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 من أبناء الكويتيات
ً
حل لمشكلة 44 ألفا

عبر اقتراح قدمه 5 نواب لمنحهم الحقوق المدنية بإقامة دائمة ومساواة رواتبهم بالمواطنين
• بوشهري: المقترح يمنح ابن الكويتية امتيازات عديدة ويهدف إلى حفظ كيان األسرة 

وزير إسرائيلي يدعو لمحو 
بلدة حوارة وجنرال يصف 

االعتداء عليها بالمجزرة

الجولة الـ 17 للدوري الممتاز 
تنطلق اليوم بلقاء الساحل 

والفحيحيل

13

دوليات

رياضة

الرئيس التونسي والخالد 
بحثا المستجدات وتطورات 

األوضاع في المنطقة

»الهالل األحمر«: إرسال 
40 طنًا من المساعدات 

إلى تركيا

الثانية

الثانية

»فوتسي راسل«: 
توجه من المستثمرين 

العالميين لمنطقة الخليج

اقتصاد

08

الفهد تظهر بشكل 
مختلف على بوستر 

»قرة عينك«

مسك وعنبر

١٢

14

رئيس الوزراء: 
الكوادر الشبابية 

أبرزت الوجه 
الحضاري للكويت

فيصل الكندري: خالفات النواب مكشوفة للناس ويجب نبذها15716 عدد المواطنات المتزوجات من غير كويتي... 90% منهن أزواجهن عرب
قــدم الــنــواب: د. جنان بوشهري 
وعــالــيــة الــخــالــد وصـــالـــح عــاشــور 
ومــبــارك الطشة وأســامــة الشاهين 
 بــقــانــون بـــشـــأن الــحــقــوق 

ً
اقـــتـــراحـــا

المدنية ألبناء الكويتيات، يقضي 
ــة الـــدائـــمـــة  ــ ــامــ ــ ــق اإلقــ ــ بـــمـــنـــحـــهـــم حـ
 عــن عــدة امتيازات 

ً
والــعــمــل، فضال

أبــرزهــا مساواتهم مع المواطنين 
في رواتب القطاع الحكومي. 

وصـــرحـــت بــوشــهــري أمـــس بــأن 
هــذا المقترح يــهــدف إلــى بــث روح 
االستقرار في األسرة وإشعار أبناء 

 
ً
الكويتيات بالطمأنينة، وخصوصا
فيما يتعلق بإقامتهم فــي البالد، 
مبينة أن آخــر إحصائيات الهيئة 
ــيـــة  ــمـــدنـ ــة لـــلـــمـــعـــلـــومـــات الـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
الصادرة في يونيو 2022، كشفت 
أن هناك 15716 مواطنة متزوجة 
من غير كويتي، وأن 14258 منهن، 
بنسبة 90%، متزوجات من حاملي 
جنسيات عربية، في مقابل %10 

متزوجات من غير عرب.
ــئـــة مــن  ــفـ ــأن لــــهــــذه الـ ــ وأفــــــــــادت بــ
ــنـــة،   وابـ

ً
الـــكـــويـــتـــيـــات 43766 ابــــنــــا

الفـــتـــة إلــــى أن تــلــك اإلحــصــائــيــة ال 
تشمل الكويتيات المتزوجات من 
غير مــحــددي الجنسية، مــا يعني 

أن أعدادهن وأعداد أبنائهن أكبر.
ــــت أن هـــــذا االقــــتــــراح  ــحـ ــ  وأوضـ
المكون من 10 مواد يأتي من أجل 
 إلــى 

ً
ــــرة، اســتــنــادا حــفــظ كــيــان األسـ

المادة 9 من الدستور، مشيرة إلى 
ــن الــكــويــتــيــة الــعــديــد  ــه يــمــنــح ابــ أنــ
ــن االمــــــتــــــيــــــازات والـــتـــســـهـــيـــالت  ــ مــ
وفـــق ضــوابــط تتضمنها الالئحة 
التنفيذية، وأبــرزهــا حــق تأسيس 

الشركات والمشاريع التجارية من 
دون الــحــاجــة إلـــى شــريــك كــويــتــي، 
ــلـــى دعـــم  ــــن الــــحــــصــــول عـ  عـ

ً
ــال فــــضــ

الــعــمــالــة فــي حـــال الــعــمــل بالقطاع 
الخاص، كما يمنحهم حق التعيين 
ــقــــطــــاع الــــحــــكــــومــــي مـــــن خــــالل  ــالــ بــ
»الخدمة المدنية«، مع مساواتهم 
في األجــور الممنوحة للكويتيين، 
على أن تكون لهم أولوية التوظيف 
بعد المواطنين مباشرة، وأال تطبق 

عليهم سياسة اإلحالل.
إلـــى ذلــــك، وبــيــنــمــا دعــا 

محيي عامر وفهد تركي
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»التحريات المالية«... ثغرة 
رقابية في »حرب المخدرات«
0709١٠

611 مليون دوالر 
أرباح »إيكويت« 

في 2022 

»األسواق«: ال طرح 
للمشتقات المالية دون إطار 

متكامل إلدارة المخاطر 

● طهران - فرزاد قاسمي
كشف مصدر رفيع المستوى في »فيلق القدس« التابع لـ »الحرس 
الثوري« أن قيادة أركان القوات المسلحة اإليرانية أعلنت االستنفار 
العام للقوات المسلحة بجميع األفرع قبيل مناورات عسكرية ضخمة 
تستعد الــواليــات المتحدة للقيام بها بمشاركة عــدد مــن الـــدول في 
الخليج وبحر عمان قبالة السواحل اإليرانية، وبالتزامن مع ورود 
تقارير استخباراتية عن احتمال شن إسرائيل لعملية »غير تقليدية« 

بشهر مارس الجاري.
وأكد المصدر لـ »الجريدة« أن القيادة اإليرانية أمرت بتوزيع األسلحة 
على نحو 800 منطقة عسكرية مع تحديد قياداتها بشكل منفصل، 
لتمكينها من التحرك بشكل منفرد )غير نظامي( في حال تعرض البالد 
لهجوم كبير يستهدف شل مراكز التحكم الرئيسية وتوجيه ضربة 
قاصمة للمنشآت النووية في ظل انسداد أفق المسار الدبلوماسي 

إلحياء االتفاق النووي.

»األوقاف«: قبول 8 آالف
 كويتي للحج هذا العام

»الشؤون«: حل وتصفية 
15 جمعية أهلية غير فاعلة

● محمد الشرهان
كشف المدير العام لإلدارة العامة للمرور، اللواء يوسف الخدة أن 
 
ً
عدد المخالفات المرورية خالل عام 2022 بلغ 4 ماليين و237 ألفا

.
ً
 و375 دينارا

ً
 و576 ألفا

ً
و454 مخالفة، بقيمة 73 مليونا

ولفت الخدة، أمس، في تصريح على هامش إطالق أسبوع المرور 
الخليجي الموحد تحت شعار »حياتك أمانة«، إلى انخفاض الوفيات 
نتيجة الحوادث المرورية، حيث بلغ عددها العام الماضي 322 حالة، 
 أن نسبة الحوادث لعام 2022 بلغت 

ً
مقارنة بـ 323 عام 2021، موضحا

 عام 2018.
ً
 و329 حادثا

ً
، مقارنة بـ 98 ألفا

ً
 و770 حادثا

ً
68 ألفا

● جورج عاطف
ــــت »الـــــــــجـــــــــريـــــــــدة« مـــن  ــمـ ــ ــلـ ــ عـ
مصادرها، أن عملية »الغربلة« 
 وزارة 

ً
الــتــي تــقــوم بــهــا حــالــيــا

الـــشـــؤون لــلــجــمــعــيــات األهــلــيــة 
الــُمــشــهــرة كــافــة لــلــوقــوف على 
غــــيــــر الــــفــــاعــــلــــة أو الـــمـــلـــتـــزمـــة 
بــــــــالــــــــلــــــــوائــــــــح والــــــــضــــــــوابــــــــط 
واالشـــــــــتـــــــــراطـــــــــات الـــمـــنـــظـــمـــة 
للعمل، أســفــرت عــن فـــرز نحو 
15 جــمــعــيــة، لــم تــقــّدم خــدمــات 
حقيقية للمجتمع منذ سنوات 
ــة، كـــاشـــفـــة أن اإلدارة  ــلــ ــويــ طــ

الــمــخــتــصــة بـــصـــدد مــخــاطــبــة 
ــــوزارة، ولجنة إشهار  وكــيــل الـ
وتقييم وحــل جمعيات النفع 
الــــــعــــــام، التـــــخـــــاذ اإلجــــــــــــراءات 
القانونية حيال هذه الجمعيات 
ــالـــحـــل وتــصــفــيــة  الــمــتــمــثــلــة بـ

أموالها.
وأشـــــارت الــمــصــادر إلـــى أن 
هـــــذا الــــعــــدد مــــن الــجــمــعــيــات، 
الــســالــف ذكــــره، سيلحقه آخــر 

٠٣بالفترة المقبلة.
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»المرور«: 74 مليون دينار مخالفات
و322 حالة وفاة في 2022

الخدة: كاميرات الجيل السادس سجلت 5 آالف مخالفة خالل شهرين

استنفار إيراني بعد رصد تحضيرات إسرائيلية لضربة »غير تقليدية«استنفار إيراني بعد رصد تحضيرات إسرائيلية لضربة »غير تقليدية«
• طهران سلمت لـ »حزب الله« أسلحة حديثة وأجرت 

ترتيبات النتقام »غير منظم« في حال شل قياداتها
ً• »البنتاغون« وضعت ميزانية طوارئ للحرب مع إيران 

وتحذر من إمكانية صنعها قنبلة ذرية في 12 يوما

إطالق صاروخ خالل مناورات إيرانية بدأت أمس األول )رويترز(

ي أوكرانيا عن باخموت 
ّ
تخل

ورقة تفاوض أم مقدمة 
13لحرب الربيع؟

02

02

02

واشنطن تجدد التزامها ببقاء قواتها في سورية
شعبان حول العالقة مع الرياض: منفتحون على كل العرب

أكـــدت نائبة مساعد وزيـــر الــدفــاع األميركي 
لشؤون الشرق األوسط، دانا سترول، وقائد »قوة 
المهام المشتركة - عملية العزم الصلب« الجنرال 
ماثيو ماكفارلين، في إيجاز صحافي عبر تطبيق 
»زوم« شــاركــت فــيــه »الـــجـــريـــدة« أمـــس األول، أن 
الوجود العسكري األميركي في العراق وسورية 
سيستمر لضمان عدم عودة تنظيم داعش بعد 

قرابة 4 سنوات من هزيمته العسكرية.
جاء هذا التأكيد، في وقت يتصاعد التطبيع 

 بعد زيارتي وزيري 
ً
العربي مع دمشق، خصوصا

خارجية األردن ومصر للعاصمة السورية ولقاء 
 
ً
الرئيس السوري بشار األسد الذي توجه أخيرا
إلــى سلطنة ُعــمــان فــي ثاني زيـــارة لــه إلــى دولــة 
عربية منذ انـــدالع الــحــرب الــســوريــة فــي 2011، 

وذلك بعد زيارة إلى اإلمارات في 2022. 
ومن المقرر أن تعقد القمة العربية السنوية 
قبل نهاية الشهر الجاري في السعودية، حسبما 
أعـــلـــن األمـــيـــن الـــعـــام لــلــجــامــعــة الــعــربــيــة أحــمــد 

أبوالغيط في ختام القمة الماضية في الجزائر.
ولــم يتضح بعد مــوعــد القمة ومــا إذا كانت 
ستتخذ أي قــرار بشأن إعــادة مقعد سورية في 
الجامعة العربية لحكومة األسد، وهي القضية 
التي أصبحت أحد العناوين الدائمة المطروحة 
على القمم العربية في السنوات القليلة الماضية.

ومن شأن التطبيع العربي الكامل مع دمشق، 
تــرك الــوجــود األميركي فــي ســوريــة مــن دون أي 

غطاء عــربــي، وهــو مــا قــد يجبر إدارة 

● سيد القصاص
ــنـــت وزارة األوقـــــــاف  ــلـ أعـ
والشؤون اإلسالمية، أمس، 
قـــبـــول 8 آالف كــويــتــي ممن 
ــم شـــــــروط  ــهــ ــيــ ــلــ ــبــــق عــ ــطــ ــنــ تــ
الحج واألولوية لهذا العام، 
 من 

ً
الفــتــة إلــى تــقــدم 42 ألــفــا

المواطنين والمقيمين عبر 
التسجيل اإللكتروني ألداء 

الفريضة.
 وذكرت الوزارة، في بيان 

أمس، أنه تم تقسيم الحجاج 
حسب البرنامج اإللكتروني 
حــيــث كـــانـــت األولــــويــــة لمن 
ــج مـــن  ــ ــحــ ــ ــق لـــــــه الــ ــبــ ــســ لـــــــم يــ
 ،

ً
المواطنين ثــم األكــبــر سنا

الفتة إلى أن التجربة الحالية 
ــاحـــت تــخــفــيــض األســـعـــار  أتـ
بنسبة 30 فــي الــمــئــة لتبدأ 
 في الغرفة 

ً
من 1690 ديــنــارا

الــــربــــاعــــيــــة، عـــبـــر 56 حــمــلــة 
وشـــركـــة مــرخــصــة لتسيير 

حمالت الحج.
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جنان بوشهري
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»المرور«: 74 مليون دينار مخالفات...

حل لمشكلة 44 ألفًا من أبناء...

واشنطن تجدد التزامها ببقاء...

استنفار إيراني بعد رصد تحضيرات...

 ،
ً
وذكـــر أن كــامــيــرات الجيل الــســادس، الــتــي تــم تركيبها أخــيــرا

سجلت 3394 مخالفة حزام أمان و2083 مخالفة استخدام للهاتف 
النقال أثناء القيادة خــال الفترة من أول يناير حتى 27 فبراير 

الماضيين.
وقــال إن عدد المخالفات المباشرة المسجلة خال عام 2022 
 و842 مخالفة، فيما بلغ عدد المخالفات 

ً
 و384 ألفا

ً
بلغ مليونا

 أن عدد 
ً
 و612 مخالفة، مبينا

ً
غير المباشرة مليونين و852 ألفا

، في حين تجاوزت 
ً
مخالفات تجاوز السرعة بلغ مليونين و653 ألفا

.
ً
مخالفات اإلشارة الحمراء أكثر من 236 ألفا

ولفت إلى أن طهران منحت الضوء األخضر للفصائل والميليشيات 
المتحالفة معها في المنطقة إضافة إلى قطاعات القوات المسلحة للرد 
دون العودة إلى القيادة المركزية في حال تعرضها لضربة كاسحة. 

وأوضـــح أن اإليرانيين أبلغوا كــل الفصائل المسلحة المتحالفة 
معهم رفع درجة الجاهزية واالستنفار للعملية اإلسرائيلية المحتملة 
 أو 

ً
 أن مناورات الواليات المتحدة يمكن أن تشكل تمويها

ً
خصوصا

تفسح المجال لضربة مشتركة ضد طهران. وأفــاد بأن إيــران سلمت 
إلى »حزب الله« اللبناني أنظمة رادار وصواريخ دفاع جوي متطورة، 
إيرانية الصنع، إضافة إلى صواريخ أرض ـ أرض، وأرض ـ بحر، جديدة 

وطائرات بدون طيار.
وذكر أن خبراء من »الحرس« دربوا عناصر الحزب على استخدام 
 منذ 

ً
األسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الجديدة التي تم تشغيلها فعليا

أسبوعين حيث رصدت التحركات اإلسرائيلية من لبنان وسورية بعد 
أن حلت محل أنظمة قديمة بموافقة روسيا وسورية.

ــر أن بــعــض الــمــعــلــومــات الــتــي حصلت عليها إيــــران تــؤكــد أن  وذكـ
اإلسرائيليين يــعــدون لعملية عسكرية غير اعتيادية، لكن مــن غير 

المعلوم إن كانت ستستهدف إيران نفسها أم »حزب الله«.
ولــفــت الــمــصــدر إلــى أن االســتــخــبــارات اإليــرانــيــة أطلقت تحذيرات 
 
ً
لألجهزة العسكرية من احتمال شن إسرائيل لهجوم مباغت انطاقا

من أذربيجان التي اتهمتها بمنح الدولة العبرية قاعدة جوية.
جاء ذلــك، فيما أعلن رئيس هيئة العمليات بالجيش اإلسرائيلي 
عوديد باسيوك أن إيران حاولت استهداف قطع بحرية في بحر العرب 

باستخدام طائرات مسيرة الشهر الماضي.
وأضاف باسيوك، حسب الناطق باسم الجيش االسرائيلي أفيخاي 

 على أمن واستقرار المنطقة بأسرها«، 
ً
ادرعي، أن »إيران تشكل خطرا

: »قد نقترب مما يسمى بـ )Money Time( في مواجهتها وفي 
ً
متابعا

التعامل مع ذلك كل شيء مطروح على الطاولة«.
وأكد »أننا نواصل تسريع استعداداتنا إذا لزم األمــر، حيث تكون 

كل الخطط ذات الصلة مطروحة وإذا اضطررنا فسنقوم بتفعيلها«.
ويأتي ذلك في وقت أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رصدت 
في منشأة فوردو اإليرانية جزيئات من اليورانيوم المخصب بنسبة 
 من النقاوة الازمة لصنع أسلحة ذرية، لكن 

ً
83.7 في المئة، القريبة جدا

من دون أن تتمكن حتى اآلن من تأكيد ما إذا تم بلوغ هذا السقف في 
شكل عرضي أم متعمد.  وأشارت الوكالة إلى أن طهران تجاوزت 18 
مرة السقف المسموح به لتخزين اليورانيوم وفق اتفاق 2015 الدولي، 

 الجمعة.
ً
فيما يتوقع أن يزور مديرها رافائيل غروسي طهران غدا

لكن طهران التي تنفي نيتها حيازة ساح نووي، تحدثت عن »تراكم 
غير مقصود« بسبب صعوبات تقنية في أجهزة الطرد المركزي التي 
تستخدم في التخصيب، في رسالة وجهتها إلى الوكالة التي تستعد 

لطرح تقرير بشأن إيران أمام مجلس الحكماء نهاية الشهر الجاري.
 ووسط قلق غربي تجاه تعزيز إيران لقدراتها العسكرية ومساندتها 
للهجوم الــروســي ضد أوكــرانــيــا، حــذر كولن كــال وكيل وزارة الدفاع 
األمــيــركــيــة »الــبــنــتــاغــون«، مــن أن طــهــران يمكن أن تنتج مــا يكفي من 
 ،»

ً
المواد االنشطارية لصنع قنبلة نووية واحدة »في غضون 12 يوما

بانخفاض عن مدة العام الــذي كان من المقدر أن تستغرقه لتحقيق 
.
ً
ذلك عندما كان االتفاق النووي لعام 2015 ساريا

إلى ذلك، قالت صحيفة »إنترسبت« إن »البنتاغون« وضعت ميزانية 
لخطة طوارئ في حال حدوث حرب مع إيران. 

 Support« وقالت الصحيفة إن الخطة التي تحمل االســم الرمزي
Sentry« أدرجــت في ميزانية عام 2019، مضيفة أنه لم يتضح ما إذا 

الرئيس جو بايدن على التحرك، لتسوية وضع الوجود العسكري 
المحدود في سورية، في حين أن الوجود األميركي العسكري غير 
القتالي في العراق قائم على أساس طلب من الحكومة العراقية، التي 
 أن القوات العراقية ال تزال 

ً
أكد رئيسها محمد شياع السوداني أخيرا

بحاجة إلى مهام االستشارة والتدريب التي تقدمها األميركيون. 
إلى ذلك، قالت مستشارة األسد بثية شعبان، أمس، في رد على 
سؤال حول العاقات مع السعودية إن دمشق منفتحة على العاقات 
 بعاقات 

ً
مع كل الدول العربية، وإن الرئيس السوري »ال يزال مؤمنا

 ألن مصير العرب واحد«. وكان وزير 
ً
جيدة مع الدول العربية، نظرا

 إن عزل 
ً
الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان قــال أخيرا

 وإنه ال بد من حوار في وقت ما مع دمشق. 
ً
سورية لم يعد مجديا

وأقر مجلس النواب األميركي مشروع قرار يدين »جهود نظام 
األســد في سورية الستغال كارثة الزلزال، للتهرب من الضغوط 
الدولية والمحاسبة«، وحض إدارة الرئيس جو بايدن على »االلتزام 

بحماية الشعب السوري من خال تطبيق )قانون قيصر(«.

كانت الخطة ال تزال مدرجة بالميزانية. 
ورفض الرائد جون مور، المتحدث باسم القيادة الوسطى األميركية 
)سنتكوم( التعليق على الخطة، لكنه قال: »تظل إيران المصدر الرئيسي 
 لــلــواليــات الــمــتــحــدة 

ً
لــعــدم االســـتـــقـــرار فـــي الــمــنــطــقــة وتــشــكــل تــهــديــدا

وشــركــائــنــا. نحن نــراقــب باستمرار تــدفــقــات التهديد بالتنسيق مع 
شركائنا اإلقليميين ولــن نــتــردد فــي الــدفــاع عــن المصالح الوطنية 

للواليات المتحدة في المنطقة«.

٠٦

النائب فيصل الكندري إلى سرعة تشكيل الحكومة الجديدة وعدم 
 
ً
ل النواب جانبا تعطيل مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، حمَّ

من المسؤولية السياسية في الفترة السابقة بخافاتهم الواضحة 
 إياهم إلى نبذ االختافات والخافات 

ً
والمكشوفة أمام الناس، داعيا

والــتــعــاون والتنسيق لمصلحة الشعب والــمــواطــنــيــن، والــتــوافــق 
والعمل على احتضان القضايا الشعبية وإيجاد البدائل لتحقيق 
طموحات الشعب، وأن نكون على قدر المسؤولية وتحملها أمام 

الشعب.
وصرح الكندري، من المجلس أمس، بأن ما يحدث اليوم من 
جمود عاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وصل إلى درجة 
تعطيل كــل القضايا التي تامس الشعب الكويتي، ومصلحة 

الوطن.
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ولي العهد يعزي 
اليونان بضحايا حادث 

تصادم قطارين

األمير يعزي رئيسة 
اليونان بضحايا حادث 

تصادم قطارين
بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد، ببرقية تعزية إلى 
رئيسة جمهورية اليونان الصديقة كاترينا ساكياروبولو، ضّمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا حادث تصادم 
 سموه للمصابين 

ً
قطارين في مدينة الريسا وسط اليونان، راجيا

الشفاء العاجل.

ــد  ــمـ ــيـــخ نـــــــواف األحـ ــر الــــبــــاد الـــشـ ــيــ ــمـــو أمــ ــعـــث صــــاحــــب الـــسـ بـ
ببرقية تعزية إلــى رئيسة جمهورية اليونان الصديقة كاترينا 
ســاكــيــاروبــولــو، عــبــر فــيــهــا ســمــوه عــن خــالــص تــعــازيــه وصـــادق 
مواساته بضحايا حادث تصادم قطارين في مدينة الريسا وسط 
اليونان، والــذي أودى بحياة العديد من الركاب وإصابة آخرين، 
متمنيا سموه لذوي هذا الحادث المؤسف جميل الصبر وحسن 

العزاء وللمصابين سرعة الشفاء.

رئيس الوزراء: الكوادر الشبابية أبرزت الوجه الحضاري للكويت
شكر المشاركين في االحتفاالت وتفقد مقر نقطة تأمينها بشارع الخليج وأشاد بجهودهم

ــلــــس  أعـــــــــــــــــرب رئـــــــــيـــــــــس مــــجــ
الـــــــــــوزراء ســـمـــو الـــشـــيـــخ أحــمــد 
نــواف األحــمــد، عــن بالغ الشكر 
والـــتـــقـــديـــر لــجــمــيــع الــــــــــوزارات 
ــيــــة  ــكــــومــ والــــــمــــــؤســــــســــــات الــــحــ
ــت فــي  ــ ــاركـ ــ واألهــــلــــيــــة الــــتــــي شـ
اإلعـــــــداد والــتــنــظــيــم لــفــعــالــيــات 
ــال بــالــعــيــد  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة االحـ ــطــ ــشــ وأنــ
الوطني المجيد ويوم التحرير.

وثمن سموه في رسائل بعث 
بــهــا إلـــى الــنــائــب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية 
وزيــــر الـــدفـــاع بــاإلنــابــة الشيخ 
ــــام  ــــال الـــخـــالـــد ووزيـــــــر االعـ طـ
والــثــقــافــة وزيـــر الــدولــة لشؤون 
الشباب رئيس اللجنة الدائمة 
لاحتفاالت باألعياد الوطنية 
عــبــدالــرحــمــن الــمــطــيــري ووزيـــر 
الـــصـــحـــة د. أحــــمــــد الـــعـــوضـــي 
ورئـــيـــس مــجــلــس إدارة شــركــة 
المشروعات السياحية محمد 
ــيـــز  ــتـــمـ الــــــســــــقــــــاف، الـــــــــــــدور الـــمـ
والجهود المخلصة والتنسيق 

المتكامل بين جميع الجهات 
المشاركة في هذه االحتفاالت.

وأكد سموه أن جهود الكوادر 
الــوطــنــيــة والــطــاقــات الشبابية 
ــهـــمـــت فــــي تــهــيــئــة األجـــــــواء  أسـ
اآلمــنــة لــاحــتــفــاالت وإظــهــارهــا 
بــصــورة مــشــرفــة أبــــرزت الــوجــه 

الحضاري لوطننا العزيز.
وعــبــر عــن اعـــتـــزازه وتــقــديــره 
ــذه االحـــتـــفـــاالت  لــمــا شــهــدتــه هــ
ــر بـــهـــجـــة وســـــــرور  ــاهــ ــظــ ــن مــ ــ مــ
أظهرها المواطنون والمقيمون 
ــانــــي الـــســـامـــيـــة  ــعــ ــمــ ــــدت الــ ــــسـ جـ
لـــــلـــــوالء واالنـــــتـــــمـــــاء الــــوطــــنــــي، 
داعــيــا العلي الــقــديــر أن يحفظ 
الكويت وشعبها في ظل القيادة 
الحكيمة لصاحب السمو أمير 
الباد، وسمو ولي عهده األمين.

خدمة الوطن

ومن جهة أخرى، أعرب سمو 
رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، مساء 

أمس األول، عن شكره وتقديره 
لرجال وزارة الداخلية وجميع 
الــجــهــات الــمــشــاركــة فــي تأمين 
االحتفاالت باألعياد الوطنية، 
 بجهودهم المتواصلة، 

ً
مشيدا

 إياهم بمزيد من العمل 
ً
ومطالبا

والعطاء من أجل خدمة الوطن 
والمواطنين.

لــــعــــامــــة  ا وقــــــــالــــــــت اإلدارة 
ــلــــعــــاقــــات الــــعــــامــــة واإلعــــــــام  لــ
األمـــنـــي بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة في 
بيان صحافي، إن ذلك جاء خال 
تفقد سموه مقر النقطة األمنية 
الــخــاصــة بــتــأمــيــن االحــتــفــاالت 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي شــــــارع الــخــلــيــج 
العربي، حيث كان في استقباله 
وكــيــل »الــداخــلــيــة« الــفــريــق أنــور 
الــبــرجــس وعــــدد مـــن الــقــيــادات 

األمنية.
ــوه إلـــــــى جــمــيــع  ــ ــمـ ــ ــل سـ ــ ــقـ ــ ونـ
منتسبي الوزارة تحيات وتقدير 
سمو أمير الباد الشيخ نواف 
ــي الــعــهــد  ــ األحـــــمـــــد، وســــمــــو ولــ

 أن 
ً
الشيخ مشعل األحمد، مؤكدا

وجودهم على رأس عملهم محل 
اعتزاز وتقدير.

ووفق بيان »الداخلية«، اطلع 
ســمــو رئـــيـــس مــجــلــس الــــــوزراء 

خـــال الـــزيـــارة عــلــى الترتيبات 
األمنية وجهود أجهزة الوزارة 
فــي تــأمــيــن االحــتــفــال بــاألعــيــاد 
ــة، كــــمــــا اطـــــلـــــع عــلــى  ــيـــ ــوطـــــنـــ الـــ
الـــــوجـــــود األمــــنــــي وآلــــيــــة عــمــل 

ــيـــات الـــمـــيـــدانـــيـــة  ــلـ ــمـ ــة الـــعـ ــرفــ غــ
وكــامــيــرات المراقبة الــمــروريــة.
مــن جانب آخــر، بعث سموه 
ــى رئـــيـــســـة  ــ ــ ــة تــــعــــزيــــة إلـ ــيـ ــرقـ ــبـ بـ
جــمــهــوريــة الـــيـــونـــان الــصــديــقــة 

ــو،  ــ ــولـ ــ ــــاروبـ ــيـ ــ ــاكـ ــ كــــاتــــريــــنــــا سـ
ضّمنها خالص تعازيه وصادق 
ــادث  ــ مـــــواســـــاتـــــه بــــضــــحــــايــــا حــ
ــــي مــديــنــة  ــــادم قــــطــــاريــــن فـ تـــــصـ

الريسا وسط اليونان.

محمد الشرهان

رئيس الوزراء خال تفقده مقر نقطة تأمين االحتفاالت الوطنية في شارع الخليج

 من المساعدات إلى تركيا
ً
»الهالل األحمر«: 40 طنا

العون: الكويت كانت وستظل في صدارة الدول المانحة 
أعلنت جمعية الهال االحمر 
الكويتي إقاع الطائرة الـ 13 من 
الــجــســر الـــجـــوي الــتــابــعــة لــلــقــوة 
الجوية الكويتية محملة بـ 40 طنا 
من الخيام والبطانيات والمواد 
ــة لـــمـــواجـــهـــة  ــ ــيـ ــ ــاثـ ــ ــيـــة واالغـ ــبـ الـــطـ
تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب 

جنوب تركيا اخيرا.
وقال المدير العام في الجمعية 
عبدالرحمن العون في تصريح لـ 
»كونا« إن تواصل الجسر الجوي 
وتقديم المساعدات يأتي تنفيذا 
لتوجيهات القيادة الحكيمة في 
الباد وحــرص الشعب الكويتي 
على مــؤازرة األشقاء واالصدقاء 
ــــن  ــذيـ ــ ــة وتــــركــــيــــا والـ ــ ــوريــ ــ ــــي ســ فــ

تضرروا من الزلزال.
ــريــــق  وأوضــــــــــــــح أن هــــــنــــــاك فــ
عــــمــــل مــــــن الــــمــــتــــطــــوعــــيــــن يــقــيــم 
ويـــــــــحـــــــــدد االحـــــــتـــــــيـــــــاجـــــــات فـــي 
االمـــاكـــن الــمــتــضــررة مـــن الـــزلـــزال 
ــــب  ــــاسـ ــنـ ــ ــمـ ــ التـــــــــخـــــــــاذ الــــــــــقــــــــــرار الـ
بــنــوعــيــة الــمــســاعــدات المطلوبة 
والـــضـــروريـــة، وان الــفــريــق يقوم 
بتوزيع المواد االغاثية والخيام 
والوجبات اليومية بالتعاون مع 

الهال االحمر التركي.
وأعــرب عن بالغ شكره لوزارة 
الخارجية ووزارة الدفاع ممثلة 
بــالــقــوة الــجــويــة الــكــويــتــيــة الــتــي 
عملت على إرسال الجسر الجوي 

إلى تركيا.
ــأن الـــكـــويـــت بــجــمــيــع  ــ وأفـــــــاد بـ
مؤسساتها وهيئاتها الرسمية 

ــة كــــانــــت وســــتــــظــــل فــي  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ واألهـ
صدارة الدول المانحة والمبادرة 
لـــاعـــمـــال االغـــاثـــيـــة واإلنــســانــيــة 
ــا  ــايـ لـــتـــخـــفـــيـــف مــــعــــانــــاة الـــضـــحـ
والـــمـــنـــكـــوبـــيـــن جـــــــراء الـــنـــزاعـــات 
ــوارث فــــي مــخــتــلــف أنـــحـــاء  ــ ــكــ ــ والــ

العالم.
من جانب آخــر، أكــدت جمعية 
الهال األحمر أهمية رفع مستوى 
ــلـــوك الــبــيــئــي لـــدى  الــــوعــــي والـــسـ
مختلف فئات المجتمع من أجل 
المحافظة على البيئة واالستفادة 

من مواردها بطريقة مستدامة.
وقالت األمينة العامة للجمعية 
مــــهــــا الـــــبـــــرجـــــس، فــــــي تـــصـــريـــح 
ــامــــش حــمــلــة  ــلـــى هــ صــــحــــافــــي، عـ
)تقدر... بيئتنا مسؤوليتنا( التي 
انطلقت أمس في مجمع األفينيوز 
وتستمر ثاثة أيام، إن الجمعية 
تــعــمــل عـــبـــر مـــــبـــــادرات الــتــوعــيــة 
الــبــيــئــيــة عــلــى تــشــجــيــع مــشــاركــة 
ــات فـــي مختلف  ــهـ األفـــــــراد والـــجـ

القطاعات لنشر الــوعــي البيئي، 
اضـــافـــة الــــى تــنــظــيــم الــفــعــالــيــات 
الــبــيــئــيــة واألنـــشـــطـــة الــمــيــدانــيــة 
في المراكز التجارية والمدارس 
للوصول الى مجتمع واع يحقق 

أعلى معايير االستدامة البيئية.
ودعـــــت الـــبـــرجـــس إلــــى تــعــزيــز 
ــائـــل  ــة مــــع مــخــتــلــف وسـ ــراكــ ــشــ الــ
اإلعــام لرفع مستوى الوعي في 
قــضــايــا الــبــيــئــة إضـــافـــة إلـــى رفــع 

مستوى الوعي البيئي بين كافة 
فــئــات المجتمع للمحافظة على 
الــــمــــوارد الــطــبــيــعــيــة والـــحـــد من 

تدهورها وتلوثها.

جانب من إقاع الطائرة الـ 13 من الجسر الجوي إلى تركيا

مظاهر بهجة 
وسرور 

للمواطنين 
والمقيمين 

جسدت المعاني 
السامية للوالء 

الوطني

 للكويت على تضامنها مع متضرري الزلزال
ً
أوغلو: شكرا

أشاد مسؤول تركي، أمس، باالستجابة 
الــســريــعــة لــلــكــويــت فــي عــمــلــيــات اإلغــاثــة 
ف عشرات 

ّ
لمتضرري زلزال تركيا الذي خل

اآلالف من الضحايا والمصابين، ودمارا 
هائا بالبنية التحتية.

وقـــــال حـــاكـــم واليـــــة قـــهـــرمـــان مــرعــش، 

»كونا« على هامش توزيع  بولنت أوغلو، لـ
الهال األحمر الكويتي مساعدات إغاثية 
الزلزال  أمس على 300 أسرة متضررة جراء
فــي )قــهــرمــان مــرعــش( إن »دور الــكــويــت 
كان كبيرا وسريعا في تقديم المساعدة 

اإلنسانية عقب الكارثة«.

وأضاف أوغلو أن ثمة تنسيقا مستمرا 
بين الجهات المعنية فــي البلدين حول 
ــاعـــدات واإلغــــاثــــة  ــمـــسـ تــســهــيــل أعــــمــــال الـ
ونــقــلــهــا إلــــى تــركــيــا، مــعــربــا عـــن الــشــكــر 
للكويت حكومة وشعبا على تضامنها 

مع تركيا.

الرئيس التونسي والخالد بحثا المستجدات 
وتطورات األوضاع في المنطقة

قيس سعيد هنأ الكويت باألعياد الوطنية ونقل تحياته وتقديره لألمير

● محمد الشرهان
استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس، 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزير الدفاع باإلنابة الشيخ طال الخالد، خال 
مشاركته في أعمال الدورة األربعين لمجلس وزراء 
الداخلية العرب، والتي تعقد في العاصمة تونس.
ورحب الرئيس التونسي بالخالد، وتم خال 
الــلــقــاء بــحــث آخـــر الــمــســتــجــدات األمــنــيــة الــدولــيــة 
ــــورات األوضـــــــــاع بــالــمــنــطــقــة  ــطــ ــ ــيـــة وتــ ــيـــمـ ــلـ واإلقـ
 أهمية االجتماع لما يتناوله من 

ً
العربية، مؤكدا

مــوضــوعــات ومسائل أمنية تهدف إلــى ترسيخ 
قواعد األمن واالستقرار في الوطن العربي.

ــيـــس الـــتـــونـــســـي لــلــخــالــد تــهــنــئــتــه  ــرئـ وقــــــدم الـ
والــشــعــب الــتــونــســي بمناسبة األعــيــاد الوطنية 
لــلــكــويــت، مـــشـــددا عــلــى نــقــل تــحــيــاتــه وتــقــديــره 
لصاحب السمو أمير الباد الشيخ نواف األحمد، 
وتمنياته لسموه بدوام الصحة وموفور العافية 

وللشعب الكويتي بالتقدم واالزدهار.
ــة لــلــرئــيــس  ــيـ ــلـ ــه، نـــقـــل وزيــــــر الـــداخـ ــبـ ــانـ مــــن جـ
 له 

ً
التونسي تحيات سمو أمير الــبــاد، متمنيا

ولــلــجــمــهــوريــة التونسية الشقيقة دوام التقدم 
والرقي.

الرئيس التونسي والخالد ووزراء الداخلية العرب خال أعمال الدورة األربعين لمجلسهم
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قــّدم مدير إدارة الشؤون االداريـــة في وزارة 
الشؤون االجتماعية صالح العجيل، استقالته 
إلــى وكيل وزارة الــشــؤون باإلنابة عبدالعزيز 
ســاري، على أن يكون اخــر يــوم عمل الخميس 

المقبل 9 الجاري.
إلــــى ذلـــــك، أعــلــنــت الـــــــــوزارة، مــمــثــلــة بـــــإدارة 
الــتــحــقــيــقــات والــعــقــود، جــاهــزيــتــهــا الستقبال 
 عبر مسح الـــ »كــيــو آر 

ً
التظلمات اإلداريــــة آلــيــا

 على الموظفين، 
ً
كود« المخصص لذلك، تسهيال

السيما العاملين بالوحدات الخارجية البعيدة 
عن مجمع الـــوزارات، حيث تتيح هذه الخدمة 
تــقــديــم الــتــظــلــمــات دون الــحــاجــة إلـــى مــراجــعــة 
اإلدارة المختصة، عبر ادخال بيانات الموظف 
واختيار نوع التظلم ومن ثم ارساله بصورة 

آلية.

مدير »اإلدارية« يقّدم استقالته

جورج عاطف

سلة أخبار

أعلنت املؤسسة العامة 
للرعاية السكنية رفع األولوية 

التاريخية للتخصيص على 
قسائم مشروع جنوب سعد 

العبدالله حتى 30 يونيو 2005 
وما قبل. ودعت املؤسسة، في 

بيان صحافي، أمس، املواطنني 
أصحاب الطلبات والراغبني 

في التخصيص على املشروع 
إلى التقديم عبر تطبيق سهل 

الحكومي ابتداء من األحد 
املقبل.

وأوضحت أنه بإمكان 
املعنيني من أصحاب الطلبات 
اإلسكانية أيضا زيارة األفرع 

الخارجية للمؤسسة خالل 
الفترة الصباحية من 8:30 

صباحا إلى 12:30 ظهرا، أو 
مراجعة املبنى الرئيسي خالل 

الفترة املسائية من 4 حتى 7 
مساء.

وأشارت إلى أن فريقا خاصا 
بتطبيق سهل الحكومي 

سيكون موجودا في بهو 
املبنى الرئيسي للمؤسسة، 

لإلجابة عن استفسارات 
املواطنني وتوجيههم عن 
كيفية استخدام الخدمات 

املقدمة عبر التطبيق خالل 
أوقات الدوام الرسمي من 8:30 

صباحا حتى 12:30 ظهرا.

»السكنية«: رفع التخصيص 
»جنوب سعد العبدالله« لـ

دعت عمادة القبول والتسجيل 
في الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي والتدريب الطلبة 
إلى مراجعة جداولهم 

الدراسية النهائية، بعد 
عب 

ُّ
دمج وإغالق بعض الش

الدراسية. وأعلنت العمادة، 
في بيان صحافي، أمس، 
استمرارها في فتح باب 

االنسحاب الجزئي من املقررات 
حتى الخميس )16 الجاري(، 

للطلبة املسجلني في 15 وحدة 
دراسية وأكثر فقط. من جانب 
آخر، شاركت »التطبيقي« في 

امللتقى الشبابي الكويتي 
العربي الثالث،  تحت شعار 

»دور الشباب في التنمية 
املستدامة واستدامة املياه«.

وأشارت الهيئة، في بيان 
صحافي، أمس، إلى أن 

مشاركتها أتت إيمانًا منها 
بأهمية دعم وتشجيع نخبة 

الشباب الكويتي الذين 
يمتلكون أفكارًا ريادية 

وابتكارية تسهم في تحقيق 
التنمية املستدامة، من خالل 

تقديمهم ملشاريع واختراعات 
وابتكارات مميزة يمكن 

تطبيقها في الحياة العملية.

»التطبيقي« تدعو الطلبة 
لمراجعة جداولهم الدراسية

أعلنت وزارة الصحة أن حملة 
التبرع بالدم )الكويت بدمي 

6(، التي اختتمت أمس األول، 
بلغت حصيلتها 2886 كيس 

دم. وقالت مديرة إدارة خدمات 
نقل الدم بالوزارة، د. ريم 

الرضوان، في بيان صحافي 
أمس، إن الحملة التي انطلقت 

في 14 فبراير املاضي بمناسبة 
األعياد الوطنية، وشارك فيها 

بنك الدم املركزي ومراكز التبرع 
واألفرع التابعة له، وشهدت 

إقباال كبيرا من املتبرعني في 
مبادرة للتعبير عن الوالء 

وحب العطاء للوطن.
وأشادت الرضوان بدور 

املؤسسات الحكومية والجهات 
ذات املسؤولية املجتمعية التي 
شاركت في هذه الحملة، مؤكدة 

أن الحملة ساهمت في تعزيز 
املخزون االستراتيجي للدم.
وذكرت أنه تم صرف 3620 

كيس دم و922 صفيحة دموية 
و1900 كيس بالزما لتغطية 

حاجة املستشفيات خالل 
فترة الحملة وإجازة األعياد 
الوطنية، مما يؤكد الحاجة 

املستمرة إلى التبرع بالدم.

»الصحة« جمعت 2886 
كيس دم خالل حملة التبرع

»الجّراحين« لشمول تأمين 
عافية جميع عالجات السمنة

• عادل سامي
طالب رئيس جمعية الجّراحين، د. شهاب أكروف، بضرورة أن يضم 

التأمين الصحي للمتقاعدين )عافية( جميع عالجات السمنة.
وقــال أكــروف، في تصريح صحافي على هامش دورة التدريب التي 
نظمتها رابطة السمنة الكويتية حول مرض البدانة والسمنة والتحكم 
بالوزن، بإشراف ورعاية جمعية الجراحين الكويتية، وبالتعاون مع معهد 
ليرنا البريطاني، ومشاركة 80 طبيبا وطبيبة، إن داء السمنة بات يشكل 
خطرا كبيرا على صحة المواطنين والمقيمين، وهو سبب رئيس  للكثير 

من األمراض المزمنة.
من جانبها، أكدت رئيسة رابطة السمنة، د. إسرار هاشم إن هذه الدورة 
المكثفة هدفت إلى تسليط الضوء على فهم أشمل وأكبر لمرض العصر، 
وهـــو السمنة، إلـــى جــانــب  تــدريــب وإطــــالع األطــبــاء على آخـــر األبــحــاث 
العلمية فــي مــجــال مكافحة مـــرض الــســمــنــة، لصقل خــبــراتــهــم وزيــــادة 
حصيلتهم العلمية في مواجهة هذا المرض المنتشر بصورة كبيرة جدا 

في مجتمعاتنا.
من جهته، أكد أمين سر رابطة السمنة؛ نائب رئيس جمعية الجراحين؛ 
رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر، د. سليمان المزيدي، أن التحكم 
بالوزن يحتاج إلــى عــالج عن طريق فريق متعدد التخصصات وليس 
فقط الجراح كما كــان في السابق، مشيرا إلــى أن التحكم بالوزن يكون 
بعد التأكد من صحة المريض النفسية أوال، ومن ثم وضع خطة للنظام 
الغذائي ومناقشة الحاالت في اجتماع متعدد التخصصات لوضع الخطة 

العالجية المثلى للمرضى.

 من حضور دورة التدريب
ً
أكروف يتوسط عددا

»األوقاف«: قبول 8 آالف كويتي للحج هذا العام
• الماجد أشرف على فرز طلبات 42 ألف متقدم من المواطنين والمقيمين

»البدون«  وطالبنا بزيادة العدد والسماح لـ
ً
• العليم: األسعار تبدأ من 1690 دينارا

• سيد القصاص
أشرف وزير العدل وزير األوقاف والشؤون 
اإلسالمية وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة 
عــبــدالــعــزيــز الــمــاجــد عــلــى مــتــابــعــة نتائج 
تسجيل الراغبين في أداء فريضة الحج أمس 
األول، في البرنامج المخصص إلبداء الرغبة 

في الحج لهذا الموسم.
وقالت الوزارة، في بيان، أمس، إنه تم قبول 
8 آالف كويتي ممن تنطبق عليهم شروط 
ــة بــكــل شــفــافــيــة وحــيــاديــة،  الــحــج واألولــــويــ
بــحــضــور وكــيــل وزارة األوقـــــاف والــشــؤون 
اإلسالمية بالتكليف محمد العليم، والممثل 
عن اتحاد حمالت الحج يوسف أشكناني، 
ومسؤولين من إدارة شؤون الحج والعمرة 

وإدارة نظم المعلومات بالوزارة.
بدوره، دشن العليم معرض الحج والعمرة 
الرابع، الذي أقيم تحت رعاية وزارة األوقاف، 

وبتنظيم شركة معرض الكويت الدولي.
وقال العليم، في تصريح صحافي، على 
هامش افتتاح المعرض، أمس، إن العديد من 
المواطنين والمقيمين تقدموا ألداء الفريضة، 
حيث تجاوز عددهم 42 ألــف شخص، وتم 
تقسيم الحجاج حسب البرنامج اإللكتروني، 
حيث كانت األولوية لمن لم يسبق له الحج 
من المواطنين ثم األكبر سنا، وتم االختيار 

من خالل هذه المعايير.
وأضـــــاف أن »الــتــجــربــة الــحــالــيــة أتــاحــت 
لنا جميع األســعــار، وهــي في متناول اليد، 
ا من 1690 دينارا في الغرفة الرباعية،  بــدء

واألسعار حسب الخدمات المقدمة«.

وأشــار إلــى تقدم وزارة األوقـــاف بطلب 
للجهات المختصة فــي المملكة العربية 
الــســعــوديــة، لــزيــادة عـــدد حــجــاج الــكــويــت، 
»وتــــقــــدمــــنــــا بـــطـــلـــب آخــــــر لـــلـــســـمـــاح بــحــج 
المقيمين بصورة غير قانونية )البدون(، 
وننتظر موافقة الجهات المختصة على 

طلباتنا«.
ــــدوره، ذكـــر مــديــر إدارة شـــؤون الحج  بـ
والعمرة بوزارة األوقاف سطام المزين أن

 عدد الحمالت المرخصة لهذا العام 56 
حملة وشركة لتسيير حمالت الحج، وهناك 
تنافس كبير بين الحمالت لتقديم خدمات 
مــمــيــزة بــأســعــار تــنــافــســيــة، حــيــث وصلت 
نسبة التخفيض إلى 30 في المئة مقارنة 

الوزير الماجد خالل متابعة عملية فرز الراغبين في الحجبالعام الماضي.

»الداخلية«: لجان قيد الناخبين أنهت 
أعمالها عن شهر فبراير

»طلبات اإلدراج والحذف في الجداول من 1 إلى 20 الجاري«
• محمد الشرهان

قــالــت وزارة الــداخــلــيــة، أمــــس األول، إن لــجــان قيد 
الناخبين في الــجــداول االنتخابية أنهت أعمالها عن 

شهر فبراير.
ــــالم األمــنــي  وذكــــرت اإلدارة الــعــامــة لــلــعــالقــات واإلعـ
بالوزارة، في بيان صحافي، أن األعمال التي تمت في 
هــذه الفترة، والتي تعرض بمخافر الشرطة حتى 15 
مارس الجاري وستنشر بالجريدة الرسمية هي أعمال 
مؤقتة ويجوز للناخبين طلب تعديلها باإلضافة إليها 

أو الحذف منها.
وافادت أن ذلك سيتم بعد اطالعهم عليها والتأكد من 
إدراج أسمائهم أو أسماء من يجب إدراجهم فيها، كذلك 
للتأكد من حذف أسماء المتوفين أو من فقدوا الصفات 
الــمــطــلــوبــة مــنــذ آخـــر مــراجــعــة أو مــن كــانــت أســمــاؤهــم 

أدرجت بغير حق أو من نقلوا موطنهم من الدائرة.
وأوضــحــت أنـــه يــجــوز لــكــل نــاخــب مـــدرج فــي جــدول 
االنتخاب أن يتقدم بطلبات اإلدراج والحذف في الجداول 
االنتخابية في أيام العمل الرسمية في الفترة من 1 إلى 
20 مارس في مقر اللجنة المختصة وستقيد الطلبات 
بــحــســب تــــواريــــخ ورودهـــــــا فـــي دفـــتـــر خــــاص وتــعــطــى 

إيصاالت لمقدميها.
وأضافت أن من الطلبات التي يجوز تقديمها للجنة 
في هذه الفترة والتي تتعلق بكل مواطن مقيم في الدائرة 
االنتخابية أن يطلب إدراج اسمه في جدول االنتخاب 

الخاص بها إذا كان قد أهمل إدراج اسمه بشرط أن يقدم 
الدليل على توافر شروط الناخب فيه وأن الدائرة هي 

موطنه االنتخابي.
وذكرت أنه يحق لكل ناخب مدرج في جدول االنتخاب 
أن يطلب إدراج اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم 
من ادرج بغير حق، مبينة أن اللجان ستقوم بالفصل 
في الطلبات المقدمة في هذا الشأن في موعد ال يجاوز 
5 أبــريــل المقبل وللجنة أن تسمع أقـــوال مقدم الطلب 
 من 

ً
ومن قدم في شأنه الطلب وأن تجري ما تراه الزما

تحقيق وتحريات.
وبينت أن قرارات اللجان الصادرة بالقبول أو الرفض 
ســـوف تــعــرض بمخافر الــشــرطــة ابــتــداء مــن 6 إلـــى 15 
أبريل وتنشر في الجريدة الرسمية لفتح المجال أمام 
المواطنين للطعن في قرارات اللجان في موعد أقصاه 

يوم 20 أبريل.
 إلى المحكمة 

ً
وأكــدت أنه سيتم إحالة الطعون فــورا

 ألحكام المادة 13 من القانون 
ً
الكلية المختصة تطبيقا

رقم 35 لسنة 1962 بشأن انتخابات أعضاء مجلس األمة 
والقوانين المعدلة له.

وأشارت إلى أهمية تعاون الناخبين في االطالع على 
الــجــداول االنتخابية خــالل فترة عرضها في كل لجنة 
لممارسة حقوقهم وواجباتهم في تنقية الجداول حتى 
تكون معبرة عن الواقع والتقدم بطلبات االعتراض إن 
وجدت على القيود والتي ستعتبر نهائية بالنسبة إلى 

كل اسم لم يتقدم أحد باالعتراض عليه.

العدواني: إنجاز معامالت المراجعين دون تأخير
»حصول الشريف على منصب رئيس البرلمان العربي للطفل إنجاز مشرف«

• فهد الرمضان
د وزير التربية وزير التعليم العالي 

ّ
تفق

والبحث العلمي، د. حمد العدواني، صباح 
أمـــــس، اإلدارة الــعــامــة لــمــنــطــقــة الــجــهــراء 
التعليمية، لالطمئنان على سير العمل فيها.

وأكـــد الــوزيــر الــعــدوانــي، خــالل زيــارتــه، 
ضرورة االستمرار في اتباع سياسة الباب 
المفتوح واستقبال المراجعين وإنــجــاز 
معامالتهم، حسب النظم واللوائح المعمول 
 إلـــى أن زيــارتــه 

ً
بــهــا دون تــأخــيــر، مــنــوهــا

لالطالع عن قرب على مالحظات المراجعين 
والموظفين، والعمل على إزالة كل المعوقات.

وأشاد بما شاهده من سالسة ويسر في 
إنجاز المعامالت.

من جانب آخــر، أعــرب الوزير العدواني 
عن فخره واعــتــزازه باإلنجاز الــذي حققه 
الوفد الطالبي الكويتي بحصول الطالبة 
جنان الشريف على منصب رئيس البرلمان 

العربي للطفل في جامعة الدول العربية.
وقال العدواني، في بيان صحافي، عقب 
استقباله للوفد الــطــالبــي، أمـــس، إن هذا 
اإلنـــجـــاز يــضــاف إلـــى سلسلة اإلنـــجـــازات 
الدولية والخليجية التي حصلت عليها 
وزارة التربية بسواعد أبناء الكويت الطموح 

والمبدع.
وأكد حرص الوزارة على تعزيز األنشطة 
الطالبية والمشاركات الخارجية، لما لها 

من دور حيوي في تطوير مهارات الطلبة 
ورفع مستواهم العلمي، وصقل مواهبهم، 
وتنمية شخصيتهم وقدراتهم اإلبداعية، 
ودفعهم نحو المشاركة اإليجابية في صنع 

واتخاذ القرار.
وأفـــاد بــأن االهــتــمــام بالنشء ورعايته 
 مــــع تـــوجـــيـــهـــات الـــقـــيـــادة 

ً
ــأتـــي تـــمـــاشـــيـــا يـ

السياسية فــي الـــبـــالد، والــتــي تــحــث على 
الــعــنــايــة بــالــطــاقــات والـــكـــفـــاءات الوطنية 
المتميزة، وتوفير كــل اإلمــكــانــات والدعم 
الــــالزم لــهــم، لبناء جيل قـــادر على القيام 
بدوره في كل المجاالت، ويسهم في تنمية 

وخدمة مجتمعه.

وذكر العدواني أن الكويت تزخر بطاقات 
مميزة ومؤثرة من أبنائها المبدعين، وهو 
ما ظهر جليا بعد الفوز المشرف بمنصب 
رئيس البرلمان العربي للطفل، متوجها 
بالشكر لما قدمه الطلبة من صورة مشرقة 

للكويت في تلك المحافل الدولية.
ودعا أبناءه الطلبة إلى بذل المزيد من 
العطاء والعمل الكتساب المهارات والخبرات 
والتحصيل العلمي، لشق طريقهم نحو عالم 
أوســع من العلم والمعرفة والمشاركة في 
نمو وتطور وتنمية البالد، وتكوين نماذج 

مشرفة للوطن في المحافل الخارجية.

العدواني خالل استقباله الشريف والوفد الطالبي العائد من الشارقة

»الشؤون« تتجه لحل 15 جمعية أهلية غير فاعلة
إعادة فرز »تعاونية مبارك« تسفر عن نجاح التاسع بفارق صوت

شددت مصادر على جّدية 
»الشؤون« في تطبيق القانون 
على الجمعيات التي يثبت عدم 
قيامها بأي أنشطة على أرض 

الواقع منذ سنوات مضت، 
وعدم تزويدها بالموازنة 

التقديرية أو التقارير المالية 
واإلدارية.

علمت »الــجــريــدة« أن عملية 
 
ً
»الغربلة« التي تقوم بها حاليا
ــــؤون االجــتــمــاعــيــة  ــــشـ وزارة الـ
لــلــجــمــعــيــات األهــلــيــة الــُمــشــهــرة 
كـــــــافـــــــة لــــــلــــــوقــــــوف عـــــلـــــى غـــيـــر 
الفاعلة أو الملتزمة باللوائح 
ــــراطــــــات  والــــــضــــــوابــــــط واالشــــــتــ
المنظمة للعمل، وال تسعى إلى 
تحقيق األهـــداف الــتــي أشهرت 
ألجــلــهــا، أســفــرت عــن فـــرز نحو 
15 جمعية، كُدفعة أولى، لم تقّدم 
خدمات حقيقية للمجتمع منذ 

سنوات طويلة.
 لمصادر »الشؤون« فإن 

ً
ووفقا

إدارة الجمعيات األهلية بصدد 
رفع مخاطبة رسمية إلى وكيل 
الــوزارة، ولجنة إشهار وتقييم 
وحـــــل جـــمـــعـــيـــات الـــنـــفـــع الـــعـــام 
والـــمـــبـــرات ودراســــــة ومــراجــعــة 
أنــظــمــتــهــا األســـاســـيـــة، التــخــاذ 
اإلجراءات القانونية حيال هذه 
الجمعيات المتمثلة فــي الحل 
وتصفية أموالها والتي ستؤول 
إلـــــى الــــــــــوزارة بـــعـــد تــصــفــيــتــهــا 
 لــتــحــديــد الــجــهــة الــتــي 

ً
تــمــهــيــدا

ستذهب إليها.
وبينما شددت المصادر على 
أن الــــــــوزارة جـــــادة فـــي تطبيق 
القانون على الجمعيات، التي 

يثبت عــدم قيامها بــأي أنشطة 
على أرض الــواقــع منذ سنوات 
مضت، وعــدم تزويدها الــوزارة 
بالموازنة التقديرية أو التقارير 
الـــمـــالـــيـــة واإلداريــــــــــة لــلــســنــوات 
الماضية أو كشوفات حساباتها 
الــبــنــكــيــة، أشــــــارت إلــــى أن هــذا 
الــعــدد مــن الجمعيات، السالف 
ــر بــالــفــتــرة  ذكـــــره، ســيــلــحــقــه آخــ
المقبلة، السيما في ظل استمرار 
عـــــمـــــل الــــــفــــــريــــــق الــــمــــخــــصــــص 
لمراجعة أعمالها ومعرفة غير 

الفاعلة منها.

فرز »مبارك الكبير«
ــر، كشفت  وفـــي مـــوضـــوع آخــ
المصادر، أن عملية إعــادة فرز 
أوراق اقتراع انتخابات مجلس 
إدارة جــمــعــيــة مــــبــــارك الــكــبــيــر 
والقرين التعاونية، التي أجريت 
في 18 يناير الماضي، أسفرت 
عــــن تـــغـــّيـــر الـــنـــتـــائـــج الــنــهــائــيــة 
بــفــوز الــتــاســع وانــضــمــامــه إلــى 
أعضاء مجلس إدارة الجمعية 
عقب حصوله على 308 أصوات 
بفارق صوت واحد عن التاسع 
مكرر الحاصل على 307 أصوات 
 إلــى الــمــركــز العاشر، 

ً
مــتــراجــعــا

في حين حصد الطاعن صاحب 

المركز العاشر على نفس عدد 
ــه بـــواقـــع 303 أصــــوات  ــواتــ أصــ
 إلـــى الــمــركــز الــحــادي 

ً
مــتــراجــعــا

عشر. 
 لــلــمــصــادر، فــإن إدارة 

ً
ووفــقــا

ــار  ــ ــهـ ــ ــة وإشـ ــعــــضــــويــ شـــــــــؤون الــ
الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــات واالتـــــــــــحـــــــــــادات 
ــتـــعـــاون  ــقـــطـــاع الـ ــيـــة بـ ــتـــعـــاونـ الـ
أعــــــادت فــــرز صـــنـــاديـــق اقـــتـــراع 
الـــجـــمـــعـــيـــة، أمـــــس األول، عــلــى 
خلفية تلقيها طعنين بوجود 
مخالفات قانونية عــدة شابت 
الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة وأضــــرت 
بنزاهتها، بما ال يعكس اإلرادة 
ــاء الــمــنــطــقــة،  ــ ــنـ ــ الـــحـــقـــيـــقـــيـــة ألبـ
ــــد الـــطـــعـــون أفــــاد  مــبــيــنــة أن أحـ
بـــوجـــود فــــارق أصـــــوات ضئيل 
 بــيــن الــمــرشــحــيــن الــتــاســع 

ً
ــدا جــ

مكرر والعاشر )بواقع 5 أصوات 
ــــددة عـــلـــى أنــــــه مــن  ــــشـ ــــط(، مـ ــقـ ــ فـ
منطلق تحقيق نزاهة العملية 
االنـــتـــخـــابـــيـــة، ودرء كـــل مـــا من 
شــأنــه أن يــشــوبــهــا مـــن أخــطــاء 
ــادت  ــ ــلـــى الـــنـــتـــائـــج، أعــ تــــؤثــــر عـ
ــفــــرز والـــتـــي  الـــــــــوزارة عــمــلــيــة الــ
أسفرت عن تغير النتيجة كما 

.
ً
هو مذكور آنفا

صورة أرشيفية النتخابات إحدى الجمعيات األهلية

ــــدى مــجــلــس إدارة نــقــابــة العاملين  أبـ
ــــاف والـــشـــؤون اإلسالمية  فــي وزارة األوقـ
استغرابه واستفهامه بــشــأن عــدم إعــالن 
نــتــائــج االجـــتـــمـــاع الـــــذي عــقــد بــيــن وزيـــر 
األوقـــــــاف والــمــخــتــصــيــن فـــي الــــــــوزارة مع 
رئيس ديوان الخدمة المدنية في األسبوع 

الماضي. 
وأوضح مجلس إدارة النقابة، في بيان 
له، أنه نتيجة لقرار تغيير ساعات العمل 

قّدمت حاالت عديدة استقاالتها وطلبات 
النقل، مما تسبب في فوضى عارمة لدى 
العاملين في مراكز شؤون القرآن والدراسات 

اإلسالمية.
وأكد المجلس رفضه الشديد ألنصاف 
الحلول المتمثلة في الكتاب المرسل من 
الوزارة للديوان بتحديد ساعات العمل من 
3 إلى 8، مطالًبا وزير األوقاف بوجوب إلغاء 
هذا التعميم غير المدروس، وإبقاء ساعات 

العمل على ما هي عليه في السابق.
وأكــــــد مــجــلــس الــنــقــابــة حـــرصـــه الــتــام 
وسعيه الحثيث لالستمرار في المطالبة 
المستحقة لكل مطالب الموظفين والوقوف 
معهم لنيل واسترداد كامل حقوقهم في حل 
هذه القضية وغيرها من المشاكل العالقة 
لدى الموظفين، ومن أهمها الخصومات 
على جميع العاملين بأثر رجعي من عام 

2016 بغير وجه حق.

استقاالت بمراكز القرآن لتغيير الدوام
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ــائـــي بـــــــارز بــشــأن  ــم قـــضـ ــكـ فــــي حـ
قضايا مطالبات شــركــات التأمين، 
ــدائــــرة الـــتـــجـــاريـــة الــمــدنــيــة  قـــــررت الــ
الجزئية في المحكمة الكلية، برئاسة 
القاضي عبدالعزيز المشعل، إحالة 
ــمـــرســـوم بــقــانــون  ــادة 41 مـــن الـ ــمــ الــ
رقــم 67 لسنة 1976 بــشــأن الــمــرور، 
والـــمـــعـــدل بــالــقــانــون رقــــم 52 لسنة 
2001، إلـــى الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة، 
لتضمنها شبهة مخالفة المادتين 
34 و50 مـــن الـــدســـتـــور، بـــحـــدود ما 
ــة قــبــول  ــ تــضــمــنــتــه مــــن إســــنــــاد واليــ
الصلح إلــى اإلدارة الــعــامــة للمرور 
دون القاضي المنوط به نظر جنح 

المرور.
ــالـــت الــمــحــكــمــة، فـــي حــيــثــيــات  وقـ
حـــكـــمـــهـــا، إن الـــــمـــــادة 41 تــتــضــمــن 
شــبــهــة مــخــالــفــة الــمــادتــيــن 34 و50 
مـــن الـــدســـتـــور، لــكــونــهــا جــعــلــت أمــر 
تــقــريــر الــصــلــح بــيــد اإلدارة الــعــامــة 
ــن الـــمـــحـــاكـــم  ــ لـــلـــتـــحـــقـــيـــقـــات، بــــــدال مـ

الخاصة بنظر قضايا المرور.
ــرا لــطــبــيــعــة  ــ ــظـ ــ وأضـــــافـــــت أنــــــه »نـ
الــدعــوى الــدســتــوريــة العينية التي 
تستهدف التشريع المطعون عليه 
بعيب مناقضة الدستور دون سواه، 
واستقاللها بهذه المثابة عن الدعوى 
الموضوعية المعروضة وما قد يثار 
بــشــأنــهــا مـــن دفــــاع أو دفــــوع ســوف 
ــذه الــمــحــكــمــة  تــنــفــرد بــتــمــحــيــصــه هــ
لــــدى إعـــــادة تـــداولـــهـــا بــعــد عــودتــهــا 
مــن المحكمة الــدســتــوريــة، لــذلــك تم 
حجز الــدعــوى للحكم فــي جلستها 

االفتتاحية«.

شروط قبول الصلح

وأردفت المحكمة: نصت المادة 41 
من المرسوم بقانون رقــم 67 لسنة 
1976 بشأن المرور المعدل بالقانون 
رقم 52 لسنة 2001 على أنه »يجوز 
قبول الصلح من المتهم الذي يرتكب 
فعال من األفعال المنصوص عليها 
فــي الـــمـــواد 33، 33 مـــكـــررا، 34، 35، 
36، 37 مــن هــذا الــقــانــون أو الئحته 
التنفيذية والقرارات المنفذة له على 

األسس التالية:
1- أن يدفع مبلغ ثالثين دينارا في 

حالة مخالفة أحكام المادة 33.
2- أن يدفع مبلغ عشرين دينارا في 

حالة مخالفة أحكام المادة 34.
3- أن يدفع مبلغ خمسة عشر دينارا 

في حالة مخالفة أحكام المادة 35.
4- أن يدفع مبلغ عشرة دنانير في 

حالة مخالفة أحكام المادة 36.
5 - أن يدفع مبلغ خمسة دنانير في 

حالة مخالفة أحكام المادة 37.
6- في حالة مخالفة أحكام المادة 33 

مكررا يتبع ما يلي:
أ- أن يدفع مبلغ خمسين دينارا 
في حالة تجاوز اإلشـــارة الضوئية 
الحمراء أو إجــراء سباق للمركبات 
اآللـــيـــة عــلــى الـــطـــرق بــــدون تــصــريــح 
أو بالمخالفة للتصريح أو قــيــادة 
مركبة عكس السير بالطرق السريعة 

والدائرية.
ــدفـــع مــبــلــغــا ال يـــقـــل عــن  ب- أن يـ
عشرين دينارا وال يزيد على خمسين 
دينارا في حالة تجاوز الحد األقصى 
للسرعة الــمــقــررة، وتــحــدد الالئحة 
التنفيذية قيمة مبلغ الصلح على 
ضــــوء الـــتـــجـــاوز عـــن الــحــد األقــصــى 

للسرعة المقررة.
ــداد بـــالـــجـــهـــة الــتــي  ــ ــسـ ــ ويــــكــــون الـ
ــة لــلــمــرور  ــامـ ــعـ ــا اإلدارة الـ تـــحـــددهـ
خــــالل شــهــريــن مـــن تـــاريـــخ ارتـــكـــاب 
الـــفـــعـــل أو إعــــــالن الـــمـــتـــهـــم إذا كـــان 
تــحــريــر المحضر قــد تــم فــي غيبته 
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى 

الجزائية وكل آثارها.
ويــجــوز رفــض الصلح إذا ارتكب 
المخالف أكثر من مخالفة جسيمة 

أو تعددت مخالفاته«.
ولفتت إلى أن المقرر - في قضاء 
محكمة التمييز - أنه رسم طريقين 
النقضاء الدعوى الجزائية، أما عن 
طريق السير في الــدعــوى الجزائية 
حتى الوصول إلى منتهاها بصدور 
حكم قضائي فيها من قبل المحكمة 
المختصة وأما عن طريق التصالح 
مع جهة اإلدارة... فــإن قبلت اإلدارة 

الصلح معه وجب عليه دفع دينارين 
عن كل يوم تأخير وتنقضي بالتالي 
الدعوى الجزائية في حقه... استثناء 
يعد في حقيقته وسيلة من وسائل 
انقضاء الــدعــوى الجزائية ينحسر 
عــنــه اخـــتـــصـــاص الــــدائــــرة اإلداريــــــة 
كما ال تختص بــه ايــة دائـــرة أخــرى 
بالمحكمة مما تقضي معه المحكمة 
والـــحـــال كــذلــك بــعــدم اخــتــصــاصــهــا 

والئيا بنظره.

محاكمة منصفة 

وبينت المحكمة أنه من المقرر - 
في قضاء المحكمة الدستورية - أن 
الــدســتــور كفل الــحــق فــي المحاكمة 
المنصفة بما نص عليه في المادة 
34 من أن المتهم بــريء حتى تثبت 
إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له 
فيها الضمانات الضرورية لممارسة 
حق الدفاع، وأن ضوابط المحاكمة 
المنصفة تتمثل فــي مجموعة من 
الــقــواعــد الــتــي تشتمل عــلــى مــبــادئ 
 
ً
 مــتــكــامــال

ً
تــعــكــس بــفــحــواهــا نــظــامــا

 يتوخى باألسس التي يقوم 
ً
مترابطا

عليها صون كرامة اإلنسان وحقوقه 
األساسية، مشمولة بضمانات تحول 
دون تجريد العقوبة من مقاصدها 
ــا،  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــا عــــــن أهـ ــهــ أو الـــــــخـــــــروج بــ
وهـــذه الــقــواعــد وإن كــانــت إجــرائــيــة 
بحسب األصـــل إال أن تطبيقها في 
مجال الــدعــوى الجزائية إنما يؤثر 
بالضرورة على محصلتها النهائية، 
ويـــنـــدرج تــحــت هـــذه الــقــواعــد أصــل 
ة كــقــاعــدة أســاســيــة تفرضها  الـــبـــراء
الفطرة، وتوجبها حقائق األشياء، 
والتي حرص الدستور على التأكيد 

عليها وأقرتها الشرائع والمواثيق 
الــدولــيــة، وأن االتـــهـــام الــجــزائــي في 
ة الــذي  ــه ال يــزحــزح أصـــل الـــبـــراء ذاتـ
 وال يزيله، وأنه 

ً
يالزم اإلنسان دوما

ة إال  ــبـــراء ال ســبــيــل لــدحــض أصـــل الـ
بــقــضــاء جـــازم ال رجــعــة فــيــه ينقض 
ــة  ــ ــــوء األدلـ ــــراض عـــلـــى ضـ ــتـ ــ ــذا االفـ ــ هـ
التي تقدمها النيابة العامة، المثبتة 
الرتكاب الجريمة التي نسبتها إليه 
وقيام كل ركن من أركانها، بما في: 
ذلـــك الــقــصــد الــجــنــائــي بــنــوعــيــه إذا 
 فيها، وبغير ذلك 

ً
 متطلبا

ً
كــان أمــرا

ة الــتــي فطر  ــبــــراء ال يــنــهــدم أصــــل الــ
اإلنسان عليها باعتباره من الركائز 
التي يستند إليها مفهوم المحاكمة 
الــمــنــصــفــة الـــتـــي كــفــلــهــا الـــدســـتـــور، 
ــة  ــيـ ــرائـ وتــقــتــضــيــهــا الـــشـــرعـــيـــة اإلجـ
التي ال فكاك عن وجوب التقيد بها 
 للحرية 

ً
ويتطلبها الدستور صونا

الشخصية الــتــي: كفلها فــي الــمــادة 
30 مــنــه... وأن االخــتــصــاص المقرر 
 للمشرع بالنسبة إلنشاء 

ً
دستوريا

الجرائم وتقرير عقوبتها ال يخوله - 
إعمااًل لمبدأ فصل السلطات المقرر 
بـــالـــمـــادة 50 مـــن الـــدســـتـــور - فــرض 
قرائن قانونية تنفصل عن واقعتها 
ــه تـــنـــحـــيـــة الـــســـلـــطـــة  ــ ــأنـ ــ ــا مـــــن شـ ــمــ بــ
القضائية التي تتوالها المحاكم من 
دورها األساسي ووظيفتها األصلية 
في تحقيق الدعوى الجزائية وتقدير 
أدلـــتـــهـــا تــقــصــيــا لــحــقــيــقــة االتــــهــــام 
الجزائي وتكوين عقيدتها من جميع 
األدلــة التي تطرح عليها، وهــو حق 
أصيل لها ال سلطان لسواها عليه 
مــمــا ال يــجــوز أليـــة جــهــة أن تفرض 
 بدليل بعينه.

ً
 محددا

ً
عليها مفهوما

واقعة غير ثابتة

ــالـــت الــمــحــكــمــة إن الـــنـــص في  وقـ
ــمـــرســـوم بــقــانــون  ــادة 41 مـــن الـ ــمــ الــ
رقـــم 67 لــســنــة 1976 بــشــأن الــمــرور 
ــم 52 لــســنــة  ــ ــمـــعـــدل بـــالـــقـــانـــون رقـ الـ
2001 قد استنبط واقعة غير ثابتة 
تـــصـــورت فـــي ارتـــكـــاب الــمــتــهــم أحــد 
األفـــــعـــــال الـــمـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهـــا فــي 
الــمــواد 33، 33 مــكــررا، 34، 35، 36، 
37 من القانون المذكور أو الئحته 
التنفيذية والقرارات المنفذة له من 
واقعة ثابتة تمثلت في تقدمه بطلب 
الصلح وإقــــراره بــارتــكــاب أحــد تلك 
 أمر 

ً
، قاصرا

ً
األفعال المؤثمة جزائيا

قبول طلبه على تقدير اإلدارة العامة 
 على صــدور قرارها 

ً
للمرور، مرتبا

بــشــأنــه الــقــضــاء الـــدعـــوى الــجــزائــيــة 
وكافة آثارها، وحاصل ما سبق أن 
المشرع قد أنــزل قــرار قبول الصلح 
الــصــادر مــن اإلدارة الــعــامــة للمرور 
 على الطلب المقدم مــن المتهم 

ً
ردا

منزلة الحكم الجزائي البات باإلدانة، 
 من الصياغة التشريعية للنص 

ً
أخذا

 في مسألة 
ً
الطعين الذي جاء فاصال

أولية - سابقة على قرار جهة اإلدارة 
بــقــبــول طــلــب الــصــلــح - تــمــثــلــت في 
القطع بثبوت ارتكاب المتهم ألحد 
األفــعــال المؤثمة في الــمــواد 33. 33 
مــكــررا، 24، 35، 36، 37 مــن القانون 
الــــمــــذكــــور أو الئـــحـــتـــه الــتــنــفــيــذيــة 
ــقــــرارات الــمــنــفــذة لـــه، األمــــر الــذي  والــ
ــزوم تــقــيــد الــقــاضــي  ــ يــتــرتــب عــلــيــه لـ
الــمــدنــي بــذلــك الـــقـــرار فــيــمــا يتعلق 
بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني 
ونسبتها إلى فاعلها، شأنه في ذلك 
شأن حجية الحكم الجزائي الفاصل 
فــي وقــــوع الــفــعــل الــمــكــون لــأســاس 
المشترك بين الــدعــويــيــن الجزائية 
والــمــدنــيــة، نـــزواًل على فــرض قرينة 
اإلدانـــــة الــجــزائــيــة الــتــي استنبطها 
ــــب عــلــيــهــا ســـن الــنــص  الــمــشــرع ورتـ
الطعين، وغــنــي عــن الــبــيــان أن قــرار 
اإلدارة العامة للمرور بقبول الصلح 
ــم يـــحـــظـــى بـــالـــحـــصـــانـــة  ــهـ ــتـ ــمـ مـــــع الـ
الــمــانــعــة مـــن إعـــــادة الــمــجــادلــة فيه 
بــمــجــرد صـــــدوره ركـــونـــا عــلــى أثـــره 
القاضي على الدعوى الجزائية التي 
 العودة إليها بعد 

ً
ال يستساغ قانونا

انقضائها، إذ الساقط ال يعود.

إيالم مقصود

وبينت المحكمة أن اإلقــــرار غير 
القضائي الــصــادر مــن المتهم أمــام 
جهة التحقيق ال يجعل مــن اإلدانــة 
، إذ يتعين التحقق من 

ً
 مقضيا

ً
حتما

توافر شرائط األخذ به كدليل مقبول، 
أخصها تطابقه مع وقائع الدعوى 
الجزائية، وتجانسه مع أركان الفعل 
محل التأثيم فيها بفرض تعامدها، 
وانبثاقه عن إرادة حرة واعية، وهذا 
 
ً
الــتــثــبــت لــيــس لـــه أن يـــكـــون مــنــتــجــا
 
ً
فــي تحقيق وزر اإلدانـــة ولــو ضمنا
 إال إذا تم بمعرفة من أواله 

ً
وجـــوازا

المشرع والية الفصل في المنازعات 
القضائية، وجعل من ترجيح عقيدته 
 لإلنصاف، 

ً
عنوانا للحقيقة، وميزانا

 لصدوره ممن 
ً
وإال كان أثره منعدما

ال يملك والية القضاء. 
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ع  ن على المشرِّ من القضايا التي يتعيَّ
الكويتي االلتفات إليها ووضع ضوابط 
لتقنينها، قضية اإلبــعــاد اإلداري، التي 
ستخدم كعقوبة فورية على 

ُ
أصبحت ت

د مــخــالــفــتــه لــلــقــانــون،  األجـــنـــبـــي لـــمـــجـــرَّ
ومــن دون عرضه أمـــام الــقــضــاء، لمنحه 
حق المحاكمة العادلة التي أشار إليها 
الدستور في المادة 34، والتي تنص على 
 - بريء 

ً
 كان أو أجنبيا

ً
أن المتهم - مواطنا

حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية 
تؤمن له جميع الضمانات القانونية.

لطة الجهات  والمراجعة التشريعية لسُّ
األمنية في اتخاذ قرارات اإلبعاد اإلداري 
تـــأتـــي بـــهـــدف وضــــع ضـــوابـــط قــانــونــيــة 
لــدى ممارستها من ِقبل القائمين على 
اتخاذ قرارات اإلبعاد، للحد من القرارات 
د  المتخذة بتقرير إبــعــاد أجنبي لمجرَّ
ضــبــطــه فـــي جــنــح مــخــالــفــات بــيــئــيــة أو 
 لرميه 

ً
لقانون اإلقامة أو المرور، وأخيرا

إحــــدى الــبــالــونــات الــمــائــيــة عــلــى مركبة 
تــابــعــة لـــــــوزارة الــداخــلــيــة خــــالل إحـــدى 
المسيرات الوطنية التي شهدتها البالد 

قبل أيام قليلة.
وتكمن خطورة التوسع في إطالق يد 
اإلدارة في اتخاذ قرارات اإلبعاد اإلداري، 
في كونها بال ضابط قانوني أو واقعي، 
فتقرير اإلبعاد عن البالد بدواعي مخالفة 
األمـــن الــعــام ضابط فضفاض، ويسمح 
د أنهم  بإنفاذ شمول الكثيرين به، لمجرَّ
مخالفون لــأمــن الــعــام دون التثبت أو 
التحقق من ذلك، السيما أن من يستوقف 
ويقرر تلك المخالفة هي الجهة األمنية، 

والتي ال رقيب على قراراتها.
ــاد اإلداري«  ــعـ ــإن عـــرض »اإلبـ لــذلــك، فـ
لــلــمــراجــعــة بـــات قــضــيــة مــهــمــة، لكونها 
تتصل بحق اإلنسان في الحصول على 
المحاكمة القانونية العادلة، والتي قد 
تنتهي بــالــقــضــاء إلـــى الــحــكــم بتبرئته 
مــن االتـــهـــام، أو االكــتــفــاء بــعــقــوبــات أقــل 
وطــأة من العقوبة التي أوقعتها الجهة 
األمنية المتمثلة باإلبعاد، ومن ثم فاألمر 
يستحق الــمــراجــعــة، ووضـــع الضوابط 
التي تسمح لإلدارة باتخاذها، أو ربطها 

لطة القضاء. بسُّ

»التجارية« تحيل سلطة »صلح المرور« إلى »الدستورية«
المحكمة أكدت مخالفة المادة 41 من مرسوم القانون للمادتين 34 و50 من الدستور

االختصاص المقرر 
 للمشرع 

ً
دستوريا

بالنسبة إلنشاء 
الجرائم وتقرير 

عقوبتها
ال يخوله فرض 
قرائن قانونية 

تنفصل عن واقعتها

االتهام الجزائي في 
ذاته ال يزحزح أصل 

البراءة الذي يالزم 
ً
اإلنسان دوما

وال يزيله 

في حيثيات حكمها، أكدت 
الدائرة التجارية بالمحكمة 

الكلية، أن اإلقرار غير القضائي 
الصادر من متهم أمام جهة 
التحقيق ال يجعل من إدانته 

، إذ يتعين 
ً
 مقضيا

ً
حتما

التحقق من توافر شرائط 
األخذ به كدليل مقبول، 

أخصها تطابقه مع وقائع 
الدعوى الجزائية، وتجانسه مع 

أركان الفعل محل التأثيم.

مرافعة

h.alabdullah@aljarida.com

حسين العبدالله

عقوبة اإلبعاد اإلداري!

https://www.aljarida.com/article/16185
https://www.aljarida.com/article/16173
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إطالق »ديرتنا تستاهل«  لرفع مستوى النظافة البلدية توافق على مبادرة البنك الوطني 
أعــلــنــت بــلــديــة الـــكـــويـــت، أمــــس، إطــــاق حملة لتطوير شاطئ الشويخ

جــديــدة تــحــت عــنــوان »ديــرتــنــا تــســتــاهــل«،  لرفع 
مستوى النظافة في محافظات الدولة.

ودعــا مدير إدارة العاقات العامة المتحدث 
الرسمي في البلدية محمد المطيري، في تصريح 
صحافي، إلى المشاركة في حملة فزعة مجتمعية، 

للحد من السلوكيات الخاطئة في النظافة.
 وبــّيــن الــمــطــيــري أن الــحــمــلــة تــأتــي بــنــاء على 
 توجيهات المدير العام لبلدية الكويت المهندس 
أحمد المنفوحي،  والــقــرار اإلداري الــصــادر  رقم 
211 بشأن تشكيل فريق لرصد ومتابعة الظواهر 
 أن الحملة 

ً
السلبية حول نفايات النظافة، موضحا

بــــدأت أمــــس وتــمــتــد 3 أشــهــر لــتــشــمــل الــمــنــاطــق 
السكنية واالستثمارية والتجارية، وستستهدف 
 مــراقــبــة الــمــنــاطــق الــزراعــيــة والشاليهات 

ً
أيــضــا

والجواخير.
ــاف: »تتضمن الحملة تكثيف الجوالت   وأضـ

الميدانية لفرق إدارات النظافة والتفتيش عبر 
مــضــاعــفــة جـــهـــود مــفــتــشــي الــنــظــافــة فـــي أعــمــال 
النظافة والــتــعــامــل الــســريــع مــع أي مــن السلوك 
والــمــظــاهــر السلبية بــشــأن المخلفات، مــن أجل 

.»
ً
إزالتها بشكل فوري قبل إثارتها إعاميا

 وأشار إلى دعوة الجميع في المشاركة بحملة 
»فـــزعـــة الــنــظــافــة«، لــلــحــد مـــن الــســلــوك الــخــاطــئ، 
والحرص على نشر االلتزام بإخراج القمامة في 
مواعيدها ووضعها في الحاويات المخصصة 
 
ً
لها من خالها أكياس محكمة اإلغاق، تسهيا

عــلــى عــمــال الــنــظــافــة لــرفــعــهــا بــشــكــل انــســيــابــي. 
 وثّمن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل مراكز 
النظافة التابعة إلدارة النظافة وشغات الطرق 
وأعمالهم الميدانية في متابعة أعمال التنظيف 
، وتفعيل الـــدور الــرقــابــي للمفتشين في 

ً
يــومــيــا

المراكز بمختلف المناطق السكنية واالستثمارية 
والتجارية والصناعية والزراعية.

● محمد جاسم
وافـــقـــت بــلــديــة الــكــويــت على 
مـــبـــادرة بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي 
بشأن مشروع تجميل وتطوير 
جزء من شاطئ الشويخ المقابل 
لــمــركــز جــابــر األحـــمـــد الــثــقــافــي 
وحــتــى مــوقــع مــؤســســة الــتــرول 
الــوطــنــيــة بــامــتــداد 1600 مــتــر، 
وأحــالــت البلدية الموافقة إلى 
الــمــجــلــس الــبــلــدي لمناقشتها 

واعتمادها. 
ــر الــمــديــر الـــعـــام لبلدية  وذكــ

ــــدس أحــــمــــد  ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الـــــكـــــويـــــت الـ
المنفوحي، في الكتاب الموّجه 
ــلــــدي  ــبــ ــيـــــس الــــمــــجــــلــــس الــ ــ ــرئـ ــ لـ
عـــبـــدالـــلـــه الــــمــــحــــري، وحــصــلــت 
»الجريدة« على نسخة منه، أن 
الموافقة تأتي على ضــوء قرار 
ــوزراء المتخذ فــي 8  ــ مجلس الـ
ــاضـــي، بــالــمــوافــقــة  فـــبـــرايـــر الـــمـ
عــلــى قــبــول الــتــبــرع الــمــقــّدم من 
البنك الــوطــنــي، على أن تشمل 
 مــن إعـــادة 

ً
أعــمــال الــتــطــويــر كـــا

تــوزيــع الــمــســطــحــات الــخــضــراء 
بــــالــــشــــاطــــئ، وتـــطـــويـــرمـــنـــاطـــق 

األلــــــــعــــــــاب، وإضـــــــافـــــــة مــــمــــرات 
لممارسة رياضة المشي وركوب 

الدراجات. 
ــفــــت الـــمـــنـــفـــوحـــي إلــــــى أن  ولــ
ــتـــرطـــت فــــي رأيـــهـــا  الـــبـــلـــديـــة اشـ
الفني أن يكون تنفيذ األعمال 
ــــب اشـــــــتـــــــراطـــــــات كـــــــل مـــن  ــسـ ــ حـ
وزارة األشغال العامة والهيئة 
الــعــامــة لــلــطــرق والــنــقــل الــبــري، 
ووزارة الــــكــــهــــربــــاء والــــــمــــــاء، 
والهيئة العامة لشؤون الزراعة 
والــثــروة السمكية وأي وزارات 
أخـــرى يتطلب التنسيق معها 

 أن 
ً
ــبــــل الـــتـــنـــفـــيـــذ، مــــوضــــحــــا قــ

 
ً
ــبــــادرات يـــأتـــي عــمــا قـــبـــول الــــمــ
بأحكام المادة 21 فقرة 13 من 
ــم 33  قـــانـــون بــلــديــة الــكــويــت رقـ
لسنة 2016، الــتــي أشــــارت إلــى 
اخـــتـــصـــاص الــمــجــلــس الــبــلــدي 
بقبول التبرعات غير المشروطة 
ألنــشــطــة الــبــلــديــة بــعــد مــوافــقــة 

مجلس الوزراء.
محمد المطيري

»تعاونية الوفرة«: دعم األعمال 
التطوعية لخدمة أهالي األحمدي

أعلن أمين صندوق جمعية الوفرة التعاونية تركي الهاجري أن 
الجمعية كرمت جابر العتيبي على جهوده الطيبة والخدمات تجاه 
 عن تقديرهم لهذا الجهد المبذول 

ً
أهالي محافظة األحمدي، معربا

 إلــى االستمرار 
ً
 فــي العمل التطوعي، داعــيــا

ً
الـــذي يمثل نــمــوذجــا

في هذه المسيرة التي تبعث على الفخر لكويت الخير والعطاء، 
والتحلي بقيم اإلصرار وروح الفريق الواحد وقوة اإلرادة والعزيمة 

التي تلبي احتياجات مختلف الفئات. 
وشــدد الهاجري على أن الجمعية تدعم كل األعمال التطوعية 
 حرص الجمعية 

ً
التي تصب في مصلحة أهالي األحمدي، مؤكدا

على تكثيف التواصل والتعاون، وجذب الطاقات والكفاءات المميزة 
في العمل التطوعي، للمشاركة في الفعاليات واألنشطة المختلفة.

 العتيبي
ً
الهاجري مكرما

 عميد »التربية«: حريصون 
على االرتقاء بنظام التعليم

»متحف الفضاء«: االعتدال
الربيعي أوائل شهر رمضان

الكلية احتفلت بقائمة العميد الشرفية للطلبة الفائقين
نظم مكتب مساعد العميد للشؤون الطابية حفل قائمة العميد 
الشرفية للطلبة الفائقين للعام الجامعي 2021 - 2022 في واحة كلية 
التربية بمدينة صــبــاح السالم الجامعية، برعاية وحــضــور األمين 
العام لجامعة الكويت باإلنابة والقائم بأعمال عميد كلية التربية د. 

فايز الظفيري.
 الكلية حريصة على المساهمة في االرتقاء بنظام 

ّ
وقال الظفيري، إن

 عن اعتزاز 
ً
التعليم في الكويت، من خال خريجيها المعلمين، معّبرا

الكلية بتكريم أبنائها الذين يعملون في أشرف مهنة على وجه األرض، 
 سْعي الكلية إلى استمرار 

ّ
ا أن

ً
فهم سواعد الوطن والعقول النيرة، مبين

مسيرة المعلم أوجب عليها تكريم الطلبة المتفوقين.
 تحقيق طموحات األمم مرهون بدور وفاعلية 

ّ
ولفت الظفيري إلى أن

ا الطلبة المتفوقين على أن يجعلوا التميز 
ًّ
المؤسسات التربوية، حاث

 يضيء طريقهم.
ً
نبراسا

ومن جانبها، أكدت القائمة بأعمال مساعد العميد للشؤون الطابية 
 الكلية تسخر جميع الجهود لرعاية 

ّ
بكلية التربية د. مريم المذكور، أن

 ويبذلوا المزيد من الجهود، 
ً
 رائدا

ً
مواهب الطلبة وقدراتهم ليكونوا فكرا

نا نقف اليوم لتكريم كوكبة من طلبة كلية التربية الذين 
ّ
 »إن

ً
مضيفة

تميزوا في حياتهم الجامعية في كلية التربية«. 

قال متحف الفضاء بمركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي إن شهر 
مارس الجاري يشهد أحداثا فلكية مميزة، منها اقتراب كوكب الزهرة 
وكوكب المشتري. وقــال المشرف العام على المتاحف بالمركز خالد 
»كونا«، أمس، إن هذا الحدث ليس الوحيد خال شهر مارس،  الجمعان، لـ
إذ سيكون كل من المشتري والهال والمريخ والــزهــرة على استقامة 
واحــدة ظاهريا في السماء باتجاه الغرب أيضا في 23 الجاري، الذي 
يتزامن حسب التوقعات مع أول أيام شهر رمضان. وأشار إلى أن شهر 
رمضان هذا العام يتزامن أيضا مع موعد االعتدال الربيعي في 21 مارس.

»التخطيط«: تأهيل الشباب يعزز مكانة 
الكويت باألسواق العالمية

مهدي زار »AIU« وألقى محاضرة عن التنمية ورؤية الكويت 2035
ــيـــن الـــعـــام لــأمــانــة  ــدد األمـ شــ
ــلــــس األعـــــلـــــى  ــجــ ــمــ ــلــ الــــــعــــــامــــــة لــ
لــلــتــخــطــيــط والـــتـــنـــمـــيـــة الــمــديــر 
التنفيذي لبرنامج األمم المتحدة 
اإلنمائي بالكويت د. خالد مهدي 
ــيـــة تـــطـــويـــر الـــشـــبـــاب  ــلـــى أهـــمـ عـ
الكويتي لمعرفتهم ومهاراتهم 
لمساعدة الكويت على تحقيق 
ــي تــرســيــخ  هـــدفـــهـــا الــمــتــمــثــل فــ
مــكــانــة قـــويـــة لــهــا فـــي األســـــواق 
 أن الجمع بين 

ً
العالمية، موضحا

دروس الماضي وموارد الحاضر 
يلعب دورا حاسما في تحسين 

االستدامة لمستقبل الكويت.
جــــــاء ذلــــــك خــــــال مـــحـــاضـــرة 
ــا مــــهــــدي فـــــي الـــجـــامـــعـــة  ــاهــ ــقــ ألــ
األميركية الــدولــيــة »AIU« حول 
 
ً
التنمية وآفاق الكويت، وتحديدا
ــة الـــكـــويـــت 2035 الــتــي  ــ عـــن رؤيـ
تــركــز على خلق مــســار للكويت 
ــبـــح دولـــــــــة رائـــــــــــدة ضــمــن  ــتـــصـ لـ

ــز الــــســــبــــع األســــاســــيــــة  ــ ــائــ ــ ــركــ ــ الــ
لمستقبل الباد.

وأكد مهدي أن الركائز السبع 
لــخــطــط الــتــنــمــيــة فــــي الـــكـــويـــت، 
وهــــي اإلدارة الـــعـــامـــة الــفــعــالــة، 
ورأس المال البشري اإلبداعي، 

واالقتصاد المتنوع المستدام، 
والــــبــــنــــيــــة الـــتـــحـــتـــيـــة الــــقــــويــــة، 
والـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الــمــوثــوقــة، 
والبيئة المعيشية المستدامة، 
والــمــكــانــة الــعــالــمــيــة، تــتــمــاشــى 
جميعها مع استراتيجية األمم 

المتحدة حــول أهـــداف التنمية 
المستدامة )SDGs( والتي تعرف 
 باسم األهـــداف العالمية، 

ً
أيضا

باعتبارها دعوة عالمية للعمل 
على إنهاء الفقر وحماية الكوكب 
وضــــمــــان تــمــتــع جــمــيــع الـــنـــاس 
بالسام واالزدهـــار بحلول عام 

.2030
 AIU وشــــارك مــهــدي مجتمع
ــــول الــبــنــيــة  مـــعـــلـــومـــات قــيــمــة حـ
التحتية في الكويت، واالستدامة، 
ومستوى المعيشة، إضافة إلى 
العديد مــن الــجــوانــب الرئيسية 

األخرى.
وشجعت المحاضرة الطاب 
على أن يكونوا مشاركين فاعلين 
ــيـــن فـــــي تـــنـــمـــيـــة الــــبــــاد  ــطـ ونـــشـ
وشؤونها، وهي خطوة تتماشى 
مـــع مــهــمــة الــجــامــعــة األمــيــركــيــة 
الدولية لتطوير قادة المستقبل 

في الكويت.

الجامعة األميركية احتفلت باألعياد الوطنية
أقامت الجامعة األميركية في الكويت 
 من األنشطة والفعاليات لاحتفال 

ً
عــددا

بالعيد الوطني وعيد التحرير في الحرم 
الجامعي بالسالمية، شارك فيها مجموعة 
كبيرة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس 
ــوا عـــن حبهم  ــربــ والـــمـــوظـــفـــيـــن، حــيــث أعــ

للوطن وفخرهم باالنتماء إليه.
ونــظــمــت األنـــديـــة الــطــابــيــة فــعــالــيــات 
مختلفة، شارك فيها الطلبة وسط أجواء 

مفعمة بالبهجة، منها إقامة الديوانيات 
الشعبية وتـــوزيـــع الــمــنــتــجــات الكويتية 
التراثية القديمة، وأقام طلبة نادي نموذج 
 
ً
 مصغرا

ً
مــحــاكــاة األمـــم المتحدة متحفا

لتعريف الطلبة بتاريخ استقال الكويت 
ــم الــمــحــطــات الــتــاريــخــيــة، واستمتع  وأهــ
 بأكشاك قديمة مستوحاة 

ً
الطلبة أيضا

من السوق الكويتي والموسيقى التقليدية 
الحية.

ــنــــافــــس عـــــــدد مـــــن الـــطـــلـــبـــة فــي  ــا تــ كــــمــ
الـــبـــطـــوالت، ولـــعـــبـــوا األلــــعــــاب الــكــويــتــيــة 
الــقــديــمــة، وأقــــام نــــادي األنــثــروبــولــوجــيــا 
 للتصوير، على خلفية السدو، فيما 

ً
كشكا

أقــام نــادي العاقات الدولية )IRC( كشكا 
يشرح بالتفصيل دور المرأة الكويتية في 
الغزو، واستضاف ندوة عن األحداث التي 
سبقت الغزو العراقي، حاضر فيها األسير 
السابق والناشط السياسي أيمن العلي.

»AIU« جانب من تكريم مهدي في

74 مليون دينار قيمة المخالفات المرورية في 2022
الصايغ افتتح أسبوع المرور الخليجي الموحد تحت شعار »حياتك أمانة«

أعــلــن وكــيــل وزارة الداخلية 
الــــمــــســــاعــــد لــــــشــــــؤون الـــــمـــــرور 
ــال  ــمـ ــلـــــــواء جـ والــــعــــمــــلــــيــــات، الـــــ
الصايغ، بدء العمل والتنسيق 
مـــع دولـــــة اإلمــــــــارات لتحصيل 
مخالفات الــمــرور بين البلدين 
 
ً
كخطوة أولى، تلحقها مستقبا
ــاون،  ــعـ ــتـ بــقــيــة دول مــجــلــس الـ
ــواب مـــجـــلـــس األمــــة  ــ ــ  نـ

ً
مـــطـــالـــبـــا

ــــي إقـــــــــرار تــعــديــل  بــــــاإلســــــراع فـ
قانون مخالفات المرور، للحد 
من الحوادث المرورية وتقليل 

نسبة الوفيات.
وأكــد الصايغ، خــال مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده صـــبـــاح أمـــس، 
بــــمــــنــــاســــبــــة أســــــبــــــوع الـــــمـــــرور 
ــد تـــحـــت  ــمــــــوحــــ ــ الــــخــــلــــيــــجــــي الــ
شعار »حياتك أمانة«، أن أغلب 
الـــمـــعـــامـــات الـــمـــروريـــة تــجــرى 
،  ضــمــن 

ً
ــا ــ ــيـ ــ ــرونـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ  إلـ

ً
حــــالــــيــــا

خطة وزارة الداخلية لتسهيل 
إجراءات انجاز المعامات على 

المواطنين والمقيمين.
وفــي بــدايــة الــمــؤتــمــر، تطّرق 
الــصــايــغ إلــى آلــيــة عمل اللجنة 
الــمــنــظــمــة لـــفـــعـــالـــيـــات أســـبـــوع 
الـــــمـــــرور الـــخـــلـــيـــجـــي الـــمـــوحـــد، 
ــد  ــل الــــمــــرور ُوجـ  أن رجــ

ً
مــــؤكــــدا

لخدمة المواطن والمقيم، وأن 
أسبوع المرور هو  للتوعية ال 

لتحرير المخالفات. 

تعاون خليجي

من جانبه، أكد المدير العام 

ــــإدارة الــعــامــة لــلــمــرور الــلــواء  لـ
ــبــــوع  ــدة، أن أســ ــ ــ ــخـ ــ ــ ــــف الـ ــــوسـ يـ
الـــمـــرور الــخــلــيــجــي يــهــدف الــى 
تــــــبــــــادل الـــــخـــــبـــــرات بــــيــــن دول 
مــجــلــس الــتــعــاون فــيــمــا يخص 
قــطــاع الـــمـــرور ونــشــر الــتــوعــيــة 
الــمــروريــة وإطــــاع المواطنين 
على إنجازات المرور، والتباحث 

وتقييم العمل المروري.
وبــّيــن الــخــدة خــال رده على 
أســئــلــة الصحافيين أن قــانــون 
مـــخـــالـــفـــات الــــمــــرور الـــحـــالـــي ال 
ــــى عـــلـــى  ــــضـ ــــث مـ ــيـ ــ ــــح، حـ ــلـ ــ ــــصـ يـ
إقــراره عشرات السنوات، واآلن 
األوضاع والطرق تغّيرت وعدد 
السيارات في زيــادة، فا بّد من 
إقرار قانون المرور الجديد الذي 

يبحث في أروقــة مجلس األمة، 
للحد مــن الــحــوادث والــوفــيــات، 
 أن جميع دول الخليج 

ً
مــؤكــدا

ظت العقوبات والمخالفات 
ّ
غل

ــة، وكــــانــــت الــنــتــيــجــة  ــ ــروريـ ــ ــمـ ــ الـ
لديها انخفاض نسبة الوفيات 

والحوادث المرورية.
ــاك لــجــنــة  ــ ــنـ ــ وأوضـــــــــــح أن هـ
مـــشـــتـــركـــة بـــيـــن قــــطــــاع الــــمــــرور 
ووزارة التجارة وبلدية الكويت 
ــانـــع  ــمـــصـ  والـ

ّ
ــال ــ ــــحـ ــمـ ــ لــــرصــــد الـ

ــــرّوج عـــوادم  والـــمـــخـــازن الــتــي تـ
 
ً
الـــســـيـــارات الــمــخــالــفــة، مــشــيــرا
 مداهمة عدة 

ً
إلــى أنــه تــم أخــيــرا

مخازن ومصانع ومحال تبيع 
هذه العوادم، وتم إغاقها، للحد 
مــن ظــاهــرة األصـــوات المزعجة 

 
ً
التي تخرج مــن الــعــوادم، الفتا
إلـــى أن الــمــخــالــفــات الجسيمة 
ال نقبل بها الصلح، حيث يتم 
اتـــخـــاذ اإلجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
ضد مرتكبيها من خــال حجز 

السيارة.
ات  وكــــــشــــــف أن اإلحــــــــصــــــــاء
أشـــــــــــــــــارت إلـــــــــــى أن مــــجــــمــــوع 
الـــمـــخـــالـــفـــات الــــمــــروريــــة بـــلـــغ 4 
 و454 مخالفة، 

ً
مايين و237 ألفا

فــيــمــا بــلــغــت قــيــمــة الــمــخــالــفــات 
 
ً
 و576 ألفا

ً
المرورية 73 مليونا

.
ً
و375 دينارا

رخص السوق

ات  ــاء ولـــفـــت إلــــى أن اإلحــــصــ

بــّيــنــت أن عــــدد رخــــص الــســوق 
السارية والمسجلة بالحاسب 
 
ً
ــا ــيـــونـ ــلـ ــا مـ ــ ــددهــ ــ ــغ عــ ــلــ اآللـــــــــي بــ
 و408 رخص قيادة، 

ً
و655 ألفا

ــدد الــمــركــبــات  فـــي حــيــن بــلــغ عــ
ــلـــة بــــالــــحــــاســــب اآللـــــي  الـــمـــســـجـ
 و223 

ً
ــا ــ ــفـ ــ مـــلـــيـــونـــيـــن و422 ألـ

ــلـــغ إجـــمـــالـــي  مـــركـــبـــة، بــيــنــمــا بـ
مــعــامــات الــمــركــبــات المسجلة 

 و478 معاملة.
ً
552 ألفا

وبينت اإلحصاءات انخفاض 
نسبة الــحــوادث المرورية لعام 
 
ً
2022، حيث بلغ عددها 68 ألفا
، وفـــي عـــام 2018 

ً
و770 حـــادثـــا

 و329 
ً
بلغ عدد الحوادث 98 ألفا

.
ً
حادثا

وقال إن قطاع المرور حريص 

عــلــى تــطــويــر وتـــزويـــد الــقــطــاع 
ــهـــزة الــحــديــثــة،  بــاآللــيــات واألجـ
حيث تم إدخال عدد 200 دورية 
ــرور جـــديـــدة لــلــخــدمــة، ليبلغ  مــ
عدد دوريات المرور 800 دورية، 
ــال 300  ــ ــه تـــم إدخــ  الــــى أنــ

ً
ــا ــتـ الفـ

دراجـــة نــاريــة جــديــدة للخدمة، 
ليصبح عدد الدراجات المرورية 
العاملة في الخدمة 399 دراجة، 
: كما تم توريد 66 لوحة 

ً
مردفا

إلكترونية للرسائل المتغيرة 
وتــــوريــــد 200 كـــامـــيـــرا لــلــرصــد 
ــا عــلــى  ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ــــوزيـ الــــــــمــــــــروري وتـ

الطرقات.
ولفت الخدة الى أن كاميرات 
الــــجــــيــــل الــــــــســــــــادس، الـــــتـــــي تــم 
، سجلت 3394 

ً
تركيبها أخــيــرا

مـــخـــالـــفـــة حـــــــزام أمـــــــان و2083 
مخالفة استخدام الهاتف النقال 
أثــنــاء الــقــيــادة خــال الفترة من 
ــتـــى 27 فـــبـــرايـــر  ــايـــر حـ ــنـ أول يـ

الماضيين.

فريق عمل واحد

ــــن جــــانــــبــــه، وّجـــــــــه رئـــيـــس  مــ
لجنة أسبوع المرور الخليجي، 
العميد إبراهيم الجال، الشكر 
للقيادة العليا للداخلية على 
ثقتهم الخــتــيــارنــا كفريق عمل 

واحد بالعمل في لجنة أسبوع 
ــرور الـــخـــلـــيـــجـــي، مــضــيــفــا:  ــ ــمـ ــ الـ
سنعمل بكل طاقاتنا دون كلل 
أو مــلــل، وعــلــى ضـــوء ذلـــك كــان 
تركيز عملنا هو نشر التوعية 
المرورية، مما سيكون له األثر 
البالغ في التقليل من انخفاض 
الحوادث المرورية وحفظ أرواح 

الناس.
ــــال أن اخـــتـــيـــار  ــــجـ ــــن الـ ــّيـ ــ وبـ
األمانة العامة بمجلس التعاون 
الــــخــــلــــيــــجــــي شــــــعــــــار أســـــبـــــوع 
ــة«، جـــاء  ــ ــانـ ــ الـــمـــرور«حـــيـــاتـــك أمـ
 في الشكل والمضمون، 

ً
متنوعا

وعــلــيــه نكثف كــل جــهــودنــا من 
أجــل توصيل رســالــة كاملة من 
ــــام  ــــال جــمــيــع وســــائــــل اإلعـ خـ
ــم يــتــحــمــلــون  ــهــ الـــمـــخـــتـــلـــفـــة، فــ
 مـــن الــمــســؤولــيــة، 

ً
 كــبــيــرا

ً
ا جـــــزء

ــيــــر فــي  ــبــ ــكــ  لـــــــدورهـــــــم الــ
ً
نــــــظــــــرا

إيصال المعلومات والمفاهيم 
ــيــــع،  ــمــ ــة إلـــــــــى الــــجــ ــحــ ــيــ ــحــ الــــصــ
وترسيخ الثقافة المرورية لدى 
مــســتــخــدم الــطــريــق، واالبــتــعــاد 
عــن الــتــصــرفــات الــخــاطــئــة التي 

تعّرض للمساءلة.

محمد الشرهان

الصايغ مع قيادات اإلدارة العامة للمرور  خال المؤتمر الصحافي
ً
الخدة متحدثا

24 محاضرة مرور4 ماليين مخالفة وحجز 5 آالف مركبةوفاة 322 في حوادث سير 
قــّدم الــلــواء الخدة شرحا لإحصائية المرورية لعام 2022، أكد 
خالها أن نسبة الوفيات نتيجة الحوادث المرورية انخفضت عن 
األعــوام الماضية، حيث بلغ عدد الوفيات لعام 2022 الماضي 322 

حالة، فيما بلغت 323 عام 2021.
وذكر أنه في عام 2020 بلغ عدد الوفيات 352، بينما في عام 2019 
بلغ 334 حالة وفــاة، أما عام 2018 فقد بلغت حاالت الوفيات 403، 

مما يعني أن العدد إلى انخفاض.

ذكر الخدة أن عدد المخالفات المباشرة المسجلة خال عام 2022 
 و842 مخالفة، فيما بلغ عدد المخالفات غير 

ً
 و384 ألفا

ً
بلغ مليونا

 و612 مخالفة، مبينا أن عدد مخالفات 
ً
المباشرة مليونين و852 ألفا

 و5 مخالفات.
ً
تجاوز السرعة بلغ مليونين و653 ألفا

وبّين أن عدد مخالفات تجاوز اإلشارة الضوئية الحمراء بلغ أكثر 
 إلى أن إجمالي عدد المركبات المحجوزة بلغ 5076 

ً
، الفتا

ً
من 236 ألفا

 عن حجز 798 دراجة نارية.
ً
مركبة، فضا

ــال الــعــمــيــد إبـــراهـــيـــم الــــجــــال: نــظــمــنــا 24  ــ قـ
ـــرور فـــي قــطــاعــات الـــدولـــة، وكــذلــك  مــحــاضــرة مـ
 إلــى 

ً
الــكــلــيــات الــعــســكــريــة والـــجـــامـــعـــات، الفـــتـــا

أن اإلدارة الــعــامــة لــلــمــرور تــعــمــل عــلــى خطين 
متوازيين؛ األول توعية قائدي المركبات لالتزام 
بقواعد وقوانين آداب المرور، والثاني التركيز 

.
ً
على الطلبة من أجل بناء جيل واع مروريا

انخفاض عدد حوادث 
المرور خالل العام 
الماضي إلى 68770

كاميرات 
الجيل السادس 

سجلت 3394 
مخالفة حزام 

أمان و2083 
استخدام هاتف 

نقال خالل 
شهرين

الخدة

»الملصق العلمي« لـ »العلوم 
الطبية« ينطلق 8 الجاري

تعقد كلية الــطــب فــي جــامــعــة الــكــويــت الــمــؤتــمــر الــســنــوي السابع 
والعشرين للملصق العلمي لمركز العلوم الطبية خال الفترة من 8 - 
9 الجاري، على مسرح مركز العلوم الطبية - بالجابرية، تحت رعاية 

نائب مدير جامعة الكويت للمركز د. أسامة السعيد. 
وذكرت القائمة بأعمال العميد المساعد لشؤون األبحـاث والدراسـات 
العليـا بكلية الطب رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر د. هبة الحسيني، 
أنــه »سيتم عـرض 150 ملصقا فـي المؤتمر، وللمرة األولـــى سيقدم 
 شفهية بشكل حضوري في 

ً
الفائزون في الملصق العلمي عــروضــا

يوم المؤتمر«. وأضافت الحسيني أن اللجنة المنظمة للمؤتمر قامـت 
بـدعوة البرفيسـور كـارل وينانـد الرو المتخصـص فـي علـــم األمــراض 
التجريبـي فـي كلية الطب بجامعة دبلن، وأستاذ طـب األيـض بجامعة 
أولــســـــتــر إللــقـــــاء مــحــاضــرة بــعــنــوان »لــمــاذا نتوقـع حـــدوث ثــــــــورة فـي 

عاجات السمنة؟«.
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في وقت تقدم النواب الخمسة: 
جنان بوشهري وعالية الخالد 
وصالح عاشور ومبارك الطشه 
ــتــــراح  ــيــــن بــــاقــ وأســــــامــــــة الــــشــــاهــ
بقانون بشأن الحقوق المدنية 
ــتـــزوجـــة  ــمـ ــة الـ ــيـ ــتـ ــويـ ــكـ ـــاء الـ ــنــ ــ ألبـ
مــن غــيــر كــويــتــي، بمنحهم حق 
 مــن 

ً
ــة، وعــــــــــددا ــ ــمـ ــ ــدائـ ــ اإلقـــــامـــــة الـ

االمـــتـــيـــازات والــتــســهــيــات وفقا 
لـــضـــوابـــط وإجـــــــــراءات تــحــددهــا 
الائحة التنفيذية للقانون، أكدت 
بوشهري أن المقترح يهدف إلى 
بــث روح االســتــقــرار فــي األســـرة 
ــعـــور بــاطــمــئــنــان االبــــنــــاء،  والـــشـ
خصوصا فيما يتعلق بمسألة 

االقامة في الباد.
وصرحت بوشهري: »درسنا 
كـــل الـــحـــاالت غــيــر الــنــمــطــيــة في 
مقترح الحقوق المدنية البناء 
الكويتيات«، مشيرة الى ان اخر 
االحصائيات الواردة من الهيئة 
الـــعـــامـــة لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة 
الصادرة في يونيو 2022 كشفت 
أن هناك 15716 مواطنة متزوجة 
مـــن غــيــر كـــويـــتـــي، و14258 من 
هــذا العدد متزوجات من أزواج 
جنسيات عــربــيــة بنسبة %90، 
فــي مــقــابــل 10% مــتــزوجــات من 

غير عرب.
ــادت بــوشــهــري بــأنــه وفق  وأفــ
هذه اإلحصائية هناك ما يقارب 
43766 ابنا وابنة لهذه الفئة من 
الكويتيات، مبينة أن المعلومات 
الــواردة في موقع الهيئة العامة 
لــلــمــعــلــومــات الــمــدنــيــة ال تشمل 
الكويتيات المتزوجات من غير 
محددي الجنسية، ما يعني أن 

األعداد أكبر من ذلك.
ــه اســــتــــنــــادا  ــ ــ  وأوضــــــحــــــت أنـ
ــور  ــتـ ــــن الـــدسـ إلــــــى الـــــمـــــادة 9 مـ
الـــكـــويـــتـــي جـــــاء هـــــذا االقــــتــــراح 
بــقــانــون الــمــكــون مـــن 10 مـــواد 
لتنظيم الحقوق المدنية ألبناء 
الكويتيات وإقامتهم مــن أجل 
ــــان  الــشــعــور بـــاالســـتـــقـــرار واألمـ

وحفظ كيان األسرة.
 وبينت أن الــمــادة األولــى من 
القانون عرفت الــمــرأة الكويتية 
بأنها كل من ولدت في الكويت أو 
خارجها ألب كويتي بالتأسيس 
أو بصفة أصلية، وابن الكويتية 
هو كل من ولد داخل الكويت أو 
خارجها المرأة كويتية بموجب 
عـــقـــد زواج رســــمــــي وقـــانـــونـــي 
صحيح، وأن اإلقامة الدائمة هي 
تصريح يسمح ألبناء الكويتيات 
من الجنسين بالتمتع بالمزايا 
والــحــقــوق المدنية المنصوص 

عليها في هذا القانون.
 وأشــارت إلى أن هذا القانون 
يــعــفــي أبـــنـــاء الــكــويــتــيــات الــذيــن 
يــحــمــلــون اإلقـــامـــات الــدائــمــة من 
ــال  ــــي حــ ــقــــل اإلقــــــامــــــة فــ شـــــــرط نــ
االلــــتــــحــــاق بـــالـــعـــمـــل ســـــــواء فــي 
القطاع العام أو القطاع الخاص، 
ــراح بــقــانــون  ــتــ مــوضــحــة أن االقــ
نص على أن تسقط اإلقــامــة عن 
ابــــن الــكــويــتــيــة فـــي حــــال غــيــابــه 
عن الكويت مدة تزيد على سنة 
تحسب من تاريخ خروجه منها، 
على أن تحدد الائحة الحاالت 
المستثناة مــن هـــذه الــمــادة ألن 
بــعــض الــــحــــاالت يـــكـــون غــيــابــهــا 
لـــلـــدراســـة أو الـــعـــاج أو مــرافــقــة 
مــريــض أو لغيرها مــن الــحــاالت 

فـــفـــي هــــــذه الـــــحـــــاالت ال تــســقــط 
ــتـــى لــــو غــــابــــوا عــن  ــتـــهـــم حـ إقـــامـ

الكويت مدة تزيد على سنة.

المساواة في األجور
ــراح مــنــح  ــ ــتــ ــ  وذكــــــــرت أن االقــ
ابـــــــــن الــــكــــويــــتــــيــــة الـــــعـــــديـــــد مـــن 
االمـــتـــيـــازات والــتــســهــيــات وفــق 
ضــــوابــــط تــــوضــــع فــــي الـــائـــحـــة 
الــتــنــفــيــذيــة، وتــشــمــل الـــحـــق في 
تــأســيــس الــشــركــات والــمــشــاريــع 
الــتــجــاريــة مــن دون الــحــاجــة إلى 
شريك كويتي، والحصول على 
دعـــــم الـــعـــمـــالـــة فــــي حـــــال الــعــمــل 
بالقطاع الــخــاص، الفــتــة إلــى أن 
القانون يمنح أبناء الكويتيات 
الــــحــــق فــــي الـــتـــعـــيـــيـــن بــالــقــطــاع 
الحكومي من خال نظام خاص 
فــي ديــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة مع 
مساواتهم في األجور الممنوحة 
للكويتيين، عــلــى أن تــكــون لهم 
أولوية التوظيف بعد الكويتيين 
مباشرة وعلى أال تطبق عليهم 

سياسة اإلحال.
 ولفتت إلى أن هناك مرسوما 
صادرا ينظم عملية تنظيم أبناء 
الكويتيات وأن يكون توظيفهم 
بــعــد الكويتيين مــبــاشــرة ولكن 
ــمــــرســــوم خـــضـــع ألهـــــواء  هـــــذا الــ
بــــعــــض الــــــــــــــوزراء والـــقـــيـــاديـــيـــن 

ــم يــطــبــق بالشكل  فــي الـــدولـــة ولـ
الصحيح، ولذلك رأى النواب أن 
ينص على هذا األمر في القانون 
حتى يكون تطبيقه ملزما لجميع 

الجهات الحكومية.
 وأكـــــــــــــــــدت بـــــــوشـــــــهـــــــري أنــــــه 
نــظــرا لــتــمــتــع أبـــنـــاء الــكــويــتــيــات 
ــن خــلــيــجــيــيــن  ــ ــات مــ ــ ــــزوجـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
بــامــتــيــازات وحــقــوق أخـــرى فقد 
تــم الــنــص فــي االقـــتـــراح بقانون 
على أال تحول الحقوق الممنوحة 
ــا لــهــذا  ــقـ ألبــــنــــاء الـــكـــويـــتـــيـــات وفـ
االقتراح من دون استفادتهم من 
أي حقوق أو امتيازات تمنح في 

أي قوانين أو قرارات أخرى.

الحقوق المدنية 

ونص االقتراح بمادته الثانية 
عــلــى أن »ُيـــمـــنـــح ابــــن الــكــويــتــيــة 
حق اإلقامة الدائمة منذ الوالدة 
وُيمنح بطاقة مدنية تجدد كل 
خــمــس ســـنـــوات مـــن دون النظر 
إلــى صاحية جــواز السفر«، في 
حــيــن أعــفــت الـــمـــادة الــثــالــثــة ابــن 
الكويتية حامل اإلقــامــة الدائمة 
مـــن شـــرط نــقــل إقــامــتــه فـــي حــال 
ــي الــقــطــاع  الـــتـــحـــاقـــه بـــالـــعـــمـــل فــ

الخاص أو العام.
ــادة الـــرابـــعـــة بــأن  ــمـ وقــضــت الـ
تسقط إقامة ابن الكويتية حال 
غيابه عن الكويت مدة تزيد على 
حسب من تاريخ خروجه 

ُ
سنة ت

منها وتــحــدد الــائــحــة الــحــاالت 
المستثناة من هذه المادة، كما 
تسقط اإلقامة في حال طلبت األم 
الكويتية ذلـــك، فــي حين منحت 
الــمــادة الــخــامــســة ابـــن الكويتية 
ــــات، أمــــا  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــسـ امــــــتــــــيــــــازات وتـ
السادسة فقالت: »إذا آل إلى أبناء 
الكويتية عن طريق الميراث عقار 
ــه الــتــمــتــع  ســكــنــي واحـــــد يــحــق لـ
بــه كسكن أو بيعه، على أن يتم 
تسجيل الــعــقــار بصفته وريــثــا 
ــــورث لـــمـــن بـــعـــده مــــن غــيــر  وال يــ
الكويتيين«، بينما قالت المادة 
ــة: »ال تـــحـــول الــحــقــوق  ــعـ ــابـ الـــسـ
الممنوحة وفــقــا لــهــذا الــقــانــون، 
دون االستفادة من أي حقوق أو 
منح في أي قوانين أو 

ُ
امتيازات ت

قرارات أخرى«.
ونصت المادة الثامنة على أن 
ُيــصــدر مجلس الــــوزراء الائحة 
الــتــنــفــيــذيــة لــهــذا الــقــانــون خــال 
ــهــــر مــــن تــــاريــــخ نــشــر  ثــــاثــــة أشــ
الــقــانــون فــي الــجــريــدة الرسمية، 
في حين الغت التاسعة كل حكم 
يتعارض مع أحكام هذا القانون، 
فيما قــالــت الـــمـــادة الــعــاشــرة إن 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  عـــلـــى رئــ
والـــــــــوزراء - كـــل فــيــمــا يــخــصــه - 
تنفيذ هــذا الــقــانــون، وُيــعــمــل به 
مـــن تـــاريـــخ نـــشـــره فـــي الــجــريــدة 

الرسمية.

المطر يستفسر عن »متابعة 
األداء الحكومي«

تقّدم النائب د. حمد المطر بـ 
4 أســئــلــة إلـــى 4 وزراء هــم نائب 
رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة 
لــــشــــؤون مــجــلــس الـــــــــوزراء بــــراك 
الــشــيــتــان، بــشــأن جــهــاز متابعة 
األداء الــحــكــومــي، ونــائــب رئيس 
مجلس الوزراء وزير النفط، د. بدر 
الما، بشأن الوظائف اإلشرافية 
الـــــشـــــاغـــــرة فــــــي هــــيــــئــــة الـــبـــيـــئـــة، 
ووزيــــــر الــتــربــيــة وزيـــــر الــتــعــلــيــم 
العالي والبحث العلمي، د. حمد 
العدواني، بشأن إلــزام المعلمين 
ــق لـــهـــم، ووزيــــــرة  بـــالـــشـــكـــل الــــائــ
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة والتنمية 
المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون 
ــرأة والـــطـــفـــولـــة مـــي الــبــغــلــي،  ــمــ الــ
بشأن الجمعية الكويتية لجودة 

التعليم. 
ــه إلــى  ــؤالـ وقـــــال الــمــطــر فـــي سـ
ــة لــــشــــؤون مــجــلــس  ــ ــدولـ ــ وزيـــــــر الـ
ــة جــهــاز  ــدولــ الـــــــــوزراء: أنـــشـــأت الــ
متابعة األداء الحكومي، التابع 
لمجلس الـــوزراء، والــذي يمارس 
دوره اســتــنــادا إلــى الصاحيات 
والــمــهــام المنصوص عليها في 
الــمــرســوم رقــم 346 لسنة 2007، 
ومــنــهــا مــتــابــعــة تــنــفــيــذ قـــــرارات 
ــلـــس الــــــــــــــوزراء لــــدى  ــيـــــس مـــجـ ــ رئـ
الجهات المعنّية وإعــداد تقارير 
دورية في شأن الموقف التنفيذي 
لــكــل مــنــهــا، والــتــنــســيــق مـــع هــذه 
الجهات بغرض التأكد من تحقيق 
هذه القرارات األهداف المنشودة 
مــنــهــا، واقـــتـــراح مــا يــلــزم فــي هــذا 
الــشــأن ومتابعة تنفيذ الــقــرارات 
الوزارية بمعرفة الوزارات المعنية 
ــــداد  والـــجـــهـــات الــتــابــعــة لــهــا وإعـ
تـــقـــريـــر دوري بــــشــــأن الـــمـــوقـــف 
الــتــنــفــيــذي لــكــل مــنــهــا، والــعــرض 
على الــوزيــر المختص بما يلزم 
لتحقيق األهـــداف المنشودة من 
قــراراتــه داخـــل الــــوزارة أو الجهة 
الــتــابــعــة لــــه، ومــتــابــعــة الــمــوقــف 
التنفيذي للمشروعات الحكومية 
داخل كل وزارة أو جهة حكومية 

بالتنسيق مع هذه الجهات.
وطــلــب الــمــطــر آخــــر 5 تــقــاريــر 
سنوية مرفوعة من جهاز متابعة 
ات  األداء الـــحـــكـــومـــي، واإلجـــــــــراء
المتخذة تجاه ما تضمنته تقارير 
الجهاز من ماحظات واقتراحات.
وفـــي ســؤالــه إلـــى وزيـــر النفط 
قــال: طالعتنا الصحف المحلية 
ــــول إلـــغـــاء  بـــتـــقـــاريـــر إخـــبـــاريـــة حـ
ــائــــف  ــائــــج اخـــــتـــــبـــــارات الــــوظــ ــتــ نــ
ــي الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة  ــة فــ ــيــ ــرافــ اإلشــ
لــــلــــبــــيــــئــــة، بــــعــــد اإلعــــــــــــان عــنــهــا 
واجتيازها من المرشحين لشغل 
ــائــــف، وبـــعـــد إصـــــدار  ــوظــ هـــــذه الــ
قرارات رسمية من الهيئة بتكليف 
البعض لشغل الوظائف اإلشرافية 
علن عن 

ُ
ل: هل أ الشاغرة، وتــســاء

وظــائــف إشــرافــيــة شــاغــرة ضمن 
الهيكل التنظيمي لهيئة للبيئة 

منذ بداية 2022 حتى تاريخه؟
ــرة  ــ ــى وزيـ ــ وقــــــال فــــي ســــــؤال إلـ
الـــشـــؤون االجــتــمــاعــيــة: نــمــى إلــى 
ــــود جــمــعــيــة نــفــع عــام  عــلــمــي وجـ
تحمل اســم »الجمعية الكويتية 
ــودة الـــتـــعـــلـــيـــم«، فـــمـــا تـــاريـــخ  ــجــ لــ
تأسيس الجمعية المذكورة، وما 
بيان عدد الهيئات اإلداريــة التي 
قـــامـــت بـــاألعـــمـــال اإلداريـــــــة بــهــذه 

الجمعية؟

جنان بوشهري

نافذة نيابيةنافذة نيابية
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فيصل الكندري للنواب: خالفاتكم مكشوفة للناس
دعا النائب فيصل الكندري 
إلــى ســرعــة تشكيل الحكومة 
الــــــجــــــديــــــدة وعـــــــــــدم تـــعـــطـــيـــل 
مــؤســســات الـــدولـــة ومــصــالــح 
 رئــيــس 

ً
الــمــواطــنــيــن، مــطــالــبــا

ــادم بــاخــتــيــار  ــ ــقـ ــ الـــحـــكـــومـــة الـ
ــاء قـــــادريـــــن عــلــى  ــ ــفـ ــ وزراء أكـ
تحمل المسؤولية والتحاور 
مــــع مـــجـــلـــس األمـــــــة لــتــحــقــيــق 

طموحات المواطنين.
وقال الكندري في تصريح 
صـــحـــفـــي بــمــجــلــس األمـــــــة إن 
ــيـــوم مـــن جــمــود  ــا يـــحـــدث الـ مـ
فـــي الــعــاقــة بــيــن السلطتين 
التشريعية والتنفيذية وصل 
إلى درجة تعطيل كل القضايا 
التي تامس الشعب الكويتي، 

ومصلحة الوطن.
وبــيــن أن الشعب الكويتي 
كــــــــان يــــــراهــــــن عــــلــــى مــجــلــس 
 أن 

ً
ــدا األمــــة وإنـــجـــازاتـــه، مـــؤكـ

تحقيق ما يتطلع إليه الشعب 
الكويتي واجب.

وخـــاطـــب الـــكـــنـــدري رئــيــس 
ه  ــادم ووزراء ــ ــ ــقـ ــ ــ الــــــــــــــوزراء الـ
ــلـــد  ــبـ ــاء الـ ــ ــمـ ــ ــكـ ــ والــــــــنــــــــواب وحـ
وجمعيات النفع العام بتغليب 
الــحــكــمــة، إذ إن عــلــى كاهلهم 
تــقــع مــســؤولــيــة ســيــاســيــة في 
الحفاظ على مصلحة الكويت 
ــلـــة  ــن فــــــي مـــرحـ ــيــ ــيــ ــتــ ــويــ ــكــ والــ

حساسة وحرجة للغاية.
وأوضـــــــــــــــح أن الـــمـــجـــلـــس 
الــــحــــالــــي جــــــاء بـــنـــهـــج جـــديـــد 
وتـــصـــحـــيـــح مــــســــار ولــــكــــن لــم 
 حديثه 

ً
يحدث شــيء، موجها

لرئيس الوزراء، »هذه فرصتك 
األخيرة إذا تم تكليفك«.

وشدد على ضرورة إيجاد 
تــوافــق نــيــابــي - حــكــومــي في 
المرحلة المقبلة، وأن تكون 
الــحــكــومــة الــجــديــدة عــلــى قــدر 
الـــطـــمـــوح والـــثـــقـــة وأن تــضــع 
في اعتبارها عدم العودة إلى 
ــع األول ألن مــصــلــحــة  ــربـ ــمـ الـ

المواطنين فوق كل اعتبار.
وأكد الكندري أن »مصلحة 

ــــى مــن  ــلـ ــ ــعــــب والــــبــــلــــد أغـ الــــشــ
بشوتكم وأغلى من كراسينا، 
ــا نــــطــــالــــب بـــحـــقـــوق  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
الــمــواطــنــيــن فــنــحــن ال نطلب 
ــقـــوق  ــا حـ ــ ــهـ ــ ــيـــل ألنـ ــتـــحـ ــمـــسـ الـ

مكتسبة وفق الدستور«.
وحـــمـــل الــــكــــنــــدري الـــنـــواب 
 مـــــــن الــــمــــســــؤولــــيــــة 

ً
جــــــانــــــبــــــا

السياسية في الفترة السابقة، 
تمثلت في الخافات الواضحة 
 
ً
والــمــكــشــوفــة لـــلـــنـــاس، داعـــيـــا
ه الــنــواب إلــى نبذ هذه  زمـــاء
ــات  ــ ــــافــ ــخــ ــ االخـــــــتـــــــافـــــــات والــ
والتعاون والتنسيق لمصلحة 
الشعب والمواطنين والتوافق 
ــان  ــ ــــضـ ــتـ ــ والــــــعــــــمــــــل عـــــلـــــى احـ
الــقــضــايــا الــشــعــبــيــة وإيـــجـــاد 
الـــبـــدائـــل لــتــحــقــيــق طــمــوحــات 
الــشــعــب وأن نــكــون عــلــى قــدر 
الــمــســؤولــيــة وتــحــمــلــهــا أمـــام 

الشعب.
وأكد أن المناداة بالتعاون 
ال تــــــعــــــنــــــي الـــــــــتـــــــــنـــــــــازل عــــن 
االستحقاقات الشعبية التي 
كانت وستظل أولوية للنواب، 
 إلى أن الحكمة تتطلب 

ً
مشيرا

الــتــنــســيــق والـــتـــحـــاور ولــيــس 
الهروب والتنازل.

المضف يسأل بوقماز عن جسر جابر
سأل النائب مهلهل المضف 
وزيرة األشغال العامة وزيرة 
ــاء والـــطـــاقـــة  ــ ــمـ ــ الـــكـــهـــربـــاء والـ
المتجددة د.أماني بوقماز عن 
عروض تشغيل وصيانة جسر 
جابر األحمد، كما سأل وزير 
الدفاع الشيخ عبدالله العلي 
السالم عن مدى صحة وجود 
مخالفات جسيمة مــن شركة 
إيــطــالــيــة وغـــرامـــات مستحقة 

لوزارة الدفاع.
وطلب المضف فــي سؤاله 
لـــــــوزيـــــــرة األشـــــــغـــــــال صــــــورة 
ضــوئــيــة عـــن جــمــيــع عـــروض 
ــقــــدمــــت  الـــــــشـــــــركـــــــات الــــــتــــــي تــ
ــيـــل وصـــيـــانـــة  ــغـ ــــرض تـــشـ ــعـ ــ لـ
جسر جابر، )وصلتا الصبية 
والـــدوحـــة(، وصــــورة ضوئية 
عــن الــمــوافــقــات الـــازمـــة التي 
ــة،  ــ ــــركـ ــــشـ ــلــــت عــــلــــيــــهــــا الـ حــــصــ
وصـــــورة ضــوئــيــة عـــن جميع 
بيانات الشركة التي زودتكم 
بها ورخص الشركة ووكيلها 

دمت إليكم.
ُ
التي ق

ــيـــل الــشــركــة  ــــن وكـ ـــال: َمـ ــ وقــ
بــرم 

ُ
الــكــوريــة بالكويت الـــذي أ

ات  التعاقد معه؟ وما اإلجــراء
خذت منذ بداية التقدم 

ُ
التي ات

لــــلــــدخــــول بـــالـــمـــشـــروع حــتــى 
تــرســيــة الــعــقــد عــلــى الــشــركــة 
الكورية؟ وما طريقة التعاقد؟ 

وكــم مــدة عقد الصيانة؟ وكم 
قيمته؟

ــر  ــ ــه إلـــــــى وزيــ ــ ــؤالــ ــ وعـــــــن ســ
الدفاع تساءل: ما مدى صحة 
وجــود مخالفات جسيمة من 
شركة Rheinmetall اإليطالية 
وغــــرامــــات مــســتــحــقــة لـــــوزارة 
الــدفــاع تــصــل إلـــى 30 مليون 
يورو مقابل صيانة وتطوير 
منظومة سكاي قارد؟ إذا كان 
صــحــيــحــا، فــيــرجــى تـــزويـــدي 
ــاإلجــــــــراءات الـــمـــتـــخـــذة فــي  بــــــ
هذا الشأن. وأضــاف: ما مدى 
صــحــة الــتــعــاقــد بــمــبــلــغ 120 
مليون يورو بشكل مباشر مع 
شركة Rheinmetall لمنظومة 
مـــدافـــع ســكــاي قــــارد لتطوير 
ــا زالـــــت  ــ ــ ـــديــــم ومـ ـــقـ ــام الـ ــظــ ــنــ الــ
دفع ولم 

ُ
الغرامات المالية لم ت

يتم االنتهاء من لجنة ديوان 
المحاسبة؟

فيصل الكندري

مهلهل المضف

حمد المطر

15716 كويتية متزوجة من غير كويتي
90% منهن أزواجهن عرب

5 نواب يقترحون الحقوق المدنية ألبناء الكويتيات بمنحهم اإلقامة الدائمة والعمل
فهد تركي

 امتيازات وتسهيالت 
منحت المادة الخامسة ابن الكويتية امتيازات وتسهيات 
تمثلت فــي تأسيس الــشــركــات والمشاريع التجارية مــن دون 
 عن التسجيل في المؤسسة 

ً
الحاجة إلى شريك كويتي، فضا

العامة للتأمينات االجتماعية واالســتــفــادة مــن الــمــزايــا التي 
تــقــدمــهــا الــمــؤســســة، وفــقــا لــلــضــوابــط والــنــظــام الـــذي تضعها 

المؤسسة في هذا الشأن.
كما تضمنت حق الرعاية الصحية في الجهات الحكومية، 
وحق التعليم في المؤسسات الحكومية كافة، وحق التعليم 
العالي فــي الجهات الحكومية واألهلية داخــل دولــة الكويت، 
إلى جانب التعيين في القطاع الحكومي من خال نظام خاص 
ــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة، مــع مــســاواتــهــم فــي األجــور  بــذلــك فــي ديـ
الممنوحة للكويتيين، على أن تكون لهم أولوية التوظيف بعد 
طبق عليهم سياسة اإلحـــال، إلى 

ُ
الكويتيين مباشرة، وأال ت

جانب الحصول على المزايا الممنوحة للكويتيين في حال 
تعيينهم في القطاع الخاص.

سكن أبناء »الكويتية«
نصت الــمــادة السادسة على أنــه إذا آل إلــى أبناء الكويتية 
عقار سكني فإن عقارا واحدا يمكن أن يتمتعوا به للسكن، وال 
يلزمون ببيعه خال سنة كما هو معمول به اآلن، على أن يتم 
تسجيل هــذا العقار بصفته إرثـــا، وال يــورث لمن بعد األبناء 
ات  من غير الكويتيين، وفيما عدا هذا العقار يخضع لإلجراء

المعمول بها حاليا.

»مدنية« تجدد كل 5 سنوات
أكـــدت بــوشــهــري أن االقــتــراح بــقــانــون منح ابــن الكويتية حق 
اإلقامة الدائمة منذ الــوالدة، ويمنح على أساسها بطاقة مدنية 
صالحة تجدد كل 5 سنوات من دون النظر إلــى صاحية جواز 
السفر، وذلك لتغطية الفئات المتزوجات من غير محددي الجنسية.

المقترح منح 
ابن المواطنة 

امتيازات 
عديدة 

وتسهيات 
وفق ضوابط

بوشهري

إعفاء حاملي 
اإلقامات 

الدائمة من 
شرط نقل 

اإلقامة عند 
االلتحاق 

بالعمل في 
القطاع العام 

أو الخاص
بوشهري

عالية الخالد
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تقرير اقتصادي

 »التحريات المالية«... ثغرة رقابية في »حرب المخدرات«
• مواجهة الجريمة يجب أن تتخطى االكتفاء بالخيار األمني إلى التتبع المالي والتطور التكنولوجي

• الوحدة تعاني عدم وجود رئيس باألصالة وضعف عمودها الفقري مكتب التفتيش والتدقيق
بــيــنــمــا تــتــوالــى أخـــبـــار ضــبــط وزارة الــداخــلــيــة 
كميات غير مسبوقة من المخدرات خالل األشهر 
الماضية؛ تبرز على الساحة تساؤالت حول مدى 
 المالية، في 

ً
قدرة األجهزة غير األمنية، خصوصا

القيام بــدورهــا بمواجهة ما يبدو أنــه حــرب على 
الكويت وشبابها.

فدول العالم لم تعد تواجه الجريمة المنظمة، ال 
سيما المخدرات، بالعقلية األمنية القديمة، إنما 
من خالل اتباع آليات مرتبطة بتتبع حركة األموال 
المشبوهة الناتجة عــن جــرائــم متعددة؛ كتجارة 
المخدرات والسالح والبشر وتهريب اآلثار والرشوة 
وانتحال الشخصية واالختراقات المالية واألموال 
المزيفة والفساد وتمويل اإلرهاب وغيرها، بهدف 
تــجــفــيــف مــــواردهــــا ومــــصــــادر تــمــويــلــهــا وتــقــيــيــد 
حركتها وكشف مسارات غسلها، من خالل تفعيل 
أجهزة ما يعرف بالمباحث المالية التي تسمى في 

الكويت »وحدة التحريات المالية«.

جدوى التتبع المالي 
وتشير بيانات الهيئة الدولية لمراقبة تجارة 
المخدرات التابعة لألمم المتحدة، إلى أن عمليات 
الــتــتــبــع الــمــالــي أفــضــت إلـــى كــشــف غــســل كــارتــيــل 
»سينالوا« المكسيسكي لـ 881 مليون دوالر عام 
2012 في بنك »hsbc« الــذي فرضت عليه غرامات 
فيما بعد بـ 1.92 مليار دوالر مع إخضاعه للرقابة 
التنظيمية لمدة 5 ســنــوات، كما كشفت عمليات 
غسل أمـــوال مجموعة متعددة مــن الجرائم تحت 
مسمى »نــمــوذج فانكوفر« الــذي كانت المشاريع 
الــعــقــاريــة فــي المقاطعة الــكــنــديــة غــطــاء لعمليات 
مجرمة تجاوزت قيمتها ملياري دوالر، عالوة على 
سقوط العديد من عصابات المخدرات حول العالم، 

من خالل تتّبع حركة أموالها غير المشروعة.
ــورد هـــذه األمــثــلــة لــلــتــدلــيــل عــلــى أن مكافحة  نــ
الــجــريــمــة، ال ســيــمــا الـــمـــخـــدرات، لــم تــعــد مرتبطة 
فقط بالمعلومات األمنية الصرفة أو المطاردات 
أو »الــكــبــســات« أو غــيــرهــا، إنــمــا مــن خـــالل تطوير 
 
ً
منظومة غير تقليدية تضع في اعتبارها أوزانــا
للخيار األمني والبعد المالي، إلى جانب التطور 
التكنولوجي، كي تكون منظومة نافعة في تطويق 
الجريمة، الــتــي تــطــورت آلياتها وأشكالها خالل 

العقود األخيرة.

تعامل قاصر 
ومـــع أن الــكــويــت مـــرت خـــالل الــســنــوات القليلة 
الماضية بمجموعة شبهات وجرائم غير معهودة 
في تاريخ البالد تتعلق بغسل األموال والسرقات 
واالختالسات في القطاعات األمنية والعسكرية 
واألجــــهــــزة الــمــالــيــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــمــؤســســات 
الــتــشــريــعــيــة والــقــضــائــيــة حــتــى شــمــلــت الشبهات 
 ووزراء 

ً
مــشــاهــيــر »الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا« ونــــوابــــا

وقــضــاة، فــإن التعامل مع ملف العمليات المالية 
، وأقل 

ً
المشبوهة المرتبطة بالجريمة يبدو قاصرا

 أن العديد مــن القضايا 
ً
مــن المطلوب، خصوصا

كشف عن تضخم غير مبرر ولفترات زمنية طويلة 
لحسابات المتورطين فيها دون أن تطالهم عين 

الرقابة المالية.
فــالــجــهــاز المكلف تتبع قــضــايــا غــســل األمـــوال 
ــاب فــي الــبــالد بنص الــقــانــون رقم  ومكافحة اإلرهـ
106 لسنة 2013 أي »وحــــدة الــتــحــريــات المالية« 
يعاني، مثل غيره من مؤسسات الدولة، من إهمال 
الجهاز التنفيذي ليس فقط لعدم تعيين رئيس 
أصيل للوحدة منذ أبريل عام 2018 - عدا فترة 6 

 للوحدة قبل 
ً
أشهر عين فيها باسل الهارون رئيسا

انتقاله لمنصب محافظ بنك الكويت المركزي العام 
 لقصور جهازها التنفيذي في 

ً
الماضي - بل أيضا

القيام بأعماله.

مؤشر بازل 
فــحــســب تـــقـــريـــر لــــديــــوان الـــمـــحـــاســـبـــة، يــعــانــي 
مكتب التفتيش والتدقيق في الوحدة عدم وجود 
عـــدد كــــاٍف مـــن الــمــوظــفــيــن الـــقـــادريـــن عــلــى الــقــيــام 
باختصاصات المكتب، الذي يعد العمود الفقري 
لعمليات الوحدة، وهذه أوضاع من غير المستغرب 
حيالها أن يتدهور ترتيب الكويت في مؤشر معهد 
»بازل« لمكافحة غسل األموال من مستوى 90 عام 
 عــام 2021 

ً
2017 إلــى الــخــروج مــن المؤشر تماما

رغم أن المؤشر اليزال يضم دواًل مثل طاجيكستان 
وموزمبيق وغينيا بيساو والوس وهايتي وبنين.
بــل إن الــحــكــومــة نفسها تــنــاســت قــــرار وزيــر 
الــمــالــيــة األســبــق بــــراك الــشــيــتــان ووزيــــر الــدولــة 
الحالي لشؤون مجلس الوزراء في يوليو 2020 
الخاص بـ »تشكيل لجنة لدراسة أوجه القصور 
فـــي الــتــشــريــعــات الــقــائــمــة واقـــتـــراح الــتــعــديــالت 
ة وحــدة التحريات المالية  المناسبة لرفع كفاء
وتـــدعـــيـــم اســتــقــاللــيــتــهــا وتـــعـــزيـــز صــالحــيــاتــهــا 
وأدواتها«، ومنذ ذلك الحين لم يصدر عن اللجنة 
أي خــبــر أو مــعــلــومــة أو تــصــريــح أو تــقــريــر عن 
انتهاء أعمالها أو وضع توصياتها ودراستها 

لتعديل القانون.

ال رئيس وال موظفين
وحــســب الــتــقــريــر الــســنــوي لـــوحـــدة الــتــحــريــات 
 
ً
المالية خالل 2020 -2021 فإنها تلقت 2413 إخطارا

أحالت 102 بالغ منها إلى النيابة العامة أي بنسبة 
4.2 في المئة من إجمالي اإلخطارات التي تلقتها 
الوحدة، في حين أن إجمالي البالغات إلى النيابة 
 من إجمالي 

ً
العامة خالل 3 سنوات بلغ 322 بالغا

 وبنسبة 6.2 في المئة.
ً
5159 إخطارا

وتشير البيانات أعاله إلى الوضع اإلداري غير 
السليم لــوحــدة الــتــحــريــات المالية مــن جهة عدم 
 تحت 

ً
تعيين رئيس أصيل لها بما يضعها غالبا

 
ً
الــضــغــوط والــمــجــامــالت، وربــمــا االبـــتـــزاز وأيــضــا

مــحــدوديــة حــجــم الــجــهــاز الــفــنــي الــمــكــلــف دراســـة 
ومراجعة البالغات في الوحدة.

خطورة التهاون 
منذ سنوات ثمة اعتقاد لدى األوساط المالية 
بأن اإلهمال والتراخي في عمل وحدة التحريات 
الــمــالــيــة يــتــجــاوز اإلهــمــال اإلداري الــمــعــتــاد في 
الــكــويــت، إلـــى شــكــوك منطقية بــوجــود تخريب 

متعمد لشل قدرات الوحدة.
وفــي الحقيقة، فــإن الــتــهــاون فــي مسألة رفع 
ة الــتــحــريــات الــمــالــيــة لــتــكــون قـــــادرة على  كـــفـــاء
التصدي للجرائم والعمليات المالية المشبوهة 
ــادة اســتــهــداف الــكــويــت ليس  ــ ســتــفــضــي إلـــى زيـ
فقط من عصابات الجريمة وتجارة المخدرات 
 على 

ّ
 من منظمات ودول تلتف

ً
وغيرها، إنما أيضا

العقوبات والقيود الدولية عبر بوابة التهاون 
الــكــويــتــي مــع مــلــفــات التتبع الــمــالــي مــمــا ينهك 
أجهزتنا األمنية في معركتها مع تجار المخدرات 

ويجعل الكويت عرضة للضغط الدولي.

»الوسيط« و»هيرمس إيفا« 
و»بيتك« األعلى أداء في فبراير

• عيسى عبدالسالم
للشهر الثاني على التوالي تصدرت شركة الوسيط للوساطة المالية 
ترتيب شركات الوساطة المسجلة في بورصة الكويت لألوراق المالية، 
إذ سجلت المركز األول ضمن قائمة األفضل أداء بين نظيراتها شركات 

الوساطة األخرى عن أداء فبراير الماضي. 
ووفـــق التصنيف الــجــديــد، الـــذي أصــدرتــه الــبــورصــة عــن أداء فبراير 
الماضي، وفق القيمة المتداولة، دون احتساب الصفقات الخاصة وجلسة 
الشراء اإلجباري، جرى تصنيف أداء شركات الوساطة وفق القيمة المتداولة 
على الترتيب التالي: شركة الوسيط لألعمال المالية، والمجموعة المالية 
هيرمس إيفا للوساطة، وشركة بيتك للوساطة المالية، وشركة الوطني 
للوساطة المالية، وشركة كي أي سي للوساطة المالية، وشركة األولى 
للوساطة المالية، وشــركــة الــشــرق األوســـط للوساطة المالية، وشركة 
الشرق للوساطة المالية، وشركة التجاري للوساطة المالية، وشركة كفيك 

للوساطة المالية.
وتعمل شركات الوساطة على إنجاز 3 اختبارات مهمة خالل الفترة 
الراهنة وهي اختبارات الوسيط المؤهل ومعه التنفيذ الجبري ومشروع 

بيع البيانات والمعلومات الذي تم إخطار شركات الوساطة به.
 لعملية التغييرات الكبيرة التي ستجرى على نظام التقاص 

ً
ونظرا

والتسوية خالل المرحلة المقبلة من عملية تطوير البورصة، فإن هذا الملف 
 من التدقيق والتفحيص والتمحيص، بعدما تم التأكيد على 

ً
يتطلب نوعا

ضرورة صحة ودقة البيانات واألرقــام التي تخرج عن عمليات شركات 
الوساطة في اختبارات التسويات المالية التي تمت خالل الفترة الماضية.
وستنتقل شــركــات الــوســاطــة إلــى االخــتــبــارات المتعلقة بحسابات 
التسويات مع البنوك المحلية والمرتبطة بالعمل بنموذج عمل الطرف 
المقابل المركزي المعروف بالـ »ccp«، بعد انتهاء البنوك من ترقية أنظمتها 

 لنظام سويفت، والمتوقع خالل الشهر الجاري.
ً
وفقا

• علي العنزي
في جلسة باهتة أمس، تبادلت األدوار 
بين مؤشرات السوق الرئيسية األربعة، إذ 
ربح مؤشرا السوق العام واألول، مقابل 
 
ً
تراجع »الرئيسي« و»رئيسي 50« خالفا

ألدائهما أمس األول.
وحــقــق مــؤشــر الــســوق الــعــام مكاسب 
محدودة بنسبة 0.16 في المئة أي 11.91 
نقطة ليقفل على مستوى 7256.34 نقطة 
بسيولة محدودة توقفت عند حدود 29 
مليون ديــنــار فقط تــداولــت 100 مليون 
سهم عبر 7853 صفقة، وتم تــداول 112 
 ربـــح منها 45 وخــســر 51 بينما 

ً
ســهــمــا

استقر 16 دون تغير.
ــوق األول نــســبــة  ــســ وربــــــح مـــؤشـــر الــ
أفضل، وكان الداعم للمؤشر العام وحقق 
 بنسبة 0.22 في المئة أي 17.62 

ً
ارتفاعا

نقطة ليقفل على مستوى 8087.39 نقطة 
بسيولة متراجعة إلى حدود 23.3 مليون 
ديــنــار تـــداولـــت 56.2 مــلــيــون ســهــم عبر 
 هي 

ً
4747 صفقة، وتــم تــداول 31 سهما

كل مكونات السوق األول ربــح منها 13 
وخسر 11 بينما استقر 7 دون تغير.

وخسر مؤشرا رئيسي 50 والرئيسي، 
وفقد األخير نسبة محدودة هي 0.08 في 
المئة أي 4.4 نقاط ليقفل على مستوى 
5544.3 نقطة بسيولة محدودة كانت 5.6 

ماليين دينار تداولت 43.7 مليون سهم 
 
ً
عبر 3106 صفقات، وتم تداول 81 سهما
 
ً
 وخــســر 40 سهما

ً
ربــح منها 32 سهما

بينما استقرت 9 أسهم دون تغير.
وبــعــد انتهاء مـــزاد أمــس األول، الــذي 
تم تنفيذ مراجعة مؤشرات »إم إس سي 
آي« عادت معظم األمور إلى نصابها، إذ 
ارتفعت أسعار بعض األسهم في قطاع 
البنوك، التي تراجعت أمــس األول، مثل 
الــوطــنــي وبــيــتــك وبــنــك الــخــلــيــج وحــقــق 
 بنسبة 1.6 في المئة، 

ً
 كبيرا

ً
األخير نموا

 بنسبة 1.2 
ً
بينما حقق الوطني ارتفاعا

في المئة واكتفى بيتك بفلس واحد فقط.
فــي الــمــقــابــل، تــراجــعــت األســهــم التي 
عدلت أسعارها فترة مــزاد، أمــس األول، 
 زين وأجيليتي وبنك بوبيان، 

ً
خصوصا

وسجلت األسهم الثالثة خسائر رافقتها 
أسهم الغانم وعقارات الكويت بالمنطقة 
الحمراء وتكبد الكويتية الخسارة األكبر 

بتراجع بلغ نسبة 4.6 في المئة.
ــار ســهــمــي  ــ ــعـ ــ ــفــــعــــت أسـ ــــي وقــــــت ارتــ فـ
»إس تــي ســـي« والــوطــنــيــة الــعــقــاريــة في 
 
ً
 واضــحــا

ً
الــســوق الرئيسي وحققا نــمــوا

مـــنـــتـــصـــف الـــجـــلـــســـة، قـــبـــل أن يـــتـــراجـــع 
الــوطــنــيــة الـــعـــقـــاريـــة، ويــســتــمــر إس تي 
ســي بــنــمــو كــبــيــر وخــســرت أســهــم آسيا 
وصالحية لتنتهي الجلسة على تباين 
أداء المؤشرات الرئيسية وتبادل أدوارها 

حيث ارتفع مؤشرا السوق العام واألول 
وتراجع رئيسي ورئيسي 50.

، غطى اللون األخضر جميع 
ً
خليجيا

ــــدول مجلس  مـــؤشـــرات أســـــواق الـــمـــال بـ
ــعـــاون الــخــلــيــجــي، لــكــن بــارتــفــاعــات  ــتـ الـ
بنسب محدودة في معظمها، وكان مؤشر 
»تاسي« السعودي هو األفضل للجلسة 
الثانية على التوالي، كما واصل مؤشر 
سوق عمان المالي نموه وربح أكثر من 
نصف نقطة مئوية، بينما اكتفى البقية 
فــقــط بــإقــفــاالت خــضــراء، وكــانــت أســعــار 
 
ً
النفط مستقرة حول مستوى 83 دوالرا

لمزيج برنت القياسي.

»آسيا«: توزيع 5% منحة... واندماج في الهند 
 
ً
حققت شركة آسيا كابيتال االستثمارية أرباحا
 للسهم 

ً
قدرها 9.45 ماليين دينار بواقع 12.42 فلسا

 بقيمة 3.18 
ً
خالل العام 2022، مقابل تحقيقها أرباحا

ماليين بمقدار 4.1 فلوس للسهم في نفس الفترة من 
العام 2021. 

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أسهم منحة 
عن طريق أسهم الخزينة، بنسبة 5% بما يعادل 38.08 
مليون سهم على المساهمين، مع التوصية للعمومية 
بتوزيع مكافآت على أعضاء مجلس اإلدارة بقيمة 70 

ألف دينار.
كما تمت التوصية للجمعية العامة غير العادية 
بإلغاء نشاط التمويل والبدء في مخاطبة الجهات 
 
ً
الــرقــابــيــة، والــقــيــام بــــاإلجــــراءات الـــالزمـــة لــذلــك تبعا
لتعليمات هيئة أسواق المال وبنك الكويت المركزي.

وكذلك اطلع مجلس اإلدارة على مشروع عملية 
االندماج المشروط لفنادق دويت الهند )استثمارات 
غير مــبــاشــرة لشركة آســيــا فــي فــنــادق بــالــهــنــد(، مع 
خرى في الهند؛ لتنفيذ اكتتاب عام في 

ُ
شركة فنادق أ

المستقبل القريب، وتخضع الصفقة إلجراءات الفحص 
النافي للجهالة وتنفيذ االكتتاب العام األولي في الهند.

وتقدر حصة »آسيا« المتوقعة في الكيان الجديد 
بنسبة 27% مع مراعاة التغييرات بناًء على حجم 
زيـــادة رأس المال عند االكتتاب الــعــام؛ وعليه وافق 
مــجــلــس اإلدارة عــلــى تــفــويــض اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة 
بالدخول فــي االتفاقيات الــالزمــة المشروطة بشأن 
عملية االندماج. ولفتت »آسيا« إلى أنه ال يمكن تحديد 
األثر المالي لعملية االندماج إال بعد استيفاء شروط 
عملية االندماج، واالنتهاء من إدراج الكيان الجديد 
بنجاح في بورصة الهند، والمتوقع االنتهاء منه في 

.
ً
غضون 12 شهرا

 »راسيات« توافق على التخارج الجزئي من »السراج« 
وافق مجلس إدارة شركة راسيات القابضة 
على التخارج الجزئي من أحد االستثمارات 
في شركة تابعة من خالل بيع حصة تتراوح 
ما بين 20% إلى 40% من ملكيتها في شركة 
مجموعة الــســراج القابضة »المالكة لشركة 

كلية الكويت التقنية«.

وفــوض المجلس اإلدارة التنفيذية القيام 
بتكليف شــركــة الــشــال لــالســتــشــارات لتقديم 
اســتــشــارات اســتــثــمــاريــة بــشــأن هـــذا الــصــدد، 
وتقييم أي عرض يتم استالمه في المستقبل.
وأكـــدت أن اإلفــصــاح عــن أي عــرض رسمي 

يقدم لالستحواذ على الحصة في حينه.

 »إنوفست« تربح 282.43 ألف دينار
بلغت أرباح شركة »إنوفست« 282.43 
ألف دينار بواقع 0.95 فلس للسهم خالل 
 
ً
الـــعـــام 2022، مــقــابــل تحقيقها أربـــاحـــا

 بما يعادل 0.76 فلس 
ً
بقيمة 226.03 ألفا

للسهم في العام 2021.

 »برقان«: عبدالله بداًل من الهقهق بالوكالة 
ذكــر بنك بــرقــان أن رئــيــس مديري 
الخدمات المصرفية للشركات فاضل 
عــبــدالــلــه شــغــل مــنــصــب نــائــب رئيس 
الجهاز التنفيذي للمجموعة والرئيس 

التنفيذي – الكويت بالوكالة، إضافة 
 
ً
 من أمس، نظرا

ً
إلى مهام عمله، اعتبارا
الستقالة رائد الهقهق.

 ... وتأثير غير جوهري لبيع حصة البنك في مصرف بغداد 
أفاد بنك برقان بأن التأثير المالي 
إلتــمــامــه عملية بــيــع حصته البالغة 

51.8% فــــي مــــصــــرف بـــــغـــــداد، »غــيــر 
جوهري« بمبلغ 259 ألف دينار.

 »أعيان العقارية«: توزيع 5% نقدًا 
ربحت شركة أعيان العقارية 2.64 
مليون دينار بواقع 6.4 فلوس للسهم 
خــالل الــعــام 2022، مقابل تسجيلها 
خــســائــر بــقــيــمــة 771.02 ألــــف ديــنــار 

بــمــا يــعــادل 1.9 فــلــوس للسهم خــالل 
العام 2021، وأوصى مجلس إداراتها 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة 

عن أداء العام الماضي. 

 »ب ك تأمين«: توزيع 25% نقدًا 
قالت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، إنها حققت مكاسب قدرها 3.81 
 بقيمة 

ً
 خالل العام 2022، مقارنة بتحقيقها أرباحا

ً
ماليين دينار بواقع 26 فلسا

 للسهم خالل العام 2021، وأوصى مجلس 
ً
3.33 ماليين دينار بما يعادل 23 فلسا

إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 في المئة عن واقع أداء العام الماضي.

 »عمار« تخسر 238.05 ألف دينار 
خسرت شركة عمار للتمويل واإلجارة 
238.05 ألف دينار بواقع 1.2 فلس للسهم 
 
ً
خالل العام 2022، مقابل تحقيقها أرباحا
بقيمة 3.49 مــاليــيــن ديــنــار بــمــا يــعــادل 
 لــلــســهــم فـــي الـــعـــام 2021، 

ً
17.88 فــلــســا

وأوصـــى مجلس إداراتـــهـــا بــعــدم توزيع 
أارباح عن أداء العام الماضي.

»بوبيان ب« تستحوذ على 51% من 
»يلين للحديد« بالسعودية

أتمت شركة بوبيان للبتروكيماويات 
عملية االستحواذ على 51% من شركة 
يلين للحديد بمنطقة سدير الصناعية 

بالمملكة العربية السعودية.
وأوضحت الشركة أن »يلين للحديد« 
تعمل بإنتاج المواد الكاشطة الحديدية، 
مشيرة إلــى أن األثـــر الــمــالــي سينعكس 
على البيانات المالية للشركة في الربع 

الرابع المنتهي 30 إبريل المقبل.

 »األنظمة« تتكبد 334.09 ألف دينار 
تكبدت شركة األنظمة اآللية خسائر قدرها 334.09 ألف دينار بواقع 3.34 
فلوس للسهم خالل العام 2022، مقابل تسجيلها خسائر بقيمة 578.07 ألف 

دينار بما يعادل 5.78 فلوس للسهم في العام 2021.

 »البورصة«: إيقاف 4 شركات لعدم سداد رسم االشتراك السنوي 
ــاء الـــمـــدة  ــهــ ــتــ ــكــــويــــت انــ ــة الــ ــ ــــورصـ أكـــــــدت بـ
المحددة لسداد رســم االشــتــراك السنوي في 
بورصة الكويت عن عام 2023، وعليه ستقوم 
البورصة بوقف التداول على أسهم الشركات 
 
ً
التالية المتخلفة عن ســداد الــرســوم اعتبارا

من يوم الخميس الموافق 16-3-2023 لحين 
سداد رسوم االشتراك ورسوم التأخير: شركة 
مينا العقارية )موقوفة(، شركة رمال الكويت 
العقارية )موقوفة(، شركة الصلبوخ التجارية، 
شركة برقان لحفر االبار والتجارة والصيانة.

»التجارة« و»الصناعة« »أجيليتي« ضد مسؤولين بـ  رفض دعوى لـ
كشفت شركة أجيليتي للمخازن العمومية 
عن صدور حكم أول درجة في دعواها بشأن 
االنـــتـــفـــاع بــمــســاحــة مــحــل إيــــجــــار، إذ قضت 
المحكمة بــرفــض الــدعــوى مــع إلــــزام الشركة 
ــيـــر أتـــعـــاب  ــانـ بـــالـــمـــصـــروفـــات ومـــبـــلـــغ 10 دنـ

المحاماة.
ورفــعــت تلك الــدعــوى مــن »أجيليتي« ضد 
المدير العام للهيئة العامة للصناعة بصفته، 
ووزيـــر الــتــجــارة والصناعة ورئــيــس مجلس 
إدارة الهيئة العامة للصناعة بصفته، ووكيل 

وزارة التجارة والصناعة بصفته.

وتتعلق الدعوى بطلب »أجيليتي« الحكم 
بصفة مستعجلة بمنع الــمــدعــى عليهم من 
التعرض للمدعية فــي انتفاعها بالمساحة 
محل عقد اإليــجــار رقــم )2002/19( موضوع 
الــدعــوى لحين الفصل في موضوع الدعوى 

بحكم بات.
كما يتضمن الشق الثاني من الدعوى إثبات 
الــعــالقــة الــتــعــاقــديــة بــيــن الــمــدعــيــة والــمــدعــى 
عليهم بصفتهم بما يخص العقد المذكور 
ــــف مـــتـــر مـــربـــع فــــي أمـــغـــرة  بــمــســاحــة 200 ألـ

الصناعية.

جلسة باهتة والسيولة دون جلسة باهتة والسيولة دون 3030 مليون دينار مليون دينار

أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة أمس على ارتفاع بنسبة 
0.9%، ليغلق عند 10192 نقطة )+ 90 نقطة(، وبتداوالت بلغت 

قيمتها نحو 4.1 مليارات ريال.
وارتفع سهم مصرف الراجحي، بنسبة 3% عند 72.10 ريااًل، 

وسط تداوالت تجاوزت الـ 6 ماليين سهم.
وأنهت أسهم بنك الرياض، وبنك ساب، والسعودي الفرنسي، 
وبنك البالد، والسعودي لالستثمار، تداوالتها على ارتفاع بنسب 

تراوح بين 2 و%5.
وتصدر سهم العربي الوطني، االرتفاعات بنسبة 9%، عند 

25 ريااًل، وسط تداوالت بلغت نحو 1.2 مليون سهم.
في المقابل، تراجع سهم أرامكو، بنسبة 1%، عند 31.55 ريااًل.

وهبط سهم رتال، بنسبة 4% عند 122.40 ريااًل، عقب إعالن 
الشركة انخفاض أرباح الربع الرابع 2022، إلى 62.5 مليون ريال، 

وبنسبة 15%، مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.
 وأغلق سهم كيمانول، عند 24.46 ريـــااًل )- 2 %(، وكانت 
الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الرابع 2022، بقيمة 

16 مليون ريال.

أخبار الشركات
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ــيــــس الــتــنــفــيــذي  ــرئــ كـــشـــف الــ
لمجموعة فوتسي راســل، آرني 
ستال، عن وجود اهتمام متزايد 
مــــن الــمــســتــثــمــريــن الــعــالــمــيــيــن 
ــقـــة  ــنـــطـ ــار فـــــــي الـــمـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــاالسـ ــ بـ
ــي ظــل  ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة، الســـيـــمـــا فـ
ــن أســـهـــم  ــ  مـ

ً
الــــتــــخــــارج عـــالـــمـــيـــا

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وشــــــــراء أســهــم 
الطاقة والقيمة.

ــتـــال، فـــي مــقــابــلــة  ــــاف سـ وأضــ
ــع »الـــعـــربـــيـــة«، أن الــمــجــمــوعــة  مـ
مــلــتــزمــة بــتــنــمــيــة أعـــمـــالـــهـــا فــي 
ــــود اهــتــمــام  الــســعــوديــة مـــع وجـ
أوسع في المؤشرات المتوافقة 

مع الشريعة اإلسالمية.
ودلـــل عــلــى الــتــوجــه العالمي 
ــام بــــالــــمــــنــــطــــقــــة مـــن  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــــالهــ لــ
المستثمرين العالميين، برؤية 
مؤشر فوتسي للخليج يتفوق 
على المؤشرات العالمية العام 
الــمــاضــي. وأشــــار إلـــى االهــتــمــام 
المتزايد فــي المنطقة بتشكيل 
مــؤشــرات جديدة أو المؤشرات 
الـــتـــي تــقــيــس أداء اســتــثــمــارات 
مــــحــــددة ولـــديـــهـــا مــســتــهــدفــات 

محددة للعوائد والمخاطر.

وأكد اهتمام »فوتسي راسل« 
بــــالــــمــــؤشــــرات الــــمــــتــــوافــــقــــة مــع 
الشريعة مع وجود شراكة قديمة 

.»IdealRatings« مع
وكــــشــــف عـــــن الــــقــــيــــام بـــبـــنـــاء 

مــــؤشــــرات فـــي الــمــنــطــقــة، وســط 
اهتمام بتشكيل مؤشرات محددة 
ــع الـــشـــريـــعـــة، وهـــي  مـــتـــوافـــقـــة مــ
مؤشرات تهدف لقياس توجهات 

محددة أو قيمة محددة.
ــار إلـــى طــمــوح »فوتسي  وأشــ
راسل«، لتصبح الجهة المفضلة 
ــــول الـــــمـــــؤشـــــرات  ــلــ ــ ــر حــ ــيــ ــوفــ ــتــ لــ
ــيـــة لــمــخــتــلــف األصــــــول  ــالـــمـ الـــعـ
على مستوى العالم والمنطقة 
 أن الــحــلــول هي 

ً
أيــضــا، مضيفا

الــكــلــمــة األســـاســـيـــة فـــي تحقيق 
هذا الهدف.

ولــلــوصــول إلـــى ذلـــك الــهــدف، 
تقوم »فوتسي راســل« بمشاركة 
ــــالء لــــتــــطــــويــــر الــــحــــلــــول  ــمــ ــ ــعــ ــ ــ ال
األنــســب لــلــدول والمستثمرين، 
والــعــمــل عـــن قــــرب مـــع أصــحــاب 
األصـــول والــبــورصــات وغيرهم 
ــلـــة فــي  مــــن األطـــــــــراف ذات الـــصـ
ــتـــصـــادات اإلقــلــيــمــيــة، وذلـــك  االقـ
بطريقة مصممة خصيصا لهم، 

 للرئيس التنفيذي.
ً
وفقا

وكـــشـــف عــــن وجــــــود الــعــديــد 
مــــــن الــــــمــــــؤشــــــرات الـــــتـــــي تــهــتــم 
بــالــســعــوديــة مــن مــنــظــور دولــي 
لتمنح المستثمرين الدوليين 
 FTSE World مــــدخــــال ومـــنـــهـــا
 
ً
Series ويضم السعودية، وأيضا

لها مؤشر خاص بها.
ــرات  ــ ــــؤشـ وتــــــابــــــع: »لــــديــــنــــا مـ
تقيس بالفعل االهتمام المحلي 

ويطلق عليها اســم الــمــؤشــرات 
الـــحـــرة، وتــأخــذ بــعــيــن االعــتــبــار 
المطالب المحددة للمستثمرين 
ــة  ــ ــافـ ــ ــــت إضـ ــمــ ــ ــن، وتــ ــيــ ــيــ ــلــ ــحــ ــمــ الــ
ــأدوات  ــ الـــســـنـــدات الــحــكــومــيــة كــ
مــالــيــة فـــي مــؤشــراتــنــا، ويشمل 
ذلك الصكوك والسندات الخاصة 

بالسعودية في 2022«.
وأكــد التطلع لتطوير المزيد 
مـــن الــحــلــول الــخــاصــة لــدعــم ما 
ــه »فــــوتــــســــي راســـــــــل« إلـــى  ــدمـ ــقـ تـ

السعودية.
وقـــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـ 

»فوتسي راســـل«، إن المجموعة 
لديها تــاريــخ طــويــل فــي الشرق 
ــا مـــكـــتـــب فــي  ــهــ األوســــــــــط، ولــــديــ
السعودية منذ 25 عاما ويواصل 
النمو، مــع التركيز على تأمين 
حــلــول واســعــة الــنــطــاق ألســـواق 
رأس المال، ولــأســواق المالية، 
وللنمو االقــتــصــادي المستدام 

في المنطقة.
وأشار إلى االهتمام المتزايد 
في المنطقة بالمعايير البيئية 
ــة والــــحــــوكــــمــــة  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ واالجــ
ــتــــدام، بــمــا  ــثــــمــــار الــــمــــســ ــتــ واالســ

فـــي ذلــــك االســتــثــمــار فـــي مــجــال 
 COP27 المناخ، يدعم ذلك انعقاد
فـــي مــصــر الـــعـــام الــمــاضــي وفــي 
اإلمارات العام الحالي، وبالتالي 
هناك دور كبير للشرق األوسط 

في تسهيل عقد المنتدى.
ــــى تــــزايــــد االهـــتـــمـــام  ــفـــت إلـ ولـ
ــانـــات وتــنــمــيــة  ــيـ ــبـ فــــي حـــلـــول الـ
الـــمـــؤشـــرات، وأتــطــلــع لمواصلة 
ــلـــول لـــمـــواكـــبـــة هـــذا  تـــأمـــيـــن الـــحـ

الطلب المتزايد.
وذكر التقرير الشهري الصادر 
عــــن شــــركــــة »كـــامـــكـــو إنـــفـــســـت«، 

ــم الــخــلــيــجــيــة  ــهـ أن أســــــواق األسـ
ــــر 2023  ــرايـ ــ ــبـ ــ ــي فـ ــ ــــت فــ ــعـ ــ ــــراجـ تـ
ووصلت إلى أدنــى مستوياتها 
، قبل أن 

ً
المسجلة في 19 شــهــرا

ــــالل جــلــســة   خـ
ً
تــتــعــافــى جـــزئـــيـــا

التداول األخيرة من الشهر.
فــي الــتــفــاصــيــل، شــهــد مؤشر 
»مـــورغـــان ســتــانــلــي« الخليجي 
أعــلــى مــعــدل تــراجــع شــهــري في 
5 أشــهــر بــعــد أن ســجــل خسائر 
شــهــريــة بــنــســبــة 5.2 فـــي الــمــئــة 
 
ً
لينهي تـــــداوالت الــشــهــر مغلقا

عند 666.75 نقطة. 
ودفـــع الــتــراجــع الــشــهــري أداء 
ــواق الخليجية منذ بداية  األســ
الــــــعــــــام 2023 حــــتــــى تـــاريـــخـــه 
لــتــســجــيــل خــســائــر بــنــســبــة 3.7 
فـــي الــمــئــة. ويـــعـــزى االنــخــفــاض 
بــصــفــة رئــيــســيــة إلـــى الــمــخــاوف 
من التأثير االقتصادي الناجم 
عـــن تــوقــع رفــــع أســـعـــار الــفــائــدة 
عدة مرات في الواليات المتحدة 
 بعد صدور 

ً
هذا العام، خصوصا

البيانات االقتصادية األخيرة. 
كما أثر ضعف أسعار النفط 
عـــلـــى األســــــــواق الــخــلــيــجــيــة، إذ 
انخفضت أسعار العقود اآلجلة 
لــمــزيــج خـــام بــرنــت بــنــســبــة 0.7 
في المئة خالل الشهر، مسجلة 
بذلك الشهر الثاني على التوالي 
مــن الــتــراجــع هــذا الــعــام، لتنهي 
ــر مــغــلــقــة عــنــد  ــهـ تــــــــــداوالت الـــشـ

 للبرميل. 
ً
مستوى 83.9 دوالرا

باإلضافة إلى ذلك، أثر ضعف 
األرباح التي أعلنت عنها بعض 
 على 

ً
األســهــم الخليجية مــؤخــرا

معنويات األسواق على الرغم من 
أن نمو األربـــاح في العام 2022 
 مقارنة 

ً
بصفة عــامــة ظــل جــيــدا
بمستويات العام 2021.

وظــل األداء الــفــردي لأسواق 
 خــــالل 

ً
ــا ــ ــاوتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـــخـــلـــيـــجـــيـــة مـ

الــشــهــر. واقــتــصــر الــنــمــو الــبــارز 
على بورصة دبــي التي سجلت 
مكاسب شهرية بنسبة 4.1 في 
المئة. وعلى جانب البورصات 
الخاسرة، جاءت السعودية في 
 
ً
الــــصــــدارة بــتــســجــيــلــهــا تــراجــعــا
 بنسبة 6.4 في المئة على 

ً
حــادا

أساس شهري في فبراير 2023، 
تليها قــطــر والــكــويــت بخسائر 
ــلـــغـــت نـــســـبـــتـــهـــا 3.3  شــــهــــريــــة بـ
فــي الــمــئــة و0.5 فــي الــمــئــة على 

التوالي. 
ــتـــصـــر تــســجــيــل مــكــاســب  واقـ
مـــنـــذ بـــــدايـــــة عــــــام 2023 حــتــى 
تاريخه فقط على بورصتي دبي 
والبحرين، بنسبة 3.0 في المئة 
و1.9 فـــي الــمــئــة عــلــى الــتــوالــي، 
ــيـــن أظــــهــــرت الـــســـعـــوديـــة  فــــي حـ
 
ً
 أعلى نسبيا

ً
وأبوظبي انخفاضا

بنسبة 3.6 في المئة لكل منهما 
بنهاية فبراير 2023.

)العربية. نت(

أطـــلـــقـــت »الــــكــــويــــت لــلــتــأمــيــن«، 
الشركة األولى في الكويت والخليج 
العربي والرائدة في مجال التأمين، 
تطبيقها اإللكتروني الجديد على 
الهواتف الذكية KIC-Kuwait، الذي 
يمكن تحميله اآلن مــن منصتي 
App Store وPlay Store )أب 
ستور، وغوغل بالي(. ويأتي إطالق 
التطبيق اإللكتروني الجديد في 
إطار سعي الشركة لتوفير خدمات 

سريعة ومبسطة للعمالء.
ــذا الــتــطــبــيــق كــونــه  ــ وتـــمـــيـــز هــ
يــصــلــح لــلــعــمــالء ولــغــيــر الــعــمــالء 
وللمواطنين والوافدين، وبالنسبة 
لغير العمالء يوفر هــذا التطبيق 
خـــدمـــة »بــــوكــــي«، الـــتـــي يستطيع 
مـــن خــاللــهــا الــمــســتــخــدم الــحــفــاظ 
على مستنداته الشخصية، مثل 
الوصفات الطبية والبطاقة المدنية 
وجواز السفر وغيرها، كما يمكن 
تــصــفــح الــتــطــبــيــق لــلــتــعــرف على 
المنتجات والــخــدمــات التأمينية 
ــا شــــركــــة الـــكـــويـــت  ــرهــ ــوفــ الــــتــــي تــ
للتأمين، وكذلك يمكن شراء بعض 
المنتجات التأمينية من التطبيق، 
أمـــا بــالــنــســبــة لــلــعــمــالء فيمكنهم 

االستفادة من الخدمات التي سبق 
ذكرها، إضافة إلى االحتفاظ بكل 
الوثائق التأمينية الخاصة بهم 
والتذكير بانتهاء صالحية الوثائق 

لتجديدها في الوقت المناسب.
وأعـــرب الرئيس التنفيذي في 
شـــركـــة الـــكـــويـــت لــلــتــأمــيــن ســامــي 
ــــف عـــــن ســــعــــادتــــه بــــإطــــالق  ــريـ ــ شـ
 أن »هــذا التوسع 

ً
التطبيق، مؤكدا

الرقمي جاء متوافقا مع استراتجية 
 إلى توفير 

ً
الشركة، إذ نسعى دوما

كل جديد لتقديم أفضل الخدمات 

الممكنة لعمالئنا، من خالل تقديم 
أيسر حلول الدفع اإللكتروني، بما 
يمنح الــعــمــالء الــشــعــور بــالــراحــة 

والثقة«.
وأشــــار شــريــف إلـــى أن »إطـــالق 
التطبيق جـــاء فــي زمـــن أصبحت 
فــيــه تــطــبــيــقــات الـــهـــواتـــف الــذكــيــة 
ــزأ مــــــن حـــيـــاتـــنـــا  ــجــ ــتــ  ال يــ

ً
ا جــــــــــــزء

الــيــومــيــة، إذ تسعى الــشــركــة إلــى 
تلبية احتياجات عمالئها بأفضل 
وأســهــل الــطــرق بما يتناسب مع 

تكنولوجيا العصر«.

ــنــــت ســــامــــســــونــــغ جــلــف  ــلــ أعــ
لــإلــكــتــرونــيــات، تــوقــيــع مــذكــرة 
تــفــاهــم مـــع شـــركـــة االتـــصـــاالت 
الكويتية stc الكويت، والتابعة 
لمجموعة stc، لتوفير المزيد 

من الحلول الذكية في الدولة. 
ــرة دوهـــــــي لـــي،  ــذكــ ــمــ ـــــــع الــ

َّ
وق

رئيس شركة سامسونغ جلف 
لإلكترونيات، ومزيد الحربي، 
 stc الــرئــيــس التنفيذي لــشــركــة
الكويت، خالل المؤتمر العالمي 

للهواتف النقالة في برشلونة.
وبموجب المذكرة، سيتعاون 
 stc الــــطــــرفــــان لـــتـــزويـــد عــــمــــالء
ــول  ــلــ ــلــــف حــ ــتــ ــمــــخــ الــــــكــــــويــــــت بــ
سامسونغ الذكية المخصصة 
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــكـــيـــن والـــــشـــــركـــــات. 
وســـتـــتـــعـــاون الـــشـــركـــتـــان لــدعــم 
جـــمـــيـــع قــــنــــوات stc مــــن خـــالل 
بــــرامــــج الـــمـــشـــاركـــة والـــتـــدريـــب 
المكثفة. وتشمل هــذه الجهود 
التعاونية كذلك؛ ترسيخ توافر 
منتجات سامسونغ وخدماتها 
عبر مختلف قنوات stc الكويت، 
لالرتقاء بمكانة عمالء األولــى 
إلى فئة العمالء المفضلين لدى 

stc الكويت.
وبهذه المناسبة، قال م. مزيد 

ــــعــــد )ســـامـــســـونـــغ( 
ُ
الـــحـــربـــي: »ت

ــات  ــعــــالمــ ــن أبـــــــــرز الــ ــ واحـــــــــــدة مــ
 في 

ً
الــتــجــاريــة الـــرائـــدة عــالــمــيــا

مــجــال الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة، فهي 
تــحــظــى بــمــكــانــة رفــيــعــة تــرتــكــز 
ــــدة فــي  ــرائـ ــ عـــلـــى ابـــتـــكـــاراتـــهـــا الـ
القطاع، إضافة إلى تصاميمها 
الــمــمــيــزة وجـــهـــودهـــا البحثية 
والتطويرية. يسرنا توقيع هذه 
االتفاقية، التي تضمن وصول 
عـــمـــالئـــنـــا إلــــــى أحـــــــدث أجـــهـــزة 
سامسونغ المدعومة بخدمات 
 عن أن 

ً
العمالء المتميزة، فضال

شبكتنا فــائــقــة الــحــداثــة تتيح 
 تمتع عمالئنا مــن كامل 

ً
أيــضــا

ــتــــطــــورة ألجـــهـــزة  ــمــ الــــمــــزايــــا الــ
سامسونغ«.

عد الكويت 
ُ
وقال دوهي لي: »ت

ــة لــشــركــة  ــيـ ــمـ  بـــالـــغ األهـ
ً
ــا ــوقــ ســ

ــفـــضـــل الـــبـــنـــيـــة  ســــامــــســــونــــغ، بـ
الــتــحــتــيــة الــرقــمــيــة الــمــتــطــورة 
لــمــزودي الــخــدمــات فــي الــبــالد، 
وعلى رأسها شركة stc الكويت، 
ــة إلــــــى وجــــــــود شــريــحــة  ــ ــافـ ــ إضـ
واسعة من عشاق التكنولوجيا. 
تــتــيــح لــنــا هـــذه الــشــراكــة كــذلــك 

فرصة إرضاء العمالء الحاليين 
ــدد بـــطـــرق مــخــتــلــفــة عبر  والــــجــ
تمكينهم مــن الــوصــول بسرعة 
ــزة  ــ ــهــ ــ ــر إلـــــــــى أحـــــــــــدث األجــ ــ ــبــ ــ أكــ
ــادرات خــدمــة  ــبــ ــمــ الـــمـــدعـــومـــة بــ
العمالء المحّسنة التي ننفذها 

بالتعاون مع stc الكويت«.
الــــــشــــــراكــــــة الــــــجــــــديــــــدة بـــيـــن 
الــطــرفــيــن تــرســخ الــتــوجــه نحو 
االرتقاء بتجربة العمالء، وتوفر 
ــزة عـــلـــى نـــطـــاق  ــ ــهــ ــ أحــــــــدث األجــ
أوسع، وترتقي بخدمات العمالء 
ــــالل الـــتـــدريـــب الــمــنــتــظــم  مــــن خـ

لمندوبي المبيعات.
ــذه الـــخـــطـــوة بــعــد  ــ ــأتــــي هـ وتــ
أيـــــام مـــن إطـــــالق »ســامــســونــغ« 
ــــدث  ســلــســلــتــهــا هـــواتـــفـــهـــا األحـ
Galaxy S23، حيث أعلنت شركة 
سامسونغ جلف لإلكترونيات 
تــــوافــــر الــســلــســلــة الـــكـــامـــلـــة مــن 
األجـــهـــزة الــجــديــدة فـــي الــســوق 
الــمــحــلــي لــلــكــويــت وبـــاقـــي دول 

المنطقة.
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»بيتك« يختتم حملة »حبها قول وفعل« لأليام الوطنية

ـــمـــويـــل الــكــويــتــي 
ّ
ــت اخـــتـــتـــم بـــيـــت الـ

ــيـــات وأنــــشــــطــــة حــمــلــة  ــالـ ــعـ »بــــيــــتــــك« فـ
»حــبــهــا قـــول وفــعــل« لــأيــام الوطنية 
 
ً
خــــالل شــهــر فـــبـــرايـــر، والقـــــت تــفــاعــال

 ومشاركة 
ً
 وحضورا

ً
 واسعا

ً
جماهيريا

مميزة بفضل شموليتها وتكاملها 
ألنها غطت مختلف شرائح المجتمع 
ــع مـــخـــتـــلـــفـــة، إلــــــى جـــانـــب  ــ ــواقـ ــ عـــبـــر مـ
قنوات »بيتك« على وسائل التواصل 

االجتماعي.

حبها قول وفعل

وانطلقت مبادرات »بيتك« في األيام 
الــوطــنــيــة بــالــتــزامــن مـــع مـــراســـم رفــع 
 ببدء فعاليات االحتفاالت 

ً
العلم إيذانا

الوطنية.
ن »بيتك« حملته بإعالن »حبها 

ّ
ودش

 
ً
 قياسيا

ً
ق رقما

ّ
قــول وفعل« الــذي حق

بــعــدد الــمــشــاهــدات فــي األّيــــام األولـــى 
ــه، إذ بــلــغــت عــــدد مــشــاهــدات  إلطــــالقــ
اإلعـــالن أكــثــر مــن 5 ماليين مشاهدة 
على موقع »يوتيوب« فقط خالل األيام 

األولــى من إطــالقــه، إضافة إلــى مئات 
اآلالف مــن المشاهدات على مختلف 

منّصات التواصل االجتماعي.
وقـــّدم »بــيــتــك« هــذا العمل الوطني 
كإهداء للمجتمع ضمن في إطار دوره 
الوطني والمجتمعي الرائد وحرصه 
على مشاركة احتفاالت األيام الوطنية 

مع أبناء المجتمع.
والقـــــى عــمــل »ُحـــبـــهـــا قــــول وفــعــل« 
إعــــجــــاب الــمــتــابــعــيــن والــمــشــاهــديــن 
ــــــواصــــــل 

ّ
ــلــــف مــــــنــــــّصــــــات الــــــت ــتــ ــخــ ــمــ بــ

االجــتــمــاعــي، حــيــث عـــّبـــروا مـــن خــالل 
ــن مــــدى  ــ ــم عــ ــهـ ــاتـ ــقـ ــيـ ــلـ ــعـ ردودهــــــــــــم وتـ
 ما 

ً
ــا ــمــ إعــجــابــهــم بــالــقــيــمــة الـــتـــي دائــ

ــــالل أعــمــالــه  ــتـــك« مــــن خـ ــيـ يـــقـــّدمـــهـــا »بـ
الوطنية، التي تؤّكد أهمّية المحافظة 
على القيم والــعــادات والتقاليد بين 

أبناء المجتمع.
ــــوت مـــشـــاهـــد اإلعــــــــالن عــلــى  ــتـ ــ واحـ
ــاء الــشــعــبــّيــة األصــيــلــة لــلــرجــال،  ــ األزيــ
وتــعــزيــز قــيــمــة الــوطــن لـــدى الجميع، 
وعلى أهمّية المحافظة عليه والعمل 
ه، ضــمــن إطــــار دور 

ّ
ــز ــ عــلــى رفــعــتــه وعـ

ــقــافــة 
ّ
ــتـــك« الـــمـــهـــم فــــي تـــعـــزيـــز الــث ــيـ »بـ

والــهــوّيــة الــوطــنــّيــة والــمــحــافــظــة على 
التراث الكويتي.

»سوق بيتك« بالمباركّية

م البنك فعالّية »سوق بيتك« في 
ّ
ونظ

سوق المباركّية في إطار مبادرة »ُحبها 
قــول وفــعــل« احتفااًل بــاألّيــام الوطنّية 
عاون مع بلدّية 

ّ
على مدار ثالثة أّيام بالت

 
ً
 كبيرا

ً
الكويت. وشهدت الفعالّية تفاعال

بــحــضــور الـــعـــائـــالت واألطــــفــــال الــذيــن 
استمتعوا بأوقات جميلة وسط أنشطة 
متنّوعة قّدمها »بيتك« للزّوار من خالل 
الفرق الشعبّية، والمبادرات التراثّية 
ريك 

ّ
مثل )بــيــت الــّســدو الــكــويــتــي( الش

االستراتيجي لـ »بيتك«.
 الستراتيجّيته لالستدامة 

ً
وتطبيقا

والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة، خــّصــص 
موا كيفّية 

ّ
»بيتك« نباتات لأطفال ليتعل

زراعتها والمحافظة عليها، وأهداها 
 لزراعتها فــي بيوتهم 

ً
لــــزّواره مــجــانــا

للمساهمة في تخضير الكويت ونشر 

ثقافة المحافظة على البيئة وتشجيع 
 Keep it الــــزراعــــة ضــمــن إطــــار حــمــلــة
Green. وفـــي إطــــار دعــمــه للمشاريع 
الــشــبــابــيــة الـــّصـــغـــيـــرة والــمــتــوّســطــة، 
خــــّصــــص »بــــيــــتــــك« أمــــاكــــن ألصـــحـــاب 
الــمــشــاريــع لــعــرض وبــيــع منتجاتها 
للزّوار بالمّجان. وهي امتداد لتعاون 
غير مــحــدود بين »بيتك« والمشاريع 
 ما 

ً
الــشــبــابــّيــة الــكــويــتــيــة، الــتــي دائـــمـــا

ــلـــى إشــــراكــــهــــا فــي  ــنـــك عـ ــبـ يــــحــــرص الـ
 منه للشباب الكويتي.

ً
الفعالّيات، دعما

Winter Wonderland فعالّيات

وفــي إطــار شراكته االستراتيجّية 
مــع Winter Wonderland الكويت، 
أقـــام »بــيــتــك« فعالّية خــاّصــة احتفااًل 
باألّيام الوطنّية على مدار ثالثة أّيام 
من خالل فرقة شعبّية شاركت الزّوار 

والجمهور أجمل األهازيج الوطنّية.

بيت السدو
ريك االستراتيجي 

ّ
كما تواجد الش

لـ »بيتك« – بيت الّسدو الكويتي في 
KFH Zone مـــن خـــالل ورش عمل 
يــدوّيــة لأطفال عبر مــواد صديقة 
 الستراتيجّية »بيتك« 

ً
للبيئة تطبيقا

لالستدامة والمحافظة على البيئة.

KFH EXIT اني لـ
ّ
الموسم الث

 KFH EXIT م »بيتك« فعالّية
ّ
ونظ

ــــوالــــي فــي 
ّ
ــانـــي عـــلـــى الــــت ـ

ّ
ــث لـــلـــعـــام الـ

منطقة شاليهات بنيدر بمشاركة 
 ،

ً
 كـــويـــتـــيـــا

ً
ــن 16 مــــشــــروعــــا أكـــثـــر مــ

وركـــزت المشاركة على المشاريع 
 
ً
الــــشــــبــــابــــّيــــة الــــكــــويــــتــــّيــــة حــــرصــــا
ـــبـــاب 

ّ
ــتــــك« عـــلـــى دعــــــم الـــش ــيــ ــــن »بــ مـ

والمشاريع الكويتّية.
ه بقسائم  ومــّيــز »بــيــتــك« عــمــالء
شــــرائــــّيــــة وخــــصــــومــــات حـــصـــرّيـــة 
عاون مع تطبق V-thru الذي 

ّ
بالت

ــــم عـــمـــلـــّيـــة تــــواجــــد الـــمـــشـــاريـــع 
ّ
نــــظ

الكويتّية من المطاعم والمقاهي.
Pro-Truck والثالث لـ

ــــي مــنــطــقــة  ــتــــك« فـ ــيــ وتـــــواجـــــد »بــ

شاليهات بنيدر من خالل شراكته 
 Pro-Truck االسترتيجّية لفعالّية
والي. وجرى 

ّ
الثة على الت

ّ
للّسنة الث

ــام  ــدار األّيـ تنظيم الفعالية عــلــى مـ
الوطنّية وسط حضور جماهيري 

كثيف.
واســتــضــافــت الفعالّية أكــثــر من 
 من 

ً
 وعالميا

ً
 كويتيا

ً
50 مــشــروعــا

المطاعم والمقاهي ومتاجر البيع. 
وتأتي شراكة »بيتك« االستراتيجّية 
باب 

ّ
ضمن إطار دعمه لشريحة الش

الكويتي.

االحتفاالت الوطنية مع طلبة 
الجامعة

وشارك »بيتك« فرحة االحتفاالت 
الوطنية مع طلبة الجامعة، ووزع 
 بــهــذه 

ً
ــا ابـــتـــهـــاجـــا ــدايــ ــهــ عــلــيــهــم الــ

 عــلــى مشاركة 
ً
المناسبة وحــرصــا

الـــــــطـــــــالب والــــــشــــــبــــــاب بـــمـــخـــتـــلـــف 
المناسبات المجتمعية. كما قام 
ة المبنى الرئيسي  »بيتك« بــإضــاء

ــااًل  ــفــ ــتــ ــم الــــكــــويــــت احــ ــلــ بــــــألــــــوان عــ
بالمناسبة.

قنوات التواصل االجتماعي 

ــتـــك« مــــع عــمــالئــه  ــيـ كـــمـــا تـــفـــاعـــل »بـ
ــه مــــــن خــــــــالل حـــســـابـــاتـــه  ــيــ ــعــ ــابــ ــتــ ومــ
واصل 

ّ
اإللكترونية بمختلف قنوات الت

ــــالل مــســابــقــات  ــمــــاعــــي، مــــن خــ ــتــ االجــ
مختلفة وجوائز قّيمة بمشاركة كبيرة 

من المتابعين.

رسالة هادفة

ويـــــهـــــدف »بــــيــــتــــك« مـــــن األنـــشـــطـــة 
ــات والـــــــمـــــــبـــــــادرات، الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ والــ
ينظمها ويشارك بها أن يترك بصمة 
 في االحتفاالت الوطنية من 

ً
خصوصا

خالل رسالة هادفة تعبر عن التزامه 
بالمشاركة في المناسبات الوطنية 
واالجتماعية المختلفة، وريادته في 

تحقيق المسؤولية االجتماعية.

ممثلو الشركتين في صورة جماعية

جانب من الفعاليات

»الكويت للتأمين« تطلق تطبيقها الجديد stc: شراكة مع »سامسونغ« لتوفير الحلول الذكية 
»KIC-Kuwait« على الهواتف الذكية

»فوتسي راسل«: توجه من المستثمرين العالميين لمنطقة الخليج
 وسط مخاوف ارتفاع الفائدة

ً
»كامكو إنفست«: المؤشر الخليجي إلى أدنى مستوياته في 19 شهرا

اهتمام أوسع 
بالمؤشرات 

المتوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية

https://www.aljarida.com/article/16215
https://www.aljarida.com/article/16214
https://www.aljarida.com/article/16212
https://www.aljarida.com/article/16209
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ت بُحب الكويت بأنشطة وطنية وعروض باهرة
ّ
»زين« تغن

 بأعياده تحت شعار »يا زين الكويت«
ً
الشركة احتفلت مع الشعب ابتهاجا

كــعــادتــهــا فــي شــهــر فــبــرايــر مــن ُكــل 
 
ً
 شامال

ً
خصص »زين« برنامجا

ُ
عام، ت

 مـــن الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة 
ً
ومـــتـــجـــددا

ــبــــادرات االجــتــمــاعــيــة لــمــشــاركــة  ــمــ والــ
الشعب الكويتي بهجته وفرحته في 
مــوســم األعــيــاد الوطنية تحت شعار 
 عــن حّبها 

ً
»يـــا زيـــن الــكــويــت«، تــعــبــيــرا

ووفائها للكويت في أعيادها.
 مــــا تــــحــــرص »زيــــــــن« عــلــى 

ً
ودائـــــمـــــا

مشاركة الشعب الكويتي فرحة وبهجة 
ــاد الــوطــنــيــة مـــن خــــالل دعــمــهــا  ــيــ األعــ
للعديد من البرامج والفعاليات التي 
تعكس حــب الكويتيين لــوطــنــهــم في 
هـــذه الــمــنــاســبــة الــغــالــيــة فـــي كـــل عـــام، 
 أن هذا العام صادف الذكرى 

ً
خصوصا

الـ 62 لليوم الوطني والـ 32 للتحرير.
ووضــعــت »زيـــن« بصمتها فــي هذا 
االتجاه؛ بدعمها للعديد من الفعاليات 
ــة ذات الــــطــــابــــع الـــوطـــنـــي  ــ ــطـ ــ ــشـ ــ واألنـ
 
ً
خـــالل فــتــرة األعــيــاد الــوطــنــيــة؛ إيــمــانــا
مــنــهــا بــأهــمــيــة دور الــقــطــاع الــخــاص، 
ــــات الـــكـــويـــتـــيـــة فــي  ــركـ ــ ــــشـ وخـــــاصـــــة الـ
مشاركة المجتمع أفراحه واحتفاالته 
ــة، فــــقــــد تــــــعــــــّود الـــمـــجـــتـــمـــع  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
 فــي أكبر 

ً
الكويتي رؤيـــة »زيـــن« دائــمــا

الــفــعــالــيــات االجــتــمــاعــيــة والترفيهية 
 بعد 

ً
الــتــي تــســتــضــيــفــهــا الـــبـــالد عـــامـــا

عام، لتضيف إليها بصمتها الخاصة، 
وتـــعـــكـــس مــــن خـــاللـــهـــا قـــيـــم عــالمــتــهــا 
التجارية »زين عالم جميل«، وتشارك 
فيها جميع أطياف المجتمع الفرحة 
والــبــهــجــة، خـــاصـــة فـــي فـــتـــرة األعـــيـــاد 

الوطنية.
وفي هذا التقرير، تستعرض »زين« 
مجموعة من أبــرز األنشطة والبرامج 
ــتــهــا ودعــمــتــهــا خــــالل شهر 

ّ
الـــتـــي تــبــن

فبراير 2023 لتفعيل دورها بالمشاركة 
الوطنية: 

عروض الـ »درون« في الجزيرة الخضراء

قبل انطالق موسم األعياد الوطنية 
بــأشــهــر، حــرصــت »زيــــن« عــلــى تجهيز 
وإعــداد مشروع احتفالي ضخم يليق 
بمكانة الكويت وأعــيــادهــا ورمــوزهــا، 
وارتـــــــأت أن تـــعـــّول عــلــى اســتــثــمــارهــا 
ــخــرج الــمــشــروع 

ُ
فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا لــت

بــأبــهــى صــــورة مــمــكــنــة، وهـــو مــا أثمر 
عــن تــعــاونــهــا مــع شــركــة الــمــشــروعــات 
الــســيــاحــيــة لــتــقــديــم عـــــروض ضــوئــيــة 

جوية شاركت فيها 2000 طائرة ُمسّيرة 
)درون( من »زين« رسمت أجمل اللوحات 
الوطنية في سماء الجزيرة الخضراء. 

ــــاون مــع  ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وقـــــــّدمـــــــت »زيـــــــــــن« بـ
»الــمــشــروعــات الــســيــاحــيــة« 8 عــروض 
باهرة على مدار شهر كامل بُمشاركة 
2000 طـــائـــرة درون، وهـــو مـــا ُيعتبر 
 أتى ألول مرة في منطقة 

ً
 تقنيا

ً
إنجازا

الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وهو 
اإلنجاز الــذي تفخر الشركة بتحقيقه 

باسم الكويت. 
قت أسراب طائرات الدرون في 

ّ
وحل

سماء مدينة الكويت، وبالتحديد في 
منطقة الجزيرة الخضراء، لتتألأل من 
خالها بلوحات فنية ضوئية متحّركة 
أبهرت الجماهير الغفيرة التي حضرت 
لمشاهدة العرض، وشملت اللوحات 
العديد مــن الــرمــوز الوطنية األصيلة 
مــثــل عــلــم الــكــويــت والــشــعــار الــرســمــي 
 وفـــخـــر«، 

ّ
ــفـــاالت هــــذا الـــعـــام »عـــــز ــتـ الحـ

ــويـــت مــثــل  ــكـ ــن مـــاضـــي الـ ــــات مــ ــــوحـ ولـ
الـــغـــوص لــلــبــحــث عـــن الـــلـــؤلـــؤ وحــيــاة 

البادية وغيرها.
وبعدها انتقلت اللوحات إلى كويت 
الحاضر لترسم مجموعة من الرموز 

العمرانية الــبــارزة؛ مثل قصر السيف 
ومبنى مجلس األمة والمسجد الكبير 
وأبـــراج الكويت والعديد من المباني 
الحديثة، وتــّوجــت الــعــروض بصورة 
لسمو أمير البالد وسمو ولي العهد، 

حفظهما الله. 

مهرجان »فبراير الكويت«

وقـــّدمـــت »زيــــن« رعــايــتــهــا الرسمية 
لمهرجان فبراير الكويت 2023 الذي 
مته شركة روتانا على مــدار شهر 

ّ
نظ

فـــبـــرايـــر بــمــشــاركــة كــوكــبــة مـــن نــجــوم 
الــخــلــيــج والــعــالــم الــعــربــي فـــي مــســرح 
»األريـــنـــا كــويــت« بــمــول 360، احــتــفــاال 

باألعياد الوطنية لدولة الكويت.
وتفخر »زين« بدعمها االستراتيجي 
لــهــذا الــمــهــرجــان الــوطــنــي منذ نشأته 
ــــن الــــتــــزامــــهــــا بـــالـــحـــضـــور   مـ

ً
انــــطــــالقــــا

ــال فــــــي مــخــتــلــف  ــ ــعــ ــ ــفــ ــ ــ الــــرئــــيــــســــي وال
الــفــعــالــيــات واألنــشــطــة الــتــي تصاحب 
المناسبات الوطنية لدولة الكويت في 
فبراير من كل عام، خاصة أن الجمهور 
الكويتي ينتظر هــذا الــحــدث الوطني 
ــه يــســتــقــطــب  ــكـــونـ ــام لـ ــ ــم كــــل عــ الـــضـــخـ

ــنـــاء الــكــويــتــي  ــوم الـــغـ كـــوكـــبـــة مــــن نـــجـ
والخليجي والعربي. 

واســتــضــاف الــمــهــرجــان نــخــبــة من 
الــنــجــوم؛ مــنــهــم الــفــنــان نــبــيــل شعيل، 
ــة أصـــــالـــــة نـــــصـــــري، وفــــنــــان  ــانــ ــنــ ــفــ والــ
الــعــرب محمد عــبــده، والــفــنــان مطرف 
المطرف، والفنانة أنغام، والفنان ماجد 
الــمــهــنــدس، والــفــنــانــة نــانــســي عــجــرم، 
والفنان أصيل أبوبكر، والفنانة نوال 
الكويتية، والفنان عبدالله الرويشد، 

والفنانة أليسا.

أنشطة ترفيهية في »ونتر وندرالند«

ة شراكتها االستراتيجية 
ّ
تحت مظل

مع »ونتر وندرالند الكويت« المشروع 
الترفيهي األكبر واألول من نوعه في 
البالد بالتعاون مع شركة المشروعات 
 من 

ً
ــددا ــ ــن« عــ ــ ــمــت »زيــ

ّ
الــســيــاحــيــة، نــظ

الفعاليات واألنشطة الترفيهية لزوار 
»ونتر ونــدرالنــد« بالتعاون مع إذاعــة 
360 إف إم احتفااًل باألعياد الوطنية. 
مت »زين« األنشطة في جناحها 

ّ
ونظ

الـــخـــاص فـــي »ونـــتـــر ونــــدرالنــــد«، وقــد 
 من 

ً
 ضخما

ً
شهدت إقــبــااًل جماهيريا

الــعــائــالت والــشــبــاب واألطـــفـــال، حيث 
قــــام اإلعـــالمـــي الــمــتــمــيــز أســـامـــة فـــودا 
بإمتاع الجمهور بالعديد من الفقرات 
ها 

ّ
التفاعلية والترفيهية الــتــي تــم بث

على الــهــواء مــبــاشــرة عبر أثــيــر إذاعــة 
 من جناح الشركة، 

ً
360 إف إم مباشرة

وشــهــدت الفعالية تــقــديــم الــعــديــد من 
الجوائز على الجماهير والفائزين على 

مدار أسبوع.  
ــلـــى أن تــكــون  وحــــرصــــت »زيــــــــن« عـ
مــن أوائـــل الــداعــمــيــن االستراتيجيين 
لمشروع »ونتر وندرالند« الذي يأتي 
ــــى مـــن لــنــدن إلـــى الــكــويــت  لــلــمــرة األولـ
 من إيمانها بــالــدور الحيوي 

ً
انطالقا

الذي يؤديه القطاع الخاص الكويتي 
في دعم مختلف المشاريع الترفيهية 
والترويحية الكبرى في البالد، والتي 
تــقــّدم بيئة ترفيهية آمــنــة وفـــق أعلى 
معايير الــجــودة، وتسهم فــي تنشيط 
الــحــركــتــيــن االقــتــصــاديــة والــســيــاحــيــة 

في الدولة.

احتفال موظفي »زين« باألعياد الوطنية

ــمــت »زيـــن« 
ّ
كــعــادتــهــا الــســنــويــة، نــظ

احتفالية خــاصــة لموظفيها احتفاء 
بــاألعــيــاد الوطنية لــدولــة الكويت في 
مـــقـــر الـــشـــركـــة الـــرئـــيـــســـي بـــالـــشـــويـــخ، 
بحضور مسؤولي اإلدارة التنفيذية، 
حيث اجتمعت عائلة »زين« على أنغام 
 عن حّبهم ووفائهم 

ً
حب الوطن تعبيرا

للكويت في أعيادها تحت شعار »يا 
زين الكويت«.

ــــة حــــضــــور  ــيـ ــ ــالـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــدت االحـ ــ ــهـ ــ ــ وشـ
مسؤولي اإلدارة التنفيذية في الشركة، 
إضـــافـــة إلـــى حــشــد كــبــيــر مـــن موظفي 
»زين« من مختلف القطاعات واإلدارات، 
وذلك في أجواء وطنية جميلة عكست 

روح العائلة الواحدة.
ــعــتــبــر هــــذه الــفــعــالــيــة أحــــد أبـــرز 

ُ
وت

األنشطة والــبــرامــج االجتماعية التي 
ــفــيــهــا فــي شهر 

ّ
تنظمها »زيــــن« لــمــوظ

فبراير مــن كــل عــام، حيث تجمع هذه 
المناسبة الوطنية الجميلة موظفي 
الشركة مع اإلدارة التنفيذية بالشكل 
ــر الـــروابـــط بين  ز مــن أواصــ

ّ
الـــذي يــعــز

أفراد عائلة »زين«، وتجدد روح الفريق 
الواحد تحت راية حب الوطن.

»الكويتية لالستثمار« ترعى مؤتمر االتحاد الوطني 
لطلبة الكويت - المملكة المتحدة

ــة الــــكــــويــــتــــيــــة  ــ ــركــ ــ ــشــ ــ شـــــــاركـــــــت الــ
لالستثمار برعاية مؤتمر االتحاد 
الوطني الـــ 56 لطلبة الــكــويــت- فرع 
المملكة المتحدة، الذي أقيم برعاية 
وحــضــور سفير الــكــويــت بالمملكة 
ــدر الــعــوضــي،  الــمــتــحــدة وأيـــرلـــنـــدا بـ
ومـــثـــل »الــكــويــتــيــة لــالســتــثــمــار« في 
حـــضـــور فـــعـــالـــيـــات الـــمـــؤتـــمـــر طـــالل 
الرشدان- مدير أول العالقات العامة 

واإلعالم.
وشــــــارك الــــرشــــدان فـــي فــعــالــيــات 
ــر، الــــــــذي تـــضـــمـــن أنــشــطــة  ــمــ ــؤتــ ــمــ الــ
ــة وفــــكــــريــــة  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــقـ ــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة وثـ
ــة  ــافـ ــيـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، إضـ ــيـــاسـ وسـ
ات األكــاديــمــيــة، وتنظيم  إلـــى الــلــقــاء
مسابقات وفقرات ترفيهية ورياضية.

وأعــربــت »الكويتية لالستثمار« 
ــهـــذا  ــا لـ ــهــ ــتــ ــايــ ــي رعــ ــ ــا فــ ــرهــ ــخــ ــن فــ ــ عــ
المؤتمر الــطــالبــي المتميز، والــذي 
يعتبر أحد أكبر التجمعات الطالبية 
للكويتيين الــدارســيــن فــي الــخــارج، 
ضمن استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة تجاه قطاعي 
الــشــبــاب والتعليم الــتــي دأبـــت على 
ــتــــزام بــهــا مــنــذ ســـنـــوات عــديــدة،  االلــ
لتعزيز دورهــا االجتماعي الناشط 
في خدمة المجتمع بمختلف فئاته.

وأقــيــم المؤتمر السنوي أيــام 24 
 مع احتفاالت 

ً
و25 و26 فبراير، تزامنا

الكويت بعيديها الوطني والتحرير، 
وشارك فيه نحو ألفي طالب وطالبة، 
في أحد أكبر تجمعات طلبة الكويت 

ــيـــن فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة،  الـــدارسـ
حيث يلتقي الطلبة من جميع مدن 
ومــنــاطــق الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة ضمن 

ــنــــوي، وبـــــأجـــــواء وطــنــيــة  تــجــمــع ســ
كويتية في العاصمة لندن.

الــرشــدان يتسلم درع تكريم مــن السفير 
العوضي وسالم الهشال رئيس االتحاد

 »الحمراء للتسوق« يدخل »غينيس« 
بأكبر عرض ماكرون

أعلن مركز الحمراء للتسوق ان عرض 
ماكرون ُيعد األكبر في العالم على شكل 
 
ً
 قياسيا

ً
علم الكويت، والـــذي حقق رقــمــا

دّون فــــي مــــوســــوعــــة غــيــنــيــس لــــألرقــــام 
القياسية، يوم الخميس 23 فبراير. 

تم تنظيم العرض بمركز التسوق، في 
إطار احتفاالت »الحمراء« بموسم األعياد 
ــر، حـــيـــث يــجــري  ــرايـ ــبـ الـــوطـــنـــيـــة لــشــهــر فـ
ــز« وبرعاية  الــعــرض بــالــتــعــاون مــع »رونــ

من »أوردبل«. 
وتميز العرض بمجموع 9600 ماكرون، 
ــقـــارب 260 ســـاعـــة عمل  ــا يـ واســـتـــغـــرق مـ
 
ً
 رقما

ً
لتحضيره من 9 موظفين، محطما

 لم يهزم منذ عام 2013. واستمر 
ً
قياسيا

الــعــرض حتى السبت 25 فبراير بألوان 
علم الكويت النابضة بالحياة.

خالل تسلم شهادة »غينيس«

»الوطني«: أداء قوي للمؤشرات االقتصادية 
الرئيسية في الربع األخير من 2022

»تعافي سوق العمل مع عودة الوافدين والحكومة تخطط لزيادة تعيينات المواطنين«
 في 

ً
سجلت المؤشرات االقتصادية أداء قويا

الربع الرابع من عام 2022، وسط تحسن اإلنفاق 
االستهالكي والطلب على االئتمان، فيما  حافظ 
الــنــشــاط الــعــقــاري على أداء جيد مــع تصاعد 
الرياح المعاكسة لالقتصاد العالمي وتشديد 

األوضاع النقدية. 
وحـــســـب تـــقـــريـــر صــــــادر عــــن بـــنـــك الــكــويــت 
ــت وتـــــيـــــرة الــــنــــمــــو لــبــعــض  ــدلــ ـــتــ ــــي، اعـ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
الــمــؤشــرات مــع بــدايــة الــربــع الــرابــع مــن 2022 
بعد تسارع وتيرة هــذه األنشطة في الفترات 
السابقة، على خلفية مزيج من العوامل التي 
تضمنت تالشي الطلب المكبوت بعد الجائحة 

وتأثيرات قاعدة األساس. 
كما تباطأ معدل التضخم الكلي، الذي أنهى 
الـــعـــام عــنــد مــســتــوى 3.2% مــقــابــل 4.7% في 
أبريل. وتمكنت أسعار النفط من عكس بعض 
التراجعات التي شهدتها في وقت سابق والتي 
كانت مرتبطة بالمخاوف المتعلقة بالركود 
العالمي وعادت لتسجل مكاسب سنوية بأكثر 
من 10% )مزيج خام برنت( في نهاية ديسمبر.

من جهة أخرى، كشفت الحكومة عن مسودة 
مــــوازنــــة تــوســعــيــة لــلــســنــة الـــمـــالـــيـــة الــمــقــبــلــة 
ــادة فـــي الــنــفــقــات  ــ )2024/2023(، تــضــمــنــت زيـ
لمستويات قياسية. وسيدعم الموقف المالي 
الــمــقــتــرح االســـتـــهـــالك والـــنـــشـــاط االقــتــصــادي 
ات  ــم يــتــضــمــن إجـــــــراء فــــي عـــــام 2023، وإن لــ
كافية لتعزيز االستدامة المالية على المدى 

المتوسط.

تعافي سوق العمل
 

ــوق الـــعـــمـــل بـــدأ  ــ ــى أن سـ ــ تــشــيــر الــــدالئــــل إلـ
يتعافى بعد صدمة الجائحة، مع ارتــفــاع كل 
ــن الـــتـــعـــداد الــســكــانــي ومــــعــــدالت الــتــوظــيــف  مـ
مــرة أخــرى. وكشفت بيانات اإلدارة المركزية 
لإلحصاء ونــظــام معلومات ســوق العمل عن 
ارتفاع معدل نمو العمالة اإلجمالية )باستثناء 
العمالة المنزلية( بما نسبته 3.8% على أساس 

سنوي في الربع الثالث من عام 2022 مع عودة 
العمالة الوافدة مرة أخرى للبالد، على الرغم 
مــن أن الــحــفــاظ عــلــى هـــذا الــمــعــدل قــد يتطلب 
زيــادة في أنشطة المشاريع. وفي ذات الوقت، 
ارتفع معدل توظيف المواطنين الكويتيين بما 
نسبته 3.4% على أســاس سنوي ليصل إلى 
حوالي 439 ألف وظيفة في الربع الثالث من عام 
2022، بدعم رئيسي من تعيينات القطاع العام. 
وقــــد يــشــهــد عــــام 2023 الــمــزيــد مـــن الــنــمــو 
فـــي ضــــوء مـــســـودة الـــمـــوازنـــة لــلــســنــة الــمــالــيــة 
2024/2023 والــتــي خــصــصــت نــفــقــات تغطي 
حـــوالـــي 21 ألـــف وظــيــفــة جـــديـــدة للمواطنين 

الكويتيين.

استقرار معدالت التضخم 

 
ً
جــاء تضخم أســعــار المستهلكين مستقرا
فــي الــربــع الــرابــع مــن عــام 2022، إذ لــم تتغير 
قراءة شهر ديسمبر وبقيت عند مستوى %3.2 
على أساس سنوي مقارنة بالمعدل المسجل 
بنهاية سبتمبر. ويــبــدو أن ضغوط األسعار 
لــلــفــئــة الــفــرعــيــة الـــخـــاصـــة بـــالـــمـــواد الــغــذائــيــة 
والمشروبات بدأت بالتزايد مرة أخرى، حيث 
ارتفعت بنسبة 7.5% على أســاس سنوي في 
ديسمبر مقابل 6.5% في سبتمبر، نتيجة زيادة 
أسعار األسماك والمأكوالت البحرية )+%25 

على أساس سنوي(. 

مسودة الموازنة 2024/2023

أصدرت الحكومة مسودة الموازنة األولية 
للسنة المالية 2024/2023، والتي تقدر تسجيل 
عجز مالي للمرة الثانية على التوالي يصل إلى 
6.8 مليارات دينار )13% من الناتج المحلي 
اإلجمالي(، نتيجة الرتفاع مخصصات النفقات 
البالغة 26.3 مليار ديــنــار )+11.7% مقارنة 
بــالــمــوازنــة الــســابــقــة( ووصــــول اإليـــــرادات إلــى 
19.5 مليار دينار )-16.9% مقارنة بالموازنة 

ــرادات على  ــ الــســابــقــة(. وتستند تــقــديــرات اإليــ
افتراض سعر برميل النفط عند متوسط قدره 
 ووصــــول مــعــدل اإلنــتــاج إلـــى 2.68 

ً
70 دوالرا

 للبرميل 
ً
، مقابل 80 دوالرا

ً
مليون برميل يوميا

، على التوالي، في 
ً
و2.73 مليون برميل يوميا

الموازنة السابقة. 
وعلى صعيد النفقات، تجدر اإلشـــارة إلى 
 من الزيادة في النفقات يتعلق 

ً
 كبيرا

ً
ا أن جزء

بالتسوية االستثنائية التي تدفع مرة واحدة 
لسد متأخرات السنوات السابقة لدعم الكهرباء 

والوقود المحلي )1.5 حوالي مليار دينار(. 
وتشمل النفقات المتبقية تخصيص قيمة 
أعلى لألجور والضمان االجتماعي )1.0 مليار 
دينار لبدالت اإلجازات وبدالت الطالب(، بينما 
تــرى الحكومة انخفاض النفقات الرأسمالية 
إلى حوالي 2.5 مليار دينار )-15.2% مقارنة 

بالموازنة السابقة(. 
وضمن عــرض الحكومة للموازنة، أدرجــت 
لــلــمــرة األولــــى ضــمــن بــنــد اإليـــــرادات »إيــــرادات 
الجهات المستقلة« بقيمة إجمالية 1.8 مليار 
دينار. وتساهم إضافة هذا البند خفض العجز 
إلى 5.1 مليارات دينار. في حين إذا تم استبعاد 
البنود الجديدة على جانبي اإليرادات والنفقات 
فسيتسع العجز إلى 5.3 مليارات دينار، مما 
يمثل زيـــادة هائلة مــقــارنــة بالعجز المتوقع 
 للسنة الــمــالــيــة الحالية 

ً
بقيمة 123 مــلــيــونــا

.)2023/2022(
ــى أن الــــمــــوازنــــة  ــ ــيـــحـــات إلــ ــتـــرجـ ــر الـ ــيـ وتـــشـ
 بنهاية 

ً
 صغيرا

ً
الحكومية قــد تحقق فائضا

المطاف، يصل لنحو 600 مليون دينار )%1.2 
 للتوقعات 

ً
من الناتج المحلي اإلجمالي(، وفقا

التي تشير إلــى ارتفاع أسعار النفط بالتالي 
العائدات النفطية المحققة مقارنة بالمستويات 
 للبرميل 

ً
المدرجة ضمن الموازنة )90 دوالرا

 
ً
 للبرميل( وبــاعــتــبــار أيــضــا

ً
مــقــابــل 70 دوالرا

التوجهات التاريخية للحكومة التي تتمثل في 
عدم إنفاق كامل مخصصات الموازنة )%95-90 

من الموازنة(.

مسودة موازنة 
السنة المالية 

2024/2023 تتضمن 
زيادة النفقات 

الداعمة لالستهالك 
مع اعتماد 

مخصصات كبيرة 
لألجور والدعوم

جانب من الفعاليات

 611 مليون دوالر أرباح
»إيكويت« في 2022

أعلنت مجموعة إيكويت، أرباحها لعام 2022 
محققة إيـــرادات إجمالية بلغت 3.947 مليارات 
دوالر أميركي في العام 2022، مقارنة مع 4.159 

مليارات في عام 2021. 
ــل بــعــد  ــ ــافـــي دخـ كـــمـــا ســجــلــت الــمــجــمــوعــة صـ
احتساب الضرائب بلغ 611 مليون دوالر في حين 
بلغت األربــاح قبل الفوائد والضرائب واإلهــالك 
واالستهالك ما قيمته 1.217 مليار دوالر، مقارنة 
بمبلغ 1.109 مليار و1.735 مليار  على التوالي 

خالل عام 2021.
وعلى الرغم من ظروف السوق المتغيرة التي 
واجــهــتــهــا، فـــإن إيــكــويــت تمكنت مــن المحافظة 
على مرونتها، ومــن خــالل التركيز على قدرتها 
التنافسية من حيث التكلفة والمواد األولية، فقد 
 فــي االستجابة لتوجهات الطلب 

ً
نجحت أيــضــا

وتحسين هامش الربحية، مما نتج عنه نموذج 
تشغيل منخفض التكلفة وخلق تدفقات نقدية 

قوية.
ــال نــاصــر  ــ ــذه الـــنـــتـــائـــج، قــ ــ ــلـــى هــ  عـ

ً
وتـــعـــلـــيـــقـــا

الدوسري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت، 
إنه »مع تراجع األوضــاع االقتصادية في جميع 
أنحاء العالم، قمنا بتبني تدابير منتقاة مباشرة 
وطويلة األجل كانت بمنزلة الدافع المحرك للعمل 
وفق مقاييس أداء مرنة، بالتالي حافظنا على قوة 
مركزنا المالي من خــالل مخصصات رأسمالية 

منضبطة ومتوازنة«.
وأضاف الدوسري: »سنواصل إدارة عملياتنا 
مــة أعمالنا مــع ظـــروف الــســوق المتغيرة  ومــواء
مـــن أجــــل خــلــق قــيــمــة طــويــلــة األجـــــل لــشــركــائــنــا 
فــي الــنــجــاح، مستفيدين مــن قــدرتــنــا التنافسية 

والمرونة التشغيلية«.
وتــعــكــس الــنــتــائــج الـــتـــي حــقــقــتــهــا مــجــمــوعــة 
ات تشغيلية  إيــكــويــت مـــدى تــركــيــزهــا عــلــى كــفــاء
عالية وتكلفة تنافسية واتباع نهج استباقي في 
التغلب على التحديات ومتغيرات السوق وانتهاج 

استراتيجية مستدامة طويلة األجل.

اللوغاني يتسلم مهام منصبه الجديد 
 لـ »أوابك«

ً
 عاما

ً
أمينا

م جمال اللوغاني مهام 
َّ
تسل

 لمنظمة األقطار 
ً
 عاما

ً
عمله أمينا

ــدرة لــلــبــتــرول  ــمــــصــ ــة الــ ــيـ الـــعـــربـ
 من أمس. 

ً
)أوابك(، اعتبارا

وأعرب اللوغاني، في تصريح 
مــقــتــضــب، عــــن شـــكـــره الــعــمــيــق 
لــمــجــلــس وزراء الــمــنــظــمــة على 
الــثــقــة الــكــبــيــرة الــتــي مــنــحــت له 
ــة الـــعـــامـــة  ــ ــانـ ــ لـــتـــولـــي مــــهــــام األمـ
 أن يـــكـــون عند 

ً
لــلــمــنــظــمــة، آمـــــال

ُحسن ظن الجميع.
 
ً
ــه لــــن يــــدخــــر جـــهـــدا ــ وقـــــــال إنــ
في سبيل تطوير عمل ونشاط 
ــة، بــــــهــــــدف مــــواكــــبــــة  ــ ــمـ ــ ــــظـ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
التحديات والتطورات المستجدة 

في مجال الطاقة، كأمن الطاقة 
 عن 

ً
وقضايا تغير المناخ، فضال

التحديات الجيوسياسية التي 
تــلــقــي بــظــاللــهــا عــلــى االقــتــصــاد 

العالمي.
وأكد أن ما تواجهه الصناعة 
البترولية من تحديات في الوقت 
ــر يــتــطــلــب مــــن األمـــانـــة  الـــحـــاضـ
ــاء فــي  ــ ــة والـــــــــدول األعـــــضـ ــامـ ــعـ الـ
المنظمة بذل مزيد من الجهود، 
لــتــعــزيــز الــتــعــاون فــيــمــا بينها، 
 حرصه الشديد على بذل 

ً
مبديا

كـــل مـــا بــوســعــه لــلــعــمــل فـــي هــذا 
االتـــجـــاه، لتحقيق مــا فــيــه خير 
ومصلحة جميع الدول األعضاء.

جمال اللوغاني
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 مــع الــفــعــالــيــات المصاحبة 
ً
تــزامــنــا

لـــأعـــيـــاد الـــوطـــنـــيـــة، قــــام فـــريـــق قــطــاع 
التواصل المؤسسي بالبنك التجاري، 
بمشاركة العمال الموجودين في موقع 
عملهم فرحة األعياد الوطنية، بتوزيع 

ــة وأعـــــــام الــكــويــت  ــاريـ ــتـــذكـ الـــهـــدايـــا الـ
عليهم، احتفااًل بهذه المناسبة، وفي 
إطــــار فــعــالــيــات حــمــلــة »هـــــّون عليهم« 
الرامية إلى االهتمام بفئة عمال البناء 
والتنظيف وإدخـــال البهجة والسرور 

على نفوسهم في جميع األوقات. 
وفي هذا السياق، أكدت نائب المدير 
الــــعــــام– قـــطـــاع الـــتـــواصـــل الــمــؤســســي، 
ــاري«  ــتــــجــ أمــــانــــي الـــــــــورع، اهـــتـــمـــام »الــ
ومــشــاركــتــه المستمرة فــي النشاطات 
االجــتــمــاعــيــة واإلنــســانــيــة الــتــي تخدم 

أفراد المجتمع كافة. 
ــبـــة احـــتـــفـــاالت  ــنـــاسـ ــمـ وتــــابــــعــــت: »بـ
الكويت بالعيد الوطني ويوم التحرير، 
رأينا مشاركة عمال التنظيف والبناء 
فرحة األعياد والمناسبات الغالية على 
«، مــؤكــدة الـــدور المهم 

ً
قلوبنا جميعا

الذي يقع على عمال التنظيف والبناء 
في المحافظة على بيئة صحية خالية 
من المخلفات، منوهة بأن البنك أدرك 
أهمية تقديم كل الدعم والرعاية لهذه 
 في 

ً
اقا الفئة منذ وقت طويل، بل كان سبَّ

تدشين حملة »هّون عليهم« الموجهة 
لهذه الفئة، والتي حازت جائزة العمل 
االجتماعي الــرائــد على مستوى دول 

مجلس التعاون الخليجي.

مــع انــتــهــاء شهر فــبــرايــر، يتبقى شهر 
واحد فقط على انتهاء فرصة المشاركة في 
سحب مليونير الدانة نصف السنوي من 
بنك الخليج، إذ إن الفرصة األخيرة لإليداع 
ــل هـــي يــــوم 31 مـــــارس الـــجـــاري،  ــأهـ ــتـ والـ
 أن 

ً
لربح جائزة الـ 1.000.000 دينار، علما

السحب نصف السنوي سيقام في تاريخ 
13 يوليو 2023، بحضور ممثلي وزارة 
التجارة والصناعة، وشــركــة إرنــســت آند 

.)Ernst & Young( يونغ
وإلى جانب سحب المليون دينار، يقدم 
حــســاب مليونير الــدانــة مــن بنك الخليج 
العديد من الفرص لمكافأة العماء على 
ادخارهم ومواظبتهم على التوفير، حيث 
يــقــدم الــحــســاب ســحــوبــات شــهــريــة للفوز 
بــألــف ديــنــار لعشرة فــائــزيــن، إضــافــة إلى 
سحبين ربــع سنويين جائزة كل منهما 
 عن السحب السنوي 

ً
100.000 دينار، فضا

الكبير البالغة قيمة جائزته 1.500.000 
دينار.

وكل ما يتعين على العميل للمشاركة 
ــذه الـــســـحـــوبـــات أن يــفــتــح حــســاب  ــ فــــي هـ
مليونير الدانة، ويودع فيه قبل آخر موعد 
لإليداع والتأهل، وأن يحافظ على المبلغ 
الـــمـــودع فـــي الــحــســاب بـــأال يــقــل عـــن 200 
دينار، أو أن يزيده للحصول على فرص 
ربح أكثر باستمرار. ومن الجدير بالذكر 
أنه يمكن لعماء بنك الخليج فتح حساب 
الدانة واإليــداع فيه إلكترونيا عن طريق 

التطبيق أو الموقع اإللكتروني.

مـــــــنـــــــذ انــــــــــطــــــــــاق الــــحــــمــــلــــة 
الــمــصــرفــيــة الـــتـــوعـــويـــة »لــنــكــن 
على درايــــة«، بــمــبــادرة مــن بنك 
ــاد  ــ ــحـ ــ الــــكــــويــــت الـــــمـــــركـــــزي واتـ
مصارف الكويت، يواصل بنك 
برقان مواكبة جميع التطورات 
والتوصيات التي توصي بها 
الــحــمــلــة، مـــن خــــال الــمــشــاركــة 
كـــشـــريـــك داعــــــم وأســــاســــي عــبــر 
الــتــزامــه بتسليط الــضــوء على 
محاور وتفاصيل الحملة، بما 
يساهم في رفع مستوى الوعي 
ــز الــثــقــافــة  ــزيـ ــعـ الـــمـــصـــرفـــي، وتـ
الــمــالــيــة بــيــن أفـــــراد الــمــجــتــمــع، 
لـــــضـــــمـــــان أمــــــانــــــهــــــم وســـــامـــــة 

بياناتهم المالية والشخصية.
 
ً
ــرقــــان« جــهــدا خـــر »بــ وال يـــدَّ

فــي الــتــعــريــف بــمــبــادئ حملة 
»لــنــكــن عــلــى درايـــــة« خـــال كل 
األنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الــتــي 
ــن الـــــمـــــبـــــادرات  ــمــ تــــــنــــــدرج ضــ
الــتــي يــشــارك فــي رعــايــتــهــا أو 
تــنــظــيــمــهــا، إضـــافـــة إلــــى نشر 

الــمــواد التثقيفية والتوعوية 
والـــــرســـــائـــــل الــــمــــوجــــهــــة عــبــر 
صــفــحــاتــه بــمــواقــع الــتــواصــل 
االجتماعي وقنواته الرقمية 
المتنوعة، للوصول إلى أكبر 
عــــــدد مـــــن األفــــــــــــراد، والـــتـــأكـــد 
مــن وصــولــهــم إلـــى المستوى 
الـــمـــطـــلـــوب والـــــــضـــــــروري مــن 

الوعي المصرفي الذي يحافظ 
على أمانهم المالي.

 على الـــدور الــريــادي 
ً
وتعقيبا

الـــــذي يـــقـــوم بـــه الــبــنــك فـــي إطـــار 
مــســانــدة انــتــشــار الــحــمــلــة، قالت 
ــرة  ــ ــ خــــلــــود الــــفــــيــــلــــي، رئــــيــــس دائـ
التسويق واالتصاالت للمجموعة، 
إن »بنك برقان يعتبر المبادرات 
والفعاليات المجتمعية والمالية 
منصة مــؤثــرة فــي نشر المبادئ 
الـــجـــوهـــريـــة لــحــمــلــة )لــنــكــن على 
دراية(، عن طريق مشاركة المواد 
المطبوعة، والحوارات التثقيفية 
والتوعوية المباشرة مع األفراد، 
بـــهـــدف مــســاعــدتــهــم فــــي تــجــنــب 
الــمــمــارســات المالية المشبوهة 
ــيــــاالت الــمــالــيــة  ــتــ ومـــخـــاطـــر االحــ
اإللكترونية وغيرها، إضافة إلى 
الحرص على التواصل اإليجابي 
الفعال مع جميع أفراد المجتمع 
فــي هـــذا الــخــصــوص عــبــر مــواقــع 
الــتــواصــل االجتماعي والــقــنــوات 
ــة الـــــخـــــاصـــــة بــــالــــبــــنــــك،  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــرقـ ــ الـ

لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم 
ــة،  ــلـ ــمـ ــحـ ــة، فــــــي إطــــــــــار الـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الـ
واطــاعــهــم على أحـــدث منتجات 
ــان( الــمــصــرفــيــة  وخــــدمــــات )بـــــرقـــ
الــمــبــتــكــرة الـــتـــي تــضــمــن أمــانــهــم 

المالي«.
وأضـــــافـــــت الـــفـــيـــلـــي: »يــتــبــنــى 
 
ً
 وأســاســيــا

ً
 فـــاعـــا

ً
)بــــرقــــان( دورا

فـــي الــقــطــاع الــمــصــرفــي المحلي 
ــعـــي،  ــمـ ــتـ ــجـ ــمـ ــد الـ ــيــ ــعــ ــــى الــــصــ ــلـ ــ عـ
 بـــشـــعـــاره 

ً
ا ــلـــى ذلــــــك بـــــــــدء ــتـــجـ ويـ

 
ً
الــرئــيــســي )أنــــت دافــعــنــا(، مــــرورا
بجميع المساهمات والمبادرات 
االجتماعية المهمة التي يشارك 
ــا، كما  ــهـ فـــي رعــايــتــهــا أو إطـــاقـ
يــســعــى الـــبـــنـــك لـــمـــواكـــبـــة أحــــدث 
الــتــقــنــيــات، والــحــلــول والــخــدمــات 
ــتـــحـــول  ــلــــك الـ الـــمـــصـــرفـــيـــة فـــــي فــ
ــا يـــضـــمـــن الــمــضــي  ــمـ ــمــــي، بـ ــرقــ الــ
 نـــحـــو مــســتــقــبــل مــصــرفــي 

ً
ــــدمــــا

ُ
ق

 واستدامة 
ً
، وأمــانــا

ً
ــارا أكثر ازدهــ

في القطاع المصرفي بالكويت«.

أعــلــن بنك وربـــة إطـــاق خدمة 
»Google Pay™« لجميع عمائه. 
وتــعــتــبــر الــخــدمــة وســيــلــة الــدفــع 
، والـــتـــي 

ً
ــر أمـــــانـــــا ــثــ الـــرقـــمـــيـــة األكــ

ستتيح لعماء البنك إجـــراء كل 
عمليات الدفع من خال مختلف 

األجهزة الذكية.
ــيـــان  ــي بـ ــ ــــك، فــ ــنـ ــ ــبـ ــ وأوضـــــــــــح الـ
ــي، أن إطــــــــاق الـــخـــدمـــة  ــافــ ــحــ صــ
الـــجـــديـــدة لـــعـــمـــاء »وربــــــــة« ُيــعــد 
نقلة مهمة في استخدام خدمات 
البنك الــرقــمــيــة، مــا يــوفــر المزيد 
من السهولة والراحة واألمان في 
معامات الدفع والشراء اليومية.
وفــي هــذا السياق، قــال رئيس 
الــمــجــمــوعــة الــمــصــرفــيــة لــأفــراد 
في »وربة«، أحمد القطامي: »هذه 
ــار حــرص  الــخــطــوة تــأتــي فـــي إطــ
البنك على تطوير مجموعة حلول 
الدفع الرقمية المبتكرة لمواجهة 
تحديات العصر، وتزويد العماء 
بأحدث تقنيات الدفع، ما يمنحهم 
تـــجـــربـــة مــصــرفــيــة فــــريــــدة تــلــبــي 
تــطــلــعــاتــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم، مع 

ضمان معدالت أعلى لمستويات 
الحماية واألمان«.

ــامـــي، أن هـــذه  ــقـــطـ وأضـــــــاف الـ
الخطوة تؤكد استراتيجية البنك 
فــي تــقــديــم الــخــدمــات المصرفية 
الرقمية، مع منح العماء القدرة 
عــلــى إدارة مــدخــراتــهــم بسهولة 
ــذه الــخــدمــة  ــ ــر أن هـ ــ وُيــــســــر. وذكــ
ــة« الــقــيــام  ــ ــ ســتــتــيــح لــعــمــاء »وربـ

بــعــمــلــيــات الــــدفــــع بـــكـــل ســهــولــة، 
ــن داخــــــل الـــتـــطـــبـــيـــق، أو  ســــــواء مــ
عند الــشــراء على اإلنترنت، دون 
الــــحــــاجــــة إلنــــشــــاء حــــســــابــــات أو 
إدخال معلومات بطاقات االئتمان 
وعـــنـــوان الــشــحــن والــفــواتــيــر في 

كل مرة.
وذكــر أنــه تمت مــراعــاة األمــان 
لــخــاصــيــة أســاســيــة فـــي تصميم 
لــــدفــــع  ا عــــنــــد   ™Google Pay
باستخدام البطاقات المصرفية، 
إذ ال يتم تخزين أرقـــام البطاقة 
على الجهاز، وبــداًل من ذلــك يتم 
ــــاب شــخــصــي  ــــسـ إنـــــشـــــاء رقـــــــم حـ

للجهاز وتشفيره.
ــه يــمــكــن الــدفــع  ــار إلــــى أنــ ــ وأشــ
بــاســتــخــدام األجـــهـــزة الــذكــيــة في 
المتاجر والمطاعم والكافيهات 
والــفــنــادق وغــيــرهــا بــكــل سهولة 
في جميع أنحاء العالم، إلى جانب 
الشراء عبر اإلنترنت، باستخدام 
خواص بصمة اليد أو الوجه على 

األجهزة.
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»الوطني« يجدد رعايته لفريق الغوص الكويتي
يحرص بنك الكويت الوطني على دعم 
جميع المبادرات التي تساهم في تعزيز 
مفاهيم االستدامة والحفاظ على البيئة. 
وفي هذا اإلطار، أعلن البنك تجديد رعايته 
لــفــريــق الــغــوص الــكــويــتــي للسنة الثانية 

على التوالي.
ويــهــدف الــبــنــك مــن خـــال هـــذه الــرعــايــة 
إلى التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة 
البحرية وشعابها المرجانية ومخاطر 

إلقاء المخلفات الضارة في البحر.
مـــــن جــــانــــبــــه ســــيــــقــــوم فــــريــــق الــــغــــوص 
الكويتي بتأهيل وحماية البيئة البحرية، 
وتشجيع العمل التطوعي لخدمة البيئة 
ــداد كــــوادر وطنية  الــبــحــريــة، مــن خـــال إعــ
متخصصة بالعمليات البحرية وصيانة 

المرابط المرجانية.
وتشمل جهود فريق الغوص الكويتي 
4 بــرامــج، هـــي: تثبيت وصــيــانــة الــمــرابــط 
البحرية، ورفع المخلفات وشباك الصيد 
الــمــهــمــلــة مـــن الــبــيــئــة الــبــحــريــة، وانــتــشــال 
ــيــــخــــوت والـــقـــطـــع الــبــحــريــة  الـــــقـــــوارب والــ
الغارقة، إضافة إلى الجوالت البحرية في 

بحر الكويت.

وخال العام الماضي قام فريق الغوص 
بــجــهــود كــبــيــرة فـــي مـــجـــال الــحــفــاظ على 
البيئة البحرية، أبرزها رفع مخلفات بوزن 
 خــــال 14 عــمــلــيــة وشـــبـــاك صيد 

ً
22 طـــنـــا

مهملة تــعــادل 6 أطــنــان خـــال 16 عملية 
بمناطق مختلفة من الخلجان والسواحل 

الكويتية.

كما تــم االتــفــاق بين »الــوطــنــي« وفريق 
الــغــوص عــلــى عـــدد مــن الــرحــات لتغطية 
دور الفريق فــي الحمات التي يقوم بها 
ــــدد مــن  لــحــمــايــة وتــنــظــيــف الــبــيــئــة فــــي عـ
المواقع، تشمل مقاطع توعوية وتنبيهية 
يلقيها أعضاء الفريق لزيادة الوعي العام 
بأضرار المخلفات على البيئة البحرية، كما 

سيتم نشر المقاطع في مواقع التواصل 
االجتماعي لـ »الوطني« والفريق.

وبهذه المناسبة، قال مدير أول بإدارة 
ــنــــي« طـــال  ــة فــــي »الــــوطــ ــامـ ــعـ الــــعــــاقــــات الـ
 فــي دعم 

ً
ــاق دائــمــا الــتــركــي، إن »الــبــنــك ســبَّ

كـــل الـــمـــبـــادرات والـــحـــمـــات الـــتـــي تــســاهــم 
في الحفاظ على البيئة، بما يدعم تعزيز 
ــتـــي تــمــثــل ركـــيـــزة  ــتــــدامــــة الـ مــفــاهــيــم االســ
أســاســيــة فـــي جــمــيــع أنــشــطــة أعــمــالــه عبر 

القطاعات كافة«.
وأضاف التركي: »دعمنا لفريق الغوص 
الكويتي في مبادراته وأنشطته للحفاظ 
 مع استراتيجية 

ً
على البيئة يأتي انسجاما

االستدامة المؤسسية التي يتبناها البنك، 
والتزامه الراسخ تجاه البيئة، والذي تتم 
ترجمته مــن خـــال إطـــاق هـــذا الــنــوع من 
الشراكات مع المؤسسات البيئية المحلية 

مثل فريق الغوص«.
وأكد أن البنك ينظم حمات توعوية عبر 
مواقع التواصل االجتماعي الخاصة به، 
بهدف زيادة الوعي بأهمية البيئة والحفاظ 
 
ً
عليها، السيما في وقت زاد االهتمام محليا
 بقضايا البيئة والتغير المناخي.

ً
وعالميا

خلود الفيلي

أحمد القطامي

لقطة جماعية لفريق »التجاري« في أحد أنشطة حملة »هّون عليهم«

خال تجديد الرعاية

»™Google Pay« وربة« يطلق خدمة«

»KIB«: المستشارة نادية الفضلي تحصل »التجاري« يشارك العمال فرحة األعياد الوطنية
على الماجستير في القانون العام

يــواصــل بنك الكويت الــدولــي )KIB( التزامه 
بــتــقــديــم الـــدعـــم لــمــوظــفــيــه مـــن كـــل الــقــطــاعــات 
واإلدارات، إذ تقدم بالتهنئة إلحدى موظفاته، 
الــمــســتــشــارة نــاديــة الــفــضــلــي، لحصولها على 
درجة الماجستير في القانون العام من جامعة 
الكويت بدرجة امتياز، بعد تقديم أطروحتها 
بعنوان »المسؤولية الدولية عن تلوث البيئة«.

وتــأتــي هــذه الــمــبــادرة المهمة مــن »KIB« في 
إطار التزامه المستمر باستراتيجيته الهادفة 
إلــــى تــمــكــيــن مــوظــفــيــه واالرتــــقــــاء بـــأدائـــهـــم في 
مسيرتهم العملية والشخصية، على حد السواء، 

باإلضافة إلى ترسيخ ثقافة النجاح والتميز بين 
كل شرائح كوادره البشرية.

وقـــال المدير الــعــام إلدارة الــمــوارد البشرية 
في »KIB« فراس الدارمي: »نشيد اليوم بإنجاز 
جــديــد حققته موظفتنا الــمــمــيــزة المستشارة 
نادية الفضلي، ونشعر بالفخر لنجاحها في 
استكمال درجـــة الماجستير بــالــقــانــون الــعــام، 
لما يمثله هذا اإلنجاز من تفوق على الصعيد 
األكــاديــمــي، وانــعــكــاس واضـــح اللــتــزامــنــا بدعم 
مواردنا البشرية وحرصنا على تفوقهم في كل 
خطوة من مراحل مسيرتهم المهنية معنا، كما 

أن هــذا اإلنجاز تحديدا يعد في غاية األهمية 
لنا، حيث دائما ما نضع االستدامة والممارسات 
 )ESG( البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

في صلب رؤيتنا المؤسسية«.
وأضـــــاف الــــدارمــــي: »نــتــقــدم بـــأحـــر الــتــهــانــي 
من الفضلي لهذا اإلنــجــاز المميز، إذ نــرى فيه 
قيمة مضافة وتقدما لنا، وسنواصل التزامنا 
ــم الـــكـــفـــاءات  بــاســتــراتــيــجــيــتــنــا الـــتـــي تــضــع دعــ
المتميزة في رأس قائمة األولويات، لمساعدة 
جميع موظفينا في تحقيق المزيد من اإلنجازات 

العلمية والعملية«.

»الخليج«: 31 مارس الموعد النهائي »برقان« يواصل دعمه لحملة »لنكن على دراية«
لإليداع والتأهل لجائزة المليون دينار

»األهلي« يعلن الفائز في 
سحب الفوز األسبوعي

أعلن البنك األهلي الكويتي فوز أحمد علي 
فــاح العلي فــي السحب األســبــوعــي لحساب 
الفوز للجوائز، بجائزة نقدية قدرها 10000 
دينار، الذي أقيم تحت إشراف وزارة التجارة 
والصناعة، وتم اإلعان عن اسم الفائز، أمس 

األول.
و»الفوز« هو حساب الجوائز األول من نوعه، 
والذي يتيح لعماء البنك األهلي الكويتي فرصة 
الفوز بجوائز ومكافآت كبرى، ومن خال حساب 
ــفـــوز« سيحظى عــمــاء الــبــنــك بــفــرصــة الــفــوز  »الـ
بمبلغ 10000 دينار ضمن السحب األسبوعي، 
وكذلك فرصة للفوز بالجائزة الكبرى وهي راتب 

شهري بقيمة 5000 دينار لمدة 10 سنوات. 

»المتحد« يعلن الرابح في سحب »الحصاد« الشهري
أعلن البنك األهلي المتحد نتيجة السحب الشهري 
من برنامج جوائز الحصاد اإلسامي، والذي أقيم أمس 
في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة. وحصل على الجائزة وقيمتها 

100 ألف د.ك العميل رائد أحمد عبدالغني.
وبهذه المناسبة، قدمت رئيسة إدارة قنوات التوزيع 
البديلة بالبنك األهلي المتحد هنادي خزعل التهنئة 
للفائز، متمنية له دوام التوفيق، وأعربت عن أملها أن 
يحالف التوفيق جميع عماء البنك في السحوبات 
القادمة، معربة في الوقت ذاته عن سعادتها البالغة 

بالثقة الغالية التي يضعها العماء في البنك. 
وأكدت خزعل أن البنك األهلي المتحد حرص منذ 
إطاق برنامج جوائز الحصاد اإلسامي على تقديم 
بــاقــة حــصــريــة مـــن الــجــوائــز بــمــا يــســهــم فـــي تحقيق 
تطلعات عمائه، ويعمل على تعزيز ثقافة االدخــار، 

وشــدد على الــتــزام البنك بتوفير الحلول المصرفية 
ــتــــي تــنــســجــم مــــع مــتــطــلــبــات الــعــمــاء  الـــحـــديـــثـــة، والــ

المختلفة.

... ويجري سحب النجمة األسبوعي
أجرى البنك التجاري سحبه األسبوعي على حساب النجمة، أمس األول، في 
مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 

أشكناني. 
وقام البنك بتغطية السحب مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي، وجاءت 

نتيجة السحب على النحو التالي:
سحب حساب النجمة األسبوعي – جائزة 5000 دينار من نصيب الفائز باسم 

هاشم منصور محمد.
يذكر أن جوائز »حساب النجمة« مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة، إضافة 
إلى تنوعها طوال السنة، والتي تتضمن سحوبات أسبوعية بقيمة 5000 دينار، 
وشهرية بقيمة 20000 دينار، إضافة إلى جائزة نصف سنوية بقيمة 500000 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في 

العالم بقيمة 1500000 دينار.

»األسواق«: ال طرح للمشتقات دون إطار متكامل إلدارة المخاطر
تشغيل الوسيط المركزي وتأهيل شركات الوساطة المالية... أولوية

 مـــع مـــا ذكـــرتـــه »الــجــريــدة« 
ً
تــفــاعــا

بشأن ملف إيقاف الشركات ومخاطره 
عــلــى األدوات الــمــالــيــة والــمــشــتــقــات 
الحديثة، قالت مصادر مسؤولة في 
هيئة أسواق المال، إن حماية السوق 
مــن مــثــل هـــذه الــشــركــات أمـــر حتمي، 
ويــعــزز جــودة المنتجات التي تبنى 
عــلــى أســهــم الــشــركــات الــمــدرجــة ذات 

الجودة العالية.
وكشفت المصادر أنه ال يوجد أي 
عاقة بين التأني في طرح المنتجات 
والمشتقات المالية، وإيقاف أو إلغاء 
الشركات ذات المخالفات الجسيمة، 
حيث إن طرح المنتجات والمشتقات 
الــمــالــيــة يــتــم وفــــق مــنــهــجــيــة منظمة 
ضمن برنامج تطوير شامل للسوق 
ارتقى بسببه سوق المال في الكويت 
إلى مصاف األسواق الناشئة، وجذب 
المليارات من االستثمارات األجنبية، 
وجاءت المشتقات المالية في مرحلته 

 لما تتطلبه المشتقات 
ً
األخيرة، نظرا

الــمــالــيــة مــن متطلبات أولــيــة تتعلق 
بالبنية التحتية، فــا يمكن طرحها 
ــار مـــتـــكـــامـــل إلدارة  ــ ــ ــود إطـ ــ ــ دون وجـ
المخاطر يكمن في تشغيل الوسيط 
المركزي، وتأهيل شركات الوساطة 
المالية )الوسيط المؤهل( ألخذ هذه 
األدوار، وهـــو مــا سيتم تحقيقه في 
المرحلة الــقــادمــة )الــجــزء الــثــانــي من 
المرحلة الثالثة( من مشروع تطوير 

السوق. 
وقالت إن المشتقات المالية تبنى 
 عـــلـــى أوراق مـــالـــيـــة مــعــتــبــرة، 

ً
عـــــــادة

وال يتم االلــتــفــات إلــى الــشــركــات ذات 
الــمــخــالــفــات الــجــســيــمــة، مــثــل بعض 
الــشــركــات المعرضة لــإللــغــاء، أو يتم 
إيقاف أسهمها عن التداول بين فينة 

وأخرى.   
ــة إلــــى مـــا ســـبـــق، أفــــادت  ــافـ بـــاإلضـ
ــأن الــمــشــتــقــات الــمــالــيــة  الـــمـــصـــادر، بــ

ــود ســيــولــة عــالــيــة على  ــ تــتــطــلــب وجـ
األصول التي تشتق منها )األسهم في 
هذه الحالة(، لذلك تم تطبيق العديد 
من المبادرات التي من شأنها تعزيز 
السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين 
ــــق جـــــــذب الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــريـ ــ )عـــــــن طـ
األجانب والمؤسسيين( في المراحل 
السابقة من مشروع تطوير السوق، 
بحيث يــتــم بــنــاء المشتقات المالية 
على قاعدة صلبة وسيولة أكبر )كما 

تم تحقيقه في الفترة األخيرة(.
ــه ال يــمــكــن الــربــط  وأشـــــارت إلـــى أنـ
ــركــــات ذات  بـــيـــن إيــــقــــاف أســــهــــم الــــشــ
األداء المتواضع أو ذات المخالفات 
ــنـــتـــجـــات أو  ــيـــمـــة، وطـــــــرح الـــمـ الـــجـــسـ
المشتقات المالية، ويعلم جميع من 
له عاقة أو استثمارات في سوق المال 
أن الــمــنــتــج ال يــدخــل ضــمــن ميزانية 
 Off Balance( الشركة التي تطرحه
Sheet(، وطــــرح الــمــنــتــجــات هــنــا من 

اخــتــصــاص الــشــركــات الــمــرخــص لها 
من قبل هيئة أسواق المال ومعظمها 
ملتزمة بلوائح الهيئة ولــم تتعرض 
 .

ً
لإليقاف إال في حاالت محدودة جدا

وزادت المصادر أن الهيئة ترتكز 
في تنظيمها لأسواق على المصلحة 
العامة ونــزاهــة البورصة والشركات 
المدرجة فيها، لذلك، فإنها ال يمكن أن 
تقبل استمرار إدراج شركات عاجزة 
عن تلبية متطلبات إدراجها ومتابعة 
الــتــزامــاتــهــا الــمــســتــمــرة جــــراء عملية 
 عن التضليل في عرض 

ً
اإلدراج، فضا

حــالــتــهــا الــمــالــيــة، وأن قــبــول وجـــود 
مــثــل هــــذه الـــشـــركـــات لـــه انــعــكــاســات 
خطيرة على نزاهة السوق كله وثقة 
 أنه ثبت 

ً
المستثمرين فيه، خصوصا

لــــدى الــهــيــئــة وقـــــوع الـــشـــركـــات الــتــي 
استحقت الشطب أو إيقاف أسهمها 

عن التداول في مخالفات جوهرية. 
وأضـــافـــت ان الــخــطــورة تــكــمــن في 

ــــوع مــن  ــنـ ــ ــل هــــــذا الـ ــثـ ــلـــى مـ اإلبـــــقـــــاء عـ
 لعامة المتعاملين 

ً
الشركات متاحا

)بما فيهم صغار المستثمرين( حيث 
ان ذلك سيعدم ثقة المستثمرين في 
 عن ذلك، فإن االستثمار 

ً
السوق، فضا

في أسواق المال ينطوي عليه مخاطر 
عديدة، ومنها أن يتم شطب الشركة 
ــنـــاك دور عــلــى  مــــن الــــســــوق، لـــذلـــك هـ
المساهم في تقييم مخاطر استثماره 
فـــي الـــشـــركـــات واســـتـــخـــدام حــقــه في 
مــحــاســبــة مــجــلــس اإلدارة مـــن خــال 

الجمعية العامة للشركة.  
وعليه، تكمن الــخــطــورة القصوى 
في إتاحة الشركات ذات المخالفات 
ــة لــــــلــــــتــــــداول لـــــــــدى عــــامــــة  ــمــ ــيــ الــــجــــســ
ــهـــم صـــغـــار  ــيـ الـــمـــتـــعـــامـــلـــيـــن، بــــمــــن فـ
الــمــســتــثــمــريــن، وبــعــد أن ُيــكــشــف عن 
مخالفاتها لقواعد البورصة أو لوائح 

اإلدراج لدى الهيئة.
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل، تــبــلــغ الــقــيــمــة 

الــســوقــيــة لجميع الــشــركــات الــتــي تم 
إلغاؤها في السنوات الخمس األخيرة 
ما يقارب 0.42% من إجمالي القيمة 
السوقية للشركات المدرجة، وبالتالي 
فإن إلغاء مثل هذا النوع من الشركات 
ال يؤثر على القيمة والسيولة العامة 
لــلــســوق، وال يـــؤثـــر عــلــى الــمــنــتــجــات 
التي تطرح، والتي تعتمد في األساس 
على الــشــركــات ذات السيولة والقيم 

المقبولة.
وشــددت المصادر على أن الهيئة 
تتبع أقــصــى درجـــات الشفافية عند 
إيــــقــــاف أو إلــــغــــاء الــــشــــركــــات، حــيــث 
يــتــم الــكــشــف عــبــر بــيــان صــحــافــي عن 
ــبـــاب الــرئــيــســيــة الــتــي اســتــدعــت  األسـ
صدور القرار، كما أنه يتم منح مهل 
ــروط مــعــلــنــة إلعــــطــــاء الـــشـــركـــات  ــ ــ وشـ
المخالفة فرصة لتصحيح مسارها، 
ومــعــالــجــة تــلــك الــمــخــالــفــات وحــالــة 

إدراجها.

محمد اإلتربي

شركات المخالفات 
الجسيمة خارج 

اهتمام أي مستثمر 
محلي أو أجنبي
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الجانب االجتماعي 
والشخصي مهم فيما 

نطرحه من حلول 
مصرفية ليكون 
 
ً
»بوبيان« فعليا

أسلوب حياة

المنتجات والخدمات 
التي طرحها البنك في 
الفترة األخيرة تأكيد 

على تواصله الدائم 
مع العمالء ومعرفة 

احتياجاتهم بدقة
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»بوبيان«... صدارة ارتبطت بعبارة »ألول مرة في الكويت« وال تزال
البنك أثبت ريادته في الخدمات الرقمية على مستوى الكويت والمنطقة

شــهــدت الــفــتــرة األخـــيـــرة إطــــاق بــنــك بوبيان 
مجموعة مميزة من المنتجات والخدمات التي 
تـــواكـــب ســعــي الــبــنــك الــمــســتــمــر لــيــكــون مــواكــبــا 
لتطلعات واحتياجات عمائه في مختلف نواحي 
حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، مــمــا يــحــقــق لــهــم الــمــزيــد من 

السهولة والراحة واختصار الوقت.
ولعل أبرز ما ميز هذه المنتجات والخدمات أنها 
حملت عبارة »ألول مرة في الكويت«، وهو ما اعتاد 
عليه »بوبيان« في السنوات األخيرة التي استطاع 
خالها أن يحقق الــصــدارة كأكبر منتج للحلول 
المصرفية التي تدخل السوق للمرة األولى، والتي 
تتواكب مع مسؤوليته االجتماعية كأحد روافد 

القطاع المصرفي.
وقــال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية 
الشخصية والرقمية عبدالله التويجري: »يؤكد 
طرحنا لنوعية معينة من الخدمات والمنتجات في 
الفترة األخيرة، وتحديدا العام الماضي، مدى قربنا 
من عمائنا، وحرصنا على تلبية احتياجاتهم 
ومــواكــبــة تطلعاتهم فــي الــحــصــول عــلــى نوعية 
خاصة من الخدمات المصرفية التي تجعل حياتهم 

أكثر سهولة وراحة«.
وأضاف التويجري: »ان نجاح هذه المنتجات 
والــخــدمــات لــم يكن ولــيــد الــصــدفــة، بــل هــو نتاج 
لدراسات عديدة تقوم بها اإلدارات المختصة بناء 
على متابعة مستمرة لعمائنا، والتعرف على 
مختلف وجهات نظرهم، سواء من خال اللقاءات 
المباشرة المستمرة أو من خال وسائل التواصل 

المختلفة، للتعرف على آراء العماء«.
مــن جــانــبــه، ذكــر رئــيــس الــخــدمــات المصرفية 
الخاصة والــخــدمــات المصرفية الشخصية في 
البنك عبدالله المجحم: »نحرص في بنك بوبيان 
على أن تكون لنا مساهمة في المجتمع، ونعتبر ما 
نطرحه من خدمات ومنتجات جزءا من مسؤوليتنا 
االجتماعية، خاصة أنها تلبي متطلبات ضرورية 

لمختلف الشرائح«.
وأردف المجحم: »مع عدم إغفالنا لمعايير الربح 
والخسارة فإن الجانب االجتماعي والشخصي مهم 
فيما نطرحه من حلول مصرفية ومالية لنكون 
 األقرب إلى العماء، وأن نستحق بالفعل أن 

ً
دوما

نكون )أسلوب حياة («.

Apple Pay
وفــــر بــنــك بـــوبـــيـــان مـــؤخـــرا لــعــمــائــه خــدمــة 
Apple Pay كونها تعد طريقة الدفع األكثر أمنا 
وخــصــوصــيــة، والــتــي تتيح للعماء إجـــراء كل 
عمليات الدفع باستخدام أجهزة Apple الخاصة 
بــهــم، لــتــكــون بــذلــك خــطــوة جــديــدة تــضــاف إلــى 
سجل »بــوبــيــان« نحو تطوير مجموعة حلول 
الدفع الرقمية المبتكرة وتزويد العماء بأحدث 
تــقــنــيــات، مــمــا يمنحهم تــجــربــة مصرفية 
فريدة تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم، 
مـــــــــع ضــــــــمــــــــان مـــــــــعـــــــــدالت أعـــــلـــــى 

لمستويات الحماية واألمان.
وتتميز خدمة Apple Pay في 
جوهرها باألمن والخصوصية 
والسهولة، حيث يمكن للعماء 
بـــكـــل بـــســـاطـــة تـــمـــريـــر هــاتــف 
 Apple Watch أو iPhone
بالقرب من جهاز الدفع لتنفيذ 
معاملة الــدفــع الـــا تامسية، 
وبذلك يتم توثيق كل معاملة 
 Apple Pay دفع تتم من خال
بــاســتــخــدام خــاصــيــة بصمة 
ــه Face ID أو بصمة  ــوجــ الــ
اإلصــبــع Touch ID أو الرقم 
الــســري للجهاز، إضــافــة إلى 
رمز سري يرسل لمرة واحدة، 
 Apple ـــقـــبـــل خــــدمــــة

ُ
كـــمـــا ت

Pay في المتاجر والمطاعم 
ــات والـــــفـــــنـــــادق  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ والـ
والعديد من األماكن األخرى 

حول العالم.

بطاقة دزة 
ــوة اســتــبــاقــيــة  ــطــ ــــي خــ فـ
تــؤكــد أن بــنــك بــوبــيــان هو 
ــرب إلـــى عــمــائــه، طــرح  ــ االقـ
ة« الجديدة مسبقة 

ّ
بطاقة »دز

الــــدفــــع، لــيــكــون بـــذلـــك أول 
بنك يطلق حــلــواًل مبتكرة 
لــلــعــمــاء الــمــقــبــلــيــن على 
الزواج بداًل من تقديم المهر 

النقدي أو الشيكات.
وتــــأتــــي بـــطـــاقـــة »دزة« 
لـــتـــنـــضـــم إلـــــــى مــجــمــوعــة 
ــان  ــيـ ــوبـ ــنــــك بـ بــــطــــاقــــات بــ
مــســبــقــة الـــدفـــع المتميزة 
ذات الـــعـــروض والــمــزايــا 
الــحــصــريــة وواحــــــــدة من 
ضمن الحلول المصرفية 
ــمــكــن الــعــمــاء 

ُ
الـــتـــي ســت

المقبلين على الزواج من 
الحصول على مجموعة 
متكاملة من المزايا، حيث 
تتميز البطاقة بتصميم 
راق ومـــمـــيـــز يــمــكــن من 
خاله حفر اســم كــل من 
.
ً
المعرس والعروس معا

عبدالله التويجري

Google Pay بوبيان« يقدم خدمة«

Wear OSWear OSلمستخدمي أجهزة أندرويد ولمستخدمي أجهزة أندرويد و
 Google Pay أعلن بنك بوبيان توفير خدمة
 Wearلعمائه من مستخدمي أجهزة أندرويد و
OS بالكويت، في إطار سعيه لتقديم أفضل حلول 
الدفع الرقمية المتطورة، لتشمل جميع عمائه، 
 وشمولية.

ً
بما يضمن لهم خدمات دفع أكثر تميزا

وقــال رئيس الخدمات المصرفية الخاصة 
والخدمات المصرفية الشخصية في »بوبيان«، 
عبدالله المجحم: »اليوم نحن على موعد جديد 
إلعــــان تــوفــيــر خــدمــة Google Pay لجميع 
عمائنا من حاملي مختلف بطاقات السحب 
اآللي والبطاقات االئتمانية والمسبقة الدفع، 
في خطوة تتواكب مع اهتمام البنك لتعزيز 
حلول الدفع الرقمية المبتكرة، وتزويد العماء 
بــأحــدث الــتــقــنــيــات، مــا يمنحهم 
تجربة مصرفية سلسة 

وآمنة ومريحة«.
وســــــــــوف تــتــيــح 

خــدمــة Google Pay للعماء إجـــراء عمليات 
الـــدفـــع بــســهــولــة، حــيــث يمكنهم بــكــل بساطة 
إضــافــة بــطــاقــات »بــوبــيــان« للسحب اآللــــي أو 
الــبــطــاقــات االئتمانية أو المسبقة الــدفــع إلى 
محفظة Google Wallet الرقمية، ومن ثم يتم 
فقط تمرير الــجــهــاز بــالــقــرب مــن جــهــاز الدفع 

لتنفيذ المعاملة خال بضع ثواٍن.
وتتميز خدمة Google Pay فــي جوهرها 
باألمن والخصوصية، عند استخدام العماء 
لبطاقات االئتمان أو بطاقات السحب اآللي، من 
خال خدمة Google Pay، حيث ال يتم تخزين 
أرقــام البطاقة الفعلية على الجهاز، لكن تتم 
المعامات باستخدام حساب خاص، أو »رمز 

ــــاز مميز« خاص  ــهـ ــ ــــجـ ــالـ ــ بـ
يــــــتــــــغــــــيــــــر 
مـــــــــــــــع كـــــل 
ــلــــة  مــــعــــامــ

دفع، إلضفاء مزيد من الحماية واألمان.
ــقــبــل خــدمــة Google Pay فــي المتاجر 

ُ
وت

والمطاعم والكافيهات والفنادق والعديد من 
األماكن األخرى حول العالم، باعتبارها طريقة 
 وخصوصية، وتتيح للعماء 

ً
الدفع األكثر أمنا

استخدام أجهزة أندرويد وWear OS الخاصة 
بهم إلجراء عمليات الدفع في المحات وعبر 

اإلنترنت ومن خال التطبيقات.
مــن جــانــبــهــا، قــالــت نــائــب الــرئــيــس الــمــديــر 
العام لـ Google Wallet جيني تشينغ: »تقدم 
Google Pay خدمة الدفع الرقمي األكثر سهولة 
 لمستخدميها في أكثر 

ً
وسرعة وأمانا

مــن 60 دولـــة حــول الــعــالــم، والــتــأكــد أن جميع 
معاماتهم تتم بأعلى المواصفات والمعايير 

األمنية«.
خــدمــة Google Pay ســـوف تــتــيــح لعماء 
»بوبيان« القيام بعمليات الدفع بكل سهولة، 
سواء من داخل التطبيق، أو عند الشراء على 
اإلنــتــرنــت، دون الحاجة إلــى حمل البطاقة أو 
ــال معلومات بطاقات  إنــشــاء حــســابــات وإدخــ

االئتمان في كل مرة.

الخدمات 
المصرفية لألفراد 
شهدت قفزة نوعية

الحلول المطروحة 
تؤكد نجاح 

االستراتيجية 
نحو التوسع 

وتعزيز مفهوم 
التكنولوجيا 

المالية المصرفية 
ً
 ودوليا

ً
محليا

ة« مسبقة الدفع يأتي إصدارها 
ّ
إن بطاقة »دز

كجزء من استراتيجية البنك لتقليل االعتماد 
ــه نحو  ــتـــوجـ عــلــى وســـائـــل الـــدفـــع الــنــقــديــة والـ
االعــتــمــاد عــلــى الــجــانــب الــرقــمــي، والــتــي يمكن 
اســتــخــدامــهــا مـــع كـــل تــطــبــيــقــات الـــدفـــع الــرقــمــي 
الحديثة، حيث سيتمكن المعرس مــن خالها 
مــن إيـــداع المهر بـــداًل مــن تقديم المهر النقدي 
ــعــــروس من  ــفـــادة الــ ــتـ أو الــشــيــكــات بــجــانــب اسـ
خــصــومــات مــن عـــدة شــركــات محلية وعالمية 

لتغطية تجهيزات العرس.
ويمكن الحصول على البطاقة عبر القنوات 
الــرقــمــيــة للبنك مــن خـــال »مــســاعــد«، مــســاعــدك 
الــرقــمــي فـــي تــطــبــيــق بــوبــيــان بــخــطــوات سهلة 
وبسيطة، أو من خال أي من فروع بنك بوبيان.

 Boubyan Send خدمة
أطلق بنك بوبيان خدمة التحويات الدولية 
Boubyan Send، بالتعاون مــع ماستركارد 
وويسترن يونيون، لتقديم أعلى مستويات 
الخدمات التقنية وضمان السرعة والحفاظ 
عــلــى أمــــن وســـامـــة الــمــعــلــومــات والــبــيــانــات 
المصرفية للعماء ضمن مواكبة المستجدات 
الــتــي يشهدها قــطــاع العمل الــمــصــرفــي، وما 
يستلزمه من ضرورة إلتمام جميع المعامات 
المالية بشكل فوري على مدار الساعة بشكل 

آمن وسريع.
إن الــشــراكــة مــع كــبــرى الــشــركــات العالمية 
الـــمـــعـــروفـــة فـــي مـــجـــال الـــتـــحـــويـــات الــفــوريــة 
الــعــابــرة لــلــحــدود جــاء لضمان منح العماء 
فرصا أكبر للحصول على خدمات للتحويات 
الـــمـــالـــيـــة، تــضــمــن لـــهـــم الـــســـرعـــة والــســهــولــة 
مـــع تــقــديــم مــســتــويــات مــمــيــزة مـــن الــخــدمــات 

والمنتجات والحلول المصرفية.

 Go Green مبادرة
كــعــادتــه يــركــز بنك بــوبــيــان دائــمــا على مبدأ 
االبتكار واإلبداع ليس فقط فيما يخص منتجاته 
ــدوره في  ــ ــه، بـــل حــتــى فــيــمــا يــتــعــلــق بــ ــاتـ وخـــدمـ
 Go المسؤولية االجتماعية، وأطلق البنك مبادرة
Green لتؤكد عبارة »ألول مرة في الكويت« من 
نوعها بين المؤسسات، والتي تمكن العماء من 
اقتناء السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية، 
وذلك في خطوة ثابتة نحو تطبيق استراتيجيته 

الممنهجة لتعزيز مفهوم االستدامة.
وتــأتــي مـــبـــادرة Go Green للتشجيع على 
ــيــــارات الــتــقــلــيــديــة بـــالـــســـيـــارات  اســـتـــبـــدال الــــســ
الكهربائية الصديقة للبيئة الــتــي مــن شأنها 

الحفاظ على البيئة ومواجهة تغيرات المناخ.
وتعتبر االستدامة أحد أهم القيم األساسية 
ــــذي يــطــمــح إلــــى أن يـــكـــون أحــد  لـــرؤيـــة الــبــنــك الـ
أكــبــر الــبــنــوك اإلســـامـــيـــة فـــي مــجــال الــخــدمــات 
المصرفية، وباألخص لكل ما يتعلق بالحوكمة 
والــبــيــئــة والــمــجــتــمــع، والـــــذي يــشــمــل عــــددا من 

الجوانب والمحاور الرئيسية التي تهم عماءنا 
ومساهمينا وموظفينا والمجتمع كله.

الساعات الذكية
مع التطورات التي يشهدها عالم المدفوعات 
الرقمية ومع حرص بنك بوبيان على توفير جميع 
خدماته على األجــهــزة الذكية المتاحة بصورة 
دائــمــة، أطلق البنك خدمة جــديــدة تمكن عماءه 
من مستخدمي الساعات الذكية من إجراء عملية 
 ATMالسحب النقدي عبر أجهزة الصراف اآللي الـ
الخاصة والمتوفرة في غالبية مناطق الكويت دون 
الحاجة إلى استخدام البطاقة المصرفية في إطار 
نشر التعامل بالخدمات الرقمية على أوسع نطاق.

وأهم ما يميز خدمة السحب النقدي عن طريق 
الساعات الذكية، مثلها مثل بقية خدمات ومنتجات 
بنك بوبيان بالسهولة والبساطة، فما على العميل 
إال القيام بتعريف بطاقاته المصرفية للسحب اآللي 
على ساعته الذكية عبر إدخــال بياناته، مثل رقم 
البطاقة وتاريخ انتهائها واالســم ورقــم الهاتف، 
ثم الموافقة على الشروط واألحكام، وبذلك تكون 
الساعة جاهزة إلجــراء السحب النقدي من خال 
تمريرها عبر أجهزة الصراف اآللي الـــATM التي 

.UTAP تستخدم خاصية

e-Pay تحديث
استكماال الستراتيجية تقديم أعلى مستويات 
الخدمات المصرفية الرقمية لعمائه من أصحاب 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تم تحديث 
الخدمة المميزة e-Pay، والخاصة بتحصيل 
الـــمـــدفـــوعـــات، فـــي خــطــوة تــتــزامــن مـــع اإلقــبــال 
المتزايد، وإلتمام جميع المعامات المالية بشكل 

فوري على مدار الساعة بشكل آمن وسريع.
ويـــأتـــي تــحــديــث خـــدمـــة e-Pay، الـــتـــي كــان 
»بوبيان« أول من يقدمها في الكويت لعمائه 
من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
قد أثبتت أهميتها نظرا لضرورة التحول نحو 
الخدمات المصرفية الرقمية إلى تسريع وتيرة 
الحصول على الخدمة التي يمكن أن يستخدمها 
الــعــمــيــل، حــيــث تــتــيــح خــدمــة e-Pay تحصيل 
المدفوعات للشركات الصغيرة والمتوسطة عن 

طريق إرسال رسالة نصية.
مع التحديث الجديد للخدمة يمكن للعميل 
تفعيلها واستخدامها خال الخدمة المصرفية 
عبر اإلنــتــرنــت او تطبيق بــوبــيــان للشركات 
ــادة مــــن مـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــخـــدمـــات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ واالسـ
الـــمـــتـــوافـــرة كــإمــكــانــيــة الــتــحــكــم الـــتـــي تشمل 
حدود االستخدام اليومية والشهرية وحالة 
الروابط المرسلة مع إنشاء ومشاركة روابط 
دفــع مــتــعــددة فــي وقــت واحـــد، بــاإلضــافــة إلى 
خاصية تخصيص رمز االستجابة السريعة، 
والذي يمكن للعميل من خاله تجميع األموال 
ــدة، فضا  والــمــدفــوعــات المحصلة مـــرة واحــ
عن تمكين خدمة ePay من إنشاء ومشاركة 

 SMS روابط الدفع عبر رسالة نصية قصيرة
.WhatsAppو

حمالت تسويقية
واصل بنك بوبيان إطاق حماته التسويقية 
الــمــخــصــصــة بــتــقــديــم مــجــمــوعــة مـــن الـــعـــروض 
والمزايا التي صممت خصيصا لتتناسب مع 
 PRIME مختلف شرائحه، مثل حمات حساب

للشباب وحمات Tap واربح.
ــاد بــنــك بــوبــيــان إطـــاق حــســاب الشباب  وأعــ
PRIME برؤيته ومزاياه الجديدة، والتي يمكن 
اعتبارها تجربة مميزة للشباب الكويتي تواكب 
تطلعاته وتوجهاته في عالم الخدمات المصرفية 
الــرقــمــيــة الــتــي تعتبر ركــيــزة الــتــطــور فــي عالم 

البنوك حول العالم.
ويـــعـــد الـــحـــســـاب وســيــلــة لــمــخــاطــبــة الــشــبــاب 
والـــتـــواصـــل الـــدائـــم مــعــهــم، لــذلــك خــصــص البنك 
مجموعة من الحمات لتحاكي بها متطلباتهم 
وتوجهاتهم، وتضمنت هدايا وسحوبات على 
جـــوائـــز كــبــرى قــيــمــة بــجــانــب تــقــديــم الــعــديــد من 
الــعــروض المميزة مــع أهــم المحات والعامات 
الــتــجــاريــة الــتــي تــهــم هـــذه الــشــريــحــة، كالمطاعم 
والكافيهات والنوادي الرياضية، إلى جانب محات 

األجهزة اإللكترونية ومحات األزياء.
 PRIME ــام بــوبــيــان بــإطــاق حملة ومـــؤخـــرا قـ
Experiences لعماء حساب الشباب لـ6 رابحين 
لخوض مجموعة من التجارب المميزة والممتعة 

الجديدة خارج الكويت.
إضــــافــــة إلــــــى حـــمـــلـــة Tap واربـــــــــح لــبــطــاقــات 

عبدالله المجحم

بــوبــيــان االئــتــمــانــيــة وبــطــاقــات الــدفــع المسبق 
والبطاقات الرقمية، والتي تأتي بما يتماشى مع 
استراتيجية بنك بوبيان للتواصل مع العماء 
بشكل دائــــم، وذلــــك مــن خـــال عـــدد مــن الــفــرص 
للدخول في سحب ليكونوا ضمن العديد من 

الرابحين بإحدى الجوائز والعروض المميزة.

شراكات لدعم المشاريع الصغيرة
يواصل بنك بوبيان تقوية عاقاته بعمائه 
وتقديم مستوى مميز من الخدمات لهم، من خال 
تقديم مجموعة من الحلول والخدمات القائمة 
على جانبي اإلبـــداع واالبــتــكــار، وهــو ما يوليه 
البنك اهتماما كبيرا لتقديم خدمات مصرفية 

وغير مصرفية مميزة.
في هذا النطاق أبرم بنك بوبيان العديد من 
االتفاقيات والشراكات مع شركات رائدة السيما 
فــي الرقمنة، لتتناسب مــع الــخــدمــات الحديثة 
والمتطورة التي بدورها تعزز في تغيير مفهوم 

الخدمات التقليدية للقطاع المصرفي.
 Enabill ومن أبرز هذه االتفاقيات مع شركة
الناشئة لرقمنة تجربة العماء فــي المطاعم 
والكافيهات، والتي من خالها يتم توفير أجهزة 
فريدة من نوعها تسهل عمليات الطلب والدفع 
بين المطاعم وبمجرد لمس الهاتف ألجهزة 
إينيبل سوف يتاح تصفح قائمة الطعام، اختيار 
الوجبات، ثم دفع فاتورة الحساب بأسهل الطرق.
ــأتــــي الـــشـــراكـــة مــــع Empower الــشــركــة  وتــ
المتخصصة في دعم وتمكين أصحاب األعمال 
والشركات الناشئة في قطاع التجارة الرقمية 
لتسهيل إجراءات النقل والتخرين، مما يساهم 
في نمو أعمالهم وتحقيق مستويات إنتاجية 
عالية لمواكبة آخر التطورات في مجال التجارة 

الرقمية لتحفيز بيئة األعمال.
وبالتركيز على الجانب التعليمي، وقع بوبيان 
 ،Baims اتفاقية شراكة استراتيجية مع تطبيق
ــد الــمــشــاريــع الكويتية الــنــاشــئــة فــي مجال  أحـ
التعليم عن بعد لاهتمام بالمستقبل التعليمي 
لطاب المرحلة الثانوية والجامعة، والذي من 
خاله يمكنهم الحصول على مجموعة مميزة 
من العروض على الدورات والدروس مع توفير 
خدمات تعليمية متكاملة تم تصميمها بحسب 
المناهج الدراسية، باإلضافة إلى تمكينهم من 
التواصل مع مدرسين معتمدين وذوي خبرة 
كبيرة، بما يضمن تطوير حلول جديدة تناسب 

احتياجات الطاب.

 نحو القمة
نــــحــــو الــــقــــمــــة فــــــي الــــخــــدمــــات 
المصرفية الرقمية واالســتــحــواذ 
لــلــعــام الــثــامــن عــلــى الــتــوالــي على 
جائزة »أفضل بنك إسامي رقمي 
في العالم« نتيجة اإلنجازات التي ال 
يزال البنك يحققها في هذا المجال، 
ودوره فــي تــقــديــم أعــلــى مستوى 
الخدمات الرقمية واستحواذه على 

حصص مؤثرة في السوق.

قاعدة العمالء
 غير مسبوق في 

ً
السنوات األخيرة شهدت ارتفاعا

قاعدة عماء البنك الذين يستخدمون الحلول المصرفية 
الرقمية، وهو ما ارتبط بالنمو الكبير في عدد العماء 

وعدد العمليات المصرفية باستخدام كل القنوات.

خدمة العمالء
الــتــفــوق فـــي خــدمــة الــعــمــاء عــلــى مــســتــوى الــقــطــاع 
المصرفي فــي الــكــويــت للعام الــــ 12 على الــتــوالــي من 
»سيرفس هيرو« رغــم ارتــفــاع حــدة المنافسة، وهــو ما 
رفع سقف التحديات أمامنا لتقديم مستويات مميزة 

من الخدمة تفوق توقعات العماء.

رحلة بوبيان
رحلة بوبيان مع تطوير الخدمات التقليدية والرقمية 
تمثل حالة استثنائية تمكن خالها من التفوق والوصول 
إلى القمة على الرغم من المنافسة في سوق ينمو بقوة 
وبسرعة، وهو سوق الخدمات المصرفية السيما الرقمية.

 46 فرعًا
 عــلــى مــســتــوى الـــكـــويـــت... وزيــــــادة قــاعــدة 

ً
46 فـــرعـــا

المستفيدين من المنظومة المصرفية وصواًل بالخدمات 
 لمبدأ الشمول المالي 

ً
إلى مختلف فئات العماء، تفعيا

الــذي يعد أحــد أهــم استراتيجيات البنك والــذي يوليه 
البنك أهمية قصوى.

https://www.aljarida.com/article/16216


● القاهرة - هيثم عسران
بــــــدأت خـــريـــطـــة شـــــــارات األعـــمـــال 
الــدرامــيــة الرمضانية فــي الــوضــوح 
رب عرض 

ُ
خالل الفترة الحالية مع ق

حلقات الدراما بداية رمضان. وفيما 
ــال  ــمــ ــــن األعــ ــــاع عــــــدد مـ ــنـ ــ يــــجــــري ُصـ
مفاوضات مع بعض الفنانين لتقديم 
الشارات، أوشك آخرون على االنتهاء 
مـــن تــســجــيــل الــــشــــارات، بــعــد بــدايــة 

التحضيرات المبكرة.
ويــــــقــــــدم مـــــدحـــــت صـــــالـــــح شــــــارة 
مسلسل »حضرة العمدة«، الذي تقوم 
ببطولته روبـــي، وهــي الــشــارة التي 
كتبها أيــمــن بــهــجــت قــمــر، ولحنها 
ولـــيـــد ســـعـــد، فــيــمــا قــــام بــتــوزيــعــهــا 
أحمد إبراهيم، وسيتم طرحها قبل 
بداية عرض حلقات المسلسل ضمن 

الحملة الترويجية ألحداثه.
وتــشــهــد شـــــارة مــســلــســل »ضـــرب 
نار«، الذي تتقاسم بطولته ياسمين 
عبدالعزيز مع أحمد العوضي، عودة 
الفنانين محمد الحلو وحنان ماضي 
، بعد شارة مسلسل 

ً
إلى الغناء معا

»الوسية«، الذي قدم قبل أكثر من 33 
، حيث يتقاسم الثنائي تقديم 

ً
عاما

شارة العمل التي كتبها أمير طعيمة، 
ولحنها خالد عز، فيما تعتمد كلمات 
ر عن  شـــارة العمل على كلمات تعبِّ

أحداث العمل.
وتــغــنــي دنــيــا ســمــيــر غــانــم شــارة 
مسلسلها الــجــديــد )جـــت ســلــيــمــة(، 
، وهي 

ً
الــذي انطلق تصويره أخــيــرا

الــــشــــارة الـــتـــي كــتــب كــلــمــاتــهــا أيــمــن 
بهجت قمر، ولحنها عمرو مصطفى، 
فيما قــام بتوزيعها نابلسي، وهي 

األغـــنـــيـــة الـــتـــي ســيــتــم طــرحــهــا قبل 
عرض العمل ضمن الحملة الدعائية 

للمسلسل.
ومن بين األعمال التي جرى إعالن 
مــطــربــي شــارتــهــا، مــســلــســل »جعفر 
الـــعـــمـــدة«، بــطــولــة مــحــمــد رمـــضـــان، 
ــرار عـــلـــى الــفــنــان  ــقــ ــتــ ــم االســ حـــيـــث تــ
أحــمــد ســعــد لــتــقــديــم شــــارة الــعــمــل، 

والتي لم يتم الكشف عن صناعها، 
فيما يقدم المنشد ياسين التهامي 
شــارة مسلسل »ستهم«، الــذي تقوم 

ببطولته روجينا.

صدر للباحث والروائي حمد الحمد كتاب 
ــتـــارات مـــن الــشــعــر الــكــويــتــي«،  بـــعـــنـــوان »مـــخـ
يــضــم أكــثــر مــن 100 قــصــيــدة فصيحة تمثل 
مـــراحـــل الــحــركــة الــشــعــريــة فـــي الـــكـــويـــت، من 
القرن الميالدي الماضي إلى األلفية الجديدة، 
ويعرض مالمح االنتقال من الشعر التقليدي 
ــى مـــرحـــلـــة تـــحـــديـــث مـــتـــقـــدمـــة فــــي الـــنـــص  ــ إلــ
الــشــعــري، بــهــدف تــعــريــف أجــيــال جــديــدة من 
أبـــنـــاء الـــوطـــن عــلــى روائــــع الــشــعــر الــكــويــتــي، 
وكذلك األوساط الثقافية في الخليج والعالم 

العربي. 
وقـــد اســـتـــدرج الــبــاحــث عــشــرات الــقــصــائــد 
مـــن طــبــعــات دواويـــــن شــعــر قــديــمــة مـــن فــتــرة 
الستينيات وغيرها. والكتاب لم يشمل بقية 
شــعــراء الــكــويــت وشــعــراء الجيل الــجــديــد من 
الشباب، على أن يصدر جزء ثاٍن من الكتاب 
فــي فترة الحــقــة. وقــد صــدر عــن دار الفراشة، 
 ،)

ً
بالتعاون مع مكتبة راكان )العجيري سابقا

من القطع المتوسط في 307 صفحات، وتمت 
جدولة األسماء في الفصلين وفق سنة ميالد 

كل شاعر. 
ــتـــاب يـــحـــتـــوي عـــلـــى فــصــلــيــن؛ الــفــصــل  ــكـ الـ
األول بــعــنــوان »شـــعـــراء فـــي ذاكـــــرة الـــوطـــن«، 
حيث يتضمن قصائد شعراء الكويت، وهم: 
صقر الشبيب، وخالد الفرج، وراشد السيف، 
ومحمود شوقي األيوبي، وخالد العدساني، 
وعبدالله الجوعان، وفهد العسكر، وعبدالله 
الــســنــان، وأحــمــد الــســقــاف، وعــبــدالــلــه زكــريــا 
األنصاري، وأحمد العدواني، وعبدالمحسن 
محمد الرشيد البدر، وعبدالله أحمد حسين 
الـــرومـــي، وفــاضــل خــلــف، ويــعــقــوب الــرشــيــد، 
وعـــلـــي الــســبــتــي، ومــحــمــد أحـــمـــد الـــمـــشـــاري، 
ــانــــي، وخــــالــــد ســـعـــود  وعـــــبـــــدالـــــرزاق الــــعــــدســ
الــزيــد، ومــحــمــد الــفــايــز، وعــبــدالــلــه العتيبي، 
وعــبــدالــعــزيــز الــعــنــدلــيــب، وخـــزنـــة بــورســلــي، 

وفايق عبدالجليل ونايف المخيمر العتيبي، 
.
ً
رحمهم الله جميعا

والــفــصــل الــثــانــي بــعــنــوان »رحــلــة تــواصــل 
وإبــــداع«، ويــضــم أشــعــار: عــبــدالــعــزيــز سعود 
البابطين، ويعقوب يوسف الغنيم، وخليفة 
الوقيان، وسعاد الصباح، وخالد الشايجي، 
ويـــعـــقـــوب الــســبــيــعــي، وســلــيــمــان الــخــلــيــفــي، 
وغنيمة زيد الحرب، ونجمة إدريس، وسالم 
عباس خدادة، وجنة القريني، ووليد القالف، 
ونشمي مهنا، ورجــا القحطاني، وإبــراهــيــم 

الخالدي وسامي القريني.

● عزة إبراهيم
ــان والــــمــــنــــتــــج عـــبـــدالـــلـــه  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ كــــشــــف الـ
عــبــدالــرضــا عــن أحـــدث مــشــاريــعــه الفنية، 
 
ً
وهو مسلسل بعنوان »ماما غنيمة«، الفتا
إلى أن العمل يحمل مفاجآت جديدة على 

مستوى النجوم واألحداث.
وصــرح عبدالرضا لـــ »الــجــريــدة«، بأنه 
اســتــدعــى الــفــنــانــة الــمــصــريــة الــشــابــة ريــم 
سامي، بعد العديد من أعمالها الناجحة 
في مصر، لتنضم إلى فريق عمل المسلسل 
الكويتي، والذي ُيعد أحد أعمال البطولة 

النسائية الجديدة.
وأوضح أن المسلسل بمشاركة الفنانة 
أسمهان توفيق، ومجموعة من الفنانات 
الــشــابــات، منهن ليالي دهـــراب، وغيرها. 
والعمل تأليف علياء الكاظمي، وإخــراج 
عبدالرحمن السلمان، وينطلق تصويره 
خالل أيام في العديد من المواقع بالكويت.
وأكـــد عبدالرضا أنــه يميل فــي أعماله 
الفنية إلــى استقطاب نجوم جــدد، وعمل 
تــولــيــفــة فــنــيــة مــثــيــرة لــالهــتــمــام، لضمان 
المزيد من التنويع في األعمال والفنانين.

ــن أن اخــتــيــاره للفنانة ريــم سامي،  وبــيَّ
أخــــت الــمــخــرج الــمــصــري الــمــتــألــق محمد 
سامي، جــاء بعد متابعة أعمالها، وحجم 
الــنــجــاح الـــذي حققته فــي غــضــون سنوات 
قــلــيــلــة مــنــذ دخـــولـــهـــا الـــمـــجـــال الــفــنــي عــام 
2018، حيث قــدمــت نحو 5 أعــمــال درامــيــة 

استطاعت من خاللها لفت أنظار الجمهور 
إلى موهبتها وحضورها، لتصبح واحدة 
من نجوم جيلها، ومن المواهب المصرية 
 أن وجــــودهــــا 

ً
ــدا ــ ــؤكــ ــ الــــصــــاعــــدة بـــــقـــــوة، مــ

بالمسلسل يمثل إضافة، ويخدم الدراما، 
وسيساهم في إنتاج مسلسل مختلف لما 

هو موجود على الساحة الفنية.
ُيذكر أن ريم سامي تخوض مشاركتها 

األولــــــى بـــالـــدرامـــا الــكــويــتــيــة والــخــلــيــجــيــة 
مــن خــالل مسلسل »مــامــا غنيمة«، بعد أن 
شاركت في مسلسالت ألشهر نجوم الدراما 
المصرية، أبرزها: »البرنس« للفنان محمد 
رمــضــان، و»ولــد الغالبة« و»نسل األغــراب« 
للفنان أحمد السقا. وكــان أول ظهور لها 
عام 2018 من خالل مسلسل »للحب فرصة 

أخيرة« للفنانة داليا البحيري.

قــال الفنان بشار الــجــزاف إنه 
يشارك في مسرحية »غرفة 13«، 
ــعــــرض ضـــمـــن فــعــالــيــات  ــ

ُ
الـــتـــي ت

»تـــقـــويـــم الــــريــــاض« عــلــى مــســرح 
ــــاض  ــريــ ــ ــــي فـــــــي الــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــد الـ ــمــ ــحــ مــ
بالبوليڤارد، بمشاركة مجموعة 

من النجوم.
ويــــــــــــشــــــــــــارك الــــــــــــجــــــــــــزاف فــــي 
المسرحية: الفنان أحمد العونان، 
وعبدالناصر درويــش، وسلطان 
الفرج، وحسين المهدي، ويوسف 
ــه،  ــلـ ــارالـ ــال الـــجـ ــنــ الــــحــــشــــاش، ومــ
وأريــج العطار، والفنانة سماح، 
إخراج يوسف الحشاش، وتأليف 

فاطمة العامر.
ــــن دوره فــــي الــمــســرحــيــة،  وعـ
ـــد دور عــامــل في  أوضـــــح: »أجـــسِّ
فندق يواجه الكثير من المشاكل 
 إلــى 

ً
مــع الــنــزالء واإلدارة«، الفــتــا

أن حــبــكــة الـــمـــســـرحـــيـــة جــمــيــلــة، 

وأحــــداثــــهــــا مــــمــــزوجــــة بـــــ »رعــــب 
خفيف مع كوميديا«.

أعمال جديدة
وكشف عن مفاجأة للجمهور 

فــي يــونــيــو الـــقـــادم مــع الــمــخــرج 
عباس اليوسفي، وإنتاج شركة 
دورز برودكشن، تتمثل في عمل 
ه للعائلة، كما يشارك في  موجَّ
مــســرحــيــة جـــديـــدة بــعــيــد الفطر 
الـــــقـــــادم، تـــألـــيـــف بـــــدر مـــحـــارب، 
وإخــراج الفنان محمد الحملي، 
وسيشارك معه بعض الفنانين 
ــــوا فــــي مــســرحــيــة  ــاركـ ــ ــن شـ ــذيــ الــ
ــارك  ــبــ »الــــشــــحــــاتــــيــــن«، وهـــــــــم: مــ
المانع، وسلطان الفرج، وشمالن 
الــمــجــيــبــل، ومـــشـــاري المجيبل، 
والــــديــــكــــور لــلــمــهــنــدس جــاســم 

.
ً
خريبط واألزياء أيضا

تجانس الفريق

وعـــمـــا إذا كــــان الــعــمــل مع 
»قــــــــــــروب فـــــنـــــي« يـــــؤثـــــر عــلــى 
ــل تــأكــيــد،  ــكـ نـــجـــاحـــه، قــــــال: »بـ
تــجــانــس فـــريـــق الــعــمــل يــؤثــر 
ــة، مــــع بــعــض  ــيـ ــاجـ ــتـ عـــلـــى اإلنـ
الــعــوامــل األخــــرى، الــتــي تعزز 
مــن نــجــاح العمل، مثل حبكة 

القصة، وطريقة اإلخراج«.
 عن 

ً
وذكر الجزاف نموذجا

ــام مــــع فــنــانــي  ــ ــمـــدة عـ عــمــلــه لـ
مسرحية »الشحاتين«، وتقديم 
عروض ناجحة، حيث أصبح 
هناك تآلف بين فريق العمل، 
 
ً
مــع جــو عــائــلــي رائــــع، مــؤكــدا
أن »روح الــفــريــق الــواحــد هي 

أساس نجاح العمل الفني«.

أحداث يومية

ــى الـــصـــعـــيـــد اإلذاعـــــــــي،  ــلــ وعــ
ــن طـــريـــق  ــ يـــســـتـــمـــر الـــــجـــــزاف عـ
»أبلكيشن شاشة« في استديو 

8 بــبــرنــامــج »ديـــوانـــيـــتـــنـــا« مع 
علي خاجة، وخالد بن حسين، 
وإخراج شعلة القرشي، وإعداد 
 إلى أن تلك 

ً
فاطمة جاسم، الفتا

ــعــد أول إذاعــــة رقمية 
ُ
اإلذاعــــة ت

بالكويت، ويستطيع المستمع 
اآلن االســـتـــمـــاع لــهــا مـــن خــالل 
تطبيق شاشة، حيث بها برامج، 
ويستطيع مــشــاهــدة حلقاتها 
اليــــف، كــمــا يــمــكــن مــشــاهــدة ما 
 
ً
فاته من حلقات للبرامج أيضا

من خالل التطبيق.
 
ً
وأشــــار إلـــى أن هــنــاك أيــضــا
بـــرامـــج طــــوال الـــيـــوم يستطيع 
المستمع مشاهدتها اليــڤ، أو 
إعـــــادة ســمــاعــهــا فـــي أي وقـــت، 
: »في الصباح يستمعون 

ً
متابعا

ــامـــج )صـــحـــصـــح( مــع  ــرنـ إلـــــى بـ
ــــوف الــســلــطــان،  طــــالل مـــلـــك، ونـ
ومــريــم نصير، وبــعــده برنامج 
ــــوع عـــائـــلـــي( لــلــمــذيــعــة  ــــوضـ )مـ
رشا شلهوب، وتشاركها منار 
 عــلــى كــل ما 

ً
صــنــقــور، مــشــتــمــال

يخص العائلة والمرأة«. 
ــنـــاك  ــزاف: »هـ ــ ــجــ ــ وأضــــــــاف الــ
 برنامج صباحي للمذيعة 

ً
أيضا

منار صنقور، تحت اسم )طابور 
ــــــه لــلــطــلــبــة  صـــــبـــــاحـــــي(، مــــــوجَّ
 
ً
واألطفال، وتحكي فيه قصصا
جميلة للمستمعين، بعد ذلك 
ــامـــج )ديـــوانـــيـــتـــنـــا(، الــــذي  ــرنـ بـ
يتناول كل ما يدور في الحياة 
االجتماعية، ومواكبة األحداث 
اليومية للمجتمع، وغيرها من 
 هناك 

ً
مواضيع منوعة. أيــضــا

بــرامــج قــادمــة جــمــيــلــة، إضــافــة 
 
ً
إلى مفاجآت متنوعة قريبة جدا

سعد الجمهور«.
ُ
سوف ت

بدر نوري: أمسية »طربنا« بصحبة 
خالد المال ومساعد البلوشي

● عزة إبراهيم
كــشــف الــمــطــرب بــدر نــوري عن 
حــفــلــه الــغــنــائــي الـــقـــادم بصحبة 
الــمــطــربــيــن خــالــد الــمــال ومساعد 
الـــبـــلـــوشـــي، فـــي أمـــســـيـــة بــعــنــوان 
»طربنا«، يوم الجمعة، 10 مارس 

الجاري.
وقــــــــــال الـــــفـــــنـــــان بــــــــدر نــــــــوري، 
ــعــــد بــصــعــود  ــدة«، »أســ ــريــ ــجــ »الــ ـــ ــ ل
المسرح ولقاء الجمهور الكويتي 
بــــصــــحــــبــــة اثـــــنـــــيـــــن مــــــــن أفــــضــــل 
األصــوات الكويتية والخليجية، 
ــربــــان خــــالــــد الـــمـــال  ــمــــطــ وهــــمــــا الــ
ــلـــوشـــي، األســـبـــوع  ــبـ ومـــســـاعـــد الـ
المقبل، في أمسية طربية تحمل 
ــيــــل«،  ــن األصــ ــفـ ــيـــات الـ ــنـ ــل أغـ ــمـ أجـ
مضيفا أن االســتــعــدادات للحفل 
والــبــروفــات النهائية جــاريــة مع 
ــتـــعـــدادا  ــفـــرقـــة الــمــوســيــقــيــة اسـ الـ
للقاء الجمهور في ليلة موسيقية 
ســـاحـــرة يــتــنــقــل فــيــهــا الــجــمــهــور 
بين األغنيات واألصوات الطربية 
بنعومة وسلطنة ومتعة صوتية 

وبصرية.
ــيــــاق آخـــــــر، هـــنـــأ نــــوري  فــــي ســ
الكويت قيادة وشعبا بمناسبة 
ــيــــاد الــوطــنــيــة الـــتـــي شــهــدت  األعــ
ــيــــة وفـــنـــيـــة  ــقــ ــيــ انــــتــــعــــاشــــة مــــوســ
ــد مـــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــة عــــلــــى الـ ــيــ ــهــ ــيــ ــرفــ وتــ
المستويات، مؤكدا أن االنتعاشة 
التي تمر بها الكويت مؤخرا على 

مــســتــوى الــفــعــالــيــات الــمــســتــمــرة 
ســاهــمــت فــي دفــع عــجــلــة اإلنــتــاج 
ــائـــي الــــــذي يــشــهــد  ــنـ ــغـ الـــفـــنـــي والـ
غزارة بالفترة األخيرة، لتعويض 
ــنــــوات الـــركـــود  الـــجـــمـــهـــور عــــن ســ

الفني في ظل الجائحة.
ــرب عـــن ســـعـــادتـــه بــنــجــاح  ــ وأعــ
أغــنــيــتــه الــجــديــدة »الهــيــن«، التي 
حــقــقــت نــســبــة مــشــاهــدة مــرتــفــعــة 
ــيـــوب، مــتــوجــهــا  ــوتـ عـــبـــر مـــوقـــع يـ
ــاع األغـــنـــيـــة  ــ ــنـ ــ بـــالـــشـــكـــر إلـــــــى صـ
ــم الــشــاعــر  وشـــركـــاء الــنــجــاح، وهـ

محمد الخالدي والملحن عبدالله 
سالم، والموزع علي عبدالرضا، 
ــيــــب  ــهــ ومـــــــــكـــــــــس ومــــــــاســــــــتــــــــر صــ
العوضي، والمشرف العام وليد 
ــي،  ــعــــوضــ ــب الــ ــيــ ــهــ ــان وصــ ــطــ ــلــ ســ
داعيا الجمهور إلى ترقب أعماله 
الــجــديــدة المقبلة، والــتــي تحمل 

العديد من المفاجآت.

أعلن املمثل السوري عابد 
فهد، مسلسله )النار بالنار(، 

الذي يجسد فيه دور 
البطولة، ويشاركه عدد من 

نجوم سورية ولبنان.
ج عابد ملسلسله الجديد  وروَّ

بنشره مقطع فيديو عبر 
حسابه بـ »تويتر«، وظهر 

خالله مجموعة من املمثلني، 
منهم: كاريس بشار، وجورج 

خباز، وزينة مكي، وطوني 
عيسى، وطارق تميم.

وفي تصريحات صحافية 
سابقة، كان الفنان السوري 

كشف عن مالمح الشخصية 
الرئيسة التي يجسدها 
خالل أحداث املسلسل، 

موضحًا أن العمل مقتبس 
من مسرحية »تاجر البندقية« 

للمؤلف املسرحي العاملي 
ويليم شكسبير، وسيجسد 

الشخصية الرئيسية في 
املسلسل، والتي تمثل 

شخصية »تشايلوك«، التاجر 
املرابي في املسرحية العاملية، 

مبينًا أن العمل من فكرته 
الرئيسية.

ُيحيي الفنان محمد منير 
 غنائيًا في الخرطوم 

ً
حفال

بالسودان، يوم الجمعة 
)10 مارس(، يقدم خالله 

باقة مميزة من أمتع 
أغنياته املحببة لدى 

جمهوره، ضمن الحفالت 
التي يحييها نجوم الغناء 

والطرب في مختلف 
الدول.

وكان آخر ظهور ملنير من 
خالل زفاف الفنان أحمد 
عصام، مهندس مؤثرات 
بصرية ومصمم عروض 
ألعاب نارية، حيث شهد 
»الكينج« وتامر حسني 

على عقد القران.
وكانت آخر أعمال 

منير أغنية »للي«، التي 
طرحها أخيرًا بالتعاون 
مع الفنان أكرم حسني، 
والتي حصدت إشادات 

واسعة وقت طرحها عبر 
»يوتيوب« واملنصات 

اإللكترونية، من كلمات 
وألحان أكرم حسني، 

وتوزيع أمير محروس، 
وإخراج مريم الباجوري.

كشفت اللجنة العليا 
ملهرجان املركز الكاثوليكي 

املصري للسينما، عن 
مني  أسماء النجوم املكرَّ

خالل دورته الحادية 
والسبعني، املزمع عقدها 

في مايو املقبل. وتقرر منح 
جائزة الريادة السينمائية 

للفنان يحيى الفخراني، 
والفنان محمود حميدة، 

والفنانة سهير رمزي، 
والفنانة هناء الشوربجي.

كما تقرر أيضًا منح 
املخرجة إنعام محمد علي 
جائزة فريد املزاوي، فيما 
ذهبت جائزة األب يوسف 

مظلوم للفنان سامي 
مغاوري. وجائزة املركز 
الخاصة ستمنح للفنان 

واملطرب مدحت صالح.
وفيما يخص جائزة 

اإلبداع الفني ستمنح 
للكاتب واملؤلف مدحت 

العدل، واملوسيقار هشام 
نزيه، والناقد الفني نادر 

عدلي، ومدير التصوير 
أيمن أبواملكارم، وستمنح 

جائزة التميز اإلعالمي 
ملحمود سعد.

خبريات

عابد فهد يروج »النار 
بالنار« عبر »تويتر«

محمد منير يغني في 
الخرطوم 10 مارس

المركز الكاثوليكي 
المصري للسينما يكرم 

سهير رمزي

دنيا سمير غانم

غالف الكتاب

عبدالرضا وريم

حياة الفهد مع نجوم المسلسل

ملصق البرنامج

بشار الجزاف

ملصق الحفل

فضة المعيلي

الجزاف: روح الفريق أساس نجاح العمل الفني
يعرض مسرحية غرفة 13 ضمن فعاليات »تقويم الرياض«

أكد الفنان بشار الجزاف أن 
تجانس فريق العمل الفني 

يساهم في النجاح، السيما إذا 
كانت روح الفريق الواحد هي 

السائدة بين أعضائه.

الفهد تظهر بشكل مختلف
على بوستر »قرة عينك«

فــاجــأت الــفــنــانــة حــيــاة الــفــهــد محبيها وجــمــهــورهــا، 
بالظهور بشكل جديد ومختلف على بوستر مسلسلها 
الــجــديــد )قـــرة عــيــنــك(، الــمــقــرر عــرضــه فــي مــوســم درامـــا 

رمضان المقبل.
وشــاركــت الــفــهــد، متابعيها بــوســتــر المسلسل عبر 
حــســابــهــا بـــ »إنــســتــغــرام«، وظــهــرت عــلــيــه وهـــي تــرتــدي 
مالبس »كاجول«، بجاكت جلد، وتيشرت أسود، ووضعت 
قت على البوستر، قائلة: 

َّ
على رأسها قبعة )كــاب(. وعل

»لنبتسم في رمضان... قرة عينك«.
 من النجوم، 

ً
ويضم العمل بجانب حياة الفهد، عددا

منهم: شيماء عــلــي، وبثينة الرئيسي، وريـــم عبدالله، 
وشيماء سليمان، وسعاد علي، وبشير الغنيم، إضافة 
إلى آخرين، والعمل تأليف محمد شمس وعلي شمس، 
وإخراج سعود بوعبيد، وتدور أحداثه في إطار درامي 

تتخلله أحداث كوميدية.
ُيــذكــر أن الــفــنــانــة حــيــاة الــفــهــد شــاركــت فــي مسلسل 
»ســـنـــوات الــجــريــش«، الــــذي ُعــــرض فــي مــوســم رمــضــان 
الماضي، إخراج مناف عبدال، وتأليف محمد النابلسي، 
وفــكــرة حسين الــمــهــدي، وإشــــراف عــام يــوســف الغيث، 
وشاركها البطولة: هبة الحسين، وبشار الشطي، وحسن 
البالم، وحمد العماني، وعلي السبع، وليلى سليمان، 

وعبدالله الخضر.

عبدالله عبدالرضا يستدعي ريم سامي
من مصر لمسلسل »ماما غنيمة«

الحمد يصدر »مختارات من الشعر الكويتي«

شارات دراما رمضان بتوقيع كبار النجوم

أشارك في 
مسرحية 

بعيد الفطر 
القادم تأليف 
بدر محارب 

وإخراج 
محمد 

الحملي

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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سلة أخبار

ناقش ممثلون عن قطر وتركيا، 
واإلمارات، واململكة املتحدة، 

والواليات املتحدة، والصومال 
»األمن وبناء الدولة والتنمية 

واألولويات اإلنسانية« في 
الصومال، في اجتماع عقد في 

واشنطن، حسب بيان صادر عن 
الخارجية األميركية.

وأفاد البيان بأن املجتمعني 
جددوا دعمهم للحكومة 

الصومالية، وناقشوا سبل دعمها 
بمعركتها ضد حركة »الشباب« 
مع قرب انسحاب بعثة االتحاد 

اإلفريقي، كما اتفقوا على تسليم 
سريع ملساعدات إرساء االستقرار 

إلى املناطق املحررة، ورحبوا 
باملساعدات الدولية ملواجهة 

األزمة اإلنسانية، بسبب أسوأ 
موجة جفاف تشهدها البالد.

دعم عربي - غربي 
لحكومة الصومال

أكدت املستشارة الخاصة 
في الرئاسة السورية بثينة 

شعبان أن دمشق منفتحة على 
العالقات مع كل الدول العربية، 

في معرض ردها على سؤال 
بخصوص العالقات بني سورية 

والسعودية خالل مقابلة مع قناة 
RT الروسية املمولة من الحكومة 

الروسية. وأضافت شعبان أنه 
وعلى الرغم من كل ما حصل 

في فترة األزمة السورية »ال يزال 
الرئيس )السوري بشار( األسد 

مؤمنا بعالقات جيدة مع الدول 
العربية، نظرا ألن مصير العرب 

واحد«. وكانت السعودية أرسلت 
مساعدات إنسانية ملتضرري 
زلزال فبراير املدمر في تركيا 

وسورية، وحطت طائرة سعودية 
محملة باملساعدات في مطار 

حلب ألول مرة منذ 2011.

مستشارة األسد: منفتحون 
على كل الدول العربية

قتل 36 شخصا على األقل 
وجرح 85 مساء أمس األول، في 

حادث اصطدام وقع بني قطارين 
في اليونان، وفق فرق اإلغاثة، 

ما أدى إلى موجة استياء عارمة 
تنديدا بانعدام السالمة على 

خط السكة الحديد.
وأفاد مصدر في الشرطة بأن 

مدير محطة الريسا، وسط 
البالد، وهي بلدة غير بعيدة عن 
مكان الحادث أوقف أمس. وقال 
املتحدث باسم الحكومة يانيس 
أويكونومو إن القطارين، لسبب 
مجهول، كانا يسيران على نفس 

املسار »لعدة كيلومترات«.
وكان قطار الركاب يقوم برحلة 

بني العاصمة أثينا ومدينة 
تيسالونيكي، شمال شرق 

البالد، فيما قطار الشحن كان 
يقوم بالرحلة نفسها باالتجاه 

املعاكس.

 في اصطدام 
ً
36 قتيال

قطارين باليونان

في قرار أثار رد فعل غاضبا من 
مصريني على مواقع التواصل، 

قررت الحكومة املصرية برئاسة 
مصطفى مدبولي، أمس، عودة 
العمل بنظام التوقيت الصيفي 

بداية من نهاية شهر أبريل 
املقبل، وبررت الحكومة قرارها 
بالسعي »إلى ترشيد استغالل 

الطاقة«. إال أن هذا التبرير 
لم يمنع سيل الهجوم على 

الحكومة وقرارها، عبر وسائل 
التواصل، خصوصا أن قرار 

إلغاء التوقيت الصيفي ُعّد من 
إنجازات ثورة يناير 2011، إذ 
استجابت الحكومة االنتقالية 

وقتها للمطالب الشعبية، وألغت 
التوقيت الصيفي في أبريل 2011.

مصر تعود إلى نظام التوقيت 
الصيفي بُحجة الترشيد

فــي وقــت واصــل الجيش اإلسرائيلي، لليوم 
الثالث على التوالي، إغالق بلدة حوارة جنوب 
 
ً
نابلس، وتحويلها إلــى منطقة عسكرية بحثا

عن منفذ عملية إطالق نار أودت بحياة شقيقين 
ــرارة أعــمــال انتقامية  إسرائيليين، وأطــلــقــت شـ
دامية قام بها العشرات من المستوطنين، دعا 
وزيــــر الــمــالــيــة اإلســرائــيــلــي والـــوزيـــر فــي وزارة 
األمــن، بتسلئيل سموتريتش، أمــس، إلــى محو 

حوارة من الوجود.
وقـــال ســمــوتــريــتــش، خـــالل كلمة فــي مؤتمر 
بتل أبيب: »أعتقد أن على دولة إسرائيل القيام 
«، في إشارة إلى المستوطنين 

ً
بذلك وليس أفرادا

ــد الــمــاضــي،  ــذيـــن هـــاجـــمـــوا الـــبـــلـــدة يــــوم األحـــ الـ
وقــتــلــوا فلسطينيا وأحـــرقـــوا عــشــرات الــبــيــوت 
ومئات السيارات وأصابوا عشرات المواطنين 

الفلسطينيين بجراح. 
ونقل تصريح الوزير التحريض ضد حوارة 
من المستوى السياسي الشعبي إلــى الرسمي 
فــي ظــل خــالفــات حـــادة بين االئــتــالف اليميني 
المتشدد الحاكم، بزعامة رئيس الوزراء بنيامين 

نتنياهو، والمعارضة اليسارية.
وبــالــتــزامــن فــتــحــت الــمــســتــشــارة الــقــضــائــيــة 
للحكومة تحقيقا مع عضو الكنيست المتطرف 
تسفي فــوغــيــل، مــن حــزب »عوتسما يــهــوديــت«، 
بشبهة التحريض على العنف في أعقاب أقواله 
إن هجوم المستوطنين على البلدة هو »الردع 
ــارة إلــى  ــ ــــوى مــنــذ الـــســـور الــــواقــــي«، فـــي إشــ األقــ
اجــتــيــاح الــجــيــش اإلســرائــيــلــي للضفة الغربية 
عــام 2002، وأنــه يريد أن يــرى »حـــوارة محترقة 

ومغلقة«.
وأثـــارت الخطوة غضب وزيــر األمــن القومي 
إيتمار بن غفير، الذي اتهم المستشارة باالنحياز 

وباعتماد »قانون لليمين وقانون آخر لليسار«، 
 على ضــرورة إقرار 

ً
 أن ذلك يعطي دليال

ً
معتبرا

مشروع »إصالح القضاء« المثير للجدل والذي 
تصفه المعارضة بأنه محاولة انقالبية لفرض 

هيمنة السياسيين على السلطة القضائية.

توقيف و»مذبحة«

في هذه األثناء، قال قائد الجيش اإلسرائيلي 
بالمنطقة الــتــي تــضــم حــــوارة، الــجــنــرال يــهــودا 
فوكس، إن قواته استعدت لمحاولة انتقام من 
المستوطنين، لكنها فوجئت بحدة العنف الذي 

نفذه العشرات.
وأضــاف: »الحادث الــذي وقع في حــوارة كان 
مــجــزرة نــفــذهــا خــارجــون عــن الــقــانــون«. وحــذر 
فـــوكـــس مـــن أن »الـــعـــقـــاب الــجــمــاعــي ال يــســاعــد 
ــاب، عــلــى الــعــكــس قــد يسبب  ــ فــي مكافحة اإلرهـ

اإلرهاب«.
فــي مــــوازاة ذلـــك، ألــقــت الــشــرطــة اإلسرائيلية 
الـــقـــبـــض عـــلـــى ســـتـــة مــســتــوطــنــيــن ُيــشــتــبــه فــي 
ات حــوارة، مشيرة إلى أنها  تورطهم في اعتداء
تــتــوقــع الــقــيــام بــالــمــزيــد مـــن االعـــتـــقـــاالت خــالل 

التحقيق الجاري.
فــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت ســلــطــات االحــتــالل 
اعــتــقــال 3 فلسطينيين مـــن مــخــيــم عــقــبــة جبر 
بأريحا في منطقة األغوار، وقالت إنهم ضالعون 
في عملية إطالق نار، تمت بعد يوم من هجوم 
حوارة، في أريحا االثنين الماضي، والتي أسفرت 
عــن مقتل إسرائيلي ـ أمــيــركــي. وذكـــرت »القناة 
13« اإلسرائيلية أن القوات اإلسرائيلية اقتحمت 
المخيم وقتلت فلسطينيا خالل عملية المداهمة، 
بينما أعلن الهالل األحمر الفلسطيني عن إصابة 

3 أشخاص جــراء الصدامات التي اندلعت بين 
األهالي والجيش اإلسرائيلي.

وحاصرت قوات االحتالل منزاًل في المخيم، 
واشتبكت مع مسلحين. وفي وقت الحق، أطلقت 
قوات االحتالل عدة صواريخ مضادة للدروع على 

 في »عقبة«.
ً
منازل حاصرتها أيضا

في المقابل، دعا رئيس الــوزراء الفلسطيني 
مــحــمــد اشــتــيــة، أمــــس، لـــدى وصــولــه عــلــى رأس 
وفد وزاري إلى بلدة حــوارة، إلى تشكيل لجان 
حماية شعبية فــي الــقــرى والمخيمات والمدن 
الفلسطينية للتصدي لهجمات المستوطنين 
اإلسرائيليين. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس بلدية 
حوارة معين الضميدي، أن الخسائر في البلدة 
الــنــاتــجــة عـــن هــجــمــات الــمــســتــوطــنــيــن بــلــغــت 5 

ماليين دوالر.
ــة  ــــت الــــشــــرطــ ــقــ ــ ــل، ألــ ــفــــصــ ــنــ ــد مــ ــيــ ــعــ ــلـــــى صــ ــ عـ
اإلسرائيلية قنابل صــوت فــي تــل أبــيــب بعدما 
ــاء مــتــفــرقــة، أمـــس،  نــشــبــت مـــشـــاجـــرات فـــي أنـــحـ
خـــالل احــتــجــاجــات ضــخــمــة، بــمــشــاركــة اآلالف، 

تــعــرف بــاســم »يــــوم الــتــشــويــش«، بــالــتــزامــن مع 
مضي نواب االئتالف اليميني في إقرار مشروع 
قانون »إصــالح القضاء« المثير للجدل والــذي 
يعتبره معارضون تهديدا للديموقراطية. وهتف 
مــحــتــجــون قــطــعــوا الــطــريــق الــســريــع الــرئــيــســي 
بين تــل أبيب والــقــدس وهــم يلوحون باألعالم 
»إســرائــيــل ليست دكــتــاتــوريــة، إســرائــيــل ليست 

المجر«.
واعتقلت الشرطة العشرات خالل المصادمات 
التي تخللها استخدام أدوات فض االحتجاجات، 
فيما تعهد وزير األمن القومي بعدم السماح لمن 

سماهم بـ »الفوضويين« بقطع الطرق.
فــي الــمــقــابــل، دعـــا رئــيــس الــمــعــارضــة، يائير 
لبيد، المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، 
إلى »تجاهل المحاوالت السياسية الخطيرة من 
جانب الوزير بن غفير لتسخين األوضاع أكثر«، 
متهما حكومة نتنياهو بـ »الــذهــاب بإسرائيل 

نحو الفوضى«.
وجاء ذلك قبيل منح لجنة الدستور والعدالة 

والـــقـــانـــون فـــي الــبــرلــمــان مــوافــقــة مــبــدئــيــة على 
المزيد من المقترحات التي تشملها خطة إصالح 
الــقــضــاء وســـط مــقــاطــعــة مـــن نــــواب الــمــعــارضــة 

للتصويت.

تدخل أميركي

ورد الــســفــيــر األمـــيـــركـــي لــــدى إســـرائـــيـــل تــوم 
ــر  ــاء، عـــلـــى وزيــ ــ ــعــ ــ نــــايــــدز، لـــيـــل الــــثــــالثــــاء ـ األربــ
شــــؤون الــشــتــات عــمــيــخــاي شــيــكــلــي، الــــذي قــال 
ــمـــام  ــتـ إن عـــلـــى الـــمـــبـــعـــوث الـــدبـــلـــومـــاســـي »االهـ
بشؤونه الخاصة« بعد أن دعا نايدز الحكومة 
اإلسرائيلية إلى إبطاء خطتها المثيرة للجدل 
إلصالح النظام القضائي. وقال نايدز: »أعتقد أن 
معظم اإلسرائيليين ال يريدون أن تبقى أميركا 
 إلى الدعم األمني 

ً
بعيدة عن شؤونهم«، مشيرا

والسياسي والدبلوماسي الذي قدمته واشنطن 
للدولة العبرية على مدى عقود.

ي أوكرانيا عن باخموت... ورقة تفاوض أم مقدمة لحرب الربيع؟
ّ
تخل

 من السفن في البحر األسود
ً
كييف تهاجم القرم بسيل من »المسّيرات« وموسكو تنشر مزيدا

مع إلقاء الجيش الروسي 
بثقله النتزاع المركز الرئيسي 
لتزويد القوات األوكرانية في 

دونباس بالدعم العسكري 
واللوجيستي، فتحت أوكرانيا 

الباب أمام خروج منطقة 
دونباس الصناعية عن 

سيطرتها، بإعالن نّيتها 
االنسحاب من مدينة باخموت 

االستراتيجية.

فــي اســتــجــابــة مــتــأخــرة لطلب 
ــركــــي جــو  ــيــ إدارة الــــرئــــيــــس األمــ
بــايــدن بــعــدم السعي لــلــدفــاع عن 
بـــاخـــمـــوت بـــــأّي ثـــمـــن، والــتــركــيــز 
 هجوم 

ّ
أكثر على االستعداد لشن

الربيع المضاد على روســيــا، لم 
تــســتــبــعــد الـــرئـــاســـة األوكـــرانـــيـــة، 
أمـــس، االنــســحــاب االستراتيجي 
مــن المدينة المحاصرة لتفادي 

التضحية العبثية.
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ وغـــــــــــــــــــداة إقـــــــــــــــــــرار الــ
فـــولـــوديـــمـــيـــر زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بـــأن 
باخموت تواجه أصعب األوضاع، 
ــاع عــنــهــا الـــتـــحـــدي األكــبــر  ــدفــ والــ
للجيش، قال مستشاره ألكسندر 
رودنـــيـــانـــســـكـــي، لــشــبــكــة ســـي إن 
إن، »الوضع صعب وليس هناك 
ــا تـــحـــاول  ــ ــيـ ــ ــــي ذلــــــــك، روسـ ــر فـ ــ سـ
تــطــويــق هــــذه الــمــديــنــة مــبــاشــرة 
اآلن، وتستخدم أفضل قواتها مع 
 
ً
مــجــمــوعــة فــاغــنــر األكــثــر تــدريــبــا
وخبرة، وقواتنا ستقوم بدراسة 
كـــل الــــخــــيــــارات، وإذا لــــزم األمــــر، 
فستتراجع بشكل استراتيجي، 
ألننا لــن نضحي بكل عناصرنا 

.»
ً
هناك عبثا

وأكد رودنيانسكي أن الجدول 
الــزمــنــي »مــتــروك للجيش ليقرر 
عند أي نقطة سيكون االنسحاب، 
وإذا اعتقد أن تكلفة االســتــمــرار 
: »حّصنا 

ً
تفوق المكاسب«، مضيفا

المنطقة الواقعة غرب باخموت، 
وإذا أردنا االنسحاب، فلن يتمكن 
الروس من التقدم بسرعة كبيرة، 
ومهما حدث، فستكون هجماتنا 
الــمــضــادة قـــاب قــوســيــن أو أدنــى 
، وســيــكــون ذلــــك مــشــابــهــا 

ً
قـــريـــبـــا

جدا لما حدث في خاركيف، التي 
استولوا عليها واستعدناها في 

أيام فقط«.
ــكــــي عــن  ــســ ــانــ ــيــ وأعــــــــــرب رودنــ
»إحــبــاطــه« مــن وصــــول األســلــحــة 
الغربية »بعد فوات األوان«، وذكر 
ــاول »اســتــغــالل  أن وروســــيــــا تـــحـ
ذلك الجدول الزمني لمصلحتها 

الخاصة«.
وتقع باخموت على بعد 55 كم 
شمال شــرق دونيتسك، وال تزال 
 لتزويد 

ً
 مهما

ً
 لوجيستيا

ً
مــركــزا

الــقــوات األوكــرانــيــة في دونباس. 
ويـــــؤكـــــد مـــحـــلـــلـــون أن ســـيـــطـــرة 
الجيش الــروســي عليها ستكون 
خــطــوة نــحــو تــحــريــر جــمــهــوريــة 

دونيتسك بأكملها.
وقال مؤسس »فاغنر«، يفغيني 
بـــريـــجـــوزيـــن، أمــــــس، إن الـــقـــوات 
األوكرانية تقاوم بشدة محاولة 
السيطرة على باخموت الصغيرة، 
وتضحي باحتياطيات إضافية 

مهولة في المعركة الدموية.
ر مسؤول 

ّ
وفــي 20 يناير، حــذ

أميركي كبير أوكرانيا من السعي 
إلــى الــدفــاع عن مدينة باخموت، 
 أن إعـــــطـــــاء األولـــــويـــــة 

ً
ــرا ــبــ ــتــ ــعــ مــ

الـــمـــعـــطـــاة لــلــقــتــال فــيــهــا تــعــرقــل 
مهمتها األساسية المتمثلة في 
التحضير لــهــجــوم استراتيجي 
عــلــى الـــــروس فـــي جـــنـــوب الــبــالد 

خالل الربيع.
ولــــم يــســتــبــعــد الــمــحــلــلــون أن 
ي أوكــرانــيــا المحتمل 

ّ
يكون تخل

عــن باخموت مــنــاورة لفتح باب 
المفاوضات مع الرئيس فالديمير 
بــوتــيــن، الـــذي استبعد أي حــوار 
ــتـــي  ــيـــق أهـــــــدافـــــــه، الـ ــقـ ــتــــى تـــحـ حــ
تقلصت من اإلطاحة بزيلينسكي 
وحكومته ونــزع ســالح أوكرانيا 
ــلـــى الـــفـــاشـــيـــة، إلـــى  ــاء عـ ــقــــضــ والــ
االحتفاظ بالمناطق االنفصالية، 

 دونباس.
ً
خصوصا

هجوم القرم

وبـــعـــد يــــوم مـــن تـــعـــّرض عمق 
روسيا لهجوم مماثل طال، ألول 
مـــرة، منطقة العاصمة موسكو، 
قالت وزارة الدفاع الروسية إنها 
»أحـــبـــطـــت مـــحـــاولـــة مـــن الــجــيــش 
األوكـــــرانـــــي لــشــن هـــجـــوم مكثف 
ــن دون طـــيـــار عــلــى  بــــطــــائــــرات مــ
منشآت فــي شبه جــزيــرة الــقــرم«، 

مضيفة أنها أسقطت 6 وعطلت 4 
أخرى بوسائل إلكترونية.

وأضــافــت أنـــه تــم تــدمــيــر نحو 
15 طائرة من دون طيار أوكرانية 
في مناطق متفرقة من خيرسون، 
وزابـــــــــوروجـــــــــيـــــــــا، ودونــــيــــتــــســــك 

ولوغانسك وخاركوف.
وفي هذه األثناء، أكدت القيادة 
الجنوبية األوكرانية ليل الثالثاء 
- األربعاء، أن عدد السفن الروسية 
 إلى 

ً
في البحر األسود ارتفع حاليا

17 سفينة، بما في ذلك 5 حامالت 
صواريخ وغواصتان.

من جهته، يسعى زيلينسكي 
إلـــى تحميل جميع المتورطين 
فــي الــغــزو الــروســي، بما فــي ذلك 
الـــعـــقـــول الـــمـــدبـــرة وراء الـــحـــرب، 

المسؤولية أمام محكمة دولية.
وقال زيلينسكي، بعد اجتماع 
ــام لــلــمــحــكــمــة  ــ ــعـ ــ ــمــــدعــــي الـ ــع الــ ــ مـ
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، كــريــم خـــان، 
في كييف: »سنفكك نظام اإلبادة 
الجماعية الــروســي بــأكــمــلــه، مع 

تقديمه إلى األحكام القانونية«.

بيالروسيا والصين

وفــي زيــارتــه الـــ 13 إلــى بكين، 
ــــغ الــــرئــــيــــس الــــبــــيــــالروســــي،  ــلـ ــ أبـ
ألــكــســنــدر لــوكــاشــيــنــكــو، نــظــيــره 

الــصــيــنــي شــي جينبينغ، أمــس، 
 مــقــتــرحــاتــه 

ً
بــــأنــــه يــــؤيــــد تـــمـــامـــا

لتسوية النزاع في أوكرانيا.
ــكــــو، خــــالل  ــنــ ــيــ وقـــــــــال لــــوكــــاشــ
ــــع جــيــنــبــيــنــغ »إن  مـــبـــاحـــثـــاتـــه مـ
بيالروسيا تــقــوم بحملة نشطة 
من أجل مقترحات السالم وتدعم 
بالكامل مبادرتكم لألمن الدولي«.
ه  وأكـــــد لــوكــاشــيــنــكــو أن لــقــاء
جينبينغ جـــاء فــي فــتــرة صعبة 
للغاية تتطلب مقاربات جديدة 
غير معهودة وقـــرارات سياسية 
مسؤولة يجب أن تهدف قبل كل 
ب مواجهة عالمية 

ّ
شيء إلى تجن

لن يكون فيها رابح«.
وبــعــد مــــرور عـــام عــلــى انـــدالع 
الحرب، نشرت بكين يوم الجمعة 
الماضي وثيقة من 12 نقطة تدعو 
بشكل خاص موسكو وكييف إلى 

إجراء محادثات سالم.
وفـــي حــيــن ســعــت الــصــيــن إلــى 
فـــرض نــفــســهــا كــوســيــط فـــي هــذا 
ــإن مـــوقـــفـــهـــا كــحــلــيــف  ــ ــزاع، فــ ــ ــنــ ــ الــ
لروسيا يجعلها غير مؤهلة في 
نظر الغربيين الذين يدعمون من 

جانبهم أوكرانيا.
من جهتها، تعتبر بيالروسيا 
جارة أوكرانيا، طرفا رئيسيا في 
الـــنـــزاع. لــم تــرســل الــبــالد جــنــودا 
للقتال مباشرة إلى جانب الجيش 

الروسي، لكن أراضيها تستخدم 
قاعدة خلفية لقوات موسكو.

فـــي الــمــقــابــل، أكــــد مــســؤولــون 
أميركيون، خالل جلسة استماع 
ــة  ــيــ ــارجــ لـــلـــجـــنـــة الـــــــشـــــــؤون الــــخــ
ــــس األول،  ــواب، أمـ ــ ــنـ ــ بــمــجــلــس الـ
أن »الــصــيــن تــدعــم حـــرب روســيــا 
على أوكرانيا منذ البداية، حتى 
ــدة فـــتـــاكـــة«،  ــاعـ ــّدم مـــسـ ــقــ ــم تــ ــو لــ لــ
 
ً
مؤكدين إدراج 13 كيانا صينيا
إلــى القائمة الــســوداء، مــن بينها 
شركة كانت توّرد أجزاء لبرنامج 
الطائرات من دون طيار اإليرانية.

وإذ أقّر المتحدث باسم وزارة 
الــدفــاع )البنتاغون(، بــات رايــدر، 
أن الصين لم تقدم بعد مساعدات 
ــة لــــروســــيــــا الســـتـــخـــدامـــهـــا  ــاكـ ــتـ فـ
فـــي أوكـــرانـــيـــا، لــفــت إلـــى أنــهــا لم 
را 

ّ
تستبعد بعد هذا الخيار، محذ

ــــوع مــن  ــنـ ــ ــن أن تـــقـــديـــم هــــــذا الـ ــ مـ
المساعدات »سيمدد أمد الصراع، 
وسيؤدي إلى المزيد من الخسائر 

في األرواح«.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، رأى وكــيــل 
وزارة الدفاع، كولين إتش كيهل، 
ــــي وضـــع  ــا »لـــيـــســـت فـ ــ ــيـ ــ أن روسـ
ح نووي 

ّ
يسمح لها بسباق تسل

غير مقيد«. وقــال للجنة القوات 
المسلحة فــي مجلس الــنــواب إن 
روسيا »ليس لديها المال، خاصة 

بالنظر إلى الضغط على الجيش 
بسبب الحرب والعقوبات وقيود 
التصدير )التي فرضتها الواليات 

المتحدة وحلفاؤها(«.

األمن الجماعي

ــر  ــ ــيــــة، أكــــــد وزيـ ــانــ ــــن جـــهـــة ثــ مـ
الــــدفــــاع الـــبـــيـــالروســـي، فــيــكــتــور 
خرينين، أن منظمة معاهدة األمن 
الجماعي تتعرض لضغوط كبيرة 
من الواليات المتحدة وحلفائها، 
وأنها ستعمل على تعزيز تماسك 
 التناقضات 

ّ
الدول األعضاء وحل

والخالفات بينها.
وخالل اجتماع رؤساء وحدات 
التعاون العسكري لدول المنظمة، 
قـــال خــريــنــيــن: »إنــنــا نفهم حجم 
الضغط غير المسبوق، وشهدنا 
المساعي الغربية المكثفة بقيادة 
ــدة، لــتــعــزيــز  ــحــ ــتــ ــمــ الـــــــواليـــــــات الــ
منظورها الــخــاص حــول النظام 
ــمــــي، ومــــــن ضـــمـــنـــهـــا دول  ــالــ ــعــ الــ
 ،»

ً
االتــــحــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي ســـابـــقـــا

 بــأن »تعمل بيالروسيا 
ً
متعهدا

عــلــى مــحــاربــة الـــدعـــايـــة الــغــربــيــة 
خالل رئاستها للمنظمة وتعزيز 

 التناقضات«.
ّ

تماسكها وحل

قائد وحدة متطوعين ونائبه في ضواحي كييف )أ ف ب(

بيالروسيا تعلن 
دعمها الكامل 

للخطة الصينية 
لحل النزاع الروسي 

- األوكراني

وزير إسرائيلي يدعو لمحو بلدة حوارة وزير إسرائيلي يدعو لمحو بلدة حوارة 
وجنرال يصف االعتداء عليها بالمجزرةوجنرال يصف االعتداء عليها بالمجزرة

قطع طرق ومشاجرات بتل أبيب 
في تظاهرات »يوم التشويش«

فلسطيني ينظف مخلفات اعتداء حوارة أمس )أ ف ب(
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ــوم مــــنــــافــــســــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ تــــنــــطــــلــــق الـ
الــجــولــة الــســابــعــة عــشــرة لـــدوري 
زيــن الممتاز لكرة الــقــدم، بإقامة 
مباراة واحدة تجمع الساحل مع 
الفحيحيل فــي الــخــامــســة مــســاًء 

على استاد علي صباح السالم.
يأتي ذلك، في الوقت الذي أعادت 
إدارة المسابقات باالتحاد الكويتي 
ــقـــدم، األمــــل لــلــتــضــامــن في  لــكــرة الـ
دخــــــــول أجــــــــــواء الـــمـــنـــافـــســـة عــلــى 
المشاركة فــي المجموعة األولـــى، 
حينما قلبت نتيجة مــبــاراتــه مع 
الـــجـــهـــراء، الـــتـــي أقــيــمــت 5 فــبــرايــر 
الماضي في الجولة الثانية عشرة، 
من التعادل 1-1 إلى الفوز 3-صفر.

وأوضحت »المسابقات«، على 
مــوقــع االتـــحـــاد اإللــكــتــرونــي، أن 
سبب قرارها يرجع إلى مخالفة 
الجهراء للبند الثالث من المادة 
97 من الئحتها، بإشراك الالعب 
ــوقــــوف  ــمــ ــاري الـــــــبـــــــارود الــ ــ ــشــ ــ مــ

)حاصل على 3 بطاقات صفراء(، 
وبناًء عليه تم تطبيق المادة 57 
من الالئحة ذاتها بقلب النتيجة.

 مشاركة الالعب
ُ

دابس: لم نشك

ــلـــس إدارة  وأكــــــــد عــــضــــو مـــجـ
الــتــضــامــن رئـــيـــس جـــهـــاز الـــكـــرة، 
فـــهـــد دابـــــــــس، أن الـــتـــضـــامـــن لــم 
يــتــقــدم بــاحــتــجــاج عــلــى مــشــاركــة 
الـــالعـــب، وأن إدارة الــمــســابــقــات 
هي التي اكتشفت الخطأ الجسيم 
لمسؤولي الجهراء، وبناًء عليه تم 

قلب النتيجة.
ــــى عـــلـــم  ــلـ ــ ــا عـ ــنــــ وأضـــــــــــــــاف: »كــــ
بمشاركة الالعب الموقوف منذ 
نــهــايــة الـــمـــبـــاراة، وتــريــثــنــا حتى 

صدر قرار إدارة المسابقات«. 
وبــقــرار »الــمــســابــقــات«، أصبح 
 
ً
رصـــيـــد الـــجـــهـــراء 22، مــتــراجــعــا
إلــــى الــمــركــز الـــخـــامـــس، ورصــيــد 

الــتــضــامــن 16 نــقــطــة، ومــــازال في 
المركز قبل األخير.

الساحل والفحيحيل 

وتختلف ظروف الفريقين قبل 
مــبــاراة الــيــوم، فالساحل، متذيل 
الـــتـــرتـــيـــب بـــــ 13 نـــقـــطـــة، تـــأكـــدت 
مشاركته في المجموعة الثانية، 
التي ستحدد الفريقين الهابطين 
لدوري الدرجة األولى، لكن الجهاز 
الـــفـــنـــي، بـــقـــيـــادة الــــمــــدرب محمد 
دهيليس، يسعى إلى حصد نقاط 
لقاء اليوم وكذلك المقبل، من أجل 

تدعيم موقفه وتفادي الهبوط.
ويدرك الجهاز الفني صعوبة 
ل عــلــى الـــروح  الــلــقــاء، لــكــنــه يـــعـــوِّ
الــقــتــالــيــة لــالعــبــيــن، والــمــســتــوى 
الــرائــع الــذي يقدمونه فــي جميع 
الـــمـــبـــاريـــات، والـــــذي ال يتناسب 
 بأنه تعادل مع 

ً
مع ترتيبه، علما

الـــجـــهـــراء فـــي الـــمـــبـــاراة الــســابــقــة 
.
ً
سلبيا

ــفـــريـــق لـــقـــاء الـــيـــوم  ويــــدخــــل الـ
ــر  بـــصـــفـــوف مــكــتــمــلــة، وهـــــو األمــ
الـــذي بــث الطمأنينة فــي نفوس 
الجهاز الفني، واختيار التشكيل 

األمثل للقاء.
ــــب اآلخــــــــــــر، فــــإن  ــانـ ــ ــجـ ــ عــــلــــى الـ
الفحيحيل، السادس بـ 20 نقطة، 
يــدخــل لــقــاء الــيــوم وكــذلــك اللقاء 
المقبل تحت شعار »ال بديل عن 
ــوز«، لــضــمــان الــمــشــاركــة في  ــفــ الــ
المجموعة األولـــى، وضــرب أكثر 
من عصفور بحجر واحــد، أولها 

، والمنافسة 
ً
تفادي الهبوط تماما

عــلــى مــركــز مــتــقــدم فــي الــبــطــولــة، 
والــفــريــق يمتلك مــن اإلمكانيات 

ما يؤهله لذلك.
ولــعــل أكــثــر مـــا يــشــغــل تفكير 
الــجــهــاز الــفــنــي، بــقــيــادة الــمــدرب 
ــراس الــخــطــيــب، عــدم  ــ الــــســــوري فـ
التأكد من مشاركة العقل المفكر 
والـــمـــدبـــر الــتــونــســي يـــوســـف بن 
 
ً
ســـودة، والـــذي كــان غيابه مؤثرا

في لقاء العربي بالجولة الفائتة، 
ــــذي خــســره »األحـــمـــر« بثالثة  والـ

أهداف لهدف.
 عـــن بـــن ســــودة تــبــدو 

ً
وبـــعـــيـــدا

صــفــوف الفحيحيل، الـــذي يقدم 
ــيـــدة فــــي الــمــوســم  مـــســـتـــويـــات جـ

الجاري، بال غيابات.

 ختام من »ذهب« لبطولتي الرماية الدولية الكبرى وآسيا
ــيــــر  ــتــــمــــت أمـــــــس بــــطــــولــــة األمــ ــ

ُ
ــت اخــ

السنوية الكبرى للرماية، والبطولة 
ــتــــي نــظــمــهــا االتــــحــــاد  اآلســــيــــويــــة، الــ
الكويتي للرماية على مجمع ميادين 
الشيخ صباح األحــمــد، بمشاركة 40 

دولة.
ــراب ناشئين  وشـــهـــدت مــســابــقــة تــ
للفردي اآلسيوية، فوز الكازاخستاني 
دانـــيـــل بــوتــشــيــشــفــالــوف بــالــمــيــدالــيــة 
الذهبية، وزميله كونشينكو بوجدان 
بالميدالية الفضية، فيما نال الرامي 
الكويتي ضــاري المطيري الميدالية 

البرونزية.
وكــــــــان الـــــرامـــــي الـــعـــمـــانـــي ســعــيــد 
الخاطري قد ظفر بالميدالية الذهبية 
ــــال ضمن  ــــردي رجـ ــراب فـ ــ لــمــســابــقــة تـ
بطولة سمو أمير البالد الشيخ نواف 
األحــمــد، فيما حقق الــرامــي الكويتي 
نـــاصـــر الــمــقــلــد الــمــيــدالــيــة الــفــضــيــة، 
والـــــرامـــــي الـــكـــازاخـــســـتـــانـــي فــيــكــتــور 

خسينوف الميدالية البرونزية.
وفـــي مسابقة الــســيــدات للبطولة، 
حصلت الرامية الكازاخستانية ماريا 

دمترينكو على الميدالية الذهبية، 
ــيـــة راي عـــلـــى الـــمـــيـــدالـــيـــة  ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ والـ
الفضية، وزميلتها ليا حليم قربان 

على البرونزية.
وفـــي مــســابــقــة كـــأس آســيــا لــرمــايــة 
الــشــوزن، حقق الــرامــي الصيني كون 
بـــي يــانــج الــمــركــز األول والــمــيــدالــيــة 
ــة الــــتــــراب فــــردي  ــايــ الـــذهـــبـــيـــة فــــي رمــ
الـــرجـــال، تـــاله الــرامــي األردنــــي أحمد 
الطرابيشي والكازاخستاني اليشير 

اسالبييف.

العصيمي يشكر سمو األمير

وتـــقـــدم األمـــيـــن الـــعـــام لــالتــحــاديــن 
الــكــويــتــي والــعــربــي لــلــرمــايــة - مــديــر 
الــبــطــولــة عــبــيــد الــعــصــيــمــي بــجــزيــل 
الشكر إلى صاحب السمو على دعمه 
ورعايته لرياضة الرماية الكويتية، 
وإلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل 
األحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وبـــــيـــــن الـــعـــصـــيـــمـــي أن االتـــــحـــــاد 
الكويتي يستعد فــي الفترة المقبلة 

إلقــــامــــة مـــعـــســـكـــرات والـــمـــشـــاركـــة فــي 
البطوالت التأهيلية للحصول على 
بطاقات تأهل ألولمبياد باريس 2024.

المقلد: نجحنا بالذهب

وقال الرامي الكويتي ناصر المقلد 
، وعبرت 

ً
إن المنافسة كانت قوية جدا

عن وجــود عــدد من الــرمــاة المميزين 
في بطولة األمير الدولية واستفدنا 
فنيا من االحتكاك مع رماة على قدر 

عال من الموهبة.
ــفــــوز  ــــل الــ ــأمـ ــ وأضــــــــــاف أنـــــــه كـــــــان يـ
بــالــذهــبــيــة فـــي الـــفـــردي ولــكــنــه نجح 
في حسم الميدالية الفضية والمركز 
الـــثـــانـــي إال أنـــــه وبــــدعــــم زمــــالئــــه تــم 

ــيــــويــــة. ــــرق اآلســ ــفـ ــ ــــوز بـــذهـــبـــيـــة الـ ــفـ ــ الـ

الرشيدي: هدفنا ميدالية أولمبية

وبـــدوره، قــال الــرامــي طــالل الرشيدي 
إن بطولة األمير أصبحت ذائعة الصيت 
 أن »فوزنا 

ً
على المستوى العالمي، مؤكدا

بذهبية الفرق بسبب دعم مجلس إدارة 
االتحاد الكويتي للرماية وتوفير سبل 

التدريب على المستوى العالمي«.

هاجر: لدي الكثير

أما الرامية الكويتية هاجر عبدالملك 
صاحبة الميدالية الذهبية في فردي تراب 
السيدات، فأكدت أنها مازال لديها الكثير 
لتقدمه في الفترة المقبلة في ظل توفر 
عدد مميز من الرماة والراميات القادرين 

على تحقيق اإلنجازات المطلوبة.
وحول المنافسة في البطولة والطريق 
نحو الذهبية، قالت ان الصراع كان كبيرا 
 والــتــركــيــز كــان 

ً
والــمــنــافــســة صعبة جـــدا

حاضرا من اللحظة االولى وحتى النهاية.
الرامية الكويتية هاجرعبدالملك

رماة الكويت أبطال آسيا بعد تتويجهم

 لـ »ممتاز الطائرة«
ً
الصليبيخات حسم تأهله رسميا

● محمد عبدالعزيز
حسم الفريق األول للكرة الطائرة بنادي 
الــصــلــيــبــيــخــات تــأهــلــه رســمــيــا لـــلـــدوري 
الــمــمــتــاز قــبــل جـــولـــة واحــــــدة مـــن نــهــايــة 
مــنــافــســات دوري الـــدرجـــة األولـــــى، أمــس 
 األول، إثـــر فـــوزه عــلــى الــيــرمــوك بنتيجة 
ــتــــي جــمــعــت  ــر فــــي الــــمــــبــــاراة الــ ــفـ 3 - صـ
الــفــريــقــيــن عــلــى صــالــة االتـــحـــاد بمجمع 
الــشــيــخ ســعــد الــعــبــدالــلــه ضــمــن الــجــولــة 
الــحــاديــة عــشــرة الــتــي شــهــدت ايــضــا فوز 

الشباب على التضامن بنتيجة 3 - 2.
 وبـــذلـــك، ابــتــعــد الــصــلــيــبــيــخــات بقمة 
الترتيب برصيد 28 نقطة وبفارق مريح 
عن أقرب مطارديه الشباب الوصيف وله 
23 نقطة، وظل التضامن في المركز الثالث 
بـ 8 نقاط واليرموك في المركز األخير بـ 

7 نقاط.

افتتاح »الثالثية«

ومن جانب آخر، تنطلق اليوم منافسات 
الــدورة الثالثية »الصعود والهبوط« في 
الدوري الممتاز للكرة الطائرة وذلك عند 
السابعة مساء باللقاء الذي سيجمع بين 
فريقي برقان والساحل على صالة االتحاد 

بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
 لــالئــحــة يــلــعــب فـــي »الــــــدورة 

ً
 وطـــبـــقـــا

الثالثية« الفرق أصحاب المراكز الخامس 
والسادس والسابع في الــدوري الممتاز 
ــي نــهــايــتــه  ــ ــــالث أدوار وفــ  مــــن ثــ

ً
دوريـــــــــا

يحصل االول على المركز الخامس في 

الممتاز ويلعب الثاني مــع ثــانــي دوري 
الــدرجــة االولـــى على الــصــعــود والهبوط 
مــن الممتاز فــي الــمــوســم المقبل، بينما 
يهبط الثالث مباشرة للدرجة االولى في 

الموسم الجديد.
من جهة أخــرى، انضم محترف نادي 

الكويت الجديد للكرة الطائرة االيراني 
ــر كـــاظـــمـــي إلــــــى مـــعـــســـكـــر الـــفـــريـــق  ــابــ صــ
 
ً
 في تركيا استعدادا

ً
التدريبي المقام حاليا

للمشاركة في منافسات بطولة غرب اسيا 
لالندية.

 فوز سلة القادسية وكاظمة 
على الجهراء والقرين

● جابر الشريفي
 
ً
 مثيرا

ً
حقق الفريق األول لكرة السلة بنادي القادسية فوزا

على الجهراء بنتيجة 75-73، في المباراة التي جمعت الفريقين 
أمس األول على صالة االتحاد في مجمع الشيخ سعد العبدالله، 
ضمن منافسات الــجــولــة االفتتاحية لــلــدور الــثــانــي لبطولة 
الــــدوري الــعــام لــكــرة الــســلــة، والــتــي شــهــدت أيــضــا فــوز كاظمة 

على القرين 64-93.
وبذلك حقق فريقا القادسية وكاظمة أول نقطتين لهما في 

مشوارهما، بينما نال الجهراء والقرين نقطة الخسارة.
الجدير بالذكر أن نظام الــدور الثاني يقام بنظام الــدوري 
مــن قسمين، على أن يلتقي بعدها األول مــع الــرابــع والثاني 
مع الثالث في الدور قبل النهائي الذي سيقام بنظام »البالي 

أوف« من 3 مباريات.
جاءت مباراة القادسية مع الجهراء قوية منذ البداية تبادل 
فيها الفريقان التقدم خالل مجريات الربع األول حتى أنهى 

القادسية الربع األول لمصلحته 16-19.
ونجح القادسية في بسط سيطرته على المباراة في الربع 
الثاني عبر اختراقات األميركي رونالد، ومتابعة عبدالرحمن 
السهو أسفل السلة إلى جانب ثالثيات عبدالله توفيق وسط 
إضاعة منافسة العديد من الهجمات السهلة لينتهي الربع 

الثاني بتقدم القادسية 28-40.
وواصــل األصفر سيطرته على المباراة في الربع الثالث، 
في حين عجز منافسه الجهراء عن محاوالت تقليص الفارق، 

لينتهي الربع الثالث بتقدم القادسية 46-61.
وحاول الجهراء قلب الطاولة على منافسه في الربع الرابع، 
ليقلص الــفــارق إلــى نقطتين، لكنه عجز مــن تحقيق الــفــوز، 

 بنتيجة 73-75.
ً
ليخرج القادسية منتصرا

 مشاركة مميزة لـ »الفيغر« 
في األلعاب الشتوية لألطفال

أكد أمين السر المساعد لنادي األلعاب الشتوية الكويتي مبارك 
العماني، أمــس، أن مشاركة منتخب )الفيغر( في بطولة األلعاب 
الرياضية الشتوية الثانية لألطفال )2023( في مدينة كيميروفو 

الروسية جاءت »مميزة« و»إيجابية«.
وقال العماني، الذي يرأس وفد المنتخب، إن العبتي الكويت سما 
جراغ وجوري المال أحرزتا المركزين الرابع والخامس على التوالي 
في مسابقة االستعراض على الجليد )الفيغر( للفتيات، في ظل 
مشاركة أكثر من 20 العبة من بطالت اللعبة في هذا االختصاص.

وأضاف أن الالعب علي العلي حقق بدوره المركز الخامس في 
منافسات السرعة على الجليد )سبيد( للفتيان لمسافة 500 متر.

ــر أن الـــبـــطـــولـــة تــشــهــد مـــشـــاركـــة مــنــتــخــبــات بــيــالروســيــا  ــــذكــ ُي
وكازاخستان وقيرغستان وطاجيكستان وتايلند وتركمانستان 
وأوزبكستان وأرمينيا وأفغانستان ولبنان ونيبال، إضافة إلى 
الكويت وروســيــا االتحادية المضيفة التي يمثلها عــدة فــرق من 

المقاطعات الروسية.
)كونا(

حازم ماهر

فرحة فريق الصليبيخات بالتأهل للممتاز

الجولة 17 للدوري الممتاز تنطلق 
اليوم بلقاء الساحل والفحيحيل

التضامن لم 
يتقدم باحتجاج 

على مشاركة 
البارود وإدارة 

»المسابقات« 
هي التي 

اكتشفت الخطأ
فهد دابس

جانب من لقاء سابق بين الساحل والفحيحيل

لقاء الجهراء والتضامن في الجولة 12

عودة الخنيسي في القسم الثالث
حـــدد الــجــهــاز الــطــبــي فـــي نــــادي الــكــويــت، 
القسم الثالث الستعادة خــدمــات المحترف 
التونسي طه الخنيسي، حيث يباشر الالعب 

تدريبات عالجية في قطر حاليا.
وكان الخنيسي قد غاب عن المشاركة مع 
األبيض في الفترة األخيرة، بداعي اإلصابة، 
إال أن الالعب اليزال يحتفظ بصدارة الهدافين 

في »الممتاز« برصيد 11 هدفا.

وقال نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة، 
لـــ »الـــجـــريـــدة«، إن الــخــنــيــســي دخـــل الــمــراحــل 
األخيرة للحاق بتدريبات األبيض، واستعادة 
الجاهزية المطلوبة للمشاركة في المباريات.

وأضاف أن الثقة كبيرة في جميع الالعبين، 
وقــدرتــهــم عــلــى مــواصــلــة الــمــشــوار بــنــجــاح، 

للحفاظ على قمة الترتيب.

موعد المباراةموعد المباراة
الساحل x  الفحيحيل

5:00 م / استاد علي صباح السالم

فريق الكويت لأللعاب الشتوية
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يواجه برشلونة الجريح غريمه التقليدي 
وضــيــفــه ريــــال مـــدريـــد الـــيـــوم فـــي كالسيكو 
ذهــــاب نــصــف الــنــهــائــي مــســابــقــة كـــأس ملك 
 
ً
إسبانيا في كرة القدم، في فترة حرجة سعيا
 في مختلف 

ً
إلى تفادي خسارة ثالثة تواليا

المسابقات.
تلقى برشلونة ضربتين موجعتين في 
مـــدى أربــعــة أيـــام بــخــروجــه خــالــي الــوفــاض 
 بــخــســارتــه أمــــام مــضــيــفــه مانشستر 

ً
ــا قـــاريـ

يونايتد اإلنــكــلــيــزي1-2 الخميس فــي إيــاب 
الــمــلــحــق الــمــؤهــل إلـــى ثــمــن نــهــائــي الـــدوري 
األوروبـــــي »يـــوروبـــا لــيــغ«، ثــم أمــــام مضيفه 
 
ً
ألميريا صفر-1 في الــدوري المحلي، مهدرا

فــرصــة االبــتــعــاد 10 نــقــاط فــي الــصــدارة عن 
النادي الملكي.

ويــخــوض بــرشــلــونــة الــمــبــاراة فــي غياب 
ــــب الــــوســــط بــــيــــدري وجـــنـــاحـــه  نــجــمــيــه العــ
الــدولــي الفرنسي مــوســى ديمبيليه بسبب 
اإلصـــابـــة، كــمــا يــحــوم الــشــك حـــول مــشــاركــة 
هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب 
إصــابــة فــي الفخذ تــعــرض لها فــي المباراة 

ضد ألميريا.
ويولي برشلونة أهمية كبيرة لمواجهة 
 عن خالل إراحة مدربه 

ً
ريال وبدا ذلك واضحا

تــشــافــي هــرنــانــديــس لــلــعــديــد مــن الالعبين 
األســاســيــيــن فــي الــمــبــاراة األخـــيـــرة، أبــرزهــم 
الــمــدافــعــون ألــيــخــانــدرو بــالــديــه والفرنسي 
جول كونديه واألوروغوياني رونالد أراوخو 
 أنــه دفع 

ً
والجناح البرازيلي رافينيا، علما

.
ً
باألخيرين في الدقيقتين 67 و46 تواليا

 أن خـــســـارة ثالثة 
ً
ويـــــدرك تــشــافــي جـــيـــدا

 وأمام النادي الملكي ستدخل الفريق 
ً
تواليا

في دوامة وهو الساعي إلى قيادة فريقه إلى 
التتويج بلقبي الــدوري والكأس المحليين 
بعدما ظفر بالكأس السوبر المحلية مطلع 
ــالـــي فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــســعــوديــة  ــام الـــحـ ــعــ الــ

الرياض وعلى حساب غريمه 3-1 في المباراة 
النهائية.

 على 
ً
ــنـــادي الــكــاتــالــونــي ضــيــفــا ويــحــل الـ

ــوم من  مــلــعــب ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو بــعــد يــ
استقبال أوساسونا ألتلتيك بلباو في ملعب 
»إل ســــادار« فــي الــمــبــاراة األولــــى مــن ذهــاب 

نصف النهائي.

نتائج فورية 
وأوضح تشافي أنه حتى إذا اكتفى فريقه 
بالفوز بلقب الدوري فقط وخرج من مسابقة 
 بعد 

ً
كــــأس الــمــلــك »ســيــظــل مــوســمــنــا جـــيـــدا

تتويجنا بالكأس السوبر«.
ومع ذلك، فإن السقوط في هذه المواجهة 
 في الخامس من 

ً
المزدوجة )يلتقيان إيــابــا

أبريل المقبل( أمــام منافسه اللدود سيزيد 
الشكوك حول مشروع النادي بقيادة تشافي، 
وســيــغــذي منتقدي الــمــدرب الــشــاب بعد أن 
أنفق النادي الكاتالوني الكثير من األموال 

في الصيف الماضي لتعزيز صفوفه.
وجــلــب بــرشــلــونــة الــعــديــد مـــن الــالعــبــيــن 
بينهم لــيــفــانــدوفــســكــي مــن بــايــرن ميونيخ 
األلــمــانــي وكــونــديــه مــن إشبيلية ورافينيا 
 
ً
من ليدز يونايتد اإلنكليزي، وبــات مطالبا

بتحقيق نتائج فورية الستعادة هيبته أقلها 
 في ظل فشله الذريع في المسابقتين 

ً
محليا

القاريتين: دوري األبطال والدوري األوروبي.
وتنتظر برشلونة مباريات قوية في الفترة 
الحالية، فبعد زيارته لسانتياغو برنابيو 
سيستضيف فالنسيا األحد المقبل ثم يحل 
 على أتلتيك بلباو في 12 مارس، قبل 

ً
ضيفا

استضافة ريـــال مــدريــد فــي إيـــاب كالسيكو 
الدوري في 19 منه على ملعب »سبوتيفاي 
 عـــلـــى إلــتــشــي 

ً
ــو«، ثــــم يـــحـــل ضـــيـــفـــا ــ ــامـــب نــ كـ

 فــي إيــاب 
ً
ويستضيف ريـــال مــدريــد مــجــددا

مسابقة الكأس.

ــال ريــــال مــدريــد  فــي الــمــقــابــل، ال تــبــدو حـ
 على الصعيد 

ً
أفضل مــن غريمه خصوصا

الــمــحــلــي، وســيــدخــل مـــبـــاراة الــخــمــيــس بعد 
تعثره أمــام جــاره أتلتيكو مدريد )1-1( في 

قمة المرحلة الثالثة والعشرين.
 قبل مباراة 

ً
وبعدما اعتبر تعادله مخيبا

ــــى نــتــيــجــة  ــا، تـــحـــول إلـ ــريـ ــيـ ــمـ بـــرشـــلـــونـــة وألـ
إيجابية عقب خسارة النادي الكاتالوني.

ــال اســتــغــالل مــلــعــبــه وتحقيق  ويـــأمـــل ريــ
ــاب  ــي ذهــ نــتــيــجــة إيـــجـــابـــيـــة مــثــلــمــا فـــعـــل فــ
ــي الـــمـــرحـــلـــة  ــ ــكـــو الـــــــــــدوري )3-1( فـ ــيـ كـــالسـ
التاسعة فــي 16 أكتوبر الماضي، بالتالي 
تأمين خوض مباراة اإلياب بأريحية ورفع 
مــعــنــويــات العــبــيــه قــبــل اخــتــبــاريــن صعبين 

 أمـــام مضيفه ريـــال بيتيس 
ً
محليا

وضيفه إسبانيول، ثم ضد ضيفه 
لــيــفــربــول اإلنــكــلــيــزي فـــي إيـــاب 
ثمن نهائي دوري األبطال )2-5 
(، وبرشلونة في الكأس.

ً
ذهابا

وستكون مباراة الخميس 
فــــــرصــــــة لــــــلــــــنــــــادي الـــمـــلـــكـــي 
لــــلــــثــــأر لــــســــقــــوطــــه الـــمـــخـــيـــب 
ــام بــرشــلــونــة فـــي الــمــبــاراة  أمــ
النهائية للكأس السوبر في 
ســـعـــيـــه لـــمـــواصـــلـــة مــــشــــواره 
فـــي الــمــســابــقــة، الـــتـــي يلهث 

وراء لقبها منذ عــام 2014 
عندما فاز بها على حساب 

بـــرشـــلـــونـــة 
ــي  فــ  1 -3
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ الــ

النهائية.

 270 دقيقة للتتويج 
ويخوض ريال المباراة بدوره في 
 
ً
غــيــاب ركـــائـــز أســاســيــة وخــصــوصــا

النمساوي دافيد أالبا والبرازيلي رودريغو 
والفرنسي فيرالن مندي.

وكان مدربه اإليطالي كارلو أنشيلوتي 
علق عقب التعادل في الدربي »اآلن الكأس 
هـــــــــي أهــــــــــــم شــــــيء 
ألنها المباراة 
الـــــــــــقـــــــــــادمـــــــــــة 
ونـــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــن 
 
ً
قــريــبــون جــدا

مـــــن الــــلــــقــــب«، 
 »نحن 

ً
مضيفا

على بعد 270 
دقــــــــيــــــــقــــــــة مــــن 
الفوز باللقب« 
فـــــــــــــــــــــــــــي 

إشـــــــــارة إلــــــى مــــبــــاراتــــي نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي 
والمباراة النهائية.

وتقام مباراة اإلياب في الرابع من أبريل 
المقبل.
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يومية سياسية مستقلة

الريال للثأر والبرشا لالنتفاضة في ذهاب الكأس
 على 

ً
يحل ريال مدريد ضيفا

برشلونة اليوم في ذهاب 
نصف نهائي كأس إسبانيا 

لكرة القدم

موعد المباراةموعد المباراة
١١:00١١:00

SHAHID VIP

ريال مدريد x برشلونة

وفاة الفرنسي جوست فونتين
ــرنــــســــي جـــوســـت  ــفــ ــي الــ ــ ــوفــ ــ ــ

ُ
ت

فونتين، صاحب الرقم القياسي 
بعدد األهداف في نسخة واحدة 
( عام 

ً
من كــأس العالم )13 هــدفــا

، كما علمت 
ً
1958، عن 89 عــامــا

وكالة فرانس برس من عائلته.
وكــــــان فــونــتــيــن )21 مـــبـــاراة 
ــة( أحــــــد نــــجــــوم مــنــتــخــب  ــ ــيــ ــ دولــ
فرنسا في مونديال السويد عام 
1958، عندما قاد منتخب بالده 
إلى الدور نصف النهائي للمرة 
األولى في تاريخه، قبل أن يخسر 

أمام البرازيل بقيادة بيليه.
ــى إنــــــجــــــازه فــي  ــ ــ وإضــــــافــــــة إلـ
 
ً
المونديال، يملك فونتين سجال

 على صعيد األندية، حيث 
ً
رائعا

ــلــــدوري الــفــرنــســي   لــ
ً
تــــوج بـــطـــال

ــرة مـــع نيس  ــرات، بــيــنــهــا مــ ــ 4 مــ
)1956( و3 مـــــــرات مــــع ريــنــس 
)1958، 1960، 1962(، إضــافــة 
إلى إحــرازه كأس فرنسا مرتين 
)مــــع نــيــس 1954، ومــــع ريــنــس 
1958(، كما خاض نهائي كأس 

األندية األوروبية البطلة )دوري 
( مــع ريــنــس عام 

ً
األبــطــال حــالــيــا

1959، وخسر أمــام ريــال مدريد 
اإلسباني.

وقد انتهت مسيرته الكروية 
بــشــكــل مــفــاجــئ بــعــمــر الــثــامــنــة 
والعشرين، بسبب كسر مضاعف 

في ساقه.

جوست فونتين

مانيه يأمل مواجهة سان جرمانمانيه يأمل مواجهة سان جرمان

ساديو مانيه

سيتي إلى ربع نهائي كأس إنكلترا
بلغ مانشستر سيتي الدور ربع النهائي 
من مسابقة كأس انكلترا بفوزه على مضيفه 
ــن الــمــســتــوى الــثــانــي  بــريــســتــول ســيــتــي مـ
»تشامبيونشيب« 3-صفر في الدور الخامس 

أمس األول.
وأراح مدرب مانشستر سيتي اإلسباني 
بيب غــوارديــوال هــدافــه النرويجي إرلينغ 
هاالند وأشرك بداًل منه األرجنتيني خوليان 
ألفاريس، إضافة إلى فيل فودن مكان جاك 

غريليش في مركز الجناح األيمن.
ونــــجــــح فـــــــودن فــــي افــــتــــتــــاح الــتــســجــيــل 
 تمريرة من الجزائري رياض محرز 

ً
مستغال

بعد مرور 7 دقائق.
ــــودن الــثــانــي بــتــمــريــرة من  ــــاف فـ ثـــم أضـ
 للعالم مع منتخب 

ً
ألفاريس، المتوج بطال

بالده في مونديال قطر، قبل نهاية المباراة 
بربع ساعة.

ــانــــع األلــــعــــاب  ــتـــم صــ ــتـ وســـــرعـــــان مــــا اخـ
الــبــلــجــيــكــي كــيــفــن دي بــــرويــــن الــتــســجــيــل 

لسيتي )81(.
واليزال سيتي يحارب على 3 جبهات إذ 
يحتل المركز الثاني في الدوري اإلنكليزي 
الـــمـــمـــتـــاز، وانــــتــــزع الـــتـــعـــادل مــــن اليــبــزيــغ 

األلماني 1-1 في ذهاب الدور ثمن النهائي 
من دوري أبطال أوروبا.

وحــــــــــقــــــــــق بــــــــالكــــــــبــــــــيــــــــرن مــــــــــــن دوري 
»تشامبيونشيب« مفاجأة من العيار الثقيل 
بإخراجه ليستر سيتي حامل لقب المسابقة 

عام 2021 بفوزه عليه 2-1 في عقر داره.

وعـــاد بــرايــتــون مــن أرض ســتــوك سيتي 
بالفوز بهدف نظيف سجله إيفان فيرغسون 

.)30(
وتـــغـــلـــب فـــولـــهـــام عـــلـــى لـــيـــدز يــونــايــتــد 
بهدفين نظيفين سجلهما البرتغالي جواو 

باولينيا )21( ومانور سولومون )56(.

دي بروين وفودين يحتفالن بالهدف الثالث

كريمونيزي يحقق فوزه األول ويصدم روما
 على 

ً
 تــاريــخــيــا

ً
حــقــق كــريــمــونــيــزي فــــوزا

ضيفه روما 2-1 أمس األول، هو األّول له في 
عقر داره على نـــادي العاصمة منذ مــارس 
1930 في أّول لقاء جمع بينهما، وذلــك في 
خــتــام مــنــافــســات الــمــرحــلــة 24 مــن الــــدوري 

اإليطالي لكرة القدم.
وهو الفوز األّول لكريمونيزي هذا الموسم 
ــعـــادالت و14 هــزيــمــة مـــا ســمــح له  بــعــد 9 تـ
بالتخلي للمرة األولى عن قاع الترتيب بعدما 
 بفارق نقطة 

ً
رفع رصيده إلى 12 نقطة متقدما

عن سمبدوريا.
كما حــال كريمونيزي دون لحاق نــادي 
العاصمة بقطبي مدينة ميالنو إنتر وميالن 

 )47 لكل 
ً
في المركزين الثاني والثالث تواليا

منهما(، اذ تجمد رصيد »جيالوروسي« الذي 
تعرض لخسارته السادسة هذا الموسم عند 
 بفارق 

ً
44 نقطة في المركز الخامس، متأخرا

نقطة عن جاره اللدود التسيو الرابع ليتلقى 
ضربة قوية في سعيه لحجز مركز في دوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل.

 ليوفنتوس
ً
فوز رابع تواليا

وحسم يوفنتوس ديربي ديال مولي بفوزه 
 فوزه الرابع 

ً
على ضيفه تورينو 4-2، محققا

 في الدوري.
ً
تواليا

افتتح تورينو التسجيل بعد دقيقتين 

من صافرة البداية إثــر ركلة ركنية تابعها 
المهاجم الفرنسي يان كارامو في المرمى، 
قبل أن يعادل الكولومبي خــوان كـــوادرادو 
النتيجة بتسديدة قوية اصطدمت بالمدافع 
الــســويــســري ريـــكـــاردو رودريــغــيــز وخدعت 
الـــحـــارس الــصــربــي فــانــيــا ميلينكوفيتش-

سافيتش )16(.
وتـــقـــدم تـــوريـــنـــو لــلــمــرة الــثــانــيــة بــهــدف 
الــبــاراغــويــانــي أنــتــونــيــو ســانــابــريــا بعدما 
استفاد من تمريرة أرضية للصربي إيفان 
إيليتش )43(، ليدرك يوفنتوس التعادل مرة 
جديدة من ركنية لعبها األرجنتيني أنخل 

دي ماريا إلى رأس المدافع دانيلو )45+1(.

وأخذ يوفنتوس األسبقية للمرة األولى 
بــرأســيــة العـــب تــوريــنــو الــســابــق البرازيلي 
بريمر إثر تمريرة من فيديريكو كييزا بعد 
دقيقتين من دخوله بداًل من دي ماريا )71(، 
قبل أن يضيف الرابع بفضل الفرنسي أدريان 

رابيو )81(.
وشهدت المباراة مشاركة العب الوسط 
الـــدولـــي الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا الــغــائــب عن 

المالعب منذ 19 أبريل الماضي.
وصعد يوفنتوس الساعي لمقعد أوروبي 
بعد حسم 15 نقطة من رصيده لتالعب مالي 
للمركز السابع برصيد 35 نقطة، فيما تجمد 

كيوفاني يحرز الهدف الثاني لكريمونيزيرصيد تورينو عند 31 في المركز التاسع.

فيراري ومرسيدس للخروج
من ظل ريد بول

ــــراري ومـــرســـيـــدس  ــيـ ــ يــســعــى فـــريـــقـــا فـ
إلــــى الــــخــــروج مـــن ظـــل ريــــد بــــول عــنــدمــا 
يــخــوضــان الــمــوســم الــجــديــد مــن بطولة 
العالم لسباقات الفورموال واحد اعتبارا 
مــن األحـــد، على أمــل التمكن مــن مــجــاراة 
الــفــريــق الــنــمــســاوي وســائــقــه الــهــولــنــدي 
ماكس فيرستابن المرشح مجددا للفوز 

باللقب العالمي.
ــر لـــفـــيـــراري  ــ ــبـ ــ ــتــــحــــدي األكـ ــكــــون الــ ــيــ وســ
التخلص من مشكلة االفتقاد إلى الموثوقية 
وأخطاء االستراتيجيات التي كانت عنوان 
الموسم الماضي بالنسبة للفريق اإليطالي 
الحالم بلقبه األول عند السائقين منذ 2007 

وعند الصانعين منذ 2008.
أما بالنسبة لمرسيدس، الذي احتكر لقب 
السائقين طوال سبعة مواسم متتالية بين 
2014 و2020 والصانعين لثمانية مواسم، 
فعانى األمّرين الموسم الماضي في التأقلم 

ي النفس بأن 
ّ
مــع القوانين الجديدة ويمن

يكون قد تخلص من مشاكله السيما تلك 
المتعلقة باالرتدادات.

مرسيدس لطي صفحة 2022 

بـــعـــد مــــوســــم مـــخـــيـــب فـــــي 2022 تـــأثـــر 
بالمشاكل االنسيابية التي جعلت السائقين 
الــبــريــطــانــيــيــن لــويــس هــامــيــلــتــون وجـــورج 
راسل يكتفيان بالمركزين السادس والرابع 
تواليا فــي بطولة السائقين، يمني فريق 
مرسيدس النفس بــأن يكون موسم 2023 
مختلفا مــع ســيــارة جــديــدة مختلفة حتى 

بلونها.
وتــخــلــى مــرســيــدس بــســيــارتــه الــجــديــدة 
»دبــلــيــو 14« عــن الــلــون الــفــضــي الــــذي كــان 
يغطي ســيــارة 2022، واستبدله بــاألســود 
الذي اعتمده الصانع األلماني في موسمي 

2020 و2021 كجزء في حينها من رسالته 
المناهضة للعنصرية.

وأبــقــى الــفــريــق األلــمــانــي عــلــى المفهوم 
الــتــصــمــيــمــي لــلــجــانــب الــنــحــيــف مـــن الــعــام 
الماضي، لكنه أدخــل تعديالت بــارزة مثل 

توسيع غطاء المحرك.
كما عمل الفريق على خفض وزن الهيكل 
ومراجعة هندسة نظام التعليق األمامي 
وتعديل أنظمة التبريد وتحسين المفهوم 
االنسيابي العام للسيارة بناء على تجربته 

الصعبة موسم 2022.
وبـــعـــدمـــا اكــتــفــى بـــفـــوز يــتــيــم فـــي 2022 
عبر راسل في جائزة البرازيل، يمني فريق 
ــأن يـــدخـــل بـــقـــوة هــذا  مــرســيــدس الــنــفــس بــ
الموسم في الصراع على اللقب ومحاولة 
منح هاميلتون بالتحديد لقبه الثامن الذي 
 في تاريخ 

ً
سيجعله السائق األكثر تتويجا

الفئة األولى.

أعــرب السنغالي ساديو مانيه، العــب الفريق األول 
لــكــرة الـــقـــدم بـــنـــادي بـــايـــرن مــيــونــيــخ، عـــن أمــلــه فـــي أن 
يــســتــعــيــد مــســتــواه بــعــد غــيــابــه لــفــتــرة طــويــلــة بسبب 
اإلصــابــة، للمشاركة في إيــاب دور الـــ16 بــدوري أبطال 
أوروبا أمام باريس سان جرمان، والتي تقام األسبوع 
المقبل، ويرى أن فريقه يقف على قدم المساواة مع الفرق 

األوروبية الكبرى.
وغـــاب مــانــيــه عــن الــفــريــق لــمــا يــقــرب مــن أربــعــة 
أشهر، بسبب إصابة في الشظية اليمنى لقدمه، 
والتي أجبرته على الغياب عن بطولة كأس العالم 
األخــيــرة، وعــاد للمشاركة مع فريقه كبديل في 
المباراة التي فاز بها بايرن على يونيون برلين 

3-صفر في الدوري األلماني )بوندسليغا(.
ــفـــة بــــيــــلــــد ســــبــــورت  ــيـ وقــــــــــال مــــانــــيــــه لـــصـــحـ
األسبوعية إنه يأمل أن يصبح جاهزا لمواجهة 

سان جرمان في المباراة المقرر إقامتها 8 الجاري، 
من خالل خوض المزيد من التدريبات، واللعب السبت 

المقبل أمام شتوتغارت.
وأضـــاف: »أتمنى أن أتمكن مــن الحصول على 

وقت للعب بشكل سريع، وأن أتمكن من الوصول 
إلــى مستواي السابق قبل مباراة اإليــاب أمام 

باريس سان جرمان«.

فينيسيوس نجم ريال مدريد

• قد يطرأ تأخير على خطط االستحواذ على نادي 
مانشستر يونايتد اإلنكليزي حتى مايو المقبل، 
بحسب ما ذكرت تقارير بريطانية كشفت أن عائلة 
ا 

ً
غــاليــزر األمــيــركــيــة المالكة الحالية تنتظر عرض

أفضل.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« هذا األسبوع أن عائلة 
ــا ال يــقــل عــن 6 مــلــيــارات جنيه 

ً
غــاليــزر تــريــد عــرض

إسترليني )7 مليارات دوالر أو 6.7 مليارات يورو( 
بــعــد تــقــديــم الـــعـــروض األولـــيـــة مــن الــشــيــخ الــقــطــري 
جاسم بن حمد آل ثاني، والملياردير البريطاني جيم 
راتكليف بحد أقصى 4.5 مليارات جنيه إسترليني.
•أعــــرب الــشــيــخ خــالــد بــن خليفة بــن عــبــدالــعــزيــز آل 
ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري 
عن استعداد قطر لنقل أحد مالعب المونديال إلى 
تونس خالل زيــارة عمل يقوم بها لهذا البلد، وفق 

ما جاء في بيان للرئاسة التونسية.
ــقـــطـــري ووزيـــــر  ــلــــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــــوزراء الـ وأعــ
الداخلية، الذي وصل إلى تونس مساء االثنين، في 
زيــارة تستغرق يومين، أن قطر مستعدة للتعاون 
فــي المجال الرياضي عبر نقل أحــد المالعب التي 
احتضنت نهائيات كأس العالم األخيرة إلى تونس.

وتحدثت تقارير في وقت سابق عن طلب تقدمت به 

السلطات التونسية لنقل ملعب 974 المكون في أغلبه 
من حاويات شحن والقابل للتفكيك، إلى تونس.

• هــدد البرتغالي جــوزيــه مورينيو، المدير الفني 
ات  لفريق روما اإليطالي لكرة القدم، باتخاذ إجراء
قانونية ضد الحكم الرابع ماركو سيرا، بعدما تم 
طرد مورينيو من المباراة التي خسرها فريقه أمام 

كريمونيزي 1-2 الثالثاء.
وقــال مورينيو لشبكة »دازن«: »أنــا انفعالى ولكني 
لست مجنونا. من أجــل أن أتصرف بهذه الطريقة، 
شيئا ما حدث في البداية. أنا بحاجة ألن أفهم ما إذا 

كان بإمكاني اتخاذ أي إجراء قانوني«.
 وقاد ممفيس 

ً
 خارقا

ً
 ثانيا

ً
• قّدم جا مورانت شوطا

غــريــزلــيــز لــلــفــوز عــلــى ضــيــفــه لـــوس أنــجــلــس ليكرز 
ــن لـــيـــبـــرون جــيــمــس 121-109، فيما  الــمــنــقــوص مـ
حقق ميلووكي باكس فــوزه الخامس عشر توالًيا 
بتفوقه على مضيفه بروكلين نتس 118-104، ضمن 
منافسات دوري كــرة السلة األميركي للمحترفين 

الثالثاء.
وفي بروكلين، سجل اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 
33 نقطة ليقود ميلووكي باكس لفوزه الخامس عشر 

تواليا بعودته أمام نتس 104-118.

رافينيا نجم برشلونة

https://www.aljarida.com/article/16171
https://www.aljarida.com/article/16170
https://www.aljarida.com/article/16169
https://www.aljarida.com/article/16168
https://www.aljarida.com/article/16167
https://www.aljarida.com/article/16165


 
آخر كالم

العدد 5273 / الخميس 2 مارس 2023م / 10 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
www●aljarida●com

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

التجارة اإللكترونية تقضي على الحيتان
 للشاطئ على 

ً
 نافقا

ً
جرفت المياه 23 حوتا

طول الساحل الشرقي للواليات المتحدة منذ 
أوائل ديسمبر 2022، بما في ذلك 12 منها في 

نيوجيرسي ونيويورك.
وذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، نقله 
موقع روســيــا الــيــوم أمــس، أن مــن بين مــا تم 
 
ً
اكتشافه على شاطئ في والية فرجينيا، حوتا

 من »شمال األطلسي الصائب«، وهو نوع 
ً
نافقا

من األنواع المهددة باالنقراض.
ــا بـــعـــد الــــوفــــاة أن  وكـــشـــفـــت فـــحـــوصـــات مــ
ضربات السفن هي على األرجح السبب األكبر 

لمعظم الوفيات من الحيتان.   
وكــــان حــــوت أحــــدب جــنــوب قــنــاة الــشــحــن 
ــر مـــا تـــم اكــتــشــافــه مـــن قــبــل خفر  أمـــبـــروز آخــ
السواحل، بين نيويورك ونيوجيرسي، مساء 

االثنين. 
وأدى وبـــاء كــورونــا إلــى زيـــادة كبيرة في 
عادات الشراء عبر اإلنترنت، مما أدى إلى طفرة 
قياسية فــي شحنات البضائع الــتــي جعلت 

العام الماضي موانئ نيويورك ونيوجيرسي 
 في البالد.

ً
األكثر ازدحاما

ولسد الطلبات المتزايدة وحل أزمة فوضى 
ســلــســلــة الــتــوريــد الــتــي تــركــت بــعــض رفـــوف 

الــمــتــاجــر فــارغــة الــعــام الــمــاضــي، تــم تحميل 
الكثير من البضائع اآلن على متن سفن أكبر 
بكثير، لكن يبدو أن المزيد من الحيتان وجدت 
نفسها في المسار المضاد للسفن المتزايدة.

حسن العيسىهل تعرفون أحمد؟

 من نادية ابنة خالد 
ً
»هل تعرفون أحمد الذي كان متزوجا

وهذا يصبح ابن عم ناصر الذي هو جار وليد ابن خال عامر...«، 
وهكذا يمكن أن تمضي تلك العبارات االستطرادية إلى ما ال 
نهاية، تلك كانت مالحظة لعالم اللغات نعوم تشومسكي، 
ومثله ستيفن بنكر، أستاذ علم االجتماع بجامعة هارفارد. 
جمل متصلة من غير نهاية ال تفيد أي معنى أو نتيجة، ما 

عالقة هذه الثرثرة بحالتنا...؟!
: لم تتوقف افتتاحيات صحافتنا اليومية عن التنبيه 

ً
مثال

والتحذير من جمود الحال السياسي االقتصادي والمراوحة 
ــان، »الــمــطــلــوب ثـــورة تــطــويــريــة« كـــان عــنــوان  ــزمـ بــالــمــكــان والـ
ــك المعنى  ــــراي قــبــل يــومــيــن، وبــمــثــل ذلـ افــتــتــاحــيــة جـــريـــدة الـ
 كانت هناك عدة افتتاحيات للقبس وجريدة الجريدة 

ً
تقريبا

والسياسة، أما مقاالت الكتاب الملتزمين بهموم الدولة وتبخر 
 سلكت طريق »أحمد الذي كان 

ً
آمال التغيير فهي بدورها أيضا

 من نادية« دون توقف، ومثلها لدينا تصريحات جدية 
ً
متزوجا

لمسؤولين وغير مسؤولين، فباسل الهارون محافظ البنك 
المركزي صــرح قبل فترة بــأن االقتصاد الكويتي بنموذجه 
الريعي الحالي غير قابل لالستدامة... الهارون يحذر وينبه... 

وقبله تحليالت وتنبيهات ال حصر لها لكتابات »الشال«.
تنبيهات للغافلين، من يكون هؤالء الغافلون الذين يتوجه 
لــهــم بــالــخــطــاب؟! هــل هــم أشــخــاص فــي الــســلــطــة الــحــاكــمــة أم 
الحكومة الحاضرة – الغائبة، وال فرق بين حضورها وغيابها 
حالها من حال العاملين لديها في دولة الموظفين العموميين، 
وهم ٩0 في المئة من القوى المنتجة وغير المنتجة في الدولة، 
واإلنــتــاج ال يختلف عــن عــدم اإلنــتــاج، فالحكم للغالب األعــم 
وليس للقليل النادر وكله صابون؟ أم أن الخطاب هو للنواب 
فــي المجالس الديموقراطية الشكلية الــتــي يــالم أصحابها 
على أن خالفاتهم مع السلطة الحاكمة سبب جمود الوضع 
السياسي االقتصادي الكويتي دون بقية دول الخليج التي 
تحيا في بحبوحة التغيير والسياحة واالستثمار األجنبي، 
والتي تعد العدة لحساب زمن ما بعد النفط، مع أن قضيتهم، 
والــمــقــصــود الـــنـــواب - ربــمــا - هـــي مـــشـــروع قـــانـــون مــالحــقــة 
الــســاحــرات، وعقد جلسات الـــزار لطرد الجن والعفاريت من 
أجساد حفنة الليبراليين – العلمانيين الذين يحرضون على 

الفسق والفجور في مجتمعنا المؤمن الخير؟
أم أن الخطاب التحذيري هو لعموم أهل مجتمع مثقل اليوم 
بخيارات توفير الخدم عبر بوابة »بريرة الفضائية« مثلما هو 
مهموم بالديون وحفر الشوارع واجترار الحياة المملة التي ال 
يكسر نمطيتها غير كرات الماء الطائرة من أطفال وكبار علماء 
شارع الخليج باحتفاالت األعياد الوطنية. لمن كل هذا الرغاء 
والتحذيرات...؟! من يقرأ في دولة تويتر...؟ من يستوعب في 
إمبراطورية »يا رب ال تغير علينا«...؟ هل تعرفون أحمد الذي 

 من نادية ابنة خالد.
ً
كان متزوجا
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