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 بجرائم امتناع 
ً
32% ارتفاعا

المسؤولين عن تنفيذ األحكام
 عن تقديم الذمة المالية... وزيادة العنف األسري %42 

ً
• 1426 تخلفا

• رقم قياسي لـ »األحداث« بـ 5812 جريمة العام الماضي

● محمد الشرهان
كــــشــــف الــــتــــقــــريــــر الــــســــنــــوي 
ألعمال النيابة العامة أن جرائم 
امتناع المسؤولين عــن تنفيذ 
األحكام القضائية بلغت خالل 

ــام الـــمـــاضـــي 369  ــعــ الــ

07لماذا ال يصّدق الكويتيون بيانات »اإلحصاء«؟!  تقرير اقتصادي

لليوم الثاني على التوالي، 
وعــقــب اســتــقــبــال ســمــو ولــي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، 
رئيَسي مجلس األمة، الحالي 
أحـــمـــد الـــســـعـــدون، والــســابــق 
ــل عــلــى  ــ مـــــــــــرزوق الـــــغـــــانـــــم، كــ
ــدة، اســتــمــرت الــمــشــاورات  حــ
الــتــقــلــيــديــة لــتــســمــيــة رئــيــس 
وزراء الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة، 
حيث استقبل سموه، بقصر 
بـــيـــان أمـــــس، رئـــيـــس مجلس 
الوزراء األسبق، سمو الشيخ 

ناصر المحمد.
كما أجرى سمو ولي العهد 
 مـــع رئــيــس 

ً
ــااًل هــاتــفــيــا اتــــصــ

الوزراء األسبق سمو 
 المحمد أمس

ً
ولي العهد مستقبال

... ورئيس الوزراء... والخالد

02

02

02

فــي وقـــت ســعــت إيــــران إلـــى تطمين المجتمع 
الدولي؛ عقب تقارير عن عثور مفتشين دوليين 
فـــي إحــــدى مــنــشــآتــهــا عــلــى يـــورانـــيـــوم مخصب 
 من نسبة 95% الالزمة 

ً
بنسبة 85% القريبة جدا

لصنع قنبلة نووية، بإعالنها استقبال وفد من 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلزالة أي التباس، 
ــلـــي بــنــيــامــيــن  ــيـ ــرائـ ــيـــس الـــــــــوزراء اإلسـ كـــشـــف رئـ
نتنياهو أنــه أبلغ دواًل غربية، بينها الواليات 

المتحدة وفرنسا وألمانيا، استعداد تــل أبيب 
 هجوم منفرد على إيــران يستهدف قصف 

ّ
لشن

منشآتها النووية.
 مع تسريبات عن عقد نتنياهو خمسة 

ً
وتزامنا

اجتماعات داخلية سرية لرفع مستوى االستعداد 
لشن هجوم على منشآت نووية في إيران، وهو 
، قال رئيس 

ً
ما كانت »الجريدة« كشفت عنه سابقا

الوزراء اإلسرائيلي، خالل مؤتمر أمني 

القدس - ةديرجلا•
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استقالة وكيل التعليم العالي
عــــلــــمــــت »الـــــــــجـــــــــريـــــــــدة«، مـــن 
مــــصــــادرهــــا، أن وكــــيــــل وزارة 
ــالــــي د. صــبــيــح  ــعــ الـــتـــعـــلـــيـــم الــ
ــم قــــــــدم إلــــــــى وزيــــــر  ــزيــ ــيــ ــمــــخــ الــ
التربية وزيـــر التعليم العالي 
د. حــمــد الــعــدوانــي، استقالته 

من منصبه.
ــم تـــقـــلـــد  ــ ــزيـ ــ ــيـ ــ ــــخـ ــمـ ــ وكــــــــــــان الـ
مـــنـــاصـــب عــــــدة، مــنــهــا عـــمـــادة 
القبول والتسجيل في جامعة 
 عـــــن تـــولـــيـــه 

ً
ــــت، فــــضــــال ــــويـ ــكـ ــ الـ

إدارة المركز الوطني لتطوير 
 
ً
لــلــتــعــلــيــم، كـــمـــا شـــغـــل مـــؤخـــرا
صبيح المخيزيممنصب وكيل التعليم العالي.
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مشاورات تشكيل الحكومة...

32% ارتفاعًا بجرائم امتناع...

 غربية...
ً
إسرائيل أبلغت دوال

 عن استقباله الرئيس السابق 
ً
الشيخ جابر المبارك، فضال

سمو الشيخ صباح الخالد.
وضمن المشاورات ذاتها، استقبل سمو ولي العهد، رئيس 

مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد.

في تل أبيب، أمس األول، إن »العقوبات االقتصادية ليست كافية، 
والتهديد النووي اإليراني لن يتراجع إال بعمل عسكري موثوق 

وذي مصداقية«.
، تـــم إحـــبـــاط طــمــوحــات الـــعـــراق وســوريــة 

ً
وأضـــــاف: »تــاريــخــيــا

النووية من القوة العسكرية اإلسرائيلية«، في إشارة إلى الضربة 
اإلسرائيلية عــام 1981 ضــد المفاعل الــنــووي الــعــراقــي »تــمــوز1« 

وضربة عام 2007 ضد مفاعل »الُكبر« النووي في سورية.
وتــابــع نــتــنــيــاهــو: »لــيــبــيــا تخلت عــن سعيها المــتــالك أسلحة 
 من ضربة أميركية، بينما علقت طهران برنامجها 

ً
نووية خوفا

 من أن تغزو الواليات المتحدة 
ً
النووي بعد حرب الخليج خوفا

بالدها عندما دخلت العراق. في تلك المرحلة تحول إلى برنامج 
 أن »إسرائيل انتظرت أكثر مما ينبغي لتنفيذ عمل 

ً
سري«، مؤكدا

عسكري ضد إيران«.
 نشب 

ً
 حادا

ً
إلى ذلك، كشف مسؤول كبير لـ »الجريدة« أن خالفا

بين نتنياهو ووزير العدل ياريف ليفين، على خلفية طلب األول 
ات والخطوات إلقــرار قانون التعديالت  من األخير وقــف اإلجـــراء
القضائية، الذي وضعه ليفين والقى معارضة حادة من المعارضة 
اإلسرائيلية وواشنطن، وصواًل إلى األمم المتحدة التي دعت، في 

تدخل نادر، إلى عدم إقراره. 
وقال المسؤول، إن ليفين، الذي يعد الشخص الثاني في حزب 
ليكود اليميني، الذي يتزعمه نتنياهو، رفض وقف إجراءات إقرار 
القانون، باعتبار أن األكثرية البرلمانية التي أقرته في قراءة أولى، 
 على أن الــوقــت حان 

ً
قـــادرة على المضي بــه إلــى النهاية، مــشــددا

 للحكومة والكنيست، 
ً
لتغيير النظام القضائي وجعله خاضعا

ال العكس.
 على مستندات ومعلومات تفيد بأن 

ً
وكان نتنياهو اطلع أخيرا

 في 
ً
ليفين اتفق مــع قــادة االئــتــالف الحكومي على المضي قــدمــا

ات إقــرار القانون؛ حتى إذا عارضها نتنياهو، ولــو تطلب  إجـــراء
م ليفين مقاليد 

ّ
ذلــك تنحية األخــيــر مــن رئــاســة الحكومة، وتسل

الحكم بداًل منه.
وفي عام 2016 أحبط ليفين مساعي للتوصل إلى اتفاقية سالم 
شاملة في الشرق األوســط كــان يعمل عليها نتنياهو والرئيس 
اإلسرائيلي الحالي إسحق هرتسوغ، الذي كان يقود المعارضة 
آنــذاك، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكانت ستشمل 
اتفاقية مع الفلسطينيين واتفاقيات مع دول عربية عدة، بينها 
السعودية واإلمارات ولبنان، ودول خليجية وإسالمية معارضة 

للتقارب مع إسرائيل.

جريمة بزيادة 32% عن 2021.
وأفاد التقرير بأن جرائم التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية 
بلغت 1426 جريمة بارتفاع 27% عن 2021، في حين بلغت جرائم 

تزوير المحررات الرسمية 611، بزيادة %30. 
 هو األعلى في تاريخ 

ً
 قياسيا

ً
وبينما سجلت جرائم األحداث رقما

الكويت ببلوغها 5812 جريمة بزيادة 10% عن عام 2021، بلغت جرائم 
العنف األســري 2223 جريمة بارتفاع 42%، في حين سجلت جرائم 

المهن الطبية وحقوق المرضى 426 جريمة بزيادة %47.

ووفــــق الـــمـــســـؤول ذاتـــــه، فــــإن لــيــفــيــن هــــدد نــتــنــيــاهــو بتسريب 
معلومات عن تفاهمات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
تمت بوساطة أميركية تتعارض مع برنامج االئتالف الحكومي 
وتعهدات نتنياهو للوزيرين المتطرفين ايتمار بن غفير وبتسلئيل 
سموطرتش فيما يخص ضم أجــزاء من الضفة الغربية وتغيير 

الوضع القائم في القدس الشرقية.
ــى تــســويــة مع  ــداده لــلــتــوصــل إلــ ــعـ ــتـ ــان نــتــنــيــاهــو أعـــلـــن اسـ ــ وكـ
الــمــعــارضــة بــعــد سلسلة االحــتــجــاجــات األخـــيـــرة واطـــالعـــه على 
معلومات جديدة وتقييمات أمنية واقتصادية، وكذلك المعلومات 
عن مساعي ليفين لتنحيته، لكن خيارات نتنياهو تبدو ضيقة، 

وهو ما يقوده في النهاية للخضوع لجميع مطالب االئتالف.
ويبدو أن هذه األجواء هي التي دفعت نتنياهو إلى التصعيد في 
كل االتجاهات أمس، ففي الضفة الغربية المحتلة، اقتحمت القوات 
اإلسرائيلية أطراف البلدة القديمة في مدينة نابلس، وحاصرت 
منزاًل تحصن فيه عدد من النشطاء الفلسطينيين الذين يشتبه 
بانتمائهم إلى »عرين األسود« و »سرايا القدس« الجناح العسكري 

لحركة الجهاد اإلسالمي.
وأسفرت العملية اإلسرائيلية عن قتل 10 فلسطينيين بينهم 
(، بينما أصــيــب نــحــو 100 شــخــص آخــر 

ً
مــســنــان )62 و72 عـــامـــا

بعضهم بحاالت اختناق. وجــاءت العملية بعد ساعات فقط من 
 يدين قرار إسرائيل تشريع 9 

ً
 رئاسيا

ً
إصدار مجلس األمن بيانا

مستوطنات في الضفة، بعد أن سحبت اإلمارات بموافقة فلسطينية 
 .

ً
مشروع قرار يدين االستيطان ويدعو إلى وقفه فورا

وأفادت التقارير بأن إدارة الرئيس األميركي جو بايدن تمكنت 
من التوصل إلى تفاهمات بين نتنياهو وعباس، تتضمن سحب 
القرار من مجلس األمن مقابل تعهدات إسرائيلية بوقف االستيطان 
ووقف تدمير المنازل مقابل امتيازات للفلسطينيين بينها إعادة 

فتح القنصلية األميركية في القدس الشرقية الفلسطينية. 
وقال موقع »وااله« العبري، إن التفاهمات تنص كذلك على وقف 
االقتحامات اإلسرائيلية للمدن الفلسطينية فــي الضفة مقابل 
موافقة السلطة الفلسطينية على العودة لمحادثات إلعادة التنسيق 
األمني مع إسرائيل. وأشادت السلطة وحركة فتح ببيان مجلس 
األمــن وكذلك دول ومنظمات عربية، إال أن 9 فصائل فلسطينية 

نددت به.
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األمير يهنئ سانت لوسيا بالعيد الوطني
بــعــث صـــاحـــب الــســمــو أمــيــر 
الـــبـــالد، الــشــيــخ نــــواف األحــمــد، 
بــبــرقــيــة تهنئة إلـــى حــاكــم عــام 
سانت لوسيا الصديقة، سيريل 
تــشــارلــز، عــّبــر فيها ســمــوه عن 
خالص تهانيه بمناسبة العيد 
 سموه 

ً
الوطني لبالده، متمنيا

لـــه مـــوفـــور الــصــحــة والــعــافــيــة، 
ــا وشـــعـــبـــهـــا  ــيــ ــــت لــــوســ ــانـ ــ ــــسـ ولـ

الصديق كل التقدم واالزدهار.

ولي العهد يهنئ حاكم سانت لوسيا
بعث سمو ولي العهد، الشيخ 
مــشــعــل األحــمــد بــبــرقــيــة تهنئة 
إلـــى حــاكــم عـــام ســانــت لوسيا 
ــيـــريـــل تـــشـــارلـــز،  الـــصـــديـــقـــة، سـ
ضمنها سموه خالص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، 
 لفخامته وافـــر الصحة 

ً
راجـــيـــا

والعافية.

رئيس الوزراء يهنئ سانت 
لوسيا بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس الــــوزراء، سمو الشيخ أحمد نــواف 
األحمد، ببرقية تهنئة إلى حاكم عام سانت لوسيا الصديقة، 

سيريل تشارلز، بمناسبة العيد الوطني لبالده.

الخالد: تعزيز العمل مع اإلمارات لتحقيق النهضة الشاملة
التقى بن راشد وهنأه بنجاح مؤتمر »آيدكس« وبحث مع نظيره اإلماراتي التعاون األمني

● محمد الشرهان
الـــتـــقـــى نــــائــــب رئــــيــــس دولـــــــة اإلمــــــــارات 
العربية المتحدة رئيس مجلس الـــوزراء 
حاكم دبي وزير الدفاع سمو الشيخ محمد 
بـــن راشــــــد، أمـــــس، الـــنـــائـــب األول لــرئــيــس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع 
باإلنابة الشيخ طالل الخالد، على هامش 
مــعــرض ومــؤتــمــر الــدفــاع الــدولــي آيــدكــس 

2023 في أبوظبي.
ــد تــحــيــات  ــالـ ــخـ ونـــقـــل الـــشـــيـــخ طـــــالل الـ
وتــقــديــر سمو أمــيــر الــبــالد الــقــائــد األعلى 
لــلــقــوات المسلحة الــشــيــخ نـــواف األحــمــد، 
وسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، 
إلى أخيهما سمو الشيخ محمد بن راشد 
وتــمــنــيــاتــهــمــا لــســمــوه بـــمـــوفـــور الــصــحــة 
والعافية ولدولة اإلمارات وشعبها الكريم 

دوام التقدم والرفعة واالزدهار.
كما أعـــرب الــخــالــد عــن شــكــره وتقديره 
إلى بن راشد على دعوته الكريمة له لزيارة 
بلده الثاني اإلمــارات، والتي تعكس عمق 

العالقات األخوية والتاريخية بين البلدين 
ــا تــشــهــده مــن تــطــور ونمو  الشقيقين ومـ
مستمر على مختلف الصعد والمجاالت، 
 أهــمــيــة الــعــمــل الــمــشــتــرك وتــبــادل 

ً
مـــؤكـــدا

الــــخــــبــــرات لــتــحــقــيــق الـــنـــهـــضـــة الـــشـــامـــلـــة، 
وفتح آفاق التعاون والتشاور والتنسيق 

المتبادل بين الجانبين.
كـــمـــا عـــبـــر عــــن خـــالـــص شـــكـــره وعــظــيــم 
امـــتـــنـــانـــه لـــســـمـــوه عـــلـــى مــــا لــقــيــه والـــوفـــد 
الـــمـــرافـــق لـــه مـــن حـــفـــاوة وتــكــريــم وحــســن 

استقبال.
وهنأ الخالد، بن راشد بنجاح معرض 
ــاع الـــدولـــي آيـــدكـــس 2023،  ــدفـ ومــؤتــمــر الـ
ــا تـــحـــصـــده دولــــــة اإلمـــــــارات   أن مــ

ً
ــدا ــ ــــؤكـ مـ

مـــن نــجــاحــات عــبــر تــنــظــيــمــهــا لــمــثــل هــذه 
الفعاليات الدولية يعكس حجم إمكاناتها 
وقدراتها على استقطاب كبريات الشركات 
 بحسن 

ً
الــعــالــمــيــة الــمــتــخــصــصــة، مــشــيــدا

اإلعــداد والتنظيم للمعرض، الذي يجسد 
حجم التطور والمكانة المرموقة لإلمارات 

على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

ــر، بـــحـــث الـــنـــائـــب األول  ــ ــانـــب آخــ مــــن جـ
مـــع نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــر 
الداخلية بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
الفريق سمو الشيخ سيف بن زايــد سبل 
تعزيز أوجه التعاون والعمل بين البلدين 
ــا يـــتـــعـــلـــق مــنــهــا  ــ الـــشـــقـــيـــقـــيـــن ال ســـيـــمـــا مـ
بــالــمــجــاالت األمـــنـــيـــة، كــمــا تــمــت مناقشة 
الــعــديــد مـــن الــمــوضــوعــات ذات االهــتــمــام 
المشترك، إضافة إلى استعراض القضايا 
اإلقليمية والدولية محل االهتمام المشترك.

ــــالل الـــلـــقـــاء بــعــمــق  وأشــــــــاد الـــخـــالـــد خــ
الــعــالقــات الــتــاريــخــيــة والـــروابـــط األخــويــة 
الوثيقة التي تجمع دولــة الكويت بدولة 
اإلمارات، وما تحظى به من دعم واهتمام 
ــم مـــن قــبــل قـــيـــادة الــبــلــديــن، والــحــرص  دائــ
على تنميتها وتطويرها على كل الصعد 
 مـــا يــتــعــلــق منها 

ً
والـــمـــجـــاالت، خــصــوصــا

بالجوانب األمنية، والتي تساهم بدورها 
فـــي تــحــقــيــق الــتــكــامــل والـــتـــوافـــق والـــرؤيـــة 
الــــمــــوحــــدة تـــجـــاه الـــتـــعـــامـــل فــــي مــخــتــلــف 

المواقف واألحداث.
بن راشد خالل لقائه النائب األول على هامش مؤتمر الدفاع الدولي »آيدكس« 2023

ً
سفير أوكرانيا: نثمن دعم الكويت لتسوية الخالفات سلميا

ــا لــدى  ــيـ ــرانـ ــاد ســفــيــر أوكـ ــ أشـ
الــبــالد أوليكساندر باالنوتسا 
بموقف الــكــويــت تــجــاه التأكيد 
على احــتــرام ســيــادة واستقالل 
بـــالده ورفـــض اســتــخــدام الــقــوة 
 
ً
في العالقات بين الدول، مثّمنا

دعم الكويت الكامل لكل الجهود 
ــى وقــــف  ــ ــ ــة إلـ ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
التصعيد، وتــســويــة الــخــالفــات 

الدولية بالطرق السلمية.
وفي كلمة ألقاها مساء أمس 
األول، خالل إحياء سفارة بالده 
الذكرى األولى للحرب الروسية 
عــلــى أوكـــرانـــيـــا بــحــضــور عــدد 
ــات  ــثـ ــعـ ــبـ كـــبـــيـــر مــــــن رؤســـــــــــاء الـ
ــاســـيـــة والـــمـــواطـــنـــيـــن  ــومـ ــدبـــلـ الـ

وأبـــــنـــــاء الـــجـــالـــيـــة األوكــــرانــــيــــة 
فــي الــبــالد، قـــال بــاالنــوتــســا، إن 
»روســيــا أطلقت العنان للحرب 
ــا في  ــ ــى فــي أوروبـ الــقــاريــة األولــ
القرن الـ21 من خالل شن عدوان 
ــع الــنــطــاق عــلــى أوكــرانــيــا،  واســ
مما قّوض نظام األمن العالمي 
الــــجــــمــــاعــــي الـــــــــذي أســـــــس بــعــد 

الحرب العالمية الثانية«. 
ورحــــــــــب بــــالــــحــــضــــور الــــــذي 
ممي ومن 

ُ
وصفه بأنه »حضور أ

 
ً
جميع الــدول والــقــارات«، مشيرا
إلـــى أن حــضــور سفير للكويت 
فــي أوكــرانــيــا دلــيــل عــلــى الــدعــم 

الكويتي لبلده. 
 وأضــــــــــاف: »يـــــواجـــــه الـــعـــالـــم 

 يــســعــى إلــى 
ً
مـــرة أخــــرى نــظــامــا

مراجعة الــحــدود بــقــوة، وأطلق 
على هذا النظام اسم التسرع«، 
 إلــــى أن »هــــذا المصطلح 

ً
الفـــتـــا

ــعـــات  ــلـ يـــــــصـــــــّور بـــــــوضـــــــوح تـــطـ
موسكو لفرض قوة القوة وليس 

العكس«.
من ناحيتها، عّبرت السفيرة 
البريطانية لــدى الــبــالد بليندا 
لويس عن سعادتها للمشاركة 

في هذه المناسبة. 
ــرت  وقــــــالــــــت لــــــويــــــس: »حــــضــ
مـــع الــكــثــيــر مـــن أعـــضـــاء الــســلــك 
الدبلوماسي إلظهار تضامننا 
مع السفير األوكــرانــي، متمنين 
أن ينتهي الــغــزو الــروســي غير 

الشرعي ألوكرانيا، والذي يدخل 
 عامه األول«.

ً
غدا

بـــدوره، أعــرب القائم بأعمال 

ســفــارة الـــواليـــات الــمــتــحــدة في 
الكويت جيم هولتسنايدر عن 
ــــالده مــــع أوكـــرانـــيـــا،  تـــضـــامـــن بــ

 اســـتـــمـــرار دعــــم والـــتـــزام 
ً
مـــؤكـــدا

واشــــنــــطــــن بــــســــيــــادة أوكــــرانــــيــــا 
وسالمة أراضيها.

 من السفراء والدبلوماسيين
ً
 عددا

ً
باالنوتسا متوسطا

سفراء: الكويت حجر الزاوية للسالم بالمنطقة بفضل قيادتها الحكيمة
السفير القطري: تحريرها ملحمة بطولية جسدت التالحم الخليجي

● ربيع كالس
ــادة  ــيــ ــقــ ــأ عــــــــدد مــــــن الـــــســـــفـــــراء الــ ــنــ هــ
 
ً
السياسية ودولة الكويت حكومة وشعبا
بمناسبة األعياد الوطنية، مؤكدين أن 
الكويت حجر الزاوية للسالم في المنطقة 
بــفــضــل قــادتــهــا الــحــكــمــاء وسياستهم 

الخارجية المتوازنة.
ــدم الــســفــيــر الــقــطــري لــــدى الــبــالد  ــ وقـ
علي بن عبدالله آل محمود التهاني إلى 
القيادة السياسية بمناسبة الذكرى الـ62 

للعيد الوطني المجيد والــذكــرى الـــ32 
ليوم التحرير. 

وفـــي بــيــان حصلت »الــجــريــدة« على 
نسخة منه، أمــس، أكــد السفير القطري 
ــــي ذكــــــرى هـــاتـــيـــن الــمــنــاســبــتــيــن  ــه »فـ ــ أنـ
المجيدتين، يطيب لي أن أعرب عن أطيب 
التمنيات للكويت وشعبها الكريم بمزيد 
من التقدم واالزدهار، مستذكرين ما قدمه 
أبناء الكويت من تضحيات جسام من 
أجــل رفعة وتقدم الكويت العزيزة، وما 
قدمه شهداء الكويت األبرار من تضحيات 

وبــــطــــوالت فـــي ســبــيــل تــحــريــر وطــنــهــم 
: كما نستذكر أيضا بكل 

ً
الغالي«، مردفا

الفخر واالعتزاز الدور المشّرف للقوات 
رت في معركة تحرير 

ّ
القطرية التي سط

 إلى جنب مع شقيقاتها من 
ً
الكويت، جنبا

دول الخليج، ملحمة بطولية رائعة ظلت 
 للتالحم الخليجي. 

ً
تمثل رمزا

من جهته، وصف سفير أرمينيا لدى 
الــبــالد سارمين بــاغــداســاريــان الكويت 
بأنها »حجر الزاوية للسالم في المنطقة 

بفضل قيادتها الحكيمة«.

وفـــي بــيــان تلقت »الـــجـــريـــدة« نسخة 
منه، أمــس، بمناسبة األعــيــاد الوطنية، 
ــأ بــاغــداســاريــان »الــكــويــت الصديقة 

ّ
هــن

 لمناسبة الذكرى الثانية 
ً
 وشعبا

ً
حكومة

والــســتــيــن الســتــقــالل الــكــويــت والــذكــرى 
الثانية والثالثين ليوم التحرير«. وقال: 
»تتيح لنا هذه المناسبات فرصة للتفكير 
في الطريق الذي سلكته الكويت لضمان 
تــحــقــيــق الــــســــالم واألمـــــــــان واالزدهـــــــــار 
لجميع مواطنيها ولمن يعيشون على 

هذه األرض«. 

مـــن نــاحــيــتــه، هــنــأ الــســفــيــر األلــمــانــي 
الُمعّين لــدى الــبــالد هــانــس كريستيان 
فرايهير فون ريبنيتس، قيادة الكويت 
ممثلة فــي صــاحــب السمو أمــيــر البالد 
الشيخ نواف األحمد، وسمو ولي العهد 
الشيخ مشعل األحمد، والشعب الكويتي 

الصديق باألعياد الوطنية«.
وأضــــاف فـــون ريبنيتس أنـــه »يمكن 
 
ً
للكويت أن تنظر بكل بفخر إلى 62 عاما
مــن الــتــطــور الــمــذهــل، إذ أصبحت دولــة 
غنية حديثة، توفر االزدهار واألمن ليس 

فقط لمواطنيها، ولكن لماليين الوافدين«. 
وتــابــع: »نــالــت الــكــويــت احــتــرام وإشـــادة 
الــعــالــم مــن خـــالل مساعدتها لآلخرين، 
وعــلــى رأس الــمــبــادرات اإلنسانية التي 
ال حصر لها، سارعت الكويت لمساعدة 
 
ً
، وقـــدمـــت نــمــوذجــا

ً
الــبــلــدان األقــــل حـــظـــا

يــحــتــذى، كــمــا شــاهــدنــاه مـــرة أخـــرى في 
أعقاب الزلزال المدمر في تركيا، كما نشكر 
 على صداقتكم 

ً
 وشــعــبــا

ً
الــكــويــت قــيــادة

ووقــــوفــــكــــم مــعــنــا فــــي مـــواجـــهـــة الــفــقــر، 
واألزمات والصراعات أينما وجدت«.

الصالح قدم أوراق 
 لماليزيا

ً
اعتماده سفيرا

قــدم سفير الكويت لــدى ماليزيا راشــد 
الصالح، أمس، أوراق اعتماده لملك ماليزيا 
السلطان عبدالله أحمد شــاه فــي احتفال 
بروتوكولي بالقصر الملكي في كوااللمبور 
تخلله استعراض الحرس الملكي الماليزي.

وأفــــاد الــســفــيــر الــصــالــح فــي تــصــريــح لـ 
»كونا« بأنه نقل لملك ماليزيا تحيات سمو 
أمــيــر الــبــالد الشيخ نـــواف األحــمــد وسمو 
ولي العهد الشيخ مشعل األحمد فيما نقل 
ملك ماليزيا تحياته الخالصة وتمنياته 
الصادقة إلى صاحب السمو األمير وإلى 

سمو ولي العهد وإلى الشعب الكويتي.
واستذكر السفير العالقات التاريخية 
ــبـــالد ومــالــيــزيــا  الــمــتــمــيــزة الـــتـــي تـــربـــط الـ
ــة تـــوطـــيـــد تـــلـــك الــــعــــالقــــات وســبــل  ــيـ ــمـ وأهـ
تــطــويــرهــا، مضيفا أن مــلــك مــالــيــزيــا عبر 
عن ارتياحه لتطور العالقات بين البلدين 
ــد الــســفــيــر الـــحـــرص على  الــصــديــقــيــن. وأكــ
توثيق وتطوير هــذه العالقات في جميع 

المجاالت.
وتــمــت مـــراســـم تــقــديــم أوراق االعــتــمــاد 
برفقة مضحي الفضلي من سفارة الكويت 

بماليزيا.

األب زكريا: الكويتيون سباقون 
 لفعل الخير

ً
دائما

تــقــّدم راعــــي كــاتــدرائــيــة الــعــائــلــة الــمــقــدســة لــأقــبــاط الــكــاثــولــيــك 
بــالــكــويــت، األب يــســى زكـــريـــا، إلـــى الــقــيــادة الــســيــاســيــة، بالتهنئة 
 الله أن يعيد هذه 

ً
بمناسبة العيد الوطني ويــوم التحرير، داعــيــا

األيام المباركة على جميع أهل الكويت وشعبها الوفي وقيادتها 
الرشيدة بموفور الصحة والعافية واألمان.

وفي تصريح له، سأل األب زكريا الله أن يديم الفرحة والبهجة 
على الشعب الكويتي تحت قيادة سمو أمير البالد وسمو ولي العهد 
والحكومة، »الذين هبوا بمد يد العون والمساعدة لأشقاء في تركيا 
وسورية بعد تعرضهم لزلزال قوي خلف آالف القتلى والضحايا«.

وأكد أن »ما قامت به كويت اإلنسانية ومنظمات المجتمع المدني 
ليس بجديد عليها، بل هو ما جبل عليه شعبها من الرعيل األول 
 
ً
 سباقين لفعل الخير ومساعدة األشقاء«، الفتا

ً
حيث كانوا دائما

إلى أنهم دائما ما يكونون أول من يتقدم بوضع بصماتهم األولى 
ــكـــوارث الطبيعية،  لــمــســاعــدة الــــدول والــشــعــوب الــمــتــضــررة مــن الـ
لتستحق الكويت عن جدارة لقب مركز العمل اإلنساني في العالم.

علي آل محمود
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أزاح الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي الـــســـتـــار عن 
مبناه الــجــديــد فــي قلب مدينة الكويت، 
حيث افتتحه وزير الدولة لشؤون البلدية 
عبدالعزيز المعجل، أمس، بحضور رئيس 
وأعـــضـــاء »الــبــلــدي« والــجــهــاز التنفيذي 

لبلدية الكويت.
ن المعجل الدور الفعال لـ »البلدي«  وثمَّ
 إلى تاريخه 

ً
في المجتمع الكويتي، مشيرا

الحافل بــاإلنــجــازات المشرفة، كونه من 
المؤسسات البارزة في البالد المسؤولة 
عن النهضة الحضرية والعمرانية التي 
تدعم أهداف التنمية المستدامة لتحقيق 

رؤية كويت جديدة 2035.
وبــــــــارك الــمــعــجــل لـــرئـــيـــس الــمــجــلــس 
ــاء الــحــالــيــيــن،  الــبــلــدي ونــائــبــه واألعــــضــ
 بجهود 

ً
افتتاح المبنى الجديد، مشيدا

المهندسين والــمــهــنــدســات الكويتيين 
 
ً
القائمين على تجهيز المبنى، متمنيا

المزيد من التقدم واالزدهار واإلبداع في 
ة التي  ابتكار األفــكــار التقدمية والــبــنــاء

تعود بالنفع على الشعب الكويتي.
بــــدوره، قـــال رئــيــس المجلس البلدي 
عبدالله المحري، إن افتتاح المبنى الجديد 

تــم بجهود طيبة لــلــكــوادر الوطنية من 
المهندسين والمهندسات الذين عملوا 
على تشييد هذا الصرح المعماري الفريد. 
وذكر المحري أن »البلدي« يسعى إلى 
م المقر الــجــديــد مــع التطلعات  أن يــتــالء
 الــجــمــيــع 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــبـــالد، داعـ ــلـ الــمــســتــقــبــلــيــة لـ

 أن يــكــون بداية 
ً
للعمل واالجــتــهــاد، آمـــال

خير وانطالقة فــي اتــخــاذ قـــرارات تخدم 
البلد والمواطنين. ولفت إلى بقاء القاعة 
الــرئــيــســيــة فــــي الــمــبــنــى الـــحـــالـــي كــــإرث 
تـــاريـــخـــي، لــلــحــفــاظ عــلــى هـــويـــتـــه، الــتــي 
تشير إلى أهم مراحل وقرارات اتخذت في 

تاريخ البالد. 

● محمد الشرهان
أعــلــنــت الــنــيــابــة الــعــامــة صـــدور التقرير 
السنوي ألعمال النيابة العامة خالل 2022، 
يسلط الــضــوء عــلــى إحــصــائــيــات الــجــرائــم 
 
ً
وطرحها في قالب بياني تفاعلي تحقيقا

للشفافية.
وجـــاءت أبــرز اإلحصائيات لتوضح أن 
عدد أعضاء جهاز النيابة العامة بلغ 510، 
فيما سجلت النيابة العامة 39795 قضية 
في عام 2022 بزيادة نسبتها 24 في المئة 

عن 2021.
 لمؤشرات 

ً
وأفـــرد التقرير السنوي بابا

حركة أبرز الجرائم تضمن محتواه أن جرائم 
التخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية قد 
بلغ عددها 1426 جريمة، بزيادة نسبتها 27 
في المئة عن 2021، وبلغت جرائم امتناع 
المسؤولين عن تنفيذ األحــكــام القضائية 
369 جريمة بــزيــادة نسبتها 32 في المئة 
عن 2021، في حين بلغت جرائم التزوير في 
المحررات الرسمية 611 بزيادة نسبتها 30 

في المئة عن 2021.
وبــلــغــت جــرائــم الــمــخــدرات والــمــؤثــرات 
العقلية 2687، بزيادة نسبتها 16 في المئة 
عـــن 2021، كــمــا بــلــغــت جـــرائـــم الــصــحــافــة 
واإلعــالم وتقنية المعلومات 3086 جريمة 

بزيادة نسبتها 28 في المئة عن 2021.
 
ً
 قياسيا

ً
وسجلت جرائم األحـــداث رقما

هو األعلى في تاريخ دولة الكويت ببلوغها 
8512 جريمة بزيادة نسبتها 10 في المئة 

عن 2021.
وبــلــغــت جـــرائـــم الــعــنــف األســــــري 2223 
جريمة بــزيــادة نسبتها 42 فــي المئة عن 
2021، أمـــا جــرائــم الــمــهــن الطبية وحــقــوق 
الــمــرضــى فــقــد بلغت 426 جــريــمــة بــزيــادة 

نسبتها 47 في المئة عن 2021.
ــــي عـــــــدد الــمــتــهــمــيــن  ــالـ ــ ــمـ ــ ــن إجـ ــ  أمـــــــا عــ
المعروضين على النيابة العامة فــي عام 
2022 فقد بلغ 38120 بلغت نسبة الكويتيين 

منهم 60 في المئة، كما بلغت نسبة الذكور 
منهم 89.3 في المئة، وكانت الفئة العمرية 
 للجرائم 

ً
من 30- 39 سنة هي األكثر ارتكابا

بنسبة بلغت 26.8 في المئة. 
وجــاء التقرير السنوي ليبين أن نسبة 
إنــجــاز النيابة الــعــامــة للقضايا قــد بلغت 
93.8 في المئة، أحيلت 60 في المئة منها 
ــيـــة، و33.4 فــــي الــمــئــة  لــلــمــحــاكــمــة الـــجـــزائـ
تقرر حفظها، و6.6 في المئة أحيلت لعدم 
االختصاص، بينما بلغ معدل اإلدانـــة في 
األحــكــام القضائية الـــصـــادرة خـــالل 2022 
في القضايا المحالة من النيابة العامة إلى 

المحاكم نسبة 88.7 في المئة.

3محليات
العدد 5268 / الخميس 23 فبراير 2023م / 3 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●com

السفيرة التركية: المساعدات الكويتية لضحايا الزلزال سخية
 للمتضررين

ً
سونمز: كويتيون يمتلكون عقارات عرضوا استخدامها مجانا

● ربيع كالس
أعــربــت السفيرة التركية لــدى البالد 
طـــوبـــى ســونــمــز عـــن تــقــديــرهــا لــلــكــويــت 
 لما قدمته مــن تضامن 

ً
حكومة وشعبا

للشعب التركي جراء الزلزال الذي ضرب 
جنوب تركيا.

وقــالــت سونمز، فــي مؤتمر صحافي 
عــقــدتــه صــبــاح أمــــس، فــي مــقــر اقــامــتــهــا، 
بــحــضــور مــســتــشــار الـــشـــؤون الــداخــلــيــة 

العقيد زكائي بياندي والمستشار األول 
مهمت عاكف اينام، إن »ما يربط بلدينا 
تعدى العالقات السياسية واالقتصادية 
إلى الروابط األخوية وهذا ما أكده حجم 
الــمــعــونــات والــمــســاعــدات الــتــي قدمتها 
ــويـــت حـــكـــومـــة وشـــعـــبـــا لــمــتــضــرري  ــكـ الـ

الزلزال«.
ــفــــت عـــــن تـــســـيـــيـــر »9 طــــائــــرات  وكــــشــ
عسكرية كويتية تحمل مــعــدات ومــواد 
إغاثية كل طائرة منها تحمل نحو 100 

ــا زال هـــنـــاك نــحــو 400 طـــن من  طـــن ومــ
المساعدات في مستودعات السفارة تم 
تقديمها من الشعب الكويتي والتي كانت 
ــاعـــات، وهــــذا ليس  قـــد امـــتـــأت خـــالل سـ
بغريب على الشعب الكويتي الذي يمتلك 
«، مشيرة إلــى أن »التبرعات 

ً
 كــبــيــرا

ً
قلبا

الــنــقــديــة مــن الــكــويــت كــانــت سخية جــدا 
سواء من الهيئات الخيرية أو من الشعب 

الكويتي«.
ولفتت إلى أن »بعض الكويتيين الذين 
ــقــــارات فـــي تــركــيــا عــرضــوا  يــمــتــلــكــون عــ
 مـــن الــمــتــضــرريــن 

ً
اســتــخــدامــهــا مـــجـــانـــا

جراء الزلزال«. 
وعــــن تــضــامــن الــجــالــيــة الــتــركــيــة في 
الكويت، قالت: »كانت متعاونة معنا إلى 
حد بعيد حيث هناك منهم من فقد أهله 
جراء هذه الزالزل وقد قدموا كل ما لديهم 
لمساعدة أهاليهم، كما شارك منهم نحو 
200 متطوع لترتيب وتعبئة المساعدات 
لتركيا كون عقارتهم بعيدة عن المناطق 
المنكوبة«، داعية الكويتيين لزيارة تركيا 
حيث ال وجود لخطر عليهم في المناطق 

السياحية.
ــمـــار الــمــنــاطــق  ــرت أن »إعــــــادة اعـ ــ وذكــ

المنكوبة ستستغرق نحو عام«، موضحة 
ــة وســـتـــخـــرج مــن  ــويـ أن »تـــركـــيـــا دولــــــة قـ
محنتها هــذه«، مضيفة ان »االنتخابات 

ستكون في موعدها المقرر«.
وأشادت بالدعم الدولي لبالدها اثناء 
الــكــارثــة والــمــســتــمــر مــنــذ 17 يــومــا على 
حدوث الزالزل، الفتة إلى أنه »حتى اليوم، 

قدمت 102 دولة المساعدة«.

وقــالــت الــســفــيــر الــتــركــيــة إن »الــــزالزل 
أثرت على مساحة شاسعة يبلغ مجموع 
سكانها 13.5 مليون نسمة«، مشيرة إلى 
أن 10 مــقــاطــعــات هـــي: كــهــرمــان مــرعــش، 
وهاتاي، وغازي عنتاب، وشانلي أورفا، 
وديار بكر، وأضنة، وأديامان، وعثمانية، 

ومالطية وإيالزيغ تعرضت للزالزل«.

محمد جاسم

سعد الصفران

العنف األسري 
يرتفع إلى 2223 

جريمة بزيادة %42

نأمل أن يكون 
انطالقة 
التخاذ 
قرارات 

تخدم البلد 
والمواطنين

المحري

المعجل خالل االفتتاح

السفيرة التركية متوسطة بياندي واينام خالل المؤتمر الصحافي

هنأ محافظ األحمدي 
الشيخ فواز الخالد، القيادة 
السياسية للبالد بمناسبة 

حلول الذكرى الثانية 
والستني لالستقالل، وذكرى 

التحرير الثانية والثالثني.
وأعرب الشيخ فواز الخالد 

في تهنئته، التي رفعها 
إلى مقام صاحب السمو 

أمير البالد املفدى الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي 
عهده األمني الشيخ مشعل 

األحمد، ورئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ أحمد 

نواف األحمد، عن أصدق 
آيات التهاني والتبريكات 

بمناسبة االحتفال بالذكرى 
الثانية والستني لالستقالل، 

والذكرى الثانية والثالثني 
للتحرير، مستحضرًا في هذا 
املقام الرصيد الزاخر بالعمل 
املخلص والعطاء الالمحدود 

للقيادة الرشيدة لخدمة 
الكويت الحبيبة وأهلها 

األوفياء.

أعلنت لجنة التعريف باإلسالم 
أن 197 ضيفًا من ضيوف 

الكويت واملقيمني فيها من 
أبناء الجاليات غير العربية 
اهتدوا لإلسالم خالل شهر 

يناير املاضي.
وقال مدير إدارة العالقات 

العامة واإلعالم واملوارد، عمار 
الكندري، في تصريح صحافي، 

أمس، إن هذه البشارة هي 
 
ّ
بفضل وتوفيق من الله عز

وجل، ثم تتويج لجهود دعاة 
اللجنة، وألهل العطاء من 
داعمي أنشطتنا الدعوية.
وأوضح الكندري أن دعاة 
اللجنة نظموا 248 زيارة 

ميدانية خالل يناير، و34 
زيارة ضمن برنامج بيت 

العائلة.
وذكر أنه قد تم توزيع 3854 
كتيًبا ونشرة دعوية، و670 
حقيبة دعوية، و120 حقيبة 
إلكترونية بمختلف اللغات، 

فيما أنتجت اللجنة 51 مقطع 
فيديو دعوي خالل يناير.

وأشار إلى توزيع 156 نسخة 
من ترجمة معاني القرآن 

 عن تنظيم 81 
ً
الكريم، فضال

محاضرة دعوية.

أعلنت جمعية الحياة الخيرية، 
تنفيذ املرحلة الثانية من 

إغاثة املتضررين من زلزال 
تركيا والشمال السوري، التي 

اشتملت على توفير الخيام 
وفرشها، وتوزيع مواد التدفئة 

والوجبات الساخنة.
وصرح أمني سر مجلس إدارة 

الجمعية، عبدالله السبع، 
أمس، بأن الجمعية بدأت 

تنفيذ املرحلة الثانية، التي 
تشمل إيواء األسر املتضررة 

من الزلزال بنصب خيم مجهزة 
بالكامل مع عازل وأدوات 

ومواد تدفئة، حيث تم تأمني 
خيام تكفي 200 أسرة، وجاٍر 
العمل إليواء املزيد من األسر.

وأشار إلى توزيع سالت 
غذائية على األسر املتضررة 
في مراكز اإليواء، إضافة إلى 

تقديم الوجبات الساخنة، 
والتي تجهز في مطبخ 

مركزي أقيم خصوصًا لتوفير 
الوجبات لأسر املوجودة 

بمراكز اإليواء.
وتابع أن الجمعية أطلقت 

مشروع »كفالة األرامل واأليتام 
املتضررين من الزلزال، لنوفر 

لهم ضروريات الحياة«.

سلة أخبار

محافظ األحمدي يهنئ القيادة 
السياسية باألعياد الوطنية

»التعريف باإلسالم«: 
197 مهتديًا خالل يناير

»الحياة« تنفذ المرحلة الثانية 
من إغاثة ضحايا الزلزال

»الهالل األحمر«: تسيير 12 شاحنة إغاثية إلى تركيا وسورية
أعــلــنــت جــمــعــيــة الـــهـــالل األحـــمـــر، أمــــس، تــســيــيــرهــا 12 
شاحنة محملة بالمساعدات اإلغاثية والطبية إلى تركيا 
وشمال سورية، لمساعدة متضرري الزلزال المدمر الذي 

خلف آالف الضحايا والمصابين.
وقــالــت األمــيــنــة الــعــامــة بالجمعية مها الــبــرجــس، في 
تصريح صحافي، إن القافلة محملة بالبطانيات والخيام 
واألجــهــزة الكهربائية والبيوت الجاهزة، وهــي جــزء من 
مساعدات حكومة وشعب الكويت إلى الشعبين التركي 

والــــســــوري بــشــمــال ســـوريـــة. وأشــــــارت الــبــرجــس إلــــى أن 
المساعدات الكويتية المقدمة تعبر عــن وقــوف الكويت 
 
ً
 مع الشعبين التركي والــســوري، استشعارا

ً
 وقالبا

ً
قلبا

 عـــن مـــد يـــد الــعــون 
ً
لــمــعــانــاتــهــم، وأنـــهـــا لـــن تــتــأخــر يـــومـــا

ألشقائها. وأفادت بأن متطوعي الجمعية سيشرفون على 
توزيع المساعدات بالتعاون مع الهالل األحمر التركي، 
مبينة أنها ضمن المبادرات اإلنسانية للجمعية والممولة 

من أهل الخير واإلحسان في الكويت.

 أجروا اختبارات »مراقبي تعاونيات«
ً
26 موظفا

ً
م قريبا

ّ
 إيصال التيار الكهربائي لـ »ُمجمع األحداث«... والتسل

● جورج عاطف
 بــــــــإدارة الـــرقـــابـــة 

ً
ــا ــدة« أن 26 مـــوظـــفـ ــريــ ــجــ عــلــمــت »الــ

والتفتيش والتعاوني في وزارة الشؤون االجتماعية، 
أجــــروا، أمـــس، االخــتــبــارات الــتــحــريــريــة الــمــؤهــلــة لشغل 
وظــائــف مــراقــبــيــن ماليين وإداريـــيـــن داخـــل الجمعيات 
الــتــعــاونــيــة، والـــتـــي ُعـــقـــدت بـــإشـــراف مـــن ذوي الــخــبــرة 

واالختصاص بالوزارة.
 لمصادر »الشؤون« فإنه عقب االختبارات ستقوم 

ً
ووفقا

الوزارة باعتماد النتائج وإجراء المقابالت الشخصية، ثم 
إعداد الكشف النهائي للمقبولين إلجراء دورة تدريبية 
متخصصة، وتحديد مواعيد تنظيمها وفق جدول زمني 
مفصل يعلن عنه ضمن كتاب الدعوة الموجه للمرشح 

المقبول للمشاركة في الدورة.
 باتخاذ 

ً
وأضافت المصادر أن »الوزارة ستقوم أيضا

اإلجراءات القانونية الالزمة نحو تسكين الموظفين الذين 
اجــتــازوا الـــدورة التدريبية بمجموعة وظــائــف الرقابة 
 للشروط 

ً
 وفقا

ً
التعاونية التخصصية المتدرجة فنيا

الـــــواردة بــقــرار مجلس الــخــدمــة الــمــدنــيــة رقـــم 34 لسنة 
2016، للموظفين شاغلي الوظائف المالية والمحاسبية 
والقانونية والمتدرجة فنيا الذين سبق لهم شغل وظيفة 
مراقب إداري أو مالي، أو الذين يعملون بــإدارة الرقابة 

والتفتيش قبل صدور القرار«.
في موضوع آخــر، علمت »الــجــريــدة«، من مصادرها، 
أن وزارة الكهرباء والماء أنجزت عملية إيصال التيار 
الكهربائي لمشروع إنشاء وتأثيث وصيانة مجمع دور 
ــداث فــي منطقة الصليبية، الـــذي يــقــع على  رعــايــة األحــ

مساحة إجمالية تبلغ 56.100 ألف متر مربع.
 لــلــمــصــادر، فـــإن الـــــوزارة بــصــدد الــتــرتــيــب من 

ً
ووفـــقـــا

م المبنى في القريب العاجل 
ّ
وزارة األشغال العامة لتسل

عقب اإلنتهاء من مرحلة التأثيث، موضحة أن التكلفة 
اإلجمالية للمشروع تبلغ 16.7 مليون ديــنــار، ويتسع 
 عــلــى مــواقــف 

ً
لــنــحــو 400 نـــزيـــل، حــيــث »يــحــتــوي أيـــضـــا

ســيــارات تسع لنحو 401 ســيــارة، إضــافــة إلــى المالعب 
الرياضية وحمام سباحة وغرف الحراسة«.

1426 جريمة تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في 2022
• النيابة العامة: امتناع المسؤولين عن تنفيذ األحكام القضائية بلغ 369 جريمة بزيادة %32 

 ببلوغها 8512 بارتفاع %10
ً
 قياسيا

ً
•جرائم األحداث في الكويت تسجل رقما

المعجل افتتح مبنى »البلدي« الجديد:
المجلس حافل باإلنجازات المشرفة

الماجد: واجب الكويت رعاية 
أبنائها »القّصر«

البرجس: نستذكر في االحتفاالت أبطال التحرير
● سيد القصاص

ــأ وزيـــــــر الــــعــــدل وزيـــــــر األوقـــــــاف  ــنـ هـ
ــر الــــدولــــة  ـــ ــيــــة وزيــ والـــــشـــــؤون اإلســــالمــ
ــة عــبــدالــعــزيــز  ــزاهـ ــنـ لــــشــــؤون تـــعـــزيـــز الـ
الماجد سمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحــــمــــد، وســـمـــو الــشــيــخ أحـــمـــد نـــواف 
األحمد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة 

حلول عيدي الوطني والتحرير.
وقــال الماجد، في تصريح صحافي 
عــلــى هـــامـــش رعــايــتــه احــتــفــال الــهــيــئــة 
ــر فــــي حــديــقــة  ــّصـ ــقـ ــشــــؤون الـ ــة لــ ــامـ ــعـ الـ
ــا  ــ نـ ــاء ــ ــنـ ــ ــئ أبـ ــنــ ــهــ الــــعــــديــــلــــيــــة أمـــــــــــس: نــ
المشمولين برعاية الهيئة احتفاالت 
األعياد الوطنية، وواجبنا كدولة رعاية 
هـــذه الــفــئــة مــن أبــنــاء الــكــويــت وتــقــديــم 

أفضل الخدمات لهم«. 
ــام للهيئة  ــعـ ــال الـــمـــديـــر الـ ــدوره، قــ ــ ــ بـ
بــاإلنــابــة حمد الــبــرجــس، »إنــنــا سعداء 
فـــي الــهــيــئــة بـــإقـــامـــة هــــذه االحـــتـــفـــاالت 
ــر كــبــيــر في  بــمــنــاســبــات وطــنــيــة لــهــا أثـ

 سمو أمير 
ً
قلوب أهل الكويت«، مهنئا

البالد الشيخ نواف األحمد وسمو ولي 
عــهــده األمـــيـــن الــشــيــخ مــشــعــل األحــمــد، 
 الله عز وجل أن يديم على الكويت 

ً
سائال

هذه األفراح والكويت في عز وفخر. 
وأضاف البرجس، أنه من خالل تلك 
االحــتــفــاالت نــســتــذكــر اآلبــــاء واألجــــداد 
والـــــشـــــهـــــداء األبــــــطــــــال الـــــذيـــــن ضـــحـــوا 
بــأرواحــهــم فــي سبيل عـــودة الشرعية 
والـــحـــق إلـــى أهـــلـــه، والــهــيــئــة مـــن خــالل 
هذه االحتفاليات حرصت على أن تنظم 
بــعــض الــفــعــالــيــات الــمــرتــبــطــة بــالــتــراث 
والــتــاريــخ حــتــى يــتــعــرف أطــفــالــنــا على 

المهن القديمة والماضي الجميل. 
وأشار إلى أن هذه الفعاليات تدفعنا 
إلى بذل المزيد من البرامج والفعاليات 
التي تساهم في رفعة أبنائنا القصر، 
ــي الــمــجــتــمــع  ــ وهــــــم شـــريـــحـــة مـــهـــمـــة فـ
الكويتي، ونحن حريصون على تنمية 
كـــل مـــا يــتــعــلــق بــمــواهــبــهــم مـــن نــاحــيــة 

المعرفة والتعليم والتربية.

»القوى العاملة« تنفي منحها شركة توصيل 
500 مهنة سائق دون تملكها سيارات

● جورج عاطف
نفت الهيئة العامة للقوى العاملة صحة 
ــار، عــبــر بــعــض مــواقــع  ــبـ مـــا تـــواتـــر مـــن أخـ
التواصل االجتماعي، حول قيامها بمنح 
إحدى شركات توصيل طلبات استهالكية 
ما يزيد على 500 مهنة سائق دون تملكها 
 من 

ً
ســيــارات، مؤكدة أن الخبر عــار تماما

ات  الصحة، ويخالف الضوابط واإلجـــراء
المعمول بها لدى الهيئة.

وقــالــت الــهــيــئــة، فــي تــصــريــح صحافي 
أمس، إنه منذ انطالق العمل بالنظام اآللي 
المطور فقد تم الربط مع معظم الجهات 
الحكومية، ومنها وزارة الداخلية، بحيث ال 
يتاح الحصول على مهنة سائق إال في حال 
وجــود مركبات مسجلة على الترخيص، 

مما يستلزم قيام صاحب العمل بإضافة 
المركبات على الترخيص، ثم يحصل على 

اعتماد اإلدارة على المهنة.
وأضـــافـــت أنـــه فــي حــالــة انــتــهــاء تأمين 
المركبة تخصم آليا من المركبات المسجلة 
عــلــى الــتــرخــيــص لــحــيــن تــجــديــدهــا لــدى 
اإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور، مهيبة بالجميع 
تحري الــدقــة فيما يتم نشره على مواقع 
الـــتـــواصـــل مـــن أخـــبـــار أو خـــدمـــات تتعلق 
بالهيئة، والــتــواصــل مــع الموظفين ذوي 
ات المعمول  االختصاص لمعرفة اإلجــراء

بها لدى قطاعاتها.

مشروع تدريب الطلبة 

فــــي مــــوضــــوع آخــــــر، وبـــحـــضـــور مــديــر 

الهيئة بالتكليف مرزوق العتيبي، اختتم 
الموسم التدريبي الربيعي للطلبة لعام 
2023، وتــم تكريم الجهات المشاركة في 

مشروع التدريب.
وقالت نائبة المدير العام لشؤون القوى 
العاملة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف، 
إن هدف المشروع تعريف الطلبة الذين هم 
في مراحلهم الدراسية النهائية على طبيعة 
العمل بالقطاع الخاص، من خالل التدريب 
الميداني لدى شركات القطاع المختلفة، 
في سبيل كسر الحاجز النفسي وتأهيلهم 
 في العمل 

ً
وتشجيعهم لالنخراط مستقبال

لدى الجهات غير الحكومية، الفتة إلى أن 
الــمــشــروع وفـــر نــحــو 685 فــرصــة تــدريــب 
وظيفية، بمشاركة 20 شركة مــن القطاع 

الخاص.
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مرافعة

رغـــم وضـــوح الــنــصــوص الــتــي تكفل 
لــلــمــحــامــي حـــق الـــدفـــاع والـــتـــرافـــع أمـــام 
 الــجــزائــيــة مــنــهــا، 

ً
الــمــحــاكــم، وتـــحـــديـــدا

ترفض بعض الدوائر القضائية، ومنها 
دوائر عليا، تقديم المحامين لمرافعات 
دفــاعــهــم، واالكــتــفــاء بــالــدفــاع المكتوب 

بالمذكرات من دون مسوغ قانوني.
وتنطلق أهمية الــدفــاع المتمثل في 
أداء المرافعات الشفوية أمــام المحاكم 
السيما الجزائية من مسألتين، أوالهما 
كفالة الدستور والقانون لحق الدفاع، 
تــهــا  والــــذي ُيــعــد مــن الــحــقــوق الــتــي أقــرَّ
العديد من المواثيق واالتفاقيات، ومنها 
العهد الدولي، كما أكدت عليها العديد 
من الدساتير، ومنها الدستور الكويتي، 

 في المواد 7 و32 و34.
ً
وتحديدا

أما المسألة األخرى فهي سعي الدفاع 
إلى إقناع الهيئة القضائية بالمبررات 
القانونية والواقعية والظروف المرتبطة 
بالحدث، والتي يرى الدفاع أنها تصب 
في مصلحة موكله، للوصول إلى أفضل 
النتائج القانونية التي يمكن الحصول 
 أن الهيئة القضائية، 

ً
عليها، خصوصا

ــفـــصـــل فــي  ــتـــولـــى الـ ــتــــي تـ  الــ
ً
وتــــحــــديــــدا

القضايا الجزائية، تعتمد فــي الفصل 
في قضائها على مبدأ االقتناع باألدلة، 
أو عكس ذلك، أو عدم سالمة االستدالل 
الــــذي وقــــف عــلــيــه الــحــكــم الــــذي انــتــهــى 
إلــى إدانـــه المتقاضي أو الموكل الــذي 
رفضت دعـــواه، ومــن ثم فعرض الدفاع 
للمبررات القانونية والــواقــعــيــة وسط 
زحمة القضايا المعروضة أمام الهيئات 
 إلــى التفات 

ً
القضائية ســتــؤدي حتما

المحكمة إلى سالمة موقف موكله.
ومهما كــانــت مــبــررات رفــض سماع 
الــمــرافــعــات الــشــفــويــة للمحامين، فإنه 
 يــفــرض على 

ً
ال يــمــكــن أن تــكــون واقـــعـــا

المحامين، في ظل صراحة النصوص 
الــتــي تــكــفــل لــهــم حــقــهــم فـــي أداء كــامــل 
ــن عــلــى الــهــيــئــات  ــــذي يــتــعــيَّ الـــدفـــاع، والـ
القضائية تفهمه، طالما كان عرض تلك 

المرافعات في حدود الدفاع.
 فــي الختام، كــل مــا أتمناه أن يمنح 
بعض السادة أعضاء الهيئات القضائية 
 للمحامين لعرض أنزعتهم كتابة 

ً
وقتا

أو شفاهة، وهو أمر لن يضير العدالة، 
بل يكتب لها عند القيام به طالما بقي 
حق الدفاع من الحقوق الطبيعية للفرد.

المرافعات ممنوعة!

حسين العبدالله
h.alabdullah@aljarida.com

»األميركية« نظمت ندوة عن توثيق 
قصص الشتات الفلسطيني

نظمت الجامعة األميركية في الكويت ندوة للباحث طارق 
البكري بالتعاون مع المركز الثقافي الفلسطيني، حيث ناقش 
 لقصص 

ً
 بصريا

ً
مشروعه »كنا وما زلنا« الذي يتضمن توثيقا

الشتات الفلسطيني، بحضور العديد من المثقفين والمهتمين 
بالتاريخ الفلسطيني. 

وأشـــارت الجامعة، في بيان صحافي أمــس، إلــى أن فكرة 
توثيق القرى الفلسطينية المهجرة لدى البكري تبلورت بعد 
احتكاكه مع الالجئين الفلسطينيين بالشتات، حيث أطلق 
مــبــادرة شخصية فــي التوثيق البصري فــي فلسطين يرّكز 
فيها على توثيق القرى المهّجرة عام 1948، والبيوت والمعالم 

ين. 
ّ
الفلسطينية التي آلت للمحتل

وتــابــعــت الــجــامــعــة أن الــبــكــري اعــتــمــد عــلــى تــقــديــم صــور 
ق 

ّ
قديمة قبل النكبة؛ إلثبات حق الفلسطينيين بها، وقد وث

 وحكايات للعديد من القرى المهّجرة في كل 
ً
حتى اآلن صورا

أنحاء فلسطين، الى جانب مشروع للتوثيق الشفوي قام به 
في مخيمات الشتات مع الجيل الذي واكب النكبة، وقد حصل 
على جائزة القدس للثقافة واإلبــداع لعام 2018، إضافة إلى 

إقامة العديد من الورش حول العالم.

• كيف يمكن تعقب المستفيد الفعلي 
فـــي حـــــاالت عــــدم ظـــهـــور أي مستفيد 

علني؟
- يعني تعقب المستفيد الفعلي؛ 
محاولة اكتشاف المستفيد في الحاالت 
الــتــي ال يظهر فيها أي مستفيد وفق 
االحــــتــــمــــاالت الــــمــــذكــــورة فــــي الـــفـــقـــرة 
السابقة، فهنا يكون المستفيد الفعلي 

هو:
- الشخص الطبيعي المستفيد عبر 
وســائــل أخـــرى غير الملكية أو حقوق 
التصويت )م/5-4(؛ وقــد اكتفى القرار 
بطرح المثال عن هــذه الوسائل بحق 
تعيين أو عزل اإلدارة )م/5-1(، كأن يكون 
ألحد المؤسسين في الشركة حق تعيين 
أو عزل أعضاء مجلس اإلدارة، وهكذا 
يكون المؤسس مسيطرا على الشركة. 
- الــشــخــص الطبيعي الــــذي يشغل 
مــنــصــب مـــســـؤول اإلدارة الــعــلــيــا )5-
5(؛ مــثــل رئــيــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
المساهمة الذي يمثل شخصيتها أمام 

الغير والقضاء. 
 وفي الواقع، تعتبر قواعد التعقب 
التي جاءت بالقرار غير كافية من وجهة 
نظرنا، فالمجرم الراغب بغسل أمواله 
قد يقوم بتسخير رئيس مجلس إدارة 
شــركــة حــتــى يــقــوم بتنفيذ معامالته 
المشبوهة، دون أن يظهر المجرم في 
أيــة سجالت ملكية أو تصويت أو أية 
حقوق أخرى واضحة أو متسلسلة وال 

مباشرة وال حتى غير مباشرة.
فعلى الرغم من أن القاعدة النهائية 
لتحديد الشخص الطبيعي كمستفيد 
فعلي تــريــح الــجــهــات الــرقــابــيــة، ألنها 
تركز في إجراءاتها على اإلدارة العليا، 
لكن هذه اإلدارة قد ال تكون إال واجهة 
للمجرم الحقيقي الذي يتم غسل األموال 

لمصلحته.
وقد جاء القرار بأن المستفيد الفعلي 
هو ذلك الشخص المالك أو المسيطر 
على شخص اعتباري، الــذي يجب أن 
 للجهات الرقابية؛ حتى 

ً
يكون معروفا

ال يستطيع تنفيذ تعامالت مشبوهة 
في إطار غسل األموال.

• ماذا يترتب على المستفيد الفعلي 
من التزامات وفق قــرار وزارة التجارة 

رقم 2023/4؟
- فـــــــــرض قـــــــــــرار وزارة الــــتــــجــــارة 

االلتزامات التالية:

أواًل: االلــــــتــــــزام بـــالـــشـــفـــافـــيـــة عــلــى 
الشخص االعتباري

تتضمن هــذه البيانات -إلــى جانب 
 بــاألشــخــاص ذوي 

ً
الــتــقــلــيــديــة- بــيــانــا

الصلة، وهم أصحاب مناصب اإلدارة 
العليا في الشخص االعتباري، والتي 
 
ً
يجب توفيرها للمسجل خالل 60 يوما
مــن نفاذ قـــرار الــــوزارة )م/11-1(، حيث 

ينفذ القرار في 1-4-2023 )م/18 قرار(.
فـــي هــــذا االلـــــتـــــزام، يــجــب أن تــكــون 
 -

ً
لــلــشــركــة -كـــشـــخـــص اعـــتـــبـــاري مـــثـــال

شفافية لما لديها من بيانات تسمح 
بتحديد المستفيد الفعلي، والذي هو 
اإلدارة العليا إذا لم تتوفر نسب الملكية 

أو التصويت أو السيطرة. 
فإذا تبين أن عضو اإلدارة ليس هو 
المستفيد الفعلي، فعندئذ يعتبر هذا 
 كــونــه يخضع 

ً
 اســمــيــا

ً
الــعــضــو عــضــوا

لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص 
آخــــر )م/1 قـــــــرار(، وعـــلـــى هــــذا الــعــضــو 
االســمــي إخــطــار الــشــخــص االعــتــبــاري 

بكونه كذلك )م/9 قرار(.
وهنا يظهر تناقض واضح في هذه 
الــقــاعــدة، فكيف يمكن لعضو اإلدارة 
االســـمـــي الــخــاضــع لــنــفــوذ المستفيد 
الفعلي أن يفصح عن ذلــك، في الوقت 
الــذي يسعى المستفيد للتخفي وراء 

شخصية هذا العضو؟!
• ما هي طبيعة االلتزام بالشفافية؟
ــــى أن االلـــتـــزام  - تـــجـــدر اإلشــــــــارة إلـ
بــالــشــفــافــيــة يــعــنــي أن تـــكـــون بــيــانــات 

الشركة متاحة في سجل رسمي عام.
ــلــــى جــمــيــع  ــــون عــ ــكـ ــ ــه، يـ ــيــ ــلــ ــاء عــ ــ ــنـ ــ بـ
الشركات االحتفاظ بسجل أسماه القرار: 
»سجل المستفيد الفعلي« والذي يعتبر 
جوهر االلتزام بالشفافية عن المستفيد 
ــادرة مـــن الــشــخــص  ــبــ الــفــعــلــي، فــهــو مــ
االعــــتــــبــــاري لــلــكــشــف عــــن الــمــســتــفــيــد 

الفعلي منه.
• مــن هــو الشخص الملزم باتخاذ 
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى بـــيـــانـــات  إجـــــــــــــراءات لـ

المستفيد؟
-  بــخــصــوص الــمــســتــفــيــد الــفــعــلــي 
مــن غير اإلدارة العليا مثل المسيطر 
بموجب ترتيبات خاصة، فهنا أوجب 
قـــــرار وزارة الـــتـــجـــارة عــلــى الــشــخــص 
االعـــتـــبـــاري ذاتــــه أن يــتــخــذ »إجــــــراءات 
ــى بـــيـــانـــات  ــلــ مــــعــــقــــولــــة لــــلــــحــــصــــول عــ
مالئمة ودقيقة ومحدثة أواًل بأول عن 

المستفيد الفعلي منه )أي من الشخص 
االعتباري( واالحتفاظ بها« )م/6-1 قرار(.

 -أو غيرها 
ً
فإذا وجدت الشركة مثال

 
ً
من األشخاص االعتبارية- أن شخصا

ما هو المستفيد الفعلي، فعليها إخطار 
هــذا الشخص بضرورة تقديم تفسير 
تحت طائلة تسجيله كمستفيد فعلي 

في سجل المستفيد )م/7-1 قرار(. 
وهــذه القاعدة قــد تصبح غير ذات 
ــــدوى فـــي الــــواقــــع؛ ألن مــهــمــة تعقب  جـ
المستفيد الفعلي يجب أن تكون ملقاة 
عــلــى عـــاتـــق الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة الــتــي 
تسعى الكتشاف الترتيبات المخفية 
للمستفيدين الفعليين، ويــكــون على 
الــــشــــخــــص االعـــــتـــــبـــــاري االســـتـــجـــابـــة 
لتحقيقات الجهات الرقابية وتقديم 

المستندات التي تطلبها.
أمــا عــن الــتــزام الشخص االعتباري 
باتخاذ إجراءات معقولة للحصول على 
بيانات المستفيد الفعلي، فهو التزام 
شكلي؛ طالما أن المستفيد الفعلي هو 
مــن يفرض نــفــوذه على هــذا الشخص 
االعتباري، ويمنع اإلدارة من الكشف 

عن هويته.
• ما هي وقائع المنازعات القضائية 
الــمــمــكــنــة حــــول الــتــســجــيــل فـــي سجل 

المستفيد الفعلي؟
- مــــــادام الــشــخــص االعـــتـــبـــاري هو 
ــاك بــســجــل  ــاإلمــــســ ــلـــزمـــة بــ الـــجـــهـــة الـــمـ
 
ً
الــمــســتــفــيــد الــفــعــلــي مـــنـــه، فــهــو أيــضــا
مــســؤول عــن صــحــة الــبــيــانــات الــــواردة 

في السجل.
 ومـــن الــواضــح أن الــتــزام الشخص 
ــن بـــيـــانـــات  ــ ــاري بـــالـــتـــحـــري عـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ االعـ

المستفيد الفعلي ومسك السجل، قد 
وضعه أمــام التزامات ثقيلة واحتمال 
نشوء منازعات جوهرية؛ خاصة إذا 
كانت أسباب التسجيل في السجل محل 

نظر من القضاء.
ثـــانـــيـــا: االلـــــتـــــزام بــــاإلفــــصــــاح عــلــى 

الشخص االعتباري
• ما الفرق بين االلــتــزام باإلفصاح 

وبين الشفافية؟
- جاء في قــرار وزارة التجارة، منح 
»المسجل« صالحية طلب أيــة بيانات 
مطلوبة إضافة إلى بيانات التسجيل 

المذكورة في القرار )م/11-2 قرار(.
وفي هذا اإلطار يكون االلتزام تحت 
مسمى »اإلفصاح« وليس الشفافية؛ ألن 
 بتقديم 

ً
الشخص االعتباري يكون ملزما

بيان محدد إلــى جهة مــحــددة، وليس 
إتاحتها للجمهور فقط.

• من هو الشخص الطبيعي المكلف 
بتنفيذ االلتزام باإلفصاح لدى الشخص 

االعتباري؟
- نــص قــرار وزارة التجارة على أن 
الــشــخــص االعـــتـــبـــاري مـــلـــزم بتعيين 
شخص طبيعي مقيم بالدولة؛ بحيث 
 بــمــهــمــة اإلفــــصــــاح إلـــى 

ً
ــكـــون مــكــلــفــا يـ

الـــمـــســـجـــل، ويـــحـــظـــى هــــــذا الــشــخــص 
بتخويل صريح من الشخص االعتباري 

)م/11-4 قرار(.
 
ً
، إذا أصـــدرت الشركة أسهما

ً
فمثال

 باسم أشخاص أو أعضاء 
ً
أو حصصا

اإلدارة، فيكون على الشخص المكلف 
ــى الــمــســجــل  ــ بـــاإلفـــصـــاح أن يـــتـــقـــدم إلـ
بإفصاح عن بيانات اإلصدار من حيث 
الــحــصــص أو األســـهـــم وهـــويـــة هـــؤالء 

األشخاص أو أعضاء اإلدارة )م/5-11(.
• هـــل يـــوجـــد إعـــفـــاء مـــن اإلفـــصـــاح 

الخاص بالمستفيد الفعلي؟
- تجدر اإلشــارة هنا إلى أن اإلعفاء 
ــن نـــطـــاق  ــ ــثــــنــــاء مـ ــتــ ــــن االســ يـــخـــتـــلـــف عـ
التطبيق؛ فالشخص المستثنى -مثل 
شركات المملوكة للدولة بالكامل )م/2-3 
 لهذا القرار، بينما 

ً
قرار(- ال تخضع أصال

الشخص المعفى هو شخص خاضع 
للقرار، لكنه معفى من تطبيقه لظروف 

وبحدود معينة.
وقــد نــص قــرار وزارة التجارة على 
إعفاء واحد من االلتزام باإلفصاح في 
حـــالـــة كــــون الــشــخــص الــمــطــلــوب منه 
، وذلك إذا 

ً
 أو محاسبا

ً
اإلفصاح محاميا

 بخدمة قانونية 
ً
كان اإلفصاح متعلقا

أو مــحــاســبــيــة أو اســـتـــشـــارة فـــي هــذا 
الخصوص )م/12-3 قرار(.

والغاية من وراء هذا اإلعفاء هي أن 
اإلفصاح في هذه الحالة ينتهك السرية 
المهنية لعمل المحامي أو المحاسب، 
وقــد يعرضه لمسؤولية تأديبية أمام 
جمعية المحامين أو المحاسبين أو 

أمام القضاء.
ــزامـــات  ــتـ ــل يــمــكــن أن تــــــؤدي الـ • هــ
ــيــــة واإلفــــــــصــــــــاح الـــمـــرتـــبـــطـــة  ــفــــافــ الــــشــ
بالمستفيد الفعلي إلى عرقلة االستثمار 

في الدولة؟
- إضافة إلى أن االلتزام بالشفافية 
واإلفــصــاح عن الشخص االعتباري ال 
يحسم مسألة تعقب المستفيد الفعلي، 
فإن هذه االلتزامات قد تؤدي الى إنشاء 
مناخ طــارد لالستثمار في الدولة من 

وجهة نظرنا.
فعلى الرغم من أن قرار وزارة التجارة 
قد جاء بغاية صريحة مفادها تطوير 
بيئة األعمال وقدرات الدولة ومكانتها 
االقتصادية )م/2-1 قرار(، إال أن التطبيق 
المبالغ فيه لصالحيات المسجل في 
طــلــب الــبــيــانــات قــد يــــؤدي إلـــى هــروب 
االستثمارات، خاصة إن لم تكن معفاة 
من اإلفصاح عن أســرار عمالئها، كما 
هو الحال مع المحامين والمحاسبين 

)م/3-12(.
أكثر من ذلك، أن قرار وزارة التجارة 
ــلــــوزارة بــمــشــاركــة بــيــانــات  قـــد ســمــح لــ
ســجــل الــمــســتــفــيــديــن الــفــعــلــي وســجــل 
الــشــركــات والــمــســاهــمــيــن مــع الجهات 
الـــدولـــيـــة واألجــنــبــيــة )م/15(، دون أن 
يضبط القرار صالحية المشاركة هذه 
بأية مخاطر فعلية أو شكوك جنائية، 

وما شابه. 
بناء عليه، نستطيع القول بأن قرار 
وزارة الــتــجــارة المتعلق بالمستفيد 
الفعلي بحاجة، ليس فقط إلــى قواعد 
أكــثــر فعالية بــصــدد تعقب المستفيد 
ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ ــاف الـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ الــــمــــتــــخــــفــــي واكــ
المشبوهة، بل إلى المزيد من المراعاة 
لغايات الــجــذب االستثماري وضمان 
خصوصية األعمال وحماية أسرارها 
ــدم مــشــاركــة سجالتها  ــ الــتــجــاريــة وعـ
وبياناتها مع جهات أجنبية أو دولية 
إال بموجب واقعة تبرر هذه المشاركة 

لوجود خطر على المصلحة العامة.

د. بدر سعد العتيبي

كيف لعضو 
اإلدارة االسمي 

الخاضع لنفوذ 
المستفيد 
الفعلي أن 

يفصح عنه في 
وقت يسعى 

هذا المستفيد 
للتخفي 

وراءه؟!

دراسة على قرار وزير التجارة رقم 2023/4 الخاص بالمستفيد الفعلي

القرار بحاجة لمراعاة الجذب االستثماري وخصوصية األعمال التجارية

من خالل دراسة أعدها 
بعنوان »المستفيد 

الفعلي« في المعامالت 
المشبوهة لغسل 

األموال، يلقي د. بدر 
سعد العتيبي، أضواء 

على قرار وزير التجارة 
رقم 2023/4 الخاص 

 أبرز 
ً
بهذا الشأن، معددا

ما كان ينبغي مراعاته عند 
صدور هذا القرار، في 

نقاط محددة على هيئة 
سؤال وجواب، وفيما يلي 
الجزء الثاني واألخير من 

هذه الدراسة:

تحديد الشخص الطبيعي كمستفيد يريح الجهات الرقابية لكنه قد يكون مجرد واجهة للمجرم الحقيقي
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»استثمر مستقبلك« في »العلوم والتكنولوجيا«
البقاعين: األنشطة تؤهل الطلبة للتنافس في سوق العمل 

نظمت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
أسبوع »استثمر في مستقبلك« لطلبة الكلية، عبر 
سلسلة من الحلقات النقاشية والورش التدريبية 

 بالكلية.
ً
في مختلف المجاالت مؤخرا

وأفــادت الكلية، في بيان أمس، بأن الهدف 
مــن تنظيم هــذا األســبــوع هــو تعريف الطلبة 
على العديد مــن الــطــرق الستمرارية التعليم 
والتطوير قبل وبعد التخرج للدخول إلى سوق 
العمل، متابعة: »افتتح األسبوع بورشة عمل 
لمدة خمسة أيام عن اعتماد االختراق األخالقي 
فــي األمــن السيبراني، والــتــي قدمها األستاذ 
المساعد في قسم علوم وهندسة الكمبيوتر 

د. باسل العثمان«.
ــارت إلــى أن هــذه الــــدورة طــرحــت للمرة  وأشــ
الثانية، وتمكن المشاركون فيها من الحصول 
على شهادة اعتماد دولي في االختراق األخالقي 
بصالحية لمدة 3 سنوات بعد إجراء اختبار مقدم 

من منظمة االختراقات واألمن السيبراني. 

وبينت أن األســبــوع تضمن تقديم حلقة 
نقاشية للطلبة من السفارة األميركية بالكويت 
عن الفرص المتاحة إلكمال الدراسات العليا 
ــراءات التقديم  في الجامعات األميركية وإجــ
والتأشيرة، مضيفة أن أحــد أعــضــاء جمعية 
خــريــجــي الـــتـــبـــادل األمـــيـــركـــي الــكــويــتــي مها 

القالف تحدثت مع الطلبة عن مميزات الدراسة 
بالواليات المتحدة وأهمية التبادل الثقافي. 

من جهته، أكــد رئيس الكلية البروفيسور 
خالد البقاعين أهمية هذا النوع من األنشطة 
الطالبية، والتي تؤهل الطلبة لدخول سوق 
العمل التنافسي، مضيفا أن المهارات اإلضافية 
، مثل دورة 

ً
التي يكتسبها الطالب مهمة جــدا

اعتماد االختراق األخالقي، التي يحصل فيها 
المشارك على شهادة معتمدة أصبحت مهمة 
بأهمية محتواها والتطور المتسارع ألنظمة 

األمن والحماية.
مـــن جــانــبــهــا، أعـــربـــت مــســتــشــارة الــشــؤون 
الـــعـــامـــة فــــي الـــســـفـــارة األمـــيـــركـــيـــة كــريــســتــي 
واتكينس عــن ســرورهــا لــلــدخــول فــي شراكة 
مع الكلية وجمعية خريجي التبادل األميركي 
الــكــويــتــي لــدعــم الـــطـــالب الـــذيـــن يــرغــبــون في 
الحصول على درجة الدراسات العليا بالواليات 

المتحدة.

جانب من الحلقات النقاشية

»الدراسات العليا«: ننتظر فتح 
التعيين بـ »عبدالله السالم«

• محمد الشرهان
هنأ رئيس الجمعية الكويتية للدراسات العليا، د. محمد العتيبي، 
القيادة السياسية وحكومة الكويت وشعبها، بمناسبة االحتفاالت 

الوطنية بشهر فبراير.
وقال العتيبي، في تصريح صحافي، أمس، إنه مع األعياد الوطنية 
سعادتنا غامرة بافتتاح صرح أكاديمي جديد طال انتظاره أكثر من 
 بإنشاء الجامعة الحكومية الثانية بعد جامعة الكويت، وهي 

ً
40 عاما

جامعة عبدالله السالم التي رأت النور، وأعلن افتتاحها منذ أيام بحضور 
وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي د. حمد الــعــدوانــي، وبــاإلعــالن عن 
فتح باب التقديم لشغل المناصب القيادية فيها، وفق الخطة والجدول 

الزمني المعد لها.
وأضـــاف أن الــكــويــت زاخـــرة بــاألســاتــذة األكــفــاء ذوي التخصصات 
 إلى أن األساتذة األكاديميين ومنتسبي الجمعية من حملة 

ً
النادرة، الفتا

الماجستير والدكتوراه أصحاب الكفاءات والخبرات التدريسية بانتظار 
فتح بــاب التعيين بالتخصصات العلمية، فــي أقــرب وقــت، استعدادا 

لالنضمام إلى هذا الصرح األكاديمي.
وأشار العتيبي إلى أن الجمعية ستعرض الخطط والرؤى واألفكار 
خالل اجتماعها المقبل مع رئيسة المجلس التأسيسي للجامعة أ. د. 

موضي الحمود وأعضائه.

https://www.aljarida.com/article/15533
https://www.aljarida.com/article/15529
https://www.aljarida.com/article/15535
https://www.aljarida.com/article/15531
https://www.aljarida.com/article/15541


العيسى: الحكومة تهرب من المواجهة
أكد في ندوة بـ »العلوم اإلدارية« خلو اللجان البرلمانية من المشاريع الحكومية

فيصل متعب
ــبــــدالــــوهــــاب  أكـــــــد الــــنــــائــــب عــ
العيسى أن الحكومة الحالية 
التي رحلت غير مأسوف عليها 
ــدة لـــلـــوجـــهـــة االقـــتـــصـــاديـــة  ــاقــ فــ
 إلى أن سلوكها 

ً
السليمة، مشيرا
يناقض نفسه.

ــال الــعــيــســى، خـــال نـــدوة  وقــ
»مستقبل الكويت االقتصادي« 
ــتــــي نــظــمــتــهــا كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم  الــ
اإلداريـــــة امـــس، إن الــحــكــومــة ال 
تريد مشاركة القطاع الخاص 
في تضخيم قطاعاتها ودورها، 
رغـــــم ان هـــــذه الـــخـــطـــوة تــحــدد 

الهوية االقتصادية.

عجز مالي
ــع الــعــيــســى أن يــكــون  ــوقــ وتــ
هــنــاك عــجــز مــالــي بــأكــثــر مــن 5 
مليارات دينار بناء على إفصاح 
رســمــي مــن قبل وزارة المالية، 
في ظل أن بند الرواتب والدعوم 
في ميزانية الدولة للعام الحالي 

يتجاوز 20 مليار دينار.
ــر أنـــه »فـــي حـــال وجــدنــا  وذكــ
 بــحــدود الـــ 10 في 

ً
 ماليا

ً
انــفــاقــا

المئة، فهذا سبب لعدم وجــود 
تنمية« إذ إن التنمية تحتاج إلى 
الكثير من االنــفــاق على البنية 
الـــتـــحـــتـــيـــة وتـــحـــريـــر االراضـــــــي 
 أن االقتصاد 

ً
وتطويرها، معتبرا

الكويتي ال يمكن التنبؤ به دون 
تحديد رؤية اقتصادية تنعكس 
على المشهد السياسي الكويتي 
والبرلمان وداخل أروقة اللجان 
ومشاريع القوانين التي تقدمها 

الحكومة.
وكــــشــــف ان اروقـــــــــة الـــلـــجـــان 
ــي مــجــلــس األمــــــة خـــالـــيـــة مــن  فــ

 :
ً
الــمــشــاريــع الــحــكــومــيــة، معقبا

»نجدها تضع برامج عمل فقط 
تعلن بشكل رســمــي فــي جــدول 
زمــــنــــي مـــــحـــــدد، بـــيـــنـــمـــا اثــــنــــاء 
حضورنا إلى اجتماعات اللجان 

 منها!«.
ً
ال نجد شيئا موجودا

هروب من المواجهة
ــيــــســــى إلــــــــى أن  ــعــ وأشــــــــــــار الــ
الحكومة هربت مــن المواجهة 
فــي قبة عبدالله الــســالــم، الفتا 
ــي جــلــســة  إلـــــى أنـــهـــا ســقــطــت فــ
10 يـــنـــايـــر الــــمــــاضــــي، وقـــدمـــت 

اســتــقــالــتــهــا دون اإلعـــــــان عــن 
األسباب ووجدناها تعمل على 

تعطيل العمل السياسي.
ولــــــفــــــت إلــــــــــى أن الــــســــلــــوك 
اإليــجــابــي للحكومة كــان فقط 
في عدم التصويت على الرئاسة 
ومحاربة الفرعيات ومحاربة 
شـــراء األصــــوات، »وهـــذا واجــب 
عليها يجب أن يقدمه أي فريق 

مسؤول عن قيادة الدولة«.
ورأى أن »مــنــصــب الــوكــيــل 
الـــمـــســـاعـــد فــــي الــــــــــوزارات اآلن 
مـــنـــصـــب لــلــتــنــفــيــع والـــتـــمـــريـــر 
فـــقـــط! ورغـــــم زيــــــادة الـــقـــيـــادات 
نجد حركة الجهاز الحكومي 

بطيئة«. 

الميزانية
أمــا عــن الميزانية الــجــديــدة، 
ــبـــر مـــيـــزانـــيـــة فــي  ــا اكـ ــقـــال إنـــهـ فـ
تــــاريــــخ الـــكـــويـــت، حـــيـــث بــلــغــت 
ــنـــار، مــوضــحــا ان  26 مــلــيــار ديـ
ــبـــر الـــبـــنـــود الـــتـــي تــحــتــويــهــا  اكـ
هــي الـــرواتـــب، وبــيــع اإلجــــازات، 

والدعومات.

 خال الندوة
ً
العيسى متحدثا

المطر: عوائل متضررة من نصب عقاري 
جديد بـ 80 مليون دينار

قــال النائب د.حــمــد المطر إنــه سيتقدم اليوم 
بأسئلة برلمانية إلى وزير المالية وزير الدولة 
لــلــشــؤون االقــتــصــاديــة واالســتــثــمــار عبدالوهاب 
الرشيد، ووزير التجارة والصناعة وزير الدولة 
لـــشـــؤون االتـــصـــاالت وتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
مازن الناهض ِبشأن عملية النصب العقاري التي 

ظهرت أخيرا. 
 وأضاف المطر في تصريح صحافي بمجلس 
االمة ان المواطن يعيش با خدمات وال شوارع 
وال خدمات طبية، إضافة إلى وجود فاقد تعليمي 

 
ً
وغش، وهو اآلن أمام نصب عقاري جديد، مبينا
أن أعضاء مجلس األمــة مستمرون في سد هذه 

الثغرات. 
 وأوضــح أن هناك ضحايا وعــوائــل متضررة 
انضمت إلى سلسلة من العوائل المتضررة من 
النصب العقاري القديم، وأصبحت أمــام نصب 
عقاري جديد بواقع 80 مليون ديــنــار، وصــدرت 
ــوال،  ــارة ســـابـــق تــهــمــة غــســل أمـــ بــحــق وزيـــــر تـــجـ
متسائا: من يعوض المواطن عن أمواله؟ ومن 

المسؤول عن مراقبة الشركات؟

جوهر لفضح الشركات 
المنفذة للطرق التالفة

اقــتــرح الــنــائــب حسن جوهر 
قـــيـــام وزارة األشــــغــــال الــعــامــة 
والهيئة العامة للطرق بوضع 
لـــوحـــات إعــانــيــة بـــــارزة تحمل 
اسم الشركات المنفذة ورئيس 
مـــجـــلـــس إدارتـــــــهـــــــا ومـــهـــنـــدس 
ــــور واضـــحـــة  الـــمـــشـــروع مــــع صـ
لــلــحــفــر والــتــشــقــقــات األرضـــيـــة 
عــلــى مـــواقـــع الــمــنــاطــق الــتــالــفــة 
فــي الــطــرق السريعة والطرقات 
والشوارع الرئيسية والداخلية 
 
ً
على نفقة تلك الشركات، تحميا
لــهــا لــمــســؤولــيــاتــهــا الــقــانــونــيــة 
واألخاقية، في مبادرة تعكس 
ــــاح اإلداري وردع  ــ روح اإلصـ

تكرار مثل هذه المشاكل.
وقال جوهر في اقتراحه: لما 
كانت الطرق الرئيسية السريعة 
والــشــوارع الرئيسية والفرعية 
ــوء التنفيذ  تــعــانــي مــشــاكــل ســ
وتــطــايــر الــحــصــى والــتــشــقــقــات 

األرضـــيـــة والــحــفــر عــلــى امــتــداد 
جميع المحافظات والمناطق 
فــي دولـــة الــكــويــت، وفــي مناظر 
غير حضارية ال تليق بسمعة 
ومكانة الباد في مجال الريادة 
في االنشاءات والبنية التحتية، 
 مــع تــنــوع الــشــركــات 

ً
خــصــوصــا

المنفذة لهذه األعمال. 

»بوكسهل« تستضيف الخالد ضمن 
فعاليات شهر المرأة

عالية: الكويتية تميزت على مر التاريخ بأدوارها المهمة
اســتــضــافــت كــلــيــة بــوكــســهــل 
الــكــويــت النائبة عالية الخالد 
ــع طــلــبــتــهــا ضــمــن  ــ ــاء مـ ــقــ ــي لــ ــ فـ
ســلــســلــة مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
تنظمها الكلية لاحتفال بشهر 
المرأة العالمي، والمكرس إلبراز 
ــرأة بـــشـــكـــل عـــام  ــ ــمـ ــ إنـــــجـــــازات الـ
والــمــرأة الكويتية تــحــديــدا في 

مختلف القطاعات.
وتـــــــحـــــــدثـــــــت الـــــــخـــــــالـــــــد عـــن 
ــة فـــي  ــيــ ــخــــصــ ــشــ ــا الــ ــهــ ــتــ ــربــ ــجــ تــ
مسيرتها العملية والسياسية 
واالجتماعية، وعــن التحديات 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه الـــــــمـــــــرأة عـــامـــة 
ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــدافـ ــ ــ لــــــــلــــــــوصــــــــول إلـــــــــــــى أهـ

وطموحاتها.
وقـــالـــت إن الـــمـــرأة الكويتية 
ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ ــى مـــــــر الـ ــ ــلـ ــ ــزت عـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ تـ
بــأدوارهــا الهامة في المجتمع 

على مــدى الــعــديــد مــن العقود، 
وحاليا هي تتولى العديد من 
الــوظــائــف الــقــيــاديــة، ســــواء في 
مـــجـــال األعــــمــــال أو فــــي مــجــال 

الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة، وأظـــهـــرت 
عزيمة وشجاعة حقيقية وروحا 
عــالــيــة فــي مــواجــهــة التحديات 

التي يفرضها المجتمع. 
ــرأة  ــ ــ ــمـ ــ ــ وأشـــــــــــــــــادت بـــــــــــــدور الـ
الــكــويــتــيــة فــــي مــخــتــلــف أوجــــه 
الـــحـــيـــاة فـــي خـــدمـــة الــمــجــتــمــع، 
مؤكدة أن للمرأة الكويتية وقفة 
بـــــارزة فـــي الــصــفــوف األمــامــيــة 

خال تاريخ الكويت الحديث. 
ــد عــــلــــى أن  ــالــ ــخــ وشــــــــــددت الــ
الـــمـــرأة تعتبر روح المجتمع، 
وبــــدونــــهــــا يـــصـــبـــح الــمــجــتــمــع 
ــقـــطـــب، مـــوضـــحـــة أن  أحـــــــادي الـ
تــطــور الــمــرأة هــو الـــذي يقضي 
عـــلـــى آفــــــات الـــتـــخـــلـــف، الســيــمــا 
أنــهــا هـــي الــمــقــيــاس والــمــعــيــار 
األســـاســـي لــتــقــدم المجتمعات 

البشرية. 

عالية الخالد

حسن جوهر
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»الداخلية« تدعو إلى عدم تغطية 
جسم المركبة خالل االحتفاالت

دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة 
اتباع اإلرشـــادات المرورية، وعــدم تغطية جسم المركبة بالكامل 

خالل االحتفال باألعياد الوطنية.
وشددت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بالوزارة، في 
بيان صحافي، أمــس، على ضــرورة عــدم تظليل أو تغطية زجاج 
المركبة، وعدم تغطية لوحة المركبة، وعدم خروج األبناء من النوافذ 

 على سالمة الجميع.
ً
خالل االحتفال باألعياد الوطنية، حرصا

 
ً
»المواصالت« تصدر طابعا

 باألعياد الوطنية
ً
 خاصا

ً
تذكاريا

أعلن وكيل وزارة المواصالت بالتكليف محمد الحيص، إصدار 
 بمناسبة األعياد الوطنية، 

ً
 خاصا

ً
 بريديا

ً
وزارة المواصالت طابعا

وإطالق احتفالية جماهيرية بعنوان »برج التحرير عز وفخر«، التي 
ستنطلق من اليوم وتستمر حتى 26 الجاري.

وقال الحيص، إن االحتفالية ستنطلق تحت رعاية وزير التجارة 
والصناعة وزير الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، 

مازن الناهض، في افتتاح الدور الـ 150 في برج التحرير.
وأوضــح أن االحتفاالت ستكون على فترتين،  الصباحية من 
، وتكون مخصصة للوزارات والهيئات 

ً
 إلى 1 ظهرا

ً
الساعة 9 صباحا

 حتى 
ً
الحكومية والدبلوماسية، أما الثانية فستكون من الـ 3 عصرا

8 مساء، ومخصصة الستقبال الجمهور من المواطنين والمقيمين.

»لوياك« توقع اتفاقية مع »آد زون« العالمية لدعم الشباب
الداللي: تساهم في تسويق برامج المؤسسة

أعلنت مؤسسة لــويــاك توقيع 
اتــــفــــاقــــيــــة تـــــعـــــاون مـــــع شــــركــــة آد 
زون العالمية للدعاية واإلعـــالن. 
ــذه الــخــطــوة فـــي سبيل  وتـــأتـــي هــ
دعـــم مـــبـــادرات »لـــويـــاك« الشبابية 
وبرامجها الــهــادفــة، بهدف صنع 
جيل من القادة عالي الفاعلية من 

أجل السالم والرخاء.
ـــرت عــضــوة مجلس إدارة  وعـــبَّ
»لوياك«، فتوح الداللي، في تصريح 
صـــحـــافـــي، أمــــــس، عــــن ســعــادتــهــا 
بتوقيع هــذه االتفاقية مع واحــدة 
من أكبر شركات الدعاية واإلعالن 
فـــي الـــكـــويـــت، قــائــلــة إن االتــفــاقــيــة 
تتضمن العديد من البنود، والتي 
ستساهم بدورها في دعم »لوياك« 

مــن نــاحــيــة الــتــســويــق لبرامجها، 
السيما في برامج الصيف، حيث 
ستتكفل »آد زون« بدعم 12 حملة 

إعالنية وتسويقية في عام 2023.
من جانبه، أعرب رئيس مجلس 
إدارة »آد زون« الــعــالــمــيــة، محمد 
الدجيني، عن سعادته بهذا التعاون 
الــمــشــتــرك، حــيــث اعــتــبــر »لـــويـــاك« 
مـــن أهــــم الــمــنــظــمــات الـــتـــي تعمل 
على تصميم وتطوير العديد من 
البرامج لمساعدة الجيل الصاعد 
لتنمية شخصياتهم ومهاراتهم، 
وتــقــديــم الــبــرامــج الــتــي تساعدهم 
عــلــى الــتــنــمــيــة الـــذاتـــيـــة، مـــن خــالل 
التعاون مع منظمات معروفة في 

هذا المجال. 

وأضــاف: »هذه اتفاقية شراكة 
ــراٍع حـــصـــري في  ــ وتـــعـــاون لــنــا كــ
قــائــمــة الــرعــاة لــخــدمــات الــدعــايــة 
ــيـــن لــجــمــيــع  ــمـ ــداعـ واإلعــــــــــالن، وكـ

الــحــمــالت اإلعـــالنـــيـــة لــــ )لـــويـــاك(. 
ــة مــهــمــة  ــ ــافـ ــ هــــــذه االتــــفــــاقــــيــــة إضـ
 أن 

ً
لــرصــيــد )آد زون(«، مــتــمــنــيــا

تكون شراكة مثمرة لكال الطرفين. 

وتقدم بالشكر لـ »لوياك« وجميع 
موظفيها عــلــى مــا يــقــدمــونــه من 
مـــجـــهـــودات وخـــدمـــات لمصلحة 

المجتمع.

فهد الرمضان

جانب من حفل توقيع االتفاقية

فادية السعد: الكويت تسير بخطى ثابتة 
نحو التنمية وتحقيق الرفاهية

الجمعية التطوعية احتفلت بالعيد الوطني ويوم التحرير بالقصر األحمر
• عادل سامي

أكــــــــدت رئــــيــــســــة الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــطـــوعـــيـــة 
النسائية لتنمية المجتمع الشيخة فادية 
سعد العبدالله، أن الكويت تسعى بخطى 
ثــابــتــة نــحــو الــتــنــمــيــة وتــحــقــيــق الــرفــاهــيــة 
والعيش الكريم للمواطنين، وتسعى بشكل 
متواصل لتحقيق رؤيتها التنموية 2035 
لــتــصــبــح دولــــة عــصــريــة مــتــســلــحــة بالعلم 

والــمــعــرفــة، إلـــى جــانــب حــشــد كــل الــجــهــود 
إلنجاز أهدافها لتحويلها إلى مركز مالي 

وتجاري وثقافي ومؤسسي إقليمي رائد.
وقـــالـــت الــشــيــخــة فـــاديـــة، خـــالل تصريح 
على هامش االحتفال الذي أقامته الجمعية 
بمناسبة االحتفال بالعيد الوطني ويوم 
التحرير تحت شعار »كويت العز« في القصر 
األحمر، إن اختيار المكان إلقامة االحتفالية 
 يأتي ألنه أحد الصروح المهمة ورمز 

ً
سنويا

تاريخي لبطوالت اآلباء واألجداد في معركة 
الجهراء، التي تجسد كل معاني الصمود 
والـــفـــداء الــتــي جــبــل عليها الــكــويــتــيــون في 

الدفاع والذود عن وطنهم.
وأوضحت أن االحتفالية أبرزت السلوك 
الحضاري الرفيع وأشاعت البهجة والفرحة 
لدى المواطنين والمقيمين وجسدت روح 
األسرة الكويتية الواحدة بما يجمعها من 

تواد ومحبة وتكاتف.

»صندوق التنمية«: ساهمنا في وضع 
الكويت على الخريطة العالمية

أكــد المدير الــعــام للصندوق الكويتي للتنمية بالوكالة وليد 
البحر، أن الصندوق ساهم في وضع الكويت على خريطة الدول 

التي تساهم في تعزيز الجهود العالمية من أجل التنمية.
ه  وذكر البحر، في تصريح صحافي، أن الصندوق واصل عطاء
 فــي دعــم قضايا التنمية فــي الــدول 

ً
على مــدى أكــثــر مــن 60 عــامــا

الــنــامــيــة، كـــأول مــؤســســة تنموية فــي الــشــرق األوســــط مــنــذ مطلع 
 أن الــمــردود 

ً
الــســتــيــنــيــات، ومـــع اســتــقــالل دولــــة الــكــويــت، مــضــيــفــا

االقتصادي لجهود الصندوق يتحقق من خالل تمويل المشاريع، 
عبر تقديم قـــروض بفوائد ميسرة، الــتــي تــدر مــن خاللها عوائد 

يستفيد منها في زيادة موارده الذاتية.
وذكر البحر المردود السياسي لجهود الصندوق الكويتي، والذي 
تحقق إبــان الغزو الغاشم عندما هّب المجتمع الدولي إلنصاف 
 أهمية السياسة الخارجية للبالد التي جعلت 

ً
دولة الكويت، مؤكدا

دول العالم تناصر الحق الكويتي وتدافع عنه.
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.3037.303
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السوق األولالسوق األول

5.5095.509

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2633.0662.695

انخفاض سيولة البورصة إلى 25.7 مليون دينار
تراجع المؤشرات تحت ضغط األسواق األميركية وخسارة أسعار النفط

• علي العنزي
ــة الـــكـــويـــت  ــ ــــورصـ انــــصــــاعــــت بـ
 وقــبــل بــدايــة عطلة طويلة 

ً
أخــيــرا

ــقــــوي وخـــســـرت  إلـــــى الــــتــــراجــــع الــ
ــة،  ــعـ مــؤشــراتــهــا الــرئــيــســيــة األربـ
وفقد مؤشر السوق العام نسبة 
0.63 فــي الــمــئــة أي 46.44 نقطة 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 7303.83 
نقاط بسيولة ضعيفة هي األدنى 
خالل هذا العام توقفت عند 25.7 
مليون دينار فقط، تداولت 95.8 
مــلــيــون ســهــم عــبــر 8255 صفقة، 
وارتـــفـــع عـــدد األســـهـــم الــمــتــداولــة 
وكــان األعلى لهذا العام إذ بلغت 
 ،

ً
 ربح منها 34 سهما

ً
133 سهما

 
ً
بينما خــســرت أســعــار 78 سهما

 دون تغير.
ً
واستقر 21 سهما

وفقد السوق األول نسبة أكبر 
بــلــغــت 0.73 فـــي الــمــئــة أي 60.4 
نقطة ليقفل على مستوى 8163.21 
نــقــطــة بــســيــولــة مـــحـــدودة بــالــكــاد 
بلغت 20.8 مليون دينار تداولت 
50.4 مـــلـــيـــون ســـهـــم عـــبـــر 5379 
 هي 

ً
صفقة، وتم تــداول 31 سهما

مكونات السوق األول ربح منها 6 
 
ً
أسهم وخسرت أسعار 22 سهما

واستقرت 3 أسهم دون تغير.
ــــوق  ــســ ــ ــر مـــــــؤشـــــــر الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واسـ
الرئيسي على خــســارة مــحــدودة 
هي 0.16 في المئة أي 8.65 نقاط 
ليقفل على مستوى 5509.45 نقاط 
 هـــي 4.8 

ً
ــدا بــســيــولــة مـــحـــدودة جــ

ماليين دينار تداولت 45.4 مليون 
سهم عبر 2876 صفقة، وتم تداول 
102 سهم في الرئيسي ربح منها 
 
ً
 فقط وخسر 56 سهما

ً
28 سهما

 دون تغير.
ً
بينما استقر 18 سهما

ضغط مضاعف

ــــت جـــلـــســـة األمـــــــــس بــيــن  ــعـ ــ وقـ
أخــبــار األســـــواق الــعــالــمــيــة، التي 
 
ً
سجلت خسائر كبيرة خصوصا
نــاســداك وداو جونز األميركيين 
إذ خسرا 2 و2.5 فــي المئة وهي 
أكبر خسائرهما خالل هذا الشهر، 

كــذلــك هــي الجلسة قــبــل األخــيــرة 
قبل عطلة طويلة لمناسبة عيدي 
»الـــوطـــنـــي« و»الـــتـــحـــريـــر«، وبـــدأت 
الجلسة ثقيلة وضــغــوط بيعية 
على األسهم القيادية مثل بيتك 
وأجيليتي وزين والوطني وبنك 
الخليج لكن بسيولة منخفضة 
إذ تراجعت رغبات البيع، وكانت 
هـــنـــاك عــمــلــيــات شـــــراء انــتــقــائــيــة 
أبرزها على سهم هيومن سوفت 
ــــالن تــوزيــعــتــه الــمــمــتــازة  بــعــد إعـ
 
ً
أمــس األول وهــي 400 فلس نقدا
و5 فــي الــمــئــة أســهــم مــنــحــة، كما 
نشطت أســهــم آســيــا والمتكاملة 

والــبــنــك األهـــلـــي وكـــانـــت األفــضــل 
أداء بــيــن األســهــم ذات الــســيــولــة، 
وحققت جميعها مكاسب بينما 
انـــصـــاع الــبــقــيــة للضغط والــبــيــع 
وســجــلــت خــســائــر مــتــفــاوتــة كــان 
ــهـــم وطــنــيــة  أبـــــرزهـــــا خــــســــارة سـ
عقارية بنسبة 3.5 في المئة وسط 
تصريحات متضاربة بين الشركة 
وبين وزارة المالية فيما يخص 
تـــســـلـــيـــم »ســــــــوق شــــــــرق« وخـــســـر 
 3 فــي الــمــئــة، كما 

ً
المباني أيــضــا

تراجعت أسهم زين وإس تي سي 
وكــويــتــيــة وأعـــيـــان بــنــســب دارت 
حول 2 في المئة، لتنتهي الجلسة 

حمراء وبخسائر واضحة لمعظم 
األسهم ذات السيولة.

ــعــــت أربــــعــــة  ، تــــراجــ
ً
خـــلـــيـــجـــيـــا

ــــواق دول مجلس  مـــؤشـــرات ألســ
التعاون الخليجي، أبرزها مؤشر 
ســوق دبــي الــذي خسر ما يقارب 
من 1 في المئة، بينما ربح مؤشرا 
ســوقــي عــمــان والــبــحــريــن بنسب 
، وكــــانــــت أســـعـــار 

ً
مــــحــــدودة جـــــــدا

 
ً
النفط تتداول بحدود 82 دوالرا
لــبــرمــيــل بـــرنـــت الـــقـــيـــاســـي، فيما 
غاب مؤشر السوق السعودي عن 
الــتــداول أمــس، بسبب عطلة يوم 

التأسيس.

أخطاء اإلفصاحات تربك التعامالت
• محمد اإلتربي

ال يــكــاد يــمــر يـــوم فــي بــورصــة الــكــويــت دون أن 
تــقــدم الــشــركــات تصحيحات لــإعــالنــات الخاصة 
بالمعلومات الجوهرية والمؤثرة، وبعد نشرها 
ــذي يــســتــقــي مـــنـــه آالف  ــ عـــلـــى مـــوقـــع الـــبـــورصـــة الــ

المتداولين المعلومة، يتم تعديلها. 
وباعتبار أن تلك المعلومات مؤثرة على قرارات 
ــراًء وفــي وقــت يتم تنفيذ   وشــ

ً
المستثمرين بيعا

الصفقة فــي ثانية، فمن يــعــّوض المستثمر الــذي 
 بناًء على إفصاح ومن ثم يعاد تعديله؟ 

ً
يتخذ قرارا

مــصــدر قــيــادي فــي شــركــة اســتــثــمــار كــبــرى قــال 
لـــ »الــجــريــدة« إن اســتــمــرار األخـــطـــاء يــســيء لوجه 
 أن 

ً
البورصة أمام المستثمرين األجانب خصوصا

السوق بات تحت المراقبة والمالحظة المستمرة. 
وتساءل المصدر، هل من المقبول أن تكون شركة 
مدرجة ولديها هيكل تنفيذي وإداري وتدير أصواًل 

بمئات الماليين أو بالمليارات وتعجز عن تقديم 
إفصاح صحيح ودقيق خالي من األخطاء؟ 

ومـــن أبـــرز الــمــالحــظــات الــالفــتــة فــي هــكــذا ملف 
مايلي: 

1 - كيف يوقع رئيس مجلس إدارة على بيانات 
مالية خاطئة؟ 

2 - ما دور الرئيس التنفيذي في اإلفصاحات 
غير الدقيقة؟

3 - ما اإلجراءات التي تتخذها الشركات لتجنب 
ذلك وعدم التكرار؟ 

4 - ما دور مجالس اإلدارات في هذا الملف الذي 
يطال سمعة الشركة؟ 

5 - كيف يثق المستثمر في شركة غير قادرة عل 
تقديم إفصاح سليم ودقيق؟ 

ــرات الــمــاليــيــن  ــشـ 6 - كــيــف تــنــفــق الـــشـــركـــات عـ
مــكــافــأت سنوية وفــي نهاية الــمــطــاف إفصاحات 

مالية خاطئة؟

النفط يهبط مع توقعات بتقليص الطلب
ً
 ليبلغ 83.15 دوالرا

ً
البرميل الكويتي ينخفض 42 سنتا

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 42 
 في تداوالت الثالثاء 

ً
 ليبلغ 83.15 دوالرا

ً
سنتا

 في تداوالت يوم االثنين 
ً
مقابل 83.57 دوالرا

 للسعر المعلن من مؤسسة 
ً
الماضي، وفقا

البترول الكويتية.
ــواق الــعــالــمــيــة، واصــــل النفط  ــ وفـــي األســ
خــســائــره أمــــس بــفــعــل تــوقــعــات بــــأن يشير 
مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي 
األميركي( إلى أنه سيستمر في رفع أسعار 
الفائدة في تعليقات ستصدر عنه اليوم، مما 
يثير المخاوف إزاء تراجع النمو االقتصادي 

وكذلك الطلب على الخام.
وانــخــفــضــت الــعــقــود اآلجــلــة لــخــام برنت 
 بعد 

ً
 إلى 82.82 دوالرا

ً
تسليم أبريل 23 سنتا

انخفاضها 1.2 في المئة الثالثاء. وانخفضت 
العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط 
 
ً
 إلـــى 76.15 دوالرا

ً
لــشــهــر أبـــريـــل 21 ســنــتــا

للبرميل. وانتهى عقد خــام غــرب تكساس 
.
ً
لشهر مارس الثالثاء على انخفاض 18 سنتا

غــيــر أن تــقــاريــر اقــتــصــاديــة أخــــرى من 
الواليات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط 
ــالــــم، أظــــهــــرت بـــعـــض الـــعـــالمـــات  ــعــ فــــي الــ
المقلقة. فقد انخفضت مبيعات المنازل 
الــقــائــمــة فـــي يــنــايــر إلــــى أدنـــــى مــســتــوى 
لها منذ أكتوبر 2010، وهــو االنخفاض 
الـــشـــهـــري الـــثـــانـــي عـــشـــر، فـــي أطـــــول مــدة 

متصلة منذ عام 1999.
وقــالــت ســيــريــنــا هـــوانـــغ، رئــيــســة قسم 
ــة بــمــنــطــقــة آســـيـــا  ــيـــالت الــــخــــاصــ ــلـ ــتـــحـ الـ
والمحيط الهادئ في فورتيكس »المخاوف 
المتزايدة من الركود االقتصادي تحد من 
أسعار النفط، لكن السوق يسوده تفاؤل 
ــذر بـــشـــأن تــعــافــي الــطــلــب فـــي الــصــيــن  حــ
خصوصا على البنزين ووقود الطائرات«.

وكان استطالع أولي لمحللي »رويترز« 
أظــهــر الــثــالثــاء ارتــفــاع مــخــزونــات الــخــام 

األميركية، مما زاد مخاوف الطلب.
لــكــن الـــتـــوقـــعـــات بـــتـــضـــاؤل اإلمـــــــدادات 

العالمية وزيادة الطلب من الصين قدمت 
 ألسعار النفط في اآلونة األخيرة. 

ً
دعما

ويتوقع المحللون أن تصل واردات الصين 
من النفط إلى مستوى قياسي في عام 2023، 
لتلبية الطلب المتزايد على وقود النقل ومع 

بدء تشغيل مصافي التكرير الجديدة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع فيه الصين 
 
ً
ا ازدهــار سوق السياحة فيها هذا العام، بدء
بــمــوســم ســفــر صيفي مــزدحــم وقــــوي، حيث 
يتدفق المسافرون إلى وجهات العطالت بعد 
أن أنهت الحكومة قيود فيروس كورونا التي 
أبقت الناس في منازلهم لثالث سنوات تقريبا.
وقـــال دانييل هاينز كبير محللي السلع 
األولـــيـــة فــي بــنــك )إيــــــــه.إن.زد( فــي مـــذكـــرة، إن 
بــتــروتــشــايــنــا ويــونــيــبــيــك، الـــــذراع الــتــجــاريــة 
لشركة سينوبيك، أكبر شركة لتكرير النفط 
في آسيا، حجزتا 10 ناقالت عمالقة الستيراد 
النفط من الواليات المتحدة الشهر المقبل، أي 

ما يعادل نحو 20 مليون برميل من الخام.

الساير: »الرازي القابضة« تربح 12.2 مليون دينار
• حصة المطيري

ــلـــس إدارة  قـــــــال رئــــيــــس مـــجـ
ــة بـــدر  ــابـــضـ ــقـ ــة الــــــــــرازي الـ شــــركــ
مساعد الساير، إن الشركة حققت 
ــاح بــقــيــمــة 12.236  ــ ــ ــافـــي أربـ صـ
مليون دينار عن السنة المالية 
المنتهية في 30 سبتمبر2022 
مقارنة بـ 6.577 ماليين في العام 
السابق، كما بلغ إجمالي حجم 
اإليـــــــــرادات )حـــتـــى 30 سبتمبر 
 
ً
2022( مــبــلــغ 46.690 مــلــيــونــا
 في 

ً
مــقــارنــة بــــ 38.920 مــلــيــونــا

السنة التي سبقتها.
وأضـــــــــــــــــاف الـــــــســـــــايـــــــر خــــــالل 
الجمعية العمومية للشركة إن 
»الرازي القابضة« استطاعت في 
السنة 2021-2022 أن تستحوذ 
بــالــكــامــل عــلــى مــدرســة الــكــويــت 
اإلنــــكــــلــــيــــزيــــة KES مــــــن خــــالل 
لمتمثلة  ا لتعليمية  ا منصتها 
ــي شــــركــــة ســـمـــا الــتــعــلــيــمــيــة،  ــ فـ
كما استطاعت أن تضم شركة 

ســكــاي إلدارة الــمــراكــز الطبية - 
التي يتبعها مركز سكاي لطب 
األســنــان - تحت مظلة شركتها 

التابعة، شركة شفا.
 في صدد 

ً
وتابع: »نحن دائما

الــبــحــث والــتــقــصــي عـــن الــفــرص 
االســتــثــمــاريــة الــتــي تـــتـــواءم مع 
استراتيجية الشركة وأهدافها، 
لكن تقييم مالك الفرص الحالية 
المتاحة يتخطى التقييم العادل 
لــهــا لــــذا نــحــن حـــريـــصـــون على 
ــفــــرص ذات الـــجـــودة  ــام الــ ــنـ ــتـ اغـ

العالية والتقييم العادل«.
ورأى أن هــــذا الـــعـــام يعتبر 
عام التعافي من تبعات جائحة 
ــد شـــهـــدت الــشــركــة  ــا، وقــ ــورونــ كــ
ــا  ــهـ  فــــي أدائـ

ً
 مـــلـــحـــوظـــا

ً
تــحــســنــا

المالي ونشاطها االستثماري 
في كل من القطاعين التعليمي 
والــصــحــي لــتــحــافــظ بــذلــك على 
أهدافها واستراتيجتها المتبعة 
فـــي الــتــوســع فـــي أنــشــطــتــهــا في 
ــالـــيـــن ونـــجـــاحـــهـــا  ــن الـــمـــجـ ــذيــ هــ

المستمر فــي الثبات ومواجهة 
األزمات االقتصادية.

عدم توزيع أرباح

وشهدت الجمعية العمومية 
للشركة، التي عقدت صباح أمس 
بنسبة حضور 92.1 في المئة، 

الــمــوافــقــة عــلــى تــوصــيــة مجلس 
اإلدارة بعدم توزيع أرباح، وعلى 
عدم توزيع مكافآت على أعضاء 
مجلس اإلدارة عن السنة المالية 
المنتهية في 30 سبتمبر2022، 
كما تمت الموافقة على توصية 
مجلس اإلدارة بــاقــتــطــاع مبلغ 
ــار  ــنــ قـــــــــدره 697.992 ألــــــــف ديــ
بنسبة 10 في المئة من صافي 
أربـــاح السنة المالية المنتهية 
فــي 30 ســبــتــمــبــر2022 لحساب 
االحتياطي القانوني اإلجباري.

كما صادقت الجمعية على كل 
الــبــنــود، مــن بينها إخـــالء طرف 
أعــضــاء مجلس اإلدارة، وإبـــراء 
ذمتهم عن تصرفاتهم القانونية 
والــمــالــيــة واإلداريــــــــة الــمــتــعــلــقــة 
بإدارة الشركة عن السنة المالية 
المنتهية في 30 سبتمبر2022.

أخبار الشركات

17.2917.29 مليون دينار  مليون دينار 
أرباح »أهلية ت«أرباح »أهلية ت«

سجلت شركة األهلية للتأمين 
 بقيمة 17.29 

ً
»أهلية ت« أربــاحــا

مليون دينار العام المنتهي في 
31 ديسمبر 2022، مقارنة بأرباح 
 فــي الفترة 

ً
بلغت 13.96 مليونا
ذاتها عن عام 2021.

وأشارت الشركة إلى أن سبب 
ارتــفــاع صــافــي الــربــح يــعــود الــى 
ارتفاع األرباح التشغيلية والعائد 

من االستثمار.

لماذا ال يصّدق الكويتيون بيانات »اإلحصاء«؟!
 مضللة لمتخذ القرار • بيانات »التضخم« تظهر ارتفاع تكاليف السكن 

ً
 منحرفة مهنيا

ً
• متأخرة زمنيا

2% فقط منذ 2017! • بيانات متوسط دخل األسر الكويتية »أرقام صماء« ما لم تبين شرائحها
أي مطلع على واقع 

سوق العقار السكني 
يعلم أن بيانات 
»اإلحصاء« غير 

دقيقة ال في تكاليف 
البناء والترميم

وال شراء األراضي 
وال اإليجارات

محمد البغلي
albaghli74@gmail.com

تقرير اقتصادي

ال يجوز التسامح 
في مسألة عدم دقة 
البيانات مع تزايد 

الخطاب الرسمي 
إلعادة هيكلة الدعوم 

والخدمات التي 
تقدمها الدولة

»اإلحصاء« متوقفة 
عن إصدار »الناتج 
المحلي اإلجمالي 

الربعي« منذ نهاية 
2020 وهو أحد 
أهم المؤشرات 

الخاصة بقياس 
أداء االقتصاد

أثــارت بيانات اإلدارة المركزية لإحصاء بشأن 
مؤشر أسعار المستهلكين »التضخم«، إلى جانب 
إعـــالنـــهـــا نــتــائــج مــســح الـــدخـــل واإلنــــفــــاق األســــري 
2021/2019 في دولة الكويت خالل الفترة الماضية، 
ضجة فــي الــعــديــد مــن األوســــاط ومــواقــع التواصل 
االجتماعي التي رأت أن مقياس قياس التضخم في 
البالد أقل بكثير من حقيقته على أرض الواقع، أو أن 
إعالن »اإلحصاء« أن متوسط دخل األسرة الكويتية 
الشهري يبلغ 4 آالف ديــنــار على درجــة عالية من 

المبالغة والعمومية.
وفــــي الــحــقــيــقــة، فــــإن أوضـــــاع اإلدارة الــمــركــزيــة 
لــإحــصــاء بــحــاجــة إلـــى فــحــص دقــيــق لــبــيــان مــدى 
 في السنوات األخيرة، بتحقيق 

ً
التزامها، خصوصا

المتطلبات التي أنشئت اإلدارة من أجلها، كجمع 
ــلـــومـــات اإلحـــصـــائـــيـــة الـــســـكـــانـــيـــة والـــمـــالـــيـــة  ــعـ ــمـ الـ
واالقتصادية وغيرها بغرض تقديم بيانات وافية 
ــل أوضــــــاع لبلد   فـــي ظـ

ً
ــرار، خـــصـــوصـــا ــقــ لــمــتــخــذ الــ

مثل الكويت يستورد 90 في المئة من احتياجاته 
الغذائية و70 في المئة من احتياجاته الدوائية من 
دول العالم، مما يعني ارتباطه الــدائــم بالبيانات 
الضرورية الخاصة بالتضخم واالستيراد والطلب 

ناهيك عن حجم االقتصاد ومكوناته.

تأخر التقارير
ولــعــل مــا حــدث خــالل فــتــرة جائحة كــورونــا من 
تــوقــف لتقارير »التضخم« - وهــي الشغل الشاغل 
لكل االقــتــصــادات حــول الــعــالــم - مــدة سبعة أشهر 
على التوالي من أبريل 2021 إلى نوفمبر 2021 قبل 
 دون بيان أسباب التوقف وال كيفية 

ً
عودته الحقا

 
ً
إعادة احتساب البيانات بعد توقفها، لم يكن أمرا

، إذ ال تزال اإلدارة المركزية لإحصاء متوقفة 
ً
عرضيا

عن إصدار أحد أهم المؤشرات الخاصة بقياس أداء 
االقتصاد، وهو البيان ربع السنوي للناتج المحلي 
اإلجمالي المتوقف منذ نهاية عام 2020، أي منذ 8 
فترات، وهو بيان فائق األهمية، ألنه يقيس قطاعات 
 
ً
االقتصاد وأوزانها ومدى النمو أو التراجع، فضال
عــن تقديم معلومات ضــروريــة تحتاجها المالية 

العامة قبل وضع أي تصور لميزانية الدولة.
كـــمـــا تـــوقـــفـــت اإلدارة الـــمـــركـــزيـــة لـــإحـــصـــاء عــن 
إصـــدار العديد مــن البيانات األخـــرى المهمة، مثل 
المجموعة اإلحصائية السنوية، وآخرها 2020-2019 
ات  ات النقل والمواصالت 2021 وإحصاء وإحصاء
الثروة السمكية 2019 واإلحصاءات الزراعية 2019 
ات الــبــيــئــة 2020 والـــمـــالمـــح األســاســيــة  وإحــــصــــاء
للعمالة الوطنية والوافدة في القطاع الخاص 2014.

الالفت أن تأخير عرض البيانات اإلحصائية امتد 
إلى ما يعرف بـ »إنجازات اإلدارة المركزية لإحصاء« 
على موقع اإلدارة اإللكتروني، الــذي احــتــوى على 
عــرض واحـــد فقط لـــ »إنــجــازاتــهــا« خــالل الفترة من 
يونيو 2010 حتى يونيو 2012 ولــم تعلن بعدها 

أي إنجاز آخر!

شكوك حول المهنية 
ومشكلة بيانات »اإلحصاء« ال تقتصر على دقتها 
 عند 

ً
، وتحديدا

ً
، إنما حتى في جودتها مهنيا

ً
زمنيا

قياس نسبة التضخم، والذي أعيد تركيب مكوناته 
ــام 2017 لــتــصــبــح 2013 هــــي ســنــة  ــ فــــي يـــونـــيـــو عـ
 عن سنة 2007، إذ ارتفع التضخم 

ً
األساس، عوضا

في البالد منذ إعادة ترتيب المكونات إلى آخر إعالن 
( بواقع 13.9 في 

ً
لشهر يناير الماضي )أي 68 شهرا

 بنمو عدد من المجموعات الرئيسية 
ً
المئة مدعوما

كاألغذية 29.4 في المئة، والكساء والملبوسات 9 في 
المئة، والمفروشات المنزلية ومعدات الصيانة 15.2 
في المئة، وهي أرقام معقولة بالقياس مع أوضاع 

السوق وارتفاع مختلف األسعار فيه.
غير أن المشكلة في قياس مستوى التضخم في 
البالد كانت في أكبر أوزان المؤشر وهي المجموعة 
الخاصة بتكاليف السكن »خدمة المسكن« والتي 
تشكل 33.2 فــي المئة مــن حجم مجموعات قياس 
ــإن االخــــتــــالل في  الــتــضــخــم فـــي الــــبــــالد، بــالــتــالــي فــ
 إلى حجمها بين بقية 

ً
قياس هذه المجموعة - نظرا

المجموعات - سيؤثر بــصــورة كبيرة على جــودة 
ومهنية مؤشر نسبة التضخم.

فــحــســب بــيــانــات اإلدارة الــمــركــزيــة لــإحــصــاء، 
ارتفعت مجموعة »خدمة المسكن« منذ شهر يونيو 
2017 الى شهر يناير 2023 بواقع 2 في المئة فقط، 
وهـــو ارتـــفـــاع يــعــلــم أي شــخــص لـــه ارتـــبـــاط بــواقــع 
الــســوق الــعــقــاري السكني أنـــه غــيــر دقــيــق، ال على 
صعيد تكلفة البناء والترميم، وال شــراء المنازل 
واألراضي، وال على صعيد اإليجارات، ورغم أن شرح 
هذا االختالل في قياس بيانات التضخم مسؤولية 
اإلدارة المعنية، فإن ثمة معلومات عن أن القياس 
لــمــا يــعــرف بـــ »خــدمــة الــمــســكــن« مــرتــبــطــة بالشقق 
 لفرضية - غــيــر واقــعــيــة - بــأن 

ً
االســتــثــمــاريــة وفــقــا

المواطن يتحصل على رعاية سكنية شبه مجانية 
وبدل لإيجار، وهي فرضية بالتأكيد تناسب واقع 

، ال اليوم.
ً
حال ما قبل 40 عاما

أرقام صماء
أما مسح الدخل واإلنفاق األسري 2021/2019 

وهو متأخر تسع سنوات عن آخر مسح في عام 
 صماء لمتخذ القرار من 

ً
2013 فهو يقدم أرقاما

حيث تحديد متوسط دخل األسر »الكويتية« عند 
، وبعد استبعاد اإليجار التقديري 

ً
4837 دينارا

للكويتيين الــمــالــكــيــن لــمــنــازلــهــم يصبح الــدخــل 
، فيما بلغ إنفاق األسر 

ً
الشهري 3994.9 ديــنــارا

، في حين 
ً
الكويتية المالكة لمنازلها 3296 دينارا

بــلــغ مــتــوســط دخـــل األســــر غــيــر الــكــويــتــيــة 1131 
، وهــي 

ً
ــنـــارا  ومــتــوســط إنــفــاقــهــا 1073 ديـ

ً
ديـــنـــارا

في حقيقتها أرقــام عامة وال تقدم لمتخذ القرار 
أي صــــورة عـــن تـــفـــاوت مــتــوســطــات الـــدخـــل بين 
المواطنين أو غير المواطنين، وكان األفضل في 
هذه الحالة كي تكون البيانات أكثر واقعية وفائدة 
أن تشمل شرائح خاصة بالدخل للمواطنين وغير 
 أقل من 1500 دينار، أو أقل من 

ً
المواطنين، مثال

3000 ديــنــار، أو 5000 ديــنــار فما فــوق، لتتضح 
 مــع تــزايــد الخطاب الرسمي 

ً
الــصــورة خصوصا

الخاص بــإعــادة هيكلة الــدعــوم والخدمات التي 
تقدمها الدولة للمواطنين والمقيمين.

فالتهاون فــي مسألة تــأخــر أو ضعف مهنية 
الــبــيــانــات واإلحــــصــــاءات االقــتــصــاديــة أمـــر غير 
مقبول ويجعل اتخاذ أي قرار اقتصادي عرضة 
لنتائج ذات عواقب معاكسة، وهو تعبير بدرجة 
ما عن تراجع دور ومهنية العديد من المؤسسات 
االقتصادية في البالد بشكل يعطي نتائج سلبية؛ 

.
ً
إن لم يتم تداركها سريعا

6.266.26 ماليين دينار خسائر »بيان«  ماليين دينار خسائر »بيان« 

تكبدت شركة بيان لالستثمار القابضة خسائر بقيمة 6.26 
ماليين دينار عن الفترة المنتهية في 2022/12/31، مقابل 413.54 

 خسائر عن الفترة المقارنة في عام 2021.
ً
ألفا

»يونيكاب« ناقشت خطة العمل والميزانية»يونيكاب« ناقشت خطة العمل والميزانية

اجتمع مجلس إدارة شركة يونيكاب لالستثمار والتمويل، 
وناقش بعض البنود االعتيادية، مثل خطة العمل والميزانية 
التقديرية، وتم اعتماد جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية، 
وتضمن التوصية للمساهمين بالموافقة على تعديل المادة 5 

من عقد التأسيس والمادة 4 من النظام األساسي.

بدر مساعد الساير

https://www.aljarida.com/article/15491
https://www.aljarida.com/article/15490
https://www.aljarida.com/article/15486
https://www.aljarida.com/article/15484
https://www.aljarida.com/article/15482
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»بيتك« يكرم موظفيه المتميزين عن 2022 ضمن برنامج »قدها«
الرشود: النتائج المالية القوية للبنك مرآة جهود الموظفين ودليل على ثمار التفاني في العمل

ــتـــي  ــكـــويـ ــمــــويــــل الـ ــتــ ــيــــت الــ كــــــــّرم بــ
»بــيــتــك« موظفيه الــمــتــمــّيــزيــن ضمن 
برنامج »قدها« عن 2022، في حفل 
خـــاص أقــيــم فــي قــاعــة فــنــدق غــرانــد 
حـــيـــاة مــــول 360، بــحــضــور اإلدارة 
لة بالرئيس التنفيذي 

ّ
نفيذّية ممث

ّ
الت

لــوهــاب  للمجموعة بالتكليف عــبــدا
الــرشــود، ورؤســـاء القطاعات وعــدد 

من المسؤولين في البنك.
يــذكــر أن »قـــدهـــا« هـــو األول على 
مستوى القطاع المصرفي بالكويت، 
ويستند فــي اخــتــيــاراتــه للموظفين 
ــر دقـــيـــقـــة  ــيـ ــايـ ــعـ الـــمـــتـــمـــيـــزيـــن إلــــــى مـ

بتقييم األداء، إضافة الى االهتمام 
ي 

ّ
بجميع الجوانب المهنّية، ويغط

 
ً
كل اإلدارات بشكل متوازن، مستندا

ــات ومـــمـــارســـات عــالــمــّيــة  ــ إلــــى دراســ
فين وتقدير جهودهم 

ّ
لتقييم الموظ

ــم، ويـــتـــضـــّمـــن تــقــيــيــمــات  ــزهــ ــ ــّي ــمــ وتــ
شـــهـــريـــة، وربــــع ســـنـــويـــة، وســنــويــة، 

وفورية.
وفــــي كــلــمــتــه الـــتـــي ألـــقـــاهـــا خــال 
ــــرب الــــرشــــود عــن  حــفــل الـــتـــكـــريـــم، أعـ
ـــفـــي 

ّ
ــره بـــتـــمـــّيـــز مـــوظ ــخــ اعـــــتـــــزازه وفــ

»بــيــتــك« عــلــى كــل الــصــعــد عــلــى مــدار 
العام.

وأضــــــــــاف الـــــــرشـــــــود: »يـــســـعـــدنـــي 
الــتــواجــد معكم الــيــوم بحفل تكريم 
»قدها« السنوي ومشاركتكم الفرحة، 
وأبارك لكم وأشكركم على جهودكم 
وتــمــيــزكــم خـــال ســنــة 2022. الــلــقــاء 
معكم اليوم مميز، ألنه جاء بتوقيت 
 مـــع إعــــان الــنــتــائــج الــمــالــيــة 

َ
ــن ــزاَمـ تـ

اإليــجــابــيــة الــقــويــة، وهــــذه الــنــتــائــج 
الــمــالــيــة مـــرآة جــهــودكــم، وهـــي خير 
دلــيــل على أن الــعــطــاء والتفاني في 

العمل دائما يؤتي ثماره«.
وأشار الى ان النجاح في »بيتك«، 
وفـــي مــخــتــلــف الــمــؤســســات، يعتمد 

على إخاص الموظفين واجتهادهم 
وتــفــانــيــهــم لــتــحــقــيــق أعــلــى مــعــدالت 
الجودة واالبتكار في خدمة العماء 
سواء من الداخليين أو الخارجيين، 
مؤكدا حرص اإلدارة التنفيذية على 
دعـــم وتــشــجــيــع الــطــاقــات الــمــتــمــيــزة 
وتــقــديــر الـــمـــواهـــب الــشــبــابــيــة الــتــي 
تــنــجــز مــهــامــهــا الــوظــيــفــيــة بــشــغــف 
كــبــيــر، مــبــيــنــا أنــــه ألجــــل ذلــــك أطــلــق 
»بــيــتــك« بــرنــامــج »قـــدهـــا« الــمــتــكــامــل 
لـــيـــكـــون الــمــظــلــة الـــرســـمـــيـــة لــجــمــيــع 
برامج التقدير والتشجيع في البنك.

وتـــابـــع الــــرشــــود: »كــــل ربــــع ســنــة 

نــجــتــمــع مــع الــمــوظــفــيــن المتميزين 
لتكريمهم ضمن بــرنــامــج »قــدهــا«... 
ــقــــاء مــعــكــم  ــلــ ــالــ ــتــــشــــرف بــ والــــــيــــــوم نــ
ــم أكـــــثـــــر مــــــن 300 مـــوظـــف  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ وتـ
ومــوظــفــة عــن أداء عــام 2022، وهــذا 
الـــبـــرنـــامـــج انــعــكــس عــلــى مـــؤشـــرات 
االرتــبــاط الــوظــيــفــي فــي الــبــنــك التي 
ارتفعت بنسبة 4 في المئة، وبفضل 
الله أوال، ومن ثم جهودكم وجهود 
كــل فــريــق الــعــمــل فــي »بــيــتــك« ودعــم 
مــجــلــس اإلدارة، تـــّوجـــنـــا جــهــودنــا 
ومــثــابــرتــنــا بــتــحــقــيــق نــتــائــج مــالــيــة 
ــة  ــنـ ــّسـ قـــيـــاســـيـــة وتــــاريــــخــــّيــــة عـــــن الـ

المالّية 2022، وبإذن الله سنواصل 
النمو لنعزز مكانتنا الرائدة كأكبر 
بــنــك فــي الــكــويــت، وثــانــي أكــبــر بنك 

إسامي في العالم.
ــز  ــّيـ ــمـ ــه بــــــــأن تـ ــتــ ــقــ وأعــــــــــــرب عــــــن ثــ
ــــن ســــيــــســــتــــمــــر، وانـــــهـــــم  ــيـ ــ ــفـ ــ ــــوظـ ــمـ ــ الـ
ــازات  ــ ــجـ ــ ســـيـــواصـــلـــون تـــحـــقـــيـــق اإلنـ
والنجاحات في مختلف المجاالت، 
ــدر الــمــســؤولــيــة تــجــاه  ألنــهــم عــلــى قـ

العماء والبنك.

عبدالوهاب الرشود

... والرشود ووسام القاري يكرمان موظفة أخرى الرشود ومبارك البنوان يكرمان إحدى الموظفات

... والرشود وأحمد السميط يكرمان فريق »الخزانة«الرشود وزياد العمر ومحمد المسلم خال تكريم فريق »الموارد البشرية« ... والرشود ود. خالد جمعة خال تكريم أحد الموظفين

... والرشود وعبدالله أبوالهوس يكرمان موظفًا آخر

... والرشود وشادي زهران يكرمان موظفًاالرشود ويوسف المطوع يكرمان أحد الموظفين

... والرشود ومحمود وفا يكرمان أحد الموظفين الرشود وعيسى الدويشان يكرمان أحد الموظفين

... ويكرمان موظفًا آخر ... والرشود وخالد الشمان يكرمان أحد الموظفين

... والرشود وأحمد السميط يكرمان موظفًا

... والرشود ومزيد المزيد يكرمان موظفة

الرشود متوسطًا أعضاء اإلدارة التنفيذية في حفل »قدها«

 »قدها« األول 
بالقطاع 

المصرفي 
وساهم في 

نمو مؤشرات 
االرتباط 
الوظيفي 
بـ »بيتك«

الرشود

»برقان« يرعى حملة »تجميل مدارس مدينة صباح األحمد«
تـــحـــت رعــــايــــة وحــــضــــور الـــشـــيـــخ فــــــواز الـــحـــمـــد، 
محافظ األحمدي، اختتم بنك برقان رعايته للحملة 
المجتمعية لتجميل مدارس مدينة صباح األحمد، 
تحت مظلة المشروع التنموي »محافظتي أجمل«، 
الــــذي يــتــضــمــن خــمــســة مـــســـارات رئــيــســيــة، أحــدهــا 
ت مشاركة  »التزيين والتخضير والتجميل«، وجاء
الــبــنــك فــي إطـــار الــشــراكــة الــتــي تجمعه ســنــويــا مع 
محافظة األحــمــدي، وفــي سعيه لخدمة المجتمع 
الــكــويــتــي وتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، والــــذي 
يمثل جانبا من استراتيجية بنك برقان الشاملة 

للمسؤولية االجتماعية.
وكان الهدف األساسي من حملة تجميل المدارس 
تحسين المنظر العام للمباني التعليمية، وإثــراء 
الحس الفني لدى الطلبة، من خال تزيين الساحات 

والفصول وغيرها من المرافق، بمشاركة عدد من 
الوزارات والهيئات الرسمية، والمؤسسات األهلية 

والتطوعية وأهالي مناطق المحافظة.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت حــصــة الــنــجــادة، مــديــر أول - 
االتصاالت والمسؤولية االجتماعية للشركات في 
بــنــك بــرقــان، »نــحــن نفتخر بــاألثــر اإليــجــابــي الــذي 
ستحدثه هــذه الحملة، الــتــي تعتبر إحــدى ثمرات 
التعاون االستراتيجي بين بنك برقان ومحافظة 
ــمـــدي، والــبــنــك مــســتــمــر فـــي دعــمــه لــلــعــديــد من  األحـ
المبادرات من هذا النوع، والتي تهدف إلى تعزيز 
البيئة التعليمية للطلبة في المدارس، وخلق أجواء 
فنية تمنحهم المزيد من الشغف وتلهم إبداعاتهم 

وابتكاراتهم في هذه السن الصغيرة«. 
بهذه المناسبة، أوضح مدير إدارة المكتب الفني 

بمحافظة األحــمــدي إبــراهــيــم الــفــودري أن الحملة 
انــطــلــقــت مــنــذ عــــام 2016 لــتــزيــيــن أســـــوار مــــدارس 
الــمــحــافــظــة وتــخــضــيــرهــا ونـــشـــر ثــقــافــة االهــتــمــام 
بالبيئة بين طاب الــمــدارس، الفتا إلى أن الحملة 
هذا العام يتم تنظيمها بدعم من بنك برقان، أحد 
الشركاء الفاعلين مع المحافظة، وتضم هذا العام 
مدرسة جمانة بنت الحسن الثانوية، ومدرسة ايوب 

حسين االيوب الثانوية بنين.
ويواصل بنك برقان توفير سبل الدعم للجهات 
ــا الـــحـــيـــويـــة،  ــهـ ــاتـ ــاعـ ــة وقـــطـ ــ ــدولـ ــ الـــمـــســـؤولـــة فــــي الـ
ــة األنـــشـــطـــة الــمــجــتــمــعــيــة الــمــخــتــلــفــة  ــايـ ــا رعـ وأيـــضـ
لتعزيز مساهماته فــي جميع الــمــجــاالت، متطلعا 
إلــى الــوصــول ألكــبــر شريحة ممكنة مــن المجتمع 

محافظ األحمدي مع فريق المتطوعين وفريق البنكالكويتي، وتطويره على كل الصعد.

https://www.aljarida.com/article/15501
https://www.aljarida.com/article/15505
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»TradingView« بورصة الكويت تتعاون مع منصة
العصيمي: لتوسيع قاعدة المستثمرين وتسهيل وصولهم إلى المعلومات وتحليالت األسهم

أعلنت بورصة الكويت تعاونها مع منصة 
الرسوم البيانية والشبكة االجتماعية األميركية 
TradingView، الــتــي يستخدمها أكــثــر مــن 30 
مليون متداول ومستثمر حول العالم القتناص 
الــفــرص فــي أســـواق الــمــال، والــتــي تمّكن حوالي 
مــلــيــون مــشــتــرك فـــي خــدمــاتــهــا الــمــدفــوعــة من 
الوصول إلى بيانات أسهم الشركات المدرجة 

في بورصة الكويت.
وتـــقـــدم مــنــصــة TradingView، الــتــي تــدعــم 
ثمانية عشر لغة، أدوات مالية متقدمة وذكية 
تساعد المتداولين على اتخاذ قرارات استثمارية 
مدروسة، وتعتبر من المنصات الرائدة في مجال 
البيانات والتحليل المالي للشركات واألسواق، 
إذ تــمــنــح مــســتــخــدمــيــهــا فـــرصـــة الـــوصـــول إلــى 
 ،

ً
البيانات والــرســوم البيانية المحدثة لحظيا

إضافة إلى الحصول على التنبيهات، واالطالع 
عــلــى الــمــؤشــرات واألســـعـــار واالســتــراتــيــجــيــات، 
والــتــحــلــيــالت الــمــالــيــة الــشــامــلــة الـــتـــي تــحــتــوي 
على كــل البيانات األساسية لمجموعة كبيرة 
ــبـــورصـــات الــعــالــمــيــة مـــن خــــالل مــوقــعــهــا  مـــن الـ

اإللكتروني وتطبيقاتها لألجهزة الذكية.
 لجهود بورصة 

ً
ويأتي هذا التعاون امتدادا

الــكــويــت الــهــادفــة لــتــوفــيــر بــيــانــات الــســوق لكل 
المستثمرين، ودعــم مساعيها لتطوير منصة 
تـــــداول غــنــيــة بــالــمــعــلــومــات واألدوات، تتمتع 
بالنزاهة والعدالة والشفافية، قادرة على تقديم 
الخدمات بكفاءة للمستثمرين والمصدرين، كما 

سيعزز هذا التعاون مكانة البورصة في المنطقة 
وحول العالم.

وأشــاد الرئيس التنفيذي لبورصة الكويت 
مـــحـــمـــد ســـــعـــــود الـــعـــصـــيـــمـــي بــــالــــتــــعــــاون مــع 
: »سيساهم هــذا التعاون 

ً
TradingView قــائــال

المشترك فــي تفعيل أحــد العناصر األساسية 
في خطتنا االستراتيجية والمتمثلة في توسع 
قاعدة المستثمرين وتسهيل وصولهم للسوق، 
 لتطوير سوق 

ً
 تقدميا

ً
إذ تتبنى الشركة نهجا

المال وأدواتــه المعلوماتية، واالرتقاء بمكانته 
وجذب االستثمارات اليه، وذلك من خالل تبني 
المعايير الدولية، وتوفير المعلومات النوعية 

عبر قنوات إلكترونية متعددة«.
وأضاف العصيمي أن النهج الشامل لبورصة 
الكويت يأخذ االحتياجات المتنوعة ألصحاب 
 
ً
المصلحة في االعتبار، إذ تؤدي البورصة دورا
 في تحقيق االستقرار في سوق المال 

ً
أساسيا

 إلــــى إدراكــــهــــا الـــتـــام لمشهد 
ً
ــة ــافـ الــكــويــتــي، إضـ

، كــمــا تلتزم 
ً
 ودولـــيـــا

ً
 وإقــلــيــمــيــا

ً
األعــمــال محليا

بضمان اطالع المشاركين في السوق على أحدث 
التطورات بشكل مستمر.

مـــن جــانــبــه، عــلــق ديــنــيــس غــلــوبــا، الــرئــيــس 
التنفيذي لشركة TradingView على التعاون 
: »يــتــيــح لــنــا هـــذا الــتــعــاون مع 

ً
الــمــشــتــرك قـــائـــال

بورصة الكويت االستفادة من حضور منصتنا 
غير المسبوق، وتفاعلها مع المستثمرين األفراد، 
لفتح سوق المال الكويتي والمشاركين فيه أمام 

جمهور أوســع ينتشر عبر أنحاء العالم، لذلك 
نحن متفائلون بالعمل المشترك مــع بورصة 
الكويت التي تعتبر إحدى أبرز أسواق المال في 

الشرق األوسط«. 
وعملت بورصة الكويت منذ تأسيسها على أن 
تكون موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، 
وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة 
تداول متقدمة، باإلضافة إلى تطوير مجموعة 
شــامــلــة مـــن اإلصــــالحــــات والــتــحــســيــنــات الــتــي 
جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات اإلقليمية 

والدولية. 
 في تطوير 

ً
 محوريا

ً
كما لعبت الشركة دورا

ــوق الــــمــــال لــــجــــذب الــمــســتــثــمــريــن  ــ وتـــهـــيـــئـــة ســ
المحليين واألجانب من خالل مجموعة واسعة 
مـــن الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات الــجــديــدة والــبــنــيــة 
التحتية المتقدمة، إضافة إلى مبادرات إصالح 
السوق، في إطار الخطط الهادفة لتطوير سوق 

المال الكويتي على عدة مراحل.
وتــمــت خصخصة الــشــركــة بــنــجــاح فــي عــام 
2019 لــتــصــبــح أول جــهــة حــكــومــيــة فـــي الــدولــة 
تنجح فــي اجــتــيــاز هــذه العملية، مما أدى الى 

تحقيق مستويات كفاءة أعلى. 
 بالسوق في سبتمبر 

ً
وأدرجت الشركة ذاتيا

2020، وقامت بخطواٍت كبيرة من أجل الحفاظ 
ــة ضــبــابــيــة  ــهــ ــواجــ ــلـــى تـــمـــيـــز أنـــشـــطـــتـــهـــا، ومــ عـ

وتحديات السوق.
وعلى مدى السنوات الماضية، قامت الشركة 

بعدة إصالحات داخل السوق، وأطلقت مبادرات 
جــديــدة فــي إطــــار خططها الــشــمــولــيــة مــتــعــددة 

المراحل الرامية لتطوير السوق.
كما عملت الشركة على تــرويــج ســوق المال 
الكويتي حول العالم باستمرار، وتسليط الضوء 
عــلــى فـــرص االســتــثــمــار الــفــريــدة الــتــي يــوفــرهــا، 
 الى إبراز مجموعة من الشركات المدرجة، 

ً
إضافة

من خالل سلسلة من الجوالت الترويجية واأليام 
الــمــؤســســيــة، مـــا يــســاعــد هــــذه الـــشـــركـــات على 
التواصل مع الشركات االستثمارية والمؤسسات 
المالية الرائدة في العالم، وتسليط الضوء على 
قــوتــهــا الــمــالــيــة واســتــراتــيــجــيــاتــهــا وتوقعاتها 
التجارية، في مسعى لمساعدة المستثمرين على 
اكتساب فهٍم متعمٍق لميزات وفرص االستثمار 

في السوق الكويتي.

عن بورصة الكويت

أسست بورصة الكويت عام 2014 من هيئة 
أسواق المال لتحل محل سوق الكويت لألوراق 
المالية، ومنذ ذلك الحين، سعت إلى الموثوقية 
الــمــبــنــيــة عــلــى الــمــصــداقــيــة والــشــفــافــيــة، وخلق 
منصة تداول متقدمة، باستراتيجية مؤسسية 
مــســتــدامــة تـــتـــوافـــق مـــع خــلــق قــيــمــة ألصــحــاب 
 ،

ً
الــمــصــلــحــة عــلــى الـــمـــدى الـــطـــويـــل اقـــتـــصـــاديـــا

.
ً
، وبيئيا

ً
واجتماعيا

وقامت الشركة بتنفيذ العديد من إصالحات 

الــســوق ضــمــن خططها الــشــامــلــة لــلــنــهــوض به 
عــلــى عـــدة مـــراحـــل، ونــجــحــت فــي إدخــــال أدوات 
استثمارية مبتكرة، وتعزيز مستوى الشفافية، 
وإعـــــــادة هــيــكــلــة الـــســـوق بـــهـــدف رفــــع الــســيــولــة 
 إلــى 

ً
فــيــه، وزيـــــادة قــدرتــه الــتــنــافــســيــة، اســتــنــادا

االستراتيجية النابعة من مهمتها، والتي تركز 
على تطوير السوق ليواكب المعايير الدولية. 

كــمــا أســهــمــت مــســاعــي الــشــركــة الــتــطــويــريــة 
والتحسينية في إعــادة تصنيف سوق الكويت 
بـــاعـــتـــبـــاره »ســـــوق نـــاشـــئ« ضــمــن أعـــلـــى ثــالثــة 
مؤشرات عالمية، ما يعزز مكانة الدولة كمركز 

مالي إقليمي رائد.

محمد العصيمي

»المتحد« يحصد جائزة التميز في جودة التحويالت 
2022 من »سيتي بنك« 

أعلن البنك األهــلــي المتحد حصوله على 
جائزة »التميز في جــودة التحويالت« 2022 
 ألدائــه االستثنائي 

ً
من »سيتي بنك«، تقديرا

فــي مــجــال الــتــحــويــالت الــمــالــيــة اإللــكــتــرونــيــة، 
بعد تحقيقه نسبة 99 في المئة من مدفوعات 

الخزينة والمدفوعات التجارية.
منح هذه الجائزة المرموقة للمؤسسات 

ُ
ت

المالية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، التي 
ة فـــي تنفيذ  تـــراعـــي أعــلــى مــســتــويــات الــكــفــاء
عمليات تحويل األمــوال والمعامالت المالية 
للعمالء بــأدنــى حــد مــن الــتــدخــل الـــيـــدوي، ما 
ينعكس على زيادة الكفاءة، ويعمل على تجنب 

أي تأخير في تنفيذ الدفعات.
وبهذه المناسبة، أبدت الرئيس التنفيذي 
ـــ »الــمــتــحــد« جــهــاد  وعـــضـــو مــجــلــس اإلدارة بـ

الحميضي، سعادتها بهذه الجائزة المرموقة، 
 بحصول البنك على أرقام 

ً
عد اعترافا

ُ
والتي ت

قياسية في مستوى تأدية خدمة مهمة ومؤثرة 
 على تطور 

ً
في مسار التجارة العالمية، وتأكيدا

األنظمة والــبــرامــج التقنية وقـــدرات العنصر 
 أن »سيتي بنك«، 

ً
البشري بالبنك، خصوصا

الـــذي ُيــعــد مــن أكــبــر الــمــؤســســات الــمــالــيــة في 
العالم، ويضع مواصفات مهنية عالمية لقياس 
جودة وكفاءة وأمان أنظمة الدفع اإللكتروني 
والــحــواالت المالية لــدى المؤسسات المالية 
التي يتعامل معها ويختار األفضل من بينها.

وتوجهت الحميضي بالشكر لـ »سيتي بنك« 
على ثقته، وحرصه على العالقات والشراكة 
المتواصلة مع »المتحد«، وأعربت عن أملها 
 نحو 

ً
دما

ُ
في تعزيز هذه الشراكة، والدفع بها ق

األمام. كما توجهت بالشكر لفريق العمليات 
المركزية بـ »المتحد« على هذا اإلنجاز الذي 

حاز التقدير واإلشادة.
مــن جانبها، قــالــت مــســاعــدة الــمــديــر العام 
للعمليات المركزية بـ »المتحد« كيران جعفري: 
 
ً
»يسعدنا الحصول على هذه الجائزة، تقديرا

لجودة المعالجة المباشرة للدفعات الخاصة 
 
ً
ــعــد هـــذه الــجــائــزة تــأكــيــدا

ُ
الــتــي نتميز بــهــا. ت

ــــودة عــمــلــيــات  عــلــى جـــهـــود الــبــنــك لــتــعــزيــز جـ
الــــدفــــع اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، والــــتــــي تــضــمــن ســرعــة 
المعالجة والــدفــع الــســريــع فــي زمـــن قياسي. 
مازلنا نسعى لمواصلة تطوير عملياتنا في 
المعالجة المباشرة للدفعات الخارجية لتلبية 
االحتياجات المصرفية لعمالئنا بشكل أسرع 

وأكثر كفاءة«.
كيران جعفري

... ويعلن فائزي »الحصاد« األسبوعي... ويعلن فائزي »الحصاد« األسبوعي
أعـــــــلـــــــن الــــــبــــــنــــــك األهــــــلــــــي 
الـــمـــتـــحـــد نـــتـــيـــجـــة الـــســـحـــب 
األســـــبـــــوعـــــي عــــلــــى جــــوائــــز 
الــحــصــاد، الـــذي أقــيــم أمــس، 
فــي الــمــقــر الــرئــيــســي للبنك، 
بـــحـــضـــور مــمــثــل عـــن وزارة 

التجارة والصناعة.
وأســـــــــفـــــــــر الــــــســــــحــــــب عــــن 
حصول 10 من العمالء على 
1000 دينار لكل منهم، وهم: 
عــبــدالــعــزيــز مـــوســـى مــحــمــد 
الجمعة، وثريا محمد السيد 
عطية، وفــاطــمــة حمد احمد 
العمار، وكفاية سليمان فهد 
ــر مــحــمــد  ــابـ الـــديـــحـــانـــي، وجـ
جابر الخشم، وعبدالمحسن 
ــمـــد  ســـــامـــــر الـــــزنـــــكـــــي، ومـــحـ

ــبـــدالـــعـــزيـــز مــــدنــــي أحـــمـــد،  عـ
ــال،  ــ ــــوكـ ــالـ ــ ــيـ ــ ومـــصـــطـــفـــى أونـ
وضيدان بن مفرح العنزي، 

وسارة راشد الطخيم.
ويـــقـــدم حـــســـاب الــحــصــاد 
اإلسالمي في باقته الحالية 
مجموعة أوسع من المزايا، 
حيث يحظى الــرابــحــون من 
ــتـــحـــد« بــجــائــزة  عـــمـــالء »الـــمـ
 100000 ــة بـــقـــيـــمـــة  ــريــ ــهــ شــ
د.ك، إضــافــة إلــى 10 جــوائــز 
أسبوعية بقيمة 1000 دينار 
لكل جائزة، وتبقى الجوائز 
ربع السنوية الكبرى بقيمة 
250000 د.ك نـــقـــدا لــلــرابــح 
ــا يــــطــــمــــح إلـــيـــه  ــ ــي أهـــــــم مــ ــ هــ
الــــعــــمــــالء، حـــيـــث تـــمـــثـــل لــهــم 

فـــرصـــة حــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق 
حلم العمر، وفضال عن هذه 
الباقة من الجوائز الجذابة 
هــنــاك أيــضــا أربـــاح سنوية 
مــتــوقــعــة عــلــى أســــاس عقد 
الــوكــالــة، وهــو مــا يــزيــد من 
جـــاذبـــيـــة حـــســـاب الــحــصــاد 

اإلسالمي.
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قــــــــال رئـــــيـــــس غـــــرفـــــة تــــجــــارة 
وصناعة الكويت محمد جاسم 
الصقر إن بــلــوغ الــطــمــوح بشأن 
مستوى وحجم التبادل التجاري 
بين الكويت وموريتانيا، والذي 
ــــدت مـــنـــه عــــوامــــل مــوضــوعــيــة  حـ
 أكــبــر من 

ً
عـــديـــدة، يتطلب جــهــدا

الطرفين، مشيرا إلى أهمية زيارة 
الوفد الموريتاني والتي تشكل 

انطالقة طيبة في هذا االتجاه.
وأضــــــــاف الــــصــــقــــر، فــــي كــلــمــة 
لـــه خـــالل لــقــاء اســتــقــبــال الــغــرفــة 
 برئاسة 

ً
 موريتانيا

ً
 تجاريا

ً
وفدا

محمد زين العابدين الشيخ أحمد 
رئــيــس االتــحــاد الــوطــنــي ألربــاب 
العمل الموريتانيين، وحضور 
السفير الموريتاني لدى الكويت 
الدكتور محمد األمين ولد الشيخ، 
ومــمــثــلــيــن عـــن جـــهـــات حــكــومــيــة 
وشــركــات خاصة كويتية، أن ما 
يجمع بين األشقاء العرب من لغة 
وعقيدة وإخـــاء أكثر مما يحول 
دون لقائهم رغـــم بــعــد المسافة 
بين أقصى الغرب وأقصى الشرق، 
مــؤكــدا ضـــرورة العمل لتوظيف 
التاريخ المشترك في توثيق عرى 
التعاون وتوحيد المسيرة نحو 

العصر والمستقبل.
ــدد رئــــيــــس الـــغـــرفـــة عــلــى  ــ ــ وشـ
ــادي  ــتــــصــ أهـــمـــيـــة الـــتـــكـــامـــل االقــ
ــه،  ــل لــ ــ ــديـ ــ ــيــــار ال بـ الــــعــــربــــي كــــخــ

لمواجهة التحديات والمتغيرات 
ــدت آثــــارهــــا  ــ ــ الـــعـــالـــمـــيـــة الــــتــــي بـ
 أن 

ً
واضحة على الجميع، مؤكدا

الـــغـــرفـــة، ومــــن مــنــطــلــق حــرصــهــا 

وما يمليه الواجب عليها، تضع 
ــال  جــمــيــع إمـــكـــانـــاتـــهـــا أمــــــام رجــ
ــال مــــن الـــبـــلـــديـــن لــتــعــزيــز  ــ ــمـ ــ األعـ

العالقات التجارية األخوية.

وأضــاف: »إذا كــان من المؤكد 
أنه ال غنى عن تسهيالت الدولة 
ودعمها من المتطلبات األساسية 
لــفــتــح الــطــريــق فـــي االتــجــاهــيــن، 

فإن من المؤكد أيضا أن القطاع 
الــخــاص فــي الدولتين هــو الــذي 
يجب أن ينهض بهذه المسؤولية، 
ــتـــعـــرف والــتــعــريــف  ــــالل الـ مــــن خـ
والترويج للفرص االستثمارية، 
ــارة  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــر مــــــحــــــور الـ ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ولـ

والخدمات بينهما«.
بـــــــدوره، أكــــد رئـــيـــس االتـــحـــاد 
الــــــــوطــــــــنــــــــي ألربــــــــــــــــــــاب الـــــعـــــمـــــل 
ــن مــــحــــمــــد زيــــن  ــيــ ــيــ ــانــ ــتــ ــوريــ ــمــ الــ
الــعــابــديــن الــشــيــخ أحــمــد أهمية 
الــعــالقــات الــثــنــائــيــة الــتــي تجمع 
 إلى 

ً
الكويت ومــوريــتــانــيــا، الفــتــا

أنــهــا عــالقــات تتجذر باستمرار 
ــلــــديــــن  ــبــ ــي الــ ــ ــادتــ ــ ــيــ ــ وبــــــــــــــــــإرادة قــ

الشقيقين. 
وشــــــدد زيـــــن الـــعـــابـــديـــن عــلــى 
أهــمــيــة الــلــقــاء االقــتــصــادي الــذي 
استضافته غرفة تجارة وصناعة 
الــكــويــت ومـــا يحمله مــن دالالت 
عــلــى تــجــدد واســتــمــرار الــتــعــاون 
بين البلدين وتدعيم الشراكات 

الناجحة بينهما.
وقــــال إن الـــوفـــد الــمــوريــتــانــي 
يـــعـــد أكــــبــــر وفــــــد رجــــــــال أعـــمـــال 
يــــــزور الــــكــــويــــت، بـــمـــا ضـــّمـــه مــن 
رؤســــــــــــاء اتــــــــحــــــــادات وشـــــركـــــات 

وممثلين عن مختلف القطاعات 
الـــمـــوريـــتـــانـــيـــة، كـــمـــا اســتــعــرض 
ــرز  ــ ــانــــب الـــكـــويـــتـــي أبـ أمــــــــام الــــجــ
الفرص االستثمارية الواعدة في 
موريتانيا السيما في قطاعات 
الــــثــــروة الـــحـــيـــوانـــيـــة، والـــصـــيـــد، 

والزراعة، والطاقة، والمعادن. 
ــيـــر  ــفـ ــن جـــــانـــــبـــــه، قـــــــــال الـــسـ ــ ــ مـ
الموريتاني لدى الكويت الدكتور 
ــيــــن ولـــــد الـــشـــيـــخ إن  مــحــمــد األمــ
الــمــلــتــقــى يـــنـــدرج فـــي إطــــار دعــم 
عالقة البلدين التي تتعزز يوما 
بعد يوم وفقا إلرادة قيادتيهما، 
 أن حكومة بالده مستعدة 

ً
مؤكدا

ــيـــالت  ــهـ ــتـــسـ ــم الـ ــديــ ــقــ ــتــ تــــمــــامــــا لــ
كـــــافـــــة الســــتــــقــــبــــال واحــــتــــضــــان 

المستثمرين الكويتيين.
 
ً
ــن عـــــــددا ــ ــيــ ــ واســـــتـــــعـــــرض األمــ
مــن اتــفــاقــات الــشــراكــة والــتــعــاون 
الــتــجــاري واالقــتــصــادي القائمة 
ــــى   إلـ

ً
ــــن الـــــبـــــلـــــديـــــن، مـــــشـــــيـــــرا ــيـ ــ بـ

اتــفــاقــيــتــيــن فـــي طــــور الــتــوقــيــع، 
بالمجالين المصرفي والمنافسة 
وتنظيم السوق، وهو ما يساهم 
فــي تشجيع االســتــثــمــار والــدفــع 
قدما بالتعاون االقتصادي بين 

البلدين الشقيقين.

ــيـــة مــع  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــة االسـ ــراكــ ــشــ فــــي إطـــــــار الــ
مؤسسات القطاع النفطي، نظم بنك الكويت 
الوطني برنامجا تدريبيا مكثفا ومجموعة 
مـــن ورش الــعــمــل لــمــوظــفــي شـــركـــة الــبــتــرول 
الــوطــنــيــة الــكــويــتــيــة، اســتــهــدف مــوضــوعــات 
الــقــيــادة واالبــتــكــار، بــالــتــعــاون مــع مجموعة 
الشركات األجنبية والنفط والتمويل التجاري 

في البنك.
وتم بنجاح عقد ورش عمل حول القيادة 
واالبــتــكــار لــعــدد مــن موظفي شــركــة البترول 
الوطنية من فئة مراقب/ مهندس أول ضمن 
برنامج إدارة الــقــدرات على مستوى القطاع 

النفطي.
واستهدف البرنامج، الذي جاء تحت عنوان 
»إدارة الــمــواهــب فــي قــطــاع النفط الكويتي«، 
وُعـــقـــد عــلــى 3 دفـــعـــات مــنــذ مــنــتــصــف يــنــايــر 
حتى 9 فبراير، نحو 65 متدربا، وركــز على 
العديد من الموضوعات الهامة التي تضمنت 
ــة، وكـــذلـــك مــحــفــزات اإلبــــداع  ــرؤيــ الـــقـــيـــادة والــ
واالبتكار، إضافة إلى منح المتدربين إمكانية 
 NBK« الوصول إلى منصة الوطني التعليمية
E-Learning Hub« لمدة شهر، والتي تزخر 
بعروض تدريب مكثفة تشمل دورات تنمية 
الـــمـــهـــارات الــشــخــصــيــة، إضـــافـــة إلــــى بــرامــج 
ــار، وكــذلــك  ــكـ ــتـ مــتــخــصــصــة فـــي اإلبــــــداع واالبـ

مهارات اتخاذ القرار وريادة األعمال.
وشــهــدت ورش العمل المختلفة، التي تم 
تنظيمها للمتدربين، زيارات ميدانية لمكاتب 
بــنــك »ويـــــــاي«، أول بــنــك رقـــمـــي فـــي الــكــويــت، 

وكذلك المكتب الرقمي لمجموعة بنك الكويت 
الوطني، للتعرف على تجربة البنك الرائدة في 

االبتكار والتحول الرقمي.
وبهذه المناسبة، قال المدير العام للموارد 
الــبــشــريــة لــمــجــمــوعــة بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي 
عــمــاد العبالني: »نسعى باستمرار فــي بنك 
الكويت الوطني إلــى تكريس موقعنا الرائد 
ــبـــر مــــؤســــســــات الــــقــــطــــاع الــــخــــاص الــتــي  ــأكـ كـ
تلتزم بمسؤوليتها االجــتــمــاعــيــة، مــن خالل 
مجموعة واسعة من الــمــبــادرات التي تشمل 
تــدريــب الــكــوادر الوطنية العاملة فــي جميع 
مــؤســســات الـــدولـــة، وعــلــى رأســهــا مؤسسات 
القطاع النفطي، األمر الذي يسهم في تعزيز 
رأس المال البشري ويدعم االقتصاد الكويتي«.
وأضـــــــاف الـــعـــبـــالنـــي أن الـــبـــنـــك اســتــحــدث 
بــرنــامــجــا تــدريــبــيــا فــريــدا، يــهــدف إلـــى اطــالع 
مؤسسات القطاع النفطي على تجربة البنك 
الرائدة في االبتكار والتحول الرقمي، إضافة 
إلـــى الــتــعــرف عــن كــثــب عــلــى مــفــهــوم الــقــيــادة 
والــرؤيــة، وإلــقــاء نظرة شاملة على منظومة 
صناعة االبتكار وتشجيع اإلبداع داخل ثقافة 

البنك المؤسسية.
وأشـــــار إلــــى أن الــبــنــك أتــــاح لــمــتــدربــي 
شركة البترول الوطنية الكويتية إمكانية 
ــن الـــمـــحـــتـــوى الـــتـــدريـــبـــي  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ االسـ
المميز على منصة بنك الكويت الوطني 
التعليمية »NBK E-Learning Hub«، والتي 
تمثل ثـــورة شــامــلــة فــي مــفــهــوم الــتــدريــب 
الــــذي يعتمد عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا لجعل 

التعلم اإللكتروني أكثر جاذبية وفاعلية.
ــر الــمــديــر الــعــام لمجموعة  مــن جــهــتــه، ذكـ
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لــلــشــركــات األجــنــبــيــة 
والــنــفــط والــتــمــويــل الــتــجــاري بــراديــب هــانــدا: 
»لدينا شــراكــة طويلة األمــد تمتد لعقود مع 
مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة 
الــعــامــلــة فـــي الـــكـــويـــت، كــمــا أن الــبــنــك يــنــفــرد 
ــدة عــمــل تــضــم فــريــقــا مــتــمــرســا  ــ بــتــوفــيــر وحـ
ومتكامال يقوم على توفير أفضل الخدمات 
ــيـــة الـــــجـــــودة لــــهــــذا الـــقـــطـــاع  ــالـ الـــمـــصـــرفـــيـــة عـ

الحيوي«.
وعبر هاندا عن سعادته بإقامة البرنامج 
التدريبي لموظفي شركة البترول الوطنية 
ــنـــي« لــديــه  الــكــويــتــيــة، مــشــيــرا إلــــى أن »الـــوطـ
ــاع الــنــفــط  ــاه قــــطــ الـــــتـــــزام قــــــوي وراســــــــخ تــــجــ
والــغــاز، ويتطلع دائما إلــى دعــم هــذا القطاع 

االستراتيجي بشكل مستمر. 
ــبـــادرات بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي  وتــعــكــس مـ
التدريبية رؤيته العميقة تجاه االستثمار في 
الموارد البشرية، حيث يوفر البنك ألجل ذلك 
نخبة من أفضل خبراء العمل المصرفي الذين 
يقدمون خبراتهم لتلك الكوادر الواعدة، حيث 
تــتــواصــل هــذه الــمــبــادرات ســنــويــا، انسجاما 
مــــع ســـيـــاســـات الـــبـــنـــك الــــراســــخــــة لــلــنــهــوض 
بمسؤولياته االجتماعية، وإيمانا منه باألثر 
الفعال لهذه البرامج الهادفة لخدمة المجتمع 
وأبنائه، كما أنها تعكس الدور القيادي الذي 
يلعبه الــبــنــك الــوطــنــي فــي هـــذا الــمــجــال منذ 

عقود طويلة.

ــع اســتــراتــيــجــيــتــه  تـــمـــاشـــيـــا مــ
ــــى االســـتـــثـــمـــار ودعــــم  ــة إلـ ــيـ ــرامـ الـ
ــن بــنــك  ــلـ الـــجـــانـــب الــــريــــاضــــي، أعـ
بوبيان رعايته ألنشطة أكاديمية 
»سفنتين فــور« لكرة القدم خالل 
فترة موسم رياضي جديد، وذلك 
لـــصـــنـــاعـــة نـــاشـــئـــيـــن مــحــتــرفــيــن 
رياضيا وقادرين على الدخول في 
منافسات كروية، وتمثيل الكويت 
ــيـــة  ــبــــطــــوالت الـــدولـ ــبــــرى الــ فــــي كــ

وحتى المحلية.
ــال الــمــديــر األول فــي إدارة  وقــ
االتصاالت والعالقات المؤسسية 
في بنك بوبيان وليد الصقعبي: 
ــة  ــيــ ــمــ ــاديــ »يــــســــعــــدنــــا رعــــــايــــــة أكــ
سفنتين فــور باعتبارها واحــدة 
من أهم الجهات المعنية بتدريب 
الــنــاشــئــيــن مـــن عــمــر 7 حــتــى 17 
عــامــا فــي كــرة الــقــدم، وتــقــديــم كل 
الدعم إلعداد جيل محترف ومبدع 
رياضيا، السيما في رياضة كرة 
الــقــدم، لــمــا تمثله هـــذه الــريــاضــة 
مــن عشق لــدى الكثير باختالف 

أعمارهم«.
وأوضــح الصقعبي أنه »خالل 

ــدار  رعــايــتــنــا الــمــســتــمــرة عــلــى مـ
خمس سنوات على التوالي، نجح 
خاللها أكثر من 80 العبا ناشئا 
مــن المنضمين إلـــى األكــاديــمــيــة 
فــي االلــتــحــاق بــصــورة احترافية 
بعدد من األندية الكويتية، مثل 
الــقــادســيــة والــعــربــي والــكــويــت«، 
مــضــيــفــا أنـــه خـــالل هـــذا الــمــوســم 
سيتم تبني تدريب ورعاية أكثر 
من 300 من الناشئين، من خالل 
إعــــداد بــرنــامــج تــدريــبــي متكامل 

ــر مـــــــهـــــــارات الـــالعـــبـــيـــن  ــويــ ــطــ ــتــ لــ
الصغار ورفع مستوياتهم الفنية 
واكـــتـــســـاب الـــخـــبـــرات الــريــاضــيــة 
لتهيئتهم لــلــتــعــايــش مــع أجـــواء 
البطوالت الرسمية وغرس طموح 

الفوز لديهم. 
ــا يميز  ــم مـ ــار إلــــى أن أهــ ــ وأشــ
بـــرنـــامـــج األكـــاديـــمـــيـــة الــتــدريــبــي 
هــو إتــاحــة الــفــرصــة للمنضمين 
ــبــــي  ــــاق بــــمــــخــــيــــم تــــدريــ ــــحـ ــتـ ــ ــــاللـ لـ
احترافي في ريال مدريد أو أحد 

األندية الدولية األخــرى يمكنهم 
مــن خــاللــه الــتــعــرف على معايير 
وأصول اللعب بصورة احترافية 
تحت إشراف مدربين معتمدين، 
مبينا أن هذه الرعاية تتماشى مع 
رؤية بنك بوبيان الممنهجة تجاه 
دعم مختلف األنشطة والفعاليات 
الرياضية، وحث مختلف الشرائح 
ــلــــى مــــمــــارســــة الـــــريـــــاضـــــة، بــل  عــ
وتشجيعهم لــلــوصــول بــهــا إلــى 
المنافسات المحلية واإلقليمية 

وربما العالمية.
ــى كـــل من  ــه بــالــشــكــر إلــ وتـــوجـ
الــكــابــتــن بـــدر الــمــطــوع والكابتن 
ــنـــادي  ــبـــي الـ حــســيــن فــــاضــــل، العـ
األزرق سابقا ومؤسسا أكاديمية 
174، على هــذه الــبــادرة الكريمة، 
ــهــــا  ــــت مــــــــن خــــاللــ ــكـ ــ ــلـ ــ والــــــــتــــــــي سـ
طــريــقــا تــأســيــســيــا إلعــــــداد جيل 
ــيـــن لـــديـــهـــم قــــــدرات  ــئـ ــنـــاشـ ــن الـ ــ مـ
وتحويلهم إلى محترفين نطمح 
ــــي تــمــثــيــل  ــة فـ ــ ــدايـ ــ ــكــــونــــوا بـ أن يــ
ــبـــطـــوالت  ــبــــرى الـ الــــكــــويــــت فــــي كــ

الدولية.
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»األهلي« الراعي الماسي لمؤتمر اتحاد 
طلبة الكويت – المملكة المتحدة

أعلن البنك األهلي الكويتي توقيعـه 
اتفاقيـة رعايته الماسية، ومشاركته 
فــي مــؤتــمــر االتـــحـــاد الــوطــنــي لطلبة 
ــكــــويــــت– فـــــرع الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة  الــ
السنوي السادس والخمسين بعنوان 
»عز وفخر«، من 24 إلى 26 الجاري في 
مدينة لندن، بحضور بدر العوضي 
سفير الكويت لدى المملكة المتحدة 

وأيرلندا الشمالية.
وخـــالل المؤتمر سيقيم »األهــلــي« 
مــجــمــوعــة مـــن الــفــعــالــيــات الــمــوجــهــة 
ــا: بــــطــــولــــة الــــركــــالت  ــنــــهــ ــبـــة، مــ ــلـ ــلـــطـ لـ
الترجيحية، وفعالية حساب الفوز، 
إضافة إلــى عقد نــدوة يقدمها فريق 

الموارد البشرية التابع للبنك. 
 عـــلـــى هـــــذه الــمــنــاســبــة، 

ً
وتـــعـــلـــيـــقـــا

صرح صقر آل بن علي، رئيس وحدة 
االتــــصــــاالت والـــعـــالقـــات الــخــارجــيــة 
 بوجود 

ً
بــاإلنــابــة: »نحن ســعــداء جــدا

)األهــــلــــي( كــــــراٍع مـــاســـي فـــي مــؤتــمـــــر 
االتــــحــــاد الـــوطـــنـــي لــطــلــبــة الـــكـــويـــت- 
ــتـــحـــدة الــــســــادس  ــرع الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـ ــ فــ
والخمسين، والمساهمة فــي رعاية 
ــة الــمــصــاحــبــة  الــفــعــالــيــات واألنـــشـــطـ
 
ً
 مــهــمــا

ً
لــــــه، فــــاالتــــحــــاد يـــــــؤدي دورا

فــي دعـــم ومــســاعــدة أبــنــائــنــا الطلبـة 
الــــدارســــيــــن فــــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة، 
وتـــقـــديـــم اإلرشـــــــــادات والــتــوجــيــهــات 
 فــــي بــــدايــــة مـــشـــوار 

ً
ــهـــم، خـــصـــوصـــا لـ

الطلبة الدراسي. فالدراسة األكاديميـة 
عاليـة المستوى والخبرة الحياتيـة 
التي يكتسبونها في الخـارج، تحتم 
علينا دعمهم، وتذليل العقبات التي 
تــواجــهــهــم خـــالل فــتــرة دراســتــهــم في 

الخارج«.
وتابع آل بن علي: »رعاية )األهلي( 
ألبــنــائــنــا الــطــلــبــة لــيــســت بــالــجــديــدة، 
ــارك فـــي رعـــايـــة فــعــالــيــات  ــ فــالــبــنــك شـ
ــاد الــكــويــتــي  ســابــقــة لــمــؤتــمــر االتــــحــ
لــلــطــلــبــة- فـــــرع الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
األميركية، وأنشطة جامعة الكويت 
فــي مختلف التخصصات. رعايتنا 

ــنـــي لــطــلــبــة الــكــويــت  ــاد الـــوطـ لـــالتـــحـ
بمنزلة امتداد الستثمارنا في تطوير 

الطاقات الكويتية الشـابة«.
وأضاف: »سيقيم )األهلي( فعاليات 
متعددة ومميزة موجهة بشكل خاص 
ألبنائنا الطلبة في المملكة المتحدة، 
مــثــل بــطــولــة الــــركــــالت الــتــرجــيــحــيــة، 
 من 

ً
التي ستشهد مشاركة 32 فريقا

الطلبة الدارسين في المملكة المتحدة 
يـــتـــنـــافـــســـون خـــاللـــهـــا عـــلـــى الـــمـــراكـــز 
األولى، والحصول على جوائز نقدية 
9000 جنيه استرليني،  مجموعها 
إضافة إلى مسرحية ترفيهية، وإقامة 
ســحــب خــــاص لــحــســاب الـــفـــوز الـــذي 
سيعقد في 25 فبراير بفندق هلتون 
بارك لين– لندن. وستتضمن الفعالية 
 على جوائز مالية قّيمة للطلبة 

ً
سحبا

المشاركين بالفعالية، إضافة إلى عقد 
ندوة يقدمها فريق الموارد البشرية 
الــتــابــع لــــ )األهـــلـــي( لــتــعــريــف الطلبة 
بــالــبــنــك، وأنــشــطــتــه، وتــوفــيــر فــرص 

العمل المستقبلية للطلبة«.
تـــجـــدر اإلشـــــــارة إلــــى أن »األهـــلـــي« 
ــز مــالــيــة  ــوائـ ســيــقــوم بــتــخــصــيــص جـ
بــقــيــمــة 10 آالف ديـــنـــار لــلــطــلــبــة، من 
ــــالل مـــشـــاركـــتـــهـــم فـــــي مـــســـابـــقـــات  ــ خـ
وأنــشــطــة مختلفة تتضمن األسئلة 
ــنـــك، وعـــن  ــبـ ــن الـ ــة عــ ــلـ ــئـ الــــعــــامــــة، وأسـ

الحملة التوعوية المصرفية »لنكن 
على دراية«.

وفــــي الـــيـــوم الــخــتــامــي لــلــمــؤتــمــر، 
والذي يصادف 26 فبراير، سيحتفل 
»األهلي« باألعياد الوطنية مع الطلبة 
عد 

ُ
بمنطقة كوفنت غـــاردن، والــتــي ت

واحدة من أهم نقاط الجذب السياحية 
في لندن، بتنظيم فعاليات ترفيهية 
وبــرنــامــج خــاص بــاألعــيــاد الوطنية، 
والفوز بالعديد من الجوائز النقدية.

جدير بالذكر، أن االتحاد الوطني 
لطلبة الكويت- فرع المملكة المتحدة، 
هو أحد أفرع االتحاد الوطني لطلبة 
الــكــويــت، وتــأســس عـــام 1952 باسم 
االتحاد الوطني لطلبة الكويت- فرع 
الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وأيـــرلـــنـــدا، وهــو 
مــنــظــمــة طــالبــيــة يــتــم انــتــخــابــهــا من 
قــبــل الــطــلــبــة الــكــويــتــيــيــن الــدارســيــن 
فــــي الــمــمــلــكــة الـــمـــتـــحـــدة. والــمــؤتــمــر 
السادس والخمسون لالتحاد الوطني 
لطلبة الكويت، الذي يعقـد في لندن، 
ســيــشــمــل مــجــمــوعـــــة مـــن الــفــعــالــيـــــات 
المتنوعة، ضمنها: حلقات البحث، 
وتقديم الجوائز، واألنشطة الرياضية، 
ومــعــرض الــفــرص الوظيفية للطلبة 

الخريجين.
ــم  ــ ويـــســـعـــى »األهــــــلــــــي« بـــشـــكـــل دائـ
لـــتـــقـــديـــم دعـــمـــه لــمــخــتــلــف األنــشــطــة 
ــل الــكــويــت وخــارجــهــا،  الــطــالبــيــة داخـ
ــلــــي«  كـــجـــزء مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »األهــ
التي ينتهجها حول تعزيز دوره في 
الــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة، وتــركــيــزه 
الكبير على قطاع التعليم والشباب. 

 في 
ً
 حيويا

ً
كما يلعب البنك دورا

دعــــم الـــشـــبـــاب الــخــريــجــيــن، بــتــقــديــم 
الفرص الوظيفية والبرامج التدريبية 
ــــق انـــضـــمـــامـــهـــم إلــــى  ــريـ ــ ــهــــم عـــــن طـ لــ
 
ً
عد مركزا

ُ
»أكاديمية األهــلــي«، التي ت

لتدريب وتعليم الخريجين الــجــدد، 
والتي تم تأسيسها عام 2009، إذ يتم 
من خاللها تدريب الطلبة وتشجيعهم 
عــلــى الــعــمــل فـــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي، 
بــهــدف اكــتــشــاف الــمــواهــب وتــطــويــر 

مهاراتهم.
ويـــواصـــل »األهـــلـــي« الــتــزامــه بدعم 
العمالة الوطنية، من خالل استقطاب 
ــوادر الـــوطـــنـــيـــة، عـــبـــر مــشــاركــتــه  ــ ــكـ ــ الـ
ــعــــارض الـــوظـــيـــفـــيـــة  ــمــ ــلــ ورعـــــايـــــتـــــه لــ
ولمجموعة من الفعاليات واألنشطة 
الــمــخــتــلــفــة الــــتــــي تـــرتـــكـــز عـــلـــى دعـــم 
وتــعــلــيــم وتـــدريـــب وتــطــويــر الـــكـــوادر 
الـــوطـــنـــيـــة الــــشــــابــــة لـــتـــوظـــيـــفـــهـــم فــي 

مختلف المجاالت.

صقر آل بن علي

»بوبيان« يرعى أكاديمية 174 لكرة القدم 
للعام الخامس على التوالي

الصقر مكرمًا زين العابدين

لقطة جماعية مع المتدربين

الصقعبي متوسطًا ممثلي األكاديمية

»الوطني« يختتم برنامج تدريب في القيادة 
واالبتكار لموظفي »البترول الوطنية«

»التجاري« يصدر بطاقة مسبقة الدفع
 باألعياد الوطنية

ً
من ماستركارد احتفاال

 مع االحتفال باألعياد الوطنية 
ً
تزامنا

لــلــكــويــت، أعــلــن الــبــنــك الــتــجــاري إصـــداره 
تصميمين مميزين لبطاقة ماستركارد 
مسبقة الدفع، والتي تظهر صورة أبراج 
الكويت وألــوان علم الكويت، إضافة إلى 
عــبــارة »سلمت للمجد«، والــتــي هــي جزء 

من النشيد الوطني الكويتي.
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، صــرحــت الــمــديــرة 
ــز الـــبـــطـــاقـــات بــقــطــاع  ــركـ ــمـ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـ
الخدمات المصرفية لألفراد غدير سراب، 
بــأنــه »بمناسبة الــذكــرى الــــ62 لالحتفال 
بــاألعــيــاد الــوطــنــيــة مـــع عــمــالئــنــا، أصـــدر 
البنك بطاقة ماستر كــارد مسبقة الدفع 
بتصميمين حصريين ومميزين، حيث 

يمكن للعمالء االختيار ما بين التصميم 
الــــعــــمــــودي لـــبـــطـــاقـــة أبـــــــراج الــــكــــويــــت، أو 
التصميم األفقي لبطاقة )سلمت للمجد(«، 
ــذا اإلصــــــدار ســيــكــون  ــ مــشــيــرة إلــــى أن »هـ
بــمــنــزلــة تـــذكـــار لــلــعــمــالء ولــلــبــنــك بــهــذه 
المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا 

.»
ً
جميعا

 عــلــى الــعــمــالء 
ً
ــه تــيــســيــرا وأضــــافــــت أنــ

ــدار الــحــصــري  ــ لــلــحــصــول عــلــى هـــذا اإلصـ
من البطاقة الجديدة، فإنه يمكنهم طلب 
هــذه البطاقة الجديدة ذات التصميمين 
المميزين مباشرة عبر تطبيق البنك على 
الــهــواتــف الذكية CBK Mobile أو زيــارة 
.
ً
أقرب فرع لهم وإصدارها وتسلمها فوريا

الصقر: التكامل االقتصادي العربي خيار ال بديل له
الغرفة بحثت مع وفد موريتاني مستوى التبادل التجاري

جراح الناصر

https://www.aljarida.com/article/15499
https://www.aljarida.com/article/15497
https://www.aljarida.com/article/15495
https://www.aljarida.com/article/15493
https://www.aljarida.com/article/15492


العدد 5268 / الخميس 23 فبراير 2023م / 3 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
اقتصاد economy@aljarida●com11

 لموظفيها 
ً
 عائليا

ً
stc تقيم تجمعا

 باألعياد الوطنية
ً
احتفاال

 ،stc استضافت شركة االتصاالت الكويتية
 لموظفيها، في مقرها 

ً
 حصريا

ً
تجمعا عائليا

الرئيسي ببرج أولمبيا، وسط أجواء احتفالية 
بمناسبة األعــيــاد الوطنية فــي الكويت، شهد 
إقامة عدد من الفعاليات والمسابقات والعروض 

الموسيقية.
وخـــال الــحــدث الــمــلــيء بالطاقة والمحبة، 
اشــتــرك أفــــراد عــائــلــة stc فــي عـــدد مــن األلــعــاب 
الترفيهية والمسابقات، كما تفاعلوا مع العرض 
الــمــبــاشــر لــلــفــرقــة الــمــوســيــقــيــة وســــط أجــــواء 
احتفالية. وأتاحت هذه المبادرة، التي أطلقتها 
stc لعائلتها فــرصــة لــلــتــواصــل مـــع بعضهم 
البعض، وتعزيز عاقاتهم فيما بينهم في بيئة 

صحية وإيجابية. 
كــمــا شــهــدت الــفــعــالــيــة عــــرض stc إعــانــهــا 
التلفزيوني باألعياد الوطنية بعنوان »حبيبة 
ــــة«، فـــي إطـــــار حــمــلــتــهــا الــشــامــلــة  ــريـ ــ الــــــروح والـ
والمتكاملة لألعياد الوطنية، وســط حماس 
كبير، حيث تلقى العمل ردود فعل إيجابية من 
الموظفين، السيما أن العمل الفني لهذا العام تم 
على يد نخبة من المبدعين وعلى رأسهم الفنان 
بدر الشعيبي، والمخرج السينمائي الكويتي 

جاسم الحربان. 
وفي بيانها، أشارت stc إلى أنه سيتم إطاق 
ــــان الــتــلــفــزيــونــي االحــتــفــالــي باليوم  هـــذا اإلعـ
الوطني وعيد التحرير في الكويت، بهدف ترك 
تأثير إيجابي على المجتمع من خال تذكير 
الناس بالثراء الثقافي الغني للباد وتراثها 

الممتد.
ــتـــزام stc تجاه  ــتـــاج الــفــنــي الـ  ويــعــكــس اإلنـ
الوطن والمواطنين، كما يرمز إلى جهود الشركة 
المتواصلة في سبيل توطيد العاقات بين أفراد 

المجتمع، وإبراز دورها في دعم تطور وتنمية 
المجتمع وتعزيز التواصل بين أفراده.

وأضافت: »تم تنظيم هذا الحدث كجزء من 
حملتها المتواصلة خـــال فــبــرايــر لاحتفال 
بـــاألعـــيـــاد الــوطــنــيــة الــتــي تـــم تنظيمها تحت 
مظلة المسؤولية المجتمعية الشامل لشركة 
stc. وتضم الحملة أنشطة وبــرامــج وعروضا 
ترويجية خاصة أطلقتها الشركة طوال الشهر. 
وتهدف الشركة إلى تعزيز العاقة بين الموظفين 
وتعزيز ثقافة العمل فيها، بما يسهم في رفع 

الروح المعنوية والكفاءة.
وقالت دانة الجاسم المدير العام التصاالت 
الشركات في stc: »نقدر في الشركة بشدة أهمية 
تعزيز العاقات الصحية وثقافة العمل التمكينية 
بين موظفي الشركة، حيث تسعى جاهدة من 
أجل خلق بيئة إيجابية وداعمة تمكن الموظفين 
ا من عائلة  أن يزدهروا ويفخروا بكونهم جــزًء

stc الكبيرة. وتماشيا مع الحمات الخارجية 
التي يتم تنظيمها في إطار برنامج المسؤولية 
المجتمعية للشركات، يمتد إطــار عملنا نحو 
تنظيم فعاليات حصرية لموظفينا، السيما 
عندما يتعلق األمر باالحتفال بالعيد الوطني 

وعيد التحرير في الكويت«. 
وأضافت ان »احتفاالتنا باألعياد الوطنية 
تأتي من حرصنا والتزامنا بالحفاظ على مكانة 
الشركة كجزء من النسيج االجتماعي المتكامل 
للكويت، وتزامنا مــع احتفاالت دولــة الكويت 

بأعيادها«. 
 
ً
واختتمت الجاسم بتهنئة أهل الكويت قيادة
 وجميع المقيمين على هـــذه األرض 

ً
وشــعــبــا

الطيبة في عيدها الوطني ويوم التحرير يومي 
ــدوام الفرح  25 و26، معربة عــن تمنيات stc بـ
والسعادة واألمن واألمان بمناسبة االحتفاالت 

باألعياد.

موظفو stc خال احتفالها باألعياد الوطنية

»طلبات« و»المرور« تطلقان أسبوع السالمة 
المرورية الثالث للسائقين

أعلنت »طلبات«، أمس، انطاق 
ــــادرة  ــبـ ــ ــثــــة مـــــن مـ ــالــ ــثــ ــة الــ ــخـ ــنـــسـ الـ
ــة«  ــ ــــروريـ ــمـ ــ »أســــــبــــــوع الــــســــامــــة الـ
 فـــي الـــكـــويـــت، بــالــتــعــاون 

ً
رســـمـــيـــا

مــع اإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور، الــذي 
بــدأ ٢١ الجاري ويستمر حتى ٢٧ 
الجاري، ويحتوي على مجموعة 
من الفعاليات واألنشطة المتنوعة، 
لزيادة الوعي وتوفير التدريب حول 
الــســامــة عــلــى الــطــرق للسائقين، 
وتـــعـــريـــفـــهـــم عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
السامة الخاصة بطلبات، من خال 
الــعــروض التوضيحية الميدانية 
والمحتوى التعليمي والتوصيات.
وتقيم »طلبات« هــذه المبادرة 
بشكل ربـــع ســنــوي، وهـــي واحـــدة 
من مجموعة من مبادرات الشركة 
العديدة والتي تتماشى مع التزامها 
ــة،  ــمـــروريـ الــمــســتــمــر بــالــســامــة الـ
ــــى تــحــفــيــز الــســائــقــيــن  وتــــهــــدف إلـ
 ،

ً
على توخي معايير األمــان دائما

والــتــركــيــز فـــي الــمــقــام األول على 
سامتهم وسامة مرتادي الطرق، 
 مـــــن الـــــنـــــدوات 

ً
ــتـــضـــمـــن عــــــــــددا وتـ

والــفــعــالــيــات حـــول الــســامــة على 

الطريق، بالتعاون مع اإلدارة العامة 
للمرور، وكــذلــك توعية السائقين 
بــكــل طـــرق الــســامــة عــلــى الطريق 
وأهمية االلتزام بالقوانين المرورية.

ونـــظـــمـــت »طـــلـــبـــات« فــــي الـــعـــام 
الماضي فعاليات توعوية بالتعاون 
مع اإلدارة العامة للمرور، والعديد 
من الجلسات الميدانية التفاعلية 
حول السامة بدعم من مسؤولي 

أسطول السائقين.
بهذه المناسبة، صــرح رئيس 

إدارة العاقة الحكومية واالتصال 
بــشــركــة طــلــبــات الــكــويــت عبدالله 
الـــــمـــــنـــــصـــــور: »نــــــحــــــن فــــــخــــــورون 
بالتقدم الذي حققناه في ٢٠٢٢ في 
جانب السامة الــمــروريــة، بفضل 
االستثمار العظيم الــذي قامت به 
الشركة، وكذلك التعاون مع اإلدارة 
العامة للمرور، لتطبيع وتطوير 
اشتراطات السامة المرورية التي 
تقع على رأس هرم أولويات الشركة، 
وسنواصل تقديم المبادرات التي 

تهدف إلى زيــادة الوعي وااللتزام 
بالقوانين المرورية«.

وأضاف المنصور أن »التعاون 
مــع اإلدارة العامة للمرور وإدارة 
ــار  ــي يـــأتـــي فــــي إطــ ــنــ اإلعــــــــام األمــ
اســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة للتواصل 
مع كل الجهات الحكومية، لنكون 
جــهــة مـــبـــادرة فـــي تــقــديــم الــحــلــول 
واالقـــتـــراحـــات، والـــتـــي ستنعكس 
ايجابا على صناعة التكنولوجيا 
وســــــــوق تـــوصـــيـــل الـــطـــلـــبـــات فــي 

الكويت«.
وأوضــــــح أن أســـبـــوع الــســامــة 
المرورية لسائقي طلبات يتضمن 
مجموعة من الحصص التدريبية 
وورش الــــعــــمــــل الـــــتـــــي تـــنـــاقـــش 
مــواضــيــع الــســامــة الـــمـــروريـــة، إذ 
تهدف أسابيع المبادرة إلى زيادة 
الوعي لدى عماء طلبات وجميع 
أفـــراد المجتمع حــول المسؤولية 
المشتركة لجعل الطرق أكثر أمانا، 
ولـــذلـــك تضمنت الـــمـــبـــادرة أيضا 

أنشطة غير مخصصة للسائقين.

 الــعــمــيــد سعيد 
ً
الــمــنــصــور مــكــرمــا

العميري والعقيد خالد العدواني

»المركز«: نمو القطاع العقاري الخليجي 
بالنصف األول من 2023

أطــلــق المركز المالي الكويتي 
ــقــــاريــــر حــــــول الـــقـــطـــاع  ســلــســلــة تــ
العقاري فــي الكويت والسعودية 
 مـــن حــرص 

ً
ــا واإلمـــــــــــارات، انـــطـــاقـ

ــلـــى إطـــــــاع الـــعـــمـــاء  »الــــمــــركــــز« عـ
والمهتمين بالقطاع العقاري على 

آخر التطورات فيه.
وكشفت تلك التقارير أن القطاع 
العقاري في دول مجلس التعاون 
 ،

ً
 ملحوظا

ً
الخليجي يشهد تقدما

 بــأســاســيــات االقــتــصــاد 
ً
مـــدعـــومـــا

ــلــــي الـــمـــتـــيـــنـــة، مـــــع تـــوقـــعـــات  الــــكــ
 فــــي الــنــمــو 

ً
بـــــأن يــشــهــد تــــســــارعــــا

بــالــنــصــف األول مـــن 2023، وفــق 
تقارير »التوقعات العقارية خال 
النصف األول مــن 2023 للكويت 
والسعودية واإلمارات« التي صدرت 

عن »المركز«.
وتـــغـــطـــي الـــتـــقـــاريـــر الــســنــويــة 
التي أعدتها شركة مــارمــور مينا 
إنتليجنس، الذراع البحثية للمركز، 
أنشطة االقتصاد الكلي والجزئي 
 إلـــى »الــمــؤشــر الــعــقــاري 

ً
اســـتـــنـــادا

الكلي« للمركز، الذي صمم ليساعد 
المستثمرين فــي تحديد الوضع 

الحالي للقطاع العقاري.

وأظــهــر تقييم توقعات السوق 
الــعــقــاري لــعــام 2023 الــصــادر عن 
المركز أن السوق العقاري الكويتي 
ســيــتــســارع بـــصـــورة مــعــتــدلــة في 
ــن 2023، وفـــق  الـــنـــصـــف األول مــ
»المؤشر العقاري الكلي« بنسبة 
3.6 مــن 5.0 فــي الــمــئــة، وأن تصل 
السعودية إلى 3.5، فيما يتوقع أن 

تسجل اإلمارات 3.7.

الكويت

تـــوقـــع تــقــريــر الـــمـــركـــز للقطاع 
العقاري فــي الكويت للعام 2023 
أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي 
ــالـــي الــحــقــيــقــي لــلــنــفــط في  ــمـ اإلجـ
الــكــويــت 2% بــحــلــول نــهــايــة عــام 
2023، مــقــارنــة بـــ 12.4% فــي عام 
2022، نتيجة لتقليص اإلنــتــاج 
الـــــذي أقـــرتـــه مــجــمــوعــة »أوبــــــك +« 
واالنــخــفــاض المتوقع فــي الطلب 
بسبب المخاوف من حدوث ركود 
عــالــمــي. كما يتوقع نمو النشاط 
االقــتــصــادي غير النفطي بنسبة 

3.4% خال 2023.
ويــــضــــيــــف الــــتــــقــــريــــر أنــــــــه مــع 

انـــخـــفـــاض اضــــطــــرابــــات ســلــســلــة 
التوريد العالمية، اتجه التضخم في 
الكويت إلى التباطؤ، وسجل معدل 
مؤشر أسعار المستهلك 3.27% في 
أكتوبر 2022 مقارنة بـ 4.71% في 

أبريل 2022. 
ــر  ــات مـــؤشـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ومــــــــن أهــــــــم مـ
التضخم أســعــار الــمــواد الغذائية 
ــــات بـــســـبـــب اعـــتـــمـــاد  ــــروبـ ــــشـ ــمـ ــ والـ
الكويت الكبير على الواردات، التي 
انخفضت إلى 6.63% في أكتوبر 

2022 مقارنة بأعلى مستوياتها 
عند 9.13% في أبريل. 

ــاع  ــفــ ــر أن ارتــ ــريـ ــقـ ــتـ ــر الـ ــهـ ــظـ ويـ
إجمالي نمو االئتمان إلى %11.7 
فــي الــربــع الــثــالــث مــن 2022 على 
أساس سنوي مقارنة بنسبة %4 
في الربع الثالث 2021 على أساس 
سنوي، ومع استمرار ارتفاع أسعار 
الفائدة وضغوط الركود العالمي، 
مــن الممكن أن تـــؤدي إلـــى خفض 

نشاط اإلقراض.

»كامكو إنفست«: انخفاض التضخم العالمي في المدى القريب
 لاقتصاد العالمي، إذ 

ً
 مضطربا

ً
كــان 2022 عاما

وصلت معدالت التضخم إلى مستويات غير مسبوقة 
وتــصــاعــدت أزمــــة تكلفة الــمــعــيــشــة، وكــانــت مــن أبــرز 
القضايا الجوهرية التي واجهت االقتصاد العالمي 
، لكنه بدأ 

ً
خال العام، وتأثر االقتصاد العالمي سلبا

يتعافى من الصدمة واالرتباك غير المسبوقين بسبب 
الــقــيــود االقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة الــتــي تــم فرضها 

لمكافحة انتشار جائحة كورونا.
وحسب تقرير صادر عن شركة »كامكو إنفست«، أدت 
كل تلك القيود إلى تعطيل ساسل التوريد العالمية، ما 
نتج عنه حدوث اختناقات في التجارة والسلع وزيادة 

أسعار المواد الغذائية وغيرها من السلع الرئيسية، 
مما أدى إلى تزايد الضغوط التضخمية. 

وأدى الــصــراع بين روســيــا وأوكــرانــيــا إلـــى تفاقم 
ــاع االقــتــصــاد الــعــالــمــي، الــتــي انــعــكــســت عليها  ــ أوضـ
تلك التأثيرات بالفعل، ودفعتها إلى مستويات غير 

مسبوقة. 
كما ارتفعت أسعار الطاقة العالمية خال العام 2022 
فيما يعزى بصفة رئيسية للصراع الروسي - األوكراني 
نتيجة لفرض العقوبات على صادرات الطاقة الروسية. 
وبدأت دول االتحاد األوروبي، أكبر وجهة لصادرات 
الغاز الطبيعي والنفط الروسي، في التنويع والبحث 

عن مصادر أخرى تستورد منها الطاقة للحد من قدرة 
موسكو على خوض الحرب. 

وأدى فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية 
إلى انخفاض االمــدادات في أسواق الطاقة العالمية، 
مــا نجم عنه اتــجــاه أســعــار النفط والــغــاز الطبيعي 

نحو االرتفاع. 
 في 

ً
كما تسبب الصراع الروسي - األوكراني أيضا

خلق معنويات سلبية في أسواق الطاقة مع اقتراب 
 على بداية الحرب. 

ً
 كاما

ً
مرور عاما

وخال العام 2022، وصلت أسعار الغاز الطبيعي 
في أوروبــا إلى مستويات قياسية، والمست أسعار 

الــعــقــود اآلجــلــة TTF )الــمــؤشــر الــهــولــنــدي المرجعي 
للغاز الطبيعي( 340 يورو لكل ميغاوات / ساعة في 
أغسطس 2022، والتي تعد أعلى المستويات المسجلة 
على اإلطاق، بينما ارتفعت أسعار النفط في الواليات 
 ،

ً
المتحدة إلى أعلى مستوياتها المسجلة في 13 عاما
 للبرميل في مارس 2022.

ً
إذ وصلت إلى 130 دوالرا

 وتعتبر روســيــا وأوكــرانــيــا مــن أكــبــر المنتجين 
الرئيسيين للمواد الغذائية العالمية. وتقوم الدولتان 
فيما بينهما بتصدير نحو ثلث صادرات العالم من 
القمح وأكثر من 70 في المئة من بذور دوار الشمس. 
وأدى الــصــراع القائم بين روسيا وأوكــرانــيــا إلى 

منع تصدير الحبوب إلــى الــخــارج، مما تسبب في 
ارتفاع األسعار العالمية للمواد الغذائية ونتج عنه 
تداعيات أخرى مثل مخاوف نقص المواد الغذائية 
وتزايد معدالت التضخم وعدم االستقرار السياسي.

لكن من المتوقع أن تتراجع الضغوط التضخمية 
 لصندوق النقد الدولي، 

ً
على المدى القريب. ووفقا

مــن المتوقع أن تــتــراجــع وتــيــرة نمو مــؤشــر أسعار 
 من دول العالم 

ً
المستهلكين لنحو 84 في المئة تقريبا

خــال الــعــام 2023 مقارنة بالعام 2022 الـــذي شهد 
وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته المسجلة 

منذ عقود عديدة. 

الناهض: إصدار اإلطار التنظيمي 
»فنتك« تطور تشريعي مستحق

قــال وزيــر التجارة والصناعة وزيــر االتــصــاالت 
وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، إن إصدار 
هــيــئــة أســــواق الــمــال لــإطــار التنظيمي للتقنيات 
المالية المرتبطة بأنشطة األوراق المالية )فنتك( 
 لتفعيل إطار الهيئة 

ً
 مستحقا

ً
 تشريعيا

ً
يشكل تطورا

التنظيمي للتقنيات المالية.
وأوضــــح الــنــاهــض، فــي بــيــان صــحــافــي، أن هــذا 
اإلصدار جاء على شكل كتاب جديد مستقل يضاف 
إلى مجموعة كتب الائحة التنفيذية للهيئة يحمل 

اسم )الكتاب التاسع عشر: التقنيات المالية(.
وأضاف أن ما يزيد أهمية اإلصدار هو أن يضع 
 يجعل استخدام التقنيات المالية 

ً
 تنظيميا

ً
إطــارا

 لخدمة رواد األعمال والمبادرين 
ً
أداة فعالة محليا

 عــــن تـــوفـــيـــر فـــرص 
ً
لــتــمــويــل خـــطـــط الـــنـــمـــو، فـــضـــا

استثمارية للمواطنين في إطار ضوابط تنظيمية 
توفر الحماية الازمة لكل المتعاملين.

وأفاد بأنه اجتمع مع مسؤولي هيئة األسواق لتأكيد 
 أنه 

ً
دورهم التطويري المستحق لهذه المنظومة، مبينا

وّجه إلى استكمال المتطلبات التشريعية لتفعيل مواد 
الكتاب التاسع عشر )التقنيات المالية(.

ولفت إلى أن استكمال المتطلبات التشريعية لتفعيل 
المهام المنجزة في إصــدار الكتاب سيتم بالتنسيق 
مع فريق عمل مشترك يجمع بين ممثلين من وزارة 
التجارة، وممثلين من هيئة أسواق المال، بغرض تقديم 

جميع أنواع الدعم الممكنة في هذه المهمة.
وأكــــد حـــرص جــمــيــع مــســؤولــي الــــــوزارة وهيئة 
األســـــواق عــلــى تــدعــيــم بــيــئــة األعـــمـــال فـــي الــكــويــت، 

وضــمــنــهــا مــنــظــومــة الـــمـــشـــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة، وذلـــك 
بـــالـــمـــزيـــد مــــن الــــتــــطــــورات اإلجــــرائــــيــــة والـــرقـــابـــيـــة 

والتشريعية.
وأشــــار إلـــى أن هـــذا الــتــحــرك يــأتــي اســتــكــمــااًل 
لجهود الهيئة المتواصلة نحو االرتقاء بسوق 
 نــحــو الــمــســاهــمــة في 

ً
ــال الــكــويــتــي تـــحـــديـــدا ــمـ الـ

تنويع المنتجات االستثمارية، وتوفير قنوات 
استثمارية جــديــدة تسهم فــي تنويع االقتصاد 
الوطني، وتحقيق الشمول المالي من خال توفير 
الضوابط التنظيمية واإلجراءات الرقابية الازمة 

لخدمات أنشطة األوراق المالية.

مازن الناهض
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»العربي« تحتفي بكويت سات وتزور فيلكا
تأخذنا مجلة العربي في عدد 
فبراير 2023م رقم )771( في رحلة 
ثــريــة بــيــن أبــوابــهــا الــتــي تزخر 
ــن الــمــواضــيــع  ــدة مـ ــديـ بــبــاقــة جـ
التي يتزامن قسم بارز منها مع 
أعياد االستقالل والتحرير، ففي 
حديث الشهر الذي يكتبه رئيس 
التحرير إبراهيم المليفي تحت 
عــنــوان »النوستالجيا... حنين 
ــم الــتــركــيــز عــلــى حــالــة  وألـــــــم«، تـ
الــشــعــور بالحنين الــتــي تداهم 
من تجاوزت أعمارهم الخمسين 
وربــمــا قــبــل ذلـــك تــجــاه األمــاكــن 
ــل شــيء  الـــتـــي عـــاشـــوا فــيــهــا وكــ
يذكرهم بالماضي، مثل الصور 
ــانــــي واألفــــــالم والــمــطــاعــم  واألغــ
والشوارع، وزاد بأن هذا الوضع 
ــزداد تــأجــجــا مـــع تــقــدم العمر  ــ يـ
وتناقص األهل والرفاق وحتى 
الشخصيات الــتــي نعاصرها، 
 أن 

ً
ثم ترحل عنا فجأة، مضيفا

علماء النفس عرفوا هذه الظاهرة 
بــأنــهــا آلـــيـــة دفـــــاع يستخدمها 
ــمـــزاج وتحسين  الــعــقــل لــرفــع الـ

الحالة النفسية.
وعـــــــن تــــجــــربــــة الــــكــــويــــت فــي 
اللحاق بركب غزو الفضاء كتبت 
هذايل الحوقل عن تاريخ فكرة 
مشروع القمر الصناعي »كويت 
سات1« التي تبلورت عام 1996م 
ــي 9  لــيــصــبــح الـــحـــلـــم حــقــيــقــة فــ
يناير 2023م الماضي، وفي باب 
»استطالع« يستعرض عبدالعزيز 
الصوري بقلمه وعدسته تاريخ 
وآثـــار جزيرة فيلكا التي وردت 
لها تسميات مختلفة بالخرائط 
القديمة وبعض المراجع، وعرفت 
بالجزيرة السعيدة، وهي خزينة 
آثــار الكويت التي تحتوي على 
أكثر من 80 في المئة من القطع 

األثرية المكتشفة على أرضها.
ــاب »فــــــن« كــتــب خــالــد  ــ ــي بـ ــ وفـ
العبدالمغني عــن رحــلــة الفنان 
التشكيلي والموسيقار الراحل 
ــا األنــــــصــــــاري مــن  ــ ــريـ ــ ــد زكـ ــمــ أحــ
الـــعـــمـــارة لــلــفــن، ومــــن الـــحـــيـــاة... 
للعزلة، والــذي عرفته الصحافة 
رســـامـــا تــوضــيــحــيــا فـــي نــهــايــة 

األربعينيات، ومعماريا في نهاية 
الخمسينيات، وفنانا تشكيليا 
فــي ستينيات الــقــرن الــمــاضــي، 
وكان رصيده 15 معرضا جماعيا 
أقيمت داخل الكويت وخارجها.

وفـــي ملف الــعــدد تــم تسليط 
ــمـــال  ــيـــرة وأعـ األضــــــــواء عـــلـــى سـ
العالم والمفكر الراحل الدكتور 
ــراء  صـــالح فــضــل، ودوره فــي إثـ
الحياة الثقافية بمصر والعالم 
العربي، وشــارك في ذلــك الملف 
كل من الدكتور رضا عطية وفهد 
الــهــنــدال والــحــبــيــب الـــدائـــم ربــي 

وأحمد فضل شبلول. 
ــى كــــل مــــا ســبــق  ــ وإضـــــافـــــة إلــ
ــواب الــثــابــتــة، مثل  ــ تــحــتــوي األبــ
الــبــيــت الــعــربــي واألدب والــلــغــة، 
ــن الـــمـــواضـــيـــع  ــ عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مـ
المميزة، إضافة إلى تجدد نهر 
اإلبداع الشبابي في مجال القصة 
ــــالل مــســابــقــة  الـــقـــصـــيـــرة مــــن خــ

مي عمر تصور »هارلي« 
بعد اعتذارها عن »تاج«

عقب اعتذارها عن عدم المشاركة في فيلم »تاج«، للفنان 
تامر حسني، ستبدأ الفنانة مي عمر تصوير فيلم »هارلي« 
مع الفنان محمد رمضان، والذي يعكف مع المخرج محمد 
 على االنتهاء منه واختيار باقي فريق العمل، 

ً
سامي حاليا

 لعرضه في عيد الفطر. 
ً
استعدادا

بــدورهــا، نشرت مي رسالة عبر »إنستغرام« إلــى تامر 
حسني، مشيرة إلى أنها تأمل أن تلتقي معه في تجربة 
أخرى، عقب اعتذارها عن عدم المشاركة في فيلم »تاج«.

 بــتــصــويــر مسلسل 
ً
عــلــى جــانــب آخـــر، تــقــوم مــي حــالــيــا

»عـــالقـــة مـــشـــروعـــة«، بـــاالشـــتـــراك مـــع يـــاســـر جــــالل ودالـــيـــا 
مصطفى ومراد مكرم، وتدور أحداثه حول شخصية رجل 

أعمال كبير ومتزوج من الفنانة مي عمر.

»البا« و»لوياك« تحتفيان بالمرأة في يومها العالمي بأمسيات طربية
فـــي يــــوم الـــمـــرأة الــعــالــمــي، 
واحـــتـــفـــاء بـــإنـــجـــازات الـــمـــرأة 
الــعــربــيــة، تــقــيــم البـــا ولــويــاك 
ــرأة  ــمــ ــنـــوان »الــ ــعـ احـــتـــفـــالـــيـــة بـ
واألغنية العربية«، في حديقة 
الشهيد، على مدى أمسيتين 
تحييهما المطربة العالمية 
لــيــنــا شـــمـــامـــيـــان، والــمــطــربــة 
ــاء 8  ــالــــب، مـــسـ ــو طــ ــ نـــــــوران أبـ
مــارس، ثم المطربة ياسمين 
عــلــي وعــبــدالــعــزيــز الــمــســبــاح 
مساء ١١ مارس، على المسرح 
المفتوح في حديقة الشهيد.

وصـــرح الــمــديــر التنفيذي 
»لـــــــــــويـــــــــــاك لـــــلـــــمـــــشـــــاريـــــع  لــــــــــــ
الـــــــــمـــــــــســـــــــتـــــــــدامـــــــــة« يــــــوســــــف 
البعيجان: »اخــتــرنــا أن نقدم 
ــيـــزا فــي  ــا مـــمـ ــيـ احـــتـــفـــاال نـــوعـ
يـــوم الـــمـــرأة الــعــالــمــي لــيــكــون 
هــديــتــنــا لــلــمــرأة فـــي عــيــدهــا، 
ــرا لــــهــــا ولـــمـــكـــانـــتـــهـــا  ــ ــديـ ــ ــقـ ــ وتـ

حرصنا على اختيار فنانات 
معروفات بمسيرة فنية هامة، 
فــيــهــا الــكــثــيــر مـــن االجــتــهــاد، 
ــتــــالل مــكــانــة  ــن احــ  مــ

ّ
وتـــمـــكـــن

هــــامــــة فــــي الــــوســــط الـــطـــربـــي 
ــم نــغــفــل  الـــعـــربـــي، كــمــا انـــنـــا لـ

حضور األغنية الكويتية في 
احتفالنا فاخترنا عبدالعزيز 
المسباح ألسباب هامة، فهو 
يمثل الشباب المجتهد الذكي 
الــــــذي يــجــمــع بـــيـــن الــمــوهــبــة 
واإلبداع والخلفية األكاديمية 

واالجــتــهــاد وفـــوق هـــذا وذاك 
هو ابن البا«.

ــقــــة  ــديــ ــاط حــ ــ ــ ــشـ ــ ــ وحــــــــــــول نـ
الشهيد الفني، صرح المدير 
العام إلدارة الحديقة سلمان 
الرشود: »ما إن تلقينا الضوء 

األخضر من الديوان األميري 
لتفعيل األنشطة حتى فتحنا 
ــبــــاب لــلــراغــبــيــن فــــي إقـــامـــة  الــ
حــفــالت بالحديقة، وبالطبع 
البـــــــــا لـــــهـــــا خــــــبــــــرة فـــــــي هـــــذا 
المجال، ونحن نحرص على 

الحفاظ على نوعية ومستوى 
األنــشــطــة الفنية الــمــقــامــة في 

الحديقة«.
وشـــــــدد الـــــرشـــــود عـــلـــى أن 
مشروع البا الثقافي معروف 
بأنه يركز على أمرين، األول: 

ــاظ عــــلــــى الـــمـــضـــمـــون  ــ ــفـ ــ ــحـ ــ الـ
والفن الهادف إلثراء المشهد 
الــثــقــافــي، مــن خــالل االحــتــفــاء 
بالثقافات والعمل المشترك، 
والــــثــــانــــي: تــمــكــيــن الـــمـــواهـــب 
الــشــابــة الــمــحــلــيــة والــعــربــيــة، 

وهــــــي رؤيـــــــة تـــلـــتـــقـــي ورؤيــــــة 
الديوان األميري.

ــل،  ــفـ ــحـ وحـــــــــول بــــرنــــامــــج الـ
أوضحت رئيسة مجلس إدارة 
»لــــويــــاك« فـــارعـــة الـــســـقـــاف ان 
لينا شماميان ستكون نجمة 
ــل 8 مـــــــــــارس، وســـتـــغـــنـــي  ــفــ حــ
لضحايا الـــزلـــزال فــي بــالدهــا 
ســوريــة، وهـــذا الحفل بــالــذات 
سيساعدها على أداء واجبها 
ــانـــي تـــجـــاه الــضــحــايــا،  اإلنـــسـ
وســيــكــون لـــنـــوران أبـــو طــالــب 
ــفـــل،  إطـــــاللـــــة افـــتـــتـــاحـــيـــة الـــحـ
أمـــا بالنسبة لحفل ياسمين 
وعـــبـــدالـــعـــزيـــز فـــي 11 مـــارس 
فسيتميز بفقرة الدويتو بين 
ياسمين والمسباح، مؤكدة أن 
األمسيتين ستحمالن الكثير 
من المفاجآت لعشاق الطرب 

العربي.

لينا شماميان عبدالعزيز المسباح سلمان الرشود ياسمين علينوران أبو طالب  يوسف البعيجان

طهبوب: حب الكويتيين يعزز صمود الفلسطينيين
خالل معرض للطوابع نظمته »الجمعية الكويتية لهواة العمالت«

ذكر أمين سر الجمعية 
الكويتية لهواة الطوابع 

والعمالت عيسى دشتي أن 
معرض الطوابع الفلسطيني 

يتضمن البطاقات البريدية 
الرسمية التي أصدرتها 

جهات حكومية كويتية في 
دعم القضية الفلسطينية.

ــور ســـفـــيـــر فــلــســطــيــن  ــحــــضــ بــ
ــويــــت رامــــــــي طـــهـــبـــوب،  ــكــ ــدى الــ ــ ــ لـ
أقــامــت الجمعية الكويتية لهواة 
الطوابع والعمالت فعالية بعنوان 
»فلسطين في الطوابع والبطاقات 
الـــبـــريـــديـــة الــكــويــتــيــة«، اشتملت 
على معرض لمجموعة الطوابع 
الشخصية لعضو الجمعية جمال 
فــؤاد محمد، ونـــدوة قدمها أمين 

سر الجمعية عيسى دشتي.
وعلى هامش الندوة والمعرض، 
قال السفير طهبوب: »شرف كبير 
ــذا الــمــعــرض  ــ ــون فـــي هـ ــ لـــي أن أكــ
والــتــجــمــع لــلــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة 
لهواة الطوابع والعمالت، لالطالع 
واالســــتــــمــــاع إلـــــى مـــــدى اهــتــمــام 
الكويت، والجمعية، وهواة الطوابع 
والفنانين الكويتيين بعمل طوابع 
تخص القضية الفلسطينية منذ 
عــــشــــرات الـــســـنـــيـــن حـــتـــى يــومــنــا 
هذا، وهذا شرف كبير لفلسطين. 
الــكــويــتــيــون يــســعــدونــنــا بُحبهم 
وانـــتـــمـــائـــهـــم لــقــضــيــتــهــم األولـــــى 
ــذا يـــدعـــو للفخر  ــ ــ فــلــســطــيــن، وهـ
 يعزز من صمود 

ً
واالعتزاز، وأيضا

الــشــعــب الفلسطيني فـــي كـــل ما 
يواجهه خالل هذه األيام الصعبة 

مع االحتالل اإلسرائيلي«.

فعاليات وأنشطة

ــه، قــــــال دشــــتــــي إن  ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
المعرض والــنــدوة يأتيان ضمن 
فــعــالــيــات وأنــشــطــة الجمعية كل 
ــى أن   إلــ

ً
ــا ــتـ شــهــر أو شــهــريــن، الفـ

هـــذا الــنــشــاط لــعــرض المجموعة 
الشخصية ألعضاء الجمعية. 

 
ً
وأكد دشتي أن الجمعية دائما

تشجع أعضاءها من هواة الطوابع 
والــعــمــالت لعرض مجموعاتهم، 
لتبادل المعلومات والمعرفة بين 
بعضهم البعض، إضافة إلى اطالع 

زوار المعرض.
وعن الندوة، قال إنه تطرق إلى 
البطاقات البريدية الرسمية التي 
أصدرتها جهات حكومية كويتية 
في دعم القضية الفلسطينية. أما 
المعرض، فقد كان لطوابع البريد 
كاملة منذ سنة 1965 إلى 2014، 

من المقتنيات الشخصية لعضو 
 إلى أن 

ً
الجمعية جمال فؤاد، مشيرا

عد من المجموعات 
ُ
المعروضات ت

الجميلة، وتشتمل على معلومات 
غنية.

وذكــــــــر دشــــتــــي أن الــجــمــعــيــة 
 تشجع 

ً
تشجع أعضاءها، وأيضا

المهتمين بالطوابع على أن يكونوا 
أعضاء معهم، حتى تعم االستفادة، 
 إلــى أن للجمعية مشاركات 

ً
الفتا

محلية وفـــي قــــارة آســيــا ودولــيــة 
إلقامة مثل هذه األنشطة.

ــع الــــبــــريــــد الـــتـــي  ــ ــوابــ ــ وعـــــــن طــ
أصدرتها الكويت لدعم القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، قــــال دشـــتـــي: »27 
مجموعة مــن الــطــوابــع، منها 26 
مجموعة كانت خاصة لفلسطين، 
ــرة كـــانـــت  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــة األخـ ــمــــوعــ ــمــــجــ والــ
بـــمـــنـــاســـبـــة الـــــذكـــــرى الــخــمــســيــن 
لجمعية الخريجين، لكن طابعين 
مـــن هــــذه الــمــجــمــوعــة كــانــا لــدعــم 
الـــقـــضـــيـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. كـــذلـــك 
أصدر البريد الكويتي أول بطاقة 
بـــريـــديـــة عــــن دعـــــم فــلــســطــيــن في 

عــــام 2009، والــمــجــلــس الــوطــنــي 
للثقافة والــفــنــون واآلداب أصــدر 
مجموعتين من البطاقات البريدية، 
إحـــداهـــمـــا عــــام 2016 بمناسبة 
اخـــتـــيـــار الـــكـــويـــت ضـــيـــف شـــرف 
بمعرض الكتاب الذي أقيم في رام 
الــلــه، آنـــذاك، والمجموعة األخــرى 
عــــبــــارة عــــن 11 بـــطـــاقـــة بــريــديــة 
أصدرها المجلس بشكل رسمي 
ــام 2022، بــمــنــاســبــة مــشــاركــة  ــ عـ
الكويت، واختيارها ضيف شرف 

في معرض عمان للكتاب«.
بـــــدوره، قـــال جــمــال محمد إنــه 
أول معرض شخصي له، ويتناول 
إصـــدارات الطوابع عن فلسطين، 
إضــافــة إلـــى الــبــطــاقــات البريدية، 
 أن الكويت كانت مميزة فيها. 

ً
مبينا

وذكـــر أن جميع المعروضات 
فـــي الــمــعــرض ضــمــن مجموعته 
 إلى 

ً
الشخصية التي تصل تقريبا

27 مجموعة طــوابــع، منها ثالث 
مجاميع بطاقات بريدية، إضافة 
ــدة رسمت  إلـــى عملة فضية واحــ

عليها صورة مسجد الصخرة. 
ــال جـــمـــال إن لـــديـــه رســالــة  ــ وقــ
من خالل إقامته للمعرض، وهي 
إيـــصـــال »الــقــضــيــة الفلسطينية« 
 عن 

ً
ــا ــربـ ــعـ ــع، مـ ــمــ ــم أجــ ــالـ ــعـ إلـــــى الـ

تــطــلــعــه لــلــمــشــاركــة فـــي مــعــارض 
عدة بالمستقبل خاصة بالطوابع 
التي تتبع اتــحــاد هـــواة الطوابع 

اآلسيوي. 
 لكتاب 

ً
وكشف أنه يجهز حاليا

عن إصدارات العالم عن فلسطين، 
ــور الـــطـــوابـــع  ــ  عـــلـــى صــ

ً
مـــشـــتـــمـــال

الــبــريــديــة والــعــمــالت والبطاقات 
البريدية.

»المجلس الوطني« يعلن الفائزين 
بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية

أعلن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب الفائزين بجوائز 
الــدولــة التقديرية والتشجيعية 
لــعــام 2022، بعد اعــتــمــاد أسماء 
الفائزين بالجائزة خالل االجتماع 
الـــثـــانـــي لــلــجــنــة الــعــلــيــا لــجــوائــز 
الدولة الذي عقد في 2022/2/16، 
برئاسة د. محمد الرميحي وبقية 

أعضاء اللجنة، والفائزون هم:
أوال: الـــــفـــــائـــــزون بـــالـــجـــائـــزة 

التقديرية:
ــاذ الـــدكـــتـــور مــرســل  ــتـ 1 - األسـ
ــات  الــعــجــمــي فـــي مـــجـــال الــــدراســ

األدبية والنقدية واللغوية.
ــد الـــشـــيـــخ  ــمـ ــحـ 2 - الــــفــــنــــان مـ
ــال الـــفـــنـــون  ــ ــــجـ ــي فـــــي مـ ــ ــارسـ ــ ــفـ ــ الـ

التشكيلية.
3 - األستاذ محمد أبوالحسن 

في مجال الخدمات الثقافية.
ــائــــزون بــالــجــائــزة  ــفــ ــا: الــ ــيـ ــانـ ثـ

التشجيعية

مجال الفنون
1 -  جائزة الفنون التشكيلية 

والتطبيقية )الرسم(: 
فــوز الفنان عبدالله العتيبي 

عن عمله »انتظار«.
2 -  جائزة التمثيل التلفزيوني 

والسينمائي:
فوز الفنانة عبدالله بهمن عن 

دوره في مسلسل »الناموس«.
3 -  جائزة اإلخراج المسرحي:

فوز المخرج علي البلوشي عن 
مسرحيته »الطابور السادس«.

مجال اآلداب
1 -  جائزة الشعر:

فوز الشاعرة عائشة العبدالله 
عــن ديــوانــهــا »واقــفــة على قلبها 

كنخلة«.
2 -  جائزة الرواية:

فوز األستاذ أحمد الزمام عن 
رواية »آدم ينحت وجه العالم«.

3 -  جائزة الــدراســات اللغوية 
األدبية والنقدية:

فــوز الــدكــتــورة سعاد العنزي 
عـــــن عـــمـــلـــهـــا »نـــــســـــاء فـــــي غـــرفـــة 

فرجينيا وولف«.

4 -  جــــائــــزة تــحــقــيــق الـــتـــراث 
العربي: حجب الجائزة.

مجال العلوم االجتماعية 
واإلنسانية

1 -  جائزة الدراسات التاريخية 
واآلثــاريــة والــمــأثــورات الشعبية 

لدولة الكويت: حجب الجائزة.
ــيـــة: حــجــب  ــتـــربـ ــزة الـ ــائــ 2 -  جــ

الجائزة.
3 -  جائزة علم النفس: حجب 

الجائزة.

مجال تطبيقات األجهزة الذكية
1 -  جائزة تطبيقات األجهزة 

الذكية:
فوز األستاذ محمد السريع عن 

.»eventat« تطبيق
وسوف يتم االحتفال بتكريم 
الــفــائــزيــن فــي احــتــفــالــيــة افــتــتــاح 
مــهــرجــان الــقــريــن الــثــقــافــي )28( 

المزمع إقامته في 2022/3/15.

محمد الشيخ الفارسي مرسل العجمي محمد أبوالحسن

فضة المعيلي

جانب من المعروضات

رامي طهبوب مع عيسى دشتي

مي عمر

»قصص على الهواء«، التي تنشر 
 بالتعاون مع إذاعة مونت 

ً
شهريا

كارلو الدولية.

https://www.aljarida.com/article/15465
https://www.aljarida.com/article/15467
https://www.aljarida.com/article/15467
https://www.aljarida.com/article/15528
https://www.aljarida.com/article/15527
https://www.aljarida.com/article/15526
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أجرى وزير الدفاع الباكستاني، 
خواجة آصف، أمس، مباحثات 
في العاصمة األفغانية كابول، 

حيث تمّر العالقات الباكستانية ـ 
األفغانية بمرحلة حرجة وصدام 

حدودي أدى إلى اشتباكات 
عنيفة أمس األول. وفي وقت 

 الهجمات 
ّ
تزعم إسالم أباد أن

التي تنفذ في باكستان ُيخطط 
لها في أفغانستان، التقى الوزير 
الباكستاني نائب رئيس الوزراء 

بحكومة »طالبان« املال عبدالغني 
برادر، وتباحث الطرفان في 

تعزيز العالقات. 
من جهته، شدد برادر على 
ضرورة أال تتأثر القضايا 

التجارية واالقتصادية 
بالقضايا السياسية واألمنية.

قال ثالثة مسؤولني لـ 
»رويترز« أمس، إن حكومة 

الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغان تميل إلى إجراء 
االنتخابات في البالد في 

يونيو بعد أن تراجعت عن 
فكرة تأجيلها بسبب الزلزال 
املدمر الذي ضرب تركيا هذا 

الشهر.
وقال إردوغان، الذي يسعى 
لتمديد حكمه ليدخل عقده 
الثالث، الشهر املاضي، إنه 
سُيبكر موعد االنتخابات 
الرئاسية والبرملانية إلى 
مايو تجنبًا للعطالت في 

يونيو. 
وتشير استطالعات الرأي إلى 

أن االنتخابات ستشكل أكبر 
تحد يواجه إردوغان عبر 

صناديق االقتراع حتى اآلن.

سلة أخبار

وزير الدفاع الباكستاني
في كابول الحتواء الصدام

إردوغان يميل لعدم 
تأجيل االنتخابات

أجرى رئيس اإلمارات 
الشيخ محمد بن زايد، أمس، 

مباحثات في العاصمة 
أبوظبي مع الرئيس 

الصومالي حسن شيخ 
محمود.

وقالت وكالة األنباء اإلماراتية 
الرسمية إن الجانبني بحثا 

»العالقات بني البلدين 
وتطوير مختلف أوجه 

التعاون، خاصة فيما يتعلق 
بجهود التنمية والسالم 

واالستقرار في الصومال«.
وجاء ذلك غداة مقتل عشرة 

مدنيني صوماليني في هجوٍم 
أعلنت »حركة الشباب« 

اإلرهابية مسؤوليتها عنه، 
في العاصمة مقديشو.

الرئيس اإلماراتي يجري 
مباحثات مع نظيره الصومالي

أصدرت محكمة أمن الدولة 
األردنية، أمس، أحكاما باإلعدام 

شنقا بحق ثالثة متهمني في 
قضية »خلية السلط«، التي يتابع 

على أثرها 14 شخصا. وحكمت 
املحكمة، ببراءة اثنني من 

املتهمني، وباألشغال الشاقة التي 
تصل إلى عشرين عاما بحق 

آخرين وذلك بتهم »القيام بأعمال 
إرهابية وتصنيع مواد متفجرة«. 

وتعود تفاصيل القضية إلى 
حادثة انفجار عبّوة ناسفة 

بدورية أمنية عام 2018 بالقرب 
من مقر مهرجان الفحيص، وأدت 
إلى مقتل دركيني، وإصابة 6 من 

أفراد الدورية.

األردن: اإلعدام
 لـ 3 بـ »خلية السلط«

ًبغداد تدعو طهران إلى الحفاظ
 ودوليا

ً
على التهدئة إقليميا

ألمانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين و»الحرس الثوري« يتباهى بتهديد لندنألمانيا تطرد دبلوماسيين إيرانيين و»الحرس الثوري« يتباهى بتهديد لندن
دعا الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد خالل 
استقباله وزير الخارجية اإليراني حسين أمير 
عبداللهيان، أمس في بغداد، إلى »تشجيع الركون 
للحوار والتهدئة لحل اإلشكاليات في القضايا 
اإلقليمية والــدولــيــة؛ ألن ترسيخ األمــن يتطلب 

تعاون جميع دول المنطقة«.
ــر الــخــارجــيــة األمــيــركــي  ــ وغـــــداة تــجــديــد وزيـ
أنتوني بلينكن تشديد بالده على أنها لن تسمح 
إليران بالتسلح النووي »بكل الخيارات المتاحة 
وإن كــانــت األولـــويـــة لــلــدبــلــومــاســيــة« وتــســريــب 
تقرير عن رصد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة 
ــيـــوم مــخــصــبــة بنسبة  الــــذريــــة جـــزيـــئـــات يـــورانـ
 مــن الــنــقــاوة الــالزمــة 

ً
84 فــي المئة القريبة جـــدا

لصنع القنبلة الذرية في منشآت إيرانية، ناقش 
عبداللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين ملف 
المفاوضات النووية بين طهران والقوى الغربية، 
إضــافــة إلـــى الــوضــع األمــنــي عــلــى الــحــدود بين 
البلدين والقضايا اإلقليمية والدولية والعالقات 

بين السعودية وإيران.
وقــال عبداللهيان، خــالل مؤتمر مشترك مع 
 إيران ترحب بـ »الدبلوماسية والحوار 

ّ
حسين، إن

فــي حسم الملف الــنــووي والــعــودة إلــى االتفاق 
النووي والتوصل إلى صيغة قوية ومستدامة 
 »المسؤولين األميركيين 

ّ
ه رأى أن

ّ
وثابتة«، لكن

يطلقون تصريحات متناقضة«.
وعّبر وزير الخارجية اإليراني، عن دعم بالده 
للعراق وأمنه وسيادته في مواجهته لإلرهابيين، 
ات مهمة لمنع   »بــغــداد اتــخــذت إجــــراء

ّ
وقـــال إن

استخدام أراضيها من اإلرهابيين« في إشــارة 
إلى المتمردين األكراد.

وشــكــر الــمــســؤول اإليــرانــي مسؤولي بــغــداد، 
التي تؤدي دور الوسيط بين طهران والرياض 
ــران  ــ ــيـــمـــي بـــيـــن إيــ ــلـ ــوار اإلقـ ــ ــحـ ــ ــلـــى »تـــعـــزيـــز الـ عـ
 الجمهورية اإلسالمية 

ّ
والــســعــوديــة«. وذكـــر أن

»تتطلع إلـــى رفـــع مــســتــوى الــعــالقــات مــع مصر 
والسعودية«.

 »الحكومة العراقية 
ّ
من جهته، أكد حسين أن

اتخذت مجموعة من اإلجراءات لحماية الحدود 
مع إيران ومنع شن هجمات عبر الحدود«.

في هذه األثناء، سعى رئيس منظمة الطاقة 
الـــذريـــة اإليـــرانـــيـــة مــحــمــد إســـالمـــي إلــــى تــهــدئــة 
المخاوف الدولية واإلقليمية المتصاعدة بشأن 

، إن »مفتشي الوكالة 
ً
أنشطة بلده الذرية، قائال

الــدولــيــة للطاقة الــذريــة مــوجــودون فــي طهران، 
منذ الثالثاء، ويمارسون مهام التفتيش بشكل 

طبيعي«. 
 على تقرير رصد 

ً
وأضـــاف إســالمــي، تعليقا

الـــيـــورانـــيـــوم الــمــخــصــب بــنــســبــة 84 فـــي الــمــئــة: 
»بخصوص المسألة التي أثارها أحــد مفتشي 
الوكالة بشأن نسبة التخصيب، نواصل تعاوننا 
ــة أي  ــإزالـ  بـ

ً
ــا ــمـ مـــع الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة ونــهــتــم دائـ

التباس«.

طرد وتقبل 

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية األلمانية أن 
اثنين من موظفي السفارة اإليرانية في برلين 
شــخــصــيــن غــيــر مـــرغـــوب فــيــهــمــا، وطــالــبــتــهــمــا 
 عــلــى صــــدور حكم 

ً
بــمــغــادرة الـــبـــالد احــتــجــاجــا

بــإعــدام مــواطــن ألــمــانــي أدانــتــه محكمة إيرانية 
ثورية بـ »اإلرهاب« أمس األول.

وقــالــت وزيـــرة الــخــارجــيــة األلــمــانــيــة، أنالينا 
بــيــربــوك، إن بــرلــيــن اســتــدعــت الــقــائــم بــاألعــمــال 

اإليـــرانـــي بسبب الــقــضــيــة، مضيفة »تـــم إبــالغــه 
بأننا ال نقبل التعدي السافر على حقوق مواطن 

ألماني«.
وتابعت: »نطالب إيــران بإلغاء حكم اإلعــدام 
بحق جمشيد شارمهد وتمكينه من استئناف 

 للقانون«.
ً
قضائي منصف وفقا

في سياق متصل، أعلنت النمسا أن القضاء 
ــا بــالــســجــن  ــاهـ ــايـ اإليــــرانــــي حــكــم عــلــى أحــــد رعـ
سبع سنوات ونصف السنة بتهمة التجسس، 
مؤكدة أنها استدعت السفير اإليــرانــي بفيينا 
لالحتجاج.  ويــأتــي ذلــك فــي وقــت أبــدى القائد 
العام لـ »لحرس الثوري« اإليراني، حسين سالمي، 
تقبله المسؤولية عــن التهديدات التي أرغمت 
قناة »إيران إنترناشيونال« المعارضة على وقف 
 أنها 

ً
نشاطها في لندن السبت الماضي، معتبرا

تظهر »القوة والنفوذ وشعاع تأثير الثورة«.

ــرز«،  ــتــ ـــ »رويــ ــادر لـ ــرت مـــصـ ــ فـــي الـــســـيـــاق، ذكـ
أمـــس، أن الــهــجــوم الــصــاروخــي الـــذي وقـــع في 
دمشق األحد الماضي وحملت سورية إسرائيل 
ــان يجتمع  الــمــســؤولــيــة عــنــه أصــــاب مــنــشــأة كـ
فــيــهــا مــســؤولــون إيـــرانـــيـــون وســـوريـــون لــدفــع 
برامج سرية لتطوير قدرات الطائرات المسيرة 
والصواريخ الخاصة بحلفاء طهران، لكنه لم 
يسفر عن مقتل أي خبير إيراني رفيع المستوى.
ــحــــت أن الـــضـــربـــة أصـــابـــت الــمــركــز   وأوضــ
ــذي كــــانــــوا يــجــتــمــعــون فــيــه  ــ ــ الـــلـــوجـــيـــســـتـــي الـ
وكـــذلـــك شــقــة فـــي مــبــنــى ســكــنــي، مــشــيــرة إلــى 
مقتل مهندس سوري ومسؤول إيراني، ليس 
رفيع المستوى، إضــافــة إلــى إصــابــة مهندس 
بـــ »الــحــرس الـــثـــوري« بــجــراح خــطــيــرة، ونــجــاة 
عـــنـــصـــريـــن آخــــريــــن بـــالـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 

اإليرانية.

عبداللطيف رشيد خالل استقباله عبداللهيان أمس

موسكو وبكين تعززان تقاربهما... وبايدن يحشد »الجبهة الشرقية«
• بوتين: نحارب من أجل أراضينا التاريخية • ميدفيديف: إذا أوقفت روسيا عملياتها في أوكرانيا فستنقسم وتنهار

غداة هجومه الشديد على 
الغرب، وتعهده بمواصلة 

الهجوم على أوكرانيا بشكل 
منهجي، أكد الرئيس الروسي، 

فالديمير بوتين، أهمية تعاونه 
مع نظيره الصيني شي جينبينغ 

لتحقيق االستقرار العالمي، 
في وقت واصل الرئيس 

األميركي جو بايدن مساعيه 
لطمأنة قادة أوروبا الشرقية 

بدعمه الراسخ لهم.

بايدن مجتمعًا مع قادة مجموعة بوخارست في وارسو أمس )أ ف ب( بوتين خالل االحتفال بيوم حماة الوطن في ملعب بموسكو أمس )أ ف ب(

زعيم »فاغنر« يتهم 
وزير الدفاع الروسي 

بالخيانة ويطلب 
من الشعب التبرع 

لمجموعته بالسالح

أكد وزيــر الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ أن قــوات الجزيرة يمكنها صد 
هجوم أولي من جانب الصين إذا كانت مستعدة بصورة جيدة.

وقال المسؤول التايواني، لمجلة كومنولث، »من المؤكد أن الصين قوية بالقدر 
الكافي لشن حرب، لكنها ليست قوية لدرجة أنها يمكن أن تنجح في السيطرة 
على تايوان في غضون أسبوع أو اثنين«، مضيفا أنه »من الممكن، بالتأكيد، أن 
تمر تايوان عبر« أي حصار يفرضه »جيش التحرير الشعبي الصيني«، طالما 

كانت لديها اإلمدادات الالزمة.
وغداة تعهد رئيسة تايوان تساي إينغوين لوفد رفيع من الكونغرس األميركي 
ومــســؤول من وزارة الــدفــاع، بتعزيز الــروابــط العسكرية مع واشنطن للحد من 
»التوسع االستبدادي«، قالت الخارجية الصينية إنها تعارض أي شكل من أشكال 

التواصل الرسمي بين تايوان والواليات المتحدة.
جاء ذلك، فيما أجرت الصين واليابان أول محادثات أمنية رسمية منذ أربع 

سنوات، أبدت خاللها بكين انزعاجها الشديد من زيادة اليابان إنفاقها الدفاعي 
وقدراتها العسكرية، فيما انتقدت طوكيو العالقات العسكرية بين بكين وروسيا، 

واالشتباه في استخدامها مناطيد تجسس.
وتأتي المحادثات، التي تهدف إلى تخفيف حدة التوتر بين ثاني وثالث أكبر 
اقتصادات العالم، في الوقت الــذي تخشى طوكيو من أن تلجأ بكين إلى القوة 
للسيطرة على تــايــوان في أعقاب هجوم روسيا على أوكــرانــيــا، مما يــؤدي إلى 

اندالع صراع يمكن أن يورط اليابان ويعرقل التجارة العالمية.
وقــال نائب وزيــر الخارجية الصيني ســون ويــدونــغ، في بداية االجتماع في 
طوكيو مع نائب وزير الخارجية الياباني شيجيو يامادا: »لقد شهد الوضع األمني 
الدولي تغيرات واسعة ونشهد عودة األحادية والحمائية وعقلية الحرب الباردة«.
وذكــر يامادا: »في حين أن العالقات بين اليابان والصين تحمل في طياتها 

الكثير من الفرص، فإننا نواجه أيضا العديد من المشكالت والمخاوف«.

وأشار إلى نزاعهما اإلقليمي على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي، 
تعرف باسم سينكاكو باليابان ودياويو بالصين، والتدريبات العسكرية المشتركة 
األخيرة التي أجرتها بكين مع موسكو وما يشتبه في أنها مناطيد مراقبة صينية 

كانت قد ُرصدت فوق اليابان 3 مرات على األقل منذ عام 2019.
وبعد إسقاط الواليات المتحدة ما يشتبه في أنه منطاد تجسس صيني، قالت 
اليابان األسبوع الماضي إنها تخطط لتوضيح قواعد االشتباك العسكري للسماح 

لطائراتها المقاتلة بإسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك مجالها الجوي.
فــي غضون ذلــك، قــال مسؤولون مــن إندونيسيا والصين إنــه سيتم تكثيف 
المفاوضات بشأن القواعد المتبعة في البحر الجنوبي هذا العام، في الوقت الذي 

تشعر دول بالمنطقة بالقلق من أنشطة بكين في الممر المائي االستراتيجي.
واجتمعت وزيرة الخارجية اإلندونيسية ريتنو مارسودي مع نظيرها الصيني 

تشين قانغ في جاكرتا قبل جولة مفاوضات حول تلك القواعد تبدأ في مارس.

عشية الذكرى السنوية األولى 
ــرة فــــي أوكـــرانـــيـــا،  ــ ــدائـ ــ لـــلـــحـــرب الـ
ــي  ــ ــروســ ــ واصـــــــــــل الـــــرئـــــيـــــســـــان الــ
فالديمير بوتين، واألميركي جو 
بـــايـــدن تـــبـــادل رســـائـــل الــتــحــدي، 
وســـــط تــــرقــــب لـــمـــوقـــف الـــرئـــيـــس 
الصيني شي جينبينغ وخطته 

للسالم.
وبعد يوم من اتهامه الواليات 
الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا الــغــربــيــيــن 
بالسعي لتحويل النزاع األوكراني 
ــة عــالــمــيــة لــهــزيــمــة  ــهـ إلـــــى مـــواجـ
روســـيـــا والــقــضــاء عــلــيــهــا لــأبــد، 
عـــزز بــوتــيــن تــقــاربــه مـــع الصين 
الــتــي يــقــول الـــغـــرب إنــهــا بــصــدد 
إمــداد موسكو بالسالح وتخلي 
عن حيادها، وذلك خالل استقباله 
كبير الدبوماسيين الصينيين، 
رئيس لجنة الشؤون الخارجية 
فــي الــحــزب الــشــيــوعــي وانـــغ يــي، 
في حين سعى بايدن لحشد قادة 
»مــجــمــوعــة بــوخــارســت 9« غـــداة 
تــعــهــده بـــالـــدفـــاع عـــن »كــــل شــبــر« 
من أراضي حلف شمال األطلسي 

)الناتو(.
ــي فــي  ــغ بـــوتـــيـــن وانــــــغ يــ ــلــ وأبــ
الكرملين بأن »العالقات الدولية 
ـــدة تــحــتــم الــــتــــعــــاون بــيــن 

ّ
ــق ــعـ ــمـ الـ

 أن 
ً
ــيـــن وروســــــيــــــا«، مـــــؤكـــــدا الـــصـ

 لــمــا تم 
ً
الــعــالقــات تــتــطــور، وفـــقـــا

ــا تنتظر  ــيــ الــتــخــطــيــط لـــه وروســ
زيــــــارة الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي لــدفــع 

التعاون.
ــتــــه فـــــي يــــوم  وخــــــــالل مــــشــــاركــ
»حــــــمــــــاة الـــــــوطـــــــن« عــــلــــى مــلــعــب 
»لوجنيكي«، أعلن بوتين معركة 
تــجــري فـــي الـــوقـــت الــحــالــي على 

»الـــــحـــــدود الـــتـــاريـــخـــيـــة لــروســيــا 
ومن أجل شعبها«، مشيرا إلى أن 
القيادة العسكرية العليا أبلغته 

بذلك.
وقال بوتين: »جنودنا يقاتلون 
بــبــطــولــة وشــجــاعــة فـــي العملية 
الــخــاصــة، وروســيــا فــخــورة بهم، 
ــر جــمــيــع الــمــشــاركــيــن في  ــكـ وأشـ
ــا وثـــقـــافـــتـــه  ــنــ ــنــ الــــــدفــــــاع عـــــن وطــ

وتاريخه«.

تعاون ثابت 

ــر  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوره، أكـــــــــــــــــــــد كــ
الــدبــلــومــاســيــيــن فـــي الــصــيــن أن 
الــــعــــالقــــات مــــع روســــيــــا صــمــدت 
أمـــام ضــغــوط المجتمع الــدولــي، 
ــرد لــيــس  ــ ــطـ ــ وتــــتــــطــــور بـــشـــكـــل مـ
بـــمـــواجـــهـــة ضــــد دول ثـــالـــثـــة وال 
 
ً
تخضع لضغوط من أحد، مبديا
استعداد بكين لتعزيز التعاون 

االستراتيجي مع موسكو.
ــه مــــــــع وزيــــــــر  ــ ــائــ ــ ــقــ ــ ــ وخـــــــــــــالل ل
ــيــــة الـــــروســـــي ســيــرغــي  الــــخــــارجــ
ــروف، شـــدد وانـــغ يــي عــلــى أن  الفــ
الصين ملتزمة بتطوير العالقات 
بغض النظر عن تقلبات الوضع 
 معارضة الصين 

ً
الدولي، مجددا

لــلــخــطــوات األحــــاديــــة ومــســاعــي 
الهيمنة وموقفها الــداعــي لعالم 

متعدد األقطاب.
 على االتهامات الغربية 

ً
وردا

ــا تـــســـتـــعـــد إلمــــــداد  ــهـ ــأنـ لـــبـــكـــيـــن بـ
موسكو بالسالح، قال المتحدث 
باسم وزارة الخارجية الصينية، 
وانغ وينبن، في مؤتمر صحافي، 
أمــس: »الــواليــات المتحدة ودول 

الــنــاتــو األخـــرى تنشر معلومات 
اآلن باستمرار أن الصين قد تزود 
روسيا باألسلحة، وهي حيلة تم 
استخدامها وضبطها في بداية 

األزمة األوكرانية«.
ــغ إن الــصــيــن تحث  ــ ــال وانـ ــ وقـ
الــنــاتــو عــلــى »الـــكـــف عـــن تــشــويــه 
سمعة الصين بتكهنات ال أساس 
لها بشأن أوكرانيا، والتخلي عن 
عــقــلــيــة الـــحـــرب الـــبـــاردة الــقــديــمــة 
المتمثلة في المواجهة بين الكتل 
)السياسية والعسكرية(، والتوقف 

عن إثارة المواجهة«.
وقالت صحيفة »وول ستريت 
جــــورنــــال« إن الــرئــيــس الصيني 
يخطط للقاء بوتين في موسكو 
ــو الــمــقــبــلــيــن،  ــايـ فــــي أبــــريــــل أو مـ
ــفـــة أن الـــــــزيـــــــارة ســـتـــأتـــي  ــيـ مـــضـ
بــعــد مــشــاركــة شـــي بمناسبتين 
ــــي مـــــــــارس، وهـــمـــا  ــيـــن فـ ــتـ ــيـ ــلـ داخـ
اجـــتـــمـــاعـــات بــرلــمــانــيــة ســنــويــة، 

ومنتدى التنمية الصيني.
وفي مؤشر على نيته مواجهة 
الضغوط الغربية، طالب الرئيس 
الصيني حكومته بتقديم المزيد 
مــن الــدعــم لتعزيز الــقــوة التقنية 
االستراتيجية لتصبح معتمدة 
عــلــى نــفــســهــا، فـــي إطــــار سلسلة 
تـــوصـــيـــات بـــشـــأن الـــحـــاجـــة إلـــى 
مواجهة العقوبات، التي تفرضها 
واشنطن على كل شيء من أشباه 

الموصالت إلى البرمجيات.
ــايــــدن  فـــــي الــــمــــقــــابــــل، أعـــــــــاد بــ
ــقـــادة »مــجــمــوعــة  أمــــس تــأكــيــده لـ
بوخارست 9« بولندا ورومانيا 
وبـــلـــغـــاريـــا والــــمــــجــــر وتــشــيــكــيــا 
وســـلـــوفـــاكـــيـــا، ودول الــبــلــطــيــق 

ــا  ــيــ ــفــ ــا والتــ ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــتـ ــ الــــــــثــــــــالث؛ إسـ
وليتوانيا، بحضور األمين العام 
لحلف شــمــال األطلسي )الناتو( 
ينس ستولتنبرغ، دعم واشنطن 
»الراسخ« لهم في مواجهة روسيا.

ر بايدن، في 
ّ
وقبل ساعات، حذ

خطابه مــن القصر الــرئــاســي في 
وارســــو، أمــس األول، روســيــا من 
أن أي هجوم على أي دولة عضو 
فــي حلف »الــنــاتــو« سيواجه برد 

عسكري قوي.
وقــــــال بــــايــــدن: »ال يــنــبــغــي أن 
ــــك أحـــــــد الـــتـــزامـــنـــا  ــــشـ يـــــســـــاور الـ
بتحالفنا فــي الــنــاتــو والــمــادة 5 
راســخ للغاية، وكل عضو يعرف 
 .

ً
ذلـــــــك وروســــــيــــــا تــــعــــرفــــه أيــــضــــا

الــهــجــوم عــلــى دولــــة هــجــوم على 
ــه قــســم مــقــدس  جــمــيــع الــــــدول. إنــ
لــلــدفــاع عــن كــل شــبــر مــن أراضـــي 

الناتو«.
وأضاف بايدن، أمام حشد أمام 
القلعة الملكية، ان »بوتين اعتقد 
أن االســتــبــداديــيــن مــثــلــه أقــويــاء 
وقـــادة الديموقراطيات ضعفاء، 
 رغبته في األرض والسلطة لم 

ّ
لكن

تصطدم فقط بالقوات المسلحة 
ــاإلرادة   بــ

ً
األوكـــرانـــيـــة، لــكــن أيــضــا

الــحــديــديــة لــأمــيــركــيــيــن ولــــدول 
مــن كــل األصــقــاع رفــضــت القبول 
 :

ً
بعالم يحكمه الخوف«، مضيفا

 على إعادة 
ً
 عازما

ً
»ان ديكتاتورا

 
ً
بناء إمبراطورية لن يتمكن أبدا
من إخضاع شعب تواق للحرية، 
 إرادة 

ً
والوحشية لن تسحق أبــدا

ــيــــا قـــويـــة أبــيــة  األحــــــــــرار. أوكــــرانــ
 
ً
وشــامــخــة وحـــرة ولــن تــكــون أبــدا

 لروسيا«.
ً
انتصارا

وأكــــــــــد بــــــايــــــدن دعــــــــم الــــغــــرب 
: »ليكن 

ً
المتواصل ألوكرانيا، قائال

، دعمنا ألوكرانيا لن 
ً
ذلك واضحا

يضعف، وحلف شمال األطلسي 
لــن ينقسم، ولـــن يــتــعــب«. وتــابــع: 
»قـــبـــل عـــــام، كــــان الـــعـــالـــم يستعد 
، لقد جئت 

ً
لسقوط كييف. حسنا

حااًل من زيارة لكييف ويمكنني 
أن أعلن موقفها القوي«.

ــة  ــ ــيـ ــ ــــروسـ واتـــــــهـــــــم الــــــــقــــــــوات الـ
بارتكاب »وحشية بالغة وجرائم 
ــتــــخــــدام  ــــد اإلنــــســــانــــيــــة«، واســ ضـ
االغتصاب كسالح حرب، وخطف 
األطفال، وقصف محطات القطار 
وأقــســام الـــوالدة بالمستشفيات، 

ودور رعاية األيتام.
 واختتم بايدن خطابه برسالة 
مـــبـــاشـــرة لـــشـــعـــب روســــيــــا شـــدد 
فــيــهــا عــلــى أن »الـــغـــرب ال يــتــآمــر 
على تدمير روسيا أو السيطرة 
عليها، والــرئــيــس بــوتــيــن اخــتــار 
هــذه الــحــرب، ويمكن أن ينهيها 

بكلمة واحدة«.

نهاية روسيا

ورفــــض نــائــب رئــيــس مجلس 
األمن الروسي دميتري ميدفيديف 
مخاطبة بايدن للروس، ودعواته 
ــن أوكــــرانــــيــــا،  ــــوات مــ ــقـ ــ لــســحــب الـ
 انه »إذا توقفت الواليات 

ً
معتبرا

ــداد الــنــظــام في  ــ الــمــتــحــدة عـــن إمـ
كـــيـــيـــف بـــاألســـلـــحـــة، فــســتــنــتــهــى 
ــا إذا أنـــهـــت روســـيـــا  ــ الــــحــــرب، أمـ
العملية بـــدون نــصــر، فستنتهي 

وتنقسم«.
وكــتــب مــيــدفــيــديــف: »مــــن هــذا 

الجد الغريب بــأي حــال، يتحدث 
بنظرة زائــغــة مــن بــولــنــدا؟ لماذا 
يتحدث لشعب دول أخــرى وهو 
لــديــه مشاكل كافيه فــي بـــالده؟«، 
 الــــواليــــات الــمــتــحــدة بــأن 

ً
مــتــهــمــا

جنون العظمة لديها سبب الكثير 
من الحروب حول العالم«.

وقــبــل تبنيه تعليق مــعــاهــدة 
»نـــيـــو ســــتــــارت«، الـــتـــي اعــتــبــرهــا 
« ارتــكــبــه 

ً
 جــســيــمــا

ً
ــا ــايـــدن »خـــطـ بـ

بوتين، أكد مجلس الدوما أمس 
أن الواليات المتحدة دمرت بنية 
االســتــقــرار الــدولــي بتوقفها عن 
الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا ورفــضــهــا 
لمقترحات روسيا بشأن قضايا 

األمن العالمي.
ــر مـــســـبـــوقـــة  ــيــ وفـــــــي دعـــــــــوة غــ
تعكس مدى التوتر بين المرتزقة 
 
ّ
ــيـــة، حــث وهــيــئــة األركــــــان الـــروسـ
رئيس مجموعة فاغنر يفغيني 
بــريــغــوجــيــن، الـــمـــعـــروف بــطــبــاخ 
بوتين الروس، أمس، على الضغط 
ــزّود مــقــاتــلــيــه  ــ ــيـ ــ عـــلـــى الـــجـــيـــش لـ
ــداة اتــهــامــه  ــ ــك غــ ــ بـــالـــذخـــيـــرة وذلــ
وزيـــــر الــــدفــــاع ســيــرغــي شــويــغــو 

بالخيانة .
وقــال بريغوجين في تسجيل 
صــوتــي نــشــره جــهــازه اإلعــالمــي 
ــــل روســـــــي بــبــســاطــة  »إذا قــــــال كـ
اعــطــوا قــذائــف لــفــاغــنــر، وهـــو ما 
بدأ يحدث على شبكات التواصل 
االجــتــمــاعــي، فــســيــكــون وقـــع ذلــك 
، وســنــرغــمــهــم عــلــى 

ً
 جـــــــدا

ً
كـــبـــيـــرا

إعطائنا القذائف الموجودة، لكن 
ينبغي على سياسيين وصوليين 
وأوغــاد أن يوقعوا عليها« حتى 

يتم تسليمها.

تايوان: قادرون على صد هجوم صيني أولي
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»هيئة الرياضة«: ماضون 
باستراتيجية 2022 - 2028

ــة  ــامــ ــعــ ــة الــ ــئــ ــيــ ــهــ أكــــــــــدت الــ
ــا مـــاضـــيـــة  ــ ــهــ ــ ــة أنــ ــ ــــاضـ ــريـ ــ ــلـ ــ لـ
بــتــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
لألعوام )2022 - 2028( التي 
ترتكز على تسخير الموارد 
والــــنــــظــــم لـــتـــنـــمـــيـــة ورعــــايــــة 
ـــع  ــاط الــــريــــاضــــي ورفــ ــشــ ــنــ الــ
ــبـــاب  قــــــــــدرات وطــــــاقــــــات الـــشـ
وتنظيم بيئة العمل الرياضي 
بالبالد في ظل متابعة دقيقة.

وقـــالـــت الــهــيــئــة، فـــي بــيــان 
صحافي أمس األربعاء، إنها 
سعت في أول أعوام تطبيقها 
ــــالل عـــام  لــالســتــراتــيــجــيــة خـ
2022 لترجمة رؤيتها )بيئة 
ريــاضــيــة مــســتــدامــة ومــنــاخ 
ــع لـــإنـــجـــاز( عـــلـــى أرض  ــ دافــ
 
ً
الواقع عبر تنفيذ 121 نشاطا

وفـــعـــالـــيـــة عـــبـــر قـــطـــاعـــاتـــهـــا 
المختلفة.

وأضافت الهيئة أنه فيما 
يخص تطوير البنية التحتية 
لــلــهــيــئــات الـــريـــاضـــيـــة فــإنــه 
يــجــري الــعــمــل عــلــى إنــشــاء 6 
اســتــادات رياضية بمختلف 
الــمــحــافــظــات الكويتية على 
مدى سنوات االستراتيجية، 
إذ بلغت نسبة اإلنــجــاز في 
السنة األولــى في هذا الشأن 

نحو 22 في المئة.
وأشــــارت الـــى أنــهــا عملت 
فــي الــوقــت ذاتــه على تطوير 
الـــمـــنـــشـــآت الـــحـــالـــيـــة ألكـــثـــر 
 اذ 

ً
 ريـــاضـــيـــا

ً
ــا مــــن 20 مـــرفـــقـ

ــاز فــي  ــ ــجــ ــ بـــلـــغـــت نـــســـبـــة اإلنــ
ــرافـــق الــريــاضــيــة  ــمـ بـــعـــض الـ
ــا بــلــغــت  ــمـ ــيـ ــة فـ ــئـ ــمـ ــالـ 100 بـ
فــي مــنــشــآت أخـــرى نــحــو 62 

بالمئة.
عـــــــــــدد  ن  أ وذكـــــــــــــــــــــــــــــــــرت 
الــمــســتــفــيــديــن مــــن الـــبـــرامـــج 
ــة الـــتـــي تــســتــهــدف  واألنـــشـــطـ
خلق بيئة رياضية مجتمعية 
ــعـــزيـــز الــلــيــاقــة  ومـــحـــفـــزة وتـ
ــاة  ــيـ ــيــــة وجــــــــــودة الـــحـ ــبــــدنــ الــ
الصحية تــجــاوز الــــ 18 ألــف 

شــخــص خــــالل نــفــس الـــعـــام، 
مؤكدة أنها تستهدف تحقيق 
ــا اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا  18 مـــخـــرجـ
لتحسين بيئة العمل أهمها 
تــــطــــبــــيــــق الـــــحـــــوكـــــمـــــة لـــكـــل 
قطاعاتها التي بلغت نسبة 
ــاز بــهــا 76 فـــي الــمــئــة  ــجــ االنــ
ــــى تــقــلــيــل عـــدد  »مـــمـــا أدى الـ
مالحظات الجهات الرقابية 
إلـــــى رقـــــم غـــيـــر مـــســـبـــوق فــي 

تاريخ الهيئة«.
ــرات  وأوضــــحــــت أن مـــؤشـ
االداء أظــــهــــرت تــحــســنــا فــي 
بــيــئــة عــمــل الــهــيــئــة اقــتــربــت 
مـــن 10 فـــي الــمــئــة عـــن الــعــام 
الــــــذي ســـبـــقـــه، مــــشــــددة عــلــى 
ــتــــواصــــل جـــهـــودهـــا  ــا ســ ــهــ أنــ
لتنفيذ االســتــراتــيــجــيــة بما 
يــخــدم الــشــبــاب الــريــاضــيــيــن 

الكويتيين. 
)كونا(

افتتاح متميز لبطولة سمو األمير الدولية الكبرى للرماية
 بقية الجوالت

ً
بدأت بـ »سكيت األبراج« وتستكمل اليوم وغدا

شهد حفل بطولة سمو أمير 
البالد الشيخ نواف األحمد 

الدولية السنوية الكبرى للرماية 
حضورا كبيرا وأجواء رائعة، 

تؤكد الرغبة الحثيثة من 
جميع المشاركين في الوجود 

بالبطولة.

افــتــتــحــت مــســاء أمــــس األول 
الثالثاء بطولة سمو أمير البالد 
الــشــيــخ نــــواف األحــمــد الــدولــيــة 
السنوية الــكــبــرى لــلــرمــايــة، في 
مجمع مــيــاديــن الــشــيــخ صباح 
ــد األولــــمــــبــــي لـــلـــرمـــايـــة،  ــ ــمـ ــ األحـ
بمشاركة نحو 400 رام ورامية 
ــن 40 دولــــــة عــربــيــة  وإداري مــ

وأجنبية وتستمر 10 أيام.
واشتملت منافسات البطولة 
عـــلـــى إقــــامــــة مـــســـابـــقـــات رمـــايـــة 
ــيـــت(  ــكـ ــرة )سـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ األطــــــبــــــاق الـ
و)تراب( للرجال والسيدات، كما 
أقيمت تزامنا معها بطولة كأس 
آسيا للرماية، بمشاركة 17 دولة 
آســيــويــة، وشــمــلــت المنافسات 

ذاتها.

الجابر: تنظيم مميز

وأعــــــرب مــحــافــظ الــفــروانــيــة 
ــر، فــي  ــ ــابـ ــ ــــجـ الــــشــــيــــخ مـــشـــعـــل الـ
تصريح صحافي عقب افتتاحه 
لــلــبــطــولــة عــــن تـــشـــرفـــه وفـــخـــره 
بحضور حفل افتتاح فعاليات 
ــر، والـــتـــي  ــ ــيـ ــ بـــطـــولـــة ســـمـــو األمـ
تحظى بمشاركة واسعة من أبرز 

رماة العالم.

ــر بــالــتــنــظــيــم  ــابـ وأشـــــــاد الـــجـ
الــمــمــيــز مـــن الــلــجــنــة الــمــنــظــمــة، 
مـــمـــثـــلـــة فـــــي رئــــيــــس وأعــــضــــاء 
ــريـــاضـــي  ــتـــي الـ ــويـ ــكـ الـــــنـــــادي الـ
لــــلــــرمــــايــــة، مـــتـــمـــنـــيـــا الـــنـــجـــاح 
والتوفيق للرماة المشاركين في 
هذا التجمع الرياضي العالمي 

لرياضة الرماية.

العتيبي: أهمية كبيرة

من جانبه، ذكر رئيس النادي 
رئيس اللجنة المنظمة للبطولة 
دعـــيـــج الــعــتــيــبــي، فـــي تــصــريــح 
مــمــاثــل، أن رعــايــة ســمــو األمــيــر 
للبطولة الــتــي تــجــمــع األشــقــاء 
واألصدقاء في تنافس رياضي 
شـــريـــف تــجــســد دعـــمـــه األبــــوي 
لرياضة الرماية الكويتية على 
كــل الــصــعــد المحلية والــقــاريــة 
والدولية، مثمنا دعم سمو ولي 
الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل األحــمــد 
لمنتسبي الرماية الكويتية، ما 
أسهم في تحقيق االنتصارات 

للرماية الكويتية.
وأشـــــــــــار الـــعـــتـــيـــبـــي إلـــــــى أن 
الــبــطــولــتــيــن تــكــتــســبــان أهــمــيــة 
ــان  ــقـ ــبـ كـــــبـــــيـــــرة، كــــونــــهــــمــــا تـــسـ

ــة والـــقـــاريـــة  ــيـ ــدولـ ــطـــوالت الـ ــبـ الـ
المقبلة المؤهلة لدورة األلعاب 
األولـــمـــبـــيـــة الــمــقــبــلــة )بــــاريــــس 
2024(، ما يعد أفضل استعداد 
ــام  لــرمــاة الــكــويــت لتحقيق أرقـ

مؤهلة لألولمبياد.

لوشيانو: مستويات فنية عالية

ــدوره، أكـــد رئــيــس االتــحــاد  ــ بـ
الدولي للرماية لوشيانو روسي 
أن الــرمــايــة الكويتية أصبحت 
من القوى التقليدية في العالم، 

بفضل الــنــتــائــج الــمــمــيــزة التي 
حققتها في الــدورات األولمبية 
والـــبـــطـــوالت الــعــالــمــيــة، مشيدا 
بتنظيم نادي الرماية الكويتي 

المميز للبطولة.
وأضــاف روســي أن حضوره 
ومسؤولي االتحاد الدولي لهذه 
الــبــطــولــة يــجــســد دعــمــهــم لــهــذا 
الملتقى الدولي الكبير، متوقعا 
أن تحفل البطولة بمستويات 
فنية عالية في ظل مشاركة أبرز 
المنتخبات العالمية واآلسيوية 

والعربية في هذه اللعبة.
ــفــــل االفــــتــــتــــاح،  ــمــــن حــ وتــــضــ
الــــــذي شـــهـــد حـــضـــور عـــــدد مــن 
المسؤولين الرياضيين وسفراء 
ــاء  ــ ــــضـ الـــــــــــدول الــــمــــشــــاركــــة وأعـ
ــور  ــابـ الــــــوفــــــود، اســــتــــعــــراض طـ
العرض للمنتخبات المشاركة، 
فــضــال عـــن تــقــديــم فــيــلــم قصير 
تناول إنجازات النادي الكويتي 

محليا وخارجيا.

منافسات اليوم األول

وعــلــى صــعــيــد الــمــنــافــســات، 
ــــوم األول لــلــبــطــولــة  ــيـ ــ شـــهـــد الـ
عـــددا مــن الــرمــايــات الــتــي كانت 

أبرزها منافسات رماية السكيت 
)األبـــــــراج( لــلــســيــدات والـــرجـــال، 
ــيـــن  ــتـ وهـــــــــي عـــــــبـــــــارة عـــــــن جـــولـ
ــلـــى أن تــســتــكــمــل  ــقـــا، عـ ــبـ 50 طـ
المنافسات الــيــوم وغـــدا لبقية 

الجوالت.
كما أقيمت منافسات رماية 
»الـــجـــونـــيـــر« لــلــنــاشــئــيــن، وهــي 
عبارة عن تدريب رسمي لثالث 
جــوالت بــدون أي تتويج، حيث 
ســيــكــون اإلعــــالن عــن الــفــائــزيــن 
غـــدا الجمعة وبــعــد غــد السبت 
ــات ســـالـــفـــة الـــذكـــر،  ــايــ ــرمــ ــي الــ فــ
ــيـــوم األول الــتــصــفــيــات  وفــــي الـ
للمنتخبات المشاركة في رماية 
السكيت فقط، على أن يبدأ بقية 
الرماة والراميات المشاركة في 
منافسات التراب بداية من بعد 

غد السبت.
ــال رئــيــس لــجــنــة الــقــضــاة  وقــ
فــــي الـــبـــطـــولـــة الــبــحــريــنــي نـــور 
الدين الياسي إن نهاية البطولة 
بالنسبة للفردي والفرق ستكون 
غدا في رماية السكيت، على أن 
يــكــون بــعــد غــد نــهــايــة البطولة 

للسكيت للفرق المزدوجة.

● حازم ماهر وأحمد حامد
لــم تشهد الجولة الخامسة عشرة 
لدوري زين الممتاز لكرة القدم جديدا، 
فــقــد جــــاء الــمــســتــوى دون الــمــتــوســط 
ألغــلــب الــمــبــاريــات، بــل وغــابــت أيضا 
الــمــتــعــة واإلثـــــارة الــتــي ســيــطــرت على 

الجولة الماضية.
ــــراع عـــلـــى الــلــقــب  ولـــــم يــشــهــد الـــــصـ
 بين الكويت والعربي، ويبدو 

ً
جديدا

ــه انــحــســر بينهما فــي ظــل خــســارة  أنـ
كاظمة وتعادل الجهراء، لكن في مقدور 
القادسية الــذي حصد 3 نقاط ثمينة 
بفوزه على السالمية الدخول في اجواء 
المنافسة بقوة في حال عدم التفريط 
فــــي الـــنـــقـــاط، لـــيـــس فــــي الـــقـــســـم األول 

بالطبع، ولكن بالمجموعة األولى.
وبـــدأت الــحــســابــات تــفــرض نفسها 
بقوة على البطولة، في األندية الستة 
التي ستشارك في المجموعة األولــى 
لحسم اللقب، وكــذلــك األنــديــة االربعة 
التي ستشارك في المجموعة الثانية.

ــيــــا، فـــقـــد ضـــمـــن الـــكـــويـــت  وحــــســــابــ
الـــمـــشـــاركـــة فــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة األولــــــى، 
ــعــــد الــــعــــربــــي وكـــاظـــمـــة  ــا يــ ــيـ ــقـ ــنـــطـ ومـ
والجهراء والقادسية األقرب للمشاركة 
في المجموعة ذاتــهــا، على أن يتبقى 

مقعد تتصارع عليه أندية الفحيحيل 
والسالمية والنصر.

وبــعــيــدا عــن الــمــنــطــق، فـــإن خــســارة 
العربي »الوصيف« في الجوالت الثالث 
المقبلة، وحــصــد الــنــصــر والسالمية 
للنقاط التسع يعني أنهما سيشاركان 
 على حسابه.

ً
في المجموعة األولى معا

 لحسابات النقاط أيضا، فإن 
ً
 ووفقا

الجهراء وكاظمة والقادسية معرضة 
لــمــوقــف الــعــربــي، ولــذلــك قــد ستشهد 

 لألمر.
ً
الجولة المقبلة حسما

أمـــا الــمــجــمــوعــة الــثــانــيــة، فيحتاج 
الساحل إلى معجزة حقيقية لالبتعاد 
عــنــهــا، وذلــــك بــالــفــوز فـــي الــمــبــاريــات 
الثالث، لقاء خسارة التضامن والنصر 
والفحيحيل والسالمية، وهــو ضرب 
محال، خصوصا أنه على سبيل 

ُ
من ال

المثال، سيواجه التضامن النصر في 
الجولة األخيرة، وتعادلهما سينسف 
هــــذه الـــحـــســـابـــات، وهــــو مـــا يــعــنــي أن 
الــســاحــل يــبــدو األقــــرب للمشاركة في 
هذه المجموعة بالمنطق والحسابات!

األفضل واألضعف

وبـــــــالـــــــعـــــــودة الـــــــــى األداء الـــفـــنـــي 
لــلــمــبــاريــات، فــتــعــد مـــبـــاراة الــقــادســيــة 

ــيـــة هــــي األفــــضــــل فـــنـــيـــا فــي  ــالـــمـ والـــسـ
هــذه الجولة، والــتــي حسمها األصفر 
لمصلحته بهدف في الدقيقة األخيرة، 
وتسببت الــخــســارة فــي تقديم مــدرب 
الــســمــاوي محمد إبــراهــيــم ومساعده 
بداح الهاجري استقالتيهما، ليصبح 
ــرال الـــضـــحـــيـــة الــــخــــامــــســــة فــي  ــ ــنـ ــ ــــجـ الـ

البطولة!
على الجانب اآلخر، فإن لقاء النصر 
والجهراء كان األضعف بعدما انحسر 
الــلــعــب فـــي مــنــتــصــف الــمــلــعــب، ورغـــم 
أهمية الــمــبــاراة، لم يقدم الفريقان ما 

يستحقان عليه الفوز!

»البحري« يدعو لالشتراك في سباق 
الجولة الثانية لـ »دراق ريس«

أعلنت لجنة الــدراجــات المائية في 
النادي البحري الرياضي الكويتي عن 
تنظيم سباق الجولة الثانية من بطولة 
الكويت للدراجات المائية )دراق ريس 
2023( الذي سيقام 3 مارس المقبل، في 
مدينة صباح األحمد البحرية بمنطقة 
الخيران، وتشمل ثــالث فئات خصص 
لها جوائز مالية قيمة مقدمة من الهيئة 
العامة للرياضة حيث سيحصل األول 
في فئة األوبن على 2000 دينار والثاني 
1500 والــثــالــث 1000، وفــي فئة سوبر 
ستوك سيحصل األول على 1500 دينار 
والـــثـــانـــي 1250، والـــثـــالـــث 900، فيما 
سيحصل الفائز بالمركز األول في فئة 
ستوك على 1000 دينار والثاني 750 

والثالث 500.
ووجـــه أمــيــن الــســر الــعــام فــي الــنــادي 

ــال  ــ ــطـ ــ ــد الـــــــــفـــــــــودري الــــــــدعــــــــوة ألبـ ــ ــالــ ــ خــ
ــات الـــمـــائـــيـــة مــن  ــ ــدراجــ ــ ومـــتـــســـابـــقـــي الــ
المواطنين والمقيمين لــالشــتــراك في 
البطولة، مشيرا إلى أنها محلية، وعلى 
ــراك مــراجــعــة مقر  ــتـ الــراغــبــيــن فـــي االشـ
النادي في السالمية من الساعة 5 إلى 
9 مــســاء فــي مــوعــد أقــصــاه 28 الــجــاري 
لــتــعــبــئــة االســـتـــمـــارة وتــقــديــم الــفــحــص 

الطبي.
وكــانــت الجولة األولـــى الــتــي أقيمت 
في 10 فبراير الجاري ضمن احتفاالت 
النادي باألعياد الوطنية، قد شارك فيها 
43 متسابقا، واستطاع أبــطــال العالم 
محمد جاسم الباز تحقيق المركز األول 
في فئة األوبن وفهد بيان الخلفان في 
فئة سوبر ستوك، وفيصل طه بوربيع 

في فئة الستوك.

الكويت يقسو على 
السالمية في »ممتاز اليد«

● محمد عبدالعزيز
واصل الفريق األول لكرة اليد بنادي 
الــكــويــت مــالحــقــتــه لــلــقــادســيــة متصدر 
ترتيب فــرق الــدوري الممتاز بعد فوزه 
عــلــى الــســالــمــيــة بــنــتــيــجــة 31 - 21 في 
الـــمـــبـــاراة الــتــي جــمــعــت الــفــريــقــيــن على 
صـــالـــة االتــــحــــاد بــمــجــمــع الــشــيــخ سعد 
الـــعـــبـــدالـــلـــه ضـــمـــن مـــنـــافـــســـات الــجــولــة 
الــخــامــســة عـــشـــرة مـــن الــبــطــولــة والــتــي 
شهدت ايضا فوز القادسية على العربي 
22 - 19، وبـــرقـــان عــلــى الصليبيخات 

.32 - 39
وبـــــذلـــــك، واصـــــــل الـــقـــادســـيـــة صــــدارتــــه 
30 نقطة يليه الكويت   الترتيب برصيد 
 بـ 28 نقطة، والعربي بـ 16 نقطة وبرقان 
بـ 15 وبفارق االهداف عن السالمية وتجمد 

رصيد الصليبيخات عند 14 نقطة.

البناي تشارك في »جمباز إستونيا«
يشارك منتخب الجمباز اإليقاعي 
في بطولة »Miss Valentine« الدولية 
لــلــعــبــة لــلــفــتــيــات الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا 
 بمشاركة أفضل 500 

ً
إستونيا حاليا

العــبــة فـــي الــعــالــم مـــن مــوالــيــد 2012، 
ويــمــثــل الــمــنــتــخــب الــكــويــتــي فـــي هــذه 
البطولة الــالعــبــة ســـارة الــبــنــاي، فيما 
تعذرت مغادرة الالعبة مها الصقر مع 
وفــد المنتخب أمــس، بسبب خطأ في 

إجراءات استخراج »الفيزا«.
ــن مـــن  ــ ــايـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــالـ ــ ــد بـــــطـــــولـــــة فـ ــ ــ ــعـ ــ ــ وتـ
التظاهرات القوية في رياضة الجمباز 
اإليــــقــــاعــــي، وهـــــي أكـــبـــر مـــســـابـــقـــة فــي 
إستونيا، وتشارك فيها منتخبات 34 
دولة من قارات أوروبا وآسيا وأميركا 
الشمالية والجنوبية، وستكون البناي 
أول العبة كويتية تــشــارك فــي بطولة 

بهذا الحجم والمستوى.
وستخوض البطلة سارة منافسات 
فئة »البرو جونيور«، بينما يرافقها في 
هذه الرحلة مدربة المنتخب الوطني 

األوكرانية إيرينا كوفالتشوك.

دخول علم الكويت في طابور العرض جانب من الحضور في البطولة

مشعل الجابر

العمل جار 
إلنشاء 6 
استادات 
رياضية 

بمختلف 
المحافظات

باختصار

قاد املدرب املساعد لفريق 
الساملية لكرة القدم، الكرواتي 

بوزيدار »بوجو«، تدريبات 
السماوي، أمس األول، 

استعدادا ملواجهة النصر 
الغد، ضمن منافسات الجولة 

16، لدوري زين املمتاز.
وكان املدير الفني للساملية 

محمد إبراهيم اعتذر عن عدم 
استكمال مهمته، ولحق به 

املدرب املساعد بداح الهاجري.
وقال مصدر في الساملية، لـ 

»الجريدة«، إن النية تتجه 
نحو استمرار بوجو، خالل 

الفترة الحالية.

تقام اليوم مباراتان ضمن 
منافسات الجولة الثانية 

عشرة بدوري الدرجة األولى 
لكرة القدم، حيث يلتقي 

الشباب برصيد 23 نقطة مع 
اليرموك )الوصيف بـ 18 نقطة( 

على استاد ثامر الساعة 7:15 
مساًء، وبرقان برصيد 5 نقاط 

مع خيطان وله 10 نقاط في 
التوقيت ذاته على استاد علي 

صباح السالم.

وّدع منتخبنا الوطني األول 
لكرة السلة تصفيات كأس 

آسيا )اندونيسيا 2025( بعد 
فوز املنتخب القطري على 

نظيره الفلسطيني متصدر 
النافذة بنتيجة 60 - 57 مما 

أهل قطر واإلمارات للدور 
الثاني برفقة املنتخبني 

العراقي والفلسطيني.
وبغض النظر عن نتيجة 

مباراة منتخبنا مع املنتخب 
القطري في املباراة التي 

أقيمت في وقت متأخر من 
مساء أمس، فإن األزرق خارج 

التصفيات حتى إن حقق 
الفوز باعتبار انه سيصل الى 

النقطه السابعة ويتساوى 
مع املنتخب االماراتي غير ان 

خسارته في املواجهة املباشرة 
مع املنتخب االماراتي تبعده 

عن التأهل.

»بوجو« يقود تدريبات 
السالمية

الشباب في مواجهة اليرموك 
لالبتعاد بصدارة »األولى«

أزرق السلة خارج 
تصفيات آسيا

خالد الفودري

البناي مع المدربة إيرينا

مباراة القادسية والسالمية كانت األفضل

 الجولة 15 للدوري الممتاز دون المستوى!
الحسابات فرضت نفسها على المشاركين في المجموعتينالحسابات فرضت نفسها على المشاركين في المجموعتين

أرقام
• أحرزت األندية 9 أهداف بمعدل تهديفي 1.8 هدف 
فــي الــمــبــاراة، وهــو أقــل مــن نصف معدل الجولة 

السابقة. 
• أقيمت 75 مــبــاراة، انتهى منها 51 بالفوز، و24 
بالتعادل، وأحرزت األندية 213 هدفا، بمعدل 13 
 في الجولة، و2.8 هدف في المباراة، وأحرز 

ً
هدفا

 في 
ً
، مقابل 120 هدفا

ً
خالل الشوط األول 93 هدفا

 من ركالت جزاء.
ً
الشوط الثاني، من بينها 37 هدفا

• احتسب الحكام في هذه الجولة ركلة جزاء واحدة 
في لقاء العربي والساحل. 

• مازال الكويت الفريق األقل خسارة حيث تعرض 
للهزيمة في مباراة واحدة، وفاز في 8 مباريات، 
فــي المقابل، فــإن الساحل هــو األكــثــر خــســارة )9 

مباريات(. 
• استمر مهاجم الكويت التونسي طه الخنيسي على 
قمة الهدافين رغــم غيابه عن المشاركة للجولة 

 مــن بينها 
ً
الخامسة على التوالي ولــه 11 هــدفــا

5 أهـــداف جـــاءت مــن ركـــالت جـــزاء، تبعه مهاجم 
الجهراء الغاني في مركز الوصافة وله 9 أهداف 
دون ركـــالت جــــزاء، وحـــل مــهــاجــم الــنــصــر محمد 
دحام، ومهاجم الفحيحيل التونسي يوسف بن 
ســودة، ومهاجم العربي الليبي محمد الصولة 
في المركز الثالث ولكل منهما 8 أهداف، تبعهما 
مهاجم كاظمة شبيب الخالدي برصيد 7 أهداف.

https://www.aljarida.com/article/15469
https://www.aljarida.com/article/15518
https://www.aljarida.com/article/15516
https://www.aljarida.com/article/15514
https://www.aljarida.com/article/15512
https://www.aljarida.com/article/15511
https://www.aljarida.com/article/15510
https://www.aljarida.com/article/15509
https://www.aljarida.com/article/15508
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نجح ريال مدريد في تحويل 
تأخره أمام ليفربول، وهزمه 5 
- 2، في وقت تغلب نابولي على 

آينتراخت فرانكفورت بثنائية 
من 

ُ
نظيفة في ذهاب الدور ث

النهائي لدوري أبطال أوروبا.

قـــــاد الـــبـــرازيـــلـــي فــيــنــيــســيــوس 
جونيور والفرنسي كريم بنزيمة 
ــال  ــ ــا ريــ ــقـــهـــمـ ــادا« فـــريـ ــ ــتــ ــ ــونــ ــ ــمــ ــ »ريــ
مـــدريـــد اإلســـبـــانـــي، حــامــل الــلــقــب، 
أمــــام مضيفه ووصــيــفــه ليفربول 
اإلنكليزي، وقلبا تأخره بهدفين 
إلــى فــوز 2-5، فيما خطا نابولي 
اإليطالي خطوة كبيرة نحو إنجاز 
ــوزه عـــلـــى مضيفه  ــفــ تــــاريــــخــــي، بــ
آينتراخت فرانكفورت األلماني 2 - 
من نهائي دوري 

ُ
صفر في ذهاب ث

أبطال أوروبا لكرة القدم.
عــلــى »أنــفــيــلــد«، تــقــدم ليفربول 
بــهــدفــي األوروغــــويــــانــــي دارويـــــن 
نــونــيــيــز )4( والــــمــــصــــري محمد 
صالح )14(، ليرد الريال بخماسية 
تـــنـــاوب عــلــيــهــا فــيــنــيــســيــوس )21 
و36( ومواطنه إيدر ميليتاو )47( 
وبــنــزيــمــة )55 و67(، الــــذي أهــدى 
الفوز إلى أسطورة النادي الراحل 
ــارو، الـــذي تــوفــي عن  ــ أمانسيو أمـ

.
ً
83 عاما

ــبــــــــاراة اإليـــــــــــــاب فــي  وتــــــقــــــام مــــــ
»سانتياغو برنابيو« في 15 مارس 

المقبل.
في بداية صاعقة، سجل ليفربول 
هدف السبق، بعد تمريرة عرضية 
مـــن صــــالح عــلــى الــجــهــة الــيــمــنــى، 
تابعها نونييز، الذي كسر مصيدة 
التسلل، بكعب قــدمــه اليمنى في 

شــبــاك الـــحـــارس البلجيكي تيبو 
كورتوا )4(.

صالح يتفوق على جيرارد 
ولم ينتظر ليفربول أكثر من 10 
دقــائــق لهز شــبــاك مضيفه للمرة 
الثانية، بعد خطأ فادح من كورتوا، 
الذي حاول إبعاد كرة وصلته من 
دانــي كارفاخال، إال أنه تعثر أمام 
صــالح، الــذي لم يجد صعوبة في 
إيــداعــهــا الــمــرمــى )14(، فــي ثامن 

أهدافه هذا الموسم في المسابقة.
وبات صالح بهدفه الـ 42، أفضل 
 بقميص ليفربول، 

ً
مسجل قــاريــا

 العــــب الـــوســـط ستيفن 
ً
مـــتـــجـــاوزا

جــــيــــرارد )41(، كــمــا تــــســــاوى مع 
العاجي ديدييه دروغــبــا، كأفضل 
مسجل إفريقي في دوري األبطال 

 لكل منهما.
ً
مع 44 هدفا

وقلص فينيسيوس النتيجة، 
بعد تبادل للكرة مع بنزيمة على 
الجهة اليسرى، ليسدد من داخل 
مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء أرضــــيــــة زاحـــفـــة 

بمواجهة 3 مدافعين )21(.
ورّد الــــــحــــــارس الـــبـــرازيـــلـــي 
ألــيــســون بيكر التحية لنظيره 
كـــورتـــوا، بــعــدمــا ارتـــكـــب بـــدوره 
 عندما حاول تشتيت 

ً
خطأ فادحا

كرة أعادها إليه جو غوميز، إال 
أنــهــا اصــطــدمــت بفينيسيوس 

المتابع لتهز الشباك )36(.
وفـــــي بــــدايــــة الــــشــــوط الـــثـــانـــي، 
ــال للمرة األولــــى برأسية  تــقــدم ريـ
ــرة مــن  ــ ــ ــتـــاو، بـــعـــد ركــــلــــة حـ ــيـ ــلـ ــيـ مـ
الــكــرواتــي لــوكــا مــودريــتــش )47(، 
ــع،  ــرابـ قــبــل أن يــضــيــف بــنــزيــمــة الـ
إثــر تسديدة اصطدمت بغوميز، 
وخدعت الحارس )55(، ثم الخامس، 
بعدما تالعب بالدفاع وســدد في 

الشباك )67(.

نابولي على مشارف اإلنجاز
وفي ألمانيا، بات نابولي على 

مـــشـــارف إنـــجـــاز الــتــأهــل إلــــى ربــع 
النهائي ألول مرة، بفوزه في معقل 

أينتراخت فرانكفورت 2 - صفر.
وكـــــالـــــعـــــادة، كــــــان الــنــيــجــيــري 
فــيــكــتــور أوســيــمــهــن والــجــورجــي 
خفيتشا كفاراتسخيليا »كــفــارا« 
مفتاح فوز نابولي، بعدما سجل 
األول هــــدف الـــتـــقـــدم )40(، ومـــرر 
الثاني كرة هدف التعزيز بطريقة 
رائـــعـــة لــجــوفــانــي دي لــورنــتــســو 
)65(، في لقاء أكمله صاحب األرض 
بــعــشــرة العــبــيــن مــنــذ الــدقــيــقــة 58 
بعد طــرد هــدافــه الفرنسي رانـــدال 

كــولــو موانيه )58(. ويــعــود فريق 
الــمــدرب لوتشانو سباليتي إلى 
ملعب »دييغو أرماندو مارادونا« 
ــــن أجــــــل حــســم  ــــي 15 مـــــــــارس، مـ فـ
بطاقته إلى ربع النهائي في موسم 
قاري استثنائي للنادي الجنوبي، 
الــذي خــرج في صــدارة مجموعته 
بانتصارات كاسحة على ليفربول 
اإلنكليزي )4-1(، وأياكس الهولندي 
)4-1 و6-1(، ورينجرز االسكتلندي 

)3 - صفر و3 - صفر(.
وبعد بداية لمصلحة أصحاب 
األرض، دخل نابولي في األجــواء، 

وهــدد مرمى كيفن تــراب في أكثر 
مـــن مــنــاســبــة، حــتــى حــصــل على 
فرصة ذهبية للتقدم في الدقيقة 36 
من ركلة جــزاء انتزعها أوسيمهن 
مــن البرتغالي أريــلــيــو بــوتــا، لكن 
تراب تألق في وجه »كفارا«، وحرم 
الجورجي من هدفه الثاني عشر 
في جميع المسابقات هذا الموسم.

ض هذه الفرصة  لكن نابولي عوَّ
 عـــبـــر أوســـيـــمـــهـــن، الــــذي 

ً
ســـريـــعـــا

وصــلــتــه الـــكـــرة مـــن لـــوســـانـــو، إثــر 
 
ً
هجمة مرتدة سريعة )40(، رافعا

 في 24 مباراة 
ً
رصيده إلى 20 هدفا

خاضها هذا الموسم الذي غاب فيه 
لفترة لإلصابة.

ــتـــراخـــت  ــنـ ــدت مـــهـــمـــة أيـ ــقــ ــعــ وتــ
فرانكفورت أكثر فأكثر، بطرد هدافه 
الــفــرنــســي رانـــــــدال كـــولـــو مــوانــيــه، 
بسبب تدخل قاٍس على الكاميروني 
أندري زامبو أنغيسا )58(، ما مهد 
الطريق أمام نابولي إلضافة الهدف 
الثاني، بعد مجهود فردي رائع لـ 
»كــفــارا« وتمريرة بالكعب إلــى دي 
لورنستو، الذي أطلق الكرة أرضية 
مــن مــشــارف المنطقة إلــى الــزاويــة 

اليمنى )65(.

الريال يذل ليفربول... ونابولي الريال يذل ليفربول... ونابولي 
يخطو بثبات نحو اإلنجازيخطو بثبات نحو اإلنجاز

بنزيمة: شاهدنا ريال مدريد بنزيمة: شاهدنا ريال مدريد 
الحقيقي بعد الحقيقي بعد 1515 دقيقة دقيقة

 في العالم
ً
أنشيلوتي: فينيسيوس األكثر حسما

أكد اإليطالي كارلو أنشيلوتي، 
مــدرب ريــال مــدريــد، أن البرازيلي 
فينيسيوس جونيور، الذي سجل 
هدفين في فوز فريقه، »هو الالعب 
األكثر حسما في العالم. ال يوجد 
العب على هذا المنوال من األهداف 
ــتـــمـــريـــرات، أتــمــنــى أن يستمر  والـ

في ذلك«.
ــي، عـــقـــب  ــ ــوتـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ وصـــــــــــرح أنـ
الـــــمـــــبـــــاراة، »ذكـــــرنـــــي ذلــــــك بــلــيــلــة 
مانشستر سيتي فــي الــــدور قبل 
النهائي. أنــا ال أقــول إن استقبال 
هدفين كان متوقعا، لكن كان من 
المتوقع أنــنــا سنعاني. مــا حدث 
هو أننا عانينا كثيرا في البداية. 
لــحــســن الــحــظ، كــمــا يــحــدث دائــمــا 
ــذا الـــفـــريـــق، حــافــظــنــا عــلــى  ــ فــــي هـ
هدوئنا وفزنا بالمباراة بالجودة 

التي لدينا«.
وأضــــاف: »كـــان الــهــجــوم مــؤثــرا 
لــلــغــايــة، فــفــي كــل مـــرة خــرجــنــا من 
الضغط تسببنا فــي مشاكل. لقد 
ــا فــــي الــــدفــــاع،  ــيـ تــحــســنــا تـــدريـــجـ

خــاصــة عــلــى الــجــهــة الــيــســرى. في 
الــشــوط الــثــانــي صنعنا الــفــارق«، 
موضحا أنه حاول وضع »تشكيلة 
ــاراة  ــبــ ــر هـــجـــومـــيـــة« لـــلـــعـــب مــ ــثــ أكــ

مختلفة عن المواجهات األخيرة.
وتابع: »أعلم فقط أننا فزنا في 

أول 90 دقيقة وتنتظرنا 90 دقيقة 
أخـــرى فــي مــدريــد. مــا زلـــت أعتقد 
 .

ً
ــدا أن لــيــفــربــول مــنــافــس قــــوي جــ

سنعاني في مباراة العودة« على 
ملعب سانتياغو برنابيو الشهر 

المقبل.

هندرسون: خسارة من الصعب هندرسون: خسارة من الصعب 
لها  لها على »الريدز« تقبُّ على »الريدز« تقبُّ

أكد جوردان هندرسون، قائد 
لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي، أنـــه من 
ل الخسارة  »الصعب جدا« تقبُّ
التي تكبدها فريقه فــي عقر 
ــد ريــــــال مـــدريـــد  داره عـــلـــى يــ

اإلسباني )2 - 5(.
ــنــــدرســــون،  وقــــــــال هــ

فـــــــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
ــة بــــــي تــي  ــكـ ــبـ ــشـ لـ

ســبــورت، عقب 
الــمــبــاراة التي 
أقـــيـــمـــت عــلــى 
آنفيلد  ملعب 

مــــــــــن  «  ، د و ر
ل هذه  الصعب تقبُّ

الخسارة. قمنا بأداء 
جــيــد فـــي مــعــظــم فــتــرات 

الشوط األول، لكن واجهنا 
ســــــوء حــــظ فــــي الــــخــــروج 
لـــــالســـــتـــــراحـــــة بـــنـــتـــيـــجـــة 

التعادل )بهدفين(، ثم ارتكبنا الكثير 
مــن األخــطــاء فــي الــشــوط الثاني، 
والريال عاقبنا بقوة في كل مرة«.

كــــمــــا ذّكــــــــــر قـــــائـــــد »الـــــــريـــــــدز« 
بــــــقــــــدرة فــــريــــقــــه عــــلــــى الــــحــــفــــاظ 
عــلــى نــظــافــة الـــشـــبـــاك في 
الــمــبــاريــات األخــيــرة، 
ــو مــــا يــجــعــل  ــ وهــ
مـــــن الـــصـــعـــب 
فــــــــــهــــــــــم مـــــا 
حــــــــدث فــي 

»آنفيلد«.

ديوكوفيتش ونادال في »ميامي المفتوحة«
ظـــهـــرت أســــمــــاء اإلســبــانــيــيــن 
كارلوس ألكاراز ورافائيل نادال 
والصربي نوفاك ديوكوفيتش في 
القائمة المسبقة للمشاركين في 
بطولة ميامي المفتوحة للتنس، 
والــــتــــي نـــشـــرهـــا الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
تنظيم المنافسة مساء الثالثاء، 
والتي ستقام من 19 مارس حتى 
2 أبريل، على ملعب هارد روك في 
ميامي، بوالية فلوريدا األميركية.

ــة إيــــجــــا  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــــولـ ــبـ ــ ــت الـ ــ ــ ــانـ ــ ــ وكـ
شفيونتيك، متصدرة التصنيف 
ــيــــدات وحـــامـــلـــة  ــلــــســ ــمــــي لــ ــالــ ــعــ الــ
لــقــب الــبــطــولــة، عــلــى رأس قائمة 
ــات فـــــــي الـــمـــنـــافـــســـة  ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ ــ ال
الــتــابــعــة التــحــاد العــبــات التنس 
المحترفات، والتي تتضمن أيضا 

اإلسبانية باوال بادوسا.
ــاراز عــــن لــقــبــه  ــ ــكـ ــ وســـيـــدافـــع ألـ
فـــي بــطــولــة يـــشـــارك فــيــهــا أيــضــا 
البولندي هوبرت هوركاتش، بطل 
نــســخــة 2021، واألمــيــركــي جــون 

إيسنر المتوج بلقب 2018.
كما يظهر نادال، الذي انسحب 
مؤخرا من المشاركة في مواجهة 
استعراضية أمام ألكاراز في الس 
فيغاس لمواصلته عملية التعافي 
من إصابة في ساقه اليسرى، في 
قائمة المسجلين في ميامي، التي 

لم ينافس بها منذ 2017.
ــــش،  ــتـ ــ ــيـ ــ ــوفـ ــ ــوكـ ــ كـــــمـــــا كــــــــــان ديـ
الــمــصــنــف األول عــالــمــيــا، ضمن 
قائمة المشاركين فــي البطولة، 
ــه لـــيـــســـت مـــؤكـــدة  ــتـ ــاركـ ــكـــن مـــشـ لـ

بسبب الــلــوائــح األمــيــركــيــة التي 
تتطلب من غير 

الــمــواطــنــيــن 

وغــيــر الــمــقــيــمــيــن تــقــديــم شــهــادة 
تطعيم ضد فيروس كورونا.

)إفي(

ديوكوفيتش ونادال في منافسات سابقة

سان جرمان يعلن إصابة نيمار بالتواء الكاحل
ــان  ــن نـــــــــادي بـــــاريـــــس ســـــــان جــــرمــ ــ ــلـ ــ أعـ
الفرنسي الثالثاء أن نجمه البرازيلي نيمار 
يعاني من التواء في الكاحل مع »إصابة في 
األربــطــة«، وذلــك قبل أسبوعين من السفر 

إلى ألمانيا لمواجهة بايرن ميونيخ، في 
إيـــاب ثــمــن نــهــائــي مسابقة دوري أبــطــال 

أوروبا.
ــأن »الـــفـــحـــوص  ــ ــان جــــرمــــان بـ ــ وأفـــــــاد سـ

الجديدة التي أجريت تؤكد إصابة نيمار 
جــونــيــور بــالــتــواء فــي الــكــاحــل مــع إصابة 
في األربطة«، مشيرا إلى أنه سيقّيم وضع 
اإلصابة مجددا في بداية األسبوع المقبل.

 له
ً
ليدز يعّين خافي غارسيا مدربا

عــّيــن لــيــدز يــونــايــتــد، وصــيــف الــقــاع في 
الــــدوري اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، اإلسباني 
 له، ضمن إطار سعيه 

ً
خافي غارسيا مدربا

لتفادي الهبوط.
ـــع غــارســيــا، الــمــدرب السابق لنادي 

ّ
ووق

ــفـــورد والــــذي قــــاده إلـــى نــهــائــي الــكــأس  واتـ
عام 2019، ما وصفه ليدز بأنه عقد »مرن« 
ــداًل مــن الــمــدرب األمــيــركــي جيسي  ليحل بـ
مارش المقال من مهامه في وقت سابق من 

الشهر الحالي.

وأفاد النادي في بيان »يسر ليدز يونايتد 
أن يعلن موافقة الــنــادي على الــشــروط مع 
خافي غارسيا، ليصبح مدرب الفريق األول 
للرجال بشرط الحصول على تصريح عمل«.

مباريات اليوم
القناة الناقلة المباراة التوقيت

الدوري األوروبي الدوري األوروبي 

beINSPORTS PR1 نانت – يوفنتوس  08:45
beINSPORTS HD  Xtra 1 ميتييالند- لشبونة  08:45

beINSPORTS PR3 موناكو- ليفركوزن  08:45
beINSPORTS PR2 ايندهوفن- اشبيلية  08:45
beINSPORTS PR1 مانشستر يونايتد- برشلونة  11:00

beINSPORTS HD  Xtra 1 رين – شاختار  11:00
beINSPORTS HD  Xtra 2 يونيون برلين- اياكس  11:00

beINSPORTS PR2 روما- سالزبورغ  11:00
دوري المؤتمر األوروبي  دوري المؤتمر األوروبي  

beINSPORTS HD  Xtra 2 كلوج – التسيو  08:45
beINSPORTS HD1 دينبرو – ايك الرناكا  08:45
beINSPORTS HD2 بارتيزان- شيريف تيراسبول  08:45

beINSPORTS HD1 English اندرلخت – رازاغراد  08:45
beINSPORTS HD2 English بازل – طرابزون سبور  11:00

beINSPORTS HD2 جينت – كارباع اقدام 11:00
beINSPORTS HD  Xtra 2 فيورنتينا- سبورتينغ براغا  11:00

beINSPORTS HD1 ليخ بوزنان- بودوغليمت  11:00

أنشيلوتي

يحل برشلونة اإلسباني 
 على مانشستر يونايتد 

ً
ضيفا

اإلنـــكـــلـــيـــزي فــــي مـــلـــعـــب أولــــد 
ترافورد، اليوم، في إياب الملحق 
الفاصل من الدور الـ 32 لمسابقة 
من 

ُ
 لحسم الــتــأهــل لث

ً
»يـــوروبـــا لــيــغ«، سعيا

 2-2 في كامب 
ً
النهائي، بعدما تعادال ذهابا

نو األسبوع الماضي.
يدخل فريق المدرب تشافي هرنانديس 
مباراة اليوم بسجل خاٍل من الهزائم في آخر 
18 مباراة خاضها في كل المسابقات، آخرها 
الفوز على قادش -2صفر في المرحلة الثانية 
والعشرين من الــدوري اإلسباني، ما أتاح له 
االبتعاد في الصدارة بفارق 8 نقاط عن غريمه 

ريال مدريد حامل اللقب )59 مقابل 51(.
ل برشلونة على هــدافــه البولندي  ويــعــوِّ
 
ً
روبــرت ليفاندوفسكي، الــذي سجل 24 هدفا

في 29 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

يوفنتوس طامح أمام نانت 
 في تورينو، يشعر 

ً
بعد التعادل 1-1 ذهابا

نـــانـــت الــفــرنــســي بــالــقــلــق عــنــدمــا يستضيف 
يوفنتوس اإليطالي المأزوم على أرضه، من دون 

التخلي عن حلمه بالعبور.
وكان يوفنتوس تعرض في يناير الماضي 
لعقوبة كبيرة، بخصم 15 نقطة من رصيده في 
الدوري اإليطالي، بسبب مخالفات في عدد من 
الصفقات التي أبرمها. وتزامنت تلك العقوبة مع 

تذبذب في نتائج الفريق.
وفــــي مـــبـــاريـــات بــــــارزة أخــــــرى، يستضيف 
مــونــاكــو الــفــرنــســي بــايــر لــيــفــركــوزن األلــمــانــي، 
 على مــســار العبور، 

ً
بعدما وضـــع األول قــدمــا

.3-2 
ً
بفوزه ذهابا

ويأمل نــادي اإلمـــارة أن يحجز بطاقته إلى 

من النهائي، قبل أن يستقبل نيس في 
ُ
ث

»ديربي« ساخن األحد بالدوري.
ويعتبر موناكو أفضل فريق فرنسي 
ــتـــوقـــف بعد  ــن فـــتـــرة الـ مـــنـــذ الــــعــــودة مــ
مــونــديــال قــطــر 2022، إذ لـــم يــــذق طعم 
الخسارة، ففاز في 8 مباريات، مقابل 3 

تـــعـــادالت، فــي مختلف الــمــســابــقــات، رغم 
ــز بــركــالت  ــ ــام روديــ ــ خـــروجـــه مـــن الـــكـــأس أمـ

الترجيح بعد التعادل 2-2.
وسيكون إشبيلية اإلسباني على موعد 
 على 

ً
منطقي مع التأهل، عندما يحل ضيفا

 
ً
أيندهوفن الهولندي، الذي قسا عليه ذهابا

بثالثية نظيفة.
ــا اإليــطــالــي، الـــذي خسر بهدف  أمـــا رومـ
نظيف فــي الــنــمــســا، فسيكون أمــــام فرصة 
التعويض عندما يستضيف سالزبورغ على 

تين هاغالملعب األولمبي في العاصمة اإليطالية. تشافي

برشلونة ومانشستر يونايتد لحسم برشلونة ومانشستر يونايتد لحسم 
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يومية سياسية مستقلة

ــة،  ــمـ ــزيـ ــنـ ــم بـ ــ ــريـ ــ ــي كـ ــســ ــرنــ ــفــ ــل الــ ــلــ حــ
نــجــم وقـــائـــد ريــــال مـــدريـــد اإلســبــانــي، 
»الــريــمــونــتــادا« الــجــديــدة الــتــي حققها 

فريقه في دوري األبطال، بانتصار 
عريض على ليفربول اإلنكليزي 

في عقر داره )5-2(، بعد أن 
كـــان مــتــأخــرا بهدفين 

نظيفين فــي ذهــاب 
ثمن نهائي دوري 
األبـــــــطـــــــال، حــيــث 
ــه بعد  ــــح أنــ أوضـ
ــرور 15 دقيقة  مـ
مــــــن الـــــمـــــبـــــاراة، 
شـــهـــد الــجــمــيــع 
الريال الحقيقي 
بـــــــعـــــــد بـــــــدايـــــــة 

سيئة للقاء.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
ــنــــزيــــمــــة، فــي  بــ
تــــصــــريــــحــــات 

تلفزيونية عقب اللقاء الذي احتضنه 
ملعب آنفيلد رود، »إنــهــا ليلة مهمة 
ــدي هـــذه  ــ ــد أن أهـــ ــ ــ بــالــنــســبــة لــــنــــا. أريـ
ــرفــــي  ــا الــــشــ ــنــ ــيــــســ ــاراة لــــرئــ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــمـ ــ ــ الـ
ــار مــن  ــتـــصـ ــــذا االنـ )أمـــانـــثـــيـــو(. هـ

أجله«.
وأضـــــــــــاف: »نــــحــــن نــــريــــد هــــذه 
التشامبيونز ليغ بالشخصية 
وبـــــاألهـــــداف. قــدمــنــا مـــبـــاراة 
ــدا، الســـيـــمـــا بــعــد  ــ جــمــيــلــة جــ
البداية السيئة نوعا ما. كنا 
نــعــلــم مــــدى قــــوة لــيــفــربــول، 
ــان  ــ وســـــــط جــــمــــاهــــيــــره، وكــ
سيقوم بضغط عال علينا، 
ــال  ــ ــا ريـ ولـــكـــنـــنـــا شــــاهــــدنــ
مدريد الحقيقي بعد 15 

دقيقة«.
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

مهنا محفوظ سعيد
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: المنقف، 

ً
68 عاما

قطعة 3، شارع 30، قسيمة 6302، ت: 69070970، 97806800
كريمة داود سليمان القمالس  أرملة: سعود شامان سالم

، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العمرية، 
ً
76 عاما

قطعة 1، شارع 1، منزل 35، ت: 99919177، 94030019
فاطمة سعد حسين القالف

أرملة: محمد علي سلمان عبدالحسين األشوك
، تشيع الساعة التاسعة مــن صباح الــيــوم، الــرجــال: 

ً
87 عــامــا

مسجد البحارنة، الدعية، النساء: الرميثية، قطعة 6، شارع 
حراء، جادة 65، منزل 16، ت: 99062755، 66677699، 97978985
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ضحت بنفسها من أجل كلبهاضحت بنفسها من أجل كلبها
لقيت امرأة تبلغ 85 عاما مصرعها بعد محاولتها إنقاذ 
كلبها من تمساح بطول يتجاوز ثالثة أمتار في والية فلوريدا.

وقال المسؤولون في الوالية إن المرأة قتلت، االثنين، بعد 
هجوم تمساح على كلبها، وعندما حاولت إنقاذ حيوانها 

األليف هاجمها التمساح وقضى عليها.
وقدر مسؤولو الحياة البرية في الوالية أن طول التمساح 

يتجاوز 11 قدما، ويبلغ وزنه 700 رطل.
ــادت شبكة »ســي إن إن«، فــي الخبر الـــذي نقله موقع  وأفــ
سكاي نيوز، أمس، بأن المرأة فارقت الحياة على الفور بعد 
الهجوم الشرس الذي تلقت خالله عضات قاتلة، وبقي كلبها 

على قيد الحياة.
وتم الوصول إلى التمساح، وتكبيله على الشاطئ، بعد نحو 

ساعتين من المكالمة األولية لخدمات الطوارئ.

آيفون »قديم« بـ ٦٣ ألف دوالر
تمكنت أميركية مــن الحصول على 
نحو 63 ألف دوالر مقابل هاتف آيفون 
من اإلصدار األول الذي أطلق عام 2007.

وحصلت كارين غرين، في ذلك العام، 
على الهاتف بعد تعيينها في وظيفة 
، وبقي 

ً
جديدة، لكنها لم تستخدمه أبدا

فــي صــنــدوقــه وتغليفه األصــلــي طــوال 
تلك األعوام.

ــــف 8  ــاتـ ــ ــهـ ــ ــم ذاكـــــــــــرة الـ ويــــبــــلــــغ حــــجــ
غيغابايت، مقابل 512 لهواتف آيفون 
ــدر فـــي الــبــدايــة بــســعــر 5  الـــجـــديـــدة، وقــ
 عبر اإلنترنت 

ً
آالف دوالر، لكن مــزايــدا

 للحصول عليه، 
ً
دفــع أكثر مــن 63 ألــفــا

 ألي هاتف آيفون 
ً
 رقما قياسيا

ً
ضاربا

تم بيعه حتى اآلن.
 LCG Auctions وقالت دار المزادات
ومقرها لويزيانا، والمتخصصة في 
مقتنيات الــثــقــافــة الشعبية، فــي بيان 
ــــس، إن  ــا الـــيـــوم، أمـ ــيـ نــقــلــه مـــوقـــع روسـ
 
َ
أجهزة iPhone أخرى حققت أداء جيدا
في المزادات األخيرة، حيث بيع واحد 

 فـــي أغــســطــس 
َ
مــقــابــل 35.414 دوالرا

 في 
َ
ــر بـــ 39.339 دوالرا الــمــاضــي، وآخـ

أكتوبر.
لكن هذا الهاتف بالذات هو أول طراز 

أصــلــي »فــي حــالــة مقبولة« يتم طرحه 
للبيع بالمزاد منذ ذلك الحين.

حسن العيسىمن غير أحالم

ال مكان للتمنيات واألحــالم عن تشكيل الحكومة الجديدة، فلن تكون 
جديدة، ربما يتم تبديل بعض )أو كل( األسماء، ولكن روح الحكومة القادمة 
وجوهرها واحد وثابت ثبات الفكر الذي قام باختيار معظم الحكومات التي 
سبقتها، المحاصصة حسب الوصفات العائلية والعشائرية ستعود على 
حالها، فكل إناء بما فيه ينضح، وهذا هو اإلناء السياسي الكويتي الخائب 
الذي ال يقدم لكن يؤخر كالساعة المعطلة، والمجلس المعطل والحكومة 

المعطلة واإلدارات المعطلة إلى ما شاء الله.
أكثر من معضلة السلطة الحاكمة التي تختار األسماء السعيدة للوزارة 
 
ً
 أزمــة المجتمع الــذي أفــرز نوابا

ً
القادمة وفــق رؤيتها الثابتة، هــي أيــضــا

مغيبين عن واقع الحداثة ومشاكل الدولة واالقتصاد والسياسة، شاهدنا 
أولويات العديد منهم، هي محدودة بصرف أموال الحاضر وتناسي الغد 
وتحدياته، يريدون التكسب من الصوت االنتخابي مهما كان بكل وسيلة، 
اقتراحات بقوانين مخجلة، كطي قضايا الحريات وأزمة االقتصاد القائم 
على مصدر أحـــادي للدخل ليحشروا أولــويــة محاربة السحر وحكايات 
الجان والعفاريت بعد أن انتهوا من إعالن الحرب على أشجار الكريسماس 
وإقامة الحفالت، وأقاموا الدنيا ولم يقعدوها لتوفير عدالة تلفيقية حسب 
معايير السياسة الحزبية الدينية، فالموظف الذي يعمل ثالث ساعات له 
الحق براتب من يعمل بــدوام كامل، كحال إدارتــيــن في وزارة األوقـــاف، لم 
يكن هناك أي سبب تاريخي يبرر خلقهما من األساس، ولكن المجامالت 

واالسترضاءات السياسية هي المهيمنة.
وإذا التفتنا نحو السلطة السياسية كما يمثلها وزراء يسبحون مع التيار 
نجدها تسارع وتشارك في الخطأ، فتتراجع وتقول »حاضرين للطيبين«، 
ونعمل استثناء لهؤالء حسب وصفات ديوان الخيبة المدنية، وانتهينا إلى 

واقع دولة الفوضى في التشريع وغياب العدل والمساواة.
كما مللنا من ترديد مقولة »مكان ما تضربها عوجه«. كيف يمكن التغيير 
والبدء باإلصالح مع هيمنة أوهام حكايات ألف ليلة وليلة والكويت 2035 
إذا كانت مجرد كلمة »تغيير« تعد من المحرمات عند السلطة السياسية 
المتفردة بالقرار، وال تنظر لمستقبل الدولة وهو مستقبلها في النهاية، 
خراب وفساد في كل مكان من الشوارع حتى مؤسسات التعليم التي هي 

وحدها تمثل األمل في القادم؟
ليست هــي مشكلة حــكــومــة قــادمــة يــرضــى عنها أو يــخــتــارهــا مجلس 
نيابي لتحقيق الديموقراطية فقط، فأواًل ليست لدينا ديموقراطية جدية 
منذ البداية وإنما نظام أوليغارشي )حكم األقلية( معيب يخضع لتحكم 
 لو حدث أن توافقت تلك المجالس شبه النيابية 

ً
السلطة الحاكمة، وثانيا

المقيدة بسلطة الحكم، فهذا يعني قذف الدولة لقرون سالفة مضت، وهذا 
 في أتفه األمــور بينما في مسائل الجد والتجديد ال مكان 

ً
ما حــدث فعال

للتوافق، فليست الديموقراطية هي حكم األغلبية كما يرى الكثيرون وإنما 
هي وعــي سياسي - اجتماعي بفكرة الحرية والعدالة والتنمية وحقوق 
اإلنسان، وهذه كلها بعيدة عن إفــرازات الصوت االنتخابي الذي تصوغه 
السلطة الحاكمة بين كل وقــت وآخــر حسب صراعاتها الداخلية وتسلط 

قوى النفوذ بين أفرادها.
لن يحدث جديد في الحكومة القادمة، وليست هذه وجهة نظر متشائمة، 

بل هي قراءة مملة لواقع خامل مغيب عن الزمان - المكان.

الفراغ الفعلي الذي تعيشه الكويت أصبح ال يطاق!
ليس لدينا حكومة...

وليس لدينا مجلس...
وسيأتي الوقت الذي يستوجب التساؤل فيما إذا كان 

؟!
ً
لدينا دولة أيضا

ى إعياله« 
ّ

في هذا الفراغ وعلى طريقة »من صادها عش
تتم تعيينات بنات بعض النواب وبنات بعض الوزراء في 
الوقت الذي صدر به قرار بوقف الندب والتعيين والنقل 
وحتى الترقيات، كل شيء ممنوع ما عدا إرضــاء النواب 

واستغالل بعض الوزراء لمناصبهم!
هناك فراغ على كل المستويات ومع ذلك الشعب ساكت 

وصابر على الوضع...
ماذا نفعل كمواطنين إزاء وضع كوميدي ومضحك كهذا، 

والمحاط بالجمود من جميع النواحي؟!
 مــن الكالم، 

ً
مــاذا نفعل إذا كــان الصمت أكثر ضجيجا

وإذا كان الظالم يحيط بنا من كل جانب، والعتمة مستمرة 
لــفــتــرة أربــــع وعــشــريــن ســاعــة، وكـــل اآلمــــال والــطــمــوحــات 

 وليس بها ما يبعث على األمل؟
ً
سوداوية وفارغة جدا

من لديه تفسير أو حل فليدلي به...
كل ما نريده هو حكومة تحكم وتنفذ ومجلس يراقب 

ويشرع...
األمور ليست طبيعية والمطلوب واضح، فهل يا ترى 
هناك أمل؟ ألننا ال نريد أن يأتي اليوم الذي نطلب فيه من 
!
ً
آخر وزير أن يطفئ األضواء في وزارته قبل أن يغادر فعال

د. ناجي سعود الزيدالصمت الرهيب

الله بالنور

 بين ٣ مجرات
ً
 متوقعا

ً
»هابل« يرصد اندماجا

أظهرت صورة جديدة مذهلة 
من تلسكوب هابل الفضائي 3 
مـــجـــرات تــتــجــه نــحــو الــتــصــادم 
واالنــــــــــدمــــــــــاج. وفــــــــي حــــيــــن أن 
اصـــطـــدام الــمــجــرات أمـــر شــائــع 
إلى حد ما، فإنه في هذه الحالة 
المرصودة من قبل »هابل«، ُيعد 
 من 

ً
 نــادر الحدوث، ألن كال

ً
أمــرا

 
ً
المجرات الثالث تعيش حاليا
في خضم والدة نجوم جديدة.

وستندمج المجرات الثالث 
التي شوهدت في كوكبة العواء 

)Boötes(، في النهاية، لتشكل 
مجرة واحدة كبيرة.

ــــذه الــعــمــلــيــة، ســيــتــم  ــــي هـ وفـ
الــقــضــاء عــلــى الــهــيــكــل اللولبي 
الــــــذي تـــظـــهـــره الـــمـــجـــرات اآلن، 
نتيجة تفاعالت الجاذبية بين 

الثالثي.
ــظــهــر الـــصـــورة الــمــجــرات 

ُ
وت

الثالث، المعروفة مجتمعة باسم 
SDSSCGB 10189، قــريــبــة بما 

يكفي، لتبدو كأنها مندمجة.
ــال مـــوقـــع روســـيـــا الـــيـــوم،  ــ وقـ

أمـــس، »تــبــدو أشــكــال الــمــجــرات 
مشوهة بالفعل، ويمكن رؤيــة 
ــبــــار  ــغــ خـــــيـــــوط مــــــن الــــــغــــــاز والــ
تربطها. تبعث المجرات الثالث 

 من الضوء«.
ً
 كبيرا

ً
قدرا

ــرات الــــثــــالث  ــ ــــجـ ــمـ ــ وتــــبــــعــــد الـ
الكبيرة المكونة للنجوم ضمن 
SDSSCGB 10189، مــســافــة 50 
ألـــف ســنــة ضــوئــيــة عـــن بــعــض. 
وفي حين أن هذا قد يبدو كأنه 
مسافة شاسعة ال تحمل الكثير 
من خطر االصطدام، إال أنها في 

 من الناحية 
ً
الــواقــع قريبة جــدا

الكونية.
على سبيل المثال، أندروميدا 
)المرأة المسلسلة(، أقرب مجرة 
من مجرتنا، درب التبانة، تبعد 
أكثر من 2.5 مليون سنة ضوئية 

عن الشمس.

سم إفريقيا بالمستقبل
َ
بحر ُيق

 يتكون في قارة إفريقيا، وقد 
ً
 جديدا

ً
أظهرت دراسة دولية أن بحرا

يقسم القارة إلى نصفين، بسبب الصدع الذي يبلغ طوله 56 كم، والذي 
ظهر في الصحاري اإلثيوبية.

 فــي مــجــلــة »رســـائـــل الــبــحــوث 
ً
وتــجــمــع الـــدراســـة الــمــنــشــورة مـــؤخـــرا

الجيوفيزيائية«، ونقلها موقع سكاي نيوز، أمس، البيانات الزلزالية 
مــن تكوين الــصــدع، إلثــبــات أنــهــا مشابهة لتلك الــتــي تــحــدث فــي قاع 
المحيط، مبينة أنها نفس الحركة التي كونت البحر األحــمــر، ولكن 

بمعدل أبطأ بكثير.
وأكد علماء الجيولوجيا أنه يتم إنشاء »محيط جديد«، حيث يتم 

تقسيم القارة اإلفريقية إلى نصفين.
ويــعــتــقــد إدويــــن ديـــنـــدي، مــن قــســم الــجــيــولــوجــيــا فــي كــلــيــة الــعــلــوم 
والتكنولوجيا بجامعة نيروبي، أنه من الممكن أن يكون هناك محيط 
يتشكل بالفعل على طول الذراع الشرقي للوادي المتصدع اإلفريقي، 

 إلى أن األمر سيستغرق ماليين السنين.
ً
الفتا

 
ً
وانخفضت السماكة حول الوادي المتصدع بالفعل من 40 كيلومترا
 عــلــى مـــدار الــثــالثــيــن مــلــيــون ســنــة الــمــاضــيــة، لذلك 

ً
إلـــى 35 كــيــلــومــتــرا

سيستغرق األمر سنوات عديدة أخرى للتخلص من 5 كيلومترات أخرى.
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