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السعدون: ال جلسات بدون الحكومة
 بالدستور والسوابق«

ً
»سأرفعها إذا غابت... اكتمل النصاب أم لم يكتمل التزاما

• نواب يهنئون رئيس الوزراء بتجديد الثقة ويطالبونه بتشكيلة قوية وإبعاد المؤزمين

ترامب: »رئاسية 2024« 
معركة وجودية 

ونهائية

3 أندية تتنافس 
على مقعدين في »أولى« 

الدوري الممتاز
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دوليات

رياضة

الخالد يعتمد 
ترقية 68 ضابطًا 

في »اإلطفاء«

أهالي »المطالع« يعتصمون 
أمام »السكنية« احتجاجًا 

على تأخر أذونات البناء

السفيرة الفرنسية: نؤيد 
ترشيح الكويت لعضوية 

منظمة الفرانكوفونية

محليات

محليات

الثانية
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القروض تتراجع بحدة 
مع ارتفاع الفائدة

اقتصاد
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»الخارجية« توافق على استكمال 
المشروعات الخيرية في سورية

»الصحة«: »Knet« للمبيعات األكثر 
من 10 دنانير بـ »الصيدليات«

مع استمرار وقف الجديدة منها
● جورج عاطف

بعد نحو 3 أشهر من مخاطبتها وزارة الشؤون االجتماعية لوقف 
الموافقات لتنفيذ المشروعات الخيرية اإلنشائية في سورية، علمت 
»الجريدة«، من مصادرها، أن وزارة الخارجية وافقت على االلتماس 
 من الجمعيات الخيرية بشأن إعادة النظر في قرار الوقف.

ً
المقدم أخيرا

 لــلــمــصــادر، فـــإن »الــخــارجــيــة« ومـــن منطلق حــرصــهــا على 
ً
ووفـــقـــا

ــرار بالجمعيات أو  سمعة العمل الــخــيــري وتحصينه، وعـــدم اإلضــ
إيــقــاع مخالفات جزائية عليها، وافــقــت على استكمال المشروعات 
 وحاصلة على 

ً
اإلنشائية الحالية بالداخل السوري، والتي بدأت فعليا

الموافقات الالزمة من الجهات الحكومية ذات العالقة، مع استمرار 
وقف الجديدة منها.

● عادل سامي
أعلنت وزارة الصحة أن وزارة التجارة 
ــة وافـــــقـــــت عـــلـــى إلـــــــــزام جــمــيــع  ــاعــ ــنــ والــــصــ
الــصــيــدلــيــات األهـــلـــيـــة بــاقــتــصــار وســيــلــة 
تلقي قيمة مبيعاتها على الـ Knet للمبالغ 
التي تزيد على 10 دنانير، وفق القوانين 
والــــقــــرارات الــــصــــادرة بــهــذا الـــشـــأن، وذلـــك 
فــي إطـــار تنظيم وضــبــط مــســار عــمــل تلك 

الصيدليات.

اقتصاديات

»أعيان لإلجارة واالستثمار« تستحوذ على %30 
من »اليت فيلدز«

»صناعات الغانم« تفتتح 
مصنع كيربي للمباني الحديثة 

في غوجارات الهندية

• 1.3% نمو األصول المدارة للمحافظ 
االستثمارية خالل 2022 

• سيولة البورصة تنحدر إلى 21.1 مليون دينار
»الوطني« يكشف عن منحوتة تؤرخ 

لمرحلة نهضة الكويت الحديثة 
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هدوء بغداد النسبي يقترب من النهاية
الصدر متأهب والكاظمي مهدد رغم زيارته إلى طهران

● بغداد - محمد البصري
تقول أوســاط سياسية في بغداد إن 
الــهــدوء النسبي الــذي عاشه الــعــراق مع 
تــولــي مــحــمــد شــيــاع الــســودانــي رئــاســة 
الحكومة قبل بضعة أشهر انتهى. وقد 
بدأ األمر مع زيارة غريبة لرئيس الوزراء 
الـــســـابـــق مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي لــطــهــران 

بــدعــوة رســمــيــة الــشــهــر الــمــاضــي، حيث 
 وزير 

ً
التقى كبار المسؤولين خصوصا

الخارجية حسين أمير عبداللهيان، ومن 
خالل البيان اإليراني الصادر عنه، يبدو 
أن غرض الزيارة يتعلق بحاجة طهران 
إلى تكتيكات الكاظمي الذي بدأ في عهده 
 عن 

ً
وساطة بين طهران والرياض، فضال

02توصيل أو اقتراح رسائل بين 
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02

02

ممثلو الجيش الصيني يغادرون قاعة الشعب الكبرى في بكين أمس )رويترز(

● محيي عامر وعلي الصنيدح
أكد رئيس مجلس األمة أحمد السعدون أنه إذا اعتذرت 
الحكومة عن عدم حضور جلسة غٍد الثالثاء وبعد غٍد ألي 
سبب فستؤجل الجلستان إلــى الموعد الالئحي المقرر 
 بأحكام 

ً
21 و22 مارس سواء اكتمل النصاب أم ال؛ التزاما

الدستور وبما سار عليه المجلس حتى اآلن.
وقــال السعدون، في تصريح مطول استعرض خالله 
سوابق رفع الجلسات منذ بداية الحياة البرلمانية، إنه »إذا 
لم تعتذر الحكومة فسأؤخر جلسة الثالثاء نصف ساعة 
 »أن المجلس لم يعقد 

ً
ثم أؤجلها إلى اليوم التالي«، مبينا

جلسة إلى اآلن بدون حضور الحكومة«.
وأضاف أن الحالة األولى التي رفعت فيها جلسة دون أن 
تنعقد، كانت في 9 يناير 1968 لعدم اكتمال النصاب ولعدم 
 أنه »ال يصح انعقاد الجلسة دون 

ً
حضور الحكومة، معلنا

 للمادة 116 من الدستور 
ً
أن تكون الوزارة ممثلة«، استنادا

التي تنص على أنه »يجب أن تمثل الــوزارة في جلسات 
المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها«.

وذكر أن »الحالة الثانية التي أنهيت فيها الجلسة بسبب 
عــدم تمثيل الحكومة بــخــروج الــوزيــر الوحيد الــذي كان 
 وهو وزير العدل، كانت في يوم 10 نوفمبر 1981، 

ً
موجودا

والحالة الثالثة كانت بتاريخ 17 نوفمبر 1981 عندما 
اعتقد وزيــر العدل آنــذاك أن رفــع الجلسة خطأ وكــان من 
الممكن استمرارها، حتى بدون حضور الحكومة، ورددت 

عليه وقلت: رفعت الجلسة لقناعتي التامة بإلزامية المادة 
116 من الدستور، لكن مع ذلك أنا مستعد أن أتنازل عن 
رأيي الذي ظللت أحمله إلى اليوم، وأعتمد عقد الجلسات 
دون حضور الحكومة، لكن بعد نقاش استمر بالمجلس 
 بأن غياب الحكومة يترتب عليه بطالن 

ً
اتخذ األخير قرارا

الجلسة«.
وتابع: »إننا نفتخر بالدستور رغم كل العثرات 

تميم بن حمد وممثل األمير بحثا تعزيز العالقاتتميم بن حمد وممثل األمير بحثا تعزيز العالقات
٠٢٠٢

 للوزراء
ً
إعادة تعيين النواف رئيسا

الصين تزيد إنفاقها العسكري بأعلى نسبة منذ 2019

بعد المشاورات التقليدية، أصدر سمو نائب األمير ولي العهد، الشيخ 
 بتعيين سمو الشيخ أحمد نــواف 

ً
 أميريا

ً
مشعل األحــمــد، أمــس، أمـــرا

 لمجلس الوزراء، وتكليفه ترشيح أعضاء الوزارة الجديدة. 
ً
األحمد رئيسا

وفيما يلي نص األمر األميري:
»بعد االطالع على الدستور، وعلى األمر األميري الصادر بتاريخ 

4 رجب 1444 هـ الموافق 26 يناير 2023 م بقبول استقالة رئيس 
مجلس الوزراء، وبعد المشاورات التقليدية، أمرنا باآلتي:

مادة أولى:
 
ً
يعين سمو الشيخ أحــمــد نـــواف األحــمــد الصباح رئيسا
لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، 

وعرض أسمائهم علينا إلصدار مرسوم تعيينهم.
مادة ثانية:

على رئيس مجلس الـــوزراء تنفيذ أمرنا هــذا، وإبالغه 
إلــى مجلس األمــة، ويعمل به من تاريخ صــدوره، وينشر 

في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت

مشعل األحمد الجابر الصباح«.

إيران تغلق المدارس مع استمرار مسلسل تسميم التلميذات

● طهران - فرزاد قاسمي
طلبت وزارة التربية اإليرانية، أمس، من جميع 
المدارس، السيما مدارس الفتيات، تعطيل صفوفها 
والعودة إلى التدريس عبر اإلنترنت على غرار ما 
كان معمواًل به خالل فترة جائحة كورونا، الستمرار 
تسجيل حـــاالت تسمم لتلميذات مما دفــع بعض 

األهالي إلى التجمهر أمام المدارس، في وقت أعلن 
وزير التعليم أن التحقيقات التي تقوم بها السلطات 

لم تتوصل ألي نتيجة حتى اآلن.
وبــــدأت الـــحـــوادث تــتــوالــى بــعــد تــســمــم عـــدد من 
ــم، إثــر  ــــدى الـــثـــانـــويـــات بــمــديــنــة قــ الــفــتــيــات فـــي إحـ
استنشاق غاز انتشر من شاحنة نقل مواد حارقة 
كــانــت واقـــفـــة بــالــقــرب مـــن الــثــانــويــة مــنــذ شــهــريــن. 

وقامت األجــهــزة األمنية باعتقال سائق الشاحنة 
الــذي ادعــى أنه كان قد أفــرغ الحمولة وفتح أبواب 
مخازنها لتهويتها دون أن يعلم أن الغاز المنبعث 
قــد يـــؤدي إلـــى تــســمــم. ونــشــر الــتــلــفــزيــون اإليــرانــي 

 عن الحادثة.
ً
تقريرا

لكن بعد ذلــك توالت الــحــوادث بشكل غريب، إذ 
بدأت تقارير تنتشر عن تسمم الفتيات في عدد آخر 

من المدارس في أرجاء البالد وصل عددها حتى يوم 
أمس إلى 52 مدرسة جميعها للفتيات. وبكلمات 
مبهمة اتهم الرئيس اإليراني األعداء بالوقوف وراء 
مــا يــجــري، فــي حــيــن اتــهــمــت الــمــعــارضــة الحكومة 
ــائـــل تــرهــيــب  ومــتــشــدديــن مــوالــيــن لــهــا بــبــعــث رسـ

للفتيات اللواتي شاركن في التظاهرات.  
ــــدر فـــــي قـــــيـــــادة الـــشـــرطـــة  ــــصـ وأكـــــــــد مـ

تنازل سري لطهران أمام »الوكالة الذرية«... وغروسي يثير غضب نتنياهو
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السعدون: ال جلسات بدون...

هدوء بغداد النسبي يقترب من...

إيران تغلق المدارس مع استمرار...
»الصحة«: »Knet« للمبيعات األكثر...

التي يواجهها، ففي 11 نوفمبر 2022 مــر عليه 60 سنة دون أن 
نطالب بتعديله، وكل من يعلن االلتزام بالدستور حتى لو انتقد 
المواقف داخل مجلس األمة يخدم الكويت، ألنه ال يجمعنا وال يمكن 
أن يوحدنا إال الدستور الكويتي، ويجب أن نتمسك بأحكامه حتى 

ولو لم تتفق مع هوانا«.
 في موازاة ذلك، هنأ عدد من النواب رئيس الوزراء سمو الشيخ 
أحمد نــواف األحمد، بثقة القيادة السياسية، وطالبوه باختيار 
تشكيلة قوية، عبر إبعاد الــوزراء المؤزمين واختيار رجــال دولة 
ــة السياسية  قــادريــن عــلــى تحمل الــمــســؤولــيــة لــلــخــروج مــن األزمــ

والتعاون مع مجلس األمة لتحقيق اإلصالح المنشود.

وقــالــت »الــصــحــة«، فــي بــيــان، إنــهــا خاطبت »الــتــجــارة« بهذا 
الــمــقــتــرح فــبــرايــر الــمــاضــي، بــاعــتــمــاده كــوســيــلــة لــتــلــقــي قيمة 

.Knet المبيعات التي تزيد على 10 دنانير عبر الـ

اإليرانيين واإلدارة األميركية.
وعلقت مــصــادر مطلعة، فــي حديث مــع »الــجــريــدة«، بــأن واشنطن 
لم تقرر بعد التعامل في القضايا العميقة مع السوداني، وأن طهران 
شعرت بذلك وطرحت أسئلة عديدة على الكاظمي بشأن ملفات عالقة 
 التشدد األميركي في تحويالت الــدوالر إلى 

ً
مع واشنطن، خصوصا

العراق وهو أمر أحدث هزة عميقة في السوق العراقي، وأضر بشكل 
فــادح صـــادرات إيـــران إلــى جــارهــا العربي والــمــقــدرة بنحو 15 مليار 

.
ً
دوالر سنويا

لكن زيــارة الكاظمي إلى طهران، حسب المصادر، »أزعجت حلفاء 
إيـــران العراقيين« مثل زعيم حــزب الــدعــوة نــوري المالكي وعــدد من 
الفصائل المسلحة. ومجمل األمر دفع المالكي إلى استعجال حلفائه 
لتعديل قانون االنتخابات الذي استفاد منه التيار الصدري والمدنيون 
 في تغيير الموازين السياسية خالل االنتخابات األخيرة، لوال 

ً
كثيرا

انسحاب الكتلة الصدرية الكبيرة من البرلمان الخريف الماضي.
وأطلق التيار الصدري إشــارات جدية إلى أنه لن يسكت إذا جرى 
تعديل قانون االنتخابات من دوائر متعددة إلى النظام القديم الذي 
يخدم األحزاب. وقبل نحو أسبوع ظهرت »سرايا السالم«، وهي الجناح 
العسكري لمقتدى الصدر، أمام المطعم التركي في بغداد، وهو بناية 
مهجورة تطل على نهر دجلة وتقابل قصر الحكومة والسفارة اإليرانية، 
وقام أتباع الصدر بمنع دوريات الشرطة وعناصر الميليشيات، من 
السيطرة على المبنى الشاهق الذي أصبح أيقونة في االحتجاجات 

الشعبية العارمة في الفترة بين 2019 و2020. 
 
ً
 واسعا

ً
ويخشى خصوم الصدر بوضوح أن ينظم تياره احتجاجا

 
ً
على تعديل متوقع لقانون االنتخابات ويتخذ من هذا المكان مركزا
العتصاماته، وهــو أخــطــر مــا يــهــدد حكومة الــســودانــي الــتــي شكلها 
خصوم التيار الصدري. واألمر برمته أدى إلى تأجيل مناقشات قانون 
االنتخابات حتى إشعار آخر، رغم أن المالكي يلح على البرلمان كل يوم 

باالستعجال وتجاهل غضب الصدريين واعتراضات التيار المدني.
لكن تأجيل االصــطــدام بــالــصــدر دفــع كما يــبــدو إلــى تحريك ملف 
الكاظمي وفريقه مرة أخرى، إذ صدرت مذكرات استقدام واعتقال بحق 
عدد من مساعديه ومستشاريه، إلى جانب وزير المالية السابق علي 

عالوي، رغم تمتعه بحصانة عائلية وقربه من مرجعية النجف ومكتب 
آية الله علي السيستاني. 

 )عــلــى غير عــادتــه(، وقـــال إن هذه 
ً
 غاضبا

ً
وأصـــدر الكاظمي بيانا

 بتحقيق 
ً
تصفية سياسية يتعرض لها هو وكل من عمل معه، مطالبا

دولي في قضية عرفت بـ »سرقة القرن« تم خاللها االستيالء على نحو 
3 مليارات دوالر من أمانات ضريبية أودعتها شركات النفط العمالقة 

عند بنوك الحكومة. 
في المقابل، تستخدم الفصائل هــذا الملف التهام أبــرز مساعدي 
الكاظمي المدنيين والعسكريين، وسط تسريبات بوجود نوايا العتقال 
 للتعامل بشكل جدي مع قانون 

ً
العشرات من قادة التيار المدني؛ تمهيدا

االنتخابات الحالي الذي ال يخدم حلفاء إيران إلى حد كبير.

كمالوندي، صحة تصريحات لغروسي عن اتفاق بين طهران والوكالة 
الدولية لتركيب كاميرات مراقبة جديدة في المنشآت النووية.

وجاء النفي الرسمي غداة إعالن مشترك أشار إلى أن الجمهورية 
اإلسالمية ستسمح للوكالة الدولية بتنفيذ مزيد من أنشطة التحقق 
والرصد، على أن يتم االتفاق على التفاصيل في اجتماع تقني يعقد 

.
ً
قريبا

وقال غروسي إثر عودته من طهران إلى فيينا، ليل السبت ـ األحد: 
»توصلنا إلى اتفاق إلعادة تشغيل الكاميرات وأنظمة المراقبة وحل 
قضايا الضمانات« بشأن المواقع الثالثة غير المرخصة التي عثر بها 
 أنه تم االتفاق على إجراء ضعف عدد عمليات 

ً
على يورانيوم، مضيفا

 جزيئات يورانيوم مخصبة 
ً
شفت أخيرا

ُ
تفتيش منشأة فوردو، حيث اكت

 من عتبة صنع أسلحة ذرية. 
ً
إلى مستوى 84 في المئة القريب جدا

وعلمت »الجريدة«، من مصدر مطلع، أمس، أن سلطات إيران خضعت 
للتفاهم الجديد وقدمت تنازاًل للوكالة الذرية، رغم انكارها الرسمي 
 واتهامها بمخالفة قانون أقــره مجلس 

ً
له، لتفادي إحراجها داخليا

 وفق جدول زمني في حال عدم 
ً
الشورى )البرلمان( للتصعيد نوويا

رفع العقوبات، وذلك بهدف إنهاء الخالفات مع الوكالة قبل العودة إلى 
المفاوضات النووية مع واشنطن. 

وفي حين استهل وزير الدفاع األميركي لويد أوستين جولة إقليمية 
تشمل مصر وإسرائيل من األردن لمناقشة ملفات من أبرزها »التهديدات 
اإليرانية«، وصف نتنياهو، تصريحات غروسي عن عدم قانونية أي 
ضربة عسكرية إسرائيلية للمنشآت النووية اإليرانية بأنها »بال قيمة«.
ل نتنياهو: »غير قانوني بناء على أي قــانــون؟ هل يجوز  وتــســاء
إليــران التي تدعو صراحة إلــى تدميرنا أن تعد أدوات الذبح لتقوم 
بذلك؟ هل نحن ممنوعون من الدفاع عن أنفسنا؟ من المسموح لنا أن 

نفعل ذلك بطبيعة الحال«.

 أن بــعــض الموقوفين 
ً
اإليــرانــيــة، لـــ »الــجــريــدة«، الــروايــتــيــن، مــوضــحــا

أقـــروا بأنهم تلقوا مبالغ مــن مجهولين مقابل رمــي مــواد سامة في 
المدارس وتصوير الفتيات وهن ينقلن إلى المستشفيات مما يوحي 
بأن معارضة الخارج تحاول إحراج النظام، لكنه أضاف أن موقوفين 
آخرين أكدوا أنهم قرروا من تلقاء أنفسهم استهداف فتيات لم يلتزمن 
بالقوانين الشرعية اإلسالمية، مما يوحي بــأن مجموعات أصولية 

موالية للنظام وراء الهجمات. وأقر المصدر بأن الشرطة مرتبكة.
على صعيد آخــر، أثــارت تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة 
الـــذريـــة رفــائــيــل غــروســي بــعــد زيــاتــه أمـــس األول إلـــى طــهــران غضب 
المسؤولين اإليرانيين ورئيس حكومة إسرائيل بنيامين نتنياهو 

على حد سواء. 
 ونــفــى الــمــتــحــدث بــاســم منظمة الــطــاقــة الـــذريـــة اإليــرانــيــة بــهــروز 
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دعـــا مــمــثــل ســمــو أمــيــر الــبــالد 
الــــشــــيــــخ نــــــــواف األحــــــمــــــد؛ وزيـــــر 
الخارجية الشيخ سالم الصباح، 
ــــى تــوحــيــد  الــــــــدول الـــمـــتـــقـــدمـــة إلــ
صفوفها ومضاعفة جهودها من 
أجــل لعب دور ريـــادي يسهم في 
خلق شــراكــة أكــثــر عــدال وتــوازنــا 
ــفــق 

ّ
بـــالـــوفـــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا الــمــت

عـــلـــيـــهـــا، دعـــمـــا لـــمـــســـيـــرة تــنــمــيــة 
.
ً
البلدان األقل نموا

ــه وفــد  ــك خــــالل تـــرؤسـ ــاء ذلــ جــ
الكويت المشارك في أعمال مؤتمر 
األمــم المتحدة الخامس المعني 
ــزء  ــجــ ــوا )الــ ــمــ ــلــــدان األقـــــــل نــ بــــالــــبــ
الثاني( المنعقد في الدوحة من 

5 إلى 9 الجاري.
وألقى ممثل سمو األمير كلمة 
خالل المؤتمر قال فيها: »يشرفني 
ــــل صــاحــب 

ّ
ــة أن أمــــث ــدايــ ــبــ فــــي الــ

الــــســــمــــو األمـــــيـــــر الــــشــــيــــخ نـــــواف 
األحمد، وأن أنقل تمنيات سموه 
ــكــلــل أعـــمـــال هــــذا الــمــؤتــمــر 

ُ
بــــأن ت

له من 
ّ
بالنجاح والتوفيق لما يمث

محطة بــارزة في سبيل مواجهة 
ــعــــوقــــات الــتــي  ــمــ الـــتـــحـــديـــات والــ
تــواجــه أقــل الــبــلــدان نــمــوا تنفيذا 
لبرنامج عمل الدوحة للفترة من 

.»2031 /2022
وأضاف سالم الصباح: »قطع 
المجتمع الدولي شوطا كبيرا في 
سبيل نهضة البلدان األقــل نموا 
في سياق برامج العمل السابقة 

انطالقا من باريس ووصوال الى 
ــة، إال انــنــا نجتمع الــيــوم  الـــدوحـ
ونحن ندرك جيدا حجم األخطار 
والتحديات التي نواجهها، وما 
فته األزمــــات خـــالل الــســنــوات 

ّ
خل

الــخــمــس األخــــيــــرة مـــن تــداعــيــات 
بــــاتــــت تــــهــــدد الـــتـــنـــمـــيـــة واألمــــــن 

واالستقرار«.
ــع أن »هــــــذه الـــتـــحـــديـــات  ــابــ وتــ
ــا لـــــــزامـــــــا نـــــحـــــو وضـــــع  ــ ــنـ ــ ــعـ ــ ــــدفـ تـ
ــارا  ــكــ ــتــ ــة وابــ ــ ــرونـ ــ ــر مـ ــثــ خـــطـــط أكــ
واســتــدامــة وتــســخــيــر قـــوة العلم 
والتكنولوجيا للحد من تداعيات 
ــروف الــحــالــيــة لــتــحــقــيــق ما  ــظــ الــ
ــال  تــتــطــلــع إلـــيـــه شــعــوبــنــا مـــن آمـ
ــــع األخـــــــذ بــعــيــن  ــــات، مـ ــــوحـ ــمـ ــ وطـ
االعــتــبــار االحــتــيــاجــات الخاصة 

للبلدان األقل نموا«.

تحديات مشتركة

وأكد أن الكويت تؤمن بالدور 
ــــذي يــمــكــن أن تلعبه  الــحــيــوي الـ
ــة والــــعــــمــــل  ــيــ ــاســ ــيــ ــســ اإلرادة الــ
الــــمــــشــــتــــرك فــــــي الــــتــــعــــاطــــي مــع 
ل 

ّ
الــقــضــايــا والــمــســائــل الــتــي تمث

تــحــديــات مــشــتــركــة لــنــا جميعا، 
ــهــــدد بــشــكــل  ــبـــحـــت تــ والــــتــــي أصـ
مــلــمــوس أمـــن واســتــقــرار العديد 
ــــم وشــــعــــوبــــهــــا،  ــالـ ــ ــعـ ــ ــن دول الـ ــ مــ
مشددا على أن مثل هذه األزمات 
ال يمكن لــدولــة أو لمجموعة من 

ــــدول مـــن الــتــصــدي لــهــا، وإنــمــا  الـ
تتطلب جهدا جماعيا وتسخير 
اإلمكانات وتغيير النمط المعتاد 

في التعاطي مع الواقع الحالي.
ــه عــلــى  ــ ــدرك أنـ ــ ــا نــ ــنـ وأردف أنـ
الــرغــم مما تــم تحقيقه مــن تقّدم 
خالل األعوام الماضية، إال أنه ال 
تـــزال هــنــاك حــاجــة مــاســة لتلبية 
االحتياجات القائمة واألولويات 
الخاصة ألقــل البلدان نموا، فقد 
دأبــت الكويت منذ نشأتها على 
العمل وبإيمان وقناعة تامة على 
تشييد جــســور الــتــعــاون الــدولــي 
ومد يد العون للدول التي تواجه 
ــاالت  ــــي مـــجـ ــة فـ أوضـــــاعـــــا خــــاصــ
التطوير والتنمية، وبما ينسجم 
ــدول  ــ مــــع احـــتـــيـــاجـــات شـــعـــوب الـ

النامية.

القضاء على الفقر

وأشار إلى أن الكويت تستمر 
ــة  ــيـ ــدولـ ــا لـــلـــجـــهـــود الـ ــهـ ــمـ ــــي دعـ فـ
الرامية نحو القضاء على الفقر 
وتخفيف عبء الديون والتصدي 
لآلثار المترتبة عن تغّير المناخ 
والـــــــــكـــــــــوارث الـــطـــبـــيـــعـــيـــة ورفــــــع 
المعاناة اإلنسانية عن الشعوب 
الواقعة تحت الــنــزاعــات وتهيئة 
الظروف المناسبة إلعادة األعمار 
والـــتـــنـــمـــيـــة تــلــبــيــة الحـــتـــيـــاجـــات 
ومتطلبات األصــدقــاء واألشــقــاء، 

ــه  ــواجــ ــي تــ ــ ــتـ ــ ــا الـــــــــــدول الـ ــمــ ــيــ الســ
أوضاعا خاصة.

ولفت إلى أنه انطالقا من إيمان 
الــكــويــت الــراســخ بأهمية العمل 
الدولي المشترك، خاصة في ظل 
التحديات الراهنة التي يشهدها 
العالم، فقد ساهمت الكويت في 
تمويل الــمــشــاريــع اإلنــمــائــيــة في 

الدول النامية والدول األقل نموا 
عـــن طـــريـــق الـــصـــنـــدوق الــكــويــتــي 
للتنمية االقــتــصــاديــة الــعــربــيــة، 
ــذي امــتــدت مــســاعــداتــه ألكثر  والــ
مــن 152 دولــــة ومــؤســســة، حيث 
ــدات  ــاعــ ــســ ــمــ ــك الــ ــلــ ــم تــ ــجــ فــــــــاق حــ
النسبة المتفق عليها دوليا حتى 
أصبحت الكويت في طليعة الدول 

التي تقدم المساعدات بالمجاالت 
اإلنمائية واإلنسانية واإلغاثية، 

على الرغم من أنها دولة نامية.
واختتم كلمته قائال: كلنا أمل 
بأن تنصّب مساعينا في تحقيق 
ما نصبو إليه بإيجاد مناخ دولي 
يتسم بالتعاون تلبية الحتياجات 
أقل البلدان نموا، على اعتبار أننا 

نشترك جميعا في مسؤولية دعم 
عملية التنمية الــشــامــلــة، فضال 
عن إيجاد حلول لتلك التحديات 
ــع األخـــــــــذ بــعــيــن  ــ ــات، مــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ والـ
االعتبار تباين األعــبــاء وتفاوت 
القدرات فيما بين الدول النامية.
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»اإلمارات تحب الكويت«... طابع تذكاري
تسلمه وزير الديوان األميري من رئيس »بريد اإلمارات«

استقبل وزيــر شــؤون الــديــوان 
األميري الشيخ محمد العبدالله، 
فـــي مــكــتــبــه بــقــصــر بـــيـــان صــبــاح 
أمس، الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بــريــد اإلمــــــارات عــبــدالــلــه األشــــرم، 
 
ً
 تذكاريا

ً
 بريديا

ً
حيث أهداه طابعا

بمناسبة الذكرى الثانية والستين 
ــار  ــعـ ــحــــت شـ ــــي تــ ــنـ ــ ــــوطـ ــد الـ ــيـ ــعـ ــلـ لـ
»اإلمارات تحب الكويت« الذي يرمز 
للعالقات األخوية التاريخية بين 
دولـــة اإلمــــارات العربية المتحدة 
الـــشـــقـــيـــقـــة والـــــكـــــويـــــت وأواصـــــــــر 
األخـــوة التي تجمع بين البلدين 
والشعبين الشقيقين التي تمتد 

جذورها راسخة عبر التاريخ.
حــضــر الــمــقــابــلــة ســفــيــر دولـــة 
ــــدى الـــكـــويـــت د. مــطــر  اإلمـــــــــارات لـ

النيادي.

تميم بن حمد وممثل األمير بحثا تعزيز العالقات
ــر دولــــــــة قــطــر  ــيــ اســـتـــقـــبـــل أمــ
الشقيقة سمو الشيخ تميم بن 
حــمــد، ممثل سمو أمــيــر البالد 
الـــشـــيـــخ نــــــواف األحــــمــــد، وزيــــر 
الخارجية الشيخ سالم الصباح، 
في إطار رئاسته لوفد الكويت 
إلى أعمال مؤتمر األمم المتحدة 
الخامس المعني بالبلدان األقل 
نـــمـــوا الــمــنــعــقــد فـــي الــعــاصــمــة 
القطرية الدوحة أمس، ويستمر 

حتى 9 الجاري.
وفـــــي مــســتــهــل الــــلــــقــــاء، نــقــل 
الــشــيــخ ســـالـــم الــصــبــاح أطــيــب 
تحيات سمو أمير البالد وسمو 
ــــي الـــعـــهـــد وأطــــيــــب تــمــنــيــات  ولـ
رئيس مجلس الوزراء إلى قيادة 
وحكومة وشعب قطر الشقيقة، 
ــا الـــتـــهـــنـــئـــة لــــدولــــة قــطــر  ــقـــدمـ مـ
بنجاح مؤتمر األمــم المتحدة 
الخامس المعني بالبلدان األقل 
نموا الذي تستضيفه الدوحة، 

واإلشـــــــادة بــمــســتــوى التمثيل 
الـــعـــالـــي والـــتـــنـــظـــيـــم واإلعــــــــداد 
المتميزين ألعماله وفعالياته.

مــن جــانــبــه، نــقــل ســمــو أمير 
دولــــــــة قـــطـــر تـــحـــيـــاتـــه وأطـــيـــب 
تــمــنــيــاتــه لــســمــو أمـــيـــر الـــبـــالد 

وسمو ولي العهد وإلى الكويت 
قيادة وحكومة وشعبا، متمنيا 
لــلــكــويــت وشــعــبــهــا الــمــزيــد من 

التقدم واالزدهار.
كــمــا تـــم خــــالل الـــلـــقـــاء بحث 
ــات األخـــــويـــــة الــمــتــيــنــة  ــعــــالقــ الــ

التي تربط البلدين والشعبين 
الــشــقــيــقــيــن وســــبــــل تــعــزيــزهــا 
ــا فـــــــــي مـــخـــتـــلـــف  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ وتـ
المجاالت، بما يعود بالمنفعة 
ــــن والـــشـــعـــبـــيـــن  ــــديـ ــلـ ــ ــبـ ــ ــــى الـ ــلـ ــ عـ

الشقيقين.

»
ً
أمير قطر خالل استقباله ممثل األمير على هامش مؤتمر »البلدان األقل نموا

»بريد اإلمارات« الشيخ محمد العبدالله يستقبل الرئيس التنفيذي لـ

العتيبي التقى سفيري العراق وإيران
التقى نائب وزيــر الخارجية السفير منصور 
العتيبي، أمس، سفير العراق لدى الكويت المنهل 
الــصــافــي، وتــم خــالل اللقاء بحث عــدد مــن أوجــه 
العالقات األخوية بين البلدين الشقيقين وسبل 

تطويرها على كل الصعد.

كما التقى العتيبي سفير إيــران لدى الكويت 
محمد إيــرانــي، وتــم خــالل الــلــقــاء بحث عــدد من 
أوجــه عالقات التعاون بين البلدين الصديقين 

وسبل تطويرها على كل المجاالت.

لوفليشر: نؤيد ترشيح الكويت لعضوية »الفرانكوفونية«
سفارتا فرنسا وسويسرا تتجهان الستحداث »الديوانية الفرانكوفونية« بالبالد

● ربيع كالس
كـــــشـــــفـــــت الـــــــســـــــفـــــــارتـــــــان الــــفــــرنــــســــيــــة 
والسويسرية لــدى الــبــالد عــن اتجاههما 
الســتــحــداث »الــديــوانــيــة الــفــرانــكــوفــونــيــة« 

في الكويت.
وجــــــــــاء ذلــــــــك خــــــــالل إعــــــــــالن ســـــفـــــارات 
الـــــــدول األعــــضــــاء فــــي الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة 
لــلــفــرانــكــوفــونــيــة الــمــمــثــلــة فــــي الـــكـــويـــت، 
إطالق مبادرة »شهر الفرانكوفونية لسنة 
2023«، والـــذي بــدأ أمــس، ويختتم فــي 20 
الجاري، الذي ُيصادف فيه »اليوم العالمي 

للفرانكوفونية«.
وكشفت السفيرة الفرنسية لدى البالد، 
كــلــيــر لــوفــلــيــشــر، خــــالل مــؤتــمــر صــحــافــي 
عقدته في منزلها بحضور عدد كبير من 
سفراء ودبلوماسيي الدول الناطقة باللغة 
الفرنسية، عن نّية سفارتها »الستحداث 
ــيـــة فــــي الـــكـــويـــت  ــفـــرانـــكـــوفـــونـ ــة الـ ــيــ ــوانــ ديــ
تــضــّم الـــدول األعــضــاء والناطقين باللغة 

الفرنسية«.
وقالت لوفليشر: »تّمت دعوة السفارات 
العضوة فــي المنظمة للمشاركة فــي هذا 
الحدث للتعريف بثقافاتهم، مشيرة إلى 
أن الــتــنــوع الــثــقــافــي فـــي الـــكـــويـــت، يجعل 
شــعــار المنظمة الــدولــيــة للفرانكوفونية 
، وهو »المساواة، والتكامل 

ً
ملموًسا وفّعاال

والتضامن«.

ــر إطـــــــــالق الـــشـــهـــر  ــبــ ــتــ ــعــ ــ وأضـــــــافـــــــت: »ُي
الـــفـــرانـــكـــفـــونـــي، فـــرصـــة عــظــيــمــة لــلــتــذكــيــر 
بــــأن الــكــويــت بــلــد مــحــب لــلــفــرنــســيــة، وقــد 
تقّدمت بطلب لعضوية المنظمة الدولية 
للفرانكوفونية، ونــحــن نــؤيــد ترشيحها 
لذلك، مردفة: لقد عملنا مع الكويت كثيًرا، 

وسنواصل العمل معها«.
وتــابــعــت: نغتنم هـــذه الــفــرصــة لنشكر 
ــر الــــمــــحــــمــــد عـــلـــى  ــ ــاصــ ــ ــــخ نــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــو الـ ــ ــمـ ــ سـ
ــذه الــســنــوات  دعـــمـــه الــثــمــيــن لــنــا خــــالل هــ

األخــيــرة فــي إعـــداد شهر الفرانكوفونية، 
ــارات األعـــضـــاء  ــفــ كـــمـــا نــشــكــر جــمــيــع الــــســ
الناطقين بالفرنسية فــي مجلس تعزيز 

الفرانكوفونية في الكويت«.

الصداقة الفرنسية ـ الكويتية

ــعـــت لـــوفـــلـــيـــشـــر: »يـــجـــب أن نــذكــر  ــابـ وتـ
كذلك بهذه المناسبة أننا احتفلنا العام 
الماضي بالذكرى الـ 60 للصداقة للفرنسية 

- الكويتية في المجال الثقافي، وتطّورت 
الـــعـــالقـــة الـــفـــرنـــســـيـــة - الـــكـــويـــتـــيـــة بــشــكــل 
ملحوظ خالل السنوات القليلة الماضية، 
ما يجعل من الممكن العمل بشكل وثيق مع 
شركائنا الكويتيين في المجاالت الثقافية 

واألكاديمية واألدبية«.
وفيما يتعلق باللغة الفرنسية، أكــدت 
السفيرة الفرنسية أن »نحو ثلث الكويتيين 
يــتــحــدثــون الــلــغــة الــفــرنــســيــة«، مــذّكــرة بــأن 
دّرس بالكويت منذ عام 

ُ
»اللغة الفرنسية ت

1966، واليوم لدينا أكثر من 1400 مدرس 
فرنسي بالكويت ونحو 35 ألف طالب، مما 
يجعلها ثــالــث أكــثــر الــلــغــات المستحدثة 

في البالد«.
بــدوره، أشار نائب السفير السويسري 
ــو، إلـــــى أنـــه  ــويــ ــــالد، ألـــكـــســـنـــدر غــ ــبـ ــ لـــــدى الـ
»بــعــدمــا أطــلــقــت الــســفــارة الفرنسية فكرة 
الديوانية الفرانكوفونية، ستنظم السفارة 
الــســويــســريــة بـــدورهـــا فــي وقـــت الحـــق من 
ق 

ّ
هــذا الــعــام، ديوانية فرانكوفونية تتعل

بالقضايا الرقمية«.
من جانبه، أشار السفير التونسي لدى 
الـــبـــالد، الــهــاشــمــي عــجــيــلــي، الــــى اهــتــمــام 
السفارة التونسية بتعزيز الفرانكوفونية 
 إلى أن هناك »نحو 500 

ً
في الكويت، الفتا

ألف من الكويتيين يتقنون اللغة الفرنسية، 
ــن مـــســـتـــعـــدون  ــحــ ــد، ونــ ــيــ ــر جــ وهــــــو مــــؤشــ

لدعمهم«.

لوفليشر تستمع إلى كلمة غويو

»الداخلية« تفتتح أسبوع المرور الخليجي الموحد »حياتك أمانة«
● محمد الشرهان

أعلن وكيل وزارة الداخلية الفريق، أنور 
البرجس، افتتاح أسبوع المرور الخليجي 
الــمــوحــد 36 تــحــت شــعــار »حــيــاتــك أمـــانـــة«، 

 مع دول مجلس التعاون الخليجي.
ً
تزامنا

ونـــقـــل الـــبـــرجـــس تــحــيــات الـــنـــائـــب األول 
لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والدفاع 
باإلنابة، الشيخ طالل الخالد، في فعاليات 

 التوفيق للجميع.
ً
أسبوع المرور، متمنيا

جـــاء ذلـــك خـــالل افــتــتــاح أســـبـــوع الــمــرور 
ــــذي انــطــلــق صــبــاح أمــــس في  الــخــلــيــجــي، الـ
ــيـــد، بـــحـــضـــور ســــفــــراء دول  ــهـ ــة الـــشـ ــقـ حـــديـ
مجلس التعاون الخليجي الموحد، والوكالء 

المساعدين فــي وزارة الــداخــلــيــة، وقــيــادات 
أمنية في اإلدارة العامة للمرور، والجهات 

الراعية والمشاركة في الفعاليات.
ــد رئـــيـــس لــجــنــة فــعــالــيــات  مـــن جــهــتــه، أكــ
أسبوع الــمــرور الخليجي الموحد، العميد 
إبراهيم الجالل، أن أسبوع المرور يتضمن 
الــعــديــد مــن الــبــرامــج المتنوعة والتوعوية 
 إلى 

ً
لضمان سالمة مرتادي الطريق، مشيرا

أن نشر التوعية المرورية سيكون له األثر 
البالغ في انخفاض نسبة الحوادث المرورية 

وحفظ أرواح الناس.
وبــّيــن العميد الــجــالل أن اختيار األمانة 
 في 

ً
العامة لشعار »حياتك أمانة« جاء متنوعا

الشكل والمضمون، و«عليه نكثف كل جهودنا 

من أجل توصيل رسالة كاملة من خالل جميع 
وسائل اإلعالم المختلفة، نظرا لدورهم الكبير 
في إيصال المعلومات والمفاهيم للجميع«.

ــابـــط إدارة الــتــوعــيــة  ــــرض ضـ بــــــــدوره، عـ
ــد عـــبـــدالـــلـــه أبـــوالـــحـــســـن،  ــ ــرائـ ــ ــة، الـ ــ ــــروريـ ــمـ ــ الـ
اإلحصائيات التي تضمنت عــدد الحوداث 
المرورية في عــام 2022 والبالغ عددها 67 
ألــفــا و770 حـــادثـــا، وعــــدد حــــاالت الــوفــيــات 
403 جراء هذه الحوادث، حيث بلغت نسبة 
الوفيات في الكويت لكل 100 ألــف شخص 
5.6، كما تضمنت اإلحصائيات عدد المركبات 
المسجلة فــي الــعــام ذاتـــه والــبــالــغ عــددهــا 2 

مليون و422 ألفا و223 مركبة. 
وتــطــرق أبوالحسن إلــى ضبطيات إدارة 

الفحص الفني، التي تضمنت مخالفة تصنيع 
وبيع عوادم السيارات المسببة لألصوات.

وفــــي حــفــل االفــتــتــاح تـــم عــــرض أوبــريــت 
خليجي قدمه أطفال حضانة B.A.B، وعرض 
آخر يتضمن القضية المرورية حاز إعجاب 
الحضور، وبعدها تم عرض فيديوات توعية 
عن أسباب الــحــوادث المرورية، التي كانت 
اغلبها لعدم االنتباه أثناء القيادة، باإلضافة 
إلــــى ســبــل تــجــنــبــهــا، كــمــا تـــم عــــرض بعض 
الحوادث التي تم رصدها من خاللها كاميرات 

المراقبة التابعة إلدارة العمليات المرورية.
 وفي الختام تم تكريم سفراء دول مجلس 
التعاون والشركات الراعية لفعاليات أسبوع 

المرور.
 سفراء دول الخليج خالل مشاركتهم في »حياتك أمانة«

ً
البرجس متوسطا

ً
ممثل األمير: توحيد الصفوف لدعم تنمية البلدان األقل نموا

ترأس وفد الكويت في مؤتمر األمم المتحدة بالدوحة

الكويت 
مستمرة 

في دعمها 
للجهود 

الرامية نحو 
القضاء على 

الفقر وتخفيف 
عبء الديون
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طالل الخالد

● محمد جاسم
اعتصم مجموعة من أصحاب القسائم 
ــة فـــــي مـــديـــنـــة  ــمـــخـــصـــصـ اإلســــكــــانــــيــــة الـ
الــمــطــاع الــســكــنــيــة، صــبــاح أمــــس، أمـــام 
مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية 

للمطالبة بإصدار أذونات البناء. 
وعــــــّبــــــر عــــــــدد مــــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن فــي 
الــضــواحــي األربـــع N1،N2 ،N3 ،N4، عن 
ــات  ــ ـــم أذونــ

ّ
ــر تـــســـل امــتــعــاضــهــم مــــن تـــأخـ

م القروض اإلسكانية 
ّ
البناء، وتأخر تسل

لـــســـنـــوات، بــالــرغــم مـــن جــاهــزيــة الــبــنــيــة 
التحتية للضواحي. 

ــيــــس لـــجـــنـــة أهــــالــــي مــديــنــة  وذكـــــــر رئــ
المطاع السكنية، خالد العنزي، أن األسر 
المخصصة لهم في ضواحي المدينة تئن 
 مــن التعطيل غــيــر الــمــبــرر مــن أجــل 

ً
ألــمــا

 إلــى عدم 
ً
الظفر بــأذونــات البناء، مشيرا

المساواة في توزيع أوامر البناء، مما يدل 

على تخّبط المشاريع اإلسكانية والتي 
كانت المطاع ضحية لسوء التنفيذ. 

ر الــعــنــزي مــن تــكــرار المطالبات 
ّ
ــذ وحـ

واســـتـــمـــرارهـــا دون اســتــجــابــة ســريــعــة، 
مضيفا أن التجمع هدفه إيصال رسالة 

للمسؤولين المعنيين لسرعة التحرك 
في ملف »المطاع السكنية«، الذي قارب 
مضّي التخصيص بها 10 سنوات، ولكن 

مجرد توزيعات ورقّية فقط. 
بدوره، قال رئيس حملة »متى نسكن؟« 

التطوعية، مشعان الهاجري، إنه من غير 
 
ً
المعقول أن يصبح المواطنون أجـــدادا

وهم ينتظرون رؤية منازلهم في المطاع، 
 إلــى أن الوقفة احتجاجية لرفض 

ً
الفــتــا

المماطلة في توزيع أذونات البناء بحجة 
عدم توافر ميزانية لقروض اإلسكان.

وطالب الهاجري من مجلس الــوزراء 
ــإيـــجـــاد حــلــول  وأعــــضــــاء جـــلـــس األمــــــة بـ
للتنفيس عن المواطنين المتأزمين من 
اإليجارات، قائا: دعونا نلتهي في بناء 
بــيــوتــنــا، بــــداًل مـــن ذلــــك الــعــنــاء مـــن أجــل 

المطالبة بالحق اإلسكاني لسنوات«.
وأشار إلى أن البنية التحتّية للمطاع 
ــزة، ولـــــم ُيــــعــــرف ســـبـــب الــتــعــطــيــل  ــ ــاهـ ــ جـ
الحقيقي أو من المستفيد من تأخير بدء 
 أن تنتهي المعضلة، وإال 

ً
البناء، متمنيا

سيستمر الــمــواطــنــون باالعتصام أمــام 
»السكنية«.

● عادل سامي
نــظــمــت وحــــدة الـــغـــدد الــصــمــاء 
والـــســـكـــر بــمــســتــشــفــى الــفــروانــيــة 
فعاليات اليوم التوعوي للسكري 
فــي شهر رمــضــان الــمــبــارك، تحت 
ــكــــرك بــخــيــر فــــي شهر  شـــعـــار »ســ

الخير«.
ــة الــســكــر  ــ ــطـ ــ ــيــــس رابـ وقــــــــال رئــ

ــراض  ــ ــتــــشــــاري أمـ الــكــويــتــيــة واســ
الــــســــكــــري والـــــغـــــدد الــــصــــمــــاء فــي 
مستشفى مبارك، ومدير برنامج 
زمالة الغدد الصماء بالكويت د. 
ولــيــد الــضــاحــي إن اإلحصائيات 
ــأن الـــمـــرض  ــ والــــــدراســــــات تــفــيــد بـ
يــنــتــشــر فـــي الــمــجــتــمــع الــكــويــتــي 
بنسبة 25 في المئة، وهــي نسبة 
تــدعــو للقلق، الفــتــا إلـــى أن هناك 

نحو 148 مليون مسلم مصاب به 
حول العالم. 

وأضاف الضاحي أن الصيام في 
شهر رمــضــان بشكل عــام يحسن 
مرض السكري، ومعظم المرضى 
ــه يــســتــطــيــعــون الــصــيــام إال في  بـ
حـــاالت معينة ومنها مــن يعاني 
مــن هــبــوط مــتــكــرر بالسكر خــال 
األشهر الثاثة قبل رمضان وكذلك 
من يعاني من أمراض مزمنة أخرى 
كالقلب والعين واألعصاب والكبد 
وأيــضــا مــن يــعــالــج بــإبــر متعددة 
باليوم كذلك مرضى النوع األول 

للسكري والحامل المصابة به.
وذكــــــر أن نـــحـــو 78 فــــي الــمــئــة 
من المصابين بالنوع الثاني من 
ــكـــري يـــصـــومـــون عـــلـــى األقــــل  الـــسـ
نصف رمضان، و43 في المئة من 
المصابين بالنوع األول يصومون 

نصف رمضان.
من جهتها، دعــت رئيسة قسم 
الباطنية بمستشفى الفروانية د. 
نــائــلــة الــمــزيــدي مــرضــى السكري 
لزيارة الطبيب قبل الشهر الكريم 

بشهر أو بشهرين لمعرفة ما إذا 
كــانــت حــالــتــهــم الــصــحــيــة تسمح 

بالصيام أم ال.
وأضافت المزيدي أن هناك عدة 
نــصــائــح للصائمين مـــن مرضى 
السكري ال بد من أن يلتزموا بها 
ومنها ضرورة اتباع السنة النبوية 
ــور، وتـــأخـــيـــر  ــطــ ــفــ ــــي تــعــجــيــل الــ فـ
السحور، كذلك شرب الماء بكميات 
كافية، وتجنب الجفاف طول فترة 

اإلفــطــار واحـــتـــواء الــوجــبــات على 
ــه والــــخــــضــــروات، وأيــضــا  ــواكـ ــفـ الـ
تــجــنــب اإلفـــــــــراط فــــي الـــحـــلـــويـــات 
ــكــــريــــات، وكـــذلـــك  ــالــــســ الـــعـــالـــيـــة بــ
تجنب المشروبات عالية السكر 

والكافيين.
بدوره، أكد رئيس وحدة الغدد 
الــصــمــاء والــســكــر فـــى مستشفى 
الــفــروانــيــة د. محمد الــكــنــدري إن 
عدد زائري العيادات الخارجية في 

السنة الماضية للغدد الصماء بلغ 
4982 حالة، أما في عيادات السكري 
فقد بلغ عدد الحاالت 2387 حالة.

وأضاف الكندري أن عدد حاالت 
العيادات الخارجية لسكر الحمل 
بـــلـــغ 924 زائـــــــــرة، كـــمـــا بـــلـــغ عـــدد 
مــراجــعــي »تــثــقــيــف الــســكــر« نحو 

2480 مراجعا.

ــدة« أن وزارة  ــريــ ــجــ عــلــمــت »الــ
الخارجية، ممثلة في إدارة شؤون 
التنمية والتعاون الدولي، وافقت 
 من 

ً
على االلتماس المقدم أخيرا

الجمعيات الخيرية، عبر وزارة 
الشؤون االجتماعية، حول إعادة 
ــادر في  الــنــظــر بــتــعــمــيــمــهــا الــــصــ
نوفمبر الماضي بشأن وقف منح 
الــمــوافــقــات لتنفيذ المشروعات 

الخيرية اإلنشائية في سورية.
 
ّ
ــادر، فـــــــــإن ــ ــ ــــصـ ــ ــمـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ووفـــــــــقـــــــــا لـ

»الخارجية«، من منطلق حرصها 
ــل الـــخـــيـــري  ــمــ ــعــ ــلــــى ســـمـــعـــة الــ عــ
ــه، وعــــــــــدم اإلضــــــــــرار  ــنــ ــيــ وتــــحــــصــ
بالجمعيات أو إيــقــاع مخالفات 
ــا، وافـــــقـــــت عــلــى  ــهـ ــيـ ــلـ ــة عـ ــيــ ــزائــ جــ
استكمال المشروعات اإلنشائية 
الراهنة بالداخل السوري، والتي 
 وحــــاصــــلــــة عــلــى 

ً
بـــــــــدأت فـــعـــلـــيـــا

الــمــوافــقــات الــازمــة مــن الجهات 
ــة، مــع  ــ ــــاقـ ــعـ ــ ــة ذات الـ ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ الـ

استمرار وقــف »الــجــديــدة« منها، 
مشيرة إلى أن »الــشــؤون« بصدد 
تــعــمــيــم الــمــوافــقــة عــلــى الــجــهــات 
ــاذ  ــلـــة التـــخـ ــة ذات الـــصـ ــريـ ــيـ الـــخـ
اتــهــا بــهــذا الــصــدد، مؤكدة  إجــراء
 من 

ً
أن هذا التوجه يأتي انطاقا

المساعي المشتركة بين الجهات 
الحكومية، فــي تحقيق األهــداف 
الـــمـــرجـــوة مــــن الـــعـــمـــل الـــخـــيـــري، 
وإبراز الوجه اإلنساني للكويت.

رصيد اإلجازات

ــــوع آخـــــــــر، كــشــفــت  ــــوضــ ــــي مــ فــ
لعة أن وزارة الشؤون 

ّ
مصادر مط

أنــجــزت اإلجــــراءات اإلداريـــة كافة 
الــخــاصــة بــصــرف الــبــدل الــنــقــدي 
عن رصيد اإلجازات الدورية أثناء 
الخدمة لنحو 50 موظفا جديدا، 
بإجمالي تكلفة مالية تبلغ نحو 
 إلــى أنه 

ً
145 ألــف ديــنــار، مــشــيــرا

ــــذه الـــمـــبـــالـــغ فــي  ــداع هـ ــ ــ ســيــتــم إيـ
حسابات المستحقين األسبوع 

الجاري.
وأوضـــحـــت الــمــصــادر أن هــذه 
الدفعة الثالثة التي تقوم الوزارة 
ــا مــــنــــذ بـــــدايـــــة الــــعــــام  ــازهــ ــجــ ــإنــ بــ
الـــحـــالـــي، الفـــتـــة إلــــى أن الــصــرف 
ــلـــى دفـــعـــات،   وعـ

ً
ســيــكــون تـــبـــاعـــا

فــــور انــتــهــاء الــجــهــات الــرقــابــيــة، 
ــة واعـــتـــمـــاد كــشــوف  ــعـ مــــن مـــراجـ
ــدل،  ــبــ ــيـــن مــســتــحــقــي الــ ــفـ الـــمـــوظـ
ومؤكدة أن التعاون الملموس بين 
 في 

ً
ديوان الخدمة المدنية، ممثا

شؤون التوظف، وجهاز المراقبين 
الماليين لدى الــوزارة، يسهم في 

.
ً
إتمام الصرف سريعا

استقبال طلبات »ذوي اإلعاقة«

إلـــى ذلـــك، تــفــقــدت نــائــبــة مدير 
ــــؤون ذوي  ــشـ ــ ــة لـ ــامــ ــعــ الـــهـــيـــئـــة الــ

االعاقة لقطاع الخدمات التعليمية 
والــتــأهــيــلــيــة، د. نــاهــد العتيقي، 
سير العمل في صالة المراجعين 
ــدأت باستقبال  بــالــهــيــئــة الــتــي بــ
طــلــبــات فــتــح الــمــلــف الــتــعــلــيــمــي 
والتأهيلي للطلبة الجدد للعام 
الدراسي 2023/ 2024 اعتبارا من 
أمــس حتى مطلع يونيو المقبل 
حسب اللوائح والنظم المعمول 
بها داخــل الهيئة، يرافقها مدير 
إدارة الــعــاقــات الــعــامــة واإلعـــام 
مسؤول صاالت المراجعين بمقر 

الهيئة في حولي. 
واطلعت العتيقي على اآللية 
ــبـــال  ــقـ ــتـ ــر اسـ ــيــ ــــي ســ ــة فــ ــعـ ــبـ ــتـ ــمـ الـ
الطلبات واستفسرت عن العقبات 
الــتــي يــمــكــن أن تـــواجـــه الــمــراجــع 
والموظف على حد ســواء، وذلك 
لتذليل هذه الصعوبات في حال 

وجودها.
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»الخارجية«: استكمال المشروعات الخيرية بسورية
بعد التماس وّجهته الجمعيات المعنية مع استمرار إيقاف المشاريع الجديدة

جورج عاطف

إيداع مبالغ 
»اإلجازات« 

 
ً
لـ 50 موظفا

 
ً
جديدا

األسبوع 
الجاري

»الشؤون«

جانب من اعتصام المواطنين أمام »السكنية«

الضاحي والمزيدي وعدد من الحضور خال فعالية »سكرك بخير في شهر الخير«

أعلن وكيل وزارة األوقاف 
والشؤون اإلسامية بالتكليف 
محمد العليم، أن الوزارة تقوم 
بالترتيبات الازمة استعدادا 

الستقبال شهر رمضان املبارك 
بكل يسر وراحة.

وقال العليم في تصريح لـ 
»كونا«، خال افتتاح معرض 

سقيفة املشاريع املتميزة 
واألفكار اإلبداعية في مبنى 

الوزارة الرئيسي، إن »األوقاف« 
تعمل بكل طاقتها على تهيئة 

املساجد واعداد فرق العمل 
والبرامج الثقافية والتوعوية 

للمصلني.
وأضاف أن الوزارة اجتهدت 

لتقدم برامجها لتهيئة أجواء 
إيمانية بالشكل املطلوب على 

أتم وجه، وتقديم كل ما يلزم 
من خال قطاعاتها املتعددة.

من جهته، قال الوكيل املساعد 
لقطاع شؤون القرآن الكريم 

والدراسات االسامية، الدكتور 
فهد الجنفاوي، إن الوزارة 

تستقبل شهر رمضان دون 
قيود جائحة كورونا، ما 
يسهل األمر على املصلني 

وعلى التنظيم.

يستضيف بيت الزكاة 
الكويتي، اليوم، امللتقى 
التعريفي ملركز الكويت 

 ،)AID( لألطراف الصناعية
الذي تنظمه جمعية األطباء 

الدوليني وهيئة اإلغاثة 
التركية )IHH( لخدمة املصابني 

من جراء الزلزال املدمر الذي 
وقع أخيرا بتركيا وسورية، 

والتخفيف من معاناة 
األشخاص الذين فقدوا 

أطرافهم.
وقال املدير العام لبيت الزكاة 
باإلنابة، د. سليمان العازمي، 

لـ »كونا«، إن »امللتقى يقام 
بدعم وتمويل من بيت الزكاة، 

وبتنفيذ من هيئة اإلغاثة 
اإلنسانية التركية«.

وأضاف أن امللتقى يسعى 
إلى تقديم خدمات التأهيل 

الجسدي لذوي االحتياجات 
الخاصة ومتابعتهم، 

واالستفادة منهم في خدمة 
املجتمع والتشخيص، وتحديد 

الخدمة العاجية لكل مريض 
وتركيب األطراف الصناعية 

بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة 
التأهيل الوظيفي لألطراف 

الصناعية وصيانتها ومتابعة 
املرضى املستمرة.

وأكد أنه يعد واحدا من 
املشاريع اإلنسانية التي 

تقوم بها الكويت في مختلف 
املجاالت وفي العديد من دول 

العالم ملساعدة املحتاجني، 
موضحا أن الشعب الكويتي 

من أكثر شعوب العالم تقديما 
للمساعدات اإلنسانية.

دشنت الهيئة الخيرية 
اإلسامية العاملية، املرحلة 

الثانية من مشروع »الكسب 
الطيب« بتسليم 50 مشروعا 

إنتاجيا متنوعا ألسر األيتام 
واملتضررين في محافظة تعز 

جنوب غربي اليمن ضمن 
حملة »الكويت بجانبكم« 

املستمرة للعام الثامن على 
التوالي.

وقال رئيس جمعية الوصول 
اإلنساني املنفذة للمشروع 

عبدالله القدسي في تصريح 
لـ »كونا« إن املشروع املتنوع 

استهدف دعم األسر املتضررة 
في ريف مدينة تعز بمشاريع 

مائمة حسب طبيعة الظروف 
املحيطة بجميع األسر.

وأضاف أن املشاريع شملت 10 
بقرات حلوب أليتام الريف و10 
مكائن خياطة مع مستلزماتها 

من أقمشة ومنظومة شمسية 
و10 معامل لصناعة البخور 

و20 عربة نقل »تكتوك«.
وأشار إلى أن 50 أسرة يمنية 

في محافظة تعز ستستفيد من 
مشروع التمكني االقتصادي 
بعد تدريبها على مجاالتها.

سلة أخبار

»األوقاف«: مستعدون 
للشهر الكريم

بيت الزكاة يستضيف ملتقى 
»األطراف الصناعية«

»الخيرية« تسلم مشاريع 
إنتاجية لـ 50 أسرة يمنية

78% من المصابين بالنوع الثاني يصومون نصف رمضان على األقل

»االئتمان«: »الخدمة المدنية« رفض 
تعديل الهيكل التنظيمي للبنك

● فهد الرمضان
أكد بنك االئتمان الكويتي حرصه والتزامه التام 
بتطبيق القانون؛ بما يكفل الحفاظ على حقوق 

البنك ومصالح العاملين فيه.
 على ما 

ً
وقال »االئتمان«، في بيان له أمس، ردا

يتداول على مواقع التواصل االجتماعي بشأن إلغاء 
المناصب اإلشرافية لبعض الموظفين، إن ديوان 
المحاسبة سجل ماحظات بشكل متكرر بشأن 
شغل وظــائــف إشــرافــيــة غير معتمدة فــي الهيكل 
التنظيمي بالبنك، إضافة إلى امتناع المراقب المالي 
بالبنك عن توقيع استمارة صرف الرواتب بسبب 
وجود بدل اإلشراف لعدد من الوظائف اإلشرافية 

غير المعتمدة في الهيكل التنظيمي للبنك.
وأشار إلى أنه بناء على هذه الماحظات التي 
سجلها ديـــوان المحاسبة تمت مخاطبة العديد 

من الجهات الرسمية في الدولة لتسوية ومعالجة 
الوضع، لكن البنك لم يتحصل على موافقة مجلس 

الخدمة المدنية بتعديل هيكله التنظيمي.
 إلــى انــعــدام محل الــقــرارات 

ً
وأضـــاف أنــه »نــظــرا

المتعلقة بــاســتــمــرار شــغــل الــوظــائــف اإلشــرافــيــة 
المشار إليها لعدم موافقة مجلس الخدمة المدنية 
على اعتمادها وإدراجها بالهيكل التنظيمي للبنك، 
وبناء على ذلك يعتبر شغل الوظائف اإلشرافية 

 بانقضاء تلك الوظيفة اإلشرافية«.
ً
 قانونا

ً
منتهيا

واستطرد »االئتمان« أنه خاطب إدارة الفتوى 
والتشريع وتحصل على الـــرأي الفني القانوني 
الــذي بموجبه تم اتخاذ اإلجـــراءات القانونية من 
البنك بإلغاء المسميات اإلشرافية لبعض العاملين 
لديه وتسكينهم على وظائف غير إشرافية من ذات 
درجتهم المالية وذات المجموعة الوظيفية التي 

يشغلونها.

فيديو جهاز ترتيب كهرباء القلب ادعاءات
 
ً
أكدت جمعية القلب أن الفيديو الذي انتشر أخيرا
على صفحات التواصل االجتماعي لجهاز يزعم 
مروجوه أنه يغني عن عاجات القلب المتعارف 
 هــو محض افــتــراء، وغير 

ً
عليها والمثبتة علميا

مبني على أساسات علمية أو بحثية معتبرة. 
وقالت الجمعية، في بيان صحافي، إن الفيديو 
المنتشر الذي يخص جهاز القلب المذكور ادعى 
قدرة الجهاز على حل العديد من مشكات أمراض 
 »فتح الشرايين، وتقوية الصمامات 

ً
القلب، خصوصا

كاملة«، وكذلك ادعى »قدرته على إرجاع الشرايين 
جديدة كأنها خلقت من جديد«، كما ادعى المتحدث 
في الفيديو أن »الجهاز يستطيع أن يعيد ترتيب 

كهرباء القلب«، وهذه كلها ادعاءات مضللة. 
وأضافت الجمعية أن حقيقة ما في األمر أن هذا 
 صوتية، وهــو فــي الوقت 

ً
الجهاز يــصــدر أمــواجــا

 في طور التجربة، ولم يثبت 
ً
الحالي يعتبر عاجا

فعاليته في الدراسات العلمية الدقيقة إال في حاالت 
محددة ومعدودة.

المتحف العلمي يستقبل الطلبة العام الدراسي المقبل
العدواني وجه إلى سرعة إنجاز صيانته... وتسلمه في أبريل

● فهد الرمضان
ــوزارة التربية  أعــلــن الــمــتــحــدث الــرســمــي لــ
أحمد الوهيدة أن المتحف العلمي التربوي 
سيستقبل طلبة المدارس بمختلف المراحل 
 مــن بــدايــة الــعــام الــدراســي 

ً
الــدراســيــة اعــتــبــارا

المقبل، بعد اتمام صياناته الجذرية.
وقــــال الــوهــيــدة، فــي بــيــان أمــــس، إن  وزيــر 
التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي 
ــرورة إحـــيـــاء  ــه بــــضــ ــ د. حـــمـــد الــــعــــدوانــــي وجـ
المتحف العلمي التربوي، الذي كان ومازال 
 له تأثير تربوي 

ً
 عريقا

ً
 وتاريخا

ً
 علميا

ً
صرحا

وثقافي راسخ في نفوس األجيال المتعاقبة، 
وأهــمــيــة إعــادتــه إلـــى الــعــمــل مــن جــديــد، بعد 
ترميمه وصــيــانــتــه، حيث سيستأنف دوره 

الفاعل بالمشاركة بالعملية التعليمية.

وأضــاف أن تعليمات الوزير جــاءت خال 
الــجــولــة الــتــفــقــديــة الــتــي قــــام بــهــا فـــي مبنى 
المتحف، حيث سيعود إلى استقبال الزوار 
بـــدايـــة الـــعـــام الـــدراســـي الــمــقــبــل، بــعــد تــوقــف 
الــزيــارات الطابية نتيجة ألعــمــال الصيانة 
 مع عودة خدمة 

ً
الجذرية، ويأتي ذلك تزامنا

حافات الرحات المدرسية لجميع المناطق 
التعليمية ومعاهد التربية الخاصة.

وأوضح الوهيدة أن تسلم مبنى المتحف 
سيتم مطلع أبريل المقبل بعد عملية الترميم 
الــتــي شملت صيانة جــذريــة للمتحف الــذي 
يــتــكــون مـــن طــابــقــيــن يــضــم كـــل مــنــهــمــا عــدة 
أقــســام منها قسم الــتــاريــخ الطبيعي، وقسم 
علوم الفضاء، وقسم الطيران، وعــدة قاعات 
مــتــنــوعــة مـــن أبـــرزهـــا قــاعــة الــهــيــاكــل، والــتــي 
تحتوي على هيكل الحوت األزرق الذي كان 

الــســبــب وراء تــأســيــس المتحف العلمي في 
بداية السبعينيات.

 وتـــابـــع: كــمــا يــضــم الــمــتــحــف قــاعــة القبة 
الــســمــاويــة والــتــي تــعــرض الــنــظــام الشمسي 
ونــجــوم الــســمــاء بــطــريــقــة أقــــرب إلـــى الــواقــع، 
وقــاعــة الــمــواصــات الــتــي تــحــتــوي عــلــى أول 
طــائــرة مــدنــيــة وهـــي طــائــرة كــاظــمــة، إضــافــة 
إلى أوائل المركبات في النقل العام واإلطفاء 
والطيران الحربي، إلى جانب القاعات التي 
تحتوي على محنطات عديدة من الكائنات 
ــــاك  ــمـ ــ ـــور واألسـ ــيـ ــطــ ــيـــات والــ ــديـ ــثـ ــالـ ــة كـ ــيـ الـــحـ
والــــزواحــــف ، مـــن داخــــل دولــــة الــكــويــت ومــن 

الخارج.

أهالي »المطالع« يعتصمون أمام »السكنية«
 على تأخر أذونات البناء

ً
احتجاجا

رفضوا المماطلة في توزيعها بحجة عدم توافر ميزانية لقروض اإلسكان

المطيري يطلق منظومة 
التميز المؤسسي في »اإلعالم«

تشمل 3 فئات إلبراز كفاءات الموارد البشرية
أطـــلـــق وزيـــــر اإلعــــــام والـــثـــقـــافـــة وزيـــــر الــــدولــــة لـــشـــؤون الــشــبــاب 
عبدالرحمن المطيري، أمــس، منظومة التميز المؤسسي والتفوق 
الوظيفي على مستوى القطاعات واإلدارات والوحدات التنظيمية 

بوزارة اإلعام إلبراز كفاءات الموارد البشرية.
وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة اإلعام أنوار مراد، في 
تصريح صحافي، أن الوزير أكد خال االجتماع مع وكاء الوزارة 
والقياديين فيها أن منظومة التميز بـــالـــوزارة تتسق مــع الخطة 
االستراتيجية 2021 - 2026 التي أطلقتها سابقا، مضيفة أن هذه 
المنظومة تهدف إلى إبراز اإلنجازات المتميزة على مستوى الوحدات 
التنظيمية، فضا عن تقدير المتميزين من قادة القطاعات واإلدارات 
والموظفين وتقديرهم ومكافأتهم، وكذلك تقدير المبادرات الحكومية 
المتميزة والمشاريع اإلعــامــيــة المتميزة والــتــي تتسم بالتوازن 

اجتماعيا وثقافيا.
وأشـــارت إلــى أنــه تــم خــال االجتماع استعراض فئات منظومة 
التميز الــثــاث، مــن خــال وكــيــل الــــوزارة الــدكــتــور نــاصــر محيسن، 
مضيفة أن منظومة التميز بالوزارة تنقسم إلى ثاث فئات رئيسية، 
األولــــى عــلــى مــســتــوى اإلدارات، وتــحــتــوي عــلــى جــائــزتــيــن: اإلدارة 

المتميزة واإلدارة المتميزة في رضا المتعاملين.
وذكرت أن الفئة الثانية على مستوى المشاريع تحتوي على ثاث 
جوائز: المشروع التقني الفني المتميز، والمشروع اإلعامي المتميز، 
والتجربة المتميزة، مضيفة أن الفئة الثالثة من منظومة التميز تركز 
على التفوق الوظيفي على مستوى المدير المتميز والمراقب المتميز 

ورئيس القسم المتميز والموظف المتميز.

الخالد يعتمد ترقية 68 
 في »اإلطفاء«

ً
ضابطا

● محمد الشرهان
اعتمد النائب األول لرئيس 
مجلس الوزراء وزير الداخلية 
وزير الدفاع باإلنابة، الشيخ 
طال الخالد، قرارا بترقية 68 
ضابطا في قوة اإلطفاء العام 
من رتبة مقدم إلى رتبة عقيد.

وقالت »اإلطفاء«، في بيان 
صــــحــــافــــي أمــــــــس، إن »هـــــذه 
الــتــرقــيــة تـــأتـــي تــمــاشــيــا مع 
ــر الـــخـــالـــد الــتــي  رؤيـــــة الــــوزيــ
ــــن خـــالـــهـــا عــلــى  ــحــــرص مـ يــ
إعـــــطـــــاء كـــــل ذي حـــــق حـــقـــه، 
ودعـــم الـــكـــوادر الــبــشــريــة من 
منتسبي )اإلطــفــاء(، وحثهم 
ــتـــطـــور  ــد مـــــن الـ ــزيــ ــمــ عــــلــــى الــ
المهني والعملي لتكون هذه 
الترقيات دافعا لهم في أداء 
مهامهم الوظيفية، وتسخير 

طاقاتهم في خدمة الوطن«.

الضاحي: إصابة ُربع المجتمع الكويتي بالسكري مدعاة للقلق
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»المحكمة« مّرت 
عليها أجيال 
متتالية من 

الفرق العربية
هناء اإلبراهيم

المسابقات 
أصبحت عالمة 

فارقة في 
منهجية التعليم
محمد المقاطع

ندعو خريجي 
الكلية إلى 
العمل في 

وزارة العدل
هاشم القالف

فيصل متعب

إطالق النسخة الثالثة من جائزة شبكة 
الشرق األوسط للمخترعات والمبتكرات

نبيلة الصباح: هدفنا تمكين المرأة العربية ورفع درجة وعيها
• عادل سامي

ــة شـــبـــكـــة الــــــشــــــرق األوســــــــط  ــســ ــيــ ــت رئــ ــنــ ــلــ أعــ
للمخترعات والمبتكرات وريـــادة األعــمــال »مي 
وان« الــشــيــخــة نبيلة الــصــبــاح إطــــاق النسخة 
الرقمية للتحكيم لجائزة ابتكار، وبدء التسجيل 
في جائزة »مي وان« في موسمها الثالث للنساء 
 مــن ســن 18 ســنــة فــمــا فـــوق عــلــى مستوى 

ً
ا بــــدء

الوطن العربي بمشاركة 25 دولة.
ــالـــت الــشــيــخــة نــبــيــلــة، إن الـــجـــائـــزة تمنح  وقـ
ثــاث جــوائــز لــلــفــائــزات، الــمــركــز الــذهــبــي بقيمة 
5 آالف دوالر، والــمــركــز الــفــضــي 3 آالف دوالر، 
 عن منح 

ً
والمركز البرونزي ألفي دوالر، فضا

الفائزات فرصة الترشح لجائزة الشبكة العالمية 
للمخترعات والمبتكرات »غلوبل وان« في لندن، 
الفــتــة إلـــى أن التسجيل والــمــشــاركــة عــن طريق 

الموقع االلكتروني.

وأشـــــارت إلـــى أن مـــجـــاالت الــمــنــافــســة تشمل 
االخــتــراع )جميع الــمــجــاالت العلمية( والبحث 
العلمي والنسيج والموضة واالبــتــكــار )جميع 
الــمــجــاالت الــعــلــمــيــة( والــفــن واألعـــمـــال الحرفية 
والتعليم وتكنولوجيا الــمــعــلــومــات والعناية 
بالصحة والــتــجــمــيــل وريــــادة األعــمــال والــغــذاء 

والتصميم.
وأكـــــدت أهــمــيــة تــعــزيــز الــتــواصــل بــيــن نــســاء 
الوطن العربي لتطوير أفكارهن اإلبداعية ورؤاهم 
وتطلعاتهم نحو المستقبل لمواجهة التحديات 

التي تواجه أمتنا العربية.
وشـــددت على أهمية دور الــنــســاء فــي خدمة 
مجتمعاتهن ودولـــهـــن، معتبرة أنــهــن المحرك 
الرئيس للتطور والتنمية ومرتكز تقدم أوطانهن 

وعماد حاضرها وضمان مستقبلها.

»األمريكية«: بستاني يحصل على 
منحة مؤسسة التقدم العلمي

أعـــلـــنـــت الـــجـــامـــعـــة األمــــريــــكــــيــــة فــي 
الكويت حصول األستاذ المساعد في 
الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة 
والــعــلــوم التطبيقية فــي الــجــامــعــة، د. 
علي بستاني، على منحة بحثية من 
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للمرة 

الثانية منذ انضمامه إلى الجامعة.
وأشــــارت الجامعة، فــي بــيــان أمــس، 
إلــى أن المنحة الــتــي حصل عليها د. 
ت عن بحثه الذي يحمل  بستاني جاء
عنوان »التشخيص المتطور لألعطال 
الموزعة في سحابة الشبكات الذكية 
مع تطبيقات المراقبة الصحية لمحطة 

الطاقة الكهروضوئية واالفتراضية«.
وأضافت أن البحث الفائز هدف إلى 
تصميم وتطوير نظام مراقبة صحية 
لـــلـــمـــزارع الــكــهــروضــوئــيــة، حــيــث يتم 
استخدام كل من األساليب المستندة 
إلى النماذج والمبنية على البيانات في 
إطار عمل موحد، فيما تساعد النتائج 
على تحسين موثوقية الجيل الجديد 

من شبكة إمدادات الطاقة بشكل كبير.
وأعرب بستاني، في تصريح صحافي، 
أمـــس، عــن سعادته بالحصول على هذه 
ــذا الـــدعـــم يتضمن  الــمــنــحــة، مــبــيــنــا أن هــ
منافسة شديدة بين الباحثين من مختلف 
الـــجـــامـــعـــات والـــمـــؤســـســـات فـــي الــكــويــت، 
ولــم يتم منح الدعم ســوى لعدد قليل من 
المشاريع، إذ ترتكز استراتيجية مؤسسة 
الـــكـــويـــت لــلــتــقــدم الــعــلــمــي عـــلـــى تــمــويــل 
المشاريع البحثية التي تعالج مجاالت 
األولوية الوطنية الرئيسية، والتي تساهم 

في تطور الباد.
ولفت إلــى أنــه تمكن من نشر 3 أبحاث 
عــلــمــيــة مـــن الـــمـــشـــروع الــبــحــثــي الــســابــق، 
مــتــوجــهــا بــالــشــكــر إلــــى رئــيــســة الجامعة 
األستاذة الدكتورة روضة عواد على دعمها 
المستمر، وعميد كلية الهندسة والعلوم 
التطبيقية د. أمــيــر زيــد على توجيهاته، 
ومـــديـــر مــكــتــب الــبــحــوث والــمــنــح د. إيـــاد 

أبودوش على جهوده الحثيثة.

»العلوم والتكنولوجيا« توقع مذكرة تفاهم مع »المركز الكوري«
وقعت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
مذكرة تفاهم مع المركز الثقافي واالقتصادي 

الكوري للتعاون في الخليج.
واستقبل رئيس الكلية البروفيسور خالد 
البقاعين وفد المركز الكوري برئاسة رئيسة 
مجلس إدارة المركز الكوري في الخليج جي 
وون كيم وبتنسيق مع مديرة الدعم األكاديمي 

في الجامعة د. لبنى عكاشة. 
ــتـــعـــاون بــيــن الــطــرفــيــن  وتــشــمــل اتــفــاقــيــة الـ
العمل المشترك في مختلف المجاالت كإقامة 
المعارض والمؤتمرات والمحاضرات وورش 
الــــعــــمــــل، عـــــن طــــريــــق دعــــــــوة الــمــتــخــصــصــيــن 
ــــذة والـــبـــاحـــثـــيـــن مــن  ــاتـ ــ الـــتـــربـــويـــيـــن مـــثـــل األسـ
الـــجـــامـــعـــات والـــمـــعـــاهـــد الــبــحــثــيــة فــــي كـــوريـــا 
الجنوبية للمشاركة في هذه الفعاليات، وأيضا 
أن يكون المركز الكوري هو حلقة التواصل بين 
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ومختلف 

المؤسسات والمراكز البحثية في كوريا.
ويــهــدف هــذا الــتــعــاون إلــى تعزيز وتسهيل 
التعاون األكاديمي بين الكلية وكوريا الجنوبية 
وزيــادة فرص برامج البحث العلمي المشترك 
بين الكويت وكــوريــا مــن خــال االســتــفــادة من 

خـــبـــرات األكــاديــمــيــيــن فـــي كـــا الــبــلــديــن، وهــو 
مــا يــؤدي الــى تفعيل فرصة الــتــبــادل الطابي 
واألكاديمي من خال البرامج التعليمية بين 
الطرفين، كما تضمنت مذكرة التفاهم التعريف 
بالثقافة الــكــوريــة مــن خــال تضمين البرامج 

الثقافية والتعليمية في األنشطة الطابية. 

أول ناد ثقافي
ومن جهته، قال البروفيسور البقاعين إنه 
أول تعاون ثقافي وبحثي توقعه الجامعة مع 
مؤسسة كورية، معتبرا أن تميز الجامعة في 
البحث العلمي في السنوات الخمس األخيرة 
هو ما أعطاها مكانة متميزة في المقدمة، وفتح 
لها المجال نحو التعاون الدولي، مشيرا الى أن 
الهدف من توقيع االتفاقيات هو إنشاء أول ناد 
ثقافي وعلمي كوري في الجامعة باإلضافة إلى 
تحقيق نتائج جادة ومثمرة من خال االبتكار 
واالبــــــداع الــتــكــنــولــوجــي الــــذي ســيــكــون كفيا 
بتقارب الثقافتين المحلية الكويتية والكورية. 
بدورها، قالت رئيسة مجلس إدارة المركز 
ــكـــوري فـــي الــخــلــيــج جـــي وون كــيــم »لــطــالــمــا  الـ
ــــورت كـــوريـــا والـــكـــويـــت عـــاقـــات تـــعـــاون في  طـ

مــجــاالت االقــتــصــاد والــصــنــاعــة، ومـــع ذلــــك، ال 
نعرف الكثير عن مجتمعات وثقافات بعضنا. 
في المستقبل، سيكون االبتكار والتقارب عبر 
المجتمع والــثــقــافــة الــقــوة الــدافــعــة وراء بناء 
مجتمع عالمي أفضل وأكثر صداقة، مما يجعله 

عالما أفضل للجميع«. 
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة 

فــي الــمــركــز د. أون كيو ســـوه: سننشر حــاالت 
تعليمية مبتكرة تعتمد على التقنيات الجديدة، 
مثل التفكير التصميمي والذكاء االصطناعي 
وتحليل البيانات الضخمة إلى الكويت، ونأمل 
أن تحفز هــذه الفرصة على المزيد من برامج 

التبادل المعرفي النشطة بين البلدين.

جانب من توقيع المذكرة

انطالق فعاليات انطالق فعاليات 
األسبوع البيئي اليوماألسبوع البيئي اليوم

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة للبيئة 
انطاق فعاليات األسبوع البيئي 
الكويتي، والذي يبدأ اليوم ويستمر 

حتى 12 الجاري.
وقــالــت الــمــديــرة الــعــامــة للهيئة 
ــة ســمــيــرة  ــنـــدسـ ــهـ ــمـ بــــالــــوكــــالــــة، الـ
الكندري، في تصريح صحافي، إن 
األسبوع البيئي سيتضمن العديد 
من الفعاليات والنشاطات الهادفة 
إلــــى الــمــحــافــظــة عــلــى االســـتـــدامـــة 
ــع مـــســـتـــوى الـــوعـــي  ــ الــبــيــئــيــة، ورفــ

البيئي في الباد.
وأوضــحــت أن األســبــوع البيئي 
ــأتـــي بـــالـــتـــوافـــق مــع  ــذا الــــعــــام يـ ــهـ لـ
حملة التغيير السلوكي الستهاك 
ــات الـــبـــاســـتـــيـــكـــيـــة ذات  ــتـــجـ ــنـ ــمـ الـ
 

ّ
االســتــخــدام الـــواحـــد بــعــنــوان »يــا

ندّور ونغّير«، تحت شعار »بيئتك 
مسؤوليتك«، والتي أطلقتها الهيئة 
العامة للبيئة بالتعاون مع مكتب 
غــرب آســيــا الــتــابــع لبرنامج األمــم 
المتحدة للبيئة، وذلــك في فبراير 

الماضي. 

»القانون الكويتية«: تعزيز التطوير الطالبي بين كليات الحقوق العربية
 
ً
الكلية أطلقت مسابقة »المحكمة الصورية العربية« الـ 9 بمشاركة 92 طالبا

افتتحت كلية القانون الكويتية 
ــى فــعــالــيــاتــهــا في  ــ ــ الــعــالــمــيــة أولـ
الملتقى الطابي العربي التاسع، 
الــذي تستضيفه الكلية على مدار 
3 أيام بتنظيم مسابقة »المحكمة 
الــصــوريــة العربية« فــي نسختها 
التاسعة، والتي تستمر منافساتها 
حتى غد، برعاية وزير العدل وزير 
ــة لـــشـــؤون  ــ ــدولـ ــ األوقـــــــــاف وزيـــــــر الـ
النزاهة عبدالعزيز الماجد، والذي 
أنــاب عنه بالحضور وكيل وزارة 

العدل التكليف هاشم القاف. 
بــدايــة، قــال الــقــاف إن مسابقة 
المحكمة الــصــوريــة الــعــربــيــة في 
نسختها التاسعة، والتي تنظمها 
كلية القانون الكويتية العالمية، 
تــعــتــبــر تــدريــبــا عــمــلــيــا وواقــعــيــا، 
وهي من أهم المسابقات القانونية 
التي يتم تنظيمها باللغة العربية، 

لما تقوم به من دور فعال لتوطيد 
الـــروابـــط العلمية والــعــمــلــيــة بين 
ــــن جـــمـــيـــع الــــــدول  الـــقـــانـــونـــيـــيـــن مـ

المشاركة. 
ــا الــقــاف خــريــجــي الكلية  ودعــ
للعمل في وزارة العدل باعتبارهم 
خــريــجــيــن ذوي مــســتــوى متميز 
وكوادر وطنية مؤهلة علميا، فضا 
عـــن ســعــي الـــــــوزارة الستقطابهم 

للعمل في قطاعاتها المختلفة. 

آفاق التطوير 
ــال رئـــيـــس كلية  ــ مـــن جـــانـــبـــه، قـ
الـــقـــانـــون الــكــويــتــيــة الــعــالــمــيــة، د. 
محمد المقاطع، إن الكلية احتضنت 
ــة الـــمـــحـــكـــمـــة الــــصــــوريــــة  ــقـ ــابـ ــسـ مـ
العربية، التي تعتبر فاتحة آفاق 
التطوير الطابي لكليات الحقوق 
العربية، لتأهيل وتدريب طابها، 

على المحاكمات الصورية باللغة 
الـــعـــربـــيـــة، وهـــــو بـــرنـــامـــج طــمــوح 
علمي يعد الطالب إعدادا مدروسا 
لمتطلبات ومسؤوليات المستقبل. 
وذكــر المقاطع أن »المسؤولية 
فــــي الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي تــضــاعــفــت، 
وعلى األخص في كليات الحقوق 
الــعــربــيــة واإلســـامـــيـــة فـــي تأهيل 
وصــقــل قـــــدرات طــابــهــا للتعامل 
مع المستجدات التي فرضها عالم 
القرية الصغيرة في ظل العولمة 
واالنــفــتــاح المعلوماتي مــن خال 
وضع األطر والتشريعات القانونية 
لحماية هوية مجتمعاتنا وثقافتنا 
الحضارية والدينية، في ظل احتدام 
ــراع الــــحــــضــــاري بــجــنــاحــيــه  ــ ــــصـ الـ
الثقافي والقيمي واألخــاقــي من 
جهة ومكوناته التعليمية ومتانته 
المنهجية بشكل يتفوق على تلك 

التحديات ويحّجمها«.
وذكــر: »نأمل أن يوفق الطلبة 
فـــي اإلبــــــداع بــفــتــح أذهـــانـــهـــم عن 
الــحــجــج الــقــانــونــيــة الـــازمـــة في 
الدفاع عن القضايا والموضوعات 
التي تشغل أمتهم بحجج رصينة 
متماسكة مقنعة، وذلك بمشاركة 
92 طالبا و23 مدربا و19 محكم 
مـــن خــــارج الــكــويــت، إضـــافـــة الــى 
مــحــكــمــيــن مــــن الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة 
للصليب األحــمــر ومحكمين من 
جــامــعــة الــكــويــت ومــحــكــمــيــن من 
أعضاء هيئة التدريس في كلية 

القانون الكويتية العالمية«. 
وأضاف المقاطع أن الكلية آلت 
على نفسها أن يــكــون التميز في 
برامجها وإعــداد طابها وتكوين 
أساتذتها سمة بارزة في مسيرتها، 
وهو ما نعتقد بأن الكلية قد أولته 

عناية فائقة بجميع المجاالت.
وتابع: يشهد على ذلك ما تقدمه 
الكلية من برامج دراسية ومقررات 
عملية وواقعية الى جوار المقررات 
التقليدية، بل تواكب برامج ضمن 
الــمــنــاهــج وخــارجــهــا تــتــكــامــل مع 
بعضها البعض في إعـــداد طاب 
الكلية لمسؤوليات المستقبل، وقد 
تنوعت هذه البرامج والمسابقات 
وصارت عامة فارقة في منهجية 

التعليم في هذه الكلية.

أجيال متتالية
من جهتها، ذكرت ممثلة المركز 
اإلداري والـــتـــنـــفـــيـــذي لــمــســابــقــة 
المحكمة الصورية العربية، هناء 
اإلبـــراهـــيـــم، أن مسابقة المحكمة 
الصورية العربية مرت عليها أجيال 
متتالية من الفرق العربية المختلفة 
واالنعقادات التي سعدنا بتنظيمها 
بالتعاون مع اإلخوة في الجامعات 

الزميلة من الوطن العربية. 
ــم إلـــــى أنـــه  ــيــ ــراهــ وأشـــــــــارت اإلبــ
»كـــان للجامعة اللبنانية دور في 
االســـتـــضـــافـــة عــــام 2019 وتلتها 
ســنــوات عجاف بانتشار جائحة  جانب من الحضور

كورونا، لكن لم تستوقفنا الجائحة، 
ــعـــة الــســلــطــان  فـــقـــد بـــــــــادرت جـــامـ
قــابــوس، مشكورة، باستضافتها 
عن ُبعد، وتلتها جامعة الشارقة 

عام 2022«.
وقالت: »نحن اآلن نجدد اللقاء 
حضوريا لتحقيق الهدف المرجو 
ــــال صــقــل مــــواهــــب أجــيــال  مــــن خـ
اختارت القانون مسيرة لحياتها 
وإيمانا بأهمية القانون واألمانة 
الــتــي ســــوف يحملها جــيــل قـــادم 
بالدفاع عن الحق وخــوض أروقــة 

المحاكم المحلية والعالمية«.

وأشـــارت اإلبراهيم الــى أنــه في 
الــعــالــم الــحــالــي تشهد المسابقة 
قضية افتراضية في القانون الدولي 
قــام على إعــدادهــا د. فليج غــزالن 
من جامعة تلمسان بالجمهورية 

الجزائرية. 
ــي 

ّ
وأضـــــــافـــــــت: »يــــســــعــــدنــــا تــلــق

مقترحات القانونيين بمختلف 
أرجـــــــاء الــــوطــــن الـــعـــربـــيـــة لـــدخـــول 
المنافسة بتقديم قضايا افتراضية 
قابلة للطرح، وفق قواعد وقوانين 
المركز اإلداري والتنفيذي لمسابقة 

المحكمة الصورية العربية«.

وتابعت: »يشارك في المسابقة 
العام الحالي نخبة من المحكمين 
من مختلف الــدول العربية حملوا 
أمــانــة تحكيم الــمــذكــرات الخطية، 
وتحكيم الــجــوالت الشفهية التي 
سيترافع بها الطلبة لتجسيد دور 
المحاماة وتجربة الجانب الميداني 
الـــــــذي يــنــتــظــرهــم بـــعـــد الـــتـــخـــرج، 
باإلضافة الى نخبة من المحكمين 
ــة لــلــصــلــيــب  ــيــ ــدولــ ــــن الـــلـــجـــنـــة الــ مـ
األحمر ومحكمين من كلية القانون 
الكويتية العالمية، باإلضافة الى 

جامعة الكويت«.
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السعدون: ال جلسات دون حضور الحكومة
»إذا اعتذرْت عن عدم حضور جلستي غد وبعد غد فسترفعان إلى 21 و22 الجاري«

محيي عامر
فـــي تــصــريــح مــطــول لـــه أمـــس، 
ــــة أحــمــد  قــــال رئــيــس مــجــلــس األمـ
ــه البــــد أن  ــــدت أنــ الـــســـعـــدون: »وجــ
أتحدث اليوم على وجه التحديد 
عـــن قــضــيــة أشــغــلــت الـــــرأي الــعــام 
وهــــي قــضــيــة تــعــطــيــل الــجــلــســات 
وفـــق الـــمـــادة 116 مـــن الــدســتــور، 
وسأستعرض بقدر اإلمكان دون 
الدخول في تفاصيل طويلة بعض 
الــمــحــطــات أو بــعــض الـــتـــواريـــخ، 
التي وردت فيها مواقف اتخذها 
مجلس األمة وأعلنها دون المرور 
على الــحــاالت العديدة التي تلت 
ذلك، ألنه لم تنعقد أي جلسة على 
ــــاق دون حــضــور الحكومة  اإلطـ

حتى هذا اليوم«.
وأوضح أن الحالة األولى التي 
رفعت فيها جلسة مجلس األمــة 
دون أن تــنــعــقــد، ألن الــنــصــاب لم 
يكتمل أوال وثــانــيــا عــدم حضور 
الحكومة كانت في 9 يناير 1968 
لــذلــك قــرر رئــيــس المجلس انــذاك 
تــأجــيــل الــجــلــســة إلــــى 13 يــنــايــر 
1968، لــكــن الـــجـــانـــب الــمــهــم في 
تعليقه ما أعلنه من أنه »ال يصح 
انـــعـــقـــاد الــجــلــســة دون أن تــكــون 
الوزارة ممثلة«، وهو بذلك يستند 
لــنــص الـــمـــادة 116 مــن الــدســتــور 
الـــتـــي تــنــص عــلــى أنــــه »يـــجـــب أن 
تمثل الوزارة في جلسات المجلس 

برئيسها أو ببعض أعضائها«.

وزير العدل

وأضــاف السعدون أن »الحالة 
الثانية التي أنهيت فيها الجلسة 
بـــســـبـــب عــــــدم تــمــثــيــل الــحــكــومــة 
بخروج الوزير الوحيد الذي كان 
 وهو وزير العدل، كانت 

ً
متواجدا

في يوم 10 نوفمبر 1981، وكنت 
أنا رئيسا للجلسة وقتها بصفتي 
نائب الرئيس، وكنا نناقش قانون 
المحكمة اإلدارية، وكان التصويت 
قد بدأ، وخرج وزير العدل، وناديت 
عــلــيــه مــرتــيــن وقــــال ســـأعـــود ولــم 
يعد، ثم طلبت بعد ذلــك من األخ 
مراقب المجلس إيجاد وزير العدل 
حتى ال ننهي الجلسة، وقـــال لم 
أجــده، فقد خرج، فرفعت الجلسة 
وســجــلــت الـــلـــوم عــلــى الــحــكــومــة، 
ألنها أدت إلى إبطال الجلسة التي 
 
ً
كانت منعقدة بخروجها، استنادا

ــا وقــــع فـــي الـــســـابـــق، الـــذي  إلــــى مـ
يستند فــي األســـاس إلــى مــا ورد 

في نص المادة 116 من الدستور«.
وبين أن الحالة الثالثة كانت 
بــتــاريــخ 17 نــوفــمــبــر 1981 ومــا 
كــانــت الــمــضــابــط فــي ذلـــك الــوقــت 
توزع مباشرة، لكن معروف ماذا 
حــدث بالجلسة السابقة، ووزيــر 
 وتــــحــــدث 

ً
الـــــعـــــدل كـــــــان حــــــاضــــــرا

مــطــواًل وبــوجــود الحكومة انــذاك 
قال »أعتقد أن رفع الجلسة خطأ 
وكان من الممكن أن تستمر، حتى 
ــــدون حـــضـــور الـــحـــكـــومـــة«، هــذا  بــ
ــر الـــعـــدل، ورددت عليه  كـــام وزيــ
وقــلــت: »رفــعــت الجلسة لقناعتي 
الــتــامــة بــإلــزامــيــة الــمــادة 116 من 
الدستور، لكن مع ذلك مستعد أن 
أتنازل عن رأيي الذي ظللت أحمله 
إلى اليوم، وأعتمد عقد الجلسات 
دون حضور الحكومة، لكن بعد 
نــقــاش استمر بالمجلس وطلب 
شطب اللوم الذي وجه ولم يوافق 
الــمــجــلــس عــلــى شــطــبــه، وانــتــهــى 
الــــــرأي بــالــمــجــلــس بــغــض الــنــظــر 
عن رأيــي، وأعلن رئيس المجلس 
بــالــجــلــســة ذاتـــهـــا رأي الــمــجــلــس 
أنه بموجب نص المادة 116 من 
ــإن غـــيـــاب الــحــكــومــة  ــ ــتـــور فـ الـــدسـ
يــتــرتــب عــلــيــه بـــطـــان الــجــلــســة«، 
وأوضــــح أحـــد الــنــواب أنــــذاك رأيــا 
صائبا بأننا ال نملك اتخاذ قرار 
ألن التفسير يعود إلــى المحكمة 
الــدســتــوريــة، الــتــي تــخــتــص دون 
غيرها بتفسير نصوص الدستور، 
ــدم الــــذهــــاب  ــ ــ ــرر عـ ــ ــ والـــمـــجـــلـــس قـ
للمحكمة الدستورية لتفسير هذه 

المادة انذاك.
وأوضح السعدون أنه بعد هذه 

الجلسة لم تنعقد وال جلسة من 
الجلسات من ذلك اليوم إلى اليوم 
دون حــضــور الحكومة، والحالة 
ــــرت فــيــهــا الـــكـــويـــت فــتــرة  ــتـــي مـ الـ
طويلة لم تحضر الحكومة كانت 
في الفصل التشريعي الثاني عشر، 
ألنه هو الفصل الذي تغيبت فيه 
الحكومة ألطول فترة، ولم نطالب 
بعقد الجلسات ولم نترك األمور 
تمشي كما هي، فتقدمنا باقتراح 
بـــانـــون بــتــاريــخ 12 يــنــايــر 2009 
قبل انتهائه بإضافة فقرة جديدة 
للمادة 74 مــن الائحة الداخلية 
وأوردنـــا فيها النص المتفق مع 
الــــمــــادة 97 مــــن الــــدســــتــــور، متى 
مـــا اكــتــمــل الــنــصــاب فـــي الجلسة 
تنعقد وتستمر، لكن لألسف لم 

يتم نظره«.

األعمال التحضيرية 

وأضـــاف: لما استمرت األمــور 
ــلـــس الــــمــــاضــــي بـــــدأت  ــمـــجـ فـــــي الـ
الحكومة عــدم الــحــضــور، وحتى 
ــد الــــمــــشــــرع يـــجـــب أن  تـــعـــلـــم قـــصـ
ــعــــود لــــألعــــمــــال الـــتـــحـــضـــيـــريـــة،  تــ
»وأزعم بأنني كنت قارئا لألعمال 
التحضيرية وقرأتها مــرات عدة، 
ــنـــي تـــوقـــفـــت طــويــا  ــر أنـ ــ ــم أذكــ ــ ولـ
عند المادة 116 سواء عندما كان 
رقمها 105 ثم 119 حتى أصبحت 
ــيـــد تـــرقـــيـــم مــــواد  116 عـــنـــدمـــا أعـ

الدستور«.
ــــودة  ــعــ ــ وتــــــــابــــــــع: »حــــــــاولــــــــت الــ
لمعرفة حقيقة الدستور واألعمال 
الــتــحــضــيــريــة ونــــشــــرت تــغــريــدة 

بتاريخ 17 نوفمبر 2017 قلت فيها 
إنني عــدت لألعمال التحضيرية 
ومحاضر لجنة الــدســتــور، وأول 
محضر الذي استند فيها للمادة 
116، ثــم  105 قـــبـــل أن تـــصـــبـــح 
ة الثانية،  لما عــرضــت فــي الــقــراء
حــتــى أصــبــحــت 116 وكــلــهــا دون 
 لم أقرأ 

ً
تعديل، فهناك 23 محضرا

فــي أي مــنــهــا أن لــجــنــة الــدســتــور 
قـــد اســتــعــرضــت فـــي أي نـــص من 
الــــنــــصــــوص فـــــي أي لـــحـــظـــة مــن 
اللحظات التي تم استعراض فيها 
تلك المادة، ولم يرد في أي منها 
ــا ورد فـــي عــكــســهــا، ويـــجـــب أن  مـ
تمثل الوزارة في جلسات المجلس 

برئيسها أو ببعض أعضائها«.
واستطرد: »لــم أجــد في أي من 
محاضر الدستور ما ورد عكس 
ــتـــور، فقد  الــــمــــادة 116 مـــن الـــدسـ
اطـــلـــعـــت عـــلـــى مـــحـــاضـــر مــجــلــس 
الــدســتــور الموثقة الــمــودعــة لدى 
الــمــكــتــبــة الــوطــنــيــة فـــي الــكــويــت، 
ووجــدت أنه لم يتغير بها شيء، 
وبالتالي رغبت في التعرف على 
مــا دار فــي األعــمــال التحضيرية 
إليجاد هذا النص الذي من الممكن 
 مع المادة 97 

ً
أن يكون متناقضا

من الدستور ولم أجد«.
ــــدون إلــــــــى أن  ــعــ ــ ــســ ــ وأشــــــــــــار الــ
الـــمـــجـــلـــس الـــتـــأســـيـــســـي بــــــدأ فــي 
مــنــاقــشــة مـــشـــروع الـــدســـتـــور في 
جلسة 11 سبتمبر 1962، وناقشه 
بجلسات 11 و18 و25، وفي جلسة 
25 تمت مناقشة المادة 116 وأثير 
تساؤل قبل الوصول إليها في تلك 
الــجــلــســة بــأنــه »عــلــى غــيــر الــعــادة 

بأننا نناقش مــشــروع الدستور 
وليس أمامنا تقريرا من اللجنة 
الــمــخــتــصــة!«، وبــالــجــلــســة ذاتــهــا 
وصلوا للمادة 116 والوارد فيها 
العجز الذي لم يرد بأي محاضر 
الدستور »ويجب أن تمثل الوزارة 
بــرئــيــســهــا أو بــبــعــض أعــضــائــهــا 
فـــي جــلــســات مــجــلــس األمــــــة« وال 
أحـــــد يــمــكــن أن يـــعـــتـــرض عــلــيــه، 
بــغــض الــنــظــر ناقشته اللجنة أم 

لم تناقشه.

عثمان عبدالملك

وبــيــن أنــه فــي 25 يناير 2023 
ــدة،  ــريــ ــغــ ــر أحـــــــد اإلخـــــــــــــوان تــ نــــشــ
تكلم فيها عن رأي فقيه الكويت 
ــــوم عـــثـــمـــان عـــبـــدالـــمـــلـــك،  ــــرحـ ــمـ ــ الـ
محذرا من قيام الحكومة بتعطيل 
الـــمـــجـــلـــس لــغــيــابــهــا عــــن جــلــســة 
قانونية، وفي اليوم ذاته علق أحد 
اإلخــــوان عــلــى هـــذه الــتــغــريــدة، إذ 
يقول األخ د. خالد الحربي إنه من 
باب األمانة العلمية وبغض النظر 
عن رأي المرحوم عثمان، فإنه هنا 
يتحدث عن حالة خاصة، وكامه 
صحيح، وهي الجلسة التي تعقد 
بــعــد حـــل الــمــجــلــس وعــــدم اجــــراء 
انتخابات خال شهرين، ويقرر أن 
حضور الحكومة هنا ليس شرطا 
قانونيا، وتقرير االستثناء يؤكد 

القاعدة وال ينفيها«.
 
ً
وقال السعدون انه هناك كتابا
يدرس بكلية الحقوق لعبدالملك 
ورد فيه مــا هــو مهم عــن نصاب 
الجلسة، حيث أورد »كــذلــك يلزم 

لصحة الجلسة أن تكون الــوزارة 
ــا أو بــبــعــض  ــهـ ــسـ ــيـ ــرئـ ــلـــة بـ ــثـ مـــمـ
أعــضــائــهــا«، وكـــل مــا ذكــرتــه وارد 

بالملزمة التي سيتم توزيعها.
ــــدون: إذا لــم  ــعـ ــ ــــسـ وأضـــــــــاف الـ
تــحــضــر الـــحـــكـــومـــة جــلــســة الــغــد 
ولــــم تــعــتــذر عـــن عــــدم حــضــورهــا 
فــســأؤخــر الجلسة نــصــف ساعة 
كما حــدث بالمرات السابقة، أما 
إذا اعـــتـــذرت عـــن عــــدم الــحــضــور 
ألي سبب، سواء تواجد النصاب 
أو لم يتواجد فسأؤجل الجلسة 
للموعد المقرر الئحيا وهو يوما 
 
ً
21 و22 مــــارس الـــجـــاري«، الفــتــا
إلــى أن هذين اليومين هما اخر 
يومين بشعبان وبعدها سيكون 

شهر رمضان«.
وشــــدد الـــســـعـــدون عــلــى أنــــه ال 
يمكن انعقاد الجلسة دون تمثيل 
 لهذا النص، الذي 

ً
الحكومة، وفقا

أتمنى معرفة كيفية وروده بعكس 
الــمــادة 116، والــــذي لــم أجـــده في 
أي مــحــضــر مـــن مــحــاضــر لجنة 
الـــدســـتـــور، مــضــيــفــا: »أمـــــا بــشــأن 
الـــجـــلـــســـات الــــخــــاصــــة فـــالـــوضـــع 
مختلف، فـــإذا الحكومة اعــتــذرت 
مجرد اعتذار كما حدث في جلسة 
9 فبراير فخاص اعتذرت، لكن إذا 
لم تحضر بذريعة عدم التنسيق 
الــمــســبــق مــعــهــا فــدعــوتــهــا كــانــت 
ســتــصــبــح قــائــمــة، ألن الــجــلــســات 
الخاصة تأتي وفق أحكام المادة 
72 مــن الــائــحــة الــداخــلــيــة، حيث 
تـــوجـــه دعــــواتــــهــــا فــــي 3 حـــــاالت، 
ــى اذا رأى الــرئــيــس  ــ الــحــالــة األولـ
ــع أحـــد  ــ وال يـــلـــزمـــه الـــتـــنـــســـيـــق مـ

لطلبها، والــثــانــيــة للحكومة إذا 
أرادت ذلـــك، وال يمكن أن يلزمها 
أحــد بالتنسيق معها إال إذا هي 
أرادت، والــحــالــة الثالثة إذا تقدم 
10 أعضاء، وال أحد يلزمهم كذلك 

بالتنسيق إال إذا أرادوا هم ذلك«.
وبين السعدون أنه »إذا اعتذرت 
ــا الــقــول بأننا  فــاألمــر مــقــبــول، أمـ
لــن نأتي ألنكم لــم تنسقوا معنا، 
فـــالـــدعـــوة قـــائـــمـــة، وإذا حــضــرنــا 
للجلسة ال تــتــم ألن الــحــكــومــة لم 

تحضر«.
وجـــدد تــأكــيــده على أن جلسة 
الــغــد إذا اعـــتـــذرت الــحــكــومــة ألي 
ســــبــــب مــــــن األســـــــبـــــــاب عــــــن عــــدم 
حضورها ســواء اكتمل النصاب 
أو لــم يكتمل فــلــن تعقد الجلسة 
دون تمثيل الــــوزارة، وفــق المادة 
ــــن يملك  116 مــــن الــــدســــتــــور، ومـ
حــق تفسيرها جــهــة واحــــدة هي 
المحكمة الدستورية، والتزاما بما 
صار عليه المجلس طيلة السنوات 

السابقة«.

خطأ الئحي

ورأى أن »كـــل مــن ينتقد ومــن 
يوجه بأننا وقعنا في خطأ الئحي 
ــه ويــشــكــر  ودســـــتـــــوري مـــرحـــب بــ
ــإن أصـــــــاب فــســنــصــحــح  ــ ــيـــه، فــ ــلـ عـ
الخطأ وحتى إذا لم يصب فيشكر 
على أنه اجتهد، ألنه دون االلتزام 
بالدستور رغم كل العثرات التي 
ــذا الــكــام دائــمــا ما  واجــهــهــا، وهــ
أردده لــلــســفــراء األجـــانـــب، بأننا 
نفتخر بالدستور رغم كل العثرات 
التي يواجهها، ففي 11 نوفمبر 
2022 مــر عليه 60 ســنــة دون أن 
نــطــالــب بتعديله، وكـــل مــن يعلن 
االلتزام بالدستور حتى لو انتقد 
المواقف داخل مجلس األمة يخدم 
الكويت، ألنه ال يجمعنا وال يمكن 
أن يوحدنا إال الدستور الكويتي، 

ونتمسك به دائما«.
 وذكـــرت ذلــك فــي مــرات عديدة 
عندما استغربت بعض األطراف 
األجنبية أيـــام االحــتــال »اشــلــون 
شعب تــم احــتــالــه ولـــم يــوجــد به 
مـــعـــتـــرض«، فــالــشــعــب كــــان يــؤمــن 
وكـــان يشعر بـــأن بــه رغــبــة بيعة، 
فـــقـــلـــت هــــــذا الــــدســــتــــور والـــعـــهـــد 
والعقد، حتى لما انعقد المؤتمر 
الشعبي ونحن في أسوأ حاالتنا 
بلدنا محتل، لكن أيضا في القرار 
ــان الـــخـــتـــامـــي  ــيــ ــبــ ــن الــ ــ رقــــــم 20 مـ
للمؤتمر الشعبي كان هناك تأكيد 
على عــودة الدستور، لذلك يجب 
أن نتمسك بأحكامه حتى ولو لم 
تتفق مع هوانا، وقلت في جلسة 
17 نــوفــمــبــر 1981 لـــوزيـــر الــعــدل 
إنــنــي ممكن أن أتــنــازل عــن رأيــي، 
الذي اعتقد فيه أنه ال يمكن انعقاد 
الجلسات دون حضور الحكومة، 
 
ً
لكن هــذا الــتــنــازل ال يعني شيئا
أمــام النصوص الواضحة والتي 

اتخذ فيها مواقف عديدة«.

أحمد السعدون

مذكرة السعدون
وزع مكتب السعدون على وسائل اإلعام مذكرة تتضمن 
ه السابقة فــي مــوضــوع حــضــور الحكومة الــى الجلسة  آراء
من عدمه، وعددا من مقتطفات من محاضر سابقة لجلسات 
مجلس األمة استشهد بها في مسألة عدم حضور الحكومة.

غاف المذكرة

الكندري يدعو السعدون 
للتنحي عن رئاسة جلسة غد

ــراقـــب مــكــتــب مجلس  قــــال مـ
ــة الـــنـــائـــب د. عــبــدالــكــريــم  ــ ــ األمـ
الـــــكـــــنـــــدري »إذا كــــــــان رئـــيـــس 
المجلس سيرفع جلسة الثاثاء 
( ألنه ال يزال يرى ضرورة 

ً
)غــدا

حضور الحكومة، فأنا أدعــوه 
للتنحي عن هــذه الجلسة لمن 
 بترتيب مكتب 

ً
يأتي بعده تباعا

الــمــجــلــس لــيــعــقــدهــا«. وأضـــاف 
الـــكـــنـــدري: »نـــحـــن أمـــــام فــرصــة 
تـــاريـــخـــيـــة لـــتـــأســـيـــس ســابــقــة 
بــرلــمــانــيــة تــحــرر الــمــجــلــس من 
ــم  ــدائــ الـــتـــعـــطـــيـــل الـــحـــكـــومـــي الــ

عبدالكريم الكندريألعمال السلطة التشريعية«.

نواب يدعون رئيس الوزراء إلى اختيار رجال دولة
فيما بارك عدد من النواب صدور األمر األميري 
 
ً
بتعيين سمو الشيخ أحمد نــواف األحمد رئيسا
لمجلس الــوزراء وتكليفه ترشيح أعضاء الــوزارة 
 :

ً
الــجــديــدة، خاطبه النائب حــمــدان العازمي قائا

»أضعت فرصة تاريخية وفــّرطــت في دعــم نيابي 
وشعبي غير مسبوق، لكن مازال في الوقت متسع، 
وعليك إبعاد الوزراء المؤزمين واختيار رجال دولة 
قادرين على تحمل المسؤولية للخروج من األزمة 
السياسية والــتــعــاون مــع مجلس األمـــة لتحقيق 

اإلصاح المنشود«.
بدوره، قال النائب عبدالوهاب العيسى »سمو 

الرئيس، شكلها - الحكومة - بروحك أو اعتذر«.
من ناحيته قال النائب خليل الصالح: »نبارك 
لسمو الشيخ أحمد نــواف األحمد رئيس مجلس 

الــــوزراء ثقة الــقــيــادة السياسية وتكليفه تشكيل 
الحكومة الجديدة«.

ــارك الــنــائــب فــيــصــل الــكــنــدري لسمو  بـــــدوره، بــ
رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف األحمد 
تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا أن تكون 
الحكومة القادمة على مستوى الطموح وقــادرة 
على تحّمل المسؤولية وعلى التوافق والتنسيق 

مع أعضاء مجلس األمة.
وذكر الكندري، في تصريح صحافي بمجلس 
األمة أمس، أن وزير التربية وزير التعليم العالي، د. 
حمد العدواني، ُمطالب بضرورة اتخاذ إجراء ضمن 
العاجل من األمور بإلغاء برنامج الحاسوب الذي 
تستعين به وزارة التربية في المسابقة المعممة 
حمدان العازميعلى المدارس االبتدائية للصفين الرابع والخامس. عبدالوهاب العيسى

ال يمكن 
انعقاد 

الجلسات 
دون تمثيل 

 
ً
الوزارة التزاما

بالدستور 
والسوابق

إن لم تعتذر 
فستؤخر 

نصف ساعة 
ثم تؤجل إلى 

اليوم التالي

المّهان: اطلعت على تجربة لعالج اإلدمان نافذة نيابيةنافذة نيابية
لدعم إنشاء مراكز تأهيل بالكويت

قام النائب د. محمد المّهان 
ــارة إلــــى مــســتــشــفــى تــركــي  ــزيــ بــ
لــعــاج اإلدمـــــان مــن الــمــخــدرات 
في مدينة إسطنبول، وذلك في 
إطار دعم مقترحه النيابي بشأن 
إنشاء مراكز تأهيل في الكويت 
واالستفادة من التجربة التركية.

ــان فــــي تــصــريــح  ــّهـ ــمـ ــال الـ ــ وقــ
 Beyin صحافي، زرت مستشفى
Hastansesi فــــي اســـطـــنـــبـــول، 
ــلــــى تــــجــــربــــة ذلــــك  ــــت عــ ــعـ ــ ــلـ ــ ـ

ّ
واط

المستشفى فــي عـــاج اإلدمـــان 
لاستفادة من التجربة، أما في 
السعي لتطبيقها بشكل عملي 

في الكويت.
وأوضــح أن زيارته تأتي في 
إطــار دعــم المقترح الــذي قّدمه 
فــي مجلس األمــة خــال الفصل 
الـــتـــشـــريـــعـــي الــــحــــالــــي بـــإنـــشـــاء 
مــراكــز تأهيل وعـــاج متعاطي 
المخدرات في المحافظات، وذلك 

حماية للشباب من تلك اآلفة.
وأكد النائب ضرورة محاربة 
المخدرات، والعمل على حماية 
ــانـــب  ــا، إلـــــــى جـ ــهــ ــنــ الــــشــــبــــاب مــ
توفير العاج والتأهيل الــازم 
للمدمنين، مشددا على ضرورة 
االســـتـــفـــادة مـــن تـــجـــارب الــــدول 

األخرى في هذا المجال.

ــيـــن  ــمـــســـؤولـ وأضــــــــــاف أن الـ
ــــدوا لـــه وجـــود  بالمستشفى أكـ
ــــاالت  ــعــــاج حـ فــــــرع مـــخـــتـــص بــ
اإلدمـــان والــمــخــدرات والتحقق 
من السموم، حاصل على شهادة 
اللجنة الدولية المشتركة )جي 
سي إي(، وهو أكبر اعتماد طبي 

في العالم.

المّهان مع فريق المستشفى التركي

الحويلة يسأل عن التوظيف
في القطاع النفطي

ــــب د. مـــحـــمـــد  ــائــ ــ ــنــ ــ ــ وجـــــــــه ال
الحويلة سؤاال الى نائب رئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر النفط د. 
ــيـــات شغل  ــدر الـــمـــا بـــشـــأن آلـ بــ
الــوظــائــف فــي الــقــطــاع النفطي. 
وقـــــــــال الــــحــــويــــلــــة فــــــي مـــقـــدمـــة 
ســــؤالــــه إن قـــضـــيـــة الــتــوظــيــف 
فـــي الــقــطــاع الــنــفــطــي أصــبــحــت 
حلما للشباب الكويتيين الذين 
واصلوا تحصيلهم العلمي في 
شــتــى الــمــجــاالت لــالــتــحــاق به 
ولــكــن مـــع كـــل اعــــان لمؤسسة 
الــبــتــرول الكويتية وشركاتها 
ــام الشباب  تــصــدر الــمــشــاكــل امـ
من صعوبة االختبارات وشروط 
تــعــجــيــزيــة كـــشـــرط الــتــأمــيــنــات 
ــلــــى أال يـــكـــون  ــنــــص عــ الـــــــــذي يــ
الخريج مسجا في التأمينات، 
ــــرط أال يـــكـــون مـــضـــى عــلــى  وشــ
سـنة التخرج 3 سـنوات، وشرط 
العمر ونسب القبول وصعوبة 

ــا مـــن  ــيــــــرهــــ االخــــــــتــــــــبــــــــارات وغــــ
الــشــروط التي تهدف لإلقصاء 
ــازيــــن،  ــتــ ــمــــجــ ــيــــل عــــــــدد الــ ــلــ ــقــ وتــ
وذلــك يفقد القطاع قدرته على 
تــكــويــت الــوظــائــف بــســبــب هــذه 

االختبارات والشروط.

وأضاف الحويلة: ما طرق 
وآلـــيـــات شــغــل الــوظــائــف في 
القطاع النفطي؟ مع تزويدي 
باللوائح المنظمة والخاصة 
ــأن، وتـــزويـــدي  ــشــ فـــي هــــذا الــ
ــعـــدد الـــشـــواغـــر الــوظــيــفــيــة  بـ
الفنية لدى مؤسسة البترول 
الكويتية وشركاتها التابعة 
لكل شركة على حدة، وأسباب 
عدم شغلها منذ 2021 حتى 
تاريخ ورود السؤال، وما آلية 
مواعيد اإلعان عن الوظائف 
لــجــمــيــع الــتــخــصــصــات لــدى 
مــؤســســة الــبــتــرول الكويتية 
والشركات التابعة لها؟ وهل 
تــتــغــيــر مـــواعـــيـــد اإلعــــانــــات 
أم يــتــم نــشــر اإلعــــانــــات في 

مواعيد محددة كل سنة؟

محمد الحويلة

فيصل الكندري

أكد رئيس مجلس األمة أحمد السعدون أنه اذا اعتذرت 
الحكومة عن عدم حضور جلسة غٍد الثالثاء وبعد غد ألي 

سبب فستؤجل الجلسة إلى الموعد الالئحي المقرر 21 و22 
 
ً
الجاري، سواء اكتمل النصاب أم لم يكتمل، وذلك التزاما

بأحكام الدستور وبما سار عليه المجلس حتى اآلن، »أما إذا لم 
تعتذر فسأؤخر جلسة الثالثاء نصف ساعة، ثم أؤجلها إلى 

اليوم التالي«.

https://www.aljarida.com/article/16565
https://www.aljarida.com/article/16657
https://www.aljarida.com/article/16658
https://www.aljarida.com/article/16656
https://www.aljarida.com/article/16655
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ســـيـــعـــمـــد الــــبــــنــــك الـــــدولـــــي 
 إلــــــى اخــــتــــيــــار رئــيــســه 

ً
ــا قــــريــــبــ

الــــجــــديــــد، وفـــــي حـــيـــن ُيـــواجـــه 
الــعــالــم مــجــمــوعــة مــن األزمــــات 
الــمــتــعــلــقــة بــالــمــنــاخ والـــديـــون 

والــطــاقــة واألمـــن، يــأتــي تغيير 
ــادة فـــي لــحــظــة مــحــوريــة  ــيـ ــقـ الـ
بــالــنــســبــة لــلــمــؤســســة، ويمكن 
ــا أن  ــر نــــشــــاطــ ــ ــثـ ــ ــد أكـ ــ ــائـ ــ ألي قـ
يــضــع الــبــنــك فــي مــركــز يسمح 

ــلــــدان الــتــي  ــبــ لــــه بـــمـــســـاعـــدة الــ
تمر بــأزمــات، والمساهمة في 
مكافحة تغير المناخ، وتسهيل 
التعاون بين الواليات المتحدة 
والـــــصـــــيـــــن، عــــلــــى الــــــرغــــــم مــن 

ــقـــاالت الــحــكــومــة الـــمـــتـــكـــررة وتــوقــف  ــتـ اسـ
الجلسات داللة على وجود أزمة كبيرة بين 
السلطتين، وال شك في أن المطالبة بسرعة 
تشكيل حكومة جديدة دون مناقشة أسباب 
االســـتـــقـــاالت الــســابــقــة ســتــعــيــد والدة أزمـــة 
أخرى، وتستمر حالة عدم االستقرار، وأرى 
أن يبحث األعضاء والحكومة بتجرد أسباب 
انعدام التعاون بينهما، وأن يعيدوا النظر 
في كثير من اقتراحات وأولويات األعضاء مع 
المناقشة الصريحة لعمل الحكومة، بهدف 
التوصل إلــى الحد األدنــى مــن االتــفــاق الــذي 

يضمن االستقرار.
فـــعـــلـــى األعــــضــــاء اســـتـــبـــعـــاد االقــــتــــراحــــات 
غير المتفق عليها التي تثير األزمـــات بين 
السلطتين واإلســراع في تقديم االقتراحات 
ــتــــي يـــمـــكـــن االتـــــفـــــاق عــلــيــهــا،  الــــضــــروريــــة الــ
 الــتــي تــتــعــلــق بــمــكــافــحــة الــفــســاد، 

ً
خــصــوصــا

مثل قانون القيم البرلمانية وقــانــون إلغاء 
ات مــن كــل القوانين أو معظمها،  االســتــثــنــاء
وقـــانـــون الــبــديــل االســتــراتــيــجــي الـــذي يــعــدل 
فوضى الرواتب، وقانون إلغاء وعدم االعتداد 
قضائيا بأي قرار أو توقيع ألي مسؤول إذا 
كــان يخالف الــقــانــون، بــاإلضــافــة إلــى قانون 
يضع قواعد عامة ومجردة للتعيين والترقية 
والمناصب القيادية، وكذلك اإلنجاز السريع 
لقوانين اإلصــاح االقــتــصــادي الــتــي تضمن 
 
ً
تــعــيــيــن 30 ألـــف كــويــتــي يــتــخــرجــون ســنــويــا
في القطاعين العام والخاص، والعمل على 
 
ً
زيــادة الدخل غير النفطي واالنصراف فورا
عـــن الــقــوانــيــن ذات الــكــلــفــة الــمــالــيــة الــكــبــيــرة 
ــتــــصــــاديــــون الـــثـــقـــات عــلــى  الـــتـــي يـــجـــمـــع االقــ
ــرار الـــعـــديـــد مــنــهــا  ــ ــ ــبـــت بـــعـــد إقـ ضــــررهــــا، وثـ
عــدم جــدواهــا، كما يجب تأجيل قــوانــيــن ما 
يسمونه اإلصاح السياسي وقوانين تعديل 
 أن هذه 

ً
الائحة الداخلية للمجلس، خصوصا

االقــتــراحــات يثار حولها شبهات دستورية 
عـــديـــدة، وال بــــأس بــاالحــتــكــام بــشــأنــهــا إلــى 

المحكمة الدستورية.
وأعتقد أن الحكومة ستوافق على جميع 
هــــذه االقــــتــــراحــــات أو عـــلـــى مــعــظــمــهــا ألنــهــا 
شــعــبــيــة وإصــاحــيــة فـــي الـــوقـــت نــفــســه وفــي 

ــإن عــلــيــهــا إلـــغـــاء قـــرارهـــا الــســابــق  الــمــقــابــل فـ
بــصــرف مــعــاشــات استثنائية فلكية لــوزراء 
الحكومة المستقيلة، فقد يكون من المضحك 
أن يكون في الحكومة القادمة وزراء سابقون 
يــحــصــلــون عــلــى مــعــاش تــقــاعــدي قـــدره ستة 
آالف دينار وال يحصل الــوزراء الجدد عليه 
مــثــلــهــم، وهـــكـــذا فــهــل ســيــســتــمــر صــــرف هــذا 

المبلغ لكل وزير جديد ومدى الحياة؟
 
ً
ــدأ فــــــورا ــبــ كـــمـــا أن عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن تــ

ــادي، وتـــعـــمـــل بــــقــــرارات  ــتــــصــ ــاإلصــــاح االقــ بــ
حازمة من أجل توافق التعليم والبعثات مع 
حاجات سوق العمل، وأن تقلص مصروفاتها 
بعد أن أعلنت هي أن الميزانية الجديدة لن 
تتعادل إال إذا وصل سعر برميل النفط إلى 

.
ً
92 دوالرا

 
ً
 عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة أن تـــوقـــف فــــورا

ً
ــا وأيــــضــ

ــــواب والــــــــــوزراء وتـــدخـــاتـــهـــم  ــنـ ــ ــــات الـ ــــطـ واسـ
فــي الــنــقــل والــتــعــيــيــن، وهــي الــمــمــارســة التي 
انــكــشــفــت عــلــى صــفــحــات الــصــحــف ووســائــل 
ــن عــمــر  ــ ــلـــة مـ ــلـــيـ ــر الـــقـ ــ ــهـ ــ ــــي األشـ الــــتــــواصــــل فـ
الحكومة المستقيلة، كما يجب على الحكومة 
أن تصارح الشعب بأسباب الوضع المؤسف 
لـــلـــشـــوارع والـــمـــســـؤولـــيـــن عــنــه وغـــيـــرهـــا مــن 
 خــطــيــرا فــي 

ً
الــمــشــكــات الـــتـــي تــعــد قــــصــــورا

عملها.
أعتقد أنــه ال يوجد كويتي يختلف حول 
أهــمــيــة هـــذه األولـــويـــات إذا خــلــصــت الــنــيــات 
وتم االبتعاد عن المصالح الضيقة واألوهام 
ــوار  ــحــ ــي يـــجـــب أن يـــتـــم الــ ــتــ االنـــتـــخـــابـــيـــة الــ
بــشــأنــهــا بــــروح الــتــفــاهــم والـــتـــوافـــق نــفــســهــا 
الـــتـــي وضــــع فــيــهــا الـــدســـتـــور، والـــتـــي إذا تــم 
االتـــفـــاق عــلــيــهــا بــيــن الــســلــطــتــيــن فستحصل 
الباد على استقرار وإنجاز ممتاز يمتد إلى 
دوَري انعقاد أو أكثر في المجلس الحالي، 
وبإمكان األعضاء الذين يطالبون بأولويات 
أخرى غير متفق عليها أن يؤجلوها إلى أي 
دور انــعــقــاد قـــادم خـــال الــفــصــل التشريعي 
الحالي، ألن الباد تعبت من عدم االستقرار 
وتقديم االختافات على االتفاقات الضرورية 

الممكنة.

رياح وأوتاد: هل يمكن تالفي تعدد استقالة الحكومة وتوقف الجلسات؟

أحمد باقر ال حروب من أجل المياه 
والعرب أول الخاسرين

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

الصداقة وطن *

خولة مطر

المساء موحش بعض الشيء، ربما هي حالة هذه الفترة من 
اليوم في كل بقاع األرض، لكنها هنا تبدو أكثر وحشة، فقد عدت 
للتو تبحث بين بقايا صور )مدركا أن الرائع حنا مينه هو أول من 
 تراكم لسنين فوق طبقات الذاكرة 

ً
شدك للتعبير( وتنفض غبارا

المزدحمة، فليست ذاكرة اآللة الكاتبة هي التي تصاب بتزاحم 
المواد فقط، بل ذاكرة اإلنسان التي تملؤها الذكريات وكثير من 

األحداث المتاحقة وبعض الفرح!!!
 وأنت تنبش الذاكرة في زوايا المنزل 

ً
ال يزال المساء موحشا

أو أركان المدينة التي تعرفها، وتغيرت بفعل هذا وذاك، وربما 
كثير مــن قلة التخطيط، حتى الــرائــحــة تأتيك مــن هنا وهناك 
 وبآخرين ابتعدوا ولم يرحلوا أو 

ً
تذكرك بهم بمن رحلوا بعيدا

 من الموتى الحاضرين دوما!!! هناك 
ً
هم قريبون لكنهم أكثر بعدا

كثيرون يعيشون حيوات متعددة بعد موتهم، وآخرون ينتهون 
مع كومة من الرمل ترمى فوق شبر من األرض.

تكثر أسئلتهم وهي كثيرة من دون تفاصيلك الجديدة-القديمة، 
كيف ترى نهاية العمل؟ وإلى أين تتجه؟ وماذا ستفعل؟ و... و...؟ 
عامات كثيرة كلها استفهامية، وأنت ال تملك أية إجابة عن ُربع 
تلك التساؤالت، ومع ذلك تستمر في االبتسامة محاوال إقناع 
 
ً
نفسك أن السؤال عامة من عامات االهتمام بك وبمصيرك وخوفا

عليك وعلى ماضيك ومستقبلك، بل قدرتك العقلية، نعم ألم يفقد 
فان وفانة عقليهما أو أصيبا بمرض الموضة »الزهايمر«؟؟؟ 

كلما كثرت األسئلة توقفت أنــت لتؤكد لنفسك: معهم حق، 
فالتخطيط للحياة والمستقبل مــهــمــان لــإنــســان، ثــم تلتفت 
حولك لتبحث عن شخص منهم يقوم بالتخطيط الفعلي فا 
تجد ســوى تلك الحفنة مــن البشر التي أتقنت وتتقن تخزين 
المال، فالقرش األبيض لليوم األسود، قالوا هذا فقط، ما أبرع 
بعضهم فــي التخطيط لــه، أمــا كــل األمـــور األخـــرى فــدع الخلق 
للخالق أو اترك قدرك لله، فهو خلقك وبالطبع سيأتيك بالرزق 
والــخــيــر والــفــرح والــســعــادة والــصــحــة أيــضــا، نعم يطلبون من 
الله أن يكون وزارة متكاملة في حين حكوماتهم تتخلى عنهم 
تدريجيا وتتركهم فريسة سهلة للمرابين والفاسدين وعابري 
الــحــدود والــمــهــربــيــن بــأســمــاء مختلفة، والــمــرتــشــيــن وحاملي 
األلقاب والمناصب والمنافقين، من الضرورة أال ننساهم فهذه 
أكثر المهن انتشارا في هذه المرحلة، والكذابين الذين يعيدون 
الكذبة حتى يصدقوها هــم، في حين كل البشر تنظر لهم إما 

نظرة السخرية أو الغضب!!
تبحث بين الصور والروائح والزوايا عن ذاك الذي يقال عنه 
وطن، فتضيع أو يضيع هو في تفاصيله الجديدة، وكثير منها 
ال يشبهك وال يشبهه هــو، كيف تصبح األوطـــان مجرد مراكز 
تجارية وأوتوسترادات ومطاعم، نعم كثير من المطاعم، فهي 
عامة من عامات التمدن، بل التحضر كما يراه أهل النفط ومن 
مثلهم!!! لكنك ال تيأس، ألم يعلموك في الصف الثاني أو الثالث 
أو الرابع ابتدائي، أال تتذكر اآلن القول »ال يأس مع الحياة«؟ نعم 
كرروه حتى حفظته »صم« وعن ظهر قلب، فتحول إلى كليشيه 
يردده الكثيرون دون إدراك أو وعي بمعناه أو تفسيره أو ارتباطه 

بواقع مقيت ومظلم بعض الشيء. 
فقط هم األصدقاء والصديقات الذين يبقى بعضهم كما كنتم 
قبل سنين فــي لحظة الــفــراق تــلــك، تلتقون وهــم معك تعملون 
على ترميم الماضي عبر إعــادتــه حتى كــوب شــاي الحليب أو 
سندوتشات الجبنة المحمصة ببعض أو كثير من الزبدة المعتقة، 
وبعدها فنجان قهوة بالهال، ومــا بينها كثير من »السوالف« 
القديمة التي خزنتموها في ذاكرتكم، بل في متحف أو مخزن 
ات لذكريات تعيد بعض  الصداقة، تفتح تلك الجلسات فــضــاء
جمال الوطن الذي كان، وتعود لك ولهم ضحكة الطفولة ببراءتها، 
وفـــي تــصــوركــم أنــكــم نسيتموها مــع كــثــرة الــهــمــوم والــمــشــاكــل 

واالنتكاسات وخيبات األمل في الوضع العام أو الخاص. 
يرحل األصدقاء ولكن تبقى صورهم، بل يعملون على إرسال 
مزيد منها، تضحك كثيرا على تسريحات الشعر واللبس بين 
الفتيات والصبيان عندما كان الفكر االشتراكي والمساواة والقيم 
والمثل هي من تحرككم، وإال فكيف رفضتم اإلسراف على حفل 
زواج وهناك من يموتون جوعا في إفريقيا بينما اليوم هز زلزال 
أرض سورية وتركيا وأنــزل المنازل على سكانها، واستمروا 
هم وآخرون مثلهم في حفاتهم وبذخهم، وما بينهما يرسلون 

بضعة دوالرات للمتضررين ويستمرون في حفات البذخ؟ 
 خلف سراب، 

ً
يفقد الوطن بريقه، بل يبعد حتى تصير سائرا

ويبقى األصدقاء والصداقات هي وطنك، ربما في مثل زمن كهذا.

* ينشر بالتزامن مع »الشروق« المصرية.

تتكرر المآسي في محيطنا العربي والمشهد المائي المفجع الذي 
بات يحاصرنا وعلى مرأى العين والبصر، ففي األمس أرسل لي 
السفير الصديق حمد بورحمة، وهو الخبير بملف المياه، مشاهد 
صادمة من نهر الفرات في العراق، وقد بدأ يلفظ أنفاسه األخيرة، فقد 
طاله شبح الجفاف وانخفاض منسوب المياه بشكل غير مسبوق، 
 في حصته في المياه سواء في 

ً
والعراق يعاني منذ عقود انخفاضا

تركيا )سد أتاتورك(، أو من إيران )نهر كارون وشط العرب(، وقد 
وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود وأزمات متتالية، لم يجِن 
 
ً
فيها هذا البلد العربي أي مكسب يضمن حقوقه، وهو يدفع منفردا
الضرر المائي الناتج عن بناء السدود في دولتي الجوار أو حتى 

بسبب التغير المناخي.
 والمتابع لملف األزمة في العراق، يرى أنه اكتوى بنيران الحروب 
بسبب مياه شط العرب أواًل واقتسامه المجحف واتفاقية الجزائر 
عام 1975، تلتها موجة بناء السدود في تركيا منذ عشرين سنة، 
ومحصلة تلك األزمــــات عّجلت مــن اقــتــرابــه إلــى حــافــة »المجاعة 

المائية« ومعاناته الدائمة بنقص كمية المياه الواردة إليه.
 إذا انتقلنا إلــى بــؤرة الــصــراع األكبر في المنطقة فسنجد أن 
إسرائيل لم تكتِف باحتال أراٍض عربية في حرب 1967 بل أحكمت 
قبضتها على المياه في أنهار لبنان وسورية واألردن، فهي تستحوذ 
على حصة األردن والفلسطينيين واللبنانيين من خال التحكم 
 من أسباب الحرب، التي 

ً
في مياه »نهر األردن«، وهــذا كــان سببا

أدت إلــى قيام أمــر واقــع »بحبس« مياه تلك األنــهــار، وحتى اآلبــار 
الجوفية وتحويلها إلى سكان »دولة إسرائيل« وعلى حساب الشعب 
الفلسطيني والشعوب العربية المجاورة، فهي تنعم بالمياه وتسد 
حاجتها وربما تفيض وتزيد عليها بمشاريع التحلية، في حين 
أصحاب الحق واألرض يعانون بمرارة بنقص هذا المورد والتحكم 

في مخزون المياه الجوفية الوفير.
 على الجانب المصري تظهر الصورة جلية، والمتمثلة بالضعف 
في إدارة أزمة سد النهضة مع إثيوبيا والفشل الذريع في الحصول 
على اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، بعد عشر سنوات 
من التفاوض والتصعيد والتهديد لتصل اليوم إلى الدخول خال 
شهري يوليو وأغسطس القادمين إلى الملء الرابع دون أي تغيير 

في الموقف اإلثيوبي.
 فالمماطلة هي سيدة الموقف، باإلضافة إلى عدم التوقف عن 
عمليات الملء وآخرها كان في أغسطس 2022 بتخزين كمية مياه 
وصلت إلى 22 مليار متر مكعب من المياه، وتشغيل التوربينات 
.
ً
على النيل األزرق لتوليد الكهرباء وإنتاج 5 آالف ميغاواط سنويا

 من العيار الثقيل تجاه من يمس باألمن 
ً
 وكاما

ً
 سمعنا صراخا

المائي القومي لمصر، ولم يتحول هذا الصراخ إلى ما عــداه من 
أفعال، والواقع أن الطوق المائي الذي يلف العالم العربي من مصر 
والسودان في حوض النيل، إلى سورية والعراق، في حوض الفرات 
إلى لبنان واألردن وفلسطين في باد الشام، هو في الحقيقة مرآة 
تعكس خسارة هــذه الــدول بـــإدارة الملف والحفاظ على ثرواتها 
وحصصها المائية، والمسألة ال تقاس بميزان الربح والخسارة 
فقط، بل هي تعبير عن تآكل وتشرذم »القوة العربية« تجاه جيران 
أقوياء ولم يراعوا أبسط قواعد القانون الدولي وحقوق الجيرة 
بالمياه، يبدو أن زمن الحروب من أجل المياه في المنطقة العربية 

قد ولى دون رجعة!
***

سيد قطب وإيران

 بعنوان 
ً
 أثار فضولي في الحصول على كتاب جديد صدر حديثا

»تأثير سيد قطب في الثورة اإلسامية اإليرانية« من تأليف الباحث 
التركي– األميركي يوسف أونال وترجمه حمد العيسى، استعرض 
فيه عدة فصول من بينها فصل حول هل نجح اإلخوان في محو 

إرث تعاطفهم المبكر مع الثورة اإليرانية؟
***

هل انتصرت الصين؟

 أهم كتاب صدر عام 2022 بعنوان »هل انتصرت الصين« للمؤلف 
والباحث السنغافوري »كيشور مهبوباني«، أوصــى به الدكتور 
الصديق جورج عيراني والمقيم في إسبانيا، لفهم دور هذا البلد 
العماق، وإن الخيار األفضل ألميركا هو التعاون مع الصين التي 
 
ً
فازت بالسباق، ولذلك على العالم أن يستعد لبلد سيصبح قريبا

رقم واحد على مستوى الكرة األرضية.

ُمذِكرة إلى رئيس البنك الدولي القادم

نايري وودز*

التنافس المتصاعد بينهما، 
ــك، يــتــعــيــن  ــذلــ ولـــكـــن لـــلـــقـــيـــام بــ
عــلــى الــرئــيــس الــجــديــد تجنب 
الــــمــــصــــايــــد الــــتــــي وقـــــــع فــيــهــا 

أسافه ذوو النوايا الحسنة.
لــقــد تـــحـــرك ســـبـــاق الــقــيــادة 
ــة، فـــبـــعـــد أســـــبـــــوع مــن  ــرعــ ــســ بــ
إعــان الرئيس الحالي ديفيد 
مالباس في 15 فبراير تنحيه 
ــن مــنــصــبــه، أعـــلـــن الــمــجــلــس  عـ
التنفيذي للبنك الدولي قبول 
الترشيحات حتى 29 مــارس، 
ــــث الـــبـــلـــدان عـــلـــى تــرشــيــح  وحـ
ــاء، ولــــكــــن فـــــي غـــضـــون  ــ ــــسـ ــنـ ــ الـ
ــــوم واحــــــد مــــن صــــــدور بــيــان  يـ
الـــمـــجـــلـــس، أعـــلـــنـــت الــــواليــــات 
ــتـــحـــدة قـــــرارهـــــا بــتــرشــيــح  ــمـ الـ
أجاي بانجا، مما أنهى فعليا 
الــمــنــافــســة الــحــقــيــقــيــة، وذلــــك 
ألن كــل رؤســــاء للبنك الــدولــي 
ــوا مــرشــحــي  ــ ــانـ ــ ــيـــن كـ ــقـ ــابـ الـــسـ
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة )وعـــلـــى 
نحو مماثل، كان المدير العام 
لصندوق النقد الــدولــي دائًما 

ُمرشًحا أوروبًيا(.
ومن المؤكد أن بانجا مؤهل 
للفوز بهذا المنصب، وبصفته 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي الــســابــق 
لشركة ماستركارد للخدمات 
المالية، يتمتع بانجا بخبرة 
فــي إدارة الــشــركــات العالمية 
والعمل مــع موظفين يقدمون 
الـــخـــدمـــات فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
ــــا فــي 

ً
الـــعـــالـــم، فـــقـــد عـــمـــل أيــــض

مجال التمويل األصغر وعمل 
مـــســـتـــشـــاًرا لـــنـــائـــبـــة الـــرئـــيـــس 

األمريكي كاماال هاريس.
ومع ذلك، ُيعد البنك الدولي 
منظمة كبيرة وُمعقدة تتمثل 
مــهــمــتــه فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 
ــد أعــضــائــهــا  ــ والـــتـــمـــويـــل ألشــ
احتياًجا، وبالتالي، يجب أن 
تــســتــرشــد قــيــادتــهــا الــجــديــدة 
ــد مـــــــن الــــــــضــــــــرورات  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ بـ

الحتمية العملية:

أواًل: ال ينبغي للرئيس أن 
ــراء الـــشـــروع في  ــ يستسلم إلغـ
إصاح آخر للمنظمة، وبداًل من 
ذلك، يجب أن يركز على إحداث 
فـــــارق حــقــيــقــي ألولـــئـــك الــذيــن 
يعمل البنك على خدمتهم في 
األساس، ففي الماضي، سارع 
بعض رؤساء البنك الدولي إلى 
تــعــيــيــن مــســتــشــاريــن لتحويل 
البنك نفسه، وتخصيص موارد 
هــائــلــة لــلــتــغــيــيــرات الــمــدفــوعــة 
بوعود فارغة »لتوفير المال« 
أو »تـــقـــديـــم نـــتـــائـــج أفــــضــــل«.، 
ــذه طـــريـــقـــة مـــغـــريـــة لــجــعــل  ــ وهــ
المرء ناجًحا، ولكن من األفضل 
بكثير حــث البنك على الوفاء 
ــلــــة، لــقــد  بـــــاألولـــــويـــــات الــــعــــاجــ
اســتــخــف الـــرؤســـاء الــســابــقــون 
بقدرتهم على تحقيق التغيير 
مـــن خــــال االعــــتــــراف بالتميز 

وترقية المبدعين في البنك.
: يتعين على الرئيس 

ً
ثانيا

الجديد تولي القيادة بالنيابة 
عن جميع البلدان، لكن القول 
أسهل من الفعل، فمن الناحية 
النظرية، يتم اختيار الرئيس 
من المجلس التنفيذي ويقود 
ــة عــــن جــمــيــع  ــابـ ــيـ الـــمـــنـــظـــمـــة نـ
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــنــتــمــي إلــيــهــا 
ــــع ذلــــك،  ــم فـــيـــهـــا(، ومـ ــاهـ )وتـــسـ
فــي الممارسة العملية، يعمل 
رؤســـــــاء الـــبـــنـــك الــــدولــــي وفــقــا 
إلرادة وزير الخزانة األميركية، 
الذي يقوم بتعيينهم وُيقرر ما 
إذا كان سُيعيد تعيينهم فترة 
ثانية أو حتى إجــبــارهــم على 
التقاعد فــي وقــت مبكر، وهــذا 
يحد من مسؤولية البنك أمام 

مساهميه اآلخرين.
ولــكــي يــكــون أكــثــر فــعــالــيــة، 
على الرئيس الــقــادم االمتناع 
ــن الــبــيــت  ــن تــلــقــي األوامـــــــر مـ عـ
األبــيــض، وبــداًل من ذلــك، عليه 
اســـــتـــــخـــــدام مـــنـــصـــبـــه إلبــــــاغ 
ــلـــة  ــجـــامـ وشــــــــــرح وإقـــــــنـــــــاع ومـ

حكومة أميركية ال تفهم دائًما 
ــا يــتــهــم  ــنــــدمــ ــنــــك، وعــ ــبــ دور الــ
ــــي مــجــلــس  الــــجــــمــــهــــوريــــون فــ
الشيوخ األميركي البنك بمنح 
دافــعــي الــضــرائــب األميركيين 
ــوااًل لــلــصــيــن، يــتــعــيــن على  ــ ــ أمـ
المنظمة توضيح أنها ليست 
أمــــــــــــــوال دافـــــــعـــــــي الـــــضـــــرائـــــب 
األمــيــركــيــيــن، كــمــا أنــهــا ليست 
هدية، فعلى مر السنين، حثت 
الواليات المتحدة نفسها البنك 
الــدولــي عــلــى الــتــمــويــل الــذاتــي 
مـــن خــــال فــــرض عـــــاوة على 
االقتراض على الصين وغيرها 
من االقتصادات الناشئة، وهذا 
مــــن شـــأنـــه أن يـــولـــد إيـــــــرادات 

كبيرة للبنك.
يتمثل األمر الحتمي الثالث 
ــلـــى الـــرئـــيـــس  الـــــــذي يــتــعــيــن عـ
الــقــادم القيام بــه فــي عــدم أخذ 
واليـــــة الــمــنــظــمــة عــلــى الــنــحــو 
الـــوارد، ويمكن للبنك الدولي، 
بل ينبغي له تولي القيادة في 
االســتــجــابــة لــأزمــات بـــداًل من 
االلتزام بالقيود والممارسات 
ــــؤدي  ــجــــب أال يـ الــــقــــديــــمــــة، ويــ
الرئيس الجديد دور الرهينة 

السلبية للمجلس.
إن كــــونــــك رئــــيــــًســــا لــلــبــنــك 
الــــدولــــي لـــيـــس أمـــــــًرا واضـــًحـــا 
تــمــاًمــا مــثــل أن تـــكـــون رئــيــًســا 
تــنــفــيــذًيــا لــشــركــة عـــامـــة، حيث 
ــة  ــارعــ ــلـــب ذلــــــــك إدارة بــ ــطـ ــتـ يـ
ــــة ومــــــهــــــارات ســيــاســيــة  ــرنـ ــ ومـ
استثنائية، وبصفته رئيًسا 
لــلــمــجــلــس الــتــنــفــيــذي لــلــبــنــك، 
ــيــــس الــعــمــل  ــرئــ يـــجـــب عـــلـــى الــ
وراء الــكــوالــيــس لــلــتــوســط في 
ــقــــع عــلــى  ــيــــات، وتــ ــاقــ ــفــ ــد اتــ ــقـ عـ
عاتق رئيس البنك مسؤولية 
مــســاعــدة الــبــلــدان ذات الــدخــل 
ــتـــوســـط فــي  ــمـ الــمــنــخــفــض والـ
بعض األحــيــان على مواجهة 
أقــــوى الــمــســاهــمــيــن والــضــغــط 
على المؤسسة للتصرف عند 

الحاجة، ويمكن لرئيس البنك 
العمل بتكتم وحذر للمساعدة 
فــي تشكيل تحالفات وإعطاء 
صـــوت لمجموعة واســعــة من 
المساهمين، على سبيل المثال، 
يمكن للرئيس القادم أن يحث 
البلدان على النظر في مبادرة 
»بــريــدجــتــاون« الــتــي أطلقتها 
رئيسة الـــوزراء الباربادوسية 
مــيــا مــوتــيــلــي، والـــتـــي تسعى 
إلــى إصــاح التمويل العالمي 
ــــون الــعــالــم  ــة ديـ ــ لــمــعــالــجــة أزمـ

النامي.
ــــود الــعــشــرات  وفــــي ظـــل وجـ
ــن الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــكــافــح من  مـ
أجل تحقيق أهدافها اإلنمائية 
فــي خــضــم عــاصــفــة كــامــلــة من 
أزمات األغذية والطاقة والديون 
والـــمـــنـــاخ، يــتــعــيــن عــلــى البنك 
الدولي نشر المزيد من الموارد، 
ا، يمكن 

ً
وفي هذه المرحلة أيض

للرئيس الجديد للبنك، سواء 
كـــــــان بــــانــــجــــا أو أي شــخــص 
ا حقيقًيا. 

ً
آخــر، أن يحدث فارق

ــثــــال، يــمــكــنــه  ــمــ عـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
تحرير الموارد الُمتاحة للبنك 
ــــال إقــــنــــاع الــحــكــومــات  مــــن خـ
الُمساِهمة بأن تكون أقل تجنًبا 
ــفـــض نــســب  لـــلـــمـــخـــاطـــر مــــع خـ
األسهم الدنيا، عاوة على ذلك، 
يمكن للرئيس الجديد إقناع 
الــبــلــدان بـــزيـــادة مساهماتها 
فــي الــبــنــك، وإظـــهـــار أنـــه يمكن 
االستفادة من كل دوالر ُيمنح 
للبنك واستخدامه بشكل أكثر 
فــعــالــيــة مـــن أي دوالر تنفقه 
حــكــومــة فــــرديــــة، كــمــا أظــهــرت 
مــة إلى  تــقــاريــر الــخــبــراء الــُمــقــدَّ
مجموعة العشرين ومجموعة 

الدول السبع.
وباعتباره الرئيس المحتمل 
المقبل للبنك الــدولــي، يواجه 
بـــانـــجـــا مــجــمــوعــة هـــائـــلـــة مــن 
التحديات، وإذا تمكن من زيادة 
اإلقـــــــراض، فــيــمــكــنــه مــنــع أفــقــر 

البلدان في العالم من خسارة 
التقدم الُمضني الـــذي حققته 
في العقد الماضي في مجاالت 
ــاج  ــ الــتــعــلــيــم والـــصـــحـــة واإلدمــ
ــــي،  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ االجـــــتـــــمـــــاعـــــي والـ
ا تعبئة الحكومات 

ً
وعليه أيض

والموارد والمعرفة للتخفيف 
مــن اآلثــــار الــكــارثــيــة المترتبة 
عـــــلـــــى تــــغــــيــــر الــــــمــــــنــــــاخ عـــلـــى 
البلدان ذات الدخل المنخفض 
والـــمـــتـــوســـط، ولـــكـــن لتحقيق 
كل هذا، يجب أن يكون الزعيم 
القادم للبنك أكثر جــرأة بفعل 
األزمــــــــــات الـــعـــاجـــلـــة الـــحـــالـــيـــة 
ــة  ــالـ ــن حـ ــ ــم مــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ وإخـــــــــــــراج الـ

الجمود التي يعيشها.
* عميدة كلية بافاتنيك 
الحكومية بجامعة أكسفورد.
»بروجيكت سنديكيت، 
2023« باالتفاق مع »الجريدة«

على الحكومة أن 
 باإلصالح 

ً
تبدأ فورا

االقتصادي، وتعمل 
بقرارات حازمة من أجل 

توافق التعليم والبعثات 
مع حاجات سوق العمل، 
وأن تقلص مصروفاتها 

بعد أن أعلنت هي أن 
الميزانية الجديدة لن 
تتعادل إال إذا وصل 

سعر برميل النفط إلى 
.

ً
92 دوالرا

على رئيس 
البنك الدولي 

القادم 
االمتناع عن 
تلقي األوامر 

من البيت 
األبيض 

واستخدام 
منصبه 
إلقناع 

الحكومة 
األميركية 

بدور البنك 
الحقيقي
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إنذار من »المالية« إلى »الوطنية« لتسليم سوق شرق...إنذار من »المالية« إلى »الوطنية« لتسليم سوق شرق...
وانتهاء عقد الجونوانتهاء عقد الجون

 إلـــى الشركة 
ً
أرســلــت وزارة الــمــالــيــة إنـــــذارا

الوطنية العقارية تنبهها فيه بتسليم مشروع 
الواجهة البحرية المرحلة الثالثة »سوق شرق« 
بما فيه من منشآت، وجميع ما أقيم على أرض 
المشروع، للوزارة قبل االثنين 6 مارس الجاري 
)اليوم(، مؤكدة أنه في حال امتناع الشركة عن 
التسليم ستقوم الــوزارة بتنفيذ قــرار اإلخالء 

اإلداري رقم 2 لسنة 2023 بالقوة الجبرية.
مــن جــانــبــهــا، أرســلــت »الــوطــنــيــة الــعــقــاريــة« 
 إلى وزارة المالية بالرد على هذا اإلنذار، 

ً
إنذارا

 
ً
ونبهت فيه إلى أن القرار المذكور صدر منعدما
بكل آثــاره، وال يجوز التنفيذ بالقوة الجبرية 

بموجبه.
وفــي إفــصــاح آخــر كشفت الشركة الوطنية 
 من وزارة المالية 

ً
العقارية عن تسلمها كتابا

تنبهها فيه بانتهاء عقد منتجع الجون في 8 
يوليو 2017، وأنها ستقوم بتسليم المشروع 
 أن 

ً
إلــى شركة إدارة المرافق العمومية، علما

استالم األخيرة للمشروع ليس له تأثير مادي 
سلبي أو إيجابي على بيانات الشركة.

أخبار الشركات

تابعة لـ »سفن« تتسلم أمر تغييرتابعة لـ »سفن« تتسلم أمر تغيير
بـ بـ 1.361.36 مليون دينار مليون دينار

أعلنت شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن تسلم 
شركة الخليج لإلنشاءات واألعمال البحرية والمقاوالت »تابعة«، 
األمر التغييري رقم 2 للعقد المبرم لمصلحة شركة البترول الوطنية 
الكويتية، والــخــاص بمشروع تقديم خــدمــات الصيانة البحرية 

لمصفاة ميناء األحمد، وبقيمة 1.36 مليون دينار.
ولفتت إلى أن األثر المالي يتمثل في تحقيق أرباح تشغيلية يتم 
إدراجها ضمن البيانات المالية للشركة من عام 2023 حتى 2025.

ً
% نقدا
ً
»بورتالند«: توزيع »بورتالند«: توزيع 7070% نقدا

حققت شــركــة أسمنت بــورتــالنــد أربــاحــا قــدرهــا 5.02 ماليين 
 للسهم خالل عام 2022، مقابل تحقيقها 

ً
دينار، بواقع 50.09 فلسا

 للسهم في 
ً
 بقيمة 7.02 ماليين، بما يــعــادل 70.12 فلسا

ً
أربــاحــا

2021، وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع 70 في 
المئة عن أداء العام الماضي. ووافق مجلس اإلدارة على االستقالة 
 مــن 15 

ً
المقدمة مــن رئيسه علي العمر ألســبــاب خــاصــة، اعــتــبــارا
مارس الجاري، واستدعاء عضو االحتياط أحمد العمر. 

»بيان«: موافقة»بيان«: موافقة
على إطفاءعلى إطفاء

خسائر بـ خسائر بـ 10.4610.46  
ماليين دينارماليين دينار

وافــــــــــــــق مـــــجـــــلـــــس إدارة 
ــثـــمـــار  ــتـ شـــــركـــــة بـــــيـــــان لـــالسـ
ــى تــخــفــيــض  ــلــ ــة عــ ــابــــضــ ــقــ الــ
رأسمال الشركة المصرح به 
والمدفوع من 33.36 مليون 
 ،

ً
ديــــنــــار إلـــــى 22.9 مـــلـــيـــونـــا

إلطــفــاء الخسائر المتراكمة 
على الشركة، والبالغ قدرها 
10.46 مــاليــيــن، بعد موافقة 
الجهات الرقابية والجمعية 

العامة للشركة.

»هيئة األسواق«: دراسة إلنشاء منصة 
للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

تناولت فيها تجارب أسواق السعودية وماليزيا وكندا
• عيسى عبدالسالم

بـــالـــتـــزامـــن مــــع االســـتـــبـــيـــان األخـــــيـــــر، الــــذي 
قدمته هيئة أســواق المال لجميع المختصين 
والــمــهــتــمــيــن بــشــأن اســـتـــحـــداث مــنــصــة إلدراج 
وتداول الشركات الصغيرة والمتوسطة، أعدت 
الهيئة دراسة مقارنة معيارية تناولت جوانب 
الــبــيــئــة الــتــشــريــعــيــة والــتــنــظــيــمــيــة لــلــبــورصــات 
المختصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة 

لدى بعض األسواق العالمية واإلقليمية. 
وقالت مصادر مطلعة لـ »الجريدة«، إن هيئة 
األسواق اطلعت على بعض االقتصادات الناشئة 
كــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ودولـــــة قــطــر، 
واإلمارات العربية المتحدة، وماليزيا، وأخرى 
متقدمة مثل كندا، التي أكدت ضــرورة الحاجة 
إلـــى مــظــلــة قــانــونــيــة لتشجيع دخــــول عـــدد من 
المستثمرين في مشاريعهم، السيما أن هناك 
حــاجــة ضــروريــة إلــى وجـــود تنظيم اقتصادي 
يـــنـــظـــم عـــمـــل هــــــذه الــــشــــركــــات والــــمــــشــــروعــــات 

الصغيرة.
وبــيــنــت الـــمـــصـــادر، أن الـــدراســـة انــتــهــت إلــى 
وجود متطلبات مخففة على الشركات المدرجة 
فــي هــذه األســـواق، بما فيها متطلبات اإلدراج 
واإلفـــصـــاح، إضــافــة إلـــى أن بــعــض الــبــورصــات 
الــتــي تــطــرقــت إلـــى دراســتــهــا وضــعــت معايير 
معينة تــحــدد المستثمر الــمــؤهــل لــلــتــداول في 

 لتوعية المخاطر الناتجة 
ً
هذه األســواق، نظرا

عن االستثمار في نوعية هذه الشركات. 
وذكــــــرت أنــــه تـــم الـــتـــوافـــق عــلــى أنــــه ســيــكــون 
ــــوق مـــتـــطـــلـــبـــات مـــالئـــمـــة لـــلـــشـــركـــات  ــــسـ ــذا الـ ــهــ لــ
والمستثمرين، لتشمل الفائدة أكبر شريحة من 
الــشــركــات، وتــوفــيــر بيئة اســتــثــمــاريــة مناسبة، 
مشيرة إلــى أن وجـــود الــبــورصــة سيساهم في 
جــــذب الــمــســتــثــمــر األجــنــبــي وزيــــــادة فـــي تــدفــق 
 
ً
 قـــانـــونـــيـــا

ً
ــة، مــبــيــنــة أن هـــنـــاك نـــقـــصـــا ــيـــولـ الـــسـ

 فـــي قــطــاع الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة 
ً
ومــعــلــومــاتــيــا

يــحــتــاج إلــــى تــشــريــعــات وقـــوانـــيـــن تــســاعــد في 
 ،

ً
 كبيرا

ً
تنظيم هــذا القطاع، الــذي يعاني نقصا

األمــر الــذي جعل هيئة األســـواق تلتقي العديد 
مــن الجهات وأصــحــاب االخــتــصــاص قبل طرح 

االستبيان األخير.
وأفــــــــادت الــــمــــصــــادر بـــــأن تـــأســـيـــس بـــورصـــة 
مــتــخــصــصــة ســيــســاعــد فـــي تــمــويــل الــمــشــاريــع 
ــتـــي ال تــنــطــبــق عــلــيــهــا الـــشـــروط  الـــصـــغـــيـــرة، الـ
التمويلية من المحفظة أو البنوك، حيث توجد 
طلبات من شركات أجنبية لدخولها كشريك مع 
مشاريع صغيرة كويتية ناجحة في عدة مجاالت 
 
ً
لكن لديها صعوبة في االتصال بهم، خصوصا
أن وجــود بــورصــة متخصصة فــي هــذا المجال 
يمثل فــرصــة مهمة للشباب الكويتي لتطوير 
، وتدفق السيولة 

ً
مشاريعهم وتسويقها خارجيا

ودعم االستثمار األجنبي.

وبينت أن صــنــدوق النقد العربي كشف عن 
وجـــود 33 ألــف منشأة صغيرة ومتوسطة في 
 في 

ً
الكويت، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة عربيا

عدد المنشآت، وتحتاج هذه المشاريع الصغيرة 
ــول عـــدد من  إلـــى مــظــلــة قــانــونــيــة لتشجيع دخــ
المستثمرين الجدد فيها، السيما أن هناك حاجة 
ضــروريــة لوجود تنظيم اقتصادي ينظم عمل 

هذه الشركات والمشروعات الصغيرة.
وأشارت المصادر إلى أن تنظيم منصة خاصة 
لتداول األسهم الصغيرة والمتوسطة في بورصة 
الكويت لألوراق المالية سيعتمد على المرونة 
في توفيق أوضاع هذه الشركات، بما يتناسب 
ــع األطـــــر الـــتـــي ســيــتــم وضــعــهــا لــلــســمــاح لها  مـ
م مع متطلبات الالئحة  بـــاإلدراج، بحيث تتواء
التنفيذية للقانون رقــم 7 لعام 2010 والئحته 

التنفيذية وتعديالتهما.
ــاع  ــ ــه ســتــتــم مــــراعــــاة أوضـ ــ ــى أنـ ــ ونــــوهــــت إلـ
الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص 
الــبــيــانــات الــمــالــيــة الــمــطــلــوبــة مــنــهــا، والــمــهــل 
الــزمــنــيــة لــتــقــديــمــهــا، وآلـــيـــات اإلفـــصـــاح الــتــي 
ســتــتــبــعــهــا هــــذه الـــشـــركـــات عــنــد إدراجــــهــــا في 
ــة، إذ ســتــعــمــد الــهــيــئــة إلــــى تخفيف  ــبـــورصـ الـ
االشــتــراطــات الخاصة بــتــداول هــذه الشركات، 
ــادة الــنــظــر فــي أخــــرى، بــغــرض خــلــق نــوع  ــ وإعـ
من التوازن بين القوائم المالية واإلدارية لها، 

والمتطلبات التي ستفرض عليها.

القروض تتراجع بحدة مع ارتفاع الفائدة
ً
• 16 مليون دينار فقط تسهيالت جديدة في يناير • القطاع الخاص يرفع ودائعه في البنوك 617 مليونا

محمد اإلتربي
ــقــــروض  ــالــــي الــ ســـجـــل إجــــمــ
الممنوحة من البنوك في يناير 
ــــى قــيــمــة لـــه منذ  الــمــاضــي أدنـ
ســنــوات طــويــلــة حــيــث بــلــغ 16 
مليون دينار فقط بين ديسمبر 
ونهاية يناير الــمــاضــي، فيما 
إجــمــالــي الــديــون فــي ديسمبر 
2022 بلغ 52.447 مليار دينار، 
في وقت بلغ في يناير من العام 
 بنسبة 

ً
الحالي 52.463 مليارا

نمو ال تذكر بلغت %00.03. 
وكـــانـــت الـــقـــروض الــجــديــدة 
فــــي يـــنـــايـــر عـــــام 2022 بــلــغــت 
3.447 مــلــيــارات ديـــنـــار، وكــان 
رصـــيـــد ديــســمــبــر 2021 يبلغ 
 فيما  بلغ في 

ً
44.879 مــلــيــارا

. والودائع 
ً
يناير 48.326 مليارا

ــنــــوك  ــبــ ــي الــ ــ ــ »الـــــحـــــكـــــومـــــيـــــة« فـ
شـــامـــلـــة الـــمـــؤســـســـات الــعــامــة 
والودائع المباشرة للحكومة، 
والقطاع الخاص ارتفعت إلى 
47.206 مليار دينار في يناير 

الماضي . 
وتــعــكــس الــقــيــمــة الضئيلة 
التي سجلها إجمالي القروض 
 
ً
ــا ــر الــــمــــاضــــي عــــزوفــ ــايـ ــنـ فــــي يـ
 عــلــى طــلــب الــتــمــويــل، إذ 

ً
الفــتــا

سجلت كل مؤشرات القطاعات 

 بسبب زيادة 
ً
 ملموسا

ً
تراجعا

الفائدة وعدم استقرار األوضاع 
 
ً
وضــبــابــيــة الـــرؤيـــة خــصــوصــا
فــي مــلــف الــفــائــدة، الــتــي يبدو 
أنـــهـــا مــســتــمــرة فـــي الــصــعــود، 
إذ ســــــيــــــواصــــــل »الـــــــفـــــــدرالـــــــي 
األميركي« مكافحة مستويات 
التضخم التي ال تزال أعلى من 

طموحاته.
وعلى صعيد األرقــام لشهر 
ــعـــت  ــراجـ ــي، تـ ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ ــر الـ ــايــ ــنــ يــ
الــــودائــــع الــحــكــومــيــة وودائـــــع 
الـــمـــؤســـســـات الـــعـــامـــة بــنــســبــة 
3.2% حــيــث تـــراجـــع إجــمــالــي 
الـــودائـــع مــن 10.149 مــلــيــارات 

دينار إلى 9.830 مليارات.
في المقابل، ارتفعت ودائع 
الــقــطــاع الـــخـــاص بــقــيــمــة 617 
ــن مــســتــوى  ــ ــار مـ ــ ــنـ ــ مـــلـــيـــون ديـ
 فـــي ديسمبر 

ً
36.759 مـــلـــيـــارا

 
ً
الــمــاضــي إلـــى 37.376 مــلــيــارا

في يناير الماضي بنمو %1.6 
ــادة مـــــن مـــســـتـــويـــات  ــفــ ــتــ لــــالســ
الــفــائــدة المرتفعة وفـــي ضــوء 

تباطؤ الفرص األخرى.
وعــلــى صــعــيــد الــتــســهــيــالت 
االستهالكية تراجعت مليون 
ديــنــار مــن 1.967 مليار دينار 

فــي ديــســمــبــر2022 إلـــى 1.966 
مليار في يناير الماضي.

وسجل إجمالي التسهيالت 
ــادة بــقــيــمــة 20  ــ الــشــخــصــيــة زيــ
ــار فــقــط إذ ارتــفــع  ــنـ مــلــيــون ديـ
مـــن 18.477 مــلــيــار ديـــنـــار في 
ــــى 18.497  ديــســمــبــر 2022 إلـ
 في يناير الماضي بنمو 

ً
مليارا

 .%0.10
ــلـــت قـــــــروض الـــقـــطـــاع  وســـجـ
 بــقــيــمــة 58 

ً
ــا ــعـ ــقـــاري تـــراجـ ــعـ الـ

مـــلـــيـــون ديـــــنـــــار مـــــن مــســتــوى 
9.622 مـــاليـــيـــن فــــي ديــســمــبــر 
2022 إلـــى 9.564 مــاليــيــن في 
يناير الماضي بنسبة تراجع 

بلغت %0.6.
وزادت تــســهــيــالت األوراق 
المالية 4 ماليين ديــنــار فقط، 
إذ ارتفع رصيدها من مستوى 
3.261 مليارات دينار إلى 3.265 

مليارات.
ومــــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــــأن ضــــــعــــــف 
التسهيالت، التي سجلها شهر 
يــنــايــر دفـــع الــقــطــاع لتنافسية 
وخــفــض أكـــالف التمويل وفق 
 عن 

ً
الهوامش المتاحة، فضال

أن األمر مرتبط بطرح الحكومة 
لمشاريع كبرى جديدة وتحريك 

ــــع  ــــادي ودفـ ــتـــــصـ ــ ــنــــشــــاط االقـ الــ
عجلة التنمية والقطاع الخاص 
وتحرير الكثير من المعوقات. 

 يــمــكــن اإلشــــــــارة إلـــى 
ً
ــا أيــــضــ

أن الــتــســهــيــالت االســتــهــالكــيــة 
واإلسكانية، التي كانت تسجل 

أعلى معدالت نمو خيم عليها 
التباطؤ الالفت وستكون نتائج 
الـــربـــع األول حــاســمــة فـــي هــذا 

الصدد من حيث تحريك عجلة 
التسهيالت التي يعتبر المخرج 

األوحد لها تخفيف الفائدة.

سيولة البورصة تنحدر إلى 21.1 مليون دينار
ارتفاع مؤشَري السوق العام واألول وتراجع الرئيسي

• علي العنزي
تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت 
الــرئــيــســيــة، أمـــس، فــي أول تعامالتها 
لــهــذا األســبــوع، وحــقــق مــؤشــر السوق 
 بنسبة واضحة هي 0.45 

ً
العام ارتفاعا

بــالــمــئــة، أي 32.97 نــقــطــة، ليقفل على 
مستوى 7319.8 نقطة بسيولة محدودة 
 هي األدنــى هــذا العام بلغت فقط 

ً
جــدا

21.1 مليون دينار تداولت 100.5 مليون 
سهم عبر 5348 صفقة، وتم تداول 123 
 ربح منها 55 وخسر 44، بينما 

ً
سهما

استقر 24 دون تغير.
وكــــان الـــدعـــم مـــن األســـهـــم الــقــيــاديــة 
ــتـــك وزيـــــــن وأجــيــلــيــتــي  ــيـ الــــوطــــنــــي وبـ
وبــوبــيــان، ليقفز مــؤشــر الــســوق األول 
 بــنــســبــة 0.59 بــالــمــئــة، 

ً
ــمـــوا ويــحــقــق نـ

أي 48.13 نقطة، ليقفل على مستوى 
8171.58 نــقــطــة، ولـــكـــن كــــان ينقصه 
السيولة التي تؤكد عمليات الشراء التي 
تراجعت إلى أقل من 15 مليون دينار 
بقليل تــداولــت 50.9 مليون سهم عبر 
 في األول 

ً
3095 صفقة، وربح 21 سهما

مقابل خسارة 4 أسهم فقط واستقرار 
6 دون تغير.

في المقابل، تراجع مؤشرا السوق 
رئــيــســي 50 والــرئــيــســي، وفــقــد األخــيــر 
نسبة 0.18 بــالــمــئــة، أي 10.19 نــقــاط، 

لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 5550.95 نقطة 
 بلغت 6.2 

ً
بــســيــولــة مــتــوســطــة نــســبــيــا

ماليين دينار، تداولت 49.6 مليون سهم 
 
ً
عبر 2253 صفقة، وتم تداول 92 سهما

ربح منها 34 وخسر 40، بينما استقر 
18 من دون تغير.

ــــت مــــــــــؤشــــــــــرات األســـــــــــــواق  ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وانـ
ــار الــنــفــط والـــذهـــب  ــعــ األمـــيـــركـــيـــة وأســ
مساء الجمعة الماضي إلى ارتفاعات 
 مـــؤشـــَري نــاســداك 

ً
كــبــيــرة، خــصــوصــا

بنسبة 2 بالمئة، والنفط بحوالي 1.5 
 
ً
بالمئة، وبلغ األخير مستوى 86 دوالرا

للبرميل، وسط شّح بيانات اقتصادية 
ــوة تـــأثـــيـــرهـــا إال بــنــهــايــة  ــ لــــن تــظــهــر قـ
األســبــوع، حيث إعـــالن الــوظــائــف غير 
الزراعية المضافة خالل فبراير ونسبة 
ــــدت بــقــوة،  الــبــطــالــة، لــكــن األســـــواق ارتـ
وصــعــد داو جــونــز إلــى مستوى 33.3 
ألف نقطة، وهو مؤشر مهم لالقتصاد 
ــانـــت بـــدايـــة  ــك كـ ــ الـــعـــالـــمـــي، ووســــــط ذلـ
السوق الكويتي، إذ ارتفع معظم األسهم 
القيادية التي تمّسك بها المتداولون، 
 في بداية الجلسة 

ً
وكان أفضلها نموا

قبل أن يتفوق سهم الــوطــنــي، ويربح 
نسبة واضحة 1.2 في المئة بعد إعالنه 
نمو أربـــاح »الــوطــنــي الــمــصــري«، وهو 
شــركــة تــابــعــة لـــه، كــمــا ارتــفــعــت أســعــار 
بيتك وزيـــن وبــنــك بــوبــيــان ومــشــاريــع، 

 وبنسبة 
ً
 أكبر نسبيا

ً
الذي سجل نموا

1.6 في المئة، كما حقق الكويتية أفضل 
 
ً
ارتــفــاع بنسبة 3.1 فــي المئة معوضا
 من خسارته التي تكّبدها 

ً
 كبيرا

ً
ا جزء

يوم الخميس الماضي.
فـــي الــمــقــابــل، تـــراجـــع أهــــم سهمين 
في الرئيسي، وهو الوطنية العقارية، 
م 

ّ
وبعد بداية إيجابية، لكن خبر تسل

ســوق شــرق بــالــقــوة الجبرية قــد ألقى 
بظالله على السهم، وضغط عليه بشدة، 
كما خسر سهم »إس تي ســي« بنسبة 
، وكــانــت اإليــجــابــيــة في 

ً
مــحــدودة جــــدا

سهَمي استهالكية، حيث نما بنسبة 
1.68 بالمئة وبسيولة عالية هي أفضل 
سيولة أمس، وسهم عربي قابضة الذي 
ينتظره زيادة رأسمال كذلك بدء اكتتاب 
شــــركــــات الـــضـــمـــان لــتــنــتــهــي الــجــلــســة 
خضراء على مستوى مؤشَري السوق 
ــراء فــــي مـــؤشـــَري  ــمــ ــام وحــ ــعــ األول والــ

السوق رئيسي 50 والرئيسي.
وسجلت معظم مــؤشــرات األســواق 
 بقيادة مؤشر 

ً
المالية الخليجية نموا

السوق السعودي الذي حقق نسبة 1.3 
في المئة، كما ربحت مؤشرات الكويت 
وقــطــر وُعـــمـــان بــنــســب مــتــقــاربــة كانت 
ــــدور فــــي فـــلـــك نـــصـــف نــقــطــة مــئــويــة،  تــ
وتــراجــع مــؤشــر الــبــحــريــن بــقــوة وفقد 

1 في المئة.

»الوطني«: التضخم المرتفع يترسخ والمعنويات تضعف

في الواليات المتحدة، أثبت 
 مما 

ً
التضخم أنه أكثر رسوخا

تــوقــعــه الــكــثــيــرون، إلــــى جــانــب 
تدهور المعنويات وانخفاض 
ثقة المستهلك األميركي بصورة 
غير متوقعة حيث طغى ارتفاع 
األســـعـــار ومــســتــوى الــمــخــاوف 
بشأن آفاق النمو على قوة سوق 

العمل في المدى القريب. 
وحسب تقرير أســواق النقد 
األســـبـــوعـــي الــــصــــادر عــــن بــنــك 
ــــي، انـــخـــفـــض  ــنـ ــ ــــوطـ الــــكــــويــــت الـ
مؤشر ثقة المستهلك الصادر 
عن كونفرنس بورد إلى 102.9 
في فبراير مقابل 106 في يناير. 
وكـــــان مـــن الــمــتــوقــع أن يــرتــفــع 
الــمــؤشــر إلـــى 108.5. ويعكس 
تــراجــع مــســتــويــات الــثــقــة اآلراء 
 بـــشـــأن ســـوق 

ً
ــر تـــشـــاؤمـــا ــثــ األكــ

العمل والدخل وظروف أنشطة 
ــتـــة أشــهــر  ــــالل الـــسـ األعـــــمـــــال خــ

المقبلة.
وعلى صعيد أنشطة األعمال، 
فعلى الرغم من مواصلة النمو، 
ــإن الــمــصــنــعــيــن األمــيــركــيــيــن  ــ فـ
شهدوا تباطؤ وتيرة الطلبيات 
مـــــقـــــارنـــــة بـــــالـــــعـــــام الــــمــــاضــــي. 
وكشف أحــدث مسح صــادر عن 
مــجــلــس االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
ــراجـــع  ــــن تـ ــد، عـ ــونـ ــمـ ــشـ ــتـ ــــي ريـ فـ
 لــمــؤشــر 

ً
ــا ــقــ ظــــــروف الـــعـــمـــل وفــ

ــمــــونــــد الــــصــــنــــاعــــي فــي  ــتــــشــ ريــ
فـــبـــرايـــر. إذ انــخــفــض الــمــؤشــر 
الــتــصــنــيــعــي الـــمـــركـــب مــــن 11- 

نقطة فــي يناير إلــى 16- نقطة 
فــي فبراير. وانخفض المؤشر 
 لتوقعات 

ً
الــذي يعتبر مقياسا

المستهلكين لمدة ستة أشهر، 
ــيـــمـــا يــــعــــد أدنـــــى  ــى 69.7، فـ ــ ــ إلـ
مــــســــتــــويــــاتــــه الـــمـــســـجـــلـــة مــنــذ 
يوليو 2022. ويــواجــه النشاط 
الصناعي في الواليات المتحدة 
 معاكسة نتيجة لتباطؤ 

ً
رياحا

وتيرة الطلب وارتفاع تكاليف 
االقــتــراض. وتقلصت األنشطة 
للشهر الرابع على التوالي في 
فبراير على الرغم من تسجيل 
تحسن هامشي مقارنة بالشهر 
السابق. وارتفعت قراءة مؤشر 
القطاع الصناعي الــصــادر عن 
معهد إدارة الــتــوريــدات بشكل 
طفيف إلى 47.7 الشهر الماضي 
مقابل 47.4 في يناير، إال أنه ال 

يزال في منطقة االنكماش.
ــو مـــجـــلـــس  ــ ــؤولــ ــ ــســ ــ وقــــــــــــال مــ
ــــي الـــــــفـــــــدرالـــــــي إن  ــاطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ االحــ
التضخم في الواليات المتحدة 
نــاتــج عــن مجموعة معقدة من 
الــظــروف غير المسبوقة، وأنــه 
 أطـــول حتى 

ً
قــد يستغرق وقــتــا

ــر الـــمـــســـؤولـــون  ــ يــنــخــفــض. وأقــ
بأن أسعار الفائدة بحاجة إلى 
رفعها بوتيرة أعلى وإبقائها 
ــام الــمــقــبــل  ــعــ مـــرتـــفـــعـــة حـــتـــى الــ
للحد من التضخم في الواليات 
ــيــــس  ــدة. وصــــــــــــرح رئــ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ ــمــ ــ الــ
مــجــلــس االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
فــي أتالنتا، رافائيل بوستيك، 

بأن أسعار الفائدة يجب رفعها 
لتتراوح في حدود بين 5% إلى 
5.25% واالحتفاظ بها عند هذا 
الــمــســتــوى »حــتــى عـــام 2024«. 
وحذر رئيس مجلس االحتياطي 
ــاول مـــن أن  الـــفـــدرالـــي جـــيـــروم بــ
ــوق الــــعــــمــــل ســيــقــلــل  ــ ــ ضــــيــــق سـ
مــــــن حــــــــدة ضـــــغـــــوط األســـــعـــــار 

المستمرة.
وبدأ مؤشر الدوالر األميركي 
تداوالت األسبوع عند مستوى 
 
ً
105.26 وبــعــد أن تــحــرك قليال

ــهـــــــاء تـــــــــــداوالت  ــن مـــــــن إنـــــ ــكــ ــمــ تــ
، ليغلق عند 

ً
األسبوع منخفضا

مستوى 104.52.

ضغوط األسعار 

وارتــفــعــت فــي منطقة الــيــورو 
معدالت التضخم بوتيرة أعلى 
وتزايدت ضغوط األسعار التي 
أكـــدت ترسخها مــع عــدم وجــود 

مؤشرات على التراجع. واستمر 
ارتــفــاع معدالت التضخم الكلي 
واألســـاســـي خـــالل شــهــر فــبــرايــر 
فــي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا. 
ــر اقـــتـــصـــاد  ــبــ ــيــــا، أكــ فـــفـــي ألــــمــــانــ
فــــي أوروبــــــــــا، لــــم يــتــغــيــر مــعــدل 
الــتــضــخــم عـــن مــســتــويــات شهر 
يـــنـــايـــر واســـتـــقـــر عـــنـــد مــســتــوى 
ــــاس ســـنـــوي في  8.7% عــلــى أسـ
ــا، قـــفـــزت  ــســ ــرنــ فــــبــــرايــــر. وفــــــي فــ
ــاس ســنــوي  ــ ــ ــار عـــلـــى أسـ ــ ــعـ ــ األسـ
من 6% في يناير إلى 6.2% في 
فــبــرايــر. وفــي إســبــانــيــا، ارتفعت 
األسعار على أساس سنوي من 
5.9% فــي يــنــايــر إلـــى 6.1% في 
فـــبـــرايـــر، حــتــى بــعــد أن خفضت 
الــحــكــومــة اإلســبــانــيــة الــضــرائــب 
على السلع األســاســيــة. وبصفة 
عامة، ارتفع معدل التضخم على 
خلفية ارتفاع تكاليف الكهرباء 
والـــمـــواد الــغــذائــيــة والــخــدمــات. 
وفي منطقة اليورو ككل، انخفض 

معدل التضخم الكلي على أساس 
 مـــن 8.6% في 

ً
ســنــوي هــامــشــيــا

يناير إلــى 8.5% في فبراير، إال 
أنه كان أعلى من التوقعات التي 
أشـــارت إلــى وصــولــه إلــى %8.3. 
ــفـــع  ــلــــى الــــرغــــم مــــن ذلـــــــك، ارتـ وعــ
معدل التضخم األساسي، الذي 
يستثني أسعار المواد الغذائية 
والـــطـــاقـــة، مـــن 5.3% إلـــى %5.6 

على أساس سنوي.
ــر  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــــط أحـــــــــــــدث تـ ــلــ ــ ــســ ــ وتــ
التضخم الضوء على الصعوبات 
الــتــي ســتــواجــه الــبــنــك الــمــركــزي 
األوروبـــي خــالل الفترة القادمة. 
وساهم ارتفاع القراءات بتعزيز 
عملية رفع سعر الفائدة بمقدار 
50 نقطة أساس يخطط لها البنك 
المركزي األوروبي في اجتماعه 
المقبل ودعم موقف المسؤولين 
الــذيــن يــنــادون بتطبيق المزيد 
من الــزيــادات الكبيرة فوق الحد 

المطلوب لكبح التضخم.

موجة رفع سعر الفائدة العالمية لن تتوقف على المدى القريبموجة رفع سعر الفائدة العالمية لن تتوقف على المدى القريب
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ثالث مصنع 
للشركة في الهند 

والسابع ضمن 
سلسلة مصانعها 

حول العالم

المصنع ينضم إلى سلسلة 
مصانع »كيربي« في الكويت 

واإلمارات وفيتنام

قتيبة الغانم

»صناعات الغانم« تفتتح مصنع كيربي للمباني الحديثة في غوجارات
الغانم: القائمون على إدارة مصانع كيربي في الهند وضعوا معايير جديدة للتميز والكفاءة والجودة

أقــامــت شــركــة كــيــربــي لــلــمــبــانــي الــحــديــثــة، 
إحـــدى شــركــات صــنــاعــات الــغــانــم )مجموعة 
ــم(، حـــفـــل افـــتـــتـــاح لــمــصــنــعــهــا  ــانــ ــغــ قــتــيــبــة الــ
الثالث في الهند أخيرا، وتحديدا في مدينة 
هالول بوالية غوجارات، خامس أكبر والية 
في الهند. ويأتي هذا االفتتاح ليعزز مكانة 
كيربي الرائدة في تصنيع المباني الفوالذية 
المسبقة التصميم في الهند، على مدار أكثر 

من 20 عاما. 
حضر حفل االفتتاح رئيس مجلس اإلدارة 
الــتــنــفــيــذي لــشــركــة صــنــاعــات الــغــانــم، قتيبة 
الغانم، برفقة عدد من المديرين التنفيذيين 
في »صناعات الغانم« وشركة كيربي للمباني 
الحديثة، كما حضر الحفل عدد من الشركاء 
الرئيسيين ومــســؤولــي الــبــلــديــات وعـــدد من 

الجهات الحكومية في والية غوجارات. 
وتلعب شركة كيربي دوًرا مهًما في نمو 
البنية التحتية بالعديد من المدن الرئيسية 
في الهند منذ بداية عملياتها في الهند خالل 
التسعينيات، كــمــا عـــززت مكانتها عــلــى مر 
الــعــقــود كــالعــب رئــيــس فــي تصنيع المباني 
ــة الـــمـــســـبـــقـــة الـــتـــصـــمـــيـــم، مـــدفـــوعـــة  ـــوالذيــ ـــفـ الـ
بالتطورات السريعة الوتيرة في السوق على 

جميع المستويات. 
وينضم مصنع كيربي الجديد الــذي يقع 
في مدينة هالول الواقعة بوالية غوجارات 
فـــي اإلقـــلـــيـــم الـــغـــربـــي لــلــهــنــد إلــــى مــصــنــعــيــن 
آخــريــن لــلــشــركــة فــي الــهــنــد، والــلــذيــن يقعان 

في كل من حيدر أبــاد )في اإلقليم الجنوبي 
للهند( وهاردوار )في اإلقليم الشمالي(.

وتبلغ الطاقة اإلنتاجية األولية للمصنع 
50 آالف طــن متري قابلة للتوسيع  الجديد 
ز الـــقـــدرة الــحــالــيــة 

ّ
ــز ــعـ ــــف، مــمــا يـ إلــــى 100 ألـ

الــبــالــغــة 200 ألــــف فـــي مــصــانــع حـــيـــدر أبـــاد 
وهاردوار.

ويقع مصنع كيربي الجديد على مساحة 
114 ألف متر مربع، وسوف يسهم في خلق 
مــئــات الــوظــائــف الــجــديــدة فــي مدينة هالول 
والــمــدن الــمــجــاورة، مــمــا ســيــدعــم االقــتــصــاد 
المحلي ويدعم تحسين الظروف المعيشية 
لمئات األفــراد. ويستهدف المصنع الجديد 
تـــلـــبـــيـــة الــــطــــلــــب الـــمـــتـــنـــامـــي عــــلــــى الـــمـــبـــانـــي 
الـــفـــوالذيـــة الــمــســبــقــة الــتــصــمــيــم فـــي اإلقــلــيــم 

الغربي للهند.
ُيذكر أن المصنع الجديد يشمل العديد من 
المزايا المستدامة، مثل زيادة معدل تغيير 
الـــهـــواء لــضــمــان راحـــة الــعــمــال فــي الــمــصــنــع، 
ة LED تـــعـــمـــل بــالــطــاقــة  ــى إضـــــــاء ــ ــة إلـ ــافــ إضــ
الــشــمــســيــة، وغــيــرهــا مـــن الــتــقــنــيــات األخـــرى 
التي تجعله مصنع الكيربي األكثر استدامة 
حتى اآلن. وقد تم منح هذا المصنع شهادة 
التصنيف البالتيني من قبل مجلس المباني 
الخضراء الهندية )IGBC(، ليصبح بذلك أول 
مصنع في قطاع المباني الفوالذية المسبقة 
الــتــصــمــيــم يــحــصــل عــلــى هـــذا الــتــصــنــيــف في 

الهند.

ــتـــاح الــمــصــنــع  ــتـ ــــول افـ ــــي تــعــلــيــق لــــه حـ وفـ
الجديد، أشاد الغانم بجهود القائمين على 
إدارة كـــل مــصــانــع كــيــربــي فـــي الــهــنــد، حيث 
أثــبــتــوا عــلــى مـــدار الــعــقــود الــمــاضــيــة، ومــنــذ 
دخول الشركة إلى السوق الهندي، نجاحهم 
فـــي كــســب ثــقــة الـــعـــمـــالء، ووضـــعـــوا مــعــايــيــر 
ة والــــجــــودة حــتــى  جـــديـــدة لــلــتــمــيــز والـــكـــفـــاء
ارتــبــطــت عــالمــة كــيــربــي الــتــجــاريــة بــمــفــهــوم 

الجودة.
ُيــذكــر أن دخـــول كــيــربــي للهند فــي أواخـــر 
التسعينيات لعب دورا أساسيا في تطوير 
الــبــنــى التحتية لمختلف الــمــدن والــواليــات 
ــة، حـــيـــث كـــانـــت كـــيـــربـــي أول شــركــة  ــديـ ــنـ ــهـ الـ
ــة الــمــســبــقــة  ــ ــوالذيـ ــ ــفـ ــ لـــتـــصـــنـــيـــع الــــمــــبــــانــــي الـ
التصميم في السوق الهندي آنذاك، وارتبط 
ــيـــة،  ــنـــاعـ اســــمــــهــــا بـــتـــشـــيـــيـــد الــــمــــنــــشــــآت الـــصـ
والــمــراكــز الــتــجــاريــة، والمجمعات السكنية، 
إضافة إلى بنائها عــّدة محطات مترو، مما 
ساهم في تحسين شبكة الطرق بين مختلف 
األقاليم والمدن الهندية، لتخدم بذلك آالف 
الــــركــــاب بــشــكــل يـــومـــي. كــمــا شـــيـــدت كــيــربــي 
مــصــنــع ريـــنـــو- نــيــســان فـــي مــديــنــة تــشــيــنــاي 
عــام 2011، الــذي ُيــعــد أكــبــر مبنى مــن نوعه، 
بمساحة 300 ألف متر مربع وطاقة إنتاجية 

قصوى تبلغ 400 ألف مركبة سنويا.
ومازالت »كيربي« اليوم تلعب دورا مهما 
في التطور االقتصادي والعمراني في الهند، 
مــن خــالل تنفيذها عــدة مــشــاريــع للمنشآت 

ــات عـــالـــمـــيـــة  ــ ــركــ ــ ــلـــحـــة شــ ــمـــصـ ــة لـ ــيــ ــاعــ ــنــ الــــصــ
ــمـــخـــازن والــمــســتــودعــات  مــثــل تــوشــيــبــا، والـ
الــضــخــمــة الــحــديــثــة والـــمـــطـــورة، والــتــي تعد 
ــات لـــخـــدمـــة ســـــوق الـــتـــجـــارة  ــيــ ــاســ أحـــــد األســ
ــازون  اإللــكــتــرونــيــة، ومـــن ضــمــنــهــا شــركــة أمــ

العالمية.
ــد بــــدأت قــصــة شــركــة كــيــربــي لــلــمــبــانــي  وقـ
الحديثة عــام 1976، عندما استحوذ عليها 
قتيبة الــغــانــم، أحــد رواد قــطــاع األعــمــال في 
الـــكـــويـــت، رئــيــس مــجــلــس اإلدارة الــتــنــفــيــذي 
لشركة صناعات الغانم. وارتبط اسم الشركة 
بــالــنــمــو الــعــمــرانــي والـــمـــدنـــي الــــذي شــهــدتــه 
ــذاك عــلــى مــدى عــقــود مــن الــزمــان،  الــكــويــت آنـ
وتــركــت بصمة لــدى الكويتيين، حــيــث نجد 
أن كلمة »كــيــربــي« دارجـــة لفظيا فــي اللهجة 
الكويتية لوصف المباني المسبقة التصميم. 
وبــفــضــل نــجــاحــاتــهــا الــمــســتــمــرة وســمــعــتــهــا 
في المنطقة، وّسعت نطاق عملياتها خارج 
حدود الكويت، وساهمت في النمو العمراني 
لـــعـــدد مــــن الــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة فــي 

المنطقة.
وبــــاإلضــــافــــة إلـــــى مـــصـــانـــعـــهـــا فــــي الــهــنــد 
ــّم شـــبـــكـــة مـــصـــانـــع كــيــربــي  ــــت، تــــضــ ــــويـ ــكـ ــ والـ
لــلــمــبــانــي الـــحـــديـــثـــة مـــنـــشـــآت فــــي اإلمـــــــارات 
وفــيــتــنــام، كــمــا أن الــشــركــة فــي طـــور تشغيل 
مصنع جديد لـ »كيربي« في السعودية، وذلك 
لمواكبة خطط التنمية الطموحة في السوق 

السعودي.

»ABK Capital« راٍع رئيسي لحفل 
إعالن أفضل 20 رائد أعمال

أعلنت شركة ABK Capital، الذراع االستثمارية 
للبنك األهلي الكويتي، رعايتها حفال تنظمه مجلة 
فوربس بالتعاون مع جريدة القبس، لإلعالن عن 
»قائمة أفضل 20 رائــد أعــمــال فــي الكويت« خالل 
مارس الجاري، وتأتي هذه المبادرة تماشيا مع 
مبادرة الشركة التي تهدف إلى دعم رواد األعمال 
ات، ضمن خطة توسعها  في الكويت ذوي الكفاء

وبرنامجها المستدام للمسؤولية االجتماعية.
وفي نسخته األولى بالكويت، سيتضمن الحفل 
الــســنــوي إطــــالق مــجــلــة فـــوربـــس قــائــمــتــهــا لـــرواد 
األعمال الشباب األكثر ابتكارا ونجاحا في الكويت، 
كما سيهدف إلى جمع المبادرين ورواد األعمال 
الــذيــن حققوا قصص نــجــاح مــمــيــزة، إضــافــة إلى 
رؤساء وممثلي كبرى الشركات والبنوك المحلية 

واألجنبية ورجال المال واألعمال.
ــــل 20 رائـــــــد أعـــمـــال  ــــضـ وســـتـــشـــمـــل قـــائـــمـــة »أفـ
فـــي الـــكـــويـــت« جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات الـــتـــجـــاريـــة، من 
التكنولوجيا والتجارة اإللكترونية، إلى الضيافة 
واألزياء، كما ستخضع القائمة لمعايير فوربس، 
حيث سيتولى قسم البحوث لدى المجلة آلية إعداد 
هذه القائمة عبر منهجية تحليل دقيقة، ومعتمدة 
في قوائمها العالمية، إلى جانب فتح باب الترشح 

عبر موقع المجلة اإللكتروني.

خطة تحول متكاملة

ــار خــطــة تــحــولــهــا الــمــتــكــامــلــة، أعـــادت  وفـــي إطــ
»ABK Capital« تموضع استراتيجيتها من خالل 
تدعيم منصتها االستثمارية بمجموعة من الحلول 
الشاملة والمستحدثة، والــتــي تلبي احتياجات 
الــمــســتــثــمــريــن وتـــوفـــر لــهــم انــكــشــافــا أوســــع على 
مختلف األسواق وفئات األصول باتباع منهجية 

محكمة في توزيع وتخصيص هذه األصول.
كما أضــافــت الشركة مجموعة مــن األشخاص 
ومديري األصول المؤهلين لتعزيز تكامل الخبرات 
في فريق الشركة الذي يتمتع بخبرة طويلة تمتد 
ــروات، مع  ــثــ ــــول والــ لــعــقــود فـــي مــجــال إدارة األصـ
العمل على تدعيم الفريق بخبرات مديري أصول 
إقليميين وعالميين عن طريق التعاون مع أفضلهم 
في قطاع االستثمار، وبذلك تضيف الشركة قيمة 
مضافة أخـــرى إلــى شبكة الــعــالقــات الــقــويــة التي 

بنتها على مستوى العالم.

وكجزء من سياستها الدائمة التي ترتكز على 
ضمان حقوق العميل وتوفير أفضل الخدمات، 
قامت »ABK Capital« مؤخرا باستثمارات كبيرة 
في بنيتها التحتية وأنظمتها، تماشيا مع خطة 
الــتــوســع الــجــديــدة لــتــقــديــم األفــضــل لمستثمري 

الشركة وعمالئها. 
وبدأت »ABK Capital« بتقديم حلول استثمارية 
تعتمد على تعدد األصول وانكشاف أوسع على 
فئات األصول البديلة، وذلك لتوفير تنويع إضافي 
للمستثمر وتحقيق أفضل إدارة ممكنة لألصول 
والـــثـــروات حسبما يـــراه العميل مناسبا لحجم 

وحدود قدرته على تحمل المخاطر.

المسؤولية االجتماعية

وضــمــن بــرنــامــجــهــا لــلــمــســؤولــيــة االجتماعية 
من أجل المساهمة في تنمية المجتمع بالكويت 
وحـــرصـــهـــا عـــلـــى مـــشـــاركـــة خـــبـــراتـــهـــا فــــي مــجــال 
 »ABK Capital« االستثمار وإدارة األصول، شاركت
ــــدوة تــثــقــيــفــيــة بـــدعـــوة مـــن جمعية  مـــؤخـــرا فـــي نـ
 CFA المحللين الماليين المعتمدين في الكويت
Society in Kuwait، حيث اجتمع كبار القيادات 
الــمــالــيــة واألكــاديــمــيــة، إلـــى جــانــب كــــوادر وطنية 

شبابية مهتمة بالشؤون المالية واالستثمارية.
 ABK Capital وتحدث الرئيس التنفيذي لشركة
د. حسين شحرور عن معرفته وخبرته في نظرية 
وتطبيقات االستراتيجيات الكّمية لالستثمار 
)Quantitative Investing Strategies( في األسهم 
مـــع عـــدد مـــن أكــبــر مـــديـــري األصـــــول الــعــالــمــيــيــن، 
وشــرح الــفــرق بين االستثمار األســاســي والكّمي 
فـــي األســـهـــم، وكــيــف يــتــعــامــل االســتــثــمــار الــكــّمــي 
فــي األســهــم مــع الــنــظــر إلـــى بــيــانــات عينة كبيرة 
بطريقة دقيقة للكشف عن عوامل محددة يمكن 
من خاللها تشكيل استراتيجيات تــداول لتوليد 

عوائد إضافية.

»وربة« شارك عمالءه فرحة 
األعياد الوطنية

ــمــــالءه  ــنــــك وربـــــــــة عــ شـــــــــارك بــ
فــرحــتــهــم بــشــهــر فــــبــــرايــــر، الــــذي 
يـــتـــزامـــن مــــع األعـــــيـــــاد الــوطــنــيــة 
للكويت، حيث قــام البنك بدعوة 
ــنــــك وأســـــــرهـــــــم مــمــن  ــبــ ــــالء الــ ــمـ ــ عـ
يحملون بــطــاقــة الــبــنــك للدخول 
ــة مــــــروج،  ــ ــزرعـ ــ ــان إلــــــى مـ ــمـــجـ ــالـ بـ
واالستمتاع فيها، وتقديم الهدايا 

لهم، وذلك خالل عطلة فبراير.
كما شــارك »وربــة« المسافرين 
ــاب T4 الــفــرحــة  ــ ــركـ ــ فــــي مــبــنــى الـ
باألعياد الوطنية عبر توزيع هدايا 
 
ً
خاصة بمستلزمات السفر، انطالقا

ــتــــزام الــبــنــك بــالــمــســؤولــيــة  مـــن الــ
االجـــتـــمـــاعـــيـــة، وضـــمـــن شــراكــتــه 
المميزة مع اإلدارة العامة للطيران 
المدني وشركة الخطوط الجوية 
الكويتية.  وبهذه المناسبة، قال 
مدير قطاع التسويق واالتصال 
الـــمـــؤســـســـي فــــي »وربـــــــــــة«، أيــمــن 
ــة  ــ ــنـــك وربـ ــلــــة بـ الــــمــــطــــيــــري: »عــــائــ
 على وجــودهــا في 

ً
تحرص دومـــا

مــخــتــلــف الــمــنــاســبــات الــوطــنــيــة 
واالجتماعية للمشاركة الفعالة، 
وتعزيز دور التواصل مع جميع 
أفراد المجتمع«. وأشار المطيري 
 مـــا يــكــون 

ً
إلــــى أن »وربـــــــة« دائـــمـــا

ــرب لــعــمــالئــه، حــيــث يحرص  ــ األقـ
ــتـــواجـــد مــعــهــم حــتــى في  عــلــى الـ
السفر، وهذه المرة من خالل توزيع 
حقيبة بمعدات إلكترونية يحتاج 

إليها كل مسافر، حيث يشكل ذلك 
 في ثقافة 

ً
 أصيال

ً
 اجتماعيا

ً
التزاما

»وربة«، وقد دأب البنك على تقديم 
بــرامــج الــمــســؤولــيــة االجتماعية 
والتواصل مع مختلف المؤسسات 
االجــتــمــاعــيــة وفــــئــــات الــمــجــتــمــع 
 على موقعه ضمن 

ً
كافة، محافظا

مؤسسات القطاع الخاص المحلي 
التي كرست مــبــادئ المسؤولية 
االجتماعية وترجمتها، من خالل 
 
ً
بــــرامــــج ومـــــبـــــادرات تـــأخـــذ ُبـــعـــدا

، ويــحــرص 
ً
 حــقــيــقــيــا

ً
اجــتــمــاعــيــا

»وربــــــة« عــلــى الــمــشــاركــة الفاعلة 
في مختلف المناسبات واألعياد 
ــزامــــه  ــتــ ــــي إطـــــــــار الــ الــــوطــــنــــيــــة، فــ

بمسؤوليته االجتماعية.

أيمن المطيري

»KIB« يمدد عرض التمويل على 
»GMC« من SIERRA 2023

أعــلــن بــنــك الــكــويــت الــدولــي 
)KIB( تــمــديــد عـــرض التمويل 
األقــوى في فئته على سيارات 
SIERRA مــن GMC. ويتضمن 
الــعــرض منح تمويل مساومة 
ــوات  ــنــ ــرة ســـــــــداد 5 ســ ــ ــتـ ــ ــع فـ ــ مــ
ــنــــوات فـــقـــط، مــع  بــــأربــــاح 3 ســ
إضــــافــــة كـــفـــالـــة عـــلـــى الـــســـيـــارة 
مدتها 3 ســنــوات أو 100.000 
كم. وتأتي مثل هذه العروض 
 »KIB« التمويلية الممّيزة مــن
ــار تــعــزيــز شـــراكـــتـــه مع  ــ فـــي إطـ
ــي لــــســــيــــارات  ــلـ ــحـ ــمـ ـــل الـ ــيـ ــوكــ الــ
جنرال موتورز، شركة »محمد 
صالح ورضا يوسف بهبهاني.

وبهذه المناسبة، قال رئيس 
المبيعات المركزية بالوكالة 
في »KIB«، عبدالعزيز الشمري: 
»نواصل اليوم توفير عروض 
تــمــويــل الــســيــارات األقــــوى من 
 مــن حرصنا 

ً
نــوعــهــا، انــطــالقــا

في البنك على ترسيخ عالقاتنا 
القوية مع شركائنا من نخبة 
وكــالء وشــركــات السيارات في 
الـــكـــويـــت، وبـــهـــدف االســـتـــمـــرار 
في تقديم العروض التمويلية 
 KIB الفريدة والمميزة لعمالء
ومنحهم فــرصــة امــتــالك أفخم 
ــا حــصــريــة  ــزايـ ــمـ الــــســــيــــارات، بـ
تــــواكــــب تــوقــعــاتــهــم وتــنــاســب 

أسلوب حياتهم العصري«.

ـــد الــشــمــري أن مــواصــلــة  وأكـ
ــذا الـــعـــرض مـــن »KIB« يــأتــي  هــ
بــســبــب اإلقــــبــــال الــــواســــع الـــذي 
شــهــده مـــن قــبــل الــعــمــالء خــالل 
الـــفـــتـــرة الـــســـابـــقـــة، ولـــمـــا قــدمــه 
مــــــــن مــــــــزايــــــــا حـــــصـــــريـــــة القـــــت 
استحسانهم وزادت من ثقتهم، 
وكـــان الــعــرض قــد صمم ضمن 
ــعــهــا 

ّ
اتــفــاقــيــة اســتــراتــيــجــيــة وق

 مــع شــركــة محمد 
ً
البنك أخــيــرا

صالح ورضا يوسف بهبهاني: 
ــيــــارات  الــــوكــــيــــل الـــمـــحـــلـــي لــــســ
»جــنــرال مــوتــورز«، التي تعتبر 
مــن أشــهــر الــمــاركــات العالمية، 
 فـــي الــكــويــت 

ً
وأكـــثـــرهـــا مــبــيــعــا

ومنطقة الخليج العربي.

عبدالعزيز الشمري

»التجاري« يشارك في معرض كلية الكويت 
التقنية للفرص الوظيفية

يـــــحـــــرص الــــبــــنــــك الــــتــــجــــاري 
الـــكـــويـــتـــي عـــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــي 
ــتـــي  ــيــــة الـ ــفــ ــيــ الـــــمـــــعـــــارض الــــوظــ
تنظمها الجامعات والمؤسسات 
والجهات المختلفة، حيث تعتبر 
هـــذه الــمــعــارض بمنزلة منصة 
تـــســـاعـــد عـــلـــى الــــتــــواصــــل بــيــن 
الــراغــبــيــن فــي العمل مــن ناحية 
وأرباب العمل من ناحية أخرى.

ــيـــاق، يـــشـــارك الــبــنــك  فـــي الـــسـ
الــتــجــاري الــكــويــتــي فــي معرض 
»وياك طول الطريج«، الذي يقام 
فـــي مــقــر كــلــيــة الــكــويــت التقنية 
لمدة يومين حتى الغد، وخالل 
فـــتـــرة الــمــعــرض ســيــوفــر الــبــنــك 
لــلــخــريــجــيــن فـــرصـــة الــتــوظــيــف 

الفوري للراغبين في االنضمام 
إلى أسرة »التجاري« بعد اجتياز 

المقابلة الشخصية.
ــــي اإلطــــــــــار، أعــــــــرب الـــمـــديـــر  فـ
الــعــام لــقــطــاع الـــمـــوارد البشرية 
صـــادق عــبــدالــلــه عــن دعـــم البنك 
الدائم ومشاركته في المعارض 
الوظيفية التي تقيمها مؤسسات 
المجتمع الــمــدنــي، ومنها كلية 
الكويت التقنية، قائال: »يسعى 
الــتــجــاري دومــــا إلـــى استقطاب 
ودعم المواهب الوطنية الشابة 
الــطــمــوحــة والــراغــبــة فــي العمل 
ــر  ــاع الـــمـــصـــرفـــي، ويـــوفـ ــقـــطـ ــالـ بـ
ــــرص الـــعـــمـــل الــمــنــاســبــة  لـــهـــم فــ
حسب تخصصاتهم الــدراســيــة 

ــلـــى الــــبــــدء فــي  ومـــســـاعـــدتـــهـــم عـ
ــة  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــرة حــــيــــاتــــهــــم الـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ مـ
وتعريفهم بالقطاع المصرفي 
الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر ضـــمـــن الـــركـــائـــز 

األساسية القتصاد الدولة«.
وأضاف عبدالله أن »التجاري« 
يعتبر الــشــراكــة مــع الــجــامــعــات 
والـــمـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة مــن 
ــــي ســيــاســتــه  األمـــــــــور الــــهــــامــــة فـ
ــة، ويـــســـعـــى دائـــمـــا  ــيـ ــفـ ــيـ ــتـــوظـ الـ
إلــــى تــقــديــم الـــدعـــم والــمــســاعــدة 
ــــن  ــيـ ــ ــــجـ ــريـ ــ ــــخـ ــلـ ــ والـــــــــــتـــــــــــدريـــــــــــب لـ
الـــكـــويـــتـــيـــيـــن، حـــيـــث يــســتــهــدف 
البنك بــنــاء وإعــــداد جيل جديد 

من المصرفين الشباب.
صادق عبدالله

... ويعلن فائزي »النجمة« األسبوعي والشهري
أجرى البنك التجاري السحب األسبوعي والشهري 
على حساب النجمة، أمس، في مبنى البنك الرئيسي، 
بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 

أشكناني. 
وقام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل 
التواصل االجتماعي، وجــاءت نتيجة السحب على 

النحو التالي:
أوال: سحب حساب النجمة الشهري – جائزة 20000 

دينار من نصيب الفائزة هناء محمد تقي معرفي. 

ثانيا: سحب حساب النجمة األسبوعي – جائزة 
5000 دينار من نصيب الفائز فيصل جاسم الصراف.
يذكر أن جــوائــز »حــســاب النجمة« مميزة بحجم 
مبالغ الجوائز المقدمة، إضــافــة إلــى تنوعها طــوال 
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 1.500.000 دينار.

ل مع بوبيان«
ّ
بدء التسجيل في مسابقة »رت

ــان إطــــــالق  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ أعـــــلـــــن بــــنــــك بـ
مسابقته السنوية »رتل مع بوبيان 
9« لحفظ وتالوة القرآن الكريم التي 
تــقــام فــي شــهــر رمــضــان الــمــبــارك، 
وبـــــدء الــتــســجــيــل هــــذا الـــعـــام لكل 
شرائح عمالء البنك وأبنائهم، حيث 
يمكنهم التسجيل من خالل زيارة 
www. موقع البنك على اإلنترنت

bankboubyan.com، أو من خالل 
»مساعد« المساعد الرقمي المتاح 

خالل تطبيق بوبيان.
ــال الــمــديــر األول فـــي قــطــاع  ــ وقـ
التدقيق الشرعي بالبنك الشيخ 
د. محمد الـــبـــراك: »عــامــا بعد عام 
تكتسب مسابقة رتــل مــع بوبيان 
مــكــانــة قـــويـــة كــونــهــا األكـــبـــر على 
مستوى الكويت، والتي تحث على 
ترسيخ المعاني الكريمة لكتاب 
الله وغــرس المفاهيم الصحيحة 
في نفوس النشء والشباب وحتى 

الكبار«.
وأوضح البراك أنه »منذ انطالق 
المسابقة قبل تسعة أعوام شهدت 
خاللها تطورا ملحوظا، سواء في 
عــدد المشاركين وتقسيم الفئات 

أو قيمة الــجــوائــز، وكــلــهــا عــوامــل 
تبرهن على النجاح الكبير الــذي 
باتت تحظى به المسابقة، وزيادة 
حجم الوعي الديني لدى مختلف 
شرائح عمالئنا لتمثل في النهاية 
عالمة فارقة على مستوى مسابقات 

القرآن الكريم في الكويت«.
وأشـــــار إلــــى أن مــســابــقــة الــعــام 
الحالي تصل قيمة جوائزها إلى 
أكثر من 11 ألف دينار، موزعة على 
خمس فــئــات عمرية مقسمة بين 
الذكور واإلناث، لتمثل أكبر مسابقة 
للقرآن الكريم على مستوى الكويت، 
ويصبح العدد 10 شرائح، متوقعا 
أن يتجاوز عدد المشاركين األلف 

من الجنسين.
ــاد بــأنــه تــم اســتــحــداث فئة  ــ وأفـ
جديدة في مسابقة العام الحالي، 
وهـــي »الــشــريــحــة الــعــامــة« الــتــي ال 
يشترط للمشاركة فيها عمر محدد، 
لــكــن يــجــب أن يـــكـــون الــمــتــســابــق 
حـــافـــظـــا لــخــمــســة أجــــــــزاء كــامــلــة، 
إيــمــانــا مــن إدارة الــبــنــك بــضــرورة 
تـــوســـيـــع حــــــــدود الــــمــــشــــاركــــة فــي 
المسابقة وزيادة أعداد المشاركين 

مـــن الــجــنــســيــن، مـــؤكـــدا أنـــه سيتم 
الــتــواصــل مــع جميع المشاركين 
هاتفيا، لشرح تفاصيل المسابقة 
ــــي ســـتـــجـــرى  ــتــ ــ ــ ــام، وال ــ ــ ــعـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــهـ ــ لـ
فــعــالــيــاتــهــا فـــي الــمــســجــد الكبير 

بصورة مباشرة مع المتسابقين.
وحول المشاركة في المسابقة، 
ــبــــراك إنـــهـــا متاحة  قــــال الــشــيــخ الــ
هــذا العام لحسابات عمالء البنك 
وأبــنــائــهــم، مــن خــالل زيــــارة موقع 

ــرنــــت وتــعــبــئــة  ــتــ الـــبـــنـــك عـــلـــى اإلنــ
االســـــتـــــمـــــارة الــــمــــطــــلــــوبــــة، وبـــعـــد 
الوصول إلى الرقم المستهدف في 
كـــل شــريــحــة سيتم الــتــواصــل مع 

المتسابقين.
وأشــار إلــى أن مسابقة رتــل مع 
بــوبــيــان تتميز كـــل عــــام بــإضــافــة 
جديدة تزيدها تميزا، السيما في 
الشرائح أو الجوائز، حيث تم هذا 
الــعــام إضــافــة شريحة جــديــدة من 
شــرائــح المشاركة إلــى المسابقة، 
وهـــي »الشريحة الــعــامــة« مقسمة 
إلى فئتين ذكور وإناث، والمطلوب 
منها حفظ 5 أجزاء كاملة يختارها 
المتسابق مــن الـــقـــرآن الــكــريــم أيــا 

كان عمره.
وبالنسبة إلـــى بقية الــشــرائــح 
فـــهـــي 4 شــــرائــــح مــــع تــقــســيــم كــل 
شريحة إلــى فئتين ذكـــور وإنـــاث، 
وتضم الشريحة األولى األعمار من 
7 إلى 9 سنوات، والمطلوب منها 
حفظ حزب، والشريحة الثانية من 
10 إلــى 13 عاما والمطلوب منها 
حفظ جــزء، والشريحة الثالثة من 
14 الى 17 والمطلوب منها حفظ 

جزأين، والشريحة الرابعة من 18 
 والمطلوب منها حفظ 

ً
الى 25 عاما

3 أجــــــزاء، حــيــث يــقــوم المتسابق 
باختيار المقدار المطلوب من خالل 

الشرائح المذكورة.
وتـــم تخصيص مــجــمــوعــة من 
الجوائز المالية القيمة للفائزين 
الثالثة األوائل في كل شريحة، حيث 
تبلغ قيمة الجائزة للمركز األول 
800 ديــنــار، والــثــانــي 700 ديــنــار، 
ــنــــار، للشريحة  والـــثـــالـــث 600 ديــ
الــــعــــامــــة الـــــجـــــديـــــدة، وبـــالـــنـــســـبـــة 
للشريحة الرابعة سيتم منح الفائز 
األول 500 ديـــنـــار، والـــثـــانـــي 450 

دينارا، والثالث 400 دينار.
وتــبــلــغ قيمة الــجــائــزة للمركز 
األول 400 ديـــنـــار، والـــثـــانـــي 350 
ــــث 300 ديــــنــــار  ــالـ ــ ــثـ ــ ديـــــــنـــــــارا، والـ
لــلــشــريــحــة الــثــالــثــة، وتــبــلــغ قيمة 
الجائزة للمركز األول 300 دينار، 
والثاني 250 دينارا، والثالث 200 
دينار للشريحة الثانية، بينما 200 
دينار للمركز األول، و150 دينارا 
للمركز الثاني، و100 دينار للمركز 

الثالث من الشريحة األولى.

محمد البراك

»الخليج« يطلق Challenge Off Road الجمعة
ــه  ــ ــيــ ــ ــاعــ ــ ــســ ــ فــــــــــــي إطــــــــــــــــــــار مــ
لــتــرســيــخ مــبــادئ االســتــدامــة 
الــــــمــــــجــــــتــــــمــــــعــــــيــــــة، ودعـــــــمـــــــه 
الـــمـــتـــواصـــل لـــفـــئـــة الـــشـــبـــاب، 
ــك الـــخـــلـــيـــج إطــــالق  ــنـ ــلــــن بـ أعــ
الــنــســخــة الــثــانــيــة مــن تــحــدي 
 Challenge« الــطــرق الــوعــرة
لــــتــــعــــاون  بــــا  ، »Of f  Road
Suffix إلدارة  ــة  ــ ــركـ ــ مـــــع شـ
الــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة، يــوم 
الجمعة المقبل )10 الجاري( 
 إلى 5 مساًء.

ً
من 10 صباحا

ـــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، قــــال  ــهــ وبـــ
ــاالت  ــ ــــصـ مــــســــاعــــد مــــديــــر االتـ

الـــمـــؤســـســـيـــة فــــي »الـــخـــلـــيـــج« 
فهد الــشــراح، خــالل المؤتمر 
الــــــصــــــحــــــافــــــي الـــــــــــــــذي ُعـــــقـــــد 
أمـــس، إن فــعــالــيــات الــتــحــدي 
ستجري بمشاركة العشرات 
مــــن الـــشـــبـــاب هــــــواة ريـــاضـــة 
ــاعــــي،  ــربــ ــع الــ ــ ــدفـ ــ ســـــيـــــارات الـ
الذين يمنحهم البنك الفرصة 
لممارسة رياضتهم المحببة، 
ــع بـــشـــغـــف الـــتـــحـــدي  ــتـ ــمـ ــتـ والـ
والمنافسة، والــفــوز بجوائز 

قّيمة. 
وأشــــــــار إلـــــى أنـــــه تــــم فــتــح 
باب المشاركة في المسابقة 

ــــواة ومـــحـــتـــرفـــي ريـــاضـــة  ــهـ ــ لـ
ــــات، ومـــــــــــازال بــــاب  ــــركـ ــــحـ ــمـ ــ الـ
 
ً
، الفـــتـــا

ً
ــا ــتـــوحـ ــفـ الــتــســجــيــل مـ

ــع  ــ ــواســ ــ إلــــــــى أن اإلقـــــــبـــــــال الــ
عــلــى الـــمـــشـــاركـــة والــحــضــور 
ــذي  الـــجـــمـــاهـــيـــري الـــكـــبـــيـــر الــ
شــهــده الــســبــاق فـــي نسخته 
األولى العام الماضي يعكس 
اهـــتـــمـــام الـــشـــبـــاب بــمــمــارســة 

هذه الرياضة.
وأضـــاف: »ســوف يتنافس 
ــة  ــهـ الــــمــــشــــاركــــون فـــــي مـــواجـ
تضاريس طبيعية ومسارات 
ــة تـــــــم تـــجـــهـــيـــزهـــا  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ صـ

 في منطقة بنيدر، 
ً
خصيصا

تتراوح درجــة صعوبتها ما 
بين السهلة والمتوسطة، إذ 
جــرى إعــداد حلبة المنافسة 
بالعديد مــن الــطــرق الــوعــرة، 
باستخدام الرمال والصخور 
واألحواض المائية، وغيرها 
مــن التحديات التي يتوجب 
على المتنافسين اجتيازها، 
ات  ــراء مــع مـــراعـــاة جــمــيــع إجــ

األمن والسالمة«.

فهد الشراح
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»أعيان لإلجارة واالستثمار« تستحوذ على 30% من »اليت فيلدز«
 على نتائجها المالية

ً
• الشطي: استثمار واعد يخلق قيمة مضافة للمساهمين ونأمل أن ينعكس إيجابا

• المتروك: حققنا مبيعات تجاوزت 60 مليون دوالر منذ انطالق الشركة في 2018 ونسعى للمزيد
ــيـــان لـــإجـــارة  أعــلــنــت شـــركـــة أعـ
واالستثمار توقيع عقد استحواذ 
على حصة تصل إلى 30 في المئة 
مــن إجمالي رأســمــال شركة »اليــت 
فـــيـــلـــدز« لـــلـــتـــجـــهـــيـــزات الـــغـــذائـــيـــة، 
ــاز الـــرئـــيـــســـي، أو  ــيـ ــتـ صــاحــبــة االمـ
المشغل لخمس عالمات  تجارية 
عــالــمــيــة مـــعـــروفـــة أبــــرزهــــا »نـــمـــو« 
الــتــي تعتبر جــوهــرة اليـــت فيلدز، 
باإلضافة إلى العالمات التجارية 
األخـــــــــرى وهــــــــي: »كـــــــــــور«، و»لـــيـــمـــا 
آنــدســان«، و»آيــت ويــل«، وآخــر هذه 

العالمات »تايمز«. 
وتــعــتــبــر »اليـــــت فـــيـــلـــدز«، الــتــي 
أســـســـت فــــي 2018، إحــــــدى أكــبــر 
شركات قطاع التغذية الصحية في 
دولة الكويت، حيث تقوم بتوزيع 
منتجاتها من خالل أكثر من ١٠٠ 
نــقــطــة بـــيـــع فــــي أســـــــواق مــخــتــلــفــة 
ومــتــعــددة داخـــل الــســوق المحلي، 
ــزي تــبــلــغ  ــ ــركــ ــ ولــــديــــهــــا مـــطـــبـــخ مــ
مساحته 2000 متر، ويعمل لدى 

.
ً
الشركة نحو 250 موظفا

قطاع متناٍم وطلب مستمر
وبــــــهــــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، صــــرح 

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي فـــي »أعـــيـــان 
ــارة واالســـتـــثـــمـــار« عــبــدالــلــه  لـــإجـ
ــداء  ــعـ : »نــــحــــن سـ

ً
الـــشـــطـــي قـــــائـــــال

بــنــجــاح عملية االســتــحــواذ على 
حــصــة تــصــل إلــــى 30 فـــي الــمــئــة 
فــي إحـــدى أبـــرز شــركــات التغذية 
الــصــحــيــة بـــدولـــة الـــكـــويـــت، وهــي 
شـــــركـــــة اليــــــــت فــــيــــلــــدز صـــاحـــبـــة 
ـــ 5 عــــالمــــات تــجــاريــة  ــاز لــ ــيـ ــتـ االمـ
مــتــمــيــزة، وذات إمــكــانــات كبيرة 
 أن هذا االستحواذ 

ً
للنمو«، مؤكدا

يمنح »أعــيــان« فرصة نوعية في 
قــطــاع مــتــنــام وآمــــن مــن الــعــوامــل 
االقتصادية المتقلبة التي تمر بها 

المنطقة بل والعالم أجمع. 

فرصة استثمارية واعدة
 

وقـــــــــــال الـــــشـــــطـــــي، إن عــمــلــيــة 
االســتــحــواذ جـــاءت بعد دراســـات 
فنية وقانونية متأنية من فريق 
عــمــل متخصص فـــي ذلــــك، فبعد 
أن نــــجــــحــــت »أعــــــــيــــــــان« بـــنـــجـــاح 
عــمــلــيــة إعــــــــادة خـــطـــة هــيــكــلــتــهــا، 
تــــوجــــهــــت لـــلـــبـــحـــث عـــــن الــــفــــرص 
االســــتــــثــــمــــاريــــة الــــــواعــــــدة وبـــنـــاء 

مـــحـــفـــظـــتـــهـــا االســــتــــثــــمــــاريــــة مــن 
ــا فــي  ــهــ جــــديــــد، وتـــوظـــيـــف أمــــوالــ
االستثمارات الــواعــدة ذات النمو 
العالي، والمدر للدخل الذي يخلق 
قيمة مضافة لمساهمي الشركة، 
 عــلــى النتائج 

ً
ويــنــعــكــس إيــجــابــا

المالية للشركة، فكان االستحواذ 
ــي الـــمـــئـــة فــي  ــ عـــلـــى حـــصـــة 30 فـ
ــن أبـــــرز الــفــرص  »اليـــــت فـــيـــلـــدز« مـ

االستثمارية الواعدة التي أنجزتها 
.
ً
الشركة أخيرا

قطاعات اقتصادية حيوية 

وأكـــد الــشــطــي حـــرص »أعــيــان« 
عــلــى دخـــول قــطــاعــات اقتصادية 
حــيــويــة ومــتــنــوعــة األعــــمــــال، بما 
يضمن عوائد مجدية للمساهمين، 

والــشــركــاء فــي هــذه االستثمارات 
ــلــــى حـــــد ســــــــــواء، وفـــــــي الــــوقــــت  عــ
نفسه توفير فرص عمل للشباب 
الــكــويــتــيــيــن، مــمــا يــؤهــلــهــا للعب 
دور مــــحــــوري فــــي دفـــــع الــعــجــلــة 

االقتصادية في الدولة. 
وذكــــــــر أن الـــــســـــوق الـــكـــويـــتـــي 
يــتــمــيــز بــأنــه نــشــيــط وقـــــادر على 
استيعاب الشركات الريادية في 

قــطــاع الـــغـــذاء، ومــســاعــدتــهــا على 
النمو وسط منافسة مهنية، كما 
أن توسع »أعيان« باتجاه قطاعات 
 جديدة لفرص 

ً
جديدة يفتح آفاقا

 إلى أن مبادرة »أعيان« 
ً
النمو، الفتا

هـــذه تنبثق مــن اإليــمــان المطلق 
إلدارتها التنفيذية بأهمية القطاع 
واالستثمار في السوق المحلي، 
وفق تخطيط توسعي استراتيجي 
في األسواق المجاورة، وتعزيزها 
لتكون مثااًل يحتذى به في قطاع 

األعمال.

شركات صاعدة وواعدة 

ــار الــشــطــي إلـــى أن »اليـــت  ــ وأشـ
فــــيــــلــــدز« تـــعـــتـــبـــر مـــــن الــــشــــركــــات 
الواعدة والرائدة في مجال التغذية 
 أن هذه الشركة 

ً
الصحية، موضحا

تعتبر إضـــافـــة جـــديـــدة لمحفظة 
الــشــركــة االســتــثــمــاريــة، حــيــث إنــه 
االستثمار األول ألعيان في قطاع 
التغذية الصحية بالسوق المحلي 
وبمنطقة الخليج العربي، ونخطط 
ــه لـــتـــعـــزيـــز وتـــوســـيـــع  ــ ــــاللـ ــــن خـ مــ
الصناعة على المستوى الخليجي 
بداية، ومن ثم التوسع في األسواق 

األخرى.

نموذج عالمي حقيقي 
بدوره، قال المدير التنفيذي في 
»اليت فيلدز« أحمد فؤاد المتروك: 
»نحن واثقون أن استحواذ أعيان 
على حصة تصل إلى 30 في المئة 
من شركة اليــت فليدز سيجعلنا 
ــاق   إلــــى آفـ

ً
نـــذهـــب بــالــشــركــة مـــعـــا

جديدة كنموذج عالمي حقيقي، 
 أن الــشــركــة مستثمرة 

ً
خــصــوصــا

ــة قــطــاع  ــدمــ ــــي تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا خــ فـ
ــة، ولــديــهــا مطبخ مــركــزي  ــذيـ األغـ
تبلغ مساحته 2000 متر، ويبلغ 
عدد موظفيها 250، ولديها عدد 
من أخصائيي التغذية الصحية 
على المستوى المهني، ولديهم 
خبرات متراكمة في هذا المجال، 
 أن الشركة حققت مبيعات  

ً
مؤكدا

ــاوزت 60 مــلــيــون دوالر منذ  ــجـ تـ
انــطــالقــهــا فـــي 2018 حــتــى اآلن، 
ونـــهـــدف إلــــى تــطــويــر منتجاتنا 

وخدماتنا باستمرار لتلبية كل 
ما يحتاج إليه العميل لمساعدته 
بالحياة الصحية وتساعده على 
نمو صحي« »ونجحنا في تقديم 
ـــ 150 ألـــــف عــمــيــل فــي  ــات لــ ــدمــ خــ

السوق المحلي«.
وذكر المتروك أن الشركة تهدف 
خــــالل الـــفـــتـــرات الــمــقــبــلــة لتعزيز 
وجــودهــا ونشاطاتها فــي بعض 
قطاعات الصحة والنفط والتعليم، 
من خالل توقيع عقود مع بعض 
ــوزارة  الــمــســتــشــفــيــات الـــتـــابـــعـــة لــــ
الـــصـــحـــة، وبـــعـــض الـــشـــركـــات في 
القطاع النفطي والقطاع التعليمي 
 إلى أن 

ً
والنوادي الصحية، مشيرا

الــشــركــة تخطط إلدراج أسهمها 
في السوقين الكويتي والسعودي 
بعد استيفاء كل متطلبات شروط 

اإلدراج. 

السعودية باكورة التوسع 
وبــّيــن أن »اليـــت فــيــلــدز« لديها 
خطط توسعية في منطقة الخليج 
العربي وشمال إفريقيا، وستكون 
المملكة العربية السعودية باكورة 
ــارجـــي، عــقــب شهر  الـــتـــوســـع الـــخـ
 أن دخول 

ً
رمضان المبارك، مؤكدا

»اليت فيلدز« إلى السوق السعودي 
ــاء بـــعـــد دراســــــــات مستفيضة  ــ جـ
ومتأنية رأت أن مؤشرات القطاع 
 
ً
الغذائي في المملكة تشهد نموا

ــهــــالك الــــمــــواد  ــتــ ــي اســ ــ  فـ
ً
ــا ــعــ ــريــ ســ

الـــغـــذائـــيـــة، إذ يــبــلــغ حــجــم ســوق 
األغـــذيـــة فــي الــســعــوديــة أكــثــر من 
، تستحوذ 

ً
60 مليار ريــال سنويا

المطاعم منها على أكــثــر مــن 17 
مليار ريال، وبنسبة نمو تصل إلى 
، ويوجد فيها 

ً
8 في المئة سنويا

نحو 20 ألف مطعم، ما يجعل من 
ســوق المطاعم السعودية األكبر 
 فـــي منطقة 

ً
 واســـتـــهـــالكـــا

ً
حــجــمــا

الشرق األوسط.
وذكــــــــر الــــمــــتــــروك أن تــطــبــيــق 
الطعام وأســواق التوصيل يشهد 
، حــيــث بلغت 

ً
 هـــائـــال

ً
 نـــمـــوا

ً
أيـــضـــا

قــيــمــتــهــا 511 مــلــيــون دوالر في 
ــــن الــمــتــوقــع أن تنمو  2021، ومـ
 حتى 

ً
بنسبة 10 في المئة سنويا
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الشطي والمتروك أثناء توقيع العقد

عبدالله الشطي

• هذا االستثمار يعد األول لـ »أعيان« في قطاع 
التغذية الصحية بالسوق المحلي والخليجي

• الشركة تحرص على دخول قطاعات 
اقتصادية حيوية ومتنوعة 

• نموذج أعمال »اليت فيلدز« يؤهلنا للريادة في 
قطاع األغذية الصحية والعضوية

• االستحواذ يمنح »أعيان« فرصة واعدة في 
قطاع التغذية 

أحمد المتروك

• نجحنا في تقديم خدمات لـ 150 ألف عميل 
في السوق المحلي 

• نهدف للتوسع في األسواق الخليجية 
وشمال إفريقيا... والسعودية باكورة توسعاتنا 

• نخطط لإلدراج في البورصة الكويتية 
والسعودية بعد استيفاء المتطلبات 

• نسعى لتعزيز وجودنا بالقطاع الصحي 
ونهدف للدخول في قطاع التعليم والنفط 

والطيران والنوادي الصحية

ً
 تدريبيا

ً
»شركات االستثمار« ينظم برنامجا

»Managing Customer Experience« عنوانه
نظم مركز دراسات االستثمار، الذراع 
التدريبية التحاد شركات االستثمار، 
 Managing« برنامجا تدريبيا بعنوان
Customer Experience«، في 5 مارس 
2023، وافتتحت األمينة العامة لالتحاد 
ــبــــرنــــامــــج، مـــشـــددة  فـــــــدوى درويــــــــش الــ
ة  على أهميته فــي تطوير عمل وكــفــاء
الموظفين الذين لديهم تعامل مباشر 
ويومي مع المستثمرين والمتعاملين 

مع شركات االستثمار.
ــزو حـــراف،  ــ وتـــقـــدم الــبــرنــامــج د. أريـ
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي مــــجــــال الـــتـــطـــويـــر 
الــبــشــري، وتــكــمــن أهــمــيــتــه فــي تحديد 
اســتــراتــيــجــيــات وأدوات لــلــتــواصــل مع 

المستثمرين والتأثير بطريقة إيجابية 
التـــخـــاذ الــــقــــرارات االســتــثــمــاريــة، كما 
ــع الــخــطــط والــقــيــام  يــســاعــد عــلــى وضــ
بحمالت تسويقية عبر طــرق متقدمة 
ــــل واالتـــــصـــــال  ــــواصـ ــتـ ــ ــب الـ ــيــ ــالــ مـــــن أســ
تتطابق فيها متطلبات المستثمرين 
مـــع الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات الــمــالــيــة، 
يــضــاف إلــى ذلــك بــنــاء هيكل تنظيمي 
لدعم االتصاالت الروتينية اليومية مع 

المستثمرين.
كما يستفيد المشاركون في تحديد 
ومـــراقـــبـــة مــــؤشــــرات األداء، وتــحــلــيــل 
ــا بـــــاألهـــــداف  ــهــ ــتــ ــقــــارنــ الــــتــــقــــاريــــر ومــ
الموضوعة باستخدام البروتوكوالت 

واإلجراءات القياسية، وكذلك سيساهم 
البرنامج في تطوير وتنفيذ ومراقبة 
ات التي تهدف إلى التحسين  اإلجــراء
الـــمـــســـتـــمـــر لـــلـــمـــنـــتـــجـــات والــــخــــدمــــات 

المالية.
ــبـــرنـــامـــج الــتــدريــبــي  وشـــــــارك فــــي الـ
عـــــــدد مـــــن مــــوظــــفــــي ومــــــديــــــري خـــدمـــة 
العمالء وإدارة العمليات فــي شركات 
االســتــثــمــار وشــركــات الــوســاطــة الــذيــن 
ناقشوا وتدربوا على أساليب حديثة 
من التعامل مع المستثمرين/العمالء، 
وتطوير عمل هــؤالء األفــراد في كيفية 
إنــجــاح تجربة العميل/المستثمر في 
شركات االستثمار والخدمات المالية.

»stc« تختتم حملتها لألعياد الوطنية
ــة االتـــــــصـــــــاالت  ــ ــركــ ــ اخــــتــــتــــمــــت شــ
الـــكـــويـــتـــيـــة stc، حــمــلــتــهــا لــأعــيــاد 
الــوطــنــيــة بــرعــايــة فعالية »األفــنــيــوز 
سكاي« للعام الثاني على التوالي، 
الحدث العائلي الذي نظمته األفنيوز، 
ويضم مجموعة من األنشطة لأطفال 

والكبار.
وتأتي رعاية stc في إطار حملتها 
خالل األعياد الوطنية التي استمرت 
 وهدفت إلى االحتفال باألعياد 

ً
شهرا

 إلى جنب مع الشعب 
ً
الوطنية جنبا

الكويتي.
وأقيم الحدث في مجمع األفنيوز 
في الفترة بين 23 و26 فبراير، وشمل 
مجموعة متنوعة من األنشطة التي 
تــم تنظيمها لأطفال والكبار على 

حد سواء. 

وأطلقت stc العديد من المسابقات 
واألنــشــطــة الــتــفــاعــلــيــة فــي جناحها 
الــمــخــصــص لـــهـــذا الــــحــــدث، وقــدمــت 
العديد من الجوائز التذكارية والقيمة 

للفائزين. 
واشتمل جناح stc على مشاركة 
واسعة لأطفال في أنشطة التلوين 
والرسم في حين استمتعوا بالتقاط 
الصور أمام العلم الكويتي المضاء 

بشكل جميل ضمن جناح الشركة.
وأشـــــارت stc إلـــى أن مشاركتها 
 
ً
فــي »األفــنــيــوز ســكــاي« تــأتــي ختاما

لحملتها لأعياد الوطنية »الكويت... 
عشق مــا يتكرر« وتضمنت العديد 
من الفعاليات والمبادرات الترفيهية 
 عن الــعــروض غير المسبوقة 

ً
فضال

على خدماتها ومنتجاتها. 

 stc وأوضــحــت الــشــركــة أن جــنــاح
 من 

ً
ــااًل كــبــيــرا ــبـ لــهــذا الـــعـــام شــهــد إقـ

الــــزوار، الــذيــن شــاركــوا فــي األنشطة 
المختلفة التي تم تنظيمها على مدار 
 stc أيـــام الــحــدث الــثــالثــة، وحــرصــت
على المشاركة في هذا الحدث كجزء 

من مسؤوليتها المجتمعية.
 عــلــى الــمــشــاركــة، قالت 

ً
وتعليقا

دانة الجاسم المدير العام التصاالت 
الـــشـــركـــات فـــي stc: »نـــحـــن ســعــداء 
بالمشاركة مرة أخرى في األفنيوز 
سكاي مــن خــالل جناحنا الخاص 
للعام الثاني على التوالي، السيما 
ــــالل حــمــلــتــنــا  ــ أنــــنــــا نــــهــــدف مـــــن خـ
ــة إلـــــــى تـــعـــزيـــز  ــيــ ــنــ لــــأعــــيــــاد الــــوطــ
ــلـــنـــا مــــع الـــمـــجـــتـــمـــع، ولـــهـــذا  تـــواصـ
السبب تــكــرس stc جــهــودهــا لدعم 

المبادرات المجتمعية التي تنشر 
البهجة والفرح للجميع من عائالت 
وأفراد، مواطنين ومقيمين على هذه 

األرض الطيبة«.
ــم أن هـــدفـــنـــا  ــ ــاسـ ــ ــجـ ــ وذكـــــــــــرت الـ
ــيـــســـي مــــن حــمــلــتــنــا لـــأعـــيـــاد  ــرئـ الـ
الوطنية »الكويت... عشق ما يتكرر« 
ــتــــي تــــم تــنــظــيــمــهــا تـــحـــت مــظــلــة  الــ
بــرنــامــج الــمــســؤولــيــة المجتمعية 
ــو تــقــديــم  ــ ــامــــل لـــشـــركـــة stc هـ الــــشــ
مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــــن األنــشــطــة 
ــيــــات لــشــعــب  ــالــ ــعــ ــفــ والـــــبـــــرامـــــج والــ
الــــكــــويــــت، وتـــضـــمـــنـــت الـــعـــديـــد مــن 
الفعاليات والــمــبــادرات الترفيهية 
في مختلف مناطق الكويت استمرت 
 بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــعـــديـــد من 

ً
شـــهـــرا

الشركاء. 

سعر الذهب في مصر يخترق 
مستويات جديدة

بدعم من االرتفاعات األخيرة التي سجلها الدوالر األميركي 
ــادت أســعــار الــذهــب إلـــى االرتــفــاع  مــقــابــل الجنيه الــمــصــري، عـ

مسجلة مستويات جديدة.
وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت باألسواق العالمية بنسبة 
2.4 في المئة، خالل تعامالت األسبوع الماضي، ليسجل أكبر 
زيــادة أسبوعية منذ منتصف يناير الماضي، نتيجة تراجع 
الــــدوالر، وعــوائــد الــســنــدات األمــيــركــيــة، ورغـــم الــتــوقــعــات برفع 

الفدرالي األميركي أسعار الفائدة خالل اجتماعاته المقبلة.
وعند التسوية يوم الجمعة الماضية، ارتفعت العقود اآلجلة 
للذهب تسليم أبريل المقبل بنسبة 0.8 في المئة أو 14.10 دوالرا 
 
ً
لتسجل 1854.60 دوالرا لأوقية. وسجل العقد األكثر نشاطا
 بنسبة 2.4 في المئة في إجمالي 

ً
من المعدن النفيس ارتفاعا
تعامالت األسبوع الماضي.

وانعكس ارتفاع أسعار الذهب في األسواق العالمية، إضافة 
إلــى ارتــفــاع الـــدوالر محليا مقابل الجنيه على أسعار الذهب 

في مصر.
ووفق بيان، قال المدير التنفيذي لمنصة »آي صاغة« لتداول 
الذهب والمجوهرات عبر اإلنترنت، سعيد إمبابي، إن أسعار 
الــذهــب ارتفعت بــاألســواق المحلية بنحو 5 جنيهات، خالل 
تعامالت بداية األسبوع، ليسجل غرام الذهب عيار 21 مستوى 

1830 جنيًها.
وأوضح أن غرام الذهب عيار 24 ارتفع ليسجل مستوى 2092 
 ،

ً
جنيًها، وسجل غــرام الذهب عيار 18 مستوى 1569 جنيها

، بينما سجل 
ً
وسجل غرام الذهب عيار 14 نحو 1220 جنيها

الجنيه الذهب نحو 14640 جنيًها.
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب ارتفعت بنحو 65 جنيًها 
خــالل تــعــامــالت يــوم الجمعة، حيث افتتح غـــرام الــذهــب عيار 
21 التعامالت عند مستوى 1760 جنيًها، واختتم التعامالت 
، بينما افتتحت األوقية التعامالت 

ً
عند مستوى 1825 جنيها

، واختتمت التعامالت عند مستوى 
ً
عند مستوى 1844 دوالرا

.
ً
1856.5 دوالرا

وتأتي ارتفاعات أسعار الذهب بالتزامن مع االرتفاعات التي 
سجلها الدوالر األميركي مقابل الجنيه المصري في تعامالت 
نهاية األسبوع الماضي، مع عودة الحديث عن السعر العادل 

لصرف الدوالر مقابل الجنيه المصري.
)العربية. نت(
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ــكــــويــــت  كــــشــــف بــــنــــك الــ
الــــوطــــنــــي عـــــن مـــنـــحـــوتـــة 
»السفينة والشراع«، وهي 
ــائـــي  ــنـ ــثـ ــتـ ــي اسـ ــنــ ــل فــ ــمــ عــ
ــان الــــتــــشــــكــــيــــلــــي  ــ ــنــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ ــ ل
والنحات اإلماراتي مطر 
بــن الحــج تـــؤرخ لمرحلة 
نهضة الكويت الحديثة.

وتـــــــــــــــم الــــــــكــــــــشــــــــف عــــن 
التحفة الفنية الــجــديــدة 
ــد  ــقــ فـــــــي حـــــفـــــل مــــمــــيــــز ُعــ
ــي  ــســ ــيــ ــرئــ فـــــــي الـــــمـــــقـــــر الــ
لــلــبــنــك بـــحـــضـــور رئــيــس 
مــجــلــس اإلدارة واإلدارة 
الــتــنــفــيــذيــة وحــشــد كبير 

من الموظفين.
وســـتـــكـــون الــمــنــحــوتــة 
الـــــواقـــــعـــــة فــــــي الــــســــاحــــة 
الــرئــيــســيــة لــمــقــر الــبــنــك، 
بــمــثــابــة تـــكـــريـــم لــتــاريــخ 
الــبــنــك وقــيــمــه والـــتـــزامـــه 
بــــــــخــــــــدمــــــــة الـــــمـــــجـــــتـــــمـــــع 
 
ً
بمناسبة مرور 70 عاما

ــــس. كـــمـــا  ــيـ ــ ــأسـ ــ ــتـ ــ عــــلــــى الـ
 لـــمـــاضـــي 

ً
ــكــــل رمــــــــــــزا تــــشــ

الــــــــــبــــــــــنــــــــــك وحــــــــــــاضــــــــــــره 
ومــســتــقــبــلــه، ومساهمته 
الــــــفــــــاعــــــلــــــة فــــــــي نـــهـــضـــة 
الــكــويــت وتــعــكــس رســالــة 
البنك السامية في تمكين 
األفراد والمجتمعات من 
تحقيق أحالمهم المالية.
وبــهــذه المناسبة، قال 
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ ــــب رئــ ــائــ ــ نــ
اإلدارة الرئيس التنفيذي 
لــمــجــمــوعــة بــنــك الــكــويــت 

الــوطــنــي عــصــام الــصــقــر: 
تــــجــــســــد هـــــــــذه الـــتـــحـــفـــة 
 
ً
 تـــاريـــخـــيـــا

ً
ــدا ــعــ الـــفـــنـــيـــة بــ

 على 
ً
 متجذرا

ً
واقتصاديا

مــدى 7 عــقــود مــن تــاريــخ 
الـــــكـــــويـــــت االقـــــتـــــصـــــادي 

والمالي.
ــا  ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وأضــــــــــــــــاف »وبـ
ــــى الــمــســتــقــبــل  نــتــطــلــع إلـ
ــثـــل هــــــذه الـــمـــنـــحـــوتـــة  تـــمـ
 بــفــخــر مــاضــيــنــا 

ً
تـــذكـــيـــرا

ومنارة لنمونا ونجاحنا 
المستمر، كما أنها تشكل 
عالمة فارقة أخرى تؤكد 
ريــــادتــــنــــا وتـــمـــيـــزنـــا فــي 

الكويت«. 
وتــابــع: نحن فخورون 
بـــأن تــكــون هـــذه الــقــطــعــة 
 
ً
ا ــزء ــ الـــفـــنـــيـــة الــجــمــيــلــة جـ

من تراثنا يعبر عن قصة 
نـــجـــاح مــلــهــمــة لــأجــيــال 
الـــقـــادمـــة لــكــيــان وعــالمــة 
ــة فــي  ــوقــ ــرمــ ــة مــ ــيـ ــرفـ مـــصـ

المنطقة والعالم. 

»اللؤلؤ والمحار«

ــم  ــيــ ــمــ ويــــــتــــــمــــــيــــــز تــــصــ
»الــــســــفــــيــــنــــة والـــــــشـــــــراع« 
بأنه مبنيٌّ على التوازن 
البصري، وهو ما يعطي 
جــمــالــيــة لــلــعــمــل الــفــنــي؛ 
فــقــد اســـتـــطـــاع بـــن الحــج 
أن يحاكي جمالية المقر 
الــرئــيــســي لــلــبــنــك -الــــذي 
اعــتــمــد بــهــنــدســتــه شــكــل 

ــؤ والــــــمــــــحــــــار« -  ــ ــؤلــ ــ ــلــ ــ ــ »ال
حــيــث قــام بتصميم عــدة 
ســفــن فــي سفينة واحــدة 
وأشــــرعــــة يــظــهــر شــكــلــهــا 

في جهة من الجهات. 
وتــــــحــــــاكــــــي مــــنــــحــــوتــــة 
»السفينة والشراع« تاريخ 
بنك الكويت الوطني وما 
شهدته مرحلة التأسيس 
مـــــــن قــــــفــــــزة نـــــوعـــــيـــــة فـــي 
عــمــر الــكــويــت والــمــنــطــقــة 
االقـــــتـــــصـــــادي، لــتــتــكــرس 
حــيــنــهــا مـــرحـــلـــة الــتــحــرر 
االقــتــصــادي الــتــي مهدت 
 لالستقالل السيادي 

ً
الحقا

التام، ونشأة بنك الكويت 
الـــوطـــنـــي كـــــــأول مــصــرف 
ــة  ــ ــركـ ــ وطــــــــنــــــــي وأول شـ
ــي الـــكـــويـــت  ــ مــــســــاهــــمــــة فــ

ومنطقة الخليج.
ولـــــــــــجـــــــــــأ بــــــــــــــن الحـــــــــج 
إلــــــــــــــــى »حـــــــــــــــــــرف مــــــطــــــر« 
ــــرف الـــعـــربـــي  ــحــ ــ وهـــــــو الــ
الــــــــــذي يــــشــــّكــــل بـــصـــمـــتـــه 
الــــخــــاصــــة، فـــاســـتـــخـــدمـــه 
 لــمــؤســســي بــنــك 

ً
تــكــريــمــا

الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي، وهـــم 
كوكبة مــن الــرعــيــل األول 
الــكــويــتــي الـــذيـــن راهــنــوا 
عـــلـــى تـــأســـيـــس مـــصـــرف 
وطني ينبع من ثقافتهم 
ويـــأخـــذ بــعــيــن االعـــتـــبـــار 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم ويــــخــــدم 
مـــصـــالـــحـــهـــم الــــوطــــنــــيــــة. 
فـــأعـــاد بـــن الحــــج إحـــيـــاء 
أســمــائــهــم عــلــى األشــرعــة 

ــمـــرســـوم  ــالـ  بـ
ً
مـــســـتـــعـــيـــنـــا

األمـــــــيـــــــري الـــــــمـــــــؤرخ فـــي 
19 مـــايـــو 1952، والــــذي 
 
ً
هـــم مــمــهــورا ذكـــر أســـمـــاء

ــع الــــمــــغــــفــــور لـــه  ــيــ ــوقــ ــتــ بــ
الــشــيــخ عــبــدالــلــه الــســالــم 

الصباح. 
وإلـــــــــــــى جـــــــانـــــــب ذلــــــــك، 

ــع الـــــمـــــنـــــحـــــوتـــــة  ــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ تــ
بــأنــهــا أيــقــونــة هــنــدســيــة 
منسجمة بتفاصيلها مع 
ة أداء مبنى الوطني  كفاء
ــمــــســــتــــدام، والـــنـــتـــيـــجـــة  الــ
تــــحــــفــــة بــــصــــريــــة مــلــيــئــة 
بـــالـــمـــشـــاعـــر تـــجـــمـــع بــيــن 
تصميم لمبنى ذي جودة 
ــنـــحـــوتـــة  فـــــي األداء، ومـ
استثنائية امتداد لتراث 
األجداد ونواة االقتصاد 
األول ومـــــــا تـــمـــثـــلـــه مــن 
انـــعـــكـــاس لــــرؤيــــة الــبــنــك 
ــالــــة  ــلـــى األصــ ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ الـ

والثبات والمستقبل.
ــن الحــــــج هــو  ــ ومــــطــــر بـ
ــارك  ــ ــان إمـــــــاراتـــــــي شــ ــ ــنـ ــ فـ
فـــي إنـــجـــاز أجـــمـــل مــبــنــى 
األرض،  عـــــــلـــــــى وجــــــــــــــه 
عـــبـــر تــخــطــيــط الـــحـــروف 
ــتــــي شــكــلــت  الـــعـــربـــيـــة والــ
لمسة إبداعية وجمالية 
ــي مــتــحــف  وحــــضــــاريــــة فــ
ــبــــل فـــــــي دولـــــــة  ــقــ ــتــ ــمــــســ الــ
اإلمـــــــــــــــــــــــــارات الـــــعـــــربـــــيـــــة 

المتحدة.

الفنان التشكيلي والنحات اإلماراتي مطر بن الحج

لقطة جماعية

عصام الصقر متحدثًا خالل الحفل

بن الحج في لقطة تذكارية مع حمد البحر وعصام الصقر وشيخة البحر وصالح الفليج

»السفينة والشراع« 
عمل فني استثنائي 

للفنان التشكيلي 
والنحات اإلماراتي 

مطر بن الحج

المنحوتة ترمز 
إلى عمق تاريخي 

واقتصادي متجذر 
على مدى 7 عقود 
من تاريخ الكويت 

االقتصادي 

القطعة الفنية 
تشكل أيقونة 

هندسية منسجمة 
بتفاصيلها مع 

كفاءة أداء مبنى 
البنك المستدام

»الوطني« يكشف عن منحوتة تؤرخ لمرحلة نهضة الكويت الحديثة»الوطني« يكشف عن منحوتة تؤرخ لمرحلة نهضة الكويت الحديثة
الصقر: تحفة فنية تذكرنا بفخر ماضينا وتجسد منارة لنجاحاتنا المستمرةالصقر: تحفة فنية تذكرنا بفخر ماضينا وتجسد منارة لنجاحاتنا المستمرة
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الشركات بالبورصة المصرية ترفع رأسمالها
بقيمة 7.5 مليارات جنيه خالل أول شهرين من 2023

كشفت بيانات رسمية، ارتفاع رؤوس 
أمـــوال الشركات المدرجة فــي البورصة 
المصرية بقيمة 104.3 مــلــيــارات جنيه 
خالل الفترة من بداية 2018 حتى نهاية 

فبراير الماضي.
ووفق البيانات الصادرة عن البورصة 
المصرية، التي اطلعت عليها »العربية.

نـــــت«، فــقــد رفـــعـــت الـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة، 
رأســمــالــهــا بــقــيــمــة 7.5 مـــلـــيـــارات جنيه 
خالل أول شهرين من 2023، بعد زيادة 
7 شـــركـــات رؤوس أمـــوالـــهـــا بــقــيــمــة 6.5 
مليارات جنيه خالل يناير، و1.015 مليار 

خالل فبراير.
وكانت البورصة المصرية، قد سجلت 
زيــــادة فــي رؤوس أمــوالــهــا بــلــغــت 30.2 
 
ً
مــلــيــار جــنــيــه خـــالل 2022، و20 مــلــيــارا
ــام 2021، و8.7 مــلــيــارات خــالل  خـــالل عـ
2020 لــعــدد 37 شــركــة، و10.3 مــلــيــارات 
لعدد 54 شركة خالل 2019، ونحو 27.6 

مليار لعدد 59 شركة خالل 2018.
الــمــحــلــل االقـــتـــصـــادي ورئـــيـــس مــركــز 

ــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات االقـ ــ ــ ــدراسـ ــ ــ ــلـ ــ ــ الــــــقــــــاهــــــرة لـ
واالستراتيجية، د. خالد الشافعي، يرى 
أنه بالنظر إلى البورصة المصرية، فإن 
حجم المكاسب الضخمة التي حققتها 
خالل الفترة الماضية، يغطي ويتجاوز 
حجم األضــرار الناجمة عن التضخم أو 

تغيير أسعار صرف العملة.
وذكــر فــي حديثه لـــ »الــعــربــيــة.نــت«، أن 
الــحــكــومــة تــتــحــرك فـــي جــمــيــع الــمــلــفــات، 
ســـــواء الـــصـــنـــاعـــة أو الــــزراعــــة لــتــحــقــيــق 
االكــتــفــاء الــذاتــي فــي بــعــض الــســلــع التي 
 كبيرة من إجمالي 

ً
كانت تستهلك أرقاما

 
ً
عائدات البالد من العملة الصعبة، الفتا
إلى أن البورصة المصرية خالل الوقت 
ــم مــــصــــادر جـــذب  ــ ــعـــد مــــن أهــ الــــحــــالــــي تـ
االســـتـــثـــمـــار األجـــنـــبـــي، فــــي ظــــل الــعــائــد 
الضخم الذي حققته منذ تحريك الجنيه 
ــــى أســـعـــار  مـــقـــابـــل الــــــــدوالر لـــلـــوصـــول إلـ

صرف مرنة.
ــبــــورصــــة  ــد تــــعــــامــــالت الــ ــيـ ــعـ ــلــــى صـ عــ
المصرية منذ بداية العام الحالي حتى 

نهاية فــبــرايــر، قفز رأس الــمــال السوقي 
ألسهم الشركات المدرجة بنسبة 13.15 
فـــي الــمــئــة لــتــربــح األســـهـــم نــحــو 126.2 
مــلــيــار جــنــيــه، بــعــدمــا صــعــد رأس الــمــال 
السوقي من مستوى 959.2 مليار جنيه 
في تعامالت نهاية ديسمبر 2022، إلى 
نحو 1085.4 مليارا في نهاية تعامالت 

شهر فبراير الماضي.
والــشــهــر الــمــاضــي، أعــلــنــت الــحــكــومــة 
ــدء فــــي طـــــرح مــجــمــوعــة  ــبــ ــة، الــ ــريـ ــمـــصـ الـ
ا لــوثــيــقــة سياسة 

ً
مــن الــشــركــات، تــنــفــيــذ

ملكية الـــدولـــة، بــهــدف تــوســيــع مشاركة 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــصـــريـــيـــن فــــي الــمــلــكــيــة 
ـــه ســيــتــم طــــرح 32  الـــعـــامـــة. وأعـــلـــنـــت، أنـ
 من 

ً
ا ــــدار عــــام كـــامـــل، بـــــدء شـــركـــة عــلــى مـ

الــربــع الــحــالــي حــتــى نــهــايــة الــربــع األول 
من 2024، سواء بالبورصة أو لمستثمر 

استراتيجي.

1.3% نمو األصول المدارة للمحافظ االستثمارية خالل 2022
  • 5% تراجع األصول المدارة ألنظمة االستثمار الجماعي

ً
• ارتفعت من 24.4 مليار دينار إلى 24.7 مليارا

نــمــت األصــــول الـــمـــدارة من 
شركات تمارس نشاط »مدير 
مــحــفــظــة االســتــثــمــار« بنسبة 
بلغت 1.3 في المئة، من 24.4 
مــلــيــار ديـــنـــار فـــي عــــام 2021 
 فــي نهاية 

ً
إلــى 24.74 مــلــيــارا

عام 2022.
وفي إحصائية لـ »الجريدة« 
بلغ إجمالي أصول المحافظ 
التي تقع تحت إدارة الشركات 
الــبــالــغ عــدهــا 44 شــركــة نحو 
5.88 مليارات دينار، في حين 
بلغ إجمالي األمـــوال المدارة 
 7.08 تـــحـــت إدارة الــــعــــمــــالء 
مليارات، وإجمالي المحافظ 
بصفة األمانة 6.55 مليارات، 
بينما بلغ إجمالي صناديق 
ــدارة 4.25  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــار الـ ــمــ ــثــ ــتــ االســ
مليارات، وإجمالي الضمانات 
الـــــصـــــادرة لــمــصــلــحــة عــمــالء 
2.29 مــلــيــون ديـــنـــار، وأخـــرى 

.
ً
966.92 مليونا

وانـــــــــخـــــــــفـــــــــض إجـــــــمـــــــالـــــــي 
األصول المدارة ضمن أنظمة 
االستثمار الجماعي بنسبة 
ـــ 5 فــــي الـــمـــئـــة عــمــا  ــ تــــقــــارب الـ
كـــانـــت عــلــيــه فـــي عــــام 2021، 
إذ بلغ إجمالي هــذه األصــول 
نــحــو 2.41 مــلــيــار ديـــنـــار في 
نهاية العام الماضي، مقابل 

2.29 مليار في 2022. 
وبلغ إجمالي أصول أنظمة 
االستثمار الجماعي القائمة 
الــمــتــعــلــقــة بــــــاألوراق الــمــالــيــة 
ــار، عـــقـــاري  ــنــ 1.06 مـــلـــيـــار ديــ
، أسواق النقد 

ً
161.53 مليونا

، أدوات الدين 
ً
944.95 مليونا

، ملكية خاصة 
ً
55.34 مليونا

4.52 مــاليــيــن، قــابــض 26.49 
، الـــتـــعـــاقـــديـــة 12.53 

ً
مـــلـــيـــونـــا

.
ً
، ريت 28.05 مليونا

ً
مليونا

ــــت الــــصــــنــــاديــــق  ــمـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ واخـ
االســـتـــثـــمـــاريـــة عــــام الــتــحــدي 
2022 بالمحافظة على أرباح 
 
ً
إيجابية، إذ نجح 11 صندوقا

بــتــحــقــيــق مــكــاســب، فـــي حين 
سجل صندوق واحد خسارة 

بنسبة 4.8 في المئة.
وأضـــــــافـــــــت أن اإلقــــــفــــــاالت 
 2022 الـــــــســـــــنـــــــويـــــــة لــــــــعــــــــام 

ــردادات  ــ ــتــ ــ ــة اســ ــركــ ــهــــدت حــ شــ
ــق االســــتــــثــــمــــار،  ــاديــ ــنــ فـــــي صــ
تـــراوحـــت بــيــن 32 و0.54 في 
المئة، وفــي المقابل، حظيت 
صناديق استثمارية محدودة 
بــرغــبــة مــن الــمــســتــثــمــريــن في 
االستثمار، فيها حيث شهدت 
اشـــتـــراكـــات بــنــســبــة تــراوحــت 
 
ً
بين 27.8 و0.2 بالمئة، علما
أن بــعــض الــصــنــاديــق قــامــت 
بـــتـــوزيـــع أســـهـــم مــنــحــة خــالل 

الفترة الماضية.
مــصــادر اســتــثــمــاريــة قالت 
ــدة«، إن 2022 كــان  ــريـ ــجـ لــــ »الـ

 ومن أكثر األعوام 
ً
 صعبا

ً
عاما

ــام  ــن عــ ــ ــــب مــ ــعــ ــ  وأصــ
ً
ــا ــ ــــديـ ــــحـ تـ

»كـــورونـــا« بسبب الــتــداعــيــات 
الـــعـــديـــدة والــمــتــشــعــبــة ســـواء 
 
ً
 واقتصاديا

ً
 وماليا

ً
سياسيا

إذ تــراكــمــت وتــقــاطــعــت أزمـــة 
الــحــرب الــروســيــة األوكــرانــيــة 
مع تحدي الركود التضخمي 
وعـــبء السياسة النقدية من 
ارتـــفـــاعـــات مــتــتــالــيــة لــلــفــائــدة 
بـــــآلـــــيـــــة أربـــــــكـــــــت الـــــــــقـــــــــرارات 
ــك عــن  ــيــ ــاهــ االســــتــــثــــمــــاريــــة نــ
ــتــــي صـــدرتـــهـــا  ــيـــة الــ ــبـــابـ الـــضـ
الجهة المعنية وأربكت جموع 

 وشركات.
ً
المستثمرين أفرادا

ــادر، أن  ــ ــــصـ ــمـ ــ ــــت الـ ــافــ ــ وأضــ
ــبـــات األســــــــــواق الـــمـــالـــيـــة  ــلـ ــقـ تـ
الــعــالــمــيــة وانــعــكــاســهــا على 
السوق المحلي أظهر الفوارق 
الكبيرة في الرؤى للصناديق 
اإلســـتـــثـــمـــاريـــة، إذ ســجــل 11 
 من أصل 30 خسارة 

ً
صندوقا

بما يــعــادل 36.6% مــن حجم 
الصناديق بمختلف أنواعها.

وأكدت المصادر أن السوق 
المالي بات يتسم بالصعوبة 
ــيــــق الــــــعــــــوائــــــد إذ  ــقــ فـــــــي تــــحــ
اخــــتــــفــــت طــــــفــــــرات الــــصــــعــــود 

الجماعية، التي لم تكن تفرز 
الـــفـــوارق فـــي االحــتــرافــيــة في 
إدارة األصــــــول واالنــتــقــائــيــة 
لــــــــأســــــــهــــــــم الـــــتـــــشـــــغـــــيـــــلـــــيـــــة 
والــشــركــات الــدفــاعــيــة الــمــدرة 
وصـــاحـــبـــة األداء الــمــســتــدام 
ــات  ــ ــاربـ ــ ــــضـ ـــمـ  عـــــــن الــ

ً
ــدا ــ ــيــ ــ ــعــ ــ بــ

العنيفة والــمــخــاطــر العالية، 
وبــــات يــســيــر نــحــو االعــتــمــاد 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى الــتــداول 

المؤسسي.

● عيسى عبدالسالم
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الـــــتـــــقـــــى خــــبــــيــــر األحــــــيــــــاء 
والــتــنــمــيــة الــبــشــريــة د. خــالــد 
غـــطـــاس جـــمـــهـــوره بــالــكــويــت 
للحديث عن العالقات والقيم 
في أمسية ثقافية اجتماعية 
لدار فضفضة، والتي انطلقت 
في السادسة مساء أمس األول 
واستمرت حتى الثامنة، في 
فندق سان ريجنس الكويت، 

بحضور جماهيري كبير.
ورحبت مديرة دار فضفضة 
ــور،  ــحــــضــ ــالــ ــيــــســــى بــ ــال عــ ــ ــ ــبـ ــ ــ إقـ
مؤكدة أن »الهدف من الفعالية 
ــا لـــلـــرأي  ــ ــمـ ــ ــــو االســــتــــمــــاع دائـ هـ
اآلخر والتقبل، ألن التعصب ال 
يــجــلــب إال مــزيــدا مــن المشاعر 
السلبية التي تسعى الـــدار من 
خـــــالل أهــــدافــــهــــا إلـــــى تــقــلــيــلــهــا 
وتـــعـــزيـــز الــمــشــاعــر اإليــجــابــيــة 
مـــن خــــالل عــمــلــيــة الــفــضــفــضــة، 
وهــي نــوع من العالج النفسي، 
الــــــذي نـــحـــتـــاج لــــه فــــي عــصــرنــا 
الحالي، بعدما أصبحنا لألسف 
ــانــــي مـــــن شـــــرزمـــــة األســـــــرة  ــعــ نــ
والـــتـــجـــمـــعـــات، بــيــنــمــا تـــحـــاول 
»فــضــفــضــة« إعــــادة مــفــهــوم تلك 
المجالس التي تعالج مشاكلنا 
ــة«. ــمــ ــيــ ــلــ بـــــحـــــب وعـــــــــالقـــــــــات ســ
واســتــعــرض د. خــالــد غطاس 
خــــــــالل األمـــــســـــيـــــة 7 قــصــص 
مختلفة، تهدف فــي مجملها 
ــعــــرف عــــلــــى حــقــيــقــة  ــتــ إلــــــى الــ
اإلنــــــســــــان وحــــجــــم الـــتـــشـــابـــه 
الــكــبــيــر بــيــن األشــــخــــاص مــن 
ــر، »فــيــمــا  ــل أو الـــجـــوهـ ــداخــ الــ
ــارجــــي  يـــبـــقـــى الــــمــــظــــهــــر الــــخــ
لـــلـــشـــخـــصـــيـــة عــــلــــى مـــســـتـــوى 
السلوكيات والتصرفات هو 
نتيجة للبيئة واألفــكــار التي 
يحملها كــل مــنــا«، مــؤكــدا أن 
الحل في جميع األزمات التي 
يعيشها اإلنـــســـان الــمــعــاصــر 
هو التمسك بالفطرة السليمة 
والــقــيــم اإليــجــابــيــة وتــعــالــيــم 
ــان الــتــي تــدعــو اإلنــســان  األديــ
ــتـــزام والــوســطــيــة في  إلـــى االلـ

كل شيء.

اليأس واألمل

وحــــــــــــــــذر غــــــــطــــــــاس خـــــــالل 
ندوته، التي استعرض فيها 
الـــصـــراع الـــدائـــم بــيــن الــيــأس 

واألمل، من انجراف اإلنسان 
الــمــعــاصــر خــلــف كـــل مـــا هــو 
حــديــث، أو تقليد كــل جــديــد، 
أو االنبهار بصيحات العصر 
على مستوى األفكار أو حتى 
المظاهر، مؤكدا أن السعادة 
لــيــســت فــي اقــتــنــاء كــل شــيء، 
ــــل صـــيـــحـــة، وأن  ــتـــبـــع كـ أو تـ
الــســعــادة الــحــقــيــقــيــة الــثــابــتــة 
الــتــي ال تــقــبــل الــشــك هـــي في 
الرضا وتقبل النفس والناس 
ــاء والـــتـــعـــامـــل مــعــهــا  واألخــــطــ
دون االنجراف فيها، موضحا 
أن الـــفـــرق كــبــيــر بــيــن الــتــقــبــل 

واستسهال الخطأ.
ــن اســتــصــغــار  ــذر مـ كــمــا حــ
ــدا أن كــل  ــ ــؤكــ ــ الــــــبــــــدايــــــات، مــ
ــة  ــمـ خــــطــــأ فــــــــــادح وكــــــــل جـــريـ
ــــيء،  ــــن ال شـ كـــبـــيـــرة بـــــــدأت مـ
وأن اإلنسان حين يستصغر 
الــبــدايــات يــجــد نــفــســه ودون 
أن يشعر وقع في المحظور، 
مــضــيــفــا أن الـــنـــجـــاة هـــي فــي 
تجنب األخطاء في صورتها 
األولــى، التي ربما ال تتحمل 
أي خطأ، ولكن التبعات تقود 
إلـــى ســيــنــاريــوهــات أبــعــد ما 
ــكــــون عــــن الــــذهــــن بـــالـــوقـــت  تــ

الحاضر.
وعلى مــدى الــنــدوة تفاعل 

الــجــمــهــور مـــع الـــحـــوار الـــذي 
ــا فـــتـــح  ــ ــمـ ــ ــه غــــــطــــــاس، كـ ــقــ ــلــ خــ
ــة الــــتــــي  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــــألسـ الــــــمــــــجــــــال لـ
ــاع  ــ ــيـ ــ تـــــــمـــــــحـــــــورت حـــــــــــول ضـ
الـــهـــويـــة وتـــشـــتـــت الـــعـــالقـــات 
ــدى الـــفـــرد  ــ ــاب الــــوعــــي لـ ــيــ وغــ
حول نفسه وأسرته وأبنائه، 
مؤكدا أن اإلنسان يجد نفسه 
ــن يـــتـــخـــلـــى عــــن أنـــانـــيـــتـــه  ــيـ حـ
ــارج  ــ ــر خــ ــ ــبـ ــ ــا أكـ ــ ــدفـ ــ ــد هـ ــ ــجـ ــ ويـ
نــفــســه يــعــيــش مــن أجــلــه مثل 
أسرته أو أبنائه أو مساعدة 
الــمــحــتــاجــيــن، أو غــيــرهــا من 

األمــور اإلنسانية التي تعزز 
الـــروح وتمنحها هــدفــا أكبر 

للبقاء والعطاء.
جــديــر بــالــذكــر أن د. خــالــد 
غـــطـــاس ولــــد فـــي صـــيـــدا عــام 
1983، ونشأ في بلدته برجا، 
ودرس فــــي مــــدرســــة الــفــنــون 
ــل عــلــى  ــ ــــصـ ــة، وحـ ــيــ ــلــ ــيــ ــجــ اإلنــ
الــبــكــالــوريــوس فــي الكيمياء 
مــن جــامــعــة بــيــروت العربية، 
ثـــم الــمــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه 
في علوم األحياء من الجامعة 
األميركية في بيروت، وانتقل 

بـــعـــدهـــا إلــــى إســـبـــانـــيـــا حــيــث 
حــــاز الــمــاجــســتــيــر فـــي إدارة 
األعـــمـــال الــدولــيــة عـــام ٢٠٢١؛ 
ثم توجه إلى جامعة هارفرد 
 Authentic« لنيل شهادته في
 .»leadership management
وال تـــقـــتـــصـــر اهـــتـــمـــامـــاتـــه 
عــلــى الــبــحــث الــعــلــمــي وإدارة 
األعمال، بل تتخطاها لتشمل 
السلوك البشري وعلم النفس 
وحضارة الشرق األوسط من 
شـــعـــر وفـــــن وديــــــن وفــلــســفــة، 
ولقد حرص على توظيف هذا 
الشغف في محاولة نشر رؤاه 

وأفكاره في كتاباته.

»النفاق جميل«

ــد »... وكـــــــان الـــنـــفـــاق  ــعــ ويــ
« الـــــــكـــــــتـــــــاب األول 

ً
جـــــــمـــــــيـــــــال

ــم روايـــــــــات  ــ ــــضـ ــؤلــــف، ويـ ــمــ ــلــ لــ
فلسفية قــصــيــرة قــد ال تبدو 
مترابطة في البداية، إال أنها 
ــــك تـــجـــتـــمـــع بـــجـــوهـــرهـــا  ال شـ
ــا نــــحــــن بــــنــــي اإلنـــــســـــان،  ــنـ ــيـ فـ
وتـــــنـــــاقـــــش هــــــــذه الـــــــروايـــــــات 
معضالت اجتماعية وفردية 
ــان الــمــعــاصــر،  تـــواجـــه اإلنــــســ
إال أن الــكــاتــب ال يــقــدم حلوال 
ألي مــن تــلــك الــمــعــضــالت، بل 

يحاول بأسلوب مباشر وغير 
مباشر أن يفتح أبــواب الفكر 
لـــدى الـــقـــارئ لــيــتــأمــل مـــا آلــت 
إلـــيـــه دنـــيـــا الـــيـــوم مـــن فــقــدان 
للهوية، وإفراط في العقالنية، 
ومبالغة في االنفتاح، وإدمان 
عــلــى الــتــكــنــولــوجــيــا وغــيــرهــا 
مما يؤثر على جوهر اإلنسان 
ــبـــشـــريـــة كــالــحــب  وقـــــدراتـــــه الـ
ــيـــال  واألمــــــــل واإلبــــــــــداع والـــخـ

واإليمان، وغير ذلك.
ــار،  ــكــ ــذه األفــ ــ ولــتــجــســيــد هـ
قـــرر د. خــالــد إنـــشـــاء مــبــادرة 
إنــســانــيــة بــعــنــوان »الـــورشـــة« 
من مختلف األعمار واألطياف 
واألديــان، من شأنها محاربة 
الحياة الفردية وإعادة إحياء 
ــيــــم  ــاهــ ــفــ ــمــ ــــات والــ ــيـ ــ ــــوكـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
الــمــتــمــدنــة الــتــي بــاتــت نـــادرة 
مع هذا العصر، فهي بدورها 
تحاول إعادة اكتمال اإلنسان 
ــر مـــفـــاهـــيـــم  ــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ورقــــــيــــــه، وتـ
ــاء  ــمــ ــتــ ــل االنــ ــثــ اجــــتــــمــــاعــــيــــة مــ
والصداقة وغيرها، والهدف 
األساسي واألبرز للورشة هو 
بناء إنسان متوازن وحر على 

جميع الصعد.
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»فضفضة« تستضيف خالد غطاس في أمسية حول العالقات والقيم
استعرض بحضور جماهيري كبير7 قصص مختلفة تهدف للتعرف على حقيقة اإلنسان

خالل األمسية، استعرض د. 
غطاس 7 قصص مختلفة، 

تهدف في مجملها إلى 
التعرف على حقيقة اإلنسان 

وحجم التشابه الكبير بين 
األشخاص من الداخل 
أو الجوهر، »فيما يبقى 

المظهر الخارجي للشخصية 
على مستوى السلوكيات 

والتصرفات هو نتيجة للبيئة 
واألفكار التي يحملها كل 

منا«.

عزة إبراهيم

 الفضفضة 
عالج نفسي 
نحتاج إليه 
في عصرنا 

الحالي لتعزيز 
المشاعر 
اإليجابية

إقبال عيسى

 استصغار 
البدايات خطأ 

فادح يقود 
إلى الجريمة 
والوقوع في 

المحظور
خالد غطاس

خالد غطاس

جانب آخر من الحضور

من حضور األمسية

مكتبة البابطين تصدر العدد 
الـ 22 من »نوادر الكتب«

يضم باقة قّيمة مما تختزنه رفوفها
فـــي ســعــي مــكــتــبــة الــبــابــطــيــن 
ــر الــــعــــربــــي  ــعــ ــلــــشــ الـــــمـــــركـــــزيـــــة لــ
الـــمـــتـــواصـــل لــنــشــر مــــا تــخــتــزنــه 
ــتــــب،  ــكــ رفـــــوفـــــهـــــا مــــــن نــــــــــــوادر الــ
والتعريف بها، وتقديمها للقارئ 
والباحث العربي في ثوب قشيب، 
صـــدر الـــعـــدد الــــ 22 مـــن سلسلة 
»نوادر النوادر من الكتب«، وهي 
السلسلة التي تسعى من خاللها 
مكتبة البابطين إلطــالع القارئ 
والــبــاحــث الــعــربــي عــلــى الكثير 
مــن أوعــيــة الثقافة الــمــفــقــودة أو 
النادرة بأسواق النشر، لتوفرها 
له مكتبة البابطين، كي تعينه في 

إثراء أبحاثه.
ضــــــــم الــــــــعــــــــدد الــــــجــــــديــــــد مـــن 
 
ً
السلسلة بــيــن دفــتــيــه 80 كتابا

من أندر الكتب العربية والمعربة 
في شتى فروع المعرفة البشرية، 
ـــــوف مــكــتــبــة  ــتــــي تــضــمــهــا رفـ والــ
ــال األســـتـــاذ  الــبــابــطــيــن، حــيــث قــ
عبدالكريم البابطين في تصديره 
ــا نــعــرضــه عليكم من  لــلــعــدد: »مـ
خــالل نـــوادر الــنــوادر مــن الكتب 
ما هو إال التفاتة يسيرة من عين 
عابرة على تاريخ زاخر من األدب 
كان للعرب الحظوة الكبيرة في 
صــنــعــه، لــنــزيــح عـــن أغــلــفــة تلك 
الــكــنــوز غــبــار الــنــســيــان، ونفتح 
عليها نافذة يطل منها الدارسون 
والــمــهــتــمــون، حــتــى يــنــهــلــوا من 

فيض صفحاتها نمير العلوم«.
وتــتــوزع عــنــاويــن الــعــدد على 
ثـــالثـــة مـــحـــاور كـــبـــيـــرة: تـــواريـــخ 
الشعوب، وتاريخ األدب، وعلوم 
الـــديـــن، إضـــافـــة إلــــى اهــتــمــامــات 
ــلــــغــــة والــــطــــب،  أخــــــــــرى، مــــثــــل: الــ
ــائـــب  ودواويـــــــــــــن الــــشــــعــــر، وعـــجـ
ــلــــة، والــقــضــايــا  الـــعـــلـــوم، والــــرحــ

االجتماعية.
وفي الكتاب نتجول في تاريخ 
الشعوب والــدول، بين مصر في 
ــلـــي، وإيــــــــران فــي  عـــهـــد مــحــمــد عـ
نــهــضــتــهــا الـــحـــديـــثـــة، وشــمــالــي 
لــبــنــان فـــي حـــضـــاراتـــه الــقــديــمــة 
ــة، وفــــــــي صـــحـــائـــف  ــعــ ــابــ ــتــ ــتــ ــمــ الــ
تــــاريــــخ أرض الـــنـــوبـــة، ونـــدخـــل 

ــــي ثـــورتـــه  إلــــــى جـــبـــل الــــــــــدروز فـ
عــلــى الــفــرنــســيــيــن، وفــــي تــاريــخ 
ــقــــف أمـــــــام شـــوامـــخ  األعـــــــــالم. ونــ
الــتــاريــخ الــعــربــي، أشهرهم عمر 
بن الخطاب، حيث أبرز المؤلف 
محمد صبيح خصائص حكومة 
عمر، فهي تقوم على أربعة أسس: 
ــمــــســــاواة،  ــدل، والــــحــــريــــة، الــ ــ ــعـ ــ الـ

والشورى.
م آخر، 

َ
ويحدثنا الكتاب عن َعل

هو المعز الفاطمي فاتح مصر، 
ــاء الـــقـــاهـــرة،  ــنـ ــده تــــم بـ ــهـ ــــي عـ وفـ
ــر، وكـــان  ــ ــاء الــجــامــع األزهــ وإنـــشـ
ــات، مــثــل:  ــغـ ــلـ  مــــن الـ

ً
ــددا ــ ــ يــتــقــن عـ

البربرية، والصقلية والرومية، 
ودان له المغرب بأقاليمه الثالثة.

عبدالكريم البابطين

كرنفال »سما الدانات« فاق التوقعات
أقــيــم عـــرض كــرنــفــال »سما 
الــدانــات« فــي مجمع الــمــروج- 
الباحة الخارجية، بالتعاون 
ــو« والـــكـــاتـــب  بـــيـــن مـــنـــصـــة »ڤـــــ
ــرب بـــورحـــمـــة  ــعــ والــــمــــخــــرج يــ
والبرنامج الميداني التدريبي 

»ألوان يعرب«.
ــهــــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، أكــــدت  وبــ
رئــيــســة مــجــلــس إدارة »ڤــــو«، 
الشيخة عهود سالم العلي، أن 
مؤسسة »ڤو« تعتبر أول شركة 
ومؤسسة كويتية غير هادفة 
لتحقيق الــربــح على مستوى 
ــمــــواهــــب  ــــب ودعـــــــــم الــ ــدريـ ــ ــتـ ــ الـ
الشبابية، وأول مؤسسة في 
مــنــطــقــة الــــــدول الــعــربــيــة غير 
تابعة للحكومة، الفتة إلى أنها 
تعتبر مبادرة شخصية منها. 
وأوضــحــت الشيخة عهود، 
فــــي تـــصـــريـــح لـــــ »الــــجــــريــــدة«، 
أن وجــــــودهــــــا فـــــي »مــــــــــروج«، 
لــمــشــاهــدة الــمــســيــرة الــرائــعــة 
الــــتــــي قــــامــــت بـــهـــا الـــمـــواهـــب 
الــشــبــابــيــة الــكــويــتــيــة، والــتــي 
حملت شعار »سما الدانات«، 
الفــتــة إلــى أنــهــا فــكــرة شبابية 

بالكامل.
وأشــــــــــارت إلــــــى أن الـــهـــدف 
مــن الفعالية هــو إحـــداث نقلة 
 عــن الــتــدريــب 

ً
مختلفة تــمــامــا

األكاديمي، ليتحول إلى تدريب 
ميداني متكامل يضم أصحاب 
المواهب المختلفة، لتدريبها 
وتــطــويــرهــا، حــيــث شـــارك في 

 وشابة من 
ً
الفعالية 40 شابا

مختلف القطاعات في الكويت. 

نقلة نوعية

وأكدت العلي أن »ڤو« تحرص 
 على التطوير والتحديث، 

ً
دائما

ــتــــدريــــب إلـــى  مــــن خـــــالل نـــقـــل الــ
نــوعــيــة مــخــتــلــفــة تــمــثــل طــمــوح 
ــيـــث ال يــتــم  وأهــــــــــداف »ڤــــــــو«، حـ
 ،

ً
تدريب الشباب فقط أكاديميا

بل البد من التدريب العملي. 
ــا  ــهــ ــادتــ ــعــ وأعــــــــربــــــــت عـــــــن ســ
ــقـــق فــي  بـــــاإلنـــــجـــــاز، الــــــــذي تـــحـ
، بــواســطــة الــمــواهــب 

ً
45 يـــومـــا

الشبابية. وحول اختيار عنوان 
المسيرة بـ »سما الدانات«، قالت: 
»اختيار هذا االسم، للتعبير عن 
الــمــواهــب الشبابية الكويتية، 

بــاعــتــبــارهــم الـــدانـــة الــتــي يجب 
الــبــحــث عــنــهــا وإخـــراجـــهـــا، عن 
طريق ربط الماضي بالحاضر، 
مـــن خـــالل 4 لـــوحـــات أســاســيــة، 
هــي: الشباب كمواهب كويتية 
تمثل الرياضة، والعلوم، وريادة 
األعمال، والفن«، الفتة إلى أن كل 
لوحة من هذه اللوحات األربع 

تعكس هذا المفهوم.

تشجيع المواهب

ــــت الـــرئـــيـــســـة  ــالـ ــ بـــــــدورهـــــــا، قـ
التنفيذية لــشــركــة »ڤـــو« ريــهــام 
العيار، إن أهم ما يميز مسيرة 
»سما الــدانــات«، هو أنها تفوق 
ــتــــوقــــعــــات والـــنـــجـــاحـــات  ــل الــ ــ كـ

المعتادة. 
وأوضــحــت أن مسيرة »سما 

 من 
ً
ــا ــات« جـــــاءت انـــطـــالقـ ــ ــدانـ ــ الـ

حــــــــرص »ڤــــــــــو« عــــلــــى تــشــجــيــع 
الــــمــــواهــــب الــــشــــابــــة، لـــلـــخـــروج 
بإنجاز وفكرة جــديــدة، منوهة 
، حتى 

ً
بـــأن الــوقــت كـــان قــصــيــرا

ُيــخــرج اإلنــســان أفضل مــا لديه 
ــا ُيــــوضــــع تـــحـــت ضــغــط  ــنـــدمـ عـ

ن. معيَّ
من جهته، أكد المخرج يعرب 
بورحمة أن الهدف الرئيس من 
هــذا الــعــمــل، هــو تقديم التحية 

 أن 
ً
لــلــمــنــجــز الـــكـــويـــتـــي، مــبــيــنــا

المشروع مدته كانت 6 أسابيع 
ـــم خـــاللـــهـــا الـــطـــلـــبـــة أســـس 

َّ
ــل تـــعـ

اإلنتاج، من خالل فنون العمل، 
ــرج مـــــشـــــروع طـــالبـــي  ــ ــ حــــتــــى خـ
أبــهــر جميع مــن شــاهــدة، حيث 
الموسيقى والــلــحــن والكلمات 
والــغــنــاء، إضــافــة إلـــى التنظيم 
واإلخــــــــــــراج الــــحــــركــــي، وكـــذلـــك 
 كتابة 

ً
إخـــراج الــصــورة، وأيــضــا

السيناريو واألفكار.

عهود العلي

من الكرنفال

● فضة المعيلي

● فضة المعيلي

رهف محمد: عملنا في مسلسل
»دفعة لندن« بكل حب

وضــــــعــــــت الـــــفـــــنـــــانـــــة رهـــــف 
مــحــمــد مــجــمــوعــة مـــن الــصــور 
عــلــى حسابها بـــ »إنــســتــغــرام«، 
ــي مسلسل 

َ
تــجــمــعــهــا مـــع فــنــان

»دفعة لندن«، وكتبت: »الحمد 
ــه، انـــتـــهـــيـــنـــا مــــــن تـــصـــويـــر  ــ ــلـ ــ لـ
ــة لــــنــــدن(، الـــذي  ــعـ مــســلــســل )دفـ
ــيـــعـــرض فــــي رمــــضــــان عــلــى  سـ
تلفزيون إم بي سي«، ووصفت 
أيــــام الــتــصــويــر بــأنــهــا متعبة، 
لكنها ال تنسى، حيث أعطتها 
فرصة التعرف على أشخاص 

 لديها.
ً
تركوا أثرا

ــــت رهــــــف: »إن شـــاء  ــافـ ــ وأضـ
الله راح تشوفون عمل جميل 
يسعدكم، والحب بين الكاست 
ــلــــى الــــشــــاشــــة.  بـــتـــشـــوفـــونـــه عــ
اشتغلنا على العمل بكل حب 

إلى آخر دقيقة«.
مسلسل »دفعة لندن« تأليف 
الــكــاتــبــة هــبــة مــشــاري حــمــادة، 
وإخــراج محمد بكير، ويشارك 
ــدد كــبــيــر مــــن الـــنـــجـــوم،  ــ فـــيـــه عـ
مـــنـــهـــم: لــــولــــوة الــــمــــال، ولــيــلــى 
ــرانــــي،  ــزهــ ــيــــال الــ عـــبـــدالـــلـــه، ومــ
وصمود المؤمن، وروان مهدي، 

وحمد أشكناني.
رهف محمد

وفاة المطربة شريفة فاضل... »أم البطل«
قــالــت عائلة المطربة المصرية شريفة فــاضــل، أمـــس، إنها 
 عن ساحة الفن، لكن صدى أغنياتها 

ً
توفيت بعد أن غابت عقودا

 في وجدان الجمهور.
ً
ظل حاضرا

وكتب ابــن شقيقها، طــارق نــدا، على صفحته بـ »فيسبوك«: 
»توفيت إلى رحمة الله تعالى عمتي أم البطل الفنانة المرحومة 
شريفة فاضل. صالة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة بعد 

صالة العصر، والدفن في مقابر العائلة«.
ُولدت شريفة فاضل بالقاهرة في الثالثينيات باسم فوقية 
 ،

ً
محمود أحمد ندا، وكان لوالدتها دور أساسي في دعمها فنيا

في ظل معارضة والدها لخوضها هذا المجال. 
كمل دراستها فيه. ظهرت 

ُ
التحقت بمعهد التمثيل، لكنها لم ت

ألول مرة على الشاشة في فيلم »األب« عام 1947، وعملت لفترة 
قصيرة باإلذاعة مع اإلعالمي الشهير بابا شارو، قبل أن تتزوج 
، قبل أن 

ً
 واحـــدا

ً
من الفنان السيد بدير، الــذي أخــرج لها فيلما

ينفصال. 

م لها الموسيقار محمد الموجي أولــى أغنياتها )أمانة  قــدَّ
مــا تسهرني يــا بــكــرة(، الــتــي كــانــت ذات طــابــع عــاطــفــي، لكنها 
 في القالب الشعبي، الذي فتح لها أبواب الشهرة. 

ً
تميزت الحقا

م  وتعاونت بشكل وثيق مع الملحن والمغني منير مراد، الذي قدَّ
لها مجموعة كبيرة من أنجح أغانيها، مثل: »حارة السقايين« 
و»فــــالح« و»الــشــيــخ مــســعــود« و»الــلــيــل« و»آه مــن الــصــبــر«، كما 
تعاونت مــع كبار الملحنين، مثل: ريــاض السنباطي، وبليغ 

حمدي، وسيد مكاوي، ومحمود الشريف.
وفي حقبة السبعينيات قدمت أغنية »أم البطل«، تأليف نبيلة 
قنديل، وألحان علي إسماعيل، بعد وفاة ابنها سيد السيد بدير 
 في شارع 

ً
في حرب االستنزاف. وأسست مسرح منوعات شهيرا

الهرم، وقدمت حفالت غنائية في العديد من البلدان العربية، 
منها: تونس ولبنان والــكــويــت. وشــاركــت فــي عــدد مــن األفــالم 
السينمائية، منها: »حارة السقايين« و»سلطانة الطرب« و»تل 

شريفة فاضلالعقارب«، كما قدمت بعض المسرحيات الغنائية.

https://www.aljarida.com/article/16597
https://www.aljarida.com/article/16596
https://www.aljarida.com/article/16595
https://www.aljarida.com/article/16592
https://www.aljarida.com/article/16590
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سلة أخبار

فشلت الشرطة 
الباكستانية مجددًا أمس، 

في إلقاء القبض على 
رئيس الوزراء السابق 

عمران خان )70 عامًا( في 
الهور، بسبب  تنظيم 
أنصاره لتجمع كبير 

بمحيط منزله للحيلولة 
دون توقيفه.

وقالت الشرطة إنها 
حاولت اعتقال خان 

لكنها لم تعثر عليه في 
غرفته، محذرة من عواقب 
عرقلة تنفيذ أمر املحكمة 
األخير باعتقاله للمثول 
أمامها بتهمة بيع هدايا 
حكومية وإخفاء أصوله.

وجاء أمر املحكمة 
باالعتقال في يوم من 

الدراما القضائية - 
السياسية في باكستان 

حيث قضت ثالث محاكم 
أخرى في نفس اليوم بأن 
خان محصن من االعتقال 

بتهم منفصلة تتعلق 
باإلرهاب ومحاولة قتل 

سياسي منافس والفساد.

الشرطة الباكستانية تفشل 
في اعتقال عمران خان

اندلعت صدامات عنيفة 
بني الشرطة ومتظاهرين 

أمام البرملان في أثينا، 
أمس، خالل تجّمع 

احتجاجي بعد حادث 
القطار في اليونان الذي 
أودى بحياة 57 شخصا 

مساء الثالثاء املاضي.
وأضرم متظاهرون 

النار في حاويات 
نفايات، وألقوا زجاجات 

مولوتوف، فيما رّدت 
الشرطة بإلقاء قنابل 

غاز مسيل للدموع 
وقنابل صوتية في وسط 

العاصمة اليونانية.
وخالل دقائق تم إخالء 

ساحة سينتاغما الكبيرة 
أمام البرملان من 12 ألف 

متظاهر، حسب أرقام 
الشرطة، كانوا متجمعني 

ملطالبة السلطات 
بمحاسبة املسؤولني بعد 

حادث االصطدام بني 
قطارين كانا يسيران على 

سّكة واحدة.
وأثار الحادث غضبا 

عارما ملا كشفه من 
إهمال وعيوب في السكك 

الحديد.

أثينا: صدامات خالل 
احتجاجات على حادث القطار

في مؤشر إلى تصاعد التوترات 
االستراتيجية حول العالم 

قررت الصين زيادة إنفاقها 
العسكري، أسوة بدول أخرى 
.

ً
مثل اليابان وألمانيا خصوصا

أعــلــنــت الـــصـــيـــن، أمـــــس، زيــــادة 
ــام 2023  ــعـ مــيــزانــيــتــهــا لـــلـــدفـــاع لـ
وســط التوتر مع الــدول اآلسيوية 
ــات الــمــتــحــدة،  ــواليــ الـــمـــجـــاورة والــ
وحتى حلف شمال األطلسي على 

خلفية تصاعد نفوذها.
ووفق مشروع الموازنة، الذي تم 
تقديمه في الجلسة األولى للمجلس 
الــوطــنــي لــنــواب الشعب الصيني 
في بكين، ستزداد ميزانية الدفاع 
الصينية بنسبة 7.2 بالمئة، وهي 
أعلى نسبة منذ 2019، في تسارع 

طفيف عن العام الماضي )+7.1(.
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء الصيني 
المنتهية واليــتــه، لي كه تشيانغ، 
في كلمة أمــام نحو 3000 مندوب 
في قاعة الشعب الكبرى »إن عدم 
اليقين آخــذ بـــاالزديـــاد فــي البيئة 
 أن »محاوالت 

ً
الخارجية«، مضيفا

االحتواء القادمة من الخارج تتكثف 
بال توقف«.

ــا إلـــــى »تـــكـــثـــيـــف« تـــدريـــب  ــ ــ ودعـ
الجيش، وإلى »االستعداد للقتال«، 
بينما يتصاعد التوتر الصيني - 
 حول مسألة 

ً
األميركي، خصوصا

تايوان.
وستخصص الــصــيــن 1553.7 
مــلــيــار يـــــوان )225 مــلــيــار دوالر( 
لنفقات الــدفــاع، وهــي ثاني أعلى 
ميزانية فــي العالم بعد الــواليــات 
المتحدة التي تزيد عنها بحوالي 
3 أضعاف، غير أن األرقام الصينية 

موضع تشكيك.
وأوضــح مدير معهد سياسات 
األمــــن والتنمية فــي ستوكهولم، 
 
ً
نيكالس سفانستروم، أن »قسما

 من أبحاث )الصين( العسكرية 
ً
كبيرا

مثل الصواريخ والدفاع اإللكتروني 
وغير ذلك غير مدرجة في نفقاتها 
العسكرية، بل تعتبر من فئة البحث 

والتنمية المدنيين«.
وتبقى زيادة الميزانية الدفاعية 
الصينية دون 10 بــالــمــئــة للعام 
الــثــامــن عــلــى الـــتـــوالـــي، غــيــر أنــهــا 
تثير ريــبــة الـــدول الــمــجــاورة التي 
تقوم نزاعات جغرافية بينها وبين 
الصين. ومن هذه الدول الهند التي 
 كثيرة اشتباكات على 

ً
تندلع أحيانا

طول حدودها المشتركة مع الصين 
في منطقة الهيماليا، واليابان التي 

تتنازع مع الصين السيطرة على 
جزر سنكاكو أو دياويو، بحسب 
تسميتها الصينية، والفلبين التي 
تشهد بانتظام حوادث مع الصين 
حــول السيادة على جــزر في بحر 

الصين الجنوبي.
كـــمـــا تـــثـــيـــر الـــصـــيـــن مـــخـــاوف 
الـــغـــربـــيـــيـــن، واتـــــهـــــم مـــســـؤولـــون 
ها 

ّ
 الصين بأن

ً
أميركيون كبار أخيرا

تخطط الجتياح تايوان بعد بضع 
 
ً
ا سنوات العتبارها الجزيرة جزء

من أراضيها، كما اتهمتها واشنطن 
بــإرســال »أســـطـــول« مــن المناطيد 

العسكرية للتجسس على العالم.
ــــذي  ــلــــســــي الـ ــلـــف األطــ ــتـــى حـ حـ
 في أوروبا، 

ً
تتركز جهوده تقليديا

ــمـــاضـــي أن  ــام الـ ــعــ يــعــتــبــر مـــنـــذ الــ
 »

ً
العمالق اآلسيوي يطرح »تحديا

لـ »مصالح« دوله.
غير أن الصين تنفي أن تكون 
، مؤكدة أن جيشها 

ً
تشكل تهديدا

»دفاعي«، وتشير إلى أنها ال تملك 

ســوى قــاعــدة عسكرية واحـــدة في 
الــخــارج فــي جيبوتي، فيما تقيم 
الــواليــات المتحدة مئات القواعد 

في العالم.
كما أن نفقاتها العسكرية تبقى 
دون 2 بالمئة من إجمالي ناتجها 
المحلي، مقارنة مع حوالى 3 بالمئة 

بالنسبة لواشنطن.

لكن كيف تنفق الصين هذه 
المبالغ؟

ذكر خبير الجيش الصيني في 
جامعة التكنولوجيا في نانيانغ 
بـــســـنـــغـــافـــورة، جــيــمــس شـــــار، أن 
الميزانية »تستخدم لزيادة رواتب 
ــــروط  الـــعـــســـكـــريـــيـــن وتــــمــــويــــل شـ
تـــدريـــب أفــضــل والـــحـــصـــول على 

.»
ً
معدات أكثر تطورا

كما لفت نيكالس سفانستروم 
ــى أن »الــــصــــيــــن تــســتــثــمــر فــي  ــ إلــ
ــلــــى الــــســــيــــطــــرة عــلــى  قــــدرتــــهــــا عــ

تايوان، وإبقاء الواليات المتحدة 
خارج المنطقة«.

 
ً
اليابان أيضا

ورأى سفانستروم أن »شمال 
شـــرق آســيــا يشهد ســبــاق تسلح، 
ــقـــدرات الصينية  يــشــّكــل تــعــزيــز الـ

محركه«.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، زادت دول 
ــــرى مـــن الــمــنــطــقــة ميزانياتها  أخـ
العسكرية لــعــام 2023 على غــرار 
كــوريــا الــجــنــوبــيــة )+4.4 بالمئة( 

والهند )+13 بالمئة(.
وتـــعـــتـــزم الـــيـــابـــان الـــتـــي عــدلــت 
 عقيدتها العسكرية الدفاعية، 

ً
أخيرا

مضاعفة ميزانيتها الدفاعية لتصل 
إلى 2 بالمئة من إجمالي ناتجها 

المحلي بحلول 2027.
وقــال جيمس شــار إن »الصين 
 لــلــغــرب والــنــظــام 

ً
تــشــّكــل تـــحـــديـــا

ــات  ــواليــ ــوده الــ ــقــ ــــي الـــــــذي تــ ــدولـ ــ الـ

ــة الـــحـــرب  ــايـ ــهـ ــنـــذ نـ الـــمـــتـــحـــدة« مـ
العالمية الثانية.

ــه أضــــاف أنــــه »مــــن الــمــؤكــد 
ّ
لــكــن

عـــلـــى الــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري، أقــلــه 
على المديين القريب والمتوسط، 
أنها غير مستعدة لتحدي وضع 
واشنطن بصفتها القوة العسكرية 
 إلــى أن 

ً
األولـــى في العالم«، مشيرا

الجيش الصيني »سيواصل على 
األرجــح القيام بعمليات عسكرية، 

لكن دون عتبة الحرب«.
وشدد المعهد الدولي للبحث 
حـــــول الــــســــالم فــــي اســتــوكــهــولــم 
عــلــى أن الـــواليـــات الــمــتــحــدة هي 
الدولة التي تخصص أكبر نفقات 
عسكرية فــي الــعــالــم، بلغت 801 
مليار دوالر عام 2021، وفق آخر 

األرقام المتوافرة.
وبعد الواليات المتحدة تأتي 
الـــصـــيـــن )293( فــالــهــنــد )76.6( 
والمملكة المتحدة )68.4( وروسيا 

.)65.9(

على صعيد آخـــر، قــال لــي إنه 
بعد 3 سنوات من التباطؤ بسبب 
القيود المفروضة على مكافحة 
كـــوفـــيـــد -19 »يـــشـــهـــد االقـــتـــصـــاد 
«، لكن 

ً
 مــتــيــنــا

ً
الصيني انــتــعــاشــا

الـــهـــدف الــمــحــدد لــــ 2023 الــبــالــغ 
»حــوالــى 5 فــي الــمــئــة«، هــو واحــد 

من األدنى منذ 5 سنوات.
ودعا لي إلى »إعــادة التوحيد 
 
ً
الــســلــمــي« مـــع تــــايــــوان، مــضــيــفــا
»بما أننا صينيون نعيش على 
ــــوان أســــرة  ــايـ ــ ـــي مــضــيــق تـ

َ
ضـــفـــت

ــة الـــــدم،  واحــــــــدة تــجــمــعــهــا رابــــطــ
يــــجــــب عـــلـــيـــنـــا تــــعــــزيــــز الــــتــــبــــادل 
االقتصادي والثقافي والتعاون 
ــوان، وتحسين  ــايـ عــبــر مــضــيــق تـ
األنظمة والسياسات التي تسهم 
في رفاهية مواطنينا في تايوان«.

وردت حكومة تايوان على ذلك، 
داعية إلــى احترام التزام الشعب 
التايواني بالمفاهيم األساسية 
للسيادة والديموقراطية والحرية.

مندوبون مشاركون في اجتماع المجلس الوطني لنواب الشعب يتوافدون إلى قاعة الشعب الكبرى في بكين أمس )رويترز(

ترامب: »رئاسية 2024« معركة وجودية ونهائية
»راعية أوبرا« تفتتح الترشيحات الديموقراطية لمنافسة بايدن

قــال الــرئــيــس األمــيــركــي الــســابــق دونــالــد 
ترامب، ليل السبت ـ األحد، في ختام »مؤتمر 
العمل السياسي المحافظ«، إن االنتخابات 
الــرئــاســيــة المقبلة فــي بـــالده خـــالل 2024، 
 إياها 

ً
ستكون »معركة وجــوديــة«، واصــفــا

 بـ »المعركة األخيرة«.
ً
أيضا

وحمل ترامب بعنف على الجمهوريين 
»المتعصبين واألغبياء«، وقّدم نفسه على 
أنــــه الــمــرشــح الــوحــيــد النــتــخــابــات 2024، 
الـــقـــادر عــلــى إنــقــاذ الـــواليـــات الــمــتــحــدة من 
الــديــمــوقــراطــيــيــن »ذوي الــنــزعــة الــحــربــيــة 

الشيوعية البذيئة«.
وفـــــــــي الـــــــيـــــــوم األخـــــــيـــــــر مـــــــن الــــمــــؤتــــمــــر 
ــرامـــب لـــمـــدة ســاعــة  ــّدث تـ الـــجـــمـــهـــوري، تـــحـ
 أمضى معظمها في 

ً
وأربعين دقيقة تقريبا

إهانة أعدائه من اليسار واليمين.
وشــــدد عــلــى أن الــنــاخــبــيــن األمــيــركــيــيــن 
ســئــمــوا »الـــعـــائـــالت الــســيــاســيــة الــمــتــجــذرة 
في الحزبين )الجمهوري والديموقراطي( 
ومصالح خاصة متعفنة« وأنصار »حروب 

خارجية ال نهاية لها«.
ــه الــــمــــســــاعــــدة األمـــيـــركـــيـــة  ــد رفــــضــ ــعــ وبــ
 
ً
ــال تــــرامــــب: »ســنــشــهــد حــربــا ألوكـــرانـــيـــا، قــ
عالمية ثالثة إذا لــم يحدث شــيء بسرعة، 
وأنا المرشح الوحيد الذي يمكنه أن يقطع 
هذا الوعد: سأمنع الحرب العالمية الثالثة«، 

 بوقف الحرب بيوم واحد.
ً
متعهدا

وتعّهد ترامب خالل المؤتمر الذي تغّيب 
عنه عــدد من القادة الجمهوريين، أبرزهم 
حــاكــم فـــلـــوريـــدا رون ديــســانــتــيــس ونــائــب 
ــايـــك بـــنـــس بـــبـــنـــاء 10  الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق مـ
مــدن جديدة، ومنح مكافآت لآلباء لزيادة 

اإلنجاب، والتخلص من المباني القديمة.
ــطـــات الــقــضــائــيــة  ــلـ واتــــهــــم تــــرامــــب الـــسـ
بالتحول إلى دمية في يد اليسار الراديكالي 
 على 

ً
واستخدامها العدالة سالحا، مشددا

أنه لن ينسحب من السباق الرئاسي 2024 

إذا وّجهت إليه تهمة في أي من التحقيقات 
الجنائية التي يواجهها.

الى ذلك، وبعد 4 سنوات من إخفاقها في 
االقــتــراع التمهيدي للحزب الديموقراطي، 
أعلنت مــاريــان ولــيــامــســون )مــؤلــفــة الكتب 
 عن الروحانيات والرفاهية(، 

ً
األكثر مبيعا

والتي توصف بأنها »راعية أوبرا وينفري«، 
حها لالنتخابات الرئاسية 

ّ
أمس األول، ترش

فــي 2024، لتصبح أول منافسة للرئيس 
حه 

ّ
جو بايدن الذي لم يعلن حتى اآلن ترش

المتوقع.

ترامب يلقي خطابه أمس األول )رويترز(

الصين تزيد إنفاقها العسكري بأعلى نسبة منذ الصين تزيد إنفاقها العسكري بأعلى نسبة منذ 20192019

نتنياهو يسعى الحتواء الغضب من »محو حوارة«
اعتراض عسكري على »االنقالب القضائي« والمعارضة تشترط التجميد قبل الحوار

سعى رئيس الــوزراء اإلسرائيلي بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، أمــــس، إلـــى تخفيف حـــدة الغضب 
العالمي من دعــوة وزيــر المالية واالستيطان 
اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش إلى 
محو بلدة حوارة الفلسطينية، التي تعّرضت 
ألعمال عنف انتقامية من مستوطنين األسبوع 
ــمــــاضــــي. ووصـــــــف نـــتـــنـــيـــاهـــو تــصــريــحــات  الــ
سموتريتش بأنها »غير الئقة«، لكنه لم يوجه 
 قـــوى خــارجــيــة 

ً
الـــلـــوم لــســمــوتــريــتــش، مــتــهــمــا

ــال عـــنـــف ارتــكــبــهــا  ــمــ ــن شـــــأن أعــ بــالــتــقــلــيــل مــ
فلسطينيون مثل مقتل شقيقين إسرائيليين 
قـــرب حــــوارة قــبــل انــــدالع األعـــمـــال االنتقامية 
التي تخللها مقتل فلسطيني وجرح العشرات 

وإحراق العشرات من المنازل والممتلكات. 
وكتب رئيس الوزراء عبر »تويتر« يقول: 
 أن نعمل على تخفيف 

ً
»من المهم لنا جميعا

حدة الخطاب، وتلطيف الجو«. ووّجه الشكر 
لــســمــوتــريــتــش ألنــــه أوضـــــح أن »اخـــتـــيـــاره 

للكلمات كان غير الئق«.
ــازلــــت أنــتــظــر إدانــــــة مـــن جــانــب  ــابــــع: »مــ وتــ
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة لــمــقــتــل الــشــقــيــقــيــن 
 على أن »إسرائيل تنتظر من 

ً
يانيف«، مشددا

المجتمع الدولي اإلصرار على أن تدين السلطة 
الفلسطينية هذا الهجوم. والمجتمع الدولي لم 
 الطرف 

ّ
يكتف بأنه لم يفعل ذلك، بل واصل غض

عن انتشار تحريض السلطة«. 

ومع تكّهن أوساط إسرائيلية بأن اإلدارة 
األميركية ستتجاهل سموتريتش عندما 
يزور واشنطن، األحد المقبل، تراجع الوزير 
اإلسرائيلي عن تصريحاته، لكنه لم يقدم 

.
ً
اعتذارا

وقال: »خانني التعبير بدافع االنزعاج«. 
وكتب عبر »تويتر« إنه لم يقصد الدعوة إلى 
إيــذاء المدنيين األبــريــاء، ومــا قاله بلحظة 

غضب.
في هذه األثناء، كشف موقع أكسيوس، 
أن  الخارجية األميركية اجــرت مــشــاورات 
داخــلــيــة حــول مــا إذا كــانــت سترفض منح 
 أنه في 

ً
سموتريتش تأشيرة دخول، مضيفا

حال تم ذلك فستكون خطوة غير مسبوقة 
في العالقة بين البلدين. 

وأكـــد مــســؤول إســرائــيــلــي كبير للموقع 
األميركي أن مسؤولي وزارة الخارجية في 
األيام األخيرة قد »ألمحوا« للدبلوماسيين 
اإلسرائيليين بأنهم سيكونون سعداء إذا 

قرر سموتريتش إلغاء رحلته.
وأوضح مسؤول أميركي آخر أنه حتى إذا 
قرر سموتريتش المضّي بالزيارة للمشاركة 
فــــي اجـــتـــمـــاع مــنــظــمــة »إســــرائــــيــــل بـــونـــدز« 
التي تطرح سندات مالية دولية للحكومة 
اإلسرائيلية، فلن يلتقي به أي مسؤول في 

إدارة بايدن.

وجاء ذلك غداة مطالبة الواليات المتحدة 
لنتنياهو وكل مسؤول إسرائيلي بـ »التبرؤ 
العلني« من تصريحات سموتريتش التي 
أثارت موجة انتقادات عربية ودولية وسط 
مخاوف من تصاعد أعمال العنف باألراضي 

المحتلة. 
ــــدر نـــائـــب رئـــيـــس الـــــوزراء  ــــك، أصـ إلــــى ذلـ
اإلسرائيلي وزير المالية وزير العدل، ياريف 
ليفين، ورئــيــس لجنة الــدســتــور، سيمحا 
 رحبوا فيه بمبادرة 

ً
 مشتركا

ً
روتمان، بيانا

المنظمات االقتصادية الرائدة والداعية إلى 
إجــراء حــوار  حول »اإلصــالح المطلوب في 
النظام القضائي« دون شــروط مسبقة من 
المعارضة التي واصلت حشد الشارع ضد 

الخطوة لألسبوع التاسع على التوالي. 
 عــلــى الـــدعـــوة الــحــكــومــيــة، اشــتــرط 

ً
وردا

عــضــو »الــكــنــيــســت« الــمــعــارض وزيـــر األمــن 
الــســابــق، بيني غانتس، »تجميد خطوات 

إقرار التشريع« قبل اي حوار.
م عشرات اآلالف 

ّ
وليل السبت ـ األحد، نظ

احتجاجات في وسط تل أبيب وعــدة مدن 
أخرى ضد »االنقالب القضائي«، فيما أعلن 
ــل 40   مـــن أصــ

ً
 احــتــيــاطــيــا

ً
نــحــو 37 طــــيــــارا

 بـــ »وحـــدة النخبة« فــي ســالح الجو 
ً
عــضــوا

اإلســرائــيــلــي أنــهــم سيتغيبون عــن تــدريــب 
 على التعديالت.

ً
مجدول احتجاجا

أمير قطر ينتقد تسييس مساعدات زلزال سورية
 لسيادتها

ً
دمشق تعتبر زيارة رئيس األركان األميركي إلى »الشمال« انتهاكا

عـــّبـــر أمـــيـــر قــطــر الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل 
ثاني، أمس، في كلمة خالل افتتاح مؤتمر األمم 
 في العاصمة 

ً
المتحدة المعني بأقل البلدان نموا

القطرية الدوحة، عن استغرابه لتأخر وصول 
 
ً
المساعدات لضحايا الزلزال في سورية، قائال
إن من الخطأ استغالل المساعدات اإلنسانية 
لتحقيق أغــراض سياسية، في انتقاد ضمني 

للحكومة السورية. 
وتعد قطر واحــدة من عدة دول بالمنطقة 
ــلـــي الـــمـــجـــمـــوعـــات الــمــســلــحــة  ــاتـ ــقـ دعــــمــــت مـ
الـــمـــعـــارضـــة فـــي الـــحـــرب األهـــلـــيـــة الـــســـوريـــة، 
وانتقدت من قبل مساعي بعض الدول لتطبيع 
 بهذا 

ً
العالقات مع دمشق، كما تمسكت أخيرا

الموقف بعد أن بادرت عدة دول عربية بينها 
مصر واألردن الى زيادة عالقاتها مع دمشق.

وجــاء موقف الشيخ تميم بعد ساعات 
مــن زيـــارة رئــيــس هيئة األركــــان األميركية 
المشتركة، الجنرال مارك ميلي، المفاجئة 
الــى قــاعــدة فــي شــمــال شــرق ســوريــة، حيث 
د القوات األميركية الموجودة في هذا 

ّ
تفق

البلد منذ نحو 8 أعـــوام لمحاربة تنظيم 
داعش. 

وكــان ميلي توجه جــّوا إلــى سورية لتقييم 
الجهود المبذولة لمنع عــودة ظهور الجماعة 
المتشددة، ومراجعة إجـــراءات حماية القوات 
األميركية من الهجمات، بما في ذلك من الطائرات 
المسّيرة التي تطلقها فصائل مدعومة من إيران.

ولدى سؤاله من صحافيين مرافقين له عّما 
إذا كان يعتقد أن نشر حوالي 900 جندي أميركي 
في سورية يستحق المخاطرة، ربط ميلي المهمة 
 »نعم. 

ً
بأمن الواليات المتحدة وحلفائها، قائال

أعتقد أن إلحاق هزيمة دائمة بتنظيم داعش 
واالســتــمــرار في دعــم أصدقائنا وحلفائنا في 
المنطقة... أعتقد أن هذه مهام ضرورية يمكن 

القيام بها«.
وبــعــد ســاعــات مــن الــصــمــت، دانــــت دمــشــق، 
أمــس، زيــارة ميلي الى شمال سورية، وعّدتها 
 صارخا لسيادتها ووحدتها، وطالب 

ً
انتهاكا

مصدر في وزارة الخارجية السورية واشنطن بـ 
»التوقف عن انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة 

لــلــقــانــون الـــدولـــي ووقــــف دعــمــهــا لميليشيات 
مسلحة انفصالية«، في إشارة الى قوات سورية 
الــديــمــوقــراطــيــة )قــــســــد(، الـــتـــي يــشــّكــل األكـــــراد 
غالبيتها والمدعومة من واشنطن، والتي تدير 

مناطق واسعة من البالد عبر إدارة مدنية. 
ر موقف قطر والتحركات األميركية 

ّ
ويؤش

األخــيــرة بما فيها زيــــارة ميلي، وكــذلــك تــردد 
السعودية فــي اســتــعــادة الــعــالقــات مــع األســد، 
لت 

ّ
إلى أن موجة التطبيع مع دمشق التي تمث

باتصاالت رفيعة غير مسبوقة منذ 2011 أجراها 
الرئيس المصري والعاهل البحريني بالرئيس 
ي 

َ
السوري بشار األسد وزيارات وزيَري خارجيت

األردن ومصر ووفد برلماني عربي الى دمشق 
للقاء الرئيس السوري، والتي جاءت بعد الزلزال 
المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب 

سورية، قد تكون وصلت إلى ذروتها. 
ومـــن الــمــقــرر أن تعقد الــقــمــة الــعــربــيــة قبل 
نهاية الشهر في الرياض، إال أن الدعوات لم 
تــوزع ولــم يتضح موعد االجتماع وإذا كان 

سيشهد إعادة سورية للجامعة العربية.

السيسي والسوداني يجددان االلتزام 
بالتعاون بين مصر والعراق واألردن

• القاهرة - حسن حافظ
أجرى رئيس الحكومة العراقية محمد السوداني، 
أمس، زيارة للقاهرة، استقبله خاللها الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي، وجدد الطرفان خاللها االلتزام 
بــآلــيــة الــتــعــاون الــثــالثــي، الــتــي تــضــم مــصــر والــعــراق 
واألردن. وخــالل استقباله السوداني، عبر السيسي 
عن االعــتــزاز بالعالقات االستراتيجية بين البلدين، 
وأشار إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما 
 دعم مصر الثابت ألمن 

ً
يتعلق بمساندة العراق، مؤكدا

واستقرار العراق.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار 
أحمد فهمي، إن السيسي أكد خالل اللقاء، الذي حضره 
كذلك رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزير 
الخارجية المصري سامح شكري، حرص مصر على 
تفعيل وتنويع أطر التعاون الثنائي المشترك في شتى 
المجاالت السياسية واالقتصادية والتجارية والثقافية، 
واإلسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، 
إضافة إلى مواصلة العمل في إطار آلية التعاون الثالثي 

مع المملكة األردنية الشقيقة.

وأضاف فهمي أن السوداني أشاد من جانبه بـ »الدور 
المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المشترك 
في مواجهة األزمــات والتحديات الراهنة بالمنطقة، 
 يــحــتــذى بــه فــي الــحــفــاظ على 

ً
ــــذي يــعــد نــمــوذجــا والـ

االستقرار والنهوض باألوضاع التنموية واالقتصادية 
واالجتماعية«.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر حــول عــدد من 
القضايا العربية واإلقليمية ذات االهتمام المشترك، 
حيث اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق 
المكثف للتصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، 
بما يحقق آمال شعوبها في العيش بسالم واستقرار.
 ولــــم يــتــضــح مـــا إذا كــــان الــجــانــبــان تــطــرقــا إلــى 
االســـــتـــــعـــــدادات لــلــقــمــة الـــعـــربـــيـــة الـــتـــي يـــفـــتـــرض أن 
تستضيفها الرياض هــذا العام. وفــي أعقاب الزلزال 
الــمــدمــر الــــذي ضـــرب تــركــيــا وشــمــال ســوريــة الشهر 
الماضي، اتصل السيسي ألول مرة منذ تسلمه السلطة 
بالرئيس السوري بشار األسد، كما زار وزير الخارجية 
المصري دمشق والتقى األسد في أول زيارة من نوعها 
منذ 2011، ولطالما كان العراق مع إعادة مقعد سورية 

في الجامعة العربية إلى حكومة األسد.
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 بعد انتهاء 
ً
اتضحت الــصــورة تــمــامــا

الجولة السابعة عشرة من منافسات دوري 
»زيـــن« الممتاز لــكــرة الــقــدم، فيما يخص 
الــمــشــاركــيــن فـــي الــمــجــمــوعــتــيــن األولــــى 
والثانية، اللتين ستقام منافساتهما بعد 

انتهاء القسم الثاني للبطولة. 
ــل الـــمـــشـــاركـــة  ــأمــ ــد تــمــســكــهــمــا بــ ــعــ وبــ
فـــي الــمــجــمــوعــة األولـــــى، تــعــرض النصر 
والــتــضــامــن لــخــســارتــيــن كــبــيــرتــيــن أمـــام 
الــكــويــت والــســالــمــيــة 7 - 2 و5 - 0 على 
ــيـــد  ــأكـ ــا وتـ ــمــ ــاؤهــ ــتـــم إقــــصــ ــيـ الـــــتـــــوالـــــي، لـ
مشاركتهما فــي مجموعة »الـــهـــروب من 
الهبوط«، لينضما إلى الساحل، على أن 
يلتحق بهذه الفرق فريق رابع بعد انتهاء 

الجولة المقبلة. 
في المقابل أكد القادسية مشاركته في 
المجموعة األولى التي ستحدد أصحاب 
المراكز من األول إلى السادس، إلى جانب 

الكويت والعربي وكاظمة. 
وثــمــة مــقــعــدان فــي المجموعة األولـــى 
تتنافس عليهما أنــديــة الفحيحيل )23 
نقطة(، والسالمية )22 نقطة(، والجهراء 

)22 نقطة(. 
وتبدو فرصة الفحيحيل هي األفضل 
حيث انه يواجه الجهراء بفرصتي الفوز 
، في 

ً
والــتــعــادل إلعـــان مشاركته رســمــيــا

األولــى، بينما الخسارة ستجعله ينتظر 
نتيجة لقاء السالمية مع الكويت، حيث إن 
فوز السماوي سيؤهله دون النظر لنتيجة 

لقاء منافسيه. 
أما الجهراء فأي نتيجة يحققها الفريق 
مــمــاثــلــة لنتيجة الــســالــمــيــة مــع الــكــويــت، 
فتعني مشاركته في المجموعة الثانية، 
 إلى أن نتيجة المواجهات المباشرة 

ً
نظرا

ترجح كفة السماوي. 

تراجع النصر والتضامن 

ويعتبر النصر والتضامن وجهان 
لعملة واحـــدة فــي الموسم الــجــاري، 

ليس للنتائج الــافــتــة أو الــمــســتــوى، بل 
للتراجع بشكل غريب. 

ــبــــدايــــة الـــجـــيـــدة لــلــنــصــر فــي  ورغــــــم الــ
القسم األول بتعادله مع العربي 1 - 1 ثم 
فوزه على الساحل 3 - 1 والجهراء 2 - 1، 
وتعادله مع القادسية 0 - 0 والكويت 2 - 
 أنه 

ً
2، توقع له الكثيرون التألق، خصوصا

لم يخسر أمام الكبار. 
ثــم تــعــادل الــفــريــق فــي الــجــولــة األولـــى 
للقسم الثاني مــع العربي 2 - 2، والفوز 
على الساحل 4 - 2 فــي الجولة الثانية، 
لكنه تــراجــع بشكل مــريــب، بعد تعرضه 
لــلــعــديــد مــن الــخــســائــر أبـــرزهـــا الــخــســارة 
ــي الــهــزيــمــة  ــد الــقــادســيــة 5-1 وهــ عــلــى يـ
الــتــي أطــاحــت الــمــدرب محمد المشعان، 
واســتــمــر الــتــراجــع مـــع الـــمـــدرب األردنــــي 

جمال محمود. 
في المقابل، جاءت 
بــــــدايــــــة الـــتـــضـــامـــن 
ضعيفة، لكن تألق 
ــداء  ــ ــتــ ــ الـــــفـــــريـــــق ابــ

من األسبوع الثامن الــذي تعادل فيه مع 
كاظمة 2-2، وتألق في الجوالت 9 و10 و11 
و12، إذ فاز على النصر 4 - 0، والسالمية 
1 - 0، ثــم الــتــعــادل مــع الــكــويــت 0 - 0، ثم 
الجهراء بقرار المسابقات 3 - 0، ثم انهار 
الفريق وتلقى 5 هزائم متتالية، ابتداء من 
الجولة 13 حتى 17 دفعته للمشاركة في 

المجموعة الثانية. 

األفضل واألقوى 

وتعتبر مــبــاراة الفحيحيل والساحل 
األفضل في هذه الجولة، إذ شهدت متعة 
وندية وإثارة، و حسمها األخير لمصلحته 
 بعد 

ً
بــثــاثــة أهــــداف دون رد، خــصــوصــا

ــم تــــأخــــره بــهــدفــيــن،  ــ تــــعــــادل الـــســـاحـــل رغـ
قبل أن تمنى شباكه بالهدف الثالث في 
 أن انــتــصــارات األنــديــة 

ً
الدقيقة 82، علما

األربعة جاءت با مقاومة من الخاسرين 
باستثناء العربي الذي سعي إلى تحقيق 

نتيجة أفضل.
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 3 أندية تتنافس على مقعدين في »أولى« الدوري الممتاز

3 فرق تتنافس على مقعدين 
في المجموعة األولى للدوري 

الممتاز ليحسم األمر في 
الجولة األخيرة، في حين يتبقى 
بالمجموعة الثانية مقعد واحد 

سيشغله فريق من الثالثي.

جاسم ذياب يعتزل »ميكرفون التلفزيون«  الغانم: الثقة غائبة بالمنظومة التحكيمية
ــــد  ــيـ ــ أعـــــــلـــــــن مـــــعـــــلـــــق كـــــــــــرة الـ
الــــــمــــــخــــــضــــــرم جـــــــاســـــــم ذيـــــــــاب 
اعــتــزالــه الــتــعــلــيــق التلفزيوني 
ــرار  ــ ــيـــة قــ ــفـ ــلـ ــلــــى خـ ، عــ

ً
نــــهــــائــــيــــا

 من 
ً
إيــقــافــه الـــذي اتــخــذ مـــؤخـــرا

قــبــل الــمــســؤولــيــن فــي تلفزيون 
الكويت.

ــاب، فـــي تــصــريــح  ــذيــ ــد الــ وأكـــ
لـــ »الـــجـــريـــدة«، أن االجـــــواء غير 
مائمة وغير صحية للعمل في 
الــوقــت الــحــالــي لــاســتــمــرار في 
 إلى أن الوقت قد 

ً
التعليق، الفتا
حان لابتعاد.

ــراب عــن  ــغــ ــتــ ــاســ وتــــــســــــاءل بــ
ــرار إيــقــافــه وســبــبــه،  ــ صـــاحـــب قـ
وقال »أبلغت بإيقافي عن العمل 
عبر رســالــة تليفونية قصيرة، 

دون تــوضــيــح مــاهــيــة صــاحــب 
القرار أو السبب«.

ــاف »بــعــد هـــذا الــتــاريــخ  وأضــ
الــطــويــل مـــن الــعــمــل فـــي الحقل 
الرياضي بصفة عامة وتلفزيون 
ــان  الــــكــــويــــت بـــشـــكـــل خـــــــاص كــ
بــــمــــقــــدور صــــاحــــب الــــــقــــــرار أن 
يتعامل معي بحرفية أكــثــر، ال 
سيما أنه في التلفزيون الرسمي 
لـــلـــدولـــة  ال أن تــتــم مخاطبتي 
بشكل شفهي وبــهــذه الطريقة 
المبهمة والتي أشبه ما تكون 
بالهروب من المسؤولية، ولذلك 
 على 

ً
أنا أفضل االبتعاد حفاظا

تــاريــخــي وســمــعــتــي وكــرامــتــي 
دون منة أو فضل من أحد«.

أكد رئيس نادي الكويت خالد 
الــغــانــم أن الــحــكــام الــكــويــتــيــيــن، 
لــيــس لــديــهــم الـــقـــدرة عــلــى إدارة 
المباريات بالصورة المطلوبة 
ــات مـــتـــواضـــعـــة  ــ ــانــ ــ ــكــ ــ وســــــــط إمــ
ــن الــتــطــور  ومــنــظــومــة بــعــيــدة عـ

المنشود.
وقــال الغانم، بعد فــوز فريقه 
على النصر 2 /7، في »ممتاز زين« 
لكرة القدم، إن البيئة التي يعمل 
فيها الحكم الكويتي ال تساعده 
على اإلنجاز والظهور بالصورة 
ــة، بــــدايــــة مــــن ضــعــف  ــلـــوبـ ــمـــطـ الـ
المقابل المادي وغياب التقنيات 
الــتــي تــســاعــده فـــي مــهــمــتــه، إلــى 
جانب عدم وجود تفرغ رياضي 
ومعسكرات وإعداد، وما إلى ذلك 

من أمور تساهم في تطويره.
وأضـــــاف أن مـــا ســبــق يجعل 
الثقة غائبة من األندية بالحكم 
 أن الحلول، تكمن 

ً
الكويتي، مؤكدا

في تغيير المنظومة التي يعمله 
فيها الحكام، من البداية وحتى 

النهاية.
وعـــن مــفــاوضــات الــكــويــت مع 
بعض الاعبين، السيما مهاجم 
النصر محمد دحام، شدد الغانم 
على أن ناديه لم ولــن يدخل في 
ــفـــاوضـــات مـــع العــــب مـــن دون  مـ
المرور بالقنوات الشرعية حتى 
لــو كـــان هـــذا الــاعــب فــي الــفــتــرة 
 إلى أن تاريخ نادي 

ً
الحرة، الفتا

الكويت في استقطاب الاعبين 
مبني على احترام األندية.

7 ميداليات لمنتخب التجديف في »الخليجية«
حصل منتخبنا الوطني للتجديف 
ــع »4 ذهــبــيــات  ــواقـ عــلــى 7 مـــيـــدالـــيـــات بـ
ــــدة وبــرونــزيــتــيــن«، ضمن  وفــضــيــة واحـ
مــــشــــاركــــتــــه فـــــي الــــبــــطــــولــــة الــخــلــيــجــيــة 
المفتوحة للتجديف الشاطئي بمشاركة 
ــلـــيـــجـــي،  دول مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــــاون الـــخـ
ــارات للشراع  والــتــي نظمها اتــحــاد اإلمــ
والتجديف الحديث على شاطئ منطقة 
ــارة الــشــارقــة، بالتزامن  الحمرية فــي إمـ
ــارات للتجديف  ــ مــع تنظيم بــطــولــة اإلمـ

الشاطئي. 
وجاءت الميداليات الذهبية لمنتخبنا 
الوطني من خــال تحقيق عبدالرحمن 
فرج الفضل المركز األول في فئة الفردي 
رجـــال، وســعــاد الفقعان فــي ذهبية فئة 
الفردي نساء، وفي منافسات فئة زوجي 
نساء احتلت سعاد الفقعان وسيفتانا 
تترينوفا المركز األول، ومحمد السبتي 
وسيفتانا تترينوفا ذهبية فئة زوجي 
مــخــتــلــط، فـــي حــيــن حــقــق عــبــدالــرحــمــن 
الـــفـــضـــل ومـــحـــمـــد الـــســـبـــتـــي الــمــيــدالــيــة 
الفضية والمركز الثاني في فئة زوجي 
رجــــــال، فــيــمــا اســـتـــطـــاع الــبــطــل الـــواعـــد 
يوسف العبدالهادي تحقيق ميداليتين 
ــوزه بــالــمــركــز  ــ بــرونــزيــتــيــن مـــن خــــال فـ

الثالث في فئة تحت 23 سنة وفــي فئة 
الجونير.

وأشاد رئيس لجنة الشراع والتجديف 
والــكــايــاك بـــوردنـــق فــي الـــنـــادي البحري 
أحمد الفيلكاوي بالنتائج التي حققها 

العــبــو الــمــنــتــخــب وبــحــصــد الــمــيــدالــيــات 
والـــــمـــــراكـــــز ألولــــــــى فـــــي هـــــــذه الـــبـــطـــولـــة 
الـــخـــلـــيـــجـــيـــة الـــمـــتـــمـــيـــزة الــــتــــي حــظــيــت 
ــم رائـــــع  ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ ــة األشــــــقــــــاء وبـ ــاركــ ــمــــشــ بــ

ومنافسات مثيرة.

السماوي واألبيض يختتمان 
استعداداتهما لـ »خليجي اليد«

● محمد عبدالعزيز
خــســر الــفــريــق األول لــكــرة اليد 
بنادي السالمية أمام فريق الريان 
القطري، أمس األول، بنتيجة 21-
23، فــي الــمــبــاراة التجريبية التي 
جمعت الفريقين في الدوحة خال 
معسكر السماوي التدريبي المقام 
 للمشاركة 

ً
، استعدادا

ً
هناك حاليا

في منافسات البطولة الخليجية 
التاسعة والثاثين لاندية أبطال 
الــكــؤوس التي يستضيفها نــادي 
النجمة البحريني خال الفترة من 

8 حتى 17 الجاري.
ومن المقرر أن يختتم السماوي 
معسكره التدريبي الخارجي الذي 
 فـــي الـــدوحـــة الــيــوم، 

ً
أقــيــم مـــؤخـــرا

ــى الــمــنــامــة  ــ  لــلــســفــر إلـ
ً
ــدادا اســــتــــعــ

البحرينية، للمشاركة في البطولة 
الخليجية.

وكــان السالمية استعار العبي 

الــنــادي الــعــربــي التونسي أسامة 
ــارس بــــرقــــان مــحــمــد  ــ ــ جــــزيــــري وحـ

بويابس.

الكويت اختتم تدريباته 

وفي سياق متصل، اختتم فريق 
ــكـــويـــت أمـــس  ــنــــادي الـ ــرة الـــيـــد بــ ــ كـ
تدريباته فــي معسكره الخارجي 
 
ً
 في صربيا، استعدادا

ً
المقام حاليا

لـــلـــبـــطـــولـــة الـــخـــلـــيـــجـــيـــة لـــأنـــديـــة، 
 لــلــســفــر إلـــى الــبــحــريــن، 

ً
اســـتـــعـــدادا

 
ً
 النطاق البطولة بعد غدا

ً
تمهيدا

األربعاء.
ــق نــــادي  ــ ــ ــر، وافـ ــ ــ مــــن جــــانــــب آخـ
كاظمة على إعــارة العب »الدائرة« 
الــفــريــق األول لــكــرة الــيــد بــالــنــادي 
ــمــــا إلــــــى نـــــــادي الـــعـــربـــي  فـــــــواز الــ
الــــقــــطــــري، لــــدعــــم صـــفـــوفـــه خـــال 
مـــنـــافـــســـات الـــبـــطـــولـــة الــخــلــيــجــيــة 

المقبلة.

العبو منتخب التجديف على منصة التتويج

جاسم ذياب خالد الغانم

 للقبندي في التضامن
ً
الشمري بديال

أرقام

التزام عاشور واستقالة محمود
 لسلفه 

ً
استعان نادي التضامن بالمدرب ماهر الشمري، ليكون بديا

جمال القبندي، حيث تقدم األخير باعتذار عن عدم استكمال مهمته 
مع الفريق األول لكرة القدم.

وقاد الشمري تدريبات التضامن أمس، استعدادا لمواجهة النصر 
الخميس المقبل، في الجولة األخيرة من منافسات دوري »زين« الممتاز.

وبرحيل القبندي ارتفع عدد المدربين الذين تركوا مهمتهم مع فرق 
»الممتاز«، سواء باإلقالة أو االعتذار، إلى 6 مدربين، بداية من المقدوني 
يوغساف مدرب العربي، ومرورا بالكرواتي رادان، ومحمد المشعان، 

ومحمد إبراهيم، والقبندي، وجمال محمود.

• شــهــدت الــجــولــة غــــزارة تهديفية 
تعد هي األعلى هذا الموسم بعد 
 بمعدل 5 أهداف 

ً
إحراز 25 هدفا

في المباراة الواحدة.
• ســــجــــل مــــحــــتــــرف الـــفـــحـــيـــحـــيـــل 
الــبــرازيــلــي فــيــتــورال داســيــلــفــا 3 
أهـــــــداف »هــــاتــــريــــك«، فــــي شــبــاك 

الساحل.
ــرز الــمــحــتــرفــون األجـــانـــب 16  • أحــ
، مقابل 9 أهداف للمحليين.

ً
هدفا

• فوز الكويت على النصر بنتيجة 
ــبــــر فــــي الــمــوســم  7 - 2 هــــو األكــ

الجاري.
• احتسب الحكام في هذه الجولة 
ــم تــنــفــيــذهــمــا  ــ ركـــلـــتـــي جـــــــــزاء، تـ
بنجاح عبر محترف القادسية 
الفرنسي عبدالواحد سيسوكو، 

والعب الكويت فيصل زايد.
• غابت التعادالت عن هذه الجولة، 
حيث انتهت المباريات الخمس 

بالفوز. 
• يتربع محترف الكويت التونسي 
طه الخنيسي على قمة الهدافين 
، رغم غيابه في 

ً
برصيد 11 هدفا

الجوالت السبع األخيرة، يتبعه 
في المركز الثاني مهاجم كاظمة 
ــبـــيـــب الـــــخـــــالـــــدي، ومـــحـــتـــرف  شـ
الجهراء الغاني ايساكا ابــودو، 
ــبـــي  ــيـ ــلـ ومـــــحـــــتـــــرف الـــــعـــــربـــــي الـ
مــحــمــد صـــولـــة ولـــكـــل مــنــهــم 10 
أهـــداف، فيما جــاء العــب النصر 
محمد دحــام فــي المركز الثالث 
برصيد 9 أهــداف، يليه محترف 
الفحيحيل التونسي يوسف بن 

سودا بـ 8 أهداف.

كان جليا حرص والتزام مدرب فريق الكويت لكرة 
القدم، البحريني علي عاشور، على حضور المؤتمر 
الصحافي الذي أعقب مباراة فريقه مع النصر، على الرغم 
من غياب المنسق اإلعامي للكويت عمر الزامل، نتيجة 

وعكة صحية.
ــر لـــم تــنــجــح الـــمـــحـــاوالت مـــع نـــادي  عــلــى الــجــانــب اآلخــ
النصر، لحضور المدير الفني جمال محمود، أو مساعده 
على أقــل تقدير، وســط تأكيدات من الجهاز اإلداري بأن 
محمود تقدم باستقالته، عقب الــمــبــاراة، وغـــادر استاد 

نادي الكويت.

حازم ماهر وأحمد حامد

جانب من مباراة الكويت والنصر

النصر والتضامن وجهان لعملة واحدة!النصر والتضامن وجهان لعملة واحدة!

الساحل يواجه برقان 
في »ثالثية الطائرة«

ــة مــن  ــعــ ــابــ ــام فـــــي الــــســ ــ ــقـ ــ تـ
ــاراة بــيــن  ــ ــبــ ــ ــوم مــ ــ ــيـ ــ مــــســــاء الـ
الــفــريــق األول لــكــرة الــطــائــرة 
بـــنـــادي الــســاحــل مـــع نظيره 
برقان في منافسات الجولة 
الرابعة من »الدورة الثاثية« 
الــصــعــود والــهــبــوط لــلــدوري 
ــرة.  ــائــ ــطــ الـــمـــمـــتـــاز لـــلـــكـــرة الــ
وتجرى المباراة على صالة 
االتحاد بمجمع الشيخ سعد 

العبدالله.
ويسعى برقان األول بفارق 
نــقــاط االشــــواط عــن الجهراء 
الثاني ولكل منهما 3 نقاط 
لــتــكــرار الــفــوز عــلــى الــســاحــل 
ــة عــلــى  ــظـ ــافـ ــحـ ــمـ ــل الـ ــ ــ مـــــن اجـ
مــوقــعــه فـــي صــــــدارة الـــــدورة 

الثاثية والبقاء في الممتاز 
في الموسم الجديد، في حين 
يسعى الساحل األخير بدون 
رصيد للثأر من خسارته في 
الجولة األولى والتمسك بأمل 

االستمرار في الممتاز.

 دوري السيدات 

وفـــي دوري كـــرة الــطــائــرة 
للسيدات يلتقي في الخامسة 
من مساء اليوم فريق »الفتاة« 
الـــمـــتـــصـــدر بــــــــ11 نـــقـــطـــة مــع 
الـــكـــويـــت الـــثـــالـــث بــــــ3 نــقــاط 
عــلــى صـــالـــة االتــــحــــاد ضمن 

منافسات الجولة الرابعة.

الفزيع يتوج ببطولة 
»غسيل« لقفز الحواجز

ــــــوج فــــــارس نــــــادي حــولــي 
ُ
ت

ــع بــلــقــب  ــزيــ ــفــ عـــبـــدالـــرحـــمـــن الــ
ــة لـــبـــطـــولـــة  ــيــ ــانــ ــثــ الــــنــــســــخــــة الــ
»غسيل« لقفز الــحــواجــز، التي 
ــار نــــــادي  ــمــ ــت فــــــي مــــضــ ــمــ ــيــ أقــ
الــمــســيــلــة لــلــفــروســيــة بمنطقة 
صـــبـــحـــان، بـــمـــشـــاركـــة واســـعـــة 
مــن فــرســان وفــارســات األنــديــة 

المحلية.
وتمكن الــفــزيــع مــن تحقيق 
أسرع األزمنة في جولة التمايز 
لــشــوط الــجــائــزة الــكــبــرى على 
ارتــفــاع 135ســــم، بــزمــن 30:10 
 
ً
ثانية بدون نقاط جزاء، متقدما
على الفرسان: فواز السبيعي، 
وعــبــدالــلــه الــعــوضــي، وحسين 

الخرافي، وشاكر الكاظمي.
وعلى ارتفاع 125 سم جاء 
ــفــــارس اإليـــطـــالـــي أنــطــونــيــو  الــ

ــاع  ــنـ مـــــــــــــوروزو أواًل، تــــــــاه مـ
الـــعـــجـــمـــي وشــــاكــــر الــكــاظــمــي 
ــــى وغــــــــازي  ــــوسـ ــمـ ــ ومــــحــــمــــد الـ

الجريوي وعبدالله العوضي.
وفاز الفارس حمد الهاجري 
بالمركز األول على ارتفاع 115 
ســـم، فــيــمــا فـــاز الـــفـــارس غــازي 
الــفــلــيــج بـــالـــمـــركـــز األول عــلــى 

ارتفاع 105 سم.
ُيذكر أن فارس نادي الكويت 
للفروسية عــلــي الــخــرافــي فــاز 
بلقب بــطــولــة »غــســيــل« األولـــى 
لقفز الحواجز، ولم يشارك في 
 لوجوده 

ً
البطولة الحالية، نظرا

خارج الباد.
ــتــــويــــج األبـــــطـــــال  ــتــ وقــــــــــام بــ
ــيـــس الــتــنــفــيــذي وشـــريـــك  الـــرئـ
مــؤســس فــي »تــطــبــيــق غسيل« 

م.
ّ
صالح المسل

مشاركة كبيرة في »كارتينغ« 
األعياد الوطنية

شهدت بطولة العيد الوطني للكارتينغ، التي نظمها نادي 
الكويت للكارتينغ بمشاركة كبيرة من الصغار والكبار، والتي 
واكبت احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية، منافسات قوية 

بين المشاركين حتى اللحظات األخيرة.
وجاءت النتائج النهائية كالتالي:

فئة الكبار رجال: األول عبدالمجيد شعبان، والثاني عادل 
الشويعي، والثالث فهد الكحيل.

ت أوال أسماء جياش، وجاءت 
ّ
وفي فئة الفتيات كبار: حل

ثانيا إيمان شمس الدين، والثالثة ريم الزعابي.
وفي فئة الصغار أوالد: حقق المركز األول خليفة محمد 
الخالد، وحل ثانيا يعقوب الزنكي، فيما نال المركز الثالث 

عبدالرحمن الساير.
وأخيرا في فئة الصغار بنات: نال المركز األول مسك أنس 
الصالح، وفي المركز الثاني مريم بودستور، والثالثة ماك 

الرئيس.

»الجمباز اإليقاعي« اختتم 
مشاركته في »أمستردام«

اختتم المنتخب الكويتي 
للجمباز اإليقاعي للفتيات، 
ــــس، مـــشـــاركـــتـــه الــنــاجــحــة  أمــ
في بطولة أمستردام الدولية 
للعبة، والتي حصد خالها 
6 مـــيـــدالـــيـــات مــلــونــة بــواقــع 
4 ذهــبــيــات وفــضــيــتــيــن عبر 
ــار،  ــقـــصـ الـــاعـــبـــتـــيـــن رايـــــــة الـ

ونبيلة الخرافي.
وأشـــــــــــــــــادت األوكـــــــرانـــــــيـــــــة 
فـــيـــكـــتـــوريـــا فـــســـيـــوك مـــدربـــة 
ــنــــي بــــــأداء  الـــمـــنـــتـــخـــب الــــوطــ
الــاعــبــات، وبــالــنــتــائــج التي 
تحققت عبر البطلتين رايــة 
ونــبــيــلــة فــي الــيــوم األول من 
الـــبـــطـــولـــة وســــــط الـــتـــنـــافـــس 
الــــقــــوي الــــــذي شـــهـــدتـــه هـــذه 
الــتــظــاهــرة الــكــبــيــرة لرياضة 
ــا امـــتـــدحـــت  ــمــ ــاز، كــ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ــة فــيــكــتــوريــا جــهــود  ــمـــدربـ الـ
ــار الـــــــفـــــــودري  ــ ــمــ ــ ــ الـــــاعـــــبـــــة ل
ــي بــطــولــة  ــ ــت فـ ــ ـــاركـ الــــتــــي شــ
 ،»A أمــســتــردام ضمن »الــفــئــة

ونــافــســت بــقــوة مـــع العــبــات 
مــن دول هــولــنــدا، وبلجيكا، 
ــا، وأوكـــــرانـــــيـــــا،  ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ
ــا، ولـــوكـــســـمـــبـــورغ،  ــيـ ــانـ ــمـ وألـ
وإسبانيا، ولبنان، وقبرص، 
لــكــن الــحــظ لـــم يــحــالــفــهــا في 

تحقيق أي ميدالية.

م ُيتوج األبطال في الشوط الرئيسي
ّ
صالح المسل

لمار الفودري مع المدربة فيكتوريا

ماهر الشمري
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سلة أخبار

قال دييغو سيميوني مدرب 
أتلتيكو مدريد إنه »هادئ، 

وفي حالة من السالم، 
وباملكان« الذي يحب أن يوجد 

فيه، متذكرًا نهائي دوري 
األبطال في 2016 الذي خسره 

الروخيبالنكوس، وكذلك 
ثالث مواجهات في مسيرته، 
واعتبر أنه »ال يمكن االقتراب 

أكثر من ذلك«، بعد تخطيه 
أمس رقم لويس أراغونيس 
كأكثر مدرب قاد الفريق في 

تاريخه بـ 613 مباراة. وأضاف 
سيميوني »كل االحترام 

لشخص خالد سيظل هو 
لويس أراغونيس بالنسبة 

لنا. كان موجودًا حيثما أنا 
اليوم. يعرف الصعوبات، كيف 

يمكن السيطرة على النزعات 
األنانية، طريقة التعايش مع 
املشاعر التي تراود كل العب 
لديك وأنهم جميعا مهمون، 

وما يحتاجه النادي وأننا 
نمثله، وما يتعني علي فعله 

كي أصل إلى الناس وهو ليس 
.»

ً
أمرًا سهال

وتابع »أشعر بالهدوء والسالم 
وفي املكان الذي أريده«.

سيميوني: أشعر بالهدوء 
والسالم

ربما يفتقد فريق بوروسيا 
دورتموند األملاني لكرة 

القدم جهود حارس املرمى 
غريغور كوبيل في مباراته 
أمام تشلسي اإلنكليزي في 

إياب دور الـ16 بدوري أبطال 
أوروبا بسبب مشكلة عضلية 

في الفخذ.  ووفقًا لصحيفة 
»رور ناخريشنت« فإن الحارس 

»لديه أمل ضئيل« للمشاركة 
أمام الفريق اإلنكليزي عقب 

إجراء الفحوص األولية.  
ويملك دورتموند أفضلية في 

النتيجة حيث فاز بمباراة 
الذهاب بهدف نظيف.  

ويتوقع أن يبدأ الحارس 
ألكسندر ماير، الذي لعب أمام 
اليبزيغ، املباراة التي تقام في 

لندن.

دورتموند قد يفقد كوبيل 
أمام تشلسي

قال خورخي سامباولي مدرب 
إشبيلية، عقب الهزيمة 1-6 
أمام أتلتيكو مدريد الليلة 

املاضية، إنه »ال« يخشى على 
منصبه في الفريق، وأقر أنهم 

يمرون بلحظات »عصيبة، 
لكنها ينبغي أن تمر سريعا«.

وصرح املدرب عقب املباراة: 
»هذا ال أقرره أنا. إنني أفكر 
في مباراة الخميس. النادي 

بالتأكيد سيجري التقييمات 
التي سيتعني عليه القيام بها. 

وظيفتي هي رفع املجموعة 
حتى تفوز يومي الخميس 

واألحد. ال يمكننا أن نغفل عن 
مباراة الخميس«، في إشارة 

إلى مواجهة فنربخشة التركي 
في الدوري األوروبي.

وتابع: »لدينا مسؤولية يوم 
الخميس ومسؤولية أخرى 

يوم األحد )مباراة الليغا 
القادمة أمام أمليريا(. وبالنظر 
إلى الوضع، سننظر بالتأكيد 

إلى يوم الخميس ونفكر في 
يوم األحد أيضا، لكن ليس 

لدينا كذلك الكثير من القوى«.

سامباولي ال يخشى 
على منصبه بإشبيلية

أوقف فيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز ونجمه جيمس 

هاردن سلسلة من 16 انتصارا 
مليلووكي باكس بفوزه عليه 
في مباراة مثيرة 133 - 130 

ضمن دوري كرة السلة 
األميركي للمحترفني.

ونجح فيالدلفيا ثالث املنطقة 
الشرقية في قلب الطاولة 

على ميلووكي املتصدر الذي 
تقدم عليه بفارق 18 نقطة 

في الربع الثالث، بفضل تألق 
هاردن الذي سجل 38 نقطة 

في املباراة بينها 21 في الربع 
األخير ليمنح الفوز لفريقه، 

كما نجح في 10 تمريرات 
حاسمة و9 متابعات.

وعزز ميامي هيت آماله في 
املشاركة في مباريات البالي 

اوف بفوزه على اتالنتا 
هوكس 117 - 109 بفضل 30 
نقطة لبام اديبايو وأضاف 
زميله تايلر هيرو 20 نقطة.
وحقق كليفالند كافالييرز 
فوزا سهال على ديترويت 

بيستونز 114 - 90.
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فيالدلفيا وهاردن 
يوقفان انتصارات باكس

هز نيكوالس غونزاليس 
والمهاجم لوكا يوفيتش 

الشباك في الشوط الثاني، 
ليفوز فيورنتينا 2-1 على 

ضيفه ميالن، وينهي سلسلة 
انتصاراته في 4 مباريات 

متتالية بدوري الدرجة األولى 
اإليطالي لكرة القدم السبت.

ــل  ــ ــامـ ــ اســــــتــــــعــــــد مـــــــــيـــــــــالن، حـ
ــنــــدن،  الــــلــــقــــب، لـــرحـــلـــتـــه إلـــــــى لــ
حــيــث ســيــواجــه تــوتــنــهــام بعد 
ــي إيــــــــاب ثــمــن  ــ ــد األربــــــعــــــاء فـ ــ غـ
نــهــائــي دوري األبـــطـــال، بــأســوأ 
طريقة بعد سقوطه فــي ملعب 
ــــس األول  فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا 1-2 أمــ
السبت، في المرحلة الخامسة 
والعشرين من الدوري اإليطالي 

لكرة القدم.
ــه  ــ ــارتـ ــ ــل فــــــي زيـ ــا حــــصــ ــ ــمـ ــ وكـ
»أرتــيــمــيــو فــرانــكــي«  األخـــيـــرة لـــ
حــــيــــن عــــــــاد خــــــاســــــرا 3-4 فــي 
نوفمبر 2021 قبل أن يرد بالفوز 
عــلــى أرضـــــه فـــي الــمــواجــهــتــيــن 
التاليتين، سقط فريق المدرب 
ــعـــرض  ســـتـــيـــفـــانـــو بــــيــــولــــي، وتـ
لــضــربــة مــعــنــويــة قــبــل زيـــارتـــه 
لــلــنــدن، حــيــث ســيــحــاول البناء 
ــــوزه ذهـــابـــا عــلــى أرضـــه  عــلــى فـ

1-صفر.
ــانـــى مـــيـــالن األمــــريــــن في  وعـ
بــدايــة اللقاء، وتحمل الحارس 
الــفــرنــســي الــعــائــد مــن اإلصــابــة 
ــبـــر هــجــمــات  ــيــــان عـ ــانــ ــك مــ ــايــ مــ
فــيــورنــتــيــنــا الـــــذي هــــدد مــرمــى 
ــدة من  ضــيــفــه فـــي مــنــاســبــات عـ
دون تـــوفـــيـــق، وأبــــــــرز الـــفـــرص 
ــــي الـــدقـــيـــقـــة 26 حــيــن  ــانــــت فـ كــ
ــزي فـــيـــكـــايـــو  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ أبــــــعــــــد اإلنــ
توموري الكرة عن خط المرمى 
ــدة مـــــن جـــاكـــومـــو  ــديــ ــســ بــــعــــد تــ

بونافنتورا.
وانتظر ميالن حتى الدقيقة 
33 ليسجل حضوره الهجومي 
األول عــبــر الــفــرنــســي أوليفييه 
ــارس بييترو  جـــيـــرو، لــكــن الـــحـ
تيراتشيانو كان له بالمرصاد.

وبقيت النتيجة على حالها 

حـــتـــى نـــهـــايـــة الـــــشـــــوط األول، 
قبل أن يبدأ فيورنتينا الثاني 
بأفضل طريقة، حيث تقدم من 
ركــلــة جــــزاء انــتــزعــهــا الفرنسي 
جوناتان إيكونيه من توموري 
ونفذها األرجنتيني نيكوالس 

غونزاليس بنجاح )49(.
وحـــــــــــــــاول مــــــيــــــالن الــــــعــــــودة 
الـــــــــى الــــــلــــــقــــــاء، وحــــــصــــــل عـــلـــى 
ــادل عــبــر  ــعــ ــتــ فــــرصــــة إلدراك الــ
الــفــرنــســي تــيــو هــرنــانــديــز، لكن 
تــيــراتــشــيــانــو تــألــق فـــي الــدفــاع 
عـــن مـــرمـــاه )58(، وزج بــيــولــي 

بــعــدهــا بــالــســويــدي المخضرم 
ــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش الـــذي  ــ زالتـ
عــــــاد األســـــبـــــوع الــــمــــاضــــي الـــى 
الـــفـــريـــق بـــعـــد غـــيـــابـــه 9 أشــهــر 
بسبب اإلصابة، ليلعب بدال من 
جــيــرو لــكــن مــن دون أن يتمكن 
مـــن تــغــيــيــر الــنــتــيــجــة، بـــل نجح 
فيورنتينا فــي إضــافــة الــهــدف 
الثاني في الدقيقة 87 برأسية 
ــة لــلــبــديــل الـــصـــربـــي لــوكــا  ــعـ رائـ
يــوفــيــتــش بــعــد عــرضــيــة متقنة 
مــن الــبــرازيــلــي دودو، وعــنــدمــا 
كــانــت الــمــبــاراة تلفظ أنفاسها 

األخــيــرة، قلص تيو هرنانديز 
الفارق بتسديدة قوية من زاوية 
صعبة )90+5(، لكن الوقت داهم 
فريقه وسرعان ما أطلق بعدها 

الحكم صافرة النهاية.

 تعثر أتاالنتا 

ولم تكن حال أتاالنتا أفضل 
ــل  ــيــــالن، إذ واصــ ــن مــ بــكــثــيــر مــ
أتــاالنــتــا نــزيــفــه وخــســر المزيد 
من النقاط الثمينة لصراعه من 
أجل المشاركة في دوري األبطال 

بــتــعــادلــه الــســلــبــي عــلــى أرضـــه 
مــــع أوديــــنــــيــــزي، ودخــــــل فــريــق 
المدرب جانبييرو غاسبيريني 
الــلــقــاء عــلــى خــلــفــيــة هزيمتين 
فــــي الــمــرحــلــتــيــن الــمــاضــيــتــيــن 
على أرضــه أمــام ليتشي )2-1(، 
ثم على ملعب ميالن )صفر-2( 
وفـــــوز وحـــيـــد فـــي 5 مـــبـــاريـــات، 
بينها ربــع نهائي الــكــأس أمــام 

إنتر )صفر-1(.
وبـــتـــعـــادلـــه الـــــذي يـــأتـــي قبل 
مــــواجــــهــــتــــه الـــصـــعـــبـــة الـــســـبـــت 
ــافـــة نـــابـــولـــي  ــيـ الـــمـــقـــبـــل فــــي ضـ

المتصدر، رفع أتاالنتا رصيده 
ــز  ــركــ ــمــ ــي الــ ــ ــ ــة فـ ــطــ ــقــ الـــــــــى 42 نــ
ــاط عــن  ــقـ ــفــــارق 5 نـ الــــســــادس بــ
ثنائي ميالنو، أمــا أودينيزي، 
مــلــك الـــتـــعـــادالت هــــذا الــمــوســم 
ــــذي لـــم يــحــقــق ســوى  )11(، والــ
ــر 17  ــ ــ ــار واحــــــــد فـــــي آخـ ــتــــصــ انــ
ــاراة، فــرفــع رصــيــده الـــى 32  ــبـ مـ
نقطة في المركز التاسع بفارق 
األهـــــــداف أمـــــام مــونــتــســا الـــذي 
تخلص من عقدته أمام إمبولي 
ــارات  ــتـــصـ ــــى ســـكـــة االنـ ــاد الـ ــ وعــ

بالفوز عليه 1-2.

خيبة أمل العبي ميالن بعد الهزيمة

ميالن يستعد لرحلته اللندنية بالسقوط في فلورنسا

أوقــــف مــمــفــيــس غــريــزلــيــز، فـــي الـــــدوري األمــيــركــي لــكــرة السلة 
للمحترفين، نجمه جا مــورانــت مباراتين على األقــل، بعد قيامه 
 في ملهى ليلي.

ً
بنشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل مسدسا

، قال فيه إن مورانت »سيغيب عن الفريق 
ً
وأصدر غريزليز بيانا

على األقــل فــي المباراتين المقبلتين«، مــا يعني أنــه لــن يخوض 
مباراتي فريقه األحــد ضد لــوس أنجلس كليبرز، والثالثاء ضد 

لوس أنجلس ليكرز.
( أحد ألمع المواهب الشابة في دوري 

ً
ويعتبر مورانت )23 عاما

»إن بي أيه«، لكنه واجه مشاكل عديدة خارج الملعب.
ل كامل المسؤولية عن أفعالي  وقــال مورانت في بيان: »أتحمَّ
الليلة الماضية. أنا آسف لعائلتي، وزمالئي في الفريق، والمدربين، 

والمشجعين والشركاء ونادي ممفيس«.
وأضــــاف: »ســأمــضــي بعض الــوقــت للحصول على المساعدة، 
والعمل على تعلم طرق أفضل للتعامل مع التوتر العصبي والبحث 

عن استعادة راحتي بشكل عام«.
 بحذف حساباته على »إنستغرام« و»تويتر«.

ً
وقام مورانت الحقا

بايرن يستعيد الصدارة
استعاد بــايــرن ميونيخ، حامل اللقب، 
الصدارة من غريمه بوروسيا دورتموند، 
واستعد بأفضل طريقة الستضافة باريس 
سان جرمان الفرنسي، األربعاء، في دوري 
األبــطــال، بفوزه على مضيفه شتوتغارت 
2-1 السبت في المرحلة الثالثة والعشرين 

من الدوري األلماني لكرة القدم.
 لــلــمــرة الــرابــعــة 

ً
وخـــرج بــايــرن مــنــتــصــرا

عــــشــــرة هـــــذا الــــمــــوســــم، مــــا ســـمـــح لــــه بـــأن 
يستعيد الصدارة بفارق األهداف عن غريمه 
دورتموند، الفائز الجمعة على اليبزيغ 1-2.
ولعب المدافع ماتياس دي ليخت دور 
، بتسجيله هــدف التقدم 

ً
البطل هجوميا

للضيف البافاري من كرة أرضية أطلقها 
ت من تحت يدي  من خــارج المنطقة، فمرَّ

الــــحــــارس فـــابـــيـــان بـــريـــدلـــو، وتــــهــــادت في 
الشباك )39(.

وبـــقـــيـــت الــنــتــيــجــة عـــلـــى حـــالـــهـــا حــتــى 
الدقيقة 62 حين أضاف الكاميروني إيريك 
موتينغ الهدف الثاني للنادي البافاري، 
بعد تمريرة متقنة من موسياال إلى مولر، 
الذي مررها لمهاجم سان جرمان السابق، 

فسددها األخير على يسار بريدلو.
وتــمــكــن شــتــوتــغــارت مــن الـــوصـــول إلــى 
الشباك، وأشعل اللقاء في الدقائق األخيرة، 
بفضل رأسية البديل خوان خوسيه باريا 
ت  )88(، لـــكـــن صـــحـــوة شـــتـــوتـــغـــارت جــــاء
متأخرة، وعرف بايرن كيف يدير الثواني 
ــرة ويـــخـــرج فـــي الــنــهــايــة بــالــنــقــاط  ــيــ األخــ

الثالث. فرحة العبي بايرن بالهدف األول

بوتر يشيد بأداء فوفانا
أثنى غراهام بوتر، المدير الفني لفريق تشلسي اإلنكليزي لكرة 
القدم على تأثير ويسلي فوفانا بعدما سجل الالعب هدف الفوز 
في الشوط الثاني في المباراة التي فاز بها تشلسي بهدف نظيف 
على ليدز السبت، وهو الفوز الذي جلب االرتياح للمدير الفني. 
وأشار بوتر، الذي شاهد فريقه يفوز ألول مرة في آخر ست 
مباريات، إلى أن إمكانات فوفانا تؤهله لقيادة الفريق أثناء غياب 
سيلفا، عقب انضمامه لتشلسي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني 

 من ليستر سيتي في الصيف الماضي. 
ً
قادما

وقال بوتر:«افتقدنا ويسلي. كانت المباراة أمام ميالن عندما 
 .»

ً
أصيب، كان ذلك قبل فترة طويلة جدا

، قوته البدنية، هو يدافع عن 
ً
 مختلفا

ً
وأضاف:«إنه يجلب شيئا

 في الملعب، 
ً
مساحات كبيرة، يجعلك تدافع بخط متقدم قليال

ألنه يمتلك السرعة والقوة البدنية وهو ما يساعده على العودة«. 
وأضاف:«يمكنه قطع الكرة بشكل جيد. إنه العب شاب، يتأقلم 

على طريقة لعب تشيلسي. لديه شخصية«. 
 )د ب أ(

أرتيتا: نيلسون أثبت قيمته
أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال 

اإلنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، أن ريـــس نيلسون 
أثبت قيمته في مساعي الفريق للتتويج 
بلقب الدوري اإلنكليزي الممتاز، وأشاد 
الالعب بهدف الفوز على بورنموث، الذي 
سجله في اللحظات األخيرة من المباراة 

التي أقيمت السبت، ووصف تلك اللحظة 
بأنها رائعة. 

وتقدم بورنموث بهدفين 
نــظــيــفــيــن قـــبـــل أن يــتــمــكــن 
أرســنــال مــن قلب النتيجة 
والـــفـــوز 3-2 لــيــبــقــي فـــارق 
الــخــمــس نــقــاط بينه وبين 
ــتــــي فـــي  ــيــ ــتــــر ســ ــانــــشــــســ مــ

 .
ً
الصدارة قائما

وذكــرت وكالة األنباء 
ــه. ــ ــي.أيــ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة »بــ

ميديا« أنــهــا الــمــرة األولــى 
منذ أكثر من عقد من الزمان التي 

يتمكن فيها أرســنــال مــن قلب تــأخــره بهدفين 
نظيفين إلى فوز. 

ــســــون لـــشـــبـــكـــة »ســــكــــاي  ــلــ ــيــ وقــــــــــال نــ
سبورتس اإلخبارية«: »كانا شهرين في 
 
ً
غاية الصعوبة بالنسبة لي، كنت عائدا
لتوي من اإلصــابــة، وعندما دخــل هذا 
الهدف كانت لحظة رائعة بالنسبة لي«. 
وأضــــاف:«أتــــواجــــد هــنــا طـــوال 
حـــيـــاتـــي، هــــذا يــعــنــي الــكــثــيــر 
لـــــي. كـــــان تـــســـديـــدة رائـــعـــة، 
سعيد بالهدف وأتمنى أن 
يــكــون األول مــن الكثير من 

األهداف«. 
وينتهي عقد نيلسون )23 
( هذا الصيف وشارك في 

ً
عاما

الــمــبــاراة كبديل للمرة األولــى 
منذ 12 نوفمبر الماضي، حيث 
غاب بسبب إصابة في الفخذ. 
)د ب أ(

 على 
ً
 ثمينا

ً
حقق باريس سان جرمان فوزا

على نانت 4-2 السبت في المرحلة السادسة 
والعشرين من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وبــــات نــجــم ســــان جـــرمـــان كــيــلــيــان مــبــابــي، 
الــذي سجل هــدف فريقه الــرابــع، أفضل هــداف 
ــاريــــخ الــــنــــادي بـــرصـــيـــد 201 هـــــدف فــي  فــــي تــ
 مع 

ً
مختلف المسابقات، بعد أن كان متساويا

االوروغوياني اديسنون كافاني. وجاءت أهداف 
مبابي فــي 247 مــبــاراة منذ انتقاله إلــى سان 

 من موناكو في صفقة ضخمة.
ً
جرمان قادما

ورفع سان جرمان رصيده إلى 63 نقطة مقابل 
52 لمرسيليا الذي التقى رين أمس األحد.

واذا كان هجوم باريس سان جرمان قام 
بواجبه على أكمل وجه، فان عالمات استفهام 
كــبــيــرة رســمــت حـــول هــشــاشــة دفـــاعـــه الـــذي 
 فــي العديد مــن الــمــبــاريــات هذا 

ً
بــدا مــهــزوزا

الموسم، بينها في هذه األمسية التي خسر 
خاللها مدافعه وقائده البرازيلي ماركينيوس 

لإلصابة في الدقيقة 77.
بدأ فريق العاصمة المباراة بطريقة مثالية 
عندما تقدم بهدفين األول حمل توقيع نجمه 

األرجنتيني ليونيل ميسي )12(.
وبهذا الهدف يكون ميسي قد ساهم في ألف 
هدف في مسيرته )سجل 701 ونجح في 299 

تمريرة حاسمة(.
ثم سجل مدافع نانت جوين هاجام خطأ في 

مرمى فريقه الهدف الثاني لسان جرمان )17(.
لــكــن نـــانـــت رد الــتــحــيــة بــمــثــلــهــا بتسجيله 

ــــدى 7 دقــــائــــق عـــبـــر لـــودوفـــيـــك  هـــدفـــيـــن فــــي مــ
بــــالس )31(، وايـــنـــيـــاتـــيـــوس كــبــيــنــي غــانــاغــو 
)38(. ويتحمل الحارس اإليطالي جانلويجي 

دوناروما مسؤولية الهدفين.
وفي الشوط الثاني أضاف كل من البرتغالي 
دانــيــلــو مــن كــرة رأســيــة )60( ومــبــابــي )90+2( 

هدفين آخرين ليمنحا فريقهما الفوز.

مبابي مع جائزة هداف نادي سان جرمان

مبابي الهداف التاريخي لباريسمبابي الهداف التاريخي لباريس

غريزليز غريزليز 
يوقف مورانت يوقف مورانت 

ًلظهوره لظهوره 
 مسدسا

ً
حامال

ً
 مسدسا

ً
حامال

ريس نيلسون

فيرستابن يفوز بسباق البحرين لـ »الفورموال فيرستابن يفوز بسباق البحرين لـ »الفورموال 11««

بـــدأ مــاكــس فــيــرســتــابــن الــمــوســم الــجــديــد من 
بطولة العالم لسباقات فورموال 1 للسيارات من 
حيث انتهى عندما نــال لقبه الــثــانــي فــي العام 
الماضي بالفوز بسباق جائزة البحرين الكبرى 

امس.
وتـــفـــوق الـــهـــولـــنـــدي فــيــرســتــابــن عــلــى زمــيــلــه 
المكسيكي سيرجيو بيريز ليثبت رد بول أنه ما 

زال أفضل فريق في البطولة.

ــانــــدو ألــــونــــســــو، أكــبــر  ــرنــ ــانــــي فــ ــبــ وعـــــــاد اإلســ
السائقين سنا في البطولة بعمر 41 عاما، بالزمن 
إلى الماضي عندما نال المركز الثالث في سباقه 
األول مــع أســتــون مــارتــن ويــصــعــد عــلــى منصة 
التتويج للمرة 99 في مسيرته واألولى منذ سباق 

قطر في 2021.
ــاءت الــبــدايــة مخيبة لــفــريــق فــيــراري بعد  وجــ
انسحاب شارل لوكلير بسبب مشكلة في المحرك، 

بينما اكتفى زميله اإلسباني كــارلــوس ساينز 
بــالــمــركــز الـــرابـــع أمـــام لــويــس هــامــيــلــتــون سائق 

مرسيدس.
وكانت أبرز نتيجة في السباق للكندي النس 
ســتــرول باحتالله الــمــركــز الــســادس مــع أستون 
مــارتــن عــلــى الــرغــم مــن غــيــابــه عــن اخــتــبــارات ما 
قبل بداية الموسم بسبب كسر في المعصمين 

وإصبع القدم.

ماكس فيرستابن سائق ريد بول

https://www.aljarida.com/article/16646
https://www.aljarida.com/article/16653
https://www.aljarida.com/article/16652
https://www.aljarida.com/article/16650
https://www.aljarida.com/article/16648
https://www.aljarida.com/article/16644
https://www.aljarida.com/article/16641
https://www.aljarida.com/article/16640
https://www.aljarida.com/article/16638
https://www.aljarida.com/article/16637
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نار باطنية تلتهم قرية سودانيةالمهر كيلو ذهب والمؤخر مليار يورو
انتشر على صفحات منصات 
الــتــواصــل فــي الــعــراق وخــارجــه 
ــد قــــــران  ــقــ ــعــ ــقــــطــــع مــــــصــــــّور لــ مــ
عروسين اسمهما: حيدر وغدير. 
وكــان الــُمــقــَدم كيلو مــن الذهب، 
أمــا األمــر الالفت فكان المؤخر 

الذي بلغ مليار يورو.
 وقــال موقع سكاي نيوز إن 
 بين 

ً
الفيديو أحدث جداًل واسعا

رواد شبكات التواصل، بين َمن 

 في وضــع مهر، 
ً
اعتبره شططا

 
ً
وبـــيـــن َمــــن اعــتــبــر األمـــــر شــأنــا

 بـــالـــعـــروســـيـــن. وذهــــب 
ً
ــا خــــاصــ

فــريــق ثــالــث نحو التشكيك في 
الـــمـــوضـــوع بـــرمـــتـــه، واعـــتـــبـــاره 
ــات  ــابـ ــجـ ــة لــحــصــد اإلعـ ــاولـ ــحـ مـ
واالنـــتـــشـــار ولــفــت األنـــظـــار في 

الشبكات االجتماعية.
وبث العريس مقطع الفيديو 
على حسابه بموقع تيك تــوك، 

ويدعى حيدر الفيلي، وهو شاب 
عــراقــي وصــانــع محتوى رقمي 

مقيم في فنلندا.
ــال الــفــيــلــي: عــنــدمــا يكون  وقــ
 من إخالص طرف 

ً
اإلنسان واثقا

الــعــالقــة الـــزوجـــيـــة والــعــاطــفــيــة 
الــمــقــابــل وحــبــه، فـــإن الــمــهــر من 
مقدم ومؤخر هو رمزي بصرف 
النظر عن قيمته المادية مهما 

علت.

أصــيــب ســكــان إحـــدى الــقــرى فــي دارفــــور غرب 
 تخرج 

ً
السودان بذعر وهلع، عندما شاهدوا نيرانا

من باطن األرض وتلتهم مئات المنازل.
وبــيــنــمــا كـــان مــعــظــم أهــالــي قــريــة المرحبيبة 
منشغلين بمناسبة خـــارج الــقــريــة، شــب حريق 
ــم فـــــي أضــــــــــرار بـــالـــغـــة  ــهــ ــا تـــســـبـــب لــ ــمــ هـــــائـــــل، مــ

بالممتلكات والمباني.
وأرسل أبناء المنطقة نداءات استغاثة مطالبين 
السلطات السودانية باإلسراع لمحاصرة الظاهرة 
التي وصفوها بالمحيرة، وقال أحد أعيان القرية 

 إلى 
ً
إن أسباب الحريق مجهولة حتى اآلن، مشيرا

أن هذه النيران تعاود الظهور كل عام في المنطقة 
دون أسباب واضحة.

وأكد بيان صادر على صفحة الناطق الرسمي 
باسم الحكومة السودانية أن النيران قضت على 
75 منزاًل في قرية عيال أمين القريبة من عاصمة 
شمال دارفور، والبالغ عدد سكانها نحو 300 ألف 
 ألحــد أبناء المنطقة، فــإن النيران 

ً
نسمة. ووفــقــا

تخرج من باطن األرض.

األمير هاري: أنا مثل أمياألمير هاري: أنا مثل أمي

الغاز يخنق الغاز يخنق ٦٦ مصريين بشقتهم مصريين بشقتهم

األطعمة المعالجة تسبب االكتئاباألطعمة المعالجة تسبب االكتئاب

التمور مفيدة للنوم والجلدالتمور مفيدة للنوم والجلد
 
ً
كشف األمير هاري مزيدا
من أســرار حياته، لكنه لم 
يتطرق إلى طلب والده منه 
إخالء منزله في بريطانيا، 
ــر  ــى ذكــ ــلــ ــا لــــــم يـــــــــأِت عــ ــمــ كــ
موضوع حضوره أو عدمه 
فــــي تـــتـــويـــج والـــــــده الــمــلــك 

تشارلز في مايو المقبل.
وقال هاري، في محادثة 
عبر اإلنترنت مع المؤلف 
وخبير الصدمات النفسية 
الــمــجــري - الــكــنــدي غــابــور 
مــاتــي أمــــس األول، ونــقــلــه 
مــوقــع الــعــربــيــة نـــت، أمــس، 
 
ً
 متنوعا

ً
إنـــه حــقــق تـــوازنـــا

فــيــمــا يــتــعــلــق بــرحــيــلــه عن 
العائلة المالكة البريطانية.
وكــشــف أنــه »كـــان يشعر 
 بـــاخـــتـــالف طــفــيــف« 

ً
دائــــمــــا

عـــن الــعــائــلــة، وأن والـــدتـــه 
الراحلة كان لديها الشعور 
نفسه، وقال دوق ساسكس 

ــان يــخــشــى أن يفقد  ــه كــ إنــ
ذكرياته عــن والــدتــه ديانا 
عندما بدأ العالج النفسي، 
 الحرص على »غمر« 

ً
مؤكدا

أبــنــائــه بــالــمــحــبــة لتجنب 
نــــقــــل أي »صــــــــدمــــــــات« أو 
»تجارب سلبية« من نشأته 

إليهم.
ــع د.  ــ وخــــــــالل نـــقـــاشـــه مـ
غابور ماتي، مؤلف يكتب 
حــــول الــصــدمــة واإلدمــــــان، 
قــال األمــيــر الــشــاب، البالغ 
: »لقد فقدت الكثير، 

ً
38 عاما

 فزت بالكثير«.
ً
ولكني أيضا

 بالغاز داخل شقة 
ً
لقي 6 شباب مصريين حتفهم اختناقا

سكنية في منطقة هــرم سيتي بمدينة الــســادس من أكتوبر 
بمحافظة الجيزة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن الجيزة، أمس، 
 من طوارئ الصحة، بحدوث تسرب غاز ووجود متوفين 

ً
بالغا

داخـــل شقة بمنطقة هــرم سيتي، وانتقلت األجــهــزة األمنية 
مدعومة بسيارات اإلسعاف، وبالفحص تبين حدوث تسرب 
غاز أسفر عن وفاة 6 شباب.              )د ب أ(

وجدت دراسة أن معدالت 
االكـــتـــئـــاب أعــلــى بــنــحــو 80 
فــي الــمــئــة لـــدى األشــخــاص 
ــــون أكـــثـــر  ــاولـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الــــــذيــــــن يـ
األطــعــمــة مــعــالــجــة بــإفــراط. 
وتشمل الشوكوالتة ورقائق 
الـــبـــطـــاطـــس والـــبـــســـكـــويـــت 
ــك  ــيــ ــكــ ــم والــ ـــ ــريـ ــ واآليـــــــــــــس كــ

والوجبات الجاهزة.
واســـتـــجـــوبـــت الــــدراســــة، 
ــا بـــاحـــثـــون  ــهــ ــــي قـــــــام بــ ــتـ ــ الـ
ـــــشـــــرت فــي 

ُ
ــيــــون ون ــلــ ــرازيــ بــ

مــــــجــــــلــــــة االضــــــــــطــــــــــرابــــــــــات 
 
ً
ــيـــة، 2572 طـــالـــبـــا ــفـ ــعـــاطـ الـ

 مــن 
ً
ــا ــ ــجــ ــ ــريــ ــ  وخــ

ً
جــــامــــعــــيــــا

ــــول عـــاداتـــهـــم  الــــبــــرازيــــل حــ
الغذائية وأسلوب حياتهم.

ــال د. ديــفــيــد كــريــبــاز  ــ وقـ
كــــي، مـــن مــؤســســة الــصــحــة 
ــعـــــالقـــــة بــيــن  الـــعـــقـــلـــيـــة: »الـــ
نظامنا الغذائي وصحتنا 
الــعــقــلــيــة مــعــقــدة. يــمــكــن أن 
يؤثر ما نأكله على مزاجنا 

ــبـــاشـــرة مــن  بـــعـــدة طــــــرق: مـ
خالل كيمياء الدماغ، وكيف 
تؤثر على نومنا، وصحتنا 
الــجــســديــة، وكــيــف تجعلنا 
ــا.  ــنــ ــســ ــفــ نــــشــــعــــر تــــــجــــــاه أنــ
وتحتاج عقولنا وأجسادنا 
ــى نـــظـــام غــــذائــــي صــحــي  ــ إلـ
ــوازن، وهــــــذا شـــــيء ال  ــ ــتــ ــ ومــ
نحصل عليه مــن األطعمة 
الفائقة المعالجة وحدها. 
الوجبات الخفيفة السكرية 
والمشروبات التي تحتوي 
ــلـــى الـــكـــافـــيـــيـــن يـــمـــكـــن أن  عـ
تعطينا دفــعــة مؤقتة، لكن 
هـــذا قــصــيــر األمـــــد، ويمكن 
أن يعطل الــنــوم، ولــه تأثير 
غــيــر مــبــاشــر عــلــى صحتنا 

العقلية«.

أعلنت د. أنجليكا دوفال، خبيرة التغذية الروسية، أن التمور 
مادة غذائية مفيدة، لكن اإلفراط في تناولها يؤدي إلى زيادة 

في الوزن.
وذكرت الخبيرة في حديث لراديو »سبوتنيك«، ونقله موقع 
روسيا الــيــوم، أمــس، أن التمور مــادة غذائية مفيدة، لكن هذا 
يعتمد على كميتها ونوعيتها، الفتة إلى أنها غنية باأللياف 
 في األمعاء وميكروبيوم األمعاء، 

ً
الغذائية، التي تؤثر إيجابيا

كما أن التمور تحسن النوم وحالة الجلد.
وأضافت: »تحتوي التمور على نسبة عالية من السيليكون، 
الذي يحفز عملية إنتاج الكوالجين، الضروري للبشرة وجمال 
المرأة. كما تحتوي التمور على نسبة جيدة من الكروم، الذي 
يعزز وظيفة األنسولين، وينظم مستوى الغلوكوز في الــدم. 
 على حمض التريبتوفان األميني، الذي 

ً
وتحتوي التمور أيضا

 في المزاج، ومفيد لمن يعاني مشكالت في النوم«.
ً
يؤثر إيجابيا

وأوضــحــت أن احــتــواء الــتــمــور على ســعــرات حــراريــة عالية 
 للطاقة، بيد أن زيادتها في النظام الغذائي 

ً
 مهما

ً
يجعلها مصدرا

تؤدي إلى زيادة الوزن. كما تحتوي على نسبة عالية من السكر، 
لذلك يمكن في ظروف معينة أن تعقد عمل الجهاز الهضمي، 
مشيرة إلى أنه »من األفضل تناول التمور وحدها أو مع الفواكه 
والخضراوات، لكي تهضم بصورة طبيعية، وال تبقى في أي 
جزء من أجزاء الجهاز الهضمي، وال تسبب تكّون الغازات. لذلك 

.»
ً
أنصح بتناول 3 - 4 حبات من التمر يوميا

العثور على المركبة الصينية في المريخالعثور على المركبة الصينية في المريخ

عــثــرت وكــالــة نــاســا عــلــى الــمــركــبــة الفضائية 
الصينية »زورونغ« على سطح المريخ، بعد أشهر 

من »السبات«.
وأنزلت الصين مركبتها على المريخ في مايو 
2021، لتنضم إلــى »ناسا« في مهمة استكشاف 

سطح »الكوكب األحمر«.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز األميركية، في 

خبر نقله موقع سكاي نيوز، أمس، إن الصين لم 
تقدم منذ ذلك الحين أي تحديثات بشأن المركبة 

الجوالة.
وأظهرت صور »ناسا« الحديثة »زورونغ« وهي 
ثــابــتــة فــي نــفــس الــمــكــان، وهـــو مــا جــعــل البعض 
يصفها بـ »المركبة النائمة«، التي دخلت في حالة 

»سبات« منذ عدة أشهر.

وقالت الصحيفة األميركية: »دخلت )زورونغ( 
حالة سبات في مايو 2022، كما كان من المخطط 
له، للحفاظ على الطاقة مع بداية فصل الشتاء. في 
ديسمبر الماضي، كان من المفترض أن تنتعش 
المركبة عندما أصبحت أيام المريخ أطول وأكثر 

، لكن يبدو أن ذلك لم يحدث«.
ً
دفئا

وأضافت: »المركبة المدارية الستطالع المريخ 

التابعة لوكالة ناسا تمر بشكل دوري فوق سطح 
هــذا الكوكب لــدراســتــه. وقــد أظــهــرت صــورهــا أن 
Zhurong لــم تــتــحــرك مــنــذ سبتمبر 2022 إلــى 

فبراير المنصرم«.

 ببورتوريكو
ً
اختفت في أميركا وظهرت بعد 30 عاما

ُعثر على امـــرأة مــن واليــة بنسلفانيا 
ــر مــــن 30  ــثـ ــة، اخـــتـــفـــت مـــنـــذ أكـ ــيـ ــركـ ــيـ األمـ
، وذلك في دار لرعاية المسنين في 

ً
عاما

ت عائلتها أنها 
ّ
بورتوريكو، بعد أن ظن

ميتة.
وقــالــت شــبــكــة ســي إن إن األمــيــركــيــة، 
في الخبر الذي نقلته »الحرة نت«، أمس، 
(، شوهدت 

ً
إن باتريشيا كوبتا )83 عاما

آخر مرة في بيتسبيرغ خالل صيف عام 
 لــنــشــرة لــمــركــز االســتــجــابــة 

ً
1992، وفــقــا

للطوارئ في بنسلفانيا.
وأبـــــلـــــغ زوجــــــهــــــا، بـــــــوب كــــوبــــتــــا، عــن 
اختفائها بعد بضعة أشهر في الخريف. 
وفي ذلك الوقت قال للسلطات إنه ليس 
مــن غير المألوف أن »تغيب زوجــتــه عن 
 »عـــــدت إلــى 

ً
ــار لـــفـــتـــرات«، مــضــيــفــا األنــــظــ
المنزل ذات ليلة ولم أجدها«.

وقالت الشرطة إنها أبلغت ألول مرة 
عن اكتشاف المرأة المفقودة عندما اتصل 
بها عميل من المنظمة الدولية للشرطة 

الــجــنــائــيــة )اإلنــــتــــربــــول( واخــتــصــاصــي 
اجتماعي من بورتوريكو، العام الماضي، 
قــائــلــيــن إنــهــمــا يــعــتــقــدان أن بــاتــريــشــيــا 
تــعــيــش فــــي دار لـــرعـــايـــة الــمــســنــيــن فــي 

بورتوريكو.
وذكــر نائب رئيس بلدة روس، بريان 

ــــو أنـــهـــا  ــه هـ ــ كـــولـــهـــيـــب: »مــــــا أبـــلـــغـــونـــا بـ
ــام 1999،  ــ ــى دار رعـــايـــتـــهـــم عـ ــ ت إلـ جــــــاء
عندما تم العثور عليها في أحد شوارع 

بورتوريكو«.
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احلتشكيل الحكومة

ّ
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درايش

ــتــــيــــارك ألـــــــف مــــــــّره ومــــــــــّره نـــســـتـــعـــد الخــ

وننتهي في البدايه ونبتدي من األخير 

الــشــمــوس الــقــديــمــه ســـافـــرت عـــن نــهــارك

ــر نـــهـــٍر غــزيــر  ــ ــْحــــت جـــســـر الـــلـــيـــالـــي َمـ وتــ

ـــف بانتظارك
َ
والــزمــن مــاي جــارف مــا ُوق

ـــرت لحظه صـــار وضــعــك خطير 
ّ

إن تـــأخ

ــل أمـــلـــنـــا تـــعـــّجـــل تـــنـــتـــشـــل يــــــوم دارك ــ كـ

وقـــصـــة الـــــــدار أكـــبـــر مــــن وزاره ووزيــــــر!
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