 
ً
 ومكتب خدم  مخالفا
ً
ضبط ضبط 4242 مخالفا

وهمي في حمالت أمنيةوهمي في حمالت أمنية
 يروجون مستحضرات طبية محظورة

ً
القبض على 12 شخصا

• محمد الشرهان
 بــــــاإلدارة الــعــامــة 

ً
واصــــل قــطــاع الــجــنــســيــة واإلقـــامـــة، مــمــثــال

لمباحث اإلقامة وبتعليمات مباشرة من المدير العام لمباحث 
اإلقامة اللواء وليد الطراروة تنفيذ الحمالت األمنية المتالحقة 
لضبط مخالفي قانون اإلقامة والعمل ومكاتب الخدم الوهمية، 
 ومكتب خدم وهمي.

ً
وأسفرت تلك الحمالت عن ضبط 42 مخالفا

وفي التفاصيل، التي رواها مصدر أمني لـ »الجريدة«، أن رجال 
 من الحمالت استهدفت محافظات 

ً
مباحث اإلقامة نفذت عددا

العاصمة وحــولــي واألحـــمـــدي، تمكنوا خاللها مــن ضبط 37 
 لقانون اإلقامة والعمل من بينهم 5 مقيمات عربيات 

ً
مخالفا

تم ضبطهن بتهمة التسول.
وذكر المصدر، أن رجال المباحث داهموا كذلك مكتب خدم 
 فــي منطقة حولي يضم 5 خــادمــات آسيويات مسجل 

ً
وهميا

بحقهن قضايا تغيب ومطلوبات لجهات أمنية لمخالفتهن 
قانون اإلقامة والعمل.

من جانب آخر، تمكن رجال أمن األحمدي وبتعليمات مباشرة 
من المدير العام ألمــن المحافظة العميد محمد المطيري من 
 لتصنيع الخمور في المحافظة، 

ً
ضبط وافد آسيوي يدير موقعا

 و54 زجاجة خمر محلية الصنع 
ً
وعثر بحوزته على 26 برميال

ومعدة للبيع، وتمت إحالته إلى جهات االختصاص.
وفــي قضية أخــرى منفصلة، داهــم قــطــاع األمــن الجنائي 
بــالــمــبــاحــث الــجــنــائــيــة أحـــد الــمــواقــع الــمــشــبــوهــة فــي منطقة 
 داخل الموقع جميعهم 

ً
المهبولة وتمكن من ضبط 12 شخصا

مخالفون لقانون اإلقامة والعمل ويعملون على إدارة أعمال 
مشبوهة وتــرويــج منتجات طبية غــيــر مــرخــصــة ومحظور 

التعامل بها.

باقة ورد من »المرأة الدولية« النتصار العلي

https://www.aljarida.com/article/14601
https://www.aljarida.com/article/14598
https://www.aljarida.com/article/14597
https://www.aljarida.com/article/14595
https://www.aljarida.com/article/14594
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المونس يسأل وزير الدفاع عن تعديات مستمرة 
لزوارق عسكرية على مياه الكويت اإلقليمية

ســـأل الــنــائــب خــالــد المونس 
وزيـــــر الــــدفــــاع الــشــيــخ عــبــدالــلــه 
السالم عما أســمــاه بالتعديات 
المستمرة لزوارق عسكرية على 
 تزويده 

ً
المياه اإلقليمية، طالبا

»بــجــاهــزيــة الــتــرســانــة البحرية 
ورادارات المسح البحري وكيفية 
ــتـــعـــامـــل مــــع الـــــفـــــارق الــتــقــنــي  الـ
للجهات المعادية التي تمتلك 
مــشــروعــا وأطــمــاعــا بمنطقتنا 

الخليجية«.
وقـــــال الـــمـــونـــس فـــي مــعــرض 
سؤاله: للكويت موقع جغرافي 
بـــحـــري مــتــمــيــز واســتــراتــيــجــي 
كـــونـــهـــا تـــقـــع بـــالـــقـــرب مــــن أهـــم 
ثــالثــة مـــســـارات مــائــيــة مالحية 
ــم، ولــهــذه  ــالـ ــعـ فـــي الــمــنــطــقــة والـ
الخصوصية الجغرافية واعتماد 
البالد على النفط كمصدر وحيد 
برزت أهمية دور القوات البحرية 
وأسطولها في حماية مصالحنا 
وتــأمــيــن مـــســـار نـــاقـــالت الــنــفــط 
مــن وإلـــى الــبــالد وقــدرتــهــا على 
مــــدى الــتــعــامــل مـــع الــتــهــديــدات 
التي تظهر بين الحين واآلخــر 

والمرتبطة بــالــوضــع اإلقليمي 
واقتراب زوارق الحرس الثوري 
ــة  ــيــ ــراقــ وزوارق عــــســــكــــريــــة عــ
وأخرى غير معلومة من مياهنا 

اإلقليمية عدة مرات.
ــت هـــــــذه  ــ ــلــ ــ ــكــ ــ وأضــــــــــــــــــــــاف: شــ
التهديدات خــطــورة على أمننا 
ــــالت والـــمـــنـــشـــآت  ــاقـ ــ ــنـ ــ وأمـــــــــن الـ
الــنــفــطــيــة الســيــمــا بــعــد تسريب 
أخــبــار فــي تــقــاريــر دولــيــة تؤكد 
وجود تعديات واستفزازات غير 
معلن عنها في مياهنا اإلقليمية 
وبالقرب منها واقــتــراب زوارق 
ــا فــــي مـــيـــاهـــنـــا االمــــر  ــهــ ــولــ ودخــ
ــــذي يــشــكــل تـــهـــديـــدا حــقــيــقــيــا  الــ

على الدولة.
وتساءل: هل حدثت تعديات 
من الحرس الثوري أو أي زوارق 
عــســكــريــة عــراقــيــة عــلــى مياهنا 
اإلقليمية خالل السنة الماضية؟ 
إن كــانــت اإلجـــابـــة بــنــعــم يرجى 
تزويدي بكيفية تعامل القوات 
البحرية مع هذه التعديات، وهل 
اخترقت مياهنا اإلقليمية زوارق 
عسكرية عراقية في شهر فبراير 

الجاري؟ إن كانت اإلجابة بنعم 
يـــرجـــى تــــزويــــدي بـــاآللـــيـــة الــتــي 
تعاملت معها الــقــوات البحرية 
مــع هـــذه الــــــزوارق، وهـــل حدثت 
اشــتــبــاكــات؟ ومـــا حصيلة هــذه 

االشتباكات؟ 

خالد المونس

الشاهين: عجلة اللجان تدور رغم تعطيل الحكومة للجلسات
• »التشريعية« ناقشت قوانين »المحاماة« والحبس االحتياطي والجرائم اإللكترونية  

• سأل وزراء عن التوصية بإلزام الجهات الحكومية رفع تقارير سنوية إلى البرلمان ومجلس الوزراء
كشف الــنــائــب اســامــة الشاهين انــه رغم 
تعطيل الحكومة الضمني لمجلس األمــة 
بحجة االستقالة وعدم حضورها الجلسات 
واجتماعات اللجان البرلمانية، فإن المجلس 
لــم يقف بــل انهمك فــي اعماله اليومية من 
خالل اجتماعات اللجان، من أجل استمرار 

عجلة دورانها. 
وأضاف الشاهين: »حضرت أمس اجتماع 
الــلــجــنــة الــتــشــريــعــيــة حــيــث نــوقــشــت ثــالثــة 
قوانين، هي قانون المحاماة الجديد والحبس 
االحتياطي والجرائم اإللكترونية فيما يتعلق 
بتأثيرها على الوضع االقتصادي واألعمال 
العدائية التي يساء استغاللها ضد الحريات«. 
مــن جهة أخــــرى، تــقــدم الشاهين بسؤال 
مــشــتــرك إلـــى كـــل مـــن نــائــب رئــيــس مجلس 
الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
براك الشيتان، ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة وزير الدولة لشؤون اإلسكان والتطوير 
العمراني عمار العجمي، وذلك بشأن تنفيذ 
التوصية المقدمة من أعضاء مجلس األمة 
بإلزام الجهات الحكومية رفع تقارير سنوية 
إلى مجلسي األمة والوزراء، حول اإلجراءات 
التي قامت بها لتفعيل اختصاصات مكتب 
التفتيش والتدقيق، وإبـــالغ الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها 

بالمعلومات والوثائق.
وذكــر أن مجلس األمــة وافــق في جلسته 
العادية 2022/11/1 على التوصية المقدمة 

مـــن أعــضــائــه بــشــأن إلـــــزام جــمــيــع الــجــهــات 
الحكومية برفع تقارير سنوية إلى »األمــة« 
ومجلس الوزراء بشأن اإلجراءات التي قامت 
بــهــا تــنــفــيــذا لتفعيل اخــتــصــاصــات مكتب 
التفتيش والتدقيق والذي تم إنشاؤه بموجب 
قــرار مجلس الـــوزراء رقم )383( لسنة 2011 
وذلك للقيام باإلشراف والمتابعة على جميع 
األعمال المتعلقة بالشؤون المالية واإلدارية، 
والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة 
لــضــمــان انــضــبــاطــهــا، وفـــق أحــكــام الــقــانــون 

ومقتضيات الحفاظ على المال العام.
ن أن الجهات الحكومية كانت ملزمة  وبيَّ
وفقا لتوصية النواب، بإبالغ الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد بوقائع الفساد وإمدادها 
بالمعلومات والــوثــائــق والمستندات ذات 
 
ً
الصلة بأي وقائع تتعلق بالفساد، وذلك وفقا

لما نصت عليه المادة رقم )69( من المرسوم 
ــدار الــالئــحــة  ــإصـ رقــــم )300( لــســنــة 2016 بـ
التنفيذية للقانون رقــم )2( لسنة 2016 في 
شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد 
واألحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، 
ــزام الجهات بممارسة جميع  إلــى جانب إلـ
 لــقــواعــد الــنــزاهــة والشفافية 

ً
أعمالها وفــقــا

والحوكمة، وذلك بموجب التعميم الصادر 
من ديــوان الخدمة المدنية لجميع الجهات 
الــحــكــومــيــة فـــي يــنــايــر 2022 بــشــأن اإلطـــار 
والـــدلـــيـــل الـــوطـــنـــي لــلــحــوكــمــة الــمــؤســســيــة 
للجهات الحكومية تنفيذا لسياسات خطة 

التنمية فــي الـــدولـــة ودعــــم مــبــادئ الــنــزاهــة 
والمحاسبة وسيادة القانون.

وتساءل الشاهين: هل تم التعميم على 
الــــــوزارات والــهــيــئــات والــمــؤســســات العامة 
كافة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ جميع 
البنود الــواردة في التوصية المشار اليها؟ 
»إذا كانت اإلجابة اإليجاب، فيرجى تزويدي 
بنسخة من هذا التعميم وجميع االجراءات 
التي تم اتخاذها بهذا الشأن، وفي حال النفي، 
: »هل تم التعميم 

ً
يرجى بيان السبب«، مضيفا

على الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة 

كــافــة بــشــأن تفعيل اخــتــصــاصــات مكاتب 
التفتيش والتدقيق والذي تم إنشاؤه بموجب 
قــرار مجلس الـــوزراء رقم )383( لسنة 2011 
وذلك للقيام باإلشراف والمتابعة على جميع 
األعمال المتعلقة بالشؤون المالية واإلدارية 
والتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة 
لــضــمــان انــضــبــاطــهــا وفـــق أحـــكـــام الــقــانــون 

ومقتضيات الحفاظ على المال العام؟«.
وتـــابـــع: هـــل تـــم التعميم عــلــى الــــــوزارات 
والهيئات العامة والمؤسسات كافة بشأن 
إبالغ الهيئة العامة لمكافحة الفساد بوقائع 
الــفــســاد وإمـــدادهـــا بالمعلومات والــوثــائــق 
والمستندات ذات الصلة بأي وقائع تتعلق 
 لما نصت عليه المادة 

ً
بالفساد، وذلك وفقا

رقم )69( من المرسوم رقم )300( لسنة 2016 
بإصدار الالئحة التنفيذية للقانون رقم )2( 
لسنة 2016 فــي شــأن إنــشــاء الهيئة العامة 
لمكافحة الفساد واألحكام الخاصة بالكشف 
عن الذمة المالية؟ وهل تم التعميم على تلك 
الجهات كلها بشأن ممارسة جميع أعمالها 
 لقواعد النزاهة والشفافية والحوكمة، 

ً
وفقا

وذلــك بموجب التعميم الــصــادر من ديــوان 
الخدمة المدنية لجميع الجهات الحكومية 
في شهر يناير 2022 بشأن اإلطــار والدليل 
الــوطــنــي لــلــحــوكــمــة الــمــؤســســيــة للجهات 
الحكومية تنفيذا لسياسات خطة التنمية 
في الدولة ودعم مبادئ النزاهة والمحاسبة 

وسيادة القانون«.

اسامة الشاهين

»المرافق العامة«: التنسيق مع الجهات 
المسؤولة عن إنشاء الطرق قبل تنفيذها

»الداخلية« للجنة: األمن مستتب في جنوب وغرب عبدالله المبارك
ناقشت لجنة المرافق العامة 
البرلمانية، خالل اجتماعها أمس، 
تكليف مجلس األمة لها بدراسة 
وبــحــث أســبــاب تــدنــي الــخــدمــات 
والـــمـــرافـــق فـــي منطقتي جنوب 

وغرب عبدالله المبارك.
وقـــــال عــضــو الــلــجــنــة الــنــائــب 
ــــي تــصــريــح  ــان، فـ ــ ــّهـ ــ ــمـ ــ مـــحـــمـــد الـ
صـــحـــافـــي، إن الـــلـــجـــنـــة ســتــقــوم 
بــالــتــنــســيــق مـــع الـــجـــهـــات كــافــة، 
الـــمـــســـؤولـــة عـــن تــنــفــيــذ وإنـــشـــاء 
الطرق قبل بداية تنفيذها، مضيفا 
أن ممثلي وزارة الداخلية أفــادوا 
بأن األمن مستتب في المنطقتين، 
وأغلب البالغات تتعلق بحوادث 

مرورية.
وبين المهان أن ممثلي وزارة 
التربية أفادوا بأن الوزارة تسلمت 
15 مدرسة من المؤسسة العامة 
للرعاية السكنية دخلت 5 منها 
الــخــدمــة الــتــعــلــيــمــيــة و10 منها 
سيتم افتتاحها في العام الدراسي 
المقبل، وأكــدوا أن نسبة الكثافة 
ــيــــدة مــــوزعــــة عــلــى  الـــطـــالبـــيـــة جــ

مدارس البنين والبنات.

وشـــدد على أن ممثلي وزارة 
الصحة أوضــحــوا أنــه تم افتتاح 
مــســتــوصــفــيــن فـــي مــنــطــقــة غــرب 
عــبــدالــلــه الــمــبــارك، يــعــمــالن على 
مــدار 24 ساعة، وبانتظار تسلم 
ــتـــوصـــف ثــــالــــث مـــــن وزارة  مـــسـ
اإلســـكـــان فـــي سبتمبر الــمــقــبــل، 
وبينوا أن الطاقم الطبي جاهز 

لتسلم المستوصف الجديد.
وأشـــــار إلــــى أنــــه يــوجــد مركز 

صحي في مدينة عبدالله المبارك، 
وتم الطلب من البلدية، بالتعاون 
مع هيئة الزراعة، تخصيص أرض 
إلنشاء مركز صحي ثان، مبينا أن 
ممثلي وزارة األشــغــال ذكـــروا أن 
الـــوزارة جهة تنفيذية لما تقرره 
بلدية الكويت، بالتعاون مع قطاع 
الــمــرور في وزارة الداخلية فيما 
يتعلق بمداخل ومخارج منطقة 

غرب عبدالله المبارك.
وأضاف أنهم أكدوا عدم وجود 
شـــكـــاوى عـــن الـــطـــرق الــمــوجــودة 
في المنطقة، وأن الوزارة تسلمت 
الطريق المؤدية إلى منطقة غرب 
عبدالله المبارك عام 2021، وأنها 
الــمــســؤولــة عــن الــطــرق الداخلية 
والخارجية للمنطقة، مــؤكــدا أن 
اللجنة تطرقت أيضا إلى موضوع 
مركز خدمة المواطن في المناطق 
الجنوبية، وتم إبالغهم من ممثلي 
ــه ســيــتــم افــتــتــاح  ــ »الـــداخـــلـــيـــة« انـ
مركزين جديدين الشهر المقبل 
في مدينة صباح األحمد السكنية، 
ليصبح إجمالي مراكز الخدمة في 

المنطقة 4.

محمد المهان

ثامر السويط خالد الطمارحمد العبيد

تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل المادة رقم )2( من 
القانون رقم )35( لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس 

األمة بشأن تحديد الجرائم المخلة بالشرف واألمانة. 
ويقضي القانون الــذي تقدم به النواب: ثامر السويط، 
وحمد العبيد، وخالد المونس، وخالد الطمار، ومحمد 
المهان في مادته االولى بأن يستبدل بنص المادة رقم )2( 
من القانون رقم )35( لسنة 1962 المشار إليه النص اآلتي: 
»يحرم من االنتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات 
تزيد مدته على ثالث سنوات ما لم يرد إليه اعتباره أو أي 
جريمة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وال 
يجوز الحرمان لغير هذه األسباب، وتعد الجرائم التالية 
 جــرائــم مخلة بالشرف واألمــانــة وهـــي: )الــســرقــة – 

ً
حــصــرا

شيك دون رصيد – النصب واالحتيال – المواقعة الجنسية 
وهتك العرض – الخطف – الزنا – اختالس األموال العامة 
واالستيالء عليها – خيانة األمــانــة – التزوير والتزييف 
بجميع أشكاله – الرشوة – انتحال الصفة - شهادة الزور 
– جرائم الخمور والمخدرات – التجسس على أمن الدولة 
والتخابر مــع الــعــدو – التحريض على الفسق والفجور 

والدعارة والقمار – الغش التجاري(«.
وأمـــا فــي الــمــادة الثانية فــجــاءت عــبــارة يلغى كــل حكم 

يتعارض مع أحكام هذا القانون.

وقالت المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء 
– كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ 

نشره بالجريدة الرسمية.
وقالت المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون بتعديل 
الــمــادة رقـــم )2( مــن الــقــانــون رقـــم )35( لسنة 1962 بشأن 
انتخابات أعضاء مجلس األمة »لم يستطع الفقه القانوني 
وضع تعريف حصري لجرائم الشرف واألمانة، وإن كان ذلك 

 إال أنه غير مقبول إذا تعلق األمر بالحريات 
ً
مقبواًل فقهيا

 للمادة )32( من الدستور: ال جريمة وال 
ً
العامة، فاألصل وفقا

عقوبة إال بناء على قانون.....«.
وحيث إن المادة الثانية من القانون رقم )35( لسنة 1962 
بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمــة قد جــاءت كالتالي 
»يــحــرم مــن االنتخاب المحكوم عليه بعقوبة جنائية أو 
جريمة مخلة بالشرف أو األمانة إلى أن يرد إليه اعتباره...«. 

موجة االقتراحات بقوانين المثيرة... تتواصل
• الطمار إللغاء فوائد القروض... وإنشاء هيئة شرعية للرقابة على البنوك!

• الطشة يقترح إلغاء صندوق المشروعات الصغيرة واستبداله ببنك المبادرين!

قدم النائب خالد الطمار اقتراحا 
بقانون بشأن حظر الفوائد الربوية. 
وجــاء في االقــتــراح أنــه »مــن تاريخ 
العمل بــهــذا الــقــانــون يحظر على 
ــقــــطــــاع الــمــصــرفــي  مــــؤســــســــات الــ
والــمــالــي مــزاولــة أي أعــمــال مالية 
تقوم على الفوائد الربوية، ويعتبر 
 أي عمل مالي 

ً
 مطلقا

ً
 بطالنا

ً
باطال

يتم بالمخالفة لهذا الحظر«.
وأوضـــــــــــــــــــــح أن الـــــمـــــقـــــصـــــود 
بـــمـــؤســـســـات الـــقـــطـــاع الــمــصــرفــي 
والـــمـــالـــي: بــنــك الــكــويــت الــمــركــزي 
ومـــؤســـســـات ومـــحـــافـــظ الــتــمــويــل 
الــحــكــومــيــة والـــبـــنـــوك الــتــجــاريــة 
والــــبــــنــــوك الـــمـــخـــصـــصـــة وفــــــروع 
الـــبـــنـــوك األجــنــبــيــة الـــمـــصـــرح لها 
بالعمل في دولة الكويت وشركات 
الــتــمــويــل واالســتــثــمــار وتــوظــيــف 
األموال وشركات الوساطة المالية 

والصرافة والتأمين.
وذكــــر أن الــمــقــصــود بــاألعــمــال 
الــمــالــيــة الــتــي تــقــوم عــلــى الــفــوائــد 
الربوية: كل مداينة تتضمن زيادة 
ــل الـــقـــرض أو  مــشــروطــة عــلــى أصــ
الـــديـــن نــظــيــر األجـــــل ســـــواء كــانــت 
بغرض التمويل أو االستثمار أو 
إدارة الــمــخــاطــر بــفــائــدة قانونية 
أو اتــفــاقــيــة ثــابــتــة أو مــتــغــيــرة أو 
تــأخــيــريــة أو أيــــا كـــانـــت صــورهــا 
ــالــــودائــــع ألجـــل  أو مــســمــيــاتــهــا كــ
والقروض والتسهيالت المصرفية 
ــا وأغــــراضــــهــــا  ــ ــهـ ــ ــواعـ ــ بـــجـــمـــيـــع أنـ
وقـــــروض الــوســطــاء فـــي األســــواق 
المالية وإصدار السندات وتداولها 
وعمليات خصم الــديــن بأنواعها 
وغــــرامــــات الــتــأخــيــر عــلــى الــديــون 
المستحقة وكل ما هو في حكمها. 
وتــابــع: تشكل بمرسوم يصدر 
بناء على عرض وزير المالية »هيئة 
عليا للفتوى والــرقــابــة الشرعية« 
ــوزراء تضم ذوي  ــ تتبع مجلس الـ
الــخــبــرة والــكــفــاءة واالخــتــصــاص 

وتتولى إبـــداء الـــرأي الشرعي في 
أعمال القطاع المصرفي والمالي 
والــرقــابــة الشرعية عليه، وتضع 
هـــذه الهيئة لوائحها وأنظمتها 
بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي، 
وعلى مؤسسات القطاع المصرفي 
والــمــالــي الــتــي تتعامل بالفوائد 
الــربــويــة تــوفــيــق أوضــاعــهــا وفــق 
أحــكــام هـــذا الــقــانــون خـــالل مـــدة ال 
تجاوز سنة تبدأ من تاريخ نشره 
ــريــــدة الـــرســـمـــيـــة، وعــلــى  فــــي الــــجــ
جــمــيــع الــجــهــات الــحــكــومــيــة - كل 
بحسب اختصاصه - التحقق من 
التزام مؤسسات القطاع المصرفي 
والمالي من توفيق أوضاعها خالل 

هذه المدة.
ــنــــائــــب  مــــــن جـــــانـــــبـــــه، تـــــقـــــدم الــ
مـــبـــارك الــطــشــة بـــاقـــتـــراح بــقــانــون 
تأسيس »بنك المبادرين« لتمويل 
الـــمـــشـــروعـــات مــتــنــاهــيــة الــصــغــر 

والصغيرة والمتوسطة.
ونص االقتراح على أن تؤسس 
خــالل سنة من تاريخ صــدور هذا 
القانون شركة مساهمة عامة باسم 
بنك المبادرين لتمويل المشروعات 
مـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر والـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة برأسمال مقداره مائتا 
مــلــيــون ديــنــار )200 مــلــيــون د.ك(، 

تخصص كاآلتي:
ــن األســـهـــم  1 - نــســبــة 25% مــ
للجهة الحكومية المكلفة تأسيس 
الشركة أو أي جهة حكومية أخرى 

يحددها مجلس الوزراء.
2 - نسبة 5% من األسهم توزع 
على العاملين بالصندوق الوطني 
ــة وتـــنـــمـــيـــة الـــمـــشـــروعـــات  ــايــ ــرعــ لــ
الصغيرة والمتوسطة المنتقلين 
إلـــــى الـــعـــمـــل بــالــبــنــك بــالــتــســاوي 
بـــيـــنـــهـــم وتـــمـــنـــح لـــهـــم بـــضـــوابـــط 
وشـــــروط تفضيلية مــثــل تحديد 
نسبة مخفضة للسهم أو مرونة 

في السداد.

3 - نسبة 70% من األسهم تطرح 
لالكتتاب العام للمواطنين.

ويحدد مجلس الـــوزراء الجهة 
الحكومية التي يعهد إليها إجراءات 
الــتــأســيــس، ويــعــيــن أول مجلس 
إدارة للبنك. ويستثني الــقــانــون 
أعضاء مجلس إدارة البنك )مجلس 
الـــتـــأســـيـــس( مــــن شــــــروط الــنــســبــة 
ــانــــون الـــشـــركـــات  ــي قــ الــــمــــحــــددة فــ
المشار إليه لعدد األسهم التي يجب 

أن يملكها عضو مجلس اإلدارة.
وجــاء فيه: يتولى البنك رعاية 
وتــنــمــيــة الـــمـــشـــروعـــات متناهية 
الصغر والــصــغــيــرة والمتوسطة 
ــالـــي والــفــنــي  ــم الـــمـ ــقـــديـــم الــــدعــ وتـ
للمبادرين الكويتيين، وله كذلك أن 
يمارس كافة األنشطة المصرفية 

المصرح بها للبنوك التجارية.
ــلـــغـــى الــــقــــانــــون  ــه، يـ ــبــ ــمــــوجــ وبــ
رقـــم 98 لسنة 2013 الــمــشــار إليه 
وتــؤول إلى بنك المبادرين أصول 
ــــدوق الـــوطـــنـــي  ــنـ ــ ــــصـ وخـــــصـــــوم الـ
لـــرعـــايـــة الـــمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
والـــمـــتـــوســـطـــة، ويـــحـــل مــحــلــه في 
تنفيذ أغــراضــه، وتـــؤول إليه كافة 
ــتــــزامــــات الــمــتــرتــبــة  الــحــقــوق وااللــ
عــلــى الــصــنــدوق الــوطــنــي لرعاية 
وتــنــمــيــة الــمــشــروعــات الــصــغــيــرة 
والمتوسطة وينتقل الموظفون 
العاملون في الصندوق إلى البنك 
بكامل حقوقهم المالية واإلداريـــة 

ودرجاتهم الوظيفية.
وقالت المذكرة اإليضاحية، إن 
مجلس األمــة أقــر القانون رقــم 98 
لسنة 2013 فــي شـــأن الــصــنــدوق 
الوطني لرعاية وتنمية المشروعات 
الـــصـــغـــيـــرة والـــمـــتـــوســـطـــة بــهــدف 
تنمية االقــتــصــاد الــوطــنــي وخلق 

ــع مـــصـــادر  ــويـ ــنـ فـــــرص الـــعـــمـــل وتـ
الــدخــل لتخفيف األعـــبـــاء المالية 
عــن الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة، عن 
طريق رعاية وتنمية المشروعات 

الصغيرة والمتوسطة.
وعــلــى مــــدى ســـنـــوات مـــن عمل 
ــنـــدوق ظـــهـــرت بــعــض أوجــــه  الـــصـ
القصور التي تتطلب معالجتها 
ــاره وتـــحـــقـــيـــق  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــيـــح مـ ــتـــصـــحـ لـ
االستفادة القصوى منه، لــذا جاء 
هذا االقتراح بقانون لتأسيس بنك 
 عن 

ً
المبادرين بحيث يكون بديال

الصندوق أكثر حرية وديناميكية 
مع المبادرين وتمويل المشروعات 
الـــصـــغـــيـــرة ومـــتـــنـــاهـــيـــة الـــصـــغـــر، 
فالمشروعات الصغيرة تعتبر من 
أهم آليات التطور التكنولوجي، كما 
تساهم المشروعات الصغيرة في 
تدوير وتنشيط استخدام الخامات 
الــمــحــلــيــة والــمــنــتــجــات الــثــانــويــة 
وإعـــــــــــادة اســــتــــخــــدام الـــكـــثـــيـــر مــن 
مخلفات عمليات اإلنتاج والهالك 
 
ً
وفاقد التشغيل، كما تساهم ايضا

في تطوير استخدام التكنولوجيات 
الــمــحــلــيــة ورفــــــع مـــســـتـــواهـــا، كما 
 في البقاء والنمو 

ً
تعد اكثر حظا

عـــن كــثــيــر مـــن الـــشـــركـــات الــكــبــيــرة 
والمؤسسات ذات الهياكل الضخمة، 
لمحدودية مساحة مرونتها وبطء 
استجابتها امام متغيرات السوق 
 الـــى طبيعة الــمــشــروعــات 

ً
قــيــاســا

الصغيرة المرنة وما تتمتع به من 
استعداد وتوافق وسرعة مواكبة 
متغيرات السوق وحركة العرض 

وتابع والطلب.

الطشة في جلسة سابقة

شعبان: تالعب في جامعة 
الكويت أكبر مؤسسة تعليمية 

انتقد النائب شعيب شعبان ما أسماه بالتالعب في أكبر مؤسسة 
تعليمية، وهــي جامعة الكويت، بتغيير اإلدارة والــعــمــداء بشكل 

عشوائي دون بيان المبررات، معتبرا ذلك من غير المقبول.
وقـــال شــعــبــان، فــي تــغــريــدة على حسابه فــي »تــويــتــر«، ال يجب 
لحكومة مستقيلة إصــدار قــرارات بشأن شغل الوظيفة ال تتعلق 

بالمصلحة العامة وال العمل. 
وطــالــب  وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي د. حمد العدواني 

شعيب شعبانبمراجعة هذا األمر، أو تحمل التبعات في حال عودته أو غيره.

هايف: عمل معلمي األوقاف كباقي 
قطاعات الجامعة والمعاهد والتربية

كشف النائب محمد هايف عن تواصله مع وزير العدل وزير 
األوقاف والشؤون اإلسالمية عبدالعزيز الماجد، ووكيل الوزارة، 
ورئيس ديــوان الخدمة المدنية، حول قــرار الوزير األخير فيما 

يتعلق بدوام المعلمين العاملين في »األوقاف«. 
وقــــال هــايــف إن »األمــــــور تــتــجــه إن شــــاء الــلــه إلــــى بــقــاء عمل 
المعلمين على ما هو عليه، لطبيعة عملهم كباقي قطاعات التعليم 

في الجامعة والمعاهد ومدارس التربية«.
  محمد هايف

عقب جملة من االقتراحات بقوانين بزيادات 
رواتب وشراء قروض وإسقاط فوائد، هبت 
موجة أخرى من االقتراحات المثيرة، إذ قدم 

 بقانون بإلغاء الفوائد الربوية 
ً
نائب اقتراحا

التي تضعها البنوك على القروض، وآخر 

اقترح إلغاء صندوق المشروعات الصغيرة 
واستبداله ببنك المبادرين، فيما قدم 5 

 بقانون بإنشاء شركة مساهمة 
ً
نواب اقتراحا

الستقدام العمالة على غرار شركة العمالة 
المنزلية مع إلغاء نظام الكفيل.

»اإلسكانية« البرلمانية تلغي الوكالة العقارية 
وتزيد رسوم أراضي الفضاء إلى ١٠٠ دينار

وافقت لجنة اإلسكان البرلمانية باالجماع خالل اجتماعها، 
أمــس األول، على إلغاء الوكالة العقارية لتصبح وكالة كسائر 
الوكاالت األخــرى المنظمة في القانون المدني، وال يوجد فيها 
ضمان لملكية أي شخص، كما وافقت على كسر االحتكار أراضي 
الفضاء التي تتجاوز أعدادها عشرات آالف، وتخفض الرسوم في 
قانون أراضي الفضاء من ٥ آالف متر مربع إلى ألف متر مربع، 
 من ١٠ دنانير للمتر 

ً
ا واحتساب الــرســوم بشكل تصاعدي بــدء

.
ً
المربع حتى تصل إلى ١٠٠ دينار للمتر المربع سنويا

واعتبر مقرر اللجنة اإلسكانية البرلمانية النائب د. عبدالعزيز 
الصقعبي، أن الوكالة العقارية ما هي إال تحايل على القوانين 
السكنية، وهناك أكثر من ٤٦١٩ وكالة عقارية سجلت في السنوات 
األخيرة، وأعدادها تجاوزت عدد الوحدات السكنية في الكثير من 
مناطق الرعاية السكنية، وفي المقابل آالف األسر تعاني من أزمة 
 الوكالة العقارية ظلم للمواطنين 

ً
السكن وغالء المعيشة، معتبرا

وتحايل على المال العام.
عبدالعزيز الصقعبي
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بالرغم مــن أن الكتاب »ســجــل الـــزالزل 
العربي« للدكتور عبدالله يوسف الغنيم 
صدر في آخر طبعة له عام 2002، فإنه أول 
دراسة شاملة ألحداث الزالزل وآثارها في 

المصادر العربية
 رحلته مع هذه الدراسة جاءت بحكم 
تخصصه بعلوم الجغرافيا إلى أن وقع 
الزلزال المدمر في اليمن عام 1982 مما 
دفعه إلى تجميع وتسجيل وتحليل كل 
مــا ورد فــي الــمــصــادر الــعــربــيــة القديمة 

من أخبار.
وفي عام 1986 حصل على تفرغ علمي 
في جامعة الكويت انصرف فيه إلى جمع 
المزيد من المعلومات في أشهر المكتبات 
العالمية، وهــي مكتبة جامعة هــارفــارد، 
لتكتمل صورة البحث بشكل سجل موثق 
يعتمد على أدق الــمــصــادر، وفــي األخير 
ــة الــتــي  ــدراســ ــذه الــ أنـــهـــى مــــشــــواره مـــع هــ

جاوزت مدتها ربع قرن.
استشعرالمؤلف أن المكتبة العربية 
في ميدان علم الزالزل بحاجة إلى دراسة 
تجيب عن أسئلة كانت معلقة، ســواء ما 
يــتــصــل بــالــتــعــريــف والــتــفــســيــر وســنــوات 
الحدوث واألقاليم المتأثرة بها واآلثــار 

الناجمة عنها.

يشير الدكتور الغنيم في مقدمة كتابه 
إلــى أن فــائــدة التتبع التاريخي للظاهرة 
ال تــقــتــصــر فــقــط عــلــى عــلــمــاء الـــــــزالزل أو 
الجغرافيين بــل تفيد المؤرخين وعلماء 

اآلثار.
الـــدراســـة تــنــاولــت أســبــاب الــــزالزل عند 
العرب ومدى تأثرهم بآراء من سبقهم من 
األمم األخرى وأحدات الزالزل في الكتابات 

العربية.
ــك »ســــجــــل الــــــــــزالزل الــــعــــربــــي«،  ــ ــلـــي ذلــ تـ
 عــلــى أوثـــق 

ً
ــداده اعـــتـــمـــادا ــــذي قـــام بـــإعـ والـ

المصادر العربية، وتحليل للسجل وبيان 
االستنتاجات التي تم استخالصها.

الرياح هي المحرك

ــنــــد الــــعــــرب،  عـــــن أســـــبـــــاب الــــــــــــزالزل عــ
يــســتــعــرض آراء الــعــلــمــاء الــعــرب مــن ابــن 
سينا الــى إخـــوان الصفا إلــى القزويني، 
ويقارن ذلك بأقوال أرسطو، ويتوقف عند 
أربعة آراء لينتهي به األمر إلى القول إن 

الرياح هي المحرك األساسي للزالزل.
ــــداث الـــــزالزل فـــي الــكــتــابــات  وحــــول أحـ
الــعــربــيــة، الــتــي حــظــيــت بــاهــتــمــام خــاص 
ــا كـــتـــب عــــن األســـــبـــــاب، غـــيـــر أن  يـــفـــوق مــ
ــا فــي  ــهـ ــعـ ــمـ تـــحـــقـــيـــق تـــلـــك األهـــــــــــداف وجـ
سجل واحد من األمور التي تفتقد إليها 

 أن الـــزالزل 
ً
المكتبة الــعــربــيــة، خــصــوصــا

ــتـــاج إلـــى  عـــلـــم يـــقـــوم عـــلـــى الــتــنــبــؤ ويـــحـ
سلسلة من المعلومات التاريخية التي 
تغطي المؤشرات المناسبة عن مناطق 
ــذا الــفــصــل  ــي هــ ــقـــشـــري«، وفــ »الـــضـــعـــف الـ
جمع المصنفات العربية، التي تعتبر من 
الــمــصــادر الرئيسية فــي أحـــداث الـــزالزل، 
وتتمثل في نوعين من المصنفات، أولهما 
الكتب والرسائل والدراسات التي كتبت 
فـــي الـــمـــوضـــوع، والــثــانــي كــتــب الــتــاريــخ 

»الحوليات التاريخية«.
 
ً
 واسعا

ً
وفــي متن الــدراســة أفــرز حــيــزا

ــو ثــبــت  ــ ــزالزل، وهــ ــ ــلــ ــ ــ لــلــســجــل الــــعــــربــــي ل
للمعلومات العربية مرتبة وفق سنوات 
حدوثها، أن يبدأ هــذا السجل مــع بداية 
التاريخ الهجري... وهناك مصادر عربية 
ــــزالزل الــتــي سبقت الهجرة  كتبت عــن الـ
النبوية، حيث يشير عدد من المؤرخين 
إلــى زالزل وقعت في بــالد الــشــام، ومنها 

منطقة انطاكية في تركيا.
 إن أقدم زلزال تم إثباته كان في السنة 
الخامسة مــن الــهــجــرة، وينتهي السجل 
بسنة 1318هـ والذي يصادف عام 1900م.

أول المراصد بالمنطقة

يفيد الدكتور الغنيم بأن المراصد بدأت 
االنــتــشــار فــي الــعــالــم خــالل الــربــع األخير 
من القرن التاسع عشر، وقبل ذلــك كانت 
األحـــــداث الــزلــزالــيــة ال يــشــعــر بــهــا إال في 
مكان حدوثها، وأقــدم مرصد تم إنشاؤه 
في البالد العربية كان مرصد »حلوان« عام 
1868 بمصر، وتصدر عنه تقارير سنوية، 
تم نقله من العباسية بالقاهرة إلى حلوان 
1903، أما المرصد الثاني في المنطقة فهو 
مرصد اسطنبول عام 1896، وكان المرصد 
الثالث في بلدة »كسارة« في لبنان، مدخل 

سهل البقاع عام 1906.
ــــي مــعــالــجــة   فـ

ً
 واضـــــحـــــا

ً
ــع نـــهـــجـــا ــبــ اتــ

المعلومات، فقد تمت مراجعة كل خبر ورد 
في السجل بجميع المصادر التاريخية 
الــجــغــرافــيــة. اعــتــمــد فــي تــحــويــل الــتــاريــخ 

الهجري إلى ما ذهب إليه أغلب الكتاب، 
وهو اعتبار بداية التاريخ الهجري يوم 

16 يوليو 622 يوليانية.
وأورد قائمة بسجل األحداث التاريخية 
من القرن األول الهجري إلى القرن الرابع 

عشر الهجري.

زلزال مكة قبل البعثة النبوية

وبشأن تحليل السجل ونتائجه يذكر 
الــدكــتــور الــغــنــيــم أن أول زلـــــزال كـــان في 
العصر الــخــامــس مــن الــهــجــرة على عهد 
الــنــبــي محمد »صــلــى الــلــه عليه وســلــم«، 
ولعل أهم الزالزل التي حدثت قبل البعثة 
زلزال أصاب مدينة مكة يوم مولد النبي 
»صلى الله عليه وسلم«، وتأثرت به الشام 

وتحطم بنتيجته »إيوان كسرى«.

أنواع الزالزل 

يتضح من القراءة التاريخية التي قام 
بها المؤلف والنظرة العامة للسجل أن 

هناك نوعين من الزالزل.
 األول الـــزالزل اإلقليمية التي تصيب 
منطقة بــعــيــنــهــا. والــثــانــي الــتــي تصيب 

مجموعة من األقاليم دفعة واحدة.
 
ً
ثم قــام بتقسيم النوع األول جغرافيا

ــران،  ــ إلــــى ســبــع مــنــاطــق زلـــزالـــيـــة هــــي: إيـ
والعراق، والشام، وغرب الجزيرة العربية، 
ــــال اإلفـــــريـــــقـــــي، وبـــــالد  ــمـ ــ ــــشـ ومـــــصـــــر، والـ

األندلس. 
ويـــؤكـــد الــبــاحــث الـــدكـــتـــور الــغــنــيــم أن 
مسألة التنبؤ بحدوث الزالزل من المسائل 
 عن الوصول 

ً
التي مازال العلم فيها قاصرا

إلى وضع حد لتجنب تلك اآلثار المدمرة 
لكوارث الزالزل، لكن يمكن القول إن الزالزل 
 في المناطق التي 

ً
تميل للظهور مجددا

سبق أن ظهرت فيها بشكل عام، ويظهر 
ذلك في السجل العربي من تكرار الزلزال 
فــي انــطــاكــيــة، وحــلــب، ودمــشــق، واليمن، 
وغيرها من المناطق التي تدخل ضمن 

نطاق »الضعف القشري«.

كشفت رئيسة قسم الــدراســات اإلداريـــة 
فــي كلية بوكسهل الكويت د. أرزو حــراف 
عن مشاركتها، بالتعاون مع عضو هيئة 
الــتــدريــس فــي قــســم الـــدراســـات االداريـــــة د. 
وائل عبدالله في المؤتمر الدولي السادس 
لتكافؤ الفرص في القيادة المستدامة وإدارة 
االبتكار التكنولوجي المنظم من الجامعة 
االهلية في البحرين بالتعاون مع جامعة 
برونيل البريطانية، عبر تقديم ورقة عمل 
بعنوان »التحول الرقمي والدفع اإللكتروني 
لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة في 
الكويت«، مشيرة إلى أن هذه الورقة حازت 

جائزة أفضل ورقة عمل في المؤتمر.
ويــعــتــبــر الــمــؤتــمــر مــن أبــــرز الــمــؤتــمــرات 
االقتصادية في العالم، إذ تحضره جامعات 
من دول متعددة مثل بريطانيا والواليات 
الـــمـــتـــحـــدة وفـــرنـــســـا والـــتـــشـــيـــك ومــالــيــزيــا 

وإنــدونــيــســيــا وأســتــرالــيــا وعــشــرات الـــدول 
األخرى. 

ويسلط المؤتمر الضوء على االحتياجات 
 فــي مجال التحول الرقمي 

ً
األكــثــر إلــحــاحــا

وكيفية االستفادة من أحدث التطورات في 
مــجــال التكنولوجيا لتحويل الــعــديــد من 
الخدمات التي تقدمها الشركات من خالل 

اإلنترنت.
وقـــدم د. وائـــل عــبــدالــلــه ود. أرزو حــراف 
دراســة علمية عن التحول الرقمي وكيفية 
استفادة الشركات والمؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة في الكويت لتطوير خدماتهم 
ومنتجاتهم وكيفية تسويقها لعمالئهم 
وتحسين الخدمة لديهم مــن خــالل العمل 

عبر االنترنت.
ويعتبر هــذا التطور التكنولوجي أداة 
مساعدة لهذه المؤسسات لتقديم تجربة 

أفضل للعمالء، وتوفير التكاليف ووضع 
حد لعمليات االحتيال المالي، وهو ما مثل 
فــرصــة لفحص الــمــوضــوعــات مــتــعــددة من 

وجهات نظر جديدة. 
 إن »الــمــشــاركــة في 

ً
وعــلــق عبدالله قــائــال

ــم الــنــشــاطــات  مــثــل تــلــك الــمــؤتــمــرات مـــن أهـ
للبقاء عــلــى اطـــالع عــلــى أحـــدث الــتــطــورات 
فــي مــجــاالت الــبــحــث الــعــلــمــي وهـــو عنصر 
حاسم في تطوير األداء األكاديمي ويضمن 
استمرار تطوير النشاط العلمي في الكلية 
 
ً
بــمــا يــســاهــم فـــي زيـــــادة إشــعــاعــهــا محليا

.»
ً
وإقليميا

أعــلــن الــمــديــر الـــعـــام لجمعية 
إنسان الخيرية، مبارك العازمي، 
حصول الجمعية، وللمرة األولى 
على مستوى الجمعيات الخيرية 
 ISO9001 في الكويت، على شهادة
ــة، وشـــــهـــــادة الــمــطــابــقــة  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
الـــدولـــيـــة فـــي إدارة اســتــفــســارات 
المتبرعين والمستفيدين 10002 

.ISO
وأوضــــح الــعــازمــي أن جمعية 
 ISO إنسان حصلت على شهادة
ــعــد أكــثــر معيار 

ُ
لــلــجــودة، الــتــي ت

 إلدارة جــودة 
ً
مــعــتــرف بــه دولـــيـــا

ــفــــاءة الــعــمــلــيــات الــتــشــغــيــلــيــة  وكــ
ــلــــيــــة، بـــعـــد بـــحـــث وتـــقـــٍص  الــــداخــ
متواصلين من قبل فريق التدقيق 
 UKAS المتخصص التابع لهيئة
لالعتماد الدولي، الذي عمل على 
الكشف عن معايير الجودة التي 

تتبعها الجمعية فيما تقوم به من 
أعــمــال، ومــدى التزامها بتطبيق 
الــمــعــايــيــر الـــدولـــيـــة فــــي اإلدارة 

والتشغيل.

● عادل سامي
نظم مركز صباح األحمد للتدريب البيئي في الجمعية الكويتية 
لحماية البيئة، بالتعاون مع الجمعية الكويتية لعلوم األرض، ورشة 
نقاشية تحت شعار »زلزال تركيا وتبعاته على دولة الكويت«، قدمتها 
األســتــاذة المشاركة في علم الجيولوجيا بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، والمتخصصة في علم بصريات وجيوكيمياء 
الصخور الرسوبية والبيئة د. إلهام اللنقاوي، واألستاذ المساعد 
فــي علوم الجيولوجيا بجامعة الكويت والمتخصص فــي مجال 
الجيولوجيا البنائية وعضو الجمعية الكويتية لعلوم األرض د. 
محمد نقي، والمشرف على الشبكة الوطنية الكويتية لرصد الزالزل في 
معهد الكويت لألبحاث العلمية مدير برنامج دعم متخذي القرار إلدارة 

األزمات عضو الجمعية الكويتية لعلوم األرض د. عبدالله العنزي.
من جانبها، أكدت مديرة البرامج واألنشطة عضوة مجلس إدارة 
جمعية البيئة جنان بهزاد أن »الحلقة ناقشت ثالثة محاور رئيسية، 
هي تاريخ الزالزل في الكويت وعرض أسبابها من واقع دراسة بيانات 
محطة األبحاث ومدى تأثر الكويت بالزالزل اإلقليمية ودراسة حالة 

زلزال تركيا وأسبابه«.
بدورها، ذكــرت اللنقاوي أن أكثر المناطق تضررا بالزالزل هي 
المناطق التي تقع ضمن المركز السطحي للزلزال، مؤكدة أنه من 

المستحيل تحديد وقت حدوث الزلزال، ومكان بؤرته أو شدته.
من جانبه، أكد العنزي أن من أهــداف الورشة نشر الوعي ونبذ 
ــــزالزل هــي حركة  اإلشـــاعـــات والــمــعــلــومــات الــخــاطــئــة، مضيفا أن الـ
طبيعية ال يمكن تقليلها أو منعها، ولــكــن يمكن تــفــادي آثــارهــا 
السلبية ومخاطرها، وهي ال تقتل وال تسبب الدمار ولكن المباني 
هي التي تقتل، وهنا نصل الى التوصية باالهتمام بالبنى التحتية 
وتأهيلها الستقبال الزالزل ووضعها تحت رقابة أثناء البناء لتناسب 
االشــتــراطــات الــتــي وضعتها مــؤســســات الــدولــة، وااللـــتـــزام بالكود 

الزلزالي العالمي. 
وأوصى العنزي بوجود خطة طوارئ لالستجابة للزالزل، مضيفا 
أن هناك مصدرين للزالزل يؤثران على الكويت، أحدهما مجموعة 
من الــزالزل في المناطق الجنوبية، المناقيش وأم قدير، والمناطق 
الشمالية الروضتين والصابرية، واآلخر من جبال زاغروس نتيجة 

االنشطة التكتونية.
ولفت إلــى أنــه مــن وجهة نظر الباحثين فــي مجال الــــزالزل، فإن 
تأثيرها في الكويت بسيط جدا، والشعور بها يقتصر على المناطق 
الساحلية، لسببين: ان المناطق فيها مبان عالية والشعور باالهتزاز 
بالمبنى ناتج عن عدم قدرته على مواجهة الزلزال، وثانيا طبيعة 
وجــود التربة الطينية الساحلية في الكويت تساعد على تضخم 
االحساس بالزالزل، حتى أن أكبر الزالزل، التي ضربت منطقة برقان 
بدرجة 5 على مقياس ريختر، لم يكن له تأثير مدمر وكــان تأثيره 

محدودا جدا في منطقة صباح األحمد.
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عبدالله الغنيم يرصد ويحلل ظاهرة الزالزل في المنطقة العربية 

حمزة عليان

مبارك العازمي

زلزال مكة يوم 
مولد النبي تأثرت 

م 
ّ
به الشام وتحط
نتيجته »إيوان 

كسرى« في مارس

أول مرصد 
بالمنطقة كان في 
»حلوان« والثاني 

في تركيا والثالث 
في لبنان

جانب من االعتصام

ورشة نقاشية تدعو إلى التزام
الكود الزلزالي للبناء

»نقابة األوقاف« 
إلعادة النظر 
بزيادة الدوام

ــلـــس  ــجـ اســــــتــــــغــــــرب مـ
إدارة نــقــابــة الــعــامــلــيــن 
فـــــــي وزارة األوقـــــــــــاف 
ــة  ــيـ والـــــشـــــؤون اإلســـالمـ
من صدور قرار الوزارة 
والــمــعــمــم مـــؤخـــرا عــلــى 
ــادة  ــ ــزيــ ــ ــا، بــ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ قـ
ساعات الدوام الرسمي 
عــلــى غــيــر الــمــعــمــول به 

منذ سنوات طويلة.
وأكد مجلس اإلدارة، 
فــــــي بــــــيــــــان، أمــــــــــس، أن 
ــــارض  ــعــ ــ ــتــ ــ »الــــــــــــقــــــــــــرار يــ
بشكل بين مع ما باتت 
تــتــجــه إلـــيـــه حــكــومــتــنــا 
مــن اســتــحــداث الــبــدائــل 
والــحــلــول الــتــي تقضي 
ــة االخـــتـــنـــاق  ــالــ عـــلـــى حــ
ــروري فــــي الـــشـــارع  ــ ــمـ ــ الـ
الــــكــــويــــتــــي خــــاصــــة فــي 
ــات الـــــــــذروة، عــبــر  ــاعــ ســ
ــة الــــبــــصــــمــــة  ــ ــومــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ مــ

المرنة«.
وناشد وزير األوقاف 
ــة  ــيـ والـــــشـــــؤون اإلســـالمـ
ضرورة إعادة النظر في 
القرار الصادر باإلبقاء 
ــلــــى الــــنــــظــــام الـــقـــديـــم  عــ
لـــلـــدوام، وانــتــظــار قـــرار 
مجلس الخدمة المدنية 
ــة  ــمـ ــبـــصـ ــــصـــــوص الـ ــــخـ بـ
المرنة، ومراعاة أحوال 

العاملين في الوزارة.
وعـــــبـــــر عــــــن تـــخـــوفـــه 
مــمــا قـــد يــنــجــم عـــن هــذا 
الـــقـــرار مــن آثـــار سلبية 
ــلـــى مـــنـــظـــومـــة الــعــمــل  عـ
بــالــوزارة، ومــن ثــم على 
أداء الــعــامــلــيــن، ومــا قد 
يــحــدث مــن اضــطــرابــات 

أسرية.

 للمطالبة
ً
اتحاد التطبيقي نظم اعتصاما
عب المغلقة

ُّ
بحل مشكلة الش

الميموني: طرقنا كل األبواب لكن ال حياة لمن تنادي

● حمد العبدلي
أكــد رئيس االتــحــاد الــعــام لطلبة ومتدربي 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 
مـــاجـــد الــمــيــمــونــي أن طــلــبــة الــهــيــئــة يــعــانــون 
مــشــاكــل كــثــيــرة وعــلــى رأســهــا مشكلة الشعب 

الدراسية المغلقة.
جاء ذلك خالل االعتصام الذي نظمه االتحاد 
أمــام ديــوان عــام الهيئة بالشويخ، ظهر أمس 

الثالثاء بمشاركة مجموعة من الطلبة.
وأوضح الميموني أن االتحاد سعى جاهدا 
لتوصيل صــوت الطلبة ومــدى معاناتهم من 
مشكلة الشعب المغلقة، وأنه طرق كل االبواب 
للوصول الى حل مرض يحافظ على مستقبل 
الطلبة ولــكــن ال حــيــاة لــمــن تــنــادي، موضحا 
أن االتـــحـــاد وجـــه عـــدة مـــراســـالت ومــنــاشــدات 
لمسؤولي الهيئة »وأوصــلــنــا صــوت الطالب، 
وأن مستقبله الدراسي معرض للخطر بسبب 

الشعب المغلقة«.
وأكد أن »االعتصام هو بداية التصعيد ضد 
إدارة الهيئة، وستكون كافة الخيارات مطروحة 
للحفاظ على مستقبل الطلبة«، موضحا أنه 
لــن يــفــض االعــتــصــام حــتــى تــتــم تلبية جميع 
مطالبات الطلبة االمــر الــذي تسبب في تأخر 

تخرج الكثير منهم.

من جانبه، قال رئيس رابطة أعضاء هيئة 
التدريس في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب د.خالد الصيفي إن »مشكلة الشعب 
ــراف، والــى  ــ المغلقة صـــداع يـــؤرق جميع األطـ
االن لم نجد لها حال جذريا«، موضحا أنه »من 
بــيــن الــحــلــول الــتــي طــرحــنــا الــقــابــلــة للتطبيق 
هي تعيين الكويتيين من أصحاب الشهادات 
المتخصصة إمــا بــاالصــالــة أو بالندب لفتح 
المزيد من الشعب الدراسية واالســتــفــادة من 

شهادات المواطنين«.
وذكر د.الصيفي أن رابطة التدريس تتفهم 
العمل النقابي واالعتصام الــذي أقامه اتحاد 
الطلبة والممارسات النقابية، مبينا أنه تمت 
مطالبة االتــحــاد بــتــزويــد الــرابــطــة بمطالبهم 
لــتــحــديــد مــوقــف الــرابــطــة مــن هـــذا االعــتــصــام، 
مبينا أن الشعب الدراسية البد أن تحل بشكل 

جذري ومستدام.

»إنسان الخيرية« تحصل 
ي »أيزو«

َ
على شهادت

ظواهر طبيعية مصاحبة للزالزل
يعدد الباحث الظواهر الجوية المصاحبة للزالزل ومنها

1- كسوف الشمس أو خسوف القمر
2- اضطراب الشهب وسقوط النيازك 

3- العواصف والرياح واألمطار والصواعق
4- وميض الزالزل 

أما الظواهر الطبيعية المصاحبة للزالزل، فهي التي تطرأ على المياه 
الجوفية مثل، نضوب المياه أو تدفقها أو يحدث عكس ذلك، إذ تتفجر 
العيون، وترتفع المياه في اآلبار، أو تظهر الفوارات الحارة، واألصوات 
المصاحبة للزالزل تلك الناجمة عن احتكاك الصخور الباطنية، التي 
ينشأ عنها أمـــواج ذات ذبــذبــات سريعة تنتشر فــي الــغــالف الخارجي 

 أشبه بالرعد.
ً
 عميقا

ً
لألرض، مكونة دويا

»بوكسهل« تفوز بجائزة أفضل ورقة عمل عن »التحول الرقمي«
خالل مؤتمر دولي نظمته الجامعة األهلية في البحرين بالتعاون مع »برونيل البريطانية«

ةديرجلا•
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عــشــت ســنــيــن طــويــلــة فـــي غــربــة الـــدراســـة 
 العلم في بالد األسود الثالثة )إنكلترا( 

ً
طالبا

ــة الــدكــتــوراه التي   فــي فــتــرة دراســ
ً
وتــحــديــدا

ــر  عــشــتــهــا وســـــط الـــعـــاصـــمـــة فــــي شــــــارع )ابــ
ــتـــريـــت( قــــرابــــة األربـــــــع ســـنـــوات  ــــون سـ ــربـ ــ والـ
ونيف. األهم من استذكار تلك األيام الخوالي 
بحالوتها ومرارتها اآلن هو واقع الحال، كنت 
في كل صباح من كل يوم أمشي إلى جامعتي، 
وأحيانا أسترق النظر عند الحديقة المتاخمة 
للبناية التي أسكن لنصب تذكاري لعدد من 
ضحايا اإلرهــاب لهجوم 7/7 من عام 2005، 
وأمــثــال ذاك النصب الكثير حــول العاصمة 
وأجـــــزاء مــتــفــرقــة حـــول الــبــالد وفـــي كــل بــالد 
الــعــالــم، حــتــى أنــنــي شــاهــدت الــمــعــابــد تقام 
لمقاتلين في اليابان ماتوا منذ مئات السنين 
 
ً
ــعـــددة، كـــل ذلــــك احـــتـــرامـــا ــتـ ولـــهـــم قــصــص مـ

لتضحياتهم ألجل بلدانهم. 
المهم أن مثل ذلك النصب التذكاري وإذا 
 وارتبط 

ً
ما قام في مكان ما وأصبح شهيرا

بذاكرة الناس والمارة، يصبح له طابع خاص 
ــتــــرام شـــديـــد لــــدى الــشــعــوب والـــزائـــريـــن  واحــ
والمقيمين ال يمكن أن يوصف، وال يوصف 

ذاك الشعور الداخلي البتة.
 ولله الحمد والمنة، اهتمت الدولة لدينا 
 ،

ً
هنا في الكويت بهذا الجانب اإلنساني كثيرا

نــعــم نــحــتــاج أن نـــوثـــق ونـــعـــرف ونــســتــذكــر 
شهداءنا بشكل أكبر، وال يمكننا أن نوفيهم 
حقهم مهما طــال الزمان أو قصر، ولكن في 
نهاية المطاف كان هناك اهتمام بوضع نصب 
تذكاري ألبشع جرائم التاريخ الحديث خاصة 
على المنطقة، وهــو الــغــزو العراقي الغاشم 

على دولتنا الحبيبة الكويت عام 1990. 

مثل هذا النصب التذكاري الذي شاهدته 
في عدد من الجمعيات التعاونية يهدف إلى 
استذكار تضحيات الشهداء وتثبيت حقائق 
تاريخية لدى المارة، وكل من يشاهد النصب 
من بعيد، كما أن له األثر الكبير من الناحية 
التعليمية بحيث يعيد النصب إحياء مآثر 
الشهداء ويعلم الصغار، ومن لم يعرف الكثير 
عن الغزو وما تعايش معه الناس إبان تلك 
الفترة، وكيف غدر العراقيون بجارهم وهدروا 

دماء أبنائه.
 لن أذكر طبعا أنه )النصب( عربون وفاء 
ألســـر الـــشـــهـــداء، ألن هـــذا تــقــلــيــل مـــن حقهم، 
ومهما عملت الــدولــة فلن تــوفــي مواطنيها 
الــشــهــداء الــبــتــة وال أســـرهـــم حــقــهــم وال حق 
دمــائــهــم الــزكــيــة، واآلن وبــعــد أن تــعــمــدت أن 
أستهل بتلك الجمل في مقدمة المقالة، وجب 
 وهو أهمية ارتباط 

ً
 مهما

ً
علّي أن أوضح أمرا

أي نــصــب تـــذكـــاري، ال ســيــمــا نــصــب شــهــداء 
الوطن بالموقع الذي دشن فيه، أي أن يرتبط 
النصب أو المعلم الثقافي بشكل عام بالمكان 
الــذي أوجــد فيه منذ يومه األول، فليس من 
المنطقي أن يتم تدشين نصب تذكاري في 
مــوقــع مــا وبــعــد سنة يتم نقله لموقع آخــر، 
وهكذا وعلى حسب األهــواء، تخيلوا لو هذا 
حصل فــي بــالد الــعــالــم األول! تخيلوا كيف 

ستكون ردة فعل الناس! 
شرعت جمعية السرة التعاونية في دولة 
 بنشاطاتها 

ً
 فشيئا

ً
الكويت بالتوسع شيئا

التجارية ورغم أن هذا األمر بالمطلق شيء 
جميل ومحمود ويخدم سكان المنطقة وكل 
مــــرتــــادي الــجــمــعــيــة، فــإنــهــم وبــحــجــة وضــع 
مالعب رياضية للعبة )البادل( التي انتشرت 

فــي آخــر سنتين فــي الكويت، أزالـــوا النصب 
ــتــــذكــــاري لـــشـــهـــداء الــمــنــطــقــة إبــــــان الـــغـــزو  الــ
الــعــراقــي بحجة إعـــادة نقله إلــى مــكــان آخــر، 
وعلى إثر ذلك ثارت حفيظة الناس وأقيمت 
وقـــفـــات احــتــجــاجــيــة نــقــلــت عــلــى الــمــنــصــات 
اإللكترونية وتــم تــداول األمــر في الــدواويــن، 
وهذا كله مفهوم ويعلل بحرقة قلوب األهالي 
والمناصرين لتلك القضية، ولكن األهــم هو 

التعامل مع الحدث اليوم. 
مـــا تـــم فــعــلــه يــجــب أن يــتــم الــتــعــامــل معه 
بصورة راقية اآلن تحفظ للجميع كرامتهم، 
فـــهـــذه نــصــيــحــة لــلــقــائــمــيــن عــلــى الــعــمــل في 
الــجــمــعــيــة أقـــدمـــهـــا لــهــم بــكــل ود، تــواصــلــوا 
مــع أهــالــي الــشــهــداء وليتم التنسيق بينكم 
 
ً
إلعادة هذا الصرح إلى مكانه نفسه احتراما

ــــذوا بــخــاطــرهــم( واعـــتـــذروا  لــمــشــاعــرهــم و)خـ
عما حصل بأقرب وقت، نعم بلغني أنه إرث 
من إدارات وقرارات سابقة للجمعية، إال أنني 
أكررها مرة أخرى، فليعد النصب التذكاري 
إلــى مكانه األول وليكن احــتــرام دم الشهيد 

أزكى وأهم همومكم اآلن. 
وكما علمت بأن النصب ليس على مقربة 
من أي خدمات يمكن أن تمس التوسع المقام 
للمالعب، فال شيء يعوق إعادته وترميمه في 
أسرع وقت، وتقديم اعتذار ألهالي الشهداء 
 لما بــدر مــن الجمعية ككيان دون 

ً
احــتــرامــا

النظر لحيثيات األمور. 
احترام دم الشهيد واجب وفرض عين على 
 قد أفنى 

ً
الجميع، فما بالك إذا كــان مواطنا

روحــه في ريعان شبابه ليروي هذه األرض 
بدمائه في وجه عدو غدار لم يرحم األطفال 

وال الشيوخ وال النساء.

المعرفة تحمل المفتاح إلى الرخاء االقتصادي، 
ــداع والـــدرايـــة الفنية  ــ وتــأتــي الــتــكــنــولــوجــيــا واإلبـ
ــم طــرق جــديــدة إلنــتــاج السلع والــخــدمــات 

ُّ
ــَعــل

َ
مــن ت

 »الــمــصــلــحــة 
ً
ــثــريــنــا، فــالــمــعــرفــة هـــي أيـــضـــا

ُ
الــتــي ت

الــعــامــة« األصــلــيــة: األفـــكـــار الــجــديــدة مــن الممكن 
أن تــعــود بــالــفــائــدة عــلــى الــجــمــيــع، ومـــا لـــم تقيد 
الــحــكــومــات واالحــتــكــارات نــشــر هــذه األفــكــار، فــإن 
اســتــخــدامــهــا ال يــنــتــقــص مـــن تـــوافـــرهـــا، هـــذا مهم 
بــشــكــل خـــاص لــلــبــلــدان الــفــقــيــرة، ألنـــه يــعــنــي أنــهــا 
لن تضطر إلى إعادة اختراع العجلة، بل يمكنها 
ببساطة أن تتبنى التكنولوجيات واألساليب التي 
أنشأتها البلدان األكثر ثراء لدفع عجلة التنمية 

االقتصادية.
على الرغم من تقدير أهمية المعرفة من جانب 
أهــــل االقـــتـــصـــاد وصـــنـــاع الـــســـيـــاســـات مــنــذ فــتــرة 
طويلة، فإنهم لم يهتموا بالقدر الكافي بالظروف 
التي تجعلها مفيدة، فالسياق على جانب كبير 
من األهمية، فذلك ألن أي تباين أو عدم توافق بين 
الظروف التي تتولد األفكار في ظلها وخصائص 
ق فيها قد يقلل بشكل كبير من  بَّ

َ
ط

ُ
البيئة التي ت

قيمة اكتساب المعرفة.
رة فـــي مختلف 

ُ
ــذ ــ ــزَرع الـ ــ ـ

ُ
عــلــى ســبــيــل الــمــثــال، ت

ــم، لــكــنــهــا تــخــضــع لــتــهــديــدات بيئية 
َ
أنــحــاء الــعــال

مــخــتــلــفــة، اعــتــمــادا عــلــى الــبــيــئــة الــمــحــلــيــة، فكانت 
جهود البحث والتطوير تركز بطبيعة الحال على 
 في أميركا 

ً
تطوير مقاومة اآلفــات األكثر شيوعا

الشمالية وأوروبــــا، ونتيجة لــهــذا، نجد أن آالف 
ات االختراع المرتبطة بالتكنولوجيا الحيوية  براء
مس 

َ
موجهة نحو دودة الذرة األوروبية، ولكن خ

ات اخـــتـــراع فـــريـــدة فــقــط أعــطــيــت البــتــكــارات  بـــــراء
تحمي من حشرة حفار ساق الذرة، التي تؤثر على 
.
ً
منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا غالبا

بعد دراســـة هــذه األمــثــلــة وأخـــرى كــثــيــرة، يزعم 
ــــوب مــــوســــكــــونــــا وكــــارثــــيــــك  ــاكـ ــ ــــان جـ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
مــة  ــارد أن عـــدم مــالء ــارفـ ســاســتــري مـــن جــامــعــة هـ
ــــادات  ــــصـ ــتـ ــ ــــورة فـــــي االقـ ــــطـ ــمـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات الـ
المتقدمة مــن الممكن أن يشكل عقبة كبرى أمــام 
نمو اإلنتاجية الزراعية في المناطق المنخفضة 
ــد يــمــثــل الــتــبــايــن   لــتــحــلــيــلــهــمــا، قـ

ً
الــــدخــــل، ووفــــقــــا

التكنولوجي في مجال اآلفات ومسببات األمراض 
الخاصة بالمحاصيل وحدها 15% من التفاوت 

العالمي في اإلنتاجية الزراعية.
ــة  ــرابـــطـ ــة نــظــمــتــهــا الـ ــثـ ــقــــاش حـــديـ فــــي حـــلـــقـــة نــ
َم مــوســكــونــا وخـــبـــراء  ــــــدَّ

َ
االقـــتـــصـــاديـــة الـــدولـــيـــة، ق

آخرون مجموعة واسعة من الرسوم التوضيحية 
لــتــوظــيــف تــكــنــولــوجــيــات غــيــر مــالئــمــة، فــوصــفــت 
ميراي كاماريزا، وهي مهندسة حيوية في جامعة 
 
ً
كاليفورنيا فــي لــوس أنجلس، كيف تأخر كثيرا

تطوير تكنولوجيات تشخيص مرض السل وغيره 
من األمراض المعدية التي تؤثر في المقام األول 
على البلدان المنخفضة الدخل عن تكنولوجيات 

تشخيص األمراض الشائعة في البلدان الغنية.
عندما ضربت جائحة مــرض فــيــروس كورونا 

2019 )كوفيد 19( البلدان الغنية، أصبحت مئات 
االختبارات التشخيصية متاحة في غضون أشهر، 
وعــلــى النقيض مــن هــذا، اســتــغــرق األمــر أكــثــر من 
قرن من الزمن لتحقيق تقدم مماثل في حالة مرض 
السل، وعالوة على ذلك، ال تزال تقنيات تشخيص 
مرض السل المتقدمة تعتمد على فنيين مدربين 
 
ً
ومد ثابت من الكهرباء، والذي قد ال يكون متاحا

في البيئات المنخفضة الدخل.
 داخــل البلدان عندما 

ً
قد يحدث التباين أيضا

 لتحقيق 
ً
ر تكنولوجيات مصممة خصوصا

َ
نش

ُ
ت

مــصــالــح مــجــمــوعــات بــعــيــنــهــا عــلــى نــطــاق أوســـع، 
عــلــى سبيل الــمــثــال، قــد تــكــون األتــمــتــة )التشغيل 
اآللـــــي( والــتــكــنــولــوجــيــات الــرقــمــيــة، غــيــر مــالئــمــة 
إذا أنتجت تــأثــيــرات غير مــرغــوب فيها بين عدد 
كبير من العمال، كما يالحظ أنطون كورينك من 
جامعة فيرجينيا، فإن كل اإلبداعات واالبتكارات 
ذات حدين: فهي من الممكن أن تعمل على تعزيز 
 
ً
اإلنتاجية في مجمل األمر، لكنها قد تتسبب أيضا
في توليد تأثيرات إعــادة توزيع حــادة ألصحاب 
رأس المال على حساب العمال، وعندما ال تكون 
، فمن 

ً
مــكــاســب اإلنــتــاجــيــة اإلجــمــالــيــة كــبــيــرة جــــدا

 )مــن منظور مجتمعي( 
ً
الممكن أن تفوقها وزنـــا

تــأثــيــرات إعـــادة الــتــوزيــع السلبية وهــي الظاهرة 
التي يسميها االقتصاديان دارون عاصم أوغلو 

وباسكوال ريستريبو إبداع »النصف نصف«.
تـــقـــدم لــنــا الـــروبـــوتـــات أوضــــح مـــثـــال عــلــى هــذا 
الــتــحــول الــمــعــاكــس ضــد الــعــمــال، ويــعــمــل الــذكــاء 
االصـــطـــنـــاعـــي عـــلـــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق مــــجــــاالت مــن 
الممكن أن تصبح الصراعات المتعلقة بالتوزيع 
ــامـــج  ــرنـ ــــك، فــــــإن بـ ــنـ ــ ــــوريـ ــر كـ ــيـ ــشـ كــــبــــيــــرة، وكــــمــــا يـ
الـــمـــحـــادثـــة اآللــــيــــة )chatbot( الـــــذي يـــحـــل مــحــل 
العمال البشريين يعزز عائدات مهندسي الذكاء 
االصطناعي وأصحاب الشركات، في حين يزيح 
العمال الحاصلين على تعليم أقل من الجامعي، 
ويتعاظم هــذا التأثير فــي الــبــلــدان النامية حيث 
تشكل العمالة المنخفضة التكلفة المصدر الوحيد 

للميزة النسبية.
عالوة على ذلك، ال تكمن المعرفة في البذور أو 
 في األعراف الثقافية، 

ً
البرمجيات فحسب، بل أيضا

ففي حلقة الــنــقــاش ذاتــهــا الــتــي نظمتها الرابطة 
االقتصادية الدولية، تحدث الخبير االقتصادي 
نــاثــان نـــون عــن نـــوع زمــنــي مــخــتــلــف مــن الــتــبــايــن 
حيث من الممكن أن تصبح المعرفة والممارسات 
التي كانت مناسبة لمجتمع ما في وقت ما عاجزة 
عـــن أداء وظــيــفــتــهــا فـــي وقـــت الحــــق، حــيــث تعمل 
التقاليد الثقافية على تمرير المعرفة المفيدة إلى 
أجيال المستقبل، على سبيل المثال، من الممكن 
أن تــســاعــد الــطــقــوس الــديــنــيــة فــي تــنــســيــق زراعـــة 
المحاصيل، ومن الممكن أن تعمل تقنيات طهي 
معينة ينقلها كبار العائلة على توفير الحماية 
من السموم الغذائية، ولكن ألن األعراف الثقافية 
تتطور ببطء، فقد تتسبب التغيرات السريعة في 

المجتمع في إنتاج »تباين تطوري«.

 إلــى عــمــلــه مــع لــيــونــارد وانــتــشــيــكــون، 
ً
اســتــنــادا

يــقــدم نـــون مــثــااًل لــتــجــربــة إفــريــقــيــا الــصــادمــة مع 
العبودية العابرة للقارات، وقد طورت المجتمعات 
فـــي إفــريــقــيــا الـــتـــي كـــانـــت األكـــثـــر اتـــصـــااًل بــتــجــار 
 في الغرباء، مما جعل 

ً
الرقيق انعدام ثقة عميقا

 لتطوير اقتصاد سوق 
ً
 معاكسا

ً
 ثقافيا

ً
لديها ميال

م اليوم، وعلى نحو مماثل، يبدو 
َ
مزدهر في عال

أن نــفــور األمــيــركــيــيــن مــن إعــــادة الــتــوزيــع يعكس 
درجة عالية من الحراك االقتصادي في أميركا في 

الماضي، وليس الحقائق الحالية.
سواء اتخذت هذه التباينات هيئة تكنولوجيات 
أو ممارسات ثقافية غير مناسبة، فإنها يجب أن 
ــج إذا كــان للمعرفة أن تــعــود بــالــفــائــدة على 

َ
ــعــال

ُ
ت

المجتمع، وتتلخص إحــدى االستراتيجيات في 
رفـــع الـــوعـــي، هــكــذا ســـاعـــدت حــركــة حــمــاة الــبــيــئــة 
 عن الوقود 

ً
في توجيه الطلب االستهالكي بعيدا

األحــفــوري وحشد الدعم لتطوير مصادر الطاقة 
المتجددة، ومــن الممكن أن تعمل حركة مماثلة، 
»تكنولوجيا من أجل العمال«، على إعادة توجيه 
مة للعمل، وإن تعزيز  اإلبداع في اتجاه أكثر مالء
أصوات أصحاب المصلحة المعنيين مثل العمال 
والبلدان الفقيرة في القرارات المتعلقة باالبتكار 
والــتــكــنــولــوجــيــا مــن شــأنــه أن يــوفــر الــحــمــايــة من 

تبني تكنولوجيات غير مالئمة.
تشكل السياسات العامة أيضا أهمية حاسمة، 
فــقــد كــانــت الــثــورة الــخــضــراء فــي الــقــرن العشرين 
مدفوعة بإدراك واضح لحقيقة مفادها أن تحسين 
اإلنتاجية الزراعية في البلدان المنخفضة الدخل 
يتطلب تطوير أنـــواع بــذور عالية الغلة تناسب 
ــيــــة، ورغــــــم أنـــنـــا نــفــتــقــر إلـــى  ــتــــوائــ الـــبـــيـــئـــات االســ
جــهــود مــمــاثــلــة مــتــعــددة األطــــراف لــســد الــفــجــوات 
التكنولوجية العالمية اليوم، يشير موسكونا إلى 
بــلــدان عــديــدة متوسطة الــدخــل )الهند والبرازيل 
ــدرة عـــلـــى تــطــويــر  ــقــ وجــــنــــوب إفـــريـــقـــيـــا( لـــديـــهـــا الــ
مة لالقتصادات النامية. تكنولوجيات أكثر مالء

ــداع  ــ ولـــكـــن حــتــى فـــي هــــذه الـــبـــلـــدان، يــمــيــل اإلبـ
واالبــتــكــار إلـــى اتــبــاع مــعــايــيــر وتــفــضــيــالت وادي 
السليكون، وليس االحتياجات المحلية، وينبغي 
لصناع السياسات والمبدعين أن يتذكروا أن ما 

نا ليس المعرفة، بل المعرفة المفيدة.
ُ
ن ُيَمكِّ

* أستاذ االقتصاد السياسي الدولي في كلية 
كينيدي في جامعة هارفارد، ويشغل منصب 
رئيس الرابطة االقتصادية الدولية، هو مؤلف 
كتاب »حديث صريح حول التجارة: أفكار من 
أجل اقتصاد عالمي ُمتعاف«.
»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع 
»الجريدة«

حمزة عليان

يا أخي... ال تسبح عكس 
التيار

hamzaolayan@icloud.com

 التباين يحدث داخل 
ر 

َ
نش

ُ
البلدان عندما ت

تكنولوجيات مصممة 
لتحقيق مصالح 

مجموعات بعينها 
على نطاق أوسع

ال شــك أن ظــاهــرة الــغــش الجماعي الــتــي شهدتها الكويت 
كانت صادمة ومؤلمة، فكيف تمكن ما يقرب من 40 ألف طالب 
من الغش مستخدمين وسائل التواصل االجتماعي الحديثة 
لــتــســاعــدهــم فـــي تــلــك الــعــمــلــيــة، لــكــن ردود الــفــعــل االنــفــعــالــيــة 
الغاضبة التي أثــارهــا رئيس اللجنة التعليمية فــي مجلس 
األمــة عــن تلك الظاهرة لــم تكن مستغربة، فكثير مــن أعضاء 
هــذا المجلس، كما أثبتت التجارب، ال يبحثون عن إصــالح، 
بقدر ما يبحثون عن فضائح، ليتخذوا منها دعاية انتخابية 
تساهم في إعادة انتخابهم في المرات القادمة، فما إن سمع 
عن حــدوث ظاهرة الغش في االمتحانات حتى طالب بإقالة 
جميع القياديين في وزارة التربية، واستغرب تجاهل أوامره 
وأن القادة ما زالوا في مناصبهم، وسرعان ما أشادت جماعته 
والحزب الذي ينتمي إليه بذلك التصريح، وأشــادوا بمواقفه 
وحــرصــه عــلــى ســالمــة العملية الــتــربــويــة، وتــحــركــت المنابر 

اإلعالمية للجماعة التي ينتمي إليها لتلميعه.
 ال شك أن ما حدث جريمة مروعة، لكن إقالة القياديين ال 
، فإذا كان المقصود 

ً
ا تعالج المشكلة بل يمكن أن تزيدها سوء

بقادة الــوزارة وكيل الــوزارة والوكالء المساعدين فهم ليسوا 
من يشارك في وضع أسئلة االمتحانات، ومن يضع األسئلة 
موجهون متخصصون في المواد الدراسية، ويشارك معهم 
أساتذة الجامعة، لذلك يجب أن تباشر النيابة العامة التحقيق 
في هذه القضية، ولنترك للقضاء العادل فرصته ليقول كلمته 
ويبدي حكمه في هذه القضية، وكذلك على وزارة التربية أن 

 في هذا الموضوع.
ً
تجري تحقيقا

وعلينا كدولة أن نتعرف على سبب انتشار ظاهرة الغش 
بــهــذه الــصــورة الــمــروعــة، وأعتقد حسب اطــالعــي على تطور 
التعليم في الكويت أنــه في منتصف السبعينيات من القرن 
الــمــاضــي شكلت لجنة فــي وزارة الــتــربــيــة لــدراســة مشكالت 
التعليم الثانوي، وذلــك بسبب االنتقادات التي كانت توجه 
للمدرسة الثانوية وتطالب بــإعــادة النظر في تلك المرحلة، 
وتصفه بأنه تعليم نظري وعاجز عن توفير العمالة لخطة 
التنمية، ويتجاهل اإلعــداد للحياة العملية، وشكلت الــوزارة 
لجنة لــدراســة المشكالت واالنــتــقــادات التي يثيرها المربون 

حول المدرسة الثانوية والبحث عن حلول لتلك المشكالت.
 ورأت اللجنة أن األخـــذ بــنــظــام الــمــقــررات أفــضــل الحلول 
 فنية لدراسة فلسفته 

ً
إلصالح التعليم الثانوي، وشكلت لجانا

وأهدافه ونظامه اإلداري وطرق تقييم الطلبة ونظم االمتحانات، 
 إلــى الــخــارج لــالطــالع على 

ً
وكيفية تطبيقه، وأرســلــت وفـــودا

تطبيقه، وتم تدريب مدرسين وإداريين للعمل في تلك المدرسة، 
وتـــم افــتــتــاح أول مــدرســة لــنــظــام الــمــقــررات، وشــكــلــت الــــوزارة 
لجنة لتقييم تلك التجربة، ولم يتم التوسع فيه إال بعد أربع 
ســنــوات، وأثبتت الــدراســات نجاحه، لكن بكل أســف تم وقف 
نظام المقررات بعد أن أظهرت بعض الدراسات عدم صالحياته 
للبيئة الكويتية، مع أن نظام المقررات كان أفضل نظام تربوي 
لمعالجة مشكالت التعليم ونظم تقييم الطلبة والثقة بالمعلم.

 
ً
 راديكاليا

ً
قبل أسابيع عدة، كتبت مقااًل أوجزت فيه مقترحا

طرحته أنــا ورالـــف نـــادر للمناقشة، ودعـــا المقترح المجتمع 
المدني اللبناني إلى تقديم التماس لألمم المتحدة إلعالن لبنان 

.
ً
 دوليا

ً
بموجب الفصل السابع »دولة فاشلة« تستلزم تدخال

ورأى البعض أن الفكرة تستحق الدراسة، لكنهم اعتقدوا أن 
، لكن الــهــدف مــن المقترح لــم يكن 

ً
مجلس األمــن لــن يقرها أبـــدا

 مــن المناقشة 
ً
طــرح أمــر واقـــع، بــل استثارة ذاك الــنــوع تحديدا

الذي حدث بعد طرح الفكرة. والواضح أن لبنان محطم، وشعبه 
يعاني، ومؤسساته الحاكمة معطلة، وقيادته التقليدية عاجزة 
عن مواجهة تحديات البالد، والدليل على هذا الخلل هو فشل 
مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس خالل األشهر األربعة 

الماضية.
وفي مواجهة هذا الشلل، اتخذ بعض أعضاء مجلس النواب 
 خطوة شجاعة ومهمة في أسبوعهم 

ً
اللبناني المنتخبين حديثا

الرابع من اعتصامهم االحتجاجي في مبنى البرلمان في بيروت، 
ودعـــا المحتجون، بــقــيــادة نــجــاة صليبا وملحم خــلــف، وهما 
 ،

ً
من مجموعة »قوى التغيير« المستقلة من المنتخبين حديثا

زمالءهم لالجتماع والوفاء بمسؤولياتهم النتخاب رئيس حتى 
يمكن على األقل تشكيل حكومة فاعلة.

ومن المهم االعتراف بأن تعيين رئيس ووزراء هو في أحسن 
األحوال إصالح قصير األمد لن يحل األزمات المتعددة الطبقات 
في لبنان، فهذه التطورات تسلط الضوء على فوضى شديدة 
خلقتها الجماعات الطائفية المسيطرة على مجلس النواب، فمن 
خالل التركيز على قوائم األولويات الصغيرة بداًل من المصالح 
الوطنية، قادت هذه النخب الطائفية القوية البالد إلى الخراب، 
وفي رسالة تطالب بحشد الدعم، سرد النائبان صليبا وخلف 
بعض الصعوبات التي لم تتم معالجتها ويواجهها اللبنانيون، 

وال سيما تلك الناجمة عن االنهيار االقتصادي في البالد.
 للتقلص المستمر لقيمة العملة اللبنانية، انخفض 

ً
ونظرا

 إلى 10 
ً
متوسط الدخل الشهري للفرد في لبنان من 450 دوالرا

دوالرات، ومن ثم، يعيش نحو 75 في المئة من السكان في فقر، 
وثالثمئة ألف طفل من دون مــدارس، والمرضى الذين يعانون 
 خطيرة ال يحصلون على رعاية طبية أو عقاقير أساسية. 

ً
أمراضا

، حسبما كتبوا أن »الكوليرا تنتشر و90 في المئة من 
ً
واألكثر ألما

إمدادات المياه ملوثة، وأكثر من مليون أسرة ال تستطيع تحمل 
كلفة الــوقــود«. هــذا الكابوس هــو واقــع البلد الــذي كــان يباهي 

بعاصمته ذات يوم بأنها »باريس الشرق األوسط«.
في مواجهة هذه الكارثة والفراغ في الحكم، اجتمع مجلس 
النواب اللبناني 11 مرة منذ أكتوبر ولم يستطع القيام بواجبه 
الدستوري األساسي في انتخاب رئيس، وتعامل بعض أعضاء 
البرلمان مع مسؤوليتهم بجدية واختلفوا ببساطة على المرشح 
المناسب لدعمه، وبعضهم اآلخــر كــان يعرقل العملية وكفى، 
مفضلين حالة الشلل على انتخاب رئيس لن يحمي سيطرة 

جماعتهم الحزبية الفاسدة على الوزارات والميزانيات.
وقد أدى هذا التقاعس والعرقلة إلى بقاء البالد من دون رئيس 
أو مجلس وزراء لنحو أربعة أشهر، وعدم وجود وزارات لتنفيذ 
السياسات، والبرلمان غير قادر على إقرار القوانين، وليس هناك 
سلطة تتفاوض مع المؤسسات الدولية للحصول على قروض 
أو منح لتمويل اإليرادات والخدمات المطلوبة، وأعضاء مجلس 
النواب ال يستطيعون سن إصالحات لحماية الحقوق األساسية، 
لة عن  أو معالجة عــدم المساواة في الدخل، أو ضمان المساء
الجرائم ضد اللبنانيين، أو تحدي الفساد المتفشي في قلب 
المعضلة اللبنانية، ولن يحل رئيس جديد أزمة لبنان، فمشكلة 
لبنان أعمق بكثير من أن يعالجها وجه جديد على رأس القيادة، 
لــكــن تشكيل حــكــومــة قــد يــســاهــم فــي تخفيف الــمــصــاعــب التي 

يواجهها الشعب اللبناني الذي طال أمد معاناته.
 عـــن حــالــة الخلل 

ً
ويــكــشــف هـــذا الــعــمــل االحــتــجــاجــي أيـــضـــا

الوظيفي للنظام السياسي، ويعزز قوة اإلصالحيين المستقلين 
 الذين يجب أن تزداد أعدادهم إذا كان للبنان 

ً
المنتخبين حديثا

أن يتغير.
، يتعين إجراء تحوالت كبيرة أخرى إلنهاء التأثير 

ً
 وأخيرا

المدمر للطائفية والفساد، لكن هذا التحرك المباشر من مجموعة 
من اإلصالحيين يمثل خطوة أولى على الطريق الطويل المؤدي 

للتقدم.
* رئيس المعهد األميركي العربي في واشنطن.

يا أخي، نريد أن يعم الجهل والتخلف، كيف تريدنا 
أن نعمل؟ أنت تقطع رزقنا... نحن ال نعيش بدون جهل 
وتخلف، هذه »عالمات مرسومة« غير مقبول أن نتخلى 
، نحن 

ً
عنها، دع عنك القيم والمبادئ، عليك أن تعي جيدا

نا  ا بقاء
ّ
نؤمن بأنه كلما زاد الجهل وانعدم العلم، ضمن

في حارة األمان!
 يا أخي، نريد أن يزيد تلوث الهواء، ألنه كلما ارتفعت 
ت صحة الناس وارتفعت حاالت 

ّ
نسبته في الجو، اعتل

االكـــتـــئـــاب والـــقـــلـــق، فــهــذا مـــن شــأنــه مــضــاعــفــة مــداخــيــل 
المعالجين واألطباء النفسانيين وامتالء المستشفيات 
بمرضى الحساسية والربو، ولسنا بحاجة إلى قوانين 
لتنقية األجــواء من المواد المسببة لهذه األمــراض وال 

إلى التحكم في تلوث الهواء!
 يــا أخــي، نريد أن ينتشر الفساد وال يترك مؤسسة 
أو جهة إال ويخترقها، وإال كيف لنا أن نرفع الصوت 
ونستدر عطف الناس ونقدم أنفسنا كأبطال في مكافحة 
هذه الظاهرة، فهي مصدر تكسب يجلب لنا المؤيدين 
وهذه أفضل وسيلة لحصد أكبر عدد من الجمهور الذي 
يصفق لــنــا، ونــحــن نــدرك أن المسألة برمتها مــزايــدات 

شعبوية!
 يا أخي، نريد أن نرفع مستوى األمية فهذه رسالتنا، 
فكلما زاد اإلقــبــال عــلــى الـــدروس الخصوصية انتعش 
ــاتــــذة  ــلـــب عـــلـــى األســ ــطـ ــعــــرض والـ ــوق الـــغـــش وزاد الــ ــ سـ
الــمــنــتــفــعــيــن وبــالــتــالــي ضــمــنــا تــخــريــج أجـــيـــال مــشــوهــة 
وأشباه متعلمين همهم الكرسي والمنصب والوجاهة!
 يا أخــي، شعارنا أن نضع الرجل غير المناسب في 
ات  المكان المناسب، فهذه أقصر الطرق لتيئيس الكفاء
والــمــخــلــصــيــن وتــطــفــيــشــهــم، وعـــنـــدنـــا أن »الــــرجــــل غــيــر 
الــمــنــاســب« باستطاعته تــمــريــر مــا نــريــده، وهـــذا الــنــوع 
مــن البشر لديه قابلية للثراء السريع، وكلما انتفخت 
حساباته البنكية انفتحت شهيته على كسر الحواجز 

وإزالة المعوقات!
 يا أخي، نريد أن يختلط الحابل بالنابل، فهذا يعزز 
مكانتنا، ويحقق أهدافنا على قاعدة فّرق تسد، فنحن 
واإلنكليز أوالد عم ومتفاهمون على إثارة الفتن وضرب 
األخ بــأخــيــه حــتــى تــعــم الــفــوضــى ويــبــقــى الــجــمــهــور في 

حالة ضياع!
 يــا أخــي، مــن قــال لــك إننا نرفض التعصب والتشدد 
أو الــخــروج مــن الــحــالــة الــمــزريــة الــتــي نــعــيــشــهــا، فنحن 
من دعــاة الــعــودة إلــى الزمن الــرديء والعزلة عن العالم 
الخارجي، فهذا الفضاء ال نعرف على أي طريق يسير، 
 مضيئة لكي 

ً
وكلما تراجعنا إلى الوراء، سجلنا نقاطا

نبقى متصالحين مع ماضينا األغبر!
 يــا أخـــي، نــريــد فــتــح مــمــرات لــلــوصــول إلـــى جــامــعــات 
خــاصــة خـــارج بــلــدنــا، لــكــي يسهل علينا مــنــح مــن يريد 
شهادات مزورة وبمختلف التخصصات، يكفي أن يدفع 
الساعي إلــى الشهرة المبلغ المقسوم والــبــاقــي علينا، 

فهذه الوظيفة تدر علينا الماليين!
ــة الـــــغـــــش« فـــهـــذه  ــوريــ ــهــ ــمــ  يـــــا أخــــــــي، نــــحــــن بــــنــــاة »جــ
الــجــمــهــوريــة لــديــهــا مــدونــات ســلــوك تستبيح كــل شــيء 
في سبيل كسب المغانم وتحقيق األرباح حتى لو كان 
الغش على حساب صحة اإلنسان وحياته، وأقصر طريق 
لــالســتــحــواذ عــلــى الــغــنــيــمــة أن تــجــعــل الــغــش وســيــلــتــك 
المثلى، غــش بــالــدواء، غــش بــالــغــذاء، غــش مــع الــزوجــة، 
غش في الوظيفة، غش في الراتب وهكذا إلــى أن تصل 

إلى مبتغاك!
 ما سبق كان عبارة عن أفكار مجنونة يتداولها عدد 
من الصعاليك والمتمردين خارجة عن المألوف، ليس 

لها موقع في قاموس الدول والمجتمعات الحية.

البرلمان اللبناني وانتخاب 
الرئيس
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تفتيش رقابي على أصول الشركات المدرجة
تسجيل األصول بأسماء مسؤولين مخاطرة كبيرة على حقوق المساهمين

محمد اإلتربي
حــــــذرت مــــصــــادر مــــن انــتــشــار 
عملية تسجيل األصــول العائدة 
لــلــشــركــات بــأســمــاء أشــخــاص أو 
مسؤولين في الشركات التابعة 
ــلـــة تـــحـــت أي مــســمــى أو  ــيـ والـــزمـ
ذريعة؛ لما لذلك من مخاطر كبيرة 

على حقوق المساهمين. 
وأوضــــــحــــــت الـــــمـــــصـــــادر، أنــــه 
ــــي  ــبـ ــ ــراقـ ــ ــى كــــــــل مـ ــ ــلــ ــ ــــب عــ ــــوجــ ــتــ ــ يــ
الحسابات في الشركات المدرجة 
وضــع تحفظات فــي الميزانيات 

بهذا الخصوص.
فـــي الــمــقــابــل، دعـــت الــمــصــادر 
الــجــهــات الــرقــابــيــة إلــــى ضــــرورة 
الــتــركــيــز والــتــدقــيــق عــلــى أصـــول 
الــشــركــات الــمــدرجــة بشكل فائق 
 
ً
خالل المرحلة المقبلة، خصوصا
أن بعض اإلدارات يرتكب بهذه 
ــــي حـــق  ــ ــم فـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ الـــــتـــــصـــــرفـــــات جـ

المساهمين. 
وسبق أن قامت شركات مدرجة 
ــــول،  بــتــســجــيــل الــعــديــد مـــن األصـ
ــركــــات، وغــيــرهــا  حــصــص فـــي شــ
بأسماء أفراد وتمت مصادرة هذه 
األصول بسبب بعض الخالفات. 
من جهة أخرى، تقول مصادر، 
إن هناك عمليات تالعب تتم من 
خالل تسجيل األصول حيث يتم 
عمل عقود دين على الشركة، ثم 

يــتــم اســـتـــدخـــال األصــــــول مــقــابــل 
الدين، وفي واقع األمر يكون الدين 

عبارة عن أوراق فقط. 
ولــفــتــت الــمــصــادر إلـــى أن من 
أبــــرز أســبــاب ذوبــــان الــعــديــد من 
ــــات والــــمــــجــــامــــيــــع خــــالل  ــركـ ــ ــــشـ الـ
ــتـــة بـــســـبـــب تــلــك  ــائـ ــفـ ــلـــة الـ الـــمـــرحـ
 أن 

ً
الــــــمــــــمــــــارســــــات، خـــــصـــــوصـــــا

ــات تـــحـــولـــت إلـــى  ــركــ بـــعـــض الــــشــ
كيانات خاوية ال تملك أي أصول 
وبعضها عجز عن سداد اشتراك 
ــة بــســبــب  ــبــــورصــ اإلدراج فــــي الــ
سحب األصول المدرة وتحويلها 
لــمــصــالــح أفــــراد وتــــرك الــشــركــات 

عبارة عن رخص خاوية.
ــل، قــــالــــت  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاق مـ ــ ــيــ ــ فـــــــي ســ
المصادر، إن بعض هذه األصول 
يتم استغاللها في الحصول على 
ــــروض وتــمــويــالت  تــســهــيــالت وقـ
ــا ألغــــــــراض  ــهــ ــدامــ ــخــ ــتــ ــم اســ ــ ــتـ ــ ويـ
شخصية ال تــصــب فــي مصلحة 
الشركة بالرغم من تعريض أصول 
الــشــركــة لــمــخــاطــر كــبــيــرة مقابل 
قروض واألكثر من ذلك تسجيلها 

بأسماء أشخاص. 
يذكر أنه تم تعريض مصالح 
مئات المساهمين لمخاطر شطب 
شركة من اإلدراج بسبب رفضها 
تعديل وتصويب مالحظات هيئة 

ــال وإعـــــــادة تسجيل  ــمـ أســــــواق الـ
األصــــول بــاســم الــشــركــة وهـــو ما 
يعكس حــجــم الــتــجــاوز مــن جهة 
ومــن ناحية أخــرى اإلصــرار على 
المخالفة الــتــي هــي فــي األســاس 
على حساب حقوق المساهمين. 
فــي الــســيــاق، ذكـــرت الــمــصــادر 
ــادات يـــقـــومـــون  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ أن بـــعـــض الـ
باستخدام أموال الشركة في شراء 
ــراف ذات  ــ ــــول مـــن أطـ بــعــض األصـ
صلة بالمبالغة في تقييمها، في 
 
ً
حين عندما يــكــون األصـــل جيدا
وذا قيمة يتم نقله لشركة تحت 

السيطرة المطلقة. 
وبـــــــالـــــــرغـــــــم مــــــــن مــــســــؤولــــيــــة 
المساهمين في قراءة الميزانيات 

والتدقيق الجيد فيها ومناقشة 
مــجــالــس اإلدارات، فـــإن الــجــهــات 
الرقابية تبقى عليها مسؤولية 
 إلى قوة دورها التي 

ً
كبيرة نظرا

يمنحها لها القانون، وهي مخولة 
بــاإلطــالع على كــل الوثائق التي 
قــد يــتــم رفـــض منحها للمساهم 

أو إطالعه عليها.
 في السياق، أكدت مصادر أن 
ــــواق عــلــى مـــدار الــعــام  هيئة األسـ
تقوم بعمليات تدقيق وتفتيش 
شــامــل ومــوســع وكشفت العديد 
من المالحظات وأوقفت شركات 
ووجــــــــهــــــــت أخـــــــــــــرى بــــتــــصــــويــــب 
مخالفات وسيستمر هذا التدقيق 

بعمق كبير.

مشروع لـ »المباني« بـ 26 مليون دينار
يتضمن تطوير فندق ومول تجاري في مدينة صباح األحمد

 
ً
وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقدا
مع شركة المباني المحلية لتطوير حزمة مشاريع 
في مدينة صباح األحمد. ويتضمن العقد الذي تبلغ 
قيمته 26 مليون دينار )85 مليون دوالر( تطوير فندق 
ومركز تجاري على أساس التصميم والبناء والتمويل 

والتشغيل والصيانة والتحويل.
 اتفاقية 

ً
وبحسب »ميد« وقعت »المباني« أخــيــرا

 )PPA( الـــشـــراكـــة بــيــن الــقــطــاعــيــن الـــعـــام والــــخــــاص
للمشروع بعد التوقيع على خطاب اتفاق مبدئي في 
نوفمبر. وتتضمن اتفاقية المشروع فترة إنشاء مدتها 

.
ً
ثالث سنوات وفترة إنجاز تشغيلية تبلغ 32 عاما

ويجري تطوير مدينة صباح األحمد على مساحة 

 
ً
4000 هــكــتــار مـــن األرض عــلــى بــعــد 65 كــيــلــومــتــرا

جنوب مدينة الكويت. وعند االنتهاء، من المتوقع أن 
 من الشقق، 

ً
 مماثال

ً
تستوعب أكثر من 2000 فيال وعددا

.
ً
إضافة إلى 52 مدرسة و70 مسجدا

وقدمت المؤسسة عقود تطوير حزم الشراكة بين 
القطاعين الــعــام والــخــاص لمدينة صــبــاح األحمد 
ومدينة جابر األحمد في عام 2018. وكان من المزمع 
حينها أن تمتد فــتــرة االســتــثــمــار لــكــل مــشــروع من 
 ،

ً
مــشــاريــع مــديــنــة جــابــر األحــمــد ألكــثــر مــن 25 عــامــا

بينما ستمتد فترة االستثمار لمدينة صباح األحمد 
 و30 

ً
السكنية والصناعية المتكاملة لمدة 40 عاما

، على التوالي.
ً
عاما

»المشتركة« تفوز بعقد في »نفط الكويت«
لتنفيذ خط التدفق بـ 23.5 مليون دينار

منحت شركة نفط الكويت عقد مشروع خط التدفق 
 )CGC( للشركة المحلية المجموعة المشتركة للمقاوالت
بـ 23.5 مليون دينار )76.5 مليون دوالر(. ويشمل نطاق 
العمل بناء خطوط التدفق واألعــمــال المرتبطة بها 
 
ً
في منطقتي أم نقا وجنوب الرتقة في الكويت، وفقا

لبيان صادر عن شركة المجموعة المشتركة إلى سوق 
الكويت لألوراق المالية.

منذ بداية عام 2020، قدمت »نفط الكويت« مناقصات 
لعدد كبير من مشاريع خطوط التدفق. كانت قيمة 
العديد من هذه المشاريع أقل من 100 مليون دوالر، 

على الرغم من أن العديد من عقود المشاريع األكبر 
.
ً
كانت تبلغ قيمتها حوالي 250 مليونا

وتــعــد خــطــوط الــتــدفــق هــي خــطــوط أنــابــيــب تربط 
رأس بئر واحــــدة بمجمع أو مــعــدات معالجة. ويتم 
استخدامها في الحقول البرية والبحرية ويمكن أن 
توجد إما على السطح أو تحت السطح. وتربط خطوط 
التدفق المتعددة اآلبـــار الفردية بمشعب فــي حقول 
النفط والغاز الكبيرة. وينقل خط التجميع التدفق من 
المنوع إلــى مرحلة ما قبل المعالجة أو مرفق النقل 

أو السفينة.

تباين أداء مؤشرات البورصة والسيولة 39.3 مليون دينار

• علي العنزي
تــبــايــن أداء مـــؤشـــرات أســـواق 
ــال بــــــدول مــجــلــس الـــتـــعـــاون  ــمــ الــ
الخليجي، إذ ربح مؤشر السوق 
ــرا  الــــرئــــيــــســــي، وتـــــــراَجـــــــع مــــؤشــ
السوقين العام واألول، وجميعها 
بنسب تغير محدودة، وانخفض 
مؤشر السوق العام بنسبة 0.08 
فـــي الــمــئــة فــقــط هـــي 6.10 نــقــاط 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 7330.43 
نقطة بسيولة بلغت 39.3 مليون 
دينار تداولت 130 مليون سهم 
تــمــت عــبــر 8610 صــفــقــات، وتــم 
 ارتـــفـــع منها 

ً
ــــداول 115 ســهــمــا تـ

54 وتراجع 46 بينما استقر 15 
دون تغيير.

وســجــل مــؤشــر الــســوق األول 

، لكنها مــحــدودة 
ً
خــســارة أيــضــا

ــة 0.13 فـــــي الــــمــــئــــة أي  ــبـ ــنـــسـ وبـ
10.44 نقاط ليقفل على مستوى 
8189.77 نــقــطــة بــســيــولــة جــيــدة 
مستقرة حول 33.4 مليون دينار 
تــداولــت 93.5 مــلــيــون ســهــم عبر 
5800 صفقة، وتــم تـــداول جميع 
مــكــونــات الــســوق األول وهــي 31 
 
ً
 إذ ربـــح مــنــهــا 14 سهما

ً
ســهــمــا

وخسر 14 واستقرت 3 دون تغير.
ــــوق  ــســ ــ وعــــــــاكــــــــس مـــــــؤشـــــــر الــ
الرئيسي مؤشري السوقين العام 
واألول وســجــل مــكــاســب بنسبة 
0.12 فـــي الــمــئــة أي 6.68 نــقــاط 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 5539.38 
ــــدودة بــعــد  ــــحـ نــقــطــة بـــســـيـــولـــة مـ
ــم األســــهــــم الــنــشــيــطــة  ــ انـــتـــقـــال أهـ
ــســــوق األول وكـــانـــت  لـــمـــؤشـــر الــ

ســيــولــة أمـــس 5.8 مــاليــيــن سهم 
تــداولــت 36.4 مليون سهم تمت 
عبر 2813 صفقة، وتم تداول 84 
 في السوق الرئيسي ربح 

ً
سهما

 وتراجع 32 بينما 
ً
منها 40 سهما

استقر 12 من دون تغير.

تردد مستمر

رغــــــم تـــحـــســـن أداء األســـــــواق 
الـــمـــالـــيـــة الـــعـــالـــمـــيـــة وتـــوقـــعـــات 
بيانات التضخم اإليجابية فإن 
مــؤشــرات بورصة الكويت بدأت 
ضعيفة في بداية تعامالت جلسة 
الثالثاء وتناوبت القيادة بداية 
الجلسة أسهم أرزان وأجيليتي 
ووطـــنـــيـــة عـــقـــاريـــة حــتــى انــتــهــاء 
الـــســـاعـــة األولــــــى لــيــنــطــلــق سهم 

بــيــتــك ويــمــســك بـــزمـــام الــمــبــادرة 
ويحقق مكاسب محدودة قبل أن 
يتم الضغط على السهم ويخسر 
ــبــــكــــرة ويــــتــــراجــــع  مـــكـــاســـبـــه الــــمــ
بحوالي 4 فلوس لتنشط أسهم 
أخــــــــرى هــــمــــي أرزان والـــــدولـــــي 
وأعــــيــــان لــتــســتــمــر فـــي الـــصـــدارة 
أول ساعتين ثــم يتحول الشراء 
على أسهم هيومن سوفت وبنك 
وربة بعد إعالن توزيعات األخير 
 و4 فــــي الــمــئــة 

ً
)4 فـــلـــوس نــــقــــدا

مــنــحــة( بينما يتطلع مساهمو 
ــت إلــــــى تـــوزيـــعـــة  ــوفــ هـــيـــومـــن ســ
نقدية كبيرة، كما صعدت أسعار 
ــــن وأجــيــلــيــتــي بــثــالثــة  أســـهـــم زيـ
ــم  ــهــ ــل مـــنـــهـــمـــا، وأســ ــكــ ــــوس لــ ــلـ ــ فـ
كتلة الخصوصية )وطنية د ق 
والخصوصية والساحل( وكانت 

الخسائر واضحة في أسهم بنك 
بوبيان والصالحية وارتفع أرزان 
فلسين لتنتهي الجلسة مستقرة 
ومترددة كحال جلسة أمس األول.

وتـــراجـــعـــت مــعــظــم مـــؤشـــرات 
أســـــــواق دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون 
الــخــلــيــجــي ولــــم يــنــج مـــن الــلــون 
األحــمــر ســوى مــؤشــري أبوظبي 

والــــــبــــــحــــــريــــــن، وكـــــــانـــــــت جـــمـــيـــع 
الـــتـــراجـــعـــات مــــحــــدودة وبــنــســب 
ــل مــــن نـــصـــف نـــقـــطـــة مـــئـــويـــة،  ــ أقــ
ــفــــط  ــنــ وتـــــمـــــاســـــكـــــت أســــــــعــــــــار الــ

واستمرت قريبة من مستوى 86 
 للبرميل في ثاني جلسات 

ً
دوالرا

 لبيانات 
ً
 أيضا

ً
األسبوع انتظارا

التضخم األميركية.

الكويت ترفع سعر بيع نفطها إلى آسيا
أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها »رويترز« 
أمس، أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام 
التصدير الكويتي المتجه إلى آسيا في مارس 
 مقارنة بالشهر السابق إلى 1.40 دوالر 

ً
35 سنتا

للبرميل فوق متوسط أسعار ُعمان ودبي.

وحددت الكويت سعر البيع الرسمي للخام 
الــكــويــتــي الــخــفــيــف الــمــمــتــاز فـــي مـــــارس عند 
2.05 دوالر للبرميل فــوق أســعــار ُعــمــان ودبــي 

بانخفاض 1.30 دوالر عن الشهر السابق.
)سنغافورة - رويترز(

تراجع أسعار النفط بعد إعالن بيع 
االحتياطيات األميركية

ً
 ليبلغ 85.48 دوالرا

ً
البرميل الكويتي يرتفع 83 سنتا
 
ً
ارتــفــع سعر برميل النفط الكويتي 83 سنتا

، في تــداوالت االثنين، مقابل 
ً
ليبلغ 85.48 دوالرا

 
ً
 في تداوالت الجمعة الماضي، وفقا

ً
84.65 دوالرا

للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي األسواق العالمية تراجعت أسعار النفط 
صــبــاح أمـــس، بعد أن قــالــت الحكومة األميركية 
إنها ستفرج عن مزيد من الخام من االحتياطي 
البترولي االستراتيجي بناء على تفويض من 
الكونغرس، على عكس توقعات بعض المتعاملين 

بإلغاء البيع أو تأجيله.
 
ً
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 43 سنتا

 للبرميل، بينما 
ً
أو 0.5 في المئة إلى 86.18 دوالرا

 
ً
انخفضت العقود اآلجلة للخام األميركي 71 سنتا

 للبرميل.
ً
أو 0.89 في المئة إلى 79.43 دوالرا

وقــالــت وزارة الــطــاقــة األمــيــركــيــة، بعد انتهاء 
الجلسة السابقة، إنها ستبيع 26 مليون برميل 
من النفط من االحتياطي البترولي االستراتيجي 
في عملية من المرجح أن تقلص االحتياطي إلى 

أدنى مستوى منذ عام 1983.
وذكــر إدوارد مويا، المحلل في أوانــدا، »تجار 
الطاقة كانوا يتوقعون سماع أنباء عن تعويض 
احتياطي الــبــتــرول االستراتيجي )المسحوب(، 
وعــدم االستفادة منها للحصول على مزيد من 

اإلمدادات«.

طرح أوكيو العمانية 

ــو«، شـــركـــة الـــطـــاقـــة الــحــكــومــيــة  ــ ــيـ ــ تــعــتــزم »أوكـ

العمانية، جمع ما يصل إلى 244 مليون دوالر من 
طرح عام أولي لوحدتها أبراج لخدمات الطاقة، 
حسبما أعلنت الوحدة المتخصصة في أعمال 

الحفر بقطاع النفط والغاز أمس.
وقالت »أبراج«، في بيان بالبريد اإللكتروني، إن 
»أوكيو« ستبيع حصة 49 في المئة، تعادل 377 
 و398 ألف سهم، من أبراج في الطرح العام 

ً
مليونا

لألسهم، مضيفة أن النطاق السعري للطرح تحدد 
بين 242 و249 بيسة للسهم، وهو ما يعني قيمة 
سوقية للوحدة تبلغ بين 484 و498 مليون دوالر.

ومـــن الــمــقــرر فــتــح بـــاب االكــتــتــاب 20 فــبــرايــر، 
ويـــســـتـــمـــر حـــتـــى 2 مــــــــارس، لــلــمــســتــثــمــريــن مــن 
المؤسسات، بينما يمكن للمستثمرين األفــراد 
االكتتاب حتى األول من مارس، وجاء في البيان 
أنــه مــن المتوقع بــدء تـــداول األســهــم فــي حوالي 

14 مارس.
واجتذبت »أبراج«، الشركة السعودية العمانية 
لالستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الثروة 
الـــســـعـــودي، ومــكــتــب شــــؤون الـــبـــالط الــســلــطــانــي 
الـــعـــمـــانـــي وشـــلـــومـــبـــرجـــر عــــمــــان كــمــســتــثــمــريــن 
رئيسيين لالكتتاب في حصة إجمالية نسبتها 
40 في المئة من الطرح. وكانت »رويترز« أفادت 
في يوليو 2021 بأن »أوكيو« تدرس إدراج »أبراج« 
ضمن خطة تخارج واسعة النطاق لشركة الطاقة 

الحكومية.

»الجزيرة«: التحوط بنسبة »الجزيرة«: التحوط بنسبة %%5050
من استهالك الوقود من استهالك الوقود 

قالت شركة طيران الجزيرة، إن مجلس اإلدارة قــرر في اجتماعه 
أمــس، الموافقة على التحوط بنسبة تصل إلى 50% من االستهالك 
المتوقع للوقود لعام 2023. وبينت »الجزيرة« أنه ال يوجد أثر مالي 
جوهري في الوقت الحالي على المركز المالي للشركة، وسوف يظهر 
األثــر المالي على البيانات المالية للفترات الالحقة حسب الكمية 

المستخدمة وسعر الوقود.

»كويتية« تقرر االستمرار»كويتية« تقرر االستمرار
في دراسة األسواق العالمية والبدائلفي دراسة األسواق العالمية والبدائل

قرر مجلس إدارة الشركة الكويتية لالستثمار االستمرار في دراسة 
األسواق العالمية والبدائل المتاحة واقتراح أفضلها على مجلس اإلدارة 

التخاذ القرار بشأنها.

تابعة لـ »أعيان العقارية« تتفقتابعة لـ »أعيان العقارية« تتفق
على تمديد استغالل الحدود االئتمانيةعلى تمديد استغالل الحدود االئتمانية

أعلنت شركة أعيان لإلجارة واالستثمار، »أعيان العقارية« توصل 
إحدى الشركات التابعة إلى تفاهم بشأن استغالل الحدود االئتمانية 
المتاحة لها خالل العام الماضي، مع البنك الممول. وأشارت الشركة، 
إلى أنه بناء على التفاهم سيتم تمديد فترة سماح استغالل الحدود 
االئتمانية بشكل كامل حتى نهاية 2023، وتعديل جدول السداد بناء 

على ذلك.
وأوضحت الشركة أنه في حال توقيع كل األطراف ذات الصلة على 
صيغة التفاهم الجديدة، فستتم إعادة تصنيف مبلغ مليون دينار من 
التزامات قصيرة األجل إلى التزامات طويلة األجل، وسيظهر األثر في 

نهاية الربع األول من السنة المالية 2023.

»تنظيف« حازت أقل األسعار»تنظيف« حازت أقل األسعار
في مناقصة بـ في مناقصة بـ 746746 ألف دينار ألف دينار

حــازت الشركة الوطنية للتنظيف، على أقــل األســعــار للمناقصة 
الخاصة بتشغيل وصيانة وإدارة وحدة معالجة النفايات اإلكلينيكية 

الناتجة عن الرعاية الصحية »كبد - 1«.
وقالت الشركة، إن إجمالي قيمة المناقصة نحو 746.29 ألف دينار، 

ولمدة 3 سنوات.
وأوضحت قيامها باإلفصاح عن األثر المالي عند ترسية المناقصة 

على الشركة.

شراء انتقائي على األسهم ذات التوزيعات المرضية

أخبار الشركات

تابعة لـ »زين« تستحوذ على شركة خدمات سحابية بـ تابعة لـ »زين« تستحوذ على شركة خدمات سحابية بـ 13.713.7 مليون دينار مليون دينار

أعلنت شركة االتــصــاالت المتنقلة »زيــــن«، قيام 
شركة »زين تك« التابعة لها بإتمام عملية االستحواذ 
على »BIOS Middle East« وهي شركة إقليمية مزود 
للخدمات السحابية الخاصة الُمدارة، مشيرة إلى أن 

قيمة االستحواذ تقدر بـ 13.7 مليون دينار.
ــوافــــق مــع  ــتــ وأكــــــــــدت »زيــــــــــن« أن االســـــتـــــحـــــواذ يــ
 عن 

ً
استراتيجية الشركة لتعزيز ريادتها خارجيا

طريق التوسع في فرص أعمال جديدة بهدف تلبية 
احتياجات عمالئها كرائد في خدمات قطاع األعمال.

وأضــافــت أن االســتــحــواذ مــن شــأنــه زيــــادة قــدرة 
الشركة في الخدمات المدارة المتعددة السحابية، 
مبينة أن االستحواذ سيكون له تأثير إيجابي على 
العمليات المستقبلية لمجموعة زين، لكن ال يمكن 

.
ً
تحديده حاليا

650.24650.24 ألف دينار أرباح  ألف دينار أرباح 
»أالفكو« في الربع األول»أالفكو« في الربع األول

حققت شركة أالفكو لتمويل وشراء 
 في الربع األول 

ً
وتأجير الطائرات ربحا

مــن السنة المالية والمنتهي فــي 31 
ديسمبر 2022 قدره 650.24 ألف دينار، 
مقابل أرباح بقيمة 2.27 مليون دينار 

خالل نفس الفترة من العام 2021.
وعــزت الشركة سبب االنخفاض 
ــربـــح مـــقـــارنـــة بــالــعــام  فـــي صـــافـــي الـ
الــســابــق بشكل رئــيــســي إلـــى زيـــادة 
تكلفة التمويل نتيجة إعادة هيكلة 

القروض.

دلقان: إلغاء اتفاقية صانع السوقدلقان: إلغاء اتفاقية صانع السوق
قــالــت شــركــة دلــقــان الــعــقــاريــة، إنــهــا قــامــت بــإبــالغ شــركــة ثــروة 
 
ً
لالستثمار بعدم الرغبة في تجديد اتفاقية صانع السوق اعتبارا

من 2023/3/29.

»الخليجي« تؤسس شركة ترفيهية»الخليجي« تؤسس شركة ترفيهية
قامت شركة بيت اإلعمار الخليجي )إحــدى الشركات التابعة 
لــشــركــة بــيــت االســتــثــمــار الــخــلــيــجــي( بــتــأســيــس شــركــة ترفيهية 
متخصصة فــي تأسيس وإدارة المراكز الترفيهية والتثقيفية 
والتدريبية، التي قامت بدورها بتأسيس وتشغيل أول فروعها 
تحت االسم التجاري فنيو 56 بمنطقة السالمية وجاٍر تأسيس 

ثالثة فروع أخرى خالل العام 2023.

»العربية العقارية« توافق على عرض شراء عقار بـ »العربية العقارية« توافق على عرض شراء عقار بـ 1.751.75 مليون دينار مليون دينار

وافــــق مجلس إدارة الــشــركــة الــعــربــيــة العقارية 
بالتمرير على العرض المقدم من إحــدى الشركات 
لشراء أحد العقارات المملوكة للشركة، وفق عرض 

الشراء المقدم الذي تبلغ قيمته 1.75 مليون دينار.
 
ً
وأوضحت الشركة أن مجلس اإلدارة وافق أيضا
على الــعــرض المقدم مــن إحـــدى الــشــركــات كصانع 

سوق على أسهم »العربية العقارية«.
ولفتت إلــى قيامها بــاإلعــالن فــي إفــصــاح مكمل 
عند توقيع العقدين سابقي الذكر، وأن األثر المالي 
يتمثل في تحقيق الشركة خالل الربع األول من السنة 

 بقيمة 230 ألف دينار ناتج عن 
ً
المالية 2023 ربحا

بيع العقار.

... وتسدد التزامات 
وفي إفصاح آخر، أعلنت الشركة العربية العقارية 
ســـداد نحو 400 ألـــف ديــنــار كــجــزء مــن االلــتــزامــات 
المستحقة عليها لدى بنك محلي. وأشارت الشركة، 
إلى أن عملية السداد سينتج عنها انخفاض قيمة 
االلتزامات على الشركة بنحو 400 ألف دينار، على أن 
يظهر األثر في البيانات المالية للربع األول من 2023.

»وطنية د ق« تربح »وطنية د ق« تربح 1.621.62 مليون دينار  مليون دينار 
 

قــالــت الــشــركــة الــوطــنــيــة الـــدولـــيـــة الــقــابــضــة، إن 
الحسابات الختامية والبيانات المالية األولية عن 
السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أظهرت 

 بلغت 1.62 مليون دينار، مقارنة 
ً
 أرباحا

ً
تحقيقها

بصافي ربح بلغ 1.79 مليون دينار عن الفترة ذاتها 
المنتهية في 2021.

https://www.aljarida.com/article/14634
https://www.aljarida.com/article/14633
https://www.aljarida.com/article/14632
https://www.aljarida.com/article/14631
https://www.aljarida.com/article/14630
https://www.aljarida.com/article/14629


العدد 5262 / األربعاء 15 فبراير 2023م / 24 رجب 1444هـ

ةديرجلا•
اقتصاد economy@aljarida●com9

زهران: مؤشرات األداء األساسية للمجموعة 
تعكس التحسن في الربحية

»بيتك«  المخيزيم: التصنيفات االئتمانية لـ
إيجابية مع نظرة مستقبلية مستقرة

استعرض رئيس المالية للمجموعة في »بيتك«، شادي 
زهـــــران، األداء الــمــالــي لــمــجــمــوعــة »بــيــتــك« لــلــســنــة الــمــالــيــة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022، وأظهر أن المجموعة »حققت 
صافي ربح عائد للمساهمين )بعد الضريبة( للعام المنتهي 
في 31 ديسمبر 2022 بمبلغ 357.7 مليون دينار  بزيادة 
 أو 47% مقارنة مــع الــعــام الماضي 

ً
قــدرهــا 114.3 مليونا
.
ً
بمبلغ 243.4 مليونا

وقال زهران إن النتائج المالية المجمعة للمجموعة تشمل 
مساهمة مجموعة البنك االهلي المتحد عن فترة األشهر 
الثالثة الــتــي تــبــدأ مــن تــاريــخ 2 أكتوبر 2022 )تــاريــخ بدء 

االستحواذ( والبالغة 62.5 مليون دينار كويتي. 
وأرجع السبب الرئيسي في ارتفاع األرباح إلى الزيادة في 
إجمالي اإليرادات التشغيلية وانخفاض المخصصات التي 
 بصافي الخسائر النقدية الناتجة عن 

ً
تمت مقابلتها جزئيا

تطبيق معيار )IAS-29( »التقارير المالية في االقتصادات 
»بيتك-تركيا ». ذات التضخم المفرط« على البيانات المالية لـ

وأضاف أن إيرادات التمويل شهدت زيادة بمبلغ 450.8 
مليون دينار أو 51.7% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك 
بشكل رئيسي إلى الزيادة في العوائد ومتوسط األصول 

المدرة للربح. 
وذكر أن صافي إيرادات التمويل بلغ 800.5 مليون دينار، 
 أو 36.7% مقارنة بالعام 

ً
أي بزيادة قدرها 214.8 مليونا

الماضي، ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الزيادة في 
 
ً
إيرادات التمويل بمبلغ 450.8 مليون دينار، قابلها جزئيا

الزيادة في تكلفة التمويل والتوزيعات إلى المودعين بمبلغ 
236 مليون دينار كويتي. 

وأضاف أن صافي اإليرادات التشغيلية بلغ 723.3 مليون 
 أو 43.8% مقارنة 

ً
ديــنــار أي بــزيــادة قــدرهــا 220.2 مليونا

بالعام السابق، ويعود السبب الرئيسي في هــذه الزيادة 
إلــى ارتــفــاع صافي إيـــرادات التمويل بمبلغ 214.8 مليون 
دينار، والزيادة في إيرادات االستثمار بمبلغ 27.8 مليون 
دينار، والزيادة في الرسوم والعموالت بمبلغ 18.1 مليون 
  قابلها زيـــادة فــي الــمــصــروفــات التشغيلية 

ً
ديــنــار جــزئــيــا

 .
ً
بمبلغ 41 مليونا

وبالنظر إلى بيانات االيرادات التشغيلية، أشار زهران إلى 
أن مساهمة صافي إيرادات التمويل إلى إجمالي اإليرادات 
الــتــشــغــيــلــيــة بــلــغــت 75% مــقــارنــة بــنــســبــة 72% فـــي الــعــام 
الماضي و يعود السبب في ذلك الى زيادة صافي ايرادات 

 
ً
التمويل، وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 349 مليونا

 أو بنسبة 13.3% وهي 
ً
وهذا يعني زيادة بمقدار 41 مليونا

أعلى مقارنة بالعام السابق نتيجة تضمين نتائج البنك 
االهلي المتحد. 

وبّين تحسن نسبة التكلفة الى الدخل لعام 2022 بواقع 
32.55% مقارنة بنسبة 37.97% عام 2021. ويعود السبب 
الرئيسي في انخفاض نسبة التكلفة الى الدخل الى الزيادة 
 أن 

ً
في االيرادات التشغيلية بمبلغ 261.3 مليون دينار، علما

نسبة التكلفة إلى الدخل للمجموعة تعتبر النسبة األفضل 
 للنتائج المعلنة.

ً
بين البنوك الكويتية لعام 2022 وفقا

وقال زهران إن متوسط األصول المدرة للربح زاد بنسبة 
34.8% مــقــارنــة بالسنة الــمــالــيــة  2021  و43.3% مقارنة 
بالسنة المالية 2020 ونتج ذلك بشكل رئيسي عن النمو 

في مديني التمويل وأوراق الدين المالية.
وذكــر أنــه بالنظر إلــى المخصصات وانخفاض القيمة 
فــقــد انــخــفــض إجــمــالــي الــمــخــصــصــات وانــخــفــاض القيمة 
للمجموعة بمقدار 73.3 مليون دينار أو 54.1 % لتصل إلى 
62.1 مليون دينار لعام 2022، وبلغ إجمالي مخصصات 
 بانخفاض قــدره 

ً
االئــتــمــان لــعــام 2022 مبلغ 39.1 مليونا

 لعام 2021، 
ً
108.1 ماليين دينار مقارنة بمبلغ 147.2 مليونا

ويعود السبب الرئيسي في انخفاض مخصصات االئتمان 
مقارنة بعام 2021 إلى انخفاض المخصصات االحترازية 
فــي ضــوء التحسن المستمر فــي جــودة أصــول المجموعة 
ونسب التغطية، وتحسنت استردادات الديون المشطوبة 
للعام 2022 إذ بلغت 36.2 مليون دينار وهذا يعني زيادة 

 مقارنة بعام 2021. 
ً
بمقدار 13.5 مليونا

وأشـــــار زهـــــران إلــــى أن نــهــج »بــيــتــك« االحــــتــــرازي تــجــاه 
المخصصات ســاهــم فــي أن رصــيــد مخصصات االئتمان 
 للمعيار 

ً
الحالي يتجاوز خسائر االئتمان المتوقعة وفقا

 لمتطلبات بنك 
ً
الــدولــي للتقارير المالية – IFRS 9 )طبقا

الكويت المركزي( بمقدار 517 مليون دينار.
وأضاف أنه خالل عام 2022 تم تصنيف تركيا كاقتصاد 
حاد التضخم. كما أن تطبيق معيار المحاسبة الدولي 29 
»بيتك-تركيا« قــد نتج عنه تكبد  على البيانات المالية لـ
صــافــي خسائر نقدية بــمــقــدار 127.6 مليون ديــنــار خالل 

السنة الحالية.
وذكــر أن إجمالي االصــول البالغ 37.0 مليار دينار زاد 
 أو69.7% عــام 2022، وزاد صافي بند 

ً
بمبلغ 15.2 مليارا

)مدينو التمويل( إلى 18.8 مليار دينار أي بزيادة قدرها 
7.5 مليارات أو %66.

وقال إن السبب الرئيسي في نمو مديني التمويل يعود 
إلى تجميع بيانات البنك األهلي المتحد، إضافة إلى الزيادة 
فــي بيتك الــكــويــت، إذ تــم تحقيق الــنــمــو فــي كــل مــن قطاع 
ــراد فــي الــكــويــت، وزادت  الــخــدمــات المالية للشركات واألفــ
االستثمارات في أوراق الدين المالية بمقدار 3.4 مليارات 
دينار أو بنسبة 122.5% لتبلغ 6.1 مليارات ويعود السبب 
الرئيسي في ذلك إلى االستحواذ على البنك األهلي المتحد، 
إضافة إلى ذلك، بلغت الودائع 22.5 مليار دينار لعام 2022 
بــزيــادة تبلغ 6.6 مليارات أو أعلى بنسبة 41.7% مقارنة 
بالسنة المالية 2021،  ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى 

االستحواذ على البنك االهلي المتحد.
وأفاد بأن المجموعة تمكنت من المحافظة على مستوى 
جيد مــن تركيبة الــودائــع إذ تظهر المساهمة الجيدة من 
ودائع حسابات التوفير والحسابات الجارية بنسبة %46.1 
 
ً
من إجمالي ودائع المجموعة كما في نهاية عام 2022، مبينا

أن نسبة ودائع العمالء إلى إجمالي التمويل والبالغة %76.3 
مــقــارنــة بنسبة 84.9% لــعــام 2021 ال تـــزال جــيــدة، كما أن 
مكونات تركيبة التمويل تعكس المزيد من التنويع بسبب 

تضمين البنك األهلي المتحد.  
ــع أنـــــه بــالــنــظــر إلـــــى مــــؤشــــرات األداء األســـاســـيـــة  ــابــ وتــ
للمجموعة »نرى أنها تعكس التحسن في الربحية كما تم 

.
ً
بيانه سابقا

• زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين من %12.77 
إلى %13.19.

• زاد العائد على متوسط األصول من 1.44% إلى %1.69.
• زاد العائد على متوسط حقوق المساهمين الملموسة من 

12.80% الى %16.48
• تــحــســنــت نــســبــة الــتــكــلــفــة الـــى الـــدخـــل مـــن 37.97 % الــى 

%32.55
.
ً
• زادت ربحية السهم من 25.99 فلس إلى 33.58  فلسا

وتحسنت نسبة التمويالت غير المنتظمة للمجموعة 
 لحسابات بنك الكويت المركزي( 

ً
لتصل إلى 1.32% )وفقا

عام 2022 مقارنة بنسبة 1.60%  كما في 2021، وبلغت نسبة 
تغطية المخصصات للمجموعة 341% عام 2022 مقارنة 

بنسبة 326% عام 2021.

اســتــعــرض رئــيــس االســتــراتــيــجــيــة لــلــمــجــمــوعــة فـــي »بــيــتــك« فــهــد خــالــد 
المخيزيم، استراتيجية بيت التمويل الكويتي وكذلك نتائج السنة المالية 

.2022
وأشــار المخيزيم إلى أن معدالت التضخم خالل عام 2022 وصلت إلى 
 أسباب التضخم إلى 

ً
مستويات قياسية لم نشهدها منذ عام 2008، مرجعا

تداعيات جائحة كوفيد، والحرب في أوكرانيا، وتراكم الخدمات اللوجستية 
وأســعــار الطاقة على مستوى العالم، مما أدى إلــى ارتــفــاع أســعــار المواد 

الغذائية وغيرها من السلع.
 إلى جنب مع 

ً
ولفت إلى أنه في عام 2022، كان االحتياطي الفدرالي جنبا

البنوك المركزية األخرى في جميع أنحاء العالم يحاولون هزيمة التضخم 
عن طريق رفع أسعار الفائدة بسرعة.

وأضاف أن بنك االحتياطي الفدرالي رفع النطاق المستهدف لسعر األموال 
الفدرالية بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.5% 4.75-% في اجتماعه في فبراير 
2023 مما دفع تكاليف االقتراض إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، وكان آخر 
رفع لمجلس االحتياطي الفدرالي في عام 2022 في ديسمبر عندما ارتفع 
معدل األموال الفدرالية بمقدار 50 نقطة أساس وهو االرتفاع للمرة الثامنة 

على التوالي لسعرالفائدة.
وأشار إلى أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الخصم الرئيسي بمقدار 
50 نقطة أساس إلى 4% في 25 يناير 2023، مما رفع تكاليف االقتراض إلى 
 أن بنك الكويت المركزي رفع 

ً
أعلى مستوياتها منذ سبتمبر 2019، مبينا

سعر الفائدة أربع مرات خالل عام 2022.
وقال إنه على الرغم من التباطؤ االقتصادي على الصعيد العالمي، يتوقع 
 في 

ً
صندوق النقد الدولي)IMF(  في أكتوبر 2022 أن تسجل الكويت نموا

 بين 
ً
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 8.7% في عام 2022، وهو أعلى نموا

جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وأفضل من توقعاتهم في أبريل 2022 
والتي كانت 8.2%، وهــذا النمو الملحوظ مدعوم بارتفاع أسعار النفط 

وصناديق االحتياطي الكبيرة.
وذكر أن التصنيف االئتماني لشركة »ستاندرد آند بورز« للكويت يقف 
عند عند +A مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتم تحديد التصنيف االئتماني 
لمؤسسة موديز للكويت آلخر مرة عند A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. 
كما تم تصنيف فيتش االئتماني للكويت في آخر مرة عند -AA مع نظرة 

مستقبلية مستقرة.
وبين المخيزيم أن تصنيف بيت التمويل الكويتي على المدى الطويل 
يقف عند »A« من وكالة فيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة، وعند A2 من 
موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة، باإلضافة إلى ذلك، تم اختيار مجموعة 
 كأفضل مؤسسة مالية إسالمية في العالم والشرق األوسط 

ً
»بيتك« مؤخرا

من مجلة غلوبال فاينانس، وأفضل بنك إلدارة الخزينة والنقد في الكويت 
من مجلة غلوبال فاينانس.

ولفت إلى أن »بيتك« احتل المرتبة األولى بين كل الشركات المدرجة في 
بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي بلغت 11 مليار دينار كويتي.

الرشود: نمو قياسي وتاريخي في أرباح مساهمي »بيتك« بالربع األخير
خالل المؤتمر التحليلي ألداء المجموعة لعام 2022

قال الرشود، إن »بيتك« يتمتع 
بنسب سيولة وقاعدة رأسمالية 

قوية تدعم نمو أعماله، إضافة 
إلى أداء تشغيلي قوي أدى إلى 
نمو إيرادات التشغيل واألرباح 

ومحفظة التمويل وودائع 
العمالء.

عقد بيت التمويل الكويتي 
ــك«، الـــــبـــــث الــــمــــبــــاشــــر  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ »بــ
لـــلـــمـــؤتـــمـــر الـــتـــحـــلـــيـــلـــي ألداء 
ــك«  لــــعــــام  ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــة »بــ ــوعــ ــمــ ــجــ مــ
ط في كلمته خالله 

ّ
2022، سل

الرئيس التنفيذي للمجموعة 
بالتكليف عبدالوهاب عيسى 
الرشود، الضوء على النتائج 
الـــمـــالـــيـــة لـــلـــبـــنـــك خــــــالل عـــام 

.2022
وقـــال الـــرشـــود، إن صــافــي 
أربــــــــــاح الـــمـــســـاهـــمـــيـــن لـــعـــام 
357.7 مــلــيــون  2022، بــلــغــت 
ديـــنـــار، بــنــســبــة نــمــو %47.0 
مقارنة بالعام السابق 2021، 
وساهم البنك األهلي المتحد 
- البحرين فــي الــربــح بمبلغ 
62.5 مــلــيــون ديـــنـــار كــويــتــي 
بــمــا يـــعـــادل 17.5% ويــمــثــل 
62.5 مــلــيــون ديـــنـــار كــويــتــي 
نتائج »األهــلــي المتحد« عن 
الفترة من تاريخ االستحواذ 
2022 حــتــى  2 أكــــتــــوبــــر  فــــي 
نـــهـــايـــة الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة 22،  
ضمن إطــار نــجــاح استكمال 
صفقة استحواذ »بيتك« على 
100% مـــن أســـهـــم »الــمــتــحــد 
الـــبـــحـــريـــنـــي«، وإدراج وبــــدء 
تــــــداول أســـهـــمـــه فـــي بـــورصـــة 
البحرين في 6 أكتوبر 2022.
وأضـــــــــــــــــاف الــــــــــرشــــــــــود أن 
فــــــتــــــرة الـــــــربـــــــع األخـــــــيـــــــر مـــن 
 
ً
 قــيــاســيــا

ً
2022 شــهــدت نــمــوا

 فـــــــــي أربــــــــــــاح 
ً
وتــــــــاريــــــــخــــــــيــــــــا

ــك« بـــلـــغـــت  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــمــــي »بـ ــاهــ مــــســ
101.7% مـــقـــارنـــة  ــه  ــتـ ــبـ نـــسـ
ــام  ــ بـــــالـــــربـــــع األخـــــــيـــــــر مـــــــن عـ
2021، نتيجة تضمين أرباح 
ــــي  ــلـ ــ ــــك األهـ ــنـ ــ ــبـ ــ مــــجــــمــــوعــــة الـ
ــنــــي، كــمــا  ــريــ ــبــــحــ الـــمـــتـــحـــد الــ
ارتـــفـــعـــت ربــحــيــة الــســهــم فــي 
الربع الرابع من 7.74 فلوس 
إلـــــى 10.70 فـــلـــوس بـــزيـــادة 

بلغت %38.2.
وذكــــــر أن ربـــحـــيـــة الــســهــم 
 لـــعـــام 

ً
ــا ــلــــســ 33.58 فــ بـــلـــغـــت 

 
ً
2022 مقارنة بـ 25.99 فلسا
ــابــــق 2021،  ــام الــــســ ــ ــعـ ــ ــــن الـ عـ
وبنسبة زيادة 29.2%، وبلغ 
صــــافــــي إيــــــــــــرادات الـــتـــمـــويـــل 
800.5 مليون ديــنــار كويتي 
ــبـــة نــمــو  2022، بـــنـــسـ لــــعــــام 
بلغت 36.7% مقارنة بالعام 
2021، وارتــــــفــــــع  لـــــســـــابـــــق  ا
إجــمــالــي إيــــــرادات الــتــشــغــيــل 
1.1 مليار دينار  ليصل إلــى 
2022 بـــنـــســـبـــة نـــمـــو  لـــــعـــــام 
بلغت 32.2% مقارنة بالعام 
الــســابــق 2021، وبــلــغ صافي 
إيـــــــــــرادات الـــتـــشـــغـــيـــل 723.3 
ــام 2022،  ــعـ ــنــــار لـ مـــلـــيـــون ديــ
بــنــســبــة نـــمـــو بــلــغــت %43.8 
ــابــــق  مـــــقـــــارنـــــة بـــــالـــــعـــــام الــــســ
2021، وبــلــغ رصــيــد إجمالي 
37.0 مـــلـــيـــار  ــــودات  ــوجــ ــ ــمــ ــ الــ
دينار في عام 2022، بزيادة 
ــنـــار،  قـــدرهـــا 15.2 مـــلـــيـــار ديـ
69.7% عــن  وبـــنـــســـبـــة نـــمـــو 

العام السابق 2021. 
ولــفــت إلـــى ارتـــفـــاع رصــيــد 
 2022 مديني التمويل لــعــام 

ليصل الى 18.8 مليار دينار 
كــويــتــي، بـــزيـــادة قـــدرهـــا 7.5 
ــارات ديـــــنـــــار، وبــنــســبــة  ــيــ ــلــ مــ
زيادة 65.9% مقارنة بالعام 
دت  ا وز  ،2021 بــــــق  لــــــســــــا ا
حــســابــات الــمــودعــيــن لتبلغ 
22.5 مــلــيــار ديـــنـــار، بـــزيـــادة 
قــدرهــا 6.6 مــلــيــارات ديــنــار، 
41.7% عــن  وبـــنـــســـبـــة نـــمـــو 
العام السابق 2021، وبلغت 
ــيــــن 5.4  ــمــ ــاهــ ــمــــســ حـــــقـــــوق الــ
مــلــيــارات ديــنــار لــعــام 2022، 
وبــنــســبــة نــمــو 177.4% عــن 

العام السابق 2021.

نهج مستدام

وأشــــــــار الـــــرشـــــود إلــــــى أن 
»بــــيــــتــــك« نـــجـــح فــــي الـــحـــفـــاظ 
ــلـــى نـــهـــجـــه الـــمـــســـتـــدام فــي  عـ
ــــاح في  تــحــقــيــق الــنــمــو واألربـ
جــمــيــع الــــمــــؤشــــرات الــمــالــيــة 
 أن »بيتك« 

ً
الرئيسية، مبينا

ــيــــة مــن   إيــــجــــابــ
ً
ــا ــبــ حــــقــــق نــــســ

حيث الربحية والعائد على 
ــيــــن نـــســـب  األصـــــــــــول وتــــحــــســ
جـــودة األصـــول، كــذلــك نسبة 
تغطية المخصصات للديون 
المتعثرة، كما حافظ »بيتك« 
عــلــى نــســب جـــيـــدة مـــن حــيــث 
التكلفة إلى اإليراد مما يؤكد 
»بيتك«  نموذج العمل المرن لـ
ــتـــه  ــيـ ــيـــجـ ــتـــراتـ وخــــطــــطــــه واسـ

الناجحة.
ولفت إلى أن »بيتك« يتمتع 
بنسب سيولة قوية وقاعدة 
رأســمــالــيــة قــويــة تــدعــم نــمــو 
أعــمــالــه، بــاإلضــافــة إلـــى أداء 
تشغيلي قــوي أدى إلــى نمو 
إيــــرادات الــتــشــغــيــل واألربــــاح 
ومــحــفــظــة الــتــمــويــل وودائــــع 

العمالء.

»المتحد - البحرين«

ــك«  ــ ـــتــ ــ ـــيـ ــ وأوضـــــــــــــــــــح أن »بـ
ــل بــــنــــجــــاح عـــمـــلـــيـــة  ــمــ ــكــ ــتــ اســ
االستحواذ على البنك األهلي 
المتحد في البحرين في عام 
 
ً
2022، وهو ما يمثل مشروعا

 ومرحلة 
ً
 واعــدا

ً
استراتيجيا

تاريخية ومحورية في رحلة 
 أن عــمــلــيــة 

ً
ــتــــك«، مـــبـــيـــنـــا ــيــ »بــ

االستحواذ تحول »بيتك« إلى 
أكبر بنك في الكويت وثاني 

فهد المخيزيمشادي زهرانعبدالوهاب الرشود

أكبر بنك إسالمي في العالم ، 
ووصول القيمة السوقية إلى 

11 مليار دينار كويتي.
وأضـــــــــــــــــاف الــــــــــرشــــــــــود أن 
»بــيــتــك« يــحــافــظ عــلــى تميزه 

فـــي تــقــديــم الـــحـــلـــول الــمــالــيــة 
 ألعلى معايير الجودة، 

ً
وفقا

 فـــي تبني 
ً
مـــع الــمــضــي قـــدمـــا

أحدث ابتكارات التكنولوجيا 
المالية )FinTech(، وتوظيف 
الـــــــذكـــــــاء االصـــــطـــــنـــــاعـــــي فـــي 
المعامالت المصرفية وزيادة 
االستثمار في التكنولوجيا 
ــتــــك«  ــيــ ــخ مــــكــــانــــة »بــ ــيــ ــرســ ــتــ لــ
الرائدة ونقل تجربة العمالء 

إلى مستويات جديدة.
ــدل الـــنـــمـــو  ــ ــعـ ــ ــن أن مـ ــ ــ ــّي ــ وبــ
الــــــســــــنــــــوي فــــــــي اســـــتـــــخـــــدام 
ــلـــول الـــمـــالـــيـــة  ــلـــحـ ــمــــالء لـ ــعــ الــ
الــرقــمــيــة الــتــي يــقــدمــهــا بيت 
الــتــمــويــل الــكــويــتــي مــن خــالل 
KFHonline بلغ نحو %32، 
ــودة  ــ ة وجــ ــد كــــفــــاء ــؤكــ مـــمـــا يــ
خدمات »بيتك« الرقمية سواء 
المقدمة عبر الموبايل أو من 
 
ً
خالل القنوات األخرى، مشيرا
KFHonline يــوفــر  لـــــى أن  إ
أكــثــر مــن 150 خــدمــة، بينما 
 KFHGo و XTM توفر فــروع
حوالي 50 خدمة أخرى، مما 
يعني أن عمالء »بيتك« لديهم 
الــفــرصــة الســـتـــخـــدام حــوالــي 
200 خــدمــة إلــكــتــرونــيــة عبر 
الــهــاتــف الــمــحــمــول وقـــنـــوات 

الخدمة الذاتية المختلفة.

ركائز استراتيجية

وقــــــــــال إن »بـــــيـــــتـــــك« يـــعـــد 
أول بــنــك فــي الــكــويــت يطبق 
تــقــنــيــة الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي 
ــه، وأول بــنــك  ــاتــ ــيــ ــلــ ــمــ ــي عــ ــ فــ
يـــقـــدم خـــدمـــة طــلــب الــتــمــويــل 
ــدام  ــ ــخــ ــ ــتــ ــ ــاســ ــ ــي بــ ــ ــــصــ ــخــ ــ ــشــ ــ الــ
الــتــوقــيــع الـــرقـــمـــي مـــن خــالل 
تطبيق KFHonline،  كما كان 
»بيتك« من أوائل المؤسسات، 
التي انضمت إلى نظام الدفع 
عـــبـــر الـــــحـــــدود )آفـــــــــاق( ومـــن 
أوائـــــل الـــبـــنـــوك الـــتـــي أطــلــقــت 
خدمة Apple Pay، إلى جانب 
العديد من المبادرات الرقمية 

المختلفة.
ــمـــرار  ــتـ ــــود اسـ ــرشـ ــ وأكــــــد الـ
ــــي تـــقـــديـــم  ــتــــك« فـ ــيــ ــود »بــ ــهــ جــ

الـــــــــخـــــــــدمـــــــــات الـــــمـــــصـــــرفـــــيـــــة 
لــلــشــركــات، ودعـــم الــمــشــاريــع 
الـــــصـــــغـــــيـــــرة والــــمــــتــــوســــطــــة 
ــمــــال والـــشـــبـــاب  وريـــــــادة األعــ
ــة  ــدامــ ــتــ ــا عـــنـــاصـــر االســ ــهــ ألنــ
ومن أبرز ركائز استراتيجية 
الـــــــبـــــــنـــــــك فــــــــــي الــــمــــســــتــــقــــبــــل 
ــظــــور، بــــاإلضــــافــــة إلــــى  ــنــ ــمــ الــ
ــدور  ــ كـــونـــهـــا ضـــمـــن إطـــــــار الــ

الوطني والمجتمعي.
وأفـــاد بــأن »بــيــتــك« يتمتع 
بسجل حــافــل مــن الــمــبــادرات 
االجــتــمــاعــيــة والــمــســاهــمــات 
الــمــخــتــلــفــة، أبــــرزهــــا تــوقــيــع 
ــع بـــلـــديـــة  ــ ــم مــ ــاهــ ــفــ ــرة تــ ــ ــذكــ ــ مــ
الكويت لتصميم وإعادة بناء 
المناطق المتضررة في سوق 
الــمــبــاركــيــة بــتــكــلــفــة تــقــديــريــة 
تبلغ حوالي 8 ماليين دينار. 

مبادرات إغاثية

كما نفذ »بيتك« بالتعاون 
ــبــــادرة  مــــع وزارة الـــــعـــــدل، مــ
ــداد مــديــونــيــات الــغــارمــيــن  سـ
الـــمـــتـــعـــثـــريـــن، حـــيـــث تـــجـــاوز 
الــمــبــلــغ الــمــدفــوع 20 مــلــيــون 
ديـــنـــار، اســتــفــاد مــنــهــا قــرابــة 
10 آالف مـــــديـــــن، كــــمــــا دعــــم 
»بيتك« جمعية الهالل األحمر 
ــا  ــهــ ــادراتــ ــبــ ــي مــ ــ ــي فــ ــتــ ــويــ ــكــ الــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اإلغــــــاثــــــيــــــة واالجـ
داخـــــــــــل وخـــــــــــــارج الـــــكـــــويـــــت، 
وبـــلـــغـــت الـــقـــيـــمـــة اإلجـــمـــالـــيـــة 
للمساهمات خالل عام 2022 

نحو 4.5 ماليين دينار.

• سي اي كابيتال
• اي اف جي هرميس
• فرانكلين تمبلتون

• جــــــــــهــــــــــاز أبـــــــوظـــــــبـــــــي 
لالستثمار

• اتش إس بي سي
• بنك سيكو

• مجموعة سيتي
• أجيج كابيتال

• الريان لالستثمار
• أرقام كابيتال

• بنك بوبيان
• بنك برقان

• ان بي كيه كابيتال 
• المركز، باإلضافة إلى 

شركات أخرى

الحاضرون في 
المؤتمر التحليلي 

»بيتك« حقق 
 إيجابية 

ً
نسبا

من حيث 
الربحية 
والعائد 

على األصول 
وتحسين 

نسب جودة 
األصول

الرشود

رصيد 
مخصصات 

االئتمان 
الحالي 

يتجاوز 
خسائر 

االئتمان 
المتوقعة 

بمقدار 517 
مليون دينار

زهران

»بيتك« احتل 
المرتبة 

األولى بين 
كل الشركات 
المدرجة من 
حيث القيمة 

السوقية التي 
بلغت 11 

مليار دينار
المخيزيم

https://www.aljarida.com/article/14592
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العثمان: متفائل بطموح شباب الكويت وإقبالهم على العمل في القطاع الخاص
خالل حلقة نقاشية مع حديثي التخرج ضمن فعاليات برنامج »تمكن« برعاية »الوطني«

شـــــــــــــــارك الـــــــمـــــــديـــــــر الــــــعــــــام 
لمجموعة الخدمات المصرفية 
الــشــخــصــيــة فـــي بــنــك الــكــويــت 
الوطني محمد العثمان الشباب 
ــه الـــكـــبـــيـــرة  ــراتــ ــبــ الـــكـــويـــتـــي خــ
ــدار ســـنـــوات  ــ الـــمـــمـــتـــدة عـــلـــى مــ
طويلة، وأبــرز التحديات التي 
واجهته، وأســـرار هــذا النجاح 
خـــال تــلــك الــمــســيــرة الـــزاخـــرة 
ــدا ضـــــــرورة  ــ ــؤكــ ــ بــــالــــعــــطــــاء، مــ
ــاب أهـــــدافـــــا  ــ ــبـ ــ ــشـ ــ أن يــــضــــع الـ
لــمــســيــرتــهــم الــمــهــنــيــة بــجــدول 
زمني واضــح لتحفيزهم على 
اإلنجاز، وأن يركزوا جهودهم 
ــا يـــمـــيـــزهـــم، وااللــــتــــزام  عـــلـــى مــ

بالتفكير خارج الصندوق.
جــــــــاء ذلــــــــك خــــــــال الـــحـــلـــقـــة 
النقاشية التي جمعت العثمان 
ــن الـــشـــبـــاب  ــ ــع مـــجـــمـــوعـــة مــ ــ مــ
الـــكـــويـــتـــي حـــديـــثـــي الـــتـــخـــرج، 
ضمن فعاليات برنامج »تمكن«، 
لتدريب الكويتيين مــن حملة 
الــشــهــادات الــجــامــعــيــة، والـــذي 
يقام للعام الرابع على التوالي، 
بـــرعـــايـــة ودعــــــم اســتــراتــيــجــي 
مــن الــبــنــك وتــنــظــيــم مــن شركة 

.Creative Confidence
وأكد العثمان تفاؤله بزيادة 
إقبال الشباب الكويتي الطموح 
ــاق بـــالـــعـــمـــل فــي  ــتــــحــ ــلـــى االلــ عـ

الــقــطــاع الــخــاص، واســتــعــرض 
تجربته الشخصية فــي إدارة 
أكبر فريق عمل في أكبر البنوك 
ومــؤســســات الــقــطــاع الــخــاص 
بالكويت، موضحا للمشاركين 
ــة  ــيــ ــاســ ــعــــض الـــــركـــــائـــــز األســ بــ
لــنــجــاح فـــريـــق الـــعـــمـــل، والــتــي 
لــخــصــهــا فـــي مــجــمــوعــة نــقــاط 
تتمحور حــول الامركزية في 
اتــخــاذ الــقــرار، وتحمل المدير 
الـــمـــســـؤولـــيـــة لـــرفـــع الــضــغــوط 
عن الفريق، وعــدم الخوف من 

الخطأ أو الفشل.

اترك بصمة 

وقـــال الــعــثــمــان: »مــنــذ بــدأت 
ــا اتــبــع  مــســيــرتــي الــمــهــنــيــة وأنــ
قاعدتين ال أحيد عنهما، بأن 
أترك بصمة في أي مكان أعمل 
بـــه، وأن أضـــع هــدفــا لتحقيقه 
وفــــــق جــــــــدول زمــــنــــي واضــــــح، 
إلــــى جـــانـــب ضــــــرورة الــتــحــلــي 
بالطموح والعمل على اكتساب 
مــهــارات جديدة كل يــوم وبذل 
صبح 

ُ
مجهود مضاعف حتى أ

على قدر المسؤولية«.
وعن تحقيقه لتلك األهداف، 
ذكر: »أفخر بأني حققت أهدافا 
ــنـــي الــــذي  ــق الــــجــــدول الـــزمـ ــ وفـ

ــــك تــم  وضـــعـــتـــه، واألهـــــــم أن ذلـ
فــي »الــوطــنــي« حــيــث ال ترقية 
إال وفــق اإلنــجــاز والــتــفــوق في 
العمل«، مشددا على أن العمل 
في بنك الكويت الوطني أفسح 
لــــه الـــمـــجـــال لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه 
ــا يــــوفــــره الـــبـــنـــك مــن  بــفــضــل مــ
عوامل تعزز النجاح واإلبداع.

نقطة تحول

ـــــمـــــــان مـــــثـــــاال  ـــثــ ــــــعــــ وقــــــــــــــــدم الـ
ــن أثــــــر الــتــعــلــم  ــ ــلـــحـــاضـــريـــن عـ لـ
والــتــدريــب المستمر فــي تطور 
المسيرة المهنية عند التحاقه 
بالدراسة في جامعتي هارفارد 
وكولومبيا لألعمال، حيث قال: 
»كانت نقطة تحول رئيسية في 
حياتي المهنية، وساهمت في 
صقل العديد من مهاراتي، وهو 
مـــا انــعــكــس عــلــى أدائــــــي، وكـــان 
لــه أثــر كبير فــي تــطــور مساري 

الوظيفي«.
ــــب الـــمـــتـــدربـــيـــن بـــبـــذل  ــالـ ــ وطـ
المزيد من الجهد، وأن يجعلوا 
طموحهم بــا ســقــف، وضـــرورة 
االســــتــــفــــادة الــــقــــصــــوى مــــن كــل 
الـــبـــرامـــج الــتــدريــبــيــة الــمــمــيــزة، 
وخـــــاصـــــة فـــــي بـــــدايـــــة الـــمـــســـار 
الوظيفي، بما يساهم فــي رفع 

العثمان متحدثًا خال الحلقة النقاشية

تـــهـــم وصــــقــــل مـــهـــاراتـــهـــم  كـــفـــاء
بالمعرفة، وبما يساعدهم على 
اتخاذ قرارات صائبة مستقبا.

كلمة السر

وأكد العثمان أن فريق العمل 
هـــو كــلــمــة الـــســـر، وطـــالـــمـــا كــان 
هناك تفاهم بين أعضاء الفريق 
أصــبــح الــنــجــاح مضمونا، فكل 
مـــوظـــف لـــديـــه قـــــدرات مختلفة، 
وتــكــامــل تــلــك الــمــهــارات يصنع 
ــدرة عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــزز ال ــ ــعـ ــ ــارق ويـ ــ ــفــ ــ ــ ال

التطوير واالبتكار.
ولفت إلى أن المدير الناجح 
هــو مــن يــســعــى لــتــطــويــر فريقه 
ويحفزهم على اإلبداع واالبتكار 
وترك مساحة كبيرة لطرح حلول 
جديدة وأفكار مبتكرة وتوفير 
ــة وإزالـــــة  الـــدعـــم والـــثـــقـــة الــــازمــ
حاجز الخوف من الخطأ وتحمل 
المسؤولية، وأن يكون نموذجا 
لبقية فريق العمل في االلتزام. 

وأضــــــــــاف: »دائـــــمـــــا مــــا أقــــول 
لــفــريــق الــعــمــل مــعــي فـــي الــبــنــك: 
الــنــجــاح لـــكـــم... والــفــشــل لـــي، ما 
يـــرفـــع عــنــهــم الــضــغــوط ويــفــتــح 
الــبــاب لــابــتــكــار«، مــشــددا على 

أن الــــعــــدل فــــي الـــمـــعـــامـــلـــة بــيــن 
ــيـــة  الـــمـــوظـــفـــيـــن ركـــــيـــــزة أســـاسـ
ــا يـــمـــكـــن مـــقـــارنـــة  ــ لـــلـــنـــجـــاح، فـ
الـــمـــوظـــف الــمــجــتــهــد والـــمـــبـــادر 
ــمــــرار والــــحــــريــــص عــلــى  ــتــ بــــاســ
إنــجــاز كــل مهامه بموظف آخر 
ال يـــطـــور مـــن نــفــســه وال ينجز 
أعماله معتمدا على بقية أعضاء 

الفريق.

جيل غير

وفـــي رده عــلــى ســــؤال بــشــأن 
مــشــاركــة الــشــبــاب الــكــويــتــي في 
الــقــطــاع الــخــاص، قــال العثمان: 
»متفائل بــالــزيــادة الكبيرة في 
إقبال الشباب الكويتي الطموح 
على االلتحاق بالقطاع الخاص، 
وبدورنا في الوطني نعمل على 
اســتــقــطــاب الــمــواهــب والـــكـــوادر 
الوطنية للعمل في أكبر مؤسسة 

مصرفية بالقطاع الخاص«.
وأضاف: »دعم الشباب ركيزة 
أساسية فــي استراتيجية بنك 
الكويت الوطني، حيث نحرص 
ات  دائما على استقطاب الكفاء
الــوطــنــيــة وتــقــديــم ســلــســلــة من 
الــــــدورات الــتــدريــبــيــة والــبــرامــج 

األكاديمية المحترفة لتطويرهم 
وصـــقـــل مـــهـــاراتـــهـــم وتــأهــيــلــهــم 
لــتــبــوؤ الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة في 

المستقبل«.

منافسة محتدمة

وأشــــــــــــار الــــعــــثــــمــــان إلــــــــى أن 
الشباب يمثلون القاعدة األكبر 
ــيــــن الــــكــــويــــتــــيــــيــــن، مـــــا يــعــنــي  بــ
ازديـــــــــاد حـــــدة الـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
الــفــرص الوظيفية المتاحة في 
المستقبل، األمـــر الـــذي يتطلب 
بــذل مزيد مــن الجهد والتسلح 
بما يعزز فــرص الحصول على 

الوظيفة المناسبة. 
ونـــصـــح الـــشـــبـــاب بـــضـــرورة 
ــمــــل عــلــى  ــعــ تـــطـــويـــر الـــــــــذات والــ
اكــــــتــــــســــــاب مــــــــهــــــــارات جـــــديـــــدة 
واالستفادة القصوى من باقي 
أعــضــاء فــريــق العمل والـــدورات 
ــيــــة الــــتــــي يــتــلــقــونــهــا  ــبــ الــــتــــدريــ
والــــــســــــؤال بـــاســـتـــمـــرار عــــن كــل 
ـــــارج  ــــى إن كـــــــــان خــ ــتـ ــ شـــــــــيء حـ
الـــمـــهـــام الـــوظـــيـــفـــيـــة، مــــؤكــــدا أن 
االلتحاق بالوظيفة ليس نهاية 
المطاف بل بداية مسيرة مليئة 
بالتعليم والتدريب وبذل الجهد 

الــمــضــاعــف لــتــحــقــيــق الــنــجــاح.

طفرة رقمية

وعــــن الــطــفــرة الــرقــمــيــة الــتــي 
شهدها بنك الكويت الوطني في 
السنوات األخيرة ذكر العثمان: 
»ما نحصده اليوم ثمار سنوات 
طويلة من العمل واستراتيجيات 
ــة رســــخــــت تـــفـــوقـــنـــا فــي  ــحـ ــاجـ نـ
تقديم الخدمات الرقمية وحلول 

الدفع األكثر تطورا«.
ونـــصـــح الــمــشــاركــيــن قــائــا: 
»الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا تــــحــــدد الـــيـــوم 
مسار الوظائف، وعليكم تطوير 
أنفسكم باستمرار في مجاالت 
الـــعـــمـــل الــمــرتــبــطــة بــــذلــــك، مــثــل 
الـــبـــرمـــجـــة وتـــحـــلـــيـــل الـــبـــيـــانـــات 
وغــــيــــرهــــا، ألن الـــمـــنـــافـــســـة فــي 

السوق تزداد يوما بعد يوم«.
ــم: »إطـــــــاق بـــنـــك ويــــاي  ــتــ وخــ
بــــرهــــن عـــلـــى اســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــنـــا 
المتعلقة بمواكبة التكنولوجيا 
المصرفية المتطورة، واهتمام 
البنك بالشباب وتوفير كــل ما 
يحتاجونه من خدمات مصرفية 
مــبــتــكــرة لــتــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم 
وفتح آفاق واسعة لمستقبلهم«.

 المدير 
المسؤول يفتح 
الباب لالبتكار 
 ما أقول 

ً
ودائما

لفريقي: النجاح 
لكم والفشل لي

 التفوق الرقمي
لـ »الوطني« 

ثمرة سنوات 
طويلة 

من العمل 
واالستراتيجيات 

الناجحة 

نحرص على 
استقطاب 
الكفاءات 
الوطنية 

وإعدادهم 
لتولي أدوار 

قيادية في 
جانب من الحضورالمستقبل

 Boubyan بوبيان« ينظم بطولة«
Master للبادل

 Boubyan أعلن بنك بوبيان تنظيم بطولته
Master المفتوحة لمحترفي وهـــواة رياضة 
البادل من 16 حتى 22 الجاري، بمشاركة 192 
 من الجنسين بمختلف األعمار، وبجوائز 

ً
فريقا

مالية تتجاوز 5000 دينار.
وقـــال الــمــديــر التنفيذي إلدارة االتــصــاالت 
والــعــاقــات المؤسسية فــي »بــوبــيــان« قتيبة 
 على ذلك: »طالما اعتبر )بوبيان( 

ً
البسام، تعليقا

 لبرنامج مسؤوليته 
ً
 أساسيا

ً
الرياضة ركــنــا

المجتمعية، وثقافة نؤمن بضرورة تطبيقها 
فــي مجتمعنا لمختلف األعـــمـــار والــشــرائــح، 
إضافة إلى التركيز على الشباب واهتماماتهم«، 
 أن »هـــذا مــا يدفعنا إلـــى الــتــنــوع بين 

ً
معتبرا

فــعــالــيــاتــنــا االجــتــمــاعــيــة والـــريـــاضـــيـــة مــنــهــا، 
السيما بعد ما احتلته رياضة البادل من زخم 
وانتشار في الكويت«. وأوضح البسام أن بطولة 
Boubyan Master، والتي تنطلق فعالياتها 
بماعب أكاديمية Padel In بمشرف، تتميز 
بمستوى احترافي عاٍل من التنظيم واإلدارة، 
وتــوفــيــر جميع االحــتــيــاجــات والمستلزمات 
لاعبين المشاركين، لتكون لهم بمنزلة تجربة 
رياضية مميزة تحاكي كبرى البطوالت على 

المستويات اإلقليمية والعالمية.
وأضاف أن البطولة سوف تشهد فعالياتها 
ــتــــاف، مــثــل شريحة   مـــن الــتــمــيــز واالخــ

ً
نـــوعـــا

المشاركين وأعمارهم وعــددهــم والتنوع في 
 Boubyan Master إلى أن 

ً
المجموعات، مشيرا

تتميز بأنها متاحة لمشاركة المحترفين على 
مستوى الخليج، أو من هواة البادل.

ولفت إلى أنه »منذ البدء في الترتيب إلطاق 
 
ً
ــادر إلـــى ذهــنــنــا أن نــضــيــف شيئا الــبــطــولــة بــ

 ،
ً
يميزها بين بطوالت البادل المنتشرة حاليا

وهـــو الــتــنــوع فـــي أعـــمـــار الــمــشــاركــيــن، فنجد 
أن المشاركة ال تقتصر على شريحة عمرية 
 فما فوق، 

ً
محددة، لكنها متاحة لُعمر 16 عاما

، من منطلق دورنــا 
ً
بجانب األقــل من 16 عاما

تجاه شريحة الناشئين، إلتاحة الفرصة لهم 
ــواء الــبــطــوالت  ــ لــلــمــشــاركــة والــتــعــايــش مـــع أجـ

الرياضية«.

للمحترفين والهواة

واعتبر البسام أن البطولة فرصة للجميع 

لـــمـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة، كـــونـــهـــا »أســــلــــوب 
ــبــــر عـــدد  ــاة«، مــــن خـــــال مـــشـــاركـــة أكــ ــ ــيـ ــ حـ
مــمــكــن، ســـواء مــن الــمــحــتــرفــيــن أو الــهــواة 
للبادل من مختلف األعمار، حيث تتضمن 
 للشباب، و32 

ً
البطولة مشاركة 144 فريقا

 للناشئين. وتنقسم 
ً
للفتيات، و16 فريقا

 A –( شريحة الــشــبــاب إلــى 4 مجموعات
ــخــصــص المجموعة 

ُ
B – C – D(، حــيــث ت

 B – C – D لمحترفي الــبــادل، في حين A
لهواه الرياضة، فيما فئة الفتيات تنقسم 
إلـــــى مــجــمــوعــتــيــن )A – B(، وكــلــتــاهــمــا 
للمحترفات. أما شريحة الناشئين األقل 
، فالمشاركة متاحة للجميع، 

ً
من 16 عاما

سواء محترفين أو هواة من الجنسين، من 
، ليصل المجموع الكلي 

ً
خــال 16 فــريــقــا

.
ً
للفرق إلى 192 فريقا

ولــفــت الــبــســام إلــى أن »الــكــويــت تتمتع 
بــمــســتــويــات ومـــهـــارات احــتــرافــيــة عــالــيــة 
بين ممارسي البادل، وهو ما شهدناه في 
الفترة الماضية على مستوى البطوالت 
المنظمة من قبل العديد من المؤسسات، 
األمـــــر الـــــذي يـــؤكـــد الــمــســتــوى الــحــقــيــقــي 
 ،»

ً
 وعــالــمــيــا

ً
لــتــقــدم هـــذه الــريــاضــة مــحــلــيــا

 Boubyan Master أنه »من خال 
ً
موضحا

ــا عــلــى  ــزنـ ــوائـ حـــرصـــنـــا عـــلـــى أن تـــكـــون جـ
نفس مستوى احترافية المشاركين، لهذا 
خصصنا جوائز قّيمة للفائزين تتجاوز 

5000 دينار«.

قتيبة البسام

 جديدة ألتمتة 
ً
»المتحد« يطلق حلوال

)RPA( العمليات الروبوتية
فــي إطـــار حــرص البنك األهــلــي المتحد على 
مـــواكـــبـــة أحـــــدث االتـــجـــاهـــات فـــي مـــجـــال تقنية 
المعلومات، استطاع البنك أن يكون في طليعة 
المصارف التي تتبني حلول أتمتة العمليات 
الروبوتية )RPA(، والتي استطاعت أن تساعده 
في تعزيز اإلنتاجية والكفاءة التشغيلية، وتزيد 
من دقة العمليات الداخلية للبنك، وتقليل وقت 
معالجة المعامات بشكل، مما يسهم في تقديم 

خدمات ذات كفاءة عالية.  
والــجــديــر بــالــذكــر ان حــلــول RPA تعمل على 
خفض معدالت الخطأ البشري، حيث تقوم بدور 
الموظف في تنفيذ العمليات ذات الكم العالي 
بدقة وسرعة متناهية، مما يسهم في تخليص 
الموظفين من عبء الجهود الروتينية، ومن ثم 
إتــاحــة الــفــرصــة لهم فــي التركيز على التطوير 
والتحليل واإلبداع واستثمار طاقاتهم فيما هو 

أجدى وأهم.
وقـــــد حـــقـــق الـــبـــنـــك الـــعـــديـــد مــــن الـــنـــجـــاحـــات 
فـــي تــبــنــي حــلــول أتــمــتــة الــعــمــلــيــات الــروبــوتــيــة 
RPA فــي مــجــال الــعــمــلــيــات الــمــصــرفــيــة، وإدارة 
 أحــدث 

ً
مكافحة غسيل األمــــوال، وأطــلــق مــؤخــرا

روبوت للعمل في اإلدارة القانونية، حيث يقوم 
بتلقي اإلشعارات اليومية الــواردة من الجهات 
الخارجية، والرد عليها بشكل تلقائي بعد إجراء 
عمليات البحث والتدقيق المطلوبة، بشكل سريع 
ودقيق وأمــن، مما كــان له أكبر األثــر في توفير 

الكثير من الجهد والوقت.
 على استمرار نجاح البنك في العمل 

ً
وتعليقا

 ،RPA من خال حلول أتمتة العمليات الروبوتية
أفـــاد الــمــديــر الــعــام لتقنية الــمــعــلــومــات بالبنك 

األهلي المتحد عبدالله جراغ: لقد ساعدت هذه 
األتمتة في تسريع وسهولة إنجاز المعامات 
وتوفير بيئة تكنولوجيا متطورة  بالبنك من 
شأنها أتمتة العمليات المصرفية وتسريعها، 
بــمــا يــســاهــم فـــي تــعــزيــز رضــــا الـــعـــمـــاء ونــمــو 
األعمال، فضا عن زيادة مستوى جودة الخدمات 

المقدمة.
وفــــي نــفــس الـــســـيـــاق، ســـاعـــدت حـــلـــول أتــمــتــة 
العمليات المصرفية اآللــيــة الــبــنــك عــلــى زيـــادة 
اإلنتاجية من خــال تقليل األخــطــاء وتخفيض 
جــزء كبير من التكاليف التشغيلية، وتحسين 
جــودة العمليات، كما تتيح للموظفين البيئة 
المناسبة لــزيــادة التركيز على األنــشــطــة التي 

تستهدف العماء وتعزز القيمة المضافة لهم.

عبدالله جراغ

»األهلي« يعلن 
الفائزة في سحب 
»الفوز« األسبوعي

ــي  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــك األهـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــبـ ــ ــ أعــــــــلــــــــن الـ
ــم الـــفـــائـــزة فــي  ــ الـــكـــويـــتـــي اسـ
السحب األســبــوعــي لحساب 
»الــفــوز« للجوائز فــوز محمد 
شكري محمد، بجائزة نقدية 
قدرها 10000 دينار، والــذي 
ــم تـــحـــت إشـــــــــراف وزارة  ــيــ أقــ
ــتــــجــــارة والــــصــــنــــاعــــة، وقـــد  الــ
تــم اإلعــــان عــن اســـم الــفــائــزة 

أمس األول.
وحساب »الفوز« للجوائز، 
هو حساب الجوائز األول من 
نــوعــه، والــــذي يــتــيــح لــعــمــاء 
البنك األهلي الكويتي فرصة 
ــافــــآت  ــكــ الـــــفـــــوز بــــجــــوائــــز ومــ
كــــبــــرى، ومـــــن خـــــال حـــســـاب 
ــمـــاء  ــيـــحـــظـــى عـ »الـــــــفـــــــوز« سـ
الــبــنــك بــفــرصــة الــفــوز بمبلغ 
10000 دينار ضمن السحب 
ــذلــــك فــرصــة  ــبــــوعــــي، وكــ األســ
ــبـــرى،  ــكـ ــفـــوز بـــالـــجـــائـــزة الـ ــلـ لـ
وهـــــي راتــــــب شــــهــــري بــقــيــمــة 
5000 دينار لمدة 10 سنوات.

»برقان« يكرم المتميزين من موظفي 
الخدمات المصرفية الشخصية

احتفل بنك بــرقــان بنخبة من 
مـــوظـــفـــي الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
 
ً
الشخصية الــمــتــمــيــزيــن، تــقــديــرا

إلنجازاتهم خال عام 2022. 
وقـــد شــهــد الــحــفــل، الــــذي أقيم 
في قاعة الشيخة سلوى الصباح، 
ــيــــس مــجــلــس  ــائــــب رئــ حــــضــــور نــ
اإلدارة ورئيس الجهاز التنفيذي 
لــمــجــمــوعــة بــنــك بـــرقـــان مــســعــود 
حـــيـــات، ونـــائـــب رئـــيـــس الــجــهــاز 
التنفيذي لمجموعة بنك برقان 
والرئيس التنفيذي- الكويت رائد 
الهقهق، ورئيس مديري الموارد 
الــبــشــريــة والــتــطــويــر للمجموعة 
هالة الشربيني، إضافة إلى كثير 
ــن قــــيــــادات الــبــنــك مـــن مختلف  مـ

اإلدارات. 
وشهدت فعاليات حفل التكريم 
تــوزيــع اإلدارة التنفيذية للبنك 
عدة جوائز لعدة فئات، من بينها 
أفضل الفرق من إدارة المبيعات، 
واألفرع، والموظفين المتميزين، 
وإدارة الــبــطــاقــات، والــمــنــتــجــات 
وشــرائــح الــعــمــاء، ومــركــز خدمة 

العماء. 

مسعود حيات وهالة الشربيني ولولوة الخترش ويوسف العلي

وفــي هــذه المناسبة المميزة، 
ــر الـــقـــيـــســـي رئـــيـــس  ــاصــ صــــــرح نــ
مــــديــــري الــــخــــدمــــات الــمــصــرفــيــة 
: »أشكر جميع 

ً
الشخصية، قــائــا

مــوظــفــي )بـــرقـــان( عــلــى جهودهم 
وتفانيهم والتزامهم في العمل. 
ــتـــي يــتــمــتــع بــهــا  روح الـــفـــريـــق الـ
الموظفون هي الركيزة األساسية 
والـــمـــحـــرك الــرئــيــســي لــنــجــاحــات 
البنك وتقديمه لخدمات مصرفية 
بجودة عالية. لطالما كان العمل 
الــــجــــاد وااللــــــتــــــزام مــــن مـــمـــيـــزات 

الموظفين التي انعكست بالتالي 
ــلـــى إنــــجــــازات  ــنــــوات عـ عـــبـــر الــــســ
الـــبـــنـــك، وســـاهـــمـــت فــــي نــجــاحــه. 
 على تطوير وصقل 

ً
نحرص دائما

مهارات موظفينا، واالستثمار في 
مــواهــبــهــم مــن مختلف اإلدارات، 
مــن خــال توفير أفــضــل البرامج 
التدريبية المحترفة عبر أكاديمية 
ــان، الــــتــــي انـــعـــكـــســـت بــشــكــل  ــ ــرقـ ــ بـ
واضـــح عــلــى أداء الــبــنــك وتعزيز 

مكانته الرائدة«.

»وربة« يرعى المتسابق أحمد الشهاب
أعــلــن بنك وربـــة رعــايــتــه للبطل المتسابق، أحــمــد ســالــم الشهاب، 
صاحب أسرع رقم لسيارة بمحرك تنفس طبيعي على مسار GP في 
حلبة مدينة الكويت لرياضة المحركات، والذي تم تحقيقه في بطولة 
أندية بورشه - الشرق األوســط، ضمن استراتيجية البنك المستمرة 
للمسؤولية المجتمعية، ودعمه للقطاع الرياضي والمواهب الوطنية 
الشبابية. وبهذه المناسبة، أعــرب مدير قطاع التسويق واالتصال 
الــمــؤســســي فــي »وربـــــة« أيــمــن الــمــطــيــري عــن ســعــادتــه لــرعــايــة البنك 
: »تأتي رعاية المتسابق الشهاب ضمن سياسة البنك 

ً
للمتسابق قائا

 
ً
التي تهدف إلى دعم الرياضة والرياضيين على حد سواء، تشجيعا
 لما بذلوه من جهد لتحقيق اإلنجازات التي رفعت اسم 

ً
لهم وتقديرا

 في المحافل الدولية«.
ً
دولة الكويت عاليا

ومن جانبه، تقدم المتسابق الشهاب بالشكر الجزيل للبنك على 
: »أتقدم بالشكر للبنك على رعايته األولى لي في 

ً
مبادرته الطيبة قائا

هذا السباق، والذي يتنافس به نخبة من المتسابقين من دولة الكويت 
ودول الشرق األوسط، ودعم البنك مثال يحتذى به في القطاع الخاص 

ودعمه للشباب الكويتي في المنافسات الرياضية«.

المتسابق أحمد الشهاب وأيمن المطيري بعد توقيع الرعاية

»التجاري« راع بالتيني ألسبوع واحة »التجاري« راع بالتيني ألسبوع واحة 
»»22  ComCom التدريب وسيمنار »أمان التدريب وسيمنار »أمان

فــي إطــــار بــرنــامــجــه الــشــامــل 
للمسؤولية االجتماعية ودعم 
ــة األنـــشـــطـــة الـــتـــي تــقــوم  ــايــ ورعــ
بــهــا الـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة، 
قـــدم الــبــنــك الــتــجــاري الكويتي 
ــة الــبــاتــيــنــيــة ألســبــوع  ــايـ الـــرعـ
واحة التدريب وسيمنار »أمان 
Com 2«، والمنظم مــن المعهد 
الــعــالــي لــاتــصــاالت والــمــاحــة 
ــيــــئــــة الـــــعـــــامـــــة لــلــتــعــلــيــم  بــــالــــهــ
التطبيقي والــتــدريــب، علما أن 
أســبــوع التدريب للعاملين في 
الهيئة وأعضاء هيئتي التدريب 
والتدريس يقام للسنة الثانية 
على التوالي وحتى الخميس 16 
فبراير 2023، بحضور المدير 
الــعــام للهيئة ونائبه للتدريب 

وعدد من قياديي الهيئة. 
بهذه المناسبة، قالت رئيسة 
ــــي الـــبـــنـــك  ــويــــق فــ ــتــــســ إدارة الــ
ــدور بــوخــمــســيــن:  ــ ــ ــتــــجــــاري بـ الــ
ــة انــطــاقــا  ــايـ »تـــأتـــي هــــذه الـــرعـ
مــن تــوجــه الــبــنــك لــنــشــر الــوعــي 
وتــســلــيــط الــــضــــوء عـــلـــى األمــــن 

تكريم البنك التجاري من قبل »التطبيقي«

السيبراني ومعرفة طرق الوقاية 
ــتــــراقــــات اإللــكــتــرونــيــة  مـــن االخــ
وحــمــايــة الــبــيــانــات الــمــتــداولــة 
إلكترونيا، لذلك تم تقديم هذه 
الــرعــايــة دعــمــا لجهود الهيئة، 
ــر الــــوعــــي  ــلــــى نــــشــ ــا عــ ــ ــــرصــ وحــ
وتـــوجـــيـــه الــعــامــلــيــن والــطــلــبــة 
بـــضـــرورة االهــتــمــام بــالــســامــة 
ــيــــة مــــواجــــهــــة  ــفــ ــيــ الــــرقــــمــــيــــة وكــ
الــمــخــاطــر الــمــتــزايــدة فـــي عــالــم 

التكنولوجيا«.
وأضافت بوخمسين أن البنك 

ــي فـــعـــالـــيـــة أســـبـــوع  ــواجـــد فــ يـــتـ
»واحة التدريب« من خال جناح 
لــه، ويستقبل فــريــق المبيعات 
الــــــتــــــابــــــع لـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــدمـــــات 
الــمــصــرفــيــة لـــألفـــراد الــعــامــلــيــن 
فــــي الــهــيــئــة وأعــــضــــاء هــيــئــتــي 
التدريب والتدريس، حيث تتم 
اإلجابة على أي استفسار حول 
مزايا خدمات ومنتجات البنك 

التجاري.
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»الكويتية« تفتتح مكتب مبيعاتها في اإلسكندرية
افتتحت شركة الخطوط الجوية الكويتية، مكتب مبيعاتها 
بمدينة اإلسكندرية في مصر. واحتفلت الشركة بافتتاح المكتب 
برعاية وحضور سفير الكويت لدى مصر غانم الغانم، وحضور 
رئــيــس الــمــكــتــب الــثــقــافــي فــي اإلســكــنــدريــة د. خــالــد الــمــحــارب، 
والــعــضــو الــمــنــتــدب فــي الــشــركــة الــمــصــريــة الــكــويــتــيــة للتنمية 
الــعــقــاريــة نـــواف الــجــرمــان، وممثل »الكويتية« مــديــر بلد أعلى 
مصر ولبنان عبدالعزيز الظفيري، حيث يقع المكتب الجديد 
في مكان متميز وسط اإلسكندرية يسهل الوصول إليه من قبل 

عمالء الشركة.
وقالت الشركة، في بيان صحافي، إن االفتتاح يأتي في إطار 
استعدادات »الطائر األزرق« لموسم الصيف 2023، وضمن خطة 
الشركة للتوسع في إطالق محطات جديدة، ليتم تقديم أفضل 
الخدمات للعمالء، وتلبية احتياجاتهم، ولتكون قريبة منهم في 
توفير أفضل سبل الراحة لهم، حيث ستقوم »الكويتية« بإطالق 

غانم الغانم وخالد المحارب وعبدالعزيز الظفيري ونواف الجرمانأولى رحالتها إلى اإلسكندرية بداية من أبريل القادم.

»القطرية« شريك الطيران الرسمي 
لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات

أعــلــنــت الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة رعــايــتــهــا 
لمعرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2023، 
الذي يعد من أكثر الفعاليات البارزة والمرتقبة في 
رزنامة فعاليات قطر، ومن المتوقع أن يستقطب 
هذا الحدث، الذي يجمع أشهر دور المجوهرات 
سنويا في منطقة الخليج، أكثر من 30000 زائر 

من كل أنحاء العالم إلى قطر.
وسيجرى المعرض هذا العام على مدى ستة 
ــام، ابـــتـــداء مـــن 20 حــتــى 25 فــبــرايــر فـــي مــركــز  ــ أيـ
الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وسيستضيف 
أكثر من 500 عالمة تجارية عالمية للمجوهرات 

ــن الــمــصــمــمــيــن  ــة إلــــى عــــدد مـ ــافـ والـــســـاعـــات، إضـ
الــقــطــريــيــن الــذيــن ســيــعــرضــون إبــداعــاتــهــم خــالل 

فعاليات المعرض.
من جانبه، قــال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة أكــبــر الــبــاكــر، خــالل 
المؤتمر الصحافي لمعرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات 2023، »يسعدنا أن نستهل شهر فبراير 
باإلعالن عن واحد من أكثر الفعاليات المرتقبة في 
رزنامة فعاليات قطر، معرض الدوحة للمجوهرات 
والساعات بنسخته الـ19، الذي يعتبر بداية مميزة 

لسلسلة نشاطات ومهرجانات بارزة«.

ً
 تنفيذيا

ً
ن الخضري رئيسا »تمنى« تعيِّ

ــــت »تــــــمــــــنــــــى«، مـــنـــصـــة  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
التجارة اإللكترونية المختصة 
ــاء ومــنــتــجــات  ــ بــتــشــكــيــالت األزيــ
ــات  ــ ــزمــ ــ ــلــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــل ومــ ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــجــ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــاة الـــعـــصـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــــحـ الــــمــــنــــزل والـ
واإلكسسوارات، تعيين شاهين 

 لها.
ً
 تنفيذيا

ً
الخضري رئيسا

تولى رائــد األعمال الكويتي 
شاهين الخضري، قبل تعيينه 
فـــي »تـــمـــنـــى«، مــنــصــب الــشــريــك 
المؤسس ورئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة أجار، 
المصنفة ضمن قائمة فوربس 
ــة نـــاشـــئـــة فــي  ألفـــضـــل 20 شـــركـ
مـــجـــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 

بالشرق األوسط.
وبهذا السياق، قال الخضري: 
»بعد سنوات من إطالق وتوسع 
الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة لــتــصــبــح 

 تحقق 
ً
شـــركـــات مــكــتــفــيــة ذاتـــيـــا

األرباح، بدا االنضمام إلى فريق 
. كــان من 

ً
 مثاليا

ً
)تمنى( خــيــارا

الواضح رؤية إمكانات )تمنى(، 

ليس فقط في الكويت، لكن في 
ــاء مــنــطــقــة الـــشـــرق  جــمــيــع أنــــحــ

األوسط وشمال إفريقيا«.
من جهته، قال صالح الشايع، 
بالنيابة عن مجموعة الشايع: 
»يــســعــدنــا الــتــرحــيــب بــشــاهــيــن 
الـــخـــضـــري فـــي عــائــلــة )تــمــنــى(. 
إنه شخص رائع يتمتع بخبرة 
ــال  ــ ــمـ ــ ــادة األعـ ــ ــيــ ــ ــي قــ ــ ــة فــ ــ ــعــ ــ واســ
ــا بــالــتــوســع  ــنــ ــدافــ لــتــحــقــيــق أهــ
والـــنـــمـــو والــــتــــطــــور، مــــن خـــالل 
الــتــزامــه بتعزيز ثقافات العمل 
وقــيــم الـــشـــركـــة، والــتــركــيــز على 
العنصر األكثر أهمية وحيوية 
مجال التجارة اإللكترونية، وهو 

الزبون«.

شاهين الخضري

»البترول العالمية« و»البترول الوطنية« ترعيان 
مؤتمر االتحاد الخليجي للتكرير في البحرين

ترعى شركة البترول الكويتية 
الــعــالــمــيــة، بــالــتــعــاون مـــع شــركــة 
ــة الـــكـــويـــتـــيـــة،  ــيـ ــنـ ــتــــرول الـــوطـ ــبــ الــ
الـــمـــؤتـــمـــر والــــمــــعــــرض الــــدولــــي 
لالتحاد الخليجي للتكرير 2023، 
والذي تستضيفه البحرين تحت 
ــايـــة صـــاحـــب الــســمــو الــمــلــكــي  رعـ
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، 
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، 
من 13 إلــى 15 فبراير 2023، في 
مركز البحرين الدولي للمعارض.

ويــهــدف االتــحــاد، الــذي يتخذ 
من البحرين مقرا له، إلى تعزيز 
ــربـــي  ــعـ ريــــــــــادة دول الـــخـــلـــيـــج الـ
المنتجة للنفط في مجال صناعة 
ــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات  الــــتــــكــــريــــر والــ

وتــــــوســــــيــــــع شــــبــــكــــة الـــــعـــــالقـــــات 
اإلقليمية والعالمية مع كل أقطاب 
صناعة التكرير وتبادل الخبرات. 

وتـــــــشـــــــارك شـــــركـــــة الــــبــــتــــرول 
الكويتية العالمية بوفد يترأسه 
الرئيس التنفيذي للشركة وعضو 

مـــجـــلـــس إدارة اتــــحــــاد الــخــلــيــج 
للتكرير م. شافي العجمي، كما 
تــشــارك شــركــة الــبــتــرول الوطنية 

الــكــويــتــيــة فــــي أعــــمــــال الــمــؤتــمــر 
والمعرض الدولي الثاني لالتحاد 
الخليجي للتكرير بوفد تترأسه 
الــرئــيــســة التنفيذية فــي الشركة 

وضحة الخطيب.
ــت الــــخــــطــــيــــب ضــمــن  ــ ــ ــاركـ ــ ــ وشـ
بـــرنـــامـــج الـــيـــوم األول لــلــمــؤتــمــر 
فــي جلسة حــواريــة، استعرضت 
ــا الـــمـــهـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ خـــــاللـــــهـــــا رحـ
والــــتــــحــــديــــات والــــــــــــدروس الـــتـــي 

مرت بها.
لقطة جماعية للوفود المشاركة في المؤتمر

»زين« شريك استراتيجي للمعرض الدولي 
الـ 13 لالختراعات بالشرق األوسط

أعــلــنــت شــركــة »زيــــن« شراكتها 
االســتــراتــيــجــيــة لفعاليات الــــدورة 
الثالثة عشرة من المعرض الدولي 
لــالخــتــراعــات فــي الــشــرق األوســـط، 
ــد تــــوقــــف عـــامـــيـــن،  ــعـ الـــــــذي عــــــاد بـ
بتنظيم النادي العلمي، وبدعم من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، 
تحت رعاية سمو أمير البالد الشيخ 

نواف األحمد. 
وشـــاركـــت »زيـــــن« فـــي فــعــالــيــات 
افتتاح المعرض فــي قاعة الــرايــة، 
بحضور ممثل سمو أمــيــر البالد 
وزير التربية وزير التعليم العالي 
والبحث العلمي د. حمد العدواني، 
والــمــديــر الــعــام لمؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي د. خــالــد الفاضل، 
ورئيس مجلس إدارة النادي العلمي 
ورئــيــس الــلــجــنــة الــعــلــيــا المنظمة 
للمعرض طـــالل الــخــرافــي، ومدير 
إدارة الـــعـــالقـــات الــمــؤســســيــة في 
»زيـــن- الــكــويــت« حمد المصيبيح، 
إضـــــافـــــة إلـــــــى عـــــــدد مـــــن الــــســــفــــراء 
والــدبــلــومــاســيــيــن واألكــاديــمــيــيــن 

والمهتمين بالشأن العلمي. 
وتفخر »زيـــن« بدعمها الممتد 
لهذه المبادرة المميزة منذ نشأتها، 
 منها كشركة رائدة في القطاع 

ً
سعيا

الـــخـــاص الــكــويــتــي عــلــى تشجيع 
ــهـــود  مــخــتــلــف الـــــمـــــبـــــادرات والـــجـ
العلمية، بما يسهم في دفع عجلة 
ــي الـــكـــويـــت  ــ الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــلـــمـــيـــة فـ
 
ً
والــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، خــصــوصــا
أن الـــمـــعـــرض يـــحـــظـــى بـــالـــرعـــايـــة 
السامية لسمو أمير الــبــالد، التي 
تــعــكــس حــــرص الــــدولــــة عــلــى دعــم 

العلماء والمخترعين والمبتكرين 
الكويتيين والعرب. 

وحــــــقــــــق الــــــمــــــعــــــرض الــــــدولــــــي 
لـــالخـــتـــراعـــات عــلــى مـــر الــســنــوات 
 كان له األثر 

ً
 كبيرا

ً
السابقة نجاحا

في إبراز الجانب الحضاري للكويت 
فـــي الــمــحــافــل الــعــلــمــيــة اإلقليمية 
ــيــــة، وأثـــبـــت نــفــســه لــيــكــون  والــــدولــ
األكبر على مستوى الشرق األوسط، 
ــلـــى الــــعــــالــــم بـــشـــهـــادة  ــي عـ ــانــ ــثــ والــ

المنظمات الدولية.
وتــــســــعــــى »زيـــــــــــــــن«، مــــــن خــــالل 
دعمها لهذه المبادرة، إلــى توفير 
البيئة الحاضنة للشباب العربي 
 المخترعين 

ً
والكويتي، خصوصا

الــــكــــويــــتــــيــــيــــن، إلبـــــــــــراز طـــاقـــاتـــهـــم 
 إلــى 

ً
ومـــواهـــبـــهـــم الــعــلــمــيــة، جــنــبــا

جنب مــع المشاركين العالميين، 
الذين أتوا من مختلف دول العالم 
الستعراض أفكارهم واختراعاتهم 

التي تخدم مختلف مجاالت الحياة.
وتـــشـــهـــد الـــنـــســـخـــة الـــــــ 13 مــن 
المعرض مشاركة مــا يــقــارب 200 
اختراع من 40 دولة عربية وأجنبية، 
 تشمل 9 

ً
 كويتيا

ً
منها 18 اختراعا

اختراعات من مركز صباح األحمد 
للموهبة واإلبداع التابع لـ »التقدم 
الــعــلــمــي«. ويـــهـــدف الــمــعــرض إلــى 
نشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية 
فــي الـــدول العربية، ويــوفــر فرصة 
التقارب والتعاون بين المستثمرين 
والــمــخــتــرعــيــن، وإيــــجــــاد مــســاحــة 
لــلــتــعــاون بــيــنــهــم، بــمــشــاركــة كبار 
ــال  ــمــ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن ورجـــــــــال األعــ

والمخترعين.
ــــي  ــــدولـ ويــــحــــظــــى الــــمــــعــــرض الـ
لــالخــتــراعــات فــي الــشــرق األوســـط 
باهتمام عربي وإقليمي ودولـــي، 
حيث ُيسلط الضوء على اختراعات 
 ،

ً
وإبداعات الشباب العربي عموما

 ،
ً
والـــشـــبـــاب الـــكـــويـــتـــي خـــصـــوصـــا

ــانــــب  ويـــــســـــاهـــــم فـــــــي إبـــــــــــــراز الــــجــ
الحضاري للكويت، ودورها الريادي 
ــم وتــشــجــيــع الــمــخــتــرعــيــن  ــ فــــي دعـ
لخدمة البشرية، وهــو ُيــعــد ثاني 
أكــبــر مــعــرض دولــــي لــالخــتــراعــات 
بعد معرض جنيف الــدولــي، وفق 

التصنيف العالمي.
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــنـــى »زيــــــــــن« الــ ــبـ ــتـ وتـ
المبادرات والبرامج التي تشتمل 
ــن الـــفـــعـــالـــيـــات  ــ عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــة مـ
التعليمية والتدريبية المتنوعة 
ــلـــهـــا عــلــى  ــمـ الـــــتـــــي تــــرتــــكــــز بـــمـــجـ
تمكين الــشــبــاب، وتلبية ميولهم 
واهتماماتهم، ودعــم ورش العمل 
والبرامج التدريبية المتخصصة 
الــتــي تــركــز عــلــى تنمية الــمــهــارات 
الحياتية، والسمات القيادية لدى 
ــاتـــهـــم في  الـــشـــبـــاب، وتــــبــــرز إبـــداعـ

مختلف المجاالت.

 الخرافي والمصيبيح في المعرض
ً
العدواني متوسطا

»solutions by stc« تنظم أول بطولة 
بادل لعمالئها من الشركات

 ،»solutions by stc« أطــلــقــت
الــــــذراع الــمــتــخــصــصــة فـــي توفير 
خــدمــات أحــــدث الــحــلــول الرقمية 
وتكنولوجيا المعلومات لشركة 
ــــاالت الــكــويــتــيــة stc، أول  ــــصـ االتـ
بطولة بادل من نوعها لعمالئها 
مـــن قـــطـــاع الـــشـــركـــات مـــع جــوائــز 

نقدية متميزة للفرق الفائزة. 
وتأتي هذه المبادرة كنهج فريد 
تتبعه »solutions by stc«، لتعزيز 
العالقة بين عمالئها وشركائها، 
وخلق أجواء ودية وتنافسية مع 
عمالئها خارج إطار العمل، وبما 
يتماشى مــع رســالــتــهــا، مــن أجــل 
تأكيد أهمية الترويج لنمط حياة 

صحي ونشط.
 solutions واحتضنت بطولة
by stc، الـــتـــي أقــيــمــت خصيصا 
 Padel لعمالء الشركات في مالعب
CT بالسالمية في 10 فبراير 2023، 
بــمــشــاركــة 21 فــريــقــا مــن مختلف 
القطاعات، بما في ذلك الشركات 
الصغيرة والمتوسطة والكيانات 
الكبيرة والمؤسسات الحكومية 
والشركات العاملة في قطاع النفط 

وغيرهم الكثير.
وأتاحت المسابقة للمشاركين 
الــفــرصــة لــلــفــوز بــإحــدى الــجــوائــز 
ــة، حـــيـــث حـــصـــل الــفــريــق  ــديـ ــقـ ــنـ الـ
الفائز بالمركز األول على 1000 
دينار، والفريق الثاني 500 دينار، 
إضافة إلى الجوائز األخرى التي 
وزعــــت عــلــى جــمــيــع الــمــشــاركــيــن، 
وتعتبر البطولة فريدة من نوعها 
مـــن حــيــث الــتــنــظــيــم، بــالــنــظــر إلــى 

أنـــهـــا الـــمـــرة األولــــــى فـــي الــكــويــت 
التي تدعو فيها شركة عمالءها 
التجاريين للمشاركة في مسابقة 
ــع بــعــضــهــم، وخــلــق  تــنــافــســيــة مــ
مــنــصــة لــلــتــواصــل مـــع عــمــالئــهــا، 
واستعراض مهاراتهم في أجواء 

تنافسية وودية.
ونـــــظـــــرا لــــكــــون لـــعـــبـــة الــــبــــادل 
ــات  ــريــــاضــ ــن أســــــــرع الــ ــ واحـــــــــدة مـ
نموا في الكويت والعالم، أشارت 
»solutions by stc« إلى أن البطولة 
تأتي كــمــبــادرة إضافية أطلقتها 
الشركة للتفاعل مع عمالئها في 
قطاع األعمال. ومن خالل تنظيم 
هــــذه الـــمـــبـــادرة الـــفـــريـــدة، تــهــدف 
»solutions by stc« إلـــى تــزويــد 
المشاركين بتجربة ممتعة، حيث 
تمكنهم من إثراء حياتهم العملية 
مــن خــالل الــتــواصــل مــع نظرائهم 
وزمالئهم في العمل، واالستمتاع 

بــالــمــنــافــســة فـــي أجـــــواء ريــاضــيــة 
وصحية.

 »solutions by stc« وأكــــــدت
أهمية تعزيز العالقة مع عمالئها 
من الشركات والمجتمع المحلي، 
من خالل تنظيم فعاليات تفاعلية 
ــار مسؤوليتها  تــتــمــاشــى فــي إطــ
ــع الــــحــــدث  ــ ــمـ ــ ــة، وجـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــمـــجـ الـ
ــات مــــع عــائــالتــهــم  ــركـ عـــمـــالء الـــشـ
وأصدقائهم، سواء كانوا يشاركون 
ــة أو بــــالــــحــــضــــور،  ــولــ ــطــ ــبــ فــــــي الــ
واالســتــمــتــاع بـــأجـــواء المسابقة 
الراقية التي شهدت تشجيعا من 
الحضور لفرقهم على مدار الحدث. 
وأشــــــارت إلــــى أنــهــا ستستمر 
فــي اســتــكــشــاف واســتــضــافــة مثل 
هذه األحداث التي تجمع العمالء 
واألفــــــــراد مــعــا لــتــشــجــيــع فــرقــهــم، 
ــي الـــنـــهـــايـــة تــأثــيــرا  مـــمـــا يـــتـــرك فــ
ــل الــمــجــتــمــع. ومــع  ــ إيــجــابــيــا داخـ

 solutions« ختام البطولة، تقدمت
by stc« بالشكر إلى جميع الفرق 
التي شاركت في البطولة، وهنأت 
ــن بــنــســخــتــهــا األولــــــــى،  ــزيــ ــائــ ــفــ الــ
متطلعة إلــى استضافة النسخة 

الثانية من البطولة. 
 »solutions by stc« وتــعــتــبــر
رائــدة في مجال االســتــدامــة، ومن 
خــالل رعــايــة وتنظيم الــمــبــادرات 
الــــتــــي تــــؤكــــد عـــلـــى دور الــصــحــة 
والــريــاضــة فــي المجتمع، تهدف 
إلى تشجيع تبني أنماط الحياة 
ــة الـــريـــاضـــة  ــمــــارســ الـــصـــحـــيـــة ومــ

بانتظام.

محمد النصف وعنود مثيب خالل تكريم الفائزين بالمركز األول

»KIB« يربح 13.6 مليون دينار في 2022 بنمو %25
 و4% أسهم منحة

ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 4 فلوس نقدا

كـــشـــف رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
بنك الكويت الدولي )KIB( الشيخ 
محمد الجراح عن النتائج المالية 
لــلــبــنــك لــلــســنــة الــمــنــتــهــيــة فـــي 31 
 استقرار 

ً
ديسمبر 2022، مــؤكــدا

مــركــزه الــمــالــي وعــلــى مــســار نمو 
مــســتــدام، بــالــرغــم مــن التحديات 
االقتصادية والمالية المستمرة، 
التي تواجهها المنطقة والعالم، 
ــبـــنـــك واصـــــــل تــقــديــم   أن الـ

ً
ــا ــلـــمـ عـ

ــات مــصــرفــيــة  ــ ــدمــ ــ مـــنـــتـــجـــات وخــ
مبتكرة تلبي احتياجات عمالئه، 
وطرحها بمزايا حصرية وحلول 
رقمية تواكب توجهاتهم العصرية 

ونمط حياتهم الحديث.
وفـــي تــصــريــح لــه عــن النتائج 
»KIB«، أعــلــن  الــمــالــيــة األخـــيـــرة لـــــــــ
ــراح أن الــبــنــك حــقــق صــافــي  الــــجــ
ــاح عـــائـــدة لــمــســاهــمــي الــبــنــك  ــ أربــ
 ،

ً
بلغت 13.6 مليون دينار تقريبا

ــمـــو 25%، وبــربــحــيــة  بــنــســبــة نـ
ــلـــوس لــلــســهــم، فــــي حين  7.92 فـ
سجلت اإليرادات التشغيلية 62.5 
 
ً
 فـــي نــهــايــة 2022، الفــتــا

ً
مــلــيــونــا

إلــى اســتــمــرار »KIB« فــي تحسين 
قيمة وجودة أصوله، حيث بينت 
 
ً
النتائج المالية المجمعة نموا
في األصــول نسبته 14%، لتصل 

إلى 3.58 مليارات دينار، مقارنة 
 في نهاية 

ً
بـ 3.14 مليارات تقريبا

العام الماضي.
وأفاد بأن هذا النمو جاء نتيجة 
ارتفاع حجم المحفظة التمويلية 
للبنك بمبلغ 346 مليون دينار، 
لــيــصــل إلـــى إجــمــالــي مــبــلــغ 2.62 
 كما في نهاية عام 

ً
مليار تقريبا

ـــ2.27 مليار كما  2022، مــقــارنــة بــ
 »KIB« في نهاية عام 2021، ليحقق
 بالمحفظة التمويلية 

ً
بذلك نموا

بنسبة 15%، مما يدل على مسار 
نمو تصاعدي للبنك وأداء مالي 
 إلــــى ارتـــفـــاع حجم 

ً
ســـديـــد، الفـــتـــا

محفظة االستثمارات في األوراق 
المالية، والمتركزة بنسبة أكبر 
على استثمارات KIB في الصكوك 
عالية الجودة، بنسبة بلغت 4% 
بنهاية عام 2022، وصواًل إلى 308 
 كما 

ً
ماليين، مقارنة بـ296 مليونا

 لنتائج 
ً
فــي الــعــام الــمــاضــي وفــقــا

آخر بيانات مالية.
وبالنسبة لتوزيعات األربــاح، 
أوضح أن مجلس إدارة »KIB« قرر 
الــتــوصــيــة بــتــوزيــع أربــــاح نقدية 
بــواقــع 4 فــلــوس لــلــســهــم، إضــافــة 
إلــــى تـــوزيـــع أســهــم مــنــحــة بــواقــع 
ــال الـــمـــصـــدر  ــ ــمـ ــ ــــن رأس الـ %4 مـ

والــــمــــدفــــوع، حــيــث تــخــضــع هــذه 
الـــتـــوصـــيـــة لـــمـــوافـــقـــة الــجــمــعــيــة 
العامة لمساهمي البنك والجهات 
 أن »KIB« يركز 

ً
المختصة، مضيفا

بشكل أســاســي على تقديم قيمة 
مضافة للمودعين وللمساهمين، 
وتــــقــــديــــم عـــــوائـــــد مــــجــــزيــــة لـــهـــم، 
 على استدامة 

ً
والمساهمة دائما

أعمال البنك.

أداء مالي متميز

وفـــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى الــنــتــائــج 
المالية لــعــام 2022، صــرح نائب 
رئــيــس مــجــلــس اإلدارة الــرئــيــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي فـــــــي »KIB« رائـــــــد 
ــأن »هــــذه الــبــيــانــات  بوخمسين بـ

 ألداء مالي متميز 
ً
تعتبر انعكاسا

للبنك أظهره طوال العام الماضي، 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــــل األزمــــــــــات االقـ ــــي ظـ فـ
والمالية التي أثرت على مختلف 
القطاعات الحيوية على مستوى 
العالم، السيما وسط بيئة تشغيل 
تعد غير مواتية، إال أننا نواصل 
تعيين خبراتنا الواسعة والشاملة 
فــي الصناعة الــمــالــيــة، وتكريس 
جهودنا للتخفيف من آثــار هذه 
الــتــحــديــات ووطــأتــهــا، والتعامل 
ــة حــكــيــمــة وطــويــلــة  ــرؤيــ مــعــهــا بــ
 بخطوات 

ً
ــد، والــمــضــي قــدمــا األمــ

مـــدروســـة تستند إلـــى سياسات 
تحوطية شاملة وســديــدة إلدارة 
المخاطر، بنهج معتمد وموثوق 

إلدارة األزمات«.

رائد بوخمسين محمد الجراح الصباح

عمومية »المتحد - البحريني« توافق 
على تحويل البنك إلى »إسالمي«

»إصدار أدوات دين بحد أقصى 4 مليارات دوالر«
وافـــقـــت الــجــمــعــيــة الــعــامــة غــيــر الــعــاديــة للبنك 
األهلي المتحد، على كل البنود المدرجة على جدول 
األعــمــال، أبــرزهــا تحول البنك من شركة مساهمة 
بحرينية عامة إلى شركة مساهمة بحرينية مقفلة، 
ومــا يتبعه مــن إلــغــاء إلدراج البنك فــي بورصتي 

البحرين والكويت.
ــال الــبــنــك، فـــي إفــصــاحــه لــبــورصــة الــكــويــت،  وقــ
إن الجمعية فــوضــت مجلس إدارة الــبــنــك أو من 
يفوضه بتمثيله أمام أي جهة مختصة، وتحديد 
 بالحصول على كل الموافقات 

ً
تاريخ التحول رهنا

ات الالزمة  ــراء التنظيمية والرقابية واتــخــاذ اإلجــ
لتنفيذ هذا القرار بما يتوافق مع القانون واللوائح 

التنظيمية المعمول بها.
كما تمت الموافقة على إصدار سندات وقروض 
وأي أدوات تمويلية أخرى بما فيها ودون حصر 
األدوات الرأسمالية، وأيــة أوراق مالية أخــرى ذات 
طبيعة رأسمالية على أساس تفصيلي أو رأسمالي 
ذات مرتبة أولى أو ثانوية بحد أقصى 4 مليارات 
دوالر من خالل إصدار واحد أو عدة إصدارات، إلى 
جانب تفويض مجلس اإلدارة في تحديد التوقيت 
والسعر والعملة وتاريخ االستحقاق وكل الشروط 
 
ً
األخرى الخاصة بهذه اإلصدارات لسنتين اعتبارا

 بموافقة مصرف 
ً
من تاريخ إصدار هذا القرار، رهنا
البحرين المركزي إذ تطلب األمر.

ووافقت الجمعية على تحول البنك والشركات 

التابعة له إلى شركات متوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلســالمــيــة وتغيير الــنــشــاط الــتــجــاري مــن نشاط 
بنوك التجزئة التقليدية محلي إلى بنوك التجزئة 
اإلســالمــيــة مــحــلــي، مــع تــعــديــل الــرخــصــة الحالية 
للبنك الصادرة من المصرف المركزي من رخصة 
مصرف تجزئة تقليدي الى رخصة مصرف تجزئة 
ــدار ترخيص جــديــد للبنك من  إســالمــي و/ أو إصـ
المصرف المركزي، حسب االقتضاء بعد استكمال 
 لخطة 

ً
اإلجراءات المطلوبة لتوفيق األوضاع وفقا

 
ً
البنك للتحول إلــى المصرفية اإلسالمية، ورهنا
بــمــوافــقــة مـــصـــرف الــبــحــريــن وتـــفـــويـــض مجلس 
اإلدارة أو أي شخص يفوضه بتحديد تاريخ تنفيذ 
القرارات الواردة أعاله والقيام بكل اإلجراءات الالزمة 

لتنفيذها.
كما تــم تعديل وإعـــادة صياغة عقد التأسيس 
والنظام األساسي على النحو الالزم لتنفيذ القرارات 
 بــمــوافــقــة مــصــرف البحرين 

ً
ــواردة أعــــاله، رهــنــا ــ الــ

الــمــركــزي، وتــفــويــض مجلس إدارة الــبــنــك أو من 
يفوضه فــي تقرير التعديالت الــالزمــة والصيغة 
النهائية وتوقيعها أمام كاتب عدل خاص أو عام 
في مملكة البحرين، وتمثيل البنك أمــام أي جهة 
مختصة، واتــخــاذ اإلجــــراءات الــالزمــة لتنفيذ هذا 

القرار.
وتمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية 
العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 7 أبريل 2022.
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طالب الرفاعي: حصولي على الوسام الفرنسي تكريم لألدب الكويتي

منحت السفيرة الفرنسية لدى 
البالد كلير لو فليشر، أمس 

األول، وسام الفنون واآلداب 
لألديب طالب الرفاعي، لدوره 

الكبير في مد جسور الثقافة 
بين البلدين.

فضة المعيلي

أقامت السفيرة الفرنسية لدى 
 ،

ً
الــبــالد، كلير لــو فليشر، حفال

أمـــس األول، فــي مــقــر إقــامــتــهــا، 
ــة  ــكــــومــ ــح الــــحــ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ بــ
الفرنسية وسام الفنون واآلداب 
لــأديــب طالب الــرفــاعــي، لــدوره 
الكبير فــي مــد جــســور الثقافة، 
ــرجــمــت مــجــمــوعــة من 

ُ
بــعــد أن ت

ــى الــلــغــة الــفــرنــســيــة،  أعـــمـــالـــه إلــ
ــيـــات  ــور شـــخـــصـ ــ ــــضــ وســـــــــط حــ

اجتماعية وثقافية.
وقـــالـــت لـــو فــلــيــشــر، مــوجــهــة 
ــه لــمــن  ــ ــ ــي: »إنـ ــاعـ ــرفـ ــلـ كــلــمــتــهــا لـ
دواعـــي ســـروري وشـــرف لــي أن 
أرحب بكم هذا المساء لحضور 

ــم الـــــــذي يــتــصــف  ــريـ ــكـ ــتـ ــفـــل الـ حـ
بأهمية كبرى«. وذكــرت أن هذا 
ــاء بــســبــب الــجــهــود  الــتــكــريــم جــ
مها الرفاعي،  الحثيثة التي قدَّ
ــدم لـــمـــد جــســور  ــقــ ــ

ُ
ومـــــا زالــــــت ت

الثقافة، ليس فقط على الصعيد 
المحلي، وإنما ساعد في تقريب 
الثقافات التي ساهمت في تقدم 

وتطور الحضارة اإلنسانية. 
واستعرضت لو فليشر لمحة 
تــاريــخــيــة عـــن الــــوســــام، مبينة 
ــقـــرن الــخــامــس  ــد فـــي الـ ــ ــه ُوجـ أنــ
عــشــر، وُيــقــلــد بــه الــمــعــمــاريــون، 
ــُكـــتـــاب، والـــفـــنـــانـــون. بعدها  والـ
أعطت لمحة عن سيرة الرفاعي، 

وإسهاماته الكبيرة فــي مجال 
ــبـــت الـــرفـــاعـــي  ــاطـ ــافـــة، وخـ ــقـ ــثـ الـ
، وال تزال، 

ً
قائلة: »لقد كنت دائما

 لفرنسا بالكويت 
ً
 كبيرا

ً
داعــمــا

ــتـــعـــاون الــثــقــافــي.  فـــي مـــجـــال الـ
ــارة والـــمـــعـــهـــد الــفــرنــســي  ــفـ ــسـ الـ
ومركز األبحاث الفرنسي كانت 
لديهم الفرصة للتعاون الوثيق 
ــــرب فـــي الــفــعــالــيــات  ـ

ُ
مــعــك عـــن ق

الثقافية الكويتية والفرنسية، 
واالستفادة من دعمك الكبير«.

شكر وتقدير

ــاعـــي:  ــرفـ ــه، قـــــال الـ ــبـ ــانـ ــن جـ مــ

 عليَّ االعتراف، 
ً
»بداية، أجد لزاما

بتقدير كبير، لمن كان وراء كل 
نجاح وصلت إليه، وأعني بذلك 
اللغة الــعــربــيــة. فــوحــدهــا اللغة 
العربية كانت، ولم تزل، صديقي 
المخلص الـــذي أمــســكــت بــيــده، 
ات عالية ما  وارتفع بي لسماء
ــان يــمــكــنــنــي الــــوصــــول إلــيــهــا  كــ

من دونه«. 
وأضــاف: »التكريم الفرنسي، 
فني  بوسام اآلداب والفنون، شرَّ
 كـــكـــاتـــب وإنـــــســـــان، كــمــا 

ً
كـــثـــيـــرا

 
ً
أفــــرح قــلــبــي وزادنــــــي تصميما
عــلــى مــزيــد مـــن الــعــطــاء األدبـــي 
عــبــر الــقــصــة والـــروايـــة وأشــكــال 

الفعل الثقافي. الشكر والتقدير 
للحكومة الــفــرنــســيــة، وســفــيــرة 
فــرنــســا فــي الــكــويــت لــو فليشر، 
وإلــــــــى كـــــل مـــــن ســــعــــى لــتــحــقــق 
ــلــــى رأســـهـــم  ــذا الـــتـــكـــريـــم، وعــ ــ هــ
ــن  ــذيـ ــمـــون األعـــــــــــزاء، الـ ــرجـ ــتـ ــمـ الـ
اشتغلوا بإخالص على ترجمة 
أعمالي. فتكريم كاتب كويتي هو 
بالضرورة تكريم لجميع ُكتاب 
الـــكـــويـــت، وهــــو تــكــريــم لــســاحــة 

األدب والثقافة في الكويت«.

جزء عزيز

ـــر عن  ــبِّ وتـــابـــع الـــرفـــاعـــي: »أعـ

ــــري وامــــتــــنــــانــــي لـــســـفـــيـــرة  ــكـ ــ شـ
فرنسا السيدة كلير، والصديق 
الملحق الثقافي عبر المستشار 
الثقافي الفرنسي، مدير المعهد 
الفرنسي بينوا كــاتــاال، ومدير 
المركز الفرنسي لأبحاث في 
شبه الجزيرة العربية د. مكرم 
عباس، كما أشكر من صاحبني 
وســـاعـــدنـــي طـــــوال رحــلــتــي من 
األدبـــــــاء والـــُكـــتـــاب الــكــويــتــيــيــن 
والــعــرب، ومــن بينهم الصديق 
الـــمـــرحـــوم الــــروائــــي إســمــاعــيــل 
الفهد، والــعــزيــزة الكاتبة ليلى 
العثمان، ود. سليمان الشطي، 
ــراد  ــدم شـــكـــري الـــجـــزيـــل ألفــ ــ وأقــ
أســــــرتــــــي: زوجـــــتـــــي د. شـــــروق 
الصوان، وابنتي د. فرح، وابنتي 
دكــتــورة المستقبل فــاديــة، كما 
ــــدم بـــالـــتـــقـــديـــر لـــأصـــدقـــاء  ــقـ ــ أتـ
األعزاء الذين تشرفت بدعوتهم 
لحضور هذه المناسبة العزيزة 
على قلبي، ولــّبــوا الــدعــوة بكل 
الـــُحـــب والــتــقــديــر، ومــــن بينهم 
األمـــيـــن الـــعـــام لـــرابـــطـــة األدبـــــاء 

الكويتيين د. خالد رمضان«. 
ــكــــون  ــيــ ــم بـــــقـــــولـــــه: »ســ ــ ــتــ ــ وخــ
 
ً
 عزيزا

ً
ا التكريم الفرنسي جـــزء

من سيرتي الشخصية، ومؤكد 
ــه ســـيـــرافـــقـــنـــي طـــــــوال رحــلــة  ــ أنــ
 
ً
حــيــاتــي، وعــســانــي أبــقــى دائــمــا
 عــلــى كــتــابــة الــمــزيــد من 

ً
قــــــادرا

األعـــمـــال األدبـــيـــة ذات المنحى 

اإلنـــــســـــانـــــي، والـــــتـــــي تــســتــحــق 
االنــــتــــقــــال لـــضـــفـــاف تـــرجـــمـــات 

كثيرة«.

قضايا المجتمع الخليجي

ــر بــــالــــذكــــر، أن تــكــريــم  ــديــ جــ
الرفاعي بوسام الفنون واآلداب 
 
ً
الفرنسي يأتي بعد تلقيه كتابا
ــــرة الــثــقــافــة الــفــرنــســيــة،  مـــن وزيـ
ــــك ســـفـــيـــرة فـــرنـــســـا لـــدى  ــذلـ ــ وكـ
ــر كـــال  ــيــ ــشــ ــــث يــ ــيـ ــ الــــــكــــــويــــــت، حـ
الــكــتــابــيــن إلــــى الـــــدور الــثــقــافــي 
الـــمـــهـــم الـــــــذي لـــعـــبـــتـــه روايـــــــات 
الرفاعي في تقريب وفهم قضايا 
الــمــجــتــمــع الــكــويــتــي الخليجي 
العربي لدى القراء الفرنسيين، 
ــلـــي مــــن دور األدب،  ــا ُيـــعـ وبــــمــ
 
ً
 وجميال

ً
 مسالما

ً
بوصفه وصال

بين مختلف شعوب العالم. 
2021، تــــــــّوج  وفـــــــــــي عـــــــــــام 
الــرفــاعــي بــتــكــريــمــه كشخصية 
ــــي مـــعـــرض  ــقـــافـــيـــة فـ ــام الـــثـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة، كــمــا ســبــق له  ــارقـ كـــتـــاب الـــشـ
أن فـــاز مــرتــيــن بــجــائــزة الــدولــة 
م ضــمــن  ــة، وُكـــــــــــــرِّ ــيـ ــعـ ــيـ ــشـــجـ ــتـ الـ
المبدعين لدول مجلس التعاون، 
م في مصر عن مجمل  وكذلك ُكرِّ

إنجازه القصصي والروائي.

لقطة جماعية للمشاركين في الحفل كلير لو فليشر وطالب الرفاعي

 عن وكالة 
ً
صدر حديثا

الصحافة العربية – 
ناشرون، كتاب »والرواية 

غواية« للروائي أحمد رجب 
شلتوت، ويضم قراءات في 

30 رواية عربية حديثة.

غالف »والرواية غواية«

دالل المقهوي شاركت في مهرجان دالل المقهوي شاركت في مهرجان 
الشارقة للشعر النبطيالشارقة للشعر النبطي

• فضة المعيلي
شــــاركــــت الـــشـــاعـــرة دالل 
المقهوي فــي الـــدورة الـــ 17 
من مهرجان الشارقة للشعر 
ــدمــــت أمــســيــة  الـــنـــبـــطـــي، وقــ
شــــعــــريــــة حــــافــــلــــة بـــجـــمـــال 
الــمــعــانــي نــالــت استحسان 
الحضور. وجاءت القصائد 
التي ألقتها بعناوين: »عام 
جديد«، »ال تشبهني«، »ثقل 
ورزانــة«، »غني لي«، وختام 
ــان مـــع قــصــيــدة  األمـــســـيـــة كــ
ــه مــــغــــرورة«، الفـــتـــة إلــى  ــ »إيـ

 .
ً
أنها أخذت صدى كبيرا

وأعــــربــــت الـــمـــقـــهـــوي عــن 
ــا بــــالــــمــــشــــاركــــة،  ــهــ ــادتــ ــعــ ســ
وقالت: »ردود األفعال كانت 
جميلة، وسعيدة لحصولي 
على التكريم من الشيخ د. 
ســلــطــان الــقــاســمــي، ومــديــر 
مــركــز الــحــيــرة األدبـــي بطي 
المظلوم«، واصفة التكريم 

بأنه معنوي.
ــهــــرجــــان مــن  ــمــ وُيـــــعـــــد الــ
أبــــرز الــفــعــالــيــات الــثــقــافــيــة، 
ــر،  ــرايــ ــبــ ــــي 6 فــ وقـــــــد بـــــــدأ فــ
واخــــتــــتــــم فـــعـــالـــيـــاتـــه أمـــس 
األول، وأقــــــيــــــم فــــــي قــصــر 
الـــثـــقـــافـــة بــــإمــــارة الـــشـــارقـــة 
فـــــي اإلمـــــــــــــــارات. ويـــحـــتـــفـــي 
ــام  ــقـ ــان، الـــــــــذي يـ ــهـــــرجـــ ــمـــ الـــ
بــرعــايــة الــشــيــخ د. سلطان 
الــقــاســمــي عــضــو المجلس 
األعـــــلـــــى حــــاكــــم الــــشــــارقــــة، 
ــرواد الــشــعــر الــنــبــطــي في  ــ بـ
اإلمــارات والخليج العربي، 
ــرز من  ــ مـــن خــــالل تــكــريــم أبـ
قــدمــوا الــقــصــيــدة الشعبية 
ــات شـــعـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ خــــــــالل أمـ
ولقاءات متميزة، بمشاركة 

ملصق الفعالية

أغلفة أعمال الرفاعي المترجمة للغة الفرنسية

خالل حفل أقامته السفارة الفرنسية بحضور شخصيات اجتماعية وثقافيةخالل حفل أقامته السفارة الفرنسية بحضور شخصيات اجتماعية وثقافية

»والرواية غواية«... يعكس شغف اإلنسان بالحكاية»والرواية غواية«... يعكس شغف اإلنسان بالحكاية
أحمد شلتوت يقدم قراءات في أحمد شلتوت يقدم قراءات في 3030 رواية عربية حديثة رواية عربية حديثة

ال • القاهرة – أحمد الجمَّ
يواصل األديب والناقد المصري أحمد 
رجــــب شـــلـــتـــوت، شــغــفــه الــكــبــيــر بـــقـــراءة 
 
ً
األعــمــال الــروائــيــة، ويــقــدم لــقــرائــه كتابا
 بعنوان »والرواية غواية«، صدر 

ً
جديدا

 عــن »وكـــالـــة الــصــحــافــة الــعــربــيــة– 
ً
أخـــيـــرا

ــاشــــرون«، ويــضــم قــــــراءات فـــي ثــالثــيــن  نــ
رواية عربية حديثة.

ات بعنوان  يقدم شلتوت لهذه الــقــراء
»الشغف بالحكاية«، وينطلق فيها من 
فرضية مفادها أن الحاجة إلى الحكاية 
تــالزم اإلنسان منذ سكن األرض، »فــآدم 
وحواء منذ غادرا الجنة وكابدا وحشتي 
التيه والــوحــدة، كــان كــل منهما يؤنس 
نفسه بأن يتذكر صورة رفيقه، تاقا إلى 
وجودهما السابق فــي الــفــردوس، فلما 
التقيا على األرض ُوِلدت الحكاية، كانت 
وسيلتهما للبوح واستعادة زمن مضى، 
 كانت الحكاية 

ً
وطيف رفيق بعيد، وأيضا

أداة لمحاولة تناسي ما كابده كل منهما 
منذ وطأ األرض«. فهما إذن أول من تذوق 
 له. تلك اللذة 

ً
 ومرويا

ً
لذة الحكاية، راويا

التي أورثتنا الشغف بالحكاية، الذي لم 
ينقض إلى اليوم. ربما لذلك استعانت 
الـــديـــانـــات الــســمــاويــة كــلــهــا بــالــقــصــص، 
فالقصص تم استخدامها في نحو ثلث 
القرآن، سواء في تناول قصص األنبياء، 
أو فــي التذكير بــأقــوام سابقين، واألمــر 

نفسه نجده في اإلنجيل والتوراة.

المتعة والتسلية

ــقـــراء يـــريـــدون من  وإذا كـــان مــعــظــم الـ
الرواية المتعة والتسلية، فإنهما ليستا 
الــفــائــدة الــوحــيــدة الــمــرجــوة مـــن قـــراءة 
، فــهــو عبر 

ً
الـــروايـــة، بــل واألدب عــمــومــا

التخييل يوسع من خبراتنا، ويمنحنا 
 وشـــمـــواًل ألنفسنا 

ً
نــظــرة أكــثــر اتــســاعــا

وللعالم. فالمشاعر التي قد تغمر القارئ، 
وأحــالمــه الــتــي تتشكل أثــنــاء ممارسته 
ة، يكون لها تأثير ليس فقط في  الــقــراء

 فــي وجــوده 
ً
فهمه لــلــروايــة، ولكن أيــضــا

كله.
ــــى مــــا ُيـــســـمـــى بـــ  ــيـــر الـــكـــاتـــب إلــ ويـــشـ
»الـــوظـــيـــفـــة الــتــخــاطــريــة لــــلــــروايــــة«، فقد 
 

ٍّ
يضبط القارئ نفسه وهو في حالة تلق
ألفــكــار مــن شخصية روائـــيـــة، مــا يفسر 
تلك العالقة العاطفية االستثنائية التي 
قد نشعر بها تجاه شخصيات روائية، 
بحيث نشعر بأنهم يعيشون، يتكلمون، 
يــفــكــرون، يــتــحــركــون فــيــنــا. وفـــق تعبير 
الفرنسي فانسان جــوف، أن »اآلخـــر في 
ــراوي أو  ــالـ ــر بـ ــق األمــ

َّ
الـــنـــص، ســــواء تــعــل

 ،
ً
بأحد الشخصيات، يرسل إلينا دومــا

عبر االنعكاس، صورة عن أنفسنا«، لذلك 
اقترح إريك فروم دراسة بعض النصوص 
األدبية لبلزاك، ودوستويفسكي، وفرانز 
كافكا، الكتشاف فهم عميق لإلنسان، قد 
ال يتوافر بالقدر نفسه في كتب التحليل 

النفسي.

اإلنسان راٍو بطبعه

 يمكن لمعايشة تجارب ومحن 
ً
فمثال

شــخــصــيــة خـــيـــالـــيـــة أن تـــفـــتـــح أعــيــنــنــا 
عــلــى مــشــكــالت كــنــا نــتــجــاهــلــهــا، وتثير 
محادثات مفيدة، أو تقدم حلواًل لمشكلة 
 
ً
قـــد تــبــدو مــخــيــفــة أو مــســتــعــصــيــة. وأيـــا
كــانــت المشكلة الــتــي تجد نفسك فيها، 
 
ً
ــأن أنـــاســـا  كـــتـــاب يـــذكـــرك بــ

ً
ــا ــ هـــنـــاك دومــ

قبلك عايشوها. واإلنسان بطبعه راوي 
قصص، فعندما نتحدث عن مشاعرنا، 
أو نتحدث عما مــررنــا بــه فــي العمل أو 
الطريق أو فــي أي مــوقــف نحكي قصة، 
تها   عن أن روايــة القصص وقراء

ً
فضال

أمور ذات فائدة كبرى لصحتنا النفسية، 
وهذا ما أكدته الدراسات في مجال علم 
الــنــفــس الـــســـردي مـــن وجــــود صــلــة بين 
سرد القصص والصحة النفسية، فسرد 
الـــقـــصـــص يـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى اســتــكــشــاف 
ز عملية 

ِّ
ذواتنا، والتفكير فيها، ما يعز

التعافي النفسي.

ــي روايـــــــة  ــ ة فــ ــراء ــ ــ ــقـ ــ ــ ــــاب بـ ــتـ ــ ــكـ ــ ــدأ الـ ــ ــبـ ــ يـ
»أبــنــاء حــــورة«، ويـــرى أن لــجــوء كاتبها 
عــبــدالــرحــيــم كــمــال إلـــى األســـطـــورة كــان 
بمنزلة أهجية للواقع، ومحاولة إلعادة 
صـــيـــاغـــتـــه، لـــيـــس كـــمـــا تـــقـــولـــه مــظــاهــره 
 عـــن ذلــك 

ً
ــر أيـــضـــا الـــمـــاديـــة، بـــل بــمــا يــعــبِّ

الصراع الحاد، الساخر، الالذع، بين فقر 
الواقع وغضب المخيلة المخنوق، كما 
أشــار إلــى الــنــزوع الصوفي في الــروايــة، 
 شــخــصــيــة »الـــشـــيـــخ صــفــي 

ً
خـــصـــوصـــا

 ،
ً
الـــديـــن«، الـــذي يتخذ مــن الــحــب مــذهــبــا

 
ً
ــان تجليا ــم يــكــن مــجــرد مــحــب، بــل كـ ولـ

للحب، وهو الرمز الصوفي األسمى، وهو 
ن أبناء حورة من  السالح األقوى الذي مكَّ

االنتصار.
ــنــــزوع الــصــوفــي  كـــذلـــك يـــؤكـــد عــلــى الــ
في روايــة مصطفى البلكي »بيت العدة 
 لــجــبــروت 

ً
ــزا ــ ــان رمــ ــــذي كــ والــــكــــربــــاج«، الـ

ل إلــى  ــلــطــة، لــكــنــه فـــي الـــروايـــة تـــحـــوَّ الــسُّ
مقام للدرويش، وروايــة »كيميا« لوليد 

عالء الدين.

األنا واآلخر

ويــرصــد الــكــاتــب عــالقــة األنــــا بــاآلخــر 
ــــي فــــــي أكـــــثـــــر مــــــن روايـــــــــــــة، مــثــل  ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
ــبـــاح  ــراق، و»أشـ ــ ــلـــوكـــانـــدة« لــنــاصــر عــ »الـ
بــروكــســل« لمحمد بــركــة، ويـــرى الكاتب 
أن روايــة »الــلــون العاشق« ألحمد فضل 
شبلول ترسم صورة تاريخية لمصر في 
مطلع القرن الماضي، وتختلف الصورة 
 في مطلع القرن الحالي، كما يرى 

ً
كثيرا

الـــكـــاتـــب فـــي روايـــــــات »جـــــــدران مــرتــفــعــة 
بـــال ظـــل« لــلــســيــد نــجــم، و»زيــــــارة أخــيــرة 
ألم كلثوم« لعلي عطا، و»مــا رآه سامي 
يعقوب« لعزت القمحاوي، و»وطن الجيب 
الــخــلــفــي« لــمــنــى الــشــيــمــي، و»الـــقـــاهـــرة« 

لضحى عاصي.
أمــا الــواقــع العربي الــيــوم، فهو موزع 
ــي روايـــــــــات »حــصــن  بـــيـــن الـــقـــمـــع كـــمـــا فــ
الزيدي« لليمني الغربي عمران، و»عروس 
الــفــرات« للعراقي علي المؤمن، و»نساء 
وادي النوم« للمغربي جلول قاسمي، أو 
الحرب كما في روايات »الشاعر وجامع 
الهوامش« للسوري فواز حداد، و»شظية 
فــي مــكــان حــســاس« لــلــعــراقــي وارد بــدر 
 في الهوية 

ً
السالم، وهــو ما يؤثر سلبا

كما تطرحها روايات »بودابار« للبنانية 
ــــد ال يــبــقــى أحـــد«  لــنــا عــبــدالــرحــمــن، و»قـ
للسوري هيثم حسين، و»قيامة البتول 
األخــيــرة« للسوري زيـــاد كــمــال حمامي. 
ــراءة فـــي روايـــتـــي  ــقــ ويــنــتــهــي الـــكـــاتـــب بــ
الــشــاعــر أمــجــد نــاصــر »حــيــث ال تسقط 
 مالمح 

ً
األمطار«، و»هنا الــوردة«، راصدا

االغتراب فيهما.

التخييل 
يوسع خبراتنا 

ويمنحنا 
نظرة أكثر 

 ألنفسنا 
ً
اتساعا

وللعالم

تكريم الوقيان في »يوم األديب الكويتي«
• فضة المعيلي

م الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة فـــي قــســم الــلــغــة  ســتــكــرِّ
العربية بكلية اآلداب- جامعة الكويت، األديب 
د. خليفة الوقيان، ضمن احتفالية »يوم األديب 
الكويتي«، بحضور جمع من األدباء والمثقفين، 
وستقام في الثانية عشرة والنصف من ظهر 

اليوم في المسرح الجنوبي. 
جــديــر بــالــذكــر، أن احــتــفــالــيــة »يــــوم األديـــب 
الكويتي« دأبت على تكريم العديد من األدباء، 
 من قبل كلية اآلداب 

ً
 متبعا

ً
وأصبحت تقليدا

في السنوات الماضية، منهم: د. نجمة إدريس، 
خليفة الوقيانسليمان الخليفي، د. سليمان الشطي وغيرهم.

واسعة من الشعراء والشاعرات 
ــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالمـ ــ ــ والـــــــــنـــــــــقـــــــــاد واإلعـ

الخليجيين والعرب.
ــالــــت  مـــــــن جــــــانــــــب آخــــــــــــر، قــ
ــا عــــدة  ــهــ الــــمــــقــــهــــوي، إن لــــديــ
أغــــاٍن مــن كلماتها سيغنيها 
ــن،  ــيــ ــانــ ــنــ ــفــ مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الــ
منهم الفنان العماني صالح 
الزدجالي، وهو عمل سيطلق 
ــــل فــي  ــمـ ــ  بــــعــــنــــوان »أجـ

ً
ــا ــبــ قــــريــ

عيوبك«، ألحان غسان الشامي، 
 عمل غنائي مع محمد 

ً
وأيضا

الشحي بعنوان »ثقل ورزانة«، 
مــــن ألـــحـــانـــه وتــــوزيــــع حــســام 
كامل، وكذلك تعاون مع نجمة 
كويتية جــديــدة على الساحة 
الغنائية، وهي شهد الناشي، 
بــعــنــوان »هـــال فـــالنـــة«، ألــحــان 
غسان الشامي، وعمل بعنوان 
»فــاقــدك« غناء وألــحــان النجم 

الكويتي حسن العطار. 

وذكــــــــرت أنــــهــــا أول مـــرة 
تــكــتــب بــالــلــهــجــة الــعــراقــيــة 
البيضاء بــعــنــوان »قصص 
ــان  ــ ــ ــحـ ــ ــ حــــــــبــــــــك«، غـــــــنـــــــاء وألـ
إبــراهــيــم الــغــانــم، مبينة أن 
ــدة أعـــمـــال  ــ  عـ

ً
ــا لـــديـــهـــا أيــــضــ

مع عدد من النجوم، لكنها 
لـــن تـــصـــرح اآلن حــتــى يتم 
ــكـــل رســــمــــي،  ــيـــذ بـــشـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ــب األســــــد  ــيــ ــلــــقــــة: »نــــصــ مــــعــ
سيكون مع النجم السعودي 

طالل سالمة«.

جهود حثيثة 
مها الرفاعي  قدَّ
في مد جسور 

وتقريب 
الثقافات

السفيرة الفرنسية

أحمد شلتوت
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موسكو تنفي التخطيط النقالب في مولدوفا
عكف وزراء دفـــاع حلف شمال 
األطلسي أمس على دراسة وثيقة 
سرية للمشاركة بالصراعات خارج 
دولـــــه، بــاإلضــافــة لمناقشة سبل 
ــال األسلحة  ــ تسريع إنــتــاج وإرسـ
ــا وتــجــديــد  ــيــ ــرانــ ــر ألوكــ ــائــ ــذخــ والــ
مخزوناتها، لتمكينها من مقاومة 

الغزو الروسي.
وأفــــادت »بلومبرغ« بــأن وزراء 
الـــدفـــاع الــغــربــيــيــن يــعــمــلــون على 
تــطــويــر خــطــة لــانــخــراط فــي عــدة 
صراعات متزامنة، بدول تقع خارج 
نـــطـــاق صـــاحـــيـــات حــلــف الــنــاتــو 

ومسؤولياته.
ــة أن  ــفــ ــيــ ــحــ وأوضــــــــحــــــــت الــــصــ
وزراء دفــــاع »الــنــاتــو« سيوقعون 
»وثيقة سرية« خال اجتماعاتهم، 
الـــمـــســـتـــمـــرة لـــلـــيـــوم فــــي الـــقـــاعـــدة 
األميركية بألمانيا وفي بروكسل، 
»ستتضمن خطط عمل مدروسة، 
فـــي حـــالـــة مـــشـــاركـــة دول الــحــلــف 
ــات مــــحــــتــــدمــــة، تــســتــنــد  ــ ــراعـ ــ ــــصـ بـ
اللتزامات الدفاع المشترك، بموجب 
المادة 5 من ميثاق المنظمة، وكذلك 

فــي حــال انخراطهم فــي صراعات 
تقع في مناطق خارج مسؤوليات 

الحلف«.
فــي الــمــقــابــل، اعــتــبــر المتحدث 
باسم الكرملين دميتري بيسكوف 
 عداءه 

ً
بأن حلف الناتو يؤكد يوميا

لروسيا ويسعى جاهدا لانخراط 
في النزاع األوكراني بشكل متزايد.

وقال بيسكوف: »الناتو منظمة 
عدائية لنا، وتؤكد عــداءهــا يوما 
ــا في  ــــاول بـــكـــل مــ ــــحـ بـــعـــد يـــــوم وتـ
وسعها أن تجعل مشاركتها في 
الـــصـــراع حـــول أوكــرانــيــا واضــحــة 
قدر اإلمكان، وبالطبع، هذا يتطلب 

اتخاذ بعض االحتياطات«.
ــة  ــوعـ ــمـ ــجـ ــاع »مـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وقـــــبـــــل اجـ
رامشتاين«، التي شّكلتها الواليات 
المتحدة من 50 دولة، شدد األمين 
الــعــام للحلف ينس ستولتنبرغ 
ــا تــحــتــاج اآلن  ــيــ عــلــى أن »أوكــــرانــ
ــه الــســرعــة  ــ  عـــلـــى وجـ

ً
ــا  بــــريــ

ً
ــا دعــــمــ

ل في 
ّ
ومــا هــو أولـــوي ومــلــح يتمث

تزويدها باألسلحة الموعودة بها 
مثل المدفعية والعربات المدّرعة 

والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي 
وااللتزامات األخرى للحفاظ على 
ــا الـــدفـــاعـــيـــة وكـــســـب هـــذه  قـــدرتـــهـ
 »الطائرات 

ّ
 إلى أن

ً
الحرب«، مشيرا

الــمــقــاتــلــة لــيــســت الــقــضــيــة األكــثــر 
، لكن النقاش جار بشأنها« 

ً
إلحاحا

وقد تطور خال األشهر الماضية.
وقــال ستولتنبرغ: »ال نــرى أي 
إشـــــــارات إلــــى اســـتـــعـــداد الــرئــيــس 
ــلــــســــام، بــل  ــن لــ ــيـ ــوتـ ــر بـ ــيـ ــمـ فـــاديـ
العكس يستعد لمزيد من الحرب، 
والعـــــتـــــداءات جــــديــــدة، وهــجــمــات 
: »نـــــــرى كــيــف 

ً
جـــــديـــــدة«، مـــضـــيـــفـــا

يـــــرســـــلـــــون مــــــزيــــــدا مــــــن الـــــقـــــوات 
ــدرات ذلــــك بــدايــة  ــقــ واألســلــحــة والــ

هجوم جديد«.
واعتبر وزيــر الدفاع األميركي 
لويد أوستن أن »الناتو« يجب أال 
يوفر األسلحة فحسب ألوكرانيا، 
ـــســــاعــــدة الـــعـــســـكـــريـــة  وإنـــــمـــــا الــــمـ
 إلـــى أن تحالف 

ً
المتكاملة، الفــتــا

توريد دبابات »ليوبارد« بات يضم 
اآلن 8 دول هي ألمانيا والدنمارك 
وإسبانيا وكندا وهولندا والنرويج 

وبولندا والبرتغال.
وقـــال أوســتــن، خـــال لقائه مع 
ــقـــاعـــدة األمــيــركــيــة  نـــظـــرائـــه فـــي الـ
بألمانيا، »هدفنا ليس فقط نقل 
الــمــعــدات، وإنــمــا تــوفــيــر الــقــدرات 
على الــمــدى الــطــويــل. وسنواصل 
الحديث عن دمج وتنسيق دعمنا 
حتى يكون لدى أوكرانيا الوسائل 
الــــازمــــة لــلــقــتــال. وســنــســتــمــر في 
الحديث عن تكامل ومزامنة دعمنا، 
وسنناقش مبادرات التصنيع لدعم 
مساعدتنا لها على المدى الطويل«.
وأعــــلــــن أوســــتــــن أن الــــواليــــات 
الـــمـــتـــحـــدة ســـــتـــــزود مـــــع بـــولـــنـــدا 
والتشيك أوكرانيا بدبابات إضافية 
إلــى جانب المرسلة بالفعل، كما 
ــنـــدا  ــا وهـــولـ ــيـ ــانـ ــمـ ــــع ألـ ــقـــوم مـ ــتـ سـ
بمنحها أنظمة »باتريوت« وفرنسا 
وإيــطــالــيــا بــأنــظــمــة »ســـامـــب تـــي«، 
 أن »عــدة دول أخــرى« تعمل 

ً
مؤكدا

على توريد الذخيرة، لمساعدتها 
»على شن هجوم مضاد في الربيع«.

ــاع  ــ ــدفـ ــ بـــــــــــــدوره، وقـــــــع وزيـــــــــر الـ
األلماني بوريس بستوريوس مع 

شركة صناعة األسلحة )رايتميتال( 
 لــشــراء ذخــيــرة للمدرعات 

ً
عـــقـــودا

الــقــتــالــيــة )جـــيـــبـــارد( الــتــي منحت 
ألوكرانيا الستخدامها في مواجهة 

المسيرات الروسية.
ــقـــت روســـيـــا  ــلـــى األرض، ألـ وعـ
بــثــقــلــهــا لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــديــنــة 
باخموت، التي تعد هدفا رئيسيا 
لبوتين ومن شأن االستياء عليها 
 في 

ً
أن يمنحه موطئ قــدم جــديــدا

 
ً
 نادرا

ً
منطقة دونيتسك وانتصارا

بعد عدة أشهر من االنتكاسات.
وقال الجيش األوكراني إن قواته 
صدت على مدار األربع والعشرين 
ساعة الماضية هجمات روسية في 
أحد التجمعات السكنية بمنطقة 
خاركيف، ونحو خمسة تجمعات 

فــي منطقة لوجانسك، وستة في 
مــنــطــقــة دونــيــتــســك، بــمــا فـــي ذلــك 

مدينة باخموت.
ووفق وزارة الدفاع البريطانية 
فإن الهجوم على باخموت يقوده 
مرتزقة »فاغنر«، مشيرة إلى أنهم 
حققوا خال األيام الثاثة الماضية 
انتصارات محدودة في الضواحي 

الشمالية.
وأفــادت صحيفة »تلغراف« عن 
ضربة بصاروخ هيمارس األميركي 
ــرت قــــيــــادة كــتــيــبــة انــفــصــالــيــة  ــ دمــ
موالية لروسيا بالقرب مــن بلدة 
فوليدار المشهورة بتعدين الفحم 
على بعد 100 ميل جنوب غربي 

باخموت.
مــن جهة ثانية، أدرج االتــحــاد 

األوروبي أمس روسيا على قائمته 
السوداء للماذات الضريبية، في 
تدبير رمــزي إلــى حــّد بعيد، إذ إن 
 لعقوبات 

ً
موسكو تخضع أصـــا

اقـــتـــصـــاديـــة عــلــى خــلــفــيــة غــزوهــا 
ألوكرانيا.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، رفــــضــــت 
ــم الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــاسـ ــ الــــمــــتــــحــــدثــــة بـ
الــروســيــة مــاريــا زاخـــاروفـــا اتــهــام 
رئـــيـــســـة مــــولــــدوفــــا مـــايـــا ســـانـــدو 
للكرملين بالتخطيط لانقاب 
ــــرض نــفــوذهــا  عــلــيــهــا وإعــــــــــادة فــ
ــة الــســوفــيــتــيــة  ــهـــوريـ ــمـ ــلـــى الـــجـ عـ
السابقة واإلطاحة بحكومتها عبر 
التحريض وإثارة الشغب والعنف 
ومهاجمة المؤسسات تحت ستار 

االحتجاجات.

شي جينبينغ لرئيسي: التعاون مستمر رغم المتغيرات
• أستراليا تكشف عملية تجسس إيرانية وتتوعد طهران • لجنة أممية: خليفة الظواهري يقيم بإيران

أكد الرئيس الصيني لنظيره 
اإليراني تضامن بالده مع 

حقوق طهران المشروعة، 
وطمأنه بشأن سعيها لتطوير 

العالقات الثنائية بعد أزمة 
البيان الخليجي الصيني، في 

ط تقرير أممي الضوء 
ّ
حين سل

على وجود فرع لـ »القاعدة« في 
إيران عقب تأكيده لتولي مقيم 

مصري بالجمهورية اإلسالمية 
 
ً
لقيادة التنظيم المتشدد خلفا

للظواهري.

ــان الــقــمــة  ــيـ بـــعـــد نـــحـــو شـــهـــريـــن مــــن بـ
الــخــلــيــجــيــة ـ الــصــيــنــيــة الـــتـــي عـــقـــدت في 
الـــســـعـــوديـــة، ورأت األوســــــــاط اإليـــرانـــيـــة 
ــه مـــثـــل لــطــمــة مــــن حليفها  ــ الـــرســـمـــيـــة أنـ
التقليدي لصالح خصومها اإلقليميين، 
سعى الرئيس الصيني شــي جينبينغ، 
أمس، إلى طمأنة نظيره اإليراني إبراهيم 
رئــيــســي بــشــأن الــعــاقــات الــثــنــائــيــة بين 
بلديهما، ومساندة بكين لطهران بمواجهة 
الـــضـــغـــوط الــغــربــيــة الـــتـــي تــتــعــرض لها 
عــلــى خــلــفــيــة حــمــلــة الــقــمــع الــتــي تشنها 
ضـــد الـــتـــظـــاهـــرات الـــمـــعـــارضـــة، وانــهــيــار 
المفاوضات الرامية إلحياء االتفاق النووي 

المبرم عام 2015 مع الواليات المتحدة.
وقال جينبينغ خال لقائه رئيسي في 
بداية زيارة تستمر 3 أيام إلى بكين: »في 
وجه المتغيرات الحالية المعقدة في العالم 
واألزمنة والتاريخ، ساندت الصين وإيران 
 في تعاون«، 

ً
بعضهما البعض، وعملتا معا

 بـــ »روح التضامن« بين البلدين 
ً
مشيدا

الخاضعين لعقوبات غربية. 
وأضاف أن باده تدعم الجانب اإليراني 
فيما يتعلق بحماية حقوقها المشروعة، 
وتــشــجــع عــلــى الــتــوصــل إلـــى حـــل سريع 

ومناسب للقضية النووية اإليرانية.
وأضاف: »ستواصل الصين المشاركة 
اءة في المفاوضات بشأن استئناف 

ّ
البن

االتفاق النووي اإليراني«. 
 »الصين تدعم إيــران في 

ّ
وقــال شي إن

حماية سيادتها الوطنية واستقالها 
وسامة أراضيها وكرامتها الوطنية«.

ــيـــن تـــدعـــم إيـــــــران فــي   »الـــصـ
ّ
وذكــــــر أن

مقاومتها لألحادية والترهيب، وتعارض 
ل في الشؤون 

ّ
القوى الخارجية التي تتدخ

ــران  ــ ــن إيـ ــ الـــداخـــلـــيـــة إليـــــــران وتــــقــــّوض أمـ
واستقرارها«.

كما شّدد على أنه »مهما تغّير الوضع 
الدولي واإلقليمي فستعمل الصين بثبات 

على تطوير التعاون الوّدي مع إيران«.
من جهته، وصف رئيسي المحادثات 
بأنها كانت بناءة، وتشمل تعزيز التعاون 

المشترك على مختلف الصعد.
 »إيــــــران تــؤكــد على 

ّ
ــال رئــيــســي إن ــ وقـ

 
ً
 ومحورا

ً
 عالميا

ً
التعددية بوصفها نهجا

.»
ً
 لمواقف البلدين دوليا

ً
مشتركا

وعقب االجتماع شهد الرئيس الصيني 
ونــظــيــره اإليــرانــي توقيع وثــائــق تعاون 
بعدة مجاالت من بينها الدفاع والطاقة 
والتكنولوجيا واألمــن والبنية التحتية 

واالتــصــاالت. وعقد رئيسي الــذي يجري 
أول زيـــارة له لبكين اجتماعا مع رئيس 
المجلس الــوطــنــي لــنــواب الشعب وعــدد 
من الـــوزراء تناولت سبل دفــع »االتفاقية 
االستراتيجية واسعة النطاق« الموقعة 
بين بكين وطهران في 2021 والتي تمتد 

لربع قرب. 
وفــي وقــت تسعى بكين لمد نفوذها 
بــاتــجــاه الــمــنــطــقــة، أكـــد الــمــتــحــدث باسم 
وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، 
ليل االثنين ـ الثاثاء، أن بلده تريد »لعب 
دور بناء في تعزيز الوحدة والتعاون مع 
دول فــي الــشــرق األوســــط، وتعزيز األمــن 

واالستقرار في الشرق األوسط«. 
ــــي  ــرانــ ــ ــــي زيـــــــــــارة الــــرئــــيــــس اإليــ ــأتــ ــ وتــ
برفقة وفــد كبير يضم وزراء الخارجية 
واالقتصاد والمالية والنفط، باإلضافة 
إلى كبير المفاوضين بالملف النووي علي 
باقري، إلى الصين، الشريك التجاري األول 
لطهران، في وقت تشهد فيه الجمهورية 
اإلسامية حركة احتجاجية منذ سبتمبر 
الماضي وتراجعا قياسيا بقيمة عملتها 

مقابل الدوالر األميركي. 

تجسس ووعيد
إلى ذلك، أعلنت أستراليا، أمس، أنها 
 لعملية تجّسس إيرانية 

ً
وضــعــت حـــدا

كــــانــــت تــــجــــري عـــلـــى أراضــــيــــهــــا خـــال 
تظاهرات تضامنية مع حركة االحتجاج 
الــتــي انــدلــعــت بعد وفـــاة الــشــابــة مهسا 
أمــيــنــي عــقــب تــوقــيــفــهــا مــن قــبــل شرطة 
اآلداب بسبب مخالفتها لقواعد ارتداء 
ــــي. وصـــرحـــت وزيــــرة  ــزامـ ــ الـــحـــجـــاب اإللـ
الداخلية كلير اونيل بأن ناشطا إيرانيا 
ـ أستراليا كان مشاركا في التظاهرات، 

استهدفته عمليات التجسس.
 ألي 

ً
ــن الــقــانــونــي تـــمـــامـــا وقــــالــــت: »مــ

 
ً
شخص فــي أستراليا أن ينتقد نظاما
، كــمــا فــعــل عـــشـــرات اآلالف في 

ً
أجــنــبــيــا

 على األحـــداث 
ً
جميع أنــحــاء الــبــاد ردا

في إيران«.
ــافــــت أن »مــــا ال نــتــســامــح معه  وأضــ
ــا، تــحــت أي ظــــرف مـــن الـــظـــروف،  إطـــاقـ
ــلـــة  ــيــــة عـــرقـ ــبــ ــنــ مـــــــحـــــــاوالت أنــــظــــمــــة أجــ
التظاهرات السلمية أو تشجيع العنف 

أو إسكات اآلراء«.
بطت 

ُ
وأوضحت أونيل أن طهران ض

وهي تتجّسس على عائلة الناشط من 
دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

وتــابــعــت: »لــن نقف مكتوفي األيــدي 
ونترك األستراليين، أو حتى زوار بلدنا، 
بين أو ُماَحقين من قبل حكومات 

َ
مراق

أجنبية على أرضنا«.
ــذه الــتــصــريــحــات أهــمــيــة  وتــحــمــل هــ

ــكـــومـــة  ــة بــــالــــنــــظــــر إلـــــــى أن الـــحـ ــ ــاصـ ــ خـ
األســتــرالــيــة غالبا مــا تمتنع عــن اتهام 

دول بعمليات تجسس.

خالفة وإقامة

إلـــى ذلـــك، ســلــط تــقــريــر خــبــراء بــاألمــم 
المتحدة الضوء على وجود فرع لتنظيم 
ــــران، بــعــد أن  »الــقــاعــدة« اإلرهـــابـــي فــي إيـ
تضمن تأكيد أن الرأي السائد بين الدول 
األعضاء يشير إلى انتقال قيادة التنظيم 
 
ً
المتشدد إلى سيف العدل، المقيم حاليا
في إيران والذي كان مسؤواًل عن تأمين 
أسامة بن الدن، ودّرب بعض الخاطفين 
المتورطين في هجمات الحادي عشر من 

سبتمبر 2001. 
وذكرت لجنة خبراء في تقرير لمجلس 
األمن الدولي، جرى تعميمه ليل االثنين ـ 
الثاثاء، أن التنظيم لم يعلن خافة سيف 
ــتــل في 

ُ
الــعــدل أليــمــن الــظــواهــري، الـــذي ق

غارة أميركية بطائرة مسّيرة بكابول في 
أغسطس من العام الماضي. 

ــر: »لـــــكـــــن خــــال  ــ ــريـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ وجــــــــــاء فــــــي الـ
ــــرت فــــي نــوفــمــبــر  ــتـــي جـ الـــمـــنـــاقـــشـــات، الـ
ويــنــايــر الـــمـــاضـــي، تــبــنــت مــعــظــم الــــدول 
األعضاء في األمم المتحدة وجهة نظر، 
 
ً
 فعليا

ً
مفادها أن سيف العدل بات زعيما

ال منازع له للتنظيم«.
وأضافت اللجنة أن التقييمات تختلف 
بــشــأن سبب عــدم إعـــان التنظيم قيادة 
سيف العدل. وأوضحت أن بعض الدول 
تشعر أن وجـــود الــظــواهــري فــي كــابــول 
أحــــرج حــكــام »طـــالـــبـــان«، الــذيــن يسعون 
ــيـــة دولـــــيـــــة، وان  ــلـــى شـــرعـ لـــلـــحـــصـــول عـ
»القاعدة اختارت عدم التركيز على ذلك 

من خال االعتراف بمقتله«. 
وتابعت: »مع ذلك، يعتبر معظم الدول 
أن مــن الــعــوامــل الــرئــيــســيــة لــعــدم إعــان 
خافة سيف العدل للظواهري وجوده في 
إيــران، األمر الذي يثير معضات دينية 

طائفية وعملياتية كبيرة للقاعدة«. 
ــارت الــلــجــنــة إلـــى أن دولـــة  ــ وفــيــمــا أشـ
واحدة رفضت مزاعم وجود فرع للقاعدة 
فــي إيـــران، قــالــت اللجنة إن مــكــان سيف 
الـــعـــدل »يــثــيــر تـــســـاؤالت مـــن شــأنــهــا أن 
تؤثر بطموحات القاعدة في قيادة حركة 
عــالــمــيــة فـــي مــواجــهــة تــحــديــات تنظيم 

داعش«. 
وقالت اللجنة إن سيف العدل مدرج 
عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء لــألمــم المتحدة 
بــاســمــه الحقيقي، محمد صـــاح الــديــن 
عبدالحليم زيــدان، وهو مصري المولد، 

منذ يناير عام 2001.
)بكين ــ أ ف ب، رويترز، د ب أ(

كشف مسؤول تنفيذي 
كبير بشركة هندوستان 

ايرونوتيكس )هال(، أمس، 
أن الشركة الحكومية 

الهندية تجري محادثات 
مع 4 دول، بينها مصر، 
لبيع طائراتها املقاتلة 

الخفيفة، وذلك في الوقت 
الذي تتطلع نيودلهي إلى 
زيادة صادراتها الدفاعية 

إلى ثاثة أمثالها خال 
عامني.

وقال املسؤول، على هامش 
معرض »أيرو انديا«، أكبر 
حدث لصناعة الطيران في 

الهند، إن ماليزيا ضمت 
املقاتلة الخفيفة تيجاس 

ضمن قائمة قصيرة لطلبية 
بني 10 و20 مقاتلة، وكذلك 

أبدت كل من األرجنتني 
ومصر وبوتسوانا اهتماما.

استدعى الرئيس الفلبيني 
فرديناند ماركوس جونيور، 

أمس، السفير الصيني لدى 
مانيا، للتعبير عن »قلقه 
الشديد« بعدما اتهم خفر 
السواحل الفلبيني مركبا 

صينيا بتسليط »ضوء ليزر 
يستخدم ألغراض عسكرية« 

على أحد قواربه.
وقالت الناطقة شيلوي 

فيليساريا-غرافيل إن ماركوس 
واجه السفير الصيني هوانغ 

شيليان »بشأن تزايد وتيرة 
وشدة اإلجراءات التي تتخذها 

الصني ضد خفر السواحل 
الفلبيني والصيادين 

الفلبينيني«.
ولفت وزير الخارجية 

الفلبيني إلى أنه احتج 
لدى السفارة الصينية على 

»األنشطة العدوانية األخيرة 
التي قام بها خفر السواحل 

الصيني ضد سفن فلبينية« 
في مياه بحر الصني الجنوبي.

من جهتها، اعتبرت الواليات 
املتحدة، أمس األول، الحادثة 
عما »استفزازيا« و»خطيرا«، 

في وقت يتجدد التوتر في 
العاقات األميركية الصينية.
لكن الناطق باسم الخارجية 

الصينية وانغ وينبني كان 
قد قال إن القارب الفلبيني 

»توغل« في مياه ضمن 
السيادة الصينية دون إذن، 

مؤكدا أن خفر السواحل 
الصيني تصرف بشكل »مهني 

ومضبوط«.

أعلنت نيكي هيلي، السفيرة 
األميركية السابقة لدى األمم 

املتحدة في عهد الرئيس السابق 
دونالد ترامب، أمس، رسميًا 
ترشحها لخوض انتخابات 

الرئاسة األميركية التي ستجرى 
في نوفمبر 2024.

ونشرت هيلي، وهي تنتمي 
إلى الحزب الجمهوري، وأول 

حاكمة لوالية ساوث كارولينا 
شريط فيديو على حسابها 
املوثق بموقع »تويتر« تعلن 

فيه ترشحها وأرفقته بتعليق: 
»حان الوقت لجيل جديد من 

األميركيني«. 
وفي الفيديو، ركزت هيلي، 

املتحدرة من أبوين هنديني، على 
نشأتها والتنوع الذي تمثله، 

لكنها شنت هجوما عنيفا على 
»اليساريني« وانتقدت بشدة 

إدارة الرئيس جو بايدن وقالت 
انها ستتصدى للصني وروسيا 

وإيران، مؤكدة أنها ال تتحمل 
»املتنمرين«.

سلة أخبار

4 دول بينها مصر 
مهتمة بمقاتالت الهند

مانيال تستدعي سفير الصين
 بسبب حادثة »الليزر«

نيكي هيلي تترشح ضد 
ترامب في »رئاسية 2024«

جنود اوكران على الجبهة في دونيتسك )رويترز(

جينبينغ مستقبا رئيسي في بكين أمس )دي بي أيه(

دول غربية تعارض بشدة قرار حكومة نتنياهو تشريع مستوطنات
بعد اإلدانات العربية والفلسطينية 
ــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــع الــــحــــكــــومــــة اإلســ ــريــ ــشــ ــتــ لــ
اليمينية بــزعــامــة بــنــيــامــيــن نتنياهو 
9 مستوطنات عشوائية غير قانونية 
في الضفة الغربية المحتلة، قال وزراء 
خــارجــيــة فــرنــســا وألــمــانــيــا وإيــطــالــيــا 
وبريطانيا والــواليــات المتحدة أمس 
إنــهــم مــنــزعــجــون بــشــدة بــســبــب إعـــان 
الحكومة اإلسرائيلية بشأن تشريع هذه 

المستوطنات.
ــان مــشــتــرك  ــيــ ــــي بــ وقـــــــال الــــــــــــوزراء فـ
صــدر فــي ألمانيا: »نــعــارض بــشــدة أي 
تحركات أحــاديــة مــن شأنها أال تــؤدي 
إال إلى تفاقم التوتر بين اإلسرائيليين 
والفلسطينيين، وتقوض جهود تحقيق 

حل الدولتين عبر التفاوض«.

وأضاف البيان: »نواصل دعم السام 
الــشــامــل والـــعـــادل والـــدائـــم فـــي الــشــرق 
ــــط، والــــذي يــجــب أن يتحقق من  األوسـ
ــفــــاوضــــات الـــمـــبـــاشـــرة بــيــن  ــمــ ــــال الــ خــ

الطرفين«.
ــنـــت وزارة الــصــحــة  ــلـ إلــــــى ذلـــــــك، أعـ
الفلسطينية امس مقتل فتى فلسطيني 
( متأثرا بإصابته برصاص 

ً
)17 عــامــا

جنود إسرائيليين فــي مخيم الفارعة 
لاجئين جنوب مدينة طوباس شمال 
الــضــفــة الــغــربــيــة، مــضــيــفــة أن الــجــنــود 
اقتحموا المخيم وحاصروا أحد المنازل 

واعتقلت فلسطينيا قبل انسحابها.
وأمــــــــــس األول، أعــــلــــنــــت الــــشــــرطــــة 
ــتــل 

ُ
 أحــــد عــنــاصــرهــا ق

ّ
اإلســرائــيــلــيــة أن

 
ً
فــي عملية طعن أصيب خالها أيضا

 
ً
 فــتــى يــهــوديــا

ّ
بــرصــاصــة طــائــشــة، وأن

أصيب بجروح في عملية طعن ثانية، 
مشيرة إلى أن الهجومين اللذين وقعا 
ذهما 

ّ
ة نف

ّ
فــي الــقــدس الشرقية المحتل

تيان فلسطينيان من مخّيم شعفاط 
َ
ف

 شرطيون 
ً
لاجئين حيث أطلق الحــقــا

إسرائيليون الــنــار على ســائــق سيارة 
فلسطيني حاول دهسهم.

كما أقــدمــت السلطات اإلسرائيلية، 
أمــس، على هــدم أربعة منازل لعائات 
فــلــســطــيــنــيــة فــــي عـــكـــا، ذات الــغــالــبــيــة 
العربية داخل إسرائيل، بذريعة البناء 

دون ترخيص.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أصـــــــدر الــجــيــش 
اإلسرائيلي أمــس األول قــرارا بالسجن 
ــام بــحــق جــنــدي اعـــتـــدى على  عــشــرة أيــ

الـــنـــاشـــط الــفــلــســطــيــنــي عــيــســى عــمــرو 
فــي مدينة الخليل فــي »الضفة« بينما 
كــان يتحدث إلــى الصحافي األميركي، 
لورانس رايت من مجلة »ذا نيويوركر«.
وفي مقطع مصور نشره رايت على 
»تـــويـــتـــر«، ظــهــر الــجــنــدي وهــــو يمسك 
عمرو من سترته ورقبته ويطرحه أرضا، 
وقــام بعد ذلــك بركل الرجل من الخلف 

قبل أن يسحبه جندي آخر.
وفي تعليقه على حادث الخليل، كتب 
رايت على تويتر: »لم يسبق أن تعرض 
أحد مصادري لاعتداء أمامي قط لكنه 
حدث اليوم عندما فعل جندي إسرائيلي 

ذلك وقاطع المقابلة«.
وقال الجيش اإلسرائيلي إن الواقعة 
بـــدأت عــنــدمــا طــلــب الــجــنــدي الـــذي كــان 

يحرس نقطة عسكرية من الفلسطيني 
الذي اقترب من الموقع أن يبتعد.

وقال »ردا على ذلك، بدأ الفلسطيني 
ــنــــدي يــــوجــــه لــه  فــــي الـــتـــســـجـــيـــل، والــــجــ
السباب، وأعقبت ذلــك مواجهة لفظية 
ســـرعـــان مـــا تــحــولــت إلــــى جــســديــة قــام 
خالها الجندي بضرب الفلسطيني«، 
: »كما يظهر الفيديو، الجندي 

ً
متابعا

لم يتصرف كما كان متوقعا ولم يلتزم 
بقواعد السلوك للجيش اإلسرائيلي«.

وقال رايت على »تويتر«: »قدم الجيش 
اإلسرائيلي معلومات غير صحيحة عن 
السبب الذي أدى إلى ذلك، بادر الجندي 
بالمواجهة ولــم يسبه عــمــرو بــل طلب 
الــتــواصــل مــع قــائــده. ال يوجد مــا يبرر 

االعتداء العنيف الذي أعقب ذلك«.

ودافع وزير األمن القومي االسرائيلي 
اليميني المتطرف ايتمار بن غفير عن 
ــال إن الــحــكــم الــــذي صــدر  الــجــنــدي، وقــ
بحقه »وصمة عار«، ووصف عمرو بأنه 

مثير للفوضى.
وكان الجيش اإلسرائيلي قد أعلن أن 
الجندي سيوقف عن الخدمة القتالية 
أيــضــا إلـــى جــانــب ســجــنــه عــشــرة أيـــام. 
عــلــن 

ُ
وكــتــب بــن غــفــيــر عــلــى »تــويــتــر«: »أ

دعمي الكامل للجندي الــذي لــم يلتزم 
الــصــمــت. الــجــنــود يستحقون الــدعــم ال 
الـــســـجـــن«. ووجــــه عـــمـــرو، الــــذي وصــفــه 
رايت بأنه ناشط سام، اتهامات للوزير 
بمحاولة قتله، وقــال على »تــويــتــر« إن 
الجنود يستمعون إلى بن غفير ال إلى 

قادتهم.

»الناتو« يدرس وثيقة سرية تحدد »الناتو« يدرس وثيقة سرية تحدد 
تدخله في صراعات خارج دولهتدخله في صراعات خارج دوله
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فقد الكويت نقطتين ثمينتين 
بــالــتــعــادل مــع الفحيحيل 3 - 3، 
ــة 14  ــولــ ــجــ ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات الــ
لــدوري زيــن الممتاز لكرة القدم.  
ــذه الــنــتــيــجــة رفـــــع الــكــويــت  ــهــ وبــ
رصيده إلى 27 نقطة في الصدارة، 
والــفــحــيــحــيــل إلــــى 17 نــقــطــة في 

المركز السادس.
وفرض الكويت أفضليته على 
مجريات األمور في الشوط األول، 
واحــتــســب لــه الــحــكــم عــلــي الــحــرز 
ركــلــة جــــزاء فــي الــدقــيــقــة 21 بعد 
عرقلة محمد نعيم لفيصل زايد، 
ونفذ اللعبة بنجاح يوسف ناصر 
ليضع فريقه في المقدمة. ونجح 
الفحيحيل فــي إدارك الــتــعــادل 
عبر يوسف بن سودة من ركلة 

حرة مباشرة في الدقيقة 44.
وفــي الــشــوط الــثــانــي، أعــاد 
ــد الـــظـــفـــيـــري الـــكـــويـــت إلـــى  ــمـ أحـ
المقدمة بالهدف الــذي أحــرزه 
في الدقيقة 48، وبعد 5 دقائق، 
أحرز عبدالله الشامي هدف 
الــــــــتــــــــعــــــــادل 
برأسية 

مستغال الخطأ الــفــادح للحارس 
عبدالرحمن كميل، والذي احتسبه 
الـــحـــرز بــعــد االســـتـــمـــاع إلــــى رأي 

حكام تقنية الفيديو المساعد.
ــهــــدف ضـــغـــط الــكــويــت  بـــعـــد الــ
بــقــوة، ونــجــح يــوســف نــاصــر في 
إحـــــراز هــدفــه الــشــخــصــي الــثــانــي 
ــالـــث بــرأســيــة  ــثـ وهــــــدف فـــريـــقـــه الـ
ــقــــة 82، لــكــن  ــيــ مـــتـــقـــنـــة فـــــي الــــدقــ
البرازيلي فرناندو عادل النتيجة 
بــرأســيــة رائـــعـــة فـــي الــدقــيــقــة 88، 
وتــألــق حـــارس الفحيحيل نــواف 
المنصور فــي الــدقــائــق المتبقية 

لينتهي اللقاء بالتعادل 3 - 3.

تكريم العربي في الجهراء

إلــى ذلــك، ُيــســدل الــيــوم الستار 
على منافسات الجولة بمباراتي 
الــجــهــراء والــعــربــي الــســاعــة 4:45 
عــــلــــى اســــــتــــــاد مــــــبــــــارك الــــعــــيــــار، 
والــســاحــل مــع الــتــضــامــن الساعة 

7:15 على استاد صباح السالم.
يــذكــر أن مــجــلــس إدارة نـــادي 
الجهراء أعلن مساء أمــس األول، 
تكريم األجــهــزة الفنية واإلداريـــة 

ــيـــن بـــالـــنـــادي  ــبـ والـــطـــبـــيـــة والـــالعـ
العربي بعد التتويج بلقب كأس 

.
ً
سمو ولي العهد مؤخرا

وبعيدا عن هذه اللفتة الطيبة، 
تـــشـــيـــر كـــــل الــــتــــوقــــعــــات إلـــــــى أن 
، ال سيما 

ً
اللقاء سيأتي مشتعال

أن الــعــربــي يــســعــى إلـــى االنـــفـــراد 
بـــوصـــافـــة الـــبـــطـــولـــة بـــرصـــيـــد 22 

نقطة، فيما يطمح الــجــهــراء إلى 
العودة إلى المربع الذهبي، حيث 
يــحــتــل الــمــركــز الــخــامــس ولـــه 18 

نقطة.
ــهـــراء  ــا يــــؤكــــد طــــمــــوح الـــجـ ــ ومــ
المشروع في حصد النقاط الثالث، 
هو المستوى الرائع المصحوب 
بالنتائج اإليجابية للفريق تحت 
قــيــادة السلوفيني ســانــدي، إلــى 
جانب غياب الفوز عن الفريق في 
الجولتين السابقتين حيث تعادل 
مع السالمية والقادسية بنتيجة 
واحدة )1-1(، إلى جانب عدم غياب 

اي من العبيه في لقاء اليوم.
في المقابل، يدرك الجهاز الفني 
للعربي بقيادة المدرب البوسني 
 أن أي 

ً
روســـمـــيـــر ســفــيــكــو تـــمـــامـــا

نــتــيــجــة أخــــرى غــيــر الـــفـــوز تعني 
صعوبة موقفه في المنافسة على 
اللقب على األقل في القسم الثاني.
وعــقــد سفيكو اجــتــمــاعــا فنيا 
مــع الالعبين أوضـــح خــاللــه أبــرز 

ســلــبــيــات وإيــجــابــيــات الــجــهــراء، 
 من المنافس، 

ً
وحذر العبيه كثيرا

وتحديدا اعتماده على الهجمات 
المرتدة.

ويفتقد الــعــربــي الــيــوم جهود 
الجزائري طــارق بوعبطة بداعي 
اإلصــــابــــة، حــيــث يــحــتــاج الــالعــب 

إلى برنامج عالج يستمر 5 أيام.

صراع القاع

أمـــــــــــا مـــــــواجـــــــهـــــــة الــــتــــضــــامــــن 
ــا بين  والـــســـاحـــل فــتــشــهــد صـــراعـ
الــفــريــقــيــن، ولــذلــك تــأتــي الــمــبــاراة 
خــــارج نــطــاق الــتــوقــعــات تــمــامــا، 

وســتــظــل نتيجتها معلقة حتى 
صافرة الحكم األخيرة.

الساحل يحتل المركز األخير 
وله 9 نقاط، فيما يأتي التضامن 
فــي الــمــركــز قــبــل األخــيــر برصيد 
14 نــقــطــة، مــمــا يــعــنــي أن الــفــائــز 
بمواجهة اليوم سيحصل على 6 

نقاط ال 3 فقط.
ــاء  ــقــ ــلــ ــل الـــــفـــــريـــــقـــــان الــ ــ ــ ــدخـ ــ ــ ويـ
بـــصـــفـــوف مـــكـــتـــمـــلـــة، ويــــضــــع كــل 
ــا البـــــــد مــن  ــ ــــدفـ مـــنـــهـــمـــا الـــــفـــــوز هـ
تحقيقه، في محاولة للهروب من 

دوامة الهبوط.
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 ختام ناجح للبطولة الدولية لناشئي التنس
اخـــتـــتـــمـــت أمـــــس األول بــنــجــاح 
بــطــولــة الـــكـــويـــت الـــدولـــيـــة للتنس 
 J30( ــن والـــــنـــــاشـــــئـــــات ــيـ ــئـ ــاشـ ــنـ ــلـ لـ
ALZAHRA(، الـــتـــي أقــيــمــت تحت 
رعاية وحضور رئيس االتحادين 
الــكــويــتــي والــعــربــي للعبة الشيخ 
أحمد الجابر، على مالعب االتحاد 
الــكــويــتــي للتنس بمجمع الشيخ 
جابر العبدالله الدولي، بمشاركة 
 
ً
19 العبة مــن 13 دولـــة، و48 العبا

من 20 دولة.
حضر المباراة النهائية السفير 
الــســويــســري لـــدى الــكــويــت دكــتــور 
تـــيـــزيـــانـــو بــالــمــيــلــلــي، وأمــــيــــن ســر 
الـــعـــام لــالتــحــاد الــكــويــتــي للتنس 

فالح العتيبي.
وأســفــرت مباريات البطولة عن 
ــالـــي مــاســيــمــو  فــــوز الـــالعـــب اإليـــطـ
بـــيـــزيـــجـــونـــي بـــالـــمـــركـــز األول فــي 

مسابقة فردي الرجال. وفي مسابقة 
زوجــــــي الـــنـــاشـــئـــيـــن فـــــاز الــثــنــائــي 
الـــمـــكـــون مـــن الــالعــبــيــن الــســويــدي 
مـــاكـــســـويـــل لـــيـــنـــدســـتـــيـــد وزمـــيـــلـــه 

اإليطالي ماسيمو بيزيجوني.
وفــي مسابقة فــردي الناشئات، 
ــة  ــبـ ــمــــركــــز األول الـــالعـ ــالــ فـــــــــازت بــ
األلمانية مارييلال جيلبكي. وفي 
مــســابــقــة زوجـــــي الـــنـــاشـــئـــات، فــاز 
بالمركز األول الثنائي المكون من 
الــالعــبــتــيــن الــكــرواتــيــيــن لــيــا ليبو 

وزميلتها زارا ستيبسيفيتش.
ويـــتـــبـــع هـــــذه الـــبـــطـــولـــة بــطــولــة 
الـــكـــويـــت الـــدولـــيـــة 22 لــلــنــاشــئــيــن 
ــات، وتــســتــمــر حــتــى 19  ــنـــاشـــئـ والـ
الــجــاري، ويــشــارك فيها الالعبون 
والالعبات من مختلف دول العالم، 
ــقـــاط تــصــنــيــف  ــــل حـــصـــاد نـ مــــن أجـ
االتحاد الدولي للتنس للناشئين.

الجابر والسفير السويسري يتوجان الفائزات

فوز الكويت والقادسية على 
الفحيحيل وبرقان في »ممتاز اليد«

● محمد عبدالعزيز
ــرة الــيــد  ــكـ ــتــــزع الـــفـــريـــق األول لـ انــ
 مــن 

ً
ــا ــبـ  صـــعـ

ً
بــــنــــادي الـــكـــويـــت فــــــــوزا

الــفــحــيــحــيــل بــنــتــيــجــة 31 - 30 فــي 
المباراة التى جمعت الفريقين أمس 
ــاد بمجمع  األول عــلــى صــالــة االتـــحـ
الشيخ سعد العبدالله، ضمن الجولة 
ــــدوري الممتاز  الــثــالــثــة عــشــرة مــن الـ
والــتــي شــهــدت أيــضــا فــوز القادسية 
عــلــى بـــرقـــان بــنــتــيــجــة 25 - 24، كما 
تغلب الصليبيخات عــلــى الــيــرمــوك 

.27 - 33
وبذلك، حافظ القادسية على قمة 
الترتيب بـ 26 نقطة يليه الكويت بـ 
24 نقطة بينما ارتقى الصليبيخات 
للمركز الرابع متأخرا بفارق األهداف 
عـــن الــســالــمــيــة الــثــالــث ولــكــل منهما 

14 نقطة، وتراجع برقان إلى المركز 
الخامس بـ 13 نقطة، وظل الفحيحيل 
في المركز الثامن بـ 8 نقاط واليرموك 

قبل األخير بـ 5 نقاط.

خيطان والنصر 

 وفي منافسات الجولة 14 لدوري 
ــة األولـــــــى، فــــاز خــيــطــان على  الــــدرجــ
الــتــضــامــن 30 - 25، والـــنـــصـــر على 
ــهــــراء 32 - 25، وبــــذلــــك حــافــظ  الــــجــ
خــيــطــان عــلــى الـــصـــدارة بــرصــيــد 20 
نقطة يليه النصر بـ 19 نقطة، وظل 
الجهراء في المركز الرابع بـ 5 نقاط 
 بنقطتين.

ً
 وأخيرا

ً
والتضامن خامسا

قطر تنقل تجربة »اليوم الرياضي« إلى الكويت
آل محمود: تتعطل فيه الدوائر وتتحول الدولة ساحة لممارسة الرياضة

قال سفير قطر لدى الكويت علي 
بن عبدالله آل محمود إن سفارة قطر 
تحتفل باليوم الرياضي للدولة في 
يوم الثالثاء الثاني من شهر فبراير 
من كل عام، والذي صادف هذا العام 

14 الجاري. 
وكانت قطر سّباقة في اختيار يوم 
وطني للرياضة حيث تعتبر أول دولة 
 لممارسة 

ً
خليجية تخصص يــومــا

الرياضة منذ عام 2011 بعد صدور 
الــقــرار األمــيــري باالحتفال السنوي 

بيوم الرياضة في قطر.
وأضـــــــــــاف آل مــــحــــمــــود أن قــطــر 
ــيـــوم عــطــلــة رســمــيــة  ــذا الـ اعــتــمــدت هــ
ــر الــحــكــومــيــة  ــ ــدوائـ ــ تــتــعــطــل فــيــهــا الـ
وتتحول فيها الدولة إلى ساحة كبرى 
لممارسة الرياضة يتم فيها تشجيع 

الجميع، من كل األعمار، على ممارسة 
ــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــريــاضــيــة  األنـــشـــطـ
ــتـــي تــقــيــمــهــا الــجــهــات  الــمــخــتــلــفــة الـ
الــحــكــومــيــة والــخــاصــة بــرفــقــة أفـــراد 
ــرة واألصـــدقـــاء، حتى يستطيع  األسـ
الجميع المشاركة في فعاليات اليوم.

ــرى قــطــر أن الــريــاضــة هي  وتــ
ــلـــوب ونـــمـــط حـــيـــاة وتــشــجــع  أسـ

المواطنين والمقيمين على 
اعتماد هــذا النمط الصحي 

ــذا  ــــي حـــيـــاتـــهـــم الــــيــــومــــيــــة. لـ فـ
تهدف الدولة من هذا اليوم 

إلى توعية المواطنين 
والــمــقــيــمــيــن بأهمية 

مـــــــــــــمـــــــــــــارســـــــــــــة 
الـــــــــــــريـــــــــــــاضـــــــــــــة 
وحــــثــــهــــم عــلــى 

ــم لــتــقــلــيــل  ــهــ ــاتــ ــيــ تـــغـــيـــيـــر نـــــظـــــام حــ
المخاطر المرتبطة بأساليب الحياة 
غير الصحية. كما يمثل هــذا اليوم 
فرصة للتقريب بين فئات المجتمع 
المختلفة وغــــرس الــقــيــم والــمــبــادئ 
األخـــالقـــيـــة الـــتـــي تــدعــمــهــا مــمــارســة 

الرياضة.
ونقلت السفارة تجربة اليوم 
ــكــــويــــت، فــي  ــــى الــ ــريــــاضــــي إلــ الــ
إطــــار حـــرص قــطــر عــلــى تــبــادل 
ــارب والــــخــــبــــرات  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
مــــــع الـــــــــــدول الـــشـــقـــيـــقـــة 
والصديقة، متمنية لكل 
الــمــشــاركــيــن والــحــضــور 
 
ً
ــا ــيـ  ريـــاضـ

ً
يــــومــــا

.
ً
 وصحيا

ً
سعيدا

آل محمود وأركان السفارة القطرية في الكويت يمارسون الرياضة

االتحاد العربي للثقافة الرياضية كرم 
عدنان السيد في األردن

تلقى اإلعالمي عدنان السيد، 
أحد رواد الصحافة الرياضية 
في الوطن العربي والكويت، 
 في األردن، من 

ً
 الئقا

ً
تكريما

قبل االتحاد العربي للثقافة 
الرياضية.

 
ً
نال الزميل اإلعالمي عدنان السيد تكريما

 عـــن الــصــحــافــة الــريــاضــيــة الــكــويــتــيــة، 
ً
مــمــيــزا

خالل الحفل السنوي لالتحاد العربي للثقافة 
الرياضية، الذي أقيم في األردن األحد الماضي، 
 لــلــعــديــد مــــن الــشــخــصــيــات، 

ً
ــهـــد تـــكـــريـــمـــا وشـ

ــدد مــن قــامــات الصحافة  بحضور وزراء، وعـ
الرياضية في الوطن العربي.

ــاء تــكــريــم الـــســـيـــد، كـــأحـــد الــــــــرواد من  ــ  وجــ
أصحاب البصمات الراسخة في هذا المجال، 
ولمسيرته المشرقة التي استمرت أكثر من 45 
، قدم خاللها الكثير من اإلسهامات، التي 

ً
عاما

 لتاريخ الرياضة الكويتية.
ً
 مهما

ً
ستبقى مرجعا

 وثـــــــــــــمـــــــــــــن الــــــــــــســــــــــــيــــــــــــد، فـــــــــــــــي تـــــــصـــــــريـــــــح 
لـ »الجريدة«، جهود الزمالء في االتحاد العربي 
ومنهم أشرف محمود، وأيمن بدرة، وغيرهما 

من القائمين على االحتفالية.
ــــي ســـــروري، أن أقــف  ــه لــمــن دواعـ ــال: »إنــ ــ وقـ
 باسم الكويت، وممثال لجميع الزمالء 

ً
مكرما

 التكريم 
ً
في الوسط الرياضي الكويتي«، مهديا

لــبــلــده الـــكـــويـــت، ولــجــمــيــع الــــزمــــالء فـــي بــالط 
صاحبة الجاللة.

وأشــار إلى أنه، رغم التكريم الالئق، يشعر 
بغصة، كون التكريم، جاء بعيدا عن الكويت، 
وســط تجاهل للصحافة الرياضية وروادهــا 
مــن الملتقى االعــالمــي الــذي يقام فــي الكويت 
بشكل دوري. وأضــاف أن ما يحز في الخاطر 
هو تجاهل الصحافة الرياضية، في الملتقى 
الـــذي يــشــرف عليه الــزمــيــل مــاضــي الخميس، 
مؤكدا أن العديد من الزمالء أمثال صادق بدر، 
وعبدالمحسن الحسيني، وجاسم أشكناني، 
وغيرهم الكثيرون، يستحقون التكريم، أسوة 

بزمالئهم في المجاالت األخرى.
ولفت إلى أنه خالل مشواره المهني الطويل 
لم يشعر بتجاهل لرجال الصحافة من القائمين 
على الرياضة الكويتية مثلما يحدث الوقت 

الحالي.

تكريم اإلعالمي القدير عدنان السيد

باختصار

عزز الفريق األول لكرة الطائرة 
بنادي القادسية موقعه في 

صدارة الترتيب العام للدوري 
املمتاز، إثر فوزه على أقرب 

مطارديه الكويت بنتيجة 3 - 
صفر، في املباراة التى جمعت 

الفريقني أمس األول على صالة 
االتحاد بمجمع الشيخ سعد 

العبدالله الرياضي ضمن 
الجولة التاسعة من البطولة 

التي شهدت أيضًا فوز العربي 
على برقان بنتيجة ثالثة 

أشواط دون رد.
وبعد نهاية الجولة، حافظ 

القادسية على صدارة 
البطولة برصيد 27 نقاط، 

يليه الكويت ثانيًا برصيد 24 
نقطة، والعربي ثالثًا برصيد 
23 نقطة، وظل كاظمة رابعًا 
برصيد 20 نقطة، والجهراء 
خامسًا بـ 13 نقطة، وبرقان 

سادسًا بـ 10 نقاط، والساحل 
في املركز السابع واألخير 

بدون رصيد.

طائرة األصفر حافظت 
على صدارة »الممتاز«

تقام في السادسة من مساء 
اليوم قرعة بطولة كأس 

االتحاد للكرة الطائرة 
للموسم الرياضي 2022-

2023  لجميع الفئات 
العمومي والشباب تحت 20 

سنة والناشئني تحت 17 
سنة واألشبال تحت 15 سنة 

والبراعم تحت 13 سنة، في 
مقر االتحاد بمجمع الشيخ 

سعد العبدالله الرياضي.

... وقرعة كأس االتحاد 
للمراحل السنية اليوم

تنطلق اليوم )األربعاء( 
منافسات الدور قبل النهائي 
والنهائي لدوري كرة البادل 

ضمن منافسات دورة األلعاب 
الرياضية الثانية للتعليم 

العالي، التي ينظمها االتحاد 
الكويتي الرياضي املدرسي 

والتعليم العالي، بعدما تأهل 
للمربع الذهبي فريق الجامعة 

العربية املفتوحة، إثر الفوز 
على الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي، لتضرب موعدًا مع 
جامعة الخليج، التي حققت 
انتصارًا على كلية القانون 

العاملية.
وفي الطرف اآلخر )ديربي 
الجامعة األميركية( يلتقي 

فريق الجامعة األميركية في 
الكويت مع الجامعة األميركية 
الدولية، وسيلتقي الفائزان في 
املباراة النهائية الساعة 6 على 

مالعب كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا بالدوحة.
وفي نفس السياق، تقام 

الجولة الثانية للمجموعة 
األولى لدوري كرة الطائرة 

للسيدات، وتستضيف جامعة 
الخليج املنافسات، حيث 

يلعب فريق الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب 

مع فريق كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا، ويلعب فريق 
بنات الجامعة األسترالية مع 

جامعة الخليج.

مواجهات ساخنة في بادل 
وطائرة »التعليم العالي«

تعقد اللجنة العليا املنظمة 
لبطولة سمو األمير الدولية 

السنوية الكبرى للرماية، 
الساعة 12:30 ظهر اليوم 

بقاعة املسرح بفندق كراون 
بالزا، مؤتمرًا صحافيًا، 

للكشف عن آخر االستعدادات 
للبطولة، والتي ستقام من 

20 فبراير حتى 2 مارس 
املقبل على مجمع ميادين 

الشيخ صباح األحمد األوملبي 
للرماية.

مؤتمر صحافي للبطولة 
الدولية الكبرى للرماية

تعادل الكويت مع الفحييحل 
3-3، في الجولة 14 لدوري 

زين الممتاز لكرة القدم، التي 
تختتم اليوم بمباراتي الجهراء 

مع العربي والساحل مع 
التضامن

مباراتا اليوم

الملعبالتوقيتالمباراة

مبارك العيار4:45الجهراء x  العربي

صباح السالم7:15الساحل x   التضامن

حازم ماهر

النصر يقيل المشعان بعد الخسارة أمام القادسية
قــرر مجلس إدارة نــادي النصر إقــالــة مــدرب 
الفريق األول لكرة القدم بالنادي محمد المشعان، 
عــقــب الــخــســارة مــن الــقــادســيــة بخمسة أهـــداف 

لهدف.
وعلمت »الجريدة« أن قرار اإلقالة تم حسمه 
عقب خسارة النصر أمام الفحيحيل في الجولة 
الحادية عشرة من منافسات دوري زين الممتاز 

بأربعة أهداف لهدف.

ــقـــرار عــلــى صفحته  وقــــال الــمــشــعــان عــقــب الـ
الخاصة في »تويتر«: »شكرا لجميع الالعبين 
بــدون استثناء، لكل العــب قاتل مــن أجــل نــادي 
النصر، لكل أعضاء الجهازين الفني واإلداري، 
لرئيس مجلس اإلدارة واألعضاء على ثقتهم... 
قاومنا كل الصعوبات ليكون النصرهدفنا في 
كــل مـــبـــاراة، ولــجــعــل نــــادي الــنــصــر فــي مصاف 

األندية الكبيرة«.

الفحيحيل والكويت

 الفحيحيل يتعادل 
مع األبيض »المتصدر«

يحز في 
النفس أن 

م اإلعالم  ُيكرَّ
الرياضي 
 عن 

ً
بعيدا

الكويت
السيد 

https://www.aljarida.com/article/14646
https://www.aljarida.com/article/14644
https://www.aljarida.com/article/14642
https://www.aljarida.com/article/14641
https://www.aljarida.com/article/14640
https://www.aljarida.com/article/14639
https://www.aljarida.com/article/14638
https://www.aljarida.com/article/14637
https://www.aljarida.com/article/14636
https://www.aljarida.com/article/14635
https://www.aljarida.com/article/14635
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يستضيف بوروسيا 
دورتموند األلماني تشلسي 
اإلنكليزي في ذهاب الدور 

ثمن النهائي من مسابقة 
دوري أبطال أوروبا لكرة 
القدم اليوم، بينما يلعب 

كلوب بروج البلجيكي أمام 
بنفيكا البرتغالي.

مع تواصل منافسات ذهاب 
دور الستة عشر ببطولة دوري 
أبطال أوروبا لكرة القدم اليوم، 
يــتــطــلــع بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد 
األلــمــانــي إلــى مواصلة سلسلة 
انــتــصــاراتــه فـــي 2023، عــنــدمــا 
يستضيف تشلسي اإلنكليزي 
الــذي يسعى للعودة من جديد 
ــارات بــعــد  ــتــــصــ ــــى طـــريـــق االنــ إلـ
ــادالت مــتــتــالــيــة فــي  ــ ــعـ ــ ثــــاثــــة تـ
الدوري اإلنكليزي الممتاز، كما 
يتأهب كلوب بــروج البلجيكي 

لمواجهة بنفيكا البرتغالي. 
وســتــكــون مــبــاراة الــيــوم هي 
األولى بين دورتموند وتشلسي، 
وســيــســعــى بــاشــك كــل منهما، 
ــى تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة  إلــ
تسهل مهمته في مباراة اإلياب 
المقررة في لندن في السابع من 

مارس المقبل. 
وتأهل بوروسيا دورتموند 
ــــدور الــســتــة عــشــر مـــن الــمــركــز  لـ
الثاني في المجموعة السابعة 
خــــــلــــــف مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر ســـيـــتـــي 
اإلنكليزي، بينما تأهل تشلسي 

صـــــدارة الــمــجــمــوعــة الــخــامــســة 
الـــتـــي كـــانـــت تــضــم مــعــه مــيــان 
اإليطالي وريــد بول سالزبورغ 
ــمـــســـاوي، وديـــنـــامـــو زغــــرب  ــنـ الـ

الكرواتي. 
وحقق بوروسيا دورتموند 
انطاقة مذهلة في العام الحالي، 
حيث افتتحه بانتصارين وديين 
أمام فورتونا دوزلدورف وبازل 
الــــســــويــــســــري، ثـــــم حــــقــــق ســتــة 
انــتــصــارات رسمية منها 5 في 
الـــدوري األلماني وانتصار في 
كأس ألمانيا، وجاء فوزه األخير 
ــلــــى حــــســــاب فـــــيـــــردر بـــريـــمـــن  عــ

-2صفر يوم السبت الماضي. 
ورغــــــم ســـيـــطـــرة دورتـــمـــونـــد 
ــام  ــ ــعــــب أمــ ــلــ ــلــــى مــــجــــريــــات الــ عــ
بريمن، احتاج الفريق إلى أكثر 
من ساعة لهز الشباك بالهدف 
األول وســـجـــلـــه جـــيـــمـــي بــيــنــو 
جيتنز فــي الدقيقة 67 قبل أن 
يضيف جوليان براندت الهدف 
الثاني في الدقيقة 85، وبالتالي 
ســيــكــثــف الـــفـــريـــق الـــــذي يــدربــه 
المدير الفني إيدين تيرزيتش 

جهده على هز الشباك مبكرا في 
مواجهة تشلسي. 

ويــخــوض دورتــمــونــد مــبــاراة 
الــيــوم بــثــقــة ومــعــنــويــات عــالــيــة، 
حيث يحتل الــمــركــز الــثــالــث في 
الـــدوري األلماني واليـــزال داخل 
إطــار المنافسة على اللقب رغم 
ــن فـــرق  ــيـ ــة الـــمـــنـــافـــســـة بـ ــ ــــراسـ شـ
الـــمـــقـــدمـــة. ويــتــســلــح بــوروســيــا 
دورتموند بسجل مبارياته على 
أرضــه فــي دوري األبــطــال، حيث 
خسر أربع مرات فقط خال آخر 
21 مباراة بملعبه في البطولة، 
لكن الشك أنه يدرك أن 3 من تلك 
الــهــزائــم األربــــع كــانــت أمـــام فــرق 

من إنكلترا. 
وبشكل عام، يتطلع بوروسيا 
دورتــمــونــد إلــى تــفــادي معاناته 
المعتادة أمــام الفرق اإلنكليزية 

في المنافسات األوروبية، حيث 
ــه عـــلـــى فـــريـــق  ــ كــــــان آخــــــر فــــــوز لـ
إنجليزي في البطوالت األوروبية 
فــي مـــارس 2016، عندما تغلب 
عــلــى تــوتــنــهــام 2-1 فــي الــــدوري 
ــيـــا  األوروبــــــــــــي. ويــــأمــــل بـــوروسـ
دورتــمــونــد فــي تحقيق نتيجة 
إيجابية في مباراة اليوم ومباراة 
اإليـــــاب لــلــتــأهــل لــــدور الــثــمــانــيــة 
للمرة الثالثة خــال آخــر تسعة 

مواسم. 

تشلسي في وضعية صعبة

وعلى الجانب اآلخــر، يعيش 
ــرة صـــعـــبـــة، حــيــث  ــتــ تـــشـــلـــســـي فــ
تعادل في آخر ثاث مباريات له 
بــالــدوري اإلنــكــلــيــزي، كما حقق 
ثاثة انتصارات فقط خال آخر 

14 مـــبـــاراة فــي كــل الــمــســابــقــات. 
ــم تـــراجـــع الــنــتــائــج، يحظى  ورغــ
ــر الــــمــــديــــر الــفــنــي  غـــــراهـــــام بــــوتــ
للفريق بدعم إدارة النادي التي 
وضـــعـــت حــــدا لــلــشــائــعــات حــول 

اقتراب رحيله عن منصبه. 
وتــــراجــــعــــت فــــــرص تــشــلــســي 
بشكل كبير فــي إنــهــاء الموسم 
ضمن المربع الذهبي بالدوري 
اإلنكليزي الممتاز، حيث تراجع 
إلى المركز التاسع بفارق عشر 
نــقــاط خــلــف نــيــوكــاســل صاحب 
المركز الــرابــع، وبالتالي يرجح 
أن ينصب تركيز الفريق بشكل 
كــبــيــر عــلــى الــبــطــولــة األوروبـــيـــة 
مــن أجـــل الــمــشــاركــة الــقــاريــة في 

الموسم المقبل. 

كلوب بروج يواجه بنفيكا

وعلى ملعب »جان برايدال« 
في بلجيكا، يستضيف كلوب 
بروج فريق بنفيكا البرتغالي، 
حــيــث يــســتــعــد ســـكـــوت بــاركــر 
الــمــديــر الفني الــجــديــد لكلوب 

بــــروج لــخــوض تــجــربــتــه األولـــى 
في دوري أبطال أوروبا. 

ويــتــطــلــع بـــاركـــر إلـــى تحقيق 
ــع الـــفـــريـــق  ــ ــدة مـ ــ ــديـ ــ ــة جـ ــطــــاقــ انــ
ــال، بـــعـــد أن  ــ ــطــ ــ ــبـــر دوري األبــ عـ
أخــفــق كــلــوب بـــروج فــي تحقيق 
ــر ســبــع  ــ ــــال آخــ أي انــــتــــصــــار خــ
مـــبـــاريـــات عـــلـــى مــلــعــبــه فــــي كــل 
المسابقات. وعلى الجانب اآلخر، 
يأمل بنفيكا، الذي يدربه روجر 
شميت، في نفض غبار الهزيمة 
بضربات الجزاء الترجيحية أمام 
سبورتينغ براغا في التاسع من 
فبراير الجاري في دور الثمانية 

ببطولة كأس البرتغال. 
ــــأس قــد  ــكـ ــ ــــت هـــزيـــمـــة الـ ــانـ ــ وكـ
ــة مـــــــن أربـــــعـــــة  ــلــ ــلــــســ قــــطــــعــــت ســ
ــارات مـــتـــتـــالـــيـــة حــقــقــهــا  ــ ــــصـ ــتـ ــ انـ
ــــدوري البرتغالي  بنفيكا فــي الـ

الممتاز. 
 )د ب أ(

علم ستيفان دي فري، مدافع 
فريق إنتر ميان اإليطالي لكرة 

القدم، من وكيل أعماله، برغبة 
أندية من الدوري اإلسباني 

في الحصول على خدماته، في 
الوقت الذي يدرس قرار تجديد 

العقد مع ناديه. 
وينتهي عقد دي فري مع إنتر 

ميان بنهاية املوسم، وقد حظي 
الاعب باهتمام من جانب ريال 

مدريد وأتلتيكو مدريد. 
ولدى سؤاله عن وجود اهتمام 

به من جانب أبرز األندية 
اإلسبانية، قال دي فري عقب 

املباراة التي انتهت بتعادل إنتر 
ميان مع سمبدوريا، االثنني: 

»هذه كانت كلمات من وكيل 
أعمالي. أنا أحاول التركيز على 
العمل وعلى دوري في امللعب«. 

لكن بقاء الاعب الهولندي 
الدولي ضمن صفوف إنتر 

ميان ليس مستبعدًا، حيث 
صرح: »أعيش ظروفًا جيدة 

جدًا مع النادي. نحن نتحدث، 
وعندما تكون هناك أنباء، 

ستصلكم«.

قّدم املدّرب اإلسباني ملانشستر 
سيتي اإلنكليزي اعتذارًا علنيًا 

إلى قائد ليفربول السابق 
ستيفن جيرارد امس الثاثاء، 
حيال التعليقات التي صدرت 
في أعقاب اتهام »سيتيزنس« 

بأكثر من 100 انتهاك للقواعد 
املالية من قبل الدوري اإلنكليزي 

املمتاز.
وفي عام 2014 وفي املرحلة 

السادسة والثاثني من 
منافسات الدوري اإلنكليزي 

املمتاز، انزلق جيرارد على 
ملعب »أنفيلد« في لقطة أيقونية 

استغلها حينها املهاجم 
السنغالي ديمبا با، ليخسر 

ليفربول 2-صفر، ما فتح الباب 
أمام سيتي للفوز باللقب، قبل 

عامني من وصول غوارديوال.
وقال املدرب اإلسباني بعد إعان 

اتهامات تجاه ناديه بخرق 
قواعد اللعب املالي النظيف »ال 
أعرف ما إذا كنا مسؤولني عن 

انزالق ستيفن جيرارد«.
ورغم ذلك، قال غوارديوال إنه 

منذ ذلك الحني كان على اتصال 
بمدرب أستون فيا السابق 

لتقديم اعتذاره.
وقال غوارديوال »أعتذر لستيفن 

جيرارد عن تعليقاتي غير 
الضرورية والغبية التي قلتها 

عنه في املرة املاضية«.

تألق الصربي نيكوال يوكيتش 
نجم دنفر ناغتس، متصدر 

املنطقة الغربية وصاحب ثاني 
 في دوري كرة 

ّ
أفضل سجل

السلة األميركي للمحترفني هذا 
املوسم، بفوز فريقه الصعب على 

مضيفه ميامي هيت 108-112.
في املقابل، تعّرض الثنائي 

كايري إرفينغ والسلوفيني لوكا 
دونتشيتش لخسارته الثانية 

في ثاني مباراة له منذ انضمام 
األول إلى صفوف داالس 

مافريكس الذي سقط أمام ضيفه 
مينيسوتا تمبروولفز 124-121.
وتقدم تمبروولفز ثامن املنطقة 

الغربية على غولدن ستايت 
ووريرز الفائز على واشنطن 

ويزاردز 126-135.
وخسر لوس أنجلس ليكرز 

الذي مازال يصارع لحجز 
مقعده في األدوار اإلقصائية 

»باي أوف« أمام منافس مباشر 
هو بورتاند ترايل بايزرز 

.127-115

أدرجت رابطة الدوري اإلسباني 
لكرة القدم )ال ليغا( اإلهانات 

العنصرية ضد البرازيلي 
فينيسيوس، العب ريال مدريد، 

والتي حدثت في استاد فيز 
مايوركا في باملا، في قائمة 
الهتافات السلوكية املعاقب 

عليها في الجولة الـ20 من دوري 
الدرجة األولى.

كما أشارت )ال ليغا( إلى 
اإلهانات التي تعرض لها فريق 
إشبيلية في ملعب الكامب نو، 

وتلك التي استهدفت سيلتا 
فيغو وقائده اياغو أسباس في 

ملعب بينيتو فيامارين، بني 
حوادث أخرى.  

سلة أخبار

دي فري محط اهتمام 
أندية إسبانيا

غوارديوال يقّدم اعتذارًا 
علنيًا لجيرارد

ناغتس يتخطى
ميامي بصعوبة

»ال ليغا« تندد باإلهانات 
العنصرية ضد فينيسيوس

باريا نجم اإلنتر يعاتب زميله لوكاكو

صاح نجم ليفربول يحتفل بهدفه في مرمى إيفرتون )رويترز(

جانب من تدريبات تشلسي قبل مواجهة دورتموند

قاد المهاجمان المصري محمد صاح والوافد الجديد 
الهولندي كــودي خاكبو فريقهما ليفربول إلــى انتصاره 
األول هذا العام في الدوري االنكليزي لكرة القدم بفوزه في 
ديربي ميرسيسايد على إيفرتون 2-صفر االثنين، في ختام 

منافسات المرحلة 23.
ولم يذق رجال المدرب األلماني يورغن كلوب طعم الفوز 
منذ مطلع الــعــام الجديد، اذ مــن أصــل 12 نقطة ممكنة لم 
يــحــصــدوا ســوى نقطة يتيمة )3 هــزائــم وتـــعـــادل(، قبل أن 

يحققوا النقاط الثاث للمرة االولى أمام إيفرتون.
ويحتل ليفربول المركز التاسع برصيد 32 نقطة، فيما 
تجمد رصيد إيفرتون المهدد بالهبوط عند 18 نقطة في 

المركز الثامن عشر.
افتتح ليفربول التسجيل من هجمة مرتدة بعدما اصابت 
كرة جيمس تاركوفسكي عارضة الحارس البرازيلي أليسون، 
فقاد الثنائي صاح واألوروغوياني داروين نونييس هجمة 
فمرر األخير من الجهة اليسرى عرضية اعترضها المهاجم 
المصري داخل المنطقة وخدع الحارس جوردان بيكفورد 

 من مرماه )36(.
ً
الذي خرج باكرا

وضاعف المهاجم خاكبو النتيجة بباكورة أهدافه في 
سابع مباراة له مع »الريدز« بعد تمريرة من ترنت أليكسندر- 

أرنولد تابعها تسديدة بقدمه اليمنى في الشباك )49(.

أرسنال يستقبل سيتي

من جانب آخر، يستقبل أرسنال 
ومـــدربـــه االســبــانــي مــيــكــل أرتــيــتــا 
ــه بــيــب  ــنـ ــابـــق مـــواطـ أســــتــــاذه الـــسـ
ــه مــانــشــســتــر  ــقـ ــريـ ــــوال وفـ ــوارديــ ــ غــ
ســيــتــي الــيــوم فــي مـــبـــاراة مؤجلة 
من المرحلة 12 للدوري االنكليزي 
 آخر 

ً
في كرة القدم، اكتسبت ُبعدا

بعدما تحّولت إلى قمة لحسم صراع الصدارة.
ويسعى أرسنال المتصدر برصيد 51 نقطة إلى تافي 
 من دون فوز، في حين بإمكان سيتي، 

ً
مباراة ثالثة تواليا

وصيفه بفارق 3 نقاط، أن ينتزع المركز األول من نادي شمال 
لندن في حال فاز عليه وعاد بكامل النقاط من العاصمة، 
في المباراة المؤجلة بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية 

في سبتمبر.
وفي حين يملك »المدفعجية« فرصة ذهبية إلسكات أي 
شكوك حول أحقيتهم في سباق الفوز بلقب أول منذ 2004، 
ُمنيت أحــامــهــم بضربة معنوية بعدما فشلوا فــي الفوز 
 في المرحلتين السابقتين للمرة االولى 

ً
بمباراتين تواليا

هذا الموسم، حيث خسروا أمام إيفرتون صفر-1 وتعادلوا 
مع برنتفورد 1-1.

وسيخضع أرسنال الختبار صعب للحفاظ على سلسلة 
من دون خسارة على ملعبه »االمارات ستاديوم« هذا الموسم 

أمام حامل اللقب )8 انتصارات مقابل تعادلين(.
 
ً
ويخوض فريق شمال لندن مباراته أمام سيتي واضعا

األرقام خلفه، ففي نظرة سريعة إلى سجل االحصاءات تعود 
آخر خسارة له أمام منافسه إلى الشهر الماضي خارج معقله 
خال الدور الرابع من الكأس )فاز سيتي 1-صفر(، كما فشل 
في الفوز في مبارياته الـ 13 األخيرة أمام »سيتينزس« في 
بريميرليغ، وخسر في آخر 10 مباريات، وهي 
أطول سلسلة من الهزائم أمام المنافس ذاته 

في تاريخه في الدوري.
ولــــن تــقــضــي الـــخـــســـارة أمــــام ســيــتــي على 
آمال أرسنال بالفوز باللقب، اذ ما زال أمامه 
16 مرحلة، إضافة إلى خوضه مباراة أقل عن 
منافسه، لكن الفوز سيمنح رجال أرتيتا جرعة 
 
ً
ثقة إضافية قبل خوضهم 7 مباريات تواليا
بــمــواجــهــة فـــرق غــيــر مصنفة ضــمــن الــمــراكــز 

الستة األولى في الدوري.

الريال يواجه إلتشي اليوم
يسعى ريــال مدريد إلــى تقليص الــفــارق مع المتصدر 
برشلونة عندما ياقي ضيفه إلتشي اليوم، ضمن الجولة 

الحادية والعشرين من الدوري اإلسباني لكرة القدم.
ويحتل ريــال مدريد المركز الثاني برصيد 45 نقطة، 
 بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، بينما 

ً
متخلفا

يقبع إلتشي في ذيل الترتيب برصيد تسع نقاط فقط.
وغاب األلماني توني كروس العب وسط النادي الملكي 
عن تدريبات الفريق عشية مواجهة إلتشي بسبب التهاب 

بالمعدة واألمعاء.
 
ً
وقد ينضم كروس إلى قائمة الغائبين التي تضم أيضا

فيرالند ميندي وإيدن هازارد، بينما يسابق الحارس تيبو 
كورتوا ولوكاس فاسكيز الزمن إلمكانية العودة.

وصرحت مصادر من النادي لـ )إفي( بأن كروس عانى 
مــن الحمى والــتــهــاب فــي الــمــعــدة واألمــعــاء فــي الساعات 
الماضية، مما منعه مــن المشاركة فــي الــتــدريــبــات، وقد 
يغيب عن قائمة المدير الفني كارلو أنشيلوتي للمباراة 

ضد إلتشي.
 إلى 

ً
ومــع غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور نظرا

الــراحــة التي منحها إيــاه أنشيلوتي، ألنــه لــم يتمكن من 
الــلــعــب ضــد إلــتــشــي بسبب اإليـــقـــاف، شــهــد الــمــران عــودة 
ــات  ــبــ ــدريــ ــتــ ــلــ كــــــــورتــــــــوا لــ

الجماعية.
وكـــــــــــــــــــــان الـــــــــــحـــــــــــارس 
الــبــلــجــيــكــي قــــد تــعــرض 
إلصابة في عضلة الساق 
اليسرى منعته من اللعب 
في كــأس العالم لألندية 
التي أقيمت في المغرب 
األســبــوع الــمــاضــي وفــاز 

بها ريال مدريد.

إنتر يسقط في فخ التعادل 
أمام سمبدوريا

أهـــدر إنــتــر نقطتين ثمينتين بــتــعــادلــه السلبي أمـــام مضيفه 
سمبدوريا المهدد بالهبوط أمس األول، في ختام منافسات المرحلة 
22 من الدوري اإليطالي لكرة القدم التي صّبت معظم نتائجها في 

مصلحة نابولي المحلق بمفرده في الصدارة.
وأّدى تعادل إنتر ثاني الترتيب مع 44 نقطة إلى اتساع الهوة 
بينه وبين نابولي المتصدر والفائز على كريمونيزي بثاثية 
نظيفة إلى 15 نقطة، فيما أخفق »نيراتزوري« في االبتعاد بدوره عن 
ماحقيه الثاثي أتاالنتا وروما وميان الذين يتساوون بـ 41 نقطة.

وفشل إنتر في البناء على فوزه المهم على حساب جاره ميان 
1 - صفر في الديربي في المرحلة الماضية، ولم ينجح في متابعة 
ه اتاالنتا ليتأهل   إقــصــاء

ً
سلسلة انتصاراته التي شهدت أيــضــا

لنصف نهائي مسابقة كأس إيطاليا.
 
ّ
وكانت كل المؤشرات ترجح فوز انتر في المباراة على اعتبار أن

، حيث يقبع في المركز 
ً
 عصيبا

ً
منافسه سمبدوريا يواجه موسما

التاسع عشر ما قبل األخير ويعيش هاجس الهبوط من »سيري 
آ«، حيث بــات يملك 11 نقطة في رصيده بفارق ثماني نقاط عن 

منطقة األمان.

»فيراري« يكشف عن سيارته الجديدة
أزاح فريق فــيــراري الستار أمــس عــن سيارته 
الجديدة لموسم 2023 من بطولة العالم لسباقات 
ــــوال1، وســــط حـــضـــور مـــئـــات من  ــــورمـ ــيــــارات فـ ســ
مشجعي الفريق المتحمسين، في ظل الطموح 
لــعــودة الفريق مــن جديد إلــى منصات التتويج 

بعد غياب طويل. 
ولم يحصد فيراري لقب فئة السائقين ببطولة 
الــعــالــم مــنــذ أن تـــوج بــه كيمي رايــكــونــن فــي عــام 
2007، كما شهد موسم 2008 آخر لقب لفيراري 

على مستوى فئة الصانعين. 
وحــقــق تــشــارلــز لوكلير ســائــق فــريــق فــيــراري 
بداية جيدة في الموسم الماضي بإحراز اثنين 
من أول ثاثة سباقات في الموسم، لكن سرعان 

ــا تـــفـــوق عــلــيــه مـــاكـــس فــيــرســتــابــن ســـائـــق ريــد  مـ
بــول، والــذي حافظ في النهاية على لقب بطولة 
ــدة لـــفـــات بــالــســيــارة  الـــعـــالـــم. وقـــطـــع لــوكــلــيــر عـــ
الــجــديــدة لــفــيــراري »إس.إف 32« بــعــد أن حظي 
وزمــيــلــه كــارلــوس ســايــنــث باستقبال حــافــل من 
قبل الجماهير، كما رحب المشجعون بالرئيس 
ــذي حـــل مــكــان  الــجــديــد لــلــفــريــق كــلــود فـــاســـور الــ

ماتيا بينوتو. 
ويــأمــل الفريق أن تحمل ســيــارة »إس.إف 23« 
ديناميكا هوائية أفضل، وقد أكد فاسور أن الهدف 

الرئيسي يتمثل في التقدم بالفريق إلى األمام.

سيارة فيراري الجديدة

مباراتا اليوم
beINSPORTS PR1 بروسيا دورتموند - تشلسي 11:00

beINSPORTS PR3 كلوب بروج - بنفيكا 11:00

صالح وخاكبو يقودان ليفربول للفوز في »ديربي ميرسيسايد«

HD1
ريال مدريد X إلتشي

موعد المباراةموعد المباراة

11:0011:00 م م

دورتموند لمواصلة انتصاراته على حساب تشلسي الجريح

ةديرجلا•

مباراة اليوممباراة اليوم

10:3010:30 م م
أرسنال X مانشستر سيتي

PR1

https://www.aljarida.com/article/14617
https://www.aljarida.com/article/14615
https://www.aljarida.com/article/14618
https://www.aljarida.com/article/14614
https://www.aljarida.com/article/14611
https://www.aljarida.com/article/14609
https://www.aljarida.com/article/14605
https://www.aljarida.com/article/14602
https://www.aljarida.com/article/14625
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

حسين محمد حسين بوحمد
69 عاما، شيع، الرجال: الدعية، حسينية بوحمد، النساء: الدعية، 

حسينية بوحمد، ت: 97730766، 96663969
منيره مبرد سالم العازمي

زوجة: خيرالله حمود الرشيدي
57 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: صباح األحمد، 

ق5، ش396، م60، ت: 50966655
عيده طليحان ماثل المطيري

أرملة: صالح عواض صالح الديحاني
72 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الــعــزاء فــي الــمــقــبــرة، ت: 94444597، 

90009623 ،66664305
يوسف سليمان علي عبدالله الفيلكاوي

69 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: عبدالله المبارك، 
ق6، ش605، م72، ت: 90036009، 90090286، 66669672، 51128877

مطلق نهار مطلق العتيبي
93 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: سلوى، ق6، 

ش11، م3، ت: 99781353، 99089999
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  22

09

ً
 06:51 صبـــاحــــــا

 05:33 مــــــســــــــــــــــاًء 

ً
00:31 صبـــاحــــــا

ً
11:33 ظــــــــــــهـــــــــــرا

ً
ارتفاع حاالت االكتئاب بين الفرنسيينسقطا في الشوكوالتة وأنقذهما ٢٠ رجال

لــــســــامــــة  فــــــرضــــــت إدارة ا
والــصــحــة الــمــهــنــيــة األمــيــركــيــة 
غرامة على مصنع شوكوالتة 
»مارس ريغلي« في بنسلفانيا، 
ين فــي وعــاء 

َ
بعد سقوط عامل

خلط الشوكوالتة، وتعرضهما 
للخطر.

ــــي«، فــي  ــــي بــــي ســ وقــــالــــت »بـ
خبر نقله موقع روسيا اليوم 
أمــس، إن إدارة السامة غرمت 

ــثـــر مــــن 14500  الـــمـــصـــنـــع بـــأكـ
دوالر.

وفــي تفاصيل الــحــادثــة التي 
ــــي يـــونـــيـــو 2022، أن  ــعــــت فـ وقــ
الــعــامــلــيــن ســقــطــا فــــي الــــوعــــاء، 
وقام المصنع حينها بحفر قاع 
هذا الوعاء إلفراغه وإخراجهما، 
وتـــم نــقــل العاملين عــبــر طــائــرة 
مروحية بعد عملية اإلنقاذ التي 

.
ً
تمت بمساعدة 20 رجا

أدت أزمــــــــــة كــــوفــــيــــد إلــــى 
ــاع غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي  ــ ــفــ ــ ارتــ
حاالت االكتئاب لدى األجيال 
الــشــابــة مــن الفرنسيين، في 
مــوجــة قــد تــتــرك أثــرهــا على 

جيل بأكمله.
ويــــقــــول الـــطـــالـــب أنـــطـــوان 
ــزال  (، والــــــذي ال يـ

ً
)20 عــــامــــا

يتناول مــضــادات لاكتئاب 
بعد ثــاث ســنــوات على بدء 

األزمـــــة الــصــحــيــة الــعــالــمــيــة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، 
لتني  إن »تــدابــيــر الــحــجــر بدَّ

.»
ً
تماما

وأظهرت دراســة نشرتها، 
أمـــس، هيئة الصحة العامة 
الــفــرنــســيــة، أن الـــشـــاب الـــذي 
طــلــب عـــدم ذكـــر كــامــل اســمــه، 
 يــشــبــه وضـــع 

ً
ــــاش وضــــعــــا عـ

كثيرين من أترابه.

واســتــنــد هــــذا الــعــمــل إلــى 
ــــت عــلــى  ــريـ ــ جـ

ُ
اســـتـــبـــيـــانـــات أ

نحو 25 ألف فرنسي اختيروا 
، مــع قــيــاس وتيرة 

ً
عــشــوائــيــا

نوبات االكتئاب لدى السكان 
سنة 2021.

سريالنكا تحمي أفيالها من البالستيكسريالنكا تحمي أفيالها من البالستيك
أعلنت حكومة سريانكا، أمـــس، فــرض حظر كــامــل على 
المنتجات الباستيكية المعدة لاستخدام مرة واحدة وغير 
 إلى 

ً
القابلة للتحلل، في إجــراء لحماية البيئة يرجع جزئيا

نفوق األفيال البرية والغزالن بسبب النفايات الباستيكية.
وقـــــال الـــنـــاطـــق بـــاســـم الـــحـــكـــومـــة، وزيـــــر اإلعــــــام بـــانـــدوال 
غــونــاوردانــا إن الــحــظــر سيشمل تصنيع وبــيــع المنتجات 
الباستيكية )كأدوات المائدة واألكواب والزهور االصطناعية( 

 من يونيو.
ً
اعتبارا

ويأتي هذا اإلجراء بعد توصيات لجنة خبراء ُعّينت قبل 
 لدراسة تأثير النفايات الباستيكية على 

ً
ثمانية عشر شهرا

البيئة والحياة البرية.
وتحظر سريانكا األكياس الباستيكية غير القابلة للتحلل 

منذ عام 2017 بسبب مخاوف مرتبطة بالفيضانات.
كما ُحظر استيراد أدوات المائدة واألكواب وتغليف المواد 
الغذائية وحتى األلعاب الباستيكية منذ عام 2021 بعد نفوق 

الكثير من الفيلة والغزالن في شمال شرق الجزيرة.
وكــانــت حــيــوانــات مــن هـــذه األجـــنـــاس تــقــتــات فــي مكبات 
القمامة المكشوفة. وكشفت عمليات تشريح عــن تناولها 
كميات من المواد الباستيكية الممزوجة بمخلفات الطعام. 
 أنشطة تصنيع المنتجات الباستيكية ذات االستخدام 

ّ
لكن

 وبيعها استمرت في سريانكا.
ً
الواحد محليا

)أ ف ب(

االبنة الكريمة 
على الطوابع البريدية!

بــعــد انـــتـــشـــار صــــور كــيــم جـــو - إيـــه، 
ابنة الزعيم كيم جونغ أون، في وسائل 
اإلعام الكورية الشمالية، يبدو أن بيونغ 
يانغ تعمل على ترسيخ صورة »االبنة 

الكريمة« في األذهان بشتى الطرق.
وأحــدث ما قامت به بيونغ يانغ هو 
إصـــــدار طـــوابـــع بــريــديــة تــظــهــر »االبــنــة 
المحترمة« كيم جو - إيه، أثناء تفقدها 
 إلطــــــاق صـــــاروخ 

ً
ــا ــعـ مــــع والــــدهــــا مـــوقـ

»هـــواســـونـــغ - 17« الــعــابــر لــلــقــارات 18 
نوفمبر 2022.

وقــــال مــوقــع ســكــاي نــيــوز إن مكتب 
البريد الكوري الشمالي كشف أمس عن 
8 طوابع، من المقرر إصدارها بعد غد 

الجمعة، تظهر صور كيم جو- إيه.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب، الكورية 
الجنوبية، أن من بين الطوابع الثمانية 
5 طوابع تظهر كيم جونغ- أون وابنته 
كــيــم جـــو- أيـــه مــعــا، وطــابــعــيــن يظهران 
 يــظــهــر كيم 

ً
ــا ــعـ ــابـ الــــصــــاروخ فـــقـــط، وطـ

جونغ- أون فقط. 
وفــــي الـــطـــوابـــع، تــمــشــي كــيــم جـــو مع 
والــــدهــــا  عــلــى خــلــفــيــة الــــصــــاروخ وهــي 
تمسك يــده، وتقف معه اللتقاط صورة 
تـــذكـــاريـــة مـــع جـــنـــود الــجــيــش الــشــعــبــي 
الكوري الشمالي. وهذه هي المرة األولى 

التي تظهر فيها كيم جو في طوابع.

الخفافيش تنقل »ماربورغ« في غينيا
أفــــادت منظمة الــصــحــة العالمية بــأن 
 

ٍّ
ــة أكـــــــدت أول تـــفـــش ــيــ ــوائــ ــتــ غـــيـــنـــيـــا االســ

لفيروس ماربورغ بها، بعد وفاة ما ال يقل 
عن تسعة أشخاص في إقليم كي نتيم.

وقـــــالـــــت الـــمـــنـــظـــمـــة، فـــــي بــــيــــان نــقــلــه 
مــوقــع ســكــاي نـــيـــوز، أمــــس، إن »الــمــزيــد 
ــم نــشــر فــرق  مــن الــتــحــقــيــقــات جـــاريـــة، وتـ
متقدمة فــي المناطق المتضررة لتتبع 
الــمــخــالــطــيــن والــــعــــزل وتـــقـــديـــم الــرعــايــة 
الطبية لألشخاص الذين تظهر عليهم 

أعراض المرض«.
وأضــافــت أنــه تــم حتى اآلن تسجيل 9 
 فيها، ظهرت 

ً
وفيات و16 حالة مشتبها

عليها أعراض تشمل ارتفاع درجة الحرارة 
واإلعياء والقيء المدمم واإلسهال.

ويــعــتــبــر الــفــيــروس شــديــد الــخــطــورة، 
حيث صنفته منظمة الصحة العالمية 
من مجموعة المخاطرة الُممِرضة، والتي 
تــتــطــلــب الـــمـــســـتـــوى الــــرابــــع مــــن مــكــافــئ 
االحــــتــــواء، ويــمــكــن أن يــنــتــقــل عــبــر أحــد 
أنــــواع خفافيش الــفــاكــهــة، وبــيــن األفـــراد 
عبر سوائل الجسم، من خال الجنس غير 

اآلمن والجلد المتشقق.
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درايش

ــا جــــمــــيــــع األســـــالـــــيـــــب ــ ــنــ ــ ــّربــ ــ خــــــــــــــــاص... جــ

ــا  ــهـ ــيـ ـــــــى عـــــــــــاج الـــــــــــكـــــــــــي... مــــــــا فـــــــــــاد فـ
ّ
حـــــــت

ونــــــدري الــمــشــعــوذ يــجــهــل الــعــلــم بــالــغــيــب

لــــــــكــــــــن نــــــــــــجــــــــــــّرب يــــــــــــــــوم يــــــــــقــــــــــرا عــــلــــيــــهــــا 

ـــــر طــــــاســــــم مـــكـــاتـــيـــب
ّ

أو ســــــاحــــــر يـــــحـــــض

ــــــــتــــــــه يــــبــــتــــديــــهــــا 
ّ
ــث عـــــلـــــيـــــهـــــا وخــــــــط ــ ــفــ ــ ــنــ ــ يــ

ــيـــب ــطـ ــفــــط فـــــاســـــد الــــــــــدم وتـ وحـــــــّجـــــــام يــــشــ

وتـــــــــــــــــــرد حـــــــالـــــــتـــــــهـــــــا مــــــــثــــــــل مــــــــــــا نــــبــــيــــهــــا 

ــــب ــاديـ ــ ــنـ ــ ــــي مـ ــرامــ ــ ــحــ ــ ــلــ ــ ــ ــا ل ــ ــنـ ــ ــفـ ــ مــــــــن يـــــــــــوم شـ

ــا  ــهــ ــريــ ــتــ ـــــــــه نــــــــــــوى يـــــــرجـــــــع بــــــعــــــد يــــشــ
ّ
ِچـــــــــن

ونــــقــــول لـــيـــش الــــيــــوم تـــصـــبـــر عـــلـــى الــعــيــب

ــا؟! ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــرتـ ــ ـــــــا أبـــــــــــد نـ
ّ
بــــــــــأحــــــــــوال مــــــــا كـــــــن

ال يختلف أحد في الكويت على أن التجنيس العبثي جاء 
نتيجة نهج وسياسة تبنتها األسرة الحاكمة بهدف إيجاد 
 
ً
 وال رديــفــا

ً
فئة جــديــدة مــن المواطنين، ال يــكــونــون لها نـــدا

 في إدارتــهــا للدولة، بل يكونون رهــن إشارتها 
ً
وال ناصحا

ويسيرون تحت ظلها ويلتمسون عطاياها ويعملون على 
ــان ذلـــك عــلــى حــســاب الـــوطـــن وأبـــنـــاء الــكــويــت  خــدمــتــهــا، وكــ

األصليين!
ولذا فقد تسابق أبناء األسرة بشكل محموم وعبثي إلى 
التجنيس لغايات عديدة، منها تعزيز كل منهم لتكثير عدد 
مسانديه فــي صــراعــهــم وتــعــزيــز نــفــوذهــم، ومنها الهيمنة 
على مجلس األمــة بضمان نجاح أعضاء داعمي كل منهم، 
ومنها الهيمنة على البرلمان للتصرف في شؤون البلد دون 
رقيب أو حسيب، ومنها التكسب والتجمل، ومنها تحقيق 
مكاسب تجارية أو مالية، فكان لهم مــا أرادوا وبـــدأت كرة 
الثلج تتضخم حتى بلغ عــدد المتجنسين وأبنائهم أكثر 
مــن أبــنــاء الــوطــن األصــلــيــيــن، وبــــدأت تظهر اآلثــــار الــمــدمــرة 
للتجنيس العبثي تــارة على الجانب السيادي وتــارة على 
األمني وتارة ثالثة على القرار الوطني، ورابعة على الوحدة 
 عن الجوانب المالية 

ً
الوطنية والتماسك االجتماعي، فضا

والخدماتية والحياتية، وتم على أثر ذلك تغيير مقاصد اآلباء 
المؤسسين في المادة ٨2 من الدستور الهادفة إلى تحصين 
الجانب السيادي واألمني والقرار الوطني، إذ بسبب الغفلة 
وسوء اإلدارة أصبح المتجنسون هم أغلبية الناخبين بعبث 
 مــتــزايــدة من 

ً
ــدادا تشريعي مــتــاحــق، بــل بــاتــوا يشكلون أعــ

النواب في مجلس األمة، حينما تم العبث بقانون الجنسية 
عبر تعديله بالقانون رقــم 44 لسنة 1٩٩4 الــذي سمح ألي 
 للمحدد في المادة ٨2 

ً
 خافا

ً
 فنائبا

ً
متجنس أن يكون مرشحا

من الدستور، والمرتبطة بالقانون رقم 15 لسنة 1٩5٩ الخاص 
بتحديد الكويتي بالتأسيس وبصفة أصلية والمقصور على 

.
ً
الكويتيين المؤسسين وأبنائهم قواًل واحدا

والــيــوم، وبــعــد أن تــم إدراك ذلــك واإلقــــرار بــه، واستيعاب 
 أن التزوير والتدليس 

ً
مخاطره وآثــاره المدمرة، خصوصا

والتحريف فــي ملفات الجنسية كانت جــرائــم متزامنة مع 
التجنيس العبثي واستغلت مسالكه التي فتحت المجال 
لتحقيق كل ذلك، فإنه ال بد من إرادة سياسية وقرار حاسم 
 أن 

ً
وعاجل في هذا الشأن إلعادة األمور لنصابها، خصوصا

 متداواًل في دوائــر القرار وانعكس بشكل 
ً
ذلك صار توجها

مباشر في برنامج عمل الحكومة الــذي قدمته إلى مجلس 
األمة بتاريخ 13 ديسمبر، وقد جاء فيه ما يلي: »إنشاء هيئة 
لــشــؤون الجنسية، ومــراجــعــة ملفات الجنسية، وحصر ما 
لحق بها من خلل، لتنقيتها من أي شوائب تخالف مقاصد 

التشريع«.
وقـــــد أصـــبـــحـــت مـــعـــالـــجـــة هـــــذا الـــمـــلـــف بــــصــــورة عــاجــلــة 
أولوية وطنية وسيادية وأمنية قصوى ينبغي أال يتأخر 
بخصوصها القرار السياسي واإلجراءات التنفيذية واإلدارية 
لتصحيح مسار هذا الملف وإعادة األمور لنصابها قبل أن 

يتبدد كل أمل في ذلك.
***

لعبة شد الحبل... وضياع البلد
الــيــوم ال بــد أن نكون صريحين... هناك استمرار للنهج 
 
ً
القديم رغم الكثير من المظاهر التي تبرهن على دخولنا عهدا

، لكن بهذه الممارسات األساسية بشأن أسلوب إدارة 
ً
جديدا

الدولة، وبقاء رموز محل عدم قبول شعبي تتصدر مشاهد 
الحياة العامة، وعدم وضوح جدية ماحقة رؤوس الفساد 
بالمرحلة السابقة، واستمرار آليات وأساليب ونمط الهيمنة 
على الدولة واقتسامها أو تبديدها، ولعبة شد الحبل بين 
األطراف األساسية بالحكم واإلدارة المركزية لقرارات الدولة، 
وعــدم وجــود صاحيات حقيقية لمجلس الــوزراء وبرلمان 

متفرج على تعطيل جلساته، نكون في حلقة الفراغ.

اللهم احفظ الكويت وأهلها وقيادتها السياسية.

خطيئة التجنيس 
العبثي... 

وتصحيح المسار
أ. د. محمد المقاطع 
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