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التجارة     )الحلقة 2(

الرياض طالبت دمشق بخطوات ملموسة لمكافحة تهريب المخدرات وتشديد ضبط الحدود 
 بعدما سحب منه اتفاق الرياض وطهران عدة أوراق  

ً
• الرئيس السوري يعرض خدماته لبنانيا

»اتفاق بكين«  • موفد ُعماني إلى بيروت بحث مع »حزب الله« الخروج من اليمن ودبلوماسي غربي يتوقع تداعيات واسعة لـ
• قطر أجرت محادثات استكشافية في العاصمة اللبنانية حول سبل إنجاز االستحقاق الرئاسي

تضج منطقة الشرق األوسط بتطورات سياسية 
ودبلوماسية كبيرة تحت تداعيات االتفاق اإليراني 

ــ السعودي الذي رعته الصين. 
ويــبــدو أن الــمــنــطــقــة تــشــهــد عملية خــلــط أوراق 
واســـعـــة قـــد يــنــتــج عــنــهــا بـــــروز تــحــالــفــات جــديــدة 

 على عقب. 
ً
وعالقات تنقلب رأسا

 عــلــى الــمــشــهــد اإلقــلــيــمــي، قـــال مــصــدر 
ً
وتــعــلــيــقــا

دبلوماسي غربي رفيع المستوى في بيروت إن األيام 
المقبلة ستشهد الكثير من المفاجآت غير المتوقعة 
على صعيد العالقات بين القوى والدول في الشرق 
األوسط بما فيها المزيد من التقارب بين السعودية 

وإيران وبين القوى والدول المحسوبة عليهما. 
في خضم هذه التطورات، تتسرب معلومات كثيرة 
عن السعي إلعادة سورية إلى الجامعة العربية وسط 
محاولة لتحقيق ذلك في القمة العربية التي ستعقد 

 .
ً
في الرياض بعد عيد الفطر بـ 15 يوما

وما إن غادر الرئيس السوري بشار األسد دولة 
اإلمــــــارات، حــتــى تــســّربــت مــعــلــومــات تــشــيــر إلـــى أن 
االســـتـــعـــداد لــفــتــح الــســفــارة الــســعــوديــة فـــي دمــشــق 
سيتم بعد عيد الــفــطــر، ومــعــلــومــات أخـــرى تتعلق 
باحتمال قــيــام وزيـــر الخارجية الــســعــودي بــزيــارة 
دمشق، أو توجيه دعوة لوزير الخارجية السوري 
إلى الرياض، مما يعني رفع مستوى التواصل من 

الشق األمني إلى الشق السياسي والدبلوماسي، في 
وقت تشير بعض المعلومات من داخل دمشق إلى 
أنه يتم العمل داخل القنصلية السعودية في سورية 

 الفتتاحها.
ً
تحضيرا

في هذا السياق، وبعد الزيارة التي أجراها رئيس 
المخابرات السورية حسام لوقا إلى الرياض قبل 
أشهر والتقى خاللها رئيس المخابرات السعودية 
خالد الحميدان، فــإن األســبــوع الفائت شهد زيــارة 
لمسؤول سوري رفيع، من بيت األسد، إلى المملكة، 
وتشير بعض المعلومات إلى أنه ماهر األسد شقيق 

الرئيس السوري. 
وبحسب المعلومات، فإن الزيارة ذات طابع أمني 
بحت وتتعلق بــضــرورة مكافحة دمشق لعمليات 
تهريب المخدرات وتصنيعها، إضافة إلى متابعة 
 أن هذه الملفات كلها 

ً
ملف ضبط الحدود، خصوصا

من صالحيات »الفرقة الرابعة« في الجيش السوري 
 
ً
التي يقودها ماهر، وتسيطر على األرض وتحديدا

على المعابر الحدودية والمناطق األساسية.
وحسبما تفيد مصادر، فإن هذه الزيارة وااللتزام 
بشروطها هما ما سيفتحان الطريق أمام العالقات 

السياسية.
فــي الـــصـــورة الــعــامــة واألوســـــع، مــن الـــواضـــح أن 
ـــ اإليــرانــي وبـــدء ظهور  مــا بعد االتــفــاق الــســعــودي ـ

مؤشراته على الوضع اليمني من خالل اتفاق تبادل 
األسرى، ال بد له أن ينعكس على الواقعين السوري 
واللبناني، اللذين يتشابهان إلــى حــّد ما من جهة 
الــطــروحــات السياسية المفروضة عليهما، ســواء 
بالمبادرة الكويتية حيال لبنان، أو بورقة الشروط 
السعودية التي تم تسليمها للنظام الــســوري. من 
 أنه 

ً
هنا ثمة تــرابــط بين هــذه الــمــلــفــات، خــصــوصــا

بعد زيارة األسد إلى سلطنة عمان، تشير مصادر 
متابعة إلى أنه حاول أن يطرح نفسه كمستعد للعب 
دور أساسي فيما يتعلق بأزمة اليمن والطلب من 
الحوثيين وإيــــران تقديم تــنــازالت، إال أن الحاجة 
لذلك قد انتفت باالتفاق السعودي - اإليراني، وهنا 
، وهو أمر 

ً
قد يحاول األسد عرض »خدماته« لبنانيا

غير معروف حتى اآلن كيف سينعكس على ترشيح 
سليمان فرنجية.

وضمن الحركة السياسية والدبلوماسية التي 
تشهدها المنطقة، شهدت بيروت في األسبوعين 
ــــوالت عـــديـــدة لــدبــلــومــاســيــيــن عــرب  الــمــاضــيــيــن جـ
 
ً
، وبحسب المعلومات فإن موفدا

ً
وخليجيين تحديدا

 من 
ً
من سلطنة عمان زار بيروت والتقى فيها عددا

المسؤولين ال سيما في »حزب الله«، وتركز البحث 
فــي الــلــقــاء حــول ضـــرورة خـــروج الــحــزب مــن اليمن 
وعدم التدخل، كما جرى بحث مسألة إعادة تموضع 

قوات الحزب في سورية مقابل انسحابات من عدد 
من المناطق. 

في األســاس كــان »حــزب الله« قــام بعملية إعــادة 
، وفــي فترة التوتر على الحدود 

ً
التموضع سابقا

الــجــنــوبــيــة فـــي الــصــيــف الــفــائــت عــلــى خــلــفــيــة ملف 
ترسيم الحدود وما قبل إنجازه، فإن الحزب أدخل 
الكثير من عناصره من سورية إلى لبنان ليكونوا 

على أهبة االستعداد الحتمال اندالع أي معركة.
 زار لبنان برئاسة أحد 

ً
 قطريا

ً
كــذلــك، فــإن وفـــدا

المسؤولين الدبلوماسيين في مكتب نائب وزير 
الخارجية القطري محمد بن عبدالعزيز الخليفي، 
والتقى العديد من المسؤولين والكتل النيابية في 
إطار البحث معهم حول كيفية العمل للخروج من 
األزمــة اللبنانية وتقديم المساعدة الالزمة إلنهاء 
الــفــراغ الــرئــاســي ومعرفة مــدى االســتــعــداد التخاذ 

الخطوات الالزمة لذلك. 
 من النواب كممثلين عن 

ً
ات عددا وشملت اللقاء

الكتل النيابية المختلفة. وبحسب المعلومات فإن 
هــذه الــزيــارة كــانــت استطالعية وتمهيدية لــزيــارة 
رسمية وعلنية قد يجريها وفد قطري إلى بيروت 
 أن الــريــاض 

ً
بالتنسيق مــع الــســعــوديــة، خــصــوصــا

والدوحة تتشاركان الرؤية للملف اللبناني، وكانتا 
مشاركتين في اجتماع باريس الخماسي.

 اقتصاديات

»التجاري« يربح 73.6 مليون دينار في 2022
 
ً
توصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا

المرزوق: استحواذ »بيتك« على »المتحد« البحريني لن يكون األخير
 و10% منحة 

ً
• »عمومية البنك« أقرت توزيع 15% نقدا

• الرشود: اعتماد التكنولوجيا لتعزيز اإلنتاجية وخفض التكلفة 
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: استعجال قوانين االنتخابات واحترام حكم »الدستورية«
ً
27 نائبا

 يتجهون إلى التصعيد
ً
مكتب المجلس عقد اجتماعه برئاسة الغانم... و18 نائبا

● محيي عامر
 لحكم المحكمة الدستورية، 

ً
تنفيذا

باشر مجلس أمة 2020 عمله، بعقد 
 أمس برئاسة رئيس 

ً
مكتبه اجتماعا

المجلس مــــرزوق الــغــانــم، وحــضــور 
ــمـــد الــشــحــومــي،  ــائـــب الـــرئـــيـــس أحـ نـ
وأمين السر النائب فــرز الديحاني، 
ورئــيــس لجنة الــشــؤون التشريعية 
والقانونية النائب عبيد الوسمي، 
ــيـــــس لـــجـــنـــة الـــــشـــــؤون الـــمـــالـــيـــة  ــ ورئـ
واالقتصادية النائب أحمد الحمد، 
باإلضافة إلى األمين العام للمجلس 

خالد بوصليب.
وعلمت »الجريدة« من مصادرها، 
أن هناك أغلبية نيابية في المجلس 
الحالي متفقة على ضــرورة تحقيق 
إنــــجــــازات تــشــريــعــيــة مــلــمــوســة على 
أرض الواقع، ومنها قوانين تساهم 
في تحقيق رفاهية الشعب، مع توفير 
أكــبــر قــدر مــن الــتــعــاون مــع الحكومة 

الجديدة لتحقيق ذلك، في حين أعلن 
 
ً
النائب فايز الجمهور تقديمه طلبا
 الســتــعــجــال بعض 

ً
ـــعـــه 27 نــائــبــا

ّ
وق

القوانين الخاصة بمعالجة ما يشوب 
االنتخابات من أخطاء وحماية حقوق 

الشعب في اختيار من يمثله.
وقــال الجمهور إن »اختطاف قرار 
الشعب أمر مرفوض ولن نسكت عنه«، 
 أن »الطلب يــؤكــد االحــتــرام 

ً
موضحا

الكامل ألحكام المحكمة الدستورية 
واآلثــــار المترتبة عليها، وأخصها 
اســتــعــادة المجلس لكل صالحياته 

الدستورية«.
إلـــى ذلــــك، ذكــــرت الــمــصــادر أن 18 
ــوان الــنــائــب  ــ  اجــتــمــعــوا فـــي ديـ

ً
نــائــبــا

خالد المونس، صباح أمس، واتفقوا 
عــلــى تــأجــيــل بــيــانــهــم، الــــذي كـــان من 
المقرر إصــداره، إلى ما بعد اجتماٍع 
ــــت مـــتـــأخـــر مــن   فــــي وقـ

ً
ـــد الحــــقــــا

َ
ُيـــعـــق

مــســاء أمـــس بــديــوان الــنــائــب شعيب 
الـــمـــويـــزري، والـــــذي لـــم يــصــدر حتى 

مثول »الجريدة« للطباعة، الفتة إلى 
أنهم سيتجهون نحو التصعيد.

وقالت إن اجتماع المويزري سيشهد 
بطلت 

ُ
انــضــمــام بــعــض الـــنـــواب الــذيــن أ

عضويتهم في مجلس ٢٠٢٢، باعتبارهم 
 من المشهد.

ً
ا جزء

ــــت أن الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــن عــنــد  ــافــ ــ  وأضــ
المونس اتفقوا على أنه »ال تعاون في 

مجلس 2020، وضــرورة حله«، وأن كل 
الخيارات متاحة لتحقيق ذلك، وبحثوا 
ــات، ومـــنـــهـــا تــقــديــم  ــيـــنـــاريـــوهـ ــل الـــسـ كــ
استجواب مبكر لرئيس الـــوزراء، وهو 
ما لم يجد قبواًل من أغلبيتهم، الفتة إلى 

.
ً
أن بيانهم سيكون تصعيديا

بيروت - خاص

النواب موقعو طلب االستعجال
• مرزوق الغانم
• فايز الجمهور
• بدر الحميدي

• احمد الشحومي
• د. عبيد محمد الوسمي

• عدنان عبدالصمد
• مساعد العارضي

• د. عبدالله الطريجي
صالح الشالحي  •

د. خالد عايد العنزي  •
أسامة المناور  •

سعود أبو صليب  •
د. علي القطان  •

أحمد الحمد  •
د. حمد روح الدين  •

سلمان الحليلة  •
يوسف الغريب  •
فرز الديحاني  •

• سعدون حماد
• د. هشام الصالح

• خليل الصالح
• حمد سيف الهرشاني

• ناصر الدوسري
• مبارك الخجمه

• مبارك العرو
• د. حمود مبرك

• محمد عبيد الراجحي

الحبس 10 سنوات 
لعضو »بلدي« وموظف 

بتهمة الرشوة
قضت محكمة الجنايات، برئاسة 
الــمــســتــشــار نـــايـــف الـــــداهـــــوم، أمــــس، 
بــحــبــس عــضــو فــي الــمــجــلــس الــبــلــدي 
ومــوظــف بــه 10 ســنــوات، مــع عزلهما 
مـــن الــوظــيــفــة، وإلـــزامـــهـــمـــا بــغــرامــات 
 عــن حبس رجــل أعمال 

ً
مــالــيــة، فــضــال

5 ســـنـــوات مـــع الــشــغــل والـــنـــفـــاذ، بعد 
ــتــــهــــم بـــوقـــائـــع جـــريـــمـــة الــــرشــــوة  إدانــ

واستغالل النفوذ. 
ــة إلـــــــى عــضــو  ــمـ ــكـ ــمـــحـ ووجـــــهـــــت الـ
»البلدي« تهمة استغالل النفوذ، وطلب 
الحصول على رشــوة تبلغ 100 ألف 
دينار، من أجل التصويت على معاملة 
فــي المجلس تتعلق بمساحة أرض، 

وتسجيلها باسم إحدى الشركات. 
ــانـــت األجــــهــــزة األمـــنـــيـــة بـــــوزارة  وكـ
الــداخــلــيــة ألــقــت الــقــبــض فــي نوفمبر 
الــمــاضــي عــلــى الــعــضــو الــمــشــار إلــيــه 
 بحصوله على رشوة مالية، 

ً
متلبسا

ــامـــالت فــي  ــعـ ــاز مـ عـــبـــر وســـيـــط إلنــــجــ
الــبــلــديــة، وتــم توقيف الــمــوظــف الــذي 
كشف هاتفه عن ارتباطه بواقعة رشوة 
أخـــرى، مــع رجــل األعــمــال المضبوط، 

باالشتراك مع عضو »البلدي« نفسه.

في تجديد للشراكة بال حدود التي وقعاها قبل أيام من 
غزو روسيا ألوكرانيا العام الماضي، أشاد الرئيس الصيني 
شــي جينبينغ ونــظــيــره الـــروســـي فــالديــمــيــر بــوتــيــن، خــالل 
لقائهما في موسكو أمس بالتعاون االستراتيجي الشامل 
بين بلديهما، متعهَدين بتحقيق األهـــداف المشتركة على 

الساحة الدولية. 
« على مناقشة خطة بكين للسالم 

ً
وأبدى بوتين »انفتاحا

، خالل لقائه تشي 
ً
، معقبا

ً
في أوكرانيا المكونة من ١٢ بندا

في مستهل زيارته لموسكو التي تستمر ثالثة أيــام: »نحن 
 على عملية تفاوض، سنناقش بال شّك كل هذه 

ً
منفتحون دائما

القضايا بما في ذلك مبادراتكم التي نتعامل معها باحترام«.
ورغم عالقات بكين المتميزة مع موسكو في خضم التوتر 
مع الغرب، عرضت الصين التي تعتبر أن نفوذها الدبلوماسي 
يضاهي ثقلها االقتصادي، وساطة، واقترحت الشهر الماضي 

مبادرة لتسوية النزاع.
 
ً
 كبيرا

ً
 دبلوماسيا

ً
وبعد تحقيق الرئيس الصيني اختراقا

في الشرق األوسط برعايته اتفاق المصالحة بين السعودية 
 في 

ً
 مماثال

ً
وإيران، يترقب الجميع إمكانية تحقيقه اختراقا

 بعد أن أشارت تقارير 
ً
جدار أزمة أوكرانيا السميك، خصوصا

إلــى أنــه سيجري، بعد مغادرته موسكو، اتــصــااًل بالرئيس 
األوكراني فلودومير زيلينسكي.

في مـــوازاة ذلــك، شكك وزيــر الخارجية األميركي أنتوني 
بلينكن أمـــس فــي مــقــتــرحــات بكين »لــلــســالم« فــي أوكــرانــيــا، 
 للصحافيين أن »عــلــى الــعــالــم أال ينخدع بــأي قــرار 

ً
مضيفا

تكتيكي من جانب روسيا، بدعم من الصين أو أي دولة أخرى، 
لتجميد الحرب بشروطها«.

شي وبوتين يجددان »الشراكة بال حدود«
« وبلينكن يدعو العالم إلى عدم االنخداع

ً
الرئيس الروسي منفتح على خطة الـ »12 بندا

1.21 مليار دينار 
أرباح البنوك عن 
عام 2022 بنمو 

 %37.604
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العوضي: دعم الكوادر الطبية بما يخدم المنظومة الصحية
• عادل سامي

ــر الــصــحــة د. أحــمــد الــعــوضــي  أكـــد وزيــ
دعــمــه الــكــامــل لجميع األطــبــاء والجمعية 
الطبية والروابط الطبية وكل ما يقومون 

به من تحديث للسياسات الطبية.
وأشـــــــــــــــــاد الـــــــعـــــــوضـــــــي فـــــــــي تــــصــــريــــح 
لــلــصــحــافــيــيــن عــلــى هـــامـــش حــفــل تــكــريــم 
الــروابــط الطبية المتميزة والـــذي نظمته 
الــجــمــعــيــة الـــطـــبـــيـــة الـــكـــويـــتـــيـــة بـــاألطـــبـــاء 
الــكــويــتــيــيــن لــمــا يــحــمــلــونــه عــلــى عاتقهم 
من مسؤولية في عــاج المرضى بجميع 

المرافق الصحية التابعة للوزارة. 
ــيــــس الــجــمــعــيــة  ــبــــه، أكــــــد رئــ ــانــ ومــــــن جــ
الطبية د. إبراهيم الطوالة أنه تم تكريم 12 

رابطة طبية لجهودها وتميزها في إقامة 
الــمــؤتــمــرات الطبية وورش العمل، فضا 
عــن إقــامــة األيــــام والــفــعــالــيــات الــتــوعــويــة، 
 الروابط الطبية على ما قدمته من 

ً
شاكرا

تميز، كما شكر وزيـــر الصحة لحضوره 
ورعايته للحفل.

وقـــال الــطــوالــة إن التكريم أقــل مــا يقدم 
لجهود األطــبــاء، والــذيــن أقــامــوا مــن خال 
روابــطــهــم 400 نــشــاط علمي خـــال الــعــام 
الماضي، الفتا إلى أن الروابط الطبية هي 
المنظم الرئيسي للمؤتمرات الطبية وورش 
العمل العملية والعلمية في دولة الكويت. 
وشـــــدد عــلــى »أهـــمـــيـــة الــتــعــلــيــم الــطــبــي 
المستمر، والــــذي يعتبر شــرطــا أساسيا 
فــي ترقية الطبيب مــن مستوى إلــى آخــر، 

وهنا يأتي دور الروابط الطبية في إقامة 
المؤتمرات وورش العمل التي تضم نقاطا 
للتعليم المستمر مما يساعد على تحديث 
المعلومات والممارسات الطبية المعتمدة، 
باإلضافة إلى ترقية األطباء إلى مستويات 

فنية أعلى«.
من جانب آخــر، اجتمع أعضاء مجلس 
إدارة جمعية الــعــاج الطبيعي مــع عميد 
كلية العلوم الطبية المساعدة د. محمد 
نظر ورئيس قسم العاج الطبيعي د. هشام 

الرويح في جامعة الكويت.
وأكــــــدت الــجــمــعــيــة فـــي بـــيـــان صــحــافــي 
ــاء تـــضـــمـــن مــــنــــاقــــشــــة عــــــــدد مــن  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ أن الـ
الــنــقــاط تتعلق بتطوير وتحسين وضــع 
اختصاصيي العاج الطبيعي في الكويت، 

فيما يختص بالدراسات الجامعية العليا 
ــة دكــتــور  مــثــل شــهــادة الماجستير ودرجــ
عـــاج طــبــيــعــي االكــلــيــنــيــكــيــة وغــيــرهــا من 

االمور ذات االهتمام المشترك.
واشارت الجمعية إلى أنه تمت مناقشة 
ضـــــرورة إعـــــادة مــخــاطــبــة وزارة الــصــحــة 
بتعديل التصنيف الوظيفي الختصاصيي 
العاج الطبيعي بما يتناسب مع تصنيف 
ديـــــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة بــاعــتــبــار مهنة 
ــعــــاج الــطــبــيــعــي مــــن ضـــمـــن الـــوظـــائـــف  الــ
التخصصية لمن يحمل مــؤهــا جامعيا 
فما فوق، وتمييزهم عن اصحاب الوظائف 
الفنية ذوي حملة شهادة الدبلوم، وذلك 
حــفــاظــا عــلــى الــحــقــوق األدبـــيـــة بــالــدرجــة 
 رئيس الجمعية الطبية والروابط المكرمة  )تصوير مياد غالي(األولى والعلمية والعملية لمزاولي المهنة.

ً
وزير الصحة متوسطا

في رسالة شكر جوابية، أعرب 
ســمــو أمــيــر الــبــاد الــشــيــخ نــواف 
األحمد عن خالص شكره لعضده 
األمــيــن، سمو ولــي العهد الشيخ 
مشعل األحمد، على ما عبر عنه 
ســمــوه مــن تهنئة بــعــودة سموه 
ــــى أرض الــــوطــــن الـــعـــزيـــز بــعــد  إلـ

قضاء إجازة خاصة في إيطاليا، 
وعلى مــا أبـــداه سموه مــن فيض 
ــــن صــــادق  الـــمـــشـــاعـــر الــطــيــبــة ومـ

الدعاء.
وتـــضـــرع ســـمـــوه، فـــي بــرقــيــتــه 
ــالـــى أن  ــعـ ــى الـــمـــولـــى تـ ــ أمـــــــس، إلــ
يـــحـــفـــظ الــــوطــــن الـــغـــالـــي ويـــديـــم 

ــعــــمــــة األمـــــــــــن واألمـــــــــــان  ــلــــيــــه نــ عــ
والــرخــاء، ويسدد خطى الجميع 
لــخــدمــتــه ورفـــعـــة شـــأنـــه، ويــكــلــل 
جميع الجهود لارتقاء بمساره 
الـــتـــنـــمـــوي الـــطـــمـــوح نـــحـــو آفــــاق 
الرقي واالزدهـــار، وأن يديم على 
سمو ولي العهد موفور الصحة 

وتمام العافية. 
ومــــن جــانــبــه، قــــال ســمــو ولــي 
ــة تــهــنــئــة إلـــى  ــالــ الـــعـــهـــد، فــــي رســ
ــو: »لـــــقـــــد أثـــلـــج  صـــــاحـــــب الـــــســـــمـــ
صـــدورنـــا وطــمــأن نــفــوســنــا عــود 
سموكم الحميد إلى أرض الوطن 
سالمين معافين، بعد أن تكللت 
بفضل الــلــه فحوصاتكم الطبية 

االعتيادية بالنجاح«.
ورفــــع ســمــوه إلـــى مــقــام سمو 
ــى آيــــــات الــتــهــانــي  ــمــ ــر »أســ ــيــ األمــ
مقرونة بأصدق دعواتنا، وأهل 
 أن يــحــيــطــكــم 

ً
الـــكـــويـــت جـــمـــيـــعـــا

الـــمـــولـــى تــعــالــى الـــقـــديـــر بفيض 
رعايته ويحرسكم بكريم عنايته، 

وأن يسبغ عليكم تــمــام الصحة 
 ،

ً
 مديدا

ً
والعافية، ويمنحكم عمرا

 
ً
 وســنــدا

ً
 وذخـــرا

ً
ويحفظكم قــائــدا

 للجميع، لمواصلة مسيرة 
ً
ووالدا

النهضة والرفعة والرخاء لوطننا 
 أن يــتــحــقــق 

ً
ــاء«، داعـــــيـــــا ــعــــطــ ــمــ الــ

للوطن »وأهله األوفياء بقيادتكم 
ــديـــدة  ــم الـــسـ ــكــ ــتــ الـــحـــكـــيـــمـــة ورؤيــ
وعـــطـــائـــكـــم الـــكـــبـــيـــر الـــمـــزيـــد مــن 

اإلنجازات والتقدم والنماء، وأن 
يــحــفــظ الــكــويــت وأهــلــهــا مـــن كل 

مكروه«.

رئيس الوزراء يهنئ تونس 
بالعيد الوطني

بــعــث رئــيــس مــجــلــس الــــــوزراء، ســمــو الــشــيــخ أحــمــد نــواف 
األحــمــد، ببرقية تهنئة إلــى الرئيس التونسي قيس سعّيد، 

بمناسبة العيد الوطني لباده.

وزير الخارجية: المتغيرات العالمية 
تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك

عباس: دور الكويت مهم ومحوري في دعم فلسطين

التقى رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية لدى المملكة المتحدة

 في القدس لتثبيت صمود الفلسطينيين
ً
الساير: ترميم 69 محال

التقى وزير الخارجية الشيخ 
ــاء أمــــس  ــ ــسـ ــ ــم الـــــصـــــبـــــاح، مـ ــ ــالـ ــ سـ
األول، السفراء ورؤســاء البعثات 
الدبلوماسية العربية المعتمدين 
لــدى المملكة المتحدة، في إطار 
ــتــــي يــقــوم  ــيـــة الــ ــارة الـــرســـمـ ــ ــزيــ ــ الــ
بــهــا إلـــى الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة 
لــنــدن لـــتـــرؤس وفــــد الــكــويــت في 
أعـــمـــال الـــجـــولـــة األولــــــى لــلــحــوار 
ــن الـــكـــويـــت  ــيــ االســــتــــراتــــيــــجــــي بــ

والمملكة المتحدة.
واســتــعــرض وزيـــر الــخــارجــيــة 
ــر الـــعـــاقـــات  ــ ــ خـــــال الـــلـــقـــاء أواصـ
التاريخية الوثيقة والمتجذرة 
بين الكويت والمملكة المتحدة، 
وتـــنـــاول كـــذلـــك مــجــمــل الــقــضــايــا 
الــتــي تشهدها الــســاحــة العربية 
والــمــســتــجــدات عــلــى الصعيدين 
اإلقليمي والدولي وفي أولوياتها 

القضية الفلسطينية.
وشدد على مدى أهمية تعزيز 
روافــــد الــعــمــل الــعــربــي المشترك 
خــــصــــوصــــا فــــــي ظــــــل الـــــظـــــروف 
اإلقليمية والدولية والمتغيرات 

الــجــيــوســيــاســيــة الــتــي يشهدها 
العالم، مؤكدا أهمية تفعيل دور 
التعاون الهادف والبناء في هذا 

اإلطار.
وأشـــــــاد بــــاالتــــفــــاق اإليـــجـــابـــي 
ــيــــر بـــيـــن الــمــمــلــكــة الــعــربــيــة  األخــ
السعودية والجمهورية اإلسامية 
اإليـــرانـــيـــة، مــشــددا عــلــى ضـــرورة 
بناء جسور السام دعما لألمن 
ــقـــرار فـــي الــمــنــطــقــة األمـــر  ــتـ واالسـ
الذي يحتم على الجميع تحقيق 

تــــعــــاون مـــلـــمـــوس تــــجــــاه تــعــزيــز 
مسيرة العمل العربي المشترك 

وتطلعاته المستقبلية.
كما استقبل وزيــر الخارجية 
رؤســاء المكاتب الفنية الملحقة 
لـــســـفـــارة الـــكـــويـــت لــــدى الــمــمــلــكــة 
المتحدة والمسؤولين القائمين 
عليها؛ لاطاع على سير أعمالها 
وأدائها. وأشاد بالجهود المميزة 
التي يقوم بها أعــضــاء المكاتب 

الفنية وبعملهم الدؤوب.

ــاد الــرئــيــس الفلسطيني محمود  أشــ
عباس، أمس األول، بدور الكويت »المهم 
والمحوري« في دعم الشعب الفلسطيني 

وقضيته العادلة على كل المستويات.
وذكـــــرت وكـــالـــة األنـــبـــاء الفلسطينية 
)وفـــــــا(، أن إشــــــادة عـــبـــاس جـــــاءت خــال 
استقباله في مقر الرئاسة بمدينة رام الله 
وفد جمعية الهال األحمر الكويتية، الذي 
يترأسه رئيس الجمعية د. هال الساير.

ورحب عباس بالوفد الكويتي الضيف، 
 على عمق العاقات األخوية التي 

ً
مشددا

تربط الشعبين والبلدين الشقيقين.
وأكــــــــد أهــــمــــيــــة مــــثــــل هـــــــذه الــــــزيــــــارات 
لألشقاء العرب في دعــم صمود الشعب 
الفلسطيني، واالطاع على أرض الواقع 
على معاناة أبناء شعبنا جراء االحتال.

وشــــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــز أواصـــــر 
التعاون وتبادل الخبرات بين جمعيتي 
الهال األحمر الفلسطينية والكويتية، بما 
يصب في مصلحة تعزيز عاقات االخوة 

بين األشقاء في فلسطين والكويت.
مــن جــهــتــه، شــكــر الــســايــر عــبــاس على 
ــذي لــقــيــه الـــوفـــد،  ــ حــــفــــاوة االســـتـــقـــبـــال الــ
واطــــاعــــه عــلــى ســيــر تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع 
المنفذة بشكل مشترك مع الهال األحمر 

الفلسطيني، بحسب »وفا«.
وأكد الساير حرص الكويت على دعم 
 
ً
فلسطين فــي جميع الــمــجــاالت، مــشــددا

على أن »الهال األحمر« الكويتية ستقوم 
بتعزيز المشاريع المنفذة بشكل مشترك 
مع الهال األحمر الفلسطيني، وتعزيز 
الــشــراكــة والـــتـــعـــاون فـــي الــمــجــاالت ذات 

االهتمام المشترك.
إلــى ذلـــك، أكــد الــســايــر حــرص الكويت 
المستمر لتنفيذ الــمــزيــد مــن المشاريع 

لخدمة الشعب الفلسطيني.
وقــــال الــســايــر فــي تــصــريــح لـــ »كــونــا«، 
بمناسبة ختام زيارة وفد جمعية الهال 
األحــمــر إلــى فلسطين إن »الــكــويــت أميرا 
وحكومة وشعبا تسند فلسطين وتقف 

ــل مــن يــقــدم الــدعــم  معها ونــحــن مــن أوائــ
لفلسطين في مجاالت الصحة واإلغاثة 

والغذاء«.
ــد افـــتـــتـــح خـــال  ــوفــ وأشـــــــار إلـــــى أن الــ
الزيارة 16 متجرا في سوق »اللحامين« 
بالبلدة القديمة من »القدس«، موضحا أن 

لديه مساعي لترميم ما تبقى من المحال 
ــه وعــــددهــــا 69 لتثبيت  ــ فـــي الـــســـوق ذاتـ
الــفــلــســطــيــنــيــيــن فـــي الــمــديــنــة الــمــقــدســة، 
لمواجهة سياسات االحتال التي تهدف 

الى طردهم.
وحـــول وحـــدة »محمد زمـــان عقيل« 

للعناية المكثفة لألطفال التي افتتحها 
رئـــيـــس الــــــــوزراء الــفــلــســطــيــنــي محمد 
اشــتــيــة، أمـــس األول، فـــي المستشفى 
الكويتي، قــال الساير إن عائلة عقيل 
تـــبـــرعـــت بـــأكـــثـــر مــــن 3 مـــايـــيـــن دوالر 

لتأهيل وتأثيث الوحدة.

 خال اللقاء
ً
وزير الخارجية متحدثا

 الساير ووفد جمعية الهال األحمر الكويتية في رام الله
ً
عباس مستقبا

الناهض: دعم الشراكة بين الحكومة وشركات التكنولوجيا 
»مايكروسوفت« تستضيف قمة الحكومة الذكية بالتعاون مع »تكنولوجيا المعلومات«

أكـــد وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة وزيـــر 
الــدولــة لشؤون االتــصــاالت وتكنولوجيا 
الــمــعــلــومــات مــــازن الــنــاهــض أهــمــيــة دعــم 
الــــشــــراكــــة بـــيـــن حـــكـــومـــة دولـــــــة الـــكـــويـــت 
وشــــــركــــــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
العالمية وتبني التطبيقات بما يتناسب 

ومتطلبات رؤية »كويت جديدة 2035«.
جـــاء ذلـــك فـــي كــلــمــة ألــقــاهــا الــنــاهــض، 
أمــــس، بــافــتــتــاح فــعــالــيــات قــمــة الحكومة 
ــتــــي  ــيــــة فـــــي الــــكــــويــــت والــ ــانــ ــثــ الــــذكــــيــــة الــ
تــســتــضــيــفــهــا شــــركــــة »مـــايـــكـــروســـوفـــت« 
بالشراكة مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا 
ــفــــاال بــــالــــذكــــرى الـــــــ25  ــتــ ــعـــلـــومـــات احــ الـــمـ
لتأسيسها في الدولة وتهدف إلى تسريع 
تبني التقنيات الذكية للنهوض بالتحول 
الحكومي الرقمي وإطاق عدة مبادرات مع 

جهات حكومية.
وقال الناهض »نسعى دائما لتحقيق 
االنجازات في مجال التحول نحو الرقمنة 
الـــشـــامـــلـــة«، مــعــربــا عـــن ســـعـــادتـــه لــقــيــادة 
طموح الــدولــة في هــذا المسار والتوسع 
على مستوى المنطقة والعالم لتحقيق 
رؤيــتــهــا فـــي تــطــويــر قـــــدرات رأس الــمــال 
البشري في مجال االقتصاد الرقمي وفي 
إطار جهودها المتواصلة لتنفيذ عملية 

التحول الرقمي الشامل.

مــن جانبه، قــال المدير الــعــام للجهاز 
الــــمــــركــــزي لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 
بالتكليف د. عــمــار الحسيني فــي كلمة 
ــقـــت خــــطــــوات  ــقـ ــة إن الــــكــــويــــت حـ ــلـ ــاثـ ــمـ مـ
جـــادة تــجــاه الــتــحــول الــذكــي باعتمادها 
التقنيات الذكية والمتطورة للمساهمة 
في تعزيز القدرة التنافسية لمؤسسات 
تها وزيــادة  القطاع الحكومي ورفــع كفاء
إنــتــاجــيــتــهــا فـــضـــا عــــن تـــســـريـــع أجـــنـــدة 
التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية 

في رؤية الكويت 2035.
ــد الــحــســيــنــي أنـــــه خـــــال األشـــهـــر  ــ ــ وأكـ

القليلة الــمــاضــيــة قـــام الــجــهــاز الــمــركــزي 
بــالــشــراكــة مــع »مــايــكــروســوفــت« بــإطــاق 
مبادرات مهمة لدعم تسريع أجندة التحول 
الـــرقـــمـــي فـــي الـــقـــطـــاع الــحــكــومــي ومــنــهــا 
»مركز التميز لإلنتاجية الرقمية« لزيادة 
اإلنــتــاجــيــة والــفــعــالــيــة الــمــؤســســاتــيــة من 
خال االستخدام األمثل للتقنيات الرقمية 
واالســـتـــفـــادة مــن بــرامــج »مــايــكــروســوفــت 
365« وتطبيق »ذا هب« المنصة الرقمية 
ــدة لـــتـــبـــادل  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــربــ ــجــ ــدم تــ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الـ
المعلومات وطلب الخدمات الرقمية داخل 

الجهات الحكومية.

مــن جــهــتــه، أكـــد الــمــديــر الــعــام للقطاع 
الــحــكــومــي لـــدى »مــايــكــروســوفــت الــشــرق 
األوســط وإفريقيا« إيهاب فوده في كلمة 
مماثلة التزام الشركة تجاه دولة الكويت 
حــكــومــة ومـــؤســـســـات وشــعــبــا مـــن خــال 
توفير التكنولوجيا اآلمنة والحلول الذكية 
لتمكين المؤسسات الحكومية والشركات 

من مختلف القطاعات.
وقــال فــوده إن فعاليات القمة شهدت 
اإلطــاق الرسمي للتعاون المشترك بين 
وزارة الــنــفــط الكويتية ومــايــكــروســوفــت 
)الــمــبــادرة الرقمية البيئية( الــتــي تهدف 
إلــى خلق منصة حــوار مشترك لمناقشة 
وبلورة خريطة طريق المبادرة لمشروع 
رقمي وبرنامج نفطي بيئي متطور يتم 
االستفادة منه في المحافظة على الثروة 
البترولية واالستدامة البيئية عبر تقنية 

الذكاء االصطناعي.
ــر وكـــيـــل وزارة الــنــفــط  مـــن جــانــبــه، ذكــ
الشيخ الدكتور نمر فهد المالك في كلمته 
إن إطــاق »المبادرة الرقمية البيئية« له 
أهمية بالغة في التشجيع على استخدام 
التكنولوجيا والذكاء االصطناعي لتسريع 
ــاع الــنــفــطــي  ــطـ ــقـ ــي الـ ــمـــي فــ ــرقـ ــتـــحـــول الـ الـ
وتعزيز خطى الكويت نحو ثروة بترولية 

مستدامة.

تقنيات ذكية لتحسين حياة المواطنين
قال المدير العام لـ »مايكروسوفت« في الكويت، عاء الدين كريم، في كلمته 
إن دولة الكويت تعزز جهودها في مجال تبني الخدمات التكنولوجية الحديثة 

وتواكب المستجدات التقنية في مجال التقنيات الذكية.
وأضـــاف كريم أن »مــايــكــروســوفــت« كثفت مساعيها بالتعاون مــع الجهاز 
المركزي لتكنولوجيا المعلومات لتوفير التقنيات الذكية مثل تقنيات الذكاء 
االصطناعي وتحليل البيانات إلكمال مسيرة التعاون مع الحكومة لتحسين 
حياة المواطنين وتعزيز جهود االستدامة وتطوير البنية التحتية ودعم النمو 

االقتصادي بما يتماشى مع رؤية الكويت 2035.

األمير: لنرتِق بالتنمية نحو آفاق الرقي واالزدهار
 للجميع لمواصلة النهضة والرخاء

ً
 ووالدا

ً
 وسندا

ً
 وذخرا

ً
ولي العهد هنأ سموه بالعودة: حفظكم الله قائدا

 الرئيس سعّيد: 
ً
األمير مهنئا

دوام التقدم لتونس
 ولي العهد يهنئ الرئيس 

التونسي بالعيد الوطني

بعث سمو أمير الباد، الشيخ نــواف األحمد، 
ببرقية تهنئة إلى الرئيس التونسي قيس سعّيد، 
عــّبــر فيها ســمــوه عــن خــالــص تهانيه بمناسبة 
 سموه له موفور 

ً
العيد الوطني لباده، متمنيا

الصحة والعافية، ولتونس وشعبها الشقيق دوام 
التقدم واالزدهار، وللعاقات األخوية الوطيدة بين 

البلدين الشقيقين كل التطور والنماء.

بعث سمو ولي العهد، الشيخ مشعل 
األحــــمــــد، بــبــرقــيــة تــهــنــئــة إلــــى الــرئــيــس 
التونسي قيس سعّيد، ضّمنها سموه 
خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني 
لباده، راجيا له دوام الصحة والعافية.
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مجلس 2020 يبدأ أعماله باجتماع مكتبه 

محيي عامر
ــة  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــــحـ ــمـ ــ  بـــــــعـــــــد حـــــــكـــــــم الـ
ــة بــــإبــــطــــال مــجــلــس  ــتــــوريــ الــــدســ
2022، وعــــــودة مــجــلــس 2020، 
اســـتـــهـــل األخــــيــــر أعـــمـــالـــه أمـــس 
باجتماع لمكتبه ترأسه رئيس 
المجلس مرزوق الغانم، وحضر 
االجــتــمــاع نــائــب الــرئــيــس أحمد 
الشحومي، وأمين سر المجلس 
النائب فــرز الديحاني، ورئيس 
لـــجـــنـــة الــــــشــــــؤون الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
والـــقـــانـــونـــيـــة الـــنـــائـــب الـــدكـــتـــور 
عبيد الــوســمــي، ورئــيــس لجنة 
الــشــؤون المالية واالقــتــصــاديــة 
النائب أحمد الحمد، إضافة إلى 
األمين العام لمجلس األمة خالد 

بوصليب.
إلى ذلك علمت »الجريدة« من 
مصادرها أن األغلبية النيابية 
فــــي الـــمـــجـــلـــس الـــحـــالـــي مــتــفــقــة 
على ضـــرورة تحقيق انــجــازات 
تشريعية مــلــمــوســة عــلــى أرض 
الواقع، ومنها قوانين تساهم في 
تحقيق رفاهيته، وتوفير أكبر 
قـــدر مــن الــتــعــاون مــع الحكومة 

الجديدة لتحقيق ذلــك، وهو ما 
 يــرون أنه 

ً
رفضه نحو 18 نائبا

ال مجال للتعاون مشددين على 
ضرورة حل مجلس أمة 2020.

 
ً
وذكرت المصادر أن 18 نائبا

اجتمعوا في ديوان النائب خالد 
المونس صباح أمــس، واتفقوا 
عــلــى تــأجــيــل بــيــانــهــم الـــذي كــان 
مقررا إصداره إلى اجتماع يعقد 
 في وقت متأخر من مساء 

ً
الحقا

ــــس بــــديــــوان الـــنـــائـــب شــعــيــب  امـ
المويزري، والذي لم يصدر حتى 

طباعة »الجريدة«.
ــيـــنـــضـــم إلــــى  ــــت إنـــــــه سـ ــالــ ــ وقــ
اجتماع المويزري بعض النواب 
الـــذيـــن أبــطــلــت عــضــويــتــهــم في 
ا  مجلس ٢٠٢٢ باعتبارهم جزء
مــن الــمــشــهــد، مــشــيــرة إلـــى أنهم 
اتــفــقــوا عــنــد الــمــونــس عــلــى انــه 
»ال تــــعــــاون فــــي مــجــلــس 2020 
وضرورة حله«، وان كل الخيارات 
مــتــاحــة لــتــحــقــيــق تــلــك الـــرؤيـــة، 
ــل الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات  ــوا كــ وبـــحـــثـ
ومنها تقديم اســتــجــواب مبكر 

لرئيس الــوزراء وهو ما لم يجد 
قبواًل من أغلبيتهم، الفتة إلى أن 

.
ً
بيانهم سيكون تصعيديا

وحــــضــــر اجــــتــــمــــاع الـــمـــونـــس 
الـــنـــواب حــســن جــوهــر وشعيب 
ــمــــدان الــعــازمــي  الـــمـــويـــزري وحــ
وعبدالكريم الكندري وعبدالله 
المضف ومهلهل المضف ومهند 
الساير وثامر السويط وفارس 
الـــعـــتـــيـــبـــي ومـــــبـــــارك الـــحـــجـــرف 
والـــصـــيـــفـــي الـــصـــيـــفـــي ومــحــمــد 
الحويلة وعبدالعزيز الصقعبي 
وحمد المطر وأسامة الشاهين 
وسعود ابوصليب، وانضم إليهم 

الحقا النائب أحمد مطيع.
وقــــــال مــطــيــع بـــعـــد حـــضـــوره 
بديوان المونس: أؤكــد التزامي 
بالمبدأ الــذي تبنيته وعاهدت 
الشعب عليه ومصلحة الكويت 

عندي فوق كل اعتبار.
ــقــــابــــل، دعــــــا الـــنـــائـــب  ــــي الــــمــ فـ
الدكتور عبدالله الطريجي إلى 
فتح صفحة جديدة من التعاون 
الــبــنــاء فــي إطــــار الــدســتــور بين 

النواب أنفسهم من جهة، وبين 
الــمــجــلــس والــحــكــومــة مـــن جهة 
أخــرى، واالبتعاد عن الخالفات 
واالنتماءات السياسية والقبلية 
والـــعـــائـــلـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة الـــتـــي 
كانت سببا في تعطيل مسيرة 
اإلصــــالح واالنـــجـــاز التشريعي 

الذي انتخبنا الناس من أجله.
وأضاف في تصريح صحفي 
ــن عـــدم  أن الــــمــــواطــــن مـــســـتـــاء مــ
تعامل مجلس األمة مع قضاياه 
وأولــويــاتــه بــالــشــكــل الــمــطــلــوب، 

مؤكدا أن الخطأ وارد في العمل 
السياسي وغيره، لكن المكابرة 
التي تكون على حساب الناس 

ليست مقبولة وال مبررة.
ــا الــطــريــجــي إلـــى تــوافــق  ودعــ
النواب على األولويات والملفات 
الــشــعــبــيــة الــتــي تــحــقــق التنمية 
واإلصالح السياسي المفقودين 
حــتــى اآلن، مـــؤكـــدا أن الــكــويــت 
وشعبها يستحقان التضحية 
والعمل من أجل تصحيح أخطاء 

الماضي.

وأعــــــرب الــطــريــجــي عـــن أمــلــه 
تغليب الحكمة، »ألن مــا يجمع 
الـــنـــواب أكــثــر مــمــا يــفــرقــهــم، وال 
ــرار  ــمـ ــتـ ــمـــواطـــن فــــي اسـ ــلـ ــب لـ ــ ذنــ
االختالفات«، مؤكدا انه ال يشك 
ــة عــلــى  ــافـ ــــرص الــــنــــواب كـ فــــي حـ
مصلحة الــكــويــت والكويتيين، 
وإن اختلفت الوسائل في بعض 

األحيان.
وطـــالـــب الــطــريــجــي رئــيــس 
الحكومة المكلف سمو الشيخ 
أحمد النواف باستثمار محبة 

الــنــاس لــه والــرصــيــد الشعبي 
فـــي فــتــح صــفــحــة جـــديـــدة مع 
جميع الــنــواب كفيلة بتعزيز 
جـــهـــود الــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
وتــحــقــيــق اإلنـــجـــاز وتحسين 
معيشة المواطنين، معربا عن 
أمله أن تشهد الفترة المقبلة 
تــــعــــاونــــا يـــحـــقـــق الــمــصــلــحــة 
العامة، ويجنب البالد المزيد 
مــن الــتــنــاحــر الــســيــاســي الــذي 
ــا آثـــــــــاره الـــســـلـــبـــيـــة عــلــى  ــ ــنـ ــ رأيـ

الجميع.

اجتماع مكتب المجلس أمس

 يتجهون إلى التصعيد: ال تعاون مع الحكومة
ً
 يتجهون إلى التصعيد: ال تعاون مع الحكومة نائبا
ً
1818 نائبا

 استعجلوا »معالجة أخطاء االنتخابات«
ً
27 نائبا

أعــلــن الــنــائــب فــايــز الجمهور 
ع من 27 نائبا 

ّ
تقديم طلب موق

ــال بــــــشــــــأن بـــعـــض  ــ ــــجـ ــعـ ــ ــتـ ــ لـــــالسـ
القوانين الخاصة بمعالجة ما 
يــشــوب االنــتــخــابــات مــن أخــطــاء 
ــة حــــقــــوق الــــشــــعــــب فــي  ــايــ ــمــ وحــ

له.
ّ
اختيار من يمث

وقـــال الجمهور، فــي تصريح 
أمـــس، »شــاهــد الشعب الكويتي 
بأكمله ما حصل في االنتخابات 
ــرة مـــن شـــوائـــب وأخـــطـــاء  ــيــ األخــ
جسيمة وخطيرة، وربما كانت 
هناك شبهة تزوير«، معتبرا أنها 
»حادثة لم يكن لها سابقة بهذا 

المستوى من الخطورة«.
ل 

ّ
وأوضح أن »الخطورة تتمث

في االنقضاض على إرادة األمة 
ــة الــشــعــب  ــبــ وعـــــــدم تــحــقــيــق رغــ
الــكــويــتــي فــــي اخـــتـــيـــار ممثليه 

بالتوجه الصحيح«.
ــمـــهـــور عـــدم  ــرب الـــجـ ــغــ ــتــ واســ

ــيــــة مــنــضــبــطــة لــعــمــلــيــة  وجـــــــود آلــ
االنتخاب، رغم أن البرلمان الكويتي 
مــوجــود منذ 60 عــامــا، معربا عن 
اعـــتـــقـــاده بــــأن »غـــيـــاب تــلــك اآللــيــة 
يؤدي إلى اختطاف إرادة األمة في 
اختيار ممثليها، وتحريف رغباتها 
الحقيقية فيمن يستحق أن يمثلها 

في قاعة عبدالله السالم«.
ــه لـــمـــعـــالـــجـــة تــلــك  ــ ــ وأضــــــــــاف أنـ
الــثــغــرة، فــقــد تـــقـــّدم بــطــلــب نيابي 
الستعجال بعض القوانين التي 
تمس العملية االنتخابية، مؤكدا 
»أهمية الرجوع للشارع الكويتي 
الذي أتى بنا كنواب للمجلس، ومن 
حقه أن نرجع له ونبّين له كل الذي 

حصل، وهو صاحب القرار«.
ــــى أن  ــلـ ــ ــــور عـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــــجـ وشـــــــــــدد الـ
»اختطاف قرار الشعب أمر مرفوض، 
ــه«، مـــوضـــحـــا أن  ــنــ ولـــــن نــســكــت عــ
»الـــطـــلـــب يـــؤكـــد االحــــتــــرام الــكــامــل 
ــة  ــتـــوريـ ــام الـــمـــحـــكـــمـــة الـــدسـ ــ ــكـ ــ ألحـ

واآلثار المترتبة عليها، وأخصها 
استعادة المجلس كامل صالحياته 

الدستورية«.
ــكــــم يــســتــوجــب  وقـــــــــال إن الــــحــ
ممارسة النواب كامل صالحياتهم 
الدستورية والنهوض بواجباتهم 

نحو تحقيق المصلحة العامة 
لـــأمـــة، مـــؤكـــدا الــتــأيــيــد المطلق 
ألي قرار نحو العودة الى الشعب 
الختيار ممثليه، متى ما كان ذلك 
ضمن حدود الدستور، وتوافرت 
فيه الضمانات لشفافية العملية 

االنتخابية.
وشــدد الجمهور على أهمية 
االنتهاء من إصــدار التشريعات 
ــــون  ــانـ ــ الـــــــــالزمـــــــــة، وأخـــــصـــــهـــــا قـ
المفوضية العليا لالنتخابات 
لإلشراف على العملية االنتخابية 
لضمان سالمتها وعـــدم العبث 
بها. كما أكد أهمية االنتهاء من 
قة بالبطاقة 

ّ
التشريعات المتعل

المدنية وتوزيع المناطق بحسب 
الدوائر االنتخابية.

ــهـــور الــلــجــنــة  ــمـ وطــــالــــب الـــجـ
التشريعية بضرورة استعجال 
تقاريرها حول هذه الموضوعات 

خالل شهر من تاريخه.

فايز الجمهور

أدعو 
النواب إلى 

التوافق على 
األولويات 
والملفات 

الشعبية
الطريجي
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ــمـــرأة الــدبــلــومــاســيــة  أعــــدت لــجــنــة الـ
نـــشـــاطـــهـــا لــشــهــر مــــــارس بــاحــتــفــالــيــة 
مهرجان الربيع، مشيرة إلى أن الشهر 
الجاري يتخلله العديد من المناسبات، 
ومنها يــوم المرأة العالمي وعيد األم 
الــذي تحتفل به الــدول العربية، وعيد 
النيروز الذي تحتفل به الكثير من دول 

آسيا الوسطى وتركيا وإيران.
وذكـــرت مستشارة اللجنة، نرجس 
الــشــطــي، فــي تصريح صحافي أمــس، 
أن احتفالية الــربــيــع أقــيــمــت فــي قرية 
يـــوم الــبــحــار الــتــراثــيــة لــمــا تــتــمــيــز بــه، 
حــيــث تــعــد مـــن الــمــؤســســات الثقافية 
والــتــراثــيــة واالجــتــمــاعــيــة والترفيهية 

لجميع الفئات العمرية.
ــــت الـــشـــطـــي أن الـــمـــهـــرجـــان  ــافـ ــ وأضـ
شارك فيه العديد من الــدول اإلفريقية 
واآلســيــويــة ودول مــن آســيــا الوسطى 
وطاجيكستان وأذربيجان وأوزبكستان 
وقرغيزيا ومنغوليا ونيبال وتنزانيا 
والـــســـودان ومملكة اســواتــيــنــي، حيث 
عرضت هذه الدول كثيرا من مقتنيات 
الحرفية والصناعات اليدوية. مردفة: 
كـــمـــا عــــرضــــت دول آســــيــــا الـــوســـطـــى 
ــاق الــمــتــنــوعــة وبـــعـــض األزيـــــاء  ــبــ األطــ

الـــفـــولـــكـــلـــوريـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، واســتــمــتــع 
ــور بـــالـــمـــوســـيـــقـــى واألغـــــانـــــي  ــحــــضــ الــ

الشعبية.
ــــى أن الـــحـــضـــور زاروا  وأشــــــــارت إلـ
المتحف اإلعالمي لوزارة اإلعالم المقام 
بيوم البحار، كما استقبلت عضوات 
اللجنة عــددا مــن السفراء المشاركين 
لدولهم بديوان يوم البحار. وعرضت 
مستشارة اللجنة نبذة عن تاريخ موقع 
يــوم البحار وأهميته االستراتيجية، 
موضحة أنه كانت تنطلق منه رحالت 
السفر والغوص والتبادل التجاري، كما 

كــان موقعا لصيد األســمــاك وصناعة 
أدوات الصيد.

وتابعت: كما قام السفراء وعقيالتهم 
بجولة حــول مباني يــوم الــبــحــار وما 
يحتوي عليه من أماكن حرفية ومحال 

للبيع.
وفي الختام، شكرت الشطي عضوات 
اللجنة ومــســؤولــة االعـــالم والعالقات 
ــبــــاســــط عــلــى  ــبــــدالــ الــــعــــامــــة فـــــوزيـــــة عــ
جهودها الكبيرة والمشاركين الذين 
يـــقـــدمـــون جـــهـــودهـــم إلنــــجــــاح أنــشــطــة 

اللجنة وبرامجها.
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جانب من المشاركين في المهرجان

ي »الوطني« و»بيت التمويل« لتطوير 
َ
 »البلدي« يقر مبادرت

شاطئ الشويخ وإعمار أضرار حريق »المباركية«
المنفوحي: تطوير سوق الوطنية مرهون بموافقة المجلس 

● محمد جاسم
وافق المجلس البلدي على مبادرة 
بنك الكويت الوطني لمشروع تجميل 
وتــطــويــر جــــزء مـــن شــاطــئ الــشــويــخ، 
ومبادرة بيت التمويل الكويتي بإعادة 
إعـــمـــار الــمــواقــع الــمــتــضــررة بــحــادثــة 
الحريق في سوق المباركية والكائنة 
في المنطقة التجارية السابعة - القبلة 
- بمساحة 9 آالف متر مربع، وإعــادة 
تــأهــيــل وتــطــويــر الــســاحــة الــمــجــاورة 

لسوق الوطنية.
وخــــــالل جــلــســة الـــمـــجـــلـــس، أمــــس، 
برئاسة عبدالله المحري، قال المدير 
العام للبلدية م. أحمد المنفوحي، إن 
مجلس الوزراء وافق على قبول التبرع 
المقدم من بيت التمويل إلعادة إعمار 
المواقع المتضررة بحادثة الحريق 
في سوق المباركية، حيث تتم إعادة 

بناء المنطقة بنفس الطابع المعماري 
التراثي الخاص بها، وذلك بالتنسيق 

مع الجهات المعنية في الدولة.
وأشـــــــــار الـــمـــنـــفـــوحـــي الــــــى أنــــــه تــم 
عــرض المعاملة على »البلدي« ألخذ 
الموافقة عليها، عمال بأحكام المادة 
21 فــقــرة 13 مــن قــانــون الــبــلــديــة رقــم 
ــارت الــى  ــ 33 لــســنــة 2016، والـــتـــي اشـ
اختصاص المجلس بقبول التبرعات 
ــة ألنـــشـــطـــة الــبــلــديــة  ــروطـ ــشـ ــمـ غـــيـــر الـ
بعد موافقة مجلس الــوزراء، وهو ما 
ينسحب على جميع المعامالت من 

هذا النوع.
وأضــاف أن بيت التمويل سيطرح 
ــاري  ــتـــشـ ــلـــى مـــكـــتـــب اسـ ــروع عـ ــشــ ــمــ الــ
لتنفيذه وفق االشتراطات الموضوعة 
ــادة  لـــه، وســتــتــم عــمــلــيــة الــتــرمــيــم وإعــ
اإلعمار تحت اشراف البلدية، باعتبار 

أن هذا المشروع أحد مشاريعها.

ــــادة  وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــشـــروع إعـ
تأهيل وتــطــويــر الــســاحــة الــمــجــاورة 
لسوق الوطنية، لفت المنفوحي الى 
أن المشروع هو أحد مشاريع البلدية 
وقبول التبرع الخاص بتطويره من 
بــيــت الــتــمــويــل، والــــذي يــتــراوح بين 
2 و3 ماليين ديــنــار، يأتي فــي إطــار 
الــتــوجــه لتشجيع الــقــطــاع الــخــاص، 
مؤكدا انه مرهون بموافقة المجلس 

البلدي.
 وأضــــــاف أن الــبــلــديــة ستحصل 
على موافقة المجلس بعد االنتهاء 
من المشروع، وذلك في حال إضافة 
أكشاك او أغراض تجارية عليه او أي 

تعديالت أخرى. 
ووافـــــق الــمــجــلــس عــلــى اعـــتـــراض 
وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون الــبــلــديــة على 
ــتـــــراح تـــرخـــيـــص مــــراكــــز لــتــأهــيــل  اقـــ
ذوي اإلعــاقــة الذهنية فــي المناطق 

الــســكــنــيــة لـــتـــكـــون قـــريـــبـــة مــــن مــحــل 
إقامتهم ومناطقهم السكنية، لمزيد 
من الدراسة مع الجهات المختصة. 

ــــق الــمــجــلــس  ــــر، وافـ مـــن جـــانـــب آخـ
عــلــى طــلــب اإلدارة الــعــامــة لــالطــفــاء 
تخصيص موقع وقاية بالفروانية 
ــارات ضـــمـــن مــنــطــقــة  ــ ــيـ ــ ــــف سـ ــواقـ ــ ومـ
الــعــارضــيــة اســتــعــمــاالت حــكــومــيــة، 
ــــراح الـــمـــقـــدم مــــن نــائــب  ــتـ ــ ــلـــى االقـ وعـ
رئيس البلدي خالد المطيري بشأن 
تـــطـــويـــر طـــريـــقـــي ارشــــيــــد الــقــفــيــدي 

وحمود جابر الصباح. 

تصنيف شركات النظافة

ووافـــق على االقــتــراح المقدم من 
ــيــــر بــشــأن  الـــعـــضـــوة م. مـــنـــيـــرة األمــ
تصنيف شركات النظافة »شركات 
أعــمــال الــنــظــافــة الــعــامــة فــي الــمــدن« 

حسب القدرة واإلمكانات والخبرات. 
وأحــــــــال الـــمـــجـــلـــس إلـــــى الـــجـــهـــاز 
الـــتـــنـــفـــيـــذي اقـــــتـــــراحـــــات األعــــضــــاء 
بشأن تخصيص مواقف السيارات 

المالصقة لقسائم السكن الخاص 
في جميع مناطق الكويت ألصحاب 
الـــقـــســـائـــم الــمــطــلــة عــلــيــهــا، وبـــشـــأن 
تحويل بعض القسائم السكنية التي 

تقع بجانب المنطقة التجارية من 
سكن خاص إلى استثماري، فضال 
عــن اقــتــراح وضــع حــاويــات القمامة 

تحت األرض.

جانب من جلسة »البلدي« أمس

● سيد القصاص
قــــام فــريــق الــضــبــطــيــة الــقــضــائــيــة في 
وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، 
مساء أمس، بقطع التيار الكهربائي عن 

سوق الخيام بالكامل إلزالته.
ــارت الـــــــوزارة إلــــى أن الــقــطــع تم  ــ ــ وأشـ
تــحــت إشــــراف وحــضــور رئــيــس الــفــريــق 
عدنان دشتي، وقطاع شبكات التوزيع 

الكهربائية في محافظة العاصمة وبلدية 
الكويت.

وفــي سياق متصل، بينت الـــوزارة أن 
الــفــريــق رفـــع عــــدادات الــكــهــربــاء عــن أحــد 
المجمعات في منطقة حولي بناء على 
كــتــاب بــلــديــة الــكــويــت الــمــوجــه لــلــوزارة، 
الفتة إلى أنه تمت مخالفة هذا المجمع 
ــام الــبــعــض بــاســتــغــالل  ــ ســنــة 2014، وقـ
وايصال المياه العذبة من خط »الكهرباء« 

بطريقة غير رسمية، فقامت الوزارة بقطع 
خدمة المياه عن المجمع بالكامل، وهناك 

قضية تنظر أمام المحاكم.
وذكــــر أنـــه تـــم تــحــريــر مــحــضــر ضبط 
مخالفة لــلــمــرة الــثــانــيــة للمجمع وقطع 
الــخــدمــة، وتــحــويــل المحضر الـــى لجنة 
تطبيق أحــكــام قــانــون 2005/48 التخاذ 

االجراءات القانونية.

»الشؤون«: تزويدنا بضوابط التعيين في التعاونيات »نزاهة« لـ

أكدت مصادر مطلعة أن 
التعيينات في الجمعيات 
التعاونية ُسلطة جوازية 

منحها المشرع لوزير 
الشؤون، مشددة على ضرورة 

استخدامها بصورة مقننة 
لتحقيق الصالح التعاوني 

العام.

جورج عاطف
عــــلــــمــــت »الـــــــــجـــــــــريـــــــــدة«، مـــن 
مــصــادرهــا، أن الــهــيــئــة العامة 
ــاد »نـــــزاهـــــة«  ــســ ــفــ لـــمـــكـــافـــحـــة الــ
وّجــهــت مــخــاطــبــة رســمــيــة إلــى 
وزارة الــــشــــؤون االجــتــمــاعــيــة 
تــــطــــلــــب خـــــاللـــــهـــــا تـــــزويـــــدهـــــا 
بالضوابط واالشتراطات كافة 
 فــي حال 

ً
المعمول بها قانونا

ــاء  تــعــيــيــن الــمــديــريــن واألعـــضـ
داخل مجالس إدارة الجمعيات 
التعاونية، كما طلبت إفادتها 
حــــــــــول مــــــــــدى انــــــطــــــبــــــاق هـــــذه 
الضوابط على ُجملة األسماء 
)المديرين، واألعضاء( الصادر 
بحقهم قرارات وزارية بالتعيين 
من قبل وزير الشؤون السابق 

مبارك العرو.
ــإن  ــ  لـــــلـــــمـــــصـــــادر، فـ

ً
ووفــــــــقــــــــا

ــن وراء مـــخـــاطـــبـــة  ــ ــدف مــ ــ ــهــ ــ الــ
ــة« الــــوقــــوف عـــلـــى مـــدى  ــ ــزاهـ ــ »نـ
قانونية التعيينات المتالحقة 

والـــمـــتـــســـارعـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
»الــــتــــعــــاونــــيــــات« إبــــــــان حــقــبــة 
ــرو، الســـيـــمـــا لــمــا  ــ ــعـ ــ ــر الـ ــ ــوزيـ ــ الـ

كـــان لــهــا مــن تــداعــيــات سلبية 
ــة انــعــكــســت وبــــــااًل على  ــعـ واسـ
السواد األعظم من الجمعيات 
تها  ـــرت مباشرة على مالء

ّ
وأث

وأضـــــــّرت بـــمـــراكـــزهـــا الــمــالــيــة، 
مــوضــحــة أن »نــــزاهــــة« أرســلــت 
 
ً
 متضمنا

ً
إلى »الشؤون« كشفا

ــاء الــمــعــيــنــيــن وبــانــتــظــار  ــمـ أسـ
افــادتــهــا بــهــذا الــصــدد، كاشفة 
أن إجمالي المديرين واألعضاء 
الذين تم تعيينهم بالجمعيات 
خالل فترة العرو تجاوز الـ 60 

.
ً
شخصا

ــا أكــــــــدت الـــمـــصـــادر  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
أن الــتــعــيــيــنــات بــالــجــمــعــيــات 
ــة  ــوازيــ الـــتـــعـــاونـــيـــة ُســـلـــطـــة جــ
منحها المشرع لوزير الشؤون، 

ــرارات الـــوزاريـــة  ــقــ ونــظــمــتــهــا الــ
الصادرة بهذا الصدد، شددت 
ــتـــخـــدامـــهـــا  ــلــــى ضــــــــــرورة اسـ عــ
بصورة مقننة لتحقيق الصالح 
الــتــعــاونــي الــعــام، ال المصالح 
االنــتــخــابــيــة والــتــكــســبــات على 
حساب هذا الصرح االجتماعي 
واالقتصادي الكبير الذي يبلغ 
إجــمــالــي مبيعاته نحو مليار 

.
ً
دينار سنويا

60 ألف زائر »للمكشات« 

إلــــــــى ذلــــــــــك، كــــــّرمــــــت وزيــــــــرة 
الشؤون االجتماعية والتنمية 
ــة  الـــمـــجـــتـــمـــعـــيـــة، وزيــــــــرة الــــدولــ
لـــشـــؤون الـــمـــرأة والــطــفــولــة مي 

الــــبــــغــــلــــي، عــــــــددا مـــــن الـــجـــهـــات 
الــمــشــاركــة والـــفـــرق الــتــطــوعــيــة 
والـــــشـــــبـــــاب الــــمــــشــــاركــــيــــن فــي 
ــكــــشــــات« الــمــطــل  ــمــ مــــشــــروع »الــ
على الواجهة البحرية لشاطئ 
الــصــلــيــبــيــخــات واســـتـــمـــر على 

مدار شهر. 
وأشـــــادت الــبــغــلــي بالجهود 
المضنية المبذولة من الجهات 
والعناصر المشاركة في مشروع 
»مكشات« الترفيهي، مؤكدة أن 
المشروع يعد تجربة ترفيهية 
فريدة في البالد شهدت إقبااًل 
 »حيث تجاوز عدد زواه 

ً
واسعا

60 ألف زائر من الجمهور الذي 
عاشوا أجواء وفعاليات مميزة«.

وأكدت أن دعم شباب الكويت 

الـــمـــبـــدعـــيـــن ورعـــايـــتـــهـــم يــأتــي 
فـــي مــقــدمــة األولــــويــــات تنفيذا 
لتوجيهات القيادة السياسية 
ومجلس الوزراء، مشيرة إلى أن 
أبواب »الشؤون« مفتوحة دائما 
أمام الكفاءات الوطنية المبدعة 
خــدمــة للكويت ورفــعــة لشأنها 

 للتنمية والرفاة.
ً
وتحقيقا

تكريم السبيعي

م قطاع الرعاية 
ّ
إلى ذلــك، نظ

االجتماعية في وزارة الشؤون 
ــيـــل الــــــــوزارة  ــكـــريـــم لـــوكـ ــفـــل تـ حـ
ــم الـــســـبـــيـــعـــي،  ــلــ ــق مــــســ ــ ــ ــبـ ــ ــ األسـ
بــحــضــور وكـــيـــل الـــقـــطـــاع حمد 
الخالدي، ولفيف من المديرين، 

ــة إلـــــى رئـــيـــس وأعـــضـــاء  ــافــ إضــ
نقابة العاملين بالوزارة، حيث 
شكر السبيعي الــحــضــور على 
 
ً
هــــذه الــلــفــتــة الــطــيــبــة، مــتــمــنــيــا
لــلــجــمــيــع الـــنـــجـــاح والـــتـــوفـــيـــق 
ــي أعـــمـــالـــهـــم خــــدمــــة لــلــوطــن  ــ فـ

والمواطنين.

 السبيعي أمس
ً
... والخالدي مكرما

• »لمعرفة مدى انطباقها على المديرين واألعضاء المعينين في حقبة الوزير العرو«
• البغلي: 60 ألف زائر لمشروع »مكشات الصليبيخات« خالل شهر

البغلي خالل تكريم إحدى المشاركات

تحت عنوان »الحوكمة المؤسسية بالقطاع 
م فريق الحوكمة المؤسسية التابع 

ّ
العام« نظ

لوزارة الشؤون دورة تدريب، أمس، لنشر ثقافة 
الحوكمة لموظفي الــــوزارة بــــاإلدارات التابعة 
لــقــطــاع الــــوزيــــر بــقــاعــة الــمــبــاركــيــة فـــي مجمع 

الوزارات. 
وألقى المحاضرة كل من رئيس الفريق مدير 

إدارة خدمة المواطن عبدالرحمن غالي، ومديرة 
مكتب اإلنماء االجتماعي بالتكليف هدى الراشد 
ومدير إدارة التخطيط والمتابعة محمد القالف، 
بــحــضــور خــبــراء مــن األمــانــة الــعــامــة للمجلس 
األعلى للتخطيط، حيث تم طرح موضوعات عدة 
خاصة بمفهوم الحوكمة المؤسسية وأهميتها 
ومعوقات تطبيقها، ودورها في إدارة المخاطر.

م دورة تدريب
ّ
فريق حوكمة الوزارة ينظ

»التربية« تعتمد دوام رمضان في المدارس واإلدارات 

• فهد الرمضان
 لــخــبــر »الـــجـــريـــدة الــمــنــشــور« فـــي 19 

ً
تــأكــيــدا

الـــجـــاري، أعــلــنــت وزارة الــتــربــيــة اعــتــمــاد قـــرار 
توقيت الدوام في المدارس خالل شهر رمضان 

المبارك.
وقــال الناطق الرسمي باسم الـــوزارة، أحمد 
الـــوهـــيـــدة، إن وكـــيـــل وزارة الــتــربــيــة بــاإلنــابــة 
 بـــشـــأن تــوقــيــت 

ً
أســـامـــة الــســلــطــان أصــــدر قــــــرارا

الدوام المدرسي لشهر رمضان للعام الدراسي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢ لجميع مدارس الرياض، والتعليم 

الــعــام، والــتــربــيــة الــخــاصــة، والــتــعــلــيــم الــديــنــي، 
والتعليم الخاص بالنسبة للمدارس العربية، 

ومراكز محو األمية وتعليم الكبار.
وأوضح الوهيدة أن توقيت الدوام المدرسي 
 لرياض 

ً
ا من الساعة ٩:٣٠ صباحا سيكون بدء

األطفال وجميع المراحل التعليمية، في حين 
ينتهي عند الواحدة ظهرا في »رياض األطفال« 
و1:30 فــي »االبــتــدائــي« والثانية بعد الظهر لـ 

»المتوسط« و»الثانوي«.
ــر الــتــربــيــة  ــ ــــدر وزيـ وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، أصـ
وزيــر التعليم العالي والبحث العلمي د. حمد 

الـــعـــدوانـــي قـــــرارا بــشــأن مــواعــيــد الــعــمــل خــالل 
ــدء الــــــــدوام فــــي مــكــتــب  ــ ــدد بـ ــ رمــــضــــان، حـــيـــث حـ
الوزير وإدارة العالقات العامة وقطاَعي التعليم 
العام والتعليم الخاص والنوعي عند الساعة 
9:45، في حين يبدأ لبقية القطاعات واإلدارات 
المركزية األخـــرى عند الــســاعــة 10:15، مــا عدا 
قطاعي القانونية والمنشآت التربوية وإدارة 
التطوير والتنمية التي يبدأ الــدوام فيها عند 
الــــ 10:45 صــبــاحــا، عــلــى أن تــكــون مـــدة الـــدوام 
في جميع قطاعات الـــوزارة 4 ساعات ونصف 
الساعة بحسب تعليمات ديوان الخدمة المدنية.

يبدأ 9:30 لجميع المدارس و9:45 لمكتب الوزير والتعليم العام والخاص

ال إعادة لتقييم »المعاقين« خالل سريان 
شهاداتهم إال برغبتهم

»اإلعاقة«: تجديد الحاالت البسيطة والمتوسطة والشديدة مدى الحياة أو 5 سنوات
• جورج عاطف

ــدة«،   لـــخـــبـــر »الــــــجــــــريــــ
ً
تـــــأكـــــيـــــدا

المنشور في عددها أمس بعنوان، 
ــدة«: اآللـــيـــة  ــ ــريــ ــ ــجــ ــ ـــ »الــ ــ )الـــبـــغـــلـــي لـ
الجديدة إلصدار شهادات اإلعاقة 
األسبوع الجاري(، أصدرت مديرة 
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
 
ً
ــا ــ  إداريــ

ً
د. بــيــبــي الــعــمــيــري قــــــرارا

قــضــى بتجديد شــهــادات اإلعــاقــة 
البسيطة والمتوسطة والشديدة 
ــوات عــن  ــنــ ــاة أو 5 ســ ــيـ ــحـ مـــــدى الـ

طريق اللجان الطبية المتخصصة، 
شريطة وجود تقرير طبي معتمد 
وقرار سابق من اللجنة المختصة.

كما قضى القرار بأنه »ال يجوز 
إعــادة تقييم حاالت اإلعاقة خالل 
فــتــرة ســريــان الــشــهــادات، إال بناء 
عــلــى رغــبــة ذوي اإلعـــاقـــة، ولــيــس 
لــلــجــنــة الــحــق فـــي تــقــلــيــل درجــــات 
اإلعــاقــة إال في حالة الشفاء التام 
لمقدم الطلب المثبت بالمستندات 
الــطــبــيــة، عــلــى أن يــرفــع األمــــر إلــى 

اللجنة العليا للبت فيه«.

ــه »بــــشــــأن  ــ ــ وأضــــــــــاف الــــــقــــــرار أنـ
ــادات أول مـــــــرة تـــمـــنـــح 5  ــ ــهــ ــ ــشــ ــ الــ
سنوات، ما عدا أصحاب اإلعاقات 
الــتــعــلــيــمــيــة والــتــطــويــريــة الــقــابــلــة 

للتغيير«.
وأكــــدت مــصــادر فــي الــهــيــئــة أن 
هذه اآللية الجديدة صدرت لتكون 
ــــي مــصــلــحــة  ــراعـ ــ أكــــثــــر مــــرونــــة وتـ
المعاقين بالدرجة األولى، إضافة 
إلى تماشيها والمعايير العالمية 
ات المنظمة  والخليجية واإلجــراء

بيبي العميريإلصدار الشهادات.

»الكهرباء« تقطع التيار عن سوق الخيام... إلزالته

»المرأة الدبلوماسية« تحتفل بمهرجان الربيع

https://www.aljarida.com/article/18385
https://www.aljarida.com/article/18449
https://www.aljarida.com/article/18367
https://www.aljarida.com/article/18419
https://www.aljarida.com/article/18415
https://www.aljarida.com/article/18417
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 »الجمارك« تحبط تهريب كميات 
كبيرة من المواد التموينية المدعومة

أحبط رجال اإلدارة العامة 
ــمــــارك، إدارة الـــجـــمـــرك  ــلــــجــ لــ
ــة الـــتـــفـــتـــيـــش  ــ ــبـ ــ ــراقـ ــ ــري مـ ــ ــبــ ــ ــ ال
واالستيداع وشبرة الخضار 
ــة، مــــحــــاولــــة  ــيــ ــبــ ــيــ ــلــ فــــــي الــــصــ
ــبـــيـــرة مــن  تـــهـــريـــب كـــمـــيـــات كـ
المواد التموينية المدعومة 
والممنوع تصديرها خــارج 
البالد، بعد تفتيش الشحنات 
ــغـــادرتـــهـــا  الــــــصــــــادرة قــــبــــل مـ

البالد.
وقـــال عــضــو لجنة اإلعــالم 
الــــجــــمــــركــــي بـــــــ »الـــــجـــــمـــــارك« 
مشعل الظفيري إنه وانطالقا 
مـــن تــعــلــيــمــات الــمــديــر الــعــام 
لـــــــــــــــإدارة ســــلــــيــــمــــان الـــفـــهـــد 
بــالــتــدقــيــق والــتــفــتــيــش عــلــى 
جــمــيــع الــشــحــنــات الـــصـــادرة، 
ــبــــط مــــــــواد تـــمـــويـــنـــيـــة  تـــــم ضــ
مـــدعـــومـــة يـــمـــنـــع تــصــديــرهــا 
خارج الكويت بكميات كبيرة 

ومــتــنــوعــة، مــضــيــفــا أن هــذه 
الضبطية تأتي ضمن سلسلة 
مـــن الــضــبــطــيــات الــجــمــركــيــة 

السابقة.
وأضـــــــــــــاف الـــــظـــــفـــــيـــــري أن 
مـــفـــتـــشـــي الــــجــــمــــارك حــــــرروا 
مـــــحـــــضـــــر ضــــــبــــــط جــــمــــركــــي 
بــالــمــواد الــمــضــبــوطــة، الفــتــا 
ــذه الــــمــــواد ســـوف  ــ ــــى أن هـ إلـ
يـــعـــاد تــســلــيــمــهــا إلــــى وزارة 
الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة إدارة 
ات  التموين، التــخــاذ اإلجـــراء
الــــالزمــــة مــــن قـــبـــل مــســؤولــي 

الوزارة.
وأشـــار إلــى أن »الــجــمــارك« 
تحذر كل من تسول له نفسه 
تهريب البضائع الممنوعة، 
مـــشـــددة عــلــى أنــــه ســُيــعــرض 
لــة الــقــانــونــيــة  نــفــســه لــلــمــســاء
ات الجمركية  واتخاذ اإلجراء

بحقه.

محمد الشرهان

جانب من المواد التموينية المضبوطة

مواطن قتل صديقه في أم الهيمان وسلم نفسه للمخفر
دفن جثته في مشروع الدائري الثامن وأضرم النار بمركبته

●   محمد الشرهان
شـــهـــدت مــنــطــقــة أم الــهــيــمــان 
مـــســـاء أمــــس األول جــريــمــة قتل 
بشعة أقــدم خاللها مواطن يبلغ 
32 عاما على قتل صديقه البالغ 
33 عـــامـــا، بــعــد أن ســــدد لـــه عــدة 
طعنات، ثم حمل جثته ودفنها في 
مشروع الــدائــري الثامن، قبل أن 
يضرم النار في سيارته ويتوجه 
ــة أم الــهــيــمــان  ــــى مــخــفــر شـــرطـ إلـ

ويسلم نفسه.

وفـــي الــتــفــاصــيــل، الــتــي رواهـــا 
ـــ »الــــجــــريــــدة« أن  مـــصـــدر أمـــنـــي لــ
رجــال األمــن العاملين فــي مخفر 
شرطة أم الهيمان فوجئوا بدخول 
مواطن عليهم، وأبلغهم أنه قتل 
صديقه ودفــن جثته في مشروع 
الدائري الثامن، وأنه أيضا أضرم 
ــار بـــمـــركـــبـــة الـــمـــجـــنـــي عــلــيــه،  ــنــ الــ
مشيرا إلى أن رجال األمن تحفظوا 
على المبلغ وتــأكــدوا من سالمة 
ــه يــتــحــدث عن  ــواه العقلية، وأنـ قـ

واقعة حقيقية.

ــال  ــمـــصـــدر أن رجــ وأضـــــــاف الـ
األمــن أبلغوا وكيل النائب العام 
الـــذي أمــر رجـــال األمـــن باالنتقال 
مع المبلغ إلى المكان الذي ادعى 
أنه دفن جثة صديقه به، الفتا الى 
أن المتهم أرشــد رجــال األمــن عن 
مكان وجود الجثة والمركبة التي 
أضـــرم الــنــار بــهــا، وتـــم اســتــدعــاء 
رجــال األدلــة الجنائية والطبيب 
ــل الـــنـــائـــب الــعــام  ــيـ الـــشـــرعـــي ووكـ
إلـــى مــوقــع وجــــود الــجــثــة، حيث 
تـــم اســتــخــراجــهــا مـــن قــبــل رجـــال 

األدلـــة الجنائية ومعاينتها من 
قــبــل الــطــبــيــب الـــشـــرعـــي، وتــبــيــن 
أن الــمــجــنــي عــلــيــه تــعــرض لــعــدة 
طعنات، منها طعنة نافذة بالرقبة 

ادت الى وفاته.
وبــيــن أن رجــــال األمــــن عــثــروا 
أيضا على مركبة المجني عليه 
مــحــتــرقــة عــلــى مــقــربــة مـــن مــوقــع 
وجود الجثة، مضيفا أن المتهم 
اعــتــرف أمـــام وكــيــل النائب العام 
بــأنــه قــتــل الــمــجــنــي عــلــيــه بسبب 
خالفات بينهما، وأنه كان معه في 

مركبته واحتدم النقاش بينهما، 
واستل سكينا ووجه له الطعنات، 
ثم قاد مركبته الى الموقع ودفن 
الجثة وأحـــرق المركبة، واتصل 
عــلــى شقيقه الـــذي حــضــر ونقله 
الى المنزل. وأوضــح المصدر أن 
وكــيــل الــنــائــب الـــعـــام أمـــر بحجز 
المتهم على ذمة القضية، وكلف 
رجال المباحث بضبط وإحضار 
شـــقـــيـــق الـــمـــتـــهـــم وإحــــالــــتــــه إلـــى 
النيابة العامة وإجراء التحريات 

الالزمة حول القضية.

ضبط مواطن يتاجر في المخدرات
عثر بحوزته على أسلحة نارية

●   محمد الشرهان
ــال مــبــاحــث قــطــاع  ــ تــمــكــن رجـ
األمـــن الجنائي، اإلدارة العامة 
لمكافحة المخدرات، بتعليمات 
ــرة مـــــــن وكــــــيــــــل وزارة  ــ ــاشــ ــ ــبــ ــ مــ
ــد لـــشـــؤون  ــاعـ ــمـــسـ الـــداخـــلـــيـــة الـ
ــواء حــامــد  ــلــ ــن الـــجـــنـــائـــي الــ ــ األمــ
الــــدواس، مــن ضبط أحــد أخطر 
مــروجــي الــمــخــدرات فــي الــبــالد، 
وعــثــر بــحــوزتــه عــلــى ســالحــيــن 
ــرة مــن  ــيـ ــبـ ــيــــات كـ ــيــــن وكــــمــ نــــاريــ
ــيــــرة، وكـــيـــلـــوغـــرامـــيـــن مــن  الــــذخــ
مــــادة الــكــيــمــيــكــال، و2000 حبة 
الريــكــا، و1000 حبة كبتاغون، 
ــــن مـــــــادة الـــشـــبـــو. و10 غـــــــرام مـ

الـــــــــمـــــــــتـــــــــهـــــــــم وأمــــــــــــامــــــــــــه 
المضبوطات

وفــي التفاصيل، التي رواهــا 
مصدر أمني مطلع لـ »الجريدة«، 
أن رجال مباحث اإلدارة العامة 
لمكافحة المخدرات، ومن خالل 
عملية الــرصــد اليومي لحاالت 
الضبط مــن قبل اإلدارة العامة 
لــلــمــكــافــحــة والـــجـــهـــات األمــنــيــة 
ــوا انـــتـــشـــارا  ــظــ الـــمـــســـانـــدة، الحــ
بسيطا لــمــخــدر الكيميكال في 
مـــحـــيـــط مـــحـــافـــظـــتـــي الـــجـــهـــراء 
والــفــروانــيــة، مــن خــالل عمليات 
التحقيق مع المتهمين المحالين 
من الجهات األمنية والمساندة 
والــمــضــبــوطــيــن مـــن قــبــل رجـــال 

مباحث المخدرات.
وأضـــــــــــــــــــــاف الــــــــمــــــــصــــــــدر أن 
رجـــــال الــمــبــاحــث تــتــبــعــوا خط 
ــرويــــج مــخــدر  ســـيـــر عــمــلــيــات تــ
الـــكـــيـــمـــيـــكـــال، وتــــبــــيــــن لــــهــــم أن 
أحــد أشــهــر مــروجــي الــمــخــدرات 
ــــوب عــــلــــى ذمــــــــة عــــدة  ــلـ ــ ــطـ ــ ــمـ ــ والـ
ــا اتــــجــــار وتــــعــــاطــــي هــو  ــايـ قـــضـ
مــن يقف خلف عمليات توزيع 
مخدر الكيميكال، الفتا إلــى أن 
المعلومات التي وصلت لرجال 

الــمــبــاحــث أفــــــادت بــــأن الــمــتــهــم 
الــمــطــلــوب مــســلــح بــشــكــل دائــــم، 
ويــحــتــفــظ بــكــمــيــات كــبــيــرة من 
المخدرات داخل منزل أسرته في 

محافظة الجهراء.
وأوضــــح أن رجـــال المباحث 

اســـتـــصـــدروا إذنـــــا مـــن الــنــيــابــة 
الــعــامــة لــمــداهــمــة مــنــزل المتهم 
وتفتيشه وضبطه، مشيرا إلى أن 
قوة المباحث توجهت الى منزل 
المتهم وداهمته بسرعة كبيرة، 
وتمكنت من السيطرة عليه قبل 

أن يصل إلــى األســلــحــة النارية 
التي كانت بحوزته، وبتفتيش 
مسكن المتهم عثر على كميات 
من الــمــواد المخدرة واألسلحة 
النارية والذخائر، وأحال رجال 

المباحث المتهم الى النيابة.

»التعريف با»التعريف باإلإلسالم« سالم« 
تطلق »إفطار صائم« تطلق »إفطار صائم« 

للمهتدينللمهتدين

ــأ الــــمــــديــــر الـــــعـــــام لــلــجــنــة  ــنــ هــ
التعريف باإلسالم إبراهيم البدر 
ــمـــوع  ــة، وجـ ــيـ ــاسـ ــيـ ــسـ الــــقــــيــــادة الـ
الشعب الكويتي والمقيمين على 
أرض الكويت واألمــة اإلسالمية، 
بـــمـــنـــاســـبـــة قــــــــرب حـــــلـــــول شــهــر 

رمضان.
وأعــــــــلــــــــن الــــــــبــــــــدر اســــتــــقــــبــــال 
»الـــتـــعـــريـــف بــــاإلســــالم« تــبــرعــات 
المحسنين والمحسنات لمشروع 
إفــطــار صــائــم، والــــذي تخصصه 
ــن أســـر  الـــلـــجـــنـــة لــلــمــحــتــاجــيــن مــ
الــجــالــيــات غــيــر الــنــاطــقــة باللغة 
الـــعـــربـــيـــة، ولـــلـــمـــهـــتـــديـــن الـــجـــدد 
وأسرهم داخل الكويت، حيث يتم 
تنفيذ المشروع في جميع أفرع 

اللجنة بمختلف المحافظات.
وقال إن موائد إفطار الصائم 
ــفــــوس  لـــــهـــــا بــــــالــــــغ األثــــــــــــر فـــــــي نــ
المهتدين الجدد، فأول ما يحتاج 
إلــيــه الــمــهــتــدي الــجــديــد الــشــعــور 
باالحتضان واألخوة واإلحساس 
ــدة، وهـــذه  ــواحـــ بـــــروح األســــــرة الـــ
المائدة الرمضانية تجمعهم مع 
إخــوانــهــم مــن الــمــهــتــديــن الــجــدد، 
وكذلك مع من سبقوهم لإسالم.

محاضرة توعوية لـ »اإلطفاء«
في مستشفى الفروانية

نظمت قوة اإلطفاء العام، ممثلة في إدارة العالقات العامة واإلعالم، 
صباح أمس، محاضرة توعوية في مستشفى الفروانية، بحضور مدير 
إدارة العالقات العامة واإلعالم، العميد محمد الغريب، ومدير مستشفى 

الفروانية، د. علي المطيري، وعدد من الكادر الطبي واإلداري.
وأعلنت »اإلطفاء« أن المحاضرة تأتي في إطار التعاون بين القوة 
ووزارة الصحة، وضمن األنشطة التوعوية التي تستهدف السالمة من 
الحرائق والحوادث والسبل الوقائية منها، واشتملت على شرح نظري 
لكيفية اإلخالء في حاالت الطوارئ، وطريقة استخدام مطفأة الحريق، 

وأهمية كاشف الدخان.

جانب من المحاضرة

https://www.aljarida.com/article/18376
https://www.aljarida.com/article/18360
https://www.aljarida.com/article/18354
https://www.aljarida.com/article/18354
https://www.aljarida.com/article/18430
https://www.aljarida.com/article/18431
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»ماسترخت« 
تطّبق توصيات 

الشيخ جابر بجلب 
الكفاءات العلمية 

للكويت 

الخريج يحصل 
على شهادتين 
معتمدتين من 

هولندا والكويت

أحمد الشمري

»ماسترخت« احتفلت بتخريج دفعتها السابعة إلدارة األعمال
 نحو المستقبل التعليمي للدارسين في الكويت

ً
• السفير الهولندي: الكلية لعبت دورا

• المسلم: 1600 خريج أنهوا البرنامج منذ انطالقته حتى اآلن

احتفلت كلية ماسترخت إلدارة 
ــال )MSM( الــمــتــخــصــصــة،  ــمـ األعـ
بمنح درجة الماجستير بشهادة 
هــــولــــنــــديــــة لــــخــــريــــجــــي الــــدفــــعــــة 
الــســابــعــة، مــســاء أمــس األول، في 
فندق فورسيزن بقاعة المرقاب، 
وسط حضور السفير الهولندي 
لدى الكويت، لورنس ويستهوف، 
ــة لــلــكــلــيــة،  ــيــ ــمــ ــاديــ واألســــــــــرة األكــ

ولفيف من أهالي الخريجين. 
ــهــــوف، خــــالل  ــتــ ــســ وأعــــــــــرب ويــ
كــلــمــة لــه فــي حــفــل االفــتــتــاح، عن 
فخره بتخّرج دفعات الطلبة من 
الكلية، مشيرا الى أنهم اجتازوا 
المهمة الصعبة الــتــي مـــروا بها 

في حياتهم بنجاح.
وقال »إن الكثيرين يتساءلون: 
كيف يكون للجامعات الخاصة 
هـــذه الــمــعــرفــة عــن التكنولوجيا 
واألفكار الحديثة؟!، فأجيب لهم: 
ــــن خــــــالل اإلبــــــــــداع واالبــــتــــكــــار،  مـ
ــكــــــار، واســــتــــخــــراج  وتـــنـــمـــيـــة األفــــ
أولويات لتنمية مفاهيم جديدة 
لـــــــــــــإدارة«، مـــوضـــحـــا أن جــمــيــع 

خــرجــي اإلدارة تــعــلــمــوا اإلبــــداع 
والــتــفــكــيــر، وهـــــذا األمـــــر يــســاعــد 

ي تحدياتها.
ّ
الكويت على تخط

وتــابــع: »أن الكويت اآلن ثرّية 
وآمنة وصحية، وتتمتع بتعليم، 
وتتميز ببيئة اقتصادية قوية، 
ولكن هــذا لن يكون لألبد تماما 
مــثــل هـــولـــنـــدا، فــعــلــيــنــا الــتــغــيــيــر 
ومــواجــهــة الــتــحــديــات ومواصلة 
مــهــارات اإلبـــداع واالبــتــكــار، وهو 
ما يحدث الليلة، فهذا ليس حدثا 
ــام لــلــمــواهــب في  ــهـ فــــرديــــا، بـــل إلـ

الكويت«. 
كما أعــرب عــن فخره جــدا بأن 
جــامــعــة مــاســتــرخــت الــهــولــنــديــة 
»مدرسة اإلدارة« لعبت دورا نحو 
المستقبل التعليمي للدارسين 
فــي الكويت، و«سعيد جــدا بذلك 
ــاون«، مـــتـــمـــنـــًيـــا مــســتــقــبــال  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ

مشرقا للكويت وخريجيها. 

شراكة تامة
مــن جــانــبــهــا، أوضــحــت نائبة 
ــيــــس مـــجـــلـــس األمـــــنـــــاء لــكــلــيــة  رئــ

مــــاســــتــــرخــــت فــــــي الـــــكـــــويـــــت، د. 
يــاســمــيــن الــمــســلــم، عــلــى هــامــش 
ــل، »أن الــكــلــيــة أفـــــــادت فــي  ــفـ الـــحـ
تطوير التعليم بالكويت بوجود 
ــة تـــامـــة  ــراكــ ــامــــج MBA بــــشــ ــرنــ بــ
وبمعايير ومــواصــفــات أوروبــيــة 
ــد قـــيـــمـــة مـــضـــافـــة  ــ ــعـ ــ ــة، ويـ ــ ــلـ ــ ــامـ ــ كـ
وتنفيذا ألهداف المرسوم األميري 
الذي أطلقه الشيخ جابر األحمد، 
يرحمه الــلــه، بــإنــشــاء الجامعات 

الـــخـــاصـــة بــــأن نــجــلــب الـــكـــفـــاءات 
العالمية إلى الكويت، حرصا منه 

على المسيرة التعليمية«.
ــم إن عـــــدد  ــ ــلـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وقــــــــالــــــــت الـ
الخريجين الذين أنهوا البرنامج 
حــتــى اآلن يـــفـــوق 1600 خــريــج، 
ــيـــات عــلــمــيــة  ــفـ ــلـ ــون مـــــن خـ ــ ــأتــ ــ ويــ
ومـــهـــنـــيـــة مــخــتــلــفــة وجــنــســيــات 
ــن الـــجـــهـــات الــخــاصــة  مـــتـــعـــددة مـ
ــة بـــيـــنـــهـــم الــــــــــوزراء  ــيــ ــكــــومــ والــــحــ

والــوكــالء والــرؤســاء التنفيذيون 
والـــمـــديـــرون الـــعـــامـــون واألطـــبـــاء 
والمهندسون وأصحاب األعمال 
من الجيلين الثاني والثالث ورواد 
أعــمــال ومــهــنــيــون، مشيدين بما 
تــعــلــمــوه والــتــطــور الــــذي حققوه 
مـــن الــبــرنــامــج الــــذي يــرتــكــز بعد 
السنتين على األطروحة العملية 
باختيارات البحث األكاديمي أو 
االستشارة المهنية األكاديمية، 

ــمــــال بــالــمــنــهــجــيــة  أو ريــــــادة األعــ
العلمية البحثية، وهــو ما يوفر 
م واسعة وعميقة 

ّ
بيئة وفرص تعل

للطلبة، مــمــا ســاهــم فــي تخريج 
اع قرار وقادة استراتيجيين.

ّ
صن

الكفاءات الكويتية
وبــّيــنــت المسلم أن البرنامج 
ــال  ــمــ ــيــــرا لـــلـــوقـــت والــ ــي تــــوفــ ــأتــ يــ
ــاد عــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــاء الـــســـفـــر واالبـ ــ ــنـ ــ وعـ

الــكــويــت واألهـــــل والـــعـــمـــل، حيث 
يــتــوافــر الــتــعــلــيــم األوروبــــــي بكل 
مــزايــاه مــن الــخــبــرات والــكــفــاءات 
الكويتية لتقديم خليط فريد من 
نــوعــه للتعليم الــعــالــي المتميز، 
فاالندماج مع جامعة ماستخرت 

أتى بفائدة كبيرة جدا للطلبة. 
وتابعت أن جامعة ماسترخت 
الهولندية هي مؤسسة حكومية، 
ــق الــطــلــبــة أن  فــقــد أصـــبـــح مـــن حـ
تــكــون شــهــاداتــهــم مــعــتــمــدة لــدى 
ــنـــدا،  الـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــالــــي فــــي هـــولـ
وحــتــى يــتــم ذلـــك اشــتــرط أن يتم 
تــنــفــيــذ الــبــرنــامــج مــنــاصــفــة بين 
الكويت وهولندا، منها أن يدرس 
الطالب 4 مقررات التخصص في 
مدينة ماسترخت بمقر الجامعة، 
وعليه أصبحت للطالب شهادتان؛ 
ــكـــويـــت،  واحــــــــدة مـــعـــتـــمـــدة فــــي الـ
واألخــــــرى مــعــتــمــدة مـــن التعليم 
الــعــالــي فــي هــولــنــدا، وقـــد طّبقنا 
ــم ما  هـــذه االتــفــاقــيــة بــالــفــعــل، وأتـ
يقرب من 100 طالب الدراسة في 

هولندا بهذه االتفاقية.  ... وجانب من الحضور جانب من خريجي الكلية

تيري كاكيتو 
متحدثة

ضحى السلمان 
متحدثة

... وتكريم آخر ألحد الخريجينويستهوف والمسلم وتيري خالل تكريم خريجة المسلم تكّرم السفير الهولندي

فرحة الخريجين

• بدأ الحفل عند الساعة 7:30 مساء بالسالم الوطني وآيات من 
الذكر الحكيم.

• رّحب مقدم الحفل بالجميع، وأذن بدخول الخريجين إلى المسرح.
• شاركت ممثلة كلية ماسترخت إلدارة األعمال بهولندا، تيري 
كاكيتو، بإلقاء كلمة رحبت خاللها بالحضور، وبــاركــت لهم 
ج أبــنــائــهــم وبــنــاتــهــم، وتــطــرقــت إلـــى الــصــعــوبــات الــتــي  بــتــخــرُّ

واجهتهم خالل مسيرتهم الدراسية وكيفية تجاوزها.
• ألقت الخريجة ضحى السلمان كلمة الخريجين، نيابة عنهم، 

وتحدثت عن تجربة الطلبة في مشوارهم الدراسي بالكلية.

لقطات:

محاضرات »التطبيقي« بعد الرابعة محاضرات »التطبيقي« بعد الرابعة 
مساء في رمضان... »أونالين«مساء في رمضان... »أونالين«

• أحمد الشمري
علمت »الجريدة« من مصادر مطلعة في الهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والــتــدريــب، ان اللجنة التنفيذية في 
الهيئة اقرت في اجتماعها الذي عقد امس االول تحويل 
محاضرات المقررات الدراسية بالكليات التطبيقية في 
الساعة الرابعة عصرا وما بعدها »أونالين« خالل شهر 

رمضان المبارك فقط.
وقــالــت الــمــصــادر: ال يــوجــد تغيير فــي أوقـــات مواعيد 
المحاضرات كما هي موجودة في توقيت الجداول الدراسية 
الخاصة بالطلبة، كما ان محاضرات الفترة الصباحية التي 
قبل الرابعة عصرا تكون حضوريا في القاعات الدراسية.

وأضافت ان اللجنة وجهت الكليات بتأجيل االختبارات 
بعد رمضان لمحاضرات المقررات الدراسية التي تعقد 

أونالين والتي تكون بعد الساعة الرابعة فقط.

»األميركية« تجدد اتفاقيتها مع جامعة دارتموث
• تشمل المجالين األكاديمي واإلداري وبرامج تبادل األساتذة والطالب 

• دانا الصباح: شهادة على االلتزام المتبادل بتعزيز التميز األكاديمي والتفاهم الثقافي
جـــددت الجامعة األمــيــركــيــة بالكويت )AUK( وجامعة 
دارتموث اتفاقية التفاهم والتعاون المؤسسي بينهما، والتي 
تبرهن على نجاح الشراكة بين المؤسستين، والتي استمرت 
20 عاما، كما تؤكد كلتا المؤسستين التزامهما بالنهوض 
بتدريس الفنون الحرة وتسهيل التعاون والتبادل الثقافي بين 
أعضاء هيئة التدريس والطلبة والموظفين في الجامعتين.

ووقع مذكرة التفاهم رئيسة الجامعة األميركية بالكويت 
د. روضة عواد، ورئيس جامعة دارتموث د. فيليب هانلون، 
بحضور مؤسسة ورئيسة مجلس أمناء الجامعة األميركية 
بالكويت الشيخة دانــا ناصر الصباح، ونائبة الرئيس 
الــتــنــفــيــذي للجامعة األمــيــركــيــة بــالــكــويــت أمـــل البنعلي، 

ومسؤولين من »دارتموث«.
وأكدت دانا الصباح أن مذكرة التفاهم دليل على تفاني 
المؤسستين لمواصلة هذه الشراكة لسنوات عديدة مقبلة، 
مبينة أنها تعتبر شهادة على االلتزام المتبادل بتعزيز 
التميز األكاديمي والتفاهم الثقافي، قائلة: »نتطلع إلى 
الــمــزيــد مــن عمليات الــتــعــاون المثمرة الــتــي ستنشأ عن 

هذه الشراكة«. 
بدورها، أكدت عواد أن العالقة بين المؤسستين نمت 
على مدار السنين، مشيرة إلى أهمية توسيع آفاق المعرفة 
ووجهات النظر من خالل برامج التبادل الطالبي وبرامج 
الزمالة بين أعضاء هيئة التدريس، كما أثرت هذه الشراكة 
الــخــبــرات األكــاديــمــيــة والثقافية لمنتسبي الجامعتين، 

ووفرت فرصا ال حصر لها. 
وتعقيبا على االتفاقية، أعرب رئيس جامعة دارتموث 
د. فيليب هانلون عن سعادته بتجديد الشراكة المميزة، 
مشيرا إلى وجود العديد من الفوائد التي تثمر عنها هذه 

الشراكة، سواء للطلبة أو أعضاء هيئة التدريس، وأكد أنها 
تمنح فرصة للمؤسستين لالستفادة من موارد بعضهما. 
وقــال المدير التنفيذي لبرنامج دارتــمــوث - الجامعة 
األمــيــركــيــة بالكويت د. ديــل ايكلمان إن االتــفــاقــيــة تعزز 
الـــروابـــط الــقــويــة الــتــي أقــامــتــهــا الــمــؤســســتــان عــلــى مــدار 
العقدين الماضيين، كما تمهد الطريق لمبادرات جديدة، 
مبينا أن المؤسستين تستضيفان عـــددا مــن األســاتــذة 

والطلبة ضمن مساعي التعاون بينهما. 
وتنص االتفاقية، التي تم توقيعها أول مرة عام 2003، على 
التعاون بين المؤسستين في برامج عديدة، تشمل المجالين 
األكاديمي واإلداري وبرامج تبادل األساتذة والطالب التي 

تعود بنفع كبير على الجانبين، وطورت المؤسستان على 
مدى السنوات السابقة عالقة وطيدة تضمنت التعاون بين 

أعضاء هيئة التدريس والهيئة الطالبية واإلدارية.
كــمــا يــقــوم مــســتــشــارون مــن جــامــعــة دارتـــمـــوث بــزيــارة 
الجامعة األميركية بصورة منتظمة، لتقديم االستشارات 
في مجاالت الهندسة، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم 
المكتبية واالتصاالت والفنون والعلوم، واإلدارة الجامعية، 
وغيرها. من جانبها، ترسل الجامعة األميركية بالكويت 
طلبتها وأســاتــذتــهــا وإداريــيــهــا للعمل مــع نظرائهم في 
دارتموث، فضال عن استضافة الجامعة بشكل دوري عددا 

من طلبة جامعة دارتموث.

المشاركون في توقيع االتفاقية

الجامعة تستضيف عمداء شؤون الطلبة بدول الخليج
• حمد العبدلي

أكد مدير جامعة الكويت باإلنابة د. 
فهد الرشيدي، أن اجتماع عمداء شؤون 
الطلبة بدول مجلس التعاون الخليجي 
ــه الـــتـــعـــاون بــيــن الــجــامــعــات  ــ يـــعـــزز أوجـ
ومؤسسات التعليم العالي الخليجية، 
ــتـــواصـــل  وتــفــعــيــل فـــــرص االنــــفــــتــــاح والـ
ــيـــن دول مــجــلــس  ــرات بـ ــبــ ــخــ وتـــــبـــــادل الــ

التعاون الخليجي.
جاء ذلك خالل كلمة له خالل رعايته 
ــاع الــــــــ 33  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وحــــــضــــــوره أعـــــمـــــال االجـ
للجنة عــمــداء شــؤون الطلبة لجامعات 
ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس 
الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، الــذي 
استضافته جامعة الكويت صباح أمس 

في قاعة مجلس الجامعة بمدينة صباح 
السالم الجامعية.

وقال الرشيدي إن هذا االجتماع يجسد 
اإليمان الراسخ لعمادات شؤون الطلبة في 
تفعيل دور الشباب بالنهضة التعليمية 
عبر تنفيذ خطط تنموية تمنح عنصر 
الشباب دورا استراتيجيا فعاال في تحقيق 
النهضة التنموية في ظل التغيرات التي 

يعبر بها العالم إلى مستقبله.
ــى أهـــمـــيـــة دور  ــ وأشـــــــار الـــرشـــيـــدي إلـ
عمادات شؤون الطلبة في إبراز المواهب 
الــطــالبــيــة الــشــبــابــيــة وتــشــجــيــعــهــا، مما 
ــــي تـــحـــقـــيـــق أهـــــــــداف الــتــنــمــيــة  يـــســـهـــم فـ
المستدامة التي دشنتها منظمة األمم 
الــمــتــحــدة )2030( بــاعــتــبــار أن الــشــبــاب 
ــمــــحــــوري فــــي الــعــمــلــيــة  هــــم الـــجـــانـــب الــ

التعليمية والمعول عليهم في تحقيق 
القفزة المعرفية والنوعية في منطقتنا 
والــمــســاهــمــة فـــي دعـــم مــســيــرة التعليم 

العالي لمواجهة التحديات القائمة.
ومن جانبه، قال القائم بأعمال عميد 
شؤون الطلبة بجامعة الكويت، د. ضاري 
الحويل، إن هذا االجتماع يدل أوال على 
عــمــق الـــعـــالقـــات الــخــلــيــجــيــة والـــتـــرابـــط 
األخوي فيما بيننا، مشيرا إلى أن منطقة 
الخليج العربية تزخر بالطاقات البشرية 

المبدعة.
ــن الـــحـــويـــل أن عــــمــــادات شــــؤون  ــيـ وبـ
الــطــلــبــة تــتــعــامــل مــع فــئــة الــشــبــاب وهــي 
فــئــة تــتــمــيــز بـــالـــطـــاقـــات الــبــشــريــة الــتــي 
المجتمع من  علينا توظيفها لتنمية 
خالل االهتمام بها لخلق جيل واع يكمل 

مسيرة التنمية، مضيفا أن جدول أعمال 
االجتماع زاخر بالفعاليات التي تسلط 
الــضــوء على جهود وإنــجــازات عمادات 
شـــؤون الطلبة وخــاصــة عــمــادة شــؤون 

الطلبة بجامعة الكويت لتعريف عمداء 
الشؤون الطالبية باألنشطة التي تقدمها 
الجامعة من خالل القيام بجوله في عدد 

من كليات جامعة الكويت.

جانب من اجتماع العمداء

كلية اآلداب احتفلت باليوم
الفرانكوفوني العالمي

المدعج: خريجو »الفرنسية« يعملون في جميع القطاعات
• فيصل متعب

احتفل قسم اللغة الفرنسية 
فــــــي كــــلــــيــــة اآلداب بـــــــ »الـــــيـــــوم 
الـــــفـــــرانـــــكـــــوفـــــونـــــي« بـــحـــضـــور 
ــار الــــتــــعــــاون والـــعـــمـــل  ــتـــشـ مـــسـ
الثقافي لدى السفارة الفرنسية 
في الكويت، بونوا كاتاال، وطاقم 
من السفارة ورعاية عميد كلية 
اآلداب، د. عبدالمحسن المدعج، 
والذي ينظم خالل شهر مارس 

من كل عام.
وأكـــد المدعج أن قسم اللغة 
الفرنسية ينظم هــذه الفعالية 
ســنــويــا، وذلـــك احــتــفــااًل باليوم 
الفرانكوفوني العالمي، مشيرا 
ــــى أن الــكــلــيــة حـــريـــصـــة عــلــى  إلـ
ــعــــالقــــات مــــع جــمــيــع  تــنــظــيــم الــ
المؤسسات الثقافية والفكرية 
ــلــــى الـــمـــســـتـــويـــيـــن الـــمـــحـــلـــي  عــ

والدولي.
وقــــــــــال »عـــــنـــــد إنــــــشــــــاء قــســم 
الــلــغــة الفرنسية وثقافتها في 
الكلية اآلداب عــام 2014، عمل 
الــقــســم عــلــى إعــــداد الخريجين 
وتــأهــيــلــهــم فــي الــلــغــة والــثــقــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة لـــخـــدمـــة الــمــجــتــمــع 
الــكــويــتــي« مضيفا أن خريجي 
الــلــغــة الــفــرنــســيــة يــعــمــلــون في 

جميع القطاعات التي تتطلب 
هــذا التخصص، ومــوضــحــا أن 
الــدراســة بالقسم تتضمن عدة 
ــي الـــلـــغـــة الــفــرنــســيــة  مـــنـــاهـــج فــ

وعلومها.

اليوم الفرانكوفوني 

مــن جــانــبــه، قــال رئــيــس قسم 
الــلــغــة الفرنسية فــي الــكــلــيــة، د. 
مــنــصــف الــخــمــيــري، إن الــقــســم 
يــعــمــل عــلــى تــنــظــيــم هـــذا الــيــوم 
ــكـــوفـــونـــي كــــل عـــــام مــنــذ  ــرانـ ــفـ الـ

 .2016
وذكــر أن جميع المؤسسات 

ــــدرس الــلــغــة الــفــرنــســيــة  الـــتـــي تـ
فــي الــعــالــم تــشــارك بــهــذا الــيــوم، 
وأن القسم يستعرض كــل عام 
أعــمــال الــطــلــبــة، الــتــي تــعــّبــر عن 
مدى تقدمها في اللغة الفرنسية 

.
ً
واستخدامها شفويا وكتابيا

وأضاف أن الفعالية تتضمن 
تــتــويــجــا لــلــنــشــاطــات الرسمية 
والثقافية التي قمنا بها خالل 
ــل هــــذه  ــثـ ــمـ ــتـ شــــهــــر مــــــــــارس، وتـ
ــاء مــحــاضــرة  ــقـ الــفــعــالــيــة فـــي إلـ
عــن الــكــاتــب الــفــرنــســي موليير، 
وتنظيم إمالئي للغة الفرنسية، 
ويـــشـــارك بـــه الــعــديــد مـــن طلبة 

اللغة الفرنسية.
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احتفالية خاصة أقامها رئيس مركز البحوث والدراسات الكويتية، د. عبدالله الغنيم، إلطالق أهم مشروع توثيقي على مستوى الكويت حول تاريخ مجلس اإلنشاء )1963/1952( 
ورعاها رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر، وسط دعم من الغرفة قال عنه الغنيم: »لوال هذا الدعم، لما استطعنا إنجاز المجلدات الثمانية«.

عبدالله الغنيم يطلق أهم مشروع توثيقي على مستوى 
الكويت بدعم من غرفة التجارة والصناعة

احتفالية مركز البحوث بإصدار 8 مجلدات عن تاريخ مجلس 
اإلنشاء )1963/1952( رعاها محمد جاسم الصقر

مدينة الكويت 1952م

لتحقيق هذا الرؤية، ولتلبية طموحات الكويتيين 
ــدء بــالــتــخــطــيــط واإلشــــــــــراف عـــلـــى صــيــاغــة  ــبــ ــي الــ فــ
مستقبل دولة الكويت العمراني، وفي تأمين الوضع 
االقتصادي واالجتماعي األمثل لألجيال القادمة من 
الكويتيين، سعى الشيخ عبدالله السالم الصباح، 
ومعه عدد كبير من رجاالت الكويت المؤسسين إلى 
استثمار كل اإلمكانات المتاحة منذ عام 1950م، وفق 
ما تقتضيه ظــروف المرحلة؛ فقد توقع الكويتيون 
 
ً
أن تشمل خطط التنظيم المرتقبة والتنمية تغييرا
 يشمل استحداث نقلة عصرية في التوزيع 

ً
جــذريــا

العادل لثروة النفط، وفي توفير المرافق والخدمات 
الحكومية الالزمة لنقل معيشة جل سكان الكويت من 
بيوتهم الطينية وشوارعهم الضيقة في العاصمة 
وفــــي الـــقـــرى والـــجـــزر الــتــابــعــة لــهــا إلــــى مـــا حولهم 
وخـــارج مناطقهم مــن ضــواح نموذجية مستحدثة 
ومتكاملة الخدمات الحكومية العامة، ففي حينها 
كان الكويتيون يرون ضرورة استثمار أراضي البالد 
 في 

ً
الممتدة لمساحة 18 ألف كيلومتر مربع تقريبا

بناء مختلف المناطق السكنية والصناعية والصحية 
والتعليمية واالستثمارية الحديثة في أنحاء البالد.

طلب المساعدة الفنية البريطانية

 للتغيير لم 
ً
لتلبية هــذه الــرغــبــة الــعــارمــة محليا

يكن أمــام الشيخ عبدالله السالم الصباح آنـــذاك إال 
االستعانة بخبرات الحكومة البريطانية في تحقيق 
خطط بــالده للتنمية الشاملة، فقد ربطته عالقات 
وثيقة مع البريطانيين مثلما كانت كذلك مع أسالفه 
منذ عهد جده الشيخ مبارك الصباح األمير السابع 

للكويت )1896 – 1915م(. 
- مع نهاية عام 1950م قرر الشيخ عبدالله السالم 
الصباح تقديم طلب تعيين خبير بريطاني لممثله 
في لندن كمب ).H. T Kemp(، بهدف مساعدة الدوائر 
الحكومية الكويتية في المراقبة المالية، والتنسيق 

الهندسي المبدئي لخطة التنظيم المرتقبة.
- كان من بواكير تعاون الخبراء البريطانيين مع 
حكومة الكويت، ترشيح المستر كمب السم جي. سي. 
آل. كرايتون.G. C. L )Crichton( خبيرا مختصا في 
تنظيم الشؤون المالية، ومن ثم الجنرال ويليم فريك 
هاستيد General William Hasted، ليكون مراقبا 

لخطة التنمية األولى بالبالد.
ــرة األشــــغــــال الــعــامــة فـــي بــدايــة  ــ - تـــم تــكــلــيــف دائــ
عــام 1951م واالستعانة بخبرة الشركات العالمية 
لتحسين مظهر مدينة الكويت الــعــام، ليكون على 
أعلى مستويات تنظيم المدن الحديثة والعصرية 
في منطقة الشرق األوسط، وبالفعل اتفق مع شركة 
منوبريو وسبنسلي وبي دبليو ماكفرلين في لندن 
بأبريل 1951م على القيام بأعمال التخطيط والتنظيم 
لمدينة الكويت، والتي استمرت أعمالها نحو 8 أشهر.
- أيضا تم استحداث هيئة إدارية جديدة خاصة 
ــع وتــنــســيــق خـــطـــة الــتــنــظــيــم  ــ ــراف عـــلـــى وضـ ــ ــاإلشـ ــ بـ
المرتقبة، والتي سميت مجلس اإلنشاء )كذلك سميت 
ــــاءات ومــجــلــس  ــــشـ فـــي بــعــض األحــــيــــان مــجــلــس اإلنـ

اإلعمار، وذلك مع بداية عام 1952م(.

الخطة استنزفت عائدات النفط السنوية

- بالرغم مــن االجتهاد والطموح الــواضــح لمعد 
هـــذه الــخــطــة الخمسية النــطــالق قــطــار التنمية في 
الكويت، والتي جرى العمل على تنفيذها في السنوات 
الالحقة لعام 1952م والتي التزال آثارها بارزة على 
مظهر ومخطط تنظيم دولة الكويت الحالي في عام 
2022م، فإن التكلفة العالية لتنفيذها، التي شارفت 
عــلــى مــواكــبــة كــامــل مـــدخـــول الــكــويــت الــســنــوي من 
إيـــرادات النفط بعد سنتين من انطالقها، قد تركت 

األثـــر الكبير على وضــع هاستيد وصالحياته في 
مجلس اإلنــشــاء؛ فخالف مــا صــرح بــه هاستيد في 
خطته بــأن تكلفة تنفيذ المشاريع ستكون ما بين 
مس وربــع مــدخــول الــبــالد السنوي، وهــو مــا قدر 

ُ
خ

في تكلفته النهائية لخمس سنوات بمبلغ يقارب 
91 مليون جنيه إسترليني، فقد تضاعفت التكلفة 
لتصل إلــى أكثر من نصف مدخول الــبــالد، وهــو ما 
قــدر بمبلغ 172 مليون جنيه إسترليني، مما ترك 
حالة من االستياء وعدم الرضا الداخلي في الكويت 
تجاه سمعة الخبراء البريطانيين ومكانة الشركات 

البريطانية العاملة فيها.
- تجميد صالحيات هاستيد التنفيذية بحلول 
ــــارس 1953م، واالكـــتـــفـــاء بــمــراجــعــة آرائـــــه الفنية  مـ
للمشاريع، ومن ثم تقديمه الستقالته في عام 1954.

ــام الـــعـــقـــود الـــمـــبـــرمـــة مــــع الـــشـــركـــات  ــظـ - إلــــغــــاء نـ
البريطانية الخمس للمقاولة على أساس التكلفة زائد 
15 في المئة من المكافآت، وطــرح العقود الجديدة 
للتنمية لمبدأ المناقصات المفتوحة مع التوسع في 
قبول الشركات العالمية، إذ صرح رايلي المستشار 
االقــتــصــادي فــي المقيمية البريطانية فــي الخليج 
والمستقر آنذاك في الكويت بأن سبب مشكلة إعراض 
الكويتيين عن االستعانة بخبرات البريطانيين بعد 
عام 1953م يرجع بشكل كبير إلى »الجنرال هاستيد، 
مراقب اإلنشاء، وليس لشركات المقاولة )الخمس( 
البريطانية، فهو الذي سمح لمجلس اإلنشاء بالعمل 
على تقديرات )مالية لخطة التنمية( كان من المعروف 

أنها قد عفى عليها الزمن«.

مهام جديدة وتطوير المشاريع

- فـــي عــــام 1955م قــــدم مــجــلــس اإلنــــشــــاء، بحلته 
الــجــديــدة كـــدائـــرة حكومية منفصلة، بــعــد أن فشل 
مــشــروع دمــجــه مــع دائــــرة األشــغــال الــعــامــة برنامج 
تعديل لخطة التنمية في الكويت، تم تصميمه لتغطية 
السنوات السبع القادمة حتى عام 1962م، وقد هدف 
ــة  الــبــرنــامــج الــجــديــد إلـــى اإلســـــراع مــن وتــيــرة دراسـ
مشاريع التنمية العمرانية واالجتماعية واالقتصادية 
وطرحها واإلشراف على تنفيذها لخطة عام 1952م. 

وكــانــت إحــــدى الــمــهــام الرئيسية لمجلس اإلنــشــاء 
في هذه الفترة توسيع دائــرة المقاولين المقبولين 
لتنفيذ المشاريع الكبرى في الخطة التنموية لتشمل 
الشركات المحلية واألجنبية على حد سواء، فقد تم 
تفعيل هــذا الــقــرار من خــالل إنشاء لجنة فرعية في 
دائرة األشغال العامة، وبخاصة المناقصات العامة، 
برئاسة الشيخ فهد السالم، لفحص عروض وعطاءات 
المقاولين والشركات واختيار أفضلها في التكلفة 

وأكثرها جودة.
- شملت خطة مجلس اإلنــشــاء لــعــام 1955م في 
مختصرها إنــشــاء وتــعــزيــز منشآت تحلية المياه 
الرئيسية فــي الــبــالد، وبــنــاء أكــثــر مــن 2000 مــنــزل، 
ومراكز شرطة، وميناء عميق، وعــيــادات، ومــدارس، 

ومبان حكومية، ومكتبات عامة... إلخ.
واســتــمــرت أعــمــال مــجــلــس اإلنـــشـــاء فــي مناقشة 
الموضوعات التي تهم مشاريع التنمية في البالد، 
وذلك تحت رئاسة الشيخ فهد السالم، وحضور كل من 
مديري الدوائر الحكومية والخبراء العرب واألجانب، 
وكذلك بعض أعضاء المجلس األعلى حتى بداية عام 
1959م، ولكن عند وصــول المجلس لهذه المرحلة 
الزمنية قررت حكومة الكويت تغيير مسارها بشكل 
ملحوظ، فقد أعلنت عزمها على تفادي كل معوقات 
اإلصــالح الداخلية التي تواجهها من خالل صياغة 
القوانين الالزمة واللوائح المنظمة لعمل كل دوائرها 
ومؤسساتها وهيئاتها في البالد، وأيضا من خالل 
اإلعالن عن سعي البالد لتحقيق استقاللها التام عن 
بريطانيا وقيادة مسيرتها المستقبلية في إطارها 

اإلقليمي العربي واإلسالمي والعالمي.
- فمع بداية عام 1959م اتخذ الشيخ عبدالله السالم 
قــرارات مهمة ساهمت في تصويب مسار اإلصالح 
ــة في  ــ والتنمية االجتماعية واالقــتــصــاديــة واإلداريـ
الكويت، فقد انطلقت هذه القرارات في فبراير 1959م 
بإجراء تدوير ملموس لمناصب بعض رؤساء الدوائر 
 قــرار مواكب 

ً
الحكومية الكويتية، ولحق ذلــك فـــورا

باالستعانة بعدد من خبراء القانون العرب لصياغة 
القوانين واللوائح الضرورية لتنظيم اإلدارة في البالد. 
فلم تكتف حكومة الكويت، ممثلة بالمجلس األعلى 
في حينها بذلك، بل أيضا استقبلت خبرات هيئة 
األمم المتحدة والبنك الدولي لدراسة النظم اإلدارية 
والمالية في البالد، إلبــداء مالحظاتهم عليها، ومن 
ثم توجيهها لتواكب أساسيات نظم التطور العالمية 

للدول النامية. 
ــذا الـــقـــرار بــقــوة إلـــى إشــــراك جــيــل جديد  - دفـــع هـ
مـــن شــبــاب األســـــرة الــحــاكــمــة فـــي الــســاحــة اإلداريـــــة 

والسياسية للكويت.
ــدم الــشــيــخ فــهــد الــســالــم بــعــد ثـــالثـــة أشــهــر  - قــ
ــراء هــذا الــتــدويــر الحكومي للحاكم كتاب  مــن إجـ
 
ً
 بــذلــك إرثــا

ً
استقالته مــن جميع مناصبه، تــاركــا

 من العمل واإلنــجــازات التي حققها لبلده، 
ً
كبيرا

والـــتـــي امـــتـــدت مــســيــرتــهــا لــمــدة تــزيــد عــلــى سبع 
عــشــرة ســنــة؛ فــفــي يــونــيــو 1959م، وبــعــد أقـــل من 
أســبــوعــيــن مـــن تــقــديــم اســتــقــالــتــه، تــوفــي الشيخ 
ــه لــمــنــطــقــة األحـــســـاء  ــ ــارتـ ــ ــاء زيـ ــنــ ــم أثــ ــالـ فـــهـــد الـــسـ
بــالــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، ونـــقـــل جثمانه 
ــه الــرســمــيــة  ــنـ ــمـــت مـــراســـيـــم دفـ ــى الـــكـــويـــت، وتـ ــ إلـ

ــيـــه. ــبـ ــن أقـــــــاربـــــــه ومـــحـ ــ ــور عــــــــدد كـــبـــيـــر مــ بــــحــــضــ

نهاية الفترة األولى )1959/1952(

- تــولــى مهمة الــرئــاســة فــي مجلس اإلنــشــاء بعد 
اســتــقــالــة الــشــيــخ فــهــد الــســالــم، وبـــدعـــم مـــن أعــضــاء 
المجلس األعلى، الشيخ سالم العلي الصباح نائب 
رئيس دائرة األشغال العامة آنذاك، ابتداء من الجلسة 
رقم 445 بتاريخ 18 مايو 1959م وقد وجه الرئيس 
الجديد الكلمة التالية ألعضاء المجلس، والتي دلت 
على سعيه الستكمال مسيرة سلفه فــي اإلصـــالح، 
وإدارة برامج التنظيم والتنمية للبالد: »إن هذه أولى 
جلسات مجلس اإلنشاء التي أحضرها معكم، وإنى 
إذ أرجو الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير 
أطلب إليكم اتباع الصراحة التامة في مناقشتكم، 
وأن يكون هدف الجميع تحقيق المصلحة العامة، 

وتسهيل سير األمور«.
- ومــع تولي الشيخ سالم العلي رئــاســة مجلس 
اإلنشاء، بدأ التغيير يبرز على مسيرة المجلس التي 
أشرف على إدارتها منذ نهاية عام 1952م الشيخ فهد 
السالم، فقد ظهرت بعد فترة وجيزة من تولي الرئيس 
الجديد مالمح وعالمات التطور والتكيف تتناسب مع 
مسار الكويت الحديث نحو بناء مؤسساتها اإلدارية 
الداخلية وتحقيق استقاللها التام عن بريطانيا، وقد 
جاء أول تغيير بتاريخ 28 ديسمبر 1959م. عندما 
أعلن الرئيس الجديد أن هذا التاريخ هو لالجتماع 
األخير لمجلس اإلنشاء، وهو برقم 472، فقد انتهى 
تلك اللحظة دور مجلس اإلنشاء بحلته القديمة بأمر 
مــن المجلس األعــلــى، وبــدء عهد جديد باستحداث 
مجلس بديل مع بدايات عام 1960م )الفترة الثانية(. 
 مــن األعـــضـــاء الــجــدد على 

ً
يــضــم فــي تشكيله عــــددا

أن يكون لــه لــوائــح ونــظــام واضــح ينشر فــي جريدة 
الكويت اليوم، ويهدف إلى تفصيل مهامه، وتبيان 
تبعيته اإلداريـــة في داخــل الجهاز الهيكلي الجديد 

للحكومة الكويتية.

مجلس اإلنشاء في فترته الثانية 1960 - 1963

- في 11 يناير 1960م عقدت أولى جلسات مجلس 
اإلنشاء الجديد )الفترة الثانية( تحت مسمى »مجلس 
اإلنـــشـــاء والتنمية االقــتــصــاديــة« فــقــد كـــان واضــحــا 
فــي هــذا المجلس الجديد أنــه قــد تــم االستغناء عن 
عضوية مديري الدوائر الحكومية لتخفيف المهام 
الملقاة على عاتقهم بإدارة أعمال دوائرهم المتزايدة 
مع االلتزام بحضور جلسات مجلس اإلنشاء، وذلك 
بإفساح المجال لغيرهم من رجال الكويت وأعيانها 
المعروفين غير العاملين في الحكومة لالشتراك في 
عضوية المجلس الجديدة فقد تولى رئاسة المجلس 

الجديد الشيخ سالم العلي الصباح.
- مــن الــمــالحــظ فــي االجــتــمــاع األول للمجلس أن 
األعضاء والرئيس كانوا يتساءلون عن نظام المجلس 

الجديد ومهامه، وهل صدر قانون لينظم عمله؟ 
ــال االســتــفــســار الــســابــق  ــ - وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن إرســ
الذكر فقد استمرت أعمال مجلس اإلنشاء والتنمية 
االقتصادية بسماه الجديد وبناء على مهامه التي 
تــوالهــا المجلس مسبقا فــي الفترة األولـــى مــن عام 
1952 حتى 1959م، ومنها: تخطيط المدينة، وتخطيط 
الــطــرق والــمــواصــالت والــمــجــاري والــمــاء، وتخطيط 
الكهرباء والتلفون، والمشروعات العمرانية الخاصة 
بــإقــامــة الــمــبــانــي والــمــنــشــآت وإعــــدادهــــا لــألغــراض 
السكنية والتعليمية والصحية والخدمات االجتماعية، 
والمشروعات الصناعية التي يكون من شأنها التنمية 
االقتصادية وزيــادة اإلنتاج، وذلك دون تغيير حتى 
االجتماع الحادي عشر الذي عقد في 13 يوليو 1960م 
وابتداء من االجتماع الثاني عشر حتى األخير حذفت 
كلمتا »التنمية االقــتــصــاديــة«، مــن المسمى الجديد 
للمجلس، وثبت االسم القديم مجددا ليكون »مجلس 
اإلنـــشـــاء« فــقــط ولـــم يــذكــر فــي مــتــن المحضر الثاني 
عشر أي سبب واضــح إلعــادة المسمى القديم ولكن 
قرار حذف كلمتي »التنمية االقتصادية« من المسمى 
يرجع باألصل إلى استعانة الكويت بخيرات وجهود 

الدكتور الفلسطيني حسني أبوخليل.

الحلقة الثانية

حمزة عليان

ماذا حقق المجلس من إنجازات؟
استمرت مسيرة مجلس اإلنــشــاء مــدة 10 سنوات، 
ابتدأت بأول اجتماع في 5 فبراير 1952م وانتهت في 6 

يناير 1962 أنتجت ما يلي:
1 - لم يكن لرغبة الشيخ عبدالله السالم وتطلعات 
ــكـــويـــت الـــحـــديـــثـــة فــــي بـــدايـــة  الــكــويــتــيــيــن فــــي بـــنـــاء الـ
الخمسينيات من القرن العشرين مجال للتحقق دون 
مساعدة واستشارة خبرات البريطانيين وشركاتهم 

آنذاك.
٢- ال مــجــال للشك فــي أن الخبير هاستيد كـــان له 
دور مهم وأساسي في صياغة اللمسات األولى لخطة 

التنمية في الكويت وانطالقها.

-3 بسبب المشاكل المالية الــتــي واجــهــت الكويت 
عامي 1952 و1953م نجح الشيخ فهد السالم في قيادة 
مسيرة التغيير داخل مجلس اإلنشاء، وذلك بتجميد 
صالحيات هاستيد في مقابل االستعانة التدريجية 

بمجموعة من الخبراء والفنيين العرب.
4 - كان لتأسيس اللجنة التنفيذية العليا في عام 
1954م، ومـــن ثـــم اســتــبــدال الــمــجــلــس األعـــلـــى بــهــا في 
نهاية عــام 1955م الــدور الكبير واإلصــالحــي بالبالد، 
مــمــا أســـهـــم فـــي تــحــديــد صــالحــيــات مــجــلــس اإلنـــشـــاء 
وتبعيته، وهيئته العامة بوصفه دائـــرة مستقلة من 

دوائر الحكومة الكويتية.

5 -  كان مسار التغيير واإلصالح اإلداري كبيرا في 
الكويت عام 1959م، مما لم يترك مجاال أمام الشيخ فهد 

السالم لالستمرار رئيسا لمجلس اإلنشاء.
6 - مــع تــولــي الــشــيــخ ســالــم الــعــلــي رئــاســة مجلس 
اإلنشاء في يونيو 1959م، بدا التغيير أكثر وضوحا في 
مسيرة مجلس اإلنشاء التي ساهمت أخيرا في إنهاء 

أعماله مبدئيا في نهاية 1959م ونهائيا في 1962م. 
7 - كان لحصول الكويت على استقاللها التام في 19 
يونيو 1961م، واستحداث مجلس وزرائها، األثر األعظم 
على مجلس اإلنشاء، حيث تم تجميد جلساته ابتداء 
من يناير 1962م حتى تم اتخاذ قرار إنهائه واستحداث 

مجلس تخطيط جديد للبالد، بعضوية عدد من أعضاء 
الحكومة الكويتية وبعض األعيان.

 قاد مجلس اإلنشاء مسيرة اإلنشاء واإلعمار 
ً
- وأخيرا

في الكويت في فترة مهمة من تاريخ البالد، فكثير مما 
نشهده فــي يومنا هــذا؛ مــن معالم معمارية ومناطق 
سكنية وصناعية وطبية وتعليمية، قد تم تصميمه 
وإنشاؤه في عهد هذا المجلس، أو تم استكمال أعماله 
من بعد انتهاء أعماله في عام 1962م؛ لذلك فإن توفير 
سجالت وقائع محاضر هذا المجلس ستفتح المجال  
للكثير من األبحاث المستقبلية في موضوعات مختلفة 

من تاريخ الكويت الحديث والمعاصر.

• 10 سنوات من عمر المجلس أنجزت أول خطة عمرانية مازالت حاضرة إلى اليوم
• االنتقال من البيوت الطينية إلى ضواٍح نموذجية متكاملة الخدمات

أمام وثائق أسرة الصقرمحمد الصقر يطالع بعض الكتب التاريخية

 الحكومة الكويتية 
استعانت بالخبيرين 
اإلنكليزيين كرايتون 

وهاستيد في خطة 
التنظيم 

عام 1955 تم توسيع 
دائرة المقاولين 
لتشمل الشركات 

المحلية واألجنبية

8 أشهر لالنتهاء من 
التخطيط على يد 
شركات بريطانية 

عام 1951

إشراك جيل جديد 
من شباب األسرة 

الحاكمة في اإلدارة

خطة هاستيد 
استنزفت دخل 

الكويت النفطي 
سنتين

عقب تولي الشيخ 
سالم العلي رئاسة 

مجلس اإلنشاء 
أجريت عملية 
تغيير واسعة 

في الصالحيات 
واألعضاء

تكاليف الخطة 
وصلت إلى 172 

مليون إسترليني

تقديرات هاستيد 
الخاطئة لتكلفة 

الخطة العمرانية 
عجلت بإقصائه 

وتجميد صالحياته 
من قبل الشيخ فهد 

السالم

الدكتور الغنيم يشرح للصقر والضيوف األدوات 
التي كان القاضي العدساني يستخدمها

الغنيم ومحمد الصقر أمام جناح أسرة الصقر التي أهدت 
المركز وثائق نادرة معروضة للزائرين والباحثين

https://www.aljarida.com/article/18457
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أخبار الشركات

اإليرادات التشغيلية 
للمصارف بلغت 

3.24 مليارات دينار 
العام الماضي

محمد اإلتربي

1.21 مليار دينار أرباح البنوك عن عام 2022 بنمو %37.6
تراجع كبير للمخصصات بنحو 301 مليون دينار بما يعادل %47.8 

حققت البنوك الكويتية عن العام الماضي 
2022 صــافــي أربــــاح بــلــغ 1.21 مــلــيــار ديــنــار، 
بنسبة نمو بلغت 37.67 بالمئة، مقارنة مع 

881.579 مليونا لعام 2021.
وسجلت اإليرادات التشغيلية للعام الماضي 
2022 نموا بنسبة 13.79 بالمئة، حيث سجل 
مجمل اإليرادات 3.240 مليارات دينار، مقارنة 

مع 2.847 مليار لعام 2021. 
وواصلت المخصصات التراجع بمستويات 
كبيرة، حيث تراجعت في العام الماضي بما 
نــســبــتــه 47.8 بــالــمــئــة مـــن مــســتــوى 629.577 
مليونا لعام 2021 إلى 328.629 مليونا لعام 
2022، مــمــا يــعــكــس ســالمــة الـــمـــراكـــز الــمــالــيــة 
للقطاع وقـــوة المحفظة االئــتــمــانــيــة وتــراجــع 
رة، خصوصا 

ّ
الديون المشكوك فيها والمتعث

أن األغــلــبــيــة الــمــطــلــقــة مــن تــلــك المخصصات 
تحوطية واحترازية. 

ُيــذكــر أنــه يمكن اإلشــــارة إلــى أن أربـــاح البنك 
الــوطــنــي واصــلــت تحقيق قــفــزات كــبــيــرة، حيث 
شكلت أربــاحــه 41.94 بالمئة مــن مجمل أربــاح 
الــقــطــاع المصرفي كــكــل، مما يعكس تفوقه في 
زيــادة حصته السوقية، والمحافظة على القوة 
التنافسية في كل أألعمال واألسواق التي ينافس 

فيها محليا واقليميا وعالميا. 
ــى أن الـــبـــنـــوك واجــهــت  ويــمــكــن اإلشـــــــارة إلــ
تــحــديــات األزمـــــة الــمــالــيــة فـــي 2008 ثـــم أزمـــة 
كورونا، وخرجت أقوى وحافظت على تحقيقها 

أربـــاحـــا جــيــدة ومــنــح الــمــســاهــمــيــن تــوزيــعــات 
نقدية في كل السنوات الصعبة. 

وفـــي ضـــوء ذلــــك، تــتــوقــع مــصــادر مصرفية أن 
يتخطى القطاع المصرفي بمرونة عالية التداعيات 
المحيطة حــالــيــا بـــاألســـواق والــقــطــاع المصرفي 
العالمي، خصوصا أنها متحوطة، واالنكشاف الذي 
لديها ال يكاد ُيذكر، حيث إن المبالغ ضئيلة جدا، 

واتضح أنها على مصرف SVB فقط. 
وتؤكد المصادر، أيضا، أن المصارف الكويتية 
لديها مصدات مالية قوية، وخــالل العقد األخير 
شهدت إدارات المخاطر تغّيرات كبيرة في النهج 
واألداء، واتــــخــــذت الــجــهــات الــرقــابــيــة كــثــيــرا من 
اإلجراءات التحوطية واالحترازية التي تجعل بين 
القطاع المصرفي خطوات بعيدة وبين أي تداعيات؛ 

سواء محلية أو إقليمية. 
ــاق ذاتـــــــــه، تــــؤكــــد الــــمــــصــــادر أن  ــيــ ــي الــــســ ــ فـ
مستويات أسعار الفائدة الحالية ستدعم أداء 
البنوك، وستحسن كثيرا من مستويات النمو 

واإليرادات التشغيلية. 
في سياق آخر، واصلت البنوك عقد »عمومياتها« 
عن العام الماضي 2022، واستمرت على توزيعاتها 
الــنــقــديــة للمساهمين دون أي تــغــيــرات، وهـــو ما 
يؤكد سالمة أوضاعها المالية، وأنها ليست في 
حاجة إلى أي تعديل، وستشكل تلك السيولة التي 
ستضمها البنوك رافــــدا كبيرا وداعــمــا لمختلف 
مفاصل االقتصاد، حيث سيعاد تدوير جزء منها 

في استثمارات وجزء في عمليات سداد وهيكلة.

تراجع مؤشرات البورصة... والسيولة نحو 40 مليون دينار
• علي العنزي

ــرات بـــورصـــة الــكــويــت  ســجــلــت مــــؤشــ
 خــالل تعامالتها أمس 

ً
 واضــحــا

ً
تراجعا

في ثاني جلسات األسبوع، وخسر مؤشر 
الــســوق الــعــام نسبة 0.69 فــي الــمــئــة، أي 
49.03 نقطة ليقفل على مستوى 7013.14 
 من مستوى 

ً
نقطة بسيولة اقتربت كثيرا

40 مليون ديــنــار تــداولــت 125.8 مليون 
سهم نفذت من خــالل 9808 صفقة، وتم 
تــداول 117 سهما ربــح منها 40 سهما، 
وانخفضت أسعار 58 سهما، واستقر 19 
سهما دون تغير، وخسر مؤشر السوق 
األول نسبة 0.77 فــي الــمــئــة، أي 60.14 
نقطة ليقفل على مستوى 7795.21 نقطة 
بسيولة بلغت 35.8 مليون دينار، تداولت 
94.6 مليون سهم عبر 7784 صفقة، وتم 
 فــي األول ربــح منها 6 

ً
تـــداول 31 سهما

أسهم، بينما خسر 19 سهما، واستقرت 
6 أسهم دون تغير، وكانت خسارة مؤشر 
السوق الرئيسي أقل كانت بنسبة 0.38 
فــي الــمــئــة، أي 20.42 نقطة ليقفل على 
مستوى 5424.06 نقطة بسيولة منخفضة 
كـــانـــت 4 مــاليــيــن ديــــنــــار، تــــداولــــت 31.1 
مليون سهم عبر 2024 صفقة، وتم تداول 
86 سهما ربح منها 34 سهما، وخسر 39 

سهما، بينما استقر 13 سهما دون تغير.
وبــدأت تعامالت بورصة الكويت على 
مكاسب واضحة تجاوزت 35 نقطة بعد 
ارتفاع اسعار أجيليتي، وأعيان، ثم بيتك، 
وزيـــن، ووطــنــي، بسيولة كبيرة تجاوزت 
14 مليون دينار أول ساعة، ولكن سرعان 
مـــا تـــراجـــع تـــدفـــق الــســيــولــة وانــخــفــضــت 
األســعــار وســط عمليات بيع كانت تــزداد 
بــمــرور الــوقــت مــع قـــرب افــتــتــاح األســــواق 
األوروبــيــة، والتي انخفض خاللها سهم 
بنك كريدي سويس الذي يعاني أزمة، حيث 
خسر السهم نسبة 60 في المئة من قيمته 
السوقية مــع بــدايــة التعامالت، لتتراجع 
ــا ومــؤشــرات الفيوتشرز  مــؤشــرات أوروبــ
األميركية، ويرتفع الذهب مخترقا مستوى 
2000 دوالر لـــالونـــصـــة، ويــكــســر النفط 
مستوى 72 دوالرا للبرميل ليدب القلق من 
جديد ويتراجع بيتك 6 فلوس، ويخسر بنك 
بوبيان نسبة كبيرة بلغت 2.4 في المئة، 
ويــتــراجــع الوطني بنسبة 1.1 فــي المئة، 
ويخسر استثمارات نسبة كبيرة بلغت 5.6 
في المئةـ بينما استقر أجيليتي على اللون 
األخضر، ومكاسب بنسبة 1.1 في المئة، 
وربــحــت أسهم الغانم، وهيومن سوفت، 
والجزيرة، ومن السوق الرئيسي استهالكية 

لتنتهي الجلسة سلبية.

وســجــلــت مــعــظــم مــــؤشــــرات األســــــواق 
الــمــالــيــة الخليجية تــراجــعــات واضــحــة، 
أكبرها في مؤشر ســوق قطر الــذي تكّبد 

خــســارة بنسبة 1.5 فــي المئة، كما خسر 
مــؤشــر دبــــي نــســبــة 1 فـــي الــمــئــة، وكــانــت 
خسائر البقية اقل باستثناء مؤشر السوق 

الــســعــودي الـــذي ربــح نسبة نصف نقطة 
مئوية، بالرغم من خسارة أسعار النفط 

وارتفاع الذهب الكبير.

»نور«: طلبنا إنهاء اتفاقية 
صانع السوق مع »ثروة«

 على الخبر المعلن فــي جــريــدة الــجــريــدة امــس بشأن 
ً
تعقيبا

اتفاقية صانع السوق »شركة ثروة لالستثمار«، قالت شركة نور 
لالستثمار المالي إن اتفاقية صانع السوق المبرمة مع »ثــروة« 
ستنتهي فــي 30 أبــريــل المقبل، كما أفصحت »نـــور« بتاريخ 11 

يناير 2023. 
وذكـــرت »نــــور«، فــي بــيــان، أنــهــا هــي مــن طلبت إنــهــاء االتفاقية 

واعتبار موعد 30 أبريل 2023 هو تاريخ انتهائها.

»المركزي«: إصدارا سندات 
وتوّرق بـ 590 مليون دينار

أعلن بنك الكويت المركزي، أمس، تخصيص إصــداَري سندات 
وتــوّرق بقيمة إجمالية بلغت 590 مليون دينار )نحو 2.2 مليار 

دوالر(.
وقال »المركزي«، في بيان لـ »كونا«، إن قيمة اإلصدار األول بلغت 
240 مليون دينار )نحو 792 مليون دوالر( ألجل 3 أشهر بمعدل 

عائد 4.250 بالمئة.
وأضاف أن قيمة اإلصدار الثاني بلغت 350 مليون دينار )نحو 

1.1 مليار دوالر( ألجل 6 أشهر، وبمعدل عائد 4.375 بالمئة.
وكان آخر إصدار لبنك الكويت المركزي في 13 الجاري بقيمة 

إجمالية بلغت 240 مليون دينار )نحو 792 مليون دوالر(.

شركات التأمين دفعت 442 مليون دينار لحملة الوثائق عام 2022
 لحملة الوثائق الصحية و10.6 ماليين »ضد الغير« • »الخليج للتأمين« تصدرت الشركات األعلى في األقساط

ً
• 190 مليونا

• حصة المطيري
كشفت آخر إحصائية لقطاع 
ــام 2022 والـــتـــي  ــعــ الـــتـــأمـــيـــن لــ
حصلت »الجريدة« على نسخة 
منها أن إجمالي التعويضات 
الــتــي دفعتها شــركــات التأمين 
لـــلـــمـــؤمـــن عــلــيــهــم فــــي الــكــويــت 
 وشــــركــــات( خــــالل عــام 

ً
)أفـــــــــرادا

2022 قد بلغت 442.890 مليون 
ديــنــار، بحصة 77.6 فــي المئة 
وبواقع 344.038 مليون دينار 
ــيــــة، مــقــابــل  ــنــ لـــلـــشـــركـــات الــــوطــ
22.3 في المئة، وبواقع 98.852 

 للشركات األجنبية.
ً
مليونا

ومقارنة بعدد الوثائق فقد 
بــلــغ اإلجـــمـــالـــي 2.071 مــلــيــون 
وثــيــقــة بــحــيــث بــلــغــت الــوثــائــق 
الصادرة من الشركات الكويتية 

1.857 مليون وثيقة، ما يعني أن 
متوسط قيمة التأمين المدفوع 
مــقــابــل كـــل وثــيــقــة فـــي الــكــويــت 

يبلغ نحو 213.8 دينارا.
ــــات  ــــضـ ــــويـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــت الـ ــلــ ــ ــجــ ــ وســ
 بنسبة 15.2 

ً
المدفوعة ارتفاعا

فــي المئة عــن عــام 2021، حين 
بــلــغــت نــحــو 384.390 مــلــيــون 
ــنـــار، كــمــا انــخــفــض إجــمــالــي  ديـ
التعويضات المدفوعة للشركات 
الكويتية )27 شركة( بنسبة 2.7 
فـــي الــمــئــة والــبــالــغــة فـــي 2021 

نحو 353.809 مليونا.
ــات  ــ ــــضــ ــويــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ وبـــــــلـــــــغـــــــت الــ
الـــمـــدفـــوعـــة مـــن قــبــل مــجــمــوعــة 
الــخــلــيــج لــلــتــأمــيــن مــن إجــمــالــي 
التعويضات المدفوعة 109.109 
ماليين دينار بنسبة 24.6 في 
الـــمـــئـــة، يــلــيــهــا شـــركـــة الــخــلــيــج 

لــلــتــأمــيــن وإعــــــــادة الـــتـــأمـــيـــن بـــ 
 وبــنــســبــة 20 

ً
88.582 مــلــيــونــا

في المئة.
وتــــبــــيــــن أن الــــتــــعــــويــــضــــات 
الــمــدفــوعــة لــلــمــؤمــن عليهم في 
الــتــأمــيــن الــصــحــي هـــي األعــلــى 
حيث دفعت الشركات الكويتية 
أكــــثــــر مــــن 190 مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
بـــنـــســـبـــة 55.2 فـــــي الــــمــــئــــة مــن 
إجــمــالــي الــتــعــويــضــات مــن قبل 
ــدد  ــعـ ــات الـــكـــويـــتـــيـــة وبـ ــركــ ــشــ الــ

وثائق 35.021 ألف وثيقة.
ودفـــعـــت مــجــمــوعــة الــخــلــيــج 
ــلـــوثـــائـــق الــصــحــيــة  لــلــتــأمــيــن لـ
مبلغ 109.109 ماليين بنسبة 
ــن إجــمــالــي  ــي الـــمـــئـــة مــ 57.4 فــ
الـــــمـــــدفـــــوعـــــات مــــــن الــــشــــركــــات 
الــكــويــتــيــة، وبــعــدد 7.073 آالف 
وثــيــقــة، تــلــيــهــا شـــركـــة الــخــلــيــج 

للتأمين وإعادة التأمين بمبلغ 
42.532 مليونا على 1.497 ألف 

وثيقة بنسبة 22.3 في المئة.

وثائق السيارات
بــلــغ إجـــمـــالـــي الــتــعــويــضــات 
الــمــدفــوعــة لــلــمــؤمــن عليهم في 
ــارات خــــالل عــام  ــيـ ــوادث الـــسـ ــ حــ
48.201 مــلــيــون  2022 مـــبـــلـــغ 
ديـــــــــنـــــــــار، حـــــيـــــث إن شـــــركـــــات 
التأمين الكويتية دفــعــت نحو 
1.525 مــلــيــون وثــيــقــة للتأمين 
اإلجباري )ضد الغير( وللتأمين 
الشامل )تكميلي(، حيث يتبين 
ــة  ــدفـــوعـ ــمـ أن الـــتـــعـــويـــضـــات الـ
لـــلـــمـــؤمـــن عـــلـــيـــهـــم فـــــي تـــأمـــيـــن 
ــارات بــنــوعــيــه تــســتــحــوذ  ــيـ الـــسـ
على 14 فــي المئة مــن إجمالي 
ــتـــعـــويـــضـــات الـــمـــدفـــوعـــة مــن   الـ

قبل شركات التأمين الكويتية.
ــــت  ــغـ ــ ــلـ ــ ، بـ

ً
وتــــــــفــــــــصــــــــيــــــــلــــــــيــــــــا

ــات »ضـــــــد الـــغـــيـــر«  ــويــــضــ ــعــ ــتــ الــ
ديـــــــنـــــــار،  مــــــاليــــــيــــــن   10.686
واستحوذت على نحو 22.1 في 
المئة من إجمالي التعويضات 
الــمــدفــوعــة لـــحـــوادث الــســيــارات 
ــيـــون وثــيــقــة  ــلـ لـــنـــحـــو 1.333 مـ
تأمين ضد الغير، وبشكل عام 
استحوذت على 3.1 من إجمالي 
التعويضات المدفوعة من الـ27 

شركة محلية.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــتـــأمـــيـــن 
الــشــامــل، فــقــد اســتــحــوذت على 
ــن إجــمــالــي  ــي الـــمـــئـــة مــ 77.8 فــ
التعويضات المدفوعة لحوادث 
السيارات بواقع 37.514 مليون 
ــار لـــنـــحـــو 192.288 ألـــف  ــ ــنـ ــ ديـ
وثيقة، واستحوذت نحو 11 في 

المئة من إجمالي التعويضات 
الـــمـــدفـــوعـــة مـــن قــبــل الــشــركــات 

الكويتية.

كما يجب التنبيه إلى أن عدد 
وثائق التأمين اإلجباري )ضد 
الـــغـــيـــر( اســـتـــحـــوذ عـــلـــى الـــعـــدد 

األكبر بنسبة 71.7 في المئة من 
إجمالي عدد الوثائق الصادرة 

من الشركات الكويتية.

إحصائيات قطاع التأمين لعام 2022
التعويضات المدفوعةاألقساطعدد الوثائقتعويضات تحت التسوية

الحريق27.0341543.8667.623

بحري وطيران7.9165317.0252.927

حوادث أخرى110.9523257.34055.509

سيارات ضد الغير16.9691.00028.46110.686

سيارات تكميلي12.13019271.36237

صحي73.45235287.776190.087

سفر743.0001851.05273.572

حياة جماعي60.566852.68139.031

حياة فردي1.1479227.037582.685

»استثمارات« تسدد 2.10 مليون دينار قيمة مديونية

قــالــت شــركــة االســتــثــمــارات الــوطــنــيــة إنــهــا 
قامت بسداد 2.10 مليون دينار قيمة مديونية 
فـــي مــلــف الــتــنــفــيــذ الــــمــــودع بــــــــاإلدارة الــعــامــة 

للتنفيذ بــوزارة العدل، وستعود على الطرف 
االخر المعني بسداد نصف المديونية الحقا 

بحسبان الحكم سند التنفيذ.

حكم أول درجة ُيثبت عالقة تعاقدية لـ »أجيليتي«

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية 
صدور حكم أول درجة لمصلحتها في دعواها 
لطلب ثبوت استمرار العالقة التعاقدية عن عقد 
رقم 8 لسنة 2003 والمؤرخ في 12 أغسطس، 
بمنطقة الدوحة مساحة 94.14 ألف متر مربع.
وأشــــــــــارت إلــــــى أن الـــــدعـــــوى مــــرفــــوعــــة مــن 
»أجيليتي« ضــد المدير الــعــام للهيئة العامة 
للصناعة بصفته، ووزير التجارة والصناعة 
ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة 

بــصــفــتــه، ووكـــيـــل وزارة الــتــجــارة والــصــنــاعــة 
بصفته.

وقضت محكمة أول درجــة بإثبات العالقة 
الــتــعــاقــديــة بــيــن الــمــدعــيــة والـــمـــدعـــى عليهم 
 ابــتــداًء مــن 1 يناير 

ً
بصفتهم ولــمــدة 20 عــامــا

2023 وتــنــتــهــي فـــي 31 ديــســمــبــر 2042 على 
المساحة الــمــذكــورة محل الــتــعــاقــد، مــع إلــزام 
المدعى عليهم بصفتهم بالمصروفات ومبلغ 

100 دينار مقابل أتعاب المحاماة الفعلية.

 تعيين الخرجي رئيسًا تنفيذيًا في »األهلي املتحد«
ذكر البنك االهلي المتحد انه تم تعيين احمد الخرجي بمنصب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة اعتبارا من امــس، وذلــك بناء على 

موافقة مصرف البحرين المركزي.

 »التقدم« تربح 7.01 ماليين دينار عن 2022
حققت شركة التقدم التكنولوجي أرباحا قدرها 7.01 ماليين 
دينار، بواقع 46.7 فلسا للسهم خالل عام 2022، مقابل تحقيقها 
ارباحا بقيمة 5.3 ماليين دينار، بما يعادل 35.3 فلسا للسهم خالل 
عام 2021، وقد أوصى مجلس االدارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 

20 في المئة نقدا عن اداء العام الماضي.

تابعة لـ »صكوك« باعت وحدة استثمارية في دبي
أفـــــــــــــــادت شـــــــركـــــــة صــــكــــوك 
العقارية بأن إحدى شركاتها 
التابعة والمملوكة بنسبة 99 

فــي الــمــئــة قــامــت ببيع وحــدة 
ســكــنــيــة اســتــثــمــاريــة بـــإمـــارة 
دبـــي بسعر 113 الـــف ديــنــار، 

اذ لم ينتج عنها اي ارباح او 
خسائر.

النتائج السنوية للبنوك المحلية المدرجة بالبورصة عن السنة المالية المنتهية 
في 31 ديسمبر 2022

االسم

النتائج المالية بالمليون دينار
اإليرادات التشغيلية بالمليون 

دينار
المخصصات
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-65.76%12.2245.363132.498%44.441.009899.793%509.08565.00362.24945.00بنك الكويت الوطني

-36.47%6.4737.83159.546%45.91181.057170.058%61.80419.4542.10513.33بنك الخليج

6.80%12.0225.78924.147%33.81139.865124.862%73.58537.2054.63827.80البنك التجاري الكويتي

3.67%11.5147.42845.750%16.67171.567153.863%32.29114.0027.21212.00البنك األهلي الكويتي

-36.71%14.61423.090-0.67%19.2790.82191.430%36.40713.0031.22110.90البنك األهلي المتحد

-80.28%2.76714.033-6.39%45.3262.52166.790%13.5957.9210.8925.45بنك الكويت الدولي
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في تعزيز 

االبتكار 
والرقمنة 

والذكاء 
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وريادة 
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»بيتك« أقل 
البنوك 
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في إقرار 

التوزيعات 
النقدية إذا 

قيست على 
أرباح السهم

المرزوق

ارتفاع صافي 
إيرادات 

التشغيل إلى 
723.3 مليون 
دينار بنسبة 

نمو %43.8
المرزوق

تغذية 
الوحدات 
والبنوك 

التابعة عبر 
استبدال 
الموارد 

التمويلية 
العالية 
التكلفة

جانب من »العمومية«

المرزوق مترئسًا »العمومية« حمد المرزوق

المرزوق: استحواذ »بيتك« على »المتحد« البحريني لن يكون األخير
 و10% منحة 

ً
• »عمومية البنك« أقرت توزيع 15% نقدا

• التحول إلى أصول متوافقة مع الشريعة اإلسالمية قبل نهاية النصف األول من 2024

أكــد رئــيــس مجلس اإلدارة في 
بنك بيت التمويل الكويتي حمد 
المرزوق أن االستحواذ على البنك 
األهلي المتحد البحرين لن يكون 
األخير، حيث يعتمد »بيتك« على 
النمو المتوازن من خــالل تطوير 
أعماله ودراســـة الــفــرص المتاحة 
ــع، ســــــواء كــانــت  ــتــــوســ لــلــنــمــو والــ
ــاجــــات أو  مــتــعــلــقــة بــــإجــــراء انــــدمــ

استحواذات جديدة. 
ــــال الــــمــــرزوق، فـــي رده على  وقـ
اســتــفــســارات الــمــســاهــمــيــن أثــنــاء 
الجمعية العمومية العادية وغير 
ــتـــي  الــــعــــاديــــة لـــلـــبـــنـــك، أمــــــــس، والـ
ــقـــدت بـــنـــصـــاب بـــلـــغ 79.84 في  عـ
الـــمـــئـــة، إن اســـتـــهـــالك اإليـــــــــرادات 
وتحويل األصـــول غير المتوافقة 
مع الشريعة اإلسالمية بعد إتمام 
ــتــــحــــواذ عـــلـــى الــبــنــك  صــفــقــة االســ
األهلي المتحد – البحرين سيتم 
مــــن خـــــالل دفـــــع الــــضــــرائــــب الــتــي 
تدفعها المجموعة، والتي تقارب 
300 مليون دوالر، أو مــا يسمي 
بالمكوس، وهذا كفيل باستهالك 

أي إيرادات غير متوافقة.
وتوقع أنه بنهاية العام الجاري 
سيتم االنــتــهــاء مــن تــحــويــل جــزء 
كبير مــن األصـــول غير المتوافقة 
ــعــــة اإلســـــالمـــــيـــــة الــــى  ــريــ ــع الــــشــ ــ مــ
إســالمــيــة، مــشــيــرا إلـــى أن عملية 
الــــتــــحــــويــــل تــــجــــري بـــشـــكـــل جــيــد 
وتسير وفــق الــجــدول الزمني، أي 
قبل المهلة الزمنية الموضوعة 
بهذا الخصوص والمحددة بثالث 

سنوات.
 كما توقع االنتهاء من تحدي 
الــتــكــامــل بــيــن البنكين والــتــحــول 
الــى أصــول متوافقة مــع الشريعة 
ــة قــبــل نــهــايــة الــنــصــف  ــيـ االســـالمـ
ــــن 2024، حـــيـــث حــصــل  األول مـ
ــل الـــمـــوافـــقـــات مــن  الـــبـــنـــك عـــلـــى كــ
قــبــل الــبــنــوك الــمــركــزيــة فــي مصر 
وبريطانيا، مؤكدا أن المجموعة 
ســـتـــقـــوم بـــتـــغـــذيـــة كــــل الــــوحــــدات 
والــبــنــوك التابعة لها فــي أســواق 
مثل مصر وبريطانيا، مــن خالل 
اســتــغــالل الــفــائــض فـــي الــســيــولــة 
بــتــكــلــفــة مــنــخــفــضــة فـــي اســتــبــدال 
الــمــوارد التمويلية عالية التكلفة 
فــي الــوحــدات المصرفية التابعة 

للمجموعة.

االستثمار في ليبيا
وفيما يتعلق بفرع بيت التمويل 
الــكــويــتــي بــالــعــراق، أكـــد أن البنك 
يحقق أرباحا سنوية، وال يوجد 
قــلــق عــلــى الــبــنــك، مــشــيــرا إلـــى أنــه 
إذا اســـتـــقـــرت األوضـــــــاع فستجد 
هناك طوابير من البنوك تحرص 
على الدخول في السوق العراقي، 
السيما أن هناك بوادر لالستقرار 
بــعــد تــوقــيــع اتــفــاقــيــة الــســعــوديــة 

وايران.
وبــخــصــوص اســتــثــمــار البنك 
فـــي ليبيا عــبــر ملكية تـــعـــادل 35 
ــار الـــمـــرزوق الـــى أن  فــي الــمــئــة، أشـ
البنك أخذ مخصصا بالكامل على 
هذا االستثمار، الفتا الى أن هناك 
أرباحا وعوائد من هذا االستثمار 
تـــعـــادل 5 مــاليــيــن دوالر ســنــويــا، 
وال تــوجــد أي مـــخـــاوف مـــن هــذه 

االستثمارات، السيما بعد الهيكل 
الــجــديــد لــرأســمــال الــبــنــك، إضــافــة 
الــى أخــذ كل االحتياطات الالزمة 
لــلــتــحــوط فـــي جــمــيــع الـــــدول التي 

تعاني من عدم االستقرار. 
ــول أداء الــبــنــك فــي الــســوق  وحــ
ــــي، وتــــــأثــــــره بـــمـــســـتـــويـــات  ــــركـ ــتـ ــ الـ
الــتــضــخــم وتـــراجـــع ســعــر العملة 
أفاد بأن البنك يحقق جزءا كبيرا 
مــن أربـــاح المجموعة، ولــه تأثير 
ايجابي، مشيرا الى أن »هناك خطة 
نقوم باالشراف عليها، تتمثل في 
تحويل األصــــول الـــى أصـــول غير 
مالية، إضافة إلى زيــادة انكشاف 
ــاع الــــعــــقــــاري  ــطــ ــقــ الــــبــــنــــك عــــلــــى الــ
ــدال من  مـــن خــــالل شـــــراء األفــــــرع بــ

تأجيرها«.
وفيما يخص االنــكــشــاف على 
العملة أوضح أنه صحيح أن هناك 
أصوال بالليرة التركية ولكن أيضا 
هــنــاك خــصــوم بــالــلــيــرة الــتــركــيــة، 
باإلضافة الى أن البنك لديه حوالي 
40 الى 45 في المئة من المحفظة 
االئـــتـــمـــانـــيـــة مـــــوجـــــودة بــعــمــالت 
صعبة، مثل اليورو والدوالر، وهذا 
يعطي مــصــدات لــالنــكــشــاف على 

العملة التركية.
 وحــــول إمــكــانــيــة طـــرح بــرامــج 
للسحوبات والــجــوائــز على غــرار 
ما تقوم به بنوك إسالمية محلية 
وإقليمية، أشار إلى أنه تتم دراسة 
كل المنتجات التي يمكن تقديمها 
للعمالء بشكل دوري، وفــي حال 
وجـــــود جـــــدوى لــيــســت هـــنـــاك أي 
ــــرح أي مــنــتــجــات  مــشــكــلــة مــــن طــ

جديدة. 

توزيعات المنحة
وفي رده على تأثير توزيعات 
المنحة على أداء البنك مستقبال، 
ذكر المرزوق أن المنحة ال تؤخذ 
في االعتبار، ولكن ما يتم أخذه في 
االعتبار هو حجم السيولة التي 
ــذا مــا تتم  خــرجــت مــن الــبــنــك، وهــ
متابعته من قبل البنك المركزي، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أن »بـــيـــت الــتــمــويــل 
الكويتي« أقل البنوك المحلية في 
إقـــرار التوزيعات النقدية مقارنة 
بــربــحــيــة الــســهــم الــبــالــغــة 33.58 
فلسا، والتي ال تتجاوز نسبة الـ50 

في المئة.
وفــــــي كــلــمــتــه أمـــــــام الــجــمــعــيــة 
العمومية العادية وغير العادية 
لــلــبــنــك، قــــال إن عــــام 2022 شهد 
اكــتــمــال صــفــقــة االســـتـــحـــواذ على 
البنك األهلي المتحد – البحرين، 
ونجاح هذا المشروع االستراتيجي 

الواعد الذي استمر العمل عليه عدة 
ســنــوات، مــا يمثل مرحلة جديدة 
ومــحــوريــة فــي مسيرة »بــيــتــك«، ال 
تــقــل مــن حــيــث األهــمــيــة والــفــرص 
والتحديات عن مرحلة التأسيس 
 ،

ً
وبداية انطالقته قبل نحو 45 عاما

ليجعل االستحواذ من »بيتك« أكبر 
بنك في الكويت، وثاني أكبر بنك 
إسالمي في العالم، لترتفع بذلك 
قيمته السوقية إلــى أكــثــر مــن 10 
مــلــيــارات ديــنــار، ويستأثر وحــده 
بما يزيد على 25 في المئة من وزن 
السوق األول، الذي يمثل نحو 80 
في المئة من بورصة الكويت، وإذا 
كانت األعوام تسمى بأهم ما فيها 
من إنجازات فإن عام 2022 يستحق 

أن يكون »عام االستحواذ«.
وبين أن االستحواذ كان بمنزلة 
ــدروس، خاضه  ــ تــحــد اخــتــيــاري مـ
»بيتك« باقتدار ومرونة، متجاوزا 
مصاعب عديدة، حتى وصلنا إلى 
يوم 6 أكتوبر 2022، حين بدأ تداول 
أسهم الكيان الجديد في بورصتي 
البحرين والكويت، وتحويل جميع 
أسهم البنك المستحوذ عليه إلى 
»بيتك«، وزيادة رأس المال المصدر 
والمدفوع إلى 1.342.223.324/800 
ــتــــمــــاد مــعــدل  ــه اعــ ــلـ ــبـ ديــــــنــــــارا، وقـ
مــبــادلــة األســهــم، 2.695 سهم من 
ــلـــي الــمــتــحــد«، مقابل  أســهــم »األهـ
السهم الواحد من »بيتك«، وخالل 
جــمــيــع الــــمــــراحــــل حـــرصـــنـــا عــلــى 
التعامل مــع مــشــروع االستحواذ 
بشفافية، فــقــدم »بــيــتــك« نــحــو 80 
إفصاحا، حــول قـــرارات وخطوات 
االستحواذ، ونظمنا 7 مؤتمرات 
ولقاءات صحافية لنفس الغرض، 
ليتكلل المشروع بالنجاح، بفضل 

ته. 
ّ
ه ومن

ّ
الل

وأضاف أنه وسط مرحلة تموج 
بالتحديات االقــتــصــاديــة، واصــل 
»بيتك« جهود المبادرة والريادة 
الـــتـــي مـــيـــزت الــعــمــل فـــي »بــيــتــك«، 
تــنــفــيــذا الســتــراتــيــجــيــة واضــحــة 
ومــتــكــامــلــة، تـــركـــزت حــــول تعزيز 
دور النشاط المصرفي األساسي 
ــي تـــحـــقـــيـــق الـــربـــحـــيـــة والـــنـــمـــو  ــ فـ
المستدام، وامتدت إلى ما يالزمه 
فـــي مـــجـــاالت الــرقــمــنــة والــــمــــوارد 
البشرية والمنتجات التمويلية 
واالســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة، إضــــــافــــــة إلــــى 
الـــدور االجتماعي، والمساهمات 
اإلنسانية، مع االلتزام التام بأحكام 
الشريعة اإلســالمــيــة الــتــي تشكل 

عمل »بيتك«.
وذكر المرزوق أن »بيتك« بفضل 
الله حقق صافي أرباح للمساهمين 

حــتــى نــهــايــة 2022، قــــدره 357.7 
مــلــيــون ديـــنـــار، بنسبة نــمــو 47.0 
في المئة مقارنة بالعام السابق، 
ــهـــم 33.58  ــة الـــسـ ــيـ ــلـــغـــت ربـــحـ وبـ
 بنسبة نمو 29.2 في المئة 

ً
فلسا

مــقــارنــة بــالــعــام الــســابــق، مشيرا 
إلــى أن أربـــاح المجموعة لـــ 2022 
تــضــمــن أربـــــاح الـــربـــع األخـــيـــر من 
الــعــام لمجموعة األهــلــي المتحد، 
وذلك عن الفترة منذ تاريخ حيازة 
2 أكتوبر إلــى نهاية العام بمبلغ 
62.5 مليون دينار، وفقا للمعايير 
المحاسبية الدولية المعمول بها 
فــي دولـــة الكويت. ونتطلع للعام 
الــحــالــي 2023، حــيــث ستتضمن 
أربـــاح »بيتك« كامل أربـــاح السنة 

لمجموعة األهلي المتحد. 
وارتفع صافي إيرادات التمويل 
إلـــى 800.5 مليون ديــنــار بنسبة 
نمو 36.7 في المئة مقارنة بالعام 
السابق، وارتفع اجمالي إيــرادات 
التشغيل إلى 1,072.3 مليون دينار 
بنسبة نمو 32.2 في المئة مقارنة 
ــفـــع صافي  بــالــعــام الــســابــق، وارتـ
إيرادات التشغيل إلى 723.3 مليونا 
بنسبة نمو 43.8 في المئة مقارنة 

بالعام السابق.
وبلغ إجمالي الــمــوجــودات 37 
مليار ديــنــار، بارتفاع قــدره 15.2 
مــلــيــارا، وبنسبة زيــــادة 69.7 في 
المئة عن العام السابق، كما بلغ 
رصيد حسابات المودعين 22.5 
ــــدره 6.6  مــلــيــار ديـــنـــار بـــارتـــفـــاع قـ
مليارات وبنسبة زيـــادة 41.7 في 
الـــمـــئـــة، وبـــلـــغ مـــعـــدل كــفــايــة رأس 
الــمــال 17.66 فــي المئة، بعد أخذ 
التوزيعات الموصى بها باالعتبار.

وفــــــــــــــي قـــــــــطـــــــــاع الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 
لــلــمــجــمــوعــة، جــــــاءت اإلنــــجــــازات 
لتعمق االنتقال الرقمي بتقنيات 
العمليات الروبوتية RPA والذكاء 
االصــطــنــاعــي، فــي مــجــاالت بـــراءة 
الذمة والبطاقات، ورقمنة جميع 
الملفات الورقية للتمويل التجاري 
والصرف والدورة المستندية على 
نظام »إيزي واي«، وسيكفل مشروع 
الطباعة الرقمية تحويل جميع 
المعامالت إلى وثائق إلكترونية 
بال أوراق، كما سيساهم نقل إدارة 
الــمــشــتــريــات إلــــى الــعــمــلــيــات في 

تحسين سالسل التوريد. 
وفــــي مــجــال تــمــويــل الــشــركــات 
أشــــــار الـــــمـــــرزوق الـــــى أن »بــيــتــك« 
عمل لرقمنة المعامالت لتسهيل 
الـــتـــعـــامـــل، وقـــــــام بـــــــدور الــمــنــظــم 
الــرئــيــســي لصفقة تــمــويــل مجمع 
بقيمة 216 مليون دينار لصالح 
ــة أجـــيـــلـــتـــي، فــيــمــا واصــلــنــا  ــركـ شـ
تقديم التمويل للشركات الصغيرة، 
 لــلــمــشــروع الــوطــنــي الــذي 

ً
ودعـــمـــا

يوليها اهــتــمــاًمــا خـــاًصـــا، وزدنـــا 
عدد فروع خدمات الشركات إلى 11 
، وتمكنت إدارة المخاطر من 

ً
فرعا

تطبيق برنامج آلي إلشارات اإلنذار 
الــمــبــكــر لــمــخــاطــر االئـــتـــمـــان على 
مستوى المجموعة لخفض التكلفة 
وتحسين الربحية. وضمن جهود 
دعـــم منظومة االبــتــكــار والتقنية 
وريادة األعمال، تقوم إدارة التحول 
الرقمي بجهود ملموسة إلنشاء 
نماذج عمل بين اإلدارات وبعضها، 

ومع عمالئنا من الشركات، ونشر 
ثقافة التكنولوجيا بين الموظفين.
وأكــــــد الـــــمـــــرزوق أن مــجــمــوعــة 
ــة واصــــــلــــــت أنـــشـــطـــتـــهـــا  ــ ــزانــ ــ ــخــ ــ الــ
االستثمارية في سوق رأس المال 
ــــاوزت  ــــجـ األولـــــــــي والـــــثـــــانـــــوي، وتـ
تــداوالتــهــا 13 مليار دوالر خالل 
العام، واستمرت في توسيع نطاق 
تــداولــهــا للصكوك قصيرة األجــل 
ــدارات المؤسسة الدولية  ــ مــن إصـ
 .)IILM( اإلسالمية إلدارة السيولة
كما حافظت مجموعة الخزانة على 
مكانتها الرائدة في صناعة السوق 
األولـــــي لــصــكــوك IILM وحصلت 
على المركز األول كمتداول رئيسي 
لــلــمــرة الــســادســة، والــمــركــز األول 
كمتداول ثانوي للعام الثاني على 
التوالي، من بين البنوك المتعاملة 
مع المؤسسة الدولية اإلسالمية 
إلدارة السيولة، كما وسعت نطاق 
انكشافها على الصكوك الخضراء 
والمشاركة في الصكوك المتوافقة 
مع الحوكمة البيئية واالجتماعية 

وحوكمة الشركات. 
ــزانـــة  ــقـــت مـــجـــمـــوعـــة الـــخـ ــقـ وحـ
تداوالت قدرها 70 مليار دوالر في 
الــتــعــامــالت بــالــعــمــالت األجنبية، 
وأبـــرمـــت شـــراكـــة جـــديـــدة مـــع بنك 
عالمي رائد ليكون »بيتك« صانع 
ــمـــالت دول  ــعـ ــيــــد لـ ــــوق الــــوحــ ــــسـ الـ
مجلس التعاون لهذا البنك. وعززت 
مجموعة الــخــزانــة أنشطتها في 
مجال العمالت األجنبية من خالل 
توفير األسعار المباشرة للعمالت 
لألفراد عبر أجهزة الصرف اآللي، 
الــتــي تعمل عــلــى تحسين سرعة 
المعامالت مــع التسعير الــفــوري 
للعميل، ما ساهم في إضافة عديد 
من الشركات إلى عمالء المجموعة.
كما واصلت إدارة المؤسسات 
الــــمــــالــــيــــة لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، تــنــمــيــة 
محفظتها مــن تسهيالت مــا بين 
البنوك، عبر مشاركتها في تمويل 
اثــنــيــن مـــن الــتــســهــيــالت الــدولــيــة 
المجمعة لبنكين إقليميين في دول 
مجلس التعاون الخليجي، تتجاوز 

قيمتها ملياري دوالر.
فــــيــــمــــا رتـــــبـــــت شـــــركـــــة »بـــيـــتـــك 
كـــابـــيـــتـــال«، الـــــــذراع االســتــثــمــاريــة 
للمجموعة، إصدارات صكوك تزيد 
على 6 مليارات دوالر، تنوعت بين 
صكوك سيادية وصكوك شركات، 
بــجــانــب دورهـــــــا كــمــديــر رئــيــســي 
ومـــديـــر اكــتــتــاب لــصــكــوك عــديــدة 

حول العالم.
وعلى صعيد االرتباط الوظيفي، 
واصلت مجموعة »بيتك« ريادتها 
فــي تحقيق نــتــائــج متفوقة على 
مستوى السوق مقارنة بالبنوك 
ــمــــؤســــســــات عــالــيــة  ــيـــرة والــ ــنـــظـ الـ
األداء، حيث بلغت نسبة االرتباط 
الوظيفي 83 في المئة على مستوى 
ــنـــاًء عــلــى السجل  الــمــجــمــوعــة. وبـ
الحافل بالنجاح في هذا المجال، 
كان البنك أول مؤسسة على صعيد 
البنوك والشركات في الكويت تفوز 
بــجــوائــز مــن »مــجــمــوعــة بــرانــدون 
هـــــــول« الـــتـــي تـــديـــر أكـــبـــر وأعـــــرق 
برنامج جوائز إلدارة رأس المال 
البشري، حيث تنافسنا مع كبرى 

المؤسسات العالمية.

وفـــي اســتــعــراضــنــا لــعــام 2022 
ومـــا تحقق خــاللــه مــن إنـــجـــازات، 
ال يسعنا إال التعبير عــن عميق 
االمتنان لكل الجهود التي بذلها 
أفـــــراد مــجــمــوعــة »بــيــتــك« وجميع 
إداراتـــه وقطاعاته، التي انعكست 
 على تقديم خدمة أفضل 

ً
إيــجــابــا

لعمالئنا، وتعزيز ثقة المساهمين 
وشركائنا االستراتيجيين، وإننا 
 إلى مواصلة سعينا 

ً
ُدما

ُ
نتطلع ق

نـــحـــو تــحــقــيــق تــطــلــعــات »بــيــتــك« 
ومساهميه وعمالئه.

إن خبرتنا المصرفية الواسعة، 
ــفـــاظ عـــلـــى الـــتـــزام  تــتــيــح لـــنـــا الـــحـ
ــــل تــجــاه مساهمينا،  طــويــل األجـ
ــواق  ــ وتـــعـــزيـــز االزدهـــــــــار فـــي األســ
ــــد شــهــدنــا  الـــتـــي نــعــمــل فــيــهــا، وقـ
 فـي المراكز المالية 

ً
 كبيرا

ً
تحسنا

للبنوك الخارجية، رغم التحديات 
وحـــاجـــتـــنـــا إلـــــى مــعــالــجــة بعض 
الـــضـــغـــوط االئــتــمــانــيــة الهيكلية 
الناتجة عن التطورات االقتصادية 
في بلدانها ومحيطها اإلقليمي، 
ونتوقع االستمرار في تحقيق نمو 
طويل األجل، واالستفادة من فرص 
زيادة اإليرادات، وتحسين الكفاءة، 

وزيادة عروضنا وخدماتنا. 
وستظل قيم المبادرة وااللتزام 
والجودة، محددات رئيسية لدورنا 
االجتماعي، ومساهماتنا في خدمة 
المجتمع، وستبقى قناعتنا بأن 
الحوكمة السليمة ليست تحقيق 
ــالــــي، واالمـــتـــثـــال  ــمــ االســــتــــقــــرار الــ
للمتطلبات التنظيمية فــقــط، بل 
تأخذ في االعتبار تنمية المجتمع، 
 بذلك 

ً
واالستدامة البيئية. وعمال

قدم »بيتك« العديد من المبادرات 
ع 

ّ
البيئّية، ومبادرات االستدامة، ووق

اتفاقيات شراكة مع جهات حكومّية 
وأهلّية لحماية البيئة ضمن حملة 

.Keep it Green
ــتــــك« بــســجــل  ــيــ ــمـــا يــتــمــيــز »بــ كـ
حافل في المسؤولية االجتماعية، 
حــيــث قـــدم مــســاهــمــات مجتمعية 
متنوعة داخل الكويت وخارجها، 
مـــثـــل تـــوقـــيـــع مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم مــع 
بــلــديــة الــكــويــت لتصميم وإعــــادة 
إعمارالمواقع المتضررة بحادثة 
الحريق بسوق المباركية، تشمل 
تــطــويــر الــســوق بتكلفة تقديرية 
حــوالــي 8 مــاليــيــن ديـــنـــار، وكــذلــك 
مبادرة سداد مديونيات الغارمين 
الــمــتــعــثــريــن والــــذيــــن صـــــدرت في 
حقهم أحــكــام قضائية بالضبط 
واإلحضار، حيث تجاوز المبلغ 20 
مليون دينار يستفيد منه نحو 10 
آالف مدين متعثر، وذلك بالتعاون 

مع وزارة العدل.

أعمال ناجحة 
ــه، ذكــــــــر الــــرئــــيــــس  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الــتــنــفــيــذي لــبــنــك بــيــت الــتــمــويــل 
الــكــويــتــي عـــبـــدالـــوهـــاب الـــرشـــود 
أن »بــيــتــك« - بفضل الــلــه – أظهر 
تنظيمه الــقــوي، ونــمــوذج أعماله 
الناجح خــالل عــام 2022، وتمكن 
من تحسين كفاءة األداء وتعظيم 
الــمــالءة وتطوير وتنويع قاعدة 
ــــدرات  الــمــنــتــجــات والـــخـــدمـــات وقـ
الموارد البشرية، وقيادة المنافسة 

وزيادة حصته السوقية، بما 

جيل جديد من الخدمات المصرفية
أكــد الــمــرزوق أن بيت التمويل نجح في 
تقديم جيل جديد من الخدمات المصرفية 
الرقمية ضمن توجهه الشامل لرقمنة جميع 
األعـــمـــال والـــخـــدمـــات والــمــنــتــجــات، وطـــرق 
الحصول عليها، ما يرسخ مكانتنا في مجال 
استخدام وابتكار أفضل أدوات التكنولوجيا 
المالية، وانفرد »بيتك« على مستوى القطاع 
ــثـــل فــتــح  ــمـــصـــرفـــي بــــخــــدمــــات مــــمــــيــــزة، مـ الـ
حسابات جديدة لغير العمالء إلكترونًيا، 
عبر أجهزة XTM التفاعلية، كما أنجز قطاع 
 
ً
تكنولوجيا المعلومات أكثر من 33 نظاما
 وخـــدمـــة آلـــيـــة، شــمــلــت مختلف 

ً
وبــرنــامــجــا

جــوانــب الــعــمــل، وتــطــويــر الــبــنــيــة التحتية 
التكنولوجية، ومصدات األمن السيبراني، 
وســــّرع إصــــدار تــقــاريــر الــجــهــات الــرقــابــيــة، 

 جديدة، لتدعيم العالقة 
ً

واستحدث حلوال
المشتركة معها، حيث تــم توفير األنظمة 
والــبــرامــج للمنتجات الــجــديــدة فــي مجال 
البطاقات والتمويل والعمليات والتقييم 
العقاري، واإلجارة، باإلضافة إلى المشروع 
الرائد لرقمنة الطباعة بالفروع المصرفية، 
وخدمة إرسال النقود على نظام األونالين، 
وتــحــســيــن الـــرســـائـــل الـــخـــاصـــة بــالــتــجــارة 
والمدفوعات اإللكترونية، وأنظمة إصــدار 
البطاقات المصرفية بصالحية 5 سنوات، 

مع تقوية سياسات حماية الخصوصية.

أرباح المودعين
20222021نوع الحساب

 1.700%4.000%الوديعة االستثمارية »الخماسية«

 1.450%3.500%الوديعة االستثمارية »المستمرة«

 1.100%2.325%الوديعة االستثمارية »السدرة«
ً
 1.275%2.725%الوديعة االستثمارية »الديمة« 12 شهرا

 1.150%2.225%الوديعة االستثمارية »الديمة« 6 أشهر

 1.225%2.550%الخطط االستثمارية طويلة األجل

 0.200%0.230%حساب التوفير االستثماري
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تمّكنا من 
زيادة حصتنا 

السوقية 
في تمويل 
الشركات 

وقطاع 
األعمال

لعبنا دور 
المنظم 

الرئيسي في 
تمويل مجّمع 
لـ »أجيليتي« 

بـ 216 مليون 
دينار

الرشود

مجموعة 
الخزانة 

حققت 70 
مليار دوالر 
تداوالت في 
التعامالت 
بالعمالت 

األجنبية

جانب من الجمعية العمومية

الرشود وشادي زهران في لقطة جماعية خالل »العمومية«عبدالوهاب الرشود

الرشود: اعتماد التكنولوجيا لتعزيز اإلنتاجية وخفض 
التكلفة والحفاظ على أقل معدالت المخاطر

• حرصنا على تحسين كفاءة األداء وتعظيم المالءة وتطوير قاعدة المنتجات وتنويعها

يعكس ثقة العمالء، والريادة 
الدائمة.

وأضـــــــاف الــــرشــــود أن »بــيــتــك« 
واصــــل الــنــمــو آخــــذا فـــي االعــتــبــار 
الـــتـــطـــورات االقـــتـــصـــاديـــة محليا 
وعالميا، مــع االلــتــزام بسياسات 
المخاطر واالستراتيجية ومعايير 
ــة، وأحــــــكــــــام الـــشـــريـــعـــة  ــمــ ــوكــ ــحــ الــ
اإلســـالمـــيـــة، والــتــركــيــز المستمر 
ــار والــتــكــنــولــوجــيــا  ــكــ ــتــ عـــلـــى االبــ
الــمــصــرفــيــة والـــرقـــمـــنـــة، لــلــحــفــاظ 
على مكانتنا كأفضل بنك للعمالء 
الحاليين ولألجيال المقبلة، متوجا 
جــــهــــوده كـــذلـــك بـــإنـــجـــاز مــشــروع 
االســـتـــحـــواذ عــلــى الــبــنــك األهــلــي 
المتحد - الــبــحــريــن، كتطور مهم 
وتــحــول استراتيجي فــي مسيرة 

عمل »بيتك«.

المؤشرات المالية
وبين الرشود أن »بيتك« حقق 
نموا كبيرا في المؤشرات المالية 
الرئيسية التي تعكس قــوة األداء 
ــة، وتـــعـــبـــر عــن  ــيـ ــالـ ــمـ ــة الـ ــانـ ــتـ ــمـ والـ
نجاح السياسات والخطط التي 
يتم تنفيذها، وجــاءت المؤشرات 
لتعبر عن األداء المتوازن والنمو 
المستدام في جميع بنود الميزانية 
الرئيسية، مع زيـــادة واضحة في 
اإليـــرادات التشغيلية وخفض في 
المصاريف وترشيد فــي اإلنفاق 
مع نمو في حجم األصول والودائع 
ومعايير رأس المال وغيرها من 
المكونات المتاحة ضمن البيانات 
الــمــالــيــة المتضمنة فـــي التقرير 

السنوي لعام 2022. 
ــدد عــلــى »أهــمــيــة اســتــمــرار  وشــ
سياسة توزيع أرباح جيدة، وإنني 
على ثقة بــقــدرة المجموعة على 
مــواصــلــة جــنــي األربـــــاح ومــكــافــأة 
المساهمين، فضال عــن الثقة في 

متانة المركز المالي لبيتك«.

االستراتيجية
ــود أن »بــيــتــك«  ــرشــ وأوضـــــــح الــ
تبنى خالل عام 2022 - التخطيط 
ــبـــادرات مبتكرة  االســتــراتــيــجــي مـ
تـــــتـــــنـــــاول الــــــركــــــائــــــز األســــاســــيــــة 
ــتــــك«، وتـــابـــع  ــيــ الســـتـــراتـــيـــجـــيـــة »بــ
بـــكـــفـــاءة األهــــــــــداف الـــمـــوضـــوعـــة، 
ــة  ــة واضـــحـ ــطـ وقــــــــام بـــصـــيـــاغـــة خـ
قابلة للقياس والتطبيق، يمكن 
مــــن خــاللــهــا مــتــابــعــة الــمــشــاريــع 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــتـــــي تــســعــى 
مــجــمــوعــة بــيــتــك إلطــالقــهــا خــالل 
ــلــــة، مــــــا حــقــق  ــبــ ــقــ الـــــســـــنـــــوات الــــمــ
التناغم بين أطــــراف المجموعة، 
مع تذليل العقبات أمــام الوحدات 
اإلداريــــــــة الــمــخــتــلــفــة، كــمــا امــتــدت 
مـــهـــام الــتــخــطــيــط االســتــراتــيــجــي 
ــــى مــتــابــعــة الــبــيــئــة الــخــارجــيــة  إلـ
ــيــــرات  ــغــ ــتــ ــمــ ــــدات والــ ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
المتالحقة، ومتابعة آراء العمالء 
ودراســـة تجربتهم المصرفية مع 
»بيتك«، بما يثري خبرتهم ويعزز 
والءهــــم، مستخدما أدوات فعالة 
في التخطيط والتحليل والقياس، 
حتى تمكنت مجموعة بيتك من 
تعظيم قيمتها السوقية لتصبح 
األعـــلـــى فـــي الـــســـوق الــكــويــتــي مع 
اكتمال مــشــروع االســتــحــواذ على 

البنك األهلي المتحد - البحرين.
وأفــــــاد بــــأن عــمــلــيــة التخطيط 
اتـــســـمـــت بـــالـــواقـــعـــيـــة والـــطـــمـــوح، 
ــات  ــيــ ــنــ ــقــ ووظـــــــــفـــــــــت بـــــــبـــــــراعـــــــة تــ
التكنولوجيا المالية فــي واجهة 
ــتــــك« الـــمـــتـــنـــوعـــة،  ــيــ تـــطـــبـــيـــقـــات »بــ
واستفادت مما لدينا من بيانات 
ــة مــتــواصــلــة  ــعـ ــابـ ــتـ مـــتـــكـــامـــلـــة ومـ
ــاريــــر مــتــخــصــصــة، تــتــنــاول  ــقــ وتــ
مسار األعمال في ظل المستجدات 
االقتصادية والمؤشرات المختلفة 
للبيئة المصرفية محليا وإقليميا، 
كما راعـــت الخطة االستراتيجية 
معايير الحماية األمنية وتعزيز 
حــلــول الــبــيــئــة الــســحــابــيــة، تلبية 
ألهداف السياسات النقدية المالية 
في البيئة العالمية والبلدان التي 

تعمل فيها مجموعة »بيتك«.
كــمــا قـــام فــريــق االستراتيجية 
خـــالل عـــام 2022 بمتابعة دقيقة 
لجميع األنشطة والمبادرات على 
مستوى المجموعة، ومد مجلس 
اإلدارة واإلدارة الــتــنــفــيــذيــة على 
نحو دوري بتقارير سير األعمال 
واإلنـــــــجـــــــازات والــــعــــوائــــق وطــــرق 
التغلب عليها بالتنسيق مــع كل 

القطاعات.

المخاطر
وأشار الرشود إلى أنه »بفضل 
إطارنا القوي ونهجنا الحصيف 
إلدارة الـــمـــخـــاطـــر عـــلـــى مــســتــوى 
المجموعة، وإطار الحوكمة الشامل 
الذي نطبقه في بيتك وتعززه إدارة 
المخاطر بشكل فعال، ندير مخاطر 
االئتمان بعناية في مجمل أعمال 
المجموعة وفروعها من خالل إطار 
شامل وقوي لإلشراف والحوكمة، 
كـــمـــا نــتــبــنــى إطــــــار عـــمـــل محكما 
وأدوات فعالة للتعرف باستمرار 
ــيــــة  عــــلــــى الـــــتـــــهـــــديـــــدات الــــخــــارجــ
والــــداخــــلــــيــــة وحــــــــــاالت اإلخــــفــــاق 
المحتملة سواء لدى األشخاص أو 
في العمليات والنظم، حيث تمكنت 
إدارة المخاطر من تطبيق برنامج 
اإلنـــذار المبكر لمخاطر االئتمان 
عــلــى مــســتــوى الــمــجــمــوعــة الـــذي 
ساهم في تحسين جودة األصول 
وتخفيض الديون المتعثرة، مما 
كـــان لــه أثـــر مــبــاشــر فــي تخفيض 
تكلفة مخاطر االئتمان وتحسين 
ربــحــيــة الــمــجــمــوعــة، وقـــد تــم ذلــك 
بـــنـــجـــاح وبـــالـــتـــكـــامـــل بـــيـــن بــنــوك 
الــمــجــمــوعــة فـــي الــكــويــت وتــركــيــا 
وماليزيا على الرغم من التغيرات 
االقتصادية والجيوسياسية، كما 
نجحت اإلدارة في تنفيذ تجارب 
عـــــدة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــمــجــمــوعــة 
لضمان استمرارية األعمال تحت 
سيناريوهات الكوارث المحتملة«.

تمويل الشركات
وأكـــد الــرشــود »اســتــمــرار بيتك 
فــي الــقــيــام بــــدور فــعــال فــي مجال 
تمويل الشركات وقطاع األعمال، 
وتمكن من زيــادة حصته في هذا 
الــــســــوق، مـــمـــا ســـاهـــم فــــي تــعــزيــز 
مكانتنا المرموقة في سوق تمويل 
الشركات، حيث نقوم بإدارة محفظة 
ائتمانية تتحلى بأرفع مستويات 
ــــول، وقـــد اتــخــذ بيتك  جـــودة األصـ

ــادرات لــتــعــزيــز  ــ ــبــ ــ ــمــ ــ ــ عـــــــــددا مـــــن ال
عالقتنا بالعمالء، مما كان له أثر 
فعال فــي دعــم االقتصاد الوطني 
وتحقيق رسالة بيتك في خلق بيئة 

استثمارية مناسبة«.
وأردف: »واصـــــلـــــنـــــا تـــمـــويـــل 
الــشــركــات الصغيرة والمتوسطة 
تقديرا ألهمية دورهـــا في تنويع 
قــــوى االقـــتـــصـــاد الــوطــنــي وخــلــق 
ــبــــاب، وكــــذلــــك  ــلــــشــ ــمــــل لــ فـــــــرص عــ
ساهمنا في العديد من الصفقات 
الــتــمــويــلــيــة، ومــنــهــا الــقــيــام بـــدور 
المنظم الرئيسي لصفقة بالدوالر 
لتمويل مجمع قيمته 216 مليون 
ديــنــار لمصلحة شــركــة أجيليتي 
ــيـــة لــتــمــويــل  لـــلـــمـــخـــازن الـــعـــمـــومـ
عملية استحواذ على شركة جون 

مينزيس لخدمات المطارات«.

الخدمات المصرفية
ــه سعيا  ــ ــ ــع الـــــرشـــــود: »انـ ــابــ وتــ
الســتــمــرار مكانة بيتك فــي قيادة 
الــــعــــمــــل الــــمــــصــــرفــــي اإلســـــالمـــــي 
بــالــكــويــت مـــن خــــالل تــوفــيــر بــاقــة 
شاملة من المنتجات والخدمات 
بقطاع الخدمات المصرفية لألفراد 
ــيـــة الـــخـــاصـــة،  ــالـ والــــخــــدمــــات الـــمـ
واصــــل الــبــنــك إطــــالق الــعــديــد من 
الحمالت الرئيسية التي تركز على 
الــعــمــالء، والــتــي سجلت مــعــدالت 
نــجــاح مــرتــفــعــة بــنــاء عــلــى تقييم 
العمالء، وعلى الرغم من المنافسة 
المتجددة والشديدة، فقد شهدنا 
نموا قويا ومستداما في األصول 
عالية الجودة، ونجحنا في جذب 
عمالء كويتيين ذوي مالءة مالية 
مـــــن خـــــــالل زيــــــــــادة حـــصـــتـــنـــا فــي 
التمويل الشخصي بشكل كبير 
منذ بداية هذا العام«. ولفت إلى أنه 
»ضمن توجه تطوير شبكة الفروع 
المصرفية، واصلنا االستثمار في 
مـــبـــادرات تعنى بــخــدمــة العمالء 
ــرة، تـــضـــمـــنـــت تـــجـــديـــد  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ الـ
مجموعة مــن الــفــروع المصرفية 
ــد  ــديــ ــجــ ــم الــ ــيــ ــمــ ــتــــصــ لــــتــــعــــكــــس الــ
والعصري للبنك، وقد تم االنتهاء 
هذا العام من إنجاز الفروع األربعة 
التالية: بيان - الخالدية - الجهراء 
- صباح السالم، فيما يجري العمل 
على تجديد أربعة فروع أخرى هي: 
سلوى - القادسية - صباح الناصر 

- الفحيحيل«.

المنتجات المبتكرة
وبين الرشود أن »بيتك« اطلق 
العديد من المنتجات والخدمات 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــرقـــمـــيـــة الــمــبــتــكــرة 
ــيـــر، مــنــهــا  ــبـ ــنـــجـــاح كـ ــدة بـ ــديــ ــجــ الــ
مخطط تدوير الموظفين المصمم 
لمساعدة العمالء من المواطنين 
الكويتيين ومواطني دول مجلس 
التعاون الخليجي في تركيا فيما 
يتعلق باحتياجاتهم المصرفية، 
وخدمة المطار المجانية لعمالء 
الـــــــــــــرواد، وإطــــــــــالق أكــــثــــر مـــــن 10 
أضعاف عدد السحوبات المعتادة 
لحساب الراتب للرابح، وبرنامج 
مكافآت بيتك الُمحسن من خالل 
كتالوج السفر، إضافة إلى شراكات 
مـــع الــعــالمــات الــتــجــاريــة الــكــبــرى 
مــثــل الــخــطــوط الــجــويــة القطرية، 

ومجموعة الشايع، ونادي االمتياز، 
ــة،  ــيـ ــركـ ــتـ ــــوط الــــجــــويــــة الـ ــطـ ــ ــــخـ والـ
والشركة األولى للوقود، وغيرها. 

وتـــابـــع: »فـــي مــجــال الــبــطــاقــات، 
تم إطالق البطاقات مسبقة الدفع 
بنجاح بخمس عــمــالت مختلفة: 
الدوالر األميركي - الدرهم اإلماراتي 
- الــيــورو - الجنيه اإلسترليني - 
الــريــال الــســعــودي، بــاإلضــافــة إلى 
بطاقة بيتك للشركات وبطاقات 
الشحن اإلضافية، مع العديد من 
الــحــمــالت التسويقية مثل حملة 
»رحــلــة مــاســتــركــارد FIFA«، حملة 
 ،Visa بــطــاقــتــك فـــي مــلــعــبــك« مـــع«
وإطالق خدمة توصيل اإليداعات 
النقدية لعمالء الخدمات المالية 

الخاصة«.

التحول الرقمي
وكجزء من رحلة التحول الرقمي 
المستمرة لـ »بيتك«، أفــاد الرشود 
بأن إدارة التحول الرقمي واالبتكار 
قــــامــــت بـــالـــعـــديـــد مــــن الـــشـــراكـــات 
المثمرة مع شركات التكنولوجيا 
الـــمـــالـــيـــة والــــشــــركــــات الــصــغــيــرة 
والــمــتــوســطــة الـــتـــي حــقــقــت قيمة 
ألصــحــاب المصلحة الداخليين 
والــعــمــالء الخارجيين والهيئات 
التنظيمية، مع إحراز تقّدم بالتزامن 
مع المبادرات المصرفية في الوقت 
نفسه الذي يتم استكشاف منتجات 
جديدة مثل BNPL )خدمة اشتِر اآلن 
(، في محاولة لتحقيق 

ً
وادفْع الحقا

أقـــصـــى قــــدر مـــن الــقــيــمــة لــكــل من 
مساهمينا وعمالئنا. 

ولــــــذا يـــحـــرص »بـــيـــتـــك وفـــريـــق 
عمل التحول الرقمي على تكييف 
وتطبيق أحــدث التقنيات التي ال 
تقتصر على تقديم قيمة مضافة 
ــاب الـــمـــصـــلـــحـــة فــحــســب،  ــ ــحـ ــ ألصـ
بـــل تــجــعــل الـــخـــدمـــات المصرفية 
اليومية أسهل وأكــثــر متعة، كما 
حرصنا على تعزيز ثقافة االبتكار 
والتحسين المستمر للعمليات 
داخليا، مما يؤدي إلى رفع مستوى 

تقديم منتجاتنا وخدماتنا. 
وتــمــاشــًيــا مــع استراتيجيتنا 
الرقمية، ال تزال حمالت ومشاريع 
التوعية الرقمية مستمرة، وكانت 
األكاديمية الرقمية إحدى ثمارها. 
ومــن خــالل توفير أحـــدث وأفضل 
األدوات الــتــعــلــيــمــيــة والـــمـــعـــارف 
واألطر التي يسهل الوصول إليها 
على نطاق واسع، سيتمكن »بيتك« 
مــن مواصلة النمو على مستوى 

السوق. 

تكنولوجيا المعلومات
وقـــــــــــــال الـــــــــرشـــــــــود إن قــــطــــاع 
تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات أنــجــز 
عــــشــــرات الـــمـــشـــاريـــع والـــخـــدمـــات 
ــقــة 

ّ
واألنـــظـــمـــة والــــبــــرامــــج، الــمــتــعــل

بــتــعــزيــز تــوجــهــنــا نــحــو الــرقــمــنــة 
وإضفاء الطابع التقني على جميع 
خدماتنا ومنتجاتنا، وقــد تمّكن 
الـــقـــطـــاع بـــالـــتـــعـــاون مـــع اإلدارات 
المعنّية من إصدار بطاقات مسبقة 
الدفع بالليرة التركية، فإضافة إلى 
5 بطاقات مسبقة الدفع متوافرة 
ــا، طـــرحـــنـــا بـــطـــاقـــة جـــديـــدة  ــيـ ــالـ حـ
مــســبــقــة الـــدفـــع بــالــلــيــرة الــتــركــيــة 

للمسافرين إلى تركيا، توفر لعمالء 
»بيتك« طريقة ذكية ومريحة في 
اإلنفاق أثناء سفرهم، كما أتاحت 
األنظمة الجديدة، إصدار بطاقات 
ائتمانية إضافية لعمالء »بيتك« 
ضــمــن حــــدود الــبــطــاقــة األصــلــيــة، 
ونـــجـــاح تــحــديــث أنــظــمــة إصــــدار 
الـــبـــطـــاقـــات لـــلـــوصـــول بــصــالحــيــة 
البطاقات المصرفية إلــى خمس 
ــال  ســــنــــوات، وإطــــــالق خـــدمـــة إرســ
النقود K2K أونالين، وتم تطبيق 
خدمة تحويل )إرســال( النقود من 
شــخــص آلخـــر عــبــر رقـــم الــهــاتــف، 
وذلــــك لتمكين عــمــالء»بــيــتــك« من 
إرسال رابط للدفع من خالل بوابة 

.K-Net شركة
ــا فـــــى إطــــــــالق مــنــتــج  ــنـ ونـــجـــحـ
اإلجــارة المتغيرة، لضمان أفضل 
احتساب ألرباح اإلجارة للشركات، 
واإلجارة المتغيرة هي منتج جديد 
تــم تطبيقه لخدمة فــرق التمويل 
ــركـــات والــعــمــلــيــات  لــــألفــــراد والـــشـ
الــمــالــيــة، حيث يــوفــر آلــيــة جديدة 
ــق مـــــع أحــــــــدث الـــمـــعـــدالت  ــوافــ ــتــ تــ
المتغيرة التي يطبقها بنك الكويت 
المركزي لضمان احتساب أربــاح 
، وتمت أتمتة 3 

ّ
اإلجارة بشكل أدق

عمليات مــوارد كثيفة االستخدام 
لمكافحة غسل األموال باستخدام 

 .RPA تقنية العمليات الروبوتية
وهـــــذه الــعــمــلــيــات هـــي مــراقــبــة 
المعامالت )TM(، ومراقبة القائمة 
السوداء )BM(، ورقابة SWIFT في 
الــوقــت الــفــعــلــي، وبــوصــفــه واحــــًدا 
ّيمين العقاريين في 

َ
مــن أهــم المق

الكويت، قام »بيتك« بتطوير وأتمتة 
خــدمــة الــتــمــويــل الـــعـــقـــاري، وذلـــك 
لإلسهام في خدمة عمالء »بيتك« 
وغير عمالء »بيتك« والمؤسسات 
المصرفية والــمــالــيــة، إضــافــة إلى 
إدارات البنك الداخلية التي لديها 
خطوة التقييم العقاري كجزء من 

عملياتها المعتادة.

عمليات المجموعة
وأضاف الرشود: بفضل مكانته 
اإلقليمية والمحلية كبنك رائد في 
اعــتــمــاد الــتــكــنــولــوجــيــا المبتكرة 
التي تعمل على تعزيز اإلنتاجية 
وخفض التكلفة والحفاظ على أقل 
معدالت المخاطر وأفضل تدابير 
الـــرقـــابـــة الــســلــيــمــة، فــــإن عمليات 
مجموعة »بيتك« تواصل تركيزها 
على التمّيز التشغيلي باعتباره 
المحرك الذي ُيسّهل جميع محطات 
العمالء المتعلقة بكل المنتجات 
والخدمات في »بيتك«، الفتا الى أنه 
في 2022 أطلقنا وشاركنا بالعديد 
مــن مــشــروعــات الــتــحــول، وركــزنــا 
على رقمنة بعض عمليات الدعم 
الــرئــيــســيــة، مستعينين فـــي ذلــك 
بتقنيات أتمتة العمليات الروبوتية 
)RPA( والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي في 
ــراءة الـــذمـــة الــتــي  ــ مـــجـــاالت مــثــل بــ
تصدر لعمالئنا، وهو األمر الذي 
 وجهًدا، 

ً
 طويال

ً
كان يستغرق وقتا

دون أن يــوفــر لعمالئنا التجربة 
المتوقعة. 

أعمال الخزانة
وأشار الرشود الى أن مجموعة 

الـــخـــزانـــة اتـــخـــذت خـــطـــوات مهمة 
لمواكبة ارتــفــاع العوائد ألســواق 
الــنــقــد وتــرتــيــب ســيــولــة مستقرة 
بشكل استباقي ألعمال المجموعة 
وتحسين عوائد السيولة الزائدة 
ســـواء كانت على الــمــدى القصير 
أو الــطــويــل، مـــع الــمــحــافــظــة على 
الـــتـــنـــوع فــــي مــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل، 
بــتــكــلــفــة مــقــبــولــة بــالــمــقــارنــة مع 
تقلبات أسعار العوائد في االسواق 
الــعــالــمــيــة، اذ واصـــلـــت مجموعة 
الخزانة أنشطتها االستثمارية في 
سوق رأس المال األولي والثانوي، 
وألنها واحدة من أكثر المؤسسات 
نــشــاطــا فــي صــنــاعــة الــســوق، فقد 
تجاوزت تداوالتها 13 مليار دوالر 
خالل العام، واستمرت في توسيع 
نطاق تــداولــهــا للصكوك قصيرة 
ــن إصــــــــدارات الــمــؤســســة  األجـــــل مـ
الدولية اإلسالمية إلدارة السيولة 

 .)IILM(
وذكــــــر أن مــجــمــوعــة الـــخـــزانـــة 
حافظت على مكانتها الرائدة في 
ــــى لصكوك  صــنــاعــة الــســوق األولـ
)IILM( وحصلت على المركز األول 
كمتداول رئيسي للمرة السادسة 
والــمــركــز األول كــمــتــداول ثــانــوي 
لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي من 
بــيــن الــعــديــد مــن الــبــنــوك الــدولــيــة 
واإلقليمية المتعاملة مع المؤسسة 
الدولية اإلسالمية إلدارة السيولة، 
ــة  ــزانـ ــامــــت مـــجـــمـــوعـــة الـــخـ ــا قــ ــمـ كـ
بــتــوســيــع نــطــاق انــكــشــافــهــا على 
الصكوك الخضراء والمشاركة في 
الصكوك المتوافقة مع الحوكمة 
البيئية واالجــتــمــاعــيــة وحوكمة 

الشركات خالل العام. 
ــــود أن مــجــمــوعــة  ــــرشـ وبـــيـــن الـ
الــخــزانــة حــقــقــت تــــــداوالت قــدرهــا 
70 مــلــيــار دوالر فـــي الــتــعــامــالت 
بــالــعــمــالت األجــنــبــيــة خـــالل الــعــام 
وانضم إلى المجموعة العديد من 
العمالء الجدد من الشركات الكبيرة 
وذات السمعة للتعامل في العمالت 
األجــنــبــيــة الـــفـــوريـــة والــمــشــتــقــات 
اإلسالمية للتحوط، حيث دخلت 
في شراكة جديدة مع بنك عالمي 
رائد ليكون »بيتك« صانع السوق 
الـــوحـــيـــد لـــعـــمـــالت دول مــجــلــس 
التعاون الخليجي لهذا البنك. وقد 
تم تعزيز أنشطة مجموعة الخزانة 
فــي مــجــال العمالت األجنبية من 
ــيـــر أســــعــــار الـــعـــمـــالت  خــــــالل تـــوفـ
األجــنــبــيــة الــمــبــاشــرة لـــألفـــراد من 
خــالل أجهزة الصرف اآللــي حيث 
يمكنهم التعامل والحصول على 
أســعــار ســـوق الــعــمــالت األجنبية 
ــيـــن أضـــافـــت  الـــتـــنـــافـــســـيـــة، فــــي حـ
ــة مـــنـــصـــة لـــلـــشـــركـــات  ــمـــوعـ ــمـــجـ الـ
فـــي الــتــعــامــالت األجــنــبــيــة »بيتك 
جلوبال« التي تعمل على تحسين 
ســرعــة الــمــعــامــالت مـــع التسعير 
المباشر للعميل والذي ساهم في 
إضــافــة العديد مــن الــشــركــات إلى 

عمالء المجموعة.

الصكوك
وقـــــــال الـــــرشـــــود إن مــجــمــوعــة 
»بيتك« واصلت وجودها الريادي 
في مجال إصدار الصكوك الدولية 
فـــي عــــام 2022، ونــجــحــت شــركــة 

بيتك كابيتال، الذراع االستثمارية 
لــلــمــجــمــوعــة، فـــي قـــيـــادة وتــرتــيــب 
ــاوزت  ــ ــجــ ــ ــوك تــ ــ ــكــ ــ إصــــــــــــــــــدارات صــ
قيمتها 6 مليارات دوالر وتنوعت 
اإلصدارات لتشمل صكوكا سيادية 
وصكوكا لمؤسسات في مختلف 
القطاعات والمناطق الجغرافية 
خــالل الــعــام، الفتا الــى أنــه بفضل 
قـــاعـــدة عـــمـــالء مــجــمــوعــة »بــيــتــك« 
وشبكتها الواسعة، تميزت »بيتك 
كــابــيــتــال« كـــأحـــد أبـــــرز الــشــركــات 
فــي مــجــال طـــرح أدوات الــديــن في 
ــإدارة إصـــدار  ــ الــمــنــطــقــة، فــقــامــت بــ
صكوك سيادية بقيمة 3 مليارات 
دوالر لــجــمــهــوريــة تــركــيــا، وكـــان 
ــــدارات الصكوك  هــذا مــن أكــبــر إصـ

الحكومية في تركيا.
بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، مــارســت 
»بيتك كابيتال« دورهـــا الحيوي 
مــن خـــالل الــعــمــل كــمــديــر رئيسي 
مــشــتــرك ومــديــر اكــتــتــاب لصكوك 
البنك اإلسالمي للتنمية )1.6 مليار 
دوالر( وصكوك بنك دبي اإلسالمي 
)750 مليون دوالر( وصكوك بنك 
أبو ظبي األول )500 مليون دوالر( 
وصكوك بنك بوبيان )500 مليون 
ــدارات  دوالر(، بــاإلضــافــة إلـــى إصــ

عالمية أخرى.
كـــمـــا حــــصــــدت شــــركــــة »بــيــتــك 
كابيتال« في عام 2022 عشر جوائز 
مرموقة عن صفقات في الصكوك 
أنجزتها في عــام 2021 وذلــك من 
مؤسسات مختلفة، ومن أبرز تلك 
الجوائز: أفضل صفقة في الكويت 
لـــلـــعـــام لـــصـــكـــوك »بـــيـــتـــك« بــقــيــمــة 
750 مــلــيــون دوالر، صفقة الــعــام 
لصكوك أرامكو السعودية الهجينة 
بقيمة 6 مــلــيــارات دوالر، أفضل 
صفقة في المملكة للعام لصكوك 
أرامكو السعودية الهجينة بقيمة 
6 مــلــيــارات دوالر، وصفقة العام 
في تركيا للبنك الكويتي التركي 
بقيمة 350 مليون دوالر لصكوك 

االستدامة من الشريحة الثانية.
ــن الــرشــود أن شــركــة بيتك  وبــيَّ
كابيتال أثبتت قدراتها وفهمها 
الــعــمــيــق ألســـــواق الـــمـــال إذ أتمت 
عديدا من الصفقات البارزة التي 
ــرا مـــن خــالل  ــاهـ حــقــقــت نــجــاحــا بـ
تحضير وتــســويــق وتنفيذ هــذه 
الـــصـــفـــقـــات الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــــرؤوس 
األمــــــــــــــــوال، كــــمــــا أظــــــهــــــرت إدارة 
االستثمارات العقارية في الشركة 
أداء جيدا عبر العديد من الصفقات 
ــيــــة لــلــصــنــاديــق  ــة الــــدولــ ــاريـ ــقـ ــعـ الـ
العقارية المملوكة لعمالء »بيتك«، 
فقد أتمت بنجاح بيع 3 عقارات 
في المملكة المتحدة، وهي مبنى 
مكاتب فــي لــيــفــربــول، ومستودع 
صناعي في بيتربورو، ومستودع 

للتجزئة في ساوثهامبتون.
وكانت »العمومية« وافقت على 
جميع بنود جدول األعمال وأهمها 
توزيع أربــاح نقدية بواقع 15 في 
المئة وأسهم منحة بواقع 10 في 

المئة عن أداء عام 2022.

المشروع التنموي للدولة
ذكر الرشود أن »بيتك« يدرك دوره كجزء من المجتمع، وخيٍط 
متين مــن نسيجه،«مما يدفعنا لنتفاعل مــع كــافــة أطــرافــه من 
خــالل القيام مسؤوليتنا االجتماعية بالتعاون والتنسيق مع 
المؤسسات الفاعلة والحكومية فــي مــجــال العمل المجتمعي 

ومبادرات االستدامة، ضمن المشروع التنموي العام للدولة.
ــــارك »بـــيـــتـــك«، لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي دعــــم حــمــلــة إغــاثــيــة  وقــــد شـ
وطبية في المملكة األردنية الهاشمية ضمت فريقا من األطباء 
واالستشاريين الكويتيين، وبتنظيم من جمعية الهالل األحمر 
الكويتي بالتنسيق مع الهالل األحمر األردني، وبدعم من »بيتك«، 
وقعت جمعية الهالل األحمر الكويتي اتفاقية مع نظيرتها التركية 
لتنفيذ مشاريع إغاثية واجتماعية مختلفة لمساعدة المتضررين 
نتيجة الكوارث الطبيعية في تركيا، ووصلت القيمة اإلجمالية 

للمساهمات خالل عام 2022 حوالي 4.5 ماليين دينار.
كما شارك »بيتك« بالتنسيق مع جمعية الهالل األحمر الكويتي، 
في رحلة ميدانية إلغاثة الالجئين الروهينغا في بنغالدش، وذلك 
ضمن مذكرة التفاهم والتعاون التي وقعها »بيتك« مع المفوضية 

السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لدى دولة الكويت.
ع »بيتك«، مذكرة تفاهم مع بلدية الكويت 

ّ
باإلضافة إلى ذلك، وق

لتصميم وإعــادة إعمار المواقع المتضررة من حادثة الحريق 
بسوق المباركية، ضمن الدور المجتمعي الرائد للبنك، تقديرا 
لما يتمتع به هذا الموقع من أهمية تاريخية ومكانة حضارية 
وتراثية عريقة في الكويت، وتضمن ذلك إعــادة إعمار نحو 17 

مبنى، بمبلغ تقديري بحدود 8 ماليين دينار.
ونفذ »بيتك« مبادرة ســداد مديونيات الغارمين المتعثرين 
والذين صــدرت في حقهم أحكام قضائية بالضبط واإلحضار 
وذلك بالتعاون مع وزارة العدل، حيث تجاوز المبلغ 20 مليون 

دينار يستفيد منه نحو عشرة آالف مدين متعثر.
كما وقــع »بيتك« شراكة استراتيجية مع الجمعية الكويتية 
لرعاية المعوقين هي األولــى من نوعها على مستوى القطاع 
المصرفي، ووفق تعاون بين الجانبين قمنا بتدريب مجموعات 
من ذوي االحتياجات الخاصة وتأهيلهم للعمل واالنخراط في 

المجتمع.

https://www.aljarida.com/article/18467
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  Zain Great IdeaZain Great Idea البرنامج اإلقليمي لمبادرة البرنامج اإلقليمي لمبادرة
يصل إلى محطته الثالثة بالقاهرةيصل إلى محطته الثالثة بالقاهرة

ــج  ــامـ ــرنـ ــبـ ــلــــنــــت شــــركــــة زيـــــــن أن الـ أعــ
اإلقليمي الخاص بالدورة السابعة من 
مبادرتها لتسريع الشركات التكنولوجية 
الــنــاشــئــة Zain Great Idea وصـــل إلــى 
مــحــطــتــه الـــثـــالـــثـــة بـــمـــصـــر، وذلــــــك عــلــى 
هامش أعمال قمة RiseUp لريادة األعمال 

بالقاهرة.
ووصل برنامج زين إلى ثالث محطاته 
اإلقليمية في القاهرة، بعد المحطتين 
األولــــــى والـــثـــانـــيـــة فـــي دبــــي والــــريــــاض، 
بحيث شــارك تسعة مبادرين كويتيين 
مـــن أصـــحـــاب الـــشـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
 Zain الناشئة من المشاركين في برنامج
 RiseUp الــســابــع فــي قــمــة Great Idea
ع  ــعــد أكــبــر تجمُّ

ُ
لــريــادة األعــمــال، الــتــي ت

لـــرواد األعــمــال بمنطقة الــشــرق األوســط 
وشمال إفريقيا، وشهدت وجود أكثر من 

150 شركة ناشئة، وبمشاركة أكثر من 
 من أنحاء العالم، 

ً
 وخبيرا

ً
250 متحدثا

وبــحــضــور آالف الـــزائـــريـــن والمهتمين 
بريادة األعمال. 

ــاء الـــشـــركـــات  ــ ــمـ ــ ــنــــت »زيـــــــــن« أسـ ــلــ وأعــ
ــــت فــي  ــاركـ ــ ــتــــي شـ الـــكـــويـــتـــيـــة الـــتـــســـع الــ
القمة، وهــي: شركة Armada للخدمات 
الــلــوجــســتــيــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة، وشـــركـــة 
ات الــمــركــزيــة المتخصصة في  الــعــطــاء
ات بالقطاعين الــعــام والــخــاص،  الــعــطــاء
وشركة Droom المتخصصة بمنتجات 
األزيـــاء والتجميل، وتطبيق E-Fly أول 
منصة لمشاركة المركبات الكهربائية 
في الكويت، ومنصة NOMADS الرقمية 
للمواهب ومقدمي الخدمات المستقلين، 
ومنصة »كشكول« للتعليم اإللكتروني 
الـــتـــفـــاعـــلـــي، وشــــركــــة Staffii لــخــدمــات 

الــمــوارد البشرية اإللكترونية، ومنصة 
Trendal للتجارة اإللكترونية، ومنصة 

Business4sale للفرص االستثمارية. 
ورأت »زين« احتياج الشركات الناشئة 
الكويتية وطموحها للتوسع في أسواق 
 RiseUp ــتــــارت قــمــة الــمــنــطــقــة، وقــــد اخــ
لمحطتها الثالثة، كون السوق المصري 
ُيعد من أهــم وأكبر األســـواق اإلقليمية، 
ـــل فـــرصـــة ذهـــبـــيـــة لــلــمــشــاركــيــن  ــا شـــكَّ مــ
لالستفادة مــن ورش العمل والخبرات 
ــة خــطــط  ــدراســ ــام لــ ــ ــدار ثـــالثـــة أيــ ــ عـــلـــى مــ
توسعهم في السوق اإلقليمي، كما ركزت 
الرحلة على توظيف المواهب، واكتساب 
رب على السوق 

ُ
الموارد، والتعرف عن ق

المصري وتوجهاته. 
ــر الـــعـــام الــمــاضــي، نظمت  ــ وفـــي أواخـ
»زيــــن« فعالية Super Saturday، التي 

قــام المبادرون المشاركون في برنامج 
ZGI من خاللها باستعراض شركاتهم 
الـــنـــاشـــئـــة، وأهــــدافــــهــــم االســتــراتــيــجــيــة، 
ــام لــجــنــة الــتــحــكــيــم  ــ وخـــطـــط عــمــلــهــم أمــ
ــال  ــمــ ــــراء ريـــــــــادة األعــ ــبـ ــ ــــن خـ ــة مـ ــونـ ــكـ ــمـ الـ
واالبتكار وممثلي الشركات االستثمارية 
وشركات تسريع الشركات الناشئة، حيث 
قــامــت الــلــجــنــة بـــدراســـة وتــقــيــيــم جميع 
الــمــشــاركــيــن، واخــتــيــار الــشــركــات الــتــي 
ستنضم إلى برنامج التسريع اإلقليمي، 
منها 10 شركات شاركت بأولى محطات 
البرنامج في دبي، و10 شركات شاركت 
بالمحطة الثانية فــي الــريــاض، إضافة 
إلى الشركات التسع أعاله التي شاركت 

في المحطة الثالثة واألخيرة بالقاهرة.

رواد األعمال الكويتيون في قمة RiseUp بالقاهرة

الذهب يتخطى الذهب يتخطى 20002000  
دوالر لألونصةدوالر لألونصة

قــفــزت أســعــار الــذهــب 1% مسجلة أعــلــى مستوياتها منذ 
ا من  مـــارس مــن الــعــام الــمــاضــي، صــبــاح أمـــس، وعــوضــت جـــزء
الخسائر التي سجلتها في وقــت سابق مع عــودة المخاوف 
بشأن القطاع المصرفي العالمي إلى الواجهة على الرغم من 
جهود اإلنقاذ التي يبذلها بنك »يو إس بي« لالستحواذ على 
منافسه »كــريــدي ســويــس« لتحقيق االســتــقــرار فــي األســـواق 

المالية العالمية.
وارتــفــع الــذهــب فــي المعامالت الــفــوريــة 1% إلــى 2007.30 
دوالرات لألونصة بعد تراجعه 1% في وقت سابق من الجلسة، 
وقفزت العقود األميركية اآلجلة للذهب 2% إلى 2012.50 دوالرا.

وارتفعت أسعار الذهب 10%، أو حوالي 180 دوالرا، بسبب 
ارتفاع الطلب عليه كمالذ آمن بعد انهيار بنك سيليكون فالي 
األميركي في وقت سابق من الشهر، والذي تسبب بدوره في 

أزمة لبنك كريدي سويس الذي تأسس قبل 167 عاما.
وزاد الدوالر 0.1%، مما يجعل المعدن األصفر باهظ التكلفة 

للمشترين في الخارج.
وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة األخرى، لم يطرأ تغير يذكر 
على سعر الفضة فــي المعامالت الــفــوريــة عند 22.59 دوالرا 
لألونصة، بينما خسر البالتين 0.5% إلى 970.53 دوالرا، ونزل 

البالديوم 0.8% إلى 1407.70 دوالرات.

النفط يواصل التراجع مع تنامي مخاوف 
اضطرابات القطاع المصرفي

العراق و»أوبك« يؤكدان ضرورة التنسيق لتحقيق استقرار األسعار
هبطت أســعــار النفط صــبــاح أمس 
ــــي 15 شـــهـــرا،  إلــــــى أدنـــــــى مـــســـتـــوى فـ
وســـط مــخــاوف مــن احــتــمــال أن تــؤدي 
اضطرابات القطاع المصرفي العالمي 
إلى ركود من شأنه أن يؤدي إلى تراجع 
الطلب على النفط، فضال عن المخاوف 
مــن رفـــع محتمل ألســعــار الــفــائــدة في 

الواليات المتحدة هذا األسبوع.
ــة لــخــام  ــلـ وانــخــفــضــت الـــعـــقـــود اآلجـ
برنت تسوية مايو 2.32 دوالر أو 3.2 
فــي المئة إلــى 70.65 دوالرا للبرميل. 
وهــبــطــت الــعــقــود فــي وقـــت ســابــق إلــى 
70.56 دوالرا للبرميل مسجلة أدنــى 

مستوى منذ ديسمبر 2021.

ــرنـــت األســــبــــوع الــمــاضــي  ــوى بـ ــ وهــ
بــنــحــو 12 فــــي الـــمـــئـــة فــــي أســــــوأ أداء 

أسبوعي منذ ديسمبر.
ــــع خــــــام غــــــرب تــكــســاس  ــــراجـ ــا تـ ــمـ كـ
الوسيط األميركي تسليم أبريل 2.15 
دوالر أو 3.2 في المئة إلى 64.59 دوالرا 
للبرميل، وهــبــط فــي وقــت ســابــق إلى 
64.51 دوالرا، وكـــان هـــذا أيــضــا أدنــى 

مستوى له منذ ديسمبر 2021.
وهبط خام غرب تكساس األسبوع 
الماضي 13 في المئة تقريبا في أسوأ 

أداء أسبوعي منذ أبريل.
وسينتهي تداول عقود أبريل اليوم، 
وانخفضت أيضا العقود اآلجلة األكثر 

تــداوال لمايو بواقع 3.2 في المئة إلى 
64.81 دوالرا للبرميل.

ويأتي انخفاض أسعار النفط رغم 
الــتــوصــل لصفقة تــاريــخــيــة يستحوذ 
بموجبها بنك »يو بي إس« األكبر في 
ســويــســرا عــلــى كــريــدي ســويــس ثاني 
ــر مـــصـــرف فــــي الــــبــــالد، وذلــــــك فــي  ــبـ أكـ
مسعى لوقف تفشي األزمة المصرفية.
ــــالن عـــن الــصــفــقــة، تعهد  وبــعــد اإلعـ
المجلس االحتياطي االتحادي )البنك 
الــمــركــزي األمــيــركــي( والبنك المركزي 
األوروبي وبنوك مركزية كبرى أخرى 
ــم  بــتــعــزيــز الــســيــولــة فـــي الـــســـوق ودعـ

المصارف.

وقال بادن مور رئيس أبحاث السلع 
األولــيــة فــي بنك أستراليا الوطني إن 
»تركيز السوق منصب على التقلبات 
الــحــالــيــة فــي قــطــاع الــمــصــارف، وعلى 
احتماالت قيام االحتياطي االتحادي 

برفع أسعار الفائدة«.
وأضــاف مــور أن »االجتماع المقبل 
لمنظمة الــبــلــدان الــمــصــدرة للبترول 
)أوبك( هو محفز محتمل آخر لتوقعات 
ــزز االتــــجــــاه الــهــبــوطــي  ــعــ الــــســــوق. ويــ
ــيـــام أوبــــك  لـــألســـعـــار مــــن احــتــمــالــيــة قـ
بخفض إنتاجها بــصــورة أكــبــر لدعم 

األسعار«.
ــة، فــي  ــيــ ــراقــ ــعــ ــة الــ ــومـ ــكـ ــحـ ــــت الـ ــالـ ــ وقـ

ــيــــس الـــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي  بــــيــــان، إن رئــ
محمد شياع السوداني واألمين العام 
لمنظمة »أوبــــك« هيثم الغيص شــددا 
ــــدول  عـــلـــى ضـــــــرورة الــتــنــســيــق بـــيـــن الـ
المصدرة للنفط لضمان عــدم تذبذب 
األسعار والتأثير على الدول المصدرة 

والمستهلكة.
والـــــــــــعـــــــــــراق هــــــــو أحـــــــــــد األعـــــــضـــــــاء 
المؤسسين لمنظمة البلدان المصدرة 

للنفط )أوبك(.
)رويترز(

»UBS« يستحوذ على »كريدي سويس« مقابل 3.2 مليارات دوالر

ــلـــن بـــنـــك يــــو بــــي إس، فــي  أعـ
بيان لــه، تقديمه عرضا لشراء 
ــدي ســـــويـــــس« بــــــ 3  ــ ـــريــ ــ بــــنــــك »كـ
مــلــيــارات فــرنــك سويسري )3.2 
مليارات دوالر(، بما يعادل 0.76 

فرنك للسهم الواحد. 
وأوضــــح الــبــنــك أنـــه بموجب 
ــقــــة ســيــحــصــل  ــفــ شــــــــــروط الــــصــ
مساهمو كريدي سويس على 
ســهــم واحـــــد مـــن »يــــو بـــي إس« 
مقابل كل 22.48 سهما من أسهم 

»كريدي سويس«. 
مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، قــــــــــال الــــبــــنــــك 
المركزي السويسري، في بيان، 
إنــــه ســيــقــدم ســيــولــة للبنكين 
فــي حـــال إتــمــام الــصــفــقــة، قائال 
ل حال لتحقيق 

ّ
إن الصفقة تمث

ــالــــي وحـــمـــايـــة  ــرار الــــمــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ االسـ
االقتصاد السويسري في وضع 

استثنائي.
وفي السياق، تعّرض حاملو 
ســـنـــدات بــنــك كـــريـــدي ســويــس 
لخسائر تاريخية فادحة، فور 
اإلعالن عن صفقة بيع المصرف 
لمنافسه »يــو بي إس« على ما 
قيمته 16 مليار فرنك سويسري 
)نـــحـــو 17.3 مــلــيــار دوالر( من 

سنداته الخطيرة. 
وقــالــت الهيئة السويسرية 
لإلشراف على سوق المال، عبر 
موقعها اإللكتروني، إن الصفقة 

المعلن عنها خالل عطلة نهاية 
األسبوع، ستؤدي إلى »شطب 
كامل« لسندات الدرجة األولى 
اإلضافية للبنك من أجل زيادة 

رأس المال األساسي. 
ســنــدات »إيـــه تــي 1« المشار 
إليها أو »سندات الدرجة األولى 
اإلضــافــيــة«، تصدرها البنوك، 
وتتميز بالعائد المرتفع، لكنها 
مصممة من الناحية التنظيمية 
ــــر فـــي  ــائـ ــ ــــسـ ــــخـ المـــــتـــــصـــــاص الـ
األوقات الصعبة وتعرف بأنها 
»األكثر خطورة«، وأصدرت ألول 

مرة عقب األزمة المالية.
ــنــــدات  ــلــــي ســ ــامــ ــائــــر حــ خــــســ
ــريـــدي ســـويـــس« هـــي األكــبــر  »كـ
حتى اآلن في سوق »إيه تي 1« 
ــــي الــبــالــغ حــجــمــه 275  األوروبــ
مليار دوالر، وتتجاوز بفارق 
كبير عملية الشطب الوحيدة 
ــذا الـــــنـــــوع مــن  ــ ــهـ ــ ــتــــى اآلن لـ حــ

األوراق المالية. 
ــلــــيــــة الـــشـــطـــب  وكـــــــانـــــــت عــــمــ
الـــــوحـــــيـــــدة لـــــهـــــذا الــــــنــــــوع مــن 
ــــدات خــــاصــــة بـــمـــصـــرف  ــنـ ــ ــــسـ الـ
بانكو بوبالر اإلسباني، حيث 
تــكــّبــد صــغــار حــمــلــة الــســنــدات 
1.35 مليار يــورو )1.44 مليار 
دوالر( من الخسائر عام 2017، 
عندما بيعت أعــمــال المقرض 
لمنافسه »بانكو سانتاندير« 

ــد لــتــجــنــب  ــ ــ ــورو واحـ ــ ــ مـــقـــابـــل يـ
االنهيار.

ــتــــصــــل، قــــال  ــــاق مــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
مــجــلــس االحــتــيــاطــي الــفــدرالــي 
)البنك المركزي األميركي( مساء 
األحد، إنه انضم إلى بنوك كندا، 
ــابــــان، والــبــنــك  ــيــ وإنـــكـــلـــتـــرا، والــ
الـــمـــركـــزي األوروبــــــــــي، والــبــنــك 
الوطني السويسري، في إجراء 
منسق لتعزيز توفير السيولة 
ــن خــــــالل تـــرتـــيـــبـــات خـــطـــوط  ــ مـ

مبادلة الدوالر.
ــذه الـــخـــطـــوة فــي  ــ وجـــــــاءت هـ
ــاق تـــوســـطـــت فــيــه  ــ ــفـ ــ ــاب اتـ ــ ــقـ ــ أعـ
الــســلــطــات الــســويــســريــة لجعل 
ــتـــري  بــــنــــك يــــــــو. بــــــــي. إس يـــشـ
منافسه »كريدي سويس« لمنع 
انهياره، وتشير إلــى شــدة قلق 
محافظي البنوك المركزية بشأن 
االضــطــرابــات األخــيــرة بالنظام 
ــا والـــواليـــات  ــ الــمــالــي فــي أوروبـ

المتحدة.
وذكــــــر مــجــلــس االحــتــيــاطــي 
االتـــحـــادي، فــي بــيــان صــدر إلى 
ــنـــوك  ــبـ ــــب بــــيــــانــــات مـــــن الـ ــانـ ــ جـ
ــة الـــخـــمـــســـة األخــــــرى:  ــزيـ ــركـ ــمـ الـ
»لـــتـــحـــســـيـــن فــــعــــالــــيــــة خـــطـــوط 
الــمــبــادلــة فـــي تــوفــيــر الــتــمــويــل 
ــنــــوك  ــبــ ــت الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ بــــــــــالــــــــــدوالر، وافـ
الــمــركــزيــة الــتــي تــعــرض حاليا 
ــادة  ــالـــدوالر عــلــى زيـ عــمــلــيــات بـ

وتيرة عمليات االستحقاق لمدة 
7 أيام من أسبوعية إلى يومية«.
وقــال المجلس إن العمليات 
بـــــدأت أمـــــس، وســتــســتــمــر على 

األقل حتى نهاية أبريل.

»األهلي السعودي«

وأعـــــــــلـــــــــن الــــــبــــــنــــــك األهــــــلــــــي 
الــســعــودي عــن آخـــر الــتــطــورات 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بــــاســــتــــثــــمــــاره فــي 
ــويــــس،  ــدي ســ ــ ــريــ ــ مــــجــــمــــوعــــة كــ
 أن قــــام فـــي نــوفــمــبــر 

ً
مـــوضـــحـــا

2022م باستثمار 5.5 مليارات 
ريال، أي ما يعادل 9.88 بالمئة 
فـــي مــجــمــوعــة كـــريـــدي ســويــس 
كجزء مــن مشاركته فــي عملية 

زيادة رأس المال.
وقال »األهلي السعودي«، في 
بيان على »تـــداول السعودية«، 
 للقوائم المالية لعام 

ً
إنــه وفــقــا

2022 والتوقعات المالية لسنة 
ـــا، فـــإن 

ً
2023 الــمــعــلــنــة مـــســـبـــق

االستثمار في مجموعة كريدي 
سويس أقل من 0.5 بالمئة من 
ــول الــبــنــك األهــلــي  إجــمــالــي أصــ

الــــســــعــــودي، و1.7 بــالــمــئــة مــن 
محفظة البنك االستثمارية كما 

في ديسمبر 2022.
وأضــــــــاف أنـــــه فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بكفاية رأس المال، فإن التأثير 
عــلــى نــســبــة كــفــايــة رأس الــمــال 
ــعـــودي من  لــلــبــنــك األهـــلـــي الـــسـ
تراجع القيمة السوقية نحو 15 
نقطة أســاس، كما في ديسمبر 

.2022
ــأن آخـــــــــر الـــــتـــــطـــــورات  ــ ــ ــشـ ــ ــ وبـ
المعلنة، يتوقع أن يكون التأثير 
المحتمل على هذه النسبة نحو 

35 نقطة أساس.
وأشــــــــــــــــــار الــــــبــــــنــــــك األهــــــلــــــي 
السعودي، إلى أنه ال يوجد أي 

تأثير على أرباحه.
وأوضـــــــح أن أي تــغــيــيــر فــي 
القيمة العادلة لالستثمار في 
ــريـــدي ســـويـــس لن  مــجــمــوعــة كـ
ــلـــى تـــوقـــعـــات وخــطــط  يــــؤثــــر عـ

البنك المالية لسنة 2023.

رابطة البنوك 

مــن ناحيتها، أعلنت رابطة 

مــوظــفــي الـــبـــنـــوك الــســويــســريــة 
صدمتها من العواقب المحتملة 
ــريــــدي  ــنـــك »كــ لــصــفــقــة إنــــقــــاذ بـ
ســــويــــس« ) 167 عـــــاًمـــــا(، بــعــد 
ر ثقة العمالء والسوق في 

ّ
تبخ

المقرض، وما لذلك من تهديدات 
عــلــى فــخــر الـــبـــالد طــويــل األمـــد 

بخبرتها المصرفية. 
جــــــاء هــــــذا بـــعـــد أن تـــوّســـط 
المنظمون للقطاع المصرفي 
في حزمة إنقاذ إلتمام الصفقة 
ــي يـــدفـــع بــمــوجــبــهــا بــنــك  ــتــ والــ
»يـــو بــي إس« 3 مــلــيــارات فرنك 
سويسري )3.23 مليارات دوالر( 
لبنك »كريدي سويس«، ويتكبد 
خسائر تصل إلى 5.4 مليارات 

دوالر. 
ويمتلك الــبــنــكــان، وهــمــا من 
أكثر البنوك أهمية في التمويل 
 مجمعة تصل 

ً
العالمي، أصــوال

ــن الــنــاتــج  إلـــــى 140 بــالــمــئــة مــ
المحلي اإلجمالي، وفق بيانات 
البنك المركزي، في بلد يعتمد 
ــلــــى الـــتـــمـــويـــل  ــر عــ ــيـ ــبـ ــكـــل كـ بـــشـ

القتصاده. 
وطالبت رابطة الموظفين من 

بنك يو بي إس إبقاء تخفيضات 
ــائـــف عــنــد الـــحـــد األدنـــــى،  الـــوظـ
وأضافت أن وظائف عدد كبير 
ــدا مــــن الــمــوظــفــيــن مــعــّرضــة  ــ جـ
للخطر، وفق بيان لـ »رويترز«. 

وكــتــبــت صــحــيــفــة إن زد زد 
ــة، فــــي مــــقــــال لــهــا،  ــريـ ــويـــسـ الـــسـ
تــهــاجــم فــيــه »كـــريـــدي ســويــس« 
أن الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة ألســـهـــم 
الــبــنــك بــلــغــت 100 مــلــيــار فرنك 
ســـــويـــــســـــري فــــــي عــــــــام 2007، 
لــــم يــتــبــق مــنــهــا ســـــوى ســبــعــة 
مـــلـــيـــارات فــرنــك فــقــط الــجــمــعــة، 
وتسبب في هــذا الــمــدراء الذين 
استخفوا بالمخاطر، وأعضاء 
مجلس اإلدارة الذين فشلوا في 

السيطرة على األمور. 
ــز- ــاجـ ووصــــفــــت صــحــيــفــة تـ
أنـــزيـــغـــر الــســويــســريــة الــواقــعــة 
ــة،  ــيــ ــاريــــخــ بــــأنــــهــــا فـــضـــيـــحـــة تــ
وأضــــــــــافــــــــــت أن الــــمــــنــــظــــمــــيــــن 
الحكوميين للقطاع المصرفي 
في سويسرا سمحوا ألنفسهم 
بــأن تتم سرقتهم على يــد بنك 

يو بي إس.

أعلنت المؤسسة الفدرالية للتأمين على 
الودائع موافقة »نيويورك كوميونيتي بنك« 
على شــراء معظم عمليات »سيغنتشر بنك«، 
 من مدينة 

ً
المصرف المتعثر الذي يتخذ أيضا

 له. 
ً
نيويورك مقرا

جاء إعالن صفقة البيع، األحد، بعد أسبوع 
واحد من فرض المؤسسة الفدرالية للتأمين 
على الودائع سيطرتها على البنك، والتي أعقبت 
انهيار بنك سيليكون فــالــي، وســط مخاوف 
متزايدة بشأن تماسك القطاع المصرفي في 

البالد. 
وبموجب الصفقة، ستنتقل إلى »نيويورك 
 ،

ً
كوميونيتي« جميع ودائع »سيغنتشر« تقريبا

 على ثلث أصوله، ويشمل ذلك 
ً
وما يزيد قليال

شراء 13 مليار دوالر من القروض، بخصم 20 
 على الدوالر الواحد. 

ً
سنتا

 على ملكية جميع فــروع 
ً
ويحصل أيــضــا

، مع تغيير 
ً
»سيغنتشر«، البالغ عددها 40 فرعا

عالمتها التجارية، لتصبح ضمن فروع وحدته 
المصرفية الرئيسية »فالغستار«. 

اســتــحــوذ »نـــيـــويـــورك كــومــيــونــيــتــي« على 
 
ً
»فالغستار«، التي تتخذ من ميشيغان مقرا

لها، في ديسمبر الماضي، ويعمل على وضع 
العالمة التجارية لها على جميع فروع األعمال 

البنكية التابعة له. 
واستثنت الصفقة أصــول وحــدة التشفير 

التابعة لـ »سيغنتشر«، والتي تراجعت أصولها 
 قبل عام، 

ً
إلى 4 مليارات دوالر من 30 مليارا

 
ً
ــرع نــمــوا ــ ــول األســ ــ  بــيــن األصــ

ً
وكـــانـــت ســابــقــا

المملوكة للبنك. 
وستحتفظ مؤسسة التأمين بما قيمته 
60 مليار دوالر من قروض وسندات وأصول 
أخـــرى تابعة لـــ »سيغنتشر«، مــع البحث عن 

مشتٍر آخر لها. 
ومنح »نيويورك كوميونيتي« المؤسسة 
ــراء مــا قيمته 300 مــلــيــون دوالر من  حــق شــ
أسهمه، وبشكل عام سيتحمل صندوق اإليداع 

التابع للمؤسسة 2.5 مليار دوالر.

• »الفدرالي« يقود »الفدرالي« يقود 55 بنوك مركزية لتوفير السيولة بنوك مركزية لتوفير السيولة
ً
• حملة السندات يخسرون 17 مليارا

https://www.aljarida.com/article/18411
https://www.aljarida.com/article/18242
https://www.aljarida.com/article/18412
https://www.aljarida.com/article/18409
https://www.aljarida.com/article/18409
https://www.aljarida.com/article/18473
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محمد الحبشي

»الخليج« يتبرع بصخور بحرية لهيئة البيئة
في إطــار مساعيه المتواصلة 
ــادئ االســــتــــدامــــة  ــ ــبــ ــ لـــتـــرســـيـــخ مــ
الـــبـــيـــئـــيـــة، حـــــرص بـــنـــك الــخــلــيــج 
على التبرع بكمية من الصخور 
البحرية للهيئة الــعــامــة للبيئة، 
إلعــادة تدويرها، أو استخدامها 

بالطريقة التي يرونها مناسبة.
وبهذه المناسبة، قال مسؤول 
االتـــــــــصـــــــــاالت الــــمــــؤســــســــيــــة فـــي 
منا 

ُ
»الخليج«، محمد الحبشي: »ق

بنقل كمية من الصخور البحرية 
إلــى محمية الــجــهــراء، لما يمثله 
إعـــــادة اســـتـــخـــدام تــلــك الــصــخــور 
من أهمية كبرى في الحفاظ على 
 لــلــمــحــمــيــة، لكي 

ً
ــا ــمـ الــبــيــئــة، ودعـ

تعزز من إمكاناتها كبيئة مثلى 
لحياة الكائنات البرية«. 

ــك عـــلـــى  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ وأكـــــــــــد حـــــــــرص الـ
التعاون المستمر مع هيئة البيئة 

في تنفيذ العديد من المبادرات 
الــــهــــادفــــة إلــــــى تـــرســـيـــخ مـــبـــادئ 
االستدامة البيئية في المجتمع، 
ــة،  ــدامـ ــتـ  لـــمـــبـــادرات االسـ

ً
تــفــعــيــال

 ألهــداف األمم المتحدة 
ً
وتطبيقا

لــلــتــنــمــيــة الــــمــــســــتــــدامــــة، ورؤيــــــة 
الـــكـــويـــت 2035، واســتــراتــيــجــيــة 

»الخليج« لعام 2025.
ــقـــوم  وذكـــــــــر أن »الــــخــــلــــيــــج« يـ
بـــــــدور كـــبـــيـــر فــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى 
ــل الـــبـــنـــك وخــــارجــــه،  ــ الــبــيــئــة داخــ
 المبادرات التي نفذها، 

ً
مستعرضا

ضمن مساعيه لترسيخ مبادئ 
االستدامة البيئية في المجتمع، 
وكان آخرها إطالق حملة للتحول 
ــة إلعــــــادة  ــلـ ــابـ ــقـ إلــــــى األكـــــيـــــاس الـ
االستخدام بالتعاون مع عدد من 

الجمعيات التعاونية الكبرى.
ــار إلـــى جــهــود الــبــنــك في  ــ وأشـ

حــمــايــة بيئة الــكــويــت، مــن خــالل 
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ تـــنـــظـــيـــم ورعـــــــايـــــــة الـ
الفعاليات والــمــبــادرات النوعية 
 
ً
ــذا اإلطـــــار، مــشــيــرا  فـــي هـ

ً
ســنــويــا

إلى قيام البنك بإعادة تدوير عدة 
أطنان من النفايات اإللكترونية 
والصلبة، والعمل على تقليص 
انــبــعــاثــات الـــكـــربـــون واســتــهــالك 
الطاقة واألوراق، إلى جانب دعمه 
للمبادرات الشبابية في تأسيس 
المشروعات المعنية باالستدامة 
البيئية، ومشاركة موظفي البنك 
في عمليات التنظيف تحت الماء 
بـــالـــقـــرب مـــن جـــزيـــرة كــبــر ضمن 
فعاليات شهر البيئة 2022، التي 

نظمها المركز العلمي وغيرها.
ُيــذكــر أن بــنــك الخليج بصدد 
إصـــدار تقرير االســتــدامــة الثالث 
 بأنه أصدر 

ً
عن عــام 2022، علما

التقريرين األول والثاني عن عامي 
2020 و2021، وشـــهـــدا تسجيل 
 في تطبيق 

ً
 ملحوظا

ً
البنك تقدما

مبادئ االستدامة البيئية.

»الدراسات المصرفية« يصدر 
»إضاءات مالية« لمارس

ــــداره الــجــديــد من  أصـــدر معهد الـــدراســـات الــمــصــرفــيــة إصـ
ات مالية ومصرفية« لشهر مارس 2023، والتي  نشرة »إضاء
تمثل نشرة توعوية دورية يصدرها المعهد كل سنة منذ عام 
2008 وبشكل دوري لعمالء البنوك والشركات بصفة خاصة، 
وللجمهور من كل فئات المجتمع بصفة عامة، بهدف تنمية 
المعارف ونشر الوعي المصرفي والمالي بين أفراد المجتمع.

وتضمن العدد الصادر عن دور البيانات الضخمة في إعداد 
اإلحصاءات المصرفية:

1. مقدمة
2. ما هي البيانات الضخمة، وخصائصها؟

3. ما هي أهمية البيانات الضخمة والعوامل التي تؤثر 
عليها؟

4. ما هو مصدر البيانات الضخمة؟
5. أهمية تحليل البيانات الضخمة في تحسن أداء القطاع 

المصرفي.
6. تحديات ومخاطر استخدام البيانات الضخمة في القطاع 

المصرفي.
7. نماذج الستخدام البيانات الضخمة في القطاع المصرفي.

ــع الــمــجــتــمــع الــكــويــتــي فـــي الــتــعــامــل مـــع الــبــيــانــات  ــ 8. واقـ
الضخمة.

ــزال أنــظــمــة الــبــيــانــات  ــ ــاء فــيــهــا »ال تـ ــتـــي جــ 9. خـــاتـــمـــة، والـ
الضخمة فــي تطور متزايد بسبب التغيرات المستمرة في 
مجال التكنولوجيا والتقنيات الحديثة هذا من جانب، ومن 
ــدا، ولــن  ــــزداد حــجــم الــبــيــانــات بــشــكــل ضــخــم جــ جــانــب آخـــر يـ
تتوقف البيانات عن التزايد المتسارع طالما يسيطر استخدام 
التكنولوجيا الحديثة بمختلف تطبيقاتها وأدواتها بشكل 
أساسي في حياة األفراد والمؤسسات. وبالتالي من الواجب 
أن تقوم الــدول متمثلة في مؤسساتها الحكومية والخاصة 
بوضع إطار وآلية لكيفية االستفادة من هذه البيانات الضخمة 
في تحسين عمليات اتخاذ القرارات والوصول إلى معلومات 
أكثر دقة وموثوقية لتطوير األداء على جميع الصعد، السيما 
القطاع المصرفي الذي يمثل قاطرة التنمية للدول، مع العمل 
على تجنب المخاطر التي قد تترتب على استخدام البيانات 
الضخمة من خــرق الخصوصية وانتهاك سرية المعلومات 

للحفاظ على األمن المعلوماتي العام«.

»التجاري« يربح 73.6 مليون دينار في 2022
الدعيج: سنواصل التركيز على جودة األصول والتنويع والرقمنة والكفاءة التشغيلية واألمن السيبراني

قال الشيخ أحمد الدعيج 
إن ارتفاع األرباح الصافية 
لـ »التجاري« بمقدار 19.0 

مليون دينار يرجع بصورة 
أساسية إلى التحسن النسبي 

في بيئة األعمال، حيث 
شهدت معظم مؤشرات 

.
ً
األداء تحسنا

أعلن البنك التجاري الكويتي تسجيل 
أرباح صافية مقدارها 73.6 مليون دينار 
للسنة المنتهية فــي 31 ديسمبر 2022 
مقارنة بمبلغ 54.6 مليونا لسنة 2021، 
وبلغت ربحية السهم 37.2 فلسا للسنة 
المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، 
مع توصية بتوزيع أرباح نقدية مقدارها 
25 فلسا لكل سهم، وجاءت أهم المؤشرات 
المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 

2022 على النحو التالي:
• ارتفعت األرباح الصافية بنسبة 34.7 
في المئة لتصل إلــى 73.6 مليون دينار 
للسنة المنتهية فــي 31 ديسمبر 2022 

مقارنة بمبلغ 54.6 مليونا لسنة 2021.
• ارتــفــعــت األربــــــاح التشغيلية قبل 
المخصصات بنسبة 26.4 في المئة لتصل 
إلى 102.8 مليون دينار للسنة المنتهية 
في 31 ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 81.3 

مليونا لسنة 2021.
• ارتفع الدخل من الرسوم والعموالت 
بنسبة 10.0 فــي المئة ليصل إلــى 42.8 
مــلــيــون ديــنــار للسنة المنتهية فــي 31 
ديسمبر 2022 مقارنة بمبلغ 38.9 مليونا 

لعام 2021. 
• ارتـــفـــع صــافــي الـــربـــح مـــن عمليات 
القطع األجــنــبــي بنسبة 25.0 فــي المئة 
ــار للسنة  ــنـ لــيــصــل إلــــى 8.0 مــاليــيــن ديـ
المنتهية في 31 ديسمبر 2022 مقارنة 

بمبلغ 6.4 ماليين لسنة 2021.
• ارتفعت القروض والسلفيات بنسبة 
6.2 في المئة لتصل إلى 2,419.5 مليون 
دينار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2022 مقارنة بمبلغ 2,278.1 مليون دينار 

لسنة 2021.
• بلغ إجمالي األصـــول 4.3 مليارات 
دينـار للســنة المنتهية فـي 31 ديسمبر 

2022 دون تغيير عن السنة السابقة.
ــنـــســـب الـــرقـــابـــيـــة لــلــســنــة  وجـــــــــاءت الـ
المنتهية فــي 31 ديسمبر 2022 قوية 
وجيدة متجاوزة بشكل مريح المتطلبات 
الرقابية المحددة من قبل بنك الكويت 
المركزي، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 
نسبة مــقــدارهــا 17.8 فــي المئة، وبلغـت 
نسبة تغطية السيولة 249.7  في المئة، 
ونسبة صافي التمويل المستقر 109.1 في 
المئة، ونسبة الرفع المالي 11.4 في المئة. 

وللعام الخامس على الــتــوالــي، ظلت 
نــســبــة الــــقــــروض غـــيـــر الــمــنــتــظــمــة عند 
مــســتــوى صـــفـــر، وهـــــذه الــنــســب تعكس 
قوة ومتانة المركز المالي للبنك، وتوفر 
مصدات رأسمالية قوية وسيولة كبيرة 
ــتـــوســـع في  تـــدعـــم الــنــمــو الــمــحــتــمــل والـ
محفظة القروض، بما يتماشى مع الخطة 

االستراتيجية للبنك. 
واستهل الشيخ أحمد الدعيج رئيس 
مجلس إدارة البنك التجاري تعليقه على 
، إن »األرباح 

ً
النتائج المالية للبنك قائال

الصافية المسجلة لعام 2022 والبالغة 
ــلـــى خــالل  ــنـــار هـــي األعـ 73.6 مــلــيــون ديـ
السنوات العشر الماضية، وأن توزيعات 
األربـــــاح المقترحة للمساهمين بــواقــع 
 األعلى خالل 

ً
25 فلسا للسهم هي أيضا

هذه الفترة«. 
 أن ارتفاع األرباح الصافية 

ً
وتابع مبينا

بمقدار 19.0 مليون دينار )2022: مبلغ 
73.6 مليون ديــنــار مقارنة بمبلغ 54.6 
مــلــيــونــا لــســنــة 2021( يـــرجـــع بــصــورة 
أساسية إلى التحسن النسبي في بيئة 
األعــمــال، حيث شهدت معظم مؤشرات 
، حيث تحقق ارتــفــاع في 

ً
األداء تحسنا

اإليــرادات من الرسوم والعموالت بنسبة 
 بنسبة 25 في المئة 

ً
10 في المئة، ونموا

ــربـــح مـــن عــمــلــيــات القطع  فـــي صـــافـــي الـ
األجنبي، وزيادة في القروض والسلفيات، 
كما عــزز ارتــفــاع أســعــار الــفــائــدة صافي 
إيرادات الفوائد لسنة 2022. وأكد الدعيج 
أن الــبــنــك قـــد بــــادر بتجنيب مخصص 
بقيمة 30.1 مــلــيــون ديـــنـــار مــقــابــل ذمــم 
 للنهج المتحفظ 

ً
مدينة أخرى استمرارا

والحصيف الذي يتبعه البنك، مشيرا إلى 
أن البنك سيواصل التركيز على جودة 
ــول والــتــنــويــع والــرقــمــنــة والــكــفــاءة  األصــ
التشغيلية واألمـــن السيبراني وحماية 

البيانات.
 وأضـــــــــــاف: كـــــعـــــادة الـــــتـــــجـــــاري، فـــإن 
االســــتــــثــــمــــار فـــــي تـــحـــســـيـــن الــــخــــدمــــات 
الــمــصــرفــيــة الــمــقــدمــة لــلــعــمــالء وتــدريــب 
وتـــطـــويـــر الــمــوظــفــيــن يـــأتـــي عــلــى رأس 
 على 

ً
 محافظا

ً
أولوياتنا ليظل البنك دوما

مكانته وشعاره بصفته »البنك المفضل« 
للعمالء )التجاري هو اختياري(.

ــار  وحــــــول مـــســـتـــجـــدات األعـــــمـــــال، أشــ

الدعيج إلى أن ارتفاع الدخل من عمليات 
القطع األجنبي يرجع بشكل أساسي إلى 
سيناريوهات رفع أسعار الفائدة، مما أدى 
إلى توفر فرص متاجرة فورية بأسعار 
مواتية لصرف الدينار الكويتي / الدوالر 
األميركي، وقــد نجح البنك في اقتناص 
هــــذه الـــفـــرص وتــحــويــلــهــا إلــــى عمليات 

مدرة للدخل. 
وتعود الزيادة في الدخل من الرسوم 
والعموالت بشكل أساسي إلى تسهيالت 
غير ممولة لعميل دولي الستيراد النفط 
من دولة الكويت، ومن المتوقع أن يستمر 
 مــمــاثــلــة في 

ً
هـــذا الــعــمــل ويــخــلــق فـــرصـــا

المستقبل. إضافة إلى ذلك، قام التجاري 
بدور البنك القائد ووكيل ترتيب شريحة 
التمويل التجاري التقليدي، وذلك بتوقيع 
عقد تسهيالت مشتركة بمبلغ 292 مليون 
دوالر لصالح شــركــة سبتكو العالمية 
البترولية، باالشتراك مع مجموعة من 
البنوك، حيث تم اكتمال الحزمة التمويلية 
واستيفاء كل عقود ومستندات التمويل. 
وهــدف التحالف إلى تمويل عقد إنشاء 
مرفق اإلنتاج الجوراسي رقم 4 في شمال 
الكويت »JPF-4«، الذي تم ترسيته من قبل 
شركة نفط الكويت على شركة سبتكو 

العالمية.
وعلى مستوى الخدمات المصرفية 
لألفراد أوضح الشيخ أحمد أن البنك قام 
ضيفا إلى شبكة 

ُ
بافتتاح فرعين جديدين أ

فـــروع البنك مجهزين بــأحــدث المعدات 
والتكنولوجيا أحدهما يقع في قلب مدينة 
الــكــويــت الــتــجــاري بــشــارع فــهــد الــســالــم، 
ــر يقع فــي مدينة سعد العبدالله،  واآلخـ

بهدف تلبية جميع احتياجات العمالء. 
ــات الــرقــمــيــة  ــدمــ ــلــــى صــعــيــد الــــخــ وعــ
واالبــتــكــار والــحــلــول الــمــقــدمــة للعمالء، 
 
ً
أشار إلى أن البنك يواصل المضي قدما
وبصورة متسارعة في مسيرة الرقمنة، 
خصوصا من حيث نظم الدفع الرقمية 

واإللكترونية. 
إضافة إلى ذلك، فإن التكامل المنتظر 
ــع الــتــوقــيــع  لـــنـــظـــام فـــتـــح الـــحـــســـابـــات مــ
اإللكتروني المعتمد من الهيئة العامة 
للمعلومات المدنية من المتوقع أن يعزز 
 عن 

ً
ويسهل عملية فتح الحسابات. فضال

 للمدفوعات 
ً
 شامال

ً
ذلك، وضع البنك نظاما

الرقمية، وهـــذا يوفر للعمالء مجموعة 
متنوعة من الخيارات إلجراء المعامالت، 
 Apple تتضمن المحافظ الرقمية، وخدمة
Pay، وخدمة Samsung Pay، وإمكانية 
ــدون بـــطـــاقـــة، ورمـــز  ــ الــســحــب الـــنـــقـــدي بــ
االســتــجــابــة السريعة QR، وغــيــرهــا من 
الخدمات التي تعزز التجربة المصرفية 

الشاملة للعمالء. 
وأشار الشيخ أحمد الدعيج إلى قيام 
البنك بتدشين مراكز الخدمات المصرفية 
الــذاتــيــة )“Business Island”( ووفــرهــا 
فــــي مــعــظــم فــــــروع الــبــنــك مــــع تــزويــدهــا 
بــخــصــائــص ومــــزايــــا إضـــافـــيـــة، بــغــرض 
التسهيل على العمالء بتقديم خدمات 
متميزة من خالل نقطة واحدة، حيث يمكن 
للعمالء تسجيل الــدخــول إلــى األجــهــزة 
باستخدام خاصية التعرف على الوجه 
المسجلة عــلــى تطبيق الــتــجــاري على 
الهاتف المحمول للوصول إلــى أي من 

المنتجات / الخدمات المصرفية. 
وبالنظر إلى أن التجاري يضع خدمة 
العمالء على رأس أولــويــاتــه، فقد أطلق 
خدمات جديدة لتحسين تجربة العمالء 
المصرفية، منها البطاقات االفتراضية 
للخصم ومسبقة الدفع، والدردشة اآللية 
مع التجاري »T-bot« على تطبيق واتساب 
WhatsApp، والخزائن الذكية الخاصة 
مــن الــتــجــاري T-Lockers المتاحة على 

مــدار الساعة طــوال أيــام األســبــوع 7/24. 
 لعمالئه الراغبين 

ً
كما وفــر البنك أيضا

في الحصول على أمــوال نقدية بصورة 
 يمكنهم من سحب 

ً
 مبتكرا

ً
عاجلة خيارا

الفوائد المستحقة على الودائع الثابتة 
في أي وقت من عمر الوديعة دون انتظار 

تاريخ االستحقاق.
وتـــم إجــــراء تحسينات إضــافــيــة على 
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لــلــشــركــات عبر 
اإلنترنت، حيث أصبح بإمكان العمالء من 
الشركات االستفادة من خدمات جديدة 
عــن طــريــق التطبيق، حيث يتم منحهم 
ــن خـــــالل الــســحــب  تــســهــيــالت مـــؤقـــتـــة مــ
على المكشوف من الحساب عند تمرير 
معامالت تحويل األمــوال ودفع الرواتب 

والتحويالت عن طريق خدمة سويفت. 
وعلى صعيد حماية البيئة، أكد الشيخ 
 GO« أحمد أن موضوع التحول األخضر
Green« يــحــظــى بــاالهــتــمــام والــرعــايــة، 
ويعمل البنك على الكثير من المبادرات 
والــمــشــاريــع الــمــتــنــوعــة، لخلق وتعزيز 
»ثقافة المحافظة على البيئة« والعناية 
بـــالـــمـــوارد الطبيعية بــيــن جــمــيــع أفـــراد 

المجتمع. 
أما بالنسبة للتمويل المستدام إلحداث 
ــإن الـــبـــنـــك يسعى  ــ الـــتـــحـــول األخــــضــــر، فـ
بــشــكــل اســتــبــاقــي فـــي هــــذا الـــمـــجـــال من 
خالل أنشطته التمويلية واالستثمارية 

لتشجيع ودعم األعمال والمشاريع الهادفة 
إلــى حماية البيئة والتحول »األخضر«، 
ــتــــي تــســتــخــدم مــــــواد مـــســـتـــدامـــة في  والــ
صناعة منتجاتها وباستخدام مــوارد 
أقــل مــن المياه والــطــاقــة والــمــواد الخام، 
وكذلك خفض انبعاثات الكربون، أو التي 
تــســتــخــدم هـــذه الـــمـــواد بــطــرق مــتــجــددة 

وصديقة للبيئة.
وقـــد أطــلــق الــبــنــك مـــبـــادرات متنوعة 
لــلــتــحــول األخــــضــــر مـــنـــهـــا، عـــلـــى سبيل 
المثال: أواًل، زيــادة االستفادة من رموز 
 ،QR Codes االستجابة السريعة الرقمية
كلما أمكن، لتشجيع التوجه نحو الحد 
بشدة من استخدام األوراق داخل البنك، 
 اعتماد أساليب لتوفير الطاقة 

ً
وثانيا

، تعزيز جهود 
ً
داخل مباني البنك، وثالثا

إعادة التدوير وإعادة االستخدام من خالل 
نشر التوعية بين الموظفين واستخدام 

المنتجات الصديقة للبيئة. 
وأكـــد الشيخ أحــمــد أن البنك قــد قدم 
العديد مــن الــقــروض فــي مجال التحول 
األخضر للعمالء من الشركات والعمالء 
الدوليين، وسيواصل تمويل المشاريع 

ذات األهمية الوطنية والبيئية.
وعلى صعيد المسؤولية االجتماعية، 
فقد كــان برنامج الــتــجــاري للمسؤولية 
 باألنشطة على مدار 

ً
االجتماعية زاخـــرا

 ،
ً
الــعــام، حيث أبـــدى البنك، كعهده دومـــا

 بهذه المسؤولية، ومن ذلك 
ً
 كبيرا

ً
التزاما

االحتفال باألعياد الوطنية مع عمال البناء 
والتنظيف من خالل حملته الرائدة »هون 
عليهم«، والتركيز على أهمية إحياء التراث 
الكويتي القديم من خالل مبادرته »يا زين 
تراثنا«. كما أن للبنك برنامجا اجتماعيا 
 لالحتفال بالمناسبات 

ً
صمم خصيصا

المختلفة مــع جميع شــرائــح المجتمع، 
بهدف توطيد الروابط االجتماعية للبنك 
مــع المجتمع الـــذي يعمل فيه مــن خالل 

برامج ومبادرات مجتمعية مبتكرة.   
وكـــجـــزء مـــن بــرنــامــجــه لــلــمــســؤولــيــة 
االجتماعية، يــواصــل البنك دعـــم حملة 
ــة«، وهـــي الحملة التي  ــ »لــنــكــن عــلــى درايــ
أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون 
مع اتحاد مصارف الكويت لنشر الثقافة 
المصرفية والمالية بين شرائح المجتمع 
المختلفة، حيث يستخدم البنك قنواته 
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة وحـــســـابـــاتـــه عــلــى مــواقــع 
الــتــواصــل االجــتــمــاعــي، لتوعية العمالء 
ــام وأمــــن  ــ بـــأعـــمـــال الـــمـــصـــارف بــشــكــل عـ
المعلومات، مع ضرورة حماية بياناتهم 

المصرفية من عمليات االحتيال.

 ارتفاع الدخل 
من عمليات 

القطع األجنبي 
يرجع إلى 

سيناريوهات 
رفع أسعار 

الفائدة
الدعيج

أحمد دعيج الصباح

ً
مجلس اإلدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بواقع 25 فلسا

»المركزي« ينظم ورشتي عمل 
للبنوك المحلية وشركات الصرافة

في إطار الجهود التي تبذل 
من قبل بنك الكويت المركزي 
ــريــــس الـــــــدور  ــكــ ــــي ســـبـــيـــل تــ فــ
 
ً
الــرقــابــي المناط بــه، وحرصا

 منه على تنمية قدرات 
ً
وسعيا

العاملين لدى وحدات القطاع 
المصرفي والمالي الخاضعة 
لرقابته وإشــرافــه، بما يحقق 
اإلدراك المنشود لــدى هــؤالء 
الــعــامــلــيــن بالمتطلبات التي 
يتعين االلتزام بها في مجال 
مكافحة غسل األموال وتمويل 
 
ً
اإلرهـــــــاب، وحـــيـــث تـــم مـــؤخـــرا

ــديــــالت  ــعــ ــتــ إجــــــــــــراء بــــعــــض الــ
بـــشـــأن الــتــعــلــيــمــات الـــصـــادرة 
إلـــى كــل مــن الــبــنــوك المحلية 
وشــركــات الــصــرافــة فــي مجال 
مكافحة غسل األموال وتمويل 
ــاب، وأهــمــيــة االســتــعــداد  اإلرهــ
ــبـــادل  ــتـ الـــجـــيـــد لــلــتــقــيــيــم الـــمـ
المزمع خضوع دولة الكويت 
لـــه فـــي مـــجـــال مــــدى الــتــزامــهــا 
بـــمـــتـــطـــلـــبـــات مـــكـــافـــحـــة غــســل 
األمـــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهــــــــاب، 
وفــق ما تضمنته التوصيات 
الدولية الصادرة عن مجموعة 
العمل المالي )FATF( في هذا 

الخصوص.
قرر »المركزي« عقد ورشتي   
عـــمـــل يـــومـــي 20 و21 مــــارس 
2023 يتم تقديم إحــداهــا إلى 
العاملين بالبنوك المحلية، 
واألخـــــــــــــــرى إلـــــــــى الـــعـــامـــلـــيـــن 
بشركات الصرافة، إليضاح ما 
تضمنته التعليمات المحدثة 
ـــن مــتــطــلــبــات  لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا مــ

والتعديالت التي تم إدخالها 
وايــــضــــاح الــمــتــطــلــبــات الــتــي 
تضمنها الــقــرار الــــوزاري رقم 
)35( لسنة 2019 بــشــأن آلية 
تنفيذ قـــــرارات مــجــلــس األمــن 
المتعلقة بالعقوبات الصادرة 
بــمــوجــب الــفــصــل الــســابــع من 
ميثاق األمم المتحدة المتعلق 
بــمــكــافــحــة اإلرهــــــاب وتــمــويــل 
انتشار أسلحة الدمار الشامل 
ــن الــبــنــك  ــادرة مـ واآللــــيــــة الــــصــ
الــمــركــزي بــشــأنــهــا، مـــع إلــقــاء 
الــــضــــوء عـــلـــى بـــعـــض الــنــقــاط 
الـــتـــي تــكــشــفــت لــبــنــك الــكــويــت 
الــمــركــزي مــن خــالل المتابعة 
الــمــكــتــبــيــة والـــمـــيـــدانـــيـــة عــلــى 
الــوحــدات الخاضعة لرقابته، 
والتي يتعين تداركها من قبل 

تلك الوحدات.
ومــن المزمع أن تقدم هذه   
الــــورش بــمــقــر »الـــمـــركـــزي« من 
قــبــل المختصين بــالــبــنــك في 
مجال متطلبات مكافحة غسل 
األمـــــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهــــــــاب، 
 عــــلــــى اســــتــــمــــراريــــة 

ً
تـــــأكـــــيـــــدا

ــاءات الــتــي  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــل والـ ــتــــواصــ الــ
تــــســــهــــم فــــــي تـــنـــمـــيـــة قــــــــدرات 
العاملين بالقطاع المصرفي 

والمالي.
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 )KIB( يستكمل بنك الــكــويــت الــدولــي
جهوده الهادفة إلى توعية عمالئه وتعزيز 
ثقافتهم المالية، وذلك بالتزامن مع حملة 
ــة« للتوعية المصرفية،  »لنكن على داريـ
والتي انطلقت منذ 3 سنوات بالتعاون 
ــمــــركــــزي واتــــحــــاد  بـــيـــن بـــنـــك الـــكـــويـــت الــ
 KIB الــمــصــارف الكويتية. ويــأتــي الــتــزام
 مــن حــرصــه على 

ً
بــهــذه الحملة انــطــالقــا

األمان المصرفي لعمالئه، وتعريفهم بكل 
حقوقهم وواجباتهم المالية، واالرتقاء 

بأداء القطاع المصرفي وكفاءته.
ــذه  ــلــــى هــ ــــرض تـــعـــقـــيـــبـــه عــ ــعـ ــ وفـــــــي مـ
الــخــطــوة، قـــال الــمــديــر التنفيذي - إدارة 
أمن المعلومات والخصوصية ومكافحة 
االحتيال في KIB، داوود بهبهاني: »نحن 
فــي KIB مــلــتــزمــون بمكافحة مــحــاوالت 
االحتيال واإلعالنات المزيفة التي تهدف 
إلــى انتهاك خصوصية العمالء وسرقة 
بياناتهم، المالية والشخصية، ونــدرك 
ب 

ّ
أهمية دورنا في توعيتهم بضرورة تجن

الوقوع كضحايا لتلك االحتياالت، ولذلك 
فإننا نعمل على نشر مــواد ومحتويات 
خاصة بالتوعية المالية على كل قنوات 
KIB الرقمية واإللكترونية، من أجل توجيه 
العمالء إلى السبل الصحيحة واآلمنة في 

حال تعّرضهم ألي محاوالت احتيال«.
ــا قـــــــّدم بـــهـــبـــهـــانـــي مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــمـ كـ

الــتــوصــيــات الــتــي يــتــعــّيــن عــلــى العميل 
أخذها بعين االعتبار، مثل اإلبالغ الفوري 
بمجرد الشك في عملية اختراق أو احتيال، 
أو مالحظة نشاط مشبوه أو غير اعتيادي 
عــلــى الـــحـــســـاب الــمــصــرفــي أو بــطــاقــات 
السحب اآللي والبطاقات االئتمانية، كما 
أوصــى بأهمية عــدم االستجابة إلــى أي 
اتــصــال يطلب بيانات البطاقة البنكية 
أو رقــم الـــ OTP وعــدم الــرد على أي بريد 
إلــكــتــرونــي أو رســـائـــل نــصــيــة مشبوهة 
ــــط إلكترونية  أو الــضــغــط عــلــى أي روابـ
قــد تحتويها تلك الــرســائــل، إضــافــة الى 
الـــحـــرص عــلــى عـــدم تثبيت أي بــرنــامــج 
يطلبه المتصل على الهاتف المحمول، 
 أن KIB ال يــمــكــن، ألي ســبــب من 

ً
مـــؤكـــدا

األسباب، أن يطلب أي بيانات مصرفية 
 )OTP( خاصة أو كلمات مرور لمرة واحدة
أو كلمات سر بهذه الطريقة أو بأي شكل 

من األشكال.
وشــّدد على أهمية تفعيل اإلشعارات 
لالطالع على تفاصيل كل عملية مصرفية 
والتأّكد من سالمتها وصّحتها، ال سيما 
عــنــد الـــدفـــع عــبــر الـــقـــنـــوات اإللــكــتــرونــيــة 
د 

ّ
والرقمية، إضافة إلى الحرص على تفق

رصــيــد الــحــســاب والــبــطــاقــة االئــتــمــانــيــة 
بــشــكــل دوري ومــنــتــظــم، وتــغــيــيــر أرقــــام 

وكلمات المرور بصورة مستمرة.

كشف البنك األهلي الكويتي 
عــــــن نــــتــــائــــج ســــحــــب »تـــفـــعـــيـــل 
خــــدمــــة اإلشــــــعــــــارات الـــفـــوريـــة« 
لــلــفــوز بــجــائــزة نــقــديــة قيمتها 
500 دينار، ضمن الحملة التي 
تــهــدف لتشجيع عــمــالء البنك 
على استخدام خدمة اإلشعارات 
الفورية المتوافرة بشكل مجاني 
فــي تطبيق البنك، والمصممة 
إلرســـــال إشــــعــــارات فـــوريـــة إلــى 
العمالء حــول المعامالت التي 

تتم على حسابهم. 
وتـــم إجــــراء السحبين األول 
ــانـــي لــلــحــمــلــة فـــي شــهــَري  ــثـ والـ
فبراير ومارس، بإشراف وزارة 
التجارة والصناعة، وأسفرا عن 
فوز أناند كومار، وعادل عيسى، 
بجائزة نقدية فورية بقيمة 500 

دينار لكل منهما.
وتــــهــــدف هـــــذه الـــحـــمـــلـــة الـــى 
تـــحـــفـــيـــز عـــــمـــــالء الــــبــــنــــك عــلــى 
االســــــــتــــــــفــــــــادة الــــــقــــــصــــــوى مـــن 
الخدمات المصرفية المقّدمة، 
مــــن خـــــالل الــتــطــبــيــق الـــخـــاص 
 
ً
بالبنك، والــتــي شــهــدت تفاعال

 من العمالء الذين قاموا 
ً
واسعا

بتفعيل هذه الميزة.
ــن نــتــائــج  ــ وفــــــي حـــديـــثـــهـــا عـ

السحب، صرحت المديرة العامة 
إلدارة الــــخــــدمــــات الــمــصــرفــيــة 
لألفراد باإلنابة، جهير معرفي 
ين بسحب 

َ
قائلة: نبارك للفائز

حملة »تفعيل خدمة اإلشعارات 
الــفــوريــة« للفوز بجائزة نقدية 
ــار، ونـــشـــجـــع جــمــيــع  ــ ــنـ ــ 500 ديـ
ــلـــى الـــمـــشـــاركـــة فــي  الـــعـــمـــالء عـ
هـــــذه الـــحـــمـــلـــة وفـــــي الـــحـــمـــالت 
الــمــســتــقــبــلــيــة لــلــحــصــول عــلــى 
فرصة للفوز بالجائزة النقدية، 
كما ُيعرب البنك األهلي الكويتي 
ــن امـــتـــنـــانـــه لــــــــوالء عـــمـــالئـــه،  ــ عـ

ــة تـــقـــديـــم  ــلــ ــمــــواصــ ويــــعــــدهــــم بــ
الخدمات المصرفية المتميزة 

والحمالت المبتكرة.
وأضـــافـــت أن حــمــلــة »تفعيل 
خدمة اإلشعارات الفورية« هي 
إحدى المبادرات العديدة التي 
ــام بـــهـــا الـــبـــنـــك، الــــــذي يــبــحــث  ــ قـ
ـــن ســـبـــل جـــديـــدة  ــرار عـ ــمـ ــتـ ــاسـ بـ
لــلــتــعــامــل مـــع عــمــالئــه وتــقــديــم 
خدمات ذات قيمة مضافة لهم. 
وسيتمكن العمالء من خالل 
ــارات الـــفـــوريـــة«،  ــعــ »خـــدمـــة اإلشــ
مــــن االطـــــــالع عـــلـــى مــســتــجــدات 
الـــــمـــــعـــــامـــــالت الـــــخـــــاصـــــة بـــهـــم 
 
ً
بسهولة وبشكل مــريــح، فضال
عــن مــراجــعــة سجل المعامالت 

السابقة. 
وتعتبر هــذه الخدمة مفيدة 
 بــالــنــســبــة 

ً
ــا لـــلـــغـــايـــة، خـــصـــوصـ

إلى المسافرين الذين ال تتوافر 
ــتـــجـــوال أثــنــاء  لــديــهــم خـــدمـــة الـ
الــســفــر، إذ بــإمــكــانــهــم الــوصــول 
إليها فــور االتــصــال باإلنترنت 

 .»Wi-Fi« عبر أي شبكة
ولتفعيل »خدمة اإلشعارات 
الــــفــــوريــــة« فــــي تــطــبــيــق الــبــنــك 
ــّيـــن  ــتـــعـ ــي الـــــكـــــويـــــتـــــي، يـ ــ ــ ــلـ ــ ــ األهـ
عـــلـــى الـــعـــمـــالء اخـــتـــيـــار »مــلــفــي 

الــشــخــصــي« )My Profile( من 
الــقــائــمــة الرئيسية بالتطبيق، 
ثــــم الـــضـــغـــط عـــلـــى »إعــــــــــدادات« 
)Settings(، ومــــن ثـــم اخــتــيــار 
ــدادات االشــعــارات الفورية«  »إعــ
)Notification Setting(، ومن 
ثـــم تــفــعــيــل »خـــدمـــة اإلشـــعـــارات 
.)Push Notification( »الفورية

وشهد هذا العام زيادة قيمة 
الجائزة، مما يجعل المشاركة 
مجزية بشكل أكبر لعمالء البنك 
األهـــلـــي الـــكـــويـــتـــي، إلــــى جــانــب 
تـــنـــظـــيـــم ســــحــــب إضـــــافـــــي قــبــل 
إسدال الستار على هذه الحملة، 
ــراؤه فــي 2  حيث مــن المقرر إجـ

أبريل المقبل. 
ويشجع البنك جميع عمالئه 
عــلــى االســـتـــفـــادة الــقــصــوى من 
هـــذه الــفــرصــة، والــمــشــاركــة في 
السحب القادم من خالل تفعيل 
ــارات الـــفـــوريـــة«،  ــعــ »خـــدمـــة اإلشــ
عبر تطبيق الهاتف المحمول 

الخاص به.
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»األول« العلي: »الكويتية لالستثمار« احتلت مكانتها في اإلدراج بـ
السبيعي: واجهت تبعات األوضاع االقتصادية الصعبة وتمكنت من إثبات قدرتها على صناعة السوق

أقــــــــرت الـــجـــمـــعـــيـــة الــعــمــومــيــة 
ــة  ــيـ ــتـ ــكـــويـ ــة الـ ــركــ ــلــــشــ ــة لــ ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ ــ ال
لــالســتــثــمــار، الــتــي عــقــدت بنسبة 
حــضــور بــلــغــت 66.22%، جميع 
بنود جدول األعمال للسنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2022، 
وأبرزها توزيع أرباح نقدية على 
المساهمين بواقع 5 فلوس للسهم.
وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس اإلدارة 
د. يوسف العلي، في كلمته أمام 
الجمعية العمومية للشركة، إن 
هــنــاك تــحــديــات اســتــجــدت خــالل 
عـــام 2022، بــعــد أن تمكن العالم 
مــــــن تــــــجــــــاوز عــــاصــــفــــة جـــائـــحـــة 
ــتـــدت ألكـــثـــر من  كــــورونــــا الـــتـــي امـ
عامين، والتي تمثلت في الحرب 
ــا، حــــيــــث بــــــــات عــلــى  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــأوكــ ــ بــ
الــســلــطــات االقـــتـــصـــاديـــة ورجــــال 
األعمال إعــادة النظر بتوقعاتهم 
لــلــنــمــو االقــــتــــصــــادي، واضـــطـــروا 
إلـــى اتــخــاذ قــــرارات مهمة تتعلق 
بالسياسة المالية والنقدية، بعد 
ارتفاع معدالت التضخم في بلدان 
رئيسية، مثل الــواليــات المتحدة 
وبــــريــــطــــانــــيــــا وبــــــلــــــدان االتــــحــــاد 
األوروبـــي، وعــدد هــام من البلدان 
الصناعية والنامية، إلى مستويات 

قياسية.
ــاف د. الــعــلــي أن أســعــار  ــ وأضــ
النفوط المختلفة والغاز ارتفعت 
بــعــد تــعــطــل االمـــــــدادات الــروســيــة 
ــة  ــعــ ــقــــاطــ ــمــ ــة قـــــــــــــــــرارات الــ ــجــ ــيــ ــتــ نــ
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي فـــرضـــت على 
روسيا، الفتا إلى أن بلدان الخليج 
العربي استفادت من ارتفاع أسعار 
النفط التي ساهمت في تحسين 
اإليـــرادات السيادية لهذه البلدان 
بـــدرجـــة هــامــة بــعــد الــمــعــانــاة مع 
مــشــكــالت عــجــز الــمــوازنــات خــالل 
السنتين السابقتين، لكن مقابل 
ذلك واجهت مختلف المؤسسات 

االستثمارية والصناديق السيادية 
العواصف التي ظهرت في األسواق 
الــمــالــيــة الــعــالــمــيــة والـــتـــي تــأثــرت 
بالسياسات النقدية المتشددة 
ــة  ــتــــي هـــدفـــت لــلــحــد مــــن درجــ والــ

التضخم.

االقتصاد المحلي

وحــول االقتصاد المحلي بين 
د. العلي أن توقعات صندوق النقد 
الدولي أظهرت أن الناتج المحلي 
اإلجــمــالــي سيظهر نــمــوا قـــدره 8 
في المئة عام 2022، وتعتمد هذه 
ــاع أســعــار  ــفــ الـــتـــوقـــعـــات عــلــى ارتــ
الــنــفــط وزيـــــادة اإلنـــتـــاج وتحسن 
الطلب االستهالكي المحلي، وهو 
مــا تحقق فعليا، مــا جعل الــدول 
الــــمــــصــــدرة لــلــنــفــط تــســتــفــيــد مــن 
ارتــفــاع أســعــاره بفعل الحرب في 

أوكرانيا.
وتابع: لذلك فإن إيرادات النفط 
ــام كـــانـــت  ــ ــعـ ــ ــــالد خــــــالل الـ ــبـ ــ ــي الـ ــ فـ
مـــواتـــيـــة، وربــــمــــا تــحــقــق فــائــضــا 
فــي الــســنــة الــمــالــيــة المنتهية في 
ــارس 2023 إذا لــم تــتــراجــع  31 مــ
األسعار بشكل كبير خــالل الربع 
األول من العام الجديد، وهو أمر 
غير متوقع، مضيفا أن الصندوق 
الـــــســـــيـــــادي يـــمـــثـــل ثـــــــــروة مــهــمــة 
ــال هــامــا  ــ ــقـــق دخــ ــلـــكـــويـــت، ويـــحـ لـ
للبالد بالرغم مــن عــدم احتساب 
إيــراداتــه ضمن الميزانية العامة 
للدولة، بيد أن هــذه اإليـــرادات قد 
ال تكون مثالية، بعد أن تراجعت 
أسعار األدوات المسعرة وغيرها 
ــول، مـــتـــأثـــرة بــــاألوضــــاع  مــــن أصـــــ
االقتصادية غير المواتية خالل 
الــعــام، يضاف إلــى ذلــك أن تنمية 
قيمة الصندوق السيادي تراجعت 
بعد أن تــم إيــقــاف تحويل نسبة 

الـــعـــشـــرة فـــي الــمــئــة مـــن إيــــــرادات 
ــة  الــــدولــــة عـــنـــدمـــا واجــــهــــت الـــدولـ
مشكالت السيولة وعجز الموازنة.
وأشـــار إلــى أن أوضـــاع القطاع 
ــــالد تــحــســنــت،  ــبـ ــ ــي الـ ــ ــــاص فـ ــخـ ــ الـ
وتمكن من توفير وظائف جديدة 
قاربت الـ14 ألفا خالل العام، لكنه 
مــازال بعيدا عن لعب دور حيوي 
فــــي االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وتــظــل 
مــســاهــمــتــه فـــي الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي 
اإلجمالي بعيدة عن طموح خطط 
اإلصالح الهيكلي، نظرا الستمرار 
هــيــمــنــة الــحــكــومــة عــلــى الــمــرافــق 

والمنشآت االقتصادية الحيوية.

تطورات أعمال الشركة

وبــالــنــســبــة إلــــى تـــطـــور أعــمــال 
الشركة، قــال د. العلي إن من أهم 
ــــور الــتــي تــســتــوجــب التنويه  األمـ
أن »الكويتية لالستثمار« احتلت 

مكانتها في اإلدراج بالسوق األول، 
الـــذي بــات يستحوذ على 79 في 
المئة من القيمة السوقية للبورصة 
في بورصة الكويت، ما يعني أن 
الشركة تتمتع بوضع مالي متميز، 
وتــلــتــزم بــالــمــعــايــيــر والــضــوابــط 
الــفــنــيــة الـــمـــعـــتـــمـــدة فــــي بـــورصـــة 
الكويت، مضيفا أن ترقية الشركة 
إلــى الــســوق األول تــؤكــد دخولها 
ضمن مؤشر السوق االول وكذلك 
مؤشر السوق العام، والشك في أن 
حجم التداول والقيمة الرأسمالية 
يؤكدان ثقة المساهمين في سهم 

الشركة.
وأضـــاف: كما أن أهــم الشروط 
أال تقل القيمة السوقية لمجموع 
ــدرة عن  ــمـــصـ األوراق الــمــالــيــة الـ
ــلـــيـــون ديـــنـــار  الـــشـــركـــة عــــن 78 مـ
كحد أدنى إال أن القيمة السوقية 
للشركة تــجــاوزت 83 مليونا في 
نـــهـــايـــة ديــســمــبــر 2022، وهـــكـــذا 

يمكن أن تــجــذب الــشــركــة اهتمام 
المستثمرين المحليين واألجانب، 
وتعزز استقطاب رؤوس األمــوال 

من خارج البالد.
ــيـــة  ــتـ ــكـــويـ وأشـــــــــــار إلـــــــى أن »الـ
لالستثمار« تقدمت بطلب تأسيس 
بنك رقمي، بعد أن بينت تحالفها 
مـــع مــجــمــوعــة مـــن المستثمرين، 
بعد أن أعلن بنك الكويت المركزي 
نــهــايــة يــنــايــر 2022 فــتــح الــبــاب 
الستقبال طلبات تأسيس بنوك 
ــقـــدم خـــدمـــاتـــهـــا رقــمــيــا  جــــديــــدة تـ
بالكامل من خالل رخصة مصرفية 

عامة. 
ــاد بــأن االقــتــصــاد العالمي  وأفـ
ــات مـــهـــمـــة خـــالل  ــديــ ــه تــــحــ ــ ــواجـ ــ يـ
عـــام 2023 بــعــد الــمــصــاعــب التي 
عانى منها خــالل 2022، وأهمها 
انــــعــــكــــاســــات وتــــبــــعــــات الــــحــــرب 
ــاع  ــفــ الــــروســــيــــة األوكــــرانــــيــــة وارتــ
معدالت التضخم وتبني البنوك 

الــمــركــزيــة األســـاســـيـــة ســيــاســات 
نــقــديــة مــتــشــددة أدت إلـــى ارتــفــاع 
أسعار الفوائد وسحب السيولة 
مــن االســــواق، مضيفا أن مجلس 
اإلدارة اقترح توزيع أرباح نقدية 
على مساهمي الــشــركــة قــدرهــا 5 
في المئة وبواقع 5 فلوس للسهم.

سياسات متوائمة 

ــيــــس  ــرئــ ــه، ذكـــــــــر الــ ــ ــتـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
التنفيذي في الشركة بدر السبيعي 
أن »الكويتية لالستثمار« واجهت 
تـــبـــعـــات األوضـــــــــاع االقـــتـــصـــاديـــة 
الصعبة خــالل عــام 2022، مبينا 
أن األوضاع االقتصادية بالكويت 
ــرات فــي  ــيــ ــغــ ــتــ ــمــ ــة الــ ــنــ ــيــ ــل رهــ ــظــ تــ
االقــتــصــاد الــعــالــمــي، وخصوصا 
ما يتعلق بسوق النفط، والبالد 
تــنــتــج حــالــيــا 2.7 مــلــيــون برميل 
، وهــو أقــل مــن الطموحات 

ً
يوميا

المعلنة مــن قبل الحكومة، وظل 
ســعــر الــنــفــط الــكــويــتــي متأرجحا 
خالل العام وانتهى إلى مستوى 
80 دوالرا لــلــبــرمــيــل، وهـــو أعلى 
بقليل من المستوى الذي كان عليه 

في نهاية عام 2021.
وأضاف السبيعي أن اإليرادات 
ــكـــومـــة مــن  الـــنـــفـــطـــيـــة مـــكـــنـــت الـــحـ
مواجهة التزامات اإلنفاق الجاري 
ــاق الـــرأســـمـــالـــي، حــيــث تم  ــفــ واإلنــ
ــدد مـــن الــمــشــاريــع ذات  ــاز عــ إنـــجـ
الصلة بالبنية التحتية والخدمات 
ــيــــة وتـــخـــصـــيـــص أمـــــوال  األســــاســ
ــديــــدة، كــمــا أن بنك  لــمــشــاريــع جــ
الكويت المركزي اعتمد سياسات 
نقدية متوائمة مع تلك المتبعة من 
قبل البنوك المركزية العالمية، ما 
أدى للحد مــن تأثيرات التضخم 
والحفاظ على مستويات معيشية 
مناسبة لسكان البالد، مبينا أن 
القطاع الخاص تمكن من مواجهة 
ــة الــعــالــمــيــة  ــتــــصــــاديــ األزمـــــــــة االقــ
وحسن من قدراته على التوظيف 
ــزز اســتــثــمــاراتــه فـــي قــطــاعــات  وعــ
حــيــويــة مــنــهــا الـــقـــطـــاع الــعــقــاري 
بالرغم من استمرار تعطل عمليات 
الــتــحــول الــبــنــيــوي فــي االقــتــصــاد 

الكويتي.
وأشــــار إلـــى أن مــؤشــر الــســوق 
أنهى عام 2022 بتحقيق مكاسب 
محدودة وبنسبة 3.53 في المئة 
عــــن نـــهـــايـــة الــــعــــام األســــبــــق، لكن 
السوق األول، الذي يشمل الشركات 
الـــقـــيـــاديـــة، حــقــق نــتــيــجــة أفــضــل، 
حيث ارتفع بنسبة 6.24 في المئة، 
وشهد السوق تداوال يوميا بمعدل 
60 مليون دينار، وبلغت تداوالت 
أسهم البنوك نحو 45.8 في المئة 
من إجمالي التداوالت، وجاء قطاع 
الخدمات المالية ثانيا بنسبة 22 

في المئة.

لقطة جماعية خالل الزيارةجانب من تكريم الموظفين

العلي مترئسًا »عمومية« الشركة

»الوطني« يكّرم موظفيه المتميزين خالل 2022
في حفل »النخبة السنوي« لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية

أقــام بنك الكويت الوطني حفل »النخبة السنوي« 
لتكريم الموظفين المتميزين في مجموعة الخدمات 
الــمــصــرفــيــة الــشــخــصــيــة، وذلــــك فــي إطــــار حــرصــه على 
 ،

ً
م البنك الحفل سنويا

ّ
تشجيعهم وتقديرهم، حيث ينظ

والذي ُيعد بمنزلة تتويج ألداء الموظفين طوال العام 
 على مواصلة التفوق واإلنجاز، بما يسهم في 

ً
وحافزا

تعزيز مكانة »الوطني« الرائدة. 
أقيم الحفل في أوداكي بحضور القيادات التنفيذية 
للبنك، يتقّدمهم نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني، عصام الصقر، 
والرئيس التنفيذي للبنك، صالح الفليج، ونائب الرئيس 
التنفيذي للبنك سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي 
إلدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني، فيصل 
الحمد، والمدير العام مجموعة الخدمات المصرفية 
الشخصية محمد الــعــثــمــان، والــمــديــر الــعــام لــلــمــوارد 

البشرية للمجموعة عماد العبالني.
ووزعــــت اإلدارة التنفيذية شـــهـــادات الــتــقــديــر على 
الموظفين المتميزين في مجموعة الخدمات المصرفية 
 خالل عام 2022، 

ً
الشخصية، ممن قدموا أداء استثنائيا

 لجهودهم في تقديم خدمات ومنتجات متميزة 
ً
تقديرا

حازت مستوى متميزا من رضا العمالء.
وبهذه المناسبة، قال العثمان: »نحرص على تنظيم 

ل أحد جوانب تقديرنا 
ّ
، والذي يمث

ً
حفل النخبة سنويا

لجهود موظفينا، وخاصة المتميزين منهم، فموظفو 
»الوطني« يمثلون الثروة الحقيقية للبنك«.

 مــن أجــل تطوير 
ً
وأضـــاف العثمان: »ال نــّدخــر جــهــدا

وتنمية مــهــارات كــوادرنــا على كــل المستويات، وهو 
 على جــودة ما نقّدمه من خدمات 

ً
ما ينعكس إيجابا

ومنتجات مصرفية متميزة تلّبي احتياجات عمالئنا«. 
وأشــار إلى ما يتمتع به »الوطني« من ثقافة وبيئة 
عمل استثنائية تحفز على االبــتــكــار، هــذا إلــى جانب 
فرص التطوير المهني التي يمنحها البنك لموظفيه 
باستمرار عن طريق برامج تدريب تضاهي المستويات 
العالمية بالتعاون مــع أعــرق المؤسسات التعليمية 

حول العالم.
ووّجـــــــه الـــعـــثـــمـــان الـــشـــكـــر لـــكـــل مـــوظـــفـــي مــجــمــوعــة 
الخدمات المصرفية الشخصية وأثنى على ما يقّدمونه 
مــن جــهــود، الــتــي اعتبرها الــركــيــزة األســاســيــة لــريــادة 
»الوطني« على صعيد تقديم أكثر الخدمات المصرفية 

 في الكويت.
ً
تمّيزا

وقد نجحت مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية 
خــــالل الـــعـــام الــمــاضــي فـــي تــحــديــث وتــطــويــر الــعــديــد 
مــن الــخــدمــات والمنتجات المصرفية المتميزة التي 
تلبي احــتــيــاجــات الــعــمــالء، والــتــي أثــمــرت عــن إصـــدار 

جــديــد لبرنامج خــدمــة »الــوطــنــي« عبر الــمــوبــايــل، بما 
يتضّمنه من تعديالت شاملة تستهدف إثــراء تجربة 
ز قدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم 

ّ
العمالء، وتعز

المصرفية اليومية بطريقة أسهل، إضافة إلى توفير 
، ومن بينها 

ً
البنك العديد من حلول الدفع األكثر تطورا

 
ً
خدمة »آبــل بــاي«، التي تعد طريقة الدفع األكثر أمانا

وخصوصية.
ويواصل »الوطني« تعزيز موقعه الريادي من خالل 
شبكته المصرفية المحلية األكبر على مستوى الكويت، 
حيث يمتد انتشار البنك، من خالل شبكة فروع تتوسع 
 بعد يوم، إضافة إلى تمّيز البنك بأكبر شبكة من 

ً
يوما

أجهزة السحب اآللي المملوكة له على مستوى الكويت.

»وربة« يحتفي بالفائزين في برنامج 
رواد بزيارة مراكز االبتكار بدبي

أعلن بنك وربة رعايته للفائزين بالمركز األول 
في برنامج رواد لالبتكار من جامعة الخليج للعلوم 
والتكنولوجيا، بعد اختتامه في نسخته الرابعة 

المخصصة لطلبة الجامعات في ديسمبر 2022.
وتضمنت الرعاية مرافقة بنك وربة للفائزين في 
رحلتهم بزيارة مراكز االبتكار في إمارة دبي، والتي 
استغرقت يومين، حيث قام الفائزون في اليوم األول 
بزيارة مركز خبرة ماستركارد في مقرها اإلقليمي، 
لالطالع على أحدث التقنيات والخدمات المتوفرة 

لديهم في مجال التحول الرقمي.
وقــال المدير اإلقليمي لشركة ماستركارد في 
قطر والكويت إردم شاكار: »نحن ملتزمون بتوظيف 
قدراتنا وتقنياتنا وخبراتنا من أجــل دفــع عجلة 
التحول الرقمي، الذي يمثل ركيزة أساسية ضمن 
رؤية الكويت 2035، ونفخر بالعمل جنبا إلى جنب 
مع شركائنا في بنك وربة لتقديم رؤيتنا الخاصة 
ببناء مستقبل رقمي للجيل المقبل، لقد كان شغف 
الفائزين في برنامج رواد االبتكار مصدر إلهام لنا، 
ونتطلع لرؤية مساهمة هؤالء الشباب في صياغة 

االبتكارات التي ترسم مستقبلنا«.
ــارة مــركــز  ــزيـ وفــــي الـــيـــوم الــتــالــي قــــام الــفــريــق بـ

االبتكار في مركز دبي المالي، لالطالع على البيئة 
التنظيمية والــبــرامــج الــتــي يــديــرونــهــا فــي مجال 
التكنولوجيا العالمية، إضافة الى ذلك قام الفريق 
بـــزيـــارة شــركــة فــيــرجــن مــوبــايــل فـــي دبــــي، والــتــي 
شـــاركـــت الــفــريــق الــفــائــز بــتــقــديــم شـــرح تفصيلي 
لــدور الشركة في مجال االبتكار الرقمي، كما قدم 
فريق فيرجن موبايل ورش عمل »سكيل آب« عبر 
منصة »ماستركالس« الرقمية األميركية التي تقوم 
بعرض برنامج كالس الخاص بريتشارد برانسون 

للفريق الفائز.
وتبلورت فكرة برنامج »رواد االبتكار« لتبني 
ابتكارات طلبة الجامعات من قبل بنك وربة، والذي 
يــعــد األول مــن نــوعــه فــي الــكــويــت، والــــذي انطلق 
بنسخته الرابعة في 23 أكتوبر واستمر حتى 14 
ديسمبر 2022، في إطــار المسؤولية المجتمعية 
والمساهمة في إطالق اإلمكانات الكامنة لدى طلبة 
الجامعات وتعزيز الثقافة الرقمية والمالية لديهم، 
وكــذلــك دعــم موظفي بنك وربـــة، وإتــاحــة الفرصة 
لهم للعب دور أساسي في تعزيز مكانة البنك مع 

إمكانية التطور المهني.

محمد العثمان

ي حملة »اإلشعارات الفورية«
َ
KIB يواصل تعريف عمالئه بمخاطر االحتيال»األهلي« يعلن فائز

في إطار دعمه المستمر لحملة »لنكن على دراية«

جهير معرفي

موظفو »الوطني« هم الثروة 
 
ً
الحقيقية للبنك وال نّدخر جهدا

من أجل تطويرهم باستمرار
العثمان

تحديات 
استجدت 
خالل عام 

2022 فرضت 
ضرورة 

إعادة النظر 
بالتوقعات 
االقتصادية

العلي

األوضاع 
االقتصادية 

بالكويت 
تظل رهينة 
المتغيرات 

في االقتصاد 
العالمي

السبيعي

»برقان« يرعى الجولة السابعة 
من دوري اتحاد الفروسية

م بنك برقان رعايته للجولة السابعة من دوري  قدَّ
االتحاد الكويتي للفروسية - موسم قفز الحواجز 
2022-2023، والتي تم تنظيمها في مضمار الكويت 
للفروسية. وتؤكد هــذه الرعاية من جديد التزام 
البنك بمواصلة جهوده الهادفة إلى تعزيز الثقافة 
الرياضية في الكويت، بما يتماشى مع برنامجه 

الشامل للمسؤولية االجتماعية.
وشـــهـــدت انــطــالقــة الــمــســابــقــة الــســابــعــة ضمن 
الـــــدوري، فــي يــومــهــا األول، تــتــويــج الـــفـــارس علي 
الــخــرافــي بــالــمــركــز األول، تـــاله كــل مــن الفارسين 
عبدالرحمن الفزيع وعبدالله العوضي في المركزين 
الثاني والثالث، على التوالي. بينما حصد المركز 
األول في اليوم الثاني الفارس عبدالله الروضان، 
تـــاله غـــازي الــجــريــوي فــي الــمــركــز الــثــانــي، وعلي 

الخرافي في المركز الثالث.
وبــمــنــاســبــة هـــذه الــرعــايــة، قـــال قتيبة الــربــعــي، 
رئيس العالقات واالتصاالت في »برقان«: »يسّرني، 
بالنيابة عن بنك برقان، التقدم بالتهنئة لجميع 
الــفــائــزيــن فـــي الــمــســابــقــة الــســابــعــة ضــمــن جــولــة 
االتــحــاد الكويتي للفروسية، والــذيــن يواصلون 
دورهـــم الحيوي كــقــدوة مميزة لألجيال القادمة. 
نحن حريصون، في البنك، على أداء مسؤولياتنا 
الكاملة للمساعدة في تطوير ثرواتنا الوطنية من 
 
ً
المواهب الرياضية الشابة في الكويت، خصوصا
 من هويتنا 

ً
ا بمجال الفروسية، الــذي يعتبر جــزء

الثقافية وتراثنا«.

https://www.aljarida.com/article/18427
https://www.aljarida.com/article/18433
https://www.aljarida.com/article/18425
https://www.aljarida.com/article/18422
https://www.aljarida.com/article/18421
https://www.aljarida.com/article/18418
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العبدالجادر: 2022 عام تاريخي لـ »المرافق العمومية«
 نقدية بنسبة 100100% للمساهمين% للمساهمين

ً
 نقدية بنسبة الجمعية العمومية أقرت أرباحا
ً
الجمعية العمومية أقرت أرباحا
أعلنت شركة إدارة المرافق العمومية 
ــلــــى نـــســـبـــة مــــن األربـــــــاح  تــحــقــيــقــهــا أعــ
والبالغة ٧.٥٥٧.٢١٩ د. ك، أثناء انعقاد 
جمعيتها العمومية الـ39 للسنة المالية 
2022، بــرئــاســة رئــيــس مجلس اإلدارة    
د. محمد العبدالجادر، وحضور الرئيس 
التنفيذي م. صالح العثمان، وممثلي 
الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــالســتــثــمــار وديــــــوان 

المحاسبة.
واعتمدت الجمعية العمومية العادية 
للشركة تقرير مجلس اإلدارة عن السنة 
المالية 2022، بالتعاون مع مكتب رودل 
للمحاسبة، حيث أقـــرت تــوزيــع أربــاح 
نقدية للمساهمين بنسبة 100% من 
ــال الـــشـــركـــة عـــن الــســنــة الــمــالــيــة  ــمــ رأســ

المنتهية في 2022-12-31.
ووصـــف الــعــبــدالــجــادر هـــذا اإلنــجــاز 
بــقــولــه »إنــهــا ســنــة تــاريــخــيــة لــلــمــرافــق، 
ونــمــو األربــــــاح الــــذي ســجــلــتــه الــشــركــة 
يــعــتــبــر رقــمــا قــيــاســيــا لـــم تــســجــل مثله 
الشركة منذ 40 عاما«، مؤكدا أن الشركة 
تــحــرص عــلــى رفـــع مــســتــوى الــخــدمــات 
الــمــقــدمــة لــلــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن بما 
يــعــود بالنفع على الــدولــة بشكل عــام، 

مبينا أن »الــمــرافــق« نجحت فــي إدارة 
عــدد مــن الــمــشــاريــع مــن حيث تحسين 
األداء، ومواكبة التطورات التكنولوجية، 
وتوسيع دائرة األنشطة التي تقوم بها.

معايير عالمية

وفــي رده على أسئلة الصحافيين، 
ــمــــرافــــق  ــادر أن »الــ ــدالــــجــ ــبــ ــعــ أوضـــــــح الــ
الـــعـــمـــومـــيـــة« تـــنـــفـــذ مـــشـــاريـــع الـــشـــركـــة 
التنموية بمعايير عالمية، وأعمالها 
تشمل تشغيل وإدارة وصيانة المباني 
ــيــــة، والـــمـــجـــمـــعـــات الـــتـــجـــاريـــة  الــــخــــدمــ
ــة، ومــــواقــــف  ــيـ ــنـ ــكـ ــال الـــسـ ــمــ ــعــ ومــــــــدن الــ
السيارات متعددة األدوار، إضافة إلى 
إدارة الــمــرافــق التخزينية، مضيفا أن 
شركة المرافق التابعة للهيئة العامة 
لالستثمار ال تنافس القطاع الخاص، 
ولكن تتكامل معه من خــالل الخدمات 
التي تشرف عليها وتقدمها له من خالل 

المناقصات والممارسات.
ــــحـــــوالت الــــتــــي أحـــدثـــتـــهـــا  ــتـ ــ ــن الـ ــ ــ وعـ
الشركة، ال سيما التحول الرقمي وإعادة 
الهيكلة الشاملة، قــال العبدالجادر إن 

الــشــركــة أطــلــقــت مــوقــعــهــا اإللــكــتــرونــي 
الجديد عــام 2022، والــذي يأتي ضمن 
إعــــادة الــهــيــكــلــة، بــغــيــة تــعــزيــز المكانة 
التشغيلية للشركة لتكون من الرواد في 
تقديم خدمات متكاملة لقاعدة كبيرة 
من العمالء، ســواء األفــراد أو الشركات 

أو الجهات الحكومية.
وأشــار إلــى أن إجمالي الموجودات 
لشركة إدارة المرافق العمومية ازداد عام 
2022 بمعدل يصل إلى 12.086%، بينما 
واصل إجمالي حقوق الملكية االرتفاع 

بمعدل نمو 17.099% عام 2022.
وأضاف: »كما بلغ إجمالي اإليرادات 
13.839.083 دينارا عن عام 2022 مقابل 
ــام 2021 بــمــعــدل نمو  12.025.661 عــ
15.080%، بــيــنــمــا بــلــغ صــافــي الــربــح 
للشركة 7.557.219 دينارا عن عام 2022 
بمعدل نمو 14.068% مقابل 6.625.232 
دينارا خالل 2021، بينما بلغ إجمالي 
ربــحــيــة الــســهــم 6.298 ديـــنـــارا عــن عــام 
2022، مــقــارنــة بــعــام 2021 الـــذي حقق 

5.521 دينارا بمعدل نمو %14.074.
كما لفت إلى قيام الشركة بمعالجة 
أغلب مالحظات الجهات الرقابية عن 

السنة المالية الــســابــقــة، وقــد حافظت 
الــشــركــة عــلــى تـــالفـــي الــمــالحــظــات من 
خالل االلتزام بأعلى معايير الحوكمة 

والشفافية.

نجاحات مذهلة 

وذكــر الرئيس التنفيذي المهندس 
صــالــح الــعــثــمــان أن »2022 كــــان عــامــا 
مليئا بــالــنــجــاحــات الــمــذهــلــة للشركة، 
ــــت عـــلـــى تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريـــع  ــدمـ ــ ــي أقـ ــتــ الــ
طموحة تعكس خطتها االستراتيجية 

على أرض الــواقــع، إضــافــة إلــى تطوير 
خــدمــاتــنــا ومــنــتــجــاتــنــا عــلــى مختلف 
الصعد وتعزيزها رقميا لتزويد العمالء 

بأفضل تجربة«. 
وأعلن العثمان أن »الشركة تسير في 
خطى ثابتة وفق الخطط التي وضعها 
مــجــلــس اإلدارة لــــــــإدارة الــتــنــفــيــذيــة، 
ــن تــحــقــيــق  وقـــــد تــمــكــنــت حـــتـــى اآلن مــ
خـــطـــوات كــبــيــرة، ســــواء عــلــى مــســتــوى 
الــتــشــغــيــل واإلدارة، أو عــلــى مــســتــوى 
ــيــــة، بــفــضــل  ــالــ ــات الــــمــ ــانــ ــيــ ــبــ األداء والــ
سياسة التطوير التي تــم اتباعها مع 

خطة ترشيد محكمة، مما دفــع األداء 
التشغيلي واألرباح إلى مستوى قياسي 

غير مسبوق«. 
وأضاف: »لقد ساهم كل فرد من أفراد 
الشركة بدعم نمونا واالرتقاء إلى أعلى 
التوقعات، ال بل وتخطيها، لقد أخذنا 
على عاتقنا تعزيز جميع خدماتنا من 
أجــل هــدف واحـــد، وهــو رضــا عمالئنا 
بما يعكس التزاماتنا بمواصلة التطور 
والنمو تحت شعار واحد، وهو البحث 
عن الكمال دون أن نعرف الكلل، سواء 

بخطوات بسيطة أو جبارة«.

جانب من »العمومية«

  الشركة تسير 
على خطى ثابتة 

وفق الخطط 
التي وضعها 
مجلس اإلدارة

العثمان 

بورصة الكويت تبحث آفاق نموها مع مستثمرين خالل مؤتمر »هيرميس« بدبي
في إطــار جهودها المستمرة 
ــتــــواصــــل مـــــع الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــلــ لــ
المحليين والدوليين، وإطالعهم 
على الفرص المتاحة في شركة 
بـــورصـــة الــكــويــت وســــوق الــمــال 
ــي، شــــــاركــــــت بــــورصــــة  ــ ــتـ ــ ــويـ ــ ــكـ ــ الـ
الــكــويــت فـــي الــمــؤتــمــر الــســنــوي 
السابع عشر للمجموعة المالية 
هيرميس )EFG Hermes( بدبي، 
بهدف تسليط الضوء على أدائها 
الــتــشــغــيــلــي والـــمـــالـــي وســجــلــهــا 
الـــحـــافـــل بــــاإلنــــجــــازات، وتــقــديــم 
ــول أحــــــــدث خــطــطــهــا  ــ ــ الــــــــــرؤى حـ
لتطوير سوق المال في الكويت، 
وعـــقـــدت عــــددا مـــن االجــتــمــاعــات 
مع ممثلي شركات إدارة األصول 
الـــمـــالـــيـــة والــــشــــركــــات والـــبـــنـــوك 
االستثمارية في المنطقة والعالم، 
والــذيــن أبــــدوا اهــتــمــامــا بمعرفة 
الــــمــــزيــــد عـــــن نـــــمـــــوذج بــــورصــــة 
الكويت التشغيلي وأدائها المالي 

خالل المناقشات المباشرة.

وشــــــارك فـــي الـــمـــؤتـــمـــر، الـــذي 
ــيـــة  ــالـ ــمـ ــتـــه الــــمــــجــــمــــوعــــة الـ ــمـ نـــظـ
 ، )EFG Hermes ــيــــس ) ــيــــرمــ هــ
أكــبــر بــنــك اســتــثــمــاري لــأســواق 
الـــثـــانـــويـــة واألســــــــواق الــنــاشــئــة، 
كــبــار الــمــســؤولــيــن الــحــكــومــيــيــن 
ــال اإلقـــلـــيـــمـــيـــيـــن  وقـــــــــــادة األعـــــــمـــــ
والــــمــــســــتــــثــــمــــرون والـــــشـــــركـــــات 
الــمــدرجــة، وشــهــد الــحــدث، الــذي 
عقد من 6 إلى 9 مارس، مشاركة 
179 شـــركـــة تــعــمــل فـــي مختلف 
القطاعات الرئيسية في 29 دولة، 
من خالل عقد اجتماعات مباشرة 
مع أكثر من 561 من المستثمرين 
المؤسسيين ومديري الصناديق 
الــــذيــــن يـــمـــثـــلـــون 247 مــؤســســة 
دولية، وتركزت المناقشات حول 
الــفــرص واالتــجــاهــات الرئيسية 
الــتــي تــؤثــر على أســـواق األسهم 
ــواق الثانوية  والـــديـــون فــي األســ

والناشئة.
ــال رئـــيـــس قـــطـــاع الـــشـــؤون  ــ وقـ

ــة فــــي بــــورصــــة الـــكـــويـــت  ــيـ ــالـ ــمـ الـ
ــن: »اســتــطــاعــت  ــديــ نــعــيــم آزاد الــ
بــــورصــــة الـــكـــويـــت تــحــقــيــق أداء 
الفـــــت عـــــام 2022، حـــيـــث ســجــل 
صافي الربح زيادة من 15.9 إلى 
نحو 18 مليون دينار، أي بزيادة 
نــســبــتــهــا 13.3% مـــقـــارنـــة بــعــام 
2021، عــلــى الـــرغـــم مــمــا يشهده 
العالم حاليا من مرحلة من عدم 
االســـتـــقـــرار االقـــتـــصـــادي الــنــاجــم 
عــن عــدة عــوامــل مختلفة، والتي 
كـــان تــأثــيــرهــا أكــثــر انــتــشــارا في 
الــنــصــف الــثــانــي مــن عـــام 2022، 
ــــي هـــذا  ومـــكـــنـــتـــنـــا الــــمــــشــــاركــــة فـ
المؤتمر مــن إبـــراز األداء المالي 
القوي للبورصة، وإجراء نقاشات 
عــمــيــقــة مـــع أصـــحـــاب الــمــصــالــح 
حــــول الـــشـــركـــة، وتـــبـــادل األفـــكـــار 
حول التوقعات االقتصادية، كما 
أنها شكلت لنا فرصة لتوضيح 
آخـــر الــتــطــورات فــي ســـوق الــمــال 

الكويتي«.

ــويـــت  ــكـ وشـــــهـــــدت بـــــورصـــــة الـ
أول إدراج لـــشـــركـــة عــائــلــيــة فــي 
يــونــيــو مـــن الـــعـــام الـــمـــاضـــي، مع 
إدراج شــركــة أوالد عــلــي الــغــانــم 
للسيارات، وتواصلت مع العديد 
من الكيانات الحكومية والشركات 
الــعــائــلــيــة الــتــي أبــــدت اســتــعــدادا 
لــإدراج في المستقبل، وتواصل 
الشركة الــتــرويــج لمزايا اإلدراج 
بـــيـــن الـــعـــديـــد مــــن الـــشـــركـــات فــي 
الكويت والمنطقة؛ متطلعة إلى 
جعل ســوق الــمــال الكويتي أكثر 
جاذبية للمستثمرين المحتملين.
وعملت بورصة الكويت على 
ترويج سوق المال الكويتي حول 
العالم باستمرار، وتسليط الضوء 
عــلــى فـــرص االســتــثــمــار الــفــريــدة 
الــتــي يــوفــرهــا، إضــافــة الـــى إبـــراز 
مجموعة من الشركات المدرجة، 
مــــــن خــــــــالل ســـلـــســـلـــة الـــــجـــــوالت 
الترويجية واأليــــام المؤسسية، 
مــــــــا يـــــســـــاعـــــد هــــــــــذه الـــــشـــــركـــــات 

ــع الـــشـــركـــات  ــ عـــلـــى الــــتــــواصــــل مـ
االستثمارية والمؤسسات المالية 
ــرائــــدة، وتــســلــيــط الـــضـــوء على  الــ
قوتها المالية واستراتيجياتها، 
ــدة  ــاعـ ــسـ ــمـ وذلــــــــــك فــــــي مــــســــعــــى لـ
المستثمرين على اكتساب فهم 
متعمق لميزات وفرص االستثمار 

في السوق الكويتي.

اجتماعات مكثفة

في هذا اإلطار، نظمت بورصة 
الكويت خــالل عــام 2022 يومين 
مــــؤســــســــيــــيــــن بــــــالــــــتــــــعــــــاون مـــع 
الــمــجــمــوعــة الـــمـــالـــيـــة هــيــرمــيــس 
 ،HSBC ــنـــك EFG Hermes( وبـ (
وشهد اليوم المؤسسي الثامن، 
ـــظـــم فـــي مـــايـــو بــالــتــعــاون 

ُ
ــــذي ن الـ

مع هيرميس، مشاركة 13 شركة 
مدرجة وأكثر من 175 مستثمرا 
دولــيــا مــن أكــثــر مــن 95 مؤسسة 
)تـــديـــر مـــا مــجــمــوعــه 2 تــريــلــيــون 

دوالر من األصــول الــمــدارة(، كما 
ــكـــويـــت  اســــتــــضــــافــــت بـــــورصـــــة الـ
يوما مؤسسيا بلندن في يونيو، 
بالتعاون مع بنك HSBC، والذي 
جمع 8 شركات مدرجة في السوق 
األول، و36 شــركــة إدارة أصـــول، 
ــثـــمـــار ذات شــهــرة  ــتـ وشــــركــــة اسـ
عالمية، عقدت 126 اجتماعا فيما 
بينها، كما شاركت »البورصة« في 
مؤتمر EFG Hermes االستثماري 
السادس عشر بدبي، حيث عقدت 
ــه اجـــتـــمـــاعـــات مــكــثــفــة مــع  خــــاللــ
شـــركـــات إدارة األصـــــول الــمــالــيــة 

والبنوك االستثمارية العالمية.
وعملت »بورصة الكويت« منذ 
تــأســيــســهــا عــلــى إنـــشـــاء بــورصــة 
موثوقة مبنية على المصداقية 
والــشــفــافــيــة، وخــلــق ســـوق مــالــي 
مــرن يتمتع بالسيولة، ومنصة 
تداول متقدمة، إضافة إلى تطوير 
مجموعة شاملة من اإلصالحات 
ــتــــي جــعــلــتــهــا  والـــتـــحـــســـيـــنـــات الــ

تــرتــقــي إلــــى أعـــلـــى الــمــســتــويــات 
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، كــمــا لعبت 
الشركة دورا محوريا في تطوير 
ــال لـــجـــذب  ــ ــمــ ــ وتـــهـــيـــئـــة ســـــــوق الــ
المستثمرين المحليين واألجانب، 
مـــن خـــالل مــجــمــوعــة واســـعـــة من 
المنتجات والــخــدمــات الجديدة 
والبنية التحتية المتقدمة، إضافة 
إلى مبادرات إصالح السوق، في 
إطــــار الــخــطــط الـــهـــادفـــة لتطوير 
ســـوق الــمــال الــكــويــتــي عــلــى عــدة 

مراحل.
وتــــمــــت خـــصـــخـــصـــة الـــشـــركـــة 
بــنــجــاح فــي عـــام 2019، لتصبح 
أول جــهــة حــكــومــيــة فـــي الـــدولـــة 
تنجح في اجتياز هــذه العملية، 
مما أدى إلــى تحقيق مستويات 
كـــفـــاءة أعـــلـــى، وأدرجــــــت الــشــركــة 
ذاتيا بالسوق في سبتمبر 2020، 
وقامت بخطوات كبيرة من أجل 
الـــحـــفـــاظ عــلــى تــمــيــز أنــشــطــتــهــا، 
ومـــواجـــهـــة ضــبــابــيــة وتــحــديــات 

نعيم آزاد الدين

ع اتفاقية شراكة مع »الماليزية«
ّ
ع اتفاقية شراكة مع »الماليزية«»الكويتية« توق
ّ
»الكويتية« توق

رزوقي يقّدم تذكارًا إلى إسماعيل

ــة الــــخــــطــــوط  ــ ــركــ ــ ــــت شــ ــ ــعـ ــ ــ ـ
َّ
وق

الجوية الكويتية اتفاقية شراكة 
ثــنــائــيــة مـــع الــخــطــوط الــجــويــة 
الماليزية، لتعزيز أطر التعاون 
المشترك بين الطرفين في قطاع 
النقل الجوي التجاري بداية من 

1 أبريل 2023.
ـــــــــــــــــع مــــــــــن جـــــانـــــب 

َّ
وقــــــــــــــد وق

»الكويتية« الرئيس التنفيذي 
ــــي، ومــن  الــمــهــنــدس مــعــن رزوقــ
ــة« الــرئــيــس  ــزيـ ــيـ ــالـ ــمـ جـــانـــب »الـ
ــن ازهــــــــام  ــتــ ــابــ ــكــ ــيــــذي الــ ــفــ ــنــ ــتــ الــ
إســمــاعــيــل، عــلــى هــامــش حفل 
أقــيــم فـــي الــعــاصــمــة الــمــالــيــزيــة 
)كــوااللــمــبــور(، وبــحــضــور عدد 

من المسؤولين من الطرفين.
وفي هذا الشأن، قال رزوقي: 
»يسر )الكويتية( توقيع اتفاقية 
شــــراكــــة ثــنــائــيــة مــــع الــخــطــوط 
عد 

ُ
الــجــويــة الــمــالــيــزيــة، حــيــث ت

هـــذه االتــفــاقــيــة بــاكــورة تــعــاون 

مشترك وممتد مع )الماليزية( 
فــي جميع الــمــجــاالت الخاصة 
 
ً
ا عد جزء

ُ
بقطاع الطيران، كما ت

 ضمن العالقات التاريخية 
ً
مهما

والمتينة بين الكويت وماليزيا، 
والـــتـــي تــتــمــيــز بــتــقــاربــهــا على 
ــتـــويـــات الــســيــاســيــة  ــمـــسـ كــــل الـ

واالقتصادية والثقافية«.
ــاون  ــعــ ــتــ وأضــــــــــــاف: »هـــــــــذا الــ
الـــمـــشـــتـــرك ســـيـــعـــود بــالــفــائــدة 
ــيـــث إن  ــلـــى كــــل األطـــــــــــراف، حـ عـ
ــعــد مـــن شــركــات 

ُ
)الــمــالــيــزيــة( ت

الــطــيــران الـــرائـــدة فــي األســــواق 
اإلقليمية والعالمية، وتمتلك 
 فــــــي قـــطـــاع 

ً
 كـــــبـــــيـــــرا

ً
ــا ــ ــخــ ــ ــاريــ ــ تــ

الــطــيــران، حــيــث نــأمــل مــن هــذه 
االتفاقية الــوصــول إلــى أفضل 
اآلفـــاق، من خــالل توسع شبكة 
الخطوط بين الطرفين، وتساهم 
ال بتحقيق األهــداف  بشكل فعَّ

المنشودة«.

من المدن األسترالية الرئيسة، 
مثل: سيدني وملبورن، وبيرث 
ــد،  ــالنــ ــوزيــ ــيــ وأوكــــــــالنــــــــد فــــــي نــ
وســـيـــول فـــي كـــوريـــا، وطــوكــيــو 
في اليابان، وتايبيه في تايوان، 
وسنغافورة عبر كوااللمبور، 
لتصبح بذلك شبكة )الكويتية( 
تصل إلى دول آسيا والمحيط 
الــهــادي، إضــافــة إلــى الوجهات 
الرئيسية السياحية الجاذبة 

في ماليزيا«. 
وأوضــــح أن »هـــذه االتفاقية 
ســـتـــدعـــم تــشــغــيــل )الــكــويــتــيــة( 
و)الماليزية( إلــى النقاط التي 
تتجاوز شبكة شركة الكويتية 
ــــرق األوســــــط  ــــشـ ــــي مـــنـــطـــقـــة الـ فـ
وشمال إفريقيا ودول مجلس 

التعاون الخليجي«.
ــام  ــتـ ــي خـ ــ وأكـــــــــد رزوقـــــــــــــي، فــ
تــصــريــحــه، عــلــى هــــذه الــعــالقــة 
المثمرة، والــتــعــاون المشترك، 
ــره  ــديـ ــقـ ــكــــره وتـ ــــن شــ  عـ

ً
ــا مــــعــــربــ

ــن قــبــل  ــ ــاءة مــ ــ ــ
َّ
ــن ــ ــبــ ــ ــ لــــلــــجــــهــــود ال

الخطوط الجوية الماليزية في 
إنجاح هذا التعاون.

ــه، قـــــــــال ازهـــــــــام  ــ ــبــ ــ ــانــ ــ مـــــــن جــ
ــيـــل: »يـــســـعـــدنـــا دخــــول  ــاعـ ــمـ إسـ
فـــــصـــــل جــــــديــــــد فــــــــي الــــعــــالقــــة 
ــد بــيــن )الــكــويــتــيــة(  طــويــلــة األمــ
و)الماليزية(، والتي من المتوقع 
أن تـــكـــون ذات قــيــمــة مــضــافــة 
ــارات  ــ ــيـ ــ لـــعـــمـــالئـــنـــا، وطـــــــــرح خـ
متنوعة أمامهم، حيث إن سوق 
الـــشـــرق األوســــــط مــهــم لــشــركــة 
الــخــطــوط الــمــالــيــزيــة، ونسعى 
بــاســتــمــرار لــتــوســيــع شبكتنا 
ومــجــمــوعــة منتجاتنا لخدمة 

هذا القطاع بشكل أفضل«.
واخــتــتــم إسماعيل: »نتطلع 
ــيـــة(،  ــتـ ــكـــويـ ــى الـــعـــمـــل مــــع )الـ ــ إلــ
ــر بــيــن  ــ ــبـ ــ ــاون أكـ ــ ــعــ ــ ــاد تــ ــ ــ ــجـ ــ ــ وإيـ
شــبــكــاتــنــا الـــمـــوســـعـــة لــتــقــديــم 
خدمات جديدة وحلول مختلفة 

لعمالئنا من الطرفين«.

ــــدى الـــســـنـــوات  ــلـــى مـ ــوق. وعـ ــســ الــ
الــمــاضــيــة، قــامــت الــشــركــة بــعــدة 
إصالحات داخل السوق، وأطلقت 
مبادرات جديدة في إطار خططها 
ــتــــعــــددة الـــمـــراحـــل  الـــشـــمـــولـــيـــة مــ

الرامية لتطوير السوق.

وتابع رزوقي: »ستتيح هذه 
الشراكة لـ )الكويتية( التوسع 
في شبكة خطوطها، من خالل 
)الماليزية(، للوصول إلى عدد 
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خبريات

»سوبر زيزو« يجمع هشام 
ماجد وأحمد أمين

مي عمر تنهي مشاهد 
األكشن في »هارلي«

ريهام تستضيف البارودي 
في »صبايا الشمس«

يخوض الفنان هشام 
ماجد تجربة سينمائية 

 عن 
ً
جديدة، بعيدا

صديقه شيكو، الذي 
 
ً
 فنيا

ً
ل معه ثنائيا شكَّ

في الفترة الماضية، 
حيث يتقاسم مع الفنان 
أحمد أمين بطولة فيلم 

»سوبر زيزو«، المقرر 
.
ً
انطالق تصويره قريبا

الفيلم الجديد فكرة 
محمود عزت وحاتم 

العوا، وكتب السيناريو 
له محمود عزت، فيما 
يتولى إخراجه عمرو 

سالمة، الذي تعاقد 
بالفعل مع الشركة 
 بأن 

ً
المنتجة، علما

الفيلم ينتمي لنوعية 
األفالم الكوميدية 

االجتماعية مع بعض 
مشاهد األكشن 

التي ستكون مؤثرة 
باألحداث.

ُيذكر أن »سوبر زيزو« تم 
االنتهاء من كتابته خالل 

األسابيع الماضية، ثم 
بدأت مرحلة اختيار 
فريق العمل، لتأتي 

مرحلة التصوير.

انتهت الفنانة مي عمر 
من تصوير مشاهد 

األكشن الخطيرة في 
فيلم »هارلي«، المقرر 
عرضه في موسم عيد 

الفطر المقبل. 
رت مي المشاهد  وصوَّ
مع محمد رمضان في 
القاهرة، حيث تشكل 

 
ً
مشاهد األكشن أحداثا

محورية بسياق الفيلم، 
وجرى تصويرها 

من خالل االستعانة 
بمتخصصين محترفين، 

وباستخدام تقنيات 
جديدة للمرة األولى في 

السينما المصرية.
بطل المسلسل محمد 

ه الشكر لمي  رمضان وجَّ
على أداء مشاهد األكشن 

بنفسها خالل األيام 
الماضية، بعد تدريبات 

مكثفة خالل األيام 
الماضية، مع االلتزام 

بمعايير سالمة مشددة، 
 أن مخرج 

ً
خصوصا

الفيلم محمد سمير 
وجد صعوبة كبيرة في 

االستعانة بدوبليرة 
لتنفيذ المشاهد، بجانب 

حماس مي لتقديم 
المشاهد بنفسها.

بعد صراع قضائي 
استمر سنوات وخالفات 
حادة، وافقت الفنانة ريم 

البارودي على الظهور 
كضيفة في برنامج 

»صبايا الشمس«، الذي 
تقدمه اإلعالمية ريهام 

سعيد.
وتصالحت ريم وريهام 

بعد دعاوى قضائية 
عديدة باأليام الماضية 

في أعقاب تنازل ريم عن 
الدعاوى القضائية التي 

أقامتها، بعد صدور 
أحكام أولية لمصلحتها.

ريهام تعمل في الوقت 
الحالي على التحضير 

لبرنامج رمضاني 
جديد تطل من خالله، 
في وقت تسابق الزمن 

إلنهاء تحضيراته، 
 بأنها أصبحت 

ً
علما

تركز ببرنامجها في 
الوقت الحالي على 

ات الفنية، بعدما  اللقاء
استضافت الفنانة عال 
غانم األسبوع الماضي.

»البابطين الثقافية« تحتفي باليوم العالمي للشعر
المؤسسة نظمت جلسة ثقافية عن شعر ابن مليك الحموي وشاعريته

احتفت مؤسسة عبدالعزيز 
البابطين الثقافية باليوم 

العالمي للشعر، من خالل 
تنظيم أمسيتين شعريتين، 

وجلسة ثقافية تمحورت حول 
الشاعر ابن مليك الحموي.

ـــهـــلـــت دورة مــؤســســة 
ُ
اســـت

عبدالعزيز سعود البابطين 
ــرة  ــشـ ــة عـ ــنــ ــامــ ــثــ ــيــــة الــ ــافــ ــقــ ــثــ الــ
بــمــجــمــوعــة جــلــســات ثــقــافــيــة 
وأمــســيــات شــعــريــة تمحورت 
حــــــــول الـــــشـــــاعـــــر ابــــــــن مـــلـــيـــك 
الحموي، حيث ألقت الجلسة 
ــوء عـــلـــى شــعــر  ــ ــــضـ األولـــــــــى الـ
الحموي وشاعريته، وشارك 
فيها: د. عبدالله غليس، الذي 
تــــنــــاول بـــالـــحـــديـــث الــتــشــكــيــل 
الجمالي فــي شعر ابــن مليك 
الــحــمــوي، ود. إســـراء الهيب، 
 بــعــنــوان 

ً
مــــت بـــحـــثـــا ــتـــي قــــدَّ الـ

»ابــن مليك الــحــمــوي... حياته 
ــعــــره«، وأدار الــجــلــســة د.  وشــ
صصت 

ُ
طاهر الحجار. كما خ

جــلــســات أخـــرى لــلــحــديــث عن 
الشاعر ابن سناء الملك. 

ــــرى، أقــيــمــت  مـــن نــاحــيــة أخـ
أمــســيــتــان شـــعـــريـــتـــان. ومــمــا 
زاد من ألق الحدث، أنه تزامن 
مع االحتفاء باليوم العالمي 
لــلــشــعــر، بــمــشــاركــة نــخــبــة من 
كهم 

َّ
الشعراء الشباب ممن تمل

ُحــــب الــقــصــيــد، وأثـــرهـــم نظم 
ــة  ــيـ م األمـــسـ ــي، وقــــــــــدَّ ــانــ ــعــ ــمــ الــ
الــشــعــريــة األولــــى د. الــهــنــوف 
رها بالكلمات: 

َّ
الهاجري، وعط

الشاعر أحمد حسن من مصر، 
وســـارة الــزيــن مــن لبنان، ود. 
عـــارف الــســاعــدي مــن الــعــراق، 
ومـــحـــمـــد تــــركــــي مــــن األردن، 
 د. مــســتــورة العرابي 

ً
وأخــيــرا

من السعودية. 
ــة الـــشـــعـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ أمــــــــا األمـ
الثانية، التي أدارهــا الشاعر 
سالم الرميضي من الكويت، 

فــأحــيــاهــا الــشــعــراء: د. أحمد 
بــلــبــولــة مـــن مـــصـــر، وابــتــهــال 
تــريــتــر مــن الـــســـودان، وأســيــل 
ســقــالوي مــن لــبــنــان، وأحــمــد 
الـــــهـــــاللـــــي مــــــن الــــســــعــــوديــــة، 
وسمية اليعقوبي من تونس، 
ومحمد البريكي من اإلمارات، 
ــــرورة حـــالوة مــن ســوريــة،  ومـ
والحارس الخراز من الكويت، 
وولــيــد الـــصـــراف مــن الــعــراق، 
وألقوا على مسامع الجمهور 
ــم  ــدهـ ــائـ ــن قـــصـ ــ مـــــخـــــتـــــارات مــ
المشبعة بألق اللغة، وجزالة 
الــــِعــــبــــارات، بــقــصــائــد تــصــف 
ــارة، والــغــيــاب تـــارة  ــ الـــوجـــد تـ
أخـــــــــرى، ومــــــا بـــيـــنـــهـــمـــا تــقــف 
القصيدة في مطلعها، لتروي 
ــعــــري  ــِشــ ــة الــــجــــمــــال الــ ــايــ ــكــ حــ

وإبداعاته. 
ــــون  ــاركــ ــ ــشــ ــ ــمــ ــ وتـــــــــبـــــــــارى الــ
فــــي تـــقـــديـــم نـــصـــوص حــافــلــة 
ــات الــلــغــة  ــيـ ــالـ ــمـ بـــالـــشـــعـــر وجـ
والـــصـــور الــبــديــعــة، فـــي إطـــار 
ــنــــوع بـــيـــئـــاتـــهـــم،  ــتــ ــنــــوع بــ ــتــ مــ
ورؤاهم ومدارسهم الشعرية، 
ورســـــــــمـــــــــوا لــــــوحــــــة شــــعــــريــــة 
مــكــتــنــزة بــالــدهــشــة واإلبــــداع، 
 
ً
 والفتا

ً
 كبيرا

ً
نالت استحسانا
من الحاضرين.

وكانت مؤسسة البابطين 
الــثــقــافــيــة أطـــلـــقـــت، وبـــرعـــايـــة 
ــــالد الـــشـــيـــخ  ــبـ ــ ســـمـــو أمــــيــــر الـ
نــــــــــواف األحـــــــمـــــــد، فـــعـــالـــيـــات 
دورتـــــــهـــــــا الــــثــــامــــنــــة عــــشــــرة، 
 للمبدعين من الشعراء 

ً
تكريما

والـــنـــقـــاد الـــفـــائـــزيـــن بــجــوائــز 
الــمــؤســســة فــي الــدورتــيــن 17 
و18، واحتفااًل بصدور معجم 
البابطين لشعراء العربية في 

ــــدول واإلمـــــــارات، مع  عــصــر الـ
احـــتـــفـــاء خــــاص بــالــشــاعــريــن 
ــن مليك  ابـــن ســنــاء الــُمــلــك وابـ
ــــوي، بــــمــــســــرح مــكــتــبــة  ــمـ ــ ــــحـ الـ
الــبــابــطــيــن الــمــركــزيــة للشعر 

العربي. 
 
ً
ــا ــفــــل اســـتـــثـــنـــائـــيـ بـــــــدا الــــحــ
بوقائعه وضيوفه، وافتتحه 
 لــســمــوه وزيــــر اإلعـــالم 

ً
مــمــثــال

والــــــثــــــقــــــافــــــة وزيــــــــــــر الــــــدولــــــة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
المطيري، وسط حضور دولي 
حاشد من األدباء والمثقفين 
والــســيــاســيــيــن ومـــن أصــحــاب 

الفكر العرب.
وفي كلمة للوزير المطيري، 
ــع الــــمــــعــــرفــــة  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ قــــــــــــال: »تـ
واإلبـــــــداع والـــفـــكـــر فـــي رحـــاب 
ــة الـــعـــريـــقـــة،  هـــــــذه الــــمــــؤســــســ
الــــتــــي أخــــــــذت عــــلــــى عــاتــقــهــا 

إثـــــراء حـــركـــة الــشــعــر الــعــربــي 
ــقـــده، وتــشــجــيــع الــتــواصــل  ونـ
ــراء والــمــهــتــمــيــن  ــعــ ــشــ ــيـــن الــ بـ
بــالــشــعــر الـــعـــربـــي، مـــن خــالل 
ــات  ــيــ ــالــ ــعــ ــه مـــــــن فــ ــمــ ــيــ ــقــ مـــــــا تــ
ــة  ــيــ شـــــعـــــريـــــة وأدبـــــــــيـــــــــة نــــوعــ
ــــن مـــلـــتـــقـــيـــات ومـــطـــبـــوعـــات  مـ
ونــــدوات وأمــســيــات وأبــحــاث 
توثق العالقات بين الروابط 
والـــجـــمـــعـــيـــات واالتــــــحــــــادات 
األدبـــــــيـــــــة والـــــشـــــعـــــريـــــة عـــلـــى 
ــربــــي،  ــعــ ــن الــ ــ ــــوطــ ــتــــوى الــ ــســ مــ
ومـــا تـــصـــدره مـــن مــطــبــوعــات 
ومـــعـــاجـــم الــبــابــطــيــن لــلــشــعــر 

العربي«.

دليل ساطع

ب رئيس مجلس  بدوره، رحَّ
أمــــنــــاء مـــؤســـســـة عــبــدالــعــزيــز 

الــبــابــطــيــن الــثــقــافــيــة، الشاعر 
د. عـــبـــدالـــعـــزيـــز الـــبـــابـــطـــيـــن، 
بالحضور الكريم، وبضيوف 
 فـــي كــلــمــتــه 

ً
ــويـــت، مـــعـــربـــا ــكـ الـ

عن تقديره وامتنانه الكامل 
وامــتــنــانــه لــتــكــرم ســمــو أمــيــر 
الــبــالد الشيخ نــواف األحــمــد، 
بـــــرعـــــايـــــة الــــــــــــــدورة الـــثـــامـــنـــة 
عــشــرة لــمــؤســســة عبدالعزيز 

البابطين الثقافية. 
واســـتـــدعـــى الــبــابــطــيــن فــي 
كلمته، رعــايــة أمـــراء الكويت 
ــنـــذ  ألعــــــــمــــــــال الـــــمـــــؤســـــســـــة مـ
 أن رعــايــة 

ً
ــدا ظـــهـــورهـــا، مــــؤكــ

سمو أمير البالد دليل ساطع 
عــلــى بــصــيــرة حــكــام الــكــويــت 
بــقــيــمــة الــثــقــافــة، بــاعــتــبــارهــا 

 لروح الجماعة.
ً
تجسيدا

من الجلسات

فضة المعيلي

المكرمون في الدورتين الـ 17 والـ 18
مــون فــي الــــدورة الــســابــعــة عــشــرة،  الــمــكــرَّ
أواًل: الــجــائــزة التكريمية، فــاز بها الشاعر 
: جائزة اإلبــداع في 

ً
مصطفى عكرمة، ثانيا

ــاز بــهــا مــنــاصــفــة د. أحــمــد  نــقــد الــشــعــر، وفــ
: جائزة 

ً
الزعبي ود. يوسف وغليسي، ثالثا

ــاز بــهــا مــنــاصــفــة  ــــوان شــعــري وفــ أفــضــل ديـ
الـــشـــاعـــر عــبــدالــعــزيــز الـــهـــمـــامـــي، والــشــاعــر 
: جــائــزة أفضل 

ً
عبدالله الــشــوربــجــي، رابــعــا

قصيدة، وفازت بها مناصفة الشاعرة كوثر 
 :

ً
الــزيــن والــشــاعــرة نــجــود الــقــاضــي، خامسا

ــوان شــعــر لــفــئــة الــشــبــاب،  جــائــزة أفــضــل ديــ
 :

ً
وفازت بها الشاعرة إباء الخطيب، سادسا

جــائــزة أفــضــل قصيدة لفئة الــشــبــاب، وفــاز 
بها الشاعر علي حسين إبراهيم. 

والفائزون بجوائز المؤسسة في الدورة 
الثامنة عشرة، أواًل: الجائزة التكريمية، فاز 
: جائزة 

ً
بها الشاعر عبدالعزيز خوجة، ثانيا

اإلبــداع في نقد الشعر، وفــاز بها مناصفة 
د. أحــمــد درويـــــش، ود. مــصــطــفــى رجــــوان، 
: جائزة أفضل ديــوان شعري، وفازت 

ً
ثالثا

: جائزة 
ً
بها الشاعرة روضــة الــحــاج، رابــعــا

أفــضــل قصيدة، وفــاز بها الشاعر عبدالله 
: أفــضــل ديــــوان شعر 

ً
أبــوشــمــيــس، خــامــســا

ــازت بــهــا آالء الــقــطــراوي،  لفئة الــشــبــاب، وفـ
: جائرة أفضل قصيدة لفئة الشباب، 

ً
سادسا

وتسلمها د. عبدالحميد الحسامي.

فرقة STEP AFRIKA تختتم 
عروضها في الكويت

وصــف القائم بــاألعــمــال في 
السفارة األميركية لدى البالد 
جيمس هولتسنايدر، أداء فرقة 
لـــعـــرض  ا فــــي   STEP AFRIKA
ــذي قــدمــتــه عــلــى مــســرح دار  الــ
اآلثار اإلسالمية في اليرموك، 
 
ً
أمس األول، بـ »الرائع«، مشيدا

بــاإلقــبــال الــكــبــيــر مــن جانب 
المواطنين والمقيمين على 

حضور عروض الفرقة.
وفـــــــــــــــــــــي تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات 
لــلــصــحــافــيــيــن عــلــى هــامــش 
 
ً
العرض، الذي حضره أيضا

ــن،  ــيــ ــيــ ــاســ ــومــ ــلــ ــدبــ ــــعـــــض الــ بـ
أوضــــــــح هـــولـــتـــســـنـــايـــدر أن 
ــا،  »عـــــــروض الـــفـــرقـــة فــــي البــ
واألفنيوز، ومدرسة دسمان، 
ودار اآلثار اإلسالمية، نالت 
استحسان الجمهور، الــذي 
تفاعل معها بشكل ملحوظ«.
 STEP وأشار إلى أن فرقة
تـــأســـســـت  لــــتــــي  ا  ،AFRIKA
عــــام ١٩٩٤، وهــــي مـــن أكــبــر 
فــــرق األمــيــركــيــيــن مـــن أصــل 

ــنـــوع  ــتـ ــكـــس الـ ــعـ ــــي، تـ ــقـ ــ ــريـ ــ إفـ
فــــي الـــثـــقـــافـــات بــالــمــجــتــمــع 

األميركي.
وأكـــــــــد حـــــــرص الــــســــفــــارة 
عــلــى دعـــم وتــعــزيــز الــتــبــادل 
الثقافي بين البلدين، كجسر 
مــن جــســور الــتــواصــل يــوفــر 

أرضية مشتركة للتفاهم.

وكـــــــانـــــــت مــــجــــمــــوعــــة مـــن 
 وفــــتــــاة أتــــــوا مــن 

ً
13 شــــابــــا

مختلف الواليات األميركية 
إلى الكويت، ألهبوا مشاعر 
الحضور في العرض األخير 
الذي قدموه على مسرح دار 

اآلثار.

أحمد بن حسين: »To The Moon« عرض 
مسرحي حالم في عيد الفطر

● عزة إبراهيم
كشف الــفــنــان الــشــاب أحمد 
بـــن حــســيــن عـــن مــشــاركــتــه في 
 ،»To The Moon« مــســرحــيــة
ــــرض مـــســـرحـــي حــالــم  ــــي عـ وهـ
ينطلق في عيد الفطر المقبل، 
ويحمل العديد من المفاجآت، 

بمشاركة باقة من الفنانين.
وقـــال بــن حــســيــن: »الــعــرض 
 To The( الــمــســرحــي الــجــديــد
Moon( تأليف وإخراج أحمد 
ــعــــوضــــي، وإشـــــــــراف مــحــمــد  الــ
الشطي، وإنتاج شركة بارتنرز 
بـــــرودكـــــشـــــن، بــــالــــتــــعــــاون مــع 
العديد من الفنانين والنجوم 
الذين أسعد بالمشاركة معهم 
فـــي هــــذا الـــعـــرض الــمــســرحــي، 
وهــم: بشار الشطي، وهنادي 
الـــكـــنـــدري، وهــيــا عــبــدالــســالم، 
وطـــارق الــحــربــي، والــســعــودي 
ــهــــد الـــعـــمـــيـــري،  هــــســــتــــور، وشــ

وغرور صفر، وغيرهم«.
ــة  ــيـ ــمـــســـرحـ وأوضـــــــــــح أن الـ
ــيــــة ذات  ــتــــعــــراضــ غـــنـــائـــيـــة اســ

طابع كوميدي، وتحمل إثارة 
 يــتــعــلــق بــالــفــضــاء. 

ً
وتــشــويــقــا

ــــعــــد الـــمـــســـرحـــيـــة مــنــاســبــة 
ُ
وت

 
ً
لــلــطــفــل والـــعـــائـــلـــة، خــصــوصــا
في موسم عيد الفطر المقبل، 
 
ً
الذي يشهد إقبااًل جماهيريا

ــبــــة  ــى الـــــــمـــــــســـــــرح بــــصــــحــ ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
أطفالهم.

ــــرض  ــ ــعـ ــ ــ وإلـــــــــــــــى جــــــــانــــــــب الـ
الــمــســرحــي، صـــرح بــن حسين 
 بتصوير 

ً
بأنه ينشغل حاليا

مــشــاهــده فــي مسلسل »قفص 
مـــــــخـــــــمـــــــلـــــــي«، حـــــــيـــــــث يــــــــــؤدي 
شــخــصــيــة مــــؤثــــرة بــــاألحــــداث 
ــلـــشـــاب »بــــــــــراك«، إلـــــى جــانــب  لـ
الـــفـــنـــانـــيـــن: هـــيـــا عـــبـــدالـــســـالم، 

ومــرام البلوشي، وفــؤاد علي، 
وبـــدر الــشــعــيــبــي، ومــيــثــم بــدر، 
ــــزي، وغــــيــــرهــــم.  ــنـ ــ ــعـ ــ ورهــــــــف الـ
لــــمــــســــلــــســــل تأليف مــــريــــم  وا
نــصــيــر، وإخـــــــراج عــلــي رضـــا، 
ــام  ــــالل أيــ ويـــنـــطـــلـــق عـــرضـــه خـ
ــهـــر رمــــضــــان عــبــر  بــــدخــــول شـ

شاشة قناة أبوظبي.
ُيـــذكـــر أن أحــمــد بـــن حسين 
مــن الــوجــوه الــشــابــة الــواعــدة، 
ــد شـــــــارك فــــي الــــعــــديــــد مــن  ــ وقــ
الـــمـــســـلـــســـالت والـــمـــســـرحـــيـــات 
 
ً
بـــالـــفـــتـــرة الـــمـــاضـــيـــة، مــحــقــقــا

صـــدى بــيــن الــجــمــهــور، مــنــهــا: 
»نـــــــــــوح الـــــعـــــيـــــن« مـــــــع مـــحـــمـــد 
الـــــــمـــــــنـــــــصـــــــور، و»الــــــنــــــاجــــــيــــــة 
ــيـــدة« مـــع هــــدى حــســيــن،  الـــوحـ
و»أنـــا عــنــدي نــص« مــع سعاد 
عـــبـــدالـــلـــه، ومـــــن آخـــــر أعـــمـــالـــه 
ــة« مــع  ــنــ مــســلــســل »مـــنـــطـــقـــة آمــ
ــيــــن الــــمــــنــــصــــور وزهــــــــرة  حــــســ
 The« الــخــرجــيــن، ومــســرحــيــة
ــه  ــلــ لــ ا ــد ــبــ عــ مـــــــع   »Wedding

الخضر ومحمد الشطي.

جانب من العرض الختامي بن حسين والشعيبي وهيا عبدالسالم 
وفؤاد علي في كواليس »قفص مخملي«

ً
 نوعيا

ً
الكاظمي: المسرح الكويتي يعيش تطورا

فــي إطــار نشاط منصة الفن 
ــاب( الــمــســرحــي،  ــ ــ الـــمـــعـــاصـــر )كـ
ــرة بــــعــــنــــوان  ــ ــاضــ ــ ــحــ ــ عــــــقــــــدت مــ
مــهــا  »الــمــســرح الــــذي نـــريـــد«، قــدَّ
ــام  ــرج عــــصــ ــخـــــ ــمـــــ ـــــ الــــــفــــــنــــــان وال
الكاظمي، من خالل عرض مرئي 

للحضور.
وتــضــمــنــت الــمــحــاضــرة عــدة 
محاور، منها حديث الكاظمي 
ــرح فـــي  ــ ــســ ــ ــمــ ــ ــة الــ ــ ــــالقــ ــطــ ــ عـــــــن انــ
الكويت من الناحية التاريخية، 
والجهود التي ُبذلت بالبدايات 
فــي أول نــص مسرحي بعنوان 
»مــــحــــاورة إصـــالحـــيـــة«، والــتــي 
كتبها األديب الشيخ عبدالعزيز 
الرشيد. كذلك تطرق إلى الدور 
المهم لمحمد النشمي، من خالل 
تـــأســـيـــس أول فـــرقـــة مــســرحــيــة 
فــي تــاريــخ الــكــويــت، وهــي فرقة 
ــام 1954،  الـــكـــشـــاف الـــوطـــنـــي عــ
 إلــى فرقة 

ً
والتي تحولت الحقا

المسرح الشعبي عام 1957. 
ــي أن حــمــد  ــمــ ــاظــ ــكــ وأكـــــــــد الــ
الـــرجـــيـــب وزكـــــي طــلــيــمــات كــان 
لهما أثر كبير في تطور النهضة 

المسرحية.
وتــحــدث بعدها عــن الوضع 
الحالي للمسرح، والفاعلين في 
مجال المسرح ودورهم، وذكر أن 
المهرجات المسرحية المحلية 
ساهمت بشكل كبير في صقل 
تجارب صناع المسرح، وأعطى 
أمثلة عــن الــمــهــرجــانــات، منها: 
مــهــرجــان الــكــويــت الــمــســرحــي، 
ومـــهـــرجـــان الـــكـــويـــت لــلــمــســرح 
ــان أيــــام  ــرجــ ــهــ األكـــــاديـــــمـــــي، ومــ

المسرح للشباب. 

ــرح خــــــالل آخـــر  ــســ ــمــ وعــــــن الــ
عشر سنوات، أوضح الكاظمي، 
 على 

ً
 نــوعــيــا

ً
أن »هـــنـــاك تـــطـــورا

مستوى اإلخــراج، والنصوص، 
والـــــتـــــمـــــثـــــيـــــل االســـــــتـــــــعـــــــراض، 
والموسيقى، والديكور، واألزياء، 
 إلى 

ً
والماكياج وغيرها«، الفتا

أنــه فــي كــل عنصر مــن عناصر 
ــنــــاك  ــــي هــ ــرحـ ــ ــسـ ــ ــمـ ــ الـــــــعـــــــرض الـ
الـــعـــشـــرات مـــن الــمــتــخــصــصــيــن 
الـــمـــحـــتـــرفـــيـــن الــــذيــــن ال يــتــســع 

المجال لحصرهم. 
وأعـــــــطـــــــى نـــــــمـــــــاذج لـــبـــعـــض 
المبدعين فــي مــجــال اإلخــــراج، 
ــم،  ــلـ ــسـ ــمـ مــــنــــهــــم: د. حـــســـيـــن الـ
وسليمان البسام، وعبدالعزيز 
ــار،  ــنــــصــ ــار الــ ــ ــــصــ ــم، ونــ ــلــ ــمــــســ الــ

ــداد، وبــــدر  ــ ــحــ ــ وعـــبـــدالـــعـــزيـــز الــ
الشعيبي، وعبدالله عبدالرسول 

وغيرهم.
وحــــــــــول الـــــتـــــحـــــديـــــات الـــتـــي 
تـــــــــواجـــــــــه ُصـــــــــنـــــــــاع الـــــمـــــســـــرح 
ــوم، قـــــال: »هـــنـــاك قــلــة وعــي  ــيــ الــ
ألهمية دور الــمــســرح، وتحدي 
الجودة العالية مقابل التكلفة 
اإلنتاجية المرتفعة، وصــاالت 
ــارح(، ولــجــنــة  ــ ــــسـ ــمـ ــ ــعــــرض )الـ الــ
ــة الــــــعــــــروض، وافـــتـــقـــاد  ــبــ ــراقــ مــ
صناع المسرح تحديد أهــداف 
اســتــراتــيــجــيــة عــلــى الــمــســتــوى 
الـــــنـــــوعـــــي، واقـــــتـــــصـــــار مـــوســـم 
ــد الـــفـــطـــر  ــيــ ــلــــى عــ الــــــعــــــروض عــ
بشكل أساسي، وعيد األضحى 
بشكل ثانوي، والعيد الوطني 

ــاع أجـــــور  ـــ ـــفــ ــ ــكـــل أقــــــــل، وارتــ بـــشـ
 
ً
ــيـــن، خـــصـــوصـــا ــانـ ــنـ ــفـ بـــعـــض الـ
نجوم التلفزيون والسوشيال 
مـــيـــديـــا، الـــذيـــن يــعــتــمــد عليهم 
نجاح األعمال من ناحية جذب 
ــــور، وتــــــحــــــدي شــبــكــة  ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ الـ
اإلنترنت كوسيلة ترفيه جاذبة«.

وعـــــن آخـــــر أعـــمـــالـــه الــفــنــيــة، 
 في عرض 

ً
ذكر أنه شارك أخيرا

مسرحي من إخراج عبير يحيى 
للمعاقين في مجمع سيمفوني، 
بـــــعـــــنـــــوان »الــــــحــــــد الـــــفـــــاصـــــل«، 
بمشاركة مجموعة من الفنانين. 
وتــنــاولــت الــمــســرحــيــة خــطــورة 
وسلبية التنمر على المعاقين.

الكاظمي أثناء المحاضرة عن المسرح

● فضة المعيلي
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سلة أخبار

أمر الكرملني أمس املسؤولني 
الضالعني في االستعدادات 

لالنتخابات الرئاسية املقررة 
العام املقبل بالكف عن 

استخدام هواتف آيفون، في 
ضوء مخاوف من أن وكاالت 

املخابرات الغربية يمكنها 
اختراق هذه األجهزة.

ونقلت صحيفة كومرسانت، 
عن مصادر أن النائب األول 

لرئيس اإلدارة الرئاسية 
سيرغي كيرينكو أمر 

املسؤولني بتغيير هواتفهم 
بحلول أول أبريل.

الكرملين يمنع استخدام
 هواتف اآليفون

صّوت مجلس النواب العراقي، 
أمس، على قانون االنتخابات 

الجديد وفق نظام »سانت ليغو«، 
الخاص بانتخابات مجلس 

النواب ومجالس املحافظات، 
رغم مقاطعة النواب املستقلني 

لجلسة التصويت، ومحاولة كسر 
النصاب لعقد الجلسة، مع رفض 

القانون من قبل »قوى تشرين« 
والقوى املدنية. جاء ذلك بعد 

وصول القوى السياسية الكبيرة 
إلى اتفاق بشأن القانون، في حني 

بينت مصادر أن »النواب املستقلني 
سيتوجهون للمحكمة العليا 

للطعن بجلسة التصويت، لوجود 
شكوك بنصابها، إضافة إلى 

وجود فقرات تخالف الدستور«.

البرلمان العراقي يقر 
»سانت ليغو« ويثير لغطًا

قاد الزعيم الكوري الشمالي 
كيم جونغ-أون مناورات 
عسكرية استمرت يومي 
السبت واألحد »تحاكي 
هجومًا نوويًا مضادًا«، 

بما في ذلك إطالق صاروخ 
بالستي »يحمل رأسا نوويا 

وهميا«. وأوردت وكالة األنباء 
الرسمية، أمس، أن كيم أبدى 

رضاه عن رابع استعراض 
قوة له بأسبوع، في خضم 
مناورات عسكرية مشتركة 

تجريها كوريا الجنوبية 
والواليات املتحدة.والسبت 

واألحد قسمت املناورات إلى 
تدريبات تحاكي التحول إلى 
وضعية هجوم نووي مضاد 
»إطالق صاروخ  ومناورات لـ

بالستي تكتيكي يحمل رأسا 
نوويا وهميا«، .

كيم جونغ يقود مناورات 
تحاكي هجومًا نوويًا

»الرفاه« لن يدعم إردوغان في »الرئاسية«
السوداني يبحث في أنقرة أزمة المياه وملف »الكردستاني«

نتنياهو يتراجع في »التعديالت القضائية« وال يقنع المعارضة

قال فاتح أربكان زعيم حزب »الرفاه الجديد« 
الــتــركــي، فــي إنــقــرة، إن حــزبــه لــن يــشــارك فــي أي 

تحالف، بحسب وكالة »بلومبرغ« لألنباء. 
وأضـــاف أنــه يعتزم الترشح للرئاسة فــي 14 
مــايــو، أمــام الرئيس رجــب طيب إردوغــــان، الــذي 
يـــواجـــه زعـــيـــم حــــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري كــمــال 
كليشدار أوغلو مرشحا موحدا للمعارضة ألول 

مرة منذ سنوات. 
إلى ذلك، يستقبل إردوغان اليوم رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني من أجل مناقشة 
ملفات السدود التركية على نهري دجلة والفرات، 
ــود حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي فــي شمال  ووجــ

العراق، كما أفاد مصدر حكومي عراقي أمس. 
وستكون هذه الزيارة األولى للسوداني لتركيا 
مه السلطة في أكتوبر 2022. وبحسب 

ّ
منذ تسل

ات رسمية، فقد كان مستوى نهر دجلة  إحصاء
فــي 2022 عــنــد 35 فــي الــمــئــة فــقــط مــن متوسط 
مــعــّدلــه خــالل المئة عــام الماضية. ويــزيــد األمــر 
 تراجع األمطار وصوال إلى انعدامها خالل 

ً
ا سوء

السنوات الثالث األخيرة وسوء استخدام المياه.

 في شمال العراق مليات 
ً
 تركيا مــرارا

ّ
وتشن

برية وغـــارات ضــّد حــزب العمال الكردستاني 
«. وتملك أنقرة كذلك 

ً
فه أنقرة »إرهابيا

ّ
الذي تصن

عــشــرات الــقــواعــد العسكرية فــي شــمــال الــعــراق 
يعتبرها العراق موجودة بطريقة غير شرعية.

في غضون ذلك، قال وزير الخارجية التركي، 
ــرى السبت  ــذي أجــ ــلـــو، الــ مـــولـــود جـــاويـــش أوغـ
الــمــاضــي زيـــارة للقاهرة هــي األولـــى على هذا 
المستوى منذ 10 ســنــوات، إن »تركيا ومصر 
ــيـــن مــتــنــافــســتــيــن عـــلـــى الــســاحــة  ــتـ لــيــســتــا دولـ
 أن »مصر ترى أن الوجود التركي 

ً
الليبية«، مؤكدا

في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين 
ال يشكل تهديدا لها«، ومشيرا إلى أن البلدين 
اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق 
بشأن ليبيا. وقلل جاويش أوغلو من معارضة 
مــصــر التــفــاقــيــة تــســمــع ألنـــقـــرة بــالــتــنــقــيــب عن 
 
ً
النفط والــغــاز أمــام الشواطئ الليبية، معتبرا
أن اعتراض القاهرة ليست على االتفاق بذاته 
بل لكونها تعتبر الحكومة الليبية التي وقعته 

غير شرعية.

وزير »محو حوارة«: ال يوجد شعب فلسطيني   

ــر الــمــالــيــة اإلســرائــيــلــي؛ الــوزيــر  أطــلــق وزيــ
في وزارة األمــن، بتسلئيل سموتريتش، عدة 
تصريحات مثيرة للجدل بشأن أصول الشعب 
الفلسطيني، وذلـــك بعد ســاعــات مــن انتهاء 
قمة خماسية استضافتها مدينة شرم الشيخ 
الــمــصــريــة، بــهــدف الــتــوصــل إلـــى تــفــاهــم بين 
اإلسرائيليين والسلطة الفلسطينية الحتواء 
 أن 

ً
التصعيد مع حلول شهر رمــضــان، زاعــمــا

»الشعب الفلسطيني هــو اخــتــراع ال يتجاوز 
عمره الـ 100 عام«. 

ــال الـــوزيـــر الــيــمــيــنــي الــمــتــطــرف، خــالل  ــ وقـ
وجــوده في العاصمة الفرنسية باريس، ليل 
ل الجيل اليهودي 

ّ
األحدـ  االثنين: »جدي الذي مث

الـــثـــالـــث عــشــر فـــي الـــقـــدس هـــو الفلسطيني 
الحقيقي. جدتي ولدت في متوال قبل أكثر من 
مئة عام لعائلة طالئعيين، إنها فلسطينية«. 
ونقل موقع »واي نت« العبري عن سموتريتش 
قوله: »هناك عرب موجودون في الشرق األوسط 
ووصــلــوا إلــى أرض إســرائــيــل فــي نفس وقت 
الهجرة اليهودية واأليام األولى للصهيونية. 
بعد 2000 عام من المنفى، عاد شعب إسرائيل 
إلـــى ديـــــاره، وهــنــاك عـــرب حــولــهــم ال يحبون 

 ماذا يفعلون؟ لقد اخترعوا 
ً
ذلك«. وأضاف: »إذا

 ويطالبون بحقوق وهمية في 
ً
 وهميا

ً
شعبا

أرض إسرائيل لمجّرد محاربة الصهيونية«. 
وتابع سموتريتش، الذي سبق أن واجه موجة 
غضب دولية واسعة بعد دعوته لـ »محو« بلدة 
حــوارة العربية، عقب هجوم تسبب في مقتل 
مستوطنين: »هـــذه هــي الحقيقة التاريخية 
والــتــوراتــيــة الــتــي ستنتصر. على الــعــرب في 
أرض إسرائيل أن يسمعوها كما هنا في قصر 
اإلليزيه وفي البيت األبيض بواشنطن. هذه 
الحقيقة يجب أن يسمعها اليهود فــي دولــة 

 .»
ً
إسرائيل المرتبكون قليال

في المقابل، عّبر رئيس الوزراء الفلسطيني 
محمد اشتية عن غضبه، وقال إن التصريحات 
»دليل قاطع على الفكر الصهيوني العنصري 
الـــمـــتـــطـــرف الـــــــذي يــحــكــم أطــــــــراف الــحــكــومــة 

اإلسرائيلية«.
ــاف أن »الــتــصــريــحــات التحريضية  ــ وأضــ
منسجمة مــع المقوالت الصهيونية األولـــى: 
أرض بال شعب لشعب بال أرض، وأن األراضي 
ــا أرض  ــهـ الــفــلــســطــيــنــيــة مــتــنــازع عــلــيــهــا، وأنـ

الميعاد«.

ــــت وزارة الــخــارجــيــة  ــــك، دانـ فـــي مــــــوازاة ذلـ
الفلسطينية تصريحات سموتريتش، مؤكدة 
أنها »تخلق مناخات لنمو التطرف واإلرهاب 

اليهودي ضد الشعب الفلسطيني«.
وتــابــعــت: »هـــذه الــدعــوات تعّبر عــن عقلية 
معادية للسالم وللحلول السياسية للصراع 
على أســاس مبدأ حل الدولتين، وتقوم على 
تعميق وتوسيع االستيطان على طريق الضم 
التدريجي الزاحف للضفة الغربية المحتلة«. 
ودانت وزارة الخارجية األردنية استخدام وزير 
المالية اإلسرائيلي »خريطة إلسرائيل تضم 
حدود المملكة األردنية واألراضي الفلسطينية 
المحتلة«، واصفا ذلك بأنه »تصّرف تحريضي 
أرعن وخرق لألعراف الدولية ومعاهدة السالم« 
.جاء ذلك في وقت اتفق الجانبان الفلسطيني 
واإلسرائيلي، خالل اجتماع شرم الشيخ الذي 
رعــتــه الـــواليـــات الــمــتــحــدة، أمـــس األول، على 
»استحداث آلية للتصدي للعنف والتحريض 
والتصريحات والتحركات التي قد تتسبب في 

اشتعال الموقف بين الطرفين«.
إلــى ذلــك، أعلن رئيس الـــوزراء اإلسرائيلي 
 لخطوات 

ً
بنيامين نتنياهو، أمـــس، تخفيفا

إقرار خطة »التعديالت القضائية« التي تتبناها 
حكومته اليمينية المتشددة، غداة محادثات 
هاتفية أجراها مع الرئيس األميركي جو بايدن 
الـــذي طالب بـــ »حــل وســـط« بشأن التعديالت 
القانونية التي تسببت في خــروج تظاهرات 
، وأثارت 

ً
معارضة حاشدة على مدار 11 أسبوعا

مخاوف من حالة عصيان بالقوات المسلحة.
وفي خطوة تعد تنازال بعد تمّسكه بمشروع 
القانون ورفضه مقترحات تقدم بها الرئيس 
 نتنياهو المعارضة 

ّ
إسحاق هرتسوغ، حــث

على إعادة التفكير في الخطة التي تصفها بـ 
»االنقالب«.

وأعــلــن االئـــتـــالف الــديــنــي الــقــومــي الحاكم 
بزعامة نتنياهو إرجــاء معظم جوانب خطة 
»إضـــعـــاف الــســلــطــة الــقــضــائــيــة« لحين عـــودة 
الكنيست لالجتماع في 30 أبريل المقبل، بعد 
أن كان بإمكانه تمريرها بنهاية مارس الجاري، 
رغم مقاطعة المعارضة للتصويت عليها في 

البرلمان. 
فــي المقابل، أعلن زعيم المعارضة يائير 
البيد أنه سيتقدم بطعن للمحكمة العليا ضد 

مشروع »تغيير النظام القضائي«.

عناصر من حركة الجهاد خالل مراسم أقيمت أمس في دمشق لتشييع جثمان الخبير بمجال 
الصواريخ والمسّيرات، علي األسود، الذي اغتالته إسرائيل في ريف دمشق أمس األول )أ ف ب(

اليمن: صفقة أسرى بين الحوثيين والحكومة
بــيــنــمــا تــفــيــد الــمــعــلــومــات بــــأن ملف 
حرب اليمن سيشهد خالل شهر رمضان 
حلحلة بعد االتفاق السعودي - اإليراني، 
قال طرفا الصراع في اليمن أمس إنهما 
توصال إلى اتفاق على تبادل أسرى بعد 
مـــحـــادثـــات فـــي ســويــســرا بــرعــايــة األمـــم 
الــمــتــحــدة والــلــجــنــة الـــدولـــيـــة للصليب 

األحمر.
وكشف رئيس وفد حكومة اليمن في 
المفاوضات إنه سيجري تبادل نحو 880 
أســيــرا. وقالت جماعة الحوثي اليمنية 
المتحالفة مع إيران إنها ستطلق سراح 
181 أســــيــــرا، مــــن بــيــنــهــم 15 ســعــوديــا 
وثالثة سودانيين، مقابل 706 أسرى من 
الحوثيين، وذلـــك بحسب بيانين على 
»تــويــتــر« لــعــبــدالــقــادر الــمــرتــضــى رئيس 
لجنة شؤون األسرى بجماعة الحوثي، 
ومــحــمــد عــبــدالــســالم كبير المفاوضين 

في الجماعة.
وقال المرتضى في التغريدة إنه جرى 
»االتفاق على تنفيذ صفقة تبادل واسعة 
تشمل 706 من أسرانا في مقابل 181 من 
أســـرى الــطــرف اآلخـــر بينهم سعوديون 

وسودانيون. وسيتم تنفيذ الصفقة بعد 
ثالثة أسابيع... تبادل األسرى سيتم في 
غضون ثالثة أسابيع، وإن جولة أخرى 
عقد بعد انقضاء شهر 

ُ
من المحادثات ست

رمـــضـــان«. ورحــبــت الــحــكــومــة المعترف 
بــهــا دولــيــا، وتــتــخــذ مــن عـــدن مــقــرا لها، 

باالتفاق.
وقـــالـــت وزارة الــخــارجــيــة، فـــي بــيــان، 
إن الــفــريــق الــحــكــومــي »تــعــامــل بــجــديــة 
ــلــــة مـــــع هـــــــذا الـــمـــلـــف  ــامــ ومــــســــؤولــــيــــة كــ
اإلنساني المهم إلطالق أكبر عدد ممكن 
مـــن األســـــرى والــمــحــتــجــزيــن، بـــهـــدف لم 
شــمــل مــئــات األســـر بــذويــهــم الــذيــن طــال 
انتظارهم«. ولم تؤكد األمم المتحدة وال 
اللجنة الدولية للصليب األحمر أنه تم 

التوصل إلى اتفاق.
ومن المأمول أن يسهم التوصل التفاق 
ــع نــطــاقــا إلنــهــاء  فــي تيسير مــســاع أوسـ
الــصــراع، والــتــي تــعــززت بعد استئناف 
ــران والــســعــوديــة هــذا  ــ الــعــالقــات بــيــن إيـ

الشهر.
وقــال هانز غــرونــدبــرغ مبعوث األمــم 
الــمــتــحــدة الــخــاص إلـــى الــيــمــن لمجلس 

األمن الدولي األسبوع الماضي، إن ثمة 
مساعي دبلوماسية مكثفة على مختلف 

المستويات إلنهاء القتال.
وجرت مناقشات حول تبادل قرابة 15 
ألــف أسير لهم عالقة بالصراع بوصفه 
إحــدى الخطوات الرئيسية لبناء الثقة 
بموجب اتفاق ستوكهولم الذي توسطت 
فيه األمم المتحدة في ديسمبر 2018. لكن 
التقدم بطيء؛ إذ نسقت اللجنة الدولية 
للصليب األحــمــر بضع صفقات تبادل، 
مـــن بــيــنــهــا عــمــلــيــات فـــي 2020 و2022، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى اتـــفـــاقـــات أصـــغـــر بشكل 

مباشر بين الطرفين المتحاربين.
وُيــنــظــر إلـــى الـــصـــراع فــي الــيــمــن على 
نــطــاق واســــع عــلــى أنــــه حــــرب بــالــوكــالــة 
بين السعودية وإيـــران. وتدخل ائتالف 
بــقــيــادة الــســعــوديــة فــي اليمن فــي 2015 
بعدما أطاح الحوثيون، بدعم من إيران، 
بالحكومة من العاصمة اليمنية صنعاء 
في 2014. وصمدت إلى حد كبير هدنة 
توسطت فيها األمم المتحدة في أبريل، 
رغــم انتهاء مــدة العمل بها فــي أكتوبر 
من دون أن يتفق الطرفان على التمديد.

شي وبوتين مصممان على تحقيق أهدافهما المشتركة
ً
الرئيس الصيني يتوقع فوز نظيره الروسي في »رئاسية« 2024 وموسكو تحترم خطة الـ 12 بندا

بعد نجاحه في تحقيق اختراق 
دبلوماسي كبير في الشرق 
األوسط، عبر رعاية اتفاق 

مصالحة بين السعودية 
وإيران، أجرى الرئيس الصيني 

شي جينبينغ زيارة إلى موسكو، 
حيث تعهد مع نظيره الروسي 

فالديمير بوتين بتحقيق 
أهدافهما المشتركة على 

الساحة الدولية، فيما يترقب 
العالم مدى قدرة بكين على 

خرق جدار أزمة الحرب 
األوكرانية السميك، بخطتها 

.
ً
للسالم المكونة من 12 بندا

في مستهل زيارته األولى إلى 
مــوســكــو مــنــذ 4 ســـنـــوات، أعــطــى 
الرئيس الصيني شي جينبينغ، 
أمس، دفعة قوية لنظيره الروسي 
فــالديــمــيــر بــوتــيــن؛ الــــذي يــواجــه 
عزلة دبلوماسية غربية، عززتها 
المحكمة الجنائية الــدولــيــة في 
ــــاي بـــإصـــدار مـــذكـــرة تــوقــيــف  الهـ
بحقه بتهمة ارتكاب جرائم حرب، 
ــداف  ــ ــ ــّهـــد بــتــحــقــيــق األهـ كـــمـــا تـــعـ
الــمــشــركــة لــلــبــلــديــن عــلــى صعيد 

تغيير النظام الدولي.
وخــــــــالل لـــقـــائـــهـــمـــا األول فــي 
»الـــكـــرمـــلـــيـــن«، تـــبـــادل الــرئــيــســان 
الثناء على قيادتهما، وقــال شي 
 
ً
لــبــوتــيــن: »روســـيـــا حققت تــقــّدمــا

 بــفــضــلــك، وأثــــــق بـــأن 
ً
وازدهــــــــــــارا

شعبها يدعمك بقوة، وسينتخبك 
: »نحن 

ً
 في 2024«، مضيفا

ً
مجددا

شــركــاء فــي تــعــاون استراتيجي 
ــــع يـــفـــرض  ــــل، وهـــــــذا الـــــوضـ ــامـ ــ شـ

وجود عالقات وثيقة«.
وأكــد شي أن الصين وروسيا 
جــيــران وشــركــاء استراتيجيون 
لديهما أهـــداف مشتركة عديدة، 
ــر  ــويـ ــطـ ويـــــجـــــب الــــعــــمــــل عــــلــــى تـ
عــــالقــــاتــــهــــمــــا وتــــحــــقــــيــــق جــمــيــع 
األهــــــــــداف الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــعـــدالـــة 

والمساواة في العالم.
وهــــنــــأ بــــوتــــيــــن شـــــي بــــإعــــادة 
ــة ثـــالـــثـــة، ورحـــب  انــتــخــابــه لـــواليـ
 لتنمية 

ً
 كبيرا

ً
بإيالئه »اهتماما

ــلــع 
ّ
الــــعــــالقــــات«، وأبـــلـــغـــه بـــأنـــه اط

بــعــنــايــة عــلــى الــخــطــة الــصــيــنــيــة 
لتسوية األوضاع في أوكرانيا.

ــاد بــوتــيــن بــمــوقــف بكين  وأشــ
الـــمـــتـــوازن فـــي قــضــيــة أوكـــرانـــيـــا، 
وغــيــرهــا مـــن الــقــضــايــا الــدولــيــة، 
وشـــدد عــلــى أن روســيــا منفتحة 
ــتــــرم  عــــلــــى الـــــمـــــفـــــاوضـــــات وتــــحــ
ــادرة الـــصـــيـــنـــيـــة لـــلـــســـالم  ــبــــ ــمــــ الــــ

المكونة من 12 بندا.
ولــفــت بــوتــيــن إلـــى أن روســيــا 
والــصــيــن حققتا خــطــوات مهمة 
في تطوير العالقات على مدى 10 
سنوات، مشيرا إلى ارتفاع حجم 
التجارة بأكثر من الضعف، ليصل 
إلى 185 مليار دوالر. وأضاف أن 
 
ً
 اقتصاديا

ً
الصين تمتلك نظاما

ة عــالــيــة،  ــاء ــفــ ــام حـــكـــم ذا كــ ــظــ ونــ
بخالف الكثير من الدول، وحققت 
 في السنوات األخيرة، 

ً
 كبيرا

ً
تقدما

وأصبحت موضع اهتمام حقيقي 
في جميع أنحاء العالم.

 
ً
وفي بداية زيارته األولى أيضا
منذ بــدء حــرب أوكــرانــيــا قبل 13 
ــّبـــر الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي  ، عـ

ً
ــرا ــهــ شــ

ــم جــديــد«  عـــن ثــقــتــه بــإعــطــاء »زخــ
ــدا  ــعـــالقـــات مــــع بــــوتــــيــــن، مـــؤكـ ــلـ لـ
ــعـــداده لـــلـــوقـــوف بـــحـــزم إلــى  ــتـ اسـ

جانبه لحماية القانون الدولي. 
ــائــــرة،  ــن الــــطــ ــ ــه مـ ــ ــزولـ ــ ــد نـ ــعــ وبــ
واستقباله بكل مراسم الشرف في 
مطار فنوكوفو الدولي بموسكو، 
قال الرئيس الصيني: »أنا مقتنع 
بأن هذه الزيارة ستكون مثمرة، 
 لتطور 

ً
 جــديــدا

ً
وستعطي زخــمــا

سليم ومستقر للعالقات«، واصفا 
بكين ومــوســكــو بأنهما »جـــاران 

جيدان« و»شريكان موثوقان«.
ووفق »الكرملين«، بدأ الرئيس 
الصيني زيارة الدولة الخارجية 
األولى منذ إعادة انتخابه للمرة 
الــثــالــثــة، بــلــقــاء غــيــر رســـمـــي مع 
بوتين أمــس، قبل مفاوضاتهما 
الــرســمــيــة الــمــقــررة الــيــوم، والــتــي 
 إلــى الخطة 

ً
ستتطرق خصوصا

السالم الصينية لتسوية النزاع 
في أوكرانيا.

ــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــقـ ــــي مـ وفـ
روســيــســكــايــا غــازيــتــا الــروســيــة، 
وصف الرئيس الصيني الزيارة 
بــأنــهــا »رحـــلـــة صـــداقـــة وتـــعـــاون 
 إلــى العمل مع 

ً
وســـالم«، متطلعا

ــمـــاد رؤيــــــة جـــديـــدة  ــتـ بـــوتـــيـــن العـ
لــــعــــالقــــات ثـــنـــائـــيـــة تــســتــنــد إلـــى 
ــــاز وعـــــدم  ــيـ ــ ــــحـ ــدم االنـ ــ ــ مـــــبـــــادئ عـ
ــدم الــتــوجــيــه ضد  الــمــواجــهــة وعــ

أطراف ثالثة.
وأكد شي أن »عالقات موسكو 
 لنوع جديد 

ً
وبكين تشّكل معيارا

ــقـــوم ويـــعـــمـــل عــلــى  بـــيـــن الـــــــدول يـ
تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، 
ــة والـــتـــعـــاون  ــ ــديـ ــ ــة األبـ ــداقــ والــــصــ
 على أن 

ً
المتبادل المنفعة«، مشددا

»زيــارة روسيا تهدف إلى تعزيز 
الصداقة والسالم«.

وأوضــــــــح الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 

روسيا تفتح 
 
ً
 جنائيا

ً
تحقيقا

بحق مّدعي محكمة 
الهاي وقضاتها

 
ً
ــا ــفـ ــرار مـــوقـ ــمــ ــتــ ــاســ أنـــــــه اتــــخــــذ بــ

 وغـــيـــر مــتــحــيــز مــن 
ً
ــا ــيـ مـــوضـــوعـ

األزمة األوكرانية، ويبذل قصارى 
جهده من أجل مفاوضات السالم 
وتحقيق المصالحة. وشدد على 
أنه سيتم إيجاد طريقة عقالنية 
ــــراع وطـــريـــق  ــن الـــــصـ ــلـــخـــروج مــ لـ
ــالــــم إذا اســتــمــر  ــعــ ــــي الــ ــن فـ لــــألمــ
الجميع في الحوار والمشاورات 
ــمــــســــاواة وبــطــريــقــة  ــدم الــ ــ عـــلـــى قـ

حكيمة.
ــال نـــشـــرتـــه صــحــيــفــة  ــقـ ــــي مـ وفـ
الــشــعــب الــصــيــنــيــة، أثــنــى بوتين 
على »عزم الصين على لعب دور 
 
ً
اء في تسوية« النزاع، معتبرا

ّ
بن

أن »العالقات الروسية - الصينية 
بلغت ذروتها التاريخية، وتفوقت 
ــفــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــالــ ــتــــحــ ــلــــى الــ عــ
ــلــــحــــرب الــــــبــــــاردة،  الـــعـــســـكـــريـــة لــ
ولــيــس لديها قــيــود أو مواضيع 

محظورة«.

واتـــــــهـــــــم بـــــوتـــــيـــــن واشــــنــــطــــن 
بــمــواصــلــة مساعيها الــمــزدوجــة 
الحـــــــــتـــــــــواء روســــــــيــــــــا والــــصــــيــــن 
وزيــادة حّدة العقوبات األحادية 
المرفوضة على كل َمن ال يخضع 
 مـــن أن حلف 

ً
را

ّ
ــا، مــــحــــذ ــرهــ ألوامــ

الــنــاتــو يــحــاول توسعة أنشطته 
 من خالل التسلل لمنطقة 

ً
عالميا

آسيا والمحيط الهادئ.
ــهـــد  ــمـــشـ وقـــــــــــــال: »نـــــــــــرى أن الـ
الــجــيــوســيــاســي الـــخـــارجـــي يــمــّر 
بتغيرات جذرية، الغرب الجماعي 
يتشبث بشكل يائس بمعتقدات 
قديمة وهيمنته الــمــراوغــة، مما 
يــــعــــّرض مــصــيــر دول وشـــعـــوب 
 إلى أنه 

ً
بأكملها للخطر«، مشيرا

 »
ً
 مباشرا

ً
تم إعالن روسيا »تهديدا

.»
ً
 استراتيجيا

ً
والصين »منافسا

ومـــــــع تــــأكــــيــــد صـــحـــيـــفـــة وول 
ــال أن شـــــي قــد  ــ ــورنــ ــ ســــتــــريــــت جــ
ُيــــــجــــــري كـــــذلـــــك مـــــحـــــادثـــــات مــع 

ــرانـــي فولوديمير  الــرئــيــس األوكـ
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي بــــعــــد عـــــودتـــــه إلــــى 
الصين، كررت أوكرانيا مطالبتها 
 
ً
روسيا بسحب قواتها، معتبرة

أن نجاح الخطة الصينية يعتمد 
على »استسالم وانسحاب قوات 
االحــتــالل الــروســيــة مــن األراضـــي 

األوكرانية«.
وقـــــــال الـــنـــاطـــق بــــاســــم وزارة 
الخارجية، أوليغ نيكولينكو، إن 
»نتوقع أن تستخدم بكين نفوذها 
على موسكو لكي توقف الحرب 

العدوانية«.
وفــي الشق االقتصادي المهم 
 بالزيارة، أوضح »الكرملين« 

ً
أيضا

عان بصورة 
ّ
أن الرئيسين سيوق

 حــول 
ً
 مــشــتــركــا

ً
خـــاصـــة »إعــــالنــــا

ترسيخ عالقات الشراكة الشاملة 
والــــعــــالقــــة االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
الـــدخـــول فـــي عــصــر جـــديـــد«، كما 
عان وثيقة تتعلق بالتعاون 

ّ
سيوق

االقتصادي الثنائي حتى 2030.
وفي وقت سابق، أعلن بوتين 

أمام 200 برلماني 
ــانــــي  ــمــ ــرلــ ــبــ ــر الــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ ــمـ ــ فـــــــي الـ
الدولي الثاني »روسيا إفريقيا«، 
استعداده لنقل الحبوب واألسمدة 
للدول اإلفريقية مجانا إذا ما قرر 
عــدم تمديد صفقة الحبوب بعد 

.
ً
انتهائها خالل 60 يوما

من جهة أخرى، فتحت روسيا، 
 بــحــق 

ً
ــا  جـــنـــائـــيـ

ً
أمـــــــس، تــحــقــيــقــا

مدعي وقضاة المحكمة الجنائية 
الــدولــيــة بتهمة »إصــــدار قـــرارات 
غير قانونية ضد شخص معروف 
ــــريء، واتـــهـــامـــه بــارتــكــاب  بـــأنـــه بــ
ــيــــرة والـــتـــحـــضـــيـــر  ــمــــة خــــطــ جــــريــ
لهجوم على ممثل دولة أجنبية«، 
مبينة أن بوتين بصفته رئيس 
دولة »يستفيد من حصانة مطلقة 
من االختصاص القضائي لدول 

أجنبية«.

شي وبوتين في موسكو أمس )أ ف ب(
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الجولة المقبلة، كما أن الخسارة 
بفارق هدف، في حال التسجيل، 
يــصــب فـــي مــصــلــحــة »األبـــيـــض«، 
 بقاعدة الــهــدف المضاعف 

ً
عمال

على ملعب المنافس حال التعادل 
في األهداف.

ويــتــأهــل الــفــائــز فـــي مــبــاراتــي 
الذهاب واإليــاب بمباراة الكويت 
والــــســــاورة لــمــواجــهــة الــفــائــز من 
ــانـــي وشـــبـــاب  ــتـ ــمـــوريـ ــــو الـ ــبـ ــ واذيـ
األردن، عــلــى أن ينضم المتأهل 
ــتــــي  ــلـــمـــجـــمـــوعـــة الـــــرابـــــعـــــة، والــ لـ
تضم شباب بــلــوزداد الجزائري، 

والرجاء الرياضي المغربي.
وكــشــفــت مـــبـــاراة الـــذهـــاب بين 
ـــن األمــــــور  ــيـــر مــ ــثـ ــكـ ــن الـ ــيـ ــقـ ــريـ ــفـ الـ
للجهازين الفنيين في الجانبين، 
وهو ما قد يزيد من قوة المنافسة 
 أن 

ً
ــا ــة، خــــصــــوصــ ــهــ ــمــــواجــ ــــي الــ فـ

المستضيف يتطلع إلى تعويض 
ــارق الــــهــــدف والـــلـــعـــب بــطــريــقــة  ــ فــ
هــجــومــيــة، عــلــى عــكــس الــمــبــاراة 
األولى، التي خاضها في الكويت 

بتحفظ كبير.

تعديالت طفيفة

ومن خالل تدريبات »األبيض« 
نــهــا  األخــــيــــرة، والــــرؤيــــة الــتــي كــوَّ
ــريــــق  ــفــ ــــي عـــــــن الــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـــــجـــــهـــــاز الـ
الــمــنــافــس، ثمة تغييرات طفيفة 
ــلــــى خــــطــــة الـــــمـــــبـــــاراة األولــــــــى،  عــ
والعناصر الــتــي سيعّول عليها 

مدرب الفريق علي عاشور.
ــر عـــــــــودة فــهــد  ــتـــظـ ــنـ ــمـ ومـــــــن الـ
حمود للخط الخلفي، إلى جانب 
بــالل العيفة، على أن يشغل فهد 
الــهــاجــري مــركــز الــمــدافــع األيــمــن، 
ــــودة مــشــاري  وكـــذلـــك إمــكــانــيــة عـ
غــنــام إلـــى مــركــزه كــمــدافــع أيــســر، 
حيث يهدف عاشور إلى تحصين 
دفــاعــات الفريق بعناصر تجيد 
ــــدور، ولـــن تتغير عناصر  هـــذا الـ

الــــوســــط عــــن الــــمــــبــــاراة األولـــــــى، 
بوجود مهدي بالرحمة، وأحمد 
ــــون،  ــرهـ ــ ــد مـ ــمــ ــحــ الــــظــــفــــيــــري، ومــ
وياسين عامري، وعموري، على 
أن يتواجد يوسف ناصر كرأس 

حربة صريح، مع إمكانية دخول 
ياسين الخنيسي، في وقت أكبر 

من مباراة الذهاب.
عــلــى الـــجـــانـــب اآلخــــــر، يــعــّول 
فريق الساورة، ومدربه مصطفى 

جاليت، على عــدد من الالعبين 
المميزين، أمثال: أسامة بطرش، 
وأيـــمـــن لــحــمــري، وعــبــدالــجــلــيــل 
ــقــــي، وغـــيـــرهـــم مــــن الــالعــبــيــن  تــ

المميزين.

يتطلع فريق الكويت لكرة 
القدم إلى تجاوز الدور األول 
في التصفيات المؤهلة لدور 

المجموعات بكأس الملك 
سلمان لألندية األبطال، عندما 

 على شبيبة 
ً
يحل اليوم ضيفا

الساورة الجزائري في وهران.

أحمد حامد
ــكـــويـــت لــكــرة  يــســعــى فـــريـــق الـ
الـــقـــدم إلــــى تـــجـــاوز الــــــدور األول 
مـــن الــتــصــفــيــات الــمــؤهــلــة لـــدور 
ــأس الـــمـــلـــك  ــ ــكــ ــ ــات بــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
سلمان لألندية األبطال )البطولة 
 في 

ً
العربية(، عندما يحل ضيفا

الثامنة من مساء اليوم بتوقيت 
الـــكـــويـــت عــلــى شــبــيــبــة الـــســـاورة 
ــزائــــري عـــلـــى مــلــعــب مــيــلــود  ــجــ الــ
هدفي، في مبارة اإلياب، وبعد أن 
نجح في حسم مواجهة الذهاب 

بهدف دون رد.
 عــلــى نــتــيــجــة مـــبـــاراة 

ً
وعـــطـــفـــا

الذهاب، فإن الفوز أو التعادل بأي 
نتيجة يصعدان بـ »األبيض« إلى 

العبو األبيض خالل تدريبات أمس

»الفلبين« يدشن تدريباته اليوم لمالقاة األزرق
• حازم ماهر

ــنــــي  ــفــ يـــــتـــــرقـــــب الــــــجــــــهــــــاز الــ
لمنتخبنا الوطني لكرة القدم 
ــيــــادة الـــــمـــــدرب الـــبـــرتـــغـــالـــي  ــقــ بــ
روي بــيــنــتــو، ومــســاعــده أحمد 
عبدالكريم، مباراة نادي الكويت 
مــع شبيبة الــســاورة الــيــوم في 
إياب الــدور األول لبطولة كأس 
الملك سلمان لألندية األبطال، 
لــلــوقــوف عــلــى مــشــاركــة أي من 
خــمــاســي األبـــيـــض الــدولــيــيــن، 
أحــــــمــــــد الـــــظـــــفـــــيـــــري وضــــــــــاري 
الــعــتــيــبــي وفــيــصــل زايــــد وفــهــد 
ــكــــي  ــري وأحــــــمــــــد الــــزنــ ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ ــ ال
حيث تتجه النية لــعــدم دخــول 
الــالعــبــيــن الـــذيـــن ســيــشــاركــون 
الـــيـــوم فـــي الــتــشــكــيــل األســاســي 
لــألزرق لمباراة الفلبين المقرر 
لها الجمعة المقبل، ضمن فترة 

التوقف الدولي. 
 
ً
ــرار تــفــاديــا ــقــ ويـــأتـــي هــــذا الــ

ــاق  ــاإلرهــ ــة الـــالعـــبـــيـــن بــ ــابــ إلصــ
واإلجــــــهــــــاد، ال ســـيـــمـــا أن وفـــد 

ــيــــض ســـيـــعـــود إلـــــى الـــبـــالد  األبــ
صباح غد األربعاء، فيما ينضم 
الالعبون لألزرق مساء لخوض 

أول تدريب لهم. 
إلــى ذلـــك، يــواصــل المنتخب 
تــدريــبــاتــه الــيــوم الــثــالثــاء على 
فترتين الساعة 11:00 بصالة 
الحديد في مقر إقامته، والساعة 
11:00 صباحا على استاد جابر 

األحمد الدولي.

الفلبين بدأ الوصول 
مــــــــن نـــــاحـــــيـــــة أخـــــــــــــــرى، بـــــدأ 
وفــــد الــمــنــتــخــب الــفــلــبــيــنــي في 
الـــــــوصـــــــول إلــــــــى الــــــبــــــالد أمــــس 
االثنين، وسيكتمل عقده اليوم، 
على أن يدشن تدريباته مساء 
عــلــى اســـتـــاد الــكــويــت، ويــجــري 
تدريباته غدا على الملعب ذاته، 
فيما يتدرب على استاد جابر 

مساء الخميس.
األولمبي يختتم تدريباته 

مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، يــخــتــتــم 

المنتخب األولــمــبــي تدريباته 
ــــالعـــــب جـــامـــعـــة  ــلــــى مـ الـــــيـــــوم عــ
قطر، وذلك استعدادا لمواجهة 
قــيــرغــيــزســتــان الــمــقــرر لــهــا غــدا 
الثالثاء، في الجولة األولى من 
مباريات بطولة الدوحة الودية 
الدولية للمنتخبات األولمبية. 

ــان الــمــنــتــخــب االولـــمـــبـــي  ــ وكــ
اســتــهــل تــدريــبــاتــه مــســاء أمــس 
األول على الملعب ذاته، بقيادة 
ــمــــدرب الــبــرتــغــالــي إيــمــيــلــيــو  الــ

بيكسلي. 
ويشهد تدريب اليوم، وضع 
اللمسات األخيرة على التشكيل 

ــيــــخــــوض بـــــه األزرق  الـــــــــذي ســ
اللقاء، مع الوضع في االعتبار 
أن بيكسلي سيحسم التشكيل 
ــا أن هـــنـــاك  الــــــيــــــوم، خــــصــــوصــ
بعض المراكز التي لم يحسمها 

المدرب.

الكويت يواجه النصر السعودي
في دوري أندية »غرب آسيا« لكرة السلة

• جابر الشريفي
ختتم اليوم منافسات دور المجموعات في دوري أندية غرب 

ُ
ت

 على النصر السعودي عند 
ً
آسيا لكرة السلة، إذ يحل الكويت ضيفا

الثامنة مساء، فيما يواجه المنامة البحريني السد القطري، ضمن 
منافسات المجموعة الثانية للبطولة عن منطقة الخليج.

وكان وفد »األبيض« غادر صباح أمس إلى الرياض، برئاسة نائب 
رئيس النادي والمدير العام للعبة بدر العصيمي، وخاض الفريق 

 للمباراة.
ً
 في الفترة المسائية استعدادا

ً
 خفيفا

ً
تدريبا

ويضم الكويت، بطل الخليج والعرب، العديد من العناصر المميزة 
ضمن صفوفه، مثل: حمد ومحمد عدنان، وعلي الهدهود، وعمران 
جوهر، ومصطفى الرفاعي، وتركي حمود، إضافة إلى المحترفين 
األميركيين المميزين الثالثة الالن وماركوس وبلين، بقيادة المدرب 

األلماني بيتر شومرز.
ولن تمثل المباراة اليوم أي أهمية لـ »األبيض«، الذي ضمن بطاقة 
التأهل المباشرة للدور المقبل، بتصدره المجموعة برصيد 10 نقاط، 
أمــام المنامة 9 نقاط، والسد 7 نقاط، والنصر 6 نقاط، في الوقت 
الذي يأمل النصر السعودي الفوز وتعثر السد القطري أمام المنامة 
البحريني، لخطف بطاقة التأهل الثالثة عن المجموعة للدور المقبل.

جدير بالذكر، أن االتحاد اآلسيوي حدد مواعيد انطالق منافسات 
الدور الثاني للبطولة، التي ستقام في 17 أبريل المقبل.

مباراتان بربع نهائي كأس الطائرة
• محمد عبدالعزيز

تنطلق الــيــوم منافسات دور الثمانية لبطولة كــأس االتــحــاد 
للكرة الطائرة لفئة العمومي، بإقامة مباراتين، حيث يلتقي في 
الخامسة مساء الصليبيخات مع العربي، وفي السابعة مساء يلعب 
كاظمة مع الجهراء، وذلك على صالة االتحاد بمجمع الشيخ سعد 

العبدالله الرياضي.
في المباراة األولى، يتطلع العربي، لحجز أولى بطاقات التأهل 
لنصف النهائي، على حساب الصليبيخات، بطل دوري الدرجة 

األولى، والطامح للصعود إلى قبل النهائي.
وفـــي الــمــبــاراة الــثــانــيــة، يتطلع كــاظــمــة، للمنافسة عــلــى اللقب 
وتعويض اخفاق البطولة العربية  على حساب الجهراء، الساعي 
لمواصلة تحسين صورته، بعدما لجأ لمباراة فاصلة مع الشباب 

للبقاء في »الممتاز« بالموسم الجديد.

ختام ناجح لبطولة غرب آسيا للترايثلون
ــئ  ــــت عـــــلـــــى شــــاطــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ اخـ
الــمــاريــنــا، بــطــولــة غـــرب آسيا 
لــلــتــرايــثــلــون، والـــتـــي نظمها 
ــاد الــكــويــتــي  ــ ــــحـ ــادي واالتـ الــــنــ
للترايثلون، بمشاركة واسعة 
ــال وبــــطــــالت الــلــعــبــة  ــطــ ــن أبــ مــ

بمختلف األعمار.
وشــــــــــــهــــــــــــدت مــــــنــــــافــــــســــــات 
»الــســبــرنــت« لــلــفــئــات العمرية 
الــــــتــــــي شــــــــــــارك بـــــهـــــا أبـــــطـــــال 
ــدات،  ــيــ ــســ عـــالـــمـــيـــون بـــفـــئـــة الــ
فـــوز لــيــنــدزي نـــادر مــن لبنان 

بالمركز األول. 
وفي فئة الرجال حقق علي 
الزعبي من لبنان المركز االول 

والميدالية الذهبية.

وفــي »ســبــرنــت« محترفين، 
حقق لقب اإلناث ليديا مصلح 
ت نــجــالء  ــن األردن، وجـــــــاء مــ

الجريوي وهــدى الصالح من 
الـــكـــويـــت ثــانــيــة وثـــالـــثـــة على 

التوالي.

وفي فئة الرجال فاز عدنان 
زكي من سورية بالمركز األول.

ــرنــــت«،  ــبــ ــر ســ ــ ــوبــ ــ وفـــــــي »ســ
حــقــقــت الـــلـــقـــب فــــي الـــســـيـــدات 

شجوان محمد من العراق
وخـــطـــف الــكــويــتــي ســلــمــان 

الصفار لقب فئة الرجال.
ــــي ســـبـــرنـــت فــــــرق، حــقــق  وفـ
الكويت المراكز الثالث األولى 
بــواســطــة  فريق الفيش برغر 
مــــــــن، والـــــثـــــانـــــي مــــــن نــصــيــب 
منتخب الكويت، والثالث فريق 

وزارة الداخلية.

الكندري يتوج أبطال غرب آسيا

»األبيض« في ضيافة الساورة الجزائري لحسم التأهل»األبيض« في ضيافة الساورة الجزائري لحسم التأهل
 لنهائي 

ً
9 مايو موعدا

كأس األمير

أعلن رئيس مجلس إدارة 
االتحاد الكويتي لكرة القدم 

عبدالله الشاهين أن المباراة 
النهائية لكأس سمو األمير 

ستقام في 9 مايو المقبل.
وكانت إدارة المسابقات 

باالتحاد حددت في وقت سابق 
موعد الدور نصف النهائي 

للبطولة، وذلك في 3 مايو 
المقبل.

ويلتقي في الدور نصف 
النهائي الذي سيقام بنظام 
خروج المغلوب من مباراة 

واحدة، الكويت مع القادسية، 
والعربي مع كاظمة.

الكارتينغ يختتم
موسمه

اختتمت بطولة الكويت 
للكارتينغ، أمس األول، بإقامة 
الجولتين السابعة والثامنة، 
وهما آخر جولتين للموسم 

الحالي.
وجاءت نتائج الجولة السابعة 

كالتالي:
فئة مايكرو، المركز األول 
عبدالعزيز الصراف، وفئة 

ميني األول خليفة الخالد، وفي 
فئة جونيور حل أوال صقر 

المعوشرجي، وفي فئة سنيور، 
حقق اللقب فهد الخالد.

وفي الجولة الثامنة، جاء أوال 
في فئة مايكرو عبدالعزيز 

الصراف، وفئة ميني حل 
أوال خليفة الخالد، وفي 
فئة جونيور أحرز صقر 

المعوشرجي اللقب، وفي فئة 
سنيور حل فهد الخالد اوال.

خالص العزاء
يــتــقــدم الــقــســم الــريــاضــي 
بـــخـــالـــص الـــــعـــــزاء وصــــــادق 
الـــمـــواســـاة لــرئــيــس االتــحــاد 
الــكــويــتــي لــلــكــرة الــطــائــرة د. 
عــبــدالــهــادي الشبيب لــوفــاة 
شقيقه، سائلين المولى عز 
وجل أن يتغمد الفقيد بواسع 
رحمته، ويلهم أهله وذويــه 

الصبر والسلوان...
إنا لله وإنا إليه راجعون.

قيرغيزستان طريق منتخب 
الشاطئية للتأهل اليوم

يواجه منتخب الكويت لكرة 
القدم الشاطئية قيرغيزستان 

الساعة الواحدة من ظهر اليوم، 
في ختام مبارياته بالمجموعة 
الرابعة لبطولة آسيا التي تقام 

منافساتها بتايلند.
ويحتل األزرق المركز الثاني 

برصيد 3 نقاط بفارق األهداف 
عن المنتخب الفلسطيني، 

بينما يأتي المنتخب العماني 
في صدارة المجموعة وله 6 
نقاط، ويحتل قيرغيزستان 

المركز األخير بدون نقاط.
ويسعى منتخبنا لبلوغ الدور 
ربع النهائي ألول مرة بتاريخ 

مشاركته في البطولة.
وكان الفريق قد فاز على 

فلسطين 5-0، بينما خسر أمام 
عمان 5-1.

»طائرة« كاظمة بطل 
دوري تحت 15 سنة 

أحرز فريق كاظمة لقب 
الدوري تحت 15 سنة للكرة 
الطائرة، بعد أن رفع رصيده 
إلى 51 نقطة، إثر فوزه على 

العربي 3 - صفر، في المباراة 
الختامية. 

وجاء فريق الكويت في المركز 
الثاني بعدد مرات الفوز، 

وبرصيد 43 نقطة، فيما ذهب 
المركز الثالث لفريق اليرموك 

بـ 42 نقطة. وقام أمين سر 
اتحاد الكرة الطائرة عبدالله 

الغرير، وأمين صندوق االتحاد 
خلف الهاجري، بتتويج البطل 

وتوزيع الميداليات.

عاشور: نلعب من أجل الفوز
أكد المدير الفني لفريق الكويت لكرة القدم علي عاشور أن 
األبيض سيدخل المواجهة الجزائرية بهدف واحد هو تحقيق 
الــفــوز، بعيدا عــن الــفــرص األخـــرى التي مــن شأنها أن تؤهل 

األبيض للدور الثاني.
»الجريدة«، إن المواجهة أمام الساورة لن  وقال عاشور، لـ
تكون سهلة، عطفا على قــوة الفريق المنافس، وتميزه في 
الجانب البدني، وعطفا على أن المباراة، تقام في أجواء تصب 
كلها في مصلحة الفريق الجزائري، بداية من األجواء المناخية، 

الباردة، وعاملي األرض والجمهور.
وشــــــــدد عــــلــــى أن الــــثــــقــــة كـــبـــيـــرة 
بالعبي األبــيــض، وقدرتهم على 
تـــقـــديـــم األداء الـــمـــعـــتـــاد، بـــدايـــة 
ــن االســــتــــحــــواذ، والـــتـــحـــوالت  مــ

السريعة.

طاقم تحكيم موريتاني
ويـــــديـــــر الـــــمـــــبـــــاراة طـــاقـــم 
ــانـــي، حــيــث  ــتـ تــحــكــيــم مـــوريـ
ــان ولـــد  ــ يـــتـــولـــى الـــحـــكـــم دحــ
بيده مهمة الساحة، يعاونه 
يوسف محمد وبون ألجاي، 
والحكم الرابع بابكر صار.

جانب من التدريب األول لألزرق

8:008:00 م م
الكويت X الساورة

Kuwait Sport

موعد المباراةموعد المباراة

نهائي قدم »التعليم العالي« اليوم
يــقــام الــيــوم نــهــائــي دوري كـــرة الــقــدم لــلــرجــال ضــمــن دورة 
األلــعــاب الــريــاضــيــة الــثــانــيــة الــتــي ينظمها االتــحــاد الكويتي 
الرياضي المدرسي و»التعليم العالي«، والذي يجمع جامعة 
الكويت مع الجامعة األسترالية بملعب الهيئة العامة للتعليم 

التطبيقي.
وتــأهــل فــريــق جامعة الــكــويــت بــفــوزه على أكــاديــمــيــة سعد 
العبدالله للعلوم االمنية بركالت الترجيح 7 - 6 بعد انتهاء 
الـــوقـــت االصـــلـــي بــالــتــعــادل 1-1، فــيــمــا تــفــوق فــريــق الــجــامــعــة 
االســتــرالــيــة عــلــى فــريــق الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــتــعــلــيــم التطبيقي 
بركالت الترجيح 4 - 1 بعد انتهاء الوقت االصلي بالتعادل 

االيجابي1 - 1.
ومـــن نــاحــيــة أخـــرى، تـــوج فــريــق الــجــامــعــة االمــيــركــيــة بلقب 
دوري الصاالت لكرة القدم للفتيات بعد تصدر جدول الترتيب 

برصيد 9 نقاط.
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خــطــا بــرشــلــونــة بــثــبــات نحو 
لقب الدوري اإلسباني لكرة القدم 
ــام 2019،  ــ ــى مـــنـــذ عـ ــ ــ لـــلـــمـــرة األولـ
بفوزه القاتل في الكالسيكو على 
غريمه التقليدي ريال مدريد 1-2 
على ملعب سبوتيفاي كامب نو، 
األحد، في ختام المرحلة السادسة 

والعشرين.
وقلب برشلونة تأخره بهدف 
مــن الــنــيــران الــصــديــقــة، بــعــد كــرة 
ــن مـــدافـــعـــه  ــ ــة بـــالـــخـــطـــأ مــ ــ ــيــ ــ رأســ
األوروغــويــانــي رونــالــدو أراوخــو 
ــــوز بـــهـــدفـــي ســيــرغــي  ــــى فـ )9(، إلـ
روبــــرتــــو )45( والـــعـــاجـــي فــرانــك 

كيسييه )2+90(.
وابتعد برشلونة، الــذي حقق 
ــذا الـــمـــوســـم، فــي  ــ ـــ 22 هـ ــ فــــــوزه الـ
ــفـــارق  ــقـــطـــة، بـ ــدارة بـــــ 68 نـ ــ ــــصــ الــ
ــذي ُمــنــي  ــ ــال، الـ ــ 12 نــقــطــة عـــن ريــ
بخسارته الــرابــعــة هــذا الموسم، 
وبــــات مــن الــصــعــب عــلــيــه الــدفــاع 
عن لقبه، مع بقاء 12 مرحلة على 

نهاية الموسم.
واســتــقــبــل الــنــادي الكتالوني 
 
ً
مـــــــطـــــــارده الــــمــــبــــاشــــر مـــنـــتـــشـــيـــا

ــه األخـــــيـــــريـــــن عــلــى  ــاريــ ــتــــصــ ــانــ بــ
فالنسيا وأتلتيك بلباو بالنتيجة 
 بفوزه 

ً
ذاتها -1 صفر، ومتسلحا

في 24 مــبــاراة من الـــ 53 األخيرة 
بينه وبــيــن ريـــال منذ عــام 2011 
ــات )12  ــابـــقـ ــــي مـــخـــتـــلـــف الـــمـــسـ فـ
تعاداًل، و17 هزيمة(، قبل مباراة 

هذه األمسية.
وغــــــــــــــــــــــــــــــاب عــــــــــــــــــن صـــــــــفـــــــــوف 

ــــي  ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ »الــــــــــبــــــــــالوغــــــــــرانــــــــــا« الـ
عــــثــــمــــان ديـــمـــبـــيـــلـــيـــه وبـــــيـــــدري 
لــإصــابــة، مــقــابــل غــيــاب الــمــدافــع 
الــنــمــســوي دافــيــد أالبـــا لإصابة 
واألوروغــــــــــــــويــــــــــــــانــــــــــــــي الــــــــفــــــــارو 
رودريـــغـــيـــس لــإيــقــاف عـــن ريـــال 

مدريد.

الريال يفتتح التسجيل

، بــفــضــل 
ً
ــا تـــقـــدم ريــــــال ســــريــــعــ

الــنــيــران الصديقة، عندما توغل 
ــور داخـــــل  ــيــ ــونــ فـــيـــنـــيـــســـيـــوس جــ
ــرة عــرضــيــة  ــ الـــمـــنـــطـــقـــة، ومـــــــرر كــ
تابعها أراوخو بالخطأ في شباك 
ــارك-  ــــارس مـــرمـــاه األلـــمـــانـــي مــ حـ

أندري تير شتيغن )9(.
وقبل أن ُيطلق الحكم صافرة 
لــــــشــــــوط األول، أدرك  نــــهــــايــــة ا
برشلونة الــتــعــادل، بعدما سدد 
الــبــرازيــلــي رافــيــنــيــا كــــرة صــدهــا 
مواطنه ميليتاو، وتهيأت أمــام 

روبرتو، الذي سددها بيمناه في 
الزاوية اليسرى لمرمى الحارس 

البلجيكي تيبو كورتوا )45(.
وتــــصــــدى كــــورتــــوا لــتــســديــدة 
رافينيا )76(، فيما سجل البديل 
ــداعـــي  ــغــــي بـ  ألــ

ً
ــا ــ ــــدفـ أســـنـــســـيـــو هـ

التسلل )81(.
وضـــغـــط ريــــــال إلحـــــــراز هـــدف 
ــقــــاط الـــــثـــــالث، فـــيـــمـــا اعــتــمــد  ــنــ الــ
برشلونة على الهجمات المرتدة، 
 عــبــر البديل 

ً
 قــاتــال

ً
فسجل هــدفــا

كــيــســيــيــه، بــعــد خـــامـــس تــمــريــرة 
حاسمة هذا الموسم من المدافع 
الشاب أليخاندرو بالدي، تابعها 
العاجي في الشباك )90+2(، في 

أول أهدافه.
وحافظ برشلونة على سجله 
 مــن الــخــســارة عــلــى أرضــه 

ً
خــالــيــا

 مقابل 
ً
هذا الموسم )11 انتصارا

تعادلين(، في أفضل سجل له منذ 
موسم 2020-2019.

مــن جــانــب آخـــر، قــاد المغربي 

منير الــحــدادي والتركي إينيس 
أونال فريقهما خيتافي إلى الفوز 
عــلــى ضــيــفــه إشــبــيــلــيــة -1صـــفـــر، 
ـــي الــلــقــاء في 

َ
بــتــســجــيــلــهــمــا هـــدف

الدقيقتين 50 و5+90.
واقتنص خيتافي، الذي حقق 
فوزه السابع هذا الموسم، المركز 
الثالث عشر من إشبيلية بالذات، 
بعدما تقدم عليه بفارق نقطة )29 

مقابل 28(.

توج اإلسباني الشاب كارلوس 
ألكاراس بلقبه الثالث في دورات 
األلــــف نــقــطــة لــلــمــاســتــرز فـــي كــرة 
ــــرب، وعــــــــاد الـــــــى صـــــــدارة  ــــضـ ــمـ ــ الـ
تصنيف رابــطــة المحترفين »ايــه 
تي بي«، وذلك بعد فوزه القاسي 
على الــروســي دانــيــيــل مدفيديف 
6-3 و6-2 األحــد في نهائي دورة 

إنديان ويلز األميركية.
وكان ألكاراس يخوض النهائي 
الثالث في 2023، والحادي عشر 
في مسيرته، التي أحرز فيها حتى 

اآلن ثمانية ألقاب.
 
ً
ــا ــامــ ــمــ وســــيــــطــــر ألــــــــكــــــــاراس تــ
عــلــى مــواجــهــتــه الــثــانــيــة فــقــط مع 
 
ً
مــدفــيــديــف الــــذي خــــرج مــنــتــصــرا
مــن األولــــى فــي يــولــيــو 2021 في 
الدور الثاني لبطولة ويمبلدون، 
لكنه عجز األحد عن تكرار تفوقه، 
لـــيـــتـــوقـــف مــســلــســل انـــتـــصـــاراتـــه 

المتتالية عند 19 مباراة.

لقب السيدات لريباكينا 

مـــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــهــــــــا، أحــــــــــــــــــرزت 
الكازاخستانية إيلينا ريباكينا 
 لقب 

ً
الــمــصــنــفــة عـــاشـــرة عــالــمــيــا

دورة إنــديــان ويــلــز للمرة االولــى 
في مسيرتها، وذلك بفوزها على 
الــبــيــالروســيــة أريـــنـــا سابالينكا 

الثانية 7-6 )13-11( و6-4 األحد 
في كاليفورنيا.

وهــو اللقب الــرابــع فــي مسيرة 
ريباكينا، المتوجة بـ »ويمبلدون« 
الـــــعـــــام الــــمــــاضــــي، بـــعـــد دورتــــــي 
بوخارست 2019 وهوبارت 2020، 
كما ثــأرت من البيالروسية التي 
فازت عليها في النسخة األخيرة 

مــن بطولة أســتــرالــيــا المفتوحة، 
أولى بطوالت الغراند سالم.

 )
ً
وحــقــقــت ربــيــاكــيــنــا )23 عــامــا

ــة الــلــقــب  ــلـ ــامـ ــت بـــحـ ــ ــاحـ ــ الــــتــــي أطـ
الــبــولــنــديــة إيــغــا شفيونتيك في 
الــــــــدور نـــصـــف الـــنـــهـــائـــي فـــوزهـــا 
األول على سابالينكا في خمس 

مواجهات.
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بيريز يتوج بسباق جائزة السعودية الكبرىبيريز يتوج بسباق جائزة السعودية الكبرى

فــــاز الــمــكــســيــكــي ســرخــيــو بــيــريــز امــس 
االول بــجــائــزة الــســعــوديــة الـــكـــبـــرى، ثــانــي 
سباقات بطولة العالم لسيارات الفئة األولى 

)فورموال1(، على حلبة جدة.
وحقق بيريز المركز األول متفوقا على 
زميله الهولندي، ماكس فيرستابين، في 

ثنائية جديدة لسائقي فريق )ريد بول(.
وحل اإلسباني فرناندو ألونسو )أستون 

مارتين( في المركز الثالث.
وهــذا خامس انتصار لـ«تشيكو« بيريز 
فـــي ســبــاقــات الـــفـــورمـــوال 1 واألول لـــه هــذا 

الموسم.
وحقق المكسيكي هذا الفوز متفوقا على 
زميله الهولندي الذي يسعى لتحقيق لقبه 
الــثــالــث عــلــى الــتــوالــي وعــلــى ألــونــســو بطل 

العالم مرتين.

وحقق فيرستابين أفضل نتيجة ممكنة 
ألنــــه انــطــلــق فـــي هــــذا الــســبــاق مـــن الــمــركــز 

الخامس عشر.
وجاء في المركز الرابع اإلنكليزي لويس 
هاميلتون، فيما حل مواطنه جورج راسل 
خامسا، وجــاء اإلسباني كــارلــوس ساينز 

)فيراري( سادسا.

كيسييه نجم برشلونة يحتفل بهدفه في مرمى ريال مدريد

اإلسباني ألكاراس يحمل كأس البطولة

المكسيكي سرخيو بيريز بعد الفوز بالسباق

ألكاراس يتوج بـ »إنديان ويلز«

برشلونة يخطو بثبات نحو اللقب بفوز قاتل في الكالسيكوبرشلونة يخطو بثبات نحو اللقب بفوز قاتل في الكالسيكو
سجل البديل فرانك كيسييه 
 في الوقت بدل الضائع، 

ً
هدفا

لينتزع برشلونة الفوز 2-1 على 
غريمه ريال مدريد في كامب 

 خطوة كبيرة 
ً
نو، األحد، قاطعا

نحو التتويج بلقب الدوري 
اإلسباني.

كورتوا: األمور 
أصبحت صعبة

أقر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس 
ريـــــال مــــدريــــد، عــقــب الـــخـــســـارة أمـــام 
بــرشــلــونــة، بـــأن الــمــنــافــســة أصبحت 
صعبة على لقب الليغا، بعد اتساع 
الــفــارق بينهما في الــصــدارة إلــى 12 

نقطة.
وقال كورتوا: »رغم أننا سنواصل 
القتال حتى النهاية، يجب أن نأتي 
إلى هنا مجددا من أجل الفوز بالكأس 
)يقصد مباراة إيــاب نصف النهائي 

في كأس الملك(«.
ورغــــــــم كـــــل شـــــــيء فـــــــإن الــــحــــارس 
البلجيكي أكد أن فريقه قدم »مباراة 
طيبة«، وأن »هــدف التعادل مباشرة 
قبل نهاية الشوط األول أضر الفريق 

كثيرا«.
ــا مـــرمـــى بــرشــلــونــة  ــددنــ ــم: »هــ ــ ــ وأتـ
كثيرا، لكننا لم نترجم هذه الفرص. 
تقدمنا في الرمق األخير من المباراة 
نحو االنتصار، وهدفهم جاء عندما 
تركنا بعض المساحات في الخلف«.

تشافي: كنا متفوقين عليهم
اعتبر مدرب برشلونة، تشافي هيرنانديز، أن فريقه كان 
 على ريال مدريد« في مباراة الكالسيكو، التي فاز 

ً
»متفوقا

بها »البرشا« على غريمه التقليدي )1-2(.
وقــال تشافي: »قدمنا المباراة التي كنا نريدها. أحد 
، هي أننا قللنا من الخسائر 

ً
أكثر مفاتيح اللقاء حسما

ــان. كــنــا مــســيــطــريــن فـــي الــعــديــد مـــن مــراحــل  ــكـ ــدر اإلمـ قـ
 في 

ً
المباراة«، رغم اعترافه بأن الفريق عانى كثيرا

الشوط الثاني.
 ،

ً
وحذر من أن »فارق النقاط ليس حاسما
وال نشعر أنــنــا أصبحنا أبــطــال )الليغا(، 
لكننا تقدمنا خطوة كبيرة لألمام. حان 
الوقت لتقدير ما فعله هــؤالء الالعبون. 
لــــم يـــخـــســـروا ســـــوى عـــشـــر نـــقـــاط طــــوال 

المسابقة«.
 على سؤال حول تشكيك مدرب 

ً
وردا

ــارلـــو أنــشــيــلــوتــي، فـــي إلــغــاء  ــال، كـ ــريــ الــ
»الــفــار« لهدف مــاركــو أسينسيو بداعي 

التسلل، أكد تشافي: »التسلل واضح. هذه 
مسألة علمية. أنــا مندهش من تصريحات 

أنشيلوتي. كان تسلال. ليس هناك نقاش في ذلك«.

أنشيلوتي: ال نستحق الخسارةأنشيلوتي: ال نستحق الخسارة
ــد، كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي،  أكــــد مــــدرب ريــــال مـــدريـ
أنـــه يــرحــل إلـــى »مـــدريـــد بــشــكــوك حـــول التسلل« 
الذي حرم فريقه من هدف ماركو أسينسيو، في 

المباراة التي انتهت لمصلحة برشلونة 2 - 1.
وقــال أنشيلوتي خــالل مؤتمر صحافي عقب 
مواجهة الفريقين مساء األحــد »كــانــت المباراة 
متكاملة من الدقيقة األولى حتى األخيرة، لم نفز 
بسبب التسلل الذي ال يزال لدينا شكوك بشأنه«. 
وأبرز المدرب اإليطالي أنه رغم الهزيمة، يمكن 
للميرينغي »بمباريات كهذه الفوز بشيء ما خالل 
الفترة المتبقية من الموسم«، كاشفا عن شعوره 

بالفخر بالمستوى الذي قدمه العبوه.
 
ً
وأضــاف »كانت مباراة ممتعة جدا
وجــــــــاءت الـــتـــغـــيـــيـــرات فــــي مــحــلــهــا. 
سنكافح حتى النهاية فــي جميع 
الــمــســابــقــات وبــأقــصــى جــرعــة من 
الثقة«، حتى مع اتساع الفارق بين 
فــريــقــه وبــرشــلــونــة مــتــصــدر الليغا 

إلى 12 نقطة.
أنشيلوتي

ــه، بـــفـــوز  ــع يـــوفـــنـــتـــوس صــــحــــوتــ ــابــ تــ
ثمين عــلــى مضيفه إنــتــر مــيــالن بهدف 
لــكــوســتــيــتــش، فــــي الـــمـــرحـــلـــة الــســابــعــة 
والــعــشــريــن مــن الــــدوري اإليــطــالــي لكرة 

القدم.
انتزع يوفنتوس التقدم عندما سدد 
كوستيتش كــرة منخفضة في الشباك، 

بعد تمريرة أدريان رابيو )23(.
 ليوفنتوس 

ً
وهو الفوز الثاني تواليا

والسابع عشر هذا الموسم، فرفع رصيده 
إلــى 41 نقطة في المركز السابع، وعزز 
حــظــوظــه فـــي الــمــنــافــســة عــلــى بــطــاقــات 
دوري األبــطــال، رغــم حسم 15 نقطة من 
رصــيــده، التهامه بالتالعب المالي في 

حكم استأنفه.
وقلص يوفنتوس الفارق إلى سبع 
نقاط عن ميالن صاحب المركز الرابع، 
األخير المؤهل لــدوري األبطال، الذي 
 مــن خالل 

ً
يمكن أن يتأهل إليه أيــضــا

فوزه بلقب »يوروبا ليغ«.
وهو الفوز األول ليوفنتوس في معقل 
»نــيــراتــســوري« فــي الـــدوري منذ أكتوبر 

.)1-2( 2019

التسيو يحسم ديربي العاصمة 

وحسم التسيو ديربي العاصمة أمام 
جـــاره رومـــا عندما تغلب عليه -1صفر 
على الملعب األولــمــبــي، وانــتــزع المركز 

 من إنتر ميالن.
ً
الثاني مؤقتا

وتلقى رومـــا ضــربــة موجعة مبكرة، 
بطرد مدافعه البرازيلي روغــر إيبانيز 
)32(، لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية، 

بعد األولى في الدقيقة الثامنة.
وسجل ماتيا تساكانيي هدف المباراة 

الوحيد )65(.
وجدد التسيو فوزه على جاره، بعدما 
 
ً
كان تغلب عليه بالنتيجة ذاتها ذهابا

في المرحلة الثالثة عشرة في السادس 
من نوفمبر الماضي، وعزز حظوظه في 
انتزاع إحدى البطاقات األربــع المؤهلة 
لمسابقة دوري األبطال الموسم المقبل.
ــفــــارق إلــــى خمس  ووســـــع التــســيــو الــ

نقاط بينه وبين جاره الخامس، والذي 
لــم يستغل خــســارة ميالن أمــام مضيفه 
أودينيزي 1-3، السبت، النتزاع المركز 

الرابع منه.

فرحة العبي يوفنتوس بهدف كوستيتش

غادر جمال موسياال معسكر 
املنتخب األملاني لكرة القدم، 

مع استبعاد مشاركته بسبب 
تعرضه لتمزق خفيف في 

الفخذ.
وال يتوقع أن يستدعي املدير 
الفني للمنتخب هانزي فليك 
العبا بديال ليحل مكان العب 

خط الوسط موسياال.
ويلتقي املنتخب األملاني، 

ممثل البلد املستضيف لكأس 
األمم األوروبية )يورو 2024(، 

منتخب بيرو في ماينز السبت 
املقبل، ثم يلتقي املنتخب 

البلجيكي في كولونيا بعدها 
بثالثة أيام، في مباراتيه 

الوديتني.
ويعمل فليك على تجديد دماء 

وتصحيح مسار املنتخب 
األملاني، بعد الخروج من دور 

املجموعات في كأس العالم 
للنسخة الثانية على التوالي، 

ويتوقع أن يكون موسياال 
العب بايرن ميونيخ من 

الوجوه البارزة للمنتخب.

استعان مدرب إسبانيا الجديد 
لويس دي ال فوينتي ببورخا 

إيغليسياس ويريمي بينو 
من أجل املباراتني األوليني 

للمنتخب في تصفيات كأس 
أوروبا 2024، ضد نظيريه 

النرويجي واالسكتلندي.
ويحل الثنائي في التشكيلة بداًل 
من العب وسط برشلونة بيدري، 
ومهاجم فياريال جيرار مورينو، 

اللذين انسحبا بسبب اإلصابة.
وسجل إيغليسياس األحد 

هدف فوز فريقه ريال بيتيس 
على ريال مايوركا 1- صفر في 
الدوري اإلسباني، في حني مّرر 

بينو كرة الهدف الذي سجله 
خوسيه موراليس في فوز 

فياريال على مضيفه أوساسونا 
3- صفر.

وتبدأ إسبانيا مشوارها في 
منافسات املجموعة األولى من 
تصفيات كأس أوروبا املقررة 

صيف 2024 في أملانيا، بمواجهة 
النروج السبت، قبل السفر الى 

غالسكو للقاء اسكتلندا بعدها 
بثالثة أيام.

وستكون مباراة النرويج 
االختبار األول لدي ال فوينتي 

كمدرب للمنتخب اإلسباني 
خلفًا للويس إنريكي الذي أقيل 

بعد الخروج من ثمن نهائي 
مونديال قطر 2022 على يد 

املغرب بركالت الترجيح )انتهى 
الوقتان األصلي واإلضافي 

بالتعادل السلبي(.

حقق سائق تويوتا الفرنسي 
سيباستيان أوجييه رقمًا 

قياسيًا جديدًا في مسيرته 
بفوزه للمرة السابعة برالي 

املكسيك الدولي، املرحلة الثالثة 
من بطولة العالم للراليات، 

األحد.
وانفرد أوجييه )39 عامًا( بالرقم 

السابق لعدد االنتصارات، 
والذي كان يتقاسمه مع مواطنه 
بطل العالم 9 مرات سيباستيان 

لوب )6 لكل منهما(.
وتابع أوجييه على مسارات 

مكسيكية زلقة ومتطلبة أقيمت 
على ارتفاع 2700 متر عن 

سطح البحر، مسلسل تحطيم 
االرقام القياسية في البطولة 

بعدما فاز برالي مونتي- كاولو، 
باكورة املراحل هذا العام، للمرة 

التاسعة القياسية في يناير.
وأنهى أوجييه الرالي )23 

مرحلة( بوقت اجمالي بلغ 
3.16:09.4 ساعات متقدمًا بفارق 
27.5 ثانية عن البلجيكي تييري 

نوفيل )هيونداي(.

استعاد دنفر ناغتس 
وميلووكي باكس، متصدرا 

ترتيب املنطقتني الغربية 
والشرقية تواليا، توازنهما 

بفوز األول على بروكلني 
نتس 108-102، والثاني على 
تورونتو رابتورز 111-118، 
األحد، في دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفني.
وتغلب أوكالهوما سيتي على 

ضيفه فينيكس صنز 120-124، 
وعاد لوس أنجليس ليكرز 

إلى سكة االنتصارات بفوزه 
على ضيفه أورالندو ماجيك 

111-105، بفضل جهود أوسنت 
ريفز )35 نقطة(، بينما تغلب 
جاره لوس أنجليس كليبرز 
على مضيفه بورتالند ترايل 

باليزرز 102-117.

سلة أخبار

موسياال يغادر معسكر 
المنتخب بسبب اإلصابة

إيغليسياس وبينو 
ينضمان لتشكيلة ٍإسبانيا

أوجييه يفوز برالي 
المكسيك الدولي

ناغتس وباكس 
يستعيدان توازنهما

مان يونايتد إلى نصف يوفنتوس يحسم ديربي إيطاليايوفنتوس يحسم ديربي إيطاليا
نهائي كأس إنكلترا

قلب مانشستر يونايتد تأخره أمام فولهام بهدف قبل ربع ساعة 
من صافرة النهاية إلى فوز 3-1 األحد، في مباراة شهدت طرد مدرب 
الفريق الضيف والعبين في صفوفه، وبلغ الدور نصف النهائي من 

مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم.
وأشهر الحكم البطاقة الحمراء 3 مرات خالل المباراة؛ في الدقيقة 72 
بعدما عاد إلى حكم الفيديو المساعد »في آيه آر« لحسم لمسة يد من 
البرازيلي ويليان لمنع الكرة من معانقة الشباك بعدما راوغ جايدون 

سانشو الحارس االلماني بيرند لينو وسدد في المرمى الخالي.
وطرد المدرب البرتغالي لفولهام ماركو سيلفا وويليان واحتسبت 
ركلة جـــزاء، األمــر الــذي أثــار حفيظة قائد فولهام الصربي ألكسندر 
ميتروفيتش صاحب هدف السبق )50( فقام بدفع الحكم الذي طرده.

 
ً
ونــفــذ البرتغالي بــرونــو فــرنــانــديــش ركــلــة الــجــزاء بنجاح فــارضــا
التعادل )75(، قبل أن يستفيد فريق »الشياطين الحمر« من النقص 
الــعــددي ويضيف الثاني والثالث عبر النمسوي مارسيل سابيتزر 

)77( وفرنانديش )6+90(.
 مــع بــرايــتــون، الــذي 

ً
وضـــرب يــونــايــتــد فــي نــصــف الــنــهــائــي مـــوعـــدا

أنهى مغامرة ضيفه غريمبسي تــاون من المستوى الرابع، وسحقه 
بخماسية نظيفة.

تشافي
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حسين علي محمد حاجيه القيس
، شيع، الرجال: العزاء في المقبرة، النساء: القرين، 

ً
73 عاما

قطعة 3، شارع 20، منزل 11، ت: 97775411، 99829334، 
66005765

سكينة عبدالحسين بهروز حسن
أرملة: حبيب حسن حسين

68 عــامــا، شيعت، الــرجــال: الرميثية، حسينية العترة 
الــطــاهــرة، الــنــســاء: الرميثية، حسينية العترة الطاهرة 

)العزاء فترة العصر(، ت: 96999336، 99196991

عبداللطيف العبدالكريم المنيس
95 عاما، شيع، الرجال: كيفان، قطعة 5، شارع 58، منزل 
22، النساء: ضاحية عبدالله السالم، قطعة 1، شارع نصف 

اليوسف، منزل 49، ت: 24843123
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ً
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ً
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06:07 مــــــســــــــــــــــاًء

ً
األمير هاري للداخلية: ما زلت مهددا عامل إنقاذ يسرق ضحايا الزلزال التركي

لب من األمير هــاري إعطاء وزارة الداخلية 
ُ
ط

 قبل شهر واحد بأنه 
ً
في المملكة المتحدة إشعارا

سيسافر إلى بريطانيا، حتى يتمكنوا من تحديد 
ما إذا كان يحتاج إلى خطة أمنية.

وذكــر تقرير لصحيفة The Telegraph، نقله 
موقع روسيا اليوم، أمس، أنه بعد تقديم الطلب 
األمني  ، يعود األمر إلى الوزارة لتحديد مستوى 
اإلجراءات األمنية المطلوبة منذ أن »تراجع« دوق 

ساسك عن العمل في العائلة المالكة عام 2020.
: »أود 

ً
ورد األمير هاري على هذا الطلب قائال

 آخـــر قــد تــرك 
ً
أن يــقــدمــوا مــثــااًل عــلــى أن شــخــصــا

الواجب العام، ولديه نفس تقييم التهديد مثلي، 
ولم يتلق أي أمن... لقد ولدت ضمن هذه العائلة، 

 بسبب وضعي فيما 
ً
ولن ينخفض   التهديد أبــدا

يتعلق بالعائلة«.
وتـــم الــكــشــف عــن تفاصيل الــنــزاع بــيــن الـــدوق 
ــه األمـــنـــيـــة  ــاتـ ــبـ ــيـ ــرتـ ــيــــة حــــــول تـ ــلــ ووزارة الــــداخــ
المستقبلية في المستندات القانونية المتعلقة 
بادعاء التشهير لألمير هاري ضد صحيفة ذي 
ميل، والـــذي يتوقف على »ادعـــاء كـــاذب« مزعوم 
ــالـــه الـــخـــاص  ــتـــعـــداده لـــلـــدفـــع مــــن مـ يــتــعــلــق بـــاسـ
مقابل الحصول على حماية الشرطة في المملكة 

المتحدة.

ــقــــى عــــامــــل إنــــقــــاذ روســــي  ألــ
نــحــو نــصــف مــلــيــون دوالر من 
نــافــذة مــنــزلــه، كـــان قــد جمعها 
من تركيا خالل عمليات اإلنقاذ 
بعد الزلزال المدمر الذي ضرب 

البالد.
ــال مــوقــع »ســكــاي نــيــوز«   وقـ
أمـــس، إن الــعــامــل رمــى األمـــوال 
بعد أن داهــمــت الشرطة شقته 

في موسكو.
ــبــــرايــــر الـــمـــاضـــي،  وفــــــي 6 فــ
ضــــرب زلـــــزال مـــــزدوج جــنــوبــي 
تركيا وشمالي ســوريــة بلغت 

قوة األول 7.8 درجات، والثاني 
7.6 درجــــــــات، تــبــعــتــهــمــا آالف 
الــهــزات االرتــداديــة العنيفة، ما 
أودى بــحــيــاة عـــشـــرات اآلالف 
معظمهم في الجنوب التركي، 

إضافة إلى دمار هائل.
وتــعــرض مــا ال يقل عــن 230 
ألــف مبنى للتدمير أو ألضــرار 
بالغة في تركيا، وسط عمليات 
إنقاذ للضحايا العالقين تحت 
أنــقــاض تــلــك الــمــبــانــي شــاركــت 

فيها العديد من الدول.

اللقاء األول بين األم ومولودها... حيوي
ــتـــي تــســحــب األم  فــــي الــــمــــرة األولـــــــى الـ
مـــولـــودهـــا الــجــديــد بــالــقــرب مـــن جــلــدهــا، 
تحدد نغمة عالقتهما، لكن العلم ُيظهر 
أن هذه »الساعة الذهبية« حيوية لصحته 

.
ً
أيضا

ووجــــد الـــخـــبـــراء الــطــبــيــون أن أول 60 
دقيقة من التالمس المستمر بين الجلد 
والجلد تساعد فــي تنظيم درجــة حــرارة 
الــطــفــل، والــتــحــكــم فـــي الــتــنــفــس، وتقليل 

مخاطر انخفاض نسبة السكر في الدم.
وأضافوا في ورقة بحثية نشرت بمجلة 
Parents Magazine، ونقلها موقع روسيا 
الــيــوم، أمــس، أن »النتائج التي توصلوا 
إليها تشير إلــى جــودة الرعاية والتنبؤ 
لــمــالمــســة الـــوالـــديـــن كــوســيــلــة أســاســيــة 
لالتصال والتواصل المبكر«، الفتين إلى 
أن اللمس »الجيد« يساعد في نمو الدماغ، 
ويوفر إنتاج األوكسيتوسين في األم، مما 

يعزز الترابط وإمدادات الحليب.
ويـــوصـــي الــمــحــتــرفــون بــوضــع الطفل 

على الفور على بطن أمه ووجهه ألسفل، 
مــع بطانية تغطي كليهما، ويـــؤدي هذا 
ــاج هـــرمـــونـــات  ــتــ ــاء إنــ ــطــ ــع إلـــــى إبــ الــــوضــ

األدريـــنـــالـــيـــن فـــي األم، حــتــى ال تــتــداخــل 
ــاج هـــرمـــونـــات األوكــســيــتــوســيــن  ــتـ ــع إنـ مـ

والبروالكتين.
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يومية سياسية مستقلة

لــقــد جــــاؤوا بــعــراقــهــم مــعــهــم فــي غــربــتــهــم، فــي طريقة 
معيشتهم، في أطعمتهم، في أغانيهم، وبلهجتهم العراقية، 
بعاداتهم وتقاليدهم العراقية، ويحلمون بيوم عودتهم 
إلى وطنهم الذي يعشقونه، والذي لن يستبدلوه بأي وطٍن 
آخر. عرفت الكثير عنهم من خالل صداقتي مع مير بصري، 
وهــو من ُكتاب العراق الكبار، ولــه العديد من المؤلفات 
األدبية والتاريخية السياسية المضادة للصهيونية، مات 

في لندن، وكان يطمح أن ُيدفن بوطنه العراق.
 ***

عند االنقالب البعثي كان عدد يهود بغداد 3300، وقد 
ات تعسفية مــشــددة، بمنعهم من  ــخــذت بحقهم إجـــراء

ُّ
ات

السفر، ولــم ُيسمح لهم بممارسة أي نــشــاط اجتماعي، 
ربت حولهم ُعزلة، فلم يعد بمقدورهم التواصل مع 

ُ
وض

أصدقائهم من المسلمين والمسيحيين، والكثير منهم 
ُوضــعــوا فــي السجون عقب حــرب األيـــام الستة، وُمنعوا 
كذلك من التنقل من مدينة إلى مدينة أخرى داخل العراق، 
وُحظر عليهم القيام بأي معامالت مصرفية، وال يجوز 
أن يسحب الــواحــد منهم مــن ودائــعــه فــي البنك أكثر من 
، كما ُحــرم عليهم تحويل ملكياتهم 

ً
100 ديــنــار شــهــريــا

لغيت عضوية أي يهودي في األندية العائلية، 
ُ
العقارية، وأ

طعت خدمات هواتفهم، وُصودر 
ُ
وُمنعوا من ارتيادها، وق

ملعب طالبهم الرياضي، واشتدت عليهم حمالت اإلعالم، 
 للكيان الصهيوني، 

ً
 خامسا

ً
لون طابورا باعتبارهم يشكِّ

ات التعسفية أصبح أبناء الطائفة  فبعد كل هذه اإلجــراء
اليهودية الموسوية منكمشين على أنفسهم، ويحاول 

البعض منهم الخروج من جحيم عذاب حزب البعث.
***

أنــتــقــل بــكــم لمشهد قــصــيــر مــن التحقيق مــع شـــاؤول 
ساسون:

***
- هل تعرف فيكتور عزرا؟

- نعم. 
- أين هو اآلن؟ 

- ال أعرف. 
بته إلى إيران.  - كذاب، أنت هرَّ
- والله ال أعرف عنه أي شيء. 

- إذا ما قلت الحقيقة راح أقتلك. 
- الموت بيد الله. 

، وانهال على المواطن 
ً
 فوالذيا

ً
ثم تناول المحقق أنبوبا

الــيــهــودي بــالــضــرب، ثــم أدخــلــه إلــى ســـرداب فيه عــدد من 
األشخاص أمرهم بربط هذا اليهودي العميل إلى مروحة 
دوه من  صار يدور فيها كما تدور األسطوانة، بعد أن جرَّ
كل مالبسه، وأخــذوا ينهالون عليه بالضرب باألنابيب 

الفوالذية...
ثم توقفوا:

بت فيكتور إليران؟  - ها، شتقول؟ ألست أنت الذي هرَّ
ــا أعــلــم أن عــقــوبــة ذلــك  بــتــه كــنــت أقــــول، وأنـ - لــو أنـــا هــرَّ

اإلعدام، وهو أكرم لي من هذا العذاب، ولكني لم أفعل. 
- عطشان؟ 

- إي والله أستاذ، راح أموت من العطش. 
- جيبوا له ماي من المراحيض يمكن يعترف. 

* واستمرت وسائل التعذيب مع الرجل الستيني، والذي 
كان والــده حاخام الطائفة اليهودية في العراق إلى قلع 

األظفار والكي بالنار... إلخ. 
***

وقــد جــاء فــي كتاب »فــي جحيم صــدام حسين«، الــذي 
ــفــه شــــاؤول حــاخــام ســاســون عــن تجربته يـــوم اعتقل 

َّ
أل

ض  في قصر النهاية من القصص المأساوية التي تعرَّ
لها يهود الــعــراق، لكن مع كل ما حــدث لهم، فــإن ذلــك لم 
يجعلهم يحيدون عن ُحبهم لوطنهم العراق، ويحلمون 
بيوم العودة إلى مالعب صباهم في حــواري وساحات 

وحدائق بغداد.

يهود العراق 
د. نجم عبدالكريمفي لندن

»الحياة الخضراء«... زراعة ذكية بتقنية سويسرية
الشمالي: انطلقنا من الكويت والمرحلة المقبلة ستكون في السعودية ودول الخليج

● ربيع كالس
شّدد السفير السويسري لدى البالد، 
تيزيانو بالمليللي، على ضرورة العمل 

على تأمين األمن الغذائي في كل بلد.
جــاء ذلــك خــالل حفل أقــامــه السفير 
في منزله لتذّوق باكورة إنتاج إحدى 
ــمــــزارع الـــتـــي اســتــخــدمــت الــتــقــنــيــات  الــ
ــيـــاة  الـــســـويـــســـريـــة فــــي مــــشــــروع »الـــحـ
الــــخــــضــــراء«، الـــــذي ُيـــعـــد أول مــشــروع 

لــلــزراعــات الــذكــيــة بــالــزراعــة الــهــوائــيــة 
فــي الــكــويــت، بــحــضــور عـــدد كــبــيــر من 
 
ً
رؤســاء البعثات الدبلوماسية، فضال
عن عدد من المهتمين بتلك التقنيات 

والمواطنين. 
وقال بالميللي، في تصريح صحافي 
إن »هـــذا الــمــشــروع يــهــدف فــي الــدرجــة 
األولى لتعزيز األمن الغذائي، من خالل 
توفير منتجات زراعية صحية وعالية 
الجودة باستخدام أقل كمية من مياه 

الــري، وباالستعانة بأحدث األساليب 
 في العالم، والتي 

ً
التكنولوجية تطورا

 إلى 
ً
تسمى تقنية األيروبونيك«، مشيرا

أن »اإلنتاج الزراعي عبر هذه التقنية 
ــد تــعــادل  فـــي مــســاحــة مــتــر مــربــع واحــ
 بــالــطــرق 

ً
 مــربــعــا

ً
الـــزراعـــة فــي 24 مــتــرا

التقليدية«.
بـــــــدوره، أكــــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
ــادل  ــ ــراء، عـ ــ ــــضـ ــخـ ــ ــاة الـ ــيــ ــروع الــــحــ ــ ــشـ ــ مـ
الشمالي، أن »تقنية الزراعة الهوائية في 

سويسرا تم تطويرها وفــق نظام آلي 
يتحكم بحجم المنتج ووزنه، كما أنها 
ر 97 في المئة من الماء وبطاقة أقل، 

ّ
توف

 
ً
ويتم إنتاجها على مدار العام«، مشددا
عــلــى أن »هـــــذه الــمــحــاصــيــل الــنــاتــجــة 
 مــن أي 

ً
عــن هــذه التقنية تخلو تــمــامــا

مـــواد كــيــمــاويــة أو مــبــيــدات حــشــريــة«، 
 أن »مــزرعــتــنــا الــقــائــمــة على 

ً
ومــضــيــفــا

أرض مساحتها 7500 متر، يديرها 5 
أفراد فقط للرصد والتحقق والضبط«. 

ل الشركة 
ّ
وذكر الشمالي: »نحن نمث

السويسرية في منطقة مجلس التعاون 
الخليجي، وقــد انطلقنا مــن الكويت، 
وســــوف نــنــتــقــل فـــي الــمــرحــلــة الــثــانــيــة 
إلى السعودية، ومن ثم إلى بقية دول 
 أنه »جاٍر البحث مع 

ً
المنطقة«، موضحا

شركات سويسرية كي نتمّكن في 2025 
من زراعة مختلف أنواع التوت البّري«.

حضور دبلوماسي الفت بالميللي والشمالي يعرضان أحد منتجات »الحياة الخضراء«

حسن العيسىماذا لدينا اآلن؟

انتهى مجلس 2022 بتلك العبارات للمحكمة الدستورية 
 الخالفات وعدم التعاون بين مجلس األمة )مجلس 

ّ
»فــإن

2020( والحكومة السابقة )حكومة الشيخ صباح الخالد( 
 أن الوزارة الجديدة قد 

ّ
يكون قد انتهى أمره وزال أثُره، إال

استهلت أعمالها في اليوم التالي لتشكيلها بطلب حل 
مجلس األمـــة دون أن تتبين مــوقــف ذلــك المجلس منها 
 مرسوم 

ّ
ومدى إمكان التعاون بينهما..«، وعلى ذلك، فإن

 
ً
 للسبب المبرر له مخالفا

ً
حل مجلس 2020 »يكون مفتقدا

الضوابط الدستورية سالفة البيان...«.
وذهـــب مجلس 2022 مــع ريــح أســبــاب حكم المحكمة، 
وغابت الحدود القاطعة في التسبيب بين السياسي، وهذا 
أمر مرن متغير يفتقد االستقرار وتغلب عليه المصالح 
السياسية اآلنية، والسبب القانوني الذي يثبت االستقرار 
والمراكز القانونية وحقوق األفــراد، فهل من جــدوى اآلن 
للنقاش عن حكم المحكمة وما يجب صنعه وما ال يجب 
في وضع الحدود الفاصلة بين األمرين، فتلك في النهاية 
هي مؤسسات الــدولــة، وبقدر وعــي سلطة الحكم وثقافة 
الجمهور وعقالنية النخب السياسية، يمكن أن تتقدم تلك 
المؤسسات أو تبقى رهينة سلطة الحكم الــواحــدة، وال 

شيء غير ذلك.
األخطر مما سبق هو اإلجابة عن سؤال: إلى متى تظل 
 
ً
ب هــذه، ويبقى مستقبلها سجينا

ّ
الــدولــة بحالة التخش

لــعــشــوائــيــة الـــقـــرار عــنــد اإلدارة الــســيــاســيــة وعــجــزهــا عن 
حسم األمـــور؟ لم يعد البسطاء ينظرون إلــى دول بعيدة 
ويقولون »شوفوا سنغافورة... شوفوا دول جنوب شرق 
آســيــا... لم تكن تملك الــمــوارد االقتصادية.. وإنما بــإرادة 
قــوى الحكم وعزمها على اإلصـــالح مهما بلغت تكاليفه 
قــفــزت نحو الــتــقــدم«... اآلن ينظر الــنــاس إلــى دول قريبة، 
يتابعون بدهشة وإعجاب التجربة السعودية في التحديث 
واالنفتاح وتنويع مصادر الدخل، مثلما كانوا يتفرجون 
قبلها على دولة اإلمارات وبقية دول الخليج التي انتبهت 

إلى تحديات الغد.
ــارك فــي  ــ ــمـ ــ ــدنـ ــ أيــــــن نـــحـــن اآلن؟ لـــســـنـــا الــــســــويــــد وال الـ
الديموقراطية والحريات، ولسنا مثل بقية دول الخليج 

التي وعت لغدها االقتصادي وشرعت في التنفيذ.
ماذا لدينا... غير متابعة صراعات السلطة وخالفاتها 
وانتخابات شكلية، ثم حل المجالس، ثم انتخابات، ثم 
إبطال ووزارة جديدة وأخرى قديمة، وكلها إنتاج ببراءة 

اختراع مصانع البخاصة؟
ماذا لدينا... غير التذّمر من الحال التي أصبحت هواية 
لقضاء أوقـــات الــفــراغ والملل الــطــويــل؟ مــاذا لــديــنــا... غير 
عون االبتسامات 

ّ
متابعة صور المسؤولين بالجرائد يوز

بالجملة على إنجازاتهم الباهرة في عالم سمج غير مبهر 
... ماذا لدينا اآلن؟

ً
أبدا
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