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الوفرة والعبدلي إلى عالم الترفيه والسياحة
»الزراعة«: 9 متطلبات لتنفيذ خطة استراتيجية مناسبة للمناخ على مساحة مليوني متر في المنطقتين 

• الهيئة أكدت ضرورة مشاركة القطاع الخاص لالستفادة من خبراته االستثمارية التنافسية
• وضعت فترة زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى للتنفيذ تمتد حتى 2035

الصين: توقيع »أوكوس« 
 اتفاقية الغواصات 

طريق خطر

األبيض في امتحان 
الساورة الجزائري اليوم

17

 دوليات

 رياضة

»الخارجية« لـ »الشؤون«: 
توثيق مساعدات تركيا 

وسورية »أمميًا«

»التربية«: مكافآت 
»الممتازة« في حسابات 

4211 إداريًا غدًا

ةديرجلا. تشارك 
في »شهر تاريخ المرأة« 

بـ »عريفجان«

»تكويت التعاونيات«: وقف 
إعالنات الوظائف لحين 

صدور ضوابط التعيين
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الخالد: استثمار التدريبات لرفع الجاهزية القتاليةالخالد: استثمار التدريبات لرفع الجاهزية القتالية

  اقتصاديات

بعد فترات طويلة من االنتظار، واقتراحات 
كثيرة، وأصـــوات تعالت عبر ســنــوات بتعزيز 
ــل الـــكـــويـــت إليــجــاد  ــ األنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة داخـ
مــتــنــفــس لــلــمــواطــنــيــن، حــــددت الــهــيــئــة الــعــامــة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية 9 متطلبات 
لبدء انطالقة مشاريعها الترفيهية والسياحية 
مــن منطقتي الــوفــرة والــعــبــدلــي عــلــى مساحة 
تــتــجــاوز مــلــيــونــي مــتــر مــربــع، مــؤكــدة أن أبــرز 
اآللـــيـــات الــمــطــروحــة لــتــنــفــيــذ هــــذه الــمــشــاريــع 
ــاع الــــخــــاص لــالســتــثــمــار  ــطـ ــقـ ــة الـ ــاركـ هــــي مـــشـ
فــي المنطقتين الــمــذكــورتــيــن؛ لــالســتــفــادة من 
خبراته وإمكانياته التكنولوجية والتمويلية 
والتنافسية وتخفيف الــعــبء عــن الــمــال العام 

للدولة في تمويل المشاريع والخدمات.
وقالت الهيئة، في ردها على سؤال برلماني، 
إنــهــا تــســعــى إلـــى تــحــقــيــق األهـــــداف الــمــرجــوة 
لخطط التنمية ورؤيــــة الــكــويــت لسنة 2035، 
في ظل التوجهات والسياسات العامة للدولة، 
لمواكبة التطورات اإلقليمية والعالمية على كل 
المستويات تحت مظلة قانون إنشاء الهيئة 

وتعديالته.

 
ً
وأضافت أن رؤيتها بهذا الشأن، تأتي وفقا

لخطة زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى 
تمتد حتى 2035، للمساهمة في تحقيق جذب 
استثماري وترفيهي سياحي على المستوى 
المحلي واإلقليمي، وتوفير إمكانيات الترفيه 
والــريــاضــة التي تتناسب مــع طبيعة األجــواء 
المناخية وتــفــضــيــالت الــمــواطــنــيــن ومــرتــادي 
المتنزهات الترفيهية، وتنويع مصادر الدخل 

للدولة لتنفيذ أجندتها.
وأوضــــحــــت أن مــتــطــلــبــات إقـــامـــة األنــشــطــة 
الــتــرفــيــهــيــة والــســيــاحــيــة بالمنطقتين تتمثل 

في اآلتي:
1 - الــنــظــر فـــي هــيــكــلــة الـــمـــواقـــع الــمــخــصــصــة 
إلقامة األنشطة، وتطوير الخدمات العامة 

الموجودة فيها.
2 - الــتــنــســيــق مـــع الــمــجــلــس الـــبـــلـــدي لتغيير 
تخصيص 10 مناطق تــم اخــتــيــارهــا لعمل 

المهرجانات المؤقتة.
3 - دراسة وضع خطة واضحة إلعالن مشاريع 
مترابطة ومحدد لها نتائج على االقتصاد 

والناتج المحلي.

4 - تكليف أحــد المكاتب االســتــشــاريــة إعـــداَد 
تصور عــن األنشطة الترفيهية التي يمكن 
تنفيذها، وكــذلــك دراســـة جـــدوى للعائدات 

االستثمارية المتوقعة.
5 - إعــطــاء األولــويــة لالستثمارات فــي هاتين 
الــمــنــطــقــتــيــن بــمــا يـــتـــالءم مـــع االحــتــيــاجــات 

المحددة للمستهلكين.
6 - دراســــــة اعـــتـــبـــار تــطــويــر الــمــنــطــقــتــيــن من 
المشروعات االستراتيجية تدخل ضمن رؤية 

الكويت 2035.
7 - إجراء استبيانات محددة لرصد مستويات 
االنتفاع بالخدمات يشارك فيها مواطنون 

ومقيمون.
8 - تدشين شبكات الطرق والمالحة، وخطوط 
نقل حافالت للمساهمة في نقل السياح أو 

الزوار بسهولة إليهما.
ــد مـــتـــخـــصـــصـــة لــتــغــطــيــة  ــاهــ ــعــ ــر مــ ــيــ 9 - تــــوفــ
االحتياجات المستقبلية من المتخصصين 
العاملين في هذا المجال أمر ملح وحيوي.

ولــفــتــت الــهــيــئــة إلــــى أن الــمــســاحــة الــمــقــتــرحــة 
ــيـــهـــي والـــســـيـــاحـــي  ــتـــرفـ ــثـــمـــار الـ ــتـ لـــالسـ

بن ناجي للوكالء الجدد: حافظوا 
على سمت القاضي وسلوكه

58 وكيل نيابة أدوا اليمين القانونية أمامه بينهم 14 امرأة
فــــــي خـــــطـــــوة نــــحــــو تــمــكــيــن 
النساء بالسلك القضائي، أدى 
58 وكــيــل نــيــابــة عـــامـــة، بينهم 
14 امــــــرأة، الــيــمــيــن الــقــانــونــيــة، 
أمـــــــس، أمـــــــام رئــــيــــس الــمــجــلــس 
األعلى للقضاء، رئيس محكمة 
التمييز، المستشار محمد بن 
نــاجــي، بحضور النائب الــعــام، 

المستشار سعد الصفران.
وخــــــــــــالل كــــلــــمــــتــــه، دعـــــــــا بـــن 
نـــــاجـــــي الـــــــوكـــــــالء الــــــجــــــدد إلــــى 

ــدق واألمـــــانـــــة  ــالــــصــ ــلـــي بــ ــتـــحـ الـ
ــد عــن  ــعـ ــبـ فــــي أداء عــمــلــهــم، والـ
 إيــاهــم 

ً
الــمــيــل والـــهـــوى، مــطــالــبــا

بالمحافظة على سمت القاضي 
وسلوكه وخلقه ومظهره أثناء 
العمل وخارجه في حياته العامة 
 عــن مواصلة 

ً
والــخــاصــة، فــضــال

ــتـــهـــاد، والــحــفــاظ  الــبــحــث واالجـ
على ما وصلت إليه الكويت من 
ي العدالة 

َ
سمعة طيبة في مجال

والنزاهة.

المتطلبات التسعة:
1- تطوير الخدمات

2- تغيير »المهرجانات المؤقتة«
3- خطة لمشاريع مترابطة

4- دراسة جدوى
5- األولوية للمستثمرين

6- اعتبار تطويرهما مشروعات استراتيجية
7- استبيان آراء المواطنين والمقيمين

8- تدشين شبكات الطرق والمالحة
9- توفير معاهد متخصصة

»زين« تربح 196 مليون دينار 
بنمو 6% خالل 2022

 ليبلغ إجمالي التوزيعات 
ً
توصية بتوزيع 25 فلسا

 
ً
النقدية عن العام 35 فلسا

»عقارات الكويت« تربح 7.26 ماليين 
دينار في 2022 بنمو %16.2
 ومثلها 

ً
 توصية بتوزيع 3% نقدا

أسهم خزينة

»كيبك«: تصدير أول 
شحنة كبريت صلب 

من مصفاة الزور 

»الجزيرة« 
تؤسس شركة 

طيران اقتصادي في 
السعودية 

تراجعات حادة لمؤشرات البورصة... والسيولة تقفز إلى 84.3 مليون دينار
١١١٤

١٢

١٣

١٠

 
ً
طبول الحرب تقرع مجددا

 بين أرمينيا وأذربيجان 
في اختبار محرج لروسيا

 بين 
ً
عادت طبول الحرب لتقرع بقوة مجددا

أرمينيا وأذربــيــجــان، بعد أسابيع مــن التوتر 
وتبادل االتهامات والمناوشات، في ظل إغالق 
مسلحين أذربيجانيين ممر التشين الحيوي، 
مما تسبب في أزمــة إنسانية ونقص حــاد في 
الموارد بإقليم ناغورني كاراباخ الجبلي حيث 

غالبية السكان من األرمن.
ــيــــس الـــــــــــوزراء األرمـــــنـــــي نــيــكــول   وحـــــــذر رئــ
باشينيان، أمـــس، مــن »احــتــمــال كبير لحدوث 
تــصــعــيــد« مــع أذربــيــجــان، فــي إقــلــيــم نــاغــورنــي 
 إلى 

ً
كاراباخ وعند الحدود مع أذربيجان، مشيرا

أنه اشتكى للرئيس الروسي فالديمير بوتين 
»مشاكل« مع قوة حفظ السالم الروسية العاجزة 

عن وقف التصعيد.
 
ً
وتمثل هــذه الــتــوتــرات فــي الــقــوقــاز اختبارا
للنفوذ اإلقليمي لروسيا الــغــارقــة فــي غزوها 

ألوكرانيا.

محيي عامر

باشينيان يصّعد خالل زيارة علييف 
لبرلين ويتململ من »عجز موسكو«

صفقة مزدوجة بـ 37 مليار دوالر 
لشراء الرياض 121 طائرة »بوينغ«
• واشنطن تشيد وريما بنت بندر تؤكد متانة العالقات

• سوليفان: وساطة الصين ال تتعارض مع مصالحنا
أشــــــــــــــادت إدارة الــــرئــــيــــس 
األمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن بصفقة 
مزدوجة ضخمة مع السعودية 
لشراء طيارات تجارية أميركية، 
ــعـــــرض اإلدارة  ــ ــتـ ــ ــي وقـــــــــت تـ ــ ــ فـ
النتقادات داخلية الذعة، لنجاح 
الصين المنافس االستراتيجي 
لــلــواليــات الــمــتــحــدة فــي رعــايــة 
االتفاق بين السعودية وإيران.   
وأعلن البيت األبيض، نفسه، 
أن شــركــة »بـــويـــنـــغ« األمــيــركــيــة 
أكــمــلــت صــفــقــتــيــن تــاريــخــيــتــيــن 
مـــع الــســعــوديــة لــتــصــنــيــع 121 
طــائــرة تقدر قيمتها بنحو 37 
 بـ »االتفاق 

ً
مليار دوالر، مرحبا

المهم« الذي يمثل عالمة فارقة 
في التعاون بين المملكة وقطاع 
تصنيع الطائرات في الواليات 

المتحدة على مدار 8 عقود.
ــيــــض  ــيــــت األبــ ــبــ وأضـــــــــــاف الــ
فـــي بـــيـــان: »ســتــدعــم الــصــفــقــات 

مجتمعة مــا يــزيــد على مليون 
وظيفة في الواليات المتحدة في 
سلسلة التوريد المتعلقة بقطاع 

الطائرات في 44 والية«.
ــرة التجارة  ــادت وزيـ كما أشـ
األميركية بالصفقة ووصفتها 
بأنها »نصر واضح للمصنعين 

والعمال األميركيين«. 
ــــي مــــــــــوازاة ذلـــــــك، اعـــتـــبـــرت  فـ
السفيرة السعودية بواشنطن 
ــدر أن »شـــــــراء  ــ ــنـ ــ ــنــــت بـ ــا بــ ــ ــمـ ــ ريـ
طــائــرات بوينغ دليل آخــر على 
متانة العالقات التجارية بين 
المملكة والــواليــات المتحدة«، 
الفــــتــــة إلــــــى أن »االتــــــفــــــاق بــيــن 
المملكة وبوينغ يجسد الرؤية 
الــمــشــتــركــة لــلــبــلــديــن لــتــوســيــع 

التعاون بعدة مجاالت«.
وقبيل إعالن البيت األبيض 
ـــعـــة 

ّ
ــغ« الـــمـــصـــن ــ ــنـ ــ ــويـ ــ أفــــــــــادت »بـ

 من 
ً
للطائرات بــأن كــال

محادثات إيجابية بين الكويت وإيران
حول ترسيم الحدود البحرية

أكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي... واتفاق على عقد اجتماع ثاٍن
● طهران ـ فرزاد قاسمي

خــالل اجتماٍع عقدته اللجنة القانونية 
المشتركة بين الكويت وإيــران، في طهران 
أمـــس األول، تــرأســه مــن الــجــانــب الكويتي 
ــر الــخــارجــيــة الــســفــيــر مــنــصــور  ــ نـــائـــب وزيـ
الـــعـــتـــيـــبـــي، ومـــــــن اإليـــــــرانـــــــي نــــائــــب وزيـــــر 
الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة والــدولــيــة 
السفير رضا نجفي، بحثت اللجنة ترسيم 

الحدود البحرية بين البلدين، والتأكيد على 
ضرورة حسم األمر بالشكل الذي يتوافق مع 

قواعد القانون الدولي.
وعقد العتيبي جلسة مشاورات مع نائب 
وزيــــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة في 
الخارجية اإليرانية السفير د. علي باقري 
كــنــي، اســتــعــرضــا خــاللــهــا أوجـــه الــعــالقــات 
الــثــنــائــيــة بــيــن الــبــلــديــن، وســبــل تطويرها 

وتعزيزها في جميع المجاالت والصعد.

 وقــــال مــصــدر فـــي الــخــارجــيــة اإليــرانــيــة 
ـــ »الــــجــــريــــدة«، إن االجـــتـــمـــاع الــتــقــنــي كــان  لـ
 بشكل عــام، رغــم أنــه لم يشهد أي 

ً
إيجابيا

ــل طــــرف مــطــالــبــه على  ــد، إذ وضــــع كـ جـــديـ
الــطــاولــة، واتــفــق الجانبان على دراســـة كل 
منهما لهذه المطالب وعرضها في اجتماع 

.
ً
د موعده الحقا ُيحدَّ

ــدة« كـــشـــفـــت األربــــعــــاء  ــ ــريـ ــ ــجـ ــ وكــــانــــت »الـ
 عــــــــن مــــصــــدر 

ً
ــال ــقـــــ الـــــــمـــــــاضـــــــي، نـــــ

ًأبوالغيط من بيروت: قمة الرياض العربية
ستبحث سبل دعم الدول المأزومة اقتصاديا
الدوالر بمئة ألف ليرة لبنانية... وتحضير الجتماع آخر لـ »خماسي باريس«

● بيروت ـ منير الربيع
 
ً
 جــديــدا

ً
 مــالــيــا

ً
ســّجــل لــبــنــان انـــهـــيـــارا

 بــبــلــوغ ســعــر صـــرف الـــدوالر 
ً
وتــاريــخــيــا

األميركي الواحد 100 ألف ليرة، في ظل 
ــراب الــعــام  ــ ــ ــودة الـــمـــصـــارف إلــــى اإلضـ ــ عـ
ات القضائية المستمرة  بسبب اإلجـــراء

بحقها، وذلـــك عشية جلسة استجواب 
حاكم مصرف لبنان ريــاض سالمة من 

محققين فرنسيين. 
هذا الواقع المعطوف على االستعصاء 
السياسي المستمر في ملف استحقاق 
انتخاب رئيس جديد للجمهورية، دفع 

ــيـــن الـــعـــام لــجــامــعــة الــــدول  األمـ

٠٦-٠٧

 أبوالغيط في بيروت أمس )داالتي ونهرا(
ً
ميقاتي مستقبال
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الوفرة والعبدلي إلى عالم...

طبول الحرب تقرع مجددًا...
أبوالغيط من بيروت: قمة...

صفقة مزدوجة بـ 37...
محادثات إيجابية بين...

بالمناطق الزراعية بالوفرة والعبدلي تم تحديدها بـ 5 مناطق بمساحة 
5000م2 لكل موقع ومنطقة واحدة بمساحة 1000000م2، لكل منهما، 
موضحة أن ذلــك يتطلب التنسيق مــع جميع الــجــهــات ذات العالقة 
بالدولة لرفع كفاءة وتطوير البنية التحتية كرصف الطرق، ومواقف 
السيارات، وتأمين مصادر الكهرباء والماء، والصرف الصحي، وشبكات 

االتصاالت واإلنترنت، وأعمال النظافة البلدية.

بالخارجية اإليرانية، أن إيران والكويت توصلتا إلى اتفاق للعودة 
إلى المفاوضات المتوقفة بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، 

وأن لقاءات تقنية ستجرى بين خبراء من البلدين. 
وقال المصدر إنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن التوقيع يمكن 
 في هذا الصدد إلى 

ً
أن يتم على مستوى وزيري الخارجية، مشيرا

أن وزيــر الخارجية اإليــرانــي حسين أمير عبداللهيان سيحضر 
لزيارة الكويت، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول الترسيم يمكن أن 

يتم توقيعه خالل تلك الزيارة.
 لتسريع تطوير 

ً
عت السعودية والكويت اتفاقا

ّ
والعام الماضي وق

حقل الدرة )آرش بالفارسية( الغازي البحري الواقع في المنطقة 
المغمورة المقسومة، مما أثـــار اعــتــراض طــهــران الــتــي زعــمــت أن 
 في الحقل، وهــددت ببدء الحفر في حال أقدمت الكويت 

ً
لها حقا

والسعودية على ذلك. 
وردت الكويت بالتأكيد أن حقل الدرة هو حقل كويتي سعودي 
 فيه، وتمسكت في الوقت نفسه 

ً
»خالص«، وأن إيــران ليست طرفا

بمفاوضات »كويتية ــ سعودية ــ إيرانية لترسيم حــدود الجرف 
القاري بين الدول الثالث«. 

وحــســب المصدر اإليــرانــي، فــإن الــخــالف القديم المتجدد بين 
طــهــران والــكــويــت يــــدور حـــول طــريــقــة تــحــديــد الـــحـــدود الــبــحــريــة، 
فالكويت تعتبر الحدود البرية للبلدين نقطة البداية الحتساب 
الحدود البحرية، في حين ترى طهران أن نقطة البداية يجب أن 

ورغم رعاية بوتين لالتفاقية التي سمحت بوقف الحرب في عام 
2020، تبدو قوة حفظ السالم الروسية التي انتشرت في كاراباخ 

عاجزة عن مواجهة االشتباكات المتزايدة.
وباإلشارة إلى مقتل شرطيين أرمنيين في مواجهات مع قوات 
أذربيجانية األسبوع الماضي، أكــد باشينيان »أن ذلــك حــدث في 
 »إذا نظرنا 

ً
منطقة مسؤولية قوة حفظ السالم الروسية«، مضيفا

 الكارثة اإلنسانية في ناغورني قره 
ّ
إلى حصار ممّر التشين، فإن

باغ تكمن في أن أذربيجان تستعّد بوضوح الرتكاب تطهير عرقي، 
لذا أعتقد أنه من الضروري )...( إرسال مراقبين دوليين«.

وتتزامن تصريحات باشينيان مع زيارة الرئيس األذربيجاني 
إلهام علييف إلى برلين حيث استقبله أمس المستشار األلماني 
أوالف شولتس في وقت تسعى أوروبا إلى لعب دور الوسيط في 
عملية السالم الحساسة بين يريفان وباكو كما تتطلع إلى زيادة 

إمداداتها من الغاز من أذربيجان.
ــار باشينيان  ، أشـ

ً
ــم »تــقــدم« فــي مــفــاوضــات الــســالم أخـــيـــرا ورغـ

إلــى »مشاكل أســاســيــة« تحول دون إحـــراز مزيد منه، وقــال »نــرى 
أن أذربيجان تحاول توقيع اتفاقية سالم من خالل طرح مطالب 

 أحمر ألرمينيا«.
ً
إقليمية )...( وهو ما ُيعّد خطا

فــي الــمــقــابــل، أعــلــنــت وزارة الــدفــاع األذربــيــجــانــيــة أن مواقعها 
تعرضت إلطــالق نار متقطع 19 مرة من قبل القوات األرمنية في 
اليومين األخــيــريــن، مضيفة أن قواتها اتــخــذت تدابير استجابة 

مناسبة.
وكان وزير دفاع أذربيجان ذاكر حسنوف اتهم أرمينيا السبت 

العربية أحمد أبوالغيط، الذي زار بيروت أمس للمشاركة في مؤتمر 
تنموي، إلى التعبير عن مخاوفه من خطورة الوضع في لبنان.

وقال أبوالغيط، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري: »ال بد أن 
يكون هناك رئيس للجمهورية، وسيكون هناك رئيس، المسألة مسألة 

وقت، لكن يجب اإلسراع بهذه الخطوة؛ ألن األمور خطيرة«.
 من نقطتين؛ األولــى مواكبة عربية 

ً
جــاء تحرك أبوالغيط انطالقا

، واألخــــرى تتعلق 
ً
ـــ اإليـــرانـــي، لــبــنــانــيــا ومــصــريــة لــالتــفــاق الــســعــودي ـ
بالتحضير للقمة العربية المقررة في السعودية. 

وذكر أبوالغيط، بعد لقائه رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب 
د 

َ
عق

ُ
 الشهر الجاري ست

ً
ميقاتي، أن القمة العربية التي كانت مقررة

بالسعودية فــي مــايــو المقبل بعد شهر رمــضــان، وستبحث بشكل 
رئيس الشأن االقتصادي وكيفية مساعدة األقاليم العربية المحتاجة.

من جهته، شدد ميقاتي على أهمية أن تعتمد القمة العربية المقبلة 
 ومبادرات اقتصادية تسهم في تحقيق األهداف التنموية في 

ً
»أفكارا

الدول العربية«.
في مــوازاة ذلك، وعقب إنهائه جولة على المسؤولين اللبنانيين، 
غادر السفير السعودي وليد البخاري، على عجل، إلى الرياض لعقد 
لقاءات مع مسؤولي بالده، ال سيما وزير الخارجية فيصل بن فرحان، 
ومسؤول الملف اللبناني المستشار في الديوان الملكي نزار العلوال؛ 

لتنسيق المواقف بعد التطورات األخيرة. 
وبحسب ما تؤكد المعلومات، فإن بري حاول تسويق رئيس تيار 
 يحظى بالمواصفات التي 

ً
 رئاسيا

ً
المردة سليمان فرنجية مرشحا

تطالب بها السعودية، وأبدى استعداده لتقديم كل الضمانات التي 
 لــزيــارة الــريــاض والبحث في 

ً
تطلبها المملكة، كما أبـــدى اســتــعــدادا

الملف اللبناني هناك. 

وتقول مصادر إن الــوصــول إلــى نقطة مشتركة يحتاج إلــى وقت، 
مضيفة أن تــبــديــد الــخــالفــات فــي الــمــرحــلــة المقبلة قــد يــســاعــد عليه 
ــاٍن لـــلـــدول الــتــي اجــتــمــعــت مـــن قبل  الــتــحــضــيــر لــعــقــد لــقــاء خــمــاســي ثــ
فــي بــاريــس لبحث الملف اللبناني، أي الــواليــات المتحدة وفرنسا 
د في باريس 

َ
والسعودية ومصر وقطر، ويمكن لهذا االجتماع أن ُيعق

، أو بالرياض. 
ً
مجددا

وتشير المصادر إلى أن مساعدة وزير الخارجية األميركية لشؤون 
الشرق األوسط باربارا ليف ستزور لبنان في المرحلة المقبلة، ويمكن 

د بالتزامن مع زيارتها للمنطقة.
َ
لهذا االجتماع أن ُيعق

شركة »طــيــران الــريــاض« الجديدة والخطوط الجوية السعودية 
قّدمت طلبية للحصول على 39 طائرة من طراز »787 دريمالينر« 
المخصصة للمسافات الطويلة، طارحتي احتمال شراء 43 طائرة 
إضافية فــي أكبر عقد يمثل خامس أكبر طلب شــراء تــجــاري من 
حيث القيمة في تاريخها. وقالت بوينغ في بيان إن »هذا االتفاق 
يندرج في إطار الخطة االستراتيجية السعودية األوسع الهادفة 

إلى تحويل البالد إلى مركز عالمي للطيران«.
ومن المتوقع أن تضيف شركة الطيران الجديدة 20 مليار دوالر 
إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بالسعودية وخلق 

أكثر من 200 الف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وجاء الكشف عن الخطوة المهمة بعد ساعات من دفاع مستشار 
األمن القومي األميركي جيك سوليفان عن موقف واشنطن بعد أن 
رأى خبراء في اتفاق إنهاء القطيعة الذي تم بين الرياض وطهران 
 على أن ما حدث ال 

ً
وبوساطة الصين »صفعة إلدارة بايدن«، مشددا

يتعارض بشكل أساسي مع سياسات بالده الرامية إلنهاء التوتر 
 إلى أن طبيعة عالقة بالده 

ً
وخفض التصعيد بالمنطقة، ومشيرا

بالمملكة والجمهورية اإلسالمية لم تسمح لها بلعب دور الوساطة.
)واشنطن ــ وكاالت(

تكون حدود الجرف الصخري. 
وأشــار إلى أنه في حال اعتماد رأي الكويت في الترسيم الذي 
ينسجم مع القانون الدولي للبحار، فإن طهران لن يكون لها أي 
حصة في »الــدرة«، لكن إذا تم اعتماد رأي إيــران المخالف لقانون 
البحار، والــذي سبق أن طبق في الترسيم بين طهران والرياض، 

فسيصبح إليران حصة.

الماضي مرة أخرى بنقل أسلحة وجنود إلى وحدات مسلحة أرمنية 
في المناطق التي تتشر بها القوات الروسية. وأكد المتحدث باسم 
الخارجية األميركية نيد برايس أن واشنطن تراقب هذه التوترات 

بقلق.
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دعـــا رئــيــس المجلس األعــلــى 
للقضاء، رئيس محكمة التمييز، 
الــمــســتــشــار مــحــمــد بــــن نـــاجـــي، 
وكالء النيابة الجدد إلى التحلي 
بالصدق واألمانة في أداء عملهم، 
ــن الــمــيــل  ــ ــعــــد عـ ــبــ والــــتــــجــــرد والــ
والهوى، وأن يحافظوا على سمت 
القاضي وسلوكه وخلقه ومظهره 
أثناء العمل وخارجه في حياتهم 

العامة والخاصة.
جــاء ذلــك خــالل أداء 58 وكيل 
نـــيـــابـــة عـــامـــة بــيــنــهــم 14 امـــــرأة 
الــيــمــيــن الــقــانــونــيــة، أمــــس، أمـــام 
المستشار بــن نــاجــي، بحضور 
الــنــائــب الــعــام، المستشار سعد 
الــــصــــفــــران، وذلـــــــك بـــعـــد صــــدور 
قــرار  وزيــر العدل وزيــر األوقــاف 
والــشــؤون اإلسالمية وزيــر دولة 
لشؤون تعزيز النزاهة رقــم 108 

لــســنــة 2023 بــتــعــيــيــنــهــم وكـــالء 
نيابة )ج( بالنيابة العامة.

ووّجــــه الــمــســتــشــار بــن ناجي 
كــلــمــة لـــلـــوكـــالء الــــجــــدد، هــنــأهــم 

فــيــهــا بــالــتــعــيــيــن وانــضــمــامــهــم 
إلــــى الــســلــطــة الــقــضــائــيــة، وبــّيــن 
لــهــم طبيعة الــعــمــل فـــي النيابة 
ــي الـــقـــضـــاء  ــ الــــعــــامــــة خــــاصــــة وفــ

عامة، وأهميته وثقل المسؤولية 
لقى على عاتق 

ُ
واألمــانــة الــتــي ت

كل منهم.
ــلـــة  ــهـــم مـــواصـ ــنـ ــلــــب مـ كــــمــــا طــ

ــاد،  ــهـ ــتـ االطـــــــالع والـــبـــحـــث واالجـ
وأوصــــاهــــم بــــأن يــحــافــظــوا على 
الكويت وعلى ما وصلت إليه من 
ي العدالة 

َ
سمعة طيبة في مجال

 أنهم ثــروة هذا 
ً
والنزاهة، مؤكدا

الــبــلــد فــي ظــل الــقــيــادة الحكيمة 
لسمو أمــيــر الــبــالد وولـــي عهده 

األمين.
مـــن جــهــتــه، وّجــــه المستشار 
الــصــفــران كــلــمــة لــلــوكــالء الــجــدد 
 إنه 

ً
أوصاهم فيها بالعمل، قائال

يهنئ نفسه قبل أن يهنئهم ألنهم 
 أنه »قد 

ً
المكسب الحقيقي، مردفا

انتهت أيام التحصيل والدراسة 
هم على 

ّ
ت ساعة العمل، وحث

ّ
ودق

ــتــــهــــاد ومـــواصـــلـــة  الـــجـــهـــد واالجــ
الــعــمــل لتحقيق مــا نــرجــوه ومــا 

نتطلع إليه«.

العدد 5284 / األربعاء 15 مارس 2023م / 23 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
www●aljarida●com الثانية

 ووكيلة
ً
أسماء 58 وكيال
نـــور الــمــخــيــال، ومــهــا الــمــطــيــري، وإيــمــان 
الــعــوضــي، وحــمــد العجمي، ومحمد العلي، 
وعــبــدالــلــه أبــــو صــلــيــب، وشــيــخــة الــبــرجــس، 
وفــــارس الــوقــيــان، ولــمــى الــمــطــيــري، وســـارة 
الخبيزي، وسلمان القضيبي، وفواز الزويد، 
ــراك الـــدوســـري، وشــهــد الــحــوطــي، وطــالل  وبــ
اليوسف، ونورا المطاوعة، وعبدالله النعمة، 
وثامر بورسلي، وفيصل المطيري، وعبدالله 

الفليح، ونور بن ناجي، وشهد العميري، وفهد 
الــشــمــري، وأنـــس المعيلي، وأحــمــد البنوان، 
ومــحــمــد الـــحـــمـــد، وخــلــيــفــة الـــنـــجـــم، وســيــف 
الختالن، وعبدالله الخضر، ومحمد الحربي، 
وطيبة الفضالة، وارشــيــد الــرقــدان، وأسامة 
الــعــبــدالــلــه، وعــبــدالــلــه الــمــطــيــري، وعــبــدالــلــه 
الــشــنــفــا، وعــبــدالــوهــاب الــعــوضــي، وسلطان 
العنزي، وعبدالله الزعبي، وحمد الحمدان، 

وحمود العدواني، وعمر المخيزيم، وطيف 
األنصاري، وإسراء العبدالجادر، وعبدالعزيز 
العبود، وحمد المجمد، وشبيب الرشيدي، 
ووليد الصراف، وعبدالعزيز الكندري، وحسن 
األنــصــاري، وحمد الفهد، وعبدالله الغانم، 
وعــبــدالــلــه الـــبـــدي، وأنـــــور الــمــلــيــفــي، وطـــالل 
المزيعل، وأحمد الوهيب، وتركي العازمي، 

ومرح الجاسر، وسليمان الهطالني.

بن ناجي لوكالء النيابة الجدد: حافظوا على 
سمعة الكويت الطيبة في العدالة والنزاهة

بينهم 14 امرأة أدوا اليمين القانونية أمام رئيس المجلس األعلى للقضاء 

سفير خادم الحرمين ملقيًا كلمته
بن ناجي والصفران يتوسطان وكيالت النيابة بعد أداء اليمين

ًالسفير السعودي يحتفل بيوم المرأة 
 كبيرا

ً
قن تقدما

ّ
العالمي: النساء حق

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البالد 
األمير سلطان بن سعد »المكانة العالية والمرموقة 
التي وصلت إليها الــمــرأة فــي السعودية فــي ظل 

رؤية المملكة 2030«.
 جــاء ذلــك فــي كلمة ألقاها األمــيــر سلطان، في 
الحفل الذي أقامته السفارة السعودية مساء أمس 
األول، بمناسبة »يــوم الــمــرأة العالمي«، بحضور 
قــريــنــتــه، وحــشــد مــن الــســفــراء ورؤســـــاء البعثات 

الدبلوماسية والمنظمات الدولية.
 ولــفــت ســفــيــر خــــادم الــحــرمــيــن إلـــى مــا حققته 
المرأة السعودية في السنوات األخيرة من تقدم 
كــبــيــر فــي مــجــال تمكينها مــن الــمــشــاركــة فــي كل 
 أنه »تم تعديل وإصدار بعض 

ً
المجاالت، موضحا

القوانين التي ســاعــدت على تمكين جميع أفــراد 
المجتمع بالتساوي من المشاركة الفعالة لتحقيق 
مستهدفات رؤية المملكة 2030، من ضمنها نظام 
األحوال المدنية والعمل والتأمينات االجتماعية 

وغيرها من األنظمة«.
 وأضاف: كما كان للمرأة ما نسبته 40 في المئة 

من عدد المبتعثين ضمن برنامج خادم الحرمين 
لالبتعاث الخارجي الذي تجاوز عدد المستفيدين 

منه حاجز النصف مليون من الجنسين. 
وتــابــع: حظيت الــمــرأة في السعودية باهتمام 
القيادة الرشيدة مــن حيث مشاركتها فــي قيادة 
بــعــض الــقــطــاعــات حــيــث يـــوجـــد لــــدى الــمــمــلــكــة 6 
سفيرات على رأس بعثات سعودية في دول عدة، 
وكذلك ما نسبته 20 في المئة من أعضاء مجلس 

الشورى.
وفــــي عــــرض شـــائـــق، تـــم تــســلــيــط الـــضـــوء على 
مشاركة المرأة في بعض قطاعات المملكة بدعم 
مــن عــراب الــرؤيــة سمو ولــي العهد األمــيــر محمد 
بن سلمان، والقى العرض اإلعجاب واالستحسان 

من الحضور.

 األمير يعزي خادم الحرمين 
بوفاة أريج بنت عبدالله

بعث سمو أمير البالد الشيخ 
ــمـــد بــبــرقــيــة تــعــزيــة  ــواف األحـ ــ نـ
إلــى خــادم الحرمين الشريفين 
الــمــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز 
ملك المملكة العربية السعودية، 
عــبــر فــيــهــا ســـمـــوه عـــن خــالــص 
تــــعــــازيــــه، وصــــــــادق مـــواســـاتـــه، 
بــوفــاة الــمــغــفــور لــهــا بـــإذن الله 
تعالى األميرة أريج بنت عبدالله 
 سموه المولى 

ً
آل سعود، سائال

تـــعـــالـــى أن يــتــغــمــدهــا بـــواســـع 
رحمته، ويسكنها فسيح جناته، 
ويلهم األســرة المالكة الكريمة 

جميل الصبر وحسن العزاء.

نائب األمير يعزي خادم الحرمين 
بوفاة أريج بنت عبدالله

بعث سمو نائب األمير ولي 
الــعــهــد الــشــيــخ مــشــعــل األحــمــد، 
ببرقية تعزية إلــى أخيه خــادم 
ــيـــن الــمــلــك  ــفـ الـــحـــرمـــيـــن الـــشـــريـ
سلمان بن عبدالعزيز، ضّمنها 
سموه خالص تعازيه وصادق 
مــواســاتــه بــوفــاة المغفور لها، 
بــإذن الله تعالى، األمــيــرة أريج 
 
ً
بنت عبدالله آل سعود، مبتهال

 وعــال 
ّ

ــبــــاري جــــل ســـمـــوه إلــــى الــ
أن يــتــغــمــدهــا بـــواســـع رحــمــتــه 

ويسكنها فسيح جناته.

رئيس الوزراء يعزي 
خادم الحرمين

بــعــث رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نـــواف 
األحمد، ببرقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك 
سلمان بن عبدالعزيز، ضّمنها سموه خالص تعازيه وصادق 
مواساته بوفاة المغفور لها، بإذن الله تعالى، األميرة أريج 

بنت عبدالله آل سعود.

معتمد مشيخة الدروز يثّمن دعم الكويت للبنان
أكد معتمد مشيخة العقل لطائفة المسلمين 
الموحدين الــدروز في الكويت، نسيب قانصو، 
أهمية الدور الفعال والمؤثر، الذي طالما لعبته 
دولة الكويت الشقيقة، في دعم مسيرة التنمية 
واالزدهار في لبنان، معربا عن »اعتزازه بالروابط 

رة بين بلدينا وشعبينا«. 
ّ
األخوية المتجذ

واعــتــبــر، فــي كلمته بمناسبة زيـــارة رئيس 
الــحــزب التقدمي االشــتــراكــي فــي لبنان النائب 
والـــوزيـــر الــســابــق ولــيــد جــنــبــالط إلـــى الكويت 
أمـــس، أن هــذه الــزيــارة تأتي تأكيدا على عمق 
هذه العالقات وتوطيد ُعراها التي لن تنفصم. 

وقال: »قيادتكم الحكيمة مدعاة فخر واعتزاز 
لنا، وحرصكم على تعميق عالقات لبنان مع 
أشقائه العرب، والسيما دول الخليج العربية، هو 
 ،

ً
مصدر اطمئنان لنا، نحن الموحّدين خصوصا

وكذلك إلخواننا اللبنانيين على امتداد وطننا 
 .»

ً
الغالي عموما

وأضاف: »نأمل أن تحقق زيارتكم الميمونة 
ما ترجونه ونرجوه من نتائج إيجابية، تسهم 
فــي تعافي وطننا الغالي لبنان، وتعيده إلى 
 
ً
مــكــانــتــه الــمــؤثــرة بــيــن أشــقــائــه الــعــرب عموما
والخليجيين على وجـــه الــخــصــوص، ونسأل 

الله تعالى أن يسدد خطاكم على دروب الخير 
والــعــطــاء، وأن يحفظ بعنايته ورعــايــتــه سمو 
أمير البالد الشيخ نــواف األحــمــد، وسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد، وأن يجعل الكويت 
الشقيقة وشعبها الوفي في رحاب األمن واألمان 
واالزدهــار، ويحفظ هذه البالد المباركة منارة 

للخير والسالم واإلنسانية«. 
وتقّدم قانصو بأصدق التهاني والتبريكات 
لألمتين العربية واإلسالمية، وإلى دولة الكويت 
قــيــادة وشــعــبــا، بمناسبة اقــتــراب حــلــول شهر 

رمضان المبارك.

»تكويت التعاونيات«: وقف إعالنات 
الوظائف لحين صدور ضوابط التعيين

عقد فريق تكويت الوظائف اإلشرافية في الجمعيات التعاونية 
، أمس، اتفق خالله على إصدار قرار إداري من وكيل وزارة 

ً
اجتماعا

الشؤون االجتماعية، أو وزاري من الوزيرة، يحظر على الجمعيات 
إعــــالن شــغــل وظــائــفــهــا اإلشــرافــيــة الــشــاغــرة، مــن مــديــريــن ونــوابــهــم 
ورؤساء األقسام، إلى حين صدور قرار بالتعديالت التي ستضاف إلى 
نص المادة 52 من القرار الوزاري )46/ت( بشأن الئحة تنظيم العمل 
التعاوني، والخاصة باشتراطات شغل تلك الوظائف، السيما المعنّية 

بالمدة والشهادة العملية وسنوات الخبرة، وغيرها من االشتراطات.
علن ضوابط جديدة خالل أسبوع، 

ُ
وتوقعت مصادر مطلعة أن ت

السيما عقب إنجازها من قبل الفريق، كاشفة عن تشكيل لجنة ثالثية 
مشتركة تضم الهيئة العامة للقوى العاملة، واتــحــاد الجمعيات، 
ووزارة الــشــؤون، على أن يتم االستعانة بمتخصصين من جامعة 
 
ً
الكويت لوضع االختبارات الالزمة والتي سيكون اجتيازها شرطا

للتعيين بهذه الوظائف.
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»
ً
»الخارجية« لـ »الشؤون«: توثيق مساعدات تركيا وسورية »أمميا

عــــلــــمــــت »الــــــــجــــــــريــــــــدة« مـــن جورج عاطف
مصادرها أن وزارة الخارجية، 
ممثلة في إدارة شؤون التنمية 
ــي، وّجـــهـــت  ــ ــدولـ ــ ــعــــاون الـ ــتــ والــ
مــخــاطــبــة رســمــيــة إلــــى وزارة 
الــشــؤون االجــتــمــاعــيــة، تطلب 
خــالــهــا ضــــــرورة تــوثــيــق كل 
الجمعيات الخيرية المشهرة، 
المشاركة في إغاثة متضرري 
الـــــزلـــــزال الــــــذي ضـــــرب تــركــيــا 
، لــجــمــيــع 

ً
وســـــــوريـــــــة أخــــــــيــــــــرا

مساعداتها وتدفقاتها العينية 
ــة ضــمــن  ــدمــ ــقــ ــمــ والــــمــــالــــيــــة الــ
الحملة، عبر الصحفة الرسمية 
الخاصة بذلك التابعة لمكتب 

ــلــــشــــؤون  األمــــــــــم الــــمــــتــــحــــدة لــ
.)OCHA( اإلنشائية

ــادر، فــــإن  ــ ــــصـ ــمـ ــ ــلـ ــ  لـ
ً
ووفـــــــقـــــــا

»الخارجية« طالبت »الشؤون« 
 بالتعميم على الجهات 

ً
أيضا

الـــخـــيـــريـــة والـــتـــشـــديـــد عــلــيــهــا 
بـــــــضـــــــرورة تـــعـــبـــئـــة بــــيــــانــــات 
المساعدات بالنموذج الخاص 
بخدمة التتبع المالي )FTS(، ثم 
ارساله عبر البريد االلكتروني 
الــمــخــصــص لــــذلــــك، لــيــتــســنــى 
حـــصـــر جـــمـــيـــع الـــمـــســـاهـــمـــات 
الخيرية الكويتية بهذا الصدد، 
وايضاحها ضمن تصنيفات 

الدول المانحة.

 وأكــــــــــــدت أن لـــــهـــــذا األمــــــر 
انـــعـــكـــاســـات دولـــيـــة ايــجــابــيــة 
عدة على الباد، السيما على 
صعيد تحسين صورتها خال 
عمليات التقييم والمراجعة 
التي تتم بواسطة المنظمات 
الدولية مثل مجموعة العمل 
المالي لمنطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا »مينافاتف«، 
ــا مـــــــن الــــمــــنــــظــــمــــات  ــ ــرهــ ــ ــيــ ــ وغــ
ــافـــة إلــــى تــعــزيــز  األخــــــرى، إضـ
مكانتها كمركز دولــي للعمل 
اإلنــــســــانــــي، وابـــــــــراز وجــهــهــا 

الخيري.

وجبات اإلفطار 

 مــن قرب 
ً
إلــى ذلـــك، وتــزامــنــا

حلول شهر رمضان المبارك، 
ــــاق الــمــشــروع الــعــشــريــن  وإطـ
لجمع التبرعات، عممت إدارة 
الجمعيات الخيرية والمبرات 
فــــــي الــــــــــــــــوزارة عــــلــــى رؤســــــــاء 
مـــجـــالـــس إدارة الــجــمــعــيــات 
ــروع  ــشــ ــن مــ ــمــ الــــمــــشــــاركــــة ضــ
افــــــطــــــار الـــــصـــــائـــــم بـــــضـــــرورة 
االلــــــــتــــــــزام بـــــــاالتـــــــي: مـــــراعـــــاة 
توزيع وجبات االفطار حسب 
الــكــثــافــة الــســكــانــيــة للمناطق، 
لــضــمــان ايــصــالــهــا ألكــبــر عــدد 
ممكن مــن المحتاجين اليها 
ــــدوث خــلــل أو  ، دون حـ

ً
فــعــلــيــا

زيادتها في مناطق ونقصها 
بـــأخـــرى، إضــافــة إلـــى ضـــرورة 
تحديد سعر للوجبات يضمن 
 عــلــى نــجــاح 

ً
جــودتــهــا حـــرصـــا

المشروع.

جدول الجمع بالمساجد

ــر، شــارفــت  ــ فـــي مـــوضـــوع آخـ
وزارة األوقــــــــــــــاف والــــــشــــــؤون 
ــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ اإلســــــامــــــيــــــة، بـ
»الشؤون«، على انجاز الجدول 
ــبــــرعــــات  ــتــ الــــــخــــــاص بــــجــــمــــع الــ
ــد خــــــــــال الــــشــــهــــر  ــ ــاجـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ بـ
الفضيل، والذي يوضح توزيع 
ــمــــشــــاركــــة عــلــى  ــيـــات الــ ــعـ ــمـ الـــجـ

مساجد الباد كافة.
 لمصادر »الــشــؤون« 

ً
ووفــقــا

فإن ثمة ضوابط واشتراطات 
للجمع بالمساجد أبرزها بأن 
يمنع منعا باتا جمع التبرعات 
الـــنـــقـــديـــة مـــــن قـــبـــل مـــنـــدوبـــي 
الـــلـــجـــان الـــخـــيـــريـــة والـــجـــهـــات 
المصرح لها بجمع التبرعات، 
وفــــي حـــالـــة الــمــخــالــفــة تخطر 
الجمعية التابع لها المندوب 
ــذه الـــمـــخـــالـــفـــة، مــــع ســحــب  ــهـ بـ
الـــتـــصـــريـــح الـــمـــمـــنـــوح لــلــجــنــة 
عــــن طــــريــــق إدارة الــمــســاجــد 
بالتنسيق مع وزارة الشؤون.

وأضافت أنه »يمنع منعا باتا 
وضـــع الــحــصــاالت وحــاضــنــات 
ــــي الــــمــــســــاجــــد، كــمــا  األمــــــــــوال فـ
يـــجـــب عـــلـــى الــــمــــنــــدوب تــعــلــيــق 
ــة الـــــمـــــوحـــــدة مــــــن قــبــل  ــ ــويـ ــ ــهـ ــ الـ
ــــؤون، أثــــنــــاء فــتــرة  ــشــ ــ وزارة الــ

وجـــــــوده داخــــــل الـــمـــســـجـــد، وال 
ــد مــنــع  ــمــــســــجــ يــــحــــق إلمــــــــــام الــ
الجمعيات والهيئات المصرح 
لـــهـــا مــــن مـــمـــارســـة عــمــلــهــا فــي 
جمع التبرعات بالمسجد، إال 
فـــي حــالــة مــخــالــفــتــهــا لــلــجــدول 
المعلن والتعليمات الــصــادرة 

بهذا الشأن«. 
ووفـــقـــا لــلــضــوابــط أيــضــا »ال 
يـــحـــق ألئــــمــــة الـــمـــســـاجـــد جــمــع 
التبرعات ألي مشروع خيري أو 
التصريح إلقامة مشاريع خيرية 
لمصلحة أي جــهــة، وفـــي حــال 
وجــــود أي مــخــالــفــات لــلــقــواعــد 
والـــنـــظـــم الــمــعــمــول بـــهـــا، يجب 
االتصال على إدارة الجمعيات 
الـــخـــيـــريـــة فــــي وزارة الـــشـــؤون 

لإلباغ عن المخالفة«.

توزيع وجبات 
إفطار الصائم في 

المناطق حسب 
الكثافة السكانية

جانب من حمات اإلغاثة الكويتية

مجلس للجودة بكل مستشفى يديره رئيس الهيئة الطبية
وزير الصحة أعاد تنظيم آلية عمل لجان الجودة في مستشفيات الوزارة

• عادل سامي
أصــدر وزيــر الصحة د. أحمد 
ــا يقضي  ــ الــعــوضــي قــــرارا وزاريـ
بــإعــادة تنظيم آلــيــة عمل لجان 
الجودة في مستشفيات الوزارة.

وجاء في القرار رقم 88 لسنة 
2023، أن ُيشّكل بكل مستشفى 
مجلس للجودة، ويصدر مدير 
المنطقة الصحية الــقــرار الــازم 
بتسمية أعضائه، على أن يرأسه 
رئيس الهيئة الطبية، وعضوية 
ــاء لــجــان الـــجـــودة ورئــيــس  رؤســ
الهيئة التمريضية ورئيس قسم 
الشؤون الهندسية، وممثلين عن 
األقسام اإلدارية، ومكتب الجودة 
في المستشفى، وإدارة الجودة 

واالعتماد.
وأشار القرار إلى أنه في حال 

عدم وجود رئيس هيئة طبية في 
المؤسسة الصحية يتولى مدير 
الــمــســتــشــفــى رئـــاســـة الــمــجــلــس، 
على أن تعقد اجتماعاته بصفة 

دورية كل شهر على األقل.
وحدد مهام المجلس، بوضع 
الخطة االستراتيجية للجودة 
والسامة في المؤسسة الصحية 
بالتنسيق مع الجهات المختلفة، 
وإرســــال نسخة إلدارة الــجــودة 
واالعــــتــــمــــاد، واعــــتــــمــــاد الــخــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة الـــســـنـــويـــة لــلــجــودة 
والــســامــة للمؤسسة الصحية 
ــا عـــــلـــــى الــــجــــهــــات  ــهــ ــمــ ــيــ ــمــ ــعــ وتــ
المختلفة، وإرســــال نسخة إلى 

إدارة الجودة واالعتماد.
كما جــاء فــي مهام المجلس، 
اإلشـــــــــراف الــــعــــام عـــلـــى تــطــبــيــق 
ــة  ــ ــــامـ ــــسـ بـــــــرامـــــــج الــــــــجــــــــودة والـ

ــة  ــمــــؤســــســ واالعـــــــتـــــــمـــــــاد فـــــــي الــ
الــــصــــحــــيــــة، وتــــوفــــيــــر الـــــمـــــوارد 
ــيـــل  ــذلـ الــــــازمــــــة لـــتـــطـــبـــيـــقـــهـــا وتـ
ــبـــات والــــصــــعــــوبــــات الــتــي  ــقـ الـــعـ
تواجه تطبيق البرامج، واعتماد 
الــتــوصــيــات الـــــــواردة مـــن لــجــان 
الجودة قبل البدء في تنفيذها 
بــمــا ال يــتــعــارض مـــع الـــقـــرارات 
الــــوزاريــــة واإلداريــــــــة الــمــنــظــمــة، 
وتقديم كل التسهيات الازمة 
إلنـــجـــاز أعـــمـــال وأنــشــطــة لــجــان 
الــــجــــودة بــالــتــنــســيــق مـــع إدارة 
الــمــســتــشــفــى، إلـــى جــانــب إعـــداد 
ــقــــريــــر كـــــل 3 أشـــهـــر  وتــــقــــديــــم تــ
عـــن أعـــمـــال الــــجــــودة والــســامــة 
واالعـــــــتـــــــمـــــــاد لــــمــــجــــلــــس إدارة 
المستشفى، ورفع تقارير نصف 
ــال  ــمـ ــــن أعـ ــنــــويــــة عـ ــة وســ ــويـ ــنـ سـ
الـــجـــودة والـــســـامـــة واالعــتــمــاد 

لمدير المنطقة الصحية ومدير 
إدارة الجودة واالعتماد. 

ــي مـــادتـــه  ــرار فــ ــ ــقـ ــ وتـــضـــمـــن الـ
ــكــــل فــــــي كــل  ــة، أن تــــشــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ

مستشفى لجان الجودة، وتتكون 
ــاد،  ــمــ ــتــ ــنـــة شــــــــؤون االعــ مـــــن لـــجـ
ولجنة السامة وإدارة المخاطر، 
ــــات الـــطـــبـــيـــة،  ــجـ ــ ــسـ ــ ولــــجــــنــــة الـ
ولجنة الوفيات، ولجنة مراجعة 
االستخدام، ولجنة قياس األداء، 
ات،  ولجنة السياسات واإلجــراء

ولجنة منع العدوى. 

تأهيل الممارسين 

مـــــــــن جــــــــانــــــــب آخـــــــــــــــر، أشـــــــــاد 
ــاء الــعــائــلــة  ــبــ ــة أطــ ــطــ رئـــيـــس رابــ
والــمــمــارســيــن الــعــامــيــن رئــيــس 
ــبـــاء  الـــجـــمـــعـــيـــة الــخــلــيــجــيــة ألطـ
األسرة د. محمد العازمي بقرار 
وزيــر الصحة باعتماد برنامج 
تـــأهـــيـــل الـــمـــمـــارســـيـــن الــعــامــيــن 
لــأطــبــاء الــعــامــلــيــن فــي الــرعــايــة 
األولــيــة ليعادل درجـــة الدبلوم، 
مما يتيح لهم الترقية لأطباء 

الكويتيين وغير الكويتيين.
وقـــال الــعــازمــي، فــي تصريح، 
إن هذا القرار سيساهم في رفع 
ة المنظومة الصحية في  كــفــاء
مراكز الرعاية الصحية األولية، 
إذ تـــجـــاوز عـــدد أطـــبـــاء الــعــائــلــة 
والـــمـــمـــارســـيـــن الــعــامــيــن 1700 
طــبــيــب، مــشــيــرا الــــى أن 75 في 
الــمــئــة مــنــهــم اطـــبـــاء مــمــارســون 
عاميون وهــم الفئة المستفيدة 

من هذا القرار.

أحمد العوضي

»التصدي لألمراض المزمنة« تشارك في »الخليجي للتغذية«
نظمت إدارة الوقاية والتصدي لأمراض 
المزمنة غير المعدية بوزارة الصحة عددا من 
الفعاليات والمعارض التوعوية والمحاضرات 
في المدارس لتعزيز التغذية الصحية السليمة، 
ــــوع الــخــلــيــجــي لــلــتــغــذيــة،  ــبـ ــ ــع األسـ  مــ

ً
تــــزامــــنــــا

وبالتعاون مع إدارة التغذية واإلطعام وإدارة 

الصحة المدرسية بوزارة الصحة. وقال مدير 
إدارة الوقاية د. حمود الزعبي إن الغذاء الصحي 
المتوازن يقلل خطر اإلصابة باألمراض المزمنة 
غير المعدية خاصة السكري والقلب والسكتات 

الدماغية والسرطان.
وأشــــار إلـــى أن %19 مــن وفــيــات األمــــراض 

المزمنة غيرالمعدية عالميا تكون بسبب الغذاء 
غير الصحي، مؤكدا أن االهتمام بتغذية األطفال 
خاصة في السنتين األوليين من حياة الطفل 
يعزز النمو الصحي ويحسن التطور المعرفي 
ــة بـــاألمـــراض  ــابــ ويــقــلــل خــطــر الــســمــنــة واإلصــ

المزمنة غير المعدية عند الكبر.

»الكهرباء« حققت مع 5 موظفين 
بسبب اعتصامهم

• سيد القصاص
حققت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة 
مــمــثــلــة فـــي إدارة الــــشــــؤون الــقــانــونــيــة أمــــس مـــع 5 
موظفين مــن أعــضــاء تجمع العاملين فــي الــــوزارة 
حول األسباب التي دعتهم إلى االعتصام برغم سعي 
الــوزارة إلى مطالبة ديوان الخدمة المدنية بحقوق 

الموظفين. 
وقالت مصادر إن أعضاء التجمع سيرفعون شكوى 
ــــوزارة التعسفي  ــــوزراء بسبب إجــــراء الـ إلـــى مجلس الـ
بحقهم في سابقة هي األولــى من نوعها وبالمخالفة 
للقانون والــدســتــور، داعــيــن أعــضــاء مجلس األمــة الى 

مساندتهم ضد تعسف »الكهرباء«.
من جهة أخرى، أفادت مصادر وزارة الكهرباء والماء 
والطاقة المتجددة بأن 26 الجاري آخر موعد لتقديم 
عطاءات مناقصة توريد عدادات الكهرباء والماء الذكية، 
خاذ الجهاز 

ّ
للمرحلة الثانية، موضحة أنه في حال ات

الــمــركــزي للمناقصات الــعــامــة قـــرارا بالترسية وعــدم 
ات إلى  ات، سيتم إحــالــة الــعــطــاء تأجيل موعد الــعــطــاء
الــــوزارة لدراستها وإعـــداد التوصية الفنية الخاصة 
دما في إنهاء اإلجراءات 

ُ
بالمناقصة، ومن ثم المضي ق

وتوقيع العقد مــع الــمــقــاول الفائز والــبــدء فــي تركيب 
العدادات في العقارات.

وبّينت أنــه مــن خــال المناقصة سيتم تــوريــد 730 
ألف عداد ذكي؛ منها 500 ألف عداد كهرباء و230 ألف 
عداد ماء، تغطي كل أنواع السكن في المحافظات، بما 

فيها الخاص. 
لة في قطاع شؤون العماء، 

ّ
وذكرت أن الوزارة، ممث

قطعت شوطا كبيرا في تركيب 200 ألف عداد كهرباء 
ذكــي، ضمن المرحلة األولــى التي استهدفت قطاعات 
ي الفروانية وحولي والمنشآت الصناعية 

َ
في محافظت

والسكن الخاص.

ً»التربية«: مكافآت »الممتازة«
 غدا

ً
في حسابات 4211 إداريا

 األسبوع المقبل
ً
بوعركي لـ ةديرجلا●: دفعة ثانية لـ 795 موظفا

• فهد الرمضان
أعـــــلـــــنـــــت وكـــــيـــــلـــــة وزارة 
الــتــربــيــة الــمــســاعــدة للقطاع 
االداري والــتــطــويــر الوكيلة 
الـــمـــســـاعـــدة لــقــطــاع الــمــالــيــة 
ـــاء بــوعــركــي  ــ بــالــتــكــلــيــف رجـ
االنتهاء من إجــراءات صرف 
مــكــافــآت األعـــمـــال الــمــمــتــازة 
ــام  ــة عــــن عـ ــيـ ــربـ ــتـ إلداريــــــــــي الـ
2022، مــوضــحــة ان المبالغ 
المالية ستكون في حسابات 
4211 مــــن اداريــــــــي الـــــــوزارة 
ضـــمـــن الـــدفـــعـــة األولــــــــى غـــدا 
الــخــمــيــس، فــيــمــا ســتــصــرف 
للدفعة الثانية البالغ عددها 
795 موظفا نهاية االسبوع 

المقبل. 
ـــ  وقــــــــــالــــــــــت بــــــــوعــــــــركــــــــي لــ
»الـــجـــريـــدة« انـــه تـــم االنــتــهــاء 
من بحث واعتماد كشوفات 
المستحقين مــن ديـــوان عام 
الـــوزارة وبلغ عددهم 2892، 
فيما بلغ عــدد المستحقين 

رجاء بوعركي

»التربية الخاصة« تقيم ملتقى »واعي« 
للتحذير من أضرار المخدرات

أكــــــــد مـــــديـــــر إدارة مــــــــدارس 
التربية الخاصة، علي العتيبي، 
ــتـــربـــوي »واعـــــي«  أن الــمــلــتــقــى الـ
لـــلـــتـــوعـــيـــة بــــــأضــــــرار الـــتـــدخـــيـــن 
والمخدرات، يأتي ضمن جهود 
الدولة في مكافحة آفة المخدرات 
الـــتـــي تـــهـــدد الـــشـــبـــاب، وتــنــفــيــذا 
ــيــــة لــمــكــافــحــة  ــنــ لـــلـــحـــمـــلـــة الــــوطــ
المخدرات التي تتبناها جميع 
الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة، وخــاصــة 
وزارة الداخلية، مشيرا إلى دور 
وزارة التربية الفعال في التوعية 
ــة، وسعًيا  مــن مــخــاطــر هـــذه اآلفــ
ــل مــجــتــمــع صــالــح  مــنــهــا مـــن أجــ

ينهض بالوطن الحبيب.
جــــاء ذلــــك خــــال الــكــلــمــة الــتــي 
ألـــقـــاهـــا فـــي الــمــلــتــقــى الـــتـــربـــوي، 
الذي أقيم صباح أمس في مدرسة 
التربية الفكرية للبنات، وحضره 
مديرو مــدارس التربية الخاصة 
ومــوجــهــو الــخــدمــة االجــتــمــاعــيــة 
والــنــفــســيــة وعـــدد مــن المعلمين 
ــهـــات  والـــــــطـــــــاب، ومـــمـــثـــلـــو الـــجـ
المشاركة في الملتقى، وشملت 

وزارة الداخلية ومراقبة الرعاية 
الــطــابــيــة متمثلة فـــي الــتــوجــيــه 
ــلـــخـــدمـــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  الــــفــــنــــي لـ
ــدد مـــن الــجــهــات  ــ والــنــفــســيــة، وعـ

المعنّية.
وأضـــــاف الــعــتــيــبــي أن إلدارة 
مــــدارس الــتــربــيــة الــخــاصــة دورا 
فــــاعــــا فــــي الـــقـــيـــام بــواجــبــاتــهــا 
المنوطة تجاه المجتمع، حيث 
كــانــت ســّبــاقــة فــي إقــامــة الحملة 
اإلعــامــيــة والــمــلــتــقــيــات الــهــادفــة 

ط الضوء على خطورة 
ّ
التي تسل

الــــمــــخــــدرات، مـــعـــربـــا عــــن شــكــره 
العميق لكل القائمين على إقامة 

الملتقى والجهات المشاركة.
ــرت مــوجــهــة  ــ مــــن جــهــتــهــا، ذكــ
ــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة بــــــــإدارة  ــدمــ الــــخــ
مـــــدارس الــتــربــيــة الــخــاصــة، أمــل 
العبدالله، أن المعرض المصاحب 
ــوء عــلــى  ـــط الــــضــ

ّ
لــلــمــلــتــقــى يـــســـل

جهود مكاتب الخدمة االجتماعية 
والــنــفــســيــة فــــي تـــوعـــيـــة الــطــلــبــة 

مــن ذوي االحــتــيــاجــات الخاصة 
بخطورة التدخين والمخدرات، 
الفتة إلى ضرورة تضافر الجهود 
وتــحــقــيــق الــشــراكــة المجتمعية 

لحماية األبناء من هذه اآلفة.
ــام الـــحـــضـــور بـــجـــولـــة فــي  ــ ــ وقـ
أرجــــــــاء الـــمـــعـــرض الـــمـــقـــام عــلــى 
هــامــش الــمــلــتــقــى، وشـــاركـــت فيه 
ــاتـــب الــــخــــدمــــة االجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــكـ مـ
ــدارس الــتــربــيــة  ــ والــنــفــســيــة فـــي مـ

الخاصة.

العتيبي خال جولته في معرض الملتقى

عبر منصة التتبع المالي »عبر منصة التتبع المالي »FTSFTS« النعكاساته الدولية اإليجابية على الكويت« النعكاساته الدولية اإليجابية على الكويت

العتيبي: نسعى إلى مجتمع صالح ينهض بالوطنالعتيبي: نسعى إلى مجتمع صالح ينهض بالوطن

بمدارس التربية الخاصة 155، 
والــتــعــلــيــم الــديــنــي 42 مــوظــفــا، 
الفتة الــى ان عــدد المستحقين 
بــمــنــطــقــة الـــعـــاصـــمـــة بـــلـــغ 272 
و االحــمــدي 358 وحــولــي 326 
والفروانية 488 ومنطقة مبارك 

الكبير 408.
ــــى ان كــشــوفــات  واشــــــــارت إلـ
5 مناطق  المستحقين تشمل 

تــعــلــيــمــيــة، وإدارة مـــــدارس 
التربية الــخــاصــة، والتعليم 
الــديــنــي، إضـــافـــة إلـــى ديـــوان 
عــــام الـــــــــوزارة، الفـــتـــة إلــــى أن 
كـــشـــوفـــات الــمــســتــحــقــيــن في 
ــراء لـــم تــرســل  ــهـ مــنــطــقــة الـــجـ
ــــى الـــقـــطـــاع االداري حــتــى  الـ
تاريخه، وبالتالي لن تصرف 
ــه  ــ ــات، وانــ ــ ــعــ ــ ــدفــ ــ ــ ــع هـــــــذه ال ــ مــ
سيتم العمل عليها بمجرد 
ورودها للقطاع االداري للبدء 
باالجراءات وصرف المكافآت 

للمستحقين.

 ختموا 
ً
»حفاظ«: 17 طالبا

القرآن بمشروع »الماهر«

احتفلت الجمعية الخيرية 
الكويتية )حفاظ( بختمة 

الطالب معاذ الشطي للقرآن 
الكريم، وهي الختمة السابعة 

عشرة ضمن مشروعها )الماهر( 
قبل الصف العاشر في مسجد 

محمد ناصر الهاجري بمنطقة 
الزهراء.

وصرح عضو مجلس إدارة 
الجمعية والمشرف على 

مشروع الماهر، الشيخ محمود 
الرفاعي، أمس، بأن المشروع 

يهدف إلى تحفيظ القرآن الكريم 
 للطاب بداية من سن 10 

ً
كاما

سنوات، على أن يختم الطالب 
ختمته القرآنية األولى قبل 

بلوغه الصف الدراسي العاشر، 
، خال 5 

ً
أي قبل سن 15 عاما

سنوات، وفق منهج علمي دقيق 
وخطة دراسية منظمة.

ن الرفاعي أن عدد الطلبة  وبيَّ
المشاركين في الحلقات 

المكثفة لحفظ القرآن الكريم 
 وطالبة، ويشترط 

ً
بلغ 51 طالبا

لتسجيل الطاب اجتياز 
المقابلة الشخصية التي تعقد 

للوقوف على مدى التزامهم 
وجديتهم.

»التراث« تنظم سلسلة 
دروس علمية وثقافية

تنظم جمعية إحياء التراث 
اإلسامي، سلسلة من الدروس 

العلمية والمحاضرات، ضمن 
أنشطتها الثقافية والعلمية 

خال الشهر الجاري. 
وذكرت الجمعية، في بيان، 

أمس، أنها تقيم محاضرة مساء 
اليوم بعنوان »صدقات يغفل 

عنها كثير من الناس« للشيخ 
سعد البناق في ديوانية فرع 

سعد العبدالله.
وتابعت: »كما نظمت الجمعية 

محاضرة حول اسم الله 
ان(، ضمن سلسلة 

ّ
تعالى )الحن

الدروس األسبوعية التي 
تنظمها في شرح كتاب )النهج 

األسمى في شرح أسماء الله 
الحسنى(، للشيخ د. محمد 

النجدي«.
وأكدت أن هذه األنشطة تأتي 

ضمن سلسلة عديدة من 
األنشطة والفعاليات التي دأبت 
 على نشر 

ً
على إقامتها حرصا

العلم الشرعي، وبما يعود على 
جميع فئات المجتمع بما ينفع، 

من خال اللجان التابعة لها.

»الصالحين« تنفذ مشروعين 
للسمع ولذوي االحتياجات

أعلن رئيس مجلس إدارة 
جمعية منهاج الصالحين 

الشيخ عبدالمحسن المطيري، 
تنفيذ مشروع سماعات األذن 

لفاقدي ولضعاف السمع، 
والذي يستفيد منه أكثر من 

 من جميع األعمار 
ً
50 مستفيدا
والجنسيات.

وأوضح المطيري، في تصريح 
صحافي، أمس، أن الجمعية 
 مشروع خدمة 

ً
نفذت أيضا

ذوي االحتياجات الخاصة، 
والذي يشمل جلسات تعليمية 

للتخاطب عبر متخصصين 
وأكاديميين، وتقديم جلسات 

تعديل سلوك، إضافة إلى 
جلسات لتنمية مهارات ذوي 
االحتياجات الخاصة، والذي 

.
ً
يستفيد منه 60 طفا

وأكد دور األمانة العامة 
لأوقاف المجتمعي، وتفاعلها 

مع احتياجات األفراد المختلفة، 
حيث تبادر »األمانة« لتبني أي 
مشروع خيري يخدم المجتمع 

بكل طوائفه. 

رسالة شكر من أنقرة إلنسانية الكويت
تلقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح 
رســــالــــة خـــطـــيـــة مــــن نـــظـــيـــره الـــتـــركـــي مـــولـــود 
تـــشـــاووش أوغـــلـــو، عــبــر خــالــهــا عـــن خــالــص 
امتنان باده للموقف اإلنساني واالستجابة 
الـــطـــارئـــة الــتــي قــدمــتــهــا الــكــويــت إثــــر الــكــارثــة 
المأساوية للزلزال المدمر الذي ضرب جنوب 

شرق تركيا.
ــّدر أوغــلــو بــــوادر الــتــضــامــن والـــمـــؤازرة   وقــ
الــتــي ســـارعـــت بــهــا حــكــومــة وشــعــب الــكــويــت 
نحو إيصال المساعدات اإلنسانية والطبية 
ــى مــحــتــاجــيــهــا مــن  ــ ــة الــمــتــنــوعــة إلـ ــيــ ــاثــ واإلغــ

متضرري الزلزال، وتقديم العون والمساندة، 
وتأمين المستلزمات الضرورية واألولية لهم.

وخــص بــالــذكــر الــجــهــود النبيلة والــمــقــدرة 
من فرق اإلنقاذ والطوارئ التي ساهمت بشكل 
كبير في إنقاذ المنكوبين والمحاصرين تحت 
األنقاض، مبينا أن هذه الجهود الكبيرة التي 
تــبــذلــهــا الـــكـــويـــت عــلــى الــصــعــيــديــن الــرســمــي 
واألهلي قد أضفت مكانة مميزة للكويت على 
الصعيد اإلنساني إقليميا ودوليا، وأن الشعب 
التركي لن ينسى هــذا التضامن الــصــادق من 

أشقائه في الكويت.

عطاءات العدادات الذكية لـ 26 الجاري
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الخالد: استثمار التدريبات لرفع الجاهزية القتالية

التقى الــنــائــب األول لرئيس محمد الشرهان
مجلس الــــوزراء وزيرالداخلية 
وزيـــر الـــدفـــاع بــاإلنــابــة، الشيخ 
ــيــــادة  ــر قــ ــقـ ــمـ ــد، بـ ــ ــالـ ــ ــخـ ــ طـــــــال الـ
ــيـــادات  ــــس، قـ ــة، أمــ ــريـ ــبـ الــــقــــوة الـ
الـــجـــيـــش الـــكـــويـــتـــي، بــحــضــور 
رئيس األركـــان العامة للجيش 
ــن  ــركــ ــواء الــ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــويــــض، الـ ــفــ ــتــ ــالــ بــ

المهندس د. غازي الشمري.
واســـتـــعـــرض الـــخـــالـــد، خــال 
 مــــــن الـــخـــطـــط 

ً
ــقــــــاء، عــــــــــــددا ــلــــ الــــ

ــج الـــمـــعـــتـــمـــدة إلعـــــداد  ــرامــ ــبــ والــ
 
ً
وتأهيل منتسبي الجيش، سعيا
إلــى تطوير قدراتهم واالرتــقــاء 
بمستوى وكفاءة أدائهم، كما تم 

بيان حجم التعاون والتنسيق 
الــقــائــم مــع مختلف الــقــطــاعــات 
العسكرية بالباد، والذي يهدف 
إلــى توحيد الــجــهــود وتحقيق 
االستجابة الفورية في التعامل 
مع مختلف األزمــات والظروف 

واألحداث الطارئة.
وأشــــــــاد الــــخــــالــــد بــالــجــهــود 
ــدات  ــ الـــمـــبـــذولـــة مــــن عـــمـــوم وحـ
ــالــــروح الــمــعــنــويــة  الــجــيــش، وبــ
الـــعـــالـــيـــة لــمــنــتــســبــيــهــا، مـــؤكـــدا 
ضـــــــــــــــــرورة وأهـــــــمـــــــيـــــــة الــــعــــمــــل 
ــات  ــ عـــلـــى تــحــقــيــق أقـــصـــى درجـ
االســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن الــــتــــمــــاريــــن 
الــمــشــتــركــة الــتــي يــتــم تنفيذها 

ــقـــوات الــمــســلــحــة بــالــدول  مـــع الـ
الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة، والـــتـــي 
تسهم بدورها في رفع مستوى 
الــجــاهــزيــة القتالية لمنتسبي 
ــــي، وتــــعــــزز  ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الــــجــــيــــش الـ
مــــن جـــهـــود الــــتــــعــــاون والــعــمــل 
ــادل  ــبـ الـــجـــمـــاعـــي الـــمـــشـــتـــرك وتـ

الخبرات فيما بينها.   
وفي ختام اللقاء، دعا النائب 
األول منتسبي الجيش إلى بذل 
الــمــزيــد مــن الــجــهــود ومواصلة 
ــلــــص الـــــــــــدؤوب  ــخــ ــمــ ــــل الــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
للدفاع عن الوطن وحفظ أمنه 
واســتــقــراره، والــــذود عــن تــرابــه 

الخالد مع القيادات العسكرية أمسالغالي.

ــدي  ــمــ ــــت لـــجـــنـــة مـــحـــافـــظـــة االحــ ــقـ ــ وافـ
بالمجلس البلدي في اجتماعها أمس، 
عـــلـــى طـــلـــب وزارة الـــمـــالـــيـــة تــخــصــيــص 
ممشى مــع مــواقــف لــلــســيــارات بمنطقة 
بنيدر، كما وافقت اللجنة برئاسة نصار 
الـــعـــازمـــي عـــلـــى طـــلـــب وزارة الــداخــلــيــة 
اســتــحــداث شـــارع يــربــط الـــشـــارع رقـــم 3 

بشارع 50 بمنطقة هدية قطعة 4. 
وقـــررت اللجنة أيــضــا الــمــوافــقــة على 
طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري 
تخصيص جورة ومسار بطول 1950 متر 
وبقطر 200mm بصفة مؤقتة بمنطقة 
صباح األحمد السكنية، في حين أبقت 
اللجنة على جدولها طلب هيئة تشجيع 
االســتــثــمــار الــمــبــاشــر تــخــصــيــص أرض 
إلقامة مشاريع صناعية لتدوير النفايات 
النفطية شمال مصفاة الــزور مع دعوة 

هيئة االستثمار المباشر.

 كما أبقت على طلب الهيئة العامة 
للطرق والنقل البري تخصيص حوض 
وقناة مائية وخط ربط وتصريف مياه 
االمطار بمنطقة فهد األحمد مع دعوة 
هيئة الــطــرق، إضــافــة إلــى إبقائها على 

طلب وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية 
بشأن توسعة سكن امام ومؤذن بجوار 
مسجد أبونائلة بمنطقة الظهر قطعة 
ــــوة وزارة األوقـــــــاف. وأحـــالـــت  4 مـــع دعـ
اللجنة الى الجهاز التنفيذي طلب الغاء 

البند رقــم 1 مــن قـــرار المجلس البلدي 
بشأن إعادة تنظيم الجزء اإلداري ضمن 
القطعة رقــم 5 بمنطقة العقيلة »مركز 
«، للتنسيق مــع هيئة 

ً
الفنطاس ســابــقــا

الطرق بشأنه.

»المخطط الهيكلي« لتحديد مسارات النقل السريع الخاصة بالحافالت
أكــدت رئيسة لجنة المخطط الهيكلي في المجلس 
البلدي، المهندسة شريفة الشلفان، اتفاق إدارة المخطط 
الهيكلي في بلدية الكويت وشركة النقل العام بخصوص 
تحديد مسارات النقل السريع الخاصة بالحافات )بي 

آر تي( ودوره الحيوي في الحد من االزدحام المروري.
ــــس، إن  ــالـــت الــشــلــفــان، عــقــب اجـــتـــمـــاع الــلــجــنــة أمـ وقـ

االجتماع خرج بتوصيات مهمة في مقدمتها الموافقة 
على ذلك االتفاق، وضرورة تحديد جهة في الدولة إلعداد 
سياسات النقل وتنظيمه، مشيرة إلــى أهمية االتفاق 
الـــذي يتناسب مــع مضمون المخطط الهيكلي الــرابــع 
للباد الذي يركز على ضرورة تحقيق أفضل منظومة 
للنقل العام والجماعي، وتعزيز دور وسائل النقل العام 

مثل الحافات السريعة، بــدال مــن استعمال المركبات 
الشخصية.

 وأوضحت أنه جرى خال االجتماع تأكيد أن النقل 
يعد إحدى الخدمات األساسية والمجتمعية التي يجب 
أن توفرها الدولة للسكان، نظرا ألهمية ذلك في جودة 

حياتهم من جهة، ودفع عملية التنمية من جهة أخرى.

 بهدية
ً
 بهدية»أحمدي البلدي« تقر ممشى في بنيدر وطريقا
ً
»أحمدي البلدي« تقر ممشى في بنيدر وطريقا

جانب من اجتماع لجنة األحمدي أمس

»األحمدي« و»البترول« بحثتا التعاون
أكـــــــــــد مــــــحــــــافــــــظ األحـــــــمـــــــدي 
الشيخ فواز الخالد أن التعاون 
ــتــــمــــر بــيــن  ــق الــــمــــســ ــيــ ــســ ــنــ ــتــ والــ
قطاعات الدولة المختلفة، ضمن 
إطـــار المسؤولية المجتمعية، 
مـــن شـــأنـــه الــمــســاهــمــة الــفــاعــلــة 
في تحقيق التنمية المستدامة، 
ودفــع خطط التطوير إلــى آفاق 
أرحـــــب وأوســــــع عــلــى الــصــعــيــد 
المركزي وعلى امتداد محافظات 

الكويت الست في آن معا.
وخــــــــــال لــــقــــائــــه أمــــــــس وفــــد 
شركة البترول الوطنية، ناقش 
ــعـــاون الــمــشــتــرك  ــتـ الــمــحــافــظ الـ
ــذ ســـــنـــــوات، وســـبـــل  ــنـ ــقــــائــــم مـ الــ
تـــعـــزيـــزه، خـــاصـــة فــيــمــا يتعلق 
بالخطط والبرامج والمشاريع 
الــــــــخــــــــاصــــــــة بـــــالـــــمـــــســـــؤولـــــيـــــة 
ــــي تـــولـــيـــهـــا  ــتـ ــ ــة، الـ ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ ــمـــجـ الـ

المحافظة والشركة اهتمامهما، 
واآلفاق المستقبلية لتطويرها، 
واصفا شركة البترول الوطنية 
بـــــأنـــــهـــــا مـــــــن أبــــــــــــرز الــــــصــــــروح 

االقتصادية القائمة على أرض 
مـــحـــافـــظـــة األحـــــمـــــدي، وتــغــطــي 
ــلـــف أرجـــــــاء  ــتـ بــــخــــدمــــاتــــهــــا مـــخـ

الكويت.

 تكريم مسؤولة »البترول« خال اللقاء أمس

»الداخلية«: »الداخلية«: 
ضرورة التصدي ضرورة التصدي 
لظاهرة التسوللظاهرة التسول

شـــددت وزارة الــداخــلــيــة، 
أمس، على ضرورة التصدي 
لظاهرة التسول، باعتبارها 
جــريــمــة فــي حــق المجتمع، 
ــر  ــهــ ــظــ ــمــ وتـــــــــســـــــــيء إلـــــــــــى الــ
الــحــضــاري لــلــبــاد، خــاصــة 
مع قرب حلول شهر رمضان 

المبارك.
ودعــــــــت اإلدارة الـــعـــامـــة 
ــــام األمــنــي  لــلــعــاقــات واإلعـ
بالوزارة، في بيان صحافي، 
المواطنين والمقيمين الى 
التفاعل والتعاون مع جهود 
ــة لــمــبــاحــث  ــامــ ــعــ اإلدارة الــ
شؤون اإلقامة، عبر اإلباغ 
الفوري عن أي حالة تسّول 

يتم رصدها.
وقــالــت إنــه يمكن اإلبــاغ 
كذلك عن حاالت التسول عن 
طــريــق هــاتــف الــطــوارئ رقم 
112، الذي يستقبل الباغات 
على مدار 24 ساعة، مشيرة 
الــــــــى أن الـــــمـــــواطـــــن خــفــيــر 
على وطــنــه، وحــريــص على 

المصلحة العامة.

طقس غير طقس غير 
مستقر وأمطار مستقر وأمطار 

رعدية اليومرعدية اليوم

ــاد  ــ تـــوقـــعـــت إدارة األرصــ
ــبـــاد  ــر الـ ــأثـ ــتـ الــــجــــويــــة أن تـ
بــحــالــة مـــن عــــدم االســتــقــرار 
الـــــــجـــــــوي بـــــــدايـــــــة مـــــــن بـــعـــد 
ظــهــر الـــيـــوم نــتــيــجــة امــتــداد 
منخفض سطحي مصحوب 
بكتلة هوائية دافئة ورطبة.

وذكـــــرت االدارة أن »ذلـــك 
يتزامن مع منخفض متعمق 
ــو الــعــلــيــا  ــات الــــجــ ــقـ ــبـ ــــي طـ فـ
مـــا يـــــؤدي لــتــكــاثــر الــســحــب 
الــمــنــخــفــضــة والــمــتــوســطــة 
تــتــخــلــلــهــا ســـحـــب ركـــامـــيـــة 
مــصــحــوبــة بـــريـــاح جنوبية 
شــرقــيــة معتدلة إلـــى نشطة 
الـــــســـــرعـــــة مــــثــــيــــرة لـــلـــغـــبـــار 
وأمــطــار رعــديــة خفيفة إلــى 
متوسطة الشدة تكون غزيرة 
أحيانا على بعض المناطق«.

وأوضــــــــــــحــــــــــــت أنــــــــــــــه مــــن 
الــــمــــتــــوقــــع أن تــــقــــل فــــرص 
األمطار وأن يتحسن الطقس 
تدريجيا ابتداء من منتصف 

الليلة.

طالب قيادات الجيش بمواصلة العمل للدفاع عن الوطن
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اللجنة الدائمة لشؤون األمم المتحدة 
بحثت تعزيز المساواة بين الجنسين

شارك أمين سر الشعبة البرلمانية النائب د. محمد المهان في 
أعمال اللجنة الدائمة لشؤون األمم المتحدة، ضمن أعمال المؤتمر 

الـ146 لالتحاد البرلماني الدولي المنعقد في البحرين.
وأكد المّهان، خالل االجتماع، أهمية عمل األمم المتحدة وتعزيز 
المشاركة والمساهمة البرلمانية في مختلف أعمال واجتماعات 

األمم المتحدة.
وبحثت اللجنة كيفية تعزيز المساواة بين الرجال والنساء في 
تمثيل البعثات الدبلوماسية بالجمعية العامة لألمم المتحدة، 

وكذلك طرق وأساليب العمل الجديدة المقترحة للجنة.
يذكر أن الشعبة البرلمانية الكويتية تشارك في المؤتمر الـ146 
لالتحاد البرلماني الدولي برئاسة وكيل الشعبة ثامر السويط، 
وعضوية أمين سر الشعبة د. محمد المّهان، وأمين الصندوق حمد 

العبيد، والنائبين خالد الطمار ود. جنان بوشهري.  كلمته
ً
محمد المهان ملقيا

عاشور: إيقاف مرافقين لمرضى
عن العمل بال تحقيق... خطأ

قال النائب صالح عاشور إن تشكيل لجنة تحقيق في »الطيران 
المدني« حول مالحظات ديوان المحاسبة أمر جيد، لكن إيقاف 
أشخاص عن العمل وهم خارج البالد مرافقين لمرضى، ودون 

التحقيق معهم واالستماع لهم خطأ.
وطالب عاشور وزير الدولة لشؤون مجلس األمة وزير الدولة 
لــشــؤون اإلســكــان والــتــطــويــر الــعــمــرانــي عــمــار العجمي بــتــدارك 

الخطأ فورا.

نافذة نيابيةنافذة نيابية

ماجد المطيري يجري قسطرة قلبية
ــد  ــ ــاجـ ــ أجــــــــــــــرى الـــــــنـــــــائـــــــب مـ
المطيري عملية قسطرة قلبية 

بعد تعرضه لوعكة صحية.  
وشكر المطيري جميع من 
ــــل ســالمــه  ســـأل واتـــصـــل وأرسـ
ه الـــكـــريـــم، كـــمـــا أعــــرب  ودعــــــــاء
عـــن شـــكـــره لـــوزيـــر الــصــحــة د. 
ــد الـــعـــوضـــي، ود. أحــمــد  ــمـ أحـ
الـــشـــطـــي مــــن مـــركـــز الــــدبــــوس، 
»لــزيــارتــهــمــا لــنــا واالطــمــئــنــان 
على صحتنا، ونحمد الله على 
نجاح العملية«... و»الجريدة« 
تتمنى بدورها الشفاء العاجل 
لــلــنــائــب الــمــطــيــري... ســالمــات 

وزير الصحة خالل عيادته النائب المطيري في المستشفىوما تشوف شر.

صالح عاشور

الحويلة يستفسر عن كراسي المعاقين 
والمزارع غير المنتجة

سأل النائب د. محمد الحويلة وزيرة الشؤون 
االجتماعية والتنمية المجتمعية وزيرة الدولة 
لـــشـــؤون الـــمـــرأة والــطــفــولــة مـــي الــبــغــلــي بــشــأن 
مــشــروع منتجع صــبــاح األحــمــد لــكــبــار الــســن، 
وتطبيق نص المادة 12 من قانون حقوق ذوي 
االعاقة، والخدمات المقدمة لذوي االحتياجات 

الخاصة، وتكويت وظائف القطاع التعاوني.
 كما وجه الحويلة سؤالين إلى وزير الدولة 
لـــشـــؤون الــبــلــديــة عــبــدالــعــزيــز الــمــعــجــل بــشــأن 
المزارع غير المنتجة والمعوقات التي تواجه 

المنتج الكويتي.
وقـــال الحويلة فــي ســؤالــه لــوزيــرة الــشــؤون: 
ما آخر ما توصل إليه مشروع منتجع صباح 
األحــمــد لــكــبــار الــســن مــنــذ تسلم الــمــوقــع حتى 

تـــاريـــخ ورود هــــذا الــــســــؤال؟ مـــع ذكــــر أســبــاب 
التأخير والمعوقات التي تواجه هذا المشروع 
 بجميع الــمــراســالت بين 

ً
-إن وجــــدت- مــطــالــبــا

»الــشــؤون« والجهات الحكومية األخــرى بشأن 
هذا المشروع.

واستفسر عن أسباب تأخر صرف الكراسي 
المتحركة لذوي االحتياجات الخاصة، وما آلية 

تسليم هذه الكراسي؟
وفي سؤاله إلى وزير الدولة لشؤون البلدية، 
تساءل الحويلة: كم عدد المزارع التي تبين أنها 
غير منتجة؟ وكم عدد المزارع التي ُسحبت خالل 
الــســنــوات الــخــمــس الــســابــقــة؟ وكـــم تبلغ نسبة 
إنتاج المنتجات الزراعية في المزارع الكويتية 

مقابل المستورد؟  

خطة استراتيجية لتطوير الوفرة والعبدلي
• »الزراعة«: 9 متطلبات لتنفيذ أنشطتنا الترفيهية على مليوني متر مربع

• الهيئة أكدت ضرورة مشاركة القطاع الخاص لالستفادة من خبراته

محيي عامر
فـــــــــي ردهـــــــــــــــا عــــــلــــــى ســـــــــؤال 
برلماني، حددت الهيئة العامة 
لــــــشــــــؤون الــــــــزراعــــــــة والــــــثــــــروة 
9 متطلبات لتنفيذ  السمكية 
أنشطتها الترفيهية والسياحية 
في منطقتي الوفرة والعبدلي، 
مــشــددة على ضـــرورة مشاركة 
الـــقـــطـــاع الــــخــــاص لــالســتــثــمــار 
في المنطقتين لالستفادة من 

خبراته.
وقــالــت الــهــيــئــة إنــهــا تسعى 
الــى تحقيق األهـــداف المرجوة 
لخطط التنمية ورؤية الكويت 
لسنة 2035 في ظل التوجهات 
ــيـــاســـات الـــعـــامـــة لــلــدولــة  والـــسـ
لــمــواكــبــة الــتــطــورات االقليمية 
والعالمية على كل المستويات 
ــاء  ــشــ ــت مـــظـــلـــة قــــــانــــــون انــ ــحــ تــ
الهيئة وتعديالته، وتوافقا مع 
قرار مجلس الــوزراء رقم 1062 
ــاريـــخ 2021/9/6 لــخــريــطــة  ــتـ بـ
طــريــق مقترحة لسرعة تنفيذ 

ومتابعة المشروعات.
 وأضافت أنها تقدم تقريرا 
يتناول المشروعات المقترحة 
ــة أنـــشـــطـــة تــرفــيــهــيــة فــي  ــامــ القــ
 لخطة 

ً
الــوفــرة والــعــبــدلــي وفــقــا

ــيــــرة ومـــتـــوســـطـــة  ــيــــة قــــصــ ــنــ زمــ
وطـــويـــلـــة الــــمــــدى تـــمـــتـــد حــتــى 
2035 للمساهمة فــي تحقيق 
ــاري وجـــــــذب  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ جــــــــــذب اســ
ترفيهي سياحي على المستوى 
الــمــحــلــي واإلقــلــيــمــي، وتــوفــيــر 
امــكــانــيــات الــتــرفــيــه والــريــاضــة 
ــع طــبــيــعــة  ــ ــــي تـــتـــنـــاســـب مــ ــتـ ــ الـ
األجــواء المناخية وتفضيالت 
الـــــــمـــــــواطـــــــنـــــــيـــــــن ومـــــــــــرتـــــــــــادي 
المتنزهات الترفيهية، وتنويع 
لمصادر الدخل للكويت لتنفيذ 
أجــنــدتــهــا فـــي خــطــة الــتــنــمــيــة، 
ــز رؤيـــــــة الـــكـــويـــت  ــ ــائـ ــ ودعـــــــم ركـ
فـــي تــحــقــيــق األهــــــداف البيئية 

واالقتصادية.
وأوضـــحـــت أن أبـــرز اآللــيــات 
ــذا الــتــقــريــر  ــ الـــمـــطـــروحـــة فــــي هـ
لــتــنــفــيــذ الــمــشــاريــع الــمــقــتــرحــة 
هــي مــشــاركــة الــقــطــاع الــخــاص 
ــار فـــــــــي الــــــــوفــــــــرة  ــ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ ــــالســ لــ
ــادة مــن  ــفــ ــتــ والــــعــــبــــدلــــي، لــــالســ

ــرات وامـــكـــانـــيـــات الــقــطــاع  ــبــ خــ
ــة  ــ ــيـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ الـــــــــخـــــــــاص الـ
ــة،  ــيـ ــافـــسـ ــنـ ــتـ والـــتـــمـــويـــلـــيـــة والـ
وتخفيف العبء عن المال العام 
لــلــدولــة فـــي تــمــويــل الــمــشــاريــع 

والخدمات.
وتــابــعــت أن الــتــقــريــر تــنــاول 
ــلـــمـــشـــاريـــع  شـــــرحـــــا مــــفــــصــــال لـ
القابلة للتنفيذ في المنطقتين 
المذكورتين، والمعوقات التي 
تــواجــه التنفيذ، ومـــا يــلــزم من 
الـــــــقـــــــرارات الـــمـــتـــخـــذة إلنـــجـــاز 
 لــلــبــرنــامــج 

ً
ــا ــ ــقـ ــ الــــمــــشــــاريــــع وفـ

الزمني.
وبــيــنــت أن متطلبات اقــامــة 
األنشطة الترفيهية والسياحية 

بالمنطقتي تتمثل في اآلتي:
ــلـــة  ــكـ ــيـ ــر فــــــــي هـ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ لــ ا  - 1
الـــمـــواقـــع الــمــخــصــصــة القـــامـــة 
األنشطة الترفيهية والسياحية 
بــمــنــطــقــتــي الــــوفــــرة والــعــبــدلــي 
وتطويرها، وتطوير الخدمات 
العامة الموجودة فيها بالكيفية 
الــتــي تــحــقــق ايــــــرادات للهيئة، 
ــي الـــتـــنـــمـــيـــة عــلــى  ــ ــم فـ ــاهــ وتــــســ
 بتكليف 

ً
مستوى البالد التزاما

مجلس الوزراء بهذا الشأن.

2 - الــتــنــســيــق مــع المجلس 
البلدي لتغيير تخصيص 10 
ــم اخـــتـــيـــارهـــا لــعــمــل  مـــنـــاطـــق تــ
ــتــــة فــي  ــمــــؤقــ ــات الــ ــانــ ــرجــ ــهــ ــمــ الــ
المنطقتين وتغيير تخصيص 
األراضـــي المفروزة بمساحات 
ــــى  لـ 2 مـــــــن زراعـــــــــــــي ا 5000 م

استثماري.
3 - دراســــــــــــة وضــــــــع خــطــة 
واضــحــة لــالعــالن عــن مشاريع 
مــتــرابــطــة ومـــحـــدد لــهــا نــتــائــج 
على االقتصاد والناتج المحلي 
ــالــــي تـــســـتـــهـــدف تــنــمــيــة  ــمــ االجــ
عــائــد مــن األنــشــطــة الترفيهية 
ــة، ســـــــــــواء بـــتـــلـــك  ــ ــيـ ــ ــاحـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ
المناطق أو غيرها، وتكون من 
ضمن مكونات الناتج المحلي 

االجمالي.
ــد الــمــكــاتــب  ــ 4 - تــكــلــيــف أحـ
االستشارية باعداد تصور عن 
األنـــشـــطـــة الــتــرفــيــهــيــة الــمــمــكــن 
تــــنــــفــــيــــذهــــا، وكـــــــذلـــــــك دراســـــــــة 
جــدوى للعائدات االستثمارية 
الــمــتــوقــعــة بــتــلــك الــمــنــاطــق من 
خالل مواءمة استثمارات الدولة 
في قطاع الترفيه مع احتياجات 
 لضخ 

ً
المستهلكين فيها، نظرا

الكثير من االستثمارات تكون 
مـــثـــااًل لــتــطــويــر قــطــاع الــتــرفــيــه 
من أجل تحسين جودة الحياة 
للمواطنين وتنويع االقتصاد 

المحلي.
5 - اعــــــــــطــــــــــاء األولــــــــــويــــــــــة 
ــيـــن  ــاتـ ــارات فــــــي هـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــــالسـ لـ
ــن بـــــمـــــا يـــــتـــــالءم  ــيــ ــتــ ــقــ ــطــ ــنــ ــمــ الــ
مـــــع االحــــتــــيــــاجــــات الــــمــــحــــددة 
للمستهلكين فــي هــذا القطاع، 
واالحــتــفــاء بــالــهــويــة الوطنية، 
وذلك لتحقيق أقصى استفادة 
مــن تــلــك الــمــبــادرات وتــكــرارهــا 

بمناطق أخرى.
6 - دراســـــة اعــتــبــار تــطــويــر 
الــمــنــطــقــتــيــن مـــن الــمــشــروعــات 
االستراتيجية التي تدخل ضمن 
رؤيــة الكويت 2035 واالحتفاء 
بــثــقــافــتــهــا وتــــراثــــهــــا وقــيــمــهــا 
 الدراج قطاع 

ً
الوطنية، تمهيدا

 
ً
الــتــرفــيــه والــســيــاحــة مستقبال

ضــمــن خــطــط الــــدولــــة ورؤاهـــــا 
ــة، وذلــــــــــك مــــــن خــــالل  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــوطـ الـ
االســـتـــثـــمـــار وتـــعـــزيـــز الـــنـــظـــام 

البيئي للفنون والثقافة.
ــانــــات  ــيــ ــبــ ــتــ 7 - اجـــــــــــــراء اســ
مــــــحــــــددة لـــــرصـــــد مـــســـتـــويـــات 
ــاع بـــالـــخـــدمـــات يــشــارك  ــفـ ــتـ االنـ
ــــون ومـــقـــيـــمـــون  ــنـ ــ ــواطـ ــ ــا مـ ــهـ ــيـ فـ
وفهم تفضيالتهم في قطاعي 
الترفيه والسياحة، بما يمكن 
من فتح مجاالت االستثمار من 
االستنتاجات الرئيسية لتلك 

االستبيانات.
8 - تدشين شبكات الطرق 
والـــــــمـــــــالحـــــــة، وخـــــــطـــــــوط نـــقـــل 
ــتــــي تـــســـاهـــم فــي  حــــافــــالت، والــ
نقل ووصول السياح أو الزوار 
بسهولة من المناطق الرئيسية 
ــى الــمــنــاطــق  ــ بــالــمــحــافــظــات الـ

االستثمارية المستهدفة.
9 - توفير معاهد متخصصة 
لـــــتـــــغـــــطـــــيـــــة االحــــــــتــــــــيــــــــاجــــــــات 
المستقبلية من المتخصصين 
العاملين فــي هــذا المجال أمر 
مــلــح وحـــيـــوي، لــضــمــان توفير 
فرص وظيفية جديدة من جهة 
واستمرارية تشغيل األنشطة 

الترفيهية والسياحية.
وحــــــددت الــهــيــئــة الــمــســاحــة 
المقترحة لالستثمار الترفيهي 
والسياحي بالمناطق الزراعية 
بـــالـــمـــنـــطـــقـــتـــيـــن، فــــــي مــنــطــقــة 
ــيــــة- بـــواقـــع 5  الــعــبــدلــي الــــزراعــ
مناطق بمساحة 5000م2 لكل 
موقع ومنطقة واحدة بمساحة 
1000000م2، وبمنطقة الوفرة 
الـــزراعـــيـــة، 5 مــنــاطــق بمساحة 
5000م2 لــكــل مـــوقـــع ومــنــطــقــة 

واحدة بمساحة 1000000م2.
ولــفــتــت الـــى أن ذلـــك يتطلب 
الــتــنــســيــق مـــع جــمــيــع الــجــهــات 
ــة، لــرفــع  ــالــــدولــ ــة بــ ــعـــالقـ ذات الـ
كفاءة وتطوير البنية التحتية 
ــــف  ــواقــ ــ ــــف الــــــــطــــــــرق، ومــ ــرصــ ــ كــ
الــــســــيــــارات، وتـــأمـــيـــن مـــصـــادر 
ــكـــهـــربـــاء والـــــمـــــاء، والـــصـــرف  الـ
الصحي، وشبكات االتصاالت 
ــرنـــت، واعـــمـــال الــنــظــافــة  ــتـ واالنـ

البلدية.

تدشين شبكات 
الطرق والمالحة 

وخطوط حافالت 
للمنطقتين

العبدلي والوفرة بانتظار المشاريع الترفيهية

 للبناء
ً
الصقعبي يقترح 35 ألف دينار قرضا

تــقــدم النائب عبدالعزيز الصقعبي باقتراح 
بقانون بتعديل البند 1 من المادة )28 مكررا د( 
مــن الــقــانــون رقــم 47 لسنة 1993 بــشــأن الرعاية 

السكنية، مشفوعا بمذكرته اإليضاحية.
ــى، »يستبدل  وقـــال الــمــقــتــرح، فــي مــادتــه األولــ
بنص البند 1 من المادة )28 مكررا د( من القانون 
رقــم 47 لسنة 1993 المشار اليه النص التالي: 
يــمــنــح الــحــاصــل عــلــى قـــرض لــلــبــنــاء مــــواد بــنــاء 

مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها 
البناء بقيمة ال تتجاوز 35 ألف دينار، إضافة إلى 
القرض، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه 

المواد التي يشملها الدعم وكميتها«.
وذكـــرت الــمــادة الثانية: »على رئيس مجلس 
ــوزراء والــــــوزراء كــل فــيــمــا يــخــصــه تنفيذ هــذا  ــ الــ
القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية«.

المضف يسأل الرشيد عن مكافأة 
الصفوف األمامية في »الكويتية«

سأل النائب مهلهل المضف وزير المالية وزير الدولة للشؤون 
االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد بشأن مكافأة الصفوف 

األمامية لمستحقيها في الخطوط الكويتية.
وقال المضف: هل ُصرفت مكافأة الصفوف األمامية لمستحقيها 
في شركة الخطوط الجوية الكويتية؟ إذا كانت اإلجــابــة بالنفي، 
فمتى موعد صرفها؟ وهل جرى االنتهاء منها؟ وهل لديكم لجنة 
خاصة بالطعون على مكافأة الصفوف األمامية؟ إذا كانت اإلجابة 
باإليجاب، فما اإلجراءات التي اتخذتها اللجنة؟ ومتى موعد انتهاء 
عملها؟ وكم عدد الطلبات التي استقبلتها؟ وكم عدد ما تم البت فيه 

بل؟
ُ
وعدد التغيير الذي طرأ على كل تظلم ق

وأضــاف: هل اعتمدتم كشوف األعمال الممتازة؟ وهل باشرتم 
اإلجراءات الخاصة ببيع اإلجازات؟ إذا كانت اإلجابة باإليجاب، فمتى 
كان ذلك؟ وهل انتهت جميع الطلبات؟ وإذا كانت اإلجابة بالنفي، 
فيرجى ذكر الموعد النهائي لهذا اإلجراء. وهل لديكم لجان تظلمات 

بخصوص المواضيع المذكورة في البنود السابقة؟
مهلهل المضف

4 فرص متاحة في المنطقتين
قالت الهيئة العامة للزراعة، إن هنالك العديد 
من الفرص المتاحة لزيادة الطلب والعائد على 
االستثمار في قطاع الترفيه وزيادة مساهمته 

االقتصادية، ومنها:
1 - التعاون الوثيق مع القطاع الخاص وحل 
المعوقات المختلفة التي يواجهها، بما يساهم 
في وجود فرص لتدفق سياح محليين وغيرهم 
بالمناطق المستهدفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى 
زيادة في المساهمة االقتصادية للقطاع، مما 
يساعد في تحقيق األهداف اإلنمائية الوطنية.
ــداد الئــحــة خــاصــة بالسماح بإقامة  2 - إعـ
)منتزهات عائلية، واستراحات، واسطبالت، 
ومرافق سياحية زراعية،...إلخ( تكون األولوية 
فـــيـــهـــا ألصـــــحـــــاب )الـــــمـــــشـــــروعـــــات الـــوطـــنـــيـــة 
الــصــغــيــرة(، عــلــى أال تــزيــد الــمــســاحــة الــمــراد 

استغاللها على 5000م2، وداخل المزارع %5 
من إجمال مساحة الزراعة.

3 - إمكانية استغالل المساحات المناسبة 
بالمنطقتين تمكن من إقامة المشاريع التي 
ــاحـــات كـــمـــنـــاطـــق الــتــخــيــيــم  تـــحـــتـــاج إلـــــى مـــسـ
ــق الـــنـــبـــاتـــات الـــفـــطـــريـــة،  ــ ــدائـ ــ الـــمـــفـــتـــوحـــة، وحـ
وبحيرات صناعية، ومنطاد جــوى، ومتحف 
 جيولوجية وفلكية وعــروض 

ً
يضم عــروضــا

الصوت والضوء، ونماذج للتراث، ويلحق به 
بعض الخدمات الجيدة من مطعم وكافيتريا 

وخالفه.
4 - الــتــنــســيــق مــــع الـــجـــهـــات ذات الــعــالقــة 
لتحويل المنطقتين لتكون مناطق سياحية 
داخــل المساحات الــزراعــيــة وخــدمــات فندقية 

وترفيهية مناسبة.

الجهات الحكومية والخاصة المنوطة بتنفيذ الرؤية
المتطلباتالجهةم

تجهيز البنية التحتية + المبانيوزارة األشغال1

رصف الطرق والممرات + رصف مواقف للسيارات + رصف مسارات الدراجاتهيئة الطرق2

التمديدات الكهربائية والمولدات واإلنارة + تمديدات المياهوزارة الكهرباء والماء3

التخصيص والتراخيص ونسب االستثمار واإلجراءات القانونية المتبعةبلدية الكويت4

تخصيص ميزانية عاجلةوزارة المالية5

الشعار المشترك Theme and Branding + التغطية اإلعالميةوزارة اإلعالم6

تخصيص باصات نقل من وإلى العاصمة والمناطق الزراعيةوزارة المواصالت7

المالعب + المتطوعونهيئة الشباب والرياضة8

توفير مكائن سحب آلي متنقلةقطاع البنوك9

تجهيز المنطقة باأللعاب وأنشطة التسلية والترفيهشركات األلعاب والترفيه10

دعم المبادرين )خاصة قطاع المطاعم(الصندوق الوطني11

المشاركة بأسواق مؤقتة للمنتجات + فتح المزارع الستقبال الزواراتحاد المزارعين / األلبان12

تجهيز المنطقة باأللعاب وأنشطة التسلية والترفيهالمستثمرون13

https://www.aljarida.com/article/17793
https://www.aljarida.com/article/17788
https://www.aljarida.com/article/17785
https://www.aljarida.com/article/17782
https://www.aljarida.com/article/17779
https://www.aljarida.com/article/17687
https://www.aljarida.com/article/17778
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ةديرجلا•
٦محليات

 انطالق قمة »التعليم العالي نحو مستقبل 
»AUM« هادف 2023« في

ناقشت توفير فرص تعليم جيدة واإلمكانيات القّيمة للتعلم مدى الحياة وتحقيق التنمية
العثمان: العالم الذي نعيشه اليوم ليس على درجة األمان التي نريدها أو نطمح لها

العثمان: بالرغم من التقدم التكنولوجي
في العالم إال أن الحروب والفقر بازدياد

• »علينا أن نضع الطالب في قلب العملية التعليمية«
• »لكي تصبح المعلومات معرفة يجب تطبيق هذه المعلومات والتفاعل معها«

 )AUM( انطلقت يوم األحد 12 مارس الجاري، في مركز جامعة الشرق األوسط األميركية
للمؤتمرات، فعاليات قمة »التعليم العالي نحو مستقبل هادف 2023«، تحت عنوان »رؤية 
لمستقبل هادف«، كأول حدث من نوعه في الكويت، وذلك بحضور رؤساء وأكاديميين من 

جامعات ومؤسسات تعليمية إقليمية وعالمية.
ز المؤتمر، بشكٍل رئيسي، على استكشاف االحتماالت الهادفة التي يمكن للمؤسسات 

ّ
ورك

التعليمية أن تتبناها في المنطقة، مثل إمكانية توفير فرص تعليم جيدة، واإلمكانيات القّيمة 
 عن 

ً
للتعلم مدى الحياة، والتقدم التدريجي والمهم نحو تحقيق التنمية المستدامة، فضال

تبادل الخبرات حول كيفية السعي لخلق نظام من شأنه إثراء نطاق التعليم في مجتمعات 
ي مسؤولية تطوير مجاالت 

ّ
الشرق األوسط على مستوى عالمي، مع األخذ بعين االعتبار تول

االبتكار والمهارات والتكنولوجيا وتوفير فرص توظيف.

3 أيام من الجلسات الحوارية وورش العمل وتبادل الخبرات
الــجــديــر ذكـــره أن الــقــمــة اســتــمــرت لــمــدة ثالثة 
أيام، وتضمنت جلسات حوارية، وجلسات تبادل 
الخبرات بين القيادات األكاديمية والمؤسسات، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى ورش عــمــل خـــاصـــة، ونــشــاطــات 
اجتماعية للمشاركين. ومن أبرز المتحدثين: د. 
 QS شادي حجازي، مستشار رئيسي في شركة
Quacquarelli Symonds««؛ والشيخة رنــا بنت 
عيسى بن دعيج آل خليفة، األمين العام لمجلس 
ــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس أمــنــاء  الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي و نـ

مجلس التعليم العالي في البحرين؛ ود. أويول 
بانديلي أولوسوال، األمين العام التحاد الجامعات 
اإلفريقية؛ ود. غسان عواد، رئيس جامعة أبوظبي؛ 
والـــســـيـــدة هــيــفــاء الــكــيــالنــي، مــؤســســة ورئــيــســة 
منتدى المرأة العربية الدولي في اللجنة العالمية 
لمستقبل العمل التابعة لمنظمة العمل الدولية؛ 
ود. أحمد يماني، رئيس جامعة األمير سلطان 

في السعودية.

معرض لمشاريع طلبة »AUM« في مجاالت الطاقة المتجددة 
والذكاء االصطناعي والروبوتات

وقد بدأ اليوم األول بزيارة الوفود األكاديمية المشاركة للمعرض الذي أقامته »AUM« في مركزها 
الثقافي، حيث تضّمن المعرض 27 جناًحا، عرض الطالب عددا من مشاريعهم البحثية والهندسية 
في مجاالت الطاقة المتجددة، والذكاء االصطناعي والروبوتات، وبعض األعمال الفنية، باإلضافة إلى 

األجنحة األخرى الخاصة بشركة QS، والشركات األخرى الرائدة المشاِركة في القمة.

افتتاحية القمة
بدأت أعمال المؤتمر بافتتاحية رسمية، وفي البداية تحدث د. آشوين فرنانديز، المدير اإلقليمي 
)منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا( في شركة QS، حيث أشاد بالتقدم الهائل الذي تحققه 
 
ً
جامعات المنطقة رغم تحديات معايير الجودة وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة. كما قدم شرحا
للدور المساند الذي تقدمه QS من خدمات وتحليالت ورؤى حول قطاع التعليم العالي في العالم. 
 في تشكيل رؤية لمستقبل مستدام مع التركيز على إبقاء 

ً
وقد وجه دعوة إلى المشاركين للتفكير مليا

الطالب في قلب العملية التعليمية.
وفي كلمته بالمناسبة، أّكــد د. غسان عــواد، رئيس جامعة أبوظبي على دور مؤسسات التعليم 
العالي في صياغة حلول مستدامة لمجتمعاتها في ظل عالم سريع التغير وشديد األزمات، كما تطرق 
إلى عناوين القمة الرئيسية، واعتبرها فرصة للتالقي والتحاور بشأن المستقبل، الذي يريده قطاع 

التعليم العالي في المنطقة، مشددا على أن الطالب هم مستقبل األمم وأملها. 
من جهته، عبر السيد/ ِبن سوتر، نائب رئيس أول في شركة QS، عن سعادته لوجوده في الكويت 
 بالدور الريادي الذي تقوم به الجامعة وتحقيقها إلنجازات عالمية خالل 

ً
، محتفيا

ً
وفي AUM تحديدا

فترة قياسية، وأشار إلى أن أبرز توصيات القمة لهذا العام هي التركيز على سياسات جودة التعليم 
 عن مناقشة تطورات 

ً
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، في عالم متغير ومضطرب، فضال

البحث العلمي، والتطوير المستدام وآثاره االجتماعية فيها. 

أعــــرب رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء جــامــعــة الـــشـــرق األوســـط 
األميركية السيد فهد العثمان عن فخره الكبير باستضافة 

مؤتمر »رؤية لمستقبل هادف«، ورحب بجميع الحضور.
وفي تعقيبه على شعار المؤتمر، تحدث العثمان قائال: إن 
شعار المؤتمر »رؤية لمستقبل هادف«، هو شعار ملهم جدا، 
ولتحقيق ذلك، فإن هناك كلمتين سحريتين، ستساعد في 
هذا النقاش وهما: المسؤولية )Accountability(، والمالءمة 
)Relevancy(، كما أن هناك منظورين للعالم الذي نعيش 
فيه، منظور شامل )Macro(، ومنظور جزئي )Micro(، ومن 
المنظور الشامل فإننا ننظر إلى العالم الذي نعيش فيه، 
إال أنه وعلى الرغم من أن محور اهتمامنا يجب أن يكون 
الطالب، إال أنه وفي نهاية األمــر فإن الطالب هو جزء من 
المجتمع، والمجتمع هو جزء من العالم الذي يحيط بنا، 

وبالتالي فإن المنظور الشامل بالغ األهمية.
وأضاف العثمان: وبالرجوع إلى مفهوم المنظور الشامل 
اليوم، فإننا نجد أنه وعلى الرغم من تسارع وتيرة التطور 
التكنولوجي الذي نشهده، إال أنه مــازال هناك العديد من 
الحروب في العديد من الــدول، فهناك الحرب المدمرة في 
اليمن، والحرب في سورية، والحرب في ليبيا والعراق، وفي 
غيرها من الدول األخرى، وإلى حد ما فقد اعتاد العالم وجود 
هذه الحروب، وذلك ألنها تقع في منطقة الشرق األوسط. إال 
أنه وبشكل مفاجئ شهدنا حدوث حرب في أوروبا، وهي 
القارة التي تعد مركز االبتكارات في عالمنا الحديث، وظن 
العالم أنها نسيت الحروب. وإن ما حدث هو أمر مؤسف، 
والحرب التي حدثت هي حرب خطيرة، فنحن نتحدث عن 
حرب عالمية، وعن احتماالت حدوث حرب نووية، وعلى 
الرغم من أن احتماالت حدوثها ضئيلة، إال أنه تم تناولها 

والحديث عنها، وهو أمر مخيف.
واستطرد العثمان حديثه قائال: إذا نظرنا إلى لبنان، 
فلم يعد بإمكان الشخص الحصول على ودائعه وأمواله في 
البنوك، حيث تبخرت جميع الودائع ومدخرات العمر في يوم 
واحد، ويعتقد بأن ذلك يحدث فقط في لبنان وفي الشرق 
األوسط، إال أنه وقبل بضعة أيام، ولمرة أخرى، لم يتمكن 
آالف األشخاص من الوصول إلى ودائعهم في بنك بالواليات 
المتحدة، بعد أن ظن العالم أن أزمة 2008 المالية العالمية قد 
ت إلى غير رجعة، إال أنها مازالت تتفاقم حتى يومنا هذا.

ّ
ول

وبــالــنــظــر إلـــى الــبــيــئــة، فــهــي أيــضــا تـــصـــرخ، ومــعــدالت 
الفقر في العالم بازدياد، السيما في الدول النامية، كما أن 
معدالت التضخم قد دمرت الطبقة الوسطى، وذلك حتى في 
المجتمعات المتقدمة اقتصاديا، وإن هذا لهو تهديد كبير. 

وتطول الالئحة، إال أنه ودون أدنى شك فإن العالم الذي 
نعيشه اليوم ليس على درجة األمان التي نريدها أو نطمح 
لها، بل إنه عالم أكثر خطورة. كما أنه ال يوجد تحسن على 
اإلطالق في توزيع الثروات. لذا فإن العزلة بدأت تحل مكان 
العولمة والتعاون، وبالتالي فإن الظلم والتمييز العنصري 
آخذ باالزدياد، وذلك هو الواقع الصعب الذي نواجهه في 

عالمنا.
ــو: هـــل نــحــن كــأكــاديــمــيــيــن مــســؤولــيــن أو  ــؤال هــ والــــســ
مساءلين بأي شكل من األشكال عما يحدث؟ وبرأيي فإن 
الجواب هو نعم. ألننا وكمؤسسات أكاديمية نؤثر على 
العقول ونشكلها، فنحن نروج األفكار، ونشجع األفراد على 

التفكير، أو أقله فإن هذا هو ما يتوجب علينا فعله. 
 من 

ً
ا إذن، فنحن كــمــؤســســات أكــاديــمــيــة نتحمل جــــزء

المساءلة والمسؤولية عما يحدث في هذا العالم، وهذه 
بداية مهمة لنا لنبدأ بالتفكير في كيفية تشكيل مستقبل 
التعليم، ألننا أوال يتوجب علينا أن نكون مسؤولين عما 
يحدث حولنا في العالم، وأن يكون هناك مواءمة ودور في 
مواجهة هذه التحديات، والتفكير في كيفية قيام مؤسساتنا 
بلعب دور سواء من خالل قوة البحث العلمي، أو التعليم 
والتعلم في مساعدة هذا العالم ليصبح مكانا أكثر سالما 

وحبا وودية عما هو عليه اليوم.
وبالرجوع للمنظور الجزئي وهــو الطلبة، فــإن إعــادة 
هندسة مؤسساتنا من مؤسسات تــورد المعلومات إلى 
مؤسسات تسهل من عملية اكتساب المعرفة، سيكون له 

أثر ضخم وتغيير كبير. 
إن المعرفة ليست معلومة. وكما شــرح كيث ديفلين، 
 Info“ كبير الباحثين في مركز أبحاث ستانفورد، في كتابه
sense: turning information into knowledge” لكي 
تصبح المعلومات معرفة، يجب تطبيق هذه المعلومات، 

ويجب تحقيق نتيجة ذات مغزى.
وشـــدد العثمان على أهمية التفريق بين المعلومات 
والــمــعــرفــة، مستشهدا بمثال طــالــب يتعلم كيفية قيادة 
السيارة نظريا، ثم يفشل في قيادتها في الحياة الواقعية. 
والسبب في أن ما لديه هو معلومات فقط، ولكي تتحول 
هذه المعلومات إلى معرفة، يجب عليه أن يطبقها، مؤكدا 
أن التعلم هو عملية عاطفية وعقلية، باإلضافة إلى تفاعل 
العديد من العوامل األخرى مثل الصبر والتوقيت والذكاء 

العاطفي وغيرها كثير، كما أن هناك التدريب العملي. 
وهــذا يقود إلى أن اكتساب المعرفة هي عملية معقدة 
جدا، وذلك ينطبق على شتى المجاالت، وهذه هي المعضلة 

الكبرى، والتي تخلق فجوة بين الخريجين وسوق العمل 
وأيضا ما يحدث في أمورهم الحياتية بشكل عــام، حيث 
إن معظم الخريجين لم يعتادوا على تطبيق المعلومات 
لتصبح معرفة، والتي تتطلب تطوير عدة مهارات عاطفية 
 مرتبطة بعملية اكتساب المعرفة. 

ً
وعقلية، كما أن هناك قيما

لذلك فإن تخرج طلبة البكالوريوس من الجامعات، دون 
الحصول على فرصة للتطبيق، وتأخير ذلك إلى ما بعد 
التخرج وإلى العالم الحقيقي، يخلق خلال حقيقيا، ينتج 

عنه مخرجات غير موائمة لالقتصاد وللمجتمع.
وبالرجوع إلى المنظورين الكلي والجزئي، فإننا يجب 
أن نضع الطالب في قلب العملية التعليمية، فهناك طرق 
متعددة للتعلم، وهناك تفاوت في القدرات بين المتعلمين، 
وكلما أمعنا النظر في هذه الفروقات، تــزداد قدرتنا على 

مساعدتهم على التقدم. 
وبالتالي يجب علينا إعادة هندسة مؤسساتنا، وإعادة 
تصميم عروضنا التعليمية باالستفادة من التكنولوجيا 
الحديثة لتزويد الطلبة بالمعلومات، وتخصيص الوقت 
لتطبيق هــذه المعلومات خــالل الــدراســة والــعــمــل ضمن 
مجموعات، األمر الذي يتطلب إعادة تدريب أعضاء هيئة 
التدريس وإعادة هندسة االختبارات والتقييمات للخروج 

عن النمط التقليدي. 
هناك أيضا حاجة للتوسع بكثافة في األنشطة الالصفية، 
 من المناهج الدراسية. ألن التحفيز يحدث 

ً
وجعلها جزءا

من خــالل المشاركة، واإلبـــداع يحصل فقط عند التحفيز 
بشكل عميق. فاألنشطة تولد المواهب والشغف والدافع، 
والتي يشعر معها الطالب بجمال ومعنى التعليم الحقيقي 
المستقل، دون الخوف من التقييم واالختبار، وينشأ االبتكار 
والثقة وتولد الــريــادة. وإن تطوير مواهب الطالب بما ال 
يتطابق مع التخصص الذي يدرسونه هو ليس خطأ على 
اإلطالق. مثال على ذلك تطوير موهبة التمثيل لدى طالب 

الهندسة، ألن الهدف هنا ليس الهندسة بل المهندس. 
واختتم العثمان حديثه قائال: لدينا تحدٍّ صعب للغاية 
في العالم، وتحدٍّ مضاعف في المنطقة. ومع ذلك، فإن هناك 
الكثير من الفرص، حيث يمكننا أن نرى مبادرات للتطور 
مثيرة لالهتمام في المملكة العربية السعودية واإلمارات 
والبحرين. ونأمل أن توقظنا األخطاء التي تحدث حول 
العالم، ونستفيد من تلك الفرص. وأخــيــرا، ينهي حديثه 
بدعوة األوساط األكاديمية إلى االندماج وعدم عزل نفسها 

عن بقية المجتمع.

رئيس مجلس أمناء AUM فهد العثمان

https://www.aljarida.com/article/17809
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جلسة حوارية بعنوان »من 
رد الفعل إلى التكيف«

تــلــت الجلسة االفــتــتــاحــيــة جلسة حــواريــة 
بــعــنــوان »مــــن رد الــفــعــل إلــــى الــتــكــيــف«، وقــد 
تناولت محور التخطيط االستراتيجي في 
ــــددت على  مــؤســســات الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، وشــ
أهمية االنــتــقــال مــن ســيــاســات ردود األفــعــال 
وتقليل المخاطر خالل األزمــات، إلى اعتماد 
التأقلم كنهج في الممارسة اإلدارية والتركيز 
على الفرص المتاحة، وتطويرها في مواجهة 
ــم مــنــاقــشــة كــيــف أن على  الـــتـــحـــديـــات. كــمــا تـ
مــؤســســات التعليم الــعــالــي التكيف مــن أجل 
التقدم. وقــد تــم التطرق إلــى جائحة »كوفيد 
19«، وما فرضته على المؤسسات التعليمية 
من نهج جديد، اضطرت أن تتبناه ليحصل 

الطالب على أحدث المهارات والمؤهالت. 
هــذه الحلقة كانت بـــإدارة د. غسان عــواد، 
مــديــر جامعة أبــوظــبــي. وفــي مستهلها، دعا 
د. كــريــم الصغير، مــديــر جامعة عجمان في 
اإلمـــــارات إلـــى الــتــركــيــز عــلــى تــطــويــر مــهــارات 
الطالب الشخصية، ألن التعليم العالي مسؤول 
عــــن تـــخـــريـــج جـــيـــل جـــديـــد مــــن الــمــهــنــدســيــن 
الفاعلين في مجتمعاتهم، وليس فقط تقديم 

مناهج لدراسة الهندسة.
بــيــنــمــا ركـــــز د. ديـــفـــيـــد شـــمـــيـــدت، رئــيــس 
الجامعة األمريكية فــي دبــي على مسؤولية 
مؤسسات التعليم العالي في جعل خططها 
االستراتيجية رؤيوية ومرئية، باإلضافة إلى 
تنفيذ خطط واقعية لتطبيق االستراتيجية، 
وزيـــــادة الـــروابـــط مــع عــالــم األعـــمـــال وصــنــاع 

القرار السياسي. 

أمـــا د. يــســرى مـــوزوغـــي، رئــيــســة الجامعة 
الملكية للبنات فــي البحرين، والــقــادمــة إلى 
قطاع التعليم العالي من عالم المال، فقد دعت 
إلى االستفادة من تجارب مؤسسات األعمال، 
والنظر بعمق إلــى تــجــارب التعليم السابقة 
خــــالل فـــتـــرة الــــوبــــاء، بـــاإلضـــافـــة إلــــى إشــــراك 
المشرعين في تطوير قطاع التعليم العالي، 
مع تعزيز حضور المرأة في المواقع القيادية.

وقد شدد د. أحمد يماني، رئيس جامعة األمير 
سلطان في السعودية، على أن رؤية المملكة 2030 
 فــي عملية 

ً
شكلت عامل دفــع وإطـــار عمل مهما

التحول الرقمي في جامعات السعودية. وقد واكب 
قــطــاع التعليم العالي هــذه الــرؤيــة بمسؤولية، 
وذلك من خالل العمل الجاد والدؤوب في توفير 
تعليم عاٍل وتدريب مهني بأعلى المعايير، مع 

المحافظة على مكتسبات التعليم عن بعد، إذ 
تستمر جامعة األمير سلطان في توفير مقررات 

دراسية دولية عبر الوسائط الرقمية.

5 جلسات تفاعلية 
ــال الــمــنــتــدى خمس  ــمـ ــدول أعـ ــ ــد تــضــمــن جـ وقــ
جلسات تفاعلية تناولت مواضيع مختلفة، أبرزها:

جلسة حوار بعنوان »إدارة 
سمعة المؤسسة التعليمية«

إذ تعد إدارة سمعة المؤسسة التعليمية أمًرا 
 في منطقة 

ً
أساسًيا لكليات إدارة األعمال، خاصة

الشرق األوسط، حيث تركز ثقافة األعمال بشكٍل 
كبير على الثقة والمصداقية كوسيلة للحفاظ 
على سمعة إيجابية، والتي قد تساعد المؤسسة 

في أن تكون ناجحة ومستدامة في المنطقة. 
حضر الجلسة كل من: بنجامين ستيفينين، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــــ ACADEM الــتــابــعــة لـ 
RimaOne؛ والــبــروفــيــســور أبــهــيــالشــا سينغ، 
نائب الرئيس للشؤون األكاديمية في الجامعة 
األمريكية في اإلمارات؛ ود. جورج سمور، أستاذ 
في معلوماتية األعمال بجامعة األميرة سمية 

للتكنولوجيا في األردن. 

 جلسة حوار بعنوان 
 »رؤى من QS - بيانات 

من المنطقة والتصنيفات«
تــمــنــح شـــركـــة QS مــخــتــلــف الــمــؤســســات 
الــتــعــلــيــمــيــة تــصــنــيــفــات مــعــيــنــة، مـــن شــأنــهــا 

تحديد موقعهم في سوق التعليم؛ كما تقيس 
أداءهم مقارنة بالمؤسسات األخرى، وتحدد 
أفــضــل الــمــمــارســات الــتــي يمكنهم تنفيذها 
بهدف التقدم. وقد وفرت الجلسة رؤى قّيمة 
حـــول تصنيفات QS لــكــلــيــات إدارة األعــمــال 
 عن صورة شاملة 

ً
في الشرق األوســط، فضال

لمشهد التعليم بهدف التطور وتعزيز القدرة 
التنافسية في السوق العالمية.

حضر الجلسة كل من: فيرونيكا أوميني، 
مــســتــشــارة رئــيــســيــة ورئــيــســة الــمــشــاريــع في 
شركة »QS«، ودانيال كان - أخصائي أول لرؤى 

.»QS« البيانات في شركة

جلسة حوار بعنوان 
»التحديات التي تواجه 

كليات إدارة األعمال في 
منطقة الشرق األوسط«

تلعب كليات إدارة األعمال دوًرا رئيسًيا 
ــال الــمــســتــقــبــلــيــيــن  ــ ــمـ ــ فــــي إعــــــــداد قـــــــادة األعـ
ــة هــــذه  ــاقــــشــ ــنــ ــــات. ومــ ــديـ ــ ــــحـ ــتـ ــ ــة الـ ــهــ ــمــــواجــ لــ
الــتــحــديــات، تمكن تــلــك الــكــلــيــات مــن تــزويــد 
ــكـــالت الــتــي  ــمـــشـ ــارات حــــل الـ ــهــ ــمــ الــــطــــالب بــ
سيحتاجونها في حياتهم المهنية، كما أن 
مشاركة خبرات وآراء الخبراء من األوساط 
األكاديمية لمناقشة التحديات التي تواجه 
الشرق األوسط، ستمكن كليات إدارة األعمال 
من االطــالع على الــرؤى والتحاليل الحالية 
والمستقبلية، بهدف إثراء المناهج الدراسية 

وإعداد الطالب للمستقبل.
حضر الجلسة كل من: د. جيرالين فرانكلين، 
مستشار البحث عن القيادة في التعليم العالي 
والعميد السابق في كلية اإلدارة واالقتصاد 
بــجــامــعــة اإلمــــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة؛ ود. 
كريستوفر أبراهام، الرئيس التنفيذي ورئيس 
ــة إس بــــي جـــيـــن لــــــإدارة  حـــــرم دبــــــي، مــــدرســ

العالمية.

جلسة حوار بعنوان »نظرة 
كليات إدارة األعمال العالمية 

لكليات إدارة األعمال في 
الشرق األوسط«

تم مناقشة كيف تنظر كليات إدارة األعمال 
العالمية إلى كليات إدارة األعمال في الشرق 
األوسط، ففي السنوات األخيرة، خطت كليات 
إدارة األعمال في الشرق األوسط خطوات مهمة 
فــي تــطــويــر بــرامــجــهــا التعليمية والبحثية. 

ومع ذلك، ال يزال من غير الواضح كيف تنظر 
كليات إدارة األعمال من خــارج المنطقة إلى 

تلك التي بداخلها. 
حضر الجلسة كل من: د. شون فيرجسون، 
نائب رئيس اإلستراتيجية واالبتكار بجامعة 
بــنــتــلــي فـــي الــــواليــــات الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة؛ 
والــبــروفــيــســور جـــون فــوســتــر بــيــدلــي، رئيس 
رابطة كليات إدارة األعمال اإلفريقية وعميد 
ومـــديـــر كــلــيــة هــيــنــلــي لــأعــمــال فـــي المملكة 
 IE Dubai المتحدة؛ ومانلي شجاعي – مدير

.Centre

جلسة حوار بعنوان »االستدامة«
إن االستدامة موضوع مهم لجميع كليات 
إدارة األعمال، وتواجه منطقة الشرق األوسط 
عــدًدا من التحديات المتعلقة بها، مثل ندرة 
ــوارد، مــمــا يــجــعــل من  ــ ــمـ ــ الـــمـــيـــاه ونـــضـــوب الـ
المهم بشكٍل خاص معالجة الموضوع. كما 
يحتاج قــادة ومديرو األعمال في المستقبل 
إلى اكتساب فهم أفضل ألهمية االستدامة في 
األعمال التجارية، وتطوير المهارات الالزمة 

لمواجهة هذه التحديات. 
حضر الجلسة كل من: د. أوديل راشد، القائم 
بأعمال عميد كلية إدارة األعمال في جامعة 
الشرق األوسط األمريكية )AUM(؛ ود. إسراء 
الضاعن، المدير التنفيذي - االستراتيجية 
والـــجـــودة واالســتــدامــة فــي الــجــامــعــة األهلية 
بالبحرين؛ واألستاذة رنا صبح، عميد كلية 
اإلدارة واالقتصاد في جامعة قطر؛ وِبن سوتر، 

.QS نائب الرئيس األول في شركة
وفــــي نــهــايــة جـــــدول أعـــمـــال الـــيـــوم األول، 
انضمت الوفود المشاركة إلى حفل عشاء أقيم 
في حرم AUM الجامعي، وقد تخلله عزف حي 

وعروض موسيقية.

المشاركون بحثوا تطوير مجاالت االبتكار 
والتكنولوجيا وتوفير فرص توظيف 

QS ِبن سوتر  نائب الرئيس األول في

إحدى الجلسات
البروفيسور يسرى مــوزوغــي رئيسة الجامعة الملكية 

د. ديفيد شميدت رئيس الجامعة األميركية في دبيللبنات في البحرين

 في تشكيل رؤية 
ً
فرنانديز: التفكير مليا

لمستقبل مستدام مع التركيز على الطالب 
عواد: دور مؤسسات التعليم العالي مهم في 

صياغة حلول مستدامة لمجتمعاتها 
بن سوتر: أبرز توصيات القمة التركيز 
على جودة التعليم في عالم مضطرب

ج الطلبة دون  تخرُّ
فرصة للتطبيق 

 
ً
 حقيقيا

ً
يخلق خلال

ومخرجات غير 
موائمة لالقتصاد 

وللمجتمع 

 »AUM« معرض لـ
 
ً
تضّمن 27 جناحا
احتوى مشاريع 

طالبية رائدة 
بمجاالت عدة 

العزلة بدأت تحل 
مكان العولمة 

والتعاون... والظلم 
والتمييز العنصري 

آخذان في االزدياد 

اكتساب المعرفة عملية 
... وثمة فجوة بين 

ً
دة جدا

ّ
معق

الخريجين وسوق العمل 

https://www.aljarida.com/article/17809
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ً
قريبا

ستكون لنا 
مشاركة مع 
العسكريات 
الكويتيات 
ونأمل بناء 

شراكة أقوى 
خواريز

 2000 امرأة 
في معسكَري 

عريفجان 
وبيورنغ... 

وأبواب 
الوظائف 
بالجيش 
األميركي 

مفتوحة كلها 
أمام المرأة

وولغيموت

محمد الشرهان

ةديرجلا• تشارك في »شهر تاريخ المرأة« بـ »عريفجان«
القائم بأعمال السفارة األميركية: حقوق النساء قضية أمن قومي للواليات المتحدة

ــد الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال الــســفــارة  ــ أكـ
ــــاد، جــيــم  ــ ــبـ ــ ــ األمــــيــــركــــيــــة لــــــــدى الـ
هــولــتــســنــايــدر، أن »حــقــوق الــمــرأة 
وتــاريــخ الــمــرأة قضية أمــن قومي 

بالنسبة لنا«.
ــلــــى هـــامـــش  وفـــــــي تــــصــــريــــح عــ
ــفــــال أقـــامـــتـــه  ــتــ ــــي احــ ــه فـ ــتـ ــاركـ مـــشـ
مجموعة دعم المنطقة في قاعدة 
عــريــفــجــان العسكرية األمــيــركــيــة، 
ــرأة«،  ــمـ لــمــنــاســبــة »شــهــر تـــاريـــخ الـ
بحضور الملحقين العسكريين 
البريطاني واإليــطــالــي والكندي، 
وبمشاركة عدد من الضابطات في 
سلك الــشــرطــة الكويتية وممثلي 
وسائل الصحف المحلية، بينها 
»الجريدة«، قال هولتسنايدر »إنه 
لــشــرف كبير أن أكــــون هــنــا الــيــوم 
لاحتفال بشهر تاريخ المرأة في 
مــعــســكــر عــريــفــجــان مـــع زمــائــنــا 
العسكريين األميركيين وغيرهم 
من الدبلوماسيين، وكذلك الزماء 
الكويتيين، كما هي الحال دائًما، 
نــحــن واضـــحـــون جــــًدا بــتــأكــيــد أن 
حقوق المرأة وتاريخها هي قضية 
 إلى 

ً
أمن قومي بالنسبة لنا«، الفتا

أن »50 بالمئة من سكان الواليات 
ــتــــحــــدة يــــــؤكــــــدون االعـــــتـــــراف  ــمــ الــ
بمساهمات المرأة ودورهــا المهم 

في المجتمع«.
وتــابــع: »أنـــا سعيد جـــًدا برؤية 
ــم  ــا وهــ ــنــ ــاس هــ ــ ــنــ ــ ــ ــن ال ــ الـــكـــثـــيـــر مــ
ــرأة، ومـــن  ــ ــمــ ــ يــحــتــفــلــون بــشــهــر الــ
ــن أحـــد  ــع جـــــــًدا أن أســـمـــع مــ ــ ــرائـ ــ الـ
قــادتــنــا الــعــظــمــاء، وهـــي الــجــنــرال 
مــاريــا خــواريــز )أول امــــرأة تتولى 
منصب عميد في الجيش األميركي 
بالكويت(، عن كيفية تطّور حقوق 
ــاًمـــا  ــلـــى مـــــــدار الـــــــ 30 عـ الـــــمـــــرأة عـ

الماضية«.

وخــتــم تــصــريــحــه بــالــقــول »إنـــه 
ألمر رائع أن أرى تقّدًما مستمًرا في 
حقوق المرأة بالكويت، وأنا أتطلع 

إلى رؤية المزيد«.

 العميد خواريز
ــاركـــت  ــا، شـ ــهــ ــريـــح لــ وفــــــي تـــصـ
الـــعـــمـــيـــد خــــــواريــــــز قـــصـــتـــهـــا مــع 
الحضور في كلمتها خال االحتفال 
الــذي جــاء تحت عنوان »االحتفال 
بالنساء اللواتي يروين قصصنا«، 
وقــالــت إن »الـــمـــرأة المتطوعة في 
 
ً
ــــؤدي دورا مــعــســكــر عــريــفــجــان تــ

كبيًرا، إذ يوجد نحو 35 بالمئة من 
النساء المتطوعات في الوحدة التي 
أعمل فيها، وهناك نحو 16 بالمئة 
مـــن الـــنـــســـاء فـــي جــمــيــع قــطــاعــات 

الجيش«، موضحة أن الوحدة التي 
تنتمي إليها »تعتمد على األعمال 
اللوجستية، مثل اإلمدادات بالماء 
والوقود للعمليات المنظمة التي 
ندعمها لقواتنا، وهو فرع أساسي 
لعمل المرأة في الجيش«، مشيرة 
ــمـــرأة تــقــوم بعمل جيد  إلـــى أن »الـ
في هذا المجال، وبإمكانها اآلن أن 
تقوم بأي عمل في الجيش، وجميع 
اإلدارات واألبواب في وزارة الدفاع 
مــفــتــوحــة أمـــامـــهـــا، فــلــديــنــا نــســاء 
يعملن في قوات المشاة والبحرية 
والــقــوات الخاصة والطيران وفي 

القطاع اللوجيستي«. 
وعّما إذا كانت فخورة بنفسها 
بعد هــذه التجربة الكبيرة، قالت: 
»نعم، ولــم أحلم يوما أن أكــون في 

هذه المرتبة، وأن أتقلد رتبة عميد 
ــي الـــجـــيـــش األمــــيــــركــــي بــقــاعــدة  فــ
عريفجان بالكويت، حيث يوجد 
عـــدد مــن الــضــبــاط الـــرجـــال، وهــذه 
تــجــربــة رائـــعـــة، وأنــــا أتــلــقــى الــدعــم 
الكبير من الجانب الكويتي للمضّي 
دما، ونتطلع الستمرار بناء عاقة 

ُ
ق

جيدة معهم«.
ــاق بــيــن  ــ ــ ــفـ ــ ــ وحـــــــــــول وجـــــــــــود اتـ
وحدتها وبين النساء الكويتيات 
الــعــامــات فــي الــقــطــاع العسكري، 
قالت: »ستكون لنا مشاركة معهن 
قريبا، ونأمل أن نكون قادرين على 
بناء شراكة أقوى بيننا، وسنرى ما 
يمكن عمله مع الجانب الكويتي في 

هذا المجال«. 
ــــؤال عـــن رؤيــتــهــا   عــلــى سـ

ً
وردا

لما تقوم به النساء الكويتيات في 
الجيش الكويتي، قالت: »من المثير 
أن أرى نــســاء كــويــتــيــات رائــعــات 
يــرتــديــن الــــزي الــعــســكــري، ونحن 

سعداء بهن«.
ــمــــت  حـــديـــثـــهـــا قــائــلــة  ــتــ ــتــ واخــ
ــة  ــقـــصـ ــــصـــــص الــــنــــســــاء والـ إن »قـ
اإلنــســانــيــة األكـــبـــر تـــوّســـع فهمنا 
وتقوي روابطنا، نحتفل هذا الشهر 
ــّدر مــســاهــمــات  ــ ــقـ ــ بـــالـــقـــصـــص، ونـ
الــنــســاء فـــي الــمــاضــي والــحــاضــر، 
وخاصة النساء المحاربات الاتي 

يعملن بإيثار إلنجاز المهمة«.

العقيد وولغيموت
من ناحيته، أشاد قائد مجموعة 
ــمــــشــــرف عــلــى  ــم الــمــنــطــقــة والــ ــ دعــ

عمليات القاعدتين العسكريتين 
في »بورينغ« و»عريفجان«، العقيد 
مــارتــن وولغيموت »بــالــدور الــذي 
تؤديه المرأة في الجيش األميركي«، 
الفـــتـــا إلــــى »وجــــــود اآلالف منهن 
الائي يعشن ويعملن في عريفجان  

وبيورنغ«. 
وأوضـــــح »أن االحــتــفــال بشهر 
الــمــرأة فرصة مميزة الستعراض 
ــــص نــــــجــــــاحــــــات بـــعـــضـــهـــن  ــــصــ قــ
ورحلتهن من الضعف الــى القوة، 
ومن الهامش الى التمكين، وأبرز 
العقبات الاتي استطعن تجاوزها«. 
وشــــــّدد عــلــى أن »عـــــدد الــنــســاء 
في معسكري عريفجان وبيورنغ 
يصل إلــى  2000 امـــرأة«، موضحا 
أن »كل أبواب الوظائف في الجيش 

األميركي مفتوحة أمام المرأة«. 
ــى أن الـــكـــلـــمـــة الــتــي  ــ وأشــــــــار إلــ
ألقتها الجنرال ماريا لم تكن فقط 
ها 

ّ
رســـالـــة لــأجــيــال الـــقـــادمـــة، لكن

كانت بمنزلة خريطة طريق لهن 
حن 

ّ
يستطعن من خالها أن يتسل

بالعزم واإلصرار. 
ــكـــويـــت أجـــــازت  وأوضــــــــح أن الـ
التحاق المرأة بالجيش والشرطة، 
ونــحــن نــســانــدهــا فـــي هـــذا النهج 

لاستفادة من الطاقات النسائية.

 هولتسنايدر والزميل محمد الشرهان

 أبرزها 
ً
ممثلو 26 »تعاونية« ناقشوا 11 مطلبا
عودة ركن المزارع وتيسير الميزانيات

بحضور وكيل القطاع في »الشؤون« ورئيس اتحاد الجمعيات
• جورج عاطف

ــاعـــد لـــشـــؤون  ــمـــسـ بـــحـــضـــور الــــوكــــيــــل الـ
قطاع التعاون باإلنابة في وزارة الشؤون 
ــيــــدي، ورئـــيـــس  ــم الــــرشــ ــالـ االجـــتـــمـــاعـــيـــة، سـ
مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية، 
علي الفهد، وممثلي 26 تعاونية، ُعقد، أمس، 
فــي مــقــر االتـــحـــاد بمنطقة حــولــي اجتماع 
»تطوير الجمعيات التعاونية وتجاوز جميع 

معوقاتها«.
 
ً
وناقش ممثلو »التعاونيات« 11 مطلبا
 أمــــام عــمــل الجمعيات، 

ً
 تــقــف حـــائـــا

ً
مــهــمــا

مهيبين بوكيل التعاون إلى سرعة تنفيذها، 
ــتـــصـــاصـــات الــمــراقــبــيــن  وهـــــي تـــحـــديـــد اخـ
ل في 

ّ
الماليين واإلداريين بدقة، ودون تدخ

قرارات مجالس اإلدارة التي ال تخالف النظم 
والقرارات الوزارية، وحثهم على عدم تعطيل 
أعمال الجمعيات، مع منح مجالس اإلدارة 
صاحية التعيينات للجمعيات للوظائف 

العادية، متى توافرت الشروط الازمة لذلك، 
السيما أن موافقة »الشؤون« تستغرق الكثير 
مــن الــوقــت الــذي يتجاوز األشــهــر، فــي حين 
تكون الجمعيات بحاجة ماسة إلى العمالة، 
 عن تحديد نسب شراء المنتج الوطني 

ً
فضا

مــن الــخــضــار بــمــا يتناسب وآلــيــة الــعــرض 
والطلب، وعدم تعطيل الميزانيات في إدارة 

الرقابة التعاونية التي ال تعد جهة اعتماد.

ركن المزارع

كما طالب ممثلو الجمعيات بعودة ركن 
المزارع داخلها، وعدم تعطيل المراسات في 
إدارات الوزارة ذات الصلة بالعمل التعاوني، 
إضــافــة إلــى مخاطبة وزارة المالية، )إدارة 
أماك الدولة(، لخفض نسبتها التي تبلغ 30 
بالمئة من إيجارات فروع االستثمار، وكذلك 
الــغــاء نسبتها مــن دعـــم فــــروع االســتــثــمــار، 
لتتمكن الــجــمــعــيــات مـــن اإليـــفـــاء بــاألعــبــاء 

الجديدة المكلفة بها للمساهمة في توظيف 
العمالة الوطنية.

ــددوا على ضـــرورة إعـــادة النظر في  وشــ
مخصص المشرعات الوطنية وتخفيضها، 
وزيــادة قيمة األعمال المسموح للجمعيات 
بتنفيذها بناء على عروض االسعار وموافقة 
مجلس اإلدارة إلى 7500 دينار، دون شرط 

موافقة الوزارة، لسرعة إنجاز األعمال، ومنح 
الــجــمــعــيــات صــاحــيــة تــحــديــد نــســب بنود 
الـــصـــرف مـــن مــخــصــص الــمــعــونــة، ووضـــع 
آلية لفصل كل ما يخص فــروع االستثمار 
من عمالة وإقامات ومستحقات الجمعيات 

بصورة تامة.

جانب من اجتماع ممثلي »التعاونيات«

»الزراعة«: بدء تأهيل »وادي الباطن« 
باكورة إنجاز 5 محميات جديدة

ضمن مشروع إعادة تأهيل البيئة الكويتية الممول من األمم المتحدة
زار أعضاء المجلس االستشاري لأمم المتحدة 
واألمانة العامة لنقطة االرتباط الكويتية محمية 
وادي الباطن الجنوبي، واالطــاع على ما قامت 
به إدارة تأهيل البيئة البرية والبحرية في الهيئة 

العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وقـــالـــت كــبــيــرة اخــتــصــاصــي طــبــقــات األرض 
وعضوة اللجنة الوطنية للتصحر شفيقة الخياط 
ــة المحمية تــأتــي ضــمــن مــشــروع إعـــادة  إن زراعــ
تأهيل البيئة البرية والبحرية الكويتية والممولة 

من األمم المتحدة. 
وبينت الخياط أن ممثلي األمم المتحدة أشادوا 
بــالــدور الـــذي قــامــت بــه هيئة الــزراعــة والجهود 
الــمــبــذولــة فــي إنــجــاح الــمــشــروع والــحــفــاظ على 
البيئة الكويتية الطبيعية، بحضور نائب المدير 
العام لشؤون الثروة النباتية بالهيئة ناصر تقي، 
مضيفة أن المشروع يتضمن تأهيل 5 محميات 
طبيعية: وادي الباطن وخباري العوازم في شمال 
الكويت، والخويسات والصليبيخات البحرية في 
وسط الكويت، وأم قدير الواقة في جنوب الكويت.
وبينت أنــه تمت االستعانة بـــوزارة الداخلية 
لحماية المحميات الطبيعية، عبر مشاركتهم 
الــمــهــمــة والـــفـــعـــالـــة مــمــثــلــة فــــي شـــرطـــة الــبــيــئــة، 

المختصة بحماية البيئة، لتوعية المواطنين 
بأهمية الــحــفــاظ عــلــى الــحــيــاة الــبــريــة والــتــاريــخ 
الطبيعي للكويت، وكــذلــك الســتــدامــة هــذا اإلرث 

الطبيعي.

جانب من تأهيل المحمية

مدير الجامعة: ميزانية سخية للبحث العلمي
• فيصل متعب

أكد مدير جامعة الكويت باإلنابة، 
د. فهد الدبيس، أهمية البحث العلمي، 
ــلــــب اهـــتـــمـــامـــات  ــقــــع فـــــي صــ الـــــــــذي يــ
الجامعة، وفي قلب أولوياتها، مشيرا 
 
ً
إلى »أن الجامعة ترجمت ذلك عمليا

بميزانية سخية لقطاع األبحاث، لدعم 
وتــمــويــل الــبــحــث الــعــلــمــي، وتشجيع 

الباحثين«.
جــاء ذلــك خــال رعايته وحضوره 

المؤتمر الــثــانــي للبحث العلمي في 
جامعة الــكــويــت - 2023 أمـــس، تحت 
عنوان »الربط بين المجاالت العلمية... 
مه 

ّ
االبــتــكــار واالســـتـــدامـــة«، الــــذي نظ

قـــطـــاع األبــــحــــاث بـــدعـــم مـــن مــؤســســة 
الكويت للتقدم العلمي المؤتمر الثاني 
 
ً
للبحث العلمي بمشاركة 275 ملصقا

علميا.
من جهته، قال نائب مدير الجامعة 
لأبحاث بالتكليف، د. عثمان الخضر: 
ــا فـــي تــحــديــث لـــوائـــح الــقــطــاع  ــدأنــ »بــ

ذات العاقة بتمويل البحث العلمي 
ــز والـــمـــســـابـــقـــات وبـــــــراءات  والــــجــــوائــ
االختراع من أجل ميكنة آلية التقديم 
ــه الــمــســتــنــديــة، ولــســّد  وتــســريــع دورتــ
بعض الثغرات في اللوائح الحالية«، 
مضيفا: »كما أن الئحة إنــشــاء لجنة 
أخاقيات البحث العلمي IRB جاهزة 

لإلقرار من قبل مجلس الجامعة«.

اعتصام طالبي أمام »التعليم العالي« 
إللغاء منع الجمع بين الدراسة والعمل

• أحمد الشمري
ــرار مــنــع الــمــوظــف مــن الجمع  عــلــى خلفية قـ
بين الدراسة والعمل اال بعد موافقة جهة عمله، 
اعتصم مجموعة مــن الطلبة المتضررين من 
الــقــرار للمطالبة بإلغائه والسماح باستكمال 

دراستهم وهم على رأس عملهم. 

وطالبوا المسؤولين في وزارة التعليم العالي 
وعلى رأسهم وزير التربية وزير التعليم العالي 
بإعادة النظر في هذا القرار الذي يعتبر عائقا 

امام طموحاتهم.
وأشــار المتضررون الــى ان من المفترض ال 
يطبق هذا القرار بأثر رجعي على المقيديين في 
الجامعات والذين استكملوا دراستهم ومضوا 

سنوات عدة منهم في السنة الثالثة او الرابعة، 
فلماذا يمارس هذا االمر؟

ومن جهته، استغرب النائب د. فاح الهاجري 
ان بعض مسؤولي الدولة اصبحوا يحاربون 
التعليم، معلنا دعمه للطلبة المتضررين عبر 
المطالبة بإلغاء قرار منع الجمع بين الوظيفة 

والدراسة.

»األميركية« تختتم رعايتها لمؤتمر المكتبات المتخصصة
اختتمت الــجــامــعــة األمــيــركــيــة فــي الكويت 
رعايتها للمؤتمر والمعرض السنوي السادس 
ــذي أقــامــتــه جــمــعــيــة المكتبات  ــ والــعــشــريــن الـ
المتخصصة- فرع الخليج العربي، تحت شعار 
»التقنيات الناشئة وتطبيقاتها في المكتبات 
ومــؤســســات الــمــعــلــومــات«، بمشاركة عـــدد من 
الباحثين، وبحضور رئيسة الجامعة د. روضة 

عواد، ومديرة مكتبة الجامعة أسماء الكنعان.
 عــلــى رعـــايـــة الــجــامــعــة للمؤتمر، 

ً
وتــعــلــيــقــا

أوضحت مديرة المكتبة أن جمعية المكتبات 
 رائعة لأكاديميين 

ً
المتخصصة تقدم فرصا

ومختصي المكتبات بـــدول مجلس التعاون 
، مشيرة إلى 

ً
الخليجي منذ أكثر مــن 25 عــامــا

أن الجامعة اعتادت على دعم هذه المنظمات، 
لوجود أهــداف مشتركة تتمثل في دعم التعلم 

والنمو المهني وتبادل المعرفة.
وقــال رئيس الجمعية راشــد البيك، خال 
اقة  الكلمة االفتتاحية للمؤتمر، إن الكويت سبَّ
في احتضان المؤتمرات العلمية التي تساهم 
 أن المؤتمر 

ً
في تطوير البحث العلمي، مبينا

 مــــن الــمــهــنــيــيــن واألكـــاديـــمـــيـــيـــن 
ً
يـــضـــم عـــــــددا

المتخصصين فــي مجال علوم المعلومات، 
ما يمنحهم فرصة عظيمة لتبادل الخبرات، 
والـــوقـــوف عــلــى أهـــم الــتــطــورات فــي الــمــجــال، 

 بــالــشــكــر واالمـــتـــنـــان لــلــجــامــعــة على 
ً
مــتــقــدمــا

دعمها للمؤتمر.
بـــدورهـــا، أكـــدت رئيسة اللجنة التنظيمية 
والرئيس المنتخب سهام األستاذ، أن مؤتمر 
هــذا الــعــام يــأتــي بتعاون مثمر مــع مؤسسات 
علمية وأكــاديــمــيــة مــرمــوقــة فــي الــبــاد، وهما: 
معهد الــكــويــت لــأبــحــاث العلمية، والجامعة 
األميركية في الكويت، مؤكدة أن هذا التعاون 
يفتح المجال أمــام نخبة من الباحثين إلثــراء 

المجال بمحاضرات علمية قّيمة.
مــن جهته، اســتــعــرض المتحدث الرئيسي 
في المؤتمر د. أنــور الحربي، استخدام الذكاء 

االصطناعي في مجال المكتبات ومراكز البيانات 
 أن الــتــحــول الــرقــمــي أمر 

ً
والــمــعــلــومــات، مبينا

حتمي، ويتطلب استخدام التكنولوجيا الحديثة 
في تقديم الخدمات داخل مراكز المعلومات.

كما شاركت الجامعة في المعرض المصاحب 
للمؤتمر، حــيــث عملت عــلــى تــعــريــف مجتمع 
الباحثين بمشروع توثيق الــتــاريــخ الشفوي 
الذي تتبناه مكتبة الجامعة، والذي يوفر مصادر 
مهمة للباحثين عــن طــريــق تــوثــيــق محطات 
تاريخية مهمة. وشهد الجناح الخاص بالجامعة 
إقبااًل من الحضور، الذين استفسروا عن بعض 

المقابات التي يضمها المشروع.

جانب من المشاركين في المؤتمر

عسكريات كويتيات وأميركيات خالل المناسبة
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ال نعلم ما فائدتنا من ذلك التسابق والحرص على المصالحة 
ــران وأمــيــركــا  األمــيــركــيــة اإليــرانــيــة، فــالــخــاف ال الـــعـــداء بــيــن إيــ
وحلفائها سببه الملف النووي اإليراني، فهم يريدون منع ايران 
من صنع ساح نووي فقط، وليس لكف جرائمها عن المنطقة، 
فإسرائيل والغرب ال يريدون دواًل أوسطية تملك أسلحة نووية 
ومنها إيران، فهذا ما يهمهم، أما غير ذلك فليذهب الجميع الى 

الجحيم. 
أي اتفاق غربي إسرائيلي مع إيــران سيكون لصالح إيــران 
، وهذا ما يعلمه النظام اإليراني 

ً
وإسرائيل وضد العرب تحديدا

 في باد العرب، 
ً
ويساوم عليه، فالمصالحة تعني عيثوا فسادا

فمن أجل هذا أسقط الشاه، وشرّعت لكم األبــواب، ومّهدت لكم 
الطرق، ولكن با ساح نــووي، وهو ساح يعّول عليه النظام 

العنصري ضد العرب ال إسرائيل. 
ال نعتقد بنجاح أي اتفاق عربي إيراني لسبب بسيط، وهو أن 
هذا النظام لن يتنازل عن مكاسب كلفته الكثير، وجعلته يبسط 
شروطه وسلطته على أربع دول عربية تعد بالنسبة إليه مفاتيح 
الهيمنة والتهديد ضــد أمتنا، فالنظام اإليــرانــي بعد تبذيره 
أموال الشعوب اإليرانية على عمائه لن يفّرط في الحوثيين في 
اليمن، وفي حشوده الشعبية في العراق، وال في بشار وعصابته 
في سورية، وال في حزبه الشيطاني في لبنان، ألنه بهم يحكم 
ويتحكم، هذا النظام صرف ملياراته على ميليشياته الشيعية 
والسنّية من أجل تنفيذ أجندة تاريخية، ولألخذ بثأر عنصري 
قديم ليس له أي عاقة بالدين وال المذهب وال تحرير القدس، 
وما طائفية إيــران ضد العرب إال مطية استغلتها مع عديمي 
الشرف وضعاف النفوس، كما أننا ال نعتقد أن يسمح الغرب 

وإسرائيل لهذا التقارب بأن يتم، هذا إن حصل.
إنها معادلة متناغمة بينهم، إيـــران تهدد الــعــرب، والعرب 
 ألميركا مقابل تلك الخدمة اإليرانية، فلوال إيران 

ً
يدفعون ذهبا

لما اضــطــر الــعــرب الــى هــدر أمــوالــهــم على شـــراء الــســاح، فهي 
، وهي 

ً
بالنسبة إلى أميركا والغرب دجاجتهم التي تبيض ذهبا

 من توفر لمصانع الساح األميركية مليارات الدوالرات 
ً
عمليا

العربية ومــئــات اآلالف مــن فــرص الــعــمــل، فـــإذا تــوقــف بيضها 
الذهبي، وإذا لم تعد شوكة في جنب العرب، وإذا لم تعد تلهيهم 
قتل 

ُ
عن فلسطين، أي إذا ما تصالحت مع العرب، فعندها ست

وستستبدل بدجاجة غيرها، كما استبدل بالشاه الخميني.
***

نقول: واهٌم من يعتقد أن أميركا وحلفاءها يريدون إسقاط 
، هذا 

ً
النظام اإليراني، فكيف يقتلون دجاجتهم التي تبيض ذهبا

النظام لن يسقط إال إذا أصر على إنتاج ساحه النووي، أو إذا 
تخلى وحاد عن األجندة التي بسببها استبدل الشاه، وبغير 
هذا فهذا النظام لن يسقط إال بإرادة الشعوب اإليرانية وحدها، 
وهــذا مــا يدفعنا ألن نؤمن بــأن مــا يفعله النظام اإليــرانــي هو 
بالضبط ما يريده الغرب وإسرائيل، وأن النظام اإليراني يعرف 

ذلك ويستغله أحسن استغال.
فعقدة إيــران مع الغرب وإسرائيل وحيدة، وهي أن: »انسوا 
تصنيع الساح النووي، وننسى لكم ما تفعلونه في باد العرب«.

خلص الرأي اإلسامي المشكك في البنوك »الاربوية« كما رأينا 
في المقال السابق، إلى أن البنوك العادية أقرب في الممارسة لإلسام، 
وأنها لم تخدع الناس من مساهمين ومــودعــي أمـــوال ومستلمي 
أربـــــاح، بينما ال تــــزال الــبــنــوك »اإلســـامـــيـــة« تــقــتــرب فــي وسائلها 
وأدواتها وتناوالتها وحيلها الشرعية من البنوك التي اعتبرتها 
ربوية، وتصبغ على عجل كل ما يمكن تلوينه بألوانها، فرغم كل 
المحاوالت والتمويهات، ال يزال البيع المؤجل والمقسط أعلى تكلفة 
في البنوك اإلسامية من الدفع النقدي المباشر، مهما كانت تسمية 
الفارق، ومهما حاول فقهاء هذه البنوك من تبرير وتحليل وتفريق 

»بين الحال والحرام«.
ولكن لم تستطع اآلراء واالجتهادات المعارضة لما سمي النشاط 
المالي »اإلسامي«، وعلى رأسها البنوك، كما ذكرنا، إيقاف مدها 
وزحف مؤسساتها التي نراها في كل مكان داخل الباد اإلسامية 

وخارجها. 
وتقدر المصادر أصول التمويل اإلسامي عام 2023 بنحو أربعة 
تريليونات، أو على وجه الدقة 3800 مليار دوالر، منها 2440 مليار 
دوالر أصول المصارف اإلسامية، أي 2.44 تريليون دوالر، وللمقارنة 
حجما، نذكر أن حجم الناتج القومي الصيني يبلغ 3 تريليونات 
دوالر، واأللماني 4.5 تريليونات، وفرنسا 3.1 تريليونات، والمملكة 
 .)World Almanac, 2022 USA العربية السعودية 1.6ترليون. )عن

صحيح أن الدول النفطية الخليجية ال تزال السند األعظم للحركة 
ومنقذتها من كل ورطــة، ولكن التمويل اإلسامي اليوم جزء مهم 
ومــؤثــر فــي الحياة االقــتــصــاديــة داخـــل العالم اإلســامــي وخــارجــه 

ألسباب عديدة:
1- قام اإلخوان المسلمون واإلساميون عموما باالستفادة الكاملة 
من مرحلة التعاون والتسهيات المقدمة لهم في المنطقة الخليجية 
وأوروبا وأميركا قبل غزو الكويت عام 1990، التي غيرت العاقات 
الخليجية مع اإلخــوان، وقيام تنظيم القاعدة بتفجيرات نيويورك 
في 11 سبتمبر 2001، ثم أحداث ما سمي الربيع العربي عام 2011، 
حيث دمر كل حدث من هذه الثاثة ركنا ركينا من سلطان اإلخوان 

واإلساميين في المنطقة الخليجية والعربية وفي العالم بأسره.
كما تطورت في دول خليجية كالكويت ودول عربية وغير عربية 
مؤسسات وعاقات وخدمات وغيرها قوية وراسخة كما في ماليزيا 

مثا، دفعت بنشاط المصارف اإلسامية بقوة إلى األمام.
2- تقبل العالم اإلسامي هذا النوع من البنوك رغم االنتقادات 
حيث بذل اإلسام السياسي وزعماء أحزابه وأجهزته وشيوخ الدين 
المرتبطون به كل جهد ممكن لدعم مؤسسات الحركة، وبخاصة 
مع االستفادة من دول كتركيا وإيــران ونظام البشير في السودان 
والتسهيات واإلمكانات في أوروبا وأميركا وأماكن تجمع المسلمين 

والعرب واآلسيويين.
3- دخلت الجامعات وكليات الشريعة والمعاهد في مجال تطوير 
النشاط المالي اإلســامــي، وتعميق أهــدافــه وترسيخ مؤسساته 
ونظرياته، فظهرت كميات هائلة من كتب »االقتصاد اإلسامي« 
و»التمويل اإلسامي«، ففرضت اعتبارات االقتصاديين اإلساميين 
نفسها حتى على الدعوة اإلسامية ودعاة الحركة في مصر وتركيا 
ــــدول اآلســيــويــة والــعــالــم الــعــربــي وبــالــطــبــع الــكــويــت والمنطقة  والـ

الخليجية.
4- تزايد نتيجة هذا كله عدد خريجي وخريجات أقسام »االقتصاد 
اإلسامي« والمحاسبة والتمويل في الــدول المختلفة، وتراجعت 
قدرة »البنوك التقليدية« على استيعاب طموحاتهم أو تخصصاتهم 
وأفكارهم الدينية المؤدلجة التي لم يكونوا يبرزونها في المراحل 
السابقة، فا يخفى أن لحركة اإلخوان مرحلتين: »مرحلة التمسكن« 

ثم »مرحلة التمكن«، قبل حلول المراحل األخرى المسكوت عنها!
ولنا أن نتساءل: إن كانت األدوية »االقتصادية اإلسامية« بهذه 
القوة والــقــدرة، فلماذا انهار»الجنيه السوداني« في عهد اإلخــوان، 
وليلحقه اليوم: »التومان اإليراني« في رحلة االنحدار، رغم ضخامة 
دخــل الــبــتــرول السنوي فــي االقــتــصــاد اإليـــرانـــي؟ ولــمــاذا ال تزدهر 
الــشــركــات والــبــنــوك اإلســامــيــة إال فــي ظــل الــعــمــات واالقــتــصــادات 

الخليجية ودول الغرب وماليزيا، وحيث الدينار والدوالر؟
ونقول: بيد اإلساميين اليوم ثروات خيالية للمرة األولى منذ أن 

ظهروا، فهل آن األوان لتنفيذ مشاريعهم التنموية الكبرى؟

خبر مــفــرح تساقط على أهـــل الصحافة بــعــودة مجلة »المجلة« 
بنسختها الورقية و»بنموذج عصري« بعد غياب دام نحو عامين، العدد 
األول لمجلة »المجلة« تداوله الزماء وهم غير مصدقين أن مطبوعة 
عربية خرجت إلى الحياة من جديد وبحلة فنية متطورة، وهذا هو 
التحدي الذي يحسب للقائمين على هذا المشروع الثقافي والفكري 

والمسؤولية المهنية.
 الـــعـــودة تثير الـــســـؤال الــمــتــجــدد، عــن »الــســبــاق« أو »الـــصـــراع« أو 
»المنافسة« بين الصحافة الورقية واإللكترونية، نتحدث هنا عن 
المطبوعات الورقية بكل أشكالها، ووســائــل التواصل االجتماعي 
والــمــنــصــات والــصــحــف اإللــكــتــرونــيــة، وهـــذا ينسحب مــبــاشــرة على 

المفاضلة بين الكتاب الورقي واآلخر اإللكتروني.
 بيروت ورغــم متاعبها االقتصادية والسياسية المفجعة كانت 
بها الدكتور خالد زيادة 

ّ
حاضرة وصوتها مرتفع، ففي جلسة نقاشية رت

مدير المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات وبعنوان »الكتاب في 
لبنان بين الورقي واإللكتروني« طرحت فيها المخاوف والهواجس التي 

رافقت تحول الطباعة من الورقي إلى اإللكتروني.
 أحد المحاورين وهو السيد زياد شبيب، مدير دار النشر في صحيفة 
»النهار« خلص إلى القول إن المخاوف من موت الكتاب الورقي تراجعت 
مع صموده في وجه الكتاب اإللكتروني، بل حصل نوع من التعايش بين 

 له.
ً
االثنين ولم يستطع اإللكتروني أن يحتويه بل كان مكما

 السؤال، هل صناعة الكتاب والنشر في لبنان ما زالت بخير؟ قد يبدو 
السؤال فيه شيء من الغرابة، لكن القائمين على دور النشر يعتقدون أن 

»الكتاب اللبناني« لم يفقد قيمته وال دوره.
 الحقيقة أنه في ظل غياب إحصاءات ودراســات ميدانية وواقعية 
يصعب القبول بفكرة أن الكتاب اللبناني بخير، فهناك مشاكل ال 
حصر لها، وبعض دور النشر أغلقت أبوابها، فهذا القطاع يدفع ثمن 
أخطاء منظومة الحكم الفاسدة التي أوصلت الباد إلى حالة من فقدان 
أساسيات العيش الكريم، وأغلقت على دور النشر كل األبواب التي تعيد 
إليها الــروح، فالسيد صاح شبارو مدير أهم موقع إلكتروني لبيع 
الكتاب وهو »النيل والفرات« يعاني األمرين كي يبقى في دائرة الضوء، 

ولديه 600 ألف كتاب ورقي، و16 ألف كتاب إلكتروني.
 من يستمع إلى أصحاب المهنة يدرك حجم األزمة والمأساة التي 
 
ً
وصلت إليها حال الكتاب اللبناني، لكنه في الوقت نفسه يزداد إعجابا

من ذاك الرفض وعدم االستسام للكام الذي ينعى فيه البعض موقع 
 في صناعة الكتاب العربي ونشره وتوزيعه.

ً
بيروت ولبنان عموما

 فصاحب مكتبة الفرات، السيد عبودي أبو جودة يعيد األمور إلى 
 لتغذية السوق العربي، 

ً
نصابها، فدور النشر اللبنانية وجدت أساسا

ومهما شغل الكتاب اإللكتروني من تسجيل أرقام متقدمة فلن يكون 
بمقدوره أن يلغي الكتاب الورقي أو يحل مكانه، صحيح أن دول الخليج 
العربي باتت تملك المطابع ودور النشر وبتقنيات عالية، لكنها تبقى 
محتاجة إلى الكتاب اللبناني، فالثقة التي يحتلها والحريات التي يتمتع 

بها تمنحه الدور الذي يستحقه ويحصل عليه.
 كنت وإلـــى أســابــيــع فــي حـــوار مــع عـــدد مــن أصــحــاب دور النشر 
اللبنانيين، وهـــؤالء ال يفوتهم معرض للكتاب في عواصم الخليج 
 ما زال 

ً
والعرب إال ويوجدون فيه، لديهم انطباع أن القارئ العربي عموما

 لتاريخها وعطائها 
ً
يشعر أن بيروت هي عاصمة الكتاب والنشر نظرا

الذي لم ينقطع منذ خمسينيات القرن الماضي.
 اليوم إذا أردت أن تحصل على أي كتاب غير موجود في أي عاصمة 
عربية فما عليك إال التوجه بأنظارك نحو بيروت، فهي ملجأ الحريات 

والنشر والكتاب.

، فقد أظهرت عدم كفاية السياسة 
ً
إذا كانت قمة العقبة أنجزت شيئا

األميركية تجاه إسرائيل وفلسطين، والقمة التي حضت عليها الواليات 
المتحدة واستضافها األردن، جمعت قـــادة مــن إســرائــيــل والسلطة 
الفلسطينية واألردن ومصر والواليات المتحدة بهدف تقليص التوترات 
اإلسرائيلية الفلسطينية قبل شهر رمضان وعيد الفصح وأثناءهما، 

والقمة لم تعالج المشكات المنهجية األساسية.
ووافق الطرفان على ما طرحته الواليات المتحدة من عدد من أنصاف 
التدابير المستهلكة التي تستهدف تقليص التوترات بشكل مؤقت، فقد 
»مناقشة« المستوطنات  وافقت إسرائيل على تجميد قصير األمــد لـ
الــجــديــدة أو هــدم مــنــازل الفلسطينيين، وعــلــى تقليص المداهمات 
على التجمعات السكانية الفلسطينية، واحترام »الوضع الراهن« في 
القدس، واإلفراج عن مزيد من أموال الضرائب التي يجمعونها لصالح 

الفلسطينيين، لكنها تحجبها بالمخالفة لاتفاقات.
 عــن التقدم 

ً
ووافــقــت السلطة الفلسطينية على االمــتــنــاع مــؤقــتــا

بقضيتها إلى األمم المتحدة، وتحسين التعاون األمني مع إسرائيل، 
واستخدام عائدات الضرائب اإلضافية لتوظيف وتدريب- بدعم أميركي- 
قوات أمنية جديدة للسيطرة بشكل أفضل على مجموعات المقاومة 

المسلحة التي تظهر في المناطق.
وأظهرت التطورات التي حدثت أثناء اجتماع المشاركين في القمة 
بوضوح أن هذه االتفاقات كانت غير كافية ومنفصلة عن الواقع، فمازال 
الفلسطينيون يترنحون من العملية اإلسرائيلية في اآلونة األخيرة في 
، وأدت إلى 

ً
نابلس التي تحولت إلى مذبحة حصدت أرواح 11 شخصا

إصابة أكثر من 100 فلسطيني. 
وفي غضون اختتام القمة، قتل مسلحون فلسطينيون مستوطنين 

إسرائيليين كانا يقودان سيارتهما في قريتهما »حوارة«.
وفي غضون ساعات قليلة، هبط مئات المستوطنين اإلسرائيليين 
المتطرفين إلى »حوارة«، وهاجموا وأصابوا مئات السكان الفلسطينيين 

بجروح، وأضرموا النيران في مئات المنازل والسيارات.
ومع تولي الحكومة الجديدة بقيادة نتنياهو السلطة، تصاعدت 
وتيرة المداهمات وأعمال عنف المستوطنين مع اإلفات من العقاب، 
وبعد قمة العقبة، استمرت الغارات الدموية وإطاق النار واعتداءات 

المستوطنين.
وبعد مداهمة إسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين آخرين في جنين، 
وهاجمت قـــوات األمـــن التابعة للسلطة الفلسطينية موكب جنازة 
أحد الضحايا، واعترضت على رفع أعام »حماس«، وهذا عزز نظرة 

فلسطينيين للسلطة الفلسطينية باعتبارها »ذراعا لاحتال«.
وحين انتشرت أنباء »اتفاقيات« العقبة في إسرائيل، أعلن رئيس 
الــوزراء نتنياهو بسرعة، قائا »ال تجميد لاستيطان«، وأعلن وزير 
آخر عزمه مواصلة هدم منازل الفلسطينيين في القدس خال شهر 
رمضان. وقال أحد النواب اإلسرائيليين بسخرية »ما حدث في العقبة 
يبقى في العقبة«، فالواليات المتحدة واألردن ومصر أرادت أن يسود 
الهدوء، لكن الوضع في إسرائيل وفلسطين خرج عن السيطرة، وتتكون 
الحكومة اإلسرائيلية الحالية من متشددين ذوي دوافع أيديولوجية 
يميلون إلى العنف وغير مستعدين لاعتراف بحقوق الفلسطينيين.

وبعد عقود من تدليل الواليات المتحدة للحكومات اإلسرائيلية، 
يتصرف اإلسرائيليون في السلطة اليوم وهم يشعرون بأنه ال يمكن 
محاسبتهم، والسلطة الفلسطينية التي أضعفها عجزها عن تحقيق 
»وعد السام« وما تجرعته من إذالل متكرر على يد الواليات المتحدة 
وإسرائيل، فقدت دعم الناخبين الغاضبين الذين يردون الضربة اآلن عند 
 ،

ً
ضربهم، وهؤالء الفلسطينيون الغاضبون خارج نطاق السيطرة أيضا

ومن السخف أن تفترض الواليات المتحدة أن مقترحات العقبة ستحقق 
الهدوء. وبداًل من تضميد الجرح المتقيح، كان ينبغي على واشنطن 
ا لحل المشكات الجذرية والمتمثلة في شعور 

ً
أن تستخدم مشرط

اإلسرائيليين باالستحقاق واإلفات من العقاب وغضب الفلسطينيين 
 
ً
من االنتهاكات المستمرة، وما لم تضع الواليات المتحدة خطوطا

حمراء ثابتة إلسرائيل وعواقب سلبية ملموسة الستمرارها في سوء 
السلوك، فلن يتوقف العنف ولن ينضج اتجاه جديد في النقاش داخل 
إسرائيل ولن يجد الفلسطينيون األمل. والتغيير لن يأتي بين عشية 
وضحاها، لقد عمل سوء النهج السياسي على تعميق هذه الحفرة 
 
ً
منذ عقود، وسيتطلب الخروج من هذه الفوضى شجاعة وتصميما

ورؤية، وتوخيا للسامة، وحتى يحدث هذا، يتعين علينا افتراض أننا 
 قادمة صعبة.   

ً
سنشهد أياما

 * رئيس المعهد األميركي العربي في واشنطن.

قمة العقبة... حلول 
مؤقتة

جيمس زغبي*

ال يجوز لألمم المتحدة أن تكون عاجزة

كــانــت الــذكــرى السنوية األولـــى للغزو الــروســي ألوكــرانــيــا فرصة 
مناسبة للتأمل في العواقب الضمنية العالمية المترتبة على الحرب، 
باإلضافة إلى البؤس البشري الذي ال يمكن تصوره أو حصره، أشعل 
العدوان الروسي شرارة أزمة غذاء وطاقة غير مسبوقة تاريخيا وتسبب 
في ارتفاع التضخم العالمي، مما يعرض للخطر التعافي االقتصادي 
الهش من جائحة مــرض فيروس كورونا 2019، لكن الحرب سلطت 
الضوء أيضا على األسس المتداعية التي يقوم عليها النظام األمني 
الدولي الــذي نشأ بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، مما أدى إلى 
إرسال موجات تصادمية إلى مختلف أنحاء العالم وتشجيع دول مثل 

ألمانيا واليابان على إعادة التسلح.
فــي حين ال يــزال بعض الــنــاس يــحــاولــون تبرير تصرفات بوتين 
ت على نحو أو آخــر من خــال »التوسع 

َّ
ـِفـز

ُ
بــاالدعــاء بــأن روسيا است

الشرقي« من جانب حلف شمال األطلسي، فإن الحقيقة هي أن أوكرانيا 
لم تشكل أي تهديد لروسيا عندما قرر بوتين غزوها، إذ لم يكن بوتين 
يسعى إلى الدفاع عن سامة أراضي روسيا ضد تعديات أوكرانية أو 

غربية؛ بل كان ببساطة راغبا في ماحقة طموحاته اإلمبراطورية.
كان احتمال انتصار روسيا في أوكرانيا سببا في إحداث حالة من 
الذعر بين جارات روسيا في وسط وشرق أوروبا، وكذا بين الحكومات 
في مختلف أرجــاء وسط وشرق آسيا، فإن كان بوسع روسيا، القوة 
النووية، أن تغزو جاراتها األصغر حجما وتنتصر عليها، فما الذي 
قد يمنع بوتين من ماحقة بولندا بعد ذلك، أو يمنع الصين من غزو 

تايوان؟
فـــي حــيــن أصـــبـــح الـــعـــالـــم فـــي حـــاجـــة مـــاســـة إلــــى االجـــتـــمـــاع حــول 
استراتيجية موحدة، تعاني األمم المتحدة من االنقسام والخلل. بعد أن 
استخدمت روسيا حق النقض ضد قرار مجلس األمن الذي يدين غزوها 
عند بداية الحرب، أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرارات با 
أنياب، بما في ذلك قرار الثالث والعشرين من فبراير الذي يدعو روسيا 
إلى االنسحاب الفوري، وفي مواجهة التهديد األعظم لاستقرار العالمي 
ت لــإلشــراف على النظام 

َ
نشئ

ُ
فــي هــذا الجيل، يبدو أن الهيئة التي أ

الليبرالي الدولي والدفاع عنه أصبحت عاجزة عن منعه من االنهيار.
تكمن المشكلة في البنية الحاكمة لألمم المتحدة، أنشئ مجلس 
األمن للحفاظ على السام العالمي، لكن حق النقض الممنوح ألعضائه 
الخمسة الدائمين كان دوما يشكل عقبة رئيسة تحول دون تحقيق هذا 
الهدف. واآلن، في حين يشن أحد أعضائه الدائمين الذين يتمتعون 
بحق النقض حربا عدوانية ضــد دولــة مــجــاورة، فــي انتهاك صــارخ 
للقانون الدولي وميثاق األمم المتحدة، يعجز مجلس األمن فعليا عن 

فرض عقوبات اقتصادية أو جلب حل سلمي.
ثم تقوضت سلطة مجلس األمن بدرجة أكبر بسبب انتهاكات كوريا 
الشمالية المتكررة لقراراته، فأطلق النظام الكوري الشمالي صاروخا 

باليستيا عابرا للقارات هبط في المنطقة االقتصادية الخالصة لليابان 
في الثامن عشر من فبراير، وُيـقال إنه يستعد لتجربة نووية سابعة. في 
العام الماضي، أطلق أكثر من 90 صاروخا فوق بحر الصين الشرقي 
وبحر اليابان. مع ذلــك، التزم مجلس األمــن الصمت منذ استخدمت 
الصين وروسيا حق النقض ضد محاولة بقيادة الواليات المتحدة 
لفرض عقوبات جــديــدة على كــوريــا الشمالية، مما أدى إلــى توجيه 

انتقادات شديدة للواليات المتحدة.
كــان عجز األمــم المتحدة عــن معالجة هــذه التهديدات المتنامية 
لاستقرار العالمي سببا في تشجيع ألمانيا واليابان على التخلص 
من نفورهما من تطوير قــدرات عسكرية قوية. مع انــدالع حرب برية 
مستعرة في أوروبا، تعهدت ألمانيا بزيادة ميزانيتها الدفاعية بنحو 
100 مليار يورو )106 مليارات دوالر أميركي( ووافقت )على مضض( 
على إرســال 14 دبابة من طــراز ليوبارد 2 إلى أوكرانيا، أما اليابان، 
التي صدمها الغزو الروسي بشدة، فتخطط لمضاعفة اإلنفاق الدفاع 
ــراجــع الــيــابــان استراتيجية األمـــن القومي 

ُ
بحلول عــام 2027، كما ت

لتمكين المؤسسة العسكرية من ضرب أهداف للعدو في الخارج في 
حال تعرضها لهجوم فعلي أو وشيك.

على الرغم من التزامها الجديد بإعادة التسلح، حافظت اليابان 
على دستورها السلمي وال تــزال تعارض حيازة أي أسلحة نووية، 
بسبب صدمة هيروشيما وناغازاكي، ورغم أن أغلب الجمهور الياباني 
يدعم تعزيز اإلنفاق الدفاعي، فا يزال كثيرون يعتقدون أن الدستور 
الذي فرضته الواليات المتحدة كان مصيبا في تقييد دور المؤسسة 
العسكرية في الدفاع عن الذات، لكن غزو روسيا ألوكرانيا، جنبا إلى 
جنب مــع االســتــفــزازات مــن جــانــب كــوريــا الشمالية ومــوقــف الصين 
المتزايد العدوانية، سلط الضوء على أهمية بناء القدرات الدفاعية 

اليابانية والتعجيل بتحولها بعيدا عن المثالية الِسـلمية.
مــن ناحية أخـــرى، تتطلب حماية الديموقراطية الليبرالية ضد 
المعتدين مثل روسيا وكوريا الشمالية وجود هيئة متعددة األطراف 
قادرة على التصدي للمخاطر التي تهدد السام العالمي، ولكي يضطلع 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة بدوره في حفظ السام حقا، يتعين 
عليه أن يجري إصاحات كبرى، وفي أقل تقدير، يجب منح اليابان 
وألمانيا مقعدين دائمين وحق النقض، والبديل هو تعليق حق النقض 
الذي يتمتع به أي عضو دائم إذا أصبح معتديا، مثل روسيا. لقد أصبح 
العالم على شفا كارثة، وال يوجد بديل اآلن إلصاح األساس الذي تقوم 

عليه الحوكمة العالمية.
*نائب مساعد وزير المالية في اليابان سابقا، وأستاذ في 
كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا وكبير أساتذة 
المعهد الوطني للدراسات السياسية العليا في طوكيو.
»بروجيكت سنديكيت، 2023« باالتفاق مع »الجريدة«

عقد نــواب من مجلس األمــة الكويتي نــدوة زعموا فيها أنهم 
إصــاحــيــون، والــحــكــومــة الــفــاســدة، كــمــا يــّدعــون، هــي مــن يعرقل 
إصــاحــاتــهــم، ومــن األمــثــلــة الــتــي ضــربــوهــا لتصديق مزاعمهم، 
قولهم إن شوارع الكويت خربة يتطاير منها الحصى، ويؤكدون 
أنك إذا أردت التأكد من مستوى تقدم الدول ما عليك إال أن تلقي 

نظرة على شوارعها.
ال شك أن لدينا بعض الشوارع السيئة وبحاجة إلى صيانة، 
لكن األسوأ من ذلك ما يقوم به بعض النواب من افتعال مشاكل قد 
 بنظامنا الديموقراطي الذي يجب أن نحافظ 

ً
 كبيرا

ً
تلحق ضررا

عليه، فـــإذا كــانــت لدينا شـــوارع بحاجة إلــى صــيــانــة، فــإن لدينا 
أيضا الكثير من الطرق والشوارع والجسور الجديدة والنظيفة، 
لكن مشكلة بعض األعضاء أنهم ال يبحثون إال على العيوب في 
الــدولــة وبضخمونها وتــتــعــامــى أبــصــارهــم عــن كــل مــا فيها من 

جمال، كما قال الشافعي:

ٌ
ـــــة

َ
 َعــــــــيــــــــٍب َكـــــلـــــيـــــل

ِّ
 الــــــــــِرضــــــــــا َعـــــــــــن ُكـــــــــــــل

ُ
َوَعـــــــــــيـــــــــــن

ــدي الـــــَمـــــســـــاِويـــــا  ــ ــ ــبـ ــ ــ ـ
ُ
 الــــــُســــــخــــــِط ت

َ
ــن ــ ــ ــيـ ــ ــ  َعـ

َّ
ــــــــــِكــــــــــن

َ
َول

فعيونهم التي أعماها الحقد والكراهية أصبحت ال تــرى إال 
العيوب، كأنهم يريدون هدم الدولة، كما أن تقدم الدول أو تخلفها 

ال يــقــاس بــجــمــال شــوارعــهــا فــقــط، بــل يــجــب الــتــمــعــن فــي الــنــظــام 
ــار  التعليمي والــقــضــائــي واإلداري والــنــظــام الــســيــاســي واالزدهــ
التجاري، وال ينبغي التركيز على الــشــوارع فقط، فكم من دولة 
شوارعها نظيفة لكنها مدمرة من الداخل، وشعوبها محرومة من 

المشاركة في اتخاذ القرارات التي تهم الوطن والمواطن.
 لقد كشفت تلك الندوة عن فكركم السطحي والساذج والضحل، 

الذي يهتم بالشكل والمظهر ويتجاهل المضمون والمحتوى.
 وسبب خافكم مع الحكومة واضح، تريدون أن تفرضوا على 
الدولة أن تنفق مليارات من األمــوال العامة لتحقيق مصالحكم 
االنــتــخــابــيــة، والــحــكــومــة محقة فــي رفــضــهــا لــهــذا الــطــلــب الجائر 

البعيد عن التعقل والخالي من الحكمة.
 ال ينبغي وال يجوز أن تنفق أمــوال الــدولــة لتحقيق مصالح 
خاصة باألعضاء، أموال الدولة يجب الحفاظ عليها، وال يجوز 
إنــفــاقــهــا إال عــلــى مــشــاريــع مــدروســة مــن قــبــل خــبــراء ومخططين 
تثبت أهميتها لمستقبل الدولة، ال مصلحة ثاثين نائبا أو أكثر 

من نواب المجلس.
ــادرة عــلــى الــتــصــدي لتلك   نــحــن بــحــاجــة إلـــى حــكــومــة قــويــة قــ
ــع الـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى نــظــامــنــا  ــارة بـــبـــادنـــا مــ ــ ــــضـ الـــمـــقـــتـــرحـــات الـ

الديموقراطي.

 مع اتفاقية مؤتمر باريس لعام 
ً
تماشيا

2015 دشنت دول االتحاد األوروبــي خطة 
الـــ20/20/20 »القاسية نوعا ما« والطموحة 
فــي الــوقــت نفسه والــتــي تــهــدف فــي المقام 
األول إلــى الحد مــن انبعاثات دولــهــا فيما 
يتصل بالغازات الدفيئة، حيث تهدف تلك 
 
ً
الخطة إلى الوصول أواًل إلى 20% انخفاضا
فــي االنــبــعــاثــات بالمقارنة بــمــعــدالت سنة 
 20% زيادة في االعتماد على 

ً
1990، وثانيا

 %20 
ً
 وليس آخرا

ً
الطاقة المتجددة، وأخيرا

زيادة في االعتماد على الطاقة من المصادر 
االعتيادية. 

إلـــى هـــذه الــلــحــظــة تــشــيــر الــمــصــادر إلــى 
أن االتحاد األوروبــي نجح في تحقيق أول 
هدفين من خطته لعام 2020 والتي تشكل 
»نــقــطــة فـــي بــحــر« خــريــطــة طــريــق االتــحــاد 
لــعــام 2050 لــلــوصــول إلـــى حــيــاد كــربــونــي 
ــام، وبالمناسبة يشير تــقــريــر ماكينزي  تـ
األخـــيـــر McKinsey إلـــى أن الـــوصـــول إلــى 
ذاك الحياد الكربوني لن يؤثر على جيوب 
الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة، بــل ســتــكــون تكاليف 

 مـــن األعــبــاء 
ً
ا وعـــوائـــد االســـتـــثـــمـــارات جـــــزء

االعتيادية للمواطن األوروبي العادي ومن 
سيتأثر هم »المخمليون« وأصحاب الدخول 

العالية فقط. 
 االنبعاثات 

ّ
تشكل قطاعات الطاقة جــل

ــازات الــدفــيــئــة وبــشــكــل رئيس  ــغـ مــن تــلــك الـ
حــرق الــوقــود يشكل 80% كمسبب رئيس 
لــهــا؛ لــذلــك كــانــت ومــا زالـــت خطط االتــحــاد 
األوروبــــي )المعلنة( والــشــفــافــة تــركــز على 
الطاقة النظيفة والتقاط الكربون وخافه، 
كما يبدو للوهلة األولى أننا بمنأى عن كل 
مــا يحصل فــي الــقــارة العجوز التي قامت 
بالحد من انبعاثاتها بشكل كبير والمقدرة 
بـــــ4 غــيــغــا طــــن، ولـــكـــن بــالــطــبــع هــــذا ليس 
بصحيح، فكوننا ممن يعتمد على النفط 
في نظام ريعي تأثرنا وسنتأثر أكثر وأكثر، 
وهنا يجب أن نمعن التفكير بتصريح وزير 
الــخــارجــيــة فـــي شــهــر يــولــيــو الــمــاضــي من 
بعد فعاليات مؤتمر المناخ األخير )كوب 
27( الذي صرح بوصول دولة الكويت إلى 

الحياد الكربوني في قطاع النفط والغاز. 

وصــواًل إلى عام 2020 الكويت مسؤولة 
عــن قــرابــة الـــــ90 مــلــيــون طــن مــن انــبــعــاثــات 
الــكــربــون كمعدل ســنــوي، فما تلك الخطط 
المرتبطة بذلك المعدل للحد مــنــه؟! وهنا 
نقصد بخريطة طــريــق واقــعــيــة وواضــحــة 
ــا  ــ ــهـ ــ الـــمـــعـــالـــم وذات مــــامــــح يـــمـــكـــن إدارتـ
وتفعيلها، كيا نكون متخلفين عــن ركب 

بقية الدول.
 مثل تلك الخطط لن يتم تحقيقها 

ً
 عموما

بــرأيــي إال مــن خـــال ربـــط واقــعــي مــع بقية 
األشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي 
مـــع تــفــعــيــل التـــفـــاقـــيـــات مــلــزمــة وواضـــحـــة 
للوصول إلــى الغاية المرجوة سويا، كما 
يجب العلم بــأن مثل تلك المامح العامة 
لــلــخــطــط ال يــمــكــن أن تـــتـــجـــزأ عــــن طــبــيــعــة 
حــالــنــا فـــي الــخــلــيــج كــــدول نــفــطــيــة، وكــذلــك 
ذات مـــعـــدالت عــالــيــة فـــي تـــراكـــم الــنــفــايــات، 
والــتــي يمكن لنا أن نستغلها فــي الحياد 
الكربوني إلنــتــاج الطاقة المتجددة لدفع 
عجلة االقتصاد الدائري في المنطقة، فهل 

وصلت الفكرة اآلن؟!!

تاكاتوشي إيتو*

في الصميم: أميركا 
لن تقتل دجاجتها

االقتصاديون 
اإلسالميون... قادمون!

خليل علي حيدر

نعم للصحافة والكتاب 
الورقي

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

 على ندوة نواب من المجلس
ً
ردا

د. عبد المحسن حمادة

عن االغتراب البيئي... 20/20/20

د. سلطان ماجد السالم 

طالل عبد الكريم العرب
talalalarab@yahoo.com
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أخبار الشركات

»كيبك«: تصدير أول شحنة كبريت صلب من مصفاة الزور
بالتعاون مع قطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول

أعلنت الشركة الكويتية للصناعات البترولية 
المتكاملة )كيبك(، أمــس، تصدير أول شحنة من 
الكبريت الصلب من مصفاة الــزور، بالتعاون مع 
قــطــاع الــتــســويــق الــعــالــمــي فــي مــؤســســة الــبــتــرول 

الكويتية.
وقال المتحدث الرسمي باسم »كيبك«، عبدالله 
العجمي، في تصريحات لوكالة األنباء الكويتية، إن 
حجم الشحنة يبلغ 44 ألف طن، الفتا إلى أن الجزيرة 

الصناعية للمصفاة استقبلت 4 ناقالت نفطية أمس، 
في سابقة تعّد األولى لتحميل صادراتها، إضافة 
الى استقبال الناقلة األولى لتحميل مادة الكبريت 
الصلب لــأســواق العالمية، لتحقق بذلك إنجازا 

وطنيا جديدا للقطاع النفطي الكويتي.
وأضاف العجمي أن هذا اإلنجاز أتى بعد أيام 
قليلة من تشغيل المرحلة الثانية من مصفاة الزور، 
التي ضاعفت حجم الصادرات النفطية العالمية، 

ورســخــت مــن مكانتها كــمــصــدر مــؤثــر فــي ســوق 
الطاقة العالمي ومزّود رئيسي لإلمدادات المستدامة 
من المنتجات النفطية بمواصفات بيئية عالية 

تتوافق مع االشتراطات العالمية.
وأوضــح أن الوصول إلــى المرحلة الكاملة من 
التصدير العالمي لجميع المنتجات ُيعّد حدثا 
تاريخيا وإنجازا بارزا ليس فقط في تاريخ الشركة، 
ولكن في تاريخ الصناعة النفطية الكويتية ككل، 

نظرا إلى األبعاد االقتصادية الكبيرة للمصفاة.
وأشار إلى دور مصفاة الزور في تأمين منافذ 
اقــتــصــاديــة جــديــدة للصناعة النفطية الكويتية 
في األســـواق العالمية، عبر توفير إمـــدادات ثابتة 
ومستقرة ومأمونة مــن المنتجات النفطية ذات 
المحتوى الكبريتي المنخفض، وتحقيق هدف 

استراتيجي للكويت لتحسين جودة الهواء.
وأفاد بأن عمليات التصدير الخارجي لمصفاة 

الــــزور تتم مــن خـــالل أضــخــم جــزيــرة صناعية تم 
تــأســيــســهــا فـــي وســــط الـــبـــحـــر، والـــتـــي تستخدم 
لتصدير المنتجات البترولية السائلة عبر منصتين 

للتحميل بـ 4 أرصفة لتصدير المنتجات السائلة.
وتــرتــبــط الــجــزيــرة بـــ 4 خــطــوط أنــابــيــب تحت 
ــــزور، وكــذلــك رصيف  سطح البحر مــع مصفاة الـ
خاص لتصدير منتج الكبريت الصلب الى جميع 

دول العالم.

»مواشي« تتكّبد 4.38 ماليين دينار 

تكبدت شركة نقل وتجارة المواشي )مواشي( خسائر قدرها 
4.38 ماليين دينار، بواقع 20.98 فلسا للسهم خالل 2022، مقابل 
تحقيقها خسائر بقيمة 6.46 ماليين دينار، بما يعادل 30.89 

فلسا للسهم في 2021.

 svb جي إف إتش«: تعرض غير مباشر على«
بنحو 65 ألف دوالر

أكدت مجموعة جي إف إتش المالية أنه ليس لديها تعرض 
مباشر لبنكي سيلفرغيت وسيغنتشر األميركيين المتعثرين، 
عــلــمــا بـــأن نــســبــة تــعــرضــهــا غــيــر الــمــبــاشــرة لــبــنــك إس فــي بي 

 تقدر بما يقارب 65 ألف دوالر.
ً
األميركي تعتبر ضئيلة جدا

»بوبيان ب« تحصل على توزيعات بـ 3.4 ماليين دينار 

كشفت شركة بوبيان للبتروكيماويات أنها ستحصل على 
توزيعات نقدية بـ3.35 ماليين  دينار من شركتين، وتخارجها 
وشركة وربة كابيتال القابضة التابعة من استثمار في أوراق 

مالية غير مدرجة.
وكشفت »بوبيان للبتروكيماويات« أن مجلس إدارة شركة 
إيكويت، والشركة الكويتية لأوليفينات وافق على توزيع أرباح 
نقدية عن الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر السابق، حيث 
تمتلك »بوبيان« 9 في المئة في رأسمال كل من الشركتين؛ لذا 
فإن إجمالي توزيعات األرباح النقدية التي ستحصل عليها قد 
يصل إلى 3.35 ماليين دينار، وسينعكس ذلك على البيانات 
»بوبيان« في الربع الرابع المنتهي في 30 أبريل 2023. المالية لـ

... وتحقق 4.9 ماليين دينار زيادة في الربح 
السنوي من تخارج 

أعلنت شركة بوبيان للبتروكيماويات تخارجها وشركة وربة 
كابيتال القابضة التابعة لها من استثمار في أوراق مالية غير 
مدرجة، منوهة بأن األثر المالي لتخارج »بوبيان« يتمثل في 
زيادة في الربح السنوي بمقدار 4.9 ماليين  دينار، وزيادة في 

الدخل الشامل اآلخر للعام بمبلغ 4.1 ماليين دينار.
كــمــا سينتج عــن الــتــخــارج زيــــادة حــقــوق الملكية الــعــائــدة 
لمساهمي الشركة األم بمبلغ 8.9 ماليين، وسيؤدي بيع ورقة 
مالية غير مــدرجــة مــن قبل »وربـــة كابيتال« إلــى زيـــادة الدخل 
الشامل اآلخر لشركة بوبيان للبتروكيماويات للسنة وحقوق 

المساهمين في الشركة األم بمقدار 1.35 مليون دينار.

... وتربح 20.68 مليون دينار 

حققت شركة بوبيان للبتروكيماويات أرباحا بقيمة 20.68 
ماليين دينار، بواقع 39.68 فلسا للسهم خالل الفترة المنتهية 
في 31 يناير 2023، مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 8.15 ماليين 
ديــنــار، بما يــعــادل 15.7 فلسا للسهم خــالل نفس الــفــتــرة من 

العام 2022.

»أهلي متحد«: عدم انكشاف على البنوك األميركية 

أكد البنك األهلي المتحد على عدم وجود انكشاف للمجموعة 
على بنك سيغنتشر، وبنك سيليكون فالي، وبنك سيلفرغيت.

»وربة كابيتال« تتخارج من »بوابة الكويت« 
بـ 7.75 ماليين دينار 

تخارجت شركة وربة كابيتال القابضة من كل حصتها في 
شركة بوابة الكويت القابضة البالغة 25 مليون سهم بقيمة 
7.75 ماليين دينار، وسيؤدي ذلك إلى زيادة في الدخل الشامل 
اآلخر للعام بمبلغ 2.69 مليون، وزيادة حقوق الملكية بمبلغ 
2.69 مليون، زيادة في النقد والنقد المعادل بقيمة 7.75 ماليين. 

 
ً
»التمدين أ«: توزيع 12% نقدا

ربــحــت شــركــة الــتــمــديــن االســتــثــمــاريــة 12.65 مــلــيــون ديــنــار 
بواقع 37.37 فلسا للسهم خالل 2022، مقابل تحقيقها أرباحا 
بقيمة 5.19 ماليين، بما يعادل 15.19 فلسا للسهم خالل 2021، 
وأوصى مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية بواقع 12 في المئة 

عن أداء العام الماضي. 

3.63 ماليين دينار أرباح »أسمنت الكويت« 

بلغت أرباح شركة أسمنت الكويت 3.63 ماليين دينار، بواقع 
5.1 فلوس للسهم خالل 2022، مقارنة بتحقيقها خسائر بقيمة 
2.69 مليون، بما يعادل 3.78 فلوس للسهم في 2021، وأوصى 
مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 في المئة عن 

أداء العام الماضي. 

»أركان« تكسب 243.49 ألف دينار 

قــالــت شــركــة أركــــان الــكــويــت الــعــقــاريــة انــهــا حققت مكاسب 
بقيمة 243.49 الف دينار، بواقع 0.97 فلس للسهم خالل الفترة 
المنتهية في 31 يناير 2023، مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 
242.68 الف دينار، بما يعادل 0.97 فلس للسهم في نفس الفترة 

من العام الماضي.

 
ً
»فيوتشر كيد«: توزيع 6% نقدا

بلغت أربــاح شركة طفل المستقبل الترفيهية 1.23 مليون 
دينار، بواقع 11.22 فلسا للسهم خالل 2022، مقابل تحقيقها 
خسائر بقيمة 1.11 مليون، بما يعادل 10.19 فلوس للسهم في 
 عن 

ً
2021، وأوصــى مجلس إدارتــهــا بتوزيع 6 في المئة نقدا

أداء العام الماضي.

https://www.aljarida.com/article/17700


أظهرت النتائج المالية المجمعة لمجموعة »زين« 
 على كل المؤشرات المالية، إذ سجلت 

ً
 قويا

ً
نموا

 فــي حجم األربـــاح 
ً
النتائج المالية السنوية نــمــوا

الصافية بنسبة 6 في المئة لتصل إلــى نحو 196 
مليون دينار، بربحية 45 فلسا للسهم الواحد، وذلك 

عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وكشفت المجموعة أن اإليرادات المجمعة قفزت 
بنسبة 14 في المئة لتصل إلى نحو 1.7 مليار دينار، 
وارتــفــعــت األربــــاح قــبــل خــصــم الــفــوائــد والــضــرائــب 
واالستهالكات بنسبة 7 في المئة، لتصل إلى نحو 
673 مليونا، وعكس ذلك هامش أربــاح قبل خصم 
الفوائد والــضــرائــب واالســتــهــالكــات بنسبة 39 في 

المئة.
وذكرت أن خدمات البيانات شهدت زخما خالل 
ــرادات خدمات البيانات  هــذه الفترة، إذ ارتفعت إيـ
بنسبة 5 في المئة لتصل إلى نحو 2.2 مليار دوالر، 
ــــردات المجمعة،  تمثل 40 فــي المئة مــن حجم اإليـ
 بنسبة 7 في 

ً
وسجلت قاعدة عمالء المجموعة نموا

المئة، لتصل إلى نحو 52.4 مليون عميل فعال، تعزى 
هذه الزيادة إلى اكتساب قاعدة عمالء المجموعة 3.5 

ماليين خالل هذه الفترة.
وأوضحت »زيــن« الشركة الرائدة في االبتكارات 
ــواق الــشــرق األوســــط وإفــريــقــيــا أن  الــرقــمــيــة فــي أســ
 
ً
النمو في المؤشرات المالية الرئيسية جاء مدعوما

بمشاريع تطوير شبكات الجيلين الخامس والرابع 
ــــى الـــمـــنـــازل،  ــاف الــضــوئــيــة إلـ ــيــ وتــكــنــولــوجــيــا األلــ
والتوسع في بناء المنصات الرقمية، ونمو محفظة 
قطاع المشاريع واألعــمــال، والتقدم النوعي الــذي 
تحرزه الحلول التي توفرها منصة واجهة برمجة 

التطبيقات.
وأوصــــى مجلس اإلدارة بــتــوزيــع أربــــاح نقدية 
 للسهم الواحد عن النصف الثاني من 

ً
بقيمة 25 فلسا

السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 )هذه 
التوصية خاضعة لموافقة الجمعية العمومية(، وكان 
مجلس اإلدارة أقر توزيع أرباح نقدية نصف سنوية 
بقيمة 10 فلوس للسهم، ليبلغ إجمالي التوزيعات 
النقدية 35 فلسا عن 2022، )تمثل 78 في المئة من 

ربحية السهم(.
وفـــي االجــتــمــاع المنعقد أمـــس، أوصـــى مجلس 
اإلدارة باعتماد سياسة جديدة لتوزيع األرباح، إذ 
رفعها في توصيته إلى 35 فلسا للسهم الواحد كحد 
أدنى لمدة ثالث سنوات بداية من توزيعات 2023، 
وهي خطوة تعكس قوة األداء التشغيلي والسيولة 
النقدية التي تتمع بها المجموعة خصوصا أنها 
جاءت أعلى من النسخة األولى من سياسة توزيع 
األرباح األخيرة التي كانت حينها 33 فلسا للسهم 
)هذه السياسة خاضعة لموافقة الجمعية العمومية(.
الجدير بالذكر أن إجمالي التوزيعات النقدية 
المنتظرة بــدايــة مــن توزيعات النصف الثاني من 
العام 25 فلسا والتوزيعات النقدية للسنوات الثالث 
المقبلة البالغة 35 فلسا بحد أدنى عن كل عام، طبقا 
لسياسة الــتــوزيــعــات الــجــديــدة للمجموعة )يكون 
اإلجمالي 130 فلسا(، فــإن العائد على االستثمار 
لسعر إقــفــال السهم الــحــالــي سيبلغ حــوالــي 8 في 
المئة، وهي من أعلى عوائد االستثمار في أسواق 

المنطقة.
وقــال رئيس مجلس إدارة مجموعة زيــن أحمد 
الــطــاحــوس »نــجــحــت المجموعة فــي إرســــاء أســس 
متينة لتحقيق هدفها بناء شركة اتصاالت رقمية 
مستدامة، وأحرزت مبادراتها االستراتيجية تقدما 
نوعيا في مجاالت النمو الجديدة، وسخرت قدراتها 
وإمكاناتها في تلبية طلبات واحتياجات األسواق، 
سعيا للتكيف مع السلوكيات الشرائية الجديدة، 
ــز مــجــلــس اإلدارة عــلــى تــبــنــي اســتــراتــيــجــيــات  وركــ
مكننا 

ُ
تعطي األولوية للخدمات المصممة بطريقة ت

ي الخدمات الرقمية، 
ّ
من االستفادة من تسارع تبن

واالعــتــمــاد على خبراتنا المعرفية المكتسبة في 
توفير خدمات تتمع بالجودة والموثوقية العالية 

لدى قاعدة عمالئنا«.
وقـــــال نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة، الــرئــيــس 
الــتــنــفــيــذي فـــي الــمــجــمــوعــة، بــــدر نـــاصـــر الــخــرافــي 
»تواصل مجموعة زين التوسع في مشاريع التحول 
الرقمي، وترقية وتحديث الشبكات، ونشر شبكات 

األلـــيـــاف الــبــصــريــة، إذ دفـــع االعــتــمــاد الــهــائــل على 
خــدمــات النطاق العريض والحلول التكنولوجية 
والمنصات الرقمية خطط أعمال المجموعة لقيادة 
سباق التطور في بناء وترقية شبكات االتصاالت 
في المنطقة، حيث تواصل تجهيز بنيتها التحتية 
لشبكات الجيل )G5.5( لضمان خدمات اتصاالت 
موثوقة تتسم بالسرعة والدقة والقدرة على التنبؤ، 
وتــفــتــخــر الــشــركــة انــهــا اصــبــحــت شــركــة اتــصــاالت 
مــتــكــامــلــة بــعــد الـــتـــقـــدم الـــمـــحـــرز فـــي اســتــراتــيــجــيــة 

أعمالها«.
وأوضــح الخرافي أن النتائج المالية المجمعة 
تعكس التطورات اإليجابية التي شهدتها محفظة 
أعمال المجموعة، فعلى مستوى البيانات والخدمات 
الرقمية، جاء أداء المجموعة قويا عن هذه الفترة، إذ 
 بنسبة 5 في المئة، 

ً
سجلت إيــرادات البيانات نموا

حــيــث بــلــغــت 2.2 مــلــيــار دوالر، وارتــفــعــت إيــــرادات 
الخدمات الرقمية بنسبة 52 في المئة، ونمت إيرادات 
خــدمــات قطاع مشاريع األعــمــال )B2B( بنسبة 28 

في المئة.
وقـــال »بتوصية مجلس اإلدارة بــتــوزيــع أربـــاح 
نــقــديــة بـــواقـــع 25 فــلــســا لــلــســهــم الـــواحـــد عـــن فــتــرة 
النصف الثاني من 2022 - بعد توزيعات 10 فلوس 
عن النصف األول، يبلغ إجمالي التوزيعات النقدية 
35 فلسا عن العام 2022 بمعدل بلغ 78 في المئة 
من األربــاح الصافية، وهي من أعلى المعدالت في 
المنطقة – ويــعــكــس ذلـــك األداء التشغيلي الــقــوي 
لعملياتنا، وقوة مالءتنا المالية، والتدفقات النقدية 
الصحية التي تؤهلنا إلى المرحلة التالية من النمو«.
وتابع قائال »أحـــرزت الــمــبــادرات االستراتيجية 
تــقــدمــا نــوعــيــا فــي مــجــاالت الــنــمــو الــجــديــدة، حيث 
ــدور مــؤثــر فـــي تــقــديــم الــحــلــول  تــقــوم زيـــن حــالــيــا بــ
الرقمية للمؤسسات والــحــكــومــات، وتــقــود بشكل 
ريــــادي مــشــاريــع الــتــشــارك فــي البنية التحتية في 
المنطقة، ومؤخرا فتحت آفاقا جديدة أمام مبيعات 
الجملة وأنظمة الــكــابــالت، وتوسعت فــي منصات 
التكنولوجيا المالية، كما أنجزت بنجاح توحيد 
ــة بـــرمـــجـــة الــتــطــبــيــقــات الــخــاصــة  ــهــ مـــنـــصـــات واجــ

بأعمالها«.
وذكــــر »فـــرضـــت عــلــيــنــا الــتــحــديــات الــنــاشــئــة في 
صناعة االتصاالت تعزيز قدراتنا التنافسية لتزويد 
قاعدة عمالئنا بقيمة أكبر، واكتساب مواقع متميزة 
أكثر قربا واتصاال بالعمالء، حيث نفذت المجموعة 
ــراء محفظة خدماتها  ــ سلسلة مـــن الـــمـــبـــادرات إلثـ
وإكسابها المزيد من الخيارات، وحرصت على إعطاء 
األولــويــة لتجربة العمالء، وإدارة جــودة الخدمات 

وتطبيقات البيانات«.
وبين بقوله: تواصل »زيــن« جهودها في توفير 
اتـــصـــال ثــابــت مـــوثـــوق بـــه، يــوفــر أحــــدث اتــصــاالت 
الــنــطــاق الــعــريــض، إذ تـــدرك المجموعة أن اتصال 
الــنــطــاق الــعــريــض عــالــي الـــجـــودة واآلمــــن سيسرع 
مـــن مــشــاريــع الــتــحــول الـــرقـــمـــي، لــــذا واصـــلـــت ضخ 
اســتــثــمــاراتــهــا فـــي أســـــواق الــمــنــطــقــة، حــيــث بلغت 
الــنــفــقــات الــرأســمــالــيــة 936 مــلــيــون دوالر، جـــاءت 
أغلبيتها من مشاريع تطوير الجيل الخامس في 
الكويت، السعودية، والبحرين، وترقية شبكات الجيل 
الرابع في العراق، األردن، السودان، وجنوب السودان، 
والتوسع في البنية التحتية من األلياف إلى المنزل، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـــد رخــــص شــركــة زيــــن األردن 10 

سنوات، والحصول على رخصة الجيل الخامس.
وعلى صعيد التطورات التكنولوجية لعمليات 

ــال الـــخـــرافـــي »نــجــحــت الــمــجــمــوعــة  الــمــجــمــوعــة قــ
فــي اإلطــــالق التجريبي لشبكة الــنــفــاذ الــراديــوي 
االفتراضية المفتوحة للجيلين الرابع والخامس 
)Open cRAN( في الكويت، في سبق تكنولوجي 
األول من نوعه بأسواق المنطقة، ومن المتوقع أن 
تدعم شبكة النفاذ الراديوي االفتراضية المفتوحة 
)Open cRAN( استخدام شبكات الجيلين الرابع 
والــخــامــس، إذ سيكون بــإمــكــان مشغلي شبكات 
االتصاالت إطالق الخدمات بسرعة وكفاءة أفضل«.

وذكر أن المجموعة أطلقت في الكويت واألردن 
الجيل التالي من تكنولوجيا »األلياف الضوئية 
إلــى المنزل« )FTTR(، وأصبحت أول مشغل يوفر 
تلك التقنية، كما نشرت المجموعة في البحرين 
أحدث شبكة 5G Massive MIMO السلكية لتقليص 
استهالك الطاقة بنسبة 15 في المئة، وأصبحت 
بذلك أول شركة اتصاالت تنشر هذه الحلول على 

مستوى الشرق األوسط وإفريقيا.
وقال »توسعت المجموعة في مشاريع التشارك 
في البنية التحتية، حيث تعتبرها ركيزة رئيسية 
فــي استراتيجية أعــمــالــهــا، إذ أبــرمــت شــركــة زين 
السعودية اتفاقية لبيع وإعــادة تأجير أبراجها، 
ومشاركة األصـــول الخاملة مــع تحالف صندوق 
االستثمارات العامة بقيمة 807 ماليين دوالر، هذه 
االتفاقية تدل على الثقة التي تحظى بها الشركة 
لــــدى الــمــؤســســات االســتــثــمــاريــة واالقـــتـــصـــاديـــة، 
 نجحت شركة زين العراق في إبرام صفقة 

ً
ومؤخرا

بــيــع وإعــــادة تــأجــيــر أبــراجــهــا ومــشــاركــة األصـــول 
الخاملة مع شركة TASC Tower Iraq بقيمة 180 

مليون دوالر«.
ــة ZainTech نـــجـــحـــت فــي  ــركــ ــشــــف أن شــ وكــ
االستحواذ على شركة »بايوس ميدل إيست«، ومن 
المتوقع أن تمنحنا هذه الصفقة دفعة قوية على 
مستوى اإليرادات ذات الصلة بالخدمات السحابية 
والحلول المتكاملة، التي تتوسع فيها الشركة 
على نطاق خدمات مشاريع األعمال والحكومات 
 ZainTech عــلــى مــســتــوى الــمــنــطــقــة، كــمــا وقــعــت
خـــالل هـــذه الــفــتــرة اتــفــاقــيــة تــعــاون استراتيجي 
 Amazon Web مع مؤسسات دولية أخــرى مثل

.Oracleو Services
وعــلــى صــعــيــد الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة أوضـــح 
 فــي منصات 

ً
الــخــرافــي »تــحــقــق الــمــجــمــوعــة نــمــوا

خدماتها المالية، حيث نمت قاعدة عمالء خدمات 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــالــيــة 64 فـــي الــمــئــة، وارتــفــعــت 
اإليرادات بنسبة 241 في المئة، حيث زادت منصات 
المجموعة من زخم عملياتها في أسواق المنطقة، 
إذ سجلت معامالت بقيمة 3.6 مليارات دوالر في 
عــام 2022، وفــي الــكــويــت، تنتظر الشركة نتيجة 
طلب الحصول على رخصة تشغيل البنك الرقمي«.
وكـــشـــف الـــخـــرافـــي أن شـــركـــة غـــلـــوبـــال كــونــكــت 
تتوسع في إدارة أعمال السعة والصوت والتجوال 
ــواق الــمــنــطــقــة، إذ نــجــحــت في  ــ ــكـــوابـــل فـــي أســ والـ
ــزال الــكــابــالت  الــحــصــول عــلــى مــوافــقــات محطة إنــ
 ،Africa1 في السودان، ومحطة إنزال كيبل بحري
علما أن الــشــركــة قــامــت بـــأول اســتــثــمــار فــي كابل 
PEACE عبر نظام الكابالت البحرية J2M )جــدة، 
إلــــى مــرســيــلــيــا(، وســتــســهــم الــتــوســعــات فـــي هــذا 
القطاع بشكل إيجابي في زيادة اإليرادات وخفض 

التكاليف.
وأفــــاد بــقــولــه »نــجــحــت منصة واجــهــة برمجة 
التطبيقات - تم تغيير اسمها التجاري إلى دزلي 

)Dizlee( – في جذب المزيد من العمالء، من خالل 
الــشــراكــة مــع 25 مــن مــوفــري الــحــلــول العالميين، 
 للترفيه الرقمي، ففي 

ً
وخدمات OTT، مع 51 ابتكارا

خالل هذه الفترة نجحت المنصة في معالجة أكثر 
من 191 مليون معاملة دفع منذ إطالقها«.

 Zain Esports وأشــــار الــخــرافــي إلـــى أن شــركــة
تــواصــل ريــادتــهــا اإلقليمية فــي المنطقة، بعدما 
أطلقت منصة PLAYHERA MENA، وهي مشروع 
مشترك بين مجموعة زين وشركة زين السعودية 
 Zain حــتــى اآلن، نــظــمــت ،PLAYHERA وشـــركـــة
Esports نحو 28 مسابقة كبرى بمشاركة 30 ألف 
من محبي الرياضات اإللكترونية، حيث حصدت 
70 مليون تفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعي.
وتظهر المجموعة التزاما قويا بتحقيق بيئة 
الحوكمة الشاملة داخل عملياتها، وتطبيق إطار 
عمل سليم لحوكمة الــشــركــات بما يتماشى مع 
القوانين والــلــوائــح والــمــمــارســات المعمول بها، 
حيث دائما ما تؤكد »زين« أن امتالك استراتيجية 
شاملة في مجاالت التنوع واإلنصاف واالشتمال 
في العمل لهو أمر جوهري بالنسبة لها حتى تؤثر 

 في المجتماعات.
ً
إيجابيا

وجاءت عالمة زين التجارية في القائمة العالمية 
لـ »أفضل أرباب عمل« الصادرة عن مجلة األعمال 
األمــيــركــيــة )فـــوربـــس( للمرة الــثــانــيــة، إذ تصدرت 
المجموعة السوق الكويتي كأفضل جهة توظيف، 
وحافظت على موقعها في قائمة أفضل 10 شركات 

في التوظيف بأسواق الشرق األوسط.
وتدين مجموعة »زين« بقدر كبير من نجاحها 
إلى دمج االستدامة في قرارات أعمالها، إذ تسهم 
بفاعلية في تمكين المجتمعات من الحصول على 
فوائد اجتماعية واقتصادية واسعة في مجاالت 
التعليم والصحة واالقــتــصــاد، ومــؤخــرا انضمت 
»زين« إلى مبادرة الميثاق العالمي لألمم المتحدة، 
وهــي منصة للقيادة التطوعية لتطوير وتنفيذ 
مــمــارســات األعــمــال الــمــســؤولــة، كما تــبــدي جهدا 
واضحا في التصدي لتغير المناخ، من أجل تحقيق 

اقتصاد »صافي انبعاث صفرية«.
وإذ تعمل المجموعة على بــنــاء قــوائــم دائمة 
التطور فــي بيئة العمل، لضمان توفير مــهــارات 
تتواءم مع مكان عمل يتصف بالتغير الدائم، فإنها 
 WE« في االنطالقة األولى لمبادرتها 

ً
نجحت مؤخرا

SUCCEED«، الخاصة ببرنامج تخطيط التعاقب 
الوظيفي على مستوى اإلدارة الوسطى، وهي عبارة 
عن برنامج مبتكر يستند إلى سنوات من البحث 
في مجاالت »القدرة على التكيف« بما يتيح الوعي 
الذاتي، السيما فيما يتعلق بعقليات األشخاص 
األساسية خالل التعرض ألي ضغوط، كما يزود 
هــذا البرنامج المشاركين بـــأدوات لتعميق طرق 
ووسائل التواصل والتشجيع على إنشاء وتمكين 

فرق عمل آمنة على المستوى النفسي.
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»زين« تربح 196 مليون دينار بنمو 6% خالل 2022
ً
 ليبلغ إجمالي التوزيعات النقدية عن العام 35 فلسا

ً
• مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 25 فلسا

• الطاحوس: المجموعة نجحت في إرساء أسس متينة لبناء شركة اتصاالت رقمية مستدامة
• الخرافي: الشركة تنمو بإيراداتها المجمعة بنسبة 14% لتصل 1.7 مليار دينار

بدر الخرافي أحمد الطاحوس

أهم مؤشرات األداء الرئيسية
52.4 مليون عميل عدد العمالء )فعال(

5.6 مليارات دوالر 1.7 مليار د.ك اإليرادات المجّمعة

2.2 مليار دوالر 673 مليون د.ك
األرباح قبل خصم الفوائد والضرائب 

EBITDA  االستهالكات

%39 EBITDA هامش الـ

640 مليون دوالر 196 مليون د.ك صافي األرباح المجمعة

0.15 دوالر 45 فلسا ربحية السهم

المجموعة 
تتمتع 

بتدفقات 
نقدية قوية 

تؤهلها 
للمرحلة 

التالية من 
النمو

 
ً
35 فلسا
إجمالي 

التوزيعات 
النقدية 

أعلى من 
العام األخير 

تمثل %78 
من ربحية 

السهم وهي 
من األعلى 
بالمنطقة

نمو قاعدة 
العمالء %7 

لتصل إلى 
52.4 مليون 

عميل وارتفاع 
إيرادات 
خدمات 

البيانات بـ %5 
لتصل إلى 2.2 

مليار دوالر

»زين« توصي 
بسياسة 

جديدة 
لتوزيع 
األرباح 

وترفعها 
 
ً
إلى 35 فلسا
للسهم كحد 
أدنى لمدة 3 

سنوات

ارتفاع 
األرباح قبل 

خصم الفوائد 
والضرائب 

واالستهالكات 
7% لتصل 

إلى 673 
مليون دينار 

استثمارات 
المجموعة 
المستمرة 

في المنصات 
الرقمية 

رفعت إيرادات 
الخدمات 

الرقمية 
بنسبة %52

»زين« تقود سباق التطور 
في بناء وترقية شبكات 

االتصاالت بالمنطقة 
وتجهز بنيتها التحتية 

G5.5 لشبكات الجيل

https://www.aljarida.com/article/17682
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تراجعات حادة في البورصة... والسيولة إلى 84.3 مليون دينار
عمليات بيع وانزالق كبير ألسعار األسهم القيادية

ــــرات بـــورصـــة  ــــؤشـ ــقـــت مـ ــزلـ انـ
الـــكـــويـــت بـــقـــوة امــــس وســجــلــت 
خسائر كبيرة هي االكبر خالل 
اكـــثـــر مـــن ســتــة اشـــهـــر تــقــريــبــا، 
وحــــــذف مـــؤشـــر الــــســــوق الـــعـــام 
ــادل  ــعـ ــة تـ ــئـ ــمـ ــــي الـ نـــســـبـــة 2.7 فـ
ــقــــطــــة، لـــيـــقـــفـــل عــلــى  194.68 نــ
مستوى 7023.09 نقطة بسيولة 
بيعية كبيرة بلغت 84.3 مليون 
ــا 70 فـــــي الـــمـــئـــة  ــهـ ــنـ ديــــــنــــــار، مـ
بــيــع و30 فــي الــمــئــة شــــراء، وتــم 
تـــداول 234.7 مليون سهم عبر 
14800 صــفــقــة، وتـــــــداول امــس 
117 سهما ربح منها 12 سهما 
فقط، بينما تراجعت أسعار 93 
سهما، واستقر 12 سهما آخر 

دون تغير.
 وكــانــت الــخــســارة االكــبــر من 
نــصــيــب مـــؤشـــر الـــســـوق االول، 
بضغط اســهــم قــيــاديــة، إذ نزف 
نسبة 2.88 في المئة اي 231.74 
نـــقـــطـــة، لـــيـــقـــفـــل عـــلـــى مــســتــوى 
7827.39 نقطة بسيولة كبيرة 
بلغت 77.7 مليون دينار تداولت 
181.9 مليون سهم عبر 11275 
ــم يــربــح ســـوى سهم  صــفــقــة، ولـ
وحـــيـــد فــــي الــــســــوق االول كـــان 
سهم التجارية وتراجعت اسعار 

29 سهما واستقر سهم وحيد 
دون تغير.

ــر الـــــســـــوق  ــ ــ ــؤشـ ــ ــ ــر مـ ــ ــ ــسـ ــ ــ  وخـ
الرئيسي نسبة اقل كانت 1.88 
ــة اي 102.86 نــقــطــة  ــئـ ــمـ فــــي الـ
ليقفل عــلــى مــســتــوى 5366.18 
نقطة بسيولة متوسطة بلغت 
6.5 ماليين دينار تداولت 52.8 
مــلــيــون ســهــم تــمــت عــبــر 3525 
صفقة، وتــداول 86 سهما، ربح 
منها 11 سهما فقط، وخسر 64 

سهما واستقر 11 سهما آخر.
بــعــد بـــدايـــة مــســتــقــرة نسبيا 
ــــت ســـريـــعـــا  ــعـ ــ ــفـ ــ ــة ارتـ ــولــ ــيــ ــســ وبــ
ــانـــت بـــاتـــجـــاه الـــبـــيـــع انــزلــقــت  كـ
مـــــــؤشـــــــرات بــــــورصــــــة الــــكــــويــــت 
ــار  ــعـ ــعــــت اسـ ــراجــ ــا وتــ ــيـ تـــدريـــجـ
االســهــم الــقــيــاديــة تــحــت ضغط 
بــيــع عـــشـــوائـــي قــبــيــل نــهــايــتــهــا 
ادخل بعضها في حالة شديدة 
الــســلــبــيــة وبـــخـــســـائـــر قــيــاســيــة 
خــالل جلسة واحـــدة خصوصا 
»بيتك« اكبرها واكثرها سيولة 
بيعية امــس، والتي اقتربت من 
40 مليون دينار تعادل اكثر من 
45 في المئة من سيولة السوق 

االجمالية.
ــــك الـــوطـــنـــي  ــــذلـ  وتـــــــراجـــــــع كـ

واجيليتي بنسبة 3.5 في المئة 
وخسر »زيــن« بالرغم من اعالن 
توزيعات افضل من التقديرات 
بلغت 25 فلسا للنصف االخير 
من العام الماضي، وفقد نسبة 
2.4 فـــي الــمــئــة بــســيــولــة كــبــيــرة 
ــاوزت 7.5 مــاليــيــن ديـــنـــار،  ــجــ تــ
ــــر جــمــيــع  ــمـ ــ ــــون االحـ ــلـ ــ وســـــــاد الـ
االســـهـــم فـــي الـــســـوق االول عــدا 
ــة الــــعــــقــــاريــــة،  ــ ــاريـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ســــهــــم الـ
الــــذي ســجــل ارتــفــاعــا مــحــدودا، 

واستقرار االفكو دون تغير.
ــاز  ــيـ ــتـ ــهــــم االمـ  وخــــســــرت اســ
ــان نــســبــا  ــ ــرقـ ــ ــان وبــــنــــك بـ ــ ــيــ ــ واعــ
تجاوزت 4 في المئة، بينما تكبد 
سهم عربي قابضة اكبر خسارة 
بــيــن االســهــم ذات الــســيــولــة من 
الـــســـوق الــرئــيــســي وفـــقـــد 8 في 
ــم اس  ــهــ الـــمـــئـــة وتــــراجــــعــــت اســ
تــي ســي والــصــالــحــيــة وقابضة 
مصرية بنسب متفاوتة دارت 
حــــول 2.5 فـــي الـــمـــئـــة، لتنتهي 
الجلسة االقسى خالل هذا العام، 
على امــل تحسن اداء مؤشرات 
اسواق عالمية وآسيوية وانفراج 

ازمة مصارف اميركية.
ــاد الـــلـــون االحـــمـــر معظم  وســ
مــــــؤشــــــرات االســــــــــــواق الـــمـــالـــيـــة 

االسيوية، وأقفلت على خسائر 
كــبــيــرة، وكـــذلـــك حــــال مــؤشــرات 
االســـــــــواق الـــمـــالـــيـــة الــخــلــيــجــيــة 
واســعــار الــنــفــط ولـــم يــنــُج منها 
سوى مؤشر سوق عمان المالي، 

وســــجــــلــــت مـــــــؤشـــــــرات اســــــــواق 
االمــــــــــارات وقـــطـــر والـــســـعـــوديـــة 
خسائر كبيرة، ولكنها اقــل من 

مؤشر بورصة الكويت.
 وتراجعت اسعار النفط دون 

مــســتــوى 80 دوالرا لــلــبــرمــيــل، 
بــيــنــمــا ارتــفــعــت اســـعـــار الــذهــب 
ــتـــوى 1900  ــوق مـــسـ ــ ــيـــت فــ ــقـ وبـ
دوالرا لالونصة، وسط تعامالت 
شــديــدة الــحــذر مــن اي مفاجآت 

وتــبــعــات إلفــــالس اربـــعـــة بــنــوك 
امــيــركــيــة مــتــوســطــة وصــغــيــرة 

حتى اآلن.

»األهلي« يعلن اسم الفائز في سحب »الفوز«
ــلـــي الــكــويــتــي  أعـــلـــن الــبــنــك األهـ
فوز عبدالعزيز أحمد الخبيزي في 
السحب األسبوعي لحساب »الفوز« 
لــلــجــوائــز، بــجــائــزة نــقــديــة قــدرهــا 
10000 ديــنــار، والــــذي أقــيــم تحت 
إشراف وزارة التجارة والصناعة، 
وتــم اإلعـــالن عن اســم الفائز أمس 

األول.
وحــســاب »الــفــوز« للجوائز هو 
حــســاب الــجــوائــز األول مــن نوعه، 
والــذي يتيح لعمالء البنك األهلي 
الــكــويــتــي فـــرصـــة الـــفـــوز بــجــوائــز 

ومكافآت كبرى، ومن خالل 
حـــســـاب »الــــفــــوز« سيحظى 
عمالء البنك بفرصة الفوز 
بمبلغ 10000 دينار ضمن 
السحب األسبوعي، وكذلك 
ــفـــوز بـــالـــجـــائـــزة  ــلـ ــة لـ فــــرصــ
الكبرى وهــي راتــب شهري 
بقيمة 5000 دينار لمدة 10 
ــارة  ــ ســـنـــوات. وتـــجـــدر اإلشـ

إلـــى أنـــه ســيــكــون بــمــقــدور كــل من 
ــي الــكــويــتــي  ــلــ عـــمـــالء الـــبـــنـــك األهــ
الــجــدد والحاليين االســتــفــادة من 

هذه الفرصة الفريدة في حال توفر 
رصــيــد فــي حسابهم بمبلغ 100 

دينار فقط.

»GIVE« طلبات« توقع اتفاقية األعمال الخيرية مع«
أعلنت »طلبات« توقيع اتفاقية 
مع منصة Give، وهي شركة غير 
ربحية تهدف إلى تحسين عملية 
الــتــبــرع اإللــكــتــرونــي للجمعيات 
الــخــيــريــة فـــي الــكــويــت، لحملتها 
الخاصة بالمسؤولية االجتماعية 
خالل شهر رمضان وعيد الفطر، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع جــمــعــيــة الـــهـــالل 
األحمر الكويتي، إلعالة ومساعدة 
األســــر الــمــحــتــاجــة فـــي المجتمع 

الكويتي.
ـــع بــدر 

َّ
وفـــي حــفــل الــتــوقــيــع، وق

الغانم المدير اإلداري لـــ »طلبات 
- الـــكـــويـــت« االتـــفـــاقـــيـــة، بــحــضــور 
مؤسسة شركة Give غير الربحية 
الشيخة شــيــمــاء الــصــبــاح. تدعم 
االتــفــاقــيــة ثـــالث حــمــالت رئيسة، 
هـــي: السلة الــرمــضــانــيــة، وإفــطــار 
الصائم وكسوة العيد، وستنطلق 
من ١٤ الجاري حتى آخر يوم من 

شهر رمضان. 
 »Give«ســـتـــبـــدأ »طــــلــــبــــات« و

بإطالق حملة »السلة الرمضانية«، 
تيح لمستخدمي تطبيق 

ُ
والتي ست

طــلــبــات الــمــســاهــمــة فـــي الــحــمــلــة 
للتبرع لــأســر المحتاجة داخــل 
الــكــويــت، بــالــتــعــاون مـــع جمعية 
الهالل األحمر، وستنطلق الحملة 
فــي ١٤ الـــجـــاري وتنتهي فــي ٢٠ 

منه.
 من أول يــوم رمضان 

ً
واعتبارا

إلــــى الـــيـــوم الــعــشــريــن مــنــه يمكن 

لمستخدمي »طلبات« المساهمة 
بالتبرع لمجموعة من الحمالت 
المخصصة إلفطار الصائم داخل 

.Give الكويت على منصة
وسيتمكن مستخدمو »طلبات« 
فــي الــكــويــت مــن الــتــبــرع لمشروع 
»كــســوة الــعــيــد« لــأســر المتعففة 
ــويــــت، بـــالـــتـــعـــاون مــع  ــكــ داخـــــــل الــ
جمعية الهالل األحمر في أول يوم 
من أيام العشر األواخر من رمضان.

وبــهــذه المناسبة، قــال الغانم 
 
ً
إن »هــذه االتفاقية تعتبر امتدادا
 
ً
لنشاطنا المجتمعي، وتطبيقا

الستراتيجيتنا، بتسخير منصتنا 
ــتــــي نــمــلــكــهــا  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ
للمساهمة اإليجابية في المجتمع، 
 Give من خالل شركائنا في منصة
وجمعية الهالل األحمر الكويتي«.

وأضاف الغانم: »شركة طلبات 
 فـــي الــمــســاهــمــة 

ً
لـــن تـــدخـــر جـــهـــدا

المجتمعية بشكل عــام في إعالة 
األسر المحتاجة في الكويت بشكل 

خاص«.
وقالت الشيخة شيماء الصباح: 
»تــغــمــرنــا الــســعــادة لــلــتــعــاون مع 
شــركــة طــلــبــات، ولــلــســنــة الــثــالــثــة 
عــلــى الــتــوالــي، ونـــقـــّدر اهتمامها 
ــمــــة اإليـــــجـــــابـــــيـــــة فــي  ــمــــســــاهــ ــالــ بــ
المجتمع، ودعمهم لنا، وتمكين 
المجتمع ومستخدمي منصتهم 
من التبرع بكل شفافية، ومــد يد 

العون للمجتمع الكويتي«.

علي العنزي

المطر: البنك ملتزم بدعم مبادرات االستدامة واالنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون
فــــــي إطــــــــــار حـــــرصـــــه عـــلـــى 
ــبـــادرات االســتــدامــة  تــعــزيــز مـ
ودعـــم االنــتــقــال إلــى اقتصاد 
مستدام ومنخفض الكربون، 
قـــــام بـــنـــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي 
ــة مـــــعـــــرض الــــكــــويــــت  ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ بـ
ــذي أقـــيـــم فــي  ــ لـــالســـتـــدامـــة، الـ
ــدار 3  ــ ــــروج عـــلـــى مــ مــجــمــع مــ

أيام.
ويـــــهـــــدف »الـــــوطـــــنـــــي« مــن 
الـــمـــشـــاركـــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
في هذا المعرض إلى تعزيز 
ــة لـــــدى كــل  ــدامــ ــتــ ثـــقـــافـــة االســ
شـــــرائـــــح الـــمـــجـــتـــمـــع، ونـــشـــر 
الوعي بأهمية بناء مجتمع 
ــال  ــيــ مـــــســـــتـــــدام دعـــــمـــــا لــــأجــ
القادمة، من خالل المساهمة 
الفاعلة في جهود االستدامة، 
والحفاظ على البيئة من أجل 
تنمية االقتصاد الكويتي بما 
يــتــوافــق مــع أعــلــى الــمــعــايــيــر 

الدولية لالستدامة.
وقام فريق العمل في بنك 
ــنــــي بـــتـــوزيـــع  الــــكــــويــــت الــــوطــ
ــال  ــ ــفـ ــ ــــأطـ ـــص لـ ــ ــــصــ ــ كـــــتـــــب وقـ
ــادي الــعــوضــي،  ــنـ لــلــكــاتــبــة هـ
لــتــعــزيــز مــفــاهــيــم االســتــدامــة 
ــة لـــــديـــــهـــــم، إضــــافــــة  ــيــ ــئــ ــيــ ــبــ الــ
ــى تـــوزيـــع زجــــاجــــات مــيــاه  إلــ
ــدام  ــتــــخــ قـــابـــلـــة إلعـــــــــادة االســ
لتشجيع الحد من استخدام 
الــبــالســتــيــك، لــلــمــســاهــمــة في 
تعزيز سلوكيات االستدامة 

والحفاظ على البيئة.
ــم تـــقـــديـــم أكـــثـــر مــــن 20  ــ وتـ
ســـيـــارة كــهــربــائــيــة وهــجــيــنــة 

فـــي الـــمـــعـــرض، كــمــا شــاركــت 
20 شــــــركــــــة مـــن  أكــــــثــــــر مــــــــن 
مــخــتــلــف الــــقــــطــــاعــــات، حــيــث 
قــامــت بــعــرض مــا لــديــهــا من 
ــات، إضــافــة  ــدمـ مــنــتــجــات وخـ
ــة  ــدامـ ــتـ ــى مــــمــــارســــات االسـ ــ إلـ
في األعمال أمام الزوار لرفع 
الـــوعـــي بــأهــمــيــة االســـتـــدامـــة 

البيئية.
بــــهــــذه الــــمــــنــــاســــبــــة، قـــالـــت 
رئـــيـــســـة مــجــمــوعــة االتـــصـــال 
الــمــؤســســي فــي بــنــك الكويت 
الوطني منال المطر: »نلتزم 
ــــي بـــنـــك الــــكــــويــــت الـــوطـــنـــي  فـ
بــدورنــا المسؤول والمتمثل 
فـــــــــي دعــــــــــــم كـــــــــل مـــــــــبـــــــــادرات 
ــة الـــــتـــــي تـــســـاهـــم  ــ ــدامــ ــ ــتــ ــ االســ
ــال إلـــــى اقـــتـــصـــاد  ــقــ ــتــ فــــي االنــ
مــنــخــفــض الــــكــــربــــون والـــحـــد 
من مخاطر التغير المناخي، 
إضــافــة إلـــى اتــبــاع المعايير 

العالمية المتعلقة بالحفاظ 
على البيئة والمناخ«.

وأضـــافـــت الــمــطــر: »نسعى 
بـــــاســـــتـــــمـــــرار إلـــــــــى تـــكـــريـــس 
ــا الـــــــريـــــــادي كـــأكـــبـــر  ــنــ مــــوقــــعــ
الـــــمـــــؤســـــســـــات الــــمــــصــــرفــــيــــة 
ــــزم  ــتـ ــ ــلـ ــ الـــــمـــــحـــــلـــــيـــــة الــــــــتــــــــي تـ
بالمسؤولية المجتمعية، من 
خـــالل بــنــاء الــشــراكــات ودعــم 
الــمــشــاريــع المجتمعية التي 
تــســهــم فــي تــنــمــيــة االقــتــصــاد 
وحــمــايــة الــبــيــئــة، مــع تمكين 
الــبــشــر مـــن بـــنـــاء مــجــتــمــعــات 

قوية وسليمة«.

ــي«  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ وأكــــــــــــــدت أن »الــ
يــعــمــل دائـــمـــا عـــلـــى مــســانــدة 
األجــنــدة الحكومية للتنمية 
ــا فــي  ــمـ ــيـ ــة، ال سـ ــتــــدامــ ــمــــســ الــ
ــو تـــحـــقـــيـــق  ــ ــــحـ ــا نـ ــهــ ــيــ ــاعــ ــســ مــ
الحياد الكربوني، وتتضمن 
ــذا  ــنــــك فـــــي هــ ــبــ الـــــتـــــزامـــــات الــ
الصدد وضع أهداف مرحلية 
لتقليل إجــمــالــي االنــبــعــاثــات 
التشغيلية بنسبة 25 بالمئة 
بحلول عام 2025، كما أعلن 
أخــيــرا تحويل شبكة فروعه 
لــتــكــون صــديــقــة لــلــبــيــئــة، من 
خـــالل االعــتــمــاد بــشــكــل أكــبــر 

ــة الــــمــــتــــجــــددة،  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ عــــلــــى الـ
ــار مــســاعــيــه لتحقيق  فـــي إطــ
ــيـــاد الـــكـــربـــونـــي بــحــلــول  الـــحـ
عام 2060، ومساندة الكويت 
في تحقيق رؤيتها الشاملة 
لــالســتــدامــة بــمــا يــتــوافــق مع 

رؤية الكويت 2035.

منال المطر

 شــيــمــاء الــصــبــاح 
ً
الـــغـــانـــم مــتــوســطــا

وعبدالله المنصور وأمل بوخمسين

»الوطني« يرعى معرض الكويت لالستدامة

ى 100 ألف ليرة مقابل الدوالر
ّ
العملة اللبنانية تتخط

تــدهــورت العملة اللبنانية إلــى مستوى 
غير مسبوق، وبلغ سعر صرفها مئة ألف في 
مقابل دوالر واحد بالسوق الموازي، وفق ما 
ذكرت مكاتب صيرفة بالبالد الغارقة في أزمة 

اقتصادية ومالية خانقة.
وسجل هذا المستوى القياسي في وقت 

استأنفت المصارف إضرابا مفتوحا.
وكـــان سعر الــصــرف الرسمي حــدد عند 
مستوى 15 ألف ليرة في مقابل الــدوالر في 
فــبــرايــر الــمــاضــي، مــقــارنــة مــع 1507 ليرات 

.
ً
سابقا

ويبقى سعر الــصــرف الرسمي هــذا أقل 
بسّت مرات من السعر الفعلي لليرة في السوق 
الموازي، حيث تم التداول بالعملة اللبنانية 
أمــــس بــمــئــة ألــــف لــيــرة فـــي مــقــابــل الـــــدوالر، 

بحسب مكاتب صيرفة.
ف 

ّ
ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوق

المصارف عــن تــزويــد المودعين بأموالهم 
بالدوالر. واستأنفت المصارف أمس إضرابا 
مفتوحا كانت باشرته في فبراير احتجاجا 
على قرارات قضائية ألزم بعضها المصارف 
بــقــبــول تــســديــد ديـــــون بــالــعــمــلــة األجــنــبــيــة 

عـــائـــدة لــهــا، بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، فـــي حين 
ألزمتها قرارات أخرى بتسديد ودائع لبعض 

المودعين بالعملة األجنبية. 
ووصفت المصارف هذه القرارات بأنها 
»تعسفية«، مشيرة الى أنها »تكيل بمكيالين«، 

بحسب بيان صدر عن جمعية المصارف.
ولم يعد بإمكان المودعين الوصول إلى 
مّدخراتهم العالقة في المصارف اللبنانية 
الــتــي فــرضــت قــيــودا على عمليات السحب 

وتحويل األموال.
بعد عــدة شــكــاوى، أصـــدر قضاة قـــرارات 

بمنع التصرف في أمالك عدد من المصارف 
وأموال رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها.

وأعـــادت المصارف فتح أبوابها بعدما 
ل رئيس حكومة تصريف األعمال نجيب 

ّ
تدخ

ميقاتي في نهاية فبراير الماضي.
فــي مطلع مــــارس الـــجـــاري، بــــدأت محال 
السوبرماركت تسعير السلع بالدوالر بقرار 
من السلطات إزاء التراجع السريع في قيمة 
العملة المحلية. وكــانــت قــد سبقتها إلــى 
ذلك قبل أشهر، المطاعم والمتاجر في بلد 

يستورد 90 في المئة من سلعه.

ــنـــدرج  ــــي خــــطــــوة مـــتـــمـــيـــزة تـ فـ
ضـــمـــن جــــهــــود اتـــــحـــــاد شـــركـــات 
االستثمار في االرتقاء باألسواق 
ظمت، أمس 

ُ
المالية في الكويت، ن

األول، نــــدوة اقــتــصــاديــة بعنوان 
»اآلفاق المستقبلية للطاقة وسط 
المتغيرات السياسية واالقتصادية 
الـــعـــالـــمـــيـــة، وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا على 
الدول الخليجية المصدرة للنفط 
والغاز«، وتناولت الندوة األوضاع 
االقتصادية الحالية والتوقعات 
المستقبلية ألسواق النفط والغاز 
وانـــعـــكـــاســـاتـــهـــا عـــلـــى االقـــتـــصـــاد 

العالمي.
وكان اتحاد شركات االستثمار 
قد استضاف Bloomberg لطرح 
نظرتهم المستقبلية لــأوضــاع 
االقــتــصــاديــة العالمية، مــن خالل 
محلليهم االقتصاديين والخبراء 

في مجال الطاقة.
افتتحت الندوة األمينة العامة 
اتحاد شركات االستثمار، فدوى 

درويـــــش، مــرّحــبــة بالحضور من 
مديرين تنفيذيين وكبار المحللين 
االقــتــصــاديــيــن ومــديــري األصـــول 
والصناديق في شركات االستثمار 
والـــهـــيـــئـــات الـــرســـمـــيـــة، وأشــــــادت 
بأهمية هـــذا الــنــوع مــن الــنــدوات 
االقتصادية التي تسهم في تطوير 
األسواق المالية في الكويت، وتعزز 
خطوات االقتصاد الكويتي نحو 

الوصول إلى األسواق المتقدمة.

وأوضحت أن االقتصاد العالمي 
يمّر بحالة من عدم االستقرار، وفق 
ــاء مـــن مــحــلــلــيــن يــتــوقــعــون  ــا جــ مـ
ركـــودا عالميا مــن جهة، وآخرين 
ـــعـــون الــــخــــروج مـــن األزمـــــة، 

ّ
يـــتـــوق

حيث تبرز عدة عوامل تسهم في 
هذه األزمة العالمية، مثل الحروب 
الــتــجــاريــة المستمرة بــيــن الـــدول 
الصناعية الكبرى، وتباطؤ النمو 
االقتصادي في األسواق الرئيسية، 

وزيادة المخاطر الجيوسياسية. 
وتشمل عوامل الخطر المحتملة 
ر أو انقطاع سالسل 

ّ
األخــرى تعث

ــد الــــعــــالــــمــــيــــة، وارتـــــفـــــاع  ــ ــــوريـ ــتـ ــ الـ
بات أسعار 

ّ
مستويات الديون، وتقل

النفط والغاز.
لــــكــــن عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن هــــذه 
الــتــحــديــات، تــخــرج بعض نتائج 
المؤشرات االقتصادية المختلفة 
ــاؤل، ويـــتـــالزم  ــفــ ــتــ ــن الــ بــبــعــض مــ
ذلــك مــع اتــخــاذ البنوك المركزية 
تـــدابـــيـــر لـــدعـــم الـــنـــمـــو وتــحــســيــن 
االستقرار المالي، مضيفة أنه »في 
نهاية المطاف سيعتمد مستقبل 
االقتصاد العالمي على التوافق 
بين السياسات الحكومية، وقرارات 
االســتــثــمــار فــي الــقــطــاع الــخــاص، 
والــطــبــيــعــة الــمــتــطــورة لــلــتــجــارة 
والتمويل الدوليين«.قدم الندوة 
الــمــحــلــل االقــتــصــادي فــي شــؤون 
الطاقة من بلومبرغ صالح يلماز.

 صالح يلماز
ً
السلمي مكرما

لقطة جماعية

»شركات االستثمار« يقيم ندوة عن الطاقة

أغلقت الجهات التنظيمية المالية األميركية بنك 
سيليكون فالي يوم الجمعة الفائت، والــذي يحتل 
المركز السادس عشر من بين أكبر البنوك األميركية 
بأصول بلغت قيمتها 200 مليار دوالر، واتخذت 
المؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع الحراسة 

القضائية على البنك.
وتميز البنك بارتفاع ودائعه في السنوات الثالث 
األخيرة لتصل إلى 173 مليار دوالر، لتركيزه على 
الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا 
والرعاية الصحية، ويعتبر الشريك المصرفي لنصف 
شركات التكنولوجيا في شتى أنحاء العالم، ومنها 
أميركا الالتينية والبرازيل وبريطانيا، إضافة إلى أن 
 لهذه الشركات. وحسب 

ً
 كبيرا

ً
البنك يعتبر مقرضا

البيانات فقد بلغت محفظة قروض البنك 73 مليار 
دوالر في ديسمبر 2022، وبما أن الشركات التقنية 
ــفـــاع بالمصاريف  الــنــاشــئــة عــانــت مـــؤخـــرا مـــن ارتـ
وانخفاض بــاألربــاح، مما أجبرها على استعمال 
ودائــعــهــا كبديل لــالقــتــراض بسبب ارتــفــاع تكلفة 
األخـــيـــر، وهــــذا ادى إلـــى انــخــفــاض كبير فــي حجم 
الودائع. ومن أجل تعزيز سيولة البنك النقدية فقد 
استثمر فــي السندات الحكومية بأسعار مرتفعة 
عام 2021. ومع قرارات مجلس االحتياطي الفدرالي 
األميركي برفع أسعار الفائدة مرات عديدة، وبشكل 
كبير خـــالل الــعــام الــمــنــصــرم، لكبح التضخم، فقد 
انخفضت أسعار السندات بشكل ملحوظ، مما ادى 
إلى حدوث فجوة مالية كبيرة للبنك وعدم استقرار 

مركزه المالي.
ومــــن أجــــل مــواجــهــة هــــذه الــتــحــديــات الصعبة 
اضطر البنك إلى أن يبيع محفظة السندات بقيمة 
21 مليار دوالر لتغطية التزاماته تجاه المودعين 

والمساهمين، وخسر بذلك 1.8 مليار دوالر، وبعدها 
أعلن عن بيع محفظة أسهم بقيمة 2.2 مليار دوالر 
لتغطية الخسائر، فشهدت أسهمه انهيارا حادا مما 
أثــار حالة من الهلع بين المودعين والمستثمرين 
والشركات الناشئة، وأفــاد الخبراء بأنه تم سحب 
وتحويل الودائع بقيمة ما يقارب 24 مليار دوالر 
في يوم واحد، وخسر القطاع المصرفي في السوق 
األميركي أكثر من 100 مليار خــالل يومين، وفقد 

القطاع المصرفي أكثر من 60% من قيمته.
الجدير بالذكر أن الجهات التنظيمية المصرفية 
األميركية كانت متحوطة لمواجهة هــذه األحــداث 
الــدرامــاتــيــكــيــة مــنــذ األزمــــة الــمــالــيــة فــي عـــام 2008، 
حيث فرضت شروطا صارمة للحفاظ على رأسمال 
المصارف الكبيرة، وحددت اختبار الضغط السنوي 
لــلــمــصــارف، مــمــا نــتــج وفــقــا لــلــبــيــانــات عــن ارتــفــاع 
نسبة رأس المال مقارنة باألصول الخطيرة إلى 14 

وانخفاض نسبة القروض مقارنة بالودائع.
ولتفادي نقل العدوى للمصارف الكبيرة أعلنت 
الحكومة األميركية وصانعو القرارات المالية بعد 
يومين مــن إفـــالس بنك سيليكون فــالــي عــن وضع 
خطط لحماية فلوس المودعين والمستثمرين والعمل 
الحثيث إلعادة حقوقهم المالية، إضافة إلى تعزيز 
التحالفات من المصارف الصغيرة مع الكبيرة لتقوية 
موقفها مع المودعين، كما اتخذ المجلس االحتياطي 
الــفــدرالــي األميركي قـــرارا بتوفير برنامج التمويل 
السنوي المصرفي الذي يسمح بتمويل المصارف 
المتعثرة لزيادة السيولة النقدية في حاالت الطوارئ، 
إضافة إلى وجود خطط عن توفير الدعم والتمويل 
مــن الــشــركــات الــتــي تــديــر أصـــوال عالمية للشركات 
التكنولوجية والناشئة التي تأثرت من إفالس البنك.

حسان فوزي بيدس*

انهيار بنك يقلق العالم

وجهة نظر
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»أسواق المال« تشارك باجتماع لجنة رؤساء 

هيئات األسواق في مجلس التعاون
شاركت هيئة أســواق المال 
في أعمال االجتماع السادس 
ــريــــن لـــلـــجـــنـــة رؤســــــاء  ــعــــشــ والــ
هــيــئــات األســـــواق الــمــالــيــة )أو 
ــدول مجلس  ــ مـــن يــعــادلــهــم( بـ
الـــــــتـــــــعـــــــاون، والــــمــــنــــعــــقــــد فـــي 
الــعــاصــمــة الــعــمــانــيــة مــســقــط، 
ممثلة برئيس مجلس مفوضي 
ــواق الـــمـــال، الــمــديــر  ــ هــيــئــة أســ

التنفيذي، د. أحمد الملحم.
ويأتي هذا االجتماع الدوري 
بين الـــدول األعــضــاء لمتابعة 
المستجدات والــتــطــورات بين 
الــجــهــات الــمــنــظــمــة لـــأســـواق 
المالية، وقــد تــرأس االجتماع 
الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لـــســـوق الــــمــــال بـــدولـــة 
ــة عــــمــــان(،  ــنـ ــطـ ــلـ ــــة )سـ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
عبدالله السالمي، وبمشاركة 
األمين العام المساعد للشؤون 
ــة  ــمــــويــ ــنــ ــتــ ــة والــ ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ االقــ
ــة الــــعــــامــــة لــمــجــلــس  ــ ــانـ ــ ــاألمـ ــ بـ

ــالــــد الـــســـنـــيـــدي،  الــــتــــعــــاون، خــ
ورؤســـــــــاء مـــجـــالـــس اإلدارات 
واألمـــــــانـــــــة الــــعــــامــــة لــمــجــلــس 
الـــــــتـــــــعـــــــاون، وهـــــــــم الــــرئــــيــــســــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لـــهـــيـــئـــة األوراق 
ــارات،  ــاإلمــ الــمــالــيــة والـــســـلـــع بــ
د. مـــريـــم الـــســـويـــدي، ومـــديـــرة 
إدارة مراقبة األســواق المالية 
بــمــصــرف الــبــحــريــن الــمــركــزي، 
عــبــيــر بــنــت الــشــيــخ آل ســعــد، 
ونائب رئيس هيئة سوق المال 
الــســعــوديــة، يــوســف البليهد، 
والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــهــيــئــة 
قــطــر لــــأوراق الــمــالــيــة، طامي 

البنعلي.
واقــتــرحــت الــكــويــت إضــافــة 
مــنــاقــشــة مـــوضـــوع االحــتــيــال 
المالي في بند »ما يستجد من 
أعــمــال«، وتمت الموافقة على 

إضافته على جدول األعمال.
ــاع الـــى  ــمــ ــتــ ثــــم تــــطــــّرق االجــ
متابعة تنفيذ قــرارات اللجنة 

الوزارية باجتماعها الماضي 
فـــي نــوفــمــبــر 2022، وقـــــرارات 
ــئـــات فــي  ــيـ لـــجـــنـــة رؤســــــــاء الـــهـ
االجتماع الخامس والعشرين 
فــي أكــتــوبــر الــمــاضــي، ومـــا تم 
إنجازه خالل هذه الفترة، كما 
ناقشت اللجنة خالل االجتماع 
مــذكــرة األمـــانـــة الــعــامــة بشأن 
مــــــســــــودة الئـــــحـــــة الـــتـــســـجـــيـــل 
البيني لصناديق االستثمار 
ومـــــا اتـــفـــق عــلــيــه فـــريـــق عــمــل 
استراتيجية تكامل األســواق 
المالية بــدول المجلس، حيث 
تم أخذ آراء وتعليمات اللجنة 
لأخذ بها من قبل فرق العمل 
الــفــنــيــة، تمهيدا إلقـــرارهـــا إمــا 
بالتمرير أو باالجتماع المقبل 
المقرر عقده في أكتوبر المقبل، 
والى جانب ذلك، عرضت على 
اللجنة محاضر اجتماع فريق 
عــــمــــل اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تـــكـــامـــل 
األسواق، التي تضمنت الخطة 

التنفيذية والبرنامج الزمني 
لتفعيل نــمــوذج اعـــرف عميلك 
ــامـــت الــلــجــنــة  )KYC(، حـــيـــث قـ

باعتماد الخطة.
وفـــــــــــــــي ســـــــــيـــــــــاق مـــــتـــــصـــــل، 
ــاقـــشـــت الـــلـــجـــنـــة عـــمـــل فــريــق  نـ
المختصين بالتواصل وتوعية 
المستثمرين بالجهات المنظمة 
لعت على 

ّ
لأسواق المالية، واط

ــــول بــرنــامــج  تــــصــــّور الــــفــــرق حـ
ــم( 2023، الــــــذي يــتــضــمــن  ــلــ )مــ
خــطــة للحمالت بشكل ربــعــي، 
واســـتـــدامـــة جـــائـــزة المستثمر 
الذكي الخليجي مع تطويرها 
وتنويع مساراتها ضمن فئات 
وزيــادة أعــداد الفائزين، ونشر 
مواد برنامج ملم في المجالت 

اإللكترونية للدول األعضاء.
وفــي الختام تطّرق النقاش 
الـــى االحــتــيــال الــمــالــي وكيفية 
الـــتـــعـــامـــل مـــــع هــــــذه الـــجـــرائـــم 

المتزايدة.

»الجزيرة« تؤسس شركة طيران 
اقتصادي في السعودية مقرها الدمام

تماشيا مع رؤية المملكة 
ــعـــوديـــة 2030  الـــعـــربـــيـــة الـــسـ
ــع قــــطــــاع الـــســـيـــاحـــة  ــيـ ــتـــوسـ لـ
ــيـــران  ــران، أعـــلـــنـــت »طـ ــيــ ــطــ والــ
الجزيرة« عزمها وشركائها 

ــاء شــركــة  الـــســـعـــوديـــيـــن إنــــشــ
طــــــــــيــــــــــران اقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي فــــي 
المملكة ليكون مقرها مطار 
الــمــلــك فــهــد بــمــديــنــة الـــدمـــام، 
ــار الــتــنــســيــق مـــع جــهــات  ــ وجـ

االخـــــــتـــــــصـــــــاص بـــالـــمـــمـــلـــكـــة 
ات المتبعة  الستكمال اإلجراء
لــلــحــصــول عــلــى الــتــراخــيــص 
ــلـــقـــوانـــيـــن  ــا لـ ــ ــقـ ــ الـــــــالزمـــــــة، وفـ

المرعية.

لت جميع  الخالد: وزارة النفط حوَّ
أعمالها إلى الرقمنة الشاملة

خالل حلقة نقاشية عن استراتيجية »نفط الكويت« في التحول الرقمي

● أشرف عجمي
نظمت وزارة النفط، أمس، حلقة نقاشية بعنوان 
ــذكــــي كــــوديــــف بــمــنــشــأة الـــغـــاز  ــة الـــحـــقـــل الــ ــربـ »تـــجـ
الجوراسي EPF-50«، والتي حضرها موظفو الشؤون 
الفنية والضيوف من الهيئة العامة للبيئة، ووزارة 
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ومعهد األبحاث 
العلمية، ومنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول 

)أوابك(، إضافة إلى عدد من اإلعالميين.
في بداية الحلقة النقاشية، قالت مديرة العالقات 
العامة واإلعـــالم فــي وزارة النفط الشيخة تماضر 
الخالد، إن للتحول الرقمي والخدمات اإللكترونية 
أهــمــيــة كــبــيــرة فـــي مــســتــقــبــل قـــطـــاع الــنــفــط والـــغـــاز 
بالكويت، فالتحول الرقمي ال يزيد الكفاءة فحسب، 
ــــرص الــعــمــل  ــكــــار، ويــــوفــــر فـ ــتــ ــدفـــع عــجــلــة االبــ بــــل يـ
ات الــمــاهــرة فـــي الــمــجــال الــرقــمــي، وإدارة  والـــكـــفـــاء
المنشآت النفطية عن ُبعد، مبينة أن القطاع النفطي 
ينفذ مشاريع رقمية مستقبلية تساعد في إكمال 

عملية التحول الرقمي.
وذكرت الخالد أن وزارة النفط أخذت على عاتقها 
تنفيذ مشروع التحول الرقمي قبل 3 أعوام، ونجحت 
فــي تــحــويــل جميع أعــمــالــهــا اإلداريـــــة والــفــنــيــة إلــى 
الرقمنة الشاملة، كما أن الوزارة ماضية نحو تنفيذ 
وبــنــاء منظومة تكنولوجية متكاملة، بهدف رفع 

كفاءة األداء التشغيلي واألتمتة الكاملة.
مــن ناحيته، قــال منسق وحــدة التحول الرقمي 
في »نفط الكويت«، م. حمد الرشيدي، إن الهدف من 
الحلقة النقاشية هو تبادل الخبرات بين الحضور، 
والتعرف على استراتيجية التحول الرقمي في »نفط 

الــكــويــت«، واألهــــداف والــمــحــاور الــتــي يتم التركيز 
عليها بتحقيق استراتيجية الكويت لعام 2035، 
وكــذلــك اســتــراتــيــجــيــة مــؤســســة الــبــتــرول الكويتية 

وشركاتها التابعة لعام 2040.
وذكر أن الكويت تمتلك أكثر من 4000 بئر نفطية، 
وأكثر من 90 في المئة من تلك اآلبــار تم تحويلها 
للعمل بالنظام الذكي، وخالل العام المالي الماضي 
نجحت »نفط الكويت« في تخفيض التكاليف بمقدار 
100 مليون دينار، من خالل مشاريع التحول الرقمي، 

وتمت زيادة اإلنتاج بأكثر من 300 مليون دينار.
وأشار إلى أن التحول الرقمي هو الخطوة المهمة 
فــي مساندة الميزانيات، وتطوير جيل قــادر على 
مواجهة التحديات الفنية، سواء بشركة نفط الكويت، 
أو مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، أو 

الكويت بشكل عام.
مــن جانبها، قــالــت رئــيــس وحـــدة كــوديــف- قسم 
تطوير حقول الغاز الجوراسي في »نفط الكويت«، 
المهندسة آالء الــصــالــح، إنــه تــم تفعيل المنصات 
ــول الـــغـــاز  ــقــ الـــرقـــمـــيـــة الـــتـــابـــعـــة لـــقـــســـم تـــطـــويـــر حــ
الـــجـــوراســـي، حــيــث إن الـــهـــدف مـــن مـــشـــروع الحقل 
الرقمي المتكامل للغاز هو دمج وتعاون كل الجهود 
المبذولة من كل الفرق للوصول للهدف األساسي، 

وهو إنتاج 950 مليون قدم مكعبة من الغاز الحر.
وأشــارت إلى أن الحقل الرقمي الذكي ساهم في 
زيادة وتحسين اإلنتاج اليومي للغاز في الكويت، 
الفتة إلى أن المشروع أسهم بشكل رئيس في تحقيق 
 بدور 

ً
التكامل بين اإلنسان والتكنولوجيا، إيمانا

الفرد في »نفط الكويت«.

فريق العمل في »نفط الكويت«

https://www.aljarida.com/article/17722
https://www.aljarida.com/article/17725
https://www.aljarida.com/article/17723


منتدى االستثمار اإلسالمي األول 
يختتم فعالياته في قرغيزستان

 لالستثمار
ً
 مثاليا

ً
الغانم: الجمهورية تتمتع بميزات فريدة تجعلها مكانا

ــــدى  ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ فـــــــــي إطــــــــــــــار الـ
اإلســـــــــــــــامـــــــــــــــي لـــــــأعـــــــمـــــــال 
 IBIF-2023 ــار ــمــ ــثــ ــتــ واالســ
ــلــــى مــــدى  ــلــــق عــ ــطــ الـــــــــذي انــ
يــومــيــن، فــي فــنــدق أوريــــون 
بمدينة بشكيك بجمهورية 
قرغيزستان، واختتم أعماله 
أمـــــس، نـــاقـــش الــمــشــاركــون 
بـــــــالـــــــحـــــــدث، عـــــلـــــى مـــــائـــــدة 
مستديرة، الــفــرص واآلفــاق 
لتطوير األعمال واالستثمار 
اإلســامــي فــي قرغيزستان 
وفــي آسيا الوسطى بشكل 
ــام، وقـــد أعـــرب ممثلو 11  عـ
دولـــة عــن آرائـــهـــم وتــبــادلــوا 

تجاربهم الناجحة.
ــــس  ــيــ ــ وقــــــــــــــد أرســــــــــــــــــل رئــ
مـــنـــظـــمـــة  رة  دا إ ــلـــــس  ــ ــــجـ مـ
الــتــجــارة الــعــربــيــة التركية، 
بــــــــســــــــام الـــــــــغـــــــــانـــــــــم، كــــلــــمــــة 
ــيـــب لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن فــي  تـــرحـ
المنتدى؛ وتا كلمته نائب 
ــمــــال  ــة األعــ ــيــــس مـــؤســـسـ رئــ
واالســـتـــثـــمـــارات اإلســامــيــة 

)IBIC(، مراد سكاكمية.

تنفيذ المبادرات

وأشار الغانم، في كلمته، 
ــارة  ــجـ ــتـ إلــــــى أن مـــنـــظـــمـــة الـ
الــــعــــربــــيــــة الــــتــــركــــيــــة عــلــى 
ــداد لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي  ــعــ ــتــ اســ
تنفيذ المبادرات التجارية 
واالستثمارية بالتعاون مع 
رجال األعمال والمستثمرين 

جانب من فعاليات المنتدى

»GUST« األهلي المتحد« يشارك في معرض«
ــنـــك األهــــلــــي الـــمـــتـــحـــد دعــمــه  ــبـ ــلــــن الـ أعــ
ورعــايــتــه لــفــعــالــيــات الــمــعــرض الوظيفي 
الــــــذي نــظــمــتــه جـــامـــعـــة الــخــلــيــج لــلــعــلــوم 
والــتــكــنــولــوجــيــا )GUST( مـــن 12 إلـــى 14 
 لــدور البنك الــريــادي في 

ً
الــجــاري، تعزيزا

ات  توفير فــرص العمل والــتــدريــب للكفاء
 منه بأن 

ً
الوطنية الشابة الطموحة، وإيمانا

االستثمار في دعم الخريجين الكويتيين 
يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة 

للباد.
 عــلــى هــــذه الـــمـــشـــاركـــة، أفـــاد 

ً
وتــعــلــيــقــا

المدير العام للموارد البشرية في »األهلي 
الـــمـــتـــحـــد«، نــقــيــب أمـــيـــن، بـــأنـــه »فــــي إطـــار 
استراتيجية البنك لاستثمار في الموارد 
الــبــشــريــة مــن الــكــفــاءات الــوطــنــيــة الــشــابــة 
 على استقطاب 

ً
الطموحة، نحرص دائما

أفضل الــكــوادر، لضمهم إلى أســرة البنك، 

وإعــــدادهــــم لــيــصــبــحــوا مــصــرفــيــيــن أكــفــاء 
ــام فــــي تـــطـــويـــر الـــنـــظـــام  ــ ــهـ ــ يــمــكــنــهــم اإلسـ

المصرفي بالكويت«.
وأكد أن »األهلي المتحد« له دور ريادي 
ــي تـــخـــريـــج أفـــضـــل الـــكـــفـــاءات  ــروف فــ ــعــ مــ
الــوطــنــيــة الــشــابــة، وتــوفــيــر مــنــاخ العمل 
المناسب لهم، حتى أصبحوا في مناصب 
 من تولوا 

ً
قيادية في البنك، ومنهم أيضا

مناصب قيادية في جهات عديدة بالكويت. 
وأضــــــاف أمـــيـــن: »الـــمـــعـــرض الــوظــيــفــي 
الــذي نظمته جامعة الخليج كــان فرصة 
طيبة اللتقاء شباب الطلبة والخريجين 
الــمــمــيــزيــن والـــطـــمـــوحـــيـــن الـــراغـــبـــيـــن فــي 
االنضمام إلى البنك، وتوفير فرص العمل 
المناسبة لهم، ومساعدتهم على تحديد 
مساراتهم الوظيفية عن طريق تعريفهم 
بــطــبــيــعــة الــعــمــل فـــي الـــبـــنـــك، والــــــرد على 

استفساراتهم، سواء الخاصة بالبنك، أو 
بالقطاع المصرفي بشكل عام«.

ــار إلـــى نــجــاح »GUST« فــي تقديم  وأشــ
عــنــاصــر مــمــيــزة مـــن الــخــريــجــيــن نتيجة 
حرصها على المستوى األكاديمي الذي 
ُعرفت به، وهو ما يمثل إضافة حقيقية إلى 
نجاح برنامج البنك في استقطاب أفضل 

العناصر من الكوادر الوطنية. 
وأضاف: »المشاركة في توجيه وإعداد 
شــبــاب المستقبل ومساندتهم فــي أولــى 
خطواتهم نحو بناء مستقبلهم المهني 
مــن خـــال الــحــصــول عــلــى فـــرص وظيفية 
مائمة يحققون من خالها طموحهم، ُيعد 
من أهداف البرنامج المجتمعي لـ )األهلي 
المتحد(، ومن هذا المنطلق يحرص البنك 
عــلــى الــمــشــاركــة فـــي مـــعـــارض الــتــوظــيــف 

المتميزة«.

مــــن تـــركـــيـــا والــــــــدول الــعــربــيــة 
أعضاء المنظمة.

ــانـــم الـــعـــديـــد مــن  وقـــــــّدم الـــغـ
ــات، بــــمــــا فـــــي ذلــــك  ــتــــرحــ ــقــ ــمــ الــ
تنظيم زيارات تجارية ألعضاء 
الــمــنــظــمــة إلــــى قــرغــيــزســتــان، 
وتـــأكـــيـــد اســـتـــعـــداد الــمــنــظــمــة 
لــمــنــاقــشــة قــضــايــا االســتــثــمــار 
مــــــع الــــمــــؤســــســــة اإلســــامــــيــــة 
 )IBIC( لــأعــمــال واالســتــثــمــار
والـــمـــؤســـســـات االســتــثــمــاريــة 

األخرى في المنطقة.

أولويات المنظمة

وذكــــــــــر أن مــــــن أولــــــويــــــات 
ــــق  ـ

ّ
ــل ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الــــــمــــــنــــــظــــــمــــــة مـــــــــــا يـ

بــاالســتــثــمــارات فـــي مــجــاالت 
مهمة مثل الطاقة والتعدين 
والـــزراعـــة والــســيــاحــة، فضا 
عــن مشاريع تحسين البنية 
ــة؛ وذلــــــــــك بــــإنــــشــــاء  ــيــ ــتــ ــتــــحــ الــ
وإعادة بناء الطرق والجسور 
والمطارات، حيث يمكن بهذه 
الطريقة تسهيل النقل، وبشكل 
عــام الــعــاقــات التجارية بين 
قرغيزستان والشرق األوسط 

ودول آسيا الوسطى.
ــا  ــ ــــضـ ورّكـــــــــــــــــز الـــــــغـــــــانـــــــم أيـ
فـــــي كـــلـــمـــتـــه عـــلـــى االهـــتـــمـــام 
باالبتكار والريادة في مجال 
الــتــكــنــولــوجــيــا واالتــــصــــاالت 
واإلنـــــــــــتـــــــــــرنـــــــــــت، وتــــــطــــــويــــــر 
قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة الــخــفــيــفــة 
والـــــمـــــتـــــوســـــطـــــة والـــــــــزراعـــــــــة 

وتطوير المنتجات التي تلّبي 
المعايير الدولية.

وقـــال: »تتمتع قرغيزستان 
بــــــالــــــعــــــديــــــد مـــــــــن الــــــمــــــيــــــزات 
ا 

ً
الــفــريــدة الــتــي تجعلها مكان

مــثــالــًيــا لــاســتــثــمــار؛ الــمــوقــع 
االســـتـــراتـــيـــجـــي لـــلـــبـــاد الــــذي 
يـــربـــط بــيــن الـــشـــرق والـــغـــرب، 
وتوافر القوى العاملة الماهرة، 
وبدء اإلصاحات االقتصادية 
الــــتــــي تـــشـــجـــع االســـتـــثـــمـــارات 

األجنبية«.
وأوضـــح الــغــانــم أن منظمة 
التجارة العربية التركية تدرس 
حــالــيــا فــكــرة تــأســيــس منظمة 
التجارة العربية التركية ودول 
آسيا الوسطى، والتي ستكون 
في مجال التنفيذ الواقعي في 

المستقبل القريب.
يــــشــــار إلــــــى أنــــــه الـــمـــنـــتـــدى 

اإلســـــــــــــــامـــــــــــــــي لـــــــأعـــــــمـــــــال 
ــمــــارات األول فــي  ــثــ ــتــ واإلســ
 »IBIF 2023« قيرغيزستان
بــدأ عمله عند التاسعة من 
صباح أمس بفندق أوريون 
فـــــي الـــعـــاصـــمـــة بــيــشــكــيــك، 
والذي يهدف إلى أن يصبح 
المنصة الرئيسية للتفاعل 
االجــتــمــاعــي واالقـــتـــصـــادي 
ــــي بــيــن  ــــروحـ والـــثـــقـــافـــي والـ
دول آسيا الوسطى والشرق 

األوسط.
وتنظم المنتدى مؤسسة 
األعــــــمــــــال واالســــتــــثــــمــــارات 
اإلسامية )IBIC(، بمشاركة 
حـــكـــومـــة وبـــرلـــمـــان وغـــرفـــة 
ــة  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ الــــــــتــــــــجــــــــارة والــ
لــقــرغــيــزســتــان، وبــالــتــعــاون 
مع مركز االعام والدراسات 
الــعــربــيــة - الـــروســـيـــة الـــذي 

يرأسه د. ماجد التركي.

بسام الغانم

»عقارات الكويت« تربح 7.26 ماليين دينار في 2022 بنمو %16.2
 ومثلها أسهم خزينة

ً
مجلس اإلدارة أوصى بتوزيع 3% نقدا

قــــال رئــيــس مــجــلــس إدارة 
شـــــركـــــة عـــــــقـــــــارات الــــكــــويــــت، 
إبراهيم الــذربــان، إن الشركة 
حــقــقــت أربــاحــا بــلــغــت 7.268 
ــن الـــســـنـــة  ــ ــار عـ ــ ــنـ ــ مـــايـــيـــن ديـ
ــة الـــمـــنـــتـــهـــيـــة فــــي 31  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
ديسمبر 2022، بنسبة زيادة 
16.2 بالمئة، مقارنة بأرباح 
بــلــغــت 6.251 مـــايـــيـــن لــعــام 
 7.92 ــادل  ــعــ ــا يــ 2021، أي مــ
فلوس للسهم، مقارنة بـ 6.92 
فلوس للسهم لعام 2021، وقد 
أوصى مجلس اإلدارة بتوزيع 
3 بالمئة نقدا ومثلها أسهم 

خزينة.
وأفــــــــــــــــــاد الــــــــــــذربــــــــــــان بــــــأن 
اإليــرادات التأجيرية ارتفعت 
الـــى 27.6 مــلــيــونــا، مــقــارنــة بـ 
21.4 مليونا عام 2021، كذلك 
زادت المصاريف التشغيلية 
لتبلغ 7.6 مايين عام 2022، 
مـــقـــارنـــة بـــــ 3.4 مـــايـــيـــن فــي 
ــغـــت مــــوجــــودات  ــلـ 2021، وبـ
الشركة 360 مليونا، مقارنة 

بـ 341 مليونا لعام 2021«.

مشاريع جديدة

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال نـــائـــب 
رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي فــي الــشــركــة، طال 
الــــبــــحــــر: »نــــحــــن مـــســـتـــمـــرون 
فــي تحقيق األربــــاح، وزيـــادة 
األربـــــــاح الــتــشــغــيــلــيــة، كــذلــك 
الدخول في مشاريع جديدة«.

وأضاف: »بالنسبة إلى أداء 
الشركة في 2022، وبداية من 
ــعــت الــشــركــة مع 

ّ
الــكــويــت، وق

وزارة الــمــالــيــة خــــال الــربــع 
األخـــيـــر مـــن الـــعـــام عــقــد بــنــاء 
وتــشــغــيــل وتــحــويــل مــشــروع 
ســكــن لــلــعــمــال فـــي صــبــحــان، 
بمساحة 14.120 مترا مربعا، 

ــتــــثــــمــــار 20 ســـنـــة،  بــــمــــدة اســ
ويشتمل على مبان سكنية، 
وخــــدمــــات حــكــومــيــة وعـــامـــة 

وترفيهية.
وبــّيــن أن الــمــشــروع يهدف 
ــكــــدس  ــة تــ ــلــ ــكــ ــشــ الــــــــــى حـــــــل مــ
العمالة في األحياء والمناطق 
ــي تـــقـــطـــنـــهـــا  ــ ــتــ ــ ــ ــة ال ــيــ ــنــ ــكــ ــســ الــ
الــعــائــات، والــتــي تـــؤدي إلــى 
كثير من المشاكل، خاصة لو 
أخـــذنـــا فـــي االعــتــبــار طبيعة 
الـــمـــجـــتـــمـــع الــــكــــويــــتــــي، وهـــو 
أحـــد الــحــلــول الــتــي طرحتها 
الكويت لتنظيم سكن العمال 

األجانب.
وأشــــــــــار الـــــــى أن الـــشـــركـــة 
وضــــــــعــــــــت اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة 
ــدة لـــعـــام 2023 تــهــدف  ــديــ جــ
ــع أنــــشــــطــــة الــــشــــركــــة  ــنــــويــ ــتــ لــ
وإيراداتها، عبر الدخول في 
نــشــاط جـــديـــد، هـــو الــمــعــاهــد 
الــصــحــيــة، وافــتــتــحــت أخــيــرا، 
عبر شركاتها التابعة- اكتيف 
القابضة، معهدين صحيين 
ــبـــنـــى ســــــوق الـــكـــويـــت؛  ــي مـ ــ فـ
»معهد ناو الصحي للرجال«، 
و«مـــــــعـــــــهـــــــد نــــــــــــاو الــــصــــحــــي 

للسيدات«. 
وتــخــطــط الــشــركــة الفتتاح 
3 مـــعـــاهـــد و7 اســـتـــديـــوهـــات 
صحية فــي مــنــاطــق مختلفة 
مـــــن الــــكــــويــــت خـــــــال 2023، 
ونــــــــــأمــــــــــل أن يـــــــــعـــــــــزز هـــــــذا 
ــه قـــائـــمـــة مــشــاريــعــنــا  ــتـــوجـ الـ
االستثمارية، ويحقق عوائد 

مجزية لمساهمينا. 

فندقي أرابيال

مــن ناحية أخـــرى، شارفت 
ي أرابيا 

َ
أعــمــال إنــجــاز فندق

البدع والرقعي على االنتهاء، 
حيث من المتوقع افتتاحهما 

فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن هــذا 
العام إن شاء الله«.

وفـــــــــــي دبـــــــــــي بـــــــــــاإلمـــــــــــارات، 
 Th8 ارتـــفـــعـــت إيــــــــرادات فـــنـــدق
مـــدعـــومـــة بــــالــــزيــــادة الــكــبــيــرة 
فــــي أعــــــــداد الـــــــــزوار الـــدولـــيـــيـــن 
إلمــــارة دبـــي خـــال عـــام 2022، 
ــــي تــعــزيــز  ــامــــي دورهـــــــــا فـ ــنــ وتــ
ــة الــــســــيــــاحــــة  ــ ــركــ ــ انـــــتـــــعـــــاش حــ
والــســفــر الــعــالــمــيــة، بــمــا يــعــزز 
مكانتها الــرائــدة على خريطة 
السياحة العالمية، األمر الذي 
حفز الــشــركــة إلطـــاق منتجها 
ــزيـــرة الــنــخــلــة  الـــجـــديـــد عــلــى جـ
 Mansio« »8جميرا، »مانسيو-ذا
ــإدارة Accor، وهــو  ــ at Th8« بـ
عبارة عن مجموعة من الشقق 
ــة، مــفــروشــة  ــيــ ــراقــ الـــفـــنـــدقـــيـــة الــ
ــة مـــن  ــ ــوعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ ومـــــــــــــــــــــزّودة بـ

الخدمات المميزة.
وتــتــمــيــز الــشــقــق بــهــنــدســة 
مــعــمــاريــة خــفــيــفــة، جــنــًبــا إلــى 
جــــنــــب مــــــع تـــصـــمـــيـــم واســــــع 
وأنيق، ونتطلع إلى أن تشهد 
ــات الــــــوحــــــدات إقــــبــــاال  ــعـ ــيـ ــبـ مـ
مــــرتــــفــــعــــا، تــــعــــزز مـــــن خـــالـــه 
الشركة أرباحها من مشروع 
Th8، مدعومة بارتفاع السوق 

العقاري.

إنشاء برجين

كـــــــــذلـــــــــك حـــــــقـــــــق مـــــــشـــــــروع 
دومس لسكن العمال نجاحا 
مــلــحــوظــا فـــي أول عـــام كــامــل 
مــــن الـــعـــمـــلـــيـــات، حـــيـــث جـــرى 
افـــتـــتـــاحـــه فــــي الــــربــــع األخـــيـــر 
مـــــن عـــــــام 2021، ومـــــــن ذلــــك 
الــــحــــيــــن أصـــــبـــــح الــــمــــشــــروع 
ــتـــجـــزأ مــــن الــــتــــزام  ا ال يـ ــزء ــ ــ جـ
الشركة بتوفير حلول إسكان 
ــة لــــلــــعــــمــــال فـــي  ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ

المنطقة.

لــــــذا، شـــرعـــت الـــشـــركـــة فــي 
إنشاء برجين إضافيين، من 
المتوقع االنتهاء منهما في 
الـــربـــع األول مـــن عــــام 2024. 
ــر هـــذه الــمــبــانــي 

ّ
وســــوف تــوف

مــســاحــات ســكــنــيــة وتــجــاريــة 
عالية الجودة للمستأجرين، 
ونحن متحمسون لإلمكانات 
ــا الــــمــــشــــروع  ــهـ ــيـــحـ ــتـ الـــــتـــــي يـ

للشركة والمستثمرين.
ــــات الــمــتــحــدة  ــــواليـ ــــي الـ وفـ
ــهــــت الـــشـــركـــة  ــة، أنــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ
تــطــويــر أول مــشــروع لــهــا في 
 YOTELPAD-Miami ،ميامي
ــــات،  ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــعــــدد االسـ ــتــ ــمــ الــ
ــن 31 طـــابـــقـــا،  ــ والـــــمـــــكـــــون مــ
ــدات  ــ ــــوحــ ــم الــ ــيـ ــلـ وبــــــــــدأت تـــسـ
الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة، الـــــــتـــــــي بـــيـــعـــت 
بــمــتــوســط ســعــر 650 دوالرا 
للقدم المربعة، وبلغ إجمالي 
ــيـــات الـــبـــيـــع لـــلـــوحـــدات  ــلـ ــمـ عـ
السكنية أكثر من 72.6 مليون 

دوالر.

وأخــــيــــرا، اســتــمــرت أعــمــال 
 First 501« ــاز مـــشـــروع ــجـ إنـ
Residences«، الذي يتألف من 
40 طابقا، ويضم 448 وحدة 
سكنية تــتــراوح بين وحــدات 
االستديو بمساحة 400 قدم 
مــربــعــة، والـــوحـــدات المكونة 
ــوم بــمــســاحــة  ــ ــــي نــ

َ
مــــن غــــرفــــت

830 قــــدم مـــربـــعـــة، وبـــيـــع 95 
بالمئة من إجمالي الوحدات 

السكنية.

مسؤولية اجتماعية

وفــــــي إطـــــــار ســـعـــي شـــركـــة 
ــم  ــ ــدائــ ــ عـــــــقـــــــارات الـــــكـــــويـــــت الــ
الــــى الــمــشــاركــة الــمــجــتــمــعــيــة 
ــلــــف الــــــمــــــجــــــاالت،  ــتــ ــخــ فـــــــي مــ
وإيــمــانــا منها بمسؤوليتها 
االجتماعية، تستمر الشركة 
في دعم مبادرة إنجاز، وهي 
جمعية نفع عام غير ربحية 
تهدف إلى تطوير الشباب في 

الــكــويــت، للعمل ضــمــن إطــار 
االقتصاد العالمي، من خال 
دورات تدريب متعلقة بإدارة 
 في مجاالت 

ً
األعمال، وتحديدا

الـــريـــادة، والــجــاهــزيــة للعمل 
والمعرفة المالية.

مبادرات الشركة

كما تــدعــم الشركة أنشطة 
»جــمــعــيــة الــقــلــب الــكــويــتــيــة«، 
ــة نــفــع  ــيـ ــعـ ــمـ ــا جـ ــ ــــضـ وهـــــــي أيـ
عــام غير ربــحــيــة، تــهــدف إلى 
ــة بـــــأمـــــراض الـــقـــلـــب،  ــيـ ــتـــوعـ الـ
ودعـــــم عــــاج أمــــــراض الــقــلــب 
والــوقــايــة منها بين األطــفــال 
والـــبـــالـــغـــيـــن، وتــــدريــــب طــلــبــة 
الــــمــــدارس والــمــعــلــمــيــن عــلــى 

إنعاش القلب الرئوي.
وأخيرا، وفي إطار سعيها 
الدائم للتخفيف عن أصحاب 
األعمال خال األزمات، أطلقت 
ــادرة ألصـــحـــاب  ــ ــبـ ــ الـــشـــركـــة مـ

ــررة مـــن  ــ ــــضــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــال الــ ــ ــحــ ــ ــمــ ــ ــ ال
الــحــريــق الــضــخــم الــــذي طــال 
ســوق الــمــبــاركــيــة الــتــاريــخــي، 
ــم  ــهــ ــعــ ــائــ عــــــبــــــر عــــــــــــرض بــــضــ
وممارسة أعمالهم من خال 
سوق الكويت والسوق الكبير.

رت للمتضررين محال 
ّ
ووف

ــن ســــــوق الـــكـــويـــت  ــ ــل مـ ــ ــي كـ ــ فـ
ــر بـــأســـعـــار  ــيـ ــبـ ــكـ ــــوق الـ ــســ ــ والــ
رمـــزيـــة، لــمــدة ســنــة مـــع فــتــرة 
ــــى 6 أشـــهـــر  ــل الــ ــمــــاح تـــصـ ســ

مجانية. 
واخــتــتــم الــبــحــر تصريحه 
قــــــائــــــا: »نـــــحـــــن مـــســـتـــمـــرون 
فــــي خــطــطــنــا نـــحـــو الــتــوســع 
ــل  ــأمــ بـــأنـــشـــطـــة جــــــديــــــدة، ونــ
ــدة  ــيــ أن نــــحــــقــــق نـــــتـــــائـــــج جــ
2023، في  للمساهمين عـــام 
ظل استمرار البنوك في رفع 
ســعــر الــفــائــدة، ووســــط بيئة 
عالمية تشوبها درجة عالية 
من عدم اليقين وزيادة كبيرة 

في المخاطر«.

اإليرادات التأجيرية ارتفعت
 
ً
إلى 27.6 مليونا

إبراهيم الذربان

الشركة وضعت استراتيجية جديدة 
لعام 2023 تهدف لتنويع أنشطتها 

وإيراداتها 
طالل البحر

الكويت«  تخطط »عقارات 
الفتتاح 3 معاهد و7 

استديوهات صحية خالل 
2023، في مناطق مختلفة 
من الكويت، وتأمل الشركة 
أن يعزز هذا التوجه قائمة 

االستثمارية،  مشاريعها 
ويحقق عوائد مجزية 

لمساهميها. 

منظمة التجارة 
العربية - التركية 

تشارك في 
تنفيذ المبادرات 

التجارية 
واالستثمارية

https://www.aljarida.com/article/17744
https://www.aljarida.com/article/17747
https://www.aljarida.com/article/17746
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انخفاض التضخم في أميركا إلى انخفاض التضخم في أميركا إلى %%66

انخفض مــعــدل التضخم 
فــــــي الــــــــواليــــــــات الــــمــــتــــحــــدة 
خالل فبراير، مسجال أدنى 
ة في عام ونصف العام  قراء
تــقــريــبــا، فـــي إشــــارة إلـــى أن 
جــهــود »الــفــدرالــي« الحــتــواء 
ُكلها. 

ُ
ارتفاع األسعار تؤتي أ

ا للبيانات الصادرة 
ً
ووفق

ــــن وزارة الــــعــــمــــل، ارتـــفـــع  عـ
مـــؤشـــر أســـعـــار الــمــســتــهــلــك 
ــة عــلــى  ــئـ ــمـ بـــنـــســـبـــة 6 فــــي الـ
أســــاس ســنــوي فــي فــبــرايــر، 
كما كان متوقًعا، وهي أدنى 
ة مــنــذ سبتمبر 2021،  قـــراء
ا من مستوى 6.4 

ً
وانخفاض

بالمئة المسجل في يناير. 
ــات  ــ ــانــ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ وأظــــــــــهــــــــــرت ال
 0.4 ارتفاع المؤشر بنسبة 
بالمئة على أســاس شهري 
معدل موسمًيا في فبراير، 
ــــا، 

ً
ــًعـــا أيــــض كـــمـــا كـــــان مـــتـــوقـ

ــا مــن 0.5 بالمئة 
ً

وانــخــفــاض
المسجلة في يناير. 

ومع ذلك، ارتفع التضخم 
األســــاســــي، الـــــذي يــســتــبــعــد 
أســـــعـــــار الــــــغــــــذاء والـــــوقـــــود 
ــة فـــي  ــئــ ــمــ ــالــ 0.5 بــ بـــنـــســـبـــة 

فبراير على أساس شهري، 
مـــقـــارنـــة بــــــــ0.4 بـــالـــمـــئـــة فــي 
ــنــــه ســــجــــل 5.5  ــر، لــــكــ ــ ــايـ ــ ــنـ ــ يـ
بالمئة على أســاس سنوي 

ا من 5.6 بالمئة.
ً

انخفاض

»svb« النفط يواصل الهبوط وسط قلق من تداعيات
ً
البرميل الكويتي يرتفع 2.13 دوالر ليبلغ 83.78 دوالرا

ارتــــفــــع ســـعـــر بـــرمـــيـــل الــنــفــط 
الـــكـــويـــتـــي 2.13 دوالر لــيــبــلــغ 
83.78 دوالرا فــي تـــداوالت يوم 
االثنين مقابل 81.65 دوالرا في 
تداوالت يوم الجمعة الماضي، 
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.
ـــــي األســـــــــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة  وفـــ
انخفضت أسعار النفط بأكثر 
مـــن دوالريـــــــن صـــبـــاح الــثــالثــاء 
لـــتـــواصـــل خــســائــرهــا للجلسة 
الثانية على التوالي، إذ أحدث 
انـــهـــيـــار بـــنـــك ســيــلــيــكــون فــالــي 
)svb( هــزة فــي أســـواق األســهــم، 
وأثــــار مــخــاوف مــن وقـــوع أزمــة 

مالية جديدة.
ــقـــود اآلجـــلـــة  ــعـ وتـــراجـــعـــت الـ
لـــخـــام بـــرنـــت 1.64 دوالر، بما 
ــي الـــمـــئـــة إلـــى  ــادل اثـــنـــيـــن فــ ــعــ يــ

79.13 دوالرا للبرميل بحلول 
الساعة 1001 بتوقيت غرينتش. 
وانخفضت العقود اآلجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط األميركي 
1.74 دوالر أو 2.3 في المئة إلى 

73.06 دوالرا للبرميل.
وهبط برنت االثنين إلى أدنى 
مــســتــويــاتــه مــنــذ مــطــلــع يــنــايــر، 
فيما تــراجــع خــام غــرب تكساس 
الــوســيــط إلـــى أدنــــى مــســتــويــاتــه 

منذ ديسمبر.
ويـــتـــزامـــن انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
النفط مــع استمرار الهبوط في 

أسواق األسهم.
وأثــــــــــــار اإلغــــــــــــالق الـــمـــفـــاجـــئ 
لــمــجــمــوعــة إس.فــــي.بــــي الــمــالــيــة 
الـــتـــي يــتــبــعــهــا الـــبـــنـــك مـــخـــاوف 
بــشــأن المخاطر الــتــي تواجهها 
بـــنـــوك أخـــــــرى، بــســبــب مـــوجـــات 

ــار  ــعــ الـــــــزيـــــــادة الــــــحــــــادة فـــــي أســ
ــا مــجــلــس  ــ ــــرهـ ــتــــي أقـ الــــفــــائــــدة الــ
االحـــتـــيـــاطـــي االتــــحــــادي )الــبــنــك 
الــمــركــزي األمــيــركــي( عــلــى مــدار 
العام الماضي، كما أثار تكهنات 
بشأن ما إذا كان البنك المركزي 
سيبطئ وتيرة التشديد النقدي.

ولم يعد المتعاملون يتوقعون 
رفــــــع ســـعـــر الــــفــــائــــدة 50 نــقــطــة 
أســاس األسبوع المقبل. وتتجه 
التقديرات حاليا لرفع 25 نقطة 

أساس.
وقــــد يــــؤدي انــخــفــاض سعر 
الفائدة إلــى نــزول الـــدوالر، مما 
يــعــنــي بـــــــدوره ارتــــفــــاع أســـعـــار 

النفط.
ومن شأن ارتفاع التضخم في 
أسعار المستهلكين في الواليات 
المتحدة بأكثر من المتوقع أن 

يضغط على أسعار النفط نحو 
الهبوط.

فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، تـــبـــاطـــأ 
الــــــــتــــــــضــــــــخــــــــم فــــــــــــــي أســـــــــعـــــــــار 
الــمــســتــهــلــكــيــن بــالــصــيــن، أكــبــر 
مستورد للنفط في العالم، في 
فـــبـــرايـــر إلــــى أدنـــــى مــســتــويــاتــه 

في عام.
ــن فـــي  ــيــ ــلــ ــلــ ــحــ وتــــــــوقــــــــع 6 مــ
ــرز« زيــــادة  ــ ــتـ ــ اســـتـــطـــالع لــــ »رويـ
ــام األمــيــركــيــة  ــخــ مــــخــــزونــــات الــ
ــوالــــي 600 ألـــــف بـــرمـــيـــل فــي  حــ
األســبــوع المنتهي فــي العاشر 

من مارس.

»بيتك« يقدم جوائز قيمة للتسوق 
واإلقامة في مجمع األفنيوز

أعلن بيت التمويل الكويتي )بيتك( 
إطالق حملة ترويجية خاصة لعمالئه 
حـــمـــلـــة بـــطـــاقـــات »بـــيـــتـــك« مـــاســـتـــركـــارد 
المصرفية، بالتعاون مع كل من شركة 
مــاســتــركــارد الــعــالــمــيــة وشـــركـــة محمد 
حمود الشايع وشركة المباني )مجمع 
األفــنــيــوز( وفــنــدق والــــدورف أســتــوريــا، 
بـــمـــا يــمــكــن 25 رابـــحـــا مـــن الـــفـــوز بــــ25 
جائزة، من خالل 3 سحوبات، ويحصل 
كل فائز على باقة لالستمتاع بتجربة 
فــريــدة فــي مــجــمــع األفــنــيــوز، وتتضمن 
باقة الفوز إقامة لمدة ليلتين في فندق 
والدورف أستوريا مع مرافق واحد، مع 
بــطــاقــة هـــدايـــا الــشــايــع بــرصــيــد 5 آالف 
دينار للتسوق بها في محالت الشايع 

باألفنيوز. 
ــال الـــمـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــمــنــتــجــات  ــ وقـ
ــتـــك« طـــالل  ــيـ ــمــــان فــــي »بـ ــتــ ــ ــاقـــات االٔي بـــطـ
ــتـــمـــر حــتــى  ــيــــد إن الـــحـــمـــلـــة تـــسـ ــعــــربــ الــ
منتصف مايو المقبل، استمرارا لتطوير 
تجربة الــعــمــالء، واالســتــمــتــاع بالمزايا 
الحصرية التي يوفرها »بيتك«، فضال 
عـــن تـــرســـيـــخ مـــبـــادئ وأهـــــــداف »بــيــتــك« 

الرامية إلى تنشيط حركة المبيعات.
وأضـــــاف الــعــربــيــد أن 25 مـــن عــمــالء 
»بيتك« سيتأهلون لدخول السحب عند 
استخدام بطاقات بيتك ماستركارد مع 

1 ديــنــار، حيث  كــل عملية شــراء بقيمة 
ســيــحــصــل الــعــمــيــل عــلــى فــرصــة واحـــدة 
مقابل كل 1 دينار لالستخدام المحلي 
داخــــل الـــكـــويـــت، و10 فــــرص مــقــابــل كــل 
ــــارج  ــتــــخــــدام الـــعـــالـــمـــي خـ ــار لــــالســ ــ ــنـ ــ ديـ
الكويت، فيما سيتم إجراء 3 سحوبات 
تــؤهــل الــفــائــزيــن بــجــوائــز قيمة لإلقامة 
والـــتـــســـوق فـــي مـــركـــز الـــتـــســـوق االشــهــر 

بالكويت.
وأكد اهتمام »بيتك« بانتقاء البرامج 
الترويجية التي تتناسب مع تطلعات 

العمالء، في إطار سعيه لمكافأة عمالئه 
وتعزيز والئــهــم، مشيرا إلــى أن »بيتك« 
أطــلــق خـــالل الـــعـــام الــمــاضــي مــجــمــوعــة 
من البرامج والحمالت التسويقية التي 
القت نجاحا جيدا بين أوساط العمالء 
ــر الــــذي يعكس  والـــســـوق الــمــحــلــي، األمــ
الثقة التي يتمتع بها »بيتك«، ونجاحه 
ــــات  ــــدمـ ــــخـ ــتــــجــــات والـ ــنــ ــم الــــمــ ــديــ ــقــ ــــي تــ فــ
المتعلقة بــالــبــطــاقــات الــمــصــرفــيــة، بما 
يــالئــم احــتــيــاجــات الــعــمــالء ويستجيب 
لتطلعاتهم، وتميزهم دائما باألفضل. 

وشـــدد عــلــى أن »بــيــتــك« يعمل بشكل 
دائم لتعزيز حصته السوقية، ليس عن 
طــريــق زيــــادة حــجــم اإلصـــــدار فــقــط، بل 
بتوعية العمالء وحثهم على االستخدام 
ــــالل الـــحـــمـــالت الـــتـــرويـــجـــيـــة ذات  مــــن خـ
ــا  ــة، الــــتــــي تـــبـــيـــن مـــزايـ ــمـ ــيـ ــقـ ــز الـ الــــجــــوائــ
اســتــعــمــال الــبــطــاقــات مـــن حــيــث األمـــان 
وترتيب الميزانية الشخصية وتوفير 
الــوقــت والــجــهــد، معتبرا هــذا األســلــوب 

توجها عالميا يصعب تجاهله.

 وظيفية خالل 
ً
»بوبيان« يستعرض فرصا

GUST معرض جامعة
اختتم بنك بوبيان فعاليات 
مشاركته ورعايته الماسية في 
الـــمـــعـــرض الـــوظـــيـــفـــي لــجــامــعــة 
GUST، ضمن جهوده المستمرة 
الســــتــــقــــطــــاب أبــــــــــرز الــــطــــاقــــات 
الشبابية من حديثي التخرج، 
ــبـــشـــري،  وتــــطــــويــــر الـــعـــنـــصـــر الـ
وتأهيلهم ليكونوا ركيزة نجاح 

العمل المصرفي في »بوبيان«.
ــر الـــتـــنـــفـــيـــذي  ــ ــديـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــال الـ
بــمــجــمــوعــة الــــمــــوارد الــبــشــريــة 
في »بوبيان«، خالد الرحماني: 
»مرة أخرى تأتي مشاركتنا في 
معرض GUST الوظيفي لتؤكد 
ثبات رؤيتنا ودعمنا للكوادر 
الوطنية الشابة، لجذب وانتقاء 
ــل الــــكــــفــــاءات الـــكـــويـــتـــيـــة،  أفــــضــ
 لبدء 

ً
وصقل مهاراتهم، تمهيدا

حياتهم المهنية، وصواًل لتولي 
أعــلــى الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة في 

القطاع المصرفي«.
وأوضــح الرحماني: »نسعى 
مـــن خــــالل مــشــاركــتــنــا فـــي مثل 
هـــذه الــمــعــارض الوظيفية إلــى 
الــتــواصــل مــع شريحة الشباب 
ــن أثـــبـــتـــوا  ــ ــذيــ ــ ــن، الــ ــيــ ــجــ ــريــ ــخــ الــ
تمتعهم بقدرات إبدعية وأفكار 

ــاعـــد فــي  مـــبـــتـــكـــرة جــــديــــدة تـــسـ
نـــشـــر ثـــقـــافـــة الـــعـــمـــل بــالــقــطــاع 
الخاص بين الشباب الكويتي، 
واستقطاب الكفاءات للعمل في 
 لنمو العمل بشكل 

ً
البنك، تعزيزا

متسارع، وصواًل إلى التنافسية 
ــبــــرى الــــمــــؤســــســــات عــلــى  ــــع كــ مـ
المستويين المحلي واإلقليمي«.

وأكد أن المعارض الوظيفية 
ــثـــل نـــــافـــــذة مـــهـــمـــة لــلــطــلــبــة  تـــمـ
وحــــديــــثــــي الــــتــــخــــرج تــمــنــحــهــم 
ـــن خـــاللـــهـــا  ــ ــة يـــمـــكـــن مـ ــاحــ ــســ مــ

االطــالع على بيئة العمل داخل 
ــفـــرص الــمــتــاحــة  »بـــوبـــيـــان«، والـ
لــاللــتــحــاق بــفــريــق عــمــل وإدارة 
متكاتفة تهدف إلى رسم مسار 
وظــيــفــي لــبــنــاء مــســيــرة مهنية 

ناجحة.
مـــــن جــــانــــبــــه، قـــــــال مــــســــؤول 
ــواهــــب بـــــــإدارة  ــمــ ــقـــطـــاب الــ ــتـ اسـ
الــمــوارد البشرية فــواز العجيل 
إن االســتــثــمــار فـــي رأس الــمــال 
ــبــــشــــري جــــــزء ال يـــتـــجـــزأ مــن  الــ
ســيــاســة »بـــوبـــيـــان«، وأحــــد أهــم 

أســبــاب نــجــاح منظومة العمل 
به على مدار السنوات الماضية، 
 بأن »ما تشهده قطاعات 

ً
منوها

ــدة فــي  ــ  مــــن شـ
ً
ــا ــيـ ــالـ األعــــمــــال حـ

التنافسية يتطلب مــنــا سرعة 
االستجابة لمتطلبات تطوير 
ات مــواردنــا البشرية على  كــفــاء

أعلى مستويات االحترافية«.
ــــح الــعــجــيــل أنـــه خــالل  وأوضـ
المعرض شهد جناح »بوبيان« 
 من المشاركين من 

ً
إقبااًل كبيرا

حديثي التخرج، في داللة على 
مدى إدراكهم بالدور الذي يلعبه 
ــنـــك، ومـــــا يــمــكــن أن يــقــدمــه  ــبـ الـ
ــبــــل تـــــــؤدي بــــالــــضــــرورة  مــــن ُســ
ــــى الـــنـــمـــو عـــلـــى الــمــســتــويــيــن  إلـ
 
ً
الــشــخــصــي والـــعـــمـــلـــي، مــشــيــرا

ــم الــــــرد عـــلـــى جــمــيــع  ــه تــ ــ ــى أنـ ــ إلـ
االســتــفــســارات الــمــطــروحــة من 
الـــطـــالب، الــذيــن قــامــوا بتعبئة 
ــيــــف الــــخــــاص  ــتــــوظــ نـــــمـــــوذج الــ
بالوظائف الشاغرة والمتاحة، 
ــار حـــــرص الـــبـــنـــك عــلــى  ــ ــ فــــي إطـ
ــيــــع الــــخــــريــــجــــيــــن عـــلـــى  تــــشــــجــ
االلــتــحــاق بالقطاع المصرفي، 
 
ً
 ومحوريا

ً
 كبيرا

ً
الذي يلعب دورا

في تنمية االقتصاد الكويتي.

فواز العجيلخالد الرحماني
طالل العربيد

»التجاري«: تنظيم حملة تخضير لطلبة 
المدرسة األميركية الدولية

في إطار أنشطة المسؤولية 
ــة إلـــى  ــ ــادفـ ــ ــهـ ــ ــة والـ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ االجـ
ــئــــة  ــيــ ــبــ ــى الــ ــ ــلــ ــ الـــــمـــــحـــــافـــــظـــــة عــ
وحـــمـــايـــتـــهـــا مــــن الــــتــــلــــوث عــن 
ــق تـــــــدويـــــــر الـــمـــخـــلـــفـــات  ــ ــريــ ــ طــ
ــنــــهــــا بــــصــــورة  والــــتــــخــــلــــص مــ
صـــحـــيـــحـــة، وتـــوســـيـــع عــمــلــيــة 
التخضير، نظم البنك التجاري 
الــكــويــتــي زيــــارة إلـــى الــمــدرســة 
األميركية الــدولــيــة، بالتعاون 
مع فريق Real Sciences، حيث 
ــقـــديـــم عـــرض  ــتـ ــريــــق بـ ــفــ قــــــام الــ
لـــتـــعـــريـــف وتــــوعــــيــــة األطــــفــــال 
بأهمية المحافظة على البيئة 
ــن الـــتـــصـــرفـــات  ــ ــا مـ ــتـــهـ ــايـ وحـــمـ
ــــوث، وكـــذلـــك  ــلـ ــ ــتـ ــ الــــجــــائــــرة والـ
ضـــرورة التوجه نحو توسيع 

الرقعة الخضراء. 
وخالل العرض التعريفي، قام 
فريق قطاع التواصل المؤسسي 
فــي الــبــنــك بــتــوزيــع هــدايــا على 
الطالب، هي عبارة عن شتالت 
زراعية يزرعونها في بيوتهم، 
كنشاط عملي يستفيدون منه. 
 
ً
وقد شارك بعض الطلبة أيضا
فــي ورشـــة عــمــل قــامــوا خاللها 
بتلوين وعــاء الشتلة الزراعية 

التي تم توزيعها عليهم.
ــــي تــعــلــيــقــهــا عـــلـــى حــمــلــة  وفـ
ــيــــر، صـــــرحـــــت نـــائـــب  ــتــــخــــضــ الــ

المدير الــعــام لقطاع التواصل 
المؤسسي أماني الورع، قائلة: 
»يحرص )التجاري(، من خالل 
ــلــــى تــثــقــيــف  ــلــــة، عــ هـــــــذه الــــحــــمــ
المجتمع والطلبة، وتعليمهم 
ــر كـــوســـيـــلـــة  ــيـ ــجـ ــتـــشـ ــة الـ ــيــ ــمــ أهــ
ــــن خــــالل  ــة، مــ ــئــ ــيــ ــبــ لـــحـــمـــايـــة الــ
عروض علمية وورش عمل يتم 
تنظيمها، مــع شــرح تفصيلي 
مبسط لــهــذا الــمــوضــوع. يأتي 
 مــن الــبــنــك بأهمية 

ً
ــا ــ ذلـــك إدراكـ

ــرامـــيـــة  تـــفـــعـــيـــل مـــســـاهـــمـــاتـــه الـ
إلــــى الــمــحــافــظــة عــلــى الــبــيــئــة، 
كأحد محاور التنمية الشاملة 

المستدامة المنشودة«.

وأكــدت أن »التجاري« ملتزم 
بــمــســؤولــيــتــه تــجــاه المجتمع، 
ــــى دعـــم   إلـ

ً
حـــيـــث يــســعــى دومـــــــا

مثل هذه الحمالت والفعاليات، 
الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى نــشــر الــوعــي 
الـــبـــيـــئـــي وحـــمـــايـــة األرض مــن 
الــتــصــحــر، مـــن خــــالل الــحــد من 
الــمــلــوثــات الــتــي تــعــتــدي بشكل 
مـــبـــاشـــر أو غـــيـــر مـــبـــاشـــر عــلــى 
ــي، فـــــي إطـــــار  ــاتــ ــبــ ــنــ ــغــــطــــاء الــ الــ
ــة إلــــى تعميق  ــيـ رســـالـــتـــه الـــرامـ
مفهوم المسؤولية االجتماعية 
بــيــن أطـــيـــاف وأفـــــراد المجتمع 
 جيل الشباب 

ً
كــافــة، خــصــوصــا

واألطفال الصغار.

جانب من الفعالية بحضور أماني الورع

»The Power of Youth 2023« ترعى ملتقى »stc«
الجاسم: الشركة تدرك دور الشباب والمبادرين في تعزيز مفهوم االبتكار

أعــلــنــت شــركــة االتـــصـــاالت الكويتية 
 The Power of« رعــايــتــهــا مــلــتــقــى stc
Youth 2023«، الــــــذي نــظــمــتــه شــركــة 
امــتــداد، كــجــزء مــن مــبــادرتــهــا فــي مجال 
المسؤولية المجتمعية للشركات »وياك« 
في موسمها الثاني، وأقيم الملتقى تحت 
رعاية وزير اإلعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، 
وبـــالـــشـــراكـــة مـــع جــمــعــيــة الــمــشــروعــات 

الصغيرة والمتوسطة في الكويت.
ويــهــدف الــمــنــتــدى، الــــذي عــقــد يومي 
7 و8 مــــــــــارس، إلـــــــى عـــــــرض إنـــــجـــــازات 
وإمكانيات الشباب الكويتي في مختلف 
المجاالت، مثل الطب والعلوم والهندسة 
والـــفـــضـــاء والــتــكــنــولــوجــيــا والـــريـــاضـــة 

والفنون، كما اشتمل الحدث على معرض 
وأنـــشـــطـــة وحـــلـــقـــات نـــقـــاش ركـــــزت على 

إسهامات وإنجازات الشباب الكويتي.
ــا الــمــســتــمــر  ــهـ ــزامـ ــتـ ـــع الـ وتـــمـــاشـــيـــا مـ
 stc ــبــــاب، نـــظـــمـــت بــــدعــــم وتـــمـــكـــيـــن الــــشــ
حلقة نقاشية خالل المنتدى بمشاركة 
أحمد النويبت، مدير العالقات العامة 
 ،stc ووســائــل التواصل االجتماعي في
ــى الــــضــــوء عـــلـــى بـــعـــض اإلنــــجــــازات  ــقـ ألـ
التي حققها الشباب الكويتي في مجال 
الــريــاضــة والــفــنــون بمشاركة stc، حيث 
تعاونت الشركة مع العديد من المبادرين 
والشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف 

إحداث تأثير إيجابي على المجتمع.
وأكــدت الفعالية االلتزام طويل األمد 

الــــذي تــتــمــســك بـــه stc لــتــزويــد الــشــبــاب 
بفرص لتطوير مهاراتهم والمساهمة 
ا كبيرا  في مجتمعاتهم، كما أكد أن جزء
من استراتيجية المسؤولية االجتماعية 
لشركة stc تركز على االهتمام بالشباب 
ــبـــادرة »ويــــاك«  الــكــويــتــي، مــشــيــرا إلـــى مـ
التي أطلقتها لتكون قريبة من الشباب 

الكويتي جنبا إلى جنب.
 ،stc وتعليقا عــلــى رعــايــة ومــشــاركــة
ــالـــت دانــــــة الـــجـــاســـم الـــمـــديـــرة الــعــامــة  قـ
التصاالت الشركات في stc: »مسرورون 
برعاية المنتدى الــذي يعكس التزامنا 
الـــمـــســـتـــمـــر بــــدعــــم تــنــمــيــة الـــشـــبـــاب فــي 
الكويت، وكشركة رائدة في مجال التحول 
الرقمي تدرك stc الدور المهم الذي يلعبه 

الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة 
فــي تنمية االقــتــصــاد الكويتي وتعزيز 
مفهوم االبتكار، ونحرص على المساهمة 
الفعالة بتزويدهم بــالــمــوارد واألدوات 
والفرص التي يحتاجون إليها لتحقيق 

النجاح المستدام«.
ــــالل  وأضــــــــافــــــــت الــــــجــــــاســــــم: »مـــــــــن خـ
ــتـــدى، تــمــكــنــا مــن  ــنـ ــمـ مـــشـــاركـــتـــنـــا فــــي الـ
التواصل مع الشباب الكويتي، والتعرف 
على تجاربهم، وتبادل خبراتنا وآرائنا 
الــــخــــاصــــة، ونـــحـــن مـــلـــتـــزمـــون بــتــمــكــيــن 
الـــشـــبـــاب الــكــويــتــي ومــســاعــدتــهــم على 
تحقيق إمكاناتهم الكاملة، ونتطلع إلى 
مواصلة دعم تنمية الشباب في السنوات 

القادمة«.

مًا من مشعل السبيعي وداود معرفي أحمد النويبت خالل مشاركته في الحلقة النقاشيةفهد العلي مكرَّ

»وربة« يستعد إلطالق مسابقة »قراء وربة« 
ضــــــــمــــــــن ســـــــعـــــــيـــــــه الــــــــــدائــــــــــم 
لـــتـــبـــنـــي الـــــمـــــبـــــادرات الـــنـــوعـــيـــة 
 من رؤيته 

ً
المجتمعية، وانطالقا

االستراتيجية في دعــم عمالئه 
المستمر وتقديم أفضل الخدمات 
لــهــم، تـــم عــقــد شـــراكـــة بــيــن بنك 
ــاد للتعليم  ــة وتــطــبــيــق صــ ــ وربـ
ــتـــرونـــي فــــي مـــقـــر »وربـــــــة«،  ــكـ اإللـ
حيث يستعد البنك بالتعاوِن مع 
تطبيق »صاد« إلطالق المسابقة 
اإللكترونية األولى من نوعها في 
دولة الكويت تحت عنوان »قراء 
وربــة«، والتي سعى من خاللها 
فريقه المختص باعتماد أحدث 
ــيـــب الــتــقــنــيــة فــــي مــجــال  ــالـ األسـ
التعليم اإللــكــتــرونــي إلــى تبني 
مسابقة قرآنية في شهر رمضان 
الــمــبــارك، تهدف إلــى االستفادة 
من أحدث ما توصلت له وسائل 
التقنية الحديثة وأيسرها على 
المشاركين، لتوفير بيئة تقنية 

تنافسية يكون هدفها دعم هدف 
تعليم الـــقـــرآن الــكــريــم بأسلوب 
ــــري مـــــدعـــــوم بـــنـــخـــبـــة مــن  ــــصـ عـ
المحفظين المجازين والمشرفين 
الــتــربــويــيــن المختصين الــذيــن 

سيشرفون على المسابقة.
ويـــســـعـــى »وربـــــــــــة« فـــــي هـــذه 

المسابقة من خالل شراكته مع 
»صـــــاد« لــتــعــزيــز فــكــرة التعليم 
اإللكتروني، والوصول إلى أكبر 
شريحة ممكنة، سواء من عمالء 
البنك الحاليين أو العمالء الجدد 
ممن يرغبون في المشاركة بهذه 
الــمــســابــقــة فـــي شــهــر رمـــضـــان، 

ــفـــريـــق الــمــخــتــص  ــد أشــــــار الـ وقـــ
فـــي الــبــنــك عـــن رؤيـــتـــه وســعــيــه 
لــجــذب شــريــحــة الــشــبــاب لمثل 
هـــذه المسابقات الــتــي سيكون 
لها دور كبير في جذبهم لتعلم 
القراءة الصحيحة للقرآن الكريم 
خصوصا فــي شهر الــقــرآن، من 
خالل االستفادة من التقنية في 
هــــذا الـــمـــجـــال، وإضـــفـــاء القيمة 
الــديــنــيــة عــلــى الــحــيــاة الــرقــمــيــة 
التي أصبحت اليوم تشغل معظم 

أوقات المستخدمين.
وقـــــــــد حـــــــــرص »وربـــــــــــــــة« فـــي 
هـــذه الــمــبــادرة عــلــى جــعــل هــذه 
ــنــــزلــــة تــمــهــيــد  ــمــ ــة بــ ــقــ ــابــ ــمــــســ الــ
لبداية حقبة جديدة في مجال 
تعليم القرآن الكريم وتصحيح 
تـــالوتـــه، ومـــن خـــالل المسابقة 
ســيــتــم تـــوزيـــع ثــالثــيــن جــائــزة 
ــن الــــفــــائــــزيــــن يــتــم  ــيـ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ لـ

إعالنها في شهر رمضان.

»KIB« يقدم خدمة KIBPay للشركات
أعــلــن بــنــك الــكــويــت الــدولــي 
 KIBPay تــوفــيــر خــدمــة )KIB(
ــه مـــــــــن الــــــشــــــركــــــات  ــ ــالئــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ لــ
ومؤسسات القطاع التجاري، 
في إطــار حرصه على وصول 
ــى خــدمــاتــه  جــمــيــع عــمــالئــه إلــ
المصرفية الرقمية التي تلبي 
احــتــيــاجــاتــهــم بــأســلــوب أكــثــر 
أمـــانـــا وســـهـــولـــة، حــيــث يمكن 
لــعــمــالء الــبــنــك مـــن الــشــركــات 
اآلن االســـتـــفـــادة مـــن الــخــدمــة 
لتحصيل األموال من شركائهم 
بخطوات سهلة وبسيطة، من 
خــــالل اســـتـــالم الــمــبــالــغ خــالل 
دقائق، إمــا عن طريق تطبيق 
 ،KIB Mobile الهواتف الذكية
أو عــبــر مــشــاركــة رابــــط الــدفــع 
بالبريد اإللكتروني، الواتساب، 
أو غيرها من التطبيقات التي 

تدعم الخدمة.
بهذه المناسبة، قال المدير 

الـــــعـــــام لــــــــــــإلدارة الـــمـــصـــرفـــيـــة 
ــام  الــــتــــجــــاريــــة فــــــي KIB هـــشـ
ــبـــاركـــي: »نـــحـــن مــلــتــزمــون  الـــمـ
بــتــقــديــم أفـــضـــل مـــســـتـــوى مــن 
الــحــلــول، والــخــدمــات الرقمية 
ــيــــوم يــأتــي  لــكــل عــمــالئــنــا، والــ

الــتــركــيــز عــلــى أهــمــيــة وصـــول 
عمالئنا في القطاع التجاري، 
مــن شــركــات ومــؤســســات، إلى 
خــدمــة KIBPay بــأســلــوب آمــن 
ومرن، بما يلبي احتياجاتهم 
ــواكـــب تــطــلــعــات شــركــائــهــم  ويـ

وقاعدة عمالئهم«.
وأضـــاف المباركي: »ســوف 
تسهم خدمة KIBPay بتوفير 
ة لعمالئنا  الــســرعــة والـــكـــفـــاء
مـــــــن الـــــــشـــــــركـــــــات، مـــــــن خـــــالل 

تــوفــيــر وقــتــهــم وجـــهـــدهـــم في 
اســتــالم أمــوالــهــم، وتــأتــي هذه 
الـــخـــطـــوة اســـتـــكـــمـــاال لــجــهــود 
KIB الـــتـــي تـــركـــز عــلــى إطـــالق 
أحـــدث المنتجات والــخــدمــات 
التي تواكب التطور المستمر 
فــي عــالــم الــحــلــول المصرفية 

المبتكرة«.
 »KIB« تجدر اإلشارة إلى أن
ــل ســـعـــيـــه إلــــــــى كــســب  ـــ ـــــواصـ يـ
ــه، بــشــكــل  ــمــــالئــ ثـــقـــة ووالء عــ
ــام، وعــمــالئــه مـــن الــشــركــات  ــ عـ
بـــــــوجـــــــه خـــــــــــــاص، مــــــــن خـــــالل 
تــحــقــيــق طــمــوحــاتــهــم وتلبية 
احتياجاتهم المصرفية عبر 
تــوفــيــر كــل الــمــزايــا الحصرية 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ الــــــتــــــي تـــــنـــــاســـــب أعـ
إضــافــة إلـــى ابــتــكــار الــحــمــالت 
الـــتـــســـويـــقـــيـــة والــــتــــرويــــجــــيــــة 
ــق  ــقـ ــحـ ــة الـــــــتـــــــي تـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ

تطلعاتهم.

هشام المباركي

جانب من توقيع الشراكة بين »وربة« و»صاد«
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المطيري يسلم جوائز مهرجان »أيام المسرح« 
في يوم الشباب الكويتي

»فانتين تحتضر« تحظى بنصيب األسد وتقتنص 6 جوائز

سدل الستار على الدورة 
ُ
أ

الـ 14 من مهرجان أيام 
المسرح للشباب، بفوز 

مسرحية »فانتين تحتضر« 
بجائزة أفضل عرض متكامل، 

بحضور وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن المطيري، الذي 

سلم الجوائز، فيما أعلنت 
الجائزة شخصية المهرجان 

»سندريال الشاشة الخليجية« 
سعاد عبدالله.

اخــتــتــمــت فـــعـــالـــيـــات مــهــرجــان 
أيــام المسرح للشباب فــي دورتــه 
الـ14، أمس األول، على مسرح حمد 
الرجيب، وتم إعالن الجوائز للفرق 
ــفـــائـــزة بــحــضــور وزيـــــر اإلعــــالم  الـ
ــة لــشــؤون  والـــثـــقـــافـــة وزيـــــر الــــدولــ
الــشــبــاب عــبــدالــرحــمــن الــمــطــيــري، 
الـــذي ألــقــى كلمة أثــنــى فيها على 

 دعمهم.
ً
جهود الشباب، مؤكدا

ــكـــن الـــلـــيـــلـــة عـــــاديـــــة، بــل  ــم تـ ــ ــ ول
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، بـــحـــضـــور وتــكــريــم 
شــخــصــيــة الــمــهــرجــان »ســنــدريــال 
الشاشة الخليجية« سعاد عبدالله، 
التي أعلنت جائزة أفضل عرض 
متكامل، وهــو مسرحية »فانتين 

تحتضر«.
وبــهــذه المناسبة، قــال الــوزيــر 
ــذا الــمــهــرجــان  ــ الـــمـــطـــيـــري: »إن هـ
يـــعـــتـــبـــر أحــــــــد أهــــــــم الـــفـــعـــالـــيـــات 
الشبابية الفنية والثقافية التي 
تحظى بأهمية، لما لها مــن دور 
وأثر على الحركة الفنية الكويتية، 
وتبرز القدرات الفنية للمشاركين 
مـــن الــشــبــاب، وتــصــقــل مــواهــبــهــم 
المسرحية، وتقدمهم إلى الساحة 

الفنية«.
وذكــــر أنـــه تــم تــكــريــم الــفــائــزيــن 
مع احتفال الكويت بيوم الشباب 
ــادف 13  ــ ــــصــ الــــكــــويــــتــــي، الـــــــــذي يــ
 أنهم ثروة الكويت، 

ً
مارس، مبينا

 
ً
ــاقــة دائــمــا وأن هيئة الــشــبــاب ســبَّ
بدعم ورعاية الشباب، واحتضان 
طاقاتهم، وتمكينهم على جميع 
األصــــعــــدة، إلطـــــالق إمــكــانــيــاتــهــم 
 أن المهرجان 

ً
وإبداعاتهم، مضيفا

شهد مشاركة متميزة من مختلف 
الفرق المسرحية، ما يثبت إبداع 
الــشــبــاب الــكــويــتــي وتــمــيــزهــم في 

المسرح.
وتـــم تــكــريــم الــفــائــزيــن والــفــرق 
المشاركة وأعضاء لجنة التحكيم 
مــن ِقــبــل راعـــي الــمــهــرجــان الــوزيــر 
عــبــدالــرحــمــن الــمــطــيــري، والــمــديــر 
ــة لــلــشــبــاب  ــامـ ــعـ ــام لــلــهــيــئــة الـ ــعــ الــ
بـــالـــتـــكـــلـــيـــف مـــشـــعـــل الـــســـبـــيـــعـــي، 
ــــس الــــمــــهــــرجــــان د. مــحــمــد  ــيـ ــ ورئـ
الـــمـــزعـــل، وشــخــصــيــة الــمــهــرجــان 

الفنانة سعاد عبدالله.
وكــــــانــــــت 5 فــــــــرق مـــســـرحـــيـــة 
تنافست على الــجــوائــز، وفــازت 

فرقة المسرح الشعبي بنصيب 
األســد، حيث نالت 6 جوائز عن 
مسرحية »فانتين تحتضر«، هي: 
جـــائـــزة أفــضــل عــــرض مــســرحــي 
متكامل، وجــائــزة أفضل مخرج 
لداود أشكناني، وجائزة أفضل 
ممثلة دور أول وحصلت عليها 
ــائــــزة أفــضــل  ــمــــر، وجــ إدمـــــا األســ
ممثلة دور ثاٍن لسلمى شريف، 
وأفــضــل ممثل دور ثــاٍن ليحيى 
الـــــــحـــــــراصـــــــي، وأفـــــــضـــــــل أزيـــــــــاء 

مسرحية لخالد الشطي.
ــز الـــثـــانـــي  ــركــ ــمــ ــي الــ ــ وجــــــــاء فـ
مسرحية »صورة عائلية«، لشركة 
ترند برودكشن، التي حصدت 5 
جوائز، هي: جائزة أفضل ممثل 
دور أول لمحمد الكليبي، وأفضل 
نــــص مـــســـرحـــي لـــمـــريـــم نــصــيــر، 
وأفضل مؤثرات موسيقية لبدر 
الــشــعــيــبــي، كـــمـــا حــصــلــت عــلــى 
أفضل إضاءة مسرحية لعبدالله 
ــاج  ــيــ ــاكــ الــــــنــــــصــــــار، وأفـــــــضـــــــل مــ

مسرحي لعبدالعزيز الجريب.
ونــالــت فــرقــة المعهد العالي 
ــزة  ــائــ لـــلـــفـــنـــون الــــمــــســــرحــــيــــة جــ
واحـــــــــــدة، مـــــن خــــــالل مــســرحــيــة 
ــرات«، الـــتـــي حـــــازت جــائــزة  ــ ــغـ ــ »ثـ
أفــضــل ديــكــور مــســرحــي للفنان 
ــا خـــرجـــت  ــمـ ــيـ ــد. فـ ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ فــــهــــد الـ
ــة  ــة »عـــــــــيـــــــــن«، لــــشــــركــ ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــسـ ــ مـ
الــــســــالم، مـــن الــمــنــافــســة خــالــيــة 
الــوفــاض. ورأت لجنة التحكيم 
تكريم المسرحية الخامسة في 

المنافسة )الصعاليك(، من خالل 
منح شهادة تقدير لمخرجتها 
 بتمكين 

ً
هــيــا الــســعــيــد، إيـــمـــانـــا

 لــجــهــدهــا في 
ً
ــرأة، وتـــقـــديـــرا ــمــ الــ

قـــيـــادة الــمــســرح وفـــريـــق الــعــمــل 
باقتدار. كما حصل الفنان أحمد 
الــرشــيــدي عــلــى شــهــادة تــقــديــر، 

لدوره في مسرحية »ثغرات«.

لجنة التحكيم

أعلنت لجنة التحكيم، برئاسة 
د. خـــالـــد رمــــضــــان، تــوصــيــاتــهــا 
بــــــــــضــــــــــرورة عــــــمــــــل الــــــــعــــــــروض 
ــقــــدم  ــات تــ ــبــ ــيــ ــتــ ــكــ الـــــمـــــشـــــاركـــــة لــ
معلومات واضحة عن العناصر 
المشاركة، ودور كــل عنصر في 
الـــعـــرض. كــمــا أوصــــت بــضــرورة 
االهتمام بسالمة اللغة العربية؛ 
ــال  ــ ــمـ ــ ــــي األعـ ، فــ

ً
ــة ونـــــطـــــقـــــا ــابــ ــتــ كــ

ــراط في  الــمــشــاركــة، مــع عــدم اإلفــ
استخدام مؤثر الدخان من دون 
مناسبة في العروض، ما يؤذي 
 أصحاب 

ً
المتفرجين، خصوصا

الــمــشــاكــل الــصــحــيــة فــي الــجــهــاز 
التنفسي.

ولــمــســت الــلــجــنــة فـــي عملها 
العديد من اإليجابيات في هذه 
الدورة والتي تمنت استمرارها، 
وهي اإلقبال الجماهيري الكثيف 
ــل الـــــشـــــبـــــاب، لـــمـــتـــابـــعـــة  ــ ــبـ ــ ــن ِقـ ــ مــ
الـــعـــروض، وُحــســن التنظيم في 
صالة العروض، وااللتزام الدقيق 

بمواعيد بدء العروض ومدتها 
الزمنية.

حفاوة شديدة

اســـتـــقـــبـــل جـــمـــهـــور الـــمـــهـــرجـــان 
الــفــنــانــة ســـعـــاد عــبــدالــلــه بــحــفــاوة 
ــــف جــمــيــع مــن  ــدة، حـــيـــث وقــ ــ ــديـ ــ شـ
فـــي الــمــســرح تــحــيــة لــهــا، واســتــمــر 
التصفيق إلـــى الــحــد الـــذي جعلها 
عاجزة عن الرد، واختنقتها العبرات، 
لما القته من ُحب وتقدير واستقبال 

مبهر.
وقـــــالـــــت عـــبـــدالـــلـــه فـــــي كــلــمــات 
ـــر بـــه عن  قــصــيــرة: »ال أجــــد مـــا أعـــبِّ
كل هذا الحب والحماس والتقدير. 
ــل الــشــكــر  ــ ــلــــمــــات. كـ تـــخـــونـــنـــي الــــكــ
واالمتنان لكم على هذه الحميمية 
والوفاء، والشكر موصول وخاص 
لوزير الشباب عبدالرحمن المطيري، 
وكل من ساند الشباب في تحقيق 
أحــــالمــــهــــم وطـــمـــوحـــاتـــهـــم، ألنــهــم 

مستقبل الفن في الكويت«.
ــر أن الـــمـــطـــيـــري  ــذكــ ــالــ جــــديــــر بــ
 
ً
والسبيعي والــمــزعــل قــدمــوا درعــا

ماسية لسعاد عبدالله، قبل إعالن 
جوائز المهرجان، كما تم عرض فيلم 
قصير يتضمن شهادات كبار نجوم 
الدراما الكويتية وتبريكاتهم لزميلة 
ــدرب ســـعـــاد عــبــدالــلــه عــلــى هــذا  ــ ــ الـ
التكريم، وهم الفنانون: سعد الفرج، 
ومريم الصالح، ومحمد المنصور، 
وعبدالعزيز المسلم، وطارق العلي.

عزة إبراهيم

 ال أجد ما أعّبر 
به عن كل هذا 

الحب والتقدير
سعاد عبدالله

شهادة تقدير 
للمخرجة هيا السعيد 

كامرأة كويتية قائدة

»القرين الثقافي« يكرم الفائزين في معرض الشباب التشكيلي 
● فضة المعيلي

أعلن المجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، أسماء الفائزين 
ــاب الــتــشــكــيــلــي،  ــبـ بـــمـــعـــرض الـــشـ
الـــمـــقـــام ضــمــن مـــهـــرجـــان الــقــريــن 

الثقافي في دورته الـ 28.
وبـــعـــد جــولــتــه فـــي الــمــعــرض، 
قال األمين العام المساعد لقطاع 
الـــفـــنـــون فـــي الــمــجــلــس الــوطــنــي، 
 
ً
ــيـــد جــــدا ــعـ ــل: »سـ ــ ــزامــ ــ ــ ــد ال ــاعـ مـــسـ

ــــدى فــعــالــيــات  بــــوجــــودي فــــي إحــ
مـــــهـــــرجـــــان الـــــقـــــريـــــن الــــثــــقــــافــــي، 
والــمــعــرض التشكيلي للشباب، 
ــوائـــز  ــر جـ ــشـ ــيـــث خـــصـــصـــنـــا عـ حـ
للفائزين، بوجود لجنة تحكيمية 
مــخــتــارة مـــن )الــوطــنــي للثقافة( 
ــرز هــــــذه الـــلـــوحـــات  ــفــ بـــعـــنـــايـــة، لــ
الشبابية والمشاركات، واختيار 
الـــفـــائـــزيـــن عـــبـــر مــعــايــيــر مــعــيــنــة 
لألفضلية في اللوحات، وفق رؤية 

لجنة التحكيم«. 
وتـــــابـــــع: »أنـــــــا ســـعـــيـــد بـــرؤيـــة 
مـــهـــا  ، قـــدَّ

ً
ــــات جـــمـــيـــلـــة جـــــــــدا ــــوحـ لـ

ــار مــتــنــوعــة،  ــكـ ــأفـ الـــمـــشـــاركـــون بـ
 
ً
 رائعا

ً
والحظت أن هناك تأصيال

من بعض الفنانين للفن والهوية 
والــتــراث الــكــويــتــي. هــنــاك مالمح 
واضحة في فنونهم، واستخدموا 
 مــعــيــنــة بـــوضـــوح. 

ً
ــا ــ ــوانـ ــ فــيــهــا ألـ

أتـــمـــنـــى لــلــفــنــانــيــن الــمــشــاركــيــن 
. بعضهم شــارك 

ً
 بــاهــرا

ً
مستقبال

عدة مرات في معارض، والبعض 
اآلخــــــــــر ألول مــــــــرة يــــــشــــــارك فــي 

المعرض ويفوزون«. 

ه الزامل رسالة للفنانين  ووجَّ
: »يجب أال يكون 

ً
الشباب، قــائــال

عملك وفنك داخل بيتك أو داخل 
ــــى الــــخــــارج،  ــرج إلـ ــ مــحــيــطــك، اخــ
واجعل الناس والجمهور يرون 
فــنــك وإبـــداعـــك، حــتــى تــصــل إلــى 
ــراف، فــتــبــدع أكثر  ــتـ مــرحــلــة االحـ
ــــذوك مـــن هم  وأكـــثـــر، ويـــحـــذو حـ
ــبــــروك لــلــفــائــزيــن  ــــف مــ بــــعــــدك. ألـ

والمشاركين«. 
ومـــن ثــم تــولــى الـــزامـــل تكريم 
الفائزين بالجوائز، وهــم: زينب 
الــصــايــغ، وعــبــدالــلــه الــرشــيــدي، 
وأسماء الصواغ، وأحمد القالف، 
وســــــارة شـــيـــر، وصـــفـــا الــــعــــرادة، 
ونورة مشعان، وشيماء العازمي، 

وهاجر مزيد، ويوسف خاجة.
مـــن جــانــبــهــا، قــالــت مــســؤولــة 
الـــمـــرســـم الـــُحـــر ســـــارة خــلــف إن 

مــــعــــرض الــــشــــبــــاب الــتــشــكــيــلــي 
تــظــاهــره فــنــيــة تشكيلية مهمة 
تجسد صـــدق الــــدور التشكيلي 
الــذي يتطلع »الــوطــنــي للثقافة« 
ــى مـــواصـــلـــة دعـــمـــه ورعـــايـــتـــه،  إلــ
وتـــشـــجـــيـــع الـــفـــنـــانـــيـــن الـــشـــبـــاب 
الـــمـــبـــدعـــيـــن مــــن أبــــنــــاء الــــوطــــن، 

وفـــتـــح الــســبــل أمــامــهــم لـــدورهـــم 
في الحركة التشكيلية بالكويت، 
فــهــو يــرصــد حــركــة ومـــدى تقدم 
ــشــــف عــن  ــكــ مـــــجـــــاالت الـــــفـــــن، والــ
المواهب الكامنة لدى الفنانين 
 يــعــكــس 

ً
الـــمـــشـــاركـــيـــن، وأيـــــضـــــا

مختلف االتجاهات، واألساليب 

الــفــنــيــة الــتــي تــطــرأ عــلــى ســاحــة 
اإلبداع التشكيلي. 

ــــزة الــشــبــاب  ــائـ ــ وأضـــــافـــــت: »جـ
التشكيلي تمنح مــن ِقــبــل لجنة 
مــوا  التحكيم لــعــشــرة فنانين قــدَّ
 
ً
أعــمــااًل فنية مميزة تقام سنويا
خــالل مــهــرجــان الــقــريــن الثقافي. 
في هذا العام شارك في المعرض 
 وفنانة بأعمال تنوعت 

ً
27 فنانا

ــن مــــــدارس تــشــكــيــلــيــة مختلفة  مـ
بأساليب ورؤى متنوعة«.

»الـــــــجـــــــريـــــــدة« الــــتــــقــــت بــعــض 
ــانــــت الـــبـــدايـــة مــع  ــائـــزيـــن، وكــ ــفـ الـ
الــفــنــان عبدالله الــرشــيــدي، الــذي 
قـــــال إنـــهـــا لــيــســت أول مــشــاركــة 
فنية له، حيث شارك في معارض 
سابقة، منها بالجمعية الكويتية 
 شارك 

ً
للفنون التشكيلية، وأيضا

في مهرجان القرين الماضي. 
ــــرة  ــــت إلـــــــــى أنـــــــــه ألول مـ ــفــ ــ ــ ول
يستخدم أسلوب »المكس ميديا«، 
وذلــــك فـــي عــمــلــه الــفــائــز بــعــنــوان 

»مواجهة«.
مــن جــانــبــهــا، شــاركــت الفنانة 
ــرادة بـــلـــوحـــة بــعــنــوان  ــ ــعـ ــ صـــفـــا الـ
»السيدة قهوة«، ورسمتها بألوان 
زيتية، وفي لوحة ثانية بعنوان 
»Mix culture« استخدمت أسلوب 

»المكس ميديا«.
ولفتت الــعــرادة إلــى أنها ألول 
مرة تشارك في معارض بالكويت 
ــهـــذه الــمــســابــقــة، مــبــيــنــة أنــهــا  وبـ
شـــاركـــت فـــي مـــعـــارض خــارجــيــة، 
 في الواليات المتحدة 

ً
خصوصا

األميركية وبريطانيا.

الزامل مع الفائزين بالجوائز

من األعمال المعروضة

اتفاقية رعاية لوجستية بين »لوياك« و»وّياك«
ــادرة هــــي األولـــــــى من  ــبــ فــــي مــ
نــوعــهــا لــشــركــة كويتية ناشئة، 
وقـــعـــت شـــركـــة ويــــــاك لــلــتــنــقــالت 
وخدمة الليموزين اتفاقية تعاون 
مع مؤسسة لوياك، بهدف تقديم 
ــواع الــدعــم اللوجستي  ــ شــتــى أنـ
ألنشطة »لـــويـــاك« ومؤسساتها 

التابعة. 
وستساهم االتفاقية في إنجاز 
برامج »لوياك« الريادية بمرونة 
أكبر، بما يجسد مساعي الطرفين 
لخدمة المجتمع الكويتي بشكل 
أفضل، وتحقيق أهــداف التنمية 

المستدامة.
وفي تصريحها، أعربت رئيسة 
مجلس إدارة »لوياك« والعضوة 
المنتدبة ألكاديمية »البا« فارعة 
السقاف عن سعادتها باالتفاقية، 
تيح لمؤسسة لوياك 

ُ
قائلة: »لقد أ

االســـتـــفـــادة مـــن خـــدمـــات شــركــة 
ــــن مــنــاســبــة،  ــر مـ ــثــ ــــي أكــ ويـــــــاك فـ
وكانت بالفعل خدمات استثنائية 
مميزة، مــا دفعنا للتواصل مع 
إدارة الــشــركــة لــتــوقــيــع اتفاقية 
ســنــويــة تــشــمــل تــأمــيــن خــدمــات 
النقل والتوصيل لشتى برامجنا 
التنموية الهادفة، والتي تستجيب 

لحاجات المجتمع وتطلعاته«.
وتــابــعــت: »فوجئنا باهتمام 
الـــــقـــــائـــــمـــــيـــــن عــــــلــــــى الــــــشــــــركــــــة، 
ــم بـــتـــبـــنـــي مــخــتــلــف  ــهـ ــبـ ــيـ وتـــرحـ
الخدمات اللوجستية المتعلقة 
بـ )لوياك( ومؤسساتها التابعة، 
ــم عــلــى  ــ ــهـ ــ ــــرصـ مـــــــن مــــنــــطــــلــــق حـ
دورهــــــــم الـــتـــنـــمـــوي، وتــمــســكــهــم 

بمسؤوليتهم المجتمعية. ورغم 
حداثة الشركة والقائمين عليها 
مــن الــشــبــاب، غير أن مبادرتهم 
 تترجم 

ً
لدعم )لــويــاك( لوجستيا

أصالة قيمهم، وعمق مبادئهم، 
ووعيهم، ما يجدد لدينا بــوادر 

األمل والتفاؤل«. 
وأضافت السقاف: »ال يسعني 
ـــر عـــن عــمــيــق شــكــري  إال أن أعـــبِّ
وامــتــنــانــي لــشــركــة ويــــــاك، الــتــي 
أثبتت ريــادتــهــا كشركة حديثة 
ــــي تـــبـــنـــي مــفــهــوم  الـــتـــأســـيـــس فـ
المسؤولية المجتمعية، وتطبيقه 
عـــلـــى أرض الـــــواقـــــع، ولـــعـــل في 
ل عــلــيــهــا في  ــــك ســابــقــة ُيــــعــــوَّ ذلـ

مجتمعنا«.
ــن جـــهـــتـــه، أشــــــــاد الـــشـــريـــك  ــ مـ
ــــاك، خالد  اإلداري فــي شــركــة ويـ
: »نفتخر 

ً
العمر، باالتفاقية، قائال

ــهــــذا الــــتــــعــــاون، الــــذي  ــتـــز بــ ونـــعـ
يهدف إلى دعم الشباب، وتعزيز 
مــهــاراتــهــم. مــن دواعــــي ســرورنــا 
 من مسار 

ً
 بسيطا

ً
أن نكون جزءا

وطـــنـــي طـــامـــح نــحــو بـــنـــاء جيل 
أفضل. سنسعى بكل جهودنا إلى 
توفير التسهيالت الالزمة إلتمام 
المبادرات والمشاريع الحيوية 
التي تنفذها )لوياك( على مستوى 

الكويت«. 
ــي االتــفــاقــيــة  ورأى الـــعـــمـــر فــ
»فــرصــة جــديــة لتحقيق المزيد 
من اإلنجازات، من خالل مساندة 
الشباب الكويتي، واالستجابة 
لــتــطــلــعــاتــهــم، وتــحــفــيــزهــم على 
المبادرة واالبتكار. من األهمية 
بـــمـــكـــان أن نـــســـاهـــم فــــي تــذلــيــل 
العقبات أمام أحالمهم، وأن ندعم 

قدراتهم وطاقاتهم«.

تكريم فريق أفضل عرض متكامل لمسرحية »فانتين تحتضر«

خالل توقيع االتفاقية

29 فنانة يشاركن بمعرض »المحترف النسائي في الكويت«
● فضة المعيلي

أقامت قاعة بوشهري للفنون 
ــنــــوان »الـــمـــحـــتـــرف  ــعــ  بــ

ً
ــا ــعــــرضــ مــ

النسائي في الكويت«، بمشاركة 
ـــ 29 فـــنـــانـــة،  ــ ، لـ

ً
ــا ــيــ ــنــ  فــ

ً
65 عــــمــــال

بأعمال بأشكال مختلفة، وأحجام 
متباينة، وأساليب فنية متطورة، 
إضافة إلى تقديم أعمال من البيئة 
الـــكـــويـــتـــيـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، ويــســتــمــر 

المعرض حتى عيد الفطر.
وفــــي كــلــمــة لــقــاعــة بــوشــهــري، 
قالت: »عندما تقدم قاعة بوشهري 
للفنون هذا المهرجان للمحترف 
النسائي التشكيلي لكوكبة من 
الفنانات الكويتيات والمقيمات 
عـــلـــى أرضــــهــــا الـــطـــيـــبـــة، احـــتـــفـــااًل 

بــالــذكــرى الــســنــويــة لــيــوم الــمــرأة 
 
ً
العالمي، فإنها بذلك تقدم اعترافا

 لدور المرأة الفاعل، الذي 
ً
وتقديرا

ال يمكن إغفاله لقيمتها المؤثرة 
في المجتمع وتنميته«. 

ــام  ــد عـ ــعـ  بـ
ً
وأضــــــافــــــت: »عـــــامـــــا

ــمــــعــــرض كــفــرصــة  نـــنـــظـــم هــــــذا الــ
للتالقي مع اآلخر، والتحاور معه، 
واالطـــــالع عــلــى تــنــامــي الــطــاقــات 
الفنية واالتــجــاهــات واألســالــيــب 
والــتــقــنــيــات الــمــخــتــلــفــة. فــنــانــات 
تنامت قدراتهن مع األيام، منهن 
من انخرطت في دراسة أكاديمية 
مـــن جــامــعــات ومــعــاهــد وكــلــيــات 
فــنــيــة مــتــخــصــصــة، ومـــنـــهـــن مــن 
عشقت الرسم والتلوين، واعتمدت 
على موهبتها ودعمها بــدورات 

تـــشـــكـــيـــلـــيـــة هــــنــــا وهـــــــنـــــــاك. هــــذا 
المعرض بمنزلة دعــوة مستمرة 
ألجــيــالــنــا الــقــادمــة مـــن الــشــابــات 
الــصــغــيــرات بـــاالطـــالع عــلــى الفن 
والثقافة، وتنمية الذائقة الفنية 

الجمالية«.

ألوان اإلكريليك

»الـــــــجـــــــريـــــــدة« الــــتــــقــــت بــعــض 
المشاركات في المعرض، وكانت 
ــبــــدايــــة مــــع ريــــمــــا الـــطـــوالـــشـــي،  الــ
ر  الــتــي شــاركــت بعمل واحـــد يعبِّ
ــة، مــتــمــنــيــة أن تــعــود  عـــن ســــوريــ
األيــــام الــجــمــيــلــة، الفــتــة إلـــى أنها 

استخدمت ألوان اإلكريليك. 
وقالت الفنانة سهيلة العطية 

ر  إنها شاركت بثالثة أعمال تعبِّ
عــن الــمــرأة، واألمــومــة، واخــتــارت 
 تبين مشاعر المرأة، منها 

ً
ألوانا

اللون الوردي. 
فيما أوضــحــت الفنانة نادية 
عــبــاس أنــهــا شـــاركـــت بلوحتين 
ران عن الفضاء الملون، وكل  تعبِّ
لوحاتها مستوحاة من المدرسة 
ر عن صياغات  التجريدية، وتعبِّ
فنية جــديــدة، حــاولــت توظيفها 
في أعمالها الفنية، مضيفة: »أنا 
 األلوان، ألنها تعطيني 

ً
أحب دائما

ا  الحرية في الرسم والتعبير عمَّ
بداخلي«. 

من جانبها، ذكرت الفنانة لينا 
حجاري أنها شاركت بلوحتين 

بعنوان »فرحة العيد«.

ــارك فـــي الــمــعــرض نــاديــة  ــ وشــ
عــبــاس، ثــريــا الــبــقــصــمــي، فــريــدة 
البقصمي، سهيلة العطية، لينا 
حـــجـــازي، نــســيــبــة الــمــنــيــس، مي 
الــســعــيــد، شيخة ســنــان، ســـوزان 
بشناق، فاطمة العازمي، فاطمة 
ــوع، لــيــلــي  ــ ــطـ ــ ــمـ ــ مــــــــــراد، الــــــــــورد الـ
الغربللي، حنان الغربي، سهير 
هاشم، سامية السيد عمر، منى 
الغربللي، فــتــوح شــمــوه، فاطمة 
ــدة عــــابــــديــــن، د.  ــريــ ــاج، د. فــ ــ ــــحـ الـ
جــمــيــلــة جـــوهـــر، مــــروة الــجــنــدي، 
سهيلة الــنــجــدي، أمــل المطيري، 
ابتسام العصفور، عال األيوبي، 
ماريا أشكناني، د. عبير الكندري، 

ريما الطوالشي.
مجموعة من الفنانات المشاركات

عادل خزام يطلق »قصائد في كف 
اليد« بـ »الفرنسية« قبل »العربية«

صدرت عن دار الرماتان الشهيرة في باريس
ــة  ــمـ ــعـــاصـ صـــــــــدرت فـــــي الـ
الـــفـــرنـــســـيـــة بــــــاريــــــس، قــبــل 
أيــــام، الــمــجــمــوعــة الــشــعــريــة 
الجديدة للشاعر اإلماراتي 
عــــــــــــــادل خــــــــــــــــزام، بـــــعـــــنـــــوان 
»قــصــائــد فــي كــف الــيــد« عن 
دار نشر الرماتان المرموقة 
ــلـــك فـــــي فـــرنـــســـا  ــتـ الــــتــــي تـــمـ
10 مكتبات تحمل  وحــدهــا 
عـــالمـــتـــهـــا الــــتــــجــــاريــــة، مــن 
6 مكتبات في الحي  بينها 
الخامس من باريس، حيث 
 الكتب ذات 

ً
تباع خصوصا

االهــتــمــام الــعــام، بما يشكل 
 
ً
 والفــــتــــا

ً
 جــــــديــــــدا

ً
حــــــضــــــورا

لـــــــــــألدب اإلمــــــــــاراتــــــــــي عـــلـــى 
الصعيد الدولي.

ــا  ــهـ ــمـ ــديـ ــقـ وفـــــــــي صـــــــــدد تـ
لــــــلــــــكــــــتــــــاب، قــــــــالــــــــت الــــــــــــدار 
الفرنسية على ظهر الغالف 
الــــــخــــــارجــــــي: هـــــنـــــاك طـــاقـــة 
شــعــريــة جـــديـــدة نــكــتــشــفــهــا 
في هذه النصوص للشاعر 
العربي عــادل خــزام، البارع 
فــــي تـــولـــيـــد الــــصــــور ودمــــج 
ــهــا 

ّ
ــار وبــث ــكــ الــمــعــانــي واألفــ

ــغــــايــــر يـــؤســـس  ــي أفـــــــق مــ ــ فــ
 كــتــابــة قــصــائــد الــحــيــاة 

ّ
لــفــن

اليومية لإلنسان الحديث، 
ــه الــــتــــي  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ويــــــــطــــــــرح أسـ
تتشكل مــن تــغــّيــر الــهــويــات 
وتــداخــل الــحــدود الثقافية 

والجمالية.
يــتــكــون الــكــتــاب مــن نحو 
230 قصيدة قصيرة بحجم 
 الـــيـــد، وتــتــكــون جــمــيــع 

ّ
كــــف

عناوين القصائد من كلمة 
ــــط كـــتـــأســـيـــس  ــقـ ــ واحـــــــــــــدة فـ
إليقاع الكتاب والنصوص 
الـــــــتـــــــي اخــــــــتــــــــار خـــــــــــــزام أن 
»الفرنسية«،  ينشرها أواًل بـ
إذ لــم يــســبــق لــه أن نــشــرهــا 

.
ً
عربيا

ــة  ــمــ ــرجــ ــــــــى تــ
ّ
ــا تــــــــول ــ ــمـ ــ ــيـ ــ فـ

النصوص الكاتب اللبناني 
المقيم فــي بــاريــس، حسين 
قبيسي، الــذي اشتغل على 
تــرجــمــة الــكــثــيــر مـــن الــكــتــب 
اب 

ّ
الى »العربية« لكبار الكت

ــن بــيــنــهــم  ــ الـــفـــرنـــســـيـــيـــن، ومـ
سيلفيا نيف وكــلــود كاهن 
وروجــــــيــــــه غـــــــــــــارودي. كــمــا 

ــتـــاب بــمــجــمــوعــة  ــكـ يــــن الـ
ّ
ــز تــ

كبيرة من الرسوم الداخلية 
للفنانة مــنــال الــخــزام التي 
قــــــامــــــت أيــــــضــــــا بـــتـــصـــمـــيـــم 
ــق  ــبــ لــــــوحــــــة الــــــــغــــــــالف، وســ
لـــهـــذه الــفــنــانــة أن تــعــاونــت 
مــع الشاعر عــادل خــزام في 
تصميم كتاب »شجرة شجر 
العالم«، الذي تم إطالقه في 
إكسبو دبي 2020 بمشاركة 
406 شــــعــــراء دولــــيــــيــــن مــن 

القارات الخمس.
ــاز خـــــــــزام بـــلـــغـــتـــه  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ ويـ
الــشــعــريــة الـــثـــريـــة، وقـــدرتـــه 
على تنويع أساليب الكتابة 
ــلـــة  ــائــــد الـــطـــويـ ــقــــصــ ــيــــن الــ بــ

ــــوص  ــــصـ ــنـ ــ  والـ
ً
جـــــــــــدا

الــقــصــيــرة الــمــكــثــفــة، 
ــــالل  واســـــــتـــــــطـــــــاع خــ
الــســنــوات الــمــاضــيــة 
أن يرّسخ اسمه على 
المستوى العالمي، 
عــبــر الــمــشــاركــة فــي 
نــــــــشــــــــر نــــــصــــــوصــــــه 
بــالــدوريــات األدبــيــة 
العالمية المتعددة 
الــــــــــــــلــــــــــــــغــــــــــــــات، مــــــن 
بـــيـــنـــهـــا الـــصـــيـــنـــيـــة 
واإليــــــــــــطــــــــــــالــــــــــــيــــــــــــة 
واإلســــــــــــبــــــــــــانــــــــــــيــــــــــــة 
واإلنـــــــــكـــــــــلـــــــــيـــــــــزيـــــــــة 
والــــــــــــــهــــــــــــــنــــــــــــــديــــــــــــــة 
والــــــــمــــــــقــــــــدونــــــــيــــــــة، 
وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرت 
لــــــــــــــــه مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
ــة  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ شــــــعــــــريــــــة كـ
بــــــــ »األلــــــمــــــانــــــيــــــة«، 

وتــرجــمــت روايـــتـــه »الــحــيــاة 
بــعــيــن ثــالــثــة« فــي الــواليــات 
الــمــتــحــدة، وتـــم تــرشــيــحــهــا 
لــــــجــــــائــــــزة أدبــــــــيــــــــة هـــــنـــــاك، 
 
ً
ــيــــاره مــنــســقــا ــتــ ــم اخــ كـــمـــا تــ
لحركة الشعر العالمي في 

اإلمارات.
يــنــتــمــي خـــــزام الــــى جــيــل 
ــة فـــي  ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ الــــــحــــــداثــــــة الـ
اإلمـــــــــــــــــــــارات الـــــــــــــذي أســــــس 
لـــــمـــــشـــــروعـــــه فـــــــي تــــجــــديــــد 
الــشــعــر مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، 
 
ً
وقــد أصـــدر نــحــو 18 كتابا

توزعت بين الشعر والرواية 
ــة والــــتــــرجــــمــــات  ــفــ ــلــــســ ــفــ والــ
وبعض الدراسات. ووصف 
الـــشـــاعـــر الـــعـــربـــي أدونـــيـــس 
ــــاري«  ــعـ ــ كـــتـــابـــه »الــــربــــيــــع الـ
بــــــــأنــــــــه الــــــــكــــــــتــــــــاب األكـــــــثـــــــر 
ــن الـــكـــتـــب  ــيــ  بــ

ً
ــارا ــ ــــصـ ــبـ ــ ــتـ ــ اسـ

الشعرية العربية في الربع 
ـــرن الــــحــــادي  ــــقـ ــن ال األول مــ
والــعــشــريــن. كــمــا نـــال خــزام 
جــوائــز عالمية فــي الشعر، 
ــزة »تـــولـــيـــوال«  ــائــ بــيــنــهــا جــ
في إيطاليا وجائزة أفضل 
شاعر دولي لعام 2021 من 
الـــمـــركـــز الــــدولــــي لــلــتــرجــمــة 
ــة  ــ ــريــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ واألبـــــــــــــحـــــــــــــاث الــ

بالصين.

الشاعر عادل خزام

https://www.aljarida.com/article/17731
https://www.aljarida.com/article/17732
https://www.aljarida.com/article/17735
https://www.aljarida.com/article/17738
https://www.aljarida.com/article/17741


دافـــع مستشار األمـــن القومي 
األمــيــركــي، جــيــك ســولــيــفــان، عن 
مــوقــف إدارة الــرئــيــس األمــيــركــي 
جو بايدن، بعد أن اعتبر خبراء 
أن رعــــايــــة الـــصـــيـــن لــلــمــصــالــحــة 
ــل 

ّ
ــــاض تــمــث ــريــ ــ ــيـــن طــــهــــران والــ بـ

صفعة لها.
وقـــال ســولــيــفــان، أمـــس األول، 
إن بالده ليست في وضع يسمح 
لــهــا بــتــولــي دور الـــوســـيـــط بين 
 أن 

ً
الــســعــوديــة وإيــــــران، مــضــيــفــا

جـــهـــود الــصــيــن لــتــعــزيــز خفض 
التصعيد بالمنطقة ال تتعارض 

مع المصالح األميركية.
ــــاف: »مـــن وجــهــة نظرنا،  وأضـ
حتى عندما وضعنا الكثير من 
القوة الدبلوماسية في محاولة 
الـــمـــســـاعـــدة فــــي تـــعـــزيـــز خــفــض 
الــتــصــعــيــد، كــمــا هـــي الـــحـــال مع 
الهدنة في اليمن، فــإن قيام دول 
أخـــــــرى بــــذلــــك، مـــثـــل الـــصـــيـــن، ال 
يـــتـــعـــارض بـــشـــكـــل أســــاســــي مــع 
المصالح األميركية، وبصراحة 

فهي تسير في االتجاه نفسه«.
ــم نـــكـــن فــــي وضـــع  ــ وتـــــابـــــع: »لــ
يــســمــح لــنــا بــــأن نـــكـــون وســيــطــا 
 
ً
بــيــن الـــســـعـــوديـــة وإيــــــــران، نــظــرا
لعالقتنا بهاتين الــدولــتــيــن. لم 
، ولــســنــا فـــي مــثــل هــذا 

ً
ــدا ــ نــكــن أبــ

الموقف اليوم«.
ــلــــى أن  ــان عــ ــفــ ــيــ ــولــ وشـــــــــدد ســ
واشــنــطــن تعتبر الــتــفــاهــم الــذي 
تم التوصل إليه بين الجمهورية 
اإلســالمــيــة والــســعــوديــة بمنزلة 
»تـــطـــور إيـــجـــابـــي«، الفــتــا إلـــى أن 
الرياض تبقي واشنطن على علم 

بتطورات المفاوضات.

عودة الطيران 

وفي خطوة تعزز تقّدم اتفاق 
استئناف العالقات الدبلوماسية 
بين القوتين اإلقليميتين، الذي 
ــة صـــيـــنـــيـــة الــجــمــعــة  ــايــ ــرعــ تـــــم بــ
الــمــاضــيــة، بــهــدف إنــهــاء قطيعة 
ــــوات، أعـــلـــن  ــنــ ــ دامــــــــت نـــحـــو 7 ســ
المتحدث الرسمي باسم منظمة 
الطيران المدني اإليرانية، جعفر 
ــــس، أن الــجــمــهــوريــة  ــو، أمـ ــازرلــ يــ
ــيــــة تــتــجــه إلـــــى تــســيــيــر  اإلســــالمــ
ــن إيـــــــــــران  ــ ــيــ ــ رحـــــــــــــالت جـــــــويـــــــة بــ
والسعودية. ونقلت وكالة تسنيم 

عن المسؤول اإليراني قوله، إنه 
»بــعــد إصـــدار الــتــرخــيــص، سيتم 
 أنــه 

ً
جـــدولـــة الــــرحــــالت«، مــضــيــفــا

»بــعــد دراســـة الــمــوضــوع وإجـــراء 
الــمــراجــعــات الـــضـــروريـــة، سيتم 
ــــح الـــــالزمـــــة  ــاريـ ــ ــــصـ ــتـ ــ إصــــــــــــدار الـ
والرسمية للرحالت بين البلدين«. 
وذكرت وكالة األنباء أن »مراقبة 
موقع بيع التذاكر التابع لشركة 
الــــخــــطــــوط الــــســــعــــوديــــة، تــشــيــر 
إلـــى إمــكــانــيــة شــــراء تــذاكــر لخط 

الرياض - مشهد«. 
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، شــــدد نــائــب 
ــــس لـــجـــنـــة األمـــــــــن الـــقـــومـــي  ــيـ ــ رئـ
والـــــســـــيـــــاســـــة الـــــخـــــارجـــــيـــــة فـــي 
البرلمان، عباس مقتدائي، على 
أن »االتفاق بين إيران والسعودية  
ــنـــي مــــنــــع وقــــــــوع الــــخــــالفــــات  يـــعـ
والــشــرخ بــيــن األمـــة اإلســالمــيــة«، 
ــران  ــ ــهـ ــ ــــي إن طـ ــدائـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ وقـــــــــــال مـ
»أثـــبـــتـــت أنـــهـــا ال تـــحـــّبـــذ الــتــوتــر 
فــي الــشــرق األوســــط والــخــلــيــج«. 
وأضـــاف: »الــيــوم ومــع استئناف 
الـــعـــالقـــات، فــإنــنــا ســنــســتــمــر في 
هــذا الــســيــاق، ونعتقد بــضــرورة 
أن يــســتــفــيــد مــــحــــور الـــمـــقـــاومـــة 

ــدول اإلســالمــيــة مــن الــتــعــاون  والــ
ــــي - الـــســـعـــودي بــأفــضــل  ــرانـ ــ اإليـ

مستوى ممكن«.

ملف اليمن

ب إقليمي ودولي 
ّ
ووسط ترق

لطبيعة الدور الذي يمكن إليران 
أن تمارسه للضغط على جماعة 
»أنصار الله« الحوثية المتمردة 
من أجل التوصل إلى تفاهم مع 
ــراف اليمنية بهدف  ــ بــقــيــة األطـ
إنهاء الحرب الدائرة هناك، عقد 
رئيس المجلس االستراتيجي 
للعالقات الخارجية في إيــران، 
ــاورات مــع  ــ ــشـ ــ ــال خــــــــرازي، مـ ــمـ كـ
ــام لــأمــم  ــعــ ــن الــ ــيــ مـــبـــعـــوث األمــ
ــانــــس  ــــن، هــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــمـــــتـــــحـــــدة لـ

غروندبرغ، في طهران.
ــــث  ــديـ ــ وجـــــــــــــــدد خــــــــــــــــــرازي  حـ
بـــالده عــن أن »إعــــادة الــعــالقــات 
ــهــــران  ــيــــن طــ ــة بــ ــيــ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
والرياض في حد ذاتها ستسهم 

في هدف إنهاء حرب اليمن«.
 المسؤول اإليراني أشار 

ّ
لكن

إلـــى قــلــق طـــهـــران مـــن تــحــّركــات 

اإلمــــــارات، الــعــضــو الــرئــيــســي بـ 
»تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة« الــذي 
تقوده الرياض لدعم الحكومة 
الــيــمــنــيــة، زاعــمــا أنــهــا سيطرت 
 
ً
على جزيرة سقطرى، ومشيرا
إلى دعم أبوظبي لقوات يمنية 
جنوبية انــفــصــالــيــة، رغـــم أنها 
ــة ضــــمــــن الـــتـــحـــالـــف  ــنــــضــــويــ مــ
ر من 

ّ
المناهض للحوثيين. وحذ

أن ذلك يمكن أن يعّرض أمن باب 
المندب والبحر األحمر للخطر.

وشدد خرازي على أنه يجب 
ــتــــرام وحـــــدة أراضــــــي الــيــمــن  احــ
وقـــــــدرة الـــشـــعـــب الــيــمــنــي عــلــى 
حل خالفاته في عملية الحوار 
اليمني ـ اليمني إلحالل السالم 

ل إرادته.
ّ
وإقامة حكومة تمث

ال تعاُرض

فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، كــشــفــت 
صحيفة فرهيختغان األصولية، 
 قطر 

ّ
نقال عن مصادر خاصة، أن

وافقت على إنشاء قناة صرف 
أجنبي لتنفق إيران من خاللها 
ــّمــــدة لــــــدى كـــوريـــا  أمــــــــــوااًل مــــجــ

ــل التكاليف  الــجــنــوبــيــة، وتــحــمُّ
المحتملة لذلك.

وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا 
كانت هذه اآللية فّعالة في جلب 
مــوارد النقد األجنبي إلى إيــران، 
فيمكن عندها اللجوء إليها في 
االتفاقية المنتظرة للعودة إلى 

»االتفاق النووي«. 
ر قــائــد 

ّ
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، حــــــذ

الــــقــــوات الـــبـــحـــريـــة فــــي »الـــحـــرس 
ــوري« اإليـــــرانـــــي، عـــلـــي رضـــا  ــ ــثـ ــ الـ
تنغسيري، من أن بالده ستواصل 
خوض ما ُيعرف بـ »حــرب الظل« 
مع إسرائيل. وقال إن »بعض دول 
الــجــوار جعلت إلسرائيل موطئ 
ــدم فـــيـــهـــا، ويــتــعــيــن عــلــيــهــا أن  ــ قـ
تعلم أن طهران سترد على أدنى 
ــتـــداء«. وأضــــاف أن أي مشكلة  اعـ
تتعّرض لها السفن اإليرانية في 

المنطقة لن تبقى من دون رد.

تهوين التسميم

إلى ذلك، هّون المتحدث باسم 
ــران،  ــ الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فــــي إيــ
مــســعــود ســتــايــشــي، مـــن حـــوادث 

تسميم طــالــبــات الـــمـــدارس التي 
تــصــاعــدت قــبــل أســـبـــوع بــأنــحــاء 
الـــجـــمـــهـــوريـــة اإلســــالمــــيــــة. ورأى 
أنـــه »مـــن األفــضــل الــقــول الشعور 
بــالــتــســمــم«، بـــدل التسميم، ألننا 
لم نحصل حتى اآلن على تقرير 
أو دليل علمي يؤكد وقوع حاالت 

تسمم.
في سياق قريب، كشفت منظمة 
ــة عـــــن قــــيــــام الـــســـلـــطـــات  ــيـ ــقـــوقـ حـ
اإليرانية برفع شكوى ضد صالح 
نيكبخت، محامي عائلة مهسا 
أميني التي أطلقت وفاتها خالل 
احـــتـــجـــازهـــا مــــن قـــبـــل الـــشـــرطـــة، 
بسبب مخالفتها قــواعــد ارتـــداء 
الــــحــــجــــاب، مــــوجــــة احـــتـــجـــاجـــات 
عــــارمــــة فــــي ســبــتــمــبــر الـــمـــاضـــي. 
وذكــــــــــرت الـــمـــنـــظـــمـــة الـــحـــقـــوقـــيـــة 
الــــكــــرديــــة أن الـــســـلـــطـــات اتــهــمــت 

نيكبخت بالدعاية ضد النظام.
ــات  ــطـ ــلـ ــسـ وأمـــــــــــس، أغــــلــــقــــت الـ
 للذهب بمركز كريم 

ً
 شهيرا

ً
سوقا

خــان الشهير وســط طــهــران، ألنه 
استخدم شريط فيديو للدعاية 
ــر فــــيــــه امــــــــــــرأة ال تــــرتــــدي  ــهــ تــــظــ

الحجاب.
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دانـــت الــصــيــن أمـــس »الــطــريــق 
الخاطئ والــخــطــر« الـــذي تسلكه 
الــشــراكــة المبرمة بين الــواليــات 
المتحدة وبريطانيا وأستراليا 
ضمن برنامج الغواصات الهادف 
إلـــــى مـــواجـــهـــة نــــفــــوذ بـــكـــيـــن فــي 

المحيط الهادئ.
هذه الشراكة التي أبرمت أمس 
األول والــمــعــروفــة بــاســم تحالف 
أوكـــوس )AUKUS( ســتــؤدي الى 
استبدال أستراليا أسطولها من 
الــغــواصــات التي تعمل بالديزل 
بجيل جديد من الغواصات التي 
ــنــــووي، والــتــي  تــعــمــل بـــالـــدفـــع الــ
تعتبر أكثر قــدرة على التخفي، 
بهدف موازنة التطور العسكري 
الصيني، والــحــفــاظ على ميزان 
ــقــــود فــي  ــنـــذ عــ الــــقــــوى الـــقـــائـــم مـ

منطقة المحيط الهادئ.

ً
ليست مسلحة نوويا

وأعـــــــلـــــــن زعـــــــمـــــــاء الـــــــواليـــــــات 
المتحدة، وأستراليا، والمملكة 
ــــراء  الــــمــــتــــحــــدة، أمــــــس األول، شـ
الحكومة األسترالية لغواصات 
أميركية هجومية تعمل بالطاقة 

النووية.

والـــتـــقـــى الـــرئـــيـــس األمـــيـــركـــي، 
ــي ســـــان ديــيــغــو،  ــــدن، فــ ــايـ ــ ــو بـ جــ
ــــس الـــــــــــــــــوزراء األســـــتـــــرالـــــي  ــيــ ــ رئــ
أنتوني ألبانيز، ورئيس الوزراء 
البريطاني ريشي سوناك. وأشاد 
الــقــادة بــالــشــراكــة الــثــالثــيــة التي 

بدأت قبل 18 شهرا.
وشــــــــــدد بـــــــايـــــــدن، الــــــــــذي بــــدا 
ـــرات مــع  ــوتـ ــتــ حـــســـاســـا بـــشـــأن الــ
الصين وانتقادها للشراكة، على 
أن الـــغـــواصـــات »تــعــمــل بــالــطــاقــة 
النووية، وليست مسلحة نوويا«، 
ــدأ عــــــــدم انـــتـــشـــار  ــ ــبـ ــ الحـــــــتـــــــرام مـ

األسلحة النووية.
ــدن أنـــــه يــتــوقــع  ــايــ وأضـــــــاف بــ
الــتــحــدث مـــع الــرئــيــس الصيني 
شي جينبينغ قريبا، لكنه رفض 

تحديد موعد لذلك.
ورد بايدن بكلمة »ال« عندما 
ســئــل خـــالل اجــتــمــاع مـــع رئــيــس 
الوزراء البريطاني ريشي سوناك 
في سان دييغو عما إذا كان قلقا 
من أن الصين ستنظر إلى اتفاق 
الـــغـــواصـــات )أوكــــــوس( عــلــى أنــه 

اعتداء.
ــز:  ــيــ ــانــ ــبــ مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال ألــ
»االتــفــاقــيــة تمثل أكــبــر استثمار 
مــــنــــفــــرد فــــــي تــــــاريــــــخ الــــــقــــــدرات 

الدفاعية األســتــرالــيــة«. وأضــاف: 
»كــمــا أنــهــا الــمــرة األولـــى منذ 65 
عــامــا الــتــي تــقــدم فيها الــواليــات 
الــمــتــحــدة تقنية الــدفــع الــنــووي 
ــا لـــــدولـــــة أخـــــــرى،  ــهــ الــــخــــاصــــة بــ

ونشكرها على ذلك«.
أما سوناك فقد وصف أوكوس 
بأنها »أهم شراكة دفاعية متعددة 

األطراف منذ أجيال«.
وفي بيان مشترك قبل اإلعالن 
الــرســمــي، قـــال الــقــادة الــثــالثــة إن 
بلدانهم عملت على مــدى عقود 
مـــن أجـــل »الــحــفــاظ عــلــى الــســالم 
واالستقرار واالزدهار في جميع 
أنحاء العالم«، بما في ذلك منطقة 

المحيطين الهندي والهادئ.
وذكروا في البيان، الذي صدر 
قبل اجتماعهم في سان دييغو، 
»نــؤمــن بــعــالــم يحمي الــحــريــات، 
ويحترم حقوق اإلنسان وسيادة 
القانون واستقالل الدول والنظام 
الــــدولــــي الـــقـــائـــم عــلــى الـــقـــواعـــد«. 
وأضافوا »ستساعدنا الخطوات 
التي سنعلنها اليوم على تعزيز 
هـــــــذه األهــــــــــــداف ذات الــمــنــفــعــة 
المتبادلة خالل العقود المقبلة«.
وقال مستشار البيت األبيض 
لــأمــن الــقــومــي، جــايــك سالفيان، 

فــي مؤتمر صحافي، إن مشروع 
الغواصات يجّسد تعّهد واشنطن 
على المدى الطويل حماية »السلم 
واالســــتــــقــــرار« فـــي مــنــطــقــة آســيــا 

المحيط الهادئ.

سجال 

وسيحصل هذا االستبدال أواًل 
عن طريق شراء غواصات أميركية، 
ثم صنع نوع جديد من الغواصات 
على األراضي األسترالية بتصميم 
مــشــتــرك بــيــن الـــواليـــات المتحدة 

وبريطانيا وأستراليا. 
ــيـــا أن كــانــت  ــتـــرالـ وســـبـــق ألسـ
في طريقها الستبدال أسطولها 
الحالي المتهالك من الغواصات 
الـــعـــامـــلـــة بــــالــــديــــزل بــمــجــمــوعــة 
غـــواصـــات فــرنــســيــة تــقــلــيــديــة في 
إطـــار صفقة بقيمة 66 مــلــيــارات 
دوالر. وأثــــــــــار إعــــــــالن كـــانـــبـــيـــرا 
ــا ســتــتــخــلــى عــن  ــهــ الـــمـــفـــاجـــئ أنــ
ــــوس«  ــ ــاق وتـــدخـــل فـــي »أوكـ ــفــ االتــ
ســجــاال حـــادا جــدا لــم يــدم طويال 
ــلـــدان الـــثـــالثـــة مـــن جــهــة،  ــبـ بــيــن الـ
وحليفتها فرنسا من جهة أخرى. 
ومقارنة بالغواصات من فئة 
»كــولــيــنــز« الــتــي ستتخلى عنها 

أستراليا، فإن تلك الغواصات من 
طــراز »فيرجينيا« أطــول بمّرتين 
ويمكنها حمل 132 شخصا من 

أفراد الطاقم بدال من 48.
وذكــــر مــســؤولــون أســتــرالــيــون 
أن تكلفة االتفاقية ستبلغ نحو 
245 مليار دوالر، وستنفذ على 
مـــــدار الـــعـــقـــود الـــثـــالثـــة الــمــقــبــلــة، 
وســتــخــلــق 20 ألـــف فــرصــة عــمــل، 

حسب أسوشيتد برس.
ــر ســيــســتــغــرق وقــتــا  ــ لــكــن األمــ
طـــويـــال. وقـــــال مـــســـؤول أمــيــركــي 
رفيع المستوى طالبا عدم كشف 
هويته، إن البحرية البريطانية 
ستتلقى السفن من طراز »اس اس 
ان-أوكوس« في أواخر ثالثينيات 
الــقــرن الـــواحـــد والــعــشــريــن، فيما 
سيتعين على أستراليا أن تنتظر 
ــر أربــعــيــنــيــات الــقــرن  ــ حــتــى أواخــ
الـــحـــالـــي. فــــي األثــــنــــاء ســـيـــتـــدّرب 
ــراد  ــ الـــبـــحـــارة والــمــهــنــدســون وأفـ
الطواقم األستراليون مع نظرائهم 
ــيـــن  ــيـ ــانـ ــن والـــبـــريـــطـ ــيــ ــيــ ــركــ ــيــ األمــ

الكتساب الخبرات.

ازدراء للمجتمع الدولي 

ونددت بكين بمبادرة الواليات 

صادق الكنيست اإلسرائيلي، 
أمس، بالقراءة األولى، على 

قانون تقويض املحكمة العليا 
وسحب صالحياتها، فيما 

وصف رئيس الدولة إسحاق 
هرتسوغ، الوضع بـ »الخطير 

للغاية«، محذرا من عواقب 
سياسية واقتصادية وأمنية 
للخطوة التي تسببت بنزول 

اآلالف في تظاهرات على مدار 
10 أسابيع.

كما صادق البرملان الخاضع 
لسيطرة األحزاب اليمينية 

املتشددة على مشروعني 
لقانونني يحول أحدهما دون 

عزل رئيس الوزراء بنيامني 
نتنياهو، وينص اآلخر على 

إلغاء قانون االنفصال في الضفة 
الغربية املحتلة وقطاع غزة.

استبعد »الكرملني« أي 
تسوية سلمية للصراع الدائر 

في أوكرانيا، ما لم تعترف 
»بالحقائق الجديدة« للوضع 

املتمثل في اإلقرار بضم روسيا 
للمناطق األربع التي تسيطر 

عليها بصورة جزئية. 
وقال املتحدث باسم »الكرملني«، 

دميتري بيسكوف: »علينا أن 
نحقق أهدافنا، وهذا ممكن فقط 
بالوسائل العسكرية في الوقت 

الراهن بسبب املوقف الحالي 
لنظام كييف«.

وأكد بيسكوف أن روسيا ال 
تعترف بالوالية القضائية 

للمحكمة الجنائية الدولية، 
التي من املتوقع أن تسعى 

الستصدار أوامر اعتقال بحق 
عدد من الروس بتهمة خطف 

أطفال واستهداف البنية 
التحتية املدنية في أوكرانيا.

سلة أخبار
»الكنيست« يقر »إضعاف 

القضاء« بقراءة أولى

»الكرملين«: سنحقق 
أهدافنا في أوكرانيا بالقوة إيرانيون يحملون نعوشًا بعد عملية تبادل لرفات جنود قتلوا خالل حرب الثمانينيات مع العراق عند معبر شلمجة الحدودي أمس )إرنا(

بايدن وسوناك والبانيزي خالل إعالن االتفاقية في سان دييغو أمس األول )رويترز(

مسّيرة الباتروس 2 التايوانية 
الــــصــــنــــع خــــــــالل عــــرضــــهــــا فــي 

تايشونغ أمس )أ ف ب(

تايوان تكشف عن أول »مسّيرة انتحارية« من صنعها
كشفت تايوان أمس عن أول طائرة مسّيرة متفّجرة من صنعها  تشبه طرازا أميركيا 
مستخدما في أوكرانيا في الحرب ضد  روسيا، وسط ضغوط عسكرية تمارسها الصين 

على الجزيرة.
وعـــرض »مــعــهــد شــونــغ- شـــان الــوطــنــي للعلوم والــتــكــنــولــوجــيــا«، الــتــابــع  للجيش، 
المسّيرة الجديدة، وهي ذخيرة متنقلة تشبه طائرة   »سويتشباليد 300« األميركية التي 

 في النزاع بين بلدهم وروسيا.
ً
يستخدمها الجنود  األوكرانيون حاليا

عة في تايوان  والصغيرة بما يكفي لحملها 
ّ
وأشار المعهد إلى أن هذه الطائرة المصن

ق  في الجو لـ 15 دقيقة. وكشف رئيس قسم األبحاث 
ّ
في حقيبة ظهر، يمكنها أن تحل

حول أنظمة الطيران في  الهيئة العسكرية تشي لي- بين، أن تايوان تعمل أيضا على 
 هجمات 

ّ
تطوير جيل جديد من   »المسّيرات االنتحارية«، بما فيها مسّيرات أكبر لشن

 على مسافات أطول.

المتحدة وبريطانيا وأستراليا 
ــن أن  ــ رت مــ

ّ
ــــت حـــــــــــذ ــانــ ــ هـــــــــذه، وكــ

»أوكــــوس« قــد يـــؤدي إلــى إشعال 
ـــهـــمـــت الــــدول 

ّ
ـــح، وات

ّ
ســـبـــاق تـــســـل

الـــثـــالث بــالــتــســبــب فـــي انــتــكــاســة 
في جهود منع االنتشار النووي.
وقــال الناطق باسم الخارجية 
ــن، فــي  ــيـ ــبـ ــنـ الـــصـــيـــنـــيـــة، وانـــــــغ ويـ
تـــصـــريـــح لــلــصــحــافــيــيــن »يــظــهــر 
البيان المشترك األخــيــر الصادر 
عن الواليات المتحدة وبريطانيا 
وأستراليا أن هــذه الـــدول الثالث 
ــل مــــتــــزايــــد طـــريـــقـــا  ــكـ ــلـــك بـــشـ تـــسـ
خاطئا وخطرا خدمة لمصالحها 
الجيوسياسية فــي ازدراء كامل 

لمخاوف المجتمع الدولي«.
ورغم ذلك قالت وزارة الخارجية 
الصينية أمس إن بكين وواشنطن 
تواصالن االتصاالت الضرورية، 
وذلـــك فــي مــعــرض رد على ســؤال 
ــات مـــتـــوقـــعـــة بــيــن  ــادثــ ــحــ ــول مــ ــ حــ
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 

والرئيس األميركي جو بايدن.
وتابع المتحدث وانــغ ون بين 
في إفـــادة دوريـــة »نعتقد أن قيمة 
االتصال وأهميته تكمن في تعزيز 
التفاهم وإدارة الخالفات وليس 

االتصال من أجل االتصال«.
وتــــنــــظــــر الــــصــــيــــن بـــاســـتـــيـــاء 
خصوصا للتقارب الـــذي بــدأ في 
السنوات الماضية في المنطقة بين 
سلطات تايوان والواليات المتحدة 
الــتــي تــوفــر لــلــجــزيــرة مــنــذ عقود 

دعما عسكريا في مواجهة بكين.
وتــعــتــبــر الــســلــطــة الــشــيــوعــيــة 

الــجــزيــرة مقاطعة تابعة للصين 
ــن إلـــحـــاقـــهـــا بــبــقــيــة  ــم تــتــمــكــن مــ لــ
األراضي منذ انتهاء الحرب األهلية 

الصينية )1949(.
ـــهـــم 

ّ
واألســــــبــــــوع الــــمــــاضــــي، ات

الرئيس الصيني شــي جينبينغ 
الواليات المتحدة بقيادة الجهود 
ـــــجـــــاه »االحـــــــتـــــــواء 

ّ
ــة بـــــات ــيــ ــربــ ــغــ الــ

والتطويق والكبت الكامل للصين«.
ــــى أن  لــكــن واشـــنـــطـــن تــشــيــر إلـ
بــكــيــن تــثــيــر مـــخـــاوف بـــلـــدان في 
منطقة آســيــا والــمــحــيــط الــهــادئ 
عبر تهديداتها بغزو تايوان التي 
تتمتع بحكم ديموقراطي، إضافة 
إلى تشديدها على التهديد الذي 
تمثله كوريا الشمالية المسلحة 

نوويا.

أكبر حشد منذ الحرب 

وأكـــد وزيـــر الــدفــاع األســتــرالــي 
ريــــتــــشــــارد مــــارلــــيــــس، أمــــــــس، أن 
اتفاقية شراء الغواصات »ضرورية 
لـــمـــواجـــهـــة أكـــبـــر حـــشـــد عــســكــري 
تقليدي في المنطقة منذ الحرب 

العالمية الثانية«.
وقــال مارليس إنه بذل جهودا 
دبلوماسية مضنية ألشهر عدة 
قبل إعــالن االتــفــاق، وتضمن ذلك 
إجراء أكثر من 60 مكالمة هاتفية 

مع زعماء المنطقة والعالم.
ــال مـــارلـــيـــس إن حــكــومــتــه  ــ ــ وقـ
تعتزم زيــادة قدراتها العسكرية، 
وإنفاق المزيد على قطاع الدفاع 

في المستقبل.

مــن نــاحــيــتــهــا، اتــهــمــت روســيــا 
أمس الواليات المتحدة وأستراليا 
وبـــريـــطـــانـــيـــا بــتــدبــيــر »مـــواجـــهـــة 
تستمر لــســنــوات« فــي آســيــا عبر 
ــــوس بشأن  إطــالقــهــا تــحــالــف أوكـ
الغواصات النووية، حسب »فرانس 

برس«.
ــة  ــيــ ــارجــ واعـــــتـــــبـــــر وزيـــــــــــر الــــخــ
الروسي، سيرغي الفــروف، أمس، 
أن »العالم األنغلوساكسوني يبني 
تكتالت مثل اوكوس، ويطور البنى 
التحتية لحلف شمال األطلسي في 
آسيا، ويراهن بجدية على مواجهة 

تستمر سنوات طويلة«.

أكبر مناورات 

وأعـــــــلـــــــن مـــــتـــــحـــــدث عـــســـكـــري 
ــلــــبــــيــــنــــي، أمــــــــــس، أن الـــفـــلـــبـــيـــن  فــ
ــات الــمــتــحــدة ستجريان  والــــواليــ
أضــخــم تــدريــبــات عــســكــريــة لهما 
على اإلطــــالق، فــي أبــريــل المقبل، 
بــمــشــاركــة 17600 جــنــدي، والــتــي 
ستكون أول تدريبات بالذخيرة 
الحية فــي البحر، وســط تصاعد 
الــتــوتــرات مــع الصين بشأن بحر 

الصين الجنوبي المتنازع عليه.
ومن المقرر إجراء المناورات في 
5 مقاطعات على األقل، بما في ذلك 
زامباليس وبـــاالوان، وكــل منهما 
يواجه بحر الصين الجنوبي. ويقع 
أحد مواقع التدريبات بالقرب من 
تايوان، حيث تتصاعد التوترات 

مع الصين أيضا.

الصين: توقيع »أوكوس« اتفاقية الغواصات طريق خطرالصين: توقيع »أوكوس« اتفاقية الغواصات طريق خطر

واشنطن: وساطة بكين بين طهران والرياض ال تعارض مصالحنا
عودة وشيكة للرحالت الجوية بين السعودية وإيران... والمبعوث األممي الخاص باليمن يجري مباحثات في طهران

أكد مستشار األمن القومي 
األميركي أن االتفاق بين 
الرياض وطهران برعاية 

صينية ال يتعارض مع مصالح 
بالده في المنطقة التي تشهد 

 لنفوذ بكين، 
ً
 متزايدا

ً
حضورا

فيما تتجه منظمة الطيران 
المدني اإليرانية لتنظيم 
رحالت جوية بين إيران 

والسعودية، كواحدة من ثمار 
اتفاق المصالحة بين القوتين 

اإلقليميتين.

https://www.aljarida.com/article/17769
https://www.aljarida.com/article/17761
https://www.aljarida.com/article/17758
https://www.aljarida.com/article/17755
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● حازم ماهر
أعرب مدرب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي الشباب عيد سابج، 
عــــن ســـعـــادتـــه بــعــد تـــأهـــل فــريــقــه 
لـــــدوري زيــــن الــمــمــتــاز، إثــــر فـــوزه 
على الصليبيخات بهدفين مقابل 
هــدف فــي الــجــولــة الــرابــعــة عشرة 

لمنافسات دوري الدرجة األولى.
وقـــال ســابــج، لـــ »الــجــريــدة«، إن 
ــــى الــــــــدوري الــمــمــتــاز  ــــودة إلـ ــعـ ــ »الـ
ــمـــل مــن   عـ

ً
ــانــــت هــــدفــــا  كــ

ً
ســــريــــعــــا

ــه مـــجـــلـــس اإلدارة وجـــهـــاز  ــلــ أجــ
الكرة والجهازان الفني واإلداري 
والـــاعـــبـــون، وقـــد تــحــقــق لــهــم ما 
أرادوا قبل انتهاء البطولة بخمس 

جوالت«.
وشــدد على أن اإلدارة وجهاز 
الكرة وفرا جميع اإلمكانات الازمة 

 أن الفريق 
ً
للجهاز الفني، مبينا

ــل فـــي مــعــســكــريــن تــدريــبــيــيــن  دخــ
خــارج الكويت، وخــاض خالهما 
 من المباريات، األمر 

ً
 كبيرا

ً
عــددا

الذي كان له مــردود إيجابي على 
المستوى بصفة عامة.

ولفت سابج إلى أنه سيعتمد 
ــن نــــاشــــئــــيــــن فــي  ــيــ ــبــ ــلــــى 4 العــ عــ
الدوري، هم محمد عيد العازمي، 
ومــحــمــد حــمــد الــعــجــمــي، ومنير 
العنزي، وحارس المرمى عبدالله 
 أن الرباعي سيتم 

ً
جابر، موضحا

تــجــهــيــزهــم فــــي الــجــولــتــيــن قــبــل 
األخــيــرة واألخــيــرة مــن منافسات 

كأس زين التنشيطية.
وأعــلــن اســتــمــراره مــع الشباب 
 أنــه 

ً
فـــي الــمــوســم الــمــقــبــل، مــبــيــنــا

عقب نهاية الموسم سيرفع إلى 
جهاز الكرة توصية باالستغناء 
عن خدمات 3 محترفين واالبقاء 
عــلــى اثــنــيــن، مــع تــحــديــد الــمــراكــز 
الــشــاغــرة الــتــي تــحــتــاج إلـــى دعــم 
سواء باعبين أجانب أو محليين.

يــتــطــلــع فــريــق الــكــويــت لــكــرة 
ــيـــق نــتــيــجــة  ــقـ ــدم إلــــــــى تـــحـ ــ ــقــ ــ ــ ال
ايجابية عندما يلتقي في 6.30 
ــيـــره شــبــيــبــة  مــــســــاء الــــيــــوم نـــظـ
الــــــســــــاورة الـــــجـــــزائـــــري، ضــمــن 
منافسات الدور األول لمنافسات 
كـــأس الــمــلــك ســلــمــان »الــبــطــولــة 
العربية لألندية األبطال«، على 
أن تقام مباراة العودة في مدينة 

وهران الجزائرية 21 الجاري.
ويتأهل الفائز فــي مباراتي 
الذهاب واإلياب لمواجهة الفائز 
من واذيبو الموريتاني وشباب 
األردن، على أن ينضم المتأهل 
لــلــمــجــمــوعــة الــــرابــــعــــة، والـــتـــي 
تــضــم شــبــاب ريــاضــي بــلــوزداد 
الــجــزائــري، والــرجــاء الرياضي 

المغربي.
ــانــــي مــن  ــثــ ويـــــقـــــام الــــــــــدور الــ
ــات(، فــي  ــمـــوعـ ــجـ ــمـ الـــبـــطـــولـــة )الـ
يــولــيــو الــمــقــبــل بــمــدن الــطــائــف 

وأبها والباحة السعودية.
ويدرك فريق الكويت، ومدربه 
البحريني علي عاشور، أهمية 
ضربة البداية في بطولة قوية، 
تــضــم أبـــرز الــفــرق الــعــربــيــة، في 
ــام  قــارتــي آســيــا وافــريــقــيــا، وأمـ
مــنــافــس يـــخـــوض الــمــنــافــســات 
في دوري قوي، ويؤدي بصورة 
مــمــيــزة، أهــلــتــه ألن يمثل الــكــرة 

الجزائرية في البطولة.
ــــت نـــظـــيـــره  ــويــ ــ ــكــ ــ وراقـــــــــــــب الــ

الــجــزائــري، مــن خــال مباريات 
سابقة، وهو ما يجعل الصورة 
واضــــــــحــــــــة، لــــــوضــــــع الــــحــــلــــول 
لمواجهة فــريــق يتميز بالقوة 
والسرعة، كما هي عــادة الفرق 

اإلفريقية.
واســتــعــاد األبــيــض عـــددا من 
األوراق الــرابــحــة خـــال الــفــتــرة 
الماضية، السيما هداف الفريق 
الــتــونــســي يــاســيــن الــخــنــيــســي، 
ــــى جــانــب  ــي، إلــ ــكــ ــزنــ وأحــــمــــد الــ
مهدي بالرحمة، وطال الفاضل، 
ــانــــب مــحــمــد  لـــيـــكـــونـــوا إلــــــى جــ
ــرو عــبــدالــفــتــاح،  ــمـ مــــرهــــون، وعـ
ويــــاســــيــــن عــــــامــــــري، ويــــوســــف 
ناصر، وغيرهم، كما تم تسجيل 
حارس الفريق السابق مصعب 
الكندري، لاستفادة من خبراته 

في المباريات القارية.

التمرير السريع

طــــــالــــــب الــــــــمــــــــدرب عـــــاشـــــور 
العــــــبــــــي األبـــــــيـــــــض بــــــضــــــرورة 
الــتــمــريــر الـــســـريـــع، واالعـــتـــمـــاد 
على األطراف لصناعة الفرص، 
أمــــا فـــي االبـــتـــعـــاد عـــن منطقة 
العمق، لتفادي االلتحامات مع 
الضيف الجزائري الذي يتميز 
بها، مشددا على أهمية الكرات 
الــعــرضــيــة الــســريــعــة، عــلــى أمــل 
تحقيق نتيجة ايــجــابــيــة، قبل 

الـــعـــودة إلـــى الــجــزائــز، لخوض 
مباراة اإلياب.

ــدد عـــاشـــور عــلــى أهمية  وشــ
ــي لـــاعـــبـــي  ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ ــم الـ ــيـ ــظـ ــنـ ــتـ الـ
الــكــويــت، خــصــوصــا فــي ألــعــاب 
الــــهــــواء، والـــتـــي كــلــفــت الــفــريــق 
كـــثـــيـــرا فــــي مــــبــــاريــــات الــــــدوري 
الممتاز، السيما مباراتيه مع 

الفحيحيل، والسالمية.
ومــن المقرر أن ترتكز خطة 
ــد يــوســف  ــيـــض عــلــى تـــواجـ األبـ
ــر فــــي الـــمـــقـــدمـــة، يــعــاونــه  نـــاصـ
ياسين عامري، وعموري، ومن 
العمق مهدي بالرحمة، وأحمد 
الظفيري، ومحمد مرهون، وفي 
الـــدفـــاع، فــهــد الــهــاجــري، وبــال 

العيفة، وفهد حمود، ومشاري 
غـــنـــام، والـــحـــارس عــبــدالــرحــمــن 

كميل.

حضور مبكر

فــــي الـــمـــقـــابـــل حـــــرص فــريــق 
ــاورة الـــجـــزائـــري،  ــ ــسـ ــ شــبــيــبــة الـ

عــلــى الــحــضــور قــبــل 4 أيـــام من 
المباراة، لتفادي االرهاق، التي 

خلفته رحلة السفر الطويلة.
ــريــــق  ــفــ ــع مــــــــــدرب الــ ــلــ ــطــ ــتــ ويــ
الجزائري الحسن بالحاجي إلى 
تحقيق نتيجة إيجابية أقلها 
التعادل، لتفادي المفاجآت في 

مباراة العودة.

وال تشهد صفوف الــســاورة 
ــــود اي مــحــتــرفــيــن أجـــانـــب،  وجـ
إذ يعول الفريق على مجموعة 
من الاعبين المحليين، بينهم 

3 يمثلون منتخب المحليين.
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يدخل فريق الكويت لكرة 
القدم في امتحان شبيبة 

الساورة الجزائري مساء اليوم، 
في مستهل مشوار الفريقين 

في كأس الملك سلمان 
»البطولة العربية لألندية 

األبطال«، على أن تقام مباراة 
العودة في مدينة وهران 21 

الجاري.

العبو األبيض أمام تحدٍّ جديد

ضمن منافسات الدور األول لكأس الملك سلمان »البطولة العربية«ضمن منافسات الدور األول لكأس الملك سلمان »البطولة العربية«
أحمد حامد

... و»اليد« يصطدم بالعربي القطري 
في نصف نهائي »الخليجية«

● محمد عبدالعزيز
يــلــتــقــي فـــي الــخــامــســة مـــن مــســاء الـــيـــوم فــريــق 
الكويت لكرة اليد نظيره العربي القطري في نصف 
نــهــائــي الــبــطــولــة الخليجية الــتــاســعــة والثاثين 
لألندية أبطال الكؤوس، وفي السابعة مساء يلعب 
النجمة البحريني مــع الشارقة اإلمــاراتــي ضمن 
ــجــرى الــمــبــاراتــان عــلــى صالة 

ُ
نــفــس الــمــرحــلــة، وت

خليفة الرياضية في المنامة.
ر المجموعة الــثــانــيــة في  وكـــان الــكــويــت تــصــدَّ
 
ً
الـــدور التمهيدي بـــ 4 نــقــاط، يليه الشارقة ثانيا
، والــصــفــا 

ً
بــــ 3 نـــقـــاط، واألهـــلـــي الــبــحــريــنــي ثــالــثــا

، بنقطتين لكل منهما. بينما اعتلى النجمة 
ً
رابعا

البحريني قمة المجموعة األولى بـ 6 نقاط، وجاء 
 
ً
 بـ 4 نقاط، والسالمية ثالثا

ً
العربي القطري ثانيا

 من دون 
ً
بنقطتين، وأهلي ســداب العماني رابعا

رصيد.
ويتطلع فريق الكويت، الذي يتقدم بخطى ثابتة 
نحو معانقة اللقب الخليجي األول في تاريخه، 

لمواصلة عروضه القوية والمحافظة على سلسلة 
 في العبور للمباراة 

ً
انتصاراته في البطولة، طمعا

النهائية عبر بوابة العربي القطري، الذي يسعى 
كذلك إلى التأهل للنهائي، وتحقيق أول ألقابه، في 
مباراة من المتوقع أن تكون صعبة على الفريقين.

ويدرك مدرب الكويت، البرازيلي أوليفيرا، مدى 
صعوبة اللقاء، لذا سيسعى 

ــــى اســـتـــغـــال مـــعـــنـــويـــات العـــبـــيـــه الــمــرتــفــعــة  إلـ
 
ً
وصفوفه شبه المكتملة لتحقيق غايته، مرتكزا

على الدفاع الجيد للمنطقة المصحوب بالهجوم 
الخاطف وتصويبات واختراقات العبي الخطين 

األمامي الخلفي في الهجوم المنظم.
 عــلــى 

ً
وســـيـــخـــوض أولـــيـــفـــيـــرا الـــلـــقـــاء مـــعـــتـــمـــدا

الثاثي: القطري فرانكيس، والكوبي هرنانديز، 
 مهما 

ً
والعب الدائرة البرازيلي فينسيوس، تاركا

حراسة المرمى على عاتق األخوين حسن وعلي 
صفر.

في المقابل، سيسعى مدرب العربي، الكرواتي 
بوريس، إليقاف مفاتيح لعب الكويت.

... والطائرة تواجه 
شباب الحسين

يخوض فريق الكويت للكرة 
الــطــائــرة فــي الثانية عــشــرة من 
ــبــــاراة مــهــمــة مع  ــوم مــ ــيـ ظــهــر الـ
فريق شباب الحسين األردنــي، 
على صــالــة قصر الــريــاضــة في 
ــة عــمــان، في  ــيـ الــعــاصــمــة االردنـ
افـــتـــتـــاح الــــــــدور ربـــــع الــنــهــائــي 
ــى  ــ ــ ــرب اســــيــــا االولـ ــ ــ ــة غـ ــولـ ــطـ ــبـ لـ
 
ً
لألندية للرجال المقامة حاليا

في عّمان.

مباريات اليوم 

وتــقــام الــيــوم ثــاث مباريات 
ضمن المرحلة ذاتها، إذ يلعب 
في الثانية بعد الظهر الشرطة 
ــنــــوب  الـــــقـــــطـــــري مــــــع غــــــــاز الــــجــ
 
ً
الــعــراقــي، وفـــي الــرابــعــة عــصــرا
عــمــان الــعــمــانــي مـــع دار كليب 
البحريني، وفي السادسة مساء 
الــــوحــــدات األردنــــــي مـــع الـــريـــان 

القطري.

»سلة الكويت« إلى الدور الثاني لـ »غرب آسيا«
● جابر الشريفي

تأهل الفريق األول لكرة السلة بنادي الكويت إلى الدور الثاني لبطولة غرب آسيا، 
بفوزه على المنامة البحريني بنتيجة 106-78 في المباراة التي جمعت الفريقين 

أمس األول على صالة االتحاد الكويتي بمجمع الشيخ سعد العبدالله، في إطار 
منافسات المرحلة الخامسة للمجموعة الثانية من البطولة.

وبذلك، رفع »األبيض« رصيده إلى 10 نقاط، مقابل 9 نقاط للمنامة، 
وتأهل مباشرة للدور الثاني دون النظر لنتيجة الجولة األخيرة.

وقد نجح »األبيض« في فرض سيطرته على مجريات اللعب منذ 
الــبــدايــة، وتــقــدم 12 - 5 بتألق األميركي الالن وحمد عــدنــان في 

االختراق والتسجيل بالتزامن مع دفاعه الصلب، لينتهي الربع 
األول لمصلحته 28 - 17.

واستطاع المنامة تقليص الفارق في بدايات الربع 
الثاني إلى 6 نقاط، لكن سرعان ما عاد »األبيض« إلى 
توسيع الفارق، لينهي الربع الثاني بتقدمه 50 - 37. 

وضرب »األبيض« بقوة في الربع الثالث، بالسيطرة 
على الكرات المرتدة أسفل السلة، وتحويلها للهجوم 
المعاكس الــســريــع، لينهي الــربــع الــثــالــث بــفــارق مريح 

.48 - 80
وعكس »األبيض« أفضليته في الربع الرابع، لينهي 

المباراة لمصلحته بنتيجة 106 - 78.
صراع تحت السلة من أجل التسجيل

المغادرة إلى 
وهران السبت

يسابق نادي الكويت الزمن لتوفير 
طائرة خاصة، لنقل الفريق األول لكرة 
الــقــدم، إلـــى الــجــزائــر، لــخــوض مــبــاراة 
االيــــاب أمـــام الـــســـاورة، فــي وهــــران 21 

الجاري.
وقــــــــــــال مــــــصــــــدر فـــــــي الـــــــــنـــــــــادي، لــــ 
»الــجــريــدة«، إن الــرحــلــة الــشــاقــة، التي 
تصل إلــى 7 ســاعــات طــيــران، تتطلب 
رحــلــة طــيــران مــريــحــة، مــشــيــرا إلـــى أن 
المغادرة إلى الجزائر، ســواء بطائرة 
خاصة أو على رحات الطيران األخرى، 
ســـتـــكـــون الـــســـبـــت الـــمـــقـــبـــل، لــيــتــســنــى 

للفريق التجهيز لمواجهة العودة.

أكـــد مــــدرب فــريــق الـــكـــرة بـــنـــادي الــكــويــت، 
الــبــحــريــنــي عــلــي عـــاشـــور، قــــدرة فــريــقــه على 
التعامل مع القوة البدنية التي تتمع بها فرق 
شمال إفريقيا، وذلــك قبل مواجهة الساورة 

الجزائري.
ــال عـــاشـــور، فـــي الــمــؤتــمــر الــصــحــافــي  ــ وقـ
أمــس بمقر اتحاد الكرة، إن فريقه يملك من 
المقومات مــا يؤهله لتجاوز أي فـــوارق مع 
 أن األبـــيـــض درس 

ً
الــفــريــق الــضــيــف، مـــؤكـــدا

الفريق الجزائري بعناية، وسيقدم ما يليق 
بسمعة الكرة الكويتية.

ــا كـــل الـــدعـــم مـــن إدارة  ــدنــ وأضـــــــاف: »وجــ
ــا يــلــيــق بــســمــعــة الـــكـــرة  األبــــيــــض لــتــقــديــم مــ
 أنها تحمل 

ً
الكويتية، في البطولة، خصوصا

ــة العربية،  اســمــا عــزيــزا عــلــى قــلــوب األمـ
والخليج بشكل خاص الملك سلمان«.
من جانبه، شدد قائد فريق نادي 
الــكــويــت فــهــد حــمــود عــلــى جاهزية 
زمائه الاعبين لمواجهة الساورة، 
 إلــى أن نقص المعلومات 

ً
مشيرا

الــحــديــثــة عـــن الــخــصــم لـــم يكن 
عائقا لدراسة الفريق، ومعرفة 

نقاط القوة والضعف.
ووجـــــــــه حـــــمـــــود رســــالــــة 
ــر الــــكــــويــــتــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــاهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ ــلـ ــ لـ

للحضور، مــؤكــدا انــهــم الرقم 
الصعب الـــذي يــعــول عليه نــادي 
الكويت في المباريات الحاسمة.

اعــتــرف مـــدرب فــريــق الـــســـاورة الــجــزائــري مصطفى 
جاليت بأن مهمة فريقه لن تكون سهلة، في مواجهة 
فريق يملك مقومات كثيرة للذهاب فيما أبعد 

من الدور التمهيدي.
وقال جاليت إنه يمتلك المعلومات الكافية 
عــن الــكــويــت، ومــا يملكه مــن أوراق رابــحــة، 
مؤكدا ان طموح الفوز والذهاب ألبعد نقطة 
فــي البطولة العربية، يبقى هــدفــا لفريق 

الساورة.
ولفت إلى أن فريقه ورغم حداثة تكوينه 
»2008«، فــإنــه قـــدم مــســتــويــات الفــتــة في 
الدوري الجزائري، وبات أحد الفرق 
التي تملك شعبية كبيرة من 

جمهور الصحراء.

عاشور: أثق بالالعبين  مواجهة صعبةجاليت: 

علي عاشور مصطفى جاليت

»أزرق يد الشواطئ« يفوز
على الصين في »اآلسيوية«

 على 
ً
 مهما

ً
حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد للشواطئ فـــوزا

نظيره المنتخب الصيني بنتيجة شوطين مقابل شــوط واحــد 
)األول 24-12، والثاني 12-14، والثالث 7-6(، في المباراة التي جمعت 
المنتخبين أمس ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الثانية في 
الدور األول للبطولة اآلسيوية التاسعة لكرة اليد للشواطئ المقامة 

 في جزيرة بالي اإلندونيسية.
ً
حاليا

وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة الرابعة، التي جرت أمس، 
عن فوز منتخبات عمان على إندونيسيا )المضيف(، وفيتنام على 
هونغ كونع بنتيجة واحدة 2-0 )المجموعة الثانية(، كما تغلبت 
السعودية على كــوريــا الجنوبية 2-1، وإيـــران على الفلبين 0-2 

)المجموعة األولى(. 
بــذلــك، حــافــظ منتخب عــمــان على قمة المجموعة الثانية بـــ 8 
 بـ 6 نقاط، فيما تساوى منتخبا 

ً
نقاط، يليه منتخب فيتنام ثانيا

إندونيسيا )الثالث( والكويت )الرابع( بـ 4 نقاط لكل منهما، وتجمد 
رصيد الصين عند نقطتين في المركز الخامس، وهونغ كونغ في 
المركز األخير من دون رصيد. فيما تساوى منتخبا قطر وإيران في 

.
ً
صدارة المجموعة األولى بـ 6 نقاط، وظل الفلبين ثالثا

سابج يقود الشباب في »الممتاز« 

عيد سابج

3 مباريات في كأس زين اليوم
تستأنف اليوم منافسات كأس زين التنشيطية لكرة القدم بإقامة 
3 مباريات في الجولة السادسة للبطولة، حيث يلتقي برقان مع 
القادسية الساعة 5:05 مساء على استاد ثامر، وكاظمة مع السالمية 
في الـ 7:30 على استاد الصداقة والسام، ضمن منافسات المجموعة 
األولى، ويلتقي النصر مع الساحل الساعة 5:05 مساء على استاد 

عبدالله الخليفة، ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وتقام منافسات البطولة، خال فترة توقف النشاط، لتجهيز 
الاعبين االحتياطيين والشباب، خصوصا أن الفرق تفتقد جهود 

العبيها الدوليين والمحترفين. 
ويحتل القادسية قمة المجموعة األولى برصيد 13 نقطة، حيث 
يحتاج إلى نقطة واحدة في مباراته اليوم أمام برقان األخير برصيد 
4 نقاط، من أجل التأهل للدور نصف النهائي، الذي سيقام يوم 23 

الجاري، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.
كما يسعى السالمية الوصيف برصيد 8 نقاط من تحقيق الفوز 
على كاظمة السادس برصيد 5 نقاط، لاقتراب بقوة من التأهل 

للدور نصف النهائي.
أمــا المجموعة الثانية، فمن المتوقع أن تشهد منافسة قوية 
بين الساحل صاحب المركز الثاني وله 9، والنصر الرابع برصيد 
8 نقاط، حيث إن الوصيف يحتاج إلى الفوز فقط من أجل التأهل، 

خصوصا أن المباراة هي األخيرة له في هذه المجموعة.

العربي يشكو ويتوعد 
حكام »الديربي«

ــد مـــســـؤولـــو الـــنـــادي  ــوّعــ تــ
ــاذ قــــــرار ضــد  ــاتـــخـ ــربـــي بـ ــعـ الـ
حــكــام كـــرة الــقــدم المحليين، 
للحفاظ على حــقــوق الــنــادي 
والجماهير وجهد الاعبين، 
وذلك خال شكوى قدمت إلى 
االتــحــاد الكويتي لكرة القدم 
ضد حكام مــبــاراة »الديربي« 
أمـــام الــقــادســيــة، الــتــي أقيمت 
الــجــمــعــة الــمــاضــي فـــي خــتــام 
القسم الثاني من دوري زين 

للدرجة الممتازة. 
ــا  يــذكــر أن الـــمـــبـــاراة أدارهــ
عــلــي الــحــرز كــحــكــم الــســاحــة، 
ــبـــاس غــلــوم  والـــمـــســـاعـــدان عـ
ــمـــد  وأحــــــمــــــد صــــــــــــادق، ومـــحـ
العطار وسالم الشطي حكما 

تقنية الفيديو المساعد.

األبيض في امتحان 
الساورة الجزائري اليوم

استاد نادي الكويت

موعد المباراةموعد المباراة
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ريال مدريد لتجنب »ريمونتادا« ليفربول في دوري األبطال
سيكون ليفربول اإلنكليزي 

 بتقديم مباراة أكثر من 
ً
مطالبا

مثالية، لتحقيق »ريمونتادا« 
شبه مستحيلة عندما يواجه 

ريال مدريد اإلسباني، اليوم، 
في إياب ثمن نهائي دوري 

أبطال أوروبا لكرة القدم.

مباراتا اليوممباراتا اليوم

١١:00١١:00

هازارد يرغب في البقاء بمدريدهازارد يرغب في البقاء بمدريد
أكد المهاجم البلجيكي إدين هازارد أنه يود البقاء 
في صفوف فريقه الحالي ريــال مدريد اإلسباني، 
مستبعدا إمكانية رحيله عن النادي الملكي 

في فترة االنتقاالت الصيفية المقبلة.
وقال هازارد: »أود البقاء هنا، لطالما 
حلمت بهذا النادي، ال أنتظر سوى 
مسألة واحــــدة، هــي أن أكـــون على 
أرض الملعب لكي أبرهن قدرتي 
على لعب كــرة القدم مــرة أخــرى، 
حــتــى لـــو أن الـــنـــاس تــشــكــك في 

ذلك«.

ــال في  ــريـ ــازارد )32 عـــامـــا( إلـــى الـ ــ ووصــــل هــ
 من تشلسي اإلنكليزي مقابل 

ً
يونيو 2019 قادما

115 مليون يورو، إال أنه فشل في فرض نفسه 
أساسيا بسبب اإلصابات المتعددة، وعلى الرغم 
من تعافيه فإنه لم يشارك في مباراة في »ال ليغا« 

منذ 9 سبتمبر الماضي.
وأضاف العب ليل الفرنسي السابق، الذي يمتد 
عقده مع الريال حتى الموسم المقبل، »هناك شيء 
واحــد فقط يمكن أن يخرجني من الــدائــرة التي أنا 

فيها، وهو اللعب«.
وأقر مهاجم منتخب »الشياطين الحمر« بأنه 

يشك فــي »ثقة كــارلــو أنشيلوتي« مـــدرب الــريــال به. 
وقال بهذا الشأن: »مع المدرب، ال نتحدث مع بعضنا 
الــبــعــض لكننا نــحــتــرم بعضنا الــبــعــض. أرى في 

التمارين أنني أستطيع تقديم شيء ما«.
ــا ال أطـــلـــب أن ألـــعـــب 90 دقــيــقــة،  ــ وأردف: »أنـ
ولكن فقط أن أشعر بأني مفيد«، وختم: »بعض 
)زمالئي( يطلبون مني المغادرة )للعب( ألنهم 
يـــرون صفاتي. لكن هــذا ليس خــيــاري. ما 
زلــت مقتنعا بإمكانية 
ــى  ــ تـــقـــديـــم شــــــيء )إلـ

مدريد(«.

البورتا: برشلونة يتعرض لهجمات شرسة
»الهجمات  نــدد رئيس برشلونة، جــوان البــورتــا، أمــس األول بـ
الشرسة« التي يتعرض لها النادي على خلفية القضية المعروفة 
إعالميا »نغريرا«، موضحا أنها تستهدف »تلطيخ« درع المؤسسة 

الكتالونية.
وقـــال البــورتــا فــي إشـــارة واضــحــة إلــى القضية: »االنــتــمــاء إلى 
برشلونة ال يمكن شــراؤه أو بيعه، لكنه ال يتسخ أيضا، ومؤخرا 
كانت هناك بعض الهجمات الشرسة على درعنا الذي ال عالقة له 

بالوقائع«.
وأطلق المسؤول بينما بدا متأثرا بشكل واضــح، هذه الكلمات 
خالل خطاب في حفل خاص ترأسه وحظي بحضور قادة فرق وأقسام 

كرة القدم بالنادي في إحدى قاعات ملعب »سبوتيفي كامب نو«.
وخاطب البورتا الحضور، مطالبا إياهم بالتزام الهدوء، قائال: 
»البعض، بدافع الحسد، يحاولون تقويض سمعتنا بحمالت نفذت 

بسوء نية«. البورتا

موراتا نجم أتلتيكو يحتفل 
بهدفه إلى جانب خوسيه غوميز

نوربيرت العب ساليرنيتانا يعرقل ثيو نجم ميالن

ً
 قاتال

ً
البديل موراتا يمنح أتلتيكو فوزا

ميالن يتعثر بتعادله       مع ساليرنيتاناميالن يتعثر بتعادله       مع ساليرنيتانا
 للكأس السوبر اإليطالية في كرة 

ً
• ستكون السعودية مسرحا

القدم خالل 4 من المواسم الستة القادمة، بمشاركة أربعة أندية، 
 مــن 2024، وفــق ما 

ً
 عــن بطلي الـــدوري والــكــأس اعــتــبــارا

ً
عــوضــا

أعلنت رابطة الدوري االثنين.
وســيــشــارك فـــي الــمــســابــقــة بصيغتها الــجــديــدة بــطــل الــــدوري 

ووصيفه، وبطل الكأس ووصيفه.
وأفادت الرابطة أن 4 من النسخ الست القادمة ستقام في السعودية، 

بينها نسختا 2024 و2025.
• طلبت نيابة برشلونة مدربي البرشا السابقين لويس إنريكي، 
وارنستو فالفيردي، للشهادة في قضية نيغريرا، حسب ما أكدت 

لـ »إفي« مصادر قضائية.
وطلبت النيابة شهادة المدربين لتأكيد أو نفي التقارير حول 
شخصية الحكام، والتي يشتبه بأن نائب رئيس اللجنة الفنية 
للتحكيم آنــــذاك خــوســيــه مــاريــا انــريــكــي نــيــرجــيــرا كـــان يعدها 

لبرشلونة.
• توفي األميركي األسطورة، ديك فوسبوري، الذي أحدث ثورة في 
رياضة الوثب العالي، وتوج بالذهبية األولمبية عام 1968، عن 

، وفق ما أعلن االثنين وكيل أعماله.
ً
76 عاما

• عاد العمالق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بقّوة من اإلصابة 
االثــنــيــن وســّجــل 46 نقطة، ليقود ميلووكي بــاكــس إلــى الفوز 
على مضيفه ساكرامنتو كينغز 133-124، فيما سقط بوسطن 
سلتيكس 109-111 أمام مضيفه هيوستن روكتس متذّيل ترتيب 

دوري كرة السلة األميركي للمحترفين.
•أقــّرت األوكرانية، ليسيا تسورنكو، أن انسحابها المفاجئ من 
دورة »إنــديــان ويلز« لأللف في كــرة المضرب كــان بسبب نوبة 
هلع تعّرضت لها قبل وقت قصير من مواجهتها البيالروسية 
أرينا سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة مطلع العام الحالي.

لحق ميالن، حامل اللقب، بجاره اللدود إنتر والتسيو وروما 
وأتاالنتا، وذلك بتعثره على أرضه بعد التعادل أمام ساليرنيتانا 

1-1 أمس األول االثنين، في ختام المرحلة السادسة 
والعشرين من الدوري اإليطالي لكرة القدم.

ودخل ميالن، المنتشي من تأهله لربع نهائي دوري 
أبطال أوروبا ألول مرة منذ 2012 بتعادله األربعاء مع مضيفه 
 1-صفر، اللقاء 

ً
توتنهام اإلنكليزي صفر-صفر بعد فوزه ذهابا

وهــو أمــام فرصة اللحاق بجاره إنتر الــى الوصافة بعد تعثر 
األخير الجمعة أمام سبيتسيا 1-2 وتعادل التسيو مع بولونيا 

صفر-صفر السبت.
لكنه لم يستغل هذه الفرصة وفشل في تعويض سقوطه في 
 بنقطة رفع بها 

ً
المرحلة الماضية أمام فيورنتينا 1-2، مكتفيا

رصيده الى 48 في المركز الرابع األخير المؤهل لدوري األبطال 
بفارق نقطة أمــام رومــا الــذي خسر بــدوره أمــام ساسوولو 4-3 
األحد، وست أمام أتاالنتا الذي خسر السبت أمام نابولي صفر-2.
وكـــان نابولي المستفيد األكــبــر، إذ إنــه الوحيد الـــذي خرج 
 بين الستة األوائل، ليبتعد في الصدارة بفارق 18 نقطة 

ً
منتصرا

عن إنتر، ويقترب خطوة إضافية من لقبه األول منذ 1990.
 في الصدارة، انحصر طموح 

ً
وفي ظل تغريد نابولي بعيدا

مالحقيه بالمنافسة على المراكز الثالثة األخرى المؤهلة لدوري 
األبطال الموسم المقبل.

 فـــي حــــال نــجــح يــوفــنــتــوس في 
ً
ــخــلــط األوراق تــمــامــا

ُ
وقــــد ت

االستئناف المقدم من أجل استعادة النقاط الـ15 التي حسمت 
 
ً
من رصيده التهامه بالتالعب المالي، إذ سيرفع رصيده استنادا

.
ً
الى الترتيب الحالي لـ53 نقطة ما يجعله ثانيا

وأنــــــهــــــى مـــــيـــــالن الــــشــــوط 
 بفضل الفرنسي 

ً
األول متقدما

ــرة رأســيــة  أولــيــفــيــيــه جــيــرو مـــن كـ
إثــــر ركـــلـــة ركــنــيــة نــفــذهــا الــجــزائــري 

 
ً
إســمــاعــيــل بـــن نـــاصـــر )45+1(، رافـــعـــا

ــــدوري هــذا  ــداف فـــي الــ ــ رصـــيـــده الـــى 8 أهـ
الموسم.

لــكــن الــضــيــوف أدركـــــوا الــتــعــادل فـــي بــدايــة 
ــا،  الــــشــــوط الـــثـــانـــي، عـــبـــر الــســنــغــالــي بــــــوالي ديــ

بعد عرضية مــن الــكــرواتــي دومــاغــوي بــراداريــتــش 
)61(، وذلــك مباشرة قبل ثالثة تغييرات لميالن الذي 

زج بــالــســويــدي الــعــائــد بــعــد غــيــاب طــويــل زالتــــان 
إبراهيموفيتش والبلجيكيين ديــفــوك أوريــغــي 
وشـــارل دي كيتالر بــداًل مــن جيرو والبرتغالي 

رافايل لياو واإلسباني إبراهيم دياس )62(.
واعتقد ميالن أنه حصل على فرصة الستعادة 

التقدم بعدما منحه الحكم ركلة جزاء لصالح بن ناصر 
بعد خطأ من براداريتش، لكن حكم الفيديو المساعد »في أيه آر« 

تدخل وألغى ركلة الجزاء )70(.

فان دايك نجم ليفربول كفاراتسخيليا نجم نابولي ميليتاو نجم الريال غوتزه نجم إينتراخت فرانكفورت
HD1

منح المهاجم البديل ألفارو 
موراتا فريقه أتلتيكو مدريد 
فــــــــــوزا قـــــاتـــــال عــــلــــى مــضــيــفــه 
جــيــرونــا 1-صـــفـــر أمـــس األول 
االثـــنـــيـــن، فـــي خـــتـــام الــمــرحــلــة 
25 من الدوري اإلسباني لكرة 

القدم.
وسجل مــوراتــا، الــذي دخل 
ــنـــدي مــمــفــيــس  ــلـــهـــولـ ــال لـ ــديــ بــ
ديــبــاي فــي الدقيقة 62، هدف 
ــة ركـــنـــيـــة مــن  ــلـ ــفــــوز بـــعـــد ركـ الــ
الــفــرنــســي أنـــطـــوان غــريــزمــان 
تحولت من األرجنتيني أنخيل 

ــا وتـــابـــعـــهـــا الـــمـــهـــاجـــم  ــ ــــوريـ كـ
ــي بـــقـــدمـــه  ــ ــانـ ــ ــبـ ــ الــــــدولــــــي اإلسـ

اليسرى في الشباك )1+90(.
وألغى الحكم بداية الهدف 
بــداعــي التسلل عــلــى مــوراتــا، 
إال أنـــــه عـــــاد لــحــكــم الــفــيــديــو 
المساعد »فــي آيــه آر« لتأكيد 
صحة الهدف العاشر لموراتا 

هذا الموسم في »ال ليغا«.
ورفـــع أتلتيكو رصــيــده في 
المركز الثالث إلــى 48 نقطة، 
ــقـــاط عــن  مــتــقــدمــا بــــفــــارق 3 نـ
ريــــال ســوســيــيــداد الــمــتــعــادل 

أمـــــــام مــــايــــوركــــا 1-1 األحــــــد، 
وخـــــــاض »روخـــيـــبـــالنـــكـــوس« 
اللقاء منتشيا من فوزه الكبير 
على إشبيلية 6-1 قبل 9 أيام، 
وقــبــلــهــا تـــعـــادلـــه فــــي ديـــربـــي 
العاصمة أمـــام الــجــار الــلــدود 

ريال 1-1.

بالتيني ال يسعى لمنصببالتيني ال يسعى لمنصب
في االتحاد الفرنسيفي االتحاد الفرنسي

أكــد نجم كــرة القدم الفرنسي السابق، ميشال بالتيني، الــذي برأته العدالة 
السويسرية من تهم احتيال الحقته طوال 6 سنوات، االثنين أنه لن يسعى 

للحصول على أي منصب في االتحاد الفرنسي للعبة.
وقــال الرئيس السابق لالتحاد األوروبــي )يويفا( لقناة »آر أم سي«: 
»أدلــيــت ببيان في يوليو الماضي عندما تمت تبرئتي في سويسرا، 
وقلت إنني لن أعود إلى مؤسسات كرة القدم مرة أخرى. هذا كل شيء!«.
 »لــن أعــود إلــى مؤسسات كــرة الــقــدم. يبدو لــي أن 

ً
وأضـــاف مــشــددا

االتحاد الفرنسي جزء من سلطات كرة القدم، لذا لن أعــود إلى كرة 
القدم أو إلى االتحاد الفرنسي«.

ريال مدريد x ليفربول

يأمل ريال مدريد اإلسباني، حامل اللقب، 
استعادة هدافه الفرنسي المخضرم كريم 
من نهائي 

ُ
بنزيمة كامل لياقته في إيــاب ث

دوري أبطال أوروبــا في كرة القدم، عندما 
يستقبل ليفربول اإلنكليزي، اليوم، بعدما 
 5-2، فــيــمــا تـــبـــدو طــريــق 

ً
اكــتــســحــه ذهـــابـــا

نابولي اإليطالي مفتوحة نحو ربع النهائي 
ألول مرة في تاريخه.

وتعطل موسم بنزيمة في عدة مناسبات 
لــإصــابــة، أبـــرزهـــا عــشــيــة مــونــديــال قــطــر، 
عـــنـــدمـــا انـــســـحـــب مــــن مــعــســكــر الــمــنــتــخــب 

الفرنسي بشكل جدلي.
ــلـــي  فــــي غـــيـــابـــه، لـــمـــع الـــنـــجـــم الـــبـــرازيـ

ــيــــوس  ــســ ــيــ ــنــ ــيــ فــ
جــــــونــــــيــــــور، 
لــكــن األخــيــر 
ــارد  ــ ــطــ ــ ــمــ ــ الــ
بـــهـــتـــافـــات 
عـــنـــصـــريـــة 

 لفك الرقابة الدفاعية 
ً
مستمرة، يعاني كثيرا

الصارمة المفروضة عليه. كما يحوم شك 
حول مستقبل بنزيمة مع الفريق الملكي، 
، وعدم إعالن تمديده 

ً
مع انتهاء عقده صيفا

حتى اآلن.
ــارلــــو  وقـــــــد أمـــــــل مــــــدربــــــه، اإليـــــطـــــالـــــي كــ
أنــشــيــلــوتــي، فـــي بــقــاء الـــالعـــب، الــبــالــغ 35 
، »أساطير هذا النادي يجب أن يبقوا 

ً
عاما

في مدريد«.
وغاب بنزيمة عن فوز ريال األخير على 
إســبــانــيــول فـــي الــــــدوري الــمــحــلــي، بسبب 
 
ً
إصابة في كاحله، ويتوقع أن يكون جاهزا

ــلـــى مـــلـــعـــب ســانــتــيــاغــو  ــربـــول عـ ــفـ ــيـ ضــــد لـ
برنابيو.

وفيما غاب حامل جائزة الكرة الذهبية 
ألفضل العب في العالم الموسم الماضي 
للمرة الثامنة هذا الموسم، كتبت 
صحيفة آس: »هناك خطب ما 
مع بنزيمة، لم يمِض في كامل 
 في غرف 

ً
 مماثال

ً
مسيرته وقتا

العالج«.
غاب بنزيمة عن 34 في المئة من 
مباريات ريال هذا الموسم، أي بمجموع 14 
 في 27 

ً
مباراة، لكنه سجل 18 هدفا

مباراة خاضها.
وفـــيـــمـــا تــــــــزداد مـــهـــمـــة ريــــال 
ــــن لــقــبــه  ـــاع عـ ــدفـ ــالــ ــة بــ ــوبـ ــعـ صـ
 
ً
ــــدوري اإلســبــانــي، نــظــرا فــي الـ

البـــــتـــــعـــــاده تــــســــع نـــــقـــــاط عــن 
غريمه برشلونة، فإنه يبحث 
عن تعزيز مساره في بطولته 
 
ً
المحببة، حيث أحــرز 14 لقبا
، آخرها العام الماضي 

ً
قياسيا

على حساب ليفربول بالذات.
ــدو مــهــمــة  ــ ــبـ ــ ــي الــــمــــقــــابــــل، تـ ــ فــ
ــرات،  لــيــفــربــول، حــامــل الــلــقــب ســـت مـ
بالغة الصعوبة، بعد تلقيه ألول مرة 
في تاريخه خمسة أهداف على أرضه 
ــم تــقــدمــه  فـــي الــمــســابــقــة الـــقـــاريـــة، رغــ
 بهدفي األوروغوياني داروين 

ً
مبكرا

نونييس والمصري محمد صالح، ما 

تركه من دون أي فوز في آخر سبع مباريات 
أمام »الميرينغي« )6 خسارات وتعادل(.

 بعدها في 
ً
 صاخبا

ً
حقق ليفربول فــوزا

الدوري على غريمه مانشستر يونايتد 0-7، 
قبل أن يعود إلى دوامة النتائج المهزوزة، 
بخسارته أمــام بورنموث المتواضع 1-0، 

ليتراجع إلى المركز السادس.

 نابولي نحو ربع النهائي 

وعلى وقــع مــشــواره الحالم فــي الــدوري 
اإليطالي، حيث يقترب من التتويج للمرة 

األولــــى فــي أكــثــر مــن ثالثة 
عـــقـــود، يــتــابــع نــابــولــي 

مــــــــغــــــــامــــــــرتــــــــه فــــي 
دوري األبـــطـــال 
عندما يستقبل 
أيــــــــنــــــــتــــــــراخــــــــت 
فــــــرانــــــكــــــفــــــورت 
األلــــــــــــمــــــــــــانــــــــــــي، 
 بفوزه 

ً
متسلحا

.0-2 
ً
ذهابا

م الـــفـــريـــق  قـــــــــدَّ
الجنوبي هذا الموسم 

 لــــــــم يـــــكـــــن أحـــــد 
ً
نـــــجـــــمـــــا

يـــتـــوقـــع بـــــــروزه ومــقــارنــتــه 
بأسطورة النادي األرجنتيني دييغو 

مارادونا: يخطف الجورجي خفيتشا 
كـــفـــاراتـــســـخـــيـــلـــيـــا األضـــــــــواء بـــأهـــدافـــه 

وتمريراته الحاسمة.
 ومــثــلــهــا مــن الــتــمــريــرات 

ً
بــعــد 13 هــدفــا

الــحــاســمــة فــي مختلف الــمــســابــقــات، َيعد 
»كفارادونا« العّدة لقيادة تشكيلة المدرب 

لوتشانو سباليتي إلى ربع النهائي للمرة 
األولى في تاريخه.

ــرائـــع  ــه الــــفــــردي الـ هـــدفـ
خالل فوز »بارتينوبي« 
عـــــلـــــى أتـــــــاالنـــــــتـــــــا 0-2 
د الصعود  السبت، جسَّ

ــن  ــ الــــــــصــــــــاروخــــــــي البــ
الثانية والعشرين.

 
ً
وســيــكــون نــابــولــي، الــــذي يـــعـــّول أيــضــا
على نجاعة المهاجم النيجيري فيكتور 
 لمباراة اليوم، مع عودة 

ً
أوسيمهن، جاهزا

الـــحـــارس ألــيــكــس مــيــريــت، وعــــدم خــطــورة 
إصابة قلب دفاعه الكوري الجنوبي مين-

جاي كيم.
ــل، يــــخــــوض فــــرانــــكــــفــــورت  ــابــ ــقــ ــمــ فـــــي الــ
الـــمـــواجـــهـــة مـــن دون مــهــاجــمــه الــفــرنــســي 
 
ً
الدولي راندال كولو مواني المطرود ذهابا
وصاحب 8 أهداف في 11 مباراة عام 2023.
كما يفتقد فرانكفورت، ســادس ترتيب 
ــــدوري األلـــمـــانـــي، جــمــاهــيــره فـــي مــبــاراة  الــ
ــلـــديـــة الــمــديــنــة  اإليـــــــــاب، بـــعـــدمـــا مـــنـــعـــت بـ
القاطنين في فرانكفورت من شــراء تذاكر 

المباراة.
وبــعــد استئناف مــن فــرانــكــفــورت، ألغي 
السبت حظر مبدئي فرضته وزارة الداخلية 
اإليطالية على شراء التذاكر من القاطنين 

في ألمانيا خشية أعمال شغب.
أثــار الــقــرار األخــيــر للحد 
من بيع التذاكر غضب 
أيــــــــنــــــــتــــــــراخــــــــت، 
فـــقـــال عضو 
ــــس  ــلـ ــ ــــجـ مـ
اإلدارة 
فيليب 

 
ً
ريــشــكــه، فــي بــيــان، إن نــاديــه لــن يــأخــذ أيــا
مـــن مــخــصــصــاتــه، »مـــن الــمــعــلــوم أن ثلثي 
مشجعينا من خارج منطقة راين-ماين، وال 
يأتون من فرانكفورت. لن نقّسم أنفسنا إلى 

مناطق ذات رموز بريدية«.
واســتــأنــف فــرانــكــفــورت الــقــرار رغــم عدم 
 
ً
أخذه حصته البالغة 2700 متفرج »ونظرا

للتوقيت، باتت مسألة مبدأ بالنسبة إلينا 
وكيف يؤثر ذلك على القرارات المستقبلية«.

١١:00١١:00HD2 نابولي x إينتراخت فرانكفورت
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عبيد علي عبيد المطيري

فضيلة خضير كاظم
أرملة فهد دخيل الشمري

شريان غلوم علي جاولي
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

26

13

ً
05:42 صبـــاحــــــا

04:00 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
10:29 صبـــاحــــــا

السعوديون يبّردون الطرق األسفلتية اإليطاليون ُيغرقون الساسة الفاسدين
أعلنت الهيئة العامة للطرق السعودية البدء 
ـــ »تـــبـــريـــد الــــطــــرق« في  بــتــجــربــة تــقــنــيــة جـــديـــدة لـ

المملكة.
وقالت الهيئة، في منشور على »تويتر«، نقله 
موقع الحّرة نت، أمــس، إنه »بالشراكة مع وزارة 
البلدية، سيتم البدء في تجربة الدراسة البحثية 

الخاصة بتبريد األسطح األسفلتية«.
 
ّ
وأوضحت أنه تم استخدام هذه التجربة ألن

»الطرق تمتص الحرارة أثناء النهار، وتصل درجة 
حرارتها في بعض األحيان إلى 70 درجة مئوية، 

 بإعادة إطالق هذه الحرارة 
ً
كما تقوم الطرق علميا

، مما يسبب ظاهرة تؤدي إلى زيادة استهالك 
ً
ليال

الطاقة وتلوث الهواء«.
وأضافت أنه لمعالجة هذه الظاهرة »تم البدء 
في تجربة استخدام ما ُيعرف باألرصفة الباردة، 
وهــي عبارة عن عــدة مــواد محلية الصنع قــادرة 
على امتصاص كميات أقل من األشعة الشمسية، 
وعــكــس األشـــعـــة، وبــالــتــالــي تــكــون درجــــة حـــرارة 

سطحها أقل من األرصفة التقليدية«.

بــطــريــقــة وال أغــــرب، تــعــاقــب مــديــنــة فــي إيطاليا 
المذنبين - السيما السياسيين - عبر وضعهم في 

قفص وإغراقهم في النهر!
ــراق« ســريــع بــهــدف الــمــرح،  ــ ــم أنـــه مــجــرد »إغـ ورغـ
، بـــداًل مــن طـــرد شــخــص ما 

ً
فــإنــهــا تستعمله عــقــابــا

.
ً
ارتكب خطأ معّينا

وُيــطــلــق عــلــى هـــذا الــحــدث الــمــائــي الــســاحــر اســم 
»Tonca«، وهــو جــزء مــن احــتــفــاالت Vigilian التي 
تقيمها مدينة ترينتو اإليطالية في النصف الثاني 

من يونيو كل عام.

وتهدف هذه المراسيم إلى محاكمة شخصيات 
 الساسة 

ّ
مشهورة ارتكبت أخطاء على مدار العام. لكن

يشكلون الفئة األهم، وتستهدفهم هذه الطقوس إلى 
 عن أخطائهم.

ً
حد كبير تكفيرا

وقال موقع سكاي نيوز، أمس، إن »Tonca«، وهو 
حدث تقليدي في المدينة، يقام كل عام يوم األحد 
األخير قبل 26 يونيو، وهــو التاريخ الــذي تنتهي 
فيه االحتفاالت. ووقع العام الماضي في 19 يونيو، 
وقد ِدين 6 أشخاص، في حين تم إنقاذ 5 من الغطس 

في نهر أديجي.

طفلة في الثالثة تقتل أختها!طفلة في الثالثة تقتل أختها!
قتلت طفلة في الثالثة من 
عــمــرهــا أخــتــهــا )4 ســنــوات(، 
بــعــدمــا أطــلــقــت الـــنـــار عليها 
بــالــخــطــأ مــن مــســدس نصف 
آلــــــــي األحــــــــــد الـــــمـــــاضـــــي فــي 

تكساس.
ــذه الــــمــــأســــاة  ــ ــ ــل هـ ــ ــّك ــشــ وتــ
ــى اآلثــــــــار  ــلــ ــال عــ ــ ــثـ ــ أحـــــــــدث مـ
الوخيمة النــتــشــار األسلحة 
النارية في الواليات المتحدة.

وأشار المسؤول في شرطة 
هــاريــس الــواقــعــة بــضــواحــي 
هيوستن، إد غونزاليس، في 
بـــيـــان صــحــافــي نــقــلــه مــوقــع 
ــى أن  ــــس، إلــ ســـكـــاي نـــيـــوز أمـ
الطفلة »استطاعت الوصول 
ــــي  ــــف آلـ ــــصـ ــــدس نـ ــســ ــ إلـــــــــى مــ
 
ً
محشو بالرصاص«، مضيفا

أن أفراد العائلة سمعوا طلقة 
 نحو 

ً
نارية فتوّجهوا سريعا

الغرفة ليعثروا على الطفلة 
.
ً
البالغة 4 سنوات جثة

ــيـــس أن  وأضـــــــاف غـــونـــزالـ
 
ً
ــا ــادثــ ــّكــــل حــ ــل »يــــشــ ــا حـــصـ ــ مـ
 عن 

ً
 ناجما

ً
 جــديــدا

ً
مــأســاويــا

تمّكن طفل من الوصول إلى 
مسدس وقتل شخص آخر«.

 وأظــهــر التحقيق األّولـــي 
أن الــطــفــلــتــيــن كـــانـــتـــا داخــــل 
شقة على طريق باميل نورث 

هيوستن مع شخص آخر.
ُيـــذكـــر أن ثــمــة نــحــو 400 
ــــالح قــيــد  ــ مــــلــــيــــون قـــطـــعـــة سـ
التداول بالواليات المتحدة، 
ــفــــوق عـــدد  أي أن عــــددهــــا يــ
ــي حـــيـــن يـــحـــوز  ــ الــــســــكــــان، فـ
 
ً
شخص بالغ من كل 3 سالحا
 عــلــى األقــــــل، ويــقــطــن 

ً
واحـــــــدا

بــالــغ مــن كــل 2 مــنــزاًل يحوي 
.
ً
سالحا

 لكثبان المريخ الرملية
ً
»ناسا« تنشر صورا

الــتــقــطــت الــمــركــبــة الــفــضــائــيــة الـــمـــداريـــة 
الستكشاف المريخ، التابعة لوكالة ناسا، 
صورة رائعة لكثبان رملية غير عادية ذات 

أشكال شبه دائرية بشكل ملحوظ.
وكانت كاميرا تجربة التصوير العالية 
الدقة )HiRise( الخاصة بالمركبة المدارية 
»مــــارس ريــكــونــيــســانــس أوربــيــتــر« التقطت 
 لبعض الكثبان الرملية الرائعة من 

ً
صــورا

قــبــل، والــتــي تــأتــي فــي مجموعة كــبــيــرة من 
األشكال واألحجام، إال أن مثل هذه الدوائر 

 غير معتاد.
ً
المحددة تعد أمرا

وأشارت جامعة أريزونا، التي تشرف على 
تشغيل كاميرا HiRise المستخدمة اللتقاط 
الصورة، في بيان، نقله موقع روسيا اليوم، 
أمس، إلى أن للكثبان الرملية شبه الدائرية 
أوجه انحدار شديد في األطراف الجنوبية، 
وهو ما يشير إلى أن الرمال تتحرك بشكل 
عــام إلــى الجنوب، رغــم أن ريــاح المريخ قد 

تكون متغيرة.
والتقطت الصورة في 22 نوفمبر 2022 
عند خط عــرض 42.505 درجــة، وخــط طول 

67.076 درجة.
والحظ عالم جيولوجيا الكواكب ألفريد 

ماكوين أن »الكثبان الرملية ذات األشكال 
واألحـــجـــام المختلفة كــثــيــرة وشــائــعــة على 
الـــمـــريـــخ. وفــــي هــــذا الــمــثــال تـــكـــون الــكــثــبــان 

 غير معتاد«.
ً
 أمرا

ً
الدائرية تقريبا

 لتطوير 
ً
 مثاليا

ً
ويعد كوكب المريخ مكانا

 لــبــيــئــتــه الــعــاصــفــة 
ً
الــكــثــبــان الــرمــلــيــة، نـــظـــرا

والغبار. ومع ذلك، فإن هذه الكثبان ليست 
 كما تــم اكتشافه عند إجــراء 

ً
دائــريــة تــمــامــا

مزيد من الدراسة.
والــتــقــطــت الـــصـــورة لــهــذه الــكــثــبــان شبه 
الدائرية حينما كانت المركبة المدارية على 
ارتفاع نحو 300 كيلومتر فوق سطح المريخ.
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يومية سياسية مستقلة

يوم األحد... هل 
ندخل الطوفه؟
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ّ

وض
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درايش

ــال  ــ ــكــ ــ ــــــر تـــــــاخـــــــذ أشــ
َ

ــل الــــــبــــــش ــ ــثــ ــ أيــــــامــــــنــــــا مــ
ــه  ــ ــافـ ــ ــطـ ــ وجـــــــــــــٍه كـــــــريـــــــه ووجـــــــــــــه ِحــــــــْســــــــن ولـ

ــال ــه حــ ـــ ــوم لـ ــوم عــــــن يــــــ وأســــبــــوعــــنــــا كــــــل يــــــ
ــب الـــــــــمـــــــــزاج ورغــــــبــــــتــــــه وانــــــحــــــرافــــــه  ــ ــ ــْسـ ــ ــ حـ

ــــزال ــنـ ــ ــــر مـ ــيـ ــ ــا خـ ــ ــ ــن« يـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــوك »األثـ ــ ــ ـ
ْ
ــل ــ ــ ــا حـ ــ ــ يـ

ــى بــــالــــنــــحــــافــــه ــ ــنـ ــثـــ ــــر انـــ ـــصـ ـــل خــ ـــثــ أنــــــثــــــى مــ
ـــــق حـــبـــال

ّ
ويــــــــــوم »الــــــثــــــالثــــــا« كـــــالـــــولـــــد عـــــل

بــــــيــــــن الــــــــــفــــــــــَرح والـــــــــديـــــــــرفـــــــــه لـــــــــه مــــســــافــــه
ـــــــــْرب ووصــــــال 

ُ
إحـــســـاســـنـــا ب »األربـــــــعـــــــا« ق

ــا كــــالفــــه  ــهــ ــيــ ــــس فــ ــ
ْ
ــف ــ ــة نــ ــ ــمـ ــ ـ

ْ
ــت ــ ــــت« كـ ــ ــبـ ــ ــ ــسـ ــ ــ و»الـ

ــال  ــ ــبــ ــ ــاألقــ ــ  »األحـــــــــــــــــــد« وجـــــــــــــٍه كــــــــريــــــــٍه بــ
ّ

إال
ــه وبـــــــــــــه جـــــالفـــــه  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــونـ ــ ــ إنــــــــــســــــــــان عــــــــاقــــــــد نـ

ــتــــر يــــــا »األحــــــــــــــد« ســــــو األحــــــــــوال الـــــلـــــه يــــســ
ويــــــــــوم »األحـــــــــــــد« يــــــــــوٍم كـــــــــريـــــــــٍه... نــــخــــافــــه!!

ضباب
خّيم الضباب وغطت السحب المنخفضة سماء الكويت 
خالل الساعات المبكرة من صباح أمس، وانعدمت الرؤية 

في بعض المناطق إلى أقل من 1000 متر.
 حالة من عدم االستقرار النسبي في 

ً
وتشهد البالد حاليا

األحوال الجوية، ومن المتوقع سقوط أمطار رعدية في األيام 
المقبلة، والصورة بعدسة عبدالمجيد الشطي.

يأتي اإلعالن عن االتفاق السعودي ـ اإليراني بوساطة صينية 
 ليطرح العديد من التساؤالت، والقليل من اإلجابات. إال 

ً
مؤخرا

أن المؤكد أن السعودية وإيران أدركتا، منذ سنوات، أن استمرار 
الـــوضـــع عــلــى مـــا هـــو عــلــيــه، إنــمــا يــصــب فـــي إضـــعـــاف أمنهما 
المباشر، لذلك انخرطتا، دون ضغط من أحــد، في مفاوضات 
مباشرة منذ يناير 2021، في العراق وعمان، ومساٍع أخرى من 
باكستان والكويت. خاللها وكمؤشر، أعادت اإلمارات والكويت 
سفيريهما لطهران، وبالتالي لم تكن هناك مفاجآت إال ربما في 
التوقيت، والوسيط الصيني، فالدافع ألي تفاوض لحل النزاع 
بين طرفين ال يتحقق إال برغبة مشتركة، والتوتر بين البلدين 
مضت عليه عقود، مما أسس لبنى تحتية متحاربة، تحتاج إلى 
الكثير من الجهد لتفكيك ملفاتها الساخنة والصعبة، مع انعدام 
الثقة، ووجود أطراف أخرى معنية باستمرار الخالف. أما أميركا، 
ومع أنها تبدو كأنها معزولة، فإنها ليست متضررة بالشكل 
الذي يتم تصويره، فالمنظومة األمنية الخليجية أميركية، وال 
يوجد مؤشر لتغييرها، كما أنه لم تكن لديها إمكانية للوساطة، 
بسبب عالقتها العدائية مع إيران، وفي الغالب ستكون مستفيدة 
من االتفاق في حال تنفيذه، على الرغم من توتر عالقاتها مع 

الصين.
أما بالنسبة للصين فقد اعتادت الحرص على العالقة بين 
األضداد، دون التدخل لحل اإلشكاليات، كما حدث خالل زيارة 
الرئيس الصيني للمنطقة في 201٦، بعد القطيعة بين البلدين 

دون التعرض للخالف المستعر.
إال أن بوادر التغيير برزت في المذكرة التي قدمتها الصين 
لمجلس األمن في أكتوبر 2020، بالدعوة لتشكيل قوة متعددة 
األطـــراف لتجعل مــن الخليج »واحـــة أمـــان«. كما تنظر الصين 
للسعودية وإيران كمحورين رئيسيين ألي منظومة أمنية في 
المنطقة، فمنحتهما صفة »الــشــريــك االستراتيجي الشامل«، 
وبالتالي فإن التوسط بين السعودية وإيــران يأتي بما يشبه 
إعــــادة الــتــمــوضــع لسياستها الــخــارجــيــة، بــعــد »مـــبـــادرة األمــن 

.
ً
الكونية«، التي كانت الصين قد أطلقتها سابقا

 لــهــا، كما أنــه مفيد ومهم 
ً
 ومــفــيــدا

ً
 مهما

ً
وقــد اخــتــارت ملفا

للطرفين، وهو العالقات السعودية اإليرانية، كانا قد أشبعاه 
 على مدى سنوات، لتدشن فيه إحدى أدوات قوتها الناعمة.

ً
بحثا

 لالتفاق، كما 
ً
إال أن ذلك ال يعني أن الصين ستكون ضامنا

يتردد، إال بقدر ما تتيحه لها أدواتها المتوفرة، فليس لديها 
فــي المنطقة إال قــاعــدة بحرية فــي جيبوتي. وحــتــى لــو كانت 
لديها القوة الكافية لــردع عمليات تخريب لالتفاق، فلن يجد 

ذلك األمر قبواًل.
االتفاق الحالي مازال في مراحل التوقيع، ويحتاج بالتأكيد 
إلى العمل الجاد، فالدرب لتحقيق السالم، في ظل ظروف أمنية 
صعبة ومعقدة، هو درب وعر، واحتماالت نجاح اجتيازه مثل 

احتماالت تعثره.
إال أن السالم خير من الحرب، ويستحق بالتأكيد أن يعمل 

الجميع على تحقيقه، فالمصلحة فيه مشتركة.

هل ينجح االتفاق 
السعودي اإليراني؟ 

أ. د. غانم النجاروهل الصين ضامنة؟
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