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الحكومة توحد مرجعيتها
ألزمت الوزارات بإحالة أي اقتراحات بقوانين تتسلمها إلى »الفتوى والتشريع«
• اإلدارة منوطة بإبداء رأيها ورفعه لمجلس الوزراء... حتى ال يتغير التوجه من وزير آلخر 

انتخابات تركيا: إردوغان 
يتراجع 10 نقاط أمام 

كليشدار أوغلو 

األبيض جاهز بصفوف 
مكتملة للساورة الجزائري

17

دوليات

رياضة

 سفير الفاتيكان 
لـ ةديرجلا.: 300 ألف 

كاثوليكي في الكويت

»صباح األحمد للموهبة«: 
دعم مخترعينا وتوفير 

البيئة الحاضنة إلنجازاتهم

محليات

محليات

0606

0606

تراجع مؤشرات 
البورصة... والسيولة 

35.8 مليون دينار

اقتصاد

07

دراسة إدراج 18 حدثًا 
مدمنًا في كشوف 
»العفو األميري«

محليات

٠٣

18

في خطوٍة تهدف إلى توحيد المرجعية الحكومية للرقابة على 
االقتراحات بقوانين التي يقدمها النواب، وتحقيق االنسجام في 
الموقف الحكومي، وضمان عــدم تغّيره من وزيــر آلخــر، أصدر 
 بإلزام جميع الوزارات والجهات الحكومية 

ً
مجلس الوزراء قرارا

والهيئات والمؤسسات العامة لدى مخاطبتها من مجلس األمة 
الستطالع رأيــهــا حــول اقــتــراحــات بقوانين مقدمة مــن الــنــواب، 
بإحالتها إلــى إدارة الفتوى والتشريع، على أن تقوم بعرض 
 على اللجنة الوزارية للشؤون 

ً
الرأي الذي تنتهي إليه اإلدارة فورا

 لرفعه إلى مجلس الوزراء.
ً
القانونية، تمهيدا

ورأى عــدد مــن المراقبين أن لتلك الخطوة حزمة مــن الفوائد، 
أبرزها تحقيق االنضباطية المفقودة في العمل، ومنع التشتت 
الــحــاصــل بين وزيـــر وآخـــر، إلــى جــانــب مــا تــوفــره مــن رفــع الحرج 
والضغط النيابي عن الــوزراء أثناء حضورهم اجتماعات اللجان 

البرلمانية إلبداء آرائهم إزاء المقترحات البرلمانية.
وذهبوا إلى أن هذا القرار بات من الضرورة بمكان، السيما بعد 
إلغاء مرور االقتراحات بقوانين على اللجنة التشريعية، مشددين 
على أن إسناد هــذه المهمة إلــى »الفتوى« كفيل بتالفي أي عوار 

 من تلك االقتراحات.
ً
تشريعي أو دستوري قد يشوب أيا

في المقابل، كانت هذه الخطوة محل اعتراض نيابي، إذ اعتبرها 
النائب د. عبدالعزيز الصقعبي إعاقة لحركة إسراع إنجاز القوانين، 
 بطلب إلى مجلس األمــة لتكليف لجنة األولويات فحَص 

ً
متقدما

ودراسة أسباب هذا القرار مع الوزراء المختصين.
وقـــال الصقعبي فــي طلبه إن الــلــجــان البرلمانية المختلفة 

 
ً
فوجئت بإصدار القرار المشار إليه، والذي جاء مخالفا

تطبيق الدوام المرن في رمضان
مدته 4 ساعات ونصف... و3 أوقات للحضور واالنصراف

● محمد جاسم
أعلن ديوان الخدمة المدنية 
تطبيق الدوام المرن في الجهات 
الحكومية خــالل شهر رمضان 

المقبل.
 
ً
 وأصدر الديوان، أمس، قرارا

بتحديد مواعيد العمل الرسمية 
 أن 

ً
خالل الشهر الكريم، موضحا

مدة الدوام أربع ساعات ونصف 
 .

ً
يوميا

وحــــــــدد 3 أوقـــــــــات لــحــضــور 

وانصراف الموظفين في القطاع 
الــحــكــومــي؛ األول مـــن الــســاعــة 
 ،

ً
 حتى 2:15 ظهرا

ً
9:45 صباحا

والـــثـــانـــي مـــن 10:15 إلــــى 2:45 
، واألخير من 10:45 حتى 

ً
ظهرا

.
ً
3:15 عصرا

وأوضح أنه يجوز لكل جهة 
حكومية اختيار أكثر من وقت 
للدوام من بين المواعيد المشار 
ــا، وذلــــــــك حـــســـب ظـــــروف  ــهــ ــيــ إلــ
وطــبــيــعــة الــعــمــل وبــمــا ال يخل 

بسيره.

محيي عامر

طلب نيابي بتكليف »األولويات« بحث 
القرار مع الوزراء المختصين

الصقعبي: خطوة تخالف تعديل »التشريعية« 
وتطيل أمد دراسة االقتراحات 

»الشباب« البرلمانية تطلب التحقيق في 
جميع قرارات إشهار الهيئات الرياضية

 نائب األمير يستقبل رؤساء البعثات ألداء اليمين

»الشؤون«: تمديد تراخيص 
حملة إغاثة تركيا وسورية

● جورج عاطف
لــــــشــــــؤون  أعـــــلـــــنـــــت وزارة ا
االجتماعية تمديد التراخيص 
الممنوحة للجمعيات الخيرية 
في حملة متضرري زلزال تركيا 
وســــوريــــة، اســتــكــمــااًل للجهود 
المتواصلة التي تقودها الكويت 
لتقديم المساعدة للمتضررين 

من هذه الكارثة.
 لــــــمــــــا أوردتــــــــــــــه 

ً
وتـــــــــأكـــــــــيـــــــــدا

»الــجــريــدة«، أعلنت الـــوزارة، في 
بــيــان صــحــافــي أمـــس، 

بايدن: قوانين أكثر صرامة لتنظيم البنوك
»على األميركيين أن يثقوا بأمان نظامهم المصرفي«

في أعقاب انهيار بنك سيليكون 
فـــالـــي، قـــال الــرئــيــس األمــيــركــي جو 
بــايــدن إنـــه سيسعى إلـــى فــرض 
 
ً
قواعد أكثر صرامة، معلنا

أنـــــه ســيــتــم طـــــرد مـــديـــري 
البنك.

وأكـــــــــــد بــــــــايــــــــدن، فـــي 
ــريـــحـــات مــتــلــفــزة  تـــصـ

من البيت األبيض، أنه سيطلب من 
الكونغرس والمنظمين المصرفيين 
تــعــزيــز الـــقـــواعـــد الــنــاظــمــة لــلــبــنــوك 
لتقليل احتمال تكرار هذا النوع من 
 إلى أن دافعي الضرائب 

ً
الفشل، الفتا

لـــن يــتــحــمــلــوا مــســؤولــيــة تــعــويــض 
خسائر مودعي البنك.

وذكــــــر أن األزمــــــــة تــحــت 

المعجل يقر تسليم »جنوب 
القيروان« لـ »السكنية«

● محمد جاسم
بعد أقــل مــن 24 ســاعــة مــن دعـــوة رئــيــس الــــوزراء سمو الشيخ 
أحمد نواف األحمد وزارات الدولة لتسريع وتيرة إجراءات تمكين 
المواطنين مــن حقهم فــي الرعاية السكنية، صــادق وزيــر الدولة 
لــشــؤون البلدية عبدالعزيز المعجل على قــرار المجلس البلدي 
بــشــأن تخصيص أرض فــي جــنــوب الــقــيــروان للمؤسسة العامة 
للرعاية السكنية ليفتح الباب أمام المشروع الذي يقع على مساحة 
3 ماليين و169 ألف متر مربع، لتوفير 2200 قسيمة تساهم في 

حل األزمة السكنية.
وجاءت مصادقة المعجل بعد جدال مع بعض الجهات الحكومية 
بسبب بعض معوقات المشروع، حيث وافق على تعديل الجزئية 

الــخــاصــة بــالــشــرط الــثــانــي مـــن قــــرار الــمــجــلــس الــســابــق، 

الرياض ترفض زيارة وفد إسرائيلي
د صفقات عسكرية واإلمارات تجمِّ

فشلت ضغوط مارستها إسرائيل عبر األمم 
المتحدة وواشنطن في دفع السعودية إلصدار 
تــأشــيــرات دخـــول ألعــضــاء وفــد إســرائــيــلــي يضم 
وزير الخارجية إيدي كوهين للمشاركة في مؤتمر 
منظمة الــســيــاحــة العالمية الــتــابــعــة للمؤسسة 
الدولية والذي عقد في الُعال على مدار اليومين 

الماضيين.

وكشف تقرير إسرائيلي، أمــس، أن السلطات 
السعودية رفضت الموافقة على طلب الستقبال 
كوهين، الذي كان يسعى للمشاركة في المؤتمر 
»فــي ظــل عــدم وجـــود عــالقــات دبلوماسية بين 

الجانبين«.
 عــن 

ً
ــقــــال ــبــــري، نــ ــعــ وأفــــــــاد مــــوقــــع »والـــــــــال« الــ

ــيـــن إســـرائـــيـــلـــيـــيـــن رفــيــعــي  مـــســـؤولـ

السعودية حصلت على ضمانات إيرانية 
سرية قبل توقيع »اتفاق بكين«

اجتماع ثنائي بين العيبان وشمخاني بال مترجمين أو صينيين أنجح المفاوضات 
• الصين توعدت برد »مؤثر« في حال انتهاك التفاهم وتعهدت باستثمارات إذا انتهت الصراعات بالوكالة

• عين بكين على دور روسيا في المباحثات النووية وتفاؤل صيني باختراق في أزمة أوكرانيا
● طهران - فرزاد قاسمي

بــعــد مـــرور أربــعــة أيـــام عــلــى االتــفــاق بــيــن السعودية 
وإيران برعاية الصين، لم تتضح بعُد كل التفاصيل حول 
 لناحية توقيته والظروف 

ً
هذا اإلعالن المهم، خصوصا

 عن تداعياته 
ً
التي ساهمت أو دفعت للتوصل إليه، فضال

الواسعة على المستويين اإلقليمي والدولي.

 »الــجــريــدة«، الــتــي كشفت فــي 5 فــبــرايــر الــمــاضــي عن 
دخــول بكين على خط الوساطة بين الرياض وطهران، 
موضحة أن الرئيس الصيني شي جينبينغ قدم اقتراحه 
خالل قمم الرياض الصينية ـ العربية، وأن هناك مسعى 
 الستضافة بكين قمة خليجية - إيرانية، حصلت 

ً
صينيا

ــلــقــي الــضــوء عــلــى الــمــزيــد من 
ُ
عــلــى مــعــلــومــات جــديــدة ت

التفاصيل حول هذا الحدث المهم.

 وأكـــد مــصــدر دبــلــومــاســي كـــان مــســؤواًل عــن تنسيق 
االتصاالت بين طهران وبكين حول الوساطة الصينية 
مع الرياض، أن الصينيين أنفسهم لم يكونوا يتوقعون 

الموقف السعودي اإليجابي قبل أسبوعين.
وقال المصدر لـ »الجريدة«، إن الجانب السعودي اتصل 
 غير قابلة 

ً
قبل أسبوعين ببكين، وذكر أن لديه شروطا

للتفاوض، وإذا كــان الجانب اإليــرانــي لديه االستعداد 

 إلى 
ً
للقبول بهذه الشروط دون أي بحث، فليرسل وفــدا

بكين لوضع اللمسات النهائية وتوقيع االتفاق.
ولفت إلــى أن هــذه الشروط السعودية بحثها بشكل 
حصري رئيسا وفــَدي البلدين في بداية األيــام األربعة 
 أن 

ً
من المفاوضات التي قادت إلى إعالن االتفاق، مضيفا

هذه الجلسات جرت بدون حضور أي ممثلين صينيين 
وحتى بدون مترجمين، باعتبار أن األمين العام 

نائب األمير خالل استقباله وزير الخارجية والسفيرين صباح ناصر الصباح والزين الصباح أمس
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داخل العدد

 القطامي: مجتمعنا انتكس  القطامي: مجتمعنا انتكس 
والمطالبة بحقوق المرأة تضاعفتوالمطالبة بحقوق المرأة تضاعفت
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الحكومة توحد مرجعيتها

»الشؤون«: تمديد تراخيص...

السعودية حصلت على ضمانات...

الرياض ترفض زيارة...
بايدن: قوانين أكثر...

المعجل يقر تسليم »جنوب...

ألهداف القانون 3 لسنة 2022 بتعديل الالئحة الداخلية، بإحالة 
االقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة مباشرة دون مرورها 

على اللجنة التشريعية.
ــرار مـــن شـــأنـــه إطـــالـــة أمــــد بــحــث ودراســـــة  ــقــ وأكـــــد أن هــــذا الــ
ــــدول أعـــمـــال الــلــجــان،  االقـــتـــراحـــات بــقــوانــيــن الـــمـــدرجـــة عــلــى جـ
وعرقلة مهمتها في إعداد التقارير للموضوعات المحالة إليها 
خـــالل الــمــدة الــقــانــونــيــة الــمــنــصــوص عليها فــي الــمــادة 55 من 
 »وبناًء على ذلك أتقدم بطلب 

ً
قانون الالئحة الداخلية، متابعا

تكليف لجنة األولــويــات ببحث ودراســة الموضوع مع الــوزراء 
المختصين، على أن ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خالل شهر«.
إلــى ذلــك، تقدمت لجنة الشباب والــريــاضــة بطلب التحقيق 
في تطبيق القانون 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة، على أن 
يشمل التحقيق في جميع قرارات إشهار الهيئات الرياضية في 
 
ً
ظل القانون المذكور، ومدى تطبيق شروط اإلشهار، خصوصا
شروط وجود مقرات لهذه الهيئات يسمح بممارسة نشاطها، 
ووجــود مــوارد مالية للصرف على نشاط هــذه الهيئات، وهل 
 
ً
صرف أموال الهيئة العامة للرياضة لهذه األندية يعد إضرارا

 بالمال العام، وبيان مدى استحقاقهم لصرف هذه األموال 
ً
عمديا

من عدمه.

والمتضمنة إعادة توزيع األشجار الموجودة في الموقع، لتكون 
»المحافظة على األشجار المعمرة وتوطينها داخل حدود المشروع 
بداًل من إزالتها، والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة 

لشؤون الزراعة والثروة السمكية«.

أن حصيلة تبرعات الحملة بلغت قرابة 4 ماليين دينار على نظام 

للمجلس األعلی لألمن القومي اإليراني علي شمخاني هو إيراني 
عربي يتكلم اللغة العربية بطالقة.

 
ً
وبحسب المصدر، فقد ُوِضعت على طاولة المفاوضات الحقا

جميع الملفات األمنية المتفق عليها خالل خمس جوالت من الحوار 
بين البلدين على مدى عامين، لكن مفتاح اللغز كان االتفاق الخاص 
الــذي تم بين شمخاني ورئيس الوفد السعودي مستشار األمن 
الوطني السعودي مساعد العيبان، والذي بدل الجو العام ودفع 

نحو إتمام المفاوضات بنجاح. 
وأوضح المصدر أنه ال يملك أي معلومات عما تم تداوله خالل 
االجتماع الثنائي، لكن االنطباع العام لدى الوفد اإليراني كان أن 
السعوديين يريدون ضمانات خاصة غير علنية من اإليرانيين وقد 

حصلوا عليها بالفعل.
وذكــر أن بكين أكــدت للجانبين أنها مستعدة لضمان االتفاق، 
وفـــي حـــال وجــــدت أي انــتــهــاك لــبــنــوده لــن تــقــف مــكــتــوفــة األيــــدي، 
وستواجه الطرف المنتِهك بحقيقة أن انتهاكاته تمس مباشرة 
بهيبة الدبلوماسية الصينية ما قد يؤثر على العالقات بين البلدين.
وكشف أن الجانب الصيني عمل على إعـــداد تفصيلي ممتاز 
لــلــمــفــاوضــات، بــعــد أن درس الــقــضــايــا الــخــالفــيــة بــيــن الجانبين، 
والثغرات والمحدودية في الوساطتين العراقية والعمانية، حتى 
أنه لم يبلغ واشنطن بالمفاوضات، كما جرت العادة بين البلدين، 
 المجال للرياض إلبالغها في 

ً
حيث تتقاطع مصالحهما، تــاركــا

اللحظة األخيرة دون أي تنسيق مسبق، كما كان يحدث في جلسات 
 في بغداد.

ً
الحوار التي جرت سابقا

 للجانبين بــاالســتــثــمــار 
ً
ــودا ــ وأشــــار إلـــى أن الــصــيــن قــدمــت وعـ

االقــتــصــادي فــي المنطقة مشترطة إنــهــاء كــل الملفات والنزاعات 
المباشرة أو بالوكالة بينهما.

وبّين أن بكين تبحث اآلن، بعد نجاحها في هذه الوساطة، أن 
 في مفاوضات إعــادة إحياء االتفاق النووي، 

ً
 أساسيا

ً
تلعب دورا

، لكن بعد الحرب 
ً
إذ إن الـــروس كــانــوا يلعبون هــذا الـــدور ســابــقــا

ض األوروبيون واألميركيون اتصاالتهم مع المندوب 
ّ
األوكرانية خف

الروسي الدائم في المنظمات الدولية ميخاييل أوليانوف.
وقال المصدر إن الصين ما زالت مصّرة على خطتها المكونة 
 لحل الحرب في أوكرانيا، وتتوقع أن يؤدي نجاحها 

ً
من 12 بندا

في حل الخالف اإليراني- السعودي إلى فتح المجال لوساطتها 
بين أوكرانيا وروسيا.

ــتـــرز« أن الــرئــيــس الــصــيــنــي شي  فــي هـــذا الــســيــاق، كشفت »رويـ
، وربما األسبوع المقبل، 

ً
جينبينغ يعتزم السفر إلى موسكو قريبا

للقاء نظيره الروسي فالديمير بوتين، وسيعقد بعد ذلك لقاًء عبر 
الفيديو مع الرئيس األوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون األول 

من نوعه منذ بدء الحرب في فبراير 2022.

المستوى، بــأن إسرائيل سعت لمشاركة وزيــر خارجيتها بشكل 
رسمي في المؤتمر كرئيس لوفدها، في محاولة للتقدم بخطوة 

»متواضعة لكنها غير مسبوقة« باتجاه التطبيع مع السعودية. 
وأشار الموقع إلى أن إسرائيل توجهت إلى الواليات المتحدة 
وطلبت المساعدة في االتــصــاالت مع المملكة، وتــم تجنيد كبار 
المسؤولين في البيت األبيض ووزارة الخارجية األميركية إلتمام 
المهمة، إذ ناشدوا السعودية السماح لكوهين بحضور المؤتمر. 
ــروا أنــهــم توصلوا  وأوضــــح أن الــمــســؤولــيــن اإلســرائــيــلــيــيــن ذكــ
إلــى انطباع بــأن السعوديين كــانــوا يماطلون ويــحــاولــون إفشال 
 إلى 

ً
الزيارة من دون اإلضرار باستضافتهم للحدث الدولي، الفتا

أن الخارجية اإلسرائيلية ظلت تحتفظ بأمل في حدوث انفراجة، 
بشأن الزيارة غير المسبوقة، قبيل انطالق المؤتمر، أمس األول، 
وحتى بعد اإلعالن السعودي ـ اإليراني المشترك حول استئناف 

العالقات الثنائية الجمعة الماضي.
إلى ذلك، قالت القناة اإلسرائيلية »12« إن اإلمارات جمدت صفقات 

أسلحة نوعية وحساسة مع إسرائيل بسبب سلوك وزراء يمينيين 
متشددين في االئتالف الحاكم بزعامة بنيامين نتنياهو.

وذكر تقرير صادر عن القناة أن اإلمارات أعلنت نيتها وقف شراء 
منظومات أمنية معظمها حساسة ويحظر النشر حولها وذلك 
بسبب تصريحات وتصرفات استفزازية من الوزراء بشأن دخول 

الحرم القدسي و»محو حوارة«.
ونقل التقرير عن مسؤولين إسرائيليين أن الرئيس اإلماراتي 
محمد بــن زايــد أبلغ مسؤولين إسرائيليين أنــه »حتى نتأكد أن 
لنتنياهو حكومة يسيطر عليها، لــن نــكــون قــادريــن على القيام 

بأمور مشتركة«. 
ويأتي قرار تعليق شراء األسلحة بعد تأجيل زيارة نتنياهو إلى 

أبوظبي وعدم تعيين موعد جديد.
في المقابل، شدد ديوان رئيس الحكومة والخارجية اإلسرائيلية 
 إلى »عدم صحة تقرير 

ً
على متانة وقوة العالقة بين البلدين، الفتا

القناة«.

 إلــى أن الحكومة تضمن اســتــعــادة المودعين 
ً
الــســيــطــرة، مــشــيــرا

ألمــوالــهــم، و»لـــن يتحمل دافــعــو الــضــرائــب أي خسائر، إذ ستأتي 
األموال من الرسوم التي تدفعها البنوك لتأمين الودائع«.

ودعــا بــايــدن األميركيين إلــى الثقة بــأمــان نظامهم المصرفي، 
 أن »ودائعكم ستكون موجودة عندما تحتاجون إليها«.

ً
مؤكدا

ميكنة الوزارة، مشيرة إلى حرص الوزيرة مي البغلي على متابعة 
الجهود اإلغاثية واإلنسانية التي أطلقتها الوزارة منذ بداية هذه 

األزمة إلغاثة ودعم إخواننا في تركيا وسورية.
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نائب األمير يستقبل وزير الخارجية وسفيرين ألداء اليمين

استقبل سمو نائب األمير ولي 
العهد، الشيخ مشعل األحمد، في 
قــصــر بــيــان صــبــاح أمــــس، وزيـــر 
الخارجية الشيخ سالم الصباح، 
ــمـــوه الــســفــيــريــن  ــدم لـــسـ ــ ــيـــث قــ حـ
الجديدين؛ الشيخ صباح ناصر 
 لــلــكــويــت لـــدى 

ً
الـــصـــبـــاح ســـفـــيـــرا

ــة، والـــشـــيـــخـــة الـــزيـــن  ــوديــ ــعــ ــســ الــ
الـــصـــبـــاح ســفــيــرة لــلــكــويــت لــدى 
ــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة،  ــواليــ الــ
ــا الــيــمــيــن الــدســتــوريــة  ــ حــيــث أديـ
أمــام سموه بمناسبة تسلمهما 

منصبيهما الجديدين.
حــــضــــر مـــــراســـــم أداء الـــقـــســـم 
رئــيــس ديــــوان ســمــو ولـــي العهد 
الــشــيــخ أحــمــد الــعــبــدالــلــه، وكــبــار 

المسؤولين بالدولة.
واســتــقــبــل ســمــو نــائــب األمــيــر 
ولــي العهد رئيس مجلس إدارة 
جمعية السدو الكويتية، الشيخة 
ــــّدمــــت 

ُ
ــــج، حــــيــــث ق ــيـ ــ ــدعـ ــ ــبـــي الـ ــيـ بـ

لـــســـمـــوه شــــهــــادة مــنــظــمــة األمــــم 
المتحدة للتربية والعلم والثقافة 

)الـــيـــونـــســـكـــو( عــــن مـــلـــف »أفـــضـــل 
مـــمـــارســـات صـــــون«، والـــــذي يــعــّد 
أول ملف عربي ألفضل ممارسة 
لصون التراث، وذلك من خالل نقل 
المهارات المعرفية لنسيج السدو.

وقـــد هــنــأهــا ســمــوه عــلــى هــذا 
ــراثــــي، مـــشـــيـــدا بــمــا  ــتــ اإلنــــجــــاز الــ
تقوم به جمعية السدو من عمل 
مخلص للمحافظة على الــتــراث 
الكويتي األصيل، وتمنى سموه 

ــاء الــجــمــعــيــة دوام  ــ ــــضـ لـــهـــا وألعـ
ــة  الـــتـــوفـــيـــق والـــنـــجـــاح لـــرفـــع رايــ

الوطن العزيز.

 نائب األمير يتسلم شهادة اليونسكو من الدعيج أمس

 سموه لدى استقباله وزير الخارجية والسفيرين صباح 
الناصر والزين الصباح ألداء اليمين الدستورية أمس

سموه ثّمن جهود »السدو« للمحافظة على التراث الكويتي

رئيس الوزراء: جهود »السدو« 
مشهودة لتوثيق إرثنا الحضاري

اســتــقــبــل رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد، في قصر بيان 
أمــس، رئيسة مجلس إدارة جمعية السدو 
الــكــويــتــيــة الــشــيــخــة بــيــبــي الـــدعـــيـــج، حيث 
قدمت لسموه شهادة منظمة األمم المتحدة 
للتربية والعلم والثقافة )يونيسكو( عن ملف 
»أفضل ممارسات الصون«، والذي يعتبر أول 
ملف عربي ألفضل ممارسة لصون التراث، 
وذلــــك مـــن خــــالل نــقــل الـــمـــهـــارات الــمــعــرفــيــة 

لنسيج السدو.
وأعـــرب ســمــوه عــن خــالــص تهانيه بهذا 
اإلنــجــاز الكبير الــذي حققته الكويت كأول 
ــة عــربــيــة وخــلــيــجــيــة، مــثــنــمــا »الــجــهــود  دولــ
الوطنية المشهودة لتوثيق إرثنا الحضاري، 
والحفاظ على تراثنا التقليدي في الحياكة 
والــنــســيــج بــمــا يــســهــم فـــي إحـــيـــاء هــويــتــنــا 

الثقافية ألجيال الحاضر والمستقبل«.
 شهادة اليونسكو من الدعيج أمس

ً
رئيس الوزراء متسلما

المطيري: ندعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه
• فهد الرمضان

ــد وزيــــــر اإلعـــــــالم والــثــقــافــة  ــ أكـ
ــر الــــدولــــة لــــشــــؤون الــشــبــاب  ــ وزيــ
عـــبـــدالـــرحـــمـــن الـــمـــطـــيـــري وقــــوف 
دولـــــة الـــكـــويـــت الـــرســـمـــي، قــيــادة 
ــا، إلـــــى جــانــب  ــبـ ــعـ ــة وشـ ــومـ ــكـ وحـ
الشعب الفلسطيني إلى أن ينال 
كامل حقوقه الشرعية بحصوله 
ــة مــســتــقــلــة عــاصــمــتــهــا  ــ عــلــى دولـ
القدس الشريف، وفقا للمرجعيات 
الــدولــيــة، وفـــي مقدمتها قـــرارات 
مجلس األمن الدولي ذات الصلة 

والمبادرة العربية للسالم.
جــــاء ذلــــك خــــالل كــلــمــتــه الــتــي 
ألــقــاهــا فــي الــجــلــســة االفتتاحية 
ـــ 98 لــلــجــنــة  ــ لــــلــــدورة الـــعـــاديـــة الـ
الـــدائـــمـــة لــــإعــــالم الـــعـــربـــي الــتــي 
عـــقـــدت بــالــكــويــت، ضــمــن جـــدول 
أعــمــال اجتماعات جامعة الــدول 
العربية للدورة العادية 89 للجنة 
الدائمة لإعالم العربي والــدورة 

الــعــاديــة 16 لــلــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
ــــالم الــعــربــي  لــمــجــلــس وزراء اإلعـ

برئاسة العراق.
وأشـــــــــــار إلــــــــى حــــــــرص وزارة 
اإلعـــــالم الــكــويــتــيــة عــلــى متابعة 
ــأن  ــار الــــشــ ــ ــبــ ــ ــر أخــ ــ ــــشـ ورصـــــــــد ونـ
ــن خـــالل  الــفــلــســطــيــنــي يـــومـــيـــا مــ
قـــنـــواتـــهـــا اإلعـــالمـــيـــة الــرســمــيــة، 
ــزام الــكــويــت  ــ ــتـ ــ لــنــعــكــس بـــذلـــك الـ
باالستراتيجية اإلعالمية العربية 
الـــمـــنـــبـــثـــقـــة مـــــن جــــامــــعــــة الـــــــدول 
الــعــربــيــة ومنطلقاتها وإطــارهــا 
المرجعي التي تتصّدرها القضية 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ومــــبــــادرة الــســالم 
العربية، الفتا إلى أن االجتماعات 
الــــتــــي تـــعـــقـــد فــــي الـــكـــويـــت أمـــس 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــاول الــ ــنــ ــتــ والــــــيــــــوم، تــ
القضايا اإلعالمية المهمة، ومنها 
القضية الفلسطينية والتصدي 
لظاهرة اإلرهاب، وتوفير الحماية 
المجتمعية لــظــاهــرة اإلشــاعــات 
والــمــعــلــومــات المضللة، ووضــع 

استراتيجية موحدة للتعاون مع 
جميع شــركــات اإلعـــالم الــدولــيــة، 
ــة  ــيــ ــة اإلعــــالمــ ــطــ ــريــ ــخــ ــنــــي الــ ــبــ وتــ
العربية للتنمية المستدامة 2030.
وأشـــار المطيري الــى أن هذه 
المواضيع تتطلب تعاونا عربيا 
وثــيــقــا، مضيفا »كــمــا تتضاعف 
ــات اإلعــــــــــــالم ودوره  ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ
الــــحــــيــــوي فـــــي دعـــــــم مـــؤســـســـات 
الــــــــــدول وشــــعــــوبــــهــــا، واحـــــتـــــواء 
اآلثـــار الناجمة عــن كــل القضايا 
والظروف التي تواجهها«، الفتا 
إلى »أن الزلزال الذي ضرب تركيا 
وســـوريـــة أخـــيـــرا، ومـــا تــســبــب به 
ــوارث بــشــريــة مــثــال واضــح  مــن كــ

على ذلك«.
من جهة أخرى، هنأ المطيري 
األشقاء في قطر على ما حققوه 
من نجاح وتمّيز باستضافة كأس 
العالم 2022، مشيرا الى أنها أكبر 
تظاهرة رياضية وإعالمية حققت 
نجاحا كبيرا من حيث التنظيم 

ــيـــة الــتــحــتــيــة  ــنـ ــبـ االحــــتــــرافــــي والـ
المتطورة والمتميزة، إضافة إلى 
استثمار هذه المناسبة العالمية 
 الهوية 

ّ
إلبراز القيم العربية وبث
العربية األصيلة عالميا.

تحرك إعالمي

مــن جــانــبــه، قـــال األمــيــن الــعــام 
الــمــســاعــد رئـــيـــس قـــطـــاع اإلعــــالم 
ــة الــــــدول  ــعـ ــامـ ــــي جـ واالتــــــصــــــال فـ
العربية، السفير أحمد خطابي: 
نــتــطــلــع فـــي نـــطـــاق هــــذه الــلــجــنــة 
ــة فــي  ــ ــدرجـ ــ ــمـ ــ لـــبـــحـــث الــــبــــنــــود الـ
ــــي ذلـــك  جـــــــدول األعــــــمــــــال، بـــمـــا فـ
إعــــطــــاء مــــدلــــول مـــلـــمـــوس لــخــطــة 
التحرك اإلعالمي ومثيالتها من 
الــوثــائــق الــتــوجــيــهــيــة، والســيــمــا 
االستراتيجية اإلعالمية العربية 
ــيـــة الــعــربــيــة  والـــخـــريـــطـــة اإلعـــالمـ

للتنمية المستدامة.

»اإلحصاء«: طرحنا رؤية الكويت لتطوير 
عمل اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة

قالت المديرة العامة لإدارة المركزية لإحصاء 
الكويتية باإلنابة، الوكيلة المساعدة لشؤون العمل 
اإلحــصــائــي، منية الــقــبــنــدي، إن وفــد الــكــويــت الــذي 
شارك بأعمال الدورة الـ 54 للجنة اإلحصائية لألمم 
المتحدة في نيويورك طرح رؤية البالد لتطويرعمل 
الـــلـــجـــنـــة وتــــعــــزيــــز تـــطـــبـــيـــق الــــمــــبــــادئ األســـاســـيـــة 

لالحصاءات الرسمية.
وأضـــافـــت الــقــبــنــدي لـــ »كـــونـــا« أمــــس، بــعــد عــودة 
وفــد البالد المشارك بأعمال الـــدورة التي انعقدت 
خــالل الفترة بين 28 فبراير الماضي و3 الجاري، 
ات باألمم المتحدة،  التي تنظمها شعبة اإلحــصــاء
ــادت بـــدور الــكــويــت في  أن الــلــجــنــة اإلحــصــائــيــة أشــ
تــرجــمــتــهــا وثـــيـــقـــة اإلطـــــــار الـــعـــالـــمـــي لــلــمــعــلــومــات 

اإلحصائية الجغرافية المكانية للغة العربية.
وأفــادت بأن الوفد ناقش في االجتماع القرارات 
المتعلقة بمؤشرات خطة التنمية المستدامة لعام 
ات االجــتــمــاعــيــة واالقــتــصــاديــة  ــاء ــ ــــصـ 2030 واإلحـ
والقومية واستقصاءات األسر المعيشية  والتجارة، 
إضافة إلى تطوير اإلحصاءات اإلقليمية والمبادئ 
األســـاســـيـــة لـــإحـــصـــاءات الــرســمــيــة والــتــصــنــيــفــات 
 عن 

ً
الدولية واألطر الوطنية لضمان الجودة، فضال

 و«عديمي 
ً
ات الالجئين والمشردين داخليا  إحصاء

الجنسية«.

 بوضع اللجنة 
ً
وأوضحت أن الوفد قدم مقترحا

آلية لتنظيم المشاركة فــي الــفــرق العاملة التابعة 
للجنة من خالل التنسيق بشكل مباشر مع مراكز 
اإلحــصــاء الوطنية بما يساهم في تعزيز القدرات 

اإلحصائية وتبادل الخبرات.
ولفتت إلى طرح »رؤية الكويت بشأن  إحصاءات 
 وعديمي الجنسية«، 

ً
الالجئين والمشردين داخليا

مبينة أن الــوفــد أفــاد المجتمعين بــأن التوصيات 
ات »عديمي الجنسية«  الدولية المتعلقة بإحصاء
تحت الــدراســة والمراجعة والتنسيق مــع الجهات 
والــمــؤســســات الــمــعــنــيــة بــالــكــويــت، وتــتــطــلــب وقــتــا 

 للتشاور.
ً
إضافيا

وبينت أن الوفد أكد أهمية عدم وجود أي تعارض 
بــيــن الــتــوصــيــات الـــدولـــيـــة الــمــتــعــلــقــة بــإحــصــاءات 
»عديمي الجنسية« مع الدستور والقوانين داخل 
الدولة وفق المعاهدات واالتفاقات التي وقعت عليها 
الكويت، مع أهمية األخذ بعين االعتبار أي مالحظات 
من المنظمات أو الدول األعضاء بشأن التوصيات 

الدولية المتعلقة بهذا الشأن.

السفير األلماني: توسيع العالقات مع الكويت أولوية
وفد ألماني في البالد يبحث األمن السيبراني والحماية المدنية

● ربيع كالس
أعــلــن السفير األلــمــانــي لدى 
ــــالد هــــانــــس - كـــريـــســـتـــيـــان  ــبـ ــ الـ
فرايهير فون ريبنيتس استعداد 
ــع الـــكـــويـــت،  بــــــالده لـــلـــشـــراكـــة مــ
ــــل مــســتــقــبــل اقـــتـــصـــادي  مــــن أجـ
متنوع ومزدهر، الفتا إلى »عمق 
عالقات الصداقة« بين البلدين.

وخــالل أول لقاء تعارفي مع 
مــمــثــلــي الــصــحــافــة الــكــويــتــيــة، 
عـــقـــده فـــي مــقــر الـــســـفـــارة أمــس 
األول، بعد تقديم أوراق اعتماده، 
ــــون ريـــبـــنـــيـــتـــس: »تـــربـــط  ــال فــ ــ قــ
بــلــديــنــا عـــالقـــات ثــنــائــيــة قــويــة 
مستمرة منذ استقالل الكويت، 
ــــاس  ــ ــذا األسـ ــ ــ ــا مـــــن هـ ــ ــــالقـ ــــطـ وانـ
ــالــــح  ــيــــن لـــلـــقـــيـــم والــــمــــصــ ــتــ الــــمــ
الــمــشــتــركــة، فـــإن أولــويــتــي هي 
توسيع نطاق عالقاتنا بشكل 
أكبر من أجل االستغالل الكامل 
إلمكاناتنا المشتركة«، مؤكدا 

حرص بالده على المشاركة في 
التنويع االقــتــصــادي للكويت، 
ــــن »رؤيـــــــــة الـــكـــويـــت  ــا مـ انــــطــــالقــ
2035«، فهذه مهمة ذات أبعاد 

استراتيجية.
وأوضـــــــــــــــح أن »الــــــشــــــركــــــات 
ــــت بـــالـــفـــعـــل  ــاركــ ــ األلــــمــــانــــيــــة شــ
فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مــــشــــاريــــع كـــثـــيـــرة 
ــــي قـــطـــاع  بــــالــــكــــويــــت، مـــنـــهـــا فــ
الطاقة، وكمشرفين على محطة 
مياه الصرف الصحي الجديدة 
في أم الهيمان، وكمستشارين 
لمشروع مطار الكويت الدولي، 
كما شــاركــت شــركــات هندسية 
ومــــؤســــســــات عــلــمــيــة ألــمــانــيــة 
فـــي مـــشـــروع الــشــقــايــا لــلــطــاقــة 
ــا: »أرى  ــفـ ــيـ ــــددة«، مـــضـ ــــجـ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
إمـــكـــانـــات فـــي هــــذه الــقــطــاعــات 
والعديد من القطاعات األخرى 
من االقتصاد الكويتي، ونحن 
ــلـــشـــراكـــة مــع  ــداد لـ ــعــ ــتــ ــلـــى اســ عـ
ــن أجـــــــل مــســتــقــبــل  ــ ــــت مــ ــــويـ ــكـ ــ الـ

اقتصادي متنوع ومزدهر«.
ــار فـــون ريــبــنــيــتــس إلــى  ــ وأشـ
أن بالده ستستضيف المؤتمر 
الــدولــي التاسع لتحول الطاقة 
في برلين من 28 إلى 29 مارس 
ــاري تــحــت شـــعـــار »تــحــول  الــــجــ
الـــــطـــــاقـــــة - تــــأمــــيــــن مــســتــقــبــل 
أخضر«، وهي الفترة التي تسبق 
الدورة الـ28 لمؤتمر األطراف في 
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
ــأن تـــغـــيـــر الـــــمـــــنـــــاخ، الـــتـــي  ــ ــشـ ــ بـ

ستنعقد في خريف هذا العام.
مــن ناحية أخـــرى، وانطالقا 
من التعاون االقتصادي الناجح 
بــيــن الــكــويــت وألـــمـــانـــيـــا، نــظــم، 
أمس، مكتب الصناعة والتجارة 
 ،)AHK( ــكـــويـــت ــالـ ــي بـ ــانــ ــمــ األلــ
بالتعاون مع السفارة األلمانية، 
نــدوة تستمر يومين بدعم من 
الــــــــوزارة األلـــمـــانـــيـــة االتـــحـــاديـــة 

للشؤون االقتصادية والمناخ.
ومن المقرر أن يجري الوفد 

مناقشات مــع القطاعين العام 
والــخــاص فــي الــكــويــت، »لبحث 
أوجـــــــــــه الــــــتــــــعــــــاون الـــمـــحـــتـــمـــل 
فــــي مـــجـــال األمــــــن الــســيــبــرانــي 
والـــحـــمـــايـــة الـــمـــدنـــيـــة، وإيـــجـــاد 

ــة مــع  ــراكــ الـــســـبـــل لـــتـــعـــزيـــز الــــشــ
الكويت الصديقة«، حسب بيان 

صادر عن السفارة.

السفير فون ريبنيتس مع الزميل ربيع كالس

https://www.aljarida.com/article/17678
https://www.aljarida.com/article/17677
https://www.aljarida.com/article/17554
https://www.aljarida.com/article/17571
https://www.aljarida.com/article/17566


● عادل سامي
أكدت وزارة الصحة أنها تولي 
ـــل اهـــتـــمـــامـــهـــا بــالــمــســتــجــدات  جـ
الــخــاصــة بــالــمــخــتــبــرات الــطــبــيــة 
وتـــطـــورهـــا ألحـــــدث مـــا تــوصــلــت 
ــقـــدم ومـــســـتـــوى عــــال،  ــه مــــن تـ ــيـ إلـ
وكانت مختبرات وزارة الصحة 
مــحــل إشـــــادة الــمــكــتــب اإلقــلــيــمــي 
لــــــشــــــرق الـــــمـــــتـــــوســـــط لـــمـــنـــظـــمـــة 
ة فحص  الصحة العالمية بكفاء
ــــرات  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الــــــفــــــيــــــروســــــات والـ

المرجعية لفحصها.
ــر مـــنـــطـــقـــة مـــبـــارك  ــديــ وقـــــــال مــ
ــة د. ولــــيــــد  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــر الـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الـ
الــبــصــيــري فـــي كــلــمــة لـــه صــبــاح 
أمس في افتتاح المؤتمر السنوي 
لــلــمــخــتــبــرات الــطــبــيــة، نــيــابــة عن 
وزيــر الصحة د. أحمد العوضي 
إن الكوادر العاملة في المختبرات 
الــطــبــيــة لـــهـــا مـــســـاهـــمـــات فــعــالــة 
ــي الـــعـــديـــد مــن  ومـــشـــهـــود لـــهـــا فــ
البحوث، وما أظهرته من نتائج 
إيجابية تصدرت أشهر المجالت 

العلمية والمتخصصة عالميا.

ركيزة أساسية 
ــا، أكـــــــدت رئــيــســة  ــهـ ــبـ ــانـ مــــن جـ

مجلس أقسام المختبرات رئيسة 
ــتــــســــام الــجــمــعــة  الـــمـــؤتـــمـــر د. ابــ
أن »مــخــتــبــراتــنــا الــطــبــيــة ركــيــزة 
ــة وعــــصــــب الـــمـــنـــظـــومـــة  ــيــ ــاســ أســ
ــقـــدمـــه مــــن دور  ــا تـ الـــصـــحـــيـــة لـــمـ
مــحــوري فــي انــجــاز الفحوصات 
الــطــبــيــة عــلــى مــســتــوى عــــال من 
الــدقــة، مما ينتج عنه سرعة في 
تشخيص األمراض وتوفير الوقت 
والــجــهــد عــلــى الــطــبــيــب المعالج 

والمريض«.
وأوضــــــــــحــــــــــت أن الــــمــــؤتــــمــــر 
ــة مــــســــتــــجــــدات  ــ ــافــ ــ ــاقــــش كــ ــنــ ــيــ ســ
تخصصي المناعة والفيروسات 

مع نخبة من األطباء من مختلف 
الـــمـــجـــاالت الــطــبــيــة، مــشــيــرة إلــى 
أن »الــمــؤتــمــر ُيــعــد ثــمــرة جــهــود 
متواصلة وعمل دؤوب وتعاون 
ــتــــمــــر يــــــهــــــدف إلـــــــــى تـــعـــزيـــز  مــــســ
وتطوير مختبراتنا الطبية، من 
خالل مناقشة أهم التطورات في 
تــشــخــيــص األمــــــــراض الــمــنــاعــيــة 
البيولوجية وأهــم التطورات في 
التشخيص المناعي قبل زراعــة 

األعضاء والخاليا الجذعية«.
ــالــــت عـــضـــوة  ــــن جـــانـــبـــهـــا، قــ مـ
اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيسة 
مختبر المناعة وتطابق األنسجة 

في مركز يعقوب بهبهاني لزراعة 
النخاع والخاليا الجذعية رئيسة 
قسم المختبرات بمركز الــراشــد 
لــلــحــســاســيــة د. نـــدى الــشــطــي إن 
الــمــؤتــمــر يــولــي اهــتــمــامــا خاصا 
ــة وأهــــم  ــيـ ــيـــروسـ ــفـ ــراض الـ ــاألمــــ ـــ بـ
التطورات في مجال التشخيص 
المناعي وفيروس الكبد الوبائي 
ــات الــتــنــفــســيــة بــعــد  ــيــــروســ ــفــ والــ

جائحة »كورونا«.
وكــشــفــت الــشــطــي عـــن تطبيق 
تــقــنــيــة »األنـــســـجـــة االفــتــراضــيــة« 
فـــي مــخــتــبــرات الــمــنــاعــة بــمــركــز 
يـــعـــقـــوب بـــهـــبـــهـــانـــي مـــمـــا ســهــل 
على المختصين إيجاد المتبرع 

المناسب.
ــه لــجــعــل  ــ ــــوجـ وأعــــلــــنــــت عـــــن تـ
تـــقـــنـــيـــة فـــــحـــــوصـــــات ANA فــي 
تــشــخــيــص األمــــــــراض الــمــنــاعــيــة 
المختلفة »إلكترونية« في جميع 
مختبرات المناعة بعد تدشينها 
ــارك الــكــبــيــر،  ــبــ ــي مــســتــشــفــى مــ فــ
مــمــا يــســاهــم فــي إيــجــاد الــحــلــول 
والــعــالجــات الــمــنــاســبــة لمرضى 
األمــراض المناعية بشكل أسهل 

وأسرع وتوفير الوقت والجهد.
بدورها، أكدت عضوة اللجنة 
الــعــلــمــيــة فــــي الـــمـــؤتـــمـــر د.عــبــيــر 
النجادة أن المؤتمر يعد فرصة 
لــتــوضــيــح دور الــمــخــتــبــرات في 
ــة الــــمــــقــــدمــــة لـــلـــمـــرضـــى  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـ

بالمستشفيات.

ــيــــس الـــتـــحـــريـــر  اســـتـــقـــبـــل رئــ
الزميل خالد هالل المطيري في 
مكتبه أمـــس، سفير أذربيجان 
اميل كاريموف، يرافقه القنصل 

ميرادود سلطانوف.
ــــى  وتــــــــطــــــــّرق كــــــاريــــــمــــــوف إلـ
 بالعالقات 

ً
ا مواضيع عدة، بــدء

الثنائية المتينة بين البلدين، 
 بمواقف الكويت المؤّيدة 

ً
مرورا

ــافــــل  ــمــــحــ ألذربـــــــيـــــــجـــــــان فـــــــي الــ
الــدولــيــة، وصــــواًل الـــى الــتــبــادل 
التجاري واالقتصادي والزراعي 
والــســيــاحــي، الفــتــا إلــى أن عدد 
السياح الكويتيين الذين زاروا 
بــالده العام الماضي بلغ نحو 

22 ألف سائح.
وكشف مــن ناحية أخــرى أن 
الــطــيــران األذري ســيــبــدأ خــالل 
ــام المقبلة تسيير رحــالت  األيــ
مباشرة بين العاصمتين باكو 
والــكــويــت، بــعــد تسيير كــل من 
»الــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة« 
وطـــــيـــــران »الـــــجـــــزيـــــرة« رحـــــالت 

مباشرة بين البلدين.
وعّبر كاريموف عن اعجابه 
بالكويت، باعتبارها أول دولة 
عــربــيــة يــعــمــل بــهــا ســفــيــرا بعد 
رحــــلــــة عـــمـــل طـــويـــلـــة أمـــضـــاهـــا 
 
ً
ــدة، الفــتــا ــ ــة عـ ــيــ فـــي دول أوروبــ

إلى أن الثقافة الكويتية قريبة 
 من ثقافة بــالده، وأن أكثر 

ً
جــدا

مـــا لــفــت اهــتــمــامــه فـــي الــكــويــت 
الفعاليات والنشاطات الثقافية 

والدبلوماسية.
وإذ ثــمــن ســفــيــر أذربـــيـــجـــان 

المساعدة القّيمة التي لمسها 
ــن وزارة الـــخـــارجـــيـــة، أعــــرب  مــ
عن فرحته بأنه سيشهد شهر 
رمـــضـــان الـــمـــبـــارك فـــي الــكــويــت 
ــه ديــــوانــــيــــاتــــهــــا  ــرتــ ــــي ســــحــ ــتـ ــ الـ

واألكالت الشعبية.
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»التربية«: تسخير ثقافة التعلم 
اإللكتروني لخدمة العملية التربوية

أكد وكيل وزارة التربية لقطاع 
التنمية الــتــربــويــة واألنــشــطــة د. 
غانم السليماني أن األزمــة التي 
عــصــفــت بــالــعــالــم أجـــمـــع نتيجة 
ــبــــت عــلــى  جـــائـــحـــة كــــورونــــا أوجــ
الــجــمــيــع اســتــشــراف المستقبل، 
والسعي إلى تغيير نمط التعليم 
ع نحو التقنية  التقليدي، والتوسُّ
التعليمية باستخدام التطبيقات 
مــة  والــبــرامــج التعليمية الــُمــتــقــدِّ
الــقــائــمــة عــلــى مــعــطــيــات الـــذكـــاء 
االصطناعي، موضحا أن تداعيات 
الجائحة فرضت التحول الرقمي 

في مجال التعليم.
وقـــال الــســلــيــمــانــي، فــي كلمته 
نــيــابــة عـــن وزيـــــر الــتــربــيــة وزيـــر 
التعليم العالي والبحث العلمي، 
ــدوانـــي، فـــي افــتــتــاح  ــعـ د. حــمــد الـ
ــمـــر وجـــــائـــــزة تــكــنــولــوجــيــا  ــؤتـ مـ
ــذي تــنــظــمــه جــمــعــيــة  ــ الــتــعــلــيــم الــ
الــعــالقــات الــعــامــة بــالــتــعــاون مع 
الــجــمــعــيــة الــكــويــتــيــة لــلــتــقــنــيــات 
والجمعية الكويتية للمكتبات 

والمعلومات على مسرح صباح 
الــســالــم بــجــامــعــة الـــكـــويـــت، إنــهــا 
لفرصة عظيمة أن تعقد مثل هذا 
الــمــؤتــمــرات الــتــي تــحــمــل رســالــة 
تـــعـــزيـــز روح اإلبـــــــــداع والــتــمــيــز 
التكنولوجي في مجال التعليم، 
وغرس ثقافة التعلم اإللكتروني، 
وتسخير المنظومة االلكترونية 

في خدمة التعليم.
وأضـــــــاف: »لـــقـــد خــطــت وزارة 
الــتــربــيــة خـــطـــوات مــتــقــدمــة نحو 
الـــتـــغـــلـــب عـــلـــى اآلثـــــــــار الــســلــبــيــة 
ــا فــــي مــــجــــال الــتــعــلــيــم،  ــكــــورونــ لــ
واستطاعت أن تتحدى الصعاب 
في استمرار التعليم دون توقف 
مــن خـــالل الــمــنــصــات التعليمية 
للتعليم عــن بــعــد، والــتــي أثبتت 
ــتــــربــــوي فــي  إخــــــالص الـــجـــســـم الــ
إيــصــال رســالــة الــعــلــم ألبــنــائــهــم، 
ووضـــــع الــلــبــنــة األولــــــى لتفعيل 
وانــــطــــالق الــتــعــلــيــم اإللــكــتــرونــي 
ــم فـــي  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــ

المدارس«.

فهد الرمضان

البصيري والجمعة والشطي يتوسطون المشاركين في مؤتمر المختبرات الطبية

رئيس التحرير مستقباًل سفير أذربيجان أمس

رئيس التحرير استقبل سفير أذربيجان
... طيران مباشر بين باكو والكويت

ً
كاريموف: قريبا

»العفو األميري« عقدت أول اجتماعاتها
 لمناقشة شموله »مدمني األحداث«

»دراسة إمكانية إدراج نحو 18 حالة ضمن العفو«
● جورج عاطف

 لخبر »الــجــريــدة« المنشور فــي 28 
ً
تأكيدا

فــبــرايــر الــمــاضــي، بــعــنــوان )»الــعــفــو األمــيــري« 
تـــــــدرس اإلفــــــــــراج عــــن األحــــــــــداث فــــي قــضــايــا 
المخدرات(، عقدت لجنة حاالت العفو األميري 
وقــضــايــا الــمــخــدرات واألحـــــداث المنحرفين 
ــــن فـــــي الــــــــــدور اإليــــــوائــــــيــــــة، أول  ــيـ ــ ــــودعـ ــمـ ــ والـ
اجتماعاتها أمس، برئاسة الوكيل المساعد 
لشؤون قطاع الرعاية االجتماعية في وزارة 
الشؤون االجتماعية باإلنابة حمد الخالدي، 
وعضوية 9 ممثلين عن بعض إدارات قطاع 

الرعاية.
ــإن الــلــجــنــة  ــقـــا لــمــصــادر »الــــشــــؤون« فــ ووفـ
حصرت أعداد األحــداث الموقوفين على ذمة 
قضايا تعاطي وإدمــــان الــمــخــدرات، والبالغ 
عددهم نحو 18 حالة، كما وضعت الخطوط 
ــراء بــحــث لــلــحــاالت الملتحقة  الــعــريــضــة إلجــ
بــالــبــرنــامــج الـــعـــالجـــي الــتــأهــيــلــي بــالــســجــن 
الــمــركــزي؛ لــلــوقــوف عــلــى مـــدى أحقيتها في 

اإلدراج بكشوف العفو األميري من عدمه.
 إلى 

ً
 وأوضــحــت أن اللجنة تطرقت أيــضــا

وضــع خطة لــدراســة وبــحــث حـــاالت األحـــداث 
المنحرفين أو المعرضين لالنحراف لقضايا 

اإلدمان وتعاطي المخدرات، وتصميم برنامج 
عــالجــي تأهيلي للحد مــن اإلدمـــان وتعاطي 
الــمــخــدرات لفئة االحــــداث المودعين بــالــدور 
االيـــوانـــيـــة والــخــاضــعــيــن لـــشـــروط االخــتــبــار 

القضائي.
وأضافت أنه »يحق للجنة االستعانة بمن 
 مــن ذوي االخــتــصــاص فــي أداء 

ً
تــراه مناسبا

عملها، شريطة أال يكون له حق التصويت«.
وأشـــــارت الــمــصــادر إلـــى أنـــه وفــقــا لــلــقــرار 
اإلداري الصادر بشأن إعادة تشكيل اللجنة، 
فإنها ستجتمع بدعوة من رئيسها أو نائبه 
في حالة غيابه مرة واحدة على األقل كل شهر، 

أو اذا اقتضت الحاجة.

انتخابات »تعاونية العارضية«

ــر، تــســتــعــد إدارة شـــؤون  فـــي مـــوضـــوع آخــ
الــعــضــويــة وإشــهــار االتـــحـــادات والجمعيات 
الــتــعــاونــيــة فـــي الــــــــوزارة، إلجـــــراء انــتــخــابــات 
مجلس إدارة جمعية العارضية التعاونية، 
ــة الــقــانــونــيــة  ــ ــــواليـ ــي انـــتـــهـــت الـ ــتــ ــــوم، والــ ــيـ ــ الـ

ألعضائه.
وحسب مصادر »الشؤون« فإنه تم التنسيق 
الــمــســبــق مــع وزارة الــداخــلــيــة لــتــوفــيــر الــقــوة 

الــمــنــاســبــة لــضــبــط األمــــن وإحـــكـــام الــســيــطــرة 
والتنظيم قبل وأثناء وعقب انتهاء العملية 
االنتخابية، مع ضرورة التشدد في التدقيق 
على هويات الناخبين قبل دخولهم، واتخاذ 
ات الــالزمــة حــال الشك في أي ناخب،  االجـــراء
ومنع أي تجمعات أو تدافع أو تزاحم من شأنه 

التأثير على صحة وسالمة عقدها.
 لضخامة عدد 

ً
وقالت المصادر، إنه »نظرا

، منهم 
ً
مساهمي الجمعية البالغ قرابة 13 ألفا

مــا يزيد على 10 اآلف يحق لهم التصويت، 
قررت الوزارة تحديد ُمدة عقد االنتخابات بـ 
5 ساعات، تبدأ في الخامسة وتنتهي العاشرة 
 للقرار الــوزاري )189/ت( لسنة 

ً
مساًء، تنفيذا

2022، بشأن تنظيم العملية االنتخابية في 
الجمعيات واالتحادات التعاونية، والقاضي 
بــــأن تـــحـــدد مــــدة االقــــتــــراع بــخــمــس ســاعــات 
للجمعيات، التي يزيد عدد مساهميها على 
10 آالف مساهم، كما يجوز تمديد هذه المدة 
حسب الظروف واألحوال التي تراها الوزارة«.

ولفتت إلى أنه تم اختيار مدرستين القتراع 
الرجال والنساء تضمان لجانا عدة الستيعاب 
هــذا الــعــدد الضخم مــن مساهمي الجمعية، 
وهما مدرستا صالح الرويح الثانوية القتراع 

الرجال، وسعود العبدالرزاق للنساء.

»الخدمة المدنية«: 3 أوقات لدوام 
موظفي »الحكومي« في رمضان

الدوام المرن بواقع 4 ساعات ونصف حسب قرار كل جهة
 بتحديد 

ً
أصــدر ديـــوان الخدمة المدنية قـــرارا

مــواعــيــد الــعــمــل الــرســمــيــة خــــالل شــهــر رمــضــان 
المبارك بالجهات الحكومية بنظام الدوام المرن، 
ــدة الــــدوام  ، مـ

ً
 4 ســاعــات ونــصــف يــومــيــا

ً
مـــحـــددا

الرسمي في الجهات الحكومية. 
وأعلن قرار الديوان في مادته األولى 3 أوقات 
لحضور وانــصــراف الموظفين فــي »الحكومي«، 
 حــتــى الــــ 2:15  

ً
األول مــن الــســاعــة 9:45  صــبــاحــا

 حتى الساعة 
ً
، والثاني من الـ 10:15 صباحا

ً
ظهرا

 حتى 
ً
، والثالث من الـــ 10:45 صباحا

ً
2:45 ظهرا

.
ً
الـ 3:15 عصرا

وأوضح الديوان أنه يجوز لكل جهة حكومية 
ــد لــــلــــدوام الـــرســـمـــي مــن  ــر مــــن مـــوعـ ــثـ اخـــتـــيـــار أكـ
المواعيد المشار إليها في المادة 1 من هذا القرار، 
حسب ظروف وطبيعة العمل، وبما ال يخل بسير 
العمل في الجهة، على أن يصدر قرار من الوزير 
المختص - أو مــن يــفــوضــه - بــاخــتــيــار مواعيد 

الدوام بمراعاة المواعيد المشار إليها.
وأضاف بأن الجهة الحكومية التي تقرر اختيار 
أكثر من موعد من مواعيد الدوام المقررة وتسمح 
أنــظــمــتــهــا اآللـــيـــة بــإتــاحــة تــعــدد إثـــبـــات مــواعــيــد 
الحضور وحساب عــدد ساعات الــدوام الرسمي 
 للمواعيد 

ً
 لكل موظف، وفقا

ً
وفترة السماح فرديا

المشار إليها، يجوز للموظف أن يحضر في أي 
مــن المواعيد التي حددتها الجهة، ويتقيد في 

 
ً
انصرافه بأحد مواعيد االنصراف المحددة حصرا
في المادة 1 من هذا القرار، حسب موعد حضوره.

وبــّيــن الـــديـــوان أن دقــائــق الــتــأخــيــر فــي بــدايــة 
الــــدوام تحسب بــعــد انــتــهــاء آخـــر مــيــعــاد حــددتــه 
 إليه فترة السماح المقررة 

ً
الجهة للحضور مضافا

في بداية الدوام »15 دقيقة«.
وقال إنه يجوز للجهة الحكومية إلزام بعض 
 ،

ً
 وانصرافا

ً
الموظفين بميعاد عمل محدد حضورا

ــز عـــمـــل أو وحـــــدات  ــراكــ ســــــواء عـــلـــى مـــســـتـــوى مــ
تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة 
من الموظفين، حسب مقتضيات ومصلحة العمل، 

وبما ال يخرج عن المواعيد المحددة.  
وأشار إلى أن هذا القرار ال يخل بفترة السماح 
المقررة للموظف في بداية الدوام بواقع 15 دقيقة، 
أو فترة السماح المقررة لإلناث في نهاية الدوام 
بواقع 15 دقيقة، أو نظام االستئذان أو غير ذلك 
من قواعد أو أحكام وردت بقرار مجلس الخدمة 
الــمــدنــيــة رقـــم 41 لسنة 2006 الــمــشــار إلــيــه، كما 
ال يمس هــذا الــقــرار بأنظمة الــنــوبــة أو الخفارة 
 أنــه ال يترتب على تطبيق 

ً
المعمول بها، مؤكدا

أحكام هذا القرار صرف أي تعويضات أو بدالت 
أو مكافآت أو عالوات إضافية.

في إطار مشاريعها الداعمة 
لخدمة كتاب الله تعالى 

مت جمعية  ونشر علومه، كرَّ
الهداية الخيرية 809 منتسبني 

لحلقاتها القرآنية داخل 
الكويت.

وفي هذا اإلطار، صرح رئيس 
مجلس إدارة »الهداية« بندر 

املطيري، بأن مشروع الحلقات 
القرآنية يهدف باألساس إلى 

تشجيع الناشئة على االرتباط 
بالقرآن، وحفظ كتاب الله 

وترتيله وتجويده ومعرفة 
آدابه وأحكامه.

وأوضح أن نشاط حلقات 
مصابيح الهداية القرآنية ال 
يقتصر على التحفيظ فقط، 

بل يشتمل على تعليم الطالب 
أساسيات اللغة العربية، 

ودروس التجويد، إلى جانب 
تزويدهم بجملة من تعاليم 

اإلسالم وآدابه عبر الخواطر 
التربوية، مبينًا أن األنشطة 

الترفيهية للطالب تأتي ضمن 
برنامج حلقات مصابيح 

الهداية، للترويح عن الطالب، 
وتشجيعهم على مواصلة 

الحفظ.

بدعم من األمانة العامة لألوقاف 
قامت جمعية النجاة الخيرية 

بتنفيذ مشروع »مصرف 
عموم اإلطعام« الذي استفادت 

منه 366 أسرة بمعدل نحو 
1500مستفيد شهريا داخل 

الكويت.
وقال مدير إدارة املساعدات 

بالنجاة محمد الخالدي: نسعى 
من خالل مشروع »مصرف 
عموم اإلطعام« إلى توفير 

املواد الغذائية األساسية التي 
تحتاجها األسر املتعففة داخل 

الكويت.
وتابع: يستفيد من هذا املشروع 
األسر الكويتية الفقيرة والعديد 

من الجنسيات والجاليات 
ضيوف دولة الكويت، ويتم 

تنفيذ املشروع من خالل توزيع 
بطاقات ذكية، يتم صرفها من 

األسواق املركزية داخل الكويت، 
وتتفاوت قيمة الكوبونات 

املالية تبعا لعدد أفراد األسرة.
وأوضح الخالدي أن هذا 

املشروع يعكس الكثير من القيم 
التي حث عليها الدين الحنيف 

مثل التراحم والتالحم ومساندة 
الفقراء، كما يعزز من توجه 

النجاة الخيرية نحو توطني 
العمل الخيري وتغطية داخل 

الكويت.

بدعم من األمانة العامة 
لألوقاف، أعلنت جمعية 

الخير اإلنسانية انتهاء تنفيذ 
مشروعي مصرف العشيات 

وعموم الطعام، إذ استفاد من 
املشروع 310 أسر من مختلف 

مناطق الكويت.
وفي هذا اإلطار، قال رئيس 

مجلس إدارة الجمعية، د. 
عبدالرحمن الجرمان: إن تنفيذ 

الجمعية لهذين املشروعني، 
بدعم األمانة العامة لألوقاف، 

يأتي ضمن خطة الجمعية 
املتضمنة تنفيذ أكبر عدد من 

 
ً
املشاريع الداخلية؛ تفعيال

لدورها املجتمعي، الذي تسعى 
من خالله إلى توفير جميع 

االحتياجات الغذائية لألسر 
املتعففة واملحتاجة داخل 

الكويت، السيما من شريحة 
األرامل واملطلقات وكبار السن 
واملرضى وذوي االحتياجات 

الخاصة على مدار العام، حيث 
يستهدف املشروع توزيع 

املساعدات الغذائية الضرورية 
على عدد كبير من األسر األكثر 

احتياجًا واملسجلني لدى 
الجمعية.

سلة أخبار

مت طالب  »الهداية« كرَّ
حلقاتها القرآنية

»النجاة« توزع بطاقات 
تموينية لرمضان

»الخير« اإلنسانية تنفذ 
مصرف العشيات والطعام

»الكهرباء« تحقق مع 5 موظفين 
لتحريضهم على االعتصام

ــالــــت وزارة الــكــهــربــاء  أحــ
والـــمـــاء والــطــاقــة الــمــتــجــددة 
5 مـــوظـــفـــيـــن إلـــــى الــتــحــقــيــق 
داخـــل الـــــوزارة، لتحريضهم 
عــلــى االعــتــصــام والــمــطــالــبــة 
بحقوق العاملين في الوزارة، 
وفقا لتصريح أحد المحالين 

»الجريدة«.  لـ
وأضــــــــاف: اعــتــصــمــنــا فــي 
ــرات، وإحــالــتــنــا  ــ الــــــوزارة 5 مـ
إلــى التحقيق داخـــل الـــوزارة 
هــي السابقة األولـــى، بسبب 
ــدمــت إلـــى الــشــؤون 

ُ
شــكــوى ق

الــقــانــونــيــة، فـــي ظـــل االدعــــاء 
بأن الوزارة تقوم بدورها في 
المطالبة بحقوق الموظفين. 
ــار إلـــى أن المحالين  وأشــ
إلـــى الــتــحــقــيــق اطــلــعــوا على 

الـــــشـــــكـــــوى، والــــــيــــــوم ســيــتــم 
التحقيق معهم فيما نسب 
إلــيــهــم بتلك الــشــكــوى، الفتا 
إلــى أن هناك حملة تضامن 
مــــع الــمــحــالــيــن عـــبـــر مـــواقـــع 
التواصل تحت وسم »تعسف 

وزارة الكهرباء«. 
ــّيـــن أن الــمــحــالــيــن إلــى  وبـ
التحقيق هم المهندس حسن 
الروضان، ومحمود المسباح، 
ومنصور الــنــور، ومهندسة 
نور السالم، وفيصل الهران. 

ً
»األرصاد«: عودة األمطار غدا

توقعت إدارة األرصاد الجوية، تزايد فرص تشكل الضباب 
حتى صباح اليوم ما يــؤدي إلــى انخفاض في مــدى الرؤية 

األفقية وقد تنعدم على بعض المناطق.
وقال مراقب التنبؤات الجوية في االدارة عبدالعزيز القراوي 
لـ«كونا« ان البالد تأثرت بحالة مطرية نتيجة امتداد منخفض 
سطحي مصحوب بكتلة هوائية دافئة ورطبة متزامنة مع 
منخفض متعمق في طبقات الجو العليا، مشيرا إلى أن كمية 
األمطار في محطة جال اللياح بلغت 20.47 مم والصابرية 

15.27 مم وميناء األحمدي 11.9 مم والعبدلي 9.67 مم.
وتــوقــع أن تــعــاود فــرص األمــطــار الرعدية وحــالــة مــن عدم 
االستقرار في الطقس من ظهر غد حيث تكون األمطار خفيفة 
إلــى متوسطة الشدة غزيرة على بعض المناطق مع نشاط 

للرياح الجنوبية الشرقية وتستمر حتى منتصف الليل.
مــن جهة أخـــرى، قــال الــمــؤرخ والفلكي ورئــيــس الجمعية 
الفلكية عادل السعدون ان الليل والنهار يتساويان في الـ 16 
من شهر مارس كل عام في الكويت والــدول التي تكون على 

نفس دائرة عرضها.
»كونا«، أمس، ان الشمس  وأضاف السعدون في تصريح لـ
تشرق الساعة 05.57 صباحا وتغيب الساعة 05.57 مساء 

ويكون طول النهار 12 ساعة وطول الليل 12 ساعة.

»الصحة«: مختبراتنا محل إشادة دولية
افتتح مدير منطقة مبارك 

الكبير الصحية د. وليد 
البصيري، نيابة عن وزير الصحة 

د. أحمد العوضي، المؤتمر 
السنوي للمختبرات الطبية.

 يعملون في الصحة
ً
العوضي: 21796 ممرضا

كــشــفــت مـــديـــرة إدارة الـــخـــدمـــات الــتــمــريــضــيــة 
فــي وزارة الــصــحــة د. إيــمــان الــعــوضــي أن أعـــداد 
الــمــمــرضــيــن والــمــمــرضــات الــعــامــلــيــن فـــي وزارة 
 وممرضة 

ً
 و796 ممرضا

ً
الصحة يصل إلى 21 ألفا
من مختلف الجنسيات.

ــــي تـــصـــريـــح صــحــافــي  ــأت الــــعــــوضــــي، فـ ــ ــنـ ــ وهـ
بمناسبة يوم التمريض الخليجي، الذي صادف 
أمس، جميع الممرضين والممرضات في الكويت 

ودول مجلس التعاون الخليجي. 
ــرار االحـــتـــفـــال بــيــوم  ــ ــه تـــم إصـــــدار قـ وذكـــــرت أنــ
التمريض الخليجي في 13 مــارس 2011 والــذي 

يــوافــق السابع عشر مــن رمــضــان للسنة الثانية 
للهجرة، وهــو اليوم الــذي يوافق مشاركة المرأة 
المسلمة بالعمل الــتــمــريــضــي لــلــمــرة األولــــى في 
 لجهود 

ً
اإلسالم، مؤكدة أن هذا اليوم يأتي تقديرا

العاملين فــي هــذه المهنة السامية والمهمة في 
المجتمع. 

وشددت على الدور الحيوي والفعال الذي لعبه 
قطاع التمريض، في وقــت أثبت الممرض قدرته 
على التكيف مع الظروف االستثنائية، التي تعامل 
معها فــي جائحة »كوفيد 19«، إذ شكل الركيزة 

إيمان العوضياألساسية في التصدي للجائحة.

https://www.aljarida.com/article/17645
https://www.aljarida.com/article/17640
https://www.aljarida.com/article/17638
https://www.aljarida.com/article/17632
https://www.aljarida.com/article/17625
https://www.aljarida.com/article/17618
https://www.aljarida.com/article/17569
https://www.aljarida.com/article/17553
https://www.aljarida.com/article/17550
https://www.aljarida.com/article/17545
https://www.aljarida.com/article/17557
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سلة أخبار

دشنت مدرسة أم البراء 
بــنــت صـــفـــوان االبــتــدائــيــة 
بنات في منطقة الجهراء 
التعليمية مشروع المبنى 

الذكي واآلمن.
وقالت مديرة المدرسة 
مـــــشـــــاعـــــل الـــــــمـــــــيـــــــاح، فـــي 
ــي، إن  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ تــــصــــريــــح صـ
الــمــشــروع مــن اخــتــراعــات 
طالبات المدرسة، مضيفة 
أن هذا اإلنجاز عبارة عن 
جهاز آمن وذكي يستخدم 
ــانـــي والــــمــــنــــازل  ــبـ ــمـ فــــي الـ
بشكل تقني وذكي لتوفير 
الحماية ألفــراد المجتمع 
ــــق  ــرائـ ــ ــــحـ ــن حــــــــــــوادث الـ ــ ــ مـ

بنظام متطور ومتكامل.
يـــــخـــــرج  أن  وتــــــمــــــنــــــت 
ــور  ــ ــنـ ــ الــــــمــــــشــــــروع إلـــــــــى الـ
ة  ويـــــحـــــصـــــل عـــــلـــــى بـــــــــراء
اخـــتـــراع حــتــى يـــقـــدم هــذا 

اإلنجاز لخدمة الكويت.

ــيــــاء  أكــــــــدت جـــمـــعـــيـــة إحــ
الــــــــــــــتــــــــــــــراث اإلســــــــــــالمــــــــــــي، 
استعدادها لضمان موسم 
خيري إنساني ناجح خالل 

شهر رمضان المبارك.
ــــت الـــجـــمـــعـــيـــة، فــي  ــالـ ــ وقـ
بــــيــــان أمــــــــس، إنــــهــــا بـــــدأت 
ــز إلقـــــامـــــة والئـــــم  ــيـ ــهـ ــتـــجـ الـ
اإلفــطــار وتــوزيــع الوجبات 
المجانية وتــوزيــع السالل 
ــــر  ــلـــى األسـ ــة عـ ــيـ ــانـ ــرمـــضـ الـ
الـــمـــحـــتـــاجـــة، مـــوضـــحـــة أن 
»إفـــطـــار الـــصـــائـــم« مـــن أهــم 
المشاريع الرمضانية داخل 
الــكــويــت وخــارجــهــا، حيث 
ــبـــرع بــمــبــلــغ 30  ــتـ يــمــكــن الـ
ديــنــارا قيمة إفــطــار صائم 
طـــوال شهر رمــضــان داخــل 
الــكــويــت، بــيــنــمــا بــالــخــارج 
فــيــمــكــن الــتــبــرع بــمــبــلــغ 15 
ديـــنـــارا قــيــمــة إفــطــار طــوال 

الشهر المبارك.
ــرح  ــ وأشـــــــــــــــــــارت إلـــــــــــى طــ
ــار«،  مـــشـــروع »وقـــــف اإلفــــطــ
ــــن خـــاللـــه  والـــــــــذي يـــمـــكـــن مـ
للمتبرع إنشاء وقف خاص 
بــه )صــدقــة جــاريــة( بمبلغ 
300 دينار يخصص عائده 
لمشروع »إفطار الصائم«، 
بحيث تقوم الجمعية بدفع 
قــيــمــة تــفــطــيــر مــســلــم فقير 
طــوال شهر رمضان، وذلك 
مــن ريــع هــذا الــوقــف بينما 

.
ً
يبقى األصل ثابتا

مدرسة أم البراء تدشن 
مشروع »المبنى الذكي«

»إحياء التراث«: مستعدون 
لموسم شهر الخير

»الداخلية« تطلق نظام التحصيل اإللكتروني 
على األجهزة الذكية بمركز خدمة المواطن

ــام الــتــحــصــيــل  ــظـ أطـــلـــقـــت وزارة الـــداخـــلـــيـــة نـ
اإللــكــتــرونــي على األجــهــزة الــذكــيــة فــي المرحلة 
الــتــجــريــبــيــة، وذلـــــك فـــي مـــركـــز خـــدمـــة الــمــواطــن 
بــالــروضــة، على أن يتم تفعيل الخدمة بجميع 
قــطــاعــات وزارة الداخلية الخدمية بعد انتهاء 
المرحلة التجريبية، وذلــك خــالل أسبوعين من 

اإلطالق.
ــوزارة أن هـــذه الــخــدمــة أطلقت  ــ وأوضـــحـــت الــ
بإشراف مباشر من وزارة المالية واإلدارة العامة 
لــلــشــؤون الــمــالــيــة، بــالــتــعــاون مــع كــل مــن اإلدارة 
الــعــامــة لــمــراكــز الــخــدمــة وشـــركـــة Knet، وذلـــك 
بتطوير من قبل قطاع الموارد البشرية وتقنية 
 لخدمة المواطن والوصول 

ً
المعلومات، سعيا

الـــى أفــضــل تــجــربــة مــســتــخــدم مـــن خـــالل إنــجــاز 
المعامالت.

من جهة أخرى، استقبل وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أنور البرجس رئيس مجلس إدارة الشرطة 
الرياضي الكويتي اللواء حقوقي وليد الشهاب، 
يــرافــقــه أعـــضـــاء مــجــلــس إدارة اتـــحـــاد الــشــرطــة 

الرياضي، بمناسبة فوز االتحاد بالمراكز األولى 
في منافسات بطولة اتحادات الشرطة الرياضية 

العربية للرماية العملية.
ــــي بــــدايــــة الـــلـــقـــاء، هـــنـــأ الـــفـــريـــق الــبــرجــس  وفـ
 لــهــم الــمــزيــد مــن االنـــجـــازات 

ً
الــفــائــزيــن، مــتــمــنــيــا

الرياضية مما يساهم فــي رفــع مستوى العمل 
 
ً
األمني في جميع قطاعات وزارة الداخلية، مشيدا
بالتنظيم واإلعداد المميز للبطولة والذي يؤكد 
قدرة الكويت على استضافة البطوالت العربية 

واإلقليمية بنجاح.

محمد الشرهان

البرجس مكرمًا أحد الفائزين بحضور الشهاب

ضبط 660 كبسولة الريكا 
وكيس شبو بـ »الجمرك الجوي«

●   محمد الشرهان
تمّكن رجال اإلدارة العامة للجمارك - إدارة الجمرك 
الــجــوي، مــن ضبط كمية مــن حبوب الالريكا المخدرة 
ومادة الشبو المخدرة، في 3 ضبطيات مختلفة ومتنوعة 

بطرق تهريبها ونوعيتها وخطوط سيرها.
 وفي التفاصيل، قال عضو لجنة اإلعــالم الجمركي 
ــــاإلدارة الــعــامــة لــلــجــمــارك مشعل الــظــفــيــري، إن رجــال  بـ
الــجــمــارك العاملين فــي إدارة الشحن الــجــوي تمّكنوا 
مــن إحــبــاط مــحــاولــتــيــن لــتــهــريــب 660 كــبــســولــة الريــكــا 
قادمة من دولــة آسيوية. وأضــاف الظفيري أن مفتشي 
الجمارك اشتبهوا باإلرساليتين اللتين كانتا مدونتين 
في بوالص الشحن الخاصة بهما على أنهما أغراض 
 إلى أن رجال الجمارك 

ً
شخصية، بهدف التمويه، الفتا

فتشوهما وعثروا بداخلهما على 660 كبسولة الريكا 
مخدرة.

وفي الضبطية الثالثة، أوضح أن رجال الجمارك في 
إدارة الــجــمــرك الــجــوي أحــبــطــوا مــحــاولــة تهريب كيس 
صغير يحتوي على مادة الشبو المخدرة مخبأ داخل 
 إلى أن رجال 

ً
إرسالية مدون عليها ورق أبيض، مشيرا

الجمارك فتشوا اإلرسالية وعثروا بداخلها على كيس 
الشبو مخبأ بين األوراق بطريقة احترافية.

»التقدم العلمي« تنظم محاضرة عن تقنيات 
الزراعة الهوائية والمزارع العمودية

لإلسهام في تعزيز األمن الغذائي في الكويت

محمود جمعة يلقي كلمته

جانب من الزراعة العمودية

خولة الشايجي متحدثة في المحاضرة

مت مؤّسسة الكويت للتقّدم 
ّ
نظ

العلمي، أمــس، محاضرة بعنوان 
»استخدام تقنيات الزراعة الهوائّية 
والمزارع العمودّية لتعزيز األمن 
الغذائّي في الكويت« باستعراض 
نتائج مشاريع نموذجّية َمّولتها 
المؤّسسة، من منطلق مساعيها 
باإلسهام في تعزيز األمن الغذائّي 

بالكويت. 
وقامت شركة »بــي أورغانيك« 
بـــتـــنـــفـــيـــذ الـــــمـــــشـــــروع، مـــــن خــــالل 
استخدام تقنيات الزراعة الهوائّية، 
وتجربتها على مزرعة ذات أبراج 
ــرة؛ إذ  عــمــوديــة فـــي مــنــطــقــة الــــوفــ
ــعــة مقارنة  أظــهــرت نــتــائــج مــشــجِّ

بالزراعة التقليدّية.
وحضر هــذه المحاضرة نحو 
 مـــن الــهــيــئــة الــعــاّمــة 

ً
95 مـــشـــاركـــا

للزراعة والثروة السمكّية، والهيئة 
حاد الجمعّيات 

ّ
العاّمة للبيئة، وات

ـــحـــاد الــمــزارعــيــن، 
ّ
الــتــعــاونــّيــة، وات

وجامعة الكويت، ومعهد الكويت 
لألبحاث العلمّية، ووزارة التربية، 
وبلدّية الكويت، ووزارة األشغال، 
بــاإلضــافــة إلـــى الــقــطــاع الــخــاّص؛ 
ــك أصــــحــــاب الــــمــــزارع  ــ بـــمـــا فــــي ذلـ

والمطاعم.
وقّدمْت شركة »بي أورغانيك« 
 لــتــجــربــتــهــا فــي 

ً
ــا ــيــ  مــــرئــ

ً
ــا ــ ــــرضـ عـ

استخدام هذه التقنية في إحدى 
المزارع بالوفرة. 

وقــال المهندس راشــد بــورزق، 
إن هذه التقنية أميركية متطّورة 
تجمع بين طريقتين ُمتقّدمتين 
للزراعة؛ وهــي الــزراعــة العمودّية 
تيح زراعــة محاصيل أكثر 

ُ
التي ت

 مــن خـــالل أبـــراج 
ّ

فــي مــســاحــة أقـــل
ــة  ــزراعــ ــة إلـــــى الــ ــافــ ــة، إضــ ــ ــودّي ــمــ عــ
ــة؛ الـــتـــي ال تــحــتــاج إلــى  ــّيـ ــوائـ ــهـ الـ
Aeroponics(؛ اذ تبقى  تـــربـــة )
قة في الهواء، 

ّ
جذور النباتات معل

مّما يمنحها التهوية المناسبة، 
والمزيد من األكسجين المطلوب.

ــه، قـــــــال الـــمـــهـــنـــدس  ــتــ ــهــ مـــــن جــ
ــة  ــ ــدراســ ــ ــة، إن الــ ــعــ ــمــ ــمــــود جــ مــــحــ

 
ً
اشتملت عــلــى إنــشــاء 140 بــرجــا

 على مساحة 300 مترمربع؛ 
ً
ممتدا

إذ أنتج حــوالــي 9200 محصول، 
بـــمـــتـــوســـط دورة حــــصــــاد خـــالل 
 أن نتائج المشروع 

ً
شهر، موضحا

 التقنية ُيمكنها توفير 
ّ
أثبتت أن

إنتاجية أكبر للمحاصيل بنسبة 
تصل إلى 800% لكل قدم مربعة 
، مقابل الـــزراعـــة الحقلية 

ً
ســنــويــا

التقليدية، مع استخدام كمية أقل 
من المياه بنسبة تصل إلى %92، 
ودون استخدام مبيدات حشرية، 
كما أنها ال تتطلب عمالة كبيرة 
وال مدّربة، وال تحتاج إلى الكثير 

من الصيانة. وأضــاف جمعة، أنه 
تستخدم مضخة لتزويد جميع 
الـــمـــحـــاصـــيـــل بـــمـــحـــلـــول مــعــدنــي 
طبيعي بنسبة 100% كمصدر 
 أنها تقنية مؤتمتة 

ً
للغذاء، مؤكدا

م في  بــالــكــامــل ومــتــطــّورة للتحكُّ
ــّكـــن مــــن زراعـــــة  ــمـ الـــمـــنـــاخ، مـــمـــا ُيـ
المحاصيل على مدار العام، حتى 
في ظل المناخ القاسي في الكويت، 
ويمكن استخدامها فــي المباني 
السكنّية والتجارّية واالستثمارّية، 

وغيرها من المباني األخرى. 
مــــــــــــن نــــــــاحــــــــيــــــــتــــــــهــــــــا، أكــــــــــــدت 
نـــائـــبـــة الـــمـــديـــر الــــعــــام لــلــبــرامــج 
ــــي مـــؤســـســـة  ــة فــ ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اإلســ
الكويت للتقدم العلمي د. خولة 
ــن  ــايـــجـــي، أن مــــوضــــوع األمــ الـــشـ
الـــغـــذائـــي يــعــتــبــر مـــن األولـــويـــات 
الــبــحــثــّيــة الـــوطـــنـــّيـــة الـــتـــي تــرّكــز 
عليها اســتــراتــيــجــيــة الــمــؤّســســة 
الــحــالــيــة 2022-2024، وســـط ما 
يشهده العالم من اضطرابات في 
سلسلة اإلمـــدادات الغذائية، وما 
صــاحــب ذلـــك مــن ارتـــفـــاع عالمي 
فــي أســعــار الـــغـــذاء، والــتــهــديــدات 
قة بتوفيره وتأمين نقله. 

ّ
المتعل

ــــى أن الــمــؤّســســة  وأشــــــــارت إلـ
 دعــــــــوة لــتــقــديــم 

ً
ــرا ــ ــيــ ــ أطـــلـــقـــت أخــ

مقترحات بحثية وحلول مبتكرة 
لــمــواجــهــة هــــذه الـــتـــحـــديـــات، من 
ــز 

ّ
مــنــطــلــق تــفــعــيــل دورهـــــا كــمــحــف

رئــيــس فــي التنمية المستدامة، 
ضمن خطة الدولة لتحقيق رؤية 
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»قانونية البلدي« أقرت تصنيف 
شركات النظافة حسب اإلمكانات

●   محمد جاسم
وافقت اللجنة القانونية والمالية في المجلس 
البلدي، برئاسة فهد العبدالجادر، على االقتراح 
المقدم من العضوة م. منيرة األمير بشأن تصنيف 
شركات النظافة »شركات أعمال النظافة العاملة في 

المدن«، حسب القدرة واإلمكانات.
وأبقت اللجنة، في اجتماعها أمس، على جدولها، 
مــشــروع الــقــرار الــــوزاري بــشــأن الئــحــة اإلعــالنــات، 
وأحالت إلى الجهاز التنفيذي كتاب شركة المرافق 
العمومية بــشــأن طــلــب اســتــثــنــاء مــرافــق وأراضـــي 

الشركة من الئحة المعارض المؤقتة.
كـــمـــا أبـــقـــت عـــلـــى جــــــدول أعـــمـــالـــهـــا رد اإلدارة 
القانونية في البلدية على اقتراح العضو السابق 
حــمــد الــمــدلــج، بــشــأن الــســمــاح بــإقــامــة الــمــعــارض 
المؤقتة القصيرة المدة برسوم محددة، وأحالت 
إلى اللجنة المشتركة بين »القانونية« و»البيئة« 
ــرد عــلــى الـــســـؤال الــمــوجــه مـــن الــعــضــوة شريفة  الــ
الشلفان للبلدية، بشأن فرز ومعالجة وإعادة تدوير 

نفايات البلدية الصلبة واإلنشائية.

بيت الزكاة يفتتح ملتقى فقه الزكاة

●   سيد القصاص
افتتح بيت الزكاة، أمس، ملتقى 
»فقه الــزكــاة« ألجــهــزة وصناديق 
الزكاة في مجلس التعاون لدول 
ــة، الــــــذي يــعــقــد  ــيـ ــعـــربـ الـــخـــلـــيـــج الـ
مــنــذ أمـــس وحــتــى غـــد، بمشاركة 
ممثلين عــن أجــهــزة الــزكــاة لــدول 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، وبــحــضــور 
ممثل السعودية وسلطنة عمان 
والـــكـــويـــت، إضـــافـــة الــــى حــضــور 
اإلمــارات والبحرين عبر برنامج 

زووم. 
وقال المدير العام لبيت الزكاة 
بــاإلنــابــة، د. مــاجــد الــعــازمــي، في 
كلمة ألــقــاهــا بــافــتــتــاح الملتقى، 

العازمي والعتيبي وجانب من الحضور

إنه من منطلق حرص البيت على 
شريعة فريضة الزكاة وما لها من 
أثر إيجابي على المجتمعات، فإن 
الــبــيــت يعمل بشكل دؤوب على 
استضافة العديد من المؤتمرات 
والــنــدوات التي تجمع العاملين 
في أجهزة الزكاة، وغيرها من أجل 

اء. 
ّ
توطيد أواصر التعاون البن

وأضـــــــاف أن الــــهــــدف مــــن هـــذا 
الملتقى مناقشة شــروط وجوب 
ــاة الـــقـــرض الــحــســن،  ــ ــاة، وزكـ ــزكـ الـ
وزكــــاة األســهــم، وزكــــاة الــســنــدات 
والصناديق والمحافظ والصكوك 

االســتــثــمــاريــة وزكــــاة الحسابات 
ــــة وزكــــــــــــاة الـــفـــطـــر  ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ االسـ
ــارف الــــزكــــاة، وغــيــرهــا من  ومـــصـ

المحاور المهمة في فقه الزكاة.
ــام كــــلــــمــــتــــه، شـــكـــر  ــ ــتــ ــ وفـــــــــي خــ
العازمي الحضور على وجودهم 
لــلــمــشــاركــة فــــي إثـــــــراء فــعــالــيــات 
 االســـتـــفـــادة 

ً
هــــذا الــمــلــتــقــى، آمـــــال

مــنــهــا فـــي تــطــويــر الــعــمــل داخـــل 
مؤسساتنا وأجــهــزتــنــا فــي دول 
مجلس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، كل 

في تخصصه.

المعجل اعترض على مراكز 
لـ »ذوي اإلعاقة« بالمناطق

اعترض وزير الدولة لشؤون البلدية عبدالعزيز 
المعجل على قرار المجلس البلدي بشأن الموافقة 
على اقتراح عدد من االعضاء بشأن ترخيص مراكز 
لتأهيل ذوي اإلعاقة الذهنية في المناطق السكنية، 
لتكون قريبة من محل إقامتهم ومناطقهم السكنية.

ــرارات  ــ ــر الــمــعــجــل فــــي تــصــديــقــه عـــلـــى قــ ــ وذكــ
»البلدي« المتخذة في اجتماعه رقم 2022/13 لدور 
االنعقاد األول للفصل التشريعي الثالث عشر 
المنعقد في 13 فبراير الماضي، أن االعتراض 
يأتي لمزيد من الدراسة، خصوصا أن القرار خال 
 أن 

ً
من التنسيق مع الجهات ذات الصلة، موضحا

صــدور القرار بهذه الصغة سيسمح بالموافقة 
عــلــى اســتــغــالل بــيــوت الــســكــن الـــخـــاص كــمــراكــز 

تأهيل لذوي اإلعاقة.
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تقدم النائب د. عبدالعزيز 
الـــصـــقـــعـــبـــي بـــطـــلـــب تــكــلــيــف 
لـــجـــنـــة األولــــــــويــــــــات بــبــحــث 
ودراسة أسباب قرار مجلس 
ــزام الـــــــــــوزارات  ــ ــإلــ ــ الــــــــــــوزراء بــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ والـــــــــجـــــــــهـــــــــات الـ
ــمــــؤســــســــات  والــــهــــيــــئــــات والــ
الــعــامــة عــنــد مخاطبتها من 
مــــجــــلــــس األمـــــــــة الســــتــــطــــاع 
ــا حـــــــول االقـــــتـــــراحـــــات  ــ ــهــ ــ رأيــ
ــة مـــن  ــ ــدمــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــ ــن ال ــ ــيــ ــ ــوانــ ــ ــقــ ــ بــ
ــا إلــــى  ــهــ ــتــ ــالــ األعـــــــضـــــــاء بــــإحــ
ــتـــوى والـــتـــشـــريـــع،  ــفـ إدارة الـ
عــلــى أن تــقــوم بــعــرض الـــرأي 
الــذي تنتهي إلــيــه فــورا على 
الــلــجــنــة الـــــوزاريـــــة لــلــشــؤون 
القانونية، تمهيدا لرفعه إلى 
ــوزراء  مــجــلــس الـــــوزراء مــع الــ
الــمــخــتــصــيــن عـــلـــى أن تــرفــع 
اللجنة تقريرها خال شهر.

وجاء في نص الطلب الذي 
تم إدراجه على بند الرسائل 
الـــواردة: ســارع مجلس األمة 
ــــور انـــتـــخـــابـــه الـــى  الـــحـــالـــي فـ
إقـــرار الــقــانــون رقــم 53 لسنة 
2022 بتعديل بعض أحكام 
القانون رقــم 12 لسنة 1963 
ــة  ــيـ ــلـ ــة الـــداخـ ــحــ بــــشــــأن الــــائــ
ــال  ــتــــحــ لــــمــــجــــلــــس األمـــــــــــــــة، لــ
االقتراحات بقانون مباشرة 
الى اللجان المتخصصة فور 
تــقــديــمــهــا، بـــدال مــن إحالتها 
الى لجنة الشؤون التشريعية 
والقانونية، ومــن ثم اللجنة 
الــــمــــتــــخــــصــــصــــة، والــــــهــــــدف 
ــك اخــــتــــصــــار الـــــــدورة  ــ مــــن ذلــ

المستندية للقانون واالسراع 
من وتيرة التشريع.

لجان المجلس
وقــــــال الـــصـــقـــعـــبـــي: فــوجــئــت 
ــان الـــمـــجـــلـــس الـــمـــخـــتـــلـــفـــة  ــ ــجـ ــ لـ
بــــــــإصــــــــدار مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الــقــرار رقــم 1415/ 2022 بإلزام 
الــــوزارات والجهات الحكومية 
والهيئات والمؤسسات العامة 
عـــنـــد مــخــاطــبــتــهــا مــــن مــجــلــس 
األمـــــة الســـتـــطـــاع رأيـــهـــا حــول 
االقــتــراحــات بقوانين المقدمة 
من األعضاء والمعروضة على 
اللجان البرلمانية بالمجلس، 
الــقــيــام بــاســتــطــاع رأي إدارة 
ــتـــوى والـــتـــشـــريـــع، عـــلـــى أن  ــفـ الـ

ــيــــرة بـــعـــرض الــــرأي  تـــقـــوم األخــ
الـــــذي تــنــتــهــي إلـــيـــه فـــــورا عــلــى 
ــلـــشـــؤون  الـــلـــجـــنـــة الــــــــوزاريــــــــة لـ
الــقــانــونــيــة تــمــهــيــدا لــرفــعــه الــى 
مجلس الــــوزراء، مــع الــتــزام كل 
الجهات الحكومية بهذا الرأي 
أمـــــــام مـــجـــلـــس األمـــــــة ولـــجـــانـــه 

البرلمانية.

قرار مخالف
وأضــــاف: ال شــك فــي أن هــذا 
ــــداف   ألهـ

ً
ــاء مـــخـــالـــفـــا ــ الــــقــــرار جـ

ــانــــون رقـــــم 3 لـــســـنـــة 2022  ــقــ الــ
الـــمـــشـــار الـــيـــه، فـــهـــو مـــن شــأنــه 
إطــــــالــــــة أمــــــــد بــــحــــث ودراســــــــــة 
االقــتــراحــات بــقــانــون الــمــدرجــة 
ــلـــجـــان،  ــلـــى جـــــــدول أعــــمــــال الـ عـ

وعرقلة مهمة اللجان في إعداد 
التقارير للموضوعات المحالة 
ــــال الــــمــــدة الـــقـــانـــونـــيـــة  ــا خــ ــهـ لـ
المنصوص عليها فــي الــمــادة 
55 من قانون الائحة الداخلية، 
وبـــنـــاء عــلــى ذلـــك أتـــقـــدم بطلب 
تكليف لجنة األولويات ببحث 
ودراســة الموضوع مع الــوزراء 
الـــمـــخـــتـــصـــيـــن، عـــلـــى أن تـــرفـــع 
ــلـــجـــنـــة تـــقـــريـــرهـــا لــلــمــجــلــس  الـ

خال شهر.

طلب »الرياضة«
إلـــــى ذلـــــــك، تـــقـــدمـــت الــلــجــنــة 
الرياضية بطلب التحقيق في 
تطبيق القانون 87 لسنة 2017 

بشأن الرياضة.
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الهاجري يوجه
7 أسئلة

وجــــــــه الـــــنـــــائـــــب د. فــــاح 
ــة،  ــلـ ــئـ ــة أسـ ــعـ ــبـ ــري سـ ــ ــاجـ ــ ــهـ ــ الـ
ــى الـــنـــائـــب األول  ــ أحــــدهــــا إلــ
لــــرئــــيــــس مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
وزيــر الداخلية الشيخ طال 
الخالد، بشأن معايير صرف 
الـــــــعـــــــاوة الـــــخـــــاصـــــة بـــآخـــر 
مربوط لرتبة وكيل أول، في 
حين كــان بــاقــي األســئــلــة من 
ــعــــدل وزيــــر  نــصــيــب وزيــــــر الــ
األوقاف والشؤون اإلسامية 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون تعزيز 
الــنــزاهــة عــبــدالــعــزيــز الماجد 
عن المخالفات التي رصدها 
ديوان المحاسبة في وزارتي 
الــــــعــــــدل واألوقـــــــــــــــــاف، وعــــــدد 
القضايا الــتــي صـــدرت فيها 
أحــكــام قــضــائــيــة بخصوص 
الوظائف اإلشرافية، والخلل 
في نظام ساب المعتمد لدى 
ــاف«، وتــنــازل األخــيــرة  ــ »األوقــ
عن مقعدها في بيت التمويل.

وفي أسئلته للوزير الماجد 
طلب الهاجري كشفا بجميع 
الوظائف اإلشرافية )اإلداريــة 
- والــتــعــلــيــمــيــة( الــمــشــغــولــة 
بـــالـــنـــدب فـــي وزارتـــــــي الــعــدل 
واألوقاف والشؤون اإلسامية 
والجهات التابعة لكم، ولماذا 
لــم ُيثّبتوا فيها حتى تاريخ 

ورود هذا السؤال؟

فالح الهاجري

نافذة نيابيةنافذة نيابية

بوشهري تستفسر عن آلية الموافقة على 
تجاوز سقف التمويل للمشروعات الصغيرة

سألت النائبة د. جنان بوشهري وزيــر المالية وزيــر الدولة 
للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد، عن آلية 
الموافقة على تجاوز سقف التمويل 500 ألف دينار للمشروعات 

الصغيرة.
 بجميع الحاالت التمويلية التي تجاوزت 

ً
وطلبت النائبة كشفا

سقف التمويل 500 ألف دينار وأسمائها، وأنواع المشروعات، 
ودراســـات الجدوى لتلك المشروعات وعــدد الفرص الوظيفية 

للعمالة الوطنية التي ُوفرت مقابل هذا الدعم التمويلي.
لت: هل هناك مخاطبات سابقة وجديدة منذ إنشاء  وتساء
الصندوق بطلب رأي إدارة الفتوى والتشريع أو الجهات الرقابية 
من ديوان المحاسبة أو جهاز متابعة األداء فيما يخص ماحظة 
أو مخالفة سقف التمويل ألي حالة تمويل صرفها الصندوق 

أو استفسرتم عنها؟ 

شمس يسأل عن الوقفة االحتجاجية في »الكهرباء«
سأل النائب هاني شمس 
وزيرة األشغال العامة وزيرة 
الـــكـــهـــربـــاء والــــمــــاء والـــطـــاقـــة 
الــمــتــجــددة، أمـــانـــي بــوقــمــاز، 
بــشــأن الــوقــفــة االحــتــجــاجــيــة 
للعاملين في وزارة الكهرباء 
بسبب الــقــرارات األخيرة في 
محاولة تغيير نظام العمل 
والنوبة وحرمان الموظفين 

من البدالت.
وقال شمس في سؤاله:

ــة مـــن  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ »نـــــــفـــــــذت مـ
العاملين في وزارة الكهرباء 
والـــمـــاء والــطــاقــة الــمــتــجــددة 
ــة بــســبــب  ــيـ ــاجـ ــجـ ــتـ وقــــفــــة احـ
القرارات األخيرة المتمثلة في 
محاولة تغيير نظام العمل 
والنوبة وحرمان الموظفين 
ــن الــــبــــدالت ومــــن تصنيف  مـ
األعـــمـــال الــشــاقــة أو الــضــارة 
ــرة وإقـــــــــرار بــــدالت  ــطـ أو الـــخـ

لموظفين غير مستحقين«.

وطــــــــلــــــــب شــــــمــــــس كـــشـــفـــا 
ــاء الـــلـــجـــنـــة  ــ ــــضــ بــــأســــمــــاء أعــ
المكلفة بإقرار بدالت موظفي 
وزارة الكهرباء والماء، على 
أن يـــتـــضـــمـــن مـــســـمـــيـــاتـــهـــم 
الــــوظــــيــــفــــيــــة ومــــؤهــــاتــــهــــم 
ــنــــوات الــخــبــرة  الــعــلــمــيــة وســ
الــعــمــلــيــة، وبــيــان مــا إذا كــان 

أعضاء هذه اللجنة أو أغلبهم 
ممن سبق لهم رفض البدالت 
للموظفين المطالبين بأبسط 

حقوقهم. 
وقال: هل خاطبت الوزارة 
ــيـــة  ديـــــــــــوان الــــخــــدمــــة الـــمـــدنـ
إلقــــــــرار أو االســـتـــفـــســـار عــن 
منح بدالت لموظفي الوزارة 
ومـــدى أحقيتهم بالحصول 
ــابـــة  ــانـــت اإلجـ عــلــيــهــا؟ إذا كـ
بــاإليــجــاب، فيرجى تزويدي 
بــجــمــيــع الـــمـــخـــاطـــبـــات بــيــن 
الــــــــوزارة والـــــديـــــوان، أمــــا إذا 
كــانــت بــالــنــفــي، فــمــا أســبــاب 
ــــدم الـــتـــجـــاوب مــــع طــلــبــات  عـ
موظفي الوزارة في أحقيتهم 
ــدار قــــرار من  ــ بــالــبــدالت وإصـ
اللجنة المكلفة بدراسة أحقية 

البدالت لهم؟

جنان بوشهري

هاني شمس

الحكومة توّحد مرجعيتها القانونية
قّر دون تمريرها على »الفتوى والتشريع«

ُ
ال اقتراحات بقوانين ت

محيي عامر

مبنى »الفتوى والتشريع«

إشهار أندية ال تمارس إال لعبة واحدة!
أكدت لجنة الشباب والرياضة في طلبها 
أن التحقيق سيشمل مــدى جدية تطبيق 
القواعد الخاصة باإلشهار والتسجيل لدى 
هيئة الرياضة، والتحقيق في إشهار أندية 
رياضية لممارسة ألعاب رياضية أخرى، 
باإلضافة للعبة المراد إشهارها حتى تتم 

الــمــوافــقــة عليها، رغــم عــدم مــمــارســة هذه 
األندية الرياضة إال لعبة واحدة فقط، مع 
وجـــود أنــديــة متخصصة قديمة تمارس 
هذه اللعبة وذلك باعتراف هيئة الرياضة، 

بأن هذه األندية تمارس لعبة واحدة.

حتى ال 
يتغير الرأي 

من وزير 
إلى آخر... 

طلب نيابي 
بتكليف 

»األولويات« 
بحث القرار

قرار مجلس 
الوزراء 
يخالف 
تعديل 

»التشريعية« 
ويطيل 

أمد دراسة 
االقتراحات

الصقعبي

»الشباب 
والرياضة« 

تطلب 
التحقيق في 

تطبيق قانون 
الرياضة

في خطوة تهدف إلى توحيد المرجعية الحكومية للرقابة 
على االقتراحات بالقوانين النيابية، وحتى يكون هناك 

انسجام في الموقف الحكومي وأال يتغير من وزير آلخر، 
 بإلزام الوزارات والجهات 

ً
أصدر مجلس الوزراء قرارا

الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عند مخاطبتها 
من مجلس األمة الستطالع رأيها حول االقتراحات 

بقوانين المقدمة من األعضاء بإحالتها إلى إدارة الفتوى 
 
ً
والتشريع، على أن تعرض الرأي الذي تنتهي إليه فورا

 لرفعه إلى 
ً
على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، تمهيدا

مجلس الوزراء.

الحجرف: سأستجوب الرشيد إذا عاد للحكومة
أكد أن التدوير الوزاري تحايل على األداة الدستورية

فــي تــصــريــح وجــهــه إلـــى رئــيــس مجلس الـــــوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد، قال النائب مبارك الحجرف، 
»إن عودة أي وزير مستجوب هي عدم احترام لألمة، التي 
تعطلت مصالحها بسبب استقالتك التي لم يكن لها سبب 

سوى االستجوابات التي قدمت«.
وقال الحجرف لرئيس الوزراء إن »أي تدوير وزاري ما 
هــو إال تحايل على األداة الــدســتــوريــة ستتحمل تكلفته 
: »موقفي ثابت باستجواب وزير المالية 

ً
السياسية«، مؤكدا

.»
ً
)عبدالوهاب الرشيد( في حال عودته فورا

مبارك الحجرف

https://www.aljarida.com/article/17576
https://www.aljarida.com/article/17589
https://www.aljarida.com/article/17589
https://www.aljarida.com/article/17589
https://www.aljarida.com/article/17589
https://www.aljarida.com/article/17588
https://www.aljarida.com/article/17587
https://www.aljarida.com/article/17586
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ــامــــت عـــالقـــات  ــكـــويـــت أول دولــــــة خــلــيــجــيــة أقــ • كـــانـــت الـ
دبلوماسية مع الفاتيكان عــام 1968... كيف تقيمون مسار 

هذه العالقة التاريخية؟
- تــعــود الــعــالقــات الــدبــلــومــاســيــة بــيــن الــكــويــت والــكــرســي 
الرسولي إلى أكثر من نصف قرن اآلن، وهي أول دولة خليجية 
أقامت عالقات دبلوماسية مع الفاتيكان، ونحن نتمتع بعالقة 
 وراســخــة، إذ أقيمت عالقات دبلوماسية كاملة 

ً
طويلة جــدا

عندما كانت الكويت دولة فتية بعد أن نالت استقاللها، وعلى 
مر السنين تطورت العالقة. في البداية، لم يكن لدينا سفير 
مقيم هنا حتى العام 2000، ومنذ ذلك الحين، بات لدينا سفير 

مقيم وممثل سفاري يعمل بكامل طاقته هنا. 
ومع مرور الوقت، تطورت العالقة وتعمقت، كما يشترك 
الكرسي الرسولي والكويت في وجهات نظر متشابهة حول 
مجموعة من القضايا اإلقليمية والعالمية، بما في ذلك تغير 

المناخ، التعليم،القيم األسرية، والسالم الدولي وغيرها.

عدد المسيحيين بالكويت

• في عام 1961 أهدى البابا يوحنا الثالث والعشرون وسام 
فارس البابا القديس سيلفستر لألمير الراحل الشيخ عبدالله 
 للدور الذي يلعبه في احتضان المسيحيين... ما 

ً
السالم تقديرا

هي رؤيتكم لوضع المسيحيين في الكويت اآلن، وهل لديكم 
إحصائيات عن أعدادهم؟

- يتزايد عدد المسيحيين في الكويت باستمرار على مر 
السنين ومــع توسع االقتصاد الكويتي، ال سيما في قطاع 
الــنــفــط والــخــدمــات والــضــيــافــة والــطــب واألعـــمـــال والــشــؤون 
القانونية. ومعظم المسيحيين في الكويت يأتون من الفلبين 
 مسيحيون من لبنان وفلسطين وسورية 

ً
والهند، وهناك أيضا

ومصر والعراق وأوروبا والواليات المتحدة ومن دول إفريقية. 
أما عن العدد، فقبل وباء كورونا، كان هناك نحو 350 ألف 
مسيحي من الروم الكاثوليك في الكويت وكانوا يشّكلون مع 
أعداد المسيحيين الباقين من طوائف مختلفة، نحو 800 ألف، 
وربما انخفض هذا الرقم إلى حد ما بسبب الوباء، حيث وصل 
في الوقت الحاضر إلى نحو 300 ألف مسيحي من الكاثوليك 

من طوائف مختلفة. 
 هنا في الكويت وتخدم مختلف 

ً
والكنيسة ديناميكية جدا

الخلفيات الثقافية وبكل اللغات، ونحن ممتنون للحكومة 
الكويتية على توفيرها أماكن العبادة الــمــوجــودة. ودعني 

أؤكـــد، أن معظم الكاثوليك العاملين فــي الــكــويــت، يــزاولــون 
عملهم بكل جدية وأمانة، كما أن بعضهم من الجيل الثاني 
مــن الكاثوليك الــذيــن أتــى آبــاؤهــم إلــى هنا فــي الستينيات 
والسبعينيات ونشأوا في الكويت ودخلوا مدارسها، وهم 

اآلن بدورهم يؤسسون عائالتهم الخاصة.

تعاطف كويتي

 تــعــاطــف الــقــيــادة الــســيــاســيــة والــشــعــب 
ً
• شــهــدنــا أخـــيـــرا

وأطياف المجتمع في الكويت الذين توافدوا إلى سفارتكم 
بعد وفاة البابا بنديكتوس السادس عشر... ما هي مشاعركم 

حيال هذا الترابط وهذه العالقة؟
 بتدفق هذا التعاطف من 

ً
- لقد تأثرت بشكل إيجابي جدا

كل من القيادة السياسية وشعب الكويت بعد وفــاة البابا 
بنديكتوس، وشــعــرت باالمتنان الشديد عندما جــاء وزيــر 
شـــؤون الــديــوان األمــيــري الشيخ محمد العبد الــلــه المبارك 
 إلــى السفارة الرسولية لنقل تعازي سمو األمير 

ً
شخصيا

الشيخ نواف األحمد، وسمو نائب األمير وولي العهد الشيخ 
 
ً
مشعل األحمد، وأسرة الصباح الكريمة، كما أنني سررت جدا
بحضور وزيــر الخارجية الشيخ سالم الصباح، الــذي جاء 

لتمثيل حكومة الكويت وشعبها.
كما جاء العديد من الشخصيات واألصــدقــاء الكويتيين 
اآلخرين للتعبير عن تعاطفهم في هذه المناسبة الحزينة، 
وهذا يدل على وجود عالقة حقيقية من االحترام المتبادل 
بين حكومة وشــعــب الكويت مــن جهة والــكــرســي الرسولي 

والكنيسة الكاثوليكية من جهة أخرى. 

إن عبارات التعاطف والتضامن هذه تعزز أملي في 
.
ً
أن تتطور هذه العالقة وتتعمق أكثر في المضي قدما

• في تاريخ العالقات بين الكويت والفاتيكان كانت 
هناك زيارات لألمراء إلى الفاتيكان... فهل سنشهد زيارة 

يقوم بها البابا إلى الكويت؟
- نأمل بالتأكيد أن يقوم الحبر األعظم بزيارة رسولية 
، زار البابا دولة اإلمارات 

ً
إلى الكويت، كما ذكرت سابقا

العربية المتحدة عام 2019 والبحرين عام 2022، كما 
زار العراق عام 2021.

ومع ذلك، يجب أن نتذكر أنه يعاني من صعوبة معينة 
 أن أضيف أنــه، لــزيــارة أي بلد، 

ً
في المشي، وأود أيضا

يجب دعوة الحبر األعظم من قبل رئيس الدولة وسلطات 
الكنيسة المحلية.

، البابا ال يأتي من دون دعوة رسمية، وهذا مطلب 
ً
إذا

ــقــــرار، ولــكــنــنــي  بـــروتـــوكـــولـــي وضــــــروري قــبــل اتـــخـــاذ الــ
ى أن يــزور البابا الكويت في المستقبل 

ّ
بالتأكيد أتمن

.
ً
غير البعيد، وهو البلد الذي يحبه كثيرا

ــرى )ســــفــــارات  ــ ــ ــارات رســـولـــيـــة أخـ ــ ــفـ ــ • هــــل هــــنــــاك سـ
الفاتيكان( فــي دول الخليج بخالف سفارتك الحالية 

في الكويت؟
- نعم. فبعد زيــارة البابا فرنسيس لدولة اإلمــارات 
في 2019، افتتح الكرسي الرسولي سفارة رسولية في 
، تــم تعيين سفير رســولــي مقيم في 

ً
اإلمــــارات، وأخــيــرا

أبوظبي. وقبل أسابيع قليلة، أقــام الكرسي الرسولي 
وسلطنة ُعمان عالقات دبلوماسية كاملة، وهي بشرى 

.
ً
سارة جدا

• من منصبك كسفير الفاتيكان في الكويت، كيف يمكنك 
االستمرار في العمل لتحقيق رؤية البابا فرنسيس لبناء 

جسور الحوار مع اإلسالم؟
- هذا هو بالضبط العمل الذي أود التعامل بشأنه مع 
الكيانات ذات الصلة في الكويت. إن الحوار بين األديان 
 فــي بناء جسور الصداقة وكسر حــواجــز سوء 

ً
مهم جــدا

التفاهم التي تراكمت عبر القرون. 
ومــــن جــانــبــنــا، نــحــن حــريــصــون عــلــى دعــــوة خـــبـــراء من 
الكنيسة الكاثوليكية لالنخراط مع أصدقائنا المسلمين في 
حوار محترم ومتنوع حول القضايا  الالهوتية والفلسفية 
والــتــاريــخــيــة. لــــدى الــكــرســي الـــرســـولـــي اتــفــاقــيــات ثقافية 
وأكاديمية مع العديد من الدول ذات األغلبية المسلمة بشأن 
برامج التبادل األكاديمي والثقافي. وآمل أن يتم تحقيق ذلك 
، وبقدر ما أعلم، ال يوجد منتدى للحوار 

ً
في الكويت أيضا

بين األديان في الكويت. 
نحن حريصون على تنظيم مناقشات حول القضايا ذات 
االهتمام المشترك مثل اإليمان والثقافة والشباب واألخالق 
ودور الذكاء االصطناعي وتحديات العصر الرقمي وغيرها. 
 أنـــه مــع الــحــرب فــي أوكــرانــيــا وفـــي أعــقــاب 

ً
نـــدرك جميعا

 
ً
جائحة »كــورونــا«، هناك حاجة ملحة حقيقية للعمل معا

من أجل تفاهم أفضل بين األديان في تعزيز السالم العالمي 
وتحقيق انسجام أكبر بين األديان والثقافات.

 
ً
• في أحد خطاباتك، قلت إن اإلنسانية تعيش أوقاتا

مضطربة... لماذا هذا التشاؤم؟
- ما كان يدور في ذهني حينها بالطبع، هو ما أسماه البابا 
 .»

ً
 تدريجيا

ُ
خاض

ُ
فرانسيس »الحرب العالمية الثالثة التي ت

أفكر بشكل خاص في الحرب في أوكرانيا، والعديد من 
فّكر 

ُ
 جًدا عن هنا، أ

ً
الحروب األخرى، وبعضها ليس بعيدا

في خطر الحرب النووية، وارتفاع تكلفة الغذاء الذي يسبب 
فّكر بهجرة الناس بشكل كبير، وكذلك باآلثار 

ُ
المجاعة، أ

الدراماتيكية لتغير المناخ، ناهيك عن وبــاء المخدرات 
والطالق والعنف األسري.

فــي كــل هــذه الــمــجــاالت، أعتقد أنــه يمكننا أن نجتمع 
 كأشخاص مؤمنين وننخرط بطريقة إيجابية في 

ً
معا

المساعدة في معالجة هذه القضايا الملحة للتخفيف من 
هذه المشكالت الملحة التي تواجه البشرية، سيكون هذا 
 عملًيا من الحوار بين األديان حيث يحترم كل جانب 

ً
شكال

اآلخر ونعمل مًعا من أجل الصالح العام.

ربيع كالس

 ممتنون 
للحكومة 
لتوفيرها 

أماكن عبادة 
للمسيحيين 

البالغ عددهم 
800 ألف من كل 

الطوائف

 عالقاتنا 
الدبلوماسية 

المشتركة تمتد 
إلى أكثر من 

نصف قرن

أكد سفير الفاتيكان لدى البالد، المطران أوجين نوجنت، أن الكويت والفاتيكان تتشاركان 
 إلى أن »عالقتنا 

ً
وجهات نظر متشابهة حول مجموعة من القضايا اإلقليمية والعالمية، مشيرا

مع الكويت تمتد إلى أكثر من نصف قرن«. 
وقال نوجنت في حوار مع »الجريدة« بمناسبة احتفال السفارة بالعيد العاشر لـ »اليوم الوطني 

 إلى وجود نحو 
ً
للكرسي الرسولي«، إن »عدد المسيحيين في الكويت يتزايد باستمرار«، الفتا

 الشكر إلى الحكومة الكويتية على 
ً
 على أرضها، موجها

ً
300 ألف مسيحي من الكاثوليك حاليا

توفيرها أماكن عبادة للمسيحيين الذين يصل عددهم إلى 800 ألف من مختلف الطوائف.
 بعد زيارته اإلمارات 

ً
، وهي البلد الذي يحبه كثيرا

ً
وتمنى »أن يزور بابا روما الكويت قريبا

والبحرين والعراق«... وفيما يلي نص الحوار:

السفير أوجين نوجنت

سفير الفاتيكان لـ ةديرجلا•: بابا روما يحب 
 
ً
 ونتمنى أن يزورها قريبا

ً
الكويت كثيرا

13 مارس... اليوم الوطني للكرسي الرسولي
 على ســؤال عــن »الــيــوم 

ً
أكــد السفير الــبــابــوي ردا

الوطني للكرسي الرسولي«، أن »الكرسي الرسولي 
)أو الــكــرســي الــبــابــوي( هــو كــيــان سياسي قانوني 
 يـــرأســـه أســـقـــف رومـــــا أو رأس 

ً
ــا ــيــ مـــعـــتـــرف بـــه دولــ

الكنيسة الكاثوليكية، المعروف عموما باسم بابا 
روما«. 

 غير معتاد في كثير 
ً
وأضاف: »كما أنه يعتبر أمرا

من النواحي، ليس أقلها حقيقة أنه ليس لديه يوم 
استقالل أو يــوم تأسيس أو يــوم تحرير، ومــع ذلك، 
فإننا نحتفل في 13 مارس من كل عام بعطلة رسمية، 
 
ً
أي ذكــرى انتخاب أسقف رومــا الحالي، الــذي، وفقا

للتقليد، هو البابا الـ 266 للكنيسة الكاثوليكية«.

 المركز كّرم 5 مبتكرين لحصولهم على شهادات براءة أميركية

»صباح األحمد للموهبة«: دعم مخترعينا 
وتوفير البيئة الحاضنة إلنجازاتهم

ــمـــد  ــبــــاح األحـ ــرم مــــركــــز صــ ــ كــ
للموهبة واإلبـــداع المخترعين 
ــزيــــن عــلــى  ــائــ الـــكـــويـــتـــيـــيـــن الــــحــ
ات اختراع عالمية، تقديرا  بــراء
لجهودهم العلمية، وجـــاء ذلك 
خالل حفل تكريم أقامه المركز 
بحضور رئيس مجلس إدارتــه 
بــدر الحميضي، والمدير العام 

للمركز ندا الديحاني.
وقـــــــام الــحــمــيــضــي بــتــســلــيــم 
ــادات بــــراءات  ــهـ الــمــخــتــرعــيــن شـ
االخــــتــــراع الـــتـــي تـــم تسجيلها 
لهم مــن قبل المكتب األميركي 
ــراع والــعــالمــات  ــتـ ــراءات االخـ ــبـ لـ

التجارية.
ــم خـــمـــســـة  ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ وشــــــمــــــل الـ
مخترعين، هــم: المهندسة أمل 
الــصــفــار عــن اختراعها آلــة رش 
الطالء ذاتية التحكم »اوتونو«، 
والدكتور بدر القطان عن اختراع 
ــة الــــذكــــيــــة الــحــســاســة  ــدســ ــعــ »الــ
لتغيير محيط العين لألمراض 
البصرية واأليــونــات«، وبشاير 
ــراع »تــحــســيــن  ــتــ دشـــتـــي عــــن اخــ
إنــتــاجــيــة مــكــمــن ســطــحــي غير 
اعتيادي يحوي نفطا ثقيال من 
خـــالل الــضــخ الــمــتــتــابــع لبخار 
الماء المتبوع بحقن البوليمر 
المناسب«، وســارة الغريب عن 

اخــتــراعــهــا آلـــة زراعـــيـــة متعددة 
ــة آالء  ــنـــدسـ ــهـ ــمـ الــــــــــــوظائف، والـ
الــحــربــي عــن اخــتــراعــهــا حقيبة 

الدائرة اإللكترونية.
وقــــال الــحــمــيــضــي، فـــي كلمة 
خـــالل الــتــكــريــم، »يــحــرص مركز 
ــاح األحــــــــمــــــــد لـــلـــمـــوهـــبـــة  ــ ــ ــبـ ــ ــ صـ
واإلبـــــــــداع عـــلـــى تــنــمــيــة قـــــدرات 
ومهارات أبناء دولتنا الحبيبة، 
وذلـــــك فـــي إطـــــار ســعــي الــمــركــز 
الدؤوب لتقديم كل أوجه الدعم 
والتشجيع في هذه االبتكارات 
التي ترفع اســم بالدنا الكويت 

في المحافل الدولية«.

وأعــــرب عــن فــخــره واعـــتـــزازه 
بالمخترعين الكويتيين الذين 
تم تكريمهم، مشيدا بجهودهم 
الرائعة وإنجازاتهم المتميزة في 

مجال االبتكار والتطوير.
من جانبه، أكد ندا الديحاني 
أن المركز يولي اهتماما بالغا 
لتقديم الدعم الكامل للمخترعين 
والـــمـــتـــمـــيـــزيـــن والـــمـــوهـــوبـــيـــن 
ورعــايــتــهــم والــوصــول بهم إلى 
الــمــســتــويــات الــعــالــمــيــة، مــؤكــدا 
ــل دعـــمـــه  ــيــــواصــ ــز ســ ــركــ ــمــ أن الــ
لالبتكار واالختراع في مختلف 
المجاالت، وسيعمل على توفير 

الــمــنــاخ الــحــاضــن الـــذي يساعد 
ــار الــكــويــتــيــة  ــكـ عــلــى تــنــمــيــة األفـ
وتحويلها إلى واقع والوصول 
بها إلى األهداف المرجوة وإلى 

آفاق رحبة.
وعــــــبــــــر الـــــمـــــخـــــتـــــرعـــــون عـــن 
سعادتهم وامتنانهم للتكريم، 
ــك يــمــثــل دعــمــا  ــ مـــؤكـــديـــن أن ذلـ
كبيرا لهم وألعمالهم المبتكرة، 
ويحقق طموحاتهم في وصول 
ــم واخــــتــــراعــــاتــــهــــم إلـــى  ــارهــ ــكــ أفــ
الــعــالــمــيــة ورفـــــع اســــم الــكــويــت 

عاليا.

الحميضي والديحاني مع بعض المكّرمين

العيسى: قانون نوعي جديد إلعادة إحياء 
صندوق المشروعات الصغيرة

م ملتقى »ريادة وطن« برعاية وزير اإلعالم 
ّ

مجلس الشباب نظ
● فيصل متعب

ــئـــة الـــشـــبـــاب  ــيـ ــام لـــهـ ــ ــعــ ــ أكـــــــد الــــمــــديــــر الــ
بالتكليف، مشعل الــســبــيــعــي، أن الشباب 
ــم مـــصـــدر الــــثــــروة الــحــقــيــقــي واألمــــــل في  هـ
غــد أفــضــل، الفــتــا إلـــى أنــنــا »نــســعــى دائــمــا 
إلشراكهم في تنفيذ وتحقيق طموحاتهم 

وجعلها واقعا ملموسا«.
جــاء ذلــك خــالل تنظيم مجلس الشباب 
ملتقى »ريـــادة وطــن« برعاية وزيــر اإلعــالم 
ــة لـــشـــؤون الــشــبــاب،  ــدولـ والــثــقــافــة وزيــــر الـ
عبدالرحمن المطيري، صباح أمــس، على 
مسرح كلية الهندسة والبترول في جامعة 
الكويت، والذي تضّمن حلقات نقاشية تحت 
عــنــوان »الــشــبــاب وتــعــزيــز الــعــمــل الــوطــنــي 

ومستقبل المنشآت الرياضية«.
ــيـــوم الــوطــنــي  وأضــــــاف الــســبــيــعــي أن الـ
لــلــشــبــاب الـــذي يــصــادف 13 مـــارس فرصة 
لــتــســلــيــط ضـــــوء عـــلـــى إنـــــجـــــازات الــشــبــاب 
ومـــبـــادراتـــهـــم ومـــشـــاركـــاتـــهـــم الـــفـــعـــالـــة فــي 

المجتمع.
ــال الـــنـــائـــب عـــبـــدالـــوهـــاب  ــ مــــن جـــانـــبـــه، قـ
العيسى إن مجلس األمــة حــرص فــي أولــى 
جلساته على إعـــادة إحــيــاء لجنة تحسين 
األعــمــال فــي الــمــشــاريــع الــصــغــيــرة، إذ إنها 
معنّية بالدور المباشر للشباب وطموحاته، 

وخاصة بالمبادرين.
ــي الـــوقـــت  ــ ــع الـــعـــيـــســـى »نـــعـــكـــف فـ ــ ــابـ ــ وتـ
ــديــــد وجــــوهــــري  ــــون جــ ــانـ ــ ــلـــى قـ الــــحــــالــــي عـ

ونوعي للصندوق الوطني لرعاية وتنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة«، مبينا 
أن الــصــنــدوق الــوطــنــي فــي الــكــويــت فاشل 
جــدا، ونسعى من خالل القوانين الجديدة 

إلعادة إحيائه.
وأردف: هــنــاك اجــتــمــاعــات مكثفة تعقد 
حاليا، وسيكون في 7 مايو المقبل مؤتمر 
في مجلس األمة، وندعو الشباب من خالله 
لمناقشة القانون قبل التصويت عليه من 
قبل لجنة تحسين األعمال، في حال استمرار 

المجلس.
ولــفــت إلــى أن هــنــاك حديثا يـــدور بشأن 
إلغاء هيئة الشباب، وإعادة دمجها مع هيئة 

الرياضة، ونحن نؤيد ذلك.

من جانبه، قال رئيس الهيئة التنفيذية 
لــالتــحــاد الــوطــنــي لطلبة الــكــويــت، م. فالح 
السويري، ان االتحاد خاض منذ تأسيسه 
العديد من المعارك للدفاع عن قضايا األمة، 
حيث لم يقتصر فقط على القضايا الوطنية، 
وكان على رأس هذه القضية الفلسطينية.

بدورها، قالت الناطقة الرسمية لمجلس 
الـــشـــبـــاب الــكــويــتــيــيــن، لــطــيــفــة الـــفـــريـــح، إن 
الشباب الكويتيين يمثلون 70 بالمئة من 
عـــدد ســكــان الــكــويــت، فــهــم حــاضــر الــوطــن 

ومستقبله.

جانب من الحضور في الملتقى

»األمريكية«: أنشطة ترفيهية للموظفين
نظم قسم الــمــوارد البشرية 
ــة فــي  ــيـ ــكـ ــي الـــجـــامـــعـــة األمـــريـ فــ
 مــــن األنـــشـــطـــة 

ً
الــــكــــويــــت عــــــــددا

ــة  ــيــ ــهــ ــيــ ــرفــ ــتــ والـــــــــمـــــــــبـــــــــادرات الــ
ــن  ــيــ ــفــ ــمــــوظــ ــلــ الـــــمـــــخـــــصـــــصـــــة لــ
ــــدف تـــعـــزيـــز  ــهـ ــ ــم، بـ ــ ــهـ ــ ــــالتـ ــائـ ــ وعـ
العالقات بين العاملين وخلق 
روح إيــجــابــيــة تــحــقــق الــتــوازن 
بين جوانب الحياة المختلفة. 
وقـــالـــت الــجــامــعــة، فـــي بــيــان 
ــــس، إن األنــشــطــة  صـــحـــافـــي أمــ
شملت تنظيم فعاليات وورش 
لتعزيز الصحة العامة بعنوان 
 نــتــمــتــع بــصــحــة أفــضــل،« 

ً
»مـــعـــا

بــــهــــدف تـــشـــجـــيـــع الـــمـــوظـــفـــيـــن 
على ممارسة النشاط البدني 
ــيـــن الـــصـــحـــة الــعــقــلــيــة  وتـــحـــسـ
والــبــدنــيــة، إضــافــة إلــى فعالية 

للعب »البولينغ« مع الموظفين 
وأسرهم، وتخلل الفعالية عدد 
مــــن الـــمـــســـابـــقـــات الـــتـــي عــــززت 
روح الــمــنــافــســة والــــمــــرح بــيــن 

الحضور. 
وذكرت أن الفعاليات شهدت 
 من الموظفين، 

ً
 كثيفا

ً
حضورا

حيث ساعدتهم على االستمتاع 

بأوقاتهم بعد مواعيد العمل 
الرسمية.

وقال مدير الموارد البشرية 
ــــول بــــاســــيــــل، إن  بـــالـــجـــامـــعـــة بــ
الفعاليات تمنح فرصة رائعة 
لتواصل العاملين مع بعضهم 

البعض خارج المكاتب.

جانب من األنشطة في الجامعة

الطبطبائي: خاطبنا معاهد »التطبيقي« لحصر 
احتياجاتها من الهيئة التدريبية

● أحمد الشمري
كشف نائب المدير العام لقطاع التدريب في 
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، 
م. جــــالل الــطــبــطــبــائــي، عـــن مــخــاطــبــة مــديــري 
المعاهد لحصر االحتياجات من أعضاء الهيئة 
 لتجهيز إعـــالن استقبال 

ً
الــتــدريــبــيــة، تمهيدا

.
ً
طلبات تعيين عضو هيئة التدريب قريبا

ــــالل تــنــظــيــم قـــســـم الـــكـــهـــربـــاء  ــك خــ ــ ــاء ذلــ ــ جــ
واإللكترونات في المعهد العالي لالتصاالت 
والمالحة معرض الفرص الوظيفية، تحت عنوان 
»المستقبل المهني«، برعاية مدير الهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب د. حسن الفجام.
وأفــاد الطبطبائي بأن هناك مراسالت بين 

قطاع التدريب مع عمادة القبول والتسجيل 
»التطبيقي«، لمعرفة اعداد الطاقة االستيعابية  بـ
لمختلف المعاهد لتجهيز خطة القبول للعام 

التدريبي المقبل.
وذكـــر أن قطاع الــتــدريــب قــام بتشكيل فرق 
مـــع مــخــتــلــف قـــطـــاعـــات ســــوق الــعــمــل لتلبية 

احتياجاتها من مختلف خريجي المعاهد. 
وقال الطبطبائي »تشرفنا بافتتاح معرض 
الفرص الوظيفية للمعهد«، مشيرا إلى أن المعهد 
يعتبر من المعاهد المميزة في قطاع التدريب، 

نظرا لما يعود به من فائدة على الطلبة.
وذكــر أن معارض الفرص الوظيفية ترشد 
الطلبة في خطة عملهم المستقبلية بعد التخرج 
 إلـــى أن هــنــاك الــعــديــد من 

ً
مــن الـــدراســـة، الفــتــا

الجهات الحكومية والخاصة مشاركة ضمن 
هذا المعرض، متمنيا أن يعود بالفائدة على 

الجموع الطالبية.
 مـــن جــانــبــه، أعـــلـــن مـــديـــر الــمــعــهــد، عــبــاس 
السماك، مشاركة 22 جهة حكومية وخاصة في 
معرض الفرص الوظيفية السابع، لتوفير فرص 

العمل المتدربين للطبة.
وقال إن هذه المعارض تساهم بشكل كبير 

تأهيل الطالب لالنخراط في أجواء العمل.
وكشف السماك عن توقيع اتفاقية مع شركة 
نفط الكويت تخص قسم المالحة بالمعهد، 
 عن قيام موظفي 

ً
وفترة التدريب الميداني، فضال

الشركة استخدام محاكيات المعهد، لرفع الكفاءة 
في المجال البحري.

شاركت عمادة خدمة المجتمع 
والتعليم المستمر بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب في 
االجتماع الـ 28 ألمانة لجنة عمداء 
عــمــادات وكــلــيــات ومــراكــز خدمة 
المجتمع بجامعات ومؤسسات 
التعليم العالي فــي دول مجلس 
التعاون الخليجي، الذي ُعقد في 

إمارة العين بدولة اإلمارات.
وناقشت العمادة في االجتماع 
القضايا والتوصيات التي تخدم 
ــمــــادات  ــعــ ــي الــ ــ تـــطـــويـــر الـــعـــمـــل فـ
المذكورة وسبل توطيد التعاون 

المشترك بينها.

 الهيئة تشارك 
باجتماع عمداء 

جامعات الخليج

»300 ألف كاثوليكي بالكويت... وحريصون على حوار متنوع مع أصدقائنا المسلمين«
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● محمد اإلتربي
كــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مـــعـــنـــيـــة لـــ 
 
ً
 واســعــا

ً
ــدة«، أن تــنــســيــقــا ــريـ »الـــجـ

 بــيــن الــجــهــات الــرقــابــيــة 
ً
وشـــامـــا

ذات الــعــاقــة بــالــجــوانــب المالية 
وبـــاقـــي وزارات الـــدولـــة المعنية 
ســـــواء الــبــلــديــة كــجــهــة مختصة 
بـــإجـــازة اإلعـــانـــات، كــذلــك وزارة 
اإلعــام في الحاالت التي تحتاج 
ــنـــور خــال  مــوافــقــتــهــا، ســـيـــرى الـ

المرحلة المقبلة. 
ــالـــت الـــمـــصـــادر، إن جــوهــر  وقـ
التنسيق المرتقب، الذي سيرقى 
لمستوى مذكرة التفاهم، سيقوم 
على أســـاس أن أي إعـــان يخص 
األوراق المالية أو االكتتابات أو 
التسويق ألي أدوات استثمارية 
أو غــيــرهــا ذات عـــاقـــة بــالــقــطــاع 
الــمــصــرفــي؛ يــجــب أن يــتــم تقديم 
كــتــاب الــمــوافــقــة مـــن الــجــهــة ذات 

االختصاص األصيل أواًل.
وشددت على أن اإلعانات التي 
تمس الشأن المالي واالقتصادي 
ــا األولــــــــــى  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــــوافـ ســـــتـــــعـــــود مـ
لــلــجــهــات ذات الــعــاقــة الــرقــابــيــة 
األصيلة؛ لتجنب تكرار ما حدث 
 بــشــأن الــتــســويــق لفرصة 

ً
ــرا ــيـ أخـ

 
ً
استثمارية غير مرخصة قانونيا
من الجهات الرقابية ذات العاقة 

المباشرة، وأبرزها هيئة أسواق 
المال، لكن البلدية أجازت اإلعان 
وتــم تسويق ونشر الفرص على 
 منها 

ً
المواطنين، التي كان منتظرا

تكرار أزمات سابقة بسبب أخطاء 
إدارية وقصور تنسيقي وموافقات 
سطحية دون تدقيق بالمحتوى.

ــادر، أن  ــ ــ ــــصـ ــ ــمـ ــ ــ وأوضــــــــحــــــــت الـ
 
ً
الــجــهــات الــرقــابــيــة تــبــدي حرصا

 عــلــى اإلســـــراع فــي ســد أي 
ً
كــبــيــرا

ثغرات تظهر لمجابهة تحديات 
الــشــركــات الــتــي تبتكر فــي الظل 
أساليب وتستغل الثغرات القائمة 
فــيــمــا يــخــص أســـالـــيـــب الــدعــايــة 

والتسويق.
وأشــــــــــــارت إلـــــــى أنـــــــه ســـيـــكـــون 
هناك تنسيق واسع بين الجهات 
الحكومية المختلفة، ومـــن غير 

الــمــســتــبــعــد أن تــشــمــل عــمــلــيــات 
ــع  تــثــقــيــف وتـــوعـــيـــة لــتــعــزيــز ورفـ
كــــفــــاءة الــمــعــنــيــيــن بــالــمــوافــقــات 
 
ً
عــلــى نــشــر اإلعـــانـــات خصوصا
ــمــــس ســمــعــة  ــلــــف يــ ــمــ أن هـــــــذا الــ
الــدولــة والــســوق مــن جهة األمــان 

االستثماري. 
واســتــغــربــت الــمــصــادر مــن أن 
هــنــاك مـــعـــارض بسيطة تتطلب 
مــوافــقــتــهــا الــكــثــيــر مـــن الــجــهــات 
مثل البلدية والتجارة غيرها من 
الجهات، فلماذا ال يطبق ذلك على 
الــفــرص االستثمارية التي تقوم 
ــوال من  ــ عــلــى جــــذب وتــجــمــيــع أمــ
المواطنين بالدرجة األولى؟ وهي 
ــى يــجــب أن تحظى  ــ ــاب أولـ مـــن بــ
بــالــمــوافــقــات الـــازمـــة مــن الجهة 

.
ً
المناط بها النشاط رقابيا

قال عضو مجلس إدارة شركة هوريزون 
لتداول األوراق المالية، معتصم الشهيدي، 
في مقابلة مع »العربية«، إن ســوق األوراق 
 بفعل 

ً
الــمــالــيــة فـــي مــصــر يــشــهــد ضــغــوطــا

ــلــــى خــلــفــيــة  الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن األجــــــــانــــــــب، عــ
الــتــراجــعــات الــتــي تــشــهــدهــا أســـــواق الــمــال 

العالمية.
وأضاف الشهيدي أن البورصة المصرية 
تــســتــعــد لــبــدء تــنــفــيــذ بــرنــامــج الــطــروحــات 
الــحــكــومــيــة، وهــــو مـــا يــســّبــب ضــغــطــا على 
السيولة بدافع تحّرك المستثمرين لتوفير 
جزء من محافظهم المالية القتناص الفرص 

في الطروحات الجديدة.
ــع: »الـــســـوق الــمــصــري مــــّر بمرحلة  ــابـ وتـ
ــــوي مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام الـــحـــالـــي،  ــعـــود قـ صـ
ها 

ّ
وبالتالي يشهد عمليات تصحيح، لكن

ــداث خــارجــيــة غير  ــ تــأتــي بــالــتــزامــن مـــع أحـ
مواتية، حيث شهدت أسواق المال العالمية 
ــــي الـــخـــمـــيـــس والـــجـــمـــعـــة  ــــومـ ــات يـ ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ تـ
ــر عــلــى الــبــورصــة  ــ ـ

ّ
ــا أث ــو مـ الــمــاضــيــيــن، وهــ

المصرية بافتتاح األسبوع الجاري«.
وأشــــــــار إلـــــى أن بـــيـــان الـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي 
المصري، أمس األول، جاء بعد انتهاء جلسة 
الــتــداوالت بالبورصة، والتي تأثرت بشكل 
واضح بفعل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق 
بأزمة انهيار بنك »سيليكون فالي« األميركي.

وأكـــــد الــبــنــك الـــمـــركـــزي الـــمـــصـــري، أمــس 
األول، أنه ال توجد أية تداعيات سلبية على 
القطاع المصرفي المصري تأثًرا باألوضاع 
المالية التي يتعّرض لها بنك سيليكون فالي 
األميركي - المتخصص بتمويل الشركات 
التكنولوجية والناشئة - نظًرا لعدم امتاك 
البنوك المصرية أية ودائع أو توظيفات أو 

معامات مالية لدى »سيليكون فالي«.
وأضــاف: »هناك حالة ارتباك في أوساط 
ــمـــصـــري بــشــأن  ــالـــســـوق الـ الــمــســتــثــمــريــن بـ
تــوفــيــر ســيــولــة لـــلـــطـــروحـــات الـــجـــديـــدة، أم 
اقتناص المزيد من الفرص باألسهم المقيدة 
بالبورصة، مع تراجع أسعارها لمستويات 
جاذبة للشراء. أعتقد أنــه ال بــّد من إفصاح 
واضـــــح بـــشـــأن الـــشـــركـــات الــحــكــومــيــة الــتــي 
ســتــطــرح بـــســـوق الـــمـــال، أو الـــتـــي ســتــطــرح 

لمستثمر استراتيجي«، بحسب الشهيدي.
وبّين الشهيدي أن المستثمر حاليا غير 
مضطلع بــأي بــيــانــات مــن شــركــات الخدمة 
الوطنية »صافي ووطنية«، وبالتالي لديه 
صــعــوبــة فـــي تــحــديــد قــــــراره االســتــثــمــاري 

بشأنها، ولكن اعتبارا من األربــعــاء المقبل 
نعتقد أن الــرؤيــة ستتضح مــع توفير تلك 

البيانات للشركات المقرر طرحها.
وذكر أن »المركزي« المصري لديه بندان 
مهمان على طاولته، وهما التضخم الــذي 
وصل إلى مستويات قياسية، وحجم الودائع 
التي تفوق الـ700 مليار جنيه والتي اقترب 
موعد استحقاقها مع نهاية الشهر الجاري، 
مضيفا: »أعتقد أننا فــي اتــجــاه المزيد من 
رفع الفائدة وإصدار شهادات اّدخار بفائدة 
 الستيعاب السيولة للسيطرة 

ً
مرتفعة نسبيا

على التضخم«.
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تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة 35.8 مليون دينار
بداية خضراء لم تصمد لتتراجع األسعار بنسب متفاوتة

استمر التراجع في مؤشرات بورصة 
الكويت للجلسة الثانية على التوالي، 
لكن بوتيرة أقــل من سابقتها، وسجل 
مؤشر السوق العام خسارة نسبة 0.29 
فــي المئة أي 20.69 نقطة ليقفل على 
مستوى 7217.77 نقطة بسيولة بلغت 
35.8 مليون دينار تداولت 117.4 مليون 
سهم عبر 8781 صفقة، وتم تداول 122 
 ربــح منها 36 وخسر 74 بينما 

ً
سهما

استقر 12 دون تغير.
وخــســر كــذلــك مــؤشــر الـــســـوق األول 
نسبة مقاربة بلغت ربــع نقطة مئوية 
أي 20.19 نــقــطــة ليقفل عــلــى مستوى 
 
ً
8059.13 نقطة بسيولة كبيرة نسبيا
مــقــارنــة مــع سيولة األمـــس كــانــت 31.2 
مليون دينار تداولت 82.3 مليون سهم 
عبر 6212 صفقة، وربــحــت أســعــار 10 
أســهــم مــقــابــل تـــراجـــع 18 واســـتـــقـــرار 3 

دون تغير.
كما خسر مــؤشــر الــســوق الرئيسي 
نسبة 0.45 فــي المئة أي 24.73 نقطة 
لــيــقــفــل عــلــى مــســتــوى 5469.04 نقطة 
بسيولة بلغت 4.5 مايين دينار تداولت 
35 مليون سهم عبر 2569 صفقة، وتم 
 في الرئيسي ربح منها 

ً
تداول 91 سهما

26 وخسر 56 بينما استقر 9 دون تغير.

تراجع بعد بداية جديدة

سجلت بــدايــة إيجابية فــي بورصة 

الكويت كــردة فعل على خسائر وقلق 
أمس األول، لكن بسيولة محدودة قادها 
سهم بيتك أمــس، وارتفع إلــى مستوى 
، بــيــنــمــا اســـتـــقـــر الـــوطـــنـــي 

ً
870 فـــلـــســـا

وربــحــت أســهــم زيـــن وأجــيــلــيــتــي وبنك 
بوبيان قبل أن يتكبد األخــيــر خسارة 
قاسية بسيولة كبيرة أطــاحــت سعره 
بنسبة 2.3 في المئة وبسيولة تجاوز 

3.5 مايين دينار، بينما سجل الوطني 
 بأربعة فلوس، وربحت 

ً
 جيدا

ً
ارتفاعا

مــعــه بنهاية الجلسة أســهــم أجيليتي 
وهــيــومــن ســوفــت والــغــانــم لتخفف من 

آثار تراجع بقية األسهم القيادية، إضافة 
إلـــى بــوبــيــان، إذ تــراجــع بــيــتــك بنهاية 
 واستقر على 

ً
 واحدا

ً
الجلسة وفقد فلسا
.
ً
مستوى 861 فلسا

ــيــــان  ــم زيــــــن وأعــ ــهــ ــا خــــســــرت أســ ــمـ كـ
ــل إعـــــان  ــيـ ــبـ ــات قـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ والـــــــدولـــــــي وصـ
توزيعته السنوية الجيدة، والتي بلغت 
5 فلوس و5 في المئة منحة أسهم، كما 
تراجع بنك الخليج وميزان والجزيرة 
وبنسبة أكبر بلغت 2.7 في المئة، في 
الــمــقــابــل تــراجــعــت أســـهـــم اســتــهــاكــيــة 
بنسبة واضــحــة 2.5 فــي المئة وخسر 
 بـــيـــنـــمـــا اســـتـــقـــر 

ً
إس تـــــي ســـــي أيـــــضـــــا

صالحية وربـــح سهم مصرية قابضة 
لتنتهي الجلسة حمراء بانتظار أخبار 
جديدة بما يحصل في قطاع المصارف 
ــات الــمــتــحــدة األمــيــركــيــة بعد  ــالـــواليـ بـ

إفاس ثاثة بنوك.
وتراجعت معظم مؤشرات األسواق 
المالية الخليجية وكان أكبرها خسارة 
وللجلسة الثانية على التوالي مؤشر 
سوق قطر إذ فقد نسبة 1.5 في المئة، 
كما خسرت مؤشرات أسواق اإلمارات، 
والسعودية، والكويت، والبحرين، فيما 
عــاكــس مــؤشــر عــمــان االتـــجـــاه وســجــل 
 بــنــســبــة 0.6 فـــي الــمــئــة 

ً
 واضـــحـــا

ً
نـــمـــوا

وكــانــت أســعــار الــنــفــط تــتــراجــع، وكسر 
 للبرميل مقابل 

ً
برنت مستوى 80 دوالرا

ارتفاع واضح للذهب واقترابه من حاجز 
1900 دوالر لألونصة، وتبدلت مؤشرات 
الفيوتشرز إلــى حمراء بعد أن سجلت 

مكاسب كبيرة مبكرة.

علي العنزي

»المركزي«: سندات وتوّرق
بـ 240 مليون دينار

النفط يتراجع بحدة رغم انتعاش 
الطلب الصيني

وسط مخاوف األسواق من أزمة مالية جديدة
تراجعت أسعار النفط أمس االثنين 4 دوالرات وكذلك األسهم، إذ أثار انهيار 
بنك سيليكون فالي مخاوف من حدوث أزمة مالية جديدة، لكن انتعاش الطلب 

الصيني قدم بعض الدعم.
وانخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 3.96 دوالرات، أو 4.8 في المئة، إلى 78.82 
دوالرا للبرميل. كما هبطت العقود اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي 

3.86 دوالرات أو 5 في المئة إلى 72.82 دوالرا للبرميل.
وسجل خام برنت أدنى مستوياته منذ أوائل يناير، بينما المس خام غرب 

تكساس الوسيط أسعارا لم يشهدها منذ أوائل ديسمبر.
وأدت المخاوف من توالي األزمات في أعقاب انهيار بنك سيليكون فالي إلى 
عمليات بيع في األصول األميركية بداية األسبوع، في الوقت الذي أغلقت فيه 
الجهات التنظيمية الحكومية بنك سيجنتشر ومقره نيويورك أمس األول األحد.

وتراجع قطاع البنوك على المؤشر ستوكس 600 األوروبي 5.7 في المئة بعد 
أن خسر 3.8 بالمئة يوم الجمعة. وبــدأت السلطات األميركية إجـــراءات طارئة 
األحد، لتعزيز الثقة في النظام المصرفي. وكانت معنويات السوق هشة فعا إذ 
زادت المخاوف من توجه مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( 
إلى مزيد من التشديد النقدي بفعل ارتفاع مخزونات النفط الخام في الواليات 
المتحدة، حسب ما قال محللون في )إيه.إن.زد بنك( في مذكرة صباح أمس االثنين.

وتراجع الدوالر في األيام القليلة الماضية، مما يجعل النفط أرخص بالنسبة 
لحملة العمات األخرى، مما يدعم أسعار الخام.

أعلن بنك الكويت المركزي أنه قد تم تخصيص آخر إصدار لسندات 
وتّورق البنك بقيمة إجمالية بلغت 240 مليون دينار ألجل 3 أشهر، 

وبمعدل عائد 4.250 بالمئة.

»هيئة األسواق«: تسجيل 4 محللين 
في سجل المحللين الماليين

ً
 من الطلبات األخرى وفقا لـ 14 شرطا

ً
تدرس عددا

● عيسى عبدالسالم
كشفت مصادر مطلعة لـ »الجريدة« أن هيئة 
أســــواق الــمــال وافــقــت عــلــى تسجيل 4 محللين 
مــالــيــيــن فـــي ســجــل الــمــحــلــلــيــن الــمــالــيــيــن لديها 
منذ إعــانــهــا بــدء استقبال طلبات التراخيص 

والتسجيل منذ بداية العام الحالي. 
وقالت المصادر إن 4 محللين ماليين هم الذين 
استطاعوا استيفاء كل االشتراطات والمعايير 
الـــتـــي وضــعــتــهــا الــهــيــئــة لــلــتــســجــيــل فـــي سجل 
المحللين الماليين، مــع االلـــتـــزام بـــأن التقارير 
والتحليات الصادرة عنهم ال تعتبر بأي شكل 
 أو عرضا أو نصيحة أو 

ً
من األشكال استثمارا

 لاستثمار، وأن كل التقارير والتحليات 
ً
إرشادا

والبحوث عبارة عن رأي يحتمل الصواب والخطأ، 
إضـــافـــة إلـــى أن الــمــحــتــوى الــــذي يــتــم نــشــره من 
هؤالء المحللين يخضع لحقوق الملكية الفكرية، 
فضا عن أن كل المنشورات والبحوث والتقارير 
الصادرة ال تصدر مقابل عمولة مباشرة أو غير 

مباشرة.
وذكـــرت أن الهيئة تـــدرس عـــددا مــن الطلبات 
 
ً
، أهمها أن يكون مكتسبا

ً
األخرى وفقا لـ 14 شرطا

لــصــفــة الــخــبــيــر فـــي مــجــال الــتــحــلــيــل الــمــالــي أو 
الــمــجــاالت المهنية المشابهة فــي االســتــشــارات 
االستثمارية، أو إدارة المحافظ االستثمارية، 
أو إدارة أنظمة االستثمار الجماعي، أو تقييم 
األصـــول، أو اإلدارة المالية والعمل المحاسبي 
من إحدى الهيئات أو الدوائر الحكومية أو غير 
 
ً
 عمليا

ً
الحكومية المقبولة، ومارس اختصاصا

بهذه المجاالت مدة ال تقل عن 10 سنوات، وأال تقل 

مدة الممارسة العملية المطلوبة لتسجيل المحلل 
المالي من حملة الشهادات المهنية المعتمدة 
 Chartered financial-السارية أدناه عن 5 سنوات
analyst)CFA( Financial RISK MANGAER، كذلك 
 لشهادة المؤهل الرقابي )قوانين 

ً
أن يكون حاما

ولوائح هيئة أسواق المال( من برنامج المؤهات 
المهنية، إضافة إلى عدد من االشتراطات األخرى 
المتعلقة بالتسجيل التي تضمن النزاهة وُحسن 
الــســيــرة، عــــاوة عــلــى مــعــلــومــات أخــــرى تتعلق 
بمنهجية التحليل واألسس والمعايير والمبادئ 
 بهذا الشأن 

ً
المحاسبية والمالية المعتمدة عالميا

وتنظيم عملية اإلفصاح.
ولفتت إلــى أنــه عند التسجيل يتم دفــع 100 
دينار رسوما، وفي حالة رفض الطلب أو سحبه 
 
ً
ــددت شــهــرا ، كــمــا حــ

ً
ــنــــارا ــرّد 50 ديــ مـــن مــقــدمــه تــ

لقيامها بإخطار مــقــّدم طلب التسجيل بالقرار 
الــصــادر بحقه من استيفاء متطلبات القيد في 
السجل، وستتولى الهيئة نشر أسماء األشخاص 
المسجلين كمحللين ماليين لديها وجـــزء من 

سيرهم الذاتية في موقع الهيئة الرسمي.
وأشـــارت المصادر الــى أن العمل يجري على 
قدم وساق بشأن إنهاء جميع اإلجراءات النهائية 
والــخــاصــة بسيستم ترخيص نــشــاط الشخص 
الواحد إلتاحة ترخيصه، بعدما أتاحت ترخيص 
نشاط مستشار االستثمار لـ 3 كيانات قانونية، 
هي الشركات المساهمة، وشركات ذات المسؤولية 
المحدودة، وشركة الشخص الواحد، علما بأن 
هذه التراخيص ال تصدر للمحلل المالي المسجل 
بسجل المحللين الماليين لــدى الهيئة، إذ يتم 

تقييده بالسجل فقط، وفق شروط خاصة.

أخبار الشركات

 بـ 3 ماليين دينار
ً
 مبكرا

ً
سدد قسطا

ُ
»إنجازات« ت

قامت شركة إنجازات للتنمية العقارية بسداد مبكر لقسط القرض البالغ 
3 مايين دينار، والمستحق ألحد البنوك المحلية.

وأوضحت الشركة أن عملية السداد سينتج عنها انخفاض التكاليف 
المالية المستحقة على القرض نتيجة السداد المبكر.

 ً
»الكوت«: توزيع 50% نقدا

 قدرها 9.96 مايين 
ً
حققت شركة الكوت للمشاريع الصناعية أرباحا

 
ً
 للسهم خال عام 2022، مقابل تحقيقها أرباحا

ً
دينار بواقع 98.79 فلسا

 للسهم خال عام 2021. 
ً
بقيمة 4.98 مايين دينار بما يعادل 49.37 فلسا

 عن أداء 
ً
وأوصــى مجلس اإلدارة بتوزيع أربــاح بواقع 50 في المئة نقدا

العام الماضي. 

»جي إف إتش« تبيع 2.52% أسهم خزينة لـ »دبي لالستثمار« 

قامت مجموعة جي إف إتش المالية ببيع 96.69 مليون سهم من اسهم 
الخزينة )2.52 في المئة من أسهم المجموعة( على شركة دبي لاستثمار 
بقيمة 0.259 دوالر للسهم الواحد، وبذلك يصل مجموع أسهم الخزينة بعد 

عملية البيع إلى 197.85 مليون سهم ما يمثل 5.16 في المئة.

»أولى وقود«: إغالق محطة للتعديالت 

أفادت الشركة األولى للتسويق المحلي للوقود بإغاق المحطة رقم 121 
في منطقة كبد فترة قصيرة؛ إلجراء بعض التعديات، األمر الذي سيؤدي 

إلى انخفاض المبيعات إلى حين إعادة تشغيل المحطة.

 و5% منحة 
ً
»صناعات«: توزيع 5% نقدا

ربحت مجموعة الصناعات الوطنية 21.42 مليون دينار بواقع 10.4 
 بقيمة 78.62 مليون 

ً
فلوس للسهم خال عام 2022، مقابل تحقيقها أرباحا

دينار بما يعادل 45.85 فلسا للسهم خال عام 2021، وأوصى مجلس اإلدارة 
بتوزيع 5 في المئة نقدا و5 في المئة منحة عن واقع أداء العام الماضي.

تشديد جديد على إعالنات الفرص 
االستثمارية والترويج لالكتتابات

ً
موافقة الجهة الرقابية األصيلة أساسية والجهات األخرى الحقا

»التجارة« تغلق مقر شركة 
اإلعالن »المشبوه«

الدوالر يتراجع والذهب يرتفع مع »الطروحات الحكومية« يضغط على البورصة المصرية
تصاعد مخاوف »سيليكون فالي«

تــراجــع الــــدوالر أمــس مــع تــدخــل السلطات األميركية 
لكبح تداعيات االنهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي 
)إس في بــي(، حيث يأمل المستثمرون أن يتبع مجلس 
االحتياطي االتحادي )البنك المركزي األميركي( مسارا 

نقديا أقل تشددا.
وأعلنت الحكومة األميركية عددا من اإلجراءات، وقالت 
إن كل المودعين في »إس في بي« سيتاح لهم الوصول 
إلى ودائعهم. وقال مسؤولون أيضا إنه سيتم تعويض 
الــمــودعــيــن فــي بــنــك سيجنتشر، الـــذي أغــلــقــتــه الجهات 
التنظيمية المالية بوالية نيويورك أمس األول، وإن دافعي 

الضرائب لن يتحملوا أي خسائر.
وانخفض مؤشر الدوالر، الذي يقيس العملة األميركية 
أمام 6 عمات، 0.153 في المئة إلى 104.080، وارتفع الين 
الياباني 0.34 في المئة إلــى 134.52 أمــام الـــدوالر، وهو 
أعــلــى مستوى فــي شهر مــع تــحــرك المستثمرين صوب 

العمات اآلسيوية التي تمثل ماذا آمنا.
وارتفع اليورو 0.44 في المئة إلى 1.069 دوالر، وبلغ 
أحدث سعر للجنيه اإلسترليني 1.2085 دوالر، بارتفاع 
0.47 في المئة، وصعد الدوالر األسترالي 0.79 في المئة 
إلى 0.663 دوالر، كما ارتفع الدوالر النيوزيلندي 0.36 في 

المئة إلى 0.616 دوالر.
ــــب إلــــــى أعـــلـــى  ــــذهـ ــار الـ ــ ــعـ ــ ــفــــعــــت أسـ ــــي الــــمــــقــــابــــل، ارتــ فـ
مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع مع تراجع الدوالر، 
وارتفع الذهب في المعامات الفورية 0.5 في المئة إلى 
1877.30 دوالرا لألوقية )األونــصــة(، بعدما سجل أعلى 
مستوياته منذ 3 فبراير في وقــت سابق خــال الجلسة 
عند 1893.96، وزادت العقود األميركية اآلجلة للذهب 0.8 

في المئة إلى 1882.10 دوالرا لألوقية.
وبالنسبة للمعادن النفيسة األخرى ارتفعت الفضة في 
المعامات الفورية 0.6 في المئة إلى 20.63 دوالرا لألوقية، 
وزاد الباتين 0.3 في المئة إلى 961.87 دوالرا لألوقية، كما 
صعد الباديوم 0.5 في المئة إلى 1385.56 دوالرا لألوقية.

أغلقت وزارة التجارة والصناعة مقر شركة صاحبة اإلعان 
»المشبوه« التي سوقت لمشروع صحي خارج الكويت بعوائد 
تصل الى 150 في المئة خال عام، كما أزالت بلدية الكويت 

إعاناتها التي تم نشرها في وقت سابق بالشوارع.
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صـــــّرح رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة لــلــشــركــة 
التجارية العقارية، عبدالفتاح معرفي، بأن 
نتائج أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية 
في 31/ 12/ 2022 أسفرت عن تحقيق صافي 

أرباح بلغ 12.479.693 د. ك.
وقـــد حــافــظــت الــشــركــة عــلــى نــســب األداء 
والـــعـــوائـــد، حــيــث بــلــغ الــعــائــد عــلــى حــقــوق 
المساهمين 4.31 بالمئة، والعائد على رأس 
الــمــال 6.78 بالمئة، والعائد على إجمالي 
األصــول 2.42 بالمئة.  كما حققت الشركة 
 فـــي االيــــــــرادات من 

ً
خــــال عــــام 2022 نـــمـــوا

العقارات والفنادق بنسبة 14.85 بالمئة، 
مــقــارنــة بنفس الــفــتــرة مــن الــعــام الماضي، 
حيث بلغت 29.011.751 د. ك خــال العام 
الحالي، مقارنة بـ 25.259.459 د. ك، مدعومة 

برفع مستويات اإلشغال. 
وأوصـــى مجلس إدارة الــشــركــة بتوزيع 

أربــــاح نــقــديــة بنسبة 3 بالمئة مــن القيمة 
االسمية للسهم، وتوزيع أسهم منحة )من 

أسهم الخزينة( بنسبة 3 بالمئة.
يذكر أن توصيات مجلس اإلدارة بشأن 
توزيع األرباح تم وضعها بناء على أسس 
 للرؤية المستقبلية 

ً
ومنهجية مدروسة، وفقا

واإليرادات التشغيلية للشركة بهدف خلق 
قيمة مضافة للمساهمين.

 عــلــى الــنــتــائــج الــمــالــيــة لــعــام 
ً
وتــعــقــيــبــا

ــال مــعــرفــي إن الــشــركــة اســتــمــرت  2022، قــ
بالمحافظة على أدائــهــا المميز، كما أنها 
مـــســـتـــمـــرة فــــي تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــاتــهــا 
لتحقيق األهـــداف الــمــرجــوة، وعلى رأسها 
تعزيز حقوق المساهمين، وضمان متانة 
المركز المالي، والتركيز على نمو األرباح 
الــتــشــغــيــلــيــة، وزيـــــــادة الـــتـــدفـــقـــات الــنــقــديــة 
للشركة، إضافة إلى وضع الخطط لضمان 

استمرار العمل وتقديم الخدمات للعماء. 
مــن نــاحــيــة أخــــرى، أعــلــن مــعــرفــي نجاح 
الشركة في الحصول على الترقية من السوق 
الــرئــيــســي، لــتــنــضــم إلــــى الـــســـوق األول في 
بورصة الكويت، الــذي يستهدف الشركات 
ذات الــســيــولــة الــعــالــيــة والــقــيــمــة الــســوقــيــة 
الــمــتــوســطــة إلـــى الــكــبــيــرة )ســــوق الــنــخــبــة(، 
 لــمــســارهــا الـــريـــادي 

ً
ــــذي يــعــد تــتــويــجــا والــ

 لثمار سنوات من الجهد والعمل 
ً
وحصادا
الدؤوب.

 لــــمــــنــــهــــجــــيــــة الـــــشـــــركـــــة 
ً
واســـــــــــتـــــــــــمـــــــــــرارا

ــلـــى أســــاس  ــة عـ ــمـ ــائـ ــقـ واســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا الـ
المحافظة على تنّوع المحفظة العقارية من 
حيث حجم وطبيعة االستثمارات والتوزيع 
ــهـــدف إلـــى  الـــجـــغـــرافـــي ضـــمـــن خـــطـــة عـــمـــل تـ
الموازنة بين المخاطر والعوائد من خال 
الدخول باستثمارات واعدة ومدرة للدخل، 

أعلن معرفي بدء استثمار جديد في الواليات 
الــمــتــحــدة مـــع مــجــمــوعــة مـــن الــمــســتــثــمــريــن 
االستراتيجيين عن طريق إحــدى الشركات 

االستثمارية.
وخـــــــال الــــربــــع الـــــرابـــــع مــــن عــــــام 2022، 
اســتــثــمــرت الــشــركــة الــتــابــعــة لــلــتــجــاريــة في 
محفظة عقارات سكنية وسكن الطلبة تقع 

في الواليات المتحدة األميركية.
 عن 

َ
ــوان ــتــ ــة« لـــم تــ ــاريـ ــتـــجـ وأضــــــاف أن »الـ

إيمانها بأهمية المسؤولية اإلجتماعية في 
تطبيق وتــعــزيــز مــبــادئ حوكمة الــشــركــات، 
ــتـــمـــرت فــــي الـــعـــطـــاء تـــحـــت شــعــار  حـــيـــث اسـ
»نحن نهتم«، من خال المساهمة بالحمات 
متها، ومنها مــبــادرة 

ّ
االجتماعية الــتــي نظ

»تبّرع بلعبة... انشر الفرح« بنسختها الثالثة، 
الـــتـــي شــمــلــت تـــوزيـــع األلـــعـــاب المستعملة 
ــى الــكــتــب والــحــقــائــب  والـــجـــديـــدة، إضـــافـــة إلـ

ــفـــال وحــمــلــة »ازرع  والــقــرطــاســيــة عــلــى األطـ
شجرة في وطني«، التي هدفت إلى تشجيع 
المواطنين والمقيمين في الكويت على خلق 
بيئة أفضل، والعمل على زيادة األكسجين،  

وتحفيزهم إلطاق مبادرات مماثلة.

»االستثمار« و»الكويتية« تبحثان التحول إلى الربحية
اطلعتا على إنجازات 2022 وناقشتا الخطة االستراتيجية لعام 2023

الدخان متوسطًا وفد هيئة االستثمار ومسؤولي »الكويتية«... ويبدو م. معن رزوقي

استقبل رئــيــس مجلس إدارة شركة 
الــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة، الــكــابــتــن 
علي الدخان، ونائبه المستشار فيصل 
الغريب، وعضوا مجلس اإلدارة، أحمد 
اإلبـــراهـــيـــم وخـــالـــد الــمــطــيــري، وفــــدا من 
الهيئة العامة لاستثمار برئاسة العضو 
المنتدب غانم الغنيمان، ويرافقه المدير 
التنفيذي بالتكليف لقطاع االحتياطي 
ــام، خـــالـــد الـــحـــســـون، ومـــديـــر إدارة  ــعــ الــ
الــمــســاهــمــات بالتكليف ولــيــد الــرومــي، 
وذلــــــك بـــحـــضـــور اإلدارة الــتــنــفــيــذيــة لـــ 
»الـــكـــويـــتـــيـــة« بـــرئـــاســـة الــمــهــنــدس معن 

رزوقي.
اع على أهم 

ّ
وقد تم خال اللقاء االط

اإلنــجــازات التي حققتها الشركة خال 
الــعــام الــمــنــصــرم 2022، واالطـــــاع على 
خــطــة الــعــمــل لــهــا لــلــعــام الــحــالــي 2023، 
وبحث ومناقشة الخطة االستراتيجية 
الــقــادمــة لـــ »الــكــويــتــيــة« حــتــى عـــام 2030 
والتي تبدأ بالتحول إلــى الربحية عام 
2025 بناء على التطور في خدمة العماء 
وتقليل التكاليف وزيــادة اإليـــرادات من 
خـــال الــتــوســع فــي الــوجــهــات الــجــديــدة 
ــركــــات  ــة إلـــــــى الــــشــ ــ ــافــ ــ ــة، إضــ ــ ــحـ ــ ــربـ ــ ــمـ ــ والـ
ــع خـــطـــوط الـــطـــيـــران  االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ

.
ً
األخرى عالميا

وعلى هامش االستقبال، قال الدخان: 
»يــســعــدنــي بــالــنــيــابــة عـــن نــفــســي وعــن 
إخواني أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي واإلدارة التنفيذية والــزمــاء 

الـــعـــامـــلـــيـــن بـــشـــركـــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 
الكويتية أن أرّحــب بكم، راجين من الله 
أن نكون عند ُحسن ظنكم، وأن نكون قد 
بذلنا ما بوسعنا ألداء األمانة الموكلة 
إلينا، مستعينين، في هذا الصدد، بالله 

 - ثم بثقتكم الغالية«.
ّ

- عز وجل
ــان: »حــقــقــت الــخــطــوط  ــــاف الـــدخـ وأضـ
الكويتية نتائج إيجابية عام 2022، كما 
حققت عــددا مــن اإلنــجــازات على سبيل 
المثال ال الحصر، إعـــادة هيكلة صفقة 
الــطــائــرات مــع شــركــة إيـــربـــاص، وإتــمــام 
ــر فـــرانـــس،  عــقــد الــصــيــانــة مـــع شـــركـــة ايــ
وإتــمــام عــقــد الــصــيــانــة مــع شــركــة روس 
رويس، والموافقة على إنشاء أكاديمية 
الــخــطــوط الــجــويــة الــكــويــتــيــة لــلــتــدريــب، 
وتــوقــيــع شـــراكـــة تــجــاريــة مــتــبــادلــة مع 
»طيران أوروبــا« و«طيران ايتا«، إضافة 
إلى نجاح نقل 14 ألف راكب إلى الدوحة 
لحضور مباريات كأس العالم 2022 في 
قطر، وعـــاوة على ذلــك توقيع تصميم 
وبناء برج »الكويتية« في شارع الهالي، 
واالســتــحــواذ على مبنى الــركــاب رقــم 4 
والــعــديــد مــن اإلنـــجـــازات الــتــي استطاع 
مـــجـــلـــس اإلدارة واإلدارة الــتــنــفــيــذيــة 
تحقيقها خــال عــام 2022 لتناسب مع 
خطط الشركة المستقبلية في التوسع 

لتغطية جميع بلدان ومدن العام.
واختتم الدخان قائا: »إن )الكويتية( 
ــتــــة وفـــــــق الـــخـــطـــط  ــابــ ــخـــطـــى ثــ ــيـــر بـ ــسـ تـ
الــمــوضــوعــة، ســــواء مـــن خــــال تــحــديــث 

األسطول أو من خال الدراسات الدقيقة 
لفتح وجهات مربحة جديدة، أو حتى من 
خال تطوير خدمة العماء بشكل كامل، 
 
ً
 شاما

ً
والتي من شأنها أن تحدث تغييرا

فـــي كـــل الــخــدمــات الــمــقــّدمــة لجمهورنا 
الكريم، والذي نسعى من خالها لمواكبة 
أفضل المعايير العالمية الخاصة بقطاع 
النقل الــجــوي الــتــجــاري والــوصــول إلى 

آفاٍق رحبة«.
من جهته، قال م. رزوقي: »إن الكويتية 
تــســعــى بــشــكــل دؤوب ومــســتــمــر لتلبية 
ــكـــرام مـــن خــال  احــتــيــاجــات عــمــائــهــا الـ
وجــهــات متنوعة ومختلفة، حيث إننا 
نستعد إلطــاق 20 وجهة جديدة خال 
موسم عام 2023 تربط الكويت بالعالم، 
ا لتلبية الطلب المتنامي 

ّ
 من

ً
وذلك سعيا

على أسواق قصيرة ومتوسطة وبعيدة 
 
ً
 بالغا

ً
المدى، لذلك تولي الشركة اهتماما

فــي راحــة العميل العزيز وخدمته على 
أكمل وجــه، وإتــاحــة الفرصة له بالسفر 
ــائــــرات الــكــويــتــيــة على  عــبــر أســـطـــول طــ

وجهته المفضلة«.
ــي: »تــضــع )الــكــويــتــيــة(  ــ وأضــــاف رزوقـ
نــــصــــب أعـــيـــنـــهـــا تــــطــــويــــر مــنــظــومــتــهــا 
بالكامل من خال ما تطرحه من خدمات 
ومنتجات جديدة لتوفير كل سبل الراحة 
لعمائها الـــكـــرام، حــيــث تــم اإلعــــان عن 
أزيــاء جديدة ألطقم الــرحــات، وقــد جاء 
ذلك بناء على معايير ودراســات دقيقة 
ــداف وخــطــط الــشــركــة  ــ لــتــتــنــاســب مـــع أهـ

فــي تحقيق الــتــفــوق التشغيلي بمجال 
الطيران ومقاعد عصرية وخدمة إنهاء 
 HOME( ــر الـــمـــنـــزلـــيـــة ــفـ ات الـــسـ إجـــــــــــراء
CHECK-IN SERVICES( وخــدمــة توفير 
سيارات الليموزين، إضافة إلى التنوع 
في قوائم طعام متجددة لتتناسب مع 
أذواق عمائنا المتميزة والــعــديــد من 
ــرى، استكمااًل  الــخــدمــات الــجــديــدة األخــ
للبرامج التي أطلقتها الشركة منذ نحو 
عام، وهي التحول والتطوير والوصول 
إلى أفضل مستويات التمّيز، ولتحقيق 

األهداف المنشودة«.
وفـــي الــخــتــام، قـــال الــعــضــو المنتدب 
بـــالـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــاســـتـــثـــمـــار غـــانـــم 
الــغــنــيــمــان: »نـــحـــم ســـعـــداء بـــاإلنـــجـــازات 
الــتــي حققتها )الــكــويــتــيــة( خــال الفترة 
الماضية«، مؤكدا »تقديم كل الدعم في 
ســعــي الــشــركــة الــمــتــواصــل والــمــســتــمــر 
لتقديم كل ما هو جديد ومتطور لمواكبة 
قطاع الطيران الجوي التجاري، ويخضع 
للمعايير العالمية، وذلك تلبية لرغبات 
وطــمــوح العماء الــكــرام وتوفير أفضل 
 
ً
الـــخـــدمـــات الــمــخــتــلــفــة لـــهـــم«، ومــتــقــدمــا
ــر االمــتــنــان لكل من  بجزيل الشكر ووافـ
ساهم في تطوير الناقل الوطني لدولة 
 بـــدور العاملين 

ً
 أيــضــا

ً
الــكــويــت، مــشــيــدا

بـــ »الكويتية« بمختلف قطاعاتهم، لما 
يقّدمونه من جهود مبذولة وملموسة 
فــي خــدمــة الــوطــن، خــاصــة خــال الفترة 

الماضية.

»حسن عالم للمرافق« و»أجيليتي« 
تطوران مجمعات لوجستية في مصر

إطالق مشروع مجمع ينمو إيست اللوجستي الضخم 
ــتـــا حـــســـن عـــام  ــقـــت شـــركـ ــلـ أطـ
لــلــمــرافــق - الـــــذراع االســتــثــمــاريــة 
والـــتـــطـــويـــريـــة لــمــجــمــوعــة حسن 
ــتـــي  ــيـ ــلـ ــيـ ــة، وأجـ ــ ــــضـ ــابـ ــ ــقـ ــ عــــــــام الـ
- الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي الـــتـــطـــويـــر 
الصناعي، مشروعهما المشترك 
»يـــنـــمـــو«، بــغــرض تــطــويــر وبــنــاء 
وتــشــغــيــل مــجــمــعــات لــوجــســتــيــة 
حــديــثــة، ومــســتــودعــات مــن الفئة 

)أ( في مصر.
وقــالــت »حسن عــام للمرافق« 
و»أجـــيـــلـــيـــتـــي«، فـــي تـــصـــريـــح، إن 
ــمـــو إيــــســــت هـــــو أول  ــنـ ــمـــع يـ مـــجـ
مجمع لوجستي مشترك لهما في 
مصر، ومن المخطط افتتاحه في 
أغسطس 2023، وتبلغ مساحته 
270 ألـــف مــتــر مــربــع، ويــقــع على 
طريق القاهرة السويس الجديد، 
ويــبــعــد 15 كــيــلــومــتــرا فــقــط عن 
مطار القاهرة الدولي، وعلى قرب 
مــن الــطــريــق الـــدائـــري. فــضــا عن 
ذلـــك، فــإنــه مــن المخطط انــطــاق 
أعـــمـــال اإلنــــشــــاءات فـــي الــمــجــمــع 

الثاني ينمو وست خال 2024.
إن تــصــمــيــم مــجــمــعــات ينمو 
ــات الـــتـــخـــزيـــن  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــلــــبــــي احـ يــ
والتوزيع للشركات في قطاعات 
التجارة اإللكترونية، والتصنيع، 
ــــات االســــتــــهــــاكــــيــــة،  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ والـ
واألغــــــــــــذيــــــــــــة والــــــــمــــــــشــــــــروبــــــــات، 
ــيـــا، والــــســــيــــارات،  ــتـــكـــنـــولـــوجـ والـ
والــــطــــاقــــة، والـــســـلـــع الــصــنــاعــيــة، 
ــة الــصــحــيــة، واألدويـــــــة،  ــايـ ــرعـ والـ

وغيرها من القطاعات.
وســــتــــوفــــر مـــجـــمـــعـــات يــنــمــو 
مـــســـتـــودعـــات تــخــزيــن مـــن الــفــئــة 
)أ( فــي مــوقــع اســتــراتــيــجــي فريد 
يوفر لمستأجريه خدمات األمن 
ــال  ــ ــــصـ ــاقــــة واالتـ وإمـــــــــــــدادات الــــطــ
ــرافـــق 7/24، إضـــافـــة  ــمـ وإدارة الـ
ــاء الــهــنــدســيــة  ــنـ ــبـ ــزات الـ ــيــ إلـــــى مــ
الــمــتــقــدمــة لــلــمــســتــودعــات، مثل 
األسقف التي يبلغ ارتفاعها 14 
ــات الــمــســطــحــة  ــ ــيــ ــ ــرا، واألرضــ ــتــ مــ
ــى الــــــــــدرجــــــــــات، وأحـــــــــدث  ألقــــــصــــ
ــات الــتــحــمــيــل  ــ ــ ــوابـ ــ ــ مــــنــــصــــات وبـ

خال توقيع اتفاقية »ينمو«

والــتــفــريــغ. عــــاوة عــلــى ذلــــك، تم 
دمـــج مــواصــفــات االســـتـــدامـــة في 
تصميم مجمع ينمو، ويتضمن 
ــام الــــطــــاقــــة الـــشـــمـــســـيـــة عــلــى  نــــظــ
أسطحه وغيرها من التجهيزات 
الــتــي تــضــمــن تــخــفــيــض مــعــدالت 
استهاك الماء والطاقة وتعزيز 

كفاءة العمليات.
ــيــــس مـــجـــلـــس إدارة  وقـــــــال رئــ
ــــام لـــلـــمـــرافـــق« عــمــرو  »حــــســــن عــ
عام: »ستكون مستودعات ينمو 
األحدث واألكثر كفاءة واستدامة 
عــــلــــى مــــســــتــــوى مـــــصـــــر، ونـــحـــن 
فخورون بشراكتنا االستراتيجية 
مــع أجيليتي لخبرتهم العريقة 
الـــتـــي تـــكـــاد تــبــلــغ 40 عـــامـــا فــي 
تطوير وتشغيل المستودعات من 
الفئة )أ( في جميع أنحاء الشرق 

األوسط وافريقيا وآسيا«.
ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ بــــــــــــدوره، ذكـــــــر نـ
مجلس إدارة »أجيليتي« طــارق 
ســـلـــطـــان: »عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق األمـــر 
بسعة التخزين وتوفر مساحات 
مــنــاســبــة تــصــلــح إلدارة أنــشــطــة 
 
ً
التوزيع، فإن مصر تسجل نقصا
، وســـيـــقـــلـــص يـــنـــمـــو هـــذه 

ً
ــرا ــيــ ــبــ كــ

الفجوة من خال توفيره البنية 
التحتية الحديثة والفّعالة والتي 
سيكون لها دور هــام فــي تعزيز 
النمو المحلي وتقوية دور مصر 
كشريك تجاري حيوي وكمحور 
مركزي لوجستي. إن سمعة حسن 
عام للمرافق ومعرفتها الوثيقة 

والمتميزة بالسوق تمنح ينمو 
 كبيرا«.

ً
تفوقا

وكــــانــــت كــــل مــــن »أجـــيـــلـــيـــتـــي« 
و»حــســن عـــام لــلــمــرافــق« أعلنتا 
ــرا خــطــطــهــمــا لــاســتــثــمــار،  مـــؤخـ
مــن خــال المزيد مــن التوسعات 
الجديدة والمهمة في مصر، حيث 
أعــلــنــت »أجــيــلــيــتــي« فـــي أكــتــوبــر 
2022 أنها تستثمر ما يقرب من 
60 مليون دوالر لتطوير وتشغيل 
مــركــز جمركي ومــركــز لوجستي 
فــي المنطقة االقــتــصــاديــة لقناة 
السويس، ويهدف المشروع إلى 
تحديث العمليات وتحسين تدفق 
الــبــضــائــع والــســلــع فـــي المنطقة 
الصناعية بالعين السخنة وشرق 
بـــورســـعـــيـــد. كــمــا وقـــعـــت »حــســن 
عام للمرافق« في سبتمبر 2022 
اتفاقيتي امتياز لتطوير وتشغيل 
ــتـــودعـــات االســتــراتــيــجــيــة  الـــمـــسـ
الــتــابــعــة لــجــهــاز تنمية الــتــجــارة 
الـــداخـــلـــيـــة )ITDA( بــمــحــافــظــتــي 
األقــصــر والشرقية بنظام البناء 
والـــتـــمـــلـــك والــتــشــغــيــل واإلعـــــــادة 
ا  )BOOT(، ويــعــد الــمــشــروع جــزء
من استثمارات الشركة في قطاع 
الـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة إلنــشــاء 
منصة لوجستية متكاملة تغطي 
سلسلة القيمة الكاملة لخدمات 
التخزين والمناولة في مصر، من 
أجل المزيد من التطوير في هذه 
الصناعة واالستفادة من فرصة 

السوق سريعة النمو.

»وربة« يعلن فائزي سحب 
»السنبلة« األسبوعي

ــاء  ــنــــك وربـــــــــة أســــمــ ــــن بــ ــلـ ــ أعـ
الفائزين بسحوبات السنبلة 
األســبــوعــيــة، فــي وقــت يستمر 
البنك بعمل السحوبات لعشرة 
 لــحــســاب 

ً
رابـــحـــيـــن أســـبـــوعـــيـــا

السنبلة، بــحــضــور ممثل عن 
ــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة  وزارة الــ

وموظفي البنك.
وبــالــنــســبــة لــلــعــمــاء الــذيــن 
حــالــفــهــم الـــحـــظ خــــال سحب 
السنبلة األسبوعي، فقد توج 
10 رابحين من عماء »وربــة« 
حــصــل كـــل مــنــهــم عــلــى 1000 
ــتــــي هـــــــم: مــحــمــد  ديـــــنـــــار كــــويــ
مــبــارك عيسى الــــوزان، سعود 
عـــبـــدالـــعـــزيـــز الــــعــــوضــــي، مــهــا 
محمد ناهي النومسي، حمد 
عــبــدالــوهــاب الــجــاهــمــة، بــدر 
ســلــيــم حــســن الـــعـــنـــزي، أحــمــد 
عــلــي راشـــــد الـــخـــوالـــد، إيــمــان 
مبارك عبد الله العجمي، منيرة 
مفلح دغــش العازمي، موسى 
غــضــيــان دريــمــيــح الــمــطــيــري، 

بشاير مطلب رجعان سعود.
ــال  ــ ــ وحــــــــــــــــول الـــــــــــشـــــــــــروط قـ
عــبــدالــعــزيــز ســـعـــود الــبــخــّيــت 
ــمـــوعـــة  ــمـــجـ مـــــديـــــر مـــنـــطـــقـــة الـ
الــمــصــرفــيــة لـــأفـــراد: »يتطلب 
اآلن وجــــود 100 د.ك لــدخــول 
سحوبات السنبلة األسبوعية 

 في منطقة العديلية
ً
 جديدا

ً
مركز سلطان يفتتح فرعا

أعلنت شركة مركز سلطان للمواد الغذائية 
أمـــس افــتــتــاح الــفــرع الــجــديــد لــهــا فــي منطقة 
الــعــديــلــيــة، بــجــانــب نــــادي كــاظــمــة الــريــاضــي، 
بــحــضــور نــائــب رئــيــس مــجــلــس إدارة شركة 
مركز سلطان للمواد الغذائية عصام الرفاعي، 
والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة مــركــز سلطان 
خــديــجــة أوبــــــا، وعـــــدد مـــن أعـــضـــاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة الــتــنــفــيــذيــة ومــجــمــوعــة من 

شركاء األعمال.
وجــــاء هـــذا االفــتــتــاح بــالــتــزامــن مــع إطــاق 
الهوية الجديدة المطورة لـ »سلطان«، والتي 
ــــال »ســلــطــان  ــرة مــــن خـ ــ تــــم إطـــاقـــهـــا ألول مـ
العديلية«، الذي يعد خطوة جديدة في تحقيق 

استراتيجية التوسع المحلي للشركة.

ــي: »نـــحـــتـــفـــل الـــيـــوم  ــاعــ ــرفــ وقــــــال عـــصـــام الــ
بتدشين سلطان العديلية، وهو مركز تسوق 
مــثــالــي يــقــع فـــي الــقــلــب الــســكــنــي لــمــحــافــظــة 
 يضم أكثر 

ً
 سكنيا

ً
العاصمة ليخدم محيطا

مــن 169 ألــف شخص، وهــم سكان العديلية، 
ــة، والـــســـرة،  ــ ــــروضـ والـــنـــزهـــة، والـــفـــيـــحـــاء، والـ

وقرطبة«.
وأكـــد الــرفــاعــي أن »ســلــطــان العديلية« هو 
خــطــوة جـــديـــدة نــحــو تــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــة 
الشركة التي تسعى إلى انتشار فروع سلطان 
في الكويت، بهدف أال تستغرق عملية الوصول 
ألحد أفرع »سلطان« أكثر من 10 دقائق من أي 
موقع من مواقع الكويت السكنية والتجارية 

والترفيهية وذلك بحلول عام 2025.

وأضــاف: »منذ افتتاح أول فرع عام 1981، 
ونحن مستمرون فــي تطوير وتنمية قطاع 
البيع بالتجزئة بالكويت وتوفير منتجات 
غذائية ومنزلية عالية الجودة من كل أنحاء 
الــعــالــم وبـــأســـعـــار تــنــافــســيــة، الـــيـــوم الــشــركــة 
تمضي قــدمــا نــحــو تحقيق استراتيجيتها 
الرامية إلى افتتاح 20 فرعا جديدا لسلطان 
بحلول عــام 2025، حيث تــم إطــاق 14 فرعا 
حتى الــيــوم، منذ إطـــاق االستراتيجية عام 

.»2020
من جهتها، ذكرت خديجة أوبا: »يسعدنا 
كشف النقاب عن الهوية البصرية الجديدة 
لسلطان، تزامنا مع افتتاح الفرع الجديد في 

منطقة العديلية«.

وأضــافــت أوبـــا: »هــويــة سلطان المطورة 
تعكس النمو فــي أعــمــال الــشــركــة بالسنوات 
األخــيــرة وخططها المستقبلية مــن ناحية، 
ــرى فــهــي تــحــاكــي التصميم  ومـــن نــاحــيــة أخــ
الـــداخـــلـــي الـــجـــديـــد ألفـــــرع ســـلـــطـــان، وحـــرص 
الشركة على مواكبة التطور والتنوع في أنماط 
الحياة المختلفة والحميات والنظم الغذائية 
المختلفة ومنها الكيتو واألغــذيــة الخالية 
من الجلوتين، إضافة إلى األغذية المناسبة 

لمرضى السكر«.

لقطة جماعية خال افتتاح الفرععصام الرفاعي

»التجارية العقارية« تربح 12.47 مليون دينار في 2022
معرفي: الشركة استمرت في تطبيق استراتيجياتها لتعزيز حقوق المساهمين وضمان متانة المركز المالي

قال معرفي إن نجاح الشركة 
بالحصول على الترقية من 

السوق الرئيسي لتنضم إلى 
السوق األول في بورصة 

 لمسارها 
ً
الكويت يعّد تتويجا

 لثمار سنوات 
ً
الريادي وحصادا

من الجهد والعمل الدؤوب.

 ومثلها أسهم منحة
ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع 3% نقدا

عبدالفتاح معرفي
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عبد العزيز البخّيت

 أن 
ً
والسحوبات الكبرى، علما

الــعــمــيــل مــــــازال يــحــصــل على 
فرصة واحدة مقابل كل 10 د.ك 

في الحساب«.
وأوضح البخّيت أن الفرص 
ــلـــى حـــســـب أدنــــى  تــحــتــســب عـ
ــاب خـــال  ــســ ــحــ ــي الــ رصــــيــــد فـــ
الشهر، لذلك يجب أن يكون قد 
مضى على المبلغ شهر كامل 
فــي الحساب للتأهل للسحب 
األســبــوعــي، وشــهــران كــامــان 
للسحوبات الكبرى الحتساب 
الـــفـــرص، وال تـــوجـــد قـــيـــود أو 
حدود للسحب واإليداع، كلما 
زاد المبلغ المودع زادت فرص 

العميل للربح.
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»كامكو إنفست« تشارك بجولة االستثمار ما قبل اإلدراج لـ »فالورد«
أعلنت شركة كامكو إنفست، 
ــــس، أن فـــريـــق االســتــثــمــارات  أمـ
الــخــاصــة الــتــابــع لها شـــارك في 
جولة االستثمار ما قبل اإلدراج 
ــي »فـــــــــــاورد«، وهـــــي الــوجــهــة  فــ
األولـــــى لـــلـــورود والـــهـــدايـــا عبر 
اإلنــتــرنــت، والــتــي تعمل فــي 37 
مــديــنــة بــتــســع دول فـــي منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا، 

إضافة إلى المملكة المتحدة.
قاد جولة االستثمار األخيرة 
ــي بــلــغــت  ــ ــتـ ــ ــي »فـــــــــــــاورد«، والـ ــ فـ
قيمتها 156 مليون دوالر إضافة 
إلى »كامكو إنفست«، مستثمرون 
ــم: »الـــــجـــــزيـــــرة  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ آخـــــــــــــــرون، مـ
 Rainwater ــال« و» ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــابــ ــ كــ
Partners« و»STV«، لينضموا 
إلــى مجموعة من المستثمرين 
ــــوالت  ــي جــ ــ ــوا فــ ــ ــ ــاركـ ــ ــ ــن شـ ــ ــذيــ ــ ــ ال
ــثــــمــــاريــــة ســــابــــقــــة، مـــنـــهـــم:  ــتــ اســ
»إمباكت 46«، و»فيث كابيتال«، 
و»بـــي إن كـــي«، و»ســـتـــارت أبــس 

500« وغــيــرهــم. ستساعد هــذه 
الجولة االستثمارية »فـــاورد« 
في توسيع وتنويع خط الهدايا 
الـــخـــاص بــهــا، واالعـــتـــمـــاد أكــثــر 
على الذكاء االصطناعي، وتعلم 
اآللة لاستمرار في دعم وتطوير 

نموها. 
وســـيـــتـــم اســـتـــخـــدام األمــــــوال 
 إلطـــــــاق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

ً
ــا ــ أيـــــضـ

االندماج واالستحواذ الخاصة 
ــث تــــســــعــــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ بـــــــالـــــــشـــــــركـــــــة، حـ
ــات  ــ ــركـ ــ ــــى شـ ــلـ ــ لـــــاســـــتـــــحـــــواذ عـ
إقليمية رائدة في مجال الهدايا 
الراقية، بعد استحواذها األخير 
في نوفمبر 2022 على »مبخر«، 
ــرائـــدة في  الــعــامــة الــتــجــاريــة الـ
مـــجـــال الـــعـــطـــور بـــــدول مجلس 

التعاون الخليجي.
ــوه،  ــ ــ ــرخـ ــ ــ ــــل صـ ــــصـ ــيـ ــ وقـــــــــــــال فـ
ـــ »كــامــكــو  الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لـ
إنــــــــفــــــــســــــــت«: »نــــــــحــــــــن ســــــعــــــداء 
ــــذه الــشــركــة  بـــالـــمـــشـــاركـــة فــــي هـ

اإلقــلــيــمــيــة الـــتـــي تــنــمــو بــمــســار 
ــوذج  ــ ــمـ ــ مــــــتــــــواصــــــل، بــــفــــضــــل نـ
أعمالها، الذي يعتمد على عدد 
مــن األعــمــال الــمــدرة لــإيــرادات، 
وبـــدعـــم مـــن قــبــل الــمــســتــثــمــريــن 
اإلقليميين والدوليين البارزين. 
نحن واثقون من نموذج أعمال 
ــة واســـتـــراتـــيـــجـــيـــتـــهـــا،  ــ ــركـ ــ ــــشـ الـ
وقــــــدرة الـــفـــريـــق عــلــى قــيــادتــهــا 
نحو مستقبل مزدهر. يتماشى 
اســتــثــمــارنــا هــــذا مـــع تــوجــهــنــا 
نحو توسيع نطاق خبراتنا في 
نظام البيئة التقنية بالمنطقة، 
 
ً
 صندوقا

ً
بعدما طرحنا سابقا

 لـــاســـتـــثـــمـــار فــي 
ً
مـــتـــخـــصـــصـــا

الــشــركــات الــنــاشــئــة والمبتكرة 
بالواليات المتحدة وأوروبا«.

وقـــال رئــيــس مجلس اإلدارة 
الرئيس التنفيذي لـــ »فـــاورد«، 
عــبــدالــعــزيــز الـــلـــوغـــانـــي: »نــحــن 
ــورون بـــانـــضـــمـــام )كـــامـــكـــو  ــ ــخـ ــ فـ
إنــفــســت( إلـــى قــائــمــة مساهمي 

)فاورد(، في الوقت الذي نواصل 
الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــقــيــق أهـــدافـــنـــا 
فــي أن نصبح شركة ذات قيمة 
سوقية تتخطى المليار دوالر 
قــبــيــل إدراجــــهــــا الـــمـــزمـــع خــال 
ــيــــن. نــحــن  ــتــ ــادمــ ــقــ الـــســـنـــتـــيـــن الــ
مــمــتــنــون لــفــريــق الــعــمــل لــديــنــا 
ولـــعـــمـــائـــنـــا وشــــركــــائــــنــــا عــلــى 
إيمانهم ودعمهم المستمر في 
مساعدة )فــاورد( على تحقيق 
 
ً
 بارزا

ً
رؤيتها في أن تصبح العبا

في مجال الورود والهدايا على 
مستوى العالم.«

جــديــر بــالــذكــر، أن »فــــاورد«، 
التي تأسست عام 2017، جمعت 
194 مـــلـــيـــون دوالر مــــن خـــال 
عـــدة جــــوالت اســتــثــمــاريــة، وقــد 
وســعــت عملياتها، لتشمل 37 
مــديــنــة بــــدول مــجــلــس الــتــعــاون 
الست، إضافة إلى مصر واألردن 
والمملكة المتحدة. وقــد أسفر 
الـــتـــزام الــشــركــة بــالــمــنــطــقــة عن 

فيصل صرخوه

 للرئيس التنفيذي
ً
»كفيك«: سلمان نائبا

للتمويل والخدمات المساندة
أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة كـــفـــيـــك 
للخدمات التمويلية تعيين 
ســمــيــر ســلــمــان فـــي منصب 
ــائــــب الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي  نــ
- الـــــتـــــمـــــويـــــل والــــــخــــــدمــــــات 

المساندة. 
ويـــمـــتـــلـــك ســـلـــمـــان خـــبـــرة 
مــتــنــوعــة فــي مــجــال خــدمــات 
الــــــتــــــمــــــويــــــل االســـــتـــــهـــــاكـــــي 
والتجاري والسكني، وإضافة 
إلـــــــى مــــؤهــــاتــــه الـــجـــامـــعـــيـــة 
العليا، يتمتع بمهارات تقنية 
وقــيــاديــة تــؤهــلــه لشغل هــذا 
المنصب حيث عمل أكثر من 
25 سنة في السوق المصرفي 
المحلي، بينها أكثر مــن 20 
ســـنـــة فــــي مـــنـــاصـــب قــيــاديــة 

تنفيذية. 
وقــــــــــال مــــحــــمــــد الـــعـــيـــبـــان 
ــلــــس  ــجــ نـــــــــائـــــــــب رئـــــــــيـــــــــس مــ
اإلدارة والــرئــيــس التنفيذي 

عبدالعزيز اللوغاني

ــيـــك«، إن الـــشـــركـــة تــرحــب  ــفـ »كـ ـــ لـ
ــــى فــريــق  بـــانـــضـــمـــام ســـلـــمـــان إلـ
عملها القيادي، فهو يحمل معه 
خبرة مالية ومصرفية واسعة 
ويتصف بمهارات قيادية جيدة 
ستضفي قيمة كبيرة للشركة، 
 له كل التوفيق والنجاح 

ً
متمنيا

في مسيرته الجديدة. 
ــاف الــعــيــبــان »سنعمل  ــ وأضـ
بالتعاون مع سلمان على وضع 
ــيـــة جــــديــــدة لـــقـــيـــادة  ــراتـــجـ ــتـ اسـ

الشركة نحو المستقبل«. 
مــن جــانــبــه قـــال ســلــمــان، إنــه 
فخور بانضمامه إلى مجموعة 
»كفيك«، وشكر اإلدارة التنفيذية 
عـــلـــى ثـــقـــتـــهـــا وتـــعـــيـــيـــنـــه بـــهـــذا 
 عـــن تطلعه 

ً
الــمــنــصــب، مـــعـــربـــا

 إلــــى الــعــمــل مـــع الــجــمــيــع 
ً
ــا قـــدمـ

بـــروح الــفــريــق الــواحــد مــن أجل 
تقديم أفضل الخدمات والحلول 

التمويلية للعماء. 

والـــجـــديـــر ذكـــــره أن »كــفــيــك« 
هــي شركة تابعة لشركة كفيك 
لاستثمار )ش.م.ك.ع(  أسست 
 لــقــانــون الــشــركــات بــدولــة 

ً
وفــقــا

الــكــويــت وتــخــضــع لــرقــابــة بنك 
ــركــــزي، والـــشـــركـــة  ــمــ ــكـــويـــت الــ الـ

متخصصة فــي نــشــاط تمويل 
األفـــراد والمؤسسات من خال 
ة  فــريــق عــمــل متكامل ذي كــفــاء
وخــبــرة مــمــتــازة ولــديــه معرفة 
ــــوق  ــــسـ ــدة بــــمــــتــــطــــلــــبــــات الـ ــ ــيــ ــ جــ

التمويلي. 

سمير سلمانمحمد العيبان

وتعمل الشركة على تقديم 
أفـــضـــل الـــحـــلـــول الــتــمــويــلــيــة 
بــمــنــتــجــات تــلــبــي متطلبات 
ــن  ــات ومــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ األفـــــــــــــراد والــ
خـــــال مــــراكــــزهــــا الـــمـــتـــعـــددة 
والــــمــــنــــتــــشــــرة فــــــي الــــســــوق 
المحلي وتواجدها في بعض 
ــز وكـــــــاالت الــــســــيــــارات.  ــراكــ مــ
وتـــم تخصيص فــريــق يضم 
 مــــن الـــمـــســـؤولـــيـــن عــن 

ً
عـــــــددا

عاقات العماء واختصاصي 
ــة كـــل  ــيــ ــبــ ــلــ ــتــ ــات لــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
المتطلبات المالية لــأفــراد 

والشركات. 
ــح الــــــشــــــركــــــة فـــي  ــ ــمــ ــ ــطــ ــ وتــ
السنوات القادمة إلى تعزيز 
تواجدها في سوق التمويل 
وتطوير منتجاتها استجابة 
الحــــتــــيــــاجــــات ومـــتـــطـــلـــبـــات 
الـــشـــريـــحـــة الــمــســتــهــدفــة مــن 

العماء.

تــســلــيــم 50 مـــلـــيـــون وردة عـــام 
2022، وخـــلـــق أكـــثـــر مـــن 1000 
وظــيــفــة مـــبـــاشـــرة، وشـــراكـــة مع 
أكـــثـــر مـــن 400 عـــامـــة تــجــاريــة 
محلية تمكنت من إنتاج بعض 
أفضل العامات التجارية على 

مستوى العالم. 
وخال مؤتمر Leap23، الذي 
ُيعد أكبر مؤتمر للتكنولوجيا 
ــة، والــــــــــــذي أقـــيـــم  ــقــ ــنــــطــ ــمــ فــــــي الــ
علن 

ُ
بالرياض في فبراير 2023، أ

اختيار »فاورد« ضمن البرنامج 
السعودي للشركات التي تتجه 
ألن تتخطى قيمتها السوقية 

المليار دوالر.

https://www.aljarida.com/article/17590
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 يتيح لعمالئه
ً
 جديدا

ً
بنك Nomo يطرح حسابا

إنجاز معامالتهم بـ 6 عمالت مختلفة
أعــــلــــن Nomo Bank، الــبــنــك 
الرقمي لبنك لندن والشرق األوسط، 
الــتــابــع لــمــجــمــوعــة بــنــك بــوبــيــان، 
إطــــاق حــســابــه الــجــديــد المتعدد 
الــعــمــات، والـــــذي يــتــيــح لعمائه 
إنجاز معاماتهم المصرفية بست 
عمات مختلفة، وربطها مع بطاقة 
واحدة في خطوة تعد نقلة هامة في 
استخدام خدمات البنك الرقمية، 
وتوفر المزيد من السهولة والراحة 

واالمان في حلول الدفع الرقمية.
وقـــال عضو مجلس إدارة بنك 
لــنــدن والـــشـــرق األوســـــط عبدالله 
التويجري: »إن هذه الخطوة تأتي 
 Nomo اســتــكــمــاال الســتــراتــيــجــيــة
Bank الراسخة نحو تعزيز وتطوير 
بنية أعــمــالــه الرقمية األســاســيــة، 
لضمان تقديم أعلى مستوى من 
الخدمات المصرفية لألفراد بأفضل 
ــتـــي تــنــاســب  الـــحـــلـــول الـــرقـــمـــيـــة الـ
أسلوب حياة العماء وتوفر لهم 

تجربة مميزة«.
وأضاف التويجري أنه »بالرغم 
ــة بـــنـــك Nomo فـــــإن ما  مــــن حــــداثــ
يشهده خــال الفترة األخــيــرة من 
تــوالــي إطـــاق منتجات وخــدمــات 
جـــــــديـــــــدة تـــــتـــــســـــاوى مـــــــع كــــبــــرى 
المؤسسات المالية، إذ إننا نسعى 
ــى تـــقـــديـــم تــجــربــة  ــ فــــي Nomo إلــ
مصرفية متعددة المزايا لعمائنا 
مدعومة بأحدث االبتكارات الرقمية، 
لنمثل الخيار المصرفي الرقمي 

المفضل في المملكة المتحدة«.
 Nomo ــاب ــســ وأوضـــــــــح أن حــ
المصرفي الجديد يتيح للعماء 
إنــجــاز مــعــامــاتــهــم بــســت عمات 
مختلفة، هي: الجنيه اإلسترليني، 
الــدوالر األميركي، اليورو، الدينار 
الكويتي، الدرهم اإلماراتي، إضافة 
ــى الـــريـــال الـــســـعـــودي، مرتبطة  إلــ
جميعا ببطاقة واحدة لنقدم بذلك 
 يجعل العماء 

ً
 شاما

ً
 مصرفيا

ً
حا

فـــي غــنــى عـــن حــمــل عـــدة بــطــاقــات 
مصرفية أو المبالغ النقدية.

وأكــــــد أن Nomo أصـــبـــح اآلن 
ــة بــالــنــســبــة لعمائه  ــارقـ عـــامـــة فـ
الكويتيين، األمر الذي نسعى إلى 
تحقيقه عــنــد الــتــخــطــيــط إلطـــاق 
أي منتح جديد، مشيرا إلى أن هذا 
الــحــســاب يــعــتــبــر وســيــلــة لتلبية 
احتياجات العماء بما يتناسب 
ــع طــبــيــعــة حــيــاتــهــم بــاخــتــاف  مــ
شــــرائــــحــــهــــم، وتــــــابــــــع: »فـــــــي بــنــك 
Nomo نسعى دائما إلى أن نكون 
األقرب لعمائنا، بجعل الخدمات 
المصرفية الــدولــيــة االستثمارية 
والعقارية في متناولهم، للوصول 
ــة مـــصـــرفـــيـــة عــالــمــيــة  ــربـ إلــــــى تـــجـ
ــات  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــدث الـ ــ ــــأحـــ مـــــدعـــــومـــــة بـــ

واالبتكارات الرقمية«.
ــيــــس  ـــن جـــــانـــــبـــــه، ذكـــــــــر الــــرئــ ــ مــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــنـــك Nomo شـــون 
 Nomo جيلشريست: »مع حساب
الــمــصــرفــي الــجــديــد نــكــون قدمنا 

لــعــمــائــنــا خــــدمــــة ســهــلــة وآمـــنـــة 
إلتـــمـــام عــمــلــيــات الـــدفـــع الــرقــمــيــة 
بــســت عــمــات مختلفة، تمنحهم 
الدفع بالعملة المحلية في أكثر من 
25 دولــة في جميع أنحاء أوروبــا 
والشرق األوسط مع تجنب الرسوم 
الخاصة بالدفع بالعمات األجنبية 

المختلفة«.
وأردف جيلشريست: »اآلن يمكن 
لعميل Nomo فتح حساب العمات 
ــعـــددة فــــي ثــــــــوان، مــــن خـــال  ــتـ ــمـ الـ
تطبيق Nomo، واالســـتـــفـــادة من 
خدمات تحويل أو إرســال األموال 
على الفور، باإلضافة إلى إمكانية 
 Nomo ربطها تلقائيا مع بطاقة
وApple Pay الستخدامها عالميا 

دون أي رسوم دولية«.

ــن الـــمـــاحـــظ  ــ وأضـــــــــــاف أنــــــــه مــ
أن غــالــبــيــة مــنــتــجــات Nomo في 
الفترة األخيرة تم إطاقها لتكون 
بــمــنــزلــة ســلــســلــة مـــن الــمــنــتــجــات 
المتكاملة، لــنــقــدم بــذلــك بــاقــة من 
الــحــلــول المصرفية المبتكرة مع 
ضمان أعلى لمستويات الحماية 
واألمان، معتبرا أن منتج التمويل 
الــعــقــاري الــــذي تــم طــرحــه مــؤخــرا 
هو خير مثال على ذلــك، وأوضــح 
أنه مع حساب العمات المتعددة 
مـــن Nomo سيتمكن الــعــمــيــل أو 
المستثمر من دفع أو إرسال المبالغ 
المستحقة عــلــى فــتــرات متتالية 

برسوم منخفضة التكاليف.

شون جيلشريست

»الوطني« يوفر خدمة التوصيل 
النقدي المتعدد العمالت

يحرص بنك الكويت الوطني 
دائــــــمــــــا عــــلــــى إثــــــــــــراء الـــتـــجـــربـــة 
الــمــصــرفــيــة لــعــمــائــه، مـــن خــال 
تــــــوفــــــيــــــر أفـــــــضـــــــل الــــمــــنــــتــــجــــات 
والــخــدمــات الــمــبــتــكــرة، وفـــي هــذا 
اإلطار أعلن الوطني توفير خدمة 
التوصيل النقدي متعدد العمات 

إلى المنازل.
ويــــمــــكــــن لــــعــــمــــاء الــــخــــدمــــات 
الــمــصــرفــيــة الـــخـــاصـــة والــمــمــيــزة 
االســتــفــادة مــن هـــذه الــخــدمــة على 
مــدار الساعة طــوال أيــام األسبوع، 
ــدة  ــاعــ ــســ ــمــ ــة الــ ــ ــدمــ ــ مـــــــن خـــــــــال خــ
 »Q’go الشخصية »الــكــونــســيــرج
عن طريق االتصال المباشر أو عبر 
رسالة واتساب إلى الرقم 1888125، 
حيث تشمل الخدمة توفير العمات 

التالية:
1- الدوالر األميركي

2- اليورو
3- الجنيه اإلسترليني

4- الريال السعودي
5- الدرهم اإلماراتي

6- الريال القطري
بهذه المناسبة، قالت المديرة 
في مجموعة الخدمات المصرفية 
ــكـــويـــت  الـــشـــخـــصـــيـــة فـــــي بــــنــــك الـ
الوطني نورة النجار: »نسعى إلى 
أن نكون األقــرب دائما لعمائنا 
من خال التواصل المستمر معهم 
والتعرف على تطلعاتهم وتلبية 
احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم بـــمـــا يـــســـاهـــم فــي 
حصولهم على تجربة مصرفية 
ــة واســـتـــثـــنـــائـــيـــة تــنــاســب  ــلـ ــامـ شـ

ــمـــاط حياتهم  احــتــيــاجــاتــهــم وأنـ
المتنوعة«.

وأضافت النجار: »الوطني يعمل 
بــاســتــمــرار على تعزيز الخدمات 
الـــتـــي يــقــدمــهــا لــعــمــاء الــخــدمــات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــمـــمـــتـــازة بــإضــافــة 
خدمات جديدة ومبتكرة تمنحهم 
مــزيــدا مــن الرفاهية وراحـــة البال، 
حيث تأتي هذه الخدمة الجديدة 
ــدمــــات  ــخــ ــد مــــــن الــ ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــمــــن الـ ضــ
الــمــتــنــوعــة الـــتـــي تــقــدمــهــا خــدمــة 
الكونسيرج Q’go، مثل توصيل 
المبالغ النقدية حتى 10 آالف دينار 
وخدمات المراسل لألعمال، والتي 
تشمل تقديم وتجديد المستندات 
الحكومية، إضافة إلــى تجهيزات 
األعـــمـــال واالســـتـــشـــارات الخاصة 
والتنقات من وإلى المطار وخدمة 
الــلــيــمــوزيــن، وخـــدمـــة االســتــقــبــال 

والمساعدة في الكويت«.
وأكـــدت حــرص »الــوطــنــي« على 
ترسيخ ريــادتــه فــي تقديم أحــدث 
المنتجات والخدمات المصرفية 
وأكثرها تطورا، وكذلك العمل على 
توفير الحلول المالية المتنوعة 
ــــات الــمــصــرفــيــة  ــــدمـ ــــخـ لـــعـــمـــاء الـ

الممتازة.
ويــفــخــر بــنــك الــكــويــت الوطني 
ــنـــوات  ــدار الـــسـ ــلـــى مــــــ بـــنـــجـــاحـــه عـ
الماضية في الحفاظ على تقديم 
ــن الــــخــــدمــــات  ــ ــتــــوى مــ ــــى مــــســ ــلـ ــ أعـ
المصرفية الــمــمــيــزة، كــمــا يسعى 
البنك باستمرار إلى توفير تجربة 

مصرفية أكثر ابتكارا لعمائه.

ويــــــوفــــــر »الــــــوطــــــنــــــي« لـــعـــمـــاء 
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة الــمــمــتــازة 
مجموعة متنوعة وحــصــريــة من 
ــات، مــنــهــا: مـــديـــر عــاقــات  ــدمـ الـــخـ
عــمــاء متخصص يهتم بجميع 
احــتــيــاجــات الــعــمــيــل الــمــصــرفــيــة، 
ــات الـــخـــدمـــات  ــاعــ ــــول إلـــــى قــ ــــدخـ الـ
المصرفية الــمــمــتــازة، االســتــفــادة 
من مجموعة متنوعة من منتجات 
االســتــثــمــار، مــثــل ســمــارت ويــلــث، 
وكذلك خدمات الوطني للتداول، 
األولـــــــويـــــــة فـــــي الــــــفــــــروع إلنــــجــــاز 
المعامات المصرفية بكل سرعة 
وســهــولــة مــع الــصــراف للخدمات 
المصرفية الممتازة، خدمة توصيل 
البطاقات إلى المنزل، األولوية عند 
االتصال بخدمة الوطني الهاتفية 
1801801 الـــمـــتـــوفـــرة عــلــى مـــدار 

الساعة طوال أيام األسبوع.

نورة النجار

»بيتك« يعلن الفائزين في حساب »الرابح«
أعــلــن بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي )بــيــتــك( أســمــاء 
الفائزين في حساب »الرابح«، حيث فاز 20 عميا 
بجوائز نقدية قيمة كــل منها 1500 ديــنــار، عن 

األسبوع السابع والثامن لسنة 2023.
والـــفـــائـــزون بــالــجــائــزة الــنــقــديــة بقيمة 1500 
ديــنــار لكل منهم هــم: محمد عبدالله العجمي، 
بدر محمد الدريس، عبدالرحمن عادل المسباح، 
مريم حسين المويزري، نوره إبراهيم الهذلول، 
زوير عايض العتيبي، غادة فارس العجمي، خالد 
سعود الميموني، بدر عــواد العواد، عبدالعزيز 
وليد الصالح، مستورة فهد المسيلم، فهد عبيد 
الــعــجــمــي، يــعــقــوب يـــوســـف الــمــطــيــري، ســنــدس 
أحمد المشعل، حسنة علي الشمري، أماني جهز 
الــحــربــي، حــمــيــدي شــافــي الــفــهــد، يــوســف خلف 
ــــروف، خــالــد نــادر  الــرشــيــدي، مــحــمــد صــاحــب أكـ

العتيبي.
وتتضمن حملة حساب »الرابح« عدة سحوبات 
وجوائز تمنح العماء فرصة الفوز »أسبوعيا، 
وشهريا، وربع سنويا«، ليصل مجموع الفائزين 
خال العام الى 536 عميا، وأجري السحب في 
ــراف ممثل  ــ »بــيــتــك« تــحــت إشـ الــمــقــر الــرئــيــســي لـــ
وزارة التجارة والصناعة، وتأتي الحملة انطاقا 
مــن ســعــي »بــيــتــك« الــمــتــواصــل لتقديم منتجات 
متميزة تلبي طموحات العماء وتعزز مكانته 
الرائدة محليا وعالميا، وتعكس تميزه في طرح 
الــمــنــتــجــات والــخــدمــات الــمــصــرفــيــة وفــقــا ألعلى 

معايير الجودة.
وحساب الرابح هو حساب راتب يتوفر للعماء 
الراغبين في تحويل رواتبهم وإدارة حساباتهم 
الــشــخــصــيــة، ويــفــتــح حــســاب »الـــرابـــح« بالدينار 
لألفراد عبر فروع »بيتك« المنتشرة في الكويت، أو 
عن طريق القنوات اإللكترونية المتاحة، ويشترط 
تحويل الراتب كشرط أساسي لدخول السحب، 

واستمرار تحويله في الحساب.

ــام الـــجـــوائـــز  ــ ــكـ ــ ــشــــروط وأحـ وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بــ
والــســحــب، تــتــم عملية الــســحــب عــلــى 10 جــوائــز 
بــمــعــدل 1500 ديــنــار لــــ10 عــمــاء أســبــوعــيــا، و1 
كــيــلــو مـــن ذهــــب »بــيــتــك« لــعــمــيــل واحــــد شــهــريــا، 
و25000 دينار لعميل واحد كل ربع سنة، وبذلك 
يصل مجموع العماء الفائزين الــى 536 فائزا 
خال العام، بعد مراعاة شروط وأحكام السحب، 
وهـــي أن يـــودع الــعــمــيــل 3 رواتــــب خـــال األشــهــر 
الثاثة التي تسبق عملية السحب، ويشترط أال 
يقل الرصيد األدنــى للحساب عن 50 دينارا في 
نهاية كل شهر خال األشهر الثاثة التي تسبق 

عملية السحب.
ويحرص »بيتك« على مواصلة تعزيز منظومة 
م مع  خــدمــاتــه ومنتجاته المصرفية بما يــتــاء
مــتــطــلــبــات الـــعـــمـــاء واحـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم وتــحــقــيــق 
تطلعاتهم، وتزويدهم بما هو عصري ومبتكر، 
بما ينعكس على تحقيق رضا العميل الذي هو 
من أساسيات العمل في »بيتك«، الذي حقق نقلة 
نوعية وتميزا على مستوى الخدمات المطروحة، 
باالستفادة مــن األدوات التكنولوجية ودراســة 
ــة كـــل مــرحــلــة وكــل  مــ مــتــطــلــبــات الــــســــوق، ومــــاء

شريحة من شرائح العماء.

»برقان« يواصل دعم المرأة الكويتية وتمكينها 
 لدورها المحوري في التنمية

ً
تأكيدا

الشربيني: ملتزمون بالعدالة المهنية كهدف استراتيجي يضمن التقدم
بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، 
يــواصــل بنك بــرقــان االجــتــهــاد في 
دعــم الــمــرأة الكويتية وتمكينها، 
 بالسياسة الداخلية للبنك، 

ً
ا بـــدء

وصـــواًل إلــى األدوار المهمة التي 
يقوم بها على الصعيد العام في 
المحافل المحلية الــداعــمــة لــدور 

المرأة في المجتمع.
وينطلق البنك فــي هـــذا الـــدور 
الحيوي من التزامه باستراتيجية 
تمكين المرأة على صعيد المجتمع 
وعالم األعمال، في إطار برنامجه 
للمسؤولية االجتماعية، من أجل 
االرتــقــاء بمكانتها كعنصر فعال 
في التقّدم، وكجزء أساسي من رؤية 

كويت جديدة 2035. 
 مــــن أهـــمـــيـــة دور 

ً
وانــــطــــاقــــا

المرأة في المساهمة في التنمية 
بمختلف المجاالت االجتماعية 
واالقــتــصــاديــة، يــعــمــل »بــرقــان« 
ــلـــى تــطــويــر  بـــشـــكـــل مــســتــمــر عـ
ــمـــل فــــي كــــل إداراتــــــــه  ــعـ بـــيـــئـــة الـ
ــه، لـــتـــكـــون مــســاحــة  ــاتــ ــاعــ ــطــ وقــ
آمنة تضمن مشاركة المرأة في 
عملية التطوير من خال دعمها 
ــــى مــــراكــــز قــيــاديــة  لـــلـــوصـــول إلـ
ق التنّوع والشمولية، 

ّ
بما يحق

واالستفادة من كفاءتها وتعزيز 

دورها وتمكينها من المساهمة 
في تطوير مستوى األداء العام.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، قــالــت هالة 
الشربيني، رئيسة مديري الموارد 
البشرية والتطوير للمجموعة في 
الــبــنــك »نــحــن نــســعــى بــشــكــل دائـــم 
فــي بــرقــان إلــى مواكبة المبادرات 
االجتماعية ذات الطابع العالمي. 
يمثل يــوم الــمــرأة العالمي األكثر 
أهمية من بين هذه المبادرات لما 
ق 

ّ
يحمله من معاٍن مختلفة تتعل

بتعزيز دور المرأة في كل المجاالت 
ــا االجــتــمــاعــي  ــ الــتــي تــشــمــل دورهــ
األساسي ومكانتها األساسية في 

االقتصاد والسياسة واألعمال«.
وأضــــافــــت »نـــحـــن نــفــتــخــر بما 
نــــقــــدمــــه مـــــن مـــــزايـــــا تــــســــاهــــم فــي 
االرتقاء بــدور المرأة الموظفة في 
إدارات وقطاعات البنك المختلفة، 
ــلـــى تـــطـــويـــر خـــبـــرات  إذ نـــعـــمـــل عـ
 
ّ
ــز أدوارهـــــــــــن ــزيــ ــعــ ــفـــاتـــنـــا وتــ مـــوظـ

 
ّ
األساسية في العمل، وصواًل بهن

إلى األدوار القيادية التي يطمحن 
ــهـــدف  ــا. ولـــتـــحـــقـــيـــق هــــــذا الـ ــهــ ــيــ إلــ
االستراتيجي، نعمل على تعزيز 
بيئة تشّجع المواهب النسائية في 
برقان، إضافة إلى توجيه الخيارات 
المهنية للموظفات والمساعدة على 

االرتقاء بأدائهن من خال الدورات 
التدريبية وبرامج التطوير وتوفير 
كل األدوات الكفيلة بتمكينهن من 

التقدم«.
كـــمـــا تـــحـــّدثـــت الــشــربــيــنــي عن 
ــــي والـــســـيـــاســـات  ــاسـ ــ الـــنـــهـــج األسـ
ــاهــا بـــرقـــان، كــجــزء من 

ّ
الــتــي يــتــبــن

أهــدافــه ومــبــادئــه، مــن أجــل تعزيز 
دور المرأة في إداراته: »نفتخر في 
برقان بكوننا أول بنك في الكويت 
يقّدم تعويضات ومزايا للموظفات 
وعائاتهن بالتساوي مع نظرائهن 
مــن الموظفين. وقـــد تــم الــبــدء في 
تطبيق هذه السياسات منذ أكثر 
مــن 10 ســنــوات، وتــتــم مراجعتها 
وتحديثها بشكل دوري لضمان 
تطبيق معايير عالية من الجودة«. 
 حريصون 

ً
وأضافت: »نحن أيضا

ــوارد  ــمـ عــلــى أن تـــكـــون ســيــاســة الـ
البشرية في البنك متوازنة بشكل 
ق الــمــســاواة بين الموظفين 

ّ
يحق

والموظفات في جميع مستويات 
اإلدارة«.

ــدت أيـــضـــا »تـــبـــذل الــبــنــوك  ــ ــ وأكـ
 كبيرة في مجال تنمية ثقافة 

ً
جهودا

 فــي الكويت 
ً
أكثر شــمــواًل وتنوعا

ــي تــمــكــيــن الــكــثــيــر من  نــجــحــت فــ
السيدات الكويتيات من التألق في 

مراكز قيادية في القطاع المصرفي. 
وسيستمر القطاع المصرفي في 
تكثيف هذه الجهود لتشجيع عدد 
أكبر من النساء على االندماج في 
عالم األعمال ومواجهة التحديات، 
 نحو تحقيق 

ً
بهدف المضي قدما

إنجازات أكبر ومستوى أعلى من 
التنمية من خال توفير فرص أكثر 
 من 

ً
 أســاســيــا

ً
ا للمرأة لتكون جـــزء

دعم مختلف القطاعات االقتصادية 
وبناء مستقبل شامل بشكل عام«.

واختتمت تصريحها بالتأكيد 
ــاذ الــنــهــج الـــذي  عــلــى أهــمــيــة اتـــخـ
ــــرورة  يــضــمــن نــجــاح الــــمــــرأة، وضـ
العمل بشكل جاّد لتحقيق المساواة 
بـــيـــن الـــــمـــــرأة والـــــرجـــــل مــــن حــيــث 
المشاركة في المجاالت السياسية 
واالقــتــصــاديــة واالجــتــمــاعــيــة من 
خــال مــبــادرات إضــافــيــة، لضمان 
تحقيق هذا الهدف، والقضاء على 
كــل أشــكــال التمييز التي تحد من 

تطّورها وأداءها لدورها بنجاح.
ويتميز »برقان« بموقع ريادي 
مــتــقــدم فـــي مــجــال تــوطــيــن الــمــرأة 
الكويتية في إداراته، إذ تبلغ نسبة 
الموظفات فــي البنك، إلحصائية 
ــئـــة مــن  2022، نـــحـــو 48 فــــي الـــمـ
ــدد الــمــوظــفــيــن والــتــي  إجــمــالــي عــ

تشمل عددا نفتخر به ممن حصلن 
على الترقيات وممن في المناصب 

القيادية.
 وتجدر اإلشارة إلى أن »برقان« 
ــن أوائـــــــــــل الـــبـــنـــوك  ــ الـــــــــذي كــــــــان مــ
عت على مبادئ 

ّ
الكويتية التي وق

تمكين المرأة )WEPS(، على موقع 
 
ً
ــّدخـــر جــهــدا األمـــــم الــمــتــحــدة، ال يـ

ــة بـــكـــل الــفــعــالــيــات  ــاركـ ــمـــشـ فــــي الـ
والمبادرات التي من شأنها تمكين 
دور المرأة  للوصول إلى أدوار أكثر 
، بما يضمن تحقيق التنمية 

ً
تقّدما

الشاملة.

هالة الشربيني

ــار دعـــمـــه الــمــتــواصــل  ــ فـــي إطـ
لــلــشــبــاب، وتــرســيــخــا لــمــبــادئ 
االستدامة المجتمعية، اختتم 
بــنــك الخليج رعــايــتــه للنسخة 
الــثــانــيــة مــن ســبــاق KTC لــهــواة 
السيارات الرياضية، الذي أقيم 
ــي مـــديـــنـــة الـــكـــويـــت لــريــاضــة  فــ

المحركات على مدى يومين.
ــات  ــئــ وضــــــــــم الــــــســــــبــــــاق 3 فــ
للمتسابقين األفـــراد، الــذيــن تم 
تصنيفهم وفقا لعرض إطارات 
السيارة المشاركة، إلــى جانب 
فئة خاصة بالفرق، والتي يضم 
كل منها 3 العبين بواقع العب 
مــن كــل فــئــة، وبــهــذا يــصــل عــدد 
الـــجـــوائـــز فـــي الـــســـبـــاق إلــــى 16 
جــائــزة، واحـــدة للفريق الفائز، 
و15 للمتسابقين األفراد، موزعة 

5 لكل فئة. 
بـــــــهـــــــذه الــــــمــــــنــــــاســــــبــــــة، قــــــال 
مسؤول االتصاالت المؤسسية 
عبدالمحسن النصار: »يسعدنا 
ــك الـــخـــلـــيـــج الـــمـــشـــاركـــة  ــنـ ــــي بـ فـ
 KTC ــبــــاق ــيــــســــي لــــســ كـــــــــراع رئــ
لــــهــــواة الــــســــيــــارات الـــريـــاضـــيـــة، 
ــرى بـــمـــشـــاركـــة أكــثــر  ــ والـــــــذي جـ
مـــــن 40 مـــتـــســـابـــقـــا، وشــــهــــدت 
فعالياته منافسات حامية بين 

المتسابقين.
ــه  ــار إلـــــــى أنــ ــ ــنـــــصـ ــ وأشـــــــــــار الـ
»بالتوازي مع رعايتنا لسباق 
KTC لهواة السيارات الرياضية، 
استمتع محبو سباقات سيارات 
الــدفــع الــربــاعــي بتحدي الطرق 
 ،Off Road Challenge الوعرة
ــيـــج  ــلـ ــك الـــخـ ــ ــنـ ــ ــه بـ ــمــ ــظــ الـــــــــــذي نــ
للمحترفين والهواة في منطقة 

بنيدر الجمعة الماضي«.
وأضـــــــــاف: »بــــهــــذا نــــكــــون قــد 
وفرنا فرصة للشباب على مدى 

اليومين الماضيين، مــن هــواة 
ســبــاقــات الــســيــارات الرياضية 
ــع الــــربــــاعــــي، لــمــمــارســة  ــ ــدفـ ــ والـ
رياضتهم المحببة في حلبات 
مجهزة، وباشتراطات صارمة 
لــــــألمــــــن والـــــــســـــــامـــــــة، تـــضـــمـــن 
ــة الــتــي  ــاضـ ــريـ لـــهـــم مـــمـــارســـة الـ
يـــحـــبـــونـــهـــا مــــع الــــحــــفــــاظ عــلــى 

سامتهم«. 
ولفت إلى أنه ضمن مساعي 
ــة  ــلــ ــتــــواصــ ــمــ ــك الــــخــــلــــيــــج الــ ــ ــنـ ــ بـ
لـــتـــرســـيـــخ مــــبــــادئ االســـتـــدامـــة 
البيئية بالمجتمع، وفــي إطــار 
حــمــلــتــه الـــتـــي أطــلــقــهــا مـــؤخـــرا، 
قــام بتوزيع كمية من األكياس 
ــدام  ــخــ ــتــ الـــقـــابـــلـــة إلعـــــــــادة االســ
فــي جــنــاح الــبــنــك داخــــل مدينة 
الــكــويــت لــريــاضــة الــمــحــركــات، 
ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــلــــيــــص اسـ ــقــ ــــدف تــ ــهــ ــ بــ

األكياس الباستيكية.

عبدالمحسن النصار

»التجاري« يشارك في معرض جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا للفرص الوظيفية

ــــذي يــنــشــده الــبــنــك  ــار الـــتـــعـــاون الـــدائـــم الـ ــ فـــي إطـ
التجاري مع جميع الجامعات الحكومية والخاصة 
مــن أجـــل تشجيع الــخــريــجــيــن الــجــدد مــن الــطــاقــات 
الوطنية المتميزة على تحقيق طموحاتهم والتطلع 
للحصول على أفضل الفرص الوظيفية المتاحة لدى 
البنك، يشارك »التجاري« في معرض جامعة الخليج 
للعلوم والتكنولوجيا للفرص الوظيفية، ويحرص 
عــلــى الــتــواصــل الــفــعــال مــع الخريجين المتميزين 

والراغبين بالعمل في القطاع المصرفي.
ــن الــمــعــروف أن الــمــشــاركــة فـــي الــمــعــارض  ومـ
الوظيفية التي تنظمها الجامعات والمؤسسات 
عد بمنزلة منصة تساعد 

ُ
والجهات المختلفة ت

على التواصل بين الراغبين في العمل من ناحية، 
وأرباب العمل من ناحية أخرى.

وفي هذا السياق، يشارك »التجاري« في معرض 
جامعة الخليج للفرص الوظيفية الـــذي يــقــام في 
مقرها على مدار ثاثة أيام حتى 14 الجاري. وخال 
فترة المعرض سوف يوفر »التجاري« للخريجين 
فــرصــة التوظيف الــفــوري للراغبين فــي االنضمام 

ألسرة البنك، بعد اجتياز المقابلة الشخصية.
بدوره، أعرب المدير العام لقطاع الموارد البشرية 
صــادق عبدالله، عن دعم البنك الدائم ومشاركته في 
 :

ً
المعارض الوظيفية التي تنظمها جامعة الخليج، قائا

 إلى استقطاب ودعم المواهب 
ً
»يسعى )التجاري( دوما

الوطنية الشابة الطموحة والراغبة في العمل بالقطاع 
المصرفي، ويــوفــر لهم فــرص العمل المناسبة وفق 
تخصصاتهم الدراسية، ومساعدتهم على البدء في 
مسيرة حياتهم العملية، وتعريفهم بالقطاع المصرفي، 
الذي يعتبر ضمن الركائز األساسية القتصاد الدولة«. 
ــار إلـــى أن »الـــتـــجـــاري« يــعــتــبــر الــشــراكــة مع  ــ وأشـ
الجامعات والمؤسسات التعليمية من األمور المهمة 
 إلى تقديم 

ً
في سياسته التوظيفية، ويسعى دائما

الدعم والمساعدة والتدريب للخريجين الكويتيين، 
حيث يستهدف البنك بناء وإعــداد جيل جديد من 
 منه بأهمية االستثمار 

ً
المصرفيين الشباب، إيمانا

فـــي الــعــنــصــر الـــبـــشـــري، ودعــــم الـــطـــاقـــات الــكــويــتــيــة 
الشابة الــقــادرة على العمل في القطاع المصرفي، 
في إطار رسالة البنك الرامية إلى »بناء المستقبل 
 لمبادئ االستدامة، وتمكين الشباب 

ً
«، وتحقيقا

ً
معا

الكويتي الطموح من المساهمة في بناء المستقبل.
 على الخريجين 

ً
وأضاف عبدالله أنه تسهيا

والراغبين في التقدم للعمل لدى البنك، وضمن 
رحلته نحو التحول الــرقــمــي، أطــلــق »الــتــجــاري« 
نظام التقديم الذاتي، الــذي يسهل على المتقدم 
تعبئة بياناته الشخصية، من خال المصادقة 

مع برنامج هويتي الوطني.

تكريم »التجاري« من جامعة الخليج

عبدالله التويجري

لقطة جماعية مع الفائزين

KTCKTC الخليج« يختتم رعايته لسباق »الخليج« يختتم رعايته لسباق«
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إفالس »svb« يضع وكاالت »البروباغاندا« تحت المجهر
 Something went wrong إلى The best شاهدة على رحلة البنك من •

• تحّولت من منشورات إعالمية وقوائم إحصائية إلى وكاالت تصنيف موازية ومانحة لصكوك األفضلية

علن إفالس »svb« ووضعه 
ُ
أ

تحت سيطرة مؤسسة التأمين 
الفدرالية، بعد 4 أيام فقط 

من افتخاره، عبر موقعه 
وصفحته على »تويتر«، 

بحصوله على تصنيف سنوي 
ألفضل البنوك األميركية 

للعام الخامس على التوالي من 
قبل »فوربس«، وذلك قبل 

إغالق الصفحة أمس األول، 
لتصبح »فوربس« شاهدة على 

 The best رحلة البنك من
 Something went إلى

.wrong

مع تسببت األزمة التي عصفت تامر عبدالعزيز
بمصرف »سيليكون فــالــي بنك« 
)svb( الــــــذي أغــلــقــتــه الــســلــطــات 
األميركية، الجمعة الماضي، في 
مـــوجـــة مـــن الـــذعـــر عــبــر الــقــطــاع 
ــواق  ــ ــــى أسـ ــه إلـ ــنـ الـــمـــصـــرفـــي، ومـ
المال، كان من المنطقي أن يعيد 
إعـــــالن إفـــــالس الــبــنــك، مــخــاوف 
تــكــرار سيناريو األزمـــة المالية 
التي تعرض لها العالم في 2008، 
حــيــنــمــا أعـــلـــن مـــصـــرف »لــيــمــان 

براذرز« إفالسه. 
 وانــطــلــقــت تــلــك الــمــخــاوف 
ــلـــيـــكـــون فـــالـــي«  ــن كــــــون »ســـيـ ــ مـ

ــذي يــرتــكــز نــشــاطــه فـــي تمويل  الــ
الشركات الناشئة التكنولوجية، 
ــن الــــمــــصــــارف الـــمـــتـــيـــنـــة الـــتـــي  ــ مـ
يمكنها مواجهة المخاطر المالية 
مــهــمــا كـــانـــت الـــظـــروف الــعــالــمــيــة 
ــه انــــهــــار خـــالل  ــ الــمــحــيــطــة، إال أنـ
يومين فقط، ولــم يعد قــادرا على 
تلبية عمليات الــســحــب الهائلة 
الــتــي قــام بها عــمــالؤه ألمــوالــهــم، 
كما لــم تنجح مــحــاوالتــه لــزيــادة 

رأس المال بسرعة. 
ــــاط  فــالــبــنــك الـــمـــقـــرب مــــن أوسـ
التكنولوجيا وجـــد نفسه فجأة 
في حالة عسر، بعد ما تضاعفت 
ــــرات خــالل  ودائـــعـــه أكــثــر مـــن 4 مـ
4 ســـنـــوات )مــــن 44 مــلــيــار دوالر 
فــي 2017 إلــى 189 مليارا نهاية 
2021(، في حين نمت قروضه التي 
يقدمها للشركات الناشئة من 23 
مليار دوالر إلــى 66 مليارا، ومع 
تغير العالم وارتفاع أسعار الفائدة 
مــع تــرســخ التضخم وانــخــفــاض 
أســـعـــار الـــســـنـــدات، أصــبــح البنك 
مــكــشــوفــا بــشــكــل فـــريـــد، وخــفــض 
العمالء ودائعهم مــن 189 مليار 
دوالر نهاية عــام 2021 إلــى 173 

مليارا في نهاية عام 2022.
وكــمــا ال يخلو األمـــر مــن ِعبر، 
، ال يخلو من المفارقات، 

ً
فإنه، أيضا

ــــد يــعــتــبــر،  ــــه ال أحـ الـــتـــي تـــؤكـــد أنـ
علن إفالسه 

ُ
فالمصرف »المتين« أ

ووضــعــه تحت سيطرة مؤسسة 
التأمين الفدرالية، بعد 4 أيام فقط 

من افتخاره، عبر موقعه وصفحته 
على موقع التواصل االجتماعي 
»تويتر«، بحصوله على تصنيف 
سنوي ألفضل البنوك األميركية 
للعام الخامس على التوالي، كما 
 فـــي قائمة 

ً
تــمــت تسميته أيـــضـــا

Financial All-Stars مــن شركة 
الــنــشــر األمــيــركــيــة فـــوربـــس عبر 
منشورتها مجلة فــوربــس التي 
تعد أكثر القوائم شهرة في العالم، 
وتعنى في الدرجة األولى بإحصاء 
الثروات ومراقبة نمو المؤسسات 
والــشــركــات المالية حــول العالم، 
وذلـــك قبل إغـــالق الصفحة أمس 
األول، لتصبح »فوربس« شاهدة 
على رحلة البنك من The best إلى 

.Something went wrong
، ليست هذه هي المفارقة، 

ً
مهال

فالمفارقة الحقيقية هنا، هي أن 
سقوط مصرف »ليمان براذرز« في 
2008 جاء بعد يومين فقط على 
منحه تصنيف AAA أي »األكثر 
ــام واحــــــد على  ــ ــد عـ ــعـ «، وبـ

ً
أمـــــانـــــا

استقالة المدير المالي له جوزيف 
جنتيل، وتعيينه مديرا إداريا أول 

في بنك سيليكون فالي. 
وكــمــا وضــعــت تــلــك الــمــفــارقــة، 
ــا، وكــــــــــــاالت الـــتـــصـــنـــيـــف  ــهــ ــنــ ــيــ حــ
االئتماني تحت مقصلة االنتقاد 
والــتــشــكــيــك، فــقــوبــلــت بــســيــل من 
ــنـــوات الــتــي  ــقــــادات فـــي الـــسـ ــتــ االنــ
تــلــت ذلـــك االنــهــيــار، لــعــل أبــرزهــا، 
تقرير لجنة الكونغرس األميركي 
)F.C.I.C( لتقصي حقائق األزمــة 
المالية. الذي أفاد أن أحد األسباب 
ــــي لــلــتــدمــيــر  ــاسـ ــ والـــعـــنـــصـــر األسـ
ــاالت التصنيف  ــ ــان وكــ الــمــالــي كــ
االئــتــمــانــي الــعــالــمــيــة األمــيــركــيــة 
الثالث »ستاندر أند بورز، وفيتش، 
ومـــوديـــز« إذ لـــوالهـــا لــمــا حــدثــت 
ــة عــلــى حــد وصـــف التقرير.  األزمــ
ــان ال بــــد أن تـــضـــع، الـــمـــفـــارقـــة،  ــ كـ

وكـــاالت »البروباغندا« اإلعالمية 
تحت المجهر.

تـــلـــك الـــــوكـــــاالت مـــثـــل فـــوربـــس 
وغــلــوبــال فــايــنــانــس وذي بانكر 
وبلومبرغ وغيرها من المؤسسات 
ــــالل الـــســـنـــوات  ــتـــي تـــحـــولـــت، خـ الـ
األخــــيــــرة، مـــن مـــجـــرد مــنــشــورات 
إعالمية أو قوائم إحصائية تعني 
بــإحــصــاء الـــثـــروات ومــراقــبــة نمو 
الــمــؤســســات والــشــركــات المالية 
حول العالم، إلى وكاالت تصنيف 
موازية تمنح األفضلية للشركات 
والمؤسسات وحتى لألشخاص، 
حسب اعتبارات، تثير التساؤالت 
بشأن مقاييسها، ما آل إليه مصير 
بــنــك سيليكون فــالــي وغــيــره من 
ــتـــي ال تــتــنــاســب  الـــمـــؤســـســـات، الـ
أوضــاعــهــا مــع الــجــوائــز واأللــقــاب 
الممنوحة لها من تلك المنشورات، 

كــــاألفــــضــــل واألســــــــــــرع واألقـــــــــوى 
.   أضـــف إلـــى ذلــك، 

ً
واألكــثــر أمـــانـــا

أن مهمة إحــصــاء الــثــروات والتي 
تقوم بها هذه المنشورات، ليست 
دقيقة بما يكفي، فهي تغفل عن 
إحصاء الديون، على سبيل المثال، 
عـــنـــد حـــصـــر ثـــــــروات األشـــخـــاص 
ــــى  والـــــــشـــــــركـــــــات، بــــــاإلضــــــافــــــة إلـ
اصطدامها بإشكالية حصر بعض 
أنـــواع األصـــول أو تقييماتها في 
الفترات المحددة كالقيم السوقية 
لألسهم واألوراق المالية أو حتى 
حــصــر بــعــض األصــــــول الــســائــلــة 
كــالــنــقــد، مــا يــضــع موضوعيتها 

على المحك.
هذه اإلشكالية عزز فرضيتها، 
على سبيل المثال، نــزاع قضائي 
بدأه رئيس شركة المملكة القابضة 
الـــمـــلـــيـــارديـــر الـــســـعـــودي الــولــيــد 

بــن طـــالل، فــي 2013، بعد مــا قرر 
إنــهــاء عالقته مــع قائمة فوربس 
للمليارديرات، وطلب إزالــة اسمه 
من القائمة، وعزا ذلك إلى »تحيز 
متعمد في عملية التقييم« الخاصة 
بالمجلة ضــد مستثمري الشرق 

األوسط.
وإعمااًل لذلك، تطرح الكثير من 
الـــتـــســـاؤالت نــفــســهــا: أال يتوجب 
على وكاالت البروباغندا أن تكون 
قـــد تــوقــفــت عـــن الــعــمــل اآلن بعد 
ــنـــوات  أن أبــلــغــتــنــا لـــســـنـــوات وسـ
ــنـــك هــــو األفــــضــــل أو  ــبـ أن ذلــــــك الـ
؟ أو أن هــذه الشركة 

ً
األكــثــر أمــانــا

؟ أو أن هــذا هو 
ً
هــي األســـرع نــمــوا

؟ 
ً
األغنى أو ذاك هو األكثر تأثيرا

كيف لهذه الوكاالت التي ارتكبت 
أخــطــاء منهجية فــي الــمــاضــي أن 
تتمتع بأي مصداقية كانت في أي 

تقييم عن األفضلية تقدمه اآلن؟ 
إنـــــــمـــــــا األكــــــــيــــــــد أن وكـــــــــــاالت 
ــيــــة تــبــقــى  الـــبـــروبـــاغـــنـــدا اإلعــــالمــ
 للتساؤل، والمعايير التي 

ً
محال

تــنــتــهــجــهــا فـــي مــنــحــهــا لــأللــقــاب 
تحتاج إلــى استيضاح وتفنيد، 
وكــمــا لــعــبــت وكـــــاالت التصنيف 
 فــي حــــدوث االنــهــيــار 

ً
 بـــــارزا

ً
دورا

المالي والتوابع االقتصادية التي 
أعقبت األزمــة المالية عــام 2008، 
 أن يـــكـــون لــهــذه 

ً
لــيــس مــســتــبــعــدا

الــــوكــــاالت دور بـــــارز فـــي حـــدوث 
االنهيار المالي المنتظر، حينها، 
 
ً
 ومانحا

ً
 معتبرا

ً
فإن بقاءها مقّيما

لصكوك األفضلية أمر يحتاج إلى 
تفسير.

هيئة البورصات األميركية: إجراءات 
»svb« قانونية ضد المتسببين في أزمة

ذكـــــــرت هـــيـــئـــة الـــبـــورصـــات 
األميركية، امس االثنين، انها 
ســتــتــخــذ إجـــــــــراءات قــانــونــيــة 
ضد انتهاك القانون في األزمة 
الحالية الخاصة بانهيار بنك 

»سيليكون فالي«.
وأضافت الهيئة أنها تراقب 
استقرار الــســوق، وستقاضي 
ــاء اإلدارة في  أي شــخــص أســ

هذه األزمة.
ويــــــشــــــكــــــل انـــــــهـــــــيـــــــار بـــنـــك 
»ســيــلــيــكــون فــالــي« أكــبــر فشل 
ــار بــنــك  ــيــ ــهــ مـــصـــرفـــي مـــنـــذ انــ
ــوتــــشــــوال عــــام  ــيــ ــن مــ ــطــ ــنــ واشــ

.2008
حــيــث لــم يتمكن الــبــنــك من 
التعامل مع عمليات السحب 
الـــهـــائـــلـــة لـــمـــودعـــيـــه، الســيــمــا 
ــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا، ولــم  شـ
ــرة  ــيــ تـــنـــجـــح مــــحــــاوالتــــه األخــ

لــجــمــع أمــــــوال جــــديــــدة. وكـــان 
النــهــيــار »إس.فـــي.بـــي« أصـــداء 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، إذ 
سارعت الحكومة البريطانية 
للحد من أي تداعيات ناجمة 

عـــن إغـــــالق وحـــــدة الــبــنــك في 
المملكة المتحدة، كما ثــارت 
مخاوف في دول مثل إسرائيل 
والهند حيث تعتمد شركات 
التكنولوجيا على هذا البنك.

»HSBC« يشتري الفرع 
البريطاني بجنيه واحد

اشترى مصرف »إتش إس بي سي« )HSBC( الفرع البريطاني لبنك 
سيليكون فالي األميركي لقاء مبلغ رمزي قدره جنيه إسترليني واحد 
)1.2 دوالر( في إطار اتفاق إلنقاذه، حسبما أعلنت الحكومة و»إتش 

إس بي سي«.
وتأتي عملية البيع، التي تمت بإشراف بنك إنكلترا ووزارة الخزانة، 

بعدما انهار بنك سيليكون فالي يوم الجمعة الماضي.

البنوك تفصح عن مدى انكشافها 
على »سيليكون فالي«

أعلنت 9 بنوك مدرجة في بورصة الكويت عن 
مدى انكشافها على سيليكون فالي بنك؛ عقب 
اإلعالن عن إفالسه كأكبر إفالس مصرفي منذ 

2008 في الواليات المتحدة.
ــال بــنــك الــكــويــت الــوطــنــي إن  مـــن جــانــبــه، قــ
انكشافه على »سيليكون فالي« يتمثل فقط في 
بنود خارج الميزانية بصورة خطابات ضمان 
بقيمة 4.9 ماليين دوالر )1.5 مليون ديــنــار(، 
متابعا: »ونظرا لضآلة قيمة االنكشافات سالفة 
الذكر، فضال عن كونها بنودا خارج الميزانية، 
فإنه ليس من المتوقع أن يكون لهذا األمــر أي 

تأثير على مدى المركز المالي لمصرفنا«.
بــدوره، أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
أن انكشاف المجموعة على بنك سيليكون فالي 
مــا قيمته 1.24 مليون دوالر، بما يــعــادل 381 
ألــف ديــنــار، مشيرا إلــى أنــه ال يترتب على هذا 
االنكشاف أثر مالي جوهري على المركز المالي 

لمجموعة »بيتك«.

فــي ســيــاق مــتــصــل، أكـــد بــنــك بــوبــيــان وبنك 
ــــود أي  ــة عــــدم وجـ ــ الــكــويــت الـــدولـــي وبـــنـــك وربـ
انــكــشــافــات عــلــى سيليكون فــالــي بــنــك، وكــذلــك 
أكد كل من البنك األهلي المتحد الكويتي وبنك 
الخليج أنــه ليس لديهما أي انــكــشــافــات على 
البنك األميركي أو شركاته التابعة، سواء بشكل 

مباشر أو غير مباشر.
كما أكــد بنك بــرقــان وبــنــوكــه التابعة أنــه ال 
تــوجــد لديهم انكشافات على الــبــنــك، وأوضــح 
بنكا األهلي الكويتي والتجاري عدم وجود أي 
انكشافات بشكل مباشر أو غير مباشر على 

سيلكيون فالي بنك.
وكان بنك الكويت المركزي أكد باألمس أنه 
من خالل تواصله المباشر مع البنوك الكويتية 
فإن انكشافاتها على بنك سيليكون فالي ضئيلة 
جـــدا؛ يــأتــي ذلـــك فــي ضـــوء األخـــبـــار الــمــتــداولــة 
عــن إغـــالق السلطات التنظيمية فــي الــواليــات 

المتحدة البنك.

ألمانيا تغلق فرع 
البنك وتؤكد استقرار 

قطاعها المصرفي

أعلنت هيئة مراقبة البنوك 
األلــمــانــيــة االتـــحـــاديـــة »بــافــن« 
أمــــس، إغــــالق الــفــرع األلــمــانــي 
لــلــبــنــك األمـــيـــركـــي »ســيــلــيــكــون 
فالي« إثر إعالن إفالسه، مؤكدة 

استقرار قطاعها البنكي.
وقالت الهيئة الحكومية، في 
بيان، إنها أمرت بإغالق البنك 
فــي فرانكفورت )مدينة المال 
، وعزت ذلك إلى 

ً
األلمانية( فورا

»عــدم قــدرة البنك على اإليفاء 
بتعهداته أمام الدائنين«.

وجــــــددت الــتــأكــيــد عــلــى أن 
إفــــالس الـــفـــرع األم لــلــبــنــك في 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة »لـــن يضر 
باالستقرار المالي« في ألمانيا.

وكان بنك »سيليكون فالي« 
 لــــه فــي 

ً
ــا األمـــيـــركـــي فـــتـــح فــــرعــ

فرانكفورت عام 2018 لتقديم 
القروض للشركات.

ــن( فـــإن  ــ ــافـ ــ ووفـــــــق هـــيـــئـــة )بـ
إجمالي أصول الفرع األلماني 
ــام )2022(  ــ لــلــبــنــك بـــلـــغ فــــي عـ
789 مليون يورو )839 مليون 

دوالر(.
يأتي ذلك بعد إعالن البنك 
األميركي الذي أسس عام 1983 
وهو مقرض رئيس في قطاع 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا إفــــالســــه يـــوم 

الجمعة الماضي.

جوزيف جنتيل 
المدير اإلداري األول 
في »سيليكون فالي« 

قبل انضمامه إلى 
الشركة في 2007 كان 

 المدير المالي 
لـ »ليمان براذرز« 

والذي ترك منصبه 
قبل عام واحد فقط من 
انهيار البنك في 2008
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أطلقت solutions by stc، الــذراع 
الـــمـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تــــوفــــيــــر أحـــــدث 
ــول الــــرقــــمــــيــــة وتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــلــ ــحــ الــ
ــلــــومــــات لــــشــــركــــة االتـــــصـــــاالت  الــــمــــعــ
الــكــويــتــيــة stc، حــمــلــتــهــا اإلعــامــيــة 
الــتــوعــويــة الــمــتــخــصــصــة فـــي مــجــال 
»االتصاالت التجارية« القائمة على 
شـــبـــكـــات LTE عـــبـــر خـــدمـــة الــضــغــط 
والتحدث )PTT(، التي توفر التواصل 

الجماعي على المدى الطويل.
وتـــســـتـــعـــرض الـــحـــمـــلـــة مـــمـــيـــزات 
الخدمة، وكيف يمكن لخدمة االتصال 
أن تـــســـاعـــد عــــمــــاء الــــشــــركــــات فــي 
تمكين فرق العمل الخاصة بهم من 
البقاء على اتصال، بغض النظر عن 
موقعهم. وتأتي خدمة حلول عاقات 
 ) LTE األعمال )الضغط للتحدث عبر
مــن خــال solutions by stc، بهدف 
تلبية الطلب المتزايد على االتصال 
الفوري بين الشركات والمؤسسات. 
وركــــزت solutions by stc خــال 
الــحــمــلــة اإلعــانــيــة عــلــى اســتــعــراض 

حـــاالت االســتــخــدام المختلفة التي 
يمكن أن يكون فيها حلول الضغط 
 ،

ً
ــااًل جــــدا ــعـ  وفـ

ً
لــلــتــحــدث PTT مــفــيــدا

ــا فـــي تــقــديــم خــدمــات  ــ وكـــذلـــك دورهــ
االتصال بنطاق غير محدود عندما 
 بـــخـــدمـــة 

ً
ــا ــتــــصــ ــاز مــ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــون الـ ــ ــكـ ــ يـ

البيانات، وبالتالي تسهم في زيادة 
إنــتــاجــيــة الــعــمــل عــبــر قـــنـــاة اتــصــال 

سلسة وفعالة من حيث التكلفة. 
وهذه الخدمة تساعدك في إنشاء 
مجموعات اتــصــال داخــلــي، يتحكم 
فــيــهــا الــمــرســل بــاســتــخــدام بــرنــامــج 
ــــى تــمــكــيــن نــظــام  ــــاص، إضــــافــــة إلـ خــ
 ،)GPS( تــحــديــد الـــمـــواقـــع الــعــالــمــي
وتسجيل تاريخ المسار، والتأكد من 
أمـــان الــعــمــال، وإشـــعـــارات الــطــوارئ، 
وتوجيه الموظفين من غرفة القيادة 
المركزية. ومع مجموعة واسعة من 
أجهزة الضغط للتحدث، التي تتنوع 
بين البسيطة والــمــجــهــزة بالكامل، 
يمكنك اختيار ما يناسب احتياجات 
أعــمــالــك ويـــســـاعـــدك فـــي مــراقــبــة كل 

أنــشــطــة فــريــقــك عــبــر تــطــبــيــق واحـــد 
بمنتهى السرعة والكفاءة.

تقدم solutions by stc مجموعة 
مـــن األجـــهـــزة الــقــويــة الــمــتــوافــقــة مع 
خدمة الضغط والتحدث )PTT(، بما 
ــك الـــنـــمـــاذج األســـاســـيـــة الــتــي  فـــي ذلــ

تسهم في تلبية احتياجات العماء 
 ألن الشركات تسعى 

ً
المتنوعة. ونظرا

بشكل متزايد إلى أدوات فعالة، يمكن 
تنفيذ حــل اتــصــاالت األعــمــال اآلمــن 
والفعال مــن حيث التكلفة بسهولة 
عبر نماذج أعمال مختلفة للحفاظ 

عــلــى قـــنـــوات اتـــصـــال مـــوثـــوقـــة بين 
العمال. 

كما تتيح خدمة الضغط والتحدث 
)PTT( االتصال الفوري بين العمال، 
مــا يقلل أوقـــات االســتــجــابــة، ويعزز 
 عــن ذلـــك، تم 

ً
ة الــكــلــيــة. فــضــا الــكــفــاء

تــصــمــيــم الـــخـــدمـــة لـــتـــكـــون مــوثــوقــة 
وآمــنــة، مــا يضمن بــقــاء المعلومات 

الحساسة محمية.
عاوة على ذلك، توفر الحلول التي 
يقدمها فريق خبراء stc الدعم الكامل 
لدى تنفيذ حل اتصاالت األعمال، ما 
 مع الحد األدنى 

ً
يضمن انتقااًل سلسا

مـــن الــتــعــطــيــل لــلــعــمــلــيــات الــيــومــيــة 
لــأعــمــال. بفضل حــلــول االتــصــاالت 
الــمــقــدمــة مـــن stc، يــمــكــن لــلــشــركــات 
ــيـــن إنـــتـــاجـــيـــتـــهـــا وتـــبـــســـيـــط  تـــحـــسـ
عملياتها، ما يؤدي في النهاية إلى 

زيادة الفاعلية والربحية.
وأشـــــارت solutions by stc إلــى 
أن الحملة تهدف إلــى عــرض حاالت 
االستخدامات المختلفة التي يمكن 

لــلــشــركــات أن تعتمد فــيــهــا الــخــدمــة 
الــفــعــالــة مـــن حــيــث الــتــكــلــفــة لتعزيز 
التواصل الفوري بين أعضاء الفريق 
والـــمـــوظـــفـــيـــن. كــمــا يــمــكــن أن يــكــون 
الــحــل أداة رائــعــة للشركات العاملة 
في مجاالت البيع بالتجزئة والنفط 
والغاز والخدمات اللوجستية والبناء 
ــايــــة الـــصـــحـــيـــة، وغـــيـــرهـــا مــن  والــــرعــ
الصناعات التي تتطلب من األفــراد 

الحفاظ على التواصل المستمر. 
كما ذكرت الشركة أنها دخلت في 
شراكة مع شركة تصنيع متخصصة 
ألجــــهــــزة الـــــراديـــــو الـــمـــحـــمـــولـــة ذات 
النطاق العريض PTT و4G لتقديم 
الخدمة واألجهزة بأسعار تنافسية.

وأعـــربـــت solutions by stc عن 
ســعــادتــهــا بــإطــاق أحـــدث حماتها 
ــلـــى حـــلـــول  ــــوء عـ ــتــــي تـــســـلـــط الـــــضـ الــ
عــاقــات األعــمــال– الضغط للتحدث 
)PTT(. وعــن التزامها بتقديم حلول 
اتصاالت مبتكرة للشركات من جميع 
األحجام، حيث يعتبر اإلعان بمنزلة 

شهادة على تفاني الشركة في تقديم 
حلول اتصاالت عالية الجودة لدعم 

قاعدة عمائها من الشركات.
 مــــع الـــتـــزامـــهـــا بــتــوفــيــر 

ً
تـــمـــاشـــيـــا

مجموعة شاملة من الحلول، تعمل 
solutions by stc بــاســتــمــرار على 
تــعــزيــز عــــروض مــنــتــجــاتــهــا لتلبية 
ــيــــاجــــات الـــمـــتـــطـــورة لـــقـــاعـــدة  ــتــ االحــ
عمائها المتنوعة، بما يشمل هذه 
المجموعة من حلول االتصال، مثل: 
ــات الــثــابــتــة أو الــاســلــكــيــة،  ــدمـ الـــخـ
وتقنيات االتصال 5G التي توفرها 
ــا  ــيـ ــولـــوجـ stc، إضـــــــافـــــــة إلـــــــــى تـــكـــنـ
المعلومات واالتـــصـــاالت، وإنترنت 
ــي،  ــاعـ ــنـ ــطـ األشــــــيــــــاء، والــــــذكــــــاء االصـ
ومــنــتــجــات وخــــدمــــات تــكــنــولــوجــيــا 

المعلومات األخرى. 
وستستمر solutions by stc في 
تقديم الحلول الــرائــدة القائمة على 
أحــــدث االبـــتـــكـــارات فـــي هـــذا العصر 

الرقمي.
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استقبلت غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الكويت، 
امس، وفد المكتب االلماني للتجارة والصناعة 
AHK، بالتعاون مع سفارة جمهورية المانيا 
االتــــحــــاديــــة لــــــدى الــــكــــويــــت بــــرئــــاســــة هــانــس 
كــريــســتــيــان فــريــهــر ســفــيــر ألـــمـــانـــيـــا، وتــــرأس 
اللقاء مصعب النصف عضو مجلس اإلدارة 
بحضور عدد من أصحاب األعمال المهتمين 

من الشركات والجهات الكويتية.
في بداية اللقاء، رحــب النصف بالضيوف 
 بالعاقات التجارية بين دولة 

ً
الكرام، مشيدا

الــكــويــت وألــمــانــيــا، مــؤكــدا ان الــغــرفــة على أتم 
االســتــعــداد لتقديم كــافــة خــدمــاتــهــا للتوصل 
الــى نتائج إيجابية بين البلدين الصديقين. 
وتــــطــــرق الـــنـــصـــف الـــــى أهـــمـــيـــة دور الـــقـــطـــاع 
الـــخـــاص فـــي مـــجـــاالت الــتــنــمــيــة االقــتــصــاديــة 
وتعزيز التعاون التجاري من خال استقطاب 
المشاريع االستثمارية وعمل شراكات ناجحة 
بين الجانبين الكويتي وااللماني، حيث تعد 
المانيا من أهــم الــدول المصدرة الــى الكويت، 
وبلغ حجم الواردات 1.4 مليار دوالر عام 2021، 
إذ تحتل المركز السابع من بين الدول المصدرة 

الى الكويت.
 وأعرب السفير االلماني عن شكره للغرفة 
 ان عـــدد 

ً
عـــلـــى حـــســـن تــنــظــيــم الـــلـــقـــاء، مــــؤكــــدا

الحضور يعكس االهتمام الــذي يوليه قطاع 
األعمال الكويتي لفتح آفاق اقتصادية جديدة 
مــع نــظــيــره األلــمــانــي، خــاصــة أن الــمــانــيــا لها 

اهتمامات كبيرة بالمشاريع التنموية بدولة 
الـــكـــويـــت، وتــعــتــبــر شــريــكــا تــجــاريــا رئــيــســيــا، 
 عن أمله أن يسهم هذا اللقاء في توطيد 

ً
معربا

العاقات االقتصادية المشتركة من خال إنشاء 
شراكات تجارية كويتية ألمانية. 

 وقـــــام مــمــثــلــو هــيــئــة تــشــجــيــع االســتــثــمــار 
ــم عــــــــرض حــــــــول الــــمــــنــــاخ  ــقــــديــ ــتــ الــــمــــبــــاشــــر بــ
االســتــثــمــاري فــي الــكــويــت، واالمــتــيــازات التي 
تــوفــرهــا هيئة تشجيع االســتــثــمــار المباشر 
للمستثمر األجــنــبــي، ومـــن جــانــب آخـــر قامت 
الشركات األلمانية بتقديم عروض مرئية حول 
خدماتها ومنتجاتها في مجاالت تكنولوجيا 
ــن  ــ ــ ــلــــومــــات، واألمــــــــــن والـــــســـــامـــــة، واألمـ ــعــ ــمــ الــ
السيبراني، وأنظمة مكافحة الحريق والمراقبة.

خالل مشاركة غرفة التجارة والصناعة في اجتماع اللجنة العليا المشتركة الكويتية - العمانية
شـــــــــاركـــــــــت غــــــــرفــــــــة تــــــجــــــارة 
وصـــنـــاعـــة الـــكـــويـــت فـــي أعــمــال 
الــــــدورة الــتــاســعــة مـــن اجــتــمــاع 
اللجنة العليا الــمــشــتــركــة بين 
ــة الــكــويــت وســلــطــنــة عــمــان  دولــ
الــمــنــعــقــدة فـــي 11 و12 مـــارس 
ـــرأس  2023 بـــمـــســـقـــط، حـــيـــث تـ
وزيـــر الــخــارجــيــة الــشــيــخ سالم 
عــبــدالــلــه الــجــابــر وفـــد الــكــويــت، 
بينما تــرأس الجانب العماني 
وزيـــر الــخــارجــيــة بـــدر بــن حمد 
بن حمود البوسعيدي، في حين 
ترأس وفد الغرفة عمران حبيب 
حــيــات عــضــو مــجــلــس اإلدارة، 
بمشاركة فهد محمد الصغير 
مدير إدارة العاقات التجارية 

في الغرفة.
وفي كلمة له خال االجتماع، 
قال عمران حيات »إننا إذ نلتقي 
اليوم في الدورة التاسعة للجنة 
الـــعـــلـــيـــا الـــمـــشـــتـــركـــة الــكــويــتــيــة 
– الــعــمــانــيــة، نــســتــرجــع بعين 
الرضا والتقدير ما خلصت إليه 
الدورات السابقة من حرص على 
بلوغ أعلى مستويات التعاون 
والتنسيق في مختلف مجاالت 
النشاط االقتصادي والتجاري 
بـــــكـــــل أبــــــــعــــــــاده وتــــفــــاصــــيــــلــــه، 
متطلعين إلـــى آفـــاق أرحـــب في 
العاقة بين البلدين، ودور أكبر 
للقطاع الخاص في تطوير هذا 
التعاون من خال تكثيف ودعم 

الوفود التجارية«.
وأضاف أن التبادل التجاري 
بين الكويت وسلطنة عمان ال 
يرقى إلى مستوى الطموح، رغم 

اإلمكانات الكبيرة المتاحة، إذ 
تــشــيــر اإلحــصــائــيــات الرسمية 
الكويتية إلــى أن حجم التبادل 
ــلـــغ نـــحـــو 356  ــاري قــــد بـ ــتــــجــ الــ
 ،2021 ــيــــون دوالر خـــــــال  ــلــ مــ
باستثناء المشتقات النفطية. 
ــم وتـــعـــزيـــز  ــ ــ ــى دعـ ــ ــ ــا إلـ ــ ــ كــــمــــا دعـ
ــاع الــــــخــــــاص مــــــن خــــال  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
تــذلــيــل الــعــقــبــات الـــتـــي تــواجــه 
الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن 
الـــشـــقـــيـــقـــيـــن، بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى 
تــطــويــر الــتــشــريــعــات الــخــاصــة 
بالعمل االقتصادي واإلجراءات 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــمـــصـــاحـــبـــة لــهــا، 
ــــع الـــعـــجـــلـــة  ــدفـ ــ ــم بـ ــا يــــســــاهــ ــمــ مــ
ــديـــن  ــلـ ــبـ ــن الـ ــيــ ــة بــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ
ــــق رؤى  ــقـ ــ ــحـ ــ الــــشــــقــــيــــقــــيــــن، ويـ

وتوجهات الحكومتين.
وأوضــــــح حـــيـــات أن الــقــطــاع 
ــلــــع إلـــــــــى عـــقـــد  ــتــــطــ الـــــــخـــــــاص يــ
ــد مــــــن الــــــشــــــراكــــــات مــن  ــ ــزيـ ــ ــمـ ــ الـ
خــال الــمــشــروعــات المتوسطة 
والـــصـــغـــيـــرة فـــي كـــا الــبــلــديــن، 
وأكـــــد أهــمــيــة تـــبـــادل الــخــبــرات 
بـــيـــن الــجــانــبــيــن فــيــمــا يــتــعــلــق 
بهذا القطاع المهم، والذي يدعم 
ويعزز الــدور الــريــادي للشباب 

في البلدين الشقيقين.
وقــال إن ما تتفق فيه »رؤيــة 
ــة ُعــمــان  ــ ــ كـــويـــت 2035«، و«رؤيـ
2040« هـــو االســتــثــمــار بشكل 
ــان  ــ ــسـ ــ ــاء االنـ ــ ــنـ ــ ــي بـ ــ ــي فــ ــ ــاســ ــ أســ
الـــمـــتـــعـــلـــم الــــعــــامــــل، وتــخــفــيــف 
االعتماد على النفط، وتوسيع 

الــقــاعــدة االنــتــاجــيــة، بــاإلضــافــة 
ــة اإلبـــــــــــــداع  ــ ــافــ ــ ــقــ ــ ــر ثــ ــ ــشــ ــ الـــــــــــى نــ
ــار وتـــمـــكـــيـــن الـــقـــطـــاع  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ واالبـ
الـــخـــاص مـــن الــنــهــوض بــــدوره 
التنموي، وصــوال الــى اقتصاد 
ــبـــي مــقــتــضــيــات  ــلـ ــدام، يـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مـ
الــعــصــر وتــحــديــات المستقبل، 
ويــنــفــتــح عــلــى الــتــقــدم العلمي، 
ويـــؤدي إلــى شــراكــة مستقبلية 
بين الكويت وُعــمــان، ليس في 
مجال االستثمار فحسب بل في 
المحاور التجارية والصناعية 
والخدمية أيــضــا، وهــي شراكة 
ستتوسع إلــى كل دول مجلس 
الــتــعــاون الــخــلــيــجــي، مــن خــال 
ــة،  رؤاهـــــــا الـــتـــنـــمـــويـــة الـــواضـــحـ
والمفتوحة لمساهمات مواطني 
هــــــذه الـــــــــدول ولـــاســـتـــثـــمـــارات 

األجنبية أيضا.
وقد خلصت المباحثات في 
مجال القطاع الخاص إلى عدد 
من التوصيات التي من شأنها 
تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون االقـــتـــصـــادي 
بــيــن الــبــلــديــن الــشــقــيــقــيــن، كــان 
ــادة  مــن أبـــرزهـــا الــعــمــل عــلــى زيـ
التبادل التجاري بين البلدين، 
ــث الـــشـــركـــات عــلــى اعــتــمــاد  وحــ
بنود التحكيم التجاري الخاص 
بمركز التحكيم، وإقــامــة ورش 
عــمــل لــلــمــشــروعــات الــصــغــيــرة، 
بهدف تبادل الخبرات واالطاع 
على تجارب الشركات العاملة 
فــي الــبــلــديــن، والــتــشــجــيــع على 
ــة الـــــنـــــدوات والـــفـــعـــالـــيـــات  ــامــ إقــ

االقتصادية والتوعوية.

عمران حيات

النصف مكرمًا السفير األلماني

حيات: التبادل التجاري مع عمان ال يرقى إلى مستوى الطموح

»الغرفة« تبحث تعزيز التعاون 
التجاري مع ألمانيا

طلق حملة توعوية عن حلول عالقات األعمال
ُ
solutions by stc ت

قال عمران حيات إن التبادل 
التجاري بين الكويت وسلطنة 

عمان ال يرقى إلى مستوى 
الطموح، رغم اإلمكانات 

الكبيرة المتاحة، إذ تشير 
اإلحصائيات الرسمية الكويتية 

إلى أن حجم التبادل التجاري 
بلغ نحو 356 مليون دوالر 

خالل 2021، باستثناء 
المشتقات النفطية.

ميناء تيانجين و»هواوي« يعززان شراكتهما
لبناء توأم رقمي ألول محطة ذكية خالية من االنبعاثات الكربونية

عــلــى ضـــوء الــنــجــاح الكبير الـــذي حققه 
مشروع إنشاء ميناء بخط نقل ذكــي خال 
من االنبعاثات الكربونية وسائقي المركبات 
األول مــن نــوعــه فــي الــعــالــم بــالــشــراكــة بين 
مجموعة ميناء تيانجين الصيني وشركة 
هــواوي باالعتماد على دمج قــدرات الجيل 
الخامس والذكاء االصطناعي والحوسبة 
السحابية، أعلن الطرفان تعزيز تعاونهما 
لـــتـــطـــويـــر تـــــــوأم رقــــمــــي لــمــحــطــة الـــمـــيـــنـــاء. 
ل 

ّ
وتتضمن االتفاقية الجديدة 3 مراحل تتمث

فــي بــنــاء مــحــطــات ذكــيــة مــؤتــمــتــة جــديــدة، 
وتــحــديــث الــمــحــطــات الــتــقــلــيــديــة، وإجــــراء 
عملية تحّول رقمي شاملة للميناء. وكانت 
المرحلة األولى قد أنجزت باالعتماد على 
حل النقل األفقي من »هواوي«، وتآزر قدرات 
الحوسبة السحابية مع الحافات الذاتية 
الــقــيــادة، وشــّكــل المشروع نقلة نوعية في 
عالم الموانئ الذكية المؤتمتة المستدامة، 
باعتباره حقق المستوى الرابع من القيادة 

 على مستوى العالم.
ً
الذاتية األكثر تطورا

ــح نــائــب رئــيــس مــجــمــوعــة ميناء  وأوضــ
تيانجين، يانغ جيمن، أن الحل الجديد الذي 
يجمع بين تقنيات الجيل الخامس والقيادة 
الذاتية من المستوى الرابع تم تفعيله ألول 
مرة بشكل جزئي ضمن االستخدام التجاري 

 
ً
العام في محطة القسم C، ليشّكل نموذجا
 لتطوير محطات الحاويات 

ً
 جديدا

ً
عالميا

التقليدية وتحويلها، وقال إن »االبتكارات 
المستخدمة في ميناء تيانجين سيكون لها 
تأثير كبير على تطور أعمال قطاع الموانئ 
عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، حــيــث ســتــعــزز أداء 
الموانئ برفع كفاءتها التشغيلية وخفض 

انبعاثاتها الكربونية«.
من جهته، قال نائب رئيس »هواوي« في 
الــشــرق األوســـط وآســيــا الوسطى، شونلي 
وانــــغ: »تــطــمــح الــمــوانــئ فــي قــطــر للتحول 
إلــى العمليات الرقمية الذكية الخالية من 
االنــبــعــاثــات الــكــربــونــيــة، وهـــي عــلــى موعد 
مع تطّور أعمالها وعملياتها التشغيلية 
باالستفادة من دمج قدرات شبكات الجيل 
الخامس والذكاء االصطناعي والسحابة، 
وغيرها من التقنيات الرقمية المتقدمة ذات 
الصلة، ونتطلع لتوفير دعمنا وخبراتنا 
على ضوء نجاح النموذج العالمي الجديد 
لــمــيــنــاء تــيــانــجــيــن، لــلــمــســاهــمــة بــاالنــتــقــال 
 
ً
 محوريا

ً
بموانئ المنطقة التي تلعب دورا

في أعمال الشحن العالمي نحو عصر جديد 
من الذكاء والكفاءة واالستدامة«.

ــيــــذي لــــشــــؤون  ــفــ ــنــ ــتــ ــــس الــ ــيـ ــ ــرئـ ــ وقــــــــــال الـ
ــدة أعــــمــــال الـــطـــرق  ــ الــتــكــنــولــوجــيــا فــــي وحــ

والـــمـــمـــرات الــمــائــيــة والـــمـــوانـــئ الــذكــيــة في 
»هواوي«، يو كون: »الموانئ عقدة حيوية في 
سلسلة اإلمداد العالمية تربط بين األسواق 
والـــمـــوّرديـــن فـــي مــخــتــلــف مــنــاطــق الــعــالــم، 
وأصــبــح تطوير محطات الــمــوانــئ الذكية 
 لتحسن تشغيل 

ً
 متزايدا

ً
 ملّحا

ً
األكفأ مطلبا

سلسلة اإلمــــداد الــعــالــمــيــة. وتــعــمــل محطة 
الــقــســم C فـــي مــيــنــاء تــيــانــجــيــن بــاســتــقــرار 
منذ أكثر من عام، مما يبرهن على النجاح 
الــمــنــقــطــع الــنــظــيــر لــتــبــنــي تــقــنــيــة الــقــيــادة 
الذاتية من المستوى الرابع وشبكات الجيل 
الخامس لارتقاء بقيمة األعمال التجارية 

التي ترتبط بحياتنا االجتماعية«.
ويرى يو كون أن التقدم في هذا المجال 
المتمثل في نجاح هــذا النموذج العالمي 
 لمستقبل أعــمــال 

ً
الــجــديــد ســيــكــون مــفــيــدا

مختلف القطاعات الصناعية، وأن اجتماع 
ميزات استخدام التقنيات الرقمية المتقدمة 
كــالــجــيــل الــخــامــس والــــذكــــاء االصــطــنــاعــي 
والــســحــابــة اإللــكــتــرونــيــة سيسهم فــي حل 
المشكات التي تواجه الصناعات المختلفة، 
ليتسارع تحّولها الرقمي وتولد فوائد كبرى 
على مستوى األعمال وحياتنا االجتماعية.

https://www.aljarida.com/article/17584
https://www.aljarida.com/article/17585
https://www.aljarida.com/article/17583
https://www.aljarida.com/article/17583
https://www.aljarida.com/article/17581


١٣

 اللغات جسر 
للتفاهم 

والسفر منفذ 
للخروج من 

البدائية

قدم على 
ُ
  أ

الشيء بكل 
راحة وقناعة 
ومن دون أي 
ندم أو خوف

القطامي: مجتمعنا انتكس والمطالبة بحقوق المرأة تضاعفت
»الجوهر« في حلقة حوارية مع نصيرة المرأة ورائدة األعمال اإلنسانية

ــدة األعــمــال اإلنــســانــيــة لــولــوة  قــالــت رائـ
القطامي إن »المجتمع الكويتي انتكس، 
ــذي عــرفــنــاه  ــ ــك الــمــجــتــمــع الــ ــ ــم يـــعـــد ذلـ ــ ولـ
أيـــام الــســتــيــنــيــات والــســبــعــيــنــيــات، وبــاتــت 
المطالبة بحقوق المرأة مضاعفة، بعد أن 
قلنا عام 2013 إنها ال تزال تحتاج للوقت 

إلحقاقها كاملة«. 
وإذ أشــــــــــــــادت الـــــقـــــطـــــامـــــي بـــــوالـــــدهـــــا 
ــة بــحــد  ــاب، الـــــذي ُيـــعـــد »مــــدرســ ــدالـــوهـ ــبـ عـ
ــتـــذكـــرت ُبـــعـــد رؤيـــتـــه ونــظــرتــه  ذاتـــــــه«، اسـ
الثاقبة حول حتمية تبدل العالم، فكان أن 
تمسك بـ »ضرورة حيازة المرء شهادتين؛ 
 عن اإللمام باللغات، 

ً
علمية وثقافية، فضال

كجسر حــوار وتفاهم بين الشعوب، وما 
يــكــتــنــزه الــســفــر واالخــتــالط مــن دفــع نحو 
التغيير والتطوير، وبالتالي الخروج من 

البدائية«.
ــتــــي تـــحـــمـــل بــيــن  ــذة«، الــ ــــوخـــ ــنـ ــنــــت الـــ »بــ
ــن نـــســـاء جــيــلــهــا لـــقـــب األولـــــــى فــي  ــلـــة مــ قـ
ـــرت مــســيــرة حــافــلــة 

َّ
أكــثــر مـــن مـــجـــال، ســـط

بـــالـــعـــطـــاء والـــمـــحـــطـــات الـــمـــشـــرقـــة، ســــواء 
ــانــــي ودفـــاعـــهـــا  لـــنـــاحـــيـــة نـــضـــالـــهـــا اإلنــــســ
 في 

ً
عــن حــقــوق الــمــرأة، والـــذي كــان ســبــبــا

تــرشــيــحــهــا لــنــيــل جــائــزة »نــوبــل« لــلــســالم، 
ــمـــجـــاالت  ــا فــــي الـ ــهــ ــازاتــ أو لـــنـــاحـــيـــة إنــــجــ
الـــســـيـــاســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، 
وبصمتها المؤثرة في النواحي التربوية 

واألكاديمية. 
وكــانــت القطامي التقت طــالب برنامج 
ــر« لـــلـــتـــدريـــب اإلعــــالمــــي بــحــلــقــة  ــوهــ ــجــ »الــ
حوارية، نظمتها أكاديمية لوياك للفنون 

– »البا« في مكتبة الكويت الوطنية. 
وتـــأتـــي الــحــلــقــة بــعــد تـــدريـــبـــات مــكــثــفــة 
ــن الـــكـــويـــت ولـــبـــنـــان  لـــشـــبـــاب وشــــابــــات مــ
والبحرين، حول أسس الحوار اإلعالمي، 
تحت إشراف اإلعالمي زافين قيومجيان. 

اختصرت تاريخ الكويت اإلنساني

بداية، أشاد قيومجيان بالسيدة لولوة 
 من تاريخ 

ً
ا »التي اختصرت، وال تزال، جزء

 
ً
الــكــويــت اإلنـــســـانـــي، حــتــى بــاتــت مــرجــعــا

ومــرجــعــيــة فـــي الــكــويــت والــخــلــيــج وعــلــى 
مــســتــوى الــعــالــم الــعــربــي. فــهــي مــن الــذيــن 
صنعوا الــفــرق فــي مجتمعاتهم، وأعطوا 
الـــكـــويـــت مــعــنــى أن تـــكـــون دولــــة مــخــتــلــفــة 
ومــمــيــزة فــي مــحــيــطــهــا، مــن خـــالل فتحها 

ألبواب مغلقة على مدى سنوات«. 
بـــــدورهـــــا، تـــولـــت الـــمـــؤلـــفـــة والـــرســـامـــة 
ومقدمة البرامج الكويتية، سارة الشيخ، 
وهـــي إحـــدى الــمــشــاركــات فــي »الــجــوهــر«، 
تقديم الضيفة، قائلة: »في أسرة كويتية 
ــار والـــغـــوص،  ــحــ ــي اإلبــ

َ
عـــريـــقـــة فـــي مــهــنــت

ُولدت السيدة لولوة عبدالوهاب القطامي، 
، فجدها 

ً
لــؤلــؤة ُكــتــب عليها اإلبــحــار أبـــدا

الــربــان الــمــالح الـــذي ارتــحــل بــيــن األقــطــار 
ــن الـــكـــويـــت،  ــ  عـ

ً
ــدا ــيــ ــعــ ــنــــوات بــ وعـــــــاش لــــســ

ت هــــي لـــتـــتـــرك أثــــرهــــا عــلــى  وكـــأنـــمـــا جـــــاء
الخريطة التي خطها جدها السيد عيسى 
عبدالوهاب القطامي، فمشت على خطاه، 
 يــعــيــب عـــلـــى الـــمـــرأة 

ً
حـــيـــن جـــابـــهـــت زمـــنـــا

تــعــلــيــمــهــا، ويــســتــكــثــر حــقــهــا كــإنــســان في 
المعرفة، فكان ما بدأه جدها يليه والدها، 
مــن المطالبة بفتح أول مــدرســة للبنات، 
حيث أكملت مسيرتهما بمسيرة حافلة 
بــالــعــطــاء والــصــمــود والــمــكــابــدة النــتــزاع 

حقوق اإلنسان والمرأة«.
 على سؤال المشاركة سارة الشيخ، 

ً
وردا

اخــتــصــرت الــســيــدة لــولــوة تــأثــيــر والــدهــا 
على إنــجــازاتــهــا، السيما مــن خــالل عمله 
كنوخذة، بالقول: »الفضل األول واألخير 
ــــرص عـــلـــى تــعــلــيــمــنــا  ــه. لـــقـــد حـ ــيــ يـــعـــود إلــ
وإرســالــنــا لمتابعة دراســاتــنــا العليا في 
الخارج، وحتى على دراسة شخصياتنا، 
واخــتــيــار االخــتــصــاص األنــســب لــنــا. كــان 
يأتي بأستاذ اللغة اإلنكليزية إلى المنزل، 
 
ً
 مـــنـــه بــــأن الـــلـــغـــات تـــشـــّكـــل جـــســـرا

ً
ــا ــانـ ــمـ إيـ

للحوار والــتــفــاهــم. كما عشنا فــي الــعــراق 
ــبـــصـــرة حــتــى  ، وتــعــلــمــنــا فــــي الـ

ً
25 عــــامــــا

مرحلة الثانوي، في حين انني لم أتعلم 
بالكويت سوى شهرين، وكنُت بُعمر الست 
تحت أول مدرسة للبنات 

ُ
سنوات عندما ف

)الــمــدرســة القبلية(، فــكــان والـــدي أول من 
ل بناته، وتضم هذه المدرسة اليوم  سجَّ

مركز لوياك«.

كسر النظرة النمطية حول عمل بنات 
األسر

القطامي، الحائزة وسام جوقة الشرف 
ــفـــنـــون  الـــفـــرنـــســـي، ســــــردت شــغــفــهــا بـــــ »الـ
ــلـــغـــات، فــقــد  والــمــوســيــقــى والـــريـــاضـــة والـ
جذبتني اللغة الفرنسية، ودرســتــهــا في 
البصرة. وفي بريطانيا، تعلمت إلى جانب 
اإلنكليزية، العديد من الفنون والرياضة. 
ـــد والـــــــدي إرســــالــــي إلـــــى لـــنـــدن،  لـــقـــد تـــعـــمَّ
الكــتــشــاف االخــتــالف فــي الــثــقــافــة والــديــن 
ــام  ــمـ والـــلـــغـــة والــــعــــادات والـــتـــقـــالـــيـــد، واإللـ
بالتاريخ والحضارات واآلثار والمتاحف. 
كما بادر إلى كسر النظرة النمطية حول 
عمل بــنــات األســـر، فــدفــع بنا نحن األربــع 

إلى سوق العمل«. 
وعن اسمها المحفور في قائمة األوائل، 
أوضحت القطامي أنها كانت أول مديرة 
لــكــلــيــة الــبــنــات فـــي جــامــعــة الــكــويــت، وقــد 
 في 

ً
تسلمت مهامها، بعد أن تلقت دروسا

فنون اإلدارة من جامعة لندن.

خلف السياج 

ــــي ردهــــــا عـــلـــى عـــبـــدالـــلـــه الـــمـــدفـــعـــي،  وفـ
خريج كلية اإلعــالم من جامعة البحرين، 
اســتــذكــرت القطامي الــزمــن الجميل الــذي 
ــيــــســــة بــعــثــة  ــا كــــــــأول رئــ ــارهــ ــيــ ــتــ رافــــــــق اخــ
لــلــطــالــبــات. »كـــان الــشــيــخ عــبــدالــلــه الجابر 
الــصــبــاح أبــــا الــتــعــلــيــم، واقـــتـــرح تــشــجــيــع 
ــوار الــكــويــت،  ــ ــن أســ الـــشـــابـــات لـــلـــخـــروج مـ
ــا  ــ ــــف، وزرنـ فـــاخـــتـــرنـــا األوائــــــــل مــــن كــــل صـ
األردن وكــــذلــــك الــمــســجــد األقــــصــــى ورام 
ــلـــه. كــمــا الــتــقــيــنــا عــنــد الـــحـــدود وخــلــف  الـ
السياج شابات فلسطينيات جئن إللقاء 
رنـــا مصر، 

ُ
التحية. وفــي السنة الثانية ز

وال تزال الذاكرة حافلة بالوقائع الطريفة، 
مــن بــيــنــهــا مــشــاركــة الــطــالــبــات بلباسهن 
الــمــدرســي فــي زفـــة كــريــمــة الــفــنــان محمد 
عــبــدالــوهــاب، حــيــث صـــادف وجـــودنـــا في 
ــه. وفــي الــيــوم الــثــانــي صــدرت  الــفــنــدق ذاتـ
عــنــاويــن الــصــحــف مـــع الـــصـــورة تــتــحــدث 
عــن الــزفــة الــُمــحــاطــة بصفين مــن طالبات 
الـــمـــعـــهـــد الــــعــــالــــي لـــلـــمـــوســـيـــقـــى. بـــعـــدهـــا، 

سافرنا إلى اليونان«.

أول كويتية 

القطامي التي كانت أول كويتية تتلقى 
تعليمها في المملكة المتحدة، كانت كذلك 
ــــزور الـــصـــيـــن، حــيــث تــمــت  أول مـــواطـــنـــة تـ
 رفيع 

ً
 صينيا

ً
دعوتها بعد أن رافقت وفدا

المستوى خــالل زيــارتــه الــكــويــت. وتقول: 
»كانت الكويت أول بلد خليجي تفتح فيه 
الصين سفارة. وكــان الوفد يضم حينها 
رئيسة اتحاد نساء الصين، فطلبوا مني 
مــرافــقــتــهــا. وبــعــد ذلــك وجــهــت لــي الــدعــوة 
هـــلـــُت بمناطقهم 

ُ
لـــزيـــارة بـــالدهـــا، حــيــث ذ
ومتاحفهم وإنجازاتهم«.

ً
الظلم الالحق بالمرأة ال يزال قائما

ــم،  ــيــ ــراهــ ــلـــى حــــــــوراء اإلبــ ــــي ردهـــــــا عـ وفــ
ــن الــجــامــعــة  ــل وإعـــــــالم مــ خـــريـــجـــة تــــواصــ
ــكــــويــــت، أســــفــــت لـــولـــوة  األمـــيـــركـــيـــة فــــي الــ
»الستمرار الظلم الالحق بالمرأة بالنسبة 
 .

ً
للرواتب، رغم تفوقها على الرجل أحيانا

أضف إلى تعديالت ضرورية في األحوال 
الــشــخــصــيــة، مــثــل تــســجــيــل الــمــنــزل بــاســم 

المرأة«.
ولــفــتــت إلـــى أن »أول تــحــرك اعــتــراضــي 
لهن في ساحة اإلرادة كان بعد أن عينت 
وزارة الداخلية موظفات وفرضت عليهن 

أطر التصرف واللباس«. 

رحابة وقناعة

ــلـــى فــاطــمــة  وفـــــي مــــعــــرض إجـــابـــتـــهـــا عـ
فاخورجي، المشاركة اللبنانية المجازة 
فــي الــفــيــزيــاء والــشــغــوفــة بـــاإلعـــالم، قــالــت 
ــدم عــلــى الـــشـــيء بــكــل راحـــة  ــ قـ

ُ
الــقــطــامــي: »أ

وقناعة، من دون أي ندم أو خوف. كما كان 
المسؤولون يتقبلون عملنا، لكن النوادي 
الـــنـــســـائـــيـــة مــمــنــوعــة فــــي الـــكـــويـــت، لــذلــك 
اضطررنا لتغيير االسم، وقدمنا جمعيتنا 
الــنــســائــيــة كــجــمــعــيــة ثــقــافــيــة اجــتــمــاعــيــة. 
وكانت نسبة األمية بين النساء في فترة 
75 في المئة، ما دفعنا  الستينيات تبلغ 

إلى التركيز على محو األمية«.
وأضــافــت: »تمكنت الجمعية أن تكون 
ــة، كــمــا كــنــا نــرافــق   لـــــــوزارات الــــدولــ

ً
رافــــــدا

نساء الوفود األجنبية، حتى اننا أعددنا 
الـــبـــطـــاقـــة الـــرســـمـــيـــة لــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة، 
ــا  ــنـ وأقـــــمـــــنـــــا نـــــشـــــاطـــــات عـــــــديـــــــدة، ونـــظـــمـ

المهرجانات وأطباق الخير«. 
ورأت الرائدة النسوية، أن »أكبر إنجاز 
الخليج  للجمعية يكمن بتأسيس لجنة 

والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة الــمــخــصــصــة إلجـــراء 
بحوث حول المرأة«.

»العربية« هي األجمل بين اللغات

ــان مــحــور مــحــمــد بــهــبــهــانــي، طــالــب  وكــ
ــال  ــثــ الـــتـــمـــريـــض الـــمـــهـــتـــم بـــالـــلـــغـــات واألمــ
الشعبية، عــبــارة عــن جلسة أبــحــرت فيها 
الــقــطــامــي فــي مقتطفات مــن ِشــعــر جــدهــا. 
ــتـــم الــــقــــرآن  وأضـــــافـــــت: »جــــــدي نـــابـــغـــة، خـ
الكريم وهو بُعمر 9 سنوات، قاد السفينة 
وهـــو بــُعــمــر 16 ســنــة. كـــان نـــوخـــذة يتقن 
الزهيريات، كما كان أول من طالب بتعليم 
الفتاة عام 1911، من منطلق إيمانه بأن 
ــد، كــونــهــا  ــولــ الــتــعــلــيــم لــلــبــنــت أهــــم مـــن الــ
، يريد 

ً
ستربي األجيال. كان جدي مصلحا

إصالح البلد كله، وكان يدعو في ديوانيته 
إلى جمع المال وفتح مدرسة للبنات. وقد 
هجا كل من قال إن تعليم البنات سيجلب 

المصيبة والخلل للدولة«. 
وعن اهتمام جيلهم باللغة الفصحى، 
كــشــفــت لـــولـــوة أن والــــدهــــا كــــان يــمــنــعــهــم 
مــن الــتــحــدث بــالــعــامــيــة، وإال يقطع عنهم 
المصروف، »فلغتنا هي لغة القرآن الكريم 

وأجمل لغة في العالم«. 
وفــي الــخــتــام، شــكــرت الــقــطــامــي رئيسة 
مجلس إدارة »لوياك« والعضوة المنتدبة 
ألكــاديــمــيــة البـــا فــارعــة الــســقــاف، واصــفــة 
إيــاهــا بـــ »اإلنــســانــة الــتــي تــؤهــل الــشــبــاب 
الحــــتــــراف شـــتـــى الـــمـــهـــن، فــالــعــمــل شـــرف 

مهما كان«. 
وإذ احــتــفــت الــســقــاف بــالــســيــدة لــولــوة، 
وما تشكله من نموذج استثنائي، قالت: 
»ضــيــفــتــنــا مـــخـــزون ثـــقـــافـــي يــســتــمــد مــنــه 
 لــمــســيــرتــهــم«. وأعــربــت عن 

ً
طــالبــنــا زخــمــا

تقديرها لجهود اإلعالمي زافين، وتألق 
الـــمـــشـــاركـــيـــن، كـــمـــا قـــدمـــت إلــــى الــقــطــامــي 
 تــكــريــمــيــة، عــبــارة عــن اســمــهــا واســم 

ً
ــا درعـ

»الجوهر«، وسلمتها رسالة شكر وامتنان. 

 البرنامج األول من نوعه

ُيذكر أن »الجوهر« للتدريب اإلعالمي، 
هو البرنامج األول من نوعه في المنطقة، 
ُيــنــفــذ فــي مــوســمــه الــثــالــث بــرعــايــة شــركــة 
المركز المالي الكويتي )المركز(، وجريدة 
الــجــريــدة، وشــركــة الــصــنــاعــات الهندسية 
الثقيلة وبــنــاء الــســفــن )هــيــســكــو(، وفــنــدق 

فوربوينتس شيراتون. 
ــلـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي  ــــدم الــــبــــرنــــامــــج لـ ــقـ ــ ويـ
ورش عــمــل إعــالمــيــة مكثفة عــلــى يــد أبــرز 
اإلعالميين الــعــرب، لتدريبهم على فنون 
ومــــهــــارات الــــحــــوار اإلعــــالمــــي، لـــمـــحـــاورة 
ضيوف رياديين تــركــوا بصمة فــي شتى 

المجاالت بالوطن العربي.

اإلعالمي زافين وفاطمة فاخورجي من لبنان

سارة الشيخ والسيدة لولوة القطامي صورة جماعية للمشاركين في الورشة والحضور

المشاركون في الورشة

 نسبة األمية بين النساء 
في الستينيات كانت 

75% ما دفعنا إلى 
التركيز على محوها

 الكويت كانت أول 
بلد خليجي تفتح فيه 

الصين سفارة

 الفضل األول واألخير 
يعود لوالدي لحرصه 

على إرسالنا إلى 
الخارج لمتابعة 
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 Everything Everywhere All at« فاز فيلم المغامرات
Once« )كل شــيء... كل مكان في نفس الوقت( بالجائزة 
الكبرى في حفل توزيع جوائز األوسكار في نسخته الـ 95، 
وهي جائزة أفضل فيلم، وسط ترحيب هوليوود بقصة 
بعيدة عن المألوف حول أسرة صينية أميركية تعمل على 

حل مشاكلها في عدة أكوان.
وحصد الفيلم سبع جوائز إجمااًل، منها ثالث جوائز 
تمثيل مــن أصــل أربـــع جــوائــز للنجوم ميشيل يــو وكي 
هوي كوان وجيمي لي كيرتس. وأدت يو الدور الرئيسي 
في الفيلم، لمالكة مغسلة تكتشف أنها تمتلك قوى خارقة 

في أكوان بديلة. 
(، أول امرأة آسيوية تفوز 

ً
وقالت يو الماليزية )60 عاما

باألوسكار، على المسرح: »لجميع الفتية والفتيات الذين 
يشبهونني ويشاهدوني الليلة، هذا بصيص أمل وفرص. 
 يخبركن أنكن تجاوزتن أوج 

ً
أيتها النساء، ال تدعن أحدا

عطائكن«. وكانت جائزة أفضل ممثل مساعد من نصيب 
الممثل كي هوي كوان عن دوره في فيلم »إيفري ثينغ... 
إيفري وير«، وهو دور لعب فيه شخصية زوج يوه الساخط 
فــي أســـرة تعاني مــع مــراجــعــة ضريبية تــهــدد أعمالها 
التجارية. وعمل كوان في التمثيل وهو طفل، لكنه ابتعد 

عن التمثيل لعقدين من الزمان.

دموع الفرح 

ــو طــفــل فـــي فــيــلــم »إنـــديـــانـــا جــونــز«  ــوان وهــ ــ وظـــهـــر كـ
إنتاج 1984، وفيلم »ذا جوونيز« )الحمقى( إنتاج 1985. 
( إنه ترك التمثيل ألعــوام، ألنه رأى 

ً
وقــال كــوان )51 عاما

أن الفرص ضئيلة بالنسبة للممثلين اآلسيويين على 
الشاشة الكبيرة.

وانهمر الدمع من عيني كــوان، المولود في فيتنام، 
ل تمثال األوسكار الذهبي على  وهو يتسلم جائزته، وقبَّ
مسرح دولبي في لوس أنجلس، وقال: »بدأت رحلتي في 

 بمخيم لالجئين، وبشكل ما انتهى بي 
ً
قارب. قضيت عاما

الحال هنا على خشبة أكبر مسارح هوليوود«. 
 مثل هذه تحدث في 

ً
وأضــاف: »يقولون إن قصصا

األفـــالم، ال يمكنني تصديق أنها تحدث لــي. هــذا هو 
الحلم األميركي«.

وفــــازت جيمي لــي كيرتس بــجــائــزة أفــضــل ممثلة 
مساعدة عن دورها في الفيلم نفسه، وهو دور محصلة 
ضرائب. ونظرت كيرتس إلى السماء، وخاطبت والديها 
الراحلين اللذين سبق أن ترشحا لجوائر األوسكار، توني 
كيرتس وجانيت لي، وقالت وهي تذرف الدموع: »لقد 

فزت للتو باألوسكار«.
وفــاز الممثل برندان فريزر بجائزة أوسكار أفضل 
ممثل عن فيلم »ذا ويل« )الحوت(، الذي أدى فيه دور رجل 

شديد السمنة يحاول إعادة التواصل مع ابنته. 

وحــصــد الفيلم الــحــربــي »أول كــوايــت أون ذا وسترن 
فــرونــت« )كــل شــيء هـــادئ على الجبهة الغربية( جائزة 
ــداث فيلم »أول  ــدور أحــ أوســكــار أفــضــل فيلم أجــنــبــي. وتــ
كوايت«، الذي تعرضه منصة نتفليكس، حول أهوال حرب 
 للقتال في بادئ 

ً
الخنادق بعين جندي شاب كان متحمسا

األمــر. وتوجه مخرج الفيلم إدوارد برجر بالشكر لبطل 
الفيلم الشاب فيلكس كامرير، الذي وقف إلى جواره على 

المسرح لتسلم الجائزة.

 بـــأوســـكـــار أفـــضـــل مــوســيــقــى 
ً
وفـــــاز الــفــيــلــم أيـــضـــا

تصويرية، وأفضل تصوير سينمائي.
وفاز فيلم »بينوكيو لجييرمو ديل تورو« )جييرمو 
ــــوروز بــيــنــوكــيــو( بــجــائــزة أفــضــل فــيــلــم رســوم  ــل تـ ديـ

متحركة.
وذهبت جائزة أفضل فيلم وثائقي لفيلم »نافالني«، 
الــذي تــدور أحداثه حــول تسميم المعارض الروسي 

أليكسي نافالني في واقعة كادت تودي بحياته.

وحــصــدت شــركــة اإلنـــتـــاج السينمائي المستقلة 
 Everything Everywhere« إيه.24( التي صنعت فيلمي(
All at Once« و»ذا ويل« تسع جوائز، وهو عدد جوائز 

أكبر من أي عدد نالته شركة إنتاج أخرى.

ضمن موسمه الحادي عشر، أقام 
الــمــلــتــقــى الــثــقــافــي أمــســيــة بــعــنــوان 
ــيــــات فــي  ــلــ ة فــــي تــــاريــــخ األقــ »قـــــــــراء
الـــكـــويـــت... الــيــهــود والــمــســيــحــيــيــن 
واألرمـــــــــــن«، حـــاضـــر فــيــهــا الــكــاتــب 
ــا د. حصة  ــهــ حــمــزة عــلــيــان، وأدارتــ
المال، بحضور الخبير الدستوري 
د. محمد الفيلي، والقائم باألعمال 
فــــي الـــســـفـــارة الــلــبــنــانــيــة األســـتـــاذ 
أحمد عرفة، والسفير حمد بورحمة، 
إضـــافـــة إلـــى جــمــع مـــن األدبــــــاء، من 
ــيــــة لــيــلــى الــعــثــمــان،  بــيــنــهــم الــــروائــ
ــمــــد، والـــكـــاتـــب  ــاقــــدة لــيــلــى أحــ ــنــ والــ
الــصــحــافــي مظفر عــبــدالــلــه، وجمع 

من المثقفين.
فــي الــبــدايــة، قــال مؤسس ومدير 
الملتقى، األديب طالب الرفاعي، إن 
»الملتقى شمعة صغيرة في ساحة 
 ،

ً
الــثــقــافــة الــكــويــتــيــة مــنــذ 12 عـــامـــا

 لمناقشة كل 
ً
ونحن نلتقي شهريا

مــا يخص األدب، والثقافة والفكر، 
والسينما وغيرها«. 

ــاعـــي:  ــرفـ وعـــــن األمــــســــيــــة، ذكـــــر الـ
ر للكويت أن تستقطب الكثير  ـــدِّ

ُ
»ق

من المفكرين، واألدبـــاء والفنانين، 
البعض يمر مــرور الــكــرام، ويذهب 
من دون أن يترك بصمة، والبعض 
يــصــر بــكــل ُحــــب وإخــــــالص وتـــفـــاٍن 
وعــطــاء دائـــم على أن يــتــرك بصمة، 
 ،

ً
وبصمة كبيرة، واألمثلة كثيرة جدا

ــام 1958  ــــدرت )الـــعـــربـــي( عــ فــقــد صـ
بجهود الــعــالمــة د. أحــمــد زكـــي، ثم 
جاء زكي طليمات ليضع أساسيات 
المسرح المتطور في الكويت، ومن 
ثم تأسيس المجلس الوطني، وعمل 
فــيــه الــكــثــيــرون مــمــن تــركــوا بصمة 
واضحة وحاضرة حتى يومنا هذا«. 
ولــفــت الــرفــاعــي إلـــى أن متحدث 
األمـــســـيـــة حـــمـــزة عـــلـــيـــان كـــانـــت لــه 
بــصــمــة كــبــيــرة، فــمــنــذ وصـــولـــه إلــى 
 
ً
الـــكـــويـــت وهــــو يــعــتــبــر نــفــســه ابــنــا
ــل نــفــســه مــســؤولــيــة أن  لــهــا، ويــحــمِّ

 في الحدث الثقافي، 
ً
يكون مشاركا

 إلى 
ً
واإلعالمي، واالجتماعي، مشيرا

 في اإلعالم 
ً
أنه أمضى قرابة 57 عاما

والصحافة.
من جانبها، قالت د. حصة المال: 
»نحن اليوم في حضرة كاتب اختار 
أن يــكــتــب عــن األقــلــيــات الــتــي عاشت 
ــم: الــيــهــود،  ــ عــلــى أرض الـــكـــويـــت، وهـ
 األرمــن. ولعل 

ً
والمسيحيون، وأخيرا

ــــم مــــا يــمــيــز الـــكـــويـــت فــــي ســـنـــوات  أهـ
النشأة ذلك التنوع االجتماعي الثري؛ 
 في 

ً
، متمثال

ً
 ومــهــنــيــا

ً
 وعلميا

ً
فــكــريــا

جــالــيــات عــدة زارت الــكــويــت وأقــامــت 
 لــلــرزق واألمــــان. لكل من 

ً
فيها، طلبا

ــن في  ــ الــيــهــود والــمــســيــحــيــيــن واألرمــ
الكويت قصة انتقال وترحال مختلفة، 
ــاب بـــقـــاء أو رحـــيـــل مــتــبــايــنــة،  ــبــ وأســ
مــهــن وُســـبـــل عــيــش مــخــتــلــفــة، بعض 
الخصائص تجمعهم، لكن لكل منهم 
خصوصية، سواء دينية أو مجتمعية 

تميزه«.
وأشــــــــــــــــــــارت د. حــــــصــــــة إلــــــــــــى أن 
ــاضــــرة هـــــي كــــشــــف لــتــعــايــش  ــمــــحــ الــ
 
ً
األقليات في المجتمع الكويتي، بعيدا

عن أي عالقة لها، وبأي شأن سياسي. 

مفهوم األقليات

من جهته، قال الكاتب حمزة عليان: 
ــدوة يـــدفـــعـــنـــا لـــلـــدخـــول  ــ ــنـ ــ ــوان الـ ــ ــنـ ــ »عـ
فــــي الـــحـــديـــث عــــن مـــاهـــيـــة األقـــلـــيـــات، 
والتعريف بها، واالختالف حولها. لم 
 لمفهوم األقليات، 

ً
 موحدا

ً
أجد تعريفا

 ما 
ً
أي المجموعات السكانية، وغالبا

ُيشار في أدبيات األمــم المتحدة إلى 
أن وجود أقلية هو مسألة واقع. وإذا 
ذهــبــنــا إلـــى مــفــهــوم األقــلــيــة، فسنجد 
أنــهــا عــبــارة عــن مــجــمــوعــة ديــنــيــة أو 
لغوية أو عرقية يكون عددها أقل من 
عـــدد الــســكــان الــذيــن يملكون األرض 
والسيادة في إقليم محدد، لكن هناك 
مـــن عــلــمــاء االجـــتـــمـــاع مـــن يــعــتــبــر أن 

العدد ليس له عالقة بتحديد األقلية 
في مكان ما، فقد يكون عدد األقليات 
أكـــبـــر مـــن عــــدد الــمــجــمــوعــة األصــلــيــة 
للسكان، صاحبة األرض والسيادة«. 

ــا  وتـــــابـــــع: »نــــحــــن فــــي عـــمـــلـــنـــا، ومـ
منا به من إصدارات تتعلق بتاريخ 

ُ
ق

المسيحيين، والــيــهــود، واألرمــــن في 
الــكــويــت نــذهــب إلــى المساعدة بفهم 
ــات، وكــيــف  ــوعـ ــمـ ــجـ ــمـ تــــاريــــخ هـــــذه الـ
تــعــايــش مــعــهــا الــمــجــتــمــع الــكــويــتــي 
وتقبلها بالدرجة األولى. وهل حصل 
انـــدمـــاج وتــعــايــش مــشــتــرك مـــن ِقــبــل 
تلك األقليات مــع المجتمع الكويتي 
والــمــجــمــوعــات الــتــي تقاسمت معها 

االستقرار في هذا البلد«. 
وأوضح عليان أن هدفه هو البحث 
ــيـــات  ــلـ ــــخ هــــــذه األقـ ــاريـ ــ ــعـــرفـــة تـ ــــي مـ فـ
بالكويت، والتعرف عليها، من خالل 
دراســة واقعهم االجتماعي، ولغتهم، 

وثقافتهم.

صالح وداود الكويتي

وعـــن كــتــابــه )الــيــهــود فـــي الــكــويــت 
وقــــائــــع وأحــــــــــــداث(، أوضـــــــح عـــلـــيـــان: 
»تجربة اليهود في الكويت اكتسبت 
 طبعت معالمها المسيرة 

ً
 خاصا

ً
ُبعدا

الفنية لألخوين صالح وداود بن عزرا، 
اللذين اشتهرا بصالح وداود الكويت، 
 من الشهرة الفنية«.

ً
 وفيرا

ً
فناال قسطا

وأضــــاف: »هـــذا الــكــتــاب عــبــارة عن 
دراســــة جامعية لــتــاريــخ الــيــهــود في 
الــكــويــت، واتبعنا فيه منهج الرصد 
ــع لـــــلـــــحـــــوارات، وأوردنـــــــــا  ــيـ ــمـ ــتـــجـ والـ
الروايات المختلفة للواقعة الواحدة. 
تعاملنا مع األحداث بأسلوب البحث 
الموضوعي، والحرص على أن ُينسب 

أي استشهاد أو اقتباس لصاحبه«.

المسيحيون في الكويت

ــتـــابـــه )الـــمـــســـيـــحـــيـــون فــي  ــن كـ ــ وعــ

الـــكـــويـــت(، قـــالـــت د. الـــمـــال: »فــــي عــام 
2015 جاء الكتاب الثاني عن األقليات 
)المسيحيون في الكويت(، لكونهم 
يحتلون الرقم األكبر مقارنة بفئات 
األقــلــيــات األخـــــرى، وتــــواجــــدوا على 
ــرور الـــبـــحـــارة  ــ أرض الـــكـــويـــت مــــع مــ
البرتغاليين بالكويت، الستقرارهم 

في البصرة عام 1795«. 
ــك: »عــنــدمــا  لــيــقــول عــلــيــان بــعــد ذلــ
تــــــــم الـــــــــشـــــــــروع فــــــــي إعـــــــــــــــداد مــــــــادة 
ــاب، ووضـــــــع خـــطـــة عـــمـــل بــعــد  ــتــ ــكــ الــ
قـــــراءات مــتــصــلــة بــخــصــوص تــاريــخ 
المسيحيين والكنائس في الكويت، 
وجدنا الكثير من األخطاء والتضارب 
بــالــروايــات، عندها سلكنا طريقين: 
ــــزول إلـــى  ــنـ ــ ــا الـ ــرنــ ــريـــق األول آثــ ــطـ الـ
ــانـــي الــــذي  ــثـ ــدان، والــــطــــريــــق الـ ــيــ ــمــ الــ
اتبعناه هــو اعتماد منهج التاريخ 
المحايد، وإيراد الروايات واألحداث 

المتضاربة فــي الــهــواش، وشــرح ما 
يعتريها مــن نــواقــص، فقد تــم جمع 
 صــدرت باللغتين 

ً
حــوالــي 29 كتابا

العربية واإلنكليزية«.
وتـــابـــع: »صــــورة زاهــيــة تــلــك التي 
ظــهــرت فــيــهــا الــكــويــت عــلــى خريطة 
الــــعــــالــــم، بــتــعــايــشــهــا واحــتــضــانــهــا 
للطوائف، والتزمها بُحرية المعتقد 
واألديــان الذي تحرص عليه وتلتزم 
 لما جاء في مواد الدستور 

ً
به، وفقا

المعمول به منذ أوائل الستينيات«.

األرمن في الكويت

وعــن كتابه )األرمـــن فــي الكويت(، 
ــنــــي فــكــرة كــتــاب  قــــال عــلــيــان: »راودتــ
عــن األرمـــن فــي الــكــويــت، كــونــي كنت 
على الــدوام أسعى للقاء شخصيات 
أرمنية للتعرف على أحوال الجالية. 

ــع مــطــارنــة  ــات طــيــبــة مــ أقـــمـــت عــــالقــ
 المطران ماسيس 

ً
األرمن، خصوصا

زوبــويــان، ورجــال الــديــن، وعــدد آخر 
ــال األعـــمـــال وأبـــنـــاء الــجــالــيــة  مـــن رجــ

الذين يعيشون في الكويت«.
وذكــر عليان أن كتاب »األرمــن في 
الكويت« يبحث ويجيب عــن تاريخ 
وجود هذه الجالية منذ أربعينيات 
القرن الماضي في دولة احتضنتهم 

وأحبوها.
ق  ــتــح بـــاب الــنــقــاش، تــطــرَّ

ُ
وحــيــن ف

ــر الــــــدســــــتــــــوري د. مــحــمــد  ــيــ ــبــ ــخــ الــ
الفيلي إلــى أن دســتــور الكويت جاء 
بصيغة إنسانية عالية النبرة، وبما 
يحفظ حقوق األقليات في الكويت، 
ويــعــطــيــهــم كــامــل الــحــريــة لممارسة 
شــعــائــرهــم، وهـــذا مــا أكـــده د. حسن 
أشكناني، والكاتب الصحافي مظفر 

عبدالله.

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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»الملتقى الثقافي« يناقش تاريخ األقليات في الكويت
حمزة عليان: إصداراتنا تساعد على فهم تاريخ األقليات وتعايش المجتمع الكويتي معها

يناقش الملتقى الثقافي تاريخ 
األقليات في الكويت؛ اليهود 

والمسيحيين واألرمن، من 
ث فيها  خالل محاضرة تحدَّ

الكاتب حمزة عليان، وأدارتها 
د. حصة المال.

المشاركون في األمسية بالملتقى

فضة المعيلي

ميشيل يو تدخل التاريخ بفوزها 
بجائزة أوسكار أفضل ممثلة

 »Everything Everywhere All at Once«
يكتسح جوائز األوسكار بنسختها الـ 95

ميشيل يو

الفائزون في حفل األوسكار

وفاة كنزابورو أوي الحائز جائزةوفاة كنزابورو أوي الحائز جائزة
 نوبل لآلداب عام  نوبل لآلداب عام 19941994

تـــوفـــي الــــروائــــي كـــنـــزابـــورو 
ــائــــز جــــائــــزة نـــوبـــل  أوي، الــــحــ
لآلداب عام 1994، والذي تميز 
بكتابات خارجة عن التقاليد 
الــراســخــة فــي الــيــابــان، عــن 88 
، على ما أعلنت دار نشر 

ً
عاما

كودانشا، أمس.
ــــت دار الـــــنـــــشـــــر، فـــي  ــ ــالـ ــ ــ وقـ
بـــيـــان، إن أوي »تـــوفـــي بسبب 
ــات  ــاعــ ــســ ــي الــ ــ ــيــــخــــوخــــة فــ الــــشــ
ــــوم الــــثــــالــــث مــن  األولــــــــى مــــن يــ
مــــارس«، مضيفة أنـــه ُدفـــن في 

جنازة عائلية.
ــهــر بــآرائــه 

ُ
وأوي الـــذي اشــت

ــة  ــ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـــــمـــــســـــالـــــمـــــة والـ
لألسلحة النووية، كان يعتبر 
نفسه من جيل ُكتاب »أصيبوا 
بـــجـــرح عـــمـــيـــق« جـــــراء الـــحـــرب 
العالمية الثانية، »لكنهم رغم 
ذلك مفعمون باألمل في والدة 

جديدة«.
وتطرقت قصصه الروحية، 
الـــمـــتـــأثـــرة بـــالـــثـــقـــافـــة األدبــــيــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة واألمـــيـــركـــيـــة، إلـــى 

قــضــايــا مــخــتــلــفــة مـــن مــفــاهــيــم 
حـــول اإلعـــاقـــة إلـــى الــفــرق بين 
تقاليد القرى وحياة المدينة 

الكبيرة.
ــيــــابــــانــــي  ُولـــــــــد الـــــــروائـــــــي الــ
فـــي 31 يــنــايــر 1935، وتــربــى 
فـــي مــحــافــظــة إهــيــمــه بــجــزيــرة 
منطقة شيكوكو. وعندما فاز 
بجائزة نوبل أعلن توقفه عن 

 أن ابنه من ذوي 
ً
الكتابة، معلنا

االحــتــيــاجــات الــخــاصــة أصبح 
صوته.

ولــلــكــاتــب الــيــابــانــي عــمــالن 
مترجمان إلــى اللغة العربية، 
ــة شـــخـــصـــيـــة«،  ــ ــألـ ــ ــسـ ــ هـــــمـــــا: »مـ
وصدرت عن مؤسسة األبحاث 
ــيــــة فـــــي إطــــــــار ســلــســلــة  الــــعــــربــ
»ذاكــــرة الــشــعــوب« عـــام 1987، 
ومـــجـــلـــد »عــلــمــنــا أن نــتــجــاوز 
جــــنــــونــــنــــا«، مـــــن إصــــــــــدار دار 
اآلداب الــبــيــروتــيــة عـــام 1988، 
والـــــــــذي يـــضـــم أربـــــــع روايـــــــات 
ــوالـــي:  ــتـ ــرة، هــــي عـــلـــى الـ ــيـ قـــصـ
»علمنا أن نتجاوز جنوننا«، 
و»يوم يكفكف دمعي بنفسه«، 
ــــوى الــمــســخ  ــزاء«، و»أجــ ــ ــــجـ و»الـ

السماوي«.
)أ ف ب(

كنزابورو أوي

سعاد عبدالله: »سدرة اللؤلؤ« يتحدث 
عن الكويت في عيون اآلخرين

برعاية سمو رئيس مجلس الــوزراء، 
وحضور وزراء إعالم عرب، ُيعرض غدا، 
وعــلــى مــدى 3 أيـــام، الــعــرض المسرحي 
التاريخي »ســدرة اللؤلؤ«، الــذي تنظمه 
وزارة اإلعــــالم، بــالــتــعــاون مــع المجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب، ضمن 

فعاليات مهرجان القرين الثقافي.
ــارك فـــــي الـــــعـــــرض الـــمـــســـرحـــي  ــ ــشــ ــ ويــ
التاريخي نخبة مميزة من نجوم الكويت 
الــكــبــار والـــشـــبـــاب فـــي الــتــمــثــيــل، وعــلــى 
رأسهم الفنانة القديرة سعاد عبدالله، 
والــفــنــانــان الــقــديــران محمد المنصور، 
وجـــاســـم الــنــبــهــان، والـــفـــنـــانـــون حسين 
المنصور، وعبدالعزيز المسلم، ود. طارق 
العلي، ونادر الحساوي، وحسن إبراهيم، 
ــمـــد الــعــمــانــي،  ــقـــوب عـــبـــدالـــلـــه، وحـ ويـــعـ
ومحمد صفر، وحمد أشكناني، وفاطمة 
الــطــبــاخ، ومــيــثــم بــــدر، وعــبــدالــلــه الــبــدر، 
وعــلــي الــحــســيــنــي، ويــوســف الــحــشــاش، 
وبدر البناي، ومحمد الدوسري، وعثمان 
الــشــطــي، وســعــود بــوشــهــري، ويــعــقــوب 

حيات، وعبدالغفار العوضي.

كما يشارك في العرض الملحمي نجوم 
الغناء في الكويت من الكبار والشباب، وهم 
المطرب القدير عبدالله الرويشد، والمطربة 
القديرة نوال، والمطربون سليمان العماري، 
وإبراهيم دشتي، وشيماء، وبــدر نــوري، 

وشهد العميري، والطفلة زينة الصفار.

وتعود فكرة العرض »سدرة اللؤلؤ« 
والـــبـــنـــاء الــــدرامــــي والــــحــــوار للمخرج 
الـــقـــديـــر عــبــدالــلــه عـــبـــدالـــرســـول، الـــذي 
يــتــصــّدى أيـــضـــا إلخـــراجـــه مــســرحــيــا، 
ــا تــجــمــيــع الــمــعــلــومــات الــتــاريــخــيــة  أمــ
والــوثــائــق والــحــوار الخاصة بالعمل، 
ــاح، بينما  ــربــ فــتــصــّدى لــهــا مــحــمــد الــ
تصدى الشاعر عبدالرحمن العوضي 
ــذا الــعــرض  لــكــتــابــة أشــعــار وأغـــانـــي هـ
الـــــفـــــنـــــي الــــــوطــــــنــــــي الـــــضـــــخـــــم شـــكـــال 
ــــذي تــتــصــدى د. نـــورة  ومــضــمــونــا، الـ
الــقــمــالس لـــإشـــراف عــلــيــه موسيقيا، 
ــراف الــتــقــنــي يــتــصــدى له  ــ بــيــنــمــا اإلشــ
فيصل العبيد، ود. ابتسام الحمادي 

لالستشارات الفنية.
أما ألحان أغاني األوبريت فصاغها 
مشعل حسين، في حين تصدى حسن 
المال لتصميم السينوغرافيا، وإيمان 
السيف تصميم وتنفيذ األزياء، وسعود 
المسفر للمؤثرات الصوتية الخاصة 
بــالــعــمــل الــفــنــي، وبــمــشــاركــة مجاميع 

الحركة التعبيرية والفنون التراثية.

ــــدد، ثـــّمـــنـــت الــفــنــانــة  وفـــــي هـــــذا الـــــصـ
الــقــديــرة ســعــاد عــبــدالــلــه هـــذه الــخــطــوة 
الــمــبــاركــة مــن وزارة االعـــالم والمجلس 
الوطني لــعــودة مثل هــذه المسرحيات 
ــتـــي كــانــت  الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي الـــكـــويـــت، الـ
سباقة في مثل هذه المسرحيات، حيث 
قدمت في السابق مسرحية على جناح 
التبريزي وحفلة على الخازوق والزير 
سالم ومولد أمة، والذي شارك فيه نخبة 

من الفنانين العرب.
وأضــــافــــت أن عــــــودة مـــثـــل الـــعـــروض 
التاريخية مهمة للجيل الحالي، حتى 
ــاريـــخ بــــــالده، الفــتــة  ــن قــــرب تـ يــتــعــرف عـ
إلى أن هذا العرض يتحدث عن الكويت 
في عيون اآلخرين، وماذا قيل عنها من 
البعثات األجنبية والــرحــالــة والشعراء 

األوائل عندما وطئوا أرض الكويت.
وقالت: يجمع العرض معظم الفنانين 
الــكــبــار مــع الــشــبــاب، وهـــذا فــي حــد ذاتــه 
م لهذا العرض الذي 

ّ
أمر ُيحسب لمن نظ

أتمنى أن ينال إعــجــاب الجميع محليا 
وخليجيا وعربيا.

سعاد عبدالله
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حنين: الشاعر والملحن هما سبب نجاح األغنية
تطمح لتمثيل الكويت بأعمالها الفنية المميزة

ترى المطربة حنين أن الشاعر 
والملحن هما السبب الرئيسي 

في نجاح األغنية، وأنهما 
يكمالن بعضهما.

ــــت الـــمـــطـــربـــة حــنــيــن  ــربـ ــ أعـ
عــن ســعــادتــهــا بــــردود الفعل 
تــــجــــاه األغــــنــــيــــات الـــوطـــنـــيـــة 
الــتــي طرحتها خــال فبراير 
الــــــمــــــاضــــــي، بـــــالـــــتـــــزامـــــن مـــع 

األعياد الوطنية.
وأكـــــــــــــــــــــــدت حــــــــنــــــــيــــــــن، فــــي 
تصريحات لـ »الجريدة«، أنها 
بدأت رحلتها مع الغناء منذ 
ــا تــنــتــمــي إلـــى  ــهـ الـــصـــغـــر، ألنـ
عــائــلــة مــوســيــقــيــة، حــيــث إن 
والدتها مغنية األوبرا أماني 
ــا دكـــتـــور  ــ ــدهــ ــ الــــحــــجــــي، ووالــ
فــي الــمــعــهــد الــعــالــي لــلــفــنــون 
الــمــوســيــقــيــة، مـــا ســـاعـــد فــي 
نــمــو مــوهــبــة الــغــنــاء لــديــهــا، 
ــــى أنــــهــــا، كـــغـــيـــرهـــا،  ــة إلــ ــتــ الفــ
واجـــــــــهـــــــــت صـــــــعـــــــوبـــــــات فــــي 
الـــبـــدايـــة، لـــكـــن مـــع الــمــثــابــرة 
واإلصرار استطاعت التغلب 

عليها.
وعـــن جــديــدهــا فــي الــفــتــرة 
الــحــالــيــة بــالــنــســبــة لــأعــمــال 
الفنية، قالت إن أغنية »يحب 
جمالي« هــي أحــدث أعمالها 
ــة، وهـــي  ــيـ ــالـ ــتـــرة الـــحـ ــفـ فــــي الـ
ـــرحـــت فــي 

ُ
أغــنــيــة »ســنــغــل« ط

22 فــبــرايــر الــمــاضــي، ألــحــان 
ــلــــمــــات  ــبــــي، وكــ ــيــ ــعــ بــــــــدر الــــشــ
عــلــي بــوغــيــث، وتـــوزيـــع علي 
ــــروك، مـــتـــابـــعـــة: »أقــــــدم  ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
شــكــري لــلــفــنــان الــمــبــدع بــدر 
الشعيبي، بمناسبة تقديمه 
لـــي والـــتـــعـــاون مــعــه بــالــعــمــل 
فــي أغنيتي الــجــديــدة )يحب 
ــــى أن  ــرة إلــ ــيـ ــشـ جــــمــــالــــي(«، مـ
 أغــنــيــة وطــنــيــة 

ً
لــديــهــا أيـــضـــا

ــر  ــ ــرايـ ــ ــبـ ــ 25 فـ ــــــــرحــــــــت فــــــــي 
ُ
ط

بمناسبة األعياد الوطنية.
وحــــــــــــــول طـــــمـــــوحـــــهـــــا فـــي 
الـــمـــســـتـــقـــبـــل، قــــالــــت حـــنـــيـــن: 
ــكــــويــــت  »أطــــــمــــــح لـــتـــمـــثـــيـــل الــ
بنجاحاتي وأعمالي الفنية 
الكبيرة المرموقة والمميزة«، 
مــؤكــدة أن والــديــهــا هــمــا من 
شجعاها على خوض مجال 
ــان والـــدهـــا  ــ الـــغـــنـــاء، حـــيـــث كـ
 لـــهـــا مــنــذ 

ً
 ومـــشـــجـــعـــا

ً
داعــــمــــا

ــعــــزف لـــهـــا عــلــى  الـــصـــغـــر، ويــ
ــود وهــــــي تــــغــــنــــي، فــيــمــا  ــ ــعـ ــ الـ
ــا تــشــجــعــهــا  ــ ــهـ ــ ــدتـ ــ كــــانــــت والـ
باألغاني الغربية، الفتة إلى 
أنها تميل إلى الغناء الشرقي 
أكــثــر، غــيــر أنــهــا كــذلــك تحب 

الغناء الغربي.

المؤلف والملحن 

ــانــــي الــتــي  وعــــن أكـــثـــر األغــ

تـــفـــضـــل االســـــتـــــمـــــاع إلـــيـــهـــا، 
ذكــــــــرت أنــــــه ال يــــوجــــد شــــيء 
ن، وإنما تستمع لجميع  معيَّ
األغـــانـــي، ولــلــفــنــانــيــن الــكــبــار 

ولجيل الشباب.
ــيـــارهـــا  ــتـ وعــــــن طـــريـــقـــة اخـ
ــا، أوضـــــحـــــت أنـــهـــا  ــهــ ــيــ ــانــ ألغــ
تحس بأن الشاعر والملحن 
يــكــمــان بــعــضــهــمــا الــبــعــض، 
ومــــتــــى مـــــا كــــانــــت الـــكـــلـــمـــات 
قوية وجميلة، فابد أن يكون 
، والعكس، وهما 

ً
اللحن قويا

السبب في نجاح أي أغنية.

                        »أطول بردية« متاحة لزائري المتحف المصري
نة بالخط الهيراطيقي وترجع إلى 300 سنة قبل الميالد  ومدوَّ

ً
تبلغ 16 مترا

ال ● القاهرة - أحمد الجمَّ

● القاهرة - هيثم عسران

باتت أطول بردية أثرية مصرية 
متاحة للعرض أمام زائري المتحف 
الــمــصــري بــمــيــدان التحرير )وســط 
الــقــاهــرة(. فــعــلــى هــامــش االحــتــفــال 
ــة األولــــــــــى مــن  ــلــ ــرحــ ــمــ ــاح الــ ــتــ ــتــ ــافــ بــ
مــــشــــروع تـــطـــويـــر الـــمـــتـــحـــف، جـــرى 
 عرض بردية »وزيري 1« ألول 

ً
أخيرا

مرة في فاترينة خاصة، بعد أن تم 
االنتهاء من أعمال ترميمها.

وُعـــثـــر عــلــى هـــذه الـــبـــرديـــة أثــنــاء 
حــفــائــر الــبــعــثــة األثـــريـــة الــمــصــريــة 
فـــي مــنــطــقــة ســـقـــارة قـــرب أهـــرامـــات 
ــام  ــعـ ــزة، بــــرئــــاســــة األمــــيــــن الـ ــيــ ــجــ الــ
للمجلس األعــلــى لــآثــار مصطفى 
ــايــــو 2022، حــيــث  وزيـــــــــري، فــــي مــ

ُوجدت داخل تابوت لشخص ُيدعى 
أحــــمــــس، ومـــحـــتـــوى هــــذه الـــبـــرديـــة 
هــو كــتــاب مــوتــى ألحــمــس، مكتوبة 
بــالــخــط الــهــيــراطــيــقــي، وتــعــود إلــى 
300 سنة  بداية العصر البطلمي )

قبل المياد(.
وجرى العثور على البردية داخل 
الـــتـــابـــوت الـــخـــاص بــهــذا الــشــخــص 
ملفوفة في حالتها األصلية، وهي 
في حالة ممتازة من الحفظ، وقد تم 
التعامل مع هــذه البردية وفتحها 
بواسطة خبراء الترميم المصريين 

بمعامل المتحف المصري.
ويبلغ طــول الــبــرديــة حــوالــي 16 
ـــعـــد أطــــول وأكـــمـــل بــرديــة 

ُ
، وت

ً
مـــتـــرا

ــالـــخـــط  ــة بـ ــوبــ ــتــ ــكــ كـــــتـــــاب مـــــوتـــــى مــ
ــا  ــهـ ــأنـ ــز بـ ــيــ ــمــ ــتــ الــــهــــيــــراطــــيــــقــــي، وتــ

الوحيدة من بين ما ُعثر عليه في 
منطقة سقارة التي لها سياق أثري 
ــا خـــرجـــت مــن  ــهـ ــروف، حـــيـــث إنـ ــعــ مــ
تابوت شخص يحمل نفس االسم 
الــذي ظهر على البردية. وقد ظهر 
ــم أحـــمـــس فـــي الـــبـــرديـــة حــوالــي  اســ

260 مرة.
وغــــالــــبــــيــــة نـــــصـــــوص الــــبــــرديــــة 
مـــكـــتـــوبـــة بـــالـــحـــبـــر األســــــــود، فــيــمــا 
ن بــالــحــبــر  بــعــض الـــنـــصـــوص مـــــدوَّ
األحـــمـــر، وهــــي تــحــتــوي عــلــى 113 
 مـــن كـــتـــاب الـــمـــوتـــى مــوزعــة 

ً
فـــصـــا

 مختلفة األحجام 
ً
على 150 عمودا

والــمــقــاســات، وكــذلــك عــدد السطور 
في كل عمود، وتمت كتابة الفصول 
ــد، مــن  ــ ــيـ ــ وتــــرتــــيــــبــــهــــا بـــتـــنـــســـيـــق جـ
خــــال كـــتـــابـــة الـــفـــصـــول فـــي أمـــاكـــن 

مـــحـــددة، مــع تــحــديــد أمــاكــن أخــرى 
ــدأ  ــبــ ــة. وتــ ــيــ ــيــــحــ ــتــــوضــ ــــوم الــ ــــرسـ ــلـ ــ لـ
البردية بمساحة فارغة حوالي 40 
، ثم بعد ذلك يوجد منظر 

ً
سنتيمترا

كبير يوضح صاحب البردية وهو 
 
ً
ــد لــلــمــعــبــود »أوزيـــــر« جــالــســا يــتــعــبَّ

داخل المقصورة.
ــن الـــــخـــــط الـــهـــيـــراطـــيـــقـــي  ــ أمـــــــا عــ
نــــة بــــه الــــبــــرديــــة، فـــهـــو خــط  الــــمــــدوَّ
واضح مكتوب بشكل منظم يعكس 
احــتــرافــيــة الـــكـــاتـــب الــــذي نــفــذ هــذا 
ــعــد الــبــرديــة إضــافــة 

ُ
الــعــمــل، حــيــث ت

مــمــتــازة لــنــصــوص كــتــاب الــمــوتــى 
الــتــي تــرجــع لــلــعــصــر الــبــطــلــمــي من 

سقارة.
ُيــشــار إلــى أن كــتــاب الــمــوتــى هو 
ــائــــق الـــديـــنـــيـــة  مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــوثــ

والنصوص الجنائزية التي كانت 
ستخدم في مصر القديمة، لتكون 

ُ
ت

 للميت في رحلته إلى العالم 
ً
دليا

اآلخــــر، حــيــث يــضــم دعــــوات لآلهة 
 لما 

ً
وأناشيد وصــلــوات، ثم وصفا

تـــجـــده أرواح الـــمـــوتـــى فـــي الــعــالــم 
اآلخــــر مـــن الــحــســاب، ومـــا يلحقها 
من عقاب وثواب، وكان كل مصري 
 على تكليف 

ً
قديم له شأن حريصا

الــكــهــنــة بــتــجــهــيــز كــتــاب مــوتــى لــه، 
 لــيــوم 

ً
يــذكــر فــيــه اســـمـــه، اســـتـــعـــدادا

وفــاتــه، وتجهيز طــقــوس نقله إلــى 
مقبرته.

فنانون يرفعون شعار »مسلسل ال يكفي برمضان«
بيومي فؤاد يشارك بـ 6 مسلسالت ويسرا اللوزي في عملين

رغم أن ظاهرة مشاركة الفنانين بأكثر من عمل في السباق 
الرمضاني ليست بجديدة، لكن الظاهرة الافتة هــذا العام 
أن األمـــر لــم يقتصر عــلــى نــجــوم الــصــف الــثــانــي والــثــالــث، إذ 
لوا التواجد بأكثر من عمل 

َّ
 لأبطال، الذين فض

ً
امتد أيضا

مع وجود مجموعة كبيرة من األعمال بـ 15 حلقة. وسيكون 
بيومي فؤاد هو صاحب الحضور األكبر، بسبب اشتراكه في 
عدة مسلسات وصل عددها إلى 6 أعمال حتى اآلن، منها: 
»1000 حمدلله على السامة«، »الكبير قوي«، و»جت سليمة«.

أبــــرز هــــؤالء الــفــنــانــيــن خـــالـــد الــــصــــاوي، الــــذي يــطــل فـــي 4 
مسلسات دفعة واحدة، وهو ما يجعله يقضي ساعات طويلة 
 متنوعة، 

ً
في الباتوه خال الفترة الحالية، حيث يقدم أدوارا

فيطل مع المخرج خالد يوسف بمسلسل »سره الباتع«، ويقدم 
مع عمرو يوسف وآسر ياسين شخصية محورية بمسلسل 
»الكتيبة 101«، ويــشــارك بتجربة كوميدية مع طــارق لطفي 
بالمسلسل االجــتــمــاعــي »مــذكــرات زوج«، فيما يــشــارك بــدور 

محوري بمسلسل »جت سليمة« مع دنيا سمير غانم.
ــدة،  ويــظــهــر الــفــنــان ســيــد رجـــب بــثــاثــة أعـــمـــال دفــعــة واحــ
 من فوارق مواعيد التصوير بين األعمال، حيث يطل 

ً
مستفيدا

بالجزء الثاني من مسلسل »رمضان كريم«، بجانب ظهوره 
في مسلسل »جت سليمة«، ومشاركته بشخصية محورية مع 

عمرو سعد في مسلسل »األجهر«.
ورغــم أن فتحي عبدالوهاب ال يفضل االنخراط بتصوير 
عملين في نفس التوقيت، فإنه قرر هذا العام كسر القاعدة 
التي وضعها لنفسه، بمشاركته في مسلسل »الكتيبة 101«، 
الذي يصل إلى 20 حلقة، بجانب مشاركته في مسلسل »سوق 

الكانتو« مع أمير كرارة ومي عزالدين.
وتعود الفنانة بسمة بقوة إلى الدراما، من خال مشاركتها 
في مسلسلي »بطن الحوت«، الذي يقوم ببطولته محمد فراج، 
فيما تــشــارك مــع روبـــي بــبــطــولــة مسلسل »حــضــرة الــعــمــدة«. 
بينما تشارك يسرا اللوزي في مسلسل »جميلة« مع ريهام 
حجاج، وتقوم بالبطولة النسائية أمام حمادة هال في الجزء 

الثالث من مسلسل »المداح«.
 
ً
وتــشــارك الــفــنــانــة جــومــانــا مـــراد فــي بــطــولــة عملين أيــضــا
برمضان، حيث تظهر مع مصطفى شعبان بمسلسل »بابا 
المجال«، وتطل مع نيللي كريم وجمال سليمان في مسلسل 
»عــمــلــة نـــــادرة«، لــتــعــود مــن خــالــه لــتــقــديــم شــخــصــيــة الــمــرأة 

الــصــعــيــديــة بــعــد ســـنـــوات طــويــلــة، فــيــمــا تــطــل هـــالـــة صــدقــي 
بمسلسلي »جعفر العمدة«، و»سره الباتع«.

وستطل نسرين أمين بمسلسلي »تحت الوصاية« و»بابا 
الــمــجــال«، فيما تظهر نــجــاء بــدر بمسلسلي »ســـره الــبــاتــع« 
و»رمضان كريم«، وتشارك أسماء جال بمسلسلي »الهرشة 

السابعة«، و»معاوية بن أبي سفيان«.

فضة المعيلي

يسرا اللوزي

البردية

حنين

tawabil@aljarida●com
توابل ةديرجلا•
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المالديف تعيد 
عالقتها مع طهران 

والسلطات اإليرانية 
تعفو عن 22 ألف 
متظاهر محتجز

سلة أخبار

عشية زيارة وزير 
الخارجية األميركي أنتوني 

بلينكن الى إثيوبيا، 
شدد الرئيس املصري 

عبدالفتاح السيسي، أمس، 
على أن مصر ليس لديها 

أي فرصة لتحّمل نقص 
في إمدادات املياه من نهر 
النيل، بسبب سد النهضة 

اإلثيوبي، وجدد تمّسك 
بالده بضرورة التوقيع 

على اتفاق نهائي ملزم مع 
إثيوبيا والسودان بشأن 

ملء وتشغيل سد النهضة.
وعكست تصريحات 

السيسي تصاعدا في لهجة 
املسؤولني املصريني في 

األيام األخيرة، بالتزامن مع 
بدء أديس أبابا إجراءات 
امللء الرابع املنفرد لخزان 
السد خالل األشهر املقبلة.

السيسي: ال نتحمل 
أي نقص للمياه

عّبر الديوان امللكي املغربي، 
أمس، في بيان عن رفضه 

ملوقف حزب »العدالة 
والتنمية« اإلسالمي 

املعارض من تطبيع اململكة 
العالقات مع إسرائيل، 
واعتبر تدخل الحزب 

في السياسة الخارجية 
للمغرب، وهو أمر من 
اختصاص امللك، أمرًا 

مرفوضًا.
وانتقد الديوان امللكي 

بيانًا لألمانة العامة 
للحزب كانت قد أصدرته 
مطلع مارس الجاري بعد 

اجتماعها و«استهجنت 
فيه املواقف األخيرة لوزير 
الخارجية الذي يبدو فيها 

وكأنه يدافع عن الكيان 
الصهيوني في الوقت 

الذي يواصل فيه االحتالل 
اإلسرائيلي عدوانه«.

وجدد بيان الديوان »املوقف 
املبدئي والثابت للمغرب 
من القضية الفلسطينية« 

الذي »ال يخضع للمزايدات 
السياسية أو للحمالت 

االنتخابية الضيقة«. 
كما ذكر البيان أن 

»السياسة الخارجية 
للمملكة هي من اختصاص 
جاللة امللك، بحكم الدستور 
ويدبرها بناء على التوابث 

الوطنية واملصالح العليا 
للبالد، وفي مقدمتها 

قضية الوحدة الترابية«.
)الرباط ــ رويترز(

المغرب: انتقاد ملكي 
لـ »العدالة والتنمية«

أعلنت القوات األوكرانية 
ها 

ّ
والروسية أمس، أن

تخوض »معارك عنيفة« 
للسيطرة على وسط مدينة 
باخموت، التي تحّولت إلى 
رمز للمقاومة في مواجهة 

»الكرملني«.
وقال قائد القوات البرية 

األوكرانية أولكسندر 
سيرسكي إن »وحدات 

هجومية ملجموعة فاغنر 
تهاجم من عدة اتجاهات 

في محاولة الختراق دفاع 
قواتنا والتقّدم نحو أحياء 

الوسط«.
واعترف رئيس مجموعة 

فاغنر، يفغيني بريغوجني، 
ه على 

ُ
الذي يقاتل رجال

الخطوط األمامية، بأنه 
ما اقترب من وسط 

ّ
»كل

املدينة، ازدادت املعارك 
قسوة«، مؤكدًا ان »الوضع 

صعب للغاية، واألوكرانيني 
يقاتلون من أجل كل متر، 

ويلقون باحتياطات ال 
نهاية لها«.

معارك دامية للسيطرة 
على وسط باخموت

شي جينبينغ يتعهد ببناء جيش فوالذي
تايوان تتجهز لحصار وتستفسر من بكين عن اختفاء أحد جنودها

تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ 
أمــس، بالعمل على تعزيز األمــن القومي 
وتحديث الجيش لحماية السيادة وإعادة 
تــوحــيــد تـــايـــوان، الــتــي تخطط لتجهيز 
أسلحة للتعامل مع حصارها المرتقب 

خالل العام الحالي.
وفـــي خــطــابــه األول بــواليــتــه الثالثة 
ــنـــوات، قـــال الــرئــيــس  الــمــمــتــدة خــمــس سـ
الــصــيــنــي، فـــي خـــتـــام الـــــــدورة الــســنــويــة 
لمؤتمر الشعب الوطني، »علينا أن نعزز 
تحديث الدفاع الوطني والبناء العسكري 
بصورة شاملة، وأن نبني جيش الشعب 
 مــن الــفــوالذ، الــذي 

ً
 عظيما

ً
ليكون جــــدارا

يحمي بشكل فــّعــال الــســيــادة الوطنية 
واألمن ومصالح التنمية«.

وشدد شي، أمام نحو ثالثة آالف نائب 
ــــن هو  تجمعوا فــي قــصــر الــشــعــب، »األمـ
أســـاس التنمية، فــي حين أن االستقرار 

شرط أساسي لالزدهار«.

ووافــق مؤتمر الشعب هذا العام على 
زيـــادة اإلنــفــاق العسكري بنسبة 7.2%، 
 مـــن الـــزيـــادة 

ً
ــادة أعــلــى نــســبــيــا ــ وهــــي زيــ

المخطط لها في مجموع النفقات.
وفــــي جــــزء آخــــر مـــن خـــطـــابـــه، تــنــاول 
الرئيس الصيني خططه لـ«الوحدة« مع 
تايوان، كما انتقد »القوى الخارجية« التي 
ل فيها واألنشطة االنفصالية الرامية 

ّ
تتدخ

الستقالل الجزيرة.
وقال شي، على وقع التصفيق األكبر 
ــــالل الـــخـــطـــاب، »يـــجـــب عــلــيــنــا تنفيذ  خـ
االستراتيجية الشاملة للحزب لحل قضية 
تايوان في العصر الجديد، والتمسك بمبدأ 
الصين الــواحــدة وتــوافــق اآلراء الــذي تم 
التوصل إليه عام 1992، والعمل بفعالية 
على تعزيز التنمية السلمية للعالقات 

عبر المضيق«.
وشــدد الرئيس الصيني، الــذي تعهد 
 بالعمل على تعزيز االستقرار في 

ً
أيضا

هونغ كونغ وماكاو، على »المضي قدما 
بثبات في عملية إعـــادة توحيد تايوان 

مع الوطن األم«.
في هذه األثناء، تخطط تايوان لتجهيز 
أسلحة للتعامل مــع حصار مرتقب من 
الصين عام 2023، في استجابة نسبية 
ــوات رئــــيــــس الـــعـــمـــلـــيـــات الــبــحــريــة  ــ ــدعـ ــ لـ
األميركية األدميرال مايك جيلداي لجيش 
الــواليــات المتحدة لالستعداد الحتمال 
غــزو الجزيرة هــذا الــعــام وليس فــي عام 

.2027
ــلـــحـــصـــول عــلــى  وتـــســـعـــى تــــــايــــــوان لـ
معلومات من الصين بشأن جندي اختفى 
على جزيرة إردان األسبوع الماضي وظهر 
في البر الرئيسي، في حالة تقول، إنها قد 

.
ً
 محتمال

ً
تكون انشقاقا

وقال تشيو تاي سان، رئيس مجلس 
ــوان، إن  ــايــ ــؤون الـــبـــر الــرئــيــســي فـــي تــ ــ شـ
الــجــنــدي ثــبــت أنــــه مـــوجـــود فـــي الصين 

ومنظمة تايوانية شبه رسمية اتصلت 
بــالــســلــطــات الــصــيــنــيــة بـــشـــأن الـــحـــادث 
ونأمل أن تعلن عن التفاصيل في أقرب 

وقت ممكن.
إلى ذلك، انتقد رئيس الوزراء الصيني 
الجديد لي تشيانغ أمس »تطويق الصين 
وقمعها« من جانب الــواليــات المتحدة، 

 ألي أحد«.
ً
 أن ذلك »ليس مفيدا

ً
معتبرا

ــه، دعــا  ــي أول مــؤتــمــر صــحــافــي لــ وفــ
تشيانغ إلـــى زيــــادة الــتــعــاون بين بكين 
 أن أكــبــر قــوتــيــن في 

ً
وواشــنــطــن، مـــؤكـــدا

 
ً
 اقتصاديا

ً
 وثيقا

ً
العالم مرتبطتين ارتباطا

.
ً
وتجاريا

ــي بـــأن  ــرر تــشــيــانــغ اتــــهــــامــــات شــ ــ ــ وكـ
الــــواليــــات الــمــتــحــدة تــريــد مــنــع صــعــود 
الــصــيــن فـــي الــعــالــم مـــن خـــالل االحـــتـــواء 
والعزلة، لكنه استخدم نبرة تصالحية 
تجاه واشنطن مقارنة بالرئيس ووزير 

الخارجية شين جانغ.

وتوترت العالقات بين خالل األشهر 
 
ً
األخــيــرة جــراء إسقاط واشنطن منطادا

زعمت أن بكين تستخدمه للتجسس في 
مجالها الــجــوي، مما زاد مــن التوترات 
الناجمة عن مطالبات بكين بشأن تايوان 

من بين أمور أخرى.
ــتــــصــــادي، حــذر  وعـــلـــى الــصــعــيــد االقــ
شيانغ من أنه سيكون من الصعب على 
الصين أن تحقق هذه السنة هدفها للنمو 

البالغ »حوالي %5«، أحد أدنى مستويات 
النمو منذ عقود في القوة االقتصادية 
 أن« األمــــر 

ً
ــدا ــؤكــ ــم، مــ ــالـ ــعـ الــثــانــيــة فــــي الـ
سيتطلب الكثير من الجهود«.

وأكــــد الـــتـــزام الــصــيــن بحماية حقوق 
ــم الــقــطــاع  الــمــســتــثــمــريــن واســـتـــمـــرار دعــ
 إلى أن الشركات الخاصة 

ً
الخاص، مشيرا

ستتمتع ببيئة أفضل ومساحة أوســع 
للتنمية.

صينيون يتابعون، على حافلة، مؤتمر تشيانغ الصحافي أمس
)أ ف ب(

المصالحة السعودية - اإليرانية تتوسع وقد تشمل مصر واألردن
• بن فرحان: االتفاق ال يعني حل كل الخالفات  • طهران ترفض تكذيب واشنطن لـ »تبادل سجناء« وشيك

توسعت دائرة التفاهم 
اإليراني - السعودي على 

استعادة العالقات مع 
إعالن جزر المالديف أنها 

قررت استئناف العالقات مع 
طهران، التي ألمحت إلى 

احتمال اتخاذ خطوة مماثلة 
مع عمان والقاهرة، في حين 

أكد وزير الخارجية السعودي، 
فيصل بن فرحان، أن اتفاق 

المملكة مع الجمهورية 
اإلسالمية ال يعني حل كل 

الخالفات.

ــع دائـــــــرة  ــ ــــوسـ ــوة تـ ــ ــطـ ــ ــــي خـ فــ
التفاهم اإليــرانــي - الــســعــودي، 
ــة صـــيـــنـــيـــة،  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ الــــــــــذي تــــــم بـ
الـــجـــمـــعـــة الـــمـــاضـــيـــة، مــــن أجـــل 
اســـــــتـــــــعـــــــادة الـــــــعـــــــالقـــــــات بـــيـــن 
الــقــوتــيــن اإلقــلــيــمــيــتــيــن، أعلنت 
ــزر  ــــي جــ وزارة الــــخــــارجــــيــــة فــ
الــمــالــديــف، أمـــس، أن الحكومة 
ــعــــالقــــات  ــنــــاف الــ ــئــ ــتــ قـــــــــررت اســ
الدبلوماسية مع إيران، في حين 
قالت طهران أنها تسعى لعقد 

اتفاقات مع مصر واألردن.
وأضافت الــوزارة: »في ضوء 
التطورات اإليجابية والمشجعة، 
قررت جزر المالديف استئناف 
الــــعــــالقــــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــع 
جــمــهــوريــة إيـــــران اإلســـالمـــيـــة«، 
 
ً
والتي سبق أن قطعتها تضامنا

مــــع الـــمـــوقـــف الـــســـعـــودي عــقــب 
ات الــتــي تعرضت لها  االعـــتـــداء
ســفــارة وقنصلية الــريــاض في 

طهران ومشهد عام 2016.
ــارت إلــى أن حكومة جزر  وأشـ
المالديف ترحب باإلعالن الثالثي 
ــتـــرك لـــلـــســـعـــوديـــة وإيـــــــران  ــمـــشـ الـ
والصين عن التوصل إلــى اتفاق 
بــيــن الــــريــــاض وطــــهــــران، إلنــهــاء 
ــادة فتح  ــ الــقــطــيــعــة بــيــنــهــمــا، وإعــ

السفارتين خالل شهرين.

عمان والقاهرة
إلــى ذلــك، قــال المتحدث باسم 
ــة، نـــاصـــر  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــة اإليــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
كنعاني، في مؤتمر صحافي أمس 
»بالنظر لألجواء اإليجابية التي 
سادت بعد االتفاق مع السعودية 
هـــنـــاك احــتــمــال أن نــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق مــع دول أخــــرى بــمــا فيها 
ــر«. وكـــــان الــعــاهــل  األردن ومــــصــ
األردني الملك عبدالله الثاني قد 
اتهم، خالل استقباله وزير الدفاع 
 ،

ً
األميركي، لويد اوستين، أخيرا

مــيــلــيــشــيــات مـــقـــربـــة مــــن طـــهـــران 
بشن هجمات منتظمة على حدود 

المملكة.
ووصــف كنعاني مصر بأنها 
»دولة مهمة في المنطقة«. وأضاف 
ــه جــــرى لـــقـــاء عــابــر  الــمــتــحــدث أنــ
وإيــجــابــي بــيــن وزيــــر الــخــارجــيــة 
اإليراني، حسين أمير عبداللهيان، 
والــرئــيــس الــمــصــري عــبــدالــفــتــاح 
ــــالل قــمــة  الــســيــســي فــــي عـــمـــان خـ
»دول جــوار الــعــراق«، التي عقدت 
 أن هناك متابعة 

ً
، موضحا

ً
أخيرا

لتحسين العالقات، لكن العالقات 
الدبلوماسية طريق ذو اتجاهين، 

ويجب أن نرى الموقف المصري 
ــأن. وكــــان كــنــعــانــي قد  بــهــذا الـــشـ
ــات ســـابـــقـــة  ــحــ ــريــ ــي تــــصــ ــ ــفــــت فــ لــ
الشهر الجاري إلى أنه تم إجراء 
مفاوضات قنصلية بين البلدين، 
وتم االتفاق على استمرارها لحل 

القضايا العالقة بين الطرفين.

بن فرحان
ــر  ــ ــــي غــــضــــون ذلــــــــك، أكــــــد وزيـ فـ
الخارجية السعودي، األمير فيصل 
بــن فـــرحـــان، أن االتـــفـــاق مــع إيـــران 
»ال يعني حــل كــل الــخــالفــات بين 
الطرفين«، لكنه أوضح أن التفاهم 
على عودة العالقات الدبلوماسية 
ــبــــة الـــمـــشـــتـــركـــة لـــدى  ــد الــــرغــ ــؤكــ يــ
الــجــانــبــيــن بــحــل الـــخـــالفـــات عبر 

التواصل والحوار.
وقال فرحان، في أول تصريحات 
ــفــــاق  مـــطـــولـــة لــــه مـــنـــذ إعـــــــالن االتــ
السعودي - اإليراني، إنه يتطلع إلى 
 بناء على 

ً
لقاء نظيره اإليراني قريبا

ما تم االتفاق عليه. 
وأضاف: »نستعد الستئناف 
الـــعـــالقـــات الــدبــلــومــاســيــة بين 
بلدينا خالل الشهرين المقبلين، 

 أن 
ً
ومـــــن الــطــبــيــعــي مــســتــقــبــال

نتبادل الزيارات«. 
وأشار إلى أن االتفاق تم برعاية 
ووساطة الصين، بعد جوالت عدة 
من المباحثات على مدى العامين 
الـــمـــاضـــيـــيـــن فــــي كــــل مــــن الــــعــــراق 
ــدد عــلــى أن  ــ وســلــطــنــة عـــمـــان. وشـ
المملكة ماضية في مسار التهدئة 
 
ً
وخـــفـــض الــتــصــعــيــد اســـتـــشـــعـــارا
لــدورهــا ومسؤوليتها فــي تعزيز 
األمن واالستقرار اإلقليمي والدولي. 
وأعرب عن أمله في فتح صفحة 
ــران وتــعــزيــز آفـــاق  ــ جـــديـــدة مـــع إيــ
 
ً
الـــتـــعـــاون، بــمــا يــنــعــكــس إيــجــابــا
ي 

َ
على ترسيخ األمــن ودفــع عجلت

التنمية واالزدهار، ليس في بلدينا 
ــي الــمــنــطــقــة كــلــه.  ــل فــ فـــحـــســـب، بــ
وعـــن تشكيك الـــواليـــات المتحدة 
في »التزام طهران« بما تم إعالنه 
من بكين، رأى فرحان أن من أهم 
مقتضيات فتح صفحة جديدة مع 
إيران االلتزام بما تم االتفاق عليه 
بين الطرفين، ومما ال شك فيه أن 
مصلحة بلدينا والمنطقة تكمن في 
تفعيل مسارات التعاون والتنسيق 
المشترك والتركيز على أولويات 

التنمية بداًل من اعتبارات الهيمنة«.
وبــشــأن وصـــف البعض إعــالن 
بكين بأنه مثل »حبل إنقاذ« إليران 
الـــتـــي تــمــر بـــعـــدة أزمـــــــات داخــلــيــة 
وخارجية، أعرب الوزير السعودي 
عـــــن تـــمـــنـــيـــاتـــه إليــــــــــران بـــالـــخـــيـــر، 
 التعليق على االضطرابات 

ً
رافضا

واالحتجاجات التي تشهدها، لكنه 
شـــدد عــلــى قــلــق بــلــده مـــن أنشطة 
طــهــران الــنــوويــة، داعــيــا إيــاهــا إلى 
االلتزام بتنفيذ التعهدات الدولية، 
ومؤكدا االستمرار في التنسيق مع 

الحلفاء بهذا الشأن.

تشبث إيراني
إلـــــــى ذلـــــــــك، رفـــــــض الـــمـــتـــحـــدث 
باسم وزارة الخارجية اإليرانية، 
أمـــس، تكذيب الــواليــات المتحدة 
إلعـــالن وزيـــر الخارجية اإليــرانــي 
عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع 

واشنطن لتبادل السجناء.
ــانــــي إن الــــجــــانــــب  ــعــ ــنــ وقـــــــــل كــ
ــام تـــبـــادل  ــمــ ــإتــ األمــــيــــركــــي قـــبـــل بــ
ــراحـــل  ــمـ ــــي إحــــــــدى الـ ــاء فـ ــنـ الـــســـجـ
 عــن الــمــحــادثــات الــنــوويــة، 

ً
بــعــيــدا

 وجود »اتفاق مكتوب« بين 
ً
مؤكدا

الجانبين بخصوص هذا الملف.
وأكـــد اســتــعــداد طــهــران لتبادل 
 إن »المشكلة الفنية 

ً
السجناء، قائال

للجانب األميركي في هذا الصدد 
تتعلق بهم«.

واعتبر کنعاني أنه »إذا تعامل 
الجانب األميرکي مع ملف تبادل 
الــســجــنــاء بــواقــعــيــة فــمــن الممکن 
حسمه کقضية إنسانية بالكامل«.

غير أنه اشترط تقديم الجانب 
األمــيــركــي ضمانات قبل التوقيع 
على أي اتفاق جديد بشأن تبادل 
الــســجــنــاء، مــشــيــرا إلـــى مــا وصفه 
بـــ »الــســجــل السيئ لواشنطن في 
االلــتــزام باالتفاقيات والتفاهمات 

السابقة«.
وكانت تقارير إيرانية، قد ذكرت 
األسبوع الماضي، أنه تم التوصل 
التفاق لتبادل األسرى مع واشنطن، 
مقابل اإلفراج عن 7 مليارات دوالر 
من أموال النفط اإليرانية المجمدة 
فــــي كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بــمــوجــب 

العقوبات األميركية. 
من جانب آخر، وصف الرئيس 
اإليراني إبراهيم رئيسي اتفاقيات 
تــعــاون تــم توقيعها مــع الرئيس 

البيالروسي ألكسندر لوكاشينكو 
فـــي طـــهـــران أمــــس، بــأنــهــا مــثــمــرة، 
 عن استعداد طهران لوضع 

ً
معربا

خبراتها خــالل السنوات األخيرة 
في خدمة مينسك. وقــال رئيسي، 
خالل مؤتمر مع لوكاشينكو عقب 
توقيع خريطة تعاون مشتركة بين 
البلدين، »نأمل أن نخطو خطوات 
جــيــدة فــي تــطــويــر الــعــالقــات بين 

البلدين«.
 »إيران تعتزم توسيع 

َ
وأضاف أن

العالقات الثنائية مع بيالروس«.

إطالق اآلالف
على صعيد منفصل، قرر رئيس 
السلطة القضائية اإليرانية، غالم 
ــئــــي، الــعــفــو  حــســيــن مــحــســنــي أجــ
عــن 22 ألـــف شــخــص شـــاركـــوا في 
االحتجاجات المناهضة للحكومة 
التي اندلعت في سبتمبر الماضي 
بعد مقتل الشابة مهسا أميني عقب 
احتجازها من قبل الشرطة، بسبب 
مخالفتها لقواعد ارتــداء الحجاب 
اإللزامي. وقال أجئي: »جرى حتى 
اآلن العفو عن 82 ألفا، بينهم 22 ألفا 

شاركوا في االحتجاجات«.

 لوكاشينكو لدى وصوله إلى المقر الرئاسي في طهران أمس )إرنا(
ً
رئيسي مصافحا

ك األخير بترشيح فرنجية ك األخير بترشيح فرنجيةلبنان: لقاء إيجابي بين البخاري وبري رغم تمسُّ لبنان: لقاء إيجابي بين البخاري وبري رغم تمسُّ
• بيروت - منير الربيع

طــغــى الـــتـــفـــاؤل الــســيــاســي عــلــى الــســاحــة 
اللبنانية، إذ كانت بــدايــة األســبــوع منطلقا 
لسلسلة تــحــركــات سياسية ودبــلــومــاســيــة، 
أبرزها زيارة السفير السعودي وليد البخاري 
لعين التينة، للقاء رئيس مجلس النواب نبيه 
بري، والتي تبعتها زيارة للسفيرة األميركية 

دوروثي شيا.
كما زار رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب 
ميقاتي الصرح البطريركي في بكركي، والتقى 
البطريرك الماروني بشارة الراعي، قبل مغادرته 
إلــى الفاتيكان غــدا للقاء البابا فرنسيس. ومن 
بكركي عّبر ميقاتي عن تفاؤله معتبرا أن »ربيع 
لبنان قريب ببركة البطريرك الراعي«. وهو موقف 
 بــأن ميقاتي يــعــّول على االتفاق 

ً
فّسر سياسيا

اإليـــرانـــي ـ الــســعــودي، وانــعــكــاســه إيــجــابــا على 
الساحة اللبنانية.

وباالرتكاز إلى تفاؤل ميقاتي، فإن شخصيات 
سياسية متعددة أيضا تعّبر عن تفاؤلها بقرب 
الـــوصـــول إلـــى تــســويــة فـــي لــبــنــان، بينما هناك 
جهات أخرى تعتبر أن هذه الرهانات فيها شيء 
من المبالغة، ألن نتائج االتفاق تحتاج إلى مزيد 
مــن الــوقــت حتى تظهر أو تنعكس على الملف 
اللبناني، السيما أن كــل طــرف سياسي ال يــزال 
على موقفه، ولم يبد أي استعداد لتقديم التنازل 
المطلوب، وسط استمرار بكركي في البحث مع 
القوى المسيحية حول كيفية التوافق على مرشح 
فيما بينهم، أو من خالل الدعوة إلى عقد اجتماع 
للنواب المسيحيين للبحث في االتفاق على عدد 

من األسماء لترشيحها لرئاسة الجمهورية.
وبالنسبة إلــى زيـــارة البخاري لعين التينة، 

كشفت مصادر متابعة أنها كانت إيجابية من 
حيث اإلصرار السعودي على التواصل مع رئيس 
مجلس الــنــواب، والتعويل على دوره في سبيل 
التقريب بوجهات النظر بين القوى المختلفة، 
إضافة إلــى حرصه على عالقات لبنان العربية 
والخليجية ومــع السعودية بالتحديد. أمــا في 
المضمون فكشفت مصادر متابعة أن البخاري 
أبلغ بري بالموقف السعودي نفسه حيال المقاربة 
لالنتخابات الــرئــاســيــة، وتــؤكــد المعلومات أن 
المعايير السعودية والثوابت ال تزال على حالها، 
وهي تتعلق بضرورة إيجاد تسوية تحظى بثقة 
المجتمع الــدولــي، وخصوصا أنــه بعد االتفاق 
اإليراني - األميركي ال بّد من إنجاز تسوية متوازنة 
في لبنان ال يكون فيها أي فريق مستشعرا غلبته 
على حساب الفريق اآلخر، والمضمون األساسي 
لهذا الموقف هو أن معركة رئاسة الجمهورية ال 

تتعلق باألشخاص، وبالتالي ال يمكن انتخاب 
شخص محسوب على طرف سياسي في مواجهة 

الطرف اآلخر.
وأضافت المصادر أن بري كان متفهما لرؤية 
السفير السعودي، لكنه بقي على موقفه أيضا 
لناحية تــرشــيــح سليمان فــرنــجــيــة، معتبرا أن 
رئيس تيار الــمــردة قـــادر على الــتــواصــل مــع كل 
الدول العربية واألجنبية، ويتمتع بعالقات جيدة 
مع القوى السياسية على الساحة اللبنانية، كما 
أن لديه حيثية وطنية ووصله يؤدي إلى التخفيف 
مــن حـــدة الــتــوتــر الطائفي أو الــمــذهــبــي، واألهـــم 
أنــه يلتزم باتفاق الطائف، ولــن يكون بعيدا عن 
الدول العربية ال بل من موقعه سيكون قادرا على 
تحصيل مكاسب من األطراف المختلفة، وعمليا 
كـــان الــلــقــاء مناسبة الســتــعــراض الــوضــع العام 
وتقديم كل طرف لرؤيته وموقفه، فيما سيكون 

الوقت كفيال بإحداث تقارب، وال تخفي المصادر 
المتابعة أن المسألة تحتاج إلى مزيد من الوقت.

ــان حــــاضــــرا أيــــضــــا فــي  ــ الـــمـــلـــف الـــلـــبـــنـــانـــي كــ
ــر الخارجية السعودية  اجتماعات عقدها وزيـ
األســــبــــوع الـــفـــائـــت فــــي بــــاريــــس، وتـــحـــديـــدا مع 
وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، ومع 
المستشار في الرئاسة الفرنسية باتريك دوريل، 
وهــو المكلف بـــإدارة الملف اللبناني، وحسبما 
تكشف مصادر متابعة فــإن اللقاء كــان واضحا 
لجهة التشديد السعودي على الموقف من لبنان، 
ورفض مسألة المقايضة التي تطرحها باريس 
بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وشدد 
وزير الخارجية السعودي على ضرورة التقارب 
بين اللبنانيين على ما ستكون فيه مصلحة عليا 

للبنان وليس مصلحة ألطراف سياسية.
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فرنسا تقترب من تجاوز روسيا كثاني مصدر لألسلحة
ــا  ــيـ ــا مــــن إزاحــــــــة روسـ ــتـــرب فـــرنـــسـ ــقـ تـ
كثاني أكبر مصدر لألسلحة في العالم 
بــعــد الــواليــات الــمــتــحــدة، بــعــد أن زادت 
مبيعاتها بشكل كبير خــالل السنوات 
ــيــــات مــعــهــد  األخـــــــيـــــــرة، بــــحــــســــب مــــعــــطــ

ستوكهولم الدولي ألبحاث السالم.
ويــشــيــر تــقــريــر الــمــعــهــد الـــدولـــي إلــى 
أن الــــمــــورديــــن الـــفـــرنـــســـيـــيـــن يـــمـــكـــن أن 
يـــــتـــــجـــــاوزوا مـــنـــافـــســـيـــهـــم الـــــــــروس فــي 
ــاع  ــفـ ــن الــــزمــــن، مـــع االرتـ غـــضـــون عــقــد مـ
الكبير المسجل في مبيعات فرنسا من 
األسلحة، والصفقات التي أبرمتها مع 
دول فــي آســيــا وأوقــيــانــوســيــا والــشــرق 
ــمـــس  ــخـ ــوات الـ ــ ــنــ ــ ــســ ــ األوســــــــــــط خــــــــالل الــ

الماضية.
وبــلــغــت حــصــة بــاريــس مــن صـــادرات 
األسلحة في العالم 11 في المئة خالل 
الــفــتــرة مـــن 2018 إلــــى 2022، مــســجــلــة 
ارتــفــاعــا بــنــســبــة 44 فــي الــمــئــة، مــقــارنــة 
بالفترة بين عامي 2013 و2017، وكانت 

الهند وقطر ومصر أكبر عمالئها.
في المقابل، انخفضت حصة روسيا 
من صــادرات األسلحة العالمية بنسبة 
31 في المئة؛ من نسبة مبيعات تصل 
إلى 22 في المئة قبل 2017 إلى 16 في 
المئة خالل السنوات الخمس الماضية، 
بــحــســب األرقــــام الــتــي نــقــلــتــهــا صحيفة 

الغارديان عن معهد ستوكهولم.
ويــأتــي تــراجــع الـــصـــادرات الــروســيــة في 
السنوات الثالث الماضية، بعد انخفاض 
مبيعاتها إلى كل من الصين ومصر، بعد 
أن كانت بكين والقاهرة من أكبر أسواقها، 

.)Sipri( وفقا لتحليل معهد أبحاث السالم

ويوضح الباحث في المعهد، سيمون 
ــن الــــمــــرجــــح أن  ــ ــه »مــ ــ تــــي ويــــزيــــمــــان، أنــ
يــواصــل غـــزو أوكــرانــيــا تــقــلــيــص نسبة 
صادرات األسلحة الروسية«، الفتا إلى 
ــداد  ــة إلمـ ــويـ أن »روســـيـــا ســتــعــطــي األولـ
قــواتــهــا الــمــســلــحــة، مــع انــخــفــاض طلب 
الـــــدول األخـــــرى بــســبــب قـــيـــود الــتــجــارة 

المفروضة عليها«.
ــذا الـــجـــانـــب، رجـــحـــت صــحــيــفــة  فـــي هــ
الغارديان أن مصر على سبيل المثال، 
ألــغــت طــلــبــيــة كــبــيــرة لــمــقــاتــالت روســيــة 
عام 2022، بسبب ضغوط من الواليات 
الــمــتــحــدة، بينما أصــبــحــت الــصــيــن أقــل 
اعتمادا على واردات موسكو مع زيادة 
ــتـــاج الــمــحــلــي لــألســلــحــة الــرئــيــســيــة  اإلنـ

المتقدمة.
ــائـــرات  ــانــــت الـــطـ ــقـــريـــر: »كــ ــتـ ويـــضـــيـــف الـ
الــمــقــاتــلــة والــمــروحــيــات الــقــتــالــيــة مــن بين 
صادرات األسلحة الروسية الرئيسية منذ 
عام 1992، وسلمت ما مجموعه 328 منها 
بــيــن 2018 و2022، حــيــث شــكــلــت 40 في 
ــادرات األسلحة الــروســيــة في  المئة مــن صـ
هــذه الفترة، غير أن مجموعة من طلبيات 
ــم تــعــلــيــقــهــا خـــالل  ــة الـــرئـــيـــســـيـــة تــ ــلـــحـ األسـ

السنوات األخيرة.
فــي ســيــاق مــتــصــل، أفـــاد المعهد بــأن 
الــــدول األوروبـــيـــة عــــززت وارداتـــهـــا من 
األسلحة الرئيسية بنسبة 47 في المئة 
بالسنوات الخمس السابقة لعام 2022، 
كما ارتــفــعــت حصة الــواليــات المتحدة 
من صــادرات األسلحة العالمية من 33 
في المئة إلى 40 في المئة، ودفع الغزو 
ــيـــا الـــــدول األوروبـــيـــة  الـــروســـي ألوكـــرانـ

إلى السعي الحثيث لتعزيز دفاعاتها، 
بحسب »رويترز«. 

في هذا الجانب يوضح تي ويزيمان 
ــه »رغــــم انــحــســار نــقــل األســلــحــة على  أنـ
مستوى العالم، فإن انتقالها إلى أوروبا 
زاد كثيرا بسبب التوترات بين روسيا 

ومعظم الدول األوروبية«.

ويـــــــقـــــــصـــــــد الــــــمــــــعــــــهــــــد بـــــاألســـــلـــــحـــــة 
الــرئــيــســيــة الــطــائــرات والــســفــن الحربية 
ــابــــات والـــمـــدفـــعـــيـــة والـــصـــواريـــخ  ــدبــ والــ
ومــخــتــلــف مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــثــقــيــلــة، 
مــبــيــنــا أن الـــــدول األوروبــــيــــة فـــي حــلــف 
شمال األطلسي، الــذي تقوده الواليات 
المتحدة، عززت وارداتها من األسلحة 

ــة بــفــتــرة  ــارنـ ــقـ بــنــســبــة 65 فــــي الـــمـــئـــة مـ
األعوام الخمسة السابقة.

وتــــبــــقــــى الــــــواليــــــات الــــمــــتــــحــــدة أكـــبـــر 
مصدر لألسلحة خــالل العقود الثالثة 
الــمــنــصــرمــة تــلــيــهــا روســــيــــا، وارتــفــعــت 
صــــــادرات األســـلـــحـــة األمـــيـــركـــيـــة 14 فــي 
الــمــئــة، مـــن عـــام 2013 إلـــى عـــام 2017، 

وتمثل الواليات المتحدة 40 في المئة 
من صادرات األسلحة العالمية.

وعــلــى الــرغــم مــن أن انــتــقــال األسلحة 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم تـــراجـــع 5.1 فــي 
الــمــئــة، حـــذر الــمــعــهــد فـــي 2022 مـــن أن 
الترسانة النووية العالمية ستنمو على 

األرجح خالل السنوات المقبلة.

مقاتلة رافال إم فرنسية

انتخابات تركيا: إردوغان يتراجع 10 نقاط أمام كليشدار أوغلو
الرئيس التركي يسعى إلى التحالف مع أحزاب إسالمية هامشية بينها »حزب الله« ويخاطر بـ »مواجهة ثقافية«

تقدم مرشح المعارضة التركية 
للرئاسة، كمال كليشدار أوغلو، 

على الرئيس رجب طيب 
إردوغان قبل انتخابات 14 

مايو، التي يرى كثيرون أنها 
األكثر أهمية في تاريخ تركيا.

أظـــهـــرت اســتــطــالعــات رأي 
جديدة أن مرشح المعارضة 
ــال  ــمـ ــة لــــلــــرئــــاســــة، كـ ــيــ ــركــ ــتــ الــ
كليشدار أوغــلــو، يتقّدم على 
الرئيس رجب طيب إردوغان 
بأكثر من 10 نقاط مئوية قبل 
االنتخابات المقررة في مايو.
ظهر استطالعات الرأي 

ُ
وت

ـــل الــمــعــارضــة 
ّ
ــا أن تـــكـــت أيـــضـ

الـــــذي ُيـــطـــلـــق عــلــيــه »تــحــالــف 
األمـــــــــــــــــة« يــــــتــــــقــــــدم الـــــســـــبـــــاق 
ــارق 6 نــقــاط  ــفــ الـــبـــرلـــمـــانـــي بــ
عــلــى األقـــل عــن حـــزب الــعــدالــة 
ــان  ــ والــتــنــمــيــة بــزعــامــة إردوغـ
وحـــــلـــــفـــــائـــــه. ومــــــــــــــازال حــــزب 
الشعوب الديموقراطي المؤيد 
لألكراد محققا نسبة مريحة 

تزيد على 10 في المئة.
ويواجه إردوغــان التحدي 
األكبر لحكمه القائم منذ 20 
عـــامـــا، بــعــد تـــراُجـــع شعبيته 
خــــالل أزمـــــة غــــالء الــمــعــيــشــة، 
بــيــنــمــا يــعــيــد ضــحــايــا زلــــزال 
الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي الـــنـــظـــر فــي 
والئــــــهــــــم فــــــي مــــعــــاقــــل حــــزب 

العدالة والتنمية السابقة.
ولن تحدد االنتخابات فقط 
من سيقود تركيا، لكن أيضا 
طريقة حكمها والوجهة التي 
سيسلكها اقتصادها، والدور 
الــــذي قـــد تــلــعــبــه فـــي تخفيف 
حــــدة الـــصـــراعـــات بــأوكــرانــيــا 

والشرق األوسط.
وقــــــال الـــرئـــيـــس الـــمـــشـــارك 
ــر  ــ ــاطـ ــ ــخـ ــ ــمـ ــ الســـــــــتـــــــــشـــــــــارات الـ
السياسية فــي شركة تينيو، 
ولفانجو بيكولي، إن تحالف 
األمة بحاجة إلى تقديم جبهة 
مــــوحــــدة وإقــــنــــاع الــنــاخــبــيــن 
بخطة مــحــددة للحفاظ على 
ــرة  ــتـ ــفـ ــه فـــــي الـ ــفـ ــلـ زخــــمــــهــــم خـ

السابقة على االنتخابات.
ــرز«: »مـــجـــرد  ــ ــتــ ــ ـــ »رويــ ــال لــ ــ وقــ
إلــقــاء الــلــوم عــلــى إردوغـــــان في 
ــا هـــو خـــاطـــئ بــتــركــيــا لن  ــل مـ كـ
ــات  ــابــ ـــتــــخــ يـــحـــســـم األمـــــــــــر. االنـ
السابقة أظهرت أن أداء إردوغان 
ــمـــــالت  ــ ــــحـ ــي فــــــــي الـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ
االنــتــخــابــيــة، لــكــن تــصــريــحــاتــه 
في اآلونة األخيرة تشير إلى أنه 
ربــمــا فقد لمسته الــتــي تحظى 
بالشعبية وقدرته على التواصل 

مع الناخبين«.

ــلـــرأي  وأظــــهــــر اســـتـــطـــالع لـ
نــــــشــــــرتــــــه شــــــــركــــــــة أكــــــســــــوي 
ريــســيــرش الــبــحــثــيــة الــتــركــيــة 
ــــت، وأجـــــــــــرى فــي  ــبـ ــ ــــسـ يـــــــوم الـ
الثامن من مارس أن كليشدار 
ــو الــــــذي أعـــلـــن تــحــالــف  ــلــ أوغــ
الــمــعــارضــة أنــــه مــرشــحــه في 
الــســادس مــن مـــارس الــجــاري 
حقق نسبة تأييد تبلغ 55.6 
بالمئة، متقدما على إردوغان 
الذي حقق نسبة تأييد بلغت 

44.4 في المئة.
ــر االســــــتــــــطــــــالع أن  ــ ــ ــهـ ــ ــ وأظـ
تــكــتــل الـــمـــعـــارضـــة الــرئــيــســي 
حــصــل عــلــى 44.1 فـــي الــمــئــة 
مــــن الـــتـــأيـــيـــد، وحـــصـــل حـــزب 
الشعوب الديموقراطي على 
10.3 بالمئة، في حين حصل 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ حــــــــزب الــ
وحليفه حزب الحركة القومية 

على 38.2 بالمئة.
وأظــــهــــر اســـتـــطـــالع أجـــرتـــه 
شــــركــــة ألـــــف ريـــســـيـــرش بــيــن 
يومي الــســادس والسابع من 
مـــارس أن التأييد لكليشدار 
أوغـــلـــو بــلــغ 55.1 فـــي الــمــئــة، 
وســـجـــل الـــتـــأيـــيـــد إلردوغـــــــان 
ــقـــق حـــزب  44.9 بـــالـــمـــئـــة. وحـ
الــشــعــب الــجــمــهــوري بــزعــامــة 
كليشدار أوغلو تأييدا أكبر، 
مــســجــال 31.8 فـــي الــمــئــة من 
الـــتـــأيـــيـــد، وجــــــاء فــــي أعــقــابــه 
ــة والـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــدالــ ــ ــعــ ــ حــــــــزب الــ

مسجال 31 في المئة.
وأظهر االستطالع أن كتلة 
المعارضة الرئيسية حصدت 
43.5 فــي الــمــئــة مــن الــتــأيــيــد، 
بينما حصل حــزب الشعوب 
الــديــمــوقــراطــي على 11.3 في 
المئة. وحصل حــزب العدالة 
ــة وحــــــــزب الـــحـــركـــة  ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ
الــــقــــومــــيــــة مــــعــــا عــــلــــى 37.5 

بالمئة.
وأظــــهــــر مـــعـــهـــد بـــوتـــســـدام 
لـــألبـــحـــاث الــتــطــبــيــقــيــة )بــيــار 
ـــرش( احـــــتـــــمـــــال فــــوز  ــ ــيـ ـــ ــسـ ـــ ريـ
كليشدار أوغلو بنسبة 57.1 
ــراجــــع  ــا تــ ــنـــمـ ــيـ فـــــي الــــمــــئــــة، بـ

إردوغان إلى 42.9 في المئة.
ويــســعــى الــرئــيــس الــتــركــي 
ــــم  ــــى دعـ ــلـ ــ إلــــــــى الـــــحـــــصـــــول عـ
األحزاب اإلسالمية الصغيرة 
الــهــامــشــيــة فــــي االنـــتـــخـــابـــات 

المقبلة، في محاولة لتوسيع 
قاعدته المحافظة، ويخاطر 
ــهـــات ثــقــافــيــة  بـــحـــدوث مـــواجـ
حــــول الـــديـــن وحـــقـــوق الــمــرأة 
مـــع الــمــعــارضــة ذات الــتــوّجــه 

العلماني.
ــيـــس حـــزب  ــائـــب رئـ ــال نـ ــ وقــ
العدالة والتنمية الحاكم، علي 
ــافــــوز، أمـــــس، »لــقــد  إحـــســـان يــ
أجـــريـــنـــا اتــــصــــاالت مـــع حــزب 
هدى بار )حزب الهدى(، وآمل 
ــاء مـــن الــعــمــل  ــهـ ــتـ أن يــتــم االنـ
فــي وقــت قصير«، مضيفا أن 
»المحادثات جارية أيضا مع 

حزب الرفاه الجديد«.
ويـــقـــول مـــوقـــع حــــزب هــدى 
بــــــــــار عـــــلـــــى اإلنـــــــتـــــــرنـــــــت إنـــــه 
يرغب فــي قطع الــعــالقــات مع 
إســرائــيــل، ومــنــع الــســويــد من 

االنـــضـــمـــام إلــــى حــلــف شــمــال 
ــلـــســـي )الــــنــــاتــــو(، بــســبــب  األطـ
حرق نسخة من القرآن الكريم.

ــن قــبــل  ــ ــــزب مـ ــــحـ وأســـــــس الـ
أشخاص مرتبطين بجماعة 
حزب الله المتشددة الموالية 
لألكراد، والتي ال تمّت بصلة 
إلــى الجماعة اللبنانية التي 

تحمل االسم نفسه.
ويقول حزب الرفاه الجديد، 
بــزعــامــة فــاتــح أربـــكـــان )نــجــل 
أول رئـــيـــس وزراء إســـالمـــي 
ـــم إردوغـــــان 

ّ
فـــي تــركــيــا ومـــعـــل

السابق نجم الــديــن أربــكــان(، 
إنه يسعى إلى نظام تعليمي 
يــعــطــي األولـــويـــة لــلــروحــانــيــة 

بقدر المعرفة العلمية.
ــــاج إردوغــــــــــــان  ــتـ ــ ــــحـ وقــــــــد يـ
إلـــى أصــواتــهــم بــاالنــتــخــابــات 

المقررة في 14 مايو للتغلب 
عـــلـــى أكــــبــــر تـــجـــّمـــع ألحــــــزاب 
ــة عـــلـــى اإلطــــــــالق،  ــعــــارضــ ــمــ الــ
والــتــي تتبنى إلـــى حــد كبير 
قــيــم الــجــمــهــوريــة الــعــلــمــانــيــة 
وتــنــتــقــد تــــزايــــد الـــعـــنـــف ضــد 
ــرأة ومــجــتــمــع الــمــثــلــيــيــن  ــمــ الــ
ــا تـــولـــى فــيــهــا  خــــالل 20 عـــامـ

إردوغان مقاليد السلطة.
ــر، أعــلــنــت  ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
ــوارئ  ــ ــطـ ــ إدارة الـــــكـــــوارث والـ
)آفـــــــــاد( تــــعــــّرض مـــنـــاطـــق فــي 
ــيـــة  ــــــي هـــــاتـــــاي ومـــالطـ

َ
واليــــــت

جــنــوبــي تــركــيــا لــثــالث هـــزات 
أرضــيــة جــديــدة صــبــاح أمــس 
ــا إلــــــــى 4.7  ــ ــهـ ــ ــــدتـ وصـــــلـــــت شـ
درجات على مقياس ريختر.

ــاد«، فــي بــيــان، أن  وذكـــرت »آفــ
مــنــطــقــة حــصــة الــتــابــعــة لــواليــة 

هــاتــاي تــعــّرضــت لــهــزة أرضــيــة 
ــات عـــلـــى عــمــق  ــ ــ بـــقـــوة 4.7 درجـ
11.52 كــيــلــومــتــرا تــحــت سطح 

األرض.
كــــــمــــــا تـــــــعـــــــّرضـــــــت مـــنـــطـــقـــة 
بوتورغة التابعة لوالية مالطية 
ــن االولــــــــى  ــيــ ــتــ ــيــ لــــهــــزتــــيــــن أرضــ
بــقــوة 4.5 درجــــات وعــلــى عمق 
8 كــيــلــومــتــرات، والــثــانــيــة بقوة 
ــلــــى عـــمـــق 10  4.5 درجــــــــات وعــ

كيلومترات.
وفي 6 فبراير الماضي، ضرب 
جــنــوب تــركــيــا وشــمــال ســوريــة 
زلــزاالن بقوة 7.7 و7.6 درجــات 
على مقياس ريختر، وتبعتهما 
آالف الهزات االرتدادية العنيفة.
وأودت الــكــارثــة، الــتــي كــان 
مركزها والية قهرمان مرعش، 
ــرات اآلالف مــن  ــ ــشـ ــ بـــحـــيـــاة عـ

 
ً
ــارا ــ ـــفـــت دمــ

ّ
ــل ــــاص، وخـ ــخـ ــ األشـ

 فـــي 11 واليـــة 
ً
 ضــخــمــا

ً
ــا ــاديـ مـ
تركية.

 وفي تصريحات من مركز 
ــــوارث فــــي واليــــة  ــكـ ــ مــتــابــعــة الـ
مالطية، أعلن وزيــر الداخلية 
ــان صـــــويـــــلـــــو، أمــــــس،  ــمــ ــيــ ــلــ ســ
 و448 

ً
تسجيل وفــــاة 48 ألــفــا

شخصا جـــراء كــارثــة الــزلــزال 
المزدوج، بينهم 6 آالف و660 

هم من السوريين.
ّ
أجنبيا ُجل

وأكــــــــد اســــتــــمــــرار الـــجـــهـــود 
لحل مشكلة اإليـــواء بالنسبة 
ــتـــضـــرريـــن مـــــن الــــــزلــــــزال،  ــلـــمـ لـ
مــؤكــًدا االنــتــهــاء مــن إقــامــة 21 
ألف منزل مسبق التجهيز من 
ا و585 مخصصة 

ً
أصل 115 ألف

إقامتها في منطقة الزلزال.

 إلى أنصاره في هاتاي أمس األول )رويترز(
ً
إردوغان متحدثا

اتفاق الغواصات يهيمن على قمة ثالثي »أوكوس«
الــتــقــى الــرئــيــس األمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
أمس، رئيَسي وزراء أستراليا وبريطانيا 
فــي قــاعــدة بحرية بكاليفورنيا، مــن أجل 
إعالن مرتقب عن اتفاق مرتبط بغواصات 
نووية يهدف لجلب االستقرار إلى منطقة 
آسيا والمحيط الهادئ في مواجهة صعود 

الصين.
وانضم رئيس الوزراء األسترالي أنتوني 
ألبانيزي ونظيره البريطاني ريشي سوناك 
إلــى بــايــدن فــي الــقــاعــدة الــواقــعــة فــي سان 
دييغو، بعد 18 شهرا على تشكيل البلدان 
الثالث تحالف »أوكوس« AUKUS مع هدف 
رئيسي يقوم على ضم أستراليا إلى صف 
القوات البحرية التي تملك غواصات تعمل 

بالطاقة النووية.

وبينما استبعدت أستراليا نشر أسلحة 
ذرية، فإن شراءها لمراكب تعمل بالطاقة 
ــــي دورهــــــا  ــّوال فـ ــ ــــحـ ــيـــحـــدث تـ ــنــــوويــــة سـ الــ
فـــي مـــشـــروع بــقــيــادة الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
للمحافظة على مــيــزان الــقــوة الــقــائــم منذ 

عقود في منطقة الهادئ.
وبحسب وسائل إعالم أميركية، سيعلن 
بايدن خطة طويلة األمد ومتعددة المراحل 
من شأنها أن تجعل أستراليا شريكا كامال 
في التكنولوجيا النووية األميركية السرية 
لــلــغــايــة، الــتــي كــثــيــرا مـــا كــانــت حليفتها 
التاريخية بريطانيا الشريك الوحيد فيها.

ــل إلـــــــى خــمــس  ــا يــــصــ ــ ــع مــ ــيــ ــم بــ ــتــ ــيــ وســ
غواصات أميركية من فئة فيرجينيا تعمل 
بالطاقة النووية إلى أستراليا خالل العقد 

المقبل، وفق ما أفادت »واشنطن بوست«. 
وســتــبــدأ أســتــرالــيــا وبــريــطــانــيــا بــعــد ذلــك 
الــعــمــل عــلــى نـــمـــوذج جـــديـــد لــلــغــواصــات 
باستخدام تكنولوجيا دفع أميركية يطلق 
عليها »إس إس إن-أوكوس« يتوقع أن يتم 

تسليمها في العقد الرابع من األلفية.
وبينما ستحتاج الخطة سنوات لتثمر، 
ــل ذلـــك تــحــّوال طــمــوحــا مــن أســتــرالــيــا 

ّ
يــمــث

والواليات المتحدة في ظل المخاوف من 
التوسع السريع للقوة العسكرية الصينية 
بــمــا فــي ذلـــك بــنــاء بكين ألســطــول بحري 
مــتــطــور وتــحــويــل جــــزر اصــطــنــاعــيــة إلــى 

قواعد بحرية.
ســجــال دبــلــومــاســي مـــع فــرنــســا- سبق 
ألستراليا أن كانت في طريقها الستبدال 

أسطولها الحالي المتهالك من الغواصات 
الــعــامــلــة بـــالـــديـــزل بــمــجــمــوعــة غـــواصـــات 
فــرنــســيــة تــعــمــل بــشــكــل تــقــلــيــدي فـــي إطـــار 

صفقة بقيمة 66 مليار دوالر.
ــــالن كــانــبــيــرا الــمــفــاجــئ أنــهــا  ــار إعـ ــ وأثــ
ستتخلى عن االتفاق، وتدخل في »أوكوس« 
ســجــاال حـــادا بشكل غــيــر مــعــهــود لــم يــدم 
ــثـــالثـــة مــــن جــهــة،  طـــويـــال بـــيـــن الـــبـــلـــدان الـ

وحليفتها فرنسا من جهة أخرى.
وتسعى أستراليا حاليا لالعتماد على 
الـــواليـــات الــمــتــحــدة الــمــتــفــوقــة فـــي مــجــال 
التكنولوجيا والحقا، الغواصات األميركية 
الــبــريــطــانــيــة الــــقــــادرة عــلــى الـــبـــقـــاء تحت 
سطح البحر لفترات غير محدودة وإطالق 

صواريخ كروز قوية.

وبـــالـــمـــقـــارنـــة مـــع الـــغـــواصـــات مـــن فئة 
»كولينز« التي ستتخلى عنها أستراليا، 
فإن تلك من فئة »فيرجينيا« أطول بمّرتين 
ــن أفــــراد  ويــمــكــنــهــا حــمــل 132 شــخــصــا مـ

الطاقم بدال من 48.
ورغـــــــم أن أســـتـــرالـــيـــا تــســتــبــعــد شــــراء 
رت الصين 

ّ
أسلحة نووية خاصة بها، حذ

مــن أن »أوكــــوس« تخاطر بــإشــعــال سباق 
همت الدول الثالث بالتسبب في 

ّ
ح وات

ّ
تسل

انتكاسة في جهود منع االنتشار النووي.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية 
ماو نينغ للصحافيين في بكين: »نحض 
الــــواليــــات الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
وأستراليا على التخلي عن عقلية الحرب 
ــفـــري  ــة الــــــصــــــراع الـــصـ ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ ــاردة ومـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الـ

واإليفاء بااللتزامات الدولية بنية سليمة 
والقيام بمزيد من األمور المواتية للسلم 

واالستقرار اإلقليميين«.
ــم الــرئــيــس  ــهــ ــ

ّ
واألســـــبـــــوع الـــمـــاضـــي، ات

الصيني شي جينبينغ الواليات المتحدة 
جاه »االحتواء 

ّ
بقيادة الجهود الغربية بات

والتطويق والكبت الكامل للصين«.
لكن واشنطن تشير إلى أن بكين تثير 
مخاوف بلدان في منطقة آسيا والهادئ 
عبر تهديداتها بغزو تايوان التي تتمتع 
بحكم ديــمــوقــراطــي، إضــافــة إلــى تأكيدها 
على التهديد الذي تمثله كوريا الشمالية 

المسلحة نوويا.
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األبيض جاهز بصفوف مكتملة للساورة الجزائري
الكويت انتظم في معسكر مغلق... ودخول مجاني للجماهير

دخل فريق الكويت لكرة القدم، 
ــن أمـــــس، فـــي معسكر  اعـــتـــبـــارا مـ
 لـــلـــمـــواجـــهـــة 

ً
ــدادا ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــلـــق اســ ــغـ مـ

الــمــرتــقــبــة أمـــام شبيبة الــســاورة 
الـــجـــزائـــري، فـــي مــســتــهــل مــشــوار 
الفريقين في كأس الملك سلمان 
ــة لـــأنـــديـــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــة الــ ــ ــــولـ ــــطـ ــبـ ــ »الـ
األبطال«، علما بأن مباراة العودة 
ــران 21  ــ ــ ســـتـــكـــون فــــي مـــديـــنـــة وهـ

الجاري.

ويــــــــقــــــــام الــــــــــــــــدور األول مـــن 
مــرحــلــتــيــن بــمــشــاركــة 24 فــريــقــا، 
تلتقي بنظام الــذهــاب واإليـــاب، 
على مــدار مــارس وأبــريــل، بحثا 
عن 6 بطاقات للعبور إلى الدور 
الـــثـــانـــي »الــــمــــجــــمــــوعــــات«، الــــذي 
ــي يــولــيــو  ســـتـــقـــام مـــنـــافـــســـاتـــه فــ
ــائـــف وأبـــهـــا  ــطـ الـــمـــقـــبـــل بـــمـــدن الـ

والباحة السعودية.
ــنــــي  ــفــ ويـــــســـــعـــــى الــــــجــــــهــــــاز الــ

لــأبــيــض، بــقــيــادة الـــمـــدرب علي 
ــور، إلـــــى وضـــــع الــلــمــســات  ــ ــاشـ ــ عـ
الــنــهــائــيــة، خـــال تـــدريـــب الــلــيــلــة، 
وسط جاهزية كبيرة في صفوف 
ــــودة  ــد عــ ــعــ ــا بــ ــمــ ــيــ الـــــفـــــريـــــق، الســ
ــه الـــخـــنـــيـــســـي، وكـــذلـــك  ــدافــــه طــ هــ
أحمد الزنكي، إلــى جانب مهدي 
بالرحمة الــذي غاب عن الكويت، 
ــالــــدوري أمـــام  ــر مـــبـــاراة بــ فـــي آخــ

السالمية.
وكثف الجهاز الفني لأبيض، 
خال األيام الماضية، محاضراته 
الـــنـــظـــريـــة، لــــشــــرح طـــريـــقـــة لــعــب 
الــفــريــق الـــجـــزائـــري، الــــذي يتسم 
 
ً
بالقوة، واالحتكاك القوي، مطالبا
الــاعــبــيــن بــالــســرعــة فـــي األداء، 
واالبــتــعــاد عــن الــكــرات الطويلة، 
الــــتــــي قـــــد تــــصــــب فـــــي مــصــلــحــة 

شبيبة الساورة.

الحضور الجماهيري
من جانبه، طالب نائب رئيس 
جــهــاز الـــكـــرة فـــي الــكــويــت عـــادل 

ــة الـــجـــمـــاهـــيـــر بـــالـــحـــضـــور  ــلـ ــقـ عـ
ــه، فــي  ــ ــؤازرتــ ــ ــم األبــــيــــض ومــ لـــدعـ
 عن ثقته 

ً
مهمته العربية، معربا

فـــي الــاعــبــيــن والـــجـــهـــاز الــفــنــي، 
وقدرتهم على تقديم أفضل أداء 

باسم الكويت.
ــة أن دخـــــــول  ــلــ ــقــ ــن عــ ــ ــيــ ــ وبــ

الجماهير سيكون بالمجان، 
في بادرة من إدارة األبيض، 
لما تحمله البطولة من اسم 
عــزيــز عــلــى الــجــمــيــع، الملك 

سلمان.

مؤتمر صحافي
ومــن المقرر أن يقام في 

الساعة الثانية عشرة من ظهر 
اليوم المؤتمر الصحافي الخاص 

بالمباراة، وذلك بحضور مدرب 
األبــيــض علي عــاشــور وأحــد 

ــــو مــــا يــنــطــبــق  العـــبـــيـــه، وهـ
على الفريق الجزائري.

عقلة يحتفل مع الاعبين في لقاء سابق

كاظمة يبدأ االستعداد لمواجهة السالمية
• حازم ماهر

يستأنف الــفــريــق األول لــكــرة الــقــدم بــنــادي 
 
ً
كــاظــمــة تــدريــبــاتــه الــيــوم الــثــاثــاء؛ اســتــعــدادا

 األربعاء في الدور األول 
ً
لمواجهة السالمية غدا

لبطولة كأس زين »التنشيطية«.
وكان الجهاز الفني للبرتقالي بقيادة المدرب 
الروماني ايلي ستان منح الاعبين راحة 3 أيام، 
بعد انتهاء مواجهة الساحل التي أقيمت مساء 
الجمعة الماضية، في الجولة الختامية للقسم 

الثاني من منافسات دوري زين الممتاز.
يــذكــر أن كاظمة تــعــادل مــع الــســاحــل 2 - 2، 

واستقر في مركز الوصافة.
ويسعى ستان من خال مباراتي كأس زين 
المتبقيتين في الدور األول، إلى تجهيز عدد من 
الاعبين االحتياطيين، الذين لم يشاركوا في 
الفترة الماضية في التشكيل األساسي، وذلك 
تحسبا لــاعــتــمــاد عــلــى أي منهم لمنافسات 
المجموعة األولى لتحديد بطل الدوري، والتي 
ستنطلق منافساتها في األول من أبريل المقبل.

ويــفــتــقــد الـــفـــريـــق العـــبـــيـــه الــمــحــتــرفــيــن فــي 
الـــبـــطـــولـــة، حــيــث 
تـــــــلـــــــقـــــــى احــــــمــــــد 

 
ً
عرسان كتابا
مـــن االتـــحـــاد 
األردنــــــــــــــــــــــي 
لــلــمــشــاركــة 

مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

ــــاده خــــال الــتــوقــف الـــدولـــي الـــذي  مــنــتــخــب بـ
سيكون بالفترة مــن 20 إلــى 28 الــجــاري، كما 
ــتـــدعـــى الــمــنــتــخــب الــفــلــســطــيــنــي مــحــتــرف  اسـ
البرتقالي ميشيل مياد للمشاركة معه أيضا.
ويفتقد الفريق لجهود العبه ناصر الفرج، 
بــعــد تــعــرضــه لــإصــابــة بــتــمــزق فـــي الــعــضــلــة 
الخلفية، منحه على أثرها الجهاز الطبي راحة 
اسبوع، على أن يخضع الاعب لبرنامج عاجي 
مكثف، لتجهيزه لمنافسات المجموعة األولى 
للدوري، إلى جانب الاعبين الدوليين الذين 
سيشاركون مع المنتخب في مباراتي الفلبين 
وطاجيكستان المقرر لهما 24 و28 الجاري، 
وأبرز الاعبين المرشحين لانضمام لأزرق 
هم حمد الحربي وشبيب الخالدي وعبدالله 

الفهد.

عقلة: التطوير أولى من الشكوى
تــطــرق نــائــب رئــيــس جــهــاز الــكــرة فــي نــادي 
الكويت عــادل عقلة إلــى العقوبة التي شملته 
من لجنة االنضباط في الفترة األخيرة، بداعي 

انتقاده للحكام.
وقـــال عقلة، لـــ »الــجــريــدة«، إنــه لــن يستأنف 
العقوبة، وإن كل ما أثير عن هذا األمر عار عن 
الصحة، مشيرا إلــى أن انــتــقــاده للحكام جاء 

للمردود المتواضع لهم في المباريات.

وأضاف ان تواضع مستوى الحكام واضح 
للعيان، وهو ما يستدعي ان تعمل لجنة الحكام 
على تطويرهم، بدال من أن تسعى لشكوى من 

ينتقدهم، وتفرض عليهم الغرامات.
وبين نائب رئيس جهاز الكرة في الكويت أن 
الجميع لمس تراخي اللجنة في اتجاه بعض 
الــحــكــام، الــذيــن لــم يوفقوا فــي إدارة مباريات 

مؤثرة وحاسمة.

نهائي
كأس »زين«
27 الجاري

ة  ر ا د إ ت  د حــــــــــــــــــــــــد
المسابقات في االتحاد 
الكويتي لكرة القدم 27 
الجاري موعدا لنهائي 
ــن  ــ ــة كـــــــــــأس زيــ ــ ــولــ ــ ــطــ ــ بــ
»التنشيطية«، على أن 
تقام مباراتا الدور قبل 

النهائي في 23 منه.
وقررت »المسابقات« 
اســتــئــنــاف الــجــولــتــيــن 
قبل األخيرة واألخيرة 
مـــــــــــن الـــــــــــــــــــــدور األول 
لـــلـــبـــطـــولـــة، يــــومــــي 15 

و20 الجاري.

التسجيل في رماية الحمود 
ُيقفل اليوم

يقفل في الساعة الثامنة من مساء اليوم بــاب التسجيل 
لبطولة المغفور له الشيخ صباح السالم الحمود السنوية 
للرماية التي ينظمها نادي الرماية الكويتي الرياضي وتنطلق 

فعاليتها الخميس 16 الجاري لمدة 3 أيام.
وسيتم إجراء قرعة البطولة وتوزيع الجداول والمجموعات 
مساء غٍد، وتشتمل على مسابقات )السكيت ـ التراب ـ البندقية 
 – المسدس لمسافات 10م و25 

ً
لمسافات 10 أمتار و50 مترا

مترا - ورماية القوس والسهم األولمبي والمركب(. 
من جانبه، أشاد األمين العام لاتحادين الكويتي والعربي 
عبيد العصيمي بالدعم الكبير الذي تتلقاه الرماية الكويتية 
والرماة من األب الروحي لهذه الرياضة ورئيس شرف النادي 
– رئيس االتحاد اآلسيوي للرماية - الشيخ سلمان الحمود 
الذي يحرص هو وأســرة المغفور له صباح السالم الحمود 
على تنظيم هذه البطولة السنوية لتشجيع وتحفيز الرماة 
 الناشئين منهم على بذل الجهد في سبيل تنمية 

ً
وخصوصا

قدراتهم ليتمكنوا من تمثيل دولة الكويت ضمن المنتخبات 
الوطنية على أكمل وجه.

 
ً
وأشار العصيمي إلى أن بطولة هذا العام ستكون ختاما
لمسابقات الموسم المحلي لنادي الرماية الكويتي الرياضي.

»Q8« ثالث الجولة األولى من بطولة اإلمارات للزوارق
حقق الزورق الكويتي Q8، بقيادة 
ــبــــطــــل الــــمــــخــــضــــرم عـــبـــدالـــلـــطـــيـــف  الــ
ــدر  ــبــــطــــل الـــعـــالـــمـــي بـ الـــعـــمـــانـــي والــ
الــدوســري، كــأس المركز الثالث في 
منافسات سباق الجولة األولى من 
بطولة اإلمــارات للزوارق السريعة 
ــــادي  ــتــــي نـــظـــمـــهـــا نـ ــئــــة 3«، الــ ــفــ »الــ
أبــــوظــــبــــي لـــلـــريـــاضـــات الــبــحــريــة 

بمشاركة دولية.
مــن جــانــبــه، أكــد رئــيــس لجنة 
ــزوارق السريعة والــويــك بــورد  الـ
ــنــــادي الـــبـــحـــري الــريــاضــي  فـــي الــ
ــي الــــشــــمــــالــــي، أن مــا  ــلـ ــتـــي عـ ــويـ ــكـ الـ
 لسلسلة 

ً
حققه الــفــريــق جـــاء مــكــمــا

اإلنــــجــــازات الــتــي تــحــقــقــت لمصلحة 
الـــــريـــــاضـــــات الـــبـــحـــريـــة بـــشـــكـــل عـــــام، 
وريــــاضــــة الـــــــــزوارق الـــســـريـــعـــة بــشــكــل 

خاص.
ــم الـــمـــشـــاكـــل الــفــنــيــة  ــ وأضــــــــاف: »رغــ
للمحركات التي تعرض لها الفريق، 
فإنه تمت معالجة هــذه المشاكل، 
وفــي خــوض الــســبــاق حتى النهاية، 

وتحقيق مركز متقدم وســط منافسة 
ساخنة ومثيرة«.

وأشاد الشمالي بالدعم الكبير الذي 
قــدمــتــه الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، إلــى 
جانب االهتمام الكبير من مجلس إدارة 
 برئيس النادي اللواء فهد 

ً
النادي ممثا

الفهد وأمين السر العام خالد الفودري 
 إلى أنه 

ً
وأعضاء مجلس اإلدارة، مشيرا

 تجهيز الزورق Q8 لشحنه 
ً
سيتم حاليا

إلى إيطاليا، للمشاركة في الجولة األولى 
من بطولة العالم للفئة الثالثة، والتي 
ســتــقــام فــي 28 أبــريــل الــمــقــبــل، وســوف 
 )B24 تسبقها مشاركة الـــزورق )كــويــت
بقيادة بدر الدوسري في الجولة األولى 
مـــن بــطــولــة الــعــالــم لــفــئــة الـــــــزوارق ذات 
المحرك الــواحــد، والــتــي ستقام فــي 21 

أبريل بمدينة ملقا اإلسبانية.
ُيذكر أن وفد الفريق الكويتي المشارك 
في بطولة اإلمارات ضم: علي الشمالي، 
، إلــى جانب 

ً
ــا ــ وعــدنــان المسبحي إداريـ

الــاعــبــيــن عــبــدالــلــطــيــف الــعــمــانــي وبــدر 
الشمالي يتوسط الفريق الكويتي على منصة التتويجالدوسري وخالد كرم وعادل الشريدة.

أكــــدت الـــمـــديـــرة الــوطــنــيــة لــأولــمــبــيــاد الــخــاص 
الكويتي رحاب بورسلي، أمس )االثنين(، استعداد 

»األولمبياد« للمشاركة في دورة األلعاب العالمية 
لـــ »األولــمــبــيــاد الــخــاص 2023«، التي ستقام في 
برلين من 12 حتى 25 يونيو المقبل، برعاية رئيس 
جمهورية ألمانيا االتــحــاديــة، وبــمــشــاركــة 7 آالف 
رياضي من ذوي اإلعاقات الذهنية يتنافسون في 

26 لعبة.
 
ً
وقالت بورسلي إن الكويت ستشارك بـ 35 رياضيا

مــن ذوي اإلعـــاقـــات الــذهــنــيــة، إضــافــة إلـــى أقــرانــهــم 
 لترجمة متطلبات الدمج الرياضي 

ً
األصحاء، سعيا

الـــــذي تــحــض عــلــيــه أهــــــداف الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 
والمتوافقة مع سياسة األولمبياد الخاص.

وأضافت أن األولمبياد الخاص الكويتي سيشارك 
بعدة ألعاب رياضية، منها: ألعاب القوى، والسباحة، 
والــبــوتــشــي، والـــفـــروســـيـــة، والــــدراجــــات الــهــوائــيــة، 
والــبــولــيــنــغ وغـــيـــرهـــا، مــوضــحــة أن االســـتـــعـــدادات 
بــــدأت مــنــذ قــرابــة ثــاثــة أشــهــر تــم خــالــهــا اختيار 
الاعبين المشاركين في البطوالت المحلية التي 

نظمها األولمبياد الخاص، عاوة على المسابقات 
والــبــطــوالت فــي األنــديــة والــجــهــات المعنية بــذوي 

اإلعاقات الذهنية.
 ضم 

ً
وكان »األولمبياد الخاص« نظم لقاًء تنويريا

جميع الاعبين والاعبات المشاركين وأولياء األمور 
خاله استعراض واألجهزة الفنية واإلداريــة تم 

برنامج اإلعداد وجميع 
الترتيبات المتعلقة 
بــــــالــــــمــــــشــــــاركــــــة مـــن 
توزيع األدوار وآلية 
العمل خال المرحلة 

الــمــقــبــلــة، بــهــدف 
جاهزية الوفد 
والـــــاعـــــبـــــيـــــن 

المشاركين. 
)كونا(

فعالية سابقة لـ »األولمبياد الخاص«

ً
»سلة« األصفر في الصدارة مؤقتا

• جابر الشريفي
، برصيد 

ً
ر القادسية فرق الدوري الممتاز لكرة السلة مؤقتا تصدَّ

7 نقاط، بعد تغلبه على منافسه القرين بنتيجة 82-69 ضمن 
منافسات افتتاح المرحلة الرابعة من الدور الثاني لبطولة الدوري 
 إلى 5 نقاط، فيما ظل الكويت 

ً
العام. وارتفع رصيد القرين أيضا

وكاظمة على رصيدهما السابق )6 نقاط(، والجهراء والصليبيخات 
3 نقاط لكل منهما.

جدير بالذكر، أن الفرق األربعة األوائل في الدور الثاني ستتأهل 
إلــى المربع الذهبي، بحيث يلعب األول مع الــرابــع، والثاني مع 
الثالث، بنظام الباي أوف من ثاث مباريات، على أن يتأهل الفريق 
الفائز بمباراتين إلى الدور النهائي، الذي سيقام بالنظام ذاته من 

خمس مباريات.

جانب من مباراة القادسية والقرين

»يد الشواطئ« يواجه الصين في اآلسيوية
• محمد عبدالعزيز

 
ً
يــلــتــقــي فــــي الـــســـادســـة والـــنـــصـــف صــبــاحــا
»بتوقيت الكويت« منتخبنا الوطني لكرة اليد 
لــلــشــواطــئ مــع نــظــيــره منتخب الــصــيــن ضمن 
الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في الدور 
التمهيدي للبطولة اآلســيــويــة التاسعة لكرة 
 في جزيرة بالي 

ً
اليد للشواطئ المقامة حاليا

اإلندونيسية.
ــلــــع مـــنـــتـــخـــبـــنـــا الـــــوطـــــنـــــي، خـــامـــس  ــتــــطــ ويــ
المجموعة الثانية بنقطتين، للمحافظة على 
بصيص األمل في المنافسة لتحسين موقعه 
بين فرق البطولة، وربما المنافسة على خطف 
بــطــاقــة الـــصـــعـــود الــثــانــيــة لــنــصــف الــنــهــائــي، 

بتحقيق نتيجة إيجابية يعوض بها خسارته 
مــبــاراتــيــن أمــــام عــمــان وفــيــتــنــام عــلــى حــســاب 
نظيره الصيني الرابع بنفس الرصيد بنقطتين 
والطامع كذلك إلى إنهاء مغامرة األزرق وإبعاده 
ــامـــل فــــي مــــبــــاراة مــن  عــــن الــمــنــافــســة بــشــكــل كـ

المتوقع أن تكون صعبة على الطرفين.
وتقام اليوم 4 مباريات ضمن الجولة ذاتها، 
تجمع بين عمان متصدر المجموعة الثانية 
بـــ 6 نــقــاط مــع إنــدونــيــســيــا الــثــالــث بـــ 4 نــقــاط، 
وهونغ كونغ السادس واألخير بدون رصيد مع 
فيتنام الثاني بـ 4 نقاط، وفي المجموعة األولى 
يلعب إيران الثاني بـ 4 نقاط مع الفلبين الثالث 
بنقطتين، السعودية الرابع مع كوريا الجنوبية 

 أن المنتخبين بدون رصيد.
ً
الخامس علما

... وأزرق الكرة يواصل استعداداته للكأس
يـــواصـــل مــنــتــخــب الــكــويــت 
الوطني لكرة القدم الشاطئية 
تــدريــبــاتــه فـــي مــديــنــة بــتــايــا، 
 لخوض منافسات 

ً
اســتــعــدادا

بطولة كأس آسيا للعبة، التي 
تستضيفها تايلند وتنطلق 

يوم الخميس المقبل.
ــة أوقــــعــــت  ــ ــرعـ ــ ــقـ ــ وكــــــانــــــت الـ
ــتـــخـــب فـــــي الـــمـــجـــمـــوعـــة  ــنـ الـــمـ
الرابعة، ومعه منتخبات ُعمان 
وفــلــســطــيــن وفــيــرغــيــزســتــان، 
عـــلـــى أن يــســتــهــل مــنــافــســاتــه 
ــــي الـــبـــطـــولـــة يــــــوم الــجــمــعــة  فـ

الــمــقــبــل بــمــواجــهــة المنتخب 
الفلسطيني.

ــنـــي  ــفـ ويــــــولــــــي الـــــجـــــهـــــاز الـ
لــلــمــنــتــخــب بـــقـــيـــادة الــــمــــدرب 
ــرزاق  ــدالـ ــبـ الـــمـــصـــري أحـــمـــد عـ
البطولة أهمية خاصة، كونها 
مؤهلة لنهائيات كأس العالم، 
الـــتـــي تــســتــضــيــفــهــا اإلمــــــارات 

خال شهر نوفمبر المقبل.
إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، ُعــــــــقــــــــد أمــــــس 
االجـــتـــمـــاع الـــفـــنـــي، لــلــبــطــولــة، 
حــيــث قـــام االتـــحـــاد اآلســيــوي 
ــتـــخـــب  ــنـ بــــتــــســــلــــيــــم مـــــــديـــــــر مـ

الكويت سعود العون مواعيد 
الـــــتـــــدريـــــبـــــات والـــــمـــــبـــــاريـــــات 
الرسمية ومــوعــد المؤتمرات 
الـــصـــحـــافـــيـــة كــــذلــــك الــــشــــروط 
الـــــــــواجـــــــــب اتـــــبـــــاعـــــهـــــا خـــــال 

المباريات.

أبطال »األولمبياد الخاص« يشاركون أبطال »األولمبياد الخاص« يشاركون 
في دورة األلعابفي دورة األلعاب

رحاب بورسلي

علي الشمالي

العبا كاظمة يحتفان بتسجيل هدف بلقائهما األخير
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• قال دومينيكو تيديسكو المدير الفني 
الجديد للمنتخب البلجيكي لكرة القدم 
 مربحة بشكل أكبر من 

ً
إنه رفض عروضا

أجل تولي تدريب المنتخب البلجيكي. 
ــال شـــــيء ال  ــ ــمـ ــ وأكـــــــد تــيــديــســكــو أن »الـ
 أنه تلقى عدة عروض 

ً
يجذبني«، كاشفا

ـــروض مــــن أنـــديـــة  ــ ــرى مــــن بــيــنــهــا عـ ــ أخــ
بالبوندسليغا. 

ــاب الـــتـــي دفــعــتــه لــتــدريــب  ــبــ وعــــن األســ
المنتخب البلجيكي، قال: »هي بلد يهتم 
الناس فيه بكرة القدم بشكل جنوني... 
كما أن المنتخب يضم العبين بارزين 

محترفين في مختلف أنحاء أوروبا«.
• أصدرت مقاطعة نابولي حظرا جديدا 

على بيع التذاكر للعديد من مشجعي 
ــفـــورت، قــبــل مـــبـــاراة  ــكـ ــرانـ أيـــنـــتـــراخـــت فـ
الفريقين يــوم غــد فــي إيـــاب دور الـــ 16 
لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وبعد يوم من رفع الحظر على ما يبدو، 
أعــلــنــت الــســلــطــات اإليــطــالــيــة األحــــد أن 
جميع جماهير فرانكفورت األلمانية لن 

يتمكنوا من شراء التذاكر.
• أبــدى الهولندي إريــك تــن هــاغ، المدير 
الفني لفريق مانشستر يونايتد غضبه 
مـــن الــتــحــكــيــم »غـــيـــر الــمــتــنــاســق« عقب 
حــصــول الــبــرازيــلــي كــاســيــمــيــرو، العــب 
الفريق، على البطاقة الحمراء الثانية 

في غضون 5 أسابيع.

وقــــــال تـــيـــن هــــــاغ  »كـــاســـيـــمـــيـــرو خـــالل 
ــيــــة،  مــشــاركــاتــه فـــي الـــبـــطـــوالت األوروبــ
الــتــي تــتــجــاوز 500 مـــبـــاراة لــم يحصل 
عــلــى بــطــاقــة حــمــراء مطلقا واآلن لديه 

بطاقتان«.
• مــنــي مــتــصــدر المنطقة الــغــربــيــة دنفر 
ــة تـــوالـــيـــا  ــثـ ــالـ ــثـ ــه الـ ــارتـ ــسـ ــتـــس بـــخـ ــاغـ نـ
بسقوطه امام بروكلين نتس 120 - 122 
في مباراة مثيرة ضمن دوري كرة السلة 

االميركي للمحترفين.
وسقط لــوس انجلس ليكرز فــي غياب 
نجمه ليبرون جيمس الــمــصــاب، على 
ارضه امام نيويورك نيكس 108 - 112.
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يحل اليبزيغ األلماني 
 على مانشستر سيتي 

ً
ضيفا

اإلنكليزي، في حين يلعب 
بورتو البرتغالي أمام ضيفه 

إنتر ميالن اإليطالي، اليوم، 
في إياب دور الـ 16 من 

مسابقة دوري أبطال أوروبا.

PR1
١١:00١١:00 مانشستر سيتي x اليبزيغ

PR2

١١:00١١:00بورتو x إنتر ميالن

يأمل مانشستر سيتي اإلنكليزي تفادي أي 
مفاجأة، وبلوغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 
 عندما يستضيف، اليوم، 

ً
للمرة السادسة تواليا

، فيما 
ً
اليبزيغ األلماني، بعد تعادلهما 1-1 ذهابا

يتطلع إنتر اإليطالي للمحافظة على تقدمه 1 - 0 
عندما يحل على بورتو البرتغالي والعودة إلى 

.
ً
دور الثمانية للمرة األولى منذ 12 عاما

 للعبور على أرضه، 
ً
وسيكون سيتي مرشحا

رغم اكتفائه بالتعادل في اليبزيغ بالمباراة األولى، 
.
ً
معّواًل على فورمته أخيرا

ــــق  ــريـ ــ لـــــــــم يـــــخـــــســـــر فـ
الـــمـــدرب اإلســبــانــي 
بيب غوارديوال في 
مبارياته الثماني 

األخيرة في جميع 
الـــــــمـــــــســـــــابـــــــقـــــــات، 

 ستة 
ً
مــحــقــقــا

انتصارات وتعادلين، آخرها الفوز بشق النفس 1 
- 0 على كريستال باالس، السبت، في الدوري بركلة 

جزاء لنجمه النرويجي إرلينغ هاالند.
وكان الجزائري رياض محرز افتتح التسجيل 
ألبطال إنكلترا في ألمانيا، قبل أن يرد اليبزيغ قبل 
ثلث ساعة من النهاية بهدف المدافع الكرواتي 
م أوراق اعتماده أمام  يوسكو غفارديول، الذي قدَّ

العالم في مونديال قطر 2022.
وسيستعيد سيتي جهود صانع ألعابه المتألق 
البلجيكي كيفن دي بــرويــن، الــذي غــاب عن لقاء 

الذهاب لإلصابة منذ ثالثة أسابيع.
وال يزال سيتي يلهث خلف باكورة ألقابه في 
دوري األبطال، وغازله عندما وصل إلى النهائي 
للمرة األولى عام 2021 وسقط أمام تشلسي. أما 
الموسم الماضي، فخرج من نصف النهائي على 
يد ريال مدريد اإلسباني بمواجهة مجنونة انتهت 

6 - 5 في مجموع المباراتين.
مــــن جـــهـــتـــه، يـــــــدرك اليـــبـــزيـــغ أن 
مسعاه العودة إلى ربع النهائي 
للمرة األولى منذ موسم 2019 
- 2020 عندما بلغ المربع 
الذهبي للمرة األولـــى في 
تـــاريـــخـــه الــقــصــيــر، قبل 
أن يخرج أمام باريس 
ســـــــــــــــــان جـــــــــرمـــــــــان 
الفرنسي، سيكون 

.
ً
صعبا

ــم ذلــك،  ورغـ
يــمــلــك أسلحة 

قــويــة فــي خــط المقدمة، مــثــل: البرتغالي أنــدري 
سيلفا، والــســويــدي إميل فــورســبــرغ، والمهاجم 
ــاراة الــثــالثــاء بــعــد أن  ــبـ تــيــمــو فــيــرنــر، ويـــدخـــل مـ
اكتسح ضيفه بوروسيا مونشنغدالدباخ 3 - 0 

في »البوندسليغا« نهاية األسبوع.
يحتل المركز الثالث في الدوري األلماني على 
ُبعد سبع نقاط مــن بــايــرن ميونيخ، المتصدر، 
ويخوض معركة شرسة على مراكز دوري األبطال، 
 بين المركزين الثالث 

ً
إذ تتساوى ثالثة فرق نقاطا

والخامس.

 
ً
 العودة بعد 12 عاما

من جهته، يتطلع إنتر بشغف للعودة إلى ربع 
نهائي المسابقة القارية للمرة األولى بعد غياب 

.
ً
12 عاما

ويعود آخر ظهور للنيراتسوري في هذا الدور 
إلـــى مــوســم 2010 - 2011 عندما خـــرج بطريقة 
مفاجئة أمــام شالكه األلماني، بعد عام فقط من 
تتويجه باللقب على حساب بايرن، بقيادة المدرب 

البرتغالي جوزيه مورينيو عندما أحرز الثالثية.
غاب ستة أعوام بين 2012 و2018 عن 

البطولة القارية، قبل أن يعود في موسم 
2018 - 2019. وبــعــد أن أخــفــق في 

المحاوالت الثالث األولى في بلوغ 
األدوار اإلقصائية، نجح الموسم 

الماضي، قبل أن يسقط أمام 
من 

ُ
ليفربول اإلنكليزي في ث

النهائي.
ــذه الـــمـــرة  ــ ــ ويـــــأمـــــل هـ

مواصلة الــمــشــوار، وأن يحافظ على تقدمه في 
المباراة األولى بهدف متأخر )86( للبديل المهاجم 

البلجيكي روميلو لوكاكو.
لكن منذ هذا الفوز، يمر فريق المدرب سيموني 
إنزاغي بفترة سيئة، إذ خسر مباراتين من أصل 
ثالث في »سيري أ«، آخرها ضد مضيفه سبيتسيا 

2 - 1 يوم الجمعة الماضي.
ورغم أنه ال يزال بالمركز الثاني، في ظل تحليق 
نابولي فــي الــصــدارة بــفــارق 18 نقطة، يخوض 
مــعــركــة صــعــبــة عــلــى مـــراكـــز دوري األبــــطــــال، إذ 
تفصل 3 نقاط فقط 
بــيــن الــوصــيــف 
وصــــــــــاحــــــــــب 
الــــــــــمــــــــــركــــــــــز 

الخامس.
وستكون 
الـــــــــمـــــــــبـــــــــاراة 
 
ً
 أيضا

ً
اختبارا

لــديــربــي إيــطــالــيــا 
الــمــرتــقــب على 
أرضــــــــــــه 

ضد يوفنتوس، األحد، في منافسات »سيري أ«.
أما بورتو، فيعود آخر ظهور له في ربع نهائي 
دوري األبــطــال إلــى موسم 2021 - 2020 عندما 

من النهائي.
ُ
أقصى يوفنتوس بالذات من ث

ــانـــي فــــي الــــــدوري  ــثـ ــز الـ ــمـــركـ  الـ
ً
ــا ــ ــنـ ــ يــحــتــل راهـ

الــبــرتــغــالــي، وســيــأمــل بــقــيــادة الــمــدرب سيرغيو 
كونسيساو اإلطاحة بفريق إيطالي جديد، معّواًل 
على أمثال اإلسباني توني مارتينيس في الهجوم، 
وأوتافيو في الوسط، وخبرة المدافع المخضرم 
بيبي المتوج ثالث مرات بلقب دوري األبطال مع 

ريال مدريد اإلسباني.

هاالند نجم مانشستر سيتي فيرنر نجم اليبزيغ

ساسوولو يصدم روما ورابيو ينقذ يوفنتوس
أسدى ساسوولو خدمة لكل من إنتر الثاني والتسيو الثالث، 
بإسقاطه رومــا في معقله 4 - 3 أمــس األول األحــد، في المرحلة 

السادسة والعشرين من الدوري اإليطالي لكرة القدم.
وبدأ روما اللقاء بأسوأ طريقة ممكنة، بعدما وجد نفسه متخلفا 
بهدفين نظيفين سجلهما الفرنسي أرمــان لورّينتيه )13 و18(، 
لكن البولندي نيكوال زاليفسكي أعاد نادي العاصمة الى أجواء 
اللقاء )26(، قبل أن يهدي األلباني ماراش كومبوال للضيوف ركلة 
جزاء طرد بسببها، بعدما أسقط دومينيكو بيراردي في المنطقة 

المحرمة، لينبري لها األخير بنجاح )4+45(.
وتمكن األرجنتيني باولو ديباال من تقليص الفارق بتسديدة 
جميلة من خارج المنطقة )50(، إال أن الضيوف ضربوا مجددا عبر 
أندريا بينامونتي بعد تمريرة من لورّينتيه )75(، رغم تمكن القائد 
الهولندي جورجينيو فينالدوم من تقليص الفارق متأخرا )4+90(.

رابيو منقذ يوفنتوس
وفي تورينو، لعب الفرنسي أدريــان رابيو دور المنقذ، وقاد 

يوفنتوس الستعادة توازنه بعد سقوط المرحلة الماضية أمام 
روما )صفر - 1(، بتسجيله ثنائية في الفوز الشاق على سمبدوريا 

متذيل الترتيب 4 - 2.
وبدأ فريق ماسيميليانو أليغري اللقاء بشكل واعد، بعد تقدمه 
بهدفين رأسيين للبرازيلي بريمر )11( ورابيو )26(، لكن هدفين في 
غضون 72 ثانية فقط عبر تومازو أوجيلو )31( والصربي فيليب 

ديورتشيتش )32( أطلقا المباراة من نقطة الصفر.
وعاد رابيو ليفرض نفسه بطل اللقاء بهدفه السابع هذا الموسم 
في الدوري بعد تمريرة من نيكوال فاجولي )64(، ثم حصل الصربي 
دوشان فالهوفيتش على فرصة تسجيل الهدف الرابع لصاحب 
األرض من ركلة جزاء انتزعها الكولومبي خوان كــوادرادو، لكنه 

سددها في القائم )69(.
وبقيت النتيجة على حالها حتى الثواني األخــيــرة، قبل أن 
يضيف البديل األرجنتيني ماتياس سوليه الرابع برأسية )4+90(، 
مؤكدا الفوز الــذي رفــع به يوفنتوس رصيده إلــى 38 نقطة في 

المركز السابع.
رابيو يحتفل بالهدف الثالث

بوغبا يغيب 3 أسابيع لإلصابة
 3 

ً
سيبتعد العب الوسط الفرنسي بول بوغبا مجددا

أسابيع عن المنافسات بعد تعرضه إلصابة جديدة في 
العضلة المقّربة، مما يعني غيابه عــن النافذة الدولية 
لمنتخب بـــالده، وفــق مــا علمت وكــالــة فــرانــس بــرس من 

مصدر مقرب من ناديه يوفنتوس اإليطالي أمس.
وأشــار يوفنتوس عبر موقعه الرسمي إلــى أن بوغبا 
»عانى إصابة من الدرجة األولى في العضلة المقربة في 

الفخذ اليمنى«.
وأفاد مصدر في النادي »فرانس برس« بأن بوغبا لن 
يعود إال »بعد النافذة الدولية« وسيغيب »ثالثة أسابيع«.

وسجل بوغبا ظهوره االول مع فريقه الجديد - القديم 
هذا الموسم في دقائق معدودة منذ بضعة أيام في الدوري 
ضد تورينو وروما، إال أنه غاب عن المباراة االخيرة االحد 
ضد سمبدوريا بعد أن أصيب في التمارين الصباحية. 
وسيغيب بالتالي بطل العالم 2018 عن مبارتي فرنسا ضد 
هولندا وايرلندا في 24 و28 الجاري في مستهل تصفيات 

كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.
ولم يلعب مع »الديوك« منذ مارس 2022.

بوغبا

هانزي فليك

فليك يعترف بأخطائه في مونديال قطرفليك يعترف بأخطائه في مونديال قطر
اعترف هانزي فليك المدير الفني للمنتخب األلماني لكرة القدم بارتكاب أخطاء شخصية 
ساهمت في خروج المنتخب األلماني من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت 

في قطر، لكنه أكد أيضا أنه جرى التعامل مع الفريق بشكل غير عادل. 
ورحب فليك بتعيين المهاجم األلماني السابق والمدرب السابق رودي فولر في منصب 

مدير المنتخب. 
وقال فليك: »رودي كان العبا أساسيا في كرة القدم األلمانية في 

العقود الماضية. لديه خبرة كبيرة«.
وجـــرى تعيين فــولــر خلفا ألولــيــفــر بــيــرهــوف وسيتحمل بعض 
المهام، ومن بينها القضايا خارج الملعب، مثل قضية الخالف حول 

شارة »حب واحد«. 
وقــال فليك بهذا الشأن: »لم يكن هذا أمــرا جيدا وأتمنى أن نتعلم 

من ذلك الموقف«. 
 كذلك اعترف فليك بأخطائه الشخصية، قائال في مقابلته لصحيفة 
»سودويتشه تسايتونج« إنه تمكن اآلن فقط من شرح خطته الدفاعية 

بشكل نظري وإن ذلك ما كان ينقص الفريق في المونديال.

فالفيردي يفند قضية نيغريرا
ــدرب أثــلــتــيــك بــلــبــاو،  ــ ــ ــرب مـ ــ ــ أعـ
إرنستو فالفيردي، عن أسفه إللغاء 
هــدف العبه إينياكي ويليامز في 
الدقائق األخيرة من مباراته ضد 
برشلونة فــي الليغا مساء األحــد 
 
ً
بعد العودة لتقنية »الفار«، معتبرا

أن هذا النوع من القرارات »بعيد عن 
كــرة القدم الحقيقية التي نعرفها 

حتى اآلن«.
وصرح فالفيردي: »لم أر اللعبة، 
ــذا مـــوقـــف لـــم يــشــاهــده أي  لــكــن هــ
شخص داخل الملعب. افترض أن 
 ما التقط اللعبة بمنظار 

ً
شخصا

تلسكوبي وشاهد أن هناك لمسة 
يــــد قـــبـــل الـــــهـــــدف. بـــالـــطـــبـــع نــحــن 
ــهــــدف كـــان  ــبـــون ألن هـــــذا الــ غـــاضـ

سيعني الكثير بالنسبة لنا«.
وبخصوص »قضية نيغريرا« 
الـــمـــتـــهـــم فـــيـــهـــا نـــــــادي بــرشــلــونــة 
والحديث عن »إهداء« الفريق األلقاب 
في موسم 2017 - 2018 الذي كان 
 للفريق الكتالوني، قال: 

ً
فيه مدربا

»ال أعــتــقــد أنــــه كــــان هـــنـــاك نــقــاش 
حــول مــن الفريق األفــضــل فــي ذلك 
الموسم، فأنا أتذكر أننا فزنا بلقب 
الليغا بفارق 14 نقطة عن الوصيف 
وبنحو 17 أو 19 نقطة عن الثالث، 
كذلك حينما فزنا بنهائي الكأس 

5 - 0 على حساب إشبيلية«.

إرنستو فالفيردي

نجا برشلونة )المتصدر( من 
السقوط في تعادل محبط، عندما 
ألغى حكم الفيديو المساعد )في 
إيه آر( هدفا ألتلتيك بلباو، ومنح 
ضيفه الكتالوني فــوزا 1 - صفر، 
ضمن منافسات المرحلة الخامسة 
والعشرين من الـــدوري اإلسباني 

لكرة القدم األحد.
ــوز، الـــــــــذي حــقــقــه  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــذا الـ ــ ــهــ ــ وبــ
برشلونة بهدف البرازيلي رافينيا، 
عزز صدارته مع 65 نقطة، مستعيدا 
فـــــارق الــنــقــاط الــتــســع مـــع غريمه 
الــثــانــي ريـــال مــدريــد الـــذي يلتقيه 
األسبوع المقبل في الكالسيكو على 

ملعب »كامب نو«.
وهذا هو االنتصار الثاني تواليا 
لبرشلونة في الدوري، وقد خاض 
مباراة صعبة خارج أرضه بغياب 
مـــدافـــعـــه األوروغــــويــــانــــي رونـــالـــد 

أراوخو بداعي اإليقاف.
ــادي  ــ ــنــ ــ ــ ــــح ال ــتـ ــ ــتـ ــ رافينيا نجم برشلونة يحتفل بهدفهوبـــــالـــــفـــــعـــــل، افـ

»في إيه آر« ينقذ برشلونة من فخ بلباو»في إيه آر« ينقذ برشلونة من فخ بلباو

تشافي ينتقد األجواء العدائية 
أبدى مدرب برشلونة، تشافي هرنانديز، شعوره 
بـ »الدهشة« و»الحزن« بسبب »األجواء العدائية تجاه 
البرشا« التي عاشها فريقه في سان ماميس، حيث 
وجه قطاع من جماهير أتلتيك بلباو هتافات تجاه 
البالوغرانا يقولون فيها »إلى الدرجة الثانية، إلى 

الدرجة الثانية«.
وصرح تشافي عقب االنتصار البطولي الذي حققه 

فريقه بهدف دون رد للبرازيلي رافينيا في المباراة 
ليحافظ على فـــارق التسع نقاط التي تفصله عن 
ريال مدريد قبل مواجهة الكالسيكو بينهما: »أحترم 
الجمهور في سان ماميس، دائما ما عاملوني بشكل 
جيد جــدا، لكنني أتفاجأ بهذه األجـــواء من العداء 
تجاه البرسا ويحزنني، فالحكم المسبق ليس جيدا 

للمجتمع«.

مهدي تاريمي نجم بورتولوكاكو نجم اإلنتر

الــكــتــالــونــي الــتــســجــيــل مـــع نهاية 
الــشــوط األول عــن طــريــق رافينيا 
الذي استلم داخل المنطقة تمريرة 
متقنة مــن سيرجيو بوسكيتس 
وأسكن الكرة الشباك )2+45(، وعاد 
الحكم إلــى »فــي إيــه آر« للتأكد من 
صحة الهدف بعدما رفع حكم الخط 

راية التسلل.

لكن الشوط الثاني كان صعبا 
على الضيوف، مع هجوم ضاغط 
مـــن بــلــبــاو، وســـط تــألــق الــحــارس 
األلماني مارك أندري تير شتيغن 

في أكثر من مناسبة.
قبل دقيقتين من نهاية الوقت 
ــلـــي لـــلـــمـــبـــاراة، ســجــل بلباو  األصـ
هدفا جميال من انفرادية للغاني 

- اإلسباني إيناكي وليامس، لكن 
الــعــودة إلــى تقنية الفيديو أكــدت 
وجــود لمسة يــد فــي بــدايــة اللعبة 

على إيكر مونيان، ليتم إلغاؤه.
وتــصــدى القائمان لكرتين من 
بلباو، وسط استبسال دفاعي من 
برشلونة، ليحقق النادي الكتالوني 

.
ً
 مهما

ً
فوزا

ً
سيتي للعبور وإنتر للعودة إلى ربع نهائي »األبطال« بعد 12 عاما

https://www.aljarida.com/article/17607
https://www.aljarida.com/article/17605
https://www.aljarida.com/article/17603
https://www.aljarida.com/article/17602
https://www.aljarida.com/article/17601
https://www.aljarida.com/article/17599
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أحمد حامد عبدالقادر الحمود
63 عاما، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: العدان، ق2، 

ش61، م3، ت: 99420829، 99400118، 66132300، 97817112

سعود ثاني صلفيج العنزي
65 عاما، شيع، العزاء في المقبرة، ت: 50888157، 90033301

عهود ثامر هدود علي  زوجة: فهد شهيد النخش
42 عاما، شيعت، غرناطة، ق3، ش301، م64، ت: 92222192، 

66645338

مريم حسن إبراهيم القصيبي أرملة: حسن عبدالعزيز 
القصيبي

89 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة، ت: 97911236، 60949404، 
97533202 ،99821419
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الطقس والبحرمواعيد الصالة
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أدنى جزر
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ً
04:26 صبـــاحــــــا
05:21 مــــــســــــــــــــــاًء
ً
09:50 صبـــاحــــــا
11:09 مــــــســــــــــــــــاًء

فُه أبوحامد الغزالي، أخذ 
ّ
ت الفالسفة، الــذي أل

ُ
بعد كتاب تهاف

البعض يتهم الفالسفة بالزندقة، وقد كان للفارابي النصيب األوفر 
من تلك االتهامات، بينما نجد أن أبا نصر محمد بن نصر الفارابي 
م الثاني(، بعد المعلم األول )أرسطو(، 

ّ
م بـ )المعل

َ
الذي يصفُه العال

يخاطب رّبه بكل خشوع:
ة األشياء، ونور األرض والسماء، امنحني 

ّ
»اللُهم ال إله إال أنت، عل

 من العقل الفعال 
ً
فيضا

يا ذا الجالل واألفضال.
ب نفسي بأنوار الحكمة، وأوزعني شكر ما أوليتني من 

ّ
رّب هذ

 واحرمني 
ً
باعه، والباطل باطال

ّ
 وألهمني ات

ً
نعمة، أرني الحق حقا

ب نفسي من طينة الهيولى، إنك أنت 
ّ
اعتقاده واستماعه، رّب هــذ

ة األولى.
ّ
العل

الــلــهــم رّب األشـــخـــاص الــعــلــويــة واألجـــــــرام الــفــلــكــيــة، واألرواح 
الــســمــاويــة، غلبت على عــبــدك الــشــهــوة الــبــشــريــة، وحــب الشهوات 
والدنيا الدنّية، فاجعل عصمتك مجني من التخليط، وتقواك حصني 

من التفريط، إنك بكل شيء محيط.
 لم يــزل أن 

ً
ة العلل، يا سرمدّيا

ّ
اللهم يا واجــب الــوجــود، ويــا عل

تعصمني من الــزلــل، وإن من األمــل ما ترضاه لي من عمل، اللهم 
امنحني ما اجتمع من المناقب، وارزقني في أموري ُحسن العواقب، 
ونــّجــح مــقــاصــدي والــمــطــالــب، يــا إلــه الــمــشــارق والــمــغــارب... اللهم 
ألبسني حلل البهاء، وكرامات األنبياء، وعلوم الحكماء، وخشوع 
ــم الــشــقــاء والــفــنــاء، واجــعــلــنــي من 

َ
األتــقــيــاء، الــلــهــم أنــقــذنــي مــن عــال

أصحاب الوفاء وسّكان السماء مع الصديقين والشهداء«.
***

فبالله عليكم:
هل يصدر مثل هذا الدعاء من زنديق؟! 

ومع أن كتاب ابن رشد )تهافت التهافت( قد أوضح ما للفلسفة 
 أن هناك َمن 

ّ
والفالسفة من دوٍر في تصحيح ما أورده الغزالي، إال

ف المعلم الثاني )الفارابي( ضمن الخارجين عن العقيدة، رغم 
ّ
يصن

ه 
ّ
ما قرأتموه في الدعاء القصير الذي اخترته لمقال اليوم، ولكن ألن

 المكانة الرفيعة بين 
ّ

ال يصح إال الصحيح، ها هي الفلسفة تحتل
 لما قّدمه 

ً
 إنسانيا

ً
المعارف اإلنسانية، وصار اسم الفارابي رمــزا

للبشرية من معطياٍت عملت وتعمل من أجل االرتقاء باإلنسان.

د. نجم عبدالكريمدعاء الفارابي

 هذه األيام إال ببطاقة ضمان 
ً
ال تستطيع أن تدفع رسوما

بنكية...
حتى المستوصف لغير الكويتيين يجب استعمال البطاقة 

البنكية )ATM( وهي ال تتجاوز دينارين!
مــعــامــالت الــمــرور والــبــلــديــة والــكــهــربــاء والــمــاء واإلدارات 
األخـــــرى نــفــس الـــشـــيء، وكــأنــهــم يــتــوقــعــون الــجــمــيــع لــديــهــم 
حسابات بنكية أو أنهم يستطيعون استعمال كرت الضمان 

البنكي...
ال بأس في ذلك ولكن يجب أن تكون هناك طريقة لمن ال 
 لمثل هذه الرسوم 

ً
يريد أو ال يملك كرت البنك، والدفع نقدا

 ألن 
ً
معمول به في جميع دول العالم والرقابة تحدث تلقائيا

 بطريقة سهلة 
ً
الكمبيوتر يخزن جميع المعلومات تلقائيا

وآمنة...
سيدة كبيرة في السن، عاملة منزلية ليس لديها حساب 
فــي البنك، عــامــل راتــبــه مــحــدود وال يتمكن مــن فتح حساب 
بنكي... وهناك من يخاف من استخدام كرت البنك أو ال يحب 

استعمال الكروت...
ومن أجل تسهيل األمور البد من إيجاد شباك أو منفذ لمن 
، فتلك العملة صادرة من 

ً
يريد أن يدفع الرسوم وغيرها نقدا

البنك المركزي ومعترف بها كأداة للتداول والشراء والتبادل، 
والبـــد مــن وجـــود منفذ لمن ال يــريــد الــدفــع بــكــروت الضمان 

البنكي وليس هناك ضرر بذلك.

ما عندي كرت... 
د. ناجي سعود الزيدإشلون؟!

الله بالنور

روسيا تصنع من الضوضاء كهرباء
يـــقـــوم الــعــلــمــاء فـــي الــجــامــعــة الــفــدرالــيــة 
الـــجـــنـــوبـــيـــة بــمــديــنــة روســــتــــوف الـــروســـيـــة 
بتطوير مــولــدات نــانــويــة، تــحــّول ضوضاء 

المدينة إلى طاقة كهربائية.
ــّورة بـــهـــذه  ــ ــــطـ ــمـ ــ وســـتـــصـــبـــح األجـــــهـــــزة الـ
الطريقة مصادر لطاقة مستقلة في الهواتف، 

والساعات، والسماعات، وغيرها.
وقــال موقع روســيــا الــيــوم، أمــس، إن هذا 
البحث يجريه موظفو معهد تكنولوجيا 
النانو واإللكترونيات واألجهزة، إذ جعلوا 
األنابيب النانوية مع إضافة النيتروجين 
مادة لدراستهم، وحّولوا تشوهات واهتزازات 
ــات الـــنـــاس  ــ ــركـ ــ الــــضــــوضــــاء الـــحـــضـــريـــة وحـ
ومحادثاتهم إلى طاقة كهربائية، وتسمى 
هذه العملية كذلك بالظاهرة الكهروضغطية.

وذكرت األستاذة المساعدة مارينا إيلينا، 
أنه تم وضع فكرة تطوير المولدات النانوية 
الــقــائــمــة عــلــى تــحــويــل الــطــاقــة الميكانيكية 

لــلــبــيــئــة إلــــى طـــاقـــة كــهــربــائــيــة بــاســتــخــدام 
ظاهرة التأثير الكهروضغطي في الهياكل 
الــنــانــويــة فــي عــام 2006. ومــنــذ ذلــك الحين 
استمر البحث عن المواد المناسبة لتحقيق 

تلك الفكرة.

ــن الــــــمــــــواد ذات الـــخـــصـــائـــص  ــيــ ومـــــــن بــ
الكهروضغطية، مواد هشة وسامة لوجود 
الرصاص في تركيبها، أما خصائص المواد 
األخـــرى فليست عالية بما يكفي لتحويل 

الطاقة بالفاعلية المطلوبة.
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