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داخل العدد

« ...»Doctor Strangeشخصيات
غريبة وأحداث غير متوقعة ص ١٣

طلبان لجلستين لـ «المتقاعدين»
و«التهديدات العراقية»
• موقف الحكومة يحسم عقدهما • الشاهين :تعطيل جلسات «األمة» خاطئ وخطير
فهد تركي وعلي الصنيدح

وسط تواتر األنباء أمس عن قبول استقالة
حكومة سمو الشيخ صباح الخالد المقدمة
قبل أكثر مــن شهر ،تــزاحــم عــدد مــن النواب
عـلــى تـقــديــم طـلـبــات لعقد جـلـســات خــاصــة،
في مقدمتها طلبان وقعهما  6نواب ،أولهما
لمناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن إقرار
المنحة المالية للمتقاعدين وتقرير زيــادة
ً
ً
ً
ً
ال ــ 20ديـنــارا سنويا بــدال مــن  30ديـنــارا كل
ثــاث سـنــوات ،واآلخــر لمناقشة التهديدات
األخيرة الصادرة عن بعض التيارات العراقية
للكويت.
وفي الطلب األول ،قال موقعوه إن "تحسين
األوض ـ ـ ــاع ال ـمــال ـيــة لـلـمـتـقــاعــديــن وأس ــره ــم
والمستفيدين من أنصبة المعاشات يعتبر

اقتصاديات

 %51.4نمو
أرباح البنوك
بالربع األول إلى
 281.6مليون
دينار
08

ً
من األمــور العاجلة التي كــان مـقــررا أن يتم
إقرار قانونها قبل رفع الحكومة الستقالتها،
وأصبح من الضروري حسمه ،وإنهاء ما تم
البدء فيه دون تأخير".
أم ــا الـطـلــب الـثــانــي ،فتضمن عـقــد جلسة
خــاصــة لـمـنــاقـشــة ت ـعــديــات زوارق عــراقـيــة
ودخولها المياه اإلقليمية الكويتية بطريقة
ً
غـيــر م ـشــروعــة ،تــزام ـنــا مــع مــوجــة تصعيد
وتهديد تجاه الكويت عبر تصريحات بعض
الـ ـن ــواب ال ـعــراق ـي ـيــن والـ ـتـ ـي ــارات الـسـيــاسـيــة
والـ ـمـ ـيـ ـلـ ـيـ ـشـ ـي ــات الـ ـمـ ـسـ ـلـ ـح ــة ب ــال ـم ـخ ــال ـف ــة
لالتفاقيات الدولية والـمـعــاهــدات الثنائية
وات ـفــاق ـيــات تــرس ـيــم الـ ـح ــدود ب ـيــن الـبـلــديــن
والـمــوثـقــة مــن األم ــم الـمـتـحــدة وال ـم ـقــرة من

«التجاري»
يربح 22.2
مليون دينار
في الربع األول
09

جــانــب ال ـطــرف ـيــن ،ف ــي ظ ــل صـمــت الـحـكــومــة
العراقية عن اتخاذ أي موقف يردع مثل تلك
التهديدات.
وأكد النواب أن مناقشة مثل هذه التعديات
ً
ً
وال ـت ـهــديــدات تـمـثــل أمـ ــرا عــاجــا ال يحتمل
التأخير ،و"نــأمــل تحديد أقــرب موعد لتلك
الجلسة وإبالغ الحكومة بالحضور" ،ليبقى
انعقاد الجلسات خالل الفترة القادمة رهن
الموقف الحكومي.
مــن جانبه ،دعــا النائب أســامــة الشاهين
الحكومة إلى "اليقظة والحذر واالنتباه ما
أمكن ،وعدم التقليل من المخاطر أيا كانت،
وعـ ــدم تسفيه أي تـهــديــد أو ت ـحـ ٍّـد خــارجــي
مــن هنا أو هـنــاك ،السيما أنـنــا خرجنا من

تجربة احتالل مريرة عام  ،"1990في إشارة
إلــى تصريحات بعض التيارات السياسية
في العراق.
وأكد الشاهين ،في تصريح ،أن التعطيل
الحالي لجلسات مجلس األمة خاطئ وخطير
على الوطن والمواطنين ،ويشكل إلى جانب
عدم وجود حكومة أصيلة ،وانشغال الوزراء
بين تصريف العاجل من األمور أو التعيينات
ً
االنتخابية ،مثلثا للخطر يتمثل في تجاهل
المخاطر وتغييب الرقابة الشعبية06 .

●

جورج عاطف

انعكست التعيينات التكسبية العشوائية
ل ــوزي ــر ال ـ ـشـ ــؤون االج ـت ـم ــاع ـي ــة والـتـنـمـيــة
المجتمعية وزيــر الدولة لشؤون اإلسكان
وال ـت ـط ــوي ــر ال ـع ـم ــران ــي مـ ـب ــارك الـ ـع ــرو فــي
م ـجــالــس إدارات الـجـمـعـيــات الـتـعــاونـيــة،
بشكل سلبي على أداء بعض «التعاونيات»،
السـ ـيـ ـم ــا ج ـم ـع ـي ــة الـ ـعـ ـب ــدل ــي ال ـ ـتـ ــي ق ــدم
مساهموها شكوى إلى العرو ضد مديرها
المعين من قبله ،تضمنت ما سموه ُ
ّ
«جملة
تجاوزات» اقترفها المدير منذ توليه مهام
الجمعية في مارس الماضي.
ً
ووفقا للشكوى ،التي حصلت «الجريدة»
ّ
عـلــى نسخة مـنـهــا ،والـمــذيـلــة بـتــوقـيــع 62
ً
مـســاهـمــا ،ف ــإن الـمــديــر الـمـعـ َّـيــن ت ـنــازل عن
بـسـطـتـيــن ف ــي ش ـب ــرة الـ ـخـ ـض ــراوات تـعــود

تبعيتهما للجمعية بناء على عقد موقع
مــع شــركــة واف ــر منذ  ،2010واللتين تزيد
قيمتهما على  100ألــف ديـنــار ،وتعتبران
م ــن أص ـ ــول الـجـمـعـيــة ال ـث ــاب ـت ــة ،وذل ـ ــك في
مخالفة صارخة للنظام األساسي الذي ال
يمنح المدير حق التنازل عنهما ،مما ألحق
ً
ً
ً
ض ــررا مــالـيــا بــالـغــا بالجمعية ومصلحة
المساهمين.
َّ
وأش ــارت الشكوى إلــى أن المدير وظــف
ً
أحــد أقــاربــه مــن الــدرجــة األول ــى مستشارا
ً
ً
ماليا وإداريا للجمعية دون الحصول على
مــوافـقــة «الـ ـش ــؤون» الـمـسـبـقــة ،إضــافــة إلــى
إح ـض ــاره مـحــاسـ َـبـيــن م ــن جـمـعـيــة صـبــاح
الناصر لالطالع على مستندات الجمعية
بـمــا يـخــالــف الـ ـق ــرارات الـمـنـظـمــة لعملها،
ويهدد ّ
سرية بياناتها.
٠٣

روسيا :يمكننا تدمير «الناتو»
في نصف ساعة بحرب نووية
• بوتين يرسم اليوم مالمح الصراع
• جيل بايدن وترودو يزوران أوكرانيا

ك ـش ـف ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة أن
اللجنة العليا لـلــوا ئــح الصحية
ال ــدولـ ـي ــة س ـت ـج ـت ـمــع خـ ــال أي ــام
لـمـنــاقـشــة اق ـت ــراح وف ــد الــواليــات
ال ـم ـت ـحــدة ل ــدى مـنـظـمــة الـصـحــة
العالمية بتعديل اتفاقية اللوائح
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة ال ـ ــدولـ ـ ـي ـ ــة ف ـ ــي ض ــوء
الــدروس المستفادة من التعامل
مع جائحة «كوفيد .»19
وأكدت المصادر ،لـ «الجريدة»،
أن ال ـت ـعــديــل ال ـم ـق ـتــرح يتضمن
إعــادة النظر في التزامات الــدول
األعضاء وتعزيز التعاون الدولي،
وتـ ـع ــدي ــل اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ل ـج ــان
ال ـ ـط ـ ــوارئ الكـ ـتـ ـش ــاف ال ـج ــوائ ــح
واألوب ـ ـ ـ ـئـ ـ ـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـ ـه ـ ــدد األمـ ـ ــن
الصحي.
٠٣
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قال الديوان الملكي السعودي
إن خ ــادم الـحــرمـيــن الشريفين
ال ـم ـلــك س ـل ـمــان ب ــن عـبــدالـعــزيــز
د خ ــل مستشفى ا لـمـلــك فيصل
ال ـت ـخ ـص ـص ــي ف ـ ــي جـ ـ ــدة أم ــس
األول إلجراء بعض الفحوصات
الطبية.
وأضـ ــاف ال ــدي ــوان ،فــي بيان
منفصل أمــس ،أن الملك أجــرى
ً
منظارا للقولون وكانت النتيجة
ً
س ـل ـي ـم ــة ،م ـض ـي ـف ــا أن ال ـف ــري ــق
الطبي ارتأى بقاءه بعض الوقت
في المستشفى للراحة.

محليات

الدوام الحكومي بعد
عطلة العيد ...التزام
وزحام

٠٤

محليات

«الشفافية»« :المفوضية
الديموقراطية» تراقب
انتخابات «البلدي»

المرشد األعلى يستقبل األسد :العالقة
بين طهران ودمشق يجب أال تضعف

في انتظار ما سيقوله الرئيس الروسي فالديمير بوتين
اليوم في «يوم النصر» لرسم مالمح المسار الذي تتجه إليه
الـحــرب الروسية على أوكــرانـيــا ،قــال مدير وكــالــة الفضاء
الروسية «روس كوسموس» دميتري روغوزين ،إن بالده
تحتاج إلى  30دقيقة فقط لـ «تدمير دول حلف الناتو» في
حال اندالع حرب نووية بين الطرفين.
غير أن روغوزين ذكر أنه يتعين على روسيا منع حدوث
ً
ذلك «ألن تبعات ضربات نووية متبادلة بيننا ستؤثر سلبا
على وضع كوكب األرض».
وأثارت تصريحات بثها تلفزيون روسيا الرسمي لنائب
روســي عن قــدرة موسكو على تدمير بريطانيا بصاروخ
سارامات نــووي ،وقــدرة هذا الصاروخ على الوصول إلى
باريس وبرلين في  200ثانية ،حفيظة األوروبيين ،مع تكرار
موسكو تلميحاتها النووية التي اختار الغرب حتى اآلن
مواجهتها باالستخفاف.
ً
ً
ميدانيا ،وفي وقت كثفت روسيا هجومها خصوصا على
معمل آزوفستال في محاولة النتزاع نصر معنوي قبيل
الـعــرض العكسري الهائل فــي الساحة الحمراء بموسكو
اليوم ،زرات السيدة األولى األميركية جيل بايدن 02

أيرلندا الشمالية
على أعتاب شلل سياسي
بعد فوز تاريخي
لـ «شين فين»
17

محليات

٠٤

ً
 62مساهما في «العبدلي التعاونية» تعديل اتفاقية «اللوائح ً الملك سلمان في المستشفى
يشكون تجاوزات «التعيينات التكسبية» الدولية» أمام «الصحة» قريبا للراحة بعد فحوصات طبية سليمة
ً
مديرها ّ
المعين من العرو ارتكب مخالفات ألحقت ضررا بالجمعية

سيدة أميركا األولى تشيد
بالمساهمات اإلنسانية
الكويتية

«التربية» :طلبات التعاقدات
الخارجية ومقابالت المعلمين
«أونالين»

«عقارات الكويت» :استكمال اكتتاب زيادة رأسمال
إيرادات التأجير «صناعات» بـ  104ماليين دينار
ارتفعت إلى  200 21.4مليار دوالر خسائر العمالت
مليون دينار العام الرقمية في أسبوع
الماضي
٠٨
١٠

إعادة النظر في اختصاص لجان الطوارئ
● عادل سامي

الثانية

٠٥

دوليات

انتخابات لبنان :الكنيسة
ودار الفتوى تدعوان
إلى قلب الموازين

١٦

رياضة

ً
خامنئي مستقبال األسد ورئيسي أمس
وس ـ ـ ــط ت ـ ـقـ ــاريـ ــر ع ـ ــن زيـ ـ ـ ـ ــادة إي ـ ـ ــران
َ
ان ـ ـخـ ــراط ـ ـهـ ــا ف ـ ــي س ـ ــوري ـ ــة الس ـت ـغ ــال
انشغال روسيا بحربها في أوكرانيا،
ومحاوالت لمشاركة دمشق في القمة
ال ـعــرب ـيــة الـمـقـبـلــة ال ـم ـق ــررة بــالـجــزائــر
إلبـ ـع ــاده ــا ع ــن ط ـ ـهـ ــران ،قـ ــام الــرئ ـيــس

ال ـس ــوري ب ـشــار األسـ ــد ،أم ــس ،بــزيــارة
لطهران التقى خاللها المرشد األعلى
ع ـل ــي خ ــام ـن ـئ ــي ،وال ــرئـ ـي ــس إب ــراه ـي ــم
رئيسي.
ونـقـلــت الــوكــالــة الـســوريــة الرسمية
"س ــان ــا" ع ــن األس ـ ــد ق ــول ــه ،خـ ــال لـقــاء

ً
خامنئي ،إن الواليات المتحدة حاليا
ً
"أضـعــف مــن أي وقــت مـضــى" ،مضيفا
ً
أن "مـجــريــات األحـ ــداث أثـبـتــت مـجــددا
صــوابـيــة ال ــرؤى والـنـهــج ال ــذي ســارت
عليه سورية وإيران منذ سنوات".
وذكــر األس ــد ،أن هــذا "يؤكد 02

أرسنال يعزز حظوظه
في بطاقة دوري
األبطال
١٩

ةديرجلا

•
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األمير :نؤيد مصر في مواجهة األعمال اإلرهابية ولي العهد يستقبل الغانم والخالد
سموه عزى السيسي في ضحايا حادث شرق السويس

متضامنون مع
مصر للحفاظ
على أمنها
ودعم جهودها
في التصدي
للتطرف

«الخارجية»

اس ـت ـق ـبــل س ـمــو ولـ ــي الـعـهــد
الشيخ مشعل األحمد ،في قصر
بـ ـ ـي ـ ــان ،ص ـ ـبـ ــاح أمـ ـ ـ ــس ،رئ ـي ــس
مـجـلــس األمـ ــة م ـ ــرزوق ال ـغــانــم،
وسـمــو رئـيــس مجلس ال ــوزراء
الشيخ صباح الخالد.

بعث صاحب السمو أمير البالد الشيخ نــواف األحمد ببرقية
تعزية إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ،أعرب فيها سموه
عن خالص تعازيه وصادق مواساته باستشهاد وإصابة عدد من
منتسبي الـقــوات المسلحة المصرية ،إثــر إحباط هجوم إرهابي
على إحــدى محطات رفع المياه بمنطقة شرق قناة السويس في
شبه جزيرة سيناء ،شمالي البالد ،سائال سموه المولى تعالى أن
يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ،وأن يمن على المصابين
بسرعة الشفاء والعافية.
وأك ــد سـمــوه استنكار الكويت وإدانـتـهــا الـشــديــدة لـهــذا العمل
اإلجرامي اآلثم ،وتأييدها لكل ما يتخذه البلد الشقيق من إجراءات
لمواجهة مثل هذه األعمال اإلرهابية.
وبعث سمو ولــي العهد الشيخ مشعل األحـمــد ،وسمو رئيس
مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ببرقيتي تعزية مماثلتين.
وفي السياق ،أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار الكويت
للهجوم اإلرهابي ،مؤكدة تضامن الكويت مع مصر وتأييدها في
كل ما تتخذه من إجراء ات للحفاظ على أمنها واستقرارها ودعم
جهودها في التصدي للتطرف واإلرهاب.
وأعربت الوزارة ،في بيان صحافي ،عن خالص التعازي وصادق
المواساة إلى ذوي الشهداء ،وإلى مصر قيادة وحكومة وشعبا،
وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.

سفارة الكويت لدى األردن
ّ
تسلم «أونروا» التبرع السنوي
ّ
سلم سفير دولــة الكويت لــدى األردن ،المحال إلــى دولــة فلسطين،
عزيز الديحاني ،أمس ،التبرع الكويتي السنوي لوكالة األمم المتحدة
إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدنــى (أونــروا)
بقيمة مليوني دوالر.
وقال الديحاني ،في تصريح لـ «كونا» عقب تسليم مديرة العالقات
الخارجية في «أونــروا» ،تمارا الرفاعي ،الدعم المالي ،إن هذا التبرع
ّ
المقدم من حكومة الكويت يهدف إلى تعزيز أنشطة الوكالة وبرامجها
في المنطقة الموجهة لنحو  5ماليين الجئ فلسطيني.
وأضــاف أن المساهمة تأتي وفــق التوجيهات الدائمة من القيادة
السياسية العليا وبناء على تعليمات الحكومة الكويتية ،مؤكدا موقف
الكويت «الثابت» إزاء نصرة القضية الفلسطينية وااللتزام بدعم أوضاع
الالجئين الفلسطينيين اإلنسانية.
وأش ــاد الــديـحــانــي ،فــي هــذا اإلط ــار ،ب ــدور «أونـ ــروا» وجـهــودهــا في
توفير الخدمات األساسية كالصحة والتعليم لالجئين الفلسطينيين
ف ــي م ـنــاطــق ع ـم ـل ـيــات ـهــا ،مـبـيـنــا حـ ــرص ال ـك ــوي ــت ع ـلــى ال ـش ــراك ــة مع
المنظمات األممية والتعاون البناء معها بما يحقق أهــداف التنمية
في المجتمعات.
من جانبها ،أعربت الرفاعي ،في تصريح مماثل لـ «كونا» ،عن االمتنان
والتقدير لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا ،نظير هذه الشراكة
«الطويلة والمثمرة» والدعم المستمر الذي أظهرته الكويت للقضية
الفلسطينية وتحديدا لالجئين الفلسطينيين عبر رفد ميزانية وكالة
أونروا بالمخصصات والمساهمات المالية.
وأوضـحــت أن التبرع الكويتي سيوجه إلــى الميزانية األساسية
للوكالة وتحسين البرامج التي تقدمها «أونروا» لالجئين الفلسطينيين
كالتعليم والرعاية الصحية والخدمات االجتماعية.
وأش ــارت الــرفــاعــي إلــى أن هـنــاك  700مــدرســة فــي المنطقة تشرف
«أونروا» على إدارتها وتطوير برامجها ،إضافة إلى  145مركزا ّ
يقدم
الخدمات الصحية لالجئين وخدمات الحماية االجتماعية ،إذ تحرص
الوكالة على توجيه أنشطتها إلى الالجئين األكثر عوزا.

سيدة أميركا األولى تشيد بالمساهمات اإلنسانية الكويتية

سفارة الكويت بواشنطن جمعت مليون دوالر تبرعات لمفوضية الالجئين هذا العام
الكويت في
ّ
مقدمة قائمة
المانحين
للمفوضية
ً
بـ  432مليونا

سالم الصباح

معا نسهم
في الحفاظ
على األرواح
وبناء مستقبل
أفضل لماليين
أجبروا على
ترك أوطانهم

ريما الصباح

قـ ــال س ـف ـيــر ال ـك ــوي ــت لـ ــدى ال ــوالي ــات
ال ـم ـت ـح ــدة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ،ال ـش ـي ــخ س ــال ــم
الصباح ،إن الكويت ّ
تثمن عاليا العمل
المهم الــذي تؤديه المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين وتسعد
بالمساهمة في دعمه.
وأض ـ ــاف ال ـس ـف ـيــر ،ف ــي كـلـمـتــه خــال
حفل عشاء استضافته سفارة الكويت
ب ــواش ـن ـط ــن فـ ــي وقـ ـ ــت س ــاب ــق ل ـت ـكــريــم
شخصيتين أمـيــركـيـتـيــن ســاهـمـتــا في
دعم المفوضية وبحضور سيدة أميركا
ّ
األولى ،د .جيل بايدن ،التي حلت ضيفة
شــرف فــي الحفل ،أنــه تــم جمع ّ
تبرعات
بقيمة مليون دوالر هذا العام لمصلحة
ال ـم ـفــوض ـيــة ال ـســام ـيــة ل ــأم ــم الـمـتـحــدة
لشؤون الالجئين.
ول ـف ــت إلـ ــى أن م ـس ــاه ـم ــات ال ـكــويــت
المالية للمفوضية في األعــوام العشرة
الـمــاضـيــة بـلـغــت أك ـثــر م ــن  432مليون
دوالر ،مـمــا يـجـعــل الـكــويــت فــي مقدمة
قــائـمــة الـمــانـحـيــن فــي المنطقة بالعقد
الماضي.
ّ
وحــذر مــن أن أزمــة الالجئين تتفاقم
باستمرار يوما بعد يوم ،وأن معاناتهم
تتزايد ،مضيفا أن الحرب في أوكرانيا
رفعت أعداد الالجئين ارتفاعا كبيرا.
مــن جهتها ،أثـنــت جـيــل بــايــدن على
مـســاهـمــات الـسـفـيــر ال ـص ـبــاح وزوج ـتــه
في دعــم العمل اإلنساني ،مشددة على

بالمشكالت الصعبة والتحديات القائمة
حــول العالم وطلب المساعدة فــي دعم
المنكوبين.
ّ
وثمن غراندي عاليا اختيار الكويت
مـ ــركـ ــزا ل ـل ـع ـمــل اإلنـ ـس ــان ــي ع ـ ــام 2014
وت ـق ـ ّـدم بــالـشـكــر لـكــل مــا بــذلـتــه فــي هــذا
الـمـجــال ،ودع ــا الشيخة ريـمــا الصباح
الى أن تستمر في عملها سفيرة للنوايا
الحسنة في المفوضية.

مستقبل أفضل
السيدة األميركية األولى وحرم السفير الكويتي خالل المناسبة
أهمية بذل الجهود الالزمة من أجل إنهاء
المآسي التي يتكبدها الالجئون.
وأضافت« :إنني ممتنة لعمل منظمات
مـثــل الـمــؤسـســة الـكــويـتـيــة  -األمـيــركـيــة
اإلنسانية ،وهـنــاك المزيد مــن الجهود
ّ
يتعين بذلها».
التي
وكـ ـ ــرمـ ـ ــت الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة -
األميركية اإلنسانية في الحفل كال من
رئـيــس وكــالــة االسـتـخـبــارات األميركية
الـمــركــزيــة (س ــي آي إي ــه) ،ول ـيــام بيرنز،
اللـتــزامــه فــي إح ــال األم ــن وال ـســام من
مــوقــع عمله والـمـمـثــل األمـيــركــي سفير
النوايا الحسنة في المفوضية السامية

ل ــأم ــم ال ـم ـت ـح ــدة ل ـ ـشـ ــؤون ال ــاج ـئ ـي ــن،
ب ــن س ـت ـي ـلــر ،ال ـ ــذي ك ـ ـ ّـرس وق ـت ــه للعمل
دون ان ـق ـطــاع م ــن أج ــل دع ــم الــاجـئـيــن
والنازحين حول العالم.

دعم المنكوبين
م ـ ــن جـ ــان ـ ـبـ ــه ،تـ ـ ـق ـ ـ ّـدم م ـ ـفـ ــوض األم ـ ــم
الـمـتـحــدة ال ـســامــي ل ـش ــؤون الــاجـئـيــن،
فيليبو غراندي ،في كلمته بالشكر الى
سـفـيــر ال ـكــويــت ف ــي واش ـن ـطــن وزوج ـتــه
على الجهود اإلنسانية التي بذالها في
األعوام العديدة الماضية ونشر الوعي

«الهالل األحمر» :تعزيز العمل اإلنساني العالمي لدعم المنكوبين
البرجس :التحديات الصعبة أمام الجمعيات اإلنسانية تحتم توحيد جهودها
أكدت جمعية الهالل األحمر حرص
الكويت على المشاركة والحضور في
مختلف الفعاليات والمحافل الدولية
التي تحمل في ثناياها تعزيز العمل
اإلن ـســانــي الـعــالـمــي ال ــداع ــم لالجئين
والمنكوبين.
وقالت األمينة العامة في الجمعية
مها البرجس لـ«كونا» ،بمناسبة اليوم
ا لـعــا لـمــي لجمعيات الصليب األ حـمــر
وال ـهــال األح ـمــر ،ال ــذي ص ــادف أمــس،
وحمل شعار «كــن إنسانا لطيفا» ،إن
الكويت تولي اهتماما ورعاية كبيرين
بالجانب اإلنساني واإلغاثي في جميع
أنحاء العالم.
وأضــافــت أن «ال ـهــال األح ـمــر» جزء
ال يتجزأ من الحركة الدولية للصليب
األح ـ ـمـ ــر والـ ـ ـه ـ ــال األحـ ـ ـم ـ ــر ،وت ـت ـب ـنــى
المبادرات الداعمة لقدرات المتطوعين
وتطوير مهاراتهم الميدانية وتعزيز
ج ـ ـهـ ــودهـ ــم ف ـ ــي ال ـ ـت ـ ـصـ ــدي ل ـل ـق ـضــايــا
اإلنسانية وفق أفضل الممارسات في
هذا المجال الحيوي المهم.

البرجس خالل إحدى حمالت الهالل األحمر
ول ـف ـت ــت إلـ ـ ــى األعـ ـ ـم ـ ــال اإلن ـس ــان ـي ــة
واإلغ ــاثـ ـي ــة الـ ـت ــي ت ـقــدم ـهــا الـجـمـعـيــة
داخـ ــل ال ـكــويــت ،كــال ـخــدمــات اإلغــاثـيــة
والتعليمية والطبية لألسر المحتاجة
وخارجها في اليمن وفلسطين وجزر
القمر والصومال والسودان وباكستان
وال ـ ـن ـ ـي ـ ـجـ ــر وال ـ ـس ـ ـن ـ ـغـ ــال ول ــاجـ ـئـ ـي ــن
السوريين في لبنان واألردن والجئي

روسيا :يمكننا تدمير «الناتو»...
أوكــران ـيــا والـتـقــت نظيرتها األوكــران ـيــة فــي زي ــارة
غير معلنة بعد تفقدها الالجئين األوكرانيين في
سلوفينيا ،فــي وقــت تفقد رئـيــس ال ــوزراء الكندي
جاستن ت ــرودو ضاحية إيربين قــرب كييف التي
شهدت فظائع لدى انسحاب الروس منها١٧ .

المرشد األعلى يستقبل األسد...:
أه ـم ـيــة االس ـت ـم ــرار ف ــي ال ـت ـع ــاون ل ـعــدم الـسـمــاح
ألميركا بإعادة بناء منظومة اإلرهاب الدولية التي
ً
استخدمتها لإلضرار بــدول العالم ،وخصوصا
دول المنطقة طوال العقود الماضية".
م ــن جــان ـبــه ،ش ــدد خــامـنـئــي ع ـلــى ض ـ ــرورة أال
تضعف العالقة بين دمشق وطهران ،و"علينا أن
نحافظ على العالقة القوية التي تجمع بلدينا
وشـعـبـيـنــا ،وه ــذا مـفـيــد لـيــس لبلدينا ف ـقــط ،بل
ً
ضروري للمنطقة أيضا".
وق ــال خامنئي إن دمـشــق "تـحـقــق انـتـصــارات
تاريخية ،وإ ي ــران ستستمر بدعمها الستكمال
انتصارها على اإلره ــاب ،وتحرير مــا تبقى من
أراضيها مع الحفاظ على وحدتها".
مــن ناحيته ،أ كــد رئيسي أن حكومته "لديها
اإلرادة الجادة في توسيع العالقات بين البلدين،
ً
وخصوصا االقتصادية والتجارية".

الــروه ـي ـن ـغــا وأوك ــرانـ ـي ــا ،ان ـطــاقــا من
دوره ـ ـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ــذي ت ـ ــؤدي ـ ــه عـ ـل ــى ج ـم ـيــع
المستويات.
وأكدت أن الجمعية ستواصل تقديم
الخدمات اإلنسانية لألسر المحتاجة
داخل الكويت وخارجها ،وهي ملتزمة
بذلك «وال تزال أمامنا تحديات صعبة،
لذا نحتاج إلى توحيد جهودنا وتعبئة

وأضاف رئيسي ،أن إيران "ستستمر في تقديم
كل أشكال الدعم لسورية وشعبها ،السيما وسط
ال ـظ ــروف االق ـت ـصــاديــة الـصـعـبــة ال ـتــي يشهدها
ً
العالم" ،معتبرا أن "أي معاناة لسورية هي معاناة
إليران".
وأثار األسد في طهران إمكانية حصول بالده
على المزيد من الدعم االقتصادي ،وسط ارتفاع
ً
أسـعــار الطاقة والـمــواد الغذائية عالميا بسبب
حرب أوكرانيا.
وتـنــامــى دور طـهــران االقـتـصــادي فــي سورية
خ ــال األعـ ــوام الـمــاضـيــة ،إذ ّ
زودت نـظــام األســد
بخطوط ائتمان ،وفازت بعقود أعمال مربحة.
وتأتي زيــارة األســد قبيل زيــارة مرتقبة ألمير
قطر الشيخ تميم بن حمد لطهران ،لبحث أجواء
التهدئة اإلقليمية والمفاوضات المتعثرة حول
البرنامح النووي اإليراني.
ً
وج ــاء ت ال ــزي ــارة أي ـضــا غ ــداة احـتـجــاجــات في
األهواز؛ بسبب األحوال المعيشية وغالء األسعار،
ً
وتزامنا مع تشديد اإلجراء ات األمنية في طهران
خشية تمدد التظاهرات إليها.
وفي موقف الفت ،دعت صحيفة إيرانية تتبع
مـكـتــب ا ل ـمــر شــد ،لكنها مصنفة بــأ نـهــا وسطية
معتدلة ،رئيسي إلى االستقالة.
ُ
ً
وتزامنت زي ــارة األس ــد ،التي لــم تعلن سابقا،
مــع تشديد الممثل األع ـلــى لـلـشــؤون الخارجية
واألمن باالتحاد األوروبي جوزيب بوريل على أن

جميع ا ل ـمــوارد الممكنة واالستثمار
ف ـ ــي تـ ـع ــزي ــز إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراءات االسـ ـتـ ـج ــاب ــة
والوقاية ودعم المحتاجين والالجئين
والنازحين في دول العالم».
وع ـ ــن ال ـ ـيـ ــوم ال ـع ــال ـم ــي لـجـمـعـيــات
الصليب األحمر والهالل األحمر ،الذي
يصادف الثامن من مايو كل عام ،أفادت
بأنه يمثل مناسبة للوقوف مع الذات،

وتقييم المسيرة والدفع بها إلى األمام،
وتعزيز الجهود والشراكات ،وتفعيل
اآللـيــات المتاحة لتعزيز الـقــدرة على
الحركة والتأهب.
وأشارت البرجس إلى أهمية الدور
ال ـ ــذي تـضـطـلــع ب ــه م ـك ــون ــات ال ـحــركــة
ال ــدولـ ـي ــة ل ـل ـص ـل ـيــب األحـ ـم ــر والـ ـه ــال
األحمر على الساحة اإلنسانية الدولية
رغــم التحديات وشــح الـمــوارد ،مبينة
أن الـحــركــة اكتسبت خـبــرة كبيرة في
التدخل السريع أثناء األزمات والكوارث
والتخفيف من تأثيرها على البشرية
وحشد الدعم والتأييد لضحاياها من
المدنيين.
ولفتت في هذا الشأن إلى التجاوب
السريع مع نــداء ات الواجب اإلنساني
ً
ف ــي ك ــل م ـك ــان وص ـ ـ ــوال إلـ ــى األه ـ ــداف
العليا التي تتمحور حولها الجهود
اإلنسانية.

التكتل ملتزم بـ "خطوطه الحمراء" الثالثة ،التي
تتضمن عــدم المساهمة بإعمار ســوريــة ،وعــدم
رفع العقوبات ،وعدم إقامة عالقات دبلوماسية
كاملة مع دمشق؛ "ما لم يتم إنجاز انتقال سياسي
ً
حقيقي وشامل بحزم وفقا لقرار مجلس األمن
الــدولــي رقــم  ."2254وكــان بوريل يتحدث عشية
بدء مؤتمر "المانحين  "6لدعم الشعب السوري
في بروكسل اليوم.
وأكد المسؤول األوروبــي أن التكتل سيحافظ
على مواصلة دعم الشعب السوري خالل المؤتمر،
الذي لم ُت َ
دع له موسكو على خلفية "عدوانها غير
المسبوق ضد كييف".
وف ــي فـبــرايــر  ،2019الـتـقــى األس ــد فــي طـهــران،
خامنئي والرئيس حينذاك حسن روحاني ،خالل
زيارة كانت األولى إليران ،أبرز حلفائه ،منذ اندالع
النزاع في سورية قبلها بنحو ثماني سنوات.

م ــن ج ـه ـت ـهــا ،ق ــال ــت س ـف ـيــرة ال ـنــوايــا
الحسنة في المفوضية السامية لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين ،زوجة السفير
الشيخة ريما الصباح ،في كلمتها «معا
نسهم فــي الـحـفــاظ على األرواح وبناء
مستقبل أفـضــل لماليين األفـ ــراد حــول
العالم ممن أجبروا على ترك أوطانهم».
ولفتت الصباح الى أن العالم يشهد
مـ ـع ــدالت ن ـ ــزوح غ ـيــر م ـس ـبــوقــة وآخـ ــذة
فــي الـتــزايــد بـكــارثــة إنـســانـيــة ال تـقــارن،
مشيرة إلى أن نحو  18ألف شخص في
 132دولــة ّ
يقدمون المساعدات الفعلية
لــاجـئـيــن وال ـنــازح ـيــن وال ـت ــي تتضمن
المالجئ والرعاية الطبية والتعليم.

محافظ األحمدي يستقبل منتسبي
المحافظة واألجهزة الخدمية

ً
محافظ األحمدي مستقبال المهنئين
استقبل مـحــافــظ األح ـم ــدي ،الـشـيــخ ف ــواز الـخــالــد ،فــي الــديــوان
الـعــام للمحافظة ،أمــس ،مسؤولي ومنتسبي المحافظة وعموم
األجهزة الخدمية والفنية واإلدارية الحكومية والمؤسسات األهلية
والخاصة والتطوعية العاملة واألهالي ورواد ديوان المحافظة.
وتبادل المحافظ التهاني والتبريكات بعد عطلة العيد السعيد،
معربا عن الشكر واالمتنان لله تعالى على انحسار جائحة كورونا،
بفضل منه سبحانه ثم بجهود جبارة لمؤسسات الدولة كافة.
وجدد الخالد التهاني بالعيد السعيد للجميع خالل االستقبال،
متمنيا أن يعيده المولى سبحانه على الكويت الحبيبة وقيادتها
الرشيدة وأهلها والمقيمين على ثراها الطيب واألمتين العربية
واإلسالمية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.
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محليات
التداعيات السلبية للتعيينات التكسبية تتكشف في «التعاونيات»
عشرات المزارعين اشتكوا من تجاوزات مدير «العبدلي» ّ
المعين من ِق َبل العرو
جورج عاطف

المدير المعين
تنازل عن بسطتين
للجمعية بـ «شبرة
الخضار» تزيد
قيمتهما على 100
ألف دينار

بدأت التداعيات السلبية لمسلسل
ّ
والمتسر عة
التعيينات العشوائية
داخ ـ ـ ــل م ـج ــال ــس إدارة ال ـج ـم ـع ـيــات
ً
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،ال ـ ـص ـ ــادرة أخـ ـ ـي ـ ــرا عــن
وزير الشؤون االجتماعية والتنمية
الـمـجـتـمـعـيــة ،وزيـ ــر ال ــدول ــة ل ـشــؤون
اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــان وال ـ ـت ـ ـطـ ــويـ ــر الـ ـعـ ـم ــران ــي،
مـبــارك ال ـعــرو ،تتكشف ،لتظهر ّ
كما
مــن ال ـت ـجــاوزات الـتــي أث ــارت حفيظة
المساهمين ،وحــدت بهم الــى إعــان
انتفاضة واسعة ضدها ،السيما ألنها
تعبق برائحة التكسبات الشخصية،
وقـ ــد ت ـج ـلــى ذلـ ــك ف ــي تـ ـق ـ ّـدم ع ـشــرات
ال ـم ــزارع ـي ــن م ــن م ـســاه ـمــي جـمـعـيــة
العبدلي التعاونية بشكوى جماعية
ّ
المعين من قبل العرو،
ضد مديرها
ُ
تضمنت ما أسموه "جملة تجاوزات"
اقترفها منذ توليه مهام الجمعية في
مارس الماضي.
ووفـ ـق ــا ل ـل ـش ـكــوى ،ال ـت ــي حصلت

ّ
والمذيلة
"الجريدة" على نسخة منها،
بتوقيع  62مساهما بالجمعية ،فإن
ّ
المعين تـنــازل عــن بسطتين
المدير
في "شبرة الخضار" تعود تبعيتهما
لجمعية العبدلي بناء على عقد ّ
موقع
م ــع شــركــة وافـ ــر مـنــذ  ،2010وتــزيــد
قيمتهما الـمــالـيــة عـلــى الـ ـ  100ألــف
دينار ،وتعتبران من أصول الجمعية
الثابتة ،في مخالفة صارخة للنظام
األسـ ــاسـ ــي ال ـ ـ ــذي ال ي ـم ـن ــح ال ـم ــدي ــر
ح ــق ال ـت ـن ــازل ع ــن الـ َـب ـس ـط ـت ـيــن ،مما
ً
ً
ً
ألحق ضــررا ماليا بالغا بالجمعية
ومصلحة المساهمين.

توظيف دون موافقة «الشؤون»

وأش ــارت الشكوى إلــى أن المدير
ّ
ّ
المعين وظف أحد أقاربه من الدرجة
ً
ً
األولـ ـ ــى (ش ـق ـي ـقــه) م ـس ـت ـشــارا مــالـيــا
ً
وإداريا للجمعية ،من دون الحصول
على موافقة وزارة الشؤون المسبقة،

إضافة إلى إحضاره محاسبين اثنين
من جمعية صباح الناصر لالطالع
على مستندات الجمعية ،بما يخالف
ال ـق ــرارات المنظمة لعملها ،ويـهــدد
ً
س ـ ّـري ــة بـيــانــاتـهــا ،ف ـضــا ع ــن قيامه
بتغيير الشركة المتخصصة بتوريد
الـ ـخـ ـض ــار ،وال ـم ـش ـه ــود ب ـك ـفــاء ت ـهــا،
بأخرى أقل مستوى ومهنية ،ورفعت
األسعار بصورة ُمبالغ فيها ،ناهيك
بسوء البضائع الـمـ ّ
ـوردة للجمعية،
ّ
إلــى جــانــب تغيير الـشــركــة ال ـمــوردة
للبيض ،وهــي شــركــة وطنية قريبة
ً
ج ـ ــدا م ــن أسـ ـ ــواق وأفـ ـ ــرع الـجـمـعـيــة،
بأخرى أقــل مستوى وتبيع المنتج
ذاته بسعر يقارب الضعف ،بما ينذر
بتراجع ا لـقــوة الشرائية لمساهمي
الجمعية ومرتاديها ،وما يترتب على
ذلك من اإلضرار بمركزها المالي.
ّ
المعين
وذكرت الشكوى أن المدير
ً
قــام أيـضــا بصرف كامل مستحقات

ال ـ ـشـ ــركـ ــة الـ ـمـ ـتـ ـع ــاق ــدة ع ـلــى
النظافة ،رغم عدم استحقاقها
لـ ــذلـ ــك ،السـ ـيـ ـم ــا أنـ ـ ــه مـسـجــل
على عمالتها غيابات بمبالغ
مالية تتجاوز الـ  3آالف دينار،
ك ـمــا أن ال ـف ـت ــرة ال ـت ــي ت ــم على
أساسها الصرف سابقة لعمل
المدير الـحــالــي ،وال تقع ضمن
اخـ ـتـ ـص ــاص ــات ــه ،ألنـ ـه ــا ت ـخـ ّـص
المدير السابق.
وأه ــاب المساهمون بالوزير
الـ ـع ــرو إلـ ــى ضـ ـ ــرورة اسـتـعـجــال
تحديد موعد الجمعية العمومية،
ل ـ ـي ـ ـت ـ ـس ـ ـنـ ــى ع ـ ـق ـ ــب ذل ـ ـ ـ ـ ــك إج ـ ـ ـ ـ ــراء
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات واخ ـ ـت ـ ـيـ ــار مـجـلـ ّـس
إدارة جــديــد ق ــادر على قـيــادة دفــة
ً
الـجـمـعـيــة وإع ــادت ـه ــا مـ ـج ــددا إلــى
ج ـ ــادة ال ـ ـصـ ــواب ،وإزال ـ ـ ــة األض ـ ــرار
المالية التي لحقت بها جراء قرارات
ّ
المعين.
المدير
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صرف  1500هدية للمزارعين بـ  127ألف دينار
وافقت وزارة الشؤون ،ممثلة في إدارة الرقابة والتفتيش
ّ
المعين لجمعية العبدلي
التعاوني ،على كتاب المدير
التعاونية ،بتوفير مبلغ  127.5ألف دينار للصرف على
(هدايا المزارعين) ،والتي تستهدف دعم نحو  1500مزارع،
على أن يكون الصرف من بند المصروفات العمومية إلى
حين اعتماد الميزانية ،شريطة االلتزام بالمادتين  73و77
من القرار ال ــوزاري رقــم /46ت لسنة  ،2021بشأن إصــدار

الئحة تنظيم العمل التعاوني ،وضرورة عمل التسويات
الالزمة وعرضها على المراقب المالي للجمعية وتزويد
الوزارة بنسخة منها.
ووفقا للمخاطبة ،التي حصلت "الجريدة" على نسخة
ّ
ّ
المعين طالب الوزارة بالصرف من بند
منها ،فإن المدير
الخدمات االجتماعية ،غير أن األخيرة حددت الصرف من
بند المصروفات العمومية.

«الصحة» :تمديد فترة طلبات صرف البدل
النقدي عن رصيد اإلجازات حتى  30يونيو
لكثرة طلبات الموظفين الراغبين في الصرف
•

عادل سامي

قررت وزارة الصحة تمديد فترة تقديم طلبات صرف
البدل النقدي عن رصيد اإلج ــازات الــدوريــة حتى 30
يونيو المقبل ،معطية بذلك الموظفين الراغبين في
إرســال طلباتهم إلــى الجهات المختصة في الــوزارة
شهرا كامال.
جاء ذلك في تعميم إداري أصدره وكيل الوزارة ،د.
مصطفى رضاّ ،
وجهه إلى الوكالء المساعدين ومديري
المناطق الصحية ،أكد فيه أن هذا التمديد جاء نظرا
لكثرة طلبات الموظفين الراغبين فــي صــرف البدل
النقدي ،ورغبة من الوزارة في إعطاء المزيد من الوقت
لجهات العمل لمراجعة البيانات والتأكد من صحتها.
ودعا التعميم كل جهات العمل في الوزارة إلى إجراء
الالزم ،مع مراعاة التقيد وااللتزام باإلجراءات الواردة
في التعميم رقم  26لسنة  ،2022الخاصة بإجراءات
ص ــرف ال ـبــدل الـنـقــدي عــن رصـيــد اإلج ـ ــازات الــدوريــة
أثناء الخدمة.
وكــانــت وزارة الصحة قــد اعتمدت فــي النصف
األول مــن أبــريــل الـمــاضــي إج ـ ــراءات ص ــرف الـبــدل
النقدي من رصيد اإلجازات الدورية أثناء الخدمة،

وفقا لشروط وضوابط مجلس الخدمة المدنية.
وتضمنت اإلجراءات أن ّ
تقدم طلبات الصرف لجهة
العمل ،على أن تقوم األخيرة بمراجعة بيانات الطلبات
المقدمة ،والتأكد من صحة رصيد اإلجازات ،مع مراعاة
أحكام المادة  39من نظام الخدمة المدنية بشأن عدم
استحقاق الموظف عن المدد التي يقضيها في إجازة
دراسـيــة؛ ســواء بعثة علمية أو معارا أو موقوفا عن
العمل أو مرافقا لمريض أو أي إجازة خاصة لمدة 6
أشهر فأكثر ،فضال عن عدم استحقاقهم رصيدا عن
أيام االنقطاع عن العمل.
وم ــن ضمن الـضــوابــط أيـضــا ضـ ــرورة الـتــأكــد من
توافر كل الشروط ،خاصة عدم وجود عقوبة تأديبية
قائمة ،وحصول الموظف على تقييم ممتاز فعلي عن
آخر سنتين.
يذكر أن وزارة الصحة حــددت  31الجاري موعدا
أقصى إلرس ــال الطلبات إلــى إدارة الوظائف العامة
وإدارة الـعـقــود الـخــاصــة التابعين لـقـطــاع الـشــؤون
اإلدارية ،ولكن نظرا لكثرة طلبات الموظفين الراغبين
في صــرف البدل النقدي ،مــددت ال ــوزارة ،أمــس ،فترة
تقديم طلبات صرف البدل النقدي عن رصيد اإلجازات
الدورية حتى  30يونيو المقبل.

«الشؤون» :بدء إيداع مبالغ «الصفوف
األمامية» في حسابات المستحقين
تأكيدا لخبر "الجريدة" ،المنشور
فــي عــددهــا ال ـص ــادر أم ــس ،بعنوان
"م ـ ـ ـكـ ـ ــافـ ـ ــآت ال ـ ـص ـ ـف ـ ــوف األم ـ ــامـ ـ ـي ـ ــة
ب ـح ـس ــاب ــات مـسـتـحـقـيـهــا األس ـب ــوع
الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاري" ،ب ـ ـ ــدأت وزارة الـ ـش ــؤون

االجتماعية إي ــداع مبالغ المكافآت
فــي ا لـحـســا بــات البنكية لموظفيها
المستحقين ،الذين داوموا أثناء فترة
الحظر التي حددها مجلس الوزراء
خالل الموجة األولى من الجائحة.

الفارس تعترض على قرار السماح
بمزاولة حمالت الحج بالسكن الخاص

ً
قبلت استقالة الرفاعي وكلفت أبا الخيل أمينا لـ «البلدي»
•

مصطفى رضا

كتاب

مزارعي العبدلي

محمد جاسم

اعـ ـ ـت ـ ــرض ـ ــت وزي ـ ـ ـ ـ ـ ــرة ال ـ ــدول ـ ــة
ل ـش ــؤون ال ـب ـلــديــة وزي ـ ــرة ال ــدول ــة
لشؤون االتصاالت وتكنولوجيا
المعلومات د .رنــا الـفــارس على
ق ــرار المجلس الـبـلــدي الموافقة
على اقتراح عضوه أحمد المدلج
بالسماح لحمالت الحج بمزاولة
نشاطها في السكن الخاص.
وق ــال ــت الـ ـف ــارس ،ف ــي م ـبــررات
رف ـض ـهــا ،إن ال ـق ــرار مـخــالــف لما
ً
هو مقرر قانونا بموجب الئحة
تنظيم أع ـمــال الـبـنــاء وال ـجــداول
الملحقة به الصادر بشأنها القرار
الوزاري رقم  206لسنة .2009
ولم تعتمد الوزيرة في كتاب
التصديق على قرارات "البلدي"
المتخذة في اجتماعه المنعقد
بتاريخ  11ابريل الماضي والتي
حصلت "الجريدة" على نسخة
م ـن ـه ــا ،ال ـم ــواف ـق ــة ع ـل ــى ال ـم ــادة

األولـ ـ ــى م ــن ش ـ ــروط وض ــواب ــط
اإلضافات للقسائم التنظيمية
االستثمارية والتجارية الموافق
ع ـل ـي ـه ــا بـ ـم ــوج ــب ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار رق ــم
(  )422022/16/347/6صفحة
( )70ب ـس ـب ــب ا لـ ـصـ ـي ــا غ ــة غـيــر
الدقيقة والـتــي تــوضــح أن هذا
القرار يقتصر سريانه فقط على
القسائم التنظيمية االستثمارية
والتجارية دون غيرها.
كـ ـم ــا اع ـ ـتـ ــرضـ ــت عـ ـل ــى ع ــدم
م ــوافـ ـق ــة "الـ ـبـ ـل ــدي" ع ـل ــى طـلــب
ت ـ ـطـ ــويـ ــر ال ـ ــواج ـ ـه ـ ــة الـ ـغ ــربـ ـي ــة
لمجمع الصالحية المقامة على
أمــاك الدولة ضمن القطعة 13
بمنطقة القبلة ،بينما صادقت
عـلــى تخصيص مبنى المركز
الحكومي للفحوصات وضبط
الجودة في منطقة كيفان ،التابع
لــوزارة األشغال العامة ،ليكون
ً
م ـ ـقـ ـ ّـرا لـلـهـيـئــة ال ـع ــام ــة لـلـطــرق
والنقل البري.

عبدالمحسن أبا الخيل

مـ ــن جـ ـه ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،أصـ ـ ــدرت
ً
ال ـفــارس قـ ــرارا بـقـبــول استقالة
األمـيــن الـعــام للمجلس البلدي
ب ـ ــدر ال ــرف ــاع ــي ابـ ـ ـت ـ ـ ً
ـداء م ــن 19
الـجــاري ،وتكليف األمين العام
المساعد عبدالمحسن أبا الخيل
ً
ً
أمينا عاما للمجلس باإلنابة.

ً
تعديل اتفاقية «اللوائح الدولية» أمام «الصحة» قريبا

• اللجنة العليا في الوزارة ستجتمع لمناقشة االقتراح المقدم من الواليات المتحدة
• السعيد يترأس وفد الكويت في اجتماع «جمعية الصحة العالمية»  22الجاري
•

موافقة «الصحة
العالمية» على
التعديالت تحتم
على كل دولة
اتخاذ اإلجراءات
للتصديق عليها
ً
وفقا لالتفاقات
الدولية

عادل سامي

ت ــوقـ ـع ــت م ـ ـصـ ــادر صـحـيــة
مـطـلـعــة أن ي ـتــم خـ ــال األيـ ــام
القليلة المقبلة دعــوة اللجنة
الـ ـعـ ـلـ ـي ــا لـ ـ ـل ـ ــوائ ـ ــح ال ـص ـح ـي ــة
الــدول ـيــة ال ـتــي يــرأس ـهــا وكيل
وزارة الصحة وتضم قياديين
مــن مختلف وزارات وأجـهــزة
الــدولــة ذات الـعــاقــة بتطبيق
ات ـف ــاق ـي ــة الـ ـل ــوائ ــح ال ـص ـح ـيــة
الـ ـ ــدول ـ ـ ـيـ ـ ــة ،وذل ـ ـ ـ ــك ل ـم ـن ــاق ـش ــة
االقـ ـ ـت ـ ــراح ال ـم ـق ــدم م ــن ال ــوف ــد
ال ـ ــدائ ـ ــم لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة
األميركية لدى منظمة الصحة
ال ـع ــال ـم ـي ــة ب ـت ـع ــدي ــل ات ـفــاق ـيــة
اللوائح الصحية الدولية ،في
ضوء الدروس المستفادة من
الـتـعــامــل مــع جــائـحــة "كوفيد
."19
وأك ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدت ال ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـ ــادر
لـ ـ ـ "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة" أن م ـنــاق ـشــات
علمية وقانونية دارت خالل
السنتين الـمــاضـيـتـيــن ،وأعــد
المدير العام لمنظمة الصحة
ال ـع ــال ـم ـي ــة م ـ ـشـ ــروع ق ـ ـ ــرار تــم
إدراج ـ ـ ـ ــه ع ـل ــى جـ ـ ــدول أع ـم ــال
جمعية الصحة العالمية رقم

 75والذي سيعقد خالل الفترة
من  22حتى  28مايو الجاري.
وذكرت المصادر أن التعديل
المقترح يتضمن إعادة النظر
في التزامات الــدول األعضاء،
وت ـع ــزي ــز ال ـ ـقـ ــدرات ف ــي مـجــال
التعاون الدولي لصون األمن
الصحي وتعديل اختصاصات
ل ـ ـجـ ــان الـ ـ ـ ـط ـ ـ ــوارئ الك ـت ـش ــاف
الجوائح واألوبئة التي تهدد
األمن الصحي ،وإدخال بعض
الـتـعــديــات فــي آلـيــات العمل،
وتـقـيـيــم الـمـخــاطــر والـتـعــاون
الدولي في هذا الصدد.
وأوض ـ ـ ـحـ ـ ــت أن ـ ـ ــه ف ـ ــي ح ــال
م ـ ــوافـ ـ ـق ـ ــة جـ ـمـ ـعـ ـي ــة الـ ـصـ ـح ــة
العالمية فــي اجتماعها على
ه ــذه الـتـعــديــات فــإنــه يتعين
على كل دولة اتخاذ اإلجراءات
القانونية واإلداريـ ــة العتماد
والـتـصــديــق عـلــى الـتـعــديــات
وفـ ـق ــا لـ ـ ــإجـ ـ ــراءات الـمـنـظـمــة
ل ـل ـت ـص ــدي ــق عـ ـل ــى االت ـف ــاق ـي ــة
ال ــدول ـي ــة ،ح ـيــث م ــن الـمـتــوقــع
ف ـ ــي ح ـ ـ ــال مـ ــواف ـ ـقـ ــة ال ـج ـه ــات
المختصة على التعديالت أن
يتم استكمال اإلج ـ ــراء ات عن
طريق إدارة الفتوى والتشريع

ووزارة ا لـ ـخ ــار جـ ـي ــة ،وو ف ـق ــا
لإلجراءات المنظمة للتصديق
عـ ـل ــى االت ـ ـفـ ــاق ـ ـيـ ــات ال ــدولـ ـي ــة
والتي يترتب عليها التزامات
قــانــونـيــة وفـنـيــة وصـحـيــة قد
تستلزم إصدار بعض القرارات
المنظمة لذلك.

جدول األعمال
وأكـ ــدت ال ـم ـصــادر أن وزيــر
الـ ـصـ ـح ــة د .خـ ــالـ ــد ال ـس ـع ـيــد
سـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرأس وف ـ ـ ـ ـ ــد الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت
المشارك في اجتماع المنظمة
الــذي يناقش زراع ــة األعضاء
وال ـط ــب الـتـقـلـيــدي ومـكــافـحــة
والتصدي لألمراض المزمنة
غـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــة والـ ـسـ ـمـ ـن ــة
واالس ـتــرات ـي ـج ـيــات الـعــالـمـيــة
ال ـ ـم ـ ـت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ــة ب ـ ـص ـ ـحـ ــة الـ ـ ـف ـ ــم،
والتصدي للسكري والسمنة
وسرطان عنق الرحم ودراسة
التقارير المرحلية المقدمة من
المدير العام لمنظمة الصحة
الـعــالـمـيــة ت ـي ــدروس أدنــاهــوم
بـخـصــوص متابعة ال ـقــرارات
واالستراتيجيات الصادرة من
المنظمة.

وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت أن م ـ ــن
ال ـمــوضــوعــات ال ـمــدرجــة على
جدول األعمال إعالن انتخاب
د .ت ـيــدروس أدن ــاه ــوم لتولي
منصب المدير العام للمنظمة
لدورة قادمة وتوقيع العقد في
االج ـت ـمــاع الــرف ـيــع الـمـسـتــوى
على مستوى الوزراء.

وي ـت ـض ـم ــن بـ ـن ــد الـ ـج ــوائ ــز
بجدول األعمال تسليم جائزة
ال ـم ـغ ـف ــور ل ــه ال ـش ـي ــخ ص ـبــاح
األح ـ ـمـ ــد ل ـل ـب ـح ــوث ال ـص ـح ـيــة
ف ــي مـجــالــي صـحــة المسنين
وتعزيز الصحة للفائزة بها
ه ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام وه ـ ــي د .ه ـن ــادي
الـحـمــد م ــن دولـ ــة ق ـطــر ،حيث

يسلم صك وميدالية الجائزة
كـ ــل مـ ــن رئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ــدورة رق ــم
 75للمنظمة وا ل ـمــد يــر ا لـعــام
للمنظمة والوزير السعيد.

سلة أخبار
منح حكومية يابانية للدراسة
في جامعات طوكيو
أعلنت سفارة اليابان لدى
البالد عن منحة من الحكومة
اليابانية للطلبة الكويتيني
الراغبني في الدراسة
بجامعات اليابان ،ملرحلة
البكالوريوس ولطلبة البحوث
(ماجستير ودكتوراه).
وحددت السفارة الشروط
الواجب توافرها للتقديم على
املنحة ،مؤكدة أنه "يشترط
بالنسبة للطلبة الجامعيني أن
يكون الطالب قد أكمل  12عاما
من املراحل الدراسية ،وأن
تكون لديه خلفية أكاديمية
كافية ،إضافة إلى أن يكون من
مواليد  2أبريل  1998أو بعده،
وتكون مدة الدراسة  5سنوات
بدءا من أبريل  2023حتى
مارس  ،2028في مجاالت
العلوم الطبيعية واالجتماعية
واإلنسانية ،على أن تكون
مدة املنحة  5سنوات ،بما
في ذلك سنة واحدة لدراسة
اللغة اليابانية" .وأضافت:
"أما بالنسبة لطلبة البحوث
فيشترط أن يكون املتقدم
قد أكمل  16عاما دراسيا،
ومن مواليد  2أبريل  1988أو
بعده ،وتكون سنوات الدراسة
بدءا من أبريل أو سبتمبر
 2023حتى مارس ،2025
وأن تكون مجاالت الدراسة
مماثلة لتخصص دراسته في
الجامعة أو مرتبطة به".

«نسائي النجاة» :مشاريع
مميزة خالل رمضان

أعلن القطاع النسائي في
جمعية النجاة الخيرية انه
نفذ أنشطة مميزة خالل شهر
رمضان املبارك ،وساهم في
مشاريع إنسانية ودعوية
داخل وخارج الكويت.
وقالت رئيسة القطاع
وضحة البليس :فيما يتعلق
باملشاريع املنفذة داخل
الكويت قمنا بتوزيع السالل
الرمضانية على األسر
املحتاجة ،وكذلك توفير 1000
كرتون من التمر ،كما قمنا
بتوزيع نقصة رمضان على
 31أسرة إلدخال السرور
على هذه األسر ،ومساعدات
للعمال املرضى في مخيم
كبد الطبي .وأضافت :كذلك
شاركنا في حمالت جمعية
النجاة الخيرية "فرحتهم
تسوى" ،و"أبشروا بالخير"،
وكفالة األيتام ،وفي مشاريع
خارج الكويت منها عمليات
العيون ،وكفالة  66يتيما
بألبانيا ،وترميم بيوت
الفقراء ومساعدة كبار السن
باليمن ،وتكريم حفظة القرآن
في ألبانيا ،ومساعدة املرضى
في مصر ،وتوزيع  959سلة
رمضانية في عدد من الدول.

وفد خيري كويتي يتفقد
مشاريع في تشاد

قام وفد من جمعية إحياء
التراث اإلسالمي بزيارة
خيرية إلى تشاد ،لتفقد أحوال
املسلمني واحتياجاتهم،
وعرضها على املتبرعني،
أو طرحها ضمن الحمالت
عمومًا.
وفي تصريح له ،أوضح نائب
مدير إدارة تنمية املوارد
والتسويق خالد الصفران،
أنه تم وضع عدد من األهداف
للزيارة ،كان من أهمها توثيق
مشاريع املحسنني التي
تبرعوا بها من خالل حملة
سباق الخير ،وهذه املشاريع
منوعة في مناطق عديدة،
واختيرت تشاد الحتوائها
على كثير من هذه املشاريع.
وأضاف" :سعينا كذلك
اللتقاء املستفيدين من حملة
سباق الخير ،والتعرف على
أحوالهم ومدى استفادتهم من
املشاريع املقدمة لهم ،أبرزها
حفر بئر ارتوازية عميقة
مع خزان يعمل بالطاقة
الشمسية ،تغذي أكثر من
 35قرية في مناطق في غاية
الجفاف".

4
محليات
«التربية» :طلبات التعاقدات الخارجية ومقابالت المعلمين «أونالين»
ةديرجلا
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أعلنت حاجتها لمعلمين ومعلمات من الجنسيتين الفلسطينية واألردنية
فهد الرمضان

فــي إط ــار اسـتـعــداداتـهــا للعام
الـ ــدراسـ ــي ال ـم ـق ـبــل ،2023/2022
أعـلـنــت وزارة الـتــربـيــة حاجتها
إلـ ـ ـ ــى م ـع ـل ـم ـي ــن وم ـ ـع ـ ـل ـ ـمـ ــات مــن
الجنسيتين الفلسطينية واألردنية
م ــن حـمـلــة ال ـمــؤهــات الجامعية
في تخصصات اللغة اإلنكليزية

والعلوم والفيزياء والجيولوجيا
واألحياء والكيمياء والرياضيات
للمعلمين ،والفيزياء والرياضيات
للمعلمات.
واشترطت الوزارة ،في إعالنها،
أال ي ـقــل ال ـت ـقــديــر ال ـع ــام للمؤهل
الجامعي للمتقدم عــن جـيــد ،وال

ً
يزيد عمره على  45عاما ،مؤكدة
عــدم قبول أي جنسية أخــرى ،مع
االل ـ ـتـ ــزام ب ـش ــرط ال ـخ ـب ــرة لـقـبــول
مستندات المتقدمين فــي جميع
الـ ـم ــواد ب ــواق ــع  3س ـن ــوات ل ــذوي
المؤهالت غير التربوية وسنتين
للتربويين.

المضف :تنسيق مع مسؤولي التعليم بدول الخليج
أكــد وزيــر التربية وزيــر التعليم العالي
وال ـب ـحــث الـعـلـمــي د .عـلــي ال ـم ـضــف ،أمــس،
حرص الكويت على الحضور والتواصل مع
الــوزراء في دول مجلس التعاون الخليجي
والدول العربية المعنيين بمجال التعليم.
وقال المضف ،في تصريح لـ «كونا» على
هامش المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم
 2022بالعاصمة الـسـعــوديــة الــريــاض إنــه
«اط ـلــع وال ــوف ــد ال ـمــرافــق لــه عـلــى الـتـجــارب
الناجحة في مجال التعليم لدول المجلس
وه ــو ج ــزء مــن الـتـكــامــل الخليجي بالعمل
ً
م ـع ــا» ،م ـع ـت ـبــرا وجـ ــود مــؤس ـســات عالمية
مهتمة بالتعليم في هــذا المؤتمر «إضافة

لنا لنستفيد من تجاربهم المطروحة كونهم
مشرفين على كثير مــن الـتـجــارب فــي دول
الـعــالــم وه ــو مــا نـعـتـبــره اس ـت ـفــادة قصوى
في عملنا».
وأش ـ ــار إل ــى أن ال ـمــؤت ـمــر ي ـح ـتــوي على
كثير من محاور النقاش المهمة من خالل
الـجـلـســات وورش الـعـمــل الـكـثـيــرة وكــذلــك
المعرض المصاحب له.
مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال ن ــائ ــب الـ ـم ــدي ــر ال ـع ــام
لـلـخــدمــات األكــاديـمـيــة الـمـســانــدة بالهيئة
ال ـعــامــة للتعليم الـتـطـبـيـقــي وال ـت ــدري ــب د.
جــاســم األس ـتــاذ «إن هــذا المؤتمر مهم في
معرفة التحديات وإيـجــاد الحلول لها في

ً
مجال التعليم» ،مضيفا أن المؤتمر يعرض
الـعــديــد مــن الـتـحــديــات الـتــي تــواجــه قطاع
التعليم والهاجس الذي تواجهه مؤسسات
التعليم العالمية واإلقـلـيـمـيــة قـبــل وأثـنــاء
وب ـع ــد جــائ ـحــة «كـ ــورونـ ــا» ك ـمــا ي ـق ــدم رؤى
وتـنـفـيــذا ألع ـم ــال مـخـتـلـفــة لـمــواجـهــة هــذه
التحديات.
وذكر أن «المؤتمر يساعدنا كدول سواء
دول المنطقة أو العالم أو حتى المنظمات
العالمية المهتمة بالتعليم من خالل مشاركة
آرائنا وتجاربنا وهو ما يساهم في تطويره
وإي ـج ــاد ح ـلــول لـكـثـيــر م ــن الـمـشــاكــل الـتــي
تواجهه».

وأوض ـ ـحـ ــت أنـ ـه ــا سـتـسـتـقـبــل
شـ ـ ـه ـ ــادة الـ ـ ـخـ ـ ـب ـ ــرة الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة
والخاصة بالتعيين فقط وليس
بـنـظــام الـحـصــة واألج ـ ــر ،عـلــى أن
تكون موثقة من الجهات الرسمية
ً
ومـ ــوضـ ـحـ ــا ف ـي ـه ــا بـ ــدايـ ــة تـسـلــم
الـعـمــل حـتــى تــاري ـخــه ،مــع إرف ــاق
صورة عنها ،مستثنية من شرط
الخبرة حملة شـهــادة الــدكـتــوراه
والحاصلين على تقدير ال يقل عن
ً
جيد جــدا فــي المؤهل الجامعي،
وحـ ـمـ ـل ــة ش ـ ـه ـ ــادة ال ـم ــاج ـس ـت ـي ــر
والحاصلين على معدل ال يقل عن
امتیاز في المؤهل.
وذك ـ ــرت أن ـهــا ل ــن تستقبل أي
ط ـلــب لـلـتــوظـيــف إال ب ـعــد تــوافــر
جميع المستندات وفــق اإلعــان،
ً
وأن يكون المتقدم م ــزاوال لمهنة
التعليم لنفس التخصص المتقدم
حتى تاريخ مــلء الطلب ،على أن
ي ـت ـحــدد ال ــرات ــب ح ـســب ال ـمــؤهــل
ال ـع ـل ـمــي والـ ـخـ ـب ــرة ،مـضـيـفــة أنــه
عند استقبال الطلبات يجب أن
تكون المؤهالت العلمية وكشف
الــدرجــات مصدقين مــن الجهات
الــرس ـم ـيــة بـصـحــة ال ـب ـيــانــات من
المكاتب الثقافية لــدولــة الكويت

بـبـلــد ال ـت ـخــرج م ــع إرف ـ ــاق ص ــورة
منها ،على أن يتم تقديم الطلبات
ً
إلكترونيا «أونــايــن» على موقع
«التربية» ولمدة شهر.
إلى ذلك ،علمت «الجريدة» ،من
مصادرها ،أن الوزارة ستلجأ إلى
إجـ ــراء الـمـقــابــات مــع المعلمين
وال ـم ـع ـل ـمــات الـمـتـقــدمـيــن لشغل
الوظائف التعليمية المطلوبة عن
ُبعد عبر وسائل االتصال الحديثة،

موضحة أن الـجـهــات المختصة
في «التربية» ستعمل على إعداد
الـبــرامــج الــازمــة لتمكين أعضاء
لجان المقابالت من إجرائها مع
الـمـتـقــدمـيــن مــن وراء الـشــاشــات؛
ً
لصعوبة سفرهم حاليا.

حضور الطلبة

أن ال ـمــدارس سجلت أمــس نسبة
حضور عالية للطلبة والمعلمين،
وصـلــت فــي بعض ال ـمــدارس إلى
 100ف ــي ال ـم ـئ ــة ،م ـش ـيــرة إلـ ــى أن
وج ـ ـ ــود اخ ـ ـت ـ ـبـ ــارات ل ـل ـط ـل ـبــة فــي
األسـبــوع األول بعد عطلة العيد
ساهم في رفع نسبة الحضور إلى
هذا الحد.

من جانب آخر ،كشفت المصادر

الدوام الحكومي بعد عطلة العيد ...التزام وزحام
 %90نسبة الحضور في الوزارات

بصمة الحضور مع عودة الدوام بعد العطلة

●

ســيــد الــقــصــاص وأحــمــد
الشمري وحمد العبدلي
بـ ـع ــد ع ـط ـل ــة عـ ـي ــد ال ـف ـط ــر،
ال ـت ــي اس ـت ـم ــرت  9أيـ ـ ــام ،عــاد
ال ــدوام الرسمي فــي ال ــوزارات
والـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات وال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة،

ومدارس وزارة التربية ،صباح
أم ـ ــس ،إلـ ــى ن ـظــامــه ال ـم ـع ـتــاد،
وس ــط الـ ـت ــزام م ــن الـمــوظـفـيــن
بنسبة حضور وصلت نحو
 90فــي الـمـئــة ،قــابـلــه حضور
كبير مــن الـمــراجـعـيــن إلنـهــاء
معامالتهم.
وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا ش ـ ـهـ ــدت الـ ـط ــرق
ازدح ــام ــا ،واخـتـنــاقــا مــروريــا
في أول يوم دوام بعد العطلة،
استعدت وزارة الداخلية من
خ ــال تـنـظـيــم ح ــرك ــة ال ـم ــرور
ل ـت ـس ـه ـي ــل ع ـم ـل ـي ــات ال ـس ـي ــر،
الس ـي ـم ــا فـ ــي أوقـ ـ ـ ــات الـ ـ ــذورة
ً
بـيــن فـتــرة الـحـضــور صباحا
ً
واالنصراف ظهرا.
وانتظمت الدوامات بوزارة
الكهرباء والـمــاء فــي مختلف
قطاعاتها مــع انـتـهــاء إج ــازة
الـعـيــد ،حيث عــاد الموظفون
إ لــى أعمالهم بنسبة حضور
قــاربــت ال ـ  90فــي المئة ،فيما
كانت الـ  10في المئة المتبقية
بإجازات رسمية.
وأشـ ـ ــارت م ـص ــادر ال ـ ــوزارة
إلى أن الفترة الماضية شهدت
ت ــوس ـع ــا فـ ــي ت ــرك ـي ــب أن ـظ ـمــة
البصمة بالعديد من اإلدارات
الـخــارجـيــة الـتــابـعــة ل ـل ــوزارة،
وربطها مع أنظمة الحضور
واالنـ ـص ــراف الـمـتـبـعــة ،الفـتــة
إلى أن تلك األعمال لم تتوقف،
ً
ح ــرص ــا ع ـل ــى إتـ ـم ــام تــركـيــب
األجهزة بمختلف المواقع ،كم
شهدت إقباال من المراجعين

ازدحامات محدودة في بعض الطرق
بكافة اإلدارات ،السيما بقطاع
خدمة العمالء.

نسبة الحضور
أما عن وزارة األشغال العامة
فقد شهدت ،صباح أمس ،التزاما
من الموظفين الذين داوموا منذ
ال ـث ــام ـن ــة ص ـب ــاح ــا ،واس ـت ـق ـب ـلــت
الوزارة مراجعيها دون وجود أي
عراقيل تذكر.
وأشــارت مصادر ال ــوزارة إلى
أن نسبة الـحـضــور فــي أول يوم
دوام بعد إج ــازة العيد نحو 90
فــي المئة ،حيث شـهــدت مواقف
السيارات الداخلية والخارجية
التابعة للوزارة ازدحاما شديدا،
مبينة أن النسبة الصحيحة يتم
ت ـحــديــدهــا ع ـقــب ان ـت ـهــاء الـ ــدوام
الرسمي.
«الجريدة» جالت داخل الوزارة
الـ ـت ــي حـ ـ ــرص م ــوظـ ـف ــوه ــا عـلــى
الحضور في المواعيد الرسمية
الـ ـمـ ـح ــددة م ــن دي ـ ـ ــوان ال ـخ ــدم ــة،
وإجـ ــراء الـبـصـمــة ،والـتــوجــه إلــى
مكاتبهم في مختلف القطاعات،
ال ـت ــي ش ـهــد أغـلـبـهــا اجـتـمــاعــات

«التطبيقي» 9 :يونيو آخر موعد
لتقديم طلب المكافأة االجتماعية
●

أحمد الشمري

أعـلـنــت ع ـمــادة ش ــؤون الطلبة في
الـهـيـئــة ال ـعــامــة لـلـتـعـلـيــم التطبيقي
وال ـ ـ ـتـ ـ ــدريـ ـ ــب ف ـ ـتـ ــح رابـ ـ ـ ـ ــط الـ ـتـ ـق ــدي ــم
عـلــى ال ـم ـكــافــأة االجـتـمــاعـيــة للطلبة
المستجدين المقبولين فــي الفصل
الدراسي الثاني  ،2022-2021مشيرة
إلــى أن آخــر موعد للتقديم  9يونيو
المقبل ،ولــن يـصــرف أي مبلغ بــأثــر رجـعــي للطلبة مــا لــم يقدم
قبل هــذا التاريخ .ودعــت العمادة في تصريح صحافي الطلبة
الذين يحق لهم تسلم المكافأة االجتماعية ،ولــم يسجلوا منذ
بداية الفصل الدراسي الثاني ،متمنية التوفيق والسداد لجميع
الدارسين في مختلف المواقع الدراسية.
يذكر أنه مطلوب إرفاق ورقة لمن يهمه األمر من وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل ،وليس ورقة لمن يهمه األمر من المؤسسة
العامة للتأمينات االجتماعية ،وفــي حــال عــدم إرفاقها لن يتم
استكمال طلب المكافأة االجتماعية.

دورية ،بهدف تسيير حركة العمل
األسبوع الجاري.
وأش ـ ـ ـ ـ ـ ــار م ـ ــدي ـ ــر م ـ ــرك ـ ــز ن ـظــم
المعلومات ،المتحدث الرسمي
ف ــي ال ـ ـ ــوزارة ،م .أح ـمــد الـصــالــح،
إلــى ال ـتــزام الجميع فــي مختلف
قطاعاتها بالحضور في أول يوم
بعد انتهاء إجازة العيد.

عودة الحياة الدراسية
وف ــي ال ـس ـيــاق ،ع ــادت الـحـيــاة
ال ــدراسـ ـي ــة ف ــي م ـخ ـت ـلــف م ــواق ــع
ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت ب ـك ــل طــاقـتـهــا
بحضور والتزام من قبل الطلبة
وأعـ ـ ـض ـ ــاء ال ـه ـي ـئ ــة ال ـت ــدري ـس ـي ــة
واإلداريين وغيرهم منذ الصباح
الباكر.
وشهدت الشوارع المؤدية إلى
المواقع الجامعية في «الشدادية»
و«الـ ـش ــوي ــخ» وك ـي ـف ــان ازدح ــام ــا
طالبيا منذ الصباح ،الذي تزامن
م ــع ذهـ ــاب مــوظ ـفــي ال ــدول ــة إلــى
مقار أعمالهم ،ولكن كانت هناك
انسيابية رغم الكثافة المرورية
في الشوارع المؤدية إليها.
ورغـ ــم أن ن ـظ ــام ال ــدراس ــة في

مـخـتـلــف ك ـل ـيــات ال ـجــام ـعــة جــاء
حـضــوريــا ،ف ــإن أغلبية الكليات
ات ـس ـمــت ب ــال ـه ــدوء ال ـن ـس ـبــي في
ظ ــل وجـ ـ ــود ال ـط ـل ـبــة ف ــي م ــواق ــع
دراسـتـهــم ،ولـكــن زادت أعــدادهــم
خالل وقت الظهيرة.
وفــي موقع الجابرية ،شهدت
ً
ً
الكليات الطبية مشهدا مشابها
لمختلف كليات الجامعة اتسم
باالزدحام المروري منذ الساعات
األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي الـ ـصـ ـب ــاح الـ ـب ــاك ــر،
وحــرص الطلبة واألســاتــذة على
الـحـضــور فــي مختلف الـقــاعــات
الدراسية.

ازدحام في الشدادية
ورغ ـ ــم أن هـ ـن ــاك ان ـس ـيــاب ـيــة
بسيطة في الحضور خالل فترة
ال ـص ـب ــاح ال ـب ــاك ــر ،فـ ــإن مــواقــف
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات ب ـم ــوق ــع الـ ـش ــدادي ــة
ش ـه ــدت ازدحـ ــامـ ــا ك ـث ـي ـفــا أم ــام
ال ـك ـل ـيــات خ ــال ف ـتــرة الـظـهـيــرة
فــي ال ـع ـلــوم ،واآلداب ،والـعـلــوم
الحياتية ،والهندسة والبترول،
وال ـع ـلــوم اإلداريـ ـ ــة ،ول ـكــن إدارة
األمــن والسالمة وفــرت موظفي

األمن والسالمة لتسهيل حركة
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرور ،ووض ـ ـ ـ ــع ال ـ ـحـ ــواجـ ــز،
ح ـت ــى ال ت ـع ــرق ــل ح ــرك ــة الـسـيــر
ف ــي الـ ـش ــوارع الــداخ ـل ـيــة للحرم
الدراسي.
وم ــن جــانــب آخ ــر ،لــم يختلف
الـمـشـهــد الـ ـم ــروري ف ــي مختلف

كـلـيــات ومـعــاهــد الـهـيـئــة الـعــامــة
للتعليم التطبيقي والتدريب في
الـكـثــافــة ال ـمــروريــة الـمــؤديــة إلــى
المواقع الدراسية ،إذ شهد إلزاما
حـضــوريــا لـطــاب الكليات التي
ً
تدرس الطلبة حضوريا ،وتطبق
التعليم عن ُبعد.

ةديرجلا
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«التخطيط» :التنمية المستدامة والنمو
االقتصادي وجهان لعملة واحدة
أبوشمالة شارك في ورشة تدريب ضمن أعمال الملتقى الكشفي العربي
فهد الرمضان

نظم الملتقى الكشفي الرابع
ورشة تدريب عن التنمية
المستدامة شارك فيها خبير
معهد التخطيط نواف
أبو شمالة.

قـ ـ ـ ــال الـ ـخـ ـبـ ـي ــر ف ـ ــي ال ـم ـع ـه ــد
العربي للتخطيط ،د .نواف أبو
شمالة ،إن التنمية المستدامة
والـ ـنـ ـم ــو االق ـ ـت ـ ـصـ ــادي وج ـه ــان
لـعـمـلــة واحـ ـ ــدة ي ـخ ــدم ــان الـبـلــد
والمجتمع بشكل عام ،وينطلقان
م ـ ــن روافـ ـ ـ ـ ــد أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ت ــرت ـب ــط
بالتعليم والوسائل التعليمية
والثقافة اإلنتاجية.
جاء ذلك خالل ورشة تدريب
عن موضوع التنمية المستدامة
والتمكين أقيمت ضمن أعمال
الـ ـمـ ـلـ ـتـ ـق ــى الـ ـكـ ـشـ ـف ــي الـ ـع ــرب ــي،
مستعرضة األه ــداف الرئيسية
لها كما أقرتها األمــم المتحدة،
والتي تتضمن  17هدفا يشمل
جميع جوانب الحياة.
وأكـ ــد أب ــو شـمــالــة أن أه ــداف
التنمية ا لـمـسـتــدا مــة والتمكين
لها أهمية في وضع آلية ناجحة
السـ ـتـ ـخ ــدام ال ـ ـمـ ــوارد ال ـم ـتــاحــة
فــي اإلنتاجية وتــوسـيــع قــدرات
وإمـكــانــات األف ــراد فيما يتعلق
بالمشاركة والتأثير والتعامل
مع المؤسسات العامة.
وأوضــح أن االستدامة تعني
التطوير المستمر ا لـقــا ئــم على

«الزراعة» :ازدحام ّ
مربي الثروة
الحيوانية أمام «األعالف» طبيعي
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محمد جاسم

بدأت الهيئة العامة لشؤون
ال ـ ــزراع ـ ــة والـ ـ ـث ـ ــروة الـسـمـكـيــة
اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــال م ـ ـ ـ ّ
ـرب ـ ـ ــي ال ـ ـ ـثـ ـ ــروة
الحيوانية ،مــع أول يــوم دوام
رس ـ ـمـ ــي بـ ـع ــد إج ـ ـ ـ ــازة ال ـع ـي ــد،
وشـهــد مــركــز تسليم األعــاف
ً
ف ــي م ـب ـنــى ال ـه ـي ـئــة ازدحـ ــامـ ــا
شديدا أمس.
وذك ــرت مـصــادر فــي الهيئة
أن ازدح ـ ـ ـ ـ ـ ــام م ـ ــرب ـ ــي الـ ـ ـث ـ ــروة
ال ـح ـيــوان ـيــة أمـ ــام ال ـمــركــز أمــر
طبيعي ،مبينة أن فترة رمضان
شـ ـه ــدت إق ـ ـبـ ــاال خ ـف ـي ـفــا مـمــن
يمتلك حصة الدعم من األعالف

والشعير ،بسبب تأجيل كثير
م ــن ال ـمــرب ـيــن ال ـح ـص ــول على
حصتهم حتى بعد العيد.
وأض ـ ـ ــاف ـ ـ ــت ال ـ ـ ـم ـ ـ ـصـ ـ ــادر أن
الـ ـضـ ـغ ــط ق ـ ــد ي ـ ـكـ ــون ف ـ ــي أول
أسبوع فقط ،موضحة أن عدد
المربين المستحقين يتجاوز
 20أ لـ ـ ــف م ـ ـ ـ ـ ّ
ـرب  ،وال شـ ــك فــي
أنــه فــي ظــل االرت ـفــاع الطفيف
ألسعار األعالف والشعير ،فإن
الكثير منهم ال ّ
يفوت فرصته
في الحصول على حصته في
وقـتـهــا ،مما ســاهــم فــي زيــادة
ال ـط ـل ـب ــات ،الفـ ـت ــة إل ـ ــى أن ـ ــه تــم
استقبال نحو  300طلب يوم
أمس.

ت ـ ـنـ ــويـ ــع األس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب ال ـع ـل ـم ـي ــة
والـ ـعـ ـمـ ـلـ ـي ــة ،وم ـ ـ ــراع ـ ـ ــاة ج ـم ـيــع
الـجــوانــب األخ ــرى الـتــي تضمن
اسـ ـتـ ـم ــراري ــة ال ـت ـن ـم ـيــة ،م ـش ــددا
على ضرورة االهتمام باألبعاد
البيئية وخـلــق الـعـنــاصــر التي
ّ
تمكن ديمومة التنمية.
ّ
وبـ ــيـ ــن أن م ـف ـه ــوم ال ـت ـن ـم ـيــة
م ــر ب ـم ـح ـطــات ك ـث ـي ــرة ،ت ـع ــددت
وتـ ـ ـن ـ ــوع ـ ــت خـ ــال ـ ـهـ ــا م ـ ـجـ ــاالت

أع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــن رئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــس جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
ال ـش ـف ــاف ـي ــة م ــاج ــد ال ـم ـط ـيــري
أن ا لـ ـ ـمـ ـ ـف ـ ــو ضـ ـ ـي ـ ــة األ هـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــة
ل ـ ـلـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراط ـ ـيـ ــة الـ ـت ــابـ ـع ــة
للجمعية حصلت على موافقة
وزارة الداخلية لالطالع على
العملية االنتخابية النتخابات
اع ـ ـ ـضـ ـ ــاء الـ ـمـ ـجـ ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي
المقررة  21الجاري.
وذك ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـم ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــري ،ف ــي
ت ـ ـصـ ــريـ ــح ص ـ ـحـ ــافـ ــي أمـ ـ ــس،
أن "ا ل ـش ـفــا ف ـيــة" تــا بـعــت سير
ال ـع ـم ـل ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة ل ـكــل
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة
وا ل ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــد يـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـن ـ ـ ــذ 2008
ب ـه ــدف ق ـي ــاس أداء ا ل ـج ـهــات
الحكومية ،و كــذ لــك الحمالت
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ل ـل ـم ــرش ـح ـي ــن
ومـ ـ ـق ـ ــارنـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ــا ب ــالـ ـمـ ـع ــايـ ـي ــر
ا لــدو لـيــة وا لـنـظــم االنتخابية
ا ل ـس ـل ـي ـمــة و ت ـق ـي ـي ــم أي خـلــل
أو ق ـصــور يـتــم ا كـتـشــا فــه من
خــال التقرير النهائي الذي
ت ـ ـقـ ــوم الـ ـمـ ـف ــوضـ ـي ــة ب ـن ـش ــره
بـشـكــل دوري ف ــي أ ع ـق ــاب أي
انتخابات.
ولفت إلــى أن "التعاون الذي

أعلنت قوة اإلطفاء العام ،مساء أمس األول،
غلق  4مـحــات فــي ســوق المباركية ،لعدم
التزامها بشروط السالمة والوقاية والحريق.
ّ
وشــنــت قــوة اإلطـفــاء حملة تفتيش على
سوق المباركية ،قادتها فرق التفتيش التابعة
لقطاع الوقاية ،للتأكد من اشتراطات السالمة
والوقاية من الحريق للمحالت بالمباركية.
ودعــت "اإلطـفــاء" المخالفين إلــى االلتزام
بجميع االشتراطات الوقائية التي وضعتها
القوة من أجل حماية األرواح والممتلكات،
وتجنبا ألي مساءلة قانونية قد تترتب على
صاحب المنشأة المخالفة.
وكانت فرق اإلطفاء تمكنت من السيطرة
على حريق محدود ،اندلع في محل للعطور
بأسواق المباركية الخميس الماضي ،حيث
تمت السيطرة على الحادث من دون وقوع
أي إصابات.
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كشف رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا ،د.
خالد البقاعين ،أن الكلية بصدد فتح كلية إدارة األعمال
الــرقـمـيــة ،لـتـخــدم الـقـطــاع الــرقـمــي لـلـبـنــوك وال ـع ـمــات ،إذ
ت ـكــون نـ ــواة ج ــدي ــدة ف ــي الـمـسـتـقـبــل ال ــدراس ــي والـعـمـلــي
بالكويت.
وق ــال الـبـقــاعـيــن ف ــي ت ـصــريــح ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،إن الـكـلـيــة
تـنـتـظــر مــواف ـقــة مـجـلــس الـجــامـعــات ال ـخــاصــة عـلــى طــرح
ً
التخصصات األكثر طلبا لتخدم مستقبل الكويت ،وهي:
هندسة الكمبيوتر ،والذكاء الصناعي ،واألمن السيبراني،
وتخصص األجهزة الدقيقة ،والهندسة المدنية للبنية
التحتية.
و عــن ا لـطــا قــة االستيعابية ا لـقـبــول فــي الكلية ،بـ ّـيــن أن
"الـكـلـيــة ح ــددت أع ــداد الـقـبــول لـهــا خــال ال ـعــام الــدراســي
المقبل ،ليكون فقط  400طالب موزعين على تخصصات
عدة".
و تــو قــع أن " يـكــون ثمة تنافس على مقاعد كليتنا من
قبل الطلبة المستجدين ،ففي العام الماضي تم قبول 650
طالبا ،ولكن فــي هــذه السنة سيكون التنافس مــن خالل
نسبة الثانوية العامة ،واختبار تحديد المستوى بالكلية".
وع ــن تـقـيـيــم الـطـلـبــة الـمـسـتـجــديــن ،ذك ــر الـبـقــاعـيــن ،ان
"الـكـلـيــة تـحــدد مـسـتــويــات الـطـلـبــة مــن خــال االخـتـبــارات
الثالثة ،وهي :اللغة اإلنكليزية ،والرياضيات ،والفيزياء،
وبذلك يتعين على الطالب الذي ال يجتاز شروط القبول
ً
ً
تدريسه برنامجا تمهيدا للتهيئة للدراسة في الكلية".
وختم بقوله ان "الكلية بصدد عمل معرض للخريجين،
من خالل طرح مشاريع التخرج ،إذ إن هناك  250خريجا
بين الفصل األول والثاني والصيفي هذا العام.

وتـطــويــر ال ـق ــدرات االقـتـصــاديــة
لـ ـلـ ـمـ ـجـ ـتـ ـم ــع ،وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـلــى
الـ ـسـ ـي ــاس ــات والـ ـ ـب ـ ــرام ـ ــج ال ـت ــي
تساعد في عملية زيادة الثروات.
وأشـ ــار ال ــى ضـ ــرورة اعـتـمــاد
سياسة التشخيص المسبق ألي
مـشــروع اقـتـصــادي قبل اإلق ــدام
عليه بما يعكس الفهم الواعي
للواقع قبل الربط بين التمكين
االقتصادي والتنمية المستدامة.

خالد البقاعين

«الداخلية» تستقبل فاقدي الوثائق
لتأمين مشاركتهم في االستحقاق
•

لمسناه من القيادات في وزارة
الداخلية ينم عن إيمان السلطة
ال ـت ـن ـف ـي ــذي ــة ب ــال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدور ل ـل ـم ـج ـت ـم ــع الـ ـم ــدن ــي
وحفاظها على شفافية ونزاهة
سير العملية االنتخابية والذي

إقفال احد المحال المخالفة

عبدالعزيز الهاجري ،ومساعد المدير العام
ل ــإدارة العامة للمرور لشؤون التراخيص
العميد يوسف الخدة ،استهدفت كل المواقع
األمنية والمرورية والتجارية والترفيهية في
البالد ،وأسفرت عن تحرير  28100مخالفة
مرورية".
وأضاف بوحسن أن رجال دوريات المرور،
ودوري ـ ــات اإلدارة ال ـعــامــة لـشــرطــة الـنـجــدة
تمكنوا مــن ضبط  142حــدثــا خ ــال عطلة
العيد يقودون مركبات دون الحصول على
رخص سوق ،الفتا إلى أن اللواء الصايغ أمر
بالتعامل معهم بكل حزم وشدة ،وإحالتهم
للمباحث الجنائية -إدارة
إلى اإلدارة العامة
ً
شرطة األحداث ،تمهيدا إلحالتهم إلى نيابة
األحداث ،واتخاذ اإلجراءات القانونية بحقهم،
مشيرا إلى أن اللواء الصايغ أمر كذلك بحجز
مركبات األح ــداث في الكراج التابع لــادارة
العامة للمرور ،وعــدم اإلف ــراج عنها إال بعد
شهرين من تاريخ المخالفة.
ً
الحمالت أسفرت أيضا عن ضبط
ً
وذكر أن ً
 16شخصا مطلوبا لجهات أمنية وقضائية،

محمد الشرهان

أعلنت وزارة الداخلية أن اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر
مستعدة الستقبال المواطنين المقيدين بقيد انتخابات المجلس
البلدي ّ 2022
وتعرضت وثائق جنسيتهم للتلف أو الفقد التخاذ الالزم
لضمان مشاركتهم بالتصويت في االنتخابات المقررة  21الجاري.
وذكرت اإلدارة العامة للعالقات واإلعالم األمني بالوزارة ،في بيان
صحافي ،أمس األول ،أن ذلك يأتي في إطار جهود المؤسسة األمنية
لتقديم أفضل الخدمات للجمهور وضمان مشاركتهم بالتصويت
في االنتخابات.
وأفاد البيان بأن اإلدارة العامة للجنسية ووثائق السفر في منطقة
الضجيج ستستقبل المواطنين من الساعة الثامنة صباحا حتى
الساعة الثانية من بعد الظهر.

ً
ضبط  142حدثا يقودون بال رخص قيادة خالل العيد
ّ
نــفــذ ق ـطــاع ال ـم ــرور والـعـمـلـيــات بـ ـ ًـوزارة
الداخلية ،خالل عطلة عيد الفطر ،عــددا من
الحمالت األمنية ،بهدف ضبط الحركة على
الطرق الدائرية والرئيسية ،والقضاء على
ظواهر االستهتار والرعونة ،وقيادة األحداث
للمركبات ،وأسفرت تلك الحمالت عن تحرير
 28ألف مخالفة متنوعة ،وضبط  142حدثا
يقودون مركبات دون الحصول على رخص،
وإحــالــة  54مركبة إل ــى ك ــراج حجز اإلدارة
الـعــامــة لـلـمــرور ،وإحــالــة  45مستهترا إلى
نظارة الحجز.
ّ
وفي تفاصيل الحمالت ،التي نفذها القطاع
خالل عطلة العيد ،قال ضابط قسم العالقات
ال ـعــامــة واإلعـ ـ ــام ب ـ ـ ــاإلدارة ال ـعــامــة لـلـمــرور
الرائد عبدالله بوحسن ،إن "الحمالت ًاألمنية
والمرورية ،التي أشرف عليها ميدانيا وكيل
وزارة الداخلية المساعد لشؤون العمليات
والـ ـم ــرور ال ـل ــواء ج ـمــال ال ـصــايــغ ،والـمــديــر
العام ل ــإدارة العامة لشرطة النجدة اللواء

•

فيصل متعب

المطيري :حصلت على موافقة «الداخلية» وفتحت باب التطوع لالنضمام إليها

محمد الشرهان

محمد الشرهان

أعلن انتظار موافقة «الجامعات الخاصة» على تخصصات جديدة

«الشفافية»« :المفوضية الديموقراطية» تراقب انتخابات «البلدي»

«اإلطفاء» تغلق  4محالت في سوق المباركية
•

األعمال
البقاعين لـ ةديرجلا• :كلية إدارة
ً
الرقمية في «العلوم والتكنولوجيا» قريبا

جانب من المشاركين في الورشة
ال ـت ـن ـم ـيــة ح ـت ــى أص ـب ـح ــت أك ـثــر
انـ ـتـ ـش ــارا وارتـ ـب ــاط ــا بـبـعـضـهــا
ال ـب ـع ــض ،ل ــدرج ــة أص ـب ــح فيها
أي خـلــل فــي أي جــانــب مــن تلك
ال ـم ـج ــاالت ي ـه ــدد ج ـم ـيــع ف ــروع
التنمية األخرى.
وشدد أبو شمالة على أهمية
تـ ـن ــوي ــع مـ ـق ــوم ــات االسـ ـت ــدام ــة
االقتصادية ،داعيا إلــى توطين
الـصـنــاعــات فــي الـ ــدول العربية

٥

محليات

باإلضافة إلى ضبط  21مركبة ًمطلوبة أيضا
عن إحالة 45
لجهات أمنية وقضائية ،فضال ً
مستهترا إلى نظارة الحجز ،تمهيدا إلحالتهم
إلى محكمة المرور.
وأشـ ـ ــار بـ ّـوح ـســن إل ــى أن ق ـط ــاع ال ـم ــرور
والعمليات نفذ صباح أمس الخطة المرورية
الخاصة بعودة الموظفين وطلبة المدارس
وطلبة الجامعات والمعاهد إلى دواماتهم
بشكل مـعـتــاد ،بعد انـقـضــاء شهر رمضان
وعـطـلــة الـعـيــد ،الفـتــا إل ــى أن قـطــاع الـمــرور
وال ـع ـم ـل ـيــات ع ـمــل ع ـلــى ن ـشــر  200دوريـ ــة
صباح أمس على الطرق الدائرية والرئيسية
والداخلية ،بهدف تسهيل الحركة المرورية.
وأوضـ ـ ــح بــوح ـســن أن إدارة الـعـمـلـيــات
المرورية ،وغرفة التحكم المرورية عملوا على
إعــادة ضبط اإلش ــارات الضوئية في بعض
التقاطعات إلى توقيتاتها السابقة التي كانت
تعمل بها قبل شهر رمضان ،باإلضافة إلى
مراقبة حركة المرور عبر كاميرات الضبط،
بعد عطلة ًالعيد شهد
الفتا إلى أن اليوم ًاألول ً
تسجيل  21حادثا مروريا متنوعا.

من شأنه أن يساهم في تحسين
ترتيب الكويت فــي المؤشرات
الدولية المعنية بالديموقراطية
والتشاركية" ،داعيا المواطنين
إلـ ـ ــى الـ ـتـ ـق ــدم ب ـب ــاغ ــات ـه ــم إل ــى
المفوضية في حالة وجــود أي

جرائم او حاالت فساد انتخابي.
وق ــال إن الـمـفــوضـيــة أعلنت
ف ـت ــح بـ ــاب ال ـت ـط ــوع ل ـلــراغ ـب ـيــن
ف ـ ــي االنـ ـ ـضـ ـ ـم ـ ــام إل ـ ـ ــى الـ ـف ــري ــق
المحلي لمتابعة سير العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة ،وج ـ ــار الـتـنـسـيــق

«اإلعاقة» :إعادة عرض ملف
جاسم يعقوب على اللجان الطبية
ً
ت ـف ــاع ــا م ــع م ــا ن ـش ــر أخـ ـي ــرا ع ـب ــر م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل ب ـش ــأن الع ــب الـمـنـتـخــب الــوطـنــي
السابق لكرة القدم النجم ،جاسم يعقوب ،حول
رفض أطباء في لجان الهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة منحه شهادة حديثة ،تواصلت
مــديــرة الهيئة هـنــادي المبيلش مــع يعقوب
لمعرفة مالبسات الموضوع ،مع إيضاح اآللية
المتبعة باللجان الطبية.
وأك ـ ــدت الـمـبـيـلــش أن الـهـيـئــة والـقــائـمـيــن
عـلـيـهــا ح ــري ـص ــون ع ـلــى تـطـبـيــق ال ـقــوان ـيــن
واللوائح والنظم المتبعة داخل اللجان.
وأضــافــت أنــه «بـنــاء على توجيهات وزيــر
الصحة د .خالد السعيد ،ستعيد الهيئة عرض
ملف يعقوب على اللجنة الفنية المختصة في
المجال الطبي ،استكماال لإلجراءات المتبعة،
وال ـتــي تـتـكــون مــن أط ـبــاء واسـتـشــاريـيــن من
مختلف االختصاصات الطبية ومختصين
باإلعاقة ،بهدف إعــادة دراســة الحالة وإبداء
الرأي وفقا لإلجراءات المعمول بها».

م ــع ال ـه ـي ـئــة ال ـع ــام ــة لـمـكــافـحــة
الـ ـفـ ـس ــاد "ن ـ ــزاه ـ ــة" الس ـت ـضــافــة
دورة تــدريـبـيــة ح ــول منهجية
م ــراق ـب ــة االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة
سـ ــوف يـعـلــن عـنـهــا ف ــي نـهــايــة
األس ـبــوع ال ـج ــاري ،شــاكــرا لكل

«حماية البيئة» تدعو للمحافظة
على المواقع الطبيعية

«األوقاف» تختتم ملتقى «مغانم»
ا خ ـت ـت ـم ــت ادارة ا ل ـ ــدرا س ـ ــات اال س ــا م ـي ــة
وعلوم القرآن الكريم لمحافظتي الفروانية
والجهراء التابعة لوزارة االوقاف والشؤون
االســام ـيــة فـعــالـيــات الـمـلـتـقــى الــرمـضــانــي
والذي جاء هذا العام تحت عنوان " مغانم
" وتـنــوعــت الـفـعــالـيــات مــا بـيــن مـحــاضــرات
دينية وثقافية وصحية قدمتها بوتقة من
المشايخ والدعاة والمختصين ومسابقات
حفظ القرآن لفئة ذوي االحتياجات والعديد
م ــن ال ـم ـســاب ـقــات ال ـم ـت ـنــوعــة .ك ـمــا اشـتـمـلــت
عـلــى انـشـطــة مـتـفــرقــة بـمـشــاركــة الــدارســات
والمعلمات.
واعلنت مــراقــب شــؤون الـقــرآن فــي االدارة
عواطف الشمريان االنشطة خدمت المجتمع
ب ـك ــل ف ـئ ــات ــه الس ـي ـم ــا وان ال ـت ــوج ــه الــرق ـمــي
نـحــو اسـتـخــدام التكنولوجيا الـحــديـثــة في
استخدام االنترنت ساهم في انجاز العديد
من المحاضرات والمسابقات عبر استخدام
التطبيقات الذكية .

الجهات الرسمية واألهلية هذه
الرعاية المتميزة لهذا العرس
ال ــديـ ـم ــوق ــراط ــي ،وم ـت ـم ـن ـيــا أن
تسير العملية االنتخابية بشكل
انسيابي.

جانب من النفايات

•

نشكر
استجابة
شرطة البيئة
لبالغ ّ
«دوار
الشيراتون»

الجزاف

عادل سامي

د عــت الجمعية الكويتية لحماية البيئة المواطنين
والمقيمين إلــى المحافظة على المواقع ذات المكونات
البيئية والطبيعية ،مثل السواحل والشواطئ والحدائق
العامة والمتنزهات والمسطحات الخضراء ،خاصة أيام
اإلجازات واألعياد.
وأكد نائب رئيس مجلس اإلدارة ،عبداألمير الجزاف،
أن الجمعية ّ
تقدمت ببالغ لشرطة البيئة لمتابعة حالة
التلوث البصري في دوار الشيراتون والواجهة البحرية
القريبة منه ،بعد رصد الجمعية إلقاء المهمالت والنفايات
في المنطقة من قبل ّ
الرواد.
وذكر أن الجمعية تتقدم بالشكر والتقدير الستجابة
وزارة الداخلية للبالغ ومعاقبة المخالفين ،مشددا على
أهمية التعاون الكبير والمستمر بين الجمعية وشرطة
البيئة من خالل مشاركتها في الخطط البرامجية لدورات
وورش عـمــل ومــؤت ـمــرات جمعية حـمــايــة الـبـيـئــة ،فضال
عن المشاركة المستمرة والسنوية في سلسلة البرامج
الوثائقية لتوثيق الـحـيــاة الفطرية فــي الـكــويــت ،والتي
قدمتها الجمعية طوال  8سنوات متواصلة.

برلمانيات 6
ُ
خرج المجلس من حالة الشلل التام
ت
الخاصة
الجلسات
ِ
ةديرجلا

•
العدد  /5024االثنني  9مايو 2022م  8 /شوال 1443هـ

majles@aljarida●com

طلبان بعقد واحدة للمتقاعدين وأخرى لتهديدات الحشد الشعبي ...وانعقادهما رهن موافقة حكومة العاجل من األمور
علي الصنيدح

ً
دبت الروح مجددا في مجلس األمة من خالل طلبات نيابية بعقد
جلسات خاصةً ،بعد حالة الشلل التام التي أصابت المجلس لنحو شهر
ونصف ،وتحديدا منذ أن ً ّقدمت الحكومة استقالتها ،وشهد دور
االنعقاد الحالي انخفاضا في األنشطة البرلمانية ،إذ بلغت نسبتها 30
في المئة مقارنة بدور االنعقاد األول.
وأعد  6نواب هم أسامة المناور ،وبدر الحميدي ،وفايز الجمهور ،وسعد
الخنفور ،وأحمد مطيع ،وصالح المطيري ،طلب عقد جلسة خاصة
لمناقشة ًتقرير اللجنة المالية بشأن منحة وزيادة المتقاعدين ،كما
أعدوا طلبا آخر لعقد جلسة خاصة أخرى لمناقشة التهديدات التي
تصدر تجاه الكويت من بعض التيارات السياسية والحزبية وبعض
النواب العراقيين ،والتعديات التي تقوم بها زوارق عراقية على المياه
اإلقليمية الكويتية.
حكومة تصريف العاجل من
ويبقى انعقاد الجلسات رهن موقف ُ َ
األمور ،فإذا وافقت على الحضور فستعقد ،وإذا رفضت فلن يتم توجيه
الدعوة ،وتؤجل مواضيعها إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

إحصائية
ُ
ظهر
لـ ةديرجلا• ت ِ
انخفاض النشاط
البرلماني في دور
االنعقاد الثاني
بنسبة  %70عن
األول

عقب حالة الشلل شبه التام
التي أصابت مجلس األمة خالل
ن ـح ــو ش ـه ــر ع ـل ــى آخ ـ ــر جـلـســة
عقدها في دور انعقاده الثاني
من الفصل التشريعي السادس
ع ـش ــر ومـ ـ ــا ت ـب ـع ـهــا مـ ــن إعـ ــان
الحكومة تقديم استقالتها بعد
جلسة مناقشة استجواب رئيس
مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء س ـمــو الـشـيــخ
ص ـبــاح ال ـخــالــد ،وال ـتــي انتهت
بتقديم كتاب عدم التعاون في
جلسة  29مارس الماضي ،الذي
ً
أيده  26نائبا ،أخرجت طلبات
الجلسات الخاصة التي أعلنها
عدد من النواب المجلس من تلك
ً
الحالة مؤقتا ،ليبقى انعقادها
ره ــن مــوقــف حـكــومــة تصريف
العاجل من األمور منها.
وت ـ ـ ـجـ ـ ـ ّـمـ ـ ــدت ف ـ ــي ال ـم ـج ـل ــس
الحياة البرلمانية االعتيادية
مــن اجتماعات الـلـجــان ،ونــدرة
تصريحات النواب الصحافية،
ومـ ـ ــا ص ــاح ــب ذلـ ـ ــك مـ ــن هـ ــدوء
نسبي على مستوى االقتراحات
النيابية واألسئلة المقدمة من

جلسة سابقة لمجلس ٔ
االمة

الـنــواب ،خــال الفترة الماضية
ً
وتحديدا منذ تقديم الحكومة
استقالتها.
ومع قرب دور االنعقاد الثاني
من الموعد االفتراضي لفضه،
أعدت "الجريدة" إحصائية حول
األدوات التي استخدمها النواب
فيه مقارنة بدور االنعقاد األول،
وأظهرت اإلحصائية أن النشاط
ال ـبــرل ـمــانــي ف ــي الـ ـ ــدور ال ـثــانــي
(حتى األول من مايو الجاري)
ا نـخـفــض بنسبة  70فــي المئة
عن الدور األول ،الذي كان يواجه
بـ ــاألسـ ــاس انـ ـتـ ـق ــادات لـضـعــف
أعـ ـم ــال ــه س ـ ـ ــواء ع ـل ــى م ـس ـتــوى
الجلسات أو إنـجــازات اللجان،
لـيـسـجــل الـ ـ ــدور ال ـح ــال ــي أدن ــى
نسبة مــن األنشطة البرلمانية
م ـ ـنـ ــذ ان ـ ـ ـطـ ـ ــاق أع ـ ـمـ ــالـ ــه ح ـتــى
تاريخه.
وكشفت اإلحصائية أن عدد
االقتراحات بقوانين المقدمة في
الدور األول بلغت  703اقتراحات
مقابل  121اقتراحا تم تقديمها
خ ــال ال ــدور الـحــالــي ،فــي حين

ب ـلــغ عـ ــدد االقـ ـت ــراح ــات بــرغـبــة
في "االول"  ،930مقابل  305في
"الـ ـث ــان ــي" ،وب ـل ــغ ع ــدد األسـئـلــة
البرلمانية الموجهة في "االول"
 ،3725مقابل  1069في "الثاني"،
ووصـ ـ ـ ــل عـ ـ ــدد االسـ ـتـ ـج ــواب ــات
ال ـم ـق ــدم ــة ف ــي "األول" إل ـ ــى 11
مقابل  6في "الثاني".
وأوضـ ـح ــت أن ع ــدد تـقــاريــر
الـلـجــان المحالة الــى المجلس
في الدور االول بلغ  395تقريرا
مقابل  351في "الثاني" ،بينما
وصــل عــدد المشاريع بقوانين
الـمـحــالــة ال ــى مجلس األم ــة في
"االول" إلى  47مشروعا ،مقابل
 82في "الثاني".
ً
وأظ ـهــرت ان ـح ـســارا فــي عــدد
ردود الـ ـ ـ ـ ــوزراء ع ـل ــى االس ـئ ـل ــة
الـ ـب ــرلـ ـم ــانـ ـي ــة م ـ ـنـ ــذ اسـ ـتـ ـق ــال ــة
الـحـكــومــة ،فـبـعــدمــا ك ــان بعض
الـ ـ ــوزراء يـطـلـبــون تـمــديــد فـتــرة
ردودهـ ــم عـلــى بـعــض االسـئـلــة،
ً
تجاهلوا األمــر تماما ،وســادت
ح ـ ــال ـ ــة ركـ ـ ـ ـ ــود ع ـ ـلـ ــى م ـس ـت ــوى
اإلجابات ،فال ردود من الوزراء

وال حـتــى طـلــب الـمـهـلــة إلع ــداد
ال ــرد ،وغـطــت الـلــوحــة الخاصة
باجتماعات اللجان البرلمانية
ع ـبــارة "ال يــوجــد حـتــى حينه"،
وفي حال عقد اجتماعات فيكون
التمثيل الحكومي ضعيفا بها،
فـمـنــذ اس ـت ـقــالــة ال ـح ـكــومــة ولــم
ي ـح ـضــر الـ ـ ـ ـ ــوزراء أي اج ـت ـمــاع
لـ ـلـ ـج ــان .وي ـب ـق ــى ال ـ ـسـ ــؤال إل ــى
متى ستظل هــذه الحالة؟ وهل
ستشهد األيام القادمة انفراجة
وعودة الروح للمجلس؟ أم يبقى
الوضع على ما هو عليه؟
وعودة إلى طلبات الجلسات
الخاصة ،أعد  6نواب هم أسامة
المناور ،وبدر الحميدي ،وفايز
ال ـج ـم ـه ــور ،وسـ ـع ــد ال ـخ ـن ـفــور،
وأحـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـط ـ ـ ـيـ ـ ــع ،وصـ ـ ــالـ ـ ــح
ال ـم ـط ـي ــري ،ط ـل ــب ع ـق ــد جـلـســة
خاصة لمناقشة تقرير اللجنة
ال ـمــال ـيــة ب ـش ــأن مـنـحــة وزيـ ــادة
المتقاعدين.
وفـ ـيـ ـم ــا يـ ـل ــي ن ـ ــص ال ـط ـل ــب:
"اسـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــادا إل ـ ـ ــى ن ـ ــص ال ـ ـمـ ــادة
 72مـ ـ ــن ال ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة ال ــداخـ ـلـ ـي ــة

الشاهين :تعطيل المجلس خطر على الوطن
هدوء نسبي مع
مستوى األسئلة
واالقتراحات وال
إجابات تصل إلى
النواب

دعا النائب أسامة الشاهين الحكومة
الــى "اليقظة والـحــذر واالنـتـبــاه مــا أمكن،
وعدم التقليل من المخاطر أيا كانت ،وعدم
تسفيه اي تهديد او تحد خارجي من هنا
وهناك ،بــاالشــارة الــى تصريحات بعض
الـتـيــارات السياسية فــي الـعــراق ،السيما
اننا خرجنا من تجربة احتالل مريرة في
عام ."1990
وق ــال الـشــاهـيــن فــي تـصــريــح صحفي:
ع ـل ـي ـنــا أن ن ـك ــون ح ــذري ــن م ــن االوضـ ـ ــاع
ال ـم ـح ـي ـطــة ،م ـش ـيــرا الـ ــى انـ ــه ت ــواص ــل مع
الوزراء المعنيين في الحكومة حول ذلك.
وأضاف ان "من أسباب الغزو العراقي

حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق كان
الـتـقـلـيــل م ــن ال ـم ـخ ــاط ــر ،وع ـ ــدم االن ـت ـبــاه
ل ـل ـت ـهــديــدات وال ـت ـح ــذي ــرات ال ـتــي وصـلــت
للكويت آنذاك" ،مشددا على "ضرورة إعادة
الرقابة الشعبية مــن جديد والـتــي كانت
غائبة قبل أحداث الغزو العراقي ،ويجب
أال تغيب في هذا الوقت ،وفي أي وقت كان".
وأك ــد أن "الـتـعـطـيــل الـحــالــي لجلسات
مجلس االمة خاطئ وخطير على الوطن
والمواطن ،كما أن انشغال الحكومة وعدم
وج ــود حـكــومــة أصـيـلــة وال ـ ــوزراء مــا بين
تصريف العاجل من االمــور أو االنشغال
في التعيينات االنتخابية ،وهو ما يشكل

مثلثا للخطر يتمثل في تجاهل المخاطر
وتغييب الرقابة الشعبية ،وعــدم وجــود
ح ـكــومــة أص ـي ـلــة وح ــازم ــة وق ـ ـ ــادرة على
تخطي مثل هذه الظروف ودراستها ،وأخذ
التهديدات على محمل الجد".
وتابع أن "المصلحة العامة تقيم على
أس ــوأ االح ـت ـمــاالت ال أقـلـهــا ،فـفــي االم ــور
الـشـخـصـيــة اذا كـنــت تـحـســن ال ـظــن فـهــذا
شــأنــك لـكــن ف ــي االمـ ــور ال ـعــامــة واالرواح
واالمـ ــوال والــوطــن علينا ان نــأخــذ اســوأ
االحتماالت واالستعداد الجيد لها".

دوري االنعقاد األول والثاني للفصل الـ ١٦
مقارنة أعمال َ
األداة البرلمانية

دور االنعقاد األول

دور االنعقاد الثاني

اقتراح بقانون

703

121

اقتراح برغبة

930

305

سؤال برلماني

3725

1069

االستجوابات

11

6

تقارير

395

351

المشاريع بقوانين المحالة إلى
المجلس

47

82

ل ـم ـج ـل ــس األمـ ـ ـ ــة نـ ـتـ ـق ــدم ن ـحــن
ال ـمــوق ـع ـيــن أدن ـ ـ ــاه ب ـط ـلــب عـقــد
جلسة خاصة لمناقشة وإقــرار
ا لـمـنـحــة ا ل ـمــا ل ـيــة للمتقاعدين
وتقرير زيــادة سنوية مقدارها
 20ديـ ـ ـن ـ ــارا سـ ـن ــوي ــا بـ ـ ــدال مــن
 30ديـ ـن ــارا ك ــل ثـ ــاث س ـن ــوات،
و ع ــرض تقرير اللجنة المالية
واالقتصادية للتعجيل بإقرار
مـ ـ ـش ـ ــروع الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون ،ومـ ـ ــا ي ــرد
عليه مــن تـعــديــات تـهــدف إلــى
تـحـسـيــن أوضـ ــاع الـمـتـقــاعــديــن
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن م ـ ــن أن ـص ـب ــة
المعاشات.
ً
ون ـ ـظـ ــرا ل ـ ـصـ ــدور ال ـم ــرس ــوم
األم ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــري ب ـ ـق ـ ـبـ ــول اسـ ـتـ ـق ــال ــة
الـحـكــومــة وتـكـلـيـفـهــا تصريف
ع ــاج ــل االمـ ـ ــور ،ول ـم ــا ك ــان هــذا
الـ ـتـ ـق ــري ــر ف ـي ـم ــا ي ـت ـض ـم ـنــه مــن
ت ـح ـس ـي ــن األوضـ ـ ـ ـ ـ ــاع ال ـم ــال ـي ــة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـقـ ـ ــاعـ ـ ــديـ ـ ــن وأس ـ ـ ـ ــره ـ ـ ـ ــم
والـ ـمـ ـسـ ـتـ ـفـ ـي ــدي ــن م ـ ــن أن ـص ـب ــة
ال ـم ـعــاشــات يـعـتـبــر م ــن األم ــور
ال ـع ــاج ـل ــة ال ـت ــي كـ ــان مـ ـق ــررا أن
ي ـتــم إقـ ـ ــرار قــانــون ـهــا ق ـبــل رفــع
الـ ـحـ ـك ــوم ــة السـ ـتـ ـق ــالـ ـتـ ـه ــا ،ل ــذا
أصـ ـب ــح مـ ــن ال ـ ـ ـضـ ـ ــروري حـســم
هــذا االم ــر ،وإن ـهــاء مــا تــم البدء
ف ـيــه دون ت ــأخ ـي ــر ،ول ـم ــا كــانــت
ال ـس ــواب ــق ال ـبــرل ـمــان ـيــة شـهــدت

حـضــور الـحـكــومــة مــن ذي قبل
جلسات خاصة إلقرار تشريعات
ب ـج ـل ـس ــات خ ــاص ــة ح ـضــرت ـهــا
الحكومة المستقيلة ،فإننا نرى
أه ـم ـيــة ال ــدع ــوة لـعـقــد الجلسة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة وإبـ ـ ـ ـ ــاغ ال ـح ـك ــوم ــة
وحضورها".
ك ـ ـمـ ــا أعـ ـ ـ ــد الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب ال ـس ـت ــة
أنفسهم طلبا آخر لعقد جلسة
خاصة لمناقشة التهديدات التي
تصدر تجاه الكويت من بعض
التيارات السياسية والحزبية
وبـ ـع ــض الـ ـ ـن ـ ــواب ال ـع ــراق ـي ـي ــن،
والتعديات التي تقوم بها زوارق
عــراقـيــة عـلــى الـمـيــاه االقليمية
الكويتية.
وجاء في نص الطلب" :نظرا
لقيام بعض ال ــزوارق العراقية
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــدي ودخ ـ ـ ـ ـ ـ ــول الـ ـمـ ـي ــاه
اإلق ـل ـي ـم ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة بـطــريـقــة
غير مشروعة ،وتزامن ذلــك مع
مــوجــة تصعيد وتـهــديــد تجاه
الـكــويــت مــن خ ــال تصريحات
أدل ـ ـ ـ ـ ـ ــى بـ ـ ـه ـ ــا بـ ـ ـع ـ ــض الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــواب
ال ـعــراق ـب ـيــن وب ـع ــض ال ـت ـي ــارات
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وال ـم ـي ـل ـي ـش ـي ــات
المسلحة بالمخالفة لالتفاقيات
الدولية والمعاهدات الثنائية
واتفاقيات ترسيم الحدود بين
الكويت والـعــراق والموثقة من

االمم المتحدة والمقرة من قبل
ال ـط ــرف ـي ــن ،وصـ ـم ــت ال ـح ـكــومــة
الـعــراقـيــة عــن اتـخــاذ أي موقف
يــردع مثل تلك التهديدات ،لذا
فإننا نطلب الدعوة لعقد جلسة
خاصة استنادا الــى الـمــادة 72
مــن الالئحة الداخلية لمجلس
األمة.
وإذ إن م ـنــا ق ـشــة م ـث ــل ه ــذه
التعديات والتهديدات يمثل أمرا
عاجال ال يحتمل التأخير ،ولما
كــان الـمــرســوم األم ـيــري بقبول
اس ـت ـقــالــة ال ـح ـكــومــة وتكليفها
تصريف عاجل األمــور ال يمنع
وال يـ ـ ـح ـ ــول دون حـ ـض ــور ه ــا
ال ـج ـل ـس ــة الـ ـخ ــاص ــة ل ـم ـنــاق ـشــة
مـضـمــون الـطـلــب ،وعـلـيــه نأمل
ت ـحــديــد أقـ ــرب م ــوع ــد للجلسة
ال ـ ـخـ ــاصـ ــة وإبـ ـ ـ ـ ــاغ ال ـح ـك ــوم ــة
بالحضور واإلدالء بما لديها
م ــن ب ـيــانــات وم ـع ـلــومــات حــول
ت ـل ــك ال ـت ـع ــدي ــات وال ـت ـه ــدي ــدات
وما اتخذته من إجراءات أمنية
وسـ ـي ــاسـ ـي ــة لـ ـحـ ـم ــاي ــة حـ ـ ــدود
الكويت".

الطريجي يشيد بجهود الغانم في دعم وتعزيز «األمانة العامة» :نظام خاص للوثائق البرلمانية
دور االتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب
•

كشف األمين العام لمجلس األمة
عــادل اللوغاني أن األمــانــة العامة
للمجلس بـصــدد تنفيذ مشاريع
مهمة ،في مقدمتها مشروع نظام
ً
التشريعات االلكترونية ،مبينا أن
األمانة كانت في السابق تتعامل مع
إحــدى الشركات لتزويدها بنظام
خــاص بالتشريعات اإللكترونية
م ـ ـثـ ــل ال ـ ـقـ ــوان ـ ـيـ ــن وتـ ـع ــدي ــاتـ ـه ــا
والمراسيم وغيرها على الرغم من
أنها تصدر من مجلس األمة.
جـ ــاء ذلـ ــك خـ ــال ح ـفــل اقــام ـتــه
"األم ـ ــان ـ ــة" ل ـت ـب ــادل ال ـت ـهــانــي بين
مــوظـفـيـهــا بـمـنــاسـبــة عـيــد الفطر
السعيد في قاعة االحتفاالت الكبرى
ً
بمبنى المجلس ،جريا على عادتها
السنوية بعد توقفها عامين بسبب
جائحة كورونا.
وقـ ـ ــال الـ ـل ــوغ ــان ــي إن األم ــان ــة

فهد الرمضان

أشاد رئيس االتحاد الكشفي للبرلمانيين
العرب النائب د .عبدالله الطريجي بجهود
الــرئـيــس الـفـخــري لــاتـحــاد رئـيــس مجلس
األمة مرزوق الغانم في دعم وتعزيز االتحاد
الكشفي للبرلمانيين العرب ،وحثه رؤساء
البرلمانات العربية على االنضمام لالتحاد.
جاء ذلك خالل كلمة للطريجي في افتتاح
الجمعية العمومية الرابعة عشرة العادية
لالتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب برعاية
الــرئـيــس الـغــانــم ال ــذي تستضيفه الكويت
تحت عنوان "الكويت عاصمة العمل الكشفي
العربي".
وق ــال الـطــريـجــي" ،نـقــدر جـهــود الرئيس
الغانم ألننا في االجتماع السابق الذي تم
قـبــل أشـهــر ك ــان ع ــدد ال ــدول الـمـشــاركــة في
االتحاد  ١٥وخالل االجتماع األخير الذي تم
ّ
في القاهرة الحظنا قيام الغانم بحث رؤساء
بــرلـمــانــات ال ــدول الـعــربـيــة عـلــى المشاركة
واالنضمام لالتحاد الكشفي للبرلمانيين
ً
ال ـع ــرب" ،مـعــربــا عــن أمـلــه أن يكتمل العقد
بمشاركة  ٢٢دولة في االجتماع القادم.
كما وجه الطريجي الشكر للرئيس الغانم
لحرصه على تسخير كل اإلمكانات إلقامة
الملتقى الكشفي العربي فــي الكويت بما
تطلبه من الكثير من االستعدادات.
وأض ـ ـ ـ ــاف أنـ ـ ــه "ق ـ ـبـ ــل ال ـ ــدخ ـ ــول بـ ـج ــدول
األعمال نبارك ألنفسنا والخواننا النواب
ال ـج ــدد ال ــذي ــن ان ـض ـمــوا لــات ـحــاد الكشفي
ل ـل ـبــرل ـمــان ـي ـيــن الـ ـع ــرب م ــن ق ـط ــر والـ ـع ــراق
ً
والجزائر والصومال ،مؤكدا أنهم سيكونون
إضافة ّ
قيمة ومتميزة لالتحاد".
ورح ـ ــب ال ـطــري ـجــي ف ــي مـسـتـهــل كلمته
بالوفود المشاركة في الجمعية العمومية
ً
قائال "باألصالة عن نفسي وبالنيابة عن
اخ ــوان ــي أعـ ـض ــاء مـجـلــس األم ـ ــة الـكــويـتــي
وع ـ ـلـ ــى رأسـ ـ ـه ـ ــم مـ ـ ـ ـ ــرزوق ال ـ ـغـ ــانـ ــم رئ ـي ــس
المجلس الرئيس الفخري لالتحاد الكشفي

الطريجي خالل الملتقى الكشفي العربي
ً
لـلـبــرلـمــانـيـيــن ال ـع ــرب أرحـ ــب ب ـكــم جـمـيـعــا
فــي بـلــدكــم الـكــويــت بـيــن اهـلـكــم واخــوانـكــم
ومحبيكم".
وأع ـ ـ ــرب ال ـط ــري ـج ــي ع ــن ال ـف ـخ ــر بــإقــامــة
أول ملتقى كشفي عــربــي بـهــذا المستوى،
وب ــوج ــود م ــا ي ـق ــارب  ١٧٠شـخـصـيــة على
أرض الـكــويــت يـمـثـلــون كــل شــرائــح العمل
الكشفي مــن ن ــواب ورؤسـ ــاء جمعيات في
الوطن العربي واتحاد الــرواد والمرشدات
والشباب الكشفي.
وب ـي ــن أن ـه ــا "ال ـ ـمـ ــرة األول ـ ـ ــى ال ـت ــي ي ـقــام
بـهــا ملتقى كـشـفــي عــربــي بـطــريـقــة علمية
وأكاديمية بالتعاون والتنسيق من خالل
ال ـبــروتــوكــول ال ــذي تــم إق ـ ــراره مــع المعهد
العربي للتخطيط".
ورحـ ــب ب ــوج ــود مــراقـبـيــن ل ـهــذا الـحــدث
ممثلين باألمين العام لالتحاد البرلماني
ال ـع ــرب ــي ف ــاي ــز ال ـش ــواب ـك ــة واألم ـ ـيـ ــن ال ـع ــام
لالتحاد المغاربي القائد رشاد الخرباشي.

وك ـشــف أن األيـ ــام األرب ـع ــة ال ـتــي سيقام
خــالـهــا الـمـلـتـقــى سيتضمن  ٨فـعــالـيــات،
ً
ما بين ورش تدريب وجلسات عمل ،الفتا
إلى إقامة االفتتاح الرسمي للملتقى اليوم
برعاية وحضور الرئيس الغانم في المعهد
العربي للتخطيط.
م ــن ج ـهــة أخـ ـ ــرى ،أع ـ ــرب ال ـطــري ـجــي عن
شكره لجميع ا ل ــدول على موافقتها بنقل
مقر اتحاد الرواد والكشافة من لبنان بعد
ً
ً
 ٣٨عاما إلى دولة الكويت ،موجها تقديرا
ً
خاصا لممثلي المغرب وتونس لتنازلهما
ً
عن نقل مقر االتحاد لبلديهما تقديرا لمكانة
الكويت.
كما توجه بالشكر األمين العام لالتحاد
الكشفي للبرلمانيين العرب فيصل العنزي
واألمـيــن الـعــام للمنظمة الكشفية العربية
د .ع ـمــرو ح ـمــدي ع ـلــى ج ـهــوده ـمــا إلقــامــة
فعاليات الملتقى.

ال ـع ــام ــة ارتـ ـ ـ ــأت أن يـ ـك ــون لــديـهــا
ن ـظ ــام ـه ــا ال ـ ـخـ ــاص م ـث ــل ال ـن ـظ ــام
المتعلق بــالــوثــائــق اإللكترونية،
ال ــذي يلجأ إلـيــه المتخصصون،
ً
مضيفا أنــه تمت مـبــاشــرة العمل
على تصميم وبــرمـجــة نـظــام آلي
لمشروع التشريعات اإللكترونية
منذ  6أشهر.
وأوض ــح أن ــه تــم ال ـبــدء بــإدخــال
ال ـقــوان ـيــن مـنــذ أول ق ــان ــون صــدر
م ــن الـمـجـلــس ح ـتــى آخ ــر قــانــون،
وهناك  1800قانون مع تفريعاتها
ً
المتعددة ،معربا عن شكره الفريق
الـ ــذي يـعـمــل عـلــى ه ــذا الـمـشــروع
برئاسة فجر الجويسري.
وب ـيــن الـلــوغــانــي أن الـمـشــروع
اآلخر هو تطوير قاعة االحتفاالت
ً
الـ ـ ـكـ ـ ـب ـ ــرى ،مـ ــوض ـ ـحـ ــا أن ب ـعــض
محتوياتها انتهت صالحيتها،

وبوصفها القاعة الرسمية التي
يـسـتـقـبــل فـيـهــا رئ ـي ــس المجلس
ض ـ ـيـ ــوفـ ــه وتـ ـ ـق ـ ــام فـ ـيـ ـه ــا ب ـعــض
ال ـم ـنــاس ـبــات الــرس ـم ـيــة ،بـ ــات من
الـ ـ ـض ـ ــروري ت ـج ــدي ــده ــا "وس ـي ـتــم
االنتهاء من اعتماد التصاميم خالل
االسابيع القادمة".
ً
وأضاف أن هناك مشروعا آخر
يتمثل في تطوير نظام الحضور
ً
واالنـصــراف ،مشيرا إلــى أن قطاع
الموارد البشرية بدأ بشكل فعلي
في تطوير نظام البصمة ليكون عن
طريق الهاتف النقال ،وذلك بمجرد
دخول الموظف للمنطقة الخاصة
بمجلس األمة.
وق ــال إن ه ــذا الـمـشــروع سيتم
على مرحلتين ،األول ــى تجريبية
بعد تركيب األجهزة الخاصة ،ثم
الثانية تشغيل النظام بشكل كامل.

وذكـ ــر ال ـلــوغــانــي أن ــه ت ــم كذلك
التوقيع مع إحدى شركات التأمين
الصحي ،وتم بدء استقبال الطلبات
ً
من الموظفين ،الفتا إلى أنه خالل
أسبوعين سيتم البدء في تسليم
بطاقات التأمين ،متقدما بالشكر
إلى جميع الموظفين ،وخصوصا
العاملين أثناء فترة جائحة كورونا،
والـ ـت ــي ت ــم ف ـي ـهــا إنـ ـج ــاز ال ـعــديــد
مــن الـمـشــاريــع مــن خ ــال التطوع
وال ـت ـفــانــي رغـ ــم خ ـط ــورة الــوضــع
الصحي وقتها.
وعن الحفل ،أعرب اللوغاني عن
سعادته بعودة هذه اللقاءات بين
موظفي األمانة ،بعد فترة الجائحة،
ً
متمنيا للجميع التوفيق لخدمة
البلد واالرتقاء بعمل األمانة العامة
في جميع قطاعاتها.

الصالح يسأل عن حادثة مسجد الحسين
ق ـ ـ ــال ال ـ ـنـ ــائـ ــب د .ه ـ ـشـ ــام ال ـ ـصـ ــالـ ــح إن ــه
ت ـقــدم ب ـس ــؤال بــرل ـمــانــي ال ــى نــائــب رئـيــس
م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء وزي ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة الـشـيــخ
أحمد الـنــواف بشأن حــادثــة مسجد اإلمــام
الحسين "واالعتداء على إمامه وبيان وزارة
الداخلية" ،مضيفا انــه سيتضح من خالل
األسئلة األخطاء العديدة والجسيمة التي
وقعت فيها "الداخلية".
وجاء في سؤاله أن البيان الذي صدر عن
الوزارة ادعى أن اإلمام لم يكن متعاونا "فهل
هذا مبرر النتهاك حرمة المسجد وتعسف
رج ــل األم ــن كـمــا يــؤكــد ذل ــك الـفـيــديــو الــذي
صــور الــواقـعــة؟ ومــا السند الــذي اعتمدته
الداخلية قبل إص ــدار بيانها؟ وهــل أمــرت
بإجراء تحقيق موضوعي وشفاف لمعرفة
مالبسات ما وقع فعال؟".
وأضاف :ما سند وجود رجل أمن ضمن

اللجنة التي دخلت المسجد ،وما مسوغات
استيالئه على هاتف اإلمام بالقوة وتعنيفه
عـلــى م ــرأى الـحــاضــريــن؟ وعـلــى اعـتـبــار أن
عملية اسـتــام الــزكــاة كانت فيها مخالفة
لــإجــراء ات ،وهــو أمــر مستبعد ألن الجهة
الـحـكــومـيــة المعنية وه ــي وزارة الـشــؤون
كانت على علم بها وهناك موافقات مسبقة
بــذلــك وم ـس ـمــوح بـهــا الع ـت ـب ــارات شــرعـيــة،
كيف تسمح الداخلية لمنتسبيها بمصادرة
ه ــوات ــف ال ـمــواط ـن ـيــن واألفـ ـ ـ ــراد ب ـ ــدون إذن
النيابة؟ وهل تسمح الوزارة باالعتداء على
إمام المسجد وتعنيفه من أحد منتسبيها؟
ول ـ ـمـ ــاذا ل ــم ت ـح ـت ــرم إجـ ـ ـ ـ ــراءات الـضـبـطـيــة
الـقـضــائـيــة بـفـتــح مـحـضــر بــالــواق ـعــة دون
استعمال العنف والقوة في مخالفة صارخة
للحق والقانون؟".
وت ــاب ــع ال ـص ــال ــح :ك ـيــف تـ ـب ــررون ع ــودة

صناديق استالم زكاة الفطرة إلى المسجد
بعد الواقعة إذا كان عمال مفتقدا للشرعية
ومـخــالـفــا ل ـل ـقــانــون؟ أل ـيــس ف ــي ذل ــك إدان ــة
حقيقية لما تــم اقـتــرافــه مــن اعـتــداء وســوء
تصرف من المنتسبين إلى اللجنة المشكلة
استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم  867لسنة
 2021الذين روعوا المسلمين وإمامهم في
المسجد ،وما إجراءاتكم لرفع الظلم وإعادة
االعتبار للمجني عليه واتخاذ اإلجــراء ات
ال ـق ــان ــون ـي ــة وال ـ ـ ـجـ ـ ــزاءات ال ـت ــأدي ـب ـي ــة ضــد
المعتدي؟ وما اإلجراءات التصحيحية التي
قــررتــم اتـخــاذهــا إلع ــادة الـحــق إلــى نصابه
وقطع دابر كل فتنة مفتعلة وحماية حرية
القيام بالشعائر الدينية التي نص عليها
الدستور؟.
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ماذا بين الشويخ ومصنع
أزوفستال للحديد في أوكرانيا؟
حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
ما عالقة نقص الحديد في الكويت وارتفاع أسعاره بالحرب
الــروسـيــة الــدائــرة فــي أوكــرانـيــا منذ أشـهــر؟ ومــا عــاقــة مصنع
«أزوفستال للحديد والصلب» الذي تعرض للتدمير والحصار
بحركة التصدير والعرض والطلب على الحديد في العالم؟
إنها «العولمة» بأبهى صورها وتجلياتها ،ال سيما إذا كانت
الــدولــة المعنية تملك ق ــدرات صناعية وزراعـيــة وتكنولوجية
ً
متقدمة ،لكن مهال ألن العولمة أصابتها قذائف الحروب ومآسي
جائحة كورونا ،وكما الحال في حالة األسواق العالمية الخاصة
بالمواد الغذائية خاصة الحبوب ،كذلك األمر بالمعادن ومنها
الحديد ،لكن هل زيادة أسعار الحديد مرتبطة بهذا المصنع ،أم
ً
بالحرب ،أم بكليهما معا؟
ّ
أكثر سلعة حلقت باألسعار كانت مادة النفط والغاز وهذا ما
ً
ً
ترك أثرا إيجابيا على الدول المصدرة للبترول ومنها الكويت،
إن ـمــا م ــا حـصــل م ــع ال ـحــديــد أم ــر مـخـتـلــف؟ ووفـ ــق ق ـ ــراءة أحــد
المختصين بتجارة الحديد فالمسألة مرتبطة بعامل لوجستي
له عالقة بالشحن بالدرجة األولى ،فالكويت ال تستورد الحديد
من أوكرانيا وال من روسيا بحسب هذا الخبير المختص ،لكن
ً
هاتين الدولتين تشكالن مـصــدرا رئيسا ألوروب ــا وفــي الوقت
الــذي أغلقت فيه المصانع أبوابها وأوقفت عمليات التصدير
بسبب الحرب ،تحولت الــدول المستوردة للحديد إلى الصين
ً
والهند واليابان وتركيا ،وعمليا زاد الطلب وتناقص العرض،
وإن كانت الكويت تستورد الحديد من الهند والصين واإلمارات
ً
وتركيا أيضا.
هناك نوعان من الحديد ،حديد التسليح المستخدم في البناء
والحديد الصناعي واستخداماته متعددة ،وكال النوعين ارتفعت
أسعارهما بحدود  %25للطن الواحد ،والعامل الرئيس الذي يقف
وراء ارتفاع األسعار هو ما يحدث في شبكة التوريد العالمية،
وهي شبكة مترابط بعضها مع بعضها اآلخر ،وأي خلل تتعرض
له ينعكس مباشرة على األسعار.
ما حصل أن صعود األسعار كان له تأثير مباشر على دورة
االق ـت ـصــاد وتــوقــف الـمـشــاريــع ،بـعــدمــا زادت التكلفة مـمــا حــدا
بأصحاب المصالح إلــى «دعــس البريك» ريثما تنجلى األمــور
ويـعــرف متى ستعود الحياة إلــى عهدها الطبيعي ،وهــو أمر
ً
مجهول وغير معلوم ،فالحرب كان متوقعا لها أن تنتهي خالل
أسبوع بحسب المعلومات والتقارير التي قدمت إلى الرئيس
بوتين لكن يبدو أنه غرز في المستنقع الذي أرادوه له ،وها هم
يطيلون أمد الحرب والمعارك بضخ كميات من األسلحة الثقيلة،
ً
بحيث يبقى الرئيس األوكراني قادرا على الصمود والدفاع في
الوقت الذي تحولت فيه المدن األوكرانية إلى أطالل وخراب!
تــداعـيــات ال ـحــرب الــروسـيــة فــي أوكــران ـيــا طــالــت الـعــالــم ،ولــم
تقتصر على معدن الحديد ،وال على حبوب القمح ،بل شملت
حزمة من المواد المصنعة ،والمعادن وأسعار العمالت وغيرها.
الحقيقة أن ما استوقفني في موضوع الحديد هو العالقة
التي ربطت هذه الحرب بمصنع «أزوفستال للحديد والصلب»
والذي تعرض إلى التدمير مرتين ،األولى على يد القوات النازية
عــام  1943إبــان الحرب العالمية الثانية ،وأعــاد بناء ه االتحاد
السوفياتي ،أما الثانية فكانت على يد الجيش الروسي ،وريث
ً
االتحاد السوفياتي والساعي إلعــادة مجده وتوسعه علما أن
المصنع أنشئ كواحد من أكبر مصانع المعادن والصلب على
ً
مستوى العالم كان ينتج سنويا وقبل الحرب مباشرة وفي زمن
االستقرار نحو  4ماليين طن من الفوالذ ،و 3ماليين طن من بقية
المعادن وغيرها من أنواع الحديد الصناعي.
التبعات السلبية للحرب بدأت تنخر في أساسيات «العولمة»
فجعلت بعض الدول والتكتالت االقتصادية تتشدد بالسياسات
الحمائية وتشكك في المؤسسات المالية الدولية وحياديتها،
واألهم من كل ذلك أن العالم يتجه في ظل الحرب األوكرانية نحو
ً
حقبة «بال عولمة» وإن كان بشكل بطيء نسبيا.
ً
مـجـلــة «ف ــوري ــن أفـ ـي ــرز» األم ـيــرك ـيــة ن ـش ــرت تـحـلـيــا للخبير
االقتصادي «آدم يوسن» أظهر فيه أن الغزو الروسي والعقوبات
ً
الناتجه عنه سيجعالن تآكل العولمة أسوأ حاال من قبل ،وسينتج
عن ذلك خلق تحالف منعزل للديموقراطيات ،قد ينجح في بعض
الجوانب االقتصادية لكنه سيفشل أمام التحديات الكونية.

أحمد باقر

النوارس في غربتها *

رياح وأوتاد :األسوأ من التأخر في اتخاذ القرار

د .خولة مطر

ي ـك ـتــب ب ـع ــض األصـ ــدقـ ــاء هـ ــذه األيـ ــام
منتقدين التأخير الحاصل في اتخاذ قرار
في األزمة الدستورية الحالية ،وال شك أن
تأخير اتخاذ القرار في األمور المعروضة
أو الـطــارئــة هــو شــيء سيئ وغـيــر مجد،
ولكن األســوأ منه هو اتخاذ قــرار خاطئ
غير مدروس وال ّ
ينم عن حنكة سياسية
أو فهم دستوري سليم ،وإنما مبني على
مطالبات إعالمية ونيابية أو شخصانية
غير مدروسة من قبل المتخصصين ،ألن
قرارات على هذه الشاكلة ،وإن نجحت في
إسعاد بعض الناس بعض الوقت ،إال أن
عيوبها وعــوارهــا سينكشف بعد فترة،
ويكتشف الجميع أنها لم تحل المشكالت
السياسية أو االقتصادية أو المالية ،بل
خلقت مشكالت جديدة.
من األمثلة على هذه القرارات ما صدر
م ــن قــوان ـيــن ومــراس ـيــم الـ ـك ــوادر الـمــالـيــة
التي لم تنصف عموم موظفي الدولة رغم
كلفتها الكبيرة ،ومن كان في المجلس أو
من المتابعين يذكر ،وال شك ،ذلك الزخم
ال ـك ـب ـيــر ،وت ـلــك ال ـم ـطــال ـبــات ال ـتــي راف ـقــت
إقرارها ،ولكن اليوم يكتشف الجميع أنها
خلقت عدم عدالة بين الكويتيين وبدأت
المطالبة بتغييرها وإنـصــاف اآلخــريــن
الذين لم يستفيدوا منها.
وع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى ال ـس ـيــاســي ك ــان من
أخطر الـقــرارات التي اتخذتها الحكومة
ال ـق ـبــول بــاس ـت ـجــوابــات غ ـيــر دس ـتــوريــة،
وإه ـ ـمـ ــال فـ ـت ــاوى ال ــدس ـت ــوري ـي ــن ،وع ــدم
الذهاب إلى المحكمة الدستورية بشأنها،
فكانت النتيجة هي أزمات واستقاالت كان
آخرها األزمة السياسية الدستورية التي
تعانيها البالد اليوم.
م ـ ــن الـ ـمـ ـعـ ـي ــب أن ت ـ ــواف ـ ــق ال ـح ـك ــوم ــة
وال ـ ـم ـ ـج ـ ـلـ ــس ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـخ ـ ـطـ ــة ال ـخ ـم ـس ـي ــة
وتـصــدر بـقــانــون ثــم تقر الحكومة ويقر

المجلس قرارات وقوانين تخالف أحكام
هـ ــذه ال ـخ ـط ــة ،وب ـ ــدل أن ت ـخ ـلــق وظــائــف
للكويتيين في القطاع الخاص كما تنص
الخطة يزداد االعتماد على الحكومة في
التوظيف ،حتى أعلن ديــوان الخدمة في
األسـبــوع الماضي أنــه تــم وضــع  21ألف
وظيفة حكومية فــي الميزانية القادمة،
ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى ال ــوظ ــائ ــف ال ـت ــي شـغــرت
بــالــوفــاة واالسـتـقــالــة ،وه ـكــذا بـمــزيــد من
الـقــرارات غير المدروسة تنطلق الهجرة
الـعـكـسـيــة لـلـمــوظـفـيــن م ــن ال ـخ ــاص إلــى
ال ـعــام ،وآخ ــر تلك ال ـق ــرارات الـكــارثـيــة هو
قــرار استبدال البدل النقدي بــاإلجــازات،
وبدل أن تزداد اإليرادات غير النفطية في
الميزانية يزداد اإلنفاق الجاري فيلتهم كل
اإليرادات النفطية وغير النفطية ،فتتوقف
التنمية وتتأخر المشروعات والمؤسسات
االق ـت ـصــاديــة وال ـص ـنــاعــات ال ـجــديــدة في
حين تظل مساهمة القطاع الخاص في
إيرادات الميزانية ال تكاد تذكر.
ل ــذل ــك ف ــإن ات ـخ ــاذ ال ـ ـقـ ــرارات ال ـم ـخــدرة
ً
الموضعية لن يجدي نفعا وال تنصلح
األم ـ ـ ــور ف ـس ــرع ــان م ــا ت ـن ـك ـشــف ال ـع ـيــوب
وي ـعــود الـتــذمــر مــن جــديــد ،لــذلــك أرى أن
على الحكومة والمجلس العودة في كل
قـ ــرار أو ع ـمــل س ـيــاســي أو دسـ ـت ــوري أو
اق ـت ـصــادي إل ــى الـمـتـخـصـصـيــن لــدراســة
أب ـ ـعـ ــاد ه ـ ــذه ال ـ ـ ـقـ ـ ــرارات ع ـل ــى ال ـ ـبـ ــاد فــي
الـمــديـيــن الـمـتــوســط وال ـطــويــل ،وعـنــدنــا
بحمد الله عدد من األساتذة الدستوريين
ال ـث ـقــات ال ــذي ــن بــإمـكــانـهــم ب ـيــان الـطــريــق
الدستوري السليم للتعامل مع األحداث
فـ ــي الـ ـمـ ـجـ ـل ــس ،كـ ـم ــا أن ـ ـصـ ــح ال ـح ـك ــوم ــة
باللجوء إلــى االقـتـصــاديـيــن الكويتيين
الـمـعــروفـيــن ال ــذي ــن ثـبـتــت صـحــة آرائ ـهــم
االقتصادية التي نصحوا بها الحكم في
الـبــاد ،ولكن لــم يؤخذ بها لألسف مثل

الدكتور الشيخ محمد صباح السالم ،فمن
منا ال يذكر محاضرته ومقالته عن جزيرة
ناورو ،والشيخ سالم عبدالعزيز الصباح
الذي بين في استقالته المشهورة المرض
وال ـعــاج للمالية واالق ـت ـصــاد الكويتي،
وكذلك كبار االقتصاديين اإلخوة محمد
ال ـق ــاض ــي ود .ن ـب ـيــل ال ـم ـن ــاع ــي وج ــاس ــم
السعدون وعبدالمجيد الشطي ووثيقة
(قبل أن يفوت األوان) التي وقع عليها 29
ً
ً
دكتورا متخصصا في المالية واالقتصاد
في جامعة الكويت ،حيث اتفقت آراؤهــم
على التحذير من كثير من األخطاء المالية
واالقتصادية التي وقعت فيها الحكومة،
ووقـ ــع فـيـهــا ال ـم ـج ـلــس ،ول ـك ــن ل ــم يــؤخــذ
بنصائحهم ،فكانت النتائج وقوع مزيد
من المشكالت التي تحتاج إلى حلول.
وكنت قد نقلت وشرحت في مقاالتي
ً
ومقابالتي السابقة كثيرا من هذه الفتاوى
ً
واآلراء الــدسـتــوريــة واالق ـت ـصــاديــة ،نقال
ع ــن الـمـتـخـصـصـيــن ال ـك ـب ــار ،ول ـك ــن كــان
هناك لألسف من يفضل اآلراء الشعبوية
غـيــر الـمـفـيــدة ويـهــاجــم اآلراء والـفـتــاوى
المتخصصة اإلصالحية.
ل ــذل ــك ال أمـ ـل ــك فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـم ـق ــال ــة إال
مناشدة الحكم إلــى االسترشاد بأحكام
الـشــريـعــة اإلســام ـيــة وأح ـك ــام الــدسـتــور
الــذي ّ
حمل المشرع أمانة األخــذ بها مع
العودة إلى المتخصصين في المجاالت
الدستورية واالقتصادية والمالية قبل
اتخاذ القرارات وإقرار القوانين ،ويكفي ما
عانته البالد من إخفاقات ،والله الموفق.

يوشكا فيشر*

إيان بوروما*

آثار حرب أوكرانيا على أوروبا

لماذا يكرهون ماكرون؟

في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا
إلى تحقيق األفضل يجب أن تستعد
لألسوأ ،فقلة من الناس ما زالوا على
قيد الحياة ممن يعرفون ما يعنيه
األسوأ ،لقد سنحت الفرصة ألجيال
كاملة للعيش في سالم وازدهار،
للدفاع عن أوروبا
وحان الوقت اآلن ً
التي جعلت ذلك ممكنا.
على الرغم من حلول فصل الربيع في أوروبا،
يـبــدو أن ال ـقــارة تشهد ع ــودة إلــى أكـثــر فترات
الحرب الباردة صعوبة ،ففي الواقع ،لم ُين ِه الغزو
الروسي ألوكرانيا فعليا فترة طويلة من السالم
في أوروبا فحسب ،بل وضع حدا أيضا لنظام
األمن األوروبي الذي يعتمد عليه السالم.
من الواضح أن هذه النهاية لم تأت على نحو
مفاجئ ،فقبل ما يقرب من ثماني سنوات من
نشر عـشــرات اآلالف مــن الجنود فــي أوكرانيا
في الرابع والعشرين من فبراير ،ضمت روسيا
شبه جزيرة القرم وشن حرب خفية في منطقة
دونباس ،ومنذ ذلك الحين ،كان الناس يقاتلون
ويموتون جــراء انــدالع أعمال العنف في شرق
أوكــران ـيــا ،فــي حين كــان الـعــالــم يــراقــب ،وعمل
الكرملين على «تفكيك» دولــة ذات سـيــادة عن
طريق تقليص العديد من األقاليم.
ومنذ عام  ،2014كان إطار السالم األوروبي
ق ــائ ـم ــا ع ـل ــى الـ ـ ــورق ف ـق ــط ،ب ـن ــاء ع ـل ــى تفكير
األوروبيين الغربيين القائم على التمني بشأن
الـنــوايــا السياسية لــروسـيــا ،لقد تــم استبدال
الـنـظــام األوروبـ ـ ــي ال ـســابــق ،ال ــذي اسـتـنــد إلــى
ال ـســامــة المطلقة ل ـل ـحــدود ،بـشـكــل قــديــم من
سياسات القوة العظمى األوروبـيــة حيث يتم
اس ـت ـخــدام ال ـق ــوة للمطالبة م ــن جــانــب واح ــد
بمناطق معينة من النفوذ ،وبذلك ،تعود حرب
ُ
كبرى جديدة إلى أوروبــا ،تفاجئ األوروبيين
سياسيا وعسكريا ،وقبل كل شيء نفسيا.
وعلى الرغم من أننا ال نستطيع معرفة متى
أو كيف ستنتهي الحرب العدوانية التي شنها
الرئيس الــروســي فالديمير بوتين ،فــإن هناك
ثالثة سيناريوهات ُمتوقعة من عودة سياسات
القوة األوروبية القديمة:
ً
أوال ،قــد تنجح روس ـيــا فــي الـقـضــاء على
أوكرانيا كدولة مستقلة ذات سيادة ،ومن شأن
ذلــك أن يثير تـســاؤالت وجــوديــة فــوريــة بشأن
الدول المجاورة ،ليس فقط مولدوفا وجورجيا،
بل حتى الدول األعضاء في منظمة حلف شمال

األطلسي مثل بولندا ودول البلطيق ،وإذا دخل
الناتو في صراع مباشر مع روسيا ،فستتصاعد
الـحــرب بسرعة على مستوى الـقــارة بأسرها،
ً
ونـظــرا إلــى تــزايــد خطر نشوب ص ــراع نــووي،
فــإن أوروب ــا الديموقراطية بأكملها ستصبح
ُمعرضة للخطر.
في السيناريو الثاني ،قد يفشل بوتين في
إخ ـضــاع أوكــران ـيــا حـتــى بـعــد اس ـت ـخــدام أكثر
الوسائل العسكرية تدميراـ وستظل أوكرانيا
دول ـ ــة ذات سـ ـي ــادة ،بـفـضــل ش ـجــاعــة شعبها
وتــزويــدهــا بــاألسـلـحــة وال ـم ـســاعــدات المالية
من الغرب ،ولكن نظرا إلى أن القيادة الروسية
الحالية ستظل قائمة ،فإن أفضل ما يمكن قوله
هو أن أوكرانيا لم تكن لتخسر ،ولم يكن بوتين
ُليحقق النصر.
يتمثل السيناريو الثالث في إعــان الهدنة
على أس ــاس التسوية التفاوضية ،ومــع ذلــك،
يبدو أن هذا الخيار هو األقل احتماال في الوقت
الحالي ،نظرا إلى الفظائع واألعمال الوحشية
ال ـتــي ارتـكـبـهــا الـجـيــش ال ــروس ــي ف ــي بوتشا
وأماكن أخرى.
في حين يبدو خيار فوز بوتين بالتأكيد هو
األس ــوأ من وجهة النظر األوروب ـيــة والغربية،
إال أن الخيارات الثالثة تستبعد أي عودة إلى
ما كان عليه الوضع في السابق ،حيث يتطلب
تحقيق السالم الثقة ،والتي يستحيل استعادتها
طالما ظل بوتين في السلطة ،وما دامت روسيا
حريصة على اتباع النظام الشمولي.
وفــي غضون ذلــك ستظل الـحــدود الشرقية
ألوروبــا بشكل دائــم تحت تهديد المشاحنات
والـصــراعــات الساخنة وال ـبــاردة والمختلطة،
وكـجــزء مــن استجابتها األوس ــع ،يتعين على
أوروبا مواجهة االبتزاز النووي الروسي ،وهذا
يعني تطوير استراتيجية الردع النووي الخاصة
بها ،وهو أمر ال يمكن تحقيقه حاليا بأي شكل
من األشكال.
ُ
تــوضــح القضية ال ـنــوويــة وحــدهــا الحجم
التاريخي للتحدي الحالي الذي تواجهه أوروبا،
فمنذ أن أمر بوتين بشن حرب عدوانية ،أصبح
تعزيز قدرات أوروبا الدفاعية والردعية أولوية
قصوى ،وعالوة على ذلك ،على الرغم من ضرورة
إج ـ ــراء ه ــذه الـعـمـلـيــة ف ــي س ـيــاق حـلــف شمال
األطلسي ،فإن رئاسة دونالد ترامب في الواليات
المتحدة أوضحت لألوروبيين أنهم يجب أن
يكونوا مستعدين لتدبر أمورهم بأنفسهم.
واألهم من ذلك ،ال يجب أن يخدع األوروبيين
نفسهم ،واآلن بعد أن دمر بوتين إطار السالم
األوروبي ،عادت الحرب -والعقلية التي ترافقها-
إلى القارة ،وسيتسم الواقع الجديد في أوروبا
بالمخاطر السياسية ُ
المستمرة ،وسباقات
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التسلح ،والـخـطــر الــدائــم المتمثل فــي تحول
الصراع البارد إلى مواجهة ساخنة.
وفـيـمــا يتعلق بــاالت ـحــاد األوروب ـ ـ ــي تلوح
ت ـغ ـي ـيــرات عـمـيـقــة وب ـع ـيــدة ال ـم ــدى ف ــي األف ــق
بعد هــذا التحول التاريخي ،وفــي ظــل تهديد
بوتين ألوروبــا عسكريا ،يتعين على االتحاد
األوروبي تحويل نفسه إلى العب جيوسياسي
يتمتع ب ـقــدرة قــويــة عـلــى ال ـ ــردع ،مــع الحفاظ
على مــواطــن قوته التقليدية كسوق مشتركة
ومجتمع قانوني .ومن أجل الحفاظ على الريادة
التكنولوجية ،سيحتاج إلــى بــذل المزيد من
الجهود لدعم االبتكار وزيــادة قدرته المحلية
في مجال التكنولوجيا الفائقة.
من الناحية السياسية ،من المقرر أن يتحول
ً
مركز ثقل االتحاد األوروبي شرقا ،وأن تصبح
العالقة بين االتـحــاد األوروب ــي وحلف شمال
األطـلـســي أوثـ ــق ،وكــذلــك ال ـحــال بالنسبة إلــى
العالقات بين واشنطن وبروكسل ،في الواقع،
بدون القوة العسكرية األميركية ،من المحتمل
أن يكون لدى أوروبا رد فعل ضئيل أو معدوم
على حرب بوتين ،وستظل الحماية العسكرية
األميركية أساسية لسنوات عديدة قادمة ،ولكن
بالنظر إلى إمكانية تولي ترامب رئاسة أخرى
أو رئاسة شبيهة بترامب ،فإن لدى األوروبيين
كل األسباب التي تدفعهم إلى زيادة مساهماتهم
في األمن عبر المحيط األطلسي.
في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى تحقيق
األف ـض ــل يـجــب أن تـسـتـعــد ل ــأس ــوأ ،فـقـلــة من
الناس ما زالــوا على قيد الحياة ممن يعرفون
ما يعنيه األســوأ ،لقد سنحت الفرصة ألجيال
كاملة للعيش في سالم وازدهار ،وحان الوقت
ً
اآلن للدفاع عن أوروبا التي جعلت ذلك ممكنا.
* وزير خارجية ألمانيا ونائب المستشار
من  1998إلى  ،2005كان زعيما لحزب الخضر
األلماني لما يقرب من  20عاما.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

من المقرر أن يتحول مركز
ً
ثقل االتحاد األوروبي شرقا
وأن تصبح العالقة بين
االتحاد األوروبي وحلف
شمال األطلسي أوثق

فرنسا ليست الواليات المتحدة ،ساور العديد من الليبراليين ،وأنا
منهم ،القلق إزاء احتمال فوز مارين لوبان بالرئاسة الفرنسية للسبب ذاته
َّ
الذي َمـكـن دونالد ترامب من إلحاق الهزيمة بمنافسته هيالري كلينتون
في عام  :2016كراهية المرشح األكثر ليبرالية من شأنها أن تمكن المرشح
الشعبوي اليميني المتطرف من التأهل ولو بصعوبة.
ما يدعو إلى التفاؤل أن عددا كافيا من كارهي الرئيس إيمانويل ماكرون
ضغطوا على أنفسهم وصوتوا لصالحه في الجولة الثانية من أجل إفشال
لوبان ،فإذا كان لزاما على المرء أن يختار بين الكوليرا والطاعون ،كما
قال العديد من الناخبين ،فمن الواضح أن الخيار األفضل هو األول ،وقد
اعترف ماكرون نفسه بهذا في خطاب النصر ،قائال« :إلى كل أولئك الذين
أدلوا بأصواتهم لصالحي ،ليس دعما ألفكاري بل لمنع اليمين المتطرف
ُ
ـلز ُمـني تجاهكم أخالقيا».
من الفوز ،أقول لهم إن أصواتكم ت ِ
لكن حقيقة أن  %41.5من الناخبين اختاروا لوبان ،المرشحة التي تمثل
العنصر األشد رجعية واألكثر عداء للمهاجرين في السياسة الفرنسية،
ً
تظل مزعجة بالقدر الكافي ،فلماذا إذا يكره كثيرون ماكرون؟
األسباب التي قدمها الناخبون الفرنسيون لرفض ماكرون مماثلة لتلك
التي استشهد بها الناخبون األميركيون الذين أكــدوا أنهم ال يطيقون
هيالري كلينتون .تتلخص هذه األسباب في غطرسة المرشح ،ومدى
أهليته ،وعدم اكتراثه ،فضال عن تاريخ من إهانة األشخاص األقل تعليما
من ذوي اآلراء المحافظة ،كما في حال تعليق هيالري كلينتون حول أنصار
ترامب عندما وصفتهم بأنهم «سلة من البائسين».
صحيح أن كلينتون كانت تفتقر إلى اللمسة الشعبية ،على عكس زوجها
الرئيس األميركي السابق ِبـل كلينتون ،وقد يبدو ماكرون في مظهر من
يحتقر كل من يقف في طريقه ،ولكن في حين تشكل الشخصية أهمية
واضحة في السياسة الديموقراطية ،فإن العادات والسمات الفردية ال تفسر
كل شيء .يعكس النفور الشديد من كلينتون وماكرون أيضا انقسامات
اجتماعية أكثر عمقا ناتجة عن تحوالت في السياسة الحزبية التي بدأت
قبل عقود من الزمن.
اعتادت األحــزاب السياسية على التماسك بفعل مصالح اقتصادية
طبقية ،فكان اليسار ،المرتبط بشكل وثيق بالنقابات العمالية ،يمثل
مصالح الطبقة العاملة الصناعية ،وكــان اليمين يتحدث عن الشركات
الصغيرة والكبيرة ،لقد نجحت األنظمة الديموقراطية الليبرالية ألن هذه
األحزاب كانت توازن بعضها بعضا ،فكان من الواضح ماذا تمثل كل منها
على وجه التحديد ،وكان أغلب الناخبين يشعرون بأن لديهم مصلحة في
مصير جانب أو آخر.
بدأ هذا يتغير في ثمانينيات القرن العشرين ،عندما بدأ اليسار ينجرف
بعيدا عن االهتمامات االقتصادية الطبقية ونحو قضايا اجتماعية وثقافية
واالنعتاق من َقيود النوع االجتماعي ،والتحرر
مثل مناهضة العنصرية،
ُ
الجنسي ،والتعددية الثقافية ،وقد أض ِـعـفـت النقابات العمالية ،وخاصة
في الواليات المتحدة والمملكة المتحدة ،بسبب تراجع التصنيع ،وبدأت
روابطها مع األحزاب االشتراكية والديموقراطية االجتماعية تتآكل ،وأصبح
اليسار أكثر شعبية بين الناخبين المتعلمين وسكان الحضر من ميسوري
الحال نسبيا ،وكثيرون منهم يكرهون الدين المنظم ويعارضون أنواعا
مختلفة من المحافظة االجتماعية ،مثل التحيز العنصري.
كان الخطأ األكبر الذي ارتكبته هذه النخب اليسارية أنها افترضت
أن الطبقة ُ العاملة ،في المناطق الحضرية والريفية ،ستشاركها بشكل
طبيعي ُمـثـلها االجتماعية والثقافية «التقدمية» ،الواقع أن كثيرين من أولئك
الذين يصنفون أنفسهم على أنهم ينتمون إلى الطبقة العاملة محافظون،
ُ َ
ويـنـظـر إلى المهاجرين غالبا على أنهم تهديد
ويزدهر الدين بين الفقراء،
لوظائفهم ،وال تحتل حقوق المثليين مرتبة عالية على قائمة اهتماماتهم،

المصادفة وحدها تأخذنا أحيانا إلى بقاع ليست على صفحات
خرائطنا المتعددة والمختلفة أو المتشابكة ،وال حتى في صناديق
ً
ً
أحالمنا بكثرة أوراقـهــا وكــل واحــدة تحمل مكانا أو زمانا أو ربما
ً
شخصا أو حتى مسرحية أو حفلة موسيقية نضعها ضمن قائمة
ما نسعى إليه ما بين بين ،أو بعد أن نقفل فصل العمل ونلتحق
بفصيل المتقاعدين.
وكانت هي تلك المصادفة نفسها التي دفعت بها للسفر سريعا
إلى تلك المدينة في ذاك البلد األوروبي العريق المشهور بالصرامة
وااللتزام في العمل واالجتهاد في البناء بعد دمار الحرب الثانية،
وحكم ذاك الرجل ذي المالمح القاسية والشخصية الصارمة وربما
المريضة بعض الشيء كما وصفوه في كتبهم وتحليالتهم المستمرة
حتى هذه اللحظة بعد مرور سنين طويلة من انتشار فكره الهدام.
ما هي إال بضعة أيام من التنقل بين المستشفى حيث ما زالت تلك
الصديقة تعاني من آثار إصاباتها نتيجة انفجار مرفأ بيروت قبل
ما يقارب العامين ،وبدأت كثير من الصور تتغير إن لم تكن تسقط
وبشكل تدريجي ،أال يقول مثلنا الشعبي ما معناه« :أن ترى خير من
أن تسمع؟!» ،الرؤية تعني المالمسة الحياتية وعن مسافة قريبة ،حيث
ال رتــوش وال تعديالت وال «فــوتــوشــوب»!! هو الواقع برسم سائقي
«التكاسي» الكثر وهم في معظمهم من بلداننا الممتدة من المحيط الى
الخليج ،وعلى األخص أولئك اإلخوة الهاربين من القذيفة والرصاصة
والـصــاروخ الى جحيم البحر ،ومنه إلى واقــع آخر ما عليهم سوى
التأقلم معه بشكل سريع حتى يستطيعوا أن يعيشوا ويتعايشوا،
وكالنهار الذي يمحو حديث الليل المنمق والجميل ،يبدو حديثهم
عن حالهم وحال البلد الذي حملوا فيه صفة «الجئ».
تأتي الرسالة من قبل التطبيق حاملة اسم السائق وهو في معظمه
أسامة ،وبسام ،عبدالرحمن أو أنس ،وما إن ترى االسم حتى يخف
حمل الرحلة القادمة نتيجة صعوبة اللغة ورفــض المواطنين في
هذا البلد الحديث بأي لغة أخــرى حتى لو كانوا على علم ببعض
مفرداتها ،ربما العتزازهم بلغتهم ،وربما ألسباب أخــرى مرتبطة
باعتزازهم بهويتهم .الجئو العرب العاملون ضمن شركات النقل
المختلفة ال يوفرون الفرصة لوصف حالهم وحال البلد الذي هربوا
من جحيمه إليه ،فوجدوا أن للجحيم وجوها متعددة ،ولكنه البحث
عن فرصة للحياة بين الموت المتنقل ،فاتفقوا جميعا رغم اختالفهم
على إحساسهم العميق بالغربة والتطلع إلى اللحظة التي يستطيعون
فيها العودة إلى أوطانهم ،أحدهم قال بفخر :أنا من ريف دمشق ،وعند
سؤاله أين بالتحديد استغرب بعض الشيء أن هناك من قد يعرف
تفاصيل أرض بالد الشام ،فقال من تلك البلدة التي تنتج «أطيب تفاح
فيكي يا بلد» ...سكت وكأنه يسترجع طعم قضمة التفاحة الصغيرة
في فمه وهو هنا على بعد آالف الكيلومترات من أرضه.
آخر يحدثك عن بيتهم الواسع وعن أمه وأبيه اللذين رفضا الهجرة
وأصرا على البقاء في بيتهم أو ما تبقى ،ولكنهما طلبا منه أن يأخذ
أخاه ذا العشر سنوات معه ،يطيل هو الحديث عن غرفته في ذاك البيت
بـ»البحرة» في وسطه كما هي بيوت الشام القديمة ،عن أيام يتحلقون
فيها حولها ،أي حول نافورة البيت مع أكواب الشاي والفستق الحلبي
الجوز ،يتنهد ويكرر «الحمدلله على كل شــيء ،واألهــم أننا ال نزال
أحياء ،وأهلنا أيضا ...الحمد لله!!».
أما ذاك السائق الساخر فقد قدم وصلة من الشرح الموسع لما
ً
ً
سماه وهما أو كذبا للتصور الخارجي عن ذاك البلد ،أي البلد الذي
هاجر هو لقلة الفرص في بلده ،ال تصدقوا ما تسمعون وتقرؤونه
في كتبهم ،فمن بنى هذا البلد هم المهاجرون الذين قدموا منذ سنين
طويلة ،وقاموا بنهضة الصناعة وبناء الطرق والمواصالت ..وأضاف:
معجزتهم هي المهاجرون الذين يعاملونهم أحيانا كمواطنين من
الدرجة الثانية «لم أستطع أن ّ
أكون صداقة واحدة حقيقية على مدى
أكثر من عشر سنوات» .ولكنه أوضح إال مع مهاجرين آخرين وأبناؤنا
ً
يلعبون مع كثير من المهاجرين من إفريقيا وآسيا وخصوصا الدول
األقرب ألوروبــا ،ويضحك وهو يقول «كم كالمي متناقض فأنا اآلن
ً
أوروبي ،أما قبل ذلك فكنا جزءا من االتحاد السوفياتي الذي عملوا
جهدهم لتفتيته!!!» .صور كثيرة تبدو أكثر قربا للنوارس المهاجرة
التي تبعد ،لكنها ال تعرف المكوث في األماكن البعيدة ،فيبقى الجميع
في انتظار عودتها كما أجاد أحدهم في الربط بين هجرة النوارس
واالغتراب القاسي.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية.

وهذا ال ينطبق على الناخبين من ذوي البشرة البيضاء فقط ،ففي الواليات
المتحدة ،نجد أن العديد من الالتينيين ،بل حتى السود ،يصوتون اآلن
لصالح الحزب الجمهوري.
بدأ تحول اليسار بعيدا عن السياسة القائمة عل الطبقات في حقبة
كسر النقابات على يد رئيسة وزراء المملكة المتحدة مارغريت تاتشر
والرئيس األميركي رونالد ريغان ،وأصبح ذلك التحول أكثر وضوحا بعد
انهيار الشيوعية في الكتلة السوفياتية ،ففي الغرب ،لم يعد أحد ينظر إلى
الحاجة إلى إيجاد التوازن بين اقتصادات السوق الحرة وإعادة التوزيع
المعتدلة على أنها أولوية ملحة ،وحتى حزب العمال االشتراكي سابقا في
المملكة المتحدة بقيادة توني بلير ،والحزب الديموقراطي في الواليات
المتحدة بقيادة ِبـل كلينتون ،أصبحا من المروجين المتحمسين ألجندة
السياسات النيوليبرالية.
مع ذلك ،إذا شعر الناخبون الريفيون المحافظون اجتماعيا وثقافيا
وأولئك المنتمون إلى الطبقة العاملة في المناطق الحضرية باالبتعاد
بشكل متزايد عن أحزاب يسار الوسط ،فإنهم أيضا لم يجدوا بالضرورة
يمين الوسط التقليدي المؤيد لألعمال مضيافا ،فلفترة طويلة ،كان
المنتمون إلــى ما ُيـسمى النخبة الجمهورية من «الـنــادي الريفي» في
الواليات المتحدة يتشدقون باآلراء المحافظة التي يتبناها ناخبون من
العمال من ذوي البشرة البيضاء الذي ال يحملون شهادات جامعية من
خالل إثارة المخاوف ال ِـعـرقية والترويج «للقيم المسيحية» ،ولكن بمجرد
انتخابهم ،يحولون انتباههم إلى العمل كالمعتاد.
وعلى هذا فقد شعر العديد من الناخبين المنتمين إلى الطبقة العاملة
بالخيانة من ِق َـبـل اليسار الذي رأوا أنه لم يعد يمثل مصالحهم االقتصادية
ويحتقر مواقفهم االجتماعية ،واليمين الذي لم يكترث بهم بمجرد وصوله
استولى
إلى السلطة .استغل كل من ترامب وماكرون هذا االنفتاح ،فقد َ
ترامب على الحزب الجمهوري وحوله إلى طائفة شعبوية ،بينما ف َّـجـر
ماكرون أحزاب يسار الوسط ويمين الوسط في فرنسا ووضع نفسه في
محلهاَ ،و َعـد كال الرجلين بأنه وحده القادر على حل المشكالت في بلده،
وكأنه ملك مطلق في الزمن الحديث.
لكن ماكرون يواجه مشكلة ،فقد نشأت لوبان في باريس ،ونشأ ترامب
في نيويورك ،وكانت ثروة كل منهما أكبر كثيرا من ثروة ماكرون ،لكنهما
يتشاركان ويتفهمان استياء األشخاص الذين يكرهون النخب المتعلمة،
ورغم أن ماكرون ينحدر من أسرة تنتمي إلى الطبقة المتوسطة الريفية
في فرنسا ،فقد شق طريقه إلى الطبقة العليا وانتحل المواقف المتعالية
التي تبنتها أحزاب اليسار واليمين القديمة التي ساعد في تدميرها.
لهذا السبب يتعين عليه أن يعتمد على أصوات األشخاص األكبر سنا،
واألعلى تعليما في المدن الكبرى .تدعم الطبقة العاملة الفرنسية القديمة
إما زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلينشون أو مارين لوبان ،ويفضل
الناخبون الريفيون لوبان ،أما الشباب فإنهم يميلون إلى اليسار المتطرف
أو ال يدلون بأصواتهم.
ينبغي لنا أن نشعر باالرتياح ألن عددا كافيا من الناخبين الفرنسيين
تمكنوا من تجنب الكارثة ،لكن ماكرون كان محقا في التخفيف من أي
شعور بالنصر ،وأيضا في اإلعراب عن التزامه تجاه أولئك الذين يكرهون
سياساته لكنهم صوتوا لصالحه رغم ذلك ،ففي كل األحوال ،ال يستطيع
الوسط الليبرالي أن يعتمد على النخب الحضرية وحدها ،وال نملك إال
األمل في أن ينتبه الديموقراطيون في الواليات المتحدة إلى هذه الحقيقة.
* كاتب ومــؤرخ ،وأحدث مؤلفاته كتاب ُ
«عـقدة تشرشل :لعنة التميز،
من ونستون وفرانكلين ديالنو رزفلت إلى ترامب والخروج البريطاني».
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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الـديـنـار الـكـويـتـي

اقتصاد

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

٨.٤٠٧

ً
• بلغت  281.6مليون دينار مقارنة بـ  186مليونا عن نفس الفترة من العام الماضي
• تراجع كبير في المخصصات وتحسن في إيرادات التشغيل
محمد اإلتربي

أرباح «الوطني»
 %41.3من حجم
القطاع المصرفي

سجلت أرباح البنوك الكويتية
عــن ف ـتــرة الــربــع األول مــن الـعــام
الـحــالــي  2022ق ـفــزة استثنائية
كبيرة ،حيث بلغت نسبة النمو
 51.404في المئة ،تعتبر األعلى
بعد انحسار تداعيات الجائحة،
وبـلــغ صــافــي أرب ــاح الــربــع األول
 281.658مـلـيــون دي ـنــار ،مقارنة
ب ـص ــاف ــي أربـ ـ ـ ــاح ل ـن ـف ــس ال ـف ـت ــرة
ال ـم ـقــاب ـلــة م ــن عـ ــام  2021بلغت
 186.031مليونا.
وشكلت أربــاح البنك الوطني
لفترة الربع األول من العام الحالي
بمفردها نسبة  41.3في المئة من
حـجــم أربـ ــاح ال ـق ـطــاع الـمـصــرفــي
كله ،حيث بلغت  116.578مليونا،
وت ـع ــود أس ـب ــاب الـنـمــو وارت ـف ــاع
أربـ ــاح الـقـطــاع ل ـهــذه الـفـتــرة إلــى
جملة أسباب أبرزها:
 - 1عـ ـ ـ ــودة االن ـ ـف ـ ـتـ ــاح ال ـك ـلــي
ل ــاق ـت ـص ــاد وال ـت ـش ـغ ـيــل ال ـكــامــل
وتوديع اإلغالقات.
 - 2تحسن مستويات التمويل
واالق ـتــراض س ــواء على مستوى
األفراد أو الشركات.
 - 3ع ـ ــودة الـ ـش ــرك ــات ل ـكــامــل

أرباح البنوك الكويتية للربع األول 2022
البنك

«استثمارات» تبيع حصتها في شركة غير مدرجة
أعلنت شركة االستثمارات الوطنية إتمام عملية بيع حصتها المباشرة وغير
المباشرة في شركة مساهمة كويتية غير مدرجة بمبلغ قدره  7.105ماليين دينار.
وقالت «استثمارات» ،إن أثر عملية البيع يتمثل بانخفاض قيمة استثمارات
الشركة المجمعة بقيمة البيع ،و فــي المقابل ســوف يرتفع رصيد النقد كذلك
للمجموعة بالقيمة نفسها.
وأشارت إلى أن األثر المالي سيظهر مع نتائج البيانات المالية للربع الثاني
لعام .2022

الربع األول 2021
الربع األول 2022
ربحية السهم
بالمليون د.ك
بالمليون د.ك

البنك الوطني

116.578

15

84.308

11

بنك الخليج

15.048

4.76

11.973

3.80

%25.7

البنك التجاري

22.200

11.2

40

0

%55400

األهلي الكويتي

8.321

3

7.112

2

%17

المتحد الكويت

11.730

5.2

11.125

4.9

%5.4

البنك الدولي

2.450

2.31

1.010

0.95

%142.5

بنك برقان

12.126

3.7

5.060

2

%140

بيتك

69.499

7.55

50.004

5.43

%39

بنك بوبيان

16.954

4.17

12.614

3.78

%34

بنك وربة

6.751

2.64

2.782

0.19

%142.7

اإلجمالي

281.658.555

-

186.030.039

-

51.404

«كامكو» :ترقية طه إلى
رئيسة القطاع المالي
أح ـ ـ ــاط ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة «ك ـ ــامـ ـ ـك ـ ــو»
لالستثمار بترقية هناء طه إلى
منصب رئيسة القطاع المالي لدى
ً
الشركة «كامكو إنفست» اعتبارا
من أمس.

قــا لــت مجموعة «أرزان» المالية
لـ ـلـ ـتـ ـم ــوي ــل واالس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار ،إنـ ـه ــا
ً
تـمـتـلــك أس ـه ـمــا ف ــي شــركــة Miami
 International holdingا ل ـتــي
أع ـ ـل ـ ـنـ ــت الـ ـجـ ـمـ ـع ــة الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي ف ــي
ب ـيــان بـنـيــوجـيــرســي األم ـيــرك ـيــة تم
إعــداده وفق قانون األوراق المالية
ب ــال ــوالي ــات ال ـم ـت ـحــدة ،ون ــص على
تـقــديـمـهــا م ـســودة ب ـيــان التسجيل
على النموذج  S-1لدى لجنة األوراق

«أركان» تشتري حصة رئيسية في «مساهمة»
كويتية غير مدرجة
أتمت شركة أركان الكويت العقارية صفقة شراء حصة رئيسية
في شركة مساهمة كويتية غير مدرجة بمبلغ  7.37ماليين دينار،
وسوف يتم تصنيف الشركة كشركة تابعة.
ً
وبينت الشركة أنــه ال يمكن تحديد األثــر المالي حاليا إذ من
المتوقع حدوث زيادة في قيمة األصول والخصوم بسبب تجميع
الشركة التابعة ،وسيظهر األثر المالي خالل البيانات المالية للربع
الثالث للسنة المالية للشركة األم.

البدر 341 :مليون دينار
أرباح «البترول الوطنية»
العمل على تطبيق أفضل األنظمة العالمية
● أشرف عجمي
أكد الرئيس التنفيذي بشركة البترول الوطنية الكويتية،
وليد البدر ،تحقيق الشركة صافي أربــاح عن السنة المالية
 2022 /2021بلغ  341.380مليون دينار ،الفتا في تغريدات له
على «تويتر» إلى أن تلك األربــاح المحققة قد جــاوزت أرباح
السنة المالية السابقة  ،2021 /2020والتي بلغت 146.544
مليونا.
وقال البدر إن النمو في األرباح يعود إلى عدة عوامل؛ يقف
في طليعتها األداء المتفوق الــذي أظهره موظفو «البترول
الوطنية» في مختلف مواقع العمل ،وما تميزوا به من التزام
وحرفية عالية ،كما كــان لنجاح الشركة في إنجاز عــدد من
مشاريعها االسـتــراتـيـجـيــة الـكـبــرى األث ــر الكبير فــي تعزيز
قدرتها وكفاءتها اإلنتاجية والتنافسية.
وأضاف أن من أهم هذه المشاريع مشروع الوقود البيئي،
إضافة إلى مشروع خط الغاز الخامس ،وهي من المشاريع
التي من شأنها تعزيز ربحية الشركة.
وأشار الى أنه انطالقا من اإليمان بأهمية العنصر البشري،
فقد تم افتتاح مركز التدريب بمصفاة ميناء األحمدي ،كما
سيتم افتتاح مركز مماثل في مصفاة ميناء عبدالله ،وسيعمل
المركزان على تدريب وتأهيل موظفي الشركة ،وفــق أحدث
التقنيات والوسائل العالمية المتبعة في هذا المجال.
ً
وذكر أنه الى جانب توليه إدارة الشركة ،فقد أولى اهتماما
ً
خاصا بالجانب المتعلق بالسالمة واألمن ،الفتا الى العمل
على تطبيق أفضل األنظمة العالمية فــي هــذا الـمـجــال ،الى
جــا نــب متابعة ا ل ـتــزام الجميع بـهــذه المنظومة المتكاملة
للمحافظة على موظفي الشركة ومنشآتها ،وتحقيق االستدامة
المثلى اقتصاديا وبيئيا.

تراجع جميع مؤشرات البورصة
والسيولة  65.8مليون دينار

تباين أداء األسهم القيادية بين عمليات ضغط وجني أرباح
●

علي العنزي

س ـ ـج ـ ـلـ ــت م ـ ـ ـ ــؤش ـ ـ ـ ــرات ب ـ ــورص ـ ــة
الكويت الرئيسية خسارة في أولى
ت ـعــامــات ـهــا ل ـه ــذا األسـ ـب ــوع أم ــس،
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة
 0.62ف ــي ا ل ـم ـئــة أي  52.36نقطة
ليقفل على مستوى  8407.68نقاط
بسيولة جيدة بلغت  65.8مليون
دينار تــداولــت  248.8مليون سهم
عبر  12326صفقة ،وتم تداول 142
سـهـمــا رب ــح مـنـهــا  32سـهـمــا فقط
بينما خسر  92سهما واستقر 18
سهما دون تغير.
وتـ ــراجـ ــع م ــؤش ــر الـ ـس ــوق األول
بنسبة قريبة بلغت  0.60في المئة،
أي  56.8نقطة ،ليقفل على مستوى
 9365.7نقطة بسيولة جيدة بلغت
 43.1مـلـيــون دي ـنــار ت ــداول ــت 93.8
م ـل ـي ــون س ـه ــم ع ـب ــر  6387صـفـقــة،
وارتفعت أسعار  5أسهم فقط مقابل
خسارة  18سهما واستقرار  3أسهم
دون تغير.
وسجل مؤشر السوق الرئيسي
خسارة أكبر قليال بنسبة  0.68في
المئة ،أي  43.72نقطة ،ليقفل على
مـسـتــوى  6420.35نـقـطــة بسيولة
بلغت  22.6مليون ديـنــار تــداولــت
 155مليون سهم عبر  5939صفقة،
وت ــم ت ــداول  116سهما رب ــح منها

ً
«أرزان» تمتلك أسهما في شركة  Miamiالمطروحة لالكتتاب
ال ـم ــال ـي ــة وال ـ ـبـ ــورصـ ــات الـمـتـعـلـقــة
ب ــال ـط ــرح األول ـ ـ ــي ل ــاك ـت ـت ــاب ال ـع ــام
ألسهمها العادية.
وذكــرت أن لجنة األوراق المالية
والـ ـب ــورص ــات ل ــم ت ـح ــدد ب ـعــد عــدد
األس ـهــم الـتــي سيتم طــرحـهــا كذلك
النطاق السعري للعرض المقترح،
كما أن نتيجة التسجيل ستصبح
سارية المفعول بعد انتهاء اللجنة
مــن عملية الـمــراجـعــة وف ــق ظــروف

ربحية السهم نسبة التغير
%38.3

أخبار الشركات
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٦.٤٢٠
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 %51.4نمو أرباح البنوك في الربع األول
نشاطها وتسريع وتيرة أعمالها
ل ـت ـع ــوي ــض تـ ــداع ـ ـيـ ــات الـ ـفـ ـت ــرات
الماضية ،وكــذلــك إنـجــاز العديد
من األعمال التي كانت مؤجلة.
 - 4عودة نشاط االستحواذات
ف ــي ال ـس ــوق ال ـم ــال ــي ال ـ ــذي شهد
عمليات تمويل من البنوك.
 - 5دخول مستثمرين جدد في
ال ـبــورصــة بـتـمــويــل مـصــرفــي في
حصص متنوعة.
 - 6استمرار محافظة السوق
العقاري على زخمه ونشاطه.
 - 7تحسن مستويات الفائدة
نسبيا بعد التحريك قبل األخير
ساعد المصارف على االستفادة.
 - 8ارت ـفــاع إيـ ــرادات التشغيل
وتحسن مستوياتها بشكل كبير
ن ـت ـي ـجــة الـ ـخ ــدم ــات وال ـم ـنــاف ـســة
المستمرة في القطاع.
 - 9تراجع خصم المخصصات
التي كانت تمثل عبئا كبيرا على
أرباح الفترات المالية السابقة.
 - 10تحسن نسبي ملموس في
اإلنفاق على المشاريع الحكومية
نتيجة تحسن مستويات أسعار
النفط.

السوق األول السوق الرئيسي

السوق وغيرها من الشروط.
وبينت أنه ال يوجد أثر للمعلومة
الـ ـج ــوه ــري ــة ع ـل ــى الـ ـم ــرك ــز ال ـمــالــي
ً
للشركة حــالـيــا وسـتــوافــي الشركة
ً
الحقا بعد اإلعــان عن سعر إدراج
الـسـهــم بــال ـبــورصــة بــأثــر ذل ــك على
ال ـم ــرك ــز ال ـم ــال ــي ل ـشــركــة مـجـمــوعــة
أرزان الـمــالـيــة ،وكــذلــك أي معلومة
جوهرية أخرى.

«التجارية» :ترقية ويزاني إلى مدير
إدارة المالية والتخطيط االستراتيجي
أف ــادت الشركة التجارية العقارية بترقية
ولـ ـ ـي ـ ــد ويـ ـ ــزانـ ـ ــي مـ ـ ــن مـ ـنـ ـص ــب رئـ ـ ـي ـ ــس ق ـســم
التخطيط االستراتيجي إلى مدير إدارة المالية
والتخطيط االستراتيجي في الشركة التجارية
ً
العقارية اعتبارا من أمس.

 27سهما وخسر  ،74بينما استقر
 15سهما.

جني أرباح مستحق
بعد قفزة كبيرة خالل تعامالت
ج ـل ـســة ال ـخ ـم ـيــس ال ـي ـت ـي ـمــة ب ــدأت
ت ـع ــام ــات ب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت أمــس
ثـقـيـلــة ،بــالــرغــم م ــن ت ــدف ــق سـيــولــة
كـبـيــرة خ ــال أول دقـيـقــة ت ـجــاوزت
م ـل ـيــونــي ديـ ـن ــار ،ولـك ـن ـهــا ســرعــان
مـ ـ ــا ات ـ ـج ـ ـهـ ــت لـ ـلـ ـبـ ـي ــع ،خ ـص ــوص ــا
عـلــى األس ـهــم الـقـيــاديــة الـتــي قــادت
تـ ـ ـع ـ ــام ـ ــات ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس ،وحـ ـقـ ـق ــت
مـكــاســب أك ـبــر خ ــال ف ـتــرة ال ـم ــزاد،
وسط دخــول سيولة إضافية لتتم
عليها عمليات بيع وضغط أدخلت
الـمــؤشــرات بــالـلــون األحـمــر مبكرا،
حيث فقدت أسهم أجيليتي وزين
نـسـبــا واض ـح ــة ،كـمــا تــراجــع بيتك
ووطني ،وهي األسهم األربعة األثقل
وزنـ ـ ــا ،ك ـمــا خ ـســر ب ــال ـب ــداي ــة سهم
بنك بوبيان قبل أن يعدل ويرتفع،
حيث إنــه قــريــب مــن تــاريــخ حيازة
زيادة رأسماله بنسبة  12في المئة
وبسعر  500فلس.
وك ــان ــت ه ـن ــاك أس ـه ــم انـتـقــائـيــة
استمرت في الصعود أبرزها سهم
بنك الخليج الذي أكمل  10في المئة
مكاسب خــال جلستين ،كما قفز

سهم بوبيان بتروكيماويات وبقوة،
رافقه سهم بنك وربة لكن بنسبة أقل
في السوق األول ،بينما تألقت أسهم
أرزان وإيفا واألولى ووطنية عقارية
ف ــي ال ـس ــوق الــرئ ـي ـســي ،كـمــا ارتـفــع
سهم أعيان قبل أن يتراجع ،وكان
سهم جي إف إتش متصدر النشاط
وبخسارة بنسبة  1في المئة تقريبا
لتنتهي الجلسة حمراء ،ولكن بقيت
مستويات الثقة مرتفعة وبانتظار
بداية عمل األجانب اليوم.
وقـفــزت أسـعــار سهم أرامـكــو في
السوق السعودي أمس لتبلغ أعلى
مستوياتها على اإل طـ ــاق ،وتقفز
ب ــال ـس ـه ــم إلـ ـ ــى ث ــان ــي أعـ ـل ــى قـيـمــة
سوقية فــي الـعــالــم بعد شــركــة أبل
وبقيمة بلغت  2.3تريليون دوالر،
حيث تداول «أرامكو» على مستوى
 46رياال للمرة األولى في تاريخه،
لـيـقـفــز ب ــال ـس ــوق ال ـس ـع ــودي بنمو
كـبـيــر ب ـلــغ  0.7ف ــي ال ـم ـئــة ويـنـفــرد
باللون األخضر بين  5أسواق مالية
خليجية جميعها سجلت خسارة
فــي أول تعامالت األسـبــوع ،بينما
غــاب سوقا دبــي وأبــوظـبــي بسبب
ع ـط ـلــة ن ـه ــاي ــة األس ـ ـبـ ــوع لــدي ـه ـمــا،
وكانت أسعار النفط تتداول حول
 113دوالرا للبرميل نهاية جلسة
الجمعة الماضي.

العمالت الرقمية في أسبوع
خسائر
دوالر
مليار
200
ً

إعالن مجلس االحتياطي الفدرالي رفع الفائدة أثر سلبا عليها
ف ـي ـمــا اك ـت ـســت م ـن ـصــات تـ ـ ــداول ال ـع ـمــات
المشفرة باللون األحمر ،سجل السوق خسائر
أسبوعية إجمالية تقترب من  200مليار دوالر.
وت ـع ــان ــي ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـفــرة م ـنــذ إع ــان
مجلس االحتياطي الفدرالي رفع سعر الفائدة
على الدوالر بنحو  50نقطة أساس ،األمر الذي
دفع العديد من المستثمرين لسحب أموالهم
من «بتكوين» وضخها في الدوالر لالستفادة
مــن سعر الـفــائــدة المرتفع ،خصوصا وسط
تــوقـعــات بهبوط بتكوين إلــى نحو  28ألف
دوالر.
ويـتـمـســك أص ـحــاب االس ـت ـث ـمــارات طويلة
األج ـ ــل بـمـحــافـظـهــم م ــن ال ـع ـم ــات الـمـشـفــرة
وتـحــديــدا «بـتـكــويــن» ،وس ــط تــوقـعــات بقفزة
هائلة في سعر العملة المشفرة األكثر قيمة
باألسواق ،في ظل استمرار توحش معدالت
التضخم األميركية التي بلغت  8.5في المئة
في مارس الماضي ،وهو أعلى مستوى منذ
.1981
وعلى صعيد ال ـتــداوالت وخــال األسبوع
األخـ ـي ــر ،ن ــزل ــت ال ـق ـي ـمــة ال ـســوق ـيــة الـمـجـمـعــة
لـلـعـمــات ال ـم ـش ـفــرة بـنـسـبــة  11.2ف ــي الـمـئــة
خ ــاس ــرة ن ـحــو  199.6م ـل ـيــار دوالر ،بـعــدمــا
تــراج ـعــت قـيـمـتـهــا ال ـســوق ـيــة اإلج ـمــال ـيــة من
مستوى  1787.4مليارا فــي تعامالت األحــد
الماضي ،إلى نحو  1587.8مليارا في تعامالت
أمس.

ف ــي ص ـ ــدارة ال ـع ـمــات الــرقـمـيــة الـخــاســرة
ج ـ ــاءت «بـ ـتـ ـك ــوي ــن» ،وخ ـ ــال ال ـس ــاع ــات
ً
ال ـمــاض ـيــة س ـج ـلــت ال ـع ـم ـلــة تــراج ـعــا
ب ـن ـس ـب ــة  3.8ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة ،م ـق ــاب ــل
خسائر أسبوعية بلغت نسبتها
 9فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ل ـي ـج ــري ت ــداول ـه ــا
فــي تـعــامــات أمــس عند مستوى
 34645دوالرا .فيما نزلت قيمتها
الـســوقـيــة المجمعة إل ــى مستوى
 660.4مليار.
وسـجـلــت عـمـلــة «إي ـث ــري ــوم» الـتــي
حـ ـل ــت ب ــالـ ـم ــرك ــز الـ ـث ــان ــي ف ـ ــي قــائ ـمــة
أ كـبــر العمالت المشفرة مــن حيث القيمة
السوقية ،خسائر خــال الـســاعــات الماضية
بنسبة  4.5في المئة ،مقابل تراجع أسبوعي
بنسبة  7.8فــي الـمـئــة ،لـيـجــري تــداول ـهــا في
تـعــامــات أم ــس عـنــد مـسـتــوى  2560دوالرا،
فيما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى
مستوى  308.9مليارات.
وفيما استقرت عملة «تيزر» ،و»يو إس دي»
التي جــاء ت فــي الترتيب الثالث والخامس،
عند مستوى  1دوالر ،فقد اسـتـقــرت القيمة
السوقية المجمعة عند مستوى  83.2مليارا،
و 48.66مليارا.
وبينما حلت عملة «بي إن بي» في المركز
الرابع بين أكبر العمالت المشفرة من حيث
ال ـق ـي ـمــة ال ـســوق ـيــة ،سـجـلــت ال ـع ـم ـلــة خـســائــر

خالل الساعات الماضية بنسبة  5في المئة،
مقابل تراجع أسبوعي بلغت نسبته  6.3في
المئة ليستقر سعرها في تعامالت امس عند
مـسـتــوى  360.35دوالرا .كـمــا نــزلــت قيمتها
السوقية المجمعة إلى مستوى  58.8مليارا.

«غوتشي» ستقبل الدفع بالعملة المشفرة
في بعض فروعها بأميركا
أعلنت العالمة التجارية اإليطالية الفاخرة
(غوتشي) عزمها البدء في قبول المدفوعات
بالعمالت المشفرة في بعض متاجرها في
أميركا.

وسيتمكن العمالء مــن الــدفــع باستخدام
عـ ــدد م ــن ال ـع ـم ــات ال ـم ـش ـف ــرة ،ب ـمــا ف ــي ذلــك
بتكوين وإيثريوم وليتكوين.
وسيتم إطالق الخدمة في وقت الحق من
هذا الشهر في بعض منافذ البيع الرئيسية،
بما في ذلك روديو درايف في لوس أنجلس،
ووستير ستريت في نيويورك.
وت ـن ـض ــم «غ ــوتـ ـش ــي» ،ال ـم ـم ـلــوكــة لـشــركــة
ك ـيــري ـنــغ ال ـف ــرن ـس ـي ــة ،إلـ ــى عـ ــدد م ـت ــزاي ــد مــن
الـ ـش ــرك ــات ال ـت ــي بـ ـ ــدأت ف ــي ق ـب ــول ال ـع ـمــات
الرقمية.
وقــالــت الـشــركــة إنـهــا ستتلقى مــدفــوعــات
أيضا بعمالت شيبا إينو ودوجكوين ،وهي

عـمـلــة مـشـفــرة تــم إن ـشــاؤهــا فــي األص ــل على
سبيل المزاح.
َ
وس ُيرسل بريد إلكتروني للعمالء الذين
يدفعون في المتاجر بعمالت مشفرة مع رمز
االستجابة السريعة الستخدامه مع محفظة
األص ـ ــول الــرق ـم ـيــة ع ـبــر تـطـبـيــق الـمـعــامــات
المالية الذي يعمل على األجهزة المحمولة.
ورم ـ ــوز  - QRأو االس ـت ـجــابــة ال ـســري ـعــة -
هــي المربعات الـســوداء والبيضاء الشبيهة
ب ــال ـب ــارك ــود ال ـت ــي ي ـم ـكــن ق ــراء ت ـه ــا بــواس ـطــة
الهواتف المحمولة وقد تم استخدامها على
نطاق واسع بشكل متزايد منذ بداية الوباء.
وق ــال ــت ال ـع ــام ــة ال ـت ـجــاريــة إن ـه ــا تخطط

لـتـطـبـيــق ه ــذه ال ـس ـيــاســة ف ــي جـمـيــع مـتــاجــر
أميركا الشمالية التي ستعمل بها مباشرة
في المستقبل القريب.
وي ـم ـث ــل اإلع ـ ـ ــان م ــن ِقـ ـب ــل ه ــذه
العالمة التجارية رفيعة المستوى
خـطــوة أخ ــرى إلــى األم ــام لقبول
ال ـ ـع ـ ـمـ ــات الـ ـمـ ـشـ ـف ــرة م ـ ــن ق ـبــل
الشركات الرئيسية.
و»غ ــوت ـش ــي» ه ــي أحـ ــدث اســم
كـبـيــر يـعـلــن أن ــه سـيـقـبــل الـعـمـلــة
المشفرة كوسيلة للدفع.
عملة قانونية
وتقبل بعض أكبر العالمات التجارية
في العالم اآلن العمالت الرقمية ،بما في ذلك
عمالق التكنولوجيا مايكروسوفت ،وشركة
االتصاالت األميركية  ،AT&Tوسلسلة مقاهي
ستاربكس.
وفي العام الماضي ،أصبحت بتكوين أيضا
عملة قانونية فــي دولـتـيــن هـمــا :السلفادور
وجمهورية إفريقيا الوسطى.
ومـنــذ أن قــالــت الـسـلـفــادور إنـهــا ستسمح
للمستهلكين باستخدام العملة المشفرة في
جميع المعامالت ،إلى جانب الدوالر األميركي،
حثها صـنــدوق النقد الــدولــي على التراجع
عن قرارها.
(العربية .نت)

٩
«التجاري» يربح  22.2مليون دينار في الربع األول
ةديرجلا
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اقتصاد

الدعيج :استرداد جزء من خسائر القروض وتراجع كبير في المخصصات
أعرب الدعيج عن سعادته
بالنتائج التي حققها البنك
خالل الربع األول من العام
الحالي ،والتي جاءت أفضل
بكثير من نتائج الفترة المقابلة
في العام الماضي.

أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـت ـ ـجـ ــاري
الـ ـك ــويـ ـت ــي ت ـس ـج ـي ــل أرب ـ ـ ــاح
صــا فـيــة  22.2مـلـيــون د يـنــار
لــر بــع ا لـسـنــة األول المنتهي
فـ ـ ــي  31م ـ ـ ـ ــارس ا ل ـ ـمـ ــا ضـ ــي.
وي ـع ــود االرتـ ـف ــاع الـمـلـحــوظ
فــي األربـ ــاح الـصــافـيــة خــال
ال ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــرة الـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة ب ـش ـك ــل

المخصصات مقارنة بنفس
الفترة من العام الماضي.
وجـ ـ ــاء ت أهـ ــم ال ـم ــؤش ــرات
المالية للفترة المنتهية في
 31مارس على النحو التالي:
 ارتفعت األرباح الصافيةلـ ـتـ ـص ــل إ ل ـ ـ ــى  22.2م ـل ـي ــون
د يـنــار للفترة المنتهية في
 31م ــارس ،مـقــارنــة بــأربــاح
صافية (صفر) دينار لنفس
الفترة من عام .2021
 ا نـ ـ ـخـ ـ ـفـ ـ ـض ـ ــت األر ب ـ ـ ـ ـ ـ ــاحالتشغيلية قبل المخصصات
بـنـسـبــة  8.3بــا لـمـئــة ،لتصل
إ ل ـ ـ ــى  19.9م ـ ـل ـ ـيـ ــون د ي ـ ـنـ ــار
ل ـل ـف ـت ــرة ال ـم ـن ـت ـه ـي ــة فـ ــي 31
م ـ ـ ــارس ،مـ ـق ــار ن ــة بـ ـ ـ 21.7
مليونا لنفس الفترة
من عام .2021
 ارتـ ـف ــع ال ــدخ ــل مــنالـ ــرسـ ــوم والـ ـعـ ـم ــوالت
ب ـن ـس ـبــة  5.4بــا ل ـم ـئــة،
لـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـص ـ ـ ــل إ ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى 9.7
ماليين دينار للفترة
ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـهـ ـ ـ ـي ــة فـ ـ ــي 31
مارس ،مقارنة بـ 9.2
ماليين لنفس الفترة
من عام .2021

رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــي إلـ ـ ـ ـ ـ ــى ال ـ ـت ـ ـح ـ ـسـ ــن
النسبي ا ل ــذي تـشـهــده بيئة
األعـ ـم ــال ،وم ــا ن ـتــج ع ـنــه من
اس ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرداد ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ل ـب ـع ــض
خسائر ا لـقــروض السابقة
وان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض

 ...ويعلن الفائزين في سحوبات «النجمة»
أجرى البنك التجاري ،أمس ،سحبه األسبوعي لألسبوع الماضي
وسحبه األسبوعي والشهري لألسبوع الحالي على حساب النجمة،
في مبنى البنك الرئيسي ،بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة
عبدالعزيز أشكناني ،مع االلتزام باالشتراطات الصحية والوقائية
المتمثلة في التباعد االجتماعي.
وقــام البنك بتغطية السحوبات مباشرة عبر وسائل التواصل
ً
االجتماعي ،وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي؛ أوال سحب
حساب النجمة الشهري -جائزة  20ألف دينار من نصيب الفائز هاني
ً
عبدالله الصراف ،وثانيا سحب حساب النجمة األسبوعي -جائزة
 5آالف دينار من نصيب الفائز برويز محمد رضا زماني ،وثالثا
سحب األسبوع الماضي لحساب النجمة االسبوعي -جائزة  5آالف
دينار من نصيب الفائزة هند علي الشمري.
يذكر أن جوائز "النجمة" مميزة بحجم مبالغ الجوائز المقدمة،
بــاإلضــافــة إل ــى تـنــوعـهــا ط ــوال ال ـس ـنــة ،وال ـتــي تتضمن سـحــوبــات

أسبوعية بقيمة  5.000دينار ،وشهرية بـ  20.000دينار ،باإلضافة الى
جائزة نصف سنوية بـ  500.000دينار ،وسحب آخر العام على أكبر
جائزة نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم بـ  1.500.000دينار.
وع ــن آل ـيــة فـتــح ح ـســاب الـنـجـمــة وال ـتــأهــل لــدخــول الـسـحــوبــات،
يمكن فتحه بإيداع  500دينار فقط ،ويجب أن يكون في الحساب
مبلغ ال يقل عن  500دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على
كل الجوائز التي يقدمها الحساب ،وكلما زاد رصيد العميل زادت
ً
فرصة فوزه ،فضال عن المزايا اإلضافية التي يوفرها الحساب ،إذ
يحصل العميل على بطاقة سحب آ لــي ويستطيع الحصول على
بطاقة ائتمان بضمان الحساب ،وكذلك الحصول على كل الخدمات
المصرفية من "التجاري".
وكـشــف الـبـنــك أن حـســاب النجمة مـتــاح للجميع ،وبــإمـكــان أي
شخص فتحه من خالل تطبيق  CBK Mobileبخطوات بسيطة ومن
أي مكان وفي أي وقت.

ً
بورسلي مصفيا
ً
بديال لـ «االستثمار
العقاري»
قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرر مـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس
مـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــي هـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة
أس ـ ــواق ال ـم ــال تعيين
طـ ــارق مــاجــد سلطان
ب ــورس ـل ــي -مـكـتــب بي
ك ـ ـ ــي اف ب ـ ــور سـ ـ ـل ـ ــي-
محاسبون قانونيون
ومستشارون ماليون،
م ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــا بـ ـ ـ ــديـ ـ ـ ــا
لـصـنــدوق االسـتـثـمــار
ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــاري (ت ـ ـ ـحـ ـ ــت
التصفية).
وجـ ـ ـ ــاء ال ـ ـ ـقـ ـ ــرار رق ــم
( )86لسنة  2022بعد
االط ــاع على القانون
( )7لسنة  2010بشأن
إنـ ـش ــاء ه ـي ـئــة أسـ ــواق
الـمــال وتنظيم نشاط
ا أل و ر ا ق ا لـ ـ ـم ـ ــا لـ ـ ـي ـ ــة
والئ ـح ـت ــه الـتـنـفـيــذيــة
وتـعــديــاتـهـمــا ،وعلى
ا ل ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــرار ر قـ ـ ـ ـ ـ ــم ()05
لـ ـسـ ـن ــة  2022بـ ـش ــأن
إلـ ـغ ــاء ق ـي ــد ال ـم ــرح ــوم
أن ـ ــور ي ــوس ــف عيسى
الـقـطــامــي م ــن السجل
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص بـ ـم ــراقـ ـب ــي
الـ ـ ـحـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــات ،وعـ ـل ــى
قــرار مجلس مفوضي
هيئة األسواق الصادر
فــي اجـتـمــاعــه رق ــم ()3
والـ ـمـ ـنـ ـعـ ـق ــد بـ ـت ــاري ــخ
ً
وبناء على
،2022/1/26
قــرار مجلس مفوضي
هيئة األسواق الصادر
في اجتماعه رقم ()17
والـ ـمـ ـنـ ـعـ ـق ــد بـ ـت ــاري ــخ
 2022/4/27و ت ــار ي ــخ
.2022/4/28

 ارتـفــع صــافــي الــربــح منعـ ـمـ ـلـ ـي ــات الـ ـقـ ـط ــع األج ـن ـب ــي
بنسبة  28.6بالمئة ،ليصل
إ لـ ـ ـ ــى  1.8م ـ ـل ـ ـيـ ــون لـ ـلـ ـفـ ـت ــرة
ا ل ـم ـن ـت ـه ـي ــة فـ ــي  31مـ ـ ــارس،
مقارنة ب ـ  1.4مليون لنفس
الفترة من عام .2021
 ب ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــت ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ــروضوالسلفيات  2.3مليار للفترة
ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـهـ ـي ــة ف ـ ــي  31م ـ ــارس
ا لـ ـم ــا ض ــي دون ت ـغ ـي ـي ــر عــن
المبلغ المسجل لنفس الفترة
من عام .2021
 انخفض إجمالي األصولب ـن ـس ـبــة  2.3بــا ل ـم ـئــة لـيـصــل
إ ل ـ ـ ـ ـ ــى  4.2مـ ـلـ ـي ــارات د ي ـن ـ ــار
ل ـل ـف ـتـ ـ ـ ــرة ال ـم ـن ـت ـه ـيــة ف ـ ـ ــي 31
م ـ ــارس ،م ـقــارنــة بـمـبـلــغ 4.3
م ـل ـي ــارات لـنـفــس ال ـف ـتــرة مــن
عام .2021
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــد ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت الـ ـ ـنـ ـ ـس ـ ــب
ال ــرق ــاب ـي ــة ل ـل ـف ـتــرة الـفـصـلـيــة
ا لـ ـمـ ـنـ ـتـ ـهـ ـي ــة ف ـ ــي  31م ـ ــارس
ق ـ ــوي ـ ــة وج ـ ـ ـيـ ـ ــدة م ـ ـت ـ ـجـ ــاوزة
ب ـش ـك ــل مـ ــريـ ــح ال ـم ـت ـط ـل ـب ــات
الــرقــاب ـيــة ال ـم ـحــددة م ــن قبل
ب ـ ـنـ ــك الـ ـ ـك ـ ــوي ـ ــت الـ ـ ـم ـ ــرك ـ ــزي،
حـ ـ ـي ـ ــث بـ ـ ـل ـ ــغ م ـ ـ ـعـ ـ ــدل كـ ـف ــاي ــة
رأس ا ل ـ ـ ـمـ ـ ــال نـ ـسـ ـب ــة 19.0
ب ــال ـم ـئ ــة ،مـ ـق ــارن ــة بــال ـن ـس ـبــة
ا لـ ــر قـ ــا ب ـ ـيـ ــة ا لـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــررة 12.0
ب ــال ـم ـئ ــة ،وت ـم ـث ــل ال ـم ـص ــدات
ال ــرأس ـم ــال ـي ــة ال ـم ـتــاحــة لــدى
مـ ـص ــرفـ ـن ــا ع ـ ــام ـ ــل وم ـ ـصـ ــدر
القوة األساسية للبنك ،ويتم
اس ـ ـت ـ ـخـ ــدام ـ ـهـ ــا ب ـش ـكــل
مـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــؤول لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق
ال ـ ـن ـ ـمـ ــو فـ ـ ــي م ـح ـف ـظ ــة
القروض ،بما يتماشى
م ـ ـ ـ ــع اسـ ـ ـت ـ ــراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـي ـ ــة
الـنـمــو ل ــدى مـصــرفـنــا.
و بلغـت نسبة تغطية
ا لـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــو ل ـ ـ ــة 128.5
بالمئة ،ونسبة صافي
ال ـ ـت ـ ـمـ ــويـ ــل ال ـم ـس ـت ـق ــر
 106.3بالمئة ،ونسبة
ا ل ـ ــر ف ـ ــع ا ل ـ ـمـ ــا لـ ــي 12.3
بالمئة .و هــذه النسب
ت ـ ـفـ ــوق بـ ـشـ ـك ــل م ــري ــح
ال ـح ــد األدن ـ ــى لـلـنـســب

أحمد الدعيج
المقررة من الجهات الرقابية
الـ ـمـ ـتـ ـمـ ـثـ ـل ــة بـ ـبـ ـن ــك الـ ـك ــوي ــت
المركزي.
ً
وت ـع ـق ـي ـب ــا ع ـل ــى ال ـن ـتــائــج
المالية للبنك ،أ عــرب رئيس
مـجـلــس إدارة ا ل ـب ـنــك ،أ حـمــد
الـ ـ ـ ــدع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــج ،ع ـ ـ ـ ــن سـ ـ ـع ـ ــادت ـ ــه
بالنتائج التي حققها البنك
خ ــال ال ـف ـتــرة ،وال ـتــي جــاء ت
أف ـ ـضـ ــل بـ ـكـ ـثـ ـي ــر م ـ ــن ن ـت ــائ ــج
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـقــاب ـلــة ف ــي ال ـعــام
ً
ال ـمــاضــي ،وذل ــك ن ـظــرا لـعــدة
عوامل تتمثل في نمو الدخل
مـ ـ ــن ال ـ ـ ــرس ـ ـ ــوم والـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــوالت
وا لــد خــل مــن عمليات القطع
األجـ ـنـ ـب ــي ،واسـ ـ ـت ـ ــرداد ج ــزء
كـبـيــر م ــن خ ـســائــر ال ـقــروض
ال ـس ــاب ـق ــة ،وك ــذل ــك ال ـت ــراج ــع
الكبير في مخصصات هبوط
قيمة القروض.
و ضـ ـم ــن مـ ــؤ شـ ــرات األداء
اإليجابية أشار الدعيج إلى
أن و كــا لــة فـيـتــش للتصنيف
االئ ـت ـم ــان ــي رف ـع ــت تـصـنـيــف
الـ ـبـ ـن ــك مـ ــن حـ ـي ــث ال ـق ــاب ـل ـي ــة

للنمو واال سـتــدا مــة مــن ()bb
ً
إ لـ ــى ( ،)+bbنـ ـظ ــرا لـتـحـســن
جــودة األصــول ومتانة رأس
الـ ـم ــال وال ـت ـم ــوي ــل الـمـسـتـقــر
وسالمة وضع السيولة لدى
البنك.
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البحر :نركز على استكشاف فرص استثمارية جديدة وتنويع مصادر الدخل
سند الشمري

«عمومية» الشركة
وافقت على توزيع
ً
 %3نقدا و %3منحة
أسهم خزينة

قـ ــال رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ش ــرك ــة ع ـق ــارات
الكويت ،إبراهيم الــذربــان ،إن «الشركة حققت
ً
أربــاحــا بلغت  6.250ماليين ديـنــار عــن السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2021مقارنة
بأرباح بلغت  3.567ماليين لسنة  ،2020أي ما
يـعــادل  6.92فلوس للسهم مقارنة بمبلغ 4.1
فلوس للسهم عام .»2020
وأض ــاف ال ــذرب ــان ،خــال اجـتـمــاع الجمعية
ال ـع ـمــوم ـيــة ،ال ـت ــي ع ـق ــدت أمـ ــس ،أن اإلي ـ ـ ــرادات
التأجيرية ارتفعت الــى  21.430مليون دينار،
مـقــارنــة ب ـ  18.466مليونا عــام  ،2020وبلغت
موجودات الشركة  341مليونا ،مقارنة بـ 318.5
مليونا لعام .»2020
وعــن األداء التشغيلي للشركة ،أف ــاد نائب
رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي للشركة
ط ــال ال ـب ـحــر ،أن ال ـع ــام ال ـمــاضــي شـهــد بــدايــة
التعافي من جائحة «كوفيد  ،»19 -التي أثرت
سلبا على كل القطاعات ،ورغم استمرار بعض
الـتـحــديــات الـمــرتـبـطــة بــالـجــائـحــة ،استطاعت
الـشــركــة الـتـقــدم بـخـطــوات ثابتة نحو تحقيق
أهدافها ،فعلى المستوى المحلي قامت «بورصة
الكويت» بترقية الشركة من السوق الرئيسي

إلــى السوق األول ،وانتهت الشركة من تطوير
«بـلــوك أ» الرقعي وتجديده بشكل كامل وبــدء
تأجيره ،وإنجاز ما نسبته  39في المئة من فندق
ارابيال -البدع ،إذ من المتوقع االنتهاء منه نهاية
العام الحالي».
وأضاف البحر« :في اإلمارات ،انتهت الشركة
من المرحلة األولى من مشروع دومس السكني،
وال ــذي يتكون مــن  5أب ــراج ،لتسكين أكـثــر من
 4000عامل ،وجــار العمل على تطوير برجين
جــديــديــن .ف ــي ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة األمـيــركـيــة،
انـتـهــت ال ـشــركــة م ــن تـطــويــر أول م ـش ــروع لها
فـ ــي مـ ـي ــا م ــي YOTELPAD-Miami ،م ـت ـعــدد
االستخدامات ،بالتعاون مع شريكها المطور
 ،Aria Development Groupوالذي يضم 231
وحدة سكنية».
وكــانــت الـشــركــة أعلنت خــال الــربــع األخير
م ــن ال ـع ــام ال ـمــاضــي ت ـعــاونــا ثــانـيــا م ــع “Aria
 ،”Development Groupعبر استثمار مشترك
مع الشركة التجارية العقارية لتطوير مشروع
“ ،”First Residences 501في ميامي ،ويتألف
المشروع من  40طابقا ،يضم  448وحدة سكنية
تتراوح ما بين وحدات االستوديو بمساحة 400

«وربة» :ودائع األفراد تخطت
 %60من اإلجمالي
ق ـ ــال ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لبنك وربة ،شاهين الغانم ،إن
االستثمارات كانت واحدة من
رك ــائ ــز الـبـنــك لتحقيق أرب ــاح
جيدة في الربع األول من .2022
وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــم ف ــي
مقابلة مع قناة «العربية» ،ان
«استراتيجية البنك الحالية
ب ــدأ تنفيذها قـبــل  5سـنــوات،
ورأي ـنــا تنويعا فــي المحفظة
والـ ـ ــدخـ ـ ــول فـ ــي اسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ذات عــوائــد جـيــدة ،ونتائجنا
متماشية مع تنويع المحفظة،
ونـحــن اآلن نـجـنــي ثـمــار هــذه
االستراتيجية».
ولفت إلى وجود استثمارات
عـقــاريــة للشركة فــي الــواليــات
الـمـتـحــدة وبــريـطــانـيــا ،وجــزء
كبير منها من تأجير العقارات،

ك ـمــا اس ـت ـف ــاد ال ـب ـنــك م ــن ارت ـف ــاع
القيمة السوقية ،إضافة لوجود
صناديق استثمارية حققت أداء
ج ـي ــدا ف ــي األسـ ـ ــواق ال ـت ــي تعمل
فيها.
وق ـ ــال «ب ــدأن ــا ت ـمــويــل األف ـ ــراد
بـعــد ارت ـف ــاع ال ـف ــروع ،وتوسعنا
في الفروع ولدينا  20فرعا اآلن،
وافتتحنا  4فروع وهذا زاد ودائع
الـعـمــاء ،ونخفف االعـتـمــاد على
ال ــودائ ــع ،م ـش ـيــرا إل ــى أن ودائ ــع
األف ـ ــراد ف ــي الـبـنــك بـلـغــت  60في
ال ـم ـئ ــة ،والـ ـب ــاق ــي م ــن ال ـش ــرك ــات
ومؤسسات حكومية.
وأوض ــح أن تـمــويــات «ورب ــة»
وص ـ ـل ـ ــت إل ـ ـ ـ ــى  80ف ـ ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة،
للشركات والمؤسسات ،ونحو 20
إلى  25في المئة لألفراد.
وكان البنك أعلن تحقيق زيادة

قدرها  143في المئة في صافي
أربــاحــه خــال الــربــع األول من
العام الحالي.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك ف ـ ـ ــي بـ ـي ــان
ل ـب ــورص ــة ال ـك ــوي ــت إنـ ــه حـقــق
 6.75ماليين دينار ( 22مليون
دوالر) ربحا صافيا في الربع
األول م ــن  2022م ـق ــار ن ــة مــع
ربــح صــاف قــدره  2.78مليون
قبل عام.
وأضـ ــاف أن سـبــب الــزيــادة
انخفاض مخصصات القيمة،
وزيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادة صـ ـ ــافـ ـ ــي إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات
التشغيل نتيجة زيادة صافي
إي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات أتـ ـ ـع ـ ــاب وع ـ ـمـ ــوالت
وصــافــي إيـ ــرادات االسـتـثـمــار،
مـشـيــرا إل ــى أن ــه قــد قــابــل ذلــك
جزئيا ارتـفــاع في مصروفات
التشغيل.

قــدم مــربـعــة ،ووح ــدات مكونة مــن غرفتي نوم
بمساحة  830قدم مربعة.
وعن خطط الشركة المستقبلية ،قال البحر:
مع بداية التعافي من آثــار الجائحة ،وتحسن
المؤشرات االقتصادية ،سنركز جهودنا على
استكشاف فرصة استثمارية جديدة لالستثمار
ف ــي األص ـ ـ ــول ال ـ ـمـ ــدرة ل ـل ــدخ ــل داخـ ـ ــل ال ـكــويــت
وخ ــارج ـه ــا ،ودراس ـ ــة ع ــدة م ـشــاريــع الخـتـيــار
أفضلها ،لتتم إضافتها إلى محفظة العقارات
المملوكة للشركة ،وكذلك تنويع مصادر دخلنا
من حيث وجود الشركة في مجموعة متنوعة
من األسواق .ووافقت العمومية على كل البنود
الواردة في جدول األعمال ،وأبرزها المصادقة
على تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي الحسابات،
واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية
للشركة ،وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31
ديسمبر  ،2021كما أقرت الجمعية توزيع أرباح
نقدية بنسبة  3في المئة من القيمة االسمية
للسهم ،أي بواقع  3فلوس للسهم الواحد ،و 3في
المئة منحة أسهم خزينة ( 3أسهم خزينة لكل
مئة سهم) ،على أن يكون تاريخ حيازة السهم 24
مايو ،وتاريخ االستحقاق  29مايو.

طالل البحر

إبراهيم الذربان

«عمومية اآلمال االستثمارية» استعرضت
آفاق تطوير الشركة
●

حصة المطيري

انعقدت الجمعية العمومية العادية
لشركة اآلمال االستثمارية ،أمس ،في مقر
الشركة،وترأست جلسة االجتماعنائبة
رئيس مجلس اإلدارة أن ــوار بهبهاني،
وبحضور مساهمين يمثلون نسبة 100
في المئةمن رأسمال الشركة البالغ 15
مليون دينار وممثل عن مكتب العتيقي
محاسبون وقانونيون محمود صالح.
وجـ ــرى ف ــي االج ـت ـم ــاع اس ـت ـع ــراض أهــم
المستجدات في تطوير أعمال الشركة،
وتنفيذ خططها ونتائج األداء السنوي
والبيانات المالية عن العام المنتهي في
 31مارس  2022واعتماد جدول األعمال.
وقالت بهبهاني ،في كلمة لها ببداية
االج ـت ـم ــاع ،إنـ ــه ت ـمــت إت ــاح ــة الـبـيــانــات
المالية للشركة عن الفترة المحاسبية
ال ـم ـن ـق ـض ـيــة ،وت ـق ــري ــر اإلدارة ،وت ـقــريــر

مراقب الحسابات للمساهمين بالتسليم
باليد ،قبل اجتماع الجمعية العمومية
العادية وغير العادية بسبعة أيام على
األقــل .وأكــدت صحة الوقائع والبيانات
والمعامالت الواردة بمحضر االجتماع،
وأنه لم يتم إغفال ذكر واقعة ذات تأثير
ق ــان ــون ــي ،وأن ـ ــه ل ــم ي ـتــم ط ـلــب مـنــاقـشــة
موضوع غير مدرج على جدول األعمال
ً
وفقا للمادة  213من قانون الشركات أو
أي واقعة أخرى ذات أثر قانوني.
وبعد إعالن توافر النصاب القانوني
لـ ـصـ ـح ــة ان ـ ـع ـ ـقـ ــاد اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية ،تــم سماع والمصادقة على
ال ـت ـق ــاري ــر ال ـتــال ـيــة ع ــن ال ـس ـنــة الـمــالـيــة
المنتهية في  31مارس  ،2022وشملت
تـقــريــر مـجـلــس اإلدارةوت ـقــريــر مــراقــب
حـ ـس ــاب ــات الـ ـش ــرك ــة ،وتـ ـم ــت ال ـم ــواف ـق ــة
عـلــى اعـتـمــاد الـبـيــانــات الـمــالـيــة للسنة
ال ـم ــال ـي ــة الـ ـت ــي ت ـن ـت ـهــي فـ ــي  31مـ ــارس

 ،2022كما تمت الموافقة على مكافأة
أعضاء مجلس اإلدارةعن السنة المالية
المنتهية في  31مارس  2022بمبلغ 30
ألف دينار.
ووافــق الحاضرون على إخــاء طرف
أعضاء مجلس اإلدارة وإبراء ذمتهم فيما
يتعلق بتصرفاتهم المالية والقانونية
واإلدارية عن السنة المالية المنتهية في
 31مارس  .2022وتمت إعادة تعيين براك
العتيقي عن مكتب العتيقي محاسبون
قــانــونـيــون لمراجعة حـســابــات الشركة
عن السنة المالية 30مارس  ،2023كما
وافـ ـق ــوا ع ـلــى ت ـفــويــض مـجـلــس اإلدارة
بتحديد أتعابهم.
وتمت الموافقة على انتخابأعضاء
مجلس اإلدارةلمدة ثالث سنوات قادمة
خالل الجمعية العمومية ،وهم كالتالي:
شركة المرفأ التجارية ،وشركةالنرجس
للمعدات الدقيقة ،وأنوار بهبهاني.

«الوطني» :نمو عائدات السندات الحكومية مع تشديد السياسات النقدية
مخاوف حول نمو االقتصاد العالمي مع تزايد معدالت التضخم
قال تقرير صادر عن بنك الكويت
الــوط ـنــي إن مـجـلــس االحـتـيــاطــي
الـ ـف ــدرال ــي ط ـبــق ال ـخ ـط ــوة األك ـثــر
ً
تـشــددا لسياساته النقدية« ،التي
لم نشهد مثلها منذ عقود عديدة
بــرفـعــه سـعــر ال ـفــائــدة ب ـم ـقــدار 50
نقطة أســاس ،ليرتفع نطاق سعر
ال ـف ــائ ــدة إل ــى  0.75ف ــي ال ـم ـئــة و1
في المئة.
بـحـســب ال ـت ـقــريــر ،تـعـتـبــر تلك
ال ـخ ـط ــوة أك ـب ــر زي ـ ـ ــادة ي ـق ــوم بها
الفدرالي منذ عام  2000وهي أول
مرة يرفع فيها أسعار الفائدة في
اجتماعات متتالية منذ عام .2006
ف ــي الـتـفــاصـيــل ،ت ــم التصويت
على رفع سعر الفائدة بمقدار 50
نـقـطــة أسـ ــاس ب ــاإلج ـم ــاع ،وأع ـلــن
رئيس مجلس االحتياطي الفدرالي
جـيــروم ب ــاول رفــع أسـعــار الفائدة
في المستقبل بنفس الوتيرة ،مما
هدأ من مخاوف إمكانية رفع سعر
الـفــائــدة بـمـقــدار  75نقطة أســاس
ً
حاليا.
كما أعلن الفدرالي بدء تقليص
ميزانيته العمومية البالغة 8.96
تريليونات دوالر الشهر المقبل،
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن ي ـت ــم تـخـفـيــض
الميزانية العمومية على مراحل،
إذ سيسمح االحتياطي الفدرالي
ب ـم ـس ـت ــوى م ـ ـحـ ــدد م ـ ــن عـ ــائـ ــدات
الـسـنــدات المستحقة لـلـتــداول كل
شهر أثناء إعادة استثمار الباقي.
ً
واعتبارا من يونيو المقبل ،سيبدأ
ال ـ ـفـ ــدرالـ ــي ب ـخ ـفــض حـ ـي ــازت ــه مــن
سندات الخزانة واألوراق المالية
المدعومة بالرهن العقاري بوتيرة
شهرية مجمعة تبلغ  47.5مليار
دوالر ( 30مليار دوالر من سندات
ً
الخزانة و 17.5مليارا من األوراق
المالية المدعومة بالرهن العقاري)
لـمــدة ثــاثــة أشـهــر ،ثــم ترتفع إلى
ً
ً
 95مليارا ( 60مليارا من سندات
ً
ال ـخــزانــة و 35م ـل ـيــارا مــن األوراق
المالية المدعومة بالرهن العقاري).
وأدلى باول بتصريحات تؤكد
ثقته بقدرة االحتياطي الفدرالي،
على تحقيق هبوط ناعم لالقتصاد
األميركي ،وقال إن التضخم «مرتفع
ً
جدا ،وندرك أنه يسبب صعوبات،
ونحن نتحرك بسرعة إلعادته إلى
مستويات أقل من ذلك».

االقتصاد األميركي
وعلى الرغم من تراجع الناتج
ال ـم ـح ـلــي اإلج ـم ــال ــي ع ـلــى أس ــاس
ربــع سنوي بنسبة  1.4فــي المئة

فــي الــربــع األول مــن الـعــام الحالي
بالتزامن مع بــدء ظهور تداعيات
ارت ـ ـفـ ــاع األس ـ ـعـ ــار بـ ــوضـ ــوح ،ف ــإن
االقـ ـتـ ـص ــاد األمـ ـي ــرك ــي لـ ــم يـظـهــر
ع ــام ــات ع ـلــى حـ ــدوث أي تـبــاطــؤ
جوهري.
كذلك على الرغم من انخفاض
األرق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،ف ـ ـ ــإن ن ـ ـش ـ ــاط ق ـط ــاع ــي
الـتـصـنـيــع وال ـخ ــدم ــات ك ــان أعـلــى
مــن الـمـسـتــويــات ال ـتــي تـشـيــر إلــى
حدوث نمو.
وأدى ض ـع ــف ن ـم ــو ال ـط ـل ـبــات
واإلن ـت ــاج والـتــوظـيــف إل ــى تــراجــع
ق ــراءة مؤشر مــديــري المشتريات
لقطاع الصناعة بشكل غير متوقع
في أبريل ووصوله إلى  ،55.4فيما
يـعــد أدنـ ــى مـسـتــويــاتــه المسجلة
منذ عام  ،2020مقابل  57.1الشهر
الماضي.
كما تراجع أداء مؤشر مديري
المشتريات لقطاع الـخــدمــات في
أبريل إلى  57.1مقابل  58.3الشهر
ً
الماضي ،إال أنه سجل نموا للشهر
الثالث والعشرين على التوالي.
وال يزال سوق العمل في وضع
جيد.
وكان أداء الوظائف غير الزراعية
ً
ف ــي أب ــري ــل م ـمــاثــا ألرق ـ ــام الشهر
ال ـم ــاض ــي ،إذ تـخـطــت ال ـت ـقــديــرات
بــإضــافــة  428أل ــف وظـيـفــة بينما
استقر معدل البطالة عند مستوى
 3.6في المئة.
ً
وعلى صعيد أكثر إشراقا ،سجل
ً
متوسط الــدخــل فــي الساعة نموا
وإن كــان بمعدل أقــل مــن المتوقع
بنسبة  0.3فــي الـمـئــة ،أي اقــل من
نسبة  0.4في المئة المتوقعة.
ً
وات ـ ـخـ ــذت األسـ ـ ـ ـ ــواق مـنـعـطـفــا
ً
ح ــادا بعد أن سجلت أعلى معدل
نمو منذ مايو  2020على خلفية
نتائج اجتماع االحتياطي الفدرالي
وال ـت ـف ــاؤل ال ـنــاجــم ع ــن رف ــع سعر
الفائدة بمقدار  75نقطة أساس.
وم ــا يـ ــزال ال ـن ـمــو ال ـق ــوي ال ــذي
ش ـهــدتــه ال ــوظ ــائ ــف واألجـ ـ ـ ــور في
ً
ً
الــواليــات المتحدة مـصــدرا دائما
للضغوط التضخمية.
وأنـ ـه ــت مـ ــؤشـ ــرات داو جــونــز
وستاندرد آند بورز  500وناسداك
ت ـ ـ ــداوالت األسـ ـب ــوع ع ـلــى ت ــراج ــع،
في حين ارتفعت عائدات سندات
الخزانة ألجل  10سنوات متخطية
نسبة  3في المئة.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ارت ـفــع مؤشر
ال ــدوالر األميركي قــرب مستويات
 ،104مـمــا يـعــد أق ــوى مستوياته
المسجلة مـنــذ ع ــام  2002قـبــل أن

تناقضه مــع نـظــرائــه الرئيسيين،
مما قد يضطره التخاذ خطوة في
القريب العاجل.
وارتـ ـفـ ـع ــت عـ ــائـ ــدات ال ـس ـن ــدات
األلمانية ألجل  10سنوات متخطية
حاجز  1في المئة للمرة األولى منذ
عام  ،2015لتنهي تداوالت األسبوع
مغلقة عند مستوى  1.13في المئة.
وعلى صعيد آخر ،تراجع اليورو
ً
ً
م ـتــأثــرا سـلـبــا ب ـتــزايــد الـتــوقـعــات
االقتصادية المقلقة والتداعيات
الجيوسياسية المستمرة.
وب ـع ــد ت ــراج ـع ــه دون مـسـتــوى
 1.0500ل ـل ـمــرة األولـ ـ ــى م ـنــذ عــام
ً
 ،2016واص ــل ان ـه ـيــاره مـتــراجـعــا
إلى مستوى  1.0483نقطة قبل أن
ً
ينهي تداوالت األسبوع مغلقا عند
مستوى .1.0555

استمرار التشاؤم
ي ـت ـعــرض لـلـتـقـلـبــات ب ـعــد إص ــدار
ال ـب ـيــانــات ،لـيـنـهــي األس ـب ــوع عند
مستوى  .103.66وعلى الرغم من
ً
هذا التراجع ،فإنه ما يزال متفوقا
على أقرانه.

عملية الركود
وت ـج ـن ـب ــت أوروبـ ـ ـ ـ ــا ب ـص ـعــوبــة
خـطــر االنـ ــزالق إل ــى الــركــود وســط
معركتها المستمرة ضد التضخم
والحرب األوكرانية وقضايا سلسلة
التوريد التي تتكالب مجتمعة لجر
اقتصاد المنطقة إلــى األسـفــل ،إذ
سـجــل الـنــاتــج المحلي اإلجـمــالــي
ً
األلماني نموا بنسبة  0.2في المئة
في الربع األخير مقابل تراجعه في
الربع الماضي بنسبة  0.3في المئة.
لكن على الرغم من ذلــك ساءت
تــوقـعــات االق ـت ـصــاد األل ـمــانــي في

األسابيع األخيرة وسط الصعوبات
الـتــي تــواجــه قـطــاع التصنيع من
نقص المدخالت ووصول ضغوط
األس ـعــار إل ــى مـسـتــويــات قياسية
نتيجة للحرب.
وانخفضت طلبيات المصانع
في ألمانيا بنسبة  4.7في المئة في
مارس الماضي ،فيما يعتبر أعلى
بكثير من معدل التراجع المتوقع
بـنـسـبــة  1ف ــي ال ـم ـئــة وان ـخ ـفــاض
ال ـش ـهــر ال ـس ــاب ــق بـنـسـبــة  0.8في
الـمـئــة ،مـمــا يعكس االض ـطــرابــات
التي تتعرض لها سالسل التوريد
العالمية وعــدم إمكانية الوصول
إل ــى ال ـســوق الــروس ـيــة ،ال ـتــي تعد
وجهة تصدير رئيسية للشركات
األلمانية.
مـ ــن جـ ـه ــة أخـ ـ ـ ـ ــرى ،ان ـخ ـف ـضــت
مـ ـع ــدالت ال ـب ـط ــال ــة األل ـم ــان ـي ــة في
أبــريــل بمقدار  13ألــف فـقــط ،فيما

يعد أبطأ وتيرة لها في عام مقارنة
ً
بــانـخـفــاض ق ــدره  18أل ـفــا الشهر
ال ـســابــق ،مـمــا ي ـبــرز ن ـقــاط ضعف
سـ ــوق ال ـع ـمــل نـتـيـجــة ل ـتــداع ـيــات
ال ـ ـحـ ــرب فـ ــي أوكـ ــران ـ ـيـ ــا وارت ـ ـفـ ــاع
معدالت التضخم في أكبر اقتصاد
على مستوى أوروبا.
وس ـت ـكــون م ـق ـتــرحــات االت ـحــاد
األوروب ــي للحد من اعتماده على
إم ــدادات الطاقة الروسية بمنزلة
رياح معاكسة للنمو هذا العام ،إذ
ستستغرق مصادر الطاقة البديلة
ً
وقـتــا لـلــوفــاء بمتطلبات اقتصاد
المنطقة.
والي ـ ــزال الـتـضـخــم ف ــي منطقة
ً
ال ـي ــورو مــدفــوعــا بـصـفــة رئيسية
ب ــأس ـع ــار ال ـط ــاق ــة ،ال ـت ــي ارت ـف ـعــت
بـنـسـبــة  38ف ــي ال ـم ـئــة ف ــي أبــريــل
مقارنة بمستويات العام السابق.
وتم الكشف عن ضغوط األسعار

في المنطقة من خالل ارتفاع قراءة
مؤشر أسعار المنتجين الشهرية
ف ــي أب ــري ــل بـنـسـبــة  5.3ف ــي المئة
مقابل  1.1في المئة الشهر السابق،
وتجاوزت التوقعات التي أشارت
إلى نموها بنسبة  4.9في المئة.

وقفة للتدبر
وت ـ ـع ـ ــرض الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــدول ال ــزمـ ـن ــي
للسياسة النقدية للبنك المركزي
األوروبي لبعض التعقيدات بسبب
ت ــداع ـي ــات الـ ـح ــرب ف ــي أوك ــران ـي ــا،
وأش ـ ــار بــالـفـعــل إل ــى عــزمــه إنـهــاء
برنامج التيسير الكمي في الربع
ال ـث ــال ــث م ــن ال ـ ـعـ ــام ،ع ـل ــى أن يـتــم
ب ـعــد ذل ــك ال ـن ـظــر ف ــي رف ــع أس ـعــار
ً
الفائدة .لكن وفقا ألحدث البيانات
االقتصادية والنهج البطيء الذي
يتبعه المركزي األوروبي بدأ يظهر

اختناق الصين تحت وطأة إجراءات اإلغالق
انكمش النشاط االقتصادي في الصين بشكل حاد في أبريل
الماضي ،حيث طبقت سلسلة من اإلغالقات الحتواء الفيروس
ً
سريع االنتشار ،مما أثــر سلبا على انتاج المصانع وتعثرت
سالسل التوريد وألحق خسائر شديدة باالقتصاد.
وانخفض نشاط التصنيع والخدمات إلى أسوأ مستوياته منذ
فبراير  .2020إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي
إلى  46مقابل  48.1الشهر الماضي ،كما تراجع مؤشر مديري

المشتريات إلــى  36.2مقابل  40.1الشهر الماضي .وال توجد
دالئل على تخفيف إجراءات اإلغالق حتى اآلن ،لكن كبار القادة
يواصلون تقديم التعهدات لتعزيز النمو االقتصادي.
ووسط محاوالت تجنب اتباع سياسات التيسير الكمي طوال
فترة األزمة ،اتجهت الصين نحو اتخاذ وضعيه التحفيز وتطبيق
تدابير مستهدفة لتوفير التمويل للشركات الصغيرة وإحياء
القطاع العقاري الجريح.

ورفع بنك إنكلترا أسعار الفائدة
بمقدار  25نقطة أساس في اجتماع
مايو ،ليرتفع بذلك معدل الفائدة
من  0.75في المئة إلى  1في المئة،
وهــو مستوى لم نشهده منذ عام
.2009
وك ـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ب ـ ـ ـ ــدأ ت ـق ـل ـيــص
مـيــزانـيـتــه الـعـمــومـيــة ف ــي فـبــرايــر
ال ـمــاضــي ،مـمــا قـلــل بشكل سلبي
الــرقــم القياسي البالغ  875مليار
ج ـن ـيــه إس ـتــرل ـي ـنــي م ــن ال ـس ـنــدات
البريطانية المحتفظ بها في بداية
العام ،من خالل عدم إعادة استثمار
األصـ ــول المستحقة ،مـمــا يسمح
بتقليص سندات بقيمة  28مليار
جنيه إسترليني.
ل ـك ــن ب ـن ــك إن ـك ـل ـت ــرا ق ـ ــرر خ ــال
هــذا االجتماع تأجيل اتخاذ قرار
بشأن تقليص الميزانية العمومية
الحالية البالغة  847مليار جنيه
إسـتــرلـيـنــي بــوت ـيــرة نـشـطــة حتى
وقــت الحــق من العام الحالي ،بما
يتعارض مع توقعات السوق.
وتـ ـب ــدو آفـ ـ ــاق ن ـم ــو االق ـت ـص ــاد
البريطاني شــديــدة القتامة حتى
اآلن في ظل توقعات بنك إنكلترا
الـ ـت ــي تـ ـح ــذر م ــن ت ـض ـخــم ثـنــائــي
الرقم وفترة ممتدة من الكساد أو
حتى الركود.
وم ــن ال ـم ـقــرر أن يــرت ـفــع مـعــدل
الـتـضـخــم لـيـتـخـطــى أك ـثــر م ــن 10
فــي المئة فــي أكتوبر على خلفية
زي ــادة أخ ــرى قــد تشهدها أسعار
الطاقة في المملكة المتحدة بنحو
 40في المئة.
وتـ ــواجـ ــه األس ـ ـ ــر ال ـبــري ـطــان ـيــة

ً
انخفاضا بنسبة  1.75فــي المئة
فــي الــدخــل الحقيقي الـمـتــاح هــذا
العام ،فيما يعد ثاني أكبر معدل
تــراجــع منذ عــام  ،1964حتى بعد
تدابير الدعم الحكومية لتخفيف
أزمة تكلفة المعيشة.
وهذا العام ،من المقرر أن يرتفع
نمو األجور بنسبة  5.75في المئة،
أي ب ـم ـع ــدل أعـ ـل ــى مـ ــن ت ــوق ـع ــات
ف ـب ــراي ــر ،ق ـبــل أن يـنـخـفــض عــامــي
 2023و.2024
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـت ــوق ــع أن تـنـخـفــض
معدالت البطالة هذا العام قبل أن
ترتفع إلــى  5.5فــي المئة فــي عام
.2025
وسيستمر الركود االقتصادي
حتى عام  ،2024مع تسجيل نمو
ضعيف بنسبة  0.25في المئة.
وت ــراج ــع الـجـنـيــه اإلسـتــرلـيـنــي
بشدة ليصل إلى أدنى مستوياته
ً
المسجلة في  22شهرا حتى بعد
ً
رفع سعر الفائدة ،إذ حاول جاهدا
التخلص من المخاوف المتعلقة
بالتوقعات االقـتـصــاديــة ،ووصــل
إلى  1.2277قبل أن يغلق األسبوع
عند مستوى .1.2341
و يـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــزى ذ لـ ـ ـ ـ ـ ــك األداء إ لـ ـ ــى
ً
التحذيرات تجاه الركود ،وذلك نظرا
ألن ارتفاع معدالت التضخم تضر
بالدخل الحقيقي لألسر والشركات.

استمرار االضطرابات
أدى الحظر األخير الذي فرضه
االت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ع ـل ــى الـنـفــط
الــروســي ال ــذي زاد مــن احـتـمــاالت
نـ ـق ــص اإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدادات إل ـ ــى ت ـجــاهــل
م ـخــاوف الـطـلــب مــن الـصـيــن ،مما
أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بشدة.
وت ـ ـج ـ ــاه ـ ــل أعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء «أوبـ ـ ـ ـ ـ ــك»
وحلفاؤها نــداءات الــدول الغربية
لزيادة اإلنتاج ،وتمسكوا بالخطة
المستهدفة لزيادة اإلنتاج لشهر
يــون ـيــو ب ـم ـقــدار  432أل ــف برميل
ً
يوميا فقط.
وأنـ ـ ـه ـ ــى خ ـ ـ ــام غ ـ ـ ــرب ت ـك ـســاس
ً
الوسيط تــداوالت األسبوع مغلقا
عند مستوى  109.77دوالرات ،في
حين وصل سعر مزيج خام برنت
ً
 112.39دوالرا للبرميل بنهاية
األسبوع.
وتـ ـعـ ـث ــر ال ـ ــذه ـ ــب تـ ـح ــت وط ـ ــأة
ضغوط الدوالر والموجة العالمية
الرت ـف ــاع أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة ،وأنـهــى
ً
ت ـ ـ ـ ــداوالت األس ـ ـبـ ــوع م ـغ ـل ـقــا دون
مستوى  1900دوالر لألوقية.
(العربية .نت)
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بتغطية تخطت  3أضعاف األسهم المطروحة ...و«المركز» مدير اإلصدار ووكيل االكتتاب
أعلنت كل من شركة الصناعات
الوطنية القابضة وشركة المركز
المالي الكويتي (المركز) في بيان
مشترك عــن االنتهاء بنجاح من
زي ــادة رأس ـمــال شــركــة مجموعة
ال ـص ـنــاعــات الــوط ـن ـيــة الـقــابـضــة
(صـ ـ ـن ـ ــاع ـ ــات) ب ـق ـي ـم ــة إج ـم ــال ـي ــة
بلغت  104ماليين دينار ،وتمت
تـغـطـيــة االك ـت ـتــاب بــالـكــامــل عبر
إ صـ ـ ـ ـ ــدار  524.733.305أ س ـه ــم
عادية بسعر طرح بلغ  200فلس
ل ـل ـس ـهــم ،ش ـك ـلــت  35بــال ـم ـئــة من
إجمالي رأسمال الشركة المصدر
والمدفوع ،وامتدت فترة االكتتاب
من  3أبريل الماضي إلى  21منه،
وقد شهد االكتتاب إقباال كبيرا،
حيث فاق عدد األسهم المطلوبة
عــدد أسهم االكـتـتــاب المطروحة

لتبلغ نسبة التغطية  348بالمئة.
فيما تم تداول حقوق األولوية
ألسـ ـه ــم االكـ ـتـ ـت ــاب فـ ــي ب ــورص ــة
الـكــويــت خ ــال الـفـتــرة مــن  3إلــى
 14أ بــر يــل بسعر مرجعي لليوم
األول بلغ  81فلسا ،والـتــي نتج
عـ ـنـ ـه ــا ت ـ ـ ـ ـ ــداول ح ـ ـقـ ــوق أولـ ــويـ ــة
لـ ـ ـ  55.899.476أ سـ ـه ــم بـقـيـمــة
إجمالية بلغت نحو 3.501.648
ديـ ـ ـن ـ ــارا ،األم ـ ــر ال ـ ــذي ي ـ ــدل عـلــى
اإلقبال الكبير على االكتتاب من
قبل المساهمين ومن مستثمرين
آخرين استفادوا من تداول حقوق
األولوية.
وع ـ ـ ّـب ـ ــر الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي
لمجموعة ا لـصـنــا عــات الوطنية
ال ـ ـقـ ــاب ـ ـضـ ــة ،أح ـ ـمـ ــد ح ـ ـسـ ــن ،عــن
سعادته بنجاح االكتتاب واإلقبال

الـ ـمـ ـلـ ـح ــوظ م ـ ــن ال ـم ـس ــاه ـم ـي ــن،
وال ــذي يعكس ثقتهم فــي جــودة
وأداء المجموعة ،كما تــدل على
الحرفية المهنية التي تمت بها
إدارة االكتتاب من قبل "المركز"،
وأشـ ــار إل ــى أن عـمـلـيــة االكـتـتــاب
استوفت كل اإلجراءات التنظيمية
ال ــازم ــة إلص ـ ــدار األسـ ـه ــم ،وب ــأن
عائدات زيادة رأس المال ستوجه
نـ ـح ــو تـ ـط ــوي ــر أعـ ـ ـم ـ ــال ال ـش ــرك ــة
وتـعـظـيــم ع ــائ ــدات ـه ــا ،ومــواص ـلــة
تنفيذ خططها وتحقيق أهدافها
المستقبلية.
وأضــاف حسنّ :
"نثمن دور كل
من هيئة أســواق المال وبورصة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت وال ـ ـشـ ــركـ ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
للمقاصة في نجاح عملية زيادة
رأس ال ـمــال .كـمــا نشكر "الـمــركــز"

ع ـلــى إدارة االك ـت ـت ــاب ب ـكــل مـهـنـيــة وحــرف ـيــة.
وفي تعليق له بهذه المناسبة ،قال الرئيس
التنفيذي لـ "المركز" ،علي حسن خليل ،نحن
فخورون بنجاح االكتتاب ونعتز بدورنا كمدير
إصـ ــدار ووك ـيــل اكـتـتــاب فــي الـمـســاهـمــة بهذا
النجاح ،حيث فاق اإلقبال أكثر من  3أضعاف
حجم االكـتـتــاب ،األم ــر ال ــذي يــؤكــد أيـضــا ثقة
المساهمين بــأداء المجموعة .ونشكر شركة
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة على

ثقتها ّ
القيمة بقدرات "المركز" في إدارة عملية
االكتتاب لزيادة رأس المال .ولقد حرصنا على
القيام بدورنا كمدير إصدار ووكيل اكتتاب على
أكمل وجه وبكفاءة عالية ،مستندين لقدرات
فريقنا ذي الخبرة والمهنية في قطاع أسواق
المال .وأضاف خليل :ويعزز هذا النجاح اليوم
مكانة "المركز" باعتباره أحد أكثر المؤسسات
الـمـصــرفـيــة االسـتـثـمــاريــة خ ـبــرة ومـصــداقـيــة
ً
ً
محليا وإقليميا ،ونسعى جاهدين الستحداث

قدرات وإمكانات غير مسبوقة يدعمها فريقنا
المتخصص ،من أجل تلبية متطلبات عمالئنا
الـمـخـتـلـفــة ف ــي ق ـط ــاع ال ـخ ــدم ــات الـمـصــرفـيــة
االستثمارية ،والذي بدأ نشاطه منذ عام ."1997

حوا« :العقارات المتحدة» تجاوزت تحديات 2021
عقدت شركة العقارات المتحدة جمعيتها
العمومية العادية للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر  2021من خالل البث اإللكتروني
ال ـم ـبــاشــر م ــن م ـقــر ال ـشــركــة ال ـكــائــن ف ــي بــرج
الشهيد بمنطقة شرق ،برئاسة نائب رئيس
مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة
مازن حوا وبحضور مراقب حسابات الشركة،
وبنسبة نصاب بلغت  75.92في المئة.
وت ـ ّـم ــت م ـنــاق ـشــة ال ـب ـن ــود الـ ـم ــدرج ــة عـلــى
جدول أعمال الجمعية العامة العادية للسنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر  2021كذلك
اس ـت ـع ــراض أهـ ــم اإلن ـ ـجـ ــازات ال ـت ــي حققتها
الشركة خالل العام الماضي ،أبرزها عودتها
إلى الربحية التشغيلية بفضل المرونة التي
ّ
التكيف مع الظروف والتحديات
أظهرتها في
االقتصادية.
ً
حققت شــركــة الـعـقــارات المتحدة أربــاحــا
تشغيلية بلغت  5.7ماليين دينار عام 2021

مقارنة بخسائر تشغيلية بلغت  3.2ماليين
في عام .2020
وبلغ إجمالي اإليرادات التشغيلية لـ «العقارات
المتحدة» نحو  84.9مليون دينار في عام ،2021
ً
مـقــارنــة ب ـ  96.3مليونا فــي عــام  2020نتيجة
لمحدودية المشاريع الحكومية المعروضة،
ّ
مما أثر على نشاط قطاع المقاوالت التابع لها.
ً
ً
كما شهدت الشركة انخفاضا كبيرا بنحو
 70في المئة من صافي الخسارة البالغة نحو
 4.9ماليين دينار في عام  2021مقارنة بـ 16.3
ً
مليونا في عام  2020نتيجة الجهود التي بذلت
لرفع كفاءتها التشغيلية خالل العام وتحسين
أدائها في مجمل القطاعات.
وفي معرض تعليقه على النتائج المالية ،قال
حوا ،إنه «على الرغم من التبعات االقتصادية
الـعـصـيـبــة ال ـتــي واج ـه ـنــاهــا نـتـيـجــة للموجة
الثانية من جائحة فيروس كورونا ومتحوراته،
فإننا تجاوزنا تلك العقبات عام  2021بفضل

تـكــريــس اسـتــراتـيـجـيـتـنــا الـحـكـيـمــة ون ـمــوذج
أعمالنا السليم في الحفاظ على صالبة أدائنا
واستمرار أعمالنا» .وأضاف حوا أنه «مع العودة
التدريجية إلى الحياة الطبيعية ،شهدت شركة
ً
العقارات المتحدة انتعاشا خالل عام  2021التي
أظـهــرت مــرونــة مــن خــال الحفاظ على أدائها
في المراكز التجارية كذلك باتباعها لتدابير
احترازية تضمنت إدارة استباقية للدين إضافة
إلــى تعزيز فعاليتها وكفاء تها مما أسهمت
بتحسين النتائج ،كما استقطبت الشركة كوادر
ً
بشرية جديدة ومكنت فريق عملها تماشيا مع
استراتيجيتها لتطوير رأسمالها البشري».
على صعيد آخــر ،أفــاد بــأن عقارات النشاط
ال ـت ـجــاري لـلـشــركــة حــافـظــت عـلــى ث ـبــات نسب
إشغالها ،مما ساهم في تحسن األداء التشغيلي،
ففي ُعمان ،حقق صاللة جاردنز مول ورزيدنسز
االكتفاء في أدائه التشغيلي للوفاء بالتزاماته
ً
ذاتيا ،وفي األردن ،استكمل العبدلي مول مبادرته

تراجع حاد لصافي األصول األجنبية في مصر
أظـ ـه ــرت ب ـي ــان ــات ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي ال ـم ـصــري
ام ـ ــس أن ص ــاف ــي األص ـ ـ ــول األج ـن ـب ـي ــة انـخـفــض
 169.7م ـل ـي ــار ج ـن ـيــه مـ ـص ــري ( 9.17م ـل ـي ــارات
دوالر) ف ــي مـ ـ ــارس م ـس ـجــا أكـ ـب ــر ت ــراج ــع مـنــذ
ان ـ ـ ـ ــدالع أزمـ ـ ـ ــة ك ـ ــوفـ ـ ـي ـ ــد 19-ف ـ ــي فـ ـب ــراي ــر .2020
وهـبــط صــافــي األص ــول األجـنـبـيــة إل ــى سالب
 221.3مليار جنيه فــي نهاية مــارس مــن سالب
 51.69مليار جنيه في الشهر السابق منخفضا
لستة أشهر متتالية من موجب  186.3مليار جنيه
فــي نهاية سبتمبر  .2021وكــان تدفق العمالت
األجنبية خ ــارج ال ـبــاد ،ال ــذي أث ــاره جزئيا قلق
المستثمرين في أعقاب غزو روسيا ألوكرانيا ،من
بين العوامل التي دفعت البنك المركزي إلى خفض

قيمة الجنيه بنسبة  14بالمئة يــوم  21مــارس.
ويـفـيــد الـبـنــك ال ـمــركــزي ب ــأن صــافــي األص ــول
األجنبية يمثل أصول القطاع المصرفي المستحقة
لغير المقيمين مطروحا منها االلتزامات.
ويمثل التغير في حجمهما صافي تعامالت
الجهاز المصرفي ،بما في ذلــك البنك المركزي،
مع القطاع الخارجي.
ويـ ـق ــول ال ـم ـح ـل ـلــون إن أي ت ـغ ـيــر ف ــي صــافــي
األص ـ ـ ــول األج ـن ـب ـي ــة ي ـم ـثــل ت ـغ ـي ــرا ف ــي تــدف ـقــات
الـ ـ ـص ـ ــادرات أو ال ـ ـ ـ ــواردات أو خ ـ ــروج الـمـحــافــظ
األجنبية أو سداد مدفوعات الدين الخارجي أو
التغيرات في تدفق تحويالت العاملين بالخارج
أو تباطؤ السياحة.

«برقان» يعلن الفائز بـ «الثريا للراتب»
أعلن بنك برقان فوز سعاد مشعل حسن ،في سحب حساب
"الثريا للراتب" الشهري بجائزة بقيمة  10.000د.ك.
وأوضح البنك أنه يمكن فتح الحساب بالدينار الكويتي ،أو
ّ
المميزات ،منها
غيره من العمالت ،وأنه يمنح صاحبه العديد من
الحصول على قــرض أو بطاقة ائتمانية تناسب احتياجاته،
واالستفادة من العروض والخصومات على مدار العام.

مازن حوا
الخضراء الهادفة إلى تقليل تكاليفه التشغيلية.
وع ـلــى صـعـيــد ال ـم ـشــاريــع تـحــت الـتـطــويــر،
ً
ً
بين أن الشركة حققت تقدما ملموسا بتطوير
م ـشــاري ـع ـهــا ال ـع ـق ــاري ــة ف ــي «ض ــاح ـي ــة حـصــة»
المتعددة االسـتـخــدامــات الـتــي تجمع مــا بين

المساكن والمكاتب والتجزئة والترفيه البالغة
قيمتها نـحــو  250مـلـيــون دي ـن ــار ،إذ أطلقت
الشركة ثاني مشاريعها السكنية الراقية ،بيوت
حصة ،بالتعاقد مع شركة الغانم إنترناشيونال
للتجارة العامة والمقاوالت بتكلفة إجمالية
قدرها  16.7مليون دينار والمتوقع انتهاؤه
عام .2023
وأشــار إلى أنه تم البدء لمشروع المنطقة
الـتـجــاريــة بــ«ضــاحـيــة ح ـصــة» بــالـتــوقـيــع مع
الشركة األحمدية للمقاوالت والتجارة كمقاول
رئيسي بتكلفة إجمالية قدرها  42.6مليون
دي ـن ــار لتشمل الـمـتــاجــر وم ـح ــات التجزئة
والمطاعم والكافيهات وأجنحة فندقية ومكاتب
تجارية وعيادات طبية.
وتابع أنه شهدت الوحدات السكنية الحائزة
جــوائــز عالمية فــي م ـشــروع «ضــاحـيــة حصة»
ً
ً
إقباال الفتا من العمالء ،إذ تم بيع أكثر من 64
في المئة من الوحدات السكنية بمشروع أبراج

حصة والمتوقع انتهاؤه في الربع األخير من
عام  ،2022و 31في المئة لمشروع بيوت حصة
كما في نهاية  31ديسمبر .2021
وزاد« :تبقى رؤيتنا لهذا العام وللسنوات
الـمـقـبـلــة إي ـجــاب ـيــة ،إذ نتطلع لتحقيق مزيد
م ــن اإلنـ ـ ـج ـ ــازات ل ـشــركــة الـ ـعـ ـق ــارات الـمـتـحــدة
ولمساهمينا الكرام ،وستركز الشركة على تعزيز
اإليــرادات من أصولها واستثماراتها ،وتنويع
مصادر دخلها ،واستهداف فرص استثمارية
ً
جــديــدة لها ،فضال عــن إيـجــاد فــرص لمحفظة
األراضي المملوكة لها .ولفت إلى سعي الشركة
في تنفيذها صفقة اندماج عن طريق الضم مع
شركة الضيافة القابضة (ش.م.ك-قابضة) وشركة
ّ
أبراج المتحدة القابضة (ش.م.ك-مقفلة) ،مما يعزز
محفظة شركة العقارات المتحدة من األصول
ّ
المدرة للدخل ويحقق قيمة مضافة سيمكنها
من زيادة حقوق ملكية مساهمي الشركة وذلك
من خالل إصدار أسهم جديدة.
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ّ
الشركة قدمت سلسلة مبادرات اجتماعية وإنسانية وترويحية

بدر الخرافي يتوسط موظفي «زين» في بطولة الپادل

شاركت "زين" فرحة
القرقيعان مع األطفال
ذوي االحتياجات الخاصة
وعائالتهم برعايتها
الرئيسية لحفل مركز الخرافي
ألنشطة األطفال المعاقين
ومشاركتها في حفل نادي
الطموح الكويتي الرياضي
لإلعاقات الذهنية ،لتشاركهم
األجواء الجميلة وفرحة
المناسبات التراثية التي
تصاحب الشهر الفضيل.

أكثر من  30ألف
وجبة إفطار
صائم و«الماچلة
الرمضانية» لألسر
المتعففة

اختتمت زين حملتها السنوية األشمل
لشهر رمضان المبارك "زين الشهور" تحت
ً
شعار " 30يوما من النعم"ّ ،قدمت الشركة
ً
ً
خاللها برنامجا متكامال من المبادرات
االجـتـمــاعـيــة واإلن ـســان ـيــة والـتــرويـحـيــة
استمرت طــوال الشهر الفضيل ،المست
فيها مشاعر المودة والبهجة مع مختلف
أطياف المجتمع.
وقالت الشركة في بيان صحافي ،إن
حملتها الــرمـضــانـيــة ه ــذا ال ـعــام حققت
ً
هدفها الرئيسي بنجاح كبير ،متمثال
ب ــالـ ـع ــودة ال ـق ــوي ــة ب ـبــرنــامــج ح ــاف ــل من
الـمـســاهـمــات وال ـم ـب ــادرات االجـتـمــاعـيــة
طوال رمضان المبارك بعدما ّقيدت ظروف
جائحة كورونا من مبادراتها خالل الشهر
الفضيل في العامين الماضيين.
ً
وأبــدت "زيــن" التزاما بالعودة القوية
والمتميزة في حملتها الرمضانية هذا
ً
الـعــام ،وخصوصا بالتزامن مع العودة
إلــى الحياة الطبيعية وأج ــواء االنفتاح
الـتــي م ـ ّـرت بها الكويت لمشاركة فرحة
وبهجة الشهر الفضيل مع جميع أفــراد
المجتمع كعادتها في السنوات السابقة
ما قبل الجائحة ،مع االلتزام باالشتراطات
الصحية الـتــي ضمنت ســامــة وحماية
الجميع.
ً
ودائ ـ ـ ـمـ ـ ــا م ـ ــا تـ ـتـ ـج ــدد حـ ـمـ ـل ــة "زي ـ ــن
ال ـش ـهــور" الــرمـضــانـيــة كــل ع ــام بالعديد
مــن المساهمات واألنـشـطــة الـتــي ترتكز
حــول نشر الخير والسالم في المجتمع
ً
تأتي جميعها انطالقا من استراتيجية
زيــن المتوازنة للمسؤولية االجتماعية
واالسـ ـت ــدام ــة ،وتـسـتـعــرض ال ـشــركــة في
ّ
التقرير التالي أبرز األنشطة التي نظمتها
خالل شهر رمضان للعام :2022

الماچلة الرمضانية

«زين لألبد» ...أرقى
عرض مسرحي
ً
احتفاء بعيد الفطر
السعيد

ّ
دشـ ـن ــت زيـ ــن حـمـلـتـهــا الــرم ـضــان ـيــة
ّ
ق ـبــل دخ ـ ــول ال ـش ـهــر ال ـك ــري ــم ،إذ قــدمــت
الشركة "الماچلة الرمضانية" بالتعاون
مــع أرب ــع ج ـهــات خـيــريــة رسـمـيــة داخــل
الــدولــة مــن شــركــائـهــا االستراتيجيين،
وهــي البنك الكويتي للطعام واإلغــاثــة،
والهالل األحمر الكويتي ،ودور الرعاية
االجـتـمــاعـيــة الـتــابـعــة ل ـ ــوزارة ال ـشــؤون
االجـتـمــاعـيــة ،وجمعية ص ـنــدوق إعــانــة
المرضى.
وتم تقديم "الماچلة" التي ّ
تبرعت بها
"زين" عبر القسائم الشرائية كي تعطي
ك ــل ّ أسـ ــرة فــرصــة اخ ـت ـيــار ال ـم ــواد الـتــي
تفضلها حسب احتياجاتها الشخصية
المختلفة ،عبر شبكة شركاء زين ،بحيث

ت ــم ت ـقــدي ـم ـهــا ل ــأس ــر ال ـم ـتـعـفـفــة داخ ــل
الكويت لتأمين احتياجاتهم من المواد
الغذائية التموينية األساسية قبل دخول
الشهر الفضيل.

وجبات إفطار الصائم
الصائم
عــادت مـبــادرة "زي ــن" إلفـطــار ّ
ل ـل ـس ـنــة ال ـخ ــام ـس ــة عـ ـش ــرة ب ـع ــد ت ــوق ــف
دام عــام ـيــن ب ـس ـبــب ال ـج ــائ ـح ــة ،بـحـيــث
قــدمــت الـشــركــة أكـثــر مــن  30ألــف وجبة
إفطار صائم على مــدار الشهر الفضيل
بــالـتـعــاون مــع الـبـنــك الـكــويـتــي للطعام
واإلغاثة ،من خالل عدد من الشاحنات،
ً
الـتــي انطلقت يــومـيــا فــي جميع أنـحــاء
ً
ال ـب ــاد ال ـت ــزام ــا بـ ــاإلجـ ــراءات الـصـحـيــة
والتباعد االجتماعي.
وقــامــت الشاحنات بــزيــارة المناطق
ً
األكثر اكتظاظا بالسكان لتأمين وجبة
اإلفطار اليومية في األماكن التي شهدت
كثافة سكانية من العمال واألفراد واألسر
المتعففة الذين كانوا في أمس الحاجة
لوجبة اإلفطار بعد يوم العمل الشاق.

االحتفال بالقرقيعان
مع األطفال… وغبقة
رمضانية على
شرف وسائل اإلعالم
والصحافة

رعاية البرامج الثقافية والترفيهية

االحتفال بالقرقيعان
ش ــارك ــت زي ــن فــرحــة الـقــرقـيـعــان مع
األطـ ـف ــال ذوي االح ـت ـيــاجــات الـخــاصــة
وعائالتهم برعايتها الرئيسية لحفل
مركز الخرافي ألنشطة األطفال المعاقين
ومـشــاركـتـهــا ف ــي حـفــل ن ــادي الـطـمــوح
الكويتي الرياضي لإلعاقات الذهنية،
لـتـشــاركـهــم األج ـ ــواء الـجـمـيـلــة وفــرحــة
ال ـم ـنــاس ـبــات ال ـتــراث ـيــة ال ـتــي تـصــاحــب
الشهر الفضيل.
ّ
وتضمن الحفالن العديد من الفقرات
الـتــرفـيـهـيــة والـتـفــاعـلـيــة ال ـتــي أدخ ـلــت
البهجة على قلوب األطفال وعائالتهم،
إضــافــة إل ــى تــوزيــع ال ـهــدايــا واألل ـعــاب
وال ـقــرق ـي ـعــان الـ ــذي قـ ّـدم ـتــه زي ــن لــرســم
االبتسامة على وجوههم.
كما شاركت زين فرحة القرقيعان
م ــع األط ـ ـفـ ــال وع ــائ ــات ـه ــم م ــن خ ــال
تقديم قرقيعان زيــن لمرتادي سوق
مـ ــروج وحــدي ـقــة ال ـش ـه ـيــد ،إذ قـ ّـدمــت
الـ ـش ــرك ــة ط ــريـ ـق ــة م ـب ـت ـك ــرة ل ـت ــوزي ــع
ال ـقــرق ـي ـعــان ع ـلــى األطـ ـف ــال م ــن خــال
ج ـه ــاز ذكـ ــي يـ ـق ـ ّـدم أكـ ـي ــاس ال ـح ـلــوى
لكل طفل بعد أدائه أغنية القرقيعان،
ً
محاكاة للتقاليد الشعبية الجميلة
التي يحتفي بها الشعب الكويتي لكن
في إطــار تكنولوجي متجدد وفريد
من نوعه.

ّ
تحدي حديقة
الشهيد وبطولة
الپادل للتشجيع على
الرياضة خالل شهر
الصوم

تـ ـح ــرص "زي ـ ـ ــن" ف ــي ش ـه ــر رم ـض ــان
الـمـبــارك عـلــى ت ـنـ ّـوع مـحـتــوى حملتها
ليشمل البرامج الترفيهية والثقافية،
إذ رعـ ــت هـ ــذا الـ ـع ــام ب ــرن ــام ــج "ال ـع ـيــال
كبرت" على قناة العدالة " ،"atvتمحورت
فكرته حول مذيعات صغيرات في السن
وهــن منيرة وحـ ّـصــة الكليب وهما من
أب ــرز الـشـخـصـيــات الـشـبــابـيــة الـمــؤثــرة
عبر وســائــل الـتــواصــل االجتماعي في
الخليج ،بحيث قامت الفتاتان بمحاورة
ً
أكـثــر مــن  30ضـيـفــا مــن الـمـبــدعـيــن من
مختلف ا ل ـم ـجــاالت ا لـفـنـيــة والغنائية
والرياضية والعلمية والعملية وغيرها،
ب ـح ـيــث ط ـغ ــت ال ـع ـف ــوي ــة ع ـل ــى ال ـح ــوار
أخ ــرج ـت ــه ب ـطــري ـقــة ف ــري ــدة م ــن نــوعـهــا
ً
وخ ـل ـق ــت جـ ـ ــوا م ــن ال ـم ـت ـع ــة وال ـف ــائ ــدة
للجمهور من كل األعمار.
ً
ك ـم ــا ق ــام ــت "زيـ ـ ـ ــن" أي ـ ـضـ ــا ب ــرع ــاي ــة
الـبــرنــامــج ال ـح ــواري الـمـمـيــز "ال ــدائ ــري
ً
ال ــراب ــع" ،وهــو بــرنــامــج جــديــد كليا من
فئة المدونات الصوتية "البودكاست"
من إنتاج مجموعة مارينا اإلعالمية،
واسـتـمــر ط ــوال شهر رمـضــان المبارك
خ ــال الـفـتــرة مــا بـعــد منتصف الـلـيــل،
وارت ـ ـك ـ ــز عـ ـل ــى م ـن ــاق ـش ــة الـ ـع ــدي ــد مــن
الموضوعات المحلية التي تهم الشباب
الكويتي بطابع فكاهي فريد من نوعه،
وبـ ّـث على الـهــواء عبر جميع ّ
منصات
"مارينا" اإلذاعية المرئية والمسموعة.

بطولة الپادل ّ
وتحدي الشهيد

تـ ـح ــرص "زيـ ـ ـ ــن" فـ ــي ش ـه ــر رم ـض ــان

المبارك من كل عــام على رعاية العديد
مـ ــن ال ـف ـع ــال ـي ــات واألنـ ـشـ ـط ــة ال ـص ـح ـيــة
والــريــاض ـيــة لـلـتـشـجـيــع ع ـلــى مـمــارســة
الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية
ّ
خ ــال شـهــر الـصـيــام ،إذ نــظـمــت بطولة
ّ
ال ـپــادل الــرمـضــانـيــة األول ــى لموظفيها
بمشاركة عــدد كبير مــن الموظفين في
أجواء حماسية.
ّ
والق ــت البطولة الـتــي نظمتها "زيــن"
ً
ً
ً
للمرة األول ــى إقـبــاال إيجابيا كبيرا من
ّ
موظفيها ،إذ استمرت منافسات البطولة
على مــدار نهاية األسـبــوع بمشاركة 24
ً
فريقا يتكون من العبين على أرض مالعب
 DOMSبمنطقة العديلية ،وانتهت بفوز
فريق  ZAINبلقب البطولة وفريق KOBE
بالمركز الثاني ،وتم تكريم الالعبين خالل
فعاليات حفل الختام.
كما حرصت الشركة على رعاية ّ
تحدي
حديقة الشهيد الرمضاني بالتعاون مع
شــركــة  Suffixلــاسـتـشــارات الرياضية،
ال ــذي شهد تنظيم العديد مــن سباقات
المشي والجري في حديقة الشهيد على
مدار الشهر الفضيل ،وتم استخدام أحدث
وســائــل الـتـكـنــولــوجـيــا الـحــديـثــة لتتبع
المتسابقين خ ــال ال ـت ـحــدي ،إذ سيتم
ً
تسجيل الـنـتــائــج تلقائيا ورفـعـهــا إلــى
موقع التحدي ليتمكن جميع المشاركين
من االطالع عليها ،كما قامت "زين" بتقديم
الـجــوائــز القيمة للفائزين فــي التحدي
طوال فترة تنظيمه.

غبقة وسائل اإلعالم والصحافة
استضافت "ز ي ــن" غبقة رمضانية
خــاصــة على شــرف منتسبي وسائل

اإلعـ ــام والـصـحــافــة الـكــويـتـيــة ضمن
حـمـلـتـهــا الــرم ـضــان ـيــة زي ــن ال ـش ـهــور،
ً
ت ـق ــدي ــرا ل ــدوره ــم الـ ـب ــارز وج ـهــودهــم
ال ـك ـب ـيــرة ف ــي خ ــدم ــة ق ـطــاعــي اإلعـ ــام
والثقافة بالبالد.
ً
احتفاء بالدور الكبير
وأتت الغبقة
الــذي تلعبه وسائل اإلعــام المقروء ة
والـ ـم ــرئـ ـي ــة والـ ـمـ ـسـ ـم ــوع ــة فـ ــي رف ـع ــة
ً
وازده ـ ــار ال ــوط ــن ،ان ـطــاقــا مــن إيـمــان
"زي ـ ــن" ال ـشــديــد بــأهـمـيــة دور اإلع ــام
وأثـ ــر الــرســالــة اإلعــا ًم ـيــة ف ــي تــوعـيــة
المجتمعات ،وخــاصــة خــال جائحة
كورونا على مدار العامين الماضيين.
ـدد
وشـ ـ ـه ـ ــدت الـ ـغـ ـبـ ـق ــة ح ـ ـضـ ــور ع ـ ـ ٍ
ك ـب ـي ــر مـ ــن م ـم ـث ـل ــي وسـ ــائـ ــل اإلعـ ـ ــام
ال ـم ـح ـل ـ ّـي ــة واإلقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـي ــة ،مـ ــن رؤس ـ ــاء
تحرير الصحف ومسؤولي الصحافة
ّ
وم ـ ـحـ ــطـ ــات الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــون وال ـ ـق ـ ـنـ ــوات
ّ
اإلذاعـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وال ـ ـم ـ ـنـ ــصـ ــات اإلخ ـ ـبـ ــاريـ ــة
اإلعالمية
اإللكترونية والشخصيات
ّ
وطواقم التصوير ،إضافة إلى ممثلي
وزارة اإلع ــام والـثـقــافــة ،حـيــث تخلل
الحفل العديد من الفقرات الترفيهية
وال ـت ــروي ـح ـي ــة ال ـت ــي س ــادت ـه ــا الـ ــروح
الرمضانية الجميلة.

الزيارات االجتماعية
اسـتـضــافــت "زيـ ــن" م ــأدب ــة اإلف ـطــار
الرمضانية على شرف الجهات العاملة
ً
ف ــي م ـط ــار ال ـك ــوي ــت ال ــدول ــي ،ت ـقــديــرا
للجهود الكبيرة التي يبذلونها خالل
ال ـش ـهــر ال ـف ـض ـيــل ،ب ـح ـيــث قـ ــام فــريــق
زي ــن ب ـم ـشــاركــة ب ــرك ــة ال ـش ـهــر الـكــريــم
مع منتسبي الطيران المدني ووزارة
الداخلية العاملين في المطار الذين
يسهرون على أمن وحماية الوطن على
مدار الساعة ،من خالل وجبة اإلفطار
ال ـتــي أقــامـتـهــا ال ـشــركــة عـلــى شرفهم
ً
ً
ام ـت ـن ــان ــا وتـ ـق ــدي ــرا ل ـج ـهــودهــم الـتــي
يبذلونها خــال مواعيد مناوباتهم
في األجــواء الشاقة من شهر رمضان
ً
المبارك بعيدا عن أسرهم.
كـمــا شــاركــت "زيـ ــن" أجـ ــواء وبــركــة
ّ
صـ ــاة ال ـق ـي ــام م ــع ال ـم ـصــل ـيــن خ ــال
ال ـع ـش ــر األواخـ ـ ـ ــر م ــن ش ـه ــر رم ـض ــان
ا لـمـبــارك ضمن حملتها الرمضانية
ال ـس ـنــويــة "زي ـ ــن ال ـش ـه ــور" م ــن خــال
ّ
تـقــديــم خــدمــات الـضـيــافــة للمصلين
أثـنــاء صــاة القيام فــي مسجد جابر
العلي بمنطقة جنوب السرة ومسجد
م ـح ـم ــد جـ ــاسـ ــم الـ ـ ـس ـ ــداح ب ـضــاح ـيــة
عبدالله السالم.

مسرحية «زين لألبد»

«زين» احتفت بالقرقيعان مع األطفال وعائالتهم

إيمان الروضان تتوسط فريق «زين» وبنك الطعام خالل مبادرة إفطار الصائم

بعد انقطاع عامين بسبب الجائحة ،احتفت «زين» بالعام
العاشر على إنتاجها لمسرحيات عيد الفطر من خالل أرقى
عرض مسرحي «زين لألبد» ،الذي رسم البهجة والسعادة على
وجوه األطفال وعائالتهم طوال عطلة عيد الفطر السعيد في
«األرينا كويت» بمول .360
ويستعرض العمل مغامرات فتاة صغيرة وأصدقائها وسط
العديد من اللوحات الفنية المتميزة مثل الثلوج والغابات
وال ـب ـحــار ال ـتــي خ ـبــأت الـعــديــد مــن الـمـفــاجــآت وال ـم ـغــامــرات،
وتميز العمل باأللحان الموسيقية الجميلة والكلمات المعبرة
والهادفة.
وأتى عرض «زين لألبد» من إنتاج زين ،وهو من كلمات هبة
حمادة ،وألحان حنين حسين ،وتوزيع عمار البني ،وإخراج
سمير عبود ،وبطولة كل من فاطمة الصفي ،وحمد أشكناني،
ونــاصــر عـبــاس ،وليلى عبدالله ،وعبدالسالم محمد ،وحال
الـتــرك ،وديـمــة أحـمــد ،وحنين حسين ،وط ــال بــاســم ،وجــود
عبدالعزيز.

«زين» رعت حفل قرقيعان الخرافي لألطفال ذوي االحتياجات الخاصة

وليد الخشتي مع موظفي «الطيران المدني» ووزارة الداخلية خالل مأدبة اإلفطار

« ...»Doctor Strangeشخصيات غريبة
وأحداث غير متوقعة

لقطة من الفيلم
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ً
بـعــد  27فـيـلـمــا حـقـقــت أرق ــام ــا قـيــاسـيــة م ــن حيث
اإلي ـ ــرادات على مستوى الـعــالــم ،تــوســع استديوهات
"م ــارف ــل" آفــاقـهــا ،مــن خ ــال انـتـقــال مـغــامــرات أبطالها
الخارقين إلى عوالم موازية ،يتقدمهم ،Doctor Strange
"دكتور ستراينج" ،الذي يؤدي دوره الممثل البريطاني
ب ـنــدي ـكــت ك ــام ـب ــرب ــات ــش ،ف ــي فـيـلــم ان ـط ـل ـقــت عــروضــه
بالواليات المتحدة يوم الجمعة الماضي.
ويتناول فيلم "دكتور ستراينج إن ذي مالتيفيرس
أوف مــادنــس" المرتقب قصة "الساحر األعـلــى" ،الــذي
يـجـســده كــامـبــربــاتــش ،ويتنقل بـيــن مجموعة عــوالــم
جديدة ملونة مقلقة وغريبة ،بمساعدة المراهقة أميركا
تشافيز (تؤدي دورها سوتشيل غوميز).
ويتطرق الفيلم إلى استكشاف "العوالم الموازية" أو
"مالتيفيرس" ،وهو مفهوم َّ
روجــت له شرائط "مارفل"
ً
ً
الـمـصــورة ،وينطلق مــن فكرة أن ع ــددا المتناهيا من
العوالم يتعايش مع عالمنا ،ولكل منها قصة خاصة
عن أبطال خارقين وأعدائهم ومخططاتهم.
وكان فيلم "سبايدر مان :نو واي هــوم" ،الذي حقق
ً
ً
نـجــاحــا كـبـيــرا فــي نـهــايــة الـسـنــة ،تـطــرق إل ــى الـفـكــرة،
إذ تجتمع نسخ عــدة مــن الــرجــل العنكبوت لمحاربة
مجموعة من األش ــرار .وقــال كامبرباتش على هامش
العرض األول للفيلم في لــوس أنجلس" :نعم ،فتحنا
ً
ً
ال ـبــاب عـلــى مـصــراعـيــه .ســأقــول لـكــم أمـ ــرا واح ـ ــدا ،إنــه
ً
جميل جدا".
وانطلقت سلسلة األفالم من إنتاج "مارفل ستوديوز"
عام  2008مع فيلم "آيــرون مــان" الــذي نجح في إتاحة
قصص الشرائط المصورة والشخصيات ذات الصلة
بها أمام الجمهور العريض.
يمثل "دك ـتــور سـتــرايـنــج إن ذي مالتيفيرس أوف
مادنس" ثاني فيلم روائي من سلسلة "دكتور ستراينج"،
ويتضمن إشـ ــارات إل ــى األع ـمــال السابقة وكــذلــك إلى
مسلسالت "مارفل" التي وفرتها منصة البث التدفقي
"ديــزنــي ،"+ومــن بينها "وانــدافـيـغــن" و"لــوكــي" ،وقــد ال
يفهم أحداث هذه المسلسالت إال من يعرفون أجواءها.
واعتبر عــدد مــن نقاد أفــام هوليوود أن الرحالت
االستكشافية في العوالم الموازية والسفر عبر الزمن
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وفاة رسام «مارفل» و«دي سي»
جورج بيريز
تـ ــوفـ ــي رس ـ ـ ــام الـ ـش ــرائ ــط
المصورة األميركي جورج
بيريز ،الــذي بــرز فــي مجال
قـصــص األب ـطــال الـخــارقـيــن
مـ ــن َ
دار ي " م ـ ــار ف ـ ــل" و"دي
ســي" للنشر ،عــن  67عــا مــا،
جـ ـ ـ ــراء إصـ ــاب ـ ـتـ ــه ب ـس ــرط ــان
الـبـنـكــريــاس ،عـلــى مــا أعلن
قريبون منه أمس األول.
وكـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ــت صـ ـ ــدي ـ ـ ـق ـ ـ ـتـ ـ ــه
ك ـ ــونـ ـ ـسـ ـ ـت ـ ــان ـ ــس إيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزا ف ــي
صـفـحـتــه ع ـلــى "ف ـي ـس ـبــوك":
"لـ ـ ـق ـ ــد رحـ ـ ـ ــل جـ ـ ـ ـ ــورج أمـ ــس
بـســام فــي منزله وبجانبه
ً
زو جـ ـ ـت ـ ــه مـ ـن ــذ  490شـ ـه ــرا
وعائلته".
وكـ ــانـ ــت ب ـ ــداي ـ ــات ب ـيــريــز
لدى "مارفل" في سبعينيات
ّ
القرن العشرين ،وركز عمله
على "أفنغرز" و"فانتاستيك
ً
فـ ـ ــور" ،وت ـ ـعـ ــاون الحـ ـق ــا مــع
"دي ســي" ،أبــرز دور النشر
ال ـم ـن ــاف ـس ــة لـ ـ ــ"م ـ ــارف ـ ــل" فــي
ه ــذا ال ـم ـجــال ،وم ــن أعـمــالــه
لـهــا "تـيــن تــايـتـنــز" ،وســاهــم
ك ـ ــذل ـ ــك فـ ـ ــي إع ـ ـ ـ ـ ــادة إطـ ـ ــاق
"وون ــدر ووم ــان" فــي أواخــر
الثمانينيات.

جورج بيريز
والحـظــت "دي ســي" عبر
"تويتر" أن مساهمات بيريز
كــانــت أســاس ـيــة ف ــي تـعــزيــز
مكانتها وتطوير تاريخها
"الطويل والغني".
أما "مارفل" ،فعلقت على
وف ــاة بـيــريــز بـمـنـشــور جــاء
فـيــه" :عائلتنا حــز يـنــة على
خ ـ ـسـ ــارتـ ــه" .وأع ـ ـلـ ــن ب ـيــريــز
اع ـت ــزال ــه ال ــرس ــم ع ــام 2019
ألسباب صحية.
(أ ف ب)

ال ــذي رك ــزت عـلـيــه أف ــام ســابـقــة تـمـثــل إل ــى حــد كبير
ً
حيال تسويقية تهدف إلى إنتاج أعمال جديدة وإطالة
السلسلة .وقال جون ديفور من "هوليوود ريبورتر" إن
ً
ً
ً
عالم "مارفل" يضم أصال عــددا كافيا من "الشخصيات
الغريبة واألح ــداث غير المتوقعة بأعداد ال حــدود لها
ً
ً
عمليا" ،معتبرا أنه ال حاجة إلضافة فكرة العوالم الموازية
إلى هذه الشخصيات واألحداث بهدف إنعاش القصة.
ّ
"محبي
ورأى أوين غليبرمان ،من مجلة فرايتي ،أن
ً
الشرائط المصورة يتعين عليهم كذلك أن يبذلوا جهدا
لفهم" اإلطناب السائد في السلسلة.
لكن نقاد هوليوود تعلموا جراء األحداث األخيرة أال
يستهينوا بقدرات عالم "مارفل" السينمائية.
واستطاعت "مارفل" أن تحافظ على شغف الجمهور
ً
ً
واهتمامه بعد إصدار أكثر من عشرين فيلما مترابطا،
وفق ما يظهر النجاح الكبير الذي حققه فيلم "أفنجرز:
إندغايم" ( ،)2019إذ حقق مجموع إيــرادات بلغت نحو
 2.8مليار دوالر.
وأوضـ ـ ــح الـمـحـلــل ج ـيــف ب ــوك م ــن ش ــرك ــة إكــزيـبـتــر
ً
ً
رياليشنز المتخصصة ،أن "مــارفــل تمثل حاليا رمــزا
للنجاح في هوليوود ،فعندما يفتتح فيلم من إنتاجها
ب ــإي ــرادات تبلغ بين  150و 200مليون دوالر ،تمتنع
أي جهة عــن توجيه االن ـت ـقــادات" .ورغ ــم بعض اآلراء
الـمـتـبــايـنــة ،حـصــل فـيـلــم "دكـ ـت ــور سـتــرايـنــج إن ذي
مالتيفيرس أوف مادنس" على تقييمات إيجابية في
الغالب ،وال إشــارة إلى أن أفــام "مارفل" المستقبلية
ستتخلى عن الخيارات ،سواء أكانت سردية أم تجارية،
التي توفرها "العوالم الموازية".
وقالت إليزابيث أولسن التي تستعيد في الفيلم دور
الساحرة واندا ماكسيموف ،وهي شخصية أساسية في
ُ
سلسلة "واندافيجن"" :نحن نطلق فكرة .وستتاح فرص
عدة لرواية قصص تنطلق من هذه الفكرة .أتطلع لرؤية
ما ُ
سيحقق جراء ذلك".
وعلى األبطال أن يكونوا جاهزين لما ينتظرهم ،إذ أكد
رئيس "مارفل استديوز" وصاحب فكرة العوالم الموازية
كيفن فيج األسبوع الماضي أن الخطط المتعلقة بأفالم
(أ ف ب)
"العقد المقبل" في مراحل متقدمة.

بنديكت كامبرباتش

مات ديمون يصور دوره في فيلم
«»Oppenheimer

أنجين ألتان دوزياتان يتعرض توبا بويوكستون تحدث ضجة
كبيرة عبر مواقع التواصل
إلصابة في ساقه

ليدي غاغا تصدر أغنيتها
الجديدة «»Hold My Hand
أصـ ــدرت الـمـغـنـيــة العالمية
لـيــدي غــاغــا أغنيتها الـجــديــدة
" ،"Hold My Handالتي تؤديها
في فيلم "،"Top Gun: Maverick
ح ـي ــث أكـ ـ ــدت ف ــي م ـن ـش ــور عبر
حـ ـس ــابـ ـه ــا عـ ـل ــى أحـ ـ ــد م ــواق ــع
ال ـت ــواص ــل أن ـه ــا مـمـتـنــة لـفــريــق
الفيلم الذي أعطاها فرصة غناء
التتر ،واصفة التجربة بالجميلة.
وال ـف ـي ـلــم م ــن ب ـطــولــة الـنـجــم
العالمي توم كروز ،ومن إخراج
جــوزيــف كوسينسكي ،وت ــدور
قصته حــول تكليف تــوم كــروز
بتدريب جيل جديد من الطيارين
المقاتلين ،بعد قضائه أكثر من
 30عــامــا ف ــي الـ ـق ــوات ال ـجــويــة،
حيث كان مافريك ضمن أفضل
الـطـيــاريــن ،فيجد نفسه مكلفا
بتدريب كتيبة من خريجي Top
 Gunللقيام بمهمة مـحــددة لم
يقم بها طيار من قبل.

أنجين ألتان
أف ــادت وســائــل إعــام تركية ،بــأن الممثل التركي أنجين ألتان
دوزياتان تعرض إلصابة بالغة في ساقه بموقع تصوير مسلسل
"البربروس".
وبدأت الحادثة عندما اصطدم حصان من الخلف بأنجين ،الذي
كان أيضا فوق حصان آخر ،األمر الذي أدى إلى إصابته.
َّ
وكان أنجين علق على خبر تمديد مسلسل "البربروس" لجزء
ثان ،إذ قال" :األمر ال يزال في مرحلة العمل .ال أعرف ،ولن يكون من
ٍ
الصواب أن أتحدث".
كما رد أيضا على خبر اعتزاله التمثيل بالقول" :كال ،لن أترك
التمثيل ،لكن من الممكن أن آخذ استراحة".
ُيذكر أن أنجين ممثل ومقدم برامج تلفزيونية ،بدأ المشاركة
في المسرحيات خالل المدرسة الثانوية .وبعد التخرج ،انتقل إلى
إسطنبول وبدأ حياته المهنية كعارض أزياء.

ليدي غاغا

مات ديمون

توبا بويوكستون
أحدثت النجمة التركيةتوبا بويوكستون ضجة كبيرة بحديثها
عن الحب ،إذ كتبت في حسابها على موقع التواصل االجتماعي:
"الرجل الذي وقعت في حبه ،والذي جعلني أضحك ،والذي جعلني
أشعر بالنور ،وال ــذي جعلني أشعر باالنتماء لــم يعد مــوجــودا،
ربما قتلته وربـمــا ذهــب ،ال أعـلــم ،الـشــيء الوحيد الــذي أعــرفــه لم
ً
يعد موجودا".
وبهذا الحديث فاجأت توبا الجمهور ،عبر "إنستغرام" ،بتفاصيل
تكشفها ألول مرة عن حبيبها ،وهي من المرات النادرة التي تتحدث
فيها توبا عن حياتها الشخصية.
وكــانــت صحيفة  Snobكشفت أن تــوبــا بويوكستون والفنان
التركيمــراد بــوز يتشاركان بطولة مسلسل جديد يعرض على
منصة إلكترونية ،إال أن عالقتهما تـطــورت خــال التصوير إلى
قصة حب.

رص ـ ــدت ع ــدس ــات ال ـم ـصــوريــن خ ـ ــروج ال ـم ـم ـثــل ال ـعــال ـمــي مــات
ديمون بشارب صغير أثناء مغادرته موقع تصوير فيلمه القادم
(" ،)Oppenheimerأوبـنـهــايـمــر" ،فــي لــوس أنجلس يــوم الجمعة
الماضي ،حيث ارتدى الممثل ( 51عاما) قميصا رماديا.
ويشارك ديمون في فيلم النجم العالمي روبرت داوني جونيور،
وهو من إخراج كريستوفر نوالن ،الذي يسرد ملحمة أوبنهايمر
في الحرب العالمية الثانية.
بينما آخر أعمال مات هو فيلم  ،The Last Duelالذي حصل على
تقييم وصل إلى  86في المئة من قبل  257ناقدا عالميا ،وحصل
على  81في المئة من قبل أكثر من  1000مشاهد من خالل موقع
 Rotten Tomatoesمنذ طــرح فيلم  The Last Duelنهاية العام
الماضي.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :ال تطلق النار على أفكار جديدة
يطرحها زمالء لك.
ً
عــاط ـف ـيــا :تـضـعــك األفـ ـ ــاك ع ـلــى طــريــق
شخص رائع يثير دهشتك.
ً
اجتماعيا :ال تتباهى بما تملك .التواضع
أفضل لكسب القلوب.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
مـ ـهـ ـنـ ـي ــا :لـ ــن ت ـ ــدع اآلخ ـ ــري ـ ــن ي ـق ـفــون
ف ــي ط ــري ـق ــك ،وس ـت ـش ــق ط ــري ـق ــك رغ ــم
المصاعب.
ً
عاطفيا :الحبيب مشوش الذهن هذه
ً
الفترة ،فكن صبورا.
ً
اجتماعيا :تعاني من المتطفلين على
حياتك الشخصية ،وتريد طردهم.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :لديك الكثير مــن ال ـعــروض ،وال
ً
تعرف أيها تختار فعال.
ً
عاطفيا :امنح الحبيب بعض المساحة،
ّ
وال تضيق عليه الخناق.
ً
اجتماعيا :انتبه إلى كالمك وما تقوله
ّ
لآلخرين ،كي ال تتسبب بالمشاكل.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :مشادة كالمية في العمل تجعلك
ً
ّ
متوترا .هدئ أعصابك.
ً
ع ــاطـ ـفـ ـي ــا :الـ ـح ــب ب ـح ــاج ــة إل ـ ــى ع ـنــايــة
واهتمام ،فال تبخل بهما.
ً
اجتماعيا :االهتمام بحل المشاكل من
صلب مسؤولياتك مع األقارب.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
ً
ً
مهنيا :ال تكن كثير التناقض في طروحاتك ،مـهـنـيــا :ضــع مصلحتك أوال ،وان ـط ـلــق في مهنيا :أنت تعرف أهمية التدريب وتسعى
إليه على الدوام.
المشاريع الجديدة من هذه النقطة.
فبعض االنسجام مطلوب.
ً
ً
ً
ّ
تتصرف ببعض األنانية مع الحبيب ،عاطفيا :ال تتحدى الحبيب ،فهو أقوى منك عاطفيا :تنخرط مع الحبيب في نشاطات
عاطفيا:
ً
مشتركة تثلج قلبكما.
في تنفيذ وعوده.
وذلك يزعجه فعال.
ً
ً
ً
اجتماعيا :ترغب فــي االبتعاد عــن محيطك اجتماعيا :حان الوقت للراحة واالستجمام ،اجتماعيا :ال تبحث عن الراحة ،ألنك لن
ً
تجدها في المنزل هذه الفترة.
فاستفد من الفرصة اآلن.
قليال للترفيه عن نفسك.
رقم الحظ27 :
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مهنيا  :فجأة تتلقى عرضا للعمل على
ً
مشروع مشترك .ادرسه جيدا.
ً
عاطفيا :تشعر أن سحرك ال يقاوم ،وتجذب
إليك المعجبين من كل حدب وصوب.
ً
ً
اجتماعيا :لماذا ال تدع مجاال لآلخرين كي
ّ
يعبروا عن وجهة نظرهم؟
رقم الحظ.28 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
ً
مهنيا :سيصلك الـعــرض الذهبي قريبا
ً
ويسطع نجمك أكثر .اصبر قليال.
ً
عاطفيا :البطء في معالجة المشاكل العالقة
يهدد العالقة.
ً
اجتماعيا :قـضــاء أمسية فــي الـمـنــزل مع
األهل أصبح أفضل وسائل الراحة لديك.
رقم الحظ.2 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :أنت غير قادر على حمل أكثر من
ً
ملف ،فال تتوههم بذلك زورا.
ً
عاطفيا :استمع إلى نصائح الحبيب ،وال
ّ
تتصرف بعنجهية.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :تـكـتـشــف ريـ ــاء صــديــق في
مناسبة دعيت إليها.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :نفسك قصير هذه الفترة ،فال تكمل
ً
مشروعا بدأت به ،وذلك غير جيد.
ً
عاطفيا :الحبيب يتحملك رغــم مزاجيتك
المفرطة.
ً
اجتماعيا :مارس الرياضة بانتظام وبال
انقطاع إن أردت فقدان الوزن.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مـهـنـيــا :تـحـســم مــوق ـفــك ،وت ـق ــرر أي طــريــق
ستسلك.
ً
ً
عاطفيا :اعرف أن الحبيب سيقف دوما إلى
جانبك في كل منعطف.
ً
اجـتـمــاعـيــا :كـثــرة الـمـهـمــات تجعلك ضيق
ً
الـصــدر وعـصـبـيــا .خفف مــن المسؤوليات
ً
قليال.
رقم الحظ.22 :

fitness

١٤
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تدقيق الحقائق
کولین ستيوارت

يتوقع أن يزداد الفضاء
ازدحاما مع تضاعف عدد
عمليات إطالق األقمار
االصطناعية بخمس مرات في
العقد المقبل.

ف ــي م ــاي ــو  ،2021عـثــرعـلــى
ث ـقــب ف ــي ذراع روب ــوت ـي ــة على
م ـتــن مـحـطــة ال ـف ـضــاء الــدول ـيــة
International Space Station
(اختصارا المحطة  ،)ISSوذهبت
ال ـت ـق ــدي ــرات الـ ــى أن قـطـعــة من
الخردة الفضائية Space junk
ه ــي ال ـتــي أحــدث ـتــه .وف ــي حين
لم ُيصب أي من ّ
رواد الفضاء،
لـ ُـح ـســن ال ـح ــظ ،ف ـقــد أعـ ــاد ذلــك
تـسـلـيــط ال ـض ــوء ع ـلــى مشكلة
الـ ـحـ ـط ــام ال ـ ـ ـمـ ـ ــداري Orbital
 debrisالمتفاقمة.

كيف وصلنا إلى هنا؟
من السهل أن ننسى أنه قبل
 7ع ـقــود ف ـقــط ،ك ــان ال ـق ـمــر هو
الشيء الوحيد الذي يدور حول
األرض .لكن في  1يناير ،2021
ك ـ ــان ف ــي ال ـ ـمـ ــدار  6.542ق ـمــرا
نصفها
اصـطـنــاعـيــا أك ـثــر م ــن
ّ
بقليل مستخدمة اآلن .ويمثل
ه ــذا كمية كـبـيــرة مــن الـمـعــادن
غير المفيدة التي تحوم حول
ال ـك ــوك ــب ب ـســرعــة  28أل ــف كــم/
ســاعــة ،أي أس ــرع بعشر مــرات
من الرصاصة.
ويصف المدير العام السابق
ال ــوك ــال ــة الـ ـفـ ـض ــاء األوروب ـ ـيـ ــة
European Space Agency
(اختصارا الوكالة إيسا ،)ESA
جان فورنر  ،Jan Warnerاألمر
على هذا النحو" :تخيلوا مدى
خ ـ ـطـ ــورة اإلبـ ـ ـح ـ ــار فـ ــي ع ــرض
البحر لو أن معظم السفن التي
فقدت على مر التاريخ ما زالت
تتهادى فوق الماء".
حـتــى أص ـغــر الـشـظــايــا ،بما
فـ ـ ــي ذلـ ـ ـ ــك الـ ـص ــوامـ ـي ــل
وال ـم ـس ــام ـي ــر ال ـض ــال ــة
والـجــزيـئــات المجمدة
مــن وق ــود ال ـصــواريــخ،
يمكن أن تسبب أضرارا
هـ ــائ ـ ـلـ ــة .وح ـ ـتـ ــى ب ـقــع
الطالء تشكل تهديدا،
ف ـق ــد أج ـ ـبـ ــرت "ن ــاس ــا"
ع ـلــى اس ـت ـب ــدال عــديــد

مــن الـنــوافــذ الـتــالـفــة فــي مكوك
الـفـضــاء الـقــديــم .وت ـقــول وكــالــة
ناسا إن الحطام المداري بحجم
ملليمتر يـعــد أ ع ـلــى المخاطر
إل ن ـهــاء بعثة معظم المركبات
الفضائية الروبوتية التي تعمل
في مدار منخفض حول األرض.

ما مدى خطورة المشكلة؟
إن ــه أم ــر س ـيــئ ج ــدا ويـ ــزداد
ســوء ا ،إذ تشير التقديرات الى
أن هـنــاك حاليا نصف مليون
قطعة مــن الـحـطــام بحجم كرة
ب ـل ـي ــة ال ـل ـع ــب أو أك ـ ـبـ ــر ،و100
مليون قطعة من الحطام يزيد
عــرضـهــا عـلــى ملليمتر واح ــد.
ولـكــن ال تتعقب وزارة الــدفــاع
األميركية سوى حركة  27ألف
قـطـعــة مـنـهــا .اض ـط ــرت محطة
 ISSا لـ ـ ــى إ ج ـ ـ ـ ــراء  29م ـ ـنـ ــاورة
لـ ـتـ ـجـ ـن ــب ال ـ ـح ـ ـطـ ــام م ـ ـنـ ــذ عـ ــام
 ،1999بما في ذلــك  3مناورات
ع ــام  2020وحـ ــده .وال يساعد
أن ب ـعــض الـ ـ ــدول ق ـ ــررت عـمــدا
تفجير أ قـمــار هــا االصطناعية
بالصواريخ في إطار مناورات
عسكرية تجريبية .ومثل هذه
الـخـطــوة الـتــي اتخذتها الهند
عـ ــام  2019ن ـت ـجــت ع ـن ـهــا 400
شظية من الحطام الفضائي.
وي ـتــوقــع أن ي ـ ــزداد الـفـضــاء
ازدحـ ـ ــامـ ـ ــا مـ ــع تـ ـض ــاع ــف ع ــدد
عـ ـ ـمـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــات إطـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاق األقـ ـ ـ ـم ـ ـ ــار
االصطناعية بخمس مرات في
العقد المقبل.
فــي يـنــايــر  2021أطـلــق 143
ق ـمــر اصـطـنــاعـيــا ال ــى الـفـضــاء
دفعة واحدة على متن صاروخ
سبيس اكــس فالكون SpaceX
 .Falcon rocketو ي ـ ـهـ ــدف
م ـشــروع خــدمــة اإلن ـتــرنــت عبر
األقمار االصطناعية Starlink
لشركة  SpaceXالــى وضــع 12
ألف قمر اصطناعي في المدار
خالل السنوات الخمس المقبلة.
كـ ــل ه ـ ــذه األج ـ ـهـ ــزة اإلض ــاف ـي ــة
تزيد بصورة كبيرة من فرص

االصطدامات ومتالزمة كيسلر
 Kessler syndromeالمخيفة.

ما متالزمة كيسلر؟
مـتــاز مــة کیسلرهي سلسلة
ك ــارث ـي ــة م ــن األحـ ـ ـ ــداث يـتـحـطــم
خاللها قمر اصطناعي من جراء
ارت ـطــامــه بقطعة مــن الـنـفــايــات
الفضائية (أو االص ـطــدام بقمر
اصـ ـطـ ـن ــاع ــي آخـ ـ ـ ـ ــر) ،ث ـ ــم ي ــدم ــر
الحطام الناتج مزيدا من األقمار
االص ـط ـنــاع ـيــة ،م ـمــا يـ ــؤدي الــى
إنتاج مزيد من النفايات ،وهكذا
دواليك في سلسلة ال تنتهي .إنه
مــا يسمى ا لـتـفــا عــل التسلسلي
أو تــأثـيــر الــدوم ـي ـنــو Domino
 -effectإذ يــؤدي سقوط قطعة
ال ــى سـقــوط األخ ــرى الـمـجــاورة
لها تباعا .وقد سمي على اسم
ع ــال ــم "نـ ــاسـ ــا" دونـ ــالـ ــد کـیـسـلــر
 Donald Kesslerالـتــي أوضــح
مخاطر ذلك عام .1978

ووفـ ـ ـق ـ ــا لـ ـتـ ـق ــري ــر اسـ ـت ــدام ــة
الفضاء Space Sustainability
 reportا لـ ـ ـص ـ ــادر ع ـ ــام 2020
عــن منظمة التعاون والتنمية
ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ـم ـ ـ ـيـ ـ ــدان االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــادي
Organisation for Economic
Co-operation and
( Developmentا خ ـت ـص ــارات
المنظمة  ،)OECDفإن متالزمة
كـ ـيـ ـسـ ـل ــر ق ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة ع ـ ـلـ ــى ج ـع ــل
بـعــض الـ ـم ــدارات غـيــر صالحة
لالستعمال لألنشطة البشرية،
ويــرجــح التقرير أن يــؤدي ذلك
الــى تعطيل خــدمــات اإلنترنت
والـ ـطـ ـق ــس واالت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت عـلــى
نحو خاص.

ما مدى قربنا من تحفيز
متالزمة كیسلر؟
توقع تقرير لألمم المتحدة،
يعود الى عام  ،2013أن تحدث
اصـطــدامــات كــارثـيــة مــرة كــل 5

ال ــى  9س ـن ــوات خ ــال الـقــرنـيــن
المقبلين ،وهذا يحدث بالفعل.
ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــام  2009ا صـ ـ ـط ـ ــدم
ق ـمــر االتـ ـص ــاالت االصـطـنــاعــي
ا يـ ــر يـ ــد يـ ــوم  Iridiumبــا ل ـق ـمــر
االصـ ـطـ ـن ــاع ــي الـ ـ ــروسـ ـ ــي غ ـيــر
ال ـم ـس ـت ـخــدم كـ ــوزمـ ــوس 2251
( ،)Kosmos 2251مما أدى الى
تدمير المركبتين الفضائيتين.
وقع الحادث على االرتفاع نفسه
ت ـقــري ـبــا ألحـ ــد األق ـ ـمـ ــار األك ـث ــر
ع ــرض ــة ل ـل ـخ ـط ــر ،وه ـ ــو ال ـق ـمــر
االص ـط ـن ــاع ــي ال ــرص ــد األرض
انـفـیـســات  Envisatال ــذي يبلغ
وزنه  8أطنان .سيبقى انفيسات
ف ــي الـ ـم ــدار  150ع ــام ــا مـقـبـلــة،
وهناك احتمال بنسبة  15الى
 30بالمئة أن يصطدم بقطعة
من الخردة الفضائية خالل ذلك
الوقت .ال يتعين بالضرورة أن
تحدث متالزمة كيسلر بسرعة،
ف ـق ــد ت ـك ــون هـ ــذه االرتـ ـط ــام ــات
هي أول قطعة من السلسلة ،ثم

ت ـحــدث االص ـط ــدام ــات بــوتـيــرة
أسرع بمرور الوقت.

ما الذي يمكننا فعله حيال
هذا؟
س ـي ـســاعــد تـنـظـيــم عـمـلـيــات
اإلطـ ـ ــاق ال ـج ــدي ــدة ع ـلــى نحو
أفـ ـض ــل ،إذ إن الـ ـك ــل يـتـصــرف
حاليا كما يرغب .هناك لوائح
وض ـع ــت ل ـم ـح ــاول ــة الـتـخـفـيــف
م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـخـ ــاطـ ــر ،مـ ـث ــل ق ــاع ــدة
الخروج من المدار بعد  25عاما
للبعثات ال ـمــوجــودة فــي مــدار
أرض ــي منخفض .ولـكــن تقرير
بيئة الحطام الفضائي Space
Debris Environment Report
الصادر من الوكالة إيسا يفيد
بأن أقل من  60بالمئة من أولئك
الذين يحلقون في مدار أرضي
م ـن ـخ ـف ــض يـ ـلـ ـت ــزم ــون ح ــال ـي ــا
بالقواعد.
يـ ـ ـج ـ ــب ت ـ ـغ ـ ـل ـ ـيـ ــظ ع ـ ـقـ ــوبـ ــات
المخالفين ،وأن يتوقف التفجير
المتعمد لألقمار االصطناعية.
ك ـ ـمـ ــا ي ـ ـسـ ــاعـ ــد ت ـ ـعـ ــزيـ ــز ت ـت ـ ّـب ــع
ال ـخــردة الفضائية ،ألنــه يمكن
إزاح ـ ـ ــة األق ـ ـمـ ــار االص ـط ـنــاع ـيــة
الـمـشـغـلــة م ــن م ـســار الـتـصــادم
عن طريق تشغيل صواريخها
الصغيرة الدافعة .ومع ذلك فإن

األقمار االصطناعية المنتهية
الصالحية ما زالت معيقة ،وال
يوجد ما يسعنا فعله لتجنب
االصطدام .لهذا السبب يطالب
كثيرون بعملية تنظيف.
ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام  ،2018ا خ ـ ـ ـت ـ ـ ـبـ ـ ــرت
بـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـث ـ ـ ــة ري ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ــوف دی ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ــری
 RemoveDEBRISالبريطانية
اس ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدام خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاف جـ ـم ــع
الـ ـنـ ـف ــاي ــات م ـ ــن ال ـ ـ ـمـ ـ ــدار .وف ــي
ه ـ ـ ــذه األث ـ ـ ـنـ ـ ــاء شـ ـكـ ـل ــت وك ــال ــة
ايـســا أول بعثة إلزال ــة الحطام
ال ـق ـضــائــي ف ــي ال ـع ــال ــم .سميت
ال ـ ـم ـ ـه ـ ـمـ ــة كـ ـلـ ـي ــرسـ ـيـ ـي ــس 1 -
( ،)1-ClearSpaceوستطلق عام
 ،2025على أن تـحــاول التقاط
الطبقة العليا من صاروخ بقي
في الفضاء منذ عام .2013
المصدر :مجلة مدار
سلسلة مقاالت تنشر
بالتنسيق مع التقدم العلمي
للنشر.
تابع قراءة الموضوع عبر
الموقع اإللكتروني:
www.aspdkw.com

أغذية تحارب االلتهابات
دراسة تحدد كمية
فيتامين  Cللجسم
حددت أبحاث أجرتها جامعة أوتاغو الجديدة المقدار المناسب
للحصول على فيتامين " "Cالذي يحتاجه اإلنسان مقارنة بوزن
الجسم ،من أجل تحقيق أقصى قدر من تعزيز الصحة المناعية.
ووج ــدت ال ــدراس ــة ،الـتــي نـشــرت نتائجها مجلة Nutrients
الدولية ،أنه مقابل كل  10كيلوغرامات من الوزن الزائد الذي يحمله
الشخص ،يحتاج جسمه  10ملليغرامات إضافة من فيتامين ""C
ً
يوميا ،مما سيساعد في تحسين صحتهم المناعية ،بحسب
"ميديكال إكسبريس".
وربـطــت الــدراســات السابقة بالفعل بين زي ــادة وزن الجسم
وانخفاض مستويات فيتامين " ،"Cلكن هذه هي الدراسة األولى
لتقدير مقدار ً هذا الفيتامين اإلضافي الذي يحتاجه األشخاص
ً
يوميا ،مقارنة بوزن أجسامهم ،للمساعدة في تعظيم صحتهم.
ويوضح الخبراء أن النتائج الجديدة للدراسة لها آثار مهمة
على الصحة العامة على المستوى الــدولــي ،ال سيما في ضوء
جائحة كورونا إذ إن فيتامين " "Cهو عنصر غذائي مهم لدعم
الـمـنــاعــة وح ـيــوي فــي مـســاعــدة الـجـســم عـلــى حـمــايــة نفسه من
األمراض الفيروسية الشديدة.
وعلى الرغم من عــدم إجــراء دراس ــات محددة حتى اآلن حول
المدخول الغذائي لـ "كوفيد ،"19 -يشير الخبراء إلى أن هذه النتائج
ً
يمكن أن تساعد األشخاص األثقل وزنا على حماية أنفسهم بشكل
أفضل من مثل هذه األمراض.
وق ــال الـخـبــراء الـمـشــاركــون فــي ال ــدراس ــة بـشــأن زي ــادة ال ــوزن
واألمراض الفيروسية" ،نحن نعلم أن السمنة عامل خطر لإلصابة
بـكــوفـيــد 19 -وأن مــرضــى الـسـمـنــة ه ــم أك ـثــر عــرضــة للمعاناة
لمكافحتها بمجرد اإلصــابــة ،كما نعلم أن فيتامين  Cضــروري
لوظيفة المناعة الجيدة ويعمل من خــال مساعدة خاليا الدم
البيضاء على مكافحة العدوى ،لذا فإن نتائج هذه الدراسة تشير
ً
إلى أن زيادة تناول هذا الفيتامين إذا كان الوزن زائدا قد تكون
خطوة جيدة للحفاظ على مناعة الجسم.
ك ـم ــا ي ـع ــد االلـ ـتـ ـه ــاب الـ ــرئـ ــوي م ــن ال ـم ـض ــاع ـف ــات الــرئـيـسـيــة
لـ"كوفيد "-19ومن المعروف أن مرضى االلتهاب الرئوي يعانون
انخفاض فيتامين " ،"Cوتظهر األبحاث الدولية أن هذا الفيتامين
يقلل احتمالية إصابة األشخاص بااللتهاب الرئوي ويقلل من
شدته ،لذا فإن العثور على المستويات الصحيحة من الفيتامين
قد يساعد في دعم نظام المناعة لديك بشكل أفضل.
وح ــددت الــدراســة مـقــدار فيتامين " "Cالمطلوب لألشخاص
ً
ذوي الوزن المرتفع ،فالشخص ذو وزن  60كيلوغراما يستهلك
ً
متوسطتناول فيتامين سي الغذائي  110ملليغرامات يوميا
وهو المستوى الطبيعي لكل شخص ،وسيحتاج شخص يزن
ً
ً
ً
 90كيلوغراما إلى تناول  30ملليغراما إضافيا من فيتامين سي
ً
ً
لتحقيق الهدف األمثل وهو  140ملليغراما  /يوميا ،بينما يحتاج
ً
ً
ً
شخص يزن  120كيلوغراما إلى  40ملليغراما إضافيا من فيتامين
ً
ً
ً
" "Cيوميا لتحقيق  150ملليغراما يوميا.

يظن خبراء الصحة منذ
وقت طويل أن الرياضة
قد تسهم في تغيير مسار
تطور الباركنسون ،وتذكر
الدراسات أن التمارين
المكثفة قد تحسن
الوظيفة الحركية ،أما
التدرب على الرقص فهو
ُيحسن التوازن وثبات
الجسم أثناء المشي.

تبقى الـحـمـيــة الـغــذائـيــة مــن أقــوى
األسلحة لمحاربة االلـتـهــاب المزمن
الذي يترافق مع تنشيط جهاز المناعة
بشكل دائم ،وتسهم األغذية الصحية
ٍ
في تخفيف حدة االلتهاب المزمن ،وقد
ً
تنعكس إيجابا على الصحة ألسباب
أخ ـ ـ ــرى ،م ـن ـهــا ت ـخ ـف ـيــض م ـس ـتــويــات
ً
ً
الكولسترول مثال .وغالبا ما يترافق
االلتهاب مع حاالت مزمنة أخرى مثل
الـسـكــري أو أم ــراض القلب واألوعـيــة
الدموية أو التراجع المعرفي ،حتى أنه
ً
قد يزيدها سوءا في بعض األحيان.
ويمكن إيجاد األغذية التي تحارب
االلـتـهــابــات فــي الحمية المتوسطية
بشكل أساسي من الفاكهة،
التي تتألف
ٍ
والخضراوات ،والبقوليات ،والحبوب
الـ ـك ــامـ ـل ــة ،وال ـ ـم ـ ـك ـ ـسـ ــرات ،والـ ـ ـب ـ ــذور،
والبروتينات غير الدهنية ،وكميات
صغيرة مــن مشتقات الحليب وزيــت
الزيتون.
وتـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــول ك ـ ـ ــاث ـ ـ ــي مـ ـ ــاك ـ ـ ـمـ ـ ــانـ ـ ــوس،
م ــدي ــرة قـســم الـتـغــذيــة ف ــي مستشفى
"بــري ـغ ـهــام" لـلـنـســاء ال ـتــابــع لجامعة
"هارفارد"" :تحتوي األغذية النباتية
عـلــى فيتامينات ،وم ـع ــادن ،وأل ـيــاف،
وع ـنــاصــر ك ـي ـمــاويــة نـبــاتـيــة ت ـحــارب
على ما يبدو الجذور الحرة (جزيئات
تؤذي الخاليا) وقد تحمي الخاليا من
االلتهاب ونمو السرطان والفيروسات.
وت ـ ـح ـ ـتـ ــوي األس ـ ـ ـمـ ـ ــاك والـ ـمـ ـكـ ـس ــرات
والزيوت النباتية على دهون صحية
ً
وغير مشبعة ،وهــي تنعكس إيجابا
على األوعية الدموية والقلب والدماغ".
وف ـي ـم ــا ي ـل ــي م ـج ـمــوعــة أغ ــذي ــة قــد
تسهم في حمايتك من االلتهابات:

وق ــد تنجم ه ــذه المنفعة عــن تــراجــع
ح ــدة االل ـت ـهــاب فــي الـجـســم ،ال سيما
فــي األوع ـيــة الــدمــويــة (عـبــر حمايتها
من تراكم الصفائح) ،كما تكشف أدلة
أخ ـ ــرى أن ت ـن ــاول األسـ ـم ــاك الــدهـنـيــة
يرتبط بتراجع مستويات البروتين
التفاعلي "سي" ،وهو مؤشر التهابي
في الدم.

التوت

الخضراوات الورقية

قــد نعتبر ت ــوت الـعـلـيــق أو الـتــوت
ّ
مجرد
األس ــود أو األزرق أو الـفــراولــة
تـحـلـيــات ح ـلــوة الـ ـم ــذاق ،ل ـكــن تسهم
ً
هـ ــذه األص ـ ـنـ ــاف أيـ ـض ــا ف ــي م ـحــاربــة
ً
االلتهابات ،إذ يحتوي التوت عموما
على عناصر كمياوية نباتية اسمها
"أنثوسيانين" ،وهــي تعطي الفاكهة
لونها األحمر والبنفسجي .ويتمتع
األنثوسيانين بأثر مضاد لاللتهاب
عـلــى مـسـتــوى ال ـخــايــا ،وه ــو يرتبط
بتراجع خطر اإلصابة بأمراض القلب
والخلل المعرفي ومرض السكري.

ّ
تعج الخضراوات الورقية الخضراء،
مـثــل ال ـجــرج ـيــر ،وال ـس ـلــق ،وال ـكــرنــب،
والـسـبــانــخ ،بالفيتامينات  Aو BوC
ً
و Eو ،Kفضال عن معادن مهمة مثل
الحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم،
و عـنــا صــر كيماوية نباتية ،ويرتبط
السبانخ بـتــرا جــع مستوى االلتهاب
م ــع مـ ــرور ال ــوق ــت ،وت ـبــاطــؤ الـتــراجــع
المعرفي ،وانـخـفــاض خطر اإلصــابــة
بمرض الشريان التاجي والجلطات
الدماغية.

ّ
تعج الخضراوات
الورقية الخضراء
مثل الجرجير
المكسرات والبذور
والسلق والكرنب
األسماك الدهنية
تكون المكسرات والبذور الصغيرة
والسبانخ
ت ـح ـتــوي األسـ ـم ــاك الــده ـن ـيــة ،مثل قوية المفعول (منها الفستق ،واللوز،
بالفيتامينات A
السلمون والـتــونــة وال ـســارديــن ،على وب ـ ـ ــذور دوار ال ـش ـم ــس وال ـي ـق ـط ـيــن)،
ً
و Bو Cو Eو Kفضال كمية واف ــرة مــن أ ّحـمــاض األوميغا  3فـ ـه ــي غـ ـنـ ـي ــة ب ـ ــاأللـ ـ ـي ـ ــاف ومـ ـغ ــذي ــات
ُ
الدهنية التي تخفض خطر اإلصابة أخــرى تحافظ على سالمة الجراثيم
عن معادن مهمة
ب ــأم ــراض الـقـلــب واألوعـ ـي ــة الــدمــويــة .الـ ـمـ ـع ــوي ــة ،وقـ ـ ــد ت ـس ـه ــم فـ ــي إخـ ـم ــاد

االلتهاب الدماغي ،كذلك ،تتعدد أنواع
المكسرات والبذور التي تحتوي على
كميات كبيرة من أحماض األوميغا 3
الدهنية ،منها الجوز وبــذور الكتان
والشيا والقنب.

البندورة
ت ــأخ ــذ الـ ـبـ ـن ــدورة قــوت ـهــا ال ـخــارقــة
مـ ــن ع ـن ـصــر كـ ـيـ ـم ــاوي ن ـب ــات ــي اس ـمــه
الليكوبين ،و ه ــذا العنصر ال يعطي
الـ ـبـ ـن ــدورة ل ــون ـه ــا األحـ ـم ــر ال ـح ـيــوي
ً
ف ـح ـســب ،ب ــل ي ـبــدو أن ــه يـسـهــم أي ـضــا
فـ ــي ت ـخ ـف ـي ــض مـ ـسـ ـت ــوي ــات ب ــروت ـي ــن
اإلنترلوكين  6الذي ُيسبب االلتهابات،
كـمــا تــرتـبــط ال ـب ـنــدورة بـتــراجــع خطر
اإلص ــاب ــة ب ــأم ــراض ال ـق ـلــب وس ــرط ــان
البروستات.

قائمة بأفضل األغذية
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى ك ـم ـيــة ك ــاف ـي ــة مــن
األغـ ــذيـ ــة ال ـت ــي تـ ـح ــارب االل ـت ـه ــاب ــات،
َ
تناول حصتين على األقل من األسماك
ً
الدهنية أسـبــوعـيــا وخـمــس حصص
على األقــل من الفاكهة والخضراوات
ً
يــومـيــا (حـصـتــان مــن الفاكهة وثــاث
حصص مــن ال ـخ ـضــراوات) ،وال بأس
بــال ـت ـلــذذ بـقـبـضــة م ــن ال ـم ـك ـســرات أو
ً
ال ـب ــذور يــوم ـيــا .لـكــن ال ت ـنـ َـس أهمية
ً
اسـتـهــاك األل ـيــاف أي ـضــا عـبــر تـنــاول

بقوليات مثل الفاصوليا والعدس (30
ً
ً
غراما من األلياف يوميا للرجال ،و21
ً
غراما للنساء بعد عمر الخمسين).
وتــوضــح مــاك ـمــانــوس" :للحصول
عـلــى أف ـضــل مـفـعــول مـمـكــن ،استهلك
األغذية النباتية
مجموعة متنوعة من ّ
ً
ً
مع كل وجبة طعام .حضر مثال طبقا
ً
كبيرا مــن السلطة مــع أن ــواع عــدة من
الخضراوات الورقية والملونة والبذور
والتوت وصلصة بسيطة فيها القليل
م ــن زي ــت ال ــزي ـت ــون والـ ـخ ــل .أو اطـبــخ
ً
ح ـبــوبــا كــامـلــة مـثــل الـكـيـنــوا أو ال ــرز
األسمر ،وأضف خضراوات ورقية من
اخـتـيــارك إلــى الـطـبــق ،بــاإلضــافــة إلى
الفاصوليا وخ ـض ــراوات ملونة مثل
الجزر والقرع والبندورة".
وم ــن األس ـه ــل أن تـضـيــف عـنــاصــر
نـ ـب ــاتـ ـي ــة إل ـ ـ ــى وج ـ ـبـ ــة ال ـ ـط ـ ـعـ ــام ح ـيــن
ت ـكــون ف ــي م ـت ـنــاول يـ ــدك ،وإذا كــانــت
ً
الخضراوات المنتقاة تفسد سريعا،
فــاحـتـفــظ بـهــا ف ــي ال ـثــاجــة وقـ ّـسـمـهــا
إلى كميات صغيرة ،وبهذه الطريقة،
يمكنك أن تستعمل المنتجات حين
تحتاج ًإليهاّ .
وأخيرا ،تجنب استهالك المأكوالت
ُ ّ
المصنعة قدر اإلمكان؛ ألنها تحتوي
ع ـل ــى ك ـم ـي ــات ك ـب ـي ــرة مـ ــن ال ـس ـع ــرات
ال ـ ـحـ ــراريـ ــة ،والـ ـسـ ـك ــري ــات ال ـم ـضــافــة،
والدهون المشبعة غير الصحية ،كما
أنها ترتبط بااللتهابات المزمنة.

توابل ةديرجلا

•
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ً
يعقوب عبدالله :تأخرت في السينما بحثا عن المختلف

مسك وعنبر
خبريات
«من أول دقيقة» تتخطى
 12مليون مشاهدة

أكد أن مسلسل «ناطحة سحاب» مع سعاد عبدالله حقق أصداء جميلة
فضة المعيلي

يعقوب عبدالله فنان موهوب
وله حضور مميز في جميع
األدوار التي يؤديها ،إذ يتمتع
بكاريزما مكنته من جذب
اآلخرين إليه ،واكتسب خبرة
عالية وخلفية تمثيلية مميزة.
وفي تصريح لـ «الجريدة»،
يرى عبدالله أن المنافسة بين
األعمال الفنية تحقق المصلحة
للجميع ،في وقت أكد أنه
يرفض نشر أموره الخاصة عبر
مواقع التواصل االجتماعي.

يرى الفنان يعقوب عبدالله أن
المنافسة في ظل زخــم األعمال
المسرحية خــال فـتــرة األعـيــاد
ً
تصب في مصلحة الجميع ،الفتا
إلى أن تقديم األعمال المسرحية
ً
ف ــي م ــوس ــم األعـ ـي ــاد خـصــوصــا
الـ ـمـ ـس ــرح ال ـع ــائ ـل ــي أو م ـســرح
الكبار أو مسرح الطفل أصبح
ً
بمثابة عادة حاليا.
وق ــال عـبــدالـلــه ،ل ـ "الـجــريــدة"،
إن أغلب شركات اإلنتاج قدمت
أعـ ـم ــالـ ـه ــا ف ـ ــي مـ ــوسـ ــم ال ـع ـي ــد،
"وبالنسبة لنا المنافسة ستكون
على تقديم شيء جميل للطفل،
فهي ليست منافسة للشباك ،بل
رســالــة ن ـحــرص عليها فــي ظل
عودة المسرح بعد توقف عامين
ً
ً
ت ـقــري ـبــا" ،م ـعــربــا ع ــن اشـتـيــاقــه
لـلـمـســرح والـعـمــل بــه وااللـتـقــاء
بجمهوره.

أصداء جميلة
وعن أعماله الرمضانية التي
ش ـ ــارك ف ـي ـهــا ،ق ـ ــال" :ه ـ ــذا ال ـعــام
ش ــارك ــت ف ــي م ـس ـل ـســل نــاطـحــة
سـ ـح ــاب مـ ــع ال ـف ـن ــان ــة ال ـق ــدي ــرة
سعاد عبدالله ،والمخرج عيسى
ً
ديـ ـ ـ ـ ــاب" ،الف ـ ـتـ ــا إلـ ـ ــى أنـ ـ ــه حـقــق
أص ـ ـ ــداء ج ـم ـي ـلــة ،وع ـ ــرض عـلــى
تـلـفــزيــون الـكــويــت ،وق ـنــاة mbc
ً
درام ـ ـ ــا ،م ــوض ـح ــا أن ــه ف ــي طــور
المفاوضات على أعمال جديدة
ال ـف ـت ــرة ال ـم ـق ـب ـلــة ،وإل ـ ــى اآلن ال
يوجد شيء رسمي.
وبـ ـش ــأن ال ـع ـم ــل بــالـسـيـنـمــا،
ذكــر" :في السينما لدي تجربة،

يعقوب عبدالله
وأن ـت ـظ ــر ن ـت ـي ـج ـت ـهــا ،وإن ش ــاء
الـ ـل ــه ال ـج ـم ـه ــور س ـي ـك ــون عـلــى
ً
موعد معها" ،مؤكدا أن السينما
ً
ً
تتطلب حـضــورا مـمـيــزا" ،وهــذا
هو سبب تأخري عن المشاركة
فيها ،فقد كنت أبـحــث عــن دور
مختلف يـتــرك بصمة و ل ــم أود
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي أعـ ـم ــال لـمـجــرد
ال ـظ ـهــور أو تـسـجـيــل الـحـضــور
فقط".

مواقع التواصل
وعن دور وسائل التواصل

مع نجوم مسلسل «موضي قطعة من ذهب»
االجتماعي في حياته ،قال إن
التكنولوجيا تتطور بسرعة
كبيرة" ،وإذا غبت عنها قليال
تـضـيــع وت ـس ـب ـقــك ،ول ــذل ــك أنــا
ً
مـتــأخــر قـلـيــا عــن السوشيال
م ـ ـيـ ــديـ ــا وم ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــواصـ ــل
االج ـت ـم ــاع ــي ،أو بـمـعـنــي أدق
ً
لست نشيطا فيها ألن لدي ما
يغطي عليها وهو التلفزيون
والـ ـمـ ـس ــرح ،ول ــذل ــك أحـ ــس إذا
شاركت في هذه المواقع زيادة
على اللزوم فسأستهلك نفسي،
إضافة إلى أنني لم أختر حتى
اآلن الكراكتر الــذي أظهر فيه

عبر مواقع التواصل؛ ألن أغلب
ال ـمــوجــوديــن ف ــي الـســوشـيــال
مـيــديــا بعيدين كــل الـبـعــد عن
كراكترهم الحقيقي".

االفتراضي والحقيقي
وعما إذا كان يفضل تصوير
خـ ـ ـص ـ ــوصـ ـ ـي ـ ــات ـ ــه وعـ ــرض ـ ـهـ ــا
ع ـبــر ال ـســوش ـيــال م ـيــديــا ،قــال
"بالتأكيد ال ،فخصوصياتي
اسمها خصوصيات ،وهي لي،
وبالتالي إذا صــورت ونشرت
ً
ً
ش ـ ـي ـ ـئـ ــا لـ ـ ــم يـ ـصـ ـب ــح خ ـ ــاص ـ ــا،

ُ
إلهام علي« :سندس» يرسم ابتسامة رغم قسوته
بـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدأت م ـ ـ ـح ـ ـ ـطـ ـ ــة MBC1
ومنصة "شاهد  ،"VIPبعرض
الـ ـ ـك ـ ــومـ ـ ـي ـ ــدي ـ ــا االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
ال ـ ـس ـ ـعـ ــوديـ ــة ُ
"س ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــدس" ،مــن
بطولة إلهام وحسن عسيري
وكوكبة من النجوم الشباب،
وبمشاركة نجمة الكوميدية
الـ ـمـ ـص ــري ــة وي ـ ـ ـ ــزو ،وهـ ـ ــو مــن
تــأل ـيــف عـ ــاء ح ـم ــزة وإخ ـ ــراج
زهير قنوع.
تـ ـ ــرصـ ـ ــد األح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداث ق ـص ــة
دخول سندس إلى حياة أوالد
عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ،الـ ــرجـ ــل الـ ــذي
توفيت زوجته تاركة أبناء ها
ب ــرع ــاي ــة وال ـ ــده ـ ــم ال ـم ـن ـش ـغــل
بتنمية مـشــاريـعــه الـتـجــاريــة
ال ـ ـك ـ ـبـ ــرى ،فـ ــي وقـ ـ ــت تـتـخـبــط
األسرة بحالة من الفوضى.
وع ـ ـلـ ــى ال ـ ــرغ ـ ــم م ـ ــن ن ـج ــاح
سندس في حل المشاكل التي
ّ
يتعرض لها أبناء عبدالرحمن،
فـ ــإن ه ـ ــؤالء ل ــن ي ـ ّ
ـرحـ ـب ــوا بها
بسهولة ،فمع دخولها الفيال
ً
ت ـجــد ف ــي ان ـت ـظــارهــا ك ـ ّ ّـم ــا من
الـمـشــاكــل ي ـفــوق م ــا تــوقـعـتــه،
إذ تـكـتـشــف أن عـلـيـهــا تربية
األسـ ـ ــرة بــأك ـم ـل ـهــا ،ب ـمــا فيها
األب نفسه واالبنة المتزوجة
وم ـع ـهــا زوجـ ـه ــا! ك ــل ذل ــك ّفي
خ ـضـ ّـم ح ــرب ش ـع ــواء يشنها
عليها كــل أف ــراد األس ــرة ،فهل
تـ ـنـ ـج ــح ف ـ ــي اح ـ ـ ـتـ ـ ــواء ال ـب ـي ــت
ّ
وساكنيه؟ وهل تتمكن سندس
من إيجاد حلول للعقبات التي

وتختم قائلة "إن ما شجعني
على هذا العمل ،هو أنه يحاكي
ً
قـصـصــا اجـتـمــاعـيــة ف ــي نص
ي ــرس ــم اب ـت ـســامــة ب ــرغ ــم كــونــه
ً
ً
مبكيا وقاسيا".

ت ــواج ــه األوالد وت ــدف ــع األب
إلى االستعانة بها في رعاية
أبنائه؟
ويـتـطـ ّـرق العمل إلــى أفكار
شـ ـب ــاب الـ ـي ــوم وه ــواج ـس ـه ــم،
وع ــاقـ ـتـ ـه ــم ب ـ ـ ـ "الـ ـس ــوشـ ـي ــال
م ـي ــدي ــا" ،وال ـص ـع ــوب ــات الـتــي
تواجهها العائلة السعودية
خاصة والخليجية عامة في
التعامل مع أبنائها.

حسن عسيري

إلهام علي
وت ـ ــوض ـ ــح إلـ ـ ـه ـ ــام عـ ـل ــي أن
"الـعـمــل هــو درام ــا اجتماعية
خـ ـفـ ـيـ ـف ــة ،ي ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم قـ ـص ــة رج ــل
وأبنائه ،يعيشون وحدهم إثر
وفـ ــاة األم قـبــل أك ـثــر م ــن ع ــام،
وتبرز القصة عيوب األب في
ال ـتــرب ـيــة ،وعـ ــدم قـ ــدرة الــرجــل
ع ـلــى تــرب ـيــة األطـ ـف ــال وحـ ــده،
كما تظهر الدور الحقيقي لألم
حدوتة جميلة ّ
ضمن ّ
أقدم فيها
دور سندس التي تهتم برعاية
األب ـن ــاء ،ومـشــاغـبــاتـهــا معهم
ومشاغباتهم معها".
وتلفت إلهام إلى أن "سندس
تـ ـح ــاول أن ت ـك ــون قــري ـبــة من
األط ـ ـ ـفـ ـ ــال ،وأن ت ـس ـتــوع ـب ـهــم
ّ
وتـ ـع ــلـ ـمـ ـه ــم االعـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاد ع ـلــى
أنـفـسـهــم ،وهـ ــذا ه ــو دور األم
التي تهتم بالتربية" .وتردف:
"ف ــي مـ ـ ــوازاة ذلـ ــك ،ن ـبـ ّـيــن دور
األب ف ــي ح ـي ــاة أس ــرت ــه ليس

السينمائي»
ً
«إيمدغاسن ً
يعرض  29فيلما قصيرا

إلهام علي
ف ـقــط بــالـنـسـبــة إل ــى األط ـف ــال،
ب ــل ع ـلــى ال ـم ـس ـتــوى الـنـفـســي
ً
لــه شخصيا  ،و كـيــف أن عليه
م ـعــادلــة ال ـم ـي ــزان ب ـيــن الـعـمــل
وبين األبناء".
وت ـس ـت ـطــرد" :حـيـنـمــا ق ــرأت
الـ ـن ــص ل ــم أج ـ ــد ص ـع ــوب ــة فــي

ً
تنطلق غــدا ال ــدورة الثانية من مهرجان إيمدغاسن السينمائي في
الجزائر ،بمشاركة  29فيلما قصيرا من  24دولــة مع تنظيم ورش عمل
واالحتفاء بعدد من السينمائيين العرب.
يقام المهرجان في مدينة باتنة بشمال شرق الجزائر ،ويشتق اسمه
من ضريح إيمدغاسن الشهير الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث قبل
الميالد ويصنف ضمن أقدم المعالم األثرية الملكية في شمال إفريقيا.
وقالت مؤسسة اللمسة الثقافية ،المنظمة للمهرجان ،إنها تلقت 2283
ً
طلبا من  109دول للمشاركة هذا العام ،بعد نجاح الدورة األولى في مارس
 ،2021والتي توج بجائزتها فيلم "إجرين مارادونا" للمخرج الفلسطيني
فراس خوري.
ومن أبرز األفالم المشاركة هذا العام" :سأخبر الله بكل شيء" للمخرج
الجزائري محمد بن عبدالله ،و"عود ثقاب" للمخرج الفلسطيني محمود
أحمد ،و"سايكو" للمخرج اإليراني مصطفى داوطلب ،و"توك توك" للمخرج
المصري محمد خضر ،و"المعركة األخيرة" للمخرج السوري ميار النوري.
ويشمل برنامج المهرجان ،الممتد حتى  14مايو ،تنظيم أربع ورش
عمل للطلبة والهواة يقدمها مخرجون وممثلون من الجزائر وتونس.
ً
كما يعرض المهرجان خارج المسابقة الرسمية عددا من األفالم الروائية
الطويلة من الجزائر ،منها" :إلى آخر الزمان" للمخرجة ياسمين شويخ،
و"أبوليلى" للمخرج أمين سيدي بومدين ،و"عرفان" للمخرج سليم حمدي.
ويستضيف المهرجان مجموعة من الفنانين العرب في دورته الثانية،
منهم :خالد بوزيد من تونس ،وأحمد بدير من مصر ،وعباس النوري من
(رويترز)
سورية.

مسرحية السيرك
ي ــذك ــر أن ي ـع ـقــوب عـبــدالـلــه
شــارك في مسرحية "السيرك"
ال ـتــي عــرضــت فــي عـيــد الفطر
بـ ـ ـن ـ ــادي ال ـ ـعـ ــربـ ــي ب ـم ـش ــارك ــة

سأستهلك
نفسي إن
شاركت في
مواقع التواصل

غوته ...محمد
بميدالية
بعد فوزه
ً
ً
عبلة يقيم معرضا استعاديا
●

القاهرة  -محمد الصادق

ب ـعــد ف ـ ــوزه ب ـم ـيــدال ـيــة غــوتــه
لـ ـع ــام  ،2022ي ـس ـت ـعــد ال ـف ـن ــان
التشكيلي محمد عبلة إلقامة
مـ ـع ــرض اسـ ـتـ ـع ــادي ب ـغــال ـيــري
"ض ــي" بــالــزمــالــك ،وي ـضــم 200
عمل فني ،ويفتتح  29الجاري،
ويستمر لمدة شهرين.
ويستعرض عبلة في معرضه
م ــراح ــل مـخـتـلـفــة م ــن مـسـيــرتــه
التشكيلية من الرسم والطباعة
والنحت ،وعددا من لوحاته التي
رسمها في ألمانيا ،حيث قضى
هناك  6سنوات ،أسس خاللها
إح ــدى أب ــرز ال ـم ـبــادرات الفنية
"كلنا أجانب" ،والمعنية بتغيير
وجهة نظر األلمان المتعصبة
تـ ـ ـ ـج ـ ـ ــاه ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــرب ،ووص ـ ـف ـ ـهـ ــم
بــاإلرهــاب ـي ـيــن ،وكـ ــان ذل ــك بعد
أحداث  11سبتمبر.
وكان معهد غوته في ألمانيا،
أع ـل ــن فـ ــوز ال ـف ـن ــان الـتـشـكـيـلــي
محمد عبلة بوسام غوته لهذا
العام ،الذي يعتبر أرفع جائزة
ألمانية تمنح لألجانب سنويا
لـ ـلـ ـشـ ـخـ ـصـ ـي ــات الـ ـ ـم ـ ــؤث ـ ــرة فــي
مجالها ،ونشر الموقع الرسمي
لـلـجــائــزة حيثيات ف ــوز الفنان
ال ـم ـصــري الـكـبـيــر بــالـمـيــدالـيــة،
لـ ـيـ ـك ــون ثـ ــالـ ــث م ـ ـبـ ــدع ع ــرب ــي،
ب ـعــد ال ـشــاعــر الـ ـس ــوري الكبير
أدون ـ ـي ـ ــس ،وأسـ ـ ـت ـ ــاذ ال ـف ـل ـس ـفــة

نيللي كريم في تدريبات
شاقة بعد إجازة الصيف

محمد عبلة

ال ـم ـص ــري ال ـك ـب ـيــر ع ـبــدال ـغ ـفــار
مكاوي.
ي ــذك ــر أن الـ ـفـ ـن ــان ع ـب ـلــة مــن
م ــوالـ ـي ــد م ـح ــاف ـظ ــة ال ــدق ـه ـل ـي ــة
عـ ــام  ،1953وتـ ـخ ــرج ف ــي كلية
الفنون الجميلة باإلسكندرية
ع ـ ــام ُ ،1977
وعـ ـ ـ ــرف بــأع ـمــالــه
التي تصور حياة البسطاء من
المصريين ،وأق ــام ع ــددا كبيرا
مــن الـمـعــارض الـفــرديــة آخــرهــا
"أل ـفــة" ال ـعــام الـمــاضــي ،وش ــارك
في عشرات المعارض الجماعية
بمصر وأوروب ــا ،ولــه مقتنيات
في متحف الفن الحديث ببرلين
وبلدية أوربرو بالسويد وبلدية
فالسروده بألمانيا.

تعود النجمة نيللي
كريم من عطلتها
الصيفية بجزر المالديف
خالل أسبوعين ،بعد
وجودها رفقة زوجها
الفنان هشام عاشور،
حيث سافرت خالل
األيام الماضية بعد عناء
تصوير مسلسلها "فاتن
أمل حربي" لعدة أشهر
وعرضه خالل رمضان
الماضي.
وتبدأ نيللي تدريبات
شاقة على مدار
األسابيع المقبلة ،من
أجل المشاركة في فيلم
ينتمي إلى أعمال األكشن
والتشويق ،ويشاركها
في العمل زوجها الفنان
هشام عاشور للمرة
األولى ،بعد نجاحه
في مسلسل "يوتيرن"
مع ريهام حجاج خالل
الموسم الرمضاني
الماضي.
وتحاول نيللي
التوفيق بين فيلمها
الجديد ومسلسلها اآلخر
لمصلحة إحدى المنصات
اإللكترونية الشهيرة،
بمشاركة النجمة يسرا،
حيث سيكون العمل األول
لهما بالمشاركة لمصلحة
المنصات.

إيهاب توفيق يطرح
أغنيته الجديدة «باشا»

العروض الثانية تزين الفضائيات بعد رمضان
●

ملصق مهرجان إيمدغاسن السينمائي

استيعاب شخصية سندس،
ف ـهــي ُل ـغــة الـ ـم ــرأة الـ ـي ــوم ،وإن
كان كثر يختلفون مع أفكارها
ودك ـت ــات ــوري ـت ـه ــا ف ــي إي ـص ــال
ال ـم ـع ـل ــوم ــة إذا صـ ــح الـ ـق ــول،
والـجـمـيــل فيها أنـهــا تعترف
ب ـخ ـط ـئ ـهــا ح ـي ـن ـم ــا ت ـخ ـط ــئ".

مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،ي ـ ـقـ ــول حـســن
ع ـس ـيــري "إن ه ــذا ال ـع ـمــل هو
درام ـ ـ ـ ـ ــا اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة ت ـت ــوج ــه
إلـ ــى ال ـع ــائ ـل ــة ،وت ـح ـم ــل ف ـكــرة
القادم الغريب ،إذ يستعرض
بمحاكاة اجتماعية واقع امرأة
ت ــدخ ــل حـ ـي ــاة أس ـ ـ ــرة مـشـتـتــة
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا ،ب ـس ـبــب ان ـش ـغــال
ّ
الوالد ،وتحاول لم شمل األبناء
واحتواء العائلة".
وحول أبطال ونجوم العمل
ي ـض ـي ــف" :أبـ ـط ــالـ ـن ــا الفـ ـت ــون؛
فــالـنـجـمــة ال ـه ــام عـلــي أبــدعــت
ب ـع ـف ــوي ــة ق ــريـ ـب ــة مـ ــن ال ـق ـل ــب،
وك ـ ــذل ـ ــك عـ ـب ــدال ــرحـ ـم ــن ن ــاف ــع
و ح ـن ـي ــن وردي وآالء ســا لــم
ورسـ ـ ـي ـ ــل ال ـع ـت ـي ـب ــي وم ـح ـمــد
الحربي وغيرهم ،وذلك ضمن
ّ
جــواء تذكرنا باألعمال التي
أ ّ
ك ــن ــا ن ـتــاب ـع ـهــا فـ ــي ال ـمــاضــي
الجميل" .ويلفت إلى أن "األب
ي ـك ـ ّـرس ح ـيــاتــه كـلـهــا لـلـعـمــل،
ويعتقد أن وجود المال وحده
ـاف لتأمين مستقبل مشرق
كـ ٍ
لهم ،بينما تحاول سندس أن
ّ
تحل أزمة هذا الغياب".

وأ ي ـضــا المجتمع لــد يـنــا غير
متقبل ألشياء ودائما يعممها،
ح ـ ـتـ ــى لـ ـ ــو فـ ـ ــي شـ ـ ـ ــيء خـ ــاص
فيني يعتقد أن المجتمع كله
ه ـكــذا ،وإل ــى اآلن ال ـنــاس غير
مستوعبة ما بين االفتراضي
والحقيقي".

مجموعة مــن الـنـجــوم ،بينهم
بشار الشطي ،وغدير السبتي،
وش ـ ـهـ ــد الـ ـعـ ـمـ ـي ــري ،وغـ ـ ـ ــرور،
وميثم الحسيني وغيرهم.

تخطت أغنية "من أول
دقيقة" ،التي طرحها
النجم المغربي سعد
لمجرد مع النجمة
اللبنانية إليسا ،حاجز
 12مليون مشاهدة من
حوالي  3أيام ،وهي
كلمات أمير طعيمة،
وألحان رامي جمال،
وتوزيع أحمد إبراهيم.
واحتفلت أخيرا
النجمة إليسا بوصول
عدد متابعيها على
حسابها بـ"إنستغرام"
إلى  18مليون متابع،
وهنأها العديد من
محبيها عبر حسابها
بـ"تويتر" لوصولها
إلى هذا الرقم ،متمنين
لها المزيد من النجاح
والتقدم.

القاهرة – محمد قدري

بــدأت مجموعة كبيرة من الفضائيات المصرية
والعربية عرض عدد من المسلسالت التي عرضت
خــال الموسم الرمضاني الماضي ،بعد تحقيقها
نجاحا كبيرا خــال الـعــرض الرمضاني ،حيث زاد
الطلب على بعض المسلسالت إلعادة مشاهدتها ،كما
لم تجد بعض المسلسالت الفرصة الكاملة للمشاهدة
في الزحام ،فقررت الفضائيات منحها الفرصة ،حيث
تعرض شبكة قنوات دي إم سي في الثامنة مساء يوميا
بتوقيت القاهرة المسلسل الناجح "االختيار  ،"3بعد
االنتشار الواسع خالل الموسم الرمضاني الماضي،
بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم ،على رأسهم :ياسر
جالل وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي
وعبدالعزيز مخيون وغيرهم من النجوم من إخراج
بيتر ميمي.

«جزيرة غمام»
كان مسلسل "جزيرة غمام" الحصان الرابح خالل
شـهــر رم ـضــان الـمــاضــي ،بـعــد الـنـجــاح الكبير على
شاشة الحياة ،بطولة النجم طــارق لطفي .وبداية
مــن ه ــذا األس ـب ــوع ب ــدأت ق ـنــاة  ONال ـعــرض الـثــانــي
للمسلسل ،وه ــو بـطــولــة :فتحي عـبــدالــوهــاب ومــي
عزالدين وأحمد أمين ومحمد جمعة ووفــاء عامر،
وإخراج حسين المنباوي.

طرح الفنان إيهاب
توفيق أغنيته المصورة
الجديدة "باشا" ،بالتزامن
مع احتفاالت عيد
الفطر وبداية موسم
الصيف ،حيث حرص
على الترويج لها بشكل
مكثف عبر حساباته
على المنصات المختلفة،
فيما بدأت اإلذاعات
والتلفزيونات في بثها
خالل األيام الماضية.
األغنية الجديدة
كتب كلماتها محمد
شكري ،ولحنها بينو،
وقام بتوزيعها مانسي،
وصورت في دبي على
مدار يومين تحت إدارة
المخرج عادل سرحان،
وهي من األغاني
المنفردة التي اعتاد
إيهاب طرحها بين الحين
واآلخر.
توفيق يعمل في الوقت
الحالي على تحضير
ألبوم غنائي جديد لم
يستقر على جهة إنتاجه
وتوزيعه ،في وقت يباشر
تحضيراته ألغنية
منفردة جديدة سيقوم
بتصويرها ،لطرحها
منتصف الصيف.

قناة أون ،ويشارك في البطولة :الفنانة يسرا ،غادة
ع ــادل ،مــي كـســاب ،شيماء سـيــف ،هـشــام إسماعيل،
نــور محمود ،نبيل نــورالــديــن ،عماد رشــاد ،أوتاكا،
سامي مـغــاوري ،ميسرة ،عفاف مصطفى ،وإخــراج
عـمــرو عــرفــة ،وإن ـتــاج شــركــة ال ـعــدل ج ــروب للمنتج
جمال العدل.
بدورها ،بدأت قناة  CBCعرض الجزء الثاني من
مسلسل "في بيتنا روبوت" ،بعد العرض الحصري
خالل شهر رمضان على شاشة قناة الحياة ،وتحقيقه
نجاحا كبيرا ،ويشارك في البطولة الفنان والمنتج
هشام جمال ،ونجوم الكوميديا :عمرو وهبة ،هشام
جمال ،ليلى زاهر ،شيماء سيف ،دنيا ماهر ،سليمان
عيد ،دنيا سيف أوتاكا ،عارفة عبدالرسول ،شيرين،
طه دسوقي ،ومن إخراج أسامة عرابي.

«راجعين يا هوى»
ومن المقرر أن تعرض قناة  mbcمسلسل "راجعين
يا هوى" للنجم خالد النبوي ،من األحد إلى الخميس
في الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ،بمشاركة :نور
وأنــوش ـكــا ووفـ ــاء عــامــر وغ ـيــرهــم مــن ال ـن ـجــوم .كما
بدأت قناة المحور العرض الثاني لمسلسل "بابلو"
بطولة النجم حسن الــرداد ونجالء بدر وعدد كبير
من الفنانين.

«أحالم سعيدة»
وبعد نجاحه خالل رمضان تعرض شبكة قنوات
الـحـيــاة فــي الـتــاسـعــة مـســاء يــومـيــا مــن الـسـبــت إلــى
األرب ـع ــاء المسلسل الـجــديــد "أحـ ــام س ـع ـيــدة" ،بعد
النجاح الكبير خالل الموسم الرمضاني على شاشة

يسرا

ةديرجلا
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انتخابات لبنان :الكنيسة ودار الفتوى تدعوان لقلب الموازين

ً
كثافة بالمشاركة في المرحلة الثانية من اقتراع الخارج ...ومعركة الداخل تزداد تقاربا
بيروت  -منير الربيع

شهدت المرحلة الثانية
اللبنانية في
من االنتخابات ً
الخارج إقباال جيدا عكس رغبة
التغيير ،في حين تتواصل
لتشجيع الناخبين
المحاوالت ً
ّ
السنة ،خصوصا على المشاركة
ّ
في اقتراع الداخل ،حيث تمكن
خصوم حزب الله ّمن تحسين
فرصهم ،وسط ترقب للنتائج
التي ستحققها القوى غير
التقليدية.

تشير نسبة االقتراع المرتفعة
في صفوف المغتربين اللبنانيين
إلى حماسة للمشاركة في اختيار
المجلس النيابي الجديد .ارتفاع
ال بـ ّـد لــه أن ينعكس على الداخل
ال ـل ـب ـن ــان ــي ي ـ ــوم األح ـ ـ ــد ال ـم ـق ـبــل،
وسط تصاعد مؤشرات المعركة
االنـتـخــابـيــة وح ـمــاوت ـهــا ،خاصة
أن العناوين السياسية هي التي
تتقدم على ما عداها.
وف ـي ـم ــا ي ـع ــان ــي ل ـب ـن ــان أسـ ــوأ
انهيار مالي واقتصادي ،ويعيش
الـلـبـنــانـيــون أزمـ ــات مـتــوالـيــة ،إال
أن أسبابها تعاد إلى العطب في
ال ـت ــوج ـه ــات ال ـس ـيــاس ـيــة ،وس ــوء
ً
العالقات اللبنانية العربية عموما
ً
والخليجية خصوصا.
ول ــذل ــك ،فـ ــإن الـ ـشـ ـع ــارات الـتــي
ترفع لالستحقاق االنتخابي هي
بـيــن م ــن يــريــد إع ـ ــادة لـبـنــان إلــى
ثوابت عالقاته الدولية والعربية
واسـ ـتـ ـع ــادة ال ـش ــرع ـي ــة األم ـم ـي ــة،
وبـيــن مــن يــريــد إب ـقــاءه فــي خانة
المحور اإليراني وصراع المحاور
الــذي أنتج كل هذه األزمــات ،وفي
ح ــال حـقــق حـلـفــاء ط ـه ــران ،حــزب
الـلــه والـمـحـســوبــون عـلـيــه ،الـفــوز
ب ــاألكـ ـث ــري ــة ،فـ ـ ــإن هـ ـ ــذه األزم ـ ـ ــات
ستتوالى.

 48دولة
وتوجه الناخبون اللبنانيون،
أمس ،في أكثر من  48دولة لإلدالء
بأصواتهم .وفي اإلمارات تشكلت
بانتظار المشاركة،
صفوف طويلة َ َ
فــي حـيــن ك ــان الــنــفــس التغييري
طاغيا لدى الناخبين في فرنسا،
ال ـت ــي ش ـه ــدت ك ــذل ــك ح ـيــويــة في
المشاركة.
وقال وزير الخارجية اللبناني،
عبدالله بوحبيب ،إن نسبة اإلقبال
فــي دب ــي بلغت  15بالمئة خــال
ســاعـتـيــن ف ـقــط ،ويـمـتــد الـطــابــور
أمــام القنصلية اللبنانية مسافة
كيلومتر تقريبا ،على الــرغــم من
الطقس الشديد الحرارة.
وأض ـ ــاف بــوح ـب ـيــب أن نسبة
ال ـم ـش ــارك ــة ف ــي  10دول أغـلـبـهــا
ع ــرب ـي ــة ي ـ ــوم ال ـج ـم ـعــة ق ــد بـلـغــت
نحو  60بالمئة ،وهو ما يتفق مع
نسبة إقبال المقيمين في الخارج

سلة أخبار
أبوظبي :انطالق مؤتمر
«المجتمعات المسلمة»

انطلقت فعاليات المؤتمر الدولي
للمجلس العالمي للمجتمعات
المسلمة ،في العاصمة اإلماراتية
أبوظبي ،حيث يستضيف
المؤتمر مشاركين من أكثر من
 150دولة من جميع مناطق
العالم ،ويناقش موضوع
«الوحدة اإلسالمية ...المفهوم
والفرص والتحديات» .ولدى
افتتاحه المؤتمر ،شدد وزير
التسامح والتعايش اإلماراتي
نهيان بن مبارك آل نهيان ،على
أن المجتمعات المسلمة تواجه
تحديات جسيمة ،لكنه أكد في
المقابل وجود فرص مواتية
للدول اإلسالمية لتأخذ مكانتها
على الساحة الدولية ،حيث
تساهم الوحدة اإلسالمية في
تحقيق األمن ومسيرة التنمية
واألمن الغذائي.

لبنانيون يرقصون بانتظار االقتراع امام قنصلية بالدهم في دبي أمس
بــان ـت ـخــابــات  .2018ل ـكــن الــدعــم
لألحزاب القائمة ما زال واضحا ،إذ
ردد أكثر من  20شخصا هتافات
م ــؤي ــدة لــرئ ـيــس ال ـب ــرل ـم ــان نبيه
ب ــري ،بــالـقــرب مــن مــركــز االق ـتــراع
في برلين.
وكــان أنطون وهــب ( 62عاما)،
وه ـ ــو عـ ــامـ ــل ب ـ ـنـ ــاء يـ ـ ـص ـ ـ ّـوت مــن
سيدني لثاني مرة فقط منذ رحيله
عن لبنان في السبعينيات ،ضمن
َمن أبدوا حماسهم للتغيير.
وقــال «إنـهــا الـمــرة األول ــى التي
نشهد فيها قــدوم مثل هذا العدد
ال ـك ـب ـيــر ل ـل ـت ـصــويــت ،ألن ـن ــا نــريــد
التغيير بأشخاص جدد وأصغر
ّ
سـ ــنـ ــا .أش ـ ـخـ ــاص جـ ـ ـ ــدد ،ودمـ ـ ــاء
جديدة».
وأستراليا من بين الدول التي
تـضــم أك ـبــر ع ــدد م ــن اللبنانيين
ال ـم ـغ ـت ــرب ـي ــن ،إلـ ـ ــى ج ــان ــب ك ـنــدا
والـ ـ ــواليـ ـ ــات ال ـم ـت ـح ــدة وف ــرن ـســا
وألمانيا واإلمارات.
ال ــى ذل ــك ،كــل ال ـمــؤشــرات التي

تفيد بها استطالعات الرأي ،تشير
المعركة أصبحت متقاربة،
إلى أن ّ
وسط توقعات بعدم قدرة أي طرف
على تحصيل األكثرية النيابية،
مما يعني منع الحزب من تحقيق
فوزه بهذه األكثرية ،وهذا في ّ
حد
ً
ذاته ّ
يعد تقدما لخصوم الحزب.
وبـمــا أن الـطــرفـيــن المتعارضين
ً
سياسيا بالمعنى االستراتيجي
سيحققان نتائج متقاربة ،فيما
ّ
المرجحة
تبقى كتلة وسطية هي
ً
لألكثرية ،وهــذا سيكون خاضعا
لمجموعة اعتبارات.
ّ
ثمة عناصر كثيرة تدخل بقوة
على المعركة ،مــن بينها مواقف
البطريركية المارونية والكنيسة
ً
المسيحية ككل ،ومن بينها أيضا
مواقف مفتي الجمهورية الشيخ
عبداللطيف دريان ،والمشايخ في
مختلف المناطق .هــذه المواقف
سيكون لها تأثيرها وفعاليتها في
األيام الفاصلة عن موعد االنتخاب.
فـمــواقــف البطريرك الـمــارونــي

أنصار ّ
سعيد يتظاهرون
لمحاسبة األحزاب

(أ ف ب)

بشارة الــراعــي في غاية األهمية،
ً
وسـ ـيـ ـك ــون وق ـع ـه ــا كـ ـبـ ـي ــرا عـلــى
البيئة المسيحية ،حـيــث تتركز
المعركة االنتخابية بشكل مباشر
بين التيار الوطني ّ
الحر كحليف
استراتيجي لحزب الله ،وخصومه
وأولـهــم الـقــوات اللبنانية ،يليها
ح ـ ــزب ال ـك ـت ــائ ــب وال ـم ـس ـت ـق ـل ــون.
كــل األج ــواء المسيحية الكنسية
والمعيشية تشير إلــى ّ
تغير في
ً
المزاج المسيحي العام ،خصوصا
أن الـبـطــريــرك ال ـمــارونــي دع ــا في
أكثر من ّ
مرة إلى ضرورة االقتراع
لمصلحة التغييريين ،والستعادة
ال ـع ــاق ــات الـلـبـنــانـيــة  -الـعــربـيــة،
وانتخاب رئيس غير خاضع ّ
ألي
فريق ،إنما يعيد لبنان إلى سكة
تصحيح العالقات مع المجتمعين
العربي والدولي.

تسونامي «التيار» ينحسر
ف ـ ــي ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،ت ـك ـشــف

مصادر كنسية أن التوجه العام
ً
لدى المسيحيين سيكون تغييرا،
ً
وهذا سيؤثر إيجابا على المسار
االنـتـخــابــي ال ـعــام ،وس ــط أج ــواء
ً
ً
تفيد بــأن تراجعا كبيرا أصيب
ّ
بــه الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر ،وسط
توقعات بأن «التسونامي» الذي
حـقـقــه م ـي ـشــال ع ــون ع ــام 2005
قـ ــد ي ـت ـك ــرر هـ ـ ــذه الـ ـ ـم ـ ــرة ،ول ـكــن
لمصلحة خصومه على الساحة
المسيحية .وتتحضر األوســاط
ال ـك ـن ـس ـيــة إلـ ــى مــرح ـلــة م ــا بعد
االنتخابات النيابية والتحضير
لـ ــزيـ ــارة ال ـب ــاب ــا فــرن ـس ـيــس إل ــى
ّ
لبنان ،ألن الوضع يفترض تهيئة
األرضية المالئمة لمواكبة هذه
الزيارة التي ستكون تأسيسية
لـمـبــادرة خاصة بلبنان الهدف
م ـن ـهــا إيـ ـج ــاد ت ـســويــة وم ـخــرج
مــن األزم ــة الـقــائـمــة ،وه ــذا ال بـ ّـد
ل ــه أن ي ـت ـحــدد ب ـمــوجــب نـتــائــج
االنتخابات.
في مقابل مواقف البطريركية

ً
المارونية ،هناك مــواقــف أيضا
لـ ـ ــدار الـ ـفـ ـت ــوى ،وال س ـي ـمــا بعد
ال ـم ــوق ــف الـ ـ ــذي أط ـل ـق ــه الـمـفـتــي
دريـ ـ ــان ف ــي خـطـبــة ع ـيــد الـفـطــر،
إذ دعــا المسلمين إلــى ضــرورة
الـمـشــاركــة بـكـثــافــة فــي العملية
االن ـت ـخــاب ـيــة ،وهـ ــذا س ـي ـكــون ّ له
ً
تأثير أيضا على المزاج السني
ف ــي تـ ـج ــاوز م ـس ــأل ــة الـمـقــاطـعــة
والتوجه إلى صناديق االقتراع،
القوى ،خصوصا
لتغيير موازين ّ
أن التصويت السني هو الوحيد
القادر على تغيير تلك الموازين
في مختلف الــدوائــر ،وال سيما،
ف ــي بـ ـي ــروت ال ـث ــان ـي ــة ،وال ـب ـق ــاع
ال ـش ـم ــال ــي واألوس ـ ـ ـ ـ ــط ،وص ـي ــدا
جزين والجنوب الثالثة .يذكر ّأن
نسبة مشاركة الناخبين السنة
في االنتخابات الماضية وصلت
األنظار
الــى  30بالمئة .وتتجه ّ
ال ـ ــى ن ـس ـبــة اق ـ ـتـ ــراع الـ ـس ــن ــة مــع
عزوف زعيم تيار ّالمستقبل سعد
الحريري عن الترشح والمشاركة.

تظاهر أمس مئات من أنصار
الرئيس التونسي قيس ّ
سعيد،
الذي يحتكر السلطات في البالد
منذ  25يوليو الفائت ،ودعوه
إلى «محاسبة قضائية» لألحزاب
السياسية التي كانت في الحكم
خالل السنوات العشر الماضية.
وردد المتظاهرون في شارع
الحبيب بورقيبة بالعاصمة
شعارات من بينها «هذه مرحلة
تاريخية ،طريق التصحيح»
ّ
و«الجمهورية الثالثة» و«كلنا
قيس ّ
سعيد».

قتلى وجرحى باشتباكات
وسط السودان

احتجاجات في األهواز واستنفار بطهران ...ودعوات الستقالة رئيسي
خامنئي غاضب من «تسريب قاليباف» ...وطائب يعتذر لـ «صهر الرئيس»
●

طهران  -فرزاد قاسمي

رغـ ــم ق ـطــع ال ـس ـل ـط ــات األم ـن ـي ــة االتـ ـص ــاالت
وشـبـكــة اإلنـتــرنــت بـمــدن محافظة خــوزسـتــان
اإليرانية لمنع سكانها من االحتجاج على الغالء
ُ
تضاعف
والظروف المعيشية المتردية على وقع
أسعار المواد الغذائية األساسية ،أفادت تقارير
واردة مــن المحافظة بـخــروج أهــالــي المنطقة،
التي تسكنها األقلية العربية بإيران ،في مسيرات
احتجاجية حاشدة ،عصر ومساء أمس األول،
حيث اضطرت األجهزة األمنية إلى إعالن حالة
الطوارئ ببعض المدن والقرى ،مثل سوسنجرد
بعد محاصرتها للحيلولة دون ُّ
تمدد التظاهرات.
وأك ــد بعض سـكــان المحافظة ل ـ «الـجــريــدة»
أن االحـتـجــاجــات تـطــورت إلــى اشتباكات بين
األهالي والقوى األمنية التي تمت االستعانة
بها من خــارج المحافظة ،بعد أن رفض معظم

شـبــاب «الـبــاسـيــج» ،التعبئة الشعبية التابعة
ل ـ «الـحــرس ال ـثــوري» ،والـشــرطــة المحلية ،وهم
من غير العرب ،التصادم مع المحتجين ،ألول
مــرة ،ووصــل األمــر إلى حد انضمام بعض تلك
الـعـنــاصــر إل ــى الـمـحـتـجـيــن ،ألن ـهــم يــواجـهــون
المشاكل االقتصادية نفسها.
وحسب المصادر ،شهدت مدن سوسنجرد
وش ــادك ــان وايـ ـ ــذه وض ــواح ــي مــدي ـنــة األه ـ ــواز
صدامات دامية أسفرت عن إصابة  30شخصا،
بعضهم بحالة حرجة ،لكن لم يتم نقلهم إلى
المستشفيات لتفادي اعتقالهم من قبل عناصر
األمن المتمركزة بها.
وأضــافــت أن األجـهــزة األمنية دهمت منازل
نشطاء عرب ،واعتقلت نحو  150منهم .واشتكى
نشطاء من تهديدات أمنية باعتقالهم واعتقال
أقربائهم وأصدقائهم إذا ّ
تبين أنهم شاركوا في
أي احتجاجات ،مع تقديمهم لمحاكمات بتهم

تتضمن «محاربة النظام» والتجسس لمصلحة
الواليات المتحدة وإسرائيل والسعودية.
ول ـفــت بـعــض الـسـكــان ال ـعــرب إل ــى أن سبب
االحتجاجات لم يكن فقط ارتفاع سعر القمح،
بل «سياسات التهجير القسري التي تنتهجها
ح ـك ــوم ــة ط ـ ـهـ ــران ب ـح ــق الـ ـسـ ـك ــان ال ـ ـعـ ــرب فــي
المحافظة».
وأضــاف السكان أنــه ،بحجة شح المياه في
نهر كارون ،فإن الحكومة قامت بمنع المزارعين
مـ ــن زراعـ ـ ـ ــة ب ـع ــض ال ـم ـح ــاص ـي ــل الـ ـت ــي ك ــان ــوا
يــزرعــونـهــا فــي أراضـيـهــم ،مثل األرز والبطيخ
والخضراوات.
وأف ــادت تقارير بــوجــود استنفار أمـنــي في
طهران لمنع تمدد التظاهرات .وكانت الحكومة
اتخذت قرار رفع الدعم عن القمح في عطلة العيد
لتجنب أي احتجاج.
مــن جـهــة أخـ ــرى ،ب ــدأت الـحـكــومــة اإليــرانـيــة

بتنفيذ قــانــون يمنع الـسـكــان مــن ال ـتــردد على
العراق أو بقية دول الخليج واستيراد البضائع
المعفاة من الجمارك .وجاء المنع الذي فرضته
حـكــومــة الــرئ ـيــس األص ــول ــي إبــراه ـيــم رئيسي
لمحاربة تهريب البضائع المدعومة ،ليحرم
سكان المناطق الحدودية المهمشة من االمتياز
الذي منحهم إياه الرئيس األسبق أحمدي نجاد،
لتعويضهم عن منع عملهم في مجال الزراعة.
يــأتــي ذلــك فــي وقــت تــواجــه حكومة رئيسي
انتقادات حــادة بسبب ّ
تخبطها ،وخاصة بعد
قرارها رفــع الدعم عن الطحين المستخدم في
تصنيع بضائع تعتبرها فــاخــرة؛ مثل الخبز
اإلفرنجي والمعكرونة ،األمر الذي أدى إلى ارتفاع
أسعار ّالمخبوزات بجميع أنواعها.
وشنت عدة منصات أصولية حملة انتقادات
ضد أداء الحكومة بسبب ّ
تخبطها في سياساتها
االق ـت ـص ــادي ــة ،ودعـ ــا م ـقــال لـمـسـيــح مـهــاجــري،

مدير جريدة «جمهوري إسالمي» ،التي أصدر
ً
رخصتها المرشد األعلى منذ  44عاما وال تزال
تحت إشراف مكتبه ،وتعتبر محافظة وسطية،
الرئيس اإليراني وأعضاء حكومته إلى «مغادرة
مناصبهم والسماح للذين يمكنهم حل المشاكل
االقتصادية بتولي زمام األمور ،بعد فشلهم».
على صعيد منفصل ،قام مهدي طائب (أخو
حسين طائب ،رئيس جهاز استخبارات الحرس
الـثــوري) ،بنشر تسجيل اعتذر فيه عن حديثه
المسرب الذي فضح فيه مسؤولية ميثم نيلي
أخ ــو صـهــر رئ ـيــس الـجـمـهــوريــة بــأنــه مـســؤول
عن إفشاء خبر وتفاصيل رحلة عائلة رئيس
ً
البرلمان محمد باقر قاليباف إلى تركيا أخيرا.
وأوض ــح مـصــدر مطلع ل ـ «ال ـجــريــدة» أن مكتب
المرشد علي خامنئي أبلغ طائب غضب المرشد
الشخصي من تصريحاته ،وطلب منه أن يعتذر
على الفور لصهر رئيسي وأخيه.

لقي ثالثة أشخاص ،بينهم
شرطي ،حتفهم وأصيب نحو
سبعة إثر اشتباكات قبلية
دامية بوالية سنار وسط
السودان.
وبرزت في واليتي سنار
والجزيرة مؤخرا نزاعات بين
السكان والعمال الزراعيين
الذين يقيمون فيما يعرف
بـ «الكنابي» ،وهي مساكن
عشوائية تقام في أطراف قنوات
الري ،وينشب الصراع في العادة
حول ملكية األرض.
ونقل عن األمين العام لمركزية
مؤتمر «الكنابي» جعفر
محمدين قوله ،إن الضحايا
سقطوا بعد أن هاجمت
مجموعة تتبع لقبيلة كنانة
حيا تقطنه قبيلة القمر ،بسبب
ادعائهم ملكية األرض التي
يقيمون عليها.

ً
ً
بينيت يشكل حرسا وطنيا ويشكك في «الوصاية الهاشمية»
اعتقال مهاجمي إلعاد ...وتوصية بعدم اغتيال السنوار

آلية إسرائيلية في موقع القبض على منفذي هجوم إلعاد أمس

(أ ف ب)

في ظل تنامي الغضب اإلسرائيلي من
ارتفاع وتيرة الهجمات الفلسطينيةّ ،
وجه
رئيس ال ــوزراء نفتالي بينيت ،بتشكيل
حرس وطني ،وقال إن حكومته ستتخذ
ق ــراراتـ ـه ــا بـ ـش ــأن األوضـ ـ ـ ــاع ف ــي ال ـح ــرم
القدسي (جـبــل الهيكل) ،وفـقــا لمصالح
إسرائيل ومن دون أي اعتبارات ألي «جهة
خارجية أو دولية» ،وهو ما سيثير غضب
األردن عـلــى األرج ــح ال ــذي يـتــولــى إدارة
المقدسات اإلسالمية في القدس.
وإذ ش ــدد عـلــى أن «ال ـقــدس الـمــوحــدة
ستبقى عاصمة إلسرائيل» ،قال بينيت
فـ ـ ــي مـ ـسـ ـتـ ـه ــل االجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع األس ـ ـبـ ــوعـ ــي
لحكومته ،إن «الحرس الوطني» سيضم
ق ــوات م ــن ح ــرس الـ ـح ــدود ،ومتطوعين
م ــدن ـي ـي ــن وجـ ـن ــود االحـ ـتـ ـي ــاط ،وس ـي ـتــم
تفعيله «خالل األحــداث الطارئة وأعمال
الشغب ،وكذلك خالل األوقات االعتيادية
إذا تطلب األمر».
وغــداة تظاهرات ضد الحكومة ،شدد

بينيت على أهمية بقاء االئتالف الحاكم
رغ ــم م ــا يــواج ـهــه م ــن أزم ـ ــات ،لـمــواجـهــة
الهجمات ومواصلة التعافي االقتصادي
من «كورونا».
ً
وردا على بينيت ،أكــد الناطق باسم
الرئاسة الفلسطينية ،نبيل أبوردينة ،أن
القدس الشرقية بمقدساتها اإلسالمية
والمسيحية هي العاصمة األبدية لدولة
فلسطين ،حسب قرارات الشرعية الدولية.
وبــدا كــام بينيت عن الحرم القدسي
بـمـنــزلــة رد ع ـلــى شــري ـكــه ف ــي الـحـكــومــة
رئـ ـي ــس «ال ـق ــائ ـم ــة ال ـع ــرب ـي ــة الـ ـم ــوح ــدة»
منصور عباس ( 4مقاعد في الكنيست
من أصل  ،)120الذي اعتبر في تصريحات
أمس األول أن حل قضية المسجد األقصى
هــو «إقــامــة دول ــة فلسطينية عاصمتها
ال ـقــدس» ،وأن مطالب حــزبــه بخصوص
اإلجراءات اإلسرائيلية في الحرم القدسي،
يـحــددهــا ويــديــرهــا ملك األردن عبدالله
الـ ـث ــان ــي ،ب ــاع ـت ـب ــار أن «ل ـ ــه س ـل ـطــة عـلــى

المسجد األقصى والمقدسات اإلسالمية
في القدس» ،بموجب الوصاية الهاشمية.
وقــال عباس في التصريحات نفسها
إن ــه ال يستبعد االن ـض ـمــام إل ــى ائـتــاف
مستقبلي محتمل بـقـيــادة ز ع ـيــم حــزب
ليكود بنيامين نتنياهو ،ا ل ــذي يعتزم
طـ ــرح مـ ـش ــروع ق ــان ــون ل ـح ــل الـكـنـيـســت
بعد غد.
م ــن جـهــة ثــان ـيــة ،أع ـلــن ب ـيــان مشترك
للشرطة وجهاز األمن الداخلي (الشاباك)
والـ ـجـ ـي ــش اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـق ـب ــض عـلــى
شابين فلسطينيين قتال ثالثة مدنيين
إســرائـيـلـيـيــن فــي ه ـجــوم بـمــديـنــة إلـعــاد
بالقرب من تل أبيب بعد مطاردة استمرت
 3أيام.

اغتيال السنوار
إلــى ذلــك ،أوصــى الجيش اإلسرائيلي
ال ـق ـيــادة الـسـيــاسـيــة ب ـعــدم اغـتـيــال قائد

حــركــة «ح ـم ــاس» ف ــي ق ـطــاع غ ــزة يحيى
ً
الـ ـسـ ـن ــوار ،ف ــي هـ ــذه ال ـم ــرح ـل ــة ،تـحـسـبــا
للتداعيات الوخيمة للعملية ،وفتح جبهة
م ــع ف ـصــائــل ال ـق ـط ــاع ،بـحـســب صحيفة
«يديعوت أحرونوت».
بدوره ،اعتبر وزير الدفاع اإلسرائيلي،
بيني غــانـتــس ،أن الـمـطــالـبــات باغتيال
السنوار ليست قضية سياسية ،ويجب
اتخاذ جميع القرارات في مناقشات بغرف
مغلقة ألسباب أمنية.
وفي غــزة ،شهدت مدينة خان يونس
مسيرة جماهيرية دعما وتأييدا للسنوار.
وك ـ ــان ـ ــت «ك ـ ـتـ ــائـ ــب ال ـ ـق ـ ـسـ ــام» الـ ـ ـ ــذراع
العسكرية لـ «حماس» حذرت من المساس
ب ــال ـس ـن ــوار أو أي م ــن قـ ـ ــادة ال ـف ـصــائــل
ملوحة ب ـ «زل ــزال فــي المنطقة ورد غير
م ـس ـبــوق» ،م ـتــوعــدة ب ــأن «م ـعــركــة سيف
القدس ستكون حدثا عاديا مقارنة بما
سيشاهده العدو».
(القدس  -وكاالت)
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بوتين يفشل في تحقيق «انتصار استعراضي» قبل «يوم النصر»
زعماء أوروبا يحيون ذكرى «الحرب الثانية» ...وجيل بايدن وترودو يزوران أوكرانيا
تتجه األنظار اليوم إلى خطاب
الرئيس الروسي فالديمير
بوتين في «يوم النصر» ،والذي
من المتوقع أن يحدد خالله
معالم حربه في أوكرانيا
واالتجاه الذي سيمضي به
النزاع ،في وقت احتفل زعماء
أوروبا بذكرى الحرب العالمية
الثانية ،في حين عاد القتال
إلى القارة العجوز.

واجهت روسيا انتكاسة جديدة في أوكرانيا ،بعد
أن فشلت مساعيها في تحقيق "انتصار استعراضي"
للرئيس فالديمير بوتين ،عشية "يوم النصر" الذي
يــوافــق ال ـيــوم ،فــي وقــت وصـلــت الـسـيــدة األميركية
األولى ،جيل بايدن ،ورئيس الوزراء الكندي ،جاستن
ترودو ،إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة ،وفي أكبر
دعم علني ألوكرانيا.
وذك ــرت صحيفة نـيــويــورك تايمز األميركية أن
األوكــران ـي ـيــن دف ـعــوا الـ ــروس ال ـغ ــزاة نـحــو ال ـحــدود
ً
الشمالية الشرقية ،بعيدا عن مدينة خاركيف ،حيث
ّ
فجر الروس  3جسور خلفهم.
وبعد فشلهم في السيطرة على العاصمة كييف،
ركزت موسكو خالل األسابيع الماضية على شرق
أوكــران ـيــا ،وكــانــت تضغط بـشــدة مــع اق ـتــراب "يــوم
ّ
النصر" ،لكن القوات األوكرانية المسلحة بأسلحة
جديدة ّقدمتها الواليات المتحدة ودول غربية أخرى،
كانت تتراجع في "هجوم مضاد".
وقبل  24ساعة من ذكرى االنتصار السوفياتي
على ألمانيا النازية خالل الحرب العالمية الثانية،
ّ
ف ـ ــإن االن ـس ـح ــاب ال ــروس ــي ال ــواض ــح م ــن الـمـنـطـقــة
المحيطة بخاركيف ،ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا،
يتناقض مع الرواية الروسية.
ويقول بعض المحللين العسكريين إن اإلجراءات
الروسية مماثلة لما فعله جيشها الشهر الماضي
في انسحابه من مدينة تشيرنيهيف شمال كييف.
واس ـت ـع ــادت الـ ـق ــوات األوك ــرانـ ـي ــة مـجـمــوعــة من
الـبـلــدات وال ـقــرى فــي ضــواحــي خــاركـيــف األسـبــوع
الماضي ،مما جعلها في وضع يسمح لها بإزاحة
القوات الروسية من المنطقة واستعادة السيطرة
الكاملة على المدينة "في غضون أيام" ،وفقا لتحليل
أجــراه أخـيــرا معهد دراســة الـحــرب ،وهــو مجموعة
بحثية مقرها واشنطن.
وتقول "نيويورك تايمز" إن هدف القوات الروسية،
في الوقت الحالي على األقل ،هو االستيالء على أكبر
قدر ممكن من المنطقة الشرقية األوكرانية المعروفة
باسم دونباس ،وذلك بطرد القوات األوكرانية التي
كانت تقاتل االنفصاليين المدعومين من موسكو
َ
منذ سنوات بمقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.
وأعلن أوليكسي أريستوفيتش ،أحد مستشاري
الرئيس األوكــرانــي ،أن "الـعــدو يسعى إلــى القضاء
على المدافعين عــن آزوفـسـتــال قبل  9مــايــو ،لمنح
هدية لبوتين".

«آزوفستال»

مخاوف من مقتل
ً
 60شخصا بقصف
روسي على مدرسة
في لوغانسك

ّ
المتحصنين منذ
إال أن العسكريين األوكرانيين
أسابيع في مالجئ بمصنع "آزوفستال" الضخم ،آخر
معقل للمقاومة في وجه الجيش الروسي بمدينة
ّ
المدمرة ،أعلنوا أنهم ال ينوون االستسالم
ماريوبول
ّ
وتعهدوا بالقتال حتى الرصاصة األخيرة.
وفي اليوم الـ  74من العملية العسكرية المستمرة،
أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن "صعوبات في
القيادة والسيطرة على جبهات القتال في أوكرانيا
جعلت موسكو تدفع بقيادات بــارزة إلــى ساحات
ً
المعركة ليتولوا شخصيا إدارة العمليات العسكرية.
وفيما يتواصل القتال جنوب أوكرانيا وشرقها،
أعـلـنــت وزارة الــدفــاع الــروس ـيــة ،أم ــس ،أنـهــا دمــرت
سفينة حربية أوكرانية قرب أوديسا بالجنوب في
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غ ـ ــداة ه ـج ــوم إره ــاب ــي أس ـف ــر ع ــن مقتل
ض ــاب ــط و 10م ـج ـن ــدي ــن ،اج ـت ـم ــع الــرئ ـيــس
الـ ـمـ ـص ــري ع ـب ــدال ـف ـت ــاح ال ـس ـي ـس ــي ،أمـ ــس،
بالمجلس األعلى للقوات المسلحة ،لبحث
األوضاع األمنية في سيناء وخطط مكافحة
اإلرهـ ـ ــاب ،وف ــق مــا ص ــرح الـمـتـحــدث باسم
الرئاسة المصرية ،بسام راضي.
ونعى السيسي قتلى الهجوم اإلرهابي
الذي استهدف محطة رفع مياه غرب سيناء،
قائال" :م ــازال أبناء الوطن من المخلصين
ي ـ ـل ـ ـبـ ــون نـ ـ ـ ـ ــداء وط ـ ـن ـ ـهـ ــم ب ـ ـكـ ــل الـ ـشـ ـج ــاع ــة
والتضحية ،مستمرين في إنكار فريد للذات
وإيمان لن يتزعزع بعقيدة صون الوطن".
وأك ــد أن "العمليات اإلرهــابـيــة ال ـغــادرة لن
تنال من عزيمة وإص ــرار أبناء هــذا الوطن
وقواته المسلحة في استكمال اقتالع جذور
اإلرهاب".
وقد دانت دول العالم الهجوم االرهابي.

سلة أخبار
طاجيكستان« :طالبان»
أطلقت  7صواريخ علينا

أفاد مصدر أمني
بطاجيكستان ،أن عناصر
حركة "طالبان" أطلقوا
 7قذائف صاروخية من
أراضي أفغانستان على
منطقة فرخور الحدودية
في طاجيكستان.
وأضاف المصدر" :أطلق
مسلحون من طالبان من
والية تخار شمال شرقي
أفغانستان ما مجموعه 7
صواريخ ،سقطت  4منها
على نهر بيانغ ،و 3أخرى
ً
في غابة قريبة" ،مشيرا
إلى أن القصف األفغاني لم
يسفر عن وقوع إصابات.

لزيارة
سريالنكا:
ً
احتجاجات ً
رئيس الوزراء معبدا بوذيا

أوكراني مقاتل من الحرب العالمية الثانية
يبلغ  97عــامـ ًـا أم ــام مـنــزلــه الـمــدمــر بقصف
(رويترز)
روسي في زولوشيف أمس
ضربة صاروخية أثناء الليل ،مضيفة أن دفاعاتها
َ
ال ـجــويــة أسـقـطــت قــاذفــتــي قـنــابــل أوكــرانـيـتـيــن من
طراز "سوخوي  "24وطائرة مروحية فوق "جزيرة
الثعبان" ،في البحر األسود.
إلى ذلك ،اعتبر  60شخصا في عداد المفقودين،
ّ
ويرجح مقتلهم بعد قصف روسي استهدف ،أمس
األول ،مــدرســة لـجــأوا إلـيـهــا فــي منطقة لوغانسك
بشرق أوكرانيا ،وفق ما أفاد حاكم المنطقة سيرغي
غايداي.
من ناحية أخرى ،ولمناسبة الذكرى الـ  77النتهاء
الحرب العالمية الثانية ،هنأ الرئيس الروسي قادة
العديد من الجمهوريات السوفياتية السابقة ،وكذلك
ً
المناطق االنفصالية في شرق أوكرانيا ،متجاهال
"الحلفاء" الغربيين الذين كانوا يناهضون هتلر معا،
َ
كما تجاهل حكومتي أوكرانيا وجورجيا.
وقــال" :كما في عــام  ،1945سيكون النصر لنا"،
ً
ً
طــارحــا ع ــددا مــن المقارنات بين الـحــرب العالمية
الثانية والصراع في أوكرانيا.
وتابع" :اليوم جنودنا ،مثل أسالفهم ،يقاتلون
ً
جنبا إلى جنب من أجل تحرير أرضهم من األوساخ
الـنــازيــة" .وأضــاف أن "الــواجــب المشترك الـيــوم هو
منع عودة النازية التي ّ
سببت الكثير من المعاناة
ً
لشعوب الدول المختلفة" ،متمنيا أن تكون "األجيال
الجديدة جديرة بذكرى آبائها وأجدادها".
وق ـ ــال ال ــرئ ـي ــس الـ ــروسـ ــي ف ــي ف ـق ــرة مـخـصـصــة
لألوكرانيين "مع األسف ،النازية اليوم ترفع رأسها
م ــرة أخ ـ ــرى ،وواج ـب ـن ــا ال ـم ـق ــدس ه ــو م ـنــع ال ــورث ــة
ُ
العقائديين للذين هزموا في الحرب الوطنية الكبرى
من العودة لالنتقام".
وف ــي احـتـفــال اكـتـســب أهـمـيــة خــاصــة فــي سياق

السيسي يجتمع بقيادات الجيش
ويتعهد باقتالع جذور اإلرهاب
القاهرة  -حسن حافظ

دوليات

وش ـ ــددت "ال ـخ ــارج ـي ــة" األم ـيــرك ـيــة ع ـلــى أن
"الــواليــات المتحدة ال تــزال الشريك القوي
لمصر في مواجهة اإلرهــاب في المنطقة"،
بينما دانــت "الخارجية" التركية ،في بيان
رسمي أمس ،الهجوم.
ونجحت القوات المسلحة المصرية في
استعادة الكثير من الهدوء في سيناء بعد
مواجهات دامية .وكشف السيسي ،في حفل
إفطار العائلة المصرية ،الشهر الماضي ،أن
عــدد ضحايا الجيش الــذيــن سقطوا خالل
المواجهة منذ  ،2013حتى أبريل الماضي،
بلغ  ،3277إضافة إلى  12ألف مصاب.
إلــى ذلــك ،مع بــدء المعامالت في البنوك
الـمـصــريــة أمـ ــس ،بـعــد ان ـت ـهــاء إج ـ ــازة عيد
الفطر التي استمرت  9أيام ،تسود حالة ّمن
الترقب في سوق الصرف المصري مع ترقب
ُّ
لتحرك سعر الــدوالر أمام الجنيه .واستقر
سعر صرف الدوالر عند  18.5جنيها ،بينما
ترددت أنباء عن كسر سعر السعر الصرف
ً
في السوق السوداء لحاجز  19جنيها.

الحرب األوكرانية ،وعشية العرض العسكري الروسي
الـتـقـلـيــدي ف ــي مــوس ـكــو ،أح ـيــا الــرئ ـيــس الـفــرنـســي
إيـمــانــويــل مــاكــرون أم ــس ،الــذكــرى الـ ـ  77النتصار
الحلفاء على ألمانيا النازية.
ً
ووض ــع مــاكــرون إكـلـيــا مــن الــزهــور أم ــام تمثال
ّ
الجنرال ديغول في جادة الشانزليزيه ،ليتوجه بعد
ذلــك إلــى قــوس النصر بصحبة مــرافـقــة كبيرة من
الحرس الجمهوري ،وسط ترحيب من بعض المارة.

فشل بناء البيت األوروبي
وفــي المناسبة نفسها ،أعلن الرئيس األلماني
فرانك فالتر شتاينماير أن "الجهود الرامية إلى بناء
"البيت األوروبي المشترك باءت بالفشل في  8مايو
ّ
هذا العام ،في ظل األحداث األخيرة بأوكرانيا وحل
ً
الكابوس محله" ،متهما بوتين بـ "تشويه التاريخ".
م ــن نــاحـيـتــه ،ق ــال الـمـسـتـشــار األل ـم ــان ــي ،أوالف
شولتس ،إن " 8مايو هو يوم تاريخي يصادف نهاية
الحرب العالمية الثانية في أوروبــا ،والتي سببت
ً
اإلرهاب والدمار والموت في أوروبا" ،معتبرا  -في
اجتماع شــارك فيه الرئيس األوكــرانــي فولوديمير
زيلينسكي عـبــر الـفـيــديــو ل ـقــادة مـجـمــوعــة السبع
الكبرى  - G7أن الحرب في أوكرانيا تجعل "تماسك
المجموعة أكثر أهمية من أي وقت مضى".
بدورهّ ،
وجه زيلينسكي رسالة مؤثرة للعالم من
ضاحية بوروديانكا القريبة من كييف.
وفـ ــي م ـق ـطــع ف ـي ــدي ــو ب ــاألب ـي ــض واألس ـ ـ ـ ــود ،ق ــال
ّ
زيلينسكي من أمام مبنيين سكنين محطمين" ،لقد
بناء دموية للنازية في أوكرانيا.
تم الترتيب إلعادة ٍ
نسخة طبق األصل من فظائعه".

وأضاف" :لقد عاد الشر ،مرة أخرى ،بشكل مختلف
وتحت شعارات مختلفة ،ولكن للغرض نفسه".
ً
وفي زيــارة لم ُيعلن عنها مسبقا ،زارت السيدة
األميركية األولى جيل بايدن أوكرانيا ،أمس ،آتية من
سلوفاكيا ،إلبداء الدعم لشعبها ،والتقت بالسيدة
األول ــى ألوكــرانـيــا ،أولـيـنــا زيلينسكي ،فــي مدرسة
قريبة من الحدود السلوفاكية.
ُ
وبعد زيارتها لمدرسة تستخدم كمأوى مؤقت،
ُ
قــالــت بــايــدن للصحافيين "أردت أن آتــي يــوم عيد
ّ
ّ
األمـ ـ ـه ـ ــات .أظ ـ ــن أن م ــن ال ـم ـه ـ ّـم أن ن ـظ ـهــر لـلـشـعــب
األوكــرانــي أن هــذه الـحــرب يجب أن تتوقف ،وأنها
وحـشـيــة ،وأن شـعــب ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة يـقــف إلــى
جانب الشعب األوكراني".
وكـ ــانـ ــت بـ ــايـ ــدن قـ ــد ت ـ ّ
ـوجـ ـه ــت خـ ـ ــال زي ــارتـ ـه ــا
لسلوفاكيا إلــى المعبر الـحــدودي مع أوكرانيا في
بـلــدة فيسنه نيمكه ،وزارت مــركــز اسـتـقـبــال ّأول ــي
لالجئين في مدينة كوزيتش شــرق سلوفاكيا ،ثم
توجهت إلى مدرسة ابتدائية تؤوي نساء وأطفاال
أوكرانيين.
وب ـي ـن ـم ــا زارت رئـ ـيـ ـس ــة الـ ـب ــرلـ ـم ــان األلـ ـم ــان ــي
(بــونــدس ـتــاغ) ،الـعــاصـمــة األوكــران ـيــة وشــاركــت مع
زيلينسكي في فعاليات إحياء ذكرى انتهاء الحرب
العالمية الثانية ،اجتمع رئيس الوزراء الكندي مع
زيلينسكي ،بعد وصوله المفاجئ الى كييف وزيارته
ضاحية إربين.
وأعلن رئيس بلدية المدينة أولكسندر ماركوشين
أن "ترودو زار إربين ليرى بعينيه كل الفظائع التي
ارتكبها المحتلون الروس في مدينتنا".
(عواصم  -وكاالت)

«أمني» يتولى السلطة في هونغ كونغ

واجه رئيس الوزراء
السريالنكي ،ماهيندا
راجاباكسا ،شقيق رئيس
الجمهورية غوتابايا
راجاباكسا ،،انتقادات
حادة وصيحات استهجان
أمس ،في أول جولة له منذ
أن اندلعت االحتجاجات
جميع أنحاء البالد،
في ً
مطالبة باستقالة أعضاء
الحكومة المقربين منه،
بسبب األزمة االقتصادية
المتفاقمة.
وخالل زيارة راجاباكسا
الى أحد أقدس المعابد
البوذية في أنورادابورا،
والذي ً يضم شجرة عمرها
 23قرنا ،حمل عشرات
الرجال والنساء الفتات
مكتوبة بخط اليد ،ورددوا
شعارات تطالب بمنع
"اللصوص" من دخول
المدينة المقدسة الواقعة
على بعد  200كلم شمال
كولومبو.

ً
هافانا 27 :قتيال حصيلة
انفجار سارتوغا

بكين مرتاحة وأوروبا ترى ضربة لـ «بلد واحد ونظامان»
ُعين ،أمس ،جون لي المسؤول األمني السابق،
الذي أشرف على حملة قمع التظاهرات المطالبة
بالديموقراطية في هونغ كونغ ،رئيسا للسلطة
الـتـنـفـيــذيــة فــي ه ــذا الـمــركــز الـمــالــي والـتـجــاري
بأصوات لجنة تقتصر على موالين لبكين.
وكان جون لي الشرطي السابق البالغ  64عاما
الـمــرشــح الــوحـيــد لخالفة المسؤولة المنتهية
واليتها كاري الم ،التي قررت عدم التقدم لوالية
جديدة من  5سنوات.
وهـ ـ ـ ــو ال ـ ـم ـ ـس ـ ــؤول الـ ــوح ـ ـيـ ــد عـ ـ ــن س ـل ـط ــات
هــونــغ كــونــغ اآلت ــي مــن أوس ــاط الـشــرطــة ،وكــان
مسؤوال عن األمن في هونغ كونغ خالل موجة
الـتـظــاهــرات الـكـبــرى المطالبة بالديموقراطية
التي اجتاحت المدينة عام  ،2019وأشرف على
قمع االحتجاجات وعلى عملية إعادة السيطرة
السياسية البالغة الشدة التي تلتها.
وفي خطاب باللغتين الكانتونية (أحد الفروع
الرئيسية للغة الصينية) واإلنكليزية ،بعد وقت
قصير من إعالن فوزه ،صرح لي أمام الصحافيين
"إنني مدرك أنه يلزمني وقت إلقناع الناس ،لكن
يمكنني تحقيق ذلك من خالل األفعال".

وتـعـهــد تــوحـيــد الـمــديـنــة وال ـح ـفــاظ على
مكانتها الدولية كمركز مالي مفتوح وأكثر
تنافسية يربط بين الصين والعالم.
وأبـ ـ ــدى ع ــزم ــه ع ـلــى ب ـن ــاء مــدي ـنــة "تــزخــر
ب ــاألم ــل وال ـف ــرص وال ـت ـنــاغــم ،ب ـعــدمــا قــامــت
ً
السلطات بإعادة النظام بعد الفوضى" ،رافعا
ً
شعار "فتح صفحة جديدة معا لهونغ كونغ".
وحدد لي رؤية للمركز المالي اآلسيوي،
ً
تتضمن دمجا أفضل مع البر الرئيسي ،لكنه
أكد أن األمن سيكون أولويته الرئيسية.
وقـ ـ ــال" :ح ـم ــاي ــة سـ ـي ــادة ب ــادن ــا وأم ـن ـهــا
القومي ومصالحها التنموية وحماية هونغ
كونغ من التهديدات الداخلية والخارجية
وض ـ ـمـ ــان اسـ ـتـ ـق ــراره ــا ،س ـي ـظ ــل لـ ــه أه ـم ـيــة
قصوى".
وأض ـ ـ ــاف" :ي ـج ــب عـلـيـنــا تــوس ـيــع نـطــاق
اتصالنا الــدولــي ،وإنـشــاء بيئة أعمال أكثر
مالءمة وزيادة قدرتنا التنافسية الشاملة".
وتقوم "لجنة انتخابية" تضم  1461عضوا
من النخبة السياسية واالقتصادية جميعهم
موالون لبكين ،ويشكلون  0.02في المئة من

سكان هونغ كونغ ،بتعيين رئيس السلطة
التنفيذية في المدينة.
وب ـعــد حـمـلــة خـلــت مــن أي مـنــافـسـيــن ،جــرت
عملية اقـتــراع سريعة وسرية وصــوريــة ،أمس،
ح ـصــل فـيـهــا ل ــي ع ـلــى  1416ص ــوت ــا ،م ــا يمثل
 99في المئة من أعضاء اللجنة ،فيما صــوت 8
ً
ضــده بحسب السلطات ،وامتنع  33عضوا عن
التصويت.
وأثنت بكين على شبه اإلجماع هذا ،معتبرة
أنه يكشف عن "مستوى مرتفع من التقدير والدعم
لدى مجتمع هونغ كونغ" حيال لي.
واع ـت ـبــر وزيـ ــر خــارج ـيــة االتـ ـح ــاد األوروب ـ ــي
ج ــوزي ــب ب ــوري ــل ،أمـ ــس ،أن تـعـيـيــن ل ــي ،يشكل
"انـتـهــاكــا لـلـمـبــادئ الــديـمــوقــراطـيــة والـتـعــدديــة
السياسية".
وكتب بوريل في تغريدة أن "عملية اختيار
الـمـســؤول األمـنــي السابق فــي المدينة ،مرحلة
جديدة في تفكيك مبدأ بلد واحد نظامان" مؤكدا
أن "على سلطات الصين وهونغ كونغ احترام
التزاماتها الوطنية والدولية".
(هونغ كونغ ،بروكسل ـ ـ وكاالت)

ارتفعت حصيلة االنفجار
الشديد لفندق ساراتوغا
الشهير في وسط هافانا،
والذي ُي ّ
رجح أنه نجم
من ّ
تسرب للغاز ،إلى ّ 27
ً
قتيل ،بعد سحب جثة من
ُ
بين أنقاضه ،فيما تواصل
فرق اإلسعاف البحث على
ناجين.
وكان الفندق ّ خاليا من
ّ
أي سائح ،ألنه مغلق منذ
عامين بسبب جائحة
ّ ّ ً
عماال
"كوفيد" .لكن
ّ
وموظفين كانوا بداخله،
ً
استعدادا إلعادة افتتاحه
ً
غدا بعد ترميمه.

أيرلندا الشمالية على أعتاب شلل سياسي بعد فوز تاريخي لـ «شين فين»
تتجه ّأيرلندا الشمالية إلــى أزمــة سياسية
ّ
المؤيد
بعدما حقق حزب "شين فين" القومي
ّ
اإليرلندية واالنفصال عن
إلعادة توحيد الجزيرة
ً
ً
الممكلة المتحدة فوزا تاريخيا في االنتخابات
ً
ّ
ّ
الختيار  90نائبا في الجمعية الوطنية ،على
ّ
منافسه "الحزب الوحدوي الديموقراطي" المؤيد
للتاج البريطاني.
ّ
وهي ّأول ّ
يتصدر "شين
مرة خالل مئة عام
فين" الذي كان يعد في مرحلة تاريخية الذراع
السياسية لـ "الجيش الجمهوري االيرلندي"
االن ـت ـخــابــات فــي ه ــذه الـمـقــاطـعــة ال ـتــي تشهد
ّ
خلفية بريكست ،وهو ما ُ
ّ
سيتيح
توترات على
ّ
للحزب تسمية زعيمته رئيسة وزراء محلية.
ولــدى صــدور النتائج الكاملة لالنتخابات
في دائرتها ،خاطبت زعيمة "شين فين" ميشيل
ووسائل اإلعالم قائلة:
أونيل مناصري الحزب ّ
ّ
مفصلية
"اليوم ندخل حقبة جديدة .إنها لحظة
لسياساتنا وشعبنا".
ودعت ميشيل أونيل إلى "نقاش صحي" حول
مستقبل أيرلندا الشمالية ،معلنة أن حزبها يأمل
بإجراء استفتاء إلعادة التوحيد في غضون 5
سنوات .إال أنها قالت إن على الحكومة الجديدة
معالجة ارتفاع تكاليف المعيشة في المقام األول،
بعد أن خاضت حملة في هذا االتجاه.

وأش ــار راب ،مــن جــانـبــه ،إلــى أن  58بالمئة
ً
أحزابا تناصر االتحاد مع
من الناخبين أيدوا
ّالمملكة المتحدة أو الوضع الراهن.ولفتت إلى
أنـهــا ستنتهج أسـلــوب قـيــادة ُيـشــرك األط ــراف
كــافــة و"يـحـفــل بــالـتـنـ ّـوع بـمــا يضمن الحقوق
ُ
ّ
وتعرضوا لمعاملة
بعدوا
والمساواة لمن است ِ
ّ
تمييزية وتـ ّـم تجاهلهم في الماضي" ،مشددة
ّ
ّ
ّ
على أن أولى األولويات يجب أن تكون التصدي
لغالء المعيشة.
وذكرت أستاذة العلوم السياسية في جامعة
ّ
كوينز في بلفاست كايتي هايوارد أن "نجاح
ّ
شين فين م ـ ّ
ّ
ـرده ضعف النزعة االتـحــاديــة في
ـت تشهد المملكة المتحدة تغييرا حقيقيا
وقـ ٍ
في مرحلة ما بعد بريكست" ،مشيرة إلى تشرذم
أص ــوات الناخبين الوحدويين وتـقــدم لحزب
"تحالف" الوسطي.
وأق ـ ـ ـ ـ ّـر زعـ ـي ــم ال ـ ـحـ ــزب الـ ـ ــوحـ ـ ــدوي ج ـي ـفــري
ّ
المحادثات الرامية
دونالدسون بالهزيمة ،لكن
ّ
لتشكيل حكومة جــديــدة تبدو معقدة وتنذر
ـام ،إذ يــرفــض الــوحـ ّ
بشلل سـيــاســي تـ ـ ّ
ـدويــون
ّ
المشاركة في ّ
أي حكومة من دون تعديل االتفاق
ّ
التجاري المبرم بين المملكة المتحدة واالتحاد
األوروبي.
ّ
ويـنـ ّـص ات ـفــاق "الجمعة العظيمة" للسالم

ً
الموقع عام  1998والذي أنهى حربا أهلية على
ّ
ّ
الوحدويين والقوميين.
تقاسم ّالسلطة بين
وحــذر القيادي البارز في الحزب الوحدوي
إدوي ــن بوتس مــن أن المفاوضات "مــع بعض
الحظ قد َتستغرق أسابيع أو ربما أشهرا" ،في
ّ
حين ُيرتقب وصول الوزير البريطاني المكلف
شؤون المقاطعة براندون لويس إلى بلفاست،
وفق مسؤولين أيرلنديين شماليين.
ً
وخـ ّـي ـمــت الـضـبــابـيــة مـ ـج ــددا عـلــى أيــرلـنــدا
الشمالية في فبراير بعد استقالة رئيس الوزراء
الــوحــدوي بــول غيفان اعتراضا على وضعية
المقاطعة في مرحلة ما بعد بريكست.
ودعت لندن ،أمس ،القوميين والوحدويين
إلــى االتـحــاد لتشكيل حكومة محلية لضمان
االستقرار.
وقال نائب رئيس الوزراء البريطاني دومينيك
راب" :قبل كل شيء ،ما نريد أن نشهده ( )...هو
ً
االس ـت ـقــرار" ،مضيفا "نــريــد أن نشهد تشكيل
ح ـكــومــة" و"أن تـتــوحــد األطـ ـ ــراف لـتــوفـيــر هــذا
االستقرار للناس".
وقبل لقائه ق ــادة األح ــزاب المحلية ،اعتبر
ّ
الــوزيــر البريطاني المكلف شــؤون المقاطعة،
براندون لويس ،أنها "لحظة مهمة إلظهار أن
بإمكان الجميع العمل ً
معا".

كما دعــت دبلن وواشنطن المسؤولين في
ّ
الشمالية إلى تقاسم السلطة.
أيرلندا
أم ـ ــام "ش ـي ــن ف ـي ــن" والـ ـح ــزب الـ ــوحـ ــدوي 24
أسـبـ ً
ـوعــا إلي ـجــاد أرض ـيــة مشتركة ،وف ــي حال
عدم التوصل إلى ذلك يتعين تنظيم انتخابات
جديدة.
وتعتزم الحكومة البريطانية التحرك بسرعة لـ
"إصالح" بروتوكول أيرلندا الشمالية على الرغم
من فوز "شين فين" الذي يدعم الحفاظ على اتفاق
التجارة المثير للجدل ما بعد "بريكست" .وقال
دومينيك راب ،نائب رئيس الوزراء البريطاني:
"يـجــب الـتـعــامــل مـعــه .ال أري ــد تصعيد بعض
ال ـت ــوت ــرات ،أري ــد تخفيفها" ،وامـتـنــع راب عن
التعليق على تقرير بصحيفة تليغراف ،بأن
بريطانيا تستعد النسحاب أحادي الجانب من
االتفاق ،قائال إن الحكومة تفضل تسوية قائمة
على التفاوض مع االتحاد األوروبي ،على الرغم
من أن المملكة المتحدة لم تأخذ أي شيء "خارج
الطاولة" أكثر من التصرف من جانب واحد .وكان
البروتوكول يحظى في بادئ األمر بدعم حكومة
رئيس الوزراء بوريس جونسون ،على الرغم من
أن تنفيذه مصدر مستمر للتوتر بين بريطانيا
واالتحاد األوروبي.

زعيمة «شين فين» تلتقط سيلفي
مع أنصارها أمس األول (أ ف ب)
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شخصيات دولية تؤكد حضورها افتتاح «األلعاب الخليجية» بالكويت
قدم وساق
المنتخبات تسابق الزمن ...واألجهزة الفنية تعمل على ٍ
تواصل اللجان عملها إلنهاء
االستعدادات الستقبال
ضيوف الكويت وكبار الحضور،
في حفل افتتاح دورة األلعاب
الرياضية الخليجية ،التي
ستقام برعاية سامية.

ت ـ ـ ـتـ ـ ــوالـ ـ ــى ت ـ ـ ــأكـ ـ ـ ـي ـ ـ ــدات ك ـ ـبـ ــار
الشخصيات الرياضية الدولية
واآلسـ ـي ــوي ــة وال ـخ ـل ـي ـج ـيــة عـلــى
ح ـض ــوره ــا ح ـف ــل اف ـت ـت ــاح دورة
األلـعــاب الخليجية الثالثة التي
تستضيفها البالد خــال الفترة
م ــن  13إلـ ــى  31ال ـ ـجـ ــاري ،تحت
رعــايــة سمو األمـيــر ،ويـقــام حفل
اف ـت ـت ــاح ـه ــا مـ ـس ــاء يـ ـ ــوم  22مــن
الشهر ذاته.
ففي الوقت الذي لم يتأكد فيه
حتى اآلن حضور رئيس اللجنة
االول ـم ـب ـي ــة ال ــدولـ ـي ــة ،االل ـم ــان ــي
توماس باخ ،فإن رئيس االتحاد
الدولي لكرة اليد المصري حسن
مصطفى سيحضر حفل االفتتاح،
إلى جانب المدير العام لالتحاد
الدولي للجودو فالديمير برتا،
ورؤسـ ـ ــاء االت ـ ـحـ ــادات اآلس ـيــويــة
أللـ ـع ــاب الـ ـق ــوى دح ـ ــان ال ـح ـمــد،
وال ـ ـكـ ــرات ـ ـيـ ــه نـ ــاصـ ــر الـ ـ ــرزوقـ ـ ــي،
وال ـ ـ ــدراج ـ ـ ــات الـ ـه ــوائـ ـي ــة أس ــام ــة
ال ـ ـش ـ ـع ـ ـفـ ــار ،وال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــارزة س ــال ــم
الـقــاسـمــي ،وك ــرة الـطــاولــة خليل
المهندي.
وس ـي ـتــرأس الــوفــد الـسـعــودي
وزي ـ ــر ال ــري ــاض ــة رئ ـي ــس الـلـجـنــة
االولمبية رئيس االتحاد العربي
لكرة القدم االمير عبدالعزيز بن
تركي الفيصل ،في حين يترأس
ال ــوف ــد االمـ ــاراتـ ــي وزي ـ ــر ال ــدول ــة
رئيس الهيئة العامة للرياضة
ال ـ ــدك ـ ـت ـ ــور أحـ ـ ـم ـ ــد ب ــالـ ـه ــول
الفالسي ،والقطري رئيس
الـ ـلـ ـجـ ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة
الشيخ جوعان بن
حمد آل ثاني،
وال ـع ـمــانــي

رئيس اللجنة االولمبية خالد بن
محمد الزبير ،والبحريني نائب
رئيس اللجنة األولمبية الشيخ
عيسى بن علي آل خليفة.
ومن المتوقع أن تشهد األيام
الـمـقـبـلــة ت ــزاي ــدا ف ــي قــائـمــة كـبــار
الـشـخـصـيــات ال ــذي ــن سـيــؤكــدون
ح ـ ـضـ ــورهـ ــم ،ف ـ ــي ال ـ ــوق ـ ــت ال ـ ــذي
تـبــذل فيه "االولـمـبـيــة" الكويتية
ك ــل ج ـهــودهــا لـحـشــد قــائ ـمــة من
الشخصيات ا لــدو لـيــة لتتناسب
مع افتتاح الحدث الرياضي األكبر
من نوعه في المنطقة الخليجية.
مــن جــانــب آخ ــر ،رف ــع منتخب
أل ـع ــاب ال ـق ــوى ل ـل ـس ـيــدات وت ـيــرة
تدريباته فــي معسكره الداخلي
استعدادا للمشاركة في منافسات
الدورة ،وذلك على مضمار أحمد
الرشدان بمنطقة كيفان.
وي ـ ـتـ ــدرب م ـن ـت ـخــب ال ـس ـي ــدات
على فترتين صباحية ومسائية
بمشاركة  24ال عـبــة ،كما تتلقى
الالعبات محاضرات تثقيفية في
فندق اإلقــامــة إلعــدادهــن معنويا
قبل انطالق المنافسات.
وأكدت رئيسة اللجنة النسائية
ب ــاتـ ـح ــاد ألـ ـع ــاب الـ ـق ــوى م ــدي ــرة
المنتخب الوطني حنان الحردان،
أن االتـحــاد وضــع برنامج إعــداد
م ـن ـت ـخــب ال ـس ـي ــدات م ـن ــذ م ــارس
الماضي ،استعدادا لدورة االلعاب
الخليجية تحت إشراف مدربين
متخصصين في كل مسابقة.
وأش ـ ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـح ـ ــردان إل ـ ــى أن
الـ ـك ــوي ــت سـ ـتـ ـش ــارك فـ ــي جـمـيــع
الـمـســابـقــات بــواقــع العـبـتـيــن في
ك ــل م ـســاب ـقــة ،م ـعــربــة ع ــن ثقتها
بــإم ـكــان ـيــات م ـن ـت ـخــب ال ـس ـيــدات

جانب من استعدادات «ألعاب القوى»
وقدرته في المنافسة بقوة على
الـمـيــدالـيــات ال ـثــاث االول ــى على
الرغم من صعوبة المنافسة أمام
المنتخبات الخليجية.
وقـ ــالـ ــت إنـ ـه ــا ت ـع ـت ـبــر ال ـ ـ ــدورة
الخليجية فرصة أخيرة للوقوف
ع ـل ــى م ـس ـت ــوى ب ـع ــض ال ــاع ـب ــات

الخ ـت ـيــار الـمـنـتـخــب االم ـث ــل ال ــذي
يـسـتـعــد لـلـمـشــاركــة ف ــي الـبـطــولــة
الـعــربـيــة ل ـل ـشــابــات ،ال ـتــي ستقام
في تونس نهاية الشهر الجاري،
وأيضا بطولة التضامن االسالمي
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـهــا ت ــركـ ـي ــا فــي
اغسطس المقبل ،مشيرة إلى انها

ً
ً
لمست شغفا وإصرارا من الالعبات
للوصول إلــى مبتغاهن وتحقيق
أفضل المراكز.
وأع ــرب ــت ع ــن سـعــادتـهــا بــدعــم
األسر لبناتهم الالعبات في المجال
الــريــاضــي وتشجيعهم المستمر
وتواصلهم من اجل االطمئنان على

طموح كبير لـ «الصاالت»

مجموعة التمدين تدعم الدورة بتوقيع
اتفاقية شراكة مع «األولمبية»
أعلنت مجموعة التمدين ،الرائدة في تطوير
المشاريع متعددة االستخدامات بالكويت ،توقيع
اتفاقية شراكة استراتيجية مع اللجنة األولمبية
الـكــويـتـيــة لــدعــم اسـتـضــافــة ال ـ ــدورة الخليجية
الثالثة ،والـتــي مــن المقرر أن تـقــام فــي الكويت
تحت رعاية صاحب السمو أمير البالد الشيخ
نواف األحمد ،من  13إلى  31مايو  ،2022وتهدف
مجموعة التمدين من خالل هذه المساهمة إلى
دعم المواهب الرياضية الشبابية بالكويت ودول
مجلس ال ـت ـعــاون الـخـلـيـجــي ،وتـمـكـيــن الشباب
لتطوير قــدرا تـهــم للمنافسة على المستويات
اإلقليمية والدولية.

وتعد الدورة الثالثة لأللعاب الخليجية أكبر
حدث رياضي خليجي يشارك فيه أكثر من 1500
الع ــب مــن دول مجلس ال ـت ـعــاون الخليجي من
خالل  16لعبة رياضية جماعية وفردية تشمل
منافسات فــي ريــاضــة كــرة قــدم الـصــاالت واليد
والطائرة والسلة ،إضافة إلى السباحة والرماية
والتنس األرضي وغيرها من الرياضات.
وسـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــام ح ـ ـفـ ــل افـ ـ ـتـ ـ ـت ـ ــاح دورة األلـ ـ ـع ـ ــاب
الخليجية الثالثة األحد  22مايو ،بحضور كبار
الشخصيات الرياضية إقليميا ودوليا في األرينا
كــويــت ،وال ـتــي تـعــد أكـبــر قــاعــة مـغـطــاة متعددة
االستخدامات في الكويت بسعة  5000مقعد.

الكويت وبرقان يواجهان الفحيحيل
والسالمية في نصف نهائي كأس اليد
•

محمد عبدالعزيز

ت ـق ــام الـ ـي ــوم م ـب ــارات ــا الـ ــدور
نـصــف الـنـهــائــي لـبـطــولــة كــأس
االت ـحــاد لـكــرة الـيــد عـلــى صالة
الـ ـشـ ـي ــخ سـ ـع ــد الـ ـعـ ـب ــدالـ ـل ــه ،إذ
يـلـتـقــي ف ــي ال ـس ــادس ــة وال ــرب ــع
م ـســاء ال ـكــويــت "ح ــام ــل الـلـقــب"
م ــع الـفـحـيـحـيــل وفـ ــي الـثــامـنــة
وال ـ ـن ـ ـصـ ــف ي ـل ـع ــب ب ـ ــرق ـ ــان مــع
السالمية.
وك ـ ــان ـ ــت نـ ـت ــائ ــج مـ ـب ــاري ــات
دور الثمانية التي جــرت أمس

األول ،أسفرت عن فــوز الكويت
على القادسية بنتيجة ،26-33
والفحيحيل على القرين بنتيجة
 27-34وبـ ــرقـ ــان ع ـل ــى كــاظ ـمــة
بنتيجة  22-25والسالمية على
العربي بنتيجة  ،27-32ليتأهل
ال ـكــويــت والـفـحـيـحـيــل وبــرقــان
والسالمية لقبل النهائي ويودع
ال ـق ــادس ـي ــة والـ ـق ــري ــن وكــاظ ـمــة
والعربي البطولة.

الكويت والفحيحيل
في المباراة األولــى ،يتطلع

األبيض "حامل لقب البطولة
ف ـ ــي آخـ ـ ــر  8مـ ـ ــواسـ ـ ــم" وب ـط ــل
الـ ـ ــدوري ال ـم ـم ـتــاز ،لـمــواصـلــة
طريقه للقب التاسع والتأهل
للمباراة النهائية عبر بوابة
ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل راب ـ ـ ـ ــع ال ـ ـ ـ ــدوري
والـ ـس ــاع ــي ل ـت ـح ـق ـيــق نـتـيـجــة
إيجابية لتعويض ما فاته رغم
إدراكه مدى صعوبة اللقاء.
ويـ ــأمـ ــل ال ـ ـكـ ــويـ ــت ،ب ـق ـي ــادة
مـ ــدربـ ــه الـ ـج ــدي ــد ال ـبــرت ـغــالــي
بــاولــو بـيــريــرا ،تحقيق الفوز
الـ ـ ــرابـ ـ ــع ه ـ ـ ــذا ال ـ ـمـ ــوسـ ــم ع ـلــى
الفحيحيل بعدما تغلب عليه
 3مـ ـ ــرات ف ــي الـ ـ ـ ــدوري بـيـنـمــا
يـسـعــي الفحيحيل لـلـثــأر من
ه ــزائ ـم ــه ال ـســاب ـقــة واإلط ــاح ــة
بالكويت خارج البطولة.

سير التدريبات ومدى االستعداد
ل ـل ـم ـنــاف ـســات ،مـتــوجـهــة بالشكر
والتقدير لالتحاد الكويتي أللعاب
القوى واللجنة االولمبية والهيئة
العامة للرياضة على اهتمامهم
وتوفير كــل االحتياجات وتذليل
جميع العقبات.

فهد الناصر مع ممثلي مجموعة التمدين

ويواصل منتخبنا الوطني لكرة
ال ـصــاالت تــدريـبــاتــه على فترتين
صباحية ومسائية فــي معسكره
التدريبي المقام حاليا في البوسنة؛
اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـل ـم ـشــاركــة ف ــي دورة
االلعاب الخليجية.
وذكر قائد "األزرق" حمد حيات،
أن االسـ ـتـ ـع ــدادات تـسـيــر بـصــورة
طيبة حتى اآلن ،وتدعو إلى التفاؤل
قبل الدخول في المعترك الخليجي
المهم عقب فترة طويلة من التوقف
ب ـس ـبــب ج ــائ ـح ــة "ك ـ ــورون ـ ــا" وم ــا
صاحبها من كثرة تأجيل أو إلغاء
البطوالت.
ولـ ـف ــت حـ ـي ــات إل ـ ــى ان م ــاق ــاة
مـنـتـخــب ال ـبــوس ـنــة مــرت ـيــن على
ً
ً
هامش المعسكر يعد أمرا إيجابيا،
السـيـمــا أن ــه مــن ضـمــن أفـضــل 10
م ـن ـت ـخ ـبــات ع ـل ــى م ـس ـت ــوى قـ ــارة
اوروب ـ ــا ،وبــالـتــالــي ف ــإن المكاسب

العنزي :نسعى لتقديم صورة
مشرفة
من جهته ،أكد رئيس اتحاد كرة
السلة رشيد العنزي ،أن المنتخب
الوطني ال ــذي يـخــوض المعسكر
حاليا في تركيا يطمح إلى تقديم
صورة مشرفة خالل دورة االلعاب
الخليجية ،مضيفا أن "ازرق السلة"
يضع هــذه ال ــدورة كمحطة اعــداد
قبل المشاركة في تصفيات كأس
آسيا بفلسطين والتي غاب عنها
منتخبنا الــوطـنــي فــي الـسـنــوات
الماضية بسبب اإليقاف الدولي.
وأوضح العنزي أن "أزرق السلة"
خاض  4مباريات تجريبية حتى
اآلن في إسطنبول أمام أندية تركية
متفاوتة المستوى ،مشيرا الى أن
نوعية الـمـبــاريــات كــانــت ممتازة،
واأله ــم مــن ذلــك هــو الــوقــوف على
مستوى الالعبين ومعرفة نقاط
القوة والضعف في المنتخب.

أغلى الكؤوس بين كاظمة والسالمية
بفوزهما على الفحيحيل والنصر في نصف نهائي كأس األمير

قدرة الالعبين
على استغالل
الفرص سهلت
من مهمتي

برقان والسالمية
أمـ ـ ـ ــا ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــاراة الـ ـث ــانـ ـي ــة،
فستكون صعبة على الطرفين؛
ب ــرق ــان خ ــام ــس ال ـ ـ ــدوري هــذا
الـمــوســم والـ ــذي يـمـنــي نفسه
ب ـت ـح ـق ـيــق مـ ــركـ ــز مـ ـتـ ـق ــدم فــي
الـ ـبـ ـط ــول ــة وت ـح ـق ـي ــق نـتـيـجــة
إيـ ـج ــابـ ـي ــة ت ــأهـ ـل ــه لـ ـلـ ـمـ ـب ــاراة
الـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــائـ ـ ـي ـ ــة عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـ ـس ـ ــاب،
ال ـ ـسـ ــال ـ ـم ـ ـيـ ــة ث ـ ــال ـ ــث الـ ـ ـ ـ ــدوري
والطامع كذلك في تخطي عقبة
برقان ومواصلة مشواره في
الـبـطــولــة عـلــى أم ــل المنافسة
على اللقب.
ً
حـ ـ ـ ـس ـ ـ ــابـ ـ ـ ـي ـ ـ ــا ،ال ـ ـ ـفـ ـ ــري ـ ـ ـقـ ـ ــان
م ـ ـت ـ ـعـ ــادالن ف ـ ــي ع ـ ـ ــدد م ـ ــرات
ال ـف ــوز ه ــذا ال ـم ــوس ــم ،إذ فــاز
كــل منهما بـمـبــاراة مــن أصل
ث ـ ـ ــاث ،وتـ ـ ـع ـ ــادال فـ ــي ال ـل ـق ــاء
األخ ـيــر ب ــال ــدوري مـمــا يــؤكــد
صـ ـع ــوب ــة ال ـت ـك ـه ــن ب ـن ـت ـي ـجــة
المباراة.

كبيرة بالنسبة للفريق وللمدرب
البرازيلي ريكاردو سوبرال "كاكاو".
وت ـم ـن ــى أن ت ــدع ــم الـجـمــاهـيــر
"األزرق" ف ــي ال ـ ـ ــدورة؛ ألن الـهــدف
سيكون إسعادهم والظفر بالذهب
فقط.

فرحة العبي السالمية بتسجيل الهدف األول
حسم فريقا كاظمة والسالمية بطاقتي التأهل لنهائي كأس
األمير ،بفوزهما على الفحيحيل والنصر على الترتيب ،في
مواجهتي الدور قبل النهائي أمس األول ،وفاز كاظمة على
الفحيحيل بثالثية دون رد ،وبهدفين لهدف فاز السالمية
على النصر.
وضرب البرتقالي والسماوي موعدا جديدا في نهائي أغلى
الكؤوس ،والذي سيكون مسك الختام في الموسم الحالي.

فوز مستحق
واستحق البرتقالي الفوز في مواجهة الفحيحيل عطفا
على األداء واألهداف الثالثة التي سجلها على مدار شوطي
اللقاء ،وافتتح كاظمة أهداف المباراة في الدقيقة  ،27عبر ركلة
جزاء سددها شبيب الخالدي ،وفي الدقيقة األولى من الوقت
المحتسب بدل من الضائع في الشوط األول أضاف يوسف
أبو جلبوش الهدف الثاني من متابعة مميزة بعد سقوط الكرة
من يد حارس الفحيحيل خالد عجاجي ،وفي الشوط الثاني
واصل كاظمة مضيفا هدفا ثالثا عن طريق احمد العرسان .72

ماركوف

بـ ـ ــدوره ،أشـ ــاد مـ ــدرب كــاظـمــة ال ـصــربــي م ــارك ــوف ب ــأداء
البرتقالي ،مؤكدا أن قــدرة الالعبين على استغالل الفرص
سهلت من مهمتهم في المباراة.
وأضــاف ان تحقيق بطولة في الموسم الحالي سيكون
ترجمة لجهود الجميع داخل نادي كاظمة .وحول مستقبله مع
البرتقالي شدد على أن هذا األمر مؤجل لما بعد نهائي الكأس.

خبرة السالمية
وفي مباراة السالمية والنصر دانت األفضلية على

النهائي  16الجاري
يقام نهائي كأس سمو األمير لكرة القدم ،الذي
يجمع بين السالمية وكاظمة عند الساعة  7:10من
مساء  16مايو الجاري ،على استاد جابر الدولي.

األهم تحقق
بخبرة الالعبين
إلى جانب
التغييرات

محمد إبراهيم

مستوى االسـتـحــواذ للعنابي ،إال أن خبرة السماوي
رجحت الكفة في نهاية المطاف ،وتقدم السالمية بهدف
مبكر من ركلة جــزاء عن طريق نايف زويــد ( ،)11ليرد
النصر بـهــدف الـتـعــادل ( ،)60وفــي الدقيقة  82سجل
زوي ــد هــدف ال ـفــوز ،ليحصد الـسـمــاوي بطاقة التأهل
للدور النهائي.
من جانبه ،اعترف مــدرب السالمية محمد إبراهيم
بأن فريقه لم يكن األفضل في مواجهة العنابي ،مشيرا
إلى أن األهم قد تحقق بفضل خبرة الالعبين ،إلى جانب
التعزيزات التي أجراها الجهاز الفني في الشوط الثاني.
وشـ ــدد إبــراه ـيــم عـلــى أهـمـيــة االس ـت ـع ــداد لـلـمـبــاراة
النهائية ،والـسـعــي لتحقيق بطولة قــد تـكــون عوضا
عــن الـخــروج مــن بطولتي ال ــدوري وكــأس ولــي العهد،
الف ـتــا إل ــى أن أم ــر اس ـت ـمــراره مــع الـســالـمـيــة مــن عدمه
سابق ألوانه.
جدير بالذكر أن السالمية سبق أن حصد لقب كأس
األمير في مناسبتين مقابل  7ألقاب حققها كاظمة.

ةديرجلا
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أرسنال يعزز حظوظه في بطاقة دوري األبطال
واصل أرسنال الضغط على
تشلسي بانتصاره أمس على
ليدز يونايتد بهدفين لهدف،
في اللقاء الذي أقيم على ملعب
«اإلمارات» ،ضمن لقاءات
الجولة الـ  36من منافسات
الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم.

عزز أرسنال موقعه في المركز
الرابع وحظوظه في انتزاع إحدى
البطاقتين األخيرتين المؤهلتين
لـمـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
الموسم المقبل ،بـفــوزه الصعب
عـلــى ضيفه لـيــدز  1-2أم ــس ،في
المرحلة السادسة والثالثين من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
وتقدم أرسنال بهدفين مبكرين
سجلهما مهاجمه الــواعــد إيــدي
نكيتياه في الدقيقتين الخامسة
والعاشرة ،لكنه فشل في التعزيز
رغم النقص العددي في صفوف
ضيفه اثر طرد مدافعه لوك أيلينغ
في الدقيقة .27
ونـجــح الـضـيــوف فــي تقليص
ال ـ ـ ـفـ ـ ــارق ف ـ ــي ال ــدقـ ـيـ ـق ــة  66ع ـبــر
المدافع اإلسباني دييغو يورنتي،
وضغطوا بقوة بحثا عن التعادل
لكن دون جدوى.
وهو الفوز الرابع على التوالي
ألرسنال بعد ثالث هزائم متتالية،
والـ  21هذا الموسم ،فرفع رصيده
إلــى  66نقطة فــي الـمــركــز الــرابــع
األخير المؤهل للمسابقة القارية
ال ـعــري ـقــة وبـ ـف ــارق نـقـطــة واح ــدة
خلف جاره تشلسي الثالث.
كما وســع أرسنال الفارق إلى
أربع نقاط بينه وبين جاره اآلخر
توتنهام الخامس ،والذي ينافس
بـ ـ ـ ــدوره ع ـل ــى ال ـب ـط ــاق ــة ال ـق ــاري ــة
العريقة ،والذي كان انتزع تعادال

ثمينا مــن مضيفه ليفربول 1-1
أمس األول في افتتاح المرحلة.
ويـلـتـقــي أرس ـنــال مــع مضيفه
تــوت ـن ـهــام ال ـخ ـم ـيــس ف ــي م ـب ــاراة
م ــؤج ـل ــة مـ ــن ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــان ـيــة
والعشرين ،على أن يحل تشلسي
ض ـي ـفــا ع ـلــى ل ـي ــدز يــونــاي ـتــد في
مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة
والثالثين.
في المقابل ،مني ليدز يونايتد
بخسارته الثانية على التوالي
والـســابـعــة ع ـشــرة ه ــذا الـمــوســم،
فتراجع إلى المركز الثامن عشر
المؤدي إلى الدرجة الثانية.

إيفرتون يهزم ليستر
واستفاد إيفرتون من خسارة
ليدز يونايتد وخــرج من منطقة
الـ ـهـ ـب ــوط ب ـ ـفـ ــوزه ع ـل ــى مـضـيـفــه
ليستر سيتي .1-2
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان إيـ ـ ـ ـف ـ ـ ــرت ـ ـ ــون الـ ـ ـب ـ ــادئ
ب ــال ـت ـس ـج ـي ــل ع ـ ـبـ ــر االوك ـ ـ ــران ـ ـ ــي
فـيـتــا لــي ميكولنكو فــي الدقيقة
السادسة ،ورد ليستر سيتي بعد
خمس دقــائــق بــواسـطــة الزامبي
بالتسون داكا ( ،)11قبل أن يمنح
المدافع مايسون هولغايت الفوز
للضيوف في الدقيقة .30
وه ـ ــو ال ـ ـفـ ــوز الـ ـث ــان ــي ت ــوال ـي ــا
إليفرتون والعاشر هــذا الموسم
فـ ــرفـ ــع رصـ ـ ـي ـ ــده ال ـ ـ ــى  35ن ـق ـطــة

ً
نكيتياه نجم أرسنال يحرز هدفا في مرمى ليدز
وصعد الى المركز السادس عشر
بفارق نقطة واحدة امام بيرنلي
وليدز ،علما بأنه لعب مباراة أقل
منهما سيخوضها بعد غد ضد
مضيفه واتفورد ثاني الهابطين
الى التشامبونشيب مع نوريتش

كلوب يرفض التشاؤم

بنزيمة العب «الليغا» في أبريل

حاول يورغن كلوب ،المدير الفني لفريق ليفربول ،التمسك
باإليجابية رغم التعادل مع توتنهام  ،1-1والذي هدد فرص
الفريق في انتزاع لقب الدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة القدم
هذا الموسم.
وأخفق ليفربول في تحقيق الفوز على ملعبه في
الــدوري للمرة األولــى منذ مباراته أمــام برايتون في
أكتوبر الماضي.
وقــال كلوب فــي تصريحات نشرتها وكــالــة األنباء
البريطانية «بي إيه ميديا»« :في البداية وقبل كل شيء،
يجب أن نتوقف عن التعامل مع األمــر كأنه جنازة ،فقد
حدث في حياتي أمور أسوأ بكثير».
وأضاف« :إنها نقطة مهمة ،ألنها أضيفت إلى ما كان عليه
رصيدنا قبل الـمـبــاراة ،والـتـعــادل بعد التأخر صفر 1 -هو
أفضل بكثير ،لكنه فقط لم يكن ما نهدف له».
وتابع« :اآلن علينا التعامل مع األمر ،وسنفعل ،نحن جميعا
نعرف الــوضــع» .وأض ــاف« :الفرصة الوحيدة التي نمتلكها
لمواصلة المشوار تحقيق الفوز».
(د ب أ)

يورغن كلوب

أخبار منوعة
• ع ــاد شــالـكــه الـعــريــق إل ــى الــدرجــة األول ــى في
الدوري األلماني لكرة القدم ،بعد عام من سقوطه
إلــى الثانية عقب ف ــوزه ،أمــس األول ،على ضيفه
سان باولي  ،2-3ضمن منافسات المرحلة  33قبل
األخيرة.
وع ــزز شالكه مــركــزه فــي ال ـصــدارة برصيد 62
ً
نقطة ،متقدما بفارق  5نقاط عن الثالثي هامبورغ
ودارم ـش ـتــاد وف ـيــردر بــريـمــن ،الـتــي تتنافس على
المركز الثاني المؤهل مباشرة للنخبة.
• أنعش الجزائري فريد بوالية آمال فريقه متز
للبقاء في دوري األضواء ،وأنهى حلم ليون بدوري
أبـطــال أوروبـ ــا الـمــوســم المقبل ،بتسجيله هدف
الفوز لمتز  2-3في األنفاس األخيرة األحد ،ضمن
منافسات المرحلة السادسة والثالثين من الدوري
الفرنسي لكرة القدم .ورفع متز رصيده إلى  28نقطة
في المركز التاسع عشر ما قبل األخير ،ويبقى على
بعد ثالث نقاط من سانت إتيان الثامن عشر الذي
ّ
ً
يحل ضيفا على نيس األربعاء.
• حقق بطل العالم العداء األميركي كريستيان
كولمان المركز األول في أول عودة له بسباق 100م
ً
بعد  18شهرا من اإليقاف النتهاكه التزامات مكافحة

ً
المنشطات ،مسجال  10.9ثوان األحد في طوكيو.
ّ
ً
وتغلب األميركي البالغ  26عاما ،والــذي استأنف
المنافسات في يناير الماضي ،على الياباني يوكي
كويكي ( 10.22ث) واألسـتــرالــي روه ــان براونينغ
( 10.23ث) .وتعد هذه العودة خجولة لبطل العالم،
ً ً
إذ اليزال بعيدا جدا عن أفضل أداء لهذا العام في
ّ
سباق السرعة هذا ،والذي سجله الكيني فيرديناند
أومانياال في نيروبي السبت ( 9.85ث).
• ل ـقــي ش ـخــص م ـصــرعــه أثـ ـن ــاء مـ ـش ــادة طعن
خاللها فجر األحــد بمدينة بورتو خــال احتفاله
بفوز (التنانين) بالدوري البرتغالي ،وفقا لما أكدته
مصادر أمنية.
وك ــان الضحية يحتفل بتتويج بــورتــو بلقب
الدوري المحلي قرب ملعب الدراجاو ،حين دخل في
مشادة تعرض خاللها لطعنة قاتلة بسالح أبيض.
• سجل العداء اإلثيوبي يهونيلين أدان بزمن
ق ــدره ســاعـتــان و 5دقــائــق و 53ثــانـيــة ،ومواطنته
ميسيريت جـبــري ديكيبو بــزمــن ق ــدره ،2:23:11
رقمين قياسيين جديدين في فئتي الرجال والنساء
في «ماراثون زيوريخ» ببرشلونة ،الذي أقيم األحد
في عاصمة إقليم كتالونيا اإلسباني.

سـيـتــي صــاحــب ال ـمــركــز األخ ـيــر.
وعزز وست هام يونايتد حظوظه
في بطاقة مسابقة كونفرس ليغ،
وربما يوروبا ليغ ،بفوزه الكبير
ع ـلــى مـضـيـفــه ن ــوري ـت ــش سيتي
بــر بــا عـيــة نـظـيـفــة ،بينها ثنائية

للدولي الجزائري سعيد بن رحمة
( 12و.)3+45
وس ـج ــل ال ـجــامــاي ـكــي ميشيل
أن ـت ــون ـي ــو ( )30واألرج ـن ـت ـي ـن ــي
مــانــويــل النـسـيـنــي ( 65مــن ركلة
جزاء) الهدفين اآلخرين.

وع ـ ــزز وسـ ــت هـ ــام يــونــاي ـتــد
م ــوقـ ـع ــه ف ـ ــي ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـس ــاب ــع
بــرصـيــد  55نقطة ب ـفــارق ثــاث
نقاط خلف مانشستر يونايتد
السادس علما بأن األخير لعب
مباراة أكثر.

اخـتـيــر كــريــم بـنــزيـمــة ،الـمـهــاجــم الـفــرنـســي فــي ريــال
مـ ــدريـ ــد ،أفـ ـض ــل الع ـ ــب ف ــي أب ــري ــل ال ـم ــاض ــي لـ ـل ــدوري
اإلسباني ،في شهر سجل به أربعة أهداف في المباريات
الخمس التي خاضها ،وكان حاسما في تتويج فريقه
باللقب.
ويخلف بنزيمة جواو فيلكس الالعب البرتغالي في
أتلتيكو مدريد ،وفاز في عملية االقتراع على الغابوني
بيير إيميريك أوباميانغ من برشلونة ،والكرواتي أنتي
بوديمير من أوساسونا ،وبورخا مايوريال من خيتافي،
وخوسيه لوريس موراليس من ليفانتي ،والكولومبي
يوهان موخيكا من إلتشي ،والكوسوفي فيدات موريكي
من مايوركا.
ُ
ويـعــد بنزيمة أفضل هــداف فــي ال ــدوري ب ــ 26هدفا،
ولعب دورا حاسما في أبريل بالريمونتادا لريال مدريد
أمام إشبيلية بهدفه في الدقيقة  ،92وسجل ثنائية في
سلتافيغو على ملعب بااليدوس ،وساهم أيضا بهدف
في الفوز الذي توج به باللقب أمام إسبانيول.
(إفي)

كريم بنزيمة

بورتو يتوج بلقب الدوري البرتغالي

جانب من احتفاالت بورتو باللقب
توج بورتو بلقب الــدوري البرتغالي لكرة
ال ـقــدم ب ـفــوزه الثمين  - 1صـفــر عـلــى مضيفه
ب ـن ـف ـي ـكــا أم ـ ــس األول ف ــي ال ـم ــرح ـل ــة ال ـثــال ـثــة
والثالثين من المسابقة.
وأح ــرز بــورتــو اللقب الـثــالــث لــه بالبطولة
فــي آخــر خمسة مــواســم وهــو اللقب ال ـ  30له

في تاريخ البطولة ليقلص الفارق مع بنفيكا
صاحب الــرقــم القياسي فــي عــدد مــرات الفوز
باللقب ( 37لقبا) .ورفــع بــورتــو رصـيــده إلى
 88نقطة في الـصــدارة بفارق ست نقاط أمام
سبورتنغ لشبونة ،وتجمد رصيد بنفيكا عند
 71نقطة في المركز الثالث.

وس ـج ــل زي ـ ــدو س ـنــوســي ال ـه ــدف الــوحـيــد
للمباراة في الوقت بدل الضائع للمباراة.
واقترب موريرينسي خطوة جديدة وكبيرة
ً
مــن الـهـبــوط رسـمـيــا ل ــدوري الــدرجــة الثانية
بخسارته صفر 1 -أمام مضيفه اشتوريل برايا.
(د ب أ)

هدف ألبا القاتل يقود برشلونة إلى فوز ثمين
قاد مدافع برشلونة جوردي
ألـ ـب ــا ف ــري ـق ــه ل ـح ـج ــز مـ ـك ــان فــي
مـســابـقــة دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
ال ـ ـمـ ــوسـ ــم الـ ـمـ ـقـ ـب ــل بـتـسـجـيـلــه
ً
ً
هــدفــا قــاتــا أم ــام مضيفه ريــال
بيتيس منحه الـفــوز  1-2امس

جوردي ألبا يحتفل بهدفه

االول ،ضمن منافسات المرحلة
الخامسة والثالثين من الدوري
اإلسباني لكرة القدم.
وج ــاءت أه ــداف الـمـبــاراة في
الشوط الثاني ،فافتتح برشلونة
التسجيل عبر أنسو فاتي بعد

دق ـي ـق ــة مـ ــن دخـ ــولـ ــه إل ـ ــى أرض
ً
الملعب بــدال من فيران توريس
(.)76
وفـ ــي م ـب ــارات ــه ال ـثــان ـيــة منذ
ع ــودت ــه م ــن إص ــاب ــة ف ــي أوت ـ ــار
الركبة ،سلط فاتي األضواء عليه

في غضون  76ثانية ،بتسديدة
جـ ــان ـ ـب ـ ـيـ ــة خـ ـ ــدعـ ـ ــت ال ـ ـ ـحـ ـ ــارس
ّ
البرتغالي روي سيلفا الذي حل
ً
ب ـ ــدال م ــن ال ـم ـخ ـضــرم التشيلي
ً
كـ ـ ــاوديـ ـ ــو ب ـ ــراف ـ ــو ( 39عـ ــامـ ــا)
المصاب في الدقيقة  ،17ليسجل
هــدفــه األول فــي الـ ــدوري مـنــذ 6
نوفمبر أمام سلتا فيغو .3-3
ّ
ورد بيتيس بعد  3دقائق عبر
مــدافــع ال ـ ـ «ب ــاوغ ــران ــا» السابق
مـ ــارك ب ــارت ــرا ،لـيـنـتــزع أل ـبــا من
تسديدة «على الطاير» اثر تمريرة
من البرازيلي داني ألفيش النقاط
الثالث لفريقه والمقعد األوروبي
(.)4+90
وحقق برشلونة فوزه الثاني
ً
تواليا ليرفع رصيده في المركز
الثاني إلى  69نقطة خلف البطل
ريال مدريد ( )81الذي يواجه في
«ديربي» العاصمة جاره اللدود
ً
أتلتيكو الــرابــع األح ــد ،متقدما
بفارق  11نقطة عن بيتيس الذي
لم يعد بإمكانه اللحاق به ،وذلك
قبل ثالث مراحل من النهاية.
وت ـ ـج ـ ـمـ ــد رص ـ ـ ـيـ ـ ــد ب ـي ـت ـي ــس
ال ـم ـتــوج بـلـقــب ال ـك ــأس ق ـبــل 15
ً
يــومــا عند  58نقطة فــي المركز
الخامس.
ّ
ويشكل إنجاز برشلونة جرعة
ثـقــة إضــاف ـيــة لـفــريــق عــانــى في

الفترة األخيرة من دون أن ينجح
في البناء على الفوز الكاسح في
«الكالسيكو» على الغريم األبدي
ريــال مــدريــد  ،1-4قبل أن ينهي
بفوزه على ريال مايوركا  1-2في
المرحلة الماضية سلسلة من 3

ً
هزائم تواليا في عقر داره «كامب
نو» في مختلف المسابقات.
وعـ ـ ّـمـ ــق س ـل ـت ــا ف ـي ـغ ــو جـ ــراح
ضيفه أالفيس متذيل الترتيب
بفوزه عليه 4-صفر ،فيما ابتعد
ق ـ ـ ــادش وغ ــرن ــاط ــة عـ ــن مـنـطـقــة

ً
ال ـه ـبــوط بـفــوزهـمــا ت ـبــاعــا على
إلتشي  - 3صفر وريال مايوركا
.2-6
ً
وتـعــادل أتلتيك بلباو سلبا
مع فالنسيا.

تشافي :عقلية الفريق تغيرت

تشافي هرنانديز

أثنى المدير الفني لبرشلونة تشافي هرنانديز،
عقب الفوز بشق األنفس على ريــال بيتيس في عقر
داره ( )1-2أمــس األول ،في الجولة ال ــ 35لليغا ،ومن
ث ــم ض ـم ــان ال ـم ـشــاركــة ف ــي دوري األبـ ـط ــال الـمــوســم
المقبل ،على «العقلية التي تغيرت» للفريق ،في إشارة
للمستوى المتذبذب للبلوغرانا على مدار الموسم.
وأضاف تشافي« :ربما في نوفمبر أو ديسمبر كنا
لنتعادل في أي مباراة ،ونتراجع للخلف ،لكن اآلن نحن
نتقدم لألمام» ،مشددا على تحسن أداء الفريق ،رغم
أنه لم ينجح في المنافسة على اللقب حتى النهاية.
وأردف« :فزنا على أصحاب المراكز العشرة األولى
في الدور الثاني .نافسنا بقوة ،وتحسن أداؤنا ،أعتقد
أن األمر واضح للجميع ،رغم الخسارة أمام قادش ثم
رايو فايكانو .نجحنا في أن نعود للمنافسة ،ولعبنا
بشكل جيد ،أو سيئ ،أو أقل من الجيد ،لكننا نافسنا،
وأصبحت لدينا روح انتصارية .لم نحصل على أي
هدايا من أحد».

سلة أخبار
بايرن يجدد عقد حارس
المرمى أولريش

جدد نادي بايرن ميونيخ
األلماني لكرة القدم ،أمس
األول ،تعاقده مع حارس
مرماه البديل سفن أولريش
مدة عام آخر ،ليستمر ضمن
صفوف الفريق خالل موسم
 .2023 - 2022ويلعب أولريش
( 33عاما) دور الحارس البديل
للقائد وحارس المرمى
األساسي مانويل نوير،
وقد بدأ مشواره مع الفريق
البافاري عام  2015وغاب
لموسم واحد فقط قضاه مع
فريق الدرجة الثانية هامبورغ.
وقال أولريش« :بايرن أصبح
بالنسبة لي كالعائلة خالل كل
هذه األعوام ،أتطلع لالستمرار
لعام آخر هنا» .وأضاف:
«أستمتع بالدور الذي ألعبه
خلف حارس مرمى عالمي مثل
مانويل نوير ،وتجمع بيننا
عالقة صداقة وزمالة».
(د ب أ)

نانت يحرز لقب
كأس فرنسا
أحرز نانت لقبه الرابع في
مسابقة كأس فرنسا لكرة
القدم ،بفوزه في المباراة
النهائية على نيس  - 1صفر
أمس األول ،على ملعب «ستاد
دو فرانس» في ضاحية سان
دوني الباريسية ،ويدين فريق
«الكاناري» لقائده لودوفيك
بالس ،الذي سجل الهدف
الوحيد من ركلة جزاء في
الدقيقة .47
وهو اللقب الرابع لنانت بعد
أعوام  1979و 1999و،2000
واألول بشكل عام منذ أن
توج بلقبه الثامن في الدوري
الفرنسي عام  ،2001وسمح
له هذا الفوز بحجز مركز له
في دور المجموعات بمسابقة
الدوري األوروبي «يوروبا ليغ»
في الموسم المقبل.

نادال يبدأ االستعداد
لبطولة روما

بدأ اإلسباني رافائيل نادال،
المصنف الرابع عالميا بين
العبي التنس المحترفين،
أمس ،التدريب في العاصمة
اإليطالية استعدادا لخوض
بطولة روما لألساتذة ذات
األلف نقطة في حضور مئات
األشخاص.
وتدرب نادال ،الذي ودع بطولة
مدريد المفتوحة من الدور
ربع النهائي على يد مواطنه
الشاب كارلوس ألكاراز ،في
مجمع "فورو إيطاليكو" الذي
يستضيف البطولة.
وتحول قرعة البطولة
دون تكرار نهائي النسخة
الماضية من البطولة بين
نادال والمصنف األول عالميا
الصربي نوفاك ديوكوفيتش
والتي توج بها الالعب
اإلسباني ،إال أنهما قد يلتقيان
في نصف النهائي.

ميلووكي باكس يتقدم
على بوسطن
ّ
سجل اليوناني يانيس
أنتيتوكونمبو  42نقطة و12
متابعة و 8تمريرات حاسمة،
ليقود حامل اللقب ميلووكي
باكس إلى فوزه الثاني على
بوسطن سلتيكس 101-103
في نصف نهائي المنطقة
الشرقية في دوري كرة
السلة األميركي للمحترفين،
على غرار غولدت ستايت
ووريرز الذي أسقط ضيفه
ممفيس غريزليز  112-142في
مواجهات المنطقة الغربية.
وبالتالي ،تقدم ميلووكي 1-2
في سلسلة المواجهات مع
بوسطن قبل المباراة الرابعة
على أرضه االثنين.
من جانبه ،تقدم غولدن ستايت
 1-2على ممفيس بنتيجة
قاسية في سان فرانسيسكو،
وهي األقسى لغريزليز الذي
تلقى نجمه جا مورانت
إصابة في الركبة في أواخر
الربع الرابع بعد تسجيله 34
نقطة ،وثالث متابعات ،وسبع
تمريرات حاسمة.

ةديرجلا
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رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

أيهما أهم :الخيال
أم المعرفة؟

أ .د .غانم النجار

بالنسبة أللبرت آينشتاين ،فــإن الخيال أهــم من
المعرفة ،فالمعرفة تتراكم ،والمتعلم يجيد صنعته
ً
ً
حسب ما تعلم ،إال أن الذي يجعل منه مبدعا مبتكرا
ليس الفعل التراكمي التقليدي ،ولكنه الخيال الذي
ينقله إلى مواقع جديدة .وبطبيعة الحال ليس كل
ً
الخيال بالضرورة مفيدا ،فبعضه مضر وشرير ،بل
دفع ذلك الخيال بكتاب الشر "األمـيــر" ،لمكيافيللي
ليكون المرجع المتخيل ،والوصفة الناجعة للحاكم
المستبد ،ويبدو أن المجتمعات ال تتقدم إال بفالسفة
في العلوم ،يلتقطون الفكرة ويرون في احتماالتها
وإمكاناتها ما ال يراه اآلخرون.
أما ما ُي َّ
درس في المدارس فهو المعرفة التقليدية،
ً
لـتـنـتــج أن ــاس ــا تـقـلـيــديـيــن ،ق ــد ي ـج ـيــدون صنعتهم،
ول ـك ـن ـهــم ي ـق ـفــون ع ـن ــده ــا ،أمـ ــا ال ـ ـقـ ــدرة ع ـلــى تخيل
اح ـت ـم ــاالت م ــا يـنـتــج ع ــن ت ـلــك ال ـم ـعــرفــة ف ـهــي شــأن
المبتكرين ،وهم قلة في المجتمع.
ً
ينطبق ذ ل ــك عـلــى كــل ش ــيء فــي حياتنا تقريبا ،
ول ـي ــس ف ــي م ـعــامــل ال ـف ـي ــزي ـ ّـاء ف ـق ــط ،م ــوق ــع ارت ـك ــاز
آينشتاين ،ومقولته التي فضل فيها الخيال على
المعرفة ،بل حتى في المجال االجتماعي والسياسي
واالقتصادي.
أغلب المهتمين بحركة التاريخ ،وتوظيف تجاربه
إلدارة المجتمع ،يستندون ،إلى حد كبير ،في فهمهم
للحياة ورؤيتهم للمستقبل ،إلى الماضي ،وأحداثه،
ومن خالله يستنبطون المستقبل ،ويحددون ماذا
س ـي ـحــدث ،وأغ ـل ــب ال ـص ــراع ــات ال ـمــدمــرة ف ــي الـعــالــم
تستند إلى التجارب السابقة وإلى التاريخ ،فهي في
نظرهم حتمية ال مفر منها .بــل وحتى العنصرية
ترتكز على كراهيات مضى عليها زمن طويل ،مئات
وربما آالف السنين ،بل إن "الحكمة التقليدية" ترتكز
بــالـضــرورة على الـمــاضــي ،ويـظــل البعض يـكــررون
األح ــداث ،باألمثال ،واألشـعــار والحكايات ،وكأنها
حاضرهم ،ومع أن الثابت الوحيد في المجتمعات
هو التغيير فإن العقيدة التاريخية تعوق إمكانية
الخروج من المأزق.
ً
وتـصـبــح الـمـســألــة أكـثــر تـعـقـيــدا ودم ــوي ــة عندما
تتحول المعرفة التاريخية إلى قناعات راسخة لدى
قــادة السياسة واالقتصاد والمجتمع ،ســواء كانوا
مقتنعين بها أم يستخدمونها لقيادة الجماهير،
ويحكمون من خاللها على كيفية إدارة المجتمع،
وطبيعة عالقته بالمجتمعات األخرى .حينها تظل
المجتمعات تدور حول نفسها ،وال ترى في المرآة ،إال
ذاتها ،ويبرز خاللها ومن جوفها التطرف والتعصب،
وتحديد الموقف المسبق من اآلخر ،والذي ال حل له
إال الفناء.

فتنة المحجوب

حوار كيميائي

إطار ذهبي!

د .حمد محمد المطر

ً
الـقــدرة على الـهــدم أسهل كثيرا مــن الـقــدرات
ً
التي يتطلبها البناء ،فقد تبني بيتا فــي عــام،
لكنك تستطيع إزالته في يوم!
في العمل العام يتفاوت األداء السـياسـي بين
الناشطين والعاملين في حقوله المختلفة ،ال
بقدراتهم على الهدم ،لكن بمالء تهم في البناء
وم ـهــارات ـهــم ف ــي ص ـيــاغــة ال ـت ـفــاه ـمــات وإي ـجــاد
ال ـح ـلــول وال ـخ ــروج مــن ال ـم ــآزق بــأقــل األضـ ــرار،
إض ــاف ــة إل ــى حـمــايــة ال ـخ ـي ــارات الـسـيــاسـيــة من
االستهداف ومحترفي "الهدم".
حين واجهت اللجنة التعليمية استحقاقات
"الـ ـت ــراج ــع" ف ــي ال ـم ـخ ــرج ــات الـتـعـلـيـمـيــة ال ـتــي
وصفتها بعض األوساط المهنية بأنها كارثية،
وأثبتت ذلــك التقارير الرسمية ،وحــاولـ ُـت لفت
األن ـظــار إلــى الحقائق كما هــي بــا تهوين وال
ً
تهويل من خالل منصـة البرلمان ،موجها حديثي

للحكومة والمجلس ،ومن خاللهما إلى المجتمع
بنخبه ومــؤسـســاتــه ،اسـتـعــرضـ ُـت فــي كلمتي -
ً
بصفتي رئيسا للجنة التعليمية  -المؤشرات
الدولية والحلول المطروحة في برنامج عمل
ّ
المضي في
الحكومة ،وأخ ــذت مباركتهم على
خريطة "اإلطار الذهبي".
تـتـلـخــص ه ــذه ال ـم ـب ــادرة ف ــي جـمــع األط ــراف
المؤثرة في العملية التعليمية بـدا يـة باإلطار
األول ،وهي الحكومة؛ الجهاز التنفيذي للدولة
ممثلة فــي وزارة التربية والـجـهــات المساندة
لها ،مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم
التطبيقي ،وهيئة الشباب ،وكان اإلطار الثاني
ً
ال ـق ـط ــاع ال ـخ ــاص م ـم ـثــا ف ــي ات ـح ــاد ال ـم ــدارس
الخاصة ولجنة التعليم في غرفة تجارة وصناعة
الكويت ،أما اإلطار الثالث فكان المجتمع المدني
ً
ممثال في خمس جمعیات مهنية متخصصة في

فـ ــي أم ـ ـس ـ ـتـ ــردام ال ـق ـب ــض عـلــى
ال ــرج ــال ال ـبــري ـطــان ـي ـيــن الـسـتــة
فور وصولهم ،بعد ذلك الشجار
ال ـ ــذي ن ـشــب بـيـنـهــم ع ـلــى متن
طائرة تابعة لشركة «.»KLM
واض ـطــر طــاقــم ال ـطــائــرة إلــى
ال ـت ــدخ ــل ل ــوق ــف ال ـش ـج ــار بـيــن
مجموعتي الركاب "المشاغبين"،
ب ـي ـن ـم ــا أص ـ ـيـ ــب أح ـ ـ ــد الـ ــرجـ ــال
بجروح طفيفة في العراك.
وأظهر المقطع أفــراد الطاقم
وه ــم ُيـنــزلــون الــرجــال مــن على

ً
رصــد علماء "نــاســا" صوتا
لثقب أسود في مركز مجموعة
مجرة  Perseusعلى ُبعد أكثر
مــن  200مليون سنة ضوئية
م ــن األرض ،س ـج ــل بــواس ـطــة
مـ ـ ــرصـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ــدرا ل ــأشـ ـع ــة
السينية بدا وكأنه موسيقى.
وق ــال مــوقــع روس ـيــا ال ـيــوم،
أ مـ ـ ـ ـ ــس األول ،إن ت ـس ـج ـي ــل
الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــوج ـ ـ ــات الـ ـ ـص ـ ــوتـ ـ ـي ـ ــة ف ــي
تـلـسـكــوب نــاســا الـفـضــائــي تم
عـلــى شـكــل بـيــانــات فـلـكـيــة ،ثم

م ـتــن ال ـط ــائ ــرة لـتـسـلـيـمـهــم إلــى
الشرطة.
وع ـ ّـب ــر م ــواط ــن هــول ـنــدي عن
ام ـت ـع ــاض ــه فـ ــي تـ ـغ ــري ــدة عـلــى
"تويتر" كتب فيها" :ه ــؤالء هم
ال ـس ـي ــاح ال ـبــري ـطــان ـيــون الــذيــن
ي ـت ـع ـي ــن ع ـل ـي ـن ــا ت ـح ـم ـل ـه ــم فــي
أمستردام يوما بعد يومّ ،
خمن
كيف نشعر حيال ذلك كمقيمين
ما زالــوا يحاولون العيش هنا
في خضم هذه الفوضى".

يومية سياسية مستقلة

ُ
تـ ــرج ـ ـمـ ــت إل ـ ـ ــى ص ـ ـ ــوت ي ـم ـكــن
للبشر سـمــاعــه ،ورغ ــم وجــود
"م ـف ـه ــوم خ ــاط ــئ ش ــائ ــع" بــأنــه
"ال يــوجــد صــوت فــي الفضاء"
ألنــه ال تــوجــد وسيلة النتقال
الـ ـ ـم ـ ــوج ـ ــات ال ـ ـصـ ــوت ـ ـيـ ــة ،فـ ــإن
ً
الصوت الذي تم إصداره حديثا
ي ـش ـبــه إلـ ــى ح ــد ك ـب ـيــر نتيجة
ألـ ـح ــان ال ـم ــؤل ــف ه ــان ــز زي ـمــر،
َّ
ال ــذي أل ــف ول ـ َّـح ــن الموسيقى
التصويرية لعدة أفالم تتحدث
عن الفضاء الخارجي.

وأدرك علماء الفلك في وكالة
الـ ـفـ ـض ــاء أن ال ـ ـغـ ــاز ال ـس ــاخ ــن
الــذي يكسو بيرسيوس ،وهو
حــزمــة م ـج ــرات يـبـلــغ عرضها
 11مليون سنة ضوئية ،يمكن
ترجمتها إل ــى ص ــوت ،ويــوفــر
هذا الغاز الذي يحيط بالمئات
بـ ـ ــل واآلالف مـ ـ ــن ا ل ـ ـم ـ ـجـ ــرات
ً
وسيطا تنتقل خالله الموجات
الصوتية.

وفيات
نجية سلمان سلطان المتروك

ً
 70عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد البحارنة ،الدعية ،النساء:
مشرف ،ق ،3ش ،4م ،44ت99045087 ،99429272 :

سليمان جوهر سالم

ً
 89عاما ،شيع ،ت99039118 ،66157878 :

عبدالله عثمان علي بن عون

ً
 44عاما ،شيع ،ت66747616 ،99838668 :

حمد إبراهيم عيسى الحداد

ً
 63عاما ،شيع ،ت99026667 ،99645000 :

مواعيد الصالة

إليزابيث تنظر إلى خاتم خطوبتها… وفي
ً
اإلطار بعد أن تجاوزت التسعين عاما

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

التعليم من أبرزها جمعية المعلمين ،إضافة إلى
عــدد مــن الـمـبــادرات الفاعلة والـمـبــادريــن ،مثل
"تعليم بال حدود" و"تعليمنا".
على مدى ثالثة أشهر استمرت لقاءات "اإلطار
ال ــذه ـب ــي" م ــا ب ـيــن اج ـت ـمــاعــات ع ــام ــة حـضـ ــرهــا
كــل ال ـق ـيــادات وممثلي األطـ ــراف تـقـ ّـدمـهــم وزيــر
ً
ّ ً
ـرح ـبــا وم ـت ـعــاونــا ،إضــافــة
الـتــربـيــة ال ــذي ك ــان مـ
إلــى اجتماعات فــرق العمل التي واصلت الليل
ً
بالنهار تطوعا ألكثر من  300سـاعـة عمل بكل
مسؤولية ومن دون كلل أو ملل ،وكللت بوثيقة
وطنية إلصالح المنظومة التعليمية ومواجهة
"جذور" التحديات ال هوامشها أو أعراضها فقط!
ً
ً
األكـ ـث ــر جـ ـم ــاال وت ـش ـ ــوي ـقــا ف ــي مـلـحـمــة هــذه
ال ـس ـ ــرديــة أن مـ ـب ــادرة اإلط ـ ــار الــذه ـبــي خــرجــت
ب ـم ـس ـ ــودة ق ــان ــون م ـق ـتــرحــة ل ـتــرج ـمــة الــوثـيـقــة
اإلصالحية إلى مشروع ُيلزم السلطتين بالمضي

فيه ،نابع من توافقات جميع األطراف ذات الصلة
ً
بالمنظومة التعليمية ،ودورنا أن نحمي جميعا
ه ــذا الـمـنـظــور اإلص ـ ــاحــي الـمـقـنــن مــن "ال ـهــدم"
فيما لو صدرت اإلصالحات الواردة في الوثيقة
بـقــرارات وزاري ــة يتم نقضها حــال صــدورهــا أو
عند أي تعديل وزاري!
ما أتمناه وأتطلع إليه من زمالئي في المجلس
ً
أن نـتــوافــق جميعا عـلــى عـقــد جلسـة "خــاصـ ــة"
إلقرار مسودة هذا القانون ،وأن تستفيد الحكومة
من فترة الصيف للعمل على ترجمتها إلى الئحة
تنفيذية وقرارات وزارية تنقلنا من ساحة الجدل
ً
ً
إلى ميدان العمل ،وأن ّ
نقدم معا نموذجا للتكامل
في "البناء" المشترك.
« »Catalystمادة حفازة:
ُ
مبادرة ق ّدمت  +قانون وتطبيق = إشادة أو
مساءلة

صوت الثقب األسود… موسيقى

ً
… أال ليت الشباب يعود يوما
قــال قصر باكينغهام ومــذيــع بهيئة اإلذاعــة
البريطانية (بي .بي .سي) ،أمس األول ،إن لقطات
ُ
َ
لــم تـشــاهــد مــن قبل لملكة بريطانيا إليزابيث
الثانية وهــي فتاة صغيرة قبل اعتالء العرش،
ُ
ستعرض فــي فيلم وثائقي جــديــد ي ــذاع نهاية
الشهر.
وت ـس ـبــق ال ـع ــرض ف ــي  29مــايــو االح ـت ـفــاالت
ّ
بمرور  7عقود على تولي الملكة العرش.
وقال محرر الشؤون التاريخية لدى "بي .بي.
سي" ،سايمون يانج ،في تصريح نشرته "العربية
نت" أمس" :هذا الفيلم الوثائقي هو لمحة غير
عــاديــة عــن جــانــب شخصي عميق مــن العائلة
ً
المالكة ن ــادرا ما ُيشاهد ،ومــن الــرائــع أن تكون
ً
قادرا على عرضه لألمة ونحن نحتفل باليوبيل
البالتيني لها".
وذكرت "بي .بي .سي" أن المنتجين شاهدوا
ما يزيد على  400تسجيل مصور ،منها ما وراء
ً
الكواليس ألحــداث مـ ّـرت بها الــدولــة ،فضال عن
أكثر من  300خطاب ألقتها الملكة.
واحتفلت الملكة إليزابيث بعيد ميالدها الـ 96
قبل أيام في قرية ساندرينغهام بشرق إنكلترا
ً
الـتــي كــانــت على ال ــدوام م ــاذا للملكة وزوجـهــا
الراحل األمير فيليب من جلبة الرسميات وشؤون
الدولة .وقضت إليزابيث اليوم في منزل وود فارم
ً
الريفي ،الذي تفضله كثيرا.
وج ــاء عـيــد مـيــادهــا ه ــذه الـسـنــة خ ــال عــام
ً
اليوبيل البالتيني للملكة ،و 70عاما من الجلوس
على العرش.
ً
وبـيـنـمــا ك ــان عـيــد م ـيــادهــا ه ــادئ ــا ،سـتـقــام
احتفاالت عامة معتادة في الفترة من  2إلــى 5
يــونـيــو ،حـيــث تــم تـحــديــد  4أي ــام مــن احـتـفــاالت
اليوبيل ،بالتزامن مع عيد ميالد الملكة الرسمي.

nashmi22@hotmail.com

ـال يـ ـ ـ ـج ـ ـ ــي ي ـ ـ ـس ـ ـ ـبـ ـ ــق الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــور
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ـت ج ـ ـ ـمـ ـ ــالـ ـ ــك س ـ ـ ـيـ ـ ــل م ـ ـ ـ ــا ي ـ ـم ـ ـن ـ ـعـ ــه سـ ـ ــور
وان ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
ال َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ...لـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ـص ـ ـ ــون ال ـ ـ ـم ـ ـ ـح ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــن هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدام
وقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ــوص ـ ـ ـ ــول وقـ ـ ـ ـب ـ ـ ــل ب ـ ــرك ـ ــان ـ ـن ـ ــا ي ـ ـفـ ــور
أسـ ـ ـ ـم ـ ـ ــع خ ـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ــاوي ك ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــو ل ـ ـه ـ ــا أن ـ ـغ ـ ــام
وأحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس فـ ـ ـ ــي صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدري ك ـ ـ ـمـ ـ ــا شـ ـ ـ ــي مـ ـكـ ـس ــور
ّ
ـت وك ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ــه بـ ـ ــال ـ ـ ـت ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــدام
لـ ـ ـ ـ ــمـ ـ ـ ـ ــا وص ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ِ
وف ـ ـي ـ ـن ـ ــا غـ ـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ـ ــزه :الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــي ال ك ـ ـ ـ ـ ــان مـ ـسـ ـت ــور
ّ
ن ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاق ل ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــي غـ ـ ـ ــط ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــه قـ ـ ـ ـطـ ـ ـ ـ ّع ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــام
ّ
والـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـ ْكـ ـ ـش ـ ــف ح ـ ـ ـ ــت ـ ـ ـ ــى ولـ ـ ـ ـ ـ ـ ــو كـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ب ـ ـ ــل ـ ـ ــور
إن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِـم ـ ـ ـ ـ ـ ــل م ـ ـ ـ ـ ــن ش ـ ـ ـ ــوف ـ ـ ـ ــه ع ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ــى َم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر األي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
ه ـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــال ب ـ ــرغـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــه ي ـ ـ ــرس ـ ـ ــم اق ـ ـ ـصـ ـ ــور
ويـ ـ ـ ـ ـك ـ ـ ـ ـ ِّـم ـ ـ ـ ــل الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ــص ك ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا كـ ـ ـ ـ ـ ــف ّ
رس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام
وهـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ـف ـ ـضـ ــول الـ ـ ـمـ ـ ـن ـ ــزوي داخـ ـ ـ ـ ــل اصـ ـ ـ ــدور
َ
ن ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــوا ه ـ ـ ـ ـلـ ـ ّـ ــه وأش ـ ـ ـ ـ ـ َـع ـ ـ ـ ـ ــل فـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـل ـ ــه وال نـ ـ ــام
الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــور والـ ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـْ ــه بـ ـ ـط ـ ــلـ ـ ـت ـ ــچ ي ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـسـ ـ ــا ال ـ ـ ـنـ ـ ــور
م ـ ـ ــا ي ـ ـ ــنـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ِـج ـ ـ ــب ...ي ـ ـ ــا الب ـ ـ ـسـ ـ ــه الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ك ـ ـ ّـم ـ ــام

لكمات بريطانية داخل الـ «»KLM
نشب عراك بين  6رجال على
متن طــائــرة متجهة مــن مدينة
م ــان ـش ـس ـت ــر ال ـب ــري ـط ــان ـي ــة إل ــى
العاصمة الهولندية أمستردام.
وأظهر مقطع مصور  -نشره
أحد الركاب على موقع تويتر -
ونقلته «الجزيرة مباشر» أمس،
رج ـ ــاال ي ـل ـت ـفــون حـ ــول أح ــده ــم،
ويوجهون إليه لكمات وركالت
ب ـقــوة ،بينما تـتـعــالــى أص ــوات
داخل الطائرة.
وألقت شرطة مطار سخيبول

ّ
وضاح

الصالحية  -شارع فهد السالم  -مبنى أسامة
تلفون - 22257037 / 22257036 :فاكس - 22257035 :ص .ب 29846 :صفاة  13159الكويت
خدمة العمالء :تلفون - 1828111 :فاكس22252540 :

اإلعالنات:

الطقس والبحر

الفجر

03:32

العظمى 36

الشروق

05:00

الصغرى 23

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  07:05صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

 04:14م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

المغرب

06:29

ً
أدنى جزر  11:20ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــرا

العشاء

07:54

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٠٠ :فاكس22252537 :
البريد اإللكترونيads@aljarida.com :

الشكاوى والتوزيع:

شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع
تلفون - 1828111 :داخلي - ٧٣1:فاكس22252540 :

