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ناصر المحمد: 
عالقة العرب 

بالفرانكوفونية 
مرتبطة بتكوين 

نهضتهم

ــر الــــبــــاد الـــشـــيـــخ نــــواف  ــيـ هـــنـــأ ســـمـــو أمـ
األحمد، المواطنين والمقيمين على أرض 
الــوطــن، بقرب حلول شهر رمــضــان، أعــاده 
الله تعالى على الوطن العزيز والمواطنين 

بوافر الخير واليمن والبركات.
وأعلن الــديــوان األميري اعتذار صاحب 
ــبـــال الـــمـــواطـــنـــيـــن  ــقـ ــتـ ــدم اسـ ــ الـــســـمـــو عــــن عــ
 سموه إلى 

ً
والمقيمين هــذا الــعــام، مبتها

الــبــاري جــل فــي عــاه أن يمن على الجميع 
بالصحة والــعــافــيــة، وأن يتقبل صيامهم 

وقيامهم.

وتــوجــه الـــديـــوان األمـــيـــري بــالــدعــاء إلــى 
الــمــولــى تعالى أن يحفظ صــاحــب السمو، 
وســمــو ولـــي عــهــده األمـــيـــن الــشــيــخ مشعل 
ــد، ورئـــيـــس مــجــلــس الــــــــوزراء سمو  ــمــ األحــ
الشيخ أحمد نــواف األحمد، ويديم عليهم 
نعمة الصحة والعافية، وأن يعيد الشهر 
الكريم على الوطن العزيز، واألمتين العربية 
واإلسامية بالخير والبركات، وأن يحقق 
لــجــمــيــع الـــــدول اإلســـامـــيـــة وشــعــوبــهــا في 
مشارق األرض ومغاربها، كل ما تنشده من 

رفعة وتقدم وازدهار. 

إلى ذلك، أعلنت هيئة الرؤية الشرعية أن 
اليوم هو المتمم لشهر شعبان 1444هـ، وأن 

 الخميس أول أيام الشهر الكريم.
ً
غدا

 وبهذه المناسبة، تتقدم »الجريدة« إلى 
الجميع بأحر التهاني وخالص التبريكات، 
وتــلــفــت عــنــايــة قــرائــهــا إلـــى أنــهــا ستصدر 
 كعادتها عقب اإلفطار، داعية المولى 

ً
يوميا

تــعــالــى أن يــعــيــد هـــذا الــشــهــر الــكــريــم على 
األمتين باليمن والخير والبركات، وكل عام 

والجميع بخير.

ةديرجلا. تبارك بالشهر الكريم وتصدر عقب اإلفطار

الغانم: العودة إلى األمة ضرورة ملحة

في وقــت دعــا رئيس مجلس األمة 
مــرزوق الغانم إلى الرجوع إلى األمة 
 لتختار، عبر 

ً
مصدر السلطات جميعا

انــتــخــابــات نــزيــهــة، مــن يمثلها، بعد 
ات  التحقق مــن صحة جميع اإلجـــراء
الــدســتــوريــة والــقــانــونــيــة وسامتها، 
 من أن تكرار األخطاء اإلجرائية 

ً
را

ّ
محذ

ســيــؤدي إلـــى النتيجة نفسها وهــي 
 في حق 

ً
البطان، الذي أصبح معيبا

الدولة ومؤسساتها، طالب باإلسراع 
 أن 

ً
فــــي تــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة، مـــــؤكـــــدا

»المجلس سيدعمها متى ما صدقت«. 
جاء ذلك، خال المؤتمر الصحافي، 
الذي عقده الغانم، في مكتبه بمجلس 

ــائــــب رئـــيـــس  ــة نــ ــقـ ــرفـ األمـــــــــة، أمـــــــس، بـ
المجلس أحــمــد الشحومي، ورئيس 
اللجنة التشريعية د. عبيد الوسمي، 

على خلفية حكم المحكمة الدستورية 
ببطان مجلس 2022 وعودة مجلس 

 .2020

وقــــــال الـــغـــانـــم: »نــــؤكــــد احــتــرامــنــا 
الكامل لكل صاحيات صاحب السمو 
أمــيــر الـــبـــاد وخـــيـــاراتـــه الــدســتــوريــة 
 كــانــت، ألن ســمــوه صــاحــب األمــر، 

ً
أيـــا

وحارس الدستور، الذي تثق به األمة، 
 إلى حكمته ورأيه«.

ً
وتركن دائما

وأكـــد أن »إقـــرار قــانــون المفوضية 
العليا لانتخابات يحّصن المجلس 
ــن جــمــيــع  ــ ــبـــل قـــبـــل انـــتـــخـــابـــه مـ ــقـ الـــمـ
الــشــبــهــات الــتــي شــابــت االنــتــخــابــات 
، وبه نحمي اإلرادة 

ً
الماضية تحديدا

الشعبية من أي مساس بها أو إهدار 
 عــلــى أن »الــــعــــودة إلــى 

ً
لـــهـــا«، مـــشـــددا

األمـــــة الـــيـــوم بـــاتـــت ضــــرورة

محيي عامر وفهد تركي

»عبر انتخابات نزيهة بعد التحقق من صحة وسالمة إجراءاتها حتى ال يتكرر البطالن«
 إلى حكمته« 

ً
• »نحترم صالحيات األمير حارس الدستور الذي تثق به األمة وتركن دائما

لجنة تحقيق 
في انتخابات 2022

قال أمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، 
إنه حتى تتضح الصورة بشكل كامل للمواطن 
 

ً
وتــظــهــر الــحــقــيــقــة دون تــشــكــيــك، واســتــكــمــاال
لــلــدور النيابي، »سأتقدم بطلب تشكيل لجنة 
تحقيق لتقصي حقائق االنتخابات الماضية، 
مع التأكيد على اعتراف المحكمة الدستورية، 
بوجود أخطاء جوهرية شابت هذه االنتخابات«.
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صوت 
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أغنيته
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صفحات 
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من حياة 
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في رمضان ةديرجلا•

  اقتصاديات

محكمة التمييز تؤيد 
إفالس »دار االستثمار«

عبدالرحمن: »stc« حريصة 
على اقتناص فرص األعمال 

المتاحة لتحقيق النمو

النفيسي: »الصالحية 
العقارية« مستمرة في 

تحقيق نتائج جيدة

الحميضي: »التسهيالت« 
تعتمد خطة 2023 بنمو 

في حجم العمل

المدعج: »إنجازات« نجحت 
في المحافظة على معدالت 

التشغيل العالية

المضف: »المتحد« يقف 
على مشارف حقبة جديدة 

من النجاح والتطور

 »أجيليتي«: حكم بـ 1.65 مليار دوالر في قضية تحكيم كورك
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• الشحومي: سنقدم خطة لنتخطى التأخير 
 وال حكومة

ً
• الوسمي: ال برلمان يحمل مشروعا

ً• المضف: »2020« انتهى بإرادة القيادة السياسية
• الصقعبي: يبحثون عن شراء الوقت إلحياء مجلس منتٍه شعبيا

• الساير: 10 سنوات من الوهم والتدليس لتمرير صفقاتكم 
• الكندري: المجلس مات ولو صدرت شهادة ميالد جديدة له

أ.د. محمد المقاطع:

قراءة نقدية 
لمتناقضات حكم 

المحكمة الدستورية
٠٤

04

٠٤

ًإسرائيل تعيد 4 مستوطنات 
في »الضفة« أخلتها قبل 18 عاما

رسالة أميركية لتل أبيب: نتنياهو غير مرحب به في واشنطن
 وأطلقت موجة 

ً
في خطوة أعادت عقارب الساعة إلى الوراء 18 عاما

تحذيرات فلسطينية ودولية، أقر »الكنيست« )البرلمان( اإلسرائيلي، 
ع في 2005، الــذي ألغى أحقية 

ّ
أمــس، إلغاء قانون فّك االرتباط الموق

الوجود اإلسرائيلي في 4 مستوطنات تم إخاؤها في الضفة الغربية 
المحتلة. 

ويــمــّهــد الــتــشــريــع الــجــديــد الــطــريــق أمــــام اإلســرائــيــلــيــيــن لــلــعــودة 
 .

ً
 كبيرا

ً
إلــى الــمــواقــع السابقة لتحقق حــركــة االستيطان بــذلــك نــصــرا

وأشـــاد وزيــر المالية اإلسرائيلي المثير للجدل، بتسلئيل
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ولي العهد يتسلم رسالتين لألمير
 من خادم الحرمين والرئيس العراقي

ــد الـــشـــيـــخ  ــهــ ــعــ ــو ولـــــــي الــ ــمــ ــم ســ ــ
ّ
ــل ــســ تــ

مــشــعــل األحــــمــــد، بــقــصــر بـــيـــان، صــبــاح 
ــيــــة مـــوجـــهـــة إلـــى  ــــة جــــوابــ ــالـ ــ أمـــــــس، رسـ
سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد، 
ــادم الــحــرمــيــن الــشــريــفــيــن  ــ مـــن أخـــيـــه خـ
الــمــلــك ســلــمــان بـــن عــبــدالــعــزيــز، تتعلق 
بالعالقات األخوية والروابط التاريخية 
الراسخة التي تربط البلدين والشعبين 
الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها 

في جميع المجاالت.
وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد، 
سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت 

سمو األمير سلطان بن سعد.
كما تسلم سمو ولي العهد، بقصر بيان، 
صــبــاح أمــــس، رســـالـــة خــطــيــة مــوجــهــة إلــى 
سمو أمير البالد من أخيه الرئيس العراقي 
د. عبداللطيف رشــيــد، تتعلق بالعالقات 
األخــويــة الطيبة بــيــن الــبــلــديــن والشعبين 
الشقيقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في 
مختلف المجاالت والقضايا ذات االهتمام 
المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين 
اإلقليمية والدولية، وتضمنت دعوة سموه 

لزيارة العراق.

وقام بتسليم الرسالة لسمو ولي العهد 
سفير  العراق لدى الكويت المنهل الصافي.
حضر اللقاءين رئيس ديوان سمو ولي 
العهد الشيخ أحمد العبدالله، ووزير شؤون 
الــديــوان األمــيــري الشيخ محمد العبدالله، 
ــي الــعــهــد الــفــريــق  ــر مــكــتــب ســمــو ولــ ــديـ ومـ
المتقاعد جــمــال الــذيــاب، ووكــيــل الــشــؤون 

الخارجية بمكتب سمو ولــي العهد مــازن 
العيسى. 

ــي الــعــهــد  ــر، بــعــث ســمــو ولــ ــ مـــن جـــانـــب آخـ
ببرقية تهنئة إلـــى رئــيــس نــامــيــبــيــا، حاجي 
جــيــنــجــوب، ضــّمــنــهــا ســمــوه خــالــص تهانيه 
بمناسبة العيد الوطني لبالده، راجيا له دوام 

الصحة والعافية.

ولي العهد يتسلم رسالة موجهة إلى األمير من خادم الحرمين

رئيس الوزراء يهنئ ناميبيا 
بالعيد الوطني

ــلــــس  بـــــــعـــــــث رئــــــــيــــــــس مــــجــ
الـــــــوزراء ســمــو الــشــيــخ أحــمــد 
نــواف األحمد، ببرقية تهنئة 
إلـــى رئــيــس نــامــيــبــيــا، حاجي 
جــيــنــجــوب، بــمــنــاســبــة العيد 

الوطني لبالده.

النائب األول يوجه بقبول ضباط الصف 
واألفراد باألكاديمية األمنية طوال العام

• محمد الشرهان
وّجه النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير 
الدفاع باإلنابة الشيخ طالل الخالد، بفتح باب التسجيل والقبول 
بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم األمنية لدورات »ضباط الصف 

واألفراد« طوال العام.
وقــالــت »الــداخــلــيــة«، فــي بيان صحافي أمـــس، إن ذلــك يأتي 
 من الوزير للشباب الكويتيين لاللتحاق بشرف الخدمة 

ً
تشجيعا

ــوزارة بالعناصر  ــ العسكرية ولــدعــم القطاعات األمــنــيــة فــي الـ
البشرية، مضيفة أن الخالد طالب قيادات أكاديمية سعد العبدلله 
للعلوم األمنية باستقبال طلبات االلتحاق للمتقدمين وقبولهم 
 بعد استيفائهم لشروط القبول والتسجيل واجتيازهم 

ً
فــورا

 للوائح والنظم المعتمدة 
ً
الفحوصات الطبية المقررة لذلك وفقا

بهذا الشأن وما تقتضيه المصلحة العامة.
وتــابــعــت أن الـــوزيـــر أمـــر بــفــتــح بـــاب التسجيل ابـــتـــداء من 
26 الــجــاري مــن خــالل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات 

اإللكترونية )سهل( وموقع وزارة الداخلية اإللكتروني.

طالل الخالد

السفير السعودي هنأ برمضان ويستقبل المهنئين السبت
• ربيع كالس

هنأ سفير خــادم الحرمين الشريفين لــدى البالد األمير 
سلطان بن سعد آل سعود، الكويت قيادة وحكومة وشعبا 

بقدوم شهر رمضان المبارك.
وأعــلــنــت الــســفــارة الــســعــوديــة فــي بــيــان، أمـــس، أن 
السفير سيستقبل السبت المقبل 3 رمضان المهنئين 
بالشهر المبارك من الساعة 9 حتى 11 مساًء، وذلك 
فـــي ديـــوانـــيـــة الـــســـفـــارة الــكــائــنــة بــالــدعــيــة، بمنطقة 

السفارات، مضيفة أن الدعوة عامة للجميع.
من ناحية أخرى، هنأ سفير خادم الحرمين، الشيخ صباح 
ناصر الصباح لمناسبة تسليم نسخة من أوراق اعتماده 

سفيرا لدى المملكة.
وكتب األمير سلطان في تغريدة على حساب السفارة على 
بارك ألخي الشيخ صباح الناصر تسليم نسخة من 

ُ
»تويتر«: أ

أوراق اعتماده سفيرا لدولة الكويت الشقيقة لدى بلده الثاني 
المملكة العربية السعودية.

 ووطئت سهال في دارك وعند اهلك، 
ً
وأضاف: حللت أهال

 التغريدة بالعلمين الكويتي والسعودي وبصورتين؛ 
ً
مرفقا

األولى للشيخ صباح الناصر خالل تقديم أوراق اعتماده، أمس 
األول، إلى نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي 
نيابة عن وزير الخارجية السعودي األمير فيصل بن فرحان، 
تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز، أما الصورة الثانية، فكانت للسفير السعودي 
برفقة الشيخ صباح الناصر خــالل احــدى المناسبات، مع 
تعليق »صورة تجمعني بأخي الشيخ صباح في أرض الكويت 

الحبيبة... أخوة راسخة ضاربة في جذور التاريخ«.

هولتسنايدر ينقل تهاني بايدن إلى الكويتيين
ــم بــــاألعــــمــــال األمــــيــــركــــي جــيــمــس  ــائــ ــقــ هـــنـــأ الــ
هولتسنايدر الكويت حكومة وشعبا بحلول شهر 

رمضان المبارك.
وقال هولتسنايدر، في بيان تلقت »الجريدة« 
نسخة منه، »نيابة عن سفارة الواليات المتحدة 
بالكويت، والرئيس جو بايدن، ووزير الخارجية 
أنتوني بلينكن، والشعب األميركي، أود أن أعرب 
عن تهاني القلبية لشعب الكويت بمناسبة هذا 

الشهر المبارك«.
وأضـــاف: »فــي رمــضــان هــذا الــعــام، أتطلع إلى 

المشاركة في العديد من التقاليد الرائعة التي 
يلتزم بها الكويتيون والمسلمون في جميع أنحاء 
الــعــالــم خـــالل هـــذا الــشــهــر الــخــاص والمخصص 

لألسرة والضيافة واإليمان«.
ولــفــت إلــى أن »هـــذا يشمل تقاليد مثل قضاء 
ــران في  ــيـ ــزمــــالء والـــجـ ــاء والــ ــدقــ الـــوقـــت مـــع األصــ
الــديــوانــيــات والــغــبــقــات، واالحـــتـــفـــال بالتقاليد 
الكويتية، مثل القرقيعان والتجمع على اإلفطار 
والسحور«، متابعا: »أتمنى أن يجلب رمضان هذا 

العام فرحا للجميع ووفرة من البركات«.

استقبل محافظ الفروانية 
الــشــيــخ مشعل الــجــابــر، في 
مكتبه، صباح أمس، سفيرة 
كندا الصديقة لدى الكويت 

عليا مواني.
وتطرق اللقاء إلى تبادل 
األحاديث الودية، باإلضافة 
إلى مناقشة تعزيز التعاون 
والــمــواضــيــع ذات االهتمام 
ــلـــديـــن  ــبـ ــن الـ ــيــ ــرك بــ ــتــ ــشــ ــمــ الــ
الصديقين. وتمنى الجابر 
للسفيرة المزيد من التقدم 

واالزدهار في مهام عملها.

»الصليب األحمر«: شراكتنا االستراتيجية مع الكويت مصدر قوة
سو: الكويت داعم ثابت لنا ولمهمتنا اإلنسانية... وملف األسرى والمفقودين أولوية لنا

• ربيع كالس
أعـــــرب رئـــيـــس الــبــعــثــة اإلقــلــيــمــيــة لمنظمة 
الصليب األحمر لدول مجلس التعاون مامدو 
سو عن شكره وامتنانه لسمو أمير البالد الشيخ 
نواف األحمد، وسمو ولي عهده الشيخ مشعل 
األحـــمـــد، والــحــكــومــة والــشــعــب الــكــويــتــي، على 
 
ً
دعمهم الدائم لضحايا االزمات والكوارث، مشيدا

في الوقت نفسه »بالتعاون الثنائي مع السلطات 
 أن »اللجنة الدولية 

ً
و الشركاء الكويتيين«، مؤكدا

ودولة الكويت تجمعهما عالقة متميزة نشأت 
منذ تحريرها من الغزو العراقي لكنها تعززت 

بشكل كبير على مدى الـ 32 عاما الماضية«. 
وأوضــح سو خالل مؤتمر صحافي عقده 
في مقر اللجنة بمناسبة االحتفال بمرور 160 

عاما على تأسيس اللجنة الدولية للصليب 
ــر، أن »شـــراكـــتـــنـــا االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع  ــمــ األحــ
الكويت تعتبر مصدر قوة، ال سيما الجهود 
ــدة لــتــخــفــيــف الــمــعــانــاة اإلنــســانــيــة من  ــرائــ الــ
خالل تقديم المساعدة اإلنسانية في جميع 
ت 

ّ
 إلـــى أن »الــكــويــت ظل

ً
أنــحــاء الــعــالــم«، الفــتــا

داعما ثابتا للجنة ولمهمتها اإلنسانية، وقد 
أنشأنا معا مساعدات إنسانية ضرورية تمّكن 
ماليين األشخاص المتضررين من النزاعات 
المستمرة واألزمات المتفاقمة في جميع أنحاء 
العالم، من تلقي المساعدة التي هم في أمس 
الحاجة إليها بما في ذلك بنغالدش وسورية 

واليمن ولبنان«.
وتطّرق سو إلى قضية األسرى والمفقودين 
الكويتيين وجهود اللجنة الدولية للصليب 

ــعــــراق في  األحـــمـــر فـــي مــســاعــدة الــكــويــت والــ
 إلى أنه 

ً
التعرف على مصير المفقودين، مشيرا

»في العام الماضي ومن خالل اللجنة الدولية 
للصليب األحــمــر واللجنة الثالثية المعنية 
 من ملفات 

ً
بملف األســرى، تم إغــالق 60 ملفا

المفقودين خالل 2022، ونأمل أن يستمر هذا 
التقدم خالل األشهر القادمة«.

وشــدد على أن ملف االســرى والمفقودين 
ــى أن  ــه، مــشــيــرا إلــ يــمــثــل أولــــويــــة بــالــنــســبــة لــ
»هــنــاك آلــيــة تعتمدها اللجنة الثالثية التي 
ترأسها لجنة الصليب بمشاركة كل من العراق 
والكويت والسعودية ودول التحالف )أميركا، 
وبريطانيا، وفرنسا واألمــم المتحدة( حيث 
تجتمع هذه اللجنة بانتظام نحو 6 مرات في 
سو خالل مؤتمره الصحافيالسنة رسميا سواء في الكويت أو في العراق«.

األمير يهنئ ناميبيا بعيدها

بعث سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة إلى 
رئيس ناميبيا، حاجي جينجوب، عّبر فيها سموه عــن خالص 
 سموه له موفور 

ً
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده، متمنيا

الصحة والعافية، ولناميبيا وشعبها كل التقدم واالزدهار.

الكويت في مؤتمر المانحين:
ملتزمون بمواصلة دعم ضحايا الزلزال

أكـــد سفير الــكــويــت لـــدى بلجيكا، رئيس 
ــي االتــــحــــاد األوروبــــــــي وحـــلـــف شــمــال 

َ
بــعــثــت

األطلسي )ناتو(، نواف العنزي، أنه بعد وقوع 
الزلزال في سورية وتركيا، تداعت الكويت، 
بشكل مباشر، بمختلف أجهزتها الرسمية 
وعلى الصعيد الشعبي لتقديم مختلف أوجه 

الدعم لضحاياه في البلدين.
ــام مـــؤتـــمـــر الــمــانــحــيــن  ــ ــال الـــعـــنـــزي أمــ ــ وقــ
الدوليين لتقديم الدعم والمساعدة لضحايا 
الزلزال في تركيا وسورية، الذي استضافته 
المفوضية األوروبية في بروكسل، إن الكويت 
قدمت من خالل الحكومة، وعبر المساهمات 
الشعبية ومساهمات القطاع األهلي والخاص 
ومؤسسات المجتمع المدني، 97.7 مليون 
دوالر، تم تقسيمها بالتساوي لدعم الجهود 

اإلنسانية بعد الزالزل في سورية وتركيا.
ــكـــويـــت جــســرا  وأضــــــــاف: »كـــمـــا نــظــمــت الـ
ــائـــرة مــحــمــلــة بــأطــنــان  جـــويـــا تــضــمــن 17 طـ
مــن الــمــســاعــدات العينية والــمــعــدات لطبية 
ــة لــتــأمــيــن الــمــســتــلــزمــات  واإلغـــاثـــيـــة الــــالزمــ
الضرورية واألولية، إضافة إلى ابتعاث فرق 
إنقاذ وطــوارئ ساهمت في إنقاذ منكوبين 

وعالقين تحت األنقاض«.
وأكد مجددا التزام الكويت بتعهداتها التي 
تعلن عنها فــي الــمــؤتــمــرات الــدولــيــة، وأنها 
ــدرك الــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا وكـــاالت  تــ
وبــرامــج وصناديق األمــم المتحدة في حال 
عدم حصولها على التمويل الــالزم، وتدعو 
الدول إلى االلتزام باإليفاء بتعهداتها المالية 

المعلنة.

ً
الكويت وبريطانيا: خريطة طريق لمستقبل أكثر إشراقا

سالم الصباح وكليفرلي ترأسا الجولة األولى من الحوار االستراتيجي
تــوجــت أعــمــال الــجــولــة األولــــى مــن الــحــوار 
االستراتيجي بين الكويت والمملكة المتحدة 
المنعقدة في لندن باالتفاق على إنشاء الحوار 
االستراتيجي بين البلدين والذي يعتبر تدشينا 
لحوارات استراتيجية عديدة وخريطة طريق 
لمستقبل أكثر إشراقا للعالقات الوثيقة بين 

البلدين الصديقين.
وتــــرأس الــجــانــب الــكــويــتــي فــي اجتماعات 
الحوار االستراتيجي وزيــر الخارجية الشيخ 
ــاح، فــــي حـــيـــن تـــــــرأس الــجــانــب  ــبــ ســــالــــم الــــصــ
البريطاني وزيـــر خارجية المملكة المتحدة 

جيمز كليفرلي.
ونــقــل وزيـــر الــخــارجــيــة فــي مستهل اللقاء 
الذي جرى الليلة قبل الماضية أطيب تحيات 
سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد وسمو 
ولــي العهد الشيخ مشعل األحــمــد إلــى الملك 
تشارلز الــثــالــث، وصـــادق التحايا مــن رئيس 
مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف األحمد 
إلى المملكة المتحدة قيادة وحكومة وشعبا 
ــاء والــتــقــدم  ــــدوام الــنــمــاء والـــرخـ وتمنياتهم بـ

واالزدهار للمملكة المتحدة وشعبها.
واستذكر المحطات التاريخية التي شهدتها 
مسيرة الشراكة والصداقة والعالقات الثنائية 

الوثيقة بين الكويت والمملكة المتحدة، والتي 
تمتد ألكثر من 124 عاما منذ تأسيسها عام 
1899 والتي بنيت على ركائز األمــن والدفاع 
وتعزيز االستثمار وتبادل الثقافة وتكريس 
التعليم والطب وغيرها من ميادين التعاون 
الثنائي وتجلى فيها االلتزام البريطاني الصلب 

بالحفاظ على أمن وسالمة الكويت.

ــر خــارجــيــة المملكة  مــن جــانــبــه، أعـــرب وزيـ
المتحدة عــن اعــتــزاز بـــالده بمسيرة عالقات 
الــصــداقــة الــوثــيــقــة والــشــراكــة االستراتيجية 
القائمة مع الكويت في جميع المجاالت، مشيدا 
بما توصلت إليه من مستويات رفيعة وعالية، 
 االرتـــقـــاء بــهــا إلـــى آفــــاق أوســــع وترسيخ 

ً
آمــــال

دعائمها على الصعد كافة.

وأوضــــــح أنــــه رغــــم الــمــتــغــيــرات الــعــديــدة 
والكبيرة التي يعيشها العالم تشهد عالقات 
الشراكة االستراتيجية الشاملة بين المملكة 
ــــوة ومـــتـــانـــة،  الـــمـــتـــحـــدة والـــكـــويـــت تــــزايــــدا قـ
 عن ثنائه على حكمة الكويت واتزان 

ً
معربا

سياستها الخارجية وبالجهود التي تقوم 
بها فــي ترسيخ دعــائــم حفظ األمـــن والسلم 

في المنطقة.
وجرى خالل الحوار بين وزيري خارجية 
البلدين الصديقين بحث آخــر المستجدات 
على الساحتين اإلقليمية والدولية وتبادل 
وجـــهـــات الــنــظــر تــجــاه تــكــثــيــف الــتــعــاون في 
مجال العمل الدولي المتعدد األطراف، وبحث 
سبل تعزيز التعاون المشترك لمواجهة آخر 
المستجدات فيما يتعلق بعدد من القضايا 
ــي  الــمــهــمــة، ومـــن بــيــنــهــا الـــوضـــع فـــي األراضــ
ــنـــاقـــشـــة ســبــل  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــمـــحـــتـــلـــة، ومـ
التعاون فيما يتصل بمسار الدعم اإلنساني 
للمدنيين في أوكرانيا وغيرها من القضايا 
اإلقليمية والدولية ذات االهتمام المشترك. 
وأعرب الجانبان عن التطلع المشترك لعقد 
الجولة الثانية من الحوار االستراتيجي بين 
الكويت والمملكة المتحدة في الكويت خالل 

العام المقبل. 

جانب من أعمال الجولة األولى الجتماعات الحوار االستراتيجي

لقاء هويل وإيفانز وكيرنز وتشيشتي وباور وجونسون لقاء هويل وإيفانز وكيرنز وتشيشتي وباور وجونسون 
التقى وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح 
فــي الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لــنــدن مــع رئيس 
مجلس العموم بالمملكة المتحدة لبريطانيا 
العظمى وأيرلندا الشمالية الصديقة السير 

ليندزي هويل في مقر البرلمان البريطاني.
كما التقى وزير الخارجية مع نائب رئيس 
مجلس العموم السير ناجيل إيفانز ورئيس 
لــجــنــة الــــشــــؤون الـــخـــارجـــيـــة ألــيــشــا كــيــرنــز 
ورئيس المجموعة البرلمانية في مجلس 
الـــلـــوردات ومــجــلــس الــعــمــوم لــلــعــالقــات مع 
الكويت النائب رحمن تشيشتي وبمشاركة 
عدد من أعضاء مجلسي اللوردات والعموم.

والتقى مستشار األمن القومي للمملكة 
الــمــتــحــدة لــبــريــطــانــيــا الــعــظــمــى وأيـــرلـــنـــدا 
الشمالية الصديقة السير تيم بــاور، حيث 
تم خالل اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون 
المشترك بين الجانبين لدعم جهود إحالل 

السالم واالستقرار في المنطقة. 
من جانب آخر، أجرى وزير الخارجية في 
العاصمة البريطانية لندن جلسة مباحثات 
مع وزير الدولة لالستثمار في وزارة التجارة 
الدولية اللورد دومينيك جونسون وعدد من 

كبار المسؤولين البريطانيين.
ــبـــان حــرصــهــمــا الــمــتــبــادل  وأكــــــد الـــجـــانـ

لــتــشــجــيــع وتــنــمــيــة الـــشـــراكـــة االقــتــصــاديــة 
واالســــتــــثــــمــــاريــــة واســـتـــكـــشـــاف الـــمـــجـــاالت 
الــجــديــدة الــتــي تــواكــب الــتــطــور التقني في 
قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والفرص 
الحيوية الواعدة لالستثمارات طويلة المدى.
وعقب جلسة المباحثات شــارك الشيخ 
سالم الصباح وبحضور اللورد دومينيك 
ــن كـــبـــار الــمــســؤولــيــن  جـــونـــســـون وعــــــدد مــ
البريطانيين في مراسم حفل إغالق بوابات 
 )Ceremony of the Keys ( قصر برج لندن
والتي تعتبر أحد أبرز المراسم التاريخية 

للملكية البريطانية.

»األوقاف« حددت مواعيد 
 ومساء

ً
دوام رمضان صباحا

• سيد القصاص
ــر إدارة اإلعــــــالم  ــديــ ــلــــن مــ أعــ
فـــي وزارة األوقــــــاف والـــشـــؤون 
اإلسالمية د. أحمد العتيبي، أن 
وزارة األوقاف أصدرت تعميما 
إداريــــــا بــشــأن تــحــديــد ســاعــات 
ــد الــــــــــدوام خــــــالل شــهــر  ــيــ مــــواعــ
ــبـــارك، حــيــث يــبــدأ  ــمـ رمـــضـــان الـ
الدوام في الفترة الصباحية من 
العاشرة صباحا حتى الساعة 

2.15 ظهرا. 
ولفت إلى أن الفترة المسائية 
تــكــون بنظام الــــدوام الــمــرن من 
الساعة 2.15 ظهرا حتى الساعة 

4 عـــصـــرا، ومــــن الـــســـاعـــة 2.30 
ظهرا حتى الساعة 4.15 عصرا، 
ــن الــســاعــة 2.45 ظـــهـــرا إلــى  ومــ

الساعة الخامسة مساء.
وبــيــن الــعــتــيــبــي أن التعميم 
طالب رؤساء القطاعات ومديري 
ــنـــســـب  لـ ا ــد  ــديــ ــحــ ــتــ بــ اإلدارات 
ــام، وبـــمـــا  ــ ــــظـ ــل نـ ــكـ واألســــــمــــــاء بـ
ال يـــتـــعـــارض مـــع ســيــر الــعــمــل، 
ومـــوافـــاة لجنة التكليف بتلك 
األسماء، وفيما يخص المكلفين 
بالمراكز الخارجية خالل الفترة 
المسائية سيكون مــن الساعة 
الثانية والربع ظهرا إلى الساعة 

الخامسة مساء.

التزام بريطاني صلب 
بالحفاظ على أمن 
الكويت وسالمتها

وزير الخارجية

حكمة الكويت واتزان 
سياستها الخارجية 

رسخا األمن بالمنطقة
كليفرلي
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محمد المقاطع

قراءة نقدية لمتناقضات حكم المحكمة الدستورية
• دراسة دستورية خص بها المقاطع ةديرجلا• لمقاربة تداعيات الحكم والمخارج المحتملة لألزمة

• عزم العهد الجديد وإجراءاته في تحقيق مساره يؤكدان أن العودة لألمة ستكون هي الخيار ال محالة 
 مع حكم المحكمة الدستورية بإبطال 

ً
تزامنا

مجلس 2022 وعودة مجلس 2020 أعد أستاذ 
القانون العام والخبير الدستوري د. محمد 

المقاطع دراسة قانونية خص بها »الجريدة« 
بعنوان »قراءة نقدية لمتناقضات حكم المحكمة 
الدستورية« أضاء فيها على الحكم وما إذا كان 
يندرج في سياق اختصاصها أم خارجه، وما إذا 

كانت المحكمة تملك االستناد لسبب لم يرد 
بمرسوم الحل لتحكم بعدم دستوريته وتبطل 
المجلس، و هل تملك المحكمة الفصل بغير ما 
هو أمامها من أوراق؟ وما قيمة حكم المحكمة 

 وال 
ً
إذا أقيم على أسباب غير موجودة واقعيا

؟ وكيف يمكن التعامل معه ومع آثاره؟ 
ً
قانونيا

وفيما يلي نص القراءة:

»وجـــــــــــــــوٌم... وجـــــــــوٌه مــنــبــهــرة 
ومــتــســائــلــة؟ كــيــف صـــرنـــا لــهــذه 
الحالة القانونية غير المستقرة 
والمتداخلة؟ ومــا الــذي ستؤول 

إليه األمور؟
أظن، وأنا أمضي ألجل محاولة 
اإلجابة عن هذه األسئلة، أنه ال بد 
أن أوضح أن الحالة التي نعيشها 
نتيجة منطقية لمتواليات بدأت 
مقدماتها وإرهاصاتها بمساهمة 
كــــــــل األطــــــــــــــــــراف فــــــــي الــــمــــشــــهــــد 
الــســيــاســي المتعثر، وأفصحت 
عن نتيجة مفاجئة لهذه الحالة 
المحكمة الدستورية في حكمها 
بالطعون أرقــام 11، 12، 13، 14، 
15، وأخــرى مكررة لسنة 2023، 
فيما انتهى إليه بمنطوقه والذي 
ــه: »حـــكـــمـــت الــمــحــكــمــة  ــيــ جــــــاء فــ
بإبطال عملية االنتخاب برّمتها، 
التي أجريت بتاريخ 2022/9/29 
في الدوائر الخمس، وبعدم صحة 
عــلــن فــوزهــم فيها، 

ُ
عضوية مــن أ

 مجلس األمة وبطالن 
ّ

لبطالن حل
دعوة الناخبين النتخاب أعضاء 
مجلس األمـــة، والــتــي تمت على 
أساسها هذه االنتخابات، مع ما 
يترتب على ذلك من آثار، أخصها 
 

ّ
أن يستعيد الــمــجــلــس المنحل

من تاريخ صــدور الحكم – بقوة 
الدستور – سلطته الدستورية 
ــك على  ــ  لـــم يـــكـــن، وذلـ

ّ
ــأن الـــحـــل كــ

النحو الموضح باألسباب«.
ــارة إلــى  ــ وال مــنــاص مـــن اإلشــ
أن الحالة الراهنة، في جانبيها 
الــقــانــونــي والــســيــاســي، خرجت 
عن السياق الذي اختارته القيادة 
السياسية لبلدنا الغالي، ممثلة 
بسمو األمير وسمو ولي العهد، 
والذي تم تدشينه بخطاب العهد 
الجديد والـــذي ألــقــاه سمو ولي 
العهد نيابة عن سمو األمير في 

.2022/6/22
ولـــعـــلـــه مــــن نـــافـــلـــة الــــقــــول أن 
نشير إلى أن اإلصالح والتغيير 
اإلصالحي نهج وخارطة طريق 
متكاملة، ال هو شعار وال مجرد 
ــل عـــلـــى ذلـــك  ــدلــ إعــــــالن قـــــــرار. ويــ
خطاب العهد الجديد ومن بعده 
وثــيــقــتــه، ولــــن تــوقــفــهــمــا - ولــن 
تغيير مسارهما- بحسب قراءتنا، 
أحداث طارئة، أو أحكام بمنازعة، 
أو اتــــجــــاهــــات وأحـــــكـــــام قــضــاء 
خاطئة ومنتقدة،  فالناس تدرك 
أن عزم العهد الجديد وإجراءاته 
في تحقيق مساره نهج مستمر، 
وهو ما نظن معه أن العودة لألمة 

ستكون هي الخيار ال محالة. 
 

أسئلة الدراسة: 

ــي ســـبـــيـــل تــحــقــيــق غــايــة  ــ وفــ

قراءتنا النقدية لحكم المحكمة 
الدستورية، سنجيب عن األسئلة 

اآلتية:
• هــــــــــل حـــــــكـــــــم الــــمــــحــــكــــمــــة 
الـــــــــدســـــــــتـــــــــوريـــــــــة فـــــــــــي ســـــيـــــاق 

اختصاصها؟ أو خارجه؟
•  هل تملك المحكمة االستناد 
لــســبــب لـــم يــــرد بــمــرســوم الــحــل 
لتحكم بعدم دستوريته وتبطل 

المجلس؟!
•  هل تملك المحكمة الفصل 

بغير ما هو أمامها من أوراق؟!
•  ما قيمة حكم المحكمة إذا 
أقيم على أسباب غير موجودة 
؟ وكيف يمكن 

ً
 وال قانونيا

ً
واقعيا

التعامل معه ومع آثاره؟ أسئلة 
نجيب عنها بدراستنا الماثلة.

منطلقات أحكام القضاء: 

بـــــــادئ ذي بـــــــدء، يــنــبــغــي أن 
نشير إلى أن األحكام القضائية 
يــنــبــغــي أن تـــكـــون مــبــنــيــة على 
الـــقـــواعـــد واألســـــــس الــمــعــروفــة 
لهذه األحكام، وأخصها أن تنأى 
بنفسها عن النزاعات السياسية 
ــذي  ــ والــتــحــكــيــم الـــســـيـــاســـي والـ
طالما انتقده الفقه الدستوري، 
كونه يؤدي إلى خروج القضاء 
عن غاياته وحــيــاده، كما تلتزم 
بما هو معروف من أن القضاء 
يحرص حرصا شديدا على أن 
يــؤكــد اختصاصه فيما ينظره 
مــن نـــزاعـــات وطــعــون مــن جهة، 
وكــذلــك فــي بــيــان وجـــود الصفة 
للطاعن والمصلحة الشخصية 
ــة الــتــي  ــاصـ ــخـ أو الــمــصــلــحــة الـ
تترتب على الفصل في دعــواه، 
ــا الــــتــــزام الــقــضــاء  ومـــنـــهـــا أيـــضـ
بــأن يتقيد في فحص الدعاوى 
والــــطــــعــــون الـــتـــي تــنــظــر أمـــامـــه 
بما هــو مــقــدم أمــامــه مــن أوراق 
ومستندات، يتصل بها تسبيبه 
بنى عليه حيثياته، وهو بذلك 

ُ
وت

ال يحكم ال بعلمه وال بمعلوماته، 
حتى يكون محايدا وعــادال في 
الفصل في الطعون أو الدعاوى 
عرض عليه.

ُ
أو المنازعات التي ت

هل حكم المحكمة الدستورية 
في سياق اختصاصها؟ أم 

خارجه؟
1- إن الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
حينما نظرت في الطعون المقدمة 
 هــذه الــدراســة، إنما 

ّ
أمامها محل

نظرتها باعتبارها محكمة قانون، 
وليس بصفتها محكمة دستورية، 
ــتــــان تـــخـــتـــلـــفـــان تـــمـــامـــا،  ــفــ والــــصــ
سند إليها 

ُ
فمحكمة الطعون التي أ

اخـــتـــصـــاص الــنــظــر فـــي الــطــعــون 

المحكمة 
وقعت بالخلط 

فتصّدت 
لطعن بعدم 

دستورية 
 

ّ
مرسوم الحل
رغم أنه ليس 

 
ً
مطروحا

عليها 

الحكم بات 
ونهائي رغم 

ما يشوبه من 
عيب ويتعذر 

الطعن به 
والمخرج 
المناسب 

للوضع الراهن 
 مجلس 

ّ
حل

  2020

»الدستورية« 
خرجت عن 

اختصاصها 
والحكم الذي 

أصدرته 
خروج عن 

إجراءات 
القانون رقم 

 1973 /14

ــادا إلــــى نص  ــنـ ــتـ االنــتــخــابــيــة اسـ
المادة )95( من الدستور، وما ورد 
فيه مــن ترخيص بإسنادها إلى 
هيئة قضائية، بداًل من أن يتولى 
ذلــــك مــجــلــس األمـــــة بــنــفــســه هــذه 
المهمة، هــو الــذي منح المحكمة 
الدستورية االختصاص في نظر 
الـــطـــعـــون االنـــتـــخـــابـــيـــة بصفتها 
محكمة موضوع، وليس بصفتها 

المحكمة الدستورية. 
وهنا وجه الخلط الذي وقعت 
فــيــه المحكمة الــدســتــوريــة، فهي 
قد تصّدت لطعن بعدم دستورية 
 مــجــلــس األمـــــة رقــم 

ّ
مـــرســـوم حــــل

)126( لسنة 2022، رغم أنه ليس 
ــتـــبـــارهـــا  مــــطــــروحــــا عـــلـــيـــهـــا بـــاعـ
ـــرح 

ُ
ــا ط ــمـ مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة وإنـ

أمامها وهي محكمة موضوع )في 
الطعون االنتخابية(، األمــر الذي 
كان عليها أن تتعامل معه بأحد 
الخيارين، إما برفض الطعن لعدم 
االختصاص، وإما بوقف الدعوى 
وإحــالــة الطعن بعدم الدستورية 
لــنــفــســهــا بــصــفــتــهــا األخــــــــرى، إن 
قررت أن له جدية لقبوله وإحالته 
للمحكمة الــدســتــوريــة بصفتها، 
وهـــو مــا ســتــكــون نتيجته حتما 
عدم صالحيتها لنظر الدفع بعدم 
الـــدســـتـــوريـــة لــكــونــهــا ســبــق لها 
ونظرته باعتبارها محكمة طعون 
انتخابية، وال حاجة في هذا الشأن 
لما سبق أن قررته هذه المحكمة 
مـــن إمــكــانــيــة تــصــديــهــا بــصــورة 
مباشرة خالفا لنصوص الدستور 
فـــي الــمــادتــيــن )95 و 173( مــنــه، 
وللقانون رقــم )14( لسنة 1973، 

والذي منحها هذا االختصاص. 
2- وهنا ال بد من أن نشير إلى 
مسألة أساسية وهي أن المحكمة 
الــدســتــوريــة، تــخــتــص فـــي النظر 
بالمراسيم واألوامر األميرية، ولها 
أن تبسط رقابتها عليها بشرط 
أن تتصل بالمحكمة الدستورية 
اتصاال قانونيا مقبوال وسائغا، 
وقد أشرنا أعاله إلى أن ذلك يمكن 
أن يــتــم حــيــنــمــا تــنــظــر المحكمة 
الدستورية في شأن هذه المراسيم 
كونها محكمة موضوع، فترى أن 
فيها جدية بما أثارته من دفوع أو 
طعون دستورية تستحق معها أن 
تتم إحالتها للمحكمة الدستورية 
بصفتها محكمة دستورية تفصل 
في هذه المنازعات، وهو ما جانب 
 

ّ
المحكمة في حكمها الصادر محل

هذا التعليق إذ إنها قد خلطت بين 
هــذيــن االخــتــصــاصــيــن ومــارســت 
كالهما وكأنهما أمر واحــد، وهو 
يــخــرج بــصــفــة جـــازمـــة عـــن نطاق 
اختصاصها على نحو ما أشرنا.

ــّد مــن أن نشير هــنــا إلــى  وال بـ
ــدى كــثــيــر من  ــ ــاك خــلــطــا لـ ــنـ أن هـ

اب وبعض المختصين، في 
ّ
الكت

أن المحكمة الدستورية ال تختص 
بــالــمــســائــل الــتــي تــتــصــل بــأعــمــال 
السيادة، وهذا التصور والخلط ال 
يتوافقان وطبيعة إنشاء المحكمة 
الدستورية واختصاصاتها، والتي 
تــتــولــى رقــابــة أعــمــال السلطتين 
التشريعية والتنفيذية لضمان 
التزامها بقواعد الدستور وعدم 
ــه، إال أن  ــامــ ــكــ ــلـــى أحــ الـــــخـــــروج عـ
ــــك ال يـــأتـــي كله  اخــتــصــاصــهــا ذلـ
مــن خــالل طــريــق واحـــد، وبــإجــراء 

قضائي متماثل؛
فاختصاصها بنظر القوانين 
والــمــراســيــم والــلــوائــح والـــقـــرارات 
التنفيذية واإلداريـــة إّمــا أن يكون 
اختصاصا أصليا بدعوى مبتدئة 
رفع ابتداء ومباشرة إلى 

ُ
أصلية ت

المحكمة الدستورية، وهــو ما ال 
تختص به المحكمة الدستورية 
في حالة الدعوى المباشرة بشأن 
 مجلس األمة، )وهو ما 

ّ
مراسيم حل

سبق لها أن فصلت فيه المحكمة 
بصورة قاطعة(. 

وقــــــــــد يــــــكــــــون اخــــتــــصــــاصــــهــــا 
فــــي نــظــر الـــقـــوانـــيـــن والــمــراســيــم 
والـــلـــوائـــح والــــقــــرارات التنفيذية 
واإلدارية يأتي متفرعا عن دعوى 
ــــدى  ــة ومــــنــــظــــورة أمـــــــام إحـ ــمـ ــائـ قـ
المحاكم، وتتم بعد ذلك إحالتها 
إلـــى الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة التي 
ى نظر الدفع أو الطعن بعدم 

ّ
تتول

الدستورية، لكونه محااًل إليها من 
محكمة أخــرى، وهي الحالة التي 
ذكرناها في شأن إحالة المحكمة 
الـــدســـتـــوريـــة بــصــفــتــهــا مــحــكــمــة 
موضوع )طعون انتخابية( للنزاع 
بعدم الدستورية لنفسها بصفتها 
األخرى، لكونها محكمة دستورية 

خالصة. 
3- وخــــالصــــة لـــكـــل مــــا ســبــق، 
نرى أن ما جاء في األحكام أرقام 
)11، 12، 13، 14، 15( لسنة 2023، 
الصادرة عن المحكمة الدستورية 
بتاريخ 19/ 3/ 2023، تخرج عن 
اختصاص المحكمة الدستورية 
بصفتها محكمة طعون انتخابية، 
كما أنها لم تصل إليها بصفتها 
ــعــمــل 

ُ
مــحــكــمــة دســـتـــوريـــة حــتــى ت

اختصاصها في شأنها.
ولذلك، فهي ال تملك اختصاص 
الــــنــــظــــر فــــيــــهــــا، خـــــالفـــــا لــلــحــكــم 
ــه مــجــافــيــة لــقــواعــد  ــدرتـ الــــذي أصـ
ــــاص، وخــــــــروجــــــــا عــن  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ االخـ
اإلجراءات المقررة في القانون رقم 

14 لسنة 1973. 

* هل تملك المحكمة االستناد 
إلى سبب لم يرد بمرسوم الحل 

لتحكم بعدم دستوريته، وتبطل 
المجلس؟

- من الالفت في أحكام المحكمة 
الدستورية أرقام )11، 12، 13، 14، 
15( لــســنــة 2023 والــــصــــادرة عن 
المحكمة الدستورية بتاريخ 19/ 
3/ 2023، أنــهــا قـــد اســتــنــدت في 
أسباب تقريرها لعدم دستورية 
 مجلس األمة رقم 126 

ّ
مرسوم حل

لسنة 2022، إلــى سبب لم يــورده 
ــمــــذكــــور، إذ إن  ــل الــ ــحـ مــــرســــوم الـ
مرسوم الحل قد أورد في أسبابه 
)تصحيحا للمشهد السياسي وما 
فيه من عــدم توافق وعــدم تعاون 
واخــتــالفــات وصـــراعـــات وتغليب 

الغانم: العودة إلى األمة...

إسرائيل تعيد 4 مستوطنات...

، بعد أن أصبح المشهد أكثر 
ً
 أشد حاجة وإلحاحا

، ليختار الشعب من يمثله ويتحدث 
ً
جالًء واتضاحا

باسمه، ومن يتفاعل مع تطلعاته وهمومه، فال يتكرر 
ما قد رآه رأي العين«.

وشـــدد الــغــانــم على أن »المسألة ليست مجلس 
2020 أو 2022، وليست مـــرزوق الــغــانــم أو السيد 
أحمد الــســعــدون، والــمــوضــوع ليس الشيخ صباح 
الخالد أو الشيخ أحمد النواف، بل القضية أكبر من 

تلك الثنائيات«.
من جهته، قــال الشحومي: »إننا سنقدم للناس 
في هذه األيــام خطة لنتخطى سنوات من التأخير 
ــــع ثــمــنــهــا الــشــعــب  ــتـــي دفـ والـــمـــجـــالـــس الــمــبــطــلــة الـ
الكويتي، واالجتماعات خارج هذا الجسد للتخريب«.

وبدوره، قال الوسمي، إن »مشكلة البالد هي غياب 
، وال حكومة، 

ً
المشروع، فال مجلس يحمل مشروعا

ولذلك تقدمت بمشروعي لنضع على الطاولة كل 
: »وأقول 

ً
المشاكل التي تعوق بناء الكويت«، متابعا

للحكومة نحن ال نعطي شيكات على بياض، وهل 
مــن المنطقي أن ال نعلم نتائج االنــتــخــابــات حتى 
ــوات فــيــهــا أكـــثـــر من  ــ ــ ــدد األصـ ــان عــ ــتـــي كــ ــيـــوم والـ الـ
عــدد الناخبين؟... هــذه ليست إرادة األمــة بل إرادة 

المزورين«.
فــي الــمــقــابــل، قـــال الــنــائــب عــبــدالــلــه الــمــضــف، إن 
»مــجــلــس 2020 انــتــهــى بــــإرادة الــقــيــادة السياسية، 
وبإرادة شعبية صادقة قالت كلمتها في 29 سبتمبر، 
 
ً
مهما حاول البعض، دون جدوى، تشويهها«، مضيفا
»وتطبيقا لتالقي اإلرادات يجب االحتكام للشعب 

.»
ً
مصدر السلطات جميعا

ق النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 
ّ
ومن جانبه، عل

ــــو ال يــبــحــث عــن  ــم، بـــقـــولـــه: »هـ ــانـ ــغـ عـــلـــى مـــؤتـــمـــر الـ
انتخابات نزيهة... بل يبحث عن شراء الوقت فقط 

.»
ً
إلحياء مجلس انتهى شعبيا

وبدوره، قال النائب مهند الساير: »عشر سنوات 
مــن الــوهــم والــتــدلــيــس لتمرير صفقاتكم وحماية 
بشوتكم... الخالصة؛ ال عودة وال تراجع وال تصالح 

مع من خان األمة«.
في وقت اعتبر النائب د. عبدالكريم الكندري، أن 
محاولة الغانم ومــن معه إظهار نتائج انتخابات 

 بدعوته 
ً
 واسعا

ً
 دوليا

ً
 سموتريتش، الذي أثار تنديدا

إلـــى مــحــو قــريــة حــــوارة الفلسطينية ونــفــيــه وجــود 
شعب فلسطيني، بخطوة »الكنيست«، ووصفها بأنها 
»تصحيح تــاريــخــي«، فــي حــيــن أشـــار بــعــض أعــضــاء 
االئتالف اليمني الحاكم إلى أن عودة اإلسرائيليين 
إلــى التجمع االستيطاني غــوش قطيف فــي جنوب 

قطاع غزة ستكون هدفهم التالي.
في المقابل، قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية 
نبيل أبوردينة إن اإلجراء اإلسرائيلي »مدان ومرفوض، 
 أن 

ً
ومخالف لكل قــرارات الشرعية الدولية«، مضيفا

الــحــكــومــة اإلســرائــيــلــيــة مــصــرة عــلــى إفــشــال الجهود 
الدولية لمنع التصعيد.

وحـــذرت بعثة االتــحــاد األوروبـــي إسرائيل مــن أن 
الخطوة لها نتائج عكسية على جهود وقف التصعيد، 
ــة الـــفـــرنـــســـيـــة تــصــريــحــات  ــيـ ــارجـ فــيــمــا وصـــفـــت الـــخـ
ــفـــي وجـــــــود شــعــب  ــتــــي تــضــمــنــت نـ ســـمـــوتـــريـــتـــش الــ
فلسطيني بأنها شائنة وغــيــر مــســؤولــة. كما دانــت 
سلطنة عمان وفرنسا تصريحات الوزير اإلسرائيلي.

وجاءت الخطوة التي يتوقع أن تعزز حالة التوتر 
في وقت أفادت أوسط عبرية بأن مسؤولين في إدارة 
روا رئيس الــوزراء 

ّ
الرئيس األميركي جو بايدن حـــذ

بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو مــن زيــــارة الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة 
واشنطن في الوقت الحالي، ألنه سيواجه انتقادات 
 مع احــتــدام الــصــراع بين االئتالف 

ً
علنية، خصوصا

الديني المتشدد الذي يقوده والمعارضة بشأن خطته 
الرامية إلضعاف القضاء. وتزامن تحذير إدارة بايدن 
لنتنياهو، مع سلسلة انتقادات عربية لتصريحات 
مدوية أطلقها سموتريتش، اعتبر فيها أنه ال يوجد 

شيء اسمه الشعب الفلسطيني.

المصالح الشخصية، وعدم قبول 
البعض للبعض اآلخر، وممارسات 
وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، 
وجب اللجوء إلى الشعب باعتباره 
المصير واالمتداد والبقاء، ليقوم 
بإعادة تصحيح المسار بالشكل 

الذي يحقق مصالحه العليا(. 
ــتـــغـــرب أن تــشــيــر  ومــــــن الـــمـــسـ
المحكمة الدستورية بفقرة الحقة 
إليــرادهــا لسبب الحل - كما ورد 
بالمرسوم رقــم 126 لسنة 2022 
- لــكــونــه جـــاء )بــســبــب مــا ثـــار من 
ــــالف بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة الــســابــقــة  خـ
ومـــجـــلـــس األمـــــــة، والـــــــذي أفــضــى 
ــوم الـــحـــل  ــ ــرسـ ــ ــا وصــــفــــه مـ ــ إلــــــى مـ
ــدم الـــتـــوافـــق وعــــــدم الـــتـــعـــاون  ــعـ بـ
ــك أن  ــإن الزم ذلــ ــتــــالفــــات، فــ واالخــ
يــكــون هـــذا الــحــل بــنــاء على طلب 
الــــوزارة الــتــي ثــار الــخــالف بينها 

وبين مجلس األمة(.
وهنا نجد المحكمة الدستورية 
 ليس 

ً
 لحكمها أمرا

ً
قد ساقت سببا

 في 
ً
 عــلــيــهــا وال واردا

ً
مـــعـــروضـــا

مــرســوم الــحــل، ووضعته أساسا 
ــت عليه حكمها بعدم 

َ
وسببا َبــن

دستورية مــرســوم الحل وإبطال 
انتخابات مجلس األمة المنتخب 
في 29/ 9/ 2022، ويدين هنا وهن 
ت عليه المحكمة 

َ
التسبيب الذي بن

ــذا التسبيب  حــكــمــهــا، وفـــســـاد هــ
لعدم وجوده واقعا وقانونا، مما 
يجعل أساس بناء الحكم وأسبابه 
غير قائمة، مع ما يترتب على ذلك 
من آثار؛ مثل بطالن األحكام التي 
ــاب واقـــعـــيـــة أو  ــبـ تــســتــنــد إلــــى أسـ

قانونية واردة في مرسوم الحل.

* هل تملك المحكمة الفصل 
بغير ما هو أمامها من أوراق؟!

- تــتــقــيــد الــمــحــاكــم جــمــيــعــهــا، 
بما في ذلك المحكمة الدستورية 
نفسها، بمبادئ أساسية للفصل 
في الدعاوى والطعون والنزاعات 
الـــتـــي تـــعـــرض عــلــيــهــا، وأخــصــهــا 
أن تــبــنــي حــكــمــهــا فــيــمــا تــقــيــمــه 
ــا هــو  ــــاب، عـــلـــى مــ ــبـ ــ ــن أسـ عــلــيــه مــ
معروض عليها وأمامها من أوراق 
ومستندات، وواضــح من أن حكم 
المحكمة الدستورية لم يبن على 
مـــا هـــو مـــعـــروض أمــــام المحكمة 
من أوراق ومستندات، ودليل ذلك 

ما يلي: 
أ . أن المحكمة أصــال استندت 
فــي عــدم دستورية مــرســوم الحل 
إلى سبب لم يذكره مرسوم الحل 
ذاتـــه، ونسبت إليه المحكمة هذا 
السبب، وهو الخالف بين الحكومة 
والمجلس، ورغم أن هذا السبب لم 
يــرد في مرسوم الحل المعروض 
 ،

ً
ــا ــم يـــذكـــر فــيــه إطــــالقــ ــ عــلــيــهــا، ولـ

وجـــاءت بــه المحكمة مــن عندها، 
ومن فهم وتفسير خاطئ من قبلها 
لسبب الحل خــارج سياق السبب 
المباشر المذكور في مرسوم الحل. 
ب . أن الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
أشارت إلى مدخل لتبرير تسبيبها 
واســـــتـــــخـــــدمـــــت وقـــــــائـــــــع لـــيـــســـت 
معروضة عليها فــي األوراق وال 
في المستندات، بل ليس لذلك صلة 
بــمــوضــوع الــطــعــون االنــتــخــابــيــة، 
وال بالطعن بــدســتــوريــة مرسوم 
 مجلس األمة رقم )126( لسنة 

ّ
حل

2022، وتلك الوقائع تتصل بحالة 
ــزاع بــيــن الــحــكــومــة الــســابــقــة  ــنــ الــ
ــــي انــتــهــت  ــتـ ــ ــلـــس األمــــــــة والـ ــجـ ومـ
 

ّ
ــن ثــــم ال مــحــل ــ بــاســتــقــالــتــهــا، ومـ
لــلــحــديــث عــنــهــا وال إيــــرادهــــا وال 
االستناد إليها في الوقائع التي 
تقيم عليها المحكمة الدستورية 
تسبيب حكمها، وهــو مــا يوصم 
 في 

ّ
معه حكمها بأنه معيب ومختل

تسبيبه، وفي تماسك بنائه الذي 
أقيم على تلك األسباب. 

ج. لعله من نافلة القول أن نشير 
هنا إلــى أن المحكمة الدستورية 
قد غاب عنها، رغم استنادها إلى 
المادة )107( من الدستور، أن هذه 
المادة تعطي األمير بمعّية مجلس 
الـــوزراء، وبناء على طلب األخير، 
 مجلس األمــــة ألي ســبــب من 

ّ
حـــل

ــبــــاب، مـــا دام ســبــبــا معقوال  األســ
وقائما واقعا وقانونا، ولم تقيد 
هــذه المادة أن يكون الحل مبنيا 
على سبب محدد، فكل سبب يكون 
معقوال وقائما وله ما يوافقه من 
الــواقــع أو الــقــانــون يصلح سببا 
 مجلس األمة، بصرف 

ّ
وأساسا لحل

الــنــظــر عــن مـــدة وجــــود الحكومة 
وتشكيلها، ســـواء كــان تشكيلها 
ليوم و احــد أو لسنوات، ذلــك أنه 
مــن المعلوم أن مــبــررات وأسباب 
الحل تتفاوت وتتباين وتفرضها 
الـــحـــالـــة الـــواقـــعـــيـــة أو الــقــانــونــيــة 
ــتـــي تــســتــدعــيــهــا، ومـــنـــهـــا على  الـ
سبيل المثال ما هو معروف في 
الديمقراطيات الغربية من إعادة 
تشكيل الحكومة ودعوتها مباشرة 
 البرلمان 

ّ
فــي الــيــوم الــتــالــي لــحــل

 لألمة لمعرفة الجديد من 
ً
ا لجوء

آرائها في مسألة ملّحة للدولة أو 
فــي خــالف ناشئ داخــل البرلمان 
نفسه، وعدم وجود أغلبية حاسمة 
فيه، أو خالف سياسي عام حول 
قضية تستحق العودة إلــى األمة 

وسماع رأيها. 
 أن المحكمة 

ً
وهنا نــرى أيــضــا

ق 
ّ
وف

ُ
الدستورية مــرة أخـــرى، لــم ت

فــــي حــكــمــهــا والــــتــــي قــصــرتــه في 
ــة الـــخـــالف  ــالـ حــيــثــيــاتــهــا عـــلـــى حـ
التي يمكن أن تنشأ بين الحكومة 
 له 

ّ
والمجلس، وهو تضييق ال محل

وتقييد للنص لم يقرره، وتجاوز 
لحكمه المطلق فــي شــأن أسباب 
 غيرالمحددة والمقيدة فقط 

ّ
الحل

 ذاته في حل 
ّ

بأال يتكرر سبب الحل
المجلس الالحق عليه.

* ما قيمة حكم المحكمة إذا أقيم 
 وال 

ً
على أسباب غير موجودة واقعيا

؟ وكيف يمكن التعامل معه 
ً
قانونيا

ومع أثاره؟ 

الخالصة
خالصة لما سبق عرضه بهذه 
ة النقدية لحكم  الــدراســة والـــقـــراء
المحكمة الــدســتــوريــة فإننا نود 
أن نــشــيــر إلـــى أن حــكــم المحكمة 
الــدســتــوريــة فــيــمــا أقــيــم عــلــيــه من 
 

ّ
 الــحــل

ّ
أســـبـــاب لـــم يـــصـــادف مــحــل

بصورة تتوافق وحكم المادة )107( 
من الدستور، وإذا كان من المتعذر 
الطعن بحكم المحكمة الدستورية 
بـــــــــأي طـــــــــرق مـــــــن طـــــــــرق الـــطـــعـــن 
المعروفة، ومن ثم صيرورته باتا 
ونهائيا، رغم ما يشوبه من عيب 
جسيم، إال بالقول بانعدامه لعدم 
ابتنائه على أسباب قائمة واقعا 
أو قــانــونــا، ومــن ثــم يمكن أن يتم 
طلب إعادة النظر فيه على أساس 
ــذا الطلب  انــعــدامــه، إال أن مــثــل هـ
يقدم للمحكمة ذاتها التي نظرت 
النزاع األصلي، وال ُيتصّور أنها 
ستقوم بتصحيحه والعدول عنه، 
ما يجعل هــذا الطريق من الطعن 

ضربا من المستحيل. 
ــقــــى الــــمــــخــــرج  ــبــ ــيــ وعــــــلــــــيــــــه، فــ
المناسب للوضع الــراهــن هــو أن 
 مجلس األمـــة المنتخب 

ّ
يتم حــل

2020، والـــــــــــذي عــــــــاد لـــلـــوجـــود 
ــادا لــلــحــكــم – رغــــم مـــا فيه  ــنـ ــتـ اسـ
مــن عــيــوب – إنـــفـــاذا ونــــزوال عند 
رغبة صاحب السمّو في خطابه 
الــذي ألقاه نيابة عنه سمّو ولّي 
العهد في 2022/6/22 وهو الخيار 
األنــــــســــــب، إذا مــــــــــازال تــصــحــيــح 
المشهد السياسي الذي استدعى 
 مجلس األمـــة فــي 2022/8/2 

ّ
حـــل

مــــــازال حـــاضـــرا وقـــائـــمـــا ومـــبـــررا 
ــريـــات تــصــحــيــح  الســـتـــكـــمـــال مـــجـ
ــــوب الــلــجــوء  ــذا الــمــشــهــد، ووجــ هــ
إلــــى الــشــعــب بــاعــتــبــاره المصير 
واالمــتــداد والبقاء ليقوم بإعادة 
تصحيح الــمــســار بالشكل الــذي 
يحقق مصالحه العليا، وانتخاب 
مجلس جديد يعّبر عن إرادة األمة 
كما قررتها الــمــادتــان )6 و 108( 
مــن الــدســتــور. والــلــه ولــي الــســداد 
والــتــوفــيــق لــمــا فــيــه خــيــر الــبــالد 

والعباد.

٢٩ سبتمبر 2022 أنها »مـــزّورة لتغطية سقوطهم 
 أن »مجلس ٢٠٢٠ مات، 

ً
الشعبي بها لن تنجح«، مؤكدا

صِدرت له شهادة ميالد جديدة«.
ُ
ولو أ

وقال النائب فارس العتيبي: »يجب الوقوف في 
وجه العبث بإرادة الشعب حتى يرحل هذا المجلس 
 ضرورة »أن تكون 

ً
«، مؤكدا

ً
 وسياسيا

ً
الساقط شعبيا

كل الخيارات الدستورية قائمة لالنتصار لــإرادة 
٠٧الشعبية«.

٢٠

»الدستورية« 
ق في 

ّ
وف

ُ
لم ت

حكمها القائم 
على حالة 

الخالف التي 
قد تنشأ بين 

الحكومة 
والمجلس وهو 

تضييق ال 
 له وتقييد 

ّ
محل

للنص لم يقرره

تصحيح المشهد 
السياسي الذي 

 
ّ

استدعى حل
مجلس 2022 

 
ً
ما زال حاضرا

 لوجوب 
ً
ومبررا

اللجوء إلى 
الشعب وانتخاب 

مجلس جديد

المحكمة ساقت 
 لحكمها 

ً
سببا

 
ً
ليس معروضا

عليها ووضعته 
ت عليه 

َ
 َبن

ً
أساسا

حكمها بعدم 
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قـــــال ســـمـــو الـــشـــيـــخ نــاصــر 
المحمد إن »االحتفال باليوم 
الــــعــــالــــمــــي لـــلـــفـــرانـــكـــوفـــونـــيـــة 
يـــتـــزامـــن مـــع احــتــفــاالتــنــا فــي 
الــكــويــت بــأعــيــادنــا الــوطــنــيــة، 
وهــــي مــنــاســبــة نــتــذكــر فــيــهــا 
ــدول الــفــرانــكــوفــونــيــة الــتــي  ــ الـ
وقفت معنا وأّيدتنا ودعمتنا 
ــا، ونــحــن  إبــــان تــحــريــر بـــادنـ
نــنــتــهــز أي مــنــاســبــة لــنــشــيــد 
ــــن ســــانــــدنــــا مــن  بــــمــــواقــــف مــ
ــّبـــر لــه  كــــل دول الـــعـــالـــم، ونـــعـ
ــا الـــمـــســـتـــمـــر،  ــنــ ــانــ ــنــ ــتــ عــــــن امــ
ــع فـــــي هــــذه  ــابــ ــتــ ــا نــ ــ ــنـ ــ ــا أنـ ــمــ كــ
الــمــنــاســبــة كـــل الــمــســتــجــدات 
الـــــتـــــي تـــــطـــــرأ عــــلــــى الــــعــــاقــــة 
الــكــويــتــيــة - الــفــرانــكــوفــونــيــة، 
ونــحــن فــخــورون بما وصلنا 
إليه، ونتطلع إلى نشر اللغة 
الـــفـــرنـــســـيـــة وتــعــلــيــمــهــا عــلــى 

نطاق أوسع«.
كــــــــــــــــام الـــــــمـــــــحـــــــمـــــــد جــــــــاء 
ــا بـــالـــلـــغـــة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ ــلــــمــــة ألـ فــــــي كــ
الـــفـــرنـــســـيـــة خـــــال مــشــاركــتــه 
ــتــــه الـــســـفـــيـــرة  ــــي حـــفـــل اقــــامــ فـ
الفرنسية كلير لوفليشر في 
دارتــــهــــا، مـــســـاء امــــس األول، 
ــوم الـــعـــالـــمـــي  ــ ــيـ ــ بـــمـــنـــاســـبـــة الـ
لـــلـــفـــرانـــكـــوفـــونـــيـــة، واخـــتـــتـــام 
الـــــشـــــهـــــر الـــــفـــــرانـــــكـــــوفـــــونـــــي، 
بــــــــحــــــــضــــــــور حــــــــشــــــــد كــــبــــيــــر 
ــن الـــــســـــفـــــراء الـــمـــعـــتـــمـــديـــن  ــ مــ

والمواطنين.

الثقافة واختراق العزلة

وأضـــــــــــــــاف الـــــمـــــحـــــمـــــد، ان 
»االحـــتـــفـــال بــالــيــوم الــعــالــمــي 
للفرانكوفونية، هــو احتفال 
 ألكثر من عقد من 

ً
ظل مستمرا

الــزمــن، ولـــم ينقطع إال خــال 
فــتــرة الــحــظــر الــعــالــمــيــة الــتــي 
فــرضــتــهــا جــائــحــة كـــورونـــا«، 
 إلـــــــــى أن »تــــجــــربــــة 

ً
ــرا ــ ــيــ ــ ــشــ ــ مــ

االنقطاع والحظر كشفت لنا 
عن تأثير الثقافة وأهميتها، 
فــبــاتــت الــكــتــب والــمــطــبــوعــات 
خــيــر جــلــيــس، وكــانــت الــمــواد 
الثقافية التي تبثها وسائل 
اإلعام والتواصل اإللكتروني 
خــيــر أنـــيـــس، وتــبــيــن أن قــوة 
الــثــقــافــة ال تكمن فــي قدرتها 
على اخــتــراق العزلة فحسب، 
بــل فــي أنــســهــا وجــاذبــيــتــهــا«، 
 عن سعادته بمشاركته 

ً
معربا

طـــــــوال الــــســــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة 
 
ً
ــرا ــيـ ــبـ ــعـ ــــي هـــــــذا الــــــحــــــدث، تـ فــ

مـــنـــه عــــن تـــقـــديـــره وإعـــجـــابـــه 
ــا تقوم  بــالــفــرانــكــوفــونــيــة »ومـ
به من خدمة للحوار والتنوع 
بين الثقافات في عالم يتجه 

نحو العولمة«.

ــا أن  ــمــ ــالــ وأوضـــــــــح أنــــــه »طــ
لكل شعوب العالم ثقافاتها 
ــإن الــتــأثــيــر  ــ وحـــضـــاراتـــهـــا، فـ
المتبادل بين الثقافات يبدو 
، وباألخص إذا 

ً
 محسوما

ً
أمرا

مــا كـــان يــوجــد بــيــن الشعوب 
جـــوار دائـــم وتــاريــخ مشترك، 
 بــيــن 

ً
ــلــــيــــا وهــــــو مـــــا يــــبــــدو جــ

الـــثـــقـــافـــة الـــغـــربـــيـــة والـــثـــقـــافـــة 
العربية، فلم تكن المواجهات 
العسكرية التي شهدها العالم 
ــا، بــــل ســاهــمــت  ــ ــروبـ ــ كـــلـــهـــا حـ
فـــي نــقــل الـــحـــضـــارة الــعــربــيــة 
إلـــى الـــغـــرب ونــقــل الــحــضــارة 

الغربية إلى العرب«. 
وتابع: لقد أّدى هذا التبادل 
إلى تأسيس مدارس الترجمة، 
ــت االســــتــــعــــانــــة بـــكـــبـــار  ــ ــمـ ــ وتـ
الــمــخــتــصــيــن مـــن الــمــســلــمــيــن 
واليهود والمسيحيين لنقل 
ــيـــة الـــــى الــلــغــة  ــتـــب الـــعـــربـ ــكـ الـ
ــذي نــتــج  ــ ــر الـ ــ الــاتــيــنــيــة، األمـ
ــردات الــلــغــة  ــ ــفـ ــ عـــنـــه دخــــــول مـ
العربية إلــى اللغة الاتينية 
وبـــقـــيـــة الـــلـــغـــات األوروبـــــيـــــة، 
الفتا إلــى أن »الفرانكوفونية 
لعبت في تاريخنا المعاصر 
 في حركة النهضة 

ً
 فاعا

ً
دورا

الــعــربــيــة، فلقد كــانــت الثقافة 
الفرانكوفونية مصدر إلهام 
لكثير من الــرواد التنويريين 
ــمـــحـــاوالت  ــانــــت الـ ــعــــرب وكــ الــ
األولــى لبناء الدولة الحديثة 
فـــي مــصــر تــتــخــذ مـــن فــرنــســا 
نموذجا تحتذيه، وقد بنيت 
 لطابع 

ً
القاهرة وبيروت وفقا

بــــــاريــــــس الـــــمـــــعـــــمـــــاري، كـــمـــا 
استقبلت الجامعات الفرنسية 
والـــســـويـــســـريـــة والــبــلــجــيــكــيــة 
ــــود الـــطـــابـــيـــة الــعــربــيــة  ــــوفـ الـ
األولـــــــــــى، وهــــــي الــــتــــي ســجــل 
بــدايــاتــهــا الــمــفــكــرون الــعــرب 
ومنهم رفاعة الطهطاوي في 
مصر، وبطرس البستاني في 

سورية«.
وقــــال الــمــحــمــد: كــمــا كــانــت 
ــــورة الـــفـــرنـــســـيـــة  ــثــ ــ ــادئ الــ ــ ــبـ ــ مـ
مـــــصـــــدر إلــــــهــــــام لــــكــــثــــيــــر مـــن 
الــمــفــكــريــن الـــعـــرب فـــي الــقــرن 
الـــتـــاســـع عـــشـــر، فــمــن وحــيــهــا 
ألـــفـــوا جــمــعــيــاتــهــم وأصــــدروا 
صــحــفــهــم وكــتــبــوا أدبــيــاتــهــم 
وحــــــــــــــاربــــــــــــــوا االســـــــــتـــــــــبـــــــــداد 
ونــــادوا بــالــحــريــات وطــالــبــوا 
بــالــديــمــوقــراطــيــة حــتــى وصــل 
التأثر بالثقافة الفرانكوفونية 
ــل  ــ ــام حــــــــــــوارات داخــ ــ ــيـ ــ إلـــــــى قـ
العالم العربي حــول الحداثة 
ــرا بــفــاســفــة  ــ ــأثـ ــ واألصــــــالــــــة تـ
عـــصـــر الـــتـــنـــويـــر األوروبــــــــــي، 
ــرة كـــانـــت  ــتــ ــفــ وطـــــــــوال تـــلـــك الــ
الفرانكوفونية هــي المفتاح 

الــــــــــــذي اســـــتـــــخـــــدمـــــه الـــــعـــــرب 
لــــلــــتــــواصــــل مــــــع الــــحــــضــــارة 
ــة، مــــشــــيــــرا إلــــــى »أن  ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــا  ــدمــــوهــ ــتــــخــ ــيــــن اســ ــفــ ــقــ ــثــ الــــمــ
ــة،  ــ ــداثــ ــ ــحــ ــ ــى الــ ــ ــلـ ــ لــــلــــتــــعــــرف عـ
ــا الــــســــاســــة فــي  ــهـ ــدمـ ــتـــخـ واسـ

ــم الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي،  ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــلـ ــ سـ
ــا الـــمـــشـــرعـــون  ــهــ ــتــــخــــدمــ واســ
لـــصـــيـــاغـــة الـــقـــوانـــيـــن، ولـــهـــذا 
كله فإن عاقتنا نحن العرب 
ــــة عــــاقــــة  ــيـ ــ ــــونـ ــــوفـ ــكـ ــ ــرانـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ بـ
مــرتــبــطــة بــتــكــويــن وتــشــكــيــل 

النهضة العربية الحديثة«. 

الكويت والفرانكفونية

مـــــــــــن جــــــــانــــــــبــــــــهــــــــا، قــــــالــــــت 
ــة، ان  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــرنـ ــ ــفـ ــ ــرة الـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــسـ ــ الـ
»الكويت بلد محب للفرنسية 
والــــفــــرانــــكــــوفــــونــــيــــة، بــفــضــل 
مــحــبــي الــفــرنــســيــة وقـــبـــل كــل 
ــــو الـــشـــيـــخ  ــمـ ــ ــــل سـ ــمـ ــ شـــــــــيء عـ
ــد  نـــاصـــر الـــمـــحـــمـــد، فـــهـــو والــ
الــفــرانــكــوفــونــيــة فــي الــكــويــت، 
ات  الــــــــذي بـــــــدأ أول اإلجـــــــــــراء
لصالحها، منذ الثمانينيات، 
ولهذا السبب، اختاره مجلس 
تـــعـــزيـــز الـــفـــرانـــكـــوفـــونـــيـــة فــي 
 
ً
الـــكـــويـــت بــــاإلجــــمــــاع رئـــيـــســـا
«، مــعــربــة عــن شكرها 

ً
شــرفــيــا

لسموه على استثماره الثابت 
في خدمة الفرانكوفونية. 

وأشــــــــــــــــــــــــــادت لـــــوفـــــلـــــيـــــشـــــر 
ــالـــت انــه  بــكــلــمــة الــمــحــمــد، وقـ
يــــؤكــــد مــــــرة أخــــــــرى الـــتـــزامـــه 
 عن 

ً
بــالــفــرانــكــوفــونــيــة، فــضــا

منظور ال مثيل لــه حــول هذا 
الموضوع.

 وأشارت إلى أن »الفرنسية 
لغة غارقة في التاريخ ولكن 
ــبـــل كــــل شـــــــيء، لــغــة  أيــــضــــا، قـ
الــمــســتــقــبــل فـــي الـــعـــالـــم، فهي 
الــلــغــة الــخــامــســة فـــي الــعــالــم، 
وأكثر من 235 مليون شخص 
يتحدثون الفرنسية يوميا، 

وحوالي 300 مليون قادرون 
ــن أنــفــســهــم  عـــلـــى الــتــعــبــيــر عــ

باللغة الفرنسية«.
وتـــابـــعـــت: الــفــرانــكــوفــونــيــة 
هــــــي حـــــركـــــة ألنـــــهـــــا تــتــكــيــف 
ــات  ــمـ ــلـ ــكـ ــا بـ ــفــــســــهــ وتـــــــثـــــــري نــ
وتـــعـــابـــيـــر مــــن جــمــيــع أنـــحـــاء 
الـــعـــالـــم، إنــهــا أيــضــا مــســاحــة 
سياسية واقتصادية واسعة 
ــادل  ــ ــبـ ــ ــزز الــــمــــشــــاركــــة وتـ ــ ــعـ ــ تـ
األفكار والمعرفة، فهي تحمل 
قيما عالمية مشتركة تدعو 
إلـــى الـــســـام، والـــوصـــول إلــى 
التعليم للجميع، واقــتــصــاد 
قائم على المشاركة والتنمية 

المستدامة.
وقالت: لقد فهمت الكويت 
هـــذا الــمــوقــف فــي وقـــت مبكر 

جــــًدا، وراهـــنـــت عــلــى تــدريــس 
ــام  ــذ عـ ــنـ ــة الـــفـــرنـــســـيـــة مـ ــغـ ــلـ الـ
ــذ ذلــــــك الـــحـــيـــن،  ــنــ 1966، ومــ
ومن دون أي انقطاع، يدرس 
طاب المدارس الثانوية اللغة 

الفرنسية كل عام.
وأعــــــــــربــــــــــت عـــــــــن شــــكــــرهــــا 
لـــــــوزارة الـــتـــربـــيـــة والــتــوجــيــه 
العام لتعليم اللغة الفرنسية 
ــا مـــــع الــــســــفــــارة  ــمـ ــهـ ــلـ ــتـــواصـ لـ

لتعزيز هذا التعاون. 
وقــــــــــالــــــــــت: »بــــــفــــــضــــــل هــــــذا 
الـــــــمـــــــجـــــــهـــــــود، تــــــعــــــد الــــلــــغــــة 
الــفــرنــســيــة حــالــًيــا هـــي الــلــغــة 
الــثــالــثــة الــتــي يــتــم تــدريــســهــا 
في الكويت، وهي عامة على 
العاقات القوية والدائمة بين 

بلدينا«.

ربيع كالس
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لوفليشر وحرم وزير الخارجية ريما الصباح تتوسطان عددًا من الحضورالمحمد مع عدد من األطفال المشاركين في االحتفالية

... وجانب آخر من براعم الكويت المشاركين في االحتفالية جانب من الحضور

السفيرة الفرنسية ترحب برئيس التحرير الزميل خالد هال المطيريالمستشار بالديوان األميري د. يوسف اإلبراهيم لدى حضوره الحفل

المحمد محييًا الحضور لدى وصوله إلى الحفل

المحمد: عالقة العرب بالفرانكوفونية مرتبطة بتكوين المحمد: عالقة العرب بالفرانكوفونية مرتبطة بتكوين نهضتهم
•• شارك في اليوم العالمي للفرانكوفونية وأبدى تطلعه لنشر أوسع للغة الفرنسية وتعليمها شارك في اليوم العالمي للفرانكوفونية وأبدى تطلعه لنشر أوسع للغة الفرنسية وتعليمها

 بل ساهمت في »تبادل« حضارات العرب والغرب
ً
 بل ساهمت في »تبادل« حضارات العرب والغربالمواجهات العسكرية لم تكن كلها حروبا
ً
• • المواجهات العسكرية لم تكن كلها حروبا
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فهد تركي

ً
الغانم: العودة إلى األمة باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحا

• لتختار من يمثلها بعد التحقق من سالمة االنتخابات حتى ال تتعرض للبطالن
• األحداث األخيرة كشفت حقائق مغيبة وازدواجية الممارسات واختالف المبادئ • األحداث األخيرة كشفت حقائق مغيبة وازدواجية الممارسات واختالف المبادئ 

• المسألة ليست الغانم أو السعدون أو الخالد أو النواف بل أكبر 
• استعجال قوانين االنتخابات واالنتهاء منها خالل شهر• استعجال قوانين االنتخابات واالنتهاء منها خالل شهر

• اإلسراع بتشكيل الحكومة والمجلس سيدعمها متى صدقت في برنامجها

وجه رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم 5 
رسائل سياسية، في مؤتمره الصحافي الذي 
عقده أمس، بمشاركة نائب رئيس المجلس 
أحمد الشحومي، ورئيس اللجنة التشريعية 

د. عبيد الوسمي. وتمحورت رسائله حول 
الدعوة إلى الرجوع لألمة الختيار من يمثلها 

بعد التحقق من سالمة االنتخابات ونزاهتها، 

 أن األحداث األخيرة كشفت حقائق 
ً
معتبرا

مغيبة وازدواجية الممارسات واختالف 
المبادئ، مع تأكيده أن المسألة »ليست الغانم 

أو السعدون أو الخالد أو النواف بل أكبر«، 
كما شدد على ضرورة استعجال قوانين 

االنتخابات واالنتهاء منها خالل شهر، 
واإلسراع بتشكيل الحكومة التي سيدعمها 

المجلس متى صدقت في برنامجها.

دعا رئيس مجلس األمة مرزوق 
الغانم إلــى الــرجــوع لألمة مصدر 
الــســلــطــات جــمــيــعــا لــتــخــتــار عبر 
انتخابات نزيهة من يمثلها، وذلك 
بـــعـــد الــتــحــقــق مــــن صـــحـــة جميع 
اإلجــراءات الدستورية والقانونية 
وسالمتها »حتى ال يتكرر حدث 
ــراع في  ــاإلسـ الــبــطــالن«، مطالبا بـ
تشكيل الحكومة، التي سيدعمها 
ــــس مـــــتـــــى صـــــــدقـــــــت فـــي  ــلـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ

برنامجها. 
جاء ذلك خالل مؤتمر صحافي 
عــقــده الــغــانــم برفقة نــائــب رئيس 
ــة أحــمــد الــشــحــومــي،  ــ مــجــلــس األمـ
ورئيس اللجنة التشريعية د. عبيد 
الوسمي في مكتبه بمجلس االمة، 
إثــــر حــكــم الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
بـــبـــطـــالن مــجــلــس 2022 وعـــــودة 

مجلس 2020. 
وقال الغانم في كلمته: »أخاطب 
الــشــعــب الــكــويــتــي الـــكـــريـــم بــكــالم 
يقتضيه الظرف ويناسب المقام 
وذلـــك بعد صـــدور حكم المحكمة 
الــدســتــوريــة ببطالن االنتخابات 
ــرا الــــــــى ان  ــيــ الــــبــــرلــــمــــانــــيــــة«، مــــشــ
»المصلحة الوطنية العليا مقدمة 
على مصالحنا الفردية والشخصية 
جميعا، وإرادة الشعب الكويتي 
هي التي نستمد منها شرعيتنا، 
والمناصب ال تعني لنا شيئا مهما 
 
ً
علت، كونها زائلة وال أحد مخلدا

فيها، وأن ما يبقى منها هو عملك 
المخلص ورصــيــدك مــن المثابرة 

والتفاني والنوايا الصادقة«.

رسائل 
وقـــال الــغــانــم: »رســالــتــي األولــى 
ويشاركني بها أكــثــر الــنــواب هي 
ــــى األمــــة  ــــى الــــرجــــوع إلـ الــــدعــــوة إلـ
مصدر السلطات جميعها لتختار 

عبر انتخابات نزيهة من يمثلها 
وذلك بعد التحقق من صحة جميع 
اإلجــراءات الدستورية والقانونية 
وســالمــتــهــا حــتــى ال يــتــكــرر حــدث 
الــبــطــالن مـــع تــأكــيــد ان المحكمة 
الـــــدســـــتـــــوريـــــة تـــحـــكـــم بــصــحــيــح 
الــــدســــتــــور الــــــواضــــــح، والــســلــطــة 
الــتــنــفــيــذيــة هــــي الـــمـــســـؤولـــة عــن 
سالمة االجراءات، وتكرار االخطاء 
االجرائية سيؤدي الى نفس نتيجة 
البطالن الــذي أصبح معيبا بحق 
الدولة ومؤسساتها، وعبئا على 
الــحــيــاة الــبــرلــمــانــيــة ومــســيــرتــهــا، 

ومهدرا لجهد األمة ووقتها«.

مسؤولية تاريخية 
وأضاف الغانم: هذه مسؤولية 
تاريخية وال يتحقق واجب تحملها 
ــرار قــانــون  ــ إال بــالــعــمــل الـــجـــاد إلقــ
الــمــفــوضــيــة الــعــلــيــا لــالنــتــخــابــات، 
والـــقـــوانـــيـــن األخــــــرى ذات الــصــلــة 
بالعملية االنتخابية الــتــي تكفل 
ســــالمــــة اإلجــــــــــــــــراءات وصــحــتــهــا 
ونزاهتها وشفافيتها، وذلـــك في 
أسرع فترة ممكنة إلنجازها، مؤكدا 
أن »إقــرار قانون المفوضية العليا 
لــالنــتــخــابــات يــحــصــن الــمــجــلــس 
ــقــــادم قــبــل انــتــخــابــه مـــن جميع  الــ
الشبهات التي طالت االنتخابات 
الماضية تحديدا، ونحمي اإلرادة 
الــشــعــبــيــة مـــن أي مــســاس بــهــا أو 

إهدار لها«.
وتابع: »ذكرت في بيان االعتذار 
ــابــــات  ــتــــخــ ــن عـــــــدم خـــــــوض االنــ ــ عــ
الماضية أنــنــي ســأتــرك لــألحــداث 
ــــن بــعــض  الــــقــــادمــــة أن تـــكـــشـــف عـ
ــد حـــدث  ــ الـــحـــقـــائـــق الـــمـــغـــيـــبـــة، وقــ
ــا تــوقــعــنــاه، إذ كشفت  بــالــفــعــل مـ
لـــنـــا األحــــــــــــداث األخــــــيــــــرة الــكــثــيــر 
مـــن الــحــقــائــق الــمــغــيــبــة، وظــهــرت 

ازدواجـــيـــة الــمــمــارســات واخــتــالف 
الــمــبــادئ وتــبــدل الــمــواقــف بشكل 

واضح وجلي«.

العودة لألمة 
وأكــــــد الـــغـــانـــم أن الــــعــــودة إلـــى 
ــيـــوم بـــاتـــت ضــــــرورة أشــد  األمـــــة الـ
حــاجــة وإلــحــاحــا، بــعــد أن أصبح 
الــمــشــهــد أكـــثـــر جــــالء واتـــضـــاحـــا، 
ليختار الشعب الكويتي من يمثله 
ويتحدث باسمه، ومن يتفاعل مع 
تطلعاته وهمومه، فال يتكرر ما قد 
رآه رأي العين، وال يخفى على أحد 
حالة اإلحباط لدى قطاع كبير من 
أبناء الشعب الكويتي، إذ تغيرت 
الــمــجــالــس وتــغــيــرت الــحــكــومــات، 
وال نزال في نفس الدوامة والحلقة 

المفرغة.
وشدد على أن »المسألة ليست 
مــجــلــس 2020 أو 2022، ولــيــس 
مــــــرزوق الـــغـــانـــم أو الــســيــد أحــمــد 
الـــــســـــعـــــدون، والـــــمـــــوضـــــوع لــيــس 
الشيخين الفاضلين صباح الخالد 
ــنــــواف، إنــمــا القضية  أو أحــمــد الــ
أكبر من تلك الثنائيات المضللة 

والمتخيلة والقاصرة«.
وأردف: »الــقــضــيــة هـــي قضية 
خــطــاب ســيــاســي يتمتع بالوعي 
والـــبـــصـــيـــرة، ومـــمـــارســـة ناضجة 
قوامها الموضوعات والملفات ال 
األشخاص واالسماء، وهما أمران 
يــســتــهــدفــان شــيــئــا واحــــــــدا وهـــو 
تعزيز شعور المواطنة في نفوس 

الــنــاس واعـــــادة إيــمــانــهــم ببلدهم 
ــك لـــن يــتــأتــى إال  ــ ومــســتــقــبــلــه، وذلـ
ببرنامج عمل وطني يتحقق إجماع 
األمة عليه، وفق جدول زمني محدد 
ودقيق وصارم، يعيد ثقة المواطن 

بمؤسساته«.

قوانين االنتخابات
وتـــابـــع الــغــانــم: »قــــدم طــلــب من 
28 نائبا بشأن استعجال قوانين 
االنــتــخــابــات، ونــريــد االنــتــهــاء من 
هذه القوانين الخاصة باالنتخابات 
خــــالل شـــهـــر، وســيــتــم الــتــصــويــت 
عليها فــي أول جــلــســة، وســأوجــه 
الدعوة في أول جلسة إلقــرار هذه 
القوانين، وسيكون هذا الطلب على 

جدول أعمال الجلسة األولى«.
ولفت إلى أن »اللجنة التشريعية 
ســتــقــوم بــإنــجــاز الــقــوانــيــن، ومــن 
ــد انـــتـــخـــابـــات  ــ ــريـ ــ يـــرفـــضـــهـــا ال يـ
نزيهة، وغالبية المجلس الحالي 
الـــشـــرعـــي مـــتـــوافـــقـــون عـــلـــى هـــذه 
القوانين، ونحن نحترم كل القرارات 
الدستورية ونتطلع الى انتخابات 

نزيهة«.

 وطاعة
ً
سمعا

مـــن جــهــتــه، ذكــــر نـــائـــب رئــيــس 
ــة أحــمــد الــشــحــومــي:  ــ مــجــلــس األمـ
»كنا ومازلنا نقول السمع والطاعة 
لسمو األمـــيـــر، وإخـــالصـــي لسمو 
االمـــيـــر أبــــي الــســلــطــات، ونـــحـــن ال 
نطعن وال نهدد ولــم نشكك يوما 

في القضاء الشامخ، ولم نعرض أي 
وعود زائفة، ورغم االعــالم الزائف 
ــقـــول ســمــعــا وطــــاعــــة سمو  كـــنـــا نـ
األمير في وقت كان البعض يدعي 
االنتخابات الماضية كانت عنوان 
الحقيقة، وأقول اليوم ماذا لو جئنا 
الى كلمة ســواء؟ ومــاذا لو اكتشف 
الشعب الكويتي أن اآلالف صوتوا 
وهــــم ال يــحــق لــهــم الــمــشــاركــة في 
االنتخابات؟ وهناك أجهزة مارست 
التضليل للتأثير على االنتخابات«.
واعـــتـــبـــر الـــشـــحـــومـــي أن حكم 
المحكمة الدستورية ألزم الجميع 
بـــالـــواقـــع، ونـــحـــن ال نـــقـــدم أعـــــذارا 
ألنفسنا، وسنقدم للناس في هذه 
األيــــــــام خـــطـــة لــنــتــخــطــى ســـنـــوات 

من التأخير، والمجالس المبطلة 
التي دفــع ثمنها الشعب الكويتي 
واالجتماعات خـــارج هــذا الجسد 

للتخريب.

غياب المشروع 
على صعيد متصل، قال رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، د. عــبــيــد 
الــوســمــي، إن »مشكلة الــبــالد هي 
غياب المشروع، فال مجلس يحمل 
مشروعا وال حكومة، ولذلك تقّدمت 
ــع كــل  ــ ــل وضــ ــ بـــمـــشـــروعـــي مــــن أجــ
المشاكل التي تعيق بناء الكويت 
على الطاولة، لذلك تقدمنا بالحوار 
الوطني بمشاركة الديوان األميري، 
ووضعنا كل اإلشكاليات منذ عام 
62، وال يمكن أن تحل كل المشاكل 
خالل فترة قصيرة، والنهج ال بّد أن 
يتغير من خالل عمل مشترك بين 
سلطات الدولة، وقلت هذا األمر أمام 
الوالد سمو ولي العهد، وإذا أردنا 
أن نبني فــال بــّد أن نتعامل بهذه 
ــــالح صدمت  اآللــيــة ووثــيــقــة اإلصـ

بالحوار الوطني«.
وأكد الوسمي أن وثيقة اإلصالح 
قــدمــت لــمــعــالــجــة كـــل االخـــتـــالالت 
الهيكلية، وتم االعتراض على ذلك، 
ونحن نقول إن َمــن يــرى غير ذلك 
يــقــّدم األفـــضـــل، وأقــــول للحكومة: 
نحن ال نعطي شيكات على بياض، 
وهل منطقي أن هذه االنتخابات ال 
نعلم نتائجها حتى اليوم؟ وعدد 
األصــوات أكثر من عدد الناخبين، 
وهذه ليست إرادة األمة، إنما إرادة 

المزّورين وليست إرادة األمة. 
ولفت إلى أن العودة إلى الشارع 
خـــيـــار مـــطـــروح، لــكــن بــعــد وجـــود 
ضمانات دستورية، ونحن لسنا 
من دعاة العبث بالنظام االنتخابي 
ــة«  ــ ــوريـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ وال الـــــتـــــزويـــــر، و»الـ
عندما وقفت عند البطالن حمت 

النظام الدستوري، فال يجوز حل 
البرلمان مرتين بذات السبب، فهي 
راقــبــت الــســبــب، وأنــــا ال أدافــــع عن 
»الدستورية«، وعلى المواطنين عدم 

العبث بمصالحهم.
في المقابل، قال النائب عبدالله 
ــإرادة  ــ الــمــضــف: مــجــلــس انــتــهــى بـ
القيادة السياسية وانتهى بــإرادة 
شعبية صــادقــة قالت كلمتها في 
ــوم 29 ســبــتــمــبــر، مــهــمــا حــــاول  ــ يـ
الــبــعــض دون جــــدوى تشويهها، 
وتطبيقا لــتــالقــي اإلرادات يجب 
االحتكام للشعب مصدر السلطات 

جميعا.
ــائــــب د.  ــنــ مـــــن جـــهـــتـــه، عـــلـــق الــ
عبدالعزيز الصقعبي على مؤتمر 
الغانم بالقول: »هــو ال يبحث عن 
انتخابات نزيهة... هو يبحث عن 
شــراء الــوقــت فقط إلحــيــاء مجلس 

.»
ً
انتهى شعبيا

بدوره، قال النائب مهند الساير: 
عشر سنوات من الوهم والتدليس 
ــايــــة  ــر صــــفــــقــــاتــــكــــم وحــــمــ ــريــ ــمــ ــتــ لــ
بشوتكم... الخالصة: ال عــودة وال 
تـــراجـــع وال تــصــالــح مـــع مـــن خــان 
ــة، فـــي وقـــت اعــتــبــر الــنــائــب د.  ــ األمـ
عــبــدالــكــريــم الــكــنــدري أن محاولة 
ــار نتائج  ــهـ الــغــانــم ومــــن مــعــه إظـ
انتخابات ٢٩-٩ على أنها مــزورة 
لتغطية سقوطهم الشعبي بها لن 
تنجح، فمجلس ٢٠٢٠ مات ولو تم 

اصدار شهادة ميالد جديدة له.
ــب فـــــارس  ــائــ ــنــ بــــــــــــدوره، أكـــــــد الــ
العتيبي أنه يجب الوقوف بوجه 
الــعــبــث بـــــــإرادة الــشــعــب الــكــويــتــي 
حتى يرحل هذا المجلس الساقط 
 على أن تكون 

ً
 وسياسيا

ً
شعبيا

كــل الــخــيــارات الــدســتــوريــة قائمة 
لالنتصار لإلرادة الشعبية.

مرزوق الغانم

الغانم والشحومي والوسمي خالل المؤتمر الصحافي أمس )تصوير عبدالله الخلف(

 صوتوا ممن ال يحق لهم التصويت
ً
الشحومي: ماذا لو اكتشف الشعب أن آالفا

الوسمي: أقول للحكومة نحن ال نعطي شيكات على بياض
ً
عبدالله المضف: يجب االحتكام إلى الشعب مصدر السلطات جميعا
ً
الصقعبي: يبحثون عن شراء الوقت فقط إلحياء مجلس انتهى شعبيا

الساير: 10 سنوات من الوهم والتدليس لتمرير صفقاتكم وحماية بشوتكم
عبدالكريم الكندري: مجلس ٢0٢0 مات ولو تم إصدار شهادة ميالد جديدة له

فارس العتيبي: يجب الوقوف في وجه العبث بإرادة الشعب الكويتي

قــال الــغــانــم: نــؤكــد - بشكل 
واضــــــح وقــــاطــــع - احــتــرامــنــا 
الكامل لكل صالحيات سمو 
أمير البالد، حفظه الله ورعاه، 
ــا  ــ ـ ــة أّيً ــتـــوريـ ــيــــاراتــــه الـــدسـ وخــ
كـــانـــت، لــكــونــه صــاحــب األمـــر 
وحــارس الدستور الــذي تثق 
ــن دومــــــا إلـــى  ــركــ ــه األمــــــة وتــ بــ

حكمته ورأيه.

برنامج الحكومة 
قال الغانم: أؤكد - نيابة عن أغلبية أعضاء مجلس األمة - أنه 
متى ما صدقت الحكومة في وعودها، عبر برنامجها الشامل، 
فنحن على اســتــعــداد كــامــل لتقديم كــل الــدعــم والـــمـــؤازرة لها 

لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة.

كلمة سواء
ــى كــلــمــة ســـواء  : »تـــعـــالـــوا الــ

ً
ــا الــشــحــومــي الــــنــــواب قــــائــــال دعــ

بــيــنــنــا وبــيــنــكــم«، مـــؤكـــدا أن الــخــطــابــات الــشــعــوبــيــة مـــن أجــل 
بنى 

ُ
تخريب الجلسات، وعلى الشعب أن يعيها، فالكويت ال ت

بالصراعات، إنما بالعمل، ولذلك سنقدم مشروعنا واضحا 
وصريحا.

عمل مشترك
 

 كــل الــمــشــاكــل خـــالل فترة 
ّ

ــحــل
ُ
قـــال الــوســمــي: »ال يمكن أن ت

قصيرة، والنهج ال بــّد أن يتغير مــن خــالل عمل مشترك بين 
سلطات الدولة، وقلت هذا األمر أمام الوالد سمو ولي العهد، وإذا 
أردنا أن نبني فال بّد أن نتعامل بهذه اآللية ووثيقة اإلصالح 

صدمت بالحوار الوطني«.

اجتماع المويزري: مسؤولية القيادة السياسية عظيمة إلصالح األوضاع
رفــض أكثر من 15 نائبا حاليا و16 من 
أعضاء مجلس ٢٠٢٢ المبطل عودة مجلس 
2020 الذي اعتبروه ساقطا شعبيا، مؤكدين 
أن الكويت مختطفة، وأن جميع الخيارات 
متاحة أمامهم للتعامل مع الوضع الراهن 
عــقــب حــكــم المحكمة الــدســتــوريــة ببطالن 

مجلس 2022. 
جــاء ذلــك خــالل االجــتــمــاع الـــذي عقد في 
ديـــوان النائب شعيب المويزري للتباحث 

حول المواقف عقب حكم »الدستورية«.
ــال فــيــه  ــ ــمــــاع بــــيــــان قــ ــتــ وصـــــــدر عــــن االجــ
المجتمعون: »إن مــا عــّبــرت عــنــه األمــــة في 
صناديق االقتراع يوم 29 سبتمبر 2022 بعد 
نزول الجميع عند إرادتها، هو حكم صحيح 
وإرادة صــادقــة وتعبير واضـــح، ال يخضع 
ألهـــواء شخصية أو مــواءمــات سياسية أو 

مصالح خاصة«.
وأضاف البيان أن الجميع يعلم أن الصراع 
الحقيقي لم يكن يوًما صراع تشريع أو رقابة، 
بقدر ما هو صراع شعب يسعى إلى تحصيل 

وتحصين حقوقه الدستورية، وصــوال إلى 
اإلصالح السياسي الشامل، ورفضا إلقصائه 

من المشاركة في صناعة القرار العام.
وتابع: لّما كان الشعب ومازال يدا واحدة، 
ه لن يسمح لكائن َمن كان أن يقرر ويغّير 

ّ
فإن

مصيره، بعد أن قال كلمته، والتقى معه فيها 
ســمــو األمـــيـــر، حفظه الــلــه ورعـــــاه، بالنطق 
ــــزوال عــلــى رغــبــة  ــــذي ورد فــيــه نـ الــســامــي الـ
ه 

ّ
الشعب واحتراما إلرادته، ومارس سموه حق

الدستوري الذي ال ينازعه فيه أحد، واختار 
أن يسدل الستار على أحد المشاهد السوداء، 
وهي مجلس 2020، عبر خطاب وتوجيهات 
سامية، مازالت مفرداتها قائمة ومعانيها 
ــرة، وإن أتــــت الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة  حـــاضـ
وأبطلت مراسيم حله بُحكم قضائي نعّده 

مخالفا للدستور.
وقال إن مسؤولية القيادة السياسية اليوم 
فــي إصـــالح األوضــــاع عظيمة، واالســتــمــرار 
في التالقي مع اإلرادة الشعبية المتوافقة 
 ،

ً
 وثــيــقــا

ً
والــمــرتــبــطــة مــع الــدســتــور ارتــبــاطــا

وتنفيذ ما ورد في الخطاب األميري السامي.
ر الــبــيــان مـــن مـــحـــاوالت مكشوفة 

ّ
وحــــــذ

، لن نقبل 
ّ

إلضفاء شرعّية على مجلس منحل
استمراره، حيث قلنا وقال الشعب فيه كلمته 
القاطعة، ألنه ال سلطان يعلو على سلطان 

األمة، وال إرادة تعلو على إرادتها.
وقــال النائب السابق صالح عاشـور إن 
 الوقت الكافي لالنتهاء 

َ
مجلس 2022 لم ُيعط

مــن التقارير المدرجة على جدول األعمال.
بينما قال النائب السابق مرزوق الحبيني: 
ــمــت الـــرئـــاســـة، كــنــت مــســؤوال 

ّ
عــنــدمــا تــســل

عن انتخابات الرئيس وليس االنتخابات 
الخاصة بمناصب مكتب المجلس، مؤكدا 

أنه ال يمكن استمرار مجلس 2020.
بينما قال النائب خالد المونس إن الوضع 
ا أن نرفض وجود مجلس ٢٠٢٠، 

ّ
يستوجب من

وسنضع النقاط على الــحــروف، ونتعامل 
دستوريا والئحيا، وجميع الخيارات متاحة، 
واألكيد أن جميع النواب يرفضون استمرار 

مجلس 2020.

ــكـــويـــت ُمــخــتــطــفــة، والــعــبــث  وأكــــــد أن  الـ
الــســيــاســي يستوجب علينا رفـــض وجــود 

مجلس 2020.
أما عبدالوهاب العيسى، فقال إن سيناريو 
اإلبطال يتكرر للمرة الثالثة، ومجلس ٢٠٢٠ 
ساقط شعبيا، والمسؤولية تقع اليوم على 

النواب المعتصمين في مجلس 2020.
ــــدان الــــعــــازمــــي  الـــى  ــمـ ــ ودعــــــــا الــــنــــائــــب حـ
ــواء بــاالســتــجــوابــات أو بــأي  الــتــصــعــيــد؛ ســ
وسيلة كانت، مقترحا أن الحل بتقديم رئيس 

الوزراء كتاب عدم تعاون مع المجلس.
ــال الــنــائــب ثــامــر الــســويــط: لسنا  فيما قـ
ممن يتهربون من المسؤولية، والحديث عن 
االستقالة غير صحيح، هــذه مسؤوليتنا، 

وسنتحّملها حتى نحتكم لألمة. 
وأضـــــاف: لــن نسمح بــاســتــمــرار مجلس 
2020 احتراما إلرادة الشعب في ٢٩ سبتمبر، 
ولرغبة القيادة في ٢٢ يونيو، وأي محاولة 
لشرعنة المجلس الساقط مباشرة أو بشكل 

غير مباشر تهاون وخذالن في حق األمة.

عو البيان
ّ

موق
ــة  ــيـ ــوانـ ــــي ديـ ــبــــيــــان فـ ـــــــع الــ

ّ
وق

 من 
ّ

المويزري كل
مرزوق الحبيني
د. حسن جوهر

عبدالله المضف
د. عادل الدمخي

صالح عاشور 
الصيفي الصيفي

محمد هايف المطيري
أسامة الشاهين
حمدان العازمي
خالد المونس 
ثامر السويط

أحمد الري 

عبدالله األنبعي
عبدالله فهاد العنزي

د. محمد هادي الحويلة
خالد الطمار

د. عبدالعزيز الصقعبي
د. مبارك الطشة

محمد براك المطير
فارس العتيبي

 د. فالح الهاجري
شعيب شعبان

د. عبدالكريم الكندري
سعود العصفور

هاني شمس
حمد العبيد

د. حمد المطر
أسامة الزيد
حمد المدلج

مهند الساير 
مهلهل المضف 

عبدالوهاب العيسى
مبارك الحجرف

شعيب المويزري
د. أحمد مطيع

د. محمد المّهان
د. خليل أبل

https://www.aljarida.com/article/18505
https://www.aljarida.com/article/18593


العدد 5290 / األربعاء 22 مارس 2023م / 30 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
local@aljarida●comمحليات 8

»عاصمة البلدي« تدعو لحل نهائي لدروازة العبد الرزاق

ــة  ــظــ ــافــ ــحــ أبــــــــقــــــــت لـــــجـــــنـــــة مــ
العاصمة على جدول أعمالها، 
الــطــلــب الـــمـــقـــّدم مـــن األعـــضـــاء، 
نائب رئيس المجلس البلدي 
خــــالــــد الـــمـــطـــيـــري، ود. حــســن 
كـــمـــال، وإســمــاعــيــل بهبهاني، 
ــنــــزي، ونـــاصـــر  ــعــ وعـــبـــدالـــلـــه الــ
الجدعان، وفهد العبدالجادر، 
بشأن استمرار إغــاق الحركة 
الـــمـــروريـــة فـــي تــقــاطــع دروازة 
ــــوة جـــهـــاز  ــدعـ ــ ــرزاق لـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
ــة األداء الــــحــــكــــومــــي  ــعــ ــابــ ــتــ مــ
وجامعة الكويت وهيئة الطرق 

إليجاد حل نهائي للتقاطع. 
ــقــــت الــلــجــنــة، بــرئــاســة  ووافــ
العبدالجادر، على طلب وزارة 
ــاء والــــــمــــــاء والــــطــــاقــــة  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
الـــمـــتـــجـــددة تــخــصــيــص مــوقــع 
محطة تحويل ثانوية منطقة 
الــعــديــلــيــة قــطــعــة رقـــم 3 مــوقــع 

مقترح رقم 3.
وحـــفـــظـــت الـــلـــجـــنـــة الــــســــؤال 
الـــمـــقـــّدم مــنــه بــشــأن تـــجـــاوزات 
وقــــــصــــــور قـــــطـــــاع الــــمــــشــــاريــــع 
ـــق بـــعـــقـــود ســـوق 

ّ
ــل فـــيـــمـــا يـــتـــعـ

المباركية، كما حفظت أيضا 
الكتاب المقّدم من نائب رئيس 
المجلس خالد المطيري وعدد 
من األعضاء بشأن حريق سوق 

المباركية.
وأبقت على االقتراح المقّدم 

محمد جاسم

مــن رئــيــس المجلس، عبدالله 
المحري، بشأن تحويل الموقع 
ــال  ــفـ ــة أطـ ــ ــــروضـ الـــمـــخـــصـــص لـ
بــالــقــطــعــة رقــــم 2 فـــي ضــاحــيــة 
عــبــدالــلــه الـــســـالـــم الــــى حــديــقــة 
عامة لخدمة أهــالــي المنطقة، 
لحين دعــوة »التربية« وهيئة 

الزراعة.
ــة  ــافـــظـ ــة مـــحـ ــنــ ــجــ وافـــــــقـــــــت لــ
الــجــهــراء فــي المجلس البلدي 
ــلــــب الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة  ــلــــى طــ عــ
لاتصاالت وتقنية المعلومات 
ــأن تـــخـــصـــيـــص 3 مـــواقـــع  ــشــ بــ
لمراكز البيانات، و6 محطات 
ــــل كــــهــــربــــائــــيــــة ضـــمـــن  ــــويـ ــــحـ تـ

ــي كــل  ــ ــراء، فـ ــ ــهـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــافـــظـ مـــحـ
مــــن جـــنـــوب مـــديـــنـــة الــمــطــاع 
الـــــســـــكـــــنـــــيـــــة، و«الــــصــــلــــيــــبــــيــــة 
ــال مــديــنــة  ــ ــمـ ــ ــة«، وشـ ــ ــيــ ــ ــزراعــ ــ الــ

جنوب سعد العبدالله. 
وأحـــــــالـــــــت الــــلــــجــــنــــة، خــــال 
اجتماعها أمس برئاسة عبدالله 
العنزي، إلى الجهاز التنفيذي، 
إعــادة تخصيص أرض مجمع 
الـــشـــقـــايـــا لـــلـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة 
مــــن مــعــهــد الـــكـــويـــت لــأبــحــاث 
الــعــلــمــيــة إلــــى وزارة الــكــهــربــاء 
والــــمــــاء والـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، 
وطلب تعديل المسمى الوصفي 
لمنطقة شرق تيماء، ومتطلبات 

وزارة الصحة المتعلق بمشروع 
المدن العمالية الثاثة الواقعة 
ــــرب مـــديـــنـــة الـــحـــجـــاج شــمــال  غـ

مدينة الجهراء. 
وأبــقــت على جــدول أعمالها 
ــة لــلــطــرق  ــامـ ــعـ طـــلـــب الــهــيــئــة الـ
ــري تـــخـــصـــيـــص  ــ ــ ــبـ ــ ــ والـــــنـــــقـــــل الـ
ــــواض تــجــمــيــع مــيــاه أمــطــار  أحـ
مــــكــــشــــوفــــة وقــــــــنــــــــوات مـــائـــيـــة 
مكشوفة، ووصات مائية تحت 
ســطــح األرض، وســـاتـــر تــرابــي 
ومسارات صرف مياه األمطار، 
وذلــك لتجميع وتصريف مياه 
األمــطــار حــول منطقة العبدلي 

اإلسكانية.

»لجنة الجهراء« توافق على 3 مواقع لمراكز بيانات

جانب من اجتماع لجنة العاصمة

البلدية: تحديد 3 دوامات في رمضان
المنفوحي: غلق المطاعم والمقاهي خالل الصيام وفتحها قبل اإلفطار بساعتين

●   محمد جاسم
أصـــدر الــمــديــر الــعــام لبلدية 
 
ً
الكويت م. أحمد المنفوحي قرارا
ــــات الــــدوام   بــتــحــديــد أوقـ

ً
إداريــــــا

المرن خال رمضان المبارك.
ــــح الـــقـــرار ان الــبــلــديــة   وأوضـ
ســتــطــبــق الـــمـــادة األولـــــى لــقــرار 
ــوان الــخــدمــة الــمــدنــيــة خــال  ــ ديـ
3 أوقــــــات لــحــضــور وانـــصـــراف 
 9:45 ــا؛ األول مــــــن  ــهــ ــيــ ــفــ مــــوظــ
 ،

ً
ــتــــى 2:15 ظــــهــــرا  حــ

ً
صــــبــــاحــــا

 حتى 
ً
والثاني من 10:15 صباحا

، والثالث من 10:45 
ً
2:45 ظــهــرا

، على 
ً
 حتى 3:15 عصرا

ً
صباحا

أال يشمل القرار العاملين بنظام 
النوبات 24 ساعة عمل يعقبها 
48 ساعة راحــة، ويستمر نظام 

العمل كالمعتاد.

وأكد المنفوحي غلق المطاعم 
والمقاهي وما في حكمها خال 
فترة الصيام المحددة، على أن 
تفتح قبل موعد اإلفطار الرسمي 
»بساعتين لــمــبــاشــرة وتجهيز 
ــلــــى كــل   عــ

ً
أعــــمــــالــــهــــا«، مــــــشــــــددا

اإلدارات المختصة بأفرع البلدية 
في المحافظات متابعة المطاعم 
ــراءات  ــ والــمــقــاهــي واتـــخـــاذ اإلجـ
القانونية حيال مخالفة أحكام 
الــقــرار، على أن يعمل بــذلــك من 

تاريخ أول أيام الشهر الكريم. 
ــب آخـــــــــــــر، أصــــــــدر  ــ ــ ــانـ ــ ــ مــــــــن جـ
المنفوحي تعميما إداريــــا أكد 
فــيــه عــلــى كـــل إدارات الــنــظــافــة 
العامة وإشغاالت الطرق بأفرع 
الــبــلــديــة بــالــمــحــافــظــات متابعة 
تنفيذ عــقــود الــنــظــافــة المبرمة 
مــع شــركــات الــنــظــافــة والــرقــابــة 

احمد المنفوحي

ً
إزالة 174 مخيما

أكــدت لجنة المخيمات الربيعية أن الحمات 
الــتــي تنفذها إدارة الــنــظــافــة الــعــامــة وإشــغــاالت 
ي الجهراء 

َ
الــطــرق فــي بلدية الــكــويــت بمحافظت

واألحمدي، بمشاركة العديد من اآلليات، أسفرت 
عن إزالة 174 مخيما وتوجيه 65 إنذارا، وتضمنت 
اإلزاالت 118 مخيما في المنطقة الشمالية و56 

في »الجنوبية«، وتمت إزالــة 45 مخيما من قبل 
أصحابها.

كما شددت على المواطنين والمقيمين االلتزام 
بــإزالــة المخيمات قبل أن تصلها آليات البلدية 
ــلــــوك« لــلــتــأمــيــن  إلزالـــتـــهـــا، ومــــن ثـــم يــتــم عــمــل »بــ

ألصحاب المخيمات، والحملة مستمرة.

ــذه الــشــركــات،  الــيــومــيــة عــلــى هــ
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــســـاعـــات الــعــمــل 
المحددة للكنس اليومي وإخراج 

القمامة. 

مصرع وافدين في تصادم بحري بالفنطاس
إخماد حريق بمحركات لنج في ميناء الشويخ

●   محمد الشرهان
لقى وافــدان من الجنسية المصرية، مساء أمس 
االول، مصرعهما جــراء حــادث تصادم بحري وقع 
بين »طرادين« في المنطقة البحرية الواقعة مقابل 
منطقة الــفــنــطــاس، كــمــا أســفــر الــحــادث عــن إصــابــة 
مواطن بجروح متفرقة. وقالت إدارة العاقات العامة 
واإلعام بقوة اإلطفاء العام، في بيان أمس، إن إدارة 
العمليات المركزية تلقت باغا بوقوع حادث تصادم 
بين طرادين مقابل منطقة الفنطاس، مشيرة الى أن 
إدارة العمليات المركزية فور تلقي الباغ وجهت 

مركز الشعيبة لإلنقاذ البحري إلى موقع الحادث.
وأضــافــت االدارة انــه تبين ان الــحــادث أدى الى 
وفاة شخص وإصابة اخر وفقدان ثالث، الفتة الى 
ان غواصي االطفاء البحري شرعوا فورا بالبحث عن 

الشخص المفقود، وتمكنوا من العثور عليه متوفى 
على مقربة من موقع الحادث.

وذكــرت ان رجــال االطفاء البحري سلموا جثتي 
المتوفيين الى رجال االدارة العامة لادلة الجنائية 
لنقلهما الـــى ادارة الــطــب الــشــرعــي، الفــتــة الـــى ان 
المصاب نقل الى المستشفى من قبل فنيي الطوارئ 
الــطــبــيــة.  مـــن جــانــب آخــــر، ذكــــرت اإلدارة أن إدارة 
العمليات المركزية تلقت باغا مساء امــس االول 

باندالع حريق لنج »تك« في ميناء الشويخ.
وأوضحت اإلدارة أن إدارة العمليات المركزية فور 
تلقي الباغ وجهت مراكز إطفاء الشويخ البحري 
والشويخ الصناعي إلى موقع الباغ، مشيرة الى انه 
عند الوصول إلى موقع الحادث تبين ان الحريق في 
غرفة المحركات داخل اللنج وتمت السيطرة عليه 

وإخماده دون وقوع إصابات.

»الداخلية« تشارك في فعاليات محاضرة
»تحديات ومزايا قابلية التشغيل البيني«

شـــــاركـــــت وزارة الــــداخــــلــــيــــة فــي 
محاضرة »تحديات ومــزايــا قابلية 
الـــتـــشـــغـــيـــل الـــبـــيـــنـــي« الــــتــــي نــظــمــهــا 
ــمـــي لـــحـــلـــف الـــنـــاتـــو  ــيـ ــلـ الـــمـــركـــز اإلقـ
ــــوات الــكــنــديــة  ــقـ ــ بـــمـــشـــاركـــة قـــائـــد الـ
لـــدى الــكــويــت الــعــمــيــد ويـــد رتــانــد، 
ــــوات الــبــحــريــة  ــقـ ــ ومـــســـاعـــد قـــائـــد الـ
المشتركة العقيد ركن بحري الشيخ 
ــارك الــــصــــبــــاح، بـــحـــضـــور عـــدد  ــ ــبـ ــ مـ
مـــن مــمــثــلــي الــحــلــف ودول مـــبـــادرة 
اســطــنــبــول لــلــتــعــاون ودول مجلس 
التعاون الخليجي ومراكز األبحاث 

والجامعات والمنظمات الدولية.
وأوضحت اإلدارة العامة للعاقات 

واإلعــــام األمــنــي بــــوزارة الــداخــلــيــة، 
في بيان، امس، أن المحاضرة تأتي 
ضمن فعالية احاديث الناتو والتي 
ا من سلسلة الفعاليات  تعتبر جــزء
الخاصة بالدبلوماسية العامة بين 
دول الــمــبــادرة ودول الــنــاتــو، حيث 
تعد منصة للحوار المشترك التي 
تــهــدف للتوافقية بين المختصين 

في هذا المجال.
وأكــدت حرص المؤسسة األمنية 
ــعــــــاون والــــتــــنــــســــيــــق مـــع  ــتــــ ــــى الــــ ــلـ ــ عـ
الــمــؤســســات األمــنــيــة الـــدولـــيـــة بما 

يعود بالنفع العام على المجتمع.

»اإلطفاء« اختتمت دورة للسالمة 
بالمختبرات الكيميائية

●   محمد الشرهان
اختتمت قــوة اإلطــفــاء الــعــام دورة 
تدريبية متقدمة عن الصحة والسامة 
فــي الــمــخــتــبــرات الكيميائية، والــتــي 
عــقــدت خـــال الــفــتــرة مـــن ١٩ إلـــى ٢١ 
ــي مـــبـــنـــى قـــطـــاع  ــ ــاري فـ ــ ــجــ ــ مــــــــارس الــ

الوقاية.
ــالــــت إدارة الــــعــــاقــــات الــعــامــة  وقــ
ــاء إن الـــــدورة  ــفــ واالعـــــــام بـــقـــوة االطــ
تهدف إلى تطوير آلية العمل باتباع 
أنــظــمــة ضــبــط الــجــودة الــعــالــمــيــة في 
كل ما يخص المختبرات الكيميائية، 
سعيا مــن إدارة تحقيقات الــحــوادث 
ــا يــســتــحــدث من  عــلــى الـــبـــقـــاء بــكــل مـ
 ،)ISO( الــمــنــظــمــة الــعــالــمــيــة لــلــقــيــاس

حـــيـــث ضـــمـــت الـــــــــدورة أعــــضــــاء قـــوة 
االطــفــاء العام من ذوي االختصاص 
في مختبر قوة االطفاء العام بــإدارة 
تــحــقــيــقــات الــــــحــــــوادث، ومــهــنــدســي 
قطاع الوقاية بمكتب اعتماد مقاولي 
وتجار معدات اإلطفاء، وإدارة تدريب 
قـــوة اإلطــفــاء بــقــطــاع تنمية الــمــوارد 

البشرية.
حضر خــتــام الــــدورة نــائــب رئيس 
قـــوة اإلطـــفـــاء الــعــام لتنمية الــمــوارد 
البشرية اللواء محمد إبراهيم، ومدير 
إدارة تحقيقات الحوادث العقيد سيد 
ابراهيم، ود. نادية الكندري من شركة 
رواد العالمية لاستشارات الصناعية 

واإلدارية والتدريب.
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منح 3 طالب كويتيين لقب »سفراء للمرأة والبيئة«
في مسابقة نظمتها بعثة االتحاد األوروبي بالتعاون مع جامعة الكويت

ربيع كالس

كّرمت بعثة االتحاد األوروبي 
لــــدى الـــبـــاد 3 طــلــبــة كــويــتــيــيــن 
مــتــمــيــزيــن بــتــســمــيــتــهــم »ســـفـــراء 
لـــلـــمـــرأة والـــبـــيـــئـــة«، بــعــد فــوزهــم 
بمسابقة نظمتها كلية العلوم 
االجتماعية في جامعة الكويت 
ــاد األوروبــــــــي في  وبــعــثــة االتــــحــ
الكويت، في إطار شراكة طويلة 
ــــاد والـــكـــويـــت  ــــحـ األمــــــد بـــيـــن االتـ

بالتعاون مع الكلية.
وأعـــلـــنـــت الـــبـــعـــثـــة، فــــي بــيــان 
ـــت »الــــجــــريــــدة« نــســخــة مــنــه 

ّ
تـــلـــق

أمــس، أن »الطلبة أنــفــال العنزي 
وفاطمة الكندري وفهد الصباح، 
قـــدمـــوا أوراقـــــا بــحــثــيــة تضمنت 
ســـيـــاســـات تــتــعــلــق بـــالـــجـــوانـــب 

الــرئــيــســيــة لـــلـــدور الـــــذي تلعبه 
الـــمـــرأة فــي الــســيــاســات البيئية 
بالكويت ومساهمتها في تقليل 
آثار التغير المناخي والتدهور 
الــبــيــئــي«، مــوضــحــة أن »الــطــاب 
ــى  ــة إلــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــوا زيـــــــــــارة دراسـ ــحــ ــنــ مــ
مؤسسات االتحاد األوروبي في 
الــعــاصــمــة البلجيكية بروكسل 
حــــيــــث ســــتــــتــــاح لــــهــــم الـــفـــرصـــة 
لـــاطـــاع عـــن كــثــب عــلــى تجربة 
االتـــحـــاد فــي تــعــزيــز دور الــمــرأة 

بالسياسات البيئية«.
ــــم مـــنـــح الـــفـــائـــزيـــن الــثــاثــة  وتـ
جائزة عبارة عن زيــارة دراسية 
إلى مؤسسات االتحاد األوروبي 
فــي بروكسل، حيث ستتاح لهم 

الــفــرصــة لــاطــاع عــن كــثــب على 
ــاد األوروبــــــــي في  تــجــربــة االتــــحــ
تعزيز دور الــمــرأة بالسياسات 

البيئية.
وقـــــالـــــت الــــقــــائــــمــــة بــــاألعــــمــــال 
بــاإلنــابــة فــي بعثة االتــحــاد لدى 
الــبــاد إيــريــنــا غوزاتشينكو، إن 
ــاد مــلــتــزم بــدعــم الــجــهــود  »االتـــحـ
ــــي تـــبـــذلـــهـــا دولـــــــــة الـــكـــويـــت  ــتـ ــ الـ
والشباب الكويتيين المتميزين 
لـــحـــمـــايـــة الـــبـــيـــئـــة وتـــعـــزيـــز دور 
الــمــرأة فــي السياسات البيئية«، 
مــشــيــدة بــــ »الـــــــدور الــمــهــم الـــذي 
تلعبه الــمــرأة الكويتية مــن أجل 
الــتــصــدي لــلــتــدهــور الــبــيــئــي في 
الــكــويــت«، والفــتــة إلــى »اســتــمــرار 

دعـــم هـــذه الــمــســابــقــة الــتــي تأتي 
نتيجة للتعاون ما بين االتحاد 

وجامعة الكويت«.
من جانبه، أثنى نائب العميد 
لشؤون الطلبة في جامعة الكويت 
الدكتور محمد السهلي على هذه 
الــمــبــادرة بــرفــع الــوعــي بالتغير 
المناخي وتسليط الــضــوء على 
دور المرأة في صياغة السياسات 
ــــدرات  ــقــ ــ ــة وتـــحـــســـيـــن الــ ــيـ ــئـ ــيـ ــبـ الـ
الشبابية فــي اســتــدامــة الــمــوارد 
 أن تحسين 

ً
الــطــبــيــعــيــة، مــعــتــبــرا

ــج  ــرامــ ــبــ ــن خـــــــال الــ ــ الـــــــقـــــــدرات مــ
التدريبية وورش العمل خطوة 
أســاســيــة مــن أجــل التخفيف من 

آثار التغير المناخي.

الطلبة المتفّوقون خال تكريمهم

»الغرفة األميركية في الكويت« وسفارة 
واشنطن تستضيفان ديوانية »إدارة التغيير«

اســتــضــافــت »مــجــمــوعــة الــتــركــيــز عــلــى ســيــدات 
األعـــمـــال« فــي غــرفــة الــتــجــارة األمــيــركــيــة بالكويت 
بالشراكة مع السفارة األميركية، »ديوانية التنوع 
والشمول« الثانية لهذا العام، بمشاركة السفيرة 
الفرنسية لدى الباد كلير لو فليشر، ومستشارة 
الـــســـفـــارة األمــيــركــيــة لــلــشــؤون الـــعـــامـــة، كريستي 

واتكينز. 
وتحّدثت رئيسة مجموعة التركيز، أريزو حراف، 
عن »إدارة التغيير الشامل« والشمولية لتعزيز المرأة 
في المناصب القيادية ودعمها بالقوى العاملة، 

وفقا للجمعية األميركية للجودة.
كما نــاقــش الــمــشــاركــون فــي الــديــوانــيــة تعريف 
»إدارة التغيير«، التي هي »عملية تنظيم التغييرات 
ووضــعــهــا مــوضــع الــتــنــفــيــذ، وتقييمها مـــن أجــل 

تحقيق أهداف أو غايات معّينة«.
وشّدد المشاركون على أن »الدراسات الحديثة 
ظهر أن المرأة ممثلة تمثيا غير بارز في األدوار 

ُ
ت

القيادية عبر مجموعة واسعة من القطاعات، إضافة 
إلى ما تواجهه من صعوبات خاصة في العمل، مثل 

صعوبة التوازن بين العمل والحياة، والتحرش، 
والتمييز«، مشيرين إلى أن »الشركات والمؤسسات 
أدخــلــت الــعــديــد مــن األســالــيــب الــحــاســمــة لتعزيز 
التنوع ومساعدة القوى العاملة لديها على تجاوز 

هذه الصعوبات«.
ي إدارة التغيير الشامل، 

ّ
وأكدوا أنه »من خال تبن

تلتزم المؤسسات بخلق ثقافة مكان العمل، حيث 
يــمــكــن لــلــمــرأة أن تـــزدهـــر وتــنــجــح فـــي الــمــنــاصــب 
القيادية، مع االحتفاظ بقوتها العاملة«، معربين عن 
اعتقادهم بأن »تعزيز التنّوع والشمولية ليس فقط 
الشيء الصحيح الذي يجب القيام به، لكنه مفيد 
أيضا لألعمال، كما أن غرفة التجارة األميركية في 
الكويت متحمسة لهذه المبادرة والتأثير اإليجابي 

الذي ستحدثه على مجتمع األعمال في الكويت«. 
ُيذكر أن »مجلس األعمال األميركي في الكويت« 
هو منظمة غير ربحية أسست عام 1985، ويتألف 
مـــن 500 شـــركـــة مـــن جــمــيــع األحــــجــــام، بــمــا فيها 
الــصــغــيــرة والـــمـــتـــوســـطـــة، وكـــبـــار رجـــــال األعـــمـــال 

األميركيين والكويتيين البارزين.

صورة جماعية للمشاركين في الديوانية

»التعليم العالي«: معادلة 706 
شهادات في فبراير الماضي
 مع المكتب الثقافي بفرنسا

ً
الوزارة نظمت أسبوعا

»األميركية« نظمت ندوة عن الهوية االجتماعية
دينكا وعبدالهادي ناقشتا كتابهما حول استكشاف جوانب تأطير الشباب لهويتهم 

اســـــــتـــــــضـــــــافـــــــت الـــــجـــــامـــــعـــــة 
 )AUK( األمــيــركــيــة فــي الــكــويــت
ندوة الختصاصية علم النفس 
اإلكلينيكي، د. جولييت دينكا، 
التي ترتبط بشراكة بحثية مع 
الــجــامــعــة، وخــريــجــة الــجــامــعــة 
الباحثة آيــة عبدالهادي، وذلك 
لمناقشة وتوقيع كتابهما الذي 
ا بعنوان »التنقل في 

ً
صدر حديث

الهوية االجتماعية«. 
ــمـــت مـــكـــتـــبـــة الـــجـــامـــعـــة  ــظـ ونـ
الـــحـــدث بــالــشــراكــة مـــع سلسلة 
مــــــحــــــاضــــــرات أعـــــــضـــــــاء هـــيـــئـــة 
التدريس )FSS( التابعة لمكتب 
األبحاث والمنح، حيث أتيحت 
ــتــــمــــع الـــــحـــــرم  ــة لــــمــــجــ ـــ ـــــرصـ ــفـ ـــ الـ
الــجــامــعــي لــمــعــرفــة الــمــزيــد عن 
عــمــلــهــمــا الـــتـــعـــاونـــي، وقـــّدمـــت 
الندوة األســتــاذة المشاركة في 
الــســلــوك التنظيمي، د. سليمة 
صمدي، ومديرة مكتبة الجامعة 

أسماء الكنعان. 
ــنــــت كـــــل مـــــن د. ديــنــكــا  ــ ــّي وبــ
وعــبــدالــهــادي أن الــكــتــاب يركز 

على الشباب والبالغين، ويعمل 
على استكشاف جوانب تأطير 
وتـــشـــكـــيـــل الـــشـــبـــاب لــهــويــتــهــم 
الــذاتــيــة، حيث عــرض الجوانب 
الـــعـــديـــدة لــحــيــاة الـــشـــبـــاب؛ من 
ــــام إلــى  اســتــهــاك وســـائـــل اإلعـ

آثـــــــار الـــفـــصـــل بـــيـــن الــجــنــســيــن 
في الحياة الجامعية، وعــادات 
وســائــل الــتــواصــل، إضــافــة إلــى 
تــأثــيــرات اإلمــبــريــالــيــة الثقافية 
الغربية على صورة أجسامهم، 

ومهارات التأقلم أثناء الوباء. 

وأشـــــــــــارت الـــمـــؤلـــفـــتـــان إلـــى 
المنهج البحثي المستخدم في 
الكتاب، الذي يضّم الشباب في 
الــفــئــة الــعــمــريــة مــن 18 إلـــى 34 
، كما يضّم شبابا من فئات 

َ
عاما

اجتماعية وفئات دخل مختلفة، 

ــب بــــطــــريــــقــــة روايــــــــة  ــ ـــتـ ــ فـــيـــمـــا ُك
الـــقـــصـــص، والـــتـــي تــــــوازن بين 
النتائج والــجــانــب االجتماعي 

للهوية. 
وأعربت دينكا وعبدالهادي 
عـــن ســعــادتــهــمــا بـــالـــعـــودة إلــى 
الــحــرم الجامعي ولــقــاء الطلبة 
واألســـــاتـــــذة فــــي نـــقـــاش عــلــمــي 
ثــرّي، مؤكدتين حرصهما على 
ــتــــعــــاون مــــع أفـــــراد  مـــواصـــلـــة الــ
الــمــجــتــمــع الـــجـــامـــعـــي وإجــــــراء 

المزيد من الحوارات البحثية. 
وأكــــدت الــجــامــعــة األمــيــركــيــة 
في الكويت التزامها باستضافة 
ط الضوء 

ّ
الفعاليات التي تسل

عــلــى جـــوانـــب الــتــفــكــيــر الــنــقــدي 
لدى الباحثين المتميزين، كما 
تعمل على تشجيع المنشورات 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــــتـــــي تــــســــاعــــد فــي 
تـــنـــاول الــقــضــايــا االجــتــمــاعــيــة، 
وتــعــمــل عــلــى تفسير الــظــواهــر 
المجتمعية بما يــعــود بالنفع 

على القراء والباحثين.

جانب من الندوة

• أحمد الشمري
كشفت وزارة التعليم العالي عن إحصائية 

الــمــعــامــات الــتــي تـــم إنـــجـــازهـــا خــــال شهر 
فبراير الماضي، وأظهرت أنه تمت معادلة 
706 شـــهـــادات، وحـــل 390 مشكلة تقنية 

لجميع األنظمة.
وأفــادت الــوزارة في اإلحصائية التي 
نشرتها على موقعها اإللكتروني، بأنها 
 للتوجيه 

ً
ردت عــلــى 763 اســتــفــســارا

واإلرشاد.
ومن جانب آخــر، نظمت الــوزارة 

 فعالية »أسبوع مع المكتب 
ً
مؤخرا

الثقافي بالجمهورية الفرنسية« 
ــرام،  ــغــ ــتــ ــســ ــــج انــ ــامـ ــ ــرنـ ــ ــر بـ ــبــ عــ

واالجــابــة عن استفسارات 
الـــــطـــــلـــــبـــــة مــــــــع رئــــيــــس 

الــمــكــتــب الــثــقــافــي د. 
يعقوب الشمري.
وذكر الشمري 

ــدد الـــطـــلـــبـــة الــمــبــتــعــثــيــن الــمــســتــمــريــن  ــ أن عــ
والتابعين للمكتب الثقافي في فرنسا والدول 
المجاور جاءت كالتالي: 80 مبتعثا في 
جمهورية مالطا، و56 بالجمهورية 
الفرنسية، و3 مبتعثين في االتحاد 
السويري، وأخيرا مبتعث واحد 
فـــي مــمــلــكــة إســبــانــيــا«، أي 140 

مبتعثا.
ــري إلــــــــى أن  ــ ــمـ ــ ــشـ ــ وأشــــــــــــار الـ
المكتب الــثــقــافــي يــشــرف على 
الــطــلــبــة الــمــبــتــعــثــيــن ويــتــابــع 
شـــؤونـــهـــم الــــدراســــيــــة، ســــواء 
ــة أو مــالــيــة  ــيـ ــمـ ــاديـ كـــانـــت أكـ
أو إداريـــــــة، ويـــقـــوم الــمــكــتــب 
بـــاعـــتـــمـــاد دراســـــــة الــطــلــبــة 
الـــدارســـيـــن عــلــى نفقتهم 
الخاصة، بعد التأكد من 
الـــبـــيـــانـــات الـــمـــتـــوافـــرة 
ــع  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـــــــــــديـــــــــــه، ويـ
شؤونهم األكاديمية.

الجامعة تعلن مواعيد دوام موظفيها في رمضان
• أحمد الشمري

أعلن األمين العام الجامعة باإلنابة، د. فايز الظفيري، مواعيد العمل 
الرسمية »المرنة« لجميع العاملين بالجامعة خال شهر رمضان المبارك، 
بواقع 4 ساعات ونصف الساعة يوميا، اعتبارا من األحد إلى الخميس 

من كل أسبوع.
وتابع الظفيري، في تعميم الصادر أمس، حصلت »الجريدة« على نسخة 
 
ً
منه إلى أن أوقات الدوام كالتالي: »من الساعة التاسعة و15 دقيقة صباحا
 
ً
، ومن الساعة التاسعة و45 دقيقة صباحا

ً
وحتى الواحدة و45 دقيقة ظهرا

 
ً
، ومن الساعة العاشرة و15 دقيقة صباحا

ً
وحتى الثانية و15 دقيقة ظهرا

 
ً
، ومن الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا

ً
وحتى الثانية و45 دقيقة ظهرا

.
ً
وحتى الثالثة و15 دقيقة عصرا

وأشار الظفيري إلى أن فترة السماح بالتوقيع )البصمة( عند الحضور 
15 دقيقة، ويسمح للموظفات باإلنصراف قبل الموعد المحدد بربع 
ساعة، وال يجوز أن تزيد ساعات اإلذن بالتغّيب الجزئي عن ساعتين 

كحد أقصى وساعة كحد أدنى.
ودعا جميع العاملين بالجامعة إلى االلتزام بساعات الدوام الرسمية، 
 للشريحة المختارة من كل موظف، ويشمل ذلك من تمت الموافقة 

ً
وفقا

على تخفيف ساعات العمل لهم بسبب استمرار تخفيف ساعات العمل 
بــواقــع ساعتين يوميا مدفوعة األجـــر لـــذوي اإلعــاقــة ومــن يرعاهم، 
 
ً
ويتم التقديم على طلب تغيير فترة دوام شهر رمضان المبارك وفقا

للشرائح المتاحة من خال نظام المرض والحمل والرضاعة.
صورة ضوئية لمواعيد العمل

ScienceExpo 2023 كلية العلوم تفتتح معرض
بن سبت: تعريف الطلبة المستجدين باألقسام العلمية للكلية

افـــتـــتـــحـــت كـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم بــجــامــعــة 
 ،»ScienceExpo 2023« الكويت معرض
ــر الـــجـــامـــعـــة  ــديــ ــــور مــ ــــضـ ــايــــة وحـ بــــرعــ
باإلنابة د. فهد الرشيدي، وزيارة وفد 
عمداء الجامعات الخليجية، بمشاركة 
العديد من الجهات الراعية للمعرض 
أمـــس األول، فـــي بــهــو الــكــلــيــة المبنى 
ــبــــاح الـــســـالـــم  ــنـــوبـــي بـــمـــديـــنـــة صــ الـــجـ

الجامعية.
وأفـــــاد الــقــائــم بــأعــمــال عــمــيــد كلية 
العلوم د. محمد بن سبت بأن المعرض 
يهدف إلى تعريف الطلبة المستجدين 
باألقسام العلمية للكلية وبرامجها، 
لتحديد مسارهم العلمي في الكلية، 
كما تشارك الجهات الخارجية بهدف 
تــعــريــف الطلبة الخريجين بالفرص 
الوظيفية وطبيعة العمل بعد التخرج 

في تلك الجهات المختلفة. 
من جانبها، أوضحت رئيسة مكتب 

الــتــوجــيــه واإلرشـــــاد مــنــى مــحــمــود أن 
الــمــعــرض يـــعـــرض ســلــســلــة تــعــريــفــيــة 
ــتـــي تــطــرحــهــا كــلــيــة  لــلــتــخــصــصــات الـ
العلوم، وعــاقــة كــل تخصص باآلخر 
ومــجــاالت العمل المتاحة لكل منهم، 
مضيفة أن معرض SCINCE EXPO لهذه 
السنة يقوم بتسليط الضوء على قسم 
علوم البحار كونه أحدث تخصص في 

كلية العلوم.
مـــن جــهــتــهــا، أعـــربـــت رئــيــســة فــريــق 
القمر االصطناعي الكويتي األول د. 
هــالــة الــجــســار عـــن ســعــادتــهــا بــزيــارة 
الوفد من الجامعات الخليجية؛ حيث 
زار الوفد محطة كويت سات 1 وغرفة 

التحكم والمرصد.
ــر  ــمــ ــقــ ــة بـــــفـــــريـــــق الــ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وقـــــــــــــام الـ
االصــطــنــاعــي الــكــويــتــي األول بــشــرح 
وعـــرض عملية استقبال المعلومات 

الرشيدي وبن سبت خال الجولة في المعرضوإرسالها واستقبال الصور.

»تعاونية مشرف« افتتحت مقر اإلدارة العامة الجديد
افتتح رئيس وأعضاء مجلس 
إدارة جمعية مشرف التعاونية 
مـــقـــر اإلدارة الـــعـــامـــة الــجــديــد 
بــمــنــطــقــة مـــشـــرف قــطــعــة ٤ في 
خطوة تعكس إنجاز الجمعية 
على مستوى تطوير المنشآت 

والبنية التحتية للجمعية. 
وقـــــال رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
جمعية مشرف، خالد الفضالة، 
ــافــــي بــعــد  ــحــ ــريــــح صــ ــي تــــصــ ــ فــ
افــتــتــاح الــمــبــنــى، أمـــس، إن هــذا 
ــتـــاح يـــهـــدف إلــــى تسهيل  ــتـ االفـ
إنـــجـــاز مــعــامــات المساهمين 
والمراجعين، حيث تــم تقسيم 
إدارة الجمعية عــلــى طابقين؛ 
األول لـــإدارة المالية ومجلس 
اإلدارة والــــشــــؤون الــقــانــونــيــة، 
والـــطـــابـــق األرضـــــــي مــخــصــص 
للمشتريات والشؤون اإلداريــة 
واإلعـــــــام والــتــصــمــيــم وخــدمــة 
الـــعـــمـــاء، مـــا يــخــفــف االزدحـــــام 
ــامـــات،  ــعـ ــمـ ــاز الـ ــ ــــجـ ــة إنـ ــ ــــرعـ وسـ

كــمــا ســيــتــم اســـتـــغـــال الــمــبــنــى 
ــم فـــــي تـــوســـعـــة الـــســـوق  ــديــ ــقــ الــ
الـــمـــركـــزي، وتـــوفـــيـــر مــســاحــات 
جديدة لاستثمار، ما يضيف 
للجمعية مـــجـــااًل  أكــثــر للربح 

وزيادة الدخل.
ــذا  ــ وأضـــــــــــاف الــــفــــضــــالــــة: »هــ

اإلنـــجـــاز هـــو الـــبـــدايـــة لسلسلة 
مشاريع تنجزها الجمعية في 
الــــوقــــت الـــحـــالـــي يــعــمــل عــلــيــهــا 
مـــجـــلـــس اإلدارة، وهـــــو مــبــنــى 
اإلدارة الذي تم افتتاحه، إضافة 
ــذي  ــ ــنـــى اإلداري، الـ ــبـ إلــــــى الـــمـ
سيفتتح العام القادم، وسيكون 

 لـــلـــعـــاقـــات الــعــامــة 
ً
مــخــصــصــا

والمساهمين ومنطقة عروض، 
كما سيتم افتتاح فــرع بقالة 4 

في العام القادم«.
ــذا اإلنـــجـــاز  ــ واخــتــتــم بــــأن »هـ
هــــو اســـتـــكـــمـــال لـــمـــســـيـــرة عــمــل 
مجالس إدارات سابقة، ونحن 

نـــكـــمـــل اإلنـــــجـــــاز، ونــــســــأل الــلــه 
ــادم،  الـــتـــوفـــيـــق لـــلـــمـــجـــلـــس الـــــقـــ
كــمــا أتـــوجـــه بــالــشــكــر إلخــوانــي 
أعضاء مجلس اإلدارة، والجهاز 
الــتــنــفــيــذي، وجــمــيــع العاملين، 
عــلــى ُحــســن تــعــاونــهــم، والـــروح 
اإليجابية التي ساعدت مجلس 
اإلدارة فـــي إنـــجـــاز الــنــجــاحــات 
المتتالية لجمعية مشرف، كما 
نشكر المساهمين عــلــى الثقة 
ــا، ونــرجــو  الــتــي مــنــحــونــا إيـــاهـ
ــكـــون ُوفـــقـــنـــا فــــي مــهــمــتــنــا  أن نـ
بتقديم الخدمات والمهرجات 
ــد عــلــى  ــيـ ــأكـ ــتـ ــاريــــع، والـ ــمــــشــ والــ
استمرار ريــادة جمعية مشرف 

للقطاع التعاوني«.

جانب من االفتتاح

»تعاونية العارضية« تشكل مجلس 
إدارتها الجديد

أعــلــنــت جمعية الــعــارضــيــة 
ــاع  ــمــ ــتــ ــــد اجــ ــقـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــاونـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الجمعية العمومية األســبــوع 
ــــوة مــســاهــمــي  ــــدعـ الــــمــــاضــــي بـ
الجمعية البالغين من العمر 21 
عاما فأكثر لحضور االجتماع، 
والـــــــذي تـــمـــت خـــالـــه مــنــاقــشــة 
ــال والــتــقــريــريــن  ــمــ ــدول األعــ ــ جــ
الــمــالــي واإلداري الــمــقــدم من 
مجلس اإلدارة عن السنة المالية 
المنتهية فــي 2022/7/31، إذ 
تــمــت الــمــصــادقــة عــلــيــه وعــلــى 
ــر مــــــراقــــــب الــــحــــســــابــــات  ــريــ ــقــ تــ
والميزانية العمومية وتعيين 
مراقب حسابات للسنة المالية 

المنتهية في 2023/7/31. 
وانتخبت الجمعية عــدد 9 
أعضاء جدد لعضوية مجلس 
اإلدارة، والذي تم تشكيله على 

فهد ملفي المطيري

النحو التالي: فهد ملفي المطيري 
رئيس مجلس اإلدارة، وعبدالله 
الحميدي المطيري نائب رئيس 
مجلس اإلدارة، ويــوســف شامخ 
ــر، وخـــالـــد  ــســ الــــرشــــيــــدي أمـــيـــن الــ

عايش العنزي أمين الصندوق، 
ــد خــالــد الــرشــيــدي رئيس  وزيــ
لــجــنــة الـــمـــشـــتـــريـــات، ومــحــمــد 
مــشــل الــســويــط رئــيــس اللجنة 
الــمــالــيــة واإلداريــــــــة، وعــبــدالــلــه 
ناشي المطيري رئيس اللجنة 
االجتماعية والثقافية، وراشد 
غثوان المطيري عضو مجلس 
اإلدارة، وناصر هزاع المطيري 

عضو مجلس اإلدارة.
وفــي نهاية االجتماع تقدم 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
بالشكر إلــى المساهمين على 
ــم إيـــاهـــا  ــ ــوهـ ــ ثــقــتــهــم الــــتــــي أولـ
مـــجـــدديـــن الــعــهــد عــلــى الــعــمــل 
ــأن الجمعية  ــع شــ ــل رفــ مـــن أجــ
وتقديم أفضل الــخــدمــات وكل 
ما يهم المساهمين من خدمات 

اجتماعية.
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األوروبي 

ملتزم بدعم 
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مهنة النوخذة مازالت قائمة إلى يومنا 
هذا بالرغم من تغّير مهامها من تجارة 
النقل البحري والسفر الشراعي والغوص 
ونقل المياه والصخور إلى أن أصبحت 
مهامها ذات طابع أمني تقوم على تأمين 

السواحل وحماية الحدود البحرية. 
وهـــا نــحــن نــقــرأ الـــيـــوم فـــي الــصــحــافــة 
المحلية خبر مساواة قائدي زوارق خفر 
الــســواحــل »الـــنـــواخـــذة« بــزمــائــهــم الــقــوة 
البحرية التابعة لوزارة الدفاع في البدل 
الممنوح لهم، مما يــدل على استمرارية 
هــذا المسمى التاريخي، فكيف صمدت 
هــذه المهنة واســتــمــرت على مــر األزمنة 

بعد تغير مهامها؟ 
الشـــك أن الــفــضــل يــرجــع فـــي ذلـــك إلــى 
رجــال البحر الذين ساهموا في حفظها 
عبر األجيال بعد أن توارثوها من الرعيل 
األول، ونقلوها إلى مؤسسات بحرية تم 
إنشاؤها في خمسينيات القرن الماضي 
كالموانئ واإلطــفــاء البحري والناقات 

وخفر السواحل، الذين استعانوا بخبرات 
ــي تــشــغــيــلــهــا وتــســيــيــر  رجــــــال الـــبـــحـــر فــ

عملياتها.
 فـــالـــنـــواخـــذة الـــمـــؤســـســـون لــلــمــوانــئ 
ــاء الـــبـــحـــري  ــ ــفــ ــ ــل واإلطــ ــفــــر الــــســــواحــ وخــ
والناقات هم من الرعيل األول من جيل 
الـــشـــراع واالهــــتــــداء بــالــنــجــوم والـــديـــرة 
)الــبــوصــلــة( قــبــل اكــتــشــاف الــنــفــط، وقــد 
الـــتـــحـــقـــوا بـــهـــذه الـــمـــؤســـســـات وعــمــلــوا 
كمرشدين بحريين وقادة زوارق فأثاروا 
إعجاب المسؤولين والخبراء األجانب 
كـــمـــا فـــعـــل ســلــفــهــم بــقــبــاطــنــة الـــبـــارجـــة 
البريطانية شورهام، وبالقبطان العالمي 
ألين فليبر الذي وصفهم بأبناء السندباد 
في رحلته إلى الهند على ظهر بوم بيان 

سنة 1938. 
أبدعوا في زمن الشراع، وصمدوا في 
زمــن تغير مهامهم البحرية، وتــطــوروا 
مع دخــول اللنجات البخارية والــزوارق 
ــرادار وغــيــرهــا من  الحديدية وأجــهــزة الــ

األجهزة الماحية الحديثة، وتتلمذ على 
أيديهم الكثير مــن الضباط والقباطنة 
وقــــائــــدي الـــــــزوارق )الـــنـــواخـــذة الـــجـــدد(، 
فــــاســــتــــفــــادوا مــــن خـــبـــراتـــهـــم فــــي قـــيـــادة 
وتصميم وصــنــاعــة الــســفــن، وفــي وضع 
الـــخـــرائـــط واإلشـــــــــــارات الـــبـــحـــريـــة، وفـــي 
تحديد مواصفات الزوارق الفنية، وتأمين 
الـــســـواحـــل الــكــويــتــيــة، وتــلــبــيــة نـــــداءات 
االستغاثة، والتنبؤ بالتقلبات الجوية 
)الــســرايــات(، وكيفية عبورهم للممرات 
الــمــائــيــة الــضــحــلــة، وقـــيـــاس وتــســجــيــل 
األعماق، حتى أشاد بإنجازاتهم قيادات 
الــدولــة السابقون والاحقون من وزراء 
ووكــــاء الــداخــلــيــة والـــدفـــاع، ومنتسبي 
الموانئ واإلطفاء وخفر السواحل والقوة 
البحرية، لذا وجب تسليط الضوء عليهم 
 لتراثهم الذي 

ً
 لذكراهم وتوثيقا

ً
تخليدا

حافظوا فيه على استدامة مهنة النوخذة 
عبر األزمنة.

تــمــر هـــذه األيــــام ذكــــرى رحــيــل الكبير 
عبدالله النيباري، فهل شعر أحد بغيابه؟

• أفكاره ما زالت رائجة في سوق العمل 
الوطني.

• الــمــهــمــوم بالتنمية مــا زال يستمع 
ألجراسه ويلتفت لتصوراته.

• الــمــبــادئ الــتــي رسخها فــي التحرر 
ــيــــاســــي والــــديــــمــــوقــــراطــــيــــة يــمــســك  الــــســ

بأطرافها كل الناشطين فيها.
 
ً
• الــحــركــة الــوطــنــيــة التقدمية محليا

 ما زالت تعمل على قاعدة ساهم 
ً
وعربيا

في بنائها.
• تـــأثـــيـــره فـــي صــنــاعــة الـــوعـــي تــجــاه 
ــانـــون  ــقـ ــة الــــدســــتــــور وتـــطـــبـــيـــق الـ ــايـ ــمـ حـ
.
ً
واإلصاح وحماية المال العام ما زال حيا

• لــهــيــب وطــنــيــتــه يــجــتــمــع حـــولـــه من 
ــع... يــصــطــلــي بــه  ــ ــ ــواقـ ــ ــ يـــعـــانـــي بــــــــرودة الـ

ويستنير بنوره.
• انصهار قوة نضاله مع هدوئه وأدبه 

الجم سر ما زال يشغل بال الكثيرين.
ــي مــنــافــســاتــه  ــنـــف فــ • حـــضـــور الـــاعـ

السياسية قيمة حاضرة ينظر لها اآلن، 
كما في السابق، باحترام.

• عفة نفسه عن المنصب والنفوذ رغم 
حجم اإلغراءات مقاومة ينصرف البعض 

لدراستها.
• جمع فرقاء الفكر والمنهج في عملية 
استقطاب وطني أساس رسخه بمواقف 

مدهشة.
• كرسيه في منتديات التنمية ما زال 

.
ً
محفوظا

• قــنــديــلــه الــــذي أضــــاء فــي مــؤســســات 
.
ً
مجتمع مدني ما زال مشتعا

• آراؤه في العدالة االجتماعية ما زالت 
تشكل أسس الداعين إليها.

ــــاع الـــكـــبـــيـــر حـــولـــه وهـــــو مــن  ــمـ ــ • اإلجـ
صفوف المعارضة أمر حاضر قبل الغياب 

وبعده.
ــا زال قــبــلــة  • بــيــتــه فــــي الـــضـــاحـــيـــة مــ
ــــود عــربــيــة رفــيــعــة تــلــتــمــس حــضــوره  وفـ

وتستحضر مواقفه وكلماته.
ــــذي أحـــدثـــه مـــع زمـــائـــه في  ــر الـ ــ • األثـ

 :
ً
ــرا ــيـ تــحــريــر الــنــفــط مـــا زال حـــصـــاده وفـ

حداثة وتنمية.
كتب 

ُ
• الــتــدفــق الكبير مــن شــهــادات ت

ليضمها كــتــاب عنه يــأتــي لنا بالجديد 
وبأحاديث الحاضر والساعة. 

• موقع اسمه في سجل العمل الوطني 
ما زال ضمن الصدارة.

• ألــــوان حــيــاتــه مــا زالــــت ســاطــعــة في 
البيت وإن خــا ســريــر الــمــرض مــن رجل 

المأموريات الكبرى.
باختصار، األفكار العظيمة ال تنتهي 
بانتهاء حياة أصحابها، والنيباري هو 
فكرة وموقف وكلمة، وجميعها ال يغيبها 

الرحيل وال يطويها النسيان.

وكما قال الشاعر أحمد شوقي:
ــــــــر

َ
ث

َ
ــــــــــُه أ

َ
ــــــــم َيــــــُمــــــت َمــــــــن ل

َ
ل

 الــــِســــَيــــر
َ
 ِمــــــــــن

ٌ
 َوَحـــــــــيـــــــــاة

 َوِإن
ً
دُعــــــــــــــــــــــُه غــــــــاِئــــــــبــــــــا

ُ
أ

ــــر
َ
 الــــَســــف

ُ
َبــــــــُعــــــــَدت غـــــــاَيـــــــة

مــرة أخـــرى يستشيط حزب 
بــهــاراتــيــا جــانــاتــا الــحــاكــم في 
الهند غضبا، في زيــارة أخيرة 
َح  إلــى المملكة الــمــتــحــدة، َصـــــرَّ
ــــدي- زعــــيــــم حـــزب  ــانـ ــ راهــــــــول غـ
المؤتمر الوطني الهندي، وهو 
حــزب الــمــعــارضــة الرئيسة في 
الــبــاد- بــأن الديموقراطية في 
الــهــنــد تــتــعــرض لــلــهــجــوم، وأن 
هـــــذا ســـتـــتـــرتـــب عـــلـــيـــه عـــواقـــب 
ــارت  ــ ــنـــد أثــ ــهـ ــي الـ ــ ــيـــة، وفــ ــمـ ــالـ عـ

تــعــلــيــقــاتــه ِردة فــعــل صــاخــبــة.
أعرب كثيرون من ممثلي حزب 
بــهــاراتــيــا جــانــاتــا عـــن غضبهم، 
مبالغين في انفعالهم على نحو 
مميز، حتى أن المتحدث باسم 
بهاراتيا جاناتا والوزير السابق 
ـــي شـــانـــكـــار  ــــ ــــي الــــحــــكــــومــــة، رافـ فـ
ــانــــدي بـــدعـــوة  ــاد، اتـــهـــم غــ بـــــراســـ
الــــــواليــــــات الـــمـــتـــحـــدة وأوروبـــــــــا 
إلـــى »الــتــدخــل فـــي شــــؤون الهند 
الداخلية«، وطالب رئيس المؤتمر 

الــوطــنــي الــهــنــدي مــالــيــكــارجــون 
خارجي ورئيسته السابقة سونيا 
غاندي »بالتبرؤ« من »تعليقات 
غاندي غير المسؤولة والمخزية«.

 واخــتــتــم حــديــثــه بــإعــان قــال 
فــيــه إن حــــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا 
»يــــــــود أن يــــؤكــــد بــــشــــدة وبـــقـــدر 
عظيم من األلم أن راهــول غاندي 
ســعــى فـــي خــطــابــاتــه إلــــى الــحــط 
من قدر الديموقراطية، والدولة، 
والــبــرلــمــان، والــنــظــام السياسي، 

أعـــاد الباحث المتخصص فــي الــدراســات التاريخية والــروائــي، 
مصطفى عبيد إلى رواد الصناعة في مصر اعتبارهم، وهم سبعة 

خواجات، سأبدأ بذكر األسماء والتعريف بهم:
• هنري نوس )بلجيكي( باني صناعة السكر في مصر ومؤسس 

اتحاد الصناعات.
• صموئيل سورناجا )إيطالي( رائد صناعة البناء والخزف.

• ثوخارس كوتسيكا )يوناني( إمبراطور صناعة الكحول والعطور، 
وصاحب أول مصنع إلنتاج الكحول، ينتمي إلى أهم جالية أجنبية، 

وهي الجالية اليونانية.
• لــيــنــوس جـــاش )ســـويـــســـري( األب الـــروحـــي لــصــنــاعــات الــغــزل 

والنسيج، عاش 50 عاما في مصر.
• جوزيف ماتوسيان )أرمني( ملك صناعة السجائر.

• أرنست ترامبلي )سويسري( األب الروحي لصناعة األسمنت.
• الكونت دي زغيب )لبناني– من أبناء باد الشام( رائد الصناعات 

الغذائية وصانع المربى األول ولديه استثمارات في الزراعة.
تعمدت كتابة أسماء هــؤالء ألنهم تعرضوا ألبشع أنــواع الظلم 
بتجاهل سيرهم وما قدموه إلى مصر، وهؤالء ينطبق عليهم القول 

»المظلومون في التاريخ المصري«.
لقد عملوا لسنوات طويلة لخدمة الصناعات الوطنية، طمست 
أعمالهم بعد ثورة 23 يوليو سنة 1952 ضمن حمات اتهام كل أجنبي 
 للثروات!

ً
 وناهبا

ً
باالستغال، والنظرة إلى كل خواجة باعتباره لصا

 عن الدار المصرية اللبنانية، سعى مؤلفه 
ً
الكتاب الصادر حديثا

إلى إعادة قراءة تاريخ الرأسمالية األجنبية قبل ثورة 23 يوليو، فقد 
هاله ما اكتشفه من حسنات وإنجازات لتلك الرأسمالية.

مبعث الدهشة وفق تعبير الكاتب مصطفى عبيد أن معظم الكتابات 
التي تناولت »الرأسمالية األجنبية« في مصر استقبحتها ولم تعترف 
لها بــأي حسنة، فقد تحول كــل رأسمالي أجنبي بعد ثــورة جمال 
عبدالناصر في الخمسينيات إلى شيطان مستغل، وتم تزوير أعمال 
عظيمة ليقترن مصطلح االستثمار األجنبي في مصر باللصوصية 

والنهب وهيمنة االستعمار!
أعتقد أن ما أقدم عليه الروائي مصطفى عبيد من أهم الكتب التي 
 في غاية األهمية، فعمل 

ً
 في مصر، وتناولت موضوعا

ً
صدرت حديثا

على إنصاف بشر جريمتهم أنهم »أجانب«! لذلك كان المشروع هو 
رد اعتبار للرأسمالية األجنبية من خال سرد سيرة سبعة رجال 
أجانب، كانت لهم الريادة والسبق في بناء وتطوير وتنظيم الصناعة 

المصرية.
أبطال الكتاب على حد تعبير الباحث عبيد، هم خواجات قدموا 
من بلدان مختلفة، واستقروا في مصر، وتركوا بصماتهم على أحد 

جدران مصر الحديثة وهي الصناعة.
ة تاريخ هــؤالء الخواجات الذين لهم  أصابني الذهول عند قــراء
بصمات ال تنسى جــرت مــحــاوالت إلبعادهم عن الــصــورة وحقائق 

التاريخ وبطريقة متعمدة.
اب تاريخ مصر بعد ثــورة 23 

ّ
الكتاب برأيي محاكمة لبعض كت

يوليو 1952، الــذيــن خــدعــوا أنفسهم وبلدهم قبل األجنبي، هــؤالء 
المطّبلون تجدهم في عموم األنظمة التي نهجت الشمولية وحكم 
الفرد، فقد ألغت كل ما قبلها وقدمت الحاكم بصورة »البطل الذي 

ال يخطئ«!

لم يمض أسبوعان على مقالي السابق الذي تناولت 
فــيــه مــوضــوع بــرنــامــج الــمــحــاكــاة والـــذكـــاء االصــطــنــاعــي 
ــد ظــهــرت  ــ ــه، إال وقـ ــ ــر الــمــتــصــلــة بـ ــمـــخـــاطـ Chatgpt والـ
دور الــنــشــر الــعــلــمــيــة الـــمـــرمـــوقـــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم 
بــســيــاســات و»بــولــيــصــة« لــلــتــعــامــل مـــع هـــذا الــكــائــن في 
الفضاء اإللكتروني الذي يعتبر »مسخا« غريبا عن عالم 

سياسات البحث والتطوير العلمي. 
ــــذرت فـــي مــقــالــي الــســابــق مــمــا يتعلق  اســتــنــكــرت وحـ
بــاتــخــاذ Chatgpt كــمــؤلــف مـــشـــارك فـــي األبـــحـــاث، كما 
حـــذرت مــن تــســيــيــســه ودخـــولـــه عــالــم الــســيــاســة مــن بعد 
جمعه المعلومات ومعرفة ثغرات ونقاط القوة والضعف 
للحكومات، ومن بعد ذلك يصبح اإلنسان هو »اآللة« ال 
المتحكم في مصيرها، وسبحانك ربي ما أعظمك، وكأن 
 تصغي لي عبر المحيطين األطلسي والهادي، 

ً
هناك أذنا

لتخرج أول سياسة تحكم البحث العلمي وأنظمة الذكاء 
 يــوم الجمعة صباحا 

ً
االصــطــنــاعــي بشكل عــام تــحــديــدا

بتوقيت دولــة الــكــويــت، ومــن بعد ذلــك تتوالى مناشير 
السياسات من دور النشر األخرى. 

تــتــصــل تــلــك الــســيــاســة الـــمـــنـــشـــورة بـــلـــوائـــح وأنــظــمــة 
تنص بوضوح على أن أي نظام ذكاء اصطناعي يحذر 
من التعاطي معه كمؤلف بالنشر واألبحاث، تأتي تلك 
النقطة المحورية إثر ما أثاره موضوع النشر مع جامعة 
مانشستر الذي ناقشته في مقالي األسبق، وألن السياسة 
الــحــاكــمــة لــلــوائــح الــنــشــر الــجــديــدة اآلن تــنــص بــوضــوح 
على أن »التعامل مع مثل تلك األنظمة الخاصة بالذكاء 
االصطناعي هي لتطوير وتحسين اللغة ولغة البحث 
وتستخدم في إطار ال يدخل في استنباط واستخاص 

النتائج«. 
وعليه فليس من البدهي التعامل معه كمؤلف، وبهذا 
نــحــن أمـــام خــطــوة لــأمــام فــي إطـــار تقنين الــتــعــامــل مع 
Chatgpt أن يكتسب مهارات  برامج كهذه، نعم يمكن لــــ
مخيفة عبر األيام واألزمان، إال أن التعاطي معه كمؤلف 
مستقل هو أمر يضفي شرعية غير منطقية على برنامج 

وآلة في النهاية. 
كما برزت نقطة جوهرية في آخر سياسات التعاطي 
مع تلك المنصات، وهي وجــوب وضع ونشر إقــرار بأن 
الــمــنــشــور ذاتــــه قـــد اســتــخــدم مــنــصــة ذكــــاء اصــطــنــاعــي، 
ــذا الـــبـــحـــث قــــد واكــــب  ــ فـــبـــهـــذا اإلقــــــــرار تـــتـــم مـــعـــرفـــة أن هـ
الــزمــن واســتــخــدم الــذكــاء االصــطــنــاعــي فــي مــكــان أو في 
ــــر، وفــــي الـــوقـــت نــفــســه أعـــطـــى صــبــغــة الـــقـــصـــور عــلــى  آخـ
المناشير العلمية التي ال تستخدم مثل تلك التقنيات 

في المستقبل. 
ومـــع تــلــك الــتــطــورات الــتــي تــحــدث عــلــى مـــدار الــســاعــة 
واإلمكانات الخارقة لمثل تلك المنصات التي أصبحت 
حــديــث الــســاعــة، ال يــســعــنــا فــي هـــذا الــمــقــام إال أن نــذكــر 
المسؤولين في دولة الكويت بها، ونحرص على مراجعة 

كل السياسات المتصلة بهذا التطور.

المظلومون في التاريخ 
المصري... سبعة خواجات!

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com

النفاق يتطاول في الهند

شاشي ثارور*

د. عبدالعزيز إبراهيم التركي 

بوصلة: النوخذة عبر األزمنة

alterkey@gmail.com

أمجد زكي

النيباري كلمة... والكلمة ال تموت

Chatgpt وسياسات 
البحث العلمي الجديدة

د. سلطان ماجد السالم 

قاتلة«، وعلى هــذا فقد أشــار إلى 
أن ما يحدث في الهند مهم ليس 
للهنود فقط، بل يهم الغرب أيضا. 
قال: »سنتعامل مع مشكلتنا، ولكن 
يجب أن تدركوا أن هذه المشكلة 
ستكون لها تداعيات عالمية، لن 
تــكــون تــأثــيــراتــهــا مــحــصــورة في 
الــهــنــد«. ال يــبــدو هـــذا وكــأنــه نــداء 
ـَد  كَّ

َ
للتدخل، بل كان غاندي، كما أ

حــزب المؤتمر، يطلب مــن العالم 
أن ينتبه إلى ما يحدث في الهند.

ذكــرت وسائل إعــام هندية أن 
غاندي تساءل بصراحة ووضوح: 
»لماذا تتغافل أوروبــا والواليات 
المتحدة، الكيانان اللذان يدافعان 
عــن الديمقراطية، عــن تفكك قسم 
كبير من الديموقراطية في الهند«، 
وبفضل ردة فعل بهاراتيا جاناتا 
الهستيرية المفرطة في المبالغة، 
إذا لــم يكن الــغــرب انتبه مــن قبل، 
فمن المؤكد أنه أصبح اآلن مدركا 

للمشكلة.

* وكيل أمين عام األمم 
المتحدة األسبق، وشغل 
منصبي وزير الدولة للشؤون 
الخارجية ووزير الدولة 
لشؤون تنمية الموارد البشرية 
في الهند سابقا، وهو عضو 
البرلمان عن حزب المؤتمر 
الوطني الهندي.
»بروجيكت سنديكيت، 2023« 
باالتفاق مع »الجريدة«

والـــنـــظـــام الــقــضــائــي فـــي الــهــنــد«.
ولم يكن وزير اإلعام واإلذاعة 
أنــــوراج ثــاكــور أقــل ميلودرامية، 
حيث ناشد غاندي عدم »خيانة« 
الهند قبل إصدار تحذير مسبق: 
»لـــن يــصــدق أحـــد األكـــاذيـــب التي 
تــنــشــرهــا حــــول الــهــنــد مـــن أرض 
أجنبية«، ثم حاول ثاكور تشويه 
سمعة غــانــدي واصــفــا إيـــاه بأنه 
»عاصفة من المجادالت« وأنه »ال 
يفوت أي فرصة للقدح في الهند« 
وإلـــحـــاق األذى بــحــزب الــمــؤتــمــر 
ــذي أظــهــر من  ــ الــوطــنــي كــكــل، والـ
خال نقل »قضية محلية إلى األمم 
المتحدة« أنه »لم يخرج َبـعد من 

فكرة العبودية«.
ــيـــة  ــيـــاسـ هــــــــذه الـــــزوبـــــعـــــة الـــسـ
فـــي فــنــجــان ال تـــــدور فــقــط حــول 
تـــبـــادل االنـــتـــقـــادات الـــاذعـــة بين 
الحزب الحاكم وحزب المعارضة 
الــرئــيــســي )وأنــــا عــضــو فــيــه(، بل 
إنها تكشف أيضا عن خط صدع 
عميق في الخطاب الديموقراطي 
ــــو خــط  الـــحـــالـــي فــــي الـــهـــنـــد، وهــ
الــصــدع الـــذي سيصبح واضحا 
عــلــى نــحــو مـــتـــزايـــد خــــال الــعــام 
المقبل، مــع اقــتــراب االنتخابات 

الوطنية.
الواقع أن التهمة التي يوجهها 
حـــــــزب بــــهــــاراتــــيــــا جــــانــــاتــــا إلــــى 
غــانــدي خــطــيــرة حــقــا، فكما بــذل 
بـــراســـاد قــصــارى جــهــده لــيــؤكــد، 
كانت الهند، أيا كان الحزب الذي 
يــتــولــى الــســلــطــة، تـــعـــارض دومـــا 
وبــــكــــل شـــــدة الـــتـــدخـــل األجـــنـــبـــي 
ــداخـــلـــيـــة، فــمــنــذ  ــا الـ ــهـ فــــي شـــؤونـ
االســتــقــال، كــانــت الهند شديدة 
الحساسية بشأن سيادتها، فبعد 
قرنين مــن الــزمــن مــن العجز عن 
تحديد مصايرهم السياسية، كان 
الهنود شديدي الحساسية إزاء 
أي تلميح إلى التدخل من الخارج، 
وخـــصـــوصـــا مـــن جـــانـــب أبـــاطـــرة 
الهند االستعماريين السابقين 

وحلفائهم في الغرب.
أصبح تحرر الهند من الحكم 
االستعماري مرتبطا باستقالها 
االســـتـــراتـــيـــجـــي، فـــقـــد احــتــفــظــت 
بحقها فــي اخــتــيــار مــوقــفــهــا من 
القضايا العالمية، وهي تمارس 
هــذا الــحــق، ورفــضــت دعــم أي من 
الــجــانــبــيــن فـــي الـــحـــرب الـــبـــاردة 
وقادت بفخر حركة عدم االنحياز، 
وعـــــمـــــلـــــت هــــــــــذه االســــتــــقــــالــــيــــة 
الشرسة- بما في ذلك النفور من 
المحاضرات التي يلقيها أجانب 
حــــول الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة- على 
ــــزاب فــي النظام  تــوحــيــد كــل األحـ
السياسي المـشاكس فــي الهند، 
فنحن ال نتسامح مــع أي تدخل 
خــارجــي فــي حقنا الــســيــادي في 

إدارة شؤوننا كما يحلو لنا.
هذا يفسر قوة االتهامات التي 
يوجهها حــزب بهاراتيا جاناتا 

إلــى غــانــدي، فالتصريحات التي 
قد ال تثير الدهشة إال بالكاد إذا 
ـت في الداخل قد توصف على 

َ
ـِطـق

ُ
ن

أنها شبه خيانة إذا جرى التعبير 
عنها في الخارج، وخصوصا في 
بــريــطــانــيــا، ويــتــلــخــص اإلجـــمـــاع 
الوطني، الذي تتبناه كل األحزاب، 
فــي أن الــخــافــات الــســيــاســيــة في 

الهند تنتهي عند الحدود.
لــكــن أولــــئــــك الــــذيــــن يــشــجــبــون 
غـــــانـــــدي لــــخــــرقــــه هـــــــذا اإلجــــمــــاع 
يتجاهلون حقيقة مزعجة: فأول 
مــن ارتــكــب هـــذا االنــتــهــاك لــم يكن 
سوى زعيم حزب بهاراتيا جاناتا، 
رئـــيـــس الـــــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا مـــود، 
فأثناء زيارات رسمية إلى الخارج- 
 من الواليات المتحدة في عام 

ً
ا بدء

2014، أول عــام لــه فــي المنصب- 
أذهــل مــودي الهنود عندما أعلن 
على نحو متكرر أن الهند لم تشهد 
أي حدث حسن على مدار العقود 
الــســبــعــة الـــمـــاضـــيـــة، فــلــم يتمكن 
الــهــنــود مــن رفـــع رؤوســهــم عاليا 
فــي الــخــارج إال بعد صــعــوده إلى 

السلطة، على حد زعمه.
لــم تكن تصريحات مــودي في 
ــا الـــتـــي قــوضــت  ــدهــ ــــارج وحــ ــــخـ الـ
ــقــــدس، فــعــلــى  ــمــ ــاع الــ ــ ــمـ ــ ــذا اإلجـ ــ هــ
مــدار تاريخ نظام لجان البرلمان 
الــــهــــنــــدي، كــــانــــت رئـــــاســـــة لــجــنــة 
الشؤون الخارجية يتوالها عضو 
برلماني ُمـعاِرض، من أجل إرسال 
إشـــارة مفادها أن الهند موحدة 
في التعامل مع قضايا السياسة 
الــخــارجــيــة، ولــكــن فــي عــام 2019، 
أزاح حزب بهاراتيا جاناتا عضو 
البرلمان من حزب المؤتمر الذي 
ــتـــولـــى هــــــذا الـــــــــدور لــيــحــل  كــــــان يـ
محله عــضــو مــن حـــزب بهاراتيا 
جــانــاتــا. )لــإفــصــاح الــكــامــل: كنت 
ــا شــخــصــيــا عـــضـــو الـــبـــرلـــمـــان  ــ أنــ
الــــذي أزيــــح بفظاظة وعــلــى نحو 
مــفــاجــئ(. إنــهــا لمبالغة صارخة 
بــعــض الـــشـــيء أن يــحــتــج ممثلو 
ــا عــلــى  ــاتــ ــانــ ــا جــ ــيــ ــاراتــ ــهــ ــزب بــ ــ ــ حـ
انتهاك غاندي لإجماع الوطني 
 
ً
ــرف الــســيــاســي، خــصــوصــا ــُعـــ والـــ
أن حزبهم كـــان الــجــانــي الرئيس 
فــي هــذا الــصــدد، وال يخلو األمــر 
من ظلم أيضا: فقد اختار غاندي 
كلماته بعناية، لكي يتجنب على 
وجــــه الــتــحــديــد نــقــل أي انــطــبــاع 
بــــأنــــه يـــطـــلـــب الـــتـــدخـــل األجـــنـــبـــي 
فــــي شـــــــؤون الـــهـــنـــد، الـــــواقـــــع أنـــه 
صـــــرح بــــوضــــوح وبـــشـــكـــل قــاطــع 
أن أزمــة الديموقراطية في الهند 
هــي »مشكلة داخــلــيــة«، و»مشكلة 
هــنــديــة«، وأن »الــحــل ســيــأتــي من 
الــداخــل«. في ما يخص األجانب، 
أشار غاندي إلى أن ديموقراطية 
ـَعـد »منفعة 

ُ
الهند، نظرا لحجمها، ت

عامة عالمية«، إذا انهارت »تتلقى 
الديموقراطية على الكوكب ضربة 
شــــديــــدة الــــخــــطــــورة، وقـــــد تــكــون 
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»نفط الكويت«: تشغيل محطتين لإلنتاج 
الجوراسي أوائل 2024

البرميل الكويتي ينخفض 4.57 دوالرات ليبلغ 71.72
انخفض سعر برميل النفط 
الكويتي 4.57 دوالرات ليبلغ 
71.72 دوالرا في تــداوالت يوم 
االثنين مقابل 76.29 دوالرا في 
تداوالت يوم الجمعة الماضي، 
وفقا للسعر المعلن من مؤسسة 

البترول الكويتية.
ــر، قــالــت  ــ ــلـــى صــعــيــد آخــ  وعـ
شركة نفط الــكــويــت، فــي بيان، 
إنـــه مـــن الــمــتــوقــع بـــدء تشغيل 
ي اإلنتاج الجوراسي 4 

َ
محطت

و5 الجديدتين أوائل عام 2024.
 وأضــافــت أن معدل اإلنجاز 
فــي المحطتين وصـــل إلـــى »مــا 

يقارب 70 في المئة«.
ــــل مــن  ــــاج كـ ــتـ ــ وذكـــــــــرت أن إنـ
المحطتين يصل إلــى 50 ألف 
بـــرمـــيـــل مــــن الـــنـــفـــط الــخــفــيــف، 
و150 مــلــيــون قـــدم مــّكــعــبــة من 

الغاز الحر.
وفــــــي األســــــــــواق الـــعـــالـــمـــيـــة، 
تحولت أســعــار النفط، صباح 
أمس، لالنخفاض مع مواصلة 
ــتــــي تــعــصــف  االضـــــطـــــرابـــــات الــ
بالقطاع المصرفي منذ أكثر من 
أسبوع تأثيرها على معنويات 

السوق.
وانــخــفــضــت الــعــقــود اآلجــلــة 
لـــخـــام بـــرنـــت تــســلــيــم مـــايـــو 71 
ــدا بــالــمــئــة إلـــى  ــ ــ ســنــتــا أو واحـ
73.08 دوالرا لــلــبــرمــيــل، كما 
هبطت العقود اآلجلة لخام غرب 
تـــكـــســـاس الـــوســـيـــط األمـــيـــركـــي 
74 سنتا أو 1.1 في المئة إلى 

66.90 دوالرا للبرميل.
ــقــــة،  ــابــ ــلــــســــة الــــســ وفــــــــي الــــجــ

انــخــفــض كـــل مـــن بــرنــت وغـــرب 
ــيــــط بـــنـــحـــو 3  تـــكـــســـاس الــــوســ
دوالرات للبرميل قبل أن يغلقا 

على ارتفاع.
وينتهي عقد الخام األميركي 
لشهر أبريل الثالثاء، ومايو هو 
العقد األكثر نشاطا لذلك الخام.

وقال مسؤولون من مجموعة 
الدول الصناعية السبع الكبرى، 
إنه من غير المرجح أن تراجع 
المجموعة السقف المفروض 
ــنــــفــــط الــــروســــي  ــلــــى ســــعــــر الــ عــ
والــبــالــغ 60 دوالرا مثلما هو 

مخطط. 

ال مراجعة

وقـــــــــــــال الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــون إن 
الــمــفــوضــيــة األوروبـــيـــة أبلغت 
سفراء دول االتــحــاد األوروبــي 
في مطلع األسبوع بعدم وجود 
رغـــبـــة مــلــحــة بــيــن الــمــجــمــوعــة 

إلجراء مراجعة فورية.
ومــــــــــن الــــــمــــــقــــــرر أن تـــعـــقـــد 
»أوبــــــــــــــك+«، الــــتــــي تـــضـــم أكـــبـــر 
الـــــــدول الــــمــــصــــدرة لــلــنــفــط فــي 
العالم وحلفاء بينهم روسيا، 
 في الثالث من أبريل. 

ً
اجتماعا

واتفقت المجموعة في أكتوبر 
على خفض أهداف إنتاج النفط 
 
ً
ي برميل يوميا

َ
بمقدار مليون

حتى نهاية 2023.
وفـــي الــســيــاق، نــقــلــت وزارة 
الـــنـــفـــط الـــعـــراقـــيـــة عــــن األمـــيـــن 
العام لمنظمة البلدان المصدرة 
للبترول )أوبك(، هيثم الغيص، 

قــولــه، إن اتــفــاق المنظمة على 
تـــقـــلـــيـــل اإلنـــــــتـــــــاج ســـــاهـــــم فــي 
معالجة التحديات والصعوبات 
الــتــي تــواجــهــهــا أســــواق النفط 

العالمية.
وأضاف الغيص أثناء زيارته 
لــبــغــداد أن أهــــم أهـــــداف اتــفــاق 
»أوبــــك« هــو تحقيق االســتــقــرار 
والتوازن بين العرض والطلب.

أكبر خفض 

وفــــي نــوفــمــبــر، قــــرر تــحــالــف 
ــاء  ــم أعـــضـ أوبــــــــــك+، الـــــــذي يـــضـ
»أوبـــــــــــك« إلـــــــى جــــانــــب روســــيــــا 
وحلفاء آخرين، خفض إنتاجه 
ي برميل يوميا 

َ
بمقدار مليون

فــي ظــل تــراجــع أســعــار الــنــفــط. 
وكان هذا أكبر خفض منذ األيام 
األولى لجائحة كوفيد- 19 في 
2020، وسيطبق الخفض نفسه 

على 2023 كله.
ونسبت الوزارة إلى الغيص 
ــن أهـــم  ــ ــه »اتـــــفـــــاق أوبــــــــك مـ ــولــ قــ
ــــرارات الــتــاريــخــيــة الــمــهــمــة  ــقـ ــ الـ
التي اتخذها أعضاء المنظمة 
لمواجهة التحديات المختلفة 
التي تعرضت لها أسواق النفط 

العالمية«.
ويـــزور الغيص الــعــراق مع 
ــقـــررة فـــي الــبــالد  احـــتـــفـــاالت مـ
هذا العام بمناسبة الذكرى الـ 
60 لتأسيس »أوبك« في بغداد 
عام 1960. وقد أّجل االحتفال 
أكــثــر مــن مـــرة بسبب جائحة 

كوفيد- 19.

محكمة التمييز تؤيد إفالس »دار االستثمار«
المطوع: النزاع انتهى وصار بيد اإلدارة المعنية

• محمد اإلتربي
بعد نزاع طويل امتد سنوات 
ــتــــثــــمــــار،  ضـــــد شــــركــــة دار االســ
أسدلت محكمة التمييز، أمس، 
ــدة مـــن أطـــول  ــ الــســتــار عــلــى واحـ
المنازعات التجارية بين كيانات 

تجارية كبيرة وبنوك محلية.
وقـــــال وكـــيـــل الــمــدعــيــن )بــنــك 
برقان - البنك التجاري - البنك 
ــي -  ــ ــدولـ ــ الـــصـــنـــاعـــي - الـــبـــنـــك الـ
شركة الــُبــراق القابضة - شركة 
االستثمارات الوطنية، بصفتها 
ــنــــدوق الـــوطـــنـــيـــة   لــــصــ

ً
ــا ــيـ ــفـ مـــصـ

النقدي - شركة بيت االستثمار 
الخليجي(، عضو مكتب جبلة 
لـــلـــمـــحـــامـــاة، الـــمـــحـــامـــي أحـــمـــد 
المطوع، إن تلك الكيانات أقامت 

دعـــواهـــا ضـــد »دار االســتــثــمــار« 
ألســـــبـــــاب الــــتــــوقــــف عـــــن ســـــداد 
ديــــــــــــون والــــــــتــــــــزامــــــــات بــــمــــئــــات 

الماليين واالعــتــداء على أمــوال 
المساهمين، وتآكل رأس المال، 
واالمــتــنــاع عــن عــقــد الجمعيات 
ــلــــيــــل الـــجـــهـــات  الـــــعـــــامـــــة، وتــــضــ

الرقابية والجهات القضائية.
وقد أصدرت الدائرة التجارية 
الـــســـادســـة بــمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز، 
ــار  ــتـــشـ ــمـــسـ أمــــــــــس، بـــــرئـــــاســـــة الـ
عــبــدالــهــادي الــجــفــيــن، حكمها، 
وقضت بشهر إفالس شركة دار 

االستثمار.
وقال المطوع إن النزاع انتهى 
اآلن، وصــــــار األمــــــر بـــيـــد إدارة 
اإلفــــــالس حــتــى تــقــيــم شــؤونــهــا 
ــيـــذ الـــحـــكـــم  ــفـ ــنـ ــّص تـ ــ ــخـ ــ فـــيـــمـــا يـ
ــاء  ــنـ ولـــمـــديـــري الــتــفــلــيــســة واألمـ
ــــواًل إلــى  لتصفية الــشــركــة، وصـ
ــيــــن ديـــونـــهـــم  ــنــ اســــــتــــــرداد الــــدائــ

حسبما هو موضح في أسباب 
ــواعـــد  ــم ومــــــا تــقــتــضــيــه قـ ــكـ الـــحـ

اإلفالس حسب قانونه.
وأضــاف أن هــذا الجهد الذي 
قــام بــه فــريــق عمل مكتب جبلة 
ـــل، بــتــوفــيــق الــلــه، 

ّ
ــل لــلــمــحــامــاة ُكـ

ــة دار  ــركــ إلــــــى شـــهـــر إفــــــــالس شــ
االستثمار.

وأضــــــاف الـــمـــطـــوع أنــــه ليس 
غــريــبــا عــلــى الــقــضــاء الــكــويــتــي 
الشامخ ورجاالته بإحقاق الحق 
ــا  ــهـ ــاعـ ــقـــوق وإرجـ وانـــــتـــــزاع الـــحـ

ألصحابها مهما طال الزمن. 
ُيــــــشــــــار إلــــــــى أن أزمــــــــــة »دار 
ــع األزمـــــة  االســـتـــثـــمـــار« بــــــدأت مــ
الــعــالــمــيــة الــتــي انــدلــعــت أواخـــر 
عام 2008، أي قبل نحو 15 عاما 

تقريبا.

أحمد المطوع

... وترفض طلب هيئة االستثمار ضد »عربي«
الحربش: حكم نهائي يعيد ممثلي الشركة إلى »مستشفيات الضمان«

• عيسى عبدالسالم
كشف محامي شركة مجموعة عربي القابضة د. 
يوسف الحربش أن محكمة التمييز أصدرت حكما 
لمصلحة »عربي القابضة«، حيث رفضت طلب وقف 
النفاذ الـــذي تقدمت بــه الهيئة العامة لالستثمار 
للحكم الصادر لمصلحة الشركة بعودتها لمجلس 

ادارة شركة مستشفيات الضمان الصحي.
وأضــاف الحربش، في تصريح لـ »الجريدة«، أن 
محكمة استئناف أســواق المال سبق أن قضت في 
حكم بــاّت ببطالن قـــرارات الجمعية العامة لشركة 
مستشفيات الضمان الصحي المنعقدة بتاريخ 17 
فبراير 2020، وما يترتب على ذلك من آثار، مشيرا 

الى أن أثر الحكم يتمثل في رجوع ممثليها لمجلس 
إدارة »مستشفيات الضمان«، والرجوع بالتعويضات 
على الهيئة العامة لالستثمار نتيجة ما فات الشركة 

من كسب وما لحقها من خسارة.
ات  ــفــــت الــــــى أن االمــــتــــثــــال لــتــنــفــيــذ اإلجــــــــــراء ولــ
الــمــنــصــوص عليها وفـــق الــقــوانــيــن الــمــعــمــول بها 
يصب في مصلحة سمعة الكويت االقتصادية، ويبث 
رسائل إيجابية عن االقتصاد الكويتي للمستثمر 
المحلي واألجنبي، األمــر الــذي يصب في مصلحة 
الــســوق المحلي، ويــؤثــر بشكل إيــجــابــي على قــرار 
االستثمار في السوق المحلي، األمر الذي ينعكس 
على استقطاب رؤوس األموال لوجود التشريعات 

يوسف الحربشوالقوانين التي تؤكد سالمة المناخ االستثماري.

النفط يتراجع بفعل 
تأثير اضطرابات 
القطاع المصرفي 

على المعنويات

اتفاق »أوبك« 
ساهم في 

معالجة 
التحديات 

أمام أسواق 
النفط 

العالمية
الغيص

مكاسب لمؤشرات البورصة والسيولة 42.3 مليون دينار

• علي العنزي
ــلـــت مــــــؤشــــــرات بــــورصــــة  ســـجـ
الكويت، أمس، ارتدادا خالل ثالث 
جــلــســات األســـبـــوع، وقــفــز مؤشر 
الـــســـوق الـــعـــام بــنــســبــة 0.41 في 
الــمــئــة، أي 28.65 نــقــطــة، ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 7041.79 نــقــطــة، 
بسيولة كبيرة بلغت 42.3 مليون 
دينار، تداولت 119.5 مليون سهم 
عــبــر 9650 صــفــقــة، وتــــم تــــداول 
116 سهما، ربح منها 60 مقابل 
خسارة 46، واستقرار 10 أسهم 

دون تغير.
ــســــوق األول  وربــــــح مـــؤشـــر الــ
نــســبــة مـــقـــاربـــة بــلــغــت 0.41 في 
الــمــئــة، أي 31.82 نــقــطــة، ليقفل 
عــلــى مــســتــوى 7827.03 نــقــطــة، 
بسيولة بلغت 38.5 مليون دينار، 
تـــداولـــت 83.2 مــلــيــون ســهــم عبر 

ــــح 19 سهما  7576 صــفــقــة، وربـ
مقابل خسارة 8 أسهم واستقرار 

4 دون تغير.
ــك ربـــــح مـــؤشـــر الـــســـوق  ــذلــ وكــ
الرئيسي بنسبة 0.41 في المئة، 
ــقـــطـــة، لــيــقــفــل عــلــى  أي 22.26 نـ
مستوى 5446.32 نقطة، بسيولة 
بلغت 3.8 ماليين دينار، تداولت 
36.3 مـــلـــيـــون ســـهـــم عـــبـــر 2074 
صــفــقــة، وتــــم تــــــداول 85 ســهــمــا، 
ربح منها 41، وخسر 38، بينما 

استقرت 6 أسهم دون تغير.

قيادة أجيليتي

وافــتــتــحــت جــلــســة أمــــس على 
ــــالن خــبــر حــكــم محكمة  ــــع إعــ وقـ
تــجــاريــة دولــيــة لمصلحة شركة 
تـــابـــعـــة ألجــيــلــيــتــي بــقــيــمــة 319 
ــك ارتـــفـــاع  ــذلــ مـــلـــيـــون دوالر، وكــ

ــرات األســـــــواق األمــيــركــيــة،  مــــؤشــ
ــمـــؤشـــر داو جــونــز  ومــــكــــاســــب لـ
اقــتــربــت مــن 400 نقطة، وارتـــداد 
أســــعــــار الـــنـــفـــط بـــعـــد أن المــســت 
مـــســـتـــوى 70 دوالرا لــلــبــرمــيــل، 
لتسجل بــدايــة الجلسة عمليات 
شـــــــــــــراء كـــــبـــــيـــــرة تــــــــركــــــــزت عـــلـــى 
ســهــم أجــيــلــيــتــي وأســـهـــم تــابــعــة 
للمجموعة، أهمها وطنية عقارية، 
وتحرك شرائي على أسهم بيتك 
وزيــن وهيومن سوفت والدولي 
واستثمارات وطنية وبنك وربة، 
وكان االستثناء سهمي مصرفي 
الوطني وبوبيان، اللذين تراجعا 
مجددا، وخسر »الوطني« نصف 
ــة، بـــيـــنـــمـــا تـــراجـــع  ــويــ ــئــ نـــقـــطـــة مــ

»بوبيان« 0.9 في المئة.
في المقابل، ارتــدت »الوطنية 
العقارية« بنسبة 8.4 في المئة من 
أسهم السوق الرئيسي، وتراجعت 

ــلــــي واس تــي  ــم الـــبـــنـــك االهــ ــهـ أسـ
ســـي بــنــســب مــــحــــدودة، لتنتهي 
الجلسة خضراء متفائلة بالرغم 
مــن عمليات جــنــي األربــــاح التي 
تمت خالل آخر ساعة، تحسبا ألي 
تطورات على مستوى األوضــاع 
المصرفية العالمية خصوصا في 

أميركا وسويسرا.
وربح معظم مؤشرات األسواق 
ــدول مــجــلــس الــتــعــاون  الــمــالــيــة بــ
الخليجي، بــقــيــادة مــؤشــر سوق 
األســهــم الــســعــودي، الــــذي سجل 
مكاسب بنسبة قريبة من نقطة 
مئوية، وربحت مؤشرات الكويت 
وقطر والبحرين ودبــي، وتراجع 
مــؤشــرا أبــوظــبــي وعــمــان بنسب 
ــدودة، بــيــنــمــا كـــانـــت أســعــار  ــحــ مــ
النفط تتجاوز 74 دوالرا للبرميل 
ــواق  قــبــيــل نــهــايــة تــعــامــالت األســ

الخليجية.

أميركا: سنحمي الودائع لو انتقلت أميركا: سنحمي الودائع لو انتقلت 
عدوى سحب األموال لبنوك أخرىعدوى سحب األموال لبنوك أخرى

اإلجراءات هدفت لحماية النظام المصرفي ال البنوك
قالت وزيرة الخزانة األميركية جانيت يلين إنه سيتم اتخاذ إجراءات 
لحماية الودائع في بنوك أخرى لو زادت عدوى سحب األموال، إال أن 
يلين أضافت: »هناك حالة استقرار في القطاع المصرفي بعد األزمة 
األخيرة، والسحوبات من البنوك األميركية اإلقليمية مستقرة«، ولفتت 
إلى أن إجراءات حماية بنوك »سيليكون فالي« و»سيغنتشر« هدفت إلى 

حماية نظام المصارف ال البنوك.
وتأتي تصريحات يلين بعد تعهد صقور الجمهوريين في مجلس 
النواب األميركي بمعارضة أي ضمان اتحادي شامل للودائع المصرفية 
التي تزيد على الحد الحالي البالغ 250 ألف دوالر، مما يضع عقبة 
كبيرة أمام أداة رئيسية يمكن أن تلجأ إليها الهيئات التنظيمية في 
حالة عودة ظهور تهافت العمالء على البنوك لسحب أموالهم مع تراجع 

الثقة في القطاع المصرفي.
وذكرت »كتلة الحرية« من جمهوريي المجلس، في بيان، أن مجلس 
االحتياطي االتحادي »يجب أن يفك« آلية التمويل االستثنائية التي 
أنشأها في 12 مــارس، والتي تسمح للبنوك بــزيــادة االقــتــراض منه 
لتغطية تدفقات الودائع الخارجة، مضيفة: »أي ضمان شامل على جميع 
الودائع المصرفية يؤسس لسابقة خطيرة تشجع ببساطة السلوك غير 
المسؤول في المستقبل على أن يدفع ثمنه الذين يلتزمون بالقواعد«.
وكــان مصرفيون ومجموعات تجارية مصرفية طلبوا ضمانات 
شاملة من المؤسسة االتحادية للتأمين على الودائع لمواجهة األزمة 

التي اندلعت هذا الشهر بسبب انهيار بنك سيليكون فالي.
وقال تحالف البنوك األميركية المتوسطة الحجم، في رسالة إلى 
وزيرة الخزانة األميركية جانيت يلين والهيئات التنظيمية الرئيسية، 
إن عليها تمديد تغطية مؤسسة التأمين االتحادية لجميع الودائع 
لمدة عامين »الستعادة الثقة بين المودعين قبل سقوط بنك آخر«، في 
تكرار لخطوة مماثلة سبق اتخاذها خالل األزمة المالية التي اندلعت 

في 2008. غير أن هذه الخطوة تتطلب اآلن إصالحا تشريعيا.
وذكرت رئيسة رابطة المصرفيين المجتمعيين المستقلة ريبيكا 
روميرو ريني، في بيان، أن المودعين في البنوك الصغيرة يجب أن 
يحصلوا على نفس الضمانات التي حصل عليها الــمــودعــون غير 

المؤمن عليهم في بنكي سيليكون فالي وسيغنتشر.

انطالقة مبكرة بعمليات شراء مركزة على أسهم قيادية بقيادة »أجيليتي«انطالقة مبكرة بعمليات شراء مركزة على أسهم قيادية بقيادة »أجيليتي«

أخبار الشركات

 من غد 
ً
 من غد »الخليج«: استقالة ضاهر اعتبارا
ً
»الخليج«: استقالة ضاهر اعتبارا

ذكر بنك الخليج أنه تم تعديل تاريخ االستقالة المقدمة من 
الرئيس التنفيذي أنطوان ضاهر من 16 يوليو المقبل الى يوم غد. 

»حيات كوم« تتكبد »حيات كوم« تتكبد 1.581.58 مليون دينار مليون دينار
 

تكبدت شركة حيات لالتصاالت خسائر قدرها 1.58 مليون 
ديـــنـــار بـــواقـــع 18.17 فــلــســا لــلــســهــم خــــالل عــــام 2022، مــقــارنــة 
بتحقيقها أرباحا بقيمة 139.24 ألف دينار، بما يعادل 1.6 فلس 

للسهم خالل عام 2021.

»منشآت« تربح »منشآت« تربح 1.21.2 مليون  مليون 
 

بلغت أربــاح شركة منشآت للمشاريع العقارية 1.2 مليون 
ديـــنـــار بـــواقـــع 3.75 فــلــوس لــلــســهــم خــــالل عــــام 2022، مــقــارنــة 
بتحقيقها خسائر بقيمة 10.8 ماليين دينار بمقدار 33.56 فلسا 

للسهم خالل عام 2021.

»أولى تكافل« تحقق »أولى تكافل« تحقق 140.4140.4 ألف دينار  ألف دينار 
حققت شركة األولى للتأمين التكافلي )أولى تكافل( أرباحا 
140.47 ألــف ديــنــار بــواقــع 1.32 فلس للسهم خــالل عــام 2022، 
مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 64.41 ألف دينار، بما يعادل 0.6 

فلس للسهم خالل عام 2021.

ً
% نقدا
ً
»مبرد«: توزيع »مبرد«: توزيع 55% نقدا

 
ربحت شركة مبرد القابضة 1.51 مليون ديــنــار بــواقــع 9.24 
فلوس للسهم خالل عام 2022، مقابل تحقيقها أرباحا بقيمة 1.68 
مليون دينار بمقدار 10.29 فلوس للسهم عن عام 2021، وأوصى 

مجلس إداراتها بتوزيع 5 بالمئة نقدا عن أداء العام الماضي. 

تابعة لـ »عربي القابضة« تجدد تسهيالتتابعة لـ »عربي القابضة« تجدد تسهيالت
بـ بـ 33.733.7 مليون دينار مليون دينار

جددت شركة عربي للطاقة والتكنولوجيا، إحدى الشركات التابعة 
لمجموعة عربي القابضة، عقد تسهيالت ائتمانية مــع أحــد البنوك 
المحلية بقيمة 33.77 مليون دينار، علما بأن التسهيل سينتهي بتاريخ 
30 أكتوبر 2026، الفتة إلى عدم وجود أثر مالي للعقد في الوقت الحالي.

ترسية مناقصة على »النخيل« بـ ترسية مناقصة على »النخيل« بـ 2.12.1 مليون  مليون 

كشفت شركة النخيل لإلنتاج الــزراعــي عــن ترسية مناقصة بـــ 2.10 
مليون دينار في جامعة الكويت؛ حيث تتعلق المناقصة بأعمال تنفيذ 
وتطوير وتنسيق وصيانة الزراعات التجميلية والتشجير والري بالحرم 
عت »النخيل« تحقيق أرباح 

ّ
الشمالي بمدينة صباح السالم الجامعية. وتوق

تشغيلية سيتم إدراجها ضمن البيانات المالية من عام 2023 حتى 2026.

»بيتك ريت«: االنتهاء من تخصيص»بيتك ريت«: االنتهاء من تخصيص
أسهم زيادة رأس المالأسهم زيادة رأس المال

 
ذكــر صــنــدوق »بيتك كابيتال ريــت« أنــه تــم االنتهاء مــن عملية 
تخصيص األسهم الخاصة بزيادة رأسمال الصندوق، حيث تمت 
زيادة رأسماله بقيمة 31 مليون دينار، ليصبح بعد الزيادة 54.6 
مليونا، علما بأنه تمت مخاطبة هيئة أوراق المال لتعديل النظام 

األساسي للصندوق فيما يتعلق برأس المال الجديد. 

»عقار« تكسب »عقار« تكسب 955.4955.4 ألف دينار ألف دينار

حققت شركة عقار لالستثمارات العقارية )عــقــار( مكاسب بقيمة 
955.4 ألــف دينار بواقع 4.08 فلوس للسهم خــالل عــام 2022، مقارنة 
بتحقيقها أرباحا بقيمة 605.3 آالف دينار، بما يعادل 2.8 فلس للسهم 

خالل عام 2021.

وريدو«
ُ
وريدو«حكم استئناف لمصلحة »االتصاالت« ضد »أ
ُ
حكم استئناف لمصلحة »االتصاالت« ضد »أ

أفـــادت شركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة )أوريــــدو( بصدور 
حكم االستئناف ضد الشركة ولمصلحة رئيس هيئة االتصاالت 
وتقنية المعلومات بصفته، حيث قضت محكمة االستئناف بقبول 
االستئناف شكال، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم 
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وإلزام الشركة المستأنف 
 مقابل أتعاب المحاماة، وعدم جدية 

ً
ضدها المصروفات، و30 دينارا

الدفع بعدم دستورية النص.
ُيــذكــر أن الــدعــوى مرفوعة مــن رئيس هيئة االتــصــاالت وتقنية 
المعلومات بصفته ضد الشركة الوطنية لالتصاالت المتنقلة، إللغاء 

حكم صادر في دعوى 1485/ 2022 إداري 5.
ــة قـــد قــضــت بــعــدم جــديــة الـــدفـــع بعد  وكـــانـــت محكمة أول درجــ
دستورية الفقرة )ز( من المادة 3 من القانون رقــم 37 لسنة 2014 
بإنشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية المعلومات، مع قبول طلب 

.
ً
اإللغاء شكال

وتقرر في الموضوع إلغاء قرار لجنة فض النزاعات والفصل في 
التظلمات بالمنازعة رقم 1 لسنة 22 والمؤرخ في 21 فبراير 2022 
بالهيئة العامة لالتصاالت وتقنية المعلومات برفض اســتــرداد 
التعرفة عن جميع األرقام المحجوزة، أو المستخدمة وقت صدور 
القرار 90 لسنة 2016 بتاريخ 21 يوليو 2016، مع ما يترتب على 

ذلك من آثار.

»أرزان«: تجديد تسهيالت بـ »أرزان«: تجديد تسهيالت بـ 16.316.3 مليون دينار مليون دينار

عت مجموعة أرزان المالية للتمويل واالستثمار، أمس، اتفاقية 
ّ
وق

تجديد التسهيالت االئتمانية بـ 16.34 مليون دينار المبرمة مع أحد 
البنوك الكويتية اإلسالمية. وقالت الشركة إن التسهيل مضمون برهن 
عقاري رسمي، ورهن أسهم، ومحفظة استثمارية ووديعة نقدية، كما 

يتضمن التنازل عن اتفاقية التسهيالت االئتمانية السابقة.
وسينعكس أثـــر التسهيالت االئــتــمــانــيــة عــلــى الــبــيــانــات المالية 
 للمبالغ المسحوبة 

ً
المجمعة للشركة برصيد مرابحات دائنة، وفقا

والمسددة خالل مدة االتفاقية.

https://www.aljarida.com/article/18613
https://www.aljarida.com/article/18612
https://www.aljarida.com/article/18606
https://www.aljarida.com/article/18526
https://www.aljarida.com/article/18613
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المضف: »المتحد« يقف على مشارف حقبة جديدة من التطور
»البنك واصل تعزيز مكانته في السوق المحلي واستطاع الحفاظ على صالبة مركزه المالي«
 وحقق معدالت نمو جيدة بكل قطاعات األعمال

ً
• الحميضي: األداء في 2022 جاء متوازنا

قال المضف إن »المتحد« 
استطاع أن يحافظ على أدائه 

المميز، وأن يثبت قدرته على 
تحّمل الصدمات والتكيف مع 
مختلف الظروف، وأن يقوم 

بدوره في خدمة عمالئه، 
والحفاظ على مكانته الريادية، 

وأن يطور خدماته ومنتجاته 
لتتواكب مع أحدث مستجدات 

السوق المصرفي.

عقد البنك األهلي المتحد جمعيته العامة لعام 
2022، أمس، بنسبة حضور بلغت 90.38 في المئة، 

وأقّرت توزيع أرباح نقدية بواقع 8 في المئة.
 وافــتــتــح الجمعية الــعــامــة رئــيــس مجلس إدارة 
البنك د. أنور علي المضف مرحبا بالحضور، وقال: 
»يسرني باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن زمالئي 
أعضاء مجلس اإلدارة أن أضع بين أيديكم التقرير 
السنوي السابع والخمسين )للبنك األهلي المتحد( 
ش.م.ك.ع.، والـــذى يلقي الــضــوء على أبــرز إنــجــازات 
البنك وبياناته المالية المجمعة للسنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2022«.

عام استثنائي 
 

ــه فـــي ظـــل مــضــي إجــــــراءات  ــاف الــمــضــف أنــ وأضــــ
اســتــحــواذ بــيــت الــتــمــويــل الــكــويــتــي عــلــى مجموعة 
البنك األهلي المتحد، يعد عام 2022 استثنائيا في 
تاريخ البنك األهلي المتحد– الكويت، والــذى يقف 
على مــشــارف حقبة جــديــدة مــن الــنــجــاح والــتــطــور، 
ويخطو نحو محطة رئيسة جديدة في رحلته الحافلة 
ــزءا مـــن أحـــد أكــبــر وأفــضــل  بــالــنــجــاحــات، لــيــكــون جــ
المؤسسات المالية اإلسالمية على مستوى العالم، 
وبذلك يلتقي التاريخ العريق بالمستقبل المشرق 

ليجعل من هذا البنك أيقونة للعمل المصرفي.
ــر بــالــعــديــد من  ــذا الــبــنــك الــعــريــق مـ ــابـــع ان هــ وتـ
المحطات التاريخية ونــقــاط الــتــحــول الــفــارقــة منذ 
تأسيسه عام 1941 كأول بنك عمل في الكويت واللبنة 
األولي في صرح العمل المصرفي الكويتي، ليتحول 
بــعــدهــا فـــي عـــام 1971 إلـــى »بــنــك الــكــويــت والــشــرق 
 بالكامل للحكومة 

ً
األوســـط« عندما أصبح مملوكا

الكويتية، الفتا إلى أن عام 2002 كان بداية لمرحلة 
جديدة من مراحل نجاح البنك، وذلك بعد عمله فى 
ظــل مساهم رئــيــســي، وهــو مجموعة البنك األهلي 
المتحد بما لها من سمعة مشهودة في مجال العمل 

المصرفي.
 وذكـــر أنـــه فــي عـــام 2010، الـــذي يعتبر المحطة 
المفصلية األبــرز واألهــم بتاريخه، تحّول »المتحد« 
إلـــى الــعــمــل وفـــق أحــكــام الــشــريــعــة اإلســالمــيــة، وفــي 
ظلها حقق البنك نجاحات متتالية، ونال العديد من 

الجوائز المرموقة.
وأشار إلى المكانة الفريدة التي حظي بها »األهلي 
المتحد- الــكــويــت«، الـــذي اســتــطــاع أن يحافظ على 
أدائه المميز، وأن يثبت قدرته على تحمل الصدمات 
والــتــكــيــف مــع مختلف الـــظـــروف، وأن يــقــوم بـــدوره 
في خدمة عمالئه، والحفاظ على مكانته الريادية، 
وأن يطور خدماته ومنتجاته لتتواكب مــع أحــدث 

مستجدات السوق المصرفي.
بين أن »الــبــنــك اســتــطــاع أن يحقق تقدما ونموا 
مميزين، وذلك بفضل نموذج عملنا المرن ونهجنا 
االستراتيجي اللذين ضمنا استمرارية عملنا وقدرتنا 
على خدمة عمالئنا في اي وقــت ومــن أي مكان، من 
خــالل بنيتنا التحتية التكنولجية المميزة والتي 
سارعنا في تطويرها لتسمح لنا بإطالق خدمات 
مصرفية رقمية مبتكرة تتناسب مــع مكانة البنك 

الرائدة وتلبي طموحات عمالئه«.
 

مؤشرات مالية جيدة 

وقــال إنــه »على الرغم مما نعيشه اليوم في زمن 
يــصــارع فيه العالم حالة مستمرة مــن عــدم اليقين، 
تــزامــنــا مـــع صـــدمـــات عـــديـــدة كــالــتــضــخــم، والــحــرب 
الروسية األوكرانية، واضطرابات سلسلة التوريد، 
والتداعيات الناجمة عن وباء كوفيد 19، والعديد من 
األزمات األخرى المؤثرة التي تفاقم بعضها البعض 
وما تبعها من ارتفاع في أسعار الفائدة، فقد سجل 
البنك أرباحا صافية لعام 2022 بلغت 36.4 مليون 
دينار، مقابل 31.2 مليونا عن عام 2021 محققا بذلك 

ارتفاعا بنسبة 16.7 في المئة«.
وأوضــــح أن رصــيــد إجــمــالــي الــمــوجــودات ارتــفــع 
ليصل إلى 4.71 مليارات دينار كما في نهاية ديسمبر 
من عام 2022، كما نمت محفظة التمويل بنسبة 2.1 
فــي المئة لتصل إلــى 3.41 مــلــيــارات كما فــي نهاية 

ديسمبر من عام 2022 )3.34 مليارات في 2021(.
 وأردف أن ودائـــع العمالء ارتفعت أيضا لتصل 
إلــى 3.24 مليارات ديــنــار بنسبة ارتــفــاع قــدرهــا 4.2 
في المئة عن العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 3.11 
مليارات، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 0.49 
مليار دينار كما في نهاية ديسمبر 2022 مقابل 0.47 
مليار في نهاية عام 2021 وبمعدل نمو 4.3 في المئة، 
في حين بلغت ربحية السهم 13.0 فلسا لعام 2022 

)10.9 فلوس في 2021(.
 وأكــد أن البنك واصــل تعزيز مكانته في السوق 
الــكــويــتــي، واســتــطــاع الــحــفــاظ عــلــى صــالبــة مــركــزه 
المالي وقــدرتــه على تحقيق مــعــدالت نمو مقبولة، 
كما حافظ البنك على صالبة نسبة كفاية رأس المال 
قبل توزيعات األربـــاح بلغت 18.4 في المئة في 31 
ديسمبر 2022 متجاوزة المستوى المطلوب من قبل 
الجهات الرقابية، مشيرا إلى أن البنك حافظ على نهج 
متحفظ إلدارة المخاطر، مما ساهم في تحسين جودة 
األصـــول وخفض نسبة التمويل غير المنتظم إلى 
1.76 في المئة مع نسبة تغطية بلغت 252 في المئة 

مع الضمانات كما في نهاية عام 2022.

التطور الرقمي
 

ولفت إلى أنه »في إطار قناعتنا بضرورة مواكبة 
التطور التكنولوجي الذي يشهده القطاع المصرفي 
حول العالم، والذي نرى من خالله أن التكنولوجيا في 

طريقها إلعادة تشكيل أسس العمل المصرفي، ولذا 
نواصل جهودنا في التطور الرقمي باالعتماد على 
بنية تحتية وخبرات فنية تتميز بالمعرفة واإلبداع«.

بيئة العمل المفضلة
 

وأوضـــح أن »إنــجــازات البنك لــم تكن لتتقـق لـوال 
الرؤيـة الطموحـة والجهـود الحثيثة لفريـق عملنا، 
الذى أبدى حمـاسا والتزاما الفتين، ونجح في دعم 
التطـور والنمـو لهذا البنك العريق، وهنا أؤكد اعتزازي 
بموظفي البنك باعتبارهم ثــروة الحاضر ورصيد 
المستقبل، وفي هذا اإلطار لذلـك، نحرص على إعداد 
وتأهيل كوادرنا الوطنية للنجاح والتفوق من خالل 
برنامج متكامل للتدريب والتطوير، كما نحرص 
على مواصلة هدفنا المستمر وهــو أن يبقي البنك 
االهلي المتحد بيئـة العمـل المفضلـة للتوظيـف، مع 
استمرارنا في دعم الكـوادر النسـائية وتأهيلهـن للعمـل 
واإلنجاز في كل القطاعـات والمسـتويات الوظيفيـة«.

العمل في ظل مبادئ االستدامة وتدعيم 
استراتيجية المخاطر 

نــــا ومـــوظـــفـــيـــنـــا ومــســاهــمــيــنــا  ــد أن »عــــمــــالء ــ ــ وأكـ
ومجتمعنا هم أولوياتنا، ونحن نضع استراتيجيات 
عملنا، ونؤمن أن النجاح ال يقتصر فقط على نمو 
مؤشراتنا المالية، ونحن ملتزمون بالعمل في ظل 
مبـادئ االستدامة وااللتزام بتطبيق المعايير البيئية 
واالجتماعية والحوكمة بهدف توليد آثار مجتمعية 
وبيئيـة إيجابية، وحماية الموارد لأللجيال القادمة«.
وفــي هــذا اإلطــــار، شــدد على أن »المتحد« يتقدم 
بخطوات جادة في رحلته نحو االستدامة، سواء في 
الحفاظ على مكانة مالية قوية أو في مواصلة دمج 
االعتبارات البيئية واالجتماعية والمؤسساتية في 
 مع أهداف األمم المتحدة 

ً
استراتيجية عمله، تماشيا

.SDGs وأهداف التنمية المستدامة )UN(
وأضـــاف أن البنك واصـــل ايضا خــالل عــام 2022 
تدعيم استراتيجية مخاطر ترتبط باالستراتيجية 
المتكاملة للبنك، وينظمها حــزمــة مــن السياسات 
واللوائح التنظيمية التي تضمن سير أعماله، وفقا 
لنزعة المخاطر المعتمدة مع التأكيد على استقاللية 

كل من التدقيق الداخلي والخارجي. 

دور مجتمعي بارز

وبين المضف أن »المتحد« باعتباره أول بنك قام 
بإطالق عملياته في الكويت، استطاع أن يقوم بدور 
بـــارز فــي العمل المجتمعي، وأثــبــت على مـــدار هذه 
السنوات قدرته على تقديم نموذج يحتذى به في 
مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، 
ليقدم تجربة رائدة ومتميزة في هذا المجال كما هي 
إنجازاته الدائمة على مختلف الصعد، مضيفا أن 
»المتحد« استمر خالل عام 2022 في إطالق المباردات 
المجتمعية الــهــادفــة ورعــايــة األنشطة االجتماعية 
والخيرية الصحية، التي قدمت مردودا إيجابيا على 

مختلف شرائح المجتمع.
وفـــي تعليقها عــلــى الجمعية الــعــمــومــيــة، قالت 
الرئيسة التنفيذية وعــضــوة مجلس اإلدارة للبنك 
جهاد سعود الحميضي: »يسرني أن ألتقي بكم من 
خالل هذا التقرير السنوي إللقاء الضوء على انجازات 
البنك للعام االــمــاضــي. وفـــي بــدايــة التقرير أود أن 
أشيد بكل فخر واعتزاز إلى رحلة البنك الممتدة منذ 
تأسيسه عام 1941 كأول بنك عمل في الكويت، حتى 
 للعمل المصرفي المتميز من خالل 

ً
أصبح نموذجا

ما يتمتع به من مرونة ال تضاهى وقدرة هائلة على 
التكيف مع مختلف الظروف والحفاظ على مكانته 

الفريدة«.

نتائج أعمال جيدة 

وتــابــعــت أن البنك اســتــطــاع، بــدعــم مــتــواصــٍل من 
مجلس اإلدارة، مواصلة األداء المتميز، والحفاظ على 
مكانته الفريدة في القطاع المصرفي كبنك يعمل وفق 
أحكام الشريعة اإلسالمية، ويقدم حلوال تمويلية 

بأسعار تنافسية. 
وأوضـــحـــت أن »الــمــتــحــد« حــقــق خـــالل عـــام 2022 
نموا في األرباح مدفوعا بأداء تشغيلي قوي، وجاء 
 معدالت نمو جيدة في كل 

ً
 محققا

ً
أداء البنك متوازنا

 على 
ً
 أكثر تميزا

ً
قطاعات األعمال ليسجل بذلك عائدا

 بــواقــع 19 في 
ً
السهم، حيث ارتــفــع العائد إيجابيا

 في عام 2021 
ً
المئة بعد أن جاء معدل النمو سلبيا

7- في المئة، فضال عن أن النمو المتوازن في محفظة 
التمويل بين قطاعات األعمال من الشركات، التجزئة 
والخدمات المصرفية وإدارة الثروات يعكس حرص 
البنك على تحقيق التنوع القياسي في مصادر الدخل 
وقــاعــدة المخاطر رغــم تدعيم قاعدة المخصصات 
بنمو قد بلغ 2.8 في المئةأعلى مقارنة بمخصصات 

عام 2021.

حضور قوي في القطاع المصرفي بحصد 8 جوائز 
في عام 2022

 إلنجازته العديدة وحضوره القوي 
ً
وقالت، وتأكيدا

في القطاع المصرفي اإلسالمي في الكويت، حصد 
»المتحد« 8 جوائز خــالل عــام 2022، من الكثير من 
الجهات العالمية المرموقة، وتشمل هــذه الجوائز 

قطاعات عديدة من قطاعات العمل المصرفي: 
1( جائزة أفضل بنك في مجال تقنية المعلومات 
فــي الــكــويــت لــعــام 2022 مــن مجلة إنــتــرنــاشــيــونــال 

بيزنس.
2( جائزة أفضل بنك في إدارة النقد عبر اإلنترنت 
لـــعـــام 2022 فـــي الــكــويــت لـــعـــام 2022 ضــمــن قــطــاع 
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لـــلـــشـــركـــات مــجــلــة جــلــوبــال 

فاينانس.
3( جـــائـــزة أفــضــل تــجــربــة مــصــرفــيــة للعميل في 

الكويت لعام 2022 من مجلة جلوبل فاينانس.
4( جــائــزة »أفــضــل بنك فــي التسويق والخدمات 
المقدمة عبر وسائل التواصل اإلجتماعي في الكويت 

لعام 2022« من مجلة جلوبل فاينانس.
5( أفضل بنك ألنشطة الخزينة في الكويت لعام 
2022 من مجلة جلوبال بانكنج أند فاينانس ريفيو.

6( جائزة أفضل بنك للخدمات المصرفية الخاصة 
في الكويت لعام ٢٠٢٢، من مجلة ميد.

7( جائزة أفضل بنك في مبادرات الموارد البشرية 
بــالــكــويــت لـــعـــام 2022 مـــن مــجــلــة انــتــرنــاشــيــونــال 

فاينانس.
8( جائزة »أفضل بنك في المسؤولية المجتمعية 
في الكويت 2022« من مجلة إنترناشيونال بيزنس.

وأضافت أن »المتحد« حصل في عام 2022 على 
 ISO شهادة اآليــزو المرموقة - معيار إدارة الجودة
9001:2015 الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا 

المعلومات.

تجربة مصرفية رقمية رائدة
 

ذكرت أن »البنك يواصل خطواته المتسارعة لتقديم 
تجربة مصرفية رقمية تواكب التسارع الرقمي في 
كــل الــخــدمــات المصرفية والتمويلية، وذلـــك بهدف 
مــواكــبــة تطلعات عمالئنا الـــكـــرام، وتــقــديــم تجربة 
مصرفية مميزة تتضمن خدمات ومنتجات مالية 
سهلة وآمنة، مع التركيز على تسريع وتيرة ابتكار 
حلول مصرفية رقمية تواكب المستقبل»، الفتة إلى أن 
البنك أحرز تقدما في خطته الشاملة للتطور الرقمي 
التي تهدف إلى أتمتة منتجاته وخدماته وعملياته 
 )TATs( لتعزيز الكفاءة وتحسين أوقات االستجابة

وتجربة العمالء. 
وشددت على أن  »المتحد

ــلـــه مـــــن خـــــــالل بــيــئــة  ــمـ  مـــســـتـــمـــر فـــــي تــــطــــويــــر عـ
تكنولوجية فائقة الجودة مع التركيز على مواكبة 
التطور السريع والمتنامي في مجال الثورة الرقمية، 

وتــوافــر األمـــان وموثوقية المنصات التكنولوجية 
المقدمة للعمالء والموظفين.، فضال عن أنه لمواكبة 
أحدث التطورات التكنولوجية المالية، واصل البنك 
تحسين تجربة العميل من خالل إضافة العديد من 
الميزات والخدمات الجديدة إلى منصته المصرفية 
عبر اإلنترنت للشركات )B2B(، مما يمكن الشركات 

من إجراء معامالتها المصرفية بسهولة وكفاءة«.
وأوضــحــت أن الــبــنــك يــواصــل دوره المتميز في 
تقديم الخدمات المالية للشركات، وفي هذا الصدد 
ـــ B2B نــجــاحــا كــبــيــرا بين  حــقــق مــن خـــالل منصة الـ
عــمــالئــه مــن الــشــركــات فــي ضـــوء تقديمها بسهولة 
وفاعلية عالية، وبشكل مصمم لتلبية احتياجات 
العمالء الخاصة لمزيج منتجاتنا وخدماتنا، وهو 
مــا يمكن االســتــدالل عليه مــن خــالل النمو فــي عدد 
وحجم المعامالت التي تم تنفيذها عبر الـ B2B خالل 
عام 2022، إذ زاد حجم المعامالت بأكثر من 25 في 
المئة مقارنة بالعام السابق، كما أطلق البنك التطبيق 
المحدث لنظام المتحد B2B إلدارة النقد للشركات 

عبر الهواتف الذكية.

تحسين تجربة العمالء

وقالت الحميضي: »واصلنا العمل على تحسين 
تجربة العمالء، ومواكبة تطلعاتهم، وفي هذا اإلطار، 
أطلق البنك العديد من الخدمات المبتكرة، ومنها 
إطــالق المزيد من الخدمات المصرفية عبر تطبيق 
المتحد للهواتف الذكية، كما قام البنك بتقديم خدمة 
)Apple Pay(، وسيلة الدفع ذات المستوى العالي من 
األمان والخصوصية، كما أطلق البنك خدمة التحويل 
الفوري، عن طريق مشاركة رابــط مع المستفيد من 
عمالء البنوك المحلية للحصول على األمـــوال من 

خالل بوابة دفع كي نت».
وأكـــدت أن البنك حــرص خــالل 2022 على تقديم 
المزيد من الخدمات والمنتجات التي تلبي تطلعات 
العمالء مــن مختلف الــشــرائــح وتحقق لهم مـــردودا 
إيجابيا وقيمة مضافة، مستهدفا الــوصــول ألكبر 
عـــدد مـــن الــعــمــالء الــراغــبــيــن فـــي الــحــصــول خــدمــات 
مصرفية تنافسية، كما يواصل البنك إطالق الحمالت 
الترويجية الفعالة عن طريق وسائل اإلعالن التقليدية 
واإللــكــتــرونــيــة، فضال عــن تطوير بــرامــج المكافآت 

للعمالء.
وبينت أنه كان لتقنية المعلومات في »المتحد« دور 
بــارز في توظيف أفضل وأحــدث الحلول المصرفية 
الرقمية لتزويد العمالء بخدمات مصرفية مبتكرة 
تتسم بمستوى عــال مــن الحماية واألمـــان والــذكــاء 
الرقمي، إلــى جانب السهولة في إجـــراء معامالتهم 

المصرفية بسالسة وشفافية ال تضاهى. 

وجهة العمل المفضلة

 ولفتت إلى أن البنك واصل في عام 2022 جهوده 
للحفاظ على مكانته كوجهة العمل المفضلة في 
القطاع المصرفي الكويتي، وذلك انطالقا من منهج 
عمله واستراتيجيته التي تعنى بانتقاء وجذب أفضل 
العناصر من الكوادر المصرفية ثم متابعة العمل على 
تنمية مهاراتهم وقدراتهم من خالل برنامج متكامل 
للتدريب والتطوير بهدف االرتقاء بمسيرتهم المهنية؛ 
لــيــتــمــكــنــوا مـــن الــقــيــام بـــدورهـــم فـــي نــهــضــة الــقــطــاع 

المصرفي الكويتي.
وقالت إن »المتحد»شهد تميزا ملحوظا في مختلف 
مجاالت عمل الموارد البشرية، وما تتضمنه من جذب 
أفضل العناصر المؤهلة والحفاظ عليها وتنمية 
قدراتها والتفاعل المستمر مع الموظفين، ونجاح 
إدارة الموارد البشرية للعمل عن بعد ومباشرة المهام 
المتعلقة بالتوظيف والتدريب والتطوير وإدارة األداء، 
فضال عن نجاحها في تغيير تقييم األداء السنوي 
التقليدي إلى إدارة األداء المستمر على مدار العام، مما 
زاد من التواصل بين اإلدارة العليا بالبنك والموظفين.

 وأوضحت أن نسبة التكويت في البنك في نهاية 
عــام 2022 بلغت 70.6 فــي المئة مقابل المتطلبات 
اإللزامية البالغة 70 في المئة من قبل بنك الكويت 
الــمــركــزي، وأطــلــق »الــمــتــحــد« عـــدة مـــبـــادرات لتعزيز 
دور الــمــرأة فــي العمل والتقدم المهني على جميع 
المستويات الوظيفية وفي جميع اإلدارات، مع مشاركة 
نسائية إجمالية بلغت 35 في المئة، كما بلغت نسبة 
النساء الالئي يشغلن مناصب قيادية عليا في البنك 

حوالي 30.8 في المئة.

المضف والحميضي خالل الجمعية العمومية

مواءمة مع أهداف الحوكمة البيئية واالجتماعية والمؤسسية
أكدت الحميضي أن »انطالقا من رؤية 
البنك في أن يصبح البنك اإلسالمي الرائد 
ا ألعلى المعايير 

ً
والمبتكر الذي يعمل وفق

الدولية، مع توفير حلول مالية متوافقة 
ــكـــام الــشــريــعــة اإلســـالمـــيـــة الـــغـــراء  مـــع أحـ
لعمالئنا الكرام، فإننا نسعي إلى تحقيق 
مة مع أولــويــات الحوكمة البيئية  المواء
واالجتماعية والمؤسسية والمساهمة 
في تطويرها في البيئة التي نعمل فيها«.
 وأضـــافـــت أن »الــمــتــحــد« واصـــل خــالل 
عـــام 2022 جـــهـــوده لــلــحــفــاظ عــلــى أعــلــى 
مــســتــويــات حــوكــمــة الــشــركــات وحــوكــمــة 

المخاطر مع الحفاظ على قاعدة رأسمال 
قوية، وتحقيق أقصى عوائد للمساهمين 
على أساس مستدام، ونفذ بنجاح نظام 
إدارة السالمة والبيئة بما يتيح له تحديد 
المشاريع التي قد يكون لها تأثير سلبي 
على المجتمع والبيئة أو تنتهك معايير 
األداء البيئي لمؤسسة التمويل الدولية 
والـــبـــنـــك الــــدولــــي أو الـــقـــوانـــيـــن الــبــيــئــيــة 

الوطنية.
وقـــالـــت الــحــمــيــضــي: »نـــحـــن نـــؤمـــن أن 
ــلـــى قـــــوة أدائــــنــــا  نـــجـــاحـــنـــا ال يــقــتــصــر عـ
ــــاح فحسب،  وقــدرتــنــا عــلــى تحقيق األربـ

وإنــمــا يمتد ليشمل قدرتنا على الــوفــاء 
بالتزاماتنا تجاه المجتمع الذي نعيش 
فيه، وفي هذا اإلطار نجح البنك خالل عام 
2022 في تخصيص موارد كبيرة لتنمية 
الــمــجــتــمــع اقــتــصــاديــا وبــيــئــيــا، وتــقــديــرا 
لــمــكــانــتــه كــرائــد ومــصــدر إللــهــام الــبــنــوك 
ــرى فـــي الــمــنــطــقــة الرتـــبـــاطـــه بــرؤيــة  ــ األخــ
الــكــويــت 2035، ومــعــيــار األيــــزو 26000، 
وأهــــداف التنمية الــمــســتــدامــة، والــتــزامــه 
باالتفاق العالمي لألمم المتحدة لنجاح 

برنامجنا للمسئولية المجتمعية«.

جانب من الجمعية العمومية

جهاد الحميضي د. أنور المضف

الجمعية العمومية 
تقر توزيع أرباح 
نقدية بواقع %8 

للمساهمين

»المتحد« حافظ 
على صالبة 
نسبة كفاية 

رأس المال قبل 
توزيعات األرباح 

بلغت ٪18.4 
في 31 ديسمبر 
2022 متجاوزة 

المستوى 
المطلوب من 

الجهات الرقابية 
المضف

البنك سجل 
 صافية 

ً
أرباحا

لعام 2022 بلغت 
36.4 مليون 

دينار مقابل 31.2 
 عن عام 

ً
مليونا

 بذلك 
ً
2021 محققا

 بنسبة 
ً
ارتفاعا

16.7 بالمئة«
المضف

البنك سجل 
 أكثر 

ً
عائدا

 على 
ً
تميزا

السهم إذ 
ارتفع العائد 

 بواقع 
ً
إيجابيا

19% بعد أن 
جاء معدل 

 
ً
النمو سلبيا

-7% في 2021
الحميضي

نواصل 
جهودنا في 

التطور الرقمي 
باالعتماد على 

بنية تحتية 
وخبرات فنية 

تتميز بالمعرفة 
واإلبداع 

المضف
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المدعج: »إنجازات« نجحت في المحافظة
على معدالت التشغيل العالية

سند الشمري
ذكـــر رئــيــس مجلس إدارة شــركــة إنــجــازات 
للتنمية الــعــقــاريــة عبدالمحسن الــمــدعــج أن 
ــي الـــحـــفـــاظ عــلــى مــعــدالت  الـــشـــركـــة نــجــحــت فـ
الــتــشــغــيــل الــعــالــيــة فـــي مــعــظــم اســتــثــمــاراتــهــا 
العقارية، إضافة الى النجاح في التخارج من 
عدد من االستثمارات العقارية ومعدالت ربحية 
مــمــيــزة، وهـــو مـــا ســاهــم فـــي تحقيق الــشــركــة 
أربــاحــا سنوية تــفــوق مثيالتها فــي القطاع، 
مؤكدا أن الشركة استمرت في معدالت النمو 
وديمومة التدفقات النقدية االيجابية الناتجة 
عن تشغيل عقارات الشركة في الكويت ودول 

مجلس التعاون وعالميا.
وقـــــال الـــمـــدعـــج، خــــالل اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة 
العمومية التي عقدت أمس، إن عام 2022 كان 
حافال باألحداث والتحديات والمتغيرات، سواء 
على الصعيد المحلي أو اإلقليمي أو العالمي، 
وأبــرزهــا التغير السريع في معدالت الفائدة، 
وهــو مــا خلق منافسة شــديــدة بين األســـواق 
المالية والمنافذ االقتصادية والتي تنافست 
بشكل كبير لسحب السيولة المتوفرة، مبينا 
ــازات« نــجــحــت فـــي االســـتـــحـــواذ على  ــجــ أن »إنــ
أرض في قلب عاصمة الكويت، وتحديدا في 
منطقة المرقاب، بهدف بناء برج يتكون من 44 
طابقا مقسما بين طوابق مخصصة كمواقف 

للسيارات ومكاتب إدارية وطوابق خدمات.
وأفــــاد بــأنــه تــم االنــتــهــاء مــن إنــجــاز أعــمــال 

تــرمــيــم وصــيــانــة مــبــنــى الــشــركــة فـــي منطقة 
الضجيج بعد استخراج كل التراخيص الالزمة 
ــــدات تــجــاريــة، ومــن  لتقسيم الــمــبــنــى الـــى وحـ
المتوقع البدء في تأخير وحــدات المبنى عام 
2023، وهــو مــا سيساهم فــي تنويع وزيـــادة 
مصادر دخل للشركة، ورفع معدالت الربحية 
مستقبال، مضيفا انه تم تشغيل مبنى برايم 
في منطقة شرق، وبالتحديد في شارع أحمد 
الجابر، والذي يعد أحد أهم الشوارع في قلب 
عــاصــمــة الــكــويــت الــتــجــاريــة، وتـــم بــيــع معظم 
طوابق المبنى المكون من 22 طابقا مكررا و3 

محالت في الدور األرضي وسردابين وتسليمها 
للمشترين.

أمــا على الصعيد الخليجي فقد استمرت 
الشركة في األعمال التشغيلية ألبراج كاتاماران 
1 وكاتاماران 11 في البحرين، من خالل بيع 
عـــدد مــن الــشــقــق وتــأجــيــر اخــــرى بــمــا يضمن 
لــلــشــركــة تحقيق عــوائــد دوريــــة مــمــيــزة، وفــي 
االمارات نجحت الشركة في بيع معظم الوحدات 
بمبنى إنجازات ريزيدينس وتأجير المساحات 
التجارية في المبنى، إضافة الــى كسب حكم 
قضائي بنفاذ بيع أحــد الــعــقــارات ومــا ترتب 
عليه من استالم قيمة البيع والتعويض بعد 

تداول القضية في أعوام سابقة بمحاكم دبي.
وأشــار المدعج إلــى أن الشركة نجحت في 
تحقيق نمو في أصولها بنسبة 1 في المئة، 
حيث بلغت 106.5 ماليين دينار، في نهاية عام 
2022، مقارنة بـ105.6 ماليين، في نهاية 2021، 
بينما بلغت حقوق المساهمين 58.2 مليونا، 
مقارنة بـ56.6 مليونا، أي بزيادة 2.7 في المئة.

ووافقت »العمومية« على كل البنود الواردة 
بـــجـــدول األعــــمــــال وأبــــرزهــــا الـــمـــصـــادقـــة على 
تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات، 
واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية 
للشركة، عــن السنة المالية المنتهية فــي 31 
ديسمبر 2022، كما أقرت توزيع أرباح نقدية 

بنسبة 5 في المئة.

عبدالمحسن المدعج

»أجيليتي«: حكم بـ 1.65 مليار دوالر 
في قضية تحكيم كورك

ــكــــم قـــضـــائـــي  فـــــي حــ
بارز من شأنه أن يعزز 
ــوة الـــشـــركـــة  ــقــ الـــثـــقـــة بــ
ومــســاهــمــيــهــا؛ أعــلــنــت 
شركة أجيليتي صدور 
حـــــــكـــــــم مــــــــــن مــــحــــكــــمــــة 

الــتــحــكــيــم الــبــريــطــانــيــة 
بأحقيتها فــي مــبــلــغ 1.65 مــلــيــار دوالر في 

قضية تحكيم كورك.
وأوضـــحـــت الــشــركــة أن مــحــكــمــة التحكيم 
الـــدولـــيـــة الــتــابــعــة لــغــرفــة الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
ــــدرت، أمــس  )مــحــكــمــة الــتــجــارة الـــدولـــيـــة( أصــ
األول، حــكــمــهــا فــــي قـــضـــيـــة الـــتـــحـــكـــيـــم بــيــن 
شــركــة تيليكوم الـــعـــراق، وهـــي شــركــة تابعة 
لشركة أجيليتي للمخازن العمومية )ش. م. 
ك( كطالبي تحكيم، وشــركــة كـــورك تيليكوم 
وسيروان صابر مصطفى بارزاني، كمطلوب 
الــتــحــكــيــم ضـــدهـــمـــا، والـــتـــي رفــعــتــهــا شــركــة 
تيليكوم العراق ومساهمها المسيطر، سيروان 
بارزاني، بهدف التسبب بشكل غير قانوني 
ي تيليكوم العراق 

َ
في مصادرة استثمار شركت

وإنترناشونال هولدينج الــمــحــدودة بـــ 810 
ماليين دوالر في شركة كورك تيليكوم.

ــارة الــــدولــــيــــة  ــ ــجــ ــ ــتــ ــ وأكــــــــــــدت مـــحـــكـــمـــة الــ
مــســؤولــيــة كــل مــن شــركــة كــــورك وبـــارزانـــي 
فــي الــعــراق بالتضامن والــتــكــافــل، ومنحت 

تـــعـــويـــضـــات لـــكـــل مــن 
»تـــيـــلـــيـــكـــوم الـــــعـــــراق« 
و»إنـــــــتـــــــرنـــــــاشـــــــونـــــــال 
هولدينج المحدودة« 
1.65 مـــلـــيـــار  بـــقـــيـــمـــة 
دوالر، واتفق الطرفان 
بـــــاإلجـــــمـــــاع عــــلــــى حــل 
نــزاعــاتــهــمــا الــتــعــاقــديــة مــن خـــالل التحكيم 
أمام المحكمة التجارة الدولية التي تتألف 
من خبراء قانونيين بارزين من ذوي الخبرة 
في الدعاوى التجارية ذات القيمة العالية، 

والحكم نهائي وملزم.
ــال نــائــب رئــيــس مــجــلــس شركة  بـــــدوره، قـ
أجيليتي، طــارق السلطان: »نــأمــل أن تــؤدي 
 وإنهاء للقضية، وأن 

ّ
هــذه النتيجة إلــى حــل

يــلــتــزم الــمــدعــى عليهما اآلن بالتزاماتهما 
بــشــكــل يــتــنــاســب مـــع الــشــركــات الــعــامــلــة في 
البلدان التي تحترم سيادة القانون، وال نزال 
مستمرين في المضي قدًما في استراتيجية 
النمو لدينا وشراكاتنا التجارية المربحة في 

كل من العراق وحول العالم«.
ُيذكر أن شركة أجيليتي تمارس أعمالها 
لت 

ّ
فــي الــعــراق منذ أكثر مــن 20 عــاًمــا، وتمث

بكل من جيبسون دن آند كروشر إل إل بي، 
وايــت آنــد كيس إل إل بــي، وشــركــة وميسان 

بارتنرز إل إل بي.

العمالت المشفرة تتراجع قبيل اجتماع »الفدرالي«
تباينت أســعــار العمالت المشفرة أمس 
بعد ارتفاعها أعــلــى مــن 28 ألــف دوالر في 
وقت سابق هذا األسبوع، في ظل ضبابية 
الــرؤيــة بين استمرار الحمالت التنظيمية 
وترقب قرار االحتياطي الفدرالي من جهة، 
ــة الــمــصــرفــيــة مـــن جهة  ــ واضـــطـــرابـــات األزمـ

أخرى.
وتراجعت البتكوين بنسبة 0.98% عند 
ــا لبيانات »كوين 

ً
27605.25 دوالرات، وفــق

باس«. كما انخفضت اإليثريوم 1.22% إلى 
1737.90 دوالرا، فــي حين ارتفعت الريبل 

2.28% عند 38.65 سنتا.
وطلبت »إف تــي إكــس تــريــدنــج«، بقيادة 
جــون راي الــرئــيــس التنفيذي الــجــديــد، من 
قاضي اإلفالس األميركي في والية ديالوير 
ــــس ديــجــيــتــال  ــأن »إف تــــي إكــ ــ أن يـــحـــكـــم بــ
مــاركــتــس« ليس لديها مصلحة ملكية في 
العمالت المشفرة والملكية الفكرية وعالقات 

العمالء الخاصة بـ »إف تي إكس دوت كوم«، 
بحسب »رويترز«.

وكـــانـــت لــجــنــة األوراق الــمــالــيــة فـــي جــزر 
البهاما بدأت إجراءات التصفية ضد »إف تي 
إكس ديجيتال ماركتس« قبل يوم من إفالس 
البورصة المنهارة »إف تي إكس دوت كوم« 
وأكـــثـــر مـــن 100 شــركــة تــابــعــة فـــي الـــواليـــات 
المتحدة، وتنازع الجانبان على ملكية أصول 
»إف تي إكس« والوصول إلى بيانات الشركة.

ارتفاع األسهم الصينية 
مع انحسار مخاوف 

األزمة المصرفية

ارتــفــعــت األســهــم الصينية 
عند إغــالق أمــس، مع انحسار 
ــمــــخــــاوف مــــن حـــــــدوث أزمــــة  الــ
ــة، بـــعـــدمـــا  ــيــ ــمــ ــالــ مـــصـــرفـــيـــة عــ
استوعب المستثمرون اتفاق 
اإلنقاذ المدعوم من الدولة لبنك 
»كريدي سويس« السويسري. 
وأغـــلـــق مـــؤشـــر »شــنــغــهــاي 
الــــمــــركــــب« الـــجـــلـــســـة مــرتــفــعــا 
بنسبة 0.64% عند 3255 نقطة، 
كــمــا ارتـــفـــع مـــؤشـــر »شــنــتــشــن 
الـــمـــركـــب« 1.57% عــنــد 2085 
نقطة، وصعد مؤشر»سي إس 
آي 300« بنسبة 1.10% عند 

3982 نقطة. 
وارتــــفــــعــــت أســـهـــم شـــركـــات 
الدفاع بنسبة 2.2% في خضم 
الـــــتـــــوتـــــرات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة 

المستمرة. 

... ومنتجاتها تشهد سادس أسبوع من التدفقات
استمرت التدفقات النقدية 
ــتــــجــــات  ــنــ الـــــــخـــــــارجـــــــة مــــــــن مــ
رة 

ّ
وصناديق العمالت المشف

لـــــأســـــبـــــوع الـــــــســـــــادس عـــلـــى 
الــتــوالــي، رغــم صــعــود أسعار 

األصول الرقمية. 
ــات شـــركـــة  ــانــ ــيــ وكــــشــــفــــت بــ
كــويــن شــيــرز إلدارة األصـــول 
الرقمية، أن منتجات العمالت 
المشفرة شهدت تخاُرج 94.7 
مليون دوالر خــالل األسبوع 

الـــمـــنـــتـــهـــي فــــي 17 الــــجــــاري.   
وفي األسابيع الـ 6 الماضية، 
شــهــدت صــنــاديــق ومنتجات 
العمالت المشفرة تخارج 406 
ــل 1.2 

ّ
مــاليــيــن دوالر، مــا يــمــث

بالمئة مــن إجــمــالــي األصــول 
تحت اإلدارة. 

وأشـــــــــار الــــتــــقــــريــــر إلــــــى أن 
التدفقات الخارجة تأتي في 
اتــجــاه مــعــاكــس ألداء الــســوق 
األوســـع، مما يشير إلــى أنها 

 إلــــى الــحــاجــة 
ً
تـــرجـــع جـــزئـــيـــا

للسيولة، وليس المعنويات 
السلبية. 

وتـــــــــعـــــــــّرضـــــــــت مــــنــــتــــجــــات 
ــكـــويـــن« لــــتــــخــــاُرج بــقــيــمــة  ــتـ »بـ
فـــي  مــــلــــيــــون دوالر   112 .8
األســـبـــوع الـــمـــاضـــي، لــتــرتــفــع 
إجــمــالــي الــتــدفــقــات الــخــارجــة 
منذ بداية هذا العام إلى 230 

مليونا.

https://www.aljarida.com/article/18577
https://www.aljarida.com/article/18575
https://www.aljarida.com/article/18574
https://www.aljarida.com/article/18569
https://www.aljarida.com/article/18573
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النفيسي: »الصالحية العقارية« مستمرة في تحقيق نتائج جيدة
 لكل سهم و5% أسهم منحة

ً
»عمومية« الشركة توافق على توزيعات نقدية 15 فلسا

عــقــدت الجمعية الــعــامــة الــعــاديــة 
وغـــيـــر الـــعـــاديـــة لــشــركــة الــصــالــحــيــة 
الـــعـــقـــاريـــة، أمــــــس، بــنــســبــة حــضــور 
بلغت 83.227%، حيث وافقت على 
تــوصــيــات مــجــلــس اإلدارة بــتــوزيــع 
أرباح نقدية بنسبة 15% )15 فلسا 
ــهـــم مــنــحــة  ــهـــم( وتــــوزيــــع أسـ لـــكـــل سـ

مجانية بنسبة %5.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس مــــجــــلــــس إدارة 
شــركــة الــصــالــحــيــة الــعــقــاريــة غـــازي 
الـــنـــفـــيـــســـي، فــــي كــلــمــتــه لــمــســاهــمــي 
الشركة خالل االجتماع، إن الشركة 
مــســتــمــرة فــي تحقيق نــتــائــج جيدة 
عــــلــــى كــــــل الــــمــــســــتــــويــــات الـــمـــالـــيـــة 
والــفــنــيــة والــتــشــغــيــلــيــة، بــفــضــل قــوة 
االستراتيجية واتساع الرؤية التي 
تــعــتــمــدهــا اإلدارة لــدعــم أنشطتها، 
إضـــافـــة إلـــى الــمــرونــة الــتــي تبنتها 
ــة مــخــتــلــف الــتــحــديــات  ــهـ فــــي مـــواجـ
والــصــعــوبــات الــتــي ســـادت األســـواق 
خالل العام الماضي، مع االرتفاعات 
 
ً
الــكــبــيــرة فـــي نــســب الــفــائــدة محليا
، واستمرار تداعيات األزمة 

ً
وعالميا

الروسية األوكرانية وانعكاس ذلك 
على نسب التضخم ومؤشر أسعار 

.
ً
المستهلك محليا

ــا فــي  ــ ــنـ ــ ــيـــســـي: »انـ ــفـ ــنـ وأضـــــــــاف الـ
المجمل نرى أن المؤشرات إيجابية 
ــاؤل هو  ــفـ ــتـ والــمــســتــقــبــل أفـــضـــل والـ
عـــنـــوان الــمــرحــلــة الــمــقــبــلــة، الســيــمــا 
مع تطور األداء التشغيلي للشركة، 
ونمو إيراداتها الناتجة عن أنشطتها 
الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي مـــجـــال االســـتـــثـــمـــار 
العقاري، وعلى الصعيد المحلي فإن 
فرص تعافي الموازنة العامة للدولة 
تــتــزايــد هـــذا الـــعـــام، وتــتــحــقــق معها 
فــوائــض مــمــا يــعــزز االنــفــاق ويحفز 

االستثمار«.

مشروع العاصمة

ــول مـــشـــروع الــعــاصــمــة، أفـــاد  وحــ
الــنــفــيــســي بــــأنــــه »مــــضــــى أكــــثــــر مــن 
عام على افتتاح مشروع العاصمة 
ابتداء بمول العاصمة، والذي حقق 
نــجــاحــا بـــاهـــرا تــلــقــيــنــا مــعــه ردود 
فعل إيجابية من كل مرتاديه، حيث 
يشكل المول توليفة متنوعة وشاملة 
تضم العديد من الماركات العالمية 
ــلـــف األنــــشــــطــــة  ــتـ ــة لـــمـــخـ ــيــ ــلــ ــمــــحــ والــ

الــتــرفــيــهــيــة والـــريـــاضـــيـــة والــســلــع 
الفاخرة واالكــســســوارات والعطور، 
إضـــــافـــــة إلــــــى األذواق الـــمـــتـــنـــوعـــة 
ــن الـــمـــطـــاعـــم والـــكـــافـــيـــهـــات  لـــعـــدد مــ
ــعـــالمـــات الــمــمــيــزة وغــيــرهــا  ذات الـ
من المحالت واألنشطة التي تلبي 

رغبات جميع رواد المجمع«.
وأشـــــــــار إلــــــى أن بــــــرج الـــمـــكـــاتـــب 
التجارية في طور اللمسات األخيرة، 
ــام األعـــــمـــــال الـــمـــعـــمـــاريـــة  ــ ــمـ ــ بـــعـــد إتـ
ــاء مــن  ــهــ ــتــ واإلنــــشــــائــــيــــة وقـــــــرب االنــ
تركيب كل واجهاته الزجاجية، فيما 
يتوقع أن يــكــون االفــتــتــاح الرسمي 
للبرج خالل العام الحالي، لتكتمل 
مكونات مشروع العاصمة وتدخل 
جــمــيــعــهــا حــيــز الــتــشــغــيــل الــفــعــلــي، 
وبـــذلـــك نــحــقــق رؤيـــتـــنـــا فـــي إنــجــاز 
المشروع بالكامل وتعظيم إيرادات 

الشركة وزيادة األرباح التشغيلية.

افتتاح فندق العاصمة

وأضــــــــــــاف الـــنـــفـــيـــســـي أن الــــجــــزء 
الفندقي من مشروع العاصمة »فندق 
ــفـــنـــدقـــيـــة« دخـــل  ــــوت لــلــشــقــق الـ ــاريـ ــ مـ
مرحلة التشغيل الفعلي، وفتح أبوابه 
الســتــقــبــال راغــبــي الــســكــن فــي أحــدث 
مرافق اإلقامة بالكويت، والتي تتمتع 
بمستوى عال من الفخامة والرفاهية، 
ويقدم الفندق خدمات الضيافة تحت 
إدارة ماريوت العالمية شريك شركة 
الصالحية العقارية والمشغل لجميع 

مرافقها الفندقية.

ثريا آللئ العاصمة

وفــــي خـــطـــوة اســتــثــنــائــيــة تمكنت 
الـــشـــركـــة مــــن تــحــقــيــق إنــــجــــاز كــبــيــر 
بتسجيل ثريا آللــئ العاصمة ضمن 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية 
كأكبر ثريا معلقة في العالم، بعد أن 
استوفت جميع معايير الموسوعة 
وحققت الرقم القياسي لتكون األكبر 
من نوعها عالميا في الحجم واألبعاد 
والوزن، وتقوم فكرة صناعة ثريا آللئ 
العاصمة على أســاس تخليد ذكــرى 
تضحيات أهل الكويت السابقين في 
رحالتهم البحرية للتجارة والبحث 
عـــن الــلــؤلــؤ وكـــنـــوز الـــبـــحـــار، مــشــيــدا 
بــجــهــود فـــريـــق الــعــمــل فـــي أن تــكــون 

الثريا معلما بـــارزا فــي قلب الكويت 
تمثل للعالم تاريخنا كدولة وشعب.

 JW مجمع الصالحية وفندق
 Marriott

وبــدأت أعمال التطوير في مجمع 
ــنــــدق جــي  الــصــالــحــيــة الـــتـــجـــاري وفــ
دبــلــيــو مــاريــوت فــي الــعــام الــمــاضــي، 
والــــتــــي تـــشـــمـــل تـــجـــديـــد الـــواجـــهـــات 
ــة جــــــزء جـــديـــد  ــ ــافــ ــ ــة وإضــ ــيــ ــارجــ الــــخــ
للمجمع من مبنى الفندق، مع مدخل 
جــديــد لمجمع الــصــالــحــيــة مــن جهة 
شــــارع عــبــدالــعــزيــز الــصــقــر، وزيــــادة 
امـــتـــداد الــــدور األرضــــي والــمــيــزانــيــن 
وأدوار المكاتب من المجمع لتشمل 
األدوار المقابلة لها من مبنى الفندق، 
في حين سيكون للفندق نصيب من 
التطوير في جميع محتوياته وفي 
اللوبي الرئيسي، وسيظل تحت إدارة 
مـــاريـــوت الــعــالــمــيــة، بــهــدف تحسين 
إقــامــة الـــنـــزالء وتــوفــيــر تــجــربــة أكثر 

رفاهية.
ويــتــم العمل بالتعاون مــع أفضل 
بيوت االستشارات الهندسية المحلية 
والعالمية لتحقيق تطوير يليق باسم 
الصالحية، ويعكس الفخامة والرقي 

اللذين تتمتع بهما منشآت الشركة.

تعزيز حقوق المساهمين

وتــبــنــت إدارة شــركــة الــصــالــحــيــة 
العقارية نهجا واضحا لالستفادة 
مـــن الــنــتــائــج اإليــجــابــيــة والــمــلــوســة 
ألعــمــالــهــا الــنــاجــحــة واســتــثــمــاراتــهــا 
ــة مـــحـــلـــيـــا وعـــالـــمـــيـــا لــبــلــوغ  ــويــ ــقــ الــ
مــســتــويــات الــقــيــمــة الـــعـــادلـــة ألســهــم 
الشركة، وذلــك بتحسين مستويات 
الشفافية وتعزيز حقوق المساهمين 
ــتــــداول عــلــى أســهــم  وزيــــــادة حــجــم الــ
الــشــركــة فـــي الـــبـــورصـــة، لــيــعــكــس ما 
ــن تـــطـــور  ــ ــيــــة« مـ ــالــــحــ تـــشـــهـــده »الــــصــ
مستمر، حيث جــددت إدارة الشركة 
التعاقد مع شركتي ثروة لالستثمار 
وبيتك كابيتال لالستثمار، لتقديم 
خـــدمـــات صــانــع الـــســـوق، ولتحقيق 
هـــذا الـــهـــدف ولـــجـــذب أكــبــر عـــدد من 
المستثمرين المحليين واألجــانــب، 
وكــــذلــــك االســــتــــفــــادة مــــن الـــتـــرقـــيـــات 
التي حازتها بورصة الكويت ضمن 

مؤشرات األسهم العالمية لألسواق 
الناشئة.

MSCI االنضمام لمؤشر

ومع نهاية عام 2022 أصبح سهم 
ــة الــصــالــحــيــة الـــعـــقـــاريـــة هــدفــا  ــركـ شـ
لــلــمــحــافــظ االســـتـــثـــمـــاريـــة الــعــالــمــيــة 
والــمــنــضــويــة تــحــت أهــــم الــمــؤشــرات 
العالمية الكبرى، حيث انضم السهم 
إلـــى مــؤشــر مــورغــان ستانلي ضمن 
مراجعة المؤشر األخــيــرة لمكوناته 
في ديسمبر الماضي، بينما يتوقع 
 
ً
أن يـــكـــون لـــمـــؤشـــر فـــوتـــســـي خــطــطــا

لضم سهم الصالحية العقارية ضمن 
مكوناته فــي مراجعته المقبلة، كما 
كــشــفــت الــنــتــائــج األخـــيـــرة لــمــراجــعــة 
بورصة الكويت ألوزان مؤشراتها عن 
ترقية سهم شركة الصالحية العقارية 
إلــــى قــائــمــة األســـهـــم الــقــابــلــة للتأهل 
لسوق النخبة من الشركات المدرجة 

في مؤشر السوق األول.

ملخص األداء المالي

وعــن ملخص األداء الــمــالــي لسنة 
2022، فقد حققت الشركة ربحا بمقدار 

14.56 مليون دينار، وبربحية سهم 
بــلــغــت 28.2 فــلــســا لــلــســهــم، مــقــارنــة 
بالعام السابق، حيث بلغت الربحية 
ــنـــار بــربــحــيــة سهم  9.34 مــاليــيــن ديـ

17.94 فلسا للسهم.
وارتفع إجمالي موجودات الشركة 
إلــــى 419 مــلــيــون ديـــنـــار لــعــام 2022 
مقارنة بـــ392 مليونا، وبلغت حقوق 
الملكية 168 مليونا، مــقــارنــة بـــ161 
مليونا، وذلك عن العام السابق، وفي 
المقابل فقد زاد إجمالي المطلوبات 
إلــى 250 مليونا عــام 2022، مقارنة 
بـ230 مليونا للعام السابق، لتغطية 

تكلفة مشروع العاصمة.
ــهــــدت اإليــــــــــرادات الــتــشــغــيــلــيــة  وشــ
للشركة خالل عام 2022 نموا ملحوظا 
إلــى مبلغ 36 مليون ديــنــار، مقارنة 
بــــ21 مليونا، كما بلغ صــافــي الربح 
التشغيلي 27 مليونا، مــقــارنــة بـــ16 
مليونا عن العام السابق، مع األخذ 
بــعــيــن االعــتــبــار أن جــمــيــع الــبــيــانــات 
المالية السابقة تم تسجيلها حسب 
الــتــكــلــفــة الــتــاريــخــيــة والــمــبــيــنــة على 

البيانات المالية لسنة 2022.
وفــيــمــا يتعلق بــالــقــيــمــة السوقية 
إلجــمــالــي األصــــــول، والـــتـــي تتضمن 
أصــوال تم تقييمها من قبل مقيمين 

مــهــنــيــيــن مــحــايــديــن فـــي نــهــايــة سنة 
2022، فقد بلغت 691 مليون دينار، 
ــقــــوق الــمــلــكــيــة  ــــك أصـــبـــحـــت حــ ــذلـ ــ وبـ
والمضاف إليها فائض إعادة تقييم 
األصـــــــول مــبــلــغ 440 مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
تقريبا، لترتفع بذلك القيمة الدفترية 
حسب القيمة العادلة للسهم إلى 854 

فلسا للسهم.

الجمعية العامة العادية وغير العادية

واختتمت الجمعية العامة العادية 
الـــــــ51 لــشــركــة الــصــالــحــيــة الــعــقــاريــة 
والجمعية العامة غير العادية الـــ25 
أعــمــالــهــمــا بــاعــتــمــاد جــمــيــع الــبــنــود 
الــــواردة فــي جــدولــي األعــمــال، ومنها 
ــر مـــجـــلـــس اإلدارة، وتـــقـــريـــر  ــريــ ــقــ تــ
الحوكمة، والبيانات المالية للسنة 
الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة فـــي 31 ديسمبر 
2022 والـــمـــصـــادقـــة عــلــيــهــا، وتــمــت 
الموافقة على توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %15 )15 
فلسا لكل سهم( وأسهم منحة مجانية 
بنسبة 5% مــن رأس الــمــال المصدر 
ــدفـــوع عــلــى مــســاهــمــي الــشــركــة  ــمـ والـ
المسجلين في سجالت الشركة بنهاية 

يوم االستحقاق.

 »العمومية« أمس
ً
النفيسي مترئسا

»صناعات الهادي« تحصل على اعتماد أكبر 
»AGC مورد أوروبي للزجاج »شركة

فــــي إنــــجــــاز جــــديــــد لــلــصــنــاعــة 
الوطنية المحلية، أعلنت شركة 
صناعات الــهــادي إلنتاج الزجاج 
حــصــولــهــا مـــؤخـــرا عــلــى اعــتــمــاد 
الــشــركــة العالمية )AGC( )شــركــة 
اي جي سي غالس ليميتد(، وهي 
أحد أكبر موردي الزجاج األوروبي 
لـــــزجـــــاج األبــــنــــيــــة والـــــديـــــكـــــورات 
والــواجــهــات والمعروف بالكويت 
بالزجاج البلجيكي؛ وتعد شركة 
AGC، ومقرها بروكسل، من كبريات 
الشركات العالمية المعنية بتوريد 
أرقى وأفخم أنواع الزجاج وبخاصة 
زجاج األبنية، حيث تعنى الشركة 
بإنتاج ومعالجة وتوزيع الزجاج 
الــمــســطــح لــألبــنــيــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الزجاج المزدوج وديكورات الزجاج 
الداخلية والزجاج الخاص بالطاقة 

الشمسية.
وأكدت »صناعات الهادي إلنتاج 
الزجاج« لعمالئها، عبر الحصول 
ــذا االعــــتــــمــــاد الـــعـــالـــمـــي،  عـــلـــى هـــــ
حرصها الدائم على اتباع المعايير 
العالمية والقياسية لضمان جودة 
منتجاتها وســالمــتــهــا، وشـــددت 
عــلــى أن الـــحـــصـــول عــلــى اعــتــمــاد 
AGC العالمية يعد إضــافــة هامة 
للشركة، السيما أن حصولها على 
ــاء بــعــد اجــتــيــاز  ذلــــك االعـــتـــمـــاد جــ
جميع مــراحــل التدقيق ومطابقة 

المواصفات القياسية العالمية.

وأضافت أن »صناعات الهادي 
ــاج الــــزجــــاج« يــتــم تــطــويــرهــا  ــتـ إلنـ
ــــرص عــلــى  ــــحـ ــع الـ ــ بـــشـــكـــل دائــــــــم مـ
التخطيط والتحسين المستمر 
لتطوير المنتجات ووسائل اإلنتاج 
الحديثة الــتــي تــالقــي استحسان 
الـــعـــمـــالء والـــمـــراقـــبـــيـــن، كــمــا يعد 
اعتماد شركة AGC إضافة مهمة 
إلى مجموعة متنوعة من شهادات 
اآليــــــزو الــمــخــتــلــفــة الـــتـــي حصلت 
عليها الشركة، فضال عن اعتمادات 
مـــوردي العديد من كبرى مــوردي 
زجــــــاج الــمــبــانــي عــالــمــيــا، وعــلــى 
 ،Guardianو Pilkington رأسهم
لذا فإنها تتمتع بخبرات واسعة في 

مجال الصناعة بالكويت.
يـــذكـــر أن »صــــنــــاعــــات الـــهـــادي 
ــد رواد  ــاج« تــعــد أحــ إلنـــتـــاج الــــزجــ
ــاج األبــنــيــة الــداعــم  ــ صــنــاعــات زجـ
ــتــــي،  ــويــ ــكــ ــتـــج الـــــوطـــــنـــــي الــ ــنـ ــمـ ــلـ لـ

وتوسعت الشركة في العديد من 
األســواق الخليجية، بفضل جودة 
منتجاتها المتطورة، مستخدمة 
في ذلك أحدث وسائل التكنولوجيا 
اع زجاج 

َّ
المستوردة من كبار صن

ــي الـــعـــالـــم، وأصــبــحــت  الــمــبــانــي فـ
مــنــتــجــات الــشــركــة عـــالمـــة مميزة 
للجودة بعد جهد كبير لتسويق 
المنتج الوطني الكويتي، وعقب 
قيامها بإنشاء أحــد أكبر وأحــدث 
المصانع المتخصصة في إنتاج 
زجـــاج األبنية بالمنطقة العربية 
ــلـــب الــــمــــتــــزايــــد عــلــى  ــطـ لــتــلــبــيــة الـ
منتجات زجــاج المباني المعالج 
عالي األداء بالكويت والمنطقتين 
الــخــلــيــجــيــة والــعــربــيــة، كــالــزجــاج 
العاكس والزجاج المقوى ووحدات 
الزجاج المزدوجة والزجاج العازل 

والزجاج المرقق.

»زين« راٍع بالتيني لقمة مايكروسوفت الثانية للحكومة الذكية

أعلنت شركة زين رعايتها البالتينية 
للنسخة الثانية من قّمة مايكروسوفت 
للحكومة الذكية، والتي أقيمت بالتعاون 
ــع الـــجـــهـــاز الــــمــــركــــزي لــتــكــنــولــوجــيــا  مــ
ــلــــومــــات، احــــتــــفــــاًء بــــالــــذكــــرى الــــ  ــعــ ــمــ الــ
25 إلطــــــالق عــمــلــيــات مـــايـــكـــروســـوفـــت 
بالكويت، تحت رعــايــة وحــضــور وزيــر 
التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون 
االتـــصـــاالت وتــكــنــولــوجــيــا المعلومات 

مازن الناهض.
وشاركت »زيــن« في فعاليات افتتاح 
ــي الــحــفــل الـــوزيـــر  ــ الـــقـــّمـــة بــحــضــور راعـ
ــام لــلــجــهــاز  ــ ــعـ ــ الــــنــــاهــــض، والــــمــــديــــر الـ
الـــمـــركـــزي لــتــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات 
بالتكليف د. عمار الحسيني، والرئيس 

ــــذي لـــــلـــــعـــــالقـــــات والـــــــشـــــــؤون  ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
ــن« الــكــويــت ولــيــد  ــ الــمــؤســســيــة فـــي »زيــ
ــام لــلــقــطــاع  ــ ــعـ ــ الـــخـــشـــتـــي، والــــمــــديــــر الـ
الــحــكــومــي فـــي مــايــكــروســوفــت الــشــرق 
األوسط وإفريقيا إيهاب فوده، والمدير 
الـــعـــام لــشــركــة مــايــكــروســوفــت الــكــويــت 
خبة من القياديين 

ُ
عالء الدين كريم، ون

الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين 
في القطاع الخاص. 

ــّمــــة –  ــقــ ــذه الــ ــهــ ــة زيــــــن لــ ــ ــايـ ــ وأتـــــــت رعـ
ـــذ نسختها 

ُ
والـــتـــي تـــواجـــدت فــيــهــا مـــن

األولـــى الــعــام الماضي – لتأكيد متانة 
شراكتها االستراتيجية مع واحــدة من 
أكــبــر شــركــات التكنولوجيا العالمية، 
وهي الشراكة التي ترتكز حول الرؤية 

الــمــشــتــركــة لــزيــن ومــايــكــروســوفــت في 
المساهمة بتحقيق أهداف رؤية »كويت 
ــدة 2035«، كـــمـــا تـــزامـــنـــت الــقــمــة  ــديــ جــ
مـــع الـــذكـــرى الـــــ 25 لــتــأســيــس عمليات 

مايكروسوفت في البالد. 
وتــســتــمــر »زيــــن« مــن خـــالل منظومة 
شـــراكـــاتـــهـــا االســتــراتــيــجــيــة مـــع كــبــرى 
رّواد التكنولوجيا العالميين بقيادة 
ــن تــمــكــيــن الــتــحــول  ــدة مــ ــديــ مـــرحـــلـــة جــ
ــقــّدم 

ُ
الــرقــمــي فــي الــقــطــاع الــعــام، حيث ت

الـــشـــركـــة مــحــفــظــة حــلــولــهــا الــمــتــكــامــلــة 
لخدمات الحوسبة السحابية، وحلول 
األمن السيبراني، وخدمات االتصاالت 
بتقنية الجيل الخامس 5G وغيرها من 
التقنيات الثورية، لتسد احتياجات كل 

المؤسسات الحكومية، بما يصب في 
مصلحة المواطنين والمقيمين وخدمة 

األهداف التنموية للدولة.
وأتــت قّمة مايكروسوفت للحكومة 
الــذكــيــة بــنــســخــتــهــا الــثــانــيــة بــُمــشــاركــة 
واسعة من الجهات الحكومية وشركات 
الــقــطــاع الــخــاص، وهــدفــت الستعراض 
الخدمات والتجارب الحكومية واالطالع 
على آخــر التقنيات الحديثة، التي من 
الممكن أن تساعد فــي تمكين التحول 
الــرقــمــي للخدمات الحكومية للتحول 

نحو تحقيق مشروع الحكومة الذكية.

الحسيني وقيادات مايكروسوفت مع مسؤولي »زين« الحسيني والخشتي خالل القمة

»الكويت للتأمين« تحتفل بعيد األم
احـــتـــفـــلـــت شــــركــــة الـــكـــويـــت 
ــيــــد األم، فـــي  ــعــ ــيــــن بــ ــتــــأمــ ــلــ لــ
مـــبـــادرة تـــهـــدف إلــــى تــوطــيــد 
ــــع  تــــــــــــواصــــــــــــل الــــــــــشــــــــــركــــــــــة مـ
 مــنــهــا 

ً
مــوظــفــاتــهــا، وإيـــمـــانـــا

ــا االجــتــمــاعــي  بــأهــمــيــة دورهــ
ــريــــق  ــفــ ــــز روح الــ ــزيـ ــ ــعـ ــ فــــــي تـ
ــد بـــيـــن أعــــضــــاء فــريــق  ــواحــ الــ
العمل، حيث تم توزيع الورد 
عــلــى جــمــيــع الـــمـــوظـــفـــات فــي 
كــل طــوابــق المركز الرئيسي 
والــفــروع فــي هــذا الــيــوم، كما 
الــتــقــطــت الـــصـــور الــتــذكــاريــة 
ــــواء احــتــفــالــيــة  مــعــهــن فـــي أجـ

سادتها الفرحة والسرور.
وبـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة، قــالــت 
مــديــرة قــســم الــتــواصــل، فجر 
الصايغ: يأتي هذا االحتفال 
بـــهـــذه الـــمـــنـــاســـبـــة الـــعـــزيـــزة، 
فــي مــبــادرة تــعــكــس دور األم 
اتــــهــــا  ــــي عــــطــــاء األســــــاســــــي فــ
ــا  ــهــــودهــ وتـــضـــحـــيـــاتـــهـــا وجــ
المتواصلة فــي بــنــاء األســرة 
ــاء ونـــهـــضـــة  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــة األبـ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ وتـ

ــات. كـــــمـــــا نـــــــوّد  ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــجـ ــ ــمـ ــ الـ
الــتــعــبــيــر لــهــن عـــن احــتــرامــنــا 
الــكــبــيــر وتـــقـــديـــرنـــا لـــدورهـــن 
الريادي، السيما األم العاملة 
الـــــتـــــي نــــجــــحــــت إلـــــــى جـــانـــب 
ــــاظ عــلــى  ــفـ ــ ــــحـ ــي الـ ــ عـــمـــلـــهـــا فــ
دورهـــــــا الـــرئـــيـــســـي فــــي قــيــام 

أسرتها وتكاتفها. 
وأضــــــافــــــت: تــــولــــي شـــركـــة 

 
ً
الـــكـــويـــت لــلــتــأمــيــن اهــتــمــامــا
 بـــــالـــــمـــــرأة، ويـــتـــضـــح 

ً
كــــبــــيــــرا

ذلــك فــي الــنــســبــة الــعــالــيــة من 
النساء الالتي يشغلن العديد 
ــاصــــب بــــالــــشــــركــــة.  ــنــ ــمــ ــن الــ ــ مــ
كــذلــك فـــإن الــشــركــة متمسكة 
ــا تـــجـــاه  ــهـ ــاتـ ــزامـ ــتـ ــالـ  بـ

ً
ــا ــ ــمـ ــ دائـ

الــمــجــتــمــع بــكــل فــئــاتــه. وبــمــا 
أن األم تعتبر عــمــاد األســرة، 
فــإنــهــا تــجــد مــنــا كــل الــرعــايــة 

واالهتمام.
واخــــــتــــــتــــــمــــــت الــــــصــــــايــــــغ: 
 تبقى 

ً
ــدا ــ  وأبـ

ً
األمـــهـــات دائـــمـــا

لهن مكانة خاصة فــي حياة 
ا، واحتفالنا بهن 

ّ
كل فرد من

ــوم لـــيـــس ســــــوى عـــرفـــان  ــ ــيـ ــ الـ
بدورهن الكبير في حياة كل 
ــا، مــتــمــنــيــة لجميع 

ّ
واحــــد مــن

.
ً
 سعيدا

ً
األمهات يوما

فجر الصايغ

»ديليفرو« تطلق برنامج توعية للسائقين
كـــجـــزء مـــن مـــبـــادراتـــهـــا الــمــســتــمــرة 
لــتــعــزيــز ســالمــة ســائــقــيــهــا ورضــاهــم 
 من 

ً
في الكويت، دعت »ديليفرو« عددا

ســائــقــيــهــا لــحــضــور جــلــســة تعليمية 
ــهـــالل  مـــبـــاشـــرة تـــعـــقـــدهـــا جـــمـــعـــيـــة الـ
األحـــمـــر الــكــويــتــي قــبــل حـــلـــول شــهــر 

رمضان المبارك.
وبفضل أطبائها الذين يتمتعون 
بـــخـــبـــرة تـــفـــوق 20 عـــامـــا فــــي مــجــال 
األطعمة الصحية والــتــعــافــي، قدمت 
الــجــمــعــيــة بــرنــامــجــا تــوعــويــا تــنــاول 
ــاء خــــــالل الـــشـــهـــر  ــ ــمـ ــ أهـــمـــيـــة شــــــرب الـ
ــح حــــــول كــيــفــيــة  ــائــ الــــفــــضــــيــــل، ونــــصــ
قــيــاس واســتــهــالك الــكــمــيــة الــمــوصــى 
بها من الماء، باإلضافة إلى األطعمة 
الــتــي ينبغي تناولها أثــنــاء اإلفــطــار 

وتجنبها أثناء السحور.
ــات بـــالـــلـــغـــتـــيـــن  ــســ ــلــ ــــــدمــــــت الــــجــ

ُ
وق

اإلنكليزية والعربية، كما تم تذكير 
السائقين بنصائح السالمة، بما في 
ذلك ضرورة ارتداء األطقم المناسبة 
واتــبــاع الــلــوائــح الــخــاصــة بصندوق 

التوصيل.

وحـــيـــال هــــذا الـــشـــأن، قـــالـــت ســهــام 
ــرة الـــعـــام لــشــركــة  ــديـ ــمـ الــحــســيــنــي، الـ
ديــلــيــفــرو: »نــــود أن نــشــكــر الــجــمــعــيــة 
عــلــى الــشــراكــة الــمــســتــمــرة عــلــى مــدار 
الــعــام. لــقــد ُســعــدنــا بــالــتــعــاون معهم 
كجزء من جهودنا الجماعية لتحقيق 
ســــالمــــة الـــســـائـــقـــيـــن ورضـــــــاهـــــــم. إن 
ديــلــيــفــرو ملتزمة بتمكين سائقيها 

ــرامــــج الـــــدوريـــــة الـــتـــي  ــبــ مــــن خـــــالل الــ
تخصصها لتدريبهم على السالمة، 
كــمــا نـــود أن نــشــكــر جــمــيــع سائقينا 
على جــهــودهــم طــوال الــعــام، السيما 
خــــالل شــهــر رمــــضــــان. ونــتــمــنــى لــهــم 

جميعا شهرا مباركا«.
ــرح مــنــهــل الــعــنــزي،  مـــن جــهــتــه، صـ
مــديــر إدارة الــتــدريــب فــي الــجــمــعــيــة: 

»إن شراكتنا المستمرة مع ديليفرو 
ــزام الــطــرفــيــن بــســالمــة  ــتـ انــعــكــاس اللـ
ــي الـــكـــويـــت.  ــيــــة الـــســـائـــقـــيـــن فــ ورفــــاهــ
ــائـــق مــن  نــتــمــنــى أن يــســتــفــيــد كــــل سـ
هذا البرنامج التوعوي، كما نتمنى 

للجميع رمضان كريما«.

لقطة جماعية

https://www.aljarida.com/article/18545
https://www.aljarida.com/article/18543
https://www.aljarida.com/article/18542
https://www.aljarida.com/article/18539
https://www.aljarida.com/article/18560


أطــلــق الــبــنــك الــتــجــاري حملة 
تــــرويــــجــــيــــة خـــــاصـــــة لـــمـــكـــافـــأة 
حاملي بطاقات البنك التجاري 
االئــتــمــانــيــة الــمــؤهــلــة الـــصـــادرة 
عن ماستركارد وفيزا، بمناسبة 
شهر رمضان المبارك، علما أن 
ــة حــتــى 31  ــاريـ ــذه الــحــمــلــة سـ هــ

مارس 2023. 
وصرحت المديرة التنفيذية 
ــات فـــــي قـــطـــاع  ــاقــ ــطــ ــبــ لــــمــــركــــز الــ
الـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة لـــأفـــراد 
ــاري الـــكـــويـــتـــي  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ بـــالـــبـــنـــك الـ
ــعـــى الــبــنــك  غــــديــــر ســــــــراب: »يـــسـ
إلـــى تــقــديــم كــل جــديــد لعمالئه، 
ــذلـــك أطـــلـــق الــبــنــك بــمــنــاســبــة  ولـ
ــبـــارك حملة  ــمـ شــهــر رمـــضـــان الـ
لجميع العمالء حاملي بطاقات 
الــتــجــاري االئــتــمــانــيــة الــصــادرة 
عن ماستركارد وفيزا، للحصول 

عــــلــــى اســــــــتــــــــرداد نـــــقـــــدي حــتــى 
10% عــلــى جــمــيــع مشترياتهم 
مــــــــــن األســـــــــــــــــــــــواق الــــــمــــــركــــــزيــــــة 
)الـــســـوبـــرمـــاركـــت( والــجــمــعــيــات 

التعاونية عند استخدام جميع 
بــطــاقــات الـــتـــجـــاري االئــتــمــانــيــة 
المؤهلة إلتــمــام عملية الــشــراء، 
ــقـــل مـــجـــمـــوع قــيــمــة  ــرط أال يـ ــ شــ
المشتريات خــالل فترة الحملة 
عن 150 دينارا، علما أنه ستتم 
إضـــافـــة الــمــبــلــغ إلــــى حــســابــات 
العمالء بتاريخ 17 أبريل 2023«.
وأضـــــــافـــــــت ســــــــــراب أن هــــذه 
الــحــمــلــة الــتــرويــجــيــة الــجــديــدة 
تأتي حرصا من البنك التجاري 
الكويتي على توفير الــعــروض 
المميزة والمناسبة لعمالئه في 
هـــذا الــشــهــر الــفــضــيــل، وتــقــديــرا 
وعرفانا من »التجاري« للعمالء 
ــيــــارهــــم »الــــتــــجــــاري«  ــتــ عـــلـــى اخــ
كمصدر لخدماتهم المصرفية، 
متمنية للجميع شــهــرا عــامــرا 

بالخير والبركات.

ــلـــس إدارة  أكـــــــد رئــــيــــس مـــجـ
شركة مطاحن الدقيق والمخابز 
الـــكـــويـــتـــيـــة أســــامــــة الــــفــــريــــح ان 
الـــشـــركـــة اســـتـــطـــاعـــت مـــواصـــلـــة 
أدائها المتميز وإنجازاتها في 
تحقيق أرباح غير مسبوقة سنة 
تــلــو األخــــرى، والــمــحــافــظــة على 
 
ً
النمو في حجم أصولها، مبينا

ان الشركة تمكنت هذا العام من 
بلوغ آفاق جديدة من النجاحات 
والــنــتــائــج الــقــيــاســيــة، واألربــــاح 
غير المسبوقة، فقد بلغ صافي 
الــــربــــح 52.096 مـــلـــيـــون ديـــنـــار 
 لعام 2021 

ً
مقابل 43.620 مليونا
بارتفاع 19 في المئة.

وصرح الفريح، خالل انعقاد 
ــــس،  الـــجـــمـــعـــيـــة الــــعــــمــــومــــيــــة أمــ
بـــأن حــقــوق المساهمين بلغت 
565.497 مــلــيــون ديــنــار مقابل 
 في عــام 2021 

ً
522.680 مليونا

بزيادة 8 في المئة، وبلغ إجمالي 
 
ً
أصول الشركة 722.410 مليونا

 في 2021 
ً
مقابل 649.435 مليونا

 إلى 
ً
بــزيــادة 11 فــي المئة، الفــتــا

أن مــبــيــعــات الــشــركــة هـــذا الــعــام 
سجلت 669.344 مليون دينار 
 في 2021 

ً
مقابل 497.780 مليونا

بـــزيـــادة 34 فـــي الــمــئــة، وبــلــغــت 
تكلفة المبيعات 613.342 مليون 
 
ً
ديــنــار مقابل 473.551 مليونا
عـام 2021 بزيادة 30 في المئة، 
ــاريـــف اإلداريــــــــة  ــمـــصـ وبـــلـــغـــت الـ
9.198 مـــاليـــيـــن ديــــنــــار مــقــابــل 
9.111 ماليين دينار لعام 2021. 
وأضـــاف أن الــشــركــة واصلت 

مــســيــرتــهــا الــنــاجــحــة خـــالل عــام 
2022 وأســـهـــمـــت إدراتـــــهـــــا فــي 
تحقيق رؤيــة الشركة وترسيخ 
ــن غـــذائـــي  ــ مــكــانــتــهــا كـــشـــركـــة أمـ
رائــدة في مجال صناعة المواد 
الــغــذائــيــة رغـــم الــتــحــديــات التي 
فــرضــتــهــا اضــطــرابــات األســــواق 
العالمية في ظل الحرب الروسية 

األوكرانية.
 
ً
ــا ــامــ ــان 2022 عــ ــ ــ ــع: كــ ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ

 أطلق عليه المحللون 
ً
استثنائيا

ــفـــعـــت فــيــه  ــتــــطــــرف«، ارتـ »عــــــام الــ
تـــكـــالـــيـــف الـــــــــــــواردات الـــغـــذائـــيـــة 
العالمية بصورة غير مسبوقة، 
وعــرضــت هــذه الــحــرب التجارة 
الغذائية العالمية للخطر، مما 
دفع العديد من الدول إلى حماية 
إمداداتها الغذائية المحلية عن 
 
ً
طريق الحد من صادراتها، فضال
عــن أنــهــا تسببت فــي اضــطــراب 
سالسل التوريد، وارتفاع أسعار 
الــمــحــاصــيــل والــســلــع الــغــذائــيــة 
ــواق الــعــالــمــيــة بــوتــيــرة  ــ فــي األسـ
مقلقة، وتضخم في أجور الشحن 
البحري بمعدالت قياسية، ورغم 
ــات نــجــحــت  ــديــ ــحــ ــتــ كـــــل هـــــــذه الــ
الشركة في مواجهتها والحفاظ 
عــلــى اســـتـــدامـــة األمـــــن الــغــذائــي 

لدولة الكويت. 
وعــن المنافع والــمــزايــا التي 
حــصــل عــلــيــهــا أعـــضـــاء مجلس 
ــام 2022، بــّيــن  اإلدارة خــــالل عــ
ــتــــصــــرت عــلــى  ــريــــح أنــــهــــا اقــ ــفــ الــ
مـــكـــافـــآت عــــن عـــضـــويـــة مــجــلــس 
اإلدارة بإجمالي 54 ألف دينار، 

ومـــكـــافـــآت عــــن عـــضـــويـــة لــجــان 
مــجــلــس اإلدارة بـــإجـــمـــالـــي 21 

ألف دينار. 

تحديات »المطاحن«

بـــــــــــــــــــــــدوره، قـــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس 
التنفيذي للشركة مطلق الزايد 
إن الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــهــهــا 
الشركة تتواصل في ظل األزمات 
 
ً
المتالحقة التي أضــافــت مزيدا
مـــن الــضــغــوط الــمــعــوقــة للنمو 
ــار، فبينما كـــان العالم  ــ واالزدهــ
يــكــافــح لــتــجــاوز تــداعــيــات أزمــة 
كورونا والتعافي من آثارها إال 
وقــد بـــدأت أزمـــة جــديــدة بإعالن 
الـــحـــرب الــروســيــة ـ األوكـــرانـــيـــة، 
األمـــــرالـــــذي ألـــقـــى بـــظـــاللـــه عــلــى 

األسواق العالمية وعلى سالسل 
ــوريــــد مــــن جــديــد  اإلمـــــــــداد والــــتــ
وأسفر عنها تضخم في أسعار 
الــــحــــبــــوب والــــســــلــــع الـــغـــذائـــيـــة 
 
ً
بــمــعــدالت غير مسبوقة، فضال
ــن ارتــــــفــــــاع رســـــــــوم الـــشـــحـــن،  ــ عــ
إال أن شـــركـــة مــطــاحــن الــدقــيــق 
والمخابز الكويتية رغم كل هذه 
الـــتـــحـــديـــات نــجــحــت بــمــواصــلــة 
تألقها وتقدمها وفــق ركائزها 
ــيـــة، الـــتـــي تــســعــى  ــيـــجـ ــتـــراتـ االسـ
ة  مــن خاللها إلــى تعزيز الكفاء
التشغيلية، وتحسين توظيف 

األصول. 
وأضــــــاف الــــزايــــد: وفــــي إطـــار 
ــــي تــحــقــيــق  ــــود الــــشــــركــــة فــ ــهـ ــ جـ
األمــــــــن الــــغــــذائــــي والـــمـــحـــافـــظـــة 
عــلــى اســـتـــدامـــتـــه، فــإنــهــا تعمل 

على بناء مــخــازن استراتيجية 
ــزز الــطــاقــة  ــعـ ــــالل تـ وصــــوامــــع غـ
التخزينية للدولة كما تعمل على 
االستكمال التدريجي للمنظومة 
الـــصـــنـــاعـــيـــة بـــمـــا يـــحـــافـــظ عــلــى 
اســتــمــرار الــعــمــلــيــات االنــتــاجــيــة 
دون انقطاع. وبالتزامن مع هذه 
اإلنـــجـــازات، تستمر الشركة في 
تحقيق أولوياتها االستراتيجية 
بــتــوظــيــف الــــتــــطــــورات الــتــقــنــيــة 
ــادة تركيزها  واالبــتــكــار، مــع زيــ
على التحول الرقمي التدريجي 
ألتمتة مصانعها قــدر اإلمــكــان 
لــلــتــحــول إلـــى الــعــمــل اآللــــي بــداًل 
من العمل اليدوي، واالستثمار 
بــتــطــويــر الـــمـــنـــصـــات الــرقــمــيــة، 
بـــهـــدف دعـــــم عــمــلــيــات الــشــركــة 
وتعزيز كفاءة خدمة العمالء من 

خالل إتاحة بيع جميع منتجات 
الشركة Online عبر منصتها.

وتابع: من جانب آخر شرعت 
الـــشـــركـــة هـــــذا الــــعــــام بـــمـــشـــروع 
ميكنة تعبئة الطحين بإدخال 
الــروبــوت فــي عمليات المناولة 
ــاء مــنــه فـــي عــام  ــهـ ــتـ الـــمـــقـــرر االنـ
2023، فــضــال عــن ان هـــذا األداء 
يعكس امتالك الشركة لمقومات 
النجاح والقيم المهنية العالية 
الـــتـــي تــشــكــل صـــرحـــا أســاســيــا 
الستدامة النمو والتألق، وتتيح 
ــادة  ــجــ لـــهـــا تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــطـــهـــا الــ
نحوالتوسع واقتناص الفرص 
 .

ً
 وخارجيا

ً
ذات الجدوى محليا

وعلى الصعيد التشغيلي، أفاد 
الزايد بأن شركة مطاحن الدقيق 
والمخابز الكويتية حافظت في 
عام 2022 على ريادتها وأدائها 
المتميز بتسجيل صافي أرباح 
52.096 مــلــيــون ديـــنـــار مــقــابــل 
43.620 مليون دينار لعام 2021 
بــارتــفــاع 19 فــي الــمــئــة، رغــم كل 

هذه التحديات والمتغيرات.

منتجات جديدة

ولــــــــفــــــــت الــــــــــــزايــــــــــــد إلـــــــــــــى أن 
»الــمــطــاحــن« وشــركــتــهــا التابعة 
واصـــلـــت الــتــوســع فـــي حصتها 
بــســوق الــكــويــت، لــتــســجــل نــمــوا 
في إجمالي المبيعات السنوية 
34 فــي المئة  المجمعة بنسبة 
ــي.  ــ ــاضـ ــ ــمـ ــ ــام الـ ــ ــعــ ــ ــالــ ــ ــة بــ ــ ــارنــ ــ ــقــ ــ مــ
ــن الـــتـــزامـــنـــا بــطــرح  وانـــطـــالقـــا مـ

مــنــتــجــات جـــديـــدة تــلــبــي أذواق 
عمالئنا، طرحت الشركة خالل 
عــام 2022 عـــددا مــن المنتجات 
الــجــديــدة ذات الـــجـــودة العالية 
الــتــي تــســتــحــق الــثــقــة، وحظيت 
بأصداء إيجابية واسعة النطاق، 
ومنها: توست البريوش ـ صمون 
بحشوة اللبنة بالزعترـ صمون 
بـــحـــشـــوة الـــجـــبـــنـــة ـ مـــخـــبـــوزات 
artisanal )كـــرواســـان بــالــزبــدة، 
ــات الــجــبــنــة بــالــحــبــوب،  ــرواســ كــ
كــرواســان الزعتر، كرفن الزعتر 
باللبنة، مافن الفانيال بحبيبات 
الشوكوالتة، مافن الشوكوالتة، 
مــافــن التمر بالكراميل المالح، 
بابكا شوكوالتة، بابكا بالزعتر(. 
 
ً
وقال إن الشركة تولي اهتماما

 بـــخـــدمـــة الـــمـــســـؤولـــيـــة 
ً
خـــــاصـــــا

االجتماعية، حيث افتتحت في 
ــام 2022 مــنــافــذ بــيــع حــديــثــة  عــ
صممت بأجواء عصرية، تتوافر 
فــيــهــا جــمــيــع مــنــتــجــات الــشــركــة 
بتشكيلتها الواسعة والمتنوعة 
بما فيها المخبوزات الطازجة، 
 وإقباال 

ً
 باهرا

ً
وقد حققت نجاحا

، ألنها منحت العمالء 
ً
ملحوظا

تجربة تسوق مختلفة، أحدها 
في منطقة اليرموك، والثاني في 
منطقة فهد األحمد، وجاٍر العمل 
عــلــى افــتــتــاح مــنــافــذ بــيــع مثيلة 
 أن هذه 

ً
في مناطق أخرى، علما

المنافذ حققت للشركة إيــرادات 
استثنائية لم تكن لتحققها من 
خالل األسواق المحلية األخرى. 

أعلن بنك برقان أنه تم اختياره 
ضمن قائمة أفضل 20 مكان عمل 
فــي الــكــويــت لــعــام 2023، إضافة 
 Great بشهادة 

ً
إلى فوزه رسميا

Place to Work® )أفــضــل بيئة 
 رفيع 

ً
للعمل(، التي تعتبر تقديرا

ز تفاني البنك في 
ّ
المستوى يعز

تطوير رأسماله البشري من خالل 
تصنيفه بين أفضل أماكن العمل 
على المستوى العالمي، وإدراجه 
كــأول بنك في الكويت يــدرج في 

القائمة واعتماده رسميا.
وقد حصد »برقان« هذا اللقب 
بــعــد تــحــلــيــل مــســتــقــل قـــامـــت به 
مؤسسة »أفضل أماكن العمل في 
 Great Place to »الشرق األوسط
Work® Middle East، بناء على 
دراســـــة لــجــمــع مــالحــظــات وآراء 
موظفي البنك، والتي تم الحصول 
عليها كجزء من استطالع شامل 
ــّري حـــول تــجــربــتــهــم فـــي كل  ــ وسـ

قطاعات البنك وإداراته.
ومــن وحــي شــعــاره األســاســي 
»أنـــت دافــعــنــا«، يــواصــل »بــرقــان« 
تركيزه على رفع مستوى الخدمة، 
 بموظفيه، كأولوية قصوى 

ً
ا بدء

فـــي صــمــيــم قـــراراتـــه الــجــوهــريــة. 
 في مبادئ 

ً
وينعكس ذلــك أيضا

البنك األساسية المتمثلة بالثقة، 
وااللـــــتـــــزام، والـــتـــطـــّور والــتــمــيــز، 
والــتــي بـــدورهـــا تــحــّدد تعاملنا 

مع العمالء.
وهذه القيم، إلى جانب سعي 
ــــى تــجــســيــدهــا،  الـــبـــنـــك الــــدائــــم إلـ

ارتقت بتجربة »برقان« المصرفية 
إلى مستوى متميز، حيث يجتمع 
ــام  ــــالء، مــــن مــخــتــلــف األقـــسـ ــزمـ ــ الـ
والــدرجــات الوظيفية، كمجتمع 
ــة مــتــكــاتــفــة لــدعــم  ــلـ ــائـ واحــــــد وعـ
ــرة الـــنـــجـــاح  ــيـ بــعــضــهــم فــــي مـــسـ

المتواصلة.
وفــــــي صــــــدد تــعــقــيــبــهــا عــلــى 
اعــتــمــاد »بــرقــان« بــهــذه الشهادة 
كــمــكــان عــمــل يــســتــحــق تصنيف
Great Place to Work®، قالت 
رئيسة مديري الموارد البشرية 
والتطوير للمجموعة في البنك، 
هـــالـــة الـــشـــربـــيـــنـــي: »إنــــــه لــشــرف 
كــبــيــر أن يــتــم تــكــريــمــنــا مـــن قبل 
هيئة عالمية رفــيــعــة المستوى 
ومــتــخــصــصــة فــــي ثـــقـــافـــة مــكــان 
 Great Place to الـــعـــمـــل، مـــثـــل
Work، خاصة أننا أول بنك في 

الــكــويــت يــحــصــد هــــذه الــشــهــادة 
الــمــرمــوقــة. ولــكــن، يــبــقــى مصدر 
الفخر الحقيقي هو إبراز قدرتنا 
على تمكين موظفينا مــن خالل 
توفير بيئة عمل إيجابية نسعى 

بكل جهدنا للحفاظ عليها«.
وأضافت الشربيني: »إن هذه 
الــشــهــادة تعتبر احــتــفــاًء بنظام 
الــدعــم المشترك داخـــل اإلدارات، 
والذي نشهده كل يوم في جميع 
قطاعات وأقسام البنك. ويشمل 
ذلــك موظفينا الــذيــن يتعاونون 
طوال الوقت لتمكين بعضهم، من 
خــالل نشر معارفهم وخبراتهم 
مــن أجـــل نقلها ومــشــاركــتــهــا مع 
زمـــالئـــهـــم، إضـــافـــة إلــــى تــوســيــع 
ــز مـــهـــاراتـــهـــم،  ــزيــ ــعــ آفــــاقــــهــــم، وتــ
وبالتالي االرتــقــاء بأدائنا العام 

كفريق واحد«. 

ـــ »جـــهـــود  ــ  بـ
ً
ــا ــ ــــضـ وأشــــــــــادت أيـ

ــن فــــــي نــقــل  ــيــ ــفــ ــوظــ ــمــ قــــــدامــــــى الــ
خبراتهم إلى الموظفين الجدد، 
لتكوين ثقافة دعم شاملة، إضافة 

إلى خبراتهم األساسية«.
ــــدت  ــاق مـــتـــصـــل، أكـ ــيــ وفــــــي ســ
الشربيني أهمية سياسة »الباب 
الـــمـــفـــتـــوح« الـــتـــي يــتــم تطبيقها 
فــي كــل إدارات وقــطــاعــات البنك، 
إلــى جانب الـــدور المهم لشركاء 
األعـــمـــال مــمــن يــبــذلــون كــل جهد 
ممكن لإلجابة عــن استفسارات 
الــمــوظــفــيــن الـــتـــجـــاريـــة، وتــلــبــيــة 
احتياجاتهم المختلفة، الفتة إلى 
أن هذا النظام الممّيز يعني إبقاء 
قدرات الموظفين وتقّدمهم تحت 
اإلشراف والمراقبة المتخصصة 
بشكل مستمر، مع الحفاظ على 
ـــالع الــمــوارد البشرية وإدارة 

ّ
اط

ــــب بـــــأحـــــدث اتــــجــــاهــــات  ــــواهـ ــمـ ــ الـ
السوق وتغّيراته المستجّدة.

واخـــــــتـــــــتـــــــمـــــــت الـــــشـــــربـــــيـــــنـــــي 
تصريحها قائلة: »سوف تستمر 
ثقافة بنك برقان في التركيز على 
ــانـــدة الــمــوظــفــيــن،  تــطــويــر ومـــسـ
وضمان نموههم على المستوى 
ــــالل  ــــي خـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــمـ ــ الــــشــــخــــصــــي والـ
مسيرتهم المهنية، وبــدأنــا هذه 
 مـــنـــذ عـــام 

ً
االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مـــعـــا

2020، وال تـــزال تشهد مشاركة 
ــن الـــمـــوظـــفـــيـــن،  ــ ــتــــزايــــد مـ عــــــدد مــ
مــــع الـــتـــركـــيـــز بــشــكــل أكـــبـــر عــلــى 
تــمــكــيــن دور الــــمــــرأة واالهـــتـــمـــام 

بالمساهمات البيئية«.

ــارت رئيسة  ــ مـــن جــانــبــهــا، أشـ
ات  وحدة التعلم و تطوير الكفاء
فـــي الــبــنــك، غــــادة الـــقـــاضـــي، إلــى 
ق بالتطوير 

ّ
نهج البنك فيما يتعل

الشخصي والمهني للموظفين. 
وقــــالــــت: »نـــحـــن نــفــتــخــر بــتــزويــد 
موظفينا الــواعــديــن بمجموعة 
ــاد  ــ ــرامـــج الـــتـــدريـــب واإلرشــ مـــن بـ
المتخّصصة والــمــتــمــّيــزة وذات 
القيمة الكبيرة فــي الــســوق، مما 
يمّكنهم من التقدم في مسيرتهم 
العملية. ومن تلك البرامج »رؤية« 
اتنا  Ro2ya، الـــذي يسمح لكفاء
 باكتساب الخبرة 

ً
األكثر طموحا

ــات الـــمـــصـــرفـــيـــة  ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ فـــــي الـ
المختلفة والــمــقــدمــة مــن البنك، 
وهـــذا مــن شــأنــه تمهيد الطريق 
أمام تطورهم ككفاءات مصرفية 
شاملة، وتوسيع مجاالت فرصهم 

الوظيفية ونجاحهم المهني«.
وأشـــــــــــارت الــــقــــاضــــي إلـــــــى أن 
ى 

ّ
دعـــم »بـــرقـــان« لموظفيه يتجل

فـــي أشـــكـــال مــتــعــددة، عــلــى غـــرار 
برنامج »بــرقــان يهتم«، الــذي تم 
إطــالقــه عــام 2022 لــدعــم حاملي 
شــــهــــادات الــــدبــــلــــوم والــــكــــفــــاءات 
الــمــلــتــزمــة بــالــمــدرســة الــثــانــويــة 
فــــي ســعــيــهــم إلكــــمــــال دراســـتـــهـــم 
الجامعية والحصول على درجة 
البكالوريوس، وانطالقهم نحو 
تحقيق أحالمهم األكبر وفرص 

عملهم األفضل.

أعلن البنك األهلي الكويتي 
رعايته »اليوم األميري الثاني« 
للتوعية بالصحة، الــذي نظمه 
الــمــســتــشــفــى األمــــيــــري فــــي 16 
الجاري بسوق المباركية، تحت 
شـــعـــار »صــحــتــك فـــي رمـــضـــان« 
برعاية وزيــر الصحة د. أحمد 
 مــن حــرص 

ً
الــعــوضــي، انــطــالقــا

الــبــنــك عــلــى تــعــزيــز الــوعــي بين 
ــــراد الــمــجــتــمــع، والــتــشــجــيــع  ــ أفـ
على اتــبــاع نمط حــيــاة صحي، 
يساعد على الوقاية من اإلصابة 

باألمراض على أنواعها.
ــة الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ وشــــمــــلــــت الــ
يــشــارك البنك برعايتها للعام 
الثاني على التوالي، إقامة 20 
مــنــصــة مــتــخــصــصــة بـــإشـــراف 
أطباء متخصصين بالعديد من 
األمراض، وتشهد إجراء فحوص 
السّكري وضغط الــدم وحساب 
كــتــلــة الــجــســم، وغــيــرهــا، فضال 
عــن وجــود أجنحة متخصصة 
بــالــتــغــذيــة الــصــحــيــة والـــعـــالج 
الطبيعي، إلى جانب عقد العديد 
مــن ورش الــعــمــل ومــحــاضــرات 
الــتــوعــيــة لــلــحــضــور مـــن جميع 

الفئات.
ــة الـــتـــي  ــيــ ــالــ ــعــ ــفــ وهــــــدفــــــت الــ
ــداد كبيرة  ــ شــهــدت حــضــور أعـ
من أفراد المجتمع، إلى تزويد 
الــمــشــاركــيــن بـــأهـــم الــتــطــورات 
والــــــمــــــعــــــلــــــومــــــات الــــصــــحــــيــــة، 
وتــقــديــم اإلرشــــادات المناسبة 
الــتــي تــســاعــدهــم عــلــى الــوقــايــة 

بهم اإلصابة بأية أمراض. 
ّ
وتجن

وأكــــــــد الـــبـــنـــك حــــرصــــه عــلــى 
المشاركة الدائمة في الفعاليات 
 مــنــه بـــدوره 

ً
الــصــحــيــة، الـــتـــزامـــا

، وإليــمــانــه 
ً
الـــفـــاعـــل اجــتــمــاعــيــا

بأهمية تثقيف أفراد المجتمع 
من جميع الفئات بأهمية إجراء 
ــبــــاع  الــــفــــحــــوص الــــــدوريــــــة، واتــ
 على 

ً
تعليمات األطــبــاء حفاظا

صحتهم.
وبهذه المناسبة، قال رئيس 
وحــــدة االتــــصــــاالت والــعــالقــات 
الــخــارجــيــة بــاإلنــابــة فــي  البنك 
األهـــلـــي الــكــويــتــي، صــقــر آل بن 
علي، إن التعاون مع المستشفى 
ــلـــتـــه  األمـــــــــيـــــــــري لــــــرعــــــايــــــة حـــمـ
الــتــوعــويــة لــلــعــام الــثــانــي على 
 
ً
التوالي، والتي تضّمنت يوما

ــــوق الــمــبــاركــيــة   فــــي سـ
ً
صـــحـــيـــا

لـــجـــمـــيـــع الــــمــــشــــاركــــيــــن، يــظــهــر 
حــرصــه عــلــى عــقــد شــراكــات مع 
الــعــديــد مـــن الــجــهــات الصحية 
في الكويت، بهدف زيادة الوعي 
الصحي بالمجتمع، والحفاظ 
على سالمة األفراد، وتشجيعهم 
على ممارسة الرياضة، وإبــراز 
أهميتها للوقاية من األمراض، 
واتباع نمط غذائي صحي بما 
 إلى أن هذه 

ً
يحمي الجسم، الفتا

 
ً
 رئيسيا

ً
ا العناصر تشّكل جــزء

من قيم البنك األهلي الكويتي 

واســتــراتــيــجــيــتــه لــلــمــســؤولــيــة 
االجتماعية.

تكريس الحضور

وأضاف آل بن علي أن مساهمة 
»األهــــلــــي« فـــي رعـــايـــة الــفــعــالــيــات 
الصحية، تــهــدف لتكريس دوره 
ــاط  ــ وحــــضــــوره الــكــبــيــر فــــي أوسـ
المجتمع الكويتي، مؤكدا التزامه 
بـــتـــعـــزيـــز دوره الــــتــــوعــــوي، بــمــا 
يعكس توجهه كإحدى مؤسسات 

القطاع الخاص المتلزمة في دعم 
وإنــجــاح الــمــبــادرات المجتمعية 
الــمــتــنــوعــة الــتــي تــقــام فــي جميع 
الـــقـــطـــاعـــات، والـــتـــي تــنــاســب كل 

األعمار.
 وتابع أن »األهلي« يشارك في 
العديد من الفعاليات والحمالت 
الصحية والتوعوية، وعلى رأسها 
المتعلقة بالصحة العامة، وتلبية 
احتياجات جميع أفراد المجتمع 
الصحية والعالجية، وإرشادهم 
إلـــى الــتــطــورات الــمــســتــمــرة التي 

تــشــهــدهــا الـــخـــدمـــات الــعــالجــيــة 
لــجــمــيــع األمــــــــراض، ضــمــن إطـــار 
ــع الـــجـــهـــات الــصــحــيــة  شـــراكـــتـــه مـ
والــطــبــيــة الــــرائــــدة فـــي الــكــويــت، 
ــــروض  ــ ــــم عـ ــــديـ ــقـ ــ ــة إلـــــــــى تـ ــ ــ ــافـ ــ ــ إضـ
ــــالء الـــبـــنـــك  ــمـ ــ ــعـ ــ وخــــــصــــــومــــــات لـ
للتشجيع على إجــراء الفحوص 
ــة، والــكــشــف عــلــى العديد  الـــدوريـ
ــعــــة، ومـــن  ــائــ ــن األمـــــــــــراض الــــشــ ــ مـ
بينها ســرطــان الــثــدي وســرطــان 
البروستاتا، والسّكري وغيرها، 

بالتعاون مع المراكز الصحية.
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»األهلي« يرعى الحملة الصحية الثانية للمستشفى األميري

حصة المطيري

غدير سراب

شيخة العيسى

هالة الشربيني غادة القاضي

صقر آل بن علي

جانب من العمومية

الوزير العوضي في مقّدمة الحضور خالل افتتاح الفعالية

»برقان« في قائمة أفضل بيئة عمل لعام 2023
ً
البنك حصد شهادة »Great Place to Work®« رسميا

»المصارف« يعلن مواعيد بالشهر الكريم
صرحت شيخة العيسى مديرة العالقات العامة لدى اتحاد 
مــصــارف الــكــويــت، أن مواعيد استقبال العمالء لــدى البنوك 
 حتى 

ً
المحلية خالل شهر رمضان المبارك من الـ 10 صباحا

، بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي 
ً
1:30 ظهرا

بهذا الشأن.
ويــنــتــهــز اتــحــاد مــصــارف الــكــويــت هـــذه الــمــنــاســبــة ليتقدم 
بأطيب التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب السمو أمير 
البالد الشيخ نــواف األحــمــد، حفظه الله ورعـــاه، وولــي عهده 
األمين سمو الشيخ مشعل األحــمــد، ورئيس مجلس الــوزراء 
سمو الشيخ أحمد نواف األحمد، حفظهما الله، وشعب الكويت 
وجميع عمالء البنوك، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ 
الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير 

واليمن والبركات.

 برمضان
ً
»التجاري«: حملة ترويجية احتفاال

الفريح: »المطاحن« سجلت خالل 2022 أعلى أرباح في تاريخها
الزايد: الشركة تعمل لبناء مخازن استراتيجية وصوامع غالل تعزز الطاقة التخزينية للدولة

قال الفريح إن »المطاحن« 
واصلت مسيرتها الناجحة 
خالل عام 2022 وحققت 

إدارة الشركة رؤيتها ورسخت 
مكانتها كشركة أمن غذائي 

رائدة في مجال صناعة المواد 
الغذائية رغم التحديات التي 

فرضتها اضطرابات األسواق 
العالمية في ظل الحرب 

الروسية- األوكرانية.

https://www.aljarida.com/article/18557
https://www.aljarida.com/article/18554
https://www.aljarida.com/article/18553
https://www.aljarida.com/article/18551
https://www.aljarida.com/article/18552


العدد 5290 / األربعاء 22 مارس 2023م / 30 شعبان 1444هـ

ةديرجلا•
economy@aljarida●comاقتصاد ١٦

عبدالرحمن: »stc« حريصة على اقتناص فرص األعمال المتاحة
•الحربي: نتائج 2022 أظهرت نجاح الشركة في تطبيق استراتيجيتها المؤسسية مع جميع مؤشرات األداء 

قال عبدالرحمن إن stc أثبتت 
قدرتها عبر الحفاظ على 

تدفقات نقدية جيدة، نتيجة 
التوسع في نموذج األعمال 
الناجح والتخطيط المالي، 
الذي يضمن تحقيق عوائد 

ونتائج مالية جيدة تمكن 
الشركة من توزيع أرباح سنوية 

بشكل مستدام، والتي تصب 
في مصلحة المساهمين.

جراح الناصر

»العمومية« وافقت 
على توزيع أرباح 

نقدية بواقع 30 
 للسهم

ً
فلسا

وافــقــت الجمعية العمومية 
ــة لـــشـــركـــة االتــــصــــاالت  الــــعــــاديــ
ــراح  ــتــ ــيـــة stc عـــلـــى اقــ ــتـ ــكـــويـ الـ
مجلس اإلدارة بتوزيع أربــاح 
نقدية بنسبة 30 في المئة من 
إجــمــالــي رأســـمـــال الــشــركــة عن 
الــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة في 
31 ديسمبر 2022، أي بــواقــع 
 للسهم الواحد، وذلك 

ً
30 فلسا

لــلــمــســاهــمــيــن الـــمـــقـــيـــديـــن فــي 
ســــجــــات الـــشـــركـــة فــــي نــهــايــة 
يــــوم االســـتـــحـــقـــاق الـــمـــحـــدد له 
الخميس 6 أبريل 2023، وسيتم 
تـــوزيـــع األربــــــاح الــنــقــديــة على 
المساهمين المستحقين لها 
 مــن الثاثاء 11 أبريل 

ً
اعــتــبــارا

.2023
وفــــي هــــذا الـــصـــدد صــــرح د. 
مــحــمــود أحـــمـــد عــبــدالــرحــمــن، 
رئــيــس مــجــلــس إدارة الــشــركــة 
 إن »الــشــركــة شــهــدت في 

ً
قــائــا

عام 2022 العديد من اإلنجازات 
ــلــــى صــعــيــد  ــيــــة عــ ــنــــائــ ــثــ ــتــ االســ
الــتــوســع فـــي نـــمـــوذج األعــمــال 
ودعـــــم اســتــراتــيــجــيــة الــتــحــول 
ــمــــي ومــــــا لـــهـــا مـــــن قــيــمــة  ــرقــ الــ
مضافة على مساهمي الشركة«. 
 stc وأضــاف عبدالرحمن أن
حــرصــت على اقــتــنــاص جميع 
فرص األعمال المتاحة التي من 
شأنها تحقيق النمو في أعمال 
الشركة التشغيلية ونتائجها 
المالية في ظل التطور السريع 
الذي يشهده قطاع االتصاالت، 
حــيــث تــمــكــنــت stc مـــن تــعــزيــز 
مــرونــتــهــا لــدفــع عــجــلــة الــتــقــدم 
وتسريع عملية التحول الرقمي. 
وأوضــــــــح أنـــــه كـــــان لــاعــتــمــاد 
عــلــى الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــقــويــة 
للشركة دور بـــارز فــي تحقيق 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــمــؤســســيــة 
القائمة على التوسع في أعمال 
الـــشـــركـــة، ال ســيــمــا فــــي قــطــاع 
األعمال، مما أسهم في تحقيق 
ــم قـــدراتـــهـــا  ــ ــبــــة stc فــــي دعــ رغــ
ــة وتـــعـــزيـــز حــصــتــهــا  ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
السوقية، وكذلك تطوير وإثراء 

مستوى تجربة العماء.
ــي تـــعـــلـــيـــقـــه عــــلــــى مـــركـــز  ــ ــ وفـ
الــــــشــــــركــــــة الــــــمــــــالــــــي كـــــمـــــا فـــي 
قـــــال   ،2022 ــر  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــــسـ ديـ  31
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جانب من العمومية

الــتــشــغــيــلــيــة والــمــالــيــة الــقــويــة 
لــلــشــركــة خـــال الــســنــة المالية 
المنتهية فــي ديسمبر 2022، 
والــــــتــــــي تـــــــجـــــــاوزت تـــطـــلـــعـــات 
 stc عــمــائــنــا، أظـــهـــرت نـــجـــاح
فــــي تــطــبــيــق اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
المؤسسية مع جميع مؤشرات 
األداء الــتــشــغــيــلــيــة والــمــالــيــة 
الــمــعــتــمــدة، مــمــا وضــعــهــا على 
قمة الشركات الــرائــدة في دعم 
عملية التحول الرقمي وتقديم 
الحلول المتكاملة، والتي تعتبر 

قيمة مضافة لقطاع االتصاالت 
الـــتـــقـــلـــيـــدي نــتــيــجــة امــتــاكــهــا 
 من الجيل 

ً
الشبكة األكثر تطورا

ــامـــس، والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة  الـــخـ
القوية القادرة على تلبية جميع 

احتياجات العماء«.
وأشار الحربي الى ان عملية 
الــتــوســع االســتــراتــيــجــيــة التي 
قــامــت بــهــا stc فـــي أبـــريـــل عــام 
ــــال االســـتـــحـــواذ  2022 مــــن خـ
على شركة البوابة اإللكترونية 
الــقــابــضــة وشــركــاتــهــا التابعة 

مــن شأنها تمكين الشركة من 
وضع األســس القوية لتحقيق 
النمو المستدام في المستقبل، 
مــــن خـــــال مـــنـــظـــومـــة األعــــمــــال 
المتكاملة، والتي تدعم بشكل 
كــبــيــر الــركــائــز االســتــراتــيــجــيــة 
فـــي عــمــلــيــة الـــتـــحـــول الــرقــمــي. 
وأوضح أن »أهمية شركاتنا 
الــتــابــعــة solutions by stc و 
E-Portal المتخصصة تأتي 
بتقديم أحـــدث حــلــول األعــمــال 
فــي دعـــم الــشــركــة لــلــتــوســع في 

ــا، وضــــمــــان  ــهــ ــالــ ــمــ نـــــمـــــوذج أعــ
ــنـــاص  ــتـ ــل الــــنــــتــــائــــج، واقـ أفــــضــ
ــة«. ــاحــ ــتــ ــمــ ــــرص الــ ــفــ ــ ــ جـــمـــيـــع ال

نتائج مالية قوية

 على إعان النتائج 
ً
وتعليقا

المالية للسنة المنتهية في 31 
سبتمبر 2022، قـــال الــحــربــي: 
»تـــمـــكـــنـــت stc، بـــكـــل فــــخــــر، مــن 
تحقيق نتائج مالية قوية في 
عــام 2022، حيث سجلت أعلى 
ــــن اإليـــــــــــــرادات مــنــذ  مـــســـتـــوى مـ
ــى 336.4  تــأســيــســهــا لــتــصــل إلــ
مليون دينار بمعدل نمو قدره 
13.5 فــي الــمــئــة فــي عـــام 2022، 
مــقــارنــة مــع 296.3 مــلــيــونــا في 

العام السابق«. 
ــــان لــلــنــمــو في  وتـــابـــع أنــــه »كـ
قاعدة العماء، التي بلغت 2.3 
مليون عميل في نهاية ديسمبر 
2022 بنسبة ارتفاع بلغت 14.4 
في المئة مقارنة مع حجم قاعدة 
العماء في العام السابق، دور 
كبير في تحقيق هذا النمو في 
اإليـــــــــرادات. وبـــالـــتـــالـــي، شــهــدت 
ــاح قبل احــتــســاب الفوائد  األربــ
والضرائب واالستهاك واإلطفاء 
 بـــمـــعـــدل 3.1 فــــي الــمــئــة 

ً
نــــمــــوا

لــتــصــل إلــــى 82 مــلــيــون ديــنــار 
ــتـــي نتج  ــام 2022، والـ خــــال عــ
عنها صافي أربــاح بلغت 33.2 

 )
ً
مليونا )ربحية السهم 33 فلسا

خال عام 2022 بدفع كبير من 
ارتفاع اإليرادات وكفاءة النفقات 

التشغيلية«.
ـــاع الــجــمــعــيــة  ــمـ ــتــ وعــــقــــد اجــ
العامة العادية، في مقر الشركة 
الرئيسي بمجمع أولمبيا، وقد 
بلغت نسبة الــنــصــاب 76.227 
ــدد  ــالــــي عـ ــــن إجــــمــ ــــي الـــمـــئـــة مـ فـ
ــم عــقــد  ــ ــيـــث تـ الـــمـــســـاهـــمـــيـــن، حـ
اجتماع الجمعية العامة العادية 
 
ً
، وكـــذلـــك افــتــراضــيــا

ً
ــا حـــضـــوريـ

باستخدام المنصة اإللكترونية 
للشركة الكويتية للمقاصة.

وتم خال اجتماع الجمعية، 
المصادقة على تقرير مجلس 
اإلدارة والمركز المالي وتقرير 
ــابــــات وتـــقـــريـــر  مـــــراقـــــب الــــحــــســ
هــيــئــة الـــرقـــابـــة الـــشـــرعـــيـــة، كما 
تـــمـــت الـــمـــصـــادقـــة عـــلـــى تــقــريــر 
لجنة التدقيق وتقرير حوكمة 
ــــذي يــشــمــل تــقــريــر  الـــشـــركـــات الـ
الــمــكــافــآت والـــرواتـــب والــمــزايــا 
ألعـــــــــضـــــــــاء مـــــجـــــلـــــس اإلدارة 
واإلدارة الــتــنــفــيــذيــة، وذلـــك عن 
الــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة في 
31 ديسمبر 2022، إلــى جانب 
ــلـــى جـــمـــيـــع بــنــود  الـــمـــوافـــقـــة عـ
جدول أعمال الجمعية العامة 

العادية األخرى.

ــالــــي  ــمــ ــن، ان إجــ ــ ــمـ ــ ــرحـ ــ ــدالـ ــ ــبـ ــ عـ
ــلــــغ 424.4  مـــــــوجـــــــودات stc بــ
مليون دينار في نهاية ديسمبر 
2022، وارتــفــع إجمالي حقوق 
مــســاهــمــيــهــا خــــال عــــام 2022 
بنسبة 2 في المئة لتصل إلى 
241.4 مـــلـــيـــونـــا، كـــمـــا تــتــمــتــع 
الشركة بماءة مالية قوية على 
مستوى شركات االتصاالت في 

الشرق األوسط.

تدفقات نقدية جيدة

وعــلــق عــلــى تــوصــيــة تــوزيــع 
األربــــــــاح الـــنـــقـــديـــة بــنــســبــة 30 
في المئة من إجمالي رأسمال 
ــة الــمــالــيــة  ــنـ الـــشـــركـــة عــــن الـــسـ
المنتهية في 31 ديسمبر 2022، 
: »أثــبــتــت stc قــدرتــهــا من 

ً
قــائــا

خـــــال الـــحـــفـــاظ عـــلـــى تــدفــقــات 
نــقــديــة جــيــدة نتيجة الــتــوســع 
فـــي نـــمـــوذج األعــــمــــال الــنــاجــح 
والتخطيط المالي الذي يضمن 
تحقيق عــوائــد ونــتــائــج مالية 
جيدة تمكن الشركة من توزيع 
أربـــاح سنوية بشكل مستدام 
ــــي مــصــلــحــة  ــــي تــــصــــب فــ ــتــ ــ والــ

مساهمي الشركة الكرام«.
ــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الـــرئـــيـــس  مـ
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة مـــزيـــد بن 
نــاصــر الـــحـــربـــي، إن »الــنــتــائــج 

https://www.aljarida.com/article/18547
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الحميضي: »التسهيالت« تعتمد خطة 2023 بنمو في حجم العمل
 عن 2022

ً
»عموميتها« أقرت توزيع 16% نقدا

قــــــــال نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
اإلدارة الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي في 
شـــركـــة الـــتـــســـهـــيـــات الـــتـــجـــاريـــة، 
عبدالله الحميضي، إن عام 2022 
ُيــعــد عـــام نــجــاح آخـــر حققت فيه 
الشركة نتائج ممتازة، بالرغم من 
التحديات االقتصادية العالمية 
وتأثيرها على االقتصاد وارتفاع 
مــــعــــدل الــــتــــضــــخــــم، إضـــــافـــــة الــــى 
الــســيــاســات الــنــقــديــة الــمــتــشــددة 
وازديـــــــــــاد الـــمـــنـــافـــســـة فــــي ســـوق 

االئتمان االستهاكي بالكويت.
وأضـــــــــــــاف الــــحــــمــــيــــضــــي، فـــي 
كــلــمــتــه أمـــــــام الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة 
العامة للشركة، التي عقدت أمس 
بــنــصــاب بــلــغ 86.89 بــالــمــئــة، أن 
الشركة تمكنت بفضل من الله، ثم 
بجهود العاملين فيها، من تحقيق 
ربــٍح صــاٍف 10.37 مايين دينار، 
مشيرا الى أن الحمات التسويقية 
المتعددة التي قامت بها الشركة 
 في المحافظة على 

ً
 كبيرا

ً
أدت دورا

إيــــرادات التسهيات االئتمانية، 
حيث نجحت في استقطاب عدد 
كــبــيــر مــــن الـــعـــمـــاء؛ ســــــواء عــلــى 
مستوى الشركات أو األفراد، وذلك 
بــفــضــل الــتــزامــهــا بــتــقــديــم أفضل 
الحلول والمنتجات التمويلية في 
السوق الكويتي، لتمنح عماءها 

ــدر مـــن الـــمـــرونـــة لــتــمــويــل  أكـــبـــر قــ
احتياجاتهم.

وأشار الحميضي إلى أن حقوق 
المساهمين بــلــغــت161.1 مليون 
ــرادات  ــ ديـــنـــار، وبــلــغ إجــمــالــي اإليـ
الــتــشــغــيــلــيــة 13.27 مــلــيــونــا، في 
حين بلغ مجموع أصول الشركة 

286.02 مليونا. 
وذكـــر أن إيــــرادات التسهيات 

االئتمانية بلغت 12.36 مليونا، 
بانخفاض 5.28 بالمئة عــن عام 
2021، بــيــنــمــت بــلــغــت إيـــــــرادات 
االستثمارات 3.8 مايين دينار، 
مقارنة بــإيــرادات عــام 2021 التي 
بــلــغــت 5.21 مــايــيــن، واســـتـــرداد 
مخصص خسائر االئتمان بـ 907 
آالف دينار لتحّسن أداء المحفظة.
ولفت إلى أن تكلفة االقتراض 

بلغت 3.66 مايين، مقابل 2.34 
مــلــيــون خــــال عــــام 2021 بسبب 
ارتفاع الفائدة، فيما بلغت تكاليف 
الموظفين والمصاريف العمومية 
واإلداريــــــة 3.24 مــايــيــن، بــزيــادة 

26.33 بالمئة عن 2021. 
ولـــفـــت الـــــى أن مــجــلــس إدارة 
الشركة يتطلع الــى العام المقبل 
بنظرة ايجابية، حيث اعتمد خطة 

عام 2023 بنمو في حجم العمل، 
مــمــا ســيــحــقــق نــتــائــج أفــضــل من 
األعوام السابقة بفضل السياسة 
التسويقية التي تنتهجها الشركة.

ــة  ــامــ ــعــ ــيــــة الــ وخـــــــــــال الــــجــــمــــعــ
للشركة، اقترح أحد المساهمين 
زيــــــادة الـــتـــوزيـــعـــات الــنــقــديــة من 
16 الــى 20 بالمئة، إال أنــه لم يتم 
الــمــوافــقــة عــلــى االقـــتـــراح الــمــقــّدم، 

حيث أفاد الحميضي بأن الشركة 
لديها استراتيجية تعتمد على 
ــتــــحــــوط، رغـــبـــة فــي  ـــظ والــ

ّ
الـــتـــحـــف

تعزيز الوضع المالي واالحتفاظ 
بالسيولة الــازمــة لخدمة أعمال 

الشركة.
ــار إلـــى أن الــشــركــة قامت  ــ وأشـ
بتعيين شركتين لتقديم خدمة 
صانع السوق على أسهم الشركة، 

رغبة في ترقيتها وإدراجــهــا في 
السوق األول.

الجمعية العامة 
ووافـــقـــت الجمعية العمومية 
لشركة التسهيات التجارية على 
كل بنود جدول أعمالها وأهمها، 
ــاح نــقــديــة بـــواقـــع 16  ــ تـــوزيـــع أربــ

بالمئة عن واقع أداء عام 2022.

 »العمومية«
ً
معرفي مترئسا عبدالله الحميضي

بن عيسى: أداء »االمتياز« في 2022 
تأثر بتحديات عديدة

على رأسها قطاع اإلنشاءات والمقاوالت وتكنولوجيا المعلومات

افــتــتــح رئـــيـــس مــجــلــس إدارة شـــركـــة مــجــمــوعــة 
االمـــتـــيـــاز االســتــثــمــاريــة خــالــد ســلــطــان بـــن عيسى 
الجمعية الــعــامــة الــعــاديــة، لمناقشة بــنــود جــدول 
األعمال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 
2022، أمس، بحضور بلغ نصابه 69.24%، ووافقت 
الجمعية على توصية مجلس اإلدارة بعدم توزيع 
أربــــاح نــقــديــة عــن الــســنــة الــمــالــيــة المنتهية فــي 31 

ديسمبر 2022.
وقــال بــن عيسى إن الشركة واجــهــت العديد من 
المصاعب والتحديات خال عام 2022 في قطاعات 
ــواق مــخــتــلــفــة بــســبــب الــتــغــيــرات االقــتــصــاديــة  ــ وأســ
والجيوسياسية، وأبـــرز هــذه التحديات كانت في 
قطاع اإلنشاءات والمقاوالت بالكويت، بسبب ارتفاع 
أســعــار مـــواد الــمــشــاريــع نتيجة تــداعــيــات جائحة 
كـــورونـــا، وفـــي الــكــويــت مــن خـــال تقليص مــصــادر 
تلك المواد في المواصفات، كما واجهت »االمتياز« 
تحديات في قطاع حلول تكنولوجيا المعلومات 
بسبب العوامل التي أثرت على دخولها في أسواق 
جديدة وقطاعات مختلفة، وواجهت تأثرا كبيرا من 
ارتــفــاع سعر الخصم وانــخــفــاض العملة وخاصة 
في مصر، التي أثرت على الربحية، كما انخفضت 

قيم بعض األصــول، وتم أخذ بعض المخصصات، 
التي بدورها أثرت على الربحية بسبب التباطؤ في 

اقتصاديات بعض الدول.
وأضـــاف أن تلك الــعــوامــل أثـــرت على أداء شركة 
مــجــمــوعــة االمـــتـــيـــاز االســـتـــثـــمـــاريـــة، حــيــث تــكــبــدت 
الشركة صــافــي خــســارة بمبلغ 4.4 مايين ديــنــار، 
مقارنة بصافي ربح 1.5 مليون عام 2021، شاما 
مبلغ الزكاة الشرعية لهذا العام التي بلغت 26 ألفا، 
وخسارة للسهم الواحد بمقدار 4.29 فلوس، مقارنة 
بربح 1.48 فلس عام 2021، كما انخفضت موجودات 
الشركة لعام 2022 إلى 255.7 مليونا، مقارنة بـ288.2 
مليونا لعام 2021، كما وصل إجمالي المطلوبات 
عن عام 2022 إلى 67.4 مليونا، مقارنة بـ77.3 مليونا 
عام 2021، وبلغت حقوق الملكية الخاصة بمساهمي 
الشركة األم عن عام 2022 مبلغ 165.3 مليونا، مقارنة 

بـ187.4 مليونا عن عام 2021.
وعلى ضوء ذلك أوصى مجلس اإلدارة للجمعية 
بعدم توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية 
ــى بــعــدم صــرف  فـــي 31 ديــســمــبــر 2022، كــمــا أوصــ
مكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، شاكرين جهودهم 

المبذولة خال العام الماضي.

 العمومية أمس
ً
بن عيسى مترئسا

A إيستاتر« تنجح في إغالق الجولة التمويلية«
جمعت من خاللها 5 ماليين دوالر

Estater.( أعــلــنــت ايــســتــاتــر
ــقــــاريــــة  ــنــــصــــة الــــعــ com(، الــــمــ
ــــذ مــــــــن الــــخــــلــــيــــج  ــــخـ ــتـ ــ ــي تـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
 ألعــمــالــهــا، نــجــاحــهــا في 

ً
مـــقـــرا

 ،A ــــاق الــجــولــة الــتــمــويــلــيــة إغـ
ــن خـــالـــهـــا  ــ ــــي جـــمـــعـــت مــ ــتــ ــ والــ
مـــشـــيـــرة  ــن دوالر،  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ مـ  5
إلـــــــــــى أن اســــتــــراتــــيــــجــــيــــتــــهــــا 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة ســـتـــنـــصـــب عــلــى 
توظيف المعلوماتية والذكاء 
ــي فـــــــي الــــقــــطــــاع  ــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــطــ ــ االصــ

العقاري.
مــن ناحيته، صــرح الشريك 
الـــمـــؤســـس مـــحـــمـــود الــــجــــراح، 
بأنه سيتم توظيف زيادة رأس 
ــمـــال فـــي تــطــويــر مــنــتــجــاتــهــا  الـ
ــي الــــمــــنــــطــــقــــة، مــن  ــ الـــــفـــــريـــــدة فــ
خال زيادة مواردها البشرية، 
ــا الـــتـــحـــتـــيـــة  ــتـــهـ ــيـ ــنـ ــيــــة بـ ــنــــمــ وتــ
لتوفير خدماتها، بما يرضي 
العماء المستهدفين ويحقق 

طموحاتهم.
ــــى أن »ايـــســـتـــاتـــر«  وأشـــــــار إلـ
، من 

ً
 مفصليا

ً
ستشكل تــطــورا

خــال تطبيقها لعلم البيانات 
وآلــــيــــات الــــذكــــاء االصــطــنــاعــي 
في قطاع العقار، حيث ستوفر 
 
ً
خدمات ومنتجات تفتح آفاقا

جديدة لعمائها ومستخدميها 
من األفراد أو الشركات كمنصة 

تكنولوجيا عقارية رائدة.
ولفت الجراح إلى أن المنصة 
تشكل نقلة نوعية في تحسين 
أعمال القطاع العقاري المحلي 

والخليجي، بحكم ما تملكه من 
بنية معلوماتية ذكية متطورة 
تــلــبــي احــتــيــاجــات عـــمـــاء هــذا 

القطاع وتطلعاتهم.
 Estater.com وأضــــــاف أن
ــقـــات مـــعـــلـــومـــات  ــيـ ــبـ تــــوفــــر تـــطـ
 Market الـــســـوق االحـــتـــرافـــيـــة
Intelligence )MI( لــخــدمــة 
الـــــــشـــــــركـــــــات والــــــمــــــؤســــــســــــات، 
حيث تتيح معلومات محدثة 
وموجزة حول قطاعات عقارية 
مــتــعــددة. كما أن لديها قاعدة 
بـــيـــانـــات حــــول مـــئـــات الــمــراكــز 
التجارية والــمــوالت والمكاتب 
والمراكز اللوجستية وغيرها، 
والتي يمكن الــولــوج إليها عن 
طريق التطبيقات التي تتيحها 

الشركة.
وتــتــمــتــع »ايــســتــاتــر« بقطاع 
ــنـــاٍم  ــتـ ــة مـ ــاريــ ــتــــشــ خـــــدمـــــات اســ
ومزدهر، حيث تقدم خدماتها 
لما يتعدى 100 عميل من كبرى 
الــشــركــات فــي الــســوق العقاري 

الخليجي.
ويـــــتـــــنـــــوع عـــــمـــــاؤهـــــا بـــيـــن 
مـــؤســـســـات مـــالـــيـــة، وشــــركــــات 
عقارية واستثمارية، كما قدمت 
الشركة أكثر من 300 دراسة في 
القطاع العقاري بــدول مجلس 
ــلــــيــــجــــي خــــال  ــاون الــــخــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ال

السنوات العشر الماضية.
ــال الـــشـــريـــك  ـــــ ــه، قـ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
المؤسس سانجاي جويال إن 
 من 

ً
 قويا

ً
المنصة حــازت دعما

عائات مرموقة في السعودية 
والبحرين.

وأشار سانجاي إلى أن لدى 
Estater.com نــــمــــاذج تــقــيــيــم 
آلــيــة مــتــفــردة )AVMs(، والــتــي 
تــشــكــل أداة عــصــريــة للتقييم 
الـــعـــقـــاري، حــيــث تــتــيــح تعيين 
مــوقــع العقار المستهدف على 
الخريطة التفاعلية، والحصول 
على تقييم استرشادي بمجرد 

.)click( ضغطة زر
وأوضـــــح أن الــمــنــصــة تتيح 
 تتبع التغير الزمني في 

ً
أيضا

 إلــى أن ما 
ً
قيمة العقار، مشيرا

يـــزيـــد مــــن تـــطـــور الـــمـــنـــصـــة، أن 
عــمــلــيــة الــتــقــيــيــم الــتــي تجريها 
تــشــمــل أكــثــر مـــن 100 خــاصــيــة 
ــة  لـــــلـــــعـــــقـــــار، مـــــــا يــــــعــــــزز ســــامــ
استنتاجاتها للقيمة بمختلف 
االحـــــــتـــــــمـــــــاالت واالعـــــــتـــــــبـــــــارات 
الـــمـــربـــوطـــة بــعــمــلــيــة الــتــقــيــيــم 

المحترفة.
ـــن أنـــه تـــم جــمــع ورقــمــنــة  وبـــيَّ
الــمــعــلــومــات الــمــتــعــلــقــة بــأكــثــر 
ــي عــقــار فــي الكويت 

َ
مــن مــلــيــون

والــــــــريــــــــاض والــــــــدمــــــــام وجــــــدة 
 أن إجراء ذلك 

ً
والبحرين، مبينا

يتطلب تقييم تلك العقارات عبر 
حسابات تتعدى مئات المايين 
مــن الــعــمــلــيــات، والــتــي هــي قيد 

.
ً
التنفيذ حاليا

وأفــــــاد الـــمـــؤســـس الــمــشــارك 
رووبيش مودي، بأن »ايستاتر« 
أول منصة فــي منطقة مجلس 

التعاون الخليجي التي يكون 
لــديــهــا قـــاعـــدة بــيــانــات شــامــلــة 
محملة على نظام المعلومات 
الــجــغــرافــيــة )GIS(، بــمــا يتيح 
اســتــخــدم الــخــرائــط لتطبيقات 

أكثر تفاعلية للمستخدمين.
وقال رووبيش إن »ايستاتر« 
ــدة  ــ ــريـ ــ ــا فـ ــيــ ــوجــ ــولــ ــنــ ــكــ تــــــقــــــدم تــ
وثورية لخدمة القطاع العقاري 
ــن طـــريـــق الـــجـــمـــع بـــيـــن عــالــم  عــ
نــظــم الــمــعــلــومــات الــجــغــرافــيــة 
وعلم البيانات والمعلوماتية 
وتكنولوجيا األبعاد الثاثية، 
بــمــا يمكنها مــن تــقــديــم حلول 
ــــح اســــتــــنــــتــــاج  ــيـ ــ ــتـ ــ ــرة تـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ مـ
 لمايين 

ً
تقييم الــعــقــارات آلــيــا

المستخدمين عن طريق تطبيق 
.)Estater Meter(

وأشار إلى أن المنصة تتيح 

ــانــــات الــــســــوق  ــيــ ــبــ تـــحـــلـــيـــات لــ
 Market« عــــن طـــريـــق تــطــبــيــق
Intelligence« للمستخدمين 
 أن جميع 

ً
العقاريين، موضحا

ــذه الــتــطــبــيــقــات فـــي الــمــراحــل  هـ
النهائية من التطوير، ويتوقع 
ـــن  ــريـ ــهــ ــشــ إطــــــاقــــــهــــــا خــــــــــال الــ

القادمين.
ــــن أن لـــــدى »ايـــســـتـــاتـــر«  وبــــيَّ
ــــوارد الــبــشــريــة  ــمـ ــ قــــاعــــدة مــــن الـ
 
ً
تــتــخــطــى الـــخـــمـــســـيـــن عـــنـــصـــرا

 في مدن متعددة.
ً
بشريا

سانجاي جويالمحمود الجراح

ProudCast كي بي إم جي« تقيم فعالية«

 روح 
ّ
تكريًما لمساهمة النساء في مهام األعمال وبث

اإللهام لدى الشباب من النساء، نظمت »كي بي إم جي« 
في الكويت، الفعالية التي تقودها النساء تحت مسمى 
ProudCast في 20 الجاري بفندق فورسيزونز في الكويت.

واستمرت الفعالية المتنوعة في تحفيز موضوع اليوم 
العالمي للمرأة لعام 2023، وهــو »DigitALL... االبتكار 
والتكنولوجيا من أجل المساواة بين الجنسين«، ومناقشة 
المجاالت والفوارق التي قد تؤثر على تطور وضع المرأة.

وفي كلمتها، صرحت الشريكة بقسم الجودة والمخاطر 
»كي بي إم جي« في الكويت، كارين واتس قائلة: »بينما 
نحتفل باليوم العالمي للمرأة منذ أكــثــر مــن 100 عــام، 
وبالفعل تم إحراز اإلنجاز الكثير، وال يزال المزيد الذي 
يتعين القيام به لتحقيق المساواة بين الجنسين بوصفه 

حقا أساسيا من حقوق اإلنسان لجميع النساء«. 
وعــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، أعــلــنــت »كـــي بــي إم جــي« 
رغبتها بأن تشغل النساء 33 بالمئة من األدوار القيادية 
بحلول عــام 2025، والتي تشمل الشركاء والمديرين. 
ل هذا ثلث قيادتنا في أنحاء العالم، وسيساعد 

ّ
و«يمث

في دفع التزامنا بتعزيز المساواة بين الجنسين في 
جميع الشركات األعضاء في »كي بي إم جي«، اعتباًرا 
مــن 30 سبتمبر 2022، وتمثل النساء 33 بالمئة من 
موظفي »كي بي إم جي« الكويت، تلك بداية مشجعة، 
لكنها تتطلب التركيز المستمر وبذل الجهود لضمان 
المساواة في تمثيل المرأة على جميع المستويات، وأن 

نحقق ذلك الهدف العالمي، بل ونتجاوزه«.
تتألف الفعالية التي استمرت 3 ساعات من حلقات 
نقاشية تفصيلية حول فصول من توقعات القيادات 
 GCC( 2022 النسائية فــي دول مجلس التعاون لعام

Female Leaders Outlook 2022(، وهي:
 )أ( الغرض والعوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة 
المؤسسية )العوامل البيئية واالجتماعية والحوكمة(؛ )ب( 
االبتكار والتكنولوجيا؛ و)ج( المسار الوظيفي والدوافع.

وتضمنت الجلسة التي ترأسها المديرة بشركة كي بي 
إم جي في الكويت، زليخة حسن، ورئيسة إدارة المواهب 
بـــ »الـــمـــوارد الــبــشــريــة« لمجموعة بنك الــكــويــت الوطني، 

نجاء الصقر، والرئيسة التنفيذية بشركة أمنية، سناء 
الغماس، ومساعدة المدير العام ألمــن المعلومات في 
بنك الخليج، مي دشتي، والمديرة بشركة كي بي إم جي 
في الكويت، شيماء قورة، والمدققة الداخلية العامة ببنك 
الكويت الدولي، منال الربيعان، ومساعدة المدير بشركة 
كي بي إم جي في الكويت، لميس بشمام، والمديرة العامة 
بـ TRACCS، الكويت وقطر، ليزا صويص، والسكرتير األول 
التجاري، المدير اإلقليمي بالسفارة البريطانية، ناز دمير، 
واختصاصية العاج السريري، مدربة الحياة واألعمال، 

حنين الموسى. 
وأدارت الــجــلــســات الـــثـــاث بــبــراعــة كـــل مـــن جميلة 
الدكني، وهبة نبيل، وســارة أصفهاني، على التوالي، 

من شركة كي بي إم جي في الكويت.
ــتــــي نـــتـــجـــت عــن  ومــــــن أبـــــــرز الــــنــــقــــاط الـــرئـــيـــســـيـــة الــ
الــمــنــاقــشــات، ارتــفــاع عــدد الــنــســاء فــي قــطــاَعــي المالية 
ــتـــوقـــعـــات  والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وذلــــــــك بـــســـبـــب تــــنــــوع الـ
المستقبلية، إال أن جذب المزيد من المواهب النسائية 
يتطلب تحوالت رئيسية في طــرق التوظيف وتعزيز 

ثقافة راسخة تعتمد على الموظفين. 
كما ألقت الفعالية الضوء على العوامل التي قد تعوق 
أداء المرأة في العمل، وأكدت أهمية معالجة التحيزات 
غير المقصودة، ومع وجود نظام دعم قوي وتواصل 
واضح، والتحلي بالثقة في مواجهة المواقف الصعبة، 
واستخدامها كإجراءات محتملة لمعالجة تلك المواقف.

إن المرأة تتمتع بالقدرات الكامنة، والسعي الدؤوب، 
مع التوجه إليجاد الحلول، ويمكن تعزيز هذه السمات 
بشكل أكبر من خال تفعيل إرشاد المرأة والتعاطف معها 

والمزيد من االستثمار في المواهب النسائية.
تأتي فعالية ProudCast فــي أعــقــاب إصـــدار تقرير 
»آفاق القيادات النسائية في دول مجلس التعاون لعام 
GCC Female Leaders Outlook 2022( »2022(، وهو 
تقرير صادر عن شركة كي بي إم جي في الكويت، والذي 
قّدم مجموعة من الرؤى المستندة إلى النتائج التي تم 
جمعها من أكثر من 60 امــرأة قيادية في منطقة دول 

مجلس التعاون.
ولــفــت مــنــشــور الــقــيــادة الــفــكــريــة النسائية االنــتــبــاه 
إلى الفجوة بين الجنسين في عصر التحول الرقمي، 
حيث ال يمكن فقط للدوافع النسائية وحدها معالجة 

هذه الفجوة. 
وأشــــار إلـــى أن التغيير فــي االحــتــيــاجــات يــجــب أن 
يتوافق مع التغيير في العقلية التي تدعم المهام التي 
تقوم بها المرأة حاليا، وستتوالها في الواقع الجديد.
كما أوضـــح التقرير أن غالبية الــقــيــادات النسائية 
واثــقــة بــآفــاق الــتــطــور والـــوصـــول إلـــى صــــدارة المسار 
 تسهيل تحقيق إمكاناتهن بشكل 

ّ
المهني، ومع ذلك، فإن

مستدام يستلزم إعادة ترتيب أولويات القيمة المقدمة 
من الموظفين، ومعالجة األمور المتعلقة بالتفرقة بين 

الجنسين.

لقطة جماعية

تهدف إلى نشر التغيير في الجيل الجديد من النساءتهدف إلى نشر التغيير في الجيل الجديد من النساء

https://www.aljarida.com/article/18540
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نواصل 
توظيف 
خبراتنا 
الواسعة 

والشاملة 
في الصناعة 

المالية 
وتكريس 
جهودنا 

لتخفيف آثار 
التحديات 
وتبعاتها

بوخمسين

ن من تحقيق نتائج إيجابية 
ّ
الجراح: »KIB« تمك

رغم التحديات المالية والجيوسياسية
 ومثلها أسهم منحة عن عام 2022

ً
»عمومية« البنك تقّر توزيع 4% نقدا

عقد بنك الكويت الــدولــي )KIB( اجتماع 
الجمعية العامة للمساهمين )العادية وغير 
الــعــاديــة(، أمــس، بنسبة حضور بلغت 75.4 
بالمئة ، والتي اعتمدت توصية مجلس اإلدارة 
بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 بالمئة من القيمة 
ل 4 فلوس للسهم 

ّ
االسمية للسهم )أي بما يمث

الواحد(، إضافة إلى توزيع أسهم منحة بواقع 
4 بالمئة )أي 4 أسهم لكل 100 سهم( من رأس 

المال الُمصدر والمدفوع.
وافتتح رئيس مجلس إدارة »KIB«، الشيخ 
محمد الجّراح، اجتماع الجمعية العامة العادية 
وغير العادية للبنك بكلمة تحّدث من خاللها 
عن نتائج »KIB«، وسط التغّيرات التي شهدها 
االقتصاد العالمي، حيث قال: »رغم التحديات 
الــتــي فرضتها الــتــوتــرات الجيوسياسية في 
بعض مناطق العالم، واآلثار الناجمة عن العودة 
السريعة للسياسة النقدية االعــتــيــاديــة التي 
تنتهجها البنوك المركزية، بهدف السيطرة 
على معدالت التضخم المرتفعة، ساعد انتعاش 
أسعار النفط الخام، والسياسات الحصيفة التي 
ينتهجها بنك الكويت المركزي في إبقاء تأثيرات 
التحديات االقــتــصــاديــة الــدولــيــة فــي حــدودهــا 

نيا على االقتصاد المحلي«. الدُّ
 KIB وأضــاف الجراح: »لقد كان الحرص في
سم بالقوة 

ّ
 على تطوير نموذج األعمال، ليت

ً
كبيرا

والمرونة الالزمتين للتكيف مع التطورات التي 
تشهدها البيئة التشغيلية، وبفضل دعم أعضاء 
مجلس اإلدارة وتكاتف الموظفين وتفانيهم، 
إلى جانب الجهود الحثيثة التي بذلتها اإلدارة 
التنفيذية، تمّكن KIB من تحقيق نتائج قوية 
ومواصلة العمل لتنفيذ الخطة االستراتيجية 
بنجاح، وذلك من خالل تنويع مصادر اإليرادات 
واستدامتها، وتوسيع نطاق األنشطة التمويلية 
، إلى 

ً
 ودولــيــا

ً
 وإقليميا

ً
واالستثمارية، محليا

جانب المساهمة في صفقات التمويل المشترك 
والتعاون مع العمالء في العديد من القطاعات، 
مثل االتــصــاالت والنفط والــغــاز، وكــذلــك، عبر 
صفقات الصكوك بالتعاون مع كبريات الشركات 
والمؤسسات المالية في المنطقة، وبأفضل تكلفة 
رأسمالية، بهدف تعزيز مركز البنك المالي في 

أسواق رأس المال اإلقليمية«. 
وفــي تعليقه على أهــم اإلنــجــازات مــن واقــع 

بياناته المالية، أوضح أن »KIB« قد حقق نموا 
فــي صــافــي األربــــاح الــعــائــدة لمساهمي البنك 
بنسبة 25 بالمئة، حيث بلغ 13.6 مليون دينار 
، بربحية 7.92 فلوس للسهم، في حين 

ً
تقريبا

سجلت اإليرادات التشغيلية 62.5 مليونا بنهاية 
 إلى استمرار »KIB« في تحسين 

ً
عام 2022، الفتا

قيمة وجودة أصوله، حيث بّينت النتائج المالية 
 في األصــول بنسبة 14 بالمئة، 

ً
المجمعة نموا

لتصل إلى نحو 3.58 مليارات دينار، مقارنة بـ 
، في نهاية العام الماضي، 

ً
3.14 مليارات تقريبا

إضافة إلى تحقيق نمو في حسابات المودعين 
بنسبة 13 بالمئة، بما يتجاوز 2.3 مليار.

وأكــــــد الــــجــــراح أن هـــــذا الـــنـــمـــو قــــد جـــاء 
نتيجة ارتــفــاع حجم المحفظة التمويلية 
للبنك بـــ 346 مليونا، ليصل إلــى إجمالي 
، كــمــا فـــي نــهــايــة عــام 

ً
2.62 مــلــيــار، تــقــريــبــا

2022، مقارنة بنحو 2.27 مليار، كما في 
 
ً
نهاية عام 2021، ليحقق »KIB« بذلك نموا
15 بالمئة،  بالمحفظة التمويلية بنسبة 
مما يــدل على مسار نمو تصاعدي للبنك 

وأداء مالي سديد.
وأشـــار كــذلــك إلــى ارتــفــاع حجم محفظة 
االستثمارات في األوراق المالية، والمتركزة 
بنسبة أكبر على استثمارات في الصكوك 
العالية الجودة، بنسبة بلغت 4 بالمئة مع 
نهاية عام 2022، وصــواًل إلى 308 ماليين 
دينار، مقارنة بنحو 295 مليونا، كما في 

 لنتائج آخــر بيانات 
ً
الــعــام الماضي، وفــقــا

مالية«.

رة
ّ

نتائج مالية مبش
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة، 
الرئيس التنفيذي في »KIB«، رائد بوخمسين: »إن 
 ألداء مالي متميز 

ً
هذه البيانات تعتبر انعكاسا

أظهره البنك طوال العام الماضي، في ظل األزمات 
ـــرت فــي مختلف 

ّ
االقتصادية والمالية التي أث

القطاعات الحيوية على مستوى العالم، ال سيما 
وسط بيئة تشغيلية تتسم بالتحديات. ونحن 
نواصل توظيف خبراتنا الواسعة والشاملة في 
الصناعة المالية، وتكريس جهودنا للتخفيف 
من آثار هذه التحّديات وتبعاتها، إضافة إلى 
التعامل معها برؤية حكيمة وبعيدة المدى، 
 بخطوات مدروسة 

ً
دما

ُ
وذلك من خالل المضّي ق

تستند إلــى سياسات تحّوط شاملة وسديدة 
إلدارة المخاطر، وبنهج معتمد وموثوق إلدارة 

األزمات«. 
مـــن جــانــب آخــــر، أشــــار بــوخــمــســيــن إلــــى أن 
 فــي حسابات 

ً
الــبــيــانــات المالية أظــهــرت نــمــوا

المودعين بنسبة 13 بالمئة، لتصل إلى 2.34 
، مــقــارنــة بإجمالي 2.06 

ً
مليار ديــنــار، تــقــريــبــا

مليار، كما في 31 ديسمبر 2021، بينما بلغت 
حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك 254 
 أن »KIB« مستمر في الحفاظ على 

ً
مليونا، مضيفا

معدالت كافية في نسب رأس المال. 

ع حالة معاملة  ً»بيتك« يطلق خدمة تتبُّ
التمويل التجاري إلكترونيا

أطــلــق بيت التمويل الكويتي 
)بــــيــــتــــك( خــــدمــــة جـــــديـــــدة تــتــيــح 
لـــلـــعـــمـــالء إمـــكـــانـــيـــة تـــتـــبـــع حــالــة 
معامالت التمويل الــتــجــاري من 
اعــتــمــادات مستندية وخــطــابــات 
 بشكل مباشر، 

ً
ضمان إلكترونيا

ــم رســــــــائــــــــل نـــصـــيـــة  ــ ــلـ ــ ــــسـ عـــــبـــــر تـ
ــريـــده  عـــلـــى مـــوبـــايـــل الــعــمــيــل وبـ
اإللــكــتــرونــي عـــن كـــل مــرحــلــة من 

مراحل تنفيذ المعاملة.
ــات  ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ وقـــــــــــــال رئـــــــيـــــــس الــ
للمجموعة فــي »بــيــتــك«، عبدالله 
أبـــــوالـــــهـــــوس، إن إطـــــــالق خـــدمـــة 
 ،

ً
تتبع حالة المعاملة الكترونيا

ــار استراتيجية  يــأتــي ضــمــن إطــ
التحول الرقمي في البنك، مبينا 
أنه قطع أشواطا كبيرة في رقمنة 
ــا يــــعــــزز تــجــربــة  ــمـ ــيـــات، بـ ــلـ ــمـ الـــعـ
العميل، ويزيد اإلنتاجية ويحسن 
األداء، ويـــــســـــاهـــــم فــــــي خــفــض 

التكاليف التشغيلية. 
ولفت أبوالهوس إلى أن تطبيق 
الحلول الرقمية وأتمتة العمليات 
التشغيلية والمصرفية للتمويل 
ــا الــعــمــيــل،  ــ الـــتـــجـــاري يـــعـــزز رضـ
ويـــســـاهـــم فــــي تـــســـريـــع األعــــمــــال، 
وتحقيق النمو في حجم معامالت 
االعتمادات المستندّية وخطابات 

مان.
ّ

الض
وأوضح أنه عند تقديم الطلب 
يقوم مسؤول خدمة العمالء في 
البنك بمعالجة الطلب الكترونيا، 
ــثـــات  ــم ارســـــــــــال تـــحـــديـ ــتــ فـــيـــمـــا يــ
مــبــاشــرة للعميل عــن كــل مرحلة 

من مراحل المعاملة عبر رسالة 
نــصــيــة وبـــريـــد الــكــتــرونــي، األمـــر 
الــــذي يــســاهــم فـــي تــوفــيــر الــوقــت 
والجهد على العميل، كما يبقيه 
ــلـــى اطـــــــالع بـــتـــفـــاصـــيـــل دقــيــقــة  عـ
ومــبــاشــرة عــن حــالــة الــطــلــب، مع 
إتاحة الفرصة للعميل باختيار 

رقم آخر لتتبع حالة الطلب.

أرشفة إلكترونية
ــى أن  ــ وأشــــــــار أبــــوالــــهــــوس الــ
ــات يــــؤرشــــف جــمــيــع  ــ »بــــيــــتــــك« بــ
مـــعـــامـــالت الـــتـــمـــويـــل الـــتـــجـــاري 
الكترونيا من خالل نظام األرشفة 
الخاص في البنك، مؤكدا أنــه ال 
معامالت ورقية يتم حفظها أو 
تخزينها أو التعامل بها، حيث 
تـــم تــحــويــل كـــل الــمــعــامــالت الــى 

نظام أرشفة الكترونية.
ولفت أبوالهوس إلى أن هذا 
الـــتـــوجـــه يـــحـــّد مـــن االســتــهــالك 
الورقي، ويحقق سرعة الوصول 
الى المعامالت المؤرشفة، مبينا 
أن هـــذه الــمــبــادرة تــعــزز جهود 
»بيتك« فــي المضي قدما نحو 
التحول الرقمي، وتتماشى مع 
ــتــــدامــــة فــي  اســتــراتــيــجــيــة االســ

البنك والحفاظ على البيئة.

باقة حلول مبتكرة
ويــوفــر »بــيــتــك« بــاقــة متكاملة 
مــن الــحــلــول الــمــبــتــكــرة للتمويل 
الــتــجــاري، ومــن ذلــك االعــتــمــادات 
الـــمـــســـتـــنـــديـــة بـــــاالطـــــالع، والـــتـــي 

توفر أعلى درجات األمان للتجار 
ــد اســــتــــيــــراد بـــضـــائـــعـــهـــم مــن  ــنـ عـ
الـــخـــارج أو حــتــى عــنــد تــوريــدهــا 
ــويـــت، واالعـــتـــمـــاد  ــكـ ــل الـ ــ مــــن داخــ
الــمــســتــنــدي بــالــقــبــول، وهـــو نــوع 
من أنواع اعتمادات الدفع اآلجل، 
ــيـــل الــــدفــــع لــلــمــصــدر  ــتــــم تـــأجـ ويــ
الــخــارجــي بــعــد شــحــن البضاعة 
ــتــــالم مـــســـتـــنـــدات الــشــحــن  أو اســ
بـــفـــتـــرات زمـــنـــيـــة مـــتـــفـــق عــلــيــهــا، 
واالعـــتـــمـــادات الــمــعــاد تمويلها 
ــــالل الـــمـــرابـــحـــة الـــتـــي يــتــم  مــــن خـ
بموجبها استيراد البضاعة التي 
يرغب فيها العميل على حسابه، 
وعند وصول هذه البضاعة يمكن 
للعميل أن يشتريها من »بيتك« 
مقابل ربح معلوم ويسدد قيمتها 
عــلــى أقــســاط مــرنــة تــتــنــاســب مع 

التدفقات النقدية لكل عميل. 
ويقدم »بيتك« منتج اعتمادات 
التصدير التي تساهم في تنشيط 
حركة التصدير الخارجي، ودعم 
ــيـــة، ومــنــهــا  ــلـ ــتـــجـــات الـــمـــحـ ــنـ ــمـ الـ
منتجات النفط و الغاز، حيث يتم 
تسليم اعتماد تصدير أو تعزيزه 
لـــصـــالـــح الـــمـــصـــدر فــــي الـــكـــويـــت 
بتعليمات من المستورد ومصرفه 
خــــــــارج الــــكــــويــــت، والـــــــــذي يـــقـــوم 
بموجبها عميل »بيتك« بتصدير 
منتجاته إلـــى الــمــســتــورد خــارج 
الــكــويــت، ومــن ثــم الحصول على 
قيمتها عند استيفاء مواصفات 

البضاعة المصدرة.
 أمـــا عــن خــطــابــات الــضــمــان، 

فيصدر »بيتك« أشكااًل متنوعة 
مـــن الـــخـــطـــابـــات الـــتـــي تــنــاســب 
ــشـــــــروع مـــنـــهـــا  طــــبــــيــــعــــة كـــــــل مـــــ
الخطابات األولية )مناقصات( 
أو النهائية، أو لعقود الصيانة 
أو الدفعة المقدمة أو خطابات 
الـــضـــمـــان الـــخـــاصـــة بــالــضــمــان 
الـــمـــالـــي عــــن الـــعـــمـــالـــة الــتــابــعــة 
للشركات والمؤسسات وكذلك 
لــأفــراد والمتعلقة بتركيبات 

الهاتف أو السفر للخارج. 
ــــك خــــدمــــة  ــنـ ــ ــبـ ــ ــدم الـ ــ ــقــ ــ ــا يــ ــ ــمـ ــ كـ
الــمــســتــنــدات بــرســم التحصيل 
يقوم بموجبها بــدور الوسيط 
الــــــذي يـــقـــوم بــتــســلــيــم الــعــمــيــل 
 
ً
المستندات التي تخص أفــرادا
أو مــؤســســات كويتية محلية، 
 لتعليمات جــهــات خــارج 

ً
وفــقــا

الكويت.

عبدالله أبوالهوس

»الوطني« ينظم فعالية بمناسبة مرور
10 سنوات على افتتاح »بيت عبدالله«

يحرص بنك الكويت الوطني دائما على 
االلتزام بأداء مسؤوليته المجتمعية تجاه 
كــل شــرائــح المجتمع وخــاصــة األطــفــال، 
وتشمل تلك المسؤولية جميع القطاعات 
وخـــاصـــة الــخــدمــات الــصــحــيــة. وفـــي هــذا 
اإلطار، نظم البنك فعالية مميزة بمناسبة 
مرور 10 سنوات على افتتاح مؤسسة بيت 

عبدالله لرعاية األطفال.
حضر الحفل، الــذي نظمته أســرة بنك 
الكويت الوطني في بيت عبدالله، األطفال 
في المؤسسة، وكذلك بعض األطفال من 
مــســتــشــفــى الــبــنــك الــتــخــصــصــي لــأطــفــال 
وأسرهم، حيث قضوا وقتا ممتعا وأبدوا 
تــفــاعــال مــلــحــوظــا مـــع كـــل األنــشــطــة الــتــي 

تضمنها الحفل.
وتــضــمــن الــحــفــل الــعــديــد مــن األنــشــطــة 
ــة  ــيـ ــائـ ــنـ ــغـ ــات والــــــفــــــقــــــرات الـ ــ ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ ــمـ ــ والـ
ــط أجـــــــواء مــــن الـــمـــرح  ــ والـــتـــرفـــيـــهـــيـــة، وسـ
والبهجة، بمشاركة الفنان زاك الموسوي 
الذي قدم عرضا غنائيا مميزا القى تفاعال 

واسعا من الحضور.
بهذه المناسبة، قالت المسؤولة األولى 
في إدارة العالقات العامة في بنك الكويت 
ــوان الــعــبــدالــجــلــيــل: »نــحــرص  الــوطــنــي جــ
دائما على توفير كل الدعم لأطفال خالل 
ا ال  رحلة عالجهم الطويلة، باعتباره جزء

يتجزأ من مسؤوليتنا االجتماعية«.
وأضــافــت العبدالجليل: »نسعى دومــا 
ــــوه األطـــفـــال  ــم الــبــهــجــة عــلــى وجـ إلــــى رســ
الــذيــن هــم بــأمــس الــحــاجــة إلـــى مــثــل هــذا 
قيم العديد مــن المبادرات 

ُ
الــدعــم، لذلك ن

التي تساهم في إسعادهم، مثل مبادرة 
)أحلم أن أكون(، التي حققت أحالم العديد 
من األطــفــال، وعــززت رغبتهم في التغلب 

عــلــى الــمــرض مــن أجـــل تحقيق أحالمهم 
في المستقبل«.

وأعـــربـــت الــعــبــدالــجــلــيــل عــن سعادتها 
بالنتائج الــتــي تحققها تــلــك الــمــبــادرات 
والفعاليات، وأهمها رؤية الفرحة والبسمة 
على وجوه األطفال وأسرهم، كما أكدت أن 
االهتمام بأسر األطفال خالل تلك المرحلة 
الصعبة على كل أفراد األسرة يمثل ركيزة 
أســـاســـيـــة فـــي كـــل مـــا نــقــيــمــه مـــن حــفــالت 
ومــبــادرات ما يساهم في تعزيز قدرتهم 

على تخطي تلك المرحلة.
ــنــــي  ويـــــــواصـــــــل بــــنــــك الـــــكـــــويـــــت الــــوطــ
تــقــديــم الــنــمــوذج الــرائــد فــي المساهمات 
المجتمعية على أكمل وجه، حيث ساهم 

البنك فــي تطوير كــل وحـــدات مستشفى 
بنك الكويت الوطني التخصصي لأطفال، 
وقدم تبرعا سخيا إلنشاء وحدة العالج 
بالخاليا الجذعية وعمل على تطويرها 
وتوفير أفضل مقاييس الرعاية العالمية 
للمرضى وعائالتهم حتى أصبحت من 
أكبر المراكز لزراعة الخاليا الجذعية في 

المنطقة.

لقطة جماعية لفريق »الوطني« وإدارة بيت عبدالله

 بالمبادرات خالل شهر رمضان
ً
 حافال

ً
ن برنامجا

ّ
 بالمبادرات خالل شهر رمضان»بوبيان« يدش

ً
 حافال

ً
ن برنامجا

ّ
»بوبيان« يدش

أعـــلـــن بــنــك بــوبــيــان بــرنــامــجــه 
لشهر رمضان 2023، الذي يتضمن 
العديد مــن الــمــبــادرات واألنشطة 
 
ً
والمساهمات االجتماعية، حرصا

مــنــه عــلــى الــتــواصــل الــيــومــي مع 
مختلف فئات المجتمع، من خالل 
مساهماته المختلفة، واألعــمــال 
التطوعية والــخــيــريــة، بما يعود 

عليهم بالنفع ومد يد العون.
ــذا الـــعـــام  ــ ويـــحـــفـــل بـــرنـــامـــج هــ
بالكثير من األنشطة والفعاليات، 
ســـــواء الـــتـــي تــســتــهــدف الــعــمــالء، 
أو الـــجـــمـــهـــور بــصــفــة عــــامــــة، من 
 
ً
الــمــواطــنــيــن والــمــقــيــمــيــن، سعيا
لتقديم نموذج يحتذى في مجال 
المسؤولية المجتمعية والتنمية 

المستدامة.

الشراكة مع المسجد الكبير
وأهــــم مـــا يــمــيــز بــرنــامــج شهر 
ــان لـــهـــذا الــــعــــام، هـــو إعـــالن  رمـــضـ
الشراكة مع مسجد الدولة الكبير، 
لــتــعــزيــز روح الــتــعــاون، وتوثيق 

ــــن خـــالل  ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــــالمـ الــــهــــويــــة اإلسـ
استضافة غالبية فعاليات برنامج 
البنك للشهر الفضيل، وإقامتها 
بالمسجد، مثل: مسابقة »رتل مع 
بــوبــيــان« لــلــقــرآن الــكــريــم وتكريم 
فائزيها، ومبادرة »نقصة بوبيان«.

وهـــــــنـــــــاك بـــــرنـــــامـــــج مـــكـــثـــف 
ــام الــعــشــرة األواخــــر  ــ خـــالل األيـ
ــة  مــــــن شــــهــــر رمــــــضــــــان لـــخـــدمـ
وضيافة المصلين، بمشاركة 
مجموعة من موظفي »بوبيان« 
ــن مـــــــن مـــخـــتـــلـــف  ــيــ ــوعــ ــطــ ــتــ ــمــ الــ
اإلدارات، لدعم جهود القائمين 
عــلــى تنظيم صـــالة الــقــيــام في 
الــمــســجــد الـــكـــبـــيـــر، ومـــســـاعـــدة 
ــال الـــدفـــاع الــمــدنــي واألمـــن  رجــ
الموجودين، وهو ما يعزز دور 
»بــوبــيــان« االجتماعي فــي دعم 
ومساندة اإلسالم والمسلمين.

خطوات »بوبيان«
وتـــســـتـــمـــر حــمــلــة »خـــطـــوات 
 خـــــــالل هــــذا 

ً
ــان« أيـــــضـــــا ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ بـ

ــام الســـتـــكـــمـــال رســـالـــتـــهـــا  ــ ــعـ ــ الـ
الـــتـــشـــجـــيـــعـــيـــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن 
والمقيمين لــمــمــارســة ريــاضــة 
المشي خالل شهر رمضان، عبر 
وجود متطوعي البنك في مول 
 إلى 

ً
العاصمة مــن 2:30 عــصــرا

 طوال الشهر 
ً
5:30 مساًء يوميا

الفضيل.
وســــــــــوف ُيــــخــــصــــص عـــائـــد 
حملة »خــطــوات بــوبــيــان« لهذا 
العام الستكمال عمليات إعادة 
البصر في إفريقيا، التي بدأها 
»بوبيان« من خالل حملة »نور 
بوبيان«، بالتعاون مع الهيئة 
الــخــيــريــة اإلســالمــيــة العالمية 
وفريق دينارين التطوعي عن 

طريق التبرع بدينار مقابل كل 
كيلو متر مشي.

 Boubyan Glow تحدي
Up

 Boubyan كما يستمر تحدي
Glow Up الــصــحــي الــــذي أطلقه 
 لعمالئه، بالتعاون 

ً
»بوبيان« أخيرا

مــــع تــطــبــيــق Nutribox، بــهــدف 
تبني نمط حياة صحية جديدة، 
للوصول إلــى الـــوزن المثالي، من 
خــــــالل بـــرنـــامـــج صـــحـــي لــــمــــدة 6 

أسابيع.
ــامــــج تــم  ــرنــ ــبــ وخــــــــالل فــــتــــرة الــ
تخصيص عدد من خبراء التغذية 
للمشاركين يــقــوم بمنزلة خبير 

تغذية شخصي لمتابعة األنظمة 
الصحية لــهــم، وصــــواًل للمرحلة 
النهائية من التحدي وإعالن فوز 3 
فائزين من الشباب و3 من النساء 
بجوائز مالية قيمتها 500 دينار 
للمركز األول، و400 دينار للثاني، 

و300 دينار للمركز الثالث.

»رتل مع بوبيان«
وللعام التاسع على التوالي، 
ــــي تــنــظــيــم  ــــان« فـ ــيـ ــ ــــوبـ يــســتــمــر »بـ
مسابقته السنوية )رتل مع بوبيان( 
لحفظ وتالوة القرآن الكريم، والتي 
تم تخصيصها هذا العام لجميع 

شرائح عمالء البنك وأبنائهم.
ويـــؤكـــد مـــا شــهــدتــه المسابقة 

العام الحالي من المشاركة القوية، 
والتي تقدم لالشتراك فيها حوالي 
1000 مشارك من الجنسين على 
زيادة وحجم التعلق بالقرآن الكريم 
ــــدى مــخــتــلــف شــــرائــــح الــعــمــالء،  لـ
ولتمثل في النهاية عالمة فارقة 
عــلــى مــســتــوى مــســابــقــات الــقــرآن 

الكريم بالكويت.
ــيـــات  ــالـ ــلـــق فـــعـ ــنـــطـ وســـــــــوف تـ
مسابقة هــذا العام في األسبوع 
ــر الـــفـــضـــيـــل  ــهــ الــــثــــانــــي مـــــن الــــشــ
 أن 

ً
بمسجد الدولة الكبير، مبينا

أبـــرز مــا يميز مسابقة »رتـــل مع 
بوبيان«، أنها تعتبر األكبر على 
مــســتــوى الــكــويــت خــــالل الــشــهــر 
الفضيل، ســـواء مــن حيث أعــداد 

المشاركين، أو قيمة الجوائز التي 
تقدمها للمشاركين.

»نقصة بوبيان«
كــمــا يــســتــمــر الــبــنــك فـــي شهر 
رمضان بمبادرة »نقصة بوبيان«، 
ــتـــي تــتــضــمــن قـــيـــام مجموعة  والـ
مـــن مــتــطــوعــي الــبــنــك، بــمــســاعــدة 
عـــــــدد مـــــن الــــطــــهــــاة الــكــويــتــيــيــن 
المعروفين، بإعداد ما يزيد على 
400 وجبة مميزة من أبرز األطباق 
الــرمــضــانــيــة الــتــي يتقنها هــؤالء 
الطهاة، وتوزيعها بصورة يومية 
على مرتادي ساحة مسجد الدولة 
الــكــبــيــر، بــالــتــعــاون مــع متطوعي 

المسجد الكبير.

 5000 وجبة سحور يومية
في سياق متصل، سوف يتم 
تجهيز ما يعادل 5000 وجبة 
سحور، لتوزيعها في المسجد 
ــيــــر خــــــــالل أيــــــــــام الـــعـــشـــر  ــبــ ــكــ الــ
األواخـــــــر، بــهــدف إبـــــراز أهــمــيــة 

الــتــالحــم فـــي الــشــهــر الــفــضــيــل، 
وأن إفــطــار الــصــائــم أو تقديم 
وجبة السحور يمكن أن يكون 
، وأن 

ً
بشكل أجمل وأكثر ترابطا

من حق الجميع الحصول على 
وجبة مميزة طوال هذا الشهر 

الكريم.

فريق »بوبيان« التطوعي
ــه إلـــــــى تـــأصـــيـــل  ــنــ  مــ

ً
ــا ــيــ ــعــ ســ

العمل التطوعي بين موظفيه، 
ونـــــشـــــر ثــــقــــافــــة الـــــتـــــطـــــوع فــي 
ــيــــان«  ــل »بــــوبــ ــ ــكَّ ــتـــمـــع، شــ الـــمـــجـ
فــريــقــه الــتــطــوعــي، الــمــكــون من 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن مـــوظـــفـــيـــه مــن 
الشباب والفتيات من مختلف 
فـــي  ــة  ــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ اإلدارات، 
مبادراته خالل الشهر الفضيل، 
 عن جاهزية وحماسية 

ً
معربا

الفريق للقيام بواجباته تجاه 
الـــمـــجـــتـــمـــع، وتـــنـــفـــيـــذ مــخــتــلــف 
المبادرات اليومية وفق الخطة 

الموضوعة.

»الوطني لالستثمار« تتوج بجائزة 
»أفضل مدير أصول في الكويت 2022«

Global Investor من مجلة

وجت شركة الوطني لالستثمار بجائزة 
ُ
ت

»أفــضــل مدير أصــول على مستوى الكويت« 
 Globalلــــعــــام 2022 ضـــمـــن جــــوائــــز مــــجــــلــــة
Investor لمنطقة الــشــرق األوســــط وشــمــال 
إفريقيا، والتي تكرم مديري الثروات ومديري 
األصول والوسطاء ذوي األداء المتميز على 

الصعيدين المحلي واإلقليمي. 
ــم فــتــح بـــاب الــتــرشــيــح لــجــوائــز الــشــرق  وتـ
األوســــط وشــمــال إفــريــقــيــا لــعــام 2022 فــي 5 
أكتوبر 2022، وشهدت مشاركة شركات من 
 للفوز بجائزة 

ً
جميع أنحاء المنطقة، سعيا

ضمن 17 فئة إقليمية و24 فئة محلية.
 عــلــى هـــذا الــتــتــويــج، قـــال شــادي 

ً
وتــعــلــيــقــا

خضر، المدير العام إلدارة األصول اإلقليمية 
ــتـــز بــهــذا  ــنــــي لـــالســـتـــثـــمـــار«: »نـــعـ فــــي »الــــوطــ
التكريم لما يحمله من شهادة واضحة على 
القدرات الكبيرة لفريق إدارة األصول بشركة 
الوطني لالستثمار؛ ومــا يمثله من ترسيخ 
لمكانتنا كشركة رائدة على مستوى الكويت 
وأحـــــد أفـــضـــل مـــديـــري األصــــــول فـــي منطقة 
الخليج. يعكس هذا التتويج نجاح فلسفتنا 
االستثمارية التي تركز على نمو رأس المال 
واســتــراتــيــجــيــات االســتــثــمــار الــســلــيــمــة. كما 
 
ً
يعد الــفــوز بــهــذه الــجــائــزة الــمــرمــوقــة تأكيدا
 على مــا يتمتع بــه فريقنا مــن خبرة 

ً
جــديــدا

مهنية وسجل حافل على مــدار أكثر من 14 
، واألداء الــقــوي لمنتجاتنا وحلولنا 

ً
عـــامـــا

االستثمارية«.
وأضــاف خضر ان »المكانة الريادية التي 
تتمتع بــهــا شــركــة الــوطــنــي لالستثمار هي 
نـــتـــاج حــرصــهــا الــــدائــــم عــلــى تــطــويــر حــلــول 
مبتكرة تلبي احتياجات العمالء وتركيزها 
القوي على تحقيق عوائد مجزية على المدى 

الطويل«.
واخـــتـــتـــم خــضــر حــديــثــه بــتــوجــيــه الــشــكــر 

لفريق إدارة األصـــول الـــذي أســفــرت جهوده 
وتفانيه في العمل عن تحقيق نتائج مميزة 
ــوجــت بالفوز بهذه الــجــائــزة المرموقة من 

ُ
ت

.Global Investor مجموعة
من جانبه، صرح لوك جيفز، مدير التحرير 
: »لــقــد رســخــت 

ً
فـــي Global Investor قـــائـــال

الــوطــنــي لالستثمار مكانتها كــأحــد أفضل 
ــــول أداًء فـــي الــكــويــت ومنطقة  مـــديـــري األصـ
الـــشـــرق األوســـــط بــشــكــل عــــام، حــيــث تــمــيــزت 
الشركة من خــالل صندوق الوطني لأسهم 
الكويتية التابع لها والــقــائــم على البحوث 
الداخلية لضمان تحقيق أداء رائد في السوق«. 
الــجــديــر بــالــذكــر أن »الــوطــنــي لالستثمار« 
شركة رائــدة في إدارة األصــول في المنطقة، 
حيث لديها ما يزيد على 7.8 مليارات دوالر 
 
ً
 وعالميا

ً
 وإقليميا

ً
من األصول المدارة محليا

كــمــا فـــي 31 ديــســمــبــر 2022، ولـــديـــهـــا فــرق 
اســتــثــمــاريــة متخصصة تعمل فــي الــكــويــت، 
إضافة إلــى العديد من األســـواق األخــرى في 

دول مجلس التعاون الخليجي.

شادي خضر

رائد بوخمسين محمد الجراح

https://www.aljarida.com/article/18538
https://www.aljarida.com/article/18537
https://www.aljarida.com/article/18536
https://www.aljarida.com/article/18535
https://www.aljarida.com/article/18531


فــي إطــــار االحــتــفــاالت بــالــيــوم 
الــعــالــمــي لــلــمــرأة 2023، انطلقت 
أمس األول فعاليات مؤتمر بنك 
الــخــلــيــج »Lead The way«، في 
فــنــدق جــرانــد حــيــاة – مـــول 360، 
بحضور لفيف من الشخصيات 
والمسؤولين في البنوك والقطاع 
الخاص والجهات الدبلوماسية 
والـــحـــكـــومـــيـــة وجـــمـــعـــيـــات الــنــفــع 

العام.
 وبحضور رئيس مجلس إدارة 
ــم مــصــطــفــى  ــاسـ بـــنـــك الــخــلــيــج جـ
بــودي ونائب الرئيس التنفيذي 
والرئيس التنفيذي بالوكالة وليد 
مــنــدنــي وعــــدد كــبــيــر مــن قــيــادات 
ومسؤولي البنك بــدأت فعاليات 
الـــجـــلـــســـة الـــرئـــيـــســـيـــة لــلــمــؤتــمــر 
الذي أقيم مساء أمس األول على 

فترتين صباحية ومسائية. 
وســلــط الــمــؤتــمــر الــضــوء على 
ــام الــجــهــود  ــ ــرز الـــتـــحـــديـــات أمــ ــ أبــ
الـــتـــي تـــســـتـــهـــدف دعـــــم وتــمــكــيــن 
الــمــرأة، واالنعكاسات اإليجابية 
لــذلــك عــلــى االقــتــصــاد، مــن خــال 
ورش العمل التفاعلية والخطب 
الــمــلــهــمــة، والــحــلــقــات الــنــقــاشــيــة 
المحفزة للتفكير التي شهدتها 

فعاليات المؤتمر.

تمكين المرأة

ــلـــس إدارة  وقــــــــال عــــضــــو مـــجـ
بـــنـــك الــخــلــيــج أحـــمـــد الـــبـــحـــر فــي 
كلمته االفتتاحية خال الجلسة 
الرئيسية للمؤتمر: »على الرغم 
من التقدم الكبير الذي تم تحقيقه 
في السنوات األخيرة، فإن المرأة 
ال تزال تواجه العديد من العقبات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــحـــصـــول عــلــى 
فرص متساوية بالرغم من اثبات 

كفاءتها، في مكان العمل«.
ــار البحر إلــى أن الفجوة  وأشـ
في األجور بين الجنسين، وعدم 
ــة  ــادلـ ــة عـ ــلـــى فــــرصــ حـــصـــولـــهـــا عـ
ــيــــاديــــة،  ــقــ ــنــــاصــــب الــ ــتــــولــــي الــــمــ لــ
والتمييز، هي بعض التحديات 
التي تواجهها المرأة في سعيها 
لتحقيق الــتــمــكــيــن االقــتــصــادي، 
ــانــــت مــحــل  ــلــــك الـــتـــحـــديـــات كــ وتــ
البحث والنقاش وتبادل الخبرات 

 .Lead the way في مؤتمر
وأضاف أن الحضور الكبير في 
المؤتمر مؤشر واضح على مدى 
أهمية هذا الموضوع، وضرورة 
بل  الــعــمــل عــلــى تــوفــيــر كــافــة السُّ
لتوفير تمكين حقيقي ومستدام 
للمرأة والعمل على تعزيز دورها 

القيادي.
ولفت إلــى أن المسألة تتعلق 
بـــرغـــبـــة الــمــجــتــمــع ومــطــالــبــاتــه 
 الجانب اآلخر المهم هو 

ً
وأيضا

العمل على خلق األفكار الملهمة 
وتقديم حلول يمكن العمل بها 
على أرض الواقع حتى نستفيد 
 حرص بنك 

ً
منها جميعا، مؤكدا

الخليج على أن تكون االستدامة 
 ضمن 

ً
 رئيسا

ً
المجتمعية محورا

استراتيجية بنك الخليج 2025، 
والـــتـــي وضـــعـــت الــمــوظــفــيــن في 
ــا، مــــن خـــال  ــهــ ــاتــ ــويــ ــقـــدمـــة أولــ مـ
الــعــمــل عــلــى تــمــكــيــنــهــم وتــنــمــيــة 
 
ً
مــهــاراتــهــم، بــاعــتــبــارهــم مــحــورا
 لتعزيز اقتصاد صحي 

ً
رئيسيا

شامل ومستدام.
ل الــبــحــر: هـــل تنتهي  ــاء وتـــسـ
كل المعوقات والصعوبات أمام 
ــمـــجـــرد الـــــوصـــــول إلـــى  الـــــمـــــرأة بـ
ــاذا بعد  ــ الــمــنــصــب الـــقـــيـــادي؟ ومـ

 إلى أن المؤتمر 
ً
التمكين؟ مشيرا

يــســتــهــدف وضـــــع تـــصـــور كــامــل 
 يــحــتــذى بـــه، للتغلب 

ً
ونـــمـــوذجـــا

عــلــى الــمــعــوقــات الــتــي تــواجــهــنــا 
فيما بعد تمكين المرأة، من أجل 
الحفاظ على مكتسباتها والبناء 

عليها.
وأكـــد أن »أي رؤيـــة ال تتحقق 
اال بكوادرنا من النساء والرجال 
على قدم المساواة، فهم محل فخر 
واعتزاز، وأن تأسيس بيئة عمل 
اساسها التكافؤ يتم فيها دعم 
المرأة وتمكينها سيحقق المزيد 
مــن االبــتــكــار والــنــجــاح، ويجعل 
ثقافة العمل صحية بشكل أكبر 
للجميع، األمر الذي يساعد على 
 
ً
تقدم المجتمع وينعكس إيجابا
على ســوق العمل والمستقبل«، 
 إلـــــى أهـــمـــيـــة الـــعـــمـــل مــعــا 

ً
داعــــيــــا

لتعزيز المساواة بين الجنسين 
وتــمــكــيــن الـــمـــرأة لــتــحــقــيــق كــامــل 
إمــكــانــاتــهــا فـــي االقـــتـــصـــاد لــدعــم 
عجلة التنمية االقتصادية للوطن. 

القيادات النسائية

مــــن جـــانـــبـــهـــا، قـــالـــت الـــمـــديـــرة 
الــعــامــة إلدارة الـــمـــوارد البشرية 

في بنك الخليج سلمى الحجاج 
ــيـــج عــلــى  ــلـ إن جــــهــــود بــــنــــك الـــخـ
مــدى السنوات العشر الماضية، 
ــادة نــســبــة عــدد  ــ ســاهــمــت فـــي زيــ
الـــقـــيـــاديـــات مـــن الـــنـــســـاء بنسبة 
 خال 10 سنوات، 

ً
300% تقريبا

اذ ارتـــفـــعـــت نــســبــتــهــن مـــن %10 
إلى %30. 

وأشارت الحجاج خال عرض 
ــيـــر فــي  ــتـــأخـ ــى أن الـ ــ تـــقـــديـــمـــي إلــ
تــمــكــيــن الـــمـــرأة يــكــبــد االقــتــصــاد 
 بحساب 

ً
الكويتي الكثير سنويا

ــة، مــا  ــعــ ــائــ ــــرص الــــضــ ــفـ ــ تـــكـــلـــفـــة الـ
يستدعي ضرورة اإلسراع في سد 

الفجوة بين الجنسين.
ونـــوهـــت إلـــى أن الـــدراســـات 
ــتــــمــــرار جــهــود  تــشــيــر إلـــــى اســ
ــلـــى مــــا هــي  ــرأة عـ ــ ــمـ ــ تــمــكــيــن الـ
عليه في الوقت الراهن سنوات 
ــلــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الــــشــــرق  طــــويــ
ــفــــجــــوة بــيــن  ــد الــ ــسـ األوســـــــــط لـ
الجنسين، مقارنة مع أوروبــا 
وأمــيــركــا الشمالية، مبينة أن 
ــن الـــجـــنـــســـيـــن فــي  ــيـ الــــتــــنــــوع بـ
بيئة العمل يساهم في زيــادة 
الربحية، واإلنــتــاجــيــة، ويرفع 
ــار،  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ مــــؤشــــر اإلبـــــــــــداع واالبـ
وقدرة الشركات على االحتفاظ 

بــالــمــواهــب، وتــحــســيــن سمعة 
المؤسسة.

 على صعيد متصل، أشــارت 
الحجاج إلــى العديد من الفوائد 
االقــتــصــاديــة مـــن تــمــكــيــن الــمــرأة 
ــافــــة مـــــــوارد بــشــريــة  أهـــمـــهـــا، إضــ
جـــــــــديـــــــــدة إلـــــــــــى ســـــــــــوق الــــعــــمــــل 
ــيــــات وأفــــــكــــــار جــــديــــدة،  ــانــ ــكــ ــإمــ بــ
والمساهمة فــي زيـــادة إنتاجية 
المؤسسات واالقتصاد الوطني، 

ومع دخول المزيد من النساء إلى 
ســوق العمل يزيد حجم اإلنفاق 
 عـــن أن نيل 

ً
فـــي الــــســــوق، فـــضـــا

المرأة حقوقها يساهم في زيادة 
مستوى الــســعــادة داخـــل األســرة 

والمجتمع. 
ــرأة  ــ ــمـ ــ ــيـــن الـ ــكـ ــنــــت أن تـــمـ ــيــ وبــ
ــيــــــادي  ــعـــــــزيـــــــز دورهــــــــــــــــا الــــــقــــ وتـــــ
يتطلبان المزيد من المرونة في 
التعامل معها ومــراعــاة ظروفها 

 عن 
ً
االجتماعية واألسرية، فضا

التوجيه من قبل المحيطين بها 
لتقليص الصعاب التي توجهها 
ودعــــم قــدرتــهــا بــالــتــغــلــب عليها، 
والتوقف عن ممارسات التمييز 
على أساس الجنس، كما أنه على 
المرأة نفسها أن تتصف بالطموح 

والثقة في قدراتها.
وأوصــــــت الـــحـــجـــاج بـــضـــرورة 
وضـــع خــطــة مـــدروســـة لــلــوصــول 
إلـــى الــنــتــائــج الــمــرجــوة فـــي دعــم 
المرأة ضمن رؤية الكويت 2035 
والتي تتضمن في أحد محاورها 
تمكين الـــمـــرأة، مــع إجــــراء تقييم 
سنوي عليها لتقييم النتائج، مع 
العمل على نشر ثقافة المساواة 
بــيــن الــجــنــســيــن، والـــحـــرص على 
الــتــنــوع فــي التوظيف، مــن خال 
تطبيق مفهوم واضح مبني على 

الكفاءة والقدرة. 
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»الخليج«: رفعنا نسبة القيادات النسائية 300% في 10 سنوات

ورشتا عمل عن الثبات والتمكين
شهد المؤتمر ورشتي عمل: األولى، للنساء فقط وقدمتها 
األســـــتـــــاذة فــــي جـــامـــعـــة الـــكـــويـــت ومـــؤســـســـة شــــركــــة »شــــور 
لاستشارات« دكتورة آمار بهبهاني، وناقشت كيفية حفاظ 
الـــمـــرأة عــلــى ثــبــاتــهــا الــعــاطــفــي والــجــســدي عــنــد الــتــرقــي إلــى 

مناصب قيادية. 
أما الورشة الثانية، فقدمها الخبير االستراتيجي العالمي 
ســتــيــف بـــرازيـــل، حـــول الــطــريــقــة الــمــثــلــى لتمكين الـــمـــرأة في 
مساعدتها على كيفية اتقان أسرار إنشاء هوية قوية ومتميزة 
خاصة بها تمنحها القدرة على التنافس والنجاح بشكل أكبر 

في حياتها المهنية والشخصية.

 شكر وتقدير
ــقـــديـــر إلـــــى الــحــضــور  ــتـ تـــقـــدم بـــنـــك الــخــلــيــج بــالــشــكــر والـ
والــمــشــاركــيــن فــي الــمــؤتــمــر مــن مــســؤولــي الــبــنــوك والــقــطــاع 
الخاص والجهات الدبلوماسية والحكومية وجمعيات النفع 

العام وغيرهم، وحرصهم على دعم وتمكين والمرأة.

جهود البنك لدعم المرأة
ذكرت مديرة »الموارد البشرية« في بنك الخليج سلمى الحجاج أن 
ات التي ساهمت بشكل كبير في تمكين  البنك اتخذ العديد من اإلجراء
النساء وزيادة نسبتهن في المناصب القيادية إلى 28% في 2020 ومن 
أهمها أنه كان من أوائل شركات القطاع الخاص الكويتية الموقعة على 
مبادئ تمكين الــمــرأة )WEPs( في عــام 2019، وقــرار مجلس إدارتـــه في 
نهاية 2021 بإلغاء حاالت التمييز بين موظفي البنك من الرجال والنساء، 

وتحقيق المساواة الكاملة بينهم في المزايا الوظيفية.
وأضافت أن البنك أطلق مبادرة » WOW« في عام 2017 بهدف تمكين 
ودعم المرأة في عالم األعمال في مختلف الجوانب، من حيث التدريب 
 عن التعاون والشراكة مع المؤسسات 

ً
والتطوير والترقي الوظيفي، فضا

العالمية والمحلية لتوفير برامج تدريبية نوعية وتدعم توجهات البنك 
الرامية إلى تمكين المرأة.

استبيان لفهم احتياجاتها المالية 
 لقياس فهم االحتياجات المالية 

ً
 وطنيا

ً
أطلق بنك الخليج استبيانا

للمرأة، ويستهدف المسح النساء الكويتيات العامات في القطاعين 
الخاص والعام، الذين تتراوح أعمارهن بين 25 و35 سنة.

البنك أطلق مؤتمر »Lead The way« بحضور متنوع ومشاركة كبيرة

لقطة جماعية يتوسطها جاسم مصطفى بودي والشيخ أحمد الدعيج ود. خالد مهدي ويبدو في اليسار وليد مندني

جاسم مصطفى بودي والشيخ أحمد الدعيج يتقدمان الحضور
نائبة الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر في مقدمة الحضور 

وبجوارها محمد القطان وأحمد األمير ود. عبدالرحمن الطويل

لقطة جماعية للحجاج وبجوارها الخبير العالمي ستيف برازيل، ويبدو في الصورة د. آمار بهبهاني وعدد من الحضور

الحجاح أثناء العرض التقديميالبحر يلقي كلمته جانب من الجلسة النقاشية التي تديرها دالل الدوسري

أدارت نائبة المدير العام لعاقات المستثمرين 
فـــي بــنــك الــخــلــيــج دالل الــــدوســــري جــلــســة نــقــاشــيــة 
شارك فيها األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط 
والتنمية د. خالد مــهــدي، وهيديكو هادزياليتش 
الممثلة المقيمة لبرنامج األمــم المتحدة اإلنمائي 

وممثل شركة Master Card. سنثيا صعب.
في البداية، قالت هادزياليتش: »التقيت مع العديد 
مــن النساء القياديات فــي الكويت الــائــي ال يتفقن مع 
مبدأ الكوتا، وهو تخصيص نسبة معينة للنساء في 
 فــي بعض 

ً
الــمــنــاصــب الــقــيــاديــة، وإن كــانــت تــمــثــل حـــا

األحيان«.
وأشارت هادزياليتش إلى وجود بعض الحواجز 
االجتماعية التي تعوق جهود تمكين المرأة في العديد 
من المجتمعات، من بينها التميز الذي تعانيه المرأة 
من المرأة نفسها دون قصد، مؤكدة أهمية االبتعاد 
عن الصور النمطية وتوفير فرص للتدريب تساعد 

النساء على التطور الوظيفي.
 من جانبه، أشاد خالد مهدي بقدرة بنك الخليج على 
زيــادة نسبة النساء في المناصب القيادية 300% إلى 
 إلى أن هذا 

ً
28% خال العشر سنوات األخيرة، مشيرا

الرقم يتفوق على المؤشر العام للكويت الذي بلغ %21.
ــار إلـــى أن تــلــك اإلنــــجــــازات تــؤكــد قــــدرة الــقــطــاع  ــ وأشـ
ــاء بمتطلبات  الــخــاص عــلــى تنفيذ الــســيــاســات والـــوفـ
الــخــطــط الــوطــنــيــة بــســرعــة أكــبــر مــن الــقــطــاع الحكومي، 
 أن الحكومة يقع عليها العبء األكبر في التطبيق 

ً
مبينا

باعتبارها تسيطر على 80% من األنشطة االقتصادية.
وأكد مهدي أهمية تغيير ثقافة المجتمع نحو مزيد 
مــن ايــمــان الــرجــال بـــدور الــنــســاء ودعــمــهــن وكــذلــك دعم 
النساء للنساء، إلى جانب ضرورة تغيير صورة النساء 
في المناهج التي تركز على أن دورهن داخل المنزل فقط. 
 بــدورهــا، أشــارت سنثيا صعب إلــى وجــود معضلة 
اجــتــمــاعــيــة تتمثل فــي التمييز بــوعــي أو بـــدون وعــي، 

ولكن إذ توافرت السياسات التي تحدد معايير االختيار 
ة والقدرة فلن يكون  وتوافرت في المرأة معايير الكفاء

هناك مجال لتفضيل الرجل عن المرأة.
ولفتت إلــى أن المطالب المتواصلة بالمساواة بين 
الجنسين، ال يجب ان تكون باتجاه النساء فقط، فعلى 
 
ً
سبيل المثال تحصل األم على إجازة لمرافقة الطفل، علما
أن األب يحق له التمتع بنفس الميزة، وهو ما يشعره 

بالتمييز ضده.
ونصحت بــأنــه عند شــغــور منصب وفــي حــالــة عدم 
وجــود عدد كاف من السير الذاتية للنساء المتقدمات 
االنــتــظــار او اتــاحــة فــرصــة إضــافــيــة لــتــقــدم الــمــزيــد من 
النساء، »وكذلك يقع علينا دور توعوي للنساء من الصغر 
بوجود فرص متنوعة للدراسة والعمل وليس فقط في 
التخصصات الطبية والهندسية واألعمال، ومنها على 

سبيل المثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة«. 

مهدي: زيادة قياديات »الخليج« إلى 28% تستحق اإلشادة
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خالل جلسة نقاشية أدارتها دالل الدوسري 
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سلة أخبار

البرهان: السياسيون 
مسؤولون عن االنقالبات

رأى رئيس مجلس السيادة 
السوداني، قائد الجيش 

عبدالفتاح البرهان، أن 
االنقالبات العسكرية 
في السودان يتحّمل 

مسؤوليتها السياسيون 
وليس الجيش.

وقال البرهان، خالل كلمة 
بشمال كردفان أمس، إن 

البالد تمضي نحو التسوية 
واالنتقال السياسي 

 من 
ً
را

ّ
الديموقراطي، محذ

ر العملية السياسية 
ّ
تعث

 في حال 
ً
الجارية قريبا

تجاوزت اآلخرين ولم 
تستوعب القوى السياسية، 

ومشددا على أن القوات 
المسلحة ال تنحاز ألي 

طرف.
 يأتي ذلك قبل الموعد 

المحدد باالتفاق اإلطاري 
لتشكيل حكومة يقودها 

المدنيون في الـ11 من أبريل 
المقبل.

 
ً
إردوغان يترشح رسميا
وإنجي يشق المعارضة

قدم الرئيس التركي رجب 
طيب إردوغان أمس 

طلبا رسميا إلى لجنة 
االنتخابات في أنقرة 

للترشح الى االنتخابات 
الرئاسية، المقررة في 14 

مايو المقبل، فيما أعلن 
محرم إنجي، أمس األول، 

ترشحه للرئاسة عن حزب 
»الوطن« الصغير وذلك 

بعد أن خسر االنتخابات 
ضد إردوغان في عام 

2018 عندما كان مرشح 
حزب »الشعب الجمهوري« 

المعارض.
 وأثار ترشح إنجي جدااًل 

حول اذا كان ذلك يفيد 
اردوغان، فيما سعى زعيم 
»الشعب الجمهوري« كمال 

كليشدار أوغلو الذي 
رشحته 6 احزاب معارضة 

قوية لنيل دعم حزب 
الشعوب الديموقراطي 

الموالي لألكراد.

إسرائيل تعيد 4 مستوطنات في الضفة... وعينها على غزة

قال نواب إسرائيليون 
متشددون إن خطوتهم 
المقبلة ستكون استعادة 

مستوطنة في قطاع غزة، 
وذلك بعد أن صادق 

»الكنيست« اإلسرائيلي 
على مشروع قانون »إلغاء 

االنفصال« مع الضفة الغربية 
المحتلة، األمر الذي يعني 

إمكانية عودة المستوطنين 
إلى 4 مواقع في الضفة أجبروا 

على إخالئها عام 2005.

ــقـــادات  ــتـ فــــي خـــطـــوة أثـــــــارت انـ
فلسطينية وعربية، أقر »الكنيست« 
ــلـــي، أمـــس،  ــيـ )الـــبـــرلـــمـــان( اإلســـرائـ
ع 

ّ
إلغاء قانون فّك االرتباط الموق

فـــــي 2005، أمــــــــس، الــــــــذي ألـــغـــى 
أحــقــيــة الـــوجـــود اإلســرائــيــلــي في 
ــا في  4 مــســتــوطــنــات تـــم إخـــالؤهـ
الــضــفــة الــغــربــيــة الــمــحــتــلــة، وتــم 
تــمــريــر الــتــشــريــع فـــي الــقــراءتــيــن 
الثانية والثالثة بأغلبية 31 مقابل 

.
ً
، مما جعله قانونا

ً
18 صوتا

ويمّهد التشريع الجديد الطريق 
ــام اإلســرائــيــلــيــيــن لــلــعــودة إلــى  أمــ
الــمــواقــع السابقة، بعد حظر دام 
، لتحقق حركة االستيطان 

ً
18 عاما

 .
ً
 كــبــيــرا

ً
اإلســرائــيــلــيــة بــذلــك نــصــرا

وأشــاد وزيــر المالية اإلسرائيلي 
ــر لــــــلــــــجــــــدل، بـــتـــســـلـــئـــيـــل  ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــمـ ــ الـ
سموتريتش، الــذي سبق أن دعا 
إلى محو قرية حوارة الفلسطينية، 
بــخــطــوة »الــكــنــيــســت«، ووصــفــهــا 

بأنها »تصحيح تاريخي«.
فـــي مــــــوازاة ذلــــك، اعــتــبــر وزيـــر 
األمــن القومي إيتمار بن غفير أن 
»إلغاء القانون هو بداية تصحيح 
لــظــلــم تــــاريــــخــــي«. وأضــــــــاف: »أنــــا 
فخور بالمشاركة في عودة الشعب 
اإلســرائــيــلــي إلــــى جــمــيــع مناطق 

بالدنا«.
ــي الـــــمـــــقـــــابـــــل، نـــــــــدد رئـــيـــس  ــ ــ فـ
الـــمـــعـــارضـــة الـــبـــرلـــمـــانـــيـــة، يــائــيــر 
البيد، بإلغاء قانون فك االرتباط، 
 من 3 أجزاء جاء فيه: 

ً
ونشر تعقيبا

»3 أشهر على تشكيل الحكومة، 
وإليكم إنجازاتها: »في االقتصاد: 
غــــــالء الـــمـــعـــيـــشـــة يـــســـّجـــل قـــفـــزة، 
ــلــــى مـــنـــذ عــقــديــن،  الــتــضــخــم األعــ
تقييم خسارة اإليرادات: 30 مليارا 
عــلــى األقــــل. فــي األمــــن: العمليات 
األكــبــر مــنــذ عــقــد، الــصــواريــخ من 
ــادت، الــمــخــربــون يدخلون  غـــزة عــ
من لبنان ألول مــرة منذ سنوات، 
العنف في الشوارع يزداد، الفوضى 
القيمية تعّم الجيش اإلسرائيلي 
والشرطة، وكبار المسؤولين في 
رون مــن ضرب 

ّ
جــهــاز األمـــن يـــحـــذ

الــجــاهــزيــة الــعــمــلــيــاتــيــة للجيش 
اإلسرائيلي خالل شهر«.

ــة  ــاســ ــيــ ــســ وأضـــــــــــــــــاف: »فــــــــــي الــ
الـــخـــارجـــيـــة: الــــواليــــات الــمــتــحــدة 
ف التطبيع مع 

ّ
ا، وتوق

ّ
تبتعد عن

دول الــخــلــيــج، واألردن يــبــتــعــد، 
 
ً
ــوزراء يتلقى توبيخا ــ ورئــيــس الـ
ــى أنــظــاره. في المجتمع 

ّ
أينما ول

اإلسرائيلي: أمة إسرائيل ممزقة. 
 المهم هــو أن قــانــون الهدايا 

ّ
لكن

والرشوة قد تم تمريره... وكل هذا 
في 3 أشهر!«.

وبعد موافقة »الكنيست« على 
إلــغــاء قــانــون 2005 الــخــاص بفّك 
االرتــبــاط عــن مستوطنات شمال 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة، أشـــــــار بــعــض  الـــضـ
أعضاء االئتالف اليميني للحكومة 
إلـــى أن عـــودة اإلســرائــيــلــيــيــن إلــى 
التجّمع االستيطاني غوش قطيف 

ــــزة ســتــكــون  فــــي جـــنـــوب قـــطـــاع غـ
هدفهم الــتــالــي. وكــانــت إسرائيل 
قد انسحبت عام 2005، من جانب 
واحد، من جميع المستوطنات في 

غزة و4 في شمال الضفة.
ــي الــــمــــقــــابــــل، قـــــــال الـــنـــاطـــق  ــ فــ
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل 
أبوردينة إن اإلجـــراء اإلسرائيلي 
»مــــدان ومـــرفـــوض، ومــخــالــف لكل 
قرارات الشرعية الدولية«، مضيفا 
أن الحكومة اإلسرائيلية مصرة 
على إفشال الجهود الدولية لمنع 

التصعيد.
وطـــالـــب أبـــورديـــنـــة الــمــجــتــمــع 
الدولي، وخاصة االدارة األميركية، 
ــة  ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــــط عــــــلــــــى الـ ــغــ ــ ــــضــ ــالــ ــ بــ
اإلسرائيلية، وإجبارها على وقف 

سياساتها األحادية.
وحذرت بعثة االتحاد األوروبي 
بإسرائيل من أن إلغاء الكنيست 
لـــمـــواد بـــقـــانـــون فـــك االرتــــبــــاط له 
نتائج عكسية على جهود وقف 
التصعيد، فيما وصفت الخارجية 
الفرنسية تصريحات سموتريتش 
التي تضمنت نفي وجــود شعب 
فــلــســطــيــنــي بــأنــهــا شــائــنــة وغــيــر 

مسؤولة.

نتنياهو وبايدن 

وبـــــــعـــــــد دخـــــــــــــول االئـــــــتـــــــالف 
ــي الـــمـــتـــشـــدد  ــ ــومـ ــ ــقـ ــ ــي الـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ الـ

بقيادته في صدامات حادة ضد 
المعارضة اإلسرائيلية بالداخل 
والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن بـــــاألراضـــــي 
مه السلطة 

ّ
المحتلة، مــنــذ تسل

قبل نحو 3 أشهر، أكدت أوساط 
عبرية، أمــس، أن مسؤولين في 
ــركـــي جو  ــيـ إدارة الـــرئـــيـــس األمـ
ــوزراء  ــ روا رئـــيـــس الــ

ّ
ــذ ــ ــ بـــايـــدن حـ

بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو مـــن زيــــارة 
الــعــاصــمــة األمــيــركــيــة واشنطن 
في الوقت الحالي، ألنه سيواجه 

انتقادات علنية.
ــيــــش  وذكــــــــــــــــرت إذاعــــــــــــــــة الــــجــ
اإلســرائــيــلــي أنـــه »وعــلــى خلفية 
عدم دعوة نتنياهو لزيارة البيت 
األبيض، نقل مسؤولون كبار في 
اإلدارة األميركية رسالة لرئيس 
الـــوزراء مفادها أنــه من األفضل 

عدم القدوم في هذا الوقت«.
وجــــاءت رســالــة المسؤولين 
األميركيين على أثر مخاوف من 
انتقاد علني يطلقه بايدن لخطة 
ائتالف نتنياهو القضائية التي 
تصفها المعارضة اإلسرائيلية 
بـ »االنقالب على الديموقراطية« 
والتي كان آخر تداعياتها تهديد 
ــواف غـــاالنـــت،  ــ ــاع، يــ ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ وزيــ

باالنسحاب من الحكومة.
وأوضحت اإلذاعة أن »التحذير 
ــيــــركــــي يــــأتــــي عـــلـــى خــلــفــيــة  األمــ
ــتــــالف الــحــكــومــي  مـــواصـــلـــة االئــ
الترويج لخطة اإلصالح المثيرة 

لــلــجــدل، بــعــد إدخـــــال تــعــديــالت 
محدودة عليها«.

وفـــي حــيــن تشير عـــدم دعــوة 
ــيــــس الــــــــــــوزراء اإلســـرائـــيـــلـــي  رئــ
لــــــزيــــــارة الـــبـــيـــت األبـــــيـــــض إلـــى 
تـــوتـــر الـــعـــالقـــات بــيــن تـــل أبــيــب 
وواشنطن، أبلغ بايدن نتنياهو، 
خالل مكالمتهما الهاتفية التي 
جرت األحــد الماضي، أنه لم يَر 
 مثل هـــذه المستويات من 

ً
أبــــدا

القلق لدى الجمهور اإلسرائيلي 
بــشــأن الــوضــع الــســيــاســي، على 
مدى عشرات السنوات لعالقاته 
مـــع إســـرائـــيـــل. وحـــســـب تــقــاريــر 
عبرية، فإن بايدن أكد لنتنياهو 
»ضـــــــــــــــرورة إجـــــــــــــراء تـــغـــيـــيـــرات 
جـــوهـــريـــة بــالــخــطــة مــــع قـــاعـــدة 
عريضة قــدر اإلمــكــان مــن الدعم 

الشعبي«.
كما يأتي تحذير إدارة بايدن 
لـــنـــتـــنـــيـــاهـــو، بـــعـــد تــصــريــحــات 
مــــــــــدويــــــــــة أطــــــلــــــقــــــهــــــا الــــــــوزيــــــــر 
ســمــوتــريــتــش، اعــتــبــر فــيــهــا أنــه 
ال يـــوجـــد شــــيء اســـمـــه الــشــعــب 

الفلسطيني. 
وأشــــــعــــــلــــــت الــــتــــصــــريــــحــــات 
ــــي أطــلــقــهــا  ــتـ ــ »الــــعــــنــــصــــريــــة« الـ
ــار االنـــتـــقـــادات  ســمــوتــريــتــش، نــ
الـــــدولـــــيـــــة، مـــــن جــــهــــة، وغـــضـــب 
واشنطن التي سعت على مدار 
األيـــــــام الــقــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة إلـــى 
احـــتـــواء الــتــوتــر بــيــن إســرائــيــل 

والفلسطينيين قبل حلول شهر 
رمضان.

غضب وتهدئة
ر وزيـــر 

ّ
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، حـــــذ

الخارجية األردني، أيمن الصفدي، 
من أن على الحكومة اإلسرائيلية 
أن تــــــقــــــول بــــشــــكــــل واضــــــــــــح إن 
لها.

ّ
تصريحات وزير المالية ال تمث

وأكــــــــــد الـــــصـــــفـــــدي، أمــــــــــس، أن 
ــــش  ــتـ ــ ــريـ ــ ــوتـ ــ ــمـ ــ ــات سـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ تـ
ر 

ّ
ا ونحذ

ّ
تحريضية، ولن تنال من

من خطورة هــذا الفكر المتطرف، 
وأوضـــــــــح أن الـــمـــمـــلـــكـــة ســتــتــخــذ 
المواقف الالزمة في حال تصاعد 

االستفزازات.
وبــادر مستشار األمــن القومي 
اإلسرائيلي، تساحي هنغبي، إلى 
االتــصــال بالصفدي لتأكيد بلده 
احترام حدود المملكة، فضال عن 
أن وزارة الخارجية اإلسرائيلية 
وصفت تصّرف الــوزيــر، الحديث 
العهد، بالخطوة الطائشة وغير 
المسؤولة، وانتهاك التفاق السالم 
ع عــام 1994، قائلة: »سنرد 

ّ
الموق

على ذلك«.

استنكار واسع
ــتــــش فــي  ــمــــوتــــريــ وتــــســــبــــب ســ
موجة انتقادات إقليمية ودولية، 
ــــت وزارة الــــخــــارجــــيــــة  ــربــ ــ إذ أعــ
السعودية، أمس، عن إدانة المملكة 

ـــ »الــتــصــريــحــات  واســـتـــنـــكـــارهـــا لــ
المسيئة والعنصرية الصادرة عن 
أحــد مــســؤولــي حكومة االحــتــالل 
اإلسرائيلي، بحق دولة فلسطين 
وشعبها«. وأكدت موقف المملكة 
الـــرافـــض للتصريحات المنافية 
للحقيقة، والــتــي تسهم فــي نشر 
خطاب الكراهية والعنف، وتقّوض 

جهود الحوار والسالم الدولي.
وجـــــــــددت دعــــــم الـــمـــمـــلـــكـــة لــكــل 
الجهود الدولية الرامية إلــى حل 
القضية الفلسطينية على أساس 
مبادرة السالم العربية، وضمان 
قـــيـــام الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
حــــــدود عـــــام 1967 وعــاصــمــتــهــا 

القدس الشرقية.
ــا انــــــــتــــــــقــــــــدت اإلمـــــــــــــــــــارات  ــ ــ ــمـ ــ ــ كـ
ســـمـــوتـــريـــتـــش إلنــــــكــــــاره وجـــــود 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــــن أمــــام 
منصة تتقدمها خريطة إسرائيلية 
مــتــداخــلــة بــيــن الــضــفــة الــغــربــيــة 
واألردن، واصفة ذلك بـ »الخطاب 

التحريضي«. 
بدوره، رفض منسق السياسة 
الــخــارجــيــة بـــاالتـــحـــاد األوروبــــــي 
تصريحات سموتريتش، وعقب 
بالقول: »تصريحات خطيرة وغير 
مهذبة في ظل األوضاع المتأزمة 
. وال يمكن التسامح معها«.

ً
حاليا

ــنـــة عـــمـــان  ــلـــطـ ــا أدانـــــــــــت سـ ــمــ كــ
ــر  ــ ــــوزيـ ــريــــحــــات الـ وفــــرنــــســــا تــــصــ

االسرائيلي.

األردن يعلن تلقيه 
»تطمينات« من 
إسرائيل بشأن 

احترامها حدود 
المملكة  

نتنياهو خالل جلسة بمقر »الكنيست« في القدس أمس  )أ ف ب(

•• إدارة بايدن: نتنياهو غير ُمرّحب به في واشنطن  إدارة بايدن: نتنياهو غير ُمرّحب به في واشنطن ••إدانات واسعة لتصريح سموتريتش العنصريإدانات واسعة لتصريح سموتريتش العنصري

الــعــالــم، قـــرر الــرئــيــس الصيني 
شـــي جــيــنــبــيــنــغ، أمــــس، إخـــراج 
نظيره الروسي فالديمير بوتين 
مــن عــزلــتــه الــدولــيــة الــمــتــزايــدة 
ــا،  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ مــــنــــذ بــــــــدء حــــــــرب أوكــ
بدعوته لزيارة بكين في مايو، 
 مــع الــكــشــف عــن طبخة 

ً
تــزامــنــا

اســـتـــثـــمـــاريـــة تــشــمــل مــشــاريــع 
مــشــتــركــة قــيــمــتــهــا 165 مــلــيــار 
دوالر وإمـــــــــدادات غــــاز يــومــيــة 

قياسية.
ــات مــطــولــة  ــادثــ ــحــ وغــــــــداة مــ
ــاعــــات ونــصــف  ــتـــمـــرت 4 ســ اسـ
الساعة، عقد الرئيسان، أمس، 
لـــقـــاء قــمــتــهــمــا الـــرئـــيـــســـيـــة فــي 
»الـــكـــرمـــلـــيـــن«، أمــــــس، ونــاقــشــا 
مجموعة مــن القضايا؛ أهمها 
العالقات الثنائية واالقتصاد 
والـــــــوضـــــــع الـــــــدولـــــــي واألزمــــــــــة 
األوكــرانــيــة، وشــهــدا توقيع 10 
وثائق مشتركة، منها »البيان 
الـــمـــشـــتـــرك لــتــعــمــيــق الـــشـــراكـــة 
والتفاعل االستراتيجي للدخول 
في حقبة جديدة«، و«بيان خطة 
التنمية لــلــمــجــاالت الرئيسية 

للتعاون االقتصادي 2030«.
وبــــــــعــــــــد اجـــــــتـــــــمـــــــاع مـــغـــلـــق 
ــادثــــات مـــوّســـعـــة، عـــرض  ومــــحــ
بــوتــيــن وشــــي نــتــائــج قّمتهما 
ــح بوتين  ــ فـــي مــوســكــو، وأوضـ

ــــرت عــن  ــفـ ــ ــات أسـ ــادثــ ــحــ ــمــ أن الــ
وثــيــقــتــيــن مــهــمــتــيــن تـــشـــّكـــالن 

قاعدة للتعاون.
وتعّهد بوتين بتأمين كل ما 
يحتاجه االقتصاد الصيني في 
مجال الطاقة، بما فيه القطاع 
الــنــووي، وعــرض تسهيل عمل 
الشركات الصينية في روسيا 
بدال من الشركات الغربية التي 

غادرتها.
ــفــــاق على  وأكـــــد بــوتــيــن االتــ
جــمــيــع مـــعـــايـــيـــر خــــط أنــابــيــب 
»قــــوة ســيــبــيــريــا – 2«، وإنــشــاء 
هــيــئــة عـــمـــل لـــمـــشـــروع »طـــريـــق 
 إلـــى أن 

ً
بــحــر الــشــمــال«، مــشــيــرا

نحو ثلث العالقات التجارية مع 
الصين تتم باستخدام العمالت 
الــوطــنــيــة، والـــتـــبـــادل الــتــجــاري 
سيرتفع 30 بالمئة، مع فرصة 
لمشاريع مشتركة بقيمة 130 

مليار دوالر.
بدوره، أوضح شي أنه يعمل 
عــلــى تــحــديــث أهــــداف الــشــراكــة 
الــكــامــلــة مــع روســيــا حــتــى عــام 
 الـــتـــوصـــل إلـــى 

ً
ــدا ــ ــــؤكـ 2030، مـ

ــتـــطـــويـــر  ــــج مــــلــــمــــوســــة لـ ــائـ ــ ــتـ ــ نـ
التعاون وتعزيز التنسيق.

وقـــبـــل بــــدء الــجــولــة الــثــانــيــة 
من محادثاته في »الكرملين«، 
زار شــي مــقــر حــكــومــة موسكو 

ــع رئـــيـــس الـــــــوزراء  ــع مــ ــمـ ــتـ واجـ
 
ً
ميخائيل ميشوستين، مشيرا

إلــــى أنــــه أعــطــى أوامـــــر لــرئــيــس 
حكومته، لي كيانغ، لمواصلة 
إعــــــطــــــاء األولــــــــويــــــــة لـــلـــشـــراكـــة 
االســتــراتــيــجــيــة الــشــامــلــة بين 
الـــقـــوتـــيـــن الــكــبــيــرتــيــن الــصــيــن 

وروسيا.
وكــشــف ميشوستين، خالل 
اســــتــــقــــبــــالــــه شـــــــي أمـــــــــــس، عـــن 
طبخة استثمارية قيمتها 165 
مــلــيــار دوالر لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
ــة إلـــى  ــ ــافـ ــ ــيــــجــــي، إضـ ــراتــ ــتــ االســ
إمدادات غاز يومية قياسية عبر 

خط أنابيب سيبيريا.
وأشـــــــــــــار إلـــــــــى أن تـــوســـيـــع 
ــر ســـيـــعـــزز  ــكـ ــتـ ــبـ ــمـ الـــــتـــــعـــــاون الـ
السيادة التكنولوجية لروسيا 
والصين، وأكد أنه يجري إعداد 
ــديــــدة مــــن شــأنــهــا  ــاريـــع جــ مـــشـ

ــرور بــشــكــل  ــ ــمـ ــ زيــــــــادة حــــركــــة الـ
كبير على طول مسارات الطرق 

العابرة لسيبيريا وآسيا.
في هذه األثناء، أعلنت شركة 
غازبروم، أمس، تسليم شحنات 
يومية قياسية إلــى بكين عبر 
خط أنابيب سيبيريا الذي يمّر 
فـــي الـــشـــرق األقـــصـــى الـــروســـي 

باتجاه شمال شرق الصين.
ــا شـــي قـــادة  ــرة، دعــ ــ وألول مـ
الــــجــــمــــهــــوريــــات الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
الـــســـابـــقـــة لــــزيــــارة الـــصـــيـــن فــي 
زت وجودها في 

ّ
مايو، التي عز

الــمــنــطــقــة مـــع انــشــغــال روســيــا 
- الــتــي تعتبر آســيــا الــوســطــى 
ساحتها الخلفية منذ منتصف 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر، وتــمــلــك 
 فــيــهــا - بــحــرب 

ً
ــرا ــيـ ــبـ  كـ

ً
ــــوذا ــفـ ــ نـ

أوكرانيا.
ــع بـــــدء رئــيــس  يـــأتـــي ذلـــــك مــ

ــــي، فـــومـــيـــو  ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـــــــــــــوزراء الـ
كيشيدا، زيارة نادرة لم ُيكشف 
ــــى الــعــاصــمــة   إلـ

ً
عــنــهــا مــســبــقــا

األوكرانية، لينقل إلى الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي، احترامه 
ــــرة الـــشـــعـــب  ــابـ ــ ــثـ ــ ــة ومـ ــاعـ لـــشـــجـ
األوكراني في الدفاع عن وطنه، 
والتعبير عن التضامن والدعم 
الــمــســتــمــّر مـــن جـــانـــب الــيــابــان 
ــي  ــتـ ــع« الـ ــ ــبـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ و»مـ

يستضيف قادتها هذا العام.
ــيـــس  ــل زيـــــــــــارة أول رئـ ــ ــبـ ــ وقـ
حــكــومــة يــابــانــي لمنطقة نــزاع 
مــنــذ نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالــمــيــة 
الـــثـــانـــيـــة، قـــالـــت وزارة الـــدفـــاع 
الروسية، أمــس، إن اثنتين من 
قاذفاتها االستراتيجية القادرة 
قتا 

ّ
على حمل أسلحة نووية حل

فــوق بحر الــيــابــان ألكــثــر مــن 7 
ساعات.

إلى ذلك، أعلنت أوكرانيا، 
أمس، تدمير صواريخ كروز 
روســيــة مــن طــراز كاليبر-إن 
كاي أثناء نقلها على السكك 
الحديد في القرم، في خطوة 
نفتها موسكو، مؤكدة أنها 
صـــــّدت هـــجـــوًمـــا بــمــســّيــرات 
ــرة الــتــي  ــزيــ ــجــ ــبـــه الــ ــلـــى شـ عـ
ــام  ــ ــــي 2014، وقـ ضـــمـــتـــهـــا فـ
بوتين بــزيــارة مفاجئة لها 

يوم السبت.
وفــــــــــــي تـــــــــحـــــــــّول جــــــديــــــد، 
ــر الـــدفـــاع  ــ ــائـــب وزيــ تـــعـــّهـــد نـ
البريطاني، أنابيل غولدي، 
ــة  ــارقــ بـــنـــقـــل الـــــقـــــذائـــــف الــــخــ
للمدرعات تحوي اليورانيوم 
 
ً
المخصب إلى كييف، تزامنا
مـــع تــســريــع إدارة الــرئــيــس 
األمــيــركــي جـــو بـــايـــدن خطة 

تزويدها بدبابات أبرامز.

بوتين وشي في »الكرملين« أمس )رويترز(

في اليوم الثاني من زيارته 
الــتــاريــخــيــة لــمــوســكــو، والــتــي 
حــظــيــت بــمــتــابــعــة دقــيــقــة حــول 

يوم ثاٍن من المباحثات بين شي وبوتين: دعوة
إلى بكين و»طبخة« استثمارية بـ 165 مليار دوالر

أوكرانيا تعلن تدمير صواريخ كروز في »القرم«... و»الكرملين« ينفي

https://www.aljarida.com/article/18620
https://www.aljarida.com/article/18619
https://www.aljarida.com/article/18618
https://www.aljarida.com/article/18618
https://www.aljarida.com/article/18617
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»األولمبي« بمواجهة قيرغيزستان في »دولية الدوحة«

ــتــــخــــب الــــكــــويــــت  ــنــ ــقــــي مــ ــتــ ــلــ يــ
األولـــمـــبـــي لـــكـــرة الـــقـــدم منتخب 
ـــ 10:45 من  قــيــرغــيــزســتــان فــي الـ
مساء اليوم األربعاء، على استاد 
حمد بن خليفة بالنادي األهلي، 
ــى لــه ببطولة  فــي الــمــبــاراة األولــ
الــــدوحــــة الـــدولـــيـــة لــلــمــنــتــخــبــات 
األولـــــــمـــــــبـــــــيـــــــة، الـــــــتـــــــي تـــخـــتـــتـــم 

منافساتها 28 الجاري.
ــمـــن  وتـــــــــأتـــــــــي الــــــبــــــطــــــولــــــة ضـ
اســتــعــدادات المنتخب األولمبي 
لـــخـــوض الــتــصــفــيــات اآلســيــويــة 
الــتــي تــقــام فــي سبتمبر المقبل 
في قطر بشكل مجمع، والمؤهلة 

ألولمبياد باريس 2024.
ــفــــنــــي  ويـــــســـــعـــــى الــــــجــــــهــــــاز الــ
ــتـــخـــب بـــــقـــــيـــــادة الـــــمـــــدرب  ــنـ ــمـ ــلـ لـ
البرتغالي إيمليو بيكسلي إلى 
ــيـــن ألفـــضـــل  ــبـ ــالـــاعـ ــول بـ ــ ــــوصــ الــ
 أو 

ً
مــســتــوى مــمــكــن ســـــواء فــنــيــا

 في المرحلة الحالية.
ً
بدنيا

 عــــن الــنــتــيــجــة، يـــرى 
ً
وبـــعـــيـــدا

بيكسلي البطولة التي سيخوض 
فيها األزرق مباراتين إلى جانب 
ــيـــوم حــيــث يــلــتــقــي مع  مـــبـــاراة الـ
المنتخب السعودي 25 الجاري 
ثم يختتم منافساته يوم 28 منه 
بمواجهة أحد المنتخبات والتي 
 للنتائج، 

ً
سيتم تحديدها وفــقــا

فــرصــة رائــعــة إلكــســاب الاعبين 
ــة في  ــة الــــازمــ ــيـ ــرات الـــدولـ ــبـ الـــخـ
مواجهة المنتخبات اآلسيوية من 

مختلف المدارس الكروية.

خماسي الكويت ينضم لألزرق

ــر، مــــن الــمــقــرر  ــ ــانـــب آخــ مــــن جـ

أن يكتمل عقد منتخب الكويت 
الوطني الــيــوم بــدخــول خماسي 
األبيض أحمد الظفيري وفيصل 
ــهـــد  ــــي وفـ ــكـ ــ ــزنـ ــ ــد الـ ــ ــمــ ــ زايـــــــــد وأحــ
الــــهــــاجــــري وضـــــــــاري الــعــتــيــبــي 
التدريبات، حيث من يعود وفد 

الفريق من الجزائر اليوم.

يــذكــر أن الـــيـــوم األربــــعــــاء هو 

األخـــــيـــــر الــــــــذي ســــيــــجــــري فــيــهــا 
المنتخب التدريبات على فترتين 
صباحية الساعة 11:00 بصالة 
ــفـــنـــدق الـــــــذي يــقــيــم  ــالـ الـــحـــديـــد بـ
فــيــه الــفــريــق مــعــســكــره الــداخــلــي، 
والثاني الساعة 6:00 مساء على 
الــمــلــعــب الــفــرعــي الســـتـــاد جــابــر 

األحمد الدولي.
ويـــســـتـــعـــد األزرق لــمــواجــهــة 

الفلبين المقرر لها الساعة 10:00 
مــن مــســاء الــجــمــعــة الــمــقــبــل على 
اســــتــــاد جـــابـــر األحــــمــــد الــــدولــــي، 
وذلك ضمن فترة التوقف الدولي 
الــحــالــيــة، اســتــعــدادا للتصفيات 
اآلســـيـــويـــة الــمــؤهــلــة لــنــهــائــيــات 
كأس العالم 2026 بأميركا، وكأس 
ــة، مــع  ــعـــوديـ ــالـــسـ آســــيــــا 2027 بـ
الوضع في االعتبار أن فوز األزرق 

عــلــى الــفــلــبــيــن ثـــم طــاجــيــكــســتــان 
سيوصله إلى المركز 25 آسيويا 
فــي التصنيف الشهري الصادر 
عــن االتــحــاد الــدولــي لكرة القدم، 
وهذا المركز سيجنبه اللعب في 
الدور التمهيدي الذي سيقام في 

أكتوبر المقبل.

تدريب سابق للمنتخب األولمبي

يدشن المنتخب األولمبي لكرة 
القدم منافساته في بطولة 

الدوحة الودية الدولية بلقاء 
قيرغيزستان اليوم.

حازم ماهر

باختصار

أبلغ السويسري مارسيل 
كولر، مدرب فريق األهلي 

املصري، مسؤولي قطاع الكرة 
بقرار االستغناء عن الرباعي 

برونو سافيو وشادي حسني 
ورامي ربيعة وأيمن أشرف 

مع نهاية املوسم الحالي 
لعدم الحاجة إليهم، وطلب أن 
يتم تسويقهم من اآلن ألندية 

داخلية أو خارجية حسب 
املقابل املالي الذي يحدده 

النادي.
وقال مصدر داخل األهلي 

إن مارسيل كولر كشف 
عن أسماء الرباعي خال 

الجلسة التي جمعته مؤخرا 
مع محمود الخطيب رئيس 

النادي، بصفته املشرف العام 
على الفريق األول.

االستغناء عن سافيو 
وشادي وأشرف وربيعة

استقر النادي األهلي املصري 
على اإلعان عن تجديد 

عقود ثاثي الفريق األول 
لكرة القدم: حسني الشحات 

وياسر إبراهيم ومحمود 
متولي، والتي تنتهي بنهاية 
املوسم الجاري، عقب مباراة 
الهال السوداني، املقرر لها 
أول أبريل املقبل، في ختام 
مباريات دور املجموعات 

لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
واتفق األهلي مع الاعبني 

الثاثة على جميع التفاصيل 
الخاصة بتجديد عقودهم، 

سواء من حيث الراتب 
السنوي أو املدة.

... واألهلي ينوي التجديد 
للشحات ومتولي وإبراهيم

يتقدم القسم الرياضي 
بـــــخـــــالـــــص الـــــــــعـــــــــزاء إلـــــى 
الاعب السابق للمنتخب 
الوطني والــنــادي العربي 
ــرج نـــفـــاع،  ــ ــرة الــــقــــدم، فـ ــكـ لـ
 الله 

ً
لوفاة والــدتــه، سائا

أن يــرحــمــهــا ويـــغـــفـــر لــهــا 
ويسكنها فسيح جناته، 
ويـــلـــهـــم أهـــلـــهـــا وذويــــهــــا 
الصبر والــســلــوان ... »إنــا 

لله وإنا إليه راجعون«.

خالص العزاء

يخوض املنتخب املصري 
األوملبي، بقيادة البرازيلي 
روجيرو ميكالي، مواجهة 
قوية أمام نظيره منتخب 
زامبيا، في السابعة مساء 
اليوم )األربعاء(، بتوقيت 

الكويت، على ملعب استاد 
الدفاع الجوي، في ذهاب 

الدور النهائي من التصفيات 
املؤهلة لبطولة أمم افريقيا 

تحت 23 سنة، والتي تقام في 
املغرب يونيو املقبل، واملؤهلة 

ألوملبياد باريس 2014.
واستعد منتخب مصر 

األوملبي ملواجهة زامبيا 
بالفوز على السودان بهدف 

نظيف، في اللقاء الودي 
الذي جمع الفريقني باستاد 

املقاولون العرب بالجبل 
األخضر.

وينتظر أن تقام مباراة اإلياب 
بني املنتخب املصري ونظيره 

الزامبي 26 مارس الجاري 
في مدينة نيدوال بزامبيا 

بالجولة الثالثة واألخيرة من 
التصفيات.

أولمبي الفراعنة 
يستضيف زامبيا اليوم

تفاهم مشترك بين  األولمبياد 
الكويتي ونظيره العماني

ع األولمبياد الخاص الكويتى مذكرة تفاهم مع نظيره العماني 
ّ
وق

للتعاون المشترك لدعم وتطوير الخدمات واألنشطة والبرامج 
لألشخاص ذوي االعاقة الذهنية والنمائية في البلدين. 

ــعــت الــمــذكــرة الــمــديــرة الوطنية لألولمبياد الــخــاص رحــاب 
ّ
وق

بورسلي والمدير الوطني لاولمبياد الخاص العماني محمد بن 
سالم الراشدي. 

وأعربت بورسلي عن سعادتها بتوقيع المذكرة لدعم وتعزيز 
 لتمكين العبي 

ً
التعاون مع التجربة العمانية المميزة والعمل معا

االولــمــبــيــاد الـــخـــاص فـــي الــمــجــتــمــع مـــن خـــال الــريــاضــة وبــرامــج 
المبادرات والرعاية الصحية، والتنسيق واإلعداد لاستحقاقات 
االقليمية والدولية السيما دورة االلعاب العالمية التي تقام في 

برلين يونيو المقبل. 

بورسلي والراشدي يوقعان مذكرة التفاهم

كاظمة إلى ربع نهائي »سلة غرب آسيا«
● جابر الشريفي

تـــأهـــل فـــريـــق كــاظــمــة لــلــدور 
ربــع النهائي، بعد تغلبه على 
الــبــشــائــر الــعــمــانــي 90-74، في 
اللقاء الذي جمعهما أمس األول 
في ختام منافسات المجموعة 
األولــى عن المنطقة الخليجية 
فــــي دوري أنــــديــــة غـــــرب آســيــا 
للسلة، كما فاز الهال السعودي 
على شباب األهلي اإلماراتي 81 

72-، ليخطف بطاقة الصدارة.
ــــده فــي  ــيـ ــ ــهـــــال رصـ ــ ورفـــــــع الـ
مقدمة الترتيب إلــى 11 نقطة، 
فيما تراجع شباب األهلي إلى 
المركز الثاني بـ 10 نقاط، وجاء 
 
ً
 بـ 9 نقاط، وأخيرا

ً
كاظمة ثالثا

البشائر بـ 6 نقاط.
ــتـــحـــدد خـــصـــم كــاظــمــة  ــيـ وسـ
بــالــدور المقبل في وقــت الحق، 
بعد انتهاء منافسات المجموعة 

الثانية.
وظــهــر »الــبــرتــقــالــي« بصورة 
ــاب، إذ  ــ مــغــايــرة فــي مــرحــلــة اإليـ
حقق انتصارين متتاليين على 
شباب األهلي والبشائر منحاه 
بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

وتميز الثاثي المحترف في 
صــفــوف كــاظــمــة، إذ كــان شاني 
األفضل في الفائز، بعد أن سجل 
18 نـــقـــطـــة، وأضــــــــاف الــعــمــاق 

الماجري 16 نقطة.
وتمكن »البرتقالي« من أخذ 
، وفــرض 

ً
ــام الــمــبــادرة مــبــكــرا زمـ

أفضليته على الربع األول، الذي 
أنهاه لمصلحته 25-15. وواصل 
تـــفـــوقـــه، بــتــألــق نـــجـــوم الــفــريــق 
ليحقق التقدم في نهاية الربع 

الثاني 36-49.

وسيطر كاظمة بشكل كامل 
على الربع الثالث، وسط تراجع 
كبير في أداء الفريق العماني، 
لينهي الــربــع بــفــارق 34 نقطة 

.)46-80(
وأراح مــــدرب كــاظــمــة بعض 
عــنــاصــره األســاســيــة فــي الــربــع 
األخــيــر، مــا سمح للبشائر بأن 
يأخذ األفضلية بشكل نسبي، 
ــلــــص الــــــفــــــارق فـــــي نـــهـــايـــة  ــقــ ويــ

المباراة إلى 16 نقطة )74-90(.

كاظمة يحتفل بالفوز

● محمد عبدالعزيز
يــســتــهــل فــــريــــق الـــكـــويـــت حــمــلــة 
ــاع عـــن لــقــبــه فـــي بــطــولــة كــأس  ــدفـ الـ
االتحاد للكرة الطائرة لفئة العمومي 
عند السابعة من مساء اليوم بلقاء 
فريق برقان، ويسبقها في الخامسة 
مـــســـاء مــــبــــاراة أخــــــرى تــجــمــع بــيــن 
فــريــقــي الــقــادســيــة والـــيـــرمـــوك، في 
ختام الــدور ربع النهائي للبطولة، 
وتقام المباراتان على صالة االتحاد 

بمجمع الشيخ سعد العبدالله.
ويتطلع »األبــيــض« إلــى تحقيق 
بــدايــة قــويــة لحملة دفــاعــه عــن لقب 
البطولة والتأهل لنصف النهائي 
ــة بـــــرقـــــان، الــــطــــامــــح فــي  ــ ــــوابـ ــر بـ ــبـ عـ
ــــادة مــــن تــطــور  ــفـ ــ ــتـ ــ عـــرقـــلـــتـــه، واالسـ

مستواه في الفترة األخيرة.

القادسية واليرموك

وفــي الــمــبــاراة الثانية، سيسعى 

القادسية، الذي استعد بشكل جيد 
للبطولة والمربع الذهبي للدوري 
الممتاز في 26 الجاري عبر معسكر 
خارجي في البحرين، لتخطي أولى 
ــكــــأس والـــتـــأهـــل لــنــصــف  عـــقـــبـــات الــ
النهائي على حساب اليرموك، الذي 
صعد إلى دور الثمانية، بعد فوزه 
على الساحل في الــدور التمهيدي، 
ض بها  ويــبــحــث عـــن مــفــاجــأة يـــعـــوِّ
تـــأخـــره لــلــمــركــز األخـــيـــر فـــي دوري 

الدرجة األولى.

تــوج فــريــق كلية الكويت التقنية 
بلقب دوري الــكــرة الــطــائــرة- رجـــال، 
ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات دورة األلــــعــــاب 
الرياضية الثانية للتعليم العالي، 
بــــفــــوزه عـــلـــى فـــريـــق الــهــيــئــة الــعــامــة 

للتعليم التطبيقي والتدريب 1-3.
مـــن جـــانـــب آخـــــر، نــظــمــت الــلــجــنــة 
الفنية لكرة الــقــدم- بنين، باالتحاد 
المدرسي، مهرجان ختام أكاديميات 
ــدم، بـــمـــشـــاركـــة 100 العـــب  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــ كــ
بـــالـــمـــلـــعـــب الـــفـــرعـــي الســــتــــاد جــابــر 

الدولي، الذي أقيم ضمن استراتيجية 
االتــــحــــاد الـــمـــدرســـي )مـــواهـــبـــنـــا فــي 

مدارسنا( 2021 - 2026.
وأكد أنور بوطيبان، رئيس اللجنة 
الفنية لكرة القدم- بنين، أن تدريبات 
كـــرة الـــقـــدم أقــيــمــت فـــي ثــاثــة مــراكــز 
تــدريــب بــمــبــارك الــكــبــيــر والــعــاصــمــة 
واألحــــمــــدي، ضــمــت مـــا يـــقـــارب 100 
العــــــب وقــــــع االخــــتــــيــــار عـــلـــيـــهـــم مــن 
ــيـــن رشـــحـــهـــم رئـــيـــس لــجــنــة  9 مـــدربـ

المدربين عقيل مهنا.

وســبــق مــهــرجــان الــخــتــام مــبــاراة 
 مــــن الــاعــبــيــن 

ً
وديــــــة جــمــعــت عـــــــددا

الــســابــقــيــن، هــــم: ولــيــد عــلــي، وحــمــد 
ــد الــــعــــنــــزي، ونــهــيــر  ــهــ الــــعــــنــــزي، وفــ
الـــشـــمـــري، وحــســيــن حـــاكـــم، ونــــواف 
ــالــــدي، وبـــحـــضـــور الــمــســتــشــار  ــخــ الــ
الفني لاتحاد الكويتي لكرة القدم 

البلجيكي ميشيل سابلون.

الكويت تستضيف كأس العالم 
للشرطة األولى لـ »الفوتسال«

عقد اتحاد الشرطة الرياضي، 
 بــرئــيــس 

ً
أمــــــس األول، مـــمـــثـــا

مجلس اإلدارة الـــلـــواء حقوقي 
وليد الشهاب، ومساعده واألمين 
العام المساعد لاتحاد الدولي 
الرياضي للشرطة العميد بحري 
 
ً
 صحافيا

ً
خالد النجار، مؤتمرا

إلعان استضافة الكويت بطولة 
كــــأس الـــعـــالـــم لــلــشــرطــة األولــــى 
لكرة قــدم الــصــاالت )الفوتسال( 
فــــي نــوفــمــبــر 2023، بــحــضــور 
وفــد االتــحــاد الــدولــي الرياضي 
 في أمينه العام 

ً
للشرطة، ممثا

ساندرو ديركس، ونائب الرئيس 
غــونــزالــو لــونــدونــيــو، وعــضــَوي 
المكتب التنفيذي لوك سمايرز، 

وماسيمو ري.
ــر، رحـــب  ــمـ ــؤتـ ــمـ ــة الـ ــدايــ ــي بــ فــ
الـــــــشـــــــهـــــــاب بــــــــوفــــــــد االتــــــــحــــــــاد 
ــي لــلــشــرطــة،  ــاضــ ــريــ الـــــدولـــــي الــ
 الشكر 

ً
وبالصحافيين، موجها

والتقدير لسمو رئيس مجلس 
الوزراء ورئيس االتحاد الدولي 
الرياضي للشرطة الشيخ أحمد 
نواف األحمد، على دعمه إلقامة 
البطولة، وللنائب األول لرئيس 
مجلس الـــوزراء وزيــر الداخلية 
ــر الـــدفـــاع بـــاإلنـــابـــة الــشــيــخ  ــ وزيـ
ــل وزارة  ــيــ طـــــال الــــخــــالــــد، ووكــ
الداخلية الفريق أنور البرجس، 

عــلــى اهــتــمــامــهــمــا وحــرصــهــمــا 
على توفير كل اإلمكانات لنجاح 
البطوالت التي ينظمها اتحاد 

الشرطة الرياضي.
ولفت إلى أن البطولة ستقام 
بالتعاون مع االتحاد الكويتي 
لكرة القدم، وتحت رعاية االتحاد 

الدولي الرياضي للشرطة.

جانب من المؤتمر الصحافي

»الجمباز« نظم »التحدي األولى للناشئين« بنجاح
نظم االتــحــاد الكويتي للجمباز، بنجاح، 
النسخة األولــى من بطولة التحدي للجمباز 
الفني، والتي أقيمت على صالة نادي كاظمة، 
ــيـــوي  ــيـــس االتــــحــــاد اآلسـ ــائـــب رئـ بـــحـــضـــور نـ
لــلــجــمــبــاز د. صــقــر الـــمـــا، ورئـــيـــس وأعــضــاء 

مجلس إدارة االتحاد الكويتي.
خــصــصــت الــبــطــولــة لــاعــبــيــن المنضمين 
لمنتخب الــنــاشــئــيــن، وحــصــد الــمــركــز األول 
والــمــيــدالــيــة الذهبية فــي جميع األجــهــزة كل 
مــن عــبــدالــلــه مـــقـــداد، مــحــمــد الــحــاتــم، موسى 
الــصــحــاف، حسين دشــتــي، ســعــود السناوي 
ــادي، فــيــمــا أحـــــرز الــمــركــز  ــهـ ــدالـ ــبـ وحــســيــن عـ
ــد الــكــنــدري  الــثــانــي والــمــيــدالــيــة الفضية راشـ
وعلي عبدالهادي، ونال الاعبان خالد الدهام 
ومــحــمــد دشــتــي الــمــركــز الــثــالــث والــمــيــدالــيــة 

البرونزية.
وشهد الحفل الختامي توزيع شارة التحكيم 
الــدولــي لمحمد العطار وسليمان طاهر )في 
لعبة الباركور(، وعبدالرحيم العوضي وموسى 
العمران )الجمباز الفني(، وعلياء المياس، التي 
عد أول كويتية تحصل على شــارة التحكيم 

ُ
ت

الدولي للجمباز الفني للرجال.
ــه  ــادتـ ــعـ وبـــــــــــــدوره، أعــــــــرب الــــمــــا عـــــن سـ
بالتواجد فــي هــذه البطولة، الــتــي شهدت 

مشاركة أبطال الكويت في رياضة الجمباز 
الفني.

 بالتواجد مع رئيس 
ً
وقال الما: »سعيد جدا

وأعضاء مجلس إدارة االتحاد لدعم الاعبين 
 بحضور تكريم 

ً
وتشجيعهم، وفــخــور أيــضــا

حكام رياضة الباركور والجمباز الفني، بعد 
حصولهم على الشارات الدولية«.

وأشـــار إلــى أن مستقبل ريــاضــة الجمباز 
 بعد 

ً
فــي الــكــويــت يــبــشــر بــالــخــيــر، خــصــوصــا

اإلنــجــازات التي حققها منتخب الصغار في 
المشاركات األخيرة، وأضاف: »لدينا مجموعة 
من البراعم سيشكلون نواة المنتخب لنحو 10 
سنوات قادمة، ونأمل في المستقبل أن يكون 

لدينا أبطال أولمبيون«. 

الما والصولة والهلفي مع األبطال بعد التتويج

 للفلبين وطاجيكستان
ً
 للفلبين وطاجيكستاناكتمال عقد المنتخب الوطني اليوم استعدادا
ً
اكتمال عقد المنتخب الوطني اليوم استعدادا

 لدوري طائرة التعليم العالياألبيض يستهل مشوار كأس الطائرة أمام برقان
ً
»الكلية التقنية« بطال

 أزرق الشواطئ إلى ربع 
نهائي آسيا

تأهل منتخب الكويت للكرة الشاطئية للمرة األولى في تاريخه 
للدور ربع النهائي في بطولة آسيا التي تقام منافساتها في تايلند 
بفوزه على منتخب قيرغيزستان بركات الترجيح - بعد انتهاء 
الوقتين األصلي واإلضــافــي 4 - 4. وبهذا حافظ أزرق الشاطئية 
على وصافته للمجموعة الرابعة خلف منتخب عمان الذي تصدر 
المجموعة بالعامة الكاملة 9 نقاط بعد فوزه على فلسطين 5 - 1 
الذي حل بالمركز الثالث، فيما بقي منتخب قيرغيزستان بالمركز 
الرابع. وسجل أهداف األزرق ماجد العنزي )هدفين( وعمر الروقي 

ومحمد درويش.
وبهذا، سيلتقي أزرق الشاطئية مع حامل 

 الخميس في 
ً
اللقب المنتخب الياباني غدا

ربــع نهائي البطولة التي سيتأهل من 
خالها أصحاب المراكز الثاثة األولى 

لكأس العالم المقرر إقامتها في 
اإلمارات نوفمبر المقبل.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، ســـيـــقـــام 

صـــــــــبـــــــــاح الـــــــيـــــــوم 
األربــــــــــــــــــعــــــــــــــــــاء 

الــــــمــــــؤتــــــمــــــر 
الــصــحــافــي 
الـــــــــــخـــــــــــاص 

بمباريات ربع 
النهائي، والذي سيحضره مدرب 

المنتخب أحمد عبد الرازق.
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هاالند

ــد الــمــلــيــارديــر البريطاني  أّكـ
ــه ســيــتــفــادى  جــيــم راتــكــلــيــف انــ
دفع »ثمن جنوني« لالستحواذ 
على نــادي مانشستر يونايتد 
ــا يـــســـتـــعـــد  ــمــ ــيــ ــزي، فــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــكــ ــ اإلنــ
منافسون آخرون للدخول على 

خط صفقة البيع.
وُيعّد مالك مجموعة إينيوس 
للكيماويات، أحــد طرفين، إلى 
جانب الشيخ القطري جاسم بن 
حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، 
 عن رغبة االستحواذ، 

ً
عّبرا علنا

 لمصرف 
ً
 رسميا

ً
وقّدما عرضا

ــــن االســـتـــثـــمـــاري األمــيــركــي،  رايـ
ــســــؤول عــــن عــمــلــيــة الــبــيــع  ــمــ الــ
والموكل مساعدة يونايتد في 

تقييم العروض.
وكان مالكو يونايتد، عائلة 
غــــاليــــزر األمـــيـــركـــيـــة الــمــفــتــقــدة 

ــيــــر  ــاهــ ــمــ ــة لـــــــــــدى جــ ــيــ ــبــ ــعــ ــشــ ــلــ لــ
»الشياطين الحمر«، أعلنوا في 
نوفمبر الماضي اجراء مراجعة 
ــيـــة، تــتــضــمــن بــيــع  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ

النادي كأحد الخيارات.
وُيـــقـــّدر الــمــبــلــغ الــــذي تطلبه 

عــائــلــة غـــاليـــزر بــســتــة مــلــيــارات 
دوالر.

والــتــقــى راتكليف ومــســاعــدوه 
مـــع مــســؤولــي يــونــايــتــد الجمعة 
خــالل زيـــارة ملعب أولــد تــرافــورد 
وفي مجّمع كارينغتون التدريبي، 

بعد يوم من زيارة ممثلي الشيخ 
جاسم.

لــكــن فـــي مــقــابــلــة مـــع صحيفة 
»وول ســتــريــت«، قـــال الملياردير 
ــه لــــن يــدفــع  ــ ، إنـ

ً
الـــبـــالـــغ 70 عــــامــــا

 الستحواذ يونايتد 
ً
 باهظا

ً
ثمنا

»كــيــف يمكننا تقدير ثمن لوحة 
فنية؟ كيف نــقــّرر سعر مــنــزل؟ ال 
عالقة لذلك بتكلفة البناء أو تكلفة 

صناعة اللوحة«.
وتـــابـــع راتــكــلــيــف الـــــذي يملك 
 نـــادي نــيــس الــفــرنــســي »مــا 

ً
أيــضــا

ال يــجــب الــقــيــام بـــه هـــو دفـــع ثمن 
جنوني مقابل أشياء تندم عليها 
«. وُيـــــعـــــّد راتـــكـــلـــيـــف )70 

ً
الحــــــقــــــا

(، المولود فــي فايلسوورث 
ً
عــامــا

فــي مانشستر الكبرى، مــن أغنى 
ــقــّدر ثروته 

ُ
البريطانيين، حيث ت

الصافية بنحو 15 مليار دوالر.

وصـــــــل الــــنــــجــــم األرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ــى الــعــاصــمــة  ــ لــيــونــيــل مــيــســي إلـ
بـــــويـــــنـــــوس ايــــــــــرس لـــالنـــضـــمـــام 
ــــى الــمــنــتــخــب الـــوطـــنـــي الــفــائــز  إلـ
بــــمــــونــــديــــال قـــطـــر نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الماضي، والذي يستعد لخوض 
مــبــاراتــه األولــــى عــلــى أرضـــه منذ 
تتويجه بالنجمة العالمية الثالثة.
ــة  ــاقــ ــطــ ــــت 63 ألـــــــــــف بــ ــعــ ــ ــيــ ــ وبــ
مــــــــــخــــــــــصــــــــــصــــــــــة لــــــــــــــمــــــــــــــبــــــــــــــاراة 
»ألبيسيليستي« الودية أمام بنما 
الخميس على ملعب »مونومنتال« 
فـــي الــعــاصــمــة األرجــنــتــيــنــيــة في 

غضون ساعتين.
ــاد األرجــنــتــيــنــي  ــ ــــحـ وقــــــال االتـ
ــطـــط لــالحــتــفــال  لــلــعــبــة الـــــــذي خـ
ــالـــمـــي ضــــد فــرنــســا  بـــالـــلـــقـــب الـــعـ
بركالت الترجيح، إنه تلقى أكثر 
من 130 ألف طلب اعتماد إعالمي، 
بينما ال تتسع منصة الصحافيين 

.
ً
سوى لـ 344 صحافيا

ــــدوره، أشـــاد رئــيــس االتــحــاد  بـ
األرجنتيني كــالوديــو »تشيكي« 
 )

ً
تابيا بوصول ميسي )35 عاما

إلى األراضي األرجنتينية، وكتب 
ــان جــرمــان  ــاريـــس ســ إلــــى نــجــم بـ

الــفــرنــســي عــلــى تــويــتــر »أنـــــت لم 
. والــيــوم، لقد عدت 

ً
تستسلم أبـــدا

 
ً
إلــى بــلــدك كبطل عــالــمــي. مرحبا

يا ليو«.
ــافـــر مــيــســي مـــع زوجــتــه  وسـ
وأطفالهما الثالثة غداة خسارة 
ســـان جــرمــان الــمــتــصــدر األحــد 
أمـــــام ضــيــفــه ريــــن صـــفـــر-2 في 

»لــيــغ 1«، كــانــت األولـــــى ضمن 
منافسات الدوري الفرنسي على 
أرضه منذ وصول األرجنتيني 
إلى العاصمة في صيف 2021.

وانضم »البرغوث« إلى معسكر 
ــب »ألـــبـــيـــســـيـــلـــيـــســـتـــي« فــي  ــ ــدريـ ــ تـ
إيسيسا، في ضواحي بوينوس 

آيرس.

ــد روبـــــرتـــــو مــانــشــيــنــي،  ــ أكــ
مدرب إيطاليا )بطلة أوروبا(، 
أن المنتخب يــريــد أن ُيطلق 
بــنــجــاح حــمــلــتــه فـــي مستهل 
الــتــصــفــيــات الــمــؤهــلــة لــكــأس 
أوروبا 2024 أمام إنكلترا، من 
أجـــل تخليد ذكـــرى المهاجم 
الـــــدولـــــي الــــســــابــــق جــانــلــوكــا 
ــة  ــدايـ فــــيــــالــــي، الـــــــذي تــــوفــــي بـ

يناير.
ــيـــل  وتـــــوفـــــي فــــيــــالــــي، الـــزمـ
ــنــــي فـــي  ــيــ ــانــــشــ ــمــ ــق لــ ــ ــابــ ــ ــســ ــ الــ
ــبــــدوريــــا وأحــــــــد أعـــضـــاء  ســــمــ
الفريق الفائز باللقب األوروبي 
في يوليو 2021 أمام إنكلترا 
بـــالـــذات عــلــى مــلــعــب ويمبلي 
الشهير، في 6 يناير الماضي 
، جــــراء إصــابــتــه 

ً
عــن 58 عـــامـــا

بسرطان البنكرياس.
وقــــــــــــال مــــانــــشــــيــــنــــي أمـــــــام 
الصحافيين، خــالل المؤتمر 
ــذي عــــقــــده فــي  ــ ــ الـــصـــحـــافـــي الـ
المركز الوطني بكوفرتشانو، 
ــن تــجــمــع  ــيــــوم األول مــ ــي الــ فــ
الــمــنــتــخــب: »لــقــد تــحــدثــت عن 
ذلك مع الالعبين. بالنسبة لنا 
سيكون من المهم أن نتذكره، 

كما لو كان معنا«.
وأضــــاف الـــمـــدرب، المتوج 
 لـــلـــدوري اإليـــطـــالـــي مع 

ً
بــطــال

سمبدوريا برفقة فيالي عام 
1991: »لقد كانت لديه مكانة 
 
ً
ــر لــيــس ســهــال ــ ــة، واألمــ خـــاصـ
بالنسبة لنا. يجب أن نحاول 

.»
ً
تقديم أداء جيد له أيضا

ــبـــون في  ــيـــرتـــدي الـــالعـ وسـ
أول مــبــاراة يخوضها أبطال 

أوروبا منذ رحيل فيالي، الذي 
شــغــل مــنــصــب رئـــيـــس الــوفــد 
اإليطالي منذ نوفمبر 2019، 
 خــــاصــــة ســُيــكــتــب 

ً
قـــمـــصـــانـــا

عــلــيــهــا »مــــن الــــداخــــل« رســالــة 
تذكارية مخصصة للمهاجم 

الدولي السابق.
مـــن نــاحــيــتــه، قـــال االتــحــاد 
اإليطالي للعبة إنه باإلضافة 
إلــى ذلــك، سيتم تكريم فيالي 
ــاراة ضــــد إنــكــلــتــرا  ــبــ ــمــ قـــبـــل الــ
على ملعب دييغو مــارادونــا 

في نابولي.
ويلتقي المنتخب اإليطالي 
الــــــذي فـــشـــل فــــي الـــتـــأهـــل إلـــى 
مونديالي روسيا 2018 وقطر 
2022 األحد المقبل مع مالطا، 
ــــف فــي  ــعـ ــ الـــــــذي يـــعـــتـــبـــر األضـ
المجموعة الثالثة، التي تضم 
 أوكـــرانـــيـــا ومــقــدونــيــا 

ً
أيـــضـــا

الشمالية، التي حرمت رجال 
مــانــشــيــنــي مـــن الـــوصـــول إلــى 

نهائيات المونديال األخير.

غياب كييزا وديماركو

كــمــا أعـــلـــن االتــــحــــاد غــيــاب 
ــتــــوس  ــنــ ــوفــ العــــــــــب جــــــنــــــاح يــ
ــع  ــدافــ ــكـــو كـــيـــيـــزا ومــ ــيـــديـــريـ فـ
إنـــتـــر فـــيـــديـــريـــكـــو ديـــمـــاركـــو، 
جراء تعرضهما لإلصابة في 
المباراة التي جمعت الفريقين 
)فاز يوفنتوس 1-صفر( ضمن 

منافسات الدوري، األحد.
( في 

ً
وخرج كييزا )25 عاما

نهاية اللقاء، بعد أقل من 20 
دقيقة من دخوله إلى الملعب، 

وهو يشكو من ركبته اليمنى. 
وأعــلــن نــاديــه أن الفحوصات 
التي أجريت االثنين لم تظهر 
ــمـــزق، لــكــن يــتــعــيــن على  أي تـ
 من 

ً
الـــالعـــب أن يـــأخـــذ قــســطــا

الراحة، قبل أن يضفي االتحاد 

الصفة الرسمية على غيابه.
في المقابل، خرج ديماركو 
( فـــــي وقــــــت أبـــكـــر 

ً
ــا ــ ــامــ ــ )25 عــ

 
ً
ــــي، مــــتــــأثــــرا ــانـ ــ ــثـ ــ ــوط الـ ــشــ ــالــ بــ
بــإصــابــة فــي فــخــذه. وسيحل 
بداًل من مدافع إنتر في القائمة 

العــــب وســــت هــــام اإلنــكــلــيــزي 
إيمرسون بالمييري، فيما لم 
يعلن االتحاد أي بديل لكييزا.

 إيـــــفـــــان 
ً
ويـــــغـــــيـــــب أيــــــــضــــــــا

ــــدل )التـــــســـــيـــــو(، أحــــد  ــيـ ــ ــــروفـ بـ
ــــى األربــــــعــــــة  ــرمــ ــ ــمــ ــ حـــــــــــراس الــ

الــذيــن استدعاهم مانشيني، 
لـــــــيـــــــحـــــــل مـــــــحـــــــلـــــــه حـــــــــــــارس 
مـــرمـــى كـــريـــمـــونـــيـــزي مـــاركـــو 

كارنيسكي.

رياضة 23

يستعد المنتخب اإليطالي 
لخوض مواجهة أمام مالطا، 
األحد، في مستهل مشواره 
للدفاع عن لقب كأس أوروبا، 
 
ً
 خاصا

ً
وسيرتدي الالعبون زيا

لتخليد ذكرى الراحل جيانلوكا 
أعلن نادي إشبيلية، صاحب فيالي.

املركز الرابع عشر في الدوري 
االسباني لكرة القدم، الثالثاء، 

إقالة مدربه األرجنتيني 
خورخي سامباولي في محاولة 

للبقاء بني الكبار هذا املوسم.
وجاء في بيان للنادي األندلسي 

»أنهى إشبيلية عقد مدربه 
خورخي سامباولي بعد خسارة 

الفريق ضد خيتافي )السبت( 
التي وضعت الفريق مجدًدا على 

مشارف منطقة الهبوط«.
وتابع »حقيقة أن الفريق لم 

ينجح في الخروج من املراكز 
املتدنية في الجدول منذ تعيينه 

مدرًبا والصورة التي ظهر بها 
الفريق في املباريات االخيرة 
دفعت النادي إلى اتخاذ هذا 

القرار«.
ووصل سامباولي في أكتوبر 

ا لخولن لوبيتيغي 
ً
املاضي خلف

بعد سبع مراحل على انطالق 
الدوري، لكنه فشل في انتشاله 

من معاناته.

أعلن نادي كريستال باالس 
اإلنكليزي لكرة القدم أمس 

تعيني روي هودجسون مدربا 
حتى نهاية املوسم، خلفا 

للفرنسي املقال باتريك فييرا.
ويعود هودجسون إلى تدريب 

النادي للمرة الثانية، بعد أن 
أشرف عليه بني سبتمبر 2017 

ومايو 2021. وأقال باالس 
فييرا الجمعة املاضي بعد 

سلسلة من النتائج السيئة 
في مسعى النادي للبقاء بني 

الكبار هذا املوسم.
ولم يحقق باالس أي فوز في 
الدوري هذا العام، وتحديدا 
في املباريات الـ12 االخيرة، 

وقد مني بأربع هزائم تواليا، 
آخرها ضد أرسنال 4-1 األحد 

التي أشرف عليها مساعد 
فييرا باتريك ماكارثي.

 
ً
ويملك هودجسون سجال

 في التدريب، إذ أشرف 
ً
حافال

على أندية ومنتخبات عدة، 
بينها إنتر االيطالي وليفربول 

واملنتخب االنكليزي.

أعلن التوغولي إيمانويل 
أديبايور، الذي دافع عن 

قمصان عدة أندية من 
بينها ريال مدريد وآرسنال 

ومانشستر سيتي وتوتنهام، 
اعتزاله كرة القدم االحترافية.

وعبر مواقع التواصل 
االجتماعي، قال أديبايور 

البالغ من العمر 39 عاما »إن 
مسيرتي كالعب محترف 

كانت رحلة مدهشة. شكرا لكل 
متابعيني على وجودهم معي 

في كل خطوة. أنا ممنت لكل 
شيء ومتحمس ملا هو آت«.

وشارك أديبايور، الذي توج 
بكأس ملك إسبانيا مع ريال 
مدريد في 2008، وهو نفس 
العام الذي اختير فيه أفضل 

العب إفريقي، في مونديال 
أملانيا 2006، ودافع عن قميص 

منتخب بالده في 88 مباراة 
دولية سجل خاللها 32 هدفا. 

جدد نادي آينتراخت 
فرانكفورت األملاني لكرة 

القدم عقد املدافع املخضرم 
ماكوتو هاسيبي ملدة موسم 
آخر حتى عام 2024، ليستمر 

الالعب بذلك ضمن صفوف 
الفريق إلى ما بعد بلوغه 

األربعني من عمره. 
وكان قائد املنتخب الياباني 
السابق انضم إلى آينتراخت 

عام 2014، وجرى إعالن 
تجديد عقده الثالثاء من 

طوكيو. 
وقال ماركوس كروش، عضو 
مجلس إدارة النادي لشؤون 
الكرة، في بيان، إن هاسيبي 

»هو الوحيد الذي كان يمكنه 
حسم القرار بنفسه بشأن 

االستمرار ملوسم آخر«. 
وخاض هاسيبي 279 مباراة 

مع فرانكفورت، وتوج مع 
الفريق بلقب كأس أملانيا 

في 2018، ولقب الدوري 
األوروبي في 2022.

سلة أخبار

إشبيلية يقيل سامباولي

كريستال باالس يعين 
هودجسون مدربًا

أديبايور يعلن اعتزاله 
كرة القدم

آينتراخت فرانكفورت 
يجدد عقد هاسيبي

ليونيل ميسي

مانشيني مدرب المنتخب اإليطالي وفيراتي نجم خط الوسط

مبابي

توتنهام بصدد إقالة كونتي
ذكرت تقارير إخبارية أن نادي توتنهام اإلنكليزي لكرة 
القدم يبدو بصدد إقالة أنطونيو كونتي من منصب المدير 

الفني للفريق خالل أيام.
ويــتــولــى كــونــتــي تــدريــب تــوتــنــهــام مــنــذ 16 شــهــرا فقط، 
وذكـــرت عــدة تقارير أن حــالــة الغضب الــتــي أظهرها عقب 
المباراة، التي انتهت بالتعادل مع ساوثهامبتون 3-3 السبت 
ــمــــاضــــي، كــــانــــت بــمــنــزلــة  الــ
القشة الــتــي قصمت ظهر 
البعير بالنسبة لــه لدى 
مــســؤولــي الــنــادي، الــذي 
ــز الــــرابــــع  ــركــ ــمــ يـــحـــتـــل الــ
فـــي الــــــدوري اإلنــكــلــيــزي 

الممتاز.
ــن الـــمـــفـــتـــرض أن  ــ ومـ
يــنــتــهــي عــقــد الــمــدرب 
اإليطالي في الصيف، 
ولـــــــم يـــحـــســـم مـــوقـــفـــه 
بــشــأن تــمــديــد الــتــعــاقــد 
مع النادي، لتشير تقارير 
إلــــى أن تــوتــنــهــام يــبــدو في 
طريقه لتقليص الخسائر مع 
المدرب اإليطالي باالستغناء 

عنه.

ميسي يخوض ودية »احتفالية«ميسي يخوض ودية »احتفالية«

اإلصابة تبعد هاالند عن النرويج
سيغيب المهاجم الغزير إرلينغ هــاالنــد عن 

مــبــاراتــي الــنــرويــج ضــد إســبــانــيــا وجــورجــيــا 
في مستهل التصفيات المؤهلة لكأس 

أوروبا 2024 لكرة القدم، بسبب إصابة 
فـــي الــفــخــذ، وفــــق مـــا أعــلــن االتــحــاد 

النرويجي للعبة أمس.
ــد الــــــذي ســجــل  ــتـــكـــى هــــاالنــ واشـ
منتصف األسبوع الماضي خمسة 
أهداف مع فريقه مانشستر سيتي 

االنكليزي ضد اليبزيغ األلماني في 
ــا،  ــ ثــمــن نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبـ

ــك«  ــريـ ــاتـ أعـــقـــبـــهـــا بـــثـــالثـــيـــة »هـ
ــــي ربـــع  ــلـــي فـ ــد بـــيـــرنـ ــ ضـ

نهائي كأس االتحاد 
ــيــــزي، مــن  ــلــ ــكــ اإلنــ

آالم فـــي الــفــخــذ 
بــعــد الــمــبــاراة 
األخــــــــــــــيــــــــــــــرة 

السبت.

وقـــال االتـــحـــاد الــنــرويــجــي إن ابـــن الـــــ22 عاما 
غادر المعسكر التدريبي للمنتخب في ماربيا في 
إسبانيا للخضوع لمتابعة طبية مع ناديه.
ــاد عـــن طــبــيــب المنتخب  ونــقــل االتـــحـ
أوال ســـانـــد قـــولـــه »كـــنـــا نـــأمـــل أن يــكــون 
األمر مجرد انزعاج ينتهي بحلول يوم 
السبت، لكن بعد اختبارات وفحوصات 
يـــوم أمـــس مـــن الـــواضـــح أنـــه لـــن يــكــون 
ــــد إســـبـــانـــيـــا  ــلـــمـــبـــاراتـــيـــن ضـ  لـ

ً
جـــــاهـــــزا

وجورجيا«.
وتــبــدأ الــنــرويــج حملتها بمباراتين 
خـــارج أرضــهــا ضــد إسبانيا في 
ملقة السبت، ومــن ثــم ضد 
جــورجــيــا فـــي بــاتــومــي 

الثالثاء المقبل.

« للمان يونايتد
ً
راتكليف يرفض »سعرا جنونيا

مبابي سيحمل شارة قائد فرنسامبابي سيحمل شارة قائد فرنسا
 للحارس 

ً
سيرتدي المهاجم كيليان مبابي شارة قائد منتخب فرنسا لكرة القدم، خلفا

، بعد خسارة نهائي كأس العالم األخيرة أمام األرجنتين، وفق 
ً
هوغو لوريس، المعتزل دوليا

ب من »الزرق« لوكالة فرانس برس. ما كشف مصدر مقرَّ
( هذا الدور، بعد نقاش مع المدرب ديدييه ديشان.

ً
ِبل هداف باريس سان جرمان )24 عاما

َ
وق

وستكون المباراة األولى لمبابي »القائد« ضد هولندا، الجمعة، في تصفيات كأس أوروبا 
2024 على استاد دو فرانس في ضاحية سان دوني الباريسية، وهي األولى لفرنسا منذ 

خسارة نهائي مونديال قطر في 18 ديسمبر الماضي.
 لمسيرته الدولية، بعد رضوخه أمام ليونيل ميسي 

ً
( وضع حدا

ً
وكان لوريس )36 عاما

ورفاقه في نهائي استاد لوسيل بركالت الترجيح، إثر مباراة مشوقة انتهى وقتها األصلي 
واإلضافي بالتعادل 3-3.

وكان لوريس حمل شارة القائد ألكثر من عقد من الزمن مع بطل العالم 1998 و2018.
ولعب مهاجم أتلتيكو مدريد اإلسباني أنطوان غريزمان دور نائب القائد، 
بعد إعـــالن قلب دفـــاع مانشستر يونايتد اإلنكليزي رافــايــل فـــاران )29 
 بعد الخسارة أمــام األرجنتين ، واشــارت شبكة 

ً
( اعتزاله دوليا

ً
عاما

»لوفيغارو« ان هناك بوادر ازمة حيث يشعر غريزمان بالغضب لترقية 
مبابي عوضا عنه ، وأوضحت ان الالعب قد يتخذ منحنى جديد في 

مستقبله مع المنتخب الفرنسي.
 في 66 مباراة دولية( إلى منصب 

ً
وكانت ترقية مبابي )36 هدفا

القائد متوقعة، منذ تسجيله ثالثية الفتة فــي نهائي المونديال 
وإحرازه لقب هداف البطولة )8(.

دي يونغ وبيرخفين يغيبان عن هولندا
سيغيب العــب الوسط فرنكي دي يونغ والمهاجم ستيفن 
بيرخفين عن أول مباراتين لهولندا ضمن التصفيات المؤهلة 
لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم ضد فرنسا وجبل طارق، وفق 

ما أعلن االتحاد المحلي للعبة، االثنين.
وجاء في بيان لالتحاد غداة فوز برشلونة على ريال مدريد 
2-1 في الكالسيكو ضمن منافسات الــدوري اإلسباني، أن دي 
 على مستوى الــفــخــذ، بعد 

ً
يــونــغ »العـــب برشلونة عــانــى آالمـــا

المباراة ضد ريال مدريد«.
« لهولندا ضد 

ً
وتابع أن العب الوسط: »لن يكون متاحا

فرنسا وصيفة بطلة العالم في باريس الجمعة، وعلى 
أرضها ضد جبل طارق االثنين المقبل.

وأقر المدرب رونالد كومان خلف لويس 
ــيــــاب دي يــــونــــغ مــؤســف  ــأن غــ ــ ــان غـــــــال، بــ ــ فــ
للمنتخب »فرنكي العب مهم للفريق. يتمتع 

بصفات قلة من الالعبين يملكونها«.
 »إلى 

ً
واضطر بيرخفين، مهاجم أياكس، أيضا

 لالتحاد، 
ً
الغياب، بسبب إصابة في الركبة«، وفقا

الــــذي أضــــاف أن دونــيــيــل مــالــيــن العـــب بــوروســيــا 
دورتــمــونــد سيحل بـــداًل مــنــه، فيما سيحل جوي 

فيرمان )أيندهوفن( بداًل من دي يونغ.

مانشيني: إيطاليا ستلعب من أجل فيالي

شيكاغو يوقف انتصارات فيالدلفيا
أوقـــف شيكاغو بــولــز سلسلة مــن 8 انــتــصــارات لفيالدلفيا 
سفنتي سيكسرز وأّجــل حسمه لمقعد في األدوار اإلقصائية 
بفوزه عليه 109 - 105 بعد شوطين إضافيين، وسط تألق ديمار 
ديروزان الذي أحرز 25 نقطة، ضمن منافسات دوري كرة السلة 

األميركي للمحترفين.
وبهذا الفوز، رفع بولز عدد انتصاراته إلى 34 هذا الموسم 
في مقابل 37 هزيمة، وبقي في المركز العاشر بترتيب المنطقة 
 لخوض الملحق الفاصل 

ً
الشرقية، مما يترك له الباب مفتوحا

للعب األدوار اإلقصائية.
أما فيالدلفيا الذي يحتل المركز الثالث في الشرقية مع 48 
 و23 خسارة، فال يزال على بعد فوز واحد من حجز 

ً
انتصارا

مكانه في الـ »بالي أوف«.
وفي مباراة أخرى، أبهر جوليوس راندل الحاضرين بتسجيله 
 إليــقــاف 

ً
57 نقطة فــي أداء مــتــألــق، غــيــر أن ذلـــك لــم يــكــن كــافــيــا

سقوط نيويورك نيكس 134 - 140 على أرضه أمام مينيسوتا 
تمبروولفز.

وتضّمنت لوحة رانــدل الفنّية ثماني رميات ثالثية، فيما 
أضاف جايلن برانسون 23 نقطة، كما أحرز ثالثة العبين آخرين 

من نيكس عشر نقاط أقله.
وفي يوتا، تقهقر ساكرامنتو كينغز الــذي بقي في المركز 
الثالث بترتيب المنطقة الغربية، بخسارة 120 - 128 أمام جاز 

الذي يحتل المركز الحادي عشر.
في غضون ذلك، أوقف فريق غولدن ستايت ووريرز سلسلة 
هزائمه البائسة خــارج أرضــه بــفــوزه على مضيفه هيوستن 

روكتس 121 - 108.
وفي ممفيس، انتفض غريزليز في أواخــر الربع األخير من 

المباراة ليفوز على داالس مافريكس 112 - 108.

دي يونغ

كونتي
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري     

وفيات

خلود فهد مناور الشمري
زوجة: أحمد عيد العيادة الشمري

49 عاما، شيعت، الرجال: العزاء في المقبرة فقط، النساء: سعد 
العبدالله، ق5، ش527، م1، ت: 55949125، 99720072

لطيفة سلطان جاسم الدبوس
أرملة: فيصل غانم الدبوس

88 عاما، شيعت، الرجال: ديــوان الدبوس، الفحيحيل، النساء: 
الفحيحيل، ق10، ش علي الغانم الدبوس، م15، ت: 98886570

ليلى فرج بالل المساعيد
60 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة فــقــط، الــنــســاء: 

اليرموك، ق3، ش2، ج2، م32، ت: 99833220، 96900505
علي عباس علي زكريا

88 عاما، شيع، الرجال: حسينية البلوش، ق11، النساء: الرميثية، 
ق11، ش115، م2، ت: 66444971، 99202524، 99455319، 

66506655
منى خالد حمد الخالد

زوجة: زيد حمود الزيد الخالد
70 عاما، شيعت، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99049777

مشعل خالد الحميدي القحص
33 عاما، شيع، العزاء في المقبرة فقط، ت: 99797190، 92222609

سعاد خليل إبراهيم الرامزي
زوجة: علي حسين الشمالي

66 عاما، شيعت، الــرجــال: الدعية، حسينية الشمالي، ق4، ش 
حمزة بن عبدالمطلب، م18، النساء: العدان، ق2، ش79، م25، ت: 

60002255 ،60303040 ،55616830
شريفة عبدالعزيز مرزوق البدر
أرملة: محمد عبداللطيف البدر

88 عـــامـــا، شــيــعــت، الـــعـــزاء فـــي الــمــقــبــرة فــقــط، ت: 99313040، 
99446907 ،99400112

بهية عبدالمجيد سلطان
أرملة: حاجي صادق زمان العوضي

85 عــامــا، شــيــعــت، الـــرجـــال: الـــعـــزاء فــي الــمــقــبــرة فــقــط، الــنــســاء: 
اليرموك، ق4، ش3، م20، ت: 99717742، 66851515
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الطقس والبحرمواعيد الصالة

العظمى

الصغرى

أعلى مد

أدنى جزر

  27

15

ً
12:45 ظـــــــــــهـــــــــــــرا

ً
06:45 صبـــاحــــــا

06:55 مــــــســــــــــــــــاًء

زوج يقع في شر أعماله!زوج يقع في شر أعماله!
لطات األميركية  قالت السُّ
 مــــــــــــن واليــــــــــــة 

ً
إن رجـــــــــــــــــــا

ــاول  ــ ــتــــس حــ ــاتــــشــــوســ مــــاســ
 اســــتــــئــــجــــار قـــاتـــل 

ً
أخـــــــيـــــــرا

ــتــــل زوجـــــتـــــه،  ــقــ مــــحــــتــــرف لــ
 أن األخير كان 

ً
ليتضح الحقا

 
ً
 يعمل متخفيا

ً
 فدراليا

ً
عميا

لإليقاع به.
ــدر مــكــتــب الــمــدعــي  ــ وأصــ
الــــــــــعــــــــــام األمـــــــــيـــــــــركـــــــــي فــــي 
، قال 

ً
ماساتشوستس بيانا

فــيــه إن ماسيمو مارينغي 
( يواجه اآلن عقوبة 

ً
)56 عاما

بالسجن تصل مدتها إلى 
عشر ســنــوات وغــرامــة 250 
ألـــــــف دوالر، بــــعــــد أن أقــــر 
بــشــروعــه فــي جريمة القتل 

عبر شخص مأجور.
وذكرت صحيفة نيويورك 
بوست، في الخبر الذي نقله 
موقع سكاي نيوز، أمس، أن 
الــرجــل اجتمع مــع »العميل 

الــــســــري« لــيــخــبــره بــرغــبــتــه 
فـــي الــتــخــلــص مـــن زوجـــتـــه، 
الــتــي حصلت عــلــى أمـــر من 
المحكمة بعدم التعرض لها.
وعـــــرض مــاريــنــغــي على 
الــعــمــيــل الــفــدرالــي 10 آالف 
دوالر مــقــابــل قــتــل زوجــتــه، 
 مـــعـــلـــومـــات عـــديـــدة 

ً
ــا ــقـــدمـ مـ

ــيــــرات الـــمـــراقـــبـــة  ــامــ حـــــول كــ
بــمــنــزلــهــا، وأفــضــل المنافذ 
القتحام المنزل الــذي تقيم 
فـــــيـــــه، إلــــــــى جـــــانـــــب جــــــدول 
بساعات عملها، ورقم لوحة 

سيارتها.
ــة  ــفـ ــيـ وأضــــــــافــــــــت الـــصـــحـ
أن الـــحـــكـــم عـــلـــى مــاريــنــغــي 

سيصدر في يونيو القادم.

العالج الكيميائي ُيضعف األورام السرطانية وال يقتلها
اكتشف العلماء الروس كيف يمكن لخايا 
الـــورم البقاء على قيد الحياة بعد العاج 
الكيميائي، الفتين في الدراسة التي نشرتها 
مجلة بيوخيميا ونقلها موقع سبوتنيك، 
أمــس، إلــى أن الخايا يمكن أن »تتقدم في 

الُعمر«، لكنها ال تموت، ثم »تتجدد«.
وقـــالـــت الــمــجــلــة: »تـــحـــت تــأثــيــر الــعــاج 
الكيميائي، يمكن للخايا السرطانية أن 
تتقدم في السن، لكنها ال تموت، ثم تتجدد 

مرة أخرى«. 
ــال الـــخـــصـــائـــص  ــقــ ــمــ ويـــحـــلـــل مـــؤلـــفـــو الــ
األســاســيــة للخايا- الليونة والــقــدرة على 
التكيف، في الورم، »هذه الخصائص واضحة 
بشكل خاص، وهذا هو السبب في أن المرض 

.»
ً
ماكر جدا

ــة هــو  ــونــ ــيــ ــلــ وأوضـــــــحـــــــت أن أســـــــــاس الــ
قـــدرة الخلية عــلــى التكيف مــع الــعــديــد من 
الـــمـــحـــفـــزات، وإال فــلــن تـــكـــون هـــنـــاك حــيــاة، 
وكان من السهل تدميرها. ويعتمد التكيف 
على قدرة الجينات على »إعــادة البرمجة«: 
»صامتة« أو »تعمل وفــق الحالة«، مضيفة 
أن الجينات تعمل أو »تنام«، مشيرة إلى أن 

 ينشطها، أو ال ينشطها«.
ً
 خارجيا

ً
»منبها

ويبين المقال كيف أن الخايا السرطانية 
قـــــادرة عــلــى الــبــقــاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة بعد 
العاج الكيميائي. العاج الكيميائي يجعل 
بــعــض الــخــايــا تــتــقــدم فـــي الـــســـن، ويبطئ 
االنــــقــــســــام، لــكــنــهــا ال تــــمــــوت. عـــلـــى عــكــس 
الشيخوخة البشرية، يمكن لهذه الشيخوخة 
أن تكون مؤقتة. الورم سوف يشفي الضرر، 

ويعود إلى»النشاط اإلجرامي«.

الشكاوى والتوزيع: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

تلفون: 1828111 - داخلي:739 - فاكس: 22252540

اإلعانات: 
شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع 

تلفون: 1828111 - داخلي: ٧٠٠ - فاكس: 22252537
ads@aljarida.com :البريد اإللكتروني
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يومية سياسية مستقلة

عندي أمل...
اح)أن نقتنع ماكو أمل( 

ّ
وض

nashmi22@hotmail.com

درايش

ــــل ــو أمـ ــ ــاكــ ــ ـــــــــــه أبـــــــــد مــ
ّ
ــدي أمـــــــــــــــل... إن ــ ــنــ ــ عــ

ــره!  ــخــ ــســ ــا مــ ــ ــهـ ــ ــرتـ ــ ــآخـ ــ  الــــــــوعــــــــود بـ
ّ
وإن

ــــدي أمــــــــــــل... إن واعـــــــدونـــــــا بـــالـــعـــمـــل ــنـ ــ عـ
ــره!  ــّكـ ومــــاكــــو عـــــمـــــل... كــــل الــــــــــدروب مـــسـ

ــلـــون الـــِجـــَمـــل  ــيـ عــــنــــدي أمـــــــــــل... لــــّمــــا يـــشـ
ــــــدره! 

ْ
ومــــــــا عــــنــــدهــــم نـــــّيـــــه وال مــــــن مــــــق
ــَمــــل  ــُجــ ــــون الــ

ّ
ــخــــط عــــنــــدي أمـــــــــــل... لــــّمــــا يــ

ــَبــــره  ــْحــ ــمــ ــانــــي مـــــا تـــــســـــاوي الــ ــعــ ــمــ إن الــ
عـــنـــدي أمــــل فـــي الـــيـــاس لـــو يــــوم اكــتــَمــل 

ــــظــــره 
ْ
ــه الــــمــــن ــ ــوجــ ــ ــا بــ ــ ــانـ ــ ــايـ ــ ــطـ ــ ــع خـ ــلــ ــطــ تــ
ـــَمـــل 

َ
ــاٍر مـــْحـــت ــفــــجــ ــل يـــعـــنـــي انــ ــ ــ ــــد األمـ

ْ
وفــــق

ــل بــــس مــخــتــلــف فــــي مـــنـــظـــَره ــ يـــعـــنـــي أمــ

قال علي الجارم:
ـــاِن أن شجاعة   عــلــى األوطــ

ٌ
عــزيــز

ها الشحناء في غير طائِل...
ُ
تمزق

إلــى أيــن نسير وإلـــى أيــن سنصل وقد 
اتجه بعض أعضاء المجلس التشريعي 
المنتخبين مــن الــشــعــب مــن أجـــل تطوير 
بلدهم المنهك وتعديل القوانين لتكون 
لمصلحة الشعب، اتجهوا إلى التصعيد 
ووقـــف عجلة الــتــطــويــر ومــعــالــجــة األمـــور 
ــبـــب عــــدم  ــا الـــــوطـــــن بـــسـ ــتـــاجـــهـ الــــتــــي يـــحـ
ارتــيــاحــهــم لـــقـــرار الــمــحــكــمــة الــدســتــوريــة 

بإبطال مجلس 2022. 

وأنا أقول: لنرجع إلى العقل ونبتعد عن 
األجندات وننتبه إلى بلدنا ونحمي أهلنا 
ونحافظ على النعمة التي أنعم الله بها 
علينا؛ ليعيش أهلنا في كنف وطنهم وهم 
يشعرون بالفخر واألمن واألمان كما كنا 
قبل أن تتغير التركيبة السكانية وتضعنا 

بين حانا ومانا...
من يتابع األحداث المتاحقة في بلدنا 
يــشــعــر بـــاألســـى والـــحـــزن، تــغــيــرت معالم 
دولتنا من إنجازات إلى تخريب، ووصل 
األمــر إلــى أن تنشأ مــواقــع مزيفة يتم من 
خــالــهــا الــمــطــالــبــة بــتــعــديــل نــظــام الحكم 

وإجــــراء استفتاء شعبي على هــذا األمــر، 
وأقــــول لــهــؤالء إن مطلبكم هـــذا هــو حلم 

إبليس بالجنة.
ورأيي كما قال أحد الكتاب: إذا أردت أن 
يــزول األلــم يجب معالجة الــجــرح، ولذلك 
فــإنــه لمعالجة مشاكل وطننا يجب أواًل 
معاقبة المفسدين والمزورين والمزدوجين 
لتعود الكويت إلى أهلها ويرجع المشرع 
األصلي الذي يعمل لبلده وال يتبع أجندات 

تدمر الوطن. 
والله المستعان

بدر ناصرالحميديبالدي عصية عليكم...

إن دراسة التاريخ وجغرافيا الشعوب وعلم األنثروبولجيا في 
 تزّودنا بحقائق ونماذج مكررة من األنماط 

ً
حقب زمنية تمتد قرونا

اتها وارتباطاتها،  البشرية، بتفكيرها وثقافتها، وتعاملها ووالء
وجميعها تستحق التمّعن والدراسة، للوقوف على أبعادها، وفهم 
مسلكها، واستيعاب انعكاساتها، وحصافة التعامل مع ارتباطاتها 

وتبّدل والءاتها.
فالمدينة والحاضرة، كما يراها ابن خلدون وغيره من علماء 
االجتماع والتاريخ، هي داللة االستقرار وتعمير األرض في حال 
ن وشائج االرتباط، وهو حاجة إنسانية وسلوك اجتماعي،  تكوُّ

ينقسم إليه الناس إلى قسمين.
ــو الــغــالــب، يــمــيــل إلـــى االســـتـــقـــرار والتعمير  الــقــســم األول، وهـ
 
ً
واالشتغال بحرف ومهن مستوطنة، وال تستوجب الترحال بحثا

عن العيش والرزق، أو بسبب الميل إلى الحياة البدائية، واألخيرة 
هي جوهر حياة الترحال والُبعد عن االشتغال بالصنعة أو الحرف 
أو المهن المستوطنة، وهذه هي ثقافة الترحال التي يسلكها أهل 
البادية واألرياف والغابات وبعض َمن يرغب في العزلة واالنغاق.
وهكذا تنشأ ضمن المكونات اإلنسانية في مختلف البلدان، 
وبتفاوت الثقافات والموروثات، طائفتان من الناس؛ أهل الحاضرة 
والمدن والتعمير، وأهــل الترحال والرعي واالنتقال، لكل منهما 
اته  تفكيره وثقافته، وأنماط حياته ومنحى سلوكه وتعامله ووالء

وارتباطاته.
وينطبق ذلــك على المجتمع الكويتي الــذي توجد فيه هاتان 
ة أهل الحاضرة 

ّ
 وخصوصية رّجحا كف

ً
 هناك اختافا

ّ
الفئتان، لكن

 وارتباطها بــاألرض، وهما جوهر المواطنة 
ً
ا ونوعا والمدن كّمً

ز بها المجتمع الكويتي، في مقابل ضآلة ونــدرة حياة  التي تميَّ
البداوة والترحال حتى اضمحلت من الوجود بشكل كامل، حيث 
انتقل كل أهل البادية والترحال لحياة الحاضرة والمدن، واختفى 
ل في المجتمع الكويتي، فقد كانت حرف ومهن وأشغال  حَّ البدو الرُّ
 لهذا التحول الكامل، فالناس كانت 

ً
 جوهريا

ً
الحياة المعيشية سببا

 تخدم كل تلك 
ً
 أو تجارة أو حرفا

ً
 أو صيدا

ً
تشتغل بالبحر غوصا

األشغال والمهن، وقد ساهم في ذلك بشكل مباشر صغر مساحة 
البادية الكويتية، وقساوة أجوائها وشدة حرارة مناخها وجفافه، 
 لهجر معيشة التنقل والرعي، 

ً
بسبب ندرة األمطار، فكان ذلك سببا

واختفاء الترحال الداخلي.
وهــكــذا مضت األعــــوام مــن 1٨5٦ وحــتــى 194٦ دون أن ُيسجل 
ــل فــي داخــل البادية الكويتية، فقد استوطن  أّي وجــود لبدو رحَّ
الكويتيون المدينة؛ سواء داخل السور أو في القرى خارجه شمااًل 
 في الفحيحيل والفنطاس وأبوحليفة، وتحّول 

ً
بالجهراء وجنوبا

الجميع إلى االستيطان الكامل مع بدء إنتاج النفط وعوائده.
ات االنتماء  وفــي األعـــوام مــن 1955 - 19٦2 بـــدأت تظهر ادعــــاء
ــــراض الــحــصــول عــلــى الــمــواطــنــة الــكــويــتــيــة  لــبــاديــة الــكــويــت ألغــ
واالستفادة من المزايا المالية، وهي في حقيقتها هجرات حديثة 
ــنــة جــديــدة 

َ
 فــي اكــتــســاب مــواط

ً
مــن بــاديــة الــــدول الـــمـــجـــاورة، أمــــا

تمنحهم حياة ومزايا مالية أفضل من دولهم، فظهرت اّدعاءات َمن 
يسّمون أبناء بادية الكويت، وهي ادعاءات واهية تدحضها حقائق 
التاريخ والجغرافيا البشرية والبيانات الرسمية )فقد سجلت لجان 
الجنسية ذلك عام 19٦2 في ختام أعمالها، وأنه ال يوجد في بادية 

الكويت من رعاياها أحد(.
والحقائق السابقة تبرهن على اختفاء حياة البادية في الكويت 
، وهو الحقيقة الحاسمة، 

ً
لزمن طويل وصل إلى نحو تسعين عاما

فــي هــذه المسألة المفصلية بمعرفة وتمحيص تــاريــخ الكويت 
ومكونات شعبه.

وعلى ذلك، فالسؤال الملّح هو: متى وكيف ظهر َمن يّدعي أنه 
من فئة البدون؟

 غير مشروع من أبناء دول 
ً
من المؤسف أن يكون ذلك تدافعا

 في تحسين معيشتهم، والحصول على مزايا مالية 
ً
الجوار أما

وحياتية تقّدمها الحكومة الكويتية، ليس للكويتيين فقط، وإنما 
 لمن )يّدعي أنه بدون(، فحدث ذلك التدافع والهجرات الحديثة 

ً
أيضا

تحت هذا المسمى، وإخفاء الوثائق والهويات الحقيقية، وقد كان 
 
ً
التساهل في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي سببا

مها بصورة غير مشروعة، وهو ما رصدته 
ّ

لتزايد هذه الفئة وتضخ
أجهزة الدولة الرسمية، وكذلك الجهاز المركزي للمقيمين بصورة 
غير مشروعة، وهو ما يستوجب حسم هذا الملف وطّيه إلى األبد.

بين ثقافة الترحال... 
أ. د. محمد المقاطع والوالءات العابرة!

اكتشاف مدينة أثرية في جزيرة إماراتية
فـــي اكــتــشــاف مـــذهـــل، أعـــلـــن عــلــمــاء آثـــار 
العثور على أقــدم مدينة لصيد اللؤلؤ في 
الــخــلــيــج الــعــربــي، مــحــدديــن مــوقــعــهــا بأنه 
في جزيرة السينية قبالة إمارة أم القيوين 

شمال اإلمارات.
وأضاف القائمون على البحث، في بيان 
نقلته »العربية نت«، أمس، أن القطع األثرية 
 ما 

ً
المكتشفة في الجزيرة ربما كانت يوما

 آلالف األشــخــاص ومئات المنازل، 
ً
موطنا

الفــتــيــن إلـــى أن تــاريــخــهــا يــعــود للمنطقة 
قبل اإلسام، أي إلى أواخر القرن السادس 

الميادي.
كــــــــرت مـــــدن صـــيـــد الــلــؤلــؤ 

ُ
وفـــــي حـــيـــن ذ

القديمة في النصوص التاريخية، إال أن هذه 
هي المرة األولى التي يقول فيها علماء آثار 
 على مدينة تعود لهذه 

ً
إنهم عثروا فعليا

الحقبة القديمة في دول الخليج العربي.

بــــدوره، أوضـــح تيموثي بـــاور، األســتــاذ 
المشارك وعالم اآلثار في جامعة اإلمارات، 
أن هذا أقــدم مثال على هذا النوع من مدن 
: »هذا 

ً
صيد اللؤلؤ في دول الخليج، مضيفا
هو التاريخ الروحي لمدن مثل دبي«.

وقــال إن علماء اآلثــار عثروا هناك على 
مــجــمــوعــة مــن الــمــنــازل الــمــشــيــدة بواسطة 
صخور الشاطئ والجير، وتتراوح من أحياء 
ضيقة إلى منازل مترامية بها ساحات، مما 

يشير إلى التقسيم الطبقي االجتماعي.
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