داخل العدد

الجمعة

www.aljarida.com

 13مايو 2022م
 12شوال 1443هـ
العدد  - 5028السنة الخامسة عشرة
 ٢٠صفحة
السعر  100فلس

«يوروفيجن» تنطلق في غياب
روسيا على وقع الحرب بأوكرانيا

ص 10

األمير يستأمن األمين على الكويت

صاحب السمو قبيل مغادرته إلى إيطاليا
دعا لولي العهد بعون الله وتوفيقه

مكتب المجلس يقرر توجيه دعوة
لجلسة خاصة للمتقاعدين…
وترجيحات بعقدها األسبوع
المقبل
٠٤

نائب األمير :أوامر سموكم وتوصياتكم كلها ماشية
ب ـل ـه ـجــة األب ال ــرح ـي ــم وحـ ـ ــرص ال ــراع ــي
القريب إلــى رعيته ،وقبيل مـغــادرة سموه
ً
أرض الكويت أمس ،مصحوبا بسالمة الله
إلى إيطاليا التي وصل إليها مساء أمس في
زيارة خاصة ،وضع سمو أمير البالد الشيخ
نـ ــواف األح ـم ــد أم ــان ــة ال ـكــويــت بـيــد عـضــده
وسنده األمين سمو الشيخ مشعل األحمد،

ً
داعيا له بأن يعينه الله ويوفقه على تحمل
هذه المسؤولية الغالية.
وإزاء هــذه األمــانــة الـكـبـيــرة ،وبقبلة حانية
وضعها على يد أخيه العود ،تعهد سمو نائب
األمير بأن تظل أوامر صاحب السمو وتوصياته
ً
«كلها ماشية» أثناء فترة غيابه ،داعيا لسموه
بالعافية والسالمة في الحل والترحال02 .

محليات
صاحب السمو لدى توجهه إلى إيطاليا وفي وداعه نائب األمير أمس

طوابير فحص العمالة تفضح تقصير الحكومة بالمعالجة
فوضى وبطء إجراءات وسوء معاملة
والمشهد ال يليق بسمعة الكويت
●

نرمين أحمد

ف ــي مـشـهــد ال يـلـيــق بـسـمـعــة الـكــويــت
الحضارية واإلنسانية ،كشفت الطوابير
المكدسة المتواصلة بــا حــل فــي مراكز
فحص العمالة عن زيف الوعود الحكومية
ب ـع ــاج أزم ـ ــة ازدح ـ ـ ــام مــرش ـحــة ل ـلــزيــادة
واالستمرار مع العودة الجماعية لأليدي
العاملة بعد إلـغــاء قـيــود «كــورونــا» على
إجراءات السفر والعودة إلى الكويت.
ول ـ ــم ت ـع ــال ــج اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـح ـكــوم ـيــة
ال ـخ ـجــولــة أزمـ ــة ال ــزح ــام ال ـم ـت ـمــاديــة في
المراكز المعتمدة لفحص العمالة والتي
ال ت ـ ــزال ع ــاج ــزة ع ــن اس ـت ـي ـعــاب األع ـ ــداد
المتزايدة رغــم سعي وزارة الصحة إلى
اسـتـحــداث مــركــز خــامــس لها فــي منطقة
مشرف ،إضافة إلى المراكز األربعة القائمة
في الشويخ وصبحان والجهراء وضاحية
علي صباح السالم «أم الهيمان».
ورغم إعالن الجهات المعنية تشغيل
المراكز بكل طاقتها الستقبال المراجعين
وإنهاء فحوصاتهم ،فإن هذه اإلجــراءات

محليات

«بلدية ذكية» :تبني أحدث
التجارب الرقمية في توأمة
المدن

٠٣

جانب من الطوابير اليومية في مراكز فحص العمالة

«الصحة» تطلق خدمات لطريحي الفراش
●

بورصات الخليج تخسر  144مليار
دوالر في أسبوع
٠٧
الجابر« :الخطوط
الوطنية» بحاجة
إلى داعمين
٠٨
«كامكو إنفست» تربح
 3.6ماليين دينار
في الربع األول بنمو
٠٩
%132.7

المضف لـ «التعليم»:
اطرحوا التخصصات
المطلوبة

05

ال تـسـمــن وال تـغـنــي مــن ج ــوع ،إذ يمثل
ً
ً
مشهد الزحام عرضا مستمرا ،والطوابير
الممتدة لعشرات األمتار ال تــزال القاسم
المشترك في كل المراكز ،مما خلف موجة
استياء وغضب لدى المواطنين «الكفالء»
والوافدين في ظل غياب التنظيم والبطء
ف ــي اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات وس ـ ــوء ال ـم ـعــام ـلــة ال ـتــي
يتعرضون لها.
وف ـ ــي ه ـ ــذا الـ ـسـ ـي ــاق ،أجـ ـم ــع ع ـ ــدد مــن
المواطنين والوافدين ،لـ «الجريدة» ،على
أن األوضــاع داخــل وأمــام مراكز الفحص
أصبحت فوضوية إلى حد حدوث مشاكل
ي ــوم ـي ــة ،رغـ ــم اع ـت ـم ــاد ن ـظ ــام ال ـمــواع ـيــد
المسبقة «أون ــاي ــن» ،إضــافــة إل ــى زي ــادة
أع ـ ــداد ال ـمــراج ـع ـيــن ف ــي م ـقــابــل ق ـلــة عــدد
ً
الـمــوظـفـيــن وال ـمــراكــز ،عـلـمــا أن التكدس
ً
في هذه المراكز يبدأ من الخامسة فجرا
ً
وغالبا ما ينتهي األمر بالمراجعين إلى
ع ــدم إن ـج ــاز إج ــراءات ـه ــم ف ــي ي ــوم واح ــد،
داعين مسؤولي «الصحة» والحكومة إلى
اإلس ــراع فــي إيـجــاد حلول عاجلة إلنهاء
األزمة.
03

اقتصاديات

برلمانيات

عادل سامي

أعلن وزيــر الصحة د .خالد السعيد،
إطــاق خدمة جــديــدة لطريحي الفراش
وف ــق ال ـبــروتــوكــوالت الـمـحــدثــة ،لتشمل
زيــارات منزلية وتقديم خدمات صحية
تكاملية متعددة التخصصات.

الفلسطينيون ّ
يودعون أبوعاقلة
والخناق يضيق على إسرائيل

وصرح السعيد أمس بأن ذلك يأتي
ً
تحقيقا ألهداف التنمية المستدامة،
ً
وانـ ـط ــاق ــا م ــن حـ ــرص الـ ـ ـ ــوزارة على
ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش
صـ ـحـ ـي ــة ،وتـ ـع ــزي ــز الـ ـعـ ـي ــش ال ـك ــري ــم
ً
للجميع ،مشيرا إلى أن هذه الخدمات
ستتضمن مــرا جـعــات طبية 02

●

سيد القصاص

الحرارة بالبالد ،سجل مؤشر بيتر مهرافاري :تقدم الكويت
مع االرتفاع الملحوظ في درجات
ً
ً
األحـمــال الكهربائية ،أم ــس ،حـمــا
قياسيا ،إذ بلغ نحو  11.280في حماية الملكية الفكرية
ً
ميغاواط الساعة الثانية والنصف ظهرا.
 02خطوة مهمة نحو اقتصاد
قوي ومتنوع 05

تحذير خليجي من مقاطعة انتخابات لبنان

ً ً
االستطالعات تظهر برلمانا معلقا وانبثاق كتلة وسطية
●

ف ـل ـس ـط ـي ـن ـي ــون ي ـح ـم ـل ــون نـعــش
شيرين أبوعاقلة أمام منزلها في
القدس أمس (أ ف ب)
١٤

ً
مؤشر ً«الكهرباء» سجل حمال
قياسيا بـ  11.280ميغاواط

بيروت  -منير الربيع

ّ
تشتد الحركة السياسية وتتكثف قبل
انـطــاق االنـتـخــابــات البرلمانية بعد غد.
وتعكف ماكينات مختلف القوى واألحزاب
على إجراء دراسات وسيناريوهات متعددة
لما ستكون عليه النتائج ،في حين تستمر
م ـح ــاوالت تحفيز اللبنانيين للمشاركة
بكثافة واإلق ـبــال على صناديق االق ـتــراع،

ً
وهو أمر أصبح مشهودا على الساحتين
السنية والمسيحية من خالل مواقف دار
الفتوى والبطريركية المارونية.
وفي إطار استمرار الحركة الدبلوماسية
المهتمة بلبنان واالن ـت ـخــابــات ،ب ــرز لقاء
ً
سفراء دول الخليج وخصوصا السعودية،
وال ـ ـكـ ــويـ ــت ،وق ـ ـطـ ــر ،ب ـم ـف ـتــي ال ـج ـم ـهــوريــة
عبداللطيف دريان وعدد من المفتين.
وع ـ ـقـ ــب ال ـ ـل ـ ـقـ ــاء ،ق ـ ـ ــال ال ـس ـف ـيــر 02

أمير قطر يدعو من طهران إلى حوار في المنطقة
محتجون إيرانيون ينهبون «تعاونيات» حكومية بعد رفع الدعم
عقد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مباحثات ثنائية
مــع الــرئـيــس اإليــرانــي إبــراهـيــم رئيسي فــي طـهــران الـتــي وصلها،
أمس ،على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع في محاولة لرأب
الصدع الــذي يهدد بانهيار المباحثات الدولية المجمدة بشأن
إحياء االتفاق النووي اإليراني ،ودفع جهود إنهاء التوتر اإلقليمي.
وقال تميم ،في مؤتمر مشترك مع رئيسي ،إنهما بحثا «أهمية
ّ
حل النزاعات في المنطقة بالحوار والطرق السلمية».
وذك ــر أن ال ـم ـشــاورات تـنــاولــت عــدة مـلـفــات فــي المنطقة منها
فلسطين وسورية واليمن والعراق ،ووجــوب أن يكون هناك حل
ً
عادل وشامل لجميع هذه الملفات ،مضيفا« :اتفقنا مع الرئيس
اإليــرانــي على احـتــرام سيادة ال ــدول ،وعــدم التدخل في شؤونها
الداخلية».
وف ــي وق ــت تتطلع الـجـمـهــوريــة اإلســامـيــة إلع ــادة الـمـيــاه إلــى
ّ
مجاريها مع الدول الخليجية ،اعتبر رئيسي أن زيارة أمير قطر
لبالده ستكون «نقطة تحول» في مسار العالقات بين البلدين.
وبينما لفت رئيسي إلى أنه بحث القضايا اإلقليمية «وتقديرنا
ً
أن التحديات التي تواجه المنطقة يمكن حلها بعيدا عن 02

محليات

رؤى عالمية

سريالنكا على حافة
الهاوية

١٣-١٢

رياضة

قلة الوعي بـ «المنشطات»
تهدد الرياضيين

١٦

ً
رئيسي مصافحا تميم لــدى وصــولــه إلى
القصر الرئاسي في طهران أمس (رويترز)

ةديرجلا

•
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األمير يصل إلى إيطاليا في زيارة خاصة

األمير لدى مغادرته أمس وفي وداعه كبار الشيوخ والمسؤولين
غـ ـ ـ ـ ــادر ص ـ ــاح ـ ــب ال ـ ـس ـ ـمـ ــو أمـ ـي ــر
ال ـبــاد الـشـيــخ ن ــواف األح ـمــد ظهر
أمـ ــس أرض ال ــوط ــن م ـتــوج ـهــا إلــى
ال ـج ـم ـهــوريــة اإلي ـط ــال ـي ــة وذل ـ ــك في
زيارة خاصة.
وكان في وداع سموه على أرض
المطار سمو نائب األمير ولي العهد
ال ـش ـي ــخ م ـش ـعــل األح ـ ـمـ ــد ،ورئ ـي ــس
مجلس األمة مرزوق الغانم ،وسمو
الـ ـشـ ـي ــخ ن ــاص ــر الـ ـمـ ـحـ ـم ــد ،وس ـم ــو
الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس
الوزراء ،وكبار المسؤولين بالدولة.
وقد وصل صاحب السمو مساء
أمس إلى إيطاليا ،وكان في استقبال
س ـمــوه ع ـلــى أرض ال ـم ـط ــار ،سفير
الـكــويــت لــدى إيطاليا الشيخ عــزام
الصباح ،وأعضاء السفارة.

قالت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،إن عدد املهتدين
الجدد في محافظتي األحمدي
ومبارك الكبير منذ بداية
هذا العام بلغ  54مهتديا
ومهتدية ،وهم 10 :رجال و44
امرأة من مختلف الجنسيات،
من خالل مشروع "بلغني
اإلسالم" ،الذي ينظمه مركز
الهداية للتعريف باإلسالم.
وأوضحت الجمعية ،في تقرير
لها حول إنجازاتها في مجال
دعوة الجاليات ،أن إقبال
النساء كان أكبر من الرجال،
ً
وأكثر الجنسيات إقباال على
التعرف على اإلسالم واعتناقه
هي الجنسية الفلبينية،
ثم الهندية ،مبينة أن عدد
املهتدين خالل العام املاضي
في نفس املركز بلغ 111
مهتديا.

«حفاظ» 5000 :مشترك
في تطبيق «القرآن صاحبي»

كبار المسؤولين والشيوخ في وداع صاحب السمو

محمد الشرهان

ترأس رئيس األركان العامة
للجيش ،الـفــريــق الــركــن خالد
الصالح ،وفد الجيش الكويتي
ال ـم ـشــارك فــي الـ ــدورة الــرابـعــة
عـ ـ ـش ـ ــرة لـ ـلـ ـجـ ـن ــة الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــة
المشتركة الكويتية -األميركية،
في مقر وزارة الدفاع األميركية
(الـ ـبـ ـنـ ـت ــاغ ــون) ف ــي ّ ال ـعــاص ـمــة
واشـنـطــن ،فيما مــثــل الجانب
األميركي نائب مساعد وزيــر
الـ ـ ــدفـ ـ ــاع األمـ ـ ـي ـ ــرك ـ ــي لـ ـش ــؤون
الـشــرق األوس ــط دانــا سترول،
إذ ت ــم خــال ـهــا م ـنــاق ـشــة أب ــرز
ال ـ ـمـ ــواض ـ ـيـ ــع ذات االهـ ـتـ ـم ــام
المشترك ،والسبل المناسبة
لتطويرها وتعزيزها.
ً
وت ــرح ـي ـب ــا بـ ــزيـ ــارة رئ ـيــس
األرك ـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة ل ـل ـج ـي ــش،

«التراث» :إشهار إسالم
 54مهتديًا هذا العام

نائب األمير يقبل يد صاحب السمو لدى وداعه أمس

اللجنة العسكرية الكويتية  -األميركية
تناقش سبل تطوير التعاون
●

سلة أخبار

خــالـهــا ال ـجــان ـبــان األح ــادي ــث
الودية التي أكدا خاللها عمق
ال ـع ــاق ــات ال ـث ـنــائ ـيــة ،وأهـمـيــة
ت ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون ال ـع ـس ـكــري
الكويتي -األميركي.

«الشؤون» :عقد السيارات لخدمة
اإلدارات ونزالء «الرعاية»
●

جورج عاطف

ً
تــأك ـيــدا لـخـبــر «ال ـجــريــدة» الـمـنـشــور فــي عــددهــا ال ـص ــادر الـثــاثــاء
الماضي بعنوان « 3.5ماليين دينار الستئجار  260سيارة  3سنوات
ً
في الشؤون» ،أصدرت وزارة الشؤون االجتماعية ،بيانا ،أكدت خالله أن
العقد المشار إليه يتضمن تأجير سيارات مع سائق إلدارات قطاعات
الــوزارة كافة ،السيما قطاع الرعاية االجتماعية بما في ذلك خدمات
النزالء لمدة  3سنوات.
ً
ولفتت الــوزارة إلى أنه تم طرح المناقصة في  ،2019وفقا للدورة
المستندية المعمول بها في الدولة ،وتمت الترسية على أقل العطاءات
ً
سعرا بعد موافقة الجهات الرقابية مثل الجهاز المركزي للمناقصات
العامة ووزارة المالية وديوان المحاسبة.
وأكدت أن بابها مفتوح دائما لتوضيح الحقائق للرأي العام ،السيما
أن خبر «الجريدة» لقى صدى واسعا بين عشرات المواقع االخبارية
ومئات المغردين الذين استغربوا المبالغ المرتفعة لقيمة العقد.

«الصحة» تطلق خدمات لطريحي...
دورية لمتابعة الحاالت المزمنة ،ومراجعة األدوية والعالجات،
ً
فضال عن تقديم خدمات لصحة الفم واألسـنــان ،إلــى جانب
العالج الطبيعي ،والتغذية العالجية.

ً
مؤشر «الكهرباء» سجل حمال قياسيًا...

وسـجــل مـعــدل الـمــؤشــر ،أم ــس األول 8260 ،م ـي ـغــاواط ،وهــو
المعدل الطبيعي الذي ظل عليه خالل رمضان الماضي ،إذ شهدت
ً
البالد أجواء ربيعية خالله ،وسجل المؤشر فارقا في األحمال
بين وقــت الظهيرة والـمـســاء بنحو  3000م ـي ـغــاواط ،لوصول
ً
الحرارة إلى  36درجة مئوية ،وفقا لموقع وزارة الكهرباء والماء.
وأكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير األشغال
علي الـمــوســى ،اسـتـعــداد «الـكـهــربــاء» وفــرقـهــا لموسم الصيف
وال ـت ـعــامــل م ــع أي طـ ــارئ بــالـشـبـكــة ف ــي أي وق ــت خ ــال ال ـعــام،
ً
خصوصا في فترة الــذروة التي أعلنت قدومها خالل اليومين
الماضيين.

تحذير خليجي من مقاطعة انتخابات...
الكويتي عبدالعال القناعي من دار الفتوى« :شددنا على دور
هذا الصرح الجامع لكل الشعب اللبناني ،وعلى دور سماحته
ومواقفه الوطنية والمعتدلة التي تدعو إلى ّ
لم الصفوف».
من جهته ،قال دريان ،إن «االنتخابات مفصل هام ،وأعطينا
توجيهاتنا وإرشاداتنا بالمشاركة ال المقاطعة ،فاالنتخاب

●

محمد الشرهان

شهد وكيل الحرس الوطني
الـفــريــق الــركــن هــاشــم الــرفــاعــي،
والمعاون للعمليات والتدريب
ال ـلــواء الــركــن فــالــح شـجــاع ،عن
طــريــق االت ـص ــال ال ـمــرئــي ،حفل
تخريج دورة المشاة المتقدمة
للضباط.
ونقل الــرفــاعــي إلــى خريجي
ال ـ ـ ـ ــدورة ت ـه ـن ـئــة س ـم ــو ال ـش ـيــخ
س ــال ــم ال ـع ـل ــي رئـ ـي ــس ال ـح ــرس
الوطني ،وأثنى على المستويات
المتميزة التي أظهرها خريجو
الدورة ،والتي عكست بوضوح
مــا تلقوه خــال فـتــرة التدريب
مــن العلوم النظرية والعملية،
مـ ـ ـشـ ـ ـي ـ ــدا بـ ـ ـمـ ـ ـش ـ ــارك ـ ــة ضـ ـب ــاط
م ــن ال ـج ـيــش ال ـك ــوي ـت ــي ،وقـطــر
وال ـب ـح ــري ــن ال ـش ـق ـي ـق ـت ـيــن ،مـمــا
يجسد روح التعاون والتنسيق

ً
الصالح متوسطا أعضاء اللجنة المشتركة
والوفد المرافق له ،أقــام نائب
رئيس هيئة األركان المشتركة
األميركية ،الفريق أول بحري
ك ــري ـس ـت ــوف ــر ج ـ ـ ـ ــرادي ،م ــأدب ــة
غداء خاصة على شرفه ،تبادل

الحرس الوطني احتفل بتخريج
دورة المشاة المتقدمة للضباط

ً
الرفاعي متابعا حفل التخريج
المستمر بين األشقاء.
من جانب آخر ،كرم الرفاعي
ع ـ ـ ــددا مـ ــن م ـن ـت ـس ـبــي الـ ـح ــرس
ال ــوطـ ـن ــي ل ـ ــدوره ـ ــم فـ ــي إعـ ـ ــداد
قاموس لغة اإلشــارة المصور،
بـ ــال ـ ـت ـ ـعـ ــاون م ـ ــع ن ـ ـ ـ ــادي ال ـص ــم
الكويتي ،بحضور مدير مديرية

ال ـتــدريــب الـعـمـيــد الــركــن راشــد
سالم ،ومدير معهد تدريب قوات
الحرس العقيد صالح مطيران.
وثـمــن جـهــود المكرمين في
إعداد قاموس اإلشارة ألهميته
في تعلم لغة اإلشارة ،وتسهيل
التواصل مع فئة ذوي الهمم.

«الشفافية» توقع بروتوكول تعاون
مع المركز السعودي للحوكمة

جانب من توقيع بروتوكول التعاون

واجب ديني ووطني ،وعلينا أن ندرك أن االنتخابات ومن يفوز
فيها تحدد مسار لبنان وعالقاته مع أشقائه العرب وأصدقائه».
وأك ــد أن «االسـتـحـقــاق االنـتـخــابــي سـنـمــارســه مــع أبـنــائـنــا،
والمقاطعة استسالم ،وال نريد أن نسلم لبنان ألعداء العروبة».
ونقل بيان لدار اإلفتاء عن السفراء تحذيرهم من أن «السلبية
ً
تـجــاه االنـتـخــابــات النيابية المقبلة ال تبني وط ـنــا  ،وتفسح
المجال أمام اآلخرين لملء الفراغ وتحديد هوية لبنان وشعبه
ال ـعــربــي» ،وأن «ال ـم ـشــاركــة بــاالنـتـخــابــات ل ـلــوصــول ال ــى ســدة
البرلمان ينبغي أن تكون لمن يحافظ على لبنان وسيادته
وحريته وعروبته ووحدة أراضيه».
ً
وي ـف ـتــرض أن تـنـعـكــس ه ــذه ال ـمــواقــف إي ـجــابــا عـلــى نسبة
ً
االقتراع ،خصوصا أنها تؤشر على االهتمام الخليجي بلبنان.
أكثر
وفي هذا السياق ،تقول مصادر متابعة لـ«الجريدة» ،إن ّ
من ألفي شيخ وإمام مسجد سيتوجهون إلى المسلمين السنة
بضرورة الذهاب بكثافة إلى صناديق االقتراع ،وستتركز خطب
المساجد في صالة الجمعة على هذا األمر.
ف ــي م ـقــابــل م ــواق ــف دار ال ـف ـتــوى وال ـم ـف ـت ـيــن ،ت ـب ــرز مــواقــف
البطريرك الماروني بشارة الراعي ،الــذي يشدد على ضرورة
ً
الكثافة في التصويت منتقدا حزب الله وحلفاءه ،وهذه مواقف
تفسرها مـصــادر كنسية بأنها اتـجــاه واض ــح لــدى الكنيسة
المارونية حول ضرورة الذهاب للتصويت إلى خصوم حزب الله
وترفع الغطاء عن حلفاء الحزب المسيحيين ،وتتوقع المصادر
أن يكون لذلك تأثير كبير على الساحة المسيحية.
وت ـش ـيــر ال ـت ـق ــدي ــرات ال ـس ـيــاس ـيــة وب ـع ــض ال ـس ـي ـنــاريــوهــات
اإلحـصــائـيــة الـتــي أجــريــت ،ب ــأن المجلس الـنـيــابــي المقبل لن
ينطوي على أكثرية يحصل عليها أي طــرف سياسي ،وهــذا

وقعت جمعية الشفافية الكويتية،
أمـ ــس ،ب ــروت ــوك ــول ت ـع ــاون مـشـتــرك
فــي م ـجــال ال ـتــدريــب واالس ـت ـشــارات
مع المركز السعودي للحوكمة ،في
الــريــاض بالسعودية الـتــي يــزورهــا
وفد من الجمعية في خطوة مميزة
لتبادل الخبرات الخليجية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــال رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس «ال ـ ـش ـ ـفـ ــاف ـ ـيـ ــة»
مــاجــد الـمـطـيــري ،فــي تـصــريــح ،إن
ب ــروت ــوك ــول ال ـت ـع ــاون م ــع ال ـمــركــز
الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي يـ ـ ـه ـ ــدف الـ ـ ـ ــى ت ـ ـبـ ــادل
ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرات فـ ــي تـ ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــات
االسـتـشــاريــة والـبــرامــج التدريبية
وتـ ـع ــزي ــز الـ ـتـ ـع ــاون ب ـي ــن ال ـكــويــت

والسعودية في مجال الحوكمة.
ي ـ ــذك ـ ــر أن ال ـ ـمـ ــركـ ــز ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي
ل ـل ـح ــوك ـم ــة ،أول م ــرك ــز اس ـت ـش ــاري
متخصص في مجال الحوكمة وإدارة
المخاطر وااللـتــزام ( )GRCوالتميز
المؤسسي.
ويهتم الـمــركــز بــأن تـكــون جميع
خــدمــاتــه ال ـم ـقــدمــة لـلـعـمــاء مـمـيــزة
وذات ق ـ ـي ـ ـمـ ــة م ـ ـعـ ــر ف ـ ـيـ ــة مـ ـض ــا ف ــة
للقطاعين العام والخاص ،والقطاع
ال ـثــالــث (غ ـيــر الــرب ـحــي) ،وف ــق أعلى
المعايير وبما يتوافق مع اللوائح
واألنظمة ويتناسب مع احتياجات
العميل ونشاطه.

ً
ّ
بحد ذاته مؤشر إيجابي ،خصوصا أن حزب الله كان يسعى
قبل فترة إلى تحصيل ما يقارب ثلثي أعضاء المجلس ،قبل أن
يتراجع في حساباته من الثلثين إلى األكثرية أي الحصول على
ً
ً
 65نائبا ،وهذه أيضا لم تعد مضمونة ،بالنظر إلى نسب اقتراع
المغتربين واالستطالعات التي أجريت حول الوضع في الداخل.
وتـقــول مـصــادر شــركــات اإلح ـصــاء ،إن االنـتـخــابــات ستفرز
كتلتين كبيرتين واحدة لحزب الله وحلفائه ،وأخرى لخصومه،
لكن ال أحــد مــن الطرفين سيحصل على األكـثــر يــة ،وستكون
هناك كتلة ثالثة وسطية هي التي تحدد مسار االتجاه العام
في القرارات السياسية.
ّ
هذه النتائج تتوقف على نسبة التصويت السني بحسب
ما تقول كل مراكز اإلحصاء وحتى ماكينات األحزاب١٤ .

أمير قطر يدعو من طهران إلى حوار...
التدخل الغربي» ،ذكرت وكالة األنباء اإليرانية الرسمية «إرنا» أن
الــزيــارة يتخللها بحث «العديد من الملفات بما يشمل التعاون
الثنائي في إطار التفاعل اإلقليمي ،مثل التعاون في كأس العالم
 2022لكرة القدم التي تستضيفها قطر ،ومتابعة تبادل السجناء
بين إيران ودول غربية ،والتعاون في مجال الطاقة».
وعلمت «الجريدة» في وقت سابق من مصدر مطلع أن رئيسي
يستعد لزيارة واحدة على األقل من دول مجلس التعاون الثالث؛
سلطنة عمان والكويت واإلمارات لدفع مسار التهدئة اإلقليمية بعد
انعقاد الجولة الخامسة من المفاوضات الثنائية مع السعودية
والتي تتسم بالبطء.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،دانـ ــت وزارة ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـسـيــة توقيف

أعلنت الجمعية الخيرية
الكويتية لخدمة القرآن الكريم
وعلمه "حفاظ" وصول عدد
مشتركي تطبيق "القرآن
صاحبي" ،الذي دشنته مؤخرا،
إلى أكثر من .5000
وقال نائب رئيس مجلس
إدارة الجمعية م .أحمد املرشد،
في تصريح ،أمس ،إن "القرآن
صاحبي" تطبيق عملي
يساعد على التواصل اليومي
مع القرآن الكريم ،ويساعد
دائما على صحبة القرآن،
سواء بشكل فردي أو جماعي،
من خالل استخدام إمكانيات
التطبيق املتقدمة واملصممة
بعناية كبيرة وخبرة واسعة
في خدمة كتاب الله وعلومه.
وبني املرشد أن التطبيق
سهل االستخدام لجميع
الفئات واألعمار ،حيث يحدد
مستخدم التطبيق الورد
اليومي الذي يرغب في
املواصلة عليه ،وتحديد مكان
قراءة الورد داخل التطبيق
أو خارجه ،أو االشتراك في
مجموعات لقراءة القرآن
الكريم بشكل منفصل أو
االشتراك بختمة واحدة.

«عطاء للعمل اإلنساني»
عقدت عموميتها لعام 2021
عقدت جمعية عطاء للعمل
اإلنساني ،اجتماعها الدوري
للجمعية العمومية العادية
ملناقشة اإلنجازات السنوية،
والتقرير السنوي للفترة
املالية األولى حتى نهاية عام
 ،2021بحضور ممثل من وزارة
الشؤون االجتماعية ،وممثل
مكتب التدقيق ،والعديد من
األعضاء ،وأعضاء مجلس
اإلدارة ،وبرئاسة نائب رئيس
مجلس اإلدارة د .بدر العازمي.
واستعرض أمني السر
بالجمعية م .ثامر السحيب
إنجازات الفترة املالية األولى
حتى نهاية عام  ،2021والتي
حققتها في مختلف املجاالت
التنموية واالجتماعية
واإلنشائية والصحية والدينية
واملوسمية واإلغاثية بالعديد
من الدول داخل الكويت
وخارجها.

مــواطـنـيــن فــرنـسـيـيــن فــي إي ـ ــران ،مـعـتـبــرة أن ــه «اع ـت ـقــال ال أســاس
ً
له» ،وطالبت بـ «اإلفــراج عنهما فــورا» ،غداة إعالن طهران اعتقال
أوروبيين اثنين «دخال إلى البالد بهدف نشر الفوضى وزعزعة
استقرار المجتمع».
واستدعت الخارجية الفرنسية القائم بأعمال السفارة اإليرانية
في باريس لالحتجاج.
وفــي م ــوازاة التوتر بين فرنسا وإي ــران ،تواصلت المشاورات
بين رئيس وفــد التفاوض في مباحثات فيينا علي باقري كني
ومنسق االتحاد األوروبي إنريكي مورا في طهران لليوم الثاني
على التوالي.
وعلى صعيد آخر ،تجددت االحتجاجات في محافظة األهواز،
أمس ،بالتزامن مع إعالن حكومي رسمي بزيادة أسعار الدجاج
والبيض والحليب والزيت بعد رفع الدعم عنها ،وردد المتظاهرون
هتاف «الموت لرئيسي ...الموت للغالء».
وق ــام ــت األجـ ـه ــزة األم ـن ـيــة بــاع ـت ـقــال ن ـحــو أل ــف ش ـخــص بعد
اقتحام منازلهم في منطقة دزفــول في األهــواز .واتسعت دائرة
المدن المشاركة في االحتجاجات على األوضاع المعيشية .وفي
بعض المدن ،ومنها مدن قزوين وكرج وسراوان ،قام المحتجون
بمهاجمة مراكز توزيع البضائع الحكومية (التعاونيات) ،وسرقوا
كل ما فيها.
وف ــي بـعــض الـمـنــاطــق األخـ ــرى ،مـثــل م ــدن ط ـهــران وأصـفـهــان
وشيراز ومشهد وتبريز ،هاجم المحتجون محالت بيع البضائع
التي سيتم رفع سعرها ابتداء من اليوم ،وبينها الدجاج والبيض
واللحم والدجاج والزيت النباتي.
(طهران ـ وكاالت ومواقع)

ةديرجلا
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محليات

ّ
زحام مراكز فحص العمالة مستمر والحكومة «عمك أصمخ»
 4مراكز غير كافية الستيعاب األعداد المتزايدة مع العودة الجماعية لأليدي العاملة

مشهد لمراجعي المراكز ال يليق بمكانة الكويت

بعض الطوابير اليومية في مراكز فحص العمالة

ICQC
2022-24

نرمين أحمد

لم تبدد اإلجراءات الحكومية
الـ ـخـ ـج ــول ــة األزم ـ ـ ـ ــة ال ـم ـت ـم ــادي ــة
ل ـلــزحــام ف ــي ال ـمــراكــز المعتمدة
لفحص العمالة ،والـتــي ال تــزال
ع ــاج ــزة ع ــن اس ـت ـي ـعــاب األعـ ــداد
المتزايدة ،بالرغم من سعي وزارة
ال ـص ـح ــة الـ ــى اسـ ـتـ ـح ــداث مــركــز
خــامــس لها فــي منطقة مشرف،
إضـ ــافـ ــة ال ـ ــى الـ ـم ــراك ــز األربـ ـع ــة
ال ـق ــائ ـم ــة فـ ــي كـ ــل مـ ــن ال ـش ــوي ــخ
وصـبـحــان وال ـج ـهــراء وضاحية
علي صباح السالم (أم الهيمان).
وفيما شهدت إدارات فحص
العمالة ازدحاما كبيرا ،إذ ّ
تغص
بــال ـطــواب ـيــر ال ـمـم ـتــدة الـمـكــدســة
بآالف العمال أمامها تحت حرارة
الـشـمــس الـمـحــرقــة فــي مشهد ال
ّ
يليق بسمعة الكويت ،فإن األزمة
مــرش ـحــة ل ـل ـتــزايــد واالس ـت ـم ــرار
م ــع ال ـع ــودة الـجـمــاعـيــة لــأيــدي
العاملة ،بعد فتح البالد وإلغاء
ق ـيــود "ك ــورون ــا" عـلــى إجـ ــراءات
السفر والعودة إلى الكويت.

ورغــم تشغيل المراكز بكامل
طــاقـتـهــا السـتـقـبــال المراجعين
وإن ـ ـهـ ــاء ف ـح ــوص ـه ــم ،ف ـ ــإن ه ــذه
اإلج ـ ــراء ات ال تـغـنــي وال تسمن
مــن ج ــوع ،إذ إن مـشـهــد الــزحــام
ع ــرض مـسـتـمــر ،وال ح ـيــاة لمن
تنادي ،وسط موجة من االستياء
والغضب من المواطنين (الكفالء)
والوافدين ،في ظل غياب التنظيم
والـ ـب ــطء ف ــي اإلج ـ ـ ـ ــراءات وس ــوء
ّ
يتعرضون لها.
المعاملة التي
"ال ـجــريــدة" رص ــدت االزدح ــام
الشديد في مراكز فحص العمالة،
واس ـت ـط ـل ـعــت آراء ال ـمــراج ـع ـيــن،
حـيــث عـ ّـبــر أح ــد الـمــواطـنـيــن عن
اس ـت ـيــائــه م ــن ال ــزح ــام ال ـشــديــد،
ق ــائ ــا" :أن ـ ــا ه ـنــا م ـنــذ الـتــاسـعــة
ص ـب ــاح ــا ،واآلن م ـ ـ ّـرت ســاعـتــان
ول ــم ي ــأت دوري لـفـحــص عــامــل
منزلي ّ
لدي ،والزحام في كل مكان
بالصالتين الداخلية والخارجية،
وبالرغم مــن وجــود نظام حجز
مواعيد "أونالين" ،فإنه ال يوجد

تنظيم ،وأعتقد أن السبب في ذلك
قلة عدد الموظفين".

وأخ ــرى لـلـشــركــات مــع االل ـتــزام
بها.

فوضى

زحام

ّ
مــن جـهـتــه ،عــلــق مــواطــن آخــر
على الوضع داخل مراكز فحص
ال ـع ـمــالــة ب ــأن ــه "ف ــوض ــوي لـعــدم
وجـ ـ ـ ــود ت ـن ـظ ـي ــم ف ـ ــي الـ ـ ــداخـ ـ ــل"،
ق ــائ ــا" :لـ ـ ـ ّ
ـدي ع ــام ــان مـنــزلـيــان
اسـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــرق ـ ــت س ـ ـ ــاع ـ ـ ــات ألنـ ـج ــز
ل ـه ـمــا م ـعــام ـل ـت ـي ـه ـمــا" ،مـضـيـفــا:
"م ــن الـمـفـتــرض أن ي ـكــون هـنــاك
نـ ـظ ــام وطـ ــواب ـ ـيـ ــر ،خ ــاص ــة لـكــل
ف ـئــة م ــن ك ـبــار ال ـع ـمــر وال ـص ـغــار
وال ـ ـ ـمـ ـ ــواط ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــن وال ـ ـ ــواف ـ ـ ــدي ـ ـ ــن
والشركات".
ونــاشــد مـســؤولــي مـثــل هــذه
اإلدارات بمتابعتها واإلشــراف
عـ ـلـ ـيـ ـه ــا ،وم ـ ـ ـ ــراع ـ ـ ـ ــاة مـ ـص ــال ــح
المواطنين الذين يأتون إلنجاز
م ـعــامــات عـمــالـتـهــم الـمـنــزلـيــة،
وت ـحــديــد س ــاع ــات للمواطنين

ف ـي ـمــا أك ـ ــد أح ـ ــد ال ـمــواط ـن ـيــن
أي ـض ــا أن ال ــزح ــام ال ـش ــدي ــد هــو
المشكلة والضغط الكبير يرجع
إلــى عــدم وج ــود تنظيم ،مشيرا
إلى أنه إذا تم توفير قسم األشعة
في مركز صبحان ،فإنه سيخفف
م ــن ال ــزح ــام ع ـلــى إدارة فحص
العمالة في الشويخ.
وق ــال :نتمنى أن يكون هناك
تـنـظـيــم بـشـكــل أك ـبــر ،وال يــوجــد
شيء اسمه مستحيل إذا عملنا
على تحقيقه ،مردفا :هناك كذلك
أزم ــة مــواقــف وزح ــام شــديــد في
ال ــداخ ــل وال ـ ـخـ ــارج ،وال تـتــوافــر
أماكن لالنتظار.
وت ــاب ــع :ال تـقـتـصــر الـفــوضــى
عـ ـل ــى ه ـ ـ ــذه اإلدارة ،ف ـغــا ل ـب ـيــة
اإلدارات التي نــراجــع معاملتنا

داخ ـل ـه ــا ت ـف ـت ـقــر إلـ ــى الـتـنـظـيــم،
متمنيا أن يجد حلوال إيجابية
وتطويرا إلى األفضل.
بـ ـيـ ـنـ ـم ــا دع ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ــواط ـ ـ ــن آخـ ــر
إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى جـ ـ ـع ـ ــل ال ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــوص ف ــي
المستوصفات ،حيث إن ذلك من
الممكن أن يـسـ ّـهــل األم ــور أكـثــر،
م ـض ـي ـفــا أن ن ـت ـي ـجــة ال ـف ـحــوص
للعامل يقولون إنها قد أن تأخذ
أكثر من شهر حتى تصدر ،وهذا
وقت طويل.

سوء تنظيم
من جهته ،قال أحد الوافدين
إن ه ـن ــاك سـ ــوء ت ـن ـظ ـيــم ،وع ــدد
المراجعين يفوق عدد الموظفين
بشكل كبير ،بالرغم من أن جميع
الـ ـم ــراجـ ـعـ ـي ــن حـ ــاص ـ ـلـ ــون ع ـلــى
مواعيد "أونــايــن" مسبقة ،وما
نتمناه من المسؤولين أن يجدوا
ّ
حل لهذه المشكلة.
ّ
وعبر وافــد آخــر ،منفعال ،عن

اس ـت ـي ــائ ــه ،ق ــائ ــا :ي ــوم ــان وأن ــا
أحضر مــن الصباح الباكر أقف
مـنـتـظــرا إلن ـجــاز مـعــامـلـتــي ،وال
ي ــوج ــد ك ــرس ــي ل ــانـ ـتـ ـظ ــار ،وال
حمامات لالستخدام ،واالزدحام
كـبـيــر جـ ــدا ،م ـت ـســائــا :ه ــل هــذه
ال ـك ــوي ــت؟ ال أصـ ـ ـ ّـدق ه ـ ــذا ،ومــن
المستحيل أن أستوعب ،وأرجو
أن يصل صوتنا إلى المسؤولين
ويهتموا بإيجاد حلول.

ال أماكن لالنتظار
وقال أحد الوافدين :أقف هنا
منذ الرابعة والنصف صباحا،
م ـن ـت ـظ ــرا أن أنـ ـج ــز م ـعــام ـل ـتــي،
وال تــوجــد أم ــاك ــن لــان ـت ـظــار أو
ك ــراس ــي أو ح ـم ــام ــات ،وال ــزح ــام
غير طبيعي.
وأضاف وافد آخر :بالرغم من
ّ
ولدي اليوم
نظام حجز المواعيد،
الموعد ،فإنهم رفضوا استقبالي،
والزحام شديد ،أعتقد أنه يجب

«بلدية ذكية» :تبني أحدث التجارب الرقمية في توأمة المدن
مؤتمر العمل البلدي الخليجي اختتم فعالياته وأصدر توصياته
أوص ـ ــى ال ـم ـش ــارك ــون ف ــي مــؤت ـمــر ال ـع ـمــل ال ـب ـلــدي
الخليجي المشترك الحادي عشر ،أمس ،بضرورة تبني
أحدث التجارب الرقمية في توأمة المدن والمطبقة في
بعض دول مجلس التعاون وتعميمها.
وأكــد المشاركون في التوصيات الصادرة بختام
المؤتمر الذي استضافته الكويت على مدى ثالثة أيام
تحت شعار "بلدية ذكية" ،ضرورة إنشاء جهة مركزية
واحدة متخصصة بنظم المعلومات المدنية تتولى
مهمة توحيد لغة التخاطب التقني وربــط الهيئات
المعنية باألعمال البلدية.
ودعـ ـ ــوا إلـ ــى تـكـثـيــف دورات ال ـت ــدري ــب الــداخ ـل ـيــة
والـخــارجـيــة فــي مـجــال نـظــم الـمـعـلــومــات الجغرافية
لتطوير الكوادر الوطنية وتبادل الخبرات وتشجيع
عمل المنصات والتطبيقات الذكية الرامية إلى تسهيل
اإلجراءات.
وب ـم ـجــال ع ـقــود ال ـن ـظــافــة وال ــرق ــاب ــة عـلـيـهــا ،شــدد
المشاركون في المؤتمر على اعتماد منصة رقمية
مــوحــدة لـلــرقــابــة والـتـحـكــم ب ـ ــإدارة حــركــة الـنـفــايــات،
مؤكدين أهمية تتبع معدات مشاريع األمانة البلدية
والبنية التحتية للمدينة للتأكد مــن تنفيذ العمل
بأعلى مقاييس الجودة النوعية.
كما ش ــددوا على ض ــرورة تخصيص أمــاكــن لفرز
الـنـفــايــات فــي كــل مــديـنــة ت ــزود بمنظومة استشعار
ذكية لسرعة الفرز وفق اإلجراءات الوقائية والدولية
وتخصيص أماكن إعادة تدويرها بمختلف المناطق

مــع تــدويــر تـلــك الـقــابـلــة لـلـتــدويــر عـلــى شـكــل أسـمــدة
زراعية لتشجيع السكان على المساهمة في الصحة
البيئية عبر تنشيط الزراعة والمساحات الخضراء.
كما دعوا إلى وضع منصة متكاملة إلدارة سالمة
ً
الغذاء من أماكن التوريد إلى التوزيع والمضي قدما
فــي اسـتـخــدام التكنولوجيا الــذكـيــة لتقييم وضبط
أداء شركات النظافة وإيجاد إدارة متكاملة للنفايات
بالنظم الذكية وتطبيقاتها على إج ــراء ات السالمة
البيئية والصحة العامة.
وفـ ـ ــي مـ ـج ــال ال ـع ـم ــل ال ـت ـط ــوع ــي الـ ـبـ ـل ــدي ،طــالــب
المشاركون في المؤتمر بدعم البلديات والمؤسسات
والمنظمات والشراكة المجتمعية وصــوال لتضافر
الجهود في العمل التطوعي اإلنساني وإيجاد وسائل
حديثة في تفعيل المشاركة التطوعية المجتمعية.
وأش ـ ـ ـ ــاروا إلـ ــى أه ـم ـي ــة إع ـ ـ ــداد م ــواط ــن ق ـ ــادر عـلــى
اإلسـهــام بـجــدارة ووعــي فــي مسيرة النماء وتحفيز
الطاقة الشبابية اإلبداعية الفنية والعلمية من خالل
التطوع وخدمة المجتمع من منظور واجــب شرعي
وحس وطني.
ً
وأوص ـ ــوا أي ـضــا ب ــإش ــراك األف ـ ــراد وتـعــزيــز دوره ــم
المجتمعي تـجــاه قضايا البيئة وأ بــرز هــا النفايات
المنزلية وطرق تدويرها وأثرها على الصحة البيئية
عال
ودعم األعمال التطوعية بحيث تكون على مستوى ٍ
من الوعي بالتخطيط والتفكير االستراتيجي والجودة
والمتابعة والتدريب.

نقص موظفي الفترة الليلية يربك المستشفيات
•

عادل سامي

تسبب ق ــرار ص ــادر عــن وزارة الصحة بمنع عمل
الموظفين اإلداريـيــن العاملين على بند "أجــر مقابل
عمل" ،بنظام الخفارة والنوبة في عدد من المستشفيات
العامة في إح ــداث نقص شديد في تقديم الخدمات
الصحية للمرضى والمراجعين.
وأك ـ ــدت م ـص ــادر صـحـيــة مطلعة ل ــ"ال ـج ــري ــدة" أن
األسبوع الماضي شهد نقصا في الموظفين اإلداريين
العاملين في الفترة الليلية من السابعة والنصف ليال
وحتى السابعة والنصف صباحا ،وذلك بسبب إحالة
الموظفين العاملين على بند أجر مقابل عمل إلى العمل
في الفترة الصباحية وفترة الظهيرة.
وأوض ـح ــت أن ه ــذا ال ـق ــرار سـبــب إربـ ــاك كبير في
الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين خالل الفترة
الليلية ،إضافة إلى حدوث مشاكل في تغطية الخدمة
داخل المستشفيات ،ما أثر على سير العمل ،نظرا لقلة
أعداد العاملين في الفترة المسائية.
وأوضحت أن أغلب إدارات المستشفيات تذمرت من
تطبيق هذا القرار ،نظرا لقلة أعداد الموظفين في الفترة
المسائية ،حيث أن موظفي أجر مقابل عمل يملئون
الفراغ الحاصل في تلك الفترة .وأشارت المصادر إلى أن
القرار صدر دون االستئناس بآراء إدارات المستشفيات.

فــي م ـجــال اخ ــر ،كشفت مــديــرة اإلدارة الـمــركــزيــة
للرعاية الصحية األولية ،د .دينا الضبيب ،عن تشكيل
فرق متكاملة للزيارة المنزلية متعددة التخصصات،
تتكون من طبيب العائلة ،وطبيب األسنان وفني العالج
الطبيعي ،والصيدلي والتمريض وفـنــي المختبر،
إضافة إلى اختصاصي التغذية.
وأوضحت أن الحصول على هذه الخدمة سيكون إما
عن طريق التقديم عبر الموقع اإللكتروني المحدد لذلك،
أو عن طريق طلب الخدمة من خالل المركز الصحي
الذي يتبع له المراجع نفسه ،وفقا لمنطقة السكن.
وأشارت الضبيب إلى أن التقديم لطلب الخدمة عبر
الموقع من الساعة الثامنة صباحا وحتى السابعة
مساء يــوم األحــد وحتى األرب ـعــاء ،عــدا الخميس من
ً
الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ،مع إرفاق
التقارير الطبية الخاصة بالمراجع.
وأكدت اكتمال االستعدادات الخاصة بتقديم هذه
الخدمة ،والتي تقتصر على الزيارات الدورية وليست
للحاالت الـطــارئــة ،مـشــددة على حــرص ال ــوزارة على
تقديم الـخــدمــة لـهــذه الشريحة وف ــق أفـضــل معايير
الجودة المطلوبة.
وفي موضوع منفصل ،أعلن رئيس قسم األمراض
الجلدية في المستشفى األميري ،د .جاسم الشايجي،
انطالق المؤتمر السنوي للقسم االثنين المقبل.

المنفوحي :رفع التوصيات إلى االجتماع الوزاري
قال المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي ،إنه سيتم رفع التوصيات المؤتمر بعد اعتمادها إلى
االجتماع الوزاري الخليجي المعني بالشؤون البلدية في شهر سبتمبر المقبل لتعميمها على الدول الست.
وأشار المنفوحي ،في تصريح للصحافيين عقب حفل الختام ،إلى أهمية االستفادة من التجارب التي
ً
ً
قدمت خالل جلسات المؤتمر ،مبينا أنه ستتم قريبا االستعانة ببعض الخبراء في دول مجلس التعاون
ً
وأيضا إيفاد عدد من خبراء الكويت لتبادل الخبرات الخليجية لمزيد من التعاون.

انتشار الواسطة
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت إح ـ ــدى
ال ـ ـ ـ ــواف ـ ـ ـ ــدات :ال يـ ــوجـ ــد ط ــاب ــور
ل ـل ـن ـس ــاء ،والـ ــزحـ ــام ال يـحـتـمــل،
وغـيــاب التنظيم يؤخر ويبطئ
اإلجـ ـ ـ ـ ـ ــراءات ،وهـ ـن ــاك "واسـ ـط ــة"
بشكل كبير ،وهذه ليست صورة
جـ ـ ـي ـ ــدة ،وأت ـ ـم ـ ـنـ ــى أن ي ـت ـح ـســن
ّ
الوضع وينظم بشكل أفضل.

«البلدي» يختتم جلساته
بمناقشة تطوير الدائري الرابع
•

المنفوحي والمحيلبي مكرمين أحد المشاركين خالل اختتام المؤتمر

فصل فحص الخدم عن الشركات
إلنجاز المعامالت بشكل أسرع
وأيسر ،مستطردا :كما أتيت كما
ذه ـب ــت ،ل ــم أن ـج ــز شـيـئــا وض ــاع
الوقت عبثا.

محمد جاسم

يختتم المجلس البلدي لــدور االنعقاد
الـ ــرابـ ــع ع ـش ــر ج ـل ـســاتــه الـ ـع ــادي ــة االث ـن ـيــن
المقبل قبل انتخابات دور االنعقاد الجديد
المقررة  21مايو ،حيث يناقش جدوال حافال
باالقتراحات والطلبات ،أبــرزهــا االتفاقية
االس ـت ـش ــاري ــة ب ـش ــأن ت ـص ـم ـيــم واإلش ـ ـ ــراف
على تحسين أداء الطريق الــدائــري الرابع
بخصوص طلب موافقة "البلدي" وتثبیت
حرم الطريق.
وينظر المجلس طلب إعادة تخصيص
موقع ردم النفايات المغلق بالقرين والعدان
قطعة  5بمحافظة م ـبــارك الكبير للهيئة
ال ـعــامــة لـلـبـيـئــة ،وط ـلــب تـخـصـيــص مــوقــع
لبيت الــزكــاة ضـمــن ح ــدود مــركــز ضاحية
منطقة الخالدية.
كما ينظر االقـتــراح المقدم مــن عــدد من
االعضاء بشأن نقل مقر االتحاد الكويتي
لكرة القدم من منطقة العديلية إلى منطقة
أ خ ــرى غير سكنية ،و طـلــب الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية تخصيص
موقع لتربية اإلبل بمنطقة الشقايا ،طريق
السالمي ،وطلب بلدية الكويت توسعة موقع
سوق بيع الخيام المخصص بصفة مؤقتة
في محافظة الجهراء.

 30جمعية طالبت بمحاكمة المسؤولين عن مقتل «أبوعاقلة»
ّ
تقدمت  30جمعية نفع عام كويتيةّ ،
بأحر
ال ـت ـعــازي إل ــى ذوي شـهـيــدة حــريــة الكلمة
الصحافية الفلسطينية ،شيرين أبوعاقلة،
قــائـلـيــن :نـحــن عـلــى ثـقــة تــامــة ب ــأن صوتها
الـمــدوي سيبقى خــالــدا فــي وجــه آلــة القمع
الصهيوني ،ونبراسا تستهدي به األجيال

حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني.
وأصدرت الجمعيات ،بيانا ،جاء فيه إنه
في مشهد مأساوي ليس بغريب على كيان
غــاصــب ،قامت قــوات االحـتــال الصهيوني
بتصفية الصحافية الفلسطينية شيرين
أبوعاقلة أثناء تأديتها عملها السلمي في

دبلوماسيون في الكويت يدينون الجريمة
•

ربيع كالس

تواصلت ردود الفعل الـمـنـ ّـددة بمقتل
الصحافية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة
في الضفة الغربية أمس األول.
وقال القائم بأعمال السفارة األميركية
لدى البالد جيمس هولتسنايدر في تغريدة
على حسابه الشخصي على "تويتر" أمس:
"ن ـش ـعــر بــال ـحــزن ال ـش ــدي ــد ،ون ــدي ــن مقتل
شيرين
الصحافية األميركية الفلسطينية
ً
أبوعاقلة ،ويجب أن يكون التحقيق فوريا
ً
وشــامــا ،ويـجــب محاسبة المسؤولين"،

ً
معتبرا أن "موتها إهانة لحرية اإلعالم في
كل مكان".
من ناحيتها ،كتبت السفيرة الفرنسية
ّ
"تعازي القلبية
لدى البالد كلير لوفليشير
بوفاة صحافية الجزيرة شيرين أبوعاقلة
في جنين" .وأضافت" :تعد حرية الصحافة
والمحافظة على أمن وحياة الصحافيين من
القيم األساسية التي تلتزم فرنسا بالدفاع
عنها في جميع أنحاء العالم".
بدورهاّ ،
تقدمت السفارة البلجيكية لدى
البالد بأحر التعازي إلــى قناة "الجزيرة"
وألسرة أبوعاقلة.

تغطية األحداث داخل األراضي الفلسطينية
ال ـم ـح ـت ـلــة ،ض ــارب ــة ب ــذل ــك عـ ــرض ال ـحــائــط
مواثيق ومعاهدات حقوق اإلنسان وحماية
الصحافيين ،مردفين :وزاد بشاعة المشهد
ّ
ت ـب ــن ــي ق ـ ــوى ص ـه ـيــون ـيــة س ـي ــاس ــة األرض
المحروقة واستباحة الدماء البريئة.
وأعلنت تضامنها مع الحق الفلسطيني
واستنكارها الستهداف المدنيين وترويع
اآلم ـن ـي ــن ،مـطــالـبــة بــإي ـقــاف جـمـيــع أش ـكــال
االستفزازات والمحاوالت المتكررة القتحام
المسجد األقـ ّصــى ،مــن دون مــراعــاة لحرمة
العبادة ،وحــاثــة العالم أجمع على التحرك
الجدي والعاجل لمحاكمة المسؤولين عن
هــذه الجريمة ،وغيرها من الجرائم ووقف
همجية وعــدوان آلة الكيان الصهيوني من
االستمرار بارتكاب المجازر والتعدي على
المواثيق واألعراف الدولية وانتهاكها.
وقد وقع البيان كل من :جمعية الشفافية،
والجمعية الكويتية للعمل الوطني ،وجمعية
المهندسين ،والجمعية الثقافية االجتماعية
النسائية ،والجمعية الكويتية لمقومات
حـ ـق ــوق اإلنـ ـ ـس ـ ــان ،وج ـم ـع ـيــة ال ـخــري ـج ـيــن،
وجـمـعـيــة ال ــدك ـت ــور ،والـجـمـعـيــة الكويتية

لــإخــاء الوطني ،والــرابـطــة الوطنية لألمن
األس ـ ــري ،وجـمـعـيــة اإلص ـ ــاح االجـتـمــاعــي،
وجمعية المقاصد التعليمية ،والجمعية
الـكــويـتـيــة لــإعــاقــة الـسـمـعـيــة ،والـجـمـعـيــة
الكويتية لمتابعة وتقييم األداء البرلماني،
وجمعية المحامين ،والجمعية الكويتية
للدراسات العليا ،والجمعية الوطنية لحماية
الطفل ،وجمعية تمكين األس ــرة ،وجمعية
الـعــاقــات الـعــامــة ،وجمعية كـيــان للرعاية
األسرية ،وجمعية العالج الطبيعي ،وجمعية
الكويتية لتنمية الديموقراطية ،وجمعية
الثقافة االجتماعية ،وجمعية اإلعالميين،
والجمعية الكويتية للخدمة االجتماعية،
وجمعية التخطيط االستراتيجي ،وجمعية
حماية المستهلك ،والجمعية الكويتية ألمن
الـمـعـلــومــات ،والجمعية الوطنية لحماية
الـطـفــل ،وراب ـطــة االجتماعيين ،والجمعية
الكويتية للتراث.
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مكتب المجلس يقرر توجيه دعوة لجلسة خاصة
للمتقاعدين… وترجيحات بعقدها األسبوع المقبل

نافذة نيابية

• انعقادها رهن ًموقف الحكومة وموعدها يحدد بالتنسيق بين السلطتين
الشاهين يسأل العرو عن استغالل
• مبرك :قدمنا طلبا إلى رئيس المجلس ومن الضروري عقدها

التعاونيات لمصالح انتخابية

وجـ ـ ـ ـ ـ ــه الـ ـ ـ ـن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب أسـ ـ ــامـ ـ ــة
ً
ال ـش ــاه ـي ــن س ـ ـ ــؤاال إلـ ــى وزي ــر
الـ ـش ــؤون االج ـت ـمــاع ـيــة وزي ــر
ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون اإلسـ ـ ـك ـ ــان
وال ـت ـطــويــر ال ـع ـمــرانــي مـبــارك
ال ـ ـ ـعـ ـ ــرو بـ ـ ـش ـ ــأن ال ـج ـم ـع ـي ــات
التعاونية.
وقــال الشاهين في سؤاله:
«ل ـمــا كــانــت الــوظـيـفــة الـعــامــة
خدمة وطنية واجبة لتسيير
ال ـمــرافــق ال ـعــامــة ف ــي ال ــدول ــة،
ولالرتقاء بالوطن في جميع
ال ـم ـج ــاالت ،ل ــذل ــك وج ــب عــدم
إسنادها إال لمن يستحقها»،
مضيفا أنه «لما كان استغالل
التوظيف والتكليف والترقية
فـ ـ ــي أغـ ـ ـ ـ ـ ــراض شـ ـخـ ـصـ ـي ــة أو
م ـصــالــح ان ـت ـخــاب ـيــة ،يـخــالــف

باتت كرة جلسة إقرار قانون
المتقاعدين في ملعب مكتب
المجلس ،الذي اجتمع أمس،
واتفق على عقدها وتحديد
موعدها بالتنسيق مع
الحكومة ،التي يحدد موقفها
مصير الجلسة.

ال ـش ــرع ال ـح ـن ـيــف وال ـقــوان ـيــن
واجـ ـب ــة االتـ ـ ـب ـ ــاع ،وإذ ب ــرزت
أهـمـيــة الـعـمــل ال ـت ـعــاونــي في

العتيبي يستفسر عن وظائف قيادية
في «الخطوط الكويتية»

ً
الغانم مترئسا اجتماع مكتب المجلس أمس

علي الصنيدح

أسامة الشاهين

مـ ـحـ ـن ــة االح ـ ـ ـتـ ـ ــال الـ ـع ــراق ــي
سنة  1990وجائحة فيروس
كــورونــا سنة  2020وغيرها،
لذا وجب الدفاع عنه وحمايته
م ــن أي ت ــدخ ــات أو شـبـهــات
تنفيع».
وطلب الشاهين في سؤاله
تـ ـ ــزويـ ـ ــده ب ـ ـص ـ ــورة ض ــوئ ـي ــة
م ــن الـ ـق ــرارات ال ـتــي اتـخــذتـهــا
«الـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــؤون» تـ ـ ـج ـ ــاه مـ ــديـ ــري
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة منذ
بــدايــة الحكومة (المستقيلة)
حتى تاريخ ورود هذا السؤال،
وصورة ضوئية من القرارات
ال ـتــي اتـخــذتـهــا ت ـجــاه اتـحــاد
ال ـج ـم ـع ـيــات ال ـت ـعــاون ـيــة منذ
ب ــداي ــة ن ـفــس ال ـح ـكــومــة حتى
تاريخ ورود السؤال.

ع ـق ــد م ـك ـتــب م ـج ـلــس األم ــة
اجتماعه ،أمس ،برئاسة رئيس
مجلس األم ــة م ــرزوق الـغــانــم،
وح ـ ـضـ ــور أع ـ ـضـ ــاء ال ـم ـك ـت ــب،
وأم ـ ـ ـيـ ـ ــن سـ ـ ــر مـ ـجـ ـل ــس األمـ ـ ــة
النائب فرز الديحاني ،ورئيس
ل ـج ـنــة ال ـ ـشـ ــؤون ال ـت ـشــري ـع ـيــة
والـقــانــونـيــة ال ـنــائــب الــدكـتــور
عبيد الوسمي ،ورئيس لجنة
الشؤون المالية واالقتصادية
النائب أحمد الحمد ،ورئيس
لجنة األولويات النائب أسامة
المناور ،باإلضافة إلى األمين
ال ـ ـعـ ــام ل ـم ـج ـلــس األم ـ ـ ــة عـ ــادل
اللوغاني.

الطلب النيابي
وع ـ ـل ـ ـمـ ــت «ال ـ ـ ـجـ ـ ــريـ ـ ــدة» مــن
مصادرها أن مكتب المجلس
اتفق خالله على توجيه دعوة
ج ـل ـســة خ ــاص ــة لـلـمـتـقــاعــديــن
ب ــال ـت ـن ـس ـي ــق م ـ ــع الـ ـحـ ـك ــوم ــة،
صاحبة الـقــرار النهائي منها
بـ ـن ــاء عـ ـل ــى الـ ـطـ ـل ــب ال ـن ـي ــاب ــي

ً
ال ــذي تــم تقديمه أم ــس ،نـظــرا
ألهمية القانون الذي سيمنح
شــري ـحــة ال ـم ـت ـقــاعــديــن مــزايــا
مالية تأخرت بسبب التداعيات
السياسية و مــا صاحبها من
استقالة الحكومة.
وأع ـ ـلـ ــن الـ ـن ــائ ــب د .ح ـمــود
مـبــرك تقدمه و 9ن ــواب بطلب
عـقــد جلسة خــا صــة لمناقشة
وإق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـم ـ ـن ـ ـحـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
للمتقاعدين ،وتقرير الــزيــادة
السنوية.

منحة المتقاعدين
وقــال مبرك «تقدمت (أمس)
أنا واإلخوة النواب بطلب عقد
جلسة خاصة لمناقشة المنحة
المالية للمتقاعدين ،وتقرير
منح زيادة سنوية مقدارها 20
د.ك بــدال مــن  30د.ك كــل ثالث
سنوات» ،موضحا «أنه أصبح
من الضروري حسم هذا األمر،
وإن ـهــاء مــا تــم ال ـبــدء فـيــه دون
تأخير».

وج ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ــي ن ـ ـ ــص الـ ـطـ ـل ــب
الموقع من  10نــواب :استنادا
إلى نص المادة  72من الالئحة
الداخلية لمجلس األمة ،نتقدم
نـحــن الـمــوقـعـيــن أدن ــاه بطلب
عـقــد جلسة خــا صــة لمناقشة
وإق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـم ـ ـن ـ ـحـ ــة الـ ـم ــالـ ـي ــة
لـلـمـتـقــاعــديــن ،وت ـقــريــر زي ــادة
س ـنــويــة م ـق ــداره ــا  20دي ـن ــارا
سـ ـن ــوي ــا ب ـ ـ ــدال م ـ ــن  30ك ـ ــل 3
سنوات ،وعرض تقرير اللجنة
المالية واالقتصادية للتعجيل
نـحــو إق ـ ــرار م ـش ــروع الـقــانــون
وم ــا ي ــرد عـلـيــه م ــن تـعــديــات
ت ـه ــدف الـ ــى تـحـسـيــن أوضـ ــاع
المتقاعدين والمستفيدين من
أنصبة المعاشات.

قبول االستقالة
ك ـ ـمـ ــا نـ ـ ــص ال ـ ـط ـ ـلـ ــب عـ ـل ــى،
ً
«ون ـ ـ ـظـ ـ ــرا ل ـ ـصـ ــدور ال ـم ــرس ــوم
األمـ ـي ــري ف ــي ق ـب ــول اسـتـقــالــة
الحكومة وتكليفها بتصريف
عــاجــل األمـ ــور ،ولـمــا ك ــان هــذا

المجلس يندد بجريمة اغتيال اإلعالمية أبوعاقلة
أص ــدر مكتب مجلس األم ــة بيانا نــدد فيه
باغتيال قوات االحتالل الصهيوني لإلعالمية
الفلسطينية شيرين أبوعاقلة.
وجاء في نصه «يندد مجلس األمة بجريمة
اغتيال قوات االحتالل لإلعالمية الفلسطينية
شيرين أبوعاقلة وإصابة إعالمي آخر بجراح
بليغة ،والتي تعد أحــدث جريمة من سلسلة
جرائم االحتالل الصهيوني».
وتابع البيان :ويدعو مجلس األمة إلطالق
ومتابعة جهود مالحقة قــادة الكيان المحتل
ح ــول الـعــالــم جـنــائـيــا ،س ــواء أم ــام الـقـضــاءات

الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها،
وذلك تجاه جرائمهم ضد اإلنسانية والطفولة
واإلع ــام ـي ـي ــن ،ال ــى ج ــان ــب جــري ـمــة االح ـت ــال
المستمرة والقائمة.
وأضاف :ويحيي مجلس األمة موقف حكومة
دولــة الكويت المتقدم والثابت تجاه القضية
الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وي ــدع ــو ال ـبــرل ـمــانــات الـعــربـيــة
والمسلمة والحرة حــول العالم للضغط على
حكوماتها التخاذ مواقف مماثلة ،الى جانب
موقف دولي لمناهضة االحتالل ودعم النضال
الفلسطيني المشروع.

ال ـت ـق ــري ــر ف ـي ـمــا يـتـضـمـنــه مــن
ت ـح ـس ـيــن األوضـ ـ ـ ـ ــاع ال ـمــال ـيــة
لـ ـ ـلـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاع ـ ــدي ـ ــن وأسـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــم
وال ـم ـس ـت ـف ـي ــدي ــن مـ ــن أن ـص ـبــة
الـمـعــاشــات يعتبر مــن األمــور
الـعــاجـلــة ال ـتــي ك ــان م ـق ــررا أن
يـتــم إق ـ ــرار قــانــونـهــا قـبــل رفــع
ال ـح ـك ــوم ــة الس ـت ـق ــال ـت ـه ــا ،ل ــذا
اص ـب ــح م ــن ال ـ ـضـ ــروري حسم
هذا األمــر ،وإنهاء ما تم البدء
فـيــه دون تــأخـيــر ،ولـمــا كانت
ال ـســوابــق الـبــرلـمــانـيــة شهدت
حـ ـ ـض ـ ــور الـ ـحـ ـك ــوم ــة مـ ـ ــن ذي
ق ـب ــل ج ـل ـس ــات خ ــاص ــة إلقـ ــرار
ت ـشــري ـعــات بـجـلـســات خــاصــة
حضرتها الحكومة المستقيلة،
فإننا نرى أهمية الدعوة لعقد
الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ال ـ ـخـ ــاصـ ــة وإب ـ ـ ــاغ
الحكومة وحضورها».
ووقع الطلب كل من :أسامة
المناور ،وبدر الحميدي ،وفايز
ال ـج ـم ـهــور ،وس ـعــد الـخـنـفــور،
وأحمد مطيع ،وحمود مبرك،
وص ــال ــح ال ـم ـط ـيــري ،ومهلهل
المضف ،وحمد المطر ،وناصر
الدوسري.

األسبوع الماضي
وكـ ـ ـ ــان الـ ـطـ ـل ــب أعـ ـ ــد ب ــداي ــة
االس ـبــوع الـمــاضــي ،اال أن ــه لم
ي ـت ــم ت ـق ــدي ـم ــه إال أمـ ـ ــس ،بـعــد
صدور مرسوم قبول استقالة
الـحـكــومــة ،لتكون الـكــرة بذلك
فـ ــي م ـل ـع ــب م ـك ـت ــب ال ـم ـج ـلــس
الـ ـ ـ ــذي ي ـن ـس ــق م ـ ــع ال ـح ـك ــوم ــة
حاليا ،حسب ما أفادت مصادر
«الـجــريــدة» لتحديد موعدها،
وس ــط تــرج ـي ـحــات ب ــأن تـكــون
األسبوع المقبل.

ً
وجه النائب فــارس العتيبي ســؤاال إلى وزيــر المالية وزير
الدولة للشؤون االقتصادية واالستثمار عبدالوهاب الرشيد عن
أسماء وعدد الموظفين غير الكويتيين الذين يشغلون وظائف
قيادية في شركة الخطوط الجوية الكويتية.
وقــال العتيبي في ســؤالــه" :نمى إلــى علمي تعيين مساعد
الــرئـيــس التنفيذي لـلـشــؤون الـتـجــاريــة فــي الـخـطــوط الجوية
الكويتية بالمخالفة ُ لإلجراء ات المتبعة في التعيين في مثل
هذه المناصب ،فهل أعلن عن تلك الوظيفة بالشركة؟ إذا كانت
اإلجابة باإليجاب ،يرجى تزويدي بصورة ضوئية من اإلعالن
ً
وكشف بأسماء المتقدمين موضحا فيه مؤهالتهم وخبراتهم
لشغل الوظيفة ،وإذا كانت اإلجابة بالنفي ،فما السند القانوني
لعدم اإلعالن عن وجود شاغر في مثل هذه الوظائف؟".
فارس العتيبي

الحجرف يسأل السعيد عن األدوية
المنتهية الصالحية والرعاية األولية
سأل النائب مبارك الحجرف
وزيــر الصحة د .خالد السعيد
عن االدوية المنتهية الصالحية
ومـ ـ ـ ــراكـ ـ ـ ــز الـ ـ ــرعـ ـ ــايـ ـ ــة االول ـ ـ ـيـ ـ ــة
الصحية.
وق ــال الـحـجــرف فــي ســؤالــه:
حرصا منا على حماية األموال
العامة ومراقبة جــودة الرعاية
ال ـص ـح ـيــة ،وم ــن أج ــل الـتـحـقــق
مــن كيفية وآلـيــة التخلص من
األدوي ـ ــة الـمـنـتـهـيــة الـصــاحـيــة
وأث ــره ــا ع ـلــى ال ـص ـحــة الـعــامــة
وال ـب ـي ـئ ــة ،م ــا اآللـ ـي ــة الـمـتـبـعــة
واإلج ـ ــراءات الـمـعـمــول بـهــا في
وزارة ال ـص ـحــة لـلـتـخـلــص من
األدوي ــة المنتهية الصالحية؟
ط ــال ـب ــا ك ـش ـف ــا بـ ـع ــدد األدوي ـ ـ ــة
المنتهية الصالحية وكميتها
وأنواعها.

مبارك الحجرف

وتساء ل :هل تتضمن عقود
اسـ ـتـ ـي ــراد األدوي ـ ـ ـ ــة إل ـ ــى دولـ ــة
الكويت أن يجري استرجاعها
في حال انتهاء صالحيتها؟ إذا

كانت اإلجابة باإليجاب ،فيرجى
ت ــزوي ــدي بـتـقــريــر ع ــن األدويـ ــة
ال ـم ـس ـت ــوردة وكـمـيـتـهــا وع ــدد
األدويـ ـ ــة ال ـم ـس ـتــرج ـعــة بـسـبــب
اإلتـ ــاف واالن ـت ـه ــاء وكـمـيـتـهــا،
م ـ ــع ب ـ ـيـ ــان قـ ـيـ ـم ــة االس ـ ـت ـ ـيـ ــراد
والتصدير.
وأضاف :تعد مراكز الصحة
األول ـي ــة (ال ـم ـس ـتــوص ـفــات) هي
خـ ــط الـ ــدفـ ــاع األول لـلـجـمـيــع،
ح ـي ــث تـ ـق ــدم ال ــرع ــاي ــة األولـ ـي ــة
الــازمــة والــوقــائـيــة والعالجية
والمتابعة التي يجب أن تتوافر
على مدار الساعة في جميع أيام
األسـ ـب ــوع ،ل ــذا ي ــرج ــى إف ــادت ــي
بلماذا ال يتم فتح مستوصف
العمرية الصحي إال في الفترة
ال ـص ـب ــاح ـي ــة خ ــاف ــا لـ ـم ــا ك ــان
معموال به قبل جائحة كورونا؟

المطر لزيادة سن خدمة أعضاء الهيئات األكاديمية المساندة

سأل وزير األوقاف عن مركز «إصالح ذات البين» ...هل يوجد قرار بإيقافه؟
تقدم النائب د .حمد المطر باقتراح بقانون
لتعديل بنص البند ( )٩من المادة ( )٣٢من
المرسوم بالقانون رقم ( )١٥لسنة  ١٩٧٩بشأن
الخدمة المدنية ،بإضافة فئة أعضاء الهيئات
األكاديمية المساندة في الجامعات الحكومية
والمعاهد التطبيقية الحكومية لمن تنتهي
خدمتهم عند بلوغ سن الـ  75بدال من الـ .65
ونص التعديل على «بلوغ سن الخامسة
وال ـس ـت ـي ــن ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـل ـكــوي ـت ـي ـيــن ول ـغ ـيــر
الكويتيين ،ويستثنى من ذلك أئمة المساجد
وخـطـبــاؤهــا ومــؤذنــوهــا ومغسلو الموتى،
والـمـهــن الـطـبـيــة ،وأع ـض ــاء هـيـئــة الـتــدريــس
والتدريب ،والهيئات األكاديمية المساندة
في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية
الـحـكــومـيــة ،والـبــاحـثــون الـعـلـمـيــون بمعهد
الكويت لألبحاث العلمية ،إذ تنتهي خدمتهم
ً
ببلوغ سن الخامسة والسبعين ،وفقا للقواعد
واألح ـ ـكـ ــام ال ـت ــي يـضـعـهــا م ـج ـلــس ال ـخــدمــة
المدنية».
ون ـصــت ال ـمــذكــرة اإليـضــاحـيــة لــاقـتــراح:
وح ــدد الـمــرســوم بــالـقــانــون رقــم ( )١٥لسـنة
 ١٩٧٩في مادته رقم ( )۳۲حاالت نهاية خدمة
الموظف ،حيث وردت على سبيل الحصر،
وق ــد ح ــدد ال ـب ـنــد رق ــم ( )9ال ـع ـمــر الـمـطـلــوب
ل ـن ـهــايــة خ ــدم ــة ال ـم ــوظ ــف ال ـك ــوي ـت ــي وغ ـيــر
الكويتي بــأن يبلغ الخامسة والستين من
ع ـمــره ،واس ـت ـث ـنــاء ف ـئــات م ـح ــددة م ــن شـ ــرط
ال ـع ـمــر ،وهـ ــم :أئ ـمــة ال ـم ـســاجــد وخـطـبــاؤهــا

ومؤذنوها ومغسلو الموتى والمهن الطبية
وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والهيئات
األكاديمية المساندة في الجامعات الحكومية
والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون
العلميون بمعهد الكويت لألبحاث العلمية،
فـتـنـتـهــي خــدم ـت ـهــم ب ـب ـل ــوغ س ــن ال ـخــام ـســة
والسبعين ،وقد صدر القانون رقم ( )٢٨لسنة
 ٢٠١٦بإضافة فئة أعضاء هيئة التدريس في
الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية
الحكومية إلى الفئات المشمولة باالستثناء
المشار إليه ،إال أن هذا التعديل لم يشمل فئة
أعـضــاء الهيئات األكــاديـمـيــة الـمـســانــدة في
الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية
ال ـح ـكــوم ـيــة رغ ـ ــم أه ـم ـي ــة األدوار الـعـلـمـيــة
واألكاديمية التي يؤدونها ،لــذا يهدف هذا
القانون إلى تعديل البند ( )۹من المادة ()٣٢
من المرسوم بالقانون بإضافة فئة أعضاء
الهيئات األكاديمية المسائدة في الجامعات
الحكومية ،والمعاهد التطبيقية الحكومية
إلى الفئات المستفيدة من االستثناء المشار
إليه والمتعلق بشرط العمر.

ذات البين
ً
من جهة أخرى ،وجه النائب المطر سؤاال
إلى وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية عيسى
الـكـنــدري فــي شــأن مــركــز إصــاح ذات البين
التابع لألمانة العامة لألوقاف.

وقــال المطر في سؤاله إن من أهــم وأبــرز
مشاريع الــدولــة وإنـجــازاتـهــا إنـشــاء األمانة
العامة لألوقاف مركز إصالح ذات البين منذ
ما يقارب  20سنة مضت ،وتم ذلك بالتعاون
مع وزارة العدل ،وهو برنامج شرعي تنموي
إصالحي يهدف لتقديم الخدمات االستشارية
وأوجه الدعم لتعزيز الروابط األسرية ودعم
اسـتـقــرار الـحـيــاة الــزوجـيــة ومعالجة اآلثــار
المترتبة عـلــى ال ـطــاق واالن ـف ـصــال لجميع
أف ــراد األس ــرة ،مضيفا ان الـمــركــز خــدم وما
يــزال اآلالف مــن الـحــاالت الـفــرديــة واألســريــة
حتى تاريخه.
وت ـ ــاب ـ ــع ان عـ ـ ـ ــددا م ـ ــن الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـع ــرب ـي ــة
واإلس ــامـ ـي ــة اس ـت ـن ـس ـخــت ال ـت ـجــربــة ذات ـهــا
وال ـب ــرن ــام ــج ،ن ـظــرا ل ـن ـجــاح ال ـف ـكــرة واألداء،
«ونمى إلى علمي قيام كل من األمانة العامة
لألوقاف ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
بــات ـخــاذ خ ـط ــوات تـعــرقــل عـمــل وأداء مــركــز
إص ــاح ذات الـبـيــن أو حـتــى إيـقــافــه نهائيا
من دون إبداء األسباب أو تقييم أداء المركز
أو نـشــاطــه مسبقا وم ــن دون عـلــم الـجـهــات
المختصة خصوصا وزارة العدل».
وتـ ـ ـس ـ ــاءل الـ ـمـ ـط ــر :هـ ــل ي ــوج ــد ق ـ ـ ــرار فــي
األمانة العامة لألوقاف أو في وزارة األوقاف
وال ـ ـشـ ــؤون اإلس ــام ـي ــة ب ــإي ـق ــاف ال ـع ـمــل في
مركز إصــاح ذات البين؟ إذا كانت اإلجابة
ب ــاإلي ـج ــاب ،ف ـمــا األسـ ـب ــاب؟ وم ــا ال ـج ـهــة أو
الجهات المعنية باتخاذ القرار في األمانة

االتفاق بين األمانة العامة لألوقاف ووزارة
العدل في شأن المركز أو أي اتفاقات أخرى
في هــذا الـشــأن ،وأيضا المراسالت األخيرة
في شأن الوزارة واألمانة العامة لألوقاف مع
وزارة العدل في شأن المركز.

المقر والموقع

حمد المطر

ُ
والـ ــوزارة؟ وهــل قـيــم أداء مــركــز إصــاح ذات
البين قبل اتخاذ القرار؟ وهل أخذ رأي مجلس
ش ــؤون الــوقــف فــي هــذا ال ـقــرار؟ مــع تــزويــدي
بـصــورة ضوئية مــن ال ـقــرارات والـمــراســات
والدراسات األخيرة في هذا الشأن.
وأض ــاف :هــل صحيح أن األمــانــة العامة
لألوقاف اتخذت قرارا بإيقاف العمل بمركز
إص ــاح ذات البين مــن دون علم أو موافقة
وزارة العدل التي هي طرف رئيس في المركز
وت ــوج ــد ات ـف ــاق ــات ب ـيــن ال ـطــرف ـيــن ف ــي شــأن
ال ـمــركــز؟ مــع ت ــزوي ــدي ب ـصــورة ضــوئـيــة من

وت ــاب ــع :ه ــل صـحـيــح أن ال ـم ـقــر وال ـمــوقــع
الذي يشغله حاليا مركز إصالح ذات البين
تابع ل ــوزارة األوق ــاف والـشــؤون اإلسالمية،
وأنها طالبت بإنهاء وجــود المركز في هذا
المقر علما بأن الوزارة من المفترض دعمها
لمشاريع األمانة ال عرقلتها أو إيقافها؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب ،هل هذه المطالبة
تـمــت بــاالت ـفــاق بـيــن الـ ـ ــوزارة واألم ــان ــة؟ مع
تـ ـ ــزويـ ـ ــدي بـ ـ ـص ـ ــورة ض ــوئـ ـي ــة م ـ ــن م ـح ـضــر
االجتماع أو المراسالت في هذا الشأن ،مع
بيان سبب تعطيل وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية لعمل برنامج حيوي يقدم خدمات
هامة لقطاع كبير من المجتمع ،وهل بحثت
األمانة العامة لألوقاف عن مقر بديل للمركز؟
وقـ ــال :بــاف ـتــراض أن ه ـنــاك رأي ــا بــإيـقــاف
ال ـع ـمــل ف ــي م ــرك ــز إص ـ ــاح ذات ال ـب ـي ــن ،فما
الـبــديــل لــدى األمــانــة الـعــامــة لــأوقــاف لعمل
الـمــركــز ال ــذي يـقــوم ب ــدور حـيــوي فــي مجال
االس ـت ـش ــارات األس ــري ــة؟ وم ــا مـصـيــر األس ــر
واألف ـ ــراد ال ـم ـعــروضــة حــالـتـهــم حــالـيــا على

المركز؟ وما مصير الملفات الخاصة والسرية
ال ـم ــوج ــودة والـمـحـفــوظــة ل ــدى ال ـمــركــز منذ
عشرات السنين؟
وأضاف :هل توجد تقارير دورية سنوية
أو خالفه عن أداء مركز إصــاح ذات البين؟
إذا كانت اإلجابة باإليجاب ،فيرجى تزويدي
بتقارير وبتقييم األمانة العامة للمركز خالل
السنوات الخمس الماضية.
وتابع :لألمانة العامة لألوقاف عــدد من
الـبــرامــج التنموية المماثلة لمركز إصــاح
ذات البين مثل مركز االستماع ومركز الرؤية
وم ـشــروع مــن كـســب يــدي والـمــركــز الثقافي
للطفل وم ـش ــروع وق ــف ال ــوق ــت ،فـمــا مصير
كــل م ـشــروع؟ وه ــل سـتــوقــف تـلــك المشاريع
واإلنـ ـج ــازات الـتـنـمــويــة؟ إذا كــانــت اإلجــابــة
باإليجاب ،فيرجى إبداء األسباب لذلك.
وقــال المطر :هل توجد أي مالحظات أو
مـخــالـفــات أو تــوصـيــات سـطــرتـهــا األج ـهــزة
الرقابية (ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين
الماليين ورقابة ديوان الموظفين) أو إدارة
األم ــان ــة الـعــامــة ل ــأوق ــاف فــي ش ــأن مـشــروع
مركز إصــاح ذات البين؟ إذا كانت اإلجابة
اإليجاب ،فيرجى تزويدي بتلك المالحظات
والمخالفات والـتــوصـيــات ومــوقــف ال ــوزارة
منها.
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محليات

المضف لـ«التعليم» :اطرحوا التخصصات المطلوبة
دعا إلى تحديد فترات التقديم للبعثات والقبول في جامعة الكويت و«التطبيقي»
أحمد الشمري

مراجعة
أعداد الطلبة
الكويتيين
المتوقع
تخرجهم
من الثانوية
بشقيها العلمي
واألدبي

أكد وزير التربية وزير التعليم
العالي والبحث العلمي د .علي
ال ـم ـضــف أه ـم ـيــة الـتـنـسـيــق بين
ال ـم ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيـمـيــة بـشــأن
التخصصات التي يجب طرحها
في خطط القبول واالبتعاث بناء
على احتياجات المجتمع وسوق
العمل.
جاء ذلك خالل ترؤس المضف
االجـتـمــاع التنسيقي بين وزارة
ال ـت ـع ـل ـي ــم الـ ـع ــال ــي وم ــؤسـ ـس ــات
التعليم العالي لمراجعة وتنسيق
خطط القبول في تلك المؤسسات
والبعثات الداخلية والخارجية
للعام الدراسي .2023 – 2022
وقـ ـ ـ ـ ــال الـ ـمـ ـض ــف إن الـ ـه ــدف
ه ـ ــو ال ـ ـتـ ــوسـ ــع ب ــال ـت ـخ ـص ـص ــات
ف ــي عـمـلـيــة ال ـق ـب ــول واالب ـت ـع ــاث
والحد من القبول واالبتعاث في
الـتـخـصـصــات ال ـت ــي ت ــوج ــد بها
وفرة في سوق العمل بهدف إعداد
خريجين متميزين قادرين على

المنافسة في سوق العمل المحلي
والعالمي لتحقيق رؤيــة "كويت
جديدة ."2035
وأوضح أن االجتماع التنسيقي
ال ـس ـنــوي الـ ــذي يــأتــي قـبــل مــوعــد
إعالن وزارة التربية نتائج خريجي
الثانوية العامة يهدف إلى مراجعة
أعــداد الطلبة الكويتيين المتوقع
ت ـخــرج ـهــم م ــن ال ـث ــان ــوي ــة ال ـعــامــة
ب ـش ـق ـي ـهــا ال ـع ـل ـم ــي واألدبـ ـ ـ ـ ــي فــي
المدارس الحكومية والخاصة.
ولفت إلى الحرص على إمكانية
إتـ ــاحـ ــة مـ ـق ــاع ــد ك ــافـ ـي ــة لـلـطـلـبــة
ف ــي م ــؤس ـس ــات الـتـعـلـيــم الـعــالــي
والبعثات الداخلية والخارجية،
والتنسيق بين مؤسسات التعليم
العالي بشأن تحديد فترات التقديم
لـلـبـعـثــات ال ـخــارج ـيــة والــداخـلـيــة
وال ـ ـق ـ ـبـ ــول فـ ــي ج ــام ـع ــة ال ـك ــوي ــت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
ً
وبين أن الهدف أيضا إعطاء

تقدم الكويت في حماية الملكية الفكرية
خطوة مهمة نحو اقتصاد قوي ومتنوع
ً
مترئسا االجتماع
المضف
فـ ـ ـ ــرص م ـ ـت ـ ـسـ ــاويـ ــة ل ـخ ــري ـج ــي
الثانوية فــي النظام الحكومي
والـ ـخ ــاص لـلـتـنــافــس بـحـيــاديــة
على المقاعد المتاحة مع أهمية
توفير أماكن شاغرة لطلبة الدور
الثاني لتحقيق فرصة التعليم
الجامعي للعام الدراسي الحالي
 2023 - 2022وع ــدم تأخيرهم
لسنة دراسية قادمة.

«الكويتية للعلوم والتكنولوجيا» تعقد
أولى جمعياتها العمومية
ناقشت مراحل تأسيسها وإنجازاتها وميزانيتها
ع ـ ـقـ ــدت الـ ـجـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة
للعلوم والتكنولوجيا ،الثالثاء
ا لـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ض ـ ـ ــي ،اال جـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاع األول
ل ـل ـج ـم ـع ـيــة ال ـع ـم ــوم ـي ــة ب ــرئ ــاس ــة
رئيس مجلس إدارتها ،د .محمد
العطار ،بحضور مندوب عن وزارة
الشؤون االجتماعية.
واستهل العطار االجتماع بكلمة
ش ـكــر وت ـقــديــر ألع ـض ــاء الجمعية
العمومية على تلبية الــدعــوة إلى
االجتماع وعلى دعمهم المستمر
للجمعية ،كما شكر أعضاء مجلس
اإلدارة لبذلهم الكثير مــن ا لــو قــت
والجهد لتحقيق األهداف الوطنية
النبيلة للجمعية.
واسـتـعــرض ،فــي كلمته ،المراحل
التي ّ
مرت بها الجمعية منذ اجتماع
المؤسسين بتاريخ  5فبراير 2019
وح ـ ـتـ ــى ت ـ ــاري ـ ــخ إشـ ـ ـه ـ ــار ال ـج ـم ـع ـيــة
بــالـجــريــدة الــرسـمـيــة فــي  6ديسمبر
عام .2020
ّ
ك ـم ــا ت ـك ــل ــم د .م ـس ــاع ــد الـ ــرزوقـ ــي
عــن إن ـجــازات الجمعية خــال الفترة

اعضاء الجمعية العمومية خالل االجتماع
نفسها ،خاصة فيما يتعلق بالندوات
ال ـع ـل ـم ـيــة الـ ـت ــي ن ـظ ـم ــت وال ـ ــزي ـ ــارات
الـ ـمـ ـي ــدانـ ـي ــة ل ـل ـم ـس ــؤول ـي ــن وال ـن ـش ــر
بالصحف للتعريف بأهداف الجمعية.
مـ ـ ـ ــن ج ـ ــان ـ ـب ـ ـه ـ ــا ،ألـ ـ ـ ـق ـ ـ ــت أمـ ـيـ ـن ــة
ال ـص ـن ــدوق ،مـنـيــة الـ ـن ــوري ،الـضــوء
ع ـل ــى الـ ــوضـ ــع الـ ـم ــال ــي لـلـجـمـعـيــة،
وق ــال ــت إن ال ـج ـم ـع ـيــة ب ـحــاجــة إلــى
الدعم المالي من األعضاء أوال ،ومن

ثم المؤسسات الوطنية العاملة في
م ـجــال اه ـت ـمــام الـجـمـعـيــة .وختمت
كلمتها بعرض الموازنة المقترحة
للعام المالي الحالي .2022
وقام أعضاء الجمعية العمومية
ب ـم ـنــاق ـشــة ب ـن ــود جـ ـ ــدول األع ـم ــال
والموافقة عليها جميعا ،كما أثنوا
على جهود رئيس وأعضاء مجلس
اإلدارة في تحقيق أهداف الجمعية.

ّ
«الدراسات العليا» تحذر من تفاقم أزمة
القبول بمؤسسات التعليم العالي
●

أحمد الشمري

حـ ـ ــذر رئـ ـي ــس ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للدراسات العليا د .محمد العتيبي من
تفاقم أزمة القبول في مؤسسات التعليم
العالي بجامعة الكويت والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب والبعثات
الداخلية والخارجية.
وقـ ـ ــال ال ـع ـت ـي ـب ــي ،ف ــي ت ـص ــري ــح" :إن
مستقبل خريجي الثانوية العامة على
ال ـم ـح ــك ،ف ــي ظ ــل ع ــدم وضـ ــوح ال ــرؤي ــة
وعدم إعالن مؤسسات التعليم العالي
خ ـط ـط ـهــا الس ـت ـق ـبــال ال ـط ـل ـبــة خــريـجــي
ال ـ ـثـ ــانـ ــويـ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة لـ ـلـ ـع ــام ال ـ ــدراس ـ ــي
الجديد  ،2023/2022خاصة مع اقترب
امتحانات نهاية العام الشهر المقبل".

وطـ ـ ــالـ ـ ــب مـ ـ ـس ـ ــؤول ـ ــي ال ـ ـمـ ــؤس ـ ـسـ ــات
ال ـتـعـلـيـمـيــة بـتـحـقـيــق رغـ ـب ــات الـطـلـبــة
وطموحاتهم التي تتناسب مع قدرتهم
وم ـج ـم ــوع ـه ــم فـ ــي الـ ـث ــان ــوي ــة ال ـع ــام ــة،
ً
والحفاظ على تفوقهم الدراسي ،مؤكدا
ضـ ـ ـ ــرورة ت ــوفـ ـي ــر الـ ـمـ ـي ــزانـ ـي ــة ال ــازم ــة
ل ــزي ــادة أع ـ ــداد الـطـلـبــة الـمـقـبــولـيــن في
التخصصات العلمية والتخصصات
التي يرغبون في الدراسة بها.
وش ـ ـ ـ َّـدد ع ـل ــى ض ـ ـ ــرورة الـ ـت ـ ّ
ـوس ــع فــي
تعيين األ ســا تــذة ا لـجــدد بالمؤسسات
التعليمية ا لـحـكــو مـيــة لـمــوا جـهــة أز مــة
الـقـبــول ،خــاصــة مــع زي ــادة عــدد الطلبة
مــن جهة ،والنقص الشديد فــي الهيئة
ال ـت ــدري ـس ـي ــة والـ ـت ــدريـ ـبـ ـي ــة بــال ـك ـل ـيــات
والمعاهد من جهة أخرى.

مقال

بيتر مهرافاري*

وأش ـ ـ ــار وزيـ ـ ــر ال ـت ــرب ـي ــة وزي ــر
التعليم العالي إلى أهمية مراعاة
عــدم الـسـمــاح بقبول الـطــالــب في
أكـ ـث ــر م ــن ج ـه ــة تـعـلـيـمـيــة بـغـيــة
االس ـت ـف ــادة األم ـث ــل م ــن الـمـقــاعــد
الدراسية المتاحة.
ح ـ ـض ـ ــر االج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع وك ـ ـيـ ــا
وزارتــي التعليم العالي والتربية
واألمين العام لمجلس الجامعات

الحكومية واألمين العام لمجلس
الجامعات الخاصة والمدير العام
ل ـ "التطبيقي" بــاإلنــابــة والوكيل
ال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــد ل ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـب ـع ـث ــات
والـمـعــادالت والعالقات الثقافية
بـ ــوزارة التعليم الـعــالــي وعميدا
ال ـق ـبــول والـتـسـجـيــل ف ــي جامعة
الكويت و"التطبيقي".

الجامعة« :تيمز» كان لها النصيب األكبر
في تجربة التعليم عن ُبعد بنسبة %88
خالل دراسة شملت  1900طالب
كـشـفــت دراسـ ـ ــة م ـيــدان ـيــة ب ـش ــأن تقييم
ت ـجــربــة جــام ـعــة ال ـكــويــت ف ــي الـتـعـلـيــم عن
ُبعد خالل فترة تعليق الدراسة التقليدية
ع ــن ارت ـي ــاح ع ــام ح ــول إمـكــانـيــة الــوصــول
للمحتوى التعليمي في التجربة ،مشيرة
إل ــى أن مـنـصــة "ت ـي ـمــز" ك ــان لـهــا النصيب
األك ـ ـبـ ــر ب ـن ـس ـبــة  88فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،ل ـس ـهــولــة
اس ـت ـخــدام ـهــا والـ ــوصـ ــول إل ـي ـه ــا ،وع ــرض
المحتوى عن طريقها ،مما أدى إلى الرضا
عــن ك ـفــاء ة التعليم عــن بـعــد كـنـظــام بديل
عند تعذر الدراسة التقليدية بنسبة  74في
المئة ،وفهم الـمــادة التعليمية بنسبة 60
في المئة ،والتمكن من استخدام الوسائل
التقنية في التعليم عن ُبعد بنسبة  83في
المئة ،والرضا عن األداء والنتائج بنسبة
 64في المئة.
وتضمنت الدراسة ،التي شملت أكثر من
 1900طالب وطالبة من مختلف المراحل
الـ ــدراس ـ ـيـ ــة (ب ـ ـكـ ــالـ ــوريـ ــوس -مــاج ـس ـت ـيــر-
دك ـ ـ ـتـ ـ ــوراه) ت ـق ـي ـيــم ت ـج ــرب ــة ال ـج ــام ـع ــة فــي
التعليم وتـنــاولــت  4م ـحــاور رئيسية في
مـجــاالت التقييم الـمـتـعــددة ،وه ــي :نتائج
ال ــدراس ــة المسحية لـمـعــرفــة م ــدى فاعلية
تطبيق التعليم عــن بعد كنظام بديل عن

واستغرب العتيبي تأخر التعيينات
ف ــي "ال ـت ـط ـب ـي ـقــي" ،رغ ــم مـ ــرور أك ـثــر من
عــام على إعــان الوظائف في الكليات،
م ـطــال ـبــا إدارة ال ـه ـي ـئــة بـ ــاإلسـ ــراع فــي
إجراء المقابالت الشخصية للمتقدمين
لـ ــوظـ ــائـ ــف عـ ـض ــو ه ـي ـئ ــة ت ـ ــدري ـ ــس فــي
ال ـك ـل ـي ــات بــال ـت ـخ ـص ـصــات ال ـم ـخ ـت ـل ـفــة،
لـتـلـبـيــة اح ـت ـيــاجــات األقـ ـس ــام الـعـلـمـيــة
وسد العجز في الموجود فيها ،فضال
عــن مــواجـهــة التعيينات الـبــراشــوتـيــة،
وال ـ ـح ـ ـفـ ــاظ عـ ـل ــى اخ ـ ـت ـ ـيـ ــارات األقـ ـس ــام
العلمية.

النظام التقليدي ،وقياس اآلثــار المتعلقة
بالتجربة ،وفعالية وسائل التقييم ،وتقييم
األداء األكاديمي.
واش ـت ـم ـلــت االس ـت ـب ــان ــة ع ـلــى  7م ـحــاور
رئيسة وهــي :إمكانية الوصول للمحتوى
ال ـت ـع ـل ـي ـمــي م ــن أي مـ ـك ــان وف ـ ــي أي وق ــت،
وفعالية الــدعــم الفني وال ـتــدريــب ،وكـفــاء ة
الدعم األكاديمي ،ومعرفة الطالب باللوائح
التنظيمية لعملية التعليم عن بعد ،واألعباء
المترتبة على استخدام هذا النظام ،وكفاءة
وســائــل التقييم ،وكـفــاء ة التعليم عــن بعد
كنظام بديل عند تعذر التعليم التقليدي.
وفيما يخص مدى تأثير وسائل التقييم
المتبعة ووسائل المراقبة خالل تلك الفترة،
أضافت الدراسة أن معظم الطلبة اتفقوا على
أن وسائل التقييم قد أنصفتهم بنسبة 74
في المئة ،واختلفوا في مدى إنصاف نظام
المراقبة وقت أداء االختبارات ،الفتة إلى أن
والمراقبة
أساليب المراقبة بين اإللكترونية
ّ
ال ـب ـشــريــة ال ـم ـبــاشــرة ت ـن ــوع ــت ،ف ـقــد مــثـلــت
االختبارات الحضورية نسبة  30في المئة
مــن المجمل ،أمــا االخـتـبــارات اإللكترونية
ً
فأثرت سلبا على مستوى أداء الطلبة في
المقررات الدراسية بنسبة  64في المئة.

تخيل أنك َّ
ّ
طورت تقنية جديدة ومبتكرة من شأنها أن تحدث
ً
ثــورة في الطريقة التي يعيش بها اإلنـســان أو أنتجت برنامجا
ً
ً
ً
ً
تلفزيونيا جديدا لقي نجاحا باهرا.
ما الشيء الذي عليك البحث عنه لالستثمار في تسويق اختراعك
ً
أو إنتاج برنامجك التلفزيوني؟ من المرجح أن تختار مكانا تعلم
أن الحكومة المحلية ستحمي فيه اختراعكوعملك اإلبداعي واسم
شركتك من المقلدين عديمي الضمير الذين يتطلعون إلى جني
األرباح على حساب تعبك ووقتك الذي قضيته في اختراع منتجك.
مع مرور الوقت أصبحت الكويت واحدة من هذه األماكن التي
تحمي المنتجات األصلية وتحفظ حقوقها .ففي عام  ،2022وبعد
ً
 25عــامــا ،حققت الكويت ما تأمل العديد من ال ــدول تحقيقه ،أال
وهو شطب اسمها من تقرير  301الخاص لمكتب الممثل التجاري
للواليات المتحدة للبلدان التي ال تحمي حقوق الملكية الفكرية
كاف.
وال تطبقها بشكل ٍ
حماية الملكية الفكرية وتنفيذها جزءان أساسيان من تطوير
اقتصاد متنوع وقوي قائم على المعرفة حيث تزدهر الصناعات
المبتكرة واإلبداعية ويتم خلق وظائف عالية الجودة في القطاع
الخاص .مع سعي الكويت المتزايد لجذب االستثمار القتصادها،
يـجــب ع ـلــى مــال ـكــي االخـ ـت ــراع ــات الـمـحـمـيــة بـ ـب ــراءات االخـ ـت ــراع،
واألعمال اإلبداعية المحمية بحقوق التأليف والنشر ،أن يعرفوا أن
استثماراتهم التكنولوجية والفنية محمية من التقليد غير المصرح
به .وبالمثل ،فإن أسماء وشعارات هذه الشركات المحمية بالعالمات
التجارية ،والمعرفة التجارية القيمة المحمية بأسرار تجارية،
ً
تتطلب أيضا حماية قوية للسماح للمستهلكين بالتمييز بأمان
بين منتجاتهم ومنتجات ومحتوى منافسيهم .تجذب البلدان التي
تحمي الملكية الفكرية استثمارات من الشركات العالمية الكبرى
وتنمو فيها مراكز ديناميكية للشركات الناشئة ورجال األعمال.
ومع ذلك ،إذا لم يتم حماية الملكية الفكرية أو احترامها أو تقديرها،
سواء كان ذلك في شكل قرصنة عبر اإلنترنت ،أو بيع سلع مقلدة في
األسواق المحلية ،أو سرقة األسرار التجارية ،فإن هذه االستثمارات
ً
ورواد األعمال سوف يبحثون عن أسواق أكثر أمانا.
ُي ـظ ـهــر تــرك ـيــز ال ـكــويــت ع ـلــى ت ـعــزيــز ح ـمــايــة ح ـق ــوق الملكية
الفكرية وقمع االنتهاكات أنها جادة في إعداد نفسها القتصادها
المستقبلي .لقد الحظت هذا االلتزام بشكل مباشر منذ وصولي
إلى الكويت في عام  .2018قام المسؤولون الكويتيون عبر العديد
من الجهات المعنية بإصالح العديد من أوجه القصور التي أبقت
الكويت على التقرير  301الخاص منذ عام  .1997وأصدرت الحكومة
قانون حقوق النشر لعام  2019وزادت من عمليات التفتيش واإلنفاذ
فــي مــوانــئ الــدخــول واألسـ ــواق المحلية وعـبــر اإلنـتــرنــت .أغلقت
السلطات الشركات التي تبيع السلع المقلدة والمقرصنة .كما قاموا
بتطوير مواقع على اإلنترنت حيث يمكن لمالكي حقوق الملكية
الفكرية والمستهلكين تقديم شكاوى ومعرفة أنه سيتم االستماع
ً
إليهم .في المرة القادمة التي ترى فيها سلعا مزيفة أو مقرصنة
في الكويت ،يرجى استخدام هذه الموارد الجديدة والمساعدة في
الحفاظ على الكويت خالية من انتهاكات حقوق الملكية الفكرية.
من خالل العمل الجماعي المناسب بين حكومة الكويت ومالكي
الملكية الفكرية والمستهلكين ،سيجد المزورون وقراصنة المحتوى
ً
ً
بشكل متزايد أن الكويت ليست سوقا مرحبا لمنتجاتهم المقلدة.
*الملحق األميركي للملكية الفكرية
لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا

ً
تأهل  20مشاركا لجائزة حصة الصباح التربوية
●

فهد الرمضان

أع ـ ـل ـ ـنـ ــت رئ ـ ـي ـ ـسـ ــة ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع
الـ ــوط ـ ـنـ ــي الـ ـتـ ـنـ ـم ــوي (أت ـ ـم ـ ـنـ ــى)،
الـشـيـخــة حـصــة ســالــم الـصـبــاح،
تأهل  20مشاركا من دول مجلس
التعاون الخليجي من المواطنين
والخليجيين والمقيمين للفوز
ف ــي ج ــائ ــزة الـ ــريـ ــادة ال ـت ــرب ــوي ــة،
ً
م ـ ـش ـ ـيـ ــرة ا ل ـ ـ ــى أن  20مـ ـش ــار ك ــا
م ــن أصـ ــل  130آمـ ـن ــوا ب ـم ـشــروع
"أتمنى" وأهدافه السامية وسعوا
لتحقيقها.
وأض ـ ــاف ـ ــت أن الـ ـمـ ـش ــروع هــو
أول حــاض ـنــة ت ــرب ــوي ــة تـطــوعـيــة
غ ـ ـيـ ــر رب ـ ـح ـ ـيـ ــة مـ ـ ــن نـ ــوع ـ ـهـ ــا فــي
العالم العربي تدعم التنمية في
مجال التعليم بفرصة التدريب
واالستشارات الكتساب المهارات
التي تمكنهم من تقديم مبادراتهم

حصة الصباح متوسطة الحضور أمس
التربوية الرائدة كحلول مبتكرة
ألصـ ـ ـح ـ ــاب الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــرار ،لـ ـيـ ـش ــارك ــوا
ف ــي مــواج ـهــة ت ـحــديــات العملية
التعليمية ،و فــي تحقيق الرؤية
الوطنية والخليجية والعالمية.
مـ ـ ــن ج ـ ــانـ ـ ـب ـ ــه ،ث ـ ـ ّـم ـ ــن ال ــوكـ ـي ــل
الـ ـمـ ـس ــاع ــد ل ـل ـت ـن ـم ـيــة ال ـت ــرب ــوي ــة

واألنـ ـشـ ـط ــة ،ف ـي ـصــل الـمـقـصـيــد،
مثل هــذه ال ـم ـبــادرات الـتــي تأتي
لمصلحة أهل الميدان والعملية
التعليمية ،مؤكدا أن ذلك يساعد
على إبــراز المواهب واإلبــداعــات
ل ـ ــدى ال ـه ـي ـئ ــات ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة فــي
مختلف المراحل.

وأضاف المقصيد أن مشاركة
المعلمين والمعلمات من أبناء
دول مـجـلــس ال ـت ـعــاون تلمسنا
ف ـي ـه ــا الـ ـع ــدي ــد مـ ــن اإلب ـ ــداع ـ ــات
ً
المتميزة ،متمنيا أن يتم فتح
ال ـم ـج ــال ف ــي الـمـسـتـقـبــل ألب ـنــاء
الوطن العربي للتوسع في هذه
الجائزة ،لما لها من أهمية في
تطوير المنظومة التعليمية.
من جهته ،أعلن رئيس مجلس
إدارة جمعية المعلمين الكويتية،
حمد الهولي ،أن الجمعية ستكرم
هذه المواهب التي نفتخر فيها
ن ـح ــن أه ـ ــل الـ ـمـ ـي ــدان ال ـت ــرب ــوي،
ً
الفـ ـ ـت ـ ــا ال ـ ـ ــى أن ه ـ ـ ــذه الـ ـج ــائ ــزة
فيها منافسة شــريـفــة بـيــن أهــل
ً
الخليج ،ونحن سعداء جدا بهذا
التجمع واإلنجاز والمبدعين من
معلمينا ومعلماتنا مــن أ بـنــاء
دول مجلس التعاون .

الصايغ لـ ةديرجلا  :ال تساهل مع المخاطرين بأرواح الناس
•

• أكد استمرار الحمالت األمنية المرورية ضد التعديات الصارخة • ضبط  6أحداث يقودون مركبات دون رخص قيادة
●

محمد الشرهان

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون
ال ـ ـمـ ــرور وال ـع ـم ـل ـي ــات ال ـ ـلـ ــواء جـ ـم ــال ال ـصــايــغ
اسـ ـتـ ـم ــرار ال ـح ـم ــات األم ـن ـي ــة الـ ـم ــروري ــة ضــد
التعديات والمخالفات الصارخة في المناطق
ال ـص ـنــاع ـيــة ،وذلـ ــك بــال ـت ـعــاون والـتـنـسـيــق مع
ً
األج ـ ـهـ ــزة ال ــرس ـم ـي ــة لـ ـل ــدول ــة ،م ـب ـي ـن ــا أن تـلــك
الـمـنــاطــق اصـبـحــت مــرتـعــا لـلـبـعــض لـيـمــارس
فيها شتى أنواع المخالفات والتعديات على
أمالك الدولة وتحدي القانون.
وقـ ــال ال ـصــايــغ ل ــ"ال ـج ــري ــدة" ،ع ـقــب إش ــراف ــه

جثة في األندلس تستنفر األجهزة األمنية
استنفرت األجهزة األمنية ،مساء أمس ،إثر تلقي غرفة عمليات وزارة الداخلية بالغا من
ّ
وافد أفاد من خالله بوجود جثة امرأة معلقة بواسطة حبل داخل المنزل الذي يسكن فيه
بالدور األول في منطقة األندلس ،وأن الجثة موجودة بالدور األول من المنزل.
وفي التفاصيل ،قال مصدر أمني لـ "الجريدة" ،إنه فور تلقي البالغ ،انتقل رجال األمن
ّ
إلى الموقع ،وعند دخولهم إلى المنزل شاهدوا جثة المرأة متحللة معلقة في سقف الدور
األرضي بواسطة حبل ،الفتا إلى أن رجال األمن استدعوا األدلة الجنائية والطبيب الشرعي
ووكيل النائب العام إلى الموقع .وأضاف المصدر أن وكيل النائب العام أمر برفع الجثة،
ّ
وإحالتها إلى إدارة الطب الشرعي لتحديد هوية المجني عليها ،وبيان أسباب الوفاة ،وكلف
رجال المباحث بإجراء التحريات الالزمة حول القضية ،كما أمر بتسجيل جناية قتل عمد.

ميدانيا على حملتين أمنيتين مروريتين في
مـنـطـقـتــي الـصـلـيـبـيــة الـصـنــاعـيــة والـعــارضـيــة
الحرفية ،إنه "ال تساهل مع المخالفين الذين
ي ـع ــر ض ــون أرواح ا لـ ـن ــاس ل ـل ـخ ـطــر م ــن خ ــال
ارت ـك ــاب مـخــالـفــات جـسـيـمــة مـثــل بـيــع مـعــدات
لـلـمــركـبــات مـخــالـفــة ل ـقــانــون ال ـم ــرور وقــانــون
وزارة ا لـتـجــارة ،و كــذ لــك بـيــع ا ط ــارات مركبات
منتهية الصالحية".
من جانبه ،قال ضابط قسم العالقات العامة
واإلعالم باالدارة العامة للمرور الرائد عبدالله
بوحسن إن قطاع شــؤون ا لـمــرور والعمليات
واصل حمالته الميدانية على الورش المخالفة
ف ــي ال ـم ـن ــاط ــق ال ـص ـنــاع ـيــة بـ ــإشـ ــراف م ـيــدانــي
م ــن م ـس ــاع ــد ال ـم ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـ ـ ــإدارة ل ـش ــؤون
الـتـخـطـيــط وال ـب ـحــوث الـعـمـيــد خــالــد مـحـمــود،
ومساعد المدير العام لإلدارة للشؤون الفنية
الـعـمـيــد مـحـمــد ال ـع ــدوان ــي ،وم ـســاعــد الـمــديــر
ال ـع ــام ل ـش ــؤون الـتـعـلـيــم الـعـمـيــد ال ـشـيــخ ف ــواز
ا لـ ـخ ــا ل ــد ،ب ــا ل ـت ـع ــاون وا ل ـت ـن ـس ـي ــق م ــع االدارة
ا لـعــا مــة لـلـمـبــا حــث ا لـجـنــا ئـيــة واالدارة ا لـعــا مــة
ل ـم ـبــا حــث اال ق ــا م ــة ووزارة ا ل ـت ـج ــارة وا لـهـيـئــة
ا ل ـع ــا م ــة لـلـصـنــا عــة ووزارة ا ل ـك ـهــر بــاء وا ل ـم ــاء
وبلدية الكويت.

 950مخالفة
وأوض ـ ــح بــوح ـســن أن ال ـح ـم ــات ال ـم ــروري ــة

استهدفت مساء أمس األول منطقتي الصليبية
الصناعية ،والعارضية الحرفية ،وأسفرت عن
تحرير  950مخالفة متنوعة وحجز  19مركبة،
منها  14تبين أنها مطلوبة لجهات قضائية
وصادر بحقها أوامر بالحجز بالحاسب اآللي،
كما تم ضبط  5مركبات مسجل بحقها قضايا
سرقة ،ومطلوبة على ذمة قضايا مسجلة في
قـطــاع األم ــن ال ـعــام ،وتـمـكــن رج ــال ال ـمــرور من
ضبط  6أحداث يقودون مركبات دون الحصول
على رخص قيادة.
وأوضح بوالحسن ان الحملة أيضا أسفرت
عن تحرير  83محضر مخالفة من قبل مفتشي
وزارة ا ل ـت ـجــارة ،ال ف ـتــا إ ل ــى أن مـفـتـشــي وزارة
ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء حـ ـ ــرروا  77م ـح ـضــر إنـ ــذار
نهائي واستدعاء ألصحاب قسائم وكراجات
ً
مخالفة في منطقة الصليبية الصناعية ،فضال
عــن تحرير  39محضر ضبط مــن قبل الهيئة
العامة للصناعة.
وأ ش ـ ـ ـ ــار إ لـ ـ ــى ان ر ج ـ ـ ــال مـ ـب ــا ح ــث اال قـ ــا مـ ــة
وال ـم ـشــارك ـيــن فــي الـحـمـلــة تـمـكـنــوا مــن ضبط
 18مـخــا لـفــا ل ـقــا نــون اال ق ــا م ــة وا ل ـع ـمــل ،بينما
و ضـ ــع م ـف ـت ـشــي ب ـل ــد ي ــة ا ل ـك ــو ي ــت  530مـلـصــق
انذار على المركبات المهملة ورفع  18مركبة
مهملة ،و تـحــر يــر  44محضر مخالفة للورش
والكراجات.

الصايغ والعدواني يشرفان على حملة الصليبية

إضافات

٦

شوشرة :سؤال بال إجابة
د .مبارك العبدالهادي
األح ـ ــداث األخ ـي ــرة فــي الـمـشـهــد الـسـيــاســي كـشـفــت لـنــا مــدى
حجم الفجوة في العمل السياسي الذي تحول إلى أداة للفجور
في الخصومة بين بعض األطــراف السياسية التي استخدمت
مختلف الــوســائــل والـطــرق للدفاع والـهـجــوم وكأننا فــي حرب
طاحنة ،األمــر الــذي ساهم فــي تشويه العملية الديموقراطية
وإق ـص ــائ ـه ــا م ــن دوره ـ ـ ــا ال ـح ـق ـي ـقــي واس ـت ـب ـع ــاد م ـس ــاره ــا عــن
الطريق الصحيح إلى الهاوية بسبب انعدام الرؤية لدى بعض
السياسيين الــذيــن ال يــزالــون يراهنون على أن سياسة ضرب
الخصوم هي خير وسيلة لتحقيق مبتغاهم وإيصال الرسالة،
وفــي هــذه الــدوامــات التي تتجدد كل يــوم أصبحنا نغني على
األطالل ،ونستذكر األيام الجميلة للسياسيين الحقيقيين الذين
كــانــوا يضعون مصلحة الــوطــن والـشـعــب فــوق أي مصالح أو
أغراض أخرى دون أن يخضعوا لبعض المتنفذين الذين يعملون
على قــدم وســاق لجمع أدواتـهــم التي يحاربون بها ،ســواء في
مجلس األمة أو غيره من مؤسسات صنع القرار ،وهؤالء يعرفون
ً
جيدا كيف يصطادون صبيانهم ومناديبهم ومغرديهم ،ألنهم
يسعون جاهدين إلى استمرار عمليات جرفهم غير المشروعة
ونهبهم المنظم الــذي يصعب الوصول إليه بعد أن تحصنوا
بأدواتهم كغطاء لتجاوزاتهم.
وفــي خضم هــذه الــدوامــة واالنتكاسات واإلخـفــاقــات ال يزال
من يتم الرهان عليهم النتشال عملنا السياسي من المستنقع
ي ـغ ـطــون ف ــي نــوم ـهــم الـعـمـيــق «ألن ـه ــم ي ـشــوفــون ش ــي إح ـن ــا ما
نشوفه» ،فهذا مبررهم الوحيد للخروج من ضائقة اإلحراجات
التي تواجههم في كل مكان بعد أن سئم الناس من إبر التخدير
والكالم المعسول واستمرار المشاكل والصراع والتجريح والقذف
والتشهير وغيرها من الوسائل المستخدمة التي أصبحت اليوم
مادة دسمة لبعض األدوات التي ترفض الحقيقة ،وتعمل جاهدة
لترضيات المعازيب.
متى سنخرج من هذه الدوامة؟
هــذا الـســؤال األكثر طرحا لم تتم اإلجــابــة عنه منذ سنوات،
ً
وواف وصريح له بعيدا عن التنظير
شاف
ألنه ال يوجد جواب
ٍ
ٍ
والتأويل واألحالم واألوهام التي يصنعها بعض السياسيين
ح ـتــى ال ي ـص ـب ـحــوا ع ــرض ــة ل ـم ـثــل هـ ــذه األس ـئ ـل ــة ال ـت ــي تكشف
حقيقتهم.
إننا ننتظر ونتأمل كالعادة من باب الصبر على ما ابتلينا
بــه أن تكون هناك انفراجة حقيقية وص ــورة واضـحــة لطبيعة
عملنا السياسي وفــق أهــدافــه الحقيقية ،وأن يـبــادر مــن كانوا
يصدحون بالحق إلى جمع الفرقاء من اإلصالحيين الحقيقيين
ال الـمــزوريــن والمشوهين للعمل السياسي والــذيــن أصبحوا
كغيرهم في مصيدة الفاسدين وقفص المتربصين ممن يجلسون
خلف الستار.
آخر السطر:
«خبز خبزتيه يا الرفله كليه» ،لكل من سقط في الوحل وتم
ُّ
اصطياده بالطعم!

بالعربي المشرمح :ماذا بعد
االستقالة؟
محمد الرويحل
االح ـت ـقــان ال ــذي نـعـيـشــه لـيــس ول ـيــد ه ــذه الـلـحـظــة ،وال بسبب
شخوص الحكومة المستقيلة ،بل هو نتيجة حتمية لتراكمات حالة
العبث السياسي ،وتفاقمه وابتعاد الحكمة والرشاد عن المشهد
بــرمـتــه ،األم ــر ال ــذي ال يمكن أن يـحــل أو ينتهي بـمـجــرد استقالة
الحكومة أو حتى حل مجلس األمة.
هناك صراع مدمر ألطراف متنفذة استخدمت كل أسلحتها في
الساحة السياسية األمر الذي جعل صوت الحق رغم علوه ال يسمع
لعلو صــوت المتصارعين وأدوات ـه ــم وض ــاع طــريــق اإلص ــاح في
محطات الصراع رغم وضوحه ،وسيستمر هذا االحتقان وتستمر
حالة العبث طالما استمر هذا الصراع واستمر أطرافه.
ما نمر به يحتاج إلى حزم وعزم وعقل وحكمة حتى نتمكن من
تجاوز هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة ،وهذا ال يمكن أن يتم دون
ً
إبعاد كل من تسبب فيه أو كان جــزء ا منه عن الساحة السياسية
وعــن مــراكــز الـنـفــوذ وال ـق ــرار ،واالس ـت ـبــدال بهم شخصيات متزنة
ً
ً
للمرحلة المقبلة
وحكيمة ورج ــاالت دول ــة تـضــع نـهـجــا واض ـحــا
ً
ورؤية سديدة ذات برامج وأهداف محددة ،ترتكز بداية على محو
آث ــار المرحلة العبثية الـتــي نعيشها ،وتــأسـيــس قــواعــد محورية
وصلبة لما هو قادم.
يعني بالعربي المشرمح:
ً
استقالة الحكومة ليست حال لمشكلة االحتقان السياسي الذي
نعيشه ،فثم فريقان متناحران إن رضي أحدهما بالحكومة القادمة
فلن يقبلها خصمه ،والعكس صحيح!

شعب يغار وحكومة ال تخجل!

ةديرجلا

•
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القضاء مالذنا

يوسف عبدالكريم الزنكوي

بقايا خيال :رعب جديد ...يحوم حولنا
ه ــل أن ــت م ــن مـحـبــي أف ــام ال ــرع ــب؟ وهــل
ً
شاهدت أيا من األفالم السينمائية المرعبة؟
ماذا لو كنت تعيش هذا الرعب السينمائي
في الــواقــع؟ ومــاذا لو كنت تسير بسيارتك
وتـعــرف أن حولك فــي الطرقات يحوم أكثر
من ثالثين ألف قائد مركبة ال يعرفون أصول
القيادة اآلمنة ،ألنهم حصلوا على إجــازات
ال ـق ـيــادة بــال ـتــزويــر؟ أال تـشـيــر اإلح ـص ــاءات
الرسمية المرعبة إلى أن هناك أكثر من 25
ألف شخص يتجولون بيننا وقد يرتكبون
أي جريمة قــد ال يحاسبون عليها بداعي
إصابتهم بــأمــراض عقلية ،وقــد تـكــون أنت
أحد ضحاياهم؟ ألم يعترف السياسيون بأن
هناك أكثر من  400ألف كويتي حصل على
جنسيته بالتزوير؟ أال ينذر هذا بأن الكويتي
ً
الحقيقي سيصبح في القريب غريبا وأقلية
بين كويتيين يدعون االنتماء لهذه األرض
بالتزوير؟ أال يشير القانونيون إلى وجود
ح ــاالت تــزويــر فــي بـعــض وثــائــق الملكيات
العقارية ،مما يصيبك بالرعب ألنك قد تجد
نفسك ضحية لحاالت التزوير في الوثائق
الرسمية؟
هذه األمثلة الواقعية المرعبة ال تساوي
ً
شيئا أمــام رعب األدويــة المقلدة المنتشرة

في أغلب دول العالم ،ألنك قد تتناول أحدها
بطريق الخطأ فتكتب نهايتك بنفسك ،فقد
عــرض تقرير تلفزيوني قــديــم يـعــود لسنة
 2011األدويـ ـ ــة ال ـم ـق ـلــدة ف ــي ال ـعــالــم عــرض
ضمن برنامج ( )Minutes 60الشهير على
شبكة ( )CBSالتلفزيونية األميركية ،وكيف
أن حملة تفتيش قادتها شرطة بيرو التي
ً
اق ـت ـح ـمــت فـ ـج ــرا أحـ ــد ال ـم ـح ــات ال ـت ـجــاريــة
ً
في العاصمة ليما بحثا عن أدويــة مــزورة،
وه ـنــاك وجـ ــدوا مــا يـشـبــه األدوي ـ ــة بــأسـمــاء
مــاركــات عالمية مـعــروفــة كتلك الـتــي تباع
في الصيدليات في كل أنحاء العالم ،ومئات
اآلالف من األدويــة المقلدة صــودرت فقادت
خيوط الجريمة إلى بيت استخدم كمصنع
ل ــأدو ي ــة وتغليفها بــأ جـهــزة تغليف غاية
فــي التطور ،وهــذه الحملة نجحت بجهود
فريق تفتيش عالمي ،شكل من قبل الشركة
األميركية لألدوية (فايزر) لمالحقة األدوية
المزورة ،مكون من رجال االستخبارات ()FBI
األميركية واالستخبارات المحلية وأجهزة
مكافحة الـمـخــدرات باإلضافة إلــى الشرطة
المحلية لمالحقة المجرمين حول العالم.
جون كالرك مدير شركة فايزر قال إن هذه
األدوية تصنع في بيئة تفتقر للحد األدنى

حبيب السنافي
من االشتراطات الصحية ،حيث المياه ملوثة
والمكان مليء بالحشرات والقاذورات ،ورغم
ذلك فإن عمليات التزوير في األدويــة تكلف
شركات األدويــة العالمية عشرات الماليين
من الدوالرات سنويا ،في حين تبلغ مبيعات
األدويـ ــة ال ـم ــزورة أكـثــر مــن  75مـلـيــار دوالر
ً
سنويا ،ألن التقليد في شكل العلب وشعارات
شركات األدوية العالمية بلغت غاية في الدقة
مما يصعب الكشف عنها بسهولة ،حتى
وصلت ألكثر مــن  46دولــة بينها الــواليــات
المتحدة األميركية وكندا وبريطانيا.
وألن مثل هذه األدوية غير فعالة ،بل هي
مضرة بصحة مــن يتناولها ،فإنها تسيء
لشركات األدوية والصيدليات والمستشفيات
وتنتهي عند اإلساءة لألطباء الذين وصفوا
مثل هذه األدوية لمرضاهم ،حتى إن أقررنا
بدقة تشخيصهم وصحة عالجهم ،وحتى
لــو تمكن بعض المرضى مــن التعرف على
األدوية المقلدة من خالل الطعم أو الرائحة
أو سرعة الذوبان ،فإن الطبيب المعالج نفسه
ال يقدر على التفريق بين ال ــدواء الحقيقي
والمقلد ،فكيف بالمريض؟ أليس في تناول
األدوية المزورة انتحار جماعي؟ أليس هذا
هو الرعب بعينه؟

د .نبيلة شهاب

«كورونا» وأثره السلبي

تحكمنا الظروف
ظروف كل منا الشخصية ال يعلمها وال يستطيع تفسيرها غيرنا
ً
مهما كانت درجة قرب اآلخرين منا ،وهذه الظروف غالبا ما تحكمنا
وتؤثر بدرجة كبيرة على طبيعة حياتنا بكل تفاصيلها بشكل مباشر،
وعلى حياتنا االجتماعية خاصة ،وعلى كيفية تعاملنا مع اآلخرين،
والظروف بشكل عام متغيرة ،وهذا التغيير قد يكون لفترات قصيرة
أو قد يمتد على مدى العمر.
والظروف التي نمر بها وتدفعنا الى تغيير سلوكياتنا وأحيانا
ً
قناعاتنا وميولنا واتجاهاتنا غالبا ما تكون أقوى من رغباتنا أو قد
تكون برغبة منا لسبب يتعلق بنا أو بآخرين ،فالزوجة على سبيل
المثال التي تبدأ حياتها الزوجية بتقليل األوقات التي كانت تقضيها
مع صديقاتها ال يكون ذلك إال إلرضاء وإسعاد زوجها وذاتها ،وكذلك
يكون هدف الزوج ،وهو إسعاد زوجته وذاته وزيادة مساحة المشاركة
االجتماعية بينهما ،وهذه التصرفات والتغيرات المصاحبة لظروف
الزواج التي تطرأ على سلوك الزوجين دليل على توافق وتكيف إيجابي
وجيد ،وكرم في العطاء والتعاون وتنازل الزوجين إلنجاح واستمرار
استقرار الحياة الزوجية.
وظروف العمل أو طبيعته ال تقل أهمية ،ففي بعض األعمال يكون
على الفرد التخلي عن الكثير من األنشطة التي كان يقوم بها ،الى جانب
ً
أن أعماال أخرى تحتاج الى دقة في القيام بها ،ويتطلب ذلك أن يبتعد
الفرد خالل ساعات عمله عن اآلخرين حتى إن كان العمل من المنزل،
ً
ومفهوم «ظــروف العمل الطارئة» مفهوم مهم جــدا في أعمال محددة
ً
كالطبيب على سبيل المثال ،حيث يكون على أهبة االستعداد دائما
للقيام بعمله في أي لحظة وهو خارج وقت العمل.

ولكن إن كانت ظروف الزواج أو العمل أو غيرها تحمل معها مشاعر
ً
إيجابية وشعورا بالسعادة في أغلب األوقات ،فإن ظروف مرض الفرد
عكس ذلك ،فإلى جانب شعوره باأللم والتقيد واإلحباط نجده يشعر
بالذنب لعدم قدرته على االستمرار بالعطاء ،كما كان يفعل قبل مرضه
ً
ً
سواء لنفسه أو لمن هو مسؤول عنهم ،وغالبا ما يكون ذلك في حالة
األمراض المزمنة ،أما في حالة األمراض األخرى غير المزمنة فالوضع
مختلف ،وذلك ألنها مؤقتة ومرهونة بأيام أو أشهر محددة ومن ثم
يعود الفرد لممارسة حياته الطبيعية قبل المرض.
وال يعني ذلــك أن نجعل ظــروف الـمــرض شماعة نعلق عليها أي
تقصير ،وال أن نسمح لها بأن تحدد طموحنا أو تقيد آمالنا ،بل يجب
أن يقوم الفرد بتغيير طبيعة حياته وأنشطته بما يتناسب مع قدراته
المختلفة مع وجود المرض.
ً
ً
ً
ومن البدهي أن لشخصية الفرد تأثيرا واضحا وقويا على القدرة
ً
سواء كان التغيير
على التكيف والتوافق والتأقلم مع الظروف المتغيرة
لمدة قصيرة أو لمدى الحياة ،فالشخصية االنبساطية المتفائلة تعتبر
ً
أفضل الشخصيات قــدرة على التكيف والـتــوافــق اإليجابي فــي هذه
الحاالت والعكس صحيح.
من المهم علينا أن نتفهم جميع الظروف التي يمر بها اآلخــرون
ونـتـقـبـلـهــا ح ـتــى وإن أزع ـج ـنــا ذلـ ــك ،وهـ ــذه أب ـس ــط حـقــوقـهــم علينا
وخصوصا المقربين لنا.
نتغير ونتوافق ونتنازل ونكتسب ونتعلم خالل الظروف المتغيرة،
ً
وذلــك ألنه غالبا ال حيلة لنا في اختيار وانتقاء الظروف ،بل نتقبل
السيئ منها كما نتقبل الجيد والمفيد وتستمر الحياة.

خالد وهف المطيري

الحكومة اإللكترونية!
المعامالت وما أدراك ما المعامالت التي ال
ً
يمر يوم وآخر إال أن تجد نفسك ذاهبا إلنجاز
معاملة في إحــدى وزارات الدولة الخدماتية
ف ــي ال ـي ــد رغـ ــم إع ـ ــان ال ـح ـكــومــة جــاهــزيـتـهــا
كحكومة إلكترونية مــن خــال تطبيق سهل
ال ــذي ليس لــه مــن اسـمــه نصيب ،حيث تجد
الخدمات الموجودة في هذا التطبيق إلنجاز
المعامالت كثيرة وجميلة ،ولكن أغلبها معطل
أو ال يمكن إنجازها مــن خــال التطبيق ،بل
ً
يجب عليك كمراجع الذهاب شخصيا حتى
تنجز بعض معامالتك ،وكــان من المفترض
بحكومتنا التي أعلنت البدء بهذا التطبيق
في ليلة وضحاها الذهاب إلى دول سبقتنا
في هذا المجال ،والتعرف على ما وصلت إليه
من عمل وتطور في هذه البرامج ،لتالفي ما
مرت به تلك الدول من أخطاء ،ألنه منذ دخولك
لتطبيق سهل يتضح أنه عمل هواة مبتدئين
ال عمل حكومة إلكترونية قادرة على أن تواكب
الثورة المعلوماتية.

المشكلة لم تقف عند تطبيق سهل فقط،
فـفــي حــال عــدم استطاعتك إنـجــاز معاملتك
فــي التطبيق واض ـطــرارك للذهاب إلنجازها
فــي الـيــد تصطدم فــي مــا هــو أم ـ ّـر وأده ــى من
تسيب وعدم انضباط في بعض الوزارات مما
ً
يجعلك أحيانا تعود أدراج ــك دون أن تنجز
هذه المعاملة ،أو تضطر إلى أن تبحث من هنا
وهناك عمن تعرفه أو يعرفه أحد من أصدقائك
ليساعدك في إنجازها .وكل ما ذكرنا بسبب
الواسطة التي صنعتها الحكومة بقصد أو
مــن دون قـصــد وال ـتــي بسببها عـلـقــت ِرق ــاب
الناس في أيدي المسؤولين أو في أيدي من
لديهم سلطة في مكان عملهم حتى يذهب لهم
المواطن ويطلب مساعدتهم في إنجاز معاملة
لــم تنجز مــن خــال تطبيق سهل أو معاملة
ً
معطلة عند موظف في إحدى الوزارات ،علما
أن خدمة المواطن وتسهيل أموره في أي مكان
هي حق من حقوقة التي كفلها له الدستور،
ً
وأي ـض ــا تـعـتـبــر م ــن صـمـيــم عـمــل ك ــل مــوظــف

يعمل في موقع يختص في خدمة المراجعين،
لــذلــك يـجــب عـلــى ك ــل م ـس ــؤول ف ــي أي وزارة
ً
خدماتية أن يكون حريصا على متابعة سير
العمل بنفسه والطلب من موظفيه االنضباط
والتسهيل على المواطن بإنجاز معامالتهم
على وجه السرعة ومن دون أي تأخير.
لذلك نطلب من كل القياديين والمسؤولين
والـمـشــرفـيــن عـلــى تطبيق سـهــل أن يـطــوروه
لــأفـضــل حـتــى يستطيع الـمــواطــن أن ينجز
جميع معامالته من خــال هــذا التطبيق كي
ننتقل مــن الـحـكــومــة الــورقـيــة إل ــى الحكومة
اإللكترونية أسوة بأشقائنا في دول الخليج
ً
ً
الــذيــن سبقونا فــي ذل ــك ،وأي ـضــا تنفيذا لما
قاله رئيس الوزراء بهذ الشأن« :أمران لن أقبل
بهما الرجوع إلى التعامالت الورقية وصدور
التطبيق دون تحقيق األهداف المرجوة منه،
وأن المسؤولية تقع على القياديين في أي أمر
يتعلق بتهاون أو تقصير أو تعطيل في شأن
تطبيق سهل».

ناصر الجعفري
انتشر قبل سنوات مقطع فكاهي في السوشيال ميديا لشخص
يطلب من صديقه الذي ينوي السفر لقضاء إجازته في إحدى الدول
العربية أال يتركه ،ويأخذه معه تحت غطاء النظام المتعارف عليه
بين أوس ــاط الشباب «مـيــم مـيــم» وهــو اختصار لكلمتي (محفول
مـكـفــول) ،ومــن بــاب الـمــزاح كــان يناديه بــ«أبــو الـغـيــرة» حتى يثير
عواطفه وال يتركه .بعد هذه المقدمة البسيطة أستطيع اآلن أن أوجه
ً
كالمي وأناشد الغيارى من صناع القرار في عروس الخليج سابقا،
ً
العروس التي كانت نموذجا للتقدم واالزدهار لكل الدول المجاورة
بشتى المجاالت ،لقد وصلنا اآلن إلى مرحلة -حتى هذا النموذج-
نخجل أن نذكره ونتداوله ،وأصبح ذكرى مؤلمة نتحاشى تناقله!
إلى الغيارى وصناع القرار:
نـظــرة منكم إلــى ال ــدول الـمـجــاورة ومـقــارنــة بالتطور والتحول
الكبيرين ،أال يكفي ذلك ألن يحرك فيكم الغبطة الساكنة أو الميتة-
إن صح التعبير -ونحن مكانك راوح بل مكانك قف؟ أما آن األوان أن
تستفيقوا وتدركوا حجم معاناة الشعب ومرارة الغيرة التي يتلقاها
الشعب بجرعات متتالية من إنجازات دول المنطقة ،ونحن ما زلنا
حتى نكاد أن نفقده؟!
في المربع األول
ّ
إلى الغيارى المتنفذين:
هل تعلمون أنه عندما تغار المرأة تبكي ،وعندما يغار الرجل
الشعب يحبط ويمرض ويفقد بصيص األمل،
يصمت ،وعندما يغار ّ
ويلجأ إلى األحالم والتمني ،وكل هذا بسبب الغيرة التي تشعلونها
كل يوم في قلوبنا ،ألننا نعشق هذه األرض عشق المحب المجنون،
ً
ونعتصر ألما لكل التخاذل واألحالم المزيفة والمشاريع المدرجة
ً
ً
في األدراج فقط ،حتى أصبحت الغيرة مرضا مزمنا؟!
إلى الغيارى:
حتى المتقاعدون خذلتموهم في أرباحهم المزعومة ،وحولتموها
ُ
إلى مكافأة ،والمكافأة صارت «بيض الصعو»! ولم تصرف لهم حتى
اآلن ،ونقولها لكم بالعامية« :ما تبونا نغار؟!» ،فسليمان الحكيم
يقول في الغيرة« :المحبة قوية كالموت والغيرة قاسية كالقبر».
ً
وأخـيـ ّـرا ،وكما قالت األديـبــة الفرنسية جــورج ساند« :قليل من
الغيرة بناء وكثير منها هــدام» ،نسأل المولى عز وجل أن يكتفي
ـات قليلة فقط مــن الـغـيــرة حتى يـكــون البناء
صـنــاع الـقــرار بـجــرعـ ٍ
واالزدهار لبلدنا ،وتالمس األحالم أرض الواقع في القريب العاجل
بإذن الله.

فــي ظــل سـيــادة مـبــادئ الـعــدل وال ـم ـســاواة والـحــريــة تتمتع
المجتمعات باألمان واالستقرار ،ومهما اشتدت بها النوازل
يبقى سند سيادة الدستور يجنبها التوتر ويمنحها الحيوية
والديمومة.
صون الحريات العامة ورعاية الحقوق المدنية ومنها حق
ً
نيل الجنسية والهوية الوطنية أصالة أو اكتسابا عامل استقرار
اجـتـمــاعــي ال يمكن الـتـغــاضــي عـنــه ،ولـيــس ألح ــد مــن موظفي
الدولة تجريد وانتزاع المواطنين من هوية االنتماء ،إال بعد
أن يصدر القضاء الـعــادل كلمته وفصله ،التبرير بالمصالح
العامة والدواعي األمنية والسياسية ليس باألمر المطلق ،بل
يجب كشف كنهه وتحديد ضوابطه وتعيين مفهومه وتبيان
ً
ً
غاياته ،وإال أضحى تسلطا وتعسفا على إنسانية المواطن،
ً
وتأويال لمصالح ونوازع شخصية لمسوغ القرار.
ً
القرارات السيادية تتعارض أحيانا مع المبادئ الدستورية
التي تنهض على قوانين وأحكام الدولة ،وبها تنتصر الشعوب
إلرادتها وسيادتها على ذاتها ،لذا صيانتها عن الخطل والزلل
حكمة تراعى وأمانة توسد ألهلها.
على سلطة الحكم أن ترفع عن كاهلها أثقال وعبء مسؤوليات
قانون الجنسية والتفرغ لمهامها السيادية وعالقاتها الدولية
وهموم الحكم ،وإتاحة هذا األمر لنظر القضاء ليحكم به إنصاف
وعدل ،وإن دعت الضرورة لتطوير وتعديل بعض األحكام ما
ّ
المؤمل بهم أن يضطلعوا به من باب
يمكن ألعضاء مجلس األمة
ً
مسؤوليتهم الوطنية ،وما االقتراح المقدم مؤخرا من بضعة
نواب إلنشاء الجهاز المركزي لشؤون الجنسية إال أحد الحلول
للخروج بحل يرضي األطراف المتباينة ،لعل وعسى.

محمد واني*

دعوة لترتيب البيت الكردي
ال شك أن إقليم كردستان ّ
مر بتجارب قاسية ومراحل حرجة خاض
فيها صــراعــات مــريــرة داخلية كــرديــة كــرديــة ،وخارجية مــع األحــزاب
الشيعية وميليشياتها والــدول اإلقليمية ،وواجــه تحديات مصيرية
كبيرة كادت تودي به ،وتنسف كل مكتسباته السياسية واإلدارية التي
حققها منذ انسحاب القوات العراقية عام  ،1991ولكن يبقى الصراع
الداخلي بين الحزبين الكرديين المهيمنين على السلطة في اإلقليم
الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود برزاني واالتحاد الوطني
بزعامة جالل طالباني هو التهديد الحقيقي على األمن القومي الكردي
والـخـطــر الـمـحــدق بحاضر اإلقـلـيــم ومستقبله ،ومهما ح ــاول العدو
التقليدي من تدمير اإلرادة الكردية والقضاء على حلمه في االستقالل
وإقامة دولته المستقلة ،فلن يستطيع إن كان البيت الكردي مستقرا
ـاو من
ومتماسكا مــن الــداخــل ،ولـكــن مــع األس ــف البيت ال ـكــردي مـتـهـ ٍ
الداخل ،وال يوجد اتفاق على أي شيء من القواسم المشتركة ،فالتشرذم
والتنابذ والتناحر قائمة على قــدم وســاق ،وتكالب على المناصب
والمصالح الحزبية الضيقة.
وفي حال بقاء الخالف المزمن على حاله بين الحزبين الرئيسين
ولــم يتفقا عـلــى طــريـقــة تــوافـقـيــة إلدارة اإلقـلـيــم فـقــد تـنـهــار التجربة
الديموقراطية والمكتسبات التي تحققت في الثالثين السنة الماضية
في أي لحظة ،ولــن يبقى شــيء اسمه الفدرالية وال الكونفدرالية وال
الــدولــة المستقلة المرتقبة! وسيعود الكرد الــى مربعهم األول وكأن
شيئا لم يكن! خصوصا أن بغداد ومعها إيــران وميليشياتها تعمل
بهذا االتجاه بال هوادة منذ فترة طويلة ،وتمارس كل وسائل الضغط
لتجريد الكرد من حقوقهم القانونية والدستورية وإعادتهم إلى حضن
العراق الطائفي! وهي تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر!
يبدو أن ثمار جهودها الحثيثة قد أينعت وحان قطافها ،والعجيب
الغريب أن الحزبين اللذين يديران سلطة إقليم كردستان يعلمان هذه
ً
الحقيقة جيدا ،ويدركان أن عاقبة تصرفاتهما الرعناء انهيار الكيان
الذي شيده الكرد بتضحياتهم الجسيمة ودماء شهدائهم ،ولكنهما
مع ذلك يصران على موقفهما الرافض ألي اتفاق سالم بينهما ،وبدل
أن يشكال جبهة واح ــدة ومــوحــدة لتمثيل األم ــة الـكــرديــة فــي بـغــداد،

انخرطا في تحالف مع األح ــزاب الشيعية ودخــا في دائــرة الصراع
الشيعي الشيعي الفارغة!
وهما اآلن يخوضان معركة إعالمية حامية وصلت بأحدهما وهو
االتحاد الوطني بإعالن الحرب الشاملة ضد الديموقراطي الكردستاني
وحكومة اإلقليم في حال تصدير الغاز إلى الخارج ،وقد أشار رئيس
الحزب «بافل طالباني» صراحة إنه يرفض «محاوالت تصدير الغاز
إلى الخارج ،ومد األنبوب سيكون على جثتي» ،ورغم ضراوة الهجمات
اإلعالمية المتبادلة وإصرار الطرفين على موقفهما المتشدد ،فإن ثمة
أصواتا حكيمة من الداخل تدعو الى الهدوء والحوار والجلوس الى
طاولة المفاوضات ،ومن بين هذه األصوات دعوة رئيس إقليم كردستان
«نيجيرفان بــرزانــي» لألطراف المتصارعة الكردية والعراقية أيضا
ً
بانتهاز مناسبة عيد الفطر «فرصة للتعاون والتفاهم ،لنتجاوز يدا
بيد ،على صعيد العراق وإقليم كردستان ،األزمات والتعقيدات ونبدأ
مرحلة جديدة من التعاضد ،ونحمي المكاسب وحاضر ومستقبل
إقليم كــردس ـتــان ،»...ونــاشــد األط ــراف الـكــرديــة وخـصــوصــا الحزبين
«بصفتهما القوتين الرئيستين «ال ت ـخــاذ العيد فــر صــة لتنحية كل
المشاكل والخالفات جانبا من أجل المصالح العليا للشعب والوطن،
وأن يتجنبوا الحمالت والهحمات اإلعالمية كافة واإلس ــاء ة لآلخر،
وأن يجتمعوا معا متالحمين ليكونوا مؤثرين لهم دورهم ومكانتهم
على مستوى العراق أيضا ،»...وختم دعوته بالقول« :ليكن العيد في
إقليم كردستان والعراق مبعث خير وفرح للجميع ويفتح الباب على
الطمأنينة واألمــان واالستقرار ،عيد سعيد للجميع وكــل عــام وأنتم
بخير».
الشك أن هذه الدعوة العقالنية الحكيمة بحاجة إلى مواظبة وجهد
دؤوب ونشاط دبلوماسي كبير لتجسيدها الى الواقع ،ولكي يصل الى
هذه النتيجة المرجوة على رئيس اإلقليم أن يعقد لقاء «قمة «موسعا
يجمع زعماء األحزاب المعنية ،ويشرح لهم الحالة الكردية المتأزمة،
ويحذرهم من خطورة الوضع السياسي الحالي وضرورة التوصل إلى
حل لوقف المزيد من التدهور.
* كاتب عراقي

جراح القزاع
نعلم أن ظهور وباء كورونا سبب للعالم بأسره ذعرا حقيقيا
واج ـتــاح أغـلــب بيوتنا ،إال أنـنــا تـجــاوزنــاه بفضل الـلــه سبحانه
وتعالى ،لم نفكر كأفراد أو مؤسسات حكومية ماذا بعد كورونا؟ أو
ما آثاره على مجتمعاتنا؟ وهل تسبب بأمراض فكرية؟ أو نفسية؟
أو جسمانية فقط؟
الكل الحظ مرحلة ما بعد كورونا وشاهد ردود األفعال واآلراء
لدى الجميع ،فقد تحولت وأصبحت نشيطة ومختلفة عن السابق،
ففي الماضي كانت ردود األفـعــال في أي قضية مجتمعية تثير
انقساما ما بين مؤيد ومعارض بفئات قليلة ،والجمهور األكثر
ً
ً
يصبح محكما أو بمعنى متفرجا أو باألصح يفرض رأيــه لكال
الطرفين ،أما اآلن فالجميع بين مؤيد أو معارض وال توجد فئة
ً
محكمة أو محايدة ،نعم هناك فئة متفرجة لكن أصبحت قليلة جدا
ً
في هذا الوقت تحديدا بعد كورونا.
ً
ونتساءل دائما :هل هذه األزمة سبب في ذلك؟ وهل للفراغ الذي
سببه الحظر أثر سلبي على مجتمعاتنا؟
ً
تـســاؤالت كثيرة والـكــل يعلم أن هــذا الــوبــاء والـحـظــر تحديدا
والجلوس في المنازل ،وتغير الحياة والتفكير الدائم أثر كثيرا
الن ـع ــدام الـحــريــة رغ ــم أن ــه حـمــايــة لـنــا وأصـبـحـنــا مـنــدفـعـيــن بعد
كوفيد.١٩
أيها الـقــارئ الكريم :نعلم وتعلم أن االخـتــاف جميل ،وتبادل
اآلراء لتكوين فكرة لنخرج جميعنا بتوصيات نعتمدها من حيث
االتفاق ،ولكن ردود األفعال قد يكون الدافع لها المشاعر ال العقل،
ً
والعاطفة تحكمنا أحيانا ،ونحن شعوب عاطفية ،أصبح الكثير
من مستخدمي برامج التواصل االجتماعي منساقين وراء رأي من
حساب وهمي لمشهد تلفزيوني ال قاعدة علمية أساسية ،لذلك
أغلب ما يقوله الجمهور وتعاطيه للكثير من القضايا هي آراء
عاطفية ،وان كان دافعها سلبيا أو إيجابيا.
لــم نعد نتحمل بعضنا حتى فــي منصة كــادت تدخل الشعب
بأكمله إلى السجن بسبب عدم احترام الرأي اآلخر ،نعم لكورونا
ً
أثر سلبي جدا على مجتمعاتنا التي تحتاج االهتمام والمراعاة
والنظر إلى كل ظاهرة سلبية ،ومؤسسات ال تخدم المجتمع ال قيمة
ً
لها إطالقا ،وال يمكن أن تكون هذه المؤسسات ذات إنتاجية عالية.
وإن حــديــث سـمــو ول ــي الـعـهــد الـشـيــخ مـشـعــل األح ـمــد الـجــابــر
ً
الصباح ،حفظه الله ،في خطابه السامي مؤخرا عما يثار في برامج
التواصل االجتماعي دليل قاطع وكبير على خطورة هذا األمر.
ل ــذل ــك أدع ـ ــو ال ـم ــؤس ـس ــات ال ـح ـكــوم ـيــة واإلدارات الـمـخـتـصــة
واألكاديميين للنظر لهذه الظواهر وعمل الـنــدوات والجلسات،
فاإلشارة إلى الموضوع وعرضه على الجمهور بحد ذاته توعية
وإرشاد.

مجرد أسئلة!
تهاني الرفاعي
هـنــالــك مـثــل دان ـمــاركــي ي ـقــول« :م ــن يـخــش ال ـس ــؤال يخجل من
ً
التعلم» ،وبما أنني شغوفة جدا للتعلم واالستطالع ،فإن الكثير
ً
من األسئلة التي ال ُ
أجدها منطقية أوعقالنية تشغلني شخصيا:
كيف يمكن للمواطن دفع إيجار ال يقل عن  ٨٠٠دينار في حين أن
راتبه ال يتجاوز األلف؟ وكيف للمواطن ذاته تحمل مصاريف أبنائه،
ومدارسهم في الـ ٢٠٠دينار المتبقية؟ ولنفترض جدال أنه يعيش
عند أهله ،أو أهل زوجته ،هل كل األهــل متفهمون وعلى قدر من
الرقي والوعي لتقبل اختالفات الطرف اآلخر؟ طبعا ال ،وكلنا يعرف
أن تدخالت األهل وعدم احترامهم لخصوصيات أبنائهم وأسرهم
يحتل المرتبة األولى في الخالفات الزوجية ومن ثم الطالق.
نرجع لألسئلة مرة أخرى:
وكيف نضمن للمواطن حياة زوجـيــة مستقرة ،فــي حين أننا
نوصد أبواب «االستقرار» في وجهه؟ وهل دورات «التفاهم األسري
ُ
والمصلح االجتماعي» كفيلة بدفع ارتـفــاع األسـعــار ومصاريف
ُ
«الـ ـعـ ـي ــال»؟ وك ـي ــف يـ ـص ــرف ل ـل ـم ـتــزوج بـ ــدل إيـ ـج ــار  ١٥٠ديـ ـن ــارا،
واإليجارات في أماكن «نظيفة» ومرتبة ال تقل عن  ٧٠٠دينار؟ ومن
الجهة المسؤولة عن مراقبة أسعار اإليجارات؟ وهل كل المواطنين
رواتبهم فوق الـ٢٠٠٠؟ وهل جميع المواطنين «وزراء» وأمراء؟ وهل
كل الكويتيين «مشاهير» و«فاشينيستات»؟
ً
ولــم الــوافــد يعيش فــي الكويت ملكا بــراتــب مميز فــي حين أن
المواطن «متعومص» و براتب غير منطقي؟! ولماذا ال تكون خدمات
ُ
الـقـطــاع الحكومي هــي المتميزة ،والـتــي مــن المفترض أن تمثل
الدولة ُ
وسمعتها؟ ولماذا نعاني ترديا في التعليم ،وخدمات صحة
ُ
«مهترئة» لنختار مجبرين القطاع الخاص كبديل؟ وكيف يمكن
للمواطن «العادي» أن يدفع كل ما سبق بـ»شرف» دون ّ
دين وسلف؟
وكيف يمكنه تحمل ُاإليجار الشهري ،ورسوم المدارس ،والماچلة،
والـقــوامــة فيما ُينفق ولحافه امقصمل؟ وكيف سيتمكن مــن ّ
مد
اللحاف على قد رجوله ،والخياط ال يحوك ً إال أنسجة ُبحترية؟
«نفطية غنية» ،إذا لم تعاني ارتفاعا في
يكررون أن الكويت دولةُ ُ
ُ
وصدعنا
أسعار السلع وكأننا نعيش لنرمم صدع دول مجاورة،
غــائــر ال ُي ــرم ــم؟! فـهــل مــن الـمـعـقــول أن ت ـكــون آخ ــر زيـ ــادة لــرواتــب
ً
المواطنين سنة  ٢٠٠٨بواقع  ١٢٠دينارا فقط؟! ولماذا حين يكون
ُّ
ً
للمواطن مصلحة في زيادة أو مكافأة ،تهتز عروش التجار انفعال،
وكأنهم فقط المخولون بالحياة الكريمة دون سواهم؟!
أظــن أن جميع ما سبق أسئلة مستحقة والحكومة تريدنا أن
ً
نتخبط استفهاما دون طوق نجاة.

ةديرجلا
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي  1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام السوق األول السوق الرئيسي

٨.٧٣٧

٧.٨٦٨

٦.٠٧٩

2.٦٦٥ ٣.١٢٩ 3.٢٥٨

بورصات الخليج تخسر  144مليار ًدوالر في أسبوع

سوق دبي الخاسر األكبر بـ  %11و«السعودي» يفقد  69مليارا
علي العنزي
س ـ ـج ـ ـلـ ــت مـ ـ ـ ــؤشـ ـ ـ ــرات األسـ ـ ـ ـ ـ ــواق
المالية الخليجية نزيفا ح ــادا في
النقاط ،وفي القيم السوقية ،وفقدت
نـحــو  144مـلـيــار دوالر خ ــال هــذا
األس ـ ـب ـ ــوع ،ب ـع ــد اض ـ ـطـ ــراب شــديــد
فــي االقـتـصــاديــات الكبرى وأسـعــار
النفط واحتمالية رفع جديد ألسعار
الفائدة من قبل «الفدرالي» األميركي
وبقية البنوك المركزية ،التي تمتعت
اقتصاداتها بأسعار فائدة متدنية
جدا خالل فترة كورونا وما تالها،
لكن لم يسعفها الوقت كثيرا ،حيث
بدأت حرب إقليمية أو عالمية كبيرة
بين روسيا وأوكرانيا لترفع أسعار
ال ـن ـف ــط وت ــزي ــد ال ـت ـض ـخ ــم ب ـص ــورة
كـبـيــرة ،وال ـتــي لــم تـجــد الـحـكــومــات
والبنوك المركزية بدا من رفع كبير
ألسعار الفائدة لتصبح األصول في
اضطراب كبير باألسعار.
واضـ ـط ــرب ــت األسـ ـ ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة
العالمية بقيادة أســواق أميركا في
ال ـبــدايــة ،ثــم تـطــور الـقـلــق لــأســواق
اآلس ـ ـيـ ــويـ ــة واألوروبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــة ،وك ــان ــت
األســواق الخليجية تسير مطمئنة
نوعا مــا ،بل حققت مكاسب كبيرة
بــدايــة الـحــرب الــروسـيــة األوكــرانـيــة،
وارت ـف ـع ــت إلـ ــى أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهــا
تــاري ـخ ـيــا خ ـصــوصــا ف ــي االم ـ ــارات
والـكــويــت ،وحقق الـسـعــودي أفضل

إقفال له خالل  16عاما ،وكذلك بلغ
القطري القمة خالل  5سنوات مقابل
نــزيــف األسـ ــواق الـعــالـمـيــة وارت ـفــاع
أس ـع ــار الـنـفــط ال ــذي دعـمـهــا بـشــدة
إضــافــة ال ــى تـحــول سـيــولــة عالمية
للدخول في بداية مارس.
لـكــن بـعــد م ــرور شـهــريــن تقريبا
أصــاب األس ــواق الخليجية التخمة
وبــدأت بتراجعات حــادة خــال هذا
األسـبــوع وبنسب متفاوتة أكبرها
في دبي الذي خسر أمس فقط  5.5في
المئة و 11.06في المئة خالل أسبوع،
وكذلك تراجع ابوظبي بنسبة قريبة،
وفقد الكويتي  3.5في المئة ،لتواصل
نزيف النقاط لهذا األسبوع وتتكبد
خسارة تاريخية على مستوى قيمها
السوقية ،حيث بلغت في دبي 13.4
مليار دوالر ،وتراجعت قيمة مؤشر
ابوظبي بـ 46.6مليارا ،ولكنها بنسبة
اقل من دبي.
وخ ـســر مــؤشــر س ــوق ال ـكــويــت 8
مليارات دوالر من قيمته السوقية،
بينما كانت خسارة مؤشر «تاسي»
الـ ـسـ ـع ــودي  69مـ ـلـ ـي ــارا ،وال ـق ـط ــري
 5.7مـلـيــارات تقريبا ،وك ــان تراجع
البحريني أقــل  1.7مليار ،ولــم تزد
خـ ـس ــائ ــر م ــؤش ــر م ـس ـق ــط عـ ـل ــى 40
مليونا فقط ،وهــو األكثر استقرارا
مـ ــن ح ـي ــث االرتـ ـ ـف ـ ــاع خ ـ ــال مـ ــارس
أو ال ـتــراجــع ه ــذا األسـ ـب ــوع ،لتصل
خسائرها مجتمعة إلــى نحو 144
مليارا.

مقارنة القيمة السوقية لمؤشرات أسواق المال الخليجية خالل األسبوع المنتهي في 2022/05/12
مؤشر السوق

الكويت

السعودية

الدوحة

مسقط

المنامة

أبو ظبي

دبي

2022/05/08

161.463.73

932.092.99

206.317.60

17.521.52

32.823.25

538.215.25

121.852.21

2022/05/12

153.463.73

863.092.99

200.617.60

17.481.52

31.033.97

491.605.49

108.377.04

الفرق

8.000.00 -

69.000.00 -

5.700.00 -

40.00 -

1.789.28 -

46.609.76 -

13.475.17 -

التغير ()%

%4.95 -

%7.40 -

%2.76 -

%0.23 -

%5.45 -

%8.66 -

%11.06 -

النفط يهبط وسط مخاوف الركود االقتصادي

ً
ً
البرميل الكويتي ينخفض  21سنتا ليبلغ  112.21دوالرا
ان ـخ ـفــض س ـعــر بــرم ـيــل ال ـن ـفــط الـكــويـتــي
ً
ً
 21س ـن ـتــا لـيـبـلــغ  112.21دوالرا للبرميل
فــي ت ــداوالت أمــس األول ،مقابل  112.42في
ً
تداوالت الثالثاء الماضي وفقا للسعر المعلن
من مؤسسة البترول الكويتية.
وفــي األس ــواق العالمية ،تراجعت أسعار
النفط أمس ،في أسبوع متقلب ،إذ أشاعت
مخاوف الركود االضطراب في األسواق
المالية العالمية وفاق تأثيرها تأثير
المخاوف بشأن اإلمدادات والتوترات
الجيوسياسية في أوروبا.
وتراجعت العقود اآلجلة لخام برنت
 1.92دوالر ،بما يعادل  1.8في المئة ،إلى
 105.59دوالرات للبرميل وهبطت العقود
اآلجلة لخام غرب تكساس الوسيط األميركي

 1.79دوالر ،أو  1.7فــي الـمـئــة ،إل ــى 103.92
دوالرات للبرميل.
وت ـت ـعــرض أس ـع ــار ال ـن ـفــط ل ـض ـغــوط هــذا
األسبوع ،إلى جانب األسواق المالية العالمية،
وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة
وصعود ال ــدوالر ألعلى مستوى منذ
عـ ـق ــدي ــن والـ ـقـ ـل ــق ح ـي ــال
التضخم والركود
الـمـحـتـمــل .كما
أثـ ـ ـ ـ ــر اإلغـ ـ ـ ـ ــاق
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ــول
لـ ـ ـمـ ـ ـك ـ ــافـ ـ ـح ـ ــة
«ك ــوفـ ـي ــد
 »1 9فــي
الـ ـصـ ـي ــن،

أكبر مستورد للخام في العالم ،على السوق.
ً
ومـ ــع ذلـ ـ ــك ،ت ـل ـقــت الـ ـس ــوق دعـ ـم ــا بـفـضــل
المخاوف حيال اإلمدادات الناجمة عن الغزو
الروسي ألوكرانيا ،إذ ارتفعت األسعار أكثر
من  35في المئة منذ بداية العام.
ً
ً
وتتلقى األسعار أيضا دعما من حظر قيد
النظر في االتـحــاد األوروب ــي لنفط روسيا،
وه ــي مـ ــورد رئ ـي ـســي ل ـل ـخــام وال ــوق ــود إلــى
التكتل ،مما قد يــؤدي إلــى مزيد من تراجع
اإلم ـ ــدادات الـعــالـمـيــة .وقــالــت وكــالــة الطاقة
الدولية أمس ،في تقريرها الشهري ،إن «من
المتوقع أن يــؤدي ارتفاع األسعار وتباطؤ
النمو االقـتـصــادي إلــى كبح تعافي الطلب
بشكل كبير خالل الفترة المتبقية من العام
وحتى عام .»2023

حكم نهائي لـ «المال لالستثمار»
بـ  3ماليين دينار
تعويض مستحق من هيئة المدن االقتصادية السعودية
أعلن رئيس مجلس إدارة شركة المال لالستثمار
عيد الرشيدي حصول الشركة على حكم نهائي
مــن محكمة االستئناف اإلداري ــة فــي منطقة مكة
المكرمة ،يقضي بإلزام هيئة المدن االقتصادية دفع
مبلغ  37.972.181رياال سعوديا (نحو 3.107.567
دينارا) لشركة المال كتعويض بخصوص اتفاقية
الشركة مع الهيئة لتطوير جانب من مدينة األمير
عبدالعزيز بن مساعد االقتصادية.
من جهتها ،قالت الرئيسة التنفيذية باإلنابة
س ـ ــارة ال ـع ـت ـي ـقــي ،إن هـ ــذا ال ـح ـكــم يـعـكــس جـهــود
اإلدارة التنفيذية ومجلس اإلدارة في اإلصرار على
استعادة حقوق الشركة.
وقالت مسؤولة اإلدارة القانونية نورة األمير،

أخبار الشركات
 1.35مليون دينار أرباح وربة للتأمين
ً
حققت شركة وربة للتأمين أرباحا قدرها  1.35مليون دينار
خالل فترة األشهر الثالثة األولى من عام  ،2022مقارنة مع ربح
قدره  1.13مليون دينار خالل الفترة المقارنة من .2021

 1.3مليون دينار أرباح معامل بالربع األول
بلغت أرباح الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاوالت نحو
 1.3مليون ديـنــار خــال الــربــع األول المنتهي فــي ،2022/3/31
مقارنة مــع  3.7ماليين ديـنــار خــال فترة الــربــع األول المقارن
من عام .2021

 12.6مليون دينار أرباح «آسيا»
أظهرت البيانات المالية لشركة آسيا كابيتال االستثمارية
ً
تحقيقها أربــاحــا بلغت  12.6مليون دينار خــال فترة الثالثة
ً
أشهر األولى من  ،2022مقارنة مع خسائر  139ألفا خالل الثالثة
أشهر المقارنة من عام .2021

«وطنية د ق» حققت 879.7
ألف دينار بالربع األول
ربحت الشركة الوطنية الدولية القابضة نحو  879.7ألف دينار
خالل الربع األول المنتهي في  ،2022/3/31مقارنة مع ربح بلغ 52
ً
ألفا خالل فترة الربع األول المقارن من العام الماضي.

«حيات كوم» تتكبد  114.5ألف دينار
تكبدت شركة حيات لالتصاالت خسائر بلغت  114.5ألف دينار
خالل فترة الثالثة أشهر األولى من العام الحالي ،مقارنة مع ربح
ً
بلغ  56.2ألفا خالل فترة الثالثة أشهر المقارنة من عام .2021

مليونا دينار أرباح «اإلعادة»
وافـ ــق مـجـلــس إدارة شــركــة إع ـ ــادة الـتــأمـيــن الـكــويـتـيــة على
التوصية الخاصة بزيادة رأسمال الشركة المصرح به ليكون
ً
مبلغا قدره  50مليون دينار موزعة على  500مليون سهم قيمة
كل سهم مئة فلس وجميع األسهم نقدية.
من جانب آخر ،اعتمدت الشركة البيانات المالية المرحلية
ً
للفترة المنتهية في  31مارس  ،2022إذ أظهرت تحقيقها أرباحا
بلغت مليوني دينار مقارنة بأرباح بلغت  1.8مليون خالل فترة
األشهر الثالثة المقارنة من عام .2021

«األولى» تعين الطيار بمنصب الرئيس التنفيذي

 7.8ماليين دينار أرباح «المركز» بالربع األول

وافــق مجلس إدارة الشركة األولــى لالستثمار على توصية لجنة
الترشيحات والمكافآت بتعيين محمد الطيار في منصب الرئيس
ً
التنفيذي للشركة اعتبارا من  26مايو .2022
ً
على صعيد متصل ،حققت الشركة األولى لالستثمار أرباحا بلغت
 223.3ألف دينار خالل الفترة المنتهية في  ،2022 3- 31-مقارنة مع
ً
أرباح بلغت  213.2ألفا خالل فترة األشهر الثالثة المقارنة من عام .2021

أظهرت البيانات المالية لشركة المركز المالي الكويتي تحقيقها
ً
أربــاحــا فــي الــربــع األول مــن الـعــام الحالي بلغت  7.8ماليين دينار،
مقابل أرباح الربع األول من العام الماضي البالغة  4.056ماليين دينار.

«المركزي» وافق على زيادة
نسبة تملك «الوطني» في «بوبيان»
كشف بنك بوبيان عن ورد كتاب إليه من بنك الكويت المركزي
مؤرخ في  10مايو ُ ،2022يفيد بموافقة مجلس ادارة «المركزي» على
طلب زيادة نسبة تملك بنك الكويت الوطني في رأسمال «بوبيان».
وقال «بوبيان» في بيان ،إن «المركزي» وافق على زيــادة نسبة
تملك «الوطني» المباشرة وغير المباشرة في رأسمال البنك من نحو
 59.88في المئة إلى  64.17في المئة ،عن طريق االكتتاب في أسهم
الزيادة ،إضافة إلى االكتتاب في فائض األسهم غير المكتتبين فيها
من المساهمين اآلخرين في زيادة رأسمال «بوبيان» ،حتى انتهاء
فترة االكتتاب بتاريخ  19يونيو .2022

 297.6ألف دينار أرباح
«فيوتشر كيد» في  3أشهر
ً
حققت شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية أرباحا بلغت
 297.6ألف دينار خالل فترة األشهر الثالثة األولى من عام ،2022
ً
مقارنة بخسائر بلغت  856.9ألفا خالل فترة األشهر الثالثة المقارنة
من عام .2021

 2.17مليون دينار أرباح «بورتالند» بالربع األول
أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت بورتالند كويت تحقيقها
ً
أرباحا بلغت  2.171مليون دينار في الربع األول من العام الحالي،
مقابل أرباح الربع األول من العام الماضي البالغة  1.322مليون
دينار.

«شمال الزور» حققت  3.5ماليين دينار بالربع األول
أظـهــرت الـبـيــانــات المالية لشركة شـمــال ال ــزور األول ــى للطاقة
ً
والمياه تسجيلها أربــاحــا بلغت  3.526ماليين ديـنــار فــي الربع
األول من العام الحالي ،مقابل أرباح الربع األول من العام الماضي
البالغة  2.789مليون دينار.

 920.6ألف دينار أرباح «السور»
ربحت شركة الـســور لتسويق الــوقــود  920.6ألــف ديـنــار خالل
الربع األول من  ،2022مقارنة بأرباح بلغات  1.029مليون دينار
خالل الفترة المماثلة من عام .2021

ً
«المنار» تحقق  311.6ألف دينار أرباحا في  3أشهر

ربحت شركة المنار للتمويل واإلجــارة نحو  311.6ألف دينار
ً
خالل الثالثة أشهر الحالية ،مقارنة مع أرباح بلغت  545.3ألفا في
فترة األشهر الثالثة المقارنة من العام الماضي.

 4.4ماليين دينار أرباح «أهلية ت» بالربع األول
ً
حققت الشركة االهلية للتأمين أرباحا بلغت  4.4ماليين دينار
خــال فترة الثالثة أشهر الحالية مــن عــام  ،2022مقارنة مــع 3.6
ماليين دينار خالل فترة األشهر الثالثة المقارنة من العام الماضي.

 3.27ماليين دينار أرباح «تمدين ع» في  3أشهر
اعتمد مجلس إدارة شركة التمدين العقارية البيانات المالية المرحلية
المجمعة للشركة عــن الفترة المنتهية فــي  31مــارس  2022وأظهرت
ً
تحقيقها أرباحا بلغت  3.2ماليين دينار ،مقارنة بأرباح قدرها 2.25
مليون دينار خالل فترة الثالثة أشهر المقارنة من العام الماضي.

«وطنية م ب» ربحت  1.3مليون دينار في الربع األول
أظهرت البيانات المالية لشركة الصناعات الوطنية تحقيقها
ً
أرب ــاح ــا قــدرهــا  1.34مـلـيــون دي ـنــار خ ــال الــربــع األول فــي الفترة
المنتهية في  31مارس  ،2022مقارنة بأرباح قدرها  1.22مليون
دينار في الفترة المماثلة من عام .2021

«منازل» ربحت  537.9ألف دينار
ً
أظهرت البيانات المالية لشركة منازل القابضة تحقيقها أرباحا بلغت
 537.9ألــف ديـنــار للفترة المنتهية فــي  31مــارس  ،2022مقارنة بربح
بلغت  370.1ألف دينار خالل فترة الثالثة أشهر المقارنة من عام .2021

إن هذا الحكم جاء نتيجة التعاون مع مكتب محمد
الضبعان وشركاه ،الذي بذل جهودا كبيرة وحقق
هذا االنجاز.
وذكر أمينة سر مجلس اإلدارة نهلة جاب الله،
أن مجلس االدارة الحالي سعى جاهدا نحو إعادة
أوضاعها المالية لتصويب
هيكلة الشركة ،وتعديل ُ
أخطاء اإلدارة السابقة .وأعلن قبل أيام إعادة سهم
الشركة إلى التداول المستمر من خالل منصة OTC
في بورصة الكويت بتاريخ  10الجاري.
وتـسـعــى اإلدارة التنفيذية حــالـيــا إل ــى إع ــادة
اإلدراج في السوق الرئيسي بالبورصة بعد معالجة
المالحظات التي أشارت إليها هيئة أسواق المال
مؤخرا.

ً
«بوبيان ب» توصي بتوزيع  %60أرباحا نقدية
ربحت شركة بوبيان للبتروكيماويات نحو  38.7مليون دينار
خالل السنة المالية المنتهية في  ،2022 4- 30-مقارنة بأرباح
بلغت  18.5مليون دينار خالل السنة المقارنة من العام الماضي.
وواف ــق مجلس اإلدارة على التوصية بتوزيع أرب ــاح نقدية
ً
بنسبة  %60من القيمة االسمية للسهم أي بواقع  60فلسا للسهم
الواحد عن السنة المالية المنتهية في  30أبريل .2022

«مواشي» تحقق ً 379.4
ألف دينار أرباحا في الربع األول
ربحت شركة نقل وتجارة المواشي  379.4ألف دينار خالل
فـتــرة الثالثة أشـهــر عــن الفترة المنتهية فــي  31مــارس ،2022
مقارنة بخسائر قدرها  1.12مليون دينار عن فترة الثالثة أشهر
المقارنة من عام .2021

ً
«المنتزهات» تربح  636ألفا في الربع األول

أفاد نائب رئيس مجلس اإلدارة ،الرئيس التنفيذي للشركة
الكويتية للمنتزهات ،إبراهيم الغانم ،بأن نتائج أعمال الشركة
عن الربع األول من العام الحالي أسفرت عن تحقيق صافي ربح
بلغ  636.035د.ك بربحية  3.25فلوس للسهم مقارنة بصافي
ربــح بمبلغ  406.566د.ك فــي الــربــع األول مــن  2021وبربحية
ً
 2.05فلس للسهم ،وبنمو في األرباح بلغ  56.4في المئة تقريبا.
وأضاف الغانم أن الشركة تقوم بالتوسع الجغرافي وتنويع
استثماراتها العقارية ،لتعزيز جــودة أصولها وتنمية حقوق
ً
المساهمين ،مما انعكس إيجابيا على نتائج الربع األول.

 45.4ألف دينار أرباح «وثاق»
ً
حققت شركة وثاق للتأمين التكافلي أرباحا بلغت  45.4ألف
دينار خالل فترة الثالثة أشهر الحالية ،مقارنة بأرباح بلغت
 1.7ألف دينار خالل فترة الثالثة أشهر المقارنة من عام .2021

 147.5ألف دينار ربحتها «م األعمال»
ً
كسبت شركة مدينة األعمال الكويتية العقارية أرباحا بلغت
 147.5ألف دينار خالل فترة الربع األول للفترة المنتهية في 31
مارس  ،2022مقارنة بأرباح قدرها  537.5ألف دينار خالل فترة
الربع األول المقارن من العام الماضي.
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الجابر« :الخطوط الوطنية»
بحاجة لداعمين إلعادة التشغيل

«أنجزنا بنجاح الهيكلة المالية وتعزيز األنشطة التشغيلية للشركة رغم تحديات األزمة»
محمد اإلتربي

نراقب الفرص
في الكويت
ونبحث عن
أخرى بمنطقة
الخليج
كأولوية
المنصور

أكـ ـ ـ ــد ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ــذي
ل ـل ـشــركــة ال ـك ــوي ـت ـي ــة ال ـع ـقــاريــة
القابضة ،ط ــارق المنصور ،أن
الشركة تخطت ثاني أعوام أزمة
الـجــائـحــة الـصـحـيــة «ك ــورون ــا»،
بثبات واستقرار مالي ،بالرغم
مــن حــدة األزم ــة الـتــي انعكست
ت ــداع ـي ــات ـه ــا ب ــأث ــر س ـل ـبــي ح ــاد
على اقـتـصــادات الـعــالــم أجمع،
ومن بينها الكويت التي كانت
واحدة من أكثر الدول إغالقا ،إال
ّ
أن العام الماضي ( )2021شكل
ً
ً
مـتـنـفـســا ن ـس ـب ـيــا ب ـعــد تـحـ ّـســن
أسـعــار النفط وع ــودة االنفتاح
والقطاعات االقتصادية للعمل
من جديد.
وذكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــور ،ف ــي
تـ ـ ـص ـ ــريـ ـ ـح ـ ــات عـ ـ ـق ـ ــب ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء
الـجـمـعـيــة الـعـمــومـيــة ال ـعــاديــة،
التي عقدت أمس بنسبة حضور
 81.9بالمئة ،أن العام الماضي
ّ
تحول كبيرة في مسيرة
نقطة
الشركة على صعيد عملياتها
التشغيلية التي نركزّ عليها منذ
ً
ً
التأسيس ،إيمانا منا وإصرارا
عـلــى إي ـجــاد م ـشــاريــع حقيقية
تضمن تحقيق أرباح مستدامة
ً
للشركة ،بعيدا عن أسواق المال
ّ
وتقلباتها الحادة.
وت ــاب ــع أن األزمـ ـ ــة الـصـحـيــة
التي جاء ت بعد األزمة المالية
الـ ـ ـت ـ ــي عـ ـصـ ـف ــت بـ ــاقـ ـتـ ـصـ ــادات
ع ــال ـم ـي ــة كـ ـب ــرى ت ــؤك ــد صـ ــواب
اسـتــراتـيـجـيـتـنــا ال ـتــي حرصنا
ع ـ ـلـ ــى ت ـط ـب ـي ـق ـه ــا وت ـن ـف ـي ــذه ــا
وااللـ ـت ــزام ب ـهــا ،فــالـشــركــة تركز
على عدد من األصول العقارية
ذات العوائد المستقرة ،وماضية

ً
طارق المنصور في الوسط مترئسا عمومية «العقارية»
في الوقت ذاته بتخفيف وهيكلة
الـتــزامــاتـهــا وتقليص ديونها،
وتترقب بعض التخارجات من
فرص خارجية.
واعتبر المنصور أن القطاع
الـ ـعـ ـق ــاري ك ـ ــان م ــن ال ـق ـطــاعــات
الــدفــاعـيــة ال ـتــي ص ـمــدت ،حيث
ح ــاف ــظ ع ـلــى اس ـت ـق ــرار نـسـبــي،
بـ ـ ــرغـ ـ ــم ض ـ ـ ـغـ ـ ــوط وت ـ ــداع ـ ـي ـ ــات
الـ ـج ــائـ ـح ــة ،حـ ـي ــث كـ ـ ــان م ـ ــاذا
اس ـتــرات ـي ـج ـيــا ،ب ـعــد أن لــوحــظ
االن ـخ ـف ــاض ال ـح ــاد ف ــي عــوائــد
القنوات االستثمارية البديلة،
مـ ـت ــأث ــرة بـ ــأزمـ ــة «ك ــوفـ ـي ــد »19
واضطراب حركة أسواق المال.
ولفت إلــى أن الشركة تراقب
العديد مــن الـفــرص فــي القطاع
الـ ـعـ ـق ــاري ،سـ ـ ــواء ف ــي ال ـكــويــت
أو م ـن ـط ـقــة ال ـخ ـل ـيــج ك ــأول ــوي ــة
ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـ ـنـ ــا ،م ــوضـ ـح ــا أن

الـ ـش ــرك ــة م ـه ـي ــأة لـ ـل ــدخ ــول فــي
م ـش ــاري ــع ج ــدي ــدة أو اقـتـنــاص
ف ـ ـ ـ ــرص ف ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــال ن ـش ــاط ـن ــا
العقاري الذي يحظى باهتمامنا
األول ،ب ـه ــدف تــدش ـيــن مــرحـلــة
جــديــدة مــن اإلن ـجــازات ،بالرغم
م ــن ال ـت ـحــديــات الـصـعـبــة الـتــي
نــواجـهـهــا ،والمتمثلة فــي ّ
شح
ال ـ ـفـ ــرص واس ـ ـت ـ ـمـ ــرار ص ـعــوبــة
ال ـم ـن ــاف ـس ــة الـ ـعـ ـق ــاري ــة ،بـسـبــب
ارتفاع األسعار إلى مستويات
ً
كبيرة جــدا ،وهو ما يرفع كلف
مشاريع القطاع العقاري.

مركز مالي مستقر
وبخصوص المركز المالي،
أك ــد أن الـشــركــة تـمـلــك ميزانية
مستقرة بعد سلسلة المعالجات
التي نجحت في تحقيقها خالل

(تصوير نوفل إبراهيم)
ال ـس ـنــوات الـمــاضـيــة ،وتحولت
الشركة إلى الربح ووقف نزيف
الـخـســائــر ،كـمــا تـمـلــك ميزانية
مـعــززة بالمخصصات الالزمة
وب ـ ـ ـم ـ ـ ـعـ ـ ــدالت كـ ــاف ـ ـيـ ــة وت ـ ـفـ ــوق
ال ـ ـم ـ ـط ـ ـلـ ــوب .ووف ـ ـق ـ ــا ل ـل ـت ــوج ــه
ً
االستراتيجي للشركة ،وتماشيا
م ــع خ ـطــة ال ـع ـمــل ،يـبـقــى ســوق
الكويت اهتمامنا األول كأحد
األســواق المهمة ضمن خارطة
نشاطنا في القطاع العقاري.

مؤشرات األداء المالي
و عـ ـ ــن األداء ا ل ـ ـمـ ــا لـ ــي ،ب ـ ّـي ــن
أن ال ـع ــام ال ـمــاضــي ك ــان مميزا
بــا لـنـسـبــة لـلـشر كـة الك ــويتيـة
ال ـعـ ـ ـق ــاري ـ ــة ال ـق ــاب ـ ـ ـ ـض ـ ــة ،حـيــث
حققت أرباحا بلغت 2.184.234
ً
د.ك ،بواقع  11.61فلسا للسهم،

مقارنـة مع خسائر 1.292.8691
د.ك عن عام  2020بمقـدار 6.87
فلوس للسهم.
وب ـ ـل ـ ــغ إج ـ ـمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالـ ــي ح ـق ـ ـ ـ ـ ــوق
ا ل ـم ـس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ه ـم ـيــن 11.245.316
دي ـنــارا ،مقارنة مــع 7.897.095
دي ـنــارا لـعــام  2020بـمـقـ ــدار 58
ً
فلسا للسهم ،فيما بلغ إجمالي
الموجودات  30.552.760دينارا،
م ـق ــار ن ــة م ــع  33.242.272د.ك
لعام .2020
يذكر أن الجمعية العمومية
ل ـل ـش ــرك ــة واف ـ ـقـ ــت ،أم ـ ـ ــس ،عـلــى
البيانات المالية للعام الماضي،
واع ـ ـت ـ ـمـ ــدت ت ـ ـقـ ــريـ ـ َـري مـجـلــس
اإلدارة وم ــراق ـب ــي ال ـح ـســابــات
والهيئة الشرعية.
وأعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرب ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـصـ ـ ــور ع ــن
أمـ ـل ــه ب ـ ــأن ت ـت ـح ـســن األوضـ ـ ــاع
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة خ ـ ــال ال ـمــرح ـلــة
ال ـم ـق ـب ـلــة ،وأن ي ـك ــون لـلـقـطــاع
الـ ـخ ــاص دور أشـ ـم ــل وأوس ـ ــع
فـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــأن االق ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادي،
خ ـصــوصــا ف ــي ح ــل ومـعــالـجــة
ال ـ ـم ـ ـلـ ــف اإلس ـ ـ ـكـ ـ ــانـ ـ ــي ف ـ ـ ــي ظ ــل
اس ـت ـم ــرار ارت ـف ــاع ال ـط ـلــب على
الـ ـسـ ـك ــن ال ـ ـ ـخـ ـ ــاص ،وتـ ــواصـ ــل
ارت ـ ـ ـفـ ـ ــاع أس ـ ـ ـعـ ـ ــاره ف ـ ــي م ـع ـظــم
م ـن ــاط ــق الـ ـك ــوي ــت ،ف ــي ال ــوق ــت
الــذي انخفضت أسـعــار العقار
االستثماري بنسبة  2.5بالمئة،
والتجاري  1بالمئة خالل ،2021
م ـق ــارن ــة م ــع ن ـف ــس ال ـف ـت ــرة مــن
 ،2020في حين تسارعت وتيرة
زي ــادة أسـعــار السكن الـخــاص،
ً
مسجلة ار ت ـفــا عــا نسبته 19.5
بالمئة على أساس سنوي و6.8
بالمئة على أساس ربع سنوي.

سليمان الجابر خالل الجمعية العمومية

●

حصة المطيري

عـ ـل ــى هـ ــامـ ــش ال ـج ـم ـع ـيــة
العمومية لشركة الخطوط
ا لـجــو يــة الوطنية الكويتية،
ال ـ ـتـ ــي ّ
أج ـ ـل ـ ــت بـ ـسـ ـب ــب ع ــدم
اكـتـمــال الـنـصــاب ،قــال نائب
ر ئ ـ ـ ـيـ ـ ــس م ـ ـج ـ ـلـ ــس اإلدارة،
سليمان الجابر ،إن الشركة
تـبـحــث ع ــن ش ــرك ــاء داعـمـيــن
إلعــادة التشغيل ،كما تعمل
اآلن على مناقشة الميزانية
ل ـت ـح ـض ـيــر كـ ــل ال ـم ـت ـط ـل ـبــات
األس ــاسـ ـي ــة إلعـ ـ ـ ــادة تـفـعـيــل
الشركة.
وأض ـ ـ ـ ـ ـ ــاف ،فـ ـ ــي ت ـص ــري ــح
صحافي ،أن الشركة متوقفة
ً
تـ ـ ـم ـ ــام ـ ــا ،وإع ـ ـ ـ ـ ـ ــادة ت ـش ـغ ـيــل
الــرحــات تحتاج إلــى بعض
الوقت ،حيث ال بد من إعادة
تكوين الشركة ماليا وإداريا
قبل القيام بذلك.

وأوض ــح الـجــابــر أن ــه بعد
ال ــوص ــول إل ــى تـحـقـيــق ذل ــك،
سـ ـيـ ـعـ ـق ــد مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة
ج ـم ـع ـي ــة ع ـم ــوم ـي ــة التـ ـخ ــاذ
القرار وإعالن موعد تشغيل
الرحالت أو عدم تشغيلها.
وت ــاب ــع أن ــه ال يــوجــد اآلن
أي خطة يمكن اإلعالن عنها
إلعــادة التشغيل ،معربا عن
أ مـلــه فــي أن تستمر الشركة
بعد تسوية أمورها المالية
واإلدارية.
ولـ ـف ــت إل ـ ــى أن ال ـم ـشــاكــل
المالية ليست السبب الوحيد
ّ
لتوقفها عن العمل.

 952مليون دينار التداوالت العقارية بنهاية الربع األول
«بيتك» :بنمو سنوي بلغ  ...%2.5وتداوالت السكن الخاص تتراجع %22.1
بلغ حجم التداوالت العقارية
بنهاية الــربــع األول مــن الـعــام
ال ـحــالــي  951.8مـلـيــون ديـنــار
بــزيــادة سـنــويــة  2.5فــي المئة
عــن الــربــع األول مــن عــام 2021
وبنسبة  5.6في المئة عن الربع
الرابع من العام الماضي.
وو ف ــق تقرير بيت التمويل
الكويتي (بيتك) ،واصــل قطاع
ال ـ ـس ـ ـكـ ــن الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص م ـك ــاس ـب ــه
ومـ ـ ـ ـس ـ ـ ــاره الـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاع ـ ــدي إلـ ــى
أس ـ ـعـ ــار ق ـي ــاس ـي ــة ،وت ــراج ـع ــت
قيمة التداوالت في الربع األول
مــن ع ــام  2022مـقــارنــة بالربع
األول من العام الماضي «على
أساس سنوي» بنسبة  22.1في
المئة ومقارنة بالربع الرابع من
ً
عــام  2021أيـضــا «على أســاس
فصلي» بنسبة  8.3فــي المئة.
وبينما مثلت ت ــداوالت العقار
السكني نسبة  74.9فــي المئة

من إجمالي التداوالت في الربع
األول مــن  ،2021تــراجـعــت في
ال ــرب ــع ال ــراب ــع م ــن ن ـفــس ال ـعــام
إلــى  65.7فــي المئة ،وواصلت
ال ـت ــراج ــع ف ــي ال ــرب ــع األول من
العام الحالي إلى نسبة  57في
المئة من حجم التداوالت لتصل
الى  542.5مليون دينار ،وأرجع
خبراء ذلك إلى وصول األسعار
إ لــى مستويات قياسية عالية
س ــاه ـم ــت فـ ــي ت ـق ـل ـيــص حـجــم
التداول وتراجع معدالته نتيجة
االرتفاع الكبير في األسعار.
وش ـ ـهـ ــد ال ـ ـع ـ ـقـ ــار الـ ـتـ ـج ــاري
واالس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري خـ ـ ــال الـ ـع ــام
ً
ال ـ ـ ـحـ ـ ــالـ ـ ــي ن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــوا فـ ـ ـ ــي ح ـج ــم
ال ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــداوالت فـ ـ ــي ظـ ـ ــل ت ـح ـســن
األوض ــاع االقـتـصــاديــة وعــودة
الحياة لطبيعتها خــال العام
ً
الحالي ،وهو ما انعكس إيجابا
على القطاعين.

وب ـ ـلـ ــغ الـ ـتـ ـغـ ـي ــر بـ ــالـ ــزيـ ــادة
فـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـق ـ ــار االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــاري
م ـ ـقـ ــار نـ ــة بـ ــا لـ ــر بـ ــع األول مــن
ال ـعــام الـمــاضــي «عـلــى أســاس
سنوي» نسبة  73.6في المئة
وم ـق ــارن ــة بــالــربــع ال ــراب ــع من
ً
عام  2021أيضا «على أساس
فصلي» بنسبة  28.4في المئة،
وبينما مثلت تداوالت العقار
االسـتـثـمــاري نسبة  17.1في
المئة من التداوالت في الربع
األول مــن  2021فـقــد تــزايــدت
في الربع الرابع من نفس العام
الــى  23.9في المئة وواصلت
ال ــزي ــادة ف ــي ال ــرب ــع االول من
ال ـعــام الـحــالــي إل ــى نـسـبــة 29
في المئة من حجم التداوالت
اإلجـمــالـيــة لتصل إلــى 276.1
مليون دينار.
وبـلــغ الـتـغـيــر بــالــزيــادة في
العقار التجاري مقارنة بالربع

التغيرات على العقار الساحلي والحرفي
سكن خاص

استثماري

الربع األول 2021

696.146.964

159.030.547

57.565.125

الربع الرابع 2021

591.663.377

214.983.038

52.390.417

8.760.000

الربع األول 2022

542.550.833

276.100.938

102.022.000

1.932.500

29.145.000

التغير السنوي في الربع األول 2022

%22.1 -

%73.6

%77.2

%68.5 -

%190.0

%2.5

التغير ربع السنوي في الربع األول 2022

%8.3 -

%28.4

%94.7

%77.9 -

%12.3 -

%5.6

الحصة في الربع األول 2021

%74.9

%17.1

%6.2

%0.7

%1.1

الحصة في الربع الرابع 2021

%65.7

%23.9

%5.8

%1.0

%3.7

الحصة في الربع األول 2022

%57.0

%29.0

%10.7

%0.2

%3.1

األول من العام الماضي «على
أساس سنوي» نسبة  77.2في
المئة ،ومقارنة بالربع الرابع

ً
مـ ــن ع ـ ــام  2021أي ـ ـضـ ــا «ع ـلــى
أساس فصلي» نسبة  94.7في
المئة ،وبينما مثلت تــداوالت

تجاري

العقار التجاري نسبة  6.2في
المئة من الـتــداوالت في الربع
األول مــن  ،2021تــراجـعــت في

الجنيه المصري يواصل مكاسبه لليوم الثاني
لـلـيــوم ال ـثــانــي عـلــى الـتــوالــي
س ـ ـ ـجـ ـ ــل الـ ـ ـجـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــه الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــري
ارتفاعات طفيفة مقابل الدوالر
في تعامالت أمس ،حيث ارتفع
ً
ب ـن ـحــو  14ق ــرش ــا م ــن قـيـمـتـهــا
لـ ـيـ ـت ــراوح س ـع ــر ال ـ ـصـ ــرف بـيــن
ً
مستويات  18.36جنيها للشراء،
ً
و 18.44جنيها للبيع ،بارتفاع
ً
طفيف عن مستوى  18.35جنيها
للدوالر الذي سجله أمس األول.
وهذا أعلى مستوى للجنيه منذ
العاشر من أبريل عندما سجل
 18.30جنيه للدوالر.
وق ــدم البنك األهـلــي المتحد
أعلى سعر صــرف لـلــدوالر عند
ً
مستوى  18.36جنيها للشراء،
ً
و 18.42جنيها للبيع .في وقت
سـجــل سـعــر صــرف ال ــدوالر في
 5بنوك بقيادة البنك التجاري
الدولي وبنك القاهرة ،مستوى

ً
 18.35جنيها لـلـشــراء ،و18.42
ً
جنيها للبيع.
وفـ ــي  5ب ـن ــوك ب ـق ـي ــادة الـبـنــك
األهـ ـل ــي ال ـم ـص ــري وب ـن ــك مـصــر،
سجلت الورقة األميركية مستوى
ً
 18.34جـنـيـهــا ل ـل ـشــراء ،و18.40
ً
ً
ج ـن ـي ـهــا ل ـل ـب ـيــع .وف ـ ــي  16ب ـن ـكــا
بـقـيــادة بـنــك الـشــركــة المصرفية
العربية الدولية «ســايــب» ،وبنك
المشرق بلغ سعر صرف الدوالر
ً
 18.32جـنـيـهــا ل ـل ـشــراء ،و18.42
ً
جنيها للبيع.
ووص ـ ــل س ـعــر صـ ــرف الـعـمـلــة
األم ـي ــرك ـي ــة ف ــي ال ـب ـنــك ال ـمــركــزي
ً
ا لـ ـمـ ـص ــري إ لـ ـ ــى  18.31ج ـن ـي ـهــا
ً
للشراء ،و 18.44جنيها للبيع.
وتراجع متوسط سعر اليورو
ل ــدى الـبـنــك ال ـمــركــزي الـمـصــري،
ً
إلــى نحو  19.26جنيها للشراء،
ً
و 19.36جنيها للبيع .فــي حين

سجل لدى البنك األهلي المصري
ً
وبنك مصر مستوى  19.26جنيها
ً
ل ـل ـشــراء ،و 19.45جـنـيـهــا للبيع.
وهـ ـب ــط م ـت ــوس ــط س ـع ــر الـجـنـيــه
اإلسترليني لدى البنك المركزي
ً
المصري إلى نحو  22.55جنيها
ً
للشراء ،و 22.67جنيها للبيع.
ً
عــربـيــا ،تــراجــع متوسط سعر
ال ــري ــال ال ـس ـعــودي ،حـســب موقع
ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي ال ـم ـص ــري ،إلــى
 4.88ج ـن ـي ـهــات ل ـل ـش ــراء ،و4.91
جنيهات للبيع.
ك ـمــا ان ـخ ـفــض م ـتــوســط سعر
الـ ــدرهـ ــم اإلم ـ ــارات ـ ــي لـ ــدى الـبـنــك
المركزي المصري ،إلى نحو 4.98
جنيهات للشراء ،و 5.01جنيهات
ً
للبيع .وأيضا ،تراجع سعر صرف
الدينار الكويتي إلى نحو 59.62
ً
ً
جنيها لـلـشــراء ،و 60.07جنيها
للبيع.

أظ ـ ـ ـهـ ـ ــرت ب ـ ـيـ ــانـ ــات الـ ـجـ ـه ــاز
الـ ـم ــرك ــزي الـ ـمـ ـص ــري لـلـتـعـبـئــة
العامة واإلح ـصــاء ،االثـنـيــن ،أن
ت ـض ـخــم أسـ ـع ــار الـمـسـتـهـلـكـيــن

بالمدن المصرية قفز إلى 13.1
فــي الـمـئــة ،عـلــى أس ــاس سنوي
في أبــريــل .وكانت قيمة العملة
نزلت  14في المئة في  21مارس

بعد نحو عام ونصف العام دون
تغير يذكر.
(العربية .نت)

البنك الدولي :قفزة متوقعة في تحويالت
المصريين بسبب «التجاوب اإليثاري»
تـ ــوقـ ــع تـ ـق ــري ــر حـ ــديـ ــث أن ت ـن ـم ــو ت ـح ــوي ــات
المصريين العاملين في الـخــارج بوتيرة أسرع
هذا العام إلى  8في المئة ،مقارنة بنمو قدره 6.4
في المئة العام الماضي.
ووفق التقرير الصادر عن البنك الدولي ،فإن
تدفقات تحويالت المصريين بالخارج سترتفع
بسبب "التجاوب اإليثاري" من جانب المهاجرين
تجاه الصعوبات التي يشهدها االقتصاد المحلي
والنمو االقتصادي بالخارج ،والــذي على الرغم
مــن الـتــوقـعــات بــأن يـتـبــاطــأ ،لكنه سيظل داعـمــا
للتحويالت.

فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،رجـ ـ ــح الـ ـبـ ـن ــك انـ ـخـ ـف ــاض ــا فــي
التحويالت إلى البلدان النامية بمنطقة الشرق
األوس ــط وش ـمــال إفــريـقـيــا إل ــى  6فــي الـمـئــة ،هــذا
العام من  7.6في المئة العام الماضي ،وسط األزمة
االقتصادية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وك ـ ــان ـ ــت مـ ـص ــر واحـ ـ ـ ـ ــدة م ـ ــن أك ـ ـبـ ــر وجـ ـه ــات
لـلـتـحــويــات مــن ال ـخ ــارج ال ـعــام ال ـمــاضــي ،حيث
تلقت الحكومة المصرية تحويالت بما يقرب من
 31.5مليار دوالر.
واس ـ ـت ـ ـفـ ــادت مـ ـص ــر ،الـ ـت ــي ت ـع ــد أكـ ـب ــر مـتـلــق
للتحويالت في المنطقة ،وأحد أكبر  5دول متلقية

للتحويالت على مستوى العالم ،من ارتفاع أسعار
النفط والتحويالت من المصريين العاملين في
دول الخليج ،فضال عن النشاط االقتصادي القوي
في أوروبا والواليات المتحدة ،بحسب التقرير.
وأصبحت تحويالت المغتربين مصدرا حيويا
على نحو متزايد للعملة الصعبة لمصر ،السيما
في أعقاب تضرر عائدات قطاع السياحة بسبب
فيروس كورونا ،وارتفعت قيمة التحويالت بشكل
مطرد منذ انتشار الجائحة ،كما سجلت ارتفاعا
قياسيا خــال العام المالي  ،2020-2021لتصل
إلى  31.4مليار دوالر.

وم ــن الـمـتــوقــع ،وف ــق الـبـنــك ال ــدول ــي ،أن تنمو
التحويالت إلــى البلدان ذات الــدخــل المنخفض
والمتوسط بنسبة  4.2في المئة ،لتصل إلى 630
مليار دوالر خالل العام الحالي ،بعد تسجيل نمو
بنسبة  8.6في المئة العام الماضي ،عندما بلغت
التحويالت  605مليارات.
ورجح التقرير ارتفاعا قياسيا في التحويالت
إلى أوكرانيا ،التي تعتبر أكبر متلق للتحويالت
فــي أوروبـ ــا وآس ـيــا الــوسـطــى ،بــأكـثــر مــن  20في
المئة.
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الــربــع ال ــراب ــع مــن نـفــس الـعــام
إلـ ــى  5.8ف ــي ال ـم ـئ ــة ،إال أن ـهــا
ارت ـف ـعــت ف ــي ال ــرب ــع األول من

العام الحالي إلــى نسبة 10.7
في المئة من حجم التداوالت
لتصل إلى  102مليون دينار.

«بتكوين» تستأنف الهبوط وتفقد
ثلث قيمتها في  7أيام
استأنفت عملة بتكوين المشفرة هبوطها أمس ،لتتراجع بأكثر
من  10في المئة دون  26ألف دوالر ،حيث انخفضت جنبا إلى جنب
مع األصول التي تنطوي على مخاطرة مثل أسهم التكنولوجيا.
قبل أن تقلص خسائرها لتتداول أعلى  28ألف دوالر ،مع استمرار
الموجة البيعية التي يشهدها سوق العمالت االفتراضية.
كما تــراجـعــت أيـضــا بسبب انـهـيــار عملة "تـيــرا يــو .إس .دي"،
التي توصف بالعملة المستقرة والتي فقدت ارتباطها بالدوالر
هذا األسبوع.
وبــذلــك تـكــون أكـبــر العمالت المشفرة ،فـقــدت ثلث قيمتها في
سبعة أيام.
وخسرت العمالت المشفرة نحو  800مليار دوالر من قيمتها
ً
السوقية خالل شهر واحد ،وفقا لما نقلته "بلومبرغ" عن بيانات
شركة .CoinMarketCap
وشهدت السوق عمليات بيع واسعة من المستثمرين الذين
يريدون تخفيض مراكزهم في األصول الخطرة.
وأصبحت القيمة السوقية لهذه العمالت  1.4تريليون دوالر،
بـعــد أن انخفضت مــن نـحــو  2.2تــريـلـيــون دوالر سجلتها فــي 2
أبريل الماضي.
كما أن القيمة السوقية منخفضة بشدة عن الذروة التي سجتها
ً
في أوائل نوفمبر من العام الماضي عند  ّ 3تريليونات تقريبا.
وف ــي انـعـكــاس لـهـبــوط الـعـمــات الـمـشــفــرة ،ه ــوى سـهــم شركة
 Coinbaseأكبر منصة لتداول هذه العمالت ،إلى أدنى مستوياته
على اإلطالق بعد نتائج مخيبة وخسارة في عدد المستخدمين
ليتابع التراجع في جلسة اليوم ،ليصبح سعره أدنى بنسبة  80في
المئة مقارنة مع سعره عند طرح الشركة لالكتتاب العام الماضي.
(العربية .نت)

تشيلي تؤجل قرار إصدار العملة
الرقمية للبنك المركزي
تراجع البنك المركزي في تشيلي عن قرار إصدار عملة رقمية،
مشيرا إلــى أن األمــر يتطلب تحليال عميقا للتكلفة والفوائد،
لــذ لــك سيعمل البنك على نشر تقرير جــد يــد فــي نهاية العام
بهذا الـصــدد .وأوضــح البنك المركزي ،في تقريره ،أن إصــدار
عملة رقمية للبنك المركزي سيسمح بتعزيز الفوائد المرتبطة
بالتحول الرقمي ،كما سيساعد على تطوير نظام دفــع أكثر
تنافسية ومرونة وشمولية.

ةديرجلا
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6
البحرية»:
«المقاوالت
ً
النقدية للعام الخامس تواليا
التوزيعات
ً

الشمري :مليونا دينار أرباحا صافية للشركة عن العام المنصرم
قال رئيس مجلس إدارة
«المقاوالت البحرية» علي
الشمري إن المؤشرات المالية
خالل العام المالي 2021
جاءت إيجابية بشكل عام،
وحققت الشركة تحسنا في
أدائها المالي رغم تحديات
البيئة التشغيلية لقطاع
النفط.

عمومية
الشركة وافقت
على توزيع ٪٥
ً
أرباحا نقدية

وا ف ـقــت الجمعية العمومية
ال ـ ـعـ ــاديـ ــة لـ ـش ــرك ــة الـ ـمـ ـق ــاوالت
والخدمات البحرية على البنود
الـمــدرجــة على ج ــدول األعـمــال،
وأبــرزهــا الموافقة على توزيع
أرباح نقدية بنسبة  5في المئة
مــن الـقـيـمــة االس ـم ـيــة (ب ــواق ــع 5
ف ـلــوس لـكــل س ـه ــم) ،والـمــوافـقــة
عـلــى الـنـتــائــج الـمــالـيــة للشركة
عن السنة المالية المنتهية في
 31د يـسـمـبــر  ،2021وانتخبت
«ال ـع ـم ــوم ـي ــة» أعـ ـض ــاء مـجـلــس
إدارة الشركة للسنوات الثالث
المقبلة.
وق ــال رئـيــس مجلس اإلدارة
ال ــرئـ ـي ــس ال ـت ـن ـف ـي ــذي ل ـل ـشــركــة
المهندس علي الشمري ،خالل
عـمــومـيــة ال ـشــركــة ال ـت ــي عـقــدت
أمـ ـ ــس ب ـن ـس ـبــة حـ ـض ــور بـلـغــت
 95فــي الـمـئــة ،إن «ال ـم ـقــاوالت»
اسـ ـتـ ـط ــاع ــت ت ـح ـق ـي ــق ص ــاف ــي
أرب ـ ـ ــاح ن ـق ــدي ــة ب ـل ـغــت مـلـيــونــي
دينار للسنة المالية المنتهية
فـ ــي  ،2021/12/31مـ ــؤ كـ ــدا أن
المؤشرات المالية خــال العام
الـمــالــي  2021ج ــاء ت إيجابية
ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،وح ـق ـق ــت ال ـشــركــة
تحسنا في أدائـهــا المالي رغم
ت ـح ــدي ــات ال ـب ـي ـئــة الـتـشـغـيـلـيــة
لقطاع النفط ،الذي يعد من أكثر
القطاعات االقتصادية تضررا
من تداعيات جائحة كورونا.
وش ـ ـ ـ ــدد ال ـ ـش ـ ـمـ ــري عـ ـل ــى أن
ال ـش ــرك ــة ت ــواص ــل تــوزي ـعــات ـهــا
النقدية للسنة الخامسة على
التوالي ،حيث بلغ إجمالي تلك
التوزيعات خالل هذه الفترة 6
مــايـيــن دي ـن ــار ،مـشـيــرا إل ــى أن
ذل ــك يــأتــي إي ـمــانــا م ــن الـشــركــة
بتقدير ثقة مساهميها ،وحرصا
على استمرارها في المحافظة
ع ـ ـلـ ــى ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ال ـم ـت ـع ـل ـق ــة
بالتوزيعات النقدية ،و هــو ما
يسلط الضوء على مدى صالبة
الشركة وحسن إدارة مواردها

جانب من «العمومية»
وشــركــات ـهــا ال ـتــاب ـعــة لتحقيق
أفضل النتائج المالية.
وأوضـ ـ ــح أن ال ـش ــرك ــة تعمل
ف ــي ال ـم ـجــال الـنـفـطــي مـنــذ عــام
 ،1973و ه ـ ــي م ـت ـخ ـص ـصــة فــي
مجال تقديم الخدمات المتعلقة
بـصـيــانــة وح ـفــر آب ــار الـبـتــرول،
مـ ـ ــؤكـ ـ ــدا أنـ ـ ـه ـ ــا تـ ـمـ ـض ــي ق ــدم ــا
القتناص الـفــرص المتاحة في
القطاع النفطي ،والتي تتماشى
مـ ـ ــع اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة م ــؤس ـس ــة
الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول الـ ـك ــويـ ـتـ ـي ــة ،2040
مـ ــن خ ـ ــال الـ ـش ــرك ــة ال ـكــوي ـت ـيــة
للحفريات (شركة تابعة) التي
ت ــأس ـس ــت عـ ــام « ،1976وت ـب ـلــغ
نـسـبــة مـســاهـمـتـنــا بـهــا  51في
ال ـم ـئــة م ــن رأس ـم ــال ـه ــا ،ونـسـبــة
المؤسسة  49فــي المئة ،حيث
تمتلك العديد من أجهزة الحفر
البترولي ومعدات الصيانة».
وأف ــاد بــأن شركة اإلنـشــاءات
الـ ـبـ ـح ــري ــة الـ ـع ــالـ ـمـ ـي ــة (ش ــرك ــة
تابعة) ،التي تأسست عام ،1975
وتمتلكها الشركة بنسبة 100
ف ــي ال ـم ـئ ــة ،وه ـ ــي مـتـخـصـصــة
فــي مجال اإلن ـشــاء ات وصيانة
اآلبــار وخطوط النقل البحري،
تقوم بتنفيذ عقدها مع الشركة
الكويتية لنفط الخليج وشركة

أرامكو ألعمال الخليج (عمليات
الخفجي المشتركة) ،مبينا أنها
حققت نجاحا للعام الــ 46على
التوالي ،وبنسبة أمــن وسالمة
ت ـ ـصـ ــل إلـ ـ ـ ــى  100فـ ـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة،
ويعتبر هذا اإلنجاز جيدا جدا،
وينعكس على عمليات التشغيل
إيجابا.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ــار ال ـ ـش ـ ـمـ ــري إلـ ـ ـ ــى أن
«المقاوالت والخدمات البحرية»
ق ــام ــت ب ـت ــأس ـي ــس ش ــرك ــة زون
غـلــوبــل لـلـخــدمــات اللوجستية
ع ــام  ،2017وتـمـتـلـكـهــا بنسبة
 100فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وه ـ ــي شــركــة
مـتـخـصـصــة ف ــي م ـج ــال الـنـقــل
والـ ـتـ ـخ ــزي ــن ال ـل ــوج ـس ـت ــي لـكــل
مـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــدات وأجـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــزة ال ـ ـح ـ ـفـ ــر
والخدمات المساندة لعمليات
الـ ـتـ ـنـ ـقـ ـي ــب ف ـ ـ ــي م ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ع ـم ــل
ش ــرك ــة ن ـفــط ال ـك ــوي ــت ،مضيفا
أنــه تــم االسـتـحــواذ على شركة
مشارف الطاقة للتجارة العامة
وال ـم ـقــاوالت هــذا الـعــام بنسبة
 100فـ ــي الـ ـمـ ـئ ــة ،وه ـ ــي شــركــة
متخصصة فــي مـجــال األعـمــال
ال ـن ـف ـط ـي ــة ،وسـ ـيـ ـت ــم تــأه ـي ـل ـهــا
ل ـل ـم ـش ــارك ــة فـ ــي ال ـم ـن ــاق ـص ــات
الـمـطــروحــة بــالـســوق الكويتي
من شركة نفط الكويت والشركة

الكويتية لنفط الخليج وغيرها
من الشركات النفطية.
وأو ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ا لـ ـ ـ ـش ـ ـ ــر ك ـ ـ ــة
اسـ ـتـ ـح ــوذت ع ـل ــى ال ـع ــدي ــد مــن
الــوكــاالت العالمية التي تعمل
في مجال النفط والغاز ،وأيضا
ف ــي مـ ـج ــال ال ـك ـه ــرب ــاء والـ ـم ــاء،
وبدأت تلك الوكاالت في العمل
داخ ــل الـقـطــاع النفطي والـفــوز
بـ ــال ـ ـم ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات الـ ـمـ ـط ــروح ــة
ل ـت ـص ـب ــح عـ ـنـ ـص ــرا ف ـ ـعـ ــاال فــي
تنفيذ رؤيــة الشركة في توفير
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات والـ ـ ــدعـ ـ ــم ل ـل ـق ـط ــاع
ال ـن ـف ـط ــي ،مـ ــؤكـ ــدا أن ال ـش ــرك ــة
تحتفظ ببعض اال سـتـثـمــارات
مـ ـ ـ ــن خـ ـ ـ ـ ــال م ـ ـح ـ ـف ـ ـظـ ــة م ــالـ ـي ــة
وصـ ـن ــادي ــق تـ ـ ــدار م ــن ش ــرك ــات
مالية متخصصة مشهود لها
بأخذ الحيطة والحذر في طريقة
ت ـق ـي ـي ــم االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ،تـحــت
إشـ ــراف ومـتــابـعــة وتــوجـيـهــات
اإلدارة التنفيذية بالشركة.

«الوطني» يواصل مساهمته الفاعلة
في دعم حملة «لنكن على دراية»
ضمن مـبــادراتــه الـهــادفــة لتعزيز الثقافة المالية،
وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع ،يواصل
بنك الكويت الوطني المساهمة الفاعلة للعام الثاني
على التوالي في حملة التوعية المصرفية «لنكن على
دراية» ،عبر نشر المواد التثقيفية والمحتوى التوعوي
من خالل كل منصات التواصل االجتماعية ،وجميع
قنوات البنك اإللكترونية ،بهدف تسليط الضوء على
حقوق العمالء وتوعيتهم فيما يتعلق بالتعامل مع
البنوك.
الجدير بالذكر أن الحملة تأتي بـمـبــادرة مــن بنك
الـكــويــت الـمــركــزي وات ـحــاد ال ـم ـصــارف ،بـهــدف تعزيز
الثقافة االئتمانية والمالية والمصرفية لــدى عمالء
القطاع المصرفي والمجتمع كله.
ويــدعــم «الــوطـنــي» الحملة إليمانه بأهمية تعزيز
الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع ،وزيادة
الوعي بكيفية االستفادة المثلى من الخدمات المتنوعة
التي تقدمها البنوك .وتهدف الحملة التي تعد األضخم
على مستوى دول المنطقة ،بالمقام األول إ لــى رفع

الوعي المصرفي والمالي لعمالء البنوك،
كما تتبنى أجـنــدة تــوعــويــة مهمة تشمل
تـعــريــف ال ـع ـمــاء بـ ــدور ال ـب ـنــوك كوسيط
مالي ،وأهمية االدخار واالستثمار وكيفية
االس ـت ـفــادة مــن المنتجات الـتــي تقدمها
البنوك.
كما تستهدف حقوق العميل الخاصة
بـعـمـلـيــات ال ـت ـمــويــل ال ـش ـخ ـصــي ،س ــواء
الـقــروض االستهالكية أو السكنية ،وآلية
تقديم الشكاوى بشأن الخدمات المصرفية ،باإلضافة
إلــى البطاقات المصرفية المتنوعة ،وأهــم الخطوات
الواجب اتباعها لتجنب التعرض لعمليات االحتيال
والـتــوعـيــة بمخاطر مــا يـعــرف ب ـ «تكييش الـقــروض»
واالستثمارات عالية المخاطر وغيرها من المواضيع
المهمة ،كما تركز على جانب مهم يتمثل في التعريف
بالخدمات المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة.
ي ــذك ــر أن «ال ــوط ـن ــي» داعـ ــم وش ــري ــك رئ ـي ـســي لكل
حـمــات وم ـبــادرات «ال ـمــركــزي» ،الـتــي تـهــدف إلــى رفع

الدهيم :معرض البناء «بيتك »2022
يوفر أفضل العروض
شـ ـ ـه ـ ــدت أرض ا ل ـ ـم ـ ـعـ ــارض
الــدول ـيــة لـلـيــوم ال ـخــامــس على
ال ـت ــوال ــي ت ـنــاف ـســا ف ــي مـعــرض
ا ل ـ ـب ـ ـنـ ــاء « ب ـ ـي ـ ـتـ ــك»  2022ب ـيــن
ال ـشــركــات ال ـم ـشــاركــة ،والـبــالــغ
عددها  72مشاركا مختصا في
مواد البناء ومستلزماتها ،في
محاولة لتوفير أفضل العروض،
سـ ـعـ ـي ــا إلـ ـ ـ ــى اقـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاص رضـ ــا
عمالئها من رواد المعرض.
من جهتها ،أشــادت المديرة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة ل ـق ـط ــاع ال ـت ـســويــق
والمبيعات فــي شــركــة معرض
الكويت الدولي باسمة الدهيم
بــال ـم ـس ـتــوى ال ـ ــذي ظ ـه ــر عـلـيــه
المعرض وبالمؤسسات الراعية
لــه والـمـشــاركــة فـيــه ،معربة عن
سعادتها بافتتاح دورة جديدة
مــن دورات مـعــرض البناء بعد
جائحة كــورونــا ،ملبية طلبات
واحتياجات الزوار.
وأضافت الدهيم أن المعرض
مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازال ي ـ ـ ـخـ ـ ــدم شـ ــري ـ ـحـ ــة م ــن
الراغبين ،خصوصا المواطنين
الكويتيين ،إضــافــة إلــى إتاحة
ا لـفــرص للشركات والمقاولين
لطرح أغلب المنتجات والمواد
الـ ــازمـ ــة ل ـم ـس ـت ـلــزمــات ال ـب ـنــاء
وتعريفها محليا ودوليا ،حيث
ي ـش ــارك ف ــي ال ـم ـع ــرض الـعــديــد
مــن ال ـشــركــات األجـنـبـيــة ،وهــي
فرصة جيدة للشركات للتوسع
إقليميا.
ولـ ـفـ ـت ــت ال ـ ـ ــى أن ال ـم ـع ــرض
يـ ـسـ ـتـ ـه ــدف ت ـ ـعـ ــزيـ ــز م ـب ـي ـع ــات
م ـ ـس ـ ـت ـ ـلـ ــزمـ ــات مـ ـ ـ ـ ـ ــواد ال ـ ـب ـ ـنـ ــاء
وأكسسواراتها بأسعار خاصة

ومميزة ،ويتيح بيع البضائع
بأسعار نهاية العام التنافسية
بشكل مباشر للجمهور ،حيث
تستفيد منها شــر يـحــة كبيرة
مــن المواطنين أصـحــاب الفلل
وال ـق ـســائــم ومـ ــاك الـمـجـمـعــات
والموالت التجارية والمقاولين
وأصحاب شركات البناء.

ال ـم ـيــاه وأع ـم ــال األل ـم ـن ـيــوم من
األب ــواب والشبابيك ،وتصميم
وتـ ـ ــوريـ ـ ــد وتـ ــرك ـ ـيـ ــب أح ـ ـ ــواض
السباحة والنوافير والساونا
وال ـجــاكــوزي وجميع معداتها
وأنـ ـظـ ـم ــة ال ـت ـك ـي ـي ــف ال ـم ــرك ــزي
وأجهزة تنقية الهواء ،فضال عن
أنظمة الري والترطيب بالرذاذ
وال ـمــواد الخصوصية والـعــدد
الكهربائية.

مـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ذكـ ـ ـ ــر الـ ـم ــدي ــر
ال ـع ــام ف ــي شــركــة ب ــراف ــو هــومــز
للمقاوالت عبدالله الموسوي
أن اخ ـت ـص ــاص ال ـش ــرك ــة يكمن
فــي مجالين ،األول :التصميم،
كالمخطط الهندسي المعماري
واإلنشائي وتصميم الواجهات
والـتـصـمـيــم الــداخ ـلــي ،واآلخ ــر:
المقاوالت والبناء ،مثل أعمال
الهيكل األسود أو عالمفتاح أو
جميع أعـمــال الـتــرمـيــم ،إضافة
إلى أعمال التشطيب المختلفة.

تقنية حديثة

تشطيبات مختلفة

حضور مميز
مـ ــن ج ــانـ ـب ــه ،أف ـ ـ ــاد م ـس ــؤول
ف ــي شــركــة عــربــي مـحـمــد غ ــدار
بـ ـ ـ ــأن «الـ ـ ـمـ ـ ـع ـ ــرض هـ ـ ـ ــذا ال ـ ـعـ ــام
شـهــد ح ـضــورا مـمـيــزا ،وقدمنا
ع ــروض ــا م ـم ـي ــزة وخ ـص ــوم ــات
ح ـ ـصـ ــريـ ــة ع ـ ـلـ ــى الـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــد م ــن
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـن ـ ـ ـت ـ ـ ـجـ ـ ــات وال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــدمـ ـ ـ ــات
ال ـم ـخ ـت ـل ـف ــة ،والـ ـ ـت ـ ــي ت ـت ـض ـمــن
م ـ ـع ـ ــدات م ـ ـيـ ــاه م ـ ــن م ـض ـخ ــات
وس ـخــانــات وبــاي ـبــات الـصــرف
وال ـت ـغ ــذي ــة وف ــات ــر وم ـن ـق ـيــات

مـ ــن ن ــاح ـي ـت ــه ،ش ـ ــدد رئ ـيــس
مجلس إدارة مجموعة االبتكار
أن ـ ــور ال ـع ـت ــال ع ـل ــى أن مـصـنــع
االب ـت ـكــار ل ــأب ــواب والـشـبــابـيــك
تأسس عام  ،2004ومنذ انطالق
المصنع ،وهــو يقدم كــل جديد
ومبدع للوصول إلى الريادة في
مجال األبواب والشبابيك.
وأضـ ـ ـ ـ ـ ــاف الـ ـ ـعـ ـ ـت ـ ــال أنـ ـ ـ ــه تــم
تأسيس المصنع على مستوى
عال من التكنولوجيا والتقنية
الحديثة بأيادي وإدارة كويتية
لـيـخــدم الـ ــذوق ال ـع ــام لـلـكــويــت،
الفتا إلى أن تخصص المصنع
يكمن أيضا في جميع صناعات
األب ــواب الخشبية المضغوطة
باحترافية وتقنية عالية ،حيث
يـ ـق ــوم ال ـم ـص ـن ــع بـتـصـمـيـمــات
إبداعية مبتكرة وأفكار جديدة
ف ــي ال ـت ـص ـم ـي ـمــات ح ـت ــى يــوفــر
للعميل احتياجاته الكاملة.

مـسـتــوى الــوعــي الـمــالــي ،ونـشــر الـتــوعـيــة المصرفية
بين كل شرائح المجتمع ،إذ إن البنك باعتباره أكبر
المؤسسات المالية في الكويت والمنطقة دأب على
تنظيم مختلف الـفـعــالـيــات الـتــي تـســاهــم فــي توعية
المجتمع بكل القضايا التي تهم القطاع المصرفي،
كما يعمد إلــى تنظيم العديد من ال ــدورات التدريبية
لموظفيه ،لرفع خبراتهم في مجال عمليات االحتيال
ومكافحة الجرائم المالية.
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اقتصاد

«كامكو إنفست» تربح  3.6ماليين دينار
في الربع األول بنمو ٪132.7

ً
صرخوه :حققنا نموا في حجم األصول المدارة واستقطاب عمالء جدد

أعلنت «كامكو إنفست» ،وهي شركة مالية
ً
إقليمية غير مصرفية تدير أصــوال لمصلحة
ً
الـعـمــاء تعد مــن األكـبــر حجما فــي المنطقة،
بياناتها المالية لفترة الثالثة أشهر المنتهية
ً
في  31مارس  ،2022إذ حققت أرباحا صافية
بلغت  3.6ماليين دينار (ربحية السهم 10.53
فلوس) مقابل أربــاح بقيمة  1.5مليون دينار
في نفس الفترة من عام ( 2021ربحية السهم
 4.52فلوس) ،أي بزيادة بنسبة  132.7في المئة.
وارتـفـعــت إجـمــالــي اإلي ـ ــرادات بنسبة 77.5
في المئة لتبلغ  9.2ماليين دينار (الربع األول
 5.2 :2021مــايـيــن دي ـن ــار) م ـتــأثــرة بــارتـفــاع
اي ــرادات الــرســوم والـعـمــوالت ،إضافة إلــى أداء
مـحـفـظــة اس ـت ـث ـم ــارات ال ـش ــرك ــة .ف ـقــد ارتـفـعــت
اي ــرادات الــرســوم والعموالت بنسبة  43.4في
المئة لتصل إلــى  4.8ماليين دينار ،ما يمثل
 52.5في المئة من إجمالي اإليرادات.
ونـمــت األص ــول ال ـم ــدارة خ ــال الــربــع األول
بنسبة  10.1فــي الـمـئــة لتصل إل ــى  16مليار
دوالر في نهاية مارس  2022جراء أداء المحافظ
والـصـنــاديــق الـتــي نديرها لمصلحة العمالء
واألم ــوال الجديدة التي تم استقطابها خالل
الفترة .فقد واصلت صناديق األسهم والمحافظ
المدارة تحقيق أداء فاق أداء مؤشرات القياس
الـ ـخ ــاص ــة بـ ـه ــا .كـ ـم ــا ارت ـ ـفـ ــع حـ ـج ــم األصـ ـ ــول
العقارية الـمــدارة إلــى ما يقرب من  1.5مليار
دوالر بمساحة إ جـمــا لـيــة تبلغ  3.35ماليين
قدم مربعة وبتوزيعات سنوية بمعدل  7.7في
المئة للمستثمرين.
مــن جهة أخ ــرى ،مــا زال تركيز فــريــق إدارة
أص ــول الـمـلـكـيــة ال ـخــاصــة عـلــى تـنـفـيــذ خطط
ال ـت ـخ ــارج م ــن ال ـش ــرك ــات ال ـت ــي تـسـتـثـمــر بها
صـنــاديــق الملكية ال ـخــاصــة .ويـعـمــل الـفــريــق
على دراسة عدد من صفقات الملكية الخاصة،
إضافة إلى العديد من المبادرات والمنتجات
ً
االستثمارية الجديدة علما أن الفريق يواصل
تسويق وحدات صندوق لالستثمار في رأس
ال ـم ــال الـمـبـتـكــر « »The JEDI Fundوطــرحــه
لـلـعـمــاء الـمـحـتــرفـيــن ف ــي دول ــة ال ـكــويــت بعد
حصوله على موافقة هيئة أسواق المال.
وواصـ ـ ــل ف ــري ــق االس ـت ـث ـم ــارات الـمـصــرفـيــة
تقديم المشورة للعمالء والعمل على عدد من
الصفقات ســواء في أســواق رأسمال الدين أو
أسواق رأسمال األسهم أو الدمج واالستحواذ
والتي يتوقع اتمامها خالل العام .وقد تمكن

فيصل صرخوه
ال ـفــريــق مــن ات ـمــام صفقتي دم ــج واس ـت ـحــواذ
لمصلحة العمالء خالل الربع الثاني .2022
واستمرت شركة األولــى للوساطة المالية،
ذراع الوساطة المالية ،في تحسين وضعها
التنافسي وتمكنت من استقطاب عمالء جدد
مــن مــؤسـســات وأفـ ــراد مستفيدة مــن خــدمــات
ً
التداول االلكتروني .وحققت الشركة ارتفاعا
في قيمة الـتــداول في بورصة الكويت بنسبة
 75في المئة مقارنة بالربع األول من عام 2021
ً
وارتـفــاعــا فــي اإلي ــرادات مــن العموالت بنسبة
 78في المئة.
خالل الربع األول ،ارتفع اجمالي الموجودات
بنسبة  4.3في المئة لتصل إلى  135.3مليون
ديـنــار ،كما ارتفعت حقوق مساهمي الشركة
األم بنسبة  6.8فــي المئة لتبلغ  64.5مليون
دينار كما في  31مارس  .2022تتمتع الشركة
بمركز مالي قوي وبتصنيف ائتماني طويل
األجــل عند مستوى « »BBBوتصنيف قصير
االجل عند « »A3مع نظرة مستقبلية مستقرة
من قبل «كابيتال انتليجنس» في آخر مراجعة
لها في يونيو .2021
وفــي مـعــرض حديثه عــن النتائج المالية،
قال فيصل صرخوه ،الرئيس التنفيذي« :نحن
سعداء بهذه النتائج التي تعكس متانة نموذج
أعمالنا واألداء التنافسي لمنتجاتنا وخدماتنا
م ـس ـت ـف ـيــديــن م ــن اإلي ـج ــاب ـي ــة الـ ـت ــي شـهــدتـهــا
األس ـ ـ ــواق ال ـمــال ـيــة ف ــي ال ـم ـن ـط ـقــة .ف ـقــد تمكنا
م ــن تـحـقـيــق نـمــو ف ــي حـجــم األصـ ــول ال ـم ــدارة
واستقطاب عمالء جدد ،إضافة إلى ارتفاع في
إجمالي اإليــرادات وإيــرادات الرسوم واألرباح
الصافية وتعزيز مركزنا المالي».

«المتحد» يعلن الفائز بالسحب الشهري
لـ «الحصاد» بـ  100ألف دينار
أعلن البنك األهلي المتحد نتيجة السحب الشهري من
برنامج جوائز الحصاد اإلسالمي ،الذي أقيم أمس األول،
وحصلت على الجائزة وقيمتها  100ألف دينار العميلة
سونيتا ماريا ماثياس.
بـهــذه الـمـنــاسـبــة ،هـنــأت رئـيـســة إدارة ق ـنــوات الـتــوزيــع
المصرفية لألفراد في البنك األهلي المتحد هنادي خزعل
الفائزة ،متمنية لها دوام التوفيق ،وأعربت عن أملها أن
يحالف التوفيق جميع عمالء البنك في السحوبات المقبلة،
معربة عن سعادتها البالغة بالثقة الغالية التي يضعها
العمالء في البنك.
وأكدت خزعل أن البنك األهلي المتحد حرص منذ إطالق
برنامج جوائز الحصاد اإلسالمي على تقديم باقة حصرية
من الجوائز ،بما يسهم في تحقيق تطلعات عمالئه ،ويعمل
على تعزيز ثقافة االدخار ،مشددة على التزام البنك بتوفير
الحلول المصرفية الحديثة ،التي تنسجم مــع متطلبات
العمالء المختلفة.
ويـقــدم حساب الحصاد اإلســامــي فــي باقته الجديدة
مجموعة أوس ــع مــن الـمــزايــا ،حيث يحظى الــرابـحــون من

العيسى« :فرانشايزينغ كويت»
منصة لفرص االمتياز التجاري
كشف الشريك المؤسس لمنصة «فرانشايزينغ كويت»،
رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة ش ــرك ــة ال ـش ــرق الـعــالـمـيــة لـلـخــدمــات
اإلعالمية فواز العيسى عن صدور المجلة في الكويت مطلع
أبريل الماضي ،حيث تتطلع المنصة إلى إيجاد حلول عملية
وجذابة لتسويق فرص االمتياز التجاري في دولة الكويت
وخارجها.
وقــال العيسى ،في تصريح صحافي ،إن «فرانشايزينغ
كويت» تعد أول منصة عربية متخصصة في قطاع االمتياز
التجاري ،تديرها «فرنشايز ماغازين بدولة الكويت».
وأشــار إلــى أن المنصة تتوجه إلــى المهتمين باالمتياز
ُ
وت ِّ
قدم ثقافة ومعرفة متنوعة في قطاع االمتياز،
التجاري،
وتحرص على مواكبة كل جديد سواء ما يتعلق باالمتياز
التجاري أو الهوية التجارية أو الخدمات المساندة لهذا
ال ـق ـطــاع ال ـف ـتــي ،إل ــى جــانــب ع ــرض أف ـضــل ف ــرص االم ـت ـيــاز
التجاري المحلية والعالمية من خالل رؤية فنية مميزة.
وذك ــر أن الـمـنـصــة تستضيف بـشـكــل دوري أب ــرز رجــال
وسيدات المال واألعمال في عالم االمتياز التجاري وريادة
األعمال ،للحديث عن تجاربهم وخبراتهم ورؤيتهم لمستقبل
هذا القطاع الواعد .وأوضح أن المنصة تعمل بمشاركة مع
منصة «كن مانحا» في تصميم وبناء أنظمة عمل االمتياز
التجاري «الفرنشايز» ،و فــق أفضل التجارب العالمية مع
مراعاة األنظمة والقوانين المحلية والعالمية ،كما تتعاون
«ف ــرن ـش ــاي ــز م ــاغ ــازي ــن» م ــع مــؤس ـســة االمـ ـتـ ـي ــازات الـعــربـيــة
للتسويق ،وهي إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية
السعودية ،ومقرها العاصمة الرياض.
الجدير بالذكر أن فواز العيسى يتمتع بخبرة تزيد على 30
ً
عاما في األعمال المصرفية الدولية والتمويل واستثمارات
األس ـهــم الــدول ـيــة ،مــع خـبــرة خــاصــة فــي الـتـمــويــل المهيكل
والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما أنه يتمتع بخبرة عميقة عند توجيه المستثمرين،
ويعمل معه فريق يتمتع بخبرة عريقة في المنطقة ،ويتمتع
بخبرة كبيرة في الشأن الخليجي والتركي ودول الكومنولث
المستقلة جعلت منه أحــد المستثمرين ال ــرواد ،حيث إنه
يتمتع بشبكة كبيرة من العالقات في تلك المناطق جعلته
قادرا على ربط المستثمرين بالمشاريع ،وتقديم التوجيه
لـلـعـمــاء حـتــى يـتـمـكـنــوا م ــن تـعـظـيــم وح ـمــايــة مصالحهم
التجارية.

عـمــاء «المتحد» بجائزة شهرية بقيمة  100000ديـنــار،
إضافة إلى  10جوائز أسبوعية بـ 1000دينار لكل جائزة،
وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة  250000د.ك
نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العمالء ،حيث تمثل لهم
فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر ،وفضال عن هذه الباقة
من الجوائز الجذابة ،هناك أيضا أربــاح سنوية متوقعة
على أس ــاس عقد الــوكــالــة ،وهــو مــا يــزيــد جاذبية حساب
الحصاد اإلسالمي.

أدي ل تدحض شائعات انفصالها عن ريتش
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احتفلت النجمة البريطانيةأدي ل
بعيد مـيــادهــا ال ـ ــ ،34لكن مــن دون
حبيبهاريتش بول ،األمر الذي أثار
التساؤالت حول انفصالهما.
ً
وقد شاركت أديــل عــددا من الصور
برفقة بــول ،لتثبت أنها تعيش أسعد
أيام حياتها ،وأن عدم وجوده في احتفال
ً
عيد ميالدها ،والذي نشرت صورا منه ،لم
يؤثر على عالقتهما.
وبدت أديل بإحدى الصور وهي واقفة
في باحة المنزل برفقة حبيبها ،وصورة
أخرى وهي تقبله ،فيما تظهر إحدى الصور
يدها وهي تحمل ورقة صغيرة عادة ما يتم
سحبها ،وهي ورقة حظ مكتوب عليها" :لقد
وجدت الرفقة الجيدة".
ِ

ً
ثيرون تنشر صورا لها
في «»Doctor Strange

تشارليز ثيرون

شـ ــاركـ ــت ال ـم ـم ـث ـل ــةت ـش ــارل ـي ــز ث ـي ــرو ن
عـ ـل ــى وس ـ ــائ ـ ــل ال ـ ـتـ ــواصـ ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ــي
ً
صــورا من شخصيتها في فيلم Doctor
 S trangeا لــذي تلعب فيه دور كليا إلى
جانب الممثلين بنيديكت كومبرباتش
وإليزابيث أولسن وباقة من الممثلين.
 Doctor Strangeفيلم خـيــا لــي يــدور
ح ــول ال ـع ــوال ــم ال ـم ــوازي ــة ،ح ـيــث يـتـقــابــل
د كـتــور سترينغ مــع العديد مــن الحلفاء
واألع ـ ــداء .الـفـيـلــم يـحـقــق إيـ ــرادات كبيرة
على شباك التذاكر في الواليات المتحدة،
حيث ُيعد الفيلم الثاني بعد سبايدرمان
من ناحية أرقامه في شباك التذاكر.
ون ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــرت ث ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــرون عـ ـ ـل ـ ــى حـ ـس ــابـ ـه ــا
بـ"إنستغرام" صورتين تعرضان مظهرها
كشخصية كليا .ضمن األ ح ــداث ،إ حــدى
الصور ألقت نظرة عن قرب على الماكياج
ال ـم ـم ـتــع الـ ــذي وض ـع ـتــه ف ــي ال ـف ـي ـلــم .أمــا
ال ـص ــورة ال ـثــان ـيــة ،ف ـظ ـهــرت فـيـهــا بـبــدلــة
األ بـطــال الخارقين إ لــى جــا نــب بينديكت
كومبرباتش.

وكانت أديــل نشرت صورتين لها من دون
ً
ماكياج ،مرتدية فستانا أسود ،وعلقت عليها
ّ
بمناسبة عيد ميالدها" :ال أصدق كيف يمكن
لسنة واحدة أن ّ
تغير كل شيء .إذا استمر الوقت
بشفائي مــن الـجــروح ،فــا أستطيع االنتظار
حتى أصل إلى ُعمر الستين! أنا أسعد من أي
وقت مضى!".
وريتش بول هو أحد كبار وكالء الرياضة
في الدوري األميركي للمحترفين ،إذ يتعامل مع
نجوم كرة السلة ،بمن في ذلك ليبرون جيمس
وأنتوني ديفيس وبن سيمونز ،وتبلغ ثروة
الشاب ( 39عاما)  46مليون دوالر ،وقد تفاوض
على أكثر من مليار دوالر في صفقات نشطة
لعمالئه البارزين خالل مسيرته المهنية.

بيري مغنية خجولة في
األنيميشن Melody

كاميال كابيلو تغني
في باريس  28الجاري

كاميال كابيلو

أع ـل ـن ــت ال ـف ـن ــان ــة ال ـع ــال ـم ـي ــةكــام ـيــا
كابيلو اختيارها إلحياء مباراة نهائي
دوري أبـطــال أوروب ــا ،الــذي سيقام في
 28الـ ـج ــاري ،ف ــي الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة
(ب ــاري ــس) بـيــن ري ــال مــدريــد اإلسـبــانــي
وليفربول اإلنكليزي.
وكتبت كابيلو عبر حسابها الخاص
ب ــأح ــد م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي:
"س ــأص ـع ــد إلـ ــى ال ـم ـس ــرح ف ــي االت ـح ــاد
األوروبـ ـ ــي ل ـكــرة ال ـق ــدم لـنـهــائــي دوري
أبـ ـ ـط ـ ــال أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي ب ـ ــاري ـ ــس ال ـش ـه ــر
ً
الجاري .أنا متحمسة جدا لهذا الشيء.
س ــأق ــدم ع ــرض ــا خ ــاص ــا س ـي ـج ـمــع بـيــن
ا لـتــراث الالتيني والشعور بالتضامن
والـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون بـ ـي ــن م ـع ـج ـب ــي ال ــري ــاض ــة
والموسيقى .ال أستطيع االنتظار ،فلدي
الكثير من المفاجآت لكم".
وت ـع ـت ـب ــر ك ــام ـي ــا أح ـ ــد أبـ ـ ــرز ن ـجــوم
ال ـم ــوس ـي ـق ــى فـ ــي الـ ـس ــاح ــة األم ـي ــرك ـي ــة
وعالميا خالل الفترة األخيرة.

كاتي بيري

«يوروفيجن» تنطلق في غياب روسيا فلك

على وقع الحرب بأوكرانيا

الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :استخدم طاقتك وخبرتك للتغيير
من األساليب القديمة البالية.
ً
عاطفيا :مواقف جديدة للحبيب قد ِّ
تغير
مجرى حياتكما العاطفية.
ً
اجتماعيا :تجتمع مع العديد من أفــراد
العائلة ،وتتفقون على بدء صفحة جديدة.
رقم الحظ.17 :

المنافسة محتدمة بين محمود وبالنكو وجاكوبس

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو
ً
مهنيا :حان الوقت التخاذ قرارات مهنية
صعبة ،فأنت تشعر بقوة ذهنية وبدنية.
ً
عــاط ـف ـيــا :عـ ِّـبــر للحبيب ب ـصــراحــة عن
مخاوفك ،كي يتمكن من مساعدتك.
ً
اجتماعيا :يسطع نجمك بين األصحاب،
وتعود اللقاءات إلى سابق عهدها.
رقم الحظ.53 :

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس
ً
مهنيا :اليوم من أنسب األوق ــات للبدء
بخطة عمل جديدة خارج النزاع.
ً
عــاط ـف ـيــا :أث ـبــت ال ـشــريــك إخ ــاص ــه في
مختلف الظروف ،فابعد الشك عنك.
ً
اجتماعيا :أنــت منشغل بأمور كثيرة،
ً
وتنسى أحيانا واجباتك العائلية.
رقم الحظ27 :

«أوركسترا كالوش» األوكرانية
ع ـلــى وق ــع ال ـح ــرب ال ــدائ ــرة ف ــي أوك ــران ـي ــا،
ان ـط ـل ـقــت ب ـمــدي ـنــة ت ــوري ـن ــو اإلي ـط ــال ـي ــة أول ــى
أمـسـيــات مسابقة "يــوروفـيـجــن" الموسيقية
األوروبية ،في حدث فني يقدم فسحة احتفال
وتـضــامــن فــي ظــل الـتــوتــرات الجيوسياسية
بالقارة العجوز.
وبعد مواجهة نصف نهائية أولىُ ،
سيقلص
عدد الدول المتنافسة األربعين إلى  25دولة
ً
في األمسية النهائية من المسابقة غدا.

عروض حماسية
وتتولى المغنية اإليطالية لــورا باوزيني
تقديم النسخة الحالية من المسابقة الغنائية
األوروبية.
ً
وت ـس ـت ـق ـط ــب الـ ـمـ ـس ــابـ ـق ــة سـ ـن ــوي ــا مـئـتــي
مليون مشاهد حول العالم ،بفضل عروضها
الـمــوسـيـقـيــة الـحـمــاسـيــة وأزيـ ــاء المشاركين
الغريبة.
ً
وم ــن بـيــن الـمـتـســابـقـيــن األوفـ ــر ح ـظــا هــذا
ال ـعــام الـثـنــائــي اإلي ـطــالــي مـحـمــود وبــانـكــو،
والبريطاني سام رايدر ،والسويدية كورنيليا
جـ ــاكـ ــوبـ ــس ،ف ـي ـم ــا س ـت ـح ـظ ــى فـ ــرقـ ــة ال ـ ـ ــراب
الفلكلورية األوكــران ـيــة "كــالــوش أوركـسـتــرا"
على األقــل بتأييد كبير لــدى الجمهور ،وفق
المراهنين.
وقد تأهلت الفرقة األوكرانية إلى المرحلة
النهائية من المنافسة ،لتقترب خطوة إضافية
ً
من الفوز مجددا في المسابقة التي فازت بها
سنة  ،2016بعد عامين من ضم شبه جزيرة
القرم األوكرانية من جانب روسيا ،مع الفنانة
جماال وأغنيتها بعنوان " "1944التي تروي
ترحيل ستالين للتتار.

الصداقة والتضامن
واسـتـبـعــد ات ـحــاد الـبــث األوروب ـ ــي (اي بي
يو) ،الذي ينظم مسابقة يوروفيجن ،روسيا
مــن المنافسة فــي  25فـبــرايــر غ ــداة ب ــدء غــزو
أوكرانيا.
وقــد تجمع المشجعون الثالثاء الماضي
خ ــارج مـجـمــع ب ــاال أولـمـبـيـكــو الــريــاضــي في
المدينة الــواقـعــة شمال غــرب إيطاليا ،حيث
ابتهجوا بــأجــواء الـصــداقــة والتضامن التي
سادت عاصمة مقاطعة بيمونتي اإليطالية.
وقال ماتياس كورتي ،وهو مشجع ألماني
( 30عاما)" :تنظيم يوروفيجن هذا العام أمر
مــذهــل ،خصوصا فــي ظــل ال ـظــروف السائدة

بأوروبا" ،مؤكدا أن "قيم يوروفيجن هي وحدة
أوروبا بالموسيقى".
وترجح مواقع المراهنات اإللكترونية فوز
فرقة "أوركسترا كالوش" األوكرانية بالمسابقة
هذا العام مع أغنية الراب "ستيفانيا" الموجهة
إلى األم ،والتي تمزج موسيقى الهيب هوب
والموسيقى األوكرانية التقليدية .وكانت هذه
ُ
األغنية كتبت قبل الغزو الروسي ألوكرانيا.
وقد وجدت طريقها سريعا إلى قلوب الكثير
من األوكرانيين ،وفق مغنيها أوليه بسيوك،
ال ــذي حـصــل مــع الـفــرقــة عـلــى إذن خ ــاص من
حكومة كييف للمشاركة في المسابقة.

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
مهنيا :القدر يتغلب على المنطق أحيانا،
فال تيأس إن فاجأك الفشل.
ً
عاطفيا :شريك ُ
العمر يدعمك بكل قواه،
فتنظر إليه بعين المحبة.
ً
اجتماعيا :الضحك ّ
يلين الجسم وينعش
ِّ
ويجمل الوجه ،فاضحك وال تهتم.
القلب
رقم الحظ.39 :

المالبس الغريبة
رغ ــم اسـتـقـطــابـهــا مـتــابـعـيــن م ــن مختلف
األعمار ،تقترب "يوروفيجن" أحيانا من حدود
االستفزاز ،بما يشمل االستعراضات الالفتة
والمالبس الغريبة والرقصات الحماسية.
وتـ ـطـ ـم ــح بـ ـ ـل ـ ــدان ع ـ ــدة إل ـ ــى اسـ ـتـ ـع ــادة
أم ـجــادهــا ال ـغــابــرة فــي الـمـســابـقــة ،بينها
فــرن ـســا ،ال ـت ــي ال تـ ــزال تـبـحــث ع ــن نصر
س ـ ـ ــادس مـ ـن ــذ فـ ـ ــوز م ـ ـ ــاري مـ ـي ــري ــام فــي
"يــوروفـيـجــن" عــام  .1977ويمثل البالد
ه ــذه ال ـعــام فــرقــة "أل ـف ــان وآه ـي ــز" ،التي
تدمج الغناء اإللكتروني والموسيقى
التقليدية لمنطقة بريتاني الفرنسية
مــع أغنية ذات منحى نـســوي تحمل
اســم "فــولــن" مستوحاة من أسطورة
محلية.

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر
ً
ً
ّ
تتحسن تدريجيا
مهنيا :أعمالك بدأت
بعد فترة ركود قاسية كبيرة.
ً
عاطفياُ :
الحب كلمة صغيرة ،لكنها ترتب
عليك مسؤوليات كبيرة.
ً
اجـتـمــاعـيــا :تـعـتــز بــأحــد أفـ ــراد العائلة
وتفتخر به ،ألنه اجتاز االمتحان بنجاح.
رقم الحظ.28 :

الحلقة النهائية
أم ــا بــالـنـسـبــة ل ـل ـفــائــزيــن ال ـعــام
الـمــاضــي ،وهــي فــرقــة مونيسكين
ً
اإليطالية ،فسيقدمون عرضا في
ً
الـحـفـلــة الـنـهــائـيــة للمسابقة غــدا
بأغنية "سوبرموديل".
وفـ ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـشـ ـ ـه ـ ــر ال ـ ـمـ ــاضـ ــي
بـ ـمـ ـه ــرج ــان ك ــوتـ ـشـ ـي ــا فــي
كاليفورنيا ،هتف المغني
الرئيسي للفرقة داميانو
ديفيد" :أوكرانيا ُحرة".
(أ ف ب)

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :العمل مع فريق من خالل برنامج
منظم يؤدي إلى نتائج جيدة.
ً
عــاطـفـيــا :خ ــاف بسيط قــد يحصل مع
الحبيب ،فال تدعه يتضاعف.
ً
اجتماعيا :ال تكن دائم العبوس ،فينعكس
ذلك على أفعالك ،ويبتعد الناس عنك.
رقم الحظ.5 :
لورا باوزيني

أديل وريتش بول

تشارك النجمة العالمية كاتي بيري
في بطولة فيلم جديد يتم التحضير له
بشكل دقيق.
وض ـمــن ه ــذا ال ـس ـيــاق ،كـشــف مــوقــع
جــاســت ج ـيــرد ع ــن ق ـيــام ب ـيــري بلعب
دور ال ـب ـط ــول ــة ف ــي ف ـي ـلــم األن ـي ـم ـي ـشــن
الـمــوسـيـقــي  ،Melodyإخـ ــراج كــريــس
كولومبوس وغيرمي زاك ،وهو الفيلم
الـ ـ ــذي ال يـ ـ ــزال ف ــري ـق ــه ي ـع ـم ـل ــون عـلــى
تفاصيله النهائية.
وستغني بيري خالل الفيلم إضافة
إلى التمثيل ،حيث ستلعب دور مغنية
خجولة تتمتع بصوت ساحر وتحاول
التغلب على منافستها الشريرة روز
ستيلر.
وكانت كاتي عايدت والدتها بعيد
األم األمـيــركــي ،الــذي يـصــادف  8مايو
من كل عام ،بصور تجمعهما نشرتها
فــي صفحتها ال ـخــاصــة بــأحــد مــواقــع
التواصل االجتماعي .وحققت الصور
ً
ً
تفاعال كبيرا بين متابعيها.

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مـهـنـيــا :حـمــاسـتــك الـبــالـغــة فــي العمل
تمكنك من إنجازه بسرعة ومهارة.
ً
عاطفيا :الوقت غير مناسب لك الفتعال
المشاكل العاطفية ،فخذ الحذر.
ً
ً
اجتماعيا :توقع أخبارا عائلية سارة
ترفع من معنويات الجميع.
رقم الحظ.38 :

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

ً
مهنيا :رغبتك عارمة لتحقيق النجاح،
وتتمتع بالوعي واإلصرار في عملك.
ً
عاطفيا :العالقة الناجحة مع الشريك هي
عندما تناقشان المشكلة إليجاد الحل.
ً
اجـتـمــاعـيــا :أن ــت مــرتــاح مــع ذات ــك ومــع
محيطك ،وهذا واضح في أسلوبك.
رقم الحظ.4 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :يرتكب أحد الزمالء خطأ يؤثر في
مسيرة العمل بشكل جدي.
ً
عاطفيا :مجاالت المناورة مع الحبيب
أصبحت ضيقة ،فتوقف عن التالعب.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :سـ ــوف يـطـلــب م ـنــك بعض
المعارف خدمة أو نصيحة.
رقم الحظ.11 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
م ـه ـن ـيــا :اب ـح ــث ع ـمــا ي ــزي ــد م ــن تـطــويــر
ً
مهنتك ،فقد أصبح عملك رتيبا.
ً
ً
ً
عاطفيا :يرسل القدر لك وجها صبوحا
ً
قد تلتقيه قريبا.
ً
اجـتـمــاعـيــا :يطيب الـجـلــوس مــع رفيق
مـخـلــص أنـ ـي ــس ،ف ــاع ــرف ك ـيــف تـخـتــار
الصديق.
رقم الحظ.44 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير

ً
مهنيا :المثابرة في طليعة العناصر التي
تؤدي إلى النجاح.
ً
عاطفيا :مفاجأة عاطفية تحصل معك لم
تكن تحسب حسابها.
ً
اجتماعيا :المطالعة راحة لنفسك ومتعة
لروحك وغذاء لعقلك ،فاقرأ.
رقم الحظ.2 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ً
مهنيا :العمل نعمة من الله ،فال ّ
تحوله
إلى نقمة.
ً
عاطفيا :اآلف ــاق العاطفية مشرقة ،وما
عليك إال أن تختار.
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ـن ـجــذب األصـ ـح ــاب إل ـيــك،
ويرغبون في رفقتك ،بسبب خفة ظلك.
رقم الحظ.2 :

توابل ةديرجلا

•
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مسك وعنبر

ّ
ً
صادق بهبهاني« :خلني ساكت» يمثل الكويت أحمد المؤذن يتألق شعرا
«أنت الحزن األول»
في ِ
ضمن مهرجان أفالم السعودية الثامن
يجهز لمسلسل درامي قصير لم يستقر على اسمه وأبطاله
فضة المعيلي

يخوض المخرج صادق
بهبهاني غمار المنافسة
بفيلمه "خلني ساكت" في
مسابقة األفالم الخليجية
الطويلة ضمن مهرجان أفالم
السعودية.

س ـ ـي ـ ـش ـ ــارك ف ـ ـي ـ ـلـ ــم "خـ ـلـ ـن ــي
ساكت" لمخرجه ومؤلفه صادق
بـهـبـهــانــي ف ــي م ـهــرجــان أف ــام
السعودية ،الذي ينطلق بين ّ 2
و 9يونيو المقبل ،حيث يمثل
دولـ ــة ال ـكــويــت ض ـمــن مـســابـقــة
األفالم الخليجية الطويلة.
وفــي تـصــريــح ل ـ "ال ـجــريــدة"،
قال بهبهاني إنها المرة األولى
ا لــذي يشارك بها في مهرجان
أفـ ـ ــام الـ ـسـ ـع ــودي ــة ،الفـ ـت ــا إل ــى
أن ــه م ـهــرجــان م ـهــم ف ــي دورت ــه
الـثــامـنــة ،وأن ــه ألول مــرة يكون
ع ـلــى ال ـن ـطــاق ال ـخ ـل ـي ـجــي ،فقد
ك ــان فــي الـســابــق عـلــى الـنـطــاق
ال ـم ـح ـلــي ،وهـ ــذه ال ـم ــرة لــديـهــم
م ـس ــاب ـق ــة األفـ ـ ـ ــام ال ـخ ـل ـي ـج ـيــة
ال ـط ــوي ـل ــة ،وتـ ــم اخ ـت ـي ــار فـيـلــم
"خلني ساكت" ضمن مسابقة
األفالم الطويلة عن فئة األفالم
الخليجية الطويلة.

و ر أ ى بـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ن ـ ـ ــي أ ن
الـ ـمـ ـه ــرج ــان ــات مـ ـهـ ـم ــة ،ألن ـه ــا
م ـف ـي ــدة جـ ـ ــدا ،وف ـي ـه ــا ت ـنــافــس
ب ـ ـ ـيـ ـ ــن األفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام خـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة ف ــي
السينما الخليجية ،حـيــث إن
الـسـيـنـمــائـيـيــن ي ـج ـت ـهــدون في
أن تكون وفــرة في األفــام على
مستوى عال من األمور الفنية،
مضيفا أن المهرجانات فرصة
لـ ـت ــواص ــل وتـ ـ ـب ـ ــادل الـ ـخـ ـب ــرات
والتجارب ووجهات النظر.
وعـ ـ ـن ـ ــد س ـ ـ ــؤال ـ ـ ــه :هـ ـ ــل ح ـقــق
ف ـي ـلــم "خ ـل ـن ــي س ــاك ــت" ص ــدى،
وإالم ي ــرج ــع ال ـس ـب ــب؟ أجـ ــاب:
"قمنا باالجتهاد وتضمين كل
معايير وأ ســا سـيــات السينما،
ول ـ ــذل ـ ــك الـ ـسـ ـب ــب ن ـ ـ ــال ص ـ ــدى،
سـ ـ ـ ــواء م ـ ــن الـ ـجـ ـمـ ـه ــور أو مــن
ح ـي ــث اخـ ـتـ ـي ــاره ف ــي م ـهــرجــان
األفالم السعودية ،الفتا إلى أن
الفيلم حصل على جائزة الدولة
التشجيعية لعام .2021
وع ـ ــن جـ ــديـ ــده مـ ــن األعـ ـم ــال
الفنية ،قال إنه ال يزال في طور
ال ـت ـج ـه ـيــز ،وإل ـ ــى اآلن ل ــم يـتــم
االستقرار على االسم واألبطال،
وأ نــه سيكون مسلسال دراميا
من المسلسالت القصيرة.

كوميديا ساخرة

لقطة من فيلم «خلني ساكت»

ّ
ُي ـ ـ ــذ ك ـ ـ ــر أن ف ـ ـي ـ ـلـ ــم " خـ ــل ـ ـنـ ــي
ســاكــت" اجـتـمــاعــي ،وي ــدور في
إط ــار كــومـيــدي ســاخــر يناقش
الـعــديــد مــن الـقـضــايــا ،وفـكــرتــه
تـ ــدور ح ــول شـخـصـيــة "ع ـي ــد"،
ّ
الـ ـ ـ ــذي ي ــتـ ـص ــف بـ ــأنـ ــه م ــواط ــن
بسيط يعيش في أجواء هادئة
وجـمـيـلــة يـتـمـنــاهــا أي إن ـســان
ف ــي ال ـح ـي ــاة ،ف ــا تـعـتــرضــه أي
ّ
مشكلة ،فيما هو يمل من وتيرة

هيفاء وهبي بطلة مسلسل أكشن
تعاقدت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على
بطولة مسلسل درامي جديد لم يتم االستقرار على
اسم له بعد ،وسيكون لمصلحة إحدى المنصات
اإللكترونية ،وستجسد فيه دور البطولة.
ينتمي المسلسل إلى أعمال األكشن ،وستبدأ
هيفاء تصويره خالل الفترة المقبلة ،بعد االنتهاء
م ــن ورشـ ــة ك ـتــاب ـتــه ،وت ـحــديــد أم ــاك ــن الـتـصــويــر
واألبطال المشاركين فيه.
من ناحية أخرى ،تتابع هيفاء وفريق عمل فيلم
"رمـسـيــس  -بــاريــس" تـصــويــره بعد فـتــرة توقف
خالل شهر رمضان ،ويتم التصوير بين فرنسا
وم ـصــر ،وتـ ــؤدي وه ـبــي شخصية ف ـتــاة شعبية
ُ
بسيطة تــدعــى "حـنـيــن" ،تجد نفسها في
أوروبـ ـ ـ ــا ،وال تـسـتـطـيــع اس ـت ـي ـعــاب تلك
الـصــدمــة ،ومــع تــوالــي األح ــداث تكتشف
أن هـنــاك أداة سحرية تنقل األشـخــاص
مــن مكان آلخــر فــي غمضة عين ،وتجري
األحــداث في إطــار إثــارة وتشويق ولمسة
كوميدية.
وت ــدور أح ــداث الفيلم فــي إط ــار كوميدي
ح ــول ص ـنــدوق يـضــم أداة سـحــريــة تستطيع
نـقــل الـشـخــص ال ــذي يستخدمها مــن مـصــر إلــى
ً
فرنسا ،وتنقلب األم ــور رأس ــا على عقب عندما
َ
يتم الـعـثــور على الـصـنــدوق مــن ِقــبــل مجموعة
من األشخاص ليجدوا أنفسهم في العاصمة
الـفــرنـسـيــة ،دون أن يـفـهـمــوا م ــا حــدث
م ـع ـهــم ،ب ـعــدهــا ي ـح ــاول ــون ال ـع ــودة
م ــرة أخ ـ ــرى .وي ــأت ــي مـفـتــش آث ــار

بأحد المتاحف ومسؤول عن بعثة لترميم منطقة
أثرية ،ويكشف أحد الشباب الذين يعثرون على
الصندوق ،وتتوالى األحداث.
الفيلم بطولة :هيفاء وهبي،مصطفى خاطر
،حمدي الميرغني ،محمد ثروت ،ومحمد سالم،
إخـ ــراج أح ـمــد خــالــد مــوســى وري ـم ــون رمـسـيــس،
وتأليف كريم بشير.

هيفاء وهبي

الدهش :كتاب كثيرون ال يملكون
موهبة كتابة السيناريو والحوار
خالل ورشة فنية نظمتها رابطة األدباء الكويتيين
●

فضة المعيلي

أك ــد ال ـكــاتــب سـعــد الــدهــش أن ــه قــدم
أكثر من  30عمال أدبيا تضمن عشرات
الـمـســرحـيــات والـمـسـلـســات اإلذاع ـيــة،
إضافة إلى الكتب والدراسات والبحوث
العديدة ،وأنه يمتلك دار "أروقة" للنشر
والتوزيع عمرها سنتان ،حيث قامت
بطباعة  70إصدارا مميزا ،عالوة على
كتاب يمثل تحفة فنية يتناول الشعراء
ال ـعــرب الـمـعــاصــريــن مــن المحيط إلــى
الخليج ،سيرى النور قريبا.
وق ـ ــال الـ ــدهـ ــش ،لـ ــ"الـ ـج ــري ــدة" ،عـلــى
هامش فعاليات ورشة "فن دورة كتابة
السيناريو والحوار" ،التي أقيمت في
راب ـط ــة األدبـ ـ ــاء الـكــويـتـيـيــن ،إن هـنــاك
رغبة صادقة في إعادة وازدهار الحركة
الثقافية واألد بـيــة ،خاصة أن الكويت
كانت رائــدة في هذا المجال وستبقى
كذلك.
وحـ ــول أهـ ــداف الـ ـ ــدورة ،وم ــا سيتم
ت ـقــدي ـمــه خ ــال ـه ــا ،ك ـش ــف أنـ ــه سـيـقــدم
تجربته الشخصية من األلف إلى الياء
ع ـبــر  30ع ــام ــا ،ح ـتــى يـسـتـلـهــم مـنـهــا
اآلخ ــرون الخبرة .وعــن أهــم الخطوات
ال ـتــي تــؤهــل الـشـخــص لـيـصـبــح كــاتــب
سيناريو ناجحا ،أو ضــح أن الموهبة
شـ ـ ــيء ض ـ ـ ـ ـ ــروري ،وي ـ ـجـ ــب أن ت ـص ـقــل
بالتعلم وإن كان هناك كتاب كثيرون
ال يملكون الموهبة لكتابة السيناريو
والحوار.

سعد الدهش

وفيما إذا كانت هــذه ال ــدورة تؤهل
ال ـم ـش ــارك ـي ــن ف ـي ـهــا ل ـي ـص ـب ـحــوا ك ـتــاب
س ـي ـنــاريــو أم ي ـح ـتــاجــون إل ــى دورات
أخرى ذكر أنه يراهن على هذه الدورة،
خاصة أن آخــر يــوم ستقام فيه ورشة
عـ ـم ــل ،وسـ ـيـ ـك ــون هـ ـن ــاك تـ ــواصـ ــل مــع
المشاركين بعد انتهاء الدورة ،مشددا
على أن الخبرة تأتي من خالل التجربة
ال ـع ـم ـل ـيــة ،وال ـع ـم ــل ال ـن ـظ ــري ال يـغـنــي
نهائيا عن العمل في أرض الواقع.

صادق بهبهاني

الـحـيــاة الـتــي تسير عـلــى نمط
واحــد ،وهــو َعــدم مواجهته أي
مشكلة ،ومن ث ّم يبدأ في البحث
ع ــن أي م ـش ـك ـلــة ،ح ـت ــى يـكـســر
الـ ــروت ـ ـيـ ــن ،ويـ ـن ــاق ــش ال ــوض ــع
الذي ّ
يمر به مع عدة أشخاص
ف ــي الـفـيـلــم ،لـيـسـتـنـتــج أن هــذا
ه ــو ال ــوض ــع ال ـس ــائ ــد .تـتـطــور
األحداث ،وينتقل عيد من حال
إلـ ــى حـ ـ ــال ،ويـ ـ ــرث م ــن وال ــدت ــه
ً
محال للعطارة ،كما ينجح في
ص ـن ــاع ــة ع ـط ــر ج ــدي ــد يـسـمـيــه
"جاب العيد".
ي ـ ـشـ ــارك فـ ــي ال ـف ـي ـل ــم نـخـبــة
ك ـ ـب ـ ـيـ ــرة مـ ـ ــن نـ ـ ـج ـ ــوم الـ ـس ــاح ــة
ال ـ ـف ـ ـن ـ ـيـ ــة :ع ـ ـبـ ــدال ـ ـلـ ــه الـ ـخـ ـض ــر،
وأحمد الفرج ،وأحمد العونان،
وش ــوق ،وإبــراه ـيــم الشيخلي،
وفـ ـيـ ـص ــل ب ـ ـ ــوغ ـ ـ ــازي ،وجـ ـم ــال
الـ ـشـ ـط ــي ،ورابـ ـ ـع ـ ــة الـ ـي ــوس ــف،
وخ ــالـ ــد ال ـ ـسـ ـج ــاري ،وح ـس ـيــن
المهنا ،وبمشاركة مميزة من
اإلعالمية أمل عبدالله ،والمذيع
عبدالعزيز درويش.

●

خبريات
بيومي فؤاد لواء شرطة
كوميدي في فيلم جديد

القاهرة – أحمد َّ
الجمال

ي ـ ـت ـ ـجـ ــدد ح ـ ـ ـضـ ـ ــور األدي ـ ـ ـ ــب
ال ـب ـحــريـنــي أح ـم ــد الـ ـم ــؤذن مع
ص ـ ــدور ع ـمــل ج ــدي ــد لـ ــه ،حيث
يـتـنــوع إن ـتــاجــه اإلب ــداع ــي بين
القصة والرواية والشعر ،وهي
ع ــوال ــم م ــزدح ـم ــة وم ـت ـصــارعــة
يعيش وسطها ،ويختار في كل
مناسبة العمل بصمت ثم يفجر
مـفــاجــآتــه ،وه ــذه الـمــرة مــن دار
ديــوان العرب للطباعة والنشر
وال ـتــوزيــع ،فـقــد أص ــدر الطبعة
ال ـثــان ـيــة م ــن دي ــوان ــه ال ـش ـعــري
ـت الحزن األول" ،بغالف من
"أنـ ِ
إبــداع الفنانة فاليا أبوالفضل،
يـشـتـمــل عـلــى  159صـفـحــة من
القطع المتوسط.
ول ـعــل ال ـق ــارئ غـيــر المحتك
بتجربة أحمد المؤذن كسارد،
ال يعلم مدى حساسية عوالمه
ال ـس ــردي ــة ،ومـ ــدى م ــا يكتنفها
مــن إيـقــاع شـعــري تتعرف إليه
من الوهلة األولــى ،إذ ليس من
المستغرب أن يتوجه إلى عالم
ال ـش ـعــر وي ـت ــأل ــق ف ـي ــه؛ بــالـنـظــر
إلـ ـ ــى ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــوان ،حـ ـي ــث يـتـضــح
كيف يصوغ هذا الكاتب عالمه
الشعري ببراعة وتفرد.
ث ـي ـم ــة ال ـ ـحـ ــزن تـ ـت ــداخ ــل مــع
الـ ـحـ ـل ــم ث ـ ــم ت ـح ـل ــق ف ـ ــي ف ـض ــاء
ا لـ ـ ـعـ ـ ـط ـ ــش أو حـ ـ ـت ـ ــى ا لـ ــر غ ـ ـبـ ــة
ال ـم ـك ـبــوتــه ال ـت ــي تـسـيـطــر على
الـ ـح ــواس ،ت ـنــدمــج ف ــي اإلي ـقــاع
اليومي المعيش للحياة ،هناك
الـكـثـيــر م ـمــا ت ــري ــد أن تـخـبــرنــا
إي ــاه الـقـصــائــد الـتــي وردت في
الديوان ،قدم لها الناقد المصري
الدكتور حمزة قناوي في ورقته
ـت
الـنـقــديــة دراسـ ــة ب ـع ـنــوان "أن ـ ِ
ال ـحــزن األول ألحـمــد ال ـم ــؤذن...
تفعيل الوظيفة الشعرية بين
ت ــول ـي ــد ال ـم ـع ــان ــي واح ـت ـم ــاالت
التلقي" ،أسهمت في تقريبنا من
األج ــواء العامة لهذه التجربة،

غالف الديوان

أحمد المؤذن

ّ
عربي متواصل في
تجربة كاتب
مشواره اإلبداعي.
ومـ ـ ـ ــن عـ ـ ـن ـ ــاوي ـ ــن الـ ـقـ ـص ــائ ــد
الـ ـ ـ ــواردة ف ــي الـ ــديـ ــوان( :طــريــق
اثـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن ،أنـ ـ ـ ـث ـ ـ ــى تـ ـ ـنـ ـ ـث ـ ــر ورد
خ ـ ــاص ـ ــرتـ ـ ـه ـ ــا ،حـ ـيـ ـنـ ـم ــا ت ـع ـل ــن
حبك ،رداء وقتها يـكــذب ،سيد
ّ
الـ ـنـ ـه ــارات الـ ـت ــي ،عـ ــل جـنــونــي
ي ـس ـتــريــح ،ق ــرب لـهـجــة ال ـمــوج،
ب ـ ــا رفـ ـ ـي ـ ــق ،ق ـ ـ ـ ــررت جـ ـل ــد ه ــذا
ٌ
القلب ،جنازة من بياض) وهي
قصائد تركز في خطابها على
معالجة حالة العشق والتوله
في المحبوبة.
ومـ ــن أجـ ـ ــواء الـ ــديـ ــوان تـبــرز
قـ ـصـ ـي ــدة رائ ـ ـعـ ــة بـ ـعـ ـن ــوان "أال
تلملمين انهماري؟" ،يقول فيها:
ال ُبـ ـ ـ ـ ــد لـ ـ ـ ـ ــي /هـ ـ ـ ـ ــذا ال ـ ــوق ـ ـ ُـت
وال ـك ـل ـمــات /تـقـطــر ح ـبــرهــا /من
أص ـ ــابـ ـ ـع ـ ــي /م ـ ــن رق ـ ـ ــص دم ـ ــي/
أهازيجك /يا...
مــن ...من شغف
ِ
اق ـت ـطــاف /الـبـيــاض مــن جنائن
ّ
الروح/
ال ي ـطــاوع ـنــي ف ــي ال ـخ ـيــانــة/
هذا ال ...الوله /الغرق /المضمخ
بحب الحياة.
ك ـم ــا اش ـت ـم ــل الـ ــديـ ــوان عـلــى
ثــاث صفحات ونـصــف عبارة
عن سيرة ذاتية غنية بمحطات

الـشــاعــر وح ـض ــوره ثـقــافـيــا في
ال ـم ـش ـهــد ال ـث ـقــافــي الـبـحــريـنــي
والعربي ،حيث إن الـمــؤذن هو
م ــؤل ــف رواي ـ ـ ــة "وقـ ـ ــت ل ـل ـخــراب
الـ ـ ـق ـ ــادم" ،ال ـت ــي ح ـق ـقــت أصـ ــداء
واسـعــة عــربـيــا ،وص ــدرت منها
ث ــاث ط ـب ـعــات ،وروايـ ـ ــة أخ ــرى
بـ ـعـ ـن ــوان "اعـ ـ ـت ـ ــراف ـ ــات ال ـب ـي ــدق
األخ ـ ـيـ ــر" ،)2021( ،ومـجـمــوعــة
قصصية ّ بعنوان "الــركــض في
شهوة النار" (.)2022
وف ـ ـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـكـ ـ ــاتـ ـ ــب
م ـج ـمــوعــة ق ـص ـص ـيــة م ـعــروفــة
أطلقت موهبته في السرد هي
"أنـثــى ال تحب المطر" (،)2003
وفــي عــام  2010اخـتــارت وزارة
الـتــربـيــة والـتـعـلـيــم البحرينية
مـ ـ ــن هـ ـ ـ ــذه الـ ـمـ ـجـ ـم ــوع ــة ق ـصــة
بعنوان "الــدكــان" لتكون ضمن
مـ ـ ـ ــواد ك ـ ـتـ ــاب الـ ـلـ ـغ ــة ال ـع ــرب ـي ــة
للمرحلة الثانوية الذي ُيدرس
ع ـلــى م ـس ـتــوى م ـ ــدارس مملكة
الـبـحــريــن ،كما أن لــه إص ــدارات
أخ ـ ـ ــرى فـ ــي ال ـق ـص ــة ال ـق ـص ـيــرة
منها "رجل للبيع" ،و"من غابات
األسـمـنــت" ،و"وج ــوه متورطة"،
ٌ
و"شيء ما مثقوب".

ال ـ ـص ـ ـي ـ ـنـ ــي ب ـ ـهـ ــول ـ ـيـ ــوود،
بـحـضــور وســائــل اإلعــام
والـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ــاد فـ ـ ـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال
ً
صناعة األ فــام ،تتويجا
لـهــذه الـجـهــود والـتـقــديــر
ال ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــال ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــي لـ ـ ــإن ـ ـ ـتـ ـ ــاج
ال ـس ـي ـن ـمــائــي ال ـس ـعــودي
ً
متمثال في هذا الفيلم.
أخرج الفيلم شيزونو
ك ـ ــوب ـ ــون ،ومـ ـ ــن أع ـم ــال ــه
الـ ـشـ ـهـ ـي ــرة "جـ ـ ــودزيـ ـ ــا"
و"الـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـق ـ ــق كـ ـ ــونـ ـ ــان"،
والسيناريو من تأليف
أتـ ـ ـس ـ ــوش ـ ــي ت ــومـ ـي ــوك ــا
ومن أعماله "بوكيمون"
و"ذيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـج ـ ـ ـن ـ ـ ـيـ ـ ــة"،
وتصميم الشخصيات
بـ ــواس ـ ـطـ ــة تـ ــات ـ ـسـ ــورو
ايواموتو ومن أعماله
"فينيكس را ي ــت :إيس
أتـ ـ ــورنـ ـ ــي" ،وال ـت ــأل ـي ــف ملصق الفيلم
الموسيقي لكاورو وادا ومن
أعماله "إينوياشا" ،و"د .جراي مان".

ً
أمير المصري سفيرا لمبادرة
األمم المتحدة الدولية

مهرجان إيمدغاسن السينمائي بالجزائر
يعلن الفائزين بجوائزه اليوم
يـ ـعـ ـل ــن مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان إي ـ ـمـ ــدغـ ــاسـ ــن
السينمائي في الجزائر ،اليوم ،أسماء
ال ـفــائــزيــن ب ـجــوائــز دورت ـ ــه الـثــانـيــة،
وسط منافسة محتدمة بين األفالم
المشاركة في المسابقة الرسمية.
وخالل حفل االفتتاح ُعرض الفيلم
الروائي القصير (سيعود) للمخرج
يــوســف مـحـســاس .وهــو فيلم مدته
 39دقيقة ،وتــدور أحــداثــه في حقبة
العشرية ال ـســوداء بــالـجــزائــر ،حيث
ُيفاجأ صاحب محل حالقة يستعد
ً
لغلق المكان نهائيا وتغيير نشاطه
ب ــدخ ــول رج ــل وم ـعــه ط ـفــل ،ويـطـلــب
بإلحاح قص شعر طفله ،ثم يخرج
ً
الرجل سريعا لقضاء حاجة ،بعدها
يـ ــدوي ص ــوت ان ـف ـجــار كـبـيــر ،ليظل
ً
الحالق والطفل معا بانتظار عودة
األب.
وع ـل ــى م ــدى أرب ـع ــة أيـ ــام يـعــرض
المهرجان ،الذي يقام في والية باتنة
ب ـش ـمــال شـ ــرق الـ ـج ــزائ ــر 29 ،فيلما
قصيرا من  24دولة.
ومن أبرز األفالم المتنافسة على
جوائز المهرجان" :المسيرة األخيرة"
م ــن الـ ـج ــزائ ــر ،و"مـ ــوعـ ــد حـ ـي ــاة" مــن
مصر ،و"الرابح" من روسيا ،و"الطائر
الصغير" من السعودية ،و"نباح مدى
الحياة" من العراق.
ً
كـ ـم ــا يـ ـع ــرض الـ ـمـ ـه ــرج ــان عـ ـ ــددا
مـ ـ ــن األفـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ــروائ ـ ـ ـيـ ـ ــة الـ ـط ــويـ ـل ــة
خـ ــارج الـمـســابـقــة ،مـنـهــا" :إلـ ــى آخــر
الــزمــان" للمخرجة ياسمين شويخ،

ملصق المهرجان
و"أبــول ـي ـلــى" لـلـمـخــرج أم ـيــن سيدي
بومدين ،و"الحياة ما بعد" للمخرج
أنيس جعاد.
كــذلــك يشمل بــرنــامــج المهرجان
ت ـن ـظ ـيــم أربـ ـ ــع ورش ع ـم ــل ل ـل ـطــاب
والشبان يقدمها مخرجون وممثلون
من الجزائر وتونس.
ويشتق المهرجان ،الــذي تنظمه
م ــؤس ـس ــة ال ـل ـم ـســة ال ـث ـق ــاف ـي ــة تـحــت
إشراف وزارة الثقافة والفنون ،اسمه
من ضريح إيمدغاسن ،الذي يصنف
ضمن أبرز المعالم األثرية في شمال
إفريقيا.
وق ــال ــت وزي ـ ــرة ال ـث ـقــافــة وال ـف ـنــون
ال ـج ــزائ ــري ــة ص ــوري ــة م ــول ــوج ــي في
االفتتاح إن المهرجان يقام "بوالية
تاريخية وأثرية سجلت حضورها
ثقافيا من خــال المهرجان الدولي

سامح عبدالعزيز« :الشادر»
يختلف عن فيلم أحمد زكي

كشف المخرج سامح
عبدالعزيز ،بشكل نهائي،
أن مسلسله الجديد
(الشادر) ،بطولة النجمة
ياسمين صبري ،يناقش
قصة جديدة ،وليس
ً
مقتبسا من أي عمل آخر
سينمائي أو تلفزيوني.
وأكد أن المشترك فقط
بين مسلسل ياسمين
صبري ،المكون من ١٥
حلقة ،وفيلم الراحل أحمد
زكي والنجمة نبيلة عبيد
هو االسم والتصوير في
شادر لبيع السمك ،وأن
القصة مختلفة تماما
حول فتاة شعبية تدخل
في شادر السمك.
ومن المقرر عرض
العمل خالل العام الحالي
عبر إحدى المنصات
اإللكترونية الشهيرة،
ويشارك في البطولة
الفنان أشرف عبدالباقي
وطارق صبري وعدد من
النجوم.

«الرحلة» يشارك في مهرجان
سيبتيميوس الهولندي
ي ـش ـه ــد مـ ـه ــرج ــان س ـي ـب ـت ـي ـم ـي ــوس فــي
أم ـس ـت ــردام ب ـهــول ـنــدا ع ــرض أبـ ــرز األف ــام
العالمية ،ويقام في  7يونيو المقبل ،حيث
يـشــارك فيلم "الــرحـلــة" الـسـعــودي ،والــذي
ينافس على جائزة أفضل فيلم تجريبي،
لكونه أول فيلم رسوم متحركة سعودي.
يـجـســد فـيـلــم الــرحـلــة ،بـقـيــادة الـمـخــرج
الياباني الشهير شيزونو كوبون ،اإلرث
التاريخي العربي ،حيث استوحيت الفكرة
من تاريخ شبه الجزيرة العربية.
وشهد المسرح السينمائي الصيني في
هوليوود بالواليات المتحدة األميركية
عــرض فيلم "ا لــر حـلــة" ،أول فيلم سعودي
وعربي ُيعرض في هذا المسرح العريق.
يـحـكــي فـيـلــم "ا لــر ح ـلــة" ،قـصــة ملحمية
خيالية مستوحاة من الحضارات القديمة
ف ـ ــي شـ ـب ــه ال ـ ـجـ ــزيـ ــرة الـ ـع ــربـ ـي ــة وال ـ ـشـ ــرق
األوسـ ــط ،لـخـلــق تـصــور خـيــالــي تــاريـخــي
لألجيال القادمة ،وسبق عرض الفيلم في
منطقة ا لـشــرق األو ســط و شـمــال إفريقيا،
وكــذلــك فــي ال ـيــابــان ،وحـظــي ب ــردود فعل
وأ ص ــداء إ يـجــا بـيــة مــن ا لـنـقــاد والجمهور
ووسائل اإلعالم.
وي ــأت ــي عـ ــرض "ال ــرحـ ـل ــة" ف ــي ال ـم ـســرح

بدأ النجم بيومي فؤاد
تصوير دوريه في فيلمي
"العصابة" و"مغامرات
كوكو" بالطابع الكوميدي
خالل األيام الماضية.
َّ
وتجمع اآلالف من
الجمهور حول فؤاد
بمدينة بنها بمحافظة
القليوبية شمال القاهرة
أثناء تصوير عدد من
مشاهده بفيلم "العصابة"،
حيث أعجب الجمهور
بالمشاهد الخارجية
بشوارع المدينة.
ويقدم بيومي في
الفيلم شخصية لواء
شرطة بشكل كوميدي
يركب السيارات األجرة
مع المواطنين ،وتتواجد
بينهم عالقات كوميدية.
ومن المقرر أن يستمر
التصوير حتى نهاية
الشهر الجاري ،ليدخل
الفيلم بعدها المكساج
والمونتاج.

بــالـمــوقــع األثـ ــري تـيـمـقــاد ،ليضاف
إل ـي ــه هـ ــذا ال ـم ـه ــرج ــان الـسـيـنـمــائــي
الــذي يحمل اسم أقــدم ضريح ملكي
أث ــري مـحـفــوظ ف ــي ش ـمــال إفــريـقـيــا،
إي ـ ـمـ ــدغـ ــاسـ ــن ،ل ـي ـع ـك ــس ب ــالـ ـص ــورة
والصوت تلك العالقة المتجذرة بين
الثقافة التاريخية والتراث".
وك ـ ـ ـ َّـرم ال ـم ـه ــرج ــان ف ــي االف ـت ـت ــاح
مجموعة من الممثلين ،منهم :حسن
كشاش وليديا لعريني وبيونة من
الجزائر ،إضافة إلى أحمد بدير من
مصر.
كما شمل حفل االفتتاح ،الذي أقيم
بالمسرح الجهوي فــي باتنة ،فقرة
غنائية قدمتها الفنانة الجزائرية
كنزة مرسلي.
(رويترز)

كشف أمير المصري
عن اختياره سفيرا
لمبادرة األمم المتحدة
الدولية "شباب بلد"،
بالتعاون مع منظمة
األمم المتحدة للطفولة
(يونيسف) ،والتي
انطلقت ألول مرة ضمن
فعاليات النسخة الرابعة
من منتدى شباب العالم،
وتعتبر مصر هي أول
دولة في منطقة الشرق
األوسط التي تنطلق بها
هذه المبادرة.
وتهدف مبادرة
"شباب بلد" لدعم
الشباب وتمكينهم
في مجاالت التعليم
والتوظيف وريادة
األعمال والمشاركة ،وقال
المصري خالل اإلعالن
الرسمي لكونه سفيرا
للمبادرة" :فخور جدا
بالفرصة اللي بتمنحها
لي منظمة األمم المتحدة
من خالل مبادرة شباب
بلد ،وان يكون لي تأثير
مباشر على الشباب،
وإننا كلنا نساعد
بعض ،عشان كدة سعيد
جدا الختياري سفيرا
للمبادرة .مسؤولية
كبيرة إن شاء الله هكون
قدها".

ةديرجلا
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سريالنكا على حافة الهاوية
دوشني ويراكون –
فورين أفيرز

قد تنجح سريالنكا في
تجاوز أزمة الصرف األجنبي
َ
ُالم ّلحة إذا تلقت ُحزم إغاثة
ثنائية ّ
وتحسنت الصادرات
والتحويالت المالية والسياحة
بوتيرة ثابتة ،وتأمل الحكومة
على األرجح أن تتراجع
المشاكل االقتصادية وتدابير
التقشف بما يكفي بحلول عام
 ،2024حين ًتضطر لمواجهة
الناخبين مجددا.

إلنقاذ االقتصاد
يجب أن يحاول
الرئيس االستفادة
من خطة صندوق
النقد الدولي الذي
قد يمنح سريالنكا
فرصة لتجديد
استقرار اقتصادها

الحرب في أوكرانيا
وتداعيات الوباء
المستمرة تتابع
تهديد استقرار
االقتصاد العالمي
ُ
ضعف فرص
وت ِ
تعافي سريالنكا

ً
ت ــواج ــه ســريــان ـكــا ان ـه ـي ــارا
ً
ً
اقـتـصــاديــا ح ــادا ،حيث تضرر
عدد كبير من البلدان ذات الدخل
المنخفض والمتوسط بسبب
ّ
أزمة كورونا ،لكن الجزيرة التي
تشمل  22مليون نسمة تدخل
ً
في خانة الــدول األكثر تضررا،
ح ـيــث تـشـهــد ســريــان ـكــا أس ــوأ
انكماش اقتصادي في تاريخها،
وتتعامل مع مستويات مريعة
من الدين الحكومي والتضخم
الـمـتـصــاعــد ،وت ــواج ــه أزم ــة في
ً
ال ـص ــرف األج ـن ـبــي وش ـ ّـح ــا في
معظم المواد األساسية ،وتقف
طوابير طويلة من الناس خارج
مـ ـحـ ـط ــات الـ ـبـ ـن ــزي ــن ،وت ـن ـق ـطــع
ال ـك ـهــربــاء بــاس ـت ـمــرار ،وتفتقر
المتاجر إلى األدوية وضرورات
أخرى ،ففي شهر أبريل ،عجزت
الـحـكــومــة عــن تـســديــد ديــونـهــا
الخارجية ،مما يعني أنها قد
تضطر لتلقي برنامج قــروض
من صندوق النقد الدولي.
مـ ـن ــذ أواخ ـ ـ ـ ــر شـ ـه ــر مـ ـ ــارس،
ينزل المحتجون إلــى الشوارع
لـلـمـطــالـبــة بــاسـتـقــالــة الــرئـيــس
غ ــوت ــاب ــاي ــا راج ــاب ــاك ـس ــا ألن ـهــم
ي ـل ــوم ــون ــه ع ـل ــى االضـ ـط ــراب ــات
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة الـ ـ ـح ـ ــاصـ ـ ـل ـ ــة،
ويتمسك راجاباكسا بمنصبه
حتى اآلن ،لكن ب ــدأت الـظــروف
ُ
ال ـس ـيــاس ـيــة م ــن ح ــول ــه ت ــزع ــزع
م ـ ـكـ ــان ـ ـتـ ــه ،فـ ــاس ـ ـت ـ ـقـ ــال م ـع ـظ ــم
ال ـ ـ ــوزراء م ــن ح ـكــوم ـتــه ،وخـســر
االئ ـت ــاف الـحــاكــم ال ــذي يـقــوده
مـعـظــم م ـقــاعــده ف ــي ال ـبــرل ـمــان،
وإلنـ ـ ـق ـ ــاذ االقـ ـتـ ـص ــاد ي ـج ــب أن
يحاول الرئيس االستفادة من
خطة إنـقــاذ مــن صـنــدوق النقد
ال ـ ــدول ـ ــي ،وهـ ـ ــذا ال ـب ــرن ــام ــج قــد
يمنح سريالنكا فرصة لتجديد
اس ـت ـقــرار اقـتـصــادهــا ،حـتــى لو
كان يترافق مع مخاطر سياسية
كـبــرى عـلــى الـحـكــومــة ،لـكــن من
دون م ـســاعــدة ص ـن ــدوق النقد
ال ــدول ــي ،ال م ـفــر م ــن أن يـنـهــار
االقتصاد ويمزق معه النسيج
االجتماعي السريالنكي.
أدى اإل ن ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاق ا لـ ـحـ ـك ــو م ــي
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـنـ ـ ــائـ ـ ــي خ ـ ـ ـ ـ ــال أزمـ ـ ـ ــة
كــورونــا إلــى تفاقم االخـتــاالت
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ال ـك ـل ـي ــة ،ف ـكــانــت
الـحـكــومــة الـســريــانـكـيــة تميل
ً
أص ــا إلــى تفضيل السياسات
االقـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــادي ـ ـ ــة ال ـ ـش ـ ـع ـ ـبـ ــويـ ــة
ق ـب ــل ت ـف ـشــي ال ـ ــوب ـ ــاء ،وت ــراج ــع
راجــابــاك ـســا ،ف ــور انـتـخــابــه في
ن ــوف ـم ـب ــر  ،2019عـ ــن ب ــرن ــام ــج
قائم مع صندوق النقد الدولي،
ّ
فخفض الضرائب التي أضعفت
اإلي ـ ـ ـ ـ ــرادات ب ـن ـس ـبــة  %25قـبــل
أن يــأتــي الــوبــاء ويـفــرغ خزينة
الــدولــة ،ثــم أدت طباعة األمــوال
بكميات هائلة إلى انهيار قيمة
ع ـم ـلــة ال ــروبـ ـي ــة ،ولـ ــم يـتـحـســن
ً
الوضع ظاهريا إال بعدما فرض

طوابير طويلة من الناس خارج محطات البنزين في سريالنكا ..وفي اإلطار الرئيس غوتابايا راجاباكسا
ال ـب ـنــك ال ـم ــرك ــزي الـســريــانـكــي
مـ ـع ــدل تـ ـح ــوي ــل غـ ـي ــر واقـ ـع ــي،
مما أدى إلى تسريع استنزاف
العمالت الصعبة المتبقية.
ثم أدت ندرة العملة الصعبة
في المرحلة الالحقة إلــى وقف
واردات ضــروريــة مثل الحليب
ال ـم ـج ـف ــف وال ـ ـغـ ــاز والـ ـبـ ـت ــرول،
وت ـ ـ ـ ــراف ـ ـ ـ ــق هـ ـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـنـ ـ ـق ـ ــص ف ــي
ال ـ ـمـ ــواد األس ــاسـ ـي ــة م ــع ظ ـهــور
الطوابير في كل مكان ،وانقطاع
ال ـك ـه ــرب ــاء ،وارت ـ ـفـ ــاع األس ـع ــار،
وبـلــوغ التضخم مـسـتـ ً
ـوى غير
مـسـبــوق مـنــذ  13سـنــة ()%17
في فبراير  ،2022وفي المقابل،
أطلقت المصاعب االقتصادية
ال ـم ـس ـت ـجــدة دع ـ ـ ــوات م ـت ــزاي ــدة
لمطالبة الحكومة بوقف تسديد
ال ــدي ــن وبـ ـ ــدء ع ـم ـل ـيــة مـخـتـلـفــة
ً
إلعادة هيكلة الديون تزامنا مع
قبول خطة اإلنقاذ من صندوق
ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ،وس ـي ـكــون هــذا
الـمـســار الـحــل العملي الوحيد
للخروج من األزمة.

سريالنكا بحاجة إلى األصدقاء
ترددت الحكومة السريالنكية
ب ـكــل وض ـ ــوح ف ــي ال ـل ـج ــوء إلــى
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي ،فـقــد
كانت تخشى أن تضعف قدرتها
عـلــى تـقــديــم اإلع ــان ــات الـمــالـيــة
لجميع األطــراف نتيجة تدابير
التقشف المالي التي يطالب بها
الصندوق ،بما في ذلك تخفيض
النفقات وزيادة الضرائب ،لكن
ً
فشلت الحكومة أيضا في طرح
خطة بديلة ومقنعة لمعالجة
أزم ــة الــديــون ونـقــص العمالت
وللتعامل مع األزمة
األجنبيةّ ،
الـ ـ ُـم ـ ـلـ ـ ّـحـ ــة ،ف ــضـ ـل ــت ا ّل ـح ـك ــوم ــة
االتـكــال على حــل مــؤقــت يرتكز
على عقد اتفاقيات ثنائية بين

الحكومات لمقايضة العمالت،
وتأمين خطوط االئتمان على
الـمــدى القصير ،وبـيــع األسهم
لصالح االستثمارات الخارجية
ال ـم ـب ــاش ــرة ،ب ـم ــا ف ــي ذلـ ــك بـيــع
حصص الحكومة في الفنادق
والعقارات وقطاع الطاقة.
تـحـمــل ه ــذه االسـتــراتـيـجـيــة
مـ ـ ـخ ـ ــاط ـ ــر ك ـ ـ ـبـ ـ ــرى ف ـ ـ ــي ج ـم ـي ــع
ال ـ ـظـ ــروف ،ف ـق ــد ي ـك ــون االت ـك ــال
ً
على العالقات الثنائية خطيرا،
ال سيما إذا تــزامــن مــع احـتــدام
ال ـم ـنــاف ـســات الـجـيــوسـيــاسـيــة،
ُ
وت ـع ـت ـب ــر ال ـص ـي ــن أكـ ـب ــر دائ ـن ــة
ثنائية لـســريــانـكــا ،وق ــد بــدأت
بـصـمـتـهــا ت ـت ــوس ــع ف ــي ال ـب ـلــد،
أم ـ ــا ح ـص ــة ال ـه ـن ــد ف ـق ــد ت ـكــون
ً
أص ـغــر حـجـمــا ،لـكــن يـمـلــك هــذا
ً
ً
ال ـب ـلــد ح ـتــى اآلن ت ــأث ـي ــرا قــويــا
ً
على سريالنكا نظرا إلى نفوذه
ال ـس ـي ــاس ــي واالق ـ ـت ـ ـصـ ــادي فــي
ج ـن ــوب آسـ ـي ــاّ ،
وردت الـصـيــن
ً
والـ ـهـ ـن ــد مـ ـع ــا ع ـل ــى م ـطــال ـبــات
ســريــانـكــا بتلقي الـمـســاعــدات
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة عـ ـب ــر م ـقــاي ـضــة
الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــات وت ـ ــأمـ ـ ـي ـ ــن خـ ـط ــوط
االئ ـت ـمــان ،لـكــن ه ــذه الصفقات
تأخرت إلى أن تعالج الحكومات
المعنية خالفاتها وراء األبواب
المغلقة.
ً
اس ـ ـ ـتـ ـ ــاءت نـ ـي ــودلـ ـه ــي م ـث ــا
مــن إل ـغــاء ات ـفــاق يسمح للهند
والـ ـي ــاب ــان ب ـت ـطــويــر وتـشـغـيــل
م ـح ـط ــة أسـ ــاس ـ ـيـ ــة ف ـ ــي م ـي ـن ــاء
ّ
ك ـ ــول ـ ــومـ ـ ـب ـ ــو ،والـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم ،س ــل ــم
ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون فـ ــي س ــري ــان ـك ــا
م ـع ـظــم ح ـص ـص ـهــم ف ــي مـحـطــة
بــديـلــة داخـ ــل مـيـنــاء كــولــومـبــو
إلـ ــى ش ــرك ــة ه ـن ــدي ــة ،وسـمـحــوا
ً
لـلـهـنــد أي ـض ــا بـمـتــابـعــة تنفيذ
ّ
مشروع استثماري تأجل لفترة
طويلة في قطاع البنية التحتية

ل ـل ـن ـف ــط عـ ـل ــى ط ـ ـ ــول الـ ـس ــاح ــل
ال ـشــرقــي لـســريــانـكــا ،وأعـلـنــت
الهند من جهتها تقديم حزمة
من المساعدات االقتصادية إلى
سريالنكا في شهر يناير ،وقد
ً
بدأت هذه اإلعانات تصل أخيرا
بعد فترة من التأخير.
ّ
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،تضخمت
االس ـ ـت ـ ـث ـ ـمـ ــارات ال ـص ـي ـن ـي ــة فــي
سريالنكا خالل العقد الماضي،
وأقـ ّـرت سريالنكا مجموعة من
القوانين والتنظيمات في عام
 2021لتفعيل م ـشــروع "ب ــورت
الم ّ
سيتي" ُ
مول من الصين في
ميناء كولومبو ،فحصلت إحدى
ال ـشــركــات الـصـيـنـيــة عـلــى عقد
ً
إيـجــار مــدتــه  99عــامــا لتطوير
وت ـش ـغ ـي ــل أج ـ ـ ـ ــزاء مـ ــن "بـ ّـ ــورت
سيتي" على أمــل أن يضخ هذا
ال ـ ـم ـ ـشـ ــروع ك ـم ـي ــة كـ ـبـ ـي ــرة مــن
األم ــوال النقدية في البلد ،لكن
لــم ت ـ ّ
ـرد الصين بعد على طلب
الرئيس السريالنكي بتخفيف
أعـبــاء الــديــون منذ شهر يناير
الماضي.
ً
أخـ ـ ـي ـ ــرا ،ت ــزي ــد ال ـم ـنــاف ـســات
اإلقليمية والعالمية تعقيدات
الجهود التي تبذلها سريالنكا
لمعالجة أزمــة ديونها ،ويملك
دائنون من القطاع الخاص في
الواليات المتحدة معظم سندات
ســريــان ـكــا ،وم ــن الـمـنـطـقــي أن
ترغب الصين في التأكد من عدم
استعمال مساعداتها لدفع المال
إلى حاملي تلك السندات ،وهذه
المخاوف ستزيد صعوبة البدء
ً
بإعادة هيكلة الديون مستقبال.

الحل في برنامج «النقد الدولي»
الدعم من الصين
بعد تأخر ّ
وال ـ ـ ـه ـ ـ ـنـ ـ ــد ،ت ـ ـلـ ــقـ ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة
الـســريــانـكـيــة ضــربــة موجعة

أخ ــرى نتيجة الـغــزو الــروســي
ألوكرانيا ،وأدت زعزعة أسعار
النفط الدولية إلى تفاقم أزمة
الـ ـعـ ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة الـ ـح ــادة
ً
أصـ ـ ـ ـ ـ ــا ،ك ـ ــذل ـ ــك واجـ ـ ـ ـ ــه قـ ـط ــاع
ّ
السياحة الذي يشكل نحو %5
من اقتصاد سريالنكا انتكاسة
ك ـب ــرى ،ف ـكــان ال ـس ـيــاح ال ــروس
يـشـكـلــون أك ـبــر ع ــدد م ــن زوار
الـبـلــد ( )%17ف ــي ي ـنــايــر ،لكن
تراجعت هذه النسبة إلى %8
في شهر مارس.
فــي منتصف م ــارس ،اتخذ
الـبـنــك ال ـمــركــزي الـســريــا ّنـكــي
ً
خطوة حاسمة أخيرا ،فخفض
قيمة العملة بنسبة  ،%20على
ً
أن ُيحدد السوق قيمتها الحقا،
ومــن دون دعــم صندوق النقد
ال ــدول ــي ،تـعـنــي ه ــذه الـخـطــوة
زيـ ــادة الـضـغــوط عـلــى العملة
ال ـم ـح ـل ـي ــة ال ـ ـم ـ ـحـ ــاصـ ــرة ،فـقــد
خسرت الروبية قيمتها بنسبة
ت ـص ــل إل ـ ــى  ،%55ل ـك ــن ي ـبــدو
ً
مستعدا ّ
لتقبل
البنك المركزي
خطة اإلنقاذ من صندوق النقد
الدولي بعد تغيير قيادته في
شهر أبريل ،وهذا الوضع رفع
أسعار الفائدة بنسبة قياسية
بلغت  %7بين ليلة وضحاها.
تشمل قائمة صندوق النقد
ً
الدولي بنودا أخرى ،منها خطة
طموحة لضبط الوضع المالي
بـ ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى زيـ ـ ــادة اإليـ ـ ـ ــرادات،
وإص ــاح الـشــركــات المملوكة
لـلــدولــة ،ورف ــع أسـعــار الطاقة،
فإذا اضطرت سريالنكا إلعادة
هيكلة د يــو نـهــا عبر الموافقة
عـلــى بــرنــامــج ص ـن ــدوق النقد
الدولي ،وهو الخيار األقرب إلى
الواقع ،فسيتوقع الصندوق من
الحكومة أن تــز يــد التزاماتها
ال ـص ـع ـبــة ع ـبــر تـجـمـيــد أج ــور

القطاع العام وتقليص الدعم
الحكومي.
ب ـش ـك ــل عـ ـ ـ ــام ،ت ـم ـت ــد ب ــرام ــج
صـ ـن ــدوق ال ـن ـق ــد الـ ــدولـ ــي عـلــى
ث ــاث س ـنــوات ألن إح ــراز تـقـ ّـدم
حـقـيـقــي عـلــى مـسـتــوى تثبيت
الــديــن ،ودعــم أســس اقتصادية
أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،وتـ ـهـ ـيـ ـئ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد
ً
ل ـت ـح ـق ـيــق نـ ـم ــو أكـ ـب ــر ح ـج ـم ــا،
ي ـت ـط ـلــب ه ـ ــذه الـ ـم ــدة أو أك ـث ــر،
لـ ـك ــن م ـ ــن س ـ ـ ــوء ح ـ ــظ ح ـك ــوم ــة
ســريــان ـكــا ،تـمـتــد ه ــذه ال ــدورة
حتى موعد االنتخابات الوطنية
ال ـم ـق ـب ـلــة ف ــي عـ ــام  ،2024ومــن
الـمـتــوقــع أن تــؤثــر االع ـت ـبــارات
االنـتـخــابـيــة بـقــوة عـلــى طريقة
تعامل حكومة راجاباكسا مع
التدابير االقتصادية المشددة
التي تلي إقرار برنامج صندوق
ً
الـنـقــد ال ــدول ــي ،وعـمـلـيــا تعني
اإلص ـ ـ ــاح ـ ـ ــات الـ ـمـ ـطـ ـل ــوب ــة فــي
السياسات المعتمدة أن الظروف
االق ـت ـص ــادي ــة س ـت ـتــدهــور على
األرج ـ ـ ــح ف ــي حـ ـي ــاة الـنــاخ ـب ـيــن
ال ـ ـعـ ــادي ـ ـيـ ــن قـ ـب ــل أن ت ـت ـح ـســن
ً
الحـقــا ،ومــن المتوقع أن يؤدي
رفــع أسـعــار الـفــائــدة فــي الفترة
األخ ـ ـيـ ــرة إل ـ ــى زي ـ ـ ــادة تـكــالـيــف
ً
االقتراض محليا وإبطاء النمو،
وبسبب تباطؤ النمو وانخفاض
أن
ق ـي ـم ــة ال ـع ـم ـل ــة ،ال م ـف ــر مـ ــن ً
ي ـت ـصــاعــد ح ـجــم ال ــدي ــن نـسـبــة
إلــى الـنــاتــج المحلي اإلجمالي
ب ــدرج ــة إضــاف ـيــة (ي ـب ـلــغ الــديــن
ً
الـعــام أص ــا  %120مــن الناتج
المحلي اإلجمالي).
تـتــابــع ال ـحــرب فــي أوكــرانـيــا
وت ــداع ـي ــات ال ــوب ــاء الـمـسـتـمــرة
تـ ـه ــدي ــد اس ـ ـت ـ ـقـ ــرار االقـ ـتـ ـص ــاد
ُ
ضعف فرص تعافي
العالمي وت ِ
سريالنكا ،ومن حق الحكومة أن
تتصدى للمخاطر االقتصادية

التي يواجهها البلد عبر برنامج
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ،وفــي
أفضل األحوال ،يمنح هذا النوع
ً
من البرامج شكال من الوضوح
والمصداقية للخطة االقتصادية
ال ـم ـح ـل ـيــة وي ـس ـه ــم ف ــي تـهــدئــة
المستثمرين.
ف ــي غ ـضــون ذلـ ــك ،ق ــد تنجح
س ــري ــانـ ـك ــا فـ ــي ت ـ ـجـ ــاوز أزمـ ــة
ال ـ ـ ـصـ ـ ــرف األج ـ ـن ـ ـبـ ــي ال ـ ُـمـ ـل ـ ّـح ــة
َ
إذا ت ـل ـق ــى ال ـب ـل ــد ُحـ ـ ـ ــزم إغ ــاث ــة
ثـنــائـيــة وتـحـ ّـسـنــت ال ـص ــادرات
والتحويالت المالية والسياحة
بوتيرة ثابتة ،وتأمل الحكومة
عـ ـ ـل ـ ــى األرجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح أن ت ـ ـتـ ــراجـ ــع
المشاكل االقتصادية وتدابير
التقشف بما يكفي بحلول عام
 ،2024حـيــن تضطر لمواجهة
ً
الناخبين مجددا ،لكن تتصاعد
م ـخــاطــر االم ـت ـن ــاع ع ــن تطبيق
هذا البرنامج اليوم ألن الفشل
ف ــي ال ـت ـع ــام ــل م ــع ه ـ ــذه األزم ـ ــة
الخطيرة قد يــؤدي إلى تدهور
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاد ب ـ ــدرج ـ ــة إض ــاف ـي ــة
وانهيار الحكومة.

الفشل في التعامل
مع تطبيق برنامج
تدابير التقشف قد
يؤدي إلى تدهور
االقتصاد بدرجة
إضافية وانهيار
الحكومة

الصين لن تتراجع عن اصطفافها مع روسيا
ال تزال االختالفات بين
روسيا والصين ّ
خفية وراء
المودة الظاهرية التي تجمع
َ
الزعيمين في موسكو وبكين،
إذ يوحي الرئيسان بأنهما
يتبادالن اإلعجاب والثقة
أو يتظاهران بذلك على
األقل ،لكن من خالل تطبيق
استراتيجية «أقصى المنافع
وأقل األضرار» ،من المتوقع
ُ
أن ت ّقيم بكين طموحاتها
الجيوسياسية إلضعاف
الهيمنة األميركية ضد
مصالحها االقتصادية.

•

هانز مول  -دبلومات

تزعم الصين أنها حيادية خالل الحرب الروسية في أوكرانيا،
لـكــن يسهل التشكيك فــي ه ــذا الـحـيــاد :تــرفــض بكين انتقاد
االنتهاكات الروسية لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها ،وتلوم
ّ
المحرضين على
الواليات المتحدة وحلف الناتو باعتبارهما
الـحــرب ،وحتى اآلن ال تــزال "شــراكــة التنسيق االستراتيجية
روسيا والصين صامدة ُ رغم
الشاملة في عصر جديد" بين ُ
استمرار الحرب ،وهــي كانت قد أبـ ِـرمــت في عــام  2019وأعيد
التأكيد عليها خالل أحدث قمة ثنائية في  4فبراير الماضي.
لـكــن هــل يمكن اعـتـبــار ه ــذه الـشــراكــة "غـيــر م ـح ــدودة" كما
يزعم الرئيسان شي جين بينغ وفالديمير بوتين في بيانهما
المشترك؟ أوضــح السفير الصيني في واشنطن ،كين غانغ،
أن هذه الشراكة قد تكون ال متناهية لكن ّ
يحدها ميثاق األمم
المتحدة ،حيث يمنع هذا الميثاق بكل وضوح استعمال القوة
ّ
إال فــي حــاالت الــدفــاع عــن النفس ،وتـشــن روسـيــا حربها ضد
بشكل أحــادي الجانب ،أما الصين
األراضــي األوكرانية اليوم
ٍ
التي أبرمت شراكة استراتيجية مع أوكرانيا في عــام ،2011
فهي تغفل عن كل ما يحصل ،فبرأي بكين ،لن يكون انتهاك
ً
أهم مبادئ القانون الدولي وميثاق األمم المتحدة عائقا أمام
استمرار الشراكة الثنائية.

مصالح استراتيجية

بكين في تعاملها
مع روسيا
تسعى إلى خدمة
مصالحها عبر
استراتيجية
«أقصى المنافع
وأقل األضرار»

ً
ما العوامل التي قد تدفع الصين إذا إلى التشكيك بصوابية
شراكتها مع روسيا؟ يتوقف هذا القرار على مصالح الصين
ُ
الشخصية بالشكل الذي تحدده قيادة الحزب الشيوعي الصيني،
فحين تتعامل بكين مع روسيا ،من المنطقي أن تسعى الصين
إلى خدمة مصالحها عبر استراتيجية "أقصى المنافع وأقل
األضـ ــرار" ،مما يعني أنـهــا ستحاول كسب أكـبــر المنافع من
روسيا وحربها في أوكرانيا ومواجهتها مع الغرب ،لكنها تريد
ّ
تتحملها الصين
في المقابل تقليص التداعيات السلبية التي
بسبب هذه المواجهة.
يتعلق أهــم هــدف مشترك فــي الشراكة الصينية الروسية
بالرغبة في إضعاف النفوذ األميركي في العالم وتعديل ما
ً
ً
يعتبره الـطــرفــان نظاما دولـيــا يسيطر عليه الـغــرب ،وتتفق
ُ
ّ
موسكو وبكين على معاداة واشنطن وتصران على تغيير النظام
الدولي الراهن كي يتماشى مع ّ
توجهاتهما األساسية ،فهذا
ً
الوضع يمنح َ
البلدين فرصا كبرى للتعاون ،وتستطيع روسيا
ً
تحديدا أن ّ
تقدم منافع كثيرة بفضل مقعدها الدائم في مجلس

القمة الثنائية بين الرئيسين شي جين بينغ وفالديمير بوتين في  4فبراير الماضي
األمن واستفادتها من حق النقض ،وقوتها العسكرية وتقنيات
التسلح التي تملكها ،ومهارتها في استخدام الفضاء اإللكتروني
ألغراض تخريبية ،ونفوذها الدبلوماسي وخبرتها الواسعة.
من خالل تنسيق قدرات َ
البلدين ،تستطيع روسيا والصين
ً
أن تزيدا تأثيرهما في معاقل النفوذ الغربي ،كما فعلتا مرارا
ً
حتى اآلن ،من خالل تنظيم تدريبات عسكرية مشتركة تزامنا
مع إطالق هجمات سيبرانية ُم ّ
نسقة ،حتى أنهما تستطيعان
تغيير الظروف عبر التصويت بالشكل الذي يناسبهما في األمم
المتحدة .ال أحد يستطيع التأكيد بعد على إضعاف الواليات
المتحدة والغرب أو زيادة قوتهما بسبب حرب أوكرانيا ،لكن قد
تؤدي هذه الحرب في نهاية المطاف إلى إضعاف روسيا والغرب
ً
معا ،ما يعني تقوية مكانة بكين في وجه واشنطن.

فوائد تجارية واقتصادية
يصعب أن نتوقع طبيعة المنافع التي تستطيع روسيا
تحقيقها من هذه الحرب في أي ظرف من الظروف ،فمن وجهة
نظر الصين ،قد تصبح روسيا قوة متخاذلة بسبب التطورات
األخيرة ،لكن سيزيد اتكالها على بكين في الوقت نفسه ،فهذا

ً
ً
ً
الوضع يفيد الصين تجاريا واقتصاديا ،أو حتى سياسيا،
ألن موسكو ستضطر لمراعاة رغبات الصين ،كذلك ،قد تدفع
اإلمبريالية الروسية العدائية بدول آسيا الوسطى إلى زيادة
ً
ً
اتكالها على الصين باعتبارها ثقال موازنا للنفوذ الروسي
المفرط.
ُ
لكن مقابل هذه المنافع ،يجب أن ت ّقيم بكين سلبيات شراكتها
االستراتيجية مع روسيا ،فمن الواضح أن تردد الصين في إبعاد
نفسها عن حرب بوتين في أوكرانيا أساء إلى سمعتها ،ال سيما
في أوروبا ،واستفادت الصين من العقوبات الغربية ضد موسكو
كميات إضافية من النفط والغاز والقمح من روسيا
الستيراد ّ
بأسعار ُمخفضة ،لكن بدأت الشركات الصينية تتضرر من تلك
ً
أيضا ألنها أصبحت ّ
معرضة لعواقبها الثانوية،
العقوبات
ً
ونتيجة لذلك ،يتعامل عدد كبير من تلك الشركات بحذر متزايد
ً
ً
مع روسيا اليوم منعا النتهاك العقوبات علنا.
لكن قــد يـكــون أث ــر الـعـقــوبــات ضــد روس ـيــا على االقتصاد
ً
العالمي مثيرا للقلق أكثر من تداعياتها المباشرة على الصين،
فقد بدأ تراجع صادرات الوقود األحفوري والحبوب والمعادن
من روسيا وأوكرانيا ّ
يخرب األسواق العالمية ،ويرفع األسعار
بدرجة قياسية ،ويزعزع سالسل اإلمــدادات .هذا الوضع ينذر

بمشاكل كبرى على مستوى األداء االقتصادي العالمي ،مما
ً
يعني أنــه يــؤثــر أيـضــا على صـ ــادرات الصين ونـمــوهــا ،ومن
الناحية السياسية كان الغضب المشترك من حرب بوتين في
ً
أوكرانيا كفيال بتوحيد صفوف الناتو بقيادة الواليات المتحدة،
كما أنه ّ
سرع تحويل األنظار نحو "التحدي الصيني" ومنطقة
َ
المحيطين الهندي والهادئّ ،
وأجج الحرب الباردة الجديدة بين
والتحالف االستبدادي (أو التوتاليتاري)
الديموقراطيات الغربية
ً
بين الصين وروسيا .نتيجة لذلك ،زاد زخم الحملة األميركية
الرامية إلى احتواء الصعود الصيني ،وأصبحت الروابط التي
تجمع واشنطن بحلفائها التقليديين في أوروبا ومنطقة آسيا
والمحيط والهادئ أكثر قوة.
لـكــن ُيـفـتــرض أن تقلق بكين فــي الـمـقــام األول مــن تهور
روسيا في عهد فالديمير بوتين ونزعتها إلى نشر الفوضى
عن طريق الحرب .من الواضح أن ميل بوتين إلــى التدمير
ً
ً
الوحشي يزعزع االستقرار محليا وخارجيا ،وال يهتم الرئيس
الروسي على ما يبدو بإنشاء نظام سياسي فاعل والحفاظ
عليه إذا لم يكن يضمن تحقيق نزواته الخاصة .في المقابل،
ّ
يطبق شــي جين بينغ استراتيجية طويلة األ مــد لمتابعة
الصعود الصيني ،وهــو يتطلع بذلك إلــى الــذكــرى المئوية
لتأسيس جمهورية الصين الشعبية في العام  .2049لتحقيق
شكل من االستقرار المحلي
هذه الغاية ،تحتاج الصين إلى
ٍ
والدولي ،مما يعني ضرورة نشوء نظام عالمي فاعل ،كذلك،
من الواضح أن أجندة بوتين األيديولوجية والمتطرفة في
ُ ّ
أوراسيا ونزعته اإلمبريالية العنصرية التي تركز على مهمة
روسيا المقدسة ونظام الحروب تتعارضان بشدة مع أهداف
قـيــادة الـحــزب الشيوعي الصيني .يسهل أن تصطدم هذه
األجـنــدة بالمصالح الصينية ،ال سيما في آسيا الوسطى
حيث تحتاج الصين إلى استقرار سياسي.
حتى اآلن ،ال تزال االختالفات بين روسيا والصين ّ
خفية
َ
الزعيمين فــي موسكو
وراء الـمــودة الظاهرية التي تجمع
وب ـك ـيــن ،إذ يــوحــي الــرئ ـي ـســان بــأنـهـمــا ي ـت ـبــادالن اإلع ـجــاب
والثقة أو يتظاهران بذلك على األقل ،لكن من خالل تطبيق
استراتيجية "أقصى المنافع وأقل األضرار" ،من المتوقع أن
ُت ّ
قيم بكين طموحاتها الجيوسياسية إل ضـعــاف الهيمنة
األمـيــركـيــة ضــد مصالحها االق ـت ـصــاديــة ،لـهــذا الـسـبــب ،قد
تستمر حيادية الصين الموالية لروسيا ،مما يعني تراجع
قوة روسيا وزيادة اتكالها على الصين وانقيادها بسهولة
ّ
إلى نطاق النفوذ الصيني ،لكن هذا الوضع لن يدفع الصين
ّ
إلى استعمال ثقلها إلنهاء الحرب وتحمل مسؤوليتها كقوة
عالمية مؤثرة.
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ّ
«الناتو» يتوسع في شمال أوروبا
كارل بيلدت –
فورين أفيرز

حين تنضم فنلندا والسويد
إلى الناتو ،فال مفر من أن
تتغير الهندسة األمنية في
شمال أوروبا ،وسيجلب كل
بلد قدرات عسكرية كبرى إلى
الحلف ،فتحتفظ فنلندا بجيش
فيه عدد كبير من عناصر
االحتياطي ،وتملك السويد
قوات جوية وبحرية قوية،
أبرزها الغواصات.

قبل أن يـبــدأ الرئيس الــروســي
فالديمير بوتين غزو أوكرانيا ،لم
ً
تكن مسألة عضوية الناتو جــزءا
ً
أساسيا من الجدل السياسي في
فنلندا والسويد ،حيث يحمل هذان
ً
ً
ال ـب ـلــدان تــاري ـخــا طــويــا مــن عــدم
االنحياز العسكري ،ورغم سعيهما
إلى تكثيف تعاونهما مع الواليات
المتحدة والناتو ،لم يكن االنتساب
ً
إلى الحلف مسألة ُم ّ
لحة يوما.
لكن ّ
غير غزو بوتين ألوكرانيا
ً
الــوضــع ك ـلــه ،وردا عـلــى ال ـعــدوان
الروسي ،يتجه البلدان إلى إعادة
تقييم سياستهما األمنية ،ويبدو
أن محاولة االنـتـســاب إلــى الناتو
ب ــدأت تــدخــل فــي خــانــة الـخـيــارات
األكثر واقعية ،حيث تكشف أحدث
اسـ ـتـ ـط ــاع ــات الـ ـ ـ ــرأي أن أغـلـبـيــة
واض ـحــة ومـتـ ّ
ـوسـعــة فــي البلدين
تدعم االنضمام إلى الحلف ،كذلك
أرس ــل ال ـب ـلــدان كـمـيــات كـبـيــرة من
األسلحة إلى أوكرانيا ،بما في ذلك
 10آالف س ــاح مـحـمــول ومـضــاد
للدروع من السويد.
من خالل غزو أوكرانيا ،لم يشأ
بوتين أن يعيد هذا البلد إلى نطاق
ً
نفوذه فحسب ،بل إنــه أراد أيضا
أن ّ
يغير النظام األمني في أوروبا،
لقد نجح في تحقيق الهدف الثاني
ل ـكــن ب ـطــري ـقــة مـخـتـلـفــة ع ـمــا كــان
يتمناه ،وأدى الهجوم الروسي إلى
توحيد صفوف الناتو وزاد احتمال
تـ ّ
ـوسـ ـع ــه ،فـ ـ ــإذا ان ـض ـ ّـم ــت فـنـلـنــدا
والـســويــد إل ــى الـحـلــف ،فسيجلب
ال ـب ـلــدان معهما ق ـ ــدرات عسكرية
جديدة ،بما في ذلك معدات جوية
وغ ــواص ــات مـتـقــدمــة ،مـمــا يعني
تغيير الهندسة األمنية في شمال
أوروب ـ ــا وال ـم ـشــاركــة ف ــي مـنــع أي
عدوان روسي آخر.

بعد إضافة مقاتالت
«غريبن» السويدية
المتقدمة إلى
طائرات «ف »35-التي
طلبتها النرويج
والدنمارك وفنلندا
ستصبح أكثر من
 250طائرة مقاتلة
ّ
حياد مسلح
وحديثة متاحة في
تتعدد القواسم المشتركة بين
دول ال ـش ـم ــال ،ل ـكــن ه ــذه ال ـب ـلــدان
المنطقة
ّ

منذ عام  2014عمدت
فنلندا والسويد إلى
توسيع تعاونهما
العسكري مع الناتو
والواليات المتحدة
وبريطانيا فأنشأتا
بذلك ركيزة صلبة
لتكثيف التعاون
في المراحل المقبلة

تـبــنــت س ـيــاســات أمـنـيــة مختلفة
ً
جدا منذ الحرب العالمية الثانية،
وي ـع ـكــس هـ ــذا ال ـت ـف ــاوت إلـ ــى حــدّ
كـبـيــر ال ـت ـج ــارب الـمـخـتـلـفــة الـتــي
شهدتها ه ــذه الـ ــدول الـمـتـجــاورة
خالل الحرب ،فقد سعت الدنمارك
وال ـن ــروي ــج إل ــى تـطـبـيــق ال ـح ـيــاد،
ّ
لـكــن احـتــلـتـهـمــا ألـمــانـيــا الـنــازيــة
ّ
في عام  ،1940وصــدت فنلندا في
الـبــدايــة ال ـغــزو الـســوفـيــاتــي خــال
حــرب الشتاء بين العامين 1939
و ،1940ثــم وج ــدت نفسها تقاتل
إلى جانب هتلر إلى أن تمكنت من
إخــراج نفسها من الحرب ،فكانت
ا َل ـس ــوي ــد الـ ــدولـ ــة ال ــوح ـي ــدة الـتــي
ن َجت من أهوال الحرب واالحتالل
م ـ ــن بـ ـي ــن دول ال ـ ـش ـ ـمـ ــال بـفـضــل
الم ّ
سياسة الحياد ُ
صممة لضمان
صمودها ،ونجحت هذه السياسة
ّ
ألن حسابات جيش هتلر لم تتطلب

غواصات سويدية سيستفيد منها «الناتو» إذا انضمت إليه
االستيالء على األراضي السويدية،
فهو كان يستطيع تحقيق أهدافه
في المنطقة بوسائل أخرى.
ف ــي ال ـمــرح ـلــة ال ــاح ـق ــة ،أرادت
السويد أن تمنع فنلندا من الوقوع
تحت سطوة السوفيات ألن القادة
السويديين كانوا مقتنعين بأن أي
خطوة إلنشاء تحالف غربي واسع
ُ
معن في إضعاف مكانة فنلندا،
قد ت ِ
إنه السبب األساسي وراء اختيار
ّ
س ـيــاســة ال ـح ـي ــاد ال ـم ـســلــح خــال
الحرب الباردة.
ل ـكــن ال يـعـنــي ال ـح ـي ــاد إه ـمــال
القوات المسلحة ،فعلى مر الحرب
الباردة ،حافظت السويد على قوات
عسكرية قوية ،وكانت سياستها
الرسمية ترتكز على عــدم انحياز
عسكري ص ــارم ،لكنها أخفت في
الوقت نفسه تحضيراتها للتعاون
مع الواليات المتحدة والناتو في
ُ
حال اندالع الحرب ،واعت ِبر موقفها
ً
ً
ع ـمــومــا مـتـمــاشـيــا م ــع المصالح
األمنية الغربية في المنطقة.
بعد سقوط االتحاد السوفياتي،
تـغـ ّـيــر ال ــوض ــع األم ـن ــي ف ــي شمال
أوروبـ ــا بطريقة جــذريــة ،فبعدما
ً
ّ
رسـخــت فنلندا تدريجا مكانتها
كديموقراطية شمالية مستقلة،
أصبحت قادرة على تحرير نفسها
م ــن ق ـيــود حـقـبــة م ــا بـعــد ال ـحــرب،
انـفـصـلــت دول الـبـلـطـيــق ال ـثــاث،
إستونيا والتفيا وليتوانيا ،عن
االتـحــاد السوفياتي قبل انهياره
ً
ّ
انضمت
رسميا ،وفــي عــام ،1995
ف ـن ـل ـنــدا والـ ـس ــوي ــد إل ـ ــى االتـ ـح ــاد
األوروب ــي ،مع أن البلدين كانا قد
اع ـت ـبــرا ه ــذه ال ـخ ـطــوة مستحيلة
ً
سابقا بسبب ّ
تمسكهما بسياسة
الحياد.
بالنسبة إلى هذين البلدين ،كان
االنضمام إلــى االتـحــاد األوروب ــي
يعني التخلي عن مفهوم الحياد،

لكن لم تطلق هذه الخطوة نقاشات
ً
ح ـ ــول ع ـض ــوي ــة ال ـن ــات ــو س ــري ـع ــا،
وتزامنت هذه التطورات مع صدور
ً
«ميثاق باريس» في عام  ،1989علما
أنه كان يهدف إلى بناء نظام أمني
أوروبي يشمل روسيا ،ومع تنظيم
مؤتمرات ّ
مهدت لتأسيس منظمة
األمــن والتعاون في أوروبــا ،كانت
فنلندا وال ـســويـ ّـد تــأمــان تطوير
ع ــاق ــة أم ـن ـيــة ب ــن ــاءة م ــع روس ـيــا
الديموقراطية واإلصــاحـيــة .لكن
رغ ــم ان ـت ـســاب إس ـتــون ـيــا والتـفـيــا
ولـ ـيـ ـت ــوانـ ـي ــا إل ـ ـ ــى حـ ـل ــف ال ـن ــات ــو
واالتـحــاد األوروب ــي بعد أكثر من
عشر سنوات ،لم يحتدم النقاش في
السويد أو فنلندا حول إعادة النظر
في مفهوم عدم االنحياز العسكري.
ً
لكن اعتبارا من عام  ،2008بدأت
الـظــروف فــي موسكو تتغير بكل
وضـ ــوح ،وك ـشــف ال ـغــزو الــروســي
لجورجيا في تلك السنة أن عتبة
استعمال القوة العسكرية الروسية
لتحقيق أه ــداف البلد السياسية
ت ـب ـق ــى أق ـ ــل مـ ـسـ ـت ــوى مـ ـم ــا يـظــن
الكثيرون ،ثم بدأت نزعة تغييرية
ومـخـتـلـفــة تـتـسـلــل إل ــى ال ـمــواقــف
السياسية الــروس ـيــة ،وتـســارعــت
هــذه النزعات بطريقة جذرية في
عام  ،2014حين حاولت روسيا منع
أوكرانيا من عقد اتفاقية شراكة مع
االتحاد األوروبي وتفكيك البلد عن
طريق العدوان العسكري.
بـ ــدأ الـ ـغ ــزو الـ ــروسـ ــي ال ـشــامــل
ألوكرانيا هذه السنة ُي ّ
غير المشهد
ً
الـجـيــوسـيــاســي م ـج ــددا ،إذ يريد
بوتين فــي الـمـقــام األول إخضاع
ً
ّ
أوك ــران ـي ــا ،لكنه ي ـشــن حــربــا ضد
الغرب في الوقت نفسه ،لقد أوضح
الزعيم الروسي وأعوانه رغبتهم في
استبدال النظام األمني الذي نشأ
بعد عام  1989في أوروبا بترتيبات
قد تسيء إلى سيادة الدول األخرى،

وم ـث ـل ـم ــا دف ـ ــع انـ ـهـ ـي ــار االت ـ ـحـ ــاد
السوفياتي بالسويد وفنلندا إلى
إعادة النظر بعالقتهما مع أوروبا،
يبدو أن الزلزال السياسي الراهن
بـ ــدأ يــدفـعـهـمــا إلـ ــى إعـ ـ ــادة الـنـظــر
بعناصر محورية من سياستهما
األم ـن ـيــة ،بـمــا ف ــي ذل ــك عالقتهما
مع الناتو.
ال ت ـ ـ ــزال ن ـت ـي ـج ــة الـ ـ ـح ـ ــرب فــي
أوكرانيا مجهولة ،ويستحيل أن
ي ـتــوقــع أح ــد ش ـكــل روس ـي ــا خــال
الـعـقــود المقبلة ،لكن قــد يضعف
ً
ال ـب ـل ــد ع ـل ــى األرجـ ـ ـ ــح اق ـت ـص ــادي ــا
ً
ً
وع ـس ـكــريــا وي ـص ـبــح أك ـث ــر يــأســا
ً
وخطورة سياسيا ،ومن المستبعد
أن ي ـت ـخ ـل ــى ن ـ ـظـ ــام ب ــوتـ ـي ــن عــن
طموحاته اإلمبريالية طالما يبقى
في السلطة.
ه ــذا ال ــواق ــع يـغـ ّـيــر االع ـت ـبــارات
األمنية في هلسنكي واستوكهولم
ً
معا ،ومن الواضح أن زيادة اإلنفاق
ً
على الدفاع ستكون جزءا من الحل
للتعامل مع الوضع األمني الجديد،
فقد أعلنت السويد والدنمارك أنهما
بصدد زيادة اإلنفاق الدفاعي إلى
 %2من الناتج المحلي اإلجمالي
بـحـلــول ع ــام  ،2028وف ــي غضون
ذل ـ ــك ،ت ـق ـتــرب ال ـن ــروي ــج وفـنـلـنــدا
ودول البلطيق الثالث من تحقيق
ً
هـ ـ ــذا ال ـ ـهـ ــدف أيـ ـ ـض ـ ــا ،ف ـم ـن ــذ ع ــام
 ،2014ع ـم ــدت فـنـلـنــدا وال ـســويــد
إلــى توسيع تعاونهما العسكري
م ــع ال ـنــاتــو والـ ــواليـ ــات الـمـتـحــدة
وبريطانيا ،فأنشأ الـبـلــدان بذلك
ركيزة صلبة لتكثيف التعاون في
المقبلة ،ومـنــذ أكـثــر من
الـمــراحــل
ّ
عشر سنوات ،تنفذ القوات الجوية
السويدية والفنلندية والنرويجية
ت ــدري ـب ــات ج ـمــاع ـيــة ب ـش ـكــل شبه
أسبوعي.
ل ـك ــن ل ــم ت ـع ــد ت ـق ــوي ــة الـ ـق ــدرات
الدفاعية خطوة كافية على ما يبدو،

لذا بدأ االنتساب إلى حلف الناتو
ً
يتحول سريعا إلى واقع ملموس،
ّ
وفكرت فنلندا والسويد بالخيارات
البديلة ،فأرسلت حكومتا البلدين
رسالة إلى جميع أعضاء االتحاد
األوروبي اآلخرين لتذكيرهم ببند
ال ـت ـضــامــن ف ــي الـمـقـطــع  42.7من
ً
معاهدات االتحاد األوروبي ،علما
أنه يشبه بند الدفاع الجماعي في
المادة الخامسة من ميثاق الناتو،
كذلك أصبحت المبادرات المرتبطة
بتعزيز تكامل السياسات الدفاعية
واألم ـن ـيــة ف ــي االت ـح ــاد األوروب ـ ــي
قـيــد التنفيذ ،لـكــن سـيـكــون نسخ
مؤسسات الناتو وهياكل القيادة
ً
فيه مستحيال وغير منطقي للدفاع
ً
عن األراض ــي ،وال ننسى طبعا أن
االتحاد األوروبي ال يشمل َ
البلدين
اللذين يحمالن أكبر أهمية عسكرية
في شمال أوروبا :الواليات المتحدة
ليست منتسبة إلى االتحاد ألسباب
واضحة ،وبريطانيا انسحبت منه
ألسباب مؤسفة.
مــن المتوقع أن تتابع السويد
وفنلندا تطبيق التدابير الالزمة
لـتـحــويــل االت ـح ــاد األوروب ـ ـ ــي إلــى
تحالف أمني أكثر قوة ،لكن ال بديل
عــن الـنــاتــو لـلــدفــاع عــن األراضـ ــي،
إنه أوضح استنتاج من العمليات
المستقلة التي تنفذها هلسنكي
واستوكهولم فــي الفترة األخيرة
لتقييم الخيارات البديلة.
ي ـ ـبـ ــدو أن ف ـن ـل ـن ــدا والـ ـس ــوي ــد
تتجهان إلــى إع ــان رغبتهما في
االن ـض ـم ــام إل ــى ال ـح ـلــف ق ـبــل قمة
الناتو في مدريد في أواخــر شهر
يونيو المقبل ،فقد قــال أمين عام
ال ـح ـلــف ،يـنــس سـتــولـتـنـبــرغ ،إنــه
ي ـتــوقــع عـمـلـيــة ان ـت ـس ــاب ســريـعــة
ً
ً
نسبيا ن ـظــرا إل ــى حـجــم التكامل
ال ـع ـس ـكــري ال ـ ــذي حـقـقـتــه فـنـلـنــدا
والـ ـس ــوي ــد ح ـتــى اآلن ،ومـ ــع ذلــك

تتطلب مصادقة ال ــدول األعضاء
الثالثين بعض الــوقــت ،ويتمنى
البلدان نيل تلك المصادقة بسرعة،
ال س ـي ـم ــا فـ ــي م ـج ـل ــس ال ـش ـي ــوخ
األميركي ،ويأمالن أن يبدي أعضاء
الناتو استعدادهم الجماعي لردع
أي اس ـت ـف ــزازات روس ـي ــة محتملة
بين بداية عملية االنتساب وموعد
انتهائها المحتمل في عام .2023

مشهد ّ
متبدل

حـيــن تنضم فنلندا والـســويــد
إلــى الناتو ،فال مفر من أن تتغير
الهندسة األمنية في شمال أوروبا،
وسيجلب كل بلد قــدرات عسكرية
كـ ـب ــرى إل ـ ــى ال ـح ـل ــف ،إذ تحتفظ
فنلندا بجيش فيه عــدد كبير من
عناصر االحتياطي ،وتملك السويد
قوات جوية وبحرية قوية ،أبرزها
الغواصات ،وبعد إضافة مقاتالت
«غريبن» السويدية المتقدمة إلى
ط ــائ ــرات «ف »35-ال ـت ــي طلبتها
الـ ـن ــروي ــج والـ ــدن ـ ـمـ ــارك وف ـن ـل ـنــدا
وتنتظر استالمها ،ستصبح أكثر
مــن  250طــائــرة مـقــاتـلــة وحديثة
ّ
متاحة في المنطقة وستشكل قوة
ً
فاعلة عند تشغيلها جماعيا.
ق ــد تـ ـ ــزداد س ـهــولــة ال ــدف ــاع عن
إستونيا والتفيا وليتوانيا بفضل
السيطرة المتكاملة على المنطقة
ك ـل ـه ــا ألن األراضـ ـ ـ ـ ـ ــي واألج ـ ـ ـ ـ ــواء
ال ـســويــديــة تـحـتــل أهـمـيــة خاصة
في هــذا النوع من الجهود ،وهذه
العوامل كفيلة بتقوية نظام الردع
وتقليص ال ـصــراعــات المحتملة،
وف ــق دراس ـ ـ ــات نـشــرتـهــا الـســويــد
وفنلندا ،لكن قد تتعلق أهم نتيجة
ُيحققها انتساب فنلندا والسويد
إل ــى ال ـنــاتــو ب ــزي ــادة ق ــوة الحلف
السياسية وتـحــويـلــه إل ــى ركـيــزة
للدفاع عن أوروبا والمنطقة العابرة
لألطلسي ،وقــد يسهم البلدان في

تـسـهـيــل ال ـت ـع ــاون ال ـم ـتــزايــد بين
االت ـح ــاد األوروب ـ ــي وال ـنــاتــو ،مما
يعني تحسين تقاسم األعباء في
أنحاء األطلسي :يزداد هذا الهدف
ً
أهمية نظرا إلى تصاعد المطالب
المنتظرة مــن الــواليــات المتحدة
في ظل الوضع األمني السائد في
شرق آسيا.
لـكــن حـتــى لــو انـضـ ّـمــت فنلندا
والـســويــد إل ــى حلف الـنــاتــو ،فمن
ال ـم ـس ـت ـب ـعــد أن ي ـس ـت ـفــز ال ـب ـل ــدان
روس ـ ـيـ ــا بـ ــا مـ ـب ــرر ع ـب ــر تــأجـيــج
مـخــاوفـهــا األمـنـيــة الـقــديـمــة ،وقــد
تكون النرويج أفضل مثال ُيقتدى
بــه فــي هــذا الـمـجــال ،فهي جمعت
بين التكامل العسكري القوي في
الناتو وسياسات تضمن طمأنة
ُ
روسيا ،وتعتبر القوات والمنشآت
الــروسـيــة فــي شبه جــزيــرة «كــوال»
بالغة األهمية بالنسبة إلى قدرات
الضربة الثانية في االستراتيجية
النووية الروسية ،وتبقى فنلندا
ّ
مقربة من المركز السكاني والمعقل
الصناعي في «سانت بطرسبرغ».
إنــه جــزء مــن األس ـبــاب الـتــي تمنع
فنلندا والسويد من نشر أي قواعد
دائمة وواسعة لوحدات الناتو على
أراضيها ،ومن المتوقع أن يحمل
ال ـب ـلــدان الـتـحـفـظــات ال ـتــي عـ ّـبــرت
عـنـهــا ال ــدن ـم ــارك وال ـن ــروي ــج ّعند
انضمامهما إلــى الحلف لتجنب
استضافة أسلحة نووية.
مــع اق ـت ــراب مــوعــد قـمــة الناتو
فــي مــدريــد ،يجب أن يفكر الحلف
بطلبات فنلندا والسويد لالنتساب
إل ـيــه ف ــي أسـ ــرع وقـ ــت ،ول ــن تكون
هــذه العملية ّ
مجرد أداة لترسيخ
االستقرار في شمال أوروبا ودول
البلطيق ،بــل إنـهــا فــرصــة لتقوية
الحلف ككل ،فقد أصبح هذا الهدف
ً
أســاس ـيــا بـعــد الـ ـع ــدوان الــروســي
العسكري األخير.

هل تنهي الحرب الروسية حياد أيرلندا؟
وفق استطالع أجرته
صحيفة «صنداي إندبندنت»
ومنظمة «أيرلند ثينكس»
في بداية شهر مارس ّتبين
أن  %49من المشاركين
الحياد
يعتبرون مفهوم ً
األيرلندي األصلي بالياً ،
ويحمل  %44منهم رأيا
ً
مخالفا.

 %37من
المشاركين
في االستطالع
يدعمون انضمام
أيرلندا إلى حلف
الناتو وهي نسبة
ً
مرتفعة جدا
ً
مقارنة بالمعايير
التاريخية

• جوناثان غورفيت –
فورين بوليسي
بعد وقت قصير على بدء الحرب الروسية
في أوكرانيا في أواخر شهر فبراير ،سمحت
أيرلندا بدخول الالجئين األوكرانيين إليها
ب ــا ت ــأش ـي ــرة ،وت ــوق ـع ــت وص ـ ــول ن ـحــو 200
ألــف شخص على مر الـصــراع ،وصــل 13500
شخص إلــى البلد بحلول  28م ــارس ،كذلك،
كانت التظاهرات ضد الغزو صاخبة وواسعة
واسـتـنـكــرت الـحـكــومــة حــرب موسكو
ه ـنــاكّ ،
بقوة وكثفت مساعداتها اإلنسانية.
ّ
ل ـكــن ات ـخ ــاذ خ ـط ــوات أخـ ــرى ،مـثــل إرس ــال
ً
مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا ،يبقى مثيرا
للجدل ألن تقديم هذا النوع من المساعدات
يتعارض مع ركيزة استقالل أيرلندا ،أي مبدأ
الحياد الراسخ منذ وقت طويل.
دعم المواطنون األيرلنديون عدم التدخل
في الحروب الخارجية على مر تاريخ البلد
ال ـم ـع ــاص ــر ،م ـم ــا أدى إلـ ــى ت ــرس ـي ــخ ح ـي ــاده
خالل الحرب العالمية الثانية وإصراره على
ّ
تتعرض هذه
البقاء خارج حلف الناتو ،لكن
السياسة الـيــوم لضغوط مـتــزايــدة ،حتى أن
رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء األي ــرلـ ـن ــدي ،مــاي ـكــل م ــارت ــن،
اعتبر الحياد «مسألة سياسية قد تتغير في
أي لحظة».
ً
تزامن ّ
تغير اآلراء أيضا مع انتشار فكرة
شائعة فــي دبـلــن مـفــادهــا أن ق ــدرات أيرلندا
ال ـع ـس ـكــريــة شــائ ـبــة ع ـلــى ن ـحــو م ــري ــع ،تــذكــر
مراجعة دفاعية صادرة عن الحكومة في شهر
فبراير أن دبلن تفتقر إلــى «ق ــدرات عسكرية
جديرة بالثقة لحماية أيرلندا».
كانت دبلن قــد قــاومــت مساعي شركائها
فــي االت ـحــاد األوروبـ ــي ،بما فــي ذلــك فرنسا،
إلقـ ــرار تــرتـيـبــات دفــاعـيــة وأمـنـيــة فــي أنـحــاء
دول االت ـحــاد ،يـقــول مــايـكــل كـيـنـيــدي ،مــؤرخ
في األكاديمية األيرلندية الملكية في دبلن:
ُ
«ع ـن ــد ال ـت ـط ــرق إلـ ــى هـ ــذه ال ـم ـس ــأل ــة ،ت ـس ــارع
األحزاب ووسائل اإلعالم المؤيدة للحياد إلى
تخويف الناس من نشوء أي جيش أوروبي

مايكل مارتن
مـحـتـمــل ،فـيـقــولــون «أوالدن ـ ــا لــن يـمــوتــوا من
أجل بروكسل»!
كــان خــوف مــؤيــدي الحياد مــن أن يتخلى
عـنـهــم رئ ـي ــس ال ـ ـ ــوزراء ال ـبــري ـطــانــي بــوريــس
ُ
ً
عنف قد تهدد
جونسون كفيال بإطالق موجة ّ
«اتفاق بلفاست» ،ولهذا السبب ،فضلت أيرلندا
إبـعــاد نفسها عــن جـهــود االت ـحــاد األوروب ــي
الرامية إلى إنشاء قوة دفاعية ًأوروبية ،حتى
أن عدم مشاركتها مذكور صراحة في «معاهدة
ً
،2002
لشبونة» من عام  ،2009وبدءا من عام ّ
يـنـ ّـص الــدسـتــور األيــرل ـنــدي عـلــى ع ــدم تبني
البلد أي قرار يصدره المجلس األوروبي حول
الدفاع المشترك.
فــي غضون ذلــك ،لــم تتشجع أيرلندا على
ً
االنضمام إلى حلف الناتو ،ونظرا إلى موقعها
الـجـغــرافــي ال ـم ـحــوري بالنسبة إل ــى الـغــرب،
حصل البلد على الحماية تحت مظلة الناتو
مع أنه يبقى خارج الحلف.
بما أن البلد يتكل على جيرانه األكثر قوة
لضمان أمنه البحري والجوي منذ سنوات،
ّ
ركزت القوات الدفاعية األيرلندية على األمن
ّ
الـبــري الــداخـلــي ،والـيــوم ،يتألف الجيش في
معظمه من ســاح مشاة يشمل نحو  9آالف

بوريس جونسون
َ
جندي ،وفي المقابل ،لم تتلق القوات البحرية
ً
ً
وال ـجــويــة األيــرلـنــديــة تـمــويــا ك ـب ـيــرا ،ولـهــذا
السبب ،تقتصر الـمـعــدات فــي البحرية على
تسع سفن (أصبحت ثالثة منها خارج الخدمة
ً
ال ـي ــوم ألن ـهــا قــدي ـمــة جـ ـ ــدا) ،وتـفـتـقــر ال ـقــوات
الجوية إلى الطائرات المقاتلة أو وسائل النقل
بعيدة المدى.
يـ ـق ــول بـ ـ ــات لـ ـيـ ـه ــي ،الـ ـمـ ـح ــرر ال ـس ـي ــاس ــي
لصحيفة «آيــرش تايمز»« :شاهدنا تداعيات
هذا الوضع في كابول خالل الصيف الماضي،
وحـيــن اجـتــاحــت حــركــة «طــال ـبــان» العاصمة
األفغانية في شهر أغسطس وكان المواطنون
األيـ ــرل ـ ـنـ ــديـ ــون الـ ـع ــامـ ـل ــون مـ ــع ال ـم ـن ـظ ـم ــات
اإلنسانية ال يزالون هناك ،لجأنا إلى طائرات
دول أخرى إلخراج مواطنينا من البلد».
أدى الغزو الروسي ألوكرانيا إلى تكثيف
ً
الخطوات التي أصبحت قيد التطوير أصال
داخل أوروبا وأيرلندا لزيادة ميزانيات الدفاع،
ّ
وتفكر الحكومة األيرلندية في الوقت الراهن
بمضاعفة إنفاقها الدفاعي السنوي الذي يبلغ
ً
 1.2مليار دوالر ،تزامنا مع تجديد التركيز
على الدفاعات الجوية والبحرية.
لكن حتى هذه الخطوات قد ال تكون كافية،

حيث يوضح كينيدي« :ال يملك البلد الصغير
َ
إال طريقتين للدفاع عن نفسه .هو يستطيع
االت ـك ــال عـلــى ال ــدف ــاع ال ـج ـمــاعــي ،مـمــا يعني
االنضمام إلى تحالف ّ
معين ،أو على ميزانية
دفاعية ضخمة».
أن ـف ـق ــت دول أوروب ـ ـي ـ ــة حـ ـي ــادي ــة أخ ـ ــرى،
مـثــل فـنـلـنــدا وســوي ـســرا ،مـبــالــغ طــائـلــة على
جيوشها ،وفرضت التجنيد اإلجباري ،وقامت
باستثمارات طويلة ُاألمد في البنية التحتية
الدفاعية ،لكن لطالما أعيقت زيادة اإلنفاق في
أيرلندا بسبب الخالف حول أسبقية التسلح
أو البرامج االجتماعية ،فما الداعي لإلنفاق
على الدفاع إذا كان البلد يحتاج إلى اإلنفاق
على اإلسكان أو القطاع الصحي؟
في ما يخص الدفاع الجماعي ،أدت الحرب
الروسية األخيرة إلى تكثيف الخطوات الرامية
إل ــى إن ـش ــاء ق ــوة دفــاع ـيــة أوروبـ ـي ــة ،وتشمل
«البوصلة االستراتيجية» ،وهي استراتيجية
الدفاع الجديدة الصادرة عن االتحاد األوروبي
ً
في شهر مــارس الماضي ،خططا لنشر قوة
ســري ـعــة ت ـتــألــف م ــن  5آالف ج ـن ــدي وزيـ ــادة
ً
الـتــدريـبــات الـمـشـتــركــة ،فـضــا عــن مجموعة
م ـت ـنــوعــة م ــن ال ـت ــداب ـي ــر ال ـج ـمــاع ـيــة األخـ ــرى
مـثــل حـظــر ت ــوري ــد األس ـل ـحــة ودع ــم عمليات
مكافحة اإلرهــاب ،لكن إذا فرضت «البوصلة
االسـتــراتـيـجـيــة» على أيــرلـنــدا الـمـشــاركــة في
الـنـشــاطــات الـعـسـكــريــة ،يـظــن ليهي أن دبلن
قد تعجز عن تنفيذ هذه الواجبات من دون
إجراء استفتاء دستوري« :االستفتاء مسألة
ً
ً
بالغة األهمية ،فهو يطرح خطرا كبيرا على
ّ
ً
الحكومة ألن نتيجته لم تتضح بعد استنادا
إلى استطالعات الرأي الراهنة».
وفــق اسـتـطــاع أجــرتــه صحيفة «صـنــداي
إندبندنت» ومنظمة «أيرلند ثينكس» في بداية
شهر م ــارسّ ،
تبين أن  %49مــن المشاركين
يعتبرون مفهوم الحياد األيرلندي األصلي
ً
ً
ً
ب ــال ـي ــا ،وي ـح ـمــل  %44مـنـهــم رأيـ ـ ــا م ـخــال ـفــا،
ً
ل ـكــن االس ـت ـط ــاع ك ـشــف أي ـض ــا أن  %63من
المشاركين يؤيدون ّ
تمسك أيرلندا بحيادها
فــي الملف األوكــرانــي ،كــذلــك ،يدعم  %37من
المشاركين انضمام أيرلندا إلى حلف الناتو،

ً
ً
وهــي نسبة مرتفعة جــدا مقارنة بالمعايير
الـتــاريـخـيــة ،لـكـنـهــا ال تـعـكــس رأي األغـلـبـيــة
حتى اآلن ،لكن يكشف استطالع آخر أجرته
منظمة «ريــد ســي» لصالح صحيفة «بزنس
بوست» في شهر مــارس أن  %46من الناس
يؤيدون مشاركة أيرلندا في قوة دفاع االتحاد
يمنع هذه الخطوة.
األوروبي ،مع أن الدستور
ّ
توقع درجة ّ
تغير
يضيف ليهي« :يصعب
الن َسب خالل حملة تنظيم االستفتاء بعد
هذه ِ
إجراء نقاش مناسب عن هذه المسألة ،لكن من
الواضح أن مواقف الرأي العام بدأت تتغير».
أدى هــذا الـتـبـ ّـدل واحـتـمــال تغيير موقف
أيــرل ـنــدا كـكــل إل ــى تـعـبـئــة األح ـ ــزاب الـمــؤيــدة
ل ـل ـح ـيــاد ،ف ـفــي  14م ـ ــارس ح ـ ــذرت م ـ ــاري لو
مــاكــدونــالــد ،زعـيـمــة ح ــزب «ش ـيــن ف ـي ــن» ،من
محاولة استغالل الغزو الــروســي ألوكرانيا
لتغيير سياسة الحياد التقليدية في أيرلندا
واعتبرتها مقاربة «مغلوطة» ،ثم اقترح الحزب
اليساري «الشعب قبل الربح» ،في  23مارس
م ـش ــروع ق ــان ــون يــدعــو إل ــى إج ـ ــراء اسـتـفـتــاء
حول إدراج الحياد في الدستورُ ،
ورفض هذا
الـمـشــروع فــي الـبــرلـمــان فــي  30م ــارس لكنه
ً
حصد دعـمــا مــن حــزب «شين فين» وائتالف
من النواب المستقلين ،فخسر هذا المعسكر
ً
بفارق  14صوتا فقط في مجلس مؤلف من
ً
 160عضوا.
حين خاطب الرئيس األوكراني فولوديمير
زي ـل ـي ـن ـس ـكــي ق ـ ــادة االت ـ ـحـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي عـبــر
الفيديو خــال قمة بــروكـســل ،فــي  24مــارس
ّ
عدد مواقف الدول األعضاء السبع والعشرين
تجاه بلده ،فقال« :ليتوانيا تقف إلى جانبنا،
والتفيا تقف إلى جانبنا ،وإستونيا تقف إلى
جانبنا ،وبولندا تقف إلى جانبنا» ،لكن حين
تكلم زيلينسكي عن أيرلندا ،قال إنها وقفت
ً
إلى جانب بلده «تقريبا».
ي ـع ـك ــس ه ـ ــذا الـ ـم ــوق ــف ال ـت ـق ــري ـب ــي عـلــى
ّ
توجه أيرلندا العام في المستقبل
األر جــح
ا لـقــر يــب ،إذ يـحــاول البلد اكتشاف المعنى
ال ـح ـق ـ َي ـقــي ألحـ ــد م ـب ــادئ ــه ال ـتــأس ـي ـس ـيــة فــي
عالم ش ِهد تغيرات كبرى منذ عصر الملوك
ٍ
والقياصرة.
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دوليات

ّ
الفلسطينيون يودعون أبوعاقلة ....والخناق يضيق على إسرائيل

● عباس :سنلجأ لـ «الجنائية الدولية» ● أمير قطر يدعو إلى محاسبة منفذي الجريمة
● تل أبيب ّ
تغير روايتها عن مقتل الصحافية الفلسطينية للمرة الرابعة

سلة أخبار
السودان :تجدد االحتجاجات
ضد الحكم العسكري

شهدت العاصمة السودانية
الـ ـخ ــرط ــوم ،ومـ ـ ــدن أخـ ـ ــرى في
البالد ،أمس ،مظاهرات حاشدة،
وسـ ــط ان ـت ـش ــار أم ـن ــي كـثـيــف،
للمطالبة بعودة الحكم المدني
الديموقراطي في البالد.وخرج
آالف ال ـم ـت ـظــاهــريــن ف ــي م ــدن
الخرطوم ،وبحري ،وأم درمان،
والقضارف ومدني ،احتجاجا
ع ـلــى اس ـت ـي ــاء ق ــائ ــد الـجـيــش
عبدالفتاح البرهان على السلطة
منذ  25أكتوبر الماضي.

تونس :تبرئة الفخفاخ من
تهمة «تضارب المصالح»

طفالن فلسطينيان في موقع مقتل أبوعاقلة بجنين (أ ف ب)

وسط ضغط دولي وضع
إسرائيل في حرج كبير
وتوالي الدعوات عبر العالم
إلجراء تحقيق مستقلّ ،كرم
الفلسطينيون أمس الصحافية
الراحلة شيرين أبوعاقلة
في مراسم بالضفة الغربية
المحتلة شملت مقر الرئاسة
في رام الله ،غداة مقتلها
برصاصة في وجهها خالل
تغطيتها عملية للجيش
اإلسرائيلي في مخيم جنين.

عـلــى وق ــع تـخـ ّـبــط إســرائـيــل
وت ـ ـغ ـ ـي ـ ـيـ ــر روايـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا لـ ـلـ ـم ــرة
ال ــرابـ ـع ــة خـ ــال  24س ــاع ــة عن
الجريمة البشعة ،التي أثــارت
ً
ً
اس ـ ـت ـ ـن ـ ـكـ ــارا دول ـ ـي ـ ــا ودعـ ـ ـ ــوات
ع ـب ــر الـ ـع ــال ــم إلجـ ـ ـ ــراء تـحـقـيــق
مـ ـسـ ـتـ ـق ــل ،شـ ـ ـ ــارك مـ ـس ــؤول ــون
ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون وم ـم ـث ـل ــون عــن
ال ـ ـف ـ ـصـ ــائـ ــل ودب ـ ـلـ ــومـ ــاس ـ ـيـ ــون
أجانب ومواطنون في مراسم
رس ـ ـم ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي م ـ ـقـ ــر الـ ــرئـ ــاسـ ــة
الفلسطينية في رام الله أقيمت
ل ـ ـ ـ ــوداع وتـ ـك ــري ــم ال ـص ـحــاف ـيــة
المخضرمة شيرين أبوعاقلة،
التي أصابتها رصاصة الغدر
ف ــي وج ـه ـه ــا خـ ــال تـغـطـيـتـهــا
عملية للجيش اإلسرائيلي في
مخيم جنين.
ومــع تــزايــد الـخـنــاق الــدولــي
على إســرائـيــل ،الـتــي تراجعت
ً
جزئيا عن رواية رئيس الوزراء
اإلسرائيلي نفتالي بينيت أن
مسلحين فلسطينيين قتلو ا
أبوعاقلة بحديث وزير الدفاع
بيني غــانـتــس عــن احـتـمــال أن
ي ـكــون ج ـنــدي إســرائ ـي ـلــي فعل
ذلكّ ،
حمل الرئيس الفلسطيني
م ـ ـح ـ ـمـ ــود ع ـ ـ ـبـ ـ ــاس االح ـ ـ ـتـ ـ ــال
اإلسرائيلي مسؤولية اغتيال
ً
مراسلة الجزيرة ،مؤكدا الذهاب
لـلـمـحـكـمــة الـجـنــائـيــة الــدول ـيــة
لمعاقبة المجرمين.
وق ــال ع ـبــاس ،خ ــال مــراســم
تشييع وتكريم الشهيدة بوسام
نجمة القدس« :رفضنا ونرفض

جانب من الجنازة الرسمية ألبوعاقلة في رام الله امس (أ ف ب)
التحقيق المشترك مع السلطات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،ألن ـهــا ه ــي الـتــي
ارتكبت الجريمة ،ونحن ال نثق
ً
بها ،وسنذهب فــورا للمحكمة
ال ـج ـنــائ ـيــة ال ــدولـ ـي ــة لـمـعــاقـبــة
المجرمين».
وع ـ ّـد د الرئيس الفلسطيني
مناقب الصحافية ،التي أطلقت
بلدية رام الله اسمها على أحد
ً
شـ ـ ــوارع رام الـ ـل ــه ،ق ــائ ــا إنـهــا
ً
«كانت صوتا صادقا ووطنيا»
و«ش ـه ـيــدة فلسطين وال ـقــدس
والحقيقة والكلمة الحرة ورمزا
للمرأة الفلسطينية واإلعالمية
المناضلة».

أمير قطر
وفـ ـ ــي أق ـ ـ ــوى م ــوق ــف ع ــرب ــي
وخليجي ،حـ ّـمــل الشيخ تميم
بــن حـمــد ،الـقــوات اإلسرائيلية
مـ ـس ــؤولـ ـي ــة قـ ـت ــل ال ـص ـح ــاف ـي ــة
شيرين أبوعاقلة ،مشددا على
ضرورة محاسبة مرتكبي هذه
الجريمة.
وق ـ ــال ال ـش ـي ــخ ت ـم ـي ــم ،خ ــال
مــؤت ـمــر ص ـحــافــي م ـش ـتــرك مع
ال ــرئـ ـي ــس اإليـ ـ ــرانـ ـ ــي إب ــراهـ ـي ــم
رئ ـي ـســي ف ــي طـ ـه ــران« :أود أن
أت ـ ـقـ ــدم ب ــالـ ـتـ ـع ــازي إل ـ ــى أسـ ــرة
الـصـحــافـيــة شـيــريــن أبوعاقلة
على استشهادها من قبل قوات
االحتالل ،ويجب محاسبة من
ارتـكــب هــذه الجريمة الـنـكــراء،

وأيـضــا التخلي عــن ازدواجـيــة
المعايير».
وب ـع ــد أن ص ـل ــى رجـ ــل دي ــن
م ـس ـي ـحــي ع ـل ــى ج ـث ـمــان ـهــا فــي
الـمـسـتـشـفــى االسـ ـتـ ـش ــاري في
ش ـم ــال رام ال ـل ــه وضـ ــع إكـلـيــا
م ــن ال ــزه ــور ع ـلــى الـصـحــافـيــة
المخضرمة وعـلــى طــول نحو
ثـمــانـيــة كـيـلــومـتــرات إل ــى مقر
ّ
الـمـقــاطـعــة ،ت ــوزع ال ـنــاس على
ج ــوان ــب الـ ـش ــوارع لـتــوديـعـهــا،
وأل ـق ــى بـعـضـهــم ال ـ ــورود نحو
المركبة العسكرية التي نقلتها.
ووســط مـحــاوالت مــن قــوات
اال ح ـتــال لتفريق المشاركين
في وداع الفقيدة ،نقل جثمانها
ع ـب ــر م ــرك ـب ــة إس ـ ـعـ ــاف ال ـه ــال
ّ
األحـ ـم ــر إلـ ــى الـ ـق ــدس لـيـصــلــى
عـلـيـهــا الـ ـي ــوم ف ــي كـنـيـســة في
ال ـ ـقـ ــدس الـ ـش ــرقـ ـي ــة ال ـم ـح ـت ـلــة،
وتدفن في مقبرة جبل صهيون
إلى جانب والديها.

وحدة «دوفدوفان»
وفي رابع رواية إسرائيلية،
نـقـلــت صحيفة «ه ــآرت ــس» عن
ت ـح ـق ـي ـقــات رس ـم ـي ــة أن وح ــدة
«دوفـ ــدوفـ ــان» الـتــابـعــة لـلـقــوات
اإلسرائيلية أطلقت رصاصها
باتجاه موقع شيرين أبوعاقلة
ً
على بعد  150مـتــرا ،موضحة
أن الــرصــاصــة ال ـتــي أصابتها
من عيار  5.56ملم وأطلقت من
بندقية من طراز .M16

وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــارج ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
اإلسـ ــرائ ـ ـي ـ ـل ـ ـيـ ــة تـ ــراج ـ ـعـ ــت عــن
ال ـ ــرواي ـ ــة األول ـ ـ ـ ــى ،وقـ ــالـ ــت إن ــه
ال ي ـم ـك ـن ـهــا تـ ـح ــدي ــد مـ ـص ــادر
الـ ـنـ ـي ــران ،ك ـم ــا ت ــراج ــع رئ ـيــس
أرك ــان الجيش أفيف كوخافي
عن مزاعم أولية أوردها بأنه في
الوقت الحالي ُال يمكن تحديد
ال ـن ـي ــران ال ـت ــي ق ـت ـلــت بسببها
شيرين.
وتغيرت الرواية اإلسرائيلية
عــن اغـتـيــال الــزمـيـلــة أبوعاقلة
 4م ـ ــرات م ـنــذ اغ ـت ـيــال ـهــا ،ففي
األول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـدثـ ـ ــت مـ ـ ـص ـ ــادر
ع ـس ـكــريــة إســرائ ـي ـل ـيــة ع ــن أنــه
تـ ــم ت ـح ـي ـي ــد م ـخ ــرب ـي ــن اث ـن ـيــن
فـ ــي ت ـل ــك ال ـم ـن ـط ـق ــة ،مـ ــن دون
إعـ ـط ــاء ت ـفــاص ـيــل .ث ــم ســرعــان
مــا غـيــر االح ـتــال رواي ـتــه بعد
ت ــأك ــد مـقـتــل ش ـيــريــن وإص ــاب ــة
زميلها علي السمودي ،بأنهما
ت ـع ــرض ــا ل ــرص ــاص مـسـلـحـيــن
فلسطينيين.
وتغيرت الرواية اإلسرائيلية
للمرة الثالثة مع طلب غانتس
«ال ـح ــاج ــة إلـ ــى أدل ـ ــة جـنــائـيــة»
من الفلسطينيين بما في ذلك
الرصاصة التي قتلت أبوعاقلة.
ودع ــوة الــوحــدة المشرفة على
النشاطات المدنية في األراضي
الـفـلـسـطـيـنـيــة (ك ـ ــوغ ـ ــات) ،إل ــى
«ت ـس ـل ـيــم ال ــرص ــاص ــة لـلـسـمــاح
لقسم التحقيقات الجنائية في
الشرطة العسكرية بفحصها».
ووف ــق غانتس فــإن الجيش

ً ّ ً
ُ
انتخابات لبنان :استطالعات تظهر برلمانا معلقا وكتلة ثالثة

ً
ّ
تاريخي ضد «حزب الله» جنوبا
خرق
واحتمال
ي
السن
● مصير بيروت بيد الصوت
ً
ً
● «القوات» يتجه للفوز بكتلة من  20نائبا ...متفوقا على «التيار»
●

بيروت  -منير الربيع

مـ ـ ـ ــع دوران ع ـ ـج ـ ـلـ ــة اال نـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــا ب ـ ــات
اللبنانية التشريعية في الداخل باقتراع
الموظفين الحكوميين الذي جرى أمس،
ت ـش ـيــر الـ ـتـ ـق ــدي ــرات ال ـس ـيــاس ـيــة وب ـعــض
السيناريوهات اإلحصائية التي أجريت،
إل ـ ــى أن ال ـم ـج ـلــس ال ـن ـي ــاب ــي ال ـم ـق ـبــل لــن
ي ـن ـط ــوي ع ـل ــى أكـ ـث ــري ــة ي ـح ـص ــل عـلـيـهــا
ّ
أي ط ــرف س ـيــاســي ،وهـ ــذا ف ــي ح ـ ّـد ذات ــه
ً
مؤشر إيجابي ،خصوصا أن حــزب الله
كــان يسعى قبل فترة إلــى تحصيل نحو
ثلثي أعضاء المجلس ،بدأ بعدها يراجع
ً
ح ـســابــاتــه ،خ ـصــوصــا م ــع عـ ــودة سـفــراء
الخليج إلى لبنان ،ومع تكثيف الدعوات
للمشاركة الكثيفة في االنتخاباتّ .
وف ـ ــي ظ ــل ت ـغ ـ ّـي ــر ال ـ ـمـ ــزاج الـ ـس ــن ــي مــن
المقاطعة إلــى الـمـشــاركــة ،بــدأ حــزب الله
ي ـتــراجــع فــي حـســابــاتــه مــن الـثـلـثـيــن إلــى
ً
األكثرية ،أي الحصول على  65نائبا ،وهذه
ً
أيضا لم ُ
تعد مضمونة ،بالنظر إلى نسب
اقـتــراع المغتربين واالسـتـطــاعــات التي
أجريت حول الوضع في الداخل اللبناني.

كتلة وسطية
وت ـقــول م ـصــادر شــركــات اإلح ـصــاء إن
اال ن ـت ـخــا بــات سـتـفــرز كتلتين كبيرتين؛
واح ـ ــدة ل ـح ــزب ال ـل ــه وح ـل ـف ــائ ــه ،وأخـ ــرى
ل ـخ ـص ــوم ــه ،ل ـك ــن ال أح ـ ــد مـ ــن ال ـطــرف ـيــن
سيحصل عـلــى األك ـثــريــة ،فـيـمــا ستكون
هـ ـن ــاك ك ـت ـل ــة ث ــال ـث ــة وس ـط ـي ــة هـ ــي ال ـتــي
تـحــدد مـســار االتـجــاه الـعــام فــي الـقــرارات
السياسية .هذه النتائج تتوقف على نسبة

ّ
الـتـصــويــت الـســنــي ،بحسب مــا تـقــول كل
مراكز اإلحصاء وحتى ماكينات األحزاب.

ّ
بيروت وصيدا والصوت السني

ففي دائرة بيروت الثانية ،هناك حوالي
 370ألف ناخب ،بحال كانت نسبة االقتراع
حوالي  50بالمئة ،لن يتمكن حزب الله من
الـحـصــول ســوى على نــائــب واح ــد مقابل
ّ
ن ــائ ــب ل ــأحـ ـب ــاش ،ألن قـ ـ ــدرة حـ ــزب ال ـلــه
التجييرية وكل حلفائه في بيروت هي 47
ألــف ص ــوت ،مما يعني تأمين حاصلين
انتخابيين ال أكثر ،أما في حال انخفضت
ً
نسبة االقتراع ،فإن حزب الله سيكون قادرا
عـلــى تحصيل نــا ئـبـيــن شيعيين و نــا ئــب
مـسـيـحــي لـلـتـيــار الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ،إضــافــة
إلى سعي األحباش للحصول على نائب
أو أكثر.
ففي حال
ـن،
ـ
ي
ـز
ـ
ج
ـدا
ـ
ي
ـ
ص
ـرة
ـ
ئ
دا
ـي
ـ
ف
أمــا
ّ
ارتفعت نسبة التصويت لــدى السنة في
ص ـيــدا ،فـلــن ي ـكــون الـتـيــار الــوطـنــي الـحـ ّـر
ً
قادرا على تحصيل الحاصل االنتخابي في
جزين ،وبالتالي لن يتمكن من الفوز بأي
نائب ،وتقول األرق ــام إنــه في حــال ّ
صوت
في صيدا حوالى  32ألــف ناخب سيكون
الحاصل االنتخابي حوالي ّ 13500
صوت،
فيما التيار الوطني ّ
الحر ال يتمتع إال بـ 10
آالف ص ــوت ،مما يعني عــدم قــدرتــه على
توفير الحاصل.

خرق نادر في الجنوب؟
فــي دائ ــرة ّ الـجـنــوب الـثــالـثــة ،سيكون
الصوت السني مؤثرا إلى حدود بعيدة،

ّ
ّ
وبالتالي ،فــإن ارتـفــاع أص ــوات السنة
ف ــي ق ــرى وبـ ـل ــدات ال ـع ــرق ــوب ،لــائـحــة
المعارضة لحزب الله ،سيكون هناك
ق ــدرة على تحقيق خرقين فــي الئحة
حــزب الله ،وهــذه ستعتبر سابقة في
تــاريــخ المنطقة ،ففي انـتـخــابــات عام
 2018ك ــان ه ـنــاك  5ل ــوائ ــح مـعــارضــة
لحزب الله حصلت جميعها على 33
أل ــف ص ــوت ،بينما اآلن ه ـنــاك الئحة
واحدة لحزب الله ،وبحال تم تحصيل
نـفــس نسبة األصـ ــوات سـيـكــون هناك
ق ــدرة حقيقة ّ لـخــرق الئـحــة ح ــزب الله
بمقعدين سني ومسيحي أرثوذكسي.

البقاع
من الجنوب الى البقاع ،حيث دائرة
ً
بشكل
الـبـقــاع األوسـ ــط أي ـضــا تــرتـبــط ّ
م ـب ــاش ــر ب ـم ـس ــار ال ـت ـص ــوي ــت ال ـس ــن ــي،
والذي إذا ارتفع ستكون منطقة زحلة
ومحيطة هي الميزان األساسي لتغيير
م ـيــزان ال ـقــوى االنـتـخــابــي كـمــا حصل
ع ــام  ،2009أم ــا فــي الـبـقــاع الـشـمــالــي،
ف ـ ــإن ّ ارت ـ ـفـ ــاع ن ـس ـبــة ال ـت ـص ــوي ــت عـلــى
السنة ،سـيــؤدي إلــى إمكانية تحقيق
ً
خــرقـيــن ف ــي الئ ـحــة ح ــزب ال ـل ــه ،فمثال
بحال ّ
صوت حوالى  6آالف ناخب في
عــر ســال لمصلحة الالئحة المدعومة
مــن الرئيس فــؤاد السنيورة والـقــوات
ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،س ـت ـت ـم ـكــن «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات» مــن
تأمين فوز مرشحها أنطوان حبشي،
أم ـ ــا فـ ــي ح ـ ــال ارت ـ ـفـ ــع ال ـت ـص ــوي ــت فــي
ع ــرس ــال إل ــى ح ــوال ــي  10آالف صــوت
أو أك ـث ــر س ـي ـكــون ه ـن ــاك ق ـ ــدرة لـلـفــوز

ّ
بمقعدين مقعد مسيحي ومقعد سني.

«القوات» و«التيار»
ً
أما مسيحيا ،فكل األرقــام والماكينات
تـشـيــر إل ــى أن نـسـبــة ال ـم ـشــاركــة ستكون
ً
مــرتـفـعــة ج ـ ــدا ،وهـ ــذا األمـ ــر ل ــن ي ـكــون في
ّ
م ـص ـل ـحــة ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـ ـحـ ــر ،ال ــذي
سيتراجع عدد نوابه ،ففي بيروت الثانية
تشير التوقعات إلــى أن التيار سيحصل
ً
ع ـلــى ن ــائ ــب واحـ ــد بـ ــدال م ــن اث ـن ـيــن ،وفــي
ّ
دائـ ــرة بـع ـبــدا ،ف ــإن ال ـت ـيــار ســلــم بـخـســارة
ً
مقعد مقابل الفوز بمقعد واحــد بــدال من
اثنين ،أما في المتن الشمالي ،فإن التيار
ً
يسعى للحصول على مقعدين ،بــدال من
 3عام  .2018وفي كسروان  -جبيل ،هناك
ّ
يفترض أل يفوز التيار ســوى بنائبين،
فيما المعركة األساسية ستكون في دائرة
الشمال الثالثة ،وهي التي توصف بأنها
تحمل مالمح معركة رئاسة الجمهورية،
ً
ي ـجــد ال ـت ـيــار نـفـســه وحـ ـي ــدا ،ف ـفــي دوائ ــر
ّ
وبشري ،لن يتمكن
البترون ،الكورة ،زغرتا
ال ـت ـيــار س ــوى م ــن تـحـصـيــل مـقـعــد واح ــد
لزعيمه جبران باسيل فقط ،فيما سيخسر
كل المقاعد األخرى.
بناء على هذه الدراسات واألرقام ،وبما
ّ
أن المعركة تتركز في البيئة المسيحية،
فمن المتوقع أن تـفــوز الـقــوات اللبنانية
بالكتلة المسيحية األكبر ،فيما سيتراجع
حجم كتلة التيار الوطني الـحـ ّـر ،وتقول
التقديرات إن الـقــوات قد تحصل على ما
ً
ً
بين  18و 20مـقـعــدا نيابيا  ،فيما التيار
ّ
الحر يصل إلــى حــدود  14أو 15
الوطني
ً
نائبا.

«غير متأكد من كيفية مقتلها».
وع ـ ّـب ــر ع ــن «أسـ ـف ــه» ل ـل ـحــادثــة،
وقال« :ربما فلسطيني هو من
أطلق عليها الرصاص ،وربما
ك ــان ــت رص ــاص ــة م ــن جــانـبـنــا،
نحن نحقق».
وقال عضو اللجنة التنفيذية
ل ـم ـن ـظ ـم ــة ال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــر ح ـس ـيــن
الشيخ« :طلبت إسرائيل تحقيقا
مشتركا وتسليمها الرصاصة
التي اغتالت الصحافية شيرين
ورف ـض ـن ــا ذلـ ـ ــك» ،ع ـلــى اع ـت ـبــار
أن ك ــل «الـ ـم ــؤش ــرات وال ــدالئ ــل
والـشـهــود تــؤكــد اغتيالها من
وح ـ ــدات خ ــاص ــة إســرائ ـي ـل ـيــة»،
ً
مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :أكـ ـ ــدنـ ـ ــا اس ـت ـك ـم ــال
ت ـح ـق ـي ـق ـن ــا بـ ـشـ ـك ــل م ـس ـت ـق ــل،
وس ـن ـط ـلــع عــائ ـل ـت ـهــا وأم ـيــركــا
وقـطــر وك ــل الـجـهــات الرسمية
والشعبية على نتائج التحقيق
بشفافية عالية».

أسطورة صحافية
وتوالت ردود الفعل الدولية
على اغتيال الزميلة أبوعاقلة،
ال ـتــي وصـفـهــا الـبـيــت األبـيــض
ب ــأنـ ـه ــا أس ـ ـ ـطـ ـ ــورة ص ـح ــاف ـي ــة،
واغـتـيــالـهــا خ ـســارة مــأســاويــة
وإهــانــة لحرية اإلع ــام فــي كل
مكان.
ودعـ ـ ـ ــت الـ ـمـ ـتـ ـح ــدث ــة ب ــاس ــم
ال ـب ـيــت األب ـي ــض ج ـيــن ســاكــي،
فـ ــي س ـل ـس ـل ــة ت ـ ـغـ ــريـ ــدات ،إل ــى

تحقيق فوري وشامل ومساءلة
كاملة ،مؤكدة أهمية محاكمة
المسؤولين عن الهجمات على
وسائل اإلعالم المستقلة.
وق ـب ـل ـه ــا ،ط ــال ــب ال ـم ـت ـحــدث
ب ــاس ــم وزارة ال ـخ ــارج ـي ــة نيد
برايس بإجراء تحقيق «فوري
وشامل» .وقال« :نشعر بالحزن
ال ـش ــدي ــد ،ون ــدي ــن ب ـشــدة مقتل
الصحافية األميركية شيرين
أبوعاقلة فــي الضفة الغربية،
وي ـ ـجـ ــب أن ي ـ ـكـ ــون ال ـت ـح ـق ـيــق
فوريا وشامال ،ويجب محاسبة
المسؤولين».
وبينما دعت مجموعة الدول
العربية في األمم المتحدة إلى
«تحقيق دولــي مستقل» ،أكدت
منظمة العفو الدولية أن جميع
األدلة تشير إلى أن إسرائيل هي
المسؤولة عن اغتيال أبوعاقلة.
ودع ـ ــا األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لــأمــم
المتحدة أنطونيو غوتيريش
السلطات المعنية إ لــى إ جــراء
تـحـقـيــق مـسـتـقــل وش ـف ــاف في
هذا الحادث وإلى الحرص على
محاسبة المسؤولين عنه.
ودانـ ــت إسـبــانـيــا وإيـطــالـيــا
والدنمارك وسويسرا والنمسا
وكندا ومعظم دول العالم هذه
ال ـج ــري ـم ــة ،م ـطــال ـبــة بـتـحـقـيــق
مستقل عــن ا غـتـيــال أبوعاقلة
وم ـح ــاس ـب ــة ال ـم ـس ــؤول ـي ــن عــن
الجريمة.
(عواصم  -وكاالت)

أص ـ ــدر ال ـق ـض ــاء الـتــونـســي،
ً
أم ـ ـ ــس ،قـ ـ ـ ـ ــرارا ب ـت ـب ــرئ ــة رئ ـيــس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة األس ـ ـ ـبـ ـ ــق إل ـ ـيـ ــاس
ال ـف ـخ ـف ــاخ م ــن ت ـه ـمــة ت ـض ــارب
المصالح ،إلى جانب تهم أخرى
الحقته عندما كان في منصبه
في فبراير  .2020وقــال مصدر
قضائي إن ال ــدائ ــرة القضائية
المختصة فــي قضايا الفساد
المالي انتهت بعد التدقيق في
ملف القضية إلــى حفظ التهم
الموجهة إلى الفخفاخ .وكانت
ال ـس ـل ـطــات ال ـتــون ـس ـيــة فتحت
تحقيقات قضائية ّفي شبهات
تضارب مصالح بحق الفخفاخ.

الصين تدافع عن اعتقال
كاردينال كاثوليكي تسعيني
داف ـ ـعـ ــت ال ـص ـي ــن أم ـ ــس عــن
اعتقالها الكاردينال الكاثوليكي
المتقاعد جــوزيــف زي ــن ،الــذي
يبلغ  90عاما ،بموجب قانون
األمن القومي في هونغ كونغ،
ب ـعــد أن أثـ ـ ــارت ه ــذه الـخـطــوة
غضبا دوليا .وأوقف زين ،أحد
ك ـبــار رج ــال الــديــن الكاثوليك
ف ــي آسـ ـي ــا ،م ــع م ـج ـمــوعــة مــن
الـنــاشـطـيــن الـمـخـضــرمـيــن من
أجـ ــل ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ،بينهم
مغني البوب الشهير دينيس
ه ـ ـ ــو وال ـ ـم ـ ـحـ ــام ـ ـيـ ــة الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــارزة
م ــارغ ــري ــت ن ــغ وال ـم ـف ـكــر هــوي
بوكيونغ الذي كان متجها إلى
أوروبا.

ةديرجلا
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فنلندا تقترب من «ناتو» ...وروسيا توقف الغاز عبر بولندا

بايدن يستقبل زعماء «آسيان» إلبقاء التركيز على الصين ويرفض منح تايوان أسلحة متطورة
في خطوة قد تحاكيها
السويد ،أعلنت فنلندا أنها
ّ
تؤيد االنضمام إلى حلف شمال
األطلسي (ناتو) ،في حين
أعلنت موسكو أنها ستوقف
تدفق الغاز إلى أوروبا عبر
غداة إعالن
وذلك ً
بولنداً ،
كييف وقفا جزئيا لتدفق الغاز
ألسباب أمنية.

بعدما أحدثت حرب روسيا،
ً
المستمرة منذ  88يوما على
ً
ً
أوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــا ،ت ـ ـ ـحـ ـ ـ ّـوال س ــري ـع ــا
ف ــي ال ـ ـ ــرأي الـ ـع ــام ال ـف ـن ـل ـنــدي،
أع ـلــن رئ ـيــس ال ـب ــاد ،ســاولــي
نينيستو ،ورئـيـســة الـ ــوزراء،
س ــان ــا مـ ــاريـ ــن ،أمـ ـ ــس ،أن ـه ـمــا
يـ ّ
ـؤي ــدان انـضـمــام فنلندا إلــى
حلف شمال األطلسي (ناتو)،
ّ
وأن ق ـ ـ ــرارا رس ـم ـي ــا سـيــتـخــذ
نـهــايــة األسـ ـب ــوع ،األمـ ــر ال ــذي
ً
لقي ترحيبا من جانب «ناتو»
واالت ـ ـحـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ــي ،قــابـلــه
ت ـ ـهـ ــديـ ـ ٌـد م ـ ــن م ــوسـ ـك ــو ال ـت ــي
رأت ف ــي ان ـض ـم ــام هـلـسـنـكــي
ً
ً
لـ «األطلسي» ،تهديدا مباشرا
ألمنهاّ .
و ي ـتــوقــع أن تعلن السويد
ال ـم ـجــاورة الـتــي الـتــزمــت عدم
االنـ ـ ـحـ ـ ـي ـ ــاز الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ع ـلــى
مدى عقود ،على غرار فنلندا،
قــرارهــا فــي هــذا الـصــدد خالل
أي ـ ـ ــام ،وه ـ ــو أم ـ ــر س ـي ـتــم عـلــى
األرج ــح خــال اجتماع لحزب
رئ ـي ـســة ال ـ ـ ـ ــوزراء ،مــاغــدال ـي ـنــا
أن ـ ـ ـ ـ ـ ــدرس ـ ـ ـ ـ ـ ــون ،االشـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراك ـ ـ ــي
الديموقراطي.
وي ـتــوقــع أن ي ـق ـ ّـدم ال ـب ـلــدان
طـلــب ترشيحهما للعضوية
بشكل مشترك.
وقال نينيستو ومارين ،في
بيان مشترك ،إن «على فنلندا
الـتـقـ ّـدم بطلب لالنضمام إلى
ناتو من دون تأخير».
وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــان أن
«ع ـضــويــة ن ــات ــو س ـت ـعــزز أمــن
ف ـن ـل ـن ــدا .وب ــان ـض ـم ــام ـه ــا إل ــى
الحلف ،ستزيد فنلندا من قوة
التحالف الدفاعي ّ
برمته».
وأضـ ـ ــاف ال ـب ـي ــان أن لجنة

تدريبات عسكرية لجنود احتياط فنلنديين (رويترز)
خــاصــة سـتـعـلــن قـ ــرار فنلندا
الرسمي بشأن مسألة تقديم
تــرشـيـحـهــا لـعـضــويــة «نــاتــو»
بعد غد.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ن ـ ـي ـ ـن ـ ـي ـ ـس ـ ـتـ ــو
لـلـصـحــافـيـيــن أن «االن ـض ـمــام
إلى ناتو لن يكون ضد أحد»،
وس ــط ت ـحــذيــرات روس ـي ــة من
عـ ـ ــواقـ ـ ــب س ـ ـعـ ــي ه ـل ـس ـن ـكــي

ل ــانـ ـضـ ـم ــام إل ـ ـ ــى ال ـت ـح ــال ــف
الـعـسـكــري ال ـغــربــي .وقـ ــال إن
ّ
رد ه عـ ـل ــى رو س ـ ـي ـ ــا س ـي ـكــون
«أنتم تسببتم في ذلك» .ويدعم
غ ــالـ ـبـ ـي ــة أعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـب ــرلـ ـم ــان
الفنلندي العضوية.

أمن روسيا
فـ ـ ــي الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــاب ـ ــل ،ق ــال ــت

رو س ـ ـيـ ــا إن م ـس ـع ــى ف ـن ـل ـنــدا
لــانـضـمــام إل ــى حـلــف شـمــال
األط ـ ـل ـ ـسـ ــي خـ ـ ـط ـ ــوة ع ــدائـ ـي ــة
ت ـش ـكــل ب ـ ـ «ال ـت ــأك ـي ــد» ت ـهــديــدا
ألمنها .و قــال «الكرملين» إنه
سيرد ،لكنه لم يوضح كيف،
قــا ئــا إن ذ ل ــك سيعتمد على
ال ـم ــدى الـ ــذي س ـي ـحــرك حلف
ش ـم ــال األط ـل ـس ــي ب ــه أص ــوال
عسكرية بالقرب من الحدود
ا لــرو سـيــة  -الفنلندية
التي تمتد لنحو
 1300كيلومترّ .
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذر
مـ ـحـ ـلـ ـل ــون مـ ـ ــن أن
انضمام فنلندا قد
يـ ـ ــؤدي ال ـ ــى حـ ــرب.
واع ـ ـت ـ ـبـ ــر ال ـم ـح ـل ــل
العسكري المصري،
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواء س ـ ـم ـ ـيـ ــر
راغـ ـ ــب« ،فـ ــي حــديــث
م ـ ــع مـ ــوقـ ــع روسـ ـي ــا
ال ـ ـيـ ــوم ،أن ان ـض ـمــام
ف ـ ـن ـ ـل ـ ـنـ ــدا ي ـ ـت ـ ـسـ ــاوى
فـ ــي ال ـ ـت ـ ـهـ ــديـ ــدات مــع
ان ـ ـض ـ ـمـ ــام أوكـ ــران ـ ـيـ ــا
لـ ـ ـ «ن ـ ــات ـ ــو» ،وأض ـ ـ ــاف:
«هـ ـ ــذا األمـ ـ ــر ق ــد يــدفــع
روس ـ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ــا ل ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــة
ع ـس ـك ــري ــة خ ــاص ــة فــي
ف ـن ـل ـنــدا بـن ـفــس طــريـقــة
أوكرانيا».

بشكل كبير في أمن أوروبــا»،
ً
معتبرا «أنه مؤشر ردع قوي
في وقت تخوض روسيا حربا
في أوكرانيا».

الـ ـ ـم ـ ــال والـ ـ ـط ـ ــاق ـ ــة ،أن «غ ـ ــزو
روسـ ـي ــا ألوك ــرانـ ـي ــا ال يـعـنــي
ّ
أوروبـ ـ ـ ــا فـ ـق ــط ،ب ــل يـ ـه ــز قـلــب
النظام العالمي ،بما في ذلك
ً
آسـ ـي ــا» ،م ـض ـي ـفــا «ي ـج ــب عــدم
السماح بذلك».

الـ ـ ــى ذلـ ـ ـ ــك ،أعـ ـلـ ـن ــت ش ــرك ــة
غــازبــروم الــروسـيــة العمالقة
لـلـغــاز ،أم ــس ،أنـهــا ستتوقف
ع ــن اسـ ـتـ ـخ ــدام خ ــط رئ ـي ـســي
ألنـ ــاب ـ ـيـ ــب ال ـ ـ ـغـ ـ ــاز يـ ـ ـم ـ ـ ّـر ع ـبــر
بولندا إلــى أوروب ــا ،ردا على
العقوبات الغربية.
وقالت «غازبروم» ،في بيان
ن ـش ــر ع ـل ــى ت ـط ـب ـيــق ت ـل ـغ ــرام،
إن اع ـت ـمــاد ع ـقــوبــات روسـيــة
مضادة «يعني حظر استخدام
خط أنابيب غاز تابع لشركة
يـ ــوروبـ ــول غـ ــاز ال ـت ــي تـشـغــل
ال ـ ـج ـ ــزء الـ ـب ــولـ ـن ــدي م ـ ــن خــط
أنابيب الغاز يامال  -أوروبا
ل ـن ـق ــل الـ ـ ـغ ـ ــاز الـ ـ ــروسـ ـ ــي ع ـبــر
بولندا».
وإث ــر ذل ــك اتـهـمــت الـمــانـيــا
روسـ ـي ــا مـ ـج ــددا بــاس ـت ـخــدام
الطاقة كسالح.

رفض تسليح تايوان

الغاز

أكبر تهديد

على صعيد آ خــر ،اعتبرت
رئيسة المفوضية األوروبية،
أورسـ ـ ـ ـ ــوال فـ ـ ــون ديـ ـ ــر اليـ ـي ــن،
خ ـ ـ ــال زي ـ ـ ـ ـ ــارة إل ـ ـ ــى ط ــوك ـي ــو
سلسة وسريعة
أم ـ ــس ،بــرف ـقــة ش ـ ــارل مـيـشــال
ف ـ ــي ال ـ ـم ـ ـقـ ــابـ ــلّ ،
رح ـ ــب التقيا خاللها برئيس الوزراء
ّ
األمـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــام ل ـح ـل ــف الياباني فوميو كيشيدا ،أن
ّ
ش ـ ـمـ ــال األطـ ـلـ ـس ــي ي ـنــس «روس ـي ــا تـشــكــل أك ـبــر تهديد
ستولتنبرغ بقرار فنلندا ،مـ ـب ــاش ــر ل ـل ـن ـظ ــام ال ـع ــال ـم ــي،
م ـش ـي ــرا إلـ ــى أن الـعـمـلـيــة بسبب حربها الهمجية ّ
ضد
ستكون «سلسة وسريعة» .أو كــرا ن ـيــا ،وتحالفها المثير
وب ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ــا أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارت للقلق مع الصين».
و ز ا ر ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ــؤ و ال ن
وزارة ا لـ ــد فـ ــاع األ م ـيــر ك ـيـ ـة
(ال ـ ـ ـب ـ ـ ـن ـ ـ ـتـ ـ ــاغـ ـ ــون) ،ال ـ ـ ـ ــى أن األوروب ـ ـيـ ــان طــوك ـيــو إلج ــراء
«ا نـضـمــام فنلند ا لناتو لن جولة محادثات سنوية بين
يكون باألمر الصعب» ،قال الـيــابــان واالت ـحــاد األوروب ــي،
رئيس المجلس األورو ب ــي ،تـ ـ ـق ـ ــام ه ـ ـ ــذه ال ـ ـس ـ ـنـ ــة فـ ـ ــي ظــل
ش ــارل مـيـشــال ،إن «االتـحــاد الـ ـح ــرب ب ــأوك ــرانـ ـي ــا ،ووس ــط
األوروبـ ـ ــي ون ــات ــو ل ــم يـكــونــا مـ ـخ ــاوف م ـت ــزاي ــدة ف ــي آسـيــا
ي ـ ــوم ـ ــا بـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـ ــدرج ـ ـ ــة م ــن حيال الطموحات العسكرية
ال ـت ـقــارب» ،وأك ــد أن انـضـمــام الصينية.
مـ ــن جـ ـهـ ـت ــه ،أكـ ـ ــد ك ـي ـش ـيــدا
فـنـلـنــدا ،الـعـضــو فــي االتـحــاد
األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،إلـ ـ ـ ـ ــى الـ ـحـ ـل ــف ال ــذي انـضـمــت حـكــومـتــه إلــى
ّ
س ـي ـشــكــل «خـ ـط ــوة تــاري ـخ ـيــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــوبـ ــات ال ـ ـغـ ــرب ـ ـيـ ــة ع ـلــى
ّ
َ
ف ـ ــور ات ـ ـخـ ــاذهـ ــا ،وس ـت ـســاهــم موسكو ،وال سيما في مجالي

عـ ـ ـل ـ ــى ص ـ ـع ـ ـيـ ــد آخـ ـ ـ ـ ـ ــر ،ف ــي
محاولة إلظهار تركيز إدارته
ع ـ ـلـ ــى مـ ـنـ ـطـ ـق ــة ال ـم ـح ـي ـط ـي ــن
ال ـه ـنــدي وال ـه ــادي والـتـحـ ّـدي
ال ـط ــوي ــل األجـ ــل الـ ــذي تـمــثـلــه
الـصـيــن رغ ــم أزم ــة أوكــران ـيــا،
اسـ ـتـ ـض ــاف ال ــرئـ ـي ــس ب ــاي ــدن
ز ع ـ ـمـ ــاء دول جـ ـن ــوب شــر قــي
آسيا (آسيان).
و بــدأت القمة التي تستمر
ي ــوم ـي ــن م ــع «آسـ ـ ـي ـ ــان» ،ال ـتــي
ت ـض ــم  10دول ،ب ـع ـش ــاء فــي
البيت األبيض قبيل محادثات
في وزارة الخارجية اليوم.
وس ـ ـت ـ ـكـ ــون هـ ـ ــذه ه ـ ــي أول
م ـ ـ ــرة ي ـج ـت ـم ــع فـ ـيـ ـه ــا زعـ ـم ــاء
«آسيان» ،وهو تحالف تشكل
في أحلك أيام الحرب الباردة،
كمجموعة في البيت األبيض.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــد ت ـ ـ ـ ــزام ـ ـ ـ ــن ذلـ ـ ـ ـ ـ ــك م ــع
معلومات مسربة أكدت رفض
إدارة الــرئـيــس األمـيــركــي جو
بــايــدن بعض طلبات تــايــوان
لـ ـ ـلـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــول ع ـ ـ ـلـ ـ ــى أس ـ ـل ـ ـحـ ــة
م ـت ـطـ ّـورة وبــاه ـظــة الـثـمــن قد
ت ـس ـت ـخ ــدم ـه ــا ف ـ ــي م ــواجـ ـه ــة
ً
محتملة مع الصين ،وبدال من
ّ
ذلك حضت تايوان على شراء
معدات أخرى تعتقد الواليات
المتحدة أنها ستردع الصين
وت ـ ًـداف ــع عـنـهــا بـشـكــل أفـضــل،
و فــقــا لـمـســؤو لـيــن أميركيين
وتايوانيين ووثائق حصلت
عليها مجلة بوليتكو.
ويـ ـ ـق ـ ــول ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤولـ ــون إن
ه ـ ـ ــذه اإلجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ج ـ ـ ــزء مــن
ّ
تحر ك إدارة بايدن لمواجهة
التهديد الصيني .كما تأتي
ه ـ ــذه ال ـت ـس ــري ـب ــات فـ ــي وق ــت
تـ ــراقـ ــب واشـ ـنـ ـط ــن وتـ ــايـ ــوان
وب ـك ـي ــن أوجـ ـ ــه ال ـت ـش ــاب ــه فــي
الـحــرب الــوجــوديــة ألوكــرانـيــا
ضد روسيا.
(عواصم  -وكاالت)

كوريا الشمالية :إغالق عام بعد
تسجيل أول إصابة بـ «كورونا»
أطلقت  3صواريخ بالستية ...وقد تجري تجربة نووية في «أي لحظة»
أك ـ ــدت ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة أول ـ ــى اإلصـ ــابـ ــات ب ـف ـيــروس
«ك ــورون ــا» عـلــى أراض ـي ـهــا ،أم ــس ،وأعـلـنــت ح ــال «ط ــوارئ
ً
خطيرة» بينما ظهر زعيمها كيم جونغ أون واضعا كمامة
ً
للمرة األولى ليصدر أمرا بفرض تدابير إغالق عام على
مستوى البالد.
وبعد ساعات من اإلعالن المفاجئ الذي كان أول إقرار
من الــدولــة المعزولة بتسجيلها إصــابــات ،أفــاد الجيش
الكوري الجنوبي بأنه رصد إطالق  3صواريخ بالستية
قصيرة المدى من قرب بيونغ يانغ.
ول ــم يسبق لـلــدولــة الـمـعــزولــة أن أعـلـنــت أي إصــابــات
بـ «كورونا» ،وفرضت الحكومة إغالقا صارما لحدود البالد
منذ بدء الوباء في .2020
لكن ّ
عينات أخذت من مرضى يعانون من الحمى في
بيونغ يانغ «تتوافق» مع المتحور «أوميكرون» ،وفق ما
أعلنت وكالة األنباء المركزية الكورية الرسمية.
وعقد كبار المسؤولين ،بمن فيهم الزعيم كيم ،اجتماع
أزمة للمكتب السياسي لمناقشة تفشي الفيروس وأعلنوا
ّ
سيطبقون «نظاما طارئا إلى أقصى درجة للوقاية
أنهم
من الوباء».
وذكـ ـ ــرت ال ــوك ــال ــة أن ك ـيــم «دع ـ ــا ك ــل مـ ــدن الـ ـب ــاد وكــل
م ـقــاط ـعــات ـهــا إلـ ــى فـ ــرض إجـ ـ ـ ــراءات ح ـجــر ص ــارم ــة على

أراضيها» ،رغم أن تفاصيل القيود لم تنشر بعد ،وأنه أكد
خالل االجتماع أن الهدف هو «معالجة اإلصابات للقضاء
على جذور الجائحة في أقصر فترة زمنية ممكنة».
ّ
ووفق الوكالة ،ذكر كيم أن كوريا الشمالية «ستتغلب
على الوضع الحالي وستنتصر في عملها الطارئ للوقاية
من الوباء» .ولم يوضح تقرير الوكالة عدد اإلصابات التي
تم اكتشافها.
ويشير خبراء إلى أن ُ
البنى التحتية الصحية الكورية
الشمالية المتقادمة ستواجه صعوبة في التعامل مع أي
تفش واســع للفيروس ،بينما ُيعتقد أن سكانها البالغ
ٍ
ً
عددهم  24مليونا لم يتلقوا اللقاحات.
وقـ ــال االس ـت ــاذ ف ــي جــامـعــة «إي ــوه ــا» ف ــي س ـيــول ليف
إريك إيزلي إن «إقــرار بيونغ يانغ علنا بوجود إصابات
بأوميكرون يشير إلى أن الوضع الصحي العام خطير»،
ً
مضيفا« :ستمضي بيونغ يانغ قدما على األرجح بفرض
تدابير إغالق ،رغم أن إخفاق استراتيجية صفر إصابات
بكورونا التي تتبعها الصين يشير إلى أن هذا النهج ال
يفيد في مواجهة المتحورة أوميكرون».
ورفـضــت كــوريــا الشمالية عــروض تلقي لقاحات من
منظمة الصحة العالمية والصين وروسيا.
وك ــوري ــا الـشـمــالـيــة مـحــاطــة ب ــدول واج ـهــت وم ــا زالــت

كيم جونغ أون يرتدي الكمامة للمرة األولى
تحاول السيطرة على انتشار «أوميكرون» بشكل واسع
على أراضيها.
وبـعــد ســاعــات مــن ف ــرض االغ ــاق ال ـعــام ،أك ــد الجيش
الكوري الجنوبي أنــه رصــد إطــاق  3صواريخ بالستية
قصيرة المدى من قرب بيونغ يانغ.
وجــاء ت عملية اإلطــاق ،وهــي واحــدة من أكثر من 10
اختبارات لألسلحة هذا العام قامت بها الدولة المسلحة
نوويا رغم العقوبات المفروضة عليها ،بعد وقت قصير
من تحذير واشنطن من أن نظام كيم قد يختبر سالحا
نــوو يــا فــي أي لحظة ،إذ تشير صــور ملتقطة بواسطة

األقمار االصطناعية إلى وجود نشاط جديد في المواقع
النووية .وأشــار االسـتــاذ في جامعة الــدراســات الكورية
الشمالية يانغ مو جين ،إلى أن كوريا الشمالية سعت عبر
إجراء االختبار الصاروخي مباشرة بعد تأكيدها إصابات
«كورونا» ببعث رسالة مفادها أن «ال عالقة بين السيطرة
على الفيروس ومضيها قدما في دفاعها الوطني».
وأض ــاف« :مــن المنطقي اآلن افـتــراض أنها قــد تجري
اختبارا نوويا بضوء أخضر من كيم جونغ أون في أي
لحظة».
(سيول ـ ـ أ ف ب ،د ب ا ،رويترز)

دوليات
سلة أخبار
رئيس سريالنكا يتعهد
بتعيين رئيس جديد للوزراء

تـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــد ال ـ ـ ـ ـ ــرئـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ــس
الـ ـس ــري ــانـ ـك ــي ،غ ــوت ــاب ــاي ــا
راجاباكسا ،بتعيين رئيس
وزراء جديد وحكومة جديدة
ه ــذا األس ـبــوع ،إلن ـهــاء حالة
ع ــدم االس ـت ـق ــرار الـسـيــاســي
في البالد ،بينما يستمر في
ت ـحــدي ال ــدع ــوات الـمـطــالـبــة
باستقالته .وأف ــادت تقارير
إخـ ـب ــاري ــة ب ــأن ــه م ــن ال ـم ـقــرر
أن يــؤدي النائب البرلماني
م ـن ــذ فـ ـت ــرة ط ــويـ ـل ــة ،ران ـي ــل
وي ـ ـكـ ــرم ـ ـس ـ ـي ـ ـنـ ــج ،الـ ـيـ ـمـ ـي ــن
الــدس ـتــوريــة كــرئـيــس جديد
ل ـلــوزراء .وفــي الــوقــت نفسه،
ك ـ ـت ـ ــب زع ـ ـ ـيـ ـ ــم ال ـ ـم ـ ـعـ ــارضـ ــة
ســاج ـي ـتــا ب ــريـ ـم ــاداس ــا إل ــى
الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ل ـ ـي ـ ـقـ ــول لـ ـ ـ ــه ،إنـ ــه
م ـس ـت ـع ــد ل ـ ـق ـ ـيـ ــادة ح ـك ــوم ــة
مؤقتة في ظل ظروف معينة.
م ــن نــاح ـيــة أخ ـ ــرى ،هــدد
رئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـب ـ ـنـ ــك ال ـ ـمـ ــركـ ــزي
ب ــاالس ـت ـق ــال ــة مـ ــن م ـن ـص ـبــه،
ف ــي حـ ــال ل ــم ي ـتــم اس ـت ـعــادة
االس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـس ـي ــاس ــي فــي
البالد في أقرب وقت ممكن.

الدنمارك :اتهامات لوزير
سابق بتسريب أسرار الدولة

م ـ ــن ال ـ ـم ـ ـقـ ــرر أن ي ـ ّ
ـوج ــه
ممثلو االدعاء في الدنمارك،
اتـ ـ ـ ـه ـ ـ ــام ـ ـ ــات ض ـ ـ ــد ك ـ ـ ــاوس
هغورت فريدريكسن النائب
ال ـ ـم ـ ـعـ ــارض وزيـ ـ ـ ــر الـ ــدفـ ــاع
الـ ـس ــاب ــق ،ب ـس ـبــب تـســريـبــه
م ـع ـلــومــات ســريــة لــوســائــل
اإلع ــام ،فــور رفــع الحصانة
البرلمانية عنه.
وس ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــي م ـ ـ ــدي ـ ـ ــر
ال ـن ـي ــاب ــة ال ـع ــام ــة ق ــدم ــا في
حيثيات القضية المرفوعة
ض ـ ــد ف ــري ــدريـ ـكـ ـس ــن ،وه ــو
حــالـيــا عـضــو فــي البرلمان
الــدنـمــاركــي ،فــي ح ــال وافــق
المجلس على رفع حصانته.
يذكر أن فريدريكسن ،الذي
شغل منصب وزيــر المالية
وتولى منصب وزير الدفاع
خالل الفترة من  2016حتى
عـ ــام  ،2019ن ـفــى ف ــي وقــت
س ــاب ــق م ــن الـ ـع ــام ال ـج ــاري
قيامه بتسريب أسرار الدولة
أو أي شيء من شأنه اإلضرار
بمصالح الدنمارك.

بريطانيا 100 :موظف ومسؤول
يواجهون غرامات «بارتيغيت»

قالت شرطة لندن إن أكثر
م ــن  100م ــوظ ــف وم ـس ــؤول
مـ ـ ـ ــن الـ ـ ـمـ ـ ـق ـ ــربـ ـ ـي ـ ــن ل ــرئـ ـي ــس
ال ـ ــوزراء ب ــوري ــس جــونـســون
س ـيــواج ـهــون اآلن غ ــرام ــات،
وسـ ــط تـكـثـيــف الـتـحـقـيـقــات
بشأن الحفالت التي أقيمت
في داونينغ ستريت ،وخرقت
ق ـ ــواع ـ ــد مـ ـك ــافـ ـح ــة فـ ـي ــروس
ك ـ ــورون ـ ــا وقـ ـ ــت اإلغ ـ ـ ـ ــاق مــا
يعرف باسم «بارتيغيت».
وأشارت وكالة "بلومبرغ"
لألنباء ،إلى أن العدد الحالي
وص ـ ـ ــل إل ـ ـ ــى ضـ ـع ــف الـ ـع ــدد
المحدد في التحديث السابق
بشأن المسؤولين المعرضين
لـ ـلـ ـغ ــرام ــة .ويـ ـمـ ـك ــن لـ ـه ــؤالء
األشخاص -الذين لم تكشف
ش ــرط ــة ال ـعــاص ـمــة ف ــي لـنــدن
ع ــن هــويــات ـهــم -تــوقــع أوام ــر
بدفع غرامات بسبب الحفالت،
الـتــي نظمها مـســؤولــون في
الحكومة البريطانية أثناء
ح ــرم ــان بــاقــي س ـكــان الـبــاد
مــن التجمعات بسبب وبــاء
كورونا.
وتـ ـع ــد الـ ـغ ــرام ــات عــامــة
سيئة أخرى بشأن سلوكيات
ج ـ ــونـ ـ ـس ـ ــون ف ـ ــي داون ـ ـي ـ ـنـ ــغ
ستريت .وتــم بالفعل تغريم
رئيس الــوزراء بسبب تجمع
لــاح ـت ـفــال بـعـيــد م ـي ــاد في
داونينغ ستريت عام ،2020
كما ينتظر لمعرفة ما إذا كان
سيواجه أي عقوبات أخرى.
وق ـ ـ ـ ــال م ـ ـس ـ ــؤول ل ــوك ــال ــة
بلومبرغ ،إن اســم جونسون
ل ـ ـيـ ــس مـ ـ ــدرجـ ـ ــا فـ ـ ــي أحـ ـ ــدث
مجموعة قرر المحققون أنها
ستواجه الغرامات.

ةديرجلا
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قلة الوعي بـ «المنشطات» تهدد الرياضيين
الالعب المحلي ال يملك
المعلومات المطلوبة لتجنب
َ
الوقوع في شرك الفحص
عبدالرحمن فوزان

تجرى عملية فحص المنشطات لدى الرياضيين وفق معايير
دولية هدفها الحفاظ على سالمتهم وضمان تكافؤ الفرص بين
المتنافسين.
وعادة ما يتم الفحص أثناء المنافسات والبطوالت الرياضية أو
خارج إطارها ،من خالل اختيارات عشوائية للمشاركين ،إلخضاعهم
عينات دم أو بول أو كليهما.
للفحوصات عبر أخذ ً
ويحتاج الرياضيون دائما إلى توعية دورية وإحصائيات محدثة مستمرة
للمواد المحظور تناولها ،حتى تكون لديهم دراية كاملة بتلك المحظورات،
ويتمكنوا من تجنبها ،لعدم تعريض أنفسهم لإليقاف وعواقبه الرياضية،
ولتجنب االنعكاسات الصحية السلبية للمواد المنشطة مع مرور ًالسنوات.
«الجريدة» سلطت الضوء على عمل لجنة فحص المنشطات محليا ،عبر تساؤل
طرحته على عدد من الرياضيين :هل يملك الالعب المحلي الوعي الكامل لتجنب
تناول المنشطات؟ وكيف له أن يتالفى هذا الشرك كي ال يقع في المحظور؟
وفيما يلي التفاصيل:
بداية ،شدد مدافع الفريق األول
لكرة القدم بنادي الجهراء عادل
سـعـيــد ،وه ــو أح ــد ضـحــايــا هــذه
اآلفة ،على ان الالعبين ال يملكون
الوعي او الثقافة الكافية للتعامل
م ــع ال ـم ـن ـش ـطــات وم ـع ـلــومــات ـهــم
ضعيفة وشبه معدومة في هذا
ال ـم ـل ــف ،م ـمــا ي ـع ــرض الــاعـبـيــن
ل ـش ـبــح االيـ ـق ــاف ف ــي ظ ــل ت ـنــاول
الجميع للكافيين او مشروبات
الطاقة او مواد اخرى بدون قصد
تجعل نتائج الفحص ايجابية،
مستدركا" :ليس الالعبون فقط
ولكن حتى مسؤولوهم االداريون
في االندية ال يملكون معلومات
في هذا الملف".
وأكد سعيد انه خالل تجربته
فــي ه ــذا الـخـصــوص وتعرضه
لاليقاف قبل  ٨سنوات في بداية
م ـشــواره ال ـكــروي لــم يـكــن يعلم
مــا ت ـنــاولــه ،اذ دخ ــل إل ــى غــرفــة
الــاع ـب ـيــن لــاس ـت ـعــداد إلح ــدى
ال ـم ـبــاريــات وه ــو الع ــب صــاعــد
وتـ ـن ــاول م ـش ــروب ــا ت ــم تــوزيـعــه
لجميع الالعبين من قبل دكتور
الفريق وعند خضوعه لفحص
ال ـم ـن ـش ـط ــات جـ ـ ــاءت الـنـتـيـجــة
ايجابية ،موضحا ان االيـقــاف
اثر على انطالقته كثيرا ،حيث
كــان فــي بــدايــة بــزوغ نجوميته
وأحد العبي المنتخب االولمبي،
ولـ ـك ــن الـ ـت ــوق ــف عـ ــن م ـم ــارس ــة
اللعبه يعود بالسلب كثيرا على
مستوى الالعب.
وطالب سعيد مسؤولي لجنة
فـحــص الـمـنـشـطــات ب ــأن تـكــون
انطالقة عملهم من خالل دورات
تثقيفية وورش عمل لالعبين
ول ـ ـمـ ــديـ ــري ال ـ ـفـ ــرق فـ ــي جـمـيــع
األل ـع ــاب واطــاع ـهــم عـلــى ملف
المنشطات والمواد المحظورة،
ومن ثم بدء العمل بقرار فحص
الالعبين ،حرصا على سالمتهم
ومستقبلهم الرياضي.
ون ـ ـصـ ــح سـ ـعـ ـي ــد ال ــاع ـب ـي ــن
بالتعامل مع الموضوع بشكل
جدي والحرص على استشارة
اهـ ــل االخـ ـتـ ـص ــاص بــاس ـت ـمــرار
وكذلك الطاقم ،وااللـتــزام دائما
بــاإلعــداد الرياضي والبرنامج

الغذائي الصحي والنوم بشكل
سـ ـلـ ـي ــم ،لـ ـتـ ـط ــوي ــر ال ـم ـس ـت ــوى
دون التفكير فــي اخــذ مقويات
واالبتعاد عنها نهائيا.

هاني الصقر
بـ ــدوره ،ش ــدد م ــدرب الفريق
األول لكرة القدم بنادي خيطان
الــوطـنــي هــانــي الصقر على ان
الالعب المحلي ال يملك الوعي
الـ ـ ـك ـ ــاف ـ ــي فـ ـيـ ـم ــا ي ـ ـخـ ــص م ـلــف
المنشطات ،وليست لديه دراية
كاملة بالمواد المحظورة سواء
ً
كــانــت مـشــروبــات او حـبــوبــا او
ً
ً
ح ـتــى اب ـ ــرا مـنـشـطــة ،مـبـيـنــا أن
المسؤولية ال تقع على عاتقه
في ذلك ،بل هي من صميم عمل
مسؤولي الرياضة.
وأضاف الصقر" :في رياضتنا
ـي س ـ ـل ـ ـبـ ــي ،والـ ــاع ـ ـبـ ــون
الـ ـ ــوعـ ـ ـ َ
ق ـ ــد يـ ــوق ـ ـفـ ــون ب ـس ـب ــب ذل ـ ـ ــك او
ي ـت ـع ــرض ــون ل ـب ـعــض ال ـم ـشــاكــل
الـ ـصـ ـحـ ـي ــة م ـس ـت ـق ـب ــا ب ـس ـبــب
تـ ـن ــاول ال ـم ـن ـش ـطــات ب ـق ـصــد او
بدونه ،وهم بحاجة الى نصائح
م ـس ـت ـم ــرة ودوريـ ـ ـ ـ ــة ل ــاب ـت ـع ــاد
ع ــن هـ ــذه اآلف ـ ـ ــة ،وذل ـ ــك يـتـطـلــب
منظومة عـمــل متكاملة ا بـتــداء
من المسؤولين عن الرياضات
وصـ ــوال ال ــى م ـســؤولــي اللجنة
الكويتية لمكافحة المنشطات
والــذيــن هــم مطالبون بضرورة
ال ـتــواصــل م ــع م ــدي ــري االل ـعــاب
والـ ـط ــواق ــم ال ـط ـب ـيــة واطــاع ـهــم
على كل ما هو محظور من خالل

ورش عمل واجتماعات دوريــة
ل ـل ـع ـمــل ف ــي ن ـه ــاي ــة األمـ ـ ــر عـلــى
تثقيف الالعبين وتحذيرهم مما
هو ممنوع ،لضمان عدم وقوعه
ب ــال ـخ ـط ــأ ،ومـ ـ ــن ثـ ــم ت ـعــرض ـهــم
ل ــإيـ ـق ــاف ال ــري ــاض ــي او حـتــى
معاناتهم مــن بعض المشاكل
الصحية في المستقبل".
وأكـ ــد ان لـجـنــة الـمـكــافـحــة لم
تتواصل معهم او تطلعهم على
م ـت ـط ـل ـبــات ـهــا او ت ـشــرح ـهــا ل ـهــم،
وأنهم في نادي خيطان يعملون
ك ـج ـهــاز ف ـنــي وط ــاق ــم ط ـبــي وفــق
اجتهادات شخصية ومعلومات
عامة لمحاولة ابعاد العبيهم عن
كل ما هو محظور ومضر من هذه
المنشطات.
وطالب الصقر الالعبين بعدم
تناول المنشطات او حتى التفكير
فيها لما لها من اثار سلبية على
الجانب الصحي ،وكذلك التعرض
لاليقاف الــريــاضــي ،مـشــددا على
أن تطوير المستويات يأتي من
خالل ممارسة التمارين والتغذية
الصحية والمحافظة على ساعات
نوم كافية.

علي الدسم
م ــن جــان ـبــه ،اك ــد ام ـيــن الـســر
العام بنادي النصر علي الدسم
ان عملية فحص المنشطات في
رياضتنا المحلية هــي عملية
ناقصة في ظل قلة الوعي الذي
ي ـعــان ـيــه ال ــري ــاض ـي ــون ف ــي هــذا
الملف ،معقبا" :ال نملك الوعي

في بداية
مشواري
وقعت ضحية
لقلة الوعي
وتعرضت
لإليقاف

كتاب لجنة
المنشطات
متأخر
ونحتاج
للتواصل
واالستفسار

هاني الصقر

عادل سعيد

انور علي

الـكــامــل او ال ــدراي ــة الـكــافـيــة في
مالعبنا حــول النظام الغذائي
ا لـسـلـيــم وال ا لـ ـم ــواد المنشطة
والمحظورة ،ونعاني في االندية
قلة المعلومات بهذا الصدد".
وأضـ ــاف الــدســم أن ــه "حسب
ال ـت ـع ـم ـي ـم ــات يـ ــوقـ ــف ال ــاع ــب
فــي ح ــال كــانــت نتيجة فحصه
ايـجــابـيــة ،وف ــي ظــل قـلــة الــوعــي
فـ ـ ـ ـ ــإن ال ـ ــاعـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـعـ ــرضـ ــون

للوقوع في المحظور واإليقاف
وانتهاء مستقبلهم الرياضي"،
مـ ـط ــالـ ـب ــا الـ ـلـ ـجـ ـن ــة األولـ ـمـ ـبـ ـي ــة
واالتـ ـح ــادات الــريــاض ـيــة بعمل
زيارات دورية لألندية وإصدار
تـ ـع ــامـ ـي ــم تـ ــوعـ ــويـ ــة وت ـن ـظ ـي ــم
ندوات تحاضر بها شخصيات
مختصة فــي التغذية السليمة
وم ـل ــف ال ـم ـن ـش ـطــات لـتــوضـيــح
كــل مــا يجهله إداريـ ــو األنــديــة،

ّ
ً
البوص وقع للقادسية مجددا

ّ
وقع العب نادي الساحل السابق لكرة القدم سلمان البوص عقد انضمام
ً
جديدا مع القادسية ،وذلك بعد أن رفض اتحاد الكرة العقد السابق الموقع
بين الطرفين في بداية الموسم.
ّ
وقابل القادسية رغبة البوص بترحيب كبير ،السيما أن الالعب فضل
عرض األصفر على عرض أكثر من ناد فاوضه خالل الفترة الماضية.
وفي سياق مختلف ،استقر األمر داخل نادي القادسية على االستعانة
بالالعب السابق حسين فاضل ،ليكون نائبا لرئيس الجهاز ،على أن يتولى
العب األصفر السابق أيضا علي النمش مهمة مدير الفريق.
ً
ويباشر فاضل حاليا بعض مهامه على صعيد ترتيب أمور الفريق،
إلى جانب المساعي نحو االتفاق مع العبين محليين ومحترفين لتدعيم
صفوف األصفر في الموسم الجديد.

شباب الكويت أبطال كأس االتحاد
تـ ـ ــوج ف ــري ــق الـ ـشـ ـب ــاب ل ـكــرة
القدم بنادي الكويت بلقب كأس
االتحاد بعد فوزه على العربي
 1-3في المباراة النهائية ،التي
جمعت بينهما أمس األول ،على
استاد الصداقة والسالم.
وبهذا التتويج جمع شباب
األبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــض جـ ـ ـمـ ـ ـي ـ ــع ب ـ ـ ـطـ ـ ــوالت

نعمل
بمعلومات
عامة
واجتهادات
شخصية

المرحلة ،إذ سبق لــه التتويج
ب ـل ـقــب ال ـب ـط ــول ــة الـتـنـشـيـطـيــة،
وبطولة الدوري ،إلى جانب لقب
الكأس ،وذلك من دون أي هزيمة
في البطوالت الثالث.

القالف خارج صفوف األبيض
في «اآلسيوية»
•

مسؤولو
األندية ال
ثقافة لديهم
بمجال
المنشطات

أحمد حامد

كشف نائب رئيس جهاز كــرة القدم في
نـ ــادي ال ـكــويــت عـ ــادل عـقـلــة ،أن ح ــارس
الـفــريــق األول حميد ال ـقــاف لــن يكون
ضمن قائمة األبيض خالل المشاركات
المقبلة في بطولة كأس االتحاد اآلسيوي،
ً
تنفيذا للعقوبة اإلدارية الموقعة عليه.
وكــانــت إدارة الـكــويــت أوق ـفــت ال ـقــاف بعد
تطاوله على بعض جماهير النادي عقب الخسارة
من كاظمة في الدور قبل النهائي لكأس االتحاد.
وعن تجديد عقد الجهاز الفني بقيادة نبيل
معلول مــن عــدمــه ،أوض ــح عقلة أن الـقــرار بهذا
الشأن لن ُي َ
حسم إال مع نهاية الموسم.
ويغادر األبيض بعد غد إلى عمان لخوض
مـنــافـســات ال ـ ــدور الـتـمـهـيــدي ل ـكــأس االت ـحــاد
اآلس ـي ــوي ،الرت ـب ــاط الـفــريــق بـثــاث مـبــاريــات
مـتـتــالـيــة أمـ ــام األن ـص ــار الـلـبـنــانــي ،والـسـيــب
العماني ،وجبلة السوري.

علي الدسم

والعمل على تثقيف الالعبين
وتوعيتهم.

أنور علي
مــن نــاحـيـتــه ،أف ــاد اسـتـشــاري
جراحة العظام والطب الرياضي
بالنادي العربي د .انور علي بأن
ال ــاع ــب ال يـمـلــك ال ــوع ــي الـكــافــي
ف ـي ـمــا ي ـخ ــص م ـل ــف الـمـنـشـطــات
وم ــا ال ـمــواد الـمـحـظــور تناولها،

وهو عادة ما يلجأ للطاقم الطبي
ل ـل ـســؤال ف ــي ذل ــك "ون ـح ــن نعمل
ونـ ـح ــاول بـشـكــل ع ــام تجنيبهم
ت ـن ــاول ك ــل م ــا ي ـح ـتــوي ع ـلــى اي
منشط ولو بنسب بسيطة".
وق ـ ـ ــال ع ـ ـلـ ــي" :وصـ ـلـ ـن ــا ك ـت ــاب
م ــن ل ـج ـنــة م ـكــاف ـحــة الـمـنـشـطــات
بكل الـقــواعــد والـلــوائــح المتعلقة
بالمنشطات في  14فبراير الماضي،
ولــأســف كــان ذلــك مـتــأخــرا ،وكــان
األجدر إرساله مطلع الموسم ليكون
لدينا الوعي المناسب حول ذلك،
سواء الالعبون او الطواقم االدارية
أو الفنية الطبية ،ونتمنى ان يتم
تــافــي ه ــذا الـخـطــأ ف ــي الـمــواســم
المقبلة".
وأشار إلى أن الكتاب المرسل
ً
تضمن  67ب ـنــدا وه ـنــاك العديد
من األمور غير الواضحة تحتاج
ال ـ ــى بـ ـع ــض الـ ـتـ ـفـ ـسـ ـي ــرات" ،وال
ب ــد ل ـن ــا م ــن الـ ـت ــواص ــل م ــع اح ــد
م ـس ــؤول ــي ال ـل ـج ـنــة ل ــاج ــاب ــة عن
اسـتـفـســاراتـنــا وتــوضـيــح بعض
النقاط المجهولة".
وأردف" :نـ ـح ــن ب ـح ــاج ــة ال ــى
ت ــوع ـي ــة ك ــاف ـي ــة فـ ــي ه ـ ــذا ال ـم ـلــف
ل ــانــديــة والــاع ـب ـيــن ق ـبــل بــدايــة
ك ــل م ــوس ــم ،ون ـح ـتــاج ال ــى مــوقــع
الـكـتــرونــي خــاص بلجنة فحص
المنشطات الكويتية يكون بمثابة
المرجع لنا في حالة االستفسار
او السؤال عن المواد المحظورة،
وه ـ ـ ــل ه ـ ـنـ ــاك م ـ ـ ـ ــواد م ـس ـت ـج ــدة،
ون ـ ـح ـ ـتـ ــاج وجـ ـ ـ ــود خ ـ ــط س ــاخ ــن
للتواصل معنا".

ةديرجلا

•
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ً
«أزرق الصاالت» يستهل مشواره بمواجهة اإلمارات غدا
فعاليات دورة األلعاب الخليجية تنطلق اليوم بمنافسات قوى السيدات
تبدأ اليوم منافسات دورة
األلعاب الخليجية الثالثة في
الكويت بمشاركة نحو 1700
العب والعبة يمثلون ست دول
خليجية وستكون منافسات
ألعاب القوى للسيدات أولى
مسابقاتها على أن تتوالى بقية
المسابقات تباعا حتى ختام
الدورة في  ٣١مايو الجاري.

تـنـطـلــق ف ــي ال ـع ــاش ــرة صـبــاح
ال ـي ــوم مـنــافـســات دورة األل ـعــاب
الـ ـخـ ـلـ ـيـ ـجـ ـي ــة ال ـ ـ ـثـ ـ ــال ـ ـ ـثـ ـ ــة ،الـ ـت ــي
تستضيفها الكويت برعاية سمو
أمير البالد الشيخ نواف األحمد،
وتستمر حتى  31الجاري ،بإقامة
مسابقات ألعاب القوى للسيدات،
وب ـح ـض ــور رؤس ـ ـ ــاء االت ـ ـحـ ــادات
الخليجية للقوى ،في حين يصل
إل ــى ال ـب ــاد غ ــدا رئ ـيــس االت ـحــاد
اآلسـيــوي للعبة القطري دحــان
الحمد.
وتتضمن منافسات اليوم في
الـفـتــرة الصباحية ال ــدور نصف
الـنـهــائــي فــي س ـبــاقــات  100متر
ج ــري ،و 100متر جــري حــواجــز،
و 400متر جري.
وفـ ــي ال ـخــام ـســة مـ ـس ــاء ،تـقــام
م ـس ــاب ـق ــات ال ـن ـه ــائ ــي ف ــي ال ـق ـفــز
ب ــال ــزان ــة  100م ـتــر جـ ــري ،و100
متر جــري حــواجــز ،ودف ــع الغلة،
وال ــوث ــب ال ـطــويــل ،و 10000متر
جري ،ورمي الرمح ،و 400جري.
وتستكمل المسابقات ،غدا ،في
التاسعة صباحا عبر مسابقات
نـ ـ ـ ـه ـ ـ ــا ئ ـ ـ ــي  100ج ـ ـ ــري
حــواجــز ،الـسـبــاعــي ،1
نـ ـص ــف نـ ـه ــائ ــي 400
م ـت ــر ج ـ ــري ح ــواج ــز،
 800مـ ـ ـ ـت ـ ـ ــر جـ ـ ـ ـ ــري،
ونهائي الوثب العالي،
السباعي .2
وف ــي الـخــامـســة مـســاء،
ت ـ ـ ـقـ ـ ــام مـ ـس ــابـ ـق ــات
النهائي في رمي
الـ ـ ـق ـ ــرص ،ودفـ ــع
الغلة ،السباعي ،3
 400متر جــري حواجز،
ال ــوث ــب ال ـث ــاث ــي 800 ،مـتــر
جري 2000 ،متر جري موانع،
 200متر جري ،سباعي  4و100
متر جري تتابع.

العنزي سعيد بالمشاركة النسائية
وأك ـ ـ ــد رئـ ـي ــس ات ـ ـحـ ــاد أل ـع ــاب
ال ـق ــوى س ـي ــار ال ـع ـنــزي جــاهــزيــة
مضمار ومـيــدان أحمد الــرشــدان
ف ــي مـنـطـقــة ك ـي ـفــان السـتـضــافــة

العرس الخليجي ووجود األشقاء
الخليجيين فــي بـلــدهــم الـثــانــي،
مـ ـع ــرب ــا ع ـ ــن سـ ـع ــادت ــه ال ـب ــال ـغ ــة
بمشاركة العنصر النسائي ألول
مرة في الدورات الخليجية.
وت ـ ـم ـ ـنـ ــى ال ـ ـع ـ ـنـ ــزي ل ـل ـج ـم ـيــع
التوفيق فــي المنافسات ،مثمنا
جـهــود رئـيــس اللجنة األولمبية
الشيخ فهد الناصر ،ومدير هيئة
الرياضة حمود فليطح ،لتطوير
مضمار وميدان الرشدان وتزويده
ب ـك ــل اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات وال ـت ـج ـه ـي ــزات
المعتمدة دوليا.

ً
ً
الحردان :جاهزون فنيا ومعنويا

بدورها ،لفتت رئيسة اللجنة
الـ ـنـ ـس ــائـ ـي ــة م ـ ــدي ـ ــرة ال ـم ـن ـت ـخ ــب
الوطني للسيدات حنان الحردان
إلـ ـ ــى ج ــاه ــزي ــة الـ ــاع ـ ـبـ ــات فـنـيــا
ومـعـنــويــا الن ـطــاق الـ ــدورة التي
يـ ـس ـت ـع ــد ل ـ ـهـ ــا الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخ ــب م ـنــذ
فـبــرايــر الـمــاضــي ،قـبــل أن ترتفع
وتيرة اإلعداد والتدريبات خالل
المعسكر التدريبي الــذي انطلق
الـسـبــت الـمــاضــي ،مثمنة جهود
أعضاء مجلس إدارة اتحاد القوى
ك ــاف ــة إلنـ ـج ــاح م ـه ـمــة الـمـنـتـخــب
وتحقيق الميداليات.

«أزرق الصاالت» يفتتح مشواره
وتـنـطـلــق غ ــدا مـنــافـســات كــرة
ال ـ ـصـ ــاالت (رجـ ـ ـ ــال) ع ـل ــى مـجـمــع
ص ــاالت الـشـيــخ سـعــد الـعـبــدالـلــه
« صـ ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــة  ،»2ح ـ ـي ـ ــث ي ـس ـت ـه ــل
ال ـم ـن ـت ـخ ــب الـ ــوط ـ ـنـ ــي م ـ ـشـ ــواره
بمواجهة اإلمــارات عند السابعة
مـســاء ،يسبقها لـقــاء آخــر يجمع
ب ـيــن ال ـس ـعــوديــة وال ـب ـحــريــن في
الخامسة.
وي ــرت ــاح الـمـنـتـخــب الـعـمــانــي
في الجولة األولى بحكم مشاركة
 5منتخبات فــي ال ــدورة ،وتلعب
المنافسات بنظام ال ــدوري عبر
إقــامــة  5جـ ــوالت ،حـيــث سيكون
الختام في  22الجاري.
وأقــام أزرق الصاالت معسكرا
ت ــدري ـب ـي ــا فـ ــي ال ـب ــوس ـن ــة خ ــاض

جانب من تدريب منتخب الصاالت
خ ــال ــه م ـبــارات ـيــن ودي ـت ـيــن أم ــام
مـنـتـخــب ال ـب ـلــد ال ـم ـض ـيــف ،حقق
الفوز في المباراة األولى  2-5وفي
الثانية .2-3
ويـ ـفـ ـتـ ـق ــد ال ـم ـن ـت ـخ ــب ج ـه ــود
الحارس فهد الخواري لإلصابة،
بينما سيكون عبدالرحمن الوادي
جاهزا للمشاركة بعد تعافيه من
اإلصــابــة التي عانى منها خالل
المعسكر.
وتضم صفوف المنتخب ،الذي
يقوده المدرب البرازيلي ريكاردو
ســوبــرال «ك ــاك ــاو» ،مجموعة من
ال ــاع ـب ـي ــن ال ـم ـم ـي ــزي ــن أص ـح ــاب
الخبرة أمثال الوادي ،القائد حمد
ح ـيــات ،عـبــدالــرحـمــن المسبحي،
أحمد الفارسي ،يوسف الخليفة.

الشرجي :استعدادات اليد انطلقت
أكــد المدير الفني فــي اتحاد
الـ ـ ـي ـ ــد د .خ ـ ــال ـ ــد ال ـ ـشـ ــرجـ ــي أن
المنتخب الوطني انتظم أمس
ف ـ ــي م ـع ـس ـك ــر داخ ـ ـل ـ ــي ب ـف ـن ــدق
ميلينيوم ،ضمن المرحلة األولى

اإلعدادية قبل خوض منافسات
الدورة الخليجية ،بقيادة مدرب
م ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـش ـ ـبـ ــاب اإلسـ ـب ــان ــي
ايـ ـس ــدورو م ــارت ـي ــن ،وم ـســاعــده
الوطني وليد فيروز.
وقـ ــال د .ال ـش ــرج ــي« :تـسـتـمــر
ال ـتــدري ـبــات بـشـكــل مـكـثــف على
ف ـت ــرت ـي ــن ص ـب ــاح ـي ــة وم ـســائ ـيــة
حتى  16ال ـجــاري ،ثــم المغادرة
الى الدوحة لبدء مرحلة اإلعداد
ال ـث ــان ـي ــة الـ ـت ــي ت ـت ـض ـمــن إق ــام ــة
مـ ـعـ ـسـ ـك ــر خـ ـ ـ ــارجـ ـ ـ ــي وخـ ـ ـ ــوض
مـبــاراتـيــن وديـتـيــن مــع منتخب
قطر المشارك في الــدورة يومي
 18و 20من نفس الشهر ،ويعود
بعدها المنتخب إلى البالد قبل
أن يـبــدأ معسكرا داخـلـيــا حتى
مــوعــد أول م ـب ــاراة ل ــه ب ــال ــدورة
 25مايو».
وك ـ ـشـ ــف أن الـ ـعـ ـم ــل إلع ـ ـ ــداد
منتخب الشباب سيكون هدف
مجلس اإلدارة في الفترة المقبلة،
من خالل إشراكه في استحقاقات
خــارج ـيــة وب ـن ــاء مـنـتـخــب قــوي
للمستقبل ،مضيفا أن منتخب

الـشـبــاب سـيـشــارك فــي األل ـعــاب
الخليجية مدعما ببعض العبي
الخبرة لتجهيزهم للتصفيات
اآلس ـيــويــة ل ـكــأس ال ـعــالــم 2024
ا لـتــي ستقام يوليو المقبل في
البحرين ،ومعدل إعمار غالبية
الع ـبــي الـمـنـتـخــب سـيـكــون بين
 21و 22عاما ،ما يضع االتحاد
والالعبين أمام مسؤولية كبيرة
كــون مالمح منتخب المستقبل
ستظهر في الدورة الخليجية.
وتابع« :نأمل الظهور المشرف
ال ـ ــذي ي ـل ـيــق ب ـس ـم ـعــة كـ ــرة ال ـيــد
ال ـك ــوي ـت ـي ــة ،وأن ن ـط ـم ـئــن عـلــى
مستوى الالعبين في ظل وجود
جهاز فني جديد يمتلك خبرات
كبيرة بـهــذا الـمـجــال» ،متوجها
بالشكر إلــى إدارة االتحاد على
الدعم الذي يقدمه للفريق ،وأشاد
ب ـ ــدور ق ـ ـيـ ــادات ال ـه ـي ـئــة ال ـعــامــة
للرياضة في تذليل العقبات التي
واج ـهــت الـتـحـضـيــرات واللجنة
األولمبية الـتــي ســانــدت اللعبة
الفترة الماضية.
و طــا لــب الجماهير الكويتية

شراكة بين «سيتي جروب» و«األولمبية الكويتية»
أع ـ ـ ــرب ـ ـ ــت شـ ـ ــركـ ـ ــة س ـ ـي ـ ـتـ ــي ج ـ ـ ــروب
ال ـكــويــت ع ــن فـخــرهــا بــال ـشــراكــة الـتــي
جمعتها باللجنة األولمبية الكويتية
تحت مظلة شــركــاء النقل (Mobility
 -)Partnersو هـ ــي مـنـظـمــة ر يــا ض ـيــة
أولمبية مستقلة معترف بها من جانب
الـلـجـنــة األول ـم ـب ـيــة ال ــدول ـي ــة ،لتنظيم
ورعاية الدورة الثالثة أللعاب مجلس
التعاون الخليجي ،المقرر أن تقام في
الكويت من  13إلى  31الجاري ،على أن
يقام حفل االفتتاح  22الجاري.
وهـ ــذه الـبـطــولــة ريــاض ـيــة مـتـعــددة
ً
األل ـع ــاب ت ـقــام دوريـ ــا بـمـعــدل م ــرة كل
أربــع سـنــوات ،وهــي البطولة التي تم
إنشاؤها من جانب المجلس وعقدت
ألول مرة بالبحرين في عام .2011
وستشارك في نسخة دورة ألعاب
مـجـلــس ال ـت ـعــاون الـمـقـبـلــة س ــت دول،
هــي :الـبـحــريــن وسلطنة عـمــان وقطر
وال ـس ـع ــودي ــة واإلمـ ـ ـ ـ ــارات إلـ ــى جــانــب
ً
الــدولــة المضيفة (الـكــويــت) .وإجـمــاال،

سيتبارى أكثر من  1500رياضي من
الذكور واإلنــاث و 500مسؤول في 16
رياضة.
وبموجب هــذه الشراكة المرموقة،
س ـت ــوف ــر «س ـي ـت ــي جـ ـ ـ ــروب» أكـ ـث ــر مــن
 100حافلة ركــاب لنقل أعضاء الفرق
ال ـم ـشــاركــة ط ـ ــوال ف ـت ــرة إقــام ـت ـهــم في
الكويت.
وقـ ــال دي ـ ــراج ب ـ ـهـ ــاردواج ،الــرئـيــس
الـتـنـفـيــذي لمجموعة سيتي ج ــروب:
«ي ـس ـع ــدن ــا أن نـ ـك ــون شـ ــركـ ــاء ال ـن ـقــل
ل ـ ـلـ ــدورة ال ـث ــال ـث ــة م ــن ألـ ـع ــاب مـجـلــس
التعاون الخليجي ،ونتطلع بحماس
إل ــى الـتــرحـيــب بجميع أع ـضــاء الـفــرق
ال ـم ـش ــارك ــة ،وج ـع ــل رح ـل ـت ـهــم مــريـحــة
وممتعة أث ـنــاء إقــامـتـهــم فــي الـكــويــت.
نحن ملتزمون بتوفير وسيلة نقل آمنة
ومستدامة لجعل هذا الحدث الرياضي
ناجحا وعالقا باألذهان».
ومـ ـ ــن الـ ـمـ ـق ــرر أن تـ ـق ــام مـ ـب ــاري ــات
ً
الـ ـفـ ـع ــالـ ـي ــة فـ ـ ــي  12م ـ ــوق ـ ـع ـ ــا ،ح ـيــث

سيتي جروب
سيتنافس أكثر من  1500رياضي في
 16لعبة رياضية مختلفة.
ويــأتــي دع ــم «سـيـتــي جـ ــروب» لهذا
ً
ال ـح ــدث ان ـطــاقــا م ــن إيـمــانـهــا الـقــوي
بدور القطاع الخاص في تطوير قطاع
الشباب والــريــاضــة بالكويت ،كما أن

الشركة ملتزمة إلحداث تغيير جذري
في وجه النقل العام بالكويت ،من خالل
توفير خيارات نقل حديثة وموثوقة
ً
ً
ً
وأك ـثــر أمــانــا واق ـت ـصــادا حـفــاظــا على
ً
البيئة .كما تلتزم «سيتي جروب» دائما
بتقديم خدمة نقل مستدامة وشاملة.

وأكـ ـ ـ ــدت «س ـي ـت ــي جـ ـ ـ ــروب» أن ـ ــه مــن
دواع ـ ــي س ــروره ــا أن تــدعــم م ـب ــادرات
ال ـل ـج ـنــة األول ـم ـب ـي ــة ال ـكــوي ـت ـيــة ،الـتــي
ت ـســاعــد ع ـلــى رف ــع م ـس ـتــوى الـمـشـهــد
الـ ــريـ ــاضـ ــي الـ ـ ـخ ـ ــاص بـ ـ ـ ــدول مـجـلــس
التعاون.

ً
األهلي ووفاق سطيف غدا في إياب نصف نهائي األبطال
●

القاهرة  -ةديرجلا

•

ي ـخ ــوض الـ ـن ــادي األه ـل ــي غــدا
م ــواج ـه ــة مــرت ـق ـبــة أم ـ ــام مضيفه
ف ــري ــق وفـ ــاق سـطـيــف ال ـجــزائــري
ف ــي إي ـ ــاب ن ـص ــف ن ـه ــائ ــي دوري
االبطال اإلفريقي بعدما سبق أن
حقق الفريق األحمر الفوز بأربعة
أهداف دون رد في مباراة الذهاب
الـتــي أقيمت فــي الـقــاهــرة السبت
ً
الـمــاضــي ،ليضع قــدمــا فــي الــدور
النهائي للبطولة وينتظر المتأهل
مــن طرفي الـمـبــاراة األخــرى التي
تـجـمــع فــري ـقــي الـ ـ ــوداد الـمـغــربــي
بضيفه بترو أتلتيكو األنغولي
فــي الـمـبــاراة النهائية الـتــي تقام
يــوم  30مــايــو الـجــاري فــي ملعب
محمد الخامس بــالــدار البيضاء
ً
وفقا لقرار االتحاد اإلفريقي لكرة
القدم «كاف».
األهـ ـل ــي ي ـل ـعــب م ـ ـبـ ــاراة ال ـغ ــد،
وه ــو فــي قـمــة ال ـحــذر مــن حــدوث
أي م ـفــاجــآت م ــن ج ــان ــب الـفــريــق
الجزائري ،خاصة أن كرة القدم ال
تعرف المستحيل ،وهي الرسالة

التي قام محمود الخطيب رئيس
ال ـ ـنـ ــادي والـ ـمـ ـش ــرف الـ ـع ــام عـلــى
الفريق بتوصيلها لالعبين داخل
ملعب التتش قبل سفر البعثة إلى
الجزائر الثالثاء الماضي ،حيث
شدد الخطيب على ضــرورة عدم
االع ـت ـمــاد ع ـلــى نـتـيـجــة ال ـم ـبــاراة
األول ـ ـ ـ ــى وع ـ ـ ــدم االن ـ ـ ـخـ ـ ــداع فـيـهــا
والـلـعــب ب ــروح قتالية عــالـيــة في
ً
لقاء الـعــودة غــدا لضمان التأهل
للمواجهة النهائية للبطولة.
في األهلي ابتعد العب الوسط
ع ـم ــرو ال ـســول ـيــة ع ــن ح ـســابــات
ال ـج ـهــاز الـفـنــي ب ـق ـيــادة بيتسو
موسيماني حيث يواصل غيابه
عــن المباريات بسبب استمرار
ش ـ ـكـ ــواه مـ ــن آالم فـ ــي ال ـع ـض ـلــة
الـخـلـفـيــة ،فـيـمــا ي ـعــود ال ـمــدافــع
محمد عبدالمنعم بعدما تماثل
للشفاء مــن آالم الـضــامــة ،وبــات
ت ـحــت ت ـص ــرف ال ـج ـه ــاز ال ـف ـنــي،
وقــد يتم االعـتـمــاد عليه كبديل
خالل مواجهة الغد وفقا للرؤية
ال ـف ـن ـي ــة ،ب ـي ـن ـمــا ت ـب ــدو ص ـفــوف
الفريق مكتملة.

جانب من تدريبات األهلي في الجزائر
وســافــر األهـلــي إلــى الجزائر
ً
مبكرا من أجــل إبعاد الالعبين
عـ ــن أي أجـ ـ ـ ــواء قـ ــد ت ــؤث ــر عـلــي
تركيزهم ،كما عقد موسيماني
عدة محاضرات بالفيديو شرح
فيها نـقــاط قــوة وضـعــف فريق
وفاق سطيف ،وطلب من العبيه
الـتـمــركــز الــدفــاعــي الـجـيــد أم ــام
مــرمــى مـحـمــد ال ـش ـنــاوي وع ــدم

ترك مساحات في وسط الملعب
مع استغالل أي هجمات مرتدة
لـلـتـسـجـيــل ف ــي ش ـب ــاك الـخـصــم
مما يزيد من صعوبة مهمته في
الفوز بنتيجة كبيرة.
فــي الـمـقــابــل ،شــدد الصربي
دارك ـ ــو نــوفـيـتــش مـ ــدرب فــريــق
وف ـ ـ ــاق س ـط ـي ــف ع ـل ــى ض ـ ــرورة
ع ــدم االس ـت ـســام أم ــام األه ـلــي،

وأضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف فـ ـ ـ ــي ت ـ ـصـ ــري ـ ـحـ ــات
ص ـحــاف ـيــة ق ـبــل ال ـل ـق ــاء :علينا
العمل على تقديم مباراة قوية
وك ـب ـي ــرة أم ـ ــام الـ ـن ــادي األه ـلــي
حامل اللقب في آخر نسختين
واألكثر تتويجا بدوري األبطال
ونعرف ان المهمة ليست سهلة
أمامنا لكن في كل الحاالت لن
ً
نستسلم ابدا.

وأوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح :قـ ــدم ـ ـنـ ــا مـ ـ ـب ـ ــاراة
معقولة أم ــام الـفــريــق المصري
في القاهرة ،وهناك عوامل أثرت
علينا و ســا هـمــت فــي هزيمتنا
بــأربـعــة أه ــداف نظيفة ،كـمــا أن
العبينا عانوا ضغوطا شديدة
خالل اللقاء ،وما أؤكده أنه علينا
الـفــوز فــي الـجــزائــر بــأي نتيجة
وتقديم مواجهة كبيرة.

ا لـ ــو ف ـ ـيـ ــة ب ـ ــد ع ـ ــم «أزرق ا ل ـ ـيـ ــد»
والوقوف خلفه خالل منافسات
الدورة ورفع معنويات الالعبين
الصغار الذين يحتاجون لمثل
ه ــذه الــوق ـفــة خ ــال ال ـم ـبــاريــات،
وأن يـكــون الــدعــم كــذلــك التـحــاد
ال ـيــد فــي خـطـتــه لـبـنــاء منتخب
المستقبل واالستراتيجية التي
وضعت حتى  ،2026على أن يتم
تقييم المستوى الفني واألداء
فــي البطولة لتالفي السلبيات
في المستقبل.

اختيار  8العبين لمنافسات السباحة
و يــوا صــل المنتخب الوطني
للسباحة تحضيراته على مجمع
ال ـش ـيــخ نــاصــر الـمـحـمــد ب ـنــادي
ال ـن ـص ــر ،ت ـح ــت قـ ـي ــادة الـ ـم ــدرب
اإليطالي سيمونا بيستاسيكا،
اس ـت ـعــدادا لـخــوض المنافسات
ال ـ ـتـ ــي ت ـ ـبـ ــدأ ال ـ ـثـ ــاثـ ــاء ال ـم ـق ـبــل
وتختتم الجمعة.
وأكـ ـ ــد م ــدي ــر ال ـم ـن ـت ـخــب زي ــن
ال ـ ـعـ ــابـ ــديـ ــن مـ ـحـ ـم ــد أن وتـ ـي ــرة
الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــرات ب ـ ـ ــدأت ت ـت ـس ــارع
لخوض غمار المنافسات ،ووقع
االخ ـت ـيــار عـلــى ثـمــانـيــة العبين
لتمثيل الكويت في االستحقاق
الخليجي ،وهم عباس قلي ،وليد
ال ـع ـب ــدال ــرزاق ،راشـ ــد ال ـطــرمــوم،
فيصل التناك ،مشاري السمحان،
عبدالرزاق الضويحي ،عبدالعزيز
الضويحي ،سعود الشمروخ.
وأثـ ـن ــى زيـ ــن ال ـع ــاب ــدي ــن على
الـ ـت ــزام الــاع ـب ـيــن وانـضـبــاطـهــم
الـ ـ ـ ـك ـ ـ ـبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــر ،مـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرا إل ـ ـ ـ ـ ـ ــى أن
االستعدادات انطلقت منذ أكثر
مــن ش ـهــريــن ،مــن خ ــال تـمــاريــن
تـ ـسـ ـتـ ـغ ــرق س ــاعـ ـتـ ـي ــن ون ـص ــف
يوميا ،وجميع الالعبين شاركوا
فــي الـتــدريـبــات مـنــذ انطالقتها
دون حــدوث إصــابــات بينهم قد
تـعــوق مشاركتهم فــي البطولة،
مبينا أن الــاعـبـيــن عـبــاس قلي
وسـ ـ ـ ـع ـ ـ ــود ال ـ ـ ـش ـ ـ ـمـ ـ ــروخ خ ــاض ــا
معسكرا خــارجـيــا فــي الــواليــات
المتحدة استمر شهرين تقريبا
قبل تأجيل موعد الدورة السابق،
الـ ـت ــي ك ــان ــت مـ ـق ــررة ف ــي ي ـنــايــر
الماضي.
وح ـ ـ ـ ـ ـ ــول حـ ـ ـ ـظ ـ ـ ــوظ م ـن ـت ـخ ــب
الكويت في الدورة ،ذكر« :نحترم

جـ ـمـ ـي ــع الع ـ ـب ـ ــي الـ ـمـ ـنـ ـتـ ـخـ ـب ــات
ال ـخ ـل ـي ـج ـي ــة الـ ـشـ ـقـ ـيـ ـق ــة ،ل ـك ـن ـنــا
نـ ـتـ ـطـ ـل ــع الـ ـ ـ ــى تـ ـحـ ـقـ ـي ــق أفـ ـض ــل
األرق ـ ـ ــام ،وال ـح ـص ــول ع ـلــى أكـبــر
عـ ــدد م ــن ال ـم ـيــدال ـيــات الــذهـبـيــة
المتاحة فــي المنافسات ال ــ،»17
مضيفا أن الفريق يمتلك روحا
تنافسية ذهبية وهو ما يتسق
م ــع ش ـعــار الـبـطــولــة ال ــذي شكل
حـ ــافـ ــزا ل ــاع ـب ـي ــن لـ ـب ــذل أق ـصــى
الجهود وتمثيل الكويت بصورة
مـ ـش ــرف ــة وحـ ـص ــد ال ـم ـي ــدال ـي ــات
الملونة وصوال إلى اعتالء القمة
ف ــي مـســابـقــة الـسـبــاحــة لـلـعــرس
الخليجي.

«السلة النسائية» تختتم
التحضيرات في تركيا
أش ــادت نــائـبــة رئـيــس اللجنة
الـنـســائـيــة فــي ات ـحــاد ك ــرة السلة
حـ ـن ــان ال ـ ــزاي ـ ــد ب ــالـ ـتـ ـع ــاون بـيــن
لجنة « »3×3في االتحاد واللجنة
النسائية ،مضيفة« :عملنا على
اخـ ـتـ ـي ــار أفـ ـضـ ــل الـ ــاع ـ ـبـ ــات مــن
األنـ ــديـ ــة ع ـب ــر ت ـن ـظ ـيــم بـطــولـتــي
ال ـ ــدوري وكـ ــأس االتـ ـح ــاد ،ووق ــع
االخ ـت ـي ــار ع ـلــى  8الع ـب ــات ب ــدأن
ال ـت ــدري ـب ــات اسـ ـتـ ـع ــدادا ل ـل ــدورة
الخليجية خــال شـهــر رمـضــان،
حـ ـي ــث ك ــان ــت الـ ـت ــدريـ ـب ــات عـلــى
فترتين قبل وبعد اإلف ـطــار ،قبل
أن ي ـتــم تـكـثـيـفـهــا خـ ــال ال ـف ـتــرة
الحالية».
وذك ـ ــرت ال ــزاي ــد أن الـمـنـتـخــب
س ـي ـخ ــوض م ـع ـس ـك ــرا تــدري ـب ـي ــا
مـ ــن  15حـ ـت ــى  25الـ ـ ـج ـ ــاري فــي
تركيا ،بقيادة المدرب البحريني
سـ ـلـ ـم ــان رمـ ـ ـض ـ ــان ومـ ـس ــاع ــدت ــه
عـ ــايـ ــدة الـ ـسـ ـلـ ـم ــان ،فـ ــي مــرح ـلــة
اإلع ـ ـ ـ ـ ــداد األخ ـ ـي ـ ــرة قـ ـب ــل خ ــوض
غمار الدورة ،مؤكدة أن الالعبات
يتمتعن بعزيمة عالية ،وعلى أتم
االسـتـعــداد لـخــوض المنافسات
وتحقيق أفضل المراكز.
وأشادت بجهود جميع لجان
اتحاد اللعبة ،والتي أسهمت في
تــذلـيــل الـصـعــوبــات كــافــة ،ودعــم
ومـســانــدة المنتخب ،كما ثمنت
ال ــدع ــم ال ـم ـت ــواص ــل م ــن الـلـجـنــة
األولمبية وهيئة الرياضة ،والذي
كان له األثر الكبير في مسيرة كرة
السلة النسائية.

بيراميدز يواصل انتصاراته
وسموحة يكتسح االتحاد
واصل بيراميدز انتصاراته بفوزه على مضيفه مصر المقاصة
بهدفين نظيفين ،أمس األول ،على ملعب الكلية الحربية ،في ختام
منافسات المرحلة الثامنة عشرة من الدوري المصري لكرة القدم.
وانتظر بيراميدز حتى الدقيقة  59ليفتتح التسجيل عن طريق
التونسي فخر الدين بن يوسف ،فيما أضاف البديل محمود صابر
الثاني (.)5+90
ولعب المقاصة بعشرة العبين منذ الدقيقة  89عقب طرد مدافعه
أحمد عبدالمنعم للخشونة مع البديل إبراهيم عادل.
ً
وحقق بيراميدز ف ــوزه الثالث تــوالـيــا بقيادة مــدربــه اليوناني
ً
تاكيس جونياس رافـعــا رصيده الــى  39نقطة في المركز الثاني،
خلف الزمالك المتصدر مع  41نقطة ،ولبيراميدز مباراة مؤجلة.
ً
بينما تلقى المقاصة الخسارة الرابعة تواليا ،وتجمد رصيده عند
 10نقاط في المركز الثامن عشر األخير.
وعلى ملعب االسكندرية ،اكتسح سموحة مضيفه االتحاد في
ديربي االسكندرية بنتيحة .2-5
ليرفع الفريق رصيده إلــى  30نقطة ويتقدم للمركز الــرابــع ،في
حين تجمد رصيد االتحاد عند  19نقطة في المركز الثالث عشر.
ً
ً
وفرض غزل المحلة تعادال إيجابيا على مضيفه المصري بنتيجة
 1-1على ملعب الجيش ببرج العرب.
ورفع المصري رصيده إلى  20نقطة في المركز الثاني عشر ،وغزل
المحلة رصيده الى  21نقطة في المركز الحادي عشر.
(أ ف ب)
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رباعية دي بروين تعزز صدارة سيتي
خطف النجم البلجيكي ،كيفين
دي بروين ،األنظار من الجميع،
وأمطر شباك وولفرهامبتون
بأربعة أهداف ،ليقود فريقه
مانشستر سيتي للعودة
بانتصار عريض بنتيجة (،)1-5
وينفرد بصدارة البريميير ليغ،
في اللقاء الذي أقيم أمس
األول والمؤجل من الجولة
الـ 33من الدوري اإلنكليزي
الممتاز لكرة القدم.

س ـجــل الـبـلـجـيـكــي ك ـي ـفــن دي
بروين رباعية من خماسية فريقه
مانشستر سيتي المتصدر وقاده
للفوز على مضيفه ولفرهامبتون
ً
 ،1-5معيدا فــارق النقاط الثالث
ب ـي ـن ــه وبـ ـي ــن م ـ ـطـ ــاره ال ـم ـبــاشــر
ليفربول ،في مباراة مؤجلة من
المرحلة الثالثة وا لـثــا ثـيــن من
الدوري اإلنكليزي لكرة القدم.
ورف ـ ـ ـ ــع سـ ـيـ ـت ــي رصـ ـ ـي ـ ــده فــي
الـ ـص ــدارة إل ــى  89نـقـطــة ب ـفــارق
ثــاث نقاط عن ليفربول الثاني
الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان فـ ـ ــاز عـ ـل ــى مـضـيـفــه
أستون فيال  1-2الثالثاء.
وبدأ دي بروين مهرجانه بعد
تمريرة في العمق داخل المنطقة
مــن البرتغالي بــرنــاردو سيلفا،
ت ــاب ـع ـه ــا ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي م ـب ــاش ــرة
تـســد يــدة بينية بقدمه اليسرى
( ،)7قبل أن يتسبب بعد  4دقائق
بهدف التعادل لليدز بعدما خسر
كرة استثمرها المكسيكي راوول
خيمينيس في الوسط ومرر على
الـجـهــة الـيـســرى إل ــى البرتغالي
بدرو نيتو الذي مرر كرة أرضية
زاح ـف ــة داخـ ــل الـمـنـطـقــة تابعها
ديندونكر في الشباك (.)11
وعـ ـ ــوض دي ب ــروي ــن ب ـع ــد 5
دقــائــق اث ــر لـعـبــة مــع األوك ــران ــي
أولـكـســانــدر زينشينكو وصلت
إلــى سترلينغ لتعود الـكــرة إلى
البلجيكي تابعها مـبــا شــرة في
المرمى ،ليعود ويضيف الثالث
ب ـع ــد ك ـ ــرة أض ــاعـ ـه ــا سـتــرلـيـنــغ
وتابعها تسديدة بقدمه اليسرى
ف ــي الـ ــزاويـ ــة ال ـي ـم ـنــى ل ـل ـحــارس
البرتغالي جوزيه سا (.)24

سلة أخبار
رونالدو أفضل العب
لشهر أبريل

ولم يكتف البلجيكي بثالثية
بل أضــاف "سوبر هاتريك" بعد
تمريرة من فيل فودن ( ،)60ليعود
األخ ـي ــر ويـصـيــب ال ـقــائــم بـعــد 7
دقائق قبل أن يضيف سترلينغ
الـخــامــس لفريقه ( )84فــي حين
حرم القائم دي بروين من هدف
خ ــام ــس ش ـخ ـصــي ل ــه وسـ ــادس
لفريقه (.)89

تشلسي يهزم ليدز
ودنا تشلسي خطوة إضافية
نحو حسم تأهله لمسابقة دوري
أبطال أوروبا في الموسم المقبل
وتحضر بأفضل طريقة ممكنة
ل ـل ـم ـب ــاراة ال ـن ـه ــائ ـي ــة لـمـســابـقــة
الكأس بفوزه على مضيفه ليدز
يونايتد المنقوص -3صـفــر في
م ـبــاراة مؤجلة مــن المرحلة 33
ً
أيضا.
ورفع تشلسي رصيده إلى 70
ً
نقطة في المركز الثالث ،متقدما
بفارق  4نقاط عن أرسنال الرابع
و 8نقاط عن توتنهام الخامس.
وت ـح ـض ــر "الـ ـبـ ـل ــوز" بــأف ـضــل
طريقة ممكنة لنهائي مسابقة
الـ ـك ــأس أم ـ ــام ل ـي ـفــربــول الـسـبــت
بـعــودتــه إل ــى سـكــة االنـتـصــارات
بعد ثالث مباريات في الدوري لم
يذق خاللها طعم الفوز (تعادالن
ً
مجددا انتصاره
مقابل هزيمة)،
ِ
ً
على ليدز بعد فوزه ذهابا على
أرضه .2-3
في المقابلُ ،مني ليدز المهدد
ً
بالهبوط بخسارته الثالثة تواليا
ب ـع ــد س ـق ــوط ــه أم ـ ــام مــانـشـسـتــر

دي بروين نجم سيتي يحتفل بهدفه الرابع
سيتي برباعية نظيفة وأرسنال
 ،2-1لـيـتـجـمــد رص ـي ــده عـنــد 34
نـقـطــة ف ــي ال ـمــركــز ال ـثــامــن عشر
بالتساوي مع بيرنلي الذي يملك
مباراة أقل.
في شــوط ّأول باتجاه واحــد،
افتتح تشلسي التسجيل بعد 4
دقائق من إطالق الحكم صافرة
ال ـب ــداي ــة ع ـبــر م ــاي ـس ــون مــاونــت
ا ثــر لعبة مشتركة مــع المهاجم
ال ـب ـل ـج ـي ـك ــي رومـ ـيـ ـل ــو ل ــوك ــاك ــو

وريــس جيمس ،فــي هدفه ال ـ 11
هذا الموسم.
وتـلـقــى ل ـيــدز ضــربــة موجعة
ثانية اثر طرد مهاجمه الويلزي
دانيال جيمس بالبطاقة الحمراء
ال ـ ـم ـ ـبـ ــاشـ ــرة ع ـ ـقـ ــب خ ـ ـطـ ــأ ع ـلــى
ال ـكــرواتــي مــاتـيــو كوفاتشيتش
( ،)24ليبدأ مهرجان لوكاكو الذي
ألغى الحكم هدفه مــن كــرة لوب
بـعــد ال ـع ــودة إل ــى حـكــم الفيديو
ال ـم ـســاعــد "فـ ــي ايـ ــه ار" لـتــأكـيــد

حالة تسلل ( ،)31ليعود العمالق
البلجيكي ويهدر رأسية بجانب
المرمى بعد ثالث دقائق.
وأضــاف تشلسي الثاني بعد
تمريرة من ماونت على مشارف
منطقة الجزاء تابعها األميركي
كريستيان بوليسيك الخالي من
الرقابة تسديدة في الشباك (.)55
واستعرض لوكاكو مهاراته
فانطلق بسرعة ودخل المنطقة
وس ـ ــدد أرضـ ـي ــة مـ ــرت ب ـم ـحــاذاة

الـقــائــم ( ،)65قـبــل أن يـنـجــح في
هــز الـشـبــاك بـعــد تـمــريــرة داخــل
الـمـنـطـقــة م ــن ال ـبــديــل الـمـغــربــي
حكيم زياش (.)82
وف ـ ـ ـ ــاز ل ـي ـس ـت ــر س ـي ـت ــي ع ـلــى
ن ــوريـ ـت ــش س ـي ـت ــي -3ص ـ ـفـ ــر فــي
مـبــاراة مؤجلة مــن المرحلة ،21
ً
فيما تـعــادل وات ـفــورد سلبا مع
إيـفــرتــون فــي مـبــاراة مؤجلة من
المرحلة الثالثين.

ً
نهائي «كأس االتحاد» يخطف األنظار غدا تن هاغ يقود أياكس إلى لقب
ً
تتجه األنظار غدا إلى استاد ويمبلي ،الذي يستضيف المباراة
النهائية لمسابقة كأس االتحاد اإلنكليزي ،والتي تجمع تشلسي
مع ليفربول.
ويسعى ليفربول إلــى تحقيق اللقب واالسـتـعــداد للمواجهة
األوروبـيــة الكبرى أمــام ريــال مدريد اإلسباني في نهائي دوري
أبطال أوروبا .بينما يسعى تشلسي إلى إنقاذ موسمه وتحقيق
لقب قد يرفع من معنويات العبي
الفريق الذي عانى هذا الموسم،
س ــواء فــي ال ــدوري اإلنكليزي
أو ف ــي دوري أب ـط ــال أوروبـ ــا
الذي فشل في الدفاع عن لقبه،
واقصي على يد ريال مدريد في
الدور ربع النهائي.
وسـيـغـيــب ع ـلــى أرج ــح
العـ ـ ـ ـ ــب وسـ ـ ـ ـ ــط ت ـش ـل ـس ــي
مــات ـيــو كــوفــاتـشـفـيـتــش
ع ــن ال ـمــواج ـهــة ،حسب
ما قال المدرب توماس
ت ــوخ ـي ــل ،وذل ـ ــك بعد
خروجه لإلصابة في
الفوز  - 3صفر على
ليدز يونايتد في
ال ـ ــدوري األرب ـعــاء
الماضي.
وأصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب
الالعب الكرواتي
بـعــد تــدخــل من
د ا ن جـ ـيـ ـم ــس
ُ
ال ـ ــذي ط ـ ــرد في
الدقيقة .24
كلوب
وأبـلــغ توخيل

الصحافيين "أقول لكم كمدرب وليس كمتخصص ،لكن من المحتمل
أال يشارك في نهائي الكأس .كوفاتشفيتش حــاول االستمرار مدة
ً
 15دقيقة ،وهو ما كان مستحيال ،الكاحل متورم وهو يتألم كثيرا".
ويحتل تشلسي المركز الثالث في الدوري برصيد  70نقطة ،وهو لم
يفز في المباريات الثالث الماضية في الــدوري ،وسيحاول جاهدا
استعادة توازنه والظفر بلقب الكأس لتعويض جماهيره.
م ــن جــان ـبــه ،س ـي ـكــون لـيـفــربــول
م ـطــال ـبــا ب ـتــأك ـيــد ق ــوت ــه وت ـفــوقــه
محليا وقاريا ،حيث مازال ينافس
ع ـل ــى ل ـق ــب الـ ـ ـ ـ ــدوري اإلن ـك ـل ـي ــزي
الـ ـ ـمـ ـ ـمـ ـ ـت ـ ــاز ،وه ـ ـ ـ ــو يـ ـتـ ـخـ ـل ــف عــن
المتصدر مانشستر سيتي بثالث
نقاط ،لذلك اليزال حلم الفوز
ً
بـثــاثـيــة م ـتــاحــا لـلــريــدز
وجماهيره.
وي ـع ـيــش لـيـفــربــول
فـ ـت ــرة مـ ـمـ ـي ــزة ،حـيــث
حقق الفوز في سبع
مباريات من آخــر 8
خاضها في جميع
المسابقات بقيادة
مـ ــدربـ ــه األل ـم ــان ــي
ال ـم ـح ـن ــك ي ــورغ ــن
كلوب.

توخيل

برشلونة ال يمانع بيع دي يونغ
أك ــدت تقارير إخـبــاريــة أن نــادي
برشلونة ال يعارض بيع العب وسط
الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ
ً
خصوصا وسط األزمة المالية التي
يمر بها ،رغم اعتماد المدرب تشافي
هرنانديز على جهوده.
وذكرت صحيفة (ماركا) الرياضية
أن صفقة بـيــع دي يــونــغ ستجلب
لخزينة النادي الكتالوني ما يصل
إلى  70مليون يورو.
وأوض ـح ــت أن ن ــادي مانشستر
ً ً
يونايتد أبدى اهتماما جادا بالتعاقد
ً
مــع دي يــونــغ ،خصوصا مــع تولي
مواطنه إريك تين هاغ لإلدارة الفنية
ً
للفريق بدءا من الموسم المقبل.
ورغم اعتماد تشافي على جهود
دي يــونــغ ف ــي وس ــط الـمـلـعــب ،فــإن
اإلدارة قد ال تمانع بيعه لالستفادة

م ــن ال ـعــائــد الـ ـم ــادي وراءه ل ـشــراء
العبين يحتاجهم الفريق فــي عدة
مراكز أخرى.
وكــانــت وســائــل إع ــام إنكليزية
ً
قد وضعت أيضا مانشستر سيتي
الذي يقوده المدرب السابق للبرشا،
ب ـي ــب غ ـ ــواردي ـ ــوال ،ض ـم ــن األن ــدي ــة
الساعية لضم دي يونغ ،الذي أكمل
عامه الـ .25
وخ ــاض دي يــونــغ ،ال ــذي انضم
للبرشا في صيف  2019قادما من
أي ــاك ــس أم ـس ـت ــردام 45 ،م ـب ــاراة مع
ال ـبــاوغــرانــا ه ــذا الـمــوســم وسجل
أربعة أهداف وصنع خمسة أخرى.
ً
ودائ ـمــا مــا كــان دي يــونــغ ،الــذي
سينتهي ع ـقــده م ــع بــرشـلــونــة في
 ،2026يصرح بشعوره بالسعادة
داخل جدران النادي كما أشاد جميع

دي يونغ

مدربيه بالتزامه وموهبته ومهنيته،
لكن إزاء الوضع االقتصادي للنادي
ف ــإن رحيله يظل فرضية محتملة
(إفي)
بنهاية الموسم.

«فيفا» يحقق بشأن جنسية كاستيو اإلكوادوري

بايرون كاستيو

إيريك غارسيا يخضع
لعملية جراحية

تن هاغ يرفع درع الدوري الهولندي

أتلتيكو يضمن تأهله لدوري أبطال أوروبا
ضمن أتلتيكو مــدريــد تأهله ل ــدوري أبـطــال أوروب ــا الموسم
المقبل بفوزه امس االول  - 2صفر على مضيفه إلتشي ،فيما أرجأ
إشبيلية حسم مصيره بتعادله على أرضه سلبا مع ريال مايوركا،
ضمن منافسات المرحلة السادسة والثالثين من الدوري االسباني
لكرة القدم .وقبل مرحلتين من نهاية الموسم ،رفع أتلتيكو مدريد
رصيده الى  67نقطة مقابل  66إلشبيلية ،متقدما بست نقاط عن
ريال بيتيس الخامس ،ولكنه ضمن تأهله للمسابقة القارية األم
حتى في حال خسارته آخر مباراتين بفضل تفوقه في المواجهتين
المباشرتين على بيتيس.
أمــا إشبيلية فكان بحاجة الــى الفوز ليضمن تأهله ،إال أنه
بتعادله رفع رصيده الى  66نقطة في المركز الرابع.
ودخل أتلتيكو المباراة بعد فوزه نهاية االسبوع الماضي على
جاره ريال البطل في دربي العاصمة بهدف نظيف ،ليحقق االربعاء
ً
فــوزه الثاني تواليا بعدما افتتح التسجيل بعد لعبة مشتركة
بدأها المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان ومنه إلى البرازيلي
رينان لودي الذي دخل المنطقة ومرر كرة انقضى عليها مواطنه

أعلن االتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس األول،
فتح "إج ــراء ات تأديبية" للنظر فــي قضية الظهير
الــدولــي االك ــوادوري بــايــرون كاستيو ،عقب تقديم
االتحاد التشيلي شكوى بشأن جنسيته.
وأف ــاد االتـحــاد الــدولــي للعبة فــي بـيــان انــه "قــرر
فتح إجــراء ات تأديبية لفحص احتمال عدم أهلية
بايرون ديفيد كاستيو سيغورا" لخوض مع منتخب
اإلكوادور تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة
ل ـمــونــديــال قـطــر  .2022وت ـق ـ ّـدم االت ـح ــاد التشيلي
بشكوى إلى اللجنة التأديبية لـ "الفيفا" على خلفية
"تزوير محتمل لوثائق منح الجنسية اإلكوادورية"
لالعب ،كما ورد في البيان.
ً
وخ ــاض كاستيو ( 23عــامــا) مـبــاراتــي الــذهــاب
واإلياب في التصفيات أمام تشيلي ،فانتهت األولى
بالتعادل السلبي فــي كيتو فــي  5سبتمبر ،2021
والثانية بفوز اإلك ــوادور  -2صفر فــي  17نوفمبر
من العام ذاته.
واحتلت تشيلي المركز السابع في المجموعة
المشتركة في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة

للعرس ال ـكــروي فــي قـطــر ،مـتــأخــرة بـفــارق  7نقاط
عن اإلكوادور صاحبة المركز الرابع األخير المؤهل
للمونديال.
ً
فــي الـمـقــابــل ،تـخــوض الـبـيــرو الـخــامـســة ملحقا
ً
دول ـيــا مــع الـفــائــز بين اإلمـ ــارات وأسـتــرالـيــا فــي 13
يونيو المقبل على استاد أحمد بن علي في قطر.
ويأمل اتحاد تشيلي أن تتم معاقبة اإلكــوادور،
وف ـ ــي ح ـ ــال أعـ ـل ــن "فـ ـيـ ـف ــا" ف ـ ــوز م ـن ـت ـخ ـبــه الــوط ـنــي
بالمباراتين ،فإن ذلك سيسمح له بالقفز الى المركز
الرابع متساويا بالنقاط مع بيرو ،ومتفوقا بفارق
األهداف في حال احتسب فائزا  -3صفر) بمباراتيه
ً
امام االكوادور الذي سيهبط الى المركز السابع ،علما
بأن القرعة أوقعت منتخب اإلكوادور في المجموعة
األولى إلى جانب قطر المضيفة والسنغال وهولندا.
غـيــر أن ات ـح ــاد اإلك ـ ـ ــوادور أصـ ـ ّـر ف ــي ب ـيــان على
أن كــاسـتـيــو "مـسـجــل حـســب األصـ ــول مــع السلطة
القانونية المختصة" ،ولديه "جميع الوثائق الوطنية
الصالحة" .وبموجب قوانين "الفيفا" ،ال يمكن لالعب
أن يمثل دولة ال يحمل جنسيتها.

ماتيوش كونيا ليتابعها بقدمه اليمنى في شباك الحارس إدغار
باديا ( .)27وبفضل دفاعه الصلب ووسطه الحيوي وسرعته في
ً
الهجمات ،أبقى أتلتيكو منافسه بعيدا عن مرماه لينهي الشوط
ً
ّ
األول متقدما بهدف.
ّ
ولم يكد الحكم يطلق صافرة بداية الشوط الثاني ،حتى ضاعف
أتلتيكو النتيجة بفضل مجهود جديد من غريزمان الذي تقدم إلى
منطقة إلتشي ومرر كرة إلى الدولي األرجنتيني رودريغو دي بول
خدع الحارس (.)61
ً
ً
ووقـ ــف ال ـقــائــم صـ ــدا مـنـيـعــا أمـ ــام ت ـســديــدة قــويــة م ــن الـبــديــل
األرجنتيني أنخل كوريا بعد تمريرة من البديل اآلخــر المهاجم
ً
االوروغوياني لويس سواريس ( ،)88ليعود األخير ويسجل هدفا
بعد  3دقائق ألغاه الحكم بداعي التسلل.
ويحل إشبيلية على أتلتيكو في المرحلة ما قبل االخيرة ويختتم
الموسم على أرضه ضد أتلتيك بلباو .أما بيتيس فيستقبل غرناطة
قبل أن يحل على ريــال مدريد ختاما لمعرفة من سيرافق قطبي
العاصمة وبرشلونة الى دوري االبطال.

مباريات السبت
التوقيت

المباراة

القناة الناقلة

نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي
6:45

البايرن يؤكد اقترابه
من ضم مزراوي
أقر نادي بايرن ميونيخ
األلماني ،أمس األول ،بأنه
بصدد إتمام التعاقد مع
المدافع المغربي الدولي نصير
مزراوي في صفقة انتقال حر
بعد نهاية عقده مع أياكس
أمستردام الهولندي.
وقال المدير الرياضي للنادي
البافاري ،حسن حميدزيتش،
في تصريحات صحافية،
بعد أن أعلنت وسائل إعالم
عديدة انتهاء الصفقة "نحن
في الرتوش األخيرة .كل األمور
تشير إلى نتيجة جيدة".
(إفي)

بطل الدوري الهولندي

قاد مــدرب أياكس أمستردام الهولندي
اري ــك تــن هــاغ فريقه إلــى االحـتـفــاظ بلقب
بطل ال ــدوري الـهــولـنــدي لـكــرة ال ـقــدم ،بعد
فوزه الساحق على هيرينفين -5صفر في
المرحلة الثالثة والثالثين قبل األ خـيــرة،
أم ــس األول ،قـبــل انـتـقــالــه ل ــإش ــراف على
ت ــدري ــب مــان ـش ـس ـتــر يــونــاي ـتــد اإلن ـك ـل ـيــزي
ً
اعتبارا من الموسم المقبل.
ورف ـ ــع أي ــاك ــس رصـ ـي ــده إلـ ــى  82نـقـطــة
ً
مـ ـتـ ـق ــدم ــا بـ ـ ـف ـ ــارق  4ن ـ ـقـ ــاط ع ـ ــن م ـنــاف ـســه
التقليدي آيندهوفن ،حامل اللقب  24مرة،
قبل نهاية الموسم بجولة واحدة.
وتناوب على تسجيل األهداف خمسة
العـ ـبـ ـي ــن م ـخ ـت ـل ـف ـي ــن ه ـ ــم األرج ـن ـت ـي ـن ــي
ن ـي ـك ــوالس تــال ـيــاف ـي ـكــو ( )19وسـتـيـفــن
بيرخويس ( )33والعاجي سيباستيان
هالر ( 38من ركلة جزاء) وبراين بروبي
( )85والمكسيكي ادسون الفاريس (.)90
ً
ورف ـ ــع ه ــال ــر تـ ـح ــدي ــدا رص ـ ـيـ ــده مــن
ً
األهــداف هذا الموسم إلى  21هدفا في
الدوري و 34في مختلف المسابقات.
والـ ـلـ ـق ــب ه ـ ــو ال ـ ـس ـ ــادس والـ ـث ــاث ــون
ألي ــاك ــس ال ــذي بـلــغ نـهــائــي ك ــأس هــولـنــدا
وخ ـ ـسـ ــره أمـ ـ ـ ــام آيـ ـن ــده ــوف ــن  2-1ال ـش ـهــر
الماضي.
وت ـم ـيــز أي ــاك ــس بــال ـل ـعــب ال ـه ـجــومــي إذ
ً
سجل  96هدفا في  33مرحلة أي أقل بقليل
من  3أهداف في المباراة الواحدة.

فاز البرتغالي كريستيانو
رونالدو ،مهاجم مانشستر
يونايتد ،بجائزة أفضل العب
بالبريميرليغ خالل شهر
أبريل الماضي.
وخالل شهر أبريل ،نجح
"الدون" في تسجيل هدفه رقم
 100في الدوري خالل مباراة
اليونايتد أمام أرسنال والتي
خسرها فريقه  ،1-3قبل أن
يدون بعدها النجم المخضرم
على هاتريك في الفوز على
نورويتش سيتي  ،2-3وسجل
أيضا لفريقه هدفا أمام
تشلسي (.)1-1
وحصل كريستيانو على
الجائزة مرتين هذا الموسم
وست مرات في المجمل ،على
مدار حقبتيه مع اليونايتد،
ويبقى على بعد جائزة أخرى
ليتقاسم الرقم القياسي مع
الثنائي هاري كين (توتنهام)
وسرخيو أغويرو (العب مان
سيتي السابق).

تشلسي  -ليفربول

beINSPORTS PR1

الدوري اإليطالي
7:00

فيرونا  -تورينو

7:00

أودينيزي  -سبيتسيا

9:45

روما  -فينيتسيا

Seria A YouTube

الدوري اإلسباني
7:30

إسبانيول  -فالنسيا

beINSPORTS HD1

10:00

سيلتا فيغو  -التشي

beINSPORTS HD1

يخضع إيريك غارسيا مدافع
نادي برشلونة لجراحة اليوم
لعالج إصابة في ابهام اليد
اليمنى والتي تعرض لها
الثالثاء .وتعرض غارسيا
لإلصابة خالل المباراة التي
فاز فيها برشلونة على سيلتا
فيغو  1 - 3الثالثاء ،وقد يغيب
حتى نهاية الموسم.
وذكر برشلونة في بيان أن
"العب الفريق األول إيريك
غارسيا تعرض إلصابة في
إصبع اليد اليمنى ويحتاج
لتدخل جراحي .الالعب
ً
سيخضع للجراحة غدا
بواسطة الطبيب خافيير مير
وتحت إشراف الجهاز الطبي
للنادي" .ولم تتضح بعد مدة
غياب عن غارسيا عن المالعب،
ومن المتوقع أن يتحدد ذلك
عقب الجراحة.

ميسي الرياضي األعلى
ً
دخال في العالم
صنفت مجلة "فوربس"
األرجنتيني ،ليونيل ميسي،
نجم فريق باريس سان جرمان
الفرنسي لكرة القدم ،بأنه
الرياضي األعلى دخال على
مستوى العالم.
وحقق ميسي ( 34عاما)
عائدات قيمتها  130مليون
ً
دوالر في آخر  12شهرا،
بحسب "فوربس" ،ليصبح
ً
الرياضي األعلى أجرا في
العالم للمرة الثانية ،بعد أن
حقق األمر ذاته في .2019
واستندت "فوربس" في
تقريرها إلى األموال التي
تقضاها ميسي كرواتب ومن
عقود الرعاية.
وحل ليبرون جيمس نجم
لوس أنجلس ليكرز المنافس
بدوري كرة السلة األميركي
للمحترفين في المركز الثاني
بدخل سنوي إجمالي بلغ 121
مليونا و 200ألف دوالر.
وجاء البرتغالي كريستيانو
رونالدو هداف مانشستر
يونايتد اإلنكليزي في المركز
الثالث بدخل سنوي إجمالي
بلغ  115مليون دوالر.
وجاء نجم التنس السويسري
المخضرم روجيه فيدرر في
المركز السابع.
(د ب أ)

ةديرجلا
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إنتر يتوج بكأس إيطاليا
بعد غياب  11عاما
في ليلة مثيرة نجح إنتر ميالن في التتويج بلقب كأس
إيطاليا بعد غياب  11عاما بعد أن قلب الطاولة على
حامل اللقب ،يوفنتوس ،وحقق انتصارا عريضا ()2-4
أمس األول في نهائي البطولة الذي احتضنه ملعب
األوليمبيكو في العاصمة روما.

حقق إنتر لقب كأس إيطاليا للمرة األولى
منذ  2011بفوزه أمس ،في النهائي  ،2-4بعد
التمديد على غريمه يوفنتوس على الملعب
ً
األول ـم ـب ــي ف ــي روم ـ ــا ،مـبـقـيــا ع ـلــى حـظــوظــه
بتحقيق الثالثية المحلية.
ً
تقدم إنتر باكرا عبر نيكولو باريال (،)6
إال أن "ال ـس ـيــدة ال ـع ـجــوز" قـلــب ال ـطــاولــة في
ً
غـضــون دقيقتين بــاكــرا فــي الـشــوط الثاني
عبر اإلسباني ألفارو موراتا ( ،)50والصربي
دوش ــان فــاهــوفـيـتــش ( ،)52قـبــل أن يفرض
"نـيــراتـســوري" التمديد بركلة ج ــزاء نفذها
التركي هاكان تشالهان أوغلو (.)80
وحسم الكرواتي إيفان بريتشيش الفوز
إلنتر في الشوط اإلضــافــي األول بهدف من

ركلة جزاء ( )98وآخر من تسديدة رائعة (،)102
ليحقق إنتر لقبه الثامن في المسابقة.
وكانت هذه المرة الثالثة التي يلتقي فيها
الفريقان في نهائي الكأس ،وكــان الفوز من
نصيب يوفنتوس في أول مناسبتين عامي
 1959و.1965
وكان إنتر ّ
جرد يوفنتوس من لقبه بطال
ل ـل ــدوري االي ـطــالــي ال ـمــوســم ال ـمــاضــي بعد
هيمنة دام ــت تسعة مــواســم ،ولـقــب الـكــأس
السوبر في يناير المقبل ،وحقق أمس فوزه
ً
الثالث تواليا على يوفنتوس للمرة األولى
في تاريخه في جميع المسابقات بعد الكأس
السوبر ولقاء اإلياب في الدوري.
وف ــي حـيــن مـ ــازال إن ـتــر يـنــافــس م ــن أجــل

االح ـت ـف ــاظ ب ـل ـقــب الـ ـ ـ ــدوري ،ف ــي ظ ــل تــأخــره
بنقطتين عن جاره وغريمه المتصدر ميالن
قبل مباراتين من النهاية ،سيخرج يوفنتوس
من جهته خالي الوفاض للمرة األولــى منذ
.2011
وحــرم إنتر ماسيميليانو أليغري من أن
يصبح ّأول مدرب يحرز  5كؤوس محلية بعد
أربعة ألقاب في فترته األولى مع يوفنتوس
أحرزها بين  2015و.2018
واف ـت ـتــح ب ــاري ــا الـتـسـجـيــل ب ـعــدمــا راوغ
العـبـيــن خ ــارج الـمـنـطـقــة ،قـبــل أن يـســدد من
خارجها كرة قوية رائعة إلى يسار الحارس
ماتيا بيرين (.)6
وح ـق ــق يــوف ـن ـتــوس ان ـطــاقــة صــاروخ ـيــة

ندفيد :الطلبات المادية توقف تجديد عقد ديباال
كشف نائب رئيس نادي يوفنتوس اإليطالي ،التشيكي بافل
ً
ندفيد ،أن العامل المادي لعب دورا في عدم تجديد عقد المهاجم
األرجنتيني باولو ديباال ،الذي ينتهي في  30يونيو المقبل.
وقال ندفيد لدى سؤاله :لماذا توقفت المفاوضات لتجديد
عقد ديـبــاال ،لشبكة ميدياست؟ "مــن الصعب اإلجــابــة عن هذا
السؤال بالتحديد .قمنا بتقييم الالعب من جميع النواحي ،ما
يقدم لنا داخل الملعب وخارجه .بطبيعة الحال كانت طلباته
(ديباال) مرتفعة جدا ،وهذا أمر ُمحق ،ألنه العب رائع ،لكننا لم
نشعر بأننا مستعدون للقيام بذلك ،وبالتالي من المنطقي أن
يذهب كل واحد منا في طريقه".

ً
انضم ديباال ( 28عاما) إلى يوفنتوس في عام  ،2015وأحرز
معه لقب الدوري خمس مرات ،وجائزة أفضل العب في موسم
ً
ُ ،2020
وع ّين نائبا لقائد الفريق مع بداية الموسم الحالي ،لكن
غياباته العدة لإلصابة أثــرت على أدائــه في تشكيلة "السيدة
العجوز".
ورشحت تقارير في الصحف اإليطالية انتقال ديباال إلى
صفوف إنتر بطل الدوري الموسم الماضي ،والذي توج بكأس
إيطاليا ،بفوزه على يوفنتوس بالذات  4-2بعد التمديد ،أمس
األول.

للشوط الثاني وقلب الطاولة على إنتر في
غضون دقيقتين ،إذ أدرك التعادل عندما سدد
الظهير البرازيلي أليكس ســانــدرو كــرة من
خارج المنطقة ،وضع موراتا قدمه في المكان
المناسب وح ـ ّـول مسارها لتخدع الحارس
بعد أن ارتطمت به وتهادت في الشباك (.)50
وتقدم "بيانكونيري" في النتيجة ،بعد أن
شن مرتدة وصلت على إثرها الكرة الى ديباال
بعد تبادل جميل لالعبين ،ومنه بينية الى
فالهوفيتش الــى داخــل المنطقة الــذي راوغ
السلوفاكي ميالن سكرينيار قبل أن يسدده
ارت ــدت مــن صــدر هندانوفيتش لتعود اليه
تابعها زاحفة في منتصف المرمى (.)52
ّ
تحسن بعدها أداء إنتر وســدد ديماركو
تـســديــدة قــويــة مــن خ ــارج المنطقة أبعدها
الحارس الى ركنية (.)72
وخ ـطــف الـمـهــاجــم األرجـنـتـيـنــي الوت ــارو
مارتينس ركلة جزاء إثر عرقلة من بونوتشي،
ان ـبــرى لـهــا تـشــالـهــان أوغ ـلــو ســددهــا رائـعــة
فــي أعلى الــزاويــة اليسرى ارتطمت بالقائم
وسكنت الشباك (.)80
وفي الشوط اإلضافي األول ،تسبب ماتيس
دي ليخت بركلة جزاء إثر عرقلة على مواطنه
ستيفان دي فري أكدها الحكم بعد اللجوء
الى "في ايه آر" ،ترجمها بيريتشيتش رائعة
في الشباك (.)99
وأكد الدولي الكرواتي فوز فريقه بتسديدة
رائعة بيسراه من خــارج المنطقة الــى أعلى
الزاوية ،وسط غضب أليغري ومشاحنة على
خط التماس ،ما أدى الى طرده.

كيليني يؤكد رحيله في نهاية الموسم
أكــد قطب دف ــاع يوفنتوس جورجو
كـيـلـيـنــي رح ـي ـلــه ع ــن ن ــادي ــه ف ــي نـهــايــة
ال ـم ــوس ــم ال ـح ــال ــي ،إث ــر خ ـس ــارة فــريـقــه
نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم أمام إنتر
 4-2بعد التمديد األربعاء.
وأش ــار قــائــد "الـسـيــدة الـعـجــوز" إلــى
أن ــه سـيـخــوض الـمـبــاراتـيــن األخيرتين
لفريقه في الــدوري المحلي قبل توديع
أنصار الفريق.
وقـ ــال كـيـلـيـنــي لـشـبـكــة مـيــديــاسـيــت:
"أم ـض ـي ـنــا ف ــي ص ـف ــوف يــوف ـن ـتــوس 10
سنوات رائعة ،وقد حان الوقت للوجوه
الشابة لحمل المشعل .بذلت قصارى
ً
جهدي ،وآمل أن أكون تركت أثرا".
ً
وكـشــف ال ــاع ــب ،الـمـتــوج بـ ــ 19لـقـبــا:
"االثـنـيــن ســأقــوم بتوديع ملعب اليانز
(الخاص بيوفنتوس) في المباراة ضد
التسيو .إنه قراري بنسبة مئة في المئة".
ولــم يشأ كيليني ( 37عاما) التأكيد
ما إذا كان سيعتزل نهائيا بعد الرحيل
عن يوفنتوس ،بقوله" :صراحة ال أدري.
يتعين َّ
علي التفكير باألمر مع عائلتي.
أنــا سعيد للرحيل عن يوفنتوس وأنا
في قمة مستواي".
وأحرز كيليني بطولة الدوري المحلي

أولى جوالت الدوري الماسي تنطلق اليوم في الدوحة
َيعد لقاء الدوحة ،الجولة األولى
من الدوري الماسي أللعاب القوى،
ب ـم ـنــاف ـســة ق ــوي ــة ف ــي س ـب ــاق 200م
وم ــواج ـه ــة ب ـيــن الـصــديـقـيــن معتز
ب ــرش ــم وج ــان ـم ــارك ــو تــام ـب ـيــري في
الوثب العالي ،باإلضافة إلى ظهور
ح ــام ــل ال ــرق ــم ال ـعــال ـمــي ف ــي الــوثــب
بالزانة أرمان دوبالنتيس.
وتعود منافسات الدوري الماسي
إلـ ـ ــى ال ـ ــدوح ـ ــة ال ـ ـيـ ــوم بـ ـع ــد ت ــوق ــف
ً
دام  248ي ــوم ــا ،وف ـت ــرة م ـث ـيــرة من
الـمـنــافـســات الـشـتــويــة داخ ــل قــاعــة،
حيث يشارك في العاصمة القطرية
س ـب ـع ــة م ـت ــوج ـي ــن ف ـ ــي م ـس ــاب ـق ــات
ال ـف ــردي ضـمــن األل ـع ــاب األولـمـبـيــة
األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة فـ ـ ــي طـ ــوك ـ ـيـ ــو ال ـص ـي ــف
الماضي.
ويتنافس الرياضيون هذه السنة
على مدى  12لقاء ،بينها لقاء الرباط
المغربي في  5يونيو ،حتى سبتمبر
موعد اللقاء الختامي في زيوريخ.
وي ـ ـس ـ ـت ـ ـض ـ ـيـ ــف ل ـ ـ ـقـ ـ ــاء الـ ـ ــدوحـ ـ ــة
مسابقات كانت ستقام فــي لقاء ي

القطري برشم خالل منافسات سابقة

شنغهاي و شـنــزن الصينيين قبل
إلغائهما بسبب تداعيات جائحة
كوفيد.-19

سباق 200م
ت ـع ــود ال ـبــري ـطــان ـيــة دي ـن ــا آش ــر-
ً
سـمـيــث ( 26ع ــام ــا) إل ــى مسافتها
ا ل ـ ـم ـ ـف ـ ـض ـ ـلـ ــة 200م ،بـ ـ ـع ـ ــد خ ـي ـب ــة
انـسـحــابـهــا م ــن أول ـم ـب ـيــاد طــوكـيــو
ً
بسبب إ صــا بــة عضلية ،علما أنها
ع ــادت وتــوجــت بذهبية التتابع 4
مرات 100م مع منتخب بالدها.
ت ــواج ــه ف ــي ال ــدوح ــة األم ـيــرك ـيــة
غابرييل تــومــاس ،حاملة برونزية
ً
طوكيو والسريعة جدا هذا الموسم،
بـ ـ ــاإلضـ ـ ــافـ ـ ــة إلـ ـ ـ ــى حـ ــام ـ ـلـ ــة خ ـمــس
م ـي ــدال ـي ــات أول ـم ـب ـي ــة ال ـجــامــاي ـك ـيــة
شيريكا جاكسون .تغيب الوصيفة
األول ـم ـب ـي ــة ال ـنــام ـي ـب ـيــة كــريـسـتـيــن
مبوما بعد إصابتها فــي نيروبي
األسبوع الماضي.
ويـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ـ ّـدم ال ـ ـك ـ ـنـ ــدي أن ـ ـ ـ ـ ــدري دو

غ ــراس ،حــامــل الذهبية األولمبية،
الـمـشــاركـيــن فــي س ـبــاق 200م لــدى
ال ــرج ــال ،إذ ي ــواج ــه م ـقــاومــة نــاريــة
من األميركيين نــواه اليلز صاحب
البرونزية األولمبية وفريد كيرلي
الوصيف األولمبي في سباق 100م
والـ ـق ــادر عـلــى ال ـتــألــق بـيــن سباقي
 100و400م.

مسابقة الوثب العالي
وتـجـمــع مسابقة الــوثــب العالي
ال ـق ـط ــري م ـع ـتــز ب ــرش ــم واإلي ـط ــال ــي
جــانـمــاركــو تــامـبـيــري الـلــذيــن ق ـ ّـررا
تـقــاســم ذهـبـيــة أولـمـبـيــاد طــوكـيــو،
فــي لحظة روح ريــاضـيــة تاريخية
ضمن األلعاب.
ً
بــرشــم ( 30ع ــام ــا) ،ب ـطــل الـعــالــم
ً
مرتين أيضا ،لم يقفز مذذاك الوقت،
ف ـي ـمــا اك ـت ـفــى تــام ـب ـيــري بـمـشــاركــة
يتيمة فــي  ،2022فــأحــرز بــرونــزيــة
بطولة العالم داخل قاعة في بلغراد
في مارس.

في صفوف يوفنتوس تسع مــرات منذ
ً
انضمامه الــى الفريق عــام  2004قادما
من ليفورنو ،وارتبط اسمه بقلب الدفاع
اآلخــر لـيــونــاردو بونوتشي والـحــارس
التاريخي جانلويجي بوفون.
ُي ــذك ــر أن كـيـلـيـنــي ب ـطــل أوروبـ ـ ــا مع
منتخب بالده الصيف الماضي سيعتزل
اللعب دوليا أيضا عندما تواجه إيطاليا
األرجنتين بطلة أميركا الجنوبية على
ملعب ويمبلي في لندن الشهر المقبل.

أوساكا تطلق وكالة إيفولف
تــركــت نـجـمــة ك ــرة الـمـضــرب
الـ ـي ــاب ــانـ ـي ــة ن ـ ــاوم ـ ــي أوسـ ــاكـ ــا
م ـج ـمــو عــة اإلدارة ا لــر يــا ض ـيــة
"آي أم جـ ـ ــي" (  )IMGلـتـطـلــق
وكــال ـت ـهــا ال ـخــاصــة "إي ـف ــول ــف"،
حسبما كشف موقع سبورتيكو
المتخصص.
وق ــال ــت أوس ـ ــاك ـ ــا ،ف ــي ب ـيــان
ل ـل ـم ــوق ــع" ،أم ـض ـي ــت مـسـيــرتــي
الـمـهـنـيــة ،أق ــوم بــاألش ـيــاء على
طريقتي ،حتى عندما لــم تكن
مـتــوقـعــة .إيـفــولــف (ت ـط ـ ّـور) هي
المرحلة الطبيعية المقبلة في
م ـس ـي ــرت ــي ك ــري ــاض ـي ــة وس ـي ــدة
أع ـ ـمـ ــال ،ووس ـي ـل ــة ألك ـ ــون عـلــى
طبيعتي وأقــوم باألشياء على
طريقتي".
وان ـ ـ ـت ـ ـ ـهـ ـ ــى عـ ـ ـق ـ ــد أوس ـ ـ ــاك ـ ـ ــا،
ال ــري ــاضـ ـي ــة األع ـ ـلـ ــى دخ ـ ــا فــي
العالم ،نهاية العام الماضي ،مع
عمالق اإلدارة الرياضية "آي أم
جي" ،وقررت عدم تجديده.
وتـ ـبـ ـعـ ـه ــا وكـ ـ ـي ـ ــل أعـ ـم ــالـ ـه ــا
السابق ستيورات دوغيد ليكون
شريكها في المغامرة الجديدة،

علما أن "إيفولف" ال تضم حتى
اآلن مستثمرين آخرين ،بحسب
سبورتيكو.
وتابعت أوساكا" :أؤمن بشدة
بقدرة الرياضيين على استخدام
منصاتهم للتعبير" ،معربة عن
رغبتها فــي أن تـكــون وكالتها
"رائ ــدة في إزالــة الحواجز التي
ال ت ــزال مــوجــودة فــي الــريــاضــة
والثقافة بشكل عام".

ميلووكي يقلب الطاولة على بوسطن
قلب ميلووكي بــا كــس بطل
الموسم الماضي تخلفه بفارق
 14نـ ـقـ ـط ــة ف ـ ــي مـ ـطـ ـل ــع ال ــرب ــع
األخـ ـ ـي ـ ــر ،ل ـي ـخ ــرج فـ ــائـ ــزا عـلــى
بــو سـطــن سلتيكس ،107-110
وي ـق ـت ــرب م ــن بـ ـل ــوغ ال ـم ـب ــاراة
النهائية للمنطقة الشرقية في
الدوري األميركي في كرة السلة
للمحترفين.
وب ـ ـ ــات ب ــاك ــس ي ـت ـق ــدم عـلــى
منافسه  ،2-3علما بأن الفريق
الذي يسبق منافسه للفوز في
أربع مباريات من اصل  7يبلغ
الدور التالي.
ومرة جديدة فرض اليوناني
يانيس انتيتوكونمبو نفسه
نجما لـلـمـبــاراة بتسجيله 40
نقطة ،وأضــاف جرو هوليداي
 24ن ـق ـطــة ل ـل ـف ــائ ــز اي ـ ـضـ ــا .فــي
المقابل لم تنفع النقاط ال ـ 60
ا لـتــي سجلها ثنائي بوسطن

يانيس انتيتوكونمبو نجم باكس
ج ــاي ـس ــون ت ــاي ـت ــوم وجــاي ـل ـيــن
بــراون ( 34لــاول و 24للثاني)
في ابعاد الخسارة عن الفريق،
ال ــذي بــات يــواجــه الـخــروج في
المباراة التالية خارج ملعبه.

وألـ ـح ــق م ـم ـف ـيــس غــريــزل ـيــز
خسارة فادحة بغولدن ستايت
ووريــرز بنتيجة  ،95-134رغم
خوض الفائز المباراة من دون
ن ـج ـمــه ج ــا مـ ــورانـ ــت ،لـيـقـلــص

ال ـ ـفـ ــارق ال ـ ــى  3-2ض ـم ــن ه ــذه
السلسلة.
وثأر ممفيس بأفضل طريقة
ممكنة لخسارته فــي المباراة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة ،ع ـن ــدم ــا تـ ـق ــدم عـلــى
منافسه طوال المباراة قبل ان
يسجل ووريرز سلة الحسم قبل
نهاية المباراة بـ 45ثانية.
وكانت ماكينة افضل العبي
ووريـ ــرز معطلة تـمــامــا بدليل
اك ـت ـفــاء ه ــداف ــه سـتـيـفــن ك ــوري
ب ـ ــ 14نـقـطــة وكـ ــاي طــومـســون
بـ 19نقطة.
ف ــي ال ـم ـقــابــل ،تـخـطــى  7من
الع ـب ــي مـمـفـيــس ح ــاج ــز ال ـ ـ 10
ن ـقــاط بـيـنـهــم ال ـثــاثــي جــاريــن
جاكسون جونيور ،وديزموند
بــايــن ،وتـيــوس جــونــز ،وسجل
كل منهم  21نقطة.

زفيريف إلى ربع نهائي دورة روما
ح ـق ــق األلـ ـم ــان ــي أل ـك ـس ـن ــدر زف ـي ــري ــف،
الـمـصـنــف ثــالـثــا عــالـمـيــا ،ف ــوزه الـمـئــة في
دورات كرة المضرب للماسترز ألف نقطة،
إثر تغلبه على األسترالي اليكس دي مينور
 3-6و ،)5-7( 6-7في طريقه لبلوغ الدور ربع
النهائي من دورة روما أمس.
وق ـ ـ ـ ــال زفـ ـ ـي ـ ــري ـ ــف ،ص ـ ــاح ـ ــب ذه ـب ـي ــة
أولـمـبـيــاد طــوكـيــو الـصـيــف الـمــاضــي،
"أدائـ ـ ـ ــي أفـ ـض ــل م ـم ــا ق ــدم ــت ب ــاألم ــس
بالتأكيد .يتعين علي المحافظة على
تركيزي بطريقة أفضل .اليكس العب
ج ـيــد ج ـ ــدا ،الس ـي ـمــا ف ــي ال ـضــربــات
الـ ـخـ ـلـ ـفـ ـي ــة ،وبـ ــال ـ ـتـ ــالـ ــي خـ ـس ــارت ــي
إرساالتي أمامه أمر يمكن أن يحصل،
لكن على العموم يجب أن أكــون أكثر

فعالية لدى تسديدها على مدار المباراة".
وكان زفيريف أحرز أول ألقابه في دورات
الماسترز في نهائي دورة روما بالذات عام
 ،2017عندما تغلب على الصربي نوفاك
ديوكوفيتش ،ثم خسر نهائي العام التالي
أمام اإلسباني رافايل نادال االختصاصي
على المالعب الترابية ،والذي تغلب عليه
أيضا في ربع نهائي الدورة العام الماضي.
ولدى السيدات ،باتت البيالروسية أرينا
سابالينكا أولــى المتأهالت لربع نهائي
بطولة روم ــا ،بعدما أطــاحــت باألميركية
جيسيكا بـيـجــوال ،و تـمـكـنــت سابالينكا،
الـمـصـنـفــة ال ـثــام ـنــة عــالـمـيــا ب ـيــن الع ـبــات
الـتـنــس الـمـحـتــرفــات ،مــن هــزيـمــة بيجوال،
بنتيجة  1-6و 4-6في ساعة و 7دقائق.
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درايش

نقطة

هكذا تكلم بو عبدالعزيز

في عدسة ّالكاميرا،
في عين القناص

فهد البسام

ّ
عدنا والعود أحمد السعدون ...يأبى هذا الرجل الجليل إل أن
يعطي الــدروس بين الفينة واألخــرى عن مــدى قــوة الــرأي وتأثير
ً
الكلمة إذا ما ُبنيت على معطيات وحقائق واستحقت أن ّ
تسمى رأيا،
ً
وخرجت للناس برزانة واتزان بعيدا عن خلط األوهام والتمنيات
بــاإلثــارة المبتذلة ،ليترك ثــأثـيــره على مـجــرى األم ــور ،أو لينبه
للجانب الخفي منها ،دون الحاجة إلى الصوت العالي واختالق
ّ
األكاذيب والتطاول وقلة األدب والشتم والتجريح ثقيل الدم.
ّ
الــرأي قبل شجاعة الشجعان ،كما قــال عمنا أحمد منذ مئات
الـسـنـيــن ،وهـ ــذا رب ـمــا ه ــو ال ـف ــارق األهـ ــم بـيــن سـيــاسـيــي سـنــوات
التأسيس والـبــدايــات وال ـقــراء ات الـجــادة والعمل الرصين ،وبين
سياسيي وسائل التواصل والبحث عن المعجبين والمعجبات
وإعادات التدوير لتغريداتهم ،ال بأس من البحث عن الجماهيرية
ّ
في بلد الكل فيه مشروع مرشح محتمل ،وال أحد يعرف متى يحل
ّ
قضاء حل المجالس وإجراء االنتخابات ،على أل يكون ذلك على
َ
حساب الحقيقة والنزاهة ورزانة األفعال واألقوال ،وإال أصبح من
ً
ً
يمارس مثل ذلك التضليل والتمويه وخلط األوراق شريكا عامدا
ً
أو جاهال لمن ّيدعي محاربتهم.
ّ
بو عبدالعزيز يقدم التعليم المجاني للجميع هذه األيام ،وما
ّ
لم يستطع أن يقوله نواب وسياسيون؛ سواء النعدام قدرتهم وقلة
ً
فهمهم أو لحساباتهم الضيقة ،يصدح به الرجل وحيدا وهو خارج
ّ
ويحرك المياه الراكدة
المجلس والعضوية ،وليكسر حالة الجمود
بكلمات موزونة ورأي محل اعتبار وثقل تراكم عبر الزمن ،فالقيمة
والتأثير ال ُيستمدان من عضويات المجالس أو أعداد المتابعين،
ً
ً
خصوصا إن لم يكن هناك ما ُيقال أصال سوى الغمز واللمز وإثارة
العميق،
الصخب والصوت العالي الذي ال يصدر عادة إال عن الخواء
ّ
ً
ً
وقــد نتفق مع ما يقوله حينا ونختلف معه أحيانا ،وهــذه سنة
ّ
السياسة ،لكن سمت الرجل وأسلوبه واحترامه لنفسه وتاريخه
تـفــرض عليك اإلن ـصــات لكل كلمة تـخــرج منه وتـقــديــر صاحبها
ّ
ّ
واحترامه في مرحلة قل فيها المحترمون ،فما الرجل إل أسلوبه...
لك المجد يا أبا عبدالعزيز.

ً
سماء الهند تمطر طيورا

 ( -1الصور األولى)
حقد في حشو الرصاصه
وطير يبحث عن خالصه
محتمي في سور واطي
ضاقت الساحات حوله
الطير ما يقدر يطير
كاميرا " شيرين" دارت في الحواري كاشفه كل الزوايا
زوووم في دم الجريمه
زوووم في القصه القديمه
َّ
زوووم ركز كاميرتها فوق آثار الخطايا
ْ
وشعب في عزمه كبير

علماء أميركان يعيدون عين ميت للحياة
ك ـشــف ف ــري ــق م ــن ال ـع ـل ـمــاء أن "الـ ـم ــوت قد
ً
يكون قابال للعكس" ،بعد أن وجدوا أن عيون
المتبرعين بــاألعـضــاء يمكن "إع ــادة الحياة
إليها".
وت ـم ـك ـن ــت الـ ـخ ــاي ــا الـ ـحـ ـس ــاس ــة ل ـل ـضــوء
ف ــي شـبـكـيــة ال ـع ـيــن م ــن االس ـت ـجــابــة لـلـضــوء
والتواصل مع بعضها حتى خمس ساعات

ب ـعــد الـ ـم ــوت ،وإرسـ ـ ــال إشـ ـ ــارات "ت ـش ـبــه تلك
المسجلة من الكائنات الحية".
وهذه الخاليا العصبية في شبكية العين
هي جزء من الجهاز العصبي المركزي (،)CNS
بما في ذلك الدماغ والحبل الشوكي ،ما يزيد
مــن احـتـمــال اسـتـعــادة خــايــا أخ ــرى للجهاز
العصبي المركزي.

«البنك» يستولي على ماليين «الغالبة»
استولى "سائق توك توك"
في محافظة أسوان المصرية
ع ـلــى م ــا ي ـق ــرب م ــن م ـل ـيــاري
جنيه من األهالي خالل شهر
ونصف.
وقـ ـ ـ ــال أحـ ـ ــد أه ـ ــال ـ ــي ق ــري ــة
البصيلية بـمــركــز إدفـ ــو ،في
تصريح نقله "سكاي نيوز"،
أمـ ـ ــس ،إن م ـص ـط ـفــى ال ـب ـنــك،
وهــو شــاب ال يـتـجــاوز عمره

صورة لها تاريخ

باسم اللوغاني

loughanib@hotmail.com
@loughanib
		

ثمنها مـضــاعـفــا ،مــؤكــدا أنــه
رد األمـ ـ ـ ــوال م ـضــاع ـفــة ألول
مجموعة أ عـطـتــه مواشيها،
وبـ ـ ـ ـ ـ ــدأ اس ـ ـ ـمـ ـ ــه ي ـ ـن ـ ـت ـ ـشـ ــر ف ــي
المحافظة كلها ،وبعد فترة
تأخر في رد األموال وأرباحها
ل ـم ـس ـت ـح ـق ـي ـهــا ف ـ ــي ال ـم ــوع ــد
الـمـحــدد ،وزادت الفترة على
 21ي ــوم ــا ح ـتــى وص ـل ــت إلــى
 45يوما.

وداهـ ـم ــت ق ـ ــوات ال ـشــرطــة،
أ مـ ـ ــس األول ،م ـن ـط ـقــة سـكــن
المتهم للقبض عليه ،ولكن
لم تصدر أي أنباء عن ضبطه
حتى اآلن.

يومية سياسية مستقلة

وذكر العلماء في الورقة البحثية المنشورة
في مجلة  ،Natureوالتي نقلها موقع سكاي
نيوز أمس ،أن هذا االختراق قد يعيد الوعي
البشري
ولتحقيق نتائجهم ،صمم العلماء وحدة
نقل خاصة يمكنها إعادة األكسجين والمواد
المغذية األخ ــرى إلــى العين بمجرد إزالتها
من المتبرع.
وأوض ـ ـحـ ــت د .ف ــاط ـم ــة عـ ـب ــاس ،ال ـمــؤل ـفــة
الرئيسية للبحث من جامعة يوتا االميركية:
"ل ـقــد تـمـكـنــا مــن إي ـقــاظ ال ـخــايــا المستقبلة
لـلـضــوء فــي البقعة الـبـشــريــة ،وه ــي ج ــزء من
شبكية العين المسؤولة عن رؤيتنا المركزية
وقدرتنا على رؤية التفاصيل الدقيقة واللون.
وفــي الـعـيــون الـتــي تــم الـحـصــول عليها بعد
خمس ساعات من وفــاة المتبرع باألعضاء،
اس ـت ـجــابــت هـ ــذه ال ـخ ــاي ــا ل ـل ـضــوء ال ـســاطــع
واألضـ ــواء الـمـلــونــة وحـتــى وم ـضــات الـضــوء
ً
الخافتة جدا".
وقال الدكتور فرانس فينبيرغ من جامعة
يــوتــا" :لـقــد تمكنا مــن جـعــل خــايــا الشبكية
تتحدث مع بعضها ،بالطريقة التي تفعلها
في العين الحية".

خرجت طائرة تابعة لـ"تيبت
إيـ ــرالي ـ ـنـ ــز" ،صـ ـب ــاح أمـ ـ ــس ،عــن
م ـ ـ ــدرج مـ ـط ــار تـشــونـغـتـشـيـنــغ
ال ــدول ــي ،ج ـنــوب غ ــرب الـصـيــن،
واشـتـعـلــت فـيـهــا ال ـن ـيــران ،مما
أسفر عن إصابة بعض ركابها
بجروح طفيفة.
وقالت "تيبت إيــراليـنــز" ،في
بـيــان ،إن جميع الــركــاب ال ــ113
وأف ـ ــراد ال ـطــاقــم الـتـسـعــة الــذيــن

ك ــان ــوا ع ـلــى م ـتــن ال ـط ــائ ــرة "تــم
إخراجهم منها بأمان" ،مضيفة
أن الـ ـح ــادث أس ـف ــر ع ــن إصــابــة
نحو  40راكبا بجروح طفيفة،
ونقلوا جميعا إلى المستشفى
للعالج.
وك ـ ـ ــان ـ ـ ــت ال ـ ـ ـطـ ـ ــائـ ـ ــرة ت ـت ـه ـي ــأ
لإلقالع في رحلة داخــل اإلقليم
ذي الـحـكــم ال ــذات ــي متجهة من
تشونغتشينغ إ لــى نيينغشي

حفرة «السبت» تحولت إلى بيت وديوان الشعالن وبراحة بن بحر
تـحــدثـنــا فــي م ـقــال ســابــق عــن ح ـفــرة الـنــامــي
وموقعها والبيوت المنتشرة حولها ،وشرحنا
أهمية الحفرة في الكويت القديمة ودورهــا في
حماية البيوت عند هطول األمطار في الماضي.
واليوم نتحدث عن حفرة "السبت" ،وهي تقع
وس ــط ال ـحــي الـقـبـلــي ،وق ــد تـحــولــت إل ــى بــراحــة
(ساحة) بعد دفنها عام ( 1934الهدامة األولى).
ونالحظ أن البلدية شجعت األهالي ،في ذلك
العام ،على دفن بعض الحفر ،بعد اقتناعها بأن
غزارة األمطار أسفرت عن فيضانات في الحفر
ووقوع أضرار على المنازل بسبب ذلك ،ولذلك
ً
نجد أن عددا من الحفر تم دفنها في ذلك العام،
ومنها حفرة السبت.
وقــد نسبت الحفرة إلــى أس ــرة السبت ،وهي
أس ــرة تنتمي إلــى األســاعــدة مــن قبيلة عتيبة،
قدمت إلى الكويت من مدينة الزلفي قبل حوالي
ً
 200سنة ،وفقا لما أبلغني به العم عبدالعزيز
بن عبدالرحمن السبت (مواليد عام  )1940في
لقاء معه بمسجد العتيقي في الشامية بتاريخ
 18فبراير .2018
قال لي العم عبدالعزيز إن ّ
عمته مريم تزوجها
المرحوم خالد المسعود (عضو سابق بمجلس
األم ــة ووزي ــر تربية ســابــق) ،وإن ّ
عمته الثانية
ّ
ّ
تزوجها أحد رجال أسرة الرشود الكريمة ،وعمته
الثالثة فاطمة تزوجها ا لـمــر حــوم التاجر علي
الشايع (والد صالح وعبداللطيف).
كما قال لي إن والد ّ
جده (اسمه عبدالرحمن)،
الذي حفر الحفرة ،دفن بالكويت عام  1896في
اليوم نفسه الذي دفن فيه أمير الكويت الشيخ
محمد الصباح وأخوه جراح.
أمــا معلوماته عــن الـحـفــرة ،فقد أبلغني أن
ّ
بـيـتـهــم كـ ــان ي ـط ــل ع ـلــى ال ـح ـف ــرة م ـب ــاش ــرة من

 ( -2الصورة الثانية)
ّ
ْ
قناص وخطاوي ِّ
يعدل
كان  -نفس الوقت-
ِّ
النيشان ،ناوي ...يضيق الكون الفسيح
زووووم في ظهر الضحيه
زووووم في قلب القضيه
زوووم في صبر المسيح

كاميرا "شيرين" دارت...
ّ
ووجهة " القناص" دارت...
ّ
الضحيه
تابعه ظل
ما َد َرت " شيرين" إن الروح ترخص
ّ
في زمنا وأصبح االنسان مثل الوحش في غابه ومجاهل
والزمن وجهه قبيح.

فقدت الوعي وأوقف المارة سيارتها
نشرت الشرطة فيديو لموقف مخيف المرأة فقدت الوعي
داخل سيارتها المتحركة وسط شارع مزدحم ،وعمل بطولي
جماعي من سكان مدينة في فلوريدا.
ويظهر في الفيديو تحرك سيارة بشكل غريب ،بعد وقوفها
على إش ــارة ح ـمــراء ،لتدخل تقاطع س ـيــارات مــزدحــم وتثير
الهلع ،في مدينة بوينتون بيتش في والية فلوريدا األميركية.
وكشفت محطة "آيــه بي ســي" األميركية ،في الخبر الذي
نقله موقع سكاي نيوز أمس ،أن صاحبة السيارة تعرضت
لنوبة من نوع خاص أفقدتها الوعي ،فتركت سيارتها تتحرك
وسط التقاطع.

خرجت من المدرج ...واشتعلت

نــاح ـيــة الـ ـجـ ـن ــوب ،وأن
الـ ـحـ ـف ــرة ،ب ـع ــد ردم ـه ــا
ب ـف ـتــرة ،بـيـعــت أرض ـهــا
عـ ـل ــى أس ـ ـ ــرة ال ـش ـع ــان
(ال ـع ـي ـســى) ،ال ـتــي بنت
ً
ف ـ ـ ــي م ـ ــوقـ ـ ـعـ ـ ـه ـ ــا بـ ـيـ ـت ــا
ً
وديـ ـ ــوانـ ـ ــا خ ـ ــال ف ـتــرة
األربـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،وب ـقــي
جزء من البراحة (التي
أص ـبــح اسـمـهــا بــراحــة
بـ ــن ب ـ ـحـ ــر ،ن ـس ـب ــة إل ــى
الـ ـت ــاج ــر عـ ـب ــدالـ ـل ــه بــن
ب ـحــر ال ـ ــذي ي ـقــع بيته
عـلــى طــرفـهــا الـغــربــي)،
ً
م ـ ـ ــوج ـ ـ ــودا إل ـ ـ ــى فـ ـت ــرة
إعـ ـ ــادة تـنـظـيــم مــديـنــة
الكويت.
ّ
وفـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـم ـ ـ ــا ي ـ ـت ـ ـعـ ــلـ ــق
بــال ـب ـيــوت ال ـم ــوج ــودة لقطة جوية لجزء من الحي القبلي تبدو فيها براحة السبت وبعض البيوت التي حولها
حول الحفرة والقريبة
منها ،فقد عرفت من عــدة مصادر أنها تعود أصاب بيوت الكويتيين عام  1934يقول فيه:
إلى األسر التالية :السبت ،والشعالن (العيسى) ،الـحـمــد لـلــه عـلــى مــا ك ــانس ـيـ ٍـل دهــانــا فجرية
سحارة الكيل مع الربيانفي حفرة السبت مجفية
وي ـقــع بيتهم يـمـيــن بـيــت الـسـبــت ،والـتــويـتــان
هذا ما استطعت أن أجمعه من معلومات عن
(ي ـســار بيت الـسـبــت) ،وال ـقــديــري (مـقــابــل بيت
السبت) ،وبيوت عبدالعزيز وحسين وعبدالله حفرة السبت في الحي القبلي بمدينة الكويت
ّ
العباد ،وبيوت أســرة العثمان الراشد (مقابل القديمة ،وإن شاء الله نتحدث عن حفرة أخرى
ّ
العباد) ،وبيوت كل من الياسين ،والجويهل ،في المقال المقبل.
وعبدالله بــن بحر ،وصــالــح العثمان الــراشــد،
وسلطان الكليب ،ومحمد بن حجي ،وعلي بن
فيد ،وغيرهم.
ً
ويتذكر العم عبدالعزيز السبت بيتا من الشعر
ألحــد شـعــراء الـكــويــت ،يصف فيه الـضــرر الــذي

تصدر في الكويت عن شركة الجريدة للصحافة والنشر والتوزيع

www.aljarida.com

nashmi22@hotmail.com

(اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة)

بسبب مــوجــة الـحــر الـشــديــد تتساقط يوميا عـشــرات من
الطيور مــن األن ــواع التي تحلق عــادة على ارتـفــاعــات كبيرة
مثل الحمام.
وقال أطباء بيطريون وعمال في مجال إنقاذ الحيوانات ،في
تصريح نقلته "رويترز" ،ونشرته "العربية نت" ،أمس األول ،إن
رجال اإلنقاذ بوالية غوجارات ،غرب الهند ،يلتقطون عشرات
ً
الطيور التي تعاني من اإلجهاد والجفاف وتتساقط يوميا
من الجو ،بسبب موجة حر شديدة أدت إلى تجفيف مصادر
المياه في أحمد آباد ،أكبر مدينة بالوالية.
ويضرب الجفاف مساحات شاسعة من جنوب آسيا في

 35عاما ومسجل خطر ،بدأ
يعلن في القرية ،التي يتبعها
 14نجعا ،أنه سيقوم بتشغيل
األموال لمن يريد ذلك ،وأن من
يعطيه مبلغا ماليا سيرده له
بعد  21يوما مضاعفا.
وأضـ ـ ـ ـ ــاف أن الـ ـبـ ـن ــك ك ــان
يـ ـشـ ـت ــري مـ ـنـ ـه ــم م ــواش ـي ـه ــم
بـ ـ ــاألجـ ـ ــل ،ويـ ـ ـس ـ ــدد بـ ـع ــد 21
يـ ـ ـ ــومـ ـ ـ ــا ،ل ـ ـي ـ ـح ـ ـص ـ ـلـ ــوا عـ ـل ــى

ّ
وضاح

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

اإلعالنات:

حين وقع الحادث قرابة الساعة
 08:09بالتوقيت المحلي (00:09
ت غ).
وأوض ـ ــح ال ـب ـيــان أن ــه "خ ــال
مــرحـلــة اإلق ـ ــاع ،الح ــظ الـطــاقــم
خلال وأوقــف العملية .الطائرة
خرجت عــن ال ـمــدرج" .وأضافت
الشركة أن "الطائرة تضررت من
جراء حادث".
مــن جهتها ،بـثــت "س ــي سي

تي في" التلفزيونية الحكومية
مقطع فيديو ظهرت فيه طائرة
على المدرج بجانبها كرة لهب
ض ـخ ـمــة ي ـن ـب ـعــث م ـن ـهــا دخ ــان
أسود كثيف.
(أ ف ب)

وفيات
سبيكة أحمد عبدالكريم أبل أرملة جاسم محمد أبل
 92عاما ،شيعت ،الرجال :مسجد الوزان ،مبارك العبدالله ،غرب
مشرف ،مقابل أرض المعارض ،النساء :مبارك العبدالله ،غرب
مشرف ،ق ،2ش ،209م ،89العزاء بعد صالة العصر فقط ،ت:
66111141 ،99665522 ،99644555

دماثة ضويحي دغش المطيري

 78عاما ،شيعت ،العزاء في المقبرة ،ت50666390 ،99667798 :

لولوة خالد سلطان الرشيدي

ع ــام وش ـهــران ،شـيـعــت ،ال ـعــزاء فــي الـمـقـبــرة ،ت،66633549 :
99779933 ،98838599

فيصل عبدالله محمد الرويس

 21عاما ،شيع ،الرجال :العزاء في المقبرة فقط ،النساء :حطين،
ق ،4ش ،15م ،40يوم واحد فقط الجمعة ،ت66327885 :

فيصل أحمد عبدالله المذكور

 60عاما ،شيع ،العزاء في المقبرة ،ت،67755081 ،66776625 :
99997785 ،98899993
فاطمة ثامر الصواغ أرملة زيد سعود مزيد الصواغ العازمي
 80عاما ،شيعت ،الصباحية ،ق ،4ش ،13م ،68ت،99651890 :
99813356

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:28

العظمى 38

الشروق

04:57

الصغرى 24

الظهر

11:44

العصر

03:20

المغرب

06:31

العشاء

07:58

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

ً
أعلى مد  10:02صب ــاحـ ـ ــا
 10:04م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء
ً
أدنى جزر  03:39صب ــاحـ ـ ــا
 04:12م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

الشكاوى والتوزيع:

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

