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بعد سبق صحافي عالمي نشرته »الجريدة« 

بــكــشــفــهــا فـــي 5 فـــبـــرايـــر الـــمـــاضـــي، عـــن وســاطــة 

صينية بين السعودية وإيران، فوجئت الساحات 

الــدولــيــة واإلقليمية أمــس األول بــإعــان مفاجئ 

عـــن هــــذه الــمــصــالــحــة بــيــن الــبــلــديــن واســتــعــادة 

عاقاتهما الــدبــلــومــاســيــة، ومـــازالـــت تــحــت وقــع 

احــتــمــاالت انعكاسه على ملفات عــديــدة تخص 

 لما 
ً
 أنـــه تـــم، وفــقــا

ً
المنطقة والــعــالــم، خــصــوصــا

أكدته »الجريدة«، برعاية صينية وفي بكين، وهو 

 
ً
 لواشنطن وضــربــة

ً
مــا اعــتــبــره مــراقــبــون تــحــديــا

إلسرائيل.

وكــشــف مــصــدر رافـــق األمــيــن الــعــام للمجلس 

األعــلــى لــأمــن الــقــومــي اإليـــرانـــي األدمـــيـــرال علي 

شمخاني، فــي اجتماعاته مــع الــوفــد السعودي 

 من التفاصيل عن 
ً
في بكين، لـ »الجريدة«، مزيدا

المفاوضات التي أحيطت بسرية غير عادية حتى 

أن العديد من دول المنطقة وحلفاء الطرفين لم 

يكونوا على علم بها.

وقــال المصدر إن االتفاق كــان حصيلة أشهر 

من المفاوضات المكثفة بين الخبراء اإليرانيين 

 العراق 
ً
والسعوديين في دول مختلفة خصوصا

وجت بالمساعي الصينية التي تمثلت 
ُ
وُعمان، ت

بتقديم الرئيس الصيني شي جينبينغ بنفسه 

ضمانات للطرفين. 

وأوضح أن هناك العديد من الملفات اإلقليمية 

التي تم االتفاق عليها، أو وضع عناوين عريضة 

لحلها، وكذلك ترسيم خطوط النفوذ حولها بين 

الرياض وطهران قبل التوصل إلى اتفاق بكين، 

وبينها ملفات األزمات في اليمن ولبنان وسورية. 

 وفيما يخص اليمن، أكد المصدر أن الجانبين 

اتفقا على رعاية مصالحة يمنية - يمنية شاملة 

بــهــدف الــتــوصــل إلـــى حــل ســيــاســي لــهــذه األزمـــة 

يرضي الجميع و»يضمن وحدة األراضي اليمنية«.

وأضـــاف أن السيناريو المثالي الـــذي يريده 

الــطــرفــان هــو إعــــان وقـــف شــامــل إلطــــاق الــنــار، 

ــدادات والمساعدات  ــ ــادة وتــيــرة إيــصــال اإلمـ وزيــ

الطبية والغذائية عبر األمم المتحدة، وبدء ترتيب 

 لتشكيل 
ً
أوضـــاع المهجرين اليمنيين، تمهيدا

حكومة انتقالية تشمل جميع األطــــراف، تكون 

مهمتها محصورة باإلعداد النتخابات نيابية 

ورئاسية خال فترة ال تزيد على عام وتشرف 

عليها األمم المتحدة.

وبــالــنــســبــة إلـــى لــبــنــان، تــوقــع الــمــصــدر أن 

تـــجـــري تــســويــة تــشــمــل رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 

ورئــاســة الــحــكــومــة تحظى بــدعــم ســعــودي ـ 

إيراني ـ فرنسي، وأن تقنع المملكة حلفاءها 

وأصدقاءها في لبنان بتأمين نصاب عقد 

جلسة النتخاب رئيس للجمهورية قد يكون 

سليمان فرنجية المدعوم من »حزب الله«.

ولفت إلى أن الملف السوري هو الملف الثالث 

الـــذي سيتأثر بالمصالحة، إذ تــم االتــفــاق على 

ضرورة التوصل إلى مصالحة سورية ـ سعودية، 

وسورية - تركية. 

، أشـــار الــمــصــدر إلـــى أنـــه جـــرى االتــفــاق 
ً
أمــنــيــا

على تفعيل االتفاق األمني الموقع بين الراحلين 

العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز 

والــرئــيــس اإليــــرانــــي هــاشــمــي رفــســنــجــانــي وتــم 

إقــــراره فــي مجلس الــشــورى اإلســامــي اإليــرانــي 

في عام 2001، لكي يشكل أساس التعاون األمني 

بين البلدين، على أن يتم إلحاقه بضمانات أمنية 

تعالج المخاوف والهواجس األمنية للطرفين، 

بما فــي ذلـــك الــصــواريــخ البالستية والــطــائــرات 

المسيرة والبرنامج النووي. 

وأكد المصدر أن طهران والرياض ال ترغبان 

 بأن استئناف الحوار 
ً
في استفزاز واشنطن، مذكرا

بين الخليج وإيــران هو أحد البنود الستة التي 

قدمتها واشنطن لطهران عبر وزيــر الخارجية 

الــعــراقــي فـــؤاد حسين الـــذي سلمها إلـــى نظيره 

ــفـــردت  اإليــــرانــــي حــســيــن أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان وانـ

»الجريدة« بنشرها.

البغلي تحّل إشكالية »وجبات نزالء الرعاية«

ساري: شركة »التغذية« أعادت عمالتها واستأنفت تقديمها

● جورج عاطف

ــريــــدة« الــمــنــشــور فـــي 8   مـــع خــبــر »الــــجــ
ً
تـــفـــاعـــا

الجاري بعنوان »وجبات نزالء دور الرعاية مهددة 

بالتوقف«، كشف وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 

باإلنابة عبدالعزيز ساري، أنه بتوجيهات مباشرة 

ــرة الــشــؤون االجتماعية  ومتابعة حثيثة مــن وزيـ

والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة 

والطفولة مي البغلي، تمت معالجة جميع المعوقات 

التي واجهت عقد توريد الوجبات الغذائية اليومية 

لنزالء اإلدارات اإليوائية التابعة للوزارة، من ُمسنين 

وأحـــداث وأبــنــاء حضانة عائلية، الموجودين في 

مجمع دور الرعاية بمنطقة الصليبيخات.

 ُعــِقــد 
ً
ــال ســــاري لـــ »الـــجـــريـــدة«، إن »اجــتــمــاعــا وقــ

 مع لجنة التغذية المشتركة بحضور 
ً
برئاسته أخيرا

ممثلي الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة والشركة 

المنفذة للعقد، تــم خــالــه االتــفــاق على استئناف 

العمل ومباشرة تقديم الوجبات الغذائية للنزالء«، 

 
ً
 إلى أن الشركة أعادت تشغيل عمالتها مجددا

ً
مشيرا

داخل المطابخ الفرعية التابعة للوزارة والمعتمدة 

بالعقد منذ صباح الجمعة الماضي، »وتم توريد 

المواد الخاصة بالوجبات«.

ــاد عـــلـــى تــلــمــس  ــجــ وأكــــــد حـــــرص »الــــــشــــــؤون« الــ

سبل االرتقاء بكل الخدمات المقدمة لنزالء الدور 

اإليوائية، السيما داخل »الرعاية االجتماعية«، وحل 

أي إشكالية قــد تواجههم بأقصى سرعة ممكنة، 

 أن جميعهم من الفئات الخاصة، ويعدون 
ً
خصوصا

أمانة في عنق الوزارة.

طهران - فرزاد قاسمي

مساٍع لدعم المصالحة التركية - 

السورية والتحضير لمصالحة

 بين المملكة ودمشق

تسوية لبنانية النتخاب رئيس 

وتشكيل حكومة تباركها 

الرياض وطهران وباريس
الجانبان حريصان 

على أال يستفز »تفاهم بكين« 

الواليات المتحدة 

تفعيل االتفاق األمني بين 

الراحلين الملك عبدالله 

طهران تعتبر المصالحة أحد ورفسنجاني وإلحاقه بضمانات   

البنود األميركية الستة للعودة 
 

إلى المفاوضات النووية

 بوادر صدام غربي ــ روسي في جورجيا

موسكو تتحدث عن انقالب... وواشنطن 

تستقبل الرئيسة الموالية للتظاهرات
بـــدأت تــلــوح فــي األفـــق بـــوادر تــصــادم غربي 

ــــ روســــي فــي جــورجــيــا، بــعــد أحــــداث األســبــوع 

الــمــاضــي الــتــي تخللتها تــظــاهــرات عــّبــرت عن 

تــأيــيــدهــا لـــاتـــحـــاد األوروبــــــــي وحـــلـــف الــنــاتــو 

 على إعداد الحزب الحاكم، 
ً
و»القيم الغربية«، ردا

 يــحــد 
ً
الــمــتــهــم بـــالـــقـــرب مــــن مـــوســـكـــو، قـــانـــونـــا

مــن الــحــريــات المدنية واإلعــامــيــة أطــلــق عليه 

مــعــارضــوه »قــانــون روســيــا« نسبة إلــى قانون 

مماثل تعتمده موسكو. 

فـــي هـــذا الــســيــاق، اســتــقــبــل مــســتــشــار األمـــن 

القومي األميركي جاك سوليفان، ليل الجمعة- 

السبت، رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي 

 ،
ً
 فخريا

ً
التي تدعم التظاهرات وتشغل منصبا

وشــددا على مصالح دولتيهما المشتركة في 

»اندماج جورجيا األوروبي - األطلسي«. 

ــيـــض، فـــإن ســولــيــفــان أكــد  ووفــــق الــبــيــت األبـ

أهمية أن »تتجنب جورجيا تحولها إلى مكان 

لتفادي العقوبات« األميركية المفروضة على 

موسكو. 

، نــدد الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل 
ً
أوروبـــيـــا

ماكرون بـ »الضغوط الشديدة« على تبليسي، 

فــي حين أعــلــن الــرئــيــس األلــمــانــي فــرانــك فالتر 

شتاينماير دعــمــه لــجــورجــيــا فــي سعيها إلــى 

تــوثــيــق عــاقــاتــهــا مــع أوروبــــــا، خـــال مــحــادثــة 

هاتفية مع زورابيشفيلي.

فــي الــمــقــابــل، وصــفــت روســيــا االحتجاجات 

فــي جــورجــيــا بأنها »مــحــاولــة« انــقــاب غربية، 

مشيرة إلى أنها رأت »يد« الواليات المتحدة وراء 

»المشاعر المعادية لموسكو« لدى المتظاهرين 

الجورجيين.

وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 

الفروف، أمس األول، إن التظاهرات كانت »مدّبرة 

 إياها 
ً
من الخارج لتغيير النظام بالقوة«، مشبها

بـ »انتفاضة الميدان« في أوكرانيا، في عام 2014، 

الــتــي تعتبرها مــوســكــو مــحــاولــة انــقــاب على 

حلفائها األوكـــران دّبــرهــا الــغــرب، والتي قادت 

 إلى ضم موسكو شبه جزيرة القرم، ثم 
ً
عمليا

إلى الغزو العام الماضي.

وكــان حــزب »الحلم الــجــورجــي« الحاكم قرر 

سحب مشروع القانون من البرلمان بعد إقراره 

ة ثانية، لكنه  ة أولــى، ورفضه في قــراء في قــراء

 إلعادته إلى التداول، وهو 
ً
أبقى الباب مفتوحا

ما دفع المعارضة إلى االستمرار في التظاهرات.

»الشال«: الفراغ والمجهول وانحسار

أهمية األرقام باتت قاعدة الدولة

 للتغيرات المحتملة للدوالر
ً
 قراره حول »الفائدة« تبعا

ً
• أملنا أن يكون »المركزي« أعد مسبقا

 لحركة 
ً
• ال تأثير كبيرا

أسعار الفائدة  على كبح 

التضخم أو حفز النمو 
• القرار الكلي معطل وقرار 

المستثمر الفرد محمل بمخاطر 

عالية لطغيان المجهول

العالم يرحب باالتفاق 

والكويت تأمل بناء الثقة

أعــربــت وزارة الــخــارجــيــة، فــي بــيــان، عن 

ترحيب الكويت بالبيان الثاثي المشترك 

الـــصـــادر عـــن الــســعــوديــة وإيـــــران والــصــيــن 

ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ بــــشــــأن تــــوصــــل الـــمـــمـــلـــكـــة والـ

اإلسامية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على 

استئناف العاقات الدبلوماسية بينهما.

ــادرة رئـــيـــس  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وأشــــــــــــادت الــــــــــــــوزارة بـ

الصين شي جينبينغ باستضافة ورعاية 

المباحثات الثنائية السعودية االيرانية 

للتوصل إلى االتفاق البناء وبجهود العراق 

وعمان في استضافة جــوالت الــحــوار بين 

الجانبين خال عامي 2021 و2022، مؤكدة 

دعم الكويت لاتفاق، وإعرابها عن أملها أن 

يساهم في تعزيز ركائز األمن واالستقرار 

في المنطقة وبناء الثقة وتطوير عاقات 

الصداقة.

وفــي الــســاعــات الــمــاضــيــة، أصـــدرت عدة 

بلدان ومؤسسات عربية وإسامية ودولية، 

بيانات منفصلة للترحيب بالخطوة. 

ورحــــــب الـــنـــاطـــق بـــاســـم مــجــلــس األمــــن 

الــقــومــي فــي الــبــيــت األبــيــض جـــون كيربي، 

باستئناف العاقات بين طهران والرياض، 

لكنه أعــرب عن تشككه في »احترام طهران 

التزاماتها«.

إحالة قياديين سابقين 

وإشرافي بـ »هيئة 

الصناعة« إلى النيابة

أعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــمــكــافــحــة الــفــســاد 

)نـــزاهـــة(، أنــهــا قــــررت، بــعــد التحقيق وجمع 

االستدالالت، إحالة قياديين سابقين وإشرافي 

في الهيئة العامة للصناعة إلى النيابة العامة.

وأوضحت »نزاهة«، في بيان أمس، أن هذه 

اإلحــالــة جـــاءت عــلــى خلفية شبهة اإلضـــرار 

 لقانوني حماية األموال 
ً
بالمال العام، إعماال

العامة، وإنشاء الهيئة.

ــهــــود  ــا مـــــواصـــــلـــــة الــــجــ ــ ــهـ ــ ــــزمـ وأكـــــــــــــدت عـ

واإلجراءات بشأن فحص وجمع التحريات 

في المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي 

ترد إليها، مثمنة دور المبلغين مع التزامها 

بتوفير أقــصــى درجـــات الحماية والسرية 

الازمة لهم.

 لبنان يترقب انعكاسات »دبلوماسية السدو« السعودية
٢١

مخاوف في »وول 

ستريت« بعد إفالس 
»svb« بنك

١١

أعـــام االتــحــاد األوروبــــي وجــورجــيــا وأوكــرانــيــا خــال تــظــاهــرة أمـــام البرلمان 

           )أ ف ب(
الجورجي في تبليسي مساء الخميس الماضي   
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األحد

بعد سبق صحافي عالمي نشرته »الجريدة« 
بــكــشــفــهــا فـــي 5 فـــبـــرايـــر الـــمـــاضـــي، عـــن وســاطــة 
صينية بين السعودية وإيران، فوجئت الساحات 
الــدولــيــة واإلقليمية أمــس األول بــإعــان مفاجئ 
عـــن هــــذه الــمــصــالــحــة بــيــن الــبــلــديــن واســتــعــادة 
عاقاتهما الــدبــلــومــاســيــة، ومـــازالـــت تــحــت وقــع 
احــتــمــاالت انعكاسه على ملفات عــديــدة تخص 
 لما 

ً
 أنـــه تـــم، وفــقــا

ً
المنطقة والــعــالــم، خــصــوصــا

أكدته »الجريدة«، برعاية صينية وفي بكين، وهو 
 
ً
 لواشنطن وضــربــة

ً
مــا اعــتــبــره مــراقــبــون تــحــديــا

إلسرائيل.
وكــشــف مــصــدر رافـــق األمــيــن الــعــام للمجلس 
األعــلــى لــأمــن الــقــومــي اإليـــرانـــي األدمـــيـــرال علي 
شمخاني، فــي اجتماعاته مــع الــوفــد السعودي 
 من التفاصيل عن 

ً
في بكين، لـ »الجريدة«، مزيدا

المفاوضات التي أحيطت بسرية غير عادية حتى 
أن العديد من دول المنطقة وحلفاء الطرفين لم 

يكونوا على علم بها.
وقــال المصدر إن االتفاق كــان حصيلة أشهر 
من المفاوضات المكثفة بين الخبراء اإليرانيين 
 العراق 

ً
والسعوديين في دول مختلفة خصوصا

وجت بالمساعي الصينية التي تمثلت 
ُ
وُعمان، ت

بتقديم الرئيس الصيني شي جينبينغ بنفسه 
ضمانات للطرفين. 

وأوضح أن هناك العديد من الملفات اإلقليمية 
التي تم االتفاق عليها، أو وضع عناوين عريضة 
لحلها، وكذلك ترسيم خطوط النفوذ حولها بين 
الــريــاض وطــهــران قبل التوصل إلــى اتــفــاق بكين، 

وبينها ملفات األزمات في اليمن ولبنان وسورية. 
 وفيما يخص اليمن، أكد المصدر أن الجانبين 
اتفقا على رعاية مصالحة يمنية - يمنية شاملة 
بهدف التوصل إلى حل سياسي لهذه األزمة يرضي 

الجميع و»يضمن وحدة األراضي اليمنية«.
وأضــــاف أن الــســيــنــاريــو الــمــثــالــي الــــذي يــريــده 
الطرفان هو إعان وقف شامل إلطاق النار، وزيادة 
وتـــيـــرة إيـــصـــال اإلمـــــــدادات والــمــســاعــدات الطبية 
والغذائية عبر األمم المتحدة، وبدء ترتيب أوضاع 
 لتشكيل حكومة 

ً
المهجرين اليمنيين، تــمــهــيــدا

انتقالية تشمل جميع األطـــــراف، تــكــون مهمتها 
محصورة بــاإلعــداد النتخابات نيابية ورئاسية 
خال فترة ال تزيد على عام وتشرف عليها األمم 
المتحدة. وبالنسبة إلى لبنان، توقع المصدر أن 
تجري تسوية تشمل رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الحكومة تحظى بدعم سعودي ـ إيراني ـ فرنسي، 
وأن تقنع المملكة حلفاءها وأصدقاءها في 
لبنان بتأمين نــصــاب عقد جلسة النتخاب 
رئيس للجمهورية قد يكون سليمان فرنجية 

المدعوم من »حزب الله«.
غير ان مصادر دبلوماسية خليجية في بيروت 
اكدت ان الرياض ال تزال ترفض تسوية على الطريقة 
القديمة وتفضل بدل ذلك اختيار رئيسين توافقيين.

ولفت المصدر إلى أن الملف السوري هو الملف 
الثالث الذي سيتأثر بالمصالحة، إذ تم االتفاق على 
ضرورة التوصل إلى مصالحة سورية ـ سعودية، 

وسورية - تركية. 

، أشار المصدر إلى أنه جرى االتفاق على 
ً
أمنيا

تفعيل االتفاق األمني الموقع بين الراحلين العاهل 
السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز والرئيس 
اإليراني هاشمي رفسنجاني وتم إقراره في مجلس 
الــشــورى اإلســامــي اإليــرانــي فــي عــام 2001، لكي 
يشكل أساس التعاون األمني بين البلدين، على أن 

يــتــم إلــحــاقــه بــضــمــانــات أمــنــيــة تــعــالــج الــمــخــاوف 
والهواجس األمنية للطرفين، بما في ذلك الصواريخ 
البالستية والطائرات المسيرة والبرنامج النووي. 
وأكد المصدر أن طهران والرياض ال ترغبان 
 بأن استئناف الحوار 

ً
في استفزاز واشنطن، مذكرا

بين الخليج وإيــران هو أحد البنود الستة التي 
قدمتها واشنطن لطهران عبر وزيــر الخارجية 
الــعــراقــي فـــؤاد حسين الـــذي سلمها إلـــى نظيره 
ــفـــردت  اإليــــرانــــي حــســيــن أمـــيـــر عــبــدالــلــهــيــان وانـ

»الجريدة« بنشرها.

البغلي تحّل إشكالية »وجبات نزالء الرعاية«
ساري: شركة »التغذية« أعادت عمالتها واستأنفت تقديمها

● جورج عاطف
ــريــــدة« الــمــنــشــور فـــي 8   مـــع خــبــر »الــــجــ

ً
تـــفـــاعـــا

الجاري بعنوان »وجبات نزالء دور الرعاية مهددة 
بالتوقف«، كشف وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
باإلنابة عبدالعزيز ساري، أنه بتوجيهات مباشرة 
ــرة الــشــؤون االجتماعية  ومتابعة حثيثة مــن وزيـ
والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة لشؤون المرأة 
والطفولة مي البغلي، تمت معالجة جميع المعوقات 
التي واجهت عقد توريد الوجبات الغذائية اليومية 
لنزالء اإلدارات اإليوائية التابعة للوزارة، من ُمسنين 
وأحـــداث وأبــنــاء حضانة عائلية، الموجودين في 

مجمع دور الرعاية بمنطقة الصليبيخات.
 ُعــِقــد 

ً
ــاري لـــ »الـــجـــريـــدة«، إن »اجــتــمــاعــا ــال ســ وقــ

 مع لجنة التغذية المشتركة بحضور 
ً
برئاسته أخيرا

ممثلي الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة والشركة 
المنفذة للعقد، تــم خــالــه االتــفــاق على استئناف 
العمل ومباشرة تقديم الوجبات الغذائية للنزالء«، 
 
ً
 إلى أن الشركة أعادت تشغيل عمالتها مجددا

ً
مشيرا

داخل المطابخ الفرعية التابعة للوزارة والمعتمدة 
بالعقد منذ صباح الجمعة الماضي، »وتم توريد 

المواد الخاصة بالوجبات«.
ــاد عـــلـــى تــلــمــس  ــجــ وأكــــــد حـــــرص »الــــــشــــــؤون« الــ
سبل االرتقاء بكل الخدمات المقدمة لنزالء الدور 
اإليوائية، السيما داخل »الرعاية االجتماعية«، وحل 
أي إشكالية قــد تواجههم بأقصى سرعة ممكنة، 
 أن جميعهم من الفئات الخاصة، ويعدون 

ً
خصوصا

أمانة في عنق الوزارة.

طهران - فرزاد قاسمي

مساٍع لدعم المصالحة التركية - 
السورية والتحضير لمصالحة

 بين المملكة ودمشق

طهران تريد مقايضة بين رئيسي 
الجمهورية و الحكومة في لبنان 

والرياض تفضل رئيسين توافقيين

الجانبان حريصان 
على أال يستفز »تفاهم بكين« 

الواليات المتحدة 

تفعيل االتفاق األمني بين 
الراحلين الملك عبدالله 

ورفسنجاني وإلحاقه بضمانات   

طهران تعتبر المصالحة أحد 
 البنود األميركية الستة للعودة 

إلى المفاوضات النووية

 بوادر صدام غربي ــ روسي في جورجيا
موسكو تتحدث عن انقالب... وواشنطن 

تستقبل الرئيسة الموالية للتظاهرات
بـــدأت تــلــوح فــي األفـــق بـــوادر تــصــادم غربي 
ــــ روســــي فــي جــورجــيــا، بــعــد أحــــداث األســبــوع 
الــمــاضــي الــتــي تخللتها تــظــاهــرات عــّبــرت عن 
تــأيــيــدهــا لـــاتـــحـــاد األوروبــــــــي وحـــلـــف الــنــاتــو 
 على إعداد الحزب الحاكم، 

ً
و»القيم الغربية«، ردا

 يــحــد 
ً
الــمــتــهــم بـــالـــقـــرب مــــن مـــوســـكـــو، قـــانـــونـــا

مــن الــحــريــات المدنية واإلعــامــيــة أطــلــق عليه 
مــعــارضــوه »قــانــون روســيــا« نسبة إلــى قانون 

مماثل تعتمده موسكو. 
فـــي هـــذا الــســيــاق، اســتــقــبــل مــســتــشــار األمـــن 
القومي األميركي جاك سوليفان، ليل الجمعة- 
السبت، رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي 
 ،

ً
 فخريا

ً
التي تدعم التظاهرات وتشغل منصبا

وشــددا على مصالح دولتيهما المشتركة في 
»اندماج جورجيا األوروبي - األطلسي«. 

ــيـــض، فـــإن ســولــيــفــان أكــد  ووفــــق الــبــيــت األبـ
أهمية أن »تتجنب جورجيا تحولها إلى مكان 
لتفادي العقوبات« األميركية المفروضة على 

موسكو. 
، نــدد الــرئــيــس الفرنسي إيمانويل 

ً
أوروبـــيـــا

ماكرون بـ »الضغوط الشديدة« على تبليسي، 
فــي حين أعــلــن الــرئــيــس األلــمــانــي فــرانــك فالتر 
شتاينماير دعــمــه لــجــورجــيــا فــي سعيها إلــى 

تــوثــيــق عــاقــاتــهــا مــع أوروبــــــا، خـــال مــحــادثــة 
هاتفية مع زورابيشفيلي.

فــي الــمــقــابــل، وصــفــت روســيــا االحتجاجات 
فــي جــورجــيــا بأنها »مــحــاولــة« انــقــاب غربية، 
مشيرة إلى أنها رأت »يد« الواليات المتحدة وراء 
»المشاعر المعادية لموسكو« لدى المتظاهرين 

الجورجيين.
وقـــــال وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي ســيــرغــي 
الفروف، أمس األول، إن التظاهرات كانت »مدّبرة 
 إياها 

ً
من الخارج لتغيير النظام بالقوة«، مشبها

بـ »انتفاضة الميدان« في أوكرانيا، في عام 2014، 
الــتــي تعتبرها مــوســكــو مــحــاولــة انــقــاب على 
حلفائها األوكـــران دّبــرهــا الــغــرب، والتي قادت 
 إلى ضم موسكو شبه جزيرة القرم، ثم 

ً
عمليا

إلى الغزو العام الماضي.
وكــان حــزب »الحلم الــجــورجــي« الحاكم قرر 
سحب مشروع القانون من البرلمان بعد إقراره 
ة ثانية، لكنه  ة أولــى، ورفضه في قــراء في قــراء
 إلعادته إلى التداول، وهو 

ً
أبقى الباب مفتوحا

ما دفع المعارضة إلى االستمرار في التظاهرات.

»الشال«: الفراغ والمجهول وانحسار
أهمية األرقام باتت قاعدة الدولة

 للتغيرات المحتملة للدوالر
ً
 قراره حول »الفائدة« تبعا

ً
• أملنا أن يكون »المركزي« أعد مسبقا

 لحركة 
ً
• ال تأثير كبيرا

أسعار الفائدة  على كبح 
التضخم أو حفز النمو 

• القرار الكلي معطل وقرار 
المستثمر الفرد محمل بمخاطر 

عالية لطغيان المجهول

العالم يرحب باالتفاق 
والكويت تأمل بناء الثقة
أعــربــت وزارة الــخــارجــيــة، فــي بــيــان، عن 
ترحيب الكويت بالبيان الثاثي المشترك 
الـــصـــادر عـــن الــســعــوديــة وإيـــــران والــصــيــن 
ــة  ــهـــوريـ ــمـ ــجـ بــــشــــأن تــــوصــــل الـــمـــمـــلـــكـــة والـ
اإلسامية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على 

استئناف العاقات الدبلوماسية بينهما.
ــادرة رئـــيـــس  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ وأشــــــــــــادت الــــــــــــــوزارة بـ
الصين شي جينبينغ باستضافة ورعاية 
المباحثات الثنائية السعودية االيرانية 
للتوصل إلى االتفاق البناء وبجهود العراق 
وعمان في استضافة جــوالت الــحــوار بين 
الجانبين خال عامي 2021 و2022، مؤكدة 
دعم الكويت لاتفاق، وإعرابها عن أملها أن 
يساهم في تعزيز ركائز األمن واالستقرار 
في المنطقة وبناء الثقة وتطوير عاقات 

الصداقة.
وفــي الــســاعــات الــمــاضــيــة، أصـــدرت عدة 
بلدان ومؤسسات عربية وإسامية ودولية، 

بيانات منفصلة للترحيب بالخطوة. 
ورحــــــب الـــنـــاطـــق بـــاســـم مــجــلــس األمــــن 
الــقــومــي فــي الــبــيــت األبــيــض جـــون كيربي، 
باستئناف العاقات بين طهران والرياض، 
لكنه أعــرب عن تشككه في »احترام طهران 

التزاماتها«.

إحالة قياديين سابقين 
وإشرافي بـ »هيئة 

الصناعة« إلى النيابة
أعــلــنــت الــهــيــئــة الــعــامــة لــمــكــافــحــة الــفــســاد 
)نـــزاهـــة(، أنــهــا قــــررت، بــعــد التحقيق وجمع 
االستدالالت، إحالة قياديين سابقين وإشرافي 
في الهيئة العامة للصناعة إلى النيابة العامة.

وأوضحت »نزاهة«، في بيان أمس، أن هذه 
اإلحــالــة جـــاءت عــلــى خلفية شبهة اإلضـــرار 
بالمال العام، إعمااًل لقانوني حماية األموال 

العامة، وإنشاء الهيئة.
ــهــــود  ــا مـــــواصـــــلـــــة الــــجــ ــ ــهـ ــ ــــزمـ وأكـــــــــــــدت عـ
واإلجراءات بشأن فحص وجمع التحريات 
في المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي 
ترد إليها، مثمنة دور المبلغين مع التزامها 
بتوفير أقــصــى درجـــات الحماية والسرية 

الازمة لهم.

٢١ لبنان يترقب انعكاسات »دبلوماسية السدو« السعودية

مخاوف في »وول 
ستريت« بعد إفالس 

»svb« بنك
١١

أعـــام االتــحــاد األوروبــــي وجــورجــيــا وأوكــرانــيــا خــال تــظــاهــرة أمـــام البرلمان 
الجورجي في تبليسي مساء الخميس الماضي              )أ ف ب(

صورة ضوئية لخبر انفراد »الجريدة«
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سفير روسيا: جهود الكويت اإلنسانية 
تحظى بتقدير أممي ودولي كبيرين

 وتستند إلى االحترام المتبادل والتفاهمات
ً
ماكاروف: عالقاتنا تعود لـ 60 عاما

• ربيع كالس
أكد السفير الروسي لدى البالد 
نــيــكــوالي مـــاكـــاروف، أن الكويت 
كانت أول دولة في منطقة الخليج 
العربي تقيم عالقات دبلوماسية 
 إلى أن العالقات 

ً
مع بــالده، الفتا

الــروســيــة ـ الــكــويــتــيــة تــعــود إلــى 
أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
الـــقـــرن الـــعـــشـــريـــن، عــنــدمــا رســت 
السفن البحرية الروسية »فارياج« 
ــولــــد« و»بــــويــــاريــــن« عــلــى  ــكــ و»أســ
شــواطــئ الــكــويــت، وتــم الترحيب 

بها بشكل كبير.
وفي تصريح بمناسبة الذكرى 
الـــســـتـــيـــن لـــتـــأســـيـــس الــــعــــالقــــات 
الدبلوماسية بين البلدين، قال 
مــاكــاروف: »تمتد صداقتنا على 
مــــدى عــقــود كــونــهــا تــســتــنــد إلــى 
االحــــتــــرام الــمــتــبــادل والــمــصــالــح 
والـــتـــفـــاهـــمـــات الــمــشــتــركــة فــيــمــا 
يتعلق بسيادة الــقــانــون الدولي 
ومبادئ عدم المواجهة والسعي 
إلــى التسوية السلمية للنزاعات 
 عـــن تــقــديــره 

ً
واألزمـــــــــات«، مــعــربــا

ــيــــة  ــانــ ــــت اإلنــــســ ــويـ ــ ــكـ ــ لــــجــــهــــود الـ
والــخــيــريــة الــرائــعــة الــتــي تحظى 
بتقدير كبير مــن األمــم المتحدة 

والمجتمع الدولي.
ــدور اإلنــســانــي  ــ ــح أن الـ ــ وأوضـ
العالمي الرائد للكويت ثبت مرة 
أخـــــرى، عــنــدمــا كـــانـــت مـــن أوائــــل 
الـــــــدول الـــتـــي قـــدمـــت الــمــســاعــدة 
ــــوري  ــــسـ ــتــــركــــي والـ لــلــشــعــبــيــن الــ
المتضررين من الزالزل المدمرة، 
ــاون الـــبـــلـــديـــن  ــ ــعــ ــ  أن »تــ

ً
ــا ــفـ ــيـ مـــضـ

ــار الــمــنــظــمــات اإلقــلــيــمــيــة  ــ فـــي إطـ
والــــدولــــيــــة، الســيــمــا خــــالل فــتــرة 
عضوية الكويت في مجلس األمن، 
ســـاهـــم فـــي مـــواجـــهـــة الــتــحــديــات 
ــة وتــــــعــــــزيــــــز الـــــســـــالم  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
واالستقرار والتنمية في العالم، 
كــمــا تــعــززت الــعــالقــات الثقافية 
واإلنسانية بين بلدينا على مر 

السنين«.
واستطرد: »نحن نقدر بشكل 
خـــاص جــهــود الــكــويــت للحفاظ 
عــلــى الــقــيــم الــعــائــلــيــة التقليدية 
والــتــي تعد مــثــاال رائــعــا يحتذى 

به للكثيرين«.

ــرز  ــاروف: »مـــــن أبــ ــ ــاكــ ــ ــع مــ ــابــ وتــ
الـــعـــالقـــات الـــروســـيـــة ـ الــكــويــتــيــة، 
عالقاتنا الوثيقة في قطاع الطاقة، 
إذ تعد الكويت، باعتبارها واحدة 
من أكبر منتجي النفط في العالم 
وواضعي السياسات المهمين في 
 لبلدنا، 

ً
 رئيسيا

ً
هذا المجال، شريكا

السيما في إطار تحالف »أوبك +« 
الذي يهدف إلى ضمان االستقرار 
في سوق الطاقة العالمي، وإضافة 
إلــى ذلــك، هناك مجموعة واسعة 
ــتـــعـــاون  مــــن الــــفــــرص لـــتـــطـــويـــر الـ
الــتــجــاري واالســتــثــمــاري الــقــائــم، 
على االتــفــاقــات التي تــم التوصل 
إلـــيـــهـــا بـــيـــن الـــرئـــيـــس فــالديــمــيــر 
ــر الــــراحــــل الــشــيــخ  ــيــ بــوتــيــن واألمــ
صباح األحمد خالل لقائهما في 

سوتشي«.
2015، كـــانـــت  وأردف: »فــــــي 
االتــفــاقــيــة الــمــبــرمــة بــيــن الهيئة 
ــنـــدوق  الـــعـــامـــة لــالســتــثــمــار وصـ
االســـتـــثـــمـــار الــــروســــي الــمــبــاشــر 
بــشــأن آلــيــة االستثمار المشترك 
اآللـــيـــة هـــي شـــهـــادة أخـــــرى على 
التزام البلدين بتعزيز العالقات 

ــاء  ــاديــــة وتــــعــــزيــــز الــــرخــ ــتــــصــ االقــ
المتبادل، كما اكتسبت العالقات 
في مجال السياحة أخيرا أهمية 
خــــــاصــــــة، فــــمــــع نــــهــــايــــة الـــــوبـــــاء 
تــزايــد تــدفــق السياح الكويتيين 
ــك في  ــم ذلــ ــاهـ بــشــكــل مـــطـــرد، وسـ
ــة مـــبـــاشـــرة  ــ ــويـ ــ ــتــــح رحـــــــــالت جـ فــ
بــيــن الــكــويــت ومــوســكــو، وكــذلــك 
جهودنا المشتركة لتخفيف قيود 
التأشيرات على مواطني بلدينا«.

السفير نيكوالي ماكاروف

البعثات الخليجية تنسق
مع »الخارجية«

• ربيع كالس
استضافت ســفــارة سلطنة عمان لــدى الــبــالد، نهاية األسبوع 
الــمــاضــي، االجــتــمــاع التنسيقي األول لــســفــراء مــجــلــس الــتــعــاون 
المعتمدين لدى الكويت، برئاسة السفير العماني صالح الخروصي، 
وحضور كل من سفراء السعودية األمير سلطان بن سعد، واإلمارات 
مطر النيادي، والبحرين صالح المالكي، وقطر علي بن عبدالله، 
والمستشار نواف الضيدان، ممثل وزارة الخارجية الكويتية، ونائب 

رئيس البعثة بسفارة سلطنة عمان المستشار شهاب الرواس.
وذكــر الخروصي أن االجتماع تطرق إلــى »التنسيق المشترك 
بين البعثات الدبلوماسية الخليجية ووزارة الخارجية الكويتية، 

تنفيذا لقرارات المجلس الوزاري لدول المجلس«. 
ـــ 43  ــدورة الــحــالــيــة الـ ــ يــذكــر أن سلطنة عــمــان تــتــرأس حــالــيــا الـ

للمجلس األعلى.

لقطة تذكارية لسفراء الدول الخليجية مع الضيدان

رحبت الكويت بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية إعادة تعيين المدير العام رافائيل غروسي لوالية ثانية 

تمتد 4 سنوات.
وأكــــد ســفــيــر الــكــويــت لـــدى الــنــمــســا ومــنــدوبــهــا الـــدائـــم لــدى 
المنظمات الدولية في فيينا طالل الفصام، خالل جلسة مجلس 
المحافظين، ثقة الكويت في قيادة المدير العام وقدرته على أداء 
مهام واليته بنجاح، والتطلع إلى العمل معا لتحقيق أهداف 

الوكالة، متمنيا له كل التوفيق والنجاح.
وأكــد مندوبو الــدول األعضاء بالوكالة في بيانات ألقوها 
خــالل جلسة مجلس المحافظين دعــم دولهم الكامل للوكالة 

ومديرها العام غروسي في واليته الثانية.

أعربت وزارة الخارجية عن إدانــة واستنكار دولــة الكويت 
الــشــديــديــن لــحــادث إطـــالق الــنــار، الـــذي اســتــهــدف كنيسة في 
مدينة هامبورغ األلمانية، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد 

من األشخاص.
وأكـــــدت الــــــوزارة مــوقــف دولــــة الــكــويــت الــمــبــدئــي والــثــابــت 
الرافض لكل أشكال العنف واإلرهاب، معربة عن تضامن دولة 
الكويت إلى جانب جمهورية ألمانيا االتحادية الصديقة في 

هذا المصاب.
وتقدمت الــوزارة بخالص التعازي وصــادق المواساة إلى 
 ،

ً
جمهورية ألمانيا االتحادية الصديقة قيادة وحكومة وشعبا

وألسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

رئيس الوزراء يعزي خادم 
الحرمين ويهنئ رئيس الصين

بعث رئيس مجلس الوزراء 
ــيـــخ أحــــمــــد نــــواف  ــمـــو الـــشـ سـ
األحـــمـــد بــبــرقــيــة تــعــزيــة إلــى 
ــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن  ــ خـ
الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
ــا ســــــمــــــوه خــــالــــص  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــّمـ ــ ضـ
تـــعـــازيـــه وصــــــادق مـــواســـاتـــه 
بوفاة المغفور لها بإذن الله 
تعالى األميرة الجوهرة بنت 

عبدالعزيز آل سعود.
وبعث سمو رئيس مجلس 

الــــــوزراء بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلــى 
الـــــــرئـــــــيـــــــس الـــــصـــــيـــــنـــــي شـــي 
جــيــنــبــيــنــغ، ضــّمــنــهــا ســمــوه 
خــــالــــص تـــهـــانـــيـــه بــمــنــاســبــة 
إعـــــــادة انـــتـــخـــابـــه بـــاإلجـــمـــاع 
رئـــيـــســـا لـــلـــصـــيـــن الـــصـــديـــقـــة 

لوالية ثالثة.

نائب األمير يعزي خادم الحرمين
ويهنئ رئيس الصين بإعادة انتخابه

ــر  ــيـ ــائــــب األمـ بـــعـــث ســـمـــو نــ
ــي الــعــهــد الــشــيــخ مشعل  ــ وولـ
األحــــمــــد بــبــرقــيــة تـــعـــزيـــة إلـــى 
خــــــادم الـــحـــرمـــيـــن الــشــريــفــيــن 
الملك سلمان بــن عبدالعزيز 
آل سعود ملك المملكة العربية 
السعودية الشقيقة، ضمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة المغفور لها، 
ــيــــرة  ــه تــــعــــالــــى، األمــ ــلــ بـــــــإذن الــ
الــــجــــوهــــرة بـــنـــت عــبــدالــعــزيــز 
بــــن عـــبـــدالـــرحـــمـــن آل ســـعـــود، 
مبتهال سموه إلى البارئ جل 
فـــي عــــاله أن يــتــغــمــد الــفــقــيــدة 
ــع رحـــمـــتـــه ويــســكــنــهــا  ــ ــواسـ ــ بـ

فسيح جناته. 
ــائــــب  ــو نــ ــ ــمـ ــ ــــث سـ ــعـ ــ ــا بـ ــ ــمـ ــ كـ
األمــيــر وولـــي الــعــهــد ببرقية 
ــة إلـــــــى الــــرئــــيــــس شــي  ــئـ ــنـ ــهـ تـ
جينبينغ، رئيس جمهورية 
الــصــيــن الــشــعــبــيــة الــصــديــقــة، 
ضــــمــــنــــهــــا ســـــــمـــــــوه خــــالــــص 

تــــهــــانــــيــــه بـــمـــنـــاســـبـــة إعـــــــادة 
انــتــخــابــه بـــاإلجـــمـــاع رئــيــســا 
لجمهورية الصين الشعبية 

ــثــــة،  ــالــ الــــصــــديــــقــــة لــــــواليــــــة ثــ
راجيا سموه له وافر الصحة 
والعافية والتوفيق والسداد.

األمير يعزي خادم الحرمين الشريفين
سموه هنأ الرئيس الصيني بإعادة انتخابه

بـــعـــث صـــاحـــب الـــســـمـــو أمــيــر 
ــبــــالد، الــشــيــخ نـــــواف األحـــمـــد،  الــ
ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين 
ــلـــمـــان بــن  ــلـــك سـ الـــشـــريـــفـــيـــن الـــمـ
ــز آل ســـــعـــــود، مــلــك  ــزيــ ــعــ ــدالــ ــبــ عــ
الــمــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
الشقيقة، أعــرب فيها سموه عن 
خالص تعازيه وصادق مواساته 
بــوفــاة الــمــغــفــور لــهــا، بــــإذن الله 
تــعــالــى، األمـــيـــرة الــجــوهــرة بنت 

عبدالعزيز بن عبدالرحمن 
آل ســــــعــــــود، ســـــائـــــال ســـمـــوه 
المولى تعالى أن يتغمد الفقيدة 
بواسع رحمته، ويسكنها فسيح 
جناته، وأن يلهم ذويها واألسرة 
الــمــالــكــة الــكــريــمــة جميل الصبر 

وحسن العزاء.  
وبعث صاحب السمو ببرقية 
ــــى الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي  تــهــنــئــة إلـ
شي جينبينغ، عّبر فيها سموه 
عـــن خـــالـــص تــهــانــيــه بــمــنــاســبــة 

إعادة انتخابه باإلجماع رئيسا 
لــلــصــيــن لـــواليـــة ثـــالـــثـــة، مــشــيــدا 
ســـمـــوه بــمــا حــقــقــتــه جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية الصديقة طوال 
فترة رئاسته من إنجازات بارزة 
شملت مختلف الميادين، وارتقت 
بــمــســارهــا الـــحـــضـــاري الــعــريــق 
بصورة عززت المكانة المرموقة 
لــلــبــلــد الــصــديــق لـــدى المجتمع 
الدولي، ومعبرا سموه عن بالغ 
االعــتــزاز بــالــعــالقــات التاريخية 
والـــراســـخـــة بــيــن دولـــــة الــكــويــت 
وجمهورية الصين، والتي تشهد 
تطورا مستمرا في ظل الشراكة 
االستراتيجية التي تجمعهما، 
متمنيا سموه للرئيس الصيني 
موفور الصحة والعافية، ولبالده 
الــمــزيــد مـــن الــتــقــدم واالزدهـــــــار، 
وللعالقات المتميزة والوطيدة 
بين البلدين الصديقين المزيد 

من التطور والنماء.

زبيدوف: شركة كويتية ترغب 
في استيراد المياه من طاجيكستان

 في معالجة المياه
ً
األمم المتحدة: الكويت رائدة عالميا

• ربيع كالس
كــشــف عــمــيــد الــســلــك الــدبــلــومــاســي سفير 
طاجيكستان لدى البالد زبيد الله زبيدوف، أن 
إحدى الشركات الكويتية أعربت عن رغبتها 
فــي استيراد كميات كبيرة مــن المياه، تقدر 
بآالف الغالونات من طاجيكستان، إلى الكويت 
عبر البحر عن طريق باكستان، لقرب المسافة 

البحرية بين موانئ البلدين.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي جـــمـــعـــه بــســفــيــر 
هــولــنــدا لــورنــس ويــســتــهــوف ومــمــثــل األمــيــن 
العام لألمم المتحدة باإلنابة أسعد حفيظ، 
للحديث عن مؤتمر المياه الــذي تستضيفه 
األمم المتحدة من 22 إلى 24 مارس الجاري، 
بمبادرة طاجيكية - هولندية، قال زبيدوف إن 
عالقات بالده مع الكويت تتطور بشكل كبير 

في جميع المجاالت.
ــــرب ســفــيــر هـــولـــنـــدا عــــن فــخــره  بــــــــدوره، أعــ
بــمــشــاركــة بـــــالده فـــي أول مــؤتــمــر مخصص 
لألمم المتحدة حول المياه منذ ما يقرب من 
 للجنة العالمية 

ً
 إلى أنه »وفقا

ً
، الفتا

ً
46 عاما

القتصاديات المياه، فإن أكثر من ملياري نسمة 
ال يستطيعون الــوصــول إلــى الــمــيــاه الــمــدارة 
 تحت سن الخامسة 

ً
 واحدا

ً
بأمان، كما أن طفال

يموت كل دقيقة بسبب المياه الملوثة«.

مــن جانبه، أكــد ممثل األمــيــن الــعــام لألمم 
المتحدة أن مؤتمر المياه الــذي سيعقد في 
نيويورك سيناقش قضايا الكويت المحددة 
ــراءات  ــ وتـــقـــديـــم الــتــوصــيــات لــهــا التـــخـــاذ إجــ
: تسير الكويت على الطريق 

ً
بشأنها، متابعا

الصحيح لتحقيق الــهــدف )الــمــيــاه النظيفة 
والــصــرف الــصــحــي(، وهـــي رائــــدة فــي تحلية 

 في معالجة المياه.
ً
المياه ورائدة عالميا

ــات الـــمـــائـــيـــة  ــديــ ــتــــحــ ــل الــ ــثـ ــمـ ــتـ وأردف: »تـ
الرئيسية الــتــي تــواجــهــهــا الــكــويــت فــي نــدرة 

المياه المتزايدة واآلثار المالية واالقتصادية 
والبيئية المتزايدة المرتبطة بتلبية الطلب 
على المياه في القطاعات، ومــن المتوقع أن 
تتزايد هذه التحديات بسبب النمو السكاني 
الـــســـريـــع والـــتـــحـــضـــر، وزيــــــــادة الـــطـــلـــب عــلــى 
الغذاء، وتأثيرات تغير المناخ، واالستهالك 
غير المستدام، وخسائر المياه، وعدم كفاية 
إعــادة استخدام المياه، والتدهور المستمر 
واســـتـــنـــزاف مـــــوارد الــمــيــاه الــجــوفــيــة والــتــي 

تستنفد بسرعة«.

الكويت للضغط على إسرائيل لالنضمام للمعاهدة النووية
أكدت ضرورة تضافر الجهود الدولية للحد من »اإلسالموفوبيا«

ــــت الـــمـــجـــتـــمـــع  ــويـ ــ ــكـ ــ دعــــــــت الـ
الـــدولـــي إلـــى مــطــالــبــة إســرائــيــل 
بــاالنــضــمــام إلـــى مــعــاهــدة عــدم 
االنتشار النووي وإخضاع كل 
مــنــشــآتــهــا لـــنـــظـــام الــضــمــانــات 

ــاقــــي دول  ــبــ الــــشــــامــــل أســـــــــوة بــ
المنطقة.

ــك فــــي كــلــمــة ألــقــاهــا  ــ ــاء ذلـ ــ جـ
ــكـــويـــت الــــدائــــم لـــدى  ــنــــدوب الـ مــ
الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

ــام أمــــــــام مــجــلــس  ــفــــصــ طــــــالل الــ
محافظي الوكالة الذرية خالل 
مناقشة البند الخاص المعنون 
»القدرات النووية اإلسرائيلية«.

وأضـــــــاف الــســفــيــر الـــفـــصـــام، 
ــام الــمــجــلــس، أن  ــ فـــي كــلــمــتــه أمـ
الكل يعلم أن االلتزام بمعاهدة 
عــدم االنتشار والسعي إلنشاء 
المنطقة الخالية مــن األسلحة 
ــة فـــي الـــشـــرق األوســــط  ــنـــوويـ الـ
لــه تأثير مباشر على استقرار 
المنطقة ويسهم في تعزيز األمن 

والسلم الدوليين.
وأشـــــار إلــــى أن الـــقـــرار الـــذي 
 
ً
يعتمده المؤتمر العام سنويا
والــمــعــنــون: »تطبيق ضمانات 
الـــوكـــالـــة فـــي الـــشـــرق األوســـــط« 
أشــار إلــى »الحاجة الملحة ألن 
تقبل جميع دول الشرق األوسط 
عــلــى الـــفـــور تــطــبــيــق ضــمــانــات 
الوكالة الكاملة النطاق على كل 
ما لديها من أنشطة نووية، وأن 
جميع الدول في منطقة الشرق 
األوســــــط بــاســتــثــنــاء إســرائــيــل 

أطراف في معاهدة عدم انتشار 
األســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة »وتــعــهــدت 
جــمــيــعــهــا بــاســتــثــنــاء إســرائــيــل 
ــــة  ــالـ ــ ــــوكـ ــــول ضـــــمـــــانـــــات الـ ــبـ ــ ــقـ ــ بـ

الشاملة«.

خطاب الكراهية
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخـــــــــــــر، أكــــــــدت 
الكويت ضـــرورة تــزايــد تضافر 
الــجــهــود الــدولــيــة نــحــو اتــخــاذ 
خطوات جادة للحد من خطاب 
الكراهية والتضليل اإلعــالمــي 
المرتكز على األحكام المسبقة 
والمفتقد االســتــنــاد إلــى األدلــة 
والشواهد والذي تتغذى ظاهرة 

اإلسالموفوبيا عليه.
ــاء ذلــــك خــــالل بـــيـــان ألــقــاه  جــ
المستشار بوفد الكويت الدائم 
لدى االمــم المتحدة عبدالعزيز 
عماش مساء أمــس األول، أمــام 
الجمعية العامة لألمم المتحدة 
فــي االجــتــمــاع الــخــاص باليوم 
ــة ظــــاهــــرة  ــافـــحـ ــكـ ــمـ ــمــــي لـ ــالــ ــعــ الــ

اإلسالموفوبيا.

ــد  ــزايــ ــــاش »مـــــــع تــ ــمـ ــ وقـــــــــال عـ
ســلــســلــة مـــن أنـــمـــاط الــكــراهــيــة 
والـــتـــحـــريـــض ضـــد الــمــســلــمــيــن 
ال شــــــك بــــــــأن هــــــــذا االجــــتــــمــــاع 
يــوفــر فــرصــة ســانــحــة فــي إطــار 

عمليات تعزيز الحوار العالمي 
ذي الطابع االنساني والمرتكز 
ــقــــافــــة الـــتـــعـــايـــش  ــلــــى نــــشــــر ثــ عــ
والتسامح والسلم على جميع 

المستويات«.

ــلـــت مــمــثــلــة ســـمـــو أمــيــر  وصـ
ــبــــالد الـــشـــيـــخ نــــــواف األحـــمـــد  الــ
وسمو نائب األمير ولي العهد 
الشيخ مشعل األحــمــد؛ رئيسة 
مركز العمل التطوعي، الشيخة 
أمثال األحمد، إلى األردن، وذلك 
لحضور حفل زفاف وعقد قران 
صاحبة السمو الملكي األميرة 

إيمان بنت عبدالله الثاني.
وكـــان فــي استقبالها القائم 
بـــاألعـــمـــال فـــي ســـفـــارة الــكــويــت 
لدى األردن، د. مبارك الهاجري، 

أمثال األحمد لدى وصولها إلى األردن أمسوأعضاء السفارة.

ممثلة األمير ونائبه تشارك بزفاف كريمة ملك األردنممثلة األمير ونائبه تشارك بزفاف كريمة ملك األردن

 ويستهوف وحفيظ
ً
زبيدوف متوّسطا
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● عادل سامي
أكــد مدير إدارة طب األسنان باإلنابة في وزارة الصحة د. جابر تقي 
»أهــمــيــة الــريــاضــة فــي حياتنا اليومية وآثــارهــا على الصحة الجسدية 
والنفسية، وأنها جزء ال يتجزأ من أسلوب الحياة الصحي الــذي نطمح 

إلى أن يكون مسلكا نتخذه لنحيا حياة أفضل«.
وقال تقي، في كلمته خالل تدشين ماراثون »ابتسامتي أبيها دوم«، الذي 
نظمه برنامج الصحة المدرسية، إن المشي يضمن التدفق الفعال للدم 
واألكسجين بجميع أنحاء الجسم، ما يساعد على تقوية القلب واألوعية 

الدموية، ويؤكد أن صحة الفم بوابة للصحة العامة لجسم اإلنسان.
من جانبها، ذكرت مراقبة صحة الفم واألسنان بوزارة الصحة د. عائشة 
السميط، في كلمتها خالل االحتفال، أن الهدف من الماراثون هو تعزيز الثقة 
بالنفس، وضبط الصحة بصفة عامة مع الرياضة، وخلق منصة لتوجيه 

األنظار إلى الجهد اإلضافي الذي تقوم به مراقبة صحة الفم واألسنان.
وأوضحت د. السميط أن مراقبة صحة الفم واألسنان تعاملت مع 192 
ألف طلب تسجيل للمشاركة في الماراثون، تمت الموافقة على 172 ألفا، 
مشيرة إلى وجود وحدة متنقلة إلجراء الفحوصات وتسجيل المواعيد 
على هامش الــمــاراثــون، وثمنت الشراكة بين وزارتـــي الصحة والتربية، 
والتي امتدت لنحو 40 عاما، بمشاركة 96 عيادة ثابتة بالمدارس و70 

عيادة متنقلة.
من جانبها، أكدت رئيسة برنامج حولي المدرسي لصحة الفم واألسنان 
د. فتوح العلي أن البرنامج يستقبل يوميا من 100 إلــى 120 حالة، يتم 
خاللها تقديم الخدمة لهم حسب حاجتهم، تجسيدا لمقولة »الوقاية خير 

من العالج«، وانطالقا من أهمية التوعية الصحية.

أكــد وزيـــر الصحة د. أحمد 
الـــعـــوضـــي أن الــــــــــوزارة أولــــت 
اهـــتـــمـــامـــا كـــبـــيـــرا لــتــخــصــص 
أمـــراض الجهاز العصبي، من 
خالل إنشاء وحدات لألمراض 
العصبية في كل المستشفيات، 
ــامـــج اســـتـــخـــراج  ــرنـ وإطـــــــالق بـ
الجلطات الدماغية باستخدام 
القسطرة التداخلية، مما أحدث 
نــقــلــة نــوعــيــة فـــي مــجــال عــالج 

السكتات الدماغية بالكويت.
وقال د. العوضي، في كلمته 
خالل افتتاح المؤتمر الكويتي 
ــادس ألمـــــــــراض الـــجـــهـــاز  ــ ــســ ــ الــ
العصبي، إن المؤتمر يجسد 
على أرض الواقع مدى جهود 
الوزارة في تسخير كل الوسائل 
لتحقيق قيم طبية مميزة في 
ــحـــث والـــمـــعـــرفـــة  ــبـ ــــاالت الـ ــــجـ مـ
وتــطــويــر الــخــدمــات الصحية 
ــيــــن والـــمـــقـــيـــمـــيـــن،  ــنــ ــمــــواطــ ــلــ لــ

مضيفا أن قيام كوادر الوزارة 
بنشر ما يزيد على 100 بحث 
علمي خــالل السنوات القليلة 
الـــمـــاضـــيـــة بـــأشـــهـــر الــمــجــالت 
الـــعـــلـــمـــيـــة يــــعــــد مــــصــــدر فــخــر 

واعتزاز لمنتسبيها.
ــيـــس  ــه، ذكــــــــر رئـ ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
جــمــعــيــة األعــــصــــاب الــكــويــتــيــة 
عضو هيئة التدريس في كلية 
الطب رئيس المؤتمر د. جاسم 
الهاشل أن مؤتمر األعصاب من 
أهـــم وأقــــوى الــمــؤتــمــرات التي 
تقام في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا، كونه يستقطب أفضل 

األطباء حول العالم. 
ــل أن  ــ ــاشـ ــ ــهـ ــ وأوضــــــــــــح د. الـ
ــــة  ــيـ ــ ــــدرالـ ــفـ ــ ــن الـ ــ ــ ــيــــن مـ ــتــــحــــدثــ مــ
ــيـــة قــدمــوا  األمــيــركــيــة واألوروبـ
35 محاضرة وعددا من الورش 
العلمية بمشاركة نحو 1000 
طبيب يمثلون 24 دولة، بهدف 

إيـــصـــال الــعــلــم ألكــبــر شــريــحــة 
مــــن الــمــتــعــلــمــيــن، مــضــيــفــا أن 
ــاقـــش الـــعـــديـــد مــن  الـــمـــؤتـــمـــر نـ

القضايا، منها مرض التصلب 
ــاش  ــرعــ ــلــــل الــ الـــمـــتـــعـــدد والــــشــ
ــداع وكــيــفــيــة  ــ ــــصــ وأمـــــــــــراض الــ

عــالجــهــا وأمـــــــراض الــحــركــات 
الالإرادية والتشنجات والصرع 

والجلطات الدماغية.

وأكــــــــــــد أنــــــــــه تـــــــم تـــصـــنـــيـــف 
الــكــويــت ضــمــن أفـــضـــل الــــدول 
على مستوى العالم في تقديم 
الخدمات الطبية لوجود أطباء 
كــويــتــيــيــن مــتــمــيــزيــن وأكـــفـــاء، 
عـــالوة عــلــى أنــهــا األولــــى على 
مــســتــوى الــخــلــيــج فـــي البحث 

العلمي بمجاالت األعصاب. 
وأشــــــــــــــــــار إلــــــــــــى أن قـــســـم 
األعــــــــصــــــــاب فـــــــي مـــســـتـــشـــفـــى 
ابـــــن ســيــنــا يـــصـــدر أكـــثـــر مــن 
12 ورقــــــة عــلــمــيــة تــنــشــر فــي 
مجالت علمية عالمية سنويا، 
مضيفا أن خــريــجــي برنامج 
األعصاب القائم منذ 8 سنوات 
ــــت وصــــــلــــــوا إلــــى  ــويـ ــ ــكـ ــ فــــــي الـ
استشاريين، وهــو يـــوازي ما 
هو متوفر بالواليات المتحدة.

● عادل سامي
كشفت استشارية األمراض الباطنية والجهاز الهضمي 
والكبد د. وفــاء الحشاش أن نحو 10 في المئة من سكان 
الكويت يعانون متالزمة القولون العصبي، أي أن هناك 

نحو 450 ألف شخص مصابين بالمرض في البالد.
وقالت الحشاش في تصريح صحافي إن نحو 65 في 
المئة من مرضى متالزمة القولون العصبي مصابون بـ 
»SIBO« أي فرط نمو البكتريا في األمعاء الدقيقة، مشيرة 
إلى أن الدراسات تشير إلى أن النساء أكثر عرضة لإلصابة 

بمتالزمة القولون العصبي من الرجال.
وأضـــافـــت أن مــتــالزمــة الــقــولــون الــعــصــبــي لــديــهــا طابع 
مزمن، وهو مرض غير معٍد، الفتة إلى أن أعراضها تتمثل 
ــال، وإمـــســـاك بــالــتــنــاوب، وانــتــفــاخ  ــهـ فـــي آالم الــبــطــن، وإسـ
الــبــطــن وغــــازات، وهــي تتشابه إلــى حــد كبير مــع أعــراض 

مرض »سيبو«.
وذكرت الحشاش أن عالج القولون العصبي مهمة مركبة 
ومــعــقــدة، ولــكــنــه يشمل تغيير الــنــظــام الــغــذائــي، وتــنــاول 
الكثير من السوائل، وممارسة الرياضة، أما العالج الدوائي 
فهو يخضع للطبيب المعالج، والذي يعتمد على الحالة 

المرضية واألعراض المرافقة له.
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العوضي: نقلة نوعية في عالج السكتات الدماغية بالبالد
 في البحث العلمي بمجاالت األعصاب

ً
الهاشل: الكويت األولى خليجيا

عادل سامي

جانب من توقيع اتفاقيتي الشراكة 

العوضي مفتتحًا مؤتمر »الجهاز العصبي« وبدا الهاشل على يمينه

حث مدير زكاة سلوى، التابعة 
لجمعية النجاة الخيرية م. ثامر 

السحيب، أهل الخير على دعم 
مشروع إفطار الصائم، الذي 
يعكفون على تجهيزه حاليا.
وقال السحيب، في تصريح 

صحافي، أمس، إن السلة تضم 
أهم االحتياجات األساسية 

للفرد، وتبلغ تكلفتها 15 
دينارا خارج الكويت، و30 

دينارا داخلها، »وننفذ املشروع 
كوجبات غذائية داخل الكويت 

بقيمة 1.250 دينار للوجبة 
الواحدة«.

وأكد حرص زكاة سلوى على 
توثيق املشروع مع املحافظة 

الشديدة على كرامة األسر 
املستفيدة، حيث هناك الكثير 

من العوائل لديها أطفال ونساء 
وشيوخ، مضيفا أن هؤالء 

البسطاء ينتظرون ويتطلعون 
إلى تبرعات وخيرات املحسنني 

لتكون لهم عونا وسندا خالل 
هذا الشهر الكريم.

م مؤتمر استدامة التعليم  كرَّ
لالجئي الدول املتضررة، والذي 

نظمه اتحاد الجمعيات واملبرات 
الخيرية الكويتية تحت شعار 
»نحو تعليم مستدام«، برعاية 

وزارة الشؤون االجتماعية، 
أمني صندوق اتحاد الجمعيات 

واملبرات الخيرية الكويتية 
ورئيس مجلس إدارة مبرة 

العوازم الخيرية حمد البسيس، 
تقديرًا ملجهودات املبرة في 

دعم العمل التطوعي الخيري 
واإلنساني، ودفع قضايا 

التنمية في الكويت والعالم 
العربي والشرق األوسط.

جاء التكريم بحضور وكيل 
مساعد وزارة الشؤون 

االجتماعية سالم الرشيدي 
نائبًا عن الوزيرة مي البغلي، 

والوزير املفوض لشؤون التعليم 
 
ً
بجامعة الدول العربية ممثال

ألمانة العامة للجامعة د. فراج 
العجمي، وممثل املفوضية 

السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني بالكويت نسرين 

ربيعان.
وأكد البسيس أن التكريم يأتي 

انطالقًا من دور املبرة الفاعل 
في التركيز على تحقيق التنمية 

املستدامة.

سلة أخبار

»زكاة سلوى« لدعم 
مشروع إفطار الصائم

م  »استدامة التعليم« يكرِّ
رئيس مبرة »العوازم«

»الصحة«: االنتهاء من تصميم مركز صباح السالم الجنوبي
أكــدت وزارة الصحة االنتهاء من التصميم الجديد لمركز 
صباح السالم الجنوبي الصحي، مشيرة إلى أنها في المراحل 

األخيرة الستكمال إجراءات إزالة وهدم المركز.
وقــالــت الــــوزارة، فــي بيان صحافي، ردا على مــا تــم تداوله 
فــي إحــدى وســائــل الــتــواصــل االجتماعي بشأن الــمــركــز، إنها 
بصدد الحصول على موافقة الجهات المعنية إلعـــادة بناء 
المركز، ولحين االنتهاء من اإلجراءات الخاصة بذلك فإن قطاع 
الشؤون الهندسية بالوزارة كان قد انتهى من إجراءات القيام 

باإلصالحات الالزمة لواجهة المركز.

مــن جــانــب آخـــر، أكـــدت الــــوزارة عــدم صحة مــا يــتــردد حول 
إصدار مؤسسة عالمية قرارا بحظر من تلقى تطعيمات كورونا 
من التبرع بالدم، موضحة أن الحقيقة أنه لم تصدر أي توصية 
طبية أو قرار من أي مؤسسة أو هيئة مختصة أو غيرها، تحظر 

على من تلقى لقاح كوفيد 19 التبرع بالدم.
في موضوع منفصل، أكد مستشفى الفروانية، بشأن ما تم 
تــداولــه فــي بعض وســائــل التواصل االجتماعي، بشأن حالة 
تتلقى العالج فيه، أن المريضة وصلت إلى المستشفى على أثر 
حادث دهس مروري، وتعرضها لعدد من اإلصابات البالغة، 

مبينا أن طواقمه الطبية المعالجة قامت بإجراء الجراحات 
والتداخالت الطبية الالزمة للمريضة، حيث استدعت حالتها 
الخضوع ألكثر من إجراء جراحي دقيق، تكلل بالنجاح بفضل 

الله.
وشدد المستشفى، في بيان صحافي، على حرص طواقمه 
الطبية والفنية على التدخل الفني الدقيق والسريع وبالجودة 
الـــالزمـــة، فــيــمــا تنتظر وفــقــا لــلــقــواعــد المستقر عليها طبيا 
الخضوع إلجراء جراحي تجميلي بعد التئام الجروح، والتي 

تتلقى بشأنها العالجات الالزمة.

الحشاش: 450 ألف مصاب
بمتالزمة القولون العصبي

تقي: صحة الفم بوابة لصحة الجسم

»ضمان«: اكتمال توريد معدات المختبرات 
لمستشفياتنا بالجهراء واألحمدي

بالشراكة مع »التقدم التكنولوجي« و»الدائرة المركزية« لتطوير العمليات التشغيلية

أعلنت شركة مستشفيات الضمان 
الصحي »ضمان«، اكتمال توريد معدات 
وأجــــهــــزة الـــمـــخـــتـــبـــرات الــطــبــيــة داخــــل 
المستشفيات التابعة لها في منطقتي 
ــــدي، الفـــتـــة إلــــى بــدء  ــمـ ــ الـــجـــهـــراء واألحـ
الموردين شركتي التقدم التكنولوجي 
)ATC( والـــدائـــرة الــمــركــزيــة )CCC( في 
تــركــيــب هـــذه الــمــعــدات واألجـــهـــزة وفــق 
اتــفــاقــيــتــي الــشــراكــة الــمــبــرمــتــيــن معها 

بهدف تطوير العمليات التشغيلية.
وقــالــت »ضــمــان« فــي بيان صحافي، 
إن توقيع االتفاقيتين جاء ضمن خطة 
»ضــمــان« الــمــتــواصــلــة الســتــكــمــال بناء 
منظومتها الصحية وفق اتفاقية بنظام 
 ،)OPEX Model( تــكــالــيــف الــتــشــغــيــل
بــهــدف تــقــديــم أفــضــل خــدمــات الــرعــايــة 

الصحية في الكويت. 
وأضافت أن الشراكات الجديدة تأتي 
فــي إطـــار حــرص »ضــمــان« على توفير 
أعلى المعايير في العمل، بما يسهم في 
تحقيق المهمة التي قامت على أساسها 

وهــي تقديم أعــلــى مستويات الرعاية 
الــصــحــيــة لــلــمــرضــى، بــاالعــتــمــاد على 
أفضل التقنيات الموجودة في السوق.

وأوضــحــت أن هــذه االتفاقيات التي 
أبـــرمـــت عــــام 2022 تــهــدف إلــــى تــوفــيــر 
خــــدمــــات تــــوريــــد وتـــركـــيـــب وتــشــغــيــل 
وصــيــانــة مــعــدات الــمــخــتــبــرات التابعة 
لــهــا فـــي مــســتــشــفــيــاتــهــا الـــجـــديـــدة في 
محافظتي الجهراء واألحــمــدي، ضمن 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــهــادفــة إلـــى تطبيق 
المعايير الدولية المعتمدة في سياق 
اســـتـــكـــمـــال مــنــظــومــتــهــا الــصــحــيــة فــي 

مختلف أنحاء البالد. 

تطوير المختبرات

وذكرت الشركة أن تطوير المختبرات 
فـــي مــســتــشــفــيــات ضـــمـــان يـــأتـــي وســط 
ــــوي الــــــــــذي تــــــؤديــــــه فــي  ــيـ ــ ــحـ ــ الـــــــــــدور الـ
الــرعــايــة الــصــحــيــة، ومــســاعــدة األطــبــاء 
ــمــــرضــــى،  ــلــــى تـــشـــخـــيـــص حـــــــــاالت الــ عــ

وتقديم بيانات وإحصائيات ونتائج 
مــهــمــة تــســاعــد فــي األبـــحـــاث المتعلقة 
ــاف األمــــــــــراض  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ بـــــــــاألمـــــــــراض، واكــ
واألوبئة ومتابعة تطورها وانتشارها 
والــــمــــســــاعــــدة فـــــي الــــســــيــــطــــرة عــلــيــهــا 

ومكافحتها بالشكل المناسب.
وأكــــــــــــــدت حـــــرصـــــهـــــا عـــــلـــــى تـــــزويـــــد 
ــا، بــأفــضــل  ــهــ ــة لــ ــعـ ــابـ ــتـ ــرات الـ ــبـ ــتـ ــخـ ــمـ الـ
الــمــعــدات واألدوات مــن أكــبــر الشركات 
 ،

ً
والـــمـــصـــنـــعـــيـــن الـــمـــعـــروفـــيـــن عـــالـــمـــيـــا

والقابلة للدمج والتكامل مع األنظمة 
المستخدمة فــي مستشفيات ضمان، 
التي تساعدها على أداء الدور المنوط 
بها على أكمل وجه، ومواكبة التطورات 
في إجراء الفحوصات الالزمة للمرضى 
على المستويات المحلية والعالمية، 
بما يسهم في تعزيز نجاحها وأدائها 
وعــمــلــيــاتــهــا الــتــشــغــيــلــيــة عــلــى جميع 

المستويات.

»التأمينات« تقيم ورشة تدريب 
خاصة بتقييم العجز الطبي

أقامت المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية 
ا 

ً
ورشة تدريب خاصة بتقييم العجز الطبي، انطالق

ات الطبية  من أهمية تبادل الخبرات بين الكفاء
المعنية واألجهزة المختصة، بما يضمن الوصول 
إلى أفضل الخبرات في مجال تقييم العجز الطبي، 
عبر التدريب المستمر على الطرق الحديثة في 

قياس العجز وتحديد مفاهيمه.
ونيابة عن المدير العام بالتكليف، ألقى نائب 
ــام لـــلـــشـــؤون الــتــأمــيــنــيــة بــالــتــكــلــيــف،  ــعـ الـــمـــديـــر الـ
ــة، كــلــمــة بـــهـــذه الــمــنــاســبــة أكــد  ســـالمـــة بـــن ســـالمـ
فيها أهمية الورشة قائال: »لما كانت المؤسسة 
العامة للتأمينات االجتماعية الجهة المسؤولة 
عــن تطبيق نــظــام التأمينات االجــتــمــاعــيــة، وهو 
من التشريعات التي تختص بحقوق المواطنين 
ق لهم 

ّ
ر غطاًء تأمينًيا يحق

ّ
العاملين، والتي توف

 كريمة عند انقطاعهم عن العمل ألسباب 
ً
معيشة

ــا، فـــإنـــه مـــن األهـــمـــيـــة بــمــكــان  كــــان الــعــجــز أحــــدهــ
استمرار عقد مثل هذه الورش للتعريف بالمفاهيم 
وطرق القياس التي ستنتهي إلى تحديد العجز 

وما يترتب عليه من حقوق«.

مـــن جـــانـــبـــه، قــــال رئـــيـــس الــلــجــنــة الــطــبــيــة، د. 
عبدالوهاب الفوزان: »نظًرا لتعدد الجهات الطبية 
الــحــكــومــيــة الــتــي تــقــّيــم الــعــجــز الــطــبــي ألغــــراض 
مــخــتــلــفــة، فــقــد حــرصــت الــلــجــنــة الــطــبــيــة التابعة 
للمؤسسة الــعــامــة للتأمينات االجتماعية على 
دعوة األطباء من مختلف الجهات للمشاركة في 
هذه الورشة، وخلق أرضية مشتركة تساعد على 
توحيد الرؤية وتقريب وجهات النظر في مجال 

تقييم العجز الطبي«.
ــّدم الـــورشـــة اســـتـــشـــاري أول الـــطـــب الــمــهــنــي  ــ قـ
مـــن جــامــعــة مــانــشــســتــر، د. عــمــر الــنــجــيــب، حيث 
دّرب الــمــشــاركــيــن الــذيــن يــمــثــلــون جــهــات عــديــدة 
 من أعضاء اللجنة الطبية 

ً
في الدولة شملت كال

فــي الــمــؤســســة الــعــامــة للتأمينات االجــتــمــاعــيــة، 
والمجلس الطبي العام، والهيئة العامة لشؤون 
ذوي اإلعاقة، وأعضاء اللجان الطبية في الحرس 
الوطني، والصحة المهنية، ورؤساء األقسام في 
وزارة الصحة، وقد وصل عدد الحضور إلى 120 

شخًصا.
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نافذة نيابيةنافذة نيابية

بوشهري تؤكد أهمية مقعد الكويت
في منتدى النساء البرلمانيات

أكدت النائبة د. جنان بوشهري أهمية المقعد 
الذي حصلت عليه الكويت في منتدى النساء 
البرلمانيات كممثلة للمجموعة العربية في 
االتحاد البرلماني الدولي، الفتة إلى أن أهمية 
هــذا المقعد تكمن فــي طــرح ومناقشة قضايا 
الــمــرأة مــن الــنــواحــي السياسية واالقــتــصــاديــة 

واالجتماعية.
جــاء ذلــك فــي تصريح لبوشهري بمناسبة 
ــي اجـــتـــمـــاع  ــ ــتـــدى فـ ــنـ ــمـ ــالـ تـــزكـــيـــتـــهـــا عــــضــــوة بـ
المجموعة الجيوسياسية العربية على هامش 
اجتماع االتحاد البرلماني الدولي المنعقد في 

العاصمة البحرينية المنامة.
وقــالــت بوشهري »تمت تزكيتي لشغل هذا 
 في منتدى 

ً
المقعد، وأصبحت الكويت عضوا

النساء البرلمانيات«، متمنية أن تكون هناك 
بــصــمــة وتــأثــيــر لــلــمــشــاركــة الــكــويــتــيــة فـــي هــذا 

المنتدى.
وذكــرت بوشهري أنــه كــان هناك اجتماعان 
تنسيقيان األول كان للمجموعة الجيوسياسية 
الخليجية، على مستوى دول الخليج، والثاني 
للمجموعة الجيوسياسية العربية على مستوى 

الدول العربية.
ــد الــشــعــبــة الــبــرلــمــانــيــة قــــد نــجــح  ــ ــان وفـ ــ وكــ
برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط في حشد 
التأييد العربي لتزكية بوشهري للمنصب، لما 
تتمتع به المرأة الكويتية من ريادة في جميع 

المستويات.
يــذكــر أن وفــد الشعبة البرلمانية الكويتية 
يشارك في المؤتمر الـ ١٤٦ لالتحاد البرلماني 
الدولي في البحرين، برئاسة وكيل الشعبة ثامر 
السويط، وعضوية أمين السر د. محمد المهان، 

وأمين الصندوق حمد العبيد، والنائبين خالد 
الطمار، ود. جنان بوشهري.

من جهة أخرى، شاركت بوشهري في اجتماع 
مـــنـــتـــدى الـــنـــســـاء الـــبـــرلـــمـــانـــيـــات ضـــمـــن أعـــمـــال 

المؤتمر الـ ١٤٦ لالتحاد البرلماني الدولي.
وشــــددت بــوشــهــري، فــي مــداخــلــة لــهــا خــالل 
االجتماع، على ضرورة إصدار تشريعات دولية 
بشأن األمن السيبراني وتعزيز التعاون الدولي 

لمكافحة الجرائم السيبرانية.
 
ً
ورأت أن غياب هذه االتفاقيات يسبب فراغا

 على النظام األمني العالمي.
ً
كبيرا

وقــالــت إن الكويت استشعرت أهمية األمــن 
الــســيــبــرانــي، وقــامــت بــإنــشــاء الــمــركــز الــوطــنــي 
لــأمــن السيبراني بــهــدف وضــع استراتيجية 
لأمن الوطني، ودعت النساء للدخول في هذه 
التخصصات المهمة واالنخراط في مجال األمن 

السيبراني.

جنان بوشهري

الشاهين يشيد بالمخترعة هبة الهزاع
استقبل أمين سر مجلس األمة النائب أسامة 
الشاهين فــي مكتبه المخترعة الكويتية هبة 
عبدالله الهزاع، بعد مشاركتها عن طريق مركز 
صــبــاح األحــمــد للموهبة واإلبــــداع بالمعرض 
الدولي لالختراعات في الشرق األوسط وفوزها 
بالميدالية الذهبية فيه، والــذي نظمه النادي 
العلمي الكويتي، بدعم ومشاركة من مؤسسة 

الكويت للتقدم العلمي.
وقدمت المخترعة الــهــزاع خــالل مشاركتها 
اخــتــراعــهــا الــمــتــمــثــل فـــي جــهــاز يــمــنــع انــســداد 
مصفاة المياه الخارجية، وحصل على الميدالية 

الذهبية.
وقال الشاهين في بيان صادر عن مكتبه إن 
المواهب الكويتية من مخترعين وموهوبين 
ومبتكرين يستحقون كل تقدير واحترام على 
الــمــســتــوى الــرســمــي والــمــســتــويــات الــشــعــبــيــة 

واألهلية كلها.
وبين أن تكريم المخترعة الــهــزاع يأتي في 
إطــار تشجيع الشباب الكويتيين على تنمية 
قدراتهم وكفاءاتهم باعتبارهم العماد الرئيسي 

لمستقبل الكويت.

 بــخــالــص التهنئة 
ً
وخــتــم الــشــاهــيــن مــتــقــدمــا

لــلــهــزاع بــحــصــول اخــتــراعــهــا عــلــى الــمــيــدالــيــة 
 أنها تملك أربعة اختراعات 

ً
الذهبية، موضحا

مختلفة، وسبق أن شاركت في معرض جنيف 
 من 

ً
الـــدولـــي لــالخــتــراعــات، وتــمــنــى لــهــا مـــزيـــدا

 
ً
اإلبداعات واالبتكارات لرفع اسمه الكويت عاليا

في المحافل الدولية.

الشاهين يستقبل المخترعة الهزاع

الصقعبي لتقديم ميزانية 
مفصلة لهيئة االستثمار

تقدم النائب عبدالعزيز الصقعبي باقتراح بقانون بتعديل المادة 
5 من القانون رقم 47 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة العامة لالستثمار.

ونص االقتراح على أن يستبدل بنص المادة 5 من القانون رقم 
47 لسنة 1982 المشار إليه النص التالي: »يقدم رئيس مجلس 
اإلدارة إلى مجلس الوزراء مع مشروع ميزانية الهيئة تقريرا مفصال 
عن أعمال الهيئة، وأوضــاع األمــوال المستثمرة، يتضمن تقييما 
لما حققته من أداء على أساس برامج االستثمار المرسومة، وفي 
ضوء السياسة العامة للتنمية على المدى الطويل، وتقدم نسخة 

من التقرير إلى مجلس األمة«.
عبدالعزيز الصقعبي

الري إلضافة اإلطفائيين إلى »ضمان الداخلية«
ــــد الري  ــمـ ــ ــــدم الــــنــــائــــب أحـ ــقـ ــ تـ
بـــاقـــتـــراح بـــرغـــبـــة بـــإضـــافـــة قـــوة 
اإلطـــفـــاء الـــعـــام ضــمــن الــشــرائــح 
ــات  ــ ــراكــ ــ ــتــ ــ ــــالشــ ــة لــ ــ ــــصـ ــــخـــــصـ ــمـ ــ الـ
بــصــنــدوق الــضــمــان االجتماعي 
لــلــعــامــلــيــن بـــــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة، 
وضــــم الـــراغـــبـــيـــن فـــي االشـــتـــراك 
ــــدوق مـــــن مــدنــيــيــن  ــنـ ــ ــــصـ إلـــــــى الـ

وعسكريين ومهنيين.
وقال الري، في مقترحه: »يعد 
تــطــويــر بـــرامـــج ونـــظـــم الــضــمــان 
االجتماعي أحــد هــم اإلنــجــازات 
ــة بــــالــــقــــرن الــــواحــــد  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
والـــــعـــــشـــــريـــــن، كــــمــــا أن تـــعـــزيـــز 
الضمان االجتماعي وتوسيعه 
ــكــــالن تـــحـــديـــات  ــشــ ــظــــالن يــ ــيــ ســ
رئيسية في العقود القادمة كونه 
يكفل شــرائــح فــي المجتمع من 
العاملين في القطاعات والجهات 
الحكومية والقطاعات الخاصة 
ــة  ــايــ ــرعــ ــقــــق الــ ــة، ويــــحــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ واألهــ
واألمــــان والــضــمــانــة للموظفين 
الحكوميين وللعاملين بالقطاع 
ــــاالت  ــــي حـ  فـ

ً
ــــي مـــســـتـــقـــبـــال ــلـ ــ األهـ

التقاعد أو العجز أو اإلعــاقــة أو 
الــــوفــــاة لــلــمــوظــف والـــعـــامـــل في 
ــاعـــدة عـــلـــى تـــأمـــيـــن مــبــلــغ  ــمـــسـ الـ
يعينه أو يعين ورثــتــه فــي رفــع 
العوز والفقر والحاجة، كما تعد 
صــنــاديــق الــضــمــان االجــتــمــاعــي 
برنامج حماية اجتماعية يوفر 
لــــأفــــراد درجـــــة مـــن أمــــن الــدخــل 
عندما يواجهون حاالت مرضية 

ــي الــــــرعــــــايــــــة الـــطـــبـــيـــة  ــدعــ ــتــ ــســ تــ
والعالجية أو الوقائية«.

 وذكـــــــــــــر أن »عـــــــــــــدة جــــهــــات 
حكومية وأهــلــيــة قــامــت بوضع 
ــــداف  نــظــم أســاســيــة تــحــقــق األهـ
المطلوبة للتأمين على الموظف 
والعامل، بناًء على نظام قانوني 
إمـــا بــتــشــريــع قــانــونــي أو بــقــرار 
وزاري أو قـــرار إداري وصياغة 
ــــح عــمــل  ــــوضـ ــام أســـــاســـــي يـ ــ ــظـ ــ نـ
صـــنـــدوق الــضــمــان االجــتــمــاعــي 

وكيفية الصرف منه«.
 وأشار إلى أن »من ضمن هذه 
الــنــظــم األســاســيــة مــوضــوع هــذا 
الــمــقــتــرح )قـــــرار رقـــم 550 لسنة 
2019 بــشــأن الــالئــحــة الــداخــلــيــة 
إلدارة تــنــظــيــم أعـــمـــال صــنــدوق 
الــضــمــان االجــتــمــاعــي للعاملين 
بوزارة الداخلية( المعدل بالقرار 
الوزاري رقم )1243 لسنة 1999( 
بشأن النظام األساسي لصندوق 
الــضــمــان االجــتــمــاعــي للعاملين 
بـــــــوزارة الـــداخـــلـــيـــة وتــعــديــالتــه، 
حيث إن هذا الصندوق يستهدف 
جميع فــئــات مــوظــفــي الداخلية 
ــيـــن والـــعـــســـكـــريـــيـــن  ــيـ ــن الـــمـــدنـ ــ مـ

والمهنيين«.
 وأضــــــــــاف الري أن »وزارة 
الــداخــلــيــة تــقــوم بــاإلشــراف على 
ــا أن  ــمــ ــوة اإلطـــــفـــــاء الـــــعـــــام، ولــ ــ قــ
ــوة اإلطـــــفـــــاء بــالــنــســبــة  ــ ــانــــت قــ كــ
لــــعــــدد أفـــــرادهـــــا مــــن الــمــدنــيــيــن 
الــعــســكــريــيــن والــمــهــنــيــيــن قليلة 

فيما لو أنشأت صندوق ضمان 
 بها، فلن يحقق 

ً
اجتماعي خاصا

الغاية والهدف المراد من إنشائه 
مــــن حـــيـــث الــــقــــدرة عـــلـــى تــأمــيــن 
الـــمـــقـــدرة الـــمـــاديـــة مــهــمــا بلغت 
قيمة الــصــنــدوق ومــدخــراتــه في 
إعانة حــاالت التقاعد أو العجز 
ــاقـــة أو الـــوفـــاة، وبــمــا أن  أو اإلعـ
صـــنـــدوق الــضــمــان االجــتــمــاعــي 
الخاص بــوزارة الداخلية يحقق 
هذه الغاية فيما لو تم ضم قوة 
ــاء الـــعـــام إلــيــه لــمــن يــرغــب  ــفـ اإلطـ
باالشتراك بهذا الصندوق، وذلك 
بـــعـــد انـــضـــمـــامـــهـــم واشـــتـــراكـــهـــم 
بـــه، وبــالــتــالــي يجيز الــصــنــدوق 
لــــكــــل مــــنــــهــــم أن يــــحــــصــــل عــلــى 
ــة مــنــه  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الـــــخـــــدمـــــات االجــ
ــه في  ــعـــون الــــمــــادي لـ وتـــقـــديـــم الـ
الـــحـــاالت الــمــخــصــصــة لــلــصــرف 
ــنــــدوق، وذلــــــك بـــعـــد أن  مــــن الــــصــ
يـــمـــضـــي خــــمــــس ســـــنـــــوات عــلــى 
األقـــــل فـــي تــســديــد االشـــتـــراكـــات 
 للعدالة بأحقية الصرف 

ً
تحقيقا

فـــي الـــحـــاالت الــمــخــصــصــة بــهــذا 
الصندوق«.

وعليه، »فإنني أتقدم باالقتراح 
برغبة بأن تقوم وزارة الداخلية 
بعد أخذ موافقة لجنة صندوق 
الــضــمــان االجــتــمــاعــي للعاملين 
بــوزارة الداخلية بتعديل القرار 
ــه أعـــــــــاله، عـــلـــى أن  ــيــ ــار إلــ ــمــــشــ الــ
ــة قـــــوة اإلطـــفـــاء  ــافــ يــتــضــمــن إضــ
العام ضمن الشرائح المخصصة 

لالشتراكات بالصندوق، وضم 
الراغبين باالشتراك بالصندوق 
من مدنيين وعسكريين ومهنيين 
فـــــيـــــه، وهــــــــو مــــــا ســــــيــــــؤدي إلــــى 
زيـــــادة حــجــم الــمــبــالــغ الــمــودعــة 
بــالــصــنــدوق نتيجة زيــــادة عــدد 
الــمــشــتــركــيــن مـــن قـــوة الــداخــلــيــة 
، بــشــرط عدم 

ً
وقـــوة اإلطــفــاء مــعــا

اســتــفــادة قــوة اإلطــفــاء الــعــام من 
ــذا الـــصـــنـــدوق إال بـــعـــد مــــرور  ــ هـ
خمسة أعوام للمشترك وسداده 
لـــالشـــتـــراكـــات بـــصـــورة متصلة 
مراعاة للعدالة بأحقية الصرف 
على المشتركين من قوة الداخلية 
المستحقين في هــذا الصندوق 
الذين أمضوا عدة سنوات بدفع 

اشتراكاتهم السنوية«.

أحمد الري

الصيفي يقترح تعديل قانون »التعاونيات«
تكويت التوظيف وتشديد العقوبات

 بقانون 
ً
قـــدم الــنــائــب الصيفي الصيفي اقــتــراحــا

بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانوم رقم )42( لسنة 
1979 بشأن الجمعيات التعاونية.

ونصت المذكرة اإليضاحية لالقتراح بقانون على 
أنه: لغايات تطوير وتنظيم العمل التعاوني، والنهوض 
بالجمعيات التعاونية، وتعزيز االستفادة منها لسنة 
1979 في كمؤسسات وطنية، جاء هذا االقتراح بقانون 
لتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم )24( بشأن 
الجمعيات التعاونية، إذ إن القانون الحالي ال يلبي 
االحتياجات، وال يــواكــب التغيرات فــي ســوق العمل 
ودعم العمالة الوطنية، وال يواكب التشريعات الجديدة 
مثل حماية المنافسة، وتشجيع المشروعات الصغيرة 

والمتوسطة، ودعم المنتجات الوطنية.
وجاءت التعديالت على المرسوم بالقانون المشار 
إليه بتعديل المادة )38( منه، وإضافة مــواد جديدة 
 أ، و40 

ً
، و39 مكررا

ً
، و39 مكررا

ً
إليه بأرقام )7( مكررا

 أ(.
ً
، و40 مكررا

ً
مكررا

وعدلت المادة )38( بتشديد عقوبة من يخالف أي 
حكم آخر من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة 
 له، وذلك برفع قيمة الحد األعلى للغرامة من 

ً
تنفيذا

خمسمئة دينار إلى خمسة آالف دينار.
( إللــــزام 

ً
ــــادة جـــديـــدة بــرقــم )7 مــــكــــررا  وأضــيــفــت مـ

الجمعيات التعاونية بنظام وهيكل إداري ووظيفي 
موحد يراعى فيه حجم الجمعية ومالءتها المالية، 
وهــذا لغايات إيجاد رقابة وتنظيم موحد جمعيات 

التعاونية.
( إللــــزام الجمعيات 

ً
ــادة )39 مـــكـــررا كما أضيفت مـ

التعاونية بتكويت جميع الوظائف اإلشرافية اإلدارية 
والفنية في الجمعيات التعاونية، وذلــك خــالل سنة 
من تاريخ العمل بهذا القانون يصدر قرار من الوزير 

بتحديد تلك الوظائف؛ لمساهمة الجمعيات التعاونية 
في تشغيل لعمالة الوطنية، وللمسايرة في جهود 
الدولة نحو تكويت كل القطاعات، وقد حددت أولويات 
تعيين للكويتيين، فــإن لــم يتوافر مــن تنطبق عليه 
شروط شغل الوظيفة تكون األولوية ألبناء الكويتيات، 
ثم للمقيمين بصورة غير قانونية، ثم ألبناء مجلس 
التعاون الخليجي ثم لغيرهم من المقيمين في الكويت.

 أ( ضرورة وجود إعالن 
ً
 كما حددت المادة )39( مكررا

موحد للتعيين في الجمعيات التعاونية والمشتركة 
واالتحادات التعاونية، لفرض رقابة على التعيينات 
لضمان الحيدة والشفافية، وهــذا ما تفسره وجود 
لجنة للنظر في التعيينات ُيراعى في تشكيلها تمثيل 
وزارة الشؤون االجتماعية، وديوان المحاسبة، وديوان 

الخدمة المدنية، واتحاد الجمعيات التعاونية.
( إللـــزام الجمعيات 

ً
كما أضيفت الــمــادة )40 مــكــررا

التعاونية بشراء وتسويق المنتجات الوطنية الزراعية 
والصناعية والغذائية وأي منتجات وطنية أخرى، مع 

بيان نسبة الشراء وإجراءاته والرقابة عليه.
ــزام الجمعيات  ــ ولــضــمــان تــحــقــيــق الـــهـــدف مـــن إلــ
التعاونية، فقد نصت الفقرة الثانية على أن تلتزم 
الجمعيات التعاونية بتخصيص مكان بارز وواضح 
لعرض وتسويق المنتجات الوطنية بما ال تقل نسبته 
عن 15 في المئة من مساحة العرض في الجمعيات 
التعاونية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والتي 
تتعلق بالمنتجات الزراعية كهيئة الــزراعــة، واتحاد 
المزارعين والمتعلقة المنتجات الصناعية والغذائية 
كوزارة التجارة والصناعة، والهيئة العامة للصناعة، 
وأي جهة ذات عالقة ونصت المادة نفسها على عقوبة 
مخالفة هــذه األحــكــام وهــي غرامة ال تتجاوز عشرة 

آالف دينار.

الصيفي الصيفي

5 نواب إللغاء االستبدال وإقرار القرض الحسن 
بحد أقصى 10 أضعاف الراتب للقرض وقسطه %10

تــــقــــدم 5 نــــــــواب هـــــم أســـامـــة 
الشاهين، وحمد المطر، ومبارك 
الـــحـــجـــرف، وفــــــارس الــعــتــيــبــي، 
وعبدالله فهاد باقتراح بإلغاء 
نــظــام االســـتـــبـــدال الــمــعــمــول به 
في المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية وإقرار نظام القرض 

الحسن.
ونــــــــص االقــــــــتــــــــراح عــــلــــى أن 
يلغى الفصل الثاني من الباب 
الـــســـادس مـــن الــقــانــون رقـــم 61 
لــســنــة 1976 بــــإصــــدار قـــانـــون 
التأمينات االجتماعية المشار 
إلــيــه فــي االســـتـــبـــدال، وتتحمل 
الــمــؤســســة الــتــكــالــيــف الــمــالــيــة 
ــاء نـــظـــام  ــ ــغـ ــ ــة عـــلـــى إلـ ــبـ ــرتـ ــتـ ــمـ الـ
ــة، ويــســتــحــدث  ــافـ ــبـــدال كـ ــتـ االسـ
نــظــام لــمــنــح قـــرض حــســن دون 
فوائد بحد أقصى قــدره عشرة 

أضـــعـــاف الــــراتــــب، عــلــى أن يتم 
ــأقــــســــاط شـــهـــريـــة ال  خـــصـــمـــه بــ
تــتــجــاوز قــيــمــة الــقــســط 10 في 
ــراتــــب، ويـــجـــوز له  الــمــئــة مـــن الــ
االســـتـــفـــادة مــنــه أكــثــر مـــن مـــرة، 
ومع عدم االخالل بأحكام المادة 
الــســابــقــة تـــصـــدر »الــتــأمــيــنــات« 
الــشــروط والــضــوابــط المنظمة 
لمنح القرض الحسن، وكيفية 
توفير الــمــوارد المالية الالزمة 

له.
وجاء في المذكرة االيضاحية 
لـــالقـــتـــراح بـــقـــانـــون، أن الـــمـــادة 
ــور جــــــاء فــيــهــا  ــتــ ــدســ 11 مــــن الــ
الـــنـــص الـــتـــالـــي: »تــكــفــل الـــدولـــة 
المعونة للمواطنين فــي حالة 
الشيخوخة أو المرض أو العجز 
عــن العمل وتــوفــر لهم خدمات 
التأمين االجتماعي والمعونة 

االجتماعية والرعاية الصحية«.
وأضــــافــــت الـــمـــذكـــرة أنــــه لما 
كــان نظام االستبدال المعمول 
 ال يــتــوافــق مــع توجه 

ً
بــه حــالــيــا

ــيــــس مــــن شــأنــه  الــــدســــتــــور، ولــ
تــحــقــيــق الـــغـــايـــة الــــتــــي حـــرص 
عليها تمت صياغة هذا االقتراح 
بقانون إللغاء نظام االستبدال 

واالستعاضة عنه بنظام القرض 
الــحــســن الــــذي مــن شــأنــه تلبية 
حـــاجـــة صـــاحـــب الــمــعــاش دون 

اإلضرار بمعاشه التقاعدي.

مبارك الحجرف حمد المطر عبدالله فهاد

»الموارد البشرية« توافق على منصة توظيف 
ألبناء الكويتيات... والدوام المرن

وافقت لجنة الموارد البشرية البرلمانية على 
استحداث منصة إلكترونية الستقبال وتسجيل 
طلبات التوظيف ألبناء الكويتيات، إلى جانب 
الـــدوام المرن في الجهات الحكومية، غير تلك 

التي تعنى بالصحة والتعليم واألمن.
وكان النائب مبارك الطشة قدم هذا المقترح 
 يلزم 

ً
الـــذي يقضي بــأن تصدر الحكومة قــــرارا

ديـــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة بــاســتــحــداث منصة 
الســتــقــبــال وتــســجــيــل طــلــبــات تــوظــيــف أبــنــاء 
الـــكـــويـــتـــيـــات وتــصــنــيــفــهــا وتــبــويــبــهــا حسب 
المؤهل الــدراســي والــســن والــخــبــرات السابقة، 
ــزة بـــاألســـمـــاء  ــاهــ ــيـــانـــات جــ ــاعــــدة بـ ــيـــر قــ وتـــوفـ
والمؤهالت والخبرات للتعيين بعد الكويتيين 
يتاح للجهات الحكومية االطالع عليها للنظر 
فيمن يتوافر فيهم طلب الجهة الحكومية من 
حيث التأهيل ونــوع الخبرة وشــروط التعاقد 
 لغير الكويتيين، وإضافة عقد 

ً
المقررة قانونا

ثالث خاص بتعيين أبناء الكويتيات من غير 
 مع المرسوم وأسوة بالعقد 

ً
الكويتيين تماشيا

األول الخاص بتعيين الكويتيين والعقد الثاني 
بتعيين الوافدين في الجهات الحكومية.

وقالت اللجنة، في تقريرها الثامن والعشرين: 
أحال رئيس مجلس األمة إلى »الموارد« االقتراح 
بــرغــبــة الــمــشــار إلــيــه بــتــاريــخ 30 /11 /2022، 
لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، وقد 
 بتاريخ 26 

ً
عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعا

/1 /2023، وبعد المناقشة وتبادل اآلراء انتهت 
اللجنة إلــى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين 
من أعضائها على االقتراح، لتقدم تقريرها إلى 

 بصدده.
ً
المجلس التخاذ ما يراه مناسبا

ــة لــلــمــقــتــرح:  ــيـ وقــــالــــت الــــمــــذكــــرة االيـــضـــاحـ
 لمعاناة أبناء الكويتيات المتزوجات 

ً
استشعارا

من غير الكويتيين، ورغبة في التخفيف عنهم، 
صدر المرسوم األميري رقم )17( لسنة 2017، 
 »منح األولــويــة فــي التوظيف - بعد 

ً
متضمنا

المواطنين - لهذه الفئة«.
إال أنه وبعد مرور نحو خمس سنوات على 

صدوره ال تزال أعداد أبناء الكويتيات الذين 
أتــيــحــت لــهــم الــفــرصــة لــاللــتــحــاق بالعمل في 
، وال تتناسب 

ً
القطاع الحكومي ضئيلة جــدا

مع عددهم اإلجمالي؛ إذ كشفت بيانات رسمية 
العام الماضي أن هناك 42 جهة حكومية لم 
 من أبناء هذه الفئة؛ رغم أن هناك 

ً
توظف أيا

 مــن أبــنــاء الــكــويــتــيــات مــن حملة 
ً
 كــبــيــرا

ً
عــــددا

المؤهالت الجامعية والمتوسطة، الذين يمكن 
أن يثروا العمل في القطاع الحكومي، ويشكلوا 
 للعمالة الوافدة ويرجع ذلك - 

ً
 مناسبا

ً
بديال

بحسب البعض - إلى عدم صدور قرار تنفيذي 
من الحكومة بتكليف ديوان الخدمة المدنية 
باتخاذ إجــراء معين على صعيد تسجيلهم 
أو ترشيحهم أو توفير فــرص عمل لهم في 

الوزارات والجهات الحكومية.

جهات مستثناة
كــمــا وافـــقـــت الــلــجــنــة فـــي تــقــريــرهــا الــحــادي 
واألربعين على االقتراح برغبة المقدم من العضو 
أحمد الري، بشأن إصدار قرار من مجلس الخدمة 
المدنية بتعديل نظام الدوامات الرسمية بكل 
الجهات والمؤسسات الحكومية ما عدا الجهات 
أو القطاعات الحكومية التي يستثنيها مجلس 
الــخــدمــة الــمــدنــيــة العــتــبــارات تتعلق بطبيعة 
ونظام عمل بعض الجهات الحكومية مثل ما 
يتعلق بــاألمــن وحــمــايــة الــوطــن كالعسكريين 
أو تتعلق بالصحة العامة كالهيئات الطبية 
والتمريضية وما يتعلق بالتعليم كالمدارس 
والمعاهد والجامعات والهيئات التدريسية 
كافة فال يشملهم نظام الدوام المرن. حيث يتم 
تنظيم أوقات حضور وانصراف الموظفين من 
مقر عملهم بكل مرونة ويسر، بنظام الدوام وفق 

الضوابط التالية: 
 يلتزم الموظفون بالعمل مدة )7( ساعات 
 تتحدد بين الساعة السابعة 

ً
متصلة يوميا

 حتى تمام الساعة الرابعة 
ً
والنصف صباحا

والنصف مساًء، وتحتسب من وقت حضورهم 

 لآللية 
ً
للعمل حتى وقت انصرافهم منه وفقا

المتبعة بــكــل جــهــة إلثــبــات واقــعــة الحضور 
واالنــصــراف، وعلى اإلدارات الحكومية التي 
تـــقـــدم خـــدمـــات مـــبـــاشـــرة لــلــجــمــهــور اإلعــــالن 
عــن ســاعــات العمل المخصصة لتقديم تلك 
الخدمات بحيث ال يقل مجموع تلك الساعات 

عن )7( ساعات عمل في اليوم.
وتـــقـــوم كـــل وحــــدة إداريــــــة بــالــتــنــســيــق مع 
مــوظــفــيــهــا بــــــــإدارة أوقـــــــات عــمــلــهــم الــيــومــي 
وتــنــظــيــمــه بــمــا ال يــخــل أو يـــؤثـــر فـــي إنــجــاز 
أعمالهم ومهام وظائفهم وتقديم الخدمات 
للجمهور والمستفيدين بانسيابية وجودة أو 
ارتباطهم بمواعيد االجتماعات أو الندوات أو 
ورش العمل أو البرامج التدريبية المقررة لهم.
ويستمر العمل بساعات العمل الرسمية 
ــال ذات الــطــبــيــعــة  ــمــ الـــتـــي تــتــنــاســب مـــع األعــ
 لما حدد 

ً
الخاصة في اإلدارات الحكومية وفقا

بموجب القرارات الصادرة في ضوء تطبيق 
المادة )83( من نظام الخدمة المدنية.

ــــدوام  وتـــقـــوم الــجــهــات الــمــطــبــقــة لــنــظــام الـ
الــمــرن بــعــد مــضــي )6( أشــهــر مــن تــاريــخ بــدء 
تطبيق نــظــام العمل بــالــدوام الــمــرن وبصفة 
دورية بموافاة ديوان الخدمة المدنية بتقرير 
 )اآلثار 

ً
حول تقييم هذا النظام وآثاره عموما

ــتـــصـــاديـــة واإلداريــــــــــة واإلجــــرائــــيــــة( عــلــى  االقـ
الموظفين على وجه الخصوص.

وقـــالـــت الــلــجــنــة، فـــي تــقــريــرهــا، إن رئــيــس 
مـــجـــلـــس األمــــــــة أحــــــــال إلــــــى لـــجـــنـــة الـــــمـــــوارد 
البشرية االقتراح برغبة المشار إليه بتاريخ 
2022/12/27م، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه 
إلى مجلس األمة، وعقدت اللجنة لهذا الغرض 
 بتاريخ 2023/1/26م، وبعد المناقشة 

ً
اجتماعا

وتـــبـــادل اآلراء انــتــهــت الــلــجــنــة إلـــى الــمــوافــقــة 
بإجماع آراء الحاضرين مــن أعضائها على 
االقــتــراح برغبة، واللجنة تقدم تقريرها إلى 
 
ً
الــمــجــلــس الــمــوقــر التـــخـــاذ مـــا يــــراه مــنــاســبــا

بصدده.

اجتماع سابق للجنة الموارد
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ــل الـــمـــســـاعـــد  ــيــ ــوكــ أصــــــــدر الــ
لشؤون قطاع التعاون باإلنابة 
في وزارة الشؤون االجتماعية 
ــراريــــن  ــقــ ــدي، الــ ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ ســــالــــم الـ
اإلداريــيــن رقمي )714( و)715( 
لــســنــة 2023، بـــشـــأن تــشــكــيــل 
ــي أعـــمـــال  ــ لـــجـــنـــتـــي تـــحـــقـــيـــق فـ
وحسابات جمعيتي السالمية 
ــة الــتــعــاونــيــتــيــن  ــيـ ــاحـ ــبـ والـــصـ
لمدة شهر برئاسة كل من فايز 
الــمــطــيــري، وأحــمــد الــرشــيــدي، 
ــــي كــل  ــــن فـ ــريـ ــ وعــــضــــويــــة 6 آخـ

لجنة.
 لـــلـــقـــراريـــن، الــلــذيــن 

ً
ــا ــقــ  ووفــ

حصلت »الجريدة« على نسخة 
مـــن كـــل مــنــهــمــا، فـــإن كـــل لجنة 
تـــخـــتـــص بـــفـــحـــص ومـــراجـــعـــة 
ــق  ــ ــائـ ــ ــوثـ ــ جــــمــــيــــع األوراق والـ
اإلدارية والسجالت المحاسبية 
للجمعية، والتأكد من سالمتها 
 
ً
ــــد أيــــة مــخــالــفــات، فــضــال ورصـ

عـــن بــحــث أي شــبــهــات تتعلق 
بسوء اإلدارة أو التصرف من 
القائمين على تسيير الجمعية 
والعاملين فيها خــالل الفترة 
المعنية بالتحقيق ورصد أية 
مخالفات، على أن يقوم رئيس 
الـــلـــجـــنـــة بـــرفـــع تـــقـــريـــر لــوكــيــل 
الـــــــوزارة خــــالل أســبــوعــيــن من 
 
ً
تاريخ انتهاء أعمالها متضمنا
ــغ الـــمـــخـــالـــفـــات  ــريــ ــفــ جـــــــــدول تــ
وحافظة مستندات، ويحتفظ 
ــيــــة مــن  الـــرئـــيـــس بــنــســخــة ورقــ
الــتــقــريــر وأخـــــرى عــلــى »فـــالش 

ميموري«.
ويتعين على جميع إدارات 
قــــطــــاع الــــتــــعــــاون والـــجـــمـــعـــيـــة 
المعنية تمكين لجنة التحقيق 
مـــن كـــل األوراق والــمــســتــنــدات 
والبيانات التي تطلبها، وفي 
ــتــــنــــاع أو الــتــقــاعــس  حـــــال االمــ
سيتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة 

لة القانونية. وتصدر  للمساء
الــلــجــنــة تــوصــيــاتــهــا بــأغــلــبــيــة 
ــــن، وفــــي  ــريـ ــ ــــاضـ ــــحـ أصــــــــــوات الـ

حالة التساوي يرجح الجانب 
الــــــــذي صــــــــّوت فــــيــــه الــــرئــــيــــس، 
وتـــــــدّون مــحــاضــر اجــتــمــاعــات 

ــــن جــمــيــع  ــع مــ ــ ــوقــ ــ الـــلـــجـــنـــة وتــ
األعــضــاء الــحــاضــريــن، ويعمل 
 من 

ً
بــالــقــرار مــدة شهر اعــتــبــارا

تــاريــخ صــــدوره، وعــلــى جهات 
االختصاص العلم وتنفيذ ما 

جاء فيه.
إلـــى ذلـــك، علمت »الــجــريــدة« 
مــــن مــــصــــادرهــــا، أن الـــــــــوزارة، 
مــمــثــلــة فـــي إدارة الــجــمــعــيــات 
الـــخـــيـــريـــة والــــمــــبــــرات، بــصــدد 
مخاطبة وزارة الداخلية، بشأن 
الكشف عــن الصحيفة الحالة 
الجنائية لمندوبي الجمعيات 
القائمين على جمع التبرعات، 
خــالل الــمــشــروع الـــ 20 المزمع 
إقامته في شهر رمضان المقبل، 
مــهــيــبــة بــالــمــتــبــرعــيــن ضــــرورة 
التأكد من هوية متلقي التبرع 
وتــبــعــيــتــه لــجــهــة مـــن الــجــهــات 
الــــمــــصــــرح لـــهـــا بـــالـــجـــمـــع، مــع 
عــدم التبرع النقدي، وضــرورة 
الــحــصــول عــلــى ايــصــال بقيمة 

التبرع من الجهة الجامعة.
وذكرت المصادر، أن الوزارة 

تــعــتــزم تــشــكــيــل 6 فــــرق لــرصــد 
وإزالة مخالفات جمع التبرعات 
خالل رمضان المقبل، ستكون 
منوطة بالعمل الميداني لرصد 
وإزالــــــــة مـــخـــالـــفـــات الــتــبــرعــات 
فـــــــي الـــــمـــــســـــاجـــــد واألســــــــــــــواق 
والمجمعات التجارية، إضافة 
إلى إزالة »األكشاك« المخصصة 
لجمع المالبس البالية، وأشكال 
 عن 

ً
التبرع العيني كافة، فضال

ضبط األشخاص القادمين إلى 
البالد بسمة دخول ويجمعون 
التبرعات، ورصد وإزالة الجمع 

عبر »الحصاالت«.
 
ً
 ولــفــتــت إلـــى أن ثــمــة فــريــقــا
 بمتابعة مواقع 

ً
سيكون مكلفا

الـــتـــواصـــل االجــتــمــاعــي لــرصــد 
ــرع الــمــخــالــفــة،  ــبـ ــتـ ــــات الـ ــــالنـ إعـ
ات القانونية  ــراء ــ واتــخــاذ اإلجـ
حــيــال نــاشــريــهــا ســــواء كــانــوا 

 أو مؤسسات.
ً
أفرادا
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»الشؤون«: لجنتا تحقيق في حسابات تعاونيتي السالمية والصباحية
مخاطبة »الداخلية« للكشف عن صحيفة الحالة الجنائية لجامعي التبرعات

جورج عاطف

»تنفيذي وزراء اإلعالم العرب« يجتمع بالكويت اليوم
● فهد الرمضان

تنطلق، صباح اليوم، اجتماعات الــدورة العادية الـ 16 
للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء اإلعــالم العرب، برئاسة 
الــــعــــراق، بــحــضــور ممثلين عـــن الــمــنــظــمــات واالتــــحــــادات 
المماِرسة لمهام إعالمية تحت مظلة الجامعة العربية، 

وذلك حتى 16 الجاري.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة اإلعالم، أنوار مراد، 
إن هذه االجتماعات تأتي في نطاق متابعة تنفيذ القرارات 
الــصــادرة عــن مجلس وزراء اإلعـــالم الــعــرب خــالل الـــدورة 
العادية الـ 52، التي عقدت في سبتمبر 2022 بالقاهرة، بما 
يضفي على العمل اإلعــالمــي العربي مــزيــدا مــن الحيوية 

والتفاعل الداعم للقضايا العربية على مختلف الصعد.
وأضـــافـــت أن االجــتــمــاعــات ســتــتــطــرق إلـــى الــعــديــد من 
الموضوعات التي تهم الشأن اإلعالمي العربي، خصوصا 
في ظل األحداث والتطورات العالمية وما يوازيها من تيار 
وسائل التواصل الجارف، بما يحمله من تحديات اجتماعية 
وأخالقية تتطلب التوصل إلى استراتيجية إعالمية هادفة 
تتناسب وحجم المخاطر الماثلة أمام دولنا العربية، وبما 
يساعد على توحيد الــــرؤى لــلــوصــول إلـــى قـــدر أعــلــى من 
المصداقية للسياسات اإلعالمية العربية والثقة بإمكاناتها، 
وخالل االجتماعات ستنعقد اللجنة الدائمة لإلعالم العربي 
بدورتها الـ 98 واالجتماع الـ 24 لفريق الخبراء الدائم المعني 

بمتابعة دور اإلعالم في التصدي لظاهرة االرهاب.

وأشـــارت مــراد إلــى أن االجتماعات ستبحث جملة من 
المسائل التنظيمية، من بينها جائزة التميز اإلعالمي لعام 
2023 المخصصة لموضوع اإلعــالم البيئي تحت شعار 

»التغير المناخي والمستقبل«، برعاية الكويت.
ــــرت أنـــه فـــي خــتــام اجــتــمــاعــات الــمــكــتــب التنفيذي  وذكـ
لمجلس وزراء اإلعالم العرب، الذي سيتزامن مع فعاليات 
مهرجان القرين الثقافي فــي دورتـــه الـــ 28، سيتم تقديم 
ــق 

ّ
ــدرة الـــلـــؤلـــؤ« يــوث ــ عــــرض مــســرحــي ضــخــم بــعــنــوان »ســ

األحــــداث التاريخية المهمة الــتــي مـــّرت بها الكويت عبر 
ــا مــجــمــوعــة مـــن الــبــاحــثــيــن  ــهــ الــعــصــور الــمــتــعــاقــبــة ودّونــ
والــرّحــالــة والمؤرخين الــعــرب والعالميين بــرؤيــة درامية 

غنائية تاريخية.

»التعليم العالي«: 
 
ً
456 استفسارا

من المكاتب الثقافية

أعلنت وزارة التعليم 
ــاء مــن  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــي االنـ ــالــ ــعــ الــ
تــغــطــيــة حــمــلــة أســبــوع 
مع المكاتب الثقافية في 
الـــدول العربية، مشيرة 
إلى أن المكاتب الثقافية 
استقبلت 456 استفسارا 
فــــي عـــــدة دول عـــربـــيـــة، 
هــــي: الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، ومــمــلــكــة 
الـــبـــحـــريـــن، واإلمـــــــــارات 
ــة الــــمــــتــــحــــدة،  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة األردنــــــيــــــة  ــكــ ــلــ ــمــ ــمــ والــ
الهاشمية، وجمهورية 
ــة فـــي  ــ ــيــ ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــر الــ ــ ــــصــ مــ
اإلسكندرية والقاهرة«.

وأفــــــادت الـــــــوزارة في 
تصريح صــحــافــي، بأن 
الهدف من هذه الحملة 
تـــقـــويـــة الـــتـــواصـــل بــيــن 
ــيــــة  ــقــــافــ ــثــ الـــــمـــــكـــــاتـــــب الــ
والطلبة الــدارســيــن في 
الـــخـــارج مــن خـــالل فتح 
ــبــــاشــــرة عــبــر  ــــوات مــ ــنـ ــ قـ
حـــــســـــابـــــات الــــتــــواصــــل 

الرسمي للوزارة.

مجلس »الزراعة« يناقش تعديالت لوائحه
● محمد جاسم

يعقد مجلس إدارة الهيئة 
الـــــعـــــامـــــة لــــــشــــــؤون الــــــزراعــــــة 
والـــثـــروة السمكية اجتماعه 
اليوم؛ لمناقشة بنود مفصلية 

لمستقبل عــمــل الهيئة فيما 
يتعلق بالمناطق الــزراعــيــة، 
وسيبحث المجلس آلية العمل 
بــالئــحــة الــســيــاحــة الــزراعــيــة 
ــــاص بــهــا  إلحــــيــــاء مــــوســــم خــ
مــــن خـــــالل إمـــكـــانـــيـــة تــوســيــع 

حملة تطوعية لتنظيف الشريط الساحلي
البلدية أطلقتها بمشاركة 1700 متطوع من الجالية الفلبينية

أطلقت بلدية الكويت، أمس األول، بالتعاون مع االتحاد العام لعمال الكويت، أكبر حملة تنظيف تطوعية 
 لحملة النظافة 

ً
 من الجالية الفلبينية تضم 1700 متطوع، دعما

ً
 تطوعيا

ً
للشريط الساحلي، بمشاركة 27 فريقا

 الهيئة العامة للبيئة، 
ً
»ديرتنا تستاهل«. وأوضحت البلدية، في بيان صحافي، أنه ساهم بالحملة أيضا

 لحملة النظافة التي أطلقتها 
ً
ممثلة بإدارة العالقات واإلعالم، عبر توزيع كتيب توعوي بعدة لغات، دعما

إدارة العالقات العامة بالبلدية. وامتدت أعمال التنظيف على الشريط الساحلي ابتداء من دوار البدع إلى 
.
ً
شاطئ الوطية، حيث انطلقت من السادسة حتى العاشرة صباحا

رقــــعــــة الــــــمــــــزارع الـــســـيـــاحـــيـــة 
لتكون متنفسا في المناطق 

الحدودية. 
وســيــنــظــر مــجــلــس اإلدارة 
ــوم الــخــدمــات  ــ فـــي الئـــحـــة رسـ
الـــتـــي تــقــدمــهــا الـــهـــيـــئـــة، بــمــا 
فـــيـــهـــا الــــــرســــــوم الــمــحــصــلــة 
مــن تــأجــيــر حــظــائــر الماشية 
ــار،  ــ ــقـ ــ لـــتـــربـــيـــة األغـــــنـــــام، واألبـ
ــيـــر«، فضال  ــل »الـــجـــواخـ ــ واإلبــ
عــن بحثها لالئحة الخاصة 
ــيـــة فــي  ــنـــاعـ بـــاألنـــشـــطـــة الـــصـ
القسائم الــزراعــيــة بــنــاء على 
قــرار مجلس الــوزراء، إلدخال 
نــشــاط الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
الناتجة من المزارع، وإتاحة 
الفرصة للمزارعين لتسويق 
منتجاتهم بجانب حيازاتهم 

الزراعية. 
كــــمــــا ســـيـــعـــيـــد الــــنــــظــــر فــي 
تـــعـــديـــالت الئـــحـــة الـــحـــيـــازات 
الزراعية لتنظيم آلية توزيع 
الــحــيــازات الــجــديــدة وطريقة 

التنازل عنها. 
يـــذكـــر أن مــجــلــس اإلدارة 
طــلــب فــي اجــتــمــاع ســابــق من 
اإلدارات توفير كــل البيانات 
والــتــفــاصــيــل عــن آلــيــة العمل 
لــمــقــارنــة الــلــوائــح قــبــل وبعد 
ــا لـــلـــوزيـــر  ــهــ ــعــ الـــتـــعـــديـــل ورفــ
 
ً
المختص ومناقشتها؛ تمهيدا
للعمل بها مع السنة المالية 

الجديدة.

https://www.aljarida.com/article/17350
https://www.aljarida.com/article/17344
https://www.aljarida.com/article/17344
https://www.aljarida.com/article/17342
https://www.aljarida.com/article/17340
https://www.aljarida.com/article/17338
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»تعاونية مشرف« تحقق أعلى صافي 
أرباح بواقع 7.3 ماليين دينار

ً
الفضالة: »العمومية« 19 الجاري... وتوزيع 12% أرباحا

● جورج عاطف
أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية مشرف 
التعاونية خالد الفضالة تحقيق الجمعية 
أعلى صافي أربــاح للسنة المالية الماضية 
وعلى مستوى التعاونيات بواقع 7.3 ماليين 
دينار، في حين تخطت المبيعات حاجز الـ 61 
 
ً
، كاشفا

ً
 جديدا

ً
 قياسيا

ً
 محققة رقما

ً
مليونا

 لعقد الجمعية 
ً
عن تحديد 19 الجاري موعدا

العمومية، من ثم توزيع األرباح السنوية على 
المساهمين وفق الحد األقصى المسموح به 

بواقع 12 في المئة.
ــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي،  وقـــــــال الــــفــــضــــالــــة، فـ
ــــرف تـــــواصـــــل مـــســـيـــرتـــهـــا  ــــشـ إن »جـــمـــعـــيـــة مـ
الــرائــدة فــي الــعــمــل الــتــعــاونــي مــحــافــظــة على 
مكانتها في صــدارة الجمعيات بما تعكسه 
 تلو 

ً
الــنــتــائــج الــقــيــاســيــة الــتــي تحققها عــامــا

اآلخـــر، إضــافــة إلــى تــنــوع أعــمــالــهــا الخدمية 
واالنشائية واألنشطة والفعاليات التجارية 
واالجتماعية، مما ساهم في تعزيز مستويات 
 مواصلة الجمعية االرتقاء 

ً
الربحية«، مؤكدا

بــمــســتــوى خـــدمـــات الــمــســاهــمــيــن الـــتـــي أتــت 
ثمارها خالل العام الماضي حيث احتفظت 
بمكانتها الرائدة وواصلت تربعها على قمة 
العمل التعاوني بتحقيق أعلى معدل صافي 
 
ً
أرباح ومبيعات على مستوى القطاع، واعدا
 
ً
المساهمين باستدامة هذا النهج مستقبال
عبر التخطيط األمثل للسياسات التطويرية 
اإلداريــة والمالية إلــى جانب تنمية الموارد 

االستثمارية وتدشين مشاريع جديدة.

العمل االجتماعي 

وذكــــر الــفــضــالــة، أنــــه عــلــى صــعــيــد الــعــمــل 
ــيـــة بــتــكــثــيــف  ــاعــــي اهــــتــــمــــت الـــجـــمـــعـ ــمــ ــتــ االجــ
أنشطتها وتنوعها لتناسب الجميع وتنال 
رضـــى الــمــســاهــمــيــن وأبــنــاء الــمــنــطــقــة وأبـــدت 
اهتماما بشؤون التعليم والتدريب عبر مركز 
ــم الـــمـــدارس وحـــفـــالت الــتــخــرج،  مــشــرف ودعــ
كما اهتمت بالشباب والــريــاضــة عبر إقامة 
المسابقات المختلفة والــرحــالت الترفيهية 
مثل رحلة شاليهات الخيران ومنتجع خليفة 
السياحي وغــيــرهــا، وكــذلــك تــم تنظيم رحلة 
الــعــمــرة بــعــد انــقــطــاع ســـنـــوات، كــمــا حــرصــت 
ــشـــرف« عــلــى عــادتــهــا الــســنــويــة بــتــبــرعــهــا  »مـ

لبيت الزكاة.

ــاف »أمــــا عــلــى صــعــيــد الــمــهــرجــانــات  ــ وأضـ
والـــعـــروض الــتــســويــقــيــة فــاحــتــلــت الــجــمــعــيــة 
مـــرتـــبـــة مـــتـــقـــدمـــة عـــبـــر تـــوفـــيـــر أفـــضـــل فـــرص 
التسوق للمساهمين وأهالي المنطقة بأفضل 
جـــودة وســعــر لــتــســاهــم فــي مــواجــهــة الــغــالء، 
وتشجيع االنتاج الوطني، إلى جانب االنتاج 
ــع الـــحـــرص عــلــى تــوفــيــر أرقـــى  الــخــلــيــجــي، مـ
المنتجات والعالمات، حيث نظمت الجمعية 
19 مهرجانا وفعالية تسويقية للمساهمين، 
ــــدار الــعــام  و51 لــعــمــوم الــمــتــســوقــيــن عــلــى مـ
الماضي، إضافة إلى تحقيق رقم قياسي في 

مبيعات الجمعية«.

االستثمار والتطوير

ــام الــجــمــعــيــة  ــمــ ــتــ وبــــيــــن الــــفــــضــــالــــة أن اهــ
بــاالســتــثــمــار والــتــطــويــر عــبــر انــجــاز تجديد 
وتوسعة مبنى اإلدارة الحالي وضم طابقين 
جــــديــــديــــن، مــــمــــا يـــســـهـــل عــــلــــى الـــمـــراجـــعـــيـــن 
 عن 

ً
والمساهمين انــجــاز معامالتهم، فــضــال

تـــوفـــيـــر مـــســـاحـــة إضـــافـــيـــة لــتــوســعــة الـــســـوق 
وتخصيص مساحات جديدة لالستثمار، إلى 
جانب االنتهاء من تجديد مبنى مركز خدمة 
السيارات، وتطوير ممشى الواحة وصيانة 
المالعب الحالية، فضال عن المشروعات قيد 
4، وتــوســعــة فرع  التنفيذ وهــي بقالة قطعة 
ــر فـــي ضــاحــيــة مــبــارك  الــتــمــويــن، وانـــشـــاء اخـ

العبدالله.
وأكد أن المكانة التي وصلت لها الجمعية 
ــا كـــانـــت لــتــتــحــقــق  ــيـــات مــ ــتـــعـــاونـ بــــصــــدارة الـ
ــة، وتـــخـــطـــيـــط  ــ ــحــ ــ ــة واضــ ــ ــالــ ــ إال بـــــرؤيـــــة ورســ
استراتيجي تتعاقب عليه مجالس اإلدارات 
السابقة والــحــالــيــة، كما تــوفــرت عــوامــل أدت 
ــى الــمــســاهــمــيــن  ــذا الـــنـــجـــاح مــنــهــا وعــ إلــــى هــ
باختيار من يمثلهم، وتوفر مهارات إداريــة 
ــيـــة وتـــنـــفـــيـــذيـــة اســــتــــطــــاعــــت أن  ــنـ وكــــــــــوادر فـ
ــــى بين  تــصــل بــالــجــمــعــيــة إلـــى الــمــرتــبــة األولـ

التعاونيات.

جانب من المؤتمر الصحافي لجمعية مشرف  )تصوير عبدالله الخلف(

عطاءات توسعة محطة كبد 11 أبريل
● سيد القصاص

ــــزي  ــركـ ــ ــمـ ــ ـــن الـــــجـــــهـــــاز الـ ــ ــلـ ــ أعــ
لــلــمــنــاقــصــات الـــعـــامـــة، تــأجــيــل 
ات مناقصة  موعد تقديم عطاء
إدارة وتشغيل وصيانة وتنفيذ 
أعمال توسعة محطة تنقية كبد 
الحالية واألعــمــال المكملة لها 
إلـــى 11 أبــريــل الـــقـــادم، بــــداًل من 

اليوم )12 مارس(.
وأشـــــــــــــارت »األشــــــــغــــــــال« إلــــى 
أن الـــهـــدف مـــن تــوســعــة »كـــبـــد«، 
هـــو زيـــــادة كــمــيــات تــدفــق مــيــاه 
الصرف الواردة للمحطة، ليصل 
إجمالي تلك الكميات من المياه 
المتدفقة للمحطة إلى 270 ألف 

، بــداًل مــن 90 
ً
متر مكعب يوميا

ألف متر مكعب الحالية، وتعظيم 
االستفادة من تلك المياه.

وبــــيــــنــــت أنــــــــه مــــــع الــــتــــوســــع 
ــــاءت  ــــالد جـ ــبـ ــ ــــي الـ الـــعـــمـــرانـــي فـ
الحاجة إلى تلك التوسعة خالل 
ــرة، حـــيـــث إن  ــ ــيــ ــ ــنــــوات األخــ الــــســ
محطة كبد تــم تصميمها على 
أن تتم توسعتها لزيادة الكميات 
المتدفقة إليها من مياه الصرف 
الــصــحــي الــتــي تــتــم معالجتها 
 في بعض محطات الضخ. 

ً
أوليا

وأشارت إلى أنه يتم استكمال 
أعــــمــــال الـــمـــعـــالـــجـــة بــمــراحــلــهــا 
المختلفة داخل أحواض المحطة 
إلنتاج المياه المعالجة بأحدث 

أنواع التكنولوجيا المستخدمة، 
ــا إلــــــــــى الــــجــــهــــات  ــ ــهـ ــ ــلـ ــ ــويـ ــ ــحـ ــ وتـ

المستفيدة من تلك المياه. 
وأكدت الــوزارة حرصها على 
الدفع باستعجال تلك التوسعة، 
ــتــــوافــــق مـــــع إدخــــــــــال الــــمــــدن  ــتــ لــ
الـــجـــديـــدة عــلــى شــبــكــة الــصــرف 
ــنــــة غــــرب  ــثــــل مــــديــ الــــصــــحــــي، مــ
وجنوب عبدالله المبارك، إضافة 
إلـــى الــعــديــد مــن الــمــنــاطــق التي 
أعلن بدء األعمال اإلنشائية بها، 
كما تحرص على تقليص الدورة 
المستندية لسرعة إنجاز أعمال 
مشروع التوسعة داخل المحطة 

 للخطة المقررة لذلك.
ً
وفقا

... و»اتحاد التطبيقي« لعدم مخالفة 
 بـ »المجمع التكنولوجي«

ً
الطلبة مروريا

نــاشــد رئــيــس الــلــجــنــة الــثــقــافــيــة نائب 
رئيس لجنة المستجدين في االتحاد العام 
لطلبة ومــتــدربــي الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والــتــدريــب نــاصــر الـــدوســـري، 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير 
ــالل الــخــالــد تغليب  الــداخــلــيــة الــشــيــخ طــ
الجانب اإلنــســانــي ووقـــف مخالفة رجــال 
المرور للطلبة في المجمع التكنولوجي 
بــمــوقــع الــشــويــخ، مــشــيــرا إلـــى أن الطلبة 
يضطرون إلــى الــوقــوف بجانب األرصفة 
بسبب االزدحــام الكبير الذي يعانونه في 

مواقف السيارات.
وقــال الــدوســري، في تصريح أمــس، إن 
»االتحاد سبق أن وجه كتابا إلدارة الهيئة 

مؤخرا لفتح مواقف السيارات في مباني 
1 و2 و20 بكلية الدراسات التكنولوجية 
لــتــمــكــيــن الــطــلــبــة مـــن إيـــقـــاف ســيــاراتــهــم 
والــلــحــاق بــالــمــحــاضــرات، لكنها مــازالــت 
 أن المخالفات 

ً
مغلقة حتى اآلن!«، مــؤكــدا

المرورية ترهق ميزانية الطلبة، وتشكل 
عبئا ماليا إضافيا على كاهلهم.

وأعــرب عن أمله أن يعمم النائب األول 
على رجــال الــمــرور والــدوريــات بــأن تكون 
معاملتهم مــع طلبة الهيئة مــن منطلق 
 على 

ُ
 لظروفهم وحــفــاظــا

ً
إنساني تــقــديــرا

مستقبلهم الدراسي، إذ لم يقفوا في األماكن 
المخالفة إال مضطرين ليتمكنوا من اللحاق 
بمحاضراتهم نظرا لندرة مواقف السيارات.

»اتحاد الجامعة« يقترح تعديل 
مواعيد المحاضرات في رمضان

● أحمد الشمري
طالب رئيس الهيئة اإلدارية لالتحاد 
الوطني لطلبة جامعة الكويت عبدالعزيز 
العتيبي عميدة الــقــبــول والتسجيل د. 
رواء الجارالله بتعديل مواعيد الــدوام 
الــدراســي خــالل شهر رمــضــان المبارك، 
مقترحا أن تبدأ آخر محاضرة في اليوم 
الدراسي الساعة الرابعة عصرا وتنتهي 

الساعة الخامسة.
ــر الــعــتــيــبــي فـــي الـــكـــتـــاب أن هــذا  ــ وذكـ
المقترح يساهم في توفير سبل الراحة 
للطلبة في هذه االيام المباركة، وإعانتهم 
على الصيام والعبادات واستغالل الشهر 

المبارك فــي زيـــادة الــطــاعــات، فضال عن 
حــل مشكلة تــضــارب وقــت المحاضرات 

مع موعد االفطار.
وأضاف أن االتحاد رفع المقترح إلى 
االدارة الــجــامــعــيــة، مــوضــحــا أنـــه يعود 
بــالــنــفــع عـــلـــى الــطــلــبــة واعــــضــــاء هــيــئــة 
الـــتـــدريـــس، مــتــمــنــيــا ان يـــنـــال الــمــقــتــرح 
االهتمام ويتم تطبيقه على ارض الواقع.

ــر، أعــلــن نــائــب رئيس  ومـــن جــانــب آخـ
الهيئة اإلداريــة لالتحاد الوطني لطلبة 
جامعة الكويت عسكر العنزي اعتماد 
تشكيل الــنــادي االعــالمــي بكلية االداب 
لــلــعــام الــجــامــعــي 2022-2023، برئاسة 

محمد النجدي.

تنوع األعمال الخدمية 
واإلنشائية واألنشطة عزز 

مستويات الربحية

الخالد: نتعرض لحرب مخدرات شرسة تستهدف شبابنا
أشرف على ضبط 120 كيلو حشيش و36 ألف حبة كبتاغون وكيلو من الشبو

محمد الشرهان
أشـــرف الــنــائــب األول لرئيس 
ــر الداخلية  ــوزراء وزيـ ــ مجلس الـ
ــر الـــدفـــاع بـــاإلنـــابـــة، الــشــيــخ  ــ وزيـ
طالل الخالد، يرافقه وكيل وزارة 
الداخلية باإلنابة اللواء منصور 
ــــي، ورئـــــيـــــس الـــــمـــــوارد  ــــوضـ ــعـ ــ الـ
الــبــشــريــة وتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات، 
وكيل الــــوزارة المساعد لشؤون 
األمــن الجنائي باإلنابة، الشيخ 
مــبــارك الــصــبــاح، والــمــديــر العام 
لــــإدارة الــعــامــة لخفر السواحل 
اللواء طالل المونس، على فض 
ضبطية مـــخـــدرات تــمــّكــن رجــال 
مباحث اإلدارة العامة لمكافحة 
الــمــخــدرات مــن ضبطها بحوزة 
6 أشـــقـــاء بــيــنــهــم فـــتـــاة مـــن غير 
ــيـــة بــمــنــطــقــة  ــنـــسـ مـــــحـــــددي الـــجـ
األنــدلــس، وعــثــر بحوزتهم على 
120 كيلو حشيش، و36 ألف حبة 
كبتاغون، وكيلو من مادة الشبو 
الــمــخــدرة، وربـــع كيلو هيروين، 
و9 كيلو من بودرة الالريكا، و15 

ألف كبسولة حبة الريكا، و50 ألف 
كبسولة فارغة.

 وأعرب النائب األول عن تقديره 
ــــن الــمــســتــمــرة  ــــال األمـ لــجــهــود رجـ
وجميع قطاعات الدولة المعنية 
فــــي الـــتـــصـــدي لـــمـــهـــربـــي الــــمــــواد 
الــمــخــدرة، وصـــد جميع أساليب 
 إلى 

ً
ومــحــاوالت التهريب، مشيرا

»أننا نتعرض لحرب شرسة، ولن 
نــســمــح لــهــم بــالــمــســاس والــضــرر 
ــا وســــلــــب  ــ ــنـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ بــــأبــــنــــائــــنــــا وشـ

مستقبلهم«.
ودعــــا الــخــالــد رجــــال مكافحة 
المخدرات إلى المزيد من الجاهزية 
والــيــقــظــة، وبـــذل كــل الــطــاقــات من 
أجــــل مــالحــقــة وضـــبـــط مـــن يــقــوم 
بتهريب وتــرويــج وتصنيع تلك 
 أنـــه ال أحـــد فوق 

ً
الــســمــوم، مــؤكــدا

القانون، وستتم محاسبة كل من 
يــتــعــاون أو يــتــخــاذل أو يــقــّصــر، 
وهذا عهد أمام الله أن نحمي بلدنا 

ومواطنينا.

مـــن جــانــبــهــا، أبــلــغــت مــصــادر 
أمنية »الجريدة« أن عملية ضبط 
ــاء الــــــ 6 تـــمـــت بـــعـــد ورود  ــ ــقـ ــ األشـ
معلومات لـ »مكافحة المخدرات« 
تفيد بوجود عصابة تعمل على 
تصنيع حبوب الالريكا المخدرة، 
عـــــن طــــريــــق اســــتــــيــــراد الـــــبـــــودرة 
الــخــاصــة بـــالـــمـــادة والــكــبــســوالت 
الفارعة من خــارج الــبــالد، مشيرا 
 
ً
إلى أن المعلومات تحدثت أيضا
أن المتهمين الـ 6، وجميعهم من 
غير محددي الجنسية، يستأجرون 
منزال في منطقة األندلس لتصنيع 

وترويج المواد المخدرة.
وأضـــافـــت الــمــصــادر أن رجـــال 
الــمــبــاحــث داهــمــوا الــمــنــزل قــبــل 3 
ــام، وألـــقـــوا الــقــبــض عــلــى أفـــراد  ــ أيـ
التشكيل العصابي، وبالتحقيق 
معهم اعترفوا بأماكن إخفاء المواد 
المخدرة ومعدات التصنيع، وبدور 
كل واحد منهم في عملية التصنيع 

الخالد يستمع لشرح حول الضبطية من العميد قبازردوالترويج والتخزين.

بحوزة 6 أشقاء 
بينهم فتاة 

في منطقة األندلس

https://www.aljarida.com/article/17386
https://www.aljarida.com/article/17384
https://www.aljarida.com/article/17382
https://www.aljarida.com/article/17381
https://www.aljarida.com/article/17302


أول العمود:
 الجهاز اإلداري للدولة العدو األول للتنمية، 37٪ من أسباب 

تعطيل المشاريع سببه بطء الدورة المستندية. 
***

فريق الغوص الكويتي ُيعد مفخرة كويتية حقيقية في مجال 
الحفاظ على البيئة البحرية، ومن يستمع ألحاديث رئيس الفريق 
خالد الفاضل وأعضائه سيشعر بحجم العبث الذي يجري بشكل 

مستمر من مستخدمي جون الكويت وسواحله. 
يــقــوم الــفــريــق بــانــتــشــال مــخــلــفــات الــصــيــاديــن وحــركــة المالحة 
وتنظيف الشواطئ بشكل دوري ألخصه بــاألرقــام التالية، والتي 

 األخ خالد الفاضل عن عام 2022: 
ً
زودنا بها مشكورا

- 11 عملية انتشال قوارب غارقة بوزن 40 طنا.
- 57 عملية رفع مخلفات ضارة بوزن 78 طنا.

- 27 عملية رفع شباك صيد )15 شبكا( بوزن 14 طنا.
بالطبع الصورة التي يعرضها فريق الغوص في كل طلة إعالمية 
له تغني عن الكتابة، فمشاهدة كم القاذورات والمواد الملقاة في جون 
 بفعل بعض مؤسسات الدولة والصيادين 

ً
الكويت المريض أصال

وما تختزنه )النقع( من أوساخ يلقيها أصحاب السفن الراسية فيه 
يشيب له الرأس، وهذا على اعتبار أن الجون أحد مصادر غذائنا من 
األسماك! صور إنقاذ الكائنات البحرية العالقة في شباك المجرمين 
من مرتادي البحر التي يقوم بها الفريق مؤلمة ومفرحة في آن، فهي 
تكشف حجم الالمباالة التي يقوم بها البعض في بيئتنا البحرية 

التي تئن من التخريب البشري. 
مهما خرج المسؤولون عن البيئة وتحدثوا عن قيامهم بدورهم 
فإن المخلفات التي يرفعها فريق الغوص تعكس الجانب اآلخر من 

شكل هذا االهتمام. 
رقابة السفن الكبيرة وأصحاب القوارب الخاصة )عددها يتجاوز 
35 ألــف قـــارب( وتلك الخاصة بشركات الصيد أصبحت ضــرورة 
قصوى بسبب ظروف جون الكويت شبه المغلق والذي يرتبط مرضه 
بعبثنا نحن )محطات التقطير – الصرف الصحي – الشاليهات – 
مزارع األسماك – عبث الصيادين الهواة(، إضافة إلى ما يأتيه من 
شط العرب بحكم المالصقة، فمتى نؤمن هذه الحاضنة الطبيعية 

للكائنات البحرية؟ 
 ومن باب التشبيه فإن حجم جون الكويت بالنسبة لغيره 

ً
أخيرا

من المواقع البحرية يشبه )بانيو( لشخص واحد يجتمع فيه 10 
أشخاص، فتخيل عزيزي القارئ كم اإلجهاد الذي نتحدث عنه لهذه 
، وحاول أن تكتب عنوان المقال في أي 

ً
الرقعة البحرية الصغيرة جدا

محرك بحث وستصدم من النتائج!!

عــلــي الــدافــئ هــكــذا هــو اســمــه، عــلــي ذو الــقــلــب الكبير المحب 
المتسامح عاشق الدنيا والحياة، علي الذي أنعمنا الله بوجوده 
في أسرتي، علي الذي لديه حب يكفي العالم بأجمعه ويزيد، علي 
الذي دخل بيتنا وعمري ست سنوات، وكبرت بحبه وصحبته، 
تتلمذت على يده العطاء دون مقابل، وفي التسامح سمو، وفي 

الحب الدافئ.
 تعلمت منه ماذا أقرأ، وعن ماذا أبحث، وكيف أنظر إلى األمور، 
علمني األدب والشعر، وحببني فيه، علمني فنون الحياة، علمني 
معنى الــحــب غير الــمــشــروط، والــعــطــاء دون مــقــابــل، فهمني بأن 
الثراء ليس بالمال ولكن بالحب والمشاعر التي نهبها لآلخرين.

، غربت شمس 
ً
 وصديقا

ً
 وحبيبا

ً
، كان أخا

ً
 كان مدرسة ومالذا

أســرتــنــا بــرحــيــلــه، فـــال دفء مــثــل حــضــنــه، وال نـــور مــثــل إشــراقــة 
ابتسامته حتى فــي أحــلــك الــظــروف، كنت أركـــن إلــيــه فــي كــل أمر 
يعصي علي، كنت أضع رأسي على صدره ليطمئنني ويعينني 
على استكمال الطريق، كان مالذي والصخرة التي تنقذني من أي 
.
ً
غرق، كانت ابتسامته الجميلة هي التي تسعدنا وتحيينا جميعا

 كان من يبسط لي أي مشكلة أمّر بها بضحكة جميلة وحضن 
واســع وضحكة مــا زال صــداهــا فــي أذنـــي، ال يعكر صفو أحــد إن 
لم يساهم بخفة روحــه وضحكاته وحكاياته المشوقة، ونكاته 
الخفيفة أبـــدا لــن تــجــده يــومــا يــســيء ألحــد أو يستهين بــأحــد أو 
 مهما بلغت إساءته له... علي الدافئ ليته أخذني معه 

ً
يقصي أحدا

عندما قرر أن يرحل، ليته انتظرني ألرحل معه، فال حياة بعده، 
وال نور بعده، وال سعادة بدونه، هو برحيله عائش وحّي، ونحن 
برحيله الموتى، وكل عزائي بأن يجمعنا الله مع كل من رحل من 
 ال آجال.

ً
أحبائنا في الفردوس األعلى، وأن يلحقني الله به عاجال

 سأفتقدك إلــى أن ألتقي بك يا حبيب قلبي ومـــالذي، نحن ال 
 ألن أعمالك الخيرة أمامك، وجمال روحــك بما قدمت 

ً
نبكيك أبــدا

وأعطيت طريقك للفردوس األعلى، نحن نبكي على أنفسنا، كيف 
نحيا بدونك، يا من كانت روحه أسمى ما في الوجود.

 على األرض وعلى العباد، ورحلت 
ً
 خفيفا

ً
 كنت دائــمــا وأبـــدا

، وهي صفة حباك بها الرحمن سبحانه وتعالى، لم أجد 
ً
خفيفا

 قرير العين، ألننا سننعم بذكراك 
ً
من يشبهك بها، نم مستريحا

الطيبة الزكية إلى أن نصلك، ولن يطول بنا البقاء بعدك يا »غالي«.

أختك مليحة العيار

دخلت الحرب الروسية- األوكرانية المدمرة عامها الثاني، 
ــــادة حــول  ــــذا يــجــب طــــرح أســئــلــة جـ وال نــهــايــة فـــي األفـــــق، ولـ
مستقبلها، وفي نهاية العام األول، تروي الحصيلة القصة، 
فهناك مصادر حكومية أميركية قدرت أن أكثر من 130 ألف 
جندي أوكراني قتلوا أو أصيبوا بجروج خطيرة، وتقديرات 
الخسائر العسكرية الروسية تتراوح بين 150 و200 ألف، مع 
 من القتلى من هذا العدد اإلجمالي، أي 

ً
ما ال يقل عن 60 ألفا

أكثر من ضعف عدد الجنود الروس الذين قتلوا في أفغانستان 
والشيشان مجتمعين، وكان التأثير على الشعب واالقتصاد 
ــتـــاج المحلي  األوكــرانــيــيــن أوخــــم عــاقــبــة، فــقــد انــخــفــض اإلنـ
اإلجمالي األوكــرانــي نحو الثلث. وفــقــدت أوكــرانــيــا أكثر من 
40 في المئة من قدرتها على إنتاج لكهرباء، واضطر أكثر 
من 8.5 ماليين أوكراني إلى الفرار من بالدهم إلى الغرب، مع 
نزوح عدد أكبر نتيجة الدمار واسع النطاق للمنازل والبنية 
التحتية، ونتيجة لذلك، أصبحت أوكرانيا تعتمد على الغرب 

 في الدعم االقتصادي. 
ً
ليس في األسلحة فقط، لكن أيضا

ــــي الــروســيــة، لــم يلحق  وألن الــحــرب لــم تــصــل إلـــى األراضـ
بالروس الموت والدمار الذي ألحقوه بجيرانهم، لكن العقوبات 
التي فرضها الغرب أثرت في حياتهم، غير أن حكومة بوتين 
تمكنت مــن االعــتــمــاد عــلــى االحــتــيــاطــيــات لــدعــم اقــتــصــادهــا 
 لاللتفاف على العقوبات للحفاظ على مستوى 

ً
ووجدت طرقا

، ونتيجة 
ً
مربح من الصادرات والــواردات، وإن كان متناقصا

لذلك، انكمش االقتصاد الروسي أقل بكثير من المتوقع في عام 
2022 مع توقع صندوق النقد الدولي بعض النمو الطفيف في 
عام 2023، وبداًل من تعبئة العالم ضد الحرب، زادت الحرب 
 بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، 

ً
االنقسام القائم مسبقا

ويــجــب مالحظة تــطــورات كثيرة، واألهـــم هــو حقيقة أن هذا 
 لجميع األطراف، وبتشجيع من الدعم 

ً
 وجوديا

ً
أصبح صراعا

العسكري والسياسي الغربي، يتعهد القادة األوكرانيون اآلن 
بمواصلة القتال حتى يتم إخــراج الــقــوات الروسية من »كل 

بوصة مربعة« من أراضيهم. 
واستقر الروس على تأكيد حقهم في ضم األراضي في الجزء 
الشرقي من أوكرانيا التي يتحدث غالبية سكانها الروسية، 
 ،

ً
 خطابيا

ً
واتبعت الواليات المتحدة وحلفاؤها الغربيون نهجا

ففي بداية األمر، بدا الرئيس بايدن وكأنه مزيج من تشرشل 
ــي الــغــربــي  ــ ــ ــــرأي األمــيــركــي واألوروبـ ــان، حــيــث حــشــد الـ ــغـ وريـ
لالنضمام إلى هذه المعركة إلنقاذ الديموقراطية والتحرر 
من الــعــدوان، ولم يكتف بالتأكيد للجميع بأنه سيتم الفوز 

بها، بل يتعين الفوز بها. 
واآلن بعد مــرور عــام على نشوب الــحــرب، لــم يكسب أحد 
المعركة وكل الدالئل تشير إلى استمرارها، وأظهر المقاتلون 
الــرئــيــســيــون قــــدرة عــالــيــة عــلــى الــصــمــود، وتــســمــح الــواليــات 
المتحدة وحلفاؤها بتدفق أسلحة جــديــدة وأشــد فتكا في 
أوكرانيا، ومع وصول هذا العتاد، يستعد األوكرانيون لشن 
هجوم جديد، ويتمسك الروس بأسلوبهم الخاص، ويمضون 
 إلضعاف العزيمة األوكرانية، وتكمن المشكلة بالطبع في 

ً
قدما

 من الخسائر في ساحة المعركة 
ً
 من األسلحة ومزيدا

ً
أن مزيدا

لن ينهي هذه الحرب، فما زال كل طرف يعتقد أنه يستطيع، 
بل يتعين عليه، تحقيق االنتصار، ولذا يمكننا توقع مزيد من 

الشيء نفسه في العام الثاني. 

*رئيس المعهد األميركي العربي في واشنطن

بعد مضي أكثر مــن ستة عقود على الحياة البرلمانية 
مــا زال تــبــايــن اآلراء حـــول مــقــدرة الــدســتــور الــكــويــتــي على 
االســتــمــراريــة فــي تنظيم الــعــالقــة السياسية بين السلطات 
تــه فـــي مــواكــبــتــه لــلــتــطــورات الــتــي تــشــهــدهــا الــســاحــة  وكــفــاء

.
ً
المحلية واإلقليمية والدولية مستمرا

لو رجعنا إلى النقاشات والمحاضر التي سبقت عرض 
الدستور بصورته النهائية على سمو األمير الشيخ عبدالله 
الـــســـالـــم الـــصـــبـــاح، طــيــب الـــلـــه ثــــــراه، لــعــرفــنــا حــجــم الــرفــض 
والمعارضة للكثير من النصوص الدستورية، ولوال حرص 
ووطــنــيــة أبـــو الــدســتــور بــالــمــضــي قــدمــا إلنـــجـــازه وإيــمــانــه 
تــه  ــراك الــمــواطــنــيــن فــي شـــؤون الــحــكــم، ولــقــراء بـــضـــرورة إشــ
الثاقبة للتحوالت التي مرت بها المنطقة العربية واإلقليم، 
وتــراجــع الـــدور البريطاني كقوة يمكن االعتماد عليها لما 
تم إقــراره، وهــذا ما حدث فعال بعد الهيمنة األميركية على 

الشرق األوسط.
 على دور الشيخ عبدالله السالم، طيب 

ً
بالمناسبة وتأكيدا

الله ثراه، عندما عرض عليه الدستور بصورته النهائية أمر 
أبناء األسرة الحاكمة األعضاء ألنهم موجودون كوزراء  في 
المجلس التأسيسي بأن يمتنعوا عن التصويت على أي مادة 
من مواد الدستور، وترك ذلك ألعضاء المجلس المنتخبين 

إلعطائه الصفة الشعبية، وقد تم ذلك.
هذه الروح الوطنية التي صاحبت إقرار الدستور ستظل 

حاضرة وباقية في وجدان أبناء الوطن. 
منذ المجلس المبطل األول والساحة السياسية تشهد 
الــعــديــد مـــن الــتــصــرفــات واالجــــتــــهــــادات ومــــن كـــال الــطــرفــيــن 
الحكومي والنيابي التي أضرت بالدستور الكويتي، وأدت 
إلــى تعطيل الحياة السياسية ومصالح المواطنين، حتى 
أصبحنا أمام مشاهد مليئة بالمفارقات التي تحكمها األهواء 

والمصالح.
للتاريخ كلمته وللدستور رجاله وللتذكير ولمن يريد أن 
يعرف قيمة الدستور والثقة المتبادلة بين الحاكم والمحكوم 
وإلى الكلمات الخالدة التي كتبها أبو الدستور عند تصديقه 
على النسخ الثالث التي عرضت عليه وخطت باليد ووقع 

عليها بقلم ماركة بيك.
)بسم الله الرحمن الرحيم

نحن عبد الله السالم الصباح.. أمير دولة الكويت
رغبه في استكمال أسباب الحكم الديموقراطي لوطننا 
 بــدور هــذا الوطن في ركــب القومية العربية 

ً
العزيز وإيمانا

 
ً
وخـــدمـــة الـــســـالم الــعــالــمــي والـــحـــضـــارة اإلنــســانــيــة، وســعــيــا

لمستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية والمكانة 
 كــذلــك مــن الحرية 

ً
الــدولــيــة، ويــفــيء عــلــى الــمــواطــنــيــن مــزيــدا

السياسية والمساواة والعدالة االجتماعية ويرسي دعائم ما 
جبلت عليه النفس العربية من اعتزاز بكرامة الفرد وحرص 
على صالح المجموع وشــورى في الحكم مع الحفاظ على 

وحدة الوطن واستقراره(.
يــا لــأســف صـــراع الــيــوم يــا ليته بسبب مواجهة الفساد 
والقضاء على دولته، لكنه صراع على المناصب ومن األجدر 
بها، حتى أن تلك العدوى وصلت إلى منصب رئيس مجلس 
األمة الذي صار للمقارنة بين األسماء بدال من قياس كفاءة 
الرئيس وقدرته على االنتصار للدستور والتزامه بالالئحة 

الداخلية. 
بالمناسبة هـــذا الــقــلــم الـــذي اســتــخــدم فــي الــتــوقــيــع على 
مــســودة الــدســتــور النهائية أعلن والدة الــدســتــور واللحظة 
التي جعلت من الكويت منارة للحرية والمشاركة الشعبية، 
لذلك مجرد التفكير في إجراء أي تعديل في ظل هذه األجواء 
يعد بمنزلة خطيئة قد تؤدي إلى نسف كل أنواع المشاركة 

الشعبية في التشريع والرقابة.
ودمتم سالمين.

مأزق الحرب األوكرانية

جيمس زغبي*

المستشار شفيق إمام

اإلنسانية وحصد األرواح في أوكرانيا وفلسطين والتهديد بحرب نووية

كيف تخدم التكنولوجيا الرقمية العمل القانوني؟

علي البداح

لقد أصــبــح اســتــخــدام التكنولوجيا الرقمية في 
، حيث 

ً
ــا  وضـــروريـ

ً
 جــوهــريــا

ً
الــمــجــال الــقــانــونــي أمــــرا

يتزايد اعتماد مكاتب المحاماة والعاملين في المجال 
القانوني على التقنيات الحاسوبية بما يتماشى مع 
أنماط ومستويات استخداماتها في غير مجاالت 

وعلوم وتطبيقات.
ــون ثــــــالثــــــة مــــســــتــــويــــات  ــخــــصــــصــ ــتــ ــمــ ــعــــــرف الــ يــــ
مــــن الــتــكــنــولــوجــيــا هـــــي: الــتــكــنــولــوجــيــا الـــمـــاديـــة، 
والتكنولوجيا البرمجية، والتكنولوجيا الذكية، حيث 
تركز »التكنولوجيا المادية« على المنتجات واألجهزة 
التي تستخدمها لتلبية االحتياجات البشرية، مثل 
األجــهــزة والــحــواســيــب والــهــواتــف الــذكــيــة، فــي حين 
تتعلق »الــتــكــنــولــوجــيــا الــبــرمــجــيــة« بــاألنــظــمــة التي 
تعمل على تشغيل األجهزة والمنتجات، ويشمل ذلك 
البرمجيات المختلفة مثل نظام التشغيل وتطبيقات 
الــويــب والــتــطــبــيــقــات الــمــحــمــولــة والــذكــيــة، ليتطور 
األمــر إلى »التكنولوجيا الذكية« وتتعلق باألنظمة 
والــتــقــنــيــات ذاتــيــة التحكم وتستجيب بشكل ذكــي 
للبيانات التي تجمعها من مختلف المصادر، ويشمل 
ذلــك الــذكــاء االصطناعي والتعلم اآللـــي والشبكات 
العصبية والــروبــوتــات واألنــظــمــة الذكية المتصلة 

باإلنترنت.
الواقع أن كل مستوى من مستويات التكنولوجيا 
الــرقــمــيــة يــعــزز الــمــســتــوى الــــذي يــلــيــه، حــيــث يتيح 
المستوى األساسي إنشاء األساس الالزم للمستوى 
التالي، والمستوى الوسيط يتيح ترابط العالم الرقمي 
بالعالم الفعلي، والمستوى الذكي يوفر الحلول الذكية 
للعديد من المشاكل والتحديات التي تواجهنا في 

الحياة اليومية. 
مــــــن خــــــــالل اســـــتـــــخـــــدام الــــمــــســــتــــويــــات الـــثـــالثـــة 
للتكنولوجيا الرقمية فــي العمل القانوني تعّرف 
الــقــانــونــيــون عــلــى مــصــطــلــحــيــن رئــيــســيــن فـــي هــذا 
 )LegalTech( المجال هما: التكنولوجيا القانونية
وتــكــنــولــوجــيــا الـــقـــانـــون )LawTech(، حــيــث يشير 
المصطلح األول الى التقنيات المستخدمة في مجال 

العمل القانوني لتحسين األداء وتقديم الخدمات 
القانونية بشكل أسرع وأكثر كفاءة، كتطبيقات إدارة 
الملفات القانونية، أنظمة إدارة المعامالت، وبرامج 
األرشــفــة اإللكترونية، في حين تعني »تكنولوجيا 
القانون« استخدام التكنولوجيا لتغيير طريقة تقديم 
الــخــدمــات الــقــانــونــيــة وتــعــزيــز الــمــنــافــســة فــي ســوق 
الخدمات القانونية، ويدخل في ذلك استخدام الذكاء 
االصطناعي واالستفادة من اآللة في تحليل الوقائع 
والنصوص القانونية لتحديد االتجاهات والمخاطر 

المحتملة واتخاذ القرارات المناسبة. 
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــبــويــب الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــقــدمــهــا 
التكنولوجيا الرقمية في المجال القانوني يبرز على 

سبيل المثال ال الحصر ما يلي:
• اإلدارة اإللكترونية وأرشفة الملفات: إن استخدام 
 Document ــذا الــــشــــأن ــ بــــرامــــج مــتــخــصــصــة فــــي هـ
Management Systems يـــتـــم بــــــــإدارة وتــخــزيــن 
الوثائق والملفات القانونية وتصنيفها وفهرستها 
وأرشــفــتــهــا، بــمــا يــســهــل ويــنــظــم عملية المحافظة 
عليها واسترجاعها بشكل سريع وفــعــال لالطالع 

على محتواها.
• البحث القانوني: حيث يمكن استخدام محركات 
الــبــحــث اإللــكــتــرونــيــة وقـــواعـــد الــبــيــانــات القانونية 
لــتــســهــيــل الــــوصــــول إلــــى الــمــعــلــومــات والــنــصــوص 
الــقــانــونــيــة وتــحــلــيــلــهــا، وكـــذلـــك لــتــوفــيــر الــنــصــائــح 
القانونية واالجتهادات القضائية والكتابات المفيدة 

والحديثة.
• التحليل التوقعي: بحيث يمكن استخدام تقنيات 
 Machine Learning الذكاء االصطناعي والتعلم اآللي
في المجال القانوني، وذلك لتحليل البيانات القانونية 
وتوقع النتائج المحتملة للمسائل المطروحة، وكذلك 
لتحديد أفضل استراتيجية للدفاع عن قضايا معينة.

• تكنولوجيا الروبوتات القانونية: ويمكن االبتكار 
في المفاهيم والمجاالت القانونية التقليدية، ومن 
»العقود الذكية«  أبرز األمثلة على ذلك ما يعرف بالـ
Smart Contracts وهي برمجيات »ذاتية التنفيذ« 

تعمل على تنفيذ شــروط وإجـــراءات محددة بشكل 
 Blockchain آلي، وتعتمد على تقنية سلسلة الكتل
التي ال يمكن تغييرها أو التالعب بها بعد االتفاق 
عليها، وذلك لتأمين التنفيذ اآلمن والشفاف للصفقات 

المبرمة.
• المساهمة في عملية التطوير التشريعي: ويمكن 
استخدام التقنيات اإللكترونية لتسهيل عملية إنشاء 
وتــعــديــل وتــحــديــث الــقــوانــيــن والــلــوائــح والمراسيم 

واألنظمة القانونية المختلفة.
• الــتــقــاضــي، والــتــســويــة، والــتــحــكــيــم بــالــوســائــل 
اإللكترونية: وذلك من خالل استخدام تطبيقات الويب 
والبرمجيات الخاصة بــــإدارة الــنــزاعــات والتحكيم 
اإللــكــتــرونــي لتسهيل الــتــواصــل مــع أطــــراف الــنــزاع 
والزمالء والقضاة، وتيسير عمليات التسوية الودية 
ات القانونية وتقليل  ــراء ــ والتحكيم، وتسريع اإلجـ
التكاليف واألخطاء وتفادي التباين في المعلومات.

• الترجمة القانونية والتدقيق اللغوي: وتستخدم 
التقنيات الرقمية بشكل واســع في مجال الترجمة 
القانونية كونها تساعد في تحسين جودة الترجمة 
وتسريع العملية بشكل كبير، الى جانب ذلك يتزايد 
االعتماد على برامج التدقيق اللغوي للتأكد من دقة 
الترجمة وعدم وجود أخطاء إمالئية أو نحوية أو أي 

أخطاء أخرى في الترجمة.
• التحقق من الهوية الرقمية: ويمكن استخدام 
التكنولوجيا في التحقق من الهوية الرقمية لأفراد 
المتعاملين في األنشطة القانونية المختلفة، وذلك 

لتوفير األمان والحماية لجميع األطراف.
• المحافظة على حقوق الملكية الفكرية: وذلك 
مــن خــالل اســتــخــدام البرمجيات الخاصة بالكشف 
عــن انتهاكات الملكية الفكرية والتحقق مــن األدلــة 

المتعلقة بذلك.
• اإلدارة المالية والمحاسبية: حيث تستخدم 
البرمجيات المحاسبية واإلدارية والمالية الخاصة 
بالمؤسسات والمكاتب القانونية لتحسين إدارة 

األموال والتحكم في العائدات والمصاريف.

• التواصل والتعاون: يمكن استخدام تطبيقات 
التعاون اإللكتروني والحوسبة السحابية والبرامج 
الخاصة بالعمل الجماعي لتحسين عملية الوصول 
الى المعلومة والتعاون بين المحامين والمستشارين 
القانونيين والعمالء والشركاء وبخاصة إذا اختلف 

الموقع الجغرافي للمعنيين.
• التدريب والتعليم: ويمكن استخدام التقنيات 
التعليمية المتقدمة لتدريب المحامين والمستشارين 
القانونيين على اســتــخــدام األدوات التكنولوجية 
الــمــخــتــلــفــة والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، وذلـــــك لتحسين 
مــهــاراتــهــم وزيــــــادة قـــدراتـــهـــم فـــي تــقــديــم الــخــدمــات 

القانونية.
• التكامل مع األنظمة الحكومية: ويمكن الربط 
بين مكاتب المحاماة واألنظمة الحكومية المختلفة 
مثل الهيئات القضائية والجهات الحكومية األخرى، 
وذلك لتسهيل عملية التعامل معها وتحسين جودة 

الخدمة المقدمة للعمالء. 
• خـــدمـــة الـــعـــمـــالء: بــحــيــث تــســتــخــدم الــتــقــنــيــات 
المختلفة مثل الدردشة الحية والبريد اإللكتروني 
والتطبيقات الخاصة بالهواتف الذكية لبناء شبكة 
عالقات عابرة للحدود وللتواصل مع العمالء وتقديم 
االستشارة القانونية لهم بسهولة وفاعلية، بهدف 
تحسين جــودة الخدمة وزيـــادة رضــا المستفيدين 

منها.
ــارة الـــى أن اســتــخــدام التكنولوجيا  ــ تــبــقــى اإلشــ
الرقمية فــي المجال القانوني ال يزيل الحاجة إلى 
الخبراء البشريين، وإنما يعمل على تحسين أدائهم 
وتوفير الوقت والجهد والتكاليف، فالعمل القانوني 
كــأي عمل تخصصي ال يــزال بحاجة إلــى المهارات 
اإلنسانية والفكر البشري والمعرفة القانونية الالزمة 
لتحليل البيانات واتخاذ القرارات المهنية وتقديم 
االستشارات القانونية والتوصيات للعمالء، ولكن 
استخدام التكنولوجيا الرقمية من شأنه أن يسهم 

في تسريع الخدمة وجودتها.
* كاتب ومستشار قانوني.

غوغل: جون الكويت 
المريض!

مظفر عبدالله 
mudaffar.rashid@gmail.com

التضخم الحالي bilalsandid@hotmail.comد. بالل عقل الصنديد*

faisal.alsharifi@hotmail.com

أ. د. فيصل الشريفي
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 على مقالي األحد الماضي على هذه الصفحة تحت عنوان 
ً
عطفا

»التضامن اإلنساني إلنقاذ ضحايا الزلزال ومأساة سورية«، الذي 
تناولت فيه الحصار الغربي لسورية، والذي جعلها األشد معاناة 
من تركيا بالرغم من الحجم الهائل لضحايا زلــزال تركيا ومدن 

محاها الزلزال.

اإلنسانية المبتذلة 

اإلنــســانــيــة هـــذه الــكــلــمــة الــســاحــرة الــتــي يتغنى بــهــا المجتمع 
الدولي بمؤسساته اإلقليمية والعالمية والدولية في الدفاع عن 
حــقــوق اإلنــســان، وهـــذه الــديــمــوقــراطــيــة الــتــي نصب الــغــرب نفسه 
 أمينا على قيمها في العالم كله، وهو ال يقيم وزنا ألكثر 

ً
حارسا

من مدلولها اللفظي.
 اإلنسانية هذه الكلمة الساحرة التي اهتبل الغرب مأساة الزالزل 
فــي تركيا لتحمل طائراته وشاحناته ألــويــة المحبة والسماحة 
والفضل والمعروف، لضحايا الكارثة ومع ذلك فإن الغرب لم يستطع 
مع هذا الكرم والسخاء في هذه المساعدات أن يخرج اإلنسانية 
من دائرة االبتذال المضروبة حولها والمخنوقة بها في أوكرانيا، 
حيث تحصد أسلحة الناتو وأوروبا وأميركا وروسيا أرواح البشر.

اإلنسانية وحماقتها 

 يقول أبو الطيب المتنيي:
 أعــَيــْت َمــن ُيداويها

ُ
ة

َ
ــه       إال الحماق ــ بُّ ِب

َ
ط

َ
 داٍء َدواٌء ُيْست

ِّ
ِلــُكــل

ومثلما تتباهى القوتان العظميان في التاريخ بأسلحة الدمار 
الشامل التي تمتلكها، وقد غابت الحكمة عنهما وحلت الحماقة 
محلها، لتكون القوتان العظميان في العالم ضحية هذه الحماقة، 
مثلما وقع ضحيتها المتنبي الذي تخلى عن الحكمة في قصيدته 

التي هجا فيها ضبة األسدي، فقتله عم ضبه ابن فاتك األسدي.
حيث تبلغ درجة ابتذال اإلنسانية مداها لتقض مضاجع العالم 
أجمع حــول ماهية الحرب العالمية الجديدة منذ إعــالن الرئيس 
الروسي فالديمير بوتين في خطاب له أول تعبئة جزئية منذ الحرب 
العالمية الثانية، والتي شملت استدعاء 300 ألف جندي من قوات 
االحتياط، حيث تطورت القنابل النووية بشكل كبير لتكون ذات 
مدى أطول وقوة تدميرية أكبر بكثير من القنابل الذرية التي ألقيت 

على هيروشيما وناغازاكي عام 1945. 
وتأتي تصريحات الرئيس بوتين بعد فشل العملية العسكرية 
في أوكرانيا في تحقيق أهدافها، وقد انقضى عام كامل على هذه 
الحرب التي كبدت روسيا الكثير من الخسائر البشرية والمادية، 

وفقدان األسد الجريح كرامته وهيبته وقوته أمام العالم أجمع.
ويقدر المحللون العسكريون أن أكثر من 3 ماليين مواطن في 
الواليات المتحدة األميركية سيقتلون في غضون 45 دقيقة فقط من 
بدء هذه الحرب فضال عن 90 مليون شخص سيقتلون في العالم 

خالل الساعات القليلة األولى من الصراع النووي. 

غصن الزيتون اإلسرائيلي

ويدخل الجيش اإلسرائيلي في زمرة التضامن اإلنساني إلنقاذ 
ضحايا الزلزال في تركيا، بإرسال فريق من جنودها وعمال اإلنقاذ 
واألطباء والمسعفين والمتخصصين في عالج الصدمات، وحيث 
ال تزال إسرائيل تحت سمع وبصر العالم كله تمارس مسلسلها 
الدامي الرهيب في هدم بيوت الفلسطينيين وتشريد أهلها وقتل 
الفلسطينيين وإرهابهم وترويعهم، واعتقال وأسر المئات وإلقائهم 
في غياهب السجون، وهو المسلسل الذي أصبح أكثر عنفا في ظل 
حكومة نتنياهو الحالية األكثر تطرفا من كل الحكومات السابقة، 

ووزير داخليتها ينذر في تصريحات علنية بمحو قرية فلسطينية 
بأكملها هي بلدة حوارة بنابلس، والمتحدث باسم اإلدارة األميركية 

يبرر أفعال إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها.
وهــو مــا أثـــاره الصحافي اإلســرائــيــلــي جــدعــون ليفي فــي مقال 
له في صحيفة »هآرتس« حيث يقول في دهشة بالغة إن الجنود 
الذين جرى إرسالهم إلى تركيا، إلنقاذ أرواح الضحايا، هم الجنود 
ل في  أنفسهم الذين يقومون بهدم المنازل الفلسطينية، ويتساء
مقاله: كيف يمكن التوفيق بين هــذا السلوك اإلنساني والسلوك 

الوحشي والهمجي مع الفلسطينيين؟

معاناة سورية 

وبــالــرغــم مـــن هـــول الــمــعــانــاة الــتــي يعيشها الــشــعــب الــســوري 
 مضاعفة بعد الزلزال 

ً
منذ اثني عشر عاما والتي زادت أضعافا

ومــحــدوديــة الــمــســاعــدات اإلنــســانــيــة الــتــي تصلهم عــبــر الــحــدود 
الدولية والحدود المصطنعة التي أصبحت واقعا تعيشه سورية، 
حــيــث تــتــوزع أراضــيــهــا الــمــحــدودة بــيــن الــجــيــش الـــســـوري وبين 
قوات المعارضة وبين الجماعات اإلرهابية المتطرفة، ومحدودية 
المساعدات اإلنسانية التي تصل الــى سورية، والخوف من عدم 
وصولها إلــى ضحايا الــزلــزال بسبب هــذه الــظــروف، على العكس 
من تركيا التي تصلها المساعدات اإلنسانية من االتحاد األوروبي 
وأميركا وغيرهما من دول العالم، فالناتو أرسل مئات المساكن 
ســابــقــة الــتــجــهــيــز بــطــائــراتــه إلـــى تــركــيــا إلقـــامـــة األتـــــراك الــنــاجــيــن 
 عن المساعدات اإلنسانية األخرى 

ً
والنازحين بصفة مؤقته، فضال

التي أرسلتها أوروبــا وأميركا وغيرها من دول العالم، والفنادق 
الــتــركــيــة عــلــى اخــتــالف درجــاتــهــا فتحت أبــوابــهــا لــهــؤالء وأولــئــك 
يقيمون فيها إقامة مؤقتة بال مقابل أو عوض، فالتضامن اإلنساني 
شمل أصــحــاب هــذه الــفــنــادق وغــيــرهــم مــن رجـــال الــمــال واألعــمــال 
األتــراك، ومن بين هذه المساعدات باخرة تم بناؤها وتجهيزها 
منذ أربعة شهور، فيها مساحة تسع ألكثر من ألف شخص، وفيها 
400 غرفة امتأت بضيوفها من الناجين والنازحين، لهذا قلنا إن 

مأساة سورية هي األعظم واألشد. 

البسمة على الشفاه

إال أن مــا يستوقف الــمــرء أنــك وســط رائــحــة الــمــوت الــتــي تزكم 
األنوف والدم والخراب والدمار الذي تعيشه أهالي المناطق التي 
ضربها الــزلــزال، تــرى البسمة والسعادة على وجــوه الناجين أو 
النازحين، شيوخا وأطفاال نساء ورجــاال وثالث كلمات ال تفارق 

شفاه الجميع على الشاشات الفضائية: »الحمد لله... منيح«. 
فالسعادة نسبية تكمن في ذات اإلنسان، وتطل فكرة جوهرية في 
الفرح بالوجود اإلنساني، والحفاظ على الحق في الحياة، ومهما 
كانت األخطار التي يواجهها اإلنسان وتهدد حياته، تظل رهينة 
الداخل اإلنساني، وكما يقول الفيلسوف األميركي رالف إيمرسون: 

»ال شيء يجلب لك السعادة إال أنت«. 
ِذي 
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وللحديث بقية إن كان في العمر بقية.
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الـمـؤشـر الـكـويـتـي

7.2837.283

السوق العامالسوق العام

8.1388.138

السوق األولالسوق األول

5.5015.501

السوق الرئيسيالسوق الرئيسي

1 KD         الـديـنـار الـكـويـتـي

3.2563.0592.706

 بين أصول الشركة ومحافظ العمالء
ً
مجاميع تخلط عمدا

عبر إدراج وتسجيل حصص لها في شركات ذات مسؤولية محدودة ضمن مكونات الَمحافظ
أكـــدت هيئة أســـواق الــمــال وجـــوب الــتــزام 
األشــــخــــاص الـــمـــرخـــص لــهــم بــفــصــل أصـــول 

الشخص المرخص له عن أصول العميل.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الهيئة نبهت 
على بعض الشركات المدرجة في بورصة 
الكويت لألوراق المالية بعدم إدراج حصص 
في شركات ذات مسؤولية محدودة ضمن 
مــكــونــات مــحــافــظ خــاصــة بــعــمــائــهــا، على 
الــرغــم مــن أن ملكية تلك الــشــركــات مسجلة 
بــاســم الــشــركــة الــمــدرجــة، مــمــا يــتــنــافــى مع 
مبدأ فصل أصول الشخص المرخص له عن 
أصــول العميل، مخالفة بذلك مجموعة من 
المبادئ لضمان كفايتهم المالية ونزاهتهم 
وحــمــايــة أصـــول الــعــمــاء الــذيــن يتعاملون 
معها وإدارة مخاطر استثماراتهم بصورة 

آمنة. 
وأشــارت المصادر إلى أن بعض شركات 
االســتــثــمــار خــلــطــت بــيــن الــمــحــافــظ المالية 
ــرى الــتــي  ــ الـــمـــدارة لــمــصــلــحــتــهــا، وبــيــن األخـ
تــديــرهــا الــشــركــة لمصلحة الــغــيــر مـــن أجــل 
المفاخرة والتباهي، وسط التنافس المحموم 
بين شركات االستثمار الستقطاب العماء، 
 من ذلك، طلبت هيئة أسواق المال 

ً
وانطاقا

 من شركات االستثمار المتخصصة في 
ً
أخيرا

 
ً
 مفصا

ً
إدارة المحافظ وأموال العماء تقريرا

يتضمن كل اإلجراءات، التي قامت على أموال 
العماء وأصولهم.

وقــــالــــت إن الـــتـــقـــريـــر يـــجـــب أن يــتــضــمــن 
ــــألوراق الــمــالــيــة،  الــمــحــافــظ االســتــثــمــاريــة لــ
التي قامت الشركة، أو الشخص المرخص 
ــام 2015،  ــ ــــال عـ بــإنــشــائــهــا أو إغـــاقـــهـــا خـ
 ،

ً
والمحافظ االستثمارية الموجودة حاليا

إضافة إلى التداوالت التي تمت من موظفي 
وأعضاء مجلس إدارة الشركة، أو الشخص 
الــمــرخــص لــه على المحافظ االستثمارية، 
ــتــــداوالت الــتــى تــمــت مـــن عــمــاء  كــذلــك كـــل الــ
المحافظ االستثمارية على األوراق المالية 
المصدرة من الشركة، واألطراف ذات الصلة 

من شركات تابعة وزميلة. 
ــي أكـــثـــر من  وذكــــــرت أن الــهــيــئــة أكــــــدت، فـ
مناسبة، ضرورة الفصل التام بين الصفقات 
واألوامـــر، التي ينفذها الشخص المرخص 
له لحسابه الخاص، واألوامــر التي ينفذها 
لــحــســاب الـــعـــمـــاء، لــلــتــأكــد مـــن أن الــعــمــيــل 
هــو الــشــخــص المستفيد مــن كــل العمليات 
المتعلقة بأمواله، لكن الهيئة، أثناء حمات 
تفتيشية، رصــدت مجموعة من المخالفات 
على الــشــركــات، الــتــي تــديــر أمــــوااًل للعماء، 
منها القيام بعمليات على أصــول العماء 
دون الرجوع إليهم أو االلتزام بالحد األدنى 
مــن الــتــعــلــيــمــات، الــتــي ينبغي االلـــتـــزام بها 
عند اتخاذ أي قرارات تتعلق بأموال العماء 

وأصولهم.
ولــفــتــت الــــى أن الــهــيــئــة تـــراقـــب عـــن كثب 
شــركــات االستثمار المتخصصة فــي إدارة 
أمــوال عماء وأصولهم، السيما أن األمــوال 
المستثمرة في هذا القطاع تقدر بالمليارات، 
مـــبـــيـــنـــة أن الـــتـــقـــريـــر يـــنـــبـــغـــي أن يــتــضــمــن 
ــتــــداوالت، الــتــي تــتــم مـــن عــمــاء الــمــحــافــظ  الــ
االستثمارية األجانب على األوراق المالية 

المدرجة في بورصة األوراق المالية.
وبــيــنــت أن الــــحــــاالت الــمــخــالــفــة ألحــكــام 
الفصل الخامس الخاص بقواعد المحافظ 
ــــألوراق الــمــالــيــة، والــكــتــاب  ــ االســتــثــمــاريــة لـ

السابع الخاص بأموال العماء وأصولهم 
تــحــتــل الـــمـــركـــز الـــثـــانـــي عـــلـــى صــعــيــد أكــثــر 
المخالفات المرتكبة، منها الحصول على 
قــروض مخالفة للنظام األســاســي للشركة، 
وإهــمــال وتــجــاهــل بعض التعليمات، التي 

تــصــدرهــا الــجــهــات الــرقــابــيــة بــشــأن تنظيم 
األعـــمـــال، ومــغــالــطــات فــي عمليات تسجيل 
 
ً
أسهم، وحاالت تعدٍّ على أموال عماء، فضا
عــن عمليات مجامات ومــحــابــاة فــي إتمام 
بــعــض الــصــفــقــات لمصلحة عــمــاء، إضــافــة 

إلى عمليات تاعب في عمليات بيع أصول 
وتــواطــؤ مــن مراقبي حــســابــات، وتعمد في 
التأخر باإلفصاح عن معلومات من شأنها 
حــصــر االســـتـــفـــادة عــلــى جــهــات مـــحـــددة أو 

مطلعين من مجلس إدارة الشركة.

عيسى عبدالسالم

»التجارة« تصنف مكاتب الوساطة العقارية
● سند الشمري

علمت »الجريدة« من مصادر مطلعة، 
أن وزارة التجارة والصناعة تعمل على 
إعداد دراسة لتصنيف مكاتب الوساطة 
العقارية، ووضع آلية مناسبة لتنفيذها 

بعد اعتمادها.
ــادر إلـــــى أن خــطــوة  ــمــــصــ وأشـــــــــارت الــ
تــصــنــيــف مـــكـــاتـــب الــــوســــاطــــة الــعــقــاريــة 
مستحقة، وإن كانت متأخرة، إذ تهدف 
إلـــى تــطــويــر مــســتــوى الــمــنــشــآت، وزيـــادة 
ــــع قــدراتــهــم  تــأهــيــل الــعــامــلــيــن فــيــهــا ورفـ
ة الخدمات التي  المهنية، وتحسين كفاء
يقدمونها، واالرتــقــاء بالقطاع العقاري 

والمهنة.
ــع تــصــنــيــفــات  ــه ســيــتــم وضــ وبــيــنــت أنــ
مــعــيــنــة وســيــمــنــح الــمــكــتــب الـــفـــئـــة الــتــي 
 لعدد من المعايير، أبرزها 

ً
سيتحقها، وفقا

مدى التزام المكتب بالقرارات واألنظمة، 
وعدد المعامات التي ينجزها، باإلضافة 
إلى نظافة سجله من الشكاوى، إذ سيتم 
ــة الــمــعــايــيــر  ــ مــنــح الــتــصــنــيــف بــعــد دراســ

المعمول بها عن طريق آلية معينة.

وأوضـــــحـــــت أن الـــتـــصـــنـــيـــف يــــزيــــد مــن 
المنافسة بين المكاتب العاملة في مهنة 
الوساطة العقارية، لتقديم أفضل الخدمات 
وااللتزام باألنظمة، بهدف الحصول على 
أفضل الفئات والمحافظة عليها، باإلضافة 
إلى أن الجميع سيكونون على بينة تامة 
إزاء المكاتب التي يعتزمون التعامل معها.

وال يعتبر نظام تصنيف مكاتب وشركات 
، فهو مطبق في 

ً
الوساطة العقارية جديدا

معظم دول العالم، وكانت المملكة العربية 
السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 
سباقتين في هذا المجال، إذ أعلنت مؤسسة 
التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة 
األراضــي واألمــاك في دبي عام 2015 أنها 
ســتــبــدأ الــعــمــل بــتــطــبــيــق نــظــامــهــا الــجــديــد 
لتصنيف مكاتب الوسطاء العقاريين في 

بداية العام الجديد 2016.
وكـــانـــت الــســعــوديــة وضــعــت عـــام 2019 
 لتصنيف مكاتب الوساطة العقارية، 

ً
نظاما

ووضعت أربعة معايير لتعمل المكاتب على 
تنفيذها، وكـــان لتلك الخطوة انعكاسات 

إيجابية على القطاع العقاري هناك.

»تشجيع االستثمار« تجدد قيد 10 مكاتب 
وشركات لتقديم الطلبات نيابة عن المستثمرين

● جراح الناصر
● جراح الناصر

أصـــــــدر الـــمـــديـــر الــــعــــام لــهــيــئــة تــشــجــيــع 
االستثمار المباشر، الشيخ د. مشعل الجابر، 
 بــتــجــديــد قــيــد 10 شـــركـــات ومــكــاتــب 

ً
قــــــرارا

فــي ســجــل الــشــركــات والــمــكــاتــب المعتمدة 
لــدى الهيئة لتقديم الطلبات بالنيابة عن 

المستثمرين.
وقضى الــقــرار، الــذي حمل رقــم 95 لسنة 
2023، فــــي مــــادتــــه األولــــــــى بـــتـــجـــديـــد قــيــد 
ــاتـــب الـــتـــالـــيـــة فــــي ســجــل  ــكـ ــمـ الــــشــــركــــات والـ
الــشــركــات والــمــكــاتــب المعتمدة لـــدى هيئة 
تشجيع االستثمار المباشر لتقديم الطلبات 
بالنيابة عــن المستثمرين، لــمــدة سنة من 

تاريخ إصدار شهادة التسجيل.
وجــــاء الـــقـــرار بــعــد االطـــــاع عــلــى قــانــون 
تشجيع االســتــثــمــار الــمــبــاشــر فــي الــكــويــت 
وقرار تجديد قيد اعتماد الشركات والمكاتب 
المعتمدة لدى الهيئة وعلى توصيات ادارة 
النافذة الواحدة في هيئة تشجيع االستثمار 

المباشر ولمصلحة العمل.

ألـــغـــت هــيــئــة تــشــجــيــع االســتــثــمــار 
 
ً
 اســـتـــثـــمـــاريـــا

ً
ــا ــيــــصــ ــبــــاشــــر تــــرخــ ــمــ الــ

 لــشــركــة مـــقـــاوالت وأعـــمـــال 
ً
مــمــنــوحــا

 
ً
تصميم الديكور بقوة القانون، وفقا

لحكم الــفــقــرة الــثــانــيــة مــن الــمــادة 32 
مـــن الـــقـــانـــون رقـــم 116 لــســنــة 2013، 
وجــاء اإللــغــاء بــنــاًء على تقرير إدارة 
الــــمــــتــــابــــعــــة والــــتــــدقــــيــــق الـــمـــتـــضـــمـــن 
مــبــررات وأســبــاب عــدم الــتــزام الكيان 
االستثماري والمقدم منها إلى الهيئة 
عند طلب الترخيص.ونصت المادة 
الثانية من القرار رقم 70 لسنة 2023 
عـــلـــى حـــظـــر الـــشـــركـــة بــمــضــمــون هـــذا 
الـــقـــرار بــمــوجــب كــتــاب مــوصــى عليه 

بعلم الوصول.

.. وتلغي رخصة لشركة 
مقاوالت بقوة القانون 

تقرير أسواق المال الخليجية األسبوعي

تباين أداء المؤشرات وسط تغيرات محدودة
مكاسب قوية للسعودي بنسبة 1.8% والكويتي يستقر على خسارة محدودة

● علي العنزي
تباين أداء مؤشرات األسواق المالية 
بدول مجلس التعاون الخليجي خال 
تعامات األسبوع الماضي، وانتهت 
محصلتها بارتفاع مؤشرات 3 أسواق 

وتراجع 4.
وكــــان »تـــاســـي« الــمــؤشــر الرئيسي 
لسوق األسهم السعودية هو األفضل 
بنمو بــلــغ نسبة 1.8 فــي الــمــئــة، تــاه 
 مؤشر السوق القطري بارتفاع 

ً
ثانيا

 
ً
بــلــغ نــســبــة 1 فـــي الــمــئــة، وحــــل ثــالــثــا

مــؤشــر ســـوق عــمــان الــمــالــي بــارتــفــاع 
بنسبة 0.59 في المئة.

بينما كان مؤشر سوق دبي المالي 
األكثر خسارة إذ بلغت خسارته نسبة 
ــي الـــمـــئـــة تـــــاه مـــؤشـــر ســـوق  1.02 فــ
الــبــحــريــن الــمــالــي بــخــســارة 0.94 في 
الــمــئــة، وفـــقـــد مـــؤشـــر ســــوق أبــوظــبــي 
 
ً
المالي نسبة 0.8 في المئة وحل ثالثا

 وبنسبة 
ً
بين الخاسرين واستقر رابعا

تراجع محدودة مؤشر بورصة الكويت 
العام وفقد فقط 0.05 في المئة.

الرابحون

تــصــدر مــؤشــر الـــســـوق الــســعــودي 
الرئيسي »تــاســي« مــؤشــرات األســواق 
المالية الخليجية بنمو جيد بلغ نسبة 
1.8 في المئة أي 185.42 نقطة ليقفل 
على مستوى 10463.18 نقطة ليخلص 
خسارته لهذا العام إلى ما دون 1 في 

المئة، إذ بلغت فقط 0.7 في المئة.
ووســــــــط تــــرقــــب وحــــــــذر شـــديـــديـــن 
مــن أي تــطــورات لــألخــبــار والــبــيــانــات 
ــاق نــمــو االقــتــصــاد  ــ االقـــتـــصـــاديـــة وآفــ
ــامــــات الـــســـوق  ــعــ الـــعـــالـــمـــي بــــــــدأت تــ
الــســعــودي األســبــوعــيــة عــلــى مكاسب 
ــاالت جــيــدة  ــ ــفـ ــ عـــلـــى وقـــــع مـــكـــاســـب إقـ
لمؤشرات السوق األميركية داو جونز 
ونــاســداك وارتــفــاع أســعــار النفط إلى 

 للبرميل.
ً
مستوى 86 دوالرا

كما حافظت على المكاسب واألداء 
اإليـــجـــابـــي مــعــظــم جــلــســات األســبــوع 
الذي ينتظر بنهاية بيانات اقتصادية 
ــيـــر الـــزراعـــيـــة  خــــاصــــة بـــالـــوظـــائـــف غـ
الجديدة المضافة لاقتصاد األميركي 
خــــال فــبــرايــر ونــســبــة الــبــطــالــة الــتــي 
ارتــفــعــت إلــــى 3.6 فـــي الــمــئــة وبــأكــثــر 
من التوقعات كما هو حال الوظائف 
لكن بــوتــيــرة أقــل مــن ارتــفــاعــات شهر 
يــنــايــر، لــكــن أعــقــبــهــا وقـــف بــنــك وادي 
ــداول  ــتــ ـــن الــ ــيــــركــــي عـ الـــســـلـــيـــكـــون األمــ
بعد نــزيــف كبير فــي ســعــره السوقي 
وخسارته 60 فــي المئة بسبب تعثر 
مالي كبير بعثر اآلمال بانتهاء حقبة 
الفتور والتراجع وأبقى العيون معلقة 
 االثنين لبحث 

ً
الجتماع »الفدرالي« غدا

تصورات إنهاء قضية البنك المتضرر 
وقد تتضرر شركات كثيرة مرتبطة به 
 شركات التكنولوجيا التي 

ً
خصوصا

يركز عمله بها.
وربــح مؤشر ســوق الــمــال القطري 

نسبة 1.08 في المئة هي 114.79 نقطة 
ليقفل عــلــى مــســتــوى 10736.6 نقطة 
ويرتد للمنطقة الخضراء لهذا العام 
لــكــن بــمــكــاســب مـــحـــدودة هــي 0.7 في 
 من بداية جيدة كحال 

ً
المئة مستفيدا

الــســوق الــســعــودي ومــعــظــم مــؤشــرات 
األســواق المالية الخليجية ويحافظ 
عليها وينهي أسبوعه قبل تراجعات 
ــي مــقــدمــتــهــا  ــ األســــــــواق الــعــالــمــيــة وفـ
األمـــيـــركـــيـــة مــــســــاء يــــومــــي الــخــمــيــس 
ــيــــات خـــســـائـــر بــنــك  والـــجـــمـــعـــة وتــــداعــ

سيلكون فالي.
واستمرت مكاسب السوق العماني 
لــألســبــوع الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي بعد 
تــصــريــحــات مــســؤولــيــه بانتقاله إلــى 
مستوى المؤشرات العالمية الناشئة 
كـــحـــال األســــــواق فـــي اإلمـــــــارات وقــطــر 
والسعودية والكويت وسجل مكاسب 
جيدة بنسبة 0.59 في المئة أي 28.55 
نقطة ليقفل عــلــى مــســتــوى 4849.54 
ــادل  ــعـ ــتـ ــل إلــــــى نـــقـــطـــة الـ نـــقـــطـــة ويــــصــ

 على 
ً
 قــيــاســا

ً
بــخــســارة مـــحـــدودة جـــدا

نقطة األساس لهذا العام.

خسائر متفاوتة

تماسكت مؤشرات بورصة الكويت 
ــبــــوع مــكــتــمــل  الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي أول أســ
الجلسات وبعد أسبوعين من جلسات 
ناقصة بسبب عطات رسمية وانتهى 
ــارة  ــام إلــــــى خـــسـ ــ ــعـ ــ ــــوق الـ ــــسـ ــر الـ مــــؤشــ
 هي نسبة 0.05 في المئة 

ً
محدودة جدا

أي 3.42 نـــقـــاط لــيــقــفــل عــلــى مستوى 
7283.41 نــقــطــة، بــيــنــمــا فـــي الــمــقــابــل 
سجل مؤشر السوق األول والمكون من 
31 شركة هي األكبر رسملة وسيولة 
فــي الــســوق مكاسب واضــحــة بحوالي 
ُعشري نقطة مئوية تعادل 14.69 نقطة 
ليقفل عــلــى مــســتــوى 8138.14 نقطة 
ليبقى المؤشران بالمنطقة الخضراء 
 على نقطة األســاس لهذا العام 

ً
قياسا

وبمكاسب بنسبة 0.2 و0.6 في المئة 

على الــتــوالــي، وكــانــت خــســارة مؤشر 
السوق رئيسي 50 كبيرة حيث حذف 
نسبة 1.14 فــي المئة اي 65.17 نقطة 

ليقفل على مستوى 5657.78 نقطة.
ــع الـــنـــشـــاط  ــ ــراجـ ــ  تـ

ً
وكــــــــان واضـــــحـــــا

والسيولة إذ انخفض معدلهما بنسبة 
كبيرة وسجلت عــدة جلسات سيولة 
دون 30 مــلــيــون ديـــنـــار بـــل إن واحـــدة 
منها كانت 21 مليون دينار، وتركزت 
تعامات األسبوع على األسهم القيادية 
ذات التوزيعات النقدية والعائد الجيد 
وابــتــعــدت عــن األســهــم الصغيرة التي 
لم تعلن نتائجها حتى نهاية الشهر 

الثاني من العام.
وخسر مؤشر سوق أبوظبي نسبة 
0.8 في المئة خال األسبوع الماضي 
وفقد 78.92 نقطة ليقفل على مستوى 
1911.68 نقطة لتصل خسارته لهذا 
العام إلــى نسبة 2.6 في المئة وكانت 
 
ً
 وبيعا

ً
جلساته األخــيــرة أكثر ضغطا

 الــجــمــعــة بــالــرغــم مـــن أنها 
ً
خــصــوصــا

قبل إعان تداعيات بنك سيلكون فالي 
وإيقافه عن التداول.

وخسر مؤشر سوق البحرين المالي 
نسبة قريبة من 1 في المئة هي 0.94 
 أي 18.12 نقطة ليقفل 

ً
في المئة تحديدا

عــلــى مــســتــوى 1911.68 نــقــطــة، لكنه 
بقي فــي المنطقة الخضراء بمكاسب 

محدودة هي 0.8 في المئة لهذا العام.
وكانت الخسارة األكبر بين األسواق 
المالية الخليجية مــن نصيب مؤشر 
ــالـــي حـــيـــث تـــجـــاوزت  ــمـ ســـــوق دبـــــي الـ
نقطة مئوية بقليل 1.02 في المئة أي 
34.75 فــي المئة ليقفل على مستوى 
3385.51 نقطة وكانت معظم الخسارة 
يوم الجمعة وبنسبة 0.7 في المئة بعد 
حــــراك ســلــبــي لـــمـــؤشـــرات الــفــيــوتــشــرز 
 لصدور بيانات البطالة 

ً
األميركية ترقبا

 
ً
والوظائف غير الزراعية التي أدت الحقا

وســجــل مــؤشــر دبـــي خـــســـارة مماثلة 
لمؤشرسوق أبوظبي لهذا العام تبلغ 

2.6 في المئة.

ملخص مؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي 2023/3/9

دبيأبو ظبيالمنامةمسقطالدوحةالسعوديةالكويتاألسبوع

2023/3/37.286.8310.277.7610.621.814.820.991.929.809.906.713.420.26

2023/3/107.283.4110.463.1810.736.604.849.541.911.689.827.793.385.51

-34.75-78.92-185.42114.7928.5518.12-3.42الفرق

-1.02%-0.80%-0.94%0.59%1.08%1.80%-0.05%التغير )%(

ملخص تداوالت بورصة الكويت خالل األسبوع المنتهي 2023/3/9

األسبوع
الكمية المتداولة 

)سهم(
القيمة المتداولة 

)دينار(
عدد الصفقات

)صفقة(
إقفال المؤشر 

العام
إقفال المؤشر 

األول
إقفال المؤشر 

رئيسي 50
عدد جلسات 

التداول

2023/3/2327.081.234120.949.10126.1687.286.838.123.455.722.953.00

2023/3/9452.855.786135.945.58733.7037.283.418.138.145.657.785.00

2.00-14.6965.17-125.774.55214.996.4877.5353.42الفرق

66.67%-1.14%0.18%-0.05%28.79%12.40%38.45%التغير )%(

ً
 تجاريا

ً
... وتضيف 17 نشاطا

أضافت وزارة التجارة والصناعة 17 
 ضمن الحدود المعمول 

ً
 تجاريا

ً
نشاطا

ــيــــل الــــمــــوحــــد لــتــصــنــيــف  ــــي الــــدلــ بـــهـــا فـ
األنـــشـــطـــة االقـــتـــصـــاديـــة بـــــدول مجلس 

التعاون.
وأصدر وزير التجارة والصناعة وزير 
الدولة لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلومات، مـــازن الــنــاهــض، 3 قـــرارات 
بإضافة تلك األنشطة لتكون متوافقة 
مع قانون »التجارة« وتراخيص المحال 
الــتــجــاريــة وتـــوصـــيـــات لــجــنــة تصنيف 
األنشطة التجارية لألنشطة االقتصادية 

بالكويت. 
وجاءت أبرز األنشطة التي أضافتها 
»التجارة«، هي إنشاء جامعات وكليات 
خــاصــة، وتــجــارة المابس المستعملة 
لغرض إعادة التدوير والبيع بالتجزئة 

لغرض إعادة التدوير.
مــن جــانــب آخــــر، أصــــدرت »الــتــجــارة« 
 بتعديل القرار رقم 4 لسنة 

ً
 وزاريا

ً
قرارا

2023 والمتعلق بشأن إجراءات تحديد 
هوية المستفيد الفعلي. 

وقررت المادة االولى أن يضاف نص 
المادة 3 من القرار الوزاري رقم 4 لسنة 
2023 الــمــشــار الــيــه بند جــديــد 3 يكون 
نّصه كالتالي: »3. يستثنى مــن أحكام 
ــــاص الـــخـــاضـــعـــون  ــــخـ ــرار األشـ ــ ــقـ ــ هـــــذا الـ
 الحكام 

ً
لرقابة هيئة أسواق المال وفقا

القانون رقم 7 لسنة 2010، المشار اليه 
وتعدياته والئحته التنفيذية.

كما نصت الــمــادة الثانية مــن القرار 
عــلــى أن يــلــغــى الــبــنــد 2 مــن الـــمـــادة رقــم 
6 مــن الــقــرار الـــوزاري رقــم 4 سنة 2023 

المشار اليه.
وجاء هذا القرار بعد االطاع على قرار 
هيئة أســواق المال رقم 72 لسنة 2015 
بشأن إصدار الائحة التنفيذية للقانون 
رقـــم 7 لسنة 2010 بــشــأن إنــشــاء هيئة 
اســــواق الــمــال وتــنــظــيــم نــشــاط األوراق 

المالية والقرارات المعدلة له.

https://www.aljarida.com/article/17322
https://www.aljarida.com/article/17307
https://www.aljarida.com/article/17317
https://www.aljarida.com/article/17315
https://www.aljarida.com/article/17309


أسعار النفط تخسر 3% خالل األسبوع الماضي
البرميل الكويتي ينخفض 1.55 دوالر إلى 81.65

انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.55 
دوالر ليبلغ 81.65 دوالرا في تداوالت يوم 
الجمعة، مقابل 83.20 دوالرا في تــداوالت 
يــــوم الــخــمــيــس، وفـــقـــا لــلــســعــر الــمــعــلــن من 

مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األســـواق العالمية ارتفعت أسعار 
النفط أكثر من واحد في المئة يوم الجمعة، 
بعد بيانات أفضل من المتوقع للوظائف 
األميركية، إال أن خــاَمــي القياسي تراجعا 
أكثر من 3 في المئة على أساس أسبوعي، 
على خلفية التوتر الناجم عن احتمال رفع 

أسعار الفائدة في الواليات المتحدة.
ــام بـــرنـــت 1.19 دوالر، بــمــا  ــ وارتــــفــــع خـ
يعادل نحو 1.5 في المئة إلى 82.78 دوالرا 
لــلــبــرمــيــل، بــيــنــمــا زاد خــــام غــــرب تــكــســاس 
الوسيط 96 سنتا، بما يعادل 1.3 بالمئة 

إلى 76.68 دوالرا للبرميل.
وخيمت التوقعات برفع أسعار الفائدة 
في أكبر اقتصاد في العالم وفي أوروبا على 

آفــاق النمو العالمي، ودفعت كال الخامين 
لالنخفاض هذا األسبوع.

لكن مجلس االحتياطي االتحادي )البنك 
المركزي األميركي( قد ال يجد مبررا كبيرا 
لرفع أســعــار الــفــائــدة بالوتيرة أو المقدار 
الكبير الذي توقعه البعض، بعدما أنعش 
تقرير حكومي الجمعة اآلمال في انحسار 
الــتــضــخــم وســــط بـــــوادر عــلــى عــــودة ســوق 
الــعــمــل الــتــي تــعــثــرت بسبب الــجــائــحــة إلــى 

طبيعتها.
ونــــــــوه جـــــيـــــروم بــــــــاول رئــــيــــس مــجــلــس 
االحتياطي االتحادي إلى رفع بوتيرة أعلى 
وربــمــا أســـرع لــلــفــائــدة، قــائــال إن الــمــركــزي 
األميركي أخطأ في بــادئ األمــر عندما ظن 

أن التضخم أمر عابر.
ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه 

المقبل في الفترة من 21 إلى 22 مارس.
ويــؤدي ارتفاع الــدوالر إلى زيــادة تكلفة 

النفط لحاملي العمالت األخرى.

وفاقت بيانات الوظائف األميركية لشهر 
فبراير التوقعات مع زيــادة الوظائف غير 
الزراعية 311 ألف وظيفة مقارنة بتوقعات 
فــي مسح أجــرتــه »رويــتــرز« بزيادتها 205 

آالف وظيفة. 
ــــك مــجــلــس  ــن الـــمـــرجـــح أن يــــدفــــع ذلــ ــ ومــ
االحتياطي االتحادي لرفع أسعار الفائدة 
لفترة أطـــول، وهــو مــا يقول المحللون إنه 

سيؤثر على أسعار النفط.
فـــي غــضــون ذلــــك، وردت تــقــاريــر عـــن أن 
الواليات المتحدة حثت في أحاديث خاصة 
ــيـــة عــلــى تنحية  بــعــض تــجــار الــســلــع األولـ
المخاوف بشأن شحن النفط الروسي، الذي 
رض عليه سقف سعري، في محاولة لدعم 

ُ
ف

اإلمدادات.
ويــراقــب المستثمرون عــن كــثــب خفض 
الــصــادرات مــن روســيــا، التي قــررت خفض 
إنــتــاج الــنــفــط 500 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا في 

مارس.

هيئة األسواق تستطلع اآلراء بشأن واقع الشمول المالي في الكويت
دعـــت هيئة أســــواق الــمــال 
كـــل الــمــعــنــيــيــن والــمــهــتــمــيــن 
والـــراغـــبـــيـــن فـــي مــشــاركــتــهــا 
اســـتـــطـــالعـــهـــا لــــلــــرأي بــشــأن 
الشمول المالي، انطالقا من 
قناعة الهيئة بأهمية الشمول 
المالي في واقعنا المعاصر، 
ودوره المحوري في التوصل 
إلى التنمية المستدامة التي 
تمثل األداة الحاسمة لتحقيق 
ــادي  ــ ــــصــ ــتــ ــ االســـــــتـــــــقـــــــرار االقــ

ــيـــن،  ــلـــوبـ ــمـــطـ ــي الـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واالجـ
ــات الـــتـــي  ــديــ ــتــــحــ ــة الــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ومـ
تـــواجـــه الــمــجــتــمــعــات الــبــشــريــة 
الــيــوم: اقتصاديا، واجتماعيا، 

وصحيا، وبيئيا.
ــع تــبــنــي  ــ ــــي الـــــدعـــــوة مـ ــأتـ ــ وتـ
الـــهـــيـــئـــة مـــــبـــــادرات نـــوعـــيـــة فــي 
استراتيجيتها الــقــادمــة تعنى 
بقضايا االســتــدامــة والــشــمــول 
ــالــــي، بــيــنــهــا الـــتـــوجـــه إلـــى  ــمــ الــ
ــا الـــوطـــنـــي  ــهــ ــروعــ ــشــ ــة مــ ــ ــ ــال ــ إحــ

لتعزيز الثقافة المالية مشروعا 
لتعزيز الشمول المالي والوعي 
االســــتــــثــــمــــاري، بـــهـــدف تــمــكــيــن 
الشرائح المجتمعية المختلفة، 
إضــافــة إلــى مستثمري أنشطة 
األوراق الـــمـــالـــيـــة والــمــهــتــمــيــن 
بها -حاليين ومستقبليين- من 
الوصول للخدمات المالية بما 
فيها تــلــك الــمــقــدمــة مــن الهيئة 
وشركائها في منظومة أسواق 
المال، خاصة مع توقعات اتساع 

المتاح منها كما ونوعا خالل 
المرحلة المقبلة بالتزامن مع 
توجه الهيئة إلى تطبيق العديد 
مــن األدوات الــمــالــيــة المبتكرة 
ــثــــمــــاريــــة  ــتــ ــات االســ ــجــ ــتــ ــنــ ــمــ والــ
المستحدثة فــي إطـــار مشروع 

متكامل للتقنيات المالية.
وتــأتــي أيضا تكريسا لنهج 
الهيئة فــي إشـــراك كــل الجهات 
المعنية بأنشطة األوراق المالية 
والــمــتــعــامــلــيــن بـــهـــا بــمــخــتــلــف 

توجهاتها المتصلة بأنشطة 
األوراق الـــمـــالـــيـــة وخـــدمـــاتـــهـــا 
المختلفة، وحــرصــا منها على 
إشراك أكبر شريحة ممكنة في 
استطالعها المتعلق بتحليل 
واقع الشمول المالي في الكويت 

من جوانبه المختلفة.

مع ارتفاع التضخم ونشاط السوق السوداء... مع ارتفاع التضخم ونشاط السوق السوداء... 
ما خيارات »المركزي« المصري؟ما خيارات »المركزي« المصري؟

كــشــف تــقــريــر حــديــث أن الــبــنــك الــمــركــزي 
المصري قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة 
بــمــا يــصــل إلــــى 300 نــقــطــة أســـــاس، عندما 
يجتمع في وقت الحق من هذا الشهر، بعد أن 
عات بكثير.

ّ
تجاوز التضخم في فبراير التوق

وخــالل االجتماع األول للجنة السياسة 
النقدية في 2023، تقرر اإلبقاء على سعَري 
عائد اإليداع واإلقراض لليلة واحدة، وكذلك 
سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 
مــســتــويــات 16.25 و17.25 و16.75 بالمئة 
على الترتيب. كما أبقت على سعر االئتمان 

والخصم عند مستويات 16.75 بالمئة.
وعلى صعيد التضخم، كان البنك المركزي 
الـــمـــصـــري قــــد كـــشـــف أن الـــمـــعـــدل الــســنــوي 
للتضخم األســاســي سجل 40.3 بالمئة في 

فبراير 2023 مقابل31.2 بالمئة في يناير.
وأوضــــح، وفـــق بــيــان، أن الــرقــم القياسي 
األساسي ألسعار المستهلكين، المعّد من قبل 
 8.1 بالمئة 

ً
البنك المركزي، بلغ معداًل شهريا

فــي فــبــرايــر 2023 مقابل مــعــدل شــهــري بلغ 
1.2 بالمئة في الشهر ذاته من العام السابق، 
ومعدل شهري بلغ 6.3 بالمئة في يناير 2023.

وأظهرت بيانات جهاز التعبئة واإلحصاء 
الـــمـــصـــري أن الــتــضــخــم الـــســـنـــوي ألســـعـــار 
المستهلكين في مدن مصر بلغ ارتفاعا إلى 
31.9 بالمئة في فبراير من 25.8 بالمئة في 
يناير الماضي. وبلغ الرقم القياسي العام 
ألسعار المستهلكين إلجمالي الدولة 161.3 
 بــذلــك 

ً
نــقــطــة لــشــهــر فــبــرايــر 2023، مــســجــال

ارتفاعا 7.1 بالمئة عن شهر يناير 2023.

ووفق »غولدمان ساكس«، فقد كان ارتفاع 
سعر الفائدة بهذا الحجم سابقة حديثة في 
ا إلى خفض قيمة 

ً
مصر، حيث اضطرت أيض

عملتها عدة مرات خالل العام الماضي.
وفي ديسمبر، رفع »المركزي« سعر الفائدة 
الــقــيــاســي عــلــى الـــودائـــع بــمــقــدار 300 نقطة 
أســاس - وهــو أعلى معدل منذ 2016 - إلى 
16.25 بالمئة، لكنه أبقى عليه منذ ذلك الحين.

وكشف الخبير االقتصادي في »غولدمان 
ساكس«، فاروق سوسة، أن »احتواء توقعات 
التضخم، وعلى وجــه الخصوص، تحسين 
الـــســـيـــولـــة الــمــحــلــيــة بـــالـــعـــمـــالت األجــنــبــيــة 
ــــن الــجــنــيــه  ــغـــط الــــمــــزمــــن عـ لــتــخــفــيــف الـــضـ
المصري، سيتطلب من »المركزي المصري« 
اتباع سياسة نقدية أكثر صرامة في األشهر 

المقبلة«.
وقبل ذلك، لم يستبعد »غولدمان ساكس«، 
زيادة غير مقررة في أسعار الفائدة استجابة 

للضغط على التضخم والجنيه.
وقــــــال اقـــتـــصـــاديـــون فــــي شـــركـــة الــنــعــيــم 
للسمسرة، بعد أحــدث بيانات التضخم إن 
»اجتماعا طارئا« قد يسبق زيادة بنحو 200 

إلى 300 نقطة أساس.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن أســـعـــار الــفــائــدة 
المعدلة حسب التضخم في مصر تتحول إلى 
سلبية، ودفعت مكاسب األسعار المتصاعدة 
أســعــار الــفــائــدة الحقيقية فــي مصر إلــى ما 

دون الصفر.
وأدى ارتفاع التضخم األســرع منذ أكثر 
من 5 سنوات إلى تحويل تكاليف االقتراض 

الرسمية فــي مصر إلــى سلبية للغاية عند 
تعديلها لمراعاة التضخم.

الــمــعــدل الحقيقي الـــذي كــان فــي يــوم من 
ــام األعــلــى فــي الــعــالــم هــو اآلن مــا يقرب  األيــ
من 16 بالمئة تحت الصفر، وهو أحد أدنى 
المعدالت بين أكثر من 50 اقتصاًدا رئيسًيا 

تتبعها »بلومبرغ«.
ــدوث مـــزيـــد من  ــ ــال ســـوســـة: »خـــطـــر حـ ــ وقـ
الضعف في الجنيه على المدى القريب مرتفع، 
ال ســيــمــا فـــي ســيــاق الــمــراجــعــة األولـــــى في 
إطار برنامج صندوق النقد الدولي، المقرر 

إجراؤها هذا الشهر«.
وفي ضوء الظروف الحالية ربما ال تكون 
الكثير من الخيارات متاحة أمام »المركزي« 
فـــي ظـــل الــنــقــص الــحــاصــل لـــلـــدوالر بــســوق 
النقد وارتفاع معدالت التضخم لمستويات 

غير متوقعة.
وفي بيانها األخير، أشارت لجنة السياسة 
النقدية إلى استمرار الضغوط التضخمية 
من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور 
النشاط االقتصادي الحقيقي مقارنة بطاقته 
اإلنــتــاجــيــة الـــقـــصـــوى، وأثـــــر تــقــلــبــات سعر 

الصرف في الفترة األخيرة.
وأوضحت أن السياسة االستباقية للبنك 
المركزي المصري تهدف إلى السيطرة على 
الـــضـــغـــوط الــتــضــخــمــيــة وخـــفـــض تــوقــعــات 
التضخم للمستوى المستهدف والــبــالــغ 7 
بالمئة )+/- 2 بالمئة( فــي المتوسط خالل 

الربع الرابع من 2024.
»العربية نت«
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»svb« مخاوف في »وول ستريت« بعد إفالس بنك
متخصص في تمويل الشركات الناشئة وبات المصرف األميركي الـ 16 بحجم األصول

ــنـــك ســيــلــيــكــون  أدى إغــــــاق »بـ
فالي« )إس في بي( في أكبر إفاس 
بــالــواليــات الــمــتــحــدة مــنــذ األزمـــة 
المالية لعام 2008، إلى حالة خوف 

في »وول ستريت«.
وأغــلــقــت الــســلــطــات األميركية 
المصرف الكاليفورني الجمعة، 
وفرضت الوكالة األميركية لضمان 
الــودائــع رقابتها على المؤسسة 
ــادة فــتــحــهــا غــدا  ــ الـــتـــي يــتــوقــع إعــ

باسم جديد.
 عــلــى 

ً
ــم يـــعـــد الـــبـــنـــك قــــــــــادرا ــ ولــ

ــع عــمــلــيــات الــســحــب  الـــتـــعـــامـــل مــ
 شركات 

ً
الهائلة لعمائه، خصوصا

التكنولوجيا، ولم تنجح محاوالته 
األخيرة لجمع أموال جديدة.

وأكـــــدت الــعــمــلــة الــمــشــفــرة »يــو 

إس دي ســـــي« الـــتـــي تـــوصـــف بـــ 
 
ً
»المستقرة« ألنها مرتبطة نظريا

بالدوالر أنها اهتزت ليل الجمعة 
- الــســبــت بــعــد أن أعــلــنــت الشركة 
المبتكرة لها »سيركل« أنها أودعت 
3.3 مليارات دوالر في المصرف 

المفلس.
ــا لــم  ــهــ ـــركــــل« أنــ ــيـ ــفـــت »ســ وكـــشـ
تتمكن من سحب كل ودائعها لدى 
هذا البنك. وقالت في تغريدة على 
»تويتر«، إن 3.3 مليارات دوالر من 
أصولها ما زالت في خزائن »إس 
 .

ً
في بي« وال يمكن سحبها حاليا

وال تضمن الوكالة ودائع تتجاوز 
قيمتها 250 ألف دوالر لكل عميل 

في كل مصرف.
ــة  ــزانـ واســــتــــدعــــت وزيـــــــــرة الـــخـ

 من 
ً
األميركية جانيت يلين عــددا

منظمي الــقــطــاع الــمــالــي الجمعة 
لمناقشة الــوضــع، وأكـــدت لهم أن 
لــديــهــا »ثــقــة كــامــلــة« فـــي قــدرتــهــم 
على اتخاذ اإلجــراءات المناسبة، 
وتعتقد أن الــقــطــاع المصرفي ال 

.»
ً
يزال »مرنا

لم يكن مصرف سيليكون فالي 
 لـــدى جــمــهــور واســــع، إذ 

ً
مــعــروفــا

تــخــصــص فـــي تــمــويــل الــشــركــات 
الناشئة وأصبح البنك األميركي 
السادس عشر في حجم األصول. 
ــانـــت لــديــه  ــــي نـــهـــايـــة 2022، كـ وفـ
أصول بقيمة 209 مليارات دوالر 
. وال 

ً
وودائــــع تبلغ 175.4 مــلــيــارا

يمثل زوالــه أكبر إفــاس مصرفي 
منذ فشل »واشنطن ميوتشوال« 

 
ً
في 2008 فحسب، بل يشكل أيضا
ثــانــي أكــبــر فــشــل لــبــنــك للتجزئة 
في الواليات المتحدة. وأمام مقر 
المصرف في سانتا كارا الجمعة 
كان عدد قليل من العماء القلقين 
يسألون كيف يمكنهم الوصول إلى 
أموالهم وحــاول بعضهم التكهن 
بما يجري وراء األبواب الزجاجية 
المغلقة. وعــلــى واجــهــة المتجر، 
كتبت الوكالة األميركية لضمان 
 من 

ً
الودائع على ورقة أنه اعتبارا

االثنين، يمكن سحب مبلغ يصل 
إلى 250 ألف دوالر.

 عدم 
ً
وقــال أحــد العماء طالبا

 
ً
 جيدا

ً
كشف هويته »هذا ليس أمرا

وعــــدد مـــن أكــبــر الــشــركــات )رأس 
المال االستثماري( ودائــع كبيرة 

 هنا«. ويشعر رئيس الشركة 
ً
جدا

الناشئة هذا الذي يستخدم البنك 
لـــدفـــع رواتـــــــب مــوظــفــيــه، بــالــقــلــق 

بشأنهم.
في األسواق بدأت حالة الذعر 
الخميس مع إعان »إس في بي« 
أنها تسعى إلى زيادة رأس المال 
ــة الـــســـحـــوبـــات  ــبـ ــمـــواكـ ــة لـ بـــســـرعـ
الضخمة مــن عمائها، مــن دون 
أن تنجح، بعد أن باعت ما قيمته 
21 مليار دوالر من األوراق المالية 

وخسرت 1.8 مليار دوالر.
وفــاجــأ اإلعــــان المستثمرين 
ــاد الــمــخــاوف بــشــأن ســامــة  وأعـــ
القطاع المصرفي ككل ال سيما 
مــع االرتــفــاع الــســريــع فــي أسعار 
الفائدة الــذي أدى إلــى انخفاض 

»المركز« ينضم لمبادرة »مبادئ االستثمار 
المسؤول« المدعومة من األمم المتحدة

أعـــلـــن الـــمـــركـــز الـــمـــالـــي الــكــويــتــي )الـــمـــركـــز(، 
ــقـــائـــمـــة الــــشــــركــــات الــــتــــي وقـــعـــت  انـــضـــمـــامـــه لـ
 عـــلـــى مــــبــــادرة »مــــبــــادئ االســتــثــمــار 

ً
تـــطـــوعـــيـــا

الــــمــــســــؤول« الـــمـــدعـــومـــة مــــن األمـــــــم الــمــتــحــدة     
 UN-supported Principles of Responsible(
 منه بأهمية دمج القضايا 

ً
Investment(، إيمانا

الــمــرتــبــطــة بــالــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة 
وحوكمة الشركات ضمن قــراراتــه وممارساته 

االستثمارية. 
وُيــعــد »الــمــركــز« مــن أوائــــل الــمــؤســســات في 
الكويت التي انضمت لهذه الشبكة العالمية من 
المستثمرين المؤسسيين، وهو ما يؤكد مكانته 

الرائدة في القطاع المالي.
وتـــأتـــي خـــطـــوة »الـــمـــركـــز« لـــالـــتـــزام بــلــوائــح 
الــمــبــادرة، والتي تضم عملية إعــداد التقارير، 
كــجــزء مــن جــهــوده المستمرة لخدمة مصالح 
عمائه، مــن خــال دمــج مــبــادئ االســتــدامــة في 
الـــقـــرارات االســتــثــمــاريــة، وإبــقــائــهــم على اطــاع 
مـــن خــــال مـــمـــارســـات الــشــفــافــيــة فـــي الــتــقــاريــر 

وإفصاحات الحوكمة البيئية واالجتماعية.
كما تتوافق هــذه الخطوة مــع استراتيجية 
المسؤولية االجتماعية لـ »المركز«، والتي تتمثل 
مـــة بيئة  ــدى ركــائــزهــا الــرئــيــســيــة فـــي مـــواء إحــ
األعمال مع أفضل معايير الحوكمة المؤسسية، 
بينما تتمثل الركائز األخرى في بناء القدرات 
البشرية، وتفعيل مبادئ الحوكمة المسؤولة 

في بيئة األعمال.
ــم  ــن األمــ ــة مــ ــمـــدعـــومـ وتـــعـــتـــبـــر الــــمــــبــــادرة، الـ
الـــمـــتـــحـــدة، مــنــصــة عــالــمــيــة رائـــــــدة فــــي مــجــال 
االستثمار المسؤول، إضافة إلى كونها مبادرة 
تعاونية يقودها المستثمرون، وتضم أكثر من 5 
آالف منظمة حول العالم ممن أظهروا التزامهم 
بتطبيق المبادئ الستة لاستثمار المسؤول. 
كـــذلـــك فــهــي تــتــيــح ألعـــضـــائـــهـــا، عــلــى اخــتــاف 
فئاتهم، فرص التعلم والتطوير، ومشاركة أفضل 

الممارسات لتشجيع االستثمار المسؤول.
وتنص المبادئ الستة لمبادرة االستثمار 
 
ً
ــمـــســـؤول عــلــى اطـــــاع الــمــســتــثــمــريــن طــوعــا الـ
بــدمــج القضايا المتعلقة بالحوكمة البيئية 
واالجتماعية في تحليل االستثمار وعمليات 
صنع القرار، وفي ممارسات الملكية الخاصة 
بــهــم، والــســعــي لــلــكــشــف بـــصـــورة مــنــاســبــة عن 
قــضــايــا الــحــوكــمــة الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة في 
مؤسساتهم االستثمارية، والــحــث على قبول 
المبادئ وتطبيقها في قطاع االستثمار، والعمل 
 لتحسين فاعليتهم فــي تنفيذ الــمــبــادئ، 

ً
مــعــا

وإصــدار التقارير المتعلقة باألنشطة والتقدم 
البارز نحو اتباع تلك المبادئ.

 على توقيع االتفاقية، قال الرئيس 
ً
وتعليقا

التنفيذي لـ »المركز«، السيد علي حسن خليل: 

»يشكل انضمامنا إلــى هــذه الــمــبــادرة مرحلة 
جـــديـــدة فـــي مــســاعــيــنــا لــتــرســيــخ الــمــمــارســات 
الــمــســتــدامــة والـــمـــســـؤولـــة فـــي اتـــخـــاذ قـــــرارات 
االستثمار وتسيير العمليات التي نهدف من 
خالها إلــى تحقيق نتائج إيجابية تنعكس 
على عمائنا ومساهمينا ومجتمعنا والبيئة 
المحيطة بنا. وإضافة إلى جهودنا في مشاركة 
اإلفصاحات الدورية والمبادرات التوعوية، فإننا 
نحرص على تثقيف المستثمرين وتنويرهم 
حول أهمية قضايا البيئة والمجتمع والحوكمة، 
ودورهــا المهم في تحقيق عوائد أعلى وإدارة 

أفضل للمخاطر«.
 
ً
ــــدمــــا

ُ
ــيــــل: »نـــتـــطـــلـــع ق ــلــ ــيــــد خــ وأضــــــــــاف الــــســ

لاستفادة من عضويتنا في مــبــادرة )مبادئ 
االستثمار الــمــســؤول(، للمساهمة الفعالة في 
الــمــحــادثــات الــعــالــمــيــة المتعلقة بــاالســتــدامــة، 
واكتساب رؤى أعمق حول التوجهات الناشئة 

في عالم االستثمار األخاقي والمسؤول«.
ق دايفيد أتكن، الرئيس 

َّ
وفي هذا الصدد، عل

التنفيذي لمبادرة مبادئ االستثمار المسؤول: 
ــز(  ــركــ ــمــ »يــــســــعــــدنــــا أن نــــرحــــب بــــانــــضــــمــــام )الــ
ــا. لـــطـــالـــمـــا تــظــهــر الــــشــــركــــات الــتــي  ــنـ ــبـــادرتـ لـــمـ
تدمج معايير الحوكمة البيئية واالجتماعية 
والمؤسسية في نشاطها االستثماري التزامها 
بــاالســتــثــمــار لمصلحة عــمــائــهــا عــلــى الــمــدى 
الــطــويــل. نــرحــب بــالــتــزام )الــمــركــز( بالحوكمة 
البيئية واالجتماعية والمؤسسية واالستثمار 
الـــمـــســـؤول، ونــتــطــلــع إلــــى الــعــمــل مـــع الــشــركــة 
فــي المستقبل«. وضمن التزامه بالممارسات 
األخــاقــيــة والــمــســؤولــة والــصــديــقــة للبيئة في 
ــز« قــام  ــركـ ــمـ ــان »الـ جــمــيــع جـــوانـــب عــمــلــيــاتــه، كــ
بــإعــداد ثاثة تقارير حــول االســتــدامــة، شملت 
السنوات من 2016 إلى 2021، لضمان الشفافية 
في االتصال المؤسسي فيما يتعلق بالفرص 
 على 

ً
والــمــخــاطــر الــقــائــمــة والــنــاشــئــة. وتــأكــيــدا

ســجــلــه الـــحـــافـــل فـــي مـــجـــال االســـتـــدامـــة خــال 
السنوات الماضية، حصد »المركز« العديد من 
الجوائز الدولية المرموقة. كما حصد 8 جوائز 
لتميزه فــي القطاع المصرفي بالكويت خال 
ــم تصنيفه كــأحــد الــمــؤســســات  ــام 2022، وتـ عـ
الرائدة في فئتي »الحلول الرقمية« و»المسؤولية 
االجتماعية للشركات« فــي قائمة يوروموني 
لقادة السوق، في حين تم اختياره من بين أبرز 

الفاعلين في فئة »التنوع والشمول«.

»الدراسات المصرفية«: افتتاح الدورة »الدراسات المصرفية«: افتتاح الدورة 
الـ الـ 1414 من برنامج كلية هارفارد من برنامج كلية هارفارد

ــة مــــحــــافــــظ بـــنـــك  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ بـ
الــكــويــت الـــمـــركـــزي، رئــيــس 
ــد  ــهــ ــعــ مــ ة  ر ا د إ مــــــجــــــلــــــس 
ــيــــة،  الـــــــــدراســـــــــات الــــمــــصــــرفــ
وبـــــــالـــــــتـــــــعـــــــاون مــــــــع كـــلـــيـــة 
ــارد، افـــتـــتـــح الــمــعــهــد  ــ ــارفـ ــ هـ
الـــــدورة الــــ 14 مـــن بــرنــامــج 
ــتــــوى إلدارة  ــســ ــمــ ــــي الــ ــالـ ــ عـ
األعــمــال لتطوير الــقــيــادات 
ــنــــوك  ــبــ ــة فــــــي الــ ــيــــذيــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ والــــــمــــــؤســــــســــــات الــ
بـــــــدول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــــــاون، 
والـــذي يــقــّدم هــذا الــعــام في 
الــكــويــت، بــعــنــوان »الــقــيــادة 
ــة فــــي عـــالـــم  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ االسـ
ــون مـــن  ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــر«، ويــ ــ ــ ــّي ــ ــغــ ــ ــتــ ــ مــ
مــــحــــوَري »االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
المالية« و«الــقــيــادة«، حيث 
يـــتـــم الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الـــــدور 
الــحــاســم لــلــقــيــادة واإلدارة 
ــذ  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ فــــــــــي صـــــــيـــــــاغـــــــة وتـ
ــة  ــيــ ــالــ اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات مــ
وفــنــيــة وقــيــاديــة لــمــواجــهــة 
ــا يــتــطــلــبــه  ــ الـــتـــحـــديـــات، ومـ
الــــــــتــــــــحــــــــول الــــــــرقــــــــمــــــــي فــــي 
القطاع المالي من مهارات 
ــة وقــيــاديــة  ــ وتــقــنــيــات إداريـ
مختلفة، لمواكبة التطورات 
المتسارعة في هذا المجال.

ــدام  ــخــ ــتــ ــا ســــيــــتــــم اســ ــمــ كــ
دراســــات الــحــاالت العملية 
ــة بــــمــــوضــــوع  ــ ــلـ ــ ــــصـ لـ ا ذات 
الـــبـــرنـــامـــج وذات الـــعـــاقـــة 
بالقطاع المصرفي والمالي 
ــو  وقـــــطـــــاعـــــات أخــــــــــرى، وهــ

مــمــا تشتهر بــه هــذه الكلية، 
وذلك بهدف تقديم مجموعة 
مــــتــــكــــامــــلــــة مــــــــن الـــــتـــــجـــــارب 
ــا يــــســــهــــم فــي  ــمــ ــة، بــ ــيــ ــلــ ــمــ الــــعــ
ــقــــدرات الــتــحــلــيــلــيــة  تــعــزيــز الــ
لدى المشاركين، وتزويدهم 
ــيـــب الــتــي  ــالـ بـــــــاألدوات واألسـ
ستؤثر على األداء واالبتكار 

والثقافة المؤسسية. 
ويستهدف الــبــرنــامــج فئة 
ــيـــن مـــــن مـــســـتـــوى  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
مدير إدارة أو ما يعادله على 
األقــل، وسيعقد على مــدى 6 
أيــام من 11 إلــى 16 الجاري، 
وســيــحــصــل الــمــشــاركــون في 
نهاية البرنامج على شهادة 
حـــضـــور مــــن كــلــيــة هــــارفــــارد 

إلدارة األعمال. 
ُيذكر أن هذا البرنامج هو 
ة،  ــبـــادرة كــفــاء أحـــد بـــرامـــج مـ
ــتـــي أطــلــقــهــا بـــنـــك الــكــويــت  الـ
المركزي في سبتمبر 2019، 
عقد بدعم من البنوك 

ُ
والتي ت

الكويتية المحلية، وينظمها 
وُيشرف على تنفيذها معهد 

الدراسات المصرفية.
وقـــــــــــــد تــــــــــم تـــــــقـــــــديـــــــم هـــــــذا 

مـــــــرة  لــــــــبــــــــرنــــــــامــــــــج ألول  ا
بالكويت عــام 2010، وكــان 
ُيعقد بالتناوب كل عام في 
إحدى دول مجلس التعاون، 
حيث ُعقد البرنامج السابق 
لــعــام 2022 - وهـــو الــثــالــث 
عــشــر - مــن خـــال الــتــدريــب 
االفتراضي بسبب الظروف 
التي فرضتها أزمة »كوفيد- 
19«، ويحرص بنك الكويت 
المركزي والبنوك الكويتية 
عــلــى االســتــمــرار فــي تقديم 
هــذا الــبــرنــامــج الــمــمــيــز، مع 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تـــطـــويـــره بــمــا 
ــّيــــرات  ــغــ ــتــ يـــتـــنـــاســـب مـــــع الــ
ــال  ــة فـــــــي مــــجــ ــ ــارعـ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

األعمال.
وقـــــــــــد أشــــــــــــــاد الــــمــــعــــهــــد 
ــر  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــمــ ــ ــ بــــــــــالــــــــــتــــــــــعــــــــــاون ال
والمستمر بينه وبين كلية 
هــــارفــــارد إلدارة األعـــمـــال، 
وأن العمل على تطوير أداء 
الــكــوادر الــوطــنــيــة ُمستمر، 
ــع الــــمــــعــــهــــد جـــمـــيـــع  ــ ــــضــ ويــ
إمكاناته للعمل على تلبية 
متطلبات واحتياجات هذه 
الكوادر، وبما يتناسب مع 
احـــتـــيـــاجـــات ســــوق الــعــمــل، 
كما يحرص على أن يستمر 
ــاون بـــــيـــــن الــــبــــنــــوك  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــة  ــيــ ــالــ ــمــ والــــــمــــــؤســــــســــــات الــ
ــة،  ــيـ ــيـــجـ ــلـ الــــكــــويــــتــــيــــة والـــخـ
وذلــــك لــتــعــظــيــم االســتــفــادة 
في مجال التدريب وتبادل 

الخبرات.

قيمة السندات في محافظهم ورفع 
تكلفة االئتمان.

وخسرت أكبر أربعة مصارف 
ــلـــيـــار دوالر فــي  أمـــيـــركـــيـــة 52 مـ
سوق األسهم الخميس ثم تعثرت 
ــنــــوك اآلســــيــــويــــة ثــم  ــبــ بـــعـــدهـــا الــ

األوروبية.
في باريس، خسر سوسييتيه 

جــنــرال 4.49 بالمئة وبــي إن بي 
ــريـــدي  بـــاريـــبـــا 3.82 بــالــمــئــة وكـ
أغريكول 2.48 بالمئة. في أماكن 

أخرى من أوروبا.
وخسر دويتشه بنك األلماني 
7.35 بالمئة وباركليز البريطاني 
4.09 بــــالــــمــــئــــة ويـــــــــو بـــــــي إس 

السويسري 4.53 بالمئة.

https://www.aljarida.com/article/17301
https://www.aljarida.com/article/17303
https://www.aljarida.com/article/17296








العدد 5281 / األحد 12 مارس 2023م / 20 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
اقتصاد economy@aljarida●com15

الشركة 
مستمرة في 

تحسين األداء 
التشغيلي 
لقطاعاتها 

الرئيسية 
والمساهمة 

بإيجابية 
في االقتصاد 

الوطني
المبارك

انخفاض 
المطلوب على 

الشركة من 
384 مليون 

دينار في 
نهاية 2011 

ً
إلى 14 مليونا
الشطي

حصة المطيري

المبارك: هيكل مالي متوازن إلعادة توزيع أصول »أعيان«
• الشطي: المسار التصاعدي لجميع المؤشرات المالية الرئيسية للشركة يؤكد فاعلية استراتيجيتها 

• »العمومية« توافق على توزيع أرباح نقدية بنسبة 7.5% وتزكية مجلس اإلدارة
أعلن رئيس مجلس اإلدارة في 
شركة أعيان لإلجارة واالستثمار 
مــنــصــور الـــمـــبـــارك، أن الــشــركــة، 
مــــــن خــــــــال تــــضــــافــــر الــــجــــهــــود، 
استطاعت أن تقفز بأرباحها في 
عـــام 2022 إلـــى 9 مــايــيــن ديــنــار 
 صــافــيــة بنسبة نــمــو 48 

ً
أربـــاحـــا

فـــي الـــمـــئـــة، مــصــحــوبــة بــارتــفــاع 
إيجابي لمعظم المؤشرات المالية 
الخاصة بالشركة، إذ بلغ اجمالي 
ايرادات الشركة 19.1 مليون دينار 
مــقــارنــة بـــ 16 مــلــيــونــا فــي 2021 

بنسبة نمو 19 في المئة.
 وأوضــح المبارك أن إجمالي 
ــع إلــــى 151.3  ــفـ الـــمـــوجـــودات ارتـ
مليون دينار بنهاية 2022 بنسبة 
نمو بلغت 10 في المئة، إذ بلغت 
فــــي 2021 نـــحـــو 138.1 مــلــيــون 
ديــنــار، وبلغت القيمة الدفترية 
137 فلسا بــنــهــايــة 2022، وذلــك 
بارتفاع وصــل إلــى 10 في المئة 
عـــن عــــام 2021 الــــذي بــلــغــت فيه 
 ،

ً
124 فلسا، ألول مرة منذ 15 عاما

وأوصــى مجلس اإلدارة بــأن يتم 
توزيع أرباح نقدية تعادل 7.5 في 
المئة من القيمة االسمية، والتي 
تمثل 7.5 فلوس للسهم لمساهمي 

الشركة. 
وأكد أن إدارة »أعيان« مستمرة 
فــــي الــمــتــابــعــة الـــدقـــيـــقـــة لــتــنــفــيــذ 
اســتــراتــيــجــيــة الـــشـــركـــة فـــي بــنــاء 
هــيــكــل مـــالـــي مــــتــــوازن مـــن شــأنــه 
إعـــــــادة تــــوزيــــع أصــــــول الـــشـــركـــة، 
لتساهم كل قطاعاتها في تحقيق 
اإليــــرادات المستهدفة، وتحقيق 
الــنــمــو فـــي حــقــوق الــمــســاهــمــيــن، 
 أن الــشــركــة تــعــمــل على 

ً
مــضــيــفــا

استهداف الفرص التشغيلية في 
الــقــطــاعــات المختلفة، وتحسين 
أداء أصــولــهــا الــحــالــيــة، والسعي 
إلـــى الــمــشــاركــة فـــي الــمــنــاقــصــات 
الحكومية التي يتم دعوة القطاع 

الخاص لها. 
ــتـــعـــرض الـــمـــبـــارك، أثــنــاء  واسـ
انــــعــــقــــاد الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة 
ــة الـــتـــي  ــاديــ ــعــ ــر الــ ــيــ ـــة وغــ ــاديـ ــعــ الــ
انعقدت ظهر الخميس الماضي 
بنسبة حضور بلغت 61.45 في 

المئة، التقرير السنوي للشركة، 
ــقــــريــــر  ــة، وتــ ــ ــمـ ــ ــوكـ ــ ــحـ ــ ــر الـ ــ ــريـ ــ ــقـ ــ وتـ
لــجــنــة الــتــدقــيــق، وتــقــريــر مــراقــب 
الــحــســابــات الـــخـــارجـــي، وتــقــريــر 
مكتب التدقيق الشرعي الخارج 
عــــن مـــــدى مـــطـــابـــقـــة الـــمـــعـــامـــات 
ــة لــلــشــركــة  ــيــ ــالــ ــمــ ــة والــ ــاريــ ــتــــجــ الــ
للمعايير الــشــرعــيــة ذات الصلة 
للسنة المالية المنتهية فــي 31 
ديسمبر 2022 وتمت المصادقة 

عليها جميعها.
وقــــــــال، خـــــال الـــعـــمـــومـــيـــة، إن 
الشركة باتت نموذجا استثماريا 
ُيحتذى به في عملية إعادة هيكلة 
وبـــنـــاء الـــشـــركـــات، وإنـــهـــا تخطو 
ــوات ثـــابـــتـــة نـــحـــو تــحــقــيــق  ــ ــطـ ــ خـ
االستدامة في األرباح التشغيلية، 
كما أنها تستند على استراتيجية 
حصيفة وصابة مالية ركيزتها 
أصـــول مـــدرة متنوعة، مــؤكــدا أن 
»أعــــيــــان« مــســتــمــرة فـــي تحسين 
األداء الــتــشــغــيــلــي لــقــطــاعــاتــهــا 
الرئيسية والمساهمة بإيجابية 

في االقتصاد الوطني.

أداء الشركة في 2022
وعـــن أداء الــشــركــة خـــال عــام 
2022 قــــال الـــمـــبـــارك: »إن 2022 
شهد تداعيات مختلفة كــان لها 
بالغ األثر في االقتصاد المحلي 
والعالمي، فبعد بــدايــة إيجابية 
على مستوى مــؤشــرات األســواق 
خـــال الــنــصــف األول، انخفضت 
هــذه الــمــؤشــرات بشكل متسارع 
خـــال الــنــصــف الــثــانــي مــن الــعــام 
نفسه، وقــد جــاء هــذا االنخفاض 
ــعــــدة عـــوامـــل  بـــشـــكـــل مــــتــــســــارع لــ
ــا أزمـــــة ســـاســـل الــتــوريــد  أبــــرزهــ
العالمية والتي ألقت بظالها على 
نسب التضخم التي وصلت إلى 
مستويات استثنائية في العديد 
مــن الـــدول، األمــر الــذي تــداعــت له 
البنوك المركزية فرفعت العديد 
منها نسب الفائدة بشكل متواٍل 
وإلى مستويات قياسية في سبيل 
كــبــح جــمــاح الــتــضــخــم الــــذي من 
شأنها إدخال االقتصاد في نفق 
الـــركـــود قــد يــطــول الـــخـــروج منه، 

كــمــا ســاهــمــت الــحــرب الــروســيــة- 
ــيــــة فـــي تــعــقــيــد الــوضــع  األوكــــرانــ
القائم والتأثير على اقتصاديات 
الدول األوربية بشكل خاص ودول 

العالم بشكل عام«.
ولــفــت إلـــى أن »أعـــيـــان« ركـــزت 
عـــلـــى تــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الــجــديــدة الــتــي ترتكز على خلق 
تـــوازن مــائــم فــي أصـــول الشركة 
ــــرص  ــفـ ــ مـــــــن خـــــــــال اقـــــتـــــنـــــاص الـ
االستثمارية المناسبة، واختيار 
الــهــيــكــلــة الــمــالــيــة الــمــنــاســبــة في 
سبيل تعظيم حقوق المساهمين، 

وتعزيز المركز المالي للشركة. 
وتــابــع أن الــشــركــة ركـــزت على 
نــمــو كـــل قــطــاعــاتــهــا التشغيلية 
ــام 2022، إذ  الــرئــيــســيــة خــــال عــ
شهد قــطــاع التأجير التشغيلي 
 
ً
 جيدا

ً
خــال العام الماضي نموا

 بــالــطــلــب الـــعـــالـــي على 
ً
ــا مـــدفـــوعـ

السيارات الجديدة والمستعملة، 
وجـــاء ذلـــك نتيجة قــيــام الجهاز 
التنفيذي بوضع خطة مستهدفة 
لـــتـــنـــمـــيـــة هـــــــذا الــــنــــشــــاط بــشــكــل 
ــع مــــــوارد  ــ مـــــــــدروس يـــتـــنـــاســـب مـ

الشركة وطلب العماء.
 وأوضح المبارك أنه في جانب 
االســتــثــمــار الــمــبــاشــر استهدفت 
الــشــركــة االســتــثــمــار فـــي األســهــم 
ذات األداء التشغيلي والتوزيعات 
المستمرة في سبيل بناء محفظة 
ــا أن تــكــون  ــهـ ــة يـــمـــكـــن لـ ــوازنــ ــتــ مــ
قــاعــدة للتوسعات المستقبلية، 
مــضــيــفــا أن الــشــركــة فـــي الــقــطــاع 
ــى إعـــــــادة  ــلــ الـــــعـــــقـــــاري عـــمـــلـــت عــ
تــشــكــيــل الــمــحــفــظــة الــعــقــاريــة من 
خال بيع مجموعة من العقارات 
ذات العوائد المنخفضة، وشراء 
عقارات جديدة تستهدف الشركة 
منها تحقيق عوائد أفضل في ظل 
مخاطر مدروسة ومتناسبة مع 

أصول الشركة.

نتائج إيجابية
ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ بــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــال الــ
الــتــنــفــيــذي لــــ »أعـــيـــان« عــبــدالــلــه 
ــة حــقــقــت  ــركــ ــشــ ــطــــي، إن الــ الــــشــ
ــــال الــــعــــام الـــمـــاضـــي نــتــائــج  خـ

إيجابية تشغيلية في مختلف 
ــارة–  قطاعاتها الرئيسة )اإلجــ
 إلى 

ً
االستثمار - العقار(، مشيرا

أن المسار التصاعدي لجميع 
الــمــؤشــرات الــمــالــيــة الرئيسية 
ــد فـــاعـــلـــيـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  يــــؤكــ
الشركة ونــجــاح جهودها، كما 
أن األربـــاح التشغيلية للشركة 
ارتفعت بنسبة 91 في المئة في 

عام 2022. 
وأضاف الشطي أنه ال شك أن 
انخفاض المطلوب على الشركة 
من نحو 384 مليون دينار في 
نهاية 2011 إلــى مــا يــقــارب 14 
مليونا فقط لهذا العام هو جهد 
سنوات من العمل االستراتيجي 
مـــــــن خــــــــــال مــــجــــلــــس اإلدارة 
وموظفي الشركة، الفتا إلى أن 
هذه السياسة أدت إلى الوصول 
إلى نتائج إيجابية فيها زيادة 
أرباح الشركة من 6 مايين في 
عام 2021 لتصل إلى 9 مايين 
أي زيــادة بنسبة 48 في المئة، 
انــعــكــســت عــلــى ربــحــيــة الــســهــم 
المخففة لتصل إلى 13.18 فلسا 
60 في  للسهم مرتفعة بنسبة 
المئة عــن الــعــام الــمــاضــي، كما 
ارتفعت القيمة الدفترية للسهم 
 للسهم 

ً
لــتــصــل إلـــى 137 فــلــســا

 للسهم في 
ً
مقارنة بـ 124 فلسا

نهاية عام 2021، »ولدينا تركيز 

كبير لمعظم النتائج أن تكون 
ذات طبيعة مستدامة«.

ــد  ــيــ ــجــ ــو الــ ــ ــمــ ــ ــنــ ــ ــ وذكــــــــــــــر أن ال
والــمــتــمــيــز فـــي الــنــتــائــج الــمــالــيــة 
ــلـــى مــــا تــتــمــتــع  بــــرهــــان قــــاطــــع عـ
بـــه »أعــــيــــان« مـــن نـــمـــوذج أعــمــال 
 
ً
ــدا ــة، مــــؤكــ ــبـ ــلـ ــيـــة صـ ــالـ وأســـــــس مـ
أن الــجــهــاز الــتــنــفــيــذي عــمــل على 
تــنــفــيــذ االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــمــقــرة 
ــادة بــنــاء الـــتـــوازن فــي أصــول  إلعــ
ــمــــدروس  الــــشــــركــــة، والــــتــــوســــع الــ
فـــي قــطــاع اإلجـــــــارة، إضـــافـــة إلــى 
تعويض االستثمارات ذات الدخل 
المنخفض بــاســتــثــمــارات أخــرى 
بعوائد أفضل، ففي قطاع اإلجارة 
ارتفعت إيـــرادات التأجير لتصل 
ــنــــار خـــال  ــــى 15.7 مـــلـــيـــون ديــ إلـ
عام 2022 مرتفعة بنسبة 11 في 
المئة عــن عــام 2021، كما ارتفع 
عـــدد الــســيــارات الـــمـــدارة مــن قبل 
الشركة ليصل إلــى 8276 سيارة 
شاملة المخزون بارتفاع بلغ 20 

في المئة عن 2021.
وعن قطاع العقار، قال الشطي 
إن الــــجــــهــــاز اإلداري بــالــشــركــة 
عــمــل فــي ثــاثــة مــحــاور رئيسية 
خـــال الــعــام الــمــاضــي؛ األول هو 
تحسين أداء العقارات المملوكة 
للشركة، والثاني يتمثل في بيع 
العقارات التي ال تحقق اإليرادات 
المستهدفة منها بعد أن تم العمل 

على تحسين أدائها بكل السبل، 
وأما الثالث فكان باتجاه اقتناص 

الفرص العقارية المتاحة.
وأشــار الشطي إلى أن الجهاز 
التنفيذي في »أعيان« مستمر في 
تحقيق استراتيجية العمل المقرة 
من مجلس اإلدارة، ويضع نصب 
عينيه استمرار تحقيق النتائج 
التشغيلية اإليــجــابــيــة الــتــي من 
شأنها تعظيم حقوق المساهمين، 
وتعزيز مكانة الشركة في السوق.

»عمومية« الشركة
وافقت الجمعية العمومية على 
تــوصــيــة مــجــلــس إدارة الــشــركــة 
ــا نــســبــتــه 10 فــي  بــاســتــقــطــاع مــ
المئة من أرباح الشركة لعام 2022 
لــحــســاب االحــتــيــاطــي اإلجـــبـــاري 
للشركة، وعــلــى توصية مجلس 
اإلدارة بــتــوزيــع مــكــافــأة ألعضاء 
مــجــلــس اإلدارة بــمــبــلــغ إجــمــالــي 
120 ألف دينار عن السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022، 
مع عرض تقرير المكافآت للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 

.2022
وتمت الموافقة على توصية 
مــجــلــس اإلدارة بـــتـــوزيـــع أربــــاح 
ــــي الــمــئــة  نـــقـــديـــة بـــنـــســـبـــة 7.5 فـ
ــن الـــقـــيـــمـــة االســــمــــيــــة لــلــســهــم  ــ مــ
الواحد بواقع 7.5 فلوس عن كل 

ــك عـــن الــســنــة الــمــالــيــة  ســهــم، وذلــ
المنتهية في 31 ديسمبر 2022، 
وذلــك للمساهمين المقيدين في 
سجات مساهمي الشركة كما في 
نهاية يوم االستحقاق بتاريخ 9 
أبريل 2023، على أن تكون حيازة 
األسهم في تاريخ 4 أبريل وتاريخ 

التوزيع سيكون في 16 أبريل.
وتـــم تــفــويــض مجلس اإلدارة 
بـــشـــراء أو بــيــع أســـهـــم الــخــزيــنــة 
ــــاوز 10  ــــجـ ــتـ ــ ــا ال يـ ــمــ لــــلــــشــــركــــة بــ
ــة عـــــن عـــــــدد أســـهـــمـــهـــا  ــئــ ــمــ فـــــي الــ
ــم 7  بــمــا يــتــوافــق مــع الــقــانــون رقـ
لسنة 2010 والئحته التنفيذية 
وتعدياتها. ووافقة »العمومية« 
ــة مــــاديــــة  ــمـ ــاهـ عــــلــــى تــــقــــديــــم مـــسـ
توجه نحو الخدمات والمشاريع 
االجتماعية ضمن دور الشركة في 

المسؤولية االجتماعية.
وسمحت »العمومية« ألعضاء 
مـــجـــلـــس اإلدارة بـــالـــجـــمـــع بــيــن 
عضوية مجلس إدارة شركتين 
مــتــنــافــســتــيــن فـــي الــنــشــاط الـــذي 
تزاوله الشركة، كما تمت تزكية كل 
من منصور المبارك وفهد الغانم 
ــرزوق وطــــال  ــ ــمـ ــ وعـــبـــدالـــعـــزيـــز الـ
بهبهاني وريــاض البدر وناصر 
بورسلي ومهند الصانع لـمجلس 
إدارة جــديــد مـــدة ثـــاث ســنــوات 

للفترة من 2023 إلى 2025.

جانب من الجمعية العمومية

https://www.aljarida.com/article/17335
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3% نمو موجودات »المتحد« لتبلغ 4.7 مليارات دينار

ً
ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يؤثر سلبا

على سيولة سوق العقار المحلي
194 مليون دينار سيولة القطاع في فبراير بتراجع 37.2% على أساس سنوي

ــر الـــبـــيـــانـــات  ــ ــر الــــشــــال أن آخــ ــريـ ــقـ ــر تـ ــ ذكــ
المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل 
العقاري والتوثيق- )بعد استبعاد كــل من 
النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي( 
يشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار 
في فبراير 2023 مقارنة بسيولة يناير 2023، 
حــيــث بــلــغــت جــمــلــة قــيــمــة تـــــداوالت الــعــقــود 
والوكاالت لشهر فبراير نحو 193.9 مليون 
دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -%31.6 
عن مستوى سيولة شهر يناير 2023 البالغة 
نحو 283.6 مليونا، وكذلك أدنى بما نسبته 
-37.2% مقارنة بسيولة فبراير 2022 عندما 

بلغت السيولة آنذاك نحو 308.6 ماليين.
ويبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة بدأ يؤثر 
 عــلــى ســيــولــة ســـوق الــعــقــار المحلي، 

ً
ســلــبــا

فــالــمــتــوســط الــشــهــري لــســيــولــتــه خـــالل آخــر 
 )مارس 2022 – فبراير 2023( كان 

ً
12 شهرا

307.5 ماليين دينار، بينما بلغ المتوسط 
الــشــهــري لسيولة الــشــهــور الــثــالثــة األخــيــرة 
)ديسمبر 2022 – فبراير 2023( نحو 233.8 
ــازالــــت احـــتـــمـــاالت رفــــع أســعــار  مــلــيــونــا، ومــ

الفائدة كبيرة.
وتــوزعــت تــــداوالت فــبــرايــر 2023 مــا بين 
، ونحو 6.1 

ً
نحو 187.8 مليون دينار عقودا

ماليين دينار وكــاالت. وبلغ عدد الصفقات 
العقارية لهذا الشهر 359 صفقة، توزعت ما 
 و12 وكالة. وحصدت محافظة 

ً
بين 347 عقدا

األحـــمـــدي أعــلــى عـــدد مــن الــصــفــقــات بـــ 131 
صفقة وممثلة بنحو 36.5% مــن إجمالي 
ــدد الــصــفــقــات الــعــقــاريــة، تــلــيــهــا محافظة  عـ

حولي بـ 87 صفقة وتمثل نحو 24.2%، في 
حين حظيت محافظة الجهراء بأدنى عدد 
من الصفقات بـ 16 صفقة ممثلة بنحو %4.5.

وبـــلـــغـــت قــيــمــة تــــــــداوالت نـــشـــاط الــســكــن 
الخاص نحو 127.9 مليون دينار، منخفضة 
بنحو -9.6% مقارنة بيناير 2023 عندما 
141.5 مليونا، بينما ارتفعت  بلغت نحو 
ــــى نـــحـــو 66.0% مــن  نــســبــة مــســاهــمــتــهــا إلـ
جــمــلــة قــيــمــة تــــــداوالت الــعــقــار مــقــارنــة بما 
نــســبــتــه 49.9% فـــي يـــنـــايـــر. وبـــلـــغ الــمــعــدل 
الــشــهــري لــقــيــمــة تــــــداوالت الــســكــن الــخــاص 
 نــحــو 164.3 مليونا، 

ً
خـــالل آخـــر 12 شــهــرا

أي أن قيمة تــداوالت شهر فبراير أدنــى بما 
نسبته -22.2% مقارنة بالمعدل. وانخفض 
عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 258 صفقة 
مقارنة بـ 298 صفقة في يناير، وبذلك بلغ 
معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن 
الخاص نحو 496 ألفا مقارنة بنحو 475 ألفا 

في يناير، أي بارتفاع بحدود %4.4.
وبـــلـــغـــت قــيــمــة تــــــــداوالت نـــشـــاط الــســكــن 
االســتــثــمــاري نــحــو 60.6 مــلــيــون ديـــنـــار أي 
بانخفاض بنحو -33.8% مقارنة بالشهر 
السابق )يناير 2023( حين بلغت نحو 91.5 
مليونا، وانخفضت مساهمتها مــن جملة 
السيولة إلى نحو 31.2% مقارنة بما نسبته 
32.3% فــي يــنــايــر. وبــلــغ الــمــعــدل الــشــهــري 
ــداوالت نشاط السكن االستثماري  لقيمة تـ
 نــحــو 92.3 مــلــيــونــا، أي أن 

ً
خـــالل 12 شــهــرا

قيمة تداوالت شهر فبراير أدنى بما نسبته 
. وانخفض 

ً
-34.4% مقارنة بمعدل 12 شهرا

عـــدد صفقاته إلـــى 93 صفقة مــقــارنــة بـــ 95 
صــفــقــة فــي يــنــايــر، وبــذلــك بــلــغ مــعــدل قيمة 
الصفقة الواحدة لنشاط السكن االستثماري 
نحو 651 ألف دينار مقارنة بنحو 963 ألفا 

في يناير، أي بانخفاض بحدود -%32.4.
ــيـــمـــة تـــــــــــداوالت الـــنـــشـــاط  وانــــخــــفــــضــــت قـ
الــتــجــاري إلـــى نــحــو 5.4 مــاليــيــن ديــنــار، أي 
انخفضت بنحو -88.8% مقارنة بيناير 2023 
حين بلغت نحو 48.3 مليونا. وانخفضت 
مساهمته في قيمة التداوالت العقارية إلى 
نحو 2.8% مقارنة بما نسبته 17.0% في 
يــنــايــر. وبــلــغ مــعــدل قيمة تــــداوالت النشاط 
 نحو 48 مليونا، 

ً
التجاري خــالل 12 شــهــرا

أي أن قيمة تداوالت شهر فبراير أدنى بنحو 
. وبلغ عدد 

ً
-88.7% عن متوسط آخر 12 شهرا

صفقاته 8 صفقات مقارنة بعدد الصفقات 
ذاتـــه لشهر يــنــايــر، وبــذلــك بــلــغ مــعــدل قيمة 
الصفقة الواحدة لشهر فبرايرنحو 675 ألف 
دينار مقارنة بمعدل يناير والبالغ نحو 6 

ماليين، أي بانخفاض بحدود -%88.8.
وعند مقارنة إجمالي تداوالت شهر فبراير 
بمثيلتها للشهر نفسه مــن السنة الفائتة 
 
ً
)فبراير 2022( نالحظ أنها حققت انخفاضا

من نحو 308.6 ماليين دينار إلى نحو 193.9 
مليونا، أي بما نسبته -37.2% كما أسلفنا. 
وشمل االنخفاض سيولة النشاط التجاري 
بــنــســبــة -88.8% وســـيـــولـــة نـــشـــاط الــســكــن 
االستثماري بنسبة -38.2%، وكذلك انخفاض 
سيولة نشاط السكن الخاص بنسبة -%21.3.

المجهول والفراغ وانحسار أهمية األرقام باتت قاعدة للدولة
• قرار المستثمر الفرد محّمل بمخاطر عالية بسبب المساحة الطاغية للمجهول 

 لتغيرات الدوالر المحتملة
ً
 قراره حول أسعار الفائدة تبعا

ً
• نأمل أن يكون »المركزي« أعد مسبقا

هدف حركة أسعار 
الفائدة في الكويت 
هو توطين الدينار 

واستقرار القطاع 
المالي

قــال تقرير مركز »الــشــال«، إن 
ــرار الـــفـــائـــدة األمــيــركــي  ــ مـــســـار قـ
»ُمعلن«، والجميع يعرف مراحله، 
وكلها بتواريخ محددة، اجتماع 
مــجــلــس إدارة الــبــنــك الــفــدرالــي 
األميركي يومي 21 و22 مارس 
الـــــجـــــاري، تــتــبــعــه حـــتـــى نــهــايــة 
ــام ســتــة اجـــتـــمـــاعـــات الحــقــة  ــعـ الـ
تواريخها معلنة، تسبقه بأكثر 
ــيـــن بــــيــــانــــات حـــول  ــبـــوعـ مــــن أسـ
الــتــضــخــم وســــوق الــعــمــل، الــتــي 
نشرت األسبوع الفائت، إضافة 
ــفـــدرالـــي  ــادة رئـــيـــس الـ ــهــ إلـــــى شــ
ــام الــكــونــغــرس  جــيــروم بــــاول أمــ

األميركي يوم الثالثاء الفائت.
ومــا يسبق إعـــالن قـــرار سعر 
الفائدة القادم بتاريخ 22 مارس 
الجاري من أرقام ولقاءات، كلها 
تمثل التمهيد لــذلــك الــقــرار كي 
يصبح الجميع على دراية كافية 
باحتماالته، والهدف هو إزاحة 
أكبر قــدر من المجهول حتى ال 
يقع أحد ضحية فراغ المعلومة.

 لتوقعات سابقة كانت 
ً
وخالفا

أكثر تفاؤاًل حول السيطرة على 
التضخم مــا أدى فــي حينه إلى 
تعديل توقعات مــعــدالت النمو 
االقتصادي إلى األعلى، أشارت 
ــانــــات الــــــصــــــادرة إلـــى  ــيــ ــبــ ــرالــ آخــ
مــؤشــرات معاكسة، فاالقتصاد 
، وجاءت معدالت 

ً
ما زال ساخنا

الــتــضــخــم أعـــلـــى مـــن الــتــوقــعــات 

 عـــن 6.2%– ثم 
ً
– 6.4% بـــديـــال

 إلـــــى 6.5% فــــي أرقـــــام 
ً
ــرا ــ ــــؤخـ مـ

األسبوع الفائت، ومازال الطلب 
 ،

ً
على االستهالك الخاص مرتفعا

ومــــازال عـــرض الــوظــائــف يفوق 
الطلب عليها، فهناك 1.9 وظيفة 
متوفرة مقابل كل طالب وظيفة، 
ومـــعـــدل الــبــطــالــة انــخــفــض إلــى 

ــذ 53 ســـنـــة. ــنـ 3.4% األدنـــــــــى مـ
ــات عــن  ــحــ ــريــ وصـــــــــــدرت تــــصــ
ــيــــن فـــــي فـــــــــروع الـــبـــنـــك  مــــســــؤولــ
الـــفـــدرالـــي األمـــيـــركـــي المختلفة 

ترجح أن التضخم بات يحتاج 
ــد تــصــل  ــدة قــ ــائــ ــعــــدالت فــ إلـــــى مــ
فـــي أقــصــاهــا إلــــى 5.75% بـــداًل 
مــن 5.00%، وقـــد تــطــول فــتــرات 

األفراد لم يعودوا أكبر المتعاملين في البورصة 
ونصيبهم يتساوى مع قطاع المؤسسات

ــــدرت  ــال« إن الـــشـــركـــة الــكــويــتــيــة لــلــمــقــاصــة أصـ ــ ــــشـ ــال تـــقـــريـــر »الـ ــ قـ
تقريرها »حجم التداول للسوق الرسمي للفترة من 2023/01/01 إلى 
2023/02/28«، والمنشور على الموقع اإللكتروني لبورصة الكويت، 

 لجنسية وفئة المتداولين.
ً
وفقا

وأفــاد التقرير بأن األفــراد لم يعودوا أكبر المتعاملين، إذ تساوى 
 مع قطاع المؤسسات والشركات، حيث استحوذوا على 

ً
نصيبهم تقريبا

34.7 في المئة من إجمالي قيمة األسهم الُمشتراة )43.7% للفترة ذاتها 
2022(، و32.8 في المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة )45.1% للفترة 
 بقيمة 607.582 

ً
ذاتها 2022(، واشترى المستثمرون األفــراد أسهما

 بقيمة 575.628 مليونا، ليصبح 
ً
ماليين دينار، بينما باعوا أسهما

صافي تداوالتهم شراًء وبنحو 31.954 مليونا.
وأشار إلى أن نصيب قطاع المؤسسات والشركات في سيولة السوق 
استمر فــي االرتــفــاع، فقد استحوذ على 36.8 فــي المئة مــن إجمالي 
قيمة األسهم المبيعة )24.5% للفترة ذاتها 2022( و34.0 في المئة من 
إجمالي قيمة األسهم الُمشتراة )27.5% للفترة ذاتها 2022(. وقد باع 
 بقيمة 595.588 

ً
 بقيمة 645.233 مليونا، في حين اشترى أسهما

ً
أسهما

 وبنحو 49.645 مليونا.
ً
مليونا، ليصبح صافي تداوالته األكثر بيعا

ولـــفـــت إلــــى أن ثـــالـــث الــمــســاهــمــيــن هـــو قـــطـــاع حـــســـابـــات الــعــمــالء 
)المحافظ(، ونصيبه كان ارتفاع مشترياتهم وانخفاض مبيعاتهم، 
فقد استحوذ على 26.3 في المئة من إجمالي قيمة األسهم الُمشتراة 
)24.9% للفترة ذاتها 2022( و23.9 في المئة من إجمالي قيمة األسهم 
 
ً
المبيعة )25.1% للفترة ذاتها 2022(. وقد اشترى هذا القطاع أسهما
 بقيمة 418.164 مليونا، 

ً
بقيمة 460.878 مليونا، في حين باع أسهما

ليصبح صافي تداوالته األكثر شراًء وبنحو 42.714 مليونا.
وآخر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع صناديق االستثمار 
ونصيبه إلى ارتفاع، فقد استحوذ على 6.5 في المئة من إجمالي قيمة 
األسهم المبيعة )5.2% للفترة ذاتها 2022( و5.0 في المئة من إجمالي 
قيمة األسهم الُمشتراة )3.9% للفترة ذاتها 2022(. وقد باع هذا القطاع 
 بقيمة 88.385 

ً
 بقيمة 113.408 مليونا، في حين اشترى أسهما

ً
أسهما

 وبنحو 25.024 مليونا.
ً
مليونار، ليصبح صافي تداوالته بيعا

وأضــاف: من خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة 
محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ 
 بقيمة 1.456 مليار دينار مستحوذين بذلك على 83.1 

ً
اشتروا أسهما

في المئة من إجمالي قيمة األسهم الُمشتراة )86.0% للفترة ذاتها 
 بقيمة 1.441 مليار، مستحوذين بذلك 

ً
2022(، في حين باعوا أسهما

على 82.2 في المئة من إجمالي قيمة األسهم المبيعة )88.7% للفترة 
ذاتها 2022(، ليبلغ صافي تداوالتهم شراًء وبنحو 14.267 مليونا، ومن 
 على مستوى التداول المحلي بداية تحول تدريجي 

ً
خصائصها أيضا

إلى غلبة للتداوالت المؤسسية على حساب التداوالت الفردية، وهو 
تطور إيجابي إن استمر.

وأشار التقرير إلى أن نسبة حصة المستثمرين اآلخرين من إجمالي 
قيمة األسهم الُمشتراة بلغت نحو 15.3 في المئة )11.1% للفترة ذاتها 
2022( واشتروا ما قيمته 267.811 مليون دينار، في حين بلغت قيمة 
أسهمهم المبيعة نحو 244.318 مليونا، أي ما نسبته 13.9 في المئة 
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة )6.9% للفترة ذاتها 2022(، ليبلغ 

صافي تداوالتهم األكثر شراًء وبنحو 23.493 مليونا.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي 
من إجمالي قيمة األسهم المبيعة نحو 3.8 في المئة )4.4% للفترة 
ذاتها 2022( أي ما قيمته 66.795 مليون دينار، في حين بلغت نسبة 
أسهمهم الُمشتراة نحو 1.7 في المئة )2.9% للفترة ذاتها 2022( أي 
 
ً
ما قيمته 29.035 مليونا، ليبلغ صافي تداوالتهم الوحيدون بيعا

وبنحو 37.760 مليونا.
وذكر التقرير أن التوزيع النسبي بين الجنسيات تغير عن سابقه، 
إذ أصبح نحو 82.7 في المئة للكويتيين، 14.6 في المئة للمتداولين 
مــن الجنسيات األخـــرى و2.7 فــي المئة للمتداولين مــن دول مجلس 
التعاون الخليجي، مقارنة بنحو 87.3 في المئة للكويتيين، 9.0 في 
المئة للمتداولين من الجنسيات األخرى، و3.6 في المئة للمتداولين 
من دول مجلس التعاون الخليجي للفترة ذاتها من العام السابق، أي 
زيـــادة ملحوظة فــي نسبة تملك األجــانــب. ومــازالــت بــورصــة الكويت 
بورصة محلية حيث كان النصيب األكبر للمستثمر المحلي، ومازال 
إقبال المستثمرون اآلخرون من خارج دول مجلس التعاون الخليجي 

يفوق إقبال نظرائهم من داخل دول المجلس ونصيبهم في ازدياد.
وأضـــاف: انخفض عــدد حسابات الــتــداول النشطة بنحو 3.9- في 
المئة ما بين نهاية ديسمبر 2022 ونهاية فبراير 2023، مقارنة بارتفاع 
بنسبة 1.3 في المئة ما بين نهاية ديسمبر 2021 ونهاية فبراير 2022. 
وبــلــغ عــدد حــســابــات الــتــداول النشطة فــي نهاية فــبــرايــر 2023 نحو 
، أي ما نسبته 4.1 في المئة من إجمالي الحسابات، 

ً
17,003 حسابا

 في نهاية يناير 2023 أي ما نسبته 4.3 
ً
مقارنة بنحو 17,809 حسابا

في المئة من إجمالي الحسابات من الشهر ذاته، أي بانخفاض بنحو 
4.5- في المئة خالل فبراير 2023.

رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة ربــمــا إلــى 
نـــهـــايـــة عـــــام 2023، وقـــــد تــأتــي 
ــادة 22 مـــارس الــجــاري أعلى  زيـ
 
ً
مــن سابقتها، أو 0.50% بديال

لـ %0.25.
وفــي االقتصادات التقليدية، 
تستهدف حركة أسعار الفائدة، 
ــم فـــــي حــــال  ــخـ ــتـــضـ إمـــــــا كــــبــــح الـ
ــا يــســمــى ســيــاســة  رفـــعـــهـــا، أو مـ
نقدية متشددة، أو حفز النمو في 
حال خفضها، أو سياسة نقدية 
توسعية، وللسياسات النقدية 
أدوات أخــرى لدعم تأثير حركة 

أسعار الفائدة في االتجاهين.
 
ً
وفــي الكويت، ال تأثير كبيرا
لحركة أسعار الفائدة على كبح 
التضخم أو حفز النمو، والهدف 
األهـــم لتلك الحركة هــو توطين 
الدينار الكويتي، والهدف اآلخر 
هـــو ضــمــان االســـتـــقـــرار للقطاع 
الـــمـــالـــي، ونـــأمـــل أن يـــكـــون بنك 
 
ً
الــكــويــت الـــمـــركـــزي أعــــد مسبقا
 
ً
قراره حول أسعار الفائدة تبعا

للتغيرات المحتملة على أسعار 
فائدة الــدوالر األميركي بتاريخ 
22 مارس الجاري، وقراره األخير 
في 26 يناير الفائت برفع سعر 
الخصم بنصف النقطة المئوية 
ــرار فـــبـــرايـــر لـــلـــفـــدرالـــي  ــ ــ ســـبـــق قـ
األمــيــركــي، وإن مــازالــت الفجوة 
ــركـــي  ــيـ لــمــصــلــحــة الــــــــــدوالر األمـ

حتى اآلن.

ــفـــاع  مــــا يــثــيــر الـــقـــلـــق هــــو ارتـ
حالة عــدم اليقين على مستوى 
ــي، فـــالـــكـــويـــت  ــلــ ــكــ االقــــتــــصــــاد الــ
 بحكومة تصريف العاجل 

ً
رسميا

من األمــور منذ تاريخ 26 يناير 
الـــفـــائـــت، وتــمــت تــســمــيــة رئــيــس 
الـــــــوزراء الــجــديــد لــكــن مـــن دون 
إعـــالن مهلة لتشكيل حكومته، 
وقــبــل 26 يــنــايــر الــفــائــت، كانت 
ذراعـــا اإلدارة العامة معطلتين 

.
ً
أيضا

وعرضنا في صدر الفقرة كم 
هــو مــهــم تــرتــيــب مــســار اإلعـــالن 
عن أسعار الفائدة على الــدوالر 
ــه لــكــم  ــ ــــالكـ ــهـ ــ ــتـ ــ األمـــــيـــــركـــــي واسـ
ــام والــمــعــلــومــات  ــ كــبــيــر مــن األرقـ
الحديثة والتفصيلية، ذلــك كله 
لــخــفــض نــســبــة الـــمـــجـــهـــول إلـــى 
أدنى مستوياتها حتى ال يضار 

الناس عند بناء قراراتهم. 
بينما الواقع في الكويت هو 
أن المجهول والــفــراغ وانحسار 
أهمية الــرقــم والمعلومة، باتت 
ــــوى كـــل  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـ ــلـ ــ الــــــقــــــاعــــــدة عـ
الدولة، وفي بعديه االقتصادي 
ــرار عــلــى  ــ ــقــ ــ ــ ــال ــ والـــــســـــيـــــاســـــي، فــ
المستوى الكلي معطل، وقــرار 
المستثمر الفرد محمل بمخاطر 
عالية بسبب المساحة الطاغية 
لــلــمــجــهــول، والـــخـــالصـــة هـــي أن 
ــرار ومــعــلــومــة  ــ ــود إدارة وقــ ــ وجـ
ورقم أو غيابها، أصبح »سيان«.

ــال« إلـــى  ــ ــشــ ــ ــر »الــ ــريـ ــقـ تــــطــــرق تـ
نــــتــــائــــج أعـــــمـــــال الــــبــــنــــك األهــــلــــي 
المتحد للسنة المنتهية في 31 
ــتــــي تــشــيــر  ديــســمــبــر 2022، والــ
 )بعد 

ً
إلــى أن البنك حقق أربــاحــا

خصم الضرائب( بلغت نحو 36.4 
مــلــيــون ديـــنـــار، بــارتــفــاع مــقــداره 
5.2 ماليين، أي مــا نسبته 16.6 
في المئة، مقارنة مع نحو 31.2 

مليونا في 2021.
وأشــــــار الــتــقــريــر إلــــى أن هــذا 
االرتــــفــــاع يـــعـــزى إلــــى انــخــفــاض 
جملة المخصصات بقيمة أعلى 
مــن انــخــفــاض الــربــح التشغيلي 
لــلــبــنــك، عــلــى الـــرغـــم مـــن ارتـــفـــاع 
ــمــــصــــروفــــات الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة، إذ  الــ
انخفض الربح التشغيلي بنحو 
ــنــــار، بــيــنــمــا كــان  2.5 مــلــيــون ديــ
االنخفاض لجملة المخصصات 

بنحو 8.5 ماليين. 
وفــــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل، انــخــفــض 
إجــمــالــي اإليــــــــرادات التشغيلية 
ــــف ديــــنــــار، أو مــا  بــنــحــو 610 ألـ
نــســبــتــه 0.7 فـــي الــمــئــة، وصــــواًل 
إلى نحو 90.82 مليونا، مقارنة 
بــنــحــو 91.43 مــلــيــونــا، وتــحــقــق 

ذلك نتيجة انخفاض بند صافي 
الربح من استثمارات في أوراق 
مالية بنحو 1.5 مليون ديــنــار، 
وصــــــــواًل إلـــــى 108 آالف ديـــنـــار 
مقارنة بنحو 1.6 مليون، بينما 
ارتفع بند صافي إيرادات التمويل 
بنحو 365 ألفا، وصواًل إلى نحو 
ــقـــارنـــة بــنــحــو  78.01 مــلــيــونــا مـ

77.65 مليونا.
من جهة أخرى، ارتفع إجمالي 
الــمــصــروفــات التشغيلية للبنك 
بــنــحــو 1.9 مــلــيــون ديـــنـــار أو ما 
نسبته 5.3 في المئة، وصواًل إلى 
نحو 37.6 مليون دينار مقارنة 
بــنــحــو 35.7 مــلــيــونــا فـــي نــهــايــة 
2021، بسبب ارتفاع جميع بنود 
المصروفات التشغيلية، وبلغت 
ــالــــي الـــمـــصـــروفـــات  ــمــ نـــســـبـــة إجــ
التشغيلية إلى إجمالي اإليرادات 
التشغيلية نحو 41.4 في المئة 
مـــقـــارنـــة بــنــحــو 39.1 فـــي الــمــئــة 

في 2021. 
ــــة  ــلـ ــ ــمـ ــ لـــــــــــــــــى أن جـ إ ولـــــــــــفـــــــــــت 
 
ً
المخصصات حققت انخفاضا
بــلــغ نــحــو 8.5 مــاليــيــن ديــنــار أو 
ما نسبته 36.7 في المئة، عندما 

بلغت نحو 14.6 مليونا مقارنة 
بنحو 23.1 مليونا، وعليه، ارتفع 
هــامــش صــافــي الــربــح إلـــى نحو 
40.1 في المئة، بعد أن كان نحو 

34.1 في المئة في نهاية 2021.
وأضاف أن إجمالي موجودات 
البنك بلغ نحو 4.712 مليارات 
دينار، بارتفاع بلغ نحو 138.3 
مليونا، أو ما نسبته 3 في المئة، 
مــقــارنــة بــنــحــو 4.573 مــلــيــارات، 
بنهاية عـــام 2021، وســجــل بند 
 بنحو 

ً
ــا ــاعـ ــفـ مــديــنــو تــمــويــل ارتـ

62.9 مــلــيــونــا، وبــنــســبــة 1.9 في 
الــمــئــة، وصــــواًل إلـــى نــحــو 3.405 
ــار )72.3% مــن  ــ ــنـ ــ مــــلــــيــــارات ديـ
ــمــــوجــــودات( مــقــارنــة  إجـــمـــالـــي الــ
بنحو 3.342 مــلــيــارات 73.1 في 
المئة من إجمالي الموجودات(. 

وبــلــغــت نسبة مــديــنــو تمويل 
إلــى إجمالي الــودائــع نحو 86.2 
في المئة مقارنة بنحو 86.9 في 
، بند ودائع 

ً
المئة. وارتفع أيضا

لدى بنك الكويت المركزي بقيمة 
ــار، أو بنسبة  ــنـ 53.9 مــلــيــون ديـ
29.2 في المئة، وصواًل إلى نحو 
238.2 مليونا )5.1 في المئة من 

ــودات( مــقــارنــة  ــوجــ ــمــ إجـــمـــالـــي الــ
بنحو 184.3 مليونا )4.0 في المئة 

من إجمالي الموجودات(. 
وأضــاف: تشير األرقــام إلى أن 
مطلوبات البنك )من غير احتساب 
 
ً
حقوق الملكية( قد سجلت ارتفاعا

بلغت قيمته 118.7 مليون دينار، 
أي ما نسبته 3 في المئة، لتصل 
إلــى نحو 4.045 مــلــيــارات دينار 
مـــقـــارنـــة بــنــحــو 3.926 مــلــيــارات 
ــلـــغـــت نــســبــة  بـــنـــهـــايـــة 2021. وبـ
إجمالي المطلوبات إلى إجمالي 
الموجودات نحو 85.8 في المئة 

في نهاية الفترتين.
وتشير نتائج تحليل البيانات 
الــمــالــيــة إلـــى أن جميع مــؤشــرات 
الربحية ارتفعت مقارنة مع نهاية 
2021، إذ ارتـــفـــع مـــؤشـــر الــعــائــد 
 )ROA( عــلــى مــعــدل الــمــوجــودات
إلـــى نــحــو 0.8 فــي الــمــئــة مــقــارنــة 
ــة، وارتـــفـــع  ــئـ ــمـ ــي الـ بــنــحــو 0.7 فــ
مؤشر العائد على معدل حقوق 
المساهمين الخاص بمساهمي 
الــبــنــك )ROE( إلـــى نــحــو 7.6 في 
 بنحو 6.9 في المئة. 

ً
المئة قياسا

، مــؤشــر العائد 
ً
وارتــفــع أيــضــا

 )ROC( عــلــى مـــعـــدل رأس الـــمـــال
إلــى نحو 14.9 في المئة مقارنة 
بــنــحــو 13.7 فـــي الــمــئــة. وبــلــغــت 
ربحية السهم الواحد )EPS( نحو 
13.0 فــلــســا مــقــابــل 10.9 فــلــوس 
في 2021. وبلغ مؤشر مضاعف 
السعر/ ربحية السهم )P/E( نحو 
21.8 ضعفا مقارنة مع نحو 28.3 
ضعفا )أي تحسن(، نتيجة ارتفاع 
ربــحــيــة الــســهــم بــنــحــو 19.3 في 
المئة مقابل انخفاض سعر السهم 

بحدود 8.1 في المئة. 
وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ 
القيمة الدفترية )P/B( نحو 1.5 
ــــرة فــي  ــــان 1.6 مـ ــرة، بـــعـــد أن كـ ــ مــ
نهاية 2021. وأعــلــن البنك نيته 
توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 في 
المئة من القيمة االسمية للسهم، 
أي ما يعادل 8 فلوس لكل سهم 
وعــدم توزيع أسهم منحة، وهذا 
 
ً
ــائــــدا ــقـــق عــ يـــعـــنـــي أن الـــســـهـــم حـ
 بلغت نسبته نحو 2.8 في 

ً
نقديا

المئة على سعر اإلقفال في نهاية 
ديسمبر 2022 والبالغ نحو 284 

فلسا.
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تعاون بين »زين« و»هواوي« لتسريع عملية 
تطوير شبكات الجيل الخامس الخضراء

بحثتا تحسين كفاءة استهالك الشبكة للطاقة والبنى التحتية 

أعلنت شــركــة زيــن تعاونها 
مع »هــواوي«، الشركة العالمية 
ــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا،  ــ الــــــرائــــــدة فـ
ــــاق مــــبــــادرة طــويــلــة األمـــد  إلطـ
لتسريع تطوير شبكات الجيل 
الخامس 5G الخضراء والبنى 
الــتــحــتــيــة الـــمـــســـتـــدامـــة بــقــطــاع 
ــيــــا  االتـــــــــصـــــــــاالت وتــــكــــنــــولــــوجــ
الــــمــــعــــلــــومــــات، بـــحـــيـــث تــســعــى 
الـــشـــركـــتـــان إلــــى بـــنـــاء شــبــكــات 
 إلى 

ً
خضراء مستدامة استنادا

تــقــنــيــات جــيــل 5.5G لتحقيق 
أهدافهما المستدامة المشتركة 
لــمــواجــهــة تغير الــمــنــاخ. وأتــى 
إعان هذا التعاون على هامش 
فـــعـــالـــيـــات الـــمـــؤتـــمـــر الــعــالــمــي 
للجوال )MWC 2023( في مدينة 

برشلونة اإلسبانية. 
وعـــــــلـــــــى مــــــــــــدى الــــــســــــنــــــوات 
ــت »زيــــــــــــن«،  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ الـــــســـــابـــــقـــــة، أطـ
باعتبارها إحدى أكبر مشغلي 
االتصاالت بالمنطقة، مجموعة 
واسعة من المبادرات والجهود 
ــة تـــغـــيـــر الــــمــــنــــاخ فــي  ــهـ ــمـــواجـ لـ
قــطــاع االتــــصــــاالت، وأصــبــحــت 
 في 

ً
»هـــواوي« – الــرائــدة عالميا

تقنيات االتصاالت وتكنولوجيا 
ــرز  ــ ــات – إحـــــــــدى أبــ ــومــ ــلــ ــعــ ــمــ الــ
الشركاء االستراتيجيين لـ »زين« 
فــي جهودها لإلسهام بتقليل 
آثار تغير المناخ، ومساعدتها 
ــنــــى الــتــحــتــيــة  ــبــ ــاء الــ ــ ــنـ ــ ــلــــى بـ عــ

الخضراء. 
وفـــي عـــام 2023، ستتعاون 
»زيـــــــــن« مـــــع »هــــــــــــواوي« بــشــكــل 

وثيق لبحث وتحديد مؤشرات 
KPIs( خــــاصــــة بــتــغــيــر  أداء )
ــنـــاخ، الـــتـــي ســتــرتــكــز حــول  ــمـ الـ
 من 

ً
ــربـــون تـــدريـــجـــيـــا ــكـ إزالــــــة الـ

البنية التحتية للشبكة بشكل 
ثابت، كما سيتعاون الشريكان 
لتسريع عملية تطوير شبكات 
الجيل الخامس 5G الخضراء 
وإطاق تقنيات مبتكرة تسهم 
في بناء بنية تحتية مستدامة 
لاتصاالت وتقنية المعلومات. 
وفي تعليقها على التعاون، 
قالت إيمان الروضان، الرئيس 
التنفيذي لـ »زين الكويت«: »في 
عام 2021، شاركت )زين( في قمة 
هواوي للطاقة الرقمية للتأكيد 
ــفــــنــــا مــــــن مـــواجـــهـــة  ــى مــــوقــ ــلــ عــ
تـــداعـــيـــات أزمــــة تــغــيــر الــمــنــاخ، 
 
ً
ونستمر اليوم بهذه الرحلة معا
لتعزيز رؤيتنا االستراتيجية 
الــمــشــتــركــة فــــي مــعــالــجــة هـــذه 

القضية المهمة«. 
وأضـــافـــت الــــروضــــان: »عــلــى 
الساحة اإلقليمية، قامت شركات 
ــدة، مــثــل )زيــــن( و)هـــــواوي(،  ــ رائـ
ــاع فــــــي تــبــنــي  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ ــادة الـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ بـ
الــمــمــارســات الــمــســتــدامــة، لكن 
يبقى بــذل المزيد مــن الجهود 
 لتقليل بصمتنا 

ً
 ضروريا

ً
أمــرا

البيئية بشكل أكــبــر، مــن خال 
تقليل اعــتــمــادنــا عــلــى الــوقــود 
األحفوري، وتخفيض استهاك 
الــــــطــــــاقــــــة، واعــــــتــــــمــــــاد مــــبــــادئ 
التصميم البيئية، والتخلص 
ــن الــــنــــفــــايــــات اإللـــكـــتـــرونـــيـــة،  ــ مـ

وتـــبـــنـــي الـــنـــظـــام الـــــدائـــــري فــي 
ســلــســلــة الــقــيــمــة الــخــاصــة بــنــا، 
ــر تـــرشـــيـــد  ــ ــيــ ــ ــدابــ ــ وتــــطــــبــــيــــق تــ
الــمــيــاه والـــكـــهـــربـــاء، ومــعــالــجــة 
آثــــــار عــمــلــيــاتــنــا عـــلـــى الــتــنــوع 
الــبــيــولــوجــي، مــع الــتــأكــيــد على 
أن خــطــطــنــا وأنــشــطــتــنــا تتسم 
بالشمولية، وقــد استندنا إلى 
مــنــظــومــة شـــراكـــاتـــنـــا لــتــســريــع 
لنا نحو االقتصاد المحايد  تحوُّ
للكربون، فمواجهة تغير المناخ 
أولوية قصوى بالنسبة إلينا«. 
وفــي تعليقه على الــتــعــاون، 
قـــــــــــال ســــتــــيــــفــــن يـــــــــــي، رئــــيــــس 
»هواوي الشرق األوسط وآسيا 
الـــوســـطـــى«: »تـــؤمـــن )هــــــواوي(، 
ــنـــاخ  ــيـــر الـــمـ ــأن تـــغـ ــ ــ وبــــــشــــــدة، بـ
ــدة،  ــديــ يــــــــؤدي إلــــــى مـــخـــاطـــر عــ
مثل ازديــــاد حــدة الفيضانات، 
ــاط هــطــول  ــمــ ــي أنــ ــيــــرات فــ وتــــغــ
األمـــــــطـــــــار، وارتـــــــفـــــــاع درجـــــــات 
الحرارة، وارتفاع منسوب مياه 
البحار، وتحمض المحيطات، 
وارتـــفـــاع أســعــار الــمــواد الــخــام 
ــكـــون  ــتـ ــة، وسـ ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ وتــــعــــرفــــة الـ
هناك آثار لهذه المخاطر، ليس 
ــنـــوع  ــتـ ــلـــى الـــمـــجـــتـــمـــعـــات والـ عـ
الــبــيــولــوجــي فــحــســب، بــل على 
أصـــــــول الــــشــــركــــات والـــنـــفـــقـــات 
الرأسمالية وتكاليف التشغيل 

.»
ً
واإليرادات أيضا

وتابع ستيفن يي: »للتخفيف 
ــذه الـــمـــخـــاطـــر، مــن  ــ ــدة هـ ــ مــــن حـ
الـــضـــروري أن تــقــوم الــشــركــات 
بتبني الممارسات المستدامة، 

وتخفيض بصمتها الكربونية 
للحد مــن االحــتــبــاس الــحــراري 
للمستوى الــمــوصــى بـــه، وهــو 
1.5 درجــــة مــئــويــة، مــقــارنــة مع 
ــــورة  ــثـ ــ ــل الـ ــبــ ــا قــ ــ ــات مــ ــويــ ــتــ مــــســ
ــن(  ــ ــ ــز )زيـ ــيــ ــركــ الــــصــــنــــاعــــيــــة، وتــ
عــلــى اســتــراتــيــجــيــات التطوير 
األخـــضـــر، مــثــل اعــتــمــاد حــلــول 
تــــرشــــيــــد الـــــطـــــاقـــــة واألنــــظــــمــــة 
الـــذكـــيـــة لــلــبــنــى الــتــحــتــيــة، هي 
خــطــوة إيــجــابــيــة نــحــو تحقيق 
 
ً
هـــذا الــهــدف، وبــكــونــهــا شريكا

ـــ )زيــــــن(، تــلــتــزم   لـ
ً
اســتــراتــيــجــيــا

ــواوي( بــدعــم هــــذه الــجــهــود  ــ ــ )هـ
للتطوير األخضر والمستدام«. 
ــن »زيـــــــــن«  ــ ــ ــل مـ ــ ــ وســـــتـــــقـــــوم كـ
و»هــــواوي« بتعزيز تعاونهما 
فــــي مـــنـــتـــجـــات الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــة  ــاقـ ــطـ الـــــخـــــضـــــراء، وحـــــلـــــول الـ
الشمسية الهجينة، وابتكارات 
الـــذكـــاء االصــطــنــاعــي الحافظة 
لــلــطــاقــة، وســتــطــلــق الــشــركــتــان 
مبادرة طويلة األمد لبناء شبكة 
خــضــراء مــســتــدامــة باستخدام 

 .5.5G تقنيات
وتضع »زيــن« مواجهة تغير 
الــمــنــاخ ضــمــن إحـــدى ركــائــزهــا 
ــع الســتــراتــيــجــيــة الــشــركــة  ــ األربـ
ــة، وهـــــــي مـــلـــتـــزمـــة  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــــاسـ لـ
بتخفيض استهاكها للطاقة 
وتقليل انبعاثاتها على مستوى 
ســلــســلــة الــقــيــمــة الــخــاصــة بها 
بأكملها، بتحسين األداء البيئي 
الـــخـــاص بــمــكــان الــعــمــل ونــشــر 

التوعية بالرعاية البيئية. 

الروضان وستيفن يي يتوسطان فريق اإلدارة التنفيذية من »زين« و»هواوي«

»stc« تشارك في منتدى تكنولوجيا 
الموارد البشرية - مينا 2023

شاركت شركة االتصاالت الكويتية stc، في 
مــنــتــدى تــكــنــولــوجــيــا الـــمـــوارد الــبــشــريــة- مينا 
2023، الحدث األكبر من نوعه في مجال الموارد 
البشرية على مستوى المنطقة، الــذي ُعقد في 
ــارات، وجــمــع كــبــار الــخــبــراء وصناع  ــ دبـــي- اإلمـ
ــرار فـــي قــطــاع الــــمــــوارد الــبــشــريــة، مـــن أجــل  ــقـ الـ
مناقشة أحـــدث االتــجــاهــات واالبــتــكــارات التي 
تشكل الصناعة المستقبلية في منطقة الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا. 
ــتــــدى،  ــنــ ــمــ ــة stc فــــــي الــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ ــتــــمــــاشــــى مـ تــ
ــمــــوارد  الــمــتــخــصــص بـــمـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا الــ
البشرية فــي الــشــرق األوســـط وشــمــال إفريقيا 
لـــعـــام 2023، مـــع الــتــزامــهــا الــمــســتــمــر بــتــعــزيــز 
البيئة الصحية لموظفيها، وبحث المستجدات 
واألســالــيــب الــجــديــدة الــتــي تسهم فــي تبسيط 
ــمــــوارد الــبــشــريــة، وتــعــزيــز تــجــربــة  عــمــلــيــات الــ

الموظف بشكل عام.
ــنــــوات  ــا فـــــي الــــســ ــاتــــهــ ــــاح مــــشــــاركــ ــــجـ بــــعــــد نـ
 
ً
الــســابــقــة، أســهــمــت stc فـــي هـــذا الـــحـــدث جنبا
إلـــــــى جــــنــــب مـــــع قــــــــادة الــــصــــنــــاعــــة فـــــي تــــبــــادل 
األفــكــار واالســتــراتــيــجــيــات القيمة لاستفادة 
مــن التكنولوجيا الــتــي مــن شأنها دفــع عجلة 
النمو وتطوير ثقافة العمل اإليجابي. وبفضل 
ُســمــعــتــهــا فـــي تــقــديــم مــحــتــوى عــالــي الـــجـــودة، 
 
ً
 أساسيا

ً
أصبحت قمة HR Tech MENA حدثا

لخبراء الموارد البشرية وقادة التكنولوجيا في 
جميع أنحاء المنطقة.

وشــــارك الــمــهــنــدس أحــمــد الــحــمــاد، الرئيس 
التنفيذي لقطاع الــمــوارد البشرية بـــ stc، في 
إحدى الجلسات النقاشية التي شهدتها القمة 
بــعــنــوان »الـــقـــادة الــرقــمــيــون: مستقبل الــمــوارد 

البشرية في عالم تحركه البيانات«. 
وتــطــرق الــحــمــاد خـــال الــجــلــســة الــنــقــاشــيــة، 
وبمشاركة أعضاء اللجنة اآلخرين، إلى تأثير 
ــخــــاص فـــي خــلــق عـــالـــم جــديــد  تــحــلــيــات األشــ
داخل نطاق العمل، كما استعرض االتجاهات 
الرئيسية التي تشكل مستقبل الموارد البشرية 

فــي منطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا، 
ومــقــدار التنقل واالســتــقــالــيــة والــمــرونــة التي 
يمكن للمنظمة منحها إلــى موظفيها، وكيف 
تساعد التكنولوجيا قادة الموارد البشرية في 

إدارة القوة العاملة بمنظور متباين. 
ــارك الـــحـــمـــاد رؤيـــتـــه  ــ ــذا الــــصــــدد، شــ ــ ــــي هـ وفـ
حـــول تــأثــيــر اســتــراتــيــجــيــات الـــمـــوارد البشرية 
الــمــبــنــيــة عــلــى الــبــيــانــات فـــي دفــــع نــمــو أعــمــال 
شركة stc وكيفية تحقيق التمكين المستدام 
وتعزيز تجربة الموظف. فعندما يتعلق األمر 
بتعزيز ثقافة العمل الديناميكية، فقد عززت 
stc بيئة مــدفــوعــة بــــاألداء مــن خـــال مــبــادرات 
نمو الموظفين وبــرامــج المكافآت الــتــي تميز 

الموظفين بناًء على أدائهم. 
ــذا الـــمـــجـــال،  ــ ــلـــى صــعــيــد دور stc فــــي هـ وعـ
فقد تمكنت مــن تعزيز هــذه الثقافة مــن خال 
االســتــراتــيــجــيــة الــرقــمــيــة الـــداخـــلـــيـــة لــلــشــركــة، 
والتي مكنت الموظفين من أن يكونوا منتجين 
ومتعاونين. كما تــم تصميم عملية وتطوير 
ثــقــافــة إدارة األداء فــي stc بــنــاًء عــلــى معايير 
قابلة للقياس للموظفين ومواءمة أدوارهم مع 
االستراتيجية المؤسسية للشركة. لذلك، فإن 
 
ً
إحــســاس كــل مــوظــف بالهدف يرتبط ارتباطا
 بــأدائــه ورضـــاه الوظيفي وقــدرتــه على 

ً
وثــيــقــا

تلبية احتياجات عماء stc ضمن بيئة داعمة 
تتيح النمو المستدام.

من جهته، أكد الحماد أن مشاركة الموظفين 
تعتمد بشكل كبير عــلــى تــزويــدهــم بــــاألدوات 
ــارات  ــهــ ــمــ ــعــــزز مـــهـــاراتـــهـــم الـــفـــنـــيـــة والــ ــتــــي تــ الــ
الشخصية. وتتماشى هــذه الفكرة مــع إحــدى 
الــركــائــز األســاســيــة فــي اســتــراتــيــجــيــة الــمــوارد 
الــبــشــريــة، والــتــي تــركــز عــلــى خــلــق ثــقــافــة عمل 
قائمة على تنمية قدرات الموظفين وتطويرهم 
الـــذاتـــي، بــهــدف تمكينهم مـــن تــحــقــيــق أقــصــى 
إمكاناتهم، من خال توفير العديد من الفرص 
للتعلم والتقدم بما يجسد التزام الشركة تجاه 

موظفيها على المدى الطويل.

أحمد الحماد خال مشاركته في الجلسة النقاشية مع نظرائه من قياديي الموارد البشرية

KIB يقدم ندوة حول أسس االستثمار والتقييم 
العقاري في كلية العمارة بجامعة الكويت

 الـــــــــــتـــــــــــزامـــــــــــه 
ً
مـــــــــــــــــــواصـــــــــــــــــــا

بــاســتــراتــيــجــيــة تــطــويــر أجــيــال 
المستقبل وتــطــويــر خبراتهم، 
 ،)KIB( م بنك الكويت الدولي قدَّ
 بــاإلدارة العقارية، ندوة 

ً
ممثا

علمية في كلية العمارة بجامعة 
الـــكـــويـــت، تــلــبــيــة لــدعــوتــهــا من 
أجــل مناقشة أســس االستثمار 
والتقييم العقاري بمقر الجامعة 
فــــي الـــعـــديـــلـــيـــة، بـــحـــضـــور عـــدد 
ــتـــدريـــس  مــــن أعــــضــــاء هـــيـــئـــة الـ
بالجامعة ومجموعة من طاب 

وطالبات الكلية. 
وقـــام كــل مــن المهندس فهد 
الصالح، مدير قسم االستشارات 
العقارية وتطوير المنتجات في 
اإلدارة الــعــقــاريــة، والــمــهــنــدس 
باسل سالم، مهندس مقيم عقار 
أول بــقــســم الــتــقــيــيــم الـــعـــقـــاري، 
بــنــقــل خــبــراتــهــمــا ومــعــرفــتــهــمــا 
الــتــقــنــيــة فـــي الــمــجــال الــعــقــاري 

للمشاركين من طاب وطالبات 
الجامعة.

ــذة  ــبـ ــنـ ــت الــــــــنــــــــدوة بـ ــحــ ــتــ ــتــ افــ
عـــن تـــاريـــخ الــبــنــك فـــي الــمــجــال 
العقاري، والتي تمتد منذ نشأته 
 
ً
م الصالح شرحا عام 1973، إذ قدَّ

لــمــعــنــى االســـتـــثـــمـــار الـــعـــقـــاري، 
وتـــحـــدث عـــن أبــــرز خــصــائــصــه، 
إضافة إلى استعراض مجموعة 
من األمثلة عن كيفية االستثمار 
 
ً
ــارات، مــحــلــيــا ــ ــقـ ــ ــعـ ــ فــــي ســـــوق الـ

. وأوضــــــــــح لــلــطــلــبــة 
ً
وعــــالــــمــــيــــا

أهــمــيــتــهــا كــــواحــــدة مــــن أفــضــل 
األصول الملموسة التي تحافظ 
على استقرارها، وتعتبر محل 
ــع غــيــرهــا  ــة مــ ــارنـ ــقـ اســــتــــدامــــة مـ
ــم الـــتـــغـــيـــرات  ــ مــــن األصـــــــــول، رغــ
والظروف المختلفة التي تطرأ 

عليه باستمرار.
ونــاقــش الــصــالــح كــل أشــكــال 
الفروقات بين أنــواع العقارات، 

مــثــل: السكن الــخــاص، والسكن 
االستثماري، والمباني التجارية 

والمجمعات، وغيرها.
وقــــام بتسليط الــضــوء على 
ــات اإلداريــــــــــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ســـلـــســـلـــة الـ
والتمويلية المختلفة، والهادفة 

إلى تطوير القطاع العقاري في 
الكويت، من خال التركيز على 
واحـــدة مــن أبــرز تلك الخدمات، 
وهـــي التقييم الــعــقــاري، والــتــي 
ــارات  ــ ــقــ ــ ــعــ ــ ــ تــــشــــمــــل مــــعــــايــــنــــة ال
ــمــــاء، وإنــــــجــــــاز دراســـــــــات  ــعــ ــلــ لــ
الجدوى االقتصادية للمشاريع، 
وتــحــديــد اإليـــجـــارات لــلــوحــدات 
 عن 

ً
العقارية المختلفة، فــضــا

تــقــديــر تكلفة اإلنـــشـــاء، وتقديم 
االســتــشــارات والــتــقــاريــر الفنية 
لمختلف الــمــشــاريــع الــعــقــاريــة، 
ومــتــابــعــة تــنــفــيــذهــا، ومـــراحـــل 

إنجازها. 
مـــن جــانــبــه، تــطــرق م. بــاســل 
سالم إلــى بعض العوامل التي 
قــد تؤثر بشكل مباشر أو غير 
مــبــاشــر عــلــى قــيــمــة الـــعـــقـــارات، 
 أن هـــــنـــــاك عــــوامــــل 

ً
مـــــوضـــــحـــــا

طــبــيــعــيــة وتــنــظــيــمــيــة، وعــوامــل 
.
ً
اقتصادية واجتماعية أيضا

فهد الصالح

»هواوي« 
ملتزمة 
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»زين« في 

التحول نحو 
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ستيفن يي

نستند إلى 
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االقتصاد 
المحايد 
للكربون

الروضان

 للمجلس االستشاري
ً
الحساوي رئيسا

ألمناء جمعيات المصارف العربية
ــار الــــدكــــتــــور حــمــد  ــيـ ــتـ ــم اخـ تــ
الحساوي أول رئيس للمجلس 
االستشاري لألمناء العامين في 
جــمــعــيــات الــمــصــارف الــعــربــيــة، 
وحصل على جائزة عــام 2023 
لــألمــنــاء والـــمـــديـــريـــن الــعــامــيــن 
لجمعيات المصارف في الدول 

العربية.
وصــــــــــرح اتــــــحــــــاد مــــصــــارف 
الكويت عن مشاركة األمين العام 
د. حمد الحساوي في اجتماع 
ــاء والـــمـــديـــريـــن الــعــامــيــن  ــنــ األمــ
لجمعيات واتحادات المصارف 
العربية، وملتقى إدارة األزمات 
المصرفية واالستدامة المالية، 
بحضور األمــيــن الــعــام التحاد 
المصارف العربية، وسام فتوح، 
وعــضــو مجلس إدارة االتــحــاد 
ــار فــي  ــمـ ــثـ ــتـ رئـــيـــس لــجــنــة االسـ
االتـــحـــاد، رئــيــس مجلس إدارة 
الــبــنــك الــــدولــــي الــشــيــخ محمد 

جراح الصباح.
وأكـــــد الـــحـــســـاوي أن »هــنــاك 
 من 

ً
 كـــبـــيـــرا

ً
ــا ــمــ ثــقــة عــالــيــة ودعــ

الــســيــاســات الــنــقــديــة الـــصـــادرة 
عن بنك الكويت المركزي، وكل 
ما يتعلق بالهيكلة االقتصادية 
ــــد تـــركـــيـــز  ــــوجـ ــا يـ ــمــ ــة، كــ ــ ــدولـ ــ ــلـ ــ لـ

واهتمام كبير من الدولة والبنك 
المركزي في تحقيق هذا النجاح 

 .»
ً
دائما

واعتبر أن »القطاع المصرفي 
 فــــي ظــل 

ً
الـــكـــويـــتـــي خـــصـــوصـــا

وجـــود الــســيــاســات والتعاميم 
الخاصة ببنك الكويت المركزي 
فـــي تــوجــيــه الــقــطــاع والــحــرص 
عـــلـــى الــتــطــبــيــقــات والــمــعــايــيــر 
المطلوبة قــد أبلى بــاء حسنا 
 إلى 

ً
في الفترة الماضية« مشيرا

أنه خال األزمة المالية العالمية 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا فــــي 2008 كـــان 
للبنوك الكويتية، بتوجيه من 
البنك الــمــركــزي، دور كبير في 
الــمــحــافــظــة عــلــى اســتــقــرار هــذا 

القطاع. 
وأضاف أن »القطاع المصرفي 
الكويتي اليوم هو قطاع متنام 
وناجح ولديه ربحية متميزة، 
ورغــم األزمـــات التي مــررنــا بها 
ــن جــائــحــة كــــورونــــا وغــيــرهــا  مـ

ــاح  ــزال الــقــطــاع يــحــقــق األربــ ــ اليـ
ويسجل نسبة نمو مقبولة على 

المستوى العالمي«.
ــاوي إن دولــــة  ــســ ــحــ وقـــــــال الــ
الكويت أعطت نموذجا ممتازا 
لـــلـــخـــروج مــــن األزمــــــــــات، نــظــرا 
لكونها نــمــوذجــا للحلول غير 
ــة  الــتــقــلــيــديــة. وأضــــاف أن األزمـ
اللبنانية هــي أزمــة ثقة، داعيا 
الــــحــــكــــومــــة إلــــــــى وضــــــــع خــطــة 

الستعادة هذه الثقة.

الحساوي في لقطة جماعية مع الجائزة
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منحت مجلة غلوبل فاينانس العالمية 
بنك الكويت الوطني جائزة أفضل بنك على 
مستوى الكويت في مجال خدمات الخزينة 
وإدارة الــنــقــد لــعــام 2023، وذلــــك مـــن خــال 
االســتــبــيــان الــســنــوي الـــذي شـــارك فــيــه مئات 
الـــخـــبـــراء والــمــحــلــلــيــن وكـــبـــار الــمــســتــشــاريــن 
والــمــديــريــن التنفيذيين لكبريات الشركات 

حول العالم. 
واستندت »غلوبل فاينانس« في تصنيف 
ــات الـــخـــزيـــنـــة وإدارة  ــدمــ أفـــضـــل مـــــــزودي خــ
الــنــقــد إلـــى مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن المعايير 
الموضوعية بما فيها: الربحية، والحصة 
ــــاء، واألســـــعـــــار  ــمـ ــ ــعـ ــ ــة، وخـــــدمـــــة الـ ــيــ ــوقــ ــســ الــ
الــتــنــافــســيــة، والــمــنــتــجــات الــمــبــتــكــرة، ومــدى 
نجاح مزودي خدمات الخزينة وإدارة النقد 
في التفوق على منافسيهم بتقديم الخدمات 

األساسية.
وأعلنت »غلوبل فاينانس« الفائزين بأفضل 
مـــزودي خــدمــات الخزينة وإدارة النقد على 
مستوى 72 دولة و7 مناطق جغرافية مختلفة 
على مستوى العالم عبر 4 فئات في إفريقيا، 
وآسيا والمحيط الهادئ، وأوروبــا الوسطى 
ــة، وأمـــيـــركـــا الـــاتـــيـــنـــيـــة، والـــشـــرق  ــيـ والـــشـــرقـ
األوسط، ومنطقة الشمال، وأميركا الشمالية 

وأوروبا الغربية. 
وتــأتــي جــوائــز هــذا الــعــام وســط استمرار 
مشكات ساسل التوريد ومواجهة العالم 
لشبح التضخم، حيث أصبحت اإلدارة الذكية 
للنقد وخدمات الخزينة أكثر أهمية من أي 
وقــت مــضــى، كما تــكــّرم الــجــوائــز المنظمات 
الــتــي تــخــدم عــمــاءهــا عــلــى أفــضــل وجـــه في 

أوقات عدم اليقين.
ووقع االختيار على بنك الكويت الوطني 
ــنـــوك عـــلـــى مــســتــوى  ــبـ ــن أفـــضـــل الـ ــد مــ كــــواحــ
العالم، وأحد أفضل البنوك في منطقة الشرق 
األوســط، وذلك لتوفيره خدمات إدارة النقد، 

إلــى جانب بنوك ومؤسسات مالية عالمية 
 Sociétéو BBVAوCitibank ــبـــرى مـــثـــل كـ

 .Générale
ويــشــّكــل الــفــوز بــهــذه الــجــائــزة الــمــرمــوقــة 
 
ً
 عــلــى ريــــــادة الــبــنــك مــحــلــيــا

ً
ــدا ــديــ  جــ

ً
ــيـــدا ــأكـ تـ

 في تقديم أفضل الحلول المصرفية 
ً
وإقليميا

المبتكرة لــعــمــائــه، حــيــث يجني »الــوطــنــي« 
ثمار استثماراته الضخمة في تطوير بنيته 
التحتية، وذلــك بهدف تقديم خدمات عالية 
الجودة لعمائه، وذلك إلى جانب استثماراته 
في كوادره البشرية التي تعّد أفضل الكفاءات 

المصرفية.
ويشّكل هــذا التقدير شــهــادة على العمل 
الدؤوب والتفاني من قبل فريق عمل مجموعة 
الخزينة، الذي يعمل با كلل لتنفيذ المبادرات 
التي تهدف إلى تحسين كفاءتنا التشغيلية 

وخدمة عمائنا على أكمل وجه. 
وتــــواصــــل مــجــمــوعــة الــخــزيــنــة لــعــب دور 
حاسم في العمل على ضمان إدارة الموارد 
 
ً
المالية للبنك بفعالية وكفاءة عالية، وأيضا

الــمــســاعــدة عــلــى تقليل الــمــخــاطــر، وتعظيم 
العوائد، إضافة إلى المساهمة في دعم النمو 

المستقبلي للبنك.
 إلــى أن »الــوطــنــي« أحــد البنوك 

ً
واســتــنــادا

الرائدة في المنطقة، فإنه يواصل االستفادة 
من نقاط قوته كاعب رئيسي عالمي وفهمه 
العميق لألسواق لتقديم منتجات وخدمات 
عالية الــجــودة لعمائه، إضــافــة إلــى توفير 
 لدعم عمائه في 

ً
حلول الخزينة األكثر تطورا

الكويت والمنطقة.
وتعمل مجموعة الخزينة باستمرار على 
تطوير أنظمتها التقنية وبنيتها التحتية، 
بــهــدف خــفــض الــتــكــالــيــف واالرتـــقـــاء بخدمة 
ومستوى رضا العماء، إضافة إلى أن تطوير 
البنية التحتية الرقمية لمجموعة الخزينة، 
خــــال الـــســـنـــوات الــمــاضــيــة، مــّكــن الــبــنــك من 
ة ودقــة للسيولة، إلى جانب  إدارة أكثر كفاء
التحوط من مخاطر تقلبات أسعار الفائدة، 
وكــذلــك الــتــعــّرض لــلــعــمــات األجــنــبــيــة، وهــو 
ما دعم اتخاذ قــرارات مستنيرة بشأن إدارة 
النقدية واستخدام أكثر فعالية لموارد البنك 

لتحسين ربحيته. 
ُيذكر أن الحضور اإلقليمي والعالمي لبنك 
الكويت الوطني يسهم في تعزيز قدراته على 
خدمة كبار العماء على المستويين اإلقليمي 
ــداف مــجــمــوعــة  ــ ــ ــا يـــدعـــم أهـ ــالـــمـــي، وبـــمـ والـــعـ
الــخــزيــنــة نــحــو تــنــويــع الـــقـــاعـــدة الــتــمــويــلــيــة 

للمجموعة.
وتعمل مجموعة الخزينة، بشكل دؤوب، 
على تنمية قاعدة العماء العالمية، وتواصل 
السعي إلــى تطوير المنصات اإللكترونية 
ــلـــبـــي كــل  ــتـ ــة لـ ــيــ ــبــ ــنــ لــــــتــــــداول الــــعــــمــــات األجــ
احتياجات عماء البنك، إضافة إلــى توفير 
حــلــول الــتــحــوط والــمــنــتــجــات االســتــثــمــاريــة 
التي تلّبي االحتياجات الخاصة للعماء، مع 

توسيع نطاق المنتجات االستثمارية. 
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»األهلي - مصر« يربح 1.7 مليار جنيه في 2022 
• معرفي: استراتيجية البنك الحكيمة ذات النهج الحذر عززت مكانته في السوق المصرفي المصري

• السالوي: النمو غير المسبوق على مستوى األداء والربحية يؤكد قوة مركزنا المالي
أشاد معرفي بالدور الريادي 

الذي يؤديه البنك المركزي 
المصري والحكومة المصرية 
بتوجيهاتهما ومبادراتهما 
المستمرة، وتكثيف الجهود 

لدعم القطاع المصرفي، والتي 
قامت بدورها بتجاوز األزمات 

االقتصادية والصمود أمام 
التحديات العالمية.

أعلن البنك األهلي الكويتي - 
 في 

ً
مصر، أحد أسرع البنوك نموا

السوق المصرفي المصري، الذي 
حقق نتائج مالية قوية بنهاية 
ديــســمــبــر 2022، حــيــث ضــاعــف 
البنك صافي األربــاح ليصل إلى 
1.7 مليار جنيه في نهاية 2022، 
مقارنة بـ833 مليونا بنهاية العام 
السابق، وبلغ صافي الدخل من 
الــعــائــد 2.7 مــلــيــار، مــقــارنــة بــــ2.1 
مليار عــام 2021، بــزيــادة قدرها 
29.1%، كما نما صافي األربــاح 
الــتــشــغــيــلــيــة لــيــبــلــغ 2.2 مــلــيــار، 
بزيادة قدرها 26.3% مقارنة بـ1.7 

مليار بنهاية عام 2021.
ووفقا للنتائج المعلنة للبنك 
األهــلــي الــكــويــتــي – مــصــر، شهد 
إجمالي األصــول ارتفاعا بنسبة 
قــدرهــا 33.2% ليصل إلـــى 75.6 
مــلــيــار جــنــيــه، مــقــارنــة بميزانية 
البنك عــن الــعــام الــســابــق، والتي 
بلغت 56.8 مليارا، وزاد إجمالي 
ــع الــعــمــاء بــنــســبــة %38.2  ــ ودائــ
لتصل إلـــى 66.2 مــلــيــارا مقارنة 
بـ47.9 مليارا في نهاية 2021، كما 

ارتفع إجمالي محفظة القروض 
بــالــبــنــك بنسبة 29.95% ليصل 
إلــى 35.6 مــلــيــارا، مــقــارنــة بــــ27.4 

مليارا عام 2021.
بهذه المناسبة، أعــرب رئيس 
ــلــــي  ــنــــك األهــ ــبــ مـــجـــلـــس إدارة الــ
الــكــويــتــي - مــصــر عــلــي مــعــرفــي 
ــذه  ــ ــه لـــتـــحـــقـــيـــق هـ ــ ــانـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ عـــــــن امـ
النتائج القوية وبمعدالت النمو 
الملحوظة الــتــي اســتــطــاع البنك 
إنـــجـــازهـــا عــلــى مــســتــوى جميع 
الــمــؤشــرات الــمــالــيــة بنهاية عــام 
2022، بفضل اتباع استراتيجية 
مـــمـــنـــهـــجـــة وخــــطــــط عــــمــــل مـــرنـــة 
تــتــواكــب مـــع مــتــغــيــرات المشهد 
ــادي، وأشــــــــــاد بــــالــــدور  ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
الـــــــريـــــــادي الــــــــذي يـــلـــعـــبـــه الـــبـــنـــك 
الـــمـــركـــزي الـــمـــصـــري والــحــكــومــة 
ــلــــى تـــوجـــيـــهـــاتـــهـــم  الــــمــــصــــريــــة عــ
ومبادراتهم المستمرة وتكثيف 
الجهود لدعم القطاع المصرفي، 
ــتـــي قـــامـــت بــــدورهــــا بــتــجــاوز  والـ
األزمــــات االقــتــصــاديــة والصمود 

أمام التحديات العالمية.
وأكد معرفي أن »استراتيجية 

الــبــنــك األهـــلـــي الــكــويــتــي - مصر 
الحكيمة ذات النهج الحذر تعزز 
من مكانته في السوق المصرفي 
المصري، وإذ أنتهز هذه الفرصة 
ألتـــوجـــه بــالــشــكــر والــتــقــديــر إلــى 
اإلدارة التنفيذية على تفانيهم 
وجــهــودهــم الــتــي بــذلــوهــا طـــوال 
العام، وأخيرا وليس آخرا أتوجه 
بالشكر إلى أعضاء مجلس اإلدارة 
ــمــــاء عــلــى  ــعــ والـــمـــســـاهـــمـــيـــن والــ

ثقتهم المستمرة في البنك األهلي 
الكويتي - مصر«.

نمو غير مسبوق

وتــعــقــيــبــا عــلــى هــــذه الــنــتــائــج 
الــمــالــيــة، قــال الــرئــيــس التنفيذي 
العضو المنتدب في البنك األهلي 
الكويتي - مصر خالد الساوي: 
»نحن نعتز بتحقيقنا أعلى أرباح 

سنوية في تاريخ البنك على مدار 
السنوات السبع الماضية، حيث 
ســجــل الــبــنــك نــمــوا غــيــر مسبوق 
عــلــى مــســتــوى األداء والــربــحــيــة 
خال هذا العام االستثنائي، مما 
يؤكد قوة مركزنا المالي، وبلغت 
أربــــاح الــبــنــك قــبــل الــضــريــبــة 2.2 
مــلــيــار بنسبة نــمــو 70% مقابل 

1.3 مليار عن عام 2021«.
وأكــــــــد الــــــســــــاوي »أن الـــبـــنـــك 
األهلي الكويتي - مصر استطاع 
أن يــخــطــو بــخــطــى ثـــابـــتـــة نــحــو 
النمو المستدام بفضل ما قدمه 
فريق العمل من مستوى متميز 
فــي األداء، ولــهــذا أتــقــدم بالشكر 
لجميع العاملين في البنك األهلي 
الــكــويــتــي - مــصــر عــلــى تفانيهم 
الــمــســتــمــر فــــي الـــعـــمـــل ودعــمــهــم 
لعمائنا في ظل الظروف الراهنة، 
ولم يكن بإمكاننا أن نصل لهذه 
النجاحات بــدون هــذا المستوى 
الـــمـــتـــمـــيـــز مـــــن الــــعــــمــــل الــــــــدؤوب 
والمثابرة والتركيز المستمر على 
تطوير الخطط المستقبلية للبقاء 
ــدارة الــمــنــافــســة بــالــســوق  فـــي صـــ

المصرفي المصري«.
وأوضـــــح أن »الــبــنــك اســتــطــاع 
بــفــضــل األداء التشغيلي الــقــوي 
أن يقف على أرض صلبة تعزيزا 
الســتــراتــيــجــيــتــنــا الـــتـــي مكنتنا 
مــن تجنب المخاطر خــاصــة في 
ــتــــطــــورات الـــتـــي يــشــهــدهــا  ــل الــ ظــ
االقتصاد حاليا، وستظل نظرتنا 
الــمــســتــقــبــلــيــة يــســودهــا الــتــفــاؤل 
بشأن تحسن الوضع االقتصادي، 
ــهـــود الـــمـــبـــذولـــة مــن  بــفــضــل الـــجـ
ــك الــــمــــركــــزي  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ الــــحــــكــــومــــة والـ
ــم الــــــــــدؤوب  ــهــ ــلــ ــمــ الـــــمـــــصـــــري وعــ
لــرســم خــطــة لــلــنــهــوض بالقطاع 

االقتصادي«.
وأشاد »بالدور الريادي الذي 
يلعبه البنك المركزي المصري 
لتكثيف الجهود نحو التحول 
الــرقــمــي، بــمــا يــدعــم أولــويــاتــنــا 
االستراتيجية نحو نشر ثقافة 
ــالــــي، كـــمـــا أطــلــق  ــمــ الـــشـــمـــول الــ
البنك األهــلــي الكويتي - مصر 
سلسلة من المبادرات المصرفية 
الــهــامــة الــتــي تــهــدف إلـــى تلبية 
احتياجات ومتطلبات عمائنا 

من جميع شرائح المجتمع«.

استراتيجية البنك 

وتستمر استراتيجية البنك 
األهلي الكويتي - مصر المرتكزة 
على رفــع مــؤشــرات األداء المالي 
وتــــطــــويــــر مــــــهــــــارات الـــعـــامـــلـــيـــن 
واالرتقاء بمستوى خدمة العماء 
لــتــقــديــم تــجــربــة مــصــرفــيــة تتسم 
بالساسة والمرونة، بما يضمن 
استمرار البنك في تحقيق أهدافه 
الــطــمــوحــة وريــــادتــــه فـــي الــســوق 

المصرفي المصري.
كما أن البنك األهلي الكويتي 
 في دعم 

ً
 كبيرا

ً
– مصر يلعب دورا

القطاعات االقتصادية المختلفة 
لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
والــنــمــو االقـــتـــصـــادي، مـــن خــال 
تــمــويــل الـــمـــشـــروعـــات الــصــغــيــرة 
والــمــتــوســطــة، وتــوفــيــر الــحــلــول 
وأدوات التمويل متعددة األغراض 
التي تتناسب مع احتياجات هذا 
القطاع وتمكن هذه الشركات من 

تحقيق أهدافها التشغيلية.

»الوطني« أفضل بنك في خدمات الخزينة 
وإدارة النقد بالكويت لعام 2023

حصد الجائزة في االستبيان السنوي لمجلة غلوبل فاينانس العالمية

خالد السالوي علي معرفي

»off Road Challenge« الخليج« يختتم منافسات النسخة الثانية من«
أحمد األمير: حريصون على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة ضمن مساعينا لترسيخ االستدامة المجتمعية

بــعــد مــنــافــســات حــامــيــة بين 
المتسابقين استمرت على مدى 
ســاعــات يــوم الجمعة الماضي 
ــقــــة بـــــنـــــيـــــدر، ضـــمـــن  ــنــــطــ فـــــــي مــ
منافسات تحدي الطرق الوعرة 
 off Road Challenge Gulf«
Bank«، أعلنت اللجنة المنظمة 
الفائزين بجوائز السباق، وهم 
ــيـــن، أحـــمـــد  ــتـــرفـ ــــن فـــئـــة الـــمـــحـ مـ
الـــصـــفـــار، ســلــيــمــان الــخــضــري، 
حسن الجارالله، ومن فئة الهواة 
ــراح الــربــيــع، محمد الــســامــر،  جـ
ــا الـــكـــعـــبـــي.ووســـط  ــ مــحــمــد رضـ
أجواء الطقس الرائعة والحضور 
الكثيف مــن الجمهور لمتابعة 
فــعــالــيــات الــنــســخــة الــثــانــيــة من 
الحدث الرياضي األول من نوعه 

فـــي الـــكـــويـــت لــمــحــبــي ســـيـــارات 
ــي، الــــــذي نــظــمــه  ــاعــ ــربــ ــع الــ ــدفــ الــ
بــنــك الــخــلــيــج - بـــالـــتـــعـــاون مع 
شركة Suffix إلدارة الفعاليات 
الرياضية، حرصت العديد من 
المطاعم على التواجد في مكان 

السباق. 

استدامة اجتماعية

ــارك  ــ ــة، بــ ــبــ ــاســ ــنــ ــمــ ــذه الــ ــ ــهــ ــ وبــ
نائب المدير العام لاتصاالت 
الــمــؤســســيــة فــــي بـــنـــك الــخــلــيــج 
أحمد األمير للفائزين حصولهم 
عــلــى جـــوائـــز الــنــســخــة الــثــانــيــة 
مـــن الـــســـبـــاق، وســــط الــمــنــافــســة 
الحامية بين المتسابقين، التي 
تعكس مهارات وقدرات الشباب 
الكويتي في قيادة سيارات الدفع 
الــربــاعــي ومــواجــهــة التحديات 
الطبيعية والصناعية في حلبة 

السباق بكل احترافية. 
وأضاف األمير أنه بالتوازي 
مع تنظيم بنك الخليج فعاليات 
»off Road Challenge« لهواة 
ومحترفي رياضة تحدى الطرق 
الوعرة، حرصنا هذا العام على 
دعــم هـــواة ومحترفي سباقات 
الــســيــارات الــريــاضــيــة مــن خال 
رعــايــة سباق »KTC« الــذي أقيم 
أمس وأمس األول، وبهذا نكون 

 
ً
قـــد ســاعــدنــا الــمــجــتــمــع عــمــومــا
 على قضاء 

ً
والشباب خصوصا

عـــطـــلـــة نـــهـــايـــة أســــبــــوع مــمــيــزة 
يختلط فيها الترفيه بالرياضة.

وتـــــــــــابـــــــــــع أنــــــــــــــه فـــــــــــي إطـــــــــــار 
مسؤولياته المجتمعية، ودعمه 
المتواصل لفئة الشباب، يحرص 
بنك الخليج على تنظيم العديد 
من الفعاليات الرياضية، التي 
توفر للشباب الفرصة لممارسة 
ريــاضــتــهــم الــمــحــبــبــة، والــتــمــتــع 
بشغف التحدي والمنافسة على 

جوائز مالية قيمة.
وذكــــر أن بـــرامـــج االســتــدامــة 
تمثل أحد المرتكزات الرئيسية 
ــة بـــنـــك الــخــلــيــج  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ السـ
2025، التي تعنى بكل النواحي 

المالية والبيئية واالجتماعية، 
بما يساهم في تنمية المجتمع، 
ويعزز ريادته في كل المجاالت، 
ــن خـــــال تــطــبــيــق مـــمـــارســـات  مــ

االستدامة بفاعلية كبيرة.

رعاية الشباب

ــه، أكــــــــد مـــســـاعـــد  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
ــاالت الــمــؤســســيــة  مـــديـــر االتــــصــ
ــج« فــــهــــد الــــشــــراح  ــيــ ــلــ ــخــ فـــــي »الــ
اهتمام البنك برعاية الفعاليات 
الرياضية، لما لها من دور في 
تعزيز اللياقة البدنية والصحية 
لــــلــــشــــبــــاب، والـــــــذيـــــــن يــضــعــهــم 
البنك فــي صلب اهتمامه على 
ــــات ســـــــــــواء مـــن  ــويـ ــ ــتـ ــ ــــسـ عـــــــــدة مـ

حــيــث الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة أو 
االجتماعية.

وأشار إلى أن المشاركين في 
الــســبــاق تــنــافــســوا فــي مواجهة 
تـــضـــاريـــس طــبــيــعــيــة وحـــواجـــز 
صناعية تم تجهيزها، تتراوح 
ــا مـــــــا بـــيـــن  ــهــ ــتــ ــوبــ ــعــ درجـــــــــــة صــ
السهلة والــمــتــوســطــة، إذ جــرى 
إعــداد حلبة المنافسة بالعديد 
مــن الــطــرق الــوعــرة، باستخدام 
الــرمــال والــصــخــور واألحــــواض 
المائية، وغيرها من التحديات 
التي يتوجب على المتنافسين 
ــاة كــل  ــ ــ ــراعـ ــ ــ ــع مـ ــ ــا، مــ ــ ــازهـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اجـ

إجراءات األمن والسامة.
وبين أن السباق يتكون من 
عــدة مــراحــل، كــل مرحلة عبارة 

عــن تحدي طبيعي أو صناعي 
مــخــتــلــف، فـــي حــيــن يــتــم تقييم 
المتسابقين، من حيث السرعة 
والمهارة في اجتياز التحديات 
ــيـــن  ــمـ ــكـ ــحـ مـــــــــن قــــــبــــــل لـــــجـــــنـــــة مـ

متخصصين.

شراكة وتعاون

بدوره، قال مدير عام شركة 
لـــيـــات  لـــفـــعـــا ا رة  Suffix إلدا
الرياضية، أحمد الماجد: »نحن 
فــــخــــورون بـــالـــتـــعـــاون مـــع بنك 
الــخــلــيــج فـــي تــنــظــيــم الــنــســخــة 
الــثــانــيــة مــن الــحــدث الــريــاضــي 
ــه فــــي الــكــويــت  األول مــــن نـــوعـ
 Gulf« لــتــحــدي الــطــرق الــوعــرة

 ،»Bank Off Road Challenge
يــســعــدنــا هـــذا الــنــجــاح الكبير 
الذي شهدته فعاليات المسابقة 
ســــــــــواء مــــــن الــــريــــاضــــيــــيــــن أو 
الجمهور الذي تابع الفعاليات 

بشغف.
ــنـــا  ــتـ ــراكـ وأشـــــــــــار إلـــــــى أن شـ
ــنـــك الـــخـــلـــيـــج فــــي تــنــظــيــم  مــــع بـ
ــة، تــمــتــد  ــيـ ــريـــاضـ الـــفـــعـــالـــيـــات الـ
أكثر من 6 سنوات في »ماراثون 
بـــنـــك الـــخـــلـــيـــج« الـــحـــاصـــل عــلــى 
التصنيف البرونزي من »أبوت 
 
ً
دبليو أم أم«، ضمن 128 سباقا
فقط حــول العالم حصلت على 
هـــــــذا الــــتــــصــــنــــيــــف، الـــــــــذي بــــات 
 على 

ً
 كبيرا

ً
 رياضيا

ً
يمثل حدثا

.
ً
مستوى الكويت سنويا

العمر: »بيتك« يوفر بيئة قوية لتمكين المرأة
خالل حلقة نقاشية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي بجامعة الكويت

شارك بيت التمويل الكويتي 
»بيتك« في حلقة نقاشية نظمها 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
في مبنى »بيت األمم المتحدة«، 
بجامعة الكويت احتفااًل باليوم 

العالمي للمرأة.
وقال رئيس الموارد البشرية 
لــلــمــجــمــوعــة فـــي »بـــيـــتـــك« زيـــاد 
ــه الــــعــــمــــر، إن الـــكـــويـــت  ــلـ ــبـــدالـ عـ
ــواٍت جـــــادة لــدعــم  ــطــ اتـــخـــذت خــ
وتــمــكــيــن الـــنـــســـاء فـــي مختلف 
الــمــجــاالت ضــمــن خــطــة الــدولــة 
لــتــنــفــيــذ الــــهــــدف الـــخـــامـــس مــن 
أهــداف األمــم المتحدة للتنمية 

المستدامة.
وأضــــــاف الـــعـــمـــر، أن تمكين 
المرأة من أولــويــات خطة رؤية 
الكويت 2035 »كويت جديدة«، 
التي تطمح إلى تحويل الكويت 
القــتــصــاٍد مبني عــلــى المعرفة 
مـــــــن خـــــــــال الـــــنـــــهـــــوض بـــــــدور 
القطاع الخاص ليكون المحرك 

األساسي للنمو.
ــح أنـــه »لــلــوصــول إلــى  وأوضــ
هـــذا الــهــدف يــجــب عــلــى الــدولــة 
تـــوفـــيـــر فـــــرص مـــتـــســـاويـــة بــيــن 
الــجــنــســيــن لــيــســاهــمــوا بــشــكــل 
فــعــال فــي تحقيق هــذه الــرؤيــة، 
ــخــــاص  ــلــــقــــطــــاع الــ ــن لــ ــكــ ــمــ ــ إذ ُي
فـــــي الــــكــــويــــت تـــمـــكـــيـــن الــــمــــرأة 
ــتـــمـــاده مــــمــــارســــات تــشــمــل  بـــاعـ
 
ً
 أجورا

َّ
النساء وتضمن منِحِهن

ــاويــــة ونــــــظــــــام مـــكـــافـــآت  ــســ ــتــ مــ
، وحصولهن على فرص 

ً
ُمنِصفا

متساوية في العمل والترقيات، 
ــع الــســيــاســات  ومــــن خــــال وضــ
والبرامج التي من شأنها تعزيز 

المساواة داخل المؤسسة«.
ــتـــوى  ــــى مـــسـ ــلـ ــ وأكـــــــــــد أنـــــــــه عـ
»بــيــتــك«، لــم يكن عــامــل التمييز 

 عــنــد 
ً
ــا ــقــ ــائــ بــــيــــن الـــجـــنـــســـيـــن عــ

اختيار الموظفين المتعاقبين 
في أي منصٍب وظيفي، بل على 
ــــك يــــرّكــــز الــبــنــك  الـــعـــكـــس مــــن ذلـ
على توافر الصفات الضرورية 
لدى كل األفــراد المرشحين من 
الــجــنــســيــن لــلــقــيــام بــواجــبــاتــهــم 

القيادية المطلوبة.

التمكين االقتصادي

ولفت إلى أن »بيتك« كان من 
أوائل مؤسسات القطاع الخاص 
في الكويت، التي سعت لحشد 
الـــجـــهـــود نــحــو تــمــكــيــن الـــمـــرأة 
 أن »بــيــتــك« 

ً
، مــبــيــنــا

ً
اقـــتـــصـــاديـــا

د بتطوير واالستثمار في  تعهَّ
تــلــك الــجــهــود لخلق بيئة عمل 
شاملة لتمكين المرأة، التي من 
 
ً
شأنها أن توفر مــوارد وفرصا
متنوعة، باإلضافة إلــى تنمية 
المهارات وتوفير فرَص تدريب 

مثمرة ومتطورة.
ــــي  ــفـ ــ ــوظـ ــ وأوضـــــــــــــــــــــــح، أن مـ

وموظفات »بيتك« متساوون في 
األجور بغض النظر ما إذا كانت 
أدوراهم الوظيفية متشابهة أو 

مختلفة.

قصص نجاح

ــــرب الــعــمــر عـــن فــخــره إذ  وأعـ
 كبيرة في 

ً
قطع »بيتك« أشواطا

تنفيذ سياسته لتمكين المرأة 
وتّوج إنجازاته بتطبيق أهداف 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

الخاص بتمكين النساء.
ــــك« يــضــمــن  ــتـ ــ ــيـ ــ وأكـــــــــد أن »بـ
المساواة في األجور والمكافآت 
ــن الــــرجــــال  ــ ــيـــه مـ ــفـ لـــكـــافـــة مـــوظـ
والــــنــــســــاء، كـــمـــا يــــحــــرص عــلــى 
تــوفــيــر فــــرص عــمــل مــتــشــابــهــة 
لــلــرجــل والــــمــــرأة لــتــجــنــب عــدم 

التكافؤ.
 
ً
وتــابــع أن الــبــنــك وفـــر فــرصــا
متساوية في التعلم والتدريب 
واكــتــســاب الـــمـــهـــارات، بالتالي 
تتمتع موظفات »بيتك« بفرٍص 

ــة فــــي الـــــوصـــــول إلـــى  ــتـــســـاويـ مـ
المناصب القيادية، كما يوفر 
الــبــيــئــة الــمــنــاســبــة الـــتـــي تلبي 

احتياجاتهن«.
وأوضـــــــح أن بـــيـــت الــتــمــويــل 
الــكــويــتــي يــتــطــلــع إلــــى تــطــويــر 
اســتــراتــيــجــيــات وإجــــــراءات من 
شأنها زيادة تمكين الموظفات 
فــــي »بـــيـــتـــك« مـــمـــا ســيــصــب فــي 
مصلحة الموظفين، والعماء 
وأصحاب المصلحة والمجتمع 

ككل.
 
ً
وذكر أن »بيتك« يملك حاليا

نـــســـبـــة عـــالـــيـــة مــــن الـــمـــوظـــفـــات 
ــه،  ــ ــــروعـ ــلـــن فـــــي فـ الـــــاتـــــي يـــعـــمـ
وسيواصل العمل من أجل بناء 
ثقافة مؤسسية من شأنها خلق 
كوكبة من المواهب والقيادات 
النسائية وتــعــزيــز دورهــــن في 

المؤسسة.
وبــيــن العمر أن »بــيــتــك« وفــّر 
قـــاعـــدة مــتــيــنــة وبــيــئــة صحية 
تـــمـــّكـــن الـــمـــوظـــفـــات مــــن تــنــمــيــة 
ــيـــاديـــة،  ــقـ وبــــنــــاء مـــهـــاراتـــهـــن الـ
ويتمتع بوجود ثقافة مؤسسية 
شــامــلــة، إذ يــشــغــل الــعــديــد من 
النساء مناصب إدارية تنفيذية 
تــهــن عــلــى تحمل  وأثــبــتــن كــفــاء
أدوار بارزة ومهمة، إضافة إلى 
ذلك فإن نسبة تمثيل المرأة في 
فروع بيتك بلغت حوالي %35 
في حين أن توظيف النساء في 
بــرنــامــج فــرصــة الــتــدريــبــي بلغ 

حوالي 53% كما في 2022.
 فــي 

ً
وقــــــــال إن 55 مـــنـــصـــبـــا

اإلدارة الُعليا والمتوسطة هم 
 
ً
من السيدات، والحظنا مؤخرا
أن اإلدارة قــــد بــــــدأت بــتــمــكــيــن 

النساء بشكل متسارع.

جانب من المسابقات

فريق بنك الخليج خال المسابقاتجانب من إعان الفائزين

زياد العمر متحدثًا خال الحلقة النقاشية

https://www.aljarida.com/article/17395
https://www.aljarida.com/article/17394
https://www.aljarida.com/article/17391
https://www.aljarida.com/article/17389


كشف تقرير حديث أن البنك المركزي 
ــــع أســـعـــار  ــــى رفـ الـــمـــصـــري قــــد يــضــطــر إلـ
الفائدة بما يصل إلى 300 نقطة أساس 
عــنــدمــا يجتمع فــي وقـــت الحـــق مــن هــذا 
الشهر، بعد أن تجاوز التضخم في فبراير 

التوقعات بكثير.
وخالل االجتماع األول للجنة السياسة 
ــــررت اإلبـــقـــاء على  الــنــقــديــة فـــي 2023، قـ
ســعــري عــائــد اإليــــــداع واإلقـــــــراض لليلة 
واحـــدة، وكــذلــك سعر العملية الرئيسية 
للبنك الــمــركــزي عــنــد مــســتــويــات 16.25 
في المئة، و17.25 في المئة، و16.75 في 
المئة على الترتيب، كما أبقت على سعر 
االئتمان والخصم عند مستويات 16.75 

في المئة.
على صعيد التضخم، كان »المركزي« 
الـــمـــصـــري كـــشـــف أن الـــمـــعـــدل الـــســـنـــوي 
للتضخم األساسي سجل 40.3 في المئة 

فــي فــبــرايــر 2023 مقابل 31.2 فــي المئة 
في يناير.

وأوضح، وفق بيان، أن الرقم القياسي 
األساسي ألسعار المستهلكين، المعد من 
 8.1 

ً
قبل البنك المركزي، بلغ معداًل شهريا

في المئة في فبراير 2023 مقابل معدل 
شهري بلغ 1.2 في المئة في ذات الشهر 
من العام السابق، ومعدل شهري بلغ 6.3 

في المئة في يناير 2023.
ــات جــــهــــاز الــتــعــبــئــة  ــانــ ــيــ ــرت بــ ــ ــهــ ــ وأظــ
واإلحصاء المصري أن التضخم السنوي 
ــــدن مــصــر  ألســــعــــار الــمــســتــهــلــكــيــن فــــي مـ
ارتفاعا إلى 31.9 في المئة في فبراير من 
25.8 في المئة في يناير الماضي. وبلغ 
الرقم القياسي العام ألسعار المستهلكين 
إلجمالي الجمهورية 161.3 نقطة لشهر 
 قدره 

ً
 بذلك ارتفاعا

ً
فبراير 2023، مسجال

7.1 في المئة عن يناير 2023.

ووفــــق »غـــولـــدمـــان ســـاكـــس«، فــقــد كــان 
ارتفاع سعر الفائدة بهذا الحجم سابقة 
ا 

ً
حديثة فــي مــصــر، حيث اضــطــرت أيض

إلى خفض قيمة عملتها عدة مرات خالل 
العام الماضي.

وفي ديسمبر، رفع البنك المركزي سعر 
الــفــائــدة الــقــيــاســي عــلــى الـــودائـــع بمقدار 
300 نقطة أساس - وهو أعلى معدل منذ 
2016 - إلــى 16.25 فــي المئة، لكنه أبقى 

عليه منذ ذلك الحين.
ــــف الــــخــــبــــيــــر االقــــــتــــــصــــــادي فــي  ــشـ ــ وكـ
ــاروق ســوســة، أن  »غــولــدمــان ســاكــس«، فــ
»احــتــواء توقعات التضخم، وعلى وجه 
الــخــصــوص، تحسين السيولة المحلية 
بــالــعــمــالت األجــنــبــيــة لتخفيف الضغط 
المزمن على الجنيه المصري، سيتطلب 
من البنك المركزي المصري اتباع سياسة 

نقدية أكثر صرامة في األشهر المقبلة«.

ــك، لــــم يــســتــبــعــد »غـــولـــدمـــان  ــ ــبـــل ذلــ وقـ
ســـاكـــس«، زيــــادة غــيــر مــقــررة فــي أســعــار 
الفائدة استجابة للضغط على التضخم 

والجنيه.
وقـــال اقــتــصــاديــون فــي شــركــة النعيم 
للسمسرة، بعد أحدث بيانات التضخم إن 
»اجتماعا طارئا« قد يسبق زيادة بنحو 

200 إلى 300 نقطة أساس.
وأشــار التقرير إلــى أن أسعار الفائدة 
المعدلة حسب التضخم في مصر تتحول 
إلــــى ســلــبــيــة، ودفـــعـــت مــكــاســب األســعــار 
المتصاعدة أسعار الفائدة الحقيقية في 

مصر إلى ما دون الصفر.
وأدى ارتفاع التضخم األسرع منذ أكثر 
مــن خمس ســنــوات إلــى تحويل تكاليف 
االقتراض الرسمية في مصر إلى سلبية 

جدا عند تعديلها لمراعاة التضخم.
)األسواق نت(
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»المركزي« المصري أمام اختبار جديد لسعر الفائدة

بريطانيا: استثمارات بـ 24 
مليار دوالر لحبس الكربون

أعلنت بريطانيا عزمها استثمار عشرين مليار جنيه إسترليني 
)23.9 مليار دوالر( على مدى عشرين عاما لحبس الكربون، وقدمت 
تفاصيل خططها لتسريع تطوير القطاع الــنــووي في إطــار هدفها 

تحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050.
 وقالت وزارة المالية، في بيان، أمس األول، إن وزير المالية جيريمي 
هانت، الذي يفترض أن يقدم ميزانيته إلى البرلمان األربعاء المقبل، 
سيعلن »اســتــثــمــارا غــيــر مــســبــوق فــي حــبــس الــكــربــون والــطــاقــة ذات 

االنبعاثات المنخفضة«.
 وتأمل الحكومة تقديم خطط لتخزين بين عشرين وثالثين مليون 
طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا بحلول 2030، وهــو ما يعادل 
انبعاثات ما بين عشرة ماليين و15 مليون سيارة، والمساهمة في 

إحداث »عدد يصل إلى خمسين ألف وظيفة لمؤهالت عالية«.
 وسيعلن هانت األربعاء أيضا، تعزيز إنتاج الطاقة النووية بما 
في ذلك »إطالق مسابقة ألول مفاعالت وحدات صغيرة نووية« سيتم 

بناؤها في البالد.
 وأعلنت مجموعة »رولز رويس« البريطانية المصنعة للمحركات 
منذ 2021 أنها ستنتج هذا النوع من المفاعالت الصغيرة األقل كلفة، 

لكن تطويرها ما زال يحتاج إلى سنوات.
وتستثمر الحكومة 210 ماليين جنيه )252.3 مليون دوالر( في 

هذا المشروع.
)سكاي نيوز(

»المركزي« التركي يطالب البنوك 
بتوسيع هامش سعر بيع الدوالر

 قالت مصادر مطلعة إن البنك المركزي التركي طالب جميع البنوك 
العاملة في تركيا بتوسيع هامش سعر بيع الــدوالر للمستثمرين 
األفراد، مقارنة بسعر السوق الفوري، بهدف تخفيف الضغوط على 

الليرة التركية. 
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء، الجمعة، عن المصادر التي طلبت 
عدم الكشف عن هويتها القول إن البنوك تلقت، أمس األول، طلبا بعد 
بيع الدوالر للمستثمرين األفراد بأقل من 19.15 ليرة لكل دوالر، مقابل 
18.96 ليرة في السوق الفورية. وكان »المركزي« قد طالب البنوك في 
السابق بوضع حد أدنى لسعر الصرف عند مستوى 19.05 ليرة لكل 
دوالر. وأشــارت »بلومبرغ« إلى رفض البنك المركزي التعليق على 
هذه األنباء. وتعتقد السلطات التركية أن هذا اإلجراء سيكبح الطلب 
على الدوالر، من خالل جعل العملة الخضراء أغلى بالنسبة للعمالء. 
وجــاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تتجه فيه الليرة لتسجيل 
خــســارة أسبوعية أمـــام الــــدوالر، فــي ظــل تــزايــد الطلب على العملة 
الــخــضــراء كــأصــل آمــن نتيجة مــؤشــرات على تــزايــد الــضــغــوط على 
أحد البنوك العاملة في وادي السيليكون بالواليات المتحدة. ُيذكر 
ل حجر الــزاويــة فــي جهود 

ّ
أن المحافظة على اســتــقــرار الــلــيــرة تمث

السلطات التركية الحتواء التضخم الذي دار حول 80 بالمئة أغلب 
شهور العام الماضي. وفقدت العملة التركية 1.3 بالمئة من قيمتها 

منذ بداية العام الحالي.
)د ب أ(

تفاقم أعباء الطاقة يكبد حكومات العالم 
1.65 تريليون دوالر

ذكرت وكالة التصنيف االئتماني »ستاندرد 
آند بورز غلوبال« أن حجم األموال التي أنفقتها 
الحكومات لدعم تكاليف الطاقة منذ بدء الحرب 
في أوكرانيا قد يصل إلى 1.65 تريليون دوالر 

بحلول نهاية العام الحالي.
وأشارت الوكالة العالمية إلى أن اإلجمالي 
ارتفع إلى 10 تريليونات دوالر بمجرد إضافة 
اإلنــفــاق على جائحة كــورونــا، وأن هــذا العام 
ســيــشــهــد وصـــــول إجـــمـــالـــي الـــديـــن الــســيــادي 
الــعــالــمــي إلــــى 65 تــريــلــيــون دوالر بــالــقــيــمــة 

المطلقة.
واســتــنــدت »إس آنــــد بــــي« فـــي األرقــــــام إلــى 

بيانات 137 دولة توفر درجات ائتمانية لها.
وتتوقع أن تقترض تلك البلدان ما يعادل 
10.5 تريليونات دوالر هــذا العام، أي أقــل من 

الــرقــم الــقــيــاســي الــبــالــغ 11.5 تــريــلــيــون دوالر 
المحدد في عام 2021، ولكن أعلى بنسبة 40 

في المئة من متوسط ما قبل الجائحة.
وسترتفع الديون السيادية التجارية كنسبة 
من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي إلى نحو 
66 في المئة هذا العام بارتفاع طفيف عن العام 
الماضي الذي بلغ 64 في المئة على الرغم من أن 
ذلك سيكون أقل بكثير من الذروة التي يسببها 
الــوبــاء عند 74 فــي المئة مــن الناتج المحلي 

اإلجمالي في عام 2020.
ومع ذلك، فإن استئناف االتجاه التصاعدي 
يأتي على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة العالمية 
ما يعني أن حكومات العالم المتقدم ستدفع 

.
ً
ضعف ما كانت تقترضه قبل 12 شهرا

وذكر التقرير الذي نشرته الوكالة أن »أوروبا 

وأمـــيـــركـــا الــالتــيــنــيــة ســتــســجــالن أكــبــر زيــــادة 
ــود الــنــمــو وضــغــوط  فـــي االقـــتـــراض وســـط ركــ

الميزانية، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة«.
ومــن المتوقع أن تصدر أوروبــا نحو 1.75 
تريليون دوالر من الديون اإلضافية، على الرغم 
من أن الواليات المتحدة واليابان ستظالن إلى 
حد بعيد أكبر المقترضين بشكل عــام، حيث 
تمثالن نحو 36 في المئة و17 في المئة من 

اإلجمالي العالمي على التوالي.
وتقترب تكاليف االقتراض في العالم النامي 
 من مستويات لم نشهدها منذ أكثر من 

ً
أيضا

عقد، وفــق التقرير، وبما أن سندات األســواق 
الــنــاشــئــة تميل إلـــى أن تــكــون لــهــا أطـــر زمنية 
 
ً
أقــصــر، كـــان تــأثــيــر ارتـــفـــاع التكاليف سريعا
بالنسبة للكثيرين.                          )رويترز(

»غولدمان ساكس« 
ال يستبعد 

زيادة غير مقررة 
استجابة للضغط 

على التضخم 
والجنيه

https://www.aljarida.com/article/17399
https://www.aljarida.com/article/17398
https://www.aljarida.com/article/17398
https://www.aljarida.com/article/17400
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خبريات

ًشيرين عبدالوهاب تثير 
الجدل مجددا

أنغام تحتفي بمسيرتها 
الفنية في ليلة مختلفة

 Arabs Got« عودة
Talent« نهاية العام

أثارت الفنانة شيرين 
عبدالوهاب حالة من 
، بعدما 

ً
الجدل مجددا

ألغت متابعة زوجها 
الفنان حسام حبيب عبر 
حساباتها الرسمية، في 

وقت قامت باستبدال مدير 
أعمالها، وقررت مالحقة 

عدد من المواقع والصحف 
 
ً
التي نشرت أخبارا

مغلوطة عنها في األيام 
الماضية.

وقررت شيرين تعيين 
 
ً
إيهاب صالح مديرا

ألعمالها، بحيث يكون 
مسؤواًل عن االتفاق 

على جميع حفالتها 
وارتباطاتها الفنية بشكل 
كامل باألسابيع المقبلة، 

في وقت تسعى للعودة 
بقوة للساحة الفنية، 

بعد غياب خالل الفترة 
الماضية، باستثناء 

إطالالت محدودة.
إيهاب صالح سيكون 
مسؤواًل عن مساعدة 

شيرين في اختياراتها، 
بجانب االتفاق على عدد 

من الحفالت الغنائية 
ضمن جولة حفالت تسعى 

إلقامتها بالتزامن مع 
حفالت موسم عيد الفطر 

واإلجازة خالل موسم 
الصيف.

حيي الفنانة أنغام 
ُ
ت

 بالرياض 
ً
 كبيرا

ً
حفال

في 17 الجاري تحتفي 
فيه بمسيرتها الغنائية 
عبر تقديم عدد كبير من 

األغنيات التي قدمتها 
بمسيرتها الفنية على مدار 

 بحفل 
ً
أكثر من 30 عاما

استثنائي.
وستقوم أنغام خالل 

الحفل بتقديم عدد كبير 
من األغنيات التي تقدمها 
على المسرح للمرة األولى 
منذ عدة سنوات، في وقت 
تجري بروفات مكثفة على 

األغنيات التي لم تقدمها 
منذ فترة طويلة مع فرقتها 

الموسيقية. وفور إعالن 
الحفل الذي يستضيفه 

مسرح أبوبكر سالم نفدت 
التذاكر بعد وقت قصير 

من طرحها، حيث سيكون 
الحفل آخر حفالتها هذا 

العام ضمن فعاليات 
 بأن 

ً
موسم الرياض، علما

آخر مشاركاتها كانت 
بحفل تكريم الموسيقار 

هاني شنودة األسبوع 
الماضي.

يستعد فريق عمل برنامج 
 Arabs اكتشاف المواهب

Got Talent للظهور 
بموسم جديد بنهاية العام 
الحالي يعرض عبر شاشة 

.mbc
الموسم السابع من 

البرنامج، الذي يعود بعد 
توقف أكثر من عامين، 

يجري البحث عن المواهب 
الشابة التي ستشارك فيه 

خالل الفترة الحالية من 
عدة دول عربية، حيث 

بدأت لجنة االختبارات 
األولية تجارب األداء من 

مصر على مدار يومين، في 
وقت سيعلن فريق العمل 
موعد زيارات باقي الدول 

.
ً
العربية تباعا

ومن المقرر أن ينطلق 
عرض البرنامج خالل 
سبتمبر المقبل على 

الشاشات، فيما ستبدأ 
لجنة التحكيم تسجيل 

الحلقات األولى خالل 
الصيف المقبل.

»Mother Courage« عرضت 
 بيوم المرأة

ً
في دار اآلثار احتفاال

 Mother« ـــس عــــــروض مــســرحــيــة انـــتـــهـــت أمــ
ــار اإلســالمــيــة  ــ Courage« عــلــى مـــســـرح دار اآلثــ
بمنطقة الــيــرمــوك، والــتــي اســتــمــرت ثــالثــة أيــام 
متتالية طوال عطلة نهاية األسبوع، حيث كانت 
من بطولة وإخــراج نسائي، وصاحبت االحتفال 
ــمــــرأة، وهــــي مـــن بــطــولــة ليلى  الــعــالــمــي بـــيـــوم الــ
القاضي وهند خزعل وكوكبة رائعة من الممثلين، 

ومن إخراج البريطانية أليسون شان برايس.
Mother Courage أو »األم  ومـــســـرحـــيـــة 
شــجــاعــة« مـــأخـــوذة عـــن الــنــص الــمــســرحــي »األم 
 Mother Courage and( »شــجــاعــة وأبـــنـــاؤهـــا
Her Children(، وهـــي مسرحية ألــفــهــا الشاعر 
والمسرحي األلماني برتولت بريشت عام 1939 
بمساهمة من الكاتبة والممثلة األلمانية مارغريت 
ستيفن، وينظر لها من قبل الكثيرين على أنها 
أعظم مسرحية في القرن العشرين، كما يعتبرها 
معظم النقاد أنها أعظم مسرحية مناهضة للحرب 

على اإلطالق من وجهة نظرهم.
ولعبت الدور الرئيسي مجسدة شخصية األم 
ليلى القاضي، وأبدعت في التمثيل والمفردات 
اللفظية باللغة اإلنجليزية على خشبة مسرح دار 
اآلثار اإلسالمية، بينما حازت هند خزعل إعجاب 
الحضور بتمثيل دور االبنة الخرساء، وهو نوع 
من أنواع التمثيل الصعب الذي يعتمد فيه الممثل 
على األداء الحركي إليصال الفكرة لجمهوره في 

وقت ال يستخدم الصوت كعامل مساعد.

وأكدت خزعل أنها تعلمت بعض لغة اإلشارة 
لتأديتها في المسرحية، ألن للفن رسائل سامية، 
واحــتــرام ذوي االحتياجات الخاصة إحــدى تلك 

الرسائل.
ــرايـــس  ــان بـ ــ ــة ألــــيــــســــون شــ ــمـــخـــرجـ وقــــدمــــت الـ
المسرحية باللغة اإلنجليزية وببطالت كويتيات 
في أيام االحتفاالت باليوم العالمي للمرأة، تقديرا 
لكل امرأة في العالم، وكذلك لتبين قوة العالقة بين 
المملكة المتحدة والكويت في مسرحية ناطقة 

باإلنجليزية مقدمة لجمهور الكويت.
قـــصـــة الــمــســرحــيــة األصـــلـــيـــة تـــأخـــذ مــســارهــا 
فــي 12 عــامــا )1624 إلــى 1636( ومــقــدمــة فــي 12 
مشهدا، حيث ال يأخذ الجمهور خاللها الفرصة 
الكافية للشعور بالتعاطف ألي من الشخصيات، 
صور كشخصية نبيلة خالفا 

ُ
فاألم الشجاعة ال ت

للتراجيديا الكالسيكية اليونانية التي تصور 
أبطالها كشخصيات فوق العادة، وهو ما يميز 

المسرح الملحمي البريشتي.
وباستخدام تأثير التغريب من قبل بريشت، 
ــه بــنــهــايــة الــمــســرحــيــة ال يــشــعــر الــجــمــهــور  ــإنـ فـ
بالرغبة في تقليد شخصية البطلة. »األم شجاعة 
وأبناؤها« من ضمن أكثر أعماله شهرة، وتعد من 
قبل كثيرين أعظم مسرحية في القرن العشرين، 
وتحاول أن تظهر بشاعة الحرب، وأن الفضيلة 
ال تكافأ في األوقات التي يسيطر عليها الفساد.

»روماتيتالن« استعرضت التراث المكسيكي في »القرين«
الفرقة قدمت 20 أغنية متنوعة تفاعل معها جمهور مسرح عبدالحسين عبدالرضا

حصدت فرقة مارياتشي 
روماتيتالن الشعبية 

المكسيكية تفاعل الجمهور، 
بشكل كبير، مع برنامج حفلها 

ضمن مهرجان القرين 
الثقافي.

ــرح  ــ ــسـ ــ تــــــفــــــاعــــــل جــــــمــــــهــــــور مـ
ــا مــع  ــبــــدالــــرضــ عـــبـــدالـــحـــســـيـــن عــ
ــــزف وغــــنــــاء فـــرقـــة مــاريــاتــشــي  عـ
روماتيتالن الشعبية المكسيكية، 
خــــالل الــحــفــل الــمــوســيــقــي الـــذي 
قدمه المجلس الوطني للثقافة 
والــفــنــون واآلداب بــالــتــعــاون مع 
سفارة المكسيك، ضمن فعاليات 
ــقـــريـــن الـــثـــقـــافـــي فــي  مـــهـــرجـــان الـ
دورتـــــه الـــــــ28، وحـــضـــره السفير 
المكسيكي لــدى الكويت ميغيل 
آنخيل إيسيدرو، واألمين العام 
لــلــمــجــلــس بــــاإلنــــابــــة د. مــحــمــد 
الجسار، وجمع كبير من السفراء 

والدبلوماسيين. 
بــهــذه المناسبة، قــال السفير 
ــدرو، فـــي بـــيـــان صــحــافــي،  ــيـ ــسـ إيـ
إن تأثير موسيقى المارياتشي 
ــذا تــحــظــى  ــ ــهـ ــ عـــبـــر الــــــحــــــدود، ولـ
ــــي دول مــثــل  بــــتــــقــــديــــر كـــبـــيـــر فــ
فنزويال وكولومبيا والسلفادور 
والــــواليــــات الــمــتــحــدة والــنــمــســا 
ــابــــان وفـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا،  ــيــ والــ
ويـــــتـــــكـــــامـــــل هــــــــــذا الـــــجـــــمـــــع مـــع 
مواطنيهم، وهــذا هــو حــال فرقة 
الــمــاريــاتــشــي رومــاتــيــتــالن التي 
يعود تاريخها في إيطاليا إلى 

عام 1983 وتتكون من موسيقيين 
من جنسيات مختلفة ومعظمهم 

من إيطاليا والمكسيك. 
وتطرق ايسيدرو إلى األزياء 
التقليدية لــفــرقــة الــمــاريــاتــشــي 
المستوحاة من المالبس التي 
يرتديها الــفــالحــون المزركشة 
بـــزخـــارف الــمــالبــس اإلســبــانــيــة 

حــيــث يـــرتـــدون جــزمــة وقبعات 
طويلة وسراويل بــأزرار فضية 
ــرة وهــــي  ــ ــتــ ــ ــنــــق وســ ــة عــ ــ ــطــ ــ وربــ
ــم نــشــرهــا في  الــــصــــورة الـــتـــي تـ
عام 1936 في الفيلم المكسيكي 
 Allá en el rancho« الــشــهــيــر
grande«.وفــيــمــا يتعلق بأصل 
كــلــمــة الــمــاريــاتــشــي، أوضــــح أن 
هــنــاك نــســخــتــيــن، فـــي النسخة 
األولى فان الكلمة تأتي من كلمة 
زواج بالفرنسية ويقال إنه في 
ــة خــالــيــســكــو المكسيكية  ــ واليـ
أثناء االحتالل الفرنسي للبالد 
)1864-1867( تـــم الــتــعــاقــد مع 
مــوســيــقــيــيــن إلضـــفـــاء الــبــهــجــة 
على حفالت الزفاف، ومع ذلك ال 
توجد هناك أية أدلة إلثبات هذه 
الــنــســخــة. أمـــا النسخة الثانية 
فإنها تشير إلى أن المارياتشي 
ترجع أصولها إلى الموسيقى 
الــشــعــبــيــة لــلــفــنــانــيــن مـــن واليـــة 
نويفا غاليسيا والمعروفة اليوم 

باسم والية غواداالخارا. 
ــيــــدرو  وذكـــــــــر الـــســـفـــيـــر إيــــســ
أن الـــــمـــــاريـــــاتـــــشـــــي تـــرســـخـــت 
فــــي الـــمـــوســـيـــقـــى الــمــكــســيــكــيــة 
التقليدية مــن خـــالل رانــشــيــرو 
وبـــــــولـــــــيـــــــرو وأنــــــــــــــــــواع اآلالت 
الموسيقية، وحتى في إصدارات 
الموسيقى الكالسيكية، وقبل 
ــى الــشــعــبــيــة الــتــي  ــ أن تـــصـــل إلـ
، في المكسيك 

ً
تتمتع بها حاليا

الــمــعــاصــرة، فـــإن الــمــاريــاتــشــي 
تـــــحـــــافـــــظ عـــــلـــــى اســـــتـــــمـــــراريـــــة 
الموسيقى األصــلــيــة عــلــى قيد 
 عــــن الــتــقــالــيــد 

ً
الـــحـــيـــاة، فـــضـــال

المختلفة في بلدنا.

أنشطة وفعاليات

وعلى هامش الحفل، قــال د. 
الــجــســار إن هــنــاك مــشــاركــة من 
الــســفــارات مــن الـــدول األجنبية 
فـــي مـــهـــرجـــان الـــقـــريـــن بـــدورتـــه 

ــــت خـــمـــس مــنــهــا  ــاركـ ــ الـــــــــ28 وشـ
بفرق موسيقية ضمن فعاليات 
الـــــمـــــهـــــرجـــــان، وهــــــــو جــــــــزء مــن 
التعاون لمد جسور التواصل 
وأيضا تعزيز التبادل الثقافي، 
 أن الموسيقى والكلمات 

ً
مؤكدا

فـــي الــغــنــاء تــعــبــر عـــن الــثــقــافــة، 
والموسيقى والغناء هي مرآة 
لثقافة الــبــلــد وهـــي خــيــر معبر 
عن عاداته وتقاليده، وهــذا من 
شأنه أن يثري عملية فهم اآلخر. 
وعن أنشطة مهرجان القرين 
األخـــرى أوضـــح د. الــجــســار أنه 
إضافة إلى الحفالت الموسيقية 
األجنبية، فهناك حفالت لفرق 
موسيقية محلية شــاركــت في 
عــدة أمــاكــن ومنها عــرض فرقة 
الفن األصــيــل للفنون الشعبية 
شاركت في مجمع 360، وعرض 
فــــرقــــة الـــمـــوســـيـــقـــى الــمــتــنــوعــة 
ــاركــــت فــــي ســـوق  الـــكـــويـــتـــيـــة شــ

المباركية. 

واستعرضت الفرقة األلحان 
ــلــــوريــــة  ــكــ ــلــ ــفــ ــيــــة والــ ــقــ ــيــ ــمــــوســ الــ
النابضة بالحياة واأللوان التي 
ــراث الــمــكــســيــكــي  ــتــ تــعــّبــر عـــن الــ
العريق وقام أعضاؤها بعزفها 
عــلــى اآلالت الــجــيــتــار والــكــمــان، 
إلـــــى جــــانــــب الـــغـــنـــاء مــــن خـــالل 
أداء الفنان دافيد باريوس بـ20 
أغـــنـــيـــة مــتــنــوعــة تـــفـــاعـــل مــعــهــا 
ــه فـــي تــرديــد  ــاركـ الــجــمــهــور وشـ
بعض كلماتها التي حلقت بهم 
فــي أجــــواء الـــتـــراث المكسيكي. 
وقام بتأدية الرقصات المعروفة 
بالزي التقليدي الجميل كل من 
آنــا كريستو ومانويل مغانيا، 
حــيــث جـــــاءت الـــرقـــصـــات بــــأداء 
مــتــنــاســق ومــتــنــاغــم مــع الــعــزف 

والغناء.

»الموسيقى المتنوعة الكويتية« قدمت الصوت والسامري
ضمن فعاليات الـــدورة 28 من مهرجان القرين 
الثقافي، قدمت فرقة الموسيقى المتنوعة الكويتية 
في ســوق المباركية مجموعة مختلفة من األلــوان 
الغنائية الكويتية، وتفاعل الجمهور مع الفرقة خالل 
جلستها التي تحوطت بمحبي الفنون الموسيقية، 
ــــادت مــن خاللها أيـــام الــزمــن الجميل، وصفق  وأعـ
الجمهور معها في كل وصلة غنائية، حيث تزاحموا 
والتفوا حول منصة الحفل من أجل االستمتاع بهذه 

الفنون الجميلة، وتعريف الجيل الجديد على تراث 
اآلباء واألجداد.

وعلى هامش الحفل، عبر رئيس الفرقة أحمد 
حــمــزة بسعادته مــن خـــالل مــشــاركــة الــفــرقــة ضمن 
فعاليات مهرجان القرين الثقافي، وقــال إن الفرقة 
قـــدمـــت فـــنـــونـــا كــويــتــيــة مــخــتــلــفــة، مــنــهــا الـــصـــوت 
والسامري، مضيفا أن الفرقة شاركت في عدة فعاليات 

بالسابق، وأن الفرقة تأسست منذ عام 2014.

من أجواء الحفلالجسار مكرمًا الفرقة بحضور السفير المكسيكي

فضة المعيلي

»فانتين تحتضر« نتيجة القهر... و»الصعاليك« تشهد ميالد مخرجة
● عزة إبراهيم

عرضت مسرحية »فانتين تحتضر« 
الخميس الماضي، على خشبة مسرح 
حمد الرجيب، الذي يستضيف عروض 
ــام الــمــســرح لــلــشــبــاب، في  ــ مــهــرجــان أيـ
الــمــعــهــد الــعــالــي لــلــفــنــون الــمــســرحــيــة، 
ــن روايـــــــــة  ــ ــ ــوذ عـ ــ ــ ــأخـ ــ ــ ــــل مـ ــمـ ــ ــعـ ــ ونـــــــــص الـ
»الــــبــــؤســــاء« لــلــكــاتــب فــيــكــتــور هــوجــو، 
ومــســرحــيــة فــاوســتــس للكاتب يــوهــان 
جــوتــه، وهــي مــن تأليف وإخــــراج داود 

أشكناني.
ودارت أحــــــــداث الـــمـــســـرحـــيـــة حـــول 
فانتين األم لطفلة غير شرعية تبلغ 9 
ســنــوات، وتعاني مــن فــقــدان حواسها، 
حيث تسعى األم إلى توفير حياة كريمة 
تخفف بها مــن معاناة ابنتها، فتلجأ 
إلى العمل كخياطة لكنها تفاجأ برفض 
أهل القرية نتيجة انشغالها بابنتها، 

ومن أجل العمل تضطر األم مقهورة إلى 
تــرك ابنتها لــدى إحــدى العائالت التي 
تعرف بقسوتها، لكن تلك القسوة كان 
لها دور فــي استعادة الفتاة حواسها 
الــمــفــقــودة تــدريــجــيــا، فــي الــوقــت الــذي 
ترحل األم قهرا، وتخسر معركتها مع 

الشيطان.
ومزجت المسرحية بين الكوميديا 
والمأساة في آن واحد، فقدمت الفنانة 
ــيـــن، وجــســد  ــتـ ــانـ إدمـــــــا األســــمــــر دور فـ
عبدالله البلوشي دور الشيطان، وقدم 
سيد محمد شخصية فاوست متبني 
الفتاة، وعثمان الصفي جسد شخصية 
العمدة، كما شارك في التمثيل الفنانون 
يحيى الحراصي وبدر الهندي وسلمى 
شريف وفراس السالم وشيخة الخارجي 

ومهدي أشكناني.
ــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي انـــطـــلـــق عـــرض  وفـ
مــســرحــيــة »الــصــعــالــيــك«، الــتــي تجسد 

مأساة مجموعة من المهمشين في إطار 
كوميدي ساخر ال يخلو من التراجيديا 
التي يتطلبها مضمون العمل، وشهدت 
المسرحية التعاون بين المؤلف مصعب 
ســالــم والــمــخــرجــة هيا السعيد، وجــاء 
العرض في مجمله ناجحا ومميزا، لكنه 

لم يخل من العيوب الفنية واإلخراجية، 
خاصة أنــه التجربة األولـــى للمخرجة 

والمؤلف على مسرح الشباب.
وأبرز ما ميز المسرحية هو الرؤية 
اإلخــــراجــــيــــة الـــمـــمـــيـــزة لــلــمــخــرجــة هــيــا 
السعيد التي استطاعت من خالل العمل 

ــــالن عـــن مــيــالد مــخــرجــة مسرحية  اإلعـ
كويتية في مجال يحتكره الرجال إلى 
حد كبير، حيث تمكنت من إدارة خشبة 
المسرح وفريق العمل الذي تجاوز الـ20 
فنانا، وتقديم رؤيتها الخاصة من خالل 
مــعــالــجــة فــنــيــة لــنــص مــصــعــب الــســالــم، 
ما جعلها محط إشــادة وتقدير النقاد 
والجمهور فــي الــنــدوة النقاشية التي 

تبعت العمل.
مــن جــانــبــهــا، انــتــقــدت الــكــاتــبــة ليلى 
أحمد، خالل الندوة النقاشية للعرض 
المسرحي، استخدام أسماء غير عربية 
ألبطال العمل، »وكأننا ال نملك صعاليك 
في بيئتنا العربية«، مؤكدة أن النص 
يــجــب أن يــكــون ابـــن بيئته إال إذا كــان 

هناك داع لغير ذلك. 
ــار الـــنـــصـــار  ــمــــخــــرج نــــصــ وأشـــــــــاد الــ
بــالــثــنــائــي الــفــنــي الــــذي قــدمــه مصعب 
ــا إلــــــى ضــــــرورة  ــا إيــــاهــــمــ ــ ــيـ ــ ــا، داعـ ــ ــيـ ــ وهـ

االســتــمــرار وتــكــويــن مــجــمــوعــات فنية 
متفاهمة ومنسجمة بعيدة عن الشللية، 
كما أثنى على عفوية الممثلين، مؤكدا 
أن الفن هو صناعة للترفيه، ولكن الفنان 
المبدع والقوي هو من يستطيع ليس 
التقليل من جرعة الترفيه في الفن ولكن 
تــوصــيــل رســالــتــه فــي ثـــوب مــن المتعة 

والترفيه.
وقـــال الــفــنــان إبــراهــيــم الشيخلي إن 
عيوب اإلضاءة بالمسرحية ربما تعود 
إلــى أن مــســرح المعهد العالي للفنون 
المسرحية ليس مؤهال بالشكل الكافي 
لتقديم مثل هذه العروض، مؤكدا أنه لو 
تم تقديم العروض على مسرح الدسمة 
كــعــادة المهرجانات السابقة لكان من 
المؤكد سيظهر بشكل افضل فنيا، ورغم 
هذا القصور فقد استطاع صناع العمل 
تقديم عــرض مسرحي جميل، يحتاج 
إلى بعض التدقيق من مخرجة العمل.

لقطة من المسرحية

مشهد من مسرحية »فانتين تحتضر«
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نجاح بكين في مصالحة الرياض وطهران اختبار لواشنطن
توالي اإلشادات الدولية باالتفاق... وتبادل اتهامات في إسرائيل »المنزعجة«

مع تواصل ردود الفعل الدولية 
المرّحبة باتفاق عــودة العالقات 
بــيــن الـــســـعـــوديـــة وإيـــــــران بــعــد 7 
سنوات من القطيعة التي أعقبت 
اقتحام متشددين موالين للنظام 
اإليراني مبنى السفارة السعودية 
في طهران، ثارت تساؤالت حول 
مـــا تــطــرحــه الــخــطــوة الــمــفــاجــئــة، 
الــتــي تــوســطــت بــهــا الــصــيــن، من 
تــحــديــات بــشــأن نــفــوذ الـــواليـــات 
ــــى الـــصـــعـــيـــديـــن  ــلـ ــ ــدة عـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ

اإلقليمي والدولي.
ورغم أن االتفاق بين القوتين 
اإلقــلــيــمــيــتــيــن يــمــكــن أن يــفــســح 
الـــمـــجـــال لــــوضــــع حــــد لــبــرنــامــج 
طـــهـــران الـــنـــووي، ويــتــيــح فــرصــة 
لتعزيز وقف إطالق النار باليمن، 
ــن أهـــــــم الــــنــــقــــاط الـــتـــي  ــ ــا مــ ــ ــمـ ــ وهـ
ســعــت إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي 
الديموقراطي جو بايدن لتحقيق 
تقّدم بها منذ وصولها للسلطة، 
فإن توسط بكين كوسيط للسالم 
بالمنطقة ألقى بظالل ثقيلة من 
عدم االرتياح على البيت األبيض 
ــع بتلك الميزة 

ّ
الـــذي طــالــمــا تــمــت

منذ عقود.
علنت الصفقة بعد محادثات 

ُ
وأ

ــام فـــي بــكــيــن، ولــم  اســتــمــرت 4 أيــ
يــكــشــف عــنــهــا فــــي حــيــنــهــا بــيــن 
الــبــلــديــن الــخــصــمــيــن فـــي الــشــرق 
ــــط. وقـــال الــمــتــحــدث باسم  األوسـ
ــيــــض، جــــون كــيــربــي،  الــبــيــت األبــ
ليل الجمعة - السبت، إن«المملكة 
أبـــقـــت الــمــســؤولــيــن األمــيــركــيــيــن 
ــلـــى اطـــــــالع بـــالـــمـــحـــادثـــات مــع  عـ
الجمهورية اإلسالمية، رغم عدم 
ضــــلــــوع واشـــنـــطـــن فـــيـــهـــا بــشــكــل 

مباشر«. 
ــبـــدو،  وأراد كـــيـــربـــي، فـــيـــمـــا يـ
ــن دور الـــصـــيـــن فــي  ــ الـــتـــقـــلـــيـــل مـ
الــتــطــور الــمــهــم، إذ قــال إن البيت 
األبــــــيــــــض يـــعـــتـــقـــد أن الـــضـــغـــط 
ــي، بـــمـــا فــي  ــارجــ ــخــ الـــداخـــلـــي والــ
ذلك الردع السعودي الفّعال ضد 
الهجمات مــن إيـــران أو وكالئها، 
ــــب طـــــــهـــــــران فـــي  ــلـ ــ هـــــــو الـــــــــــذي جـ
النهاية إلى طاولة المفاوضات. 
لــكــن الـــمـــســـؤول الــكــبــيــر الــســابــق 
فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة واألمــــم 
المتحدة، جيفري فيلتمان، قال 

إن دور بكين هو الجانب األهم في 
االتفاقية، ال إعادة فتح السفارات.

ــمـــان: »ســيــتــم  ــتـ ــلـ ــيـ وأضـــــــــاف فـ
ــا هــــــذا هــو  ــ ــمـ ــ تـــفـــســـيـــر ذلــــــــك، وربـ
الصحيح، على أنه صفعة إلدارة 
بايدن، ودليل على أن الصين هي 

القوة الصاعدة«.

رفض وحماقة 

في مــوازاة ذلــك، رفــض النائب 
الجمهوري، رئيس لجنة الشؤون 
ــــواب  ــنـ ــ ــلـــس الـ الــــخــــارجــــيــــة بـــمـــجـ
األميركي، مايكل ماكول، تصوير 
الصين لنفسها على أنها وسيط 
ســـــالم، مــتــهــمــا إيـــاهـــا بــمــحــاولــة 
كسب نفوذ وموطئ قدم في أماكن 

مختلفة حول العالم.
وشــــدد الــســيــنــاتــور األمــيــركــي 
ــلـــى أن مــصــيــر  ــان عـ ــرمـ ــبـ ــيـ ــــو لـ جـ

الـــواليـــات الــمــتــحــدة مــرتــبــط إلــى 
حد كبير مع مصير الحلفاء في 
الـــشـــرق األوســــــط، وعــلــى رأســهــم 

السعودية.
ــال لــيــبــيــرمــان إن الــمــصــيــر  ــ وقـ
الــمــشــتــرك يــجــب أن يعيه الجيل 
ــن الـــســـيـــاســـيـــيـــن فــي  ــ ــد مـ ــديــ الــــجــ
أمــــيــــركــــا، مــضــيــفــا أن »الـــحـــديـــث 
عــن سياسة االبتعاد مــن الشرق 
ــــط لــيــس إال فــكــرة حــمــقــاء،  األوسـ
ذناها نكون قــد خاطرنا 

ّ
وإذا نف

ــرار الـــمـــجـــتـــمـــع  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــان واســ ــ ــأمــ ــ بــ
ــي ومــــكــــانــــة الـــــواليـــــات  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ األمـ
المتحدة، وأي خسارة لعالقتنا 
 
ً
 باهظا

ً
مع الحلفاء ستكلفنا ثمنا

في المستقبل«.
وأشار ليبرمان إلى عمق أبعاد 
الــعــالقــة الــســعــوديــة - األمــيــركــيــة 
الــتــي لــم تــعــد مــحــصــورة بالنفط 
ــــات األمــــنــــيــــة،  ــانـ ــ ــمـ ــ مــــقــــابــــل الـــــضـ
فـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة الــــــــيــــــــوم لـــيـــســـت 
كـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه الــمــنــطــقــة فــي 
ثمانينيات الــقــرن الــمــاضــي، بل 
 انــفــتــح 

ً
 مــــحــــوريــــا

ً
ــدا ــ ــلـ ــ صـــــــارت بـ

عــلــى قــطــاعــات ومــلــفــات جــديــدة 
فـــي الــمــحــيــط الــعــربــي والــســاحــة 

الدولية.

شراكة وندية

من جانب آخر، يرى البعض أن 
الرياض سيصبح بإمكانها، في 
حال تقّدم اتفاق إعادة العالقات، 

لعب دور كشريك لواشنطن في 
دفع المحادثات المتوقفة بينها 
وبـــيـــن الـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســـالمـــيـــة 
بشأن القضية النووية اإليرانية، 
دت بسبب حملة القمع 

ّ
والتي تعق

ــتــهــا ســلــطــات 
ّ
الــعــنــيــفــة الـــتـــي شــن

طـــــــهـــــــران ضـــــــد االحـــــتـــــجـــــاجـــــات 
الشعبية منذ سبتمبر الماضي.

من جهة ثانية، تساءل البعض 
ـــل االتـــفـــاق 

ّ
ــمـــال أن يـــمـــث ــتـ عــــن احـ

مــقــدمــة لــســيــاســة جـــديـــدة تلعب 
 عــلــى 

ً
ــفــــردا ــنــ  مــ

ً
بـــهـــا بـــكـــيـــن دورا

الــســاحــة الـــدولـــيـــة، حــيــث تصبح 
نّدا لواشنطن، من أجل الوصول 
ــنـــزاعـــات ليست  إلــــى تـــســـويـــات بـ

طرفا فيها.
وأشــــار كــبــيــر الدبلوماسيين 
األميركيين لــشــؤون شــرق آسيا 
فــي عهد الــرئــيــس األســبــق بــاراك 
أوبــامــا، إلــى أن على واشنطن أن 
تــتــرقــب تــداعــيــات التــفــاق الــشــرق 
األوسط، واحتمال أن يكون مقدمة 
»لـــجـــهـــود وســـاطـــة صــيــنــيــة بين 
روســيــا وأوكــرانــيــا عــنــدمــا يــزور 

الرئيس الصيني شي موسكو«.

غموض وتعقيد

وفـــــي حـــيـــن لـــفـــت خــــبــــراء إلـــى 
ــه لـــيـــس مــــن الــــواضــــح إن كـــان  ــ أنـ
االتـــفـــاق ســيــأتــي بــنــتــائــج جــيــدة 
للواليات المتحدة بشأن القضايا 
الخالفية مع إيران التي ستعتقد 

أنها حصلت على غطاء صيني 
ــا، رأى مــحــلــلــون  ــهـ ــتـ ــزلـ لـــكـــســـر عـ
أن الــخــطــوة الــمــفــاجــئــة تــزيــد من 
تعقيد الــمــســاعــي الدبلوماسية 
ــتــــوق إلبــــــرام  ــتــــي تــ إلســــرائــــيــــل الــ
اتفاق مع المملكة والدول العربية 
واإلسالمية. وقوبل إعــالن بكين 
ــــت فــي  ــهـ ــ ــادة ُوّجـ بــــانــــتــــقــــادات حـــــ
إسرائيل لرئيس الوزراء بنيامين 
 إنــه 

ً
ــــذي قــــال ســابــقــا نــتــنــيــاهــو الـ

يعمل على إشراك الرياض ضمن 
تحالف إقليمي ضد طهران.

وقــــــــــــــال زعـــــــيـــــــم الـــــمـــــعـــــارضـــــة 
اإلســـرائـــيـــلـــيـــة، يــائــيــر البـــيـــد، إن 
ــرانـــي  ــاق الـــســـعـــودي - اإليـ ــفــ »االتــ
هـــو فــشــل تـــام وخــطــيــر لسياسة 
الحكومة اإلسرائيلية الخارجية، 
ــاعـــي  ــدفـ ــلــــجــــدار الـ ــيــــار لــ إنــــــه انــــهــ
اإلقليمي الذي بدأنا ببنائه ضد 

إيران«.

ترحيب دولي

إلــى ذلـــك، وغـــداة ترحيب عدة 
دول ومؤسسات عربية وإسالمية 
بالخطوة السعودية - اإليرانية، 
ــاد األوروبـــــــــــي، فــي  ــ ــحـ ــ ــرب االتـ ــ ــ أعـ
بيان أمــس، عــن تقديره للجهود 
الدبلوماسية التي أدت إلى هذه 

الخطوة المهمة. 
 ألن السعودية 

ً
وأضاف: »نظرا

وإيـــران دولــتــان محوريتان ألمن 
المنطقة، فإن استئناف العالقات 

الثنائية بينهما يمكن أن يسهم 
في استقرارها ككل«. 

فــي هــذه األثــنــاء، وصــف وزيــر 
الخارجية اإلماراتي، عبدالله بن 
زايد، عبر »تويتر« عودة العالقات 
بـــيـــن الـــســـعـــوديـــة وإيــــــــران بــأنــهــا 
»خـــطـــوة مــهــمــة نــحــو االســتــقــرار 

واالزدهار في المنطقة«.
كما أعربت الرئاسة المصرية 
عن تقديرها لتوّجه المملكة من 
ــة مـــواضـــع الــتــوتــر في  ــ أجـــل »إزالــ
العالقات على المستوى اإلقليمي، 
وترسيخ مفاهيم حسن الجوار 

وتعزيز األمن واالستقرار«.
وأكـــــدت أن مــصــر تــتــطــلــع إلــى 
أن يـــكـــون لـــهـــذا الـــتـــطـــور مــــردود 
ــيـــاســـات إيـــــران  ــابـــي إزاء سـ إيـــجـ
اإلقليمية والدولية، ويشّكل فرصة 
ســانــحــة لــتــأكــيــد تــوجــهــهــا نحو 
انتهاج سياسة تراعي الشواغل 

المشروعة لدول المنطقة.
ن االتــفــاق الــذي أعلنت  وتضمَّ
عنه السعودية وإيــران والصين، 
فـــي بــيــان ثــالثــي أمـــس األول، أن 
ــران أكـــدتـــا خــالل  ــهــ ــريــــاض وطــ الــ
الــــمــــحــــادثــــات الــــتــــي أجــــريــــت فــي 
بكين »احترام سيادة الدول وعدم 

التدخل في شؤونها الداخلية«.
)نيويورك - رويترز، أ ف ب، 
د ب أ(

 أمين مجلس األمن القومي اإليراني علي شمخاني 
ً
مدير اللجنة المركزية للشؤون الخارجية الصينية وانغ يي مصافحا

ووزير الدولة السعودي مساعد العيبان، بعد إعالن االتفاق الثالثي في بكين أمس األول )رويترز(

أثار اإلعالن المفاجئ عن 
تفاهم سعودي - إيراني 

بوساطة صينية تساؤالت 
بشأن التحديات التي تواجه 

 
ً
نفوذ الواليات المتحدة إقليميا

، بعد أن رأى البعض 
ً
ودوليا

ل صفعة إلدارة بايدن، 
ّ
أنه يمث

 على أن الصين هي 
ً
ودليال

القوة الصاعدة، فيما تواصلت 
ردود الفعل المرحبة باتفاق 
إعادة العالقات بين القوتين 

اإلقليميتين.

التفاهم السعودي 
- اإليراني يزيد 

من تعقيد سعي 
إسرائيل لتطبيع 

العالقات مع العرب

سلة أخبار

أعلنت إيران أنها أبرمت مع 
روسيا عقدا لشراء طائرات 

مقاتلة من طراز سوخوي 
»إس يو-35«، حسبما أفادت 

وسائل إعالم محلية، رغم 
تحذير الواليات املتحدة 

من التعاون العسكري بني 
طهران وموسكو.

 
ً
وقالت وكالة »إيرنا« نقال
عن مندوب الجمهورية 

اإلسالمية لدى األمم 
املتحدة، إنه »بعد رفع 

الحظر )الذي فرضته األمم 
املتحدة( على شراء األسلحة 
التقليدية في أكتوبر 2020، 

أبرمت إيران عقدًا لشراء 
طائرات مقاتلة من طراز 

سوخوي إس يو- 35«. وقال 
وزير الدفاع اإليراني محمد 

 
ّ
رضا اشتياني، االثنني، إن

طهران »ما زالت تتابع شراء« 
سوخوي اس يو-35، ولكنها 

م املعّدات بعد«.
ّ
»لم تتسل

إيران تبرم عقدًا مع موسكو 
لشراء »سو 35«

أعلن املبعوث األممي إلى 
اليمن هانس غروندبرغ، 

أمس، بدء جولة جديدة من 
املشاورات بني الحكومة 
اليمنية وحركة »انصار 

الله« الحوثية املتمردة في 
سويسرا، لتبادل األسرى.

وأفاد بيان لغروندبرغ 
بانعقاد االجتماع السابع 

للجنة اإلشرافية لتنفيذ 
اتفاق تبادل املحتجزين 
برئاسة مكتب املبعوث 
األممي وباملشاركة مع 

اللجنة الدولية للصليب 
األحمر.

وأعرب غروندبرغ عن أمله أن 
تكون األطراف على استعداد 

لالنخراط في مناقشات 
جدية وصريحة لالتفاق على 
إطالق سراح أكبر عدد ممكن 

من املحتجزين مع اقتراب 
شهر رمضان.

مشاورات يمنية بسويسرا 
لتبادل األسرى

ر لهجوم الربيع خالل شهرين
ّ
أوكرانيا تحض

كـــشـــف كـــبـــيـــر مـــســـتـــشـــاري الـــرئـــاســـة 
فــي أوكــرانــيــا، ميخايلو بــودولــيــاك، عن 
تحضير الجيش إلطــالق هجوم الربيع 
 أنه 

ً
المضاد »في غضون شهرين«، مبينا

سيركز في المقام األول على االحتفاظ 
بالسيطرة على مدينة بــاخــمــوت، التي 
يسيطر على غربها والــقــوات الروسية 

على شرقها.
وقال بودولياك، لصحيفة ال ستامبا 
اإليطالية، أمــس األول، »لسنا في عجلة 
من األمر. سنعيد ترتيب الصفوف خالل 
الشهرين المقبلين. سنستنزف الروس في 
باخموت، بينما نركز على مناطق أخرى«.

وأوضح أن الهدف الحالي هو »خفض 
عــدد الــجــنــود الـــروس الجاهزين للقتال 
مـــن خــــالل شــغــلــهــم بـــحـــرب الــعــصــابــات، 
وبالتالي، إرباك هجومهم، في حين يمكن 
ف قواتها على جبهات 

ّ
ألوكرانيا أن توظ

ومناطق أخرى استعدادا لهجوم مضاد 
في الربيع«.

وأبــــــدى بـــودولـــيـــاك رضــــا كــيــيــف عن 
اســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل بــهــا فــي بــاخــمــوت، 
قـــائـــال إنـــهـــا اســتــطــاعــت فــعــال أن تــكــون 
ناجعة، بل إنها »تخطت ما كان مأموال 
مــنــهــا«، وكــــرر مــطــالــبــة الــحــلــفــاء بتقديم 
صواريخ بعيدة المدى، وقذائف مدفعية 

ثقيلة.
وأكــــــــــد رئـــــيـــــس الــــــقــــــرم الــــمــــعــــّيــــن مــن 
»الكرملين« سيرغي أكسيونوف استعداد 
روسيا لهجوم ألوكرانيا المحتمل على 
 أن »كل األمور تسير 

ً
شبه الجزيرة، مؤكدا

وفق الخطة«.
وقــــــــــــال أكــــــســــــيــــــونــــــوف إن األقــــــمــــــار 
االصطناعية أظــهــرت خــطــوط تحصين 
ممتدة على المضيق إلى شبه الجزيرة، 
وأن الـــخـــنـــادق قـــد ُحـــفـــرت بــالــفــعــل على 
الــشــواطــئ. وأوضـــح أن الــقــوات الروسية 
»تسير بشكل غير نمطي وغير متماثل«، 

دون الخوض في التفاصيل.
وأفـــــادت االســتــخــبــارات الــبــريــطــانــيــة، 

أمـــس، بــأن الــجــزء الشرقي مــن باخموت 
أصبح إلــى حد كبير اآلن تحت سيطرة 
مرتزقة »فاغنر«، لكن الجيش األوكراني 

مازال يسيطر على غرب المدينة.
وقــالــت االســتــخــبــارات البريطانية إن 
نهر باخموتكا، الذي يعبر وسط المدينة 
عبر شريط مــن األرض المفتوحة يبلغ 
عرضه بين 200 و800 متر، أصبح اآلن 
خط الجبهة، والقوات األوكرانية دّمرت 

جسوره الرئيسية. 
وأشـــارت إلــى أنــه رغــم ضعف خطوط 
 لــتــطــويــق بـــاخـــمـــوت من 

ً
اإلمــــــــداد، نـــظـــرا

الــشــمــال والــجــنــوب، فـــإن قـــدرة الــوحــدات 
األوكرانية على إطالق النار من المباني 
المحصنة إلى الغرب، حولت هذا المكان 
إلى منطقة قتل، األمر الذي من المحتمل 
أن يــشــّكــل تــحــديــا شــديــدا بــالــنــســبــة إلــى 
ــتــــي تــــحــــاول مـــواصـــلـــة  ــر الــ ــنـ ــاغـ قـــــــوات فـ

هجومها إلى الغرب«.
الى ذلك، وبينما تواصل قوات »فاغنر« 
العسكرية قتالها لطرد القوات األوكرانية 

مـــن مــديــنــة بــاخــمــوت الــشــرقــيــة، يــواجــه 
مؤسس المجموعة، يفغيني بريغوجين 
»لــحــظــات حــاســمــة«، مــع تــصــاعــد غضب 
النخبة السياسية والعسكرية الروسية 

من تصريحاته وسلوكياته.
ــن الــنــخــبــة  ــ ولــــــم يـــعـــد جــــــزء واســــــــع مـ
الروسية المقربة مــن »الكرملين« ينظر 
بــعــيــن الـــرضـــا إلــــى مــؤســس الــمــجــمــوعــة 
الــعــســكــريــة الــتــي تــضــم 50 ألـــف جــنــدي، 
بحسب صحيفة وول ستريت جورنال، 
التي أشارت إلى أنه بدأ يفقد ثقة موسكو 

خالل األسابيع األخيرة.
وكشف أشخاص مطلعون على الملف 
أن الرئيس بوتين قرر كبح جماح رئيس 
»فاغنر« بعد شكاوى من كبار مسؤولي 

»الكرملين«.
وأوضح عميل مخابرات روسي سابق 
لــه صــالت بـــ »الكرملين«: »لقد قـــرروا أنه 
يشّكل تــهــديــدا كــبــيــًرا للغاية، وقــد تقرر 
أن الــوقــت حـــان لتضييق الــخــنــاق على 

المجموعة«.

ومنذ يناير، أصبحت اإلشــــارات إلى 
ــل تــــواتــــرا في  ــنـــر« أقــ ــاغـ بــريــغــوجــيــن و«فـ
وسائل اإلعالم الحكومية الروسية، بعد 

أمر صادر عن »الكرملين«.
وأوضح المحلل المؤيد لـ »الكرملين«، 
ــاء محطات  ســيــرجــي مـــاركـــوف، أن رؤســ
ــــة الحكومية أبلغوه  الــتــلــفــزيــون واإلذاعـ
قبل ظهوره في األسابيع األخيرة بتقليل 

اإلشارات إلى بريغوجين و«فاغنر«.
لكن على الرغم من معارضة الكثير من 
مؤسسات »الكرملين«، يحافظ مؤسس 
»فــاغــنــر« عــلــى دعـــم يـــوري كــوفــالــتــشــوك، 
وهــو صديق مــقــّرب ومستشار لبوتين، 
ا ألشخاص مقربين من »الكرملين«. 

ً
وفق

وقال مسؤول استخباراتي أوروبي عن 
بريغوجين الذي أعلن، أمس األول، افتتاح 
اكـــثـــر مـــن 50 مـــركـــز تـــطـــوع فـــي مــنــاطــق 
ــا تخسر  ــيــ ــا، »روســ ــيــ مــخــتــلــفــة مـــن روســ

الحرب، لذا فهم ال يزالون بحاجة إليه«.

لبنان يترقب انعكاسات »دبلوماسية 
السدو« السعودية

تفاوت في تقييم االتفاق السعودي - اإليراني
● بيروت - منير الربيع

ب لبنان المفاجأة المدوية 
ّ
يترق

بـــتـــوقـــيـــع االتـــــفـــــاق الــــســــعــــودي - 
اإليـــرانـــي، بــرعــايــة صينية، حــول 
استعادة العالقات الدبلوماسية 
بين البلدين؛ فما جرى هو تحّول 
استراتيجي في المنطقة، سيكون 
ــي تــظــهــر  ــ ــة إلـــــــى وقـــــــت كــ ــاجــ ــحــ بــ

تداعياته ونتائجه. 
ومــمــا ال شـــك فــيــه أن مـــا جــرى 
يؤشر إلى المسار االستراتيجي 
الجديد الذي تطلقه السعودية في 
المنطقة وعلى صعيد عالقاتها 
الـــدولـــيـــة. وثـــّمـــة مـــن يــصــف هــذه 
االستراتيجية السعودية بأنها 
مرتكزة على »دبلوماسية السدو« 
ــتــــي تـــحـــتـــاج إلــــــى صـــبـــر كــبــيــر  الــ
يفوق الصبر اإليراني في حياكة 
السجاد، إال أن السدو يحتاج إلى 
صبر أطول وأكبر، ورمزية حياكة 
الـــســـدو الــقــائــمــة عــلــى نــســج وبــر 
الجمال ليستخدم المنسوج في 
الوقاية من حّر الصحراء وبردها. 
وهذه سياسة تقوم على استعادة 
التوازن في العالقات الدولية بين 
غالبية القوى، وعدم الدخول في 
ســيــاســة الــمــحــاور. وهـــو مــا ظهر 
في السياسة السعودية المتوازنة 
ــا، ومــع  ــيــ ــرانــ تـــجـــاه روســـيـــا وأوكــ

الصين وأميركا.
ــيـــة لــهــذا  فـــي الـــســـيـــاقـــات الـــدولـ
ــــب أســـاســـي 

ّ
ــرق االتـــــفـــــاق، هـــنـــاك تــ

ــنـــــووي مــع  ــ لـــمـــســـار الــــتــــفــــاوض الـ
إيران، إذ تشير المعطيات إلى أن 

إيــران والــواليــات المتحدة نشطا 
ــــي اآلونـــــــــة األخـــــيـــــرة عـــلـــى خــط  فـ
اســتــعــادة الــتــفــاوض حــول الملف 
النووي اإليراني، وبالتالي كانت 
الخطوة السعودية استباقية لهذا 
التطور، وذلك للخروج من مسألة 
ــــاط بـــمـــا تــــريــــده واشــنــطــن  ــبـ ــ االرتـ
على هذا الصعيد، ولذلك تحركت 

.
ً
الصين بهذا الصدد أيضا

ومما ال شك فيه أن األميركيين 
ــالع حــول ما جرى، 

ّ
كانوا على اط

ــأتــــي فــــي ظــل  ــا أن االتـــــفـــــاق يــ ــمـ كـ
كـــالم كــثــيــر عــن احــتــمــال تصعيد 
إسرائيلي - إيراني في المنطقة، إال 
، وفق قراءات 

ً
أن ذلك لم يكن واقعيا
دبلوماسية متعددة.

من شأن هذا االتفاق أن يضيء 
ــيــــجــــي  ــراتــ ــتــ ــار االســ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ عــــلــــى الـ
السعودي في المنطقة ككل، وهذا 
دلــيــل عــلــى اســتــعــادة الــســعــوديــة 
دورها على المسرح اإلقليمي ككل. 
من تعزيز العالقات داخل مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، إلـــى ترتيب 

العالقة مع تركيا ومع إيران.
ــكـــون لــذلــك  ــيـ فــــي الـــمـــقـــابـــل، سـ
انــســحــاب عــلــى مــلــفــات مــتــعــددة؛ 
ــا مــلــف الـــيـــمـــن، وســـوريـــة،  ــرزهــ أبــ
 لبنان. وفــي هــذا السياق، 

ً
وتاليا

فــإن الــشــروط السعودية واضحة 
حيال إنهاء حــرب اليمن وإنجاز 
االتفاق. كما أن الشروط السعودية 
ــى الـــنـــظـــام الـــســـوري  ــ الـــمـــقـــّدمـــة إلـ
أصبحت معروفة، وكذلك بالنسبة 
ــفـــروضـــة عــلــى  إلـــــى الــــشــــروط الـــمـ
لبنان بموجب المبادرة الكويتية 

إلصــــالح الــعــالقــات وتحسينها، 
والسعي إلى تقديم المساعدات.

ــد ســــــارع الــلــبــنــانــيــون إلـــى  ــ وقـ
الــتــرحــيــب بـــهـــذا االتــــفــــاق، وســط 
تــضــارب فــي وجــهــات الــنــظــر بين 
األفرقاء على اختالف توجهاتهم، 
فـــحـــزب الـــلـــه وحـــركـــة أمــــل وتــيــار 
الــمــردة يعتبرون أن هــذا االتفاق 
ســيــصــب فـــي مــصــلــحــة رؤيــتــهــمــا 
السياسية ومشروعهما الرئاسي 
بإيصال سليمان فرنجية لرئاسة 
الــجــمــهــوريــة. بينما خصومهما 
يعتبرون أن السعودية لن تكون 
مــضــطــرة لــتــقــديــم أي تــنــازل على 
الــســاحــة اللبنانية، وهـــي تعتبر 
أن الرؤية واضحة بشأن االهتمام 
الــســعــودي فــي لبنان وهــي تقوم 
على الخروج من منطق حسابات 
األشخاص والمصالح السياسية 
الـــضـــيـــقـــة، وبـــالـــتـــالـــي مــــا تـــريـــده 
الرياض هو وضع برنامج واضح 
ــة، وبــنــاء على  ــ لــلــخــروج مــن األزمـ
الــــخــــطــــوات الـــعـــمـــالنـــيـــة ســتــتــخــذ 
السعودية القرار الالزم. بال شك أن 
ما جرى هو إعــادة خلط لألوراق 
على صعيد المنطقة مع ارتدادات 
ــا يـــحـــتـــاج إلـــى  عـــالـــمـــيـــة. وهــــــذا مــ
المزيد من المراقبة لمعرفة مآالت 
تطوراته وانعكاساتها، وبالتالي، 
ــادة فتح  فـــإن مهلة الــشــهــريــن إلعــ
ــكــــون أســـاســـيـــة  ــتــ ــارات ســ ــ ــفــ ــ ــســ ــ الــ
لمتابعة »المراجعات السياسية 

على الساحة اإلقليمية«.

االبتعاد 
عن المنطقة 

حماقة
سيناتور أميركي

توتر عسكري على الحدود بين أذربيجان وإيران
ســـــادت حـــالـــة مـــن الـــتـــوتـــر الــعــســكــري على 
الحدود بين أذربيجان وإيران، أمس، بالتوازي 
مـــع إعــــالن بــاكــو رصـــدهـــا تــحــركــات عسكرية 
ــوات حفظ  أرمــنــيــة فـــي مــنــاطــق تــنــتــشــر بــهــا قــ

السالم الروسية في إقليم ناغورنو كاراباخ. 
ــالـــت »الـــخـــارجـــيـــة« األذربـــيـــجـــانـــيـــة إنــهــا  وقـ
استدعت سفير إيران لالحتجاج على تحليق 

طائرة عسكرية إيرانية على خط الحدود. 
جــــــاءت هـــــذه الـــحـــادثـــة بــعــيــد اإلعـــــــالن عــن 
االتفاق بين السعودية وايران، وهو ما رأى فيه 
 لطهران بأنها، وإن تمكنت من 

ً
مراقبون تذكيرا

تحييد الخليج عن المشاركة أو المساعدة في 
أي ضربة إسرائيلية أو أميركية، فإن جبهات 

أخرى ال تزال مشرعة.

 للحصول على الخبز في دونيتسك )أ ف ب(
ً
 مدمرا

ً
أوكران يعبرون جسرا
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أحمد حامد
ــى مــــــــدربــــــــا الـــــقـــــادســـــيـــــة  ــ ــلـ ــ ــحـ ــ تـ
ــدم، الــصــربــي  ــقــ ــربـــي لـــكـــرة الــ ــعـ والـ
ــنـــي  ــبـــوسـ ــاك، والـ ــ ــيـ ــ ــــونـ بـــــوريـــــس بـ
روســمــيــر سفيكو، بالواقعية في 
تصريحاتهما بعد انتهاء مباراة 
الـــديـــربـــي، الـــتـــي جــمــعــت بينهما 
في الجولة 18 »األخيرة في الدور 

الثاني« بدوري زين الممتاز.
وكـــانـــت الـــمـــبـــاراة انــتــهــت بــفــوز 
القادسية 2 - 1، ليصعد األصفر 
للمركز الثالث برصيد 29 نقطة، 
فــي حــيــن تــراجــع الــعــربــي للمركز 

الرابع برصيد 28 نقطة.
ــاك فـــــي الـــمـــؤتـــمـــر  ــيــ ــونــ وقــــــــال بــ
الصحافي بعد المباراة، إن األصفر 
 تصاعدية من مباراة 

ً
يقدم عروضا

 
ً
إلــى أخــرى، معربا عن أمله مزيدا
من االنــتــصــارات خــال المباريات 

المقبلة.
ــة أن  ــ ــيـ ــ ــادسـ ــ ــقـ ــ وأكــــــــــد مــــــــــدرب الـ
مباراة الديربي ارتقت للمستوى 
الــمــطــلــوب، مــشــيــرا إلـــى أن الحالة 
الذهنية لاعبي األصفر، حتى آخر 
الـــوقـــت، هــي الــتــي مــنــحــت الــفــريــق 

نقاط الفوز الغالية.
وشدد بونياك على أن سيناريو 
المباراة كان مثيرا، وزاد من حاوة 
الـــفـــوز، الــــذي تــحــقــق عــلــى حــســاب 

فريق كبير، بجم العربي.
واعتبر ان الفترة المقبلة صعبة 
، كونها ستحدد مامح بطل 

ً
جــدا

ــم الــــحــــالــــي، بـــعـــد مـــوســـم  ــمــــوســ الــ
قــــوي، عــلــى مــســتــوى الــمــنــافــســات 

واألحداث.
من جانبه، أبدى مدرب العربي، 
ــر تـــحـــمـــلـــه  ــ ــيــ ــ ــمــ ــ ــي روســ ــ ــنـ ــ ــوسـ ــ ــبـ ــ الـ
مــســوؤلــيــة الـــخـــســـارة، كــونــه على 
رأس الــقــيــادة الــفــنــيــة، مــعــربــا عن 
أمــلــه التعويض خــال المباريات 

المتبقية.

وقال إن »الخسارة، واردة في كرة 
 
ً
القدم، والفريق قدم مستوى مميزا

رغم الغيابات، وضغط المباريات، 
وكان قريبا لحصد نقطة على أقل 
تقدير، لوال هدف بالخطأ في نهاية 

الوقت«.
ولـــفـــت مـــــدرب الـــعـــربـــي إلــــى انــه 
سيراجع أمور الفريق مع الجهاز 
ــر الـــمـــســـاعـــدة،  ــنـــاصـ ــعـ الـــطـــبـــي والـ

لـــوضـــع خــطــة مــنــاســبــة لــلــمــرحــلــة 
األخيرة والحاسمة من عمر الدوري 

الممتاز.

احتفاالت لألصفر

ــــت الـــمـــنـــطـــقـــة الـــمـــحـــيـــطـــة  ــمـ ــ وعـ
ــنـــادي  بـــاســـتـــاد مـــحـــمـــد الـــحـــمـــد بـ
القادسية احتفاالت كبيرة لجمهور 

األصفر، والذي اعتبر ان الفوز على 
العربي، في ديربي الكرة الكويتية، 
يــــزيــــد فـــــرص الـــفـــريـــق فــــي اتـــجـــاه 

تحقيق اللقب الغالي.
ــيـــع الــــاعــــبــــيــــن فــي  والقــــــــى جـــمـ
ــة مــن  ــعــ ــة اشـــــــــادات واســ ــيـ ــادسـ ــقـ الـ
الــجــمــهــور، الســيــمــا بـــدر الــمــطــوع، 
والذي اعتبرته الجماهير، صاحب 

اللمسة الحاسمة في اللقاء.

هدف التعادل للقادسية

بونياك يتطلع لمزيد من االنتصارات بونياك يتطلع لمزيد من االنتصارات 
وروسمير يتحمل مسؤولية خسارة الديربيوروسمير يتحمل مسؤولية خسارة الديربي

األبيض يدخل أجواء مواجهة 
الساورة بالبطولة العربية

دخل فريق الكويت لكرة القدم أجواء منافسات البطولة 
العربية »كــأس الملك سلمان«، والــتــي يستهل مشواره 
فيها الــســاعــة 6.10 مــســاء األربـــعـــاء الــمــقــبــل، بمواجهة 
شبيبة الــســاورة الجزائري، على استاد نــادي الكويت، 
في حين سيخوض مباراة العودة في وهران بالجزائر 

في 21 الجاري.
وكان األبيض، قد اختتم منافسات الدور الثاني 

بدوري زين الممتاز، بتعادل مثير أمام السالمية 
ــدارة الــتــرتــيــب بــرصــيــد 35  2/2، ليستقر فــي صــ
نقطة، وبــفــارق 6 نقاط عن فريق كاظمة أقرب 

المنافسين.
ومـــــــن الــــمــــقــــرر أن يــــصــــل الـــفـــريـــق 
الجزائري إلى الكويت اليوم، على أن 
يخوض التدريب الرئيسي على ملعب 

المباراة بعد غٍد الثاثاء.
ورفـــع الــجــهــاز الــفــنــي فــي الــكــويــت بقيادة 

المدرب علي عاشور من وتيرة االستعداد للمواجهة 
العربية، بعد أن حصل على تقرير كامل عن الفريق 
الــجــزائــري، الـــذي يــقــدم مــســتــويــات الفــتــة فــي الـــدوري 

المحلي، ويحتل المركز الرابع في البطولة.
وقال عاشور، في المؤتمر الصحافي، بعد التعادل 
مع السالمية في الجولة 18 من منافسات دوري زين 
الممتاز، إن المواجهة العربية جبهة جديدة لألبيض، 

سيسعى فيها بكل طاقاته إلى الوصول ألبعد نقطة.
وأضاف ان فريقه سيطوي صفحة الدوري الممتاز، 
بشكل مؤقت، معربا عن رضــاه الكامل عن مستوى 
األبيض خال الفترة الماضية، بما في ذلك التعادل 
أمام السالمية، رغم التقدم في المباراة حتى الدقيقة 

90 بهدفين من دون رد.
وأوضح مدرب الكويت ان المواجهات العربية لها 
طابعها الخاص، وأن األبيض جاهز بصورة جيدة 
للمشاركة في البطولة، معربا عن ثقته بالاعبين 

لتقديم األفضل وما يليق باسم الكرة الكويتية.
وعن الفريق الجزائري، شدد على أن الساورة يسير 
بخطى جيدة في البطوالت المحلية بالجزائر، ما يعني 
انه من الفرق القوية التي تشارك في البطولة العربية.

وفي سياق متصل، بات الحارس مصعب الكندري 
ــــال مــــا تــبــقــى مــن  ــادي الـــكـــويـــت، خـ ــ ضـــمـــن حـــســـابـــات نــ

ــك بــعــد ظــهــور الــاعــب  مــنــافــســات الــمــوســم الــحــالــي، وذلــ
بمستويات الفتة خال التدريبات.

ــان الــكــويــت قـــد اســتــعــان بـــالـــكـــنـــدري، كــأحــد  ــ وكـ
الحراس أصحاب الخبرة، وقام بإعادة قيده 

في االنتقاالت الشتوية األخيرة.

»االنضباط« تعاقب عقلة والخالدي
• حازم ماهر

 من لجنة االنضباط باالتحاد الكويتي 
ً
تلقى نادي الكويت كتابا

لكرة القدم يفيد بمنع عضو مجلس اإلدارة - مدير جهاز الكرة 
عادل عقلة، من مرافقة الفريق مباراة واحدة وتغريمه 500 دينار.

وجاء قرار لجنة االنضباط بسبب انتقادات عقلة الاذعة عبر 
وسائل االعــام المختلفة لحكام مباراة الكويت مع الفحيحيل 
في الجولة الرابعة عشرة من منافسات دوري زين الممتاز، التي 
انتهت بالتعادل 3-3. ووصف عقلة الحكام بأنهم »شلة يرتكبون 

»مراجعة قراراتهم«. جرائم«، وطالبهم بـ
 من اللجنة، يفيد بإيقاف العب 

ً
كما تلقى نادي السالمية كتابا

الفريق األول بالنادي بدر جمال مباراتين، وتغريمه 200 دينار 
لما بدر منه من اعتراضات على حكم لقاء فريقه مع القادسية في 
الجولة الخامسة عشرة للدوري، التي خسرها السماوي بنتيجة 

هدف من دون رد.
ووقـــعـــت لــجــنــة االنــضــبــاط الــعــقــوبــة ذاتـــهـــا عــلــى مــديــر فريق 
السالمية بدر الخالدي )مباراتان وغرامة مالية 200 دينار(، بعد 

دفعه وتلفظه على الحكم المساعد للمباراة ذاتها.

... ولـ »الجريدة« كلمة
العقوبات المنشورة يتعمد اتحاد الكرة التعتيم اإلعامي عليها 
وعدم نشرها بشكل يثير الريبة على عكس ما تتبعه االتحادات 
األهلية دون استثناء في نشر القرارات االنضباطية على المواقع 
اإللكترونية الخاصة بهذه االتحادات، أوال فأوال، كما كان معموال 
ظ دون مبرر، ويتعامل 

ّ
في السابق، غير أن المجلس الحالي يتحف

معها بسرّية كأنها أسرار عسكرية! األمر الذي يدفع وسائل اإلعام 
إلــى الحصول على المعلومة وخبر العقوبات من قبل األندية، 
وأحيانا تخضع لاجتهادات الفردية، وهو ما يترتب عليه إثارة 

العديد من الشائعات.

• محمد عبدالعزيز
يلتقي في الثانية من بعد 
ظهر اليوم فريق نادي الكويت 
للكرة الطائرة مع نظيره عمان 
الـــعـــمـــانـــي عـــلـــى صـــالـــة قــصــر 
الرياضة في العاصمة األردنية 
عمان ضمن منافسات الجولة 
الرابعة من المجموعة األولى 
لــبــطــولــة غــــرب آســيــا لــألنــديــة 
لــلــكــرة الــطــائــرة، يــلــي ذلـــك في 
 مباراة دار كليب 

ً
الرابعة عصرا

الــبــحــريــنــي مـــع غـــاز الــجــنــوب 
ــة  ــ ــادسـ ــ ــــسـ الــــــعــــــراقــــــي وفـــــــــي الـ
مــســاء يــلــعــب الـــريـــان الــقــطــري 
مــع شــبــاب الــحــســيــن األردنــــي 
»المجموعة األولى« للبطولة.

وكــــان فــريــق الــكــويــت حقق 
فــــــــــوزه األول فــــــي الـــبـــطـــولـــة 
عــلــى حـــســـاب فـــريـــق الــشــرطــة 
القطري بنتيجة ثاثة أشواط 
مــقــابــل شــوطــيــن فـــي الــجــولــة 

االفتتاحية.
ويتطلع فريق الكويت ثالث 
المجموعة األولــــى بنقطتين 
 
ً
للمحافظة على سجله خاليا

من الهزائم ومواصلة عروضه 
القوية لحجز مكانه في الدور 
ربع النهائي للبطولة بتخطي 
عقبة الفريق العماني الثاني 

ــن »فـــــــــوزه عــلــى  ــ ــاط مـ ــقــ ـــ 3 نــ ــ بـ
الــوحــدات األردنــي في الجولة 
األولى« والساعي كذلك إليقاف 
الــــمــــد األبــــيــــض والـــمـــحـــافـــظـــة 
ومواصلة سلسلة انتصاراته 
 فـــــي الــــصــــعــــود لـــربـــع 

ً
ــا طــــمــــعــ

النهائي.
ومـــــــــــرة أخـــــــــــرى ســـيـــعـــتـــمـــد 
مــــدرب األبـــيـــض األرجــنــتــيــنــي 
داميان على معنويات العبيه 

المرتفعة والمستوى المميز 
الـــذي وصــلــوا إلــيــه فــي الفترة 

الحالية.
وســيــخــوض دامــيــان اللقاء 
ــبــــرة عـــبـــدالـــلـــه   بــــخــ

ً
ــا ــ ــومـ ــ ــدعـ ــ مـ

جاسم و»الجوكر« عبدالرحمن 
الـــعـــتـــيـــبـــي وعــــــامــــــر الـــســـلـــيـــم 
والعائد من اإلصابة عبدالله 
ــي الــمــمــيــز  ــائـ ــنـ ــثـ بـــوفـــيـــتـــن والـ
اإليـــــــــرانـــــــــي صــــــابــــــر كـــاظـــمـــي 

والــصــيــنــي لــيــو لـــدك حــصــون 
الــفــريــق الــعــمــانــي الــــذي يــأمــل 
ــيـــد لــحــصــد  ــــرض جـ ــقـــديـــم عــ تـ

نقاط الفوز.

جانب من مباراة الكويت والشرطة القطري

أزرق »يد الشواطئ« يهزم 
إندونيسيا في »اآلسيوية«

فــــاز مــنــتــخــبــنــا الـــوطـــنـــي لـــكـــرة الــيــد 
لــلــشــواطــئ عــلــى نــظــيــره اإلنــدونــيــســي 

بنتيجة شوطين مقابل الشيء 
»األول 15-9، والــثــانــي 16-10«، في 
الــمــبــاراة الــتــي جمعتهما أمـــس، ضمن 
المجموعة الثانية في البطولة اآلسيوية 
التاسعة لكرة اليد للشواطئ المقامة 
 فــي جــزيــرة بــالــي اإلندونيسية 

ً
حــالــيــا

وتستمر حتى 19 مارس الجاري.
وكان منتخبنا الوطني خسر مباراته 
األولى في البطولة أمام منتخب فيتنام، 
أمـــس األول، بنتيجة شــوطــيــن مقابل 

الشيء.
ــرت نـــتـــائـــج بــــاقــــي مـــبـــاريـــات  ــ ــفـ ــ وأسـ
الجولة الثانية، الــتــي جــرت أمـــس، عن 
فوز منتخبات عمان على فيتنام 1-2، 
والـــصـــيـــن عــلــى هـــونـــغ كـــونـــغ بنتيجة 
شــوطــيــن مــقــابــل الشـــــيء »الــمــجــمــوعــة 
الثانية« وقطر على الفلبين، وإيران على 
كوريا الجنوبية بنفس النتيجة وهي 

شوطان مقابل الشيء.
وبـــذلـــك تــصــدر مــنــتــخــب عــمــان فــرق 
المجموعة الثانية بـ 4 نقاط وتساوى 
منتخبنا الوطني وإندونيسيا وفيتنام 
ــيــــد واحـــــــــد نــقــطــتــيــن  والــــصــــيــــن بــــرصــ

وظـــل هــونــغ كــونــع بـــدون رصــيــد، وفــي 
المجموعة األولى تساوى منتخبا قطر 
وإيران في المقدمة بـ 4 نقاط لكل منهما 
ــلـــت مــنــتــخــبــات كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة  وظـ

والسعودية والفلبين بدون رصيد.

الكويت وعمان 

ويــلــتــقــي مــنــتــخــبــنــا الــوطــنــي الــيــوم 

 
ً
فــي الــحــاديــة عــشــرة والنصف صباحا
»بــتــوقــيــت الــكــويــت« مــع منتخب عمان 
ضــمــن الــجــولــة الــثــالــثــة للبطولة، التي 
ــع مــبــاريــات   إقـــامـــة أربــ

ً
ســتــشــهــد أيـــضـــا

يلتقي فــيــهــا منتخب إنــدونــيــســيــا مع 
هــــونــــغ كــــونــــغ، والـــصـــيـــن مــــع فــيــتــنــام 
ــة« ويــــلــــعــــب فــي  ــيــ ــانــ ــثــ »الــــمــــجــــمــــوعــــة الــ
المجموعة األولى كوريا الجنوبية مع 

الفلبين وقطر مع السعودية.

طائرة األبيض تواجه عمان في »غرب آسيا«طائرة األبيض تواجه عمان في »غرب آسيا«

• جابر الشريفي
 
ً
حــقــق فـــريـــق نـــــادي كــاظــمــة فــــوزا
 عــلــى الــجــهــراء 101 - 70 في 

ً
ســهــا

المباراة التي جمعتهما أمس األول 
ضمن الجولة الثالثة من الدور الثاني 
)دور الستة( لدوري الدرجة الممتازة 

لكرة السلة.
ورفع كاظمة رصيده إلى 6 نقاط 
ــــى جــانــب  ــيـــب إلــ ــرتـ ــتـ فــــي صــــــــدارة الـ
الكويت صاحب الرصيد ذاته، يأتي 
بعدهما القادسية برصيد 5 نقاط في 
المركز الثالث، ثم القرين بـ 4 نقاط، 
والصليبخات والــجــهــراء بـــ 3 نقاط 

لكل منهما.
ويقام الدور الثاني بنظام الدوري 
مــن قسمين على أن يتأهل األربــعــة 
ــــي، حــيــث  ــبـ ــ ــــذهـ ــع الـ ــربـ ــمـ ــلـ األوائـــــــــــل لـ
يلعب األول مــع الــرابــع والــثــانــي مع 
الثالث بنظام »بــاي أوف« من ثاث 
مواجهات، ويتأهل بعدها الفائزان 
للمباراة النهائية التي تقام بالنظام 

ذاته من خمس مواجهات.
 بين 

ً
جــــاء الـــربـــع األول مــتــكــافــئــا

الطرفين، وتبادال خاله التسجيل، 
قبل أن يفرض كاظمة أفضليته في 

النهاية ويتقدم 24 - 20.
واستمر البرتقالي فــي السيطرة 
على اللقاء خال الربع الثاني وسط 
تـــألـــق الفــــت مـــن مــحــتــرفــه األمــيــركــي 
ريكتور شاني أفضل مسجل للفريق 
بـــ 35 نــقــطــة، إلـــى جــانــب مساهمات 
عبدالعزيز الحميدي ليرفع الفارق في 

نهاية الربع إلى 10 نقاط )50 - 40(.
ــع أداء الـــجـــهـــراء بــصــورة  ــراجــ وتــ
ــيــــرة فـــــي الـــــربـــــع الــــثــــالــــث وســــط  ــبــ كــ
سيطرة كاظمة على اللقاء ليبتعد 
في النتيجة بفارق 21 نقطة 75 - 54. 
ولــم يشهد الــربــع األخــيــر الـــذي جاء 
مشابها لسابقه، أي جــديــد، لينهي 

كاظمة اللقاء بسهولة 101 - 70.

القادسية يواجه القرين

ــــوم ضـــمـــن الـــجـــولـــة  ــيـ ــ ويـــلـــتـــقـــي الـ
الــرابــعــة مــن الــبــطــولــة الــقــادســيــة مع 
القرين في الـ 6:00 مساء على صالة 

نادي الكويت. محاولة تسجيل من العب الجهراء أنتوني ودفاع من العب كاظمة شاني

فوز سهل لـ »سلة« كاظمة فوز سهل لـ »سلة« كاظمة 
على الجهراء في الدوريعلى الجهراء في الدوري

علي عاشور

إقالة الجهازين الفني 
واإلداري للجهراء

ي واإلداري 
ّ
أقال مجلس إدارة نادي الجهراء الجهازين الفن

للفريق األول لكرة الــقــدم، مع اإلبــقــاء على الــمــدرب المساعد 
سامة هادي ليتولى مسؤولية التدريب، وتكليف عبدالعزيز 
مدلول وحمود ملفي بمهام الجهاز اإلداري في الفترة المقبلة.

وجاء القرار عقب إخفاق الفريق في المشاركة بالمجموعة 
األولى لبطولة دوري زين الممتاز، بعد التعادل مع الفحيحيل 

2-2 في الجولة األخيرة من القسم الثاني للبطولة.
وكــان قد تــردد أمس دخــول مجلس اإلدارة في مفاوضات 
مع المدرب البرازيلي داسيلفا الذي سبق له تدريب الجهراء 
وكــاظــمــة والــيــرمــوك لــتــولــي الــمــهــمــة قــبــل انــطــاق منافسات 

المجموعة الثانية.

»يد« القادسية يضم واتانابي
ــريـــدة« أن نــــادي الــقــادســيــة تــعــاقــد مـــع العــب  عــلــمــت »الـــجـ
المنتخب الياباني لكرة اليد جين واتانابي، لتعزيز صفوف 

الفريق األول للعبة، حتى نهاية الموسم الحالي.
ويــلــعــب واتــانــابــي فــي مــركــز »الــســاعــد األيـــمـــن«، وُيــعــد من 

الاعبين المميزين في منتخب باده.
مــن جانب آخــر، يــواصــل الفريق األول لكرة اليد بالنادي 
 
ً
تدريباته المكثفة اليوم في معسكره الخارجي المقام حاليا
 
ً
في الدوحة، بقيادة مدربه الصربي روديــك، وذلك استعدادا

الســتــكــمــال مــنــافــســات الــــدوري الــمــمــتــاز الــمــقــرر أن يستأنف 
مبارياته في 24 الجاري.

الفترة 
المقبلة 

 
ً
صعبة جدا

ألنها ستحدد 
مالمح بطل 

الموسم 
الحالي

بوريس

جانب من مباراة الكويت وإندونيسيا

https://www.aljarida.com/article/17360
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كــانــت عــــودة تــشــافــي هــرنــانــديــس إلــى 
 إلــــى تــطــبــيــق الــفــريــق 

ً
ــرا بــرشــلــونــة مــــؤشــ

الكاتالوني فلسفته الكروية االستحواذية 
في المالعب اإلسبانية، لكن العب الوسط 
السابق عّول في قيادة فريقه إلى صدارة 
الــدوري المحلي على دفاع حديدي خّوله 
االبتعاد تسع نقاط عن غريمه التاريخي 
ريال مدريد، التي صارت 6 بعد فوز الريال 

أمس على إسبانيول.
ويزور برشلونة اليوم أتلتيك بلباو في 
المرحلة الخامسة والعشرين، في محاولة 
إلعادة فارق النقاط التسع عن ريال مدريد، 
وذلك قبل مواجهة منتظرة للقطبين في 19 

مارس على ملعب كامب نو.
وبينما أحرز برشلونة لقب الليغا عام 
2019 آخر مّرة، يحدوه األمل بتحقيق نتائج 
 بعد استثماره 

ً
إيجابية سريعة، خصوصا

المفرط الصيف الماضي.
ــبـــاراة،  تــلــقــى 8 أهــــــداف فــقــط فـــي 24 مـ
 على نظافة شباكه في 18 مواجهة! 

ً
محافظا

والسجل األخير هو األفضل لجميع األندية 
المشاركة في البطوالت األوروبية الخمس 
الكبرى في هذه المرحلة من الموسم، منذ 

مطلع القرن الحادي والعشرين.
وقد خاض بايرن ميونيخ األلماني 17 
مباراة دون أن تهتز شباكه في 24 مباراة 
 
ً
 أيــضــا

ً
فـــي مــوســم 2012-2013، مــتــلــقــيــا

ثمانية اهداف.
لــكــن فــريــق تــشــافــي يــســافــر إلــــى إقليم 

الباسك دون رونــالــدو أراوخــــو، أحــد أبرز 
مفاتيحه الدفاعية هذا الموسم. 

مساعدة برشلونة 
رد األوروغوياني األسبوع الماضي 

ُ
ط

ضــد فالنسيا، بعد عرقلته أوغـــو دورو. 
ــو، السلبي، بمساعدة  ــ ســاهــم قـــرار أراوخـ
برشلونة على تحقيق الفوز الثامن هذا 

الموسم بنتيجة 0-1.
 بــــداًل مــنــه فـــي قــلــب الـــدفـــاع، 

ّ
وقـــد يــحــل

الفرنسي جول كونديه أو ماركوس ألونسو، 
إلى جانب الدنماركي أندرياس كريستنسن.
وفــي إّبـــان فــتــرة افتقد فيها برشلونة 
صانع لعبه الشاب بيدري، الجناح الفرنسي 
الطائر عثمان ديمبيليه والهداف البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي، حمل الدفاع الفريق 
على كتفيه وابقاه ضمن الصراع على اللقب.
في المقابل، يتعّين على مــدرب بلباو 
إرنــســتــو فــالــفــيــردي إيــجــاد حــلــول جدية 

الختراق دفاع ضيوفه.
ــــدوري، أقيل  ورغـــم فـــوزه بلقبين فــي الـ
فــالــفــيــردي فـــي يــنــايــر 2020 مـــن تــدريــب 
 
ً
، جزئيا

ً
برشلونة عندما كان فريقه متصدرا

بسبب المخاوف حول أسلوب لعب الفريق.
واستهل فريق فالفيردي موسمه بشكل 
جّيد، لكن فقد زخمه في األسابيع الماضية 
ليتراجع إلــى المركز التاسع، رغــم بلوغه 
على غرار برشلونة الدور نصف النهائي 

من مسابقة كأس الملك.

العبو برشلونة يحتفلون بالفوز خالل المباراة السابقة

مباريات اليومبرشلونة في رحلة صعبة إلى إقليم الباسكبرشلونة في رحلة صعبة إلى إقليم الباسك
القناة الناقلة  المباراة  التوقيت 

الدوري اإلنكليزي
beINSPORTS PR2 وست هام – استون فيال 5:00
beINSPORTS PR1 فولهام - ارسنال 5:00
beINSPORTS PR3 مانشستر يونايتد - ساوثهامتون 5:00
beINSPORTS PR1 نيوكاسل - وولفرهامبتون 7:30

الدوري اإلسباني
beINSPORTS HD1 ريال سوسيداد - مايوركا 4:00
beINSPORTS HD1 اشبيليه - الميريا 06:15
beINSPORTS HD1 فياريال - بيتيس 08:30
beINSPORTS HD1 بيلباو - برشلونة 11:00

الدوري اإليطالي 
AD SPORTS PR1 ليتشي – تورينو  02:30
AD SPORTS PR1 هيالس فيرونا – مونزا  05:00
AD SPORTS PR2 كريمونيزي- فيورنتينا  05:00
AD SPORTS PR1 روما – ساسولو  08:00
AD SPORTS PR1 يوفنتوس – سامبدوريا  10:45

 )3-3( من 
ً
خطف ليون تــعــاداًل مثيرا

مضيفه ليل، بتسجيله هدفين في الدقائق 
السبع األخيرة، في مباراة ُسجلت فيها 
األهـــــــداف الــســتــة جــمــيــعــهــا فـــي الــشــوط 
الثاني، ضمن افتتاح المرحلة السابعة 
ــــدوري الفرنسي لكرة  والــعــشــريــن مــن الـ

القدم، أمس األول.
 من الثأر من ليون، الذي 

ً
وكان ليل قريبا

من نهائي 
ُ
أخرجه الشهر الماضي من ث

الكأس بركالت الترجيح، بعد أن تقدم 1-3 
بثالثية )هاتريك( للكندي جوناثان ديفيد 

حتى الدقيقة 83.
إال أن ليون رد بثنائية للبديل ألكسندر 

الكازيت في الدقائق السبع األخيرة.
ــرة من  ــ ــيـ ــ كـــمـــا شـــهـــدت الـــدقـــيـــقـــة األخـ
الوقت بدل الضائع إثارة إضافية، بعدما 
منح الحكم ركلة جزاء لليل كانت كفيلة 
بمنحهم الــفــوز، قبل أن يعود عن قــراره 
بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد 

)في ايه آر(.
وبات في رصيد ليل 46 نقطة بالمركز 

السادس، مقابل 40 لليون الثامن.
وبـــعـــد شــــوط أول هــــــادئ، تـــقـــدم ليل 

 عقب ثواٍن من انطالق الثاني عبر 
ً
سريعا

ديفيد )46(، الذي ضاعف تقدم فريقه من 
ركلة جزاء )61(.

إال أن الـــضـــيـــوف ردوا عــبــر بـــرادلـــي 
بــــاركــــوال )64(، لــيــعــود ويــكــمــل ديــفــيــد 

.)79( 
ً
الهاتريك من ركلة جزاء أيضا

لكن الكازيت، الذي دخل في الدقيقة 71، 
نجح في تسجيل هدفين في غضون ست 
دقائق )83 و89(، لتهدأ أصوات الجماهير 

في ملعب بيار مورو. ومنح الحكم ركلة 
جزاء ثالثة لليل، وسط فرحة جنونية في 
المدرجات )90+5( عندما احتسب خطأ 
من الكرواتي ديان لوفرين على جوناثان 

مبابا داخل المنطقة.
وعــنــدمــا كـــان الــجــزائــري آدم أونـــاس 
يتهيأ لتنفيذها، بعد خروج ديفيد، لجأ 
الحكم إلــى »فــي ايــه آر«، وعــاد عن قــراره، 

ليخرج الفريقان متعادلين.

العبو ليون يحتفلون بتسجيل هدف التعادل

 من ليل
ً
 مثيرا

ً
 من ليلليون يخطف تعادال

ً
 مثيرا

ً
ليون يخطف تعادال

سقط إنتر للمرة الثانية فــي آخــر ثــالث مباريات 
بالدوري اإليطالي لكرة القدم، بخسارته أمام مضيفه 
سبيتسيا بنتيجة 2-1، أمـــس األول، لــلــمــرة األولـــى 
بتاريخه في »سيري أ«، في افتتاح منافسات المرحلة 

السادسة والعشرين.
وتـــقـــدم أصـــحـــاب األرض بـــهـــدف الـــبـــديـــل دانـــيـــال 
مالديني، نجل أسطورة ميالن باولو )55(، فيما عادل 
البلجيكي روميلو لوكاكو من ركلة جــزاء )83(، ليرد 
سبيتسيا بالسالح ذاته عبر األنغولي مباال نزوال )87(.

وتجمد رصيد فريق المدرب سيموني إنزاغي عند 
50 نقطة، وقد يخسر الوصافة في حال فوز التسيو 
الثالث )48( على مضيفه بولونيا. كما يتساوى روما 

 بـ47 نقطة.
ً
وميالن الرابع والخامس تواليا

ل إنتر على ركلة جزاء باكرة، إثر خطأ من  وتحصَّ
ماتيا كـــالـــدارا على دانــيــلــو دامــبــروزيــو بعد الــعــودة 
إلـــى حكم الفيديو المساعد )فـــي اي آر(، انــبــرى لها 
األرجنتيني الوتــارو مارتينيس، وسددها إلى يسار 
الــحــارس البولندي بارتلوميي دراغــوفــســكــي، الــذي 

تصدى لها ببراعة )14(.
ودفع مدرب سبيتسيا بمالديني، المعار من الغريم 
التقليدي ميالن، بعد االستراحة، ولم يتأخر في منح 

فريقه التقدم من التسديدة األولى على المرمى.

وصلت كرة طويلة إلى نزوال من الحارس، حماها 
وحافظ عليها بطريقة مميزة أمــام العَبين من إنتر 
على مشارف المنطقة على الجهة اليمنى، مررها إلى 

مالديني سددها زاحفة إلى يمين الحارس )55(.

يوفنتوس يواجه سامبدوريا
من جانبه، بعد خسارته في المرحلة الماضية أمام 
روما )صفر-1(، يبدو أن أمل يوفنتوس الذي يلعب اليوم 
على أرضــه ضد سامبدوريا في منافسات المرحلة 

السادسة عشرة من عمر الدوري اإليطالي لكرة القدم، 
بالمشاركة في دوري األبــطــال، مرتبط بــإحــرازه لقب 
مسابقة »يوروبا ليغ«، أو النجاح في االستئناف المقدم 
أمــام محكمة اللجنة األولمبية اإليطالية الستعادة 
النقاط الـ15 التي حسمت من رصيده التهامه بالتالعب 

المالي.
)أ ف ب(

الخيبة واضحة على العبي اإلنتر بعد الخسارة

اإلنتر يعاود السقوط بخسارته من سبيتسيااإلنتر يعاود السقوط بخسارته من سبيتسيا

بنزيمة يتهم ديشان بالكذب بشأن عدم جاهزيته للمونديالبنزيمة يتهم ديشان بالكذب بشأن عدم جاهزيته للمونديال
تطرق مــدرب منتخب فرنسا لكرة القدم ديدييه 
ديشان، للمرة األولى، إلى االنسحاب المفاجئ بسبب 
اإلصابة لمهاجمه المخضرم كريم بنزيمة، عشية 
انطالق مونديال قطر 2022، معتبرا أن أفضل العب 
في العالم أبلغه عدم قدرته على المشاركة، في رواية 

سخر منها هداف ريال مدريد اإلسباني.
مصابا بفخذه، انسحب حامل الكرة الذهبية قبل 
ثالثة أيــام من مباراة فرنسا األولــى ضد أستراليا، 
وغادر مبكرا فندق المنتخب في الدوحة، لكنه استعاد 
التمارين مع فريقه اإلسباني في 10 ديسمبر، قبل 
أربعة أيــام من خــوض فرنسا نصف النهائي ضد 

المغرب.
وقال ديشان، لصحيفة »لو باريزيان«، أمس، »قال 
لي كريم إنه ليس جاهزا«، متابعا: »عندما أصيب 
كريم، رافقه طبيبنا إلى عيادة )مستشفى( سبيتار 
إلجـــراء صــورة بالرنين المغناطيسي. أرســل كريم 

الصور لشخص يتابعه في مدريد وأبدى رأيه أيضا. 
عاد إلى الفندق منتصف الليل. انضممت إليه في 
غرفته مع طبيبنا الذي جاء إلعطائي نتيجة الصورة 
)...( كان كريم مدمرا ألن كأس العالم عنت له كثيرا. 

قال لي: لقد ماتت«.
وأضــاف ديشان، الــذي قــاد »الـــزرق« إلــى النهائي 
الثاني تواليا، حيث خسر أمام األرجنتين بركالت 
الترجيح، »بقينا معا نحو عشرين دقيقة. قلت له 
عندما تركته: كريم، ليس هناك حالة طارئة. يمكن 
تنظيم عودتك مع مدير الفريق. عندما استيقظت 
علمت انه رحل. كان قراره، لن يقول لكم خالف ذلك، 

اتقهم ذلك واحترمه«.
واستقبل بنزيمة )35 عاما و37 هدفا في 97 مباراة 

دولية( تصريحات ديشان بسخرية.
وقال في حسابه على »انستغرام«، حيث نشر رأس 
الحربة، الذي اعتزل اللعب دوليا بعد مونديال قطر، 

لقطة لحديث ديشان علق عليها: »يا لها من جرأة«، 
 لمهرج، كما نشر فيديو للفرنسي 

ً
وأضاف اليها رمزا

ريتشي الشهير على موقع سناب شات وهو يكرر: 
»كـــاذب، أنــت كـــاذب«، وكتب بنزيمة فوقها: 

»ديدييه المقدس... ليلة سعيدة«.
وهــذه حلقة جديدة في العالقة 

الملتهبة بين ديشان وبنزيمة في 
المنتخب الفرنسي.

بنزيمة الذي أحرز مع فرنسا 
فقط لقب دوري األمم األوروبية 
بـــعـــد عـــن الـــزرق 

ُ
عـــام 2021، أ

بين 2015 و2021 لضلوعه 
في فضيحة ابتزاز زميله السابق 

ماتيو فالبوينا بشريط جنسي كلفه 
عقوبة السجن سنة مع وقف التنفيذ 

بنزيمه خالل لقاء سابق مع المدرب الفرنسي ديشانوتغريمه 75 ألف يورو.

إمبيد ينقذ فيالدلفيا أمام 
بورتالند... وسقوط دنفر

بتسديدة حاسمة قبل ثانية على نهاية الوقت و39 نقطة، 
قاد الكاميروني العمالق جويل إمبيد فريقه فيالدلفيا سفنتي 
سيكسرز إلــى فــوز مثير على ضيفه بورتالند ترايل باليزرز 
120-119، الجمعة في دوري كرة السلة األميركي للمحترفين، 
فيما سقط دنفر ناغتس متصدر المنطقة الغربية أمــام سان 

أنتونيو سبيرز الجريح.
على طريقة األبطال الكبار، تسلم إمبيد الكرة قبل 7.2 ثواٍن 
 على نفسه ثم 

ّ
من نهاية الوقت من رمية تماس، راوغ والتف

أطلق كرة طائرة على مقربة من خط الرميات الحرة، ليسّجل 
سلة الفوز قبل ثانية وعشر من الثانية في سلة الفريق الزائر.

وألهب الالعب الرقم 21 الجماهير، بحركة نادرة من عمالق 
بطول 2.13 مترين ويــزن 127 كلغ، فقاد فيالدلفيا إلــى فــوزه 
 في دوري »أن بي ايه«، على وقع هتاف الحاضرين 

ً
الرابع تواليا

في ملعب »ولس فارغو سنتر«: »أم أفي بي! أم في بي!« أي أفضل 
العب في الدوري.

غالتيه: يجب عدم التقليل 
من أهمية اللقب المحلي

رأى مدّرب باريس سان جرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، أنه 
يجب عدم التقليل من أهمية الفوز ببطولة الدوري المحلي لكرة القدم، 
وذلــك بعد 3 أيــام من اقصاء فريقه من دوري أبطال أوروبـــا على يد 

بايرن ميونيخ األلماني.
ّدر لباريس سان 

ُ
وقال غالتييه في مؤتمر صحافي، أمس األول، »اذا ق

جرمان إحراز اللقب، فسيكون الرقم 11 ولم يسبق ألي فريق أن حقق 
ذلك )يتساوى حاليا في الرقم القياسي مع سانت اتيان(، وبالتالي 

يجب عدم التقليل من اهمية الفوز بلقب الدوري الفرنسي«.

ــارة  ــفــــربــــول بـــخـــسـ ــيــ ــنــــي لــ مــ
مفاجئة بنتيجة صفر- 1 أمام 
ــمــــوث صــــاحــــب األرض،  بــــورنــ
الــذي كان يتذيل الترتيب قبل 
انطالق المباراة، في منافسات 
الجولة ال٢٧ من عمر الــدوري 
اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم 

أمس السبت.
وأهـــدر محمد صــالح، الــذي 
ــــح األســــــبــــــوع الـــمـــاضـــي  ــبـ ــ أصـ
ــي لــــنــــادي  ــخــ ــاريــ ــتــ الــــــهــــــداف الــ
ليفربول في الــدوري الممتاز، 

ركلة جزاء في الشوط الثاني.
وتــعــرض لــيــفــربــول لضربة 
فــي إنــهــاء الموسم فــي المربع 
الــذهــبــي حــيــث تجمد رصــيــده 
عند 42 نقطة مــن 26 مــبــاراة، 
وبـــــــــفـــــــــارق ثــــــــــالث نــــــقــــــاط عـــن 
توتنهام هوتسبير الذي خاض 
ــعــــدد ذاتـــــــه. وســـجـــل فــيــلــيــب  الــ
بيلينغ هدف بورنموث الوحيد 

في الدقيقة 28.
ــــوث عــلــى  ــمـ ــ ــــورنـ وحـــــافـــــظ بـ
االنــتــصــار الــثــمــيــن هـــذه الــمــرة 
بعدما فرط في تقدمه بهدفين 
ــنــــال  وخــــســــر 2 - 3 أمـــــــام أرســ
المتصدر يوم السبت الماضي.

وخرج بورنموث من منطقة 
الهبوط بعدما قفز إلى المركز 

16 برصيد 24 نقطة وبــفــارق 
نــقــطــتــيــن عــــن لـــيـــدز يــونــايــتــد 

صاحب المركز 18.

اختبار جديد
 
ً
ــارا ــبــ ــتــ ــال اخــ ــ ــنــ ــ ــواجـــــه أرســ يـــ
 لـــقـــدراتـــه إلحـــــــراز لــقــب 

ً
جــــديــــدا

بطل الـــدوري االنكليزي للمرة 
األولـــى منذ عــام 2004، عندما 
 على جــاره فولهام 

ً
يحل ضيفا

العنيد ضمن المرحلة السابعة 
والعشرين. 

عـــــــــاد أرســــــــنــــــــال مـــــــن بـــعـــيـــد 
ــه في  فـــي األســـابـــيـــع األخــــيــــرة لـ
الــــــــدوري الــمــحــلــي حـــيـــث خـــرج 
 مــن أرض اســتــون فيال 4 

ً
فــائــزا

- 2 بتسجيله هدفين في الوقت 
الــبــدل عــن ضــائــع، قبل أن يكّرر 
السيناريو ذاته أمام بورنموث 
على ارضــه عندما قلب تخلفه 
صفر - 2 الــى فــوز 3 - 2، بينها 
هدف في الدقيقة السابعة بعد 

التسعين.
لـــكـــن مــــبــــاراة فـــولـــهـــام تــأتــي 
بــيــن مــواجــهــتــيــن للمدفعجية 
ضد سبورتينغ البرتغالي في 
الدور ثمن النهائي من الدوري 

االوروبي )يوروبا ليغ(. 
وقام مدرب ارسنال االسباني 

ميكل أرتيتا بتعديالت كبيرة 
عــلــى تــشــكــيــلــتــه الـــتـــي خــاضــت 
مباراة الذهاب الخميس، وعاد 
بــالــتــعــادل االيـــجـــابـــي 2-2 قبل 
مـــواجـــهـــة الــــعــــودة عــلــى ملعبه 

الخميس المقبل.
ــال، الــفــائــز  ــ ــنـ ــ ــتـــصـــدر أرسـ ويـ
ــي آخــــــر أربــــــــع مــــبــــاريــــات فــي  ــ فـ
البريميرليغ، الترتيب متقدما 

ــــن وصــيــفــه  ــاط عـ ــقــ ــارق 5 نــ ــ ــفـ ــ بـ
 بــأن 

ً
مــانــشــســتــر ســيــتــي، عــلــمــا

األخير يستضيفه في منتصف 
ــد تـــكـــون  ــ ــــي مـــــبـــــاراة قـ ــل فـ ــ ــريـ ــ أبـ
حاسمة في تحديد هوية الفائز 

باللقب هذا الموسم.

مستويات رفيعة
فـــي الــمــقــابــل، يـــقـــّدم فــولــهــام 

بقيادة مدربه البرتغالي ماركو 
ســيــلــفــا مــســتــويــات رفــيــعــة هــذا 
 المركز السابع 

ّ
الموسم ويحتل

بفارق 6 نقاط عن المركز الرابع 
األخير المؤهل لدوري االبطال. 
بـــلـــغ الـــــــدور ربـــــع الـــنـــهـــائـــي مــن 
مــســابــقــة كــــأس انــكــلــتــرا، حيث 
يـــحـــل ضــيــفــا عـــلـــى مــانــشــســتــر 

يونايتد في 19 الجاري.

ويـــعـــّول ســيــلــفــا عــلــى هـــداف 
الــــفــــريــــق الــــصــــربــــي ألـــكـــســـنـــدر 
 ،

ً
متروفيتش صاحب 11 هدفا

والبرازيليين ويــلــيــان وصانع 
األلعاب أندرياس بيريرا.

واستعاد مانشستر يونايتد 
تــوازنــه بعد الخسارة الفادحة 
امام ليفربول من خالل فوز الفت 
ــال بــيــتــيــس االســبــانــي  ــ  عــلــى ريـ

ــاب ثـــمـــن نــهــائــي  ــ 4 - 1 فــــي ذهــ
دوري ابطال اوروبا ليضع قدما 

في ربع النهائي.
وتبدو الفرصة سانحة ايضا 
لتحقيق الفوز عندما يستضيف 
ساوثهابتون المهدد بالهبوط 

اليوم.

صالح يحاول اختراق دفاع بورنموث

ليفربول يسقط أمام بورنموث
»المدفعجية« لمواصلة الصدارة أمام فولهام

سقط ليفربول أمام بورنموث 
بنتيجة صفر-1 خالل 

منافسات المرحلة الـ ٢٧ من 
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.

ريال مدريد يتخطى إسبانيول
حقق ريــال مــدريــد حامل اللقب المطلوب عندما قلب 
ص 

ّ
تأخره أمام ضيفه إسبانيول إلى فوز صريح 3 -1، قل

 مع برشلونة المتصدر إلى 6 نقاط.
ً
به الفارق مؤقتا

تــقــّدم إســبــانــيــول فــي الــدقــيــقــة 8 بــالــهــدف الـــذي أحـــرزه 
خوسيلو، قبل أن يعادل فينيسيوس جونيور  النتيجة 

بالهدف الذي أحرزه في الدقيقة 23.

في الدقيقة 39 تقّدم ريال مدريد بعرضية من أوريليان 
تشواميني، عكسها عرضية قوية بمساعدة العارضة قلب 

الدفاع البرازيلي إيدر ميليتاو.
وفــي الدقيقة الثالثة من الوقت بــدل الضائع من زمن 
 
ً
 ثالثا

ً
الشوط الثاني، أحرز البديل ماركو أسنسيو هدفا

لريال مدريد.
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وســط شـــوارع طنجة العتيقة تتجول 
نسوة من المدينة ترتدي كل منهن زيها 
الــتــقــلــيــدي فـــي مــشــهــد القــــى الــكــثــيــر من 
الدهشة، إذ لم يعهد التجول بهذا الشكل 
فــي الـــشـــوارع الــعــامــة بــالــمــدن مــنــذ عقود 

سوى في المناسبات واألعياد.
ــادرة هــدفــت لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــراث  ــبـ مـ
الالمادي، والتأكيد على رمزية جمال زي 
المرأة بالمغرب، في مارس الذي يحتفل 
فيه بعيدين؛ األول منهما في الثامن من 
منه، والثاني في 21، وهو عيد األم، األمر 
الــذي دفــع النساء فــي المملكة المغربية 
إلى التعبير بشكل مختلف عن االحتفاء 

بالمناسبتين.
ــال مـــوقـــع ســبــوتــنــيــك، أمــــس األول،  ــ وقـ

إن الــــزي الــتــقــلــيــدي فـــي الــمــغــرب يحظى 
بمكانة مهمة، في إطــار مساعي المملكة 
الدائمة لحفاظها على التراث الالمادي، 
 فيما يتعلق بــالــزي التقليدي 

ً
خصوصا

الــمــتــنــوع بـــدرجـــة كــبــيــرة وفــــق الــمــنــاطــق 
.
ً
شمااًل وجنوبا

لم تقتصر المبادرة على مدينة طنجة، 
إذ انتشرت في العديد من المدن، وخرجت 
النساء بزيهن التقليدي إلى الشارع، في 
حــيــن أن الــمــعــتــاد بــالــمــغــرب ارتــــداء الــزي 
التقليدي في المناسبات واألعياد واأليام 

الوطنية.
ووفــق العديد من السيدات، فإن تكرار 
المشهد بالكثير من المدن يمكن أن يحدث 
فــي الــمــنــاســبــات، وال يقتصر األمـــر على 

ارتــداء الزي في المنازل، بل عبر التجول 
به في الشارع.

وتطلق الكثير من األســمــاء على الزي 
ــايـــك، والــمــحــربــل،  الـــمـــغـــربـــي، مــنــهــا: الـــحـ
والــمــعــربــط، وبـــولـــهـــوان وحـــايـــك الــســكــر، 
وكــذلــك الــقــفــطــان، والــجــلــبــاب، ومسميات 

أخرى.
وأطــلــقــت طــنــجــة، الــمــطــلــة عــلــى البحر 
ــلــــســــي، هـــذه  الـــمـــتـــوســـط والـــمـــحـــيـــط األطــ
ــزاز بــالــزي  ــتــ  عــلــى االعــ

ً
الـــمـــبـــادرة تـــأكـــيـــدا

التقليدي عبر التجول بــشــوارع المدينة 
في مجموعات من الفتيات والنساء بزيهن 

التقليدي.
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بنت الملك... ميجور جنرال
أعلنت الجريدة الرسمية في تايلند تعيين األميرة سيريفانافاري 
ناريراتانا راجاكانيا المتخصصة في الجيش التايلندي الملكي 

برتبة ميجور جنرال. 
 وأعلن الملك ماها فاجير الونجكورن، أمس األول، تعيين كريمته 
(، وهي االبنة الصغرى للملك، في أحدث جولة من الترقيات 

ً
)36 عاما

 من أول أبريل المقبل.  
ً
العسكرية، التي تدخل حيز التنفيذ اعتبارا

وتحمل األميرة درجة الماجستير في التصميم من غرفة اتحاد 
تصميم األزياء الباريسية، بالعاصمة الفرنسية، وأصبحت مصممة 
أزياء، ولديها ماركة باسم »سيريفانافاري«.     )د ب أ(

دوق إدنبرة الجديد... إدوارددوق إدنبرة الجديد... إدوارد

سحابة ميرابي ترتفع سحابة ميرابي ترتفع 77 آالف متر آالف متر

قــــال قــصــر بــاكــنــغــهــام، في 
بــيــان، إن الــمــلــك تــشــارلــز منح 
أخــاه األصــغــر، األمــيــر إدوارد، 
لقب دوق إدنبرة الجديد، وهو 
ــر مـــن حــمــلــه هو  ــان آخــ لــقــب كــ
والدهما الراحل األمير فيليب.

ــان نـــقـــلـــتـــه  ــ ــ ــيـ ــ ــ وبـــــحـــــســـــب بـ
»العربية. نــت«، أصبح إدوارد 
( أحــــــــدث فــــــرد مــن 

ً
ــا ــ ــامــ ــ )59 عــ

 
ً
الــعــائــلــة الــمــالــكــة ُيــمــنــح لــقــبــا
، مــنــذ أصــبــح تــشــارلــز 

ً
جــــديــــدا

 فــي سبتمبر، بعد وفــاة 
ً
ملكا

والدته الملكة إليزابيث.

وُمــنــح ولـــيـــام، ولـــي الــعــهــد، 
ــر لــتــشــارلــز،  ــبـ ــن األكـ ــ ــو االبـ وهــ
لــقــب أمــيــر ويـــلـــز، بــيــنــمــا ُمــنــح 
طفال األمير هاري، )ابن تشارلز 
ى عن مهامه 

ّ
األصغر الذي تخل

الملكية(، لقَبي أمير وأميرة في 
وقت سابق من األسبوع.

ويأتي لقب إدوارد الجديد 
بعد اضطالعه بعدد من أدوار 
أبيه، بما في ذلك جائزة دوق 
إدنـــبـــرة الــتــي تــشــجــع الــشــبــان 

على خوض التحديات.

قالت وكالة مكافحة الكوارث 
اإلنـــدونـــيـــســـيـــة، فـــي بـــيـــان، إن 
بركان ميرابي ثار أمس وأطلق 
سحابة ساخنة بارتفاع يصل 

إلى سبعة كيلومترات.
وأفــادت السلطات المحلية 
بأن البركان الواقع في منطقة 
ــار  يـــوجـــيـــاكـــارتـــا الــــخــــاصــــة ثـ
حوالي الساعة الثانية عشرة 
 بالتوقيت المحلي أمس، 

ً
ظهرا

وشــوهــد تــدفــق حمم بركانية 
إلى مسافة 1.5 كيلومتر.

وقال البيان، إنه تمت دعوة 

الــســكــان فــي المنطقة القريبة 
من البركان إلى ضــرورة وقف 
أي أنشطة في مناطق الخطر، 
التي يتراوح نصف قطرها بين 
ثالثة وسبعة كيلومترات حول 

فوهة البركان.
ويــعــد مــيــرابــي، الـــذي يبلغ 
، أحـــد 

ً
ارتــــفــــاعــــه 2963 مـــــتـــــرا

 فــي 
ً
ــثــــر الـــبـــراكـــيـــن نــــشــــاطــــا أكــ

ــا، وكــــــان بــالــفــعــل  ــيـ ــيـــسـ إنـــدونـ
 بثاني أعلى مستوى 

ً
مصنفا

تأهب في البالد.
)رويترز(

»المعربط« يعود إلى الشوارع المغربية

خلعته زوجته: بخيل وُيشخر
أقـــامـــت ســيــدة مــصــريــة دعــــوى خــلــع ضد 
زوجــهــا فــي محكمة األســــرة بــمــديــنــة نصر، 

بسبب شخيره أثناء نومه.
وقالت وسائل إعــالم مصرية، في الخبر 
الذي نقله موقع روسيا اليوم، أمس، إن سيدة 
أعمال طلبت الخلع من زوجها، بعد 3 سنوات 

من الزواج، ألنه يشخر أثناء نومه.
وكـــشـــفـــت الــمــحــامــيــة نـــهـــى الـــجـــنـــدي، أن 
الزوجة أكدت أن بداية حياتها كانت بزواج 
صالونات، حيث تقدم زوجها للزواج منها، 
بــعــد تــرشــيــح بــعــض األهـــل لـــه، وبــعــد اللقاء 
حـــدث الــقــبــول مــن الـــعـــروس، لــمــا ظــهــر عليه 
فــي الــبــدايــة مــن مــواصــفــات تؤهله أن يكون 
، وبــالــفــعــل تــم الــزفــاف بعد 

ً
 مــنــاســبــا

ً
عــريــســا

فترة من الخطبة.
وأوضــحــت محامية الــســيــدة، أن الــزوجــة 
شعرت في بداية حياتها الزوجية بالصدمة، 

حــيــث كــشــفــت أن عــريــســهــا »يــشــخــر بــصــوت 
عاٍل«، فحاولت التأقلم مع تلك األصوات، إال 
أنها وبعد مــرور 3 سنوات من زواجهما لم 

ل الوضع. تستطع تحمُّ

ــــوى الـــخـــلـــع، أن  ـــرت الــــزوجــــة فــــي دعــ ـــ وذكـ
»الشخير« ليس السبب الوحيد لخلع زوجها، 

.
ً
مشيرة إلى أنه شخص بخيل جدا

الشكاوى والتوزيع: 
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يومية سياسية مستقلة

 ذكريات خاطفة 
حسن العيسىعن القدوة

هناك جزر للذكريات تطفو على بحور من الضباب، يبدو أن 
كل ذكرى ال رابط بينها وبين األخرى.

 )كارل يونغ(. 
ــد عـــلـــي الـــبـــغـــلـــي وهـــــو عـــلـــى فــــــراش الـــمـــوت  حـــيـــن أمـــســـكـــت يــ
بالمستشفى األميري، سألته إن كان يتذكر اآلن أيام حبه لعواطف 
 من العطلة 

ً
وذكرى أيام مدينة ديجون الفرنسية حين قضينا شهرا

الصيفية في تلك األعوام البعيدة قبل نصف قرن من الزمان، كان 
 من دراســة اللغة الفرنسية لطلبة كلية 

ً
يفترض أن يكون شهرا

الحقوق وقسم اللغة اإلنكليزية في تلك المدينة الجامعية.
 ال أتذكر قاعة محاضرة واحــدة درسنا فيها، ولم نتعلم من 
 
ً
ي بونجور وبنسوار، كان شهرا

َ
حياتنا الصاخبة هناك غير كلمت

من العشق العنيف، »عنيف« كلمة دائمة تتردد في قاموس ألفاظ 
علي. ختمت حكايا السهد وليالي الشوق الطويلة بعدة زيجات 
بين »رومــيــوهــات وجــولــيــهــات« )يمكن جمع رومــيــو وجوليت( 
مت عالقات الحب األخرى على صخور القدر، 

ّ
ديجون، بينما تحط

وكان علي وعواطف من الذين نجحوا في تجربة العشق الجميل، 
 أهديا للدنيا فيه أربع بنات جميالت؛ نورة، 

ً
 موفقا

ً
فكان زواجا

وزينة، ومنى، وروان. ينادونه بلقب »أبي أحمد« لماذا؟! هو أبو 
نــورة، اســم يشّرف أكثر من كليشيه لقب ذكــوري يدهس وجود 

المرأة، ويخلق اسم ذكر لم تكن له كينونة. 
عينا علي منتفختان بخطوط سواد غائرة حفرت نفسها تحت 
 بنتوءات عظمية بارزة على 

ً
جفنيه، الوجه الوسيم أصبح نحيال

الوجنتين، نقاط دماء على طرفي فمه خرجت من لسان مجروح 
ه من شدة األلم الرهيب، تحّمله بصبر، ومضات من الذكرى 

ّ
عض

تمضي مسرعة وأنا أتأّمل »علي« بلحظات وداعه، هذا هو الذي 
 بمكر قاعة المحاضرات بكلية الحقوق 

ً
 مبتسما

ً
ولج علينا متأنقا

في العام الدراسي 1968 - 1969، دخل ومعه ثالثة من الزمالء أثناء 
محاضرة الشيخ زكريا البري، هم عبدالرضا طبطبائي وفاروق 
، بدالت »آخر موديل« 

ً
حرمي ومحمود البدر، كان لباسهم أنيقا

بألوان زاهية خارج ثقافتنا الرسمية المحصورة في البنطلون 
الرمادي وقمصان »مبكرة«، مثل قماش لعبة الدامة بالكم الطويل، 
أكثرنا أناقة كان الشيخ ناصر صباح األحمد وعصام العيسى، 
االثنان رحال وسبقهما وبعدهما محمود البدر ووليد النفيسي 
ومشاري العصيمي، كلهم غادروا إلى عالم مجهول، سنلحق بهم 
 أو بعد غد، والله العاِلم، متى يكون وأين سيكون هذا الغد، 

ً
غدا

هو يقين الكون والوجود. 
ما هذا.. من يكون هؤالء؟ تعليقات شيطانية من وليد النفيسي 
وضحكة صامتة من مشاري العصيمي... هؤالء هم الطلبة الجدد 
يرتدون مالبس علب حلوى الماكنتوش المفرحة، كانوا مجموعة 
طلبة ذهبوا في تجربة لم تتكرر لدراسة القانون بفرنسا بعد 
تخّرجهم في الثانوية العامة، وسبقهم الدكتور عثمان عبدالملك 
في دراسته العليا، ولم يكملوا مشوارهم هناك، فأكلموا الدراسة 
بجامعة الــكــويــت، تخّرجنا علي وأنــا عــام 1972 بتفوق، تفّوق 

ر.
ّ

دراسي ال يقّدم وال يؤخ
 مضت الــســنــون، رحلت لــلــواليــات المتحدة لــلــدراســة كمعيد 
بعثة بجامعة الكويت، بعد أن قضيت سنة واحــدة كــأول محام 
خريج من كلية الحقوق بجامعة الكويت، وصورت مع عبدالوهاب 
ا الراحل 

ًّ
شرت في مجلة العربي، أكبر المحامين سن

ُ
 ن

ً
المفلح صورا

 )22 سنة(. 
ً
، وأنا أصغرهم عمرا

ً
عبدالوهاب المفلح 83 عاما

علي ومــشــاري العصيمي وفيصل المرشد وولــيــد النفيسي 
وسعود الغمالس عملوا بالنيابة العامة، إال أن علي ومشاري 
تحّوال - بعد سنة من العمل بالنيابة - للعمل في القسم القانوني 
بشركة البترول الوطنية، ويذهبان للدراسة في عاصمة الضباب، 
ثــم يــعــودان بــعــدهــا، لينشغال بــالــمــحــامــاة والــســيــاســة، ويشغل 
علي منصب وزير النفط عام 1992 بعد نجاحه في االنتخابات 
التشريعية هو ومــشــاري، في العام ذاتــه، وبعد خــروج علي من 
الـــــوزارة اجــتــهــد فــي عمله كــنــائــب، بــهــر بــه الــزمــيــل عبداللطيف 
ر 

ّ
الدعيج، فكتب عنه مقااًل بعنوان »النائب القدوة«، فهو يحض

 موضوعات الجلسة، بينما كان غيره يروحون 
ً
نفسه ويدرس جيدا

ويأتون للجلسة على البركة، حالهم من حال إخوانهم الوزراء... 
ومنذ ذلك اليوم صرت أناديه »جناب القدوة«...

رحــل علي قبل أيـــام، كما قلت، وقــد عانى الكثير مــن مرضه، 
تحّمل األلم بصبر، لم يفقد وعيه في أصعب أيام مرض الموت، 
ولم أفهم ولن أفهم البروتوكوالت الطبية هنا التي منعت عنه 
مسّكن الــمــورفــيــن، بــعــذر أنــه قــد يـــؤدي إلــى الـــوفـــاة.. مـــاذا كانوا 
يتوقعون وعلي كان بتلك الحالة المزرية من األلم المبرح؟ هل 

سيقف ويركض في سباق الماراثون؟!
رى، وهو على سرير موته، 

ُ
 مات علي... هل تحّدث لنفسه، يا ت

وقال لنا مثلما كتب الشاعر رامبو لشقيقته قبل وفاته »سأكون 
تحت التراب بينما أنت تحيين في الهواء الطلق«؟

حكم تاريخي بالشك...
 لنزاهة االنتخابات...

ً
 ولربما ضامنا

ً
وسيأتي معززا

وأعني بذلك حكم المحكمة الدستورية الذي سيصدر بتاريخ 
19 الجاري... إذا كان حكم المحكمة الدستورية هو قبول الطعون 
الــتــي قــدمــت بــشــأن الــنــتــائــج الــتــي قــد تتضمن عـــدم دســتــوريــة 

المجلس الحالي والدعوة النتخاب مجلس بديل...
ولكن ما مصير القوانين والمراسيم األميرية التي تم إقرارها 

أثناء وجود هذا المجلس المطعون بشرعيته؟!
هل سيتم إلغاؤها للتمكن من إعادة عرضها على المجلس 
الجديد، الذي سيكون موعد انتخابه في علم الغيب، وقد يؤدي 
، ولــربــمــا يمتد إلــى مــا بعد العطلة 

ً
ذلــك إلــى االنــتــظــار طــويــال

الصيفية!
في هذه الحقبة يبدو أننا تعودنا مع األسف أن نقضي فترات 
 بدون مجلس أمة، لذلك ليس هناك 

ً
طويلة بدون حكومة، وأيضا

.
ً
من سيتحمل مسؤولية هذا االنتظار الذي امتد طويال

 بأن الوضع غير مستقر، 
ً
 واضحا

ً
وهذا قد يعطي انطباعا

وعليه هناك الحاجة الملحة للقرار السريع والواضح، فالدولة 
ليست مركبة سير أوتــومــاتــيــك، بــل هــي كــيــان ووطـــن يحتاج 
لسرعة وحكمة القرار، واالنتظار لن يخلق معجزة، بل سيزيد 

من االرتداد إلى الوراء.

د. ناجي سعود الزيدلماذا االنتظار؟!

الله بالنور

وفيات

كريمة غنيم عبدالله السالم أرملة: سالم محمد المنصور
، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: عبدالله 

ً
75 عاما

المبارك، ق6، ش628، م12، ت: 90999616، 51112511
ميثم حسين علي كاكولي

، شيع، الــرجــال: حسينية البلوش، الجابرية، ق11، 
ً
13 عاما

 
ً
الــنــســاء: الــجــابــريــة، حسينية الصيدلي، ق8، )الــعــزاء عصرا

فقط(، ت: 99319191
خاتون سفر مراد المؤمن أرملة، أحمد القطان

80 عاما، شيعت، الرجال والنساء: الرميثية، ق3، ش30، م27، 
حسينية الــقــائــم، ت: 66255529، 60656566، 97508075، 

60455423
هدوى سعيد سعد الرشيدي أرملة، شبيب بن بخيت الرشيدي

92 عاما، شيعت، الرجال: إشبيلية، ق1، ش137، م36، النساء: 
الرحاب، ق3، ش7، م7، ت: 99639712

شريفة مال صالح محمد المال
88 عــامــا، شيعت، الــعــزاء فــي المقبرة فــقــط، ت: 99831313، 

66950202
منيرة فهد مسيعيد العلي أرملة: محمد سلطان النجدي

72 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الشهداء، 
ق2، ش سليمان الــهــيــب، م92، ت: 99053985، 60400001، 

99050144 ،66013850
فهد محمد حسين العدلي

، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: الدوحة، ق4، 
ً
23 عاما

ش4، م37، ت: 96699222، 90091234، 51242490
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محمد نجم رخيص الشمري
76 عاما، شيع، العارضية، ق8، ش6، م3، ت: 66389998

محمد فهد محمد الرمثان
ــارع محمد المال  88 عــامــا، شــيــع، الـــرجـــال: الــعــمــريــة، ق1، شـ
المعصب، م29، النساء، العمرية، ق1، ش4 من الخلف، م29، 

ت: 99929441، 50366633
سعود عيد عسكر جامع الرشيدي

60 عاما، شيع، الرجال: الفردوس، ق9، ش1، ج11، م15، النساء: عبدالله 
المبارك، ق2، ش215، م11، ت: 90092238، 99888492، 90047785

علي جاسم محمد الحساوي
67 عاما، يشيع بعد صــالة عصر الــيــوم، الــرجــال: الــعــزاء في 
الــمــقــبــرة، الــنــســاء: الـــســـرة، ق5، ش12، م42، ت: 97776977، 

99123779 ،90909332 ،66446448

ً
سماء بكين تمطر ديدانا

في ظاهرة غريبة ضربت العاصمة الصينية 
بكين عاصفة مطرية من الديدان، حيث تساقطت 
حشرات لزجة غطت السيارات، حسبما أظهرت 

الصور.
وقـــال مــوقــع روســيــا الــيــوم، أمـــس، إن السكان 
حملوا وهم يمارسون أعمالهم اليومية مظالت 

لتجنب اإلصابة بالديدان المتساقطة.
وبينما لم تكشف السلطات الصينية بعد سبب 
هذه الظاهرة الغريبة، بدأت النظريات في الظهور 

على اإلنترنت، حيث اعتبر البعض أنها قد تكون 
 
ً
في الواقع أزهار حور، وهي شجرة منتشرة جدا

في بكين، وعندما تتساقط أزهارها غالبا ما يتم 
الخلط بينها وبين اليرقات. 

وقالت نظرية أخرى إن الديدان سقطت بعد أن 
جرفتها رياح قوية، وهي نظرية تدعمها المجلة 
العلمية، شبكة الطبيعة األم، والــتــي أوضــحــت 
أن هذا النوع من الحوادث مع الحشرات يحدث 

بعد عاصفة.
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