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البلدية للجمهور :الفارس لم
لبنان
انتخابات
يرهب
الله»
«حزب
ً
ً
ً
تتدخل إلزالة إعالن «الهامور» المقاطعة تفشل سنيا ...والمشاركة المتدنية تعكس عزوفا وطنيا
• «العونيون» عاقبوا باسيل في الصناديق و«التغييريون» أثبتوا حضورهم

«الوزيرة في إجازة خاصة خارج البالد ...والشركة
المسؤولة أزالته لعدم استيفائه الموافقات»

• فايز :لدي تراسالت مع مكتب الوزيرة وال تخشوا الجرائد الصفراء

صورة من اإلعالن
نفت بلدية الكويت ادعاء النائب فايز الجمهور تجاوب وزيرة
الدولة لشؤون البلدية د .رنا الفارس مع دعوة إزالة إعالن لـ «وجبة
هامور» ،مشيرة إلى أن الفارس خارج البالد في إجازة خاصة ولم
تتدخل ال هي وال وزير البلدية باإلنابة علي الموسى فيما حدث
من تغيير أو إزالة.
وقالت البلدية ،في بيان أمس ،إن «الشركة المعلنة أزالت اإلعالن
عبر فرقها التابعة بعد توجيه إنذار لها لعدم استيفائها الموافقات
الالزمة وفق اإلجراءات المتبعة عند وضع اإلعالنات وفق ما تنص
عليه الالئحة».
وك ــان الـجـمـهــور غ ــرد عـبــر حـســابــه عـلــى «تــويـتــر» ب ــأن الـفــارس
«تـجــاوبــت مـشـكــورة بــإزالــة الـلــوحــة الـتــافـهــة ،وذل ــك للحفاظ على
األخالقيات العامة وعدم السماح لإلسفاف وإظهار صورة المجتمع
ً
الكويتي بصورة سلبية وأيضا لتعزيز الثقافة لدى أبنائنا وبناتنا
على اآلداب والقيم الفاضلة».
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بيروت  -منير الربيع

فــي أول استحقاق انتخابي
بعد االنهيار االقتصادي الذي
تسبب في أقسى أزمة اقتصادية
ب ـتــاري ـخــه ،وب ـعــد ان ـف ـجــار مــرفــأ
ب ـ ـيـ ــروت ال ـ ـ ــذي دم ـ ــر أح ـ ــد أبـ ــرز
مرافقه االقتصادية ،شهد لبنان
أغرب انتخابات منذ عقود.
الغموض كان سيد الموقف،
إض ــاف ــة إلـ ــى ح ـجــم اإلشـ ـك ــاالت
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــدت ـ ـهـ ــا ال ـ ـم ـ ـنـ ــاطـ ــق
المختلفة وأقــام االقـتــراع .وما
ً
بـيــن الــدعــوة للمقاطعة ُسـنـيــا،
وكسرها في صناديق االقتراع
من خــال رفــع نسبة التصويت
إلــى ح ــدود تـقــارب نسبتها في
 ،2018استمر النهار االنتخابي
الـطــويــل بالكثير مــن الـضـيــاع،
والتفاوت في توجه اللبنانيين
نحو الصناديق.
وات ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــم ي ـ ـ ـ ـ ــوم االن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب
بــإشـكــاالت متعددة كــان بطلها
«حـ ــزب ال ـل ــه» م ــن ال ـج ـنــوب إلــى
بـ ـي ــروت والـ ـبـ ـق ــاع ،إذ ك ـ ــان ه ـ ّـم
ال ـح ــزب خـفــض نـسـبــة االق ـت ــراع
فــي الـمـنــاطــق الـ ُّـسـنـيــة ،ألن ذلــك
سيسهل له الحصول على أكبر
ع ـ ــدد م ــن ال ـ ـنـ ــواب م ــن ط ــوائ ــف
مختلفة.
في المقابل ،استمر مناصرون
ل ـت ـيــار الـمـسـتـقـبــل ف ــي ال ــدع ــوة
ً
للمقاطعة ،وكان ذلك واضحا في
ً
دائرة بيروت الثانية وخصوصا
بمنطقة الطريق الجديدة التي
تـعـتـبــر مـعـقــل «الـمـسـتـقـبــل» ،إذ
لـ ــم ت ـظ ـه ــر ف ـي ـه ــا أي ت ـح ــرك ــات
انتخابية.
األم ــر الـثــابــت ك ــان انخفاض

الكأس الغالية
بين السالمية والعديلية
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الثانية

آلية للجيش اللبناني تمر أمام صور لقادة إيرانيين في النبطية جنوب لبنان أمس (أ ف ب )
نسبة المقترعين طــوال النهار،
ّ
وهــو مــا شكل عالمة استغراب
ً
لــدى اللبنانيين ،خصوصا أن
أرق ــام اق ـتــراع المغتربين كانت
ً
مرتفعة ج ــدا ،ورغ ــم ذلــك بقيت
ً
األرقـ ـ ـ ــام م ـتــدن ـيــة ن ـس ـب ـيــا ل ــدى
ً
مختلف الطوائف ،وخصوصا
ُّ
السنة ،والشيعة والمسيحيين،
فـيـمــا ك ــان ه ـنــاك ح ـضــور الفــت
لقوى المجتمع المدني والثورة
وه ـ ــو م ــا أظ ـه ــرت ــه ال ـمــاك ـي ـنــات
االنتخابية.
ً
وبـ ـ ــدا «حـ ـ ــزب الـ ـل ــه» م ـت ــوت ــرا
فــي دوائ ــر مـتـعــددة ،ففي دائــرة

صيدا جزين ،اعتدى مناصرون
ل ـ ــه عـ ـل ــى م ـ ـنـ ــدوبـ ــي «ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات»
اللبنانية في منطقة كفرحونة،
أما في دوائــر الجنوب فقد كان
نشاط مندوبي الحزب وحركة
ً
أم ــل واض ـحــا مـقــابــل التضييق
على خصومهم ،ومنع مندوبي
اللوائح األخرى المخاصمة لهم
مــن الــوجــود فــي أقــام االقـتــراع،
في مخالفة للقانون االنتخابي.
وف ــي ال ـب ـقــاع ال ـش ـمــالــي اع ـتــدى
الـحــزب على مندوبي «الـقــوات»
والئـحــة «بـنــاء الــدولــة» برئاسة
الشيخ عباس الجوهري ،حيث

ت ــم ط ـ ــرد م ـن ــدوب ـي ـه ــم م ــن ق ــرى
ش ـي ـع ـي ــة م ـخ ـت ـل ـف ــة ،وح ـص ـل ــت
إشـ ـك ــاالت م ـت ـع ــددة ف ــي الـبـقــاع
ً
األوسط وتحديدا في زحلة بين
الحزب والقوات اللبنانية.
وكان الجيش اللبناني يعمل
على معالجة اإلشكاالت ،وتقول
مصادر متابعة إن الحزب عمل
ً
عمدا على ترهيب خصومه في
مـخـتـلــف الـ ــدوائـ ــر ،وذلـ ــك نــاتــج
ع ــن ت ــوت ــر ل ــدي ــه ب ـس ـبــب تــدنــي
ن ـس ـب ــة االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراع ف ـ ــي ص ـف ــوف
الطائفة الشيعية ،وبالتالي أراد
الحزب فرض أمر واقع 02

ّ
«التعيينات التكسبية» للعرو
تهدد تعاونية «العدان والقصور»

اختبارات «ميزة» تنطلق اليوم
ومخاوف من نتائج متدنية

شركات كبرى أوقفت توريد بضائعها لعدم حصولها على مستحقاتها

تشمل  592مدرسة ابتدائية ومتوسطة في  4مواد

●

جورج عاطف

ّ
التكسبية»
ال تزال التداعيات السلبية لقرارات «التعيينات
لوزير الشؤون االجتماعية والتنمية المجتمعية وزير الدولة
لشؤون اإلسكان والتطوير العمراني مبارك العرو ،تتكشف
داخل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية ،وعصفت هذه
ً
المرة بجمعية الـعــدان والقصور ،التي أصــدر العرو قــرارا
فــي  15م ــارس الـمــاضــي ،بتعيين  3أعـضــاء داخ ــل مجلس
ً
إدارتها ،إذ يمتنع عضوان منهم عمدا عن حضور اجتماعات
مجلس اإلدارة؛ للضغط على بقية األعـضــاء لالستحواذ

ً
قـســرا على مناصب بعينها فــي التشكيل ا لـمـقــرر للهيئة
اإلدارية للجمعية.
وذك ــرت م ـصــادر «ال ـش ــؤون» أن أع ـضــاء الجمعية أك ــدوا
خطورة تعطيل التشكيل على ديمومة الخدمات التي تقدمها
الجمعية ،التي باتت على شفير االنهيار.
وبـ ّـي ـنــت ال ـم ـصــادر أن بـعــض ال ـشــركــات ال ـك ـبــرى أبلغت
ً
الجمعية رسميا ،األسبوع الماضي ،إلغاء العقود وكل صيغ
التفاهم الموقعة معها الخاصة بالمواد االستهالكية؛ لعدم
حصولها على مستحقاتها.
03

«أجيليتي» تربح
 12.8مليون دينار
في الربع األول
٠٨

تباين حول
دستورية جلسة
المتقاعدين
٠٤

●

فهد الرمضان

بعدما سجلت اختبارات دراسة "ميزة"
الــوطـنـيــة الـتـجــريـبـيــة ال ـتــي أجــريــت في
ً
ديسمبر الماضي في  267مدرسة رسوبا
ً
جـمــاعـيــا لـلـطـلـبــة ،إذ لــم يـحـقـقــوا الـحــد
األدن ــى الجـتـيــازهــا وهــو  ،%75تنطلق
صباح اليوم اختبارات "ميزة" الرسمية
في مــواد اللغتين العربية واإلنكليزية

والعلوم والرياضيات للصفين الخامس
والـ ـت ــاس ــع ف ــي  592م ــدرس ــة اب ـتــدائ ـيــة
وم ـت ــوس ـط ــة م ــن ال ـ ـمـ ــدارس الـحـكــومـيــة
والخاصة ،وسط مخاوف من تكرار نفس
ً
النتائج للطلبة الذين تلقوا تعليما عن
ُب ـعــد خ ــال أزم ــة "ك ــورون ــا" إضــافــة إلــى
ضعف المنظومة التعليمية المتراكم
على مدى السنوات الماضية.
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إيران :األمن يهدد وسائل اإلعالم
و«الباسيج» تطلق النار على المحتجين

اقتصاديات

«الوطنية العقارية»
تربح  3.3ماليين
دينار في الربع األول ارتفاع جنوني لألسعار وسلع أساسية زادت %500
بنمو %138
09
●

العميري« :االستثمارات
الوطنية» قادرة على الصمود
12
أمام تقلبات األسواق

طهران  -فرزاد قاسمي

بسبب االرت ـفــاع الجنوني لألسعار
ت ــواص ـل ــت االح ـت ـج ــاج ــات الـشـعـبـيــة في
إيران ،وشهدت الساعات الماضية إطالق
ق ــوات الـبــاسـيــج ال ـنــار عـلــى متظاهرين
ببعض المناطق ،في حين ّ
وجهت وزارة
األمن تهديدات لوسائل اإلعالم بضرورة
عدم تغطية هذه االحتجاجات.

وارت ـف ـعــت أس ـعــار الـسـلــع األســاس ـيــة،
األسـ ـب ــوع ال ـم ــاض ــي ،ب ـســرعــة قـيــاسـيــة،
لتصل إلى أكثر من سعرها في األسواق
األوروب ـ ـيـ ــة ب ـعــد قـ ــرار ح ـكــومــة الــرئـيــس
إب ــراهـ ـي ــم رئ ـي ـس ــي وق ـ ــف ضـ ــخ الـ ـ ــدوالر
المدعوم لشراء السلع األساسية.
وحـ ـ ّـمـ ــل مـ ـص ــدر فـ ــي م ـك ـت ــب رئ ـي ـســي
مسؤولية األوضاع االقتصادية الحالية
لحكومة الرئيس السابق حسن 02

فنلندا تطلب االلتحاق بـ «الناتو» ...والسويد على الطريق
فشل مزدوج لخطة بوتين لردع توسع الحلف
ً
بدال من أن تؤدي لمنع انضمام كييف إلى
حلف شمال األطلسي (الناتو) ،يبدو أن خطة
الرئيس الروسي فالديمير بوتين من الحرب
ً
ً
على أوكــرانـيــا قــد القــت فشال ذريـعــا بتقديم
ً
فنلندا طلبا لالنضمام إلى الحلف منهية 75
ً
عاما من الحياد بمنطقة بحر البلطيق ،بينما
تتجه السويد إلى القيام بالمثل.
وقال الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو،
الذي تشارك بالده روسيا في حدود طولها
 1300ك ــم ،فــي مــؤتـمــر صـحــافــي مـشـتــرك مع
رئيسة الحكومة بالعاصمة هلسنكي أمس،
إن الخطوة جاءت بعد التشاور مع البرلمان
ً
الذي يتوقع أن يقرها في غضون أيام ،معتبرا
ً
ً
ذلك «يوما تاريخيا وبداية حقبة جديدة».

وف ــي ال ـس ــوي ــد ،وافـ ــق ال ـح ــزب االش ـتــراكــي
الديموقراطي الحاكم أمس ،على ترشح البالد
لعضوية «الناتو» ،مما ّ
يمهد لتقديم الحكومة
ً
طلب انضمام تزامنا مع فنلندا.
فــي م ــوازاة ذل ــك ،أكــد وزراء خــارجـيــة دول
التحالف الغربي خــال اجتماع غير رسمي
ل ـم ـن ــاق ـش ــة ت ـق ــدي ــم الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـم ـس ــاع ــدة
ألوك ــران ـي ــا ،أن ـهــم ي ــري ــدون ت ـســريــع خ ـطــوات
ً
االنضمام إلى «الناتو» ،التي تستغرق عاما
ً
ك ــام ــا ف ــي ال ـم ـســار الـ ـع ــادي .وأك ـ ــدت وزي ــرة
الخارجية األلمانية أنالينا بيربوك ،الحاجة
إلى منح األعضاء الجدد ضمانات أمنية خالل
المرحلة االنتقالية.
في غضون ذلك ،وصفت لورين سبيرانزا،

رياضة

مديرة الدفاع واألمن عبر األطلسي في مركز
تحليل الـسـيــاســة األوروب ـي ــة خـطــوة فنلندا
ً
بأنها «لحظة مثيرة للسخرية حقا» ،فبالنسبة
للكرملين ،كان ردع توسع «الناتو» أحد أهداف
الرئيس بوتين المعلنة في مهاجمة كييف،
الـتــي كــانــت تسعى للحصول عـلــى عضوية
التكتل الغربي.
وأض ــاف ــت س ـب ـي ــران ــزا« :ال ي ـعــانــي بــوتـيــن
فقط من الفشل الذريع فيما يتعلق بأهدافه
العسكرية فــي أوكــرانـيــا ،ولكنه أيـضـ ًـا ّ
وســع
ً
الناتو ،وهو عكس ما كان يريده تماما ،وذلك
يسلط الضوء على سوء التقدير االستراتيجي
الهائل الذي حدث».
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ً
مجلس الوزراء يرحب بانتخاب محمد بن زايد رئيسا لإلمارات

قنصليتنا بنيويورك
لمواطنينا :ابتعدوا
عن موقع «بوفالو»

أكد ثقته الكاملة بقدرته على مواصلة بالده مسيرة التقدم واستكمال دورها البارز
إجراء يعكس صالبة
وتالحم أعضاء
االتحاد وأبناء الشعب
اإلماراتي ويجسد
الحرص على استمرار
النهج الحكيم

رحـ ــب م ـج ـلــس ال ـ ـ ـ ــوزراء بــان ـت ـخــاب
ال ـم ـج ـل ــس األع ـ ـلـ ــى ل ــاتـ ـح ــاد ب ــدول ــة
اإلمـ ـ ــارات الـعــربـيــة الـمـتـحــدة صــاحــب
السمو الشيخ محمد بن زايــد رئيسا
لدولة اإلمارات.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس
الـ ـ ـ ــوزراء د .مـحـمــد الـ ـف ــارس ب ــأن هــذا
اإلجراء يعكس صالبة وتالحم أعضاء
االت ـ ـحـ ــاد وأب ـ ـنـ ــاء ال ـش ـع ــب اإلمـ ــاراتـ ــي
الشقيق بما يجسده مــن حــرص على
استمرار النهج الحكيم الذي سار عليه
الراحل الشيخ زايد آل نهيان رحمه الله
واس ـت ـمــر عـلــى خ ـطــاه ال ــراح ــل الشيخ

خليفة بن زايد طيب الله ثراه.
وأضاف الفارس أن مجلس الوزراء
أكد ثقته الكاملة بقدرة الشيخ محمد
ب ـ ــن زايـ ـ ـ ــد عـ ـل ــى م ــواصـ ـل ــة ال ـم ـس ـي ــرة
الـمـبــاركــة لــدولــة اإلم ــارات على طريق
الـتـقــدم واالزده ـ ــار واسـتـكـمــال دوره ــا
البارز بما عرف عن الشيخ محمد من
حكمة وخبرة والتزام بالقيم والثوابت
المبدئية األ صـيـلــة ا لـتــي تميز النهج
القويم الذي تسير عليه دولة اإلمارات
الشقيقة منذ نشأتها.
وسأل المولى العزيز القدير أن يمده
بـعــونــه وتــوفـيـقــه وي ـســدد عـلــى طريق
ال ـخ ـي ــر خ ـط ــاه ل ـك ــل م ــا ف ـي ــه مـصـلـحــة

الـشـعــب اإلم ــارات ــي الشقيق واألمـتـيــن
العربية واإلسالمية.
م ــن ج ــان ــب آخـ ـ ــر ،ت ــرت ـب ــط ال ـكــويــت
بعالقات أخــويــة وثيقة مــع شقيقتها
االمـ ـ ـ ــارات ت ـم ـتــد ف ــي أعـ ـم ــاق ال ـتــاريــخ
وطدها حــرص القيادات الحكيمة في
البلدين طــوال العقود الماضية على
تعزيزها وتطويرها في كل المجاالت.
وت ـس ـت ــذك ــر الـ ـك ــوي ــت ب ـك ــل ال ــوف ــاء
والتقدير الموقف الرسمي والشعبي
لــدولــة اإلمـ ــارات أثـنــاء الـغــزو العراقي
للكويت في أغسطس عام  1990حيث
اسـتـضــافــت اإلمـ ـ ــارات ع ـش ــرات اآلالف
مــن األســر الكويتية على أرضـهــا كما

شاركت القوات المسلحة اإلماراتية في
حرب تحرير الكويت.

 33اتفاقية
وبـ ـل ــغ عـ ــدد االتـ ـف ــاقـ ـي ــات ال ـمــوق ـعــة
بين البلدين بين عامي  1972و2020
نحو  33اتفاقية في جميع المجاالت
ف ــي حـيــن بـلــغ ع ــدد م ــذك ــرات الـتـفــاهــم
والبرامج التنفيذية خالل الفترة نفسها
أربعة مشروعات تسهم جميعها في
تعزيز التعاون المشترك.
وترتبط اإلمارات والكويت بالعديد
م ــن االت ـف ــاق ـي ــات ومـ ــذكـ ــرات ال ـت ـفــاهــم

ناشدت القنصلية العامة الكويتية
فــي نـيــويــورك الطلبة والـمــواطـنـيــن
االبتعاد عن موقع حادث إطالق النار
الذي وقع مساء أمس األول في مدينة
«بوفالو» بوالية نيويورك األميركية،
والذي راح ضحيته  13شخصا.
وط ــالـ ـب ــت ال ـق ـن ـص ـل ـيــة فـ ــي ب ـيــان
تلقته «كــونــا» الكويتيين بــااللـتــزام
بالتعليمات التي تصدرها السلطات
المحلية بهذا الخصوص.
وب ـي ـن ـمــا أك ـ ــدت ال ـقـن ـص ـل ـيــة أن ـهــا
تتابع عن كثب مع السلطات المحلية
حيثيات الحادث ،فإنها طمأنت بعدم
تلقيها أي معلومات حــول تعرض
مواطنيها لضرر في هذا الحادث.

االقتصادية والتجارية التي أسهمت
في تعزيز حجم االستثمارات والتبادل
التجاري ليبلغ حجم التبادل التجاري
خالل العقد األخير نحو  66مليار دوالر
فــي مـجــاالت مـتـعــددة كالنفط والـغــاز
والعقار والسياحة والتجارة والصناعة
فيما بلغ حجم التبادل التجاري عام
 2019أكثر من  3.3مليارات دوالر.
وتحتل الكويت المرتبة الخامسة
عالميا بين أب ــرز وجـهــات ال ـصــادرات
اإل مــارا تـيــة غير النفطية فيما شكلت
الـســوق اإلمــارات ـيــة تــاســع أكـبــر وجهة
ل ـل ـص ــادرات ال ـكــوي ـت ـيــة ع ـلــى مـسـتــوى
العالم.

السفارة اإلماراتية تقبلت التعازي بخليفة

الغانمُ :مصاب اإلمارات مصابنا وندعو للرئيس الجديد بالتوفيق
●

ربيع كالس

واصـلــت الـسـفــارة اإلمــاراتـيــة
لدى البالد ّ
تقبل التعازي بوفاة
الـشـيــخ خليفة بــن زايـ ــد ،حيث
ت ــواف ــدت ،أم ــس ،مـنــذ الـتــاسـعــة
ً
ص ـب ــاح ــا ح ـتــى ف ـت ــرة ال ـم ـســاء،
ل ـل ـي ــوم ال ـث ــان ــي ع ـل ــى ال ـت ــوال ــي،
أع ـ ــداد كـبـيــرة م ــن الـمـســؤولـيــن
والسفراء المعتمدين لدى البالد
والشخصيات الرسمية.
وقـ ـ ـ ـ ـ ــد اسـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـب ـ ــل الـ ـسـ ـفـ ـي ــر
اإلم ـ ـ ـ ــارات ـ ـ ـ ــي ،مـ ـط ــر ال ـ ـن ـ ـيـ ــادي،
ّ
الـمـعــزيــن الــذيــن تـقــدمـهــم أمــس
رئـ ـي ــس م ـج ـلــس األمـ ـ ــة م ـ ــرزوق
الغانم؛ الذي وصف وفاة الشيخ
ً
خليفة بالمصاب الجلل ،سائال
ّ
الله عز وجل أن يتغمده بواسع
رحمته ،وأن يلهم أهل اإلمارات
والـ ـك ــوي ــت واألمـ ـتـ ـي ــن ال ـعــرب ـيــة
واالسالمية الصبر والسلوان،
وق ــال إن م ـصــاب اإلمـ ـ ــارات هو
مصاب الكويت ،وأي ألم يشعر
به أهل االمارات يشعر به كذلك
أشقاؤهم في الكويت ،مضيفا:
«وال ي ـم ـكــن أن ن ـن ـســى مــواقــف
الراحل تجاه الكويت واألمتين
العربية واإلسالمية ،وال ننسى

الموقف اإلمــاراتــي أثناء الغزو
الغاشم ،وهــي مــواقــف ال يمكن
أن تـنـســى م ــن ذاك ـ ــرة الـشـعــوب
وال تسقط بــالـتـقــادم .والعالقة
الكويتية اإلمــاراتـيــة كما يعلم
الـ ـجـ ـمـ ـي ــع خـ ــاصـ ــة ومـ ـتـ ـمـ ـي ــزة،
ونشعر بأننا شعب واحد وبلد
واحد».
ووص ـ ـ ـ ـ ــف الـ ـ ـغ ـ ــان ـ ــم انـ ـتـ ـق ــال
الـ ـ ـسـ ـ ـلـ ـ ـط ـ ــة بـ ـ ـط ـ ــريـ ـ ـق ـ ــة س ـل ـس ــة
ودستورية الى رئيس اإلمارات
ـخ مـحـمــد ب ــن زاي ــد
س ـمــو ال ـش ـيـ ّ
بأنه «أمر متوقع ،وسيكون خير
خلف لخير سلف.
ّ
وقدم رئيس ديوان سمو ولي
العهد ،الشيخ أحمد العبدالله،
تـعــازيــه بــوفــاة الـشـيــخ خليفة،
ً
قـ ـ ــائـ ـ ــا« :نـ ـ ـع ـ ــزي أن ـف ـس ـن ــا وآل
نهيان وحكومة دولــة اإلمــارات
ً
ب ـه ــذا الـ ـمـ ـص ــاب» ،م ـش ـي ــدا بـمــا
ّ
قدمه الفقيد من خدمات جليلة
وجهود مضنية في سبيل نمو
ّ
وتطور دولة اإلمارات.
وق ـ ـ ّـدم نــائــب رئ ـيــس مجلس
الوزراء وزير النفط وزير الدولة
ل ـ ـشـ ــؤون م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء ،د.
محمد الفارس ،العزاء الى دولة
اإلمارات قيادة وحكومة وشعبا

ً
بوفاة الشيخ خليفة ،قائال« :إن
المصاب جلل ،ونتمنى للرئيس
الجديد الشيخ محمد بن زايد
كل التوفيق والسداد في مهمته
الـمـقـبـلــة ،سـ ــواء ع ـلــى مـسـتــوى
دولته أو على مستوى الخليج».
ورفع وزير الصحة ،د .خالد
السعيد ،الـتـعــازي الــى القيادة
الساسية في اإلمــارات الشقيقة
ً
حـكــومــة وشـعـبــا بــوفــاة الشيخ
خـلـيـفــة؛ الـ ــذي وض ــع بصماته
على دولة اإلمارات ،وجعلها من
مصافي الــدول المتقدمة ،وفي
الوقت نفسه هنأ الشيخ محمد
بن زايد لتوليه الحكم ،متمنيا
له دوام التوفيق.

االستقرار والتنمية
وق ـ ـ ـ ــال الـ ـسـ ـفـ ـي ــر اإلمـ ـ ــاراتـ ـ ــي
ً
مـطــر ال ـن ـيــادي ردا عـلــى ســؤال
عــن رئيس دولــة اإلم ــارات التي
تـ ـ ّـمـ ــت م ـب ــاي ـع ـت ــه أمـ ـ ــس األول:
«نـ ـهـ ـن ــئ أنـ ـفـ ـسـ ـن ــا وال ـم ـن ـط ـق ــة
والعالم بمبايعة الشيخ محمد
بــن زايـ ــد ،رئـيـســا ل ـلــدولــة ،فهو
رجــل لــه رؤي ــة ونـظــرة كبيرتان
ف ـ ــي االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار وف ـ ـ ــي ت ـع ــزي ــز

الـعــاقــات الــدبـلــومــاسـيــة ودفــع
عجلة التنمية االقتصادية ّ
ومد
جسور التعاون والـصــداقــة مع
مختلف دول العالم ،ونسأل الله
له التوفيق والسداد ،فهو خير
سلف لخير خلف.
ب ـ ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ـ ــال س ـف ـي ــر خ ـ ــادم
ال ـ ـحـ ــرم ـ ـيـ ــن ال ـ ـشـ ــري ـ ـف ـ ـيـ ــن لـ ــدى
الـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاد ،األم ـ ـ ـيـ ـ ــر سـ ـلـ ـط ــان بــن
سـعــد« ،إن ــه مـصــاب جـلــل ،ليس
على اإلمــارات فقط ،وإنما على
الـجـمـيــع وع ـلــى الـخـلـيــج وعلى
األمـتـيــن الـعــربـيــة واإلســام ـيــة،
بفقدان رجل نذر نفسه لخدمة
وطنه وشعبه وألمـتــه العربية
واإلس ــام ـي ــة ،فــالـشـيــخ خليفة،
يرحمه الـلــه ،هــو وال ــد الجميع
ومكانته محفوظة لدى الجميع،
وندعو له بالرحمة ،كما ندعو
للشيخ محمد بن زايد بالسداد
والتوفيق».
وقال السفير العماني« :نهنئ
دولة اإلمارات بانتخاب الشيخ
مـحـمــد ب ــن زايـ ـ ــد ،وه ــو يخطو
وي ـس ـي ــر ع ـل ــى ن ـه ــج ال ـمــؤســس
الشيخ زايد ،ونتمنى لإلمارات
المزيد من التقدم والتطور».
وقـ ّـدم السفير المصري لدى

ال ـبــاد ،أســامــة شـلـتــوت ،الـعــزاء
ً
لنظيره اإلماراتي ،معتبرا أنها
خ ـســارة كـبـيــرة بـفـقــدان الشيخ
خ ـل ـي ـفــة ،ال ـ ــذي يـعـتـبــر خ ـســارة
لألمتين العربية واإلســامـيــة،
ً
الف ـ ـ ـتـ ـ ــا إلـ ـ ـ ــى مـ ـ ــواقـ ـ ــف ال ـف ـق ـي ــد
الراسخة والداعمة لكل القضايا
ال ـعــرب ـيــة ال ـع ــادل ــة ،ومـســانــدتــه
لمصر ولــأمــة العربية فــي كل
الظروف.
ك ـمــا ق ـ ـ ّـدم ال ـس ـف ـيــر األردنـ ـ ــي،
صقر أبو شتال ،العزاء بـ «فقيد
دول ــة اإلمـ ــارات واألم ــة العربية
الـ ـ ــراحـ ـ ــل» .وأض ـ ـ ـ ــاف« :ون ــرج ــو
للقيادة الجديدة وعلى رأسها
رئيس الدولة الشيخ محمد بن
زايد كل التوفيق والسداد على
طــريــق الخير وال ـفــاح لما فيه
الخير والتوفيق».
بدوره ،أعرب السفير اليمني
لدى البالد ،علي بن سفاع ،عن
ت ـعــازيــه ب ــوف ــاة ال ـش ـيــخ خليفة
ّ
«الـ ـ ــذي ي ـشــكــل رح ـي ـلــه خ ـســارة
كبيرة على األم ــة ،فـهــذا الرجل
ّ
الـ ّفـقـيــد ،عـمــل ول ــي عـهــد لطيب
الــذكــر زاي ــد الـخـيــر ،وس ــار على
ن ـه ـجــه الـ ــى أن وافـ ـت ــه ال ـم ـن ـيــة،
ونتمنى من خلفه سمو الشيخ

جانب من المعزين بالشيخ خليفة في سفارة اإلمارات أمس
محمد بــن زا ي ــد أن يسير على
نفس الخط.

سفراء أجانب
الـ ـسـ ـفـ ـي ــرة الـ ـف ــرنـ ـسـ ـي ــة ك ـل ـيــر
لوفليشر قالت« :باسم الرئيس
ال ـفــرن ـســي إي ـم ــان ــوي ــل م ــاك ــرون،
أريــد أن أعبر عن حزني العميق
ل ـخ ـس ــارة ال ـش ـي ــخ خ ـل ـي ـفــة ،كـمــا
أعبر عن كامل مواساتي لعائلته
وللشعب اإلمــاراتــي» ،وأضــافــت:
«أنــا متأكدة كما جميع الشعب
ال ـ ـفـ ــرن ـ ـسـ ــي ،م ـ ــن أن الـ ـع ــاق ــات
الـمـمـتــازة بـيــن بـلــديـنــا ،ستنمو
خالل حكم الشيخ محمد بن زايد،
وستتعزز نحو األفضل».
وقـ ــدمـ ــت ال ـس ـف ـي ــرة ال ـتــرك ـيــة
عائشة كويتاك ،باسمها وباسم
ال ــرئ ـي ــس وال ـش ـع ــب ال ـتــرك ـي ـيــن،

تـعــازيـهــا ال ــى اإلم ـ ــارات حكومة
ً
وش ـع ـبــا بــرحـيــل الـشـيــخ خليفة
الـ ــذي ه ــو ل ـيــس خ ـس ــارة لــدولــة
ً
اإلمارات ،بل خسارة أيضا لدول
ال ـخ ـل ـيــج ال ـع ــرب ـي ــة ،مـتـمـنـيــة أن
«تستمر عالقة بلدينا بالتطور
في ظل القيادة الجديدة».
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال الـ ـ ـسـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــر الـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوري
الـ ـجـ ـن ــوب ــي« :ت ـع ـت ـب ــر اإلم ـ ـ ـ ــارات
صــديـقــة مـقــربــة ج ــدا مــن بـلــدنــا،
ول ــدي ـن ــا ع ــاق ــات إسـتــراتـيـجـيــة
مـتـمـيــزة ،وه ــي صــديـقــة لجميع
دول ا لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،و نـ ـتـ ـمـ ـن ــى أن
ت ـتــواصــل ه ــذه ال ـع ــاق ــات خــال
حكم الشيخ محمد بن زايد».
من جهته ،قال القائم بأعمال
ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة األمـ ـي ــركـ ـي ــة ج ـي ـمــس
هولسنايدر« :أتيت اليوم لتقديم
ال ـعــزاء بــاســم الــرئـيــس والشعب
األميركي ،بوفاة الشيخ خليفة،

ً
ً
الـ ـ ـ ــذي كـ ـ ــان ش ــريـ ـك ــا وص ــديـ ـق ــا
لـ ـل ــوالي ــات ال ـم ـت ـح ــدة ،ورح ـي ـلــه
كــان خـســارة كبيرة ،وسنستمر
ً
ً
بــال ـع ـمــل ب ـي ــن ب ـل ــدي ـن ــا ت ـكــري ـمــا
لــذكــرى رحـيـلــه مــن خــال تقوية
ً
العالقات بين بلدينا» ،مضيفا:
«نـ ـتـ ـطـ ـل ــع ل ـل ـع ـم ــل م ـ ــع الـ ـقـ ـي ــادة
الـجــديــدة وتـقــويـتـهــا بـمــا يخدم
مصالح البلدين».
وقـ ـ ـ ــالـ ـ ـ ــت رئ ـ ـي ـ ـس ـ ــة الـ ـبـ ـعـ ـث ــة
السويسرية لدى البالد ياسمين
شــاتـيــا زواالن خ ــال تقديمها
واج ــب ال ـع ــزاء ،أم ــس« :بالنيابة
عن حكومة سويسراّ ،
أتقدم بأحر
التعازي ألسرة آل نهيان وشعب
وحكومة اإلمارات وسفارتها في
الكويت بوفاة الشيخ خليفة».
وأضـ ــافـ ــت زواالن« :س ـ ُـي ــذك ــر
ً
س ـ ـمـ ــوه دائـ ـ ـم ـ ــا كـ ـق ــائ ــد ع ـظ ـيــم
وصديق شخصي لسويسرا».

سفارة فلسطين استقبلت المعزين في مقتل أبوعاقلة

طهبوب :شيرين أيقونة ويوم جنازتها ّ
تحررت القدس للمرة الثانية
●

ربيع كالس

استقبلت السفارة الفلسطينية في الكويت
المعزين في وفاة الصحافية شيرين أبوعاقلة،
وت ــواف ــد ألداء واجـ ــب الـ ـع ــزاء ع ــدد كـبـيــر من
المسؤولين الكويتيين والسفراء المعتمدين
لدى البالد.
وفي هذا السياق ،قال رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم« :باألصالة عن نفسي وبالنيابة
عــن اخ ــوان ــي أع ـضــاء مـجـلــس األم ــة والـشـعــب
الكويتيين ّ
أتقدم بالتعازي إلــى اشقائنا في
فلسطين في وفاة الصحافية ابو عاقلة التي
كانت شاهدة وفاضحة لكل انتهاكات العدو
الصهيوني وأيـضــا فاضحته وهــي متوفاة،
وهــذا دليل على غطرسة النظام الصهيوني
المحتل ودليل على عدم احترامه ألي قوانين
أو مواثيق أو عقود دولية أو أخالق».
وأضاف الغانم أن «هذا األمر ليس مستغربا
وس ـي ـس ـت ـمــر م ــا ل ــم ت ـك ــن هـ ـن ــاك وقـ ـف ــة ج ــادة
لمواجهة هــذه األفـعــال واألعـمــال الالأخالقية
ً
والــاإن ـســان ـيــة» ،مـتــابـعــا« :ن ـعــزي م ــرة أخــرى
الشعب الفلسطيني ونؤكد دعمنا له ولصموده
فــي ه ــذا الـنـضــال ضــد االح ـت ــال الصهيوني
الغاشم لألراضي العربية الفلسطينية».

التحرير الثاني
ب ـ ــدوره ،ق ــال الـسـفـيــر الـفـلـسـطـيـنــي لــدى

البالد رامــي طهبوب إن «الشهيدة شيرين
لــم تكن مـجــرد صحافية بــل كــانــت ايقونة
ً
فلسطينية» ،مشيرا إلى أن «يــوم جنازتها
ت ـحـ ّـررت الـقــدس للمرة الثانية بعد المرة
األول ـ ـ ـ ـ ــى اث ـ ـ ـنـ ـ ــاء ت ـش ـي ـي ــع ج ـ ـ ـنـ ـ ــازة ف ـي ـصــل
ال ـح ـس ـي ـنــي» ،مـتـمـنـيــا «أن ي ـكــون الـتـحــريــر
الثالث واألخير لمدينة القدس قريبا جدا
لكن بال شهداء».
وتقدم طهبوب بالشكر للكويت لما قامت
به من دعم للقضية الفلسطينية في جميع
الـمـحــافــل الــدولـيــة ووســائــل االعـ ــام ،الفتا
الى أن الكويت دائما تكون من أوائل الدول
التي تدين وتشجب وترفض أي عمل ضد
القضية الفلسطينية.
من جانبه ،قال سفير العراق لدى البالد
المنهل الصافي ان «فلسطين فقدت شجرة
زيتون أخــرى ،فهذه المرة ،طــال الرصاص
الغادر الصحافية التي أفنت حياتها وعلى
مدار ربع قرن في إيصال الحقيقة وإيصال
ما يدور داخل األراضي المحتلة والمآسي
واآلالم التي يعانيها الشعب الفلسطيني
بشكل يومي».
ووص ـ ــف ال ـس ـف ـيــر ال ـتــون ـســي الـهــاشـمــي
عجيلي ا لــرا حـلــة بـ»بطلة الكلمة الصادقة
والنضال الفلسطيني ،وستعيش في قلوبنا
مادامت األمة العربية باقية».
أما سفير األردن صقر أبو شتال ،فاعتبر
أن «تقديم الشهداء ليس بغريب على الشعب

البلدية للجمهور :الفارس لم...

ً
في المقابل ،أكد النائب الجمهور أن لديه تراسال مع مكتب وزيرة
ً
البلدية "وردوا علي بخصوص اإلعالن التافه" ،معقبا" :يفترض أن
تحترم البلدية إجراءاتها ،وأال تخشى أصحاب الجرائد الصفراء،
فنحن من يمثل األمة وليس هم".
ً
وأضاف أن "أي تجاوز مستقبال في السماح لإلعالنات الهابطة
سيعرض الوزيرة للمحاسبة السياسية ،وعيب تكذيب النواب من
أجل متنفذ".

«حزب اهلل» يرهب انتخابات...
وتخويف خصومه لمنعهم من التوجه إلى الصناديق.
ً
التركيز كان على مناطق البيئة السنية ،وخصوصا دائرة بيروت
ً
الثانية ،إذ ارتفعت نسبة التصويت فيها تباعا ،في مشاهد تشبه
إلــى حـ ّـد ما مشهد بيروت في انتخابات  ،2018وكذلك في صيدا
وطرابلس .وبالتالي لم تنجح الدعوات إلى المقاطعة ،وفق قراء ة
ً
لألرقام التي جرى تحقيقها .في بيروت أيضا ،كان حضور الحزب
ً
ً
بمناصريه ومندوبيه واضحا جدا منذ الصباح الباكر ،وقد عمل
مناصرو الحزب على استفزاز أهل بيروت في رفع شعارات «لبيك
يا نصر الله» وهــو ما استفز أهالي المدينة ،الذين توجهوا إلى
الصناديق ،واتهموا المقاطعين من الطائفة السنية بأنهم متخاذلون

السفيرة الفرنسية تقدم التعازي بشيرين في سفارة فلسطين أمس
الفلسطيني في ظل احتالل غاشم ال يفرق
بين مقاومة وصحافي ،وبين طفل وكبير
ً
ال ـســن» ،مـعـتـبــرا أن «مــا حـصــل مــع شيرين
هــو تــأكـيــد عـلــى الـسـيــاســة الـتــي تنتهجها
دولة االحتالل».
وأش ــار أبــوشـتــال الــى ان «ه ــذه الحادثة
ك ـ ــان ـ ــت بـ ـصـ ـم ــة واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة لـ ـجـ ـمـ ـي ــع دول
ا لـعــا لــم ا لـتــي تكيل بمكيالين فيما يسمى
بالمحافظة على حقوق االنسان وتطبيق
اتفاقية جنيف لحماية المدنيين تحت ظل
االحتالل» ،مطالبا المجتمع الدولي «بإعادة

ويعملون على تسليم المدينة للحزب باالنتخابات بعد فشله في
الحصول عليها بطريقة أخرى ،وحاولت عناصر منه إعاقة وصول
المواطنين إلى صناديق من خالل افتعال المشاكل وتخويفهم.
والالفت في هذا االستحقاق هو تدني نسبة اإلقبال المسيحي في
مناطق متعددة ،وهو ما يعود ،حسب مصادر متابعة ،إلى تراجع
شعبية التيار الوطني ّ
الحر وجمهور رئيس الجمهورية ،وجزء كبير
من هؤالء لم يتجه إلى الصناديق ،فيما تركزت المعركة في المناطق
ّ
الحر من جهة وخصومه من جهة
المسيحية بين التيار الوطني
أخرى ،الذين يصفون ذلك التيار بأنه حصان طروادة بالنسبة إلى
«حزب الله» .وكان العنوان األساسي للمعركة االنتخابية ،بين «من
يريد الدولة» و»من يريد الدويلة التي يمثلها الحزب».
ً
ودارت رحى هذه المعركة في أبــرز الدوائر المسيحية تحديدا
في كسروان جبيل ،وفي دائرة الشمال الثالثة والتي تضم أقضية
ال ـب ـتــرون ،وال ـك ــورة ،وزغــرتــا ب ـشــري ،وه ــي تعتبر دائ ــرة المعركة
السياسية الستحقاق رئاسة الجمهورية المقبلة ،وقد أظهرت األرقام
تراجع نسبة المؤيدين لرئيس التيار الوطني ّ
الحر جبران باسيل.
وحتى ساعات المساء كان هناك من الصعوبة في تحديد وجهة
ً
المجلس النيابي المقبل ،خصوصا أن عملية االقتراع تأخرت في
عدد من المراكز بسبب االزدحام الذي حصل في أقالم االقتراع في
ساعات بعد الظهر ،فيما تأخرت عملية الفرز في المراكز ،وبعدها
أحيلت إلى لجان القيد في األقضية للنظر بها والتصديق عليها،
ً
ً
وسط توقعات بعدم إنتاج االنتخابات مجلسا نيابيا يميل لجهة

النظر تجاه ما يحدث من تعنت اسرائيلي».

تراجيديا حقيقية
ب ــدوره ــا ،قــالــت الـسـفـيــرة الفرنسية لــدى
ا لـبــاد كلير لــو فليشر إن «الصحافية أبو
عاقلة كانت تمثل الحقيقة ودخـلــت جميع
ال ـب ـي ــوت ول ـي ــس ال ـعــرب ـيــة ف ـق ــط ،وبــال ـتــالــي
تـ ـع ــازيـ ـن ــا ال ـ ـ ـحـ ـ ــارة ألسـ ــرت ـ ـهـ ــا وال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
الفلسطينية في الكويت».
وذكرت لو فليشر أن «هذه الحادثة آلمتنا

ك ـث ـي ــرا ،وش ـي ــري ــن ُع ـ ِـرف ــت بــأن ـهــا صـحــافـيــة
وا ل ـكــل ا حـتــر مـهــا لمهنيتها ،ومقتلها كــان
تــراجـيــديــا حقيقية وم ــا ح ــدث ك ــان صدمة
كبيرة للجميع» ،مضيفة« :أتمنى أن تسلط
التحقيقات التي ستجرى على ما حدث في
مقتل شيرين والمتسبب في قتلها».
مــن جــانـبـهــا ،اعـتـبــرت الـسـفـيــرة الكندية
ً
ع ـل ـيــا م ــوان ــي أن «أبـ ـ ــو ع ــاق ـل ــة ك ــان ــت نـ ــورا
ً
و نـمــوذ جــا يحتذى بــه بالنسبة للكثيرين،
وأفـكــارنــا وصلواتنا مــع عائلتها والشعب
الفلسطيني» ،داعية إلى إجراء تحقيق شامل
في هذا الحادث المأساوي.
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال ال ـس ـف ـيــر األل ـم ــان ــي لــدى
الـبــاد استيفان موبس إن «مــا حــدث خالل
ً
ج ـنــازة أب ــو عــاقـلــة ك ــان لحظة قبيحة ج ــدا،
ً
فضال عن كونها لحظة حزينة في مختلف
انحاء العالم».
من جانبه ،رأى عميد السلك الدبلوماسي
سفير طاجيكستان زبـيــد الـلــه زبـيــدوف ان
«ما حدث جريمة تخالف القوانين واألعراف
الــدولـيــة وحـقــوق اإلنـســان واتفاقية جنيف
الـ ـت ــي ت ـن ــص ع ـل ــى ح ـم ــاي ــة ال ـص ـحــاف ـي ـيــن»،
بينما أش ــار سفير أوكــرانـيــا لــدى الـبــاد د.
أوليكساندر باالنوتسا إلى أن بالده تواجه
الـمــوقــف نفسه فــي فـقــدان أرواح المدنيين
من جراء العدوان الروسي ،داعيا المجتمع
الدولي إلى اجراء تحقيق شفاف وعاجل.
وقالت السفيرة التركية لدى البالد عائشة

سياسية واحــدة ،بمعنى أنــه لن يكون هناك أكثرية ساحقة ألي
طرف.

إيران :األمن يهدد وسائل اإلعالم...

ّ
ً
روحاني ،مضيفا أن رئيسي تسلم خزينة حكومية لم تكن مفلسة
فقط بل مدينة لعشرين سنة مقبلة ،وهي ملزمة بسداد فوائد وديون
ً
متراكمة تزيد على  40مليار دوالر سنويا.
ً
ورغم أن الحكومة حددت أسعارا رسمية لبعض البضائع ،مثل
الزيت النباتي ولحوم الدجاج والبيض والحليب واألرز والقمح ،فإن
التهافت على شراء البضائع قبل سريان قرار وقف الدعم ،والخوف
من شح البضائع حتى باألسعار الجديدة ،أديــا إلى انفالت غير
مسبوق في األسعار.
وعـلــى سبيل ال ـم ـثــال ،ح ــددت الـحـكــومــة  65أل ــف تــومــان (نحو
ً
دوالريــن وعشرين سنتا) لزجاجة الزيت النباتي اإليراني بسعة
ً
ً
ً
ً
 850غراما ،لكن عمليا واجهت األســواق شحا كبيرا فيه ،ووصل
سعر الزجاجة منه ألكثر من  120ألــف تومان ،وانتشرت أشرطة
مصورة ألناس يتقاتلون للحصول على الزيت من «التعاونيات»
بالتسعيرة الحكومية.
وزاد سعر الخبز اإلفرنجي بنسبة تصل إلــى عشرة أضعاف،
فتهافت الناس على محالت بيع الخبز اإليراني ،وواجهت معظم
ً
األفران ازدحاما غير مسبوق.

ً
كويتاك إن «أبو عاقلة كانت صوتا لفلسطين
ولـلـفـلـسـطـيـنـيـيــن» ،م ـش ـيــرة إل ــى أن بـلــدهــا
«تعتبر الصحافيين صوت الحقيقة وترفض
استهدافهم واالعتداء عليهم حيث يعد ذلك
مخالفة المواثيق واالعراف الدولية» ،وعلى
الـمـجـتـمــع ال ــدول ــي «اجـ ـ ــراء تـحـقـيــق رسـمــي
م ــوس ــع وم ـح ــاس ـب ــة الـم ـت ـسـب ـب ـيــن ف ــي ه ــذه
الحادثة األليمة».
كـمــا ق ــدم كــل مــن المنسق المقيم ممثل
األمين العام لألمم المتحدة في الكويت د.
ط ــارق الشيخ وممثل المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في الكويت
َ
مشددين على
نسرين ربيعان أحر التعازي،
«ضــرورة احترام القوانين الدولية وحقوق
اإلنسان والتي تضمن حق العمل والتغطية
الصحافية في مناطق الصراع».
ووصـ ـ ـ ـ ــف سـ ـفـ ـي ــر ال ـ ـكـ ــرسـ ــي الـ ــرسـ ــولـ ــي
(ال ـفــات ـي ـكــان) ل ــدى ال ـكــويــت يــوجـيــن مــارتــن
نوجينت ما حدث خالل تشييع جنازة أبو
عاقلة «بمثابة صدمة وفضيحة» ،معتبرا ان
«مقتلها حادثة مأساوية ...ونأمل أن يستفيق
المجتمع الدولي ليضطلع بمسؤولياته».
ب ــدوره ،أوضــح راعــي الكنيسة المصرية
األرثوذكسية بالكويت القمص بيجول األنبا
بـيـشــوي أن «االح ـت ــال ال ي ـفــرق بـيــن مسلم
ومسيحي ،وما حدث هو خارج عن الضمير
اإلنساني وليس له عالقة بالديانة».

ووص ــل سعر كيلو الــدجــاج ،ال ــذي كــان قبل أسـبــوع ب ـ  25ألف
ً
ً
تومان ،إلى  140ألفا ،رغم أن الحكومة حددت سعره بـ  60ألفا.
وارتفعت أسعار األلبان واألجبان بشكل جنوني بلغ أربعة أو
ارتفاع شمل جميع أنواع البضائع،
خمسة أضعاف ،وأدى ذلك إلى
ٍ
ووصلت زيادة بعض السلع إلى  %500في غضون أسبوع واحد.
ف ــي ه ــذه األج ـ ــواء بـ ــدأت االح ـت ـجــاجــات تـتـصــاعــد وام ـت ــدت من
خوزستان واألهواز إلى محافظات أخرى ،وقامت األجهزة األمنية
بقطع االتصاالت عن المحافظات المنتفضة ،ومنعت الناس من
التحرك واالنتقال منها لعدم تسرب أنباء عن التظاهرات.
وأك ــد سـكــان هــذه الـمـحــافـظــات أن أجـهــزة األم ــن اعتقلت مئات
المحتجين ،وفــي بعض المناطق حملت قــوات الباسيج السالح
وأطلقت النار الحي تجاه المحتجين الذين كانوا يرددون شعارات
ضد رئيسي والمرشد األعلى علي خامنئي.
وللمرة األولى اتصلت وزارة األمن بمديري المؤسسات اإلعالمية
مباشرة وهددتهم بأن نشر أخبار االحتجاجات من دون التنسيق
معها سيؤدي لالعتقال بتهمة التحريض ضد النظام ،ومواجهة
محاكمة أمنية ،وحسب القوانين اإليرانية ،عادة ما كانت تقوم وزارة
اإلرشاد بهذا العمل دون التهديد باالعتقال أو المحاكمة األمنية،
بل بإلغاء الرخص اإلعالمية.
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محليات

ّ
ّ
تداعيات التعيينات التكسبية للعرو تعطل أداء «التعاونيات»

جمعية العدان والقصور على شفير االنهيار للتعنت في تشكيل هيئتها اإلدارية
جورج عاطف

ICQC
2022-24

ّ
المعينون
األعضاء
من العرو يرفضون
الحضور إال
باالستحواذ على
مناصب بعينها

يـبــدو أن مسلسل التعيينات
الـ ـتـ ـك ـ ّـسـ ـبـ ـي ــة غ ـ ـيـ ــر الـ ـ ـم ـ ــدروس ـ ــة
والـمـتـسـ ّـرعــة ال ـتــي تـبـنــاهــا وزيــر
ال ـش ــؤون االجـتـمــاعـيــة والتنمية
المجتمعية ،وزير الدولة لشؤون
اإلسـ ـك ــان وال ـت ـطــويــر ال ـع ـمــرانــي،
م ـ ـبـ ــارك ال ـ ـعـ ــرو ،داخ ـ ـ ــل م ـجــالــس
إدارات الجمعيات التعاونية ،وما
تبعها من تداعيات سلبية خطيرة
ً
ان ـع ـك ـس ــت وب ـ ـ ـ ــاال ع ـل ــى ال ـم ــراك ــز
المالية للجمعيات ،وتسببت في
تهديد مالءتها المالية ،بما ينذر
بحدوث عواقب وخيمة تضر بهذا
الصرح االجتماعي واالقتصادي
العمالق الذي بلغ إجمالي مبيعاته
السنوية نحو مليار دينار.
وتـ ـ ـشـ ـ ـك ـ ــل جـ ـمـ ـعـ ـي ــة ال ـ ـ ـعـ ـ ــدان
وال ـ ـق ـ ـصـ ــور الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة ،ال ـت ــي
ً
أصــدر العرو قــرارا في  15مارس
ال ـ ـمـ ــاضـ ــي ،ب ـت ـع ـي ـيــن  3أعـ ـض ــاء
داخـ ـ ـ ـ ــل مـ ـجـ ـل ــس إدارت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــا أح ــد
ض ـح ــاي ــا ه ـ ــذه ال ـت ـع ـي ـي ـن ــات ،فــي
ظــل االمـتـنــاع المقصود مــن قبل
بـعــض ه ــؤالء األع ـض ــاء عــن عــدم
حضور اجتماعات مجلس اإلدارة
وتشكيل الهيئة اإلدارية للجمعية،
واسـ ـتـ ـخ ــدام األم ـ ــر ورق ـ ــة ضـغــط
على بقية األعـضــاء لالستحواذ
قسرا على مناصب بعينها داخل
مجلس اإلدارة.
ً
ووف ـق ــا لـمـحــاضــر اجـتـمــاعــات
اإلدارة ،فــإنــه رغ ــم الـمـخــاطـبــات
ال ــرس ـم ـي ــة ال ـ ـصـ ــادرة ع ــن وزارة

على مستحقاتها المالية ،مما
تسبب في ّ
تذمر واسع من أهالي
وقاطني مناطق عمل الجمعية،
وإح ــراج كبير لمجلس اإلدارة،
مهيبين بــالــوزارة إلــى ضــرورة
ّ
الـ ـت ــدخ ــل الـ ـس ــري ــع وح ـ ـ ــل ه ــذه
ً
اإلشكالية العالقة ،حرصا على
استمرار عمل الجمعية ومنعها
من االنهيار.

شركات أنهت تعاملها

جمعية العدان والقصور التعاونية
الـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون بـ ـ ـ ـض ـ ـ ــرورة اجـ ـتـ ـم ــاع
األعضاء الختيار الهيئة اإلدارية
لـلـجـمـعـيــة ،وح ـض ــور مـمـثــل عن
الــوزارة ،فإن عضوين من الثالثة
ال ـم ـع ـي ـن ـي ــن رف ـ ـضـ ــوا حـ ـض ــور 4
اجـ ـتـ ـم ــاع ــات م ـت ـتــال ـيــة لـمـجـلــس
اإلدارة وتشكيل الهيئة اإلداريــة،
ُع ـقــدت ب ـتــواريــخ  25و 27أبــريــل
الـ ـم ــاض ــي ،إضـ ــافـ ــة إل ـ ــى  9و10
الـ ـج ــاري ،مـمــا تــرتــب عـلـيــه فشل
االجتماعات لعدم اكتمال النصاب
القانوني للمجلس.

ّ
شل الجمعية!

وذك ـ ــرت م ـص ــادر "الـ ـش ــؤون"

أن أع ـ ـضـ ــاء ال ـج ـم ـع ـيــة دائ ـم ــي
ح ـ ـضـ ــور اجـ ـتـ ـم ــاع ــات مـجـلــس
ً
اإلدارة ،خاطبوا رسميا ،الشهر
الماضي ،وكيل وزارة الشؤون،
ب ـ ـ ـعـ ـ ــدم تـ ـمـ ـكـ ـنـ ـه ــم م ـ ـ ــن إع ـ ـ ـ ــادة
ً
تشكيل الهيئة اإلداري ـ ــة ،نـظــرا
ّ
لتعمد  4أع ـضــاء ع ــدم حضور
االجتماعات ،مؤكدين خطورة
ذلـ ــك ع ـل ــى دي ـم ــوم ــة ال ـخ ــدم ــات
ال ـتــي تـقـ ّـدمـهــا الـجـمـعـيــة ،الـتــي
باتت على شفير االنهيار ،جراء
تداعيات تعطيل التشكيل وما
ّ
سببه من شل حركتها وتعطيل
أعمالها كــافــة ،بــل ومنعها من
ص ـ ــرف م ـس ـت ـح ـقــات ال ـش ــرك ــات

ّ
الموردة للسلع والمواد الغذائية
واالستهالكية ،إضافة إلى عدم
ال ـ ـقـ ــدرة ع ـل ــى ص ـ ــرف ال ــروات ــب
الشهرية للعاملين وفق الطريق
الطبيعية عبر إيداعها البنكي،
ُ
ً
ب ـ ــل تـ ـ ـص ـ ــرف نـ ـ ـق ـ ــدا م ـ ــن خ ــال
ص ـ ـنـ ــدوق ال ـج ـم ـع ـي ــة ،الن ـت ـه ــاء
اعتماد التوقيع البنكي و عــدم
القدرة على تجديده.
و ل ـ ـ ـف ـ ـ ـتـ ـ ــت إ لـ ـ ـ ـ ـ ــى أن شـ ــر كـ ــة
ن ــاق ــات الـنـفــط أوق ـف ــت ،الشهر
الـ ـ ـم ـ ــاض ـ ــي( ،خـ ـ ـ ـ ــال رمـ ـ ـض ـ ــان)
توريد "سلندرات الغاز" بشكل
َ
كامل عن أفرع منطقتي العدان
وال ـ ـق ـ ـصـ ــور ،ل ـ ـعـ ــدم ح ـصــول ـهــا

وب ـي ـن ــت الـ ـمـ ـص ــادر أن ثـمــة
بعض الشركات الكبرى أبلغت
ً
الجمعية رسميا ،األسبوع قبل
العقود وصيغ
الماضي ،بإلغاء ّ
الـتـفــاهــم كــافــة الـمــوقـعــة معها،
والخاصة بالمواد االستهالكية،
ً
فـضــا عــن إيـقــاف جميع صور
التعاون والمشروعات المشتركة
الخاصة بخدمة المستهلكين
ل ـ ـح ـ ـيـ ــن تـ ـ ـع ـ ــدي ـ ــل أوض ـ ــاعـ ـ ـه ـ ــا
االلتزام ببروتوكوالت
ومعاودة
ّ
التعاون الموقعة بين الطرفين،
كاشفة أن الـثــاجــات ووح ــدات
التكييف الموجودة في األسواق
الـمــركــزيــة وأف ــرع الجمعية بال
ص ـيــانــة ،خـصــوصــا مــع دخ ــول
فصل الصيف الذي تكثر خالله
أع ـط ــال ـه ــا ،إض ــاف ــة إلـ ــى وج ــود
أع ـ ـط ـ ــال كـ ـثـ ـي ــرة ف ـ ــي ث ــاج ــات
ومـكـيـفــات بـعــض األف ـ ــرع ،دون
الـ ـق ــدرة ع ـلــى إص ــاح ـه ــا لـعــدم
ال ـت ـم ـك ــن مـ ــن ال ـ ـصـ ــرف ال ـم ــال ــي

ع ـل ـي ـه ــا ،م ـض ـي ـفــة أن "ال ـط ــام ــة
الكبرى تتمثل فــي قــرب إيقاف
شركة المطاحن الكويتية توريد
منتجاتها للجمعية لعدم صرف
ً
مستحقاتها المالية أيضا".
وشـ ـ ـ ـ ـ ــددت ّ الـ ـ ـمـ ـ ـص ـ ــادر ع ـلــى
ض ـ ــرورة ت ــدخ ــل وك ـيــل ال ـ ــوزارة
وإقـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاع ال ـ ـ ـ ــوزي ـ ـ ـ ــر ب ـ ـ ــإص ـ ـ ــدار
ق ـ ـ ـ ــرار بـ ــإل ـ ـغـ ــاء ت ـع ـي ـي ــن ه ـ ــؤالء
واستبدالهم بآخرين ،ليتسنى
عـ ـ ـق ـ ــد اج ـ ـت ـ ـم ـ ــاع ـ ــات مـ ـج ــال ــس
اإلدارة وتشكيل الهيئة اإلدارية
لـلـجـمـعـيــة ،إلن ـق ــاذه ــا م ــن هــذه
الـحـلـقــة الـمـفــرغــة ال ـتــي سقطت
ف ـي ـهــا م ـن ــذ فـ ـت ــرة ط ــوي ـل ــة دون
إيـ ـج ــاد ح ـل ــول ج ــذري ــة عــاجـلــة
تضمن استمرار عمل الجمعية
ال ـتــي بــاتــت طـ ــاردة لـمــرتــاديـهــا
ً
الذين يعجزون حاليا عن إيجاد
متطلباتهم التسويقية دا خــل
أسواقها وأفرعها ،متجهين إلى
جمعيات أخرى قريبة.

بعض الشركات
خاطبت الجمعية
بإلغاء عقود توريد
بضائعها ووقف
التعاون معها

العمالة
رواتب
مساواة
عدم
الشمري:
تطبيق اختبارات «ميزة» الوطنية في 592
المنزلية خطأ فادح يفاقم مشكالتها
• «إيهام المواطنين بخفض التكاليف يشكل انعكاسات سلبية على المدى البعيد»
• «ال نملك رفاهية قبول أو رفض التعاقد مع جنسيات بعينها للعمالة المنزلية»
•

جورج عاطف

ً
تـ ــأك ـ ـيـ ــدا ل ـخ ـب ــر "ال ـ ـجـ ــريـ ــدة"
الـمـنـشــور ف ــي ع ــدده ــا ال ـصــادر
الخميس الماضي بعنوان "وفد
إثيوبي يزور البالد  15الجاري
النجاز مذكرة العمالة المنزلية"
بدأ الوفد المذكور مباحثات مع
الجهات الحكومية ذات العالقة
ب ـشــأن تــوقـيــع م ــذك ــرة الـتـفــاهــم
ال ـم ـن ـظ ـمــة ل ـض ــواب ــط اس ـت ـق ــدام
العمالة المنزلية من أديس أبابا.
وأكد المتخصص في شؤون
العمالة المنزلية بسام الشمري
لـ "الجريدة" أن األنباء المتواترة
حول تحديد الرواتب الشهرية
للعامالت اإلثيوبيات بأقل من
ن ـظ ـيــرات ـهــن اآلسـ ـي ــوي ــات خـطــأ
ف ــادح يـهــدد اسـتـمــرارهــن داخــل
منازل كفالئهن ،السيما في حال
وجود عاملة من جنسية أخرى
بذات المنزل تحصل على راتب
شهري أعلى.
وشدد الشمري على ضرورة
تغيير السياسة التي تشهدها
ال ـ ـبـ ــاد فـ ــي تـ ـح ــدي ــد الـ ــرواتـ ــب
الشهرية للعامالت المنزليات
حسب الجنسية ،والتي تنعكس
ً
ً
وب ــاال عـلــى االس ـت ـقــدام عـمــومــا،

وتـقـلــل أع ــداد وف ــرص قدومهن
إلى الكويت ،مؤكدا أن المساواة
فـ ــي الـ ـ ــرواتـ ـ ــب ب ـي ــن ال ـع ــام ــات
الــاتــي يــؤديــن ذات العمل أحد
أهم أسباب استمرارهن بمنازل
أرباب أعمالهن وعدم شعورهن
بالغبن أو التفرقة.
وقال إن "الجهات الحكومية
تـ ــوهـ ــم الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن ب ـخ ـفــض
تـ ـك ــالـ ـي ــف اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدام ال ـع ـم ــال ــة
الـمـنــزلـيــة وروات ـب ـهــا الـشـهــريــة،
غير مدركة االنعكاسات السلبية
لـهــذا األم ــر على الـمــدى البعيد
وهــو االمــر الــذي ُيـهــدد بإيقاف
االستقدام بالكامل ،السيما أن
الشركات والمكاتب المحلية لن
تستطيع تغطية مصروفاتها".
وب ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ــأن رف ـ ـ ـ ـ ــض الـ ـبـ ـع ــض
اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــدام عـ ـم ــال ــة م ـ ــن ب ـعــض
ال ـج ـن ـس ـي ــات اإلف ــريـ ـقـ ـي ــة ،ذك ــر
الشمري أن العامالت اإلفريقيات
يماثلن نظيراتهن من جنسيات
أخرى ،وان على أرباب أعمالهن
معاملتهن باللين والرفق وعدم
ال ـت ـق ـل ـيــل م ــن ش ــأن ـه ــن ل ـت ـفــادي
حدوث أي مشكالت من قبلهن،
ً
مـضـيـفــا أن ــه "ل ــاس ــف ال يملك
المواطن رفاهية قبول أو رفض
التعاقد مــع جنسيات بعينها

تدريب 4500
متخصص
بالتعليم منذ
بدء العمل
باالمتحانات في
2015

•

فهد الرمضان

أع ـلــن ال ـمــركــز الــوط ـنــي لـتـطــويــر الـتـعـلـيــم
بـ ــدء ت ـط ـب ـيــق اخـ ـتـ ـب ــارات "م ـ ـيـ ــزة" الــوط ـن ـيــة
صباح اليوم في  592مدرسة من المرحلتين
االبتدائية والمتوسطة الحكومية والخاصة
وال ـت ـع ـل ـي ــم ال ــديـ ـن ــي ،وال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـمــر حـتــى
الـخـمـيــس الـمـقـبــل ،لـقـيــاس وتـقـيـيــم الـنـظــام
التربوي عبر درا ســة المستوى التحصيلي
لطلبة الصفين الخامس والتاسع في المواد
األ ســا سـيــة األر ب ــع ،ا لـتــي تشمل الرياضيات
والعلوم واللغتين العربية واإلنكليزية.
وقال المركز ،في بيان صحافي ،إن اختبار
"ميزة" قام بتطويره مختصون في التعليم
بــا لـكــو يــت ،لينسجم مــع أ فـضــل ا لـمـمــار ســات
ا ل ــدو لـ ـي ــة ف ــي ت ـق ـي ـيــم و قـ ـي ــاس أداء ا ل ـن ـظــام
ً
ال ـت ــرب ــوي ،مـبـيـنــا أن ــه ت ــم تـطــويــر الـبــرنــامــج
لضمان قــدرة الكويت على إ جــراء تقييمها
ا لــو طـنــي ا لـخــاص لقياس تحصيل ا لـطــاب،
ولدعم بناء القدرات التنفيذية لـ "ميزة".
وأض ـ ــاف أن ــه ت ــم ت ــدري ــب أك ـث ــر م ــن 4500
متخصص في التعليم منذ بدء العمل على
ً
دراسة "ميزة" في  ،2015حيث تلقوا تدريبا
ف ــي مـ ـج ــاالت ت ـش ـمــل ت ـط ــوي ــر االخـ ـتـ ـب ــارات،
وو ضــع األسئلة ،والمعايير ،وإدارة شؤون
االخ ـت ـبــارات مــن بـيـنـهــم مــوجـهــون ورؤس ــاء
أ قـســام و مـعـلـمــون عـلــى كيفية إ ع ــداد اإل طــار
ً
ا لـعــام واأل سـئـلــة ومراجعتها ،ال فـتــا إ لــى أنه

تم إجراء اختبار ميداني تجريبي في 2018
ع ـل ــى طـ ــاب ال ـص ـف ـيــن ال ـخ ــام ــس وال ـت ــاس ــع،
وشارك في االختبار نحو  33000طالب في
الصف الخامس ،و 22000في التاسع من 483
مدرسة حكومية.
وتقوم دراسة "ميزة" على معايير دولية
لـقـيــاس ا لـمـسـتــوى التحصيلي لـلـطــاب من
خالل اختبار الطالب وتحليل النتائج وفق
ا لـعــوا مــل ا لـمــؤ ثــرة عليها ،و تـتــر كــز ا لــدرا ســة
على  4أ هــداف رئيسية تشمل التركيز على
نقاط القوة والضعف في النظام التعليمي،
ب ـهــدف تـحـسـيــن أداء ا ل ـن ـظــام ،و ق ـي ــاس أداء
المنظومة التعليمية ،وتوفير قاعدة بيانات
ومؤشرات ودالئل يستخدمها صانعو القرار
فــي إ ي ـجــاد ح ـلــول لـتـطــو يــر و تـحـسـيــن تعلم
الطالب ،إضافة إلى تحديد العوامل المؤثرة
ف ــي تـحـصـيــل ال ـط ـل ـبــة ،ل ـمــا ي ـعــود بــالـفــائــدة
ً
على المعلم والطالب والمدرسة ،فضال عن
تقييم مخرجات التعليم لطلبة دولة الكويت
مقارنة بالدول األخرى.
وأش ــار ال ـمــركــز إل ــى أن ــه سـيـتــم اسـتـخــدام
النتائج بعد االنتهاء من تطبيق االختبار
إلعداد التقارير حول مستويات المتعلمين
على مستوى المدارس والمناطق التعليمية
وعـ ـل ــى م ـس ـت ــوى الـ ــدولـ ــة ،وس ـت ـس ــاه ــم ه ــذه
الـ ـتـ ـقـ ــاريـ ــر ف ـ ــي إصـ ـ ـ ــاح خ ـ ــدم ـ ــات ال ـت ـع ـل ـيــم
بالكويت.

«حقوق األسرة» 16 :مايو يوم تاريخي للكويتية «الطرق» :إنجاز  %30من تقاطع
منطقتي صباح الناصر وكبد
قالت رئيسة لجنة حقوق األســرة ،عضوة
مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق اإلنسان
المستشار هــدى الشايجي إن  16مــايــو هو
يــوم تاريخي للمرأة الكويتية الــذي حصلت
ً
فيه على كامل حقوقها السياسية ترشيحا
ً
وانتخابا ،الفتة إلــى أن هــذه الخطوة جاء ت
ً
إيـمــانــا مــن الـقـيــادة السياسية ب ــدور الـمــرأة،
وأت ــت ه ــذه الـمـنــاسـبــة لـتـبــرز ال ــدور الــريــادي
لـلـمــرأة الكويتية وعـطــاء هــا الــدائــم فــي بناء

ودع ــت إل ــى تكثيف الـجـهــود لــدعــم الـمــرأة
ال ـكــوي ـت ـيــة ،وأك ـ ــدت ض ـ ــرورة مـســانــدتـهــا في
الـ ــوصـ ــول لـ ـم ــراك ــز ص ـن ــع ال ـ ـقـ ــرار فـ ــي شـتــى
ال ـق ـطــاعــات ،وإب ـ ــراز قــدرات ـهــا وتـمـكـيـنـهــا في
المجال العملي والعلمي ،وتقديم سبل الدعم
ً
لتفعيل دور ه ــا فــي المجتمع تنفيذا لرؤية
الكويت  2035التي تركز على تمكين المرأة،
ً
ً
وتحقيقا لــو صــو لـهــا مــر تـبــة متميزة محليا
ً
ً
وإقليميا ودوليا.

«حماية البيئة» تشارك في مؤتمر «استكهولم »50 +
•

عادل سامي

شــار كــت الجمعية الكويتية لحماية البيئة،
على مدار يومين ،في الورش الدولية لمجموعات
العمل ،المعنية باتخاذ إج ــراء ات تحقيق هدف
"كوكب صحي مزدهر للجميع" ،ضمن المشاورات
اإلقليمية لغرب آسيا (استكهولم  ،)50 +احتفاء
ب ــال ــذك ــرى ال ـس ـنــويــة ال ـخ ـم ـس ـيــن ل ـمــؤت ـمــر األم ــم
ال ـم ـت ـحــدة ال ـم ـع ـنــي بــال ـب ـي ـئــة ال ـم ـن ـع ـقــد بـمــديـنــة
ستكهولم بالسويد عام .1972
وقالت رئيسة الجمعية ،د .وج ــدان العقاب ،إن
"ورش العمل تضمنت مناقشة اإلجراءات التي ترفع
مستوى التغيير نحو كوكب صحي ،والسياسات
التي يجب وضعها التخاذ مثل هذه اإلجراءات".

طرحت جمعية إحياء التراث
اإلسالمي ،برنامجا ثقافيا
تحت شعار "رسالتي" لنشر
رسائل الدكتوراه واملاجستير
للباحثني الكويتيني في
املجاالت الشرعية ضمن
نشاطها العلمي والثقافي.
وقالت الجمعية ،في بيان،
أمس ،إنها تستضيف د.
مشعل الظفيري ،لتسليط
الضوء على جهد الباحث
أثناء رسالته العلمية
األكاديمية التي جاءت بعنوان
"املسائل املالية في السياسة
الشرعية مع التطبيق
على الكويت في السنوات
العشر األخيرة" ،مضيفة أن
الندوة التي تشرف عليها
إدارة الكلمة الطيبة التابعة
للجمعية تقام صباح اليوم
في مقر الجمعية بقرطبة.
وأوضحت أن إدارة الكلمة
الطيبة تعمل على نشر الوعي
الديني بني أفراد املجتمع،
والدعوة إلى الله تعالى
بالحكمة واملوعظة الحسنة،
والسعي لتصحيح بعض
األفكار الخاطئة التي اعتادها
الناس.

«النجاة» تدعو لدعم
مشاريعها الخيرية

لقياس مستوى الطالب في «االبتدائية» و«المتوسطة»

بسام الشمري

ً
المجتمع جنبا إلى جنب مع الرجل.
وأشـ ــارت الـشــايـجــي ،فــي تـصــريــح ،إل ــى أن
إسهامات الـمــرأة الكويتية فــي تنمية البلد،
ودورهـ ـ ــا اإلي ـج ــاب ــي ف ــي الـقـطــاعـيــن ال ـخــاص
والحكومي ،والمجاالت المختلفة التي أبدعت
بها من خالل خبراتها المتراكمة في المجال
الصحي واألكاديمي والتطوعي والعسكري
والتربوي ما هو إال انعكاس لوجه الكويت
الحضاري ومساهمة المرأة في نهضة البلد.

«التراث» تناقش «المسائل
المالية في الشرعية»

مدرسة اليوم للمساهمة بإصالح التعليم

تنطلق صباح اليوم اختبارات
«ميزة» الوطنية في 592
مدرسة ابتدائية ومتوسطة،
لقياس مستوى الطالب
في مواد اللغتين العربية
واإلنكليزية والعلوم
والرياضيات.

مــن الـعـمــالــة الـمـنــزلـيــة ،فــي ظل
ال ـن ـق ــص الـ ـح ــاد الـ ـ ــذي يـعــانـيــه
ً
السوق منها حاليا وتجاوز الـ
 60فــي الـمـئــة ،نــاهـيــك عــن عــدم
قدرة الجهات المعنية على فتح
أس ــواق جــديــدة لــاسـتـقــدام من
دول وبلدان أخرى".

سلة أخبار

وأوضـحــت أن الجمعية خــال الــورش طرحت
"أه ـم ـي ــة إع ـ ـ ــادة م ــراج ـع ــة ال ـه ـي ــاك ــل الـتـنـظـيـمـيــة
لـتـتـضـمــن الــوظــائــف ال ـخ ـضــراء ال ـتــي تـعـمــل في
المجال البيئي ،وهو أمر ال يقتصر فقط على دولة
الكويت ،إنما يجب على دول اإلقليم االهتمام بهذا
الجانب ،حيث إن التعامل مع البيئة يؤثر على
الدول وتتأثر به دول أخرى".
وأشــارت العقاب إلى أن الجمعية شاركت في
طــرح الـعــديــد مــن الـتــوصـيــات ،أبــرزهــا التوصية
وال ــدع ــوة إل ــى تطبيق أه ــداف ي ــوم ال ـســادس من
نوفمبر ،وهو اليوم الدولي لمنع استخدام البيئة
في الحروب والنزاعات العسكرية لمنع تدهور
األراضي وتدمير البيئة والموارد الطبيعية ،إما
باالستنزاف أو بالتلوث المتعمد.

•

سيد القصاص

كشفت مصادر الهيئة العامة
للطرق والنقل البري عن إنجاز
 30في المئة من مشروع ""303
تقاطع منطقتي صباح الناصر
وكبد ،حيث تعمل الهيئة على
إنجاز المشروع وفقا للجدول
الزمني الموضوع له ،الفتة إلى
أن المشروع يخدم أهالي منطقة
صباح الناصر والمتجهين الى
طريق كبد والدائري السادس.
ويتضمن الـمـشــروع العديد
م ــن األعـ ـم ــال ال ـت ــي تـنـفــذ تحت
األرض بتقنيات خاصة لما لهذا
التقاطع مــن خصوصية كونه
ي ـقــع ف ــي م ــوق ــع م ـج ــرى سـيــول
األمـ ـط ــار ،إذ ي ـتــم ال ـت ـعــامــل مع
التقاطع والخدمات التي تنفذ
بــه بشكل يتناسب مــع طبيعة
مــوقـعــه ،وتـحــرص الهيئة على
ت ـن ـف ـيــذ األع ـ ـمـ ــال ك ــاف ــة ووض ــع
الحلول الدائمة لتسهيل الحركة
المرورية في تلك المنطقة دون
أية عراقيل.
وتـ ـتـ ـع ــاون وزارة األشـ ـغ ــال

تقاطع صباح الناصر مع كبد
العامة مع الهيئة العامة للطرق
والـنـقــل ال ـبــري لتسهيل جميع
اإلجراءات المتعلقة بالمشروع
خاصة مع وجود كثافة مرورية
في موقع تنفيذ المشروع طوال
أي ـ ــام األسـ ـب ــوع وخ ـ ــال الـعـطــل
الرسمية واالسبوعية.
وكـ ــان ال ـم ـش ــروع تــوقــف لما
يـ ـق ــارب  11ع ــام ــا ،وتـ ــم إح ـي ــاء
ت ـن ـف ـيــذه م ـ ــرة أخـ ـ ــرى ألهـمـيـتــه
لـ ـمـ ـنـ ـطـ ـق ــة ص ـ ـ ـبـ ـ ــاح الـ ـ ـن ـ ــاص ـ ــر،
وللحاجة إليه لتخفيف الزحام

ال ـ ـ ـمـ ـ ــروري فـ ــي تـ ـل ــك ال ـم ـن ـط ـقــة
والكثافة المرورية على الدائري
السادس ،والمتجهة إلى طريق
كبد طوال أيام األسبوع ،إضافة
إل ــى تجمع أم ـطــار الـسـيــول في
موقع تنفيذ المشروع خالل عام
 ،2018األمــر الــذي دفــع ال ــوزارة
إل ـ ــى إعـ ـ ـ ــادة ت ـن ـف ـيــذ ال ـم ـش ــروع
بتصميم جديد يخدم المنطقة
واألهالي والحركة المرورية.

حث املدير العام بالتكليف
بجمعية النجاة الخيرية
عبدالله الشهاب ،أهل الخير
على دعم املشاريع الخيرية
التي ساهمت في الحد من
الفقر والجهل واملرض لكثير
من املجتمعات واألفراد في
مختلف الدول ،لتحقيق
أهداف التنمية املستدامة.
وقال الشهاب ،في تصريح
صحافي ،أمس ،إن داعمي
ومتبرعي "النجاة" كانت
لهم اليد العليا في بناء
دور األيتام واملدارس
واملستوصفات الطبية واملراكز
اإلسالمية في مختلف الدول،
حتى وصلت إنجازاتهم في
كفالة األيتام إلى أكثر من 12
ألف يتيم في مختلف دول
العالم.
وأعرب عن شكره وتقديره
ألهل الخير من كبار
الشخصيات وعامة املتبرعني
الذين بدأوا بالفعل مرافقة
وفود "النجاة" في زياراتهم
الخارجية في جميع الدول،
األمر الذي يترك أثرا طيبا
في محور العمل الخيري
املمثل في املتبرع واملؤسسة
واملستفيدين.

«بلد الخير» 27 :ألف
مستفيد من «إفطار الصائم»
أعلنت جمعية بلد الخير
تنفيذ مشروع إفطار الصائم
لشهر رمضان في هذا العام
بشراكة استراتيجية مع
األمانة العامة لألوقاف ،الذي
استفاد منه أكثر من  27ألف
صائم داخل الكويت.
وقال املدير العام للجمعية،
عثمان الثويني ،في
تصريح أمس ،إن الشراكة
االستراتيجية بني املؤسسات
اإلنسانية والخيرية أصبحت
من أهم األعمدة التي يرتكز
عليها العمل اإلنساني
والخيري ،لذا حرصت
"بلد الخير" على االتجاه
نحو الشراكات الفاعلة في
تنفيذ مشروعاتها الخيري
واإلنسانية.
وقال الثويني إن الهدف
من مشروع إفطار الصائم،
هو تحقيق األلفة والتآخي
وإدخال البهجة والسرور على
األسر ،من خالل مشاركتهم
بهذا الدعم الغذائي ،إلعانة
املتضررين واألسر املتعففة،
وسد حاجاتهم عن طريق
ّ
تبرع املحسنني لهم.
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تباين حول دستورية جلسة المتقاعدين
• المقاطع :ال ينطبق عليها العاجل من األمور ...وعقدها يفتح الباب أمام الطعون
• الفيلي :حق أصيل للمجلس وموضوعها ال يدخل في نطاق السؤال من األساس

نافذة نيابية
الغانم ونواب يقدمون واجب العزاء بالشيخ خليفة

الغانم والوفد المرافق قبيل التوجه إلى ٔابوظبي
تــوجــه رئـيــس مجلس األم ــة مـ ــرزوق الغانم
على رأس وفد برلماني إلى العاصمة االماراتية
أبوظبي ،أمس ،حيث قدم واجب العزاء بالمغفور
له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ خليفة
بن زايد آل نهيان.
وض ــم الــوفــد ال ـمــرافــق لـلـغــانــم نــائــب رئيس

جلسة سابقة لمجلس ٔ
االمة

علي الصنيدح

مهلهل المضف :المدن الذكية مستقبل العالم
مــع ترقب اإلع ــان عــن موعد
الجلسة الخاصة للمتقاعدين
التي ستشهد إقــرار الكثير من
ال ـمــزايــا ل ـهــم ،ي ـتــزايــد الـحــديــث
حـ ـ ـ ــول مـ ـ ـ ــدى دسـ ـ ـت ـ ــوري ـ ــة ه ــذه
ال ـ ـج ـ ـل ـ ـسـ ــة فـ ـ ـ ــي ظـ ـ ـ ــل حـ ـك ــوم ــة
مـسـتـقـيـلــة وم ـك ـل ـفــة بـتـصــريــف
ال ـ ـع ـ ــاج ـ ــل م ـ ـ ــن األمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور ،ف ـه ــل
موضوعها ينطبق عليه العاجل
من األمور كحال قانون الرياضة
ال ـ ــذي أق ـ ــره م ـج ـلــس  2013فــي
م ـ ـش ـ ـهـ ــد م ـ ـت ـ ـشـ ــابـ ــه بـ ـحـ ـض ــور
ح ـكــومــة ت ـصــريــف ال ـعــاجــل من
األم ـ ــور ،أم أن ــه م ــن الـمــواضـيــع
االعتيادية وإقراره يفتح الباب
لتقديم الطعون أمــام المحكمة
الدستورية؟
يـ ـ ــرى ال ـخ ـب ـي ــر ال ــدسـ ـت ــوري
د .محمد المقاطع في تصريح
لـ ـ ـ ـ ـ "الـ ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ــري ـ ـ ـ ــدة" أن قـ ـ ــانـ ـ ــون
المتقاعدين ليس مــن العاجل
م ـ ــن األم ـ ـ ـ ـ ــور ،وهـ ـ ــو م ـ ــن ضـمــن

محمد المقاطع

محمد الفيلي

الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــواضـ ـ ـ ـي ـ ـ ــع االع ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــاديـ ـ ــة
ال ـم ـطــروحــة مـنــذ ع ــام ونـصــف،
ولم تتغير وضعيته عما كانت
ع ـل ـيــه ،وبــال ـتــالــي ال يــدخــل في
ً
العاجل من األمور ،مشددا على
أن إق ــراره يفتح الـبــاب أم ــام أي
طـعــن بــه فــي المستقبل ،وهنا

يـ ـك ــون دور ال ـح ـك ــوم ــة تـجـنــب
الشبهات واالحتماالت.
ف ــي ال ـم ـق ــاب ــل ،يـ ــرى الـخـبـيــر
ال ــدس ـت ــوري د .مـحـمــد الـفـيـلــي
ع ـ ـكـ ــس ذلـ ـ ـ ـ ــك" ،ف ـ ـطـ ــال ـ ـمـ ــا أنـ ـن ــا
ب ـص ــدد م ـش ــروع ق ــان ــون مـحــال
إلـ ــى ال ـم ـج ـلــس ق ـب ــل أن تـتـقــدم

الحكومة باستقالتها فال يدخل
فـ ــي األس ـ ـ ـ ــاس فـ ــي ح ـس ـب ــة هــل
ينطبق عليه العاجل من األمور
أم ال؟ ويكون بذلك اختصاصا
ت ـشــري ـع ـيــا ل ـل ـم ـج ـلــس ،أم ـ ــا إذا
ك ــان مـقــدمــا مــن الـحـكــومــة بعد
تقديمها استقالتها فأرى أنه ال
يدخل في العاجل من األمور".
وق ــال الفيلي" :مجلس األمــة
ف ــي فـ ـت ــرة اس ـت ـق ــال ــة ال ـح ـكــومــة
قــائــم وي ـم ــارس اخـتـصــاصــاتــه،
والتشريع أ حــد اختصاصاته،
ل ـ ــذل ـ ــك ن ـ ـحـ ــن ب ـ ـص ـ ــدد ع ـم ـل ـي ــة
ت ـش ــري ـع ـي ــة ،وق ـ ـ ـ ــرار اتـ ـخ ــذ مــن
الـمـجـلــس بـمـنــاقـشــة الـمـشــروع
بقانون؛ لــذا نحن بعيدون عن
نطاق السؤال :هل ضمن العاجل
من األمور؟ ،فكما ذكرت مجلس
األمـ ــة ق ــائ ــم ،ووض ـع ــه ال يتأثر
بحكومة تصريف العاجل من
األمور".

الفارس« :البترول» تحتسب المصاريف اإلنتاجية
ضمن سعر برميل النفط

ً
ردا على المال حول صحة عدم تضمين بعض التكاليف لسعر البرميل
•

مجلس األمة أحمد الشحومي ،والنواب سعدون
ح ـم ــاد ،ون ــاص ــر ال ــدوس ــري ،وس ـعــد الـخـنـفــور،
وأح ـم ــد ال ـح ـمــد ،ود .خــالــد ال ـع ـنــزي ،ود .علي
الـقـطــان ،وسـلـمــان الحليلة ،ود .حـمــود مـبــرك،
ومبارك الخجمة.

تكلفة البرميل
وعما إذا كانت تكلفة البرميل تضمنت احتساب قيمة
فوائد القروض ،أفاد الفارس بأن مؤسسة البترول الكويتية
تعمل على تغطية االحتياجات التمويلية الالزمة للصرف
على المشاريع الرأسمالية لشركة نفط الكويت من مواردها

قــدم النائب مهلهل المضف
اق ـت ــراح ــا بــرغ ـبــة ب ـش ــأن ال ـمــدن
الذكية ،التي اعتبرها مستقبل
العالم والقادرة على حل الكثير
من المشكالت اإلسكانية.
وقـ ـ ــال ال ـم ـض ــف ف ــي م ـقــدمــة
اقـ ـت ــراح ــه ،إن هـ ــذه الـ ـم ــدن هي
الـ ــوح ـ ـيـ ــدة ال ـ ـ ـقـ ـ ــادرة عـ ـل ــى حــل
مـ ـشـ ـك ــات الـ ـنـ ـم ــو الـ ـسـ ـك ــان ــي،
والـ ـح ــاج ــة ال ـ ــى ال ـح ـف ــاظ عـلــى
مـسـتــويــات عــالـيــة مــن التنمية
ومــا يصاحب ذلــك من التوسع
في الخدمات المكافئة.
وأوض ـ ــح أن ال ـم ــدن الــذكـيــة
تعرف بأنها المدن التي تعتمد
عـلــى اس ـت ـخــدام الـتـكـنــولــوجـيــا
ال ـخ ــاص ــة ب ــان ـت ــرن ــت االشـ ـي ــاء،
وذل ــك مــن أجــل ربــط المكونات
المختلفة فــي المدينة ،بحيث
يـصـبــح ك ــل م ـك ــون ض ـمــن هــذه
الشبكة مسؤوال عن استشعار
وجمع مجموعة من البيانات،
وه ــي الـتــي تعني كــل االجـهــزة
في المدينة من إشارات المرور
إلــى مصابيح االنــارة ،وأجهزة
االستشعار المختلفة ،وأجهزة
ادارة ال ـخــدمــات والـتـحـكــم بها
كــال ـك ـهــربــاء والـ ـم ــاء وال ـص ــرف
الصحي ،وضبط األمن وخدمات
اطفاء الحرائق وغيرها الكثير.

مراجعة التكاليف

محمد الفارس
الــذاتـيــة ،أو عــن طريق االق ـتــراض ،مــع التنويه فــي الوقت
ذاته إلى أن تمويل هذه المشاريع من المؤسسة يتم دون
تعويض من الدولة ،إال من خالل قسط االستهالك السنوي
الذي يعتبر أقل بكثير من التكاليف السنوية التي تتكبدها
على المشاريع الرأسمالية ،وبهذه المثابة يجري حساب
تكلفة الفوائد على المبالغ التي يتم تمويل الشركة بها من
القروض على النحو الذي يتم معه تحميل هذه التكلفة
على المشاريع التي تــم الـصــرف عليها مــن تلك المبالغ
متى كانت هذه المشاريع قيد التنفيذ ولم تكتمل ،وفي
حالة اكتمالها يتم تحميل قيمة الفائدة على المصاريف
التشغيلية وفقا للمعايير المحاسبية المتبعة.
وتابع" :تجدر اإلشــارة في هذا الصدد إلى أنه يجري
ت ـقــديــر تـكـلـفــة ال ـف ــوائ ــد ض ـمــن ال ـم ـص ــاري ــف الـتـشـغـيـلـيــة

وعما إذا كانت الشركة تدرس تكاليف تحليلية فعلية
لكل بئر ،أوضــح الـفــارس أن شركة نفط الكويت ال تقوم
بــدرا ســة وتحليل التكاليف الفعلية لكل بئر على حــدة،
وإنما تعمل على دراسة ومراجعة التكاليف الالزمة لتطوير
الحقول والمكامن الـتــي تحتوي على العديد مــن اآلبــار
المنتجة وآبار حقن المياه ،وفقا لإلجراءات المتبعة عند
تطوير هذه المكامن على النحو الــذي يتم معه مراجعة
وتحديث اقتصاديات برامج تطوير المكامن المشار إليها،
والتي تأخذ في االعتبار جميع النفقات الرأسمالية بما
فيها الحفر وخط التدفق والملحقات والمشعب والمرفق
والطاقة ،إضافة إلى النفقات التشغيلية المطلوبة لبيان
ال ـجــدوى االقـتـصــاديــة لــاسـتـمــراريــة التشغيلية لبرامج
تطوير هذه المكامن من عدمه.
ولفت إلى أن مؤسسة البترول الكويتية ترسل تقرير
األداء المالي المجمع إلى كل من وزارتي النفط والمالية
بشكل ربع سنوي ،إضافة إلى تقرير الحساب الختامي
ف ــي نـهــايــة ك ــل سـنــة مــال ـيــة ،وتـتـضـمــن ه ــذه الـتـقــاريــر
جداول تفصيلية تبين كل عناصر مصروفات التشغيل
المتعلقة بنشاط استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز،
فـضــا عــن كـمـيــات اإلن ـتــاج الفعلية والـكـمـيــات حسب
الطاقة اإلنتاجية ،وتستخدم هذه البيانات الحتساب
تكلفة إنتاج البرميل.

مهلهل المضف
وعلى ضوء ما سبق ،اقترح
ال ـ ـم ـ ـضـ ــف تـ ـكـ ـلـ ـي ــف م ــؤسـ ـس ــة
الكويت للتقدم العلمي إ جــراء
ب ـ ـحـ ــث خـ ـ ـ ــاص عـ ـ ــن مـ ــوضـ ــوع
الـ ـم ــدن ال ــذك ـي ــة ب ــال ـت ـع ــاون مــع
الـ ـم ــؤسـ ـس ــة الـ ـع ــام ــة ل ـل ــرع ــاي ــة
الـسـكـنـيــة والـ ـ ـ ــوزارات المعنية
واألكـ ــادي ـ ـم ـ ـي ـ ـيـ ــن ف ـ ــي ج ــام ـع ــة
ال ـ ـكـ ــويـ ــت ذوي ال ـ ـ ـشـ ـ ــأن ،ع ـلــى
أن ت ـس ـتــرشــد وزارة اإلس ـك ــان
بــال ـب ـحــث ال ـع ـل ـمــي ال ـم ـق ــدم من
الـمــؤسـســة ،وتـتـخــذ فــي سبيل
تنفيذ خطط المدن الذكية كل
اإلج ـ ــراء ات الــازمــة وتستعين
بخدمات المكلفين بهذا البحث.
وش ـم ــل االق ـ ـتـ ــراح أي ـض ــا أن

تنبثق لجنة خاصة من مجلس
ال ـ ـ ـ ــوزراء أو ُي ـع ـه ــد الـ ــى ج ـهــاز
اشرافي قادر على اعداد وتنفيذ
الـ ـخـ ـط ــة ال ـم ـق ـت ــرح ــة ل ـل ـت ـحــول
ال ـت ــدري ـج ــي ل ـل ـمــدن ال ــذك ـي ــة أو
االلـكـتــرونـيــة ،واشـ ــراك العقول
الذكية ،واصحاب االختصاص
بـشـكــل كـبـيــر م ــن االكــاديـمـيـيــن
ومــؤسـســات المجتمع المدني
وال ـ ـ ـق ـ ـ ـطـ ـ ــاع الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص الـ ـ ـج ـ ــاد
وف ــق ض ــواب ــط وحــوك ـمــة تكفل
الـتـخـطـيــط والـتـنـفـيــذ الـسـلـيــم،
ع ـلــى أن ي ــراع ــى ه ــذا األمـ ــر من
خــال موضوع البحث المشار
إليه.

خليل الصالح لزيادة دعم المواد اإلنشائية إلى  50ألف دينار

بــالـمـيــزانـيــة ال ـس ـنــويــة ع ـلــى ض ــوء ال ـمــواع ـيــد الـمـتــوقـعــة
لالنتهاء من بعض المشاريع التي تم تمويلها من القروض
وفقا للمواعيد المحددة بالجداول الزمنية لتنفيذ هذه
المشاريع ،مما يعني أنها تدخل بحسب األ صــل ضمن
تكلفة إنتاج البرميل ،إال أنه ونظرا لعدم االنتهاء فعليا
من أي مشروع تم تمويله من القروض فمن ثم لم تدخل أي
فوائد للقروض ضمن تكلفة إنتاج البرميل حتى تاريخه".

علي الصنيدح

أك ــد نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ــوزراء وزي ــر الـنـفــط وزيــر
الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د .محمد الفارس أن
مؤسسة البترول تحتسب جميع مصاريف اإلنتاج ضمن
عملية احتساب تكلفة برميل النفط ،إضافة إلــى إرســال
تقرير األداء المالي إلــى كــل مــن وزارت ــي المالية والنفط
بشكل ربع سنوي ،إضافة إلى الحساب الختامي في نهاية
كل سنة مالية.
وبين الفارس ،في رده على سؤال للنائب د .بدر المال
بشأن كيفية احتساب تكلفة برميل النفط ،ومــا إذا كان
يتضمن جميع التكاليف المباشرة وغير المباشرة ،وصحة
عــدم تضمين بعض التكاليف لسعر البرميل ،وحصلت
"ال ـجــريــدة" عـلــى نسخة مـنــه ،أن قيمة عـقــود االتـفــاقـيــات
المطورة للخدمات الفنية ( )ETSAتدخل بطبيعتها كأصل
عام ضمن تكلفة المشاريع الرأسمالية ،ويتم تحميل تكلفة
البرميل باستهالك هذه المشاريع (على العمر اإلنتاجي
لألصل) عند االنتهاء من تنفيذ المشروع واستخدامه في
العمليات اإلنتاجية.
وأشار إلى أن قيمة العقود االستشارية ألعمال التصميم
ف ــي ال ـم ـشــروعــات ال ـك ـبــرى تــدخــل بـحـســب األصـ ــل ضمن
المصاريف الرأسمالية ،وتدرج ضمن تكلفة المشروع ،وال
يتم إدراجها ضمن تكلفة البرميل التشغيلية إال عن طريق
استهالك األصول الثابتة (حسب العمر اإلنتاجي لألصل)
وذلك عند االنتهاء من تنفيذ المشروع.

اقترح تكليف «التقدم العلمي» إجراء بحث خاص عنها بالتعاون مع «السكنية»

خليل الصالح

قدم النائب خليل الصالح اقتراحا برغبة بزيادة دعم المواد
اإلنـشــائـيــة إلــى  50ألــف ديـنــار لكل مــواطــن بــدال مــن  30ألـفــا مع
تكثيف جوالت وحمالت الفريق واألجهزة المعنية والمفتشين
على األسواق المحلية لضبط أسعار مواد البناء في السوق.
وعزا الصالح اقتراحه لمواجهة زيادة أسعار مواد البناء وما
يترتب عليها من أحمال إضافية ،تعيق قدرة المواطنين على بناء
مساكنهم خصوصا مع توزيعات المناطق السكنية الجديدة التي
ستضع آالف األسر الكويتية في مواجهة موجة غالء ال طاقة لهم
بها ،موضحا ان قيمة الدعم المحددة بـثالثين ألف دينار للمواطن
والتي قررها القانون رقم  19لسنة  2014بشأن الرعاية السكنية
للحاصلين على قروض بنك االئتمان ،لم تعد تواكب التطورات
المتسارعة في تكاليف مواد البناء.

المناور :تأجيل انتخابات التعاونيات
تنفيع وال مبرر له

تحية نيابية لعيون
«الداخلية» الساهرة
الكندري يطالب الموسى بالتحقيق في إهمال «الطرق»
وجــه عــدد مــن الـنــواب الشكر إلــى وزارة الداخلية على جهودها في
ضبط كميات كبيرة من المخدرات ،آملين استمرار اليقظة ومحاربة هذه
اآلفة الخطيرة.
وفي هذا السياق ،قال النائب أسامة الشاهين :تحية لعيون "الداخلية"
الساهرة وسواعدها القادرة ،والتي تمكنت من ضبط  600كيلوغرام من
ً
الحشيش و 130كيلوغراما من الشبو خالل  24ساعة ،مضيفا" :نصر الله
الكويت وأبناءها في الحرب ضد المخدرات .تشكيل اللجنة العليا واجب؛
لتنسيق وتوحيد الجهود".
ب ــدوره ،قــال النائب د .عبدالكريم الكندري" :نحيي جهود الداخلية
وعلى رأسهم إخواننا في خفر السواحل على تحركاتهم لمكافحة تهريب
المخدرات إلى الكويت ،ونشد على يد وزير الداخلية وأفراده للتصدي لهذه
اآلفات ،آملين أن تستمر اليقظة والترصد بشكل دائم على جميع المنافذ
البحرية والجوية والبرية".
من ناحية اخ ــرى ،أكــد النائب د .عبدالكريم الكندري أن "دور وزارة
األشغال وهيئة الطرق المراقبة الدائمة على سالمة الطرقات ،وخلوها من
العوائق كالسافي والمخلفات والحفر ،دون انتظار تصوير المواطنين لها
ونشرها لالستغاثة ،وهذه الرقابة اليومية هي من صلب عملهم" ،مطالبا
وزير األشغال علي الموسى بالتحقيق في هذا التقصير واإلهمال.

أك ــد الـنــائــب أســامــة الـمـنــاور
أن تأجيل انتخابات جمعيتي
قرطبة والخالدية التعاونيتين
مـ ـ ــرفـ ـ ــوض ،وأيـ ـ ـض ـ ــا م ــرف ــوض
تــأجـيــل انـتـخــابــات الجمعيات
التعاونية األخــرى ،إذ ال يوجد
مبرر إال محاولة إطــالــة تنفيع
ً
البعض ،مستدركا بالقول" :هذا
أمر غير مقبول".

أسامة المناور

٥
السعيد تفقد العمل في مركز فحص العمالة بالشويخ
ةديرجلا
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محليات

• «الصحة» :تخصيص الفترة الصباحية للعمالة المنزلية بحضور المواطن الكفيل
• «المراجعات وفق الحجز المسبق ...والمطلوب االلتزام بالمواعيد لمنع االزدحام وتيسير الخدمة»

جانب من العمل في المركز

السعيد ورضا خالل تفقدهما مركز الشويخ لفحص العمالة

عادل سامي

ً
ت ـ ـ ـفـ ـ ــاعـ ـ ــا مـ ـ ـ ــع مـ ـ ـ ــا أث ـ ـ ــارت ـ ـ ــه
"الـ ـ ـ ـج ـ ـ ــري ـ ـ ــدة" ح ـ ـ ـ ــول األزم ـ ـ ـ ـ ــات
ال ـم ـس ـت ـمــرة ف ــي م ــراك ــز فـحــص
الـ ـعـ ـم ــال ــة ،السـ ـيـ ـم ــا االزدح ـ ـ ـ ــام
وال ـ ـفـ ــوضـ ــى وغ ـ ـيـ ــاب الـ ـنـ ـظ ــام،
قـ ـ ــام وزيـ ـ ـ ــر الـ ـصـ ـح ــة د .خ ــال ــد
السعيد ،يــرافـقــه وكـيــل ال ــوزارة
د .مصطفى رضا ،بزيارة صباح

أمس لمركز فحص العمالة في
الشويخ؛ لالطمئنان على سير
ال ـع ـم ــل ،وذل ـ ــك ب ـح ـضــور مــديــر
إدارة الصحة العامة د .محمد
السعيدان.
وأع ـ ـل ـ ـن ـ ــت "الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة" ،ف ــي
بـيــان أم ــس ،أن السعيد حرص
عـ ـل ــى االلـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــاء ب ــال ـم ــوظ ـف ـي ــن

والـمــراجـعـيــن ،وتفقد مجريات
سير العمل في المركز ،للوقوف
على أبــرز المالحظات والعمل
عـلــى تــا فـيـهــا ،للتسهيل على
المواطنين وسائر المراجعين،
واالرتقاء بكفاءة وجودة تقديم
الخدمة.
وكـ ـشـ ـف ــت ال ـ ـ ـ ـ ــوزارة عـ ــن ب ــدء

الجامعات األردنية تستعرض خدماتها للطلبة
في المعرض التعليمي الثالث  ١٨و ١٩الجاري
تنظمه شركة كارل بردجرز برعاية سفير المملكة في فندق كوستا ديل سول
تـحــت رعــايــة سفير المملكة األردن ـيــة
ّ
الهاشمية لــدى الكويت صقر أبــو شتال،
تـ ـقـ ـي ــم شـ ــركـ ــة ك ـ ـ ـ ــارل بـ ـ ــردجـ ـ ــرز ل ـت ـن ـظ ـيــم
المعارض والمؤتمرات "معرض التعليم
الجامعي األردني الثالث" في فندق كوستا
ديل سول يومي  18و 19الجاري.
وقــال مدير المعارض إيــاد قــدومــي ،إن
المعرض نتاج نجاح النسختين األولــى
 2018والثانية  2020لمعرض الجامعات
األردن ـي ــة فــي الـكــويــت ،مـشـيــرا ال ــى ان ــه تم
اختيار "كارل بردجرز" هذه المرة لتنظيمه
لما تمتاز به من خبرات متراكمة في مجال
تنظيم المعارض والمؤتمرات.
وأشــاد قدومي بــدور سفارة المملكة
ممثلة بالسفير وطاقم السفارة ،للدعم
الذي تقدمه لكل نشاط يهدف إلى توطيد
مجاالت التعاون في القطاعات المختلفة،
والـ ـ ـت ـ ــي م ـ ــن ض ـم ـن ـه ــا ق ـ ـطـ ــاع الـ ـتـ ـع ــاون
والتبادل التعليمي.
وأشار إلى أن الجامعات التي ستشارك
فــي هــذا الـمـعــرض هــي الجامعة األردنـيــة
وجــام ـعــة األم ـي ــرة سـمـيــة لـلـتـكـنــولــوجـيــا،
وكلتا الجامعتين مقرهما العاصمة ّ
عمان،
موضحا أن المعرض في نسخته الثالثة
يهدف إلى إبراز صورة األردن كدولة ّ
تتميز
بمستوى عال في قطاع التعليم الجامعي،
لـمــا تـقــدمــه م ــن بـيـئــة تعليمية مـتـنــوعــة،
وسجل حافل بتخريج أفواج من الخريجين
الـ ــذيـ ــن ت ـ ـمـ ـ ّـيـ ــزوا فـ ــي ح ـي ــات ـه ــم ال ـع ـل ـم ـيــة
والعملية ،و كــان لهم بصمات مميزة في
خ ــدم ــة ب ــاده ــم م ــن خـ ّـري ـج ـيــن أردن ـي ـي ــن
وغ ـيــر أردن ـي ـيــن ،إذ يــوفــر األردن لطلبته

من مواطنين وأشقاء عرب وغيرهم أكثر
من جانب لخدمتهم ،ويحقق لهم منافع
تعليمية فــي أج ــواء طبيعية واجتماعية
تناسب السياحة التعليمية اآلمنة.
ّ
وأكــد أن مشاركة الجامعات األردنية
يأتي لعرض خدماتها للطلبة الكويتيين
واألردنيين وغيرهم من المقيمين على
أرض الكويت ،بشكل يرتقي باسم األردن
ّ
ويرسخ مفهوم توطيد
ويليق بمكانته،
الـ ـع ــاق ــات ب ـي ــن ال ـب ـل ــدي ــن وشـعـبـيـهـمــا،
ويتيح فــرص تبادل الخبرات والمنافع
في القطاع التعليمي الجامعي.
وذك ـ ـ ــر أن الـ ـف ــرص ــة مـ ـت ــاح ــة لـ ـل ــزوار
ل ــاسـ ـتـ ـفـ ـس ــار ع ـ ــن تـ ـخـ ـصـ ـص ــات ال ـط ــب
وال ـه ـنــدســة وإدارة األعـ ـم ــال وال ـقــانــون
وغـ ـي ــره ــا مـ ــن ال ـت ـخ ـص ـص ــات ال ـم ـتــاحــة
ب ــدرج ـت ــي ال ـب ـك ــال ــوري ــوس والـ ــدراسـ ــات
العليا الماستر والــدك ـتــوراه ،مبينا أن
الـشــركــة المنظمة حــرصــت كــل الـحــرص
على استقطاب الجامعات المعتمدة من
الـجـهــاز الــوطـنــي لــاعـتـمــاد األكــادي ـمــي،
وض ـمــان ج ــودة التعليم الـتــابــع ل ــوزارة
التعليم العالي بالكويت.
وأعلن أن المعرض يرحب بزواره من
كل الجنسيات للقاء ممثلي الجامعات
ال ـم ـش ــارك ــة ،واالسـ ـتـ ـف ــادة م ــن وج ــوده ــم
بالكويت خالل فترة المعرض ،لإلجابة
عن استفساراتهم ومناقشة متطلباتهم
وطـمــوحــاتـهــم الـمـسـتـقـبـلـيــة ،وتــوضـيــح
آلـيــات التسجيل والـقـبــول ،الفـتــا الــى أن
المعرض سيفتح أبوابه الستقبال الزوار
على فترتين صباحية ومسائية.

مصرع آسيويين في حادث
تصادم على طريق 6.5
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قدومي

ســريــان اإلج ـ ــراء ات التنظيمية
ال ـج ــدي ــدة فـيـمــا ي ـخــص ف ـتــرات
ومـ ــواع ـ ـيـ ــد الـ ـعـ ـم ــل والـ ـعـ ـم ــال ــة
ال ـم ـش ـمــولــة ف ـي ـهــا اع ـت ـب ــارا من
اليوم (االثنين) ،وذلك في مراكز
فـحــص الـعـمــالــة ،وال ـتــي تشمل
الـشــويــخ وصـبـحــان والـجـهــراء
وضاحية علي صباح السالم،

«المحاسبة» يحذر من تكرار كارثة
حريق المباركية في «برايح سالم»
•

محمد جاسم

ّ
حـ ـ ــذر دي ـ ـ ــوان ال ـم ـحــاس ـبــة م ــن ت ـك ــرار
سيناريو كارثة حريق سوق المباركية
في مشروع برايح سالم ،السيما في ظل
عدم فرض الغرامات الالزمة على شركة
الصيانة لعدم التزامها باشتراطات األمن
والسالمة وأعمال مكافحة الحريق.
وأوضح الديوان ،في تقريره السنوي
لـلـمــاحـظــات ال ـتــي شــابــت ع ـقــود بلدية
الكويت لعام  ،2021/2020أنــه تبين من
الــزيــارات الميدانية ألس ــواق المباركية
وش ــاط ــئ ال ـش ــوي ــخ وب ــرای ــح س ــال ــم عــدم
اتخاذ الشركة اإلجــراء ات الالزمة بشأن
اشـتــراطــات األم ــن والـســامــة ،فضال عن
ع ــدم وج ــود أع ـمــال مـكــافـحــة حــريــق في
"برايح سالم".
وأش ـ ـ ــار إل ـ ــى أن ال ـب ـل ــدي ــة لـ ــم ت ـفــرض
ال ـغــرامــات الــازمــة والـبــالـغــة  20ديـنــارا
ً
يوميا من فترة مباشرة العمل بتاريخ
 11م ــاي ــو  2019ح ـتــى ت ــاري ــخ ال ــزي ــارة
ً
ال ـم ـيــدان ـيــة ،تـطـبـيـقــا لـلـبـنــد ( )20/2من
المستند ا ل ــذي يقضي بتطبيق غرامة
ً
قــدرهــا  20دي ـنــارا يــومـيــا لـعــدم مــراعــاة
شروط األمن والسالمة طبقا لتعليمات
اإلدارة العامة لإلطفاء من توفير مطفأة
م ـ ـيـ ــاه ،وب ـ ـ ـ ـ ــودرة ،وغ ـ ـ ــاز ث ــان ــي أك ـس ـيــد
الـكــربــون ،ومطفأة الــرغــاوي ،باإلضافة
إلى توفير صيدلية اإلسعافات األولية،
وتدريب عمالة الجهاز الفني على خطة
الطوارئ.
وطــالــب الــديــوان بتطبيق وتحصيل
الغرامات الالزمة نتيجة إخالل الشركة
ب ــاشـ ـت ــراط ــات األمـ ـ ــن والـ ـس ــام ــة لـحـيــن
تالفي ذلك.

وذل ـ ـ ـ ـ ــك ي ـ ــأت ـ ــي تـ ـسـ ـهـ ـي ــا ع ـل ــى
المواطنين وسائر المراجعين.
وأك ــدت أنــه تـقــرر تخصيص
الـفـتــرة الـصـبــاحـيــة ال ـتــي تمتد
مــن الـســاعــة  7.30صـبــاحــا الــى
الواحدة ظهرا الستقبال العمالة
الـ ـمـ ـن ــزلـ ـي ــة بـ ـحـ ـض ــور ال ـك ـف ـي ــل
ال ـك ــوي ـت ــي ،ف ــي ح ـي ــن تـسـتـقـبــل

المراكز خالل الفترة المسائية
من الساعة الواحدة ظهرا حتى
ال ـثــام ـنــة م ـس ــاء ب ـق ـيــة الـعـمــالــة
ال ـ ــواف ـ ــدة ،وذل ـ ــك وفـ ــق مــواع ـيــد
ا لـحـجــز المسبق فــي الفترتين
الصباحية والمسائية.
وأهابت الوزارة بالمراجعين
ال ـح ـضــور إل ــى م ــراك ــز الفحص

خ ــال الـمــواعـيــد الـمـحــددة لهم
وفـ ــق ال ـح ـج ــز ال ـم ـس ـب ــق ،لـمـنــع
ً
االزدحام ،وتحقيقا لالنسيابية
ف ــي ت ـق ــدي ــم الـ ـخ ــدم ــة ب ـســاســة
ويسر.

بومجداد لـ ةديرجلا• :البنية التحتية
للبحث العلمي في الجامعة متهالكة
« 20مليون دينار للنهوض بمجال األبحاث»
•

فيصل متعب

أك ــد ع ـضــو هـيـئــة ال ـتــدريــس
فـ ـ ــي ق ـ ـسـ ــم ال ـ ـك ـ ـي ـ ـم ـ ـيـ ــاء ب ـك ـل ـيــة
العلوم بجامعة الكويت د .علي
بــوم ـجــداد أن الـبـنـيــة التحتية
لـلـبـحــث الـعـلـمــي ف ــي الـجــامـعــة
متهالكة جــدا ،مشيرا إلــى أنها
ت ـح ـت ــاج إل ـ ــى م ـي ــزان ـي ــة ك ـب ـيــرة
حتى تنهض في مجال االبحاث
العلمية.
وقــال بومجداد فــي تصريح
صحافي لـ "الجريدة"" :نحتاج
إلـ ـ ـ ــى تـ ـخـ ـصـ ـي ــص  20م ـل ـي ــون
ديـ ـن ــار ف ــي م ـي ــزان ـي ــة االبـ ـح ــاث
حتى نصل إلى مستوى متقدم
ل ـل ـت ـق ـي ـيــم ب ــال ـن ـس ـب ــة ل ـجــام ـعــة
الكويت ،ويأتي ذلــك في السنة
االولى مبدئيا من خالل تجهيز
الـ ـمـ ـخـ ـتـ ـب ــرات وال ـم ـس ـت ـل ــزم ــات
ال ـخ ــاص ــة ب ــاالبـ ـح ــاث ،ومـ ــن ثم
السنة التي تليها قــد نصل ما
بين  15إلــى  10ماليين دينار،
وم ــن ث ــم نــرجــع إل ــى الـمـيــزانـيــة
القديمة".
وشدد بومجداد على ضرورة
توفير ميزانية جديدة لتأثيث
الـمـخـتـبــرات فــي مــديـنــة صباح
السالم الجامعية ،الفتا إلى أنه
"ف ــي ال ـســابــق كــانــت الـمـيــزانـيــة
السنوية لألبحاث تصل الى 4
ماليين ونصف ،ولكن في اآلونة

ً
تعاملنا مع  1942بالغا
العام»:
«األمن
ً
لإلقامة
مخالفا
231
وضبطنا
ً
ّ

علي بومجداد

األخيرة في جامعة الكويت تم
تقليصها ا ل ــى ا ق ــل مــن مليون
دينار".
ولفت الى أنه "على الرغم من
ان ـت ـقــال الـجــامـعــة م ــن الـمـبــانــي
الـقــديـمــة ال ــى الـحــديـثــة ،لــم يتم
تــوفـيــر اج ـهــزة جــديــدة للبحث
الـعـلـمــي ،بــل حـتــى ان االج ـهــزة
القديمة لم تنتقل الــى المباني
الحديثة ،بحيث أصبح العديد
من أعضاء هيئة التدريس في
تشتت بين مختبرات بالمبنى
الحديث ،واألجهزة في المبنى
القديم بالخالدية".
وتابع بومجداد "أن أعضاء
هيئة ا لـتــدر يــس المهتمين في
م ـج ــال ال ـب ـحــث الـعـلـمــي قــدمــوا

ال ـع ــدي ــد م ــن ال ـم ـش ــاري ــع ،ولـكــن
لـ ــم نـ ـج ــد ال ـ ـ ــرد ع ـل ـي ـه ــا ب ـت ــات ــا،
وأحيانا يكون الرد بعد عام من
تقديمها".
وق ـ ــال "إن م ـك ــاف ــآت تــدريــس
ال ـم ـقــررات االضــاف ـيــة تـصــل في
ال ـف ـصــل الـ ــدراسـ ــي إلـ ــى  6آالف
دينار ،ما يعتبر من المحفزات
ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـع ــل االس ـ ـ ـتـ ـ ــاذ يـه ـتــم
بعملية التدريس اكثر من عملية
الـبـحــث الـعـلـمـيــة" ،مــوضـحــا أن
االسـ ـت ــاذ الـ ــذي ي ـق ــوم بــالـبـحــث
ال ـع ـل ـمــي ال يـسـتـطـيــع تــدريــس
المقررات االضافية ،الن االبحاث
تحتاج إلى وقت وجهد ،فيكون
ه ـ ـنـ ــاك تـ ـ ـع ـ ــارض بـ ـي ــن ع ـم ـل ـيــة
البحث والتدريس لدى االستاذ.

«الصداقة اإلنسانية» تقدم
معونات طبية إلى سريالنكا

• توقيف  138وافدا مسجلة بحقهم قضايا تغيب خالل األسبوع الماضي
• تحرير  2055مخالفة مرور وإحالة  32مركبة إلى كراج الحجز
•

المركبة بعد الحادث

•

محمد الشرهان

لقي واف ــدان آسـيــويــان مصرعهما ،صـبــاح أم ــس ،ج ــراء حــادث
مروري مروع وقع على طريق الدائري  ،6.5كما أسفر الحادث عن
إصابة وافدين آخرين بجروح خطيرة نقال على أثرها للمستشفى
لتلقي العالج.
وفي التفاصيل ،قال مدير ادارة العالقات العامة واالعالم بقوة
اإلط ـفــاء الـعــام العقيد محمد الـغــريــب ،فــي تصريح صـحــافــي ،إن
غرفة عمليات قوة االطفاء العام تلقت بالغا يفيد بوقوع حادث
مــروري على طريق الدائري  ،6.5وأن هناك اشخاصا محشورين
جراء الحادث ،الفتا الى انه فور تلقي البالغ تم تحريك مركز اطفاء
االستقالل الى موقع البالغ.
وأضاف الغريب انه تبين ان الحادث عبارة عن اصطدام مركبة
رباعية الدفع يستقلها  4أشخاص من الجنسية االسيوية بعمود
انـ ــارة ،الفـتــا ال ــى ان رج ــال االط ـفــاء شــرعــوا فــي ان ـقــاذ االشـخــاص
المحشورين داخل المركبة.
وذكر ان الحادث ادى الى وفاة شخصين واصابة اثنين آخرين
بجروح خطيرة ،الفتا الى ان رجال االطفاء استخدموا معدات القطع
الهيدروليكية الخراج المصابين اللذين نقال الى المستشفى من قبل
فنيي الطوارئ الطبية ،وكذلك انتشال جثتي المتوفيين وتسليمهما
الى رجال االدلة الجنائية تمهيدا لنقلهما الى ادارة الطب الشرعي.

محمد الشرهان

أظهرت اإلحصائية األسبوعية لقطاع األمن العام أن
القطاع في مديريات األمن بالمحافظات الست ،وإدارة
العمليات ،تعامل خالل األسبوع الماضي مع 1942
بالغا عبر هاتف األمان بوزارة الداخلية.
وبينت اإلحصائية أن رجال األمن العام ،بإشراف
وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون األمن العام،
اللواء فراج الزعبي ،أقاموا خالل األسبوع الماضي
 650نـقـطــة تـفـتـيــش أم ـن ـيــة أس ـف ــرت ع ــن ض ـبــط 20
شـخـصــا تـبـيــن أن ـهــم مـطـلــوبــون جـنــائـيــا وص ــادرة
بحقهم أحكام بالحبس واجبة النفاذ ،مضيفة :كما
ّ
تمكن رجال األمن من خالل الدوريات األمنية الثابتة
والمتحركة ونقاط التفتيش من ضبط  231مخالفا

لقانون اإلقامة والعمل ،و 138وافدا مسجلة بحقهم
قضايا تغيب.
وأش ــارت اإلحـصــائـيــة إلــى أن رج ــال األم ــن العام
ضبطوا  304أشخاص ال يحملون اثبات شخصية،
إضافة الى  50ضبطية مخدرات وإحالتها الى اإلدارة
العامة لمكافحة المخدرات ،فضال عن  11مصنعا
إلنتاج الخمور المحلية ،كما تم تقديم  834مساعدة
أمنية والتواجد األمني في  722بالغا متنوعا.
وكشفت أن رجال قطاع األمن العام تمكنوا من
تحرير  2055مخالفة مرور متنوعة وأحالوا 32
مركبة مخالفة الى كراج الحجز بــاإلدارة العامة
للمرور ،فضال عن تعاملهم مع  764حادث مرور،
وضبط  34مركبة مطلوبة لجهات أمنية وقضائية
وصادرة بحقها أوامر ضبط وإحضار.

تسليم المعونات إلى سفير سريالنكا

اللواء فراج الزعبي

«دعم المخترعين» لمنح األولوية للمبتكرين الكويتيين
دعت الجمعية الكويتية لدعم المخترعين
واالبـتـكــار ،الجهات الحكومية إلــى إعطاء
األولـ ـ ـ ــويـ ـ ـ ــة ل ـل ـم ـخ ـت ــرع ـي ــن والـ ـمـ ـبـ ـتـ ـك ــري ــن
الـكــويـتـيـيــن ،لـلـمـســاهـمــة ف ــي أي مـشــاريــع
ت ـن ـم ــوي ــة وب ـي ـئ ـي ــة وصـ ـحـ ـي ــة ،الس ـي ـم ــا أن
الكفاءات الكويتية أثبتت حضورها الفاعل
ف ــي ال ـم ـس ــاب ـق ــات والـ ـمـ ـع ــارض اإلق ـل ـي ـم ـيــة
والدولية.
وقــالــت أمـيـنــة الـصـنــدوق فــي الجمعية،
شيخة القطان ،في تصريح صحافي ،أمس،

إن الـمـخـتــرعـيــن والـمـبـتـكــريــن الكويتيين
والحاصلين على ب ــراء ات اخـتــراع عالمية
قـ ـ ـ ــادرون ع ـل ــى م ــواك ـب ــة الـ ـتـ ـط ــور ،وت ـقــديــم
إض ــاف ــات م ــن شــأن ـهــا دعـ ــم خ ـطــط ال ــدول ــة
الــرام ـيــة إل ــى تـحـسـيــن مـسـتــوى الـخــدمــات
والبنية التحتية في البالد.
وط ـ ــالـ ـ ـب ـ ــت الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــان ال ـ ـ ــدول ـ ـ ــة ب ــإعـ ـط ــاء
المخترعين جميع اإلعفاءات والتسهيالت،
ل ـل ـم ـض ــي ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال االبـ ـ ـتـ ـ ـك ـ ــار ،وإقـ ــامـ ــة
مشروعات ذات طابع ابتكاري بالمناطق

الصناعية ،ودراسة براءات االختراع ومدى
ج ــدواه ــا االق ـت ـص ــادي ــة ودع ـ ــم ت ـســويــق ما
يبتكره هؤالء.
واق ـت ــرح ــت أن تـعـطــي ال ــدول ــة األول ــوي ــة
في الشراء بالجهات الحكومية لمنتجات
ً
المخترعين الكويتيين باعتبارهم جــزء ا
ً
أساسيا من الثروة البشرية ،والتي يعول
ً
عليها مستقبال ،فضال عن فتح المجاالت
أمامهم في المؤسسات البحثية والعلمية،
وإلحاقهم بدراسات متعلقة باختراعاتهم.

أع ـل ـنــت جـمـعـيــة ال ـصــداقــة
اإلن ـس ــان ـي ــة ،ت ـقــديــم مـعــونــات
وم ـس ـت ـل ــزم ــات ط ـب ـيــة عــاجـلــة
إل ــى ســريــانـكــا ،الـتــي تعاني
أوض ــاع ــا اق ـت ـصــاديــة قــاسـيــة
وش ــح الـعـمـلــة الـصـعـبــة الـتــي
تحتاجها لتوفير المستلزمات
الطبية والمعيشية للشعب
السريالنكي.
وقال المدير العام للجمعية
خــالــد بــن سـبــت ،فــي تصريح
صحافي ،أمــس ،إن الجمعية
ً
تـ ـلـ ـق ــت طـ ـلـ ـب ــا م ـ ــن الـ ـسـ ـف ــارة
السريالنكية بالكويت تطلب
ف ـي ــه م ـع ــون ــات ط ـب ـي ــة ،وع ـقــد
ً
مـ ـجـ ـل ــس اإلدارة ا جـ ـتـ ـم ــا ع ــا
ً
خ ـ ـ ــاص ـ ـ ــا لـ ـ ـ ــدراسـ ـ ـ ــة ال ـ ـط ـ ـلـ ــب،
ووافـ ـ ــق ع ـل ـيــه ،وم ـن ـحــه صفة
ً
االس ـت ـع ـجــال ،ن ـظــرا لـلـظــروف
ا لـصـعـبــة ا ل ـتــي تعيشها تلك
البالد.

وأض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف بـ ـ ـ ــن سـ ـ ـب ـ ــت أن
ال ـ ـج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة سـ ـ ـ ــارعـ ـ ـ ــت إلـ ـ ــى
توفير وتجهيز كمية كبيرة
م ــن األدويـ ـ ـ ــة وال ـم ـس ـت ـلــزمــات
الطبية ،وسلمتها إلى السفير
ال ـســريــان ـكــي ع ـث ـمــان محمد
ً
جوهر بمقر السفارة ،تمهيدا
إلرسالها إلى بالده بالتعاون
مع "الهالل األحمر الكويتي".
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زوايا ورؤى
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لماذا الكويت أفضل من
جيرانها؟

opinion@aljarida●com

أحمد باقر

رياح وأوتاد :هل حل التحريض محل الحوار العلمي في الكويت؟

حمزة عليان
hamzaolayan@icloud.com
في اللحظة التي جلسنا فيها بمنزل الصديق محمد المعتوق (أبو
أياد) يوم الجمعة لتناول الغداء ،كانت التحذيرات من األرصاد الجوية
بتوخي الحذر وعــدم الخروج إلــى الشارع بسبب عواصف ترابية
ّ
ً
حولت الطقس إلى «لوحة صفراء» حجبت الرؤية تماما ،وكان الحديث
الــذي أمسك بطرفه األخ سامي الـجــزاف وراح يعدد مــزايــاه ولماذا
الكويت تتقدم على غيرها من دول الخليج وحتى دول إسكندنافية،
فالكويت لديها بنى تحتية ال تملكها دول الجيران ،ونحن نعيش في
دولة رفاهية ال يقدر قيمتها إال من اختبر العيش خارجها ،والمسألة
ليس فيها مزايدات وال عالقة لها بالشأن السياسي وال بغول الفساد
المستشري أو حتى باألزمات التي تواجهها الدولة من وقت آلخر.
ً
يقول ،لماذا ال نعترف بحقيقة وضعنا ،وضرب على ذلك مثال ،خذ
منطقة الرميثية ،فإن من يعيش فيها من مواطنين ووافدين ،يتمتعون
بكافة الخدمات التي يحتاجونها في معيشتهم وحياتهم اليومية،
المخفر إلى جانب الجمعية التعاونية ،والمستوصف إلى جانب
مدارس البنات والصبيان وبكل المراحل ،من الروضة إلى الثانوي،
ما تريده من خدمات مؤمن لك على مدار الساعة ،من كهرباء ومياه
واتـصــاالت وطــرق سهلة وسريعة ،فكرة الخدمات التي يحتاجها
المواطن ال تتطلب منك ســوى االتـصــال والطلب ،حتى جــرة الغاز
تصلك إلــى منزلك بعد ساعة وبثمن بخس وهــو  750فلسا وهذا
مبلغ ال يجارينا فيه أحد.
وما يتوافر في منطقة الرميثية تجده في أي منطقة بالكويت من
الجهراء إلى األحمدي ،وهذا بعكس كل الدول الخليجية والعربية،
إذ كلما ابتعدت عن المدينة أو العاصمة ،تتراجع الخدمات وأحيانا
تختفي وتشعر بالتمييز والتعاسة بسبب ذلك.
الحديث وكما أجمع عليه رواد منتدى يوم الجمعة في دارة العم
أبو أياد عما تقدمه الدولة للمواطن من خدمات ورغد العيش دون
أن يدفع أي ضريبة ،كما هي حــال دول إسكندنافيا والتي تعتبر
من الدول األكثر رفاهية في العالم ،فهناك الخدمة مقابل الضريبة
ً
الموجعة والتي تلتهم أحيانا أكثر من ثلث الدخل الشهري ،والدواء
هنا والخدمات الصحية مؤمنة ليس داخل الكويت فقط بل خارجها،
والتعليم مجاني من الروضة إلى الجامعة ،بل الحكومة تدفع فلوسا
للطلبة لمساعدتهم!
الحصول على وظيفة ملزمة بحكم الدستور وال أحد يستطيع أن
يسلبها أو يمنعها عن المواطن ،دعم مالي لألسرة واألوالد وتأمين
القرض والسكن ،أي أن المواطن مضمون من المهد إلى اللحد من
قبل الــدولــة ،فالكويت لديها أسبقية في بناء المؤسسات والبنى
التحتية وتخطيط الـمــدن– (مرحلة الـخــروج من السور عــام 1957
في عهد الشيخ عبدالله السالم ودور الجنرال اإلنكليزي هيستد)-
ً
وهذه حقيقة ،بعيدا عن االستعراضات بأفخم وأطول وأكبر برج أو
مول تجاري أو حديقة عامة .وبعد أن أفرغ «أبو بدر» ما في جعبته
بادره أحد الحضور ،يا أخي لم يقل أحد غير ذلك ،لكننا توقفنا عن
الجري والبناء والتقدم ،منذ زمن ولم نتطور ،أصابنا الترهل والكسل
وجيراننا سبقونا وبتنا نحن فــي الخلف ،أليس هــذا مــدعــاة لنا
ً
جميعا للتفكير من جديد وإعادة النهوض ببلدنا كما كنا سباقين
لنحافظ على ريادتنا والتي كانت نموذج ألشقائنا منذ الخمسينيات
والستينيات وحتى السبعينيات؟
بالطبع هناك أخطاء وتعثر في الخطى ومــن ال يعترف بعلته
ً
يدفع الثمن غاليا ،لكن تبقى الحقيقة ساطعة وال يحجبها غبار أو
عواصف ترابية ،وحتى ال يفسر كالمنا بالخطأ وال يذهب أحدنا إلى
التشكيك ،فما يدعو إليه علماء المستقبل وخبراء االقتصاد بأنه ال
بد من تغيير نمط العيش بدولة الرفاهية وعدم االعتماد كلية على
الدولة ،ألن مادة النفط في طريقها إلى االنحسار ،وهذا من التحديات
التي تواجهها الكويت وهو استحقاق ال بد من التهيئة له وخلق
األدوات والمناخ السياسي واالقتصادي ،المناسب أي باختصار،
ً
ً
إيجاد ثقافة مختلفة تماما عما يعيشها المواطن والوافد معا.
***
ً
توضيحا لما ورد في المقال األسـبــوع الماضي بعنوان «وفــاء
الصانع بصمة في ذاكرة وطن» وبعد اتصال جرى مع زوجها األخ
فــواز القطان تبين أن المرحومة وفــاء حمد الصانع تخرجت في
جامعة الكويت (ليسانس لغة إنكليزية) ثم أرسلت في بعثة دراسية
إلى الواليات المتحدة األميركية ونالت درجــة الماجستير بعلوم
المكتبات من جامعة «دنفر» بوالية كولورادو.

ُيـمــارس التحريض على نطاق واســع
ً
في وسائل التواصل في الكويت بدال من
الحوار العلمي في كثير من المواضيع،
فـهـنــاك مــن يـحــرض عـلــى الــوافــديــن دون
تحديد الصالح من الطالح منهم ،ودون
اإلش ــارة إلــى مــن تحتاجه الـبــاد ويعمل
بشرف وأمانة من ذلك الذي خالف قانون
اإلقامة ويمارس الغش والسرقة ،وهناك
ً
أيضا من يحرض على التجار جميعهم
ويـتـهـمـهــم بـشـتــى االت ـه ــام ــات دون فهم
أو تفريق بين التجار الصالحين الذين
يخدمون البالد وال غنى عنهم في توفير
السلع والخدمات عن التجار الفاسدين
ال ــذي ــن ال ي ـخ ــدم ــون ال ـب ـل ــد ،وي ـخــال ـفــون
الـ ـق ــوانـ ـي ــن ،وي ـس ـت ـف ـي ــدون ع ـل ــى ح ـســاب
المصلحة العامة.
كما أن هناك مــن يتهم جميع النواب
بخرق القوانين والمساومة مع الحكومة
لـتـحـقـيــق م ـكــاســب خ ــاص ــة وبــالــواس ـطــة
لجماعاتهم أو قبائلهم أو طوائفهم أو
عوائلهم دون تمحيص أو بيان األدلة التي
تفرق بينهم ،وبين النائب النزيه الصادق
الــذي خدم البالد ،ويبدو أن الهدف وراء
ت ـع ـم ـيــم ه ـ ــذا االت ـ ـهـ ــام ه ــو اإلسـ ـ ـ ــاءة ال ــى
المجلس بصفة عامة والدعوة إلى تعليقه.
ً
وأيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا هـ ـ ـن ـ ــاك مـ ـ ــن يـ ـ ـح ـ ــرض ع ـلــى
الـ ـمـ ـت ــديـ ـنـ ـي ــن بـ ـصـ ـف ــة عـ ــامـ ــة وي ـت ـه ـم ـهــم
ب ـ ـ ــاإلره ـ ـ ــاب والـ ــرج ـ ـع ـ ـيـ ــة دون الـ ــرجـ ــوع
ال ــى األح ـك ــام الـشــرعـيــة ال ـتــي يتبنونها
واحترامها واحترام معتنقيها وضرورة
تفريقها عــن اإلره ــاب الحقيقي ،وهناك
مــن يـحــرض على كــل مــن يـنـشــرون اآلراء
االقـتـصــاديــة الــرزيـنــة الـتــي تتحفظ على
ال ـ ـصـ ــرف غ ـي ــر ال ـ ـم ـ ـسـ ــؤول ،وت ـش ـي ــر ال ــى
إهمال اإلصالحات االقتصادية المطلوبة
ويتهمهم بالبخل والتشاؤم دون دراسة
أو ت ـم ـع ــن فـ ــي الـ ـتـ ـق ــاري ــر االقـ ـتـ ـص ــادي ــة

المتخصصة التي تهدف الى اإلصالح.
وال ـ ـت ـ ـحـ ــريـ ــض كـ ـم ــا نـ ــاحـ ــظ ي ـت ـصــف
بــال ـت ـع ـم ـيــم وتـ ـح ــري ــف ال ـح ـق ــائ ــق وعـ ــدم
الطرح العلمي والتلبيس على المتلقي
بــذ كــر السلبيات وتعميمها على جميع
األشخاص أو الفئة التي يريد التحريض
عليها دون اع ـت ـبــار لـحــرمــة اإلن ـس ــان أو
المصلحة العامة.
وآخر تحريض ينتشر هذه األيــام هو
على أبناء المتجنسين الذين ولدوا بعد
اك ـت ـســاب وال ــده ــم الـجـنـسـيــة الـكــويـتـيــة،
إذ يـقـضــي ا ل ـقــا نــون  1994/44بمنحهم
الـجـنـسـيــة ب ـص ـفــة أص ـل ـيــة ألن ـه ــم ولـ ــدوا
ألب كويتي ،وهذه الجنسية تختلف عن
ً
الجنسية بالتأسيس ،ولكن و فـقــا لهذه
الجنسية يحق لهم االنتخاب والترشح
إذا تــوافــرت فيهم بــاقــي ال ـشــروط ،ويــرى
الـمـعــارضــون لـهــذا الـقــانــون أن ــه «وصـمــة
عــار» و»سـبــب دمــار البلد» ،وأن مــن منح
الجنسية بصفة أصلية منهم أصبحوا هم
ً
األغلبية اآلن في مجلس األمة ( 30عضوا
كـمــا ذك ــرت إح ــدى الــرســائــل الـصــوتـيــة)،
وأنهم (سبب عدم االستقرار في حياتنا
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة) ،وك ـ ــل ه ـ ــذا غ ـي ــر ص ـح ـيــح،
والغريب فيما وصلني من هذه الرسائل
أنها تخلط بين هذا القانون ( )44وبين
التزوير وازدواجية الجنسية ،ألن بعض
هــذه الرسائل يصرح أن من استفاد من
ً
ً
هذا القانون كان أبوه مزورا أو مزدوجا،
وبــالـتــالــي تـشــن ه ــذه الــرســائــل حملتها
على القانون وتطالب بإلغائه ،والصحيح
أن ــه ال عــاقــة لـهــذا الـقــانــون بــالـتــزويــر أو
االزدواجية التي تعتبر جرائم في قانون
الجنسية ،فالقانون يطبق فقط على ابن
الذي اكتسب الجنسية بطريقة صحيحة
شرعية بعد والدته ألب كويتي ،أما المزور
ً
والمزدوج فال يستحق وفقا لهذا القانون

هو وال أبناؤه الجنسية بأي نوع منها.
كـمــا ي ــرى ال ـم ـعــارضــون ل ـهــذا الـقــانــون
أنه مخالف للدستور ،وهذا غير صحيح
أيـ ـ ـض ـ ــا ،وس ـ ـبـ ــق أن رف ـ ـضـ ــت ال ـم ـح ـك ـمــة
ال ــدسـ ـت ــوري ــة ط ـل ـب ـهــم ،ول ـ ــو أنـ ـه ــم ق ـ ــرأوا
الـ ـم ــذك ــرة ال ـت ـف ـس ـيــريــة ل ـل ــدس ـت ــور وه ــي
الـ ـمـ ـل ــزم ــة ب ــإجـ ـم ــاع الـ ـفـ ـق ــه ال ــدسـ ـت ــوري
ً
ال ـكــوي ـتــي ل ــوج ــدوا أن ـه ــا ذك ـ ــرت حــرف ـيــا
ً
«ومن ثم يكون الترشيح حقا ألبناء هذا
المتجنس إذا ما أدخلهم قانون الجنسية
ضـمــن ح ــاالت الجنسية بـصـفــة أصـلـيــة،
وه ــو الـحـكــم الـصـحـيــح الـمـعـمــول بــه في
الــدول المختلفة» ،وهــذا بالضبط ما قام
بــه الـقــانــون ( ،)44والح ــظ نــص الـمــذكــرة
التفسيرية أنه (الحكم الصحيح).
وك ــان يـفـتــرض أن يـشــن الـمـعــارضــون
حملتهم عـلــى ال ـتــزويــر واالزدواج ـ ـيـ ــة ال
ع ـلــى ه ــذا ال ـق ــان ــون أو م ــن اس ـت ـفــاد منه
بشكل م ـشــروع ،ول ــك أن تتخيل ال ـمــرارة
التي يشعر بها هــؤالء وأقــربــاؤهــم وهم
يقرأون ويستمعون إلى الرسائل الصوتية
ال ـتــي ت ـحــرض عـلـيـهــم وت ـطــالــب بتغيير
جنسياتهم إ ل ــى متجنسين ،كـمــا لــك أن
تتخيل مقدار االنقسام في المجتمع من
انتشار هذا التحريض عليهم.
التحريض بكل أ نــوا عــه ومهما كانت
أسـ ـب ــاب ــه م ــدم ــر ل ـل ـم ـج ـت ـمــع ،وه ـ ــو نـ ــواة
لالنقسام والكراهية ،ويجب على الفقهاء
ً
والمفكرين بيان خطورته والدعوة بدال
ويكفينا
منه الى النقاش العلمي
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شيرين صوتك أنار الكون
ودمك سقى األرض الطاهرة*
د .خولة مطر
لم يكن باإلمكان أن ترحل شيرين كما يرحل اآلخرون ،بعض قماش
وكفن ،لم يكن باإلمكان أن تبعد عن تراب أرضها الطاهرة التي سقيت
ٌ
وكثير من
بكثير من دمــاء أبنائها ،نساء ورج ــاال شيوخا وأطـفــاال،
الشباب يحملون أكفانهم على أكفهم وماضون في مواكب مهيبة إلى
جنات الخلد.
هي التي ظلت تــردد أنها نجت من موتهم مــرات ومــرات وحمتها
السماء والمالئكة من رصاصهم الذي يقنص كل قلب ينبض بحب تلك
األرض الطاهرة ،شيرين التي دعست فوق كل شبر من أرض فلسطين
ً
وكل زاوية وكل حجر عرفها جيدا وسمع صوتها الباكي على أرض
ُ
اغتصبت وعلى أرواح أبت إال أن تفدي تلك األرض في أفواج ،بل ربما
تسابق على من يرحل من أجل وطن ال يشبه أي وطن آخر بل ربما هو
أوطان في وطن.
شيرين وأنت مسجاة تحت تلك الشجرة وفوق تراب تلك األرض التي
لم ترحلي إال وأنت تقبلينها كما اعتدنا أن نراهم جميعا ،جاء صوتك
في أحاديثنا ولقاءاتنا المتكررة كلما كنت في القاهرة أو مررت بها،
كثير من كلماتك بقيت معي وضحكتك التي وقفت تتحدى رصاصهم
وقناصتهم ودباباتهم ومستوطنيهم وكــل حقدهم ،مــرت صــور من
رددت في أحاديثنا «ال
بقيت أنــت كما
ذكريات كثيرة ،ومضى وقــت
ِ
ِ
أستطيع أن أغــادر فلسطين التي تسكنني وال أبعد عنها حتى في
زياراتي إال القصيرة منها» .تعود للقدس ورام الله وجنين وبيت لحم
وكل شبر وشجرة زيتون وزعتر.
كم أبكانا استشهادك برصاصة قناصهم الحاقد تلك التي استقرت
في رأســك الــذي طالما أثــار غضبهم وحقدهم عليك وعلى كثير من
زميالتك وزمالئك من بدء معك كجيفارا ومن تمنى أن يلتحق بركبكم
فيتعلم منك ذاك العشق لــأرض الــذي يدفعك لتكوني أول الواقفين
على رأس أي حدث وأول المتقدمين الصفوف لنشر الصورة كما هي
دون رتوش وال تزيين وال مبالغة وبمهنية ال يعرفها من يدعون أنهم
علمونا الصحافة الحقة!!
عرفت ذاك الدرب للنضال ومشيتيه محتمية بإيمان وإصرار
شيرين
ِ
وقناعة وعشق لفلسطين الوطن والقضية ،جاءت السترات الصحافية
والخوذ الواقية بعد ذاك وبعد أحــداث وأحــداث كنت تخافين عليها
ووقفت تنقلين الصورة كما هي،
أكثر من خوفك على نفسك وحياتك
ِ
بينما يعملون هم بكل تقنياتهم المتطورة لتزوير الحقائق كما كل
المغتصبين أو من بقي منهم ،أليسوا آخر أشكال االحتالل المتبقية
على وجه األرض؟
زاد غضبهم وحقدهم عليك بعد أن تصوروا أن امتالكهم وسيطرتهم
على كل المتاح من وسائل للتواصل ونقل الخبر أينما كان من أول نقطة
حتى آخرها على وجه البسيطة ...كنا نتحدث عن مدى رعبهم وهم خلف
عدادهم وعدتهم من صوتك والصورة التي تنقلين مهما عملوا وجهدوا
وقفت
إلخفائها وتشويهها .كلما حولوا الضحية الى مجرم أو إرهابي،
ِ
أنت خلف عدسة كاميرا وفي يدك الطاهرة ميكروفون ترسمين الصورة
عبر نبرة صوتك الدافئة وتدحرين رواياتهم وكذبهم المستمر بكثير من
الهدوء ،ربما هو هدوء المؤمنة بقضيتها ووطنها المحتل.
جلسات القاهرة السريعة تعود لتذكرني بأحاديثنا عن عشقك
ل ــأرض والمهنة ،فلم تكوني يوما صحافية عــابــرة ككل العابرات
والعابرين وهم كثر ،المهنية التي نقلتها هي حرفية المؤمن ال تلك التي
علمونا إياها في جامعاتهم ومحاضراتهم المتكررة عن الموضوعية
فضحت بتغطياتك
وحرية التعبير والدفاع عن حقوق اإلنسان ..فقد
ِ
مدى كذبهم ونفاقهم وازدواجية معاييرهم.
شيرين ستبكيك األرض شبرا شبرا من النهر الى البحر وستبقى
العصافير فوق شجر فلسطين تنتظر قدومك لتحرسك كما كانت دوما
ويبقى صوتك األقرب واألكثر وضوحا وإصرارا وصمودا وحضورا فيما
يبقى المطبلون والمطبعون على هوامش الحياة وفي مزابل التاريخ.
كم جميل أن توحدينا في غيابك كما في حضورك ونقلك لألحداث..
ارقدي بهناء هناك بين المالئكة التي أنت أقرب لها من بشر مغمسين
بالحقد والجهل والضغينة.
ارقدي شيرين الشهيدة حاملة ابتسامتك وهدوئك وانعمي فقد كنت
خير امرأة وإنسانة وصحافية وفلسطينية مخلصة لقدسها وأرضها...
ً
ارقدي وأنت الحاضرة دوما بل األكثر حضورا من أي منهم ومنا.
أقبل جبينك وأتمنى أن تغفري لي وتعذريني ألني لم أودعك كما
يليق بالشهيدات والعاشقات ألوطانهن ...لفلسطين.
* ينشر بالتزامن مع «الشروق» المصرية.

جيفري د .ساكس*

مارك ميديش*

إنهاء حرب االستنزاف في أوكرانيا

الهاوية الدستورية األميركية بعد قضية رو

غالبا مــا تندلع الـحــروب وتستمر بسبب
ســوء تقدير طرفي الحرب لقوتهما النسبية،
وفيما يتعلق بأوكرانيا ،ارتكبت روسيا خطأ
فادحا عندما قللت من تقدير عزم األوكرانيين
على القتال ومن فعالية األسلحة التي حصلوا
عليها من الناتو ،ومع ذلك فإن أوكرانيا وحلف
شمال األطلسي يبالغان في تقدير قدرتهما على
هزيمة روسيا في ساحة المعركة ،والنتيجة هي
حرب استنزاف يعتقد كل طرف أنه سينتصر
فـيـهــا ،لـكــن الـطــرفـيــن س ـي ـخ ـســران؛ وي ـجــب أن
تكثف أوكرانيا جهودها في البحث عن السالم
التفاوضي الذي كان مطروحا على الطاولة في
أواخر مارس ،والذي تخلت عنه آنذاك بعد أدلة
تظهر الفظائع الــروسـيــة فــي "بــوتـشــا" ،وربما
بسبب التصورات المتغيرة آلفاقها العسكرية.
وتنص أحكام عملية السالم التي كانت قيد
المناقشة في أواخر مارس على حياد أوكرانيا،
مدعوما بضمانات أمنية وجدول زمني لمعالجة
الـقـضــايــا الـخــافـيــة مـثــل وض ــع شـبــه جــزيــرة
القرم و"دونباس" ،وصرح المفاوضون الروس
واألوكرانيون والوسطاء األتــراك أنهم أحــرزوا
تقدما في المفاوضات ،ثم انهارت هذه األخيرة
بعد التقارير الواردة من "بوتشا" ،حيث صرح
المفاوض األوكراني بأن "المجتمع األوكراني
أصبح اآلن أكثر سلبية بشأن أي مفهوم تفاوض
يتعلق باالتحاد الروسي".
ول ـك ــن قـضـيــة ال ـم ـف ــاوض ــات ال ت ـ ــزال ملحة
وعاجلة ،والبديل ليس انتصار أوكرانيا بل حرب
استنزاف مدمرة ،وللتوصل إلى اتفاق يحتاج
الطرفان إلى إعادة ضبط توقعاتهما.
ومن الواضح أن روسيا كانت تتوقع نصرا
ســري ـعــا وس ـه ــا ع ـنــدمــا ش ـنــت ه ـجــومــا على
أوكــرانـيــا ،فقد استهانت إلــى حــد كبير بتقدم
مستوى الجيش األوك ــران ــي بعد سـنــوات من
الدعم والتدريب العسكريين اللذين تلقاهما
من أميركا وبريطانيا وغيرهما منذ عام ،2014
وفضال عن ذلك ،استهانت روسيا بالمدى الذي
ستواجه به التكنولوجيا العسكرية لحلف الناتو
القوات الروسية التي تتفوق من حيت العدد ،وال
شك أن أكبر خطأ ارتكبته روسيا كان افتراضها
أن األوكرانيين لن يقاتلوا أو ربما لن يغيروا
مواقفهم .ومع ذلك ،تبالغ أوكرانيا وأنصارها في
الغرب في تقدير فرص هزيمة روسيا في ساحة
المعركة ،ففكرة أن الجيش الروسي على وشك
االنهيار هي فكرة أمنية ،إذ تمتلك روسيا القدرة
العسكرية على تدمير البنية التحتية األوكرانية
(مثل خطوط السكك الحديدية التي تتعرض
للهجوم اآلن) والـسـيـطــرة عـلــى األراض ـ ــي في
منطقة "دونباس" ،وعلى ساحل البحر األسود،
ويقاتل األوكرانيون بحزم ،لكن من المستبعد

جــدا أن يتمكنوا من إلحاق الهزيمة بروسيا.
وال يمكن للعقوبات المالية الغربية ،التي
هــي أق ــل شـمــوال وفعالية بكثير مما تعترف
بــه الحكومات الـتــي فرضتها ،وإن العقوبات
األميركية ضد فنزويال ،وإيران ،وكوريا الشمالية
وغيرها ،لم تغير سياسات تلك األنظمة ،كما
أن العقوبات ضد روسيا ال ترقى بالفعل إلى
الضجة التي أثيرت بشأنها ،ولم يكن استبعاد
البنوك الروسية من نظام المدفوعات الدولي
سويفت ( )SWIFTهــو "الـخـيــار ال ـنــووي" الــذي
طالب به الكثيرون ،وحسب ما ذكــره صندوق
النقد الــدولــي ،سينكمش االقـتـصــاد الــروســي
بنحو  8.5فــي المئة فــي عــام  ،2022وهــو أمر
سيئ ولكنه ليس كارثيا .وفضال عن ذلك ،تخلق
العقوبات عواقب اقتصادية خطيرة للواليات
المتحدة ،وألوروبــا خاصة ،فقد بلغ التضخم
في الواليات المتحدة أعلى مستوياته منذ 40
عاما ،ومن المرجح أن يستمر بسبب السيولة
التي تبلغ قيمتها تريليونات الدوالرات ،والتي
أن ـشــأهــا االح ـت ـيــاطــي ال ـف ــدرال ــي ف ــي الـسـنــوات
األخيرة ،وفي الوقت نفسه ،تشهد اقتصادات
الواليات المتحدة وأوروبا نموا بطيئا ،وربما
انكماشا ،نـظــرا النـتـشــار اضـطــرابــات سلسلة
التوريد .إن الموقف السياسي المحلي للرئيس
األميركي ،جو بايدن ،ضعيف ومن المرجح أن
يضعف أكثر مع تصاعد الصعوبات االقتصادية
فــي األش ـهــر الـمـقـبـلــة .وم ــن الـمــرجــح أي ـضــا أن
يتضاءل الدعم الشعبي للحرب نظرا لتدهور
االقتصاد ،فالحزب الجمهوري منقسم بشأن
الحرب ،حيث لم يكن فصيل ترامب مهتما كثيرا
بمواجهة روسـيــا بشأن أوكــرانـيــا ،وسيستاء
الــديـمــوقــراطـيــون ،أيـضــا بـصــورة مـتــزايــدة من
الركود التضخمي الــذي من المرجح أن يكلف
الحزب أغلبيته في أحد مجلسي الكونغرس أو
كليهما في انتخابات التجديد النصفي لشهر
نوفمبر .كما ستصل التداعيات االقتصادية
السلبية للحرب ونـظــام العقوبات إلــى أبعاد
وخ ـي ـمــة ف ــي عـ ـش ــرات ال ـب ـل ــدان ال ـنــام ـيــة الـتــي
تعتمد على واردات الغذاء والطاقة .وستؤدي
االضطرابات االقتصادية في هذه البلدان إلى
دعــوات عاجلة في جميع أنحاء العالم إلنهاء
نظام الحرب والعقوبات.
وفــي غضون ذل ــك ،ال ت ــزال أوكــرانـيــا تعاني
ب ـشــدة مــن الــوف ـيــات واالض ـط ــراب ــات وال ــدم ــار،
ويتوقع صـنــدوق النقد الــدولــي اآلن انكماشا
بنسبة  35فــي المئة فــي االقتصاد األوكــرانــي
فــي عــام  ،2022مما يعكس التدمير الوحشي
للمساكن والمصانع ومخزون القطارات ،والقدرة
على تخزين الطاقة ونقلها ،والبنية التحتية
الحيوية األخرى.

واألخـطــر من ذلــك كله ،أنــه ما دامــت الحرب
مستمرة ،فإن خطر التصعيد النووي حقيقي،
ُ
وإذا هــزمــت الـقــوات التقليدية الــروسـيــة ،وهو
ما تسعى الواليات المتحدة لتحقيقه اآلن ،فقد
تواجه روسيا أسلحة نووية تكتيكية ،ويمكن
أن يسقط الـجــانــب اآلخ ــر طــائــرة أمـيــركـيــة أو
روسية أثناء زحفها فوق البحر األســود ،وهو
ما قد يؤدي بدوره إلى صراع عسكري مباشر،
وإن التقارير اإلعالمية التي تفيد بأن الواليات
المتحدة لديها قوات سرية على األرض ،وكشف
المخابرات األميركية أنها ساعدت أوكرانيا في
قتل الجنراالت الــروس وإغــراق سفينة القيادة
الروسية في البحر األسود ،يؤكد الخطر القائم.
إن حـقـيـقــة الـتـهــديــد الـ ـن ــووي تـعـنــي أن ــه ال
ينبغي للطرفين أبدا التخلي عن إمكانية إجراء
مفاوضات ،وهــذا هو ال ــدرس األســاســي ألزمة
الصواريخ الكوبية ،التي ستكمل  60يوما من
عمرها بحلول شهر أكتوبر من العام المقبل،
وأنقذ الرئيس جون كينيدي العالم حينها من
خالل التفاوض بشأن إنهاء األزمة التي اختتمت
بالموافقة على أن الواليات المتحدة لن تغزو
كوبا مرة أخرى ،وأن الواليات المتحدة ستسحب
صواريخها من تركيا مقابل سحب الصواريخ
السوفياتية من كوبا ،ولم يكن ذلك استسالما
لالبتزاز النووي السوفياتي؛ بل كان ذلك تصرفا
حكيما من كينيدي ليتجنب معركة "هرمجدون".
وال يــزال إحــال السالم في أوكرانيا ممكنا
بناء على المعايير التي طرحت على الطاولة
فــي نهاية شهر م ــارس :الـحـيــاد ،والضمانات
األمنية ،وإطار العمل لمعالجة شبه جزيرة القرم
و"دونباس" ،واالنسحاب الروسي ،ويبقى هذا
هو المسار الواقعي واآلمــن الوحيد ألوكرانيا
وروسـيــا والعالم ،وسيحتشد العالم من أجل
االنضمام إلى هذا المسار ،وينبغي ألوكرانيا
أن تفعل الـشــيء نفسه مــن أجــل استمراريتها
ورفاهيتها.
* أستاذ جامعي في جامعة كولومبيا،
ومدير مركز التنمية المستدامة بجامعة
كولوميا ،ورئيس شبكة حلول التنمية
المستدامة التابعة لألمم المتحدة.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع
«الجريدة»

حقيقة التهديد النووي تعني
ً
أنه ال ينبغي للطرفين أبدا
التخلي عن إمكانية إجراء
مفاوضات

إن الشبح القانوني القديم المتعلق بمبدأ حقوق الــواليــات ال يزال
يطارد الجمهورية األميركية ،فهذه النظرية الدستورية التي تم إحياؤها
ُ
كانت تستخدم في السابق من أجــل الترويج لقضية الــواليــات الثائرة
المؤيدة لحق االحتفاظ بالعبيد قبل الحرب األهلية األميركية والدفاع
عن الفصل العنصري في الواليات الكونفدرالية السابقة خالل فترة المئة
ً
سنة التي تلت تلك الحرب واليوم فإن هذه النظرية تهدد مجددا الحقوق
المدنية ودعائم الدولة األميركية .ونظرية حقوق الواليات تنص على أنه
بإمكان الواليات أن تقرر فيما يتعلق بالحريات األساسية ولدرجة إبطال
السياسات الوطنية ،حيث نجد تلك النظرية في المسودة التي تم تسريبها
مؤخرا لرأي األغلبية الصادر عن المحكمة العليا األميركية والذي كتبه
القاضي صمويل أليتو والــذي من شأنه أن يلغي قضية رو ضد ويد،
وهو قرار المحكمة العليا التاريخي لعام  1973والذي ّ
شرع اإلجهاض
في جميع أنحاء البالد.
إن مثل هذا الحكم سيعيد الواليات المتحدة الى فترة ما قبل الوضع
ً
الراهن وذلك عندما كان ُيسمح للواليات بتجريم اإلجهاض علما أن 30
والية كانت ّ
تجرم اإلجهاض قبل سنة  1973وهذا يعني أن المحكمة العليا
ستعيد عقارب الساعة فيما يتعلق بحقوق المرأة الى  50سنة خلت وتفتح
الباب أمام حالة غير مستقرة من األنشطة القضائية الرجعية التي تنقض
سوابق قضائية تمت تسويتها.
والسبب وراء ذلك هو أن مبدأ حقوق الواليات ال يقتصر على قضايا
اإلجهاض والخصوصية ،بل هو سالح من أسلحة «الحرب القانونية»
يستخدمه القانونيون من أنصار اليمين ضمن تمرد قانوني يتم تمويله
بشكل جيد ويستهدف سلسلة من القضايا وذلك من األنظمة الفدرالية
إلى النظام االنتخابي ،وأولئك الذين اعتقدوا أن الحرب األهلية قد حلت
بشكل ال لبس فيه تــوازن القوة الدستورية لصالح الحكومة الفدرالية
والمعايير الوطنية المتعلقة بالحقوق األساسية يجب عليهم التفكير
مجددا في هذا االعتقاد.
ُ
فالفدرالية في طبيعتها تعتبر عملية توازن صعبة ألنها تنطوي على
سيادة مزدوجة ،ويحتوي دستور الواليات المتحدة على مبادئ متعارضة:
إن بند سلطة القانون يجعل التشريع الفدرالي هو القانون السائد في
البالد في حين يحتفظ التعديل العاشر بحقوق ال حصر لها «للواليات
أو للشعب» .والسمة المميزة لدستور الواليات المتحدة األميركية هي
أنه عقد بين الواليات ،وهنا تكمن اإلشكالية فهو في األصل عقد بين 13
والية التي أصبحت اآلن  50والية ،لقد كانت الواليات -ال نحن الشعب -هي
التي توصلت الى حل وسط تاريخي سنة  1787من أجل تقوية االتحاد،
ولكن ليس بدرجة كبيرة.
وف ــي حـيــن أن م ـبــدأ ح ـقــوق ال ــوالي ــات يـنـطــوي عـلــى بـعــض األس ــس
الدستورية التي يمكن البناء عليها ،فإنها أسس قديمة وال تنطبق على
العصر الحديث ،واذا عدنا الى الوراء ،فربما كان من الخطأ إلغاء العبودية
فقط بعد الحرب األهلية وربما كان ينبغي إلغاء الواليات نفسها ،وفي حين
كانت الواليات وال تزال راسخة بحيث ال يمكن أن تنجح فكرة إلغائها ،فإنه
لو عاش ألكسندر هاملتون وهو أحد المؤسسين للدولة األميركية حتى
يومنا هذا ،فإنه قد يوافق على مثل هذا اإللغاء.
فالواليات الفدرالية تعتبر منطقية الى حد كبير من حيث التبعية-
تفويض السلطات اإلدارية البحتة على المستوى المحلي -لكن تلك الواليات
ّ
تقدم حماية ضعيفة للحقوق األساسية ،وعلى الرغم من أن الواليات
األميركية غالبا ما يتم اإلشادة بها باعتبارها «مختبرات للديموقراطية»
طبقا للعبارة الشهيرة لقاضي المحكمة العليا لويس برانديز  ،فإنها
بموجب مبدأ حقوق الواليات يمكن أن تبدو أشبه بحاضنات لالستبداد
المحلي.

لقد كان علم القانون المحافظ المسؤول يرتكز على فضائل ضبط
النفس القضائي ،ولكن في هذه األيام فإن أولئك الذين يصفون أنفسهم
بالمحافظين يؤمنون بخليط غير متجانس من المعتقدات التي تشمل
نظرة الكونفدراليين الجدد لمبدأ حقوق الواليات والنظرية «التنفيذية
الموحدة» لرئاسة امبريالية وهي النظرية التي تبناها نائب الرئيس
األميركي السابق ديك تشيني والمدعي العام األميركي السابق ويليام
بار والعقيدة المناهضة للتنظيم والتي تبناها عدد قليل من أقطاب وادي
السيليكون مثل بيتر ثيل ،حيث يعتقد هوالء أن المشاريع واألنشطة الحرة
هي التي تحدد الصالح العام.
ينتج عن تلك اآلراء المشوشة سلطة تنفيذية بقيادة رئيس يكون في
الحال إمبراطورا بدون أي رقابة وموظف ضعيف في الوقت نفسه ،ويتمتع
الرئيس بسلطة إطالق الصواريخ النووية باإلضافة الى سلطات كبيرة
في حــاالت الطوارئ -لقد أعلن دونالد ترامب أن لديه سلطات ال يعرف
أحد عنها– لكن الوكاالت التنفيذية التي تخضع للرئيس تفتقد لسلطة
اصدار تفويض على المستوى الوطني من أجل الكمامات أو اللقاحات
وذلك لحماية الصحة العامة خالل جائحة ما.
ومن الالفت للنظر أيضا أن وثيقة الحقوق ّقيدت في األصل تصرفات
الحكومة الوطنية فقط ال الواليات ،لقد ّ
توسع نطاق حماية الحقوق المدنية
ضد نزوات حكومات الواليات عبر عقود عديدة من السوابق القضائية
للمحكمة العليا بعد الحرب األهلية ،وتم الحصول على معظم تلك الحقوق
من خالل التفسير القضائي اإلبداعي لبند اإلجراءات القانونية الواجبة
ضمن التعديل الــرابــع عشر .ومــن المشاكل ذات الصلة ضمن دستور
الواليات المتحدة عدم وجود حق فردي في التصويت المباشر لمرشحي
الرئاسة فنظام الهيئة االنتخابية القائم على أساس الوالية ال التصويت
الشعبي على المستوى الوطني هو الذي يحسم النتيجة.
ّ
يوفر هذا الترتيب الــذي عفا عليه الزمن ميزة إضافية لمبدأ حقوق
الواليات ،فمن العوامل الخبيثة بشكل خاص نظرية «الهيئة التشريعية
المستقلة للوالية» ،والتي تجادل بأن الدستور يمنح السلطات للهيئة
ً
ً
التشريعية للوالية بدال من ناخبيها لتحديد من ينتخب الرئيس طبقا
لنظام الهيئة االنتخابية للوالية.
ويمكن استخدام هذه النظرية ،إذا أقرتها المحكمة العليا التي تفتقد
ً
للتوازن حاليا في التحكم باالنتخابات الرئاسية أو في حالة الوصول
لطريق مسدود طرح اختيار الرئيس على مجلس النواب بموجب التعديل
الثاني عشر مما يمنح الواليات القرار النهائي وكما أظهرت التحقيقات في
تمرد  6يناير  2021فإن من الممكن تحريف مبدأ حقوق الواليات ليصبح
أداة من أجل التخطيط النقالب دستوري.
إن مبدأ حقوق الــواليــات هــو عـبــارة عــن نظرية قانونية شــريــرة من
الـمــاضــي المشين ألمـيــركــا والـتــي ت ــؤدي إع ــادة احيائها الــى تعريض
ً
الديموقراطية والحكم للخطر ،أما حاليا فإن من الواضح أكثر من أي
ً
ُ
وقت مضى لماذا قال بينجامين فرانكلين ساخرا عندما سئل عن شكل
الحكومة التي اختارها المؤتمر الدستوري« :جمهورية ،إذا كنتم قادرين
على االحتفاظ بها».
* عضو في مجلس األمن القومي األميركي إبان فترة رئاسة بيل
كلينتون ونائب سابق لمساعد وزير الخزانة األميركي ومؤسس
مشارك لمنظمة «حافظوا على جمهوريتنا» وهي منظمة مدنية غير
حزبية.
«بروجيكت سنديكيت »2022 ،باالتفاق مع «الجريدة»
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اقتصاد

الـديـنـار الـكـويـتـي

 1 KDالـمـؤشـر الـكـويـتـي
السوق العام

السوق األول السوق الرئيسي

٧.٨٦٨

٨.٧٣٧

٦.٠٧٩

2.٦٥1 ٣.١٢2 3.٢٥7

ضوء من «حماية المنافسة» على القطاع السكني «وحدة تنظيم التأمين» تحيل شركة للنيابة
الجهاز دعا خبراء عقار لمناقشة الممارسات االحتكارية ومعالجة ارتفاع األسعار المتناعها عن سداد مستحقات لعمالئها
سند الشمري

عـ ـلـ ـم ــت "ال ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــدة" ،م ــن
م ـ ـصـ ــادر م ـط ـل ـع ــة ،أن ج ـه ــاز
ً
حـمــايــة الـمـنــافـســة دع ــا ع ــددا
م ــن خ ـب ــراء ال ـق ـطــاع ال ـع ـقــاري
لعقد اجتماعات مطولة ألخذ
آرائـ ـ ـه ـ ــم وتـ ـص ــوراتـ ـه ــم ح ــول
كـيـفـيــة م ـعــال ـجــة االرت ـف ــاع ــات
التي شهدها القطاع السكني،
ومنع الممارسات االحتكارية،
وتنظيم هذا القطاع.
وب ـ ـ ـي ـ ـ ـنـ ـ ــت ال ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادر أن
الجهاز سيناقش مع الخبراء
ممارسات البعض التي تساهم
في رفع األسعار ،ووضع آليات
ل ـل ـحــد م ــن اح ـت ـك ــار األراض ـ ــي
السكنية ،إذ أصبح من الصعب
عـ ـل ــى الـ ـم ــواطـ ـنـ ـي ــن أصـ ـح ــاب
رؤوس األ م ـ ـ ـ ـ ــوال ا ل ـص ـغ ـي ــرة
وال ـ ـم ـ ـتـ ــوس ـ ـطـ ــة تـ ـمـ ـل ــك عـ ـق ــار
سكني ،بسبب وصول األسعار
لمستويات قياسية.

ويسعى "حماية المنافسة"
إلى تحقيق الحرية التنافسية
فـ ـ ــي ال ـ ـ ـسـ ـ ــوق ،وم ـ ـنـ ــع ج ـم ـيــع
الممارسات التي قد تؤثر على
نشاطه ،والوصول إلى صيغة
تـحـمــي ال ـق ـطــاع مــن اسـتـغــال
البعض.
وك ــان ــت أسـ ـع ــار ال ـع ـق ــارات
الـسـكـنـيــة ش ـه ــدت م ـنــذ ال ـعــام
ً
الـمــاضــي قـفــزة مـبــالـغــا فيها،
وث ـم ــة م ـنــاطــق وص ـل ــت فيها
االرت ـفــاعــات إل ــى أك ـثــر مــن 35
في المئة خالل فترة قصيرة،
ويرى البعض أن أبرز أسباب
ذل ـ ـ ــك دخ ـ ـ ـ ــول ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن
وال ـم ـضــارب ـيــن ل ـه ــذا ال ـق ـطــاع،
بـ ـع ــدم ــا ت ـ ــأث ـ ــرت الـ ـقـ ـط ــاع ــات
األخـ ـ ــرى م ـثــل "االس ـت ـث ـم ــاري"
و"الـتـجــاري" ج ــراء اإلج ــراءات
المتخذة من جانب الحكومة
لمواجهة أزمة كورونا.

وح ـ ـ ــذر الـ ـعـ ـق ــاري ــون خ ــال
الفترات الماضية من استمرار
نمو األسعار بوتيرة سريعة،
إذ يـ ـن ــذر ذل ـ ــك بـ ـق ــدوم فـقــاعــة
ع ـ ـقـ ــاريـ ــة وأزم ـ ـ ـ ـ ــة قـ ـ ــد ت ـش ـمــل
العديد من القطاعات األخرى،
مـطــالـبـيــن ال ـج ـه ــات الـمـعـنـيــة
بـ ـ ــال ـ ـ ـتـ ـ ــدخـ ـ ــل لـ ـ ـ ــوقـ ـ ـ ــف زحـ ـ ــف
ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن ن ـح ــو ال ـق ـطــاع
السكني.
وسـ ـ ــاه ـ ـ ـمـ ـ ــت ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
ال ـق ــوان ـي ــن ف ــي جـ ــذب ال ـق ـطــاع
السكني للمستثمرين ،ومنها
رفع تعرفتي الكهرباء والماء
عـ ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري
واستثناء "السكني" ،إذ يجب
قصر الــدعــم على منزل واحــد
وم ـعــام ـلــة ال ـبــاقــي ك ـغ ـيــره من
ال ـ ـق ـ ـطـ ــاعـ ــات االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري ــة،
و بـهــذه الطريقة تقل جاذبية
هـ ــذا ال ـق ـط ــاع لـلـمـسـتـثـمــريــن،

وي ـت ــوج ـه ــون ن ـح ــو ق ـطــاعــات
أخرى.
وبـ ـ ـل ـ ــغ ح ـ ـجـ ــم الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداوالت
العقارية بنهاية الــربــع األول
من العام الحالي  951.8مليون
دينار ،بزيادة سنوية  2.5في
المئة ،عن نفس الفترة من عام
 ،2021وبنسبة ز ي ــادة بلغت
 5.6فــي المئة مقارنة بالربع
الرابع من العام الماضي.
وب ـ ـل ـ ـغـ ــت قـ ـيـ ـم ــة تـ ـ ـ ـ ــداوالت
ال ـ ـع ـ ـقـ ــارات ال ـس ـك ـن ـي ــة 542.5
مليون ديـنــار فــى الــربــع األول
مـ ــن عـ ـ ــام  ،2022و مـ ـثـ ـل ــت مــا
نـ ـسـ ـبـ ـت ــه  57فـ ـ ــي ال ـ ـم ـ ـئـ ــة مــن
اجمالي القيمة المتداولة في
القطاع ،بينما مثلت تداوالت
الـ ـعـ ـق ــار ال ـس ـك ـنــي م ــا نـسـبـتــه
 74.9ف ــي ال ـم ـئــة م ــن إجـمــالــي
الـتــداوالت في الربع األول من
.2021

رغم حصولهم على أحكام قضائية نهائية
●

حصة المطيري

أح ـ ـ ــال ـ ـ ــت وح ـ ـ ـ ـ ــدة ت ـن ـظ ـي ــم
التأمين شركة تأمين للنيابة
الـ ـ ـع ـ ــام ـ ــة لـ ـ ــوجـ ـ ــود شـ ـبـ ـه ــات
ارتكاب الجرائم المنصوص
عـلـيـهــا ف ــي ال ـمــادت ـيــن رقـ َـمــي
 75و 76وا ل ـقــوا ن ـيــن األ خ ــرى
مــن ا ل ـقــا نــون ر ق ــم  125لسنة
 2019فـ ـ ـ ــي شـ ـ ـ ـ ــأن تـ ـنـ ـظـ ـي ــم
الـ ـت ــأمـ ـي ــن ،ال ـم ـت ـع ـل ـقــة ب ـق ـيــام
الشركة بإخفاء بقصد الغش
ال ـب ـيــانــات أو ف ــي الـمـحــاضــر
أو فــي األوراق األ خ ــرى التي
يجب تقديمها إلى الوحدة أو
ُ
التي تعرض على الجمهور.
وبـ ـيـ ـن ــت م ـ ـصـ ــادر م ـط ـلـعــة
أن ا لـ ـ ـش ـ ــر ك ـ ــة ا م ـ ـت ـ ـن ـ ـعـ ــت ع ــن
ســداد مستحقات لعمالئها،

غرامة دينار على المتخلفين
عن صافي ربح «أرامكو» يرتفع  %81.8بسبب أسعار النفط
تحديث البيانات لدى المصارف
●

محمد اإلتربي

ً
يبدو أن ملف رسوم الدينار سيستمر فصوال بين بعض
البنوك والعمالء ،فبعد أزمة رسم الدينار على التحويالت
المحلية ودراســة ملف التحويالت الدولية ،خاطبت بنوك
ً
محلية عمالءها أخيرا بأنه سيتم فرض غرامة دينار على
العمالء الذين سيتأخرون أو يتخلفون عن تحديث البيانات
الخاصة بهم لدى البنك.
يذكر أن تحديث البيانات الخاصة بالعميل ليس خدمة،
وهــي الـمــرة األول ــى الـتــي تـفــرض فيها البنوك غــرامــة على
العمالء مقابل التأخير عن إنجازه.
وتطالب البنوك بشكل مستمر بتحديث بيانات البطاقة
ً
الـمــدنـيــة مــع كــل تـعــديــل ،عـلـمــا بــأنــه يمكن ببساطة إتـمــام
عملية ربط إلكتروني مع هيئة المعلومات المدنية لتحديث
ً
الـبـيــانــات آل ـيــا ،خـصــوصــا أن شــريـحــة كـبـيــرة مــن العمالء
بياناتهم لم يطرأ عليها أي تغيير.
وقالت مصادر مطلعة إن ملف الرسوم والغرامات البد
أن يحظى بموافقة مسبقة من البنك المركزي كجهة رقابية
ليقبله العمالء.

قالت شركة النفط السعودية العمالقة
(أرامكو) إن ربحها الصافي ارتفع بنسبة
 81.8بــالـمـئــة عـلــى أس ــاس س ـنــوي ،وذلــك
ب ـس ـب ــب زيـ ـ ـ ــادة أس ـ ـعـ ــار الـ ـّنـ ـف ــط ،وه ـ ــو مــا
يتماشى بشكل عام مع توقعات المحللين.
وسـجـلــت "أرامـ ـك ــو" ،الـتــي تـتـســاوى مع
"أب ـ ــل" بــاع ـت ـبــارهــا أك ـب ــر ش ــرك ــة م ــن حيث
القيمة في العالم ،صافي ربح بعد الزكاة
والضريبة بلغ  148.03مليار ريال (39.47
مليار دوالر) فــي الــربــع األول ،مقارنة مع
 81.44مليارا قبل عام.
وكــان من المتوقع أن تسجل "أرامـكــو"،
ّ
مصدر للنفط في العالم ،صافي ربح
أكبر
 38.5مليار دوالر ،وفقا لمتوسطتقدير من
 12محلال قدمته الشركة .وقالت "أرامكو"،
التي تــم إدراج أسهمها فــي البورصة في
 2019مــن خ ــال بـيــع حـصــة نسبتها 1.7
بــال ـم ـئــة إلـ ــى م ــؤس ـس ــات س ـع ــودي ــة عــامــة
وإقليمية ،إن هذا االرتفاع جاء "مدفوعا في

المقام األول بارتفاع أسعار النفط الخام
وأح ـج ــام بـيـعــه ،وتـحـ ّـســن هــوامــش أرب ــاح
أعمال التكرير والمعالجة والتسويق".
وارتفعت أرباح شركات الطاقة العالمية
مثل بي .بي وشل إلى أعلى مستوياتها في
 10سنوات على األقــل على خلفية ارتفاع
أسـعــار السلع ،رغــم تـعـ ّـرض العديد منها
لـعـمـلـيــات ش ـطــب ،غــالـبــا بـسـبــب ال ـخــروج
من روسيا.
وأنهت أسعار خام برنت الربع األول من
ا لـعــام الحالي مرتفعة بنسبة  70بالمئة
تـقــريـبــا إل ــى  107.91دوالرات لـلـبــرمـيــل،
مقارنة بما كانت عليه فــي نهاية مــارس
العام الماضي.
وقـ ـ ــال م ـح ـلــل األسـ ـه ــم ف ــي الـمـجـمــوعــة
الـ ـم ــالـ ـي ــة هـ ـي ــرمـ ـي ــس ،ي ــوس ــف ح ـس ـي ـنــي:
"توقعاتنا أن برنت سينتهي به األمر عند
النصف الثاني من
مستوى منخفض في ّ
الـسـنــة ،ول ــذا فــإنـنــا نـتــوقــع تــراجــع أرب ــاح

(أرامـ ـ ـك ـ ــو) ،وأن ي ـك ــون ال ــرب ــع ال ـث ــان ــي هو
الذروة".
وأع ـل ـنــت ال ـشــركــة تــوزیــع أربـ ــاح نقدیة
للمساهمین بنحو  70.33ملیار سعودي
عن الربع األول من  .2022كما أقرت توزيع
سهم واحد منحة لكل  10أسهم.
وقال الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو" ،أمين
الناصر ،في بيان" :أحــرزت الشركة ّ
تقدما
خالل الربع األول في استراتيجية التوسع
بـقـطــاع الـتـكــريــر والـمـعــالـجــة والـتـســويــق
بتعزيز أعمالها واستثماراتها الدولية في
كــل مــن آسيا وأوروب ــا ،وهــي مستمرة في
تطوير فــرص تسهم فــي تحقيق أهدافها
على صعيد النمو".
وارتفعت أسهم الشركة بنسبة  37بالمئة
مـنــذ بــدايــة ال ـع ــام ،مـتـفــوقــة عـلــى الـمــؤشــر
السعودي الذي صعد بنحو  14بالمئة.

رغ ــم حـصــولـهــم ع ـلــى أح ـكــام
قضائية نهائية.
واسـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـن ـ ـ ــد ق ـ ـ ـ ـ ـ ــرار وحـ ـ ـ ــدة
الـ ـت ــأمـ ـي ــن عـ ـل ــى ال ـ ـ ـمـ ـ ــادة 75
ال ـ ـتـ ــي تـ ـن ــص عـ ـل ــى أنـ ـ ــه "م ــع
عـ ـ ــدم اإلخـ ـ ـ ــال ب ــأي ــة ع ـقــوبــة
أ شــد ينص عليها أي قانون
آخـ ــر ،ي ـعــاقــب بــالـحـبــس مــدة
ال ت ـجــاوز س ـنــة ،وب ـغــرامــة ال
تـقــل ع ــن  10آالف د ي ـن ــار وال
ت ـ ـجـ ــاوز  20أ لـ ـ ــف د ي ـ ـنـ ــار أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل
من أقر على خالف الحقيقة،
أو أ خ ـف ــى ب ـق ـصــد ا ل ـغ ــش فــي
ال ـب ـيــانــات أو ف ــي الـمـحــاضــر
أو فــي األوراق األ خ ــرى التي
يجب تقديمها إلى الوحدة أو
ُ
التي تعرض على الجمهور".
والمادة  :76يعاقب بغرامة

ال تقل عــن  5آالف د يـنــار وال
تجاوز  10آالف دينار كل من
ت ــأ خ ــر دون ع ــذر م ـق ـبــول فــي
تقديم البيانات التي تطلبها
ً
الـ ــوحـ ــدة وفـ ـق ــا ألحـ ـك ــام ه ــذا
القانون والئحته التنفيذية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل
من امتنع عن تقديم الدفاتر
واألوراق وا ل ـ ـم ـ ـس ـ ـت ـ ـنـ ــدات
لموظفي ا لــو حــدة ا لــذ يــن لهم
ً
حـ ــق االط ـ ـ ــاع ع ـل ـي ـه ــا ،وف ـق ــا
ألح ـ ـ ـكـ ـ ــام هـ ـ ـ ــذا الـ ـ ـق ـ ــان ـ ــون أو
ً
ال ـق ــرارات الـمـنـفــذة لــه ،فضال
عــن ا لـحـكــم بــإ لــزا مــه بتسليم
هذه األوراق والمستندات.

السوق السعودي يرتد %2.5
أنهى مؤشر السوق السعودي،
جلسة أم ــس عـلــى ارت ـفــاع بنسبة
 2.5بــالـمـئــة ،مـغـلـقــا عـنــد 13149
نقطة ( 314 +نقطة) ،وبـتــداوالت
بلغت قيمتها اإلجمالية نحو 6.8
مليارات ريال.
وكان مؤشر السوق السعودي
قـ ــد س ـج ــل خ ـ ــال ال ـج ـل ـس ــات ال ـ ــ4
الماضية انخفاضا بنحو 1000
نقطة.
وسجل سهم "أرامكو السعودية"
أعلى إغالق منذ اإلدراج في السوق
عـنــد  42.35ري ــاال ( 4 +بــالـمـئــة)،
وس ــط تـ ــداوالت بلغت نـحــو 16.4
مليون سهم.
وكـ ــانـ ــت الـ ـش ــرك ــة قـ ــد أع ـل ـنــت
ال ـن ـتــائــج ال ـمــال ـيــة ل ـلــربــع األول
 ،2022مـحـقـقــة أر بـ ــا حـ ــا بقيمة
 143م ـل ـي ــار ريـ ـ ــال (بـ ـع ــد خـصــم
حـقــوق األقـلـيــة) ،وتــوزيــع أربــاح
نقدية بواقع  0.32ريــال للسهم،
كما وافقت الجمعية العمومية

على زيادة رأس المال عن طريق
توزيع أسهم منحة بواقع سهم
لكل  10أسهم.
وص ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد سـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم "مـ ـ ـ ـص ـ ـ ــرف
الراجحي" بنسبة  4بالمئة عند
 103.90ري ـ ـ ــاالت ،وأغـ ـل ــق سهم
"سـ ــابـ ــك" ع ـن ــد  123ريـ ـ ــاال (2 +
بالمئة).
وأنـهــت أسهم "بنك الــريــاض"
و"بنك البالد" و"معادن" و"ساب"
و"الـمــراعــي" و"الـعــربــي الوطني"
و"جرير" و"اللجين" و"استثمار"،
ت ــداوالت ـه ــا عـلــى ارت ـف ــاع بنسب
تراوح بين  3و 8بالمئة.
وتـ ـ ـص ـ ــدر سـ ـه ــم "صـ ـ ـ ـ ـ ــادرات"
ارتفاعات بالنسبة القصوى عند
 66.60رياال.
فـ ــي الـ ـمـ ـق ــاب ــل ،ت ـ ـصـ ــدر سـهــم
"ال ـك ـث ـيــري" تــراج ـعــات بنسبة 4
بالمئة ،وكانت الشركة قد أعلنت
عن تسجيل خسائر للربع األول
بنحو  2.1مليون ريال.

َ
زاوية غامضة في عالم العمالت المشفرة تثير ذعر المستثمرين

تشتهر العمالت المشفرة
مثل «بتكوين» و «إيثريوم»
بالتقلبات الشديدة في القيمة
التي تجعل المستثمرين
قلقين ،أما العمالت
المستقرة ،كما يوحي
اسمها ،فهي مصممة لتظل
ثابتة.

َ
في عالم العمالت المشفرة،
ه ـنــاك أن ـ ــواع فــرعـيــة صـغـيــرة،
ُ
ل ـ ـك ـ ـن ـ ـهـ ــا م ـ ـت ـ ـنـ ــام ـ ـيـ ــة ت ـ ـ ـعـ ـ ــرف
ب ــاس ــم "الـ ـعـ ـم ــات ال ـم ـس ـت ـقــرة
الـ ـخ ــوارزمـ ـي ــة" ج ـع ـلــت بـعــض
ال ـم ـس ـت ـث ـم ــري ــن وال ـم ـن ـظ ـم ـيــن
يقرعون أجراس اإلنذار.
هذا األسبوع ،هبطت إحدى
العمالت المشهورة المعروفة
ب ــا س ــم  ،algoوأدى ذ لـ ــك إ لــى
مـحــو م ـل ـيــارات الـ ـ ــدوالرات من
قيمتها في غضون أيام قليلة.
العملة المسماة ،TerraUSD
مصممة للحفاظ على قيمتها
ً
عند  1دوالر ،إلى األبــد .وبدال
مـ ــن ذلـ ـ ــك ،ان ـخ ـف ـض ــت إل ـ ــى 23
ً
س ـنــتــا ي ــوم األرب ـ ـعـ ــاء ،ق ـبــل أن
ت ـس ـت ـع ـيــد ب ـع ــض م ـكــاس ـب ـهــا.
كــانــت ت ـحــوم عـنــد ح ــوال ــي 60
سنتا في وقت مبكر الخميس.
ول ـف ـهــم م ــا ي ـح ــدث ف ــي هــذا
الـ ـ ــركـ ـ ــن مـ ـ ــن سـ ـ ـ ــوق الـ ـعـ ـم ــات
الـمـشـفــرة ،مــن الـمـهــم أن نفهم
مـ ـ ــاه ـ ـ ـيـ ـ ــة ه ـ ـ ـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـن ـ ـت ـ ـجـ ــات
االستثمارية الـجــديــدة وكيف
تعمل.

العملة المستقرة

أغلبية العمالت
المستقرة ترتبط
ً
ً
ارتباطا وثيقا
بعملة تقليدية مثل
الدوالر

تـشـتـهــر ال ـع ـمــات الـمـشـفــرة
م ـث ــل "ب ـت ـك ــوي ــن" و"إيـ ـث ــري ــوم"
بالتقلبات الشديدة في القيمة
ال ـ ـتـ ــي ت ـج ـع ــل ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن
ق ـل ـق ـيــن .ال ـع ـم ــات الـمـسـتـقــرة،
كـمــا يــوحــي اس ـم ـهــا ،مصممة
لتظل ثابتة.
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ً
ً
ال ـم ـس ـت ـق ــرة ارت ـ ـبـ ــاطـ ــا وث ـي ــق ــا
بعملة تقليدية ،مثل الدوالر ،أو
بسلعة مثل الذهب .يشتريها
المستثمرون لتخزين األموال
وتسهيل الصفقات داخل البنية
الـتـحـتـيــة لـلـعـمــات الـمـشـفــرة.
ُ
ك ـم ــا أنـ ـه ــا ت ـس ـت ـخ ــدم ألنـ ـ ــواع
أخ ــرى مــن الـتـبــادالت المالية،
مثل اإلقــراض أو االقتراض أو
إرسال المدفوعات إلى الخارج
مع احتكاك أقل بدال من المرور
عبر بنك تقليدي.
وقد أدى استقرارها المزعوم
إلـ ـ ـ ــى ت ـ ـحـ ــويـ ــل هـ ـ ـ ــذه ال ـ ــرم ـ ــوز
المميزة التي كانت غامضة إلى
حجر األساس لنظام التشفير.
نمت القيمة السوقية الجماعية

ل ـج ـم ـيــع ال ـع ـم ــات الـمـسـتـقــرة
ً
اعتبارا
إلــى  180مليار دوالر
ً
من مارس من هذا العام ،وفقا
لمجلس "االحتياطي الفدرالي".
لكن ال تــدع االس ــم يخدعك:
ليست كل العمالت المستقرة
مستقرة في حد ذاتها.
بـعــض ال ـع ـمــات المستقرة
لـهــا عــاقــة  1إل ــى  1بــاألصــول
الحقيقية ،مثل سندات الخزانة
األمـ ـي ــركـ ـي ــة .ي ــرت ـب ــط بـعـضـهــا
بالسندات التي يمكن أن تتقلب
قيمتها.

غير المستقرة
ي ـتــم دعـ ــم م ـع ـظــم ال ـع ـمــات
المستقرة بضمانات حقيقية
مثل الــدوالر أو ما يعادله من
النقد .لكن العمالت المستقرة
التي تعتمد على الخوارزميات
ل ـي ـســت ب ــالـ ـض ــرورة مــدعــومــة
ب ــأي أص ــل خ ــارج ــي حـقـيـقــي،
حـيــث تـعـتـمــد عـلــى الـهـنــدســة
المالية المعقدة للحفاظ على
قيمتها ثابتة .وعندما تسقط،
فإنها تميل إلى الوقوع بقوة -
ويطلق مراقبو الصناعة على
ذلك "دوامة الموت".
العمالت التي تعتمد على
ال ـ ـخـ ــوارزم ـ ـيـ ــات هـ ــي "مـ ـج ــرد
طريقة رائعة للقول "،بأن هذا
ً
دوالر ا أل ن ــه مــد ًعــوم
يستحق
ب ــأص ــل آخـ ــر أنـ ـش ــأن ــاه أي ــض ــا
مـ ــن ف ـ ـ ـ ــراغ ،ب ـح ـس ــب ت ـش ــارل ــز
كاسكاريال ،الرئيس التنفيذي
والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــري ـ ـ ــك ال ـ ـ ـمـ ـ ــؤسـ ـ ــس ف ــي
 .Paxosفــي حالة ،TerraUSD
فــإن األص ــل اآلخ ــر هــو العملة
المشفرة .Luna

إليك طريقة عمله:
 ي ـم ـك ــن ل ـل ـم ـس ـت ـث ـم ــر ،مــنال ـنــاح ـيــة ال ـن ـظــريــة ،اس ـت ـبــدال
واحدة من  Terraمقابل دوالر
مــن  ،Lunaوهــي عملة رمزية
شقيقة لم يتم تحديد سعرها.
 يمكن للمتداولين الذينينخرطون فــي عملية تسمى
المراجحة تحقيق ربح سريع
مــن خــال اسـتـغــال التقلبات
في أي من األصول  -مما يخلق
ً
حـ ــافـ ــزا ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى قـيـمــة

 Terraثابتة عند  1دوالر.
عـ ـل ــى س ـب ـي ــل ال ـ ـم ـ ـثـ ــال ،إذا
انخفض سعر  Terraإ لــى ما
دون الدوالر ،فسيقوم متداولو
المراجحة بشراء  Terraبسعر

رخيص واستبدالها بـ  1دوالر
من .Luna
 يؤدي هذا في النهاية إلىإنشاء نظام يتبادل فيه التجار
 Lunasو  Terrasللحفاظ على

ً
«بتكوين» ترتد صعودا بعد
 7جلسات «دامية»

استقر سعر عملة بتكوين قرب مستويات  30ألف دوالر ،بعد
 7جلسات دامية تراجعت خاللها أكبر العمالت المشفرة بنسبة
تجاوزت  30بالمئة .وخسرت سوق العمالت المشفرة أكثر من
يوما ،ووصلت إلى
تريليون دوالر من قيمتها السوقية في 20
ً
أدنى مستوياتها منذ يوليو من العام الماضي.
عانت العمالت المشفرة خسائر قاسية يوم الخميس ،بعد
المكثفة إلى خسارة أكثر من  200مليار
أن أدت عمليات البيع
ّ
دوالر من قيمتها السوقية في غضون  24ساعة فقط ،بحسب
بيانات شركة .CoinMarketCap
تخلص المستثمرين مما ُيعرف بالعمالت
بدأت الخسائر مع ّ
المشفرة المستقرة ،حيث انهارت عملة  ،Terra USDوسحبت
ّ
معها كل العمالت األخرى على رأسها "بتكوين".

قيمة  Terraعند دوالر واحد.
تـ ـكـ ـم ــن الـ ـمـ ـشـ ـكـ ـل ــة فـ ـ ــي أن
ال ـن ـظــام بــأكـمـلــه يـعـتـمــد على
المتداولين ا لــذ يــن يعتقدون
أن "لــونــا" لـهــا قـيـمــة .بمجرد
أن يفقد المستثمرون الثقة
ف ــي ال ـن ـظ ــام ،ي ـتــم إيـ ـق ــاف كل
الرهانات.
يبدو أن ذلك ما حدث هذا
األس ـ ـ ـبـ ـ ــوع .ب ـ ـ ــدأت ال ـع ـج ــات
ف ـ ــي االنـ ـ ـطـ ـ ــاق خـ ـ ــال عـطـلــة
نـهــايــة األس ـب ــوع ،عـنــدمــا بــدأ
المستثمرون فــي االنسحاب
من كل من  Terraو .Luna

ماذا يحدث بعد ذلك؟
ّ
ي ـحــذر دع ــاة Stablecoin
ً
من أن هذا ليس وقتا للذهاب
إلى أقصى الحدود ،مشيرين
إلـ ــى أن ال ـع ـم ــات الـمـسـتـقــرة
المدعومة بعملة مثل Tether
و USDCoinظلت ثابتة خالل
انهيار  Terraهذا األسبوع.

ولكن يــوم الخميس ،هزت
الضغوط المتزايدة ،Tether
أكبر عملة مستقرة في العالم
بقيمة سوقية تبلغ  80مليار
دوالر .ا ن ـخ ـف ـض ــت Tether
ً
إلــى  96سنتا فــي وقــت مبكر
مـ ـ ــن يـ ـ ـ ــوم ال ـ ـخ ـ ـم ـ ـيـ ــس .وفـ ــي
الــوقــت نفسه ،استقرت ثاني
أكـ ـب ــر ع ـم ـلــة م ـس ـت ـق ــرة ،وه ــي
 ،USDCoinعند  1دوالر.
وس ـ ـعـ ــى ك ـب ـي ــر م ـس ــؤول ــي
ال ـت ـك ـنــولــوج ـيــا ف ــي Tether
إلى طمأنة المستثمرين يوم
الـ ـخـ ـمـ ـي ــس ،حـ ـي ــث غ ـ ـ ـ ّـرد ب ــأن
ا ل ـشــر كــة األم للعملة ال ت ــزال
ت ـح ـتــرم عـمـلـيــات االسـ ـت ــرداد
عـنــد مـسـتــوى  1دوالر "دون
جهد".

المستثمرون والمنظمون على
حافة الهاوية
عــانــت  ،Bitcoinأكـبــر ًعملة
م ـش ـف ــرة فـ ــي الـ ـع ــال ــم ،أي ــض ــا،

الحالة المزاجية المتوترة في
ســوق الـعـمــات الـمـشـفــرة .في
وقت مبكر من يوم الخميس،
ت ــم ت ـ ـ ــداول ال ـع ـم ـلــة ال ـم ـش ـفــرة
ع ـن ــد ح ــوا ل ــي  28000دوالر،
بانخفاض أكثر من  12بالمئة
خالل  24ساعة.
ال تـ ــزال األص ـ ــول الـمـشـفــرة
تشكل ً
ً
صغيرا من النظام
جزء ا
المالي األوسع .لكن األشخاص
األقــويــاء مثل وزي ــرة الخزانة
األم ـ ـيـ ــرك ـ ـيـ ــة ،ج ــانـ ـي ــت ي ـل ـيــن،
خائفون من أن الوضع يمكن
أن يخلق تــوا بــع سيئة وغير
م ـت ــوق ـع ــة ل ـل ـم ـس ـت ـث ـمــريــن مــن
جميع الفئات.
يميل المبشرون بالعمالت
المشفرة إلى رؤية االنهيارات،
مـثــل انـهـيــار  Terraكـخـســارة
م ــؤس ـف ــة ،ل ـك ـن ـهــا ت ـس ــاع ــد فــي
النهاية على تعزيز مصداقية
تقنية  blockchainاألساسية.
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«أجيليتي» تربح  12.8مليون دينار في الربع األول
ةديرجلا
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• سلطان :بدأنا العام بشكل جيد رغم التحديات وسنواصل التركيز على تسريع وتيرة النمو
• األرباح من العمليات المستمرة نمت  %1311لتبلغ  34مليون دينار
قال سلطان إن "أجيليتي
ستعمل على توسيع
محفظتها االستثمارية
خالل المرحلة المقبلة ،بهدف
تعظيم القيمة لمساهمينا
عبر االستثمار في الشركات
التي تعمل بالقطاعات عالية
النمو ذات المقومات الراسخة،
معززين في ذلك بفريق
اإلدارة من ذوي الخبرات
العريقة ،وأفضل ممارسات
الحوكمة ،وبما يتوافق مع رؤية
الشركة وقيمها".

أعلنت شركة أجيليتي ،أمس،
ن ـتــائ ـج ـهــا ال ـمــال ـيــة ل ـلــربــع األول
م ــن عـ ــام  ،2022مـحـقـقــة صــافــي
أربــاح بقيمة  12.8مليون دينار،
وربحية سهم  6.07فلوس للسهم
ال ــواح ــد ،بــزيــادة  1فــي الـمـئــة عن
نفس الفترة من عام  ،2021والذي
يتضمن أرباحا من العمليات غير
المستمرة.
أمـ ـ ــا األرب ـ ـ ـ ـ ــاح مـ ــن ال ـع ـم ـل ـيــات
المستمرة فقد نمت بنسبة 1311
ف ــي ال ـم ـئــة ،وب ـل ـغــت األربـ ـ ــاح قبل
احـ ـتـ ـس ــاب الـ ـف ــوائ ــد والـ ـض ــرائ ــب
واالستهالك واإلطـفــاء  34مليون
ديـنــار ،بــزيــادة نسبتها  71.7في
المئة ،بينما بلغت اإليرادات 132.1
مليونا ،محققة زيادة بنسبة 22.3
في المئة.

بيانات الشركة
إن النتائج المالية ألجيليتي،
وه ــي شــركــة مستثمرة ومشغلة
لعدد من الشركات المتخصصة
ف ــي م ـج ــال خ ــدم ــات وابـ ـتـ ـك ــارات
س ــاس ــل اإلم ـ ـ ـ ـ ــداد ،لـ ـه ــذا ال ــرب ــع،
ه ــي ال ـن ـتــائــج ال ـمــرح ـل ـيــة األولـ ــى
لـلـشــركــة ب ـعــد إت ـم ــام صـفـقــة بيع
الـخــدمــات اللوجستية العالمية
المتكاملة  GILإل ــى شــركــة ،DSV
وعليه ،ومــن اآلن فصاعدا سيتم
عرض أداء الشركة حسب هيكلها
الـجــديــد ال ــذي يتضمن قطاعين:
ال ـك ـيــانــات الـخــاضـعــة للسيطرة،
واالستثماري ،والسبب من عرض
أداء الشركة بهذه الطريقة  -التي
مازالت قيد التطوير  -هو لتقييم
الشركة بصورة أفضل من خالل
مراقبة أداء كل قطاع على حدة.
 الكيانات الخاضعة للسيطرة:تـسـتـمــر "أج ـي ـل ـي ـتــي" ف ــي ام ـتــاك
وإدارة مجموعة الـشــركــات التي
ساهمت تاريخيا بنسبة  80في
الـمـئــة م ــن أربـ ــاح ال ـشــركــة ،وه ــذه
الـ ـش ــرك ــات ن ـم ـت ـلــك ف ـي ـه ــا حـصــة
مسيطرة ،ومن بين هذه الكيانات
ش ــرك ــات أج ـي ـل ـي ـتــي لـلـمـجـمـعــات
ال ـ ـلـ ــوج ـ ـس ـ ـت ـ ـيـ ــة ،وت ـ ــراي ـ ـس ـ ـت ـ ــار،
ون ــاش ـي ــون ــال ل ـخــدمــات ال ـط ـيــران
(ناس) ،وشركة المشاريع المتحدة
للخدمات الجوية (يوباك) وشركة

غلوبال كليرنجهاوس سستمز،
وسينعكس أداء هذه الشركات في
بيان الدخل.
 القطاع االستثماري :ويمثلما تمتلكه "أجيليتي" من حصص
غ ـ ـيـ ــر م ـ ـس ـ ـي ـ ـطـ ــرة ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ــدد مــن
الشركات ،من خالل استثماراتها
ف ـ ــي الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــاع ـ ــات وال ـ ـم ـ ـشـ ــاريـ ــع
الـمـتــأصـلــة ف ــي م ـج ــاالت الشحن
وال ـ ـع ـ ـقـ ــارات وت ـم ـك ـي ــن ال ـت ـج ــارة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــات
ذات الصلة بالبيئة والمسؤولية
االجتماعية والحوكمة المؤسسية،
وتمثل حصة أجيليتي المقدرة
ب ــ 8فــي الـمـئــة بـشــركــة  DSVأكبر
ه ــذه االس ـت ـث ـم ــارات ،إض ــاف ــة إلــى
اس ـت ـث ـم ــار ال ـش ــرك ــة ف ــي ال ـشــركــة
الوطنية العقارية ،وشركة الخليج
لـلـمـخــازن ،ومـجـمــع الــريــم ،وعــدد
م ــن ش ــرك ــات الـتـكـنــولــوجـيــا مثل
 ،SWVLو ،Hyliionوسيدرج أداء
هذا القطاع بشكل رئيسي ضمن
حـقــوق الملكية فــي بـيــان المركز
المالي للشركة ،أمــا تأثيره على
بـيــان الــدخــل فسيكون مــن خــال
ال ـح ـص ــة م ــن ال ـن ـت ــائ ــج ال ـمــال ـيــة،
وت ـغ ـيــر أسـ ـع ــار األسـ ـه ــم لبعض
االسـتـثـمــارات ،تــوزيـعــات األرب ــاح
أو التخارج.

أداء قوي
فــي السياق ،ذكــر نائب رئيس
مـجـلــس إدارة "أجـيـلـيـتــي" طــارق
سـلـطــان" :لـقــد بــدأنــا الـعــام بشكل
جـ ـي ــد ،ح ـي ــث س ـج ـلــت ال ـش ــرك ــات
الـ ـخ ــاضـ ـع ــة ل ـس ـي ـط ــرت ـن ــا ن ـم ــوا
صحيا مقارنة بالعام الماضي،
وعلى الرغم من تحديات السوق
والظروف الجيوسياسية نتوقع
أن تحقق عملياتنا المستمرة أداء
قويا هذا العام".
وأضـ ــاف س ـل ـطــان" :سـنــواصــل
التركيز على تسريع وتيرة النمو
فـ ــي هـ ـ ــذه ال ـ ـشـ ــركـ ــات ،مـ ــن خ ــال
عـمـلـيــاتـنــا ال ـقــائ ـمــة وال ـج ــدي ــدة،
ويعتبر عرضنا لشركة Menzies
مثاال جيدا على التزامنا بذلك ،أما
على صعيد قطاعنا االستثماري
فتمثل حصتنا فــي شــركــة DSV
أكـبــر استثماراتنا ،فنحن نؤمن

طارق سلطان

الربع األول 2022
(مليون د.ك)

الربع األول ( 2021مليون
د.ك)

التغيير ()%

اإليرادات

132.1

108.0

%22.3

صافي اإليرادات

67.1

58.2

%15.3

الربح قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء

34.0

19.7

%71.7

األرباح من العمليات المستمرة

12.8

0.9

%1311

األرباح من العمليات غير
المستمرة

-----

11.7

------

صافي الربح

12.8

12.6

%1.0

ربحية السهم

6.07

6.01

%1.0

األرقام في الجدول أعاله مقربة

بالنمو طويل األجل لهذه الشركة
وقطاع الشحن عامة".
واسـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــدرك" :سـ ـنـ ـعـ ـم ــل ع ـلــى
توسيع محفظتنا االستثمارية
خ ــال الـمــرحـلــة الـمـقـبـلــة ،بـهــدف
تعظيم القيمة لمساهمينا ،من
خ ــال االس ـت ـث ـمــار ف ــي ال ـشــركــات
الـتــي تعمل فــي القطاعات عالية
النمو ذات الـمـقــومــات الــراسـخــة،
معززين في ذلك بفريق اإلدارة من
ذوي الـخـبــرات الـعــريـقــة ،وأفضل
ممارسات الحوكمة وبما يتوافق
مع رؤية الشركة وقيمها".

أكبر شركة تقدم خدمات المطارات
فــي الـعــالــم مــن حـيــث ع ــدد ال ــدول
ال ـت ــي تـعـمــل ف ـي ـهــا ،وث ــان ــي أكـبــر
شــركــة مــن حـيــث ال ـم ـطــارات التي
تخدمها ،وثــالــث أكـبــر شــركــة من
حيث اإليرادات.
وقد تجاوزت إيــرادات شركتي
م ـي ـنــزيــز ون ــاش ـي ــون ــال ل ـخــدمــات
ال ـط ـيــران "نـ ــاس" المجمعة قيمة
 1.5مـلـيــار دوالر فــي ع ــام ،2021
ومن المتوقع أن تضم "المجموعة
ال ـم ـش ـتــركــة"  35000م ــوظ ــف في
 250مطارا في  57دولة ،وأن تقدم
الخدمات ألكثر من  600ألف رحلة
طيران سنويا.

الجدير بالذكر أنــه فــي مــارس
 ،2022أعلن مجلس إدارة شركة
أجـيـلـيـتــي ل ـل ـم ـخــازن الـعـمــومـيــة،
وإحـ ـ ـ ـ ــدى ش ــرك ــاتـ ـه ــا ال ـم ـم ـلــوكــة
كليا ،ومجلس إدارة شركة John
( Menzies PLCمينزيز) ،التوصل
إلــى اتفاق بشأن شــروط العرض
النقدي الذي أوصت به "أجيليتي"
ل ــاسـ ـتـ ـح ــواذ عـ ـل ــى ن ـس ـب ــة 100
فــي الـمـئــة مــن األس ـهــم فــي شركة
مينزيز.
وفي حال الموافقة على الصفقة
من قبل مساهمي شركة مينزيز
والهيئات التنظيمية ،فمن المتوقع
أن يـنـتــج عــن ذل ــك مــركــز ق ــوة في
ق ـط ــاع خ ــدم ــات الـ ـطـ ـي ــران ،حيث
ستصبح "المجموعة المشتركة"

الكيانات الخاضعة للسيطرة

صفقة «مينزيز»

يتكون هذا القطاع من مجموعة
ش ــرك ــات أجـيـلـيـتــي ،ال ـتــي تمتلك
فـيـهــا حـصـصــا مـسـيـطــرة وتـقــوم
ب ــإداراتـ ـه ــا ،وي ـن ـع ـكــس أداء هــذه
ال ـشــركــات فــي ب ـيــان ال ــدخ ــل ،وقــد
حققت مجتمعة إي ـ ــرادات بقيمة
 132.1م ـل ـي ــون ديـ ـن ــار وأرب ــاح ــا
قبل احتساب الفوائد والضرائب
واالستهالك واإلطفاء بقيمة 36.6
مليونا في الربع األول من العام،
بزيادة نسبتها  22.3في المئة و31
في المئة حسب الترتيب.
ونـ ـم ــت إي ـ ـ ـ ـ ــرادات "أج ـي ـل ـي ـتــي"
للمجمعات اللوجستية بنسبة
 7.6في المئة خالل الربع األول من

هــذا الـعــام ،مقارنة بنفس الفترة
م ــن ع ــام  .2021ولـتـلـبـيــة الـطـلــب
المتزايد على مساحات التخزين،
ت ـع ـمــل "أج ـي ـل ـي ـت ــي" لـلـمـجـمـعــات
اللوجستية على تحسين أصولها
الحالية من األراضي ،وتتطلع إلى
أراض إضافية
االستحصال على
ٍ
ل ـل ـت ـطــويــر ،الس ـي ـم ــا ف ــي مـنـطـقــة
الشرق األوسط وافريقيا.
وشهدت ترايستار ،وهي شركة
متخصصة فــي تقديم الخدمات
الـلــوجـسـتـيــة الـمـتـكــامـلــة لـقـطــاع
الـمـنـتـجــات الـنـفـطـيــة ،زي ـ ــادة في
اإليرادات بنسبة  29في المئة في
الربع األول من العام ،ويعزى هذا
األداء إل ــى االن ـت ـعــاش ال ـقــوي في
أس ـعــار الـنـفــط الـعــالـمـيــة ،واألداء
الجيد فــي قـطــاع الـنـقــل ،وأسـعــار
ت ــأج ـي ــر ب ــواخ ــر س ــوائ ــب الـنـفــط
المواتية.
وس ـج ـل ــت ش ــرك ــة ن ــاش ـي ــون ــال
لخدمات الطيران (ناس) نموا في
اإليرادات بنسبة  37.4في المئة في
الربع األول من  ،2022ويعكس أداء
الشركة انتعاشا كبيرا في مجال
ال ـط ـي ــران وزي ـ ــادة أع ـ ــداد الــركــاب
وأحـ ـج ــام ال ـب ـضــائــع ف ــي الـكــويــت
والـهـنــد وع ـبــر ال ـق ــارة االفــريـقـيــة،
فضال عن ذلك حققت "ناس" قيمة
كـبـيــرة م ــن الـعـمـلـيــات ف ــي بعض
أســواق ـهــا ال ـجــديــدة بـمــا ف ــي ذلــك
بغداد والكونغو وجنوب افريقيا.
وحـ ـقـ ـق ــت شـ ــركـ ــة الـ ـمـ ـش ــاري ــع

المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)
زي ــادة في اإلي ــرادات بنسبة 37.3
في المئة بالربع األول من العام،
مـقــارنــة بـنـفــس الـفـتــرة مــن الـعــام
ال ـس ــاب ــق ،وجـ ـ ــاءت هـ ــذه ال ــزي ــادة
ن ـت ـي ـجــة ارتـ ـ ـف ـ ــاع اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات مــن
الخدمات ذات الصلة بالمطارات
وم ــواق ــف ال ـس ـي ــارات ب ـعــد الـفـتــح
الـ ـت ــدريـ ـج ــي ل ـع ـم ـل ـيــات وم ــراف ــق
مـطــار الـكــويــت الــدولــي وتخفيف
اإلجراءات والمتطلبات المرتبطة
بفحص كوفيد ،مما أدى إلى زيادة
ف ــي ال ــرح ــات ال ـج ــوي ــة الـيــومـيــة
وأعداد المسافرين.
وتتوقع "يوباك" نموا تدريجيا
في حركة الطيران خالل عام 2022
ومـ ــا بـ ـع ــده ،ونـ ـظ ــرة مستقبلية
مـ ــوات ـ ـيـ ــة ألعـ ـم ــالـ ـه ــا ،كـ ـم ــا أن ـه ــا
مستثمر مشارك في مشروع ريم
م ــول ب ـجــزيــرة ال ــري ــم بــأبــوظـبــي،
وقاربت أعمال التشييد بالمشروع
عـلــى االن ـت ـهــاء ،وم ــن الـمـتــوقــع أن
يـتــم اف ـت ـتــاح الـمـتــاجــر الـمـتـعــددة
داخل المول خالل عام  ،2022وتم
افتتاح كارفور هايبر ماركت في
ريم مول مؤخرا.
أمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرك ـ ـ ـ ـ ـ ــة غ ـ ـ ـل ـ ـ ــوب ـ ـ ــال
كـ ـ ـلـ ـ ـي ـ ــرنـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاوس س ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــز -
المتخصصة في رقمنة عمليات
ال ـج ـمــارك  -فـقــد حققت نـمــوا في
اإلي ـ ـ ــرادات بنسبة  6.1فــي المئة
بالربع األول من العام ،مدفوعة في
ذلك بزيادة حجم التبادل التجاري

والمبادرات التي نفذتها الشركة
لتحفيز نموها ،وتسعى الشركة
إلـ ـ ــى اس ـت ـك ـش ــاف ال ـ ـفـ ــرص ال ـتــي
يمكن أن تساعدها على الحفاظ
على نموها المستقبلي وتنويع
مصادر دخلها.

القطاع االستثماري
وتمتلك "أجـيـلـيـتــي" حصصا
غـيــر مـسـيـطــرة فــي مـجـمــوعــة من
الكيانات المدرجة وغير المدرجة،
وت ـب ـل ــغ ال ـق ـي ـمــة ال ــدف ـت ــري ــة ل ـهــذه
االس ـت ـث ـمــارات  1.6مـلـيــار دي ـنــار،
وتمثل حصة أجيليتي في شركة
 DSVأكـبــر ه ــذه االس ـت ـث ـمــارات؛ و
 DSVشــركــة مــدرجــة فــي بــورصــة
ناسداك كوبنهاغن ،كما تستثمر
أجـ ـيـ ـلـ ـيـ ـت ــي ف ـ ــي مـ ـجـ ـم ــوع ــة مــن
ال ـشــركــات األخـ ــرى الـمـمـتــدة عبر
ع ــدد مــن الـقـطــاعــات مـثــل الشحن
وال ـ ـع ـ ـقـ ــارات وت ـم ـك ـي ــن ال ـت ـج ــارة
اإلل ـك ـت ــرون ـي ــة وال ـت ـك ـنــولــوج ـيــات
ذات الصلة بالبيئة والمسؤولية
االجتماعية والحوكمة المؤسسية
وتقنيات سالسل اإلمداد.
علما أن األح ــداث الجارية في
أوكــرانـيــا وارت ـفــاع أسـعــار النفط
والـ ـغ ــاز ،واالض ـ ـطـ ــراب المستمر
فـ ــي س ــاس ــل اإلمـ ـ ـ ـ ــداد أدت إل ــى
حدوث تقلبات في أسواق األسهم
العالمية ،ومن ثم تقييمات بعض
استثمارات "أجيليتي".

«الصالحية العقارية» تدشن أول مركز
 stcتشارك في «قمة القادة »2022
ترفيهي يحمل عالمة ناشونال جيوغرافيك بتنظيم من «»SAMENA
في «العاصمة» بالتعاون مع « »Disney Location-Based Experiencesلمناقشة رؤى السوق وسبل االستفادة من إمكانات العصر الرقمي المتطور

غازي النفيسي والقائم بأعمال السفارة األميركية في لقطة جماعية
دشـ ـن ــت ش ــرك ــة ال ـصــال ـح ـيــة
العالمية لمراكز الترفيه ،التابعة
ل ـشــركــة ال ـصــال ـح ـيــة ال ـع ـقــاريــة،
أ مـ ـ ـ ـ ــس ،أول م ـ ــر ك ـ ــز ت ــر ف ـي ـه ــي
عائلي يحمل العالمة التجارية
العالمية "ناشونال جيوغرافيك
ع ــال ــم االسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف" فـ ــي م ــول
العاصمة بقلب عاصمة الكويت.
وقـ ـ ــد ح ـض ــر هـ ـ ــذا االف ـت ـت ــاح
المرتقب رئيس مجلس اإلدارة
في "الصالحية العقارية" غازي
الـ ـنـ ـفـ ـيـ ـس ــي ،ورئـ ـ ـي ـ ــس م ـج ـلــس
اإلدارة فـ ــي ش ــر ك ــة ا ل ـعــا ص ـمــة
الـ ـعـ ـق ــاري ــة أنـ ـ ـ ــور ال ـع ـص ـي ـم ــي،
والـ ـ ـق ـ ــائ ـ ــم بـ ــأع ـ ـمـ ــال ال ـ ـس ـ ـفـ ــارة
األميركية جيمس هولتسنايدر،
إضــافــة إل ــى ممثلي "نــاشــونــال
جيوغرافيك عالم االستكشاف"
مــن Disney Location-Based
 E x pe r i e nc e sو عـ ـ ـ ـ ـ ــدد م ــن
الشخصيات البارزة في القطاع
الخاص الكويتي.
وب ـ ـهـ ــذه الـ ـمـ ـن ــاسـ ـب ــة ،ص ــرح
الـ ـنـ ـفـ ـيـ ـس ــي خـ ـ ـ ــال االف ـ ـت ـ ـتـ ــاح،
بـ ــأنـ ــه "ل ـ ـمـ ــن دواع ـ ـ ـ ــي سـ ـ ــروري
أنــه تــم افـتـتــاح مــركــز ناشونال
جيوغرافيك عالم االستكشاف
ف ـ ــي م ـ ــول الـ ـع ــاصـ ـم ــة ،ل ـي ـكــون
مفخرة لكل من يقيم على هذه
األرض الطيبة ،س ــواء مواطنا
أو م ـق ـي ـمــا" ،مــوض ـحــا أن مــول
ال ـعــاص ـمــة ال ـض ـخــم ه ــو عــامــة
بارزة في قلب عاصمة الكويت،

لما يتمتع بــه مــن مــوقــع مميز
وم ـكــونــات مـتـعــددة جمعت ما
بين التسوق والترفيه واألعمال
التجارية.
وأوض ـ ـ ـ ـ ــح أن "الـ ـص ــالـ ـحـ ـي ــة
ال ـ ـ ـع ـ ـ ـقـ ـ ــاريـ ـ ــة" أس ـ ـ ـسـ ـ ــت ش ــرك ــة
ال ـصــال ـح ـيــة ال ـعــال ـم ـيــة ل ـمــراكــز
ً
الترفيه التي تمتلك ترخيصا
ً
ح ـصــريــا م ــن شــركــة نــاشــونــال
جيوغرافيك عالم االستكشاف
ل ـت ـط ــوي ــر أول م ــرك ــز تــرف ـي ـهــي
عائلي في الكويت على مساحة
تـ ـتـ ـج ــاوز  5آالف م ـت ــر م ــرب ــع،
ويـ ـحـ ـم ــل ال ـ ـعـ ــامـ ــة ال ـت ـج ــاري ــة
العالمية "ناشونال جيوغرافيك
عالم االستكشاف".
وأكـ ـ ـ ــد ال ـن ـف ـي ـس ــي أن م ــرك ــز
"ن ــاش ــون ــال ج ـيــوغــراف ـيــك عــالــم
االس ـ ـت ـ ـك ـ ـشـ ــاف" ي ـ ـقـ ــدم ل ـ ـلـ ــزوار
ت ـ ـجـ ــارب تــرف ـي ـه ـيــة وت ـفــاع ـل ـيــة
ف ـ ــري ـ ــدة م ـ ــن ن ــوعـ ـه ــا ،ويـ ـه ــدف
إلـ ـ ـ ــى إل ـ ـ ـهـ ـ ــام األطـ ـ ـ ـف ـ ـ ــال الـ ــذيـ ــن
ت ـت ــراوح أع ـمــارهــم بـيــن  4و14
ً
ع ــام ــا السـتـكـشــاف ال ـعــالــم ،من
خـ ـ ــال الـ ـمـ ـغ ــام ــرة ال ـت ـع ـل ـي ـم ـيــة
باستخدام تقنية ( RFIDجهاز
ت ـ ـ ـ ــردد الـ ـتـ ـع ــريـ ـف ــي) س ـ ُـي ـن ـش ــئ
ال ـ ـ ـ ــزوار م ـل ـفــا ش ـخ ـص ـي ــا ،وم ــن
خـ ــال ال ـل ـع ــب س ـت ـتــم دعــوت ـهــم
إلــى العديد مــن المغامرات في
المركز ،ليصبحوا مستكشفين
بـ ــارع ـ ـيـ ــن .س ـي ـخ ـت ـبــر األطـ ـف ــال
ســرعـتـهــم فــي س ـبــاق الـسـفــاري

مزيد الحربي خالل مشاركته في القمة

 ...وفي إحدى األلعاب
ضـ ــد ب ـع ــض أس ـ ـ ــرع ال ـك ــائ ـن ــات
فــي العالم أو الـغــوص بأعماق
ال ـ ـب ـ ـحـ ــر فـ ـ ــي رحـ ـ ـل ـ ــة ال ـم ـح ـي ــط
وال ـس ـف ــر إلـ ــى ال ـف ـض ــاء وزي ـ ــارة
ال ـمــريــخ ف ــي رح ـل ــة ال ـف ـضــاء أو
تجربة نهر المغامرات اللتقاط
صور مذهلة للحيوانات أثناء
التجديف فــي األنـهــار البعيدة
حــول العالم .ويساهم التعليم
واالستكشاف في توفير أجواء
مثيرة للعائالت التي تزور مول
العاصمة.
م ـ ـ ــن ج ـ ـه ـ ـتـ ــه ،ق ـ ـ ـ ــال ج ـي ـم ــس
ه ــولـ ـتـ ـسـ ـن ــاي ــدر" :ن ــاشـ ـي ــون ــال
ج ـي ــوغ ــراف ـي ــك ع ــام ــة ت ـجــاريــة
أم ـيــرك ـيــة غـنـيــة ع ــن الـتـعــريــف،
حيث إنها شهيرة بكونها بوابة
إلى العالمُ .يعد نوع المشاركة
العملية مع مفاهيم االستدامة

واالسـ ـتـ ـكـ ـش ــاف الـ ـت ــي يــوفــرهــا
م ــرك ــز ن ــاش ــون ــال جـيــوغــرافـيــك
ً
ع ــال ــم االس ـت ـك ـش ــاف أمـ ـ ــرا بــالــغ
األهـمـيــة لتعليم األط ـفــال فيما
نواصل المهمة العالمية لحماية
بيئتنا".
وأثـ ـ ـن ـ ــى عـ ـل ــى "ال ـص ــال ـح ـي ــة
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة" ،ل ـب ـص ـي ــرت ـه ــم فــي
قـيـمــة "ن ــاش ــون ــال جـيــوغــرافـيــك
عــالــم االسـتـكـشــاف" وتنفيذها
المتطور في الكويت.

أع ـل ـنــت ش ــرك ــة االت ـ ـصـ ــاالت ال ـكــوي ـت ـيــة stc
مشاركتها فــي "قـمــة ال ـقــادة  ،"2022المنصة
الرائدة في مجال االتصاالت بتنظيم من قبل
مجلس االتصاالت  ،SAMENAوالتي أقيمت في
دبي ،بهدف تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة
الـمـتـعــدديــن ،ودف ــع ال ـت ـعــاون ،وع ــرض أحــدث
االبتكارات ،وتبادل المعرفة بين المشاركين،
مع التركيز على تحقيق التكامل.
ً
وج ــاءت مـشــاركــة  stcفــي الـقـمــة ج ــزءا من
استراتيجيتها المستمرة لتكوين عالقات مع
الالعبين الرئيسيين في جميع أنحاء المنطقة
مع تبادل األفكار القيمة حول الصناعة.
وركــز موضوع قمة الـقــادة هــذا العام على
"االزدهار بالمرونة والتكامل في عالم الفرص
الجديدة" ،حيث اجتمع الالعبون الرئيسيون
وق ـ ـ ــادة ال ـص ـن ــاع ــة ل ـم ـنــاق ـشــة ال ـم ــوض ــوع ــات
الرئيسية المتعلقة بسوق االتصاالت والحلول
الرقمية فــي منطقة الـشــرق األوس ــط وشمال
إفريقيا.
وفــي بيان لها ،أش ــارت  stcإلــى أن الحدث
تألف من  7جلسات نقاشية منفصلة تغطي
كل منها جانبا من جوانب التكامل ،وأهمية
استثمارات البنية التحتية لالتصال ،وسياسة
عصر  5Gودور تمكين األعمال ،السيما مع بدء
االقتصاد الرقمي فــي التفاعل مــع االقتصاد
الذي يقوده الفضاء.
وشارك المهندس مزيد بن ناصر الحربي،
الرئيس التنفيذي لشركة  ،stcعضو مجلس
اإلدارة في مجلس االتصاالت  ،SAMENAفي
"قمة القادة ."2022
كـمــا ش ــارك م ـشــاري الـحـمــد ال ـمــديــر الـعــام
إلدارة المبيعات والحسابات في solutions by
 ،stcذراع  stcالمتخصص في توفير خدمات

الشركات ،في محاضرة بعنوان "أوجه التكامل
بين السحابة والشبكات :تحقيق المرونة في
تـقــديــم ال ـخــدمــات" ،وال ـتــي تضمنت مناقشة
مـتـقــدمــة ح ــول مــرونــة الـسـحــابــة ،والـسـحــابــة
الـهـجـيـنــة ،وال ـس ـحــابــة ال ـمــؤم ـنــة ،وال ـس ـحــاب
المتعدد ،واألمن السيبراني ،ونماذج الخدمات
ال ـس ـح ــاب ـي ــة ،و" ،"X2Bوتـ ـك ــام ــل ال ـش ـب ـكــات
والسحابة ،باإلضافة إلى تكنولوجيا الخدمات
المالية .FinTech
من خــال دورهــا كشركة رائــدة في أســواق
االت ـصــاالت اإلقليمية والــدولـيــة ،عــرضــت stc
إنجازاتها والتحديات المختلفة التي واجهتها
لـتـحـقـيــق أه ــداف ـه ــا ال ـم ـس ـت ـهــدفــة ،وتـضـمـنــت
إحـ ــداهـ ــا االسـ ـتـ ـف ــادة م ــن أحـ ـ ــدث ال ـت ـط ــورات
الـعــالـمـيــة ال ـســري ـعــة ف ــي م ـجــال تـكـنــولــوجـيــا
الـمـعـلــومــات واالتـ ـص ــاالت ،حـيــث وسـعــت stc
وجــودهــا فــي قـطــاع تكنولوجيا المعلومات
واالتـ ـ ـص ـ ــاالت مـ ــن خ ـ ــال االس ـ ـت ـ ـحـ ــواذ عـلــى
كواليتي نــت ،الـتــي أصبحت اآلن solutions
ّ
 by stcفي مايو  .2019وقــد مكن االستحواذ
االستراتيجي لـ  stcمن توفير مجموعة واسعة
من الخدمات والحلول المبتكرة على مستوى
األف ــراد والـمــؤسـســات .وتوسعت الشركة في
ه ــذه ال ــرؤي ــة عـبــر اس ـت ـحــواذهــا األخ ـي ــر على
شركة البوابة اإللكترونية القابضة في أبريل
 .2022وســاعــدت هــذه اإلن ـجــازات المهمة stc
في تزويد قاعدة عمالئها المتنوعة بأحدث
الخدمات وأكثرها ً
تقدما في مجال االتصاالت
وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية .
من ناحية أخــرى ،سلطت  stcالضوء على
أن مشاركتها تعد بمثابة فــر صــة للتواصل
مع خبراء الصناعة لتبادل األفكار والمعرفة
لالستفادة مــن الـفــرص فــي الـســوق مــن خالل

منصة راسخة مثل قمة القادة ،حيث تتماشى
المشاركة في األحداث الرئيسية داخل الصناعة
مع استراتيجية  stcلتمكين التحول الرقمي
وإث ـ ــراء تـجــربــة رح ـلــة الـعـمـيــل ،وهـ ــذا ب ــدوره
س ـيــزود  stcبــالـمـعــرفــة وال ـق ــدرة عـلــى تنفيذ
الحلول الرقمية الــرائــدة التي ستحافظ على
مكانة  stcكشركة رائدة في هذا المجال.
وم ــن خ ــال اسـتـثـمــاراتـهــا االسـتــراتـيـجـيــة
في البنية التحتية للجيل الخامس ،نجحت
 stcفــي ال ـت ـطــور لتصبح شــركــة رائـ ــدة تقدم
الخدمات الرقمية والسحابية وإنترنت األشياء
( )IOTومراكز البيانات ،باإلضافة إلى حلول
تكنولوجيا المعلومات المتقدمة فــي قطاع
تكنولوجيا االتصاالت المتكاملة ،مما يمكن
 stcاآلن من دعم رؤية المؤسسات والحكومة
والـشــركــات الصغيرة والمتوسطة مــن خالل
حلول مبتكرة مصممة لتناسب احتياجاتهم
ومتطلباتهم المتنوعة.
ال ـجــديــر بــالــذكــر أن قـمــة ق ــادة االت ـص ــاالت
لـمـجـلــس  SAMENAه ــي الـمـنـصــة الـسـنــويــة
ل ـل ـق ـيــادة ف ــي ال ـص ـنــاعــة ال ـت ــي ت ـع ــرض أف ـكــار
تطوير القطاع الخاص بـ  ،SAMENAوسبل
تعزيز القطاعين العام والخاص عبر صناعة
تكنولوجيا المعلومات واالتـصــاالت ،والتي
يتم تقديمها بالتعاون مع هواوي.
وشهدت الفعالية حضور رؤســاء مجلس
اإلدارة والرؤساء التنفيذيين لشركات خدمات
االت ـ ـصـ ــاالت الـ ــرائـ ــدة والـمـنـظـمـيــن وال ـ ـ ــوزراء
والمستثمرين والمؤثرين وصناع تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت وكذلك قادة اإلعالم،
لمشاهدة وإثراء تبادل المعرفة حول األعمال
المهمة والسياسات والتحديات التنظيمية،
باإلضافة إلى فتح األبواب لفرص جديدة.
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العيسى :مستمرون في اإلجراءات االحترازية لضمان المحافظة على المالءة المالية

 5ماليين
دينار قيمة
الربح قبل
احتساب
الفوائد
والضرائب
واالستهالك
واإلطفاء

أعلنت الشركة الوطنية العقارية،
التي تعمل حاليا على تطوير مشاريع
ضخمة مختلفة فــي منطقة ا لـشــرق
األوس ــط وش ـمــال افــريـقـيــا ،نتائجها
ال ـمــال ـيــة وال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة ل ـلــربــع األول
المنتهي فــي  31م ــارس  ،2022وقــد
حققت الـشــركــة صــافــي أرب ــاح خاص
بـمـســاهـمــي ال ـشــركــة األم بـقـيـمــة 3.3
ماليين دينار ،أي ما يعادل  2.22فلس
لـكــل س ـهــم ،ع ــن ال ــرب ــع األول م ــن عــام
 ،2022مقارنة بصافي أربــاح خاص
بـمـســاهـمــي ال ـشــركــة األم بـقـيـمــة 1.4
مليون ،أي ما يعادل  0.92فلس لكل
سهم ،عن الربع األول من عام .2021
وبـ ـلـ ـغ ــت اإلي ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـت ـش ـغ ـي ـل ـيــة
للشركة  8.3ماليين دينار ،للربع األول
المنتهي في  31مــارس  ،2022أي ما
ي ـعــادل زيـ ــادة بنسبة  46فــي الـمـئــة،
مقارنة بنفس الفترة من عــام ،2021
وب ـلــغ إجـمــالــي األصـ ــول  598مليون
دي ـنــار ،كما فــي  31م ــارس  ،2022أي
ما يعادل زيــادة بنسبة  23في المئة
مـقــارنــة بنهاية الــربــع األول مــن عــام
.2021
وق ــال نــائــب رئ ـيــس مـجـلــس إدارة
ال ـشــركــة الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي فيصل
العيسى" :ابـتــدأت الشركة عــام 2022

بتحقيق نتائج جيدة ،على الرغم من
حالة عدم اليقين االقتصادي العالمي
ال ـس ــائ ــدة ،بـفـضــل تــداب ـيــر الـمـخــاطــر
السليمة التي تحرص إدارة الشركة
على تنفيذها" ،مضيفا" :سنستمر في
اتخاذ اإلجــراء ات االحترازية الالزمة
في هذه األوقــات غير المسبوقة ،من
أجــل ضمان المحافظة على المالء ة
الـمــالـيــة لـلـشــركــة وال ــوف ــاء بــوعــودنــا
لمساهمينا".

جدول يوضح النتائج المالية للربع األول من عامي ٢٠٢٢ - ٢٠٢١

فيصل العيسى

اإليرادات
التشغيلية بلغت
 8.3ماليين دينار
وإجمالي األصول
ً
 598مليونا

األميركي
االقتصاد
تجعل
أسباب
4
ً
األكبر في العالم يبدو منهارا
كـ ـش ــف تـ ـق ــري ــر ح ـ ــدي ـ ــث ،أن االقـ ـتـ ـص ــاد
األمـيــركــي غــريــب فــي الــوقــت الـحــالــي ،فإلى
حد كبير ،أي شخص يريد وظيفة يمكنه
الحصول عليها .وفي المقابل ،فإن األسعار
تــرتـفــع بــوت ـيــرة أس ــرع مــن أي وق ــت مضى
مـنــذ الـثـمــانـيـنـيــات ،لـكــن فــي الــوقــت نفسه
فإن سوق اإلسكان مشتعل ،والمستهلكون
ينفقون بجنون.
وم ــع ذل ــك ،م ــازال ــت كلمة "ركـ ــود" تـتــردد
بشكل كبير مثلما حدث في  .2007والحقيقة
هــي أن االق ـت ـصــاد األم ـيــركــي لــم يــدخــل في
حالة ركود حتى اآلن ،ولكن هناك الكثير من
الدالئل على أنه أصبح قاب قوسين أو أدنى.
أول األس ـبــاب الـ ـ  4يتمثل فــي قـيــام بنك
االحتياطي الفدرالي برفع أسعار الفائدة.
وف ـي ـمــا ت ـت ـفــاقــم أزم ـ ــة ال ـت ـض ـخــم ،فـ ــإن أداة
االح ـت ـيــاطــي ال ـف ـيــدرالــي ل ـم ـحــاربــة ارت ـفــاع
األسـعــار تكمن في قدرته على رفــع أسعار
الفائدة ،وهذا يجعل االقتراض أكثر تكلفة
ويبطء االقتصاد  -عن قصد.
والمشكلة هي أن الفدرالي كان مخادعا
فــي وق ــت مـتــأخــر عــن رف ــع أس ـعــار الـفــائــدة،
وك ــان التضخم مـصــدر قلق مـتــزايــد طــوال
ع ــام  ،2021لـكــن الـبـنــك ال ـمــركــزي ب ــدأ رفــع
أسعار الفائدة فقط في مارس الماضي .لذلك
يحتاج بنك االحتياطي الفدرالي إلى اللحاق
بالركب ،واتخاذ إجراءات أكثر صرامة مما
لو كان قد بدأ في رفع أسعار الفائدة العام
الماضي.
ورف ــع بنك الـفــدرالــي األس ـبــوع الماضي
أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية،
وهــو أكبر ارتـفــاع منفرد في سعر الفائدة
منذ ً 22
عاما.

السبب الثاني يتعلق بأن الخوف الشديد
هو الشعور السائد في "وول ستريت" هذا
العام .وبلغ مؤشر الخوف والجشع لشبكة
"سي إن إن بيزنس" إلى رقم  6من أصل .100
وبعد أن سجل ارتفاعات قياسية في أوائل
يناير الماضي ،فقد سوق األسهم ما يقرب
من خمس قيمته  -مما أدى إلى انخفاض
األسهم بالقرب من منطقة السوق الهابطة.
ودخـ ــل مــؤشــر "ن ــاس ــداك" ف ــي ع ـمــق ســوق
هابطة .وتبخر أكثر من  7تريليونات دوالر
سوق األسهم هذا العام.
من
ً
وخ ــوف ــا م ــن أن ي ـ ــؤدي ارتـ ـف ــاع أس ـعــار
الـفــائــدة إلــى تــآكــل أرب ــاح الـشــركــات ،يتجه
المستثمرون نحو الـخــروج .وهــذه أخبار
سيئة لخطط التقاعد .كما أنها أخبار غير
مــرحــب بها لـعــدد مــن المستثمرين الذين
ي ـع ـت ـم ــدون ع ـل ــى الـ ـس ــوق ل ـل ـح ـصــول عـلــى
الدخل ،بما في ذلك المتداولين اليوميين،
الذين اعتمدوا على نمو سوق األسهم في
ً
خط مستقيم تقريبا خالل الجزء األفضل
مـ ــن الـ ـعـ ـق ــد ،كـ ـم ــا أنـ ـه ــا تـ ـض ــر م ـع ـن ــوي ــات
المستهلك.

السندات األميركية
السبب الثالث يتعلق بسوق السندات،
ً
وعندما ال يكون المستثمرين مهتمين جدا
ً
فغالبا ما يتحولون إلى السندات.
باألسهم،
وسندات الخزانة األميركية اآلمنة تشهد
عـمـلـيــات ب ـيــع .وع ـنــدمــا تـنـخـفــض أس ـعــار
السندات ،ترتفع العوائد  -وتجاوزت عوائد
سندات الخزانة ألجل  10سنوات  3في المئة
هذا الشهر للمرة األولى منذ .2018
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الربح قبل احتساب الفوائد
والضرائب واالستهالك واإلطفاء

االستثمار االستراتيجي
وتـ ــابـ ــع ال ـع ـي ـس ــى" :إض ـ ــاف ـ ــة إل ــى
ع ـم ـل ـي ــات ـه ــا ال ــرئ ـي ـس ـي ــة ف ـ ــي ق ـط ــاع
العقار ،فإن الشركة الوطنية العقارية
هــي أك ـبــر مـســاهــم بـحـصــة نسبتها
 22.3ف ــي ال ـم ـئــة ب ـشــركــة أجـيـلـيـتــي
للمخازن العمومية ،وتعمل أجيليتي
وتستثمر في الشركات التي تطور
س ــاس ــل االم ـ ـ ــداد وت ـج ـع ـل ـهــا ذك ـيــة،
وأكـ ـ ـث ـ ــر سـ ــرعـ ــة واسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة وع ـ ــدال
وكفاءة".
وأردف" :تتمتع أجيليتي بسجل
حافل بالنمو وخلق قيمة مستدامة
لـمـســاهـمـيـهــا ،ون ـج ـحــت ف ــي إث ـبــات
م ـك ــان ـت ـه ــا ك ـ ـمـ ــزود رائ ـ ـ ــد ل ـخ ــدم ــات

النتائج المالية للربع األول
من عام 2022
(مليون دينار)

النتائج المالية للربع األول
من عام 2021
(مليون دينار)

التغيير ()٪

سلسلة الـتــوريــد والـبـنـيــة التحتية
واالبـ ـتـ ـك ــار" ،مـضـيـفــا" :ش ـه ــد األداء
التشغيلي والمالي لشركة أجيليتي
في الربع األول من عام  2022تحسنا
مقارنة بالربع األول من عام ،2021
وانـعـكــس ذل ــك بشكل إيـجــابــي على
الـنـتــائــج الـمــالـيــة لـلـشــركــة الوطنية
العقارية للربع األول من عام ."2022
واسـ ـتـ ـط ــرد" :إن ت ــرك ـي ــز ال ـشــركــة
عـلــى ال ـمــدى الـقـصـيــر سـيـكــون على
التخارج من بعض األصــول ،والتي

ستخصص عائداتها نحو تخفيض
جزء كبير من ديون الشركة".

ريم مول
وأشار العيسى إلى أن أعمال البناء
والتأجير المسبق في ريم مول تتقدم
بشكل جيد ،وقد بلغت نسبة اكتمال
األع ـمــال مــا يــزيــد على  98فــي المئة،
كما في نهاية مارس  ،2022وتم خالل
الربع األول من عام  2022افتتاح أول

متجر فــي الــريــم م ــول ،وه ــو كــارفــور
هايبر ماركت".
ويـقــع مجمع ريــم مــول فــي جزيرة
الـ ــريـ ــم ب ــأب ــوظـ ـب ــي ،ويـ ـع ــد مـ ــن أك ـبــر
مشاريع التجزئة والتسلية وتناول
ال ـط ـع ــام وال ـت ــرف ـي ــه ،ك ـمــا ي ـضــم أكـثــر
من  450متجرا ،وسيستقطب كبرى
الـ ـع ــام ــات ال ـت ـج ــاري ــة ف ــي الـمـنـطـقــة
والـ ـ ـع ـ ــال ـ ــم ،والـ ـ ـت ـ ــي سـ ـب ــق أن أك ـ ــدت
تأجيرها في المجمع.

بدفع االقتصاد
يهدد
القوي»
«الدوالر
ً
العالمي إلى تباطؤ أكثر عمقا

ً
وي ـح ــدث هـ ــذا عـ ـ ــادة ع ـنــدمــا ي ــرف ــع بنك
االحتياطي الفيدرالي المعدالت  -ارتفاع
ت ـك ـل ـفــة االقـ ـ ـت ـ ــراض ي ـج ـعــل الـ ـسـ ـن ــدات أق ــل
قيمة عندما تنضج ،لــذا فــإن دفــع الفائدة
األعـلــى على الـسـنــدات (الـعــائــد) سيساعد
ف ــي ت ـعــوي ـض ـهــا وج ـع ـل ـهــا أكـ ـث ــر جــاذب ـيــة
للمستثمرين .ومــع بيع الـسـنــدات وتزايد
خـ ـ ـ ــوف الـ ـمـ ـسـ ـتـ ـثـ ـم ــري ــن مـ ـ ــن االن ـ ـك ـ ـمـ ــاش
االقـتـصــادي ،تتقلص الفجوة بين عوائد
السندات قصيرة األجل وطويلة األجل.
أما السبب الرابع فيعتلق بالفوضى في
جميع أنحاء العالم ،حيث تواصل روسيا
غزوها ألوكــرانـيــا ،وهــو ما أوقــف سالسل
التوريد ودفع أسعار الطاقة إلى االرتفاع.
فـيـمــا تــواصــل الـصـيــن إغ ــاق بـعــض أكبر
مدنها حيث التزال حاالت اإلصابة بفيروس
"كورونا" مرتفعة ،وأدى نقص العمالة إلى
ارت ـفــاع الــرواتــب وأع ــاق الـتــدفــق الطبيعي
للبضائع حول العالم.
في الوقت نفسه ،تواصل روسيا تهديد
الــدول األوروبية من خالل إغالق شحنات
الطاقة ،مما قد يغرق اقتصادات االتحاد
األوروبـ ــي فــي ال ــرك ــود .وتـبــاطــأ االقـتـصــاد
الصيني بشكل كبير ،حيث إنه ُيبقي العمال
في منازلهم كجزء من سياسة عدم انتشار
كــورونــا .ومــا يحدث فــي الـخــارج ًيمكن أن
يمتد إل ــى ال ــوالي ــات الـمـتـحــدة أيــضــا ،مما
يضر باالقتصاد األميركي في أقــرب وقت
ممكن.
(العربية .نت)

يدفع صعود الــدوالر األخير
باالقتصاد العالمي نحو تباطؤ
أكـ ـب ــر ،ب ـس ـبــب زي ـ ـ ــادة تـكــالـيــف
االقـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراض وإذكـ ـ ـ ـ ـ ــاء ت ـق ـل ـب ــات
األسواق المالية.
وارتفع مقياس الدوالر الذي
تتم مراقبته عن كثب بنسبة 7
فــي المئة منذ يناير إلــى أعلى
مستوى في عامين ،بعد أن شرع
مجلس االحتياطي الفيدرالي
ف ـ ـ ــي سـ ـلـ ـسـ ـل ــة م ـ ـ ــن الـ ـ ـ ــزيـ ـ ـ ــادات
ف ــي أس ـع ــار ال ـف ــائ ــدة لـلـحــد من
التضخم ،وقد لجأ المستثمرون
لشراء الدوالر كمالذ آمن وسط
حالة عــدم اليقين االقتصادي،
وفق تحليل لوكالة "بلومبرغ".
ويساعد ارتفاع العملة بنك
االحتياطي الفدرالي على خفض
األسعار ،ودعم الطلب األميركي
عـلــى الـسـلـ ًـع مــن ال ـخ ــارج ،لكنه
يـ ـ ـه ـ ــدد أيـ ـ ــضـ ـ ــا ب ـ ــرف ـ ــع أس ـ ـعـ ــار
الواردات لالقتصادات األجنبية،
مما ي ــؤدي إلــى زي ــادة معدالت
التضخم فيها ،واستنزاف رأس
المال.
هذا األمر مثير للقلق بشكل
خ ــاص بــالـنـسـبــة لــاقـتـصــادات
الناشئة ،التي تضطر إمــا إلى
السماح لعمالتها بالضعف ،أو
الـتــدخــل لتهدئة ان ـحــدارهــا ،أو
رفع أسعار الفائدة في محاولة
لدعم مستويات صرف العمالت
األجنبية لديها .وقــد قامت كل

من الهند وماليزيا برفع أسعار
الـ ـف ــائ ــدة ب ـش ـك ــل م ـف ــاج ــئ ه ــذا
ً
الـشـهــر ،وتــدخـلــت الـهـنــد أيـضــا
في السوق لدعم سعر الصرف.
كما أن االقتصادات المتقدمة
ً
لـ ـيـ ـس ــت بـ ـمـ ـن ــأى أي ـ ـ ـضـ ـ ــا ،ف ـفــي
األسبوع الماضي ،سجل اليورو
أدن ـ ـ ــى م ـس ـت ــوى ج ــدي ــد لـ ــه فــي
خمس سنوات ،وضعف الفرنك
السويسري ليبلغ نقطة التكافؤ
مــع ال ــدوالر ألول مــرة منذ عام
ً
 .2019كما بلغ الين مؤخرا أدنى
مستوى له في عقدين.
وق ــال تــولــي مــاكــولــي ،رئيس
اق ـت ـص ــادي ــات آس ـي ــا والـمـحـيــط
ا لـ ـ ـ ـه ـ ـ ــادئ فـ ـ ــي :Scotiabank
"إن ال ــوتـ ـي ــرة ال ـس ــري ـع ــة لــرفــع
أسـعــار الـفــائــدة مــن جــانــب بنك
االح ـت ـي ــاط ــي الـ ـف ــدرال ــي تسبب
مشاكل للعديد من االقتصادات
األخـ ـ ــرى ف ــي ال ـع ــال ــم ،م ـمــا أدى
إلــى نــزوح رأس الـمــال وضعف
الـ ـعـ ـمـ ـل ــة" ،ب ـح ـس ــب م ـ ــا ن ـق ـل ـتــه
"بلومبرغ".
من المتوقع أن يتوقف النمو
ال ـعــال ـمــي ب ـش ـكــل أس ــاس ــي هــذا
الـ ـع ــام م ــع دخـ ـ ــول أوروبـ ـ ـ ــا فــي
رك ــود ،وتـبــاطــؤ الـصـيــن بشكل
حاد ،وتشديد األوضاع المالية
ً
األم ـيــرك ـيــة بـشـكــل ك ـب ـيــر ،وف ـقــا
ل ـت ــوق ـع ــات جـ ــديـ ــدة مـ ــن مـعـهــد
التمويل الدولي.
ويـ ـ ـ ــرى االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــون فــي

"مورغان ستانلي" أن النمو هذا
ال ـعــام قــد يـكــون أق ــل مــن نصف
وتيرة .2021
مــع اسـتـمــرار ارت ـفــاع أسـعــار
الفائدة وسط التقلبات العالمية
ال ـم ـس ـت ـم ــرة  -مـ ــن ال ـ ـحـ ــرب فــي
أوكــرانـيــا إلــى عمليات اإلغــاق
في الصين بسبب تفشي كورونا
 بــدأ المستثمرون فــي البحثعن األمان.
وق ـ ــال كـ ــاي لـ ـ ــوري ،مـســاعــد
وزير الخزانة األميركي السابق
للشؤون الدولية ،والــذي يعمل
ً
حاليا نائبا للرئيس التنفيذي
ف ــي م ـع ـهــد ال ـت ـم ــوي ــل ال ــدول ــي:
"لطالما ًكانت الواليات المتحدة
ً
مالذا آمنا ...ومع ارتفاع أسعار
الفائدة ،يمكن أن يتدفق المزيد
من رأس المال إليها ،وقد يكون
ً
ضارا باألسواق الناشئة".
ذلك
وشــوهــدت تدفقات خارجية
ب ـق ـي ـمــة  4مـ ـلـ ـي ــارات دوالر مــن
األوراق الـمــالـيــة لــاقـتـصــادات
ً
الناشئة في أبريل ،وفقا لمعهد
التمويل الــدولــي .كما تراجعت
عمالت تلك األسواق.
ّ
ويقول العديد من المصنعين
إن ال ـت ـكــال ـيــف ال ـمــرت ـف ـعــة الـتــي
ي ــواجـ ـه ــونـ ـه ــا ت ـع ـن ــي أن ـ ـهـ ــم ال
يـ ـحـ ـصـ ـل ــون عـ ـل ــى الـ ـكـ ـثـ ـي ــر مــن
األرباح.
وتـ ـ ًـوق ـ ـعـ ــت شـ ــركـ ــة ت ــوي ــوت ــا
انخفاضا بنسبة  20في المئة

فــي األرب ــاح التشغيلية للسنة
ال ـمــال ـيــة ال ـح ــال ـي ــة ،رغـ ــم إع ــان
مبيعات سنوية قوية للسيارات،
م ـ ـش ـ ـيـ ــرة إل ـ ـ ـ ــى "ارتـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــاع غ ـي ــر
مسبوق فــي تكاليف الخدمات
اللوجستية والمواد الخام".
مــن نــاحـيــة أخـ ــرى ،انخفض
ال ـي ــوان الـصـيـنــي مــع انـسـحــاب
ال ـتــدف ـقــات ال ـق ـيــاس ـيــة لـ ــرؤوس
األم ـ ـ ــوال م ــن األس ـ ـ ــواق الـمــالـيــة
في البالد .وفي الوقت الحالي،
اليــزال "الرنمينبي" بمعزل عن
التأثير األوســع لـلــدوالر ،حيث
يسمح التضخم المنخفض في
الداخل للسلطات بالتركيز على
دعم النمو.
ق ـ ـ ــال ألـ ـفـ ـي ــن ت ـ ـ ـ ــان ،ال ـم ـح ـل ــل
االسـتــراتـيـجــي فــي رويـ ــال بنك
أوف ك ـ ـنـ ــدا ف ـ ــي سـ ـنـ ـغ ــاف ــورة:
"الـتـحــول الـمـفــاجــئ األخ ـيــر في
ات ـ ـجـ ــاه ال ــرن ـم ـي ـن ـب ــي لـ ــه عــاقــة
ب ـ ــالـ ـ ـت ـ ــوقـ ـ ـع ـ ــات االقـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــادي ـ ــة
ال ـم ـت ــده ــورة لـلـصـيــن أك ـث ــر من
سـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــة بـ ـ ـن ـ ــك االح ـ ـت ـ ـيـ ــاطـ ــي
ال ـف ــدرال ــي .لـكـنــه أدى بالتأكيد
إلـ ــى ف ـص ــل ال ـ ـ ــدرع ال ـ ــذي ي ـعــزل
الـعـمــات اآلسـيــويــة عــن ارتـفــاع
الدوالر ّ
وعجل بالضعف السريع
للعمالت اآلسـيــويــة فــي الشهر
ً
الماضي" ،وفقا لـ"بلومبرغ".

ّ
«الوطني» :عالمات مبكرة تدل على تباطؤ التضخم األميركي

ً
معنويات العزوف عن المخاطر تدفع بالدوالر إلى أعلى مستوياته في  20عاما
ص ـ ـ ـ ـ ــدرت الـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ــان ـ ــات ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة
ل ــاقـ ـتـ ـص ــاد الـ ـكـ ـل ــي األم ـ ـيـ ــركـ ــي ل ـه ــذا
األسبوع  -قراءة معدل التضخم  -لكنها
ً
ً
ات ـخ ــذت مـ ـس ــارا م ـغ ــاي ــرا لـلـتــوقـعــات،
م ــع ص ــدور قـ ــراءة أخ ــرى أع ـلــى من
المتوقع ،مما عــزز بوضوح موجة
جديدة من العزوف عن المخاطر في
األسواق المالية.
وف ــي ال ـت ـفــاص ـيــل ،ال ـت ــي أوردهـ ــا
ت ـق ــري ــر أس ـ ـ ــواق ال ـن ـق ــد األس ـب ــوع ــي
الـصــادر عــن بنك الكويت الوطني،
ارتـفــع مــؤشــر أسـعــار المستهلكين
ّ
الكلي بنسبة  0.3بالمئة على أساس
شهري في أبريل الماضي.
وانـخـفــض الـمـعــدل الـسـنــوي إلى
 8.3مـقــابــل  8.5بــالـمـئــة فــي م ــارس.
وارت ـف ــع مــؤشــر ال ـغ ــذاء بنسبة 0.9
بالمئة على أساس شهري ،وارتفع
م ــؤش ــر الـ ـغ ــذاء ف ــي ال ـم ـنــزل بنسبة
 1.0بالمئة .في حين تراجع مؤشر
ال ـب ـنــزيــن بـنـسـبــة  6.1بــالـمـئــة على
أساس شهري ،مما عوض الزيادات
ال ـ ـتـ ــي شـ ـه ــدتـ ـه ــا أس ـ ـع ـ ــار الـ ـط ــاق ــة
األخرى .كما انخفض مؤشر أسعار
المستهلكين األساسي على أساس
سنوي إلــى  6.2بالمئة ،مقابل 6.5
بــال ـم ـئــة ف ــي م ـ ـ ــارس .ونـ ـم ــا مــؤشــر
أسعار تذاكر الطيران بنسبة 18.6
بــالـمـئــة عـلــى أس ــاس ش ـهــري ،فيما
يعد أكبر زي ــادة شهرية فــي تاريخ
المؤشر الذي يعود إلى عام ،1963
فـ ــي ظـ ــل ع ـ ـ ــودة ات ـ ـجـ ــاهـ ــات ال ـس ـفــر
والـ ـسـ ـي ــاح ــة ل ـم ـس ـت ــوي ــات مـ ــا قـبــل
الجائحة.
ول ــم يـبــدأ االحـتـيــاطــي الـفــدرالــي
بعد تقليص ميزانيته العمومية،
كما لم ّ
يطبق سوى ربع سياساته
الهادفة لتشديد السياسة النقدية،

ً
المركزي األوروبي أيضا إلى العودة
ل ـت ـط ـب ـيــق س ـي ــاس ــة س ـع ــر ال ـف ــائ ــدة
اإليجابية بنهاية العام.
وعـ ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن قـ ـي ــام ال ـس ــوق
ب ـت ـض ـي ـيــق ف ـ ـ ــارق أس ـ ـعـ ــار ال ـف ــائ ــدة
ب ـي ــن ال ـع ـم ـلــة الـ ـم ــوح ــدة والـ ـ ـ ــدوالر،
فــإن وصــول الـيــورو إلــى مستويات
ض ـع ـي ـفــة ي ـع ـك ــس م ـخ ــاط ــر حـ ــدوث
اضـ ـط ــراب ــات ش ــدي ــدة ف ــي إمـ ـ ــدادات
الطاقة بسبب العقوبات المفروضة
على روسيا.

والتي تم تسعيرها بالفعل في سوق
أس ـعــار الـفــائــدة األمـيــركـيــة وتقرير
التضخم الذي يظهر تراجع األسعار
ً
بصفة عامة .وما يزال السوق قويا
في ظل توقعات رفع أسعار الفائدة
ب ــواق ــع  7مـ ــرات حـتــى نـهــايــة الـعــام
الحالي ،على أن يتم رفعها بمقدار
 50نقطة أساس في اجتماع يونيو
المقبل.

حركة األسواق
وعـلــى صعيد ت ــداوالت العمالت
األجنبية ،احتفظ الدوالر بصدارته
مقابل العمالت الرئيسية األخــرى،
وارتـفــع بنحو  1.22بالمئة ،ليصل
إلــى أعلى مستوياته عند مستوى
 104.925ي ــوم ال ـخ ـم ـيــس .وســاهــم
ارتفاع الــدوالر في دفــع اليورو إلى
الـ ـت ــراج ــع م ــا دون م ـس ـت ــوى ،1.04
لـيـصــل إل ــى  ،1.0348بـيـنـمــا وصــل
ال ـج ـن ـي ــه اإلسـ ـت ــرلـ ـيـ ـن ــي إلـ ـ ــى أدنـ ــى
مستوياته المسجلة عند مستوى
.41.215
وشهدت األسهم تراجعات دامية
مع انخفاض المؤشرات الرئيسية
بــأكـثــر مــن  5بــالـمـئــة خ ــال أسـبــوع
الـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ف ـ ــي ظ ـ ــل دف ـ ـ ــع ال ـ ـظـ ــروف
االقـ ـ ّتـ ـص ــادي ــة ال ـع ــال ـم ـي ــة ال ـحــال ـيــة
لتجنب المخاطر .وقــد أدى تراجع
أسـعــار األص ــول فــي الــوقــت الحالي
إل ــى تـعــزيــز تــراجــع أس ـعــار الـفــائــدة
األم ـي ــرك ـي ــة .وع ـ ـ ــادت اآلن ع ــائ ــدات
س ـن ــدات ال ـخ ــزان ــة األم ـيــرك ـيــة ألجــل
عامين إلى مستوياتها قبل االرتفاع
األخ ـيــر وم ـحــت كــل مـكــاسـبـهــا بعد
ق ــراء ة مؤشر أسـعــار المستهلكين،
ف ـ ــي حـ ـي ــن ت ـ ــراج ـ ــع عـ ــائـ ــد سـ ـن ــدات

ارتداد أسعار النفط

الخزانة األميركية ألجل  10سنوات
اآلن بمقدار  8نقاط أساس ،مقارنة
بـمـسـتــويــاتــه ع ـنــد إص ـ ــدار بـيــانــات
مؤشر أسعار المستهلكين.

أوروبا والمملكة المتحدة
انكمش الناتج المحلي اإلجمالي
للمملكة المتحدة بنسبة  0.1بالمئة
عـلــى أس ــاس ش ـهــري ،مـمــا أدى إلــى
تراجع معدل النمو على أساس ربع
سنوي إلى  0.8بالمئة .وتعني تلك
القراءة ارتفاع معدل نمو االقتصاد
الـبــريـطــانــي فــي م ــارس بنسبة 1.2
بــال ـم ـئــة أك ـث ــر م ــن م ـس ـت ــوى الـنـمــو

الشهري المسجل قبل الجائحةّ ،أي
ً
مرتفعا بنسبة  0.7بالمئة إذا قارنا
بـيــانــات الــربــع األول مــن عــام 2022
بالربع الرابع من عام .2019
إال أن االسـ ـتـ ـثـ ـم ــار فـ ــي أن ـش ـطــة
األعـمــال التجارية انخفض بنسبة
 0.5بالمئة على أساس ربع سنوي
فــي الــربــع األول مــن عــام  2022وما
ي ــزال أق ــل بـنـسـبــة  9.1بــالـمـئــة دون
م ـس ـت ــوى م ــا ق ـب ــل ال ـج ــائ ـح ــة .وق ــد
يعكس ه ــذا الــوضــع قـيــود الـعــرض
 إذ انخفض االستثمار في معداتً
ال ـن ـقــل ب ـن ـس ـبــة  9.4ب ــال ـم ـئ ــة ،ن ـظ ــرا
للنقص المستمر لــإمــدادات ضمن
ً
هذا القطاع  -إال أنه ما يزال مخيبا

لآلمال ،بالنظر إلى سياسة الخصم
ال ـضــري ـبــي ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي تطبقها
الحكومة منذ أبريل .2021
ن ـت ـي ـجــة لـ ــذلـ ــك ،واص ـ ـ ــل ال ـج ـن ـيــه
اإلسترليني التراجع مقابل الدوالر،
ووصـ ـ ـ ـ ــل إلـ ـ ـ ــى أدنـ ـ ـ ـ ــى م ـس ـت ــوي ــات ــه
المسجلة منذ بــدا يــة الجائحة في
ب ــداي ــة ع ــام  .2020وخ ـســر الـجـنـيــه
االسترليني  3.41بالمئة من قيمته
مقابل الدوالر منذ بداية شهر مايو.

تعليقات الغارد
مع إعالن رئيسة البنك المركزي
األوروبـ ـ ــي ،كريستين الغـ ــارد ،رفــع

أسعار الفائدة في يوليو ،يبدو أن
م ـخــاوف اسـتـمــرار ارت ـفــاع مـعــدالت
التضخم قــد تـتـفــوق عـلــى مـخــاوف
ال ــرك ــود ،حـيــث ب ــدأ أع ـضــاء مجلس
إدارة ال ـب ـن ــك الـ ـم ــرك ــزي األوروب ـ ـ ــي
الـ ـم ــؤي ــدي ــن ل ـت ـش ــدي ــد ال ـس ـي ــاس ــات
النقدية بالفوز في النقاشات.
وي ـ ـقـ ــوم ال ـ ـسـ ــوق اآلن بـتـسـعـيــر
تـ ـ ـش ـ ــدي ـ ــد الـ ـ ـ ـم ـ ـ ــرك ـ ـ ــزي األوروب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي
لسياساته النقدية بنحو  85نقطة
أساس بنهاية العام ،كما يعكس هذا
التسعير بــوضــوح توجهات البنك
المركزي األوروبــي التي سيطبقها
لتشديد سياسته النقدية .وأ شــار
ع ــدد م ــن أع ـض ــاء س ـيــاســات الـبـنــك

ارتفعت أسعار النفط على مدار
األسبوع الماضي ،واستعادت بعض
الـخـســائــر ال ـتــي تـكـبــدتـهــا فــي وقــت
مبكر مــن األس ـبــوع .وأض ــاف مزيج
خــام بــرنــت وغ ــرب تكساس حوالي
 3.5بالمئة لقيمتهما يوم الجمعة
ف ـق ــط ،وب ـل ـغــا أع ـل ــى مـسـتــويــاتـهـمــا
ً
ً
وصوال إلى  111.69دوالرا و110.64
دوالرات ع ـل ــى الـ ـت ــوال ــي .ف ـي ـمــا تــم
تعويض المخاوف المتعلقة بالطلب
بسبب تدابير اإلغ ــاق فــي الصين،
مـ ــع ت ـخ ـف ـي ــف االتـ ـ ـح ـ ــاد األوروب ـ ـ ـ ــي
للجدول الزمني لحظر واردات النفط
الروسية.

توقعات تشير إلى
رفع «الفدرالي» سعر
الفائدة  7مرات حتى
نهاية العام لكبح
التضخم

١٠

اقتصاد

ةديرجلا
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العثمان :بدون نهضة اقتصادية ومؤسسات
فاعلة ال يمكن للتعليم أن يتطور
خالل حفل جائزة الشركات المتميزة «»AUM CORPORATE AWARD 2022
ً
قال العثمان إنه ،وفقا لوكاالت
التصنيف العالمية ،استطاعت
 AUMأن تكون الجامعة
األولى في الكويت ،على
مستوى الجامعات الخاصة
والجامعة ًالحكومية ،كما
حققت عربيا ًالمركز
الـ  ،٢٤مضيفا أنه قبل شهرين
استطاعت كلية إدارة األعمال
أن تدخل قائمة الـ ،TOP10
وتكون في المركز العاشر
بين كل الجامعات في الدول
العربية واألولى في الكويت،
الهندسة
كما حصلت كلية
ً
على المرتبة الـ  ١٧عربيا.

نظمت جامعة الشرق األوسط
األم ــري ـك ـي ــة ( )AUMف ــي ال ـمــركــز
الثقافي بالجامعة ،مساء الخميس
الـمــاضــي ،حفل جــائــزة الشركات
المتميزة (AUM CORPORATE
 ،)AWARD 2022وس ــط حضور
ك ـب ـي ــر مـ ــن قـ ـي ــادي ــي ك ــوكـ ـب ــة مــن
الشركات والكيانات االقتصادية
الـ ـكـ ـب ــرى ال ـم ـح ـل ـي ــة وال ـع ــال ـم ـي ــة
واإلقليمية العاملة في الكويت.
وخـ ـ ـ ــال الـ ـحـ ـف ــل ،قـ ـ ــال رئ ـي ــس
مجلس أمناء « »AUMالسيد فهد
الـعـثـمــان ،فــي كلمة لــه ،إنــه بــدون
نـهـضــة اق ـت ـصــاديــة ،ومــؤسـســات
فاعلة ،ال يمكن للتعليم أن يتطور،
ً
ً
خصوصا أن التعليم ليس مستقال
بذاته ،وهناك ارتباط وتداخل بين
ً
كل األنشطة ،موضحا أن النهضة
االق ـت ـص ــادي ــة تـظـهــر ح ـيــن تـكــون
هناك مؤسسات فاعلة ،والتي ال
يمكن أن تكون ناجحة إال إذا كانت
سياستها وإداراتـهــا في الموارد
البشرية متميزة.
وأضاف العثمان أن المؤسسات
تنجح بقدرتها على إدارة القوى
ً
ال ـب ـشــريــة ف ــي ال ـع ـمــل ،مـبـيـنــا في
الــوقــت ذات ــه أن مــدخــات التنمية
البشرية تتشكل من الطلبة ،وأنهم
إذا لم يمروا بإجراءات تطلق لهم
العنان لينطلقوا وتتشكل لديهم
الثقافة ،ومــن ثم تأتي المؤسسة
وتقدم لهم التدريب الذي يؤهلهم،
فستمر سنوات ولن تظهر كفاءات
بالقدر الــذي نحتاجه ،وبالتالي
يـ ـت ــراج ــع األداء ف ـ ــي ال ـم ـج ـت ـمــع
ً
واالقتصاد ،موضحا أن التنمية

عمران قدمت الحفل
أشـ ـ ـ ـ ـ ــادت م ـ ـقـ ــدمـ ــة ال ـح ـف ــل
االعـ ـ ــام ـ ـ ـيـ ـ ــة ل ـ ـج ـ ـيـ ــن ع ـ ـمـ ــران
بـ ـمـ ـسـ ـت ــوى الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـي ــم الـ ـ ــذي
اقامته جامعة  ،AUMوحسن
االستضافة ،والخاص بتكريم
مجموعة من شركات المحلية
والعالمية الرائدة في الكويت،
ً
تقديرا الدوارهم االستثنائية.

لجين عمران

ً
تكريم حمد المصيبيح ممثال لـ «زين»

تكريم «»STC

أهمية الدافع والشغف للخريج
أكد العثمان أهمية الدافع والشغف لدى الخريجين ،ألنهما
ً
مفتاح النجاح في عملهم والعطاء والنمو ،مبينا أن الدافع ال
يأتي بالقوانين والحضور واالن ـصــراف والـعـقــاب ،فهذه أمــور
تجعله مــوجــودا على رأس عمله ،لكننا نريد روحــه ووجدانه
وجوارحه في العمل ،لكي يستطيع أن ينمو ويعطي ،وهــذا ال
يحدث إال حين نضع الشخص في مجال يتناسب مع استعداداته.

عملية التدريب مهمة وليست رفاهية
شدد العثمان على أن التدريب بعد التخرج مهم جدا وإلى
أقصى حد ،وليس رفاهية على اإلطالق ،إذ يساعد الخريج على
ً
التعود ،وأن يبدأ في ُّ
تلمس طريقه ،خصوصا في ظل المتغيرات
التي سيشهدها في بيئة العمل ،والتي تختلف عن بيئة الدراسة،
ً
إذ بات الخريج مطالبا بالتعامل مع مراحل عمرية مختلفة ورؤى
ً
متباينة ومحمال بالمسؤوليات.

تدني اإلدارة واألداء
ق ــال ال ـع ـث ـمــان «ومـ ــا ي ـتــم طــرحــه دائ ـ ًـم ــا ح ــول ع ــدم تحقيق
مواء مة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل هو أمر
غير صحيح ،ألننا في الكويت نقوم بهذه المواء مة بـ ً
ـدء ا من
توزيع البعثات والوظائف وتحديد احتياجات سوق العمل
ّ
لندمر بذلك التنمية البشرية .إنه فكر خاطئ يضع
الخاطئة
شعار ّ
معين إال أن الهدف شيء آخر .من هنا نالحظ أن هناك
تدني في مستوى اإلدارة على صعيد البالد وتدني في األداء
ّ
ّ
وفي العملية اإلقتصادية ،وكلها نتيجة حرق للمراحل في ظل
غياب التوجيه».

الشرهان :المطلوب مواءمة التوصيف الوظيفي
تــوجــه مــديــر إدارة الـ ـم ــوارد ال ـب ـشــريــة ف ــي شــركــة إيـكــويــت
للبتروكيماويات محمد الشرهان بالشكر إلى جامعة ،AUM
والـتـكــريــم واالهـتـمــام بالعنصر الـبـشــري والخريجين الذين
تهديهم الجامعة للكويت وللقطاع الصناعي والخاص بشكل
عام .وأثنى الشرهان على المخرجات المميزة ،معلقا على كلمة
العثمان فيما يتعلق بمخرجات التعليم ،مبينا أن «المطلوب
مواءمة التوصيف الوظيفي ومستوى الفرص الوظيفية التي
نوفرها للمستوى المرتفع لشباب الكويت ،فخريجو اليوم غير،
ويجب أن يكون لديهم حجم مسؤوليات غير ،ألنهم في فترة
تختلف عن السابق».

ال ـب ـش ــري ــة ل ـه ــا جـ ـن ــاح ــان ،األول
هــو التعليم واآلخ ــر هــو التنمية
االقتصادية أو مؤسسات العمل
الفاعلة في القطاع الخاص.
ووج ـ ـ ـ ـ ـ ــه ال ـ ـع ـ ـث ـ ـم ـ ــان ح ــديـ ـث ــه
للمكرمين فــي جــائــزة الـشــركــات
ً
المتميزة ،قائال إن «العالقة بين
جامعتنا وبينكم هي عالقة شراكة
ً
فعليا ،وهو أمر واقعي وحقيقي،
والفرحة الكبيرة حين نرى طلبتنا
يتخرجون ،ولـكــن الفرحة األكبر
حين نراهم يعملون ويندمجون
وي ـن ـج ـح ــون وه ـ ـ ــذا ال ي ـم ـك ــن أن
يحدث من دون جهودكم وتميزكم
واهتمامكم».

االعتماد االكاديمي
واس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـع ـ ـث ـ ـمـ ــان م ــا
استطاعت الجامعة إن ـجــازه في
ً
السنوات القليلة الماضية ،قائال
«استطعنا أن نحقق العالمي
فـ ــي ك ـل ـي ـتــي الـ ـهـ ـن ــدس ــة ،وإدارة
ً
األع ـمــال بــدرجــة مـتـمـيــزة ،ووفـقــا
للتصنيف من وكاالت التصنيف
العالمية استطاعت  AUMأن تكون
الجامعة األولى في الكويت ،وذلك
على مستوى الجامعات الخاصة
والجامعة الحكومية ،وكذلك عربيا
حققت المركز الـ  ،٢٤وقبل شهرين
استطاعت كلية إدارة األعمال أن
تدخل قائمة الـ  ،TOP10وتكون في
المركز العاشر بين كل الجامعات
ف ــي ال ـ ــدول الـعــربـيــة واألولـ ـ ــى في
الـكــويــت ،وكـلـيــة الـهـنــدســة أخــذت
ً
المرتبة الـ  ١٧عربيا».
وأض ـ ــاف أن «هـ ــذه اإلنـ ـج ــازات
أســاسـيــة وض ــروري ــة ألي جامعة
رصـ ـيـ ـن ــة ،إذ ال ي ـم ـكــن أن ت ـكــون
جــام ـعــة حـقـيـقـيــة رص ـي ـنــة ولـهــا
مـكــانـتـهــا فــي ال ـعــالــم مــن دون أن
تستوفي هذه المتطلبات ،ولكننا
نعتقد أن ه ــذا ه ــو ال ـحــد األدن ــى
ً
المطلوب» ،كاشفا أن  AUMتفكر
فــي طلبتها وخريجيها بطريقة
مختلفة ،وترصد أين سيصل بعد
ً
 5سنوات ،وتعتبر األمر مقياسا
للنجاح».
ً
وأوض ــح ذلــك قــائــا« :إذا حقق

خريج الـ  AUMنجاحا في حياته
المهنية وحياته الشخصية وبرز
وأصـ ـب ــح ش ـخ ـصــا ف ــاع ــا بشكل
إيجابي في االقتصاد والمجتمع
فـقــد قمنا بــدورنــا ونـجـحـنــا ،أمــا
إذا لـ ــم ي ـت ـح ـقــق ه ـ ــذا األم ـ ـ ــر فـقــد
يكون هناك شــيء خطأ ،وهــو ما
يـضــع تـحــديــا أكـبــر بكثير مــن أن
نستوفي المتطلبات األكاديمية
وتخرج الطالب ،وهو األمــر الذي
يـضــع عـلـيـنــا عـبـئــا كـبـيــرا ف ــي أن
ن ـت ــاب ــع ط ـل ـب ـت ـنــا ب ـع ــد ال ـت ـخ ــرج،
ونكون فاعلين برصد ما يحدث
فــي المجتمع واالق ـت ـصــاد ،وهنا
تظهر أهـمـيــة وضـ ــرورة الـشــراكــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ب ـي ـن ـن ــا وب ـي ــن
ش ــرك ــائـ ـن ــا ومـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـع ـمــل
بصورة عامة».
وتـ ـ ـن ـ ــاول ال ـع ـث ـم ــان مـصـطـلــح
«م ــواء م ــة م ـخــرجــات الـتـعـلـيــم مع
ً
احتياجات ســوق العمل» ،مبينا
أن ـهــا تـعـكــس ف ـكــرا س ــائ ــدا ،ولكن
ً
ت ــأث ـي ــره ــا م ــدم ــر ،خ ـص ــوص ــا أن
مخرجات التعليم هم الخريجون
الطلبة األفراد ،واحتياجات سوق
ال ـع ـم ــل ه ــي ال ــوظ ــائ ــف وال ـ ـ ــدورة
االقتصادية ،ما يعني أن الخريج
هــو ال ــذي ي ـتــواءم مــع احتياجات
سوق العمل».
وس ـ ــرد إش ـك ــال ـي ــات مـصـطـلــح
ً
احـتـيــاجــات س ــوق الـعـمــل ،مبينا
أن مـ ـفـ ـه ــوم ــه ف ـ ــي ال ـ ـكـ ــويـ ــت هــو
احـتـيــاجــات ألج ـهــزة ال ــدول ــة ومــا
يصدر عن ديوان الخدمة المدنية،
وال تشمل القطاع الخاص والقطاع
شبه العام ،وهو ما يعطي إيحاء
ب ــأن ـن ــا ن ـت ـك ـلــم ع ــن س ـ ــوق الـعـمــل
كـلــه ،والحقيقة أنـنــا نتحدث عن
احتياجات الوظائف داخل القطاع
الحكومي فقط.
وأوضـ ـ ـ ـ ـ ــح أن «اح ـ ـت ـ ـيـ ــاجـ ــات
ال ــوظ ــائ ــف ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
وشـ ـب ــه ال ـح ـك ــوم ــي ال ت ــوج ــد فــي
شــأنـهــا إحـصــائـيــات متخصصة
أو دراس ــات ،فقط قد يكون لدينا
إحصاءات عامة بشأنها».
وذكـ ــر إش ـكــال ـيــة أخـ ــرى تعني
ب ـ ــأن م ـف ـه ــوم اح ـت ـي ــاج ــات س ــوق
العمل يستهدف فقط االحتياجات

ً
فهد العثمان متحدثا خالل الحفل
الـ ـ ـح ـ ــالـ ـ ـي ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن خ ـ ـ ـ ـ ـ ــال رص ـ ــد
الوظائف في ال ــوزارات واإلدارات
الحكومية ،وهــو إجــراء غــاب عنه
عـمـلـيــة اس ـت ـشــراف االحـتـيــاجــات
الـمـسـتـقـبـلـيــة لـلـعـمــل« ،وهـ ــو أمــر
يتطلب خططا مستقبلية ألجهزة
الدولة لنعرف احتياجات األفراد
ونــوعـيــات األع ـمــال الـتــي ستنتج
ع ـن ـه ــا ،ف ـض ــا ع ــن أن ك ـث ـي ــرا من
ال ــوظ ــائ ــف وال ـن ـس ـب ــة األكـ ـب ــر من
وظ ــائ ــف ال ـق ـطــاع ال ـح ـكــومــي هي
وظــائــف بــا ع ـمــل ،وأن المشكلة
تظهر واض ـحــة فــي أنـنــا نــريــد أن
نوائم بين مخرجات التعليم مع
هــذه الحالة المشوهة والخاطئة
وهو أمر له ضرر كبير».

مخرجات التعليم
واسـتـعــرض ال ـصــورة الكاملة

تكريم «»Ooredoo

لـمـخــرجــات التعليم عـبــر تطوير
ً
األف ـ ـ ـ ـ ــراد ،م ــوضـ ـح ــا أن الـتـمـســك
اللصيق بفكرة التخصص وحرص
الشاب الصغير عليه ،يشوه عملية
التنمية البشرية ،ألنها ال تعكس
ال ــواق ــع ال ـح ـق ـي ـقــي ،إذ إن خــريــج
ً
الهندسة ،ليس مهندسا ،بل هو
خريج هندسة ومشروع مهندس،
والب ـ ـ ـ ــد أن ي ـع ـم ــل ف ـ ــي الـ ـمـ ـي ــدان
ويمارس النشاط لـ  3أو  4سنوات،
ً
وحينها نقول بات مهندسا ،ولكن
إذا لم يمارس النشاط فهو ال يزال
خريج هندسة.
وتطرق العثمان إلى أن «الطلبة
في عمر الـ  18عاما باتوا مطالبين
باختيار التخصص فعليا ،وهو
م ــا زال ف ــي مــرحـلــة االسـتـكـشــاف
ف ـ ـي ـ ـخ ـ ـتـ ــار ال ـ ـت ـ ـخ ـ ـصـ ــص ب ـش ـك ــل
شـخـصــي ،ولـكــن يـجــب أن نعرف
أن ما يدرس في تلك الفترة عبارة

تكريم شركة «كيبك»

ع ــن ع ـلــوم تــدريـبـيــة واجـتـمــاعـيــة
وإنسانية وأشياء أخرى الغرض
منها ليس بشكل دقـيــق ومطلق
التخصص ،بــل مساعدة الطالب
ع ـل ــى ال ـن ـض ــج ،وأن يـ ـك ــون لــديــه
اط ـ ــاع م ــن ك ــل االتـ ـج ــاه ــات على
مختلف العلوم ،وبالتالي ال يزال
يستكشف ميوله واسـتـعــداداتــه،
فـبــات طبيعيا أن يــدخــل الطالب
في تخصص أعتقد أنه يحبه وفي
نهاية األمــر وجــد نفسه يميل أو
لديه اسـتـعــدادات أكبر فــي أماكن
أو تخصصات أخرى».
وأضاف« :إلى أن ينهي الطالب
المرحلة الجامعية ،وهي مرحلة
االسـ ـ ـتـ ـ ـكـ ـ ـش ـ ــاف ،ي ـ ــدخ ـ ــل ب ـع ــده ــا
الـمــؤسـســة م ــن  1إل ــى  3سـنــوات
تــدريـبــا عمليا ومـيــدانـيــا ،تظهر
الفروق الفردية ويدرس كل موظف
ل ـي ـظ ـه ــر مـ ــن ل ــدي ــه اس ـ ـت ـ ـعـ ــدادات

للعالقات العامة ،وآخر للمبيعات
أو المحاسبة أو العمليات ،وهذه
أم ـ ــور ال ت ـظ ـهــر ب ــالـ ـض ــرورة فــي
الدراسات األكاديمية وال التجهيز
األكاديمي ،بل تبدو في ّ
جو العمل،
ف ـع ـم ـل ـيــة ال ـت ـع ـل ـي ــم ت ـخ ـت ـلــف عــن
التأهيل الوظيفي.
وأشار العثمان إلى أن المواءمة
بـيــن ُم ـخ ــرج ــات الـتـعـلـيــم وس ــوق
الـعـمــل تـحــرق ال ـمــراحــل الـتــي من
الـمـفـتــرض أن يـمـ ّـر بـهــا الـخــريــج،
ً
ً
موضحا أن هناك افتراضا أن َمن
ً
ّ
يتخرج في الجامعة بات جاهزا،
وهو أمر غير صحيح ،والحقيقة
أننا أنهينا مرحلة التعليم ،واآلن
ندخل مرحلة التدريب أو التأهيل
الوظيفي ،ليتعود ّ
الخريج على جو
العمل ويكتشف إمكاناته وقدراته.

تكريم «ايكويت»

المطيري« :إنجاز» تتشارك الشغف
نفسه مع «»AUM

العبالني« :الوطني» يؤصل مبدأ إعطاء
الفرص وتأهيل الكوادر الكويتية

المصيبيح :نسبة كبيرة من موظفي
« »Zainخريجو «»AUM

قالت المديرة التنفيذية لجمعية إنجاز الكويتية ،ليلى المطيري،
إن « »AUMتعتبر من الجامعات المرموقة في الكويت ،وتتشارك
الجمعية مع الجامعة الشغف نفسه لتطوير الشباب.
وأضافت أن «إنجاز» منظمة غير ربحية تهدف لتطوير الشباب
لـلـنـجــاح فــي عــالــم االق ـت ـصــاد ،وتـمـثــل دور صـلــة الــوصــل مــا بين
المدارس والجامعات والقطاع الخاص ،حيث تعمل على تدريبهم
ً
وتأهيلهم في هذا القطاع ،مبينة أن الجمعية موجودة عالميا منذ
 100عام وفي الكويت  15سنة.

أكــد الـمــديــر الـعــام لـلـمــوارد البشرية لمجموعة بنك الكويت
الوطني ،عماد العبالني أن «القطاع الخاص والجامعات ،وعلى
رأسها « »AUMعليها دور ريادي للنهوض بالمجتمع الكويتي»،
ً
مبينا أن «الوطني ومن خالل تأصيله لمبدأ إعطاء الفرص وتأهيل
الكوادر الكويتية ،فإنه يبذل الكثير في سبيل ذلك».
وأضاف أن «المنافسة تدفع بعض البنوك الستقطاب كوادر
ّ
«الوطني» ،وهو ما كان يحزننا في بداية األمر ،لكن االستثمار
في الكوادر الكويتية سيعود في النهاية على السوق المحلي»،
ً
مؤكدا أن العالقة بين «الوطني» و» »AUMاستراتيجية وستستمر.
وذكــر أن اإلج ــازة الجامعية ،مثل رخصة القيادة ،تجعل من
ً
حاملها سائقا ،لكنه إذا دخــل «الوطني» ،فــإن البنك يحوله من
عادي إلى سائق «فورموال وان» ،وهذا الفرق بين القطاع الخاص
والحكومة.
ّ
وحث العبالني ّأولياء األمور على تشجيع أبنائهم للتوجه إلى
ّ
القطاع الخاص ،ألنه هو الذي سيدفع عجلة التقدم نحو تحقيق
رؤية الكويت .2035

قال مدير إدارة العالقات العامة في شركة «زين» حمد المصيبيح
إن  5في المئة من موظفي الشركة من خريجي « ،»AUMوهي نسبة
ً
كبيرة ،معربا عن أمله أن تستمر هذه الشراكة مع الجامعة ،والتي
بدأت منذ .2013

الشربيني« :برقان» ملتزم بتوظيف الخريجين
ّ
علقت رئيسة مديري الموارد البشرية والتطوير في بنك برقان،
هالة الشربيني ،على كلمة العثمان قائلة إن كل فرد يتمتع بموهبة
في المكان الذي هو فيه ،ودورنا ومسؤوليتنا والتزامنا في «برقان»
اكتشاف تلك المواهب وتحديد تلك المهارات.
وذكرت أنه عند استقطابهم للعمل ،فإن كل واحد منهم سيكون
ً
ناجحا في تخصصه ،حيث إن البنك يصنع القياديين ،مؤكدة أن
«برقان» ملتزم بتوظيف الخريجين وإكمال مسيرة نجاحاتهم التي
بدأوها في الجامعة.

الربيعان »AUM« :حريصة على إيجاد
فرص وظيفية لطالبها
قــال مــديــر إدارة الـتــدريــب والـتـطــويــر الوظيفي فــي شــركــة نفط
الكويت ،وليد الربيعان ،إن تكريم الشركة من قبل « »AUMدليل على
اإلرادة في توطيد العالقات للعمل والتعليم وحرصهم على إيجاد
فرص وظيفية لطالبهم المتميزين.

عبدالله :الموارد البشرية بـ «التجاري»
فيها خريجان من الجامعة
قال مدير عام الموارد البشرية في البنك التجاري ،صادق عبدالله،
إن خريجي جامعة « »AUMمتميزون ،وهنا اثنان من إدارة الموارد
البشرية في البنك خريجو الجامعة.
جانب من الحضور

العصيمي« :إرنستآند يونغ» تضم نخبة الموظفين
بـ ّـيــن ال ـمــديــر ال ـشــريــك ف ــي شــركــة «إرن ـس ـتــآنــد ي ــون ــغ» ،ولـيــد
ً
العصيمي ،أن الشركة تعتبر من أكبر  4شركات عالميا وموجودة
ً
ً
في الكويت منذ  70عــامــا ،موضحا أن لها حصة صغيرة في
سوق العمل المحلي إال أنها نوعية .وذكر أن «إرنستآند يونغ»
تـضــم النخبة مــن الـمــوظـفـيــن ،فــي مـجــال الـتــدقـيــق والـضــرائــب
ً
واالسـتـشــارات بأنواعها ،موضحا أن الشركة لديها نحو 60
ً
شابا وشابة.

economy@aljarida●com

ً
«العالقة بين  AUMومؤسسات العمل هي حقيقة عالقة شراكة»
• «النسبة األكبر من وظائف القطاع الحكومي هي وظائف بال عمل»
مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق
العمل شعار سائد بتأثير مدمر

للتنمية البشرية جناحان :التعليم
ومؤسسات العمل الفاعلة

تكريم عماد العبالني من «الوطني»

تكريم «بيتك»

تكريم البنك التجاري

تكريم البنك األهلي الكويتي

تكريم بنك KIB

تكريم ممثل بنك بوبيان

تكريم هالة الشربيني ممثلة لـ «برقان»

ً
العثمان مكرما ليلى المطيري

تكريم «ميزان» القابضة

تكريم «أجيليتي»

تكريم «طيران الجزيرة»

تكريم «الخطوط الجوية الكويتية»

تكريم «الخليج للتأمين»

تكريم شركة نفط الكويت

تكريم الهيئة العامة لالستثمار

تكريم براء الغنام من وزارة المالية

تكريم اكاديمية «كودد»

العجمي »AUM« :شريك رئيسي
ال غنى عنه في المرحلة القادمة
أوضــح نائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والـغــاز المسال
في الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) ،عبدالله
الـعـجـمــي ،أن الـشــركــة تـبـنــي أك ـبــر مـصـفــاة فــي الـعــالــم مـصـفــاة ال ــزور،
ً
وإنتاجها  615ألف برميل يوميا من المكررات كافية لتلبية احتياجات
السوق المحلي.
وأكد أن « »AUMشريك رئيسي ال غنى عنه في المرحلة القادمة،
ً
ً
مبينا أن خريجيها أظهروا كفاء ة وتميزا ،بجهود الدكتور فهد
ً
العثمان ،متمنيا استمرار الشراكة والتعاون بين الجامعة و»كيبك».

العبدالجادر :مستوى عال من التنظيم
قــدم مساعد المدير الـعــام لـلـمــوارد البشرية فــي البنك األهلي
الكويتي عمر ا لـعـبــدا لـجــادر الشكر لجامعة  AUMعلى التكريم
والمستوى العالي للتنظيم.
وبين العبدالجادر أن زيــادة عــدد الشركات من قطاعات تعمل
في قطاعات مختلفة في ملتقى التوظيف يساعد على زيادة فرص
الطلبة ،وهو شيء مشرف ونحتاجه في وصول لهم.

تكريم ممثل شركة المجموعة المشتركة

الرحماني :الملتقى فرصة للشركات لاللتقاء
شـكــر الـمــديــر الـتـنـفـيــذي لمجموعة ال ـم ــوارد الـبـشــريــة فــي بنك
بــوب ـيــان ،خــالــد الــرح ـمــانــي »AUM« ،والـسـيــد فـهــد الـعـثـمــان على
ً
ً
كلمته التي المست واقعا فعليا ،حيث إن السوق بحاجة لتوجيه
المخرجات والتدريب والوقوف على رغبة الطلبة.
وشكر الرحماني الملتقى الــذي أتــاح الفرصة للقاء الشركات
والطلبة للتركيز على المخرجات ومتطلبات سوق العمل.

الحجي »AUM« :أبدعت وأبهرت الجميع
أبدى الرئيس التنفيذي لشركة الحمرا لالستشارات االقتصادية،
عبدالوهاب الحجي ،سعادته بالشراكة االستراتيجية بين الشركة
مع هذه الجامعة المميزة والتي دامت أكثر من  5سنوات.
وقال إن «الحمرا» ستحرص على هذه الشراكة واالستمرار بها،
ً
مؤكدا أن « »AUMأبدعت وتألقت وأبهرت الجميع.

العواد 25 :فرصة عمل لخريجي الجامعة لدى «المشتركة»
أفاد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والعالقات العامة
في شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت د .محمد الـعــواد بأن
الشركة تعد مــن الـشــركــات الــرائــدة فــي قـطــاع الـمـقــاوالت بالسوق
الـكــويـتــي ،وه ــو أم ــر جـيــد لـشــريـحــة الـخــريـجـيــن ،ن ـظــرا ألن قطاع
المقاوالت مستقطب لهم بشكل دوري.
وأعلن العواد أن الشركة توفر في الوقت الراهن نحو  25وظيفة
لخريجي الجامعة الجدد في مختلف التخصصات ،معتبرا إياها
بادرة شكر لـ« ،»AUMوأوضح أن قطاع المقاوالت يعد من القطاعات
الصعبة واألقــل جاذبية للخريجين ،ويعد مصنعا للرجال مثل
الخدمة العسكرية.

معرفي« :كودد» تستثمر بالخريجين
قال الشريك المؤسس ،الرئيس التنفيذي في أكاديمية «كودد» ،أحمد
معرفي ،إن األكاديمية مازالت شركة كويتية صغيرة وفي بداية طريقها،
حيث تأسست الشركة قبل  6سنوات ولم تصل إلى مستوى عمالقة
القطاع الخاص في الكويت .وأعرب عن فخره ببرامج األكاديمية بقيادة
خريجي « ،»AUMحيث إن الشركة استثمرت بهم كطلبة ،وهم القادة
ً
اآلن لتدريس الجيل الجديد أحدث لغات البرمجة ،موجها شكره للسيد
ً
فهد العثمان وعلى المخرجات المميزة للجامعة ،مؤكدا استمرار دعم
طالب الجامعة وتوظيفهم.

ً
العثمان مكرما «ديوان المحاسبة»

تكريم وليد العصيمي من «إرنست آند يونغ»

تكريم «سيتي بنك»

بدارنه« :أرامكس» تفخر بالتعامل مع خريجي « »AUMالعمر« :بيتك» لديه أكبر نسبة موظفين
شددت مديرة الموارد البشرية في شركة أرامكس حنين بدارنه كويتيين في «الخاص»
عـلــى أن ال ـشــركــة لــديـهــا م ـثــال حــي لـخــريـجــي « »AUMمــن مختلف
التخصصات ،حيث تتعامل معهم بشكل مستمر ،مؤكدة أن «أرامكس»
تفخر بالتعامل مع الخريجين المتميزين من مختلف التخصصات.

شراكة «صناعات الغانم» مع « »AUMاستراتيجية
قال الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في «صناعات الغانم»،
أنس العتيقي ،إن شراكة «صناعات الغانم» مع « »AUMاستراتيجية،
ً
مبينا أنــه كــان خريجا ألول دفعة ماجستير فــي الجامعة ،واآلن
يتقلد هذا المنصب.

العوضي« :شلمبرجير» تدعم المواهب وتطورها
أك ــد الـمــديــر ال ـعــام ل ـل ـمــوارد الـبـشــريــة فــي شــركــة شلمبرجير محمد
العوضي أن إحــدى القيم التي تتبعها الشركة دعــم المواهب المحلية
وتطويرها واالستثمار فيها ،بالتعاون مع الجامعات الموجودة بالكويت.
ولفت العوضي إلى أن لدى الشركة تجربة وتاريخا طويال مع «»AUM
لتعيين خريجيها ،واالستثمار في تطويرهم للتقدم دائما في حياتهم
العملية.

يوسف :خريجو « »AUMرمز لالجتهاد والمثابرة
ذكر مدير التطوير المؤسسي في شركة حسن أبل ،محمد يوسف،
أن الشركة مــوجــودة فــي الـســوق الكويتي منذ أكـثــر مــن  60عاما
ومتخصصة في الحلول المعمارية ومواد البناء.
وقدم يوسف الشكر لجامعة  ،AUMوالسيد فهد العثمان على
التكريم ،مؤكدا أن طلبة الجامعة وخريجيها يمثلون رمزا لالجتهاد
والمثابرة والجهد في كل التخصصات للعمل في جميع الشركات.

الغنام :قطاعا الحكومة والخاص جسد واحد
قالت اختصاصية أول مالي في وزارة المالية براء الغنام« :نشكر
الجامعة على جهودها المبذولة وعلى تعاون الجامعة مع الوزارة»،
معربة عن أملها استمرار هذا التعاون.
وأكدت ضرورة التفاؤل بالمستقبل« ،فكلنا نمثل جسدا واحدا،
سواء القطاع الحكومي أو الخاص ،والقطاع الحكومي بقانون رقم 19
لعام  2000الخاص بدعم العمالة والوطنية ،ويشجع القطاع الخاص
باستقطاب المواطنين للعمل فيه وتخفيف العبء عن الحكومة».

قــال رئيس الـمــوارد البشرية لمجموعة بيت التمويل الكويتي
(بيتك) ،زياد العمر« :إن البنك ملتزم بمسؤوليته االجتماعية تجاه
الخريجين والـشـبــاب الكويتيين الطموحين ،حيث أثبت ريادته
باستقطاب وتأهيل الموارد الوطنية ،كما أنه نجح بتحقيق معدالت
تـكــويــت مـتـمـ ّـيــزة ،إذ ت ــراوح ــت نسبة التعيينات فــي الـبـنــك خــال
السنوات األخيرة بين  97و 100بالمئة من المواطنين.
ولفت إلى أن «بيتك» لديه أكبر نسبة من الموظفين الكويتيين في
القطاع الخاص ،وهو مصدر فخر نابع من إيمان البنك بأن الموارد
البشرية من أهم األصول ألي مؤسسة لتحقيق التنمية المستدامة،
ً
مبينا أن «بيتك» تجمعه شراكات ومبادرات مع مختلف الجامعات
والكليات ،وعلى رأسهم « »AUMلدعم الشباب الكويتيين.

«المطوع» :جودة في مخرجات «»AUM
وجه الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية في
شركة علي عبدالوهاب المطوع ،عارف العجمي ،شكره للسيد فهد
العثمان على هذا التميز وجودة المخرجات التي يقدمها للسوق.

الرشيد« :المحاسبة» يدرب الخريجين باستمرار
أكد مدير إدارة اإلعالم والعالقات العامة ومركز المعلومات
في ديوان المحاسبة ناجي الرشيد أن الديوان يعد من الجهات
التي تعمل على التعاون المستمر في تدريب الخريجين لمدة
تتراوح بين  6أشهر وسنة ،وبعدها يدخل إلى سوق العمل.

عدد من المكرمين
شركة طـيــران الـجــزيــرة ومثلها مدير التوظيف نربهاي جوبتا،
وشركة المرطبات العربية ومثلها مدير قسم الموارد البشرية بالشركة
ثامر البحتيتي ،ومؤسسة لوياك ومثلتها ندى علي ،وشركة ميزان
القابضة ومثلها مدير أول التوظيف عماد غطاس ،ومعهد الدراسات
المصرفية ومثله مسؤول اول العالقات علي عباس ،ومجموعة معرفي
ومثلها مدير مجموعة الموارد محمد فارس ،وشركة الديار المتحدة،
وشركة كارير الكويت ،وشركة المشروعات السياحية ،وشركة الديار
المتحدة ،شركة المتكاملة اللوجستية ومثلها مدير الموارد البشرية
محمود تميمي ،وشركة هانويل ،ومجموعة الحساوي ،ومجموعة
ابــرايــل ،وشــركــة بيكر هـيــوز ،شركة هاليببيرتون ،وشــركــة هــواوي،
وشركة اي زد ان ،وشركة تاول العالمية القابضة.

12
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العميري« :االستثمارات الوطنية» قادرة على الصمود أمام التقلبات
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• المخيزيم :إنجازات بارزة وأداء رائد لجميع قطاعات الشركة وتحقيق عوائد مميزة في 2021
• «عمومية» الشركة أقرت توزيع أرباح نقدية بنسبة  %45من رأس المال
توزيعات
«االستثمارات
الوطنية»
تعكس
مركزها
المالي المتين

العميري

نتائجها
الجيدة نتيجة
استراتيجيتها
ورؤيتها في
االستثمار
بخصخصة
البورصة

عـ ـق ــدت ال ـج ـم ـع ـي ــة ال ـع ـمــوم ـيــة
الـ ـع ــادي ــة وغـ ـي ــر الـ ـع ــادي ــة لـشــركــة
االستثمارات الوطنية اجتماعها
ي ـ ــوم  12ال ـ ـجـ ــاري ب ـم ـقــر ال ـشــركــة
بمجمع الخليجية ،بنسبة حضور
بـلـغــت  77.2بــالـمـئــة ،وت ــم اعـتـمــاد
ً
انعقاد الجمعية إلكترونيا.
وقــد تــرأس الجمعية العمومية
العادية وغير العادية رئيس مجلس
اإلدارة ،حمد العميري ،واستهلها
بالترحيب بجميع المتواصلين
مـعــه مــن مـجـلــس اإلدارة واإلدارة
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وم ـســاه ـمــي ال ـشــركــة،
ً
شـ ــاكـ ــرا ل ـه ــم دع ـم ـه ــم ال ـم ـتــواصــل
ً
وثقتهم الغالية ،والتي تعد دائما
ال ـم ـح ـفــز األول ل ـل ـشــركــة وع ـصــب
عطائها واستمراريتها.
افتتح العميري الجمعية بتقديم
تـقــريــر مـجـلــس اإلدارة المتضمن
أهــم إن ـجــازات الشركة خــال العام
ال ـمــاضــي وعـ ــرض ن ـشــاط الـشــركــة
ومــركــزهــا الـمــالــي وتـقــريــر مــراقــب
الحسابات المستقل وبيان الدخل،
إضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى الـ ـبـ ـي ــان ــات ال ـمــال ـيــة
المجمعة والـحـســابــات الختامية
لـلـسـنــة الـمــالـيــة الـمـنـتـهـيــة ف ــي 31
ديسمبر  ،2021وإضافة إلى تقرير
الحوكمة ولجنة التدقيق ومكافآت
أعضاء مجلس اإلدارة.
وذكر العميري أنه ّتمت الموافقة
على بنود أعمال الجمعية العامة
غ ـي ــر ال ـ ـعـ ــاديـ ــة ،ح ـي ــث تـ ــم ت ـعــديــل
المادتين رقــم  14و 48مــن النظام
األساسي.
وقد اعتمد مجلس إدارة الشركة
ت ــوزي ــع أربـ ـ ــاح ن ـقــديــة بـنـسـبــة 45
بالمئة مــن رأس ال ـمــال بــواقــع 45
فـلـســا لـلـسـهــم ال ــواح ــد (ب ـعــد طــرح
أسهم الخزينة) عن السنة المالية
المنتهية فــي  31ديسمبر ،2021
وذ ل ــك للمساهمين المقيدين في
ً
س ـج ــات ال ـشــركــة وف ـق ــا لـمــواعـيــد
وقواعد االستحقاقات المعمول بها.
وقال العميري :يعتبر عام 2021
ً
ً
ً
عاما استثنائيا حافال بالمعطيات
واألح ــداث التي ألقت بثقلها على
االق ـت ـص ــاد ال ـع ــال ـم ــي ،واإلق ـل ـي ـمــي
وكذلك المحلي ،وأثبتت تداعيات
جــائ ـحــة ك ــورون ــا ال ـت ــي واجـهـتـهــا
أســواق العالم في بداية عام 2021

ُ
أن الكيانات القوية هي األكثر قدرة
عـلــى ال ـص ـمــود ،وهـ ــذا م ــا أظـهــرتــه
شركة االستثمارات الوطنية خالل
ال ـعــام الـمــاضــي بــوضـعـهــا المالي
وال ـ ــذي يـتـســم بــال ـمــرونــة وال ـق ــوة،
م ــؤك ــدا قـ ـ ــدرة ف ــري ــق ال ـع ـم ــل ال ـتــي
تــؤه ـلــه لـتـحـقـيــق ط ـم ــوح الـعـمــاء
والمساهمين.

موجودات وعوائد
وكشف عن نتائج الشركة المالية
للسنة المنتهية فــي  31ديسمبر
 ،2021ح ـي ــث إن «االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
الــوطـنـيــة» حـقـقــت نـتــائــج متميزة
استثنائية وأرب ــاح ــا بنحو 24.4
مليون دينار ،بواقع  31فلسا للسهم
الواحد ،للسنة المالية المنتهية في
 31ديسمبر  ،2021مقارنة بخسارة
لنفس الفترة من نهاية عام ،2020
بلغت  2.7مليون دينار ،وخسارة
تقدر بنحو  3فلوس للسهم الواحد.
كـ ـم ــا أوصـ ـ ـ ــى م ـج ـل ــس اإلدارة
بتوزيع أرباح نقدية تعتبر األكبر
خ ــال ال ـس ـنــوات الـعـشــر الماضية
ب ـمــا ي ـع ــادل  45فـلـســا ل ـكــل سـهــم،
مما يعكس المركز المالي المتين
والـ ــوفـ ــرة ال ـن ـقــديــة ل ـل ـشــركــة ،مما
س ــاع ــده ــا ع ـلــى م ــواج ـه ــة تـقـلـبــات
األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــواق واق ـ ـ ـت ـ ـ ـنـ ـ ــاص ال ـ ـفـ ــرص
االستثمارية.
وث ـ ـ ّـم ـ ــن الـ ـعـ ـمـ ـي ــري م ـ ــا ي ـق ـ ّـدم ــه
فـ ــريـ ــق عـ ـم ــل ال ـ ـشـ ــركـ ــة م ـ ــن ج ـهــد
ملحوظ ودعمه المستمر لمسيرة
«االستثمارات الوطنية» ،األمر الذي
ساعد في تحقيق ما تشهده اليوم
من نجاحات وإنجازات خالل الفترة
السابقة ،وقدرة الشركة على الوفاء
بالتزامها بتحقيق استراتيجيتها
وتعزيز ثقة عمالءها ومساهميها،
ً
مؤكدا في ذات الوقت على المضي
ً
قدما نحو بذل المزيد من الجهود
للحفاظ على مكتسبات الشركة،
ً
آمــا في تحقيق المزيد من التقدم
والتفوق في قابل األيــام بعون من
الله تعالى ومشيئته الكريمة.

ترقية البورصة

حمد العميري
ً
ً
ً
ي ـعـ ّـد عــامــا إيـجــابـيــا استثنائيا
بمختلف المقاييس والمعايير،
ليس فقط لبورصة الكويت ،بل
لكل األسواق اإلقليمية والعالمية،
وذلك عقب نزيف الخسائر الحادة
الـتــي ُمـنـيــت بـهــا أغـلــب األس ــواق
المالية خالل العام الماضي 2020
بسبب الـجــائـحــة ،حـيــث سجلت
ً
بورصة الكويت أداء إيجابيا على
مستوى جميع الـمــؤشــرات ،بما
حمل هذا العام في طياته الكثير
والعديد من المقومات والمحفزات
اإليجابية على كل الصعد ،سواء
االق ـت ـصــادي منها أو السياسي
وكذلك الصحي.
وأض ــاف :عقب ترقية بورصة
الـ ـك ــوي ــت ضـ ـم ــن مـ ــؤشـ ــر MSCI
لــأســواق الناشئة ،شهد السوق
ارتفاعا في معدالت قيم وأحجام
التداول خالل الفترة ،مقارنة مع
م ـعــدالت ـهــا لـلـفـتــرة الـمـقــابـلــة من
العام الماضي ،إضافة إلى تزامن
الـتــداوالت فترة الربع األول لعام
 2021م ــع إف ـصــاحــات الـشــركــات
ال ـمــدرجــة عــن بـيــانــاتـهــا المالية
للعام الماضي  ،2020وما صاحب
ه ــذه اإلف ـصــاحــات مــن توصيات
مـ ـج ــا ل ــس اإلدارة بـ ـت ــوز يـ ـع ــات
أس ـهــم الـمـنـحــة أو ال ـن ـقــدي على
ال ـم ـســاه ـم ـيــن ،األمـ ـ ــر الـ ـ ــذي ع ــزز
مــن زيـ ــادة الــزخــم ال ـشــرائــي على
الشركات التشغيلية بوجه عام،
وقطاع البنوك بوجه خاص ،ألن
توزيعاتها استحوذت على نحو

فهد المخيزيم
 43.6بالمئة من إجمالي توزيعات
ال ـب ــورص ــة ال ـبــال ـغــة ن ـحــو 1.201
مليون دينار.

أداء متميز وإنجازات بارزة
وعلى الصعيد نفسه ،أفصح
الرئيس التنفيذي فــي الشركة،
فـهــد الـمـخـيــزيــم ،ب ــأن مــا تحقق
من نتائج جيدة واستقرار مالي
شهدته الشركة ما هو إال نتيجة
االستراتيجية المدروسة والرؤية
ال ـثــاق ـبــة م ــن ح ـيــث االس ـت ـث ـمــار
بشكل رئيسي بخصخصة شركة
بورصة الكويت من خالل قيادة
ت ـح ــال ــف م ـم ـيــز م ــن مــؤس ـســات
مــالـيــة محلية ومـشـغــل عالمي
لالستحواذ على  44بالمئة من
رأس المال عام  .2019الذي كان
ل ــه ال ـتــأث ـيــر ال ـمــالــي الـكـبـيــر في
ن ـجــاح ال ـشــركــة بـجـنــي األربـ ــاح
والعوائد المضاعفة والمستدامة
أيضا.
ّ
وس ــل ــط ال ـض ــوء عـلــى ارت ـفــاع
في إجمالي حقوق المساهمين
للشركة األم بنسبة  23.9بالمئة
ليصل إلــى  216.8مليون دينار
خــال نهاية عــام  ،2021مقارنة
بنفس الفترة من عام  2020الذي
بلغ  175مليونا ،على الرغم من
التحديات التي شهدتها المنطقة
خ ــال عــامــي  2020و ،2021مع
األخذ بعين االعتبار قيام الشركة
ب ـت ــوزي ــع أرب ـ ـ ــاح ن ـقــديــة للسنة

المنتهية في  31ديسمبر 2020
تقارب  8.8ماليين دينار.
أمـ ــا إج ـم ــال ــي اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ،فقد
ارت ـ ـف ـ ـعـ ــت اإليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرادات ال ـش ــام ـل ــة
األخــرى من خالل الدخل الشامل
ً
ً
ارت ـف ــاع ــا اسـتـثـنــائـيــا خ ــال عــام
 2021بنسبة  584بالمئة لتصل
إلــى  25.6مليونا ،مقارنة بنفس
ال ـف ـتــرة خـ ــال عـ ــام  ،2020حيث
بلغت اإليــرادات الشاملة األخرى
 3.7مـ ــاي ـ ـيـ ــن .وب ـ ـلـ ــغ إجـ ـم ــال ــي
األص ـ ـ ـ ــول ال ـ ـ ـمـ ـ ــدارة مـ ــن ال ـش ــرك ــة
 1.09مليار دينار في نهاية عام
 ،2021ع ـلــى ال ــرغ ــم م ــن ال ــرك ــود
االقتصادي العالمي وانخفاض
ً
قيم االستثمارات عالميا.
وأ ك ـ ـ ـ ـ ــد أن األداء ا ل ـم ـت ـم ـي ــز
لصناديق الشركة االستثمارية
خـ ــال عـ ــام  ،2021يـعـكــس مــدى
نجاح اإلدارة التنفيذية في تبني
استراتيجيات فعالة وقادرة على
تطبيق أساليب عمل وممارسات
تتسم بالدقة واإلحكام ،وتحقيق
ً
عــوائــد مــالـيــة مـمـيــزة ،الف ـتــا إلــى
ّ
تفوقها على نظيراتها في السوق،
وق ــام ــت االس ـت ـث ـم ــارات الــوطـنـيــة
بالتوزيعات النقدية التي تجاوزت
 11مليونا ،وذلك بعد عودة آلية
التوزيعات نصف السنوية لتكون
أول شــركــة ضـمــن قــائـمــة مــديــري
صناديق األسهم االستثمارية في
بورصة الكويت التي توزع أرباحا
نقدية بعد األزمة العالمية.
وعـلــى صعيد إدارة الخدمات

االس ـت ـشــاريــة ل ــدى ال ـش ــرك ــة ،ذكــر
ا ل ـم ـخ ـي ــز ي ــم أن اإلدارة تـمـتـلــك
م ـع ــرف ــة ف ـن ـيــة ون ــوعـ ـي ــة م ـم ـتــازة
ف ــي تـحــديــد م ـص ــادر الـمـعــامــات
الـ ـ ـب ـ ــارزة والـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــاوض ب ـشــأن ـهــا
وتنفيذها فــي األس ــواق المحلية
واإلقليمية ،حيث بدأت بالعديد من
معامالت االندماج واالستحواذ،
وأتـ ـم ــت ت ـفــويــض ج ــان ــب ال ـب ـيــع،
وإعـ ـ ـ ـ ــادة ال ـه ـي ـك ـل ــة وغـ ـي ــره ــا مــن
التفويضات االستشارية العامة
ف ــي ال ــرب ــع األول م ــن عـ ــام 2021
واإلدراج الناجح لشركة الصفاة
لــاسـتـثـمــار ،وال ـ ــذي ج ــذب ً
طلبا
ً
قويا من المستثمرين وكان أداؤه
ً
ً
جيدا بعد اإلدراج .وأيضا العمل
مستشار شراء لبورصة الكويت،
وذل ـ ــك ب ــدع ــم اس ـت ـح ــواذه ــم على
حصة األغلبية من أسهم الشركة
الكويتية للمقاصة ،والعمل مديرا
لــاسـتـحــواذ لـعــرض االسـتـحــواذ
اإللــزامــي لشركة الكويت والشرق
األوس ــط لالستثمار المالي .كما
قدم الفريق االستشاري استشارات
ب ـشــأن الـتـقـيـيــم واالسـتــراتـيـجـيــة
ل ـشــرك ـت ـيــن رائ ــدتـ ـي ــن فـ ــي م ـجــال
الـتـكـنــولــوجـيــا ،وس ــاه ــم بتقديم
استشارات ما قبل االكتتاب العام
لمجموعة عائلية ،كما أتم إعادة
هيكلة لشركة خدمات استهالكية.
وفـ ــي ق ـط ــاع الـ ـعـ ـق ــارات قــامــت
ش ــرك ــة االس ـت ـث ـم ــارات الــوط ـن ـيــة،
بالشراكة مع شركة آلتوم كابيتال،
بزيادة العائد السنوي من  9إلى
ً
 10بالمئة سنويا في استثمارها
الـ ـعـ ـق ــاري ال ـ ــواق ـ ــع فـ ــي ال ـم ـم ـل ـكــة
المتحدة بمنطقة مانشستر ،كما
تم االستحواذ على عقار مانشستر
عام  2019بقيمة إجمالية قدرها
 44.5م ـل ـيــون جـنـيــه إسـتــرلـيـنــي،
حيث تم تغطية االكتتاب الخاص
بالحصص المطروحة بما يعادل
 4م ـ ـ ـ ــرات .وك ـ ـ ــان آخ ـ ــر اس ـت ـث ـمــار
لــإدارة لهذا العام هو شراكة مع
 G Squaredلــاس ـت ـث ـمــار ف ــي و
.Bombas
وأفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ال ـ ـ ـم ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــزيـ ـ ــم ب ـ ـ ــأن
«االسـتـثـمــارات الوطنية» تمكنت
م ــن ت ـعــزيــز مــوقـعـهــا ف ــي الـقـطــاع
الـمــالــي ورف ــع مكانتها فــي قطاع

االستثمار ،الفتا إلــى أن الـتــداول
بأسهم الشركة قد ّ
تحسن بشكل
عام خالل عام  2021وارتفع سعر
سهم الشركة بشكل ملحوظ ،كما
نجحت «االستثمارات» في تشغيل
خــدمــة صــانــع س ــوق فــي بــورصــة
الـ ـك ــوي ــت ،وذل ـ ـ ــك ابـ ـ ـت ـ ــداء مـ ــن 22
أغسطس  ،2021وتم اختيار سهم
شــركــة ب ــورص ــة ال ـكــويــت وشــركــة
الـخـلـيــج لـلـكــابــات إل ــى الـقــائـمــة،
ومــن المتوقع إضــافــة المزيد من
الشركات األخ ــرى والـتــي ُ
سيعلن
عنها خالل الفترة المقبلة.
وعــن أداء قـطــاع االستثمارات
ال ـ ـع ـ ـقـ ــاريـ ــة لـ ـ ــدى الـ ـ ـش ـ ــرك ـ ــة ،أك ــد
ً
المخيزيم أنــه كــان إيجابيا رغم
ً
األزمة االقتصادية ،الفتا إلى إعادة
هيكلة قطاع االستثمارات العقارية
لتحسين أدائــه من ناحية تدعيم
فريق العمل بنخبة من الكفاءات
ال ـع ــام ـل ــة ف ــي ال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري،
وأش ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ــى تـ ـط ــوي ــر إج ـ ـ ـ ــراءات
العمل وتكثيف جهود التسويق
لـ ـ ـل ـ ــوح ـ ــدات ،وع ـ ـلـ ــى ض ـ ـ ــوء ه ــذه
الـجـهــود فقد تــم زي ــادة اإلي ــرادات
بنسبة  3.64بالمئة ،مــع النجاح
بالحفاظ على نسبة اإلشغال دون
نقصان.
كما أشار إلى أن «االستثمارات
ّ
ال ـ ـ ــوطـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة» سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاق ـ ـ ــة ب ـ ـطـ ــرح
رؤي ـ ـ ــة رق ـم ـي ــة ش ــام ـل ــة ح ـي ــث تــم
إط ـ ــاق (االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ل ـل ـتــداول
 ،)NICTRADEوهي خدمة التداول
اإللكتروني المتطورة والحديثة
والتي تتيح للعمالء تداول األسهم
فــي بــورصــة الـكــويــت ،إضــافــة إلى
ً
ً
ً
أكثر من  80سوقا ماليا إقليميا
ً
و دول ـيــا عبر تطبيقات برمجية
حديثة و سهلة االستخدام ،وكان
الهدف من الخدمة توفير تجربة
أفضل للعمالء عن طريق الموقع
اإلل ـك ـتــرونــي أو تـطـبـيــق ال ـت ــداول
عـبــر ال ـهــواتــف الــذكـيــة واألج ـهــزة
اللوحية ،إضافة إلى وجود (منصة
ال ـع ـم ـي ــل) ،وهـ ــي م ـن ـصــة ات ـص ــال
ّ
رقمية متخصصة تمكن العمالء
مــن متابعة استثماراتهم بشكل
سهل طوال أيام األسبوع وفي أي
وقــت كــان وبـســريــة وخصوصية
تامة وآمنة ومرونة أكبر.

ً
الصالح« :المعامل» تسير وفق منهج مدروس بعيدا عن المخاطرة
المخيزيم

وأفاد العميري بأن عام 2021

ً
الشركة عقدت عموميتها وأوصت بتوزيع  %26نقدا و %5أسهم منحة
ع ـقــدت الـشــركــة الـكــويـتـيــة لـبـنــاء الـمـعــامــل وال ـم ـق ــاوالت جمعيتها
العمومية أمس في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشويخ ،بنسبة حضور
بلغت .78.14
وأكــد نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي ،مؤيد حمد
الصالح ،أن «المعامل» تسير وفق منهج وخطط مبنية على الحقائق
ً
والدراسات بعيدا عن المخاطرة أو المجازفة التي قد تؤثر سلبا على
المركز المالي للشركة ،والــذي يتمتع بقوة ومتانة كبيرتين ،إضافة
إلى الحرص على الحفاظ على حقوق المساهمين وثقتهم ودعمهم
الكبير ،حيث حققت الشركة ما ترجوه من أهداف خالل العام الماضي
رغم ظروف جائحة «كورونا» ،واستطاعت إثبات قدرتها على العمل
والنجاح ،وأن تحافظ على استقرار أدائها المالي بشكل إيجابي.
وأشار الصالح إلى العديد من التحديات والصعوبات المختلفة التي
واجهت الشركة وسوق العمل ،خصوصا بعد جائحة كوروناّ ،
معبرا
عن تفاؤله بالمستقبل ،وثقته بجهود وتفاني العاملين بالشركة في
جميع المجاالت واألقسام ،موضحا أن «المعامل» تسير بخطى واثقة

ووفق استراتيجية مستقبلية تقوم على المساهمة بدعم خطة الدولة
ً
ومشاريعها التنموية ،خصوصا المدرجة ضمن استراتيجية الكويت
و»رؤية الكويت  ،»2035متطلعا إلى المزيد من النجاح واإلنجازات وبما
يلبي طموحات العمالء والمساهمين.
وشدد على أن «المعامل» كانت ومازالت حريصة على السير بخطوات
واثـقــة ووف ــق استراتيجية واضـحــة الـمـعــالــم ورؤي ــة مجلس اإلدارة،
وبجهود فريق عملنا المتكاملة ،فقد استطاعت تنفيذ جميع األعمال
والمشاريع واألنشطة الموضوعة بكل إخالص ووفق أعلى مستويات
الجودة ،حيث كان لخبرة العاملين في جميع اإلدارات واألقسام الدور
األبرز في أن تكلل تلك الجهود بالنجاح باعتبارهم العنصر األغلى.
وأب ــرز تلك األع ـمــال :توقيع العقد رقــم  21056775مــع شــركــة نفط
ال ـكــويــت وال ـخ ــاص بــأع ـمــال خ ــدم ــات ال ـص ــرف وال ـم ـج ــاري ومـحـطــات
المعالجة في المناطق الشمالية لعمليات شركة نفط الكويت بقيمة
 2.947.062دينارا.
كما تم توقيع العقد رقم ( 21056717تحالف الشركة الكويتية لبناء

المعامل والمقاوالت مع شركة إدارة التكنولوجيا البيئية) مع شركة
نفط الكويت لمشروع معالجة وإعادة تأهيل التربة في شمال الكويت،
وذلك ضمن برنامج الكويت لتأهيل البيئة بمبلغ  188مليون دوالر،
(ما يعادل  56.8مليون دينار).
وتمت إضافة أمر تغييري بـ  3.5ماليين دينار على العقد رقم (هـ ط
ص )403 /صيانة عامة على (الدائري الخامس السريع وطريق الغزالي
السريع وطريق الجهراء السريع) مع التقاطعات.
كما تم االنتهاء من العقد رقم (ق ص ش ،)65 /إلنجاز (أعمال صيانة
وإنشاء شبكة مجاري األمطار والمجاري الصحية في محافظة مبارك
الكبير) ،وتم تسليمه لوزارة األشغال العامة.
وشــاركــت «المعامل» كذلك فــي العديد مــن المناقصات الحكومية
ً
والخاصة ،وقدمت أسعارا تنافسية نأمل بترسية بعضها على الشركة،
ونـحــن على ثقة كبيرة بـقــدرة فــرق العمل لدينا على إنـجــازهــا وفق
المواصفات والفترات الزمنية المحددة .كما واصلت المعامل النجاح
في مجال أعمال قسم الخرسانة الجاهزة واألسفلت خالل العام الماضي.

«وربة» مستمر في دعم حملة
«لنكن على دراية» للعام الثاني
أك ـ ـ ـ ـ ــد ن ـ ـ ــائ ـ ـ ــب ال ـ ــرئـ ـ ـي ـ ــس
الـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـفـ ـ ـي ـ ــذي ل ـ ـل ـ ـخـ ــدمـ ــات
ال ـم ـس ــان ــدة والـ ـخ ــزان ــة فــي
بـ ـن ــك وربـ ـ ـ ــة أنـ ـ ـ ــور ال ـغ ـي ــث
استمرار دعم حملة «لنكن
على دراية» ،التي تهدف إلى
رفــع درج ــة الــوعــي بأهمية
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــام ـ ــل مـ ـ ـ ــع م ـخ ـت ـل ــف
الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات والـ ـمـ ـنـ ـتـ ـج ــات
المصرفية ،والتحذير من
ال ـم ـخ ــاط ــر ال ـت ــي ي ـم ـكــن أن
تحيط بها أو مصاحبة لها.
وأش ـ ـ ــاد ال ـغ ـي ــث ب ــال ــدور
الـ ـمـ ـه ــم ال ـ ـ ــذي ي ـل ـع ـبــه بـنــك
الـكــويــت الـمــركــزي واتـحــاد
مصارف الكويت والبنوك
المحلية ،للتوعية بمختلف
األن ـ ـ ـش ـ ـ ـطـ ـ ــة وال ـ ـع ـ ـم ـ ـل ـ ـيـ ــات
المصرفية ودعم المبادرات
وال ـج ـه ــود ال ـت ــي اس ـتـمــرت
لفترة تجاوزت العامين.
و ش ـ ـ ـ ـ ــدد عـ ـ ـل ـ ــى أن ب ـن ــك
وربـ ــة مـسـتـمــر ف ــي تكثيف
حمالت التوعية ،من خالل
إعـ ـ ــداد ال ـ ـمـ ــواد الـتـثـقـيـفـيــة
والـ ـ ـمـ ـ ـحـ ـ ـت ـ ــوى الـ ـ ـت ـ ــوع ـ ــوي
بأساليب مبسطة ونشرها
عـ ـب ــر مـ ـنـ ـص ــات الـ ـت ــواص ــل
االجتماعي وجميع قنوات
البنك اإللكترونية ،بهدف
ت ـ ـس ـ ـل ـ ـيـ ــط ال ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــوء عـ ـل ــى
حقوق العمالء وتوعيتهم

أنور الغيث

فيما يتعلق بالتعامل مع
البنوك.
وبـيــن أن «ورب ــة» يواصل
دع ـ ـ ـ ــم فـ ـ ـع ـ ــالـ ـ ـي ـ ــات الـ ـحـ ـمـ ـل ــة
للعام الثاني على التوالي،
والـ ـت ــي سـتـتـضـمــن ال ـعــديــد
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات الـ ـه ــادف ــة
ل ــرف ــع الـ ــوعـ ــي ال ـم ـج ـت ـم ـعــي
وتـعــزيــز الـشـمــول والـثـقــافــة
الـ ـم ــالـ ـي ــة لـ ـ ــدى كـ ــل ش ــرائ ــح
المجتمع ،مضيفا أن البنك
شــريــك وف ــاع ــل أس ــاس ــي في
ال ـ ـ ـم ـ ـ ـبـ ـ ــادرات الـ ـ ـت ـ ــي ت ـه ــدف
إلـ ــى رفـ ــع م ـس ـتــوى ال ــوع ــي،
بــالـتـعــاون مــع بـنــك الكويت
الـ ـم ــرك ــزي وب ـق ـي ــة ال ـج ـهــات
المشاركة.

وقد أعلن مجلس اإلدارة النتائج المالية للشركة ،إذ بلغت إيراداتها
حتى نهاية عام  2021نحو  28.6مليون دينار ،مقارنة بـ  52.7مليونا
عن عام .2020
وبلغ صافي أرباح «المعامل» خالل سنة  2021حوالي  4.3ماليين
ً
دينار ،حيث حققت ربحية للسهم بـ  38.33فلسا ،مقارنة بصافي أرباح
ً
 2020والبالغ  6ماليين دينار ،والذي حقق ربحية للسهم بـ  53.77فلسا
للسهم الواحد.
وقد أوصــى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أربــاح نقدية بنسبة 26
بالمئة من القيمة االسمية للسهم وبواقع ( 26فلسا لكل سهم) ،وتوزيع
أسهم منحة بنسبة  5بالمئة من رأس المال المدفوع بواقع ( 5أسهم
لكل  100سهم) ،وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ  31ديسمبر
2021م للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة حتى تاريخ انعقاد
الجمعية العمومية.
وأيضا تم اعتماد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالية
المنتهية في  ،2021 /12 /31والبالغ مجموعها  66ألف دينار ال غير.

«التجاري» يحذر من العمالت
االفتراضية في إطار «لنكن على دراية»
في إطار حرص بنك الكويت
ال ـم ــرك ــزي ع ـلــى تـثـقـيــف عـمــاء
البنوك مصرفيا وماليا ،أطلق
«المركزي» ،بالتعاون مع اتحاد
مصارف الكويت ،حملة «لنكن
على دراية» التي حققت ومازالت
تحقق نجاحا الفتا نحو تعزيز
الثقافة المالية لجمهور عمالء
ال ـ ـب ـ ـنـ ــوك ،وق ـ ـ ــد ح ـ ـ ــرص ال ـب ـن ــك
التجاري الكويتي على مساندة
ه ــذه الـحـمـلــة م ــن خ ــال مــواقــع
التواصل االجتماعي الخاصة
بالبنك عــن طــريــق نشر الـمــواد
التعريفية المرتبطة بالتوعية
والثقافة المصرفية.
وف ــي مـســاعـيــه ال ــرام ـي ــة إلــى
زي ـ ـ ـ ــادة الـ ــدعـ ــم الـ ـم ــوج ــه ل ـه ــذه
الحملة ،سلط المدير التنفيذي
ل ـق ـطــاع ال ـخــزي ـنــة واالس ـت ـث ـمــار
ف ـ ــي الـ ـبـ ـن ــك الـ ـ ـتـ ـ ـج ـ ــاري ط ـ ــارق
الهنيدي الضوء على العمالت
االفتراضية (بتكوين وغيرها)،
التي تعد من االستثمارات عالية
ال ـم ـخ ــاط ــر ،وقـ ــد ت ـن ـطــوي على
مخاطر متعددة للعمالء ،قائال:
«م ـم ــا ال ش ــك ف ـيــه أن ال ـع ـمــات
المشفرة أصبحت تلعب دورا
رئيسيا في القطاع المالي ،حيث
باتت تعمل كبديل ألحد أشكال
االستثمار التقليدية .ومع ذلك
ونظرا ألنها منتج جديد  -أداة
تداول جديدة إلى حد ما ،فإنها

طارق الهنيدي

تعتبر أك ـثــر أنـ ــواع االسـتـثـمــار
خطورة».
وأضـ ـ ــاف ال ـه ـن ـيــدي أن «فـهــم
الـمـخــاطــر الـكــامـنــة وراء ت ــداول
العمالت المشفرة أمر مهم جدا،
لذلك يسلط البنك الـضــوء على
بعض المخاوف الواضحة التي
يــواج ـه ـهــا مـعـظــم الـمـتـعــامـلـيــن
ب ــالـ ـعـ ـم ــات ال ـ ـم ـ ـش ـ ـفـ ــرة ،ول ـع ــل
أه ـم ـهــا ت ـق ـل ـبــات أسـ ـع ــار عــالـيــة
لـمـثــل ه ــذه ال ـع ـمــات ،وتـغـيــرات
مفاجئة وغير متوقعة في حالة
ال ـســوق ،والـتــي يمكن أن تــؤدي
إل ــى ت ـحــركــات ك ـب ـيــرة وســريـعــة
ف ــي األسـ ـع ــار صـ ـع ــودا ون ـ ــزوال.
م ــن ال ـشــائــع أن تـنـخـفــض قيمة
العمالت المشفرة بسرعة بمئات

إن لم يكن آالف الــدوالرات خالل
فترة زمنية قصيرة ،مما يؤدي
إلـ ـ ــى حـ ـ ـ ــدوث تـ ــأث ـ ـيـ ــرات ك ـب ـيــرة
لتقلبات الـسـعــر عـلــى األس ــواق
المالية وعلى االقتصاد بشكل
عام والمتداولين بتلك العمالت
بشكل خاص».
وأوضـ ــح أن تـ ــداول الـعـمــات
المشفرة يستقطب باألساس تلك
الشريحة من المجتمع الساعية
إلى البحث عن كل جديد ،ولكن
ليس كل ما هو جديد مفيد ،بل
ان تــداول تلك العمالت الرقمية
قد يذهب بالمدخرات والثروات
خــال أيــام بل ساعات معدودة،
ومثال ذلك أنه على أثر تحركات
البنك المركزي األميركي األخيرة
بشأن رفع أسعار الفائدة ،حدث
ب ـع ــض االنـ ـهـ ـي ــار ف ــي ال ـع ـمــات
المشفرة.
وشـ ـ ـ ـ ــدد ع ـ ـلـ ــى أن الـ ـتـ ـع ــام ــل
بالعمالت المشفرة حاليا يفتقر
ال ــى الـتـنـظـيــم ،ح ـيــث ان ـه ــا غير
منظمة وغـيــر مــركــزيــة إل ــى حد
كبير ،وه ــذا يعني فــي األســاس
أن ال ـم ـس ـت ـث ـمــريــن فـ ــي ال ـس ــوق
الــامــركــزي يتعاملون مباشرة
م ــع بـعـضـهــم ال ـب ـعــض ،ب ــدال من
العمل من داخل بورصة مركزية،
حيث ال يمكن ألي كيان السيطرة
عليه ،وكونه غير منظم يعني أنه
ال توجد هيئة حكومية تنظمه.

المهرجان الفرنسي األشهر يسعى
للتطوير حتى ال يصبح في خبر كان
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يسعى مهرجان كــان السينمائي ،في سنة بلوغه الخامسة
والسبعين ،إلى أن يجدد شبابه ،ويطمح هذا الملتقى العالمي
المرموق للفن السابع الذي ارتبط اسمه باسم جادة كروازيت في
المدينة الفرنسية ،إلى إعادة استقطاب جيل منصات البث التدفقي
والشبكات االجتماعية إلى الشاشات الكبيرة.
ً
وكان الفتا أن المهرجان أنهى هذه السنة شراكته القديمة مع
محطة "كانال  ،"+التي اكتسبت في ثمانينيات القرن العشرين
ً
وتسعينياته رمزية سينمائية ،وكانت تتولى خصوصا نقل
وقائع افتتاح المهرجان واختتامه.
ً
واعتمد المهرجان عوضا عن "كانال  "+شريكين إعالميين
ج ــدي ــدي ــن ،أحــده ـمــا م ــن ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ه ــو مـجـمــوعــة "فــرانــس
تلفزيون" ،والثاني موقع "بــروت" الــذي يتيح مخاطبة األجيال
ً
الشابة خصوصا.
من هنا ،ثمة ُبعد رمزي للتحالف بين المهرجان وهذا الموقع
ّ
خضم تراجع اإلقبال على دور السينما بفعل المنافسة الشرسة
في
من المسلسالت والبث التدفقي .وال يقصد كثر من الشباب دور
السينما إال لحضور أفالم األبطال الخارقين سواء أكانت من إنتاج
"مارفل" أو "دي سي كوميكس".
إال أن رئيس "ب ــروت" ّ
غيوم الكــروا الحــظ أن المواضيع التي
ّ
تتناولها أفالم مهرجان كان "تعبر بشكل كبير عن الشباب في كل
أنحاء العالم" .ورأى الكروا في شراكة "بروت" مع المهرجان وسيلة
ً
لجعله "أكثر شموال" .إن من حيث قدرته على إثارة اهتمام مختلف
األجيال والفئات العمرية أو "في ما يتعلق بالتنوع".
ً
ويتضمن المهرجان أصال مجموعة برامج مخصصة لدعم
ً
المواهب الشابة وإطالقها ،ومنها مثال "سينيفونداسيون" و"ال
ً
فابريك سينما" .وأع ــاد المهرجان أخـيــرا تركيز الئحة األفــام
المختارة ضمن قسم "نـظــرة مــا" ( )Un Certain Regardعلى
المواهب الجديدة.
ّ
وبعد عام على التوجه التجديدي الذي تمثل في منح السعفة
الــذه ـب ـيــة إل ــى ثــاثـيـنـيــة ه ــي الـفــرنـسـيــة جــول ـيــا دوك ــورن ــو عن
فيلمها "تيتان" ،يتنوع المتنافسون على جائزة المهرجان بين
ً
مخضرمين كديفيد كروننبرغ ( 79عاما) واألخوين داردين (68
ً
ً
و 71عاما) ،وصاعدين على غرار لوكاس دونت ( 30عاما) أو سعيد
ً
روستايي ( 32عاما).
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«نتفليكس» تصرف النظر
ثان من «درول»
عن موسم ٍ

ملصق المسلسل
أعلنت منصة البث التدفقي األميركية نتفليكس ،الجمعة الماضي،
ثان من مسلسل "درول" الفرنسي،
أنها صرفت النظر عن توفير موسم ٍ
وهو قرار اعتبرت كاتبة سيناريو المسلسل أنه "مخيب لآلمال".
وش ــددت نتفليكس على الحاجة إلــى إيـجــاد ت ــوازن بين "حجم
المشاهدات وتكلفة اإلنتاج".
تخف كاتبة السيناريو الفرنسية
وفي مقابلة مع مجلة تيليراما ،لم
ِ
ّ
فاني إيريرو حزنها ،مذكرة بـ"أن كتابة مسلسل والطموح إلى استمراره
التزام كبير ،ومن المحزن أن يلغى كل ذلك فجأة".
ً
وأضافت" :لم نحقق أهداف نتفليكس من حيث المشاهدات وفقا
ً
لمعاييرها التي ال يعرفها أحد حقا".
ً
ووفــرت نتفليكس مسلسل "درول" اعتبارا من  18مارس الفائت،
وبقي أربعة أسابيع في قائمة مسلسالت نتفليكس العشرة األكثر
ً
استقطابا للمشاهدين في فرنسا ،لكنه لم يرتق إلى قائمة المسلسالت
ً
ً
األكثر استقطابا للمشاهدين عالميا .وأشارت إيريرو في حديثها إلى
"تيليراما" إلى أنها كانت أنجزت كتابة "ثلثي حلقات الموسم الثاني"
(أ ف ب)
عندما تبلغت قرار نتفليكس.

ورأى أستاذ االقتصاد والباحث في معهد  Inseecالفرنسي
لالقتصاد وإدارة األعمال جوليان ّبيو أن مهرجان كان ،كالوسط
السينمائي برمته ،يحتاج إلــى "تحديث صورته" و"استقطاب
جيل جديد".
وسيكون نجم تيك توك كابي المي الذي يبلغ عدد متابعيه
مئة مليون ضمن لجنة تحكيم مسابقة لمقاطع الفيديو القصيرة
التي تتراوح مدتها بين  30ثانية وثالث دقائق ،تنظمها الشبكة،
ويتسلم الفائزون بها جوائزهم في  20مايو من المفوض العام
للمهرجان تييري فريمو.
تجمع ال ــدورة الخامسة والسبعون للمهرجان التي تنطلق
ً
غدا أبرز الوجوه السينمائية ،ويشهد الحدث الذي يقام في ظل
أجواء الحرب في أوكرانيا حضور كوكبة من النجوم من بينهم
ً
الممثالن مــادس ميكلسن وتــوم كــروز ،ويشمل برنامجه أفالما
لمخرجين حفروا أسماءهم في تاريخ السينما كديفيد كروننبرغ
وجيمس غراي.
وتـشـهــد الـسـجــادة الـحـمــراء ه ــذه الـسـنــة م ــرور مجموعة من
النجوم من بينهم توم كروز المشارك عن فيلم "توب غان" الجديد،
والـمـمـثــان إدري ــس إلـبــا وتـيـلــدا سوينتن عــن شــريــط للمخرج
جورج ميلر ،وليا سيدو وفيغو مورتنسن عن فيلم أخرجه ديفيد
كروننبرغ ،وأوستن باتلر الــذي سيتولى بطولة فيلم "إلفيس"
المنتظر عن سيرة المغني إلفيس بريسلي للمخرج باز لورمان.
ويـشــارك فــي المهرجان كذلك الممثل فــورســت ويتيكر ومن
المقرر أن يحصل هذه السنة على سعفة ذهبية فخرية.
وتتولى الممثلة فيرجيني إيفيرا (أدت أحد َ
دور ْي البطولة في
"روفوار باري" ،وهو فيلم خارج المنافسة ويتحدث عن الذكرى
المؤلمة للهجمات التي وقعت في العاصمة باريس) ،تقديم حفلة
ً
االفتتاح المرتقبة .ويتنافس  21فيلما لنيل السعفة الذهبية
ويشارك في المهرجان مخرجون عدة تتراوح أعمارهم بين 30
ً
و 84عاما ،من بينهم ديفيد كروننبرغ عن فيلمه "كرايمز أوف ذي
فيوتشر" ،وجيمس غراي عن "أرماغيدون تايم" الذي تدور قصته
في ثمانينات القرن العشرين التي شهدت صعود عائلة ترامب.
ومن المرتقب أن يستقبل مهرجان كان للمرة األولــى كيريل
ً
سيريبرينكوف الذي أصبح رمزا للفنانين الروس المناهضين
(أ ف ب)
للنظام.

فيرجيني إيفيرا

وفاة المخرج برينو سيلفيرا
خالل تصوير أحدث أفالمه

الفرنسيفلوران بانيي يكافح
أوكرانيا تتفوق على بريطانيا
وإسبانيا في مسابقة يوروفيجن ضد سرطان الرئة

بريتني سبيرز تفقد جنينها
أع ـ ـل ـ ـن ـ ــت م ـ ـغ ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـب ـ ــوب
األمـ ـي ــركـ ـي ــة ب ــري ـت ـن ــي س ـب ـيــرز،
أمس األول ،أنها فقدت جنينها.
وقالت مغنية البوب في منشور
عبر "إنستغرام" موقع من قبلها
وخـطـيـبـهــا س ــام أص ـغ ــري (28
عاما)" :ببالغ الحزن نعلن أننا
فقدنا طفلنا المعجزة في وقت
مبكر من الحمل" ،وفقا لصحيفة
لوس أنجلس تايمز.
وق ــال ــت الـمـغـنـيــة ( 40عــامــا)
إن ـه ــا وأصـ ـغ ــري "س ـي ــواص ــان
محاولة زيادة عائلتنا الجميلة".
ُيشار إلــى أن سبيرز أعلنت
لمتابعيها عبر "إنستغرام" في
أوائل أبريل الماضي أنها حامل
بطفلها الثالث.
وب ـ ـ ـ ــدوره ،قـ ــال أصـ ـغ ــري في
م ـقــاب ـلــة م ــع ب ــرن ــام ــجAccess
 ،Hollywoodإنه يريد أن يشارك
مثل خطيبته ،في تربية طفلهما،
ألن ه ــذا الـمــولــود سـيـكــون أول
طفل له.

فرقة أوركسترا «كالوش»

بريتني سبيرز
ش ـ ــارك أصـ ـغـ ــري أيـ ـض ــا مــع
ال ـم ــذي ــع أنـ ــه يـخـطــط لـمـعــامـلــة
ال ـط ـف ــل ب ـش ـك ــل م ـخ ـت ـلــف وف ــق
الجنس ،وقــال" :إذا كانت ابنة،
ً
فـسـتـكــون األم ـي ــرة األك ـثــر دالال
ً
على اإلط ــاق .أمــا إذا كــان ابنا،
فسأكون أقسى على الطفل".
(د ب أ)

فازت أوكرانيا ،أمس األول ،بمسابقة يوروفيجن الغنائية الموسيقية
في إيطاليا ،متقدمة على المملكة المتحدة وإسبانيا ،بفضل تصويت
المشاهدين ،الذين اختاروا الفرقة الممثلة لهذه الدولة التي غزتها
القوات الروسية نهاية فبراير.
وح ـص ــدت فــرقــة أورك ـس ـت ــرا "ك ــال ــوش"  631ن ـق ـطــة ،مـتـقــدمــة على
البريطاني سام رايــدر ( 466نقطة) ،واإلسبانية شانيل ( 459نقطة).
وهو الفوز الثالث ألوكرانيا في هذه المسابقة ،بعد عامي  2004و.2016
وقال المغني في فرقة أوركسترا "كالوش" ،أوليه سيوك" :أرجوكم،
ساعدوا أوكرانيا وماريوبول! ساعدوا أزوفستال".
والرسائل السياسية محظورة عموما في المسابقة .وذكر اتحاد
البث األوروبــي" :نتفهم المشاعر العميقة حيال أوكرانيا ،ونعتبر أن
تعليقات أوركسترا كالوش وفنانين آخرين ُي ّ
عبرون عن دعمهم للشعب
األوكراني هي ذات طبيعة إنسانية أكثر منها سياسية"( .أ ف ب)

برينو سيلفيرا

فلوران بانيي
يكافح المغني الفرنسيفلوران بانيي ضد مرض سرطان الرئة،
حيث قــامــت ابنته أيـيــل بانيي بنشر ص ــورة لــه على أحــد مواقع
التواصل االجتماعي وهو على جبل سان ميشال في غرب فرنسا
ً
متكئا على عصاه.
ب ــدا الـمـغـنــي الـفــرنـســي ف ــي ال ـص ــورة وق ــد خـســر ش ـع ــره ،ج ــراء
خضوعه للعالج الكيميائي.
وكــان المغني نشر مقطع فيديو على إحــدى وسائل التواصل
في يناير الماضي ،حيث اعتذر من متابعيه عن عدم قدرته على
مواصلة جولته التي كان قررها بمناسبة بلوغه عامه الستين،
وقال المغني" :لن أتمكن من إنهاء جولتي في الذكرى الستين .لقد
تم للتو تشخيص إصابتي بورم في الرئة .الصحة أهم شيء في
الحياة" ،الفتا إلى أن عليه الخضوع لبروتوكول عالج لمدة ستة
أشهر ضمنه عالج كيميائي.

توفي المخرج البرازيلي برينو سيلفيرا ( 58عاما) ،والذي شارك
بانتظام في المهرجانات الدولية ،أمس األول ،جــراء تعرضه لنوبة
قلبية خالل تصوير أحدث أفالمه ،على ما أعلنت شركة اإلنتاج التي
يتعامل معها ووسائل إعالم محلية.
وقالت دار كونسبيراساو فيلميس ،المنتجة ألعماله ،في بيان،
إن سـيـلـفـيــرا ،ال ـم ـعــروف خـصــوصــا بفيلمي "دويـ ــس فـيـلـيــوس دي
فرانسيسكو" ( )2005و"غونزاغا" ( ،)2012كان "رمزا للثقافة والفن".
وأفــادت وسائل إعالم برازيلية ،بأن المخرج أصيب بنوبة قلبية
أثـنــاء تصوير فيلمه الـجــديــد "دون ــا فـيـتــوريــا" مــع الممثلة فرناندا
مونتينيغرو.
ويتمحور فيلم "دونا فيتوريا" حول سيدة عجوز بدأت في تصوير
مهربي مخدرات عبر نافذة منزلها ،ما قادها إلى كشف فضيحة فساد
(أ ف ب)
واسعة النطاق.

فلك
الحمل

 21مارس  19 -أبريل
ً
مهنيا :فاوض حتى لو كنت غير مقتنع
أنك ستحصل على ما تريد.
ً
عاطفيا :أجواء عاطفية متوترة بينكما
تحتاج إلى حوار منطقي وهادئ.
ً
اجتماعيا :تساعدك الفرحة التي تراها
على وج ــوه أف ــراد الـعــائـلــة ،وتتمنى أن
تدوم.
رقم الحظ.17 :

الميزان

 23سبتمبر  23 -أكتوبر
ً
ً
ً
مهنيا :تتراجع ضغوط العمل رويدا رويدا،
ولكن ال مجال للخطأ.
ً
عاطفيا :يثق الحبيب بك أكثر مما تتصور،
وهو يدعمك في كل أمر.
ً
ً
اجتماعيا :من المستحسن جدا االستماع
إلى آراء العائلة وعدم التفرد برأيك.
رقم الحظ.39 :

الثور

 20أبريل  20 -مايو

ً
مهنيا :تنوب عن أحد الزمالء ،وقد يكون
بسبب وعكة صحية َّ
ألمت به.
ً
ُّ
عاطفيا :عالقتك العاطفية تمر بأزمة عليك
أن تحزم أمرك وتتخذ القرار المناسب.
ً
اج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــا :تـ ـ ـع ـ ــرف س ـ ــر ال ـ ـس ـ ـعـ ــادة
واالس ـت ـم ـت ــاع ب ــاألش ـي ــاء الـصـعـبــة بعد
التغلب عليها.
رقم الحظ.38 :

العقرب

 24أكتوبر  22 -نوفمبر

ً
مهنيا :يزداد التوتر في العمل بينما تحتاج
ً
حاليا إلى التعاون والتضامن.
ً
ُ
عاطفيا :حاول أن تفهم شريك العمر في كل
ما يقوم به ،ألنه صادر عن ُحب.
ً
اجتماعيا :تجنب باستمرار اإلف ــراط في
تناول الطعام ،وحافظ على صحتك.
رقم الحظ.44 :

الجوزاء

 21مايو  21 -يونيو

السرطان

 22يونيو  22 -يوليو

األسد

 23يوليو  22 -أغسطس

ً
ً
ً
مهنيا :تشعر باإلرهاق والتعب بعد قيامك مهنيا :تغلق أمامك األبواب ،لكنك تصر على مهنيا :مهما كانت الضغوط قوية انهض،
وال تقع تحت وطأتها.
فتحها مهما كان الثمن.
بمجهود شاق من أجل المؤسسة.
ً
ً
ً
ً ُ
عاطفيا :هناك تغيرات عاطفية قد تدخل إلى عاطفيا :قد تقلق بشأن موعد عاطفي ،وتتردد عاطفيا :كن منتبها ،وال تنجرف إلى كالم
عاطفي قد يوقعك في مأزق.
في التعبير عن شعورك.
حياتك وأنت غير مستعد لها.
ً
ً
ً
ً
ً
ً
اج ـت ـمــاع ـيــا :ي ــوم مـنــاســب جـ ــدا للمصالحة اجـتـمــاعـيــا :تملك ال ـقــدرة على إقـنــاع اآلخــر اجتماعيا :يأتيك الفرح مجددا حامال معه
ً
ً
ً
ً
خبرا عائليا سعيدا.
برأيك من دون أن تبذل جهدا.
وتقوية الروابط العائلية واالجتماعية.
رقم الحظ27 :
رقم الحظ.4 :
رقم الحظ.53 :

القوس

 23نوفمبر  21 -ديسمبر

ً
مـهـنـيــا :ه ــواج ــس مـهـنـيــة ضــاغـطــة تشعرك
باالنزعاج والتوتر الشديد.
ً
عاطفيا :استخدم سحرك لتنال رضا الحبيب
ويعجبه.
ً
اجتماعيا :تجنب القطيعة والـخــافــات مع
ً
ً
ُ
معارفك ،وكن متفهما وصبورا.
رقم الحظ.28 :

الجدي

 22ديسمبر  19 -يناير
ً
مهنيا :مال وفير يأتيك من مشروع أسهمت
فيه ،فاستثمر فيه.
ً
ً
عاطفيا :وضع الحبيب مريح جدا ،وهذه
فرصة جيدة لمصالحته بما تريد.
ً
اجتماعيا :انتبه كيف تدير أموالك ،فأنت
تبالغ بعض الشيء في إنفاقها.
رقم الحظ.2 :

الدلو

 20يناير  18 -فبراير
ً
مهنيا :احذر المجازفة ،وتجنب المخاطر،
ً
ُّ
فأنت تمر بفترة حساسة جدا.
ً
عاطفيا :ينتظر الطرف اآلخر سماع كلمة
عاطفية منك تفرح بها قلبه.
ً
اج ـت ـم ــاع ـي ــا :ال ت ـح ـ ّـم ــل ن ـف ـســك أك ـث ــر مــن
المستطاع ،فأنت تحتاج إلى الراحة.
رقم الحظ.56 :

العذراء

 23أغسطس  22 -سبتمبر
ً
مهنيا :جـ ّـهــز طاقتك للفترة الـقــادمــة كي
تستطيع التعويض عن خسارتك.
ً
عاطفيا  :تستعد للبدء بمرحلة عاطفية
جديدة في حياتك تجلب لك السعادة.
ً
ً
اجتماعيا :الجو العائلي إيجابي جدا ،مما
يجعلك تتفرغ لمسؤولياتك باطمئنان.
رقم الحظ.11 :

الحوت

 19فبراير  20 -مارس
ّ
ً
مهنيا :يوم مخيب لآلمال ال توقع فيه على
أي مستند قبل دراسته.
ً
عــاطـفـيــا :المناسبة الـيــوم جـيــدة للنواحي
العاطفية أو البوح بما تشعر به.
ً
اجتماعيا :تشتغل لمعالجة ديون عالقة ،وقد
حان موعد الدفع.
رقم الحظ.22 :
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التيتون :الخزاف يعاني غياب الدعم المناسب صالح تقي يوثق مدن البحر المتوسط
في «بين الصواري»
شاركت بـ  40قطعة خزفية تنوعت في الحجم والتشكيل
فضة المعيلي

أكدت الفنانة البحرينية عاتقة
التيتون ،أن فن الخزف
يعتمد على عنصر التشويق
والمفاجأة ،لمرور القطعة
الخزفية بعدة مراحل من
تشكيل وحرق وتزجيج.

أق ــام ــت ال ـف ـن ــان ــة الـبـحــريـنـيــة
ً
عاتقة التيتون معرضا بعنوان
"وج ــوه مــن الـبـحــريــن" ألعمالها
الـ ـخ ــزفـ ـي ــة ف ـ ــي م ـج ـم ــع ال ـ ــراي ـ ــة،
بــال ـت ـعــاون م ــع غــال ـيــري ومقهى
بــونــا .وض ــم الـمـعــرض نـحــو 40
قطعة خزفية تنوعت في الحجم
والتشكيل.
وب ـ ـ ـهـ ـ ــذه ال ـ ـم ـ ـنـ ــاس ـ ـبـ ــة ،ق ــال ــت
التيتون لــ"الـجــريــدة"" :مواضيع
القطع ورموزها مختلفة ،فهناك
عمل ِّ
يعبر عن األسرة والتالحم،
وعمل يتناول التأمل والسكون،
وعمل يجسد العادات والتقاليد
الشعبية في البحرين ،ومجموعة
مــن األع ـم ــال ت ـبــرز فــن الــزخــرفــة،
حيث تتنوع الزخارف على القطع
ال ـخ ــزف ـي ــة ،إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـت ـنــوع
الـلــونــي واخ ـت ــاف الـطـيـنــات في
الـتـشـكـيــل .وق ــد ظ ـهــرت األع ـمــال
الخزفية بشكل جمالي فيه تنوع
بالزخرفة واأللوان والتشكيل".

الشغف والدراسة
وع ــن ات ـجــاه ـهــا ل ـفــن ال ـخــزف،
أوضحت" :بحكم دراستي للفنون

●

التيتون ومالك والدويش والخباز
ازداد تعلقي ُ
وح ـبــي لـهــذا الـفــن،
فــأن ـت ـجــت ال ـع ــدي ــد م ــن األعـ ـم ــال
الخزفية ،وشاركت في العديد من
المعارض الفنية ،وأقمت الكثير
من الــورش وال ــدورات التدريبية
ل ـل ـط ــاب والـ ـ ـه ـ ــواة والـمـهـتـمـيــن
بهذا الفن".
وأك ـ ـ ــدت أن "هـ ـن ــاك ت ـحــديــات
تــواجــه الـخــزاف ،تتمثل فــي عدم
تــوافــر الــدعــم الـمـنــاســب فــي هــذا
الـ ـمـ ـج ــال ،إض ــاف ــة إلـ ــى صـعــوبــة
ال ـح ـصــول ع ـلــى الـ ـم ــواد األول ـي ــة
واألدوات ل ـل ـع ـم ــل ف ـ ــي م ـج ــال
الخزف ،وعدم اهتمام المسؤولين
برعاية الفنانين وتقديم الدعم
المناسب لهم للعمل واالستمرار
إلنـتــاج أعـمــال فنية وتسويقها،
وإق ــام ــة ال ـم ـع ــارض وال ـم ـشــاركــة
الفاعلة في المجتمع ،كذلك هناك
قصور فــي المجتمع بالتعريف
ب ـف ــن الـ ـخ ــزف وأه ـم ـي ـت ــه كـبـقـيــة
الفنون األخرى".

التشكيلية فــي مصر درســت فن
التصوير والتصميم واألشغال
ال ـف ـن ـي ــة وال ـ ـم ـ ـعـ ــادن وال ـن ـس ـي ــج،
إض ــاف ــة إلـ ــى ال ـن ـح ــت والـ ـخ ــزف،
وبعد الــدراســة الجامعية عملت
مدرسة للرسم واألشغال اليدوية،
بـعــدهــا انتقلت إل ــى فــن الـخــزف.
كان لدي شغف ُ
وحب للخزف منذ
أي ــام ال ــدراس ــة بــالـجــامـعــة ،ورغــم
ممارستي للفنون األخرى ،فإن فن
الخزف جذبني ،وأصبح األقرب
إل ــى قـلـبــي م ــن ال ـف ـنــون األخـ ــرى،
حيث التعامل مــع خــا مــة الطين
وطرق تشكيلها المختلفة".

تشويق ومفاجأة

من أعمالها

وأضافت التيتون" :فن الخزف
يـعـتـمــد ع ـلــى ع ـن ـصــر الـتـشــويــق
وال ـ ـم ـ ـفـ ــاجـ ــأة ،لـ ـ ـم ـ ــرور ال ـق ـط ـعــة
الخزفية بعدة مراحل من تشكيل
وحـ ـ ـ ــرق وتـ ــزج ـ ـيـ ــج عـ ـل ــى ع ـكــس
الفنون األخ ــرى ،ومــع الممارسة
وإن ـت ــاج أع ـمــال خــزفـيــة متنوعة

فضة المعيلي

أصدر المصور الفوتوغرافي
صـ ــالـ ــح تـ ـق ــي كـ ـت ــاب ــا ب ـع ـن ــوان
"ع ــدس ــة عـلــى م ــدن الـمـتــوســط:
بـ ـي ــن الـ ـ ـ ـص ـ ـ ــواري" ،ال ـ ـ ــذي ج ــاء
بـ ـنـ ـح ــو  119ص ـ ـف ـ ـحـ ــة ،ح ـيــث
ينقل ا لـقــارئ فــي رحلة بحرية
شيقة بـيــن الـمــوانــئ واألمــاكــن
ال ـت ــاري ـخ ـي ــة وال ـم ـه ـم ــة ،وم ــدن
البحر األبيض المتوسط.
وقال تقي" :عدسة على مدن
ال ـم ـت ــوس ــط ...ل ـيــس ف ـقــط مــدنــا
بـيــن ضـفـتــي بـحــر ال ـح ـضــارات
بل حضارتان وثقافتان وتاريخ
وقـ ـص ــص وت ـ ـجـ ــارة وس ـي ــاس ــة
وحــب وح ــروب وأدي ــان وسفن
ك ـل ـهــا م ــا ب ـي ــن ض ـف ـتــي ال ـب ـحــر
األب ـي ــض ال ـم ـتــوســط .إن ــه أكـثــر
مــن بـحــر يفصل بـيــن ال ـقــارات،
ف ـ ـقـ ــد شـ ـ ـه ـ ــدت م ـ ــدن ـ ــه صـ ـع ــود
الحضارة اإلنسانية وتطورها،
وعلى ضفافه اخترعت الكتابة،
والزراعة ،والخياطة ،وتأسست
اإلمبراطوريات ،وبين موانئه
ومرافئه مرت الحضارات ،وفي
م ــوان ـئ ــه بــوت ـقــة م ــن ال ـث ـقــافــات
واألدي ـ ـ ــان والـ ـلـ ـغ ــات ،ب ــل حـتــى
قـبــل أل ـفــي ع ــام وق ـبــل الـعــولـمــة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة ك ــان ــت ال ـع ـمــات
الرئيسية لـمــدن الميناء تقوم
بوظيفة الدوالر واليورو".
وأ ضـ ـ ـ ـ ـ ــاف أن " م ـ ـ ـ ــن ا ل ـ ـمـ ــدن
ال ـت ــي ق ـمــت بـتــوثـيـقـهــا جــزيــرة
صقلية ذات التاريخ اإلسالمي
الـعــريــق وال ـعــربــي ،ون ـجــد ذلــك
فـ ــي ال ـم ـع ـم ــار والـ ـثـ ـق ــاف ــة وف ــي
أطـ ـ ـب ـ ــاع ال ـ ـ ـنـ ـ ــاس ،وأيـ ـ ـض ـ ــا فــي
ال ـل ـغــة ه ـنــاك ب ـعــض ال ـم ـفــردات

غالف الكتاب
ال ـ ـعـ ــرب ـ ـيـ ــة وبـ ــال ـ ـت ـ ـحـ ــديـ ــد ف ــي
ال ـل ـه ـجــة ال ـص ـق ـل ـي ــة" ،م ـتــاب ـعــا:
"جزيرة صقلية ،أو كما تسمى
س ـي ـس ـي ـل ــي ،ج ــذب ـت ــه ب ـت ــراث ـه ــا
وت ــاريـ ـخـ ـه ــا ال ـغ ـن ــي ال ـم ـت ـنــوع
ال ـم ـت ـع ــدد األوج ـ ـ ـ ــه ،اإلغـ ــريـ ــق،
وال ـ ـ ـ ــروم ـ ـ ـ ــان ،والـ ـبـ ـي ــزنـ ـطـ ـي ــون
والعرب ،والنورمان ،واالسبان،
كلهم مــروا بالجزيرة ورحلوا
وتركوا آثارهم وعالماتهم".
وعـ ـ ــن اإلس ـ ـك ـ ـنـ ــدريـ ــة ،ك ـت ــب:
"حملتنا نسمات البحر األبيض
المتوسط إلى عروسه ،وتحديد
اإلسكندرية ملتقى الحضارات
وم ـل ـت ـق ــى اإلن ـ ـسـ ــان ب ــاخ ـت ــاف
أعــراقــه وأديــانــه ،فاإلسكندرية
المدينة المتوسطية تعتبر من
أ هــم المراكز الثقافية من قارة
إفريقيا ،تجد في كل زاوية من
زواياها حكاية من بالد وزمان
مختلف".
وح ـ ـ ــول م ــديـ ـن ــة م ــرس ـي ـل ـي ــا،
ذكــر تقي" :لــدي شغف بالبحر
األب ـي ــض ال ـم ـتــوســط ،مـتــوســط

صالح تقي

الحضارات والقارات والتاريخ،
وأحب التنقل بضفافه وشطآنه
وم ـ ــوانـ ـ ـئ ـ ــه ،ووج ـ ـه ـ ـتـ ــي الـ ـي ــوم
لـمــديـنــة تـعـتـبــر م ــن أه ــم مــدنــه
وال تـ ـخـ ـتـ ـل ــف بـ ـنـ ـسـ ـي ــج دول
حــوض الـمـتــوســط ،فــالــزيـتــون،
والصابون بزيت الغار ،والسفن
الـخـشـبـيــة ال ـص ـغ ـيــرة وص ـيــاح
الـنــوارس ،وقبعات الصيادين
ك ـل ـهــا تـنـتـظــر ع ــدس ــة كــامــرتــي
ألوثق مدينة متوسطية زرقاء
بعبق الالفندر البنفسجي".
وتضمن الكتاب أيضا فصال
بعنوان "لحظات فوتوغرافية"،
ت ـضــم ب ـعــض أنـ ــواع الـتـصــويــر
وخصائص كل نوع ،ونصائح
فوتوغرافية ،ونصائح فنية.

المهرجان يقام من  ٢حتى  ٩يونيو المقبل
حرصت اللجنة المنظمة
لمهرجان أفالم السعودية
على انتقاء عدد من
األكاديميين والفنانين
الخليجيين والعرب واألجانب
ضمن لجان التحكيم للدورة
الثامنة.

األفالم الطويلة
وتضم لجنة تحكيم األفالم
الـ ـط ــويـ ـل ــة ،ق ـت ـي ـب ــة ال ـج ـن ــاب ــي
ً
رئ ـ ـ ـي ـ ـ ـسـ ـ ــا ،وهـ ـ ـ ــو س ـي ـن ـم ــائ ــي
ومنتج عراقي مستقل ،حائز
دك ـتــوراه عــن دراس ــة السينما
فـ ــي الـ ــوطـ ــن الـ ـع ــرب ــي ،وع ـمــل
كمخرج ومنتج لمحطة ""mbc
وكمصور لألفالم التسجيلية
فــي األوبـ ــرا الـبــريـطــانـيــة .كما
ع ـم ــل م ــدي ــر ت ـص ــوي ــر لـسـبـعــة
أف ــام روائ ـيــة طــويـلــة ،وأخــرج

وأن ـت ــج مـجـمــوعــة م ــن األف ــام
القصيرة الـتــي ح ــازت جوائز
في مهرجانات عالمية.
وفـ ـ ـ ــي ع ـ ـضـ ــويـ ــة الـ ـلـ ـجـ ـن ــة،
ع ــائـ ـش ــة كـ ـ ـ ــاي ،وهـ ـ ــي مـمـثـلــة
وكاتبة سعودية حائزة درجة
الماجستير في الكتابة ،وقامت
بأدوار رئيسية ومساعدة في
أفـ ـ ــام ق ـص ـي ــرة وم ـس ـل ـســات،
ً
وصـ ــوال إل ــى الـ ــدور الرئيسي
للفيلم الكندي الطويل "طريق
الـيــاسـمـيــن" ع ــام  ،2020الــذي
تــرشـحــت عـنــه لـثــاث جــوائــز،
وانـ ـضـ ـم ــت إث ـ ـ ــره إلـ ـ ــى ن ـقــابــة
الممثلين الكندية.
وفـ ـ ـ ــي الـ ـ ـعـ ـ ـض ـ ــوي ـ ــة ،أحـ ـم ــد
فـ ـ ــوزي صـ ــالـ ــح ،وه ـ ــو م ـخــرج
مـ ـ ـص ـ ــري ،وك ـ ــات ـ ــب م ـح ـت ــرف،
وم ـ ـ ـشـ ـ ــرف تـ ـط ــوي ــر م ـح ـت ــوى
للقصص التلفزيونية المعدة
لـلـمـنـصــات الــرق ـم ـيــة ،وش ــارك
فـيـلـمــه الــوثــائ ـقــي "ج ـلــد حــي"

ف ــي الـكـثـيــر م ــن الـمـهــرجــانــات
الدولية ،وفاز بعدة جوائز ،كما
حصد فيلمه الروائي الطويل
"ورد م ـس ـم ــوم" الـ ـ ــذي ع ــرض
في مهرجان روت ــردام الدولي
عام  ،2018ومهرجان القاهرة
السينمائي 14 ،جائزة.

األفالم القصيرة
ويـ ـ ـ ـت ـ ـ ــرأس لـ ـجـ ـن ــة ت ـح ـك ـيــم
األفـ ـ ـ ــام الـ ـقـ ـصـ ـي ــرة ،ال ـم ـخــرج
والمؤلف المغربي األميركي
ح ـك ـي ــم بـ ـلـ ـعـ ـب ــاس ،ال ـح ــاص ــل
ع ـلــى درج ـ ــة الـمــاجـسـتـيــر في
السينما من جامعة كولومبيا
بشيكاغو ،وهــو ألــف وأخــرج
الكثير مــن األع ـمــال الخيالية
والوثائقية ،ومن أعماله "خيط
ال ـ ـ ـ ـ ــروح" ،و"أشـ ـ ـ ـ ـ ــاء" ،و"عـ ـ ــرق
الشتا" و"ثقل الظل".
وت ـ ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ـ ــم الـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـن ـ ـ ــة فـ ــي

ُ
مهرجان القدس للسينما يطلق اسم
شيرين أبوعاقلة على إحدى جوائزه
أطـ ـل ــق مـ ـه ــرج ــان الـ ـق ــدس
ل ـل ـس ـي ـن ـمــا ال ـع ــرب ـي ــة دورت ـ ــه
ا لـ ـ ـ ـث ـ ـ ــا نـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،أ م ـ ـ ـ ـ ــس األول،
بـ ـمـ ـش ــار ك ــة  26ف ـي ـل ـم ــا ب ـيــن
روا ئــي ووثائقي من تونس
ومصر واألردن والصومال
والـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــرب والـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي ـ ــة
والجزائر وسورية والعراق
وفلسطين.
وأعلنت مديرة المهرجان
ن ـي ـف ـي ــن ش ــاهـ ـي ــن ،فـ ــي حـفــل
االف ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاح ،إط ـ ـ ـ ـ ـ ــاق اسـ ـ ــم
ال ـ ـمـ ــراس ـ ـلـ ــة الـ ـتـ ـلـ ـف ــزي ــونـ ـي ــة
ش ـ ـيـ ــريـ ــن أب ـ ــوع ـ ــاقـ ـ ـل ـ ــة ع ـل ــى
جـ ـ ــائـ ـ ــزة م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــة الـ ـفـ ـيـ ـل ــم
الوثائقي "تخليدا لعطائها،
ودوره ـ ـ ـ ـ ــا ف ـ ــي نـ ـق ــل وق ــائ ــع
وقصص من فلسطين".
ت ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــافـ ـ ـ ــس ف ـ ـ ـ ـ ـ ــي ه ـ ـ ـ ــذه
الـمـســابـقــة سـتــة أفـ ــام ،هــي:
"كباتن ا لــز عـتــري" للمصري
ع ـل ــي الـ ـع ــرب ــي ،و"ي ــومـ ـي ــات
شارع جبرائيل" للفلسطيني
رشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــد م ـ ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ـ ــراوي،
و"السجناء الزرق" للبنانية
زينة دكاش ،و"من القاهرة"
ل ـ ـل ـ ـم ـ ـصـ ــريـ ــة هـ ـ ــالـ ـ ــة ج ـ ـ ــال،
و"إعـ ـ ـ ــادة ت ــدم ـي ــر" لـلـبـنــانــي
س ـي ـمــون ال ـه ـبــر ،و"م ـن ـكــوبــة
فـ ــي غ ـ ـ ــزة" إخـ ـ ـ ــراج آنـ ـ ــا أل ـب ــا
وبياتريس ليكومبري.

شيرين أبوعاقلة
وت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــروض
ف ـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـس ـ ـ ــرح ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي "الـ ـحـ ـك ــوات ــي"

وا لـمــر كــز ا لـثـقــا فــي الفرنسي
والمركز الثقافي التركي.
وع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرض ال ـ ـ ـم ـ ـ ـهـ ـ ــرجـ ـ ــان

ف ـ ـ ـ ـ ــي االفـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـ ــاح ،ال ـ ـ ـ ـ ــذي
أق ـ ـيـ ــم ب ــالـ ـمـ ـس ــرح ال ــوطـ ـن ــي
الـ ـ ـفـ ـ ـلـ ـ ـسـ ـ ـطـ ـ ـيـ ـ ـن ـ ــي ،ال ـ ـف ـ ـي ـ ـلـ ــم
ا لـتــو نـســي ( قــد حــة) للمخرج
أن ـ ـيـ ــس األسـ ـ ـ ـ ــود ،وبـ ـط ــول ــة:
ش ــام ــة ب ــن ش ـع ـب ــان وج ـم ــال
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــروي وأنـ ـ ـيـ ـ ـس ـ ــة ل ـط ـف ــي
والطفل ياسين الترمسي.
وأكـ ـ ـ ـ ـ ــد مـ ـ ــديـ ـ ــر ال ـ ـم ـ ـسـ ــرح
عــامــر خ ـل ـيــل ،ف ــي االف ـت ـتــاح،
أن "أه ـم ـيــة ه ــذا ال ـم ـهــرجــان
ت ـ ــأت ـ ــي مـ ـ ــن أن ـ ـ ــه يـ ـتـ ـي ــح ل ـنــا
ف ـت ــح جـ ـس ــور م ــع ال ـف ـنــان ـيــن
ا لـعــرب ،مــع األ فــام العربية،
ب ـمــدي ـنــة ال ـ ـقـ ــدس ،ف ــي وق ــت
ال ـ ـ ـقـ ـ ــدس ف ـ ـعـ ــا م ـ ـحـ ــاصـ ــرة،
القدس محاصرة من جميع
الـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـه ـ ـ ــات ،وخـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــة م ــن
الناحية الثقافية".
وي ـ ـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــل ب ـ ـ ـ ــرن ـ ـ ـ ــام ـ ـ ـ ــج
الـمـهــرجــان ،الـمـسـتـمــر حتى
 19ال ـج ــاري ،ورش ــة لـكـتــابــة
ا ل ـس ـي ـنــار يــو ،وأ خـ ــرى للنقد
ال ـس ـي ـن ـم ــائ ــي ،إضـ ــافـ ــة إل ــى
جلسة حوارية بعنوان "أفالم
تحكي القدس".
(رويترز)

عـ ـض ــويـ ـتـ ـه ــا ،إلـ ـ ـه ـ ــام ال ـع ـل ــي،
وه ــي فـنــانــة سـعــوديــة حــائــزة
بـ ـ ـ ـك ـ ـ ــا ل ـ ـ ــور ي ـ ـ ــوس فـ ـ ـ ــي إدارة
األعـ ـ ـ ـم ـ ـ ــال .درس ـ ـ ـ ــت الـ ـمـ ـس ــرح
وفنونه ،وشاركت في العديد
م ــن ال ـم ـس ـل ـس ــات ،وح ـصـلــت
على عــدة جوائز في المسرح
واألعـ ـم ــال الـتـلـفــزيــونـيــة ،كما
شاركت في العديد من األفالم
ً
القصيرة والطويلة خليجيا
ً
وعالميا.
وأدارت األمسية االفتتاحية
لمهرجان أفالم الشرق األوسط
وشـمــال إفريقيا فــي فانكوفر
ع ــام  ،2021ون ــال ــت ش ـه ــادات
الـ ـمـ ـش ــارك ــة ف ـ ــي ب ــرن ــام ـج ـي ــن
إرشاديين للممثلين.
ً
وفـ ـ ـ ــي ال ـ ـع ـ ـضـ ــويـ ــة أيـ ـ ـض ـ ــا،
أيـ ـت ــن م ــوت ـل ــو سـ ـ ـ ــاراي ،وه ــي
مخرجة ومحاضرة سويسرية
م ـخ ـت ـصــة ف ــي عـ ـل ــوم ال ـث ـقــافــة
والسينما ،ومــديــرة مهرجان
 del aubeفــي ب ــازل ،عرضت
أعمالها في كبرى المهرجانات
ب ـ ـمـ ــا فـ ـيـ ـه ــا مـ ـ ـه ـ ــرج ـ ــان كـ ـ ــان،
وروتردام ،ولوكارنو ،وحصلت
على الكثير من المنح الدولية
في عالم السينما.

أعضاء لجان التحكيم

تحيي النجمة نانسي
عجرم حفال غنائيا ،في
أحد الفنادق بقبرص4 ،
يونيو ،ومن المقرر أن
تقدم خالله باقة مميزة من
أغانيها القديمة والحديثة
التي يتفاعل معها
الجمهور.
وقدمت عجرم أغنية
تتر مسلسل "يوتيرن"
للنجمة ريهام حجاج في
رمضان الماضي ،بعنوان
"يا ساتر" ،كلمات وألحان
عزيز الشافعي ،وتوزيع
موسيقي أحمد عادل.
وكانت قد احتفلت
بصحبة زوجها الطبيب
فادي الهاشم بعيد ميالد
ابنتهما إيال الـ ،11في
أجواء عائلية تحيطها
البهجة والمرح والسعادة،
وحرصا على التقاط
الصور التذكارية مع
ابنتهما بمشاركة ابنتهما
الكبرى ميال.

خضعت الفنانة أنغام
لجراحتين في األوتار
بشكل عاجل ،بسبب اآلالم
التي تعانيها منذ فترة،
وستقضي فترة النقاهة
بالمنزل في القاهرة،
مع االعتذار عن بعض
ارتباطاتها الفنية خالل
الفترة المقبلة.
واضطرت أنغام،
بسبب تزايد اآلالم
بأوتار الكتف واليد ،إلى
الخضوع لجراحتين
قامت بتأجيلهما كثيرا
في الفترات السابقة،
مع االكتفاء بتناول
المسكنات التي تحصل
عليها بالفعل منذ فترة،
بينما تحسنت حالتها
الصحية بعد إجراء
الجراحات بالفعل.
وتقضي أنغام فترة
النقاهة مع أبنائها
ووالدتها بالقاهرة،
وستخفف من ارتباطاتها
الفنية خالل موسم
الصيف ،حيث تستغل
الفترة المقبلة بالتحضير
أللبومها الجديد الذي لم
تستقر على موعد طرحه،
وتنتظر االنتهاء من
اختيار األغنيات.

باسل خياط في
«ألف ليلة وليلة»

جنات وطالل سالمة يسجالن
أول «دويتو» بينهما

يشارك الفنان باسل
خياط في بطولة النسخة
العربية من المسلسل
التركي الشهير "ويبقى
الحب" ،المقرر عرضه
نهاية العام الجاري على
الشاشات ،وينتمي للدراما
الطويلة ،ويشاركه في
بطولته نيقوال معوض
ورزان جمال ،ومن المقرر
تصويره في لبنان،
ويجري العمل بشكل
مكثف على التحضيرات
استعدادا النطالق
التصوير تحت اسم "الف
ليلة وليلة".
ويجري استكمال
فريق عمل المسلسل في
الوقت الراهن ،تمهيدا
لبداية التصوير ،في
وقت سيتفرغ الفنانون
المشاركون فيه بأدوار
رئيسية للعمل خالل
الصيف ،بسبب طبيعة
تصوير األحداث في أماكن
واحدة ،مما يستلزم نحو
شهرين من التفرغ بحسب
االتفاقات التي تجريها
الشركة المنتجة معهم.

طالل سالمة

انتهت المطربة جنات من تسجيل دويتو
غنائي مــع الفنان السعودي طــال سالمة،
بعنوان "يوم ميالد" ،ومن المقرر طرحه خالل
األسابيع المقبلة ،وهــو أول دويتو غنائي
يجمعها بمطرب سعودي.
وكانت جنات احتفلت بعيد ميالد زوجها
م ـح ـمــد ع ـث ـم ــان ،ح ـي ــث وجـ ـه ــت ل ــه رس ــال ــة
رومــانـسـيــة عبر حسابها فــي "إنـسـتـغــرام"،
ونشرت صــورة جمعتها بزوجها ،وعلقت
ّ
عـلـيـهــا" :ف ــي ال ـي ــوم ده رب ـنــا م ــن عـلـيــا فيك
بتمنالك أي ــام بـيـضــاء تشبه ب ـيــاض قلبك
ونقاءه بحبك" .وحــول تعاونها مع سالمة
قالت إنها سعيدة بالعمل معه ،ألنه يتميز
بصوت قوي ،ولديه قاعدة جماهيرية كبيرة،
وتتمنى أن تنال األغنية إعجاب جمهورها،
السيما أنها من النوع الرومانسي.
مــن جــانــب آخ ــر ،تستعد جـنــات لتقديم
مـجـمــوعــة أغ ـن ـيــات خليجية خ ــال الـفـتــرة
المقبلة.

نانسي عجرم تغني
في قبرص  4يونيو

أنغام تخضع لعمليتين
جراحيتين بالكتف واليد

«أفالم السعودية» يعلن أعضاء لجان تحكيم الدورة الثامنة
ب ـ ـت ـ ـن ـ ـظ ـ ـيـ ــم م ـ ـ ـ ــن جـ ـمـ ـعـ ـي ــة
السينما ،وبالشراكة مع مركز
ال ـم ـل ــك ع ـب ــدال ـع ــزي ــز ال ـث ـقــافــي
الـعــالـمــي "إث ـ ـ ــراء" ،وب ــدع ــم من
هيئة األف ــام الـتــابـعــة ل ــوزارة
ال ـث ـقــافــة ،سـتـنـطـلــق فـعــالـيــات
مهرجان أفــام السعودية في
ً
نسخته الثامنة ،اعتبارا من 2
حتى  9يونيو المقبل .وأعلنت
ا لـلـجـنــة المنظمة للمهرجان
أس ـ ـمـ ــاء لـ ـج ــان ال ـت ـح ـك ـيــم فــي
م ـس ــاب ـق ــات األف ـ ـ ــام ال ــروائ ـي ــة
ال ـطــوي ـلــة وال ـق ـص ـي ــرة ،وال ـتــي
ً
تتضمن عددا من األكاديميين
والفنانين الخليجيين والعرب
واألجانب.

خبريات

جنات

دلبلا
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دوﻟﻴﺎت
ﻣﺎﻛﺮون وﺟﻮﻧﺴﻮن وﻫﺎرﻳﺲ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺰاء
 rاﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ :ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﺷﺮﻳﻜﻨﺎ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ  rﻋﺒﺎس ﻳﻜﺴﺮ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻹﻣﺎرات

ً
ﻣﺎﻛﺮون ﻣﻌﺰﻳﺎ ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻓﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ أﻣﺲ

ﻟﻠﻴﻮم اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ،ﺗﻮاﻓﺪ
زﻋﻤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﻣﺎرات
ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ واﺟﺐ اﻟﺘﻌﺎزي ﻓﻲ وﻓﺎة
ﻓﻘﻴﺪﻫﺎ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﺑﻦ زاﻳﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن ،واﻟﺘﻬﻨﺌﺔ
ﺑﻤﺒﺎﻳﻌﺔ ﻗﺎدة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺴﺒﻌﺔ أﺧﺎه ﺣﺎﻛﻢ
أﺑﻮﻇﺒﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ.

)روﻳﺘﺮز(

ﻗـ ـ ـ ـ ـ ّـﺪم أﻣـ ـ ـ ــﺲ رؤﺳ ـ ـ ـ ـ ــﺎء ﻓ ــﺮﻧ ـﺴ ــﺎ
إﻳﻤﺎﻧﻮﻳﻞ ﻣﺎﻛﺮون ،وأﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻓﺮاﻧﻚ-
ﻓﺎﻟﺘﺮ ﺷﺘﺎﻳﻨﻤﺎﻳﺮ ،وإﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
ﺟ ـ ــﻮﻛ ـ ــﻮ وﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪودو ،وﻓ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ــﻦ
ﻣ ـ ـﺤ ـ ـﻤـ ــﻮد ﻋ ـ ـ ـﺒـ ـ ــﺎس ،وإﺳ ـ ــﺮاﺋـ ـ ـﻴ ـ ــﻞ
إﺳﺤﻖ ﻫﻴﺮﺗﺴﻮغ ،ورﺋﻴﺴﺎ وزراء
ﺑ ــﺮﻳ ـﻄ ــﺎﻧ ــﻲ ﺑ ــﻮﻟ ـﻴ ــﺲ ﺟ ــﻮﻧ ـﺴ ــﻮن،
وﺑﺎﻛﺴﺘﺎن ﺷﻬﺒﺎز ﺷﺮﻳﻒ ،وﻧﺎﺋﺐ
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻬﻨﺪي إم ﻓﻨﻜﻴﺎه ﻧﺎﻳﺪو،
أﻣ ــﺲ اﻟ ـﺘ ـﻌ ــﺎزي ﻓ ــﻲ وﻓـ ــﺎة رﺋـﻴــﺲ
اﻹﻣﺎرات اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ آل
ﻧﻬﻴﺎن ،وﻗﺪﻣﻮا اﻟﺘﻬﺎﻧﻲ إﻟﻰ أﺧﻴﻪ
وﺧﻠﻴﻔﺘﻪ ﺣــﺎﻛــﻢ أﺑــﻮﻇـﺒــﻲ اﻟﺸﻴﺦ
ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑ ــﻦ زاﻳـ ــﺪ ﺑــﺎﻧ ـﺘ ـﺨــﺎب ﻗ ــﺎدة
اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﺴﺒﻌﺔ
ً
ً
ﻟﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ.
وﻗـﺒــﻞ وﺻ ــﻮل ﻣﻤﺜﻠﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﺟ ــﻮ ﺑ ــﺎﻳ ــﺪن وﻧــﺎﺋ ـﺒ ـﺘــﻪ

ﺷﻴﻮخ إﻣﺎراﺗﻴﻮن ﻳﺘﻠﻘﻮن اﻟﺘﻌﺎزي ﻓﻲ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ
ﻛﺎﻣﺎﻻ ﻫﺎرﻳﺲ ووزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ
أﻧ ـﺘــﻮﻧــﻲ ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ ﻓ ــﻲ زﻳ ـ ــﺎرة ،ﻫﻲ
اﻷﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻨﺬ
ﺗﻮﻟﻲ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺟﻮ ﺑﺎﻳﺪن
ﻣﻨﺼﺒﻪ ،اﻟﺘﻘﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ
أﻣـ ــﺲ ﻧ ـﻈ ـﻴــﺮه اﻹﻣـ ــﺎراﺗـ ــﻲ وﻋ ـﻘــﺪا
ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺒﺎﺣﺜﺎت ﻣﻐﻠﻘﺔ.
وأﻋ ـ ـ ــﺮب ﻣـ ــﺎﻛـ ــﺮون ،اﻟـ ـ ــﺬي ﻳـﻌــﺪ
أول زﻋ ـﻴــﻢ أﺟـﻨـﺒــﻲ ﻳ ـﻘــﺪم ﺗـﻌــﺎزﻳــﻪ
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ إﻟﻰ ﺑﻦ زاﻳــﺪ ﻓﻲ وﻓﺎة
أﺧـ ـﻴ ــﻪ وﺳ ـﻠ ـﻔ ــﻪ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ ﺧ ـﻠ ـﻴ ـﻔــﺔ،
ﻋـ ــﻦ »ﺧـ ــﺎﻟـ ــﺺ ﺗـ ـﻌ ــﺎزﻳ ــﻪ ﻷﺳ ــﺮﺗ ــﻪ
ً ّ
واﻟ ـﺸ ـﻌ ــﺐ« ،ﻣ ــﺆﻛ ــﺪا أن »اﻹﻣ ـ ــﺎرات
ﺷﺮﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ،وﻫﻲ
ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗــﺆ ﻛــﺪ ﻫــﺎ در ﺟ ــﺔ ﺗﻌﺎوﻧﻨﺎ
ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺪﻓﺎع
واﻟ ـﺜ ـﻘ ــﺎﻓ ــﺔ واﻟ ـﺘ ـﻌ ـﻠ ـﻴ ــﻢ« ،ﻓ ــﻲ ﺑـﻴــﺎن
أﺻﺪره ﻗﺼﺮ اﻹﻟﻴﺰﻳﻪ.

وﻓﻲ ﺗﻐﺮﻳﺪة ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
ﻛ ـﺘ ــﺐ ﻣ ـ ــﺎﻛ ـ ــﺮون ،اﻟـ ـ ــﺬي ﺗــﺮﺑـﻄــﻪ
ﻋـ ــﻼﻗـ ــﺎت ﺗـ ـﺠ ــﺎرﻳ ــﺔ وﻋ ـﺴ ـﻜــﺮﻳــﺔ
ﻣـ ـﻬـ ـﻤ ــﺔ ﻣ ـ ـ ــﻊ اﻹﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات» ،ﻓـ ــﻲ
أﺑﻮﻇﺒﻲ ﻟﻺﺷﺎدة ﺑﺬﻛﺮى اﻟﺸﻴﺦ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳــﺪ آل ﻧﻬﻴﺎن .ﻛﺎن
ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺎﺣﺘﺮام اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻟﻘﻴﻢ
اﻟـ ـﺴ ــﻼم واﻻﻧـ ـﻔـ ـﺘ ــﺎح واﻟـ ـﺤ ــﻮار
اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻛ ـ ــﺎن ﻳ ـﺠ ـﺴ ــﺪﻫ ــﺎ .دﻋ ـﻤــﻲ
اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻷﺧﻴﻪ اﻟﺬي ﺗﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻟﻠﺸﻌﺐ
اﻹﻣﺎراﺗﻲ«.

ﻫﺎرﻳﺲ وﺑﻠﻴﻨﻜﻦ
وﻓﻲ اﻟﺰﻳﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻷوﻟﻰ
ﻟﻬﺎ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮر أن ﺗﺼﻞ
اﻟـﻴــﻮم ﻧﺎﺋﺒﺔ اﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ

ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺄﺑﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
أﻋﺮﺑﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ
ً
ﺗﺄﺑﻴﻦ ﺗﺨﻠﻠﻬﺎ اﻟﻮﻗﻮف دﻗﻴﻘﺔ ﺣــﺪادا ،ﻋﻦ
ﺧﺎﻟﺺ اﻟﻌﺰاء واﻟﻤﻮاﺳﺎة ﻓﻲ وﻓﺎة اﻟﺸﻴﺦ
ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﻣﺸﻴﺪة ﺑﺈﻧﺠﺎزاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺼﻌﺪ،
و»ﻧـ ـ ــﺬر ﻧ ـﻔ ـﺴــﻪ ﻟـﻠـﺴـﻴــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻫـ ــﺪي واﻟـ ــﺪه
اﻟﻤﺆﺳﺲ اﻟﺸﻴﺦ زاﻳﺪ ﻓﻲ ﻧﻬﻀﺔ اﻟﺪوﻟﺔ«.
وأﻋـ ـ ــﺮب ﻧ ــﺎﺋ ــﺐ ﻣـ ـﻨ ــﺪوب اﻟ ـﻜ ــﻮﻳ ــﺖ ﻟــﺪى
اﻟ ـﺠ ــﺎﻣ ـﻌ ــﺔ ،اﻟ ـﻤ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر ﻓـ ــﻼح اﻟ ـﻤ ـﻄ ـﻴــﺮي،

ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺎزي واﻟﻤﻮاﺳﺎة ﻟﺸﻌﺐ اﻹﻣــﺎرات
ً
واﻟـﺸـﻌــﻮب اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ واﻹﺳــﻼﻣ ـﻴــﺔ ،ﻣــﺆﻛــﺪا
أن اﻟﺸﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺗﻤﻴﺰت ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﺤﺎﻓﻠﺔ
ﺑ ــﺈﻧـ ـﻤ ــﺎء وازدﻫـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻹﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺎرات ،وﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ
اﻻﺳـﺘـﻘــﺮار ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻨﺎ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،ودﻋــﻢ
وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻤﺸﺘﺮك.
وﻗﺎل اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺧﻠﻴﻞ اﻟ ـ ــﺬوادي» :ﻣــﻮاﻗــﻒ دوﻟ ــﺔ اﻹﻣ ــﺎرات

واﺿـ ـ ـﺤ ـ ــﺔ وﺟـ ـﻠـ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ ﻗـ ـﻀ ــﺎﻳ ــﺎﻧ ــﺎ اﻟ ـﺘ ــﻲ
ﻧﻌﺎﻟﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻴﺖ
اﻟ ـﻌ ــﺮب ،ﻛـﻤــﺎ ﻧـﻠـﻤــﺲ ذﻟ ــﻚ ﻓ ــﻲ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
ً
اﻹﻗـﻠـﻴـﻤـﻴــﺔ واﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ« ،ﻣ ـﻌــﺮﺑــﺎ ﻋ ــﻦ ﺛﻘﺘﻪ
اﻟﻜﺒﻴﺮة أن »رﺋﻴﺲ دوﻟﺔ اﻹﻣــﺎرات اﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳــﺪ ﺳﻴﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ واﻟــﺪه
اﻟـﺸـﻴــﺦ زاﻳ ــﺪ ﺑ ــﻦ ﺳ ـﻠ ـﻄــﺎن ،وﻛ ــﺬﻟ ــﻚ ﺳـﻴــﺮة
وﻧﻬﺞ أﺧﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ«.

)روﻳﺘﺮز(
ﺑــﺮﻓ ـﻘــﺔ وزﻳـ ــﺮ ﺧــﺎرﺟ ـﻴ ـﺘــﻪ ،ووﻓ ــﺪ
رﻓﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻴﻮم ﻟﻺﻣﺎرات
ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻗﺪ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻣﻴﻢ
اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺎت ،اﻟـﺘــﻲ ﺗــﻮﺗــﺮت ﺑﺴﺒﺐ
إﺻﺮار إدارة ﺑﺎﻳﺪن ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ
ﻻﺗـﻔــﺎق ﻣــﻊ إﻳ ــﺮان ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻬﻤﻬﺎ
دول اﻟﺨﻠﻴﺞ ﺑــﺰﻋــﺰﻋــﺔ اﺳـﺘـﻘــﺮار
اﻟـ ـﻤـ ـﻨـ ـﻄـ ـﻘ ــﺔ ،واﺧـ ـﺘ ــﻼﻓـ ـﻬ ــﺎ ﺣ ــﻮل
ﻋ ــﻼﻗ ــﺎت أﺑ ــﻮﻇ ـﺒ ــﻲ اﻟــﻮﺛ ـﻴ ـﻘــﺔ ﻣﻊ
روﺳﻴﺎ واﻟﺼﻴﻦ.
وﺑﻌﺪ ﺗﻬﻨﺌﺔ ﺑﺎﻳﺪن »ﺻﺪﻳﻘﻪ
اﻟـﻘــﺪﻳــﻢ« ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ اﻹﻣـ ــﺎرات ،ﻫﻨﺄ
ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ زا ﻳــﺪ
ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺪوﻟﺔ
ً
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ،ﻣﺆﻛﺪا أﻧﻪ ﺳﻴﻮاﺻﻞ
ﻣﺴﻴﺮة اﻟــﺮاﺣــﻞ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳــﺪ.
وﻗـ ــﺎل ﺑـﻠـﻴـﻨـﻜــﻦ» :ﻧـﺘـﻄـﻠــﻊ ﻟﻠﻌﻤﻞ
ﺑﺸﻜﻞ و ﺛـﻴــﻖ ﻣــﻊ اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻟﻠﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻠﺪﻳﻨﺎ«.
وﺿﻤﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  20ﻣﺴﺆوﻻ
ً
دوﻟ ـ ـﻴـ ــﺎ آﺧـ ــﺮﻳـ ــﻦ ،ﺗ ـﻠ ـﻘ ــﻰ اﻟ ـﺸ ـﻴــﺦ
ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺘﻌﺎزي ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ،اﻟﺬي ﻗﺎم ﻣﻊ ﻣﺎﻛﺮون
ﺑﺜﺎﻧﻲ زﻳﺎرة ﻟﻬﻤﺎ ﻷﺑﻮﻇﺒﻲ ﺧﻼل
اﻷﺷﻬﺮ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ وﻓﺸﻞ
ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ إﻗﻨﺎع ﻗﺎدة اﻹﻣﺎرات
واﻟ ـﺴ ـﻌــﻮدﻳــﺔ ﺑـﻀــﺦ اﻟ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣﻦ
اﻟـﻨـﻔــﻂ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻷﺳ ـﻌ ــﺎر اﻟﺘﻲ
ارﺗ ـﻔ ـﻌــﺖ ﻋ ـﻠــﻰ وﻗ ــﻊ اﻟ ـﺤ ــﺮب ﻓﻲ
أوﻛﺮاﻧﻴﺎ.
وأﻛـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ ﺟ ـ ـ ــﻮﻧـ ـ ـ ـﺴ ـ ـ ــﻮن ،ﺧ ـ ــﻼل
زﻳﺎرﺗﻪ ،ﺿﺮورة »ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺔ

ً
ﺑﻦ زاﻳﺪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻤﺎن أﻣﺲ اﻷول
اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
واﻹﻣﺎرات« ،ﻣﺸﺪدا ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة
أن ﺗ ــﻮﺳ ـﻌ ـﻬ ــﺎ ﻓـ ــﻲ ﻇـ ــﻞ رﺋ ــﺎﺳ ــﺔ
اﻟـﺸـﻴــﺦ ﻣـﺤـﻤــﺪ ﺑــﻦ زاﻳ ــﺪ ﻟـﻠــﺪوﻟــﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ اﻟﺜﺮﻳﺔ.
وﻓـ ـ ـ ــﻲ ﺣ ـ ـﻴـ ــﻦ ﺗ ـ ـﻘـ ـ ّـﺒـ ــﻞ اﻟ ـﺸ ـﻴ ــﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻌﺎزي اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ
ﻓ ــﻲ وﻓ ـ ــﺎة أﺧ ـﻴ ــﻪ رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻟ ــﺪوﻟ ــﺔ
اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ،ﺗﻤﻨﻰ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر
اﻷﻟـ ـﻤ ــﺎﻧ ــﻲ أوﻻف ﺷ ــﻮﻟ ـﺘ ــﺲ ﻟــﻪ
»اﻟﺜﻘﺔ واﻟﻨﺠﺎح«.
وأﻛـ ـ ــﺪ ﺷ ــﻮﻟ ـﺘ ــﺲ أن أﻟ ـﻤــﺎﻧ ـﻴــﺎ
واﻹﻣ ـ ــﺎرات ﺗﺤﺘﻔﻈﺎن ﺑﻌﻼﻗﺎت
ً
دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻣﻨﺬ  50ﻋﺎﻣﺎ .وﻗﺎل
ﻟـﺒــﻦ زاﻳـ ــﺪ» :وأﻧـ ــﺎ أﺗـﻄـﻠــﻊ إﻟ ــﻰ أن
أواﺻ ــﻞ ﻣﻌﻜﻢ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻟـﺘـﻌــﺎون
اﻟﻮﺛﻴﻖ واﻟﻤﺘﻨﻮع ﺑﻴﻦ ﺑﻠﺪﻳﻨﺎ،
وأن ﻧﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ«.

ﺗﻌﺰﻳﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
وﻓــﻲ ﺛــﺎﻧــﻲ زﻳ ــﺎرة ﻟــﻪ ﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺞ ﻣﻨﺬ ﻳﻨﺎﻳﺮ اﻟﻤﺎﺿﻲ ،ﻋﺰا
اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،اﻟﺬي أﻗﺎﻣﺖ
اﻹﻣ ــﺎرات ﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺑــﻼده ﻗﺒﻞ
ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ إﻋــﺎدة ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺒﻴﺮة
ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ،
اﻟﺘﻌﺎزي ﻓﻲ وﻓﺎة اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺮاﺣﻞ
اﻟﺸﻴﺦ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﺑﻦ زاﻳﺪ.
وﺑﻴﻨﻤﺎ أﺷــﺎد رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء
اﻟﻬﻨﺪي ﻧﺎرﻳﻨﺪرا ﻣﻮدي ﺑﺎﻟﻘﻴﺎدة
اﻟـ ـﺤـ ـﻴ ــﻮﻳ ــﺔ وﺻـ ــﺎﺣ ـ ـﺒـ ــﺔ اﻟـ ــﺮؤﻳـ ــﺔ

)روﻳﺘﺮز(

ﻟــﺮﺋـﻴــﺲ اﻹﻣ ـ ــﺎرات اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،ﻗـ ّـﺪم
اﻟـ ــﺮﺋ ـ ـﻴـ ــﺲ اﻟ ـﻔ ـﻠ ـﺴ ـﻄ ـﻴ ـﻨ ــﻲ ﺧ ــﻼل
اﻟﺰﻳﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻟﻪ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
ﻣـﻨــﺬ ﺳ ـﻨــﻮات واﺟ ــﺐ اﻟ ـﻌــﺰاء إﻟــﻰ
اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ.
وﺿ ـﻤــﻦ ﻋ ــﺪد ﻛـﺒـﻴــﺮ ﻣ ــﻦ ﻗ ــﺎدة
وﻣـ ـﺴ ــﺆوﻟ ــﻲ دول اﻟـ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ ،ﻗ ــﺪم
ﻣﻤﺜﻞ أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮاف
اﻷﺣ ـﻤــﺪ رﺋـﻴــﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ــﻮزراء
اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻟﺨﺎﻟﺪ ،وﺳﻠﻄﺎن
ُﻋـ ـﻤ ــﺎن ﻫ ـﻴ ـﺜــﻢ ﺑ ــﻦ ﻃـ ـ ــﺎرق ،وﻣـﻠــﻚ
اﻷردن ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،ورؤﺳﺎء
ﻣـ ـﺼ ــﺮ ﻋـ ـﺒ ــﺪاﻟـ ـﻔـ ـﺘ ــﺎح اﻟ ـﺴ ـﻴ ـﺴ ــﻲ،
واﻟـﻌــﺮاق ﺑﺮﻫﻢ ﺻــﺎﻟــﺢ ،وﺗﻮﻧﺲ
ﻗ ـﻴــﺲ ﺳ ـﻌ ـﻴــﺪ ،ورﺋ ـﻴ ــﺲ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺴﻴﺎدة اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻮدان
اﻟﻔﺮﻳﻖ أول ﻋﺒﺪاﻟﻔﺘﺎح اﻟﺒﺮﻫﺎن،
ً
ﺗ ـﻌ ــﺎزﻳ ـﻬ ــﻢ ﺷ ـﺨ ـﺼ ـﻴ ــﺎ ﻓ ــﻲ وﻓ ــﺎة
رﺋ ـﻴ ــﺲ اﻹﻣـ ـ ـ ـ ــﺎرات ،اﻟ ـ ــﺬي واﻓ ـﺘ ــﻪ
اﻟﻤﻨﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ.
وأﺟﺮى وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺴﻌﻮدي
اﻷﻣـﻴــﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،أﻣﺲ
ً
ً
اﻷول ،اﺗـﺼــﺎﻻ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺑﺎﻟﺸﻴﺦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑــﻦ زاﻳ ــﺪ ،ﻋﺒﺮ ﺧﻼﻟﻪ ﻋﻦ
ً
ﺗﻬﻨﺌﺘﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻪ رﺋﻴﺴﺎ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ
ً
ﻟ ــﻼﺗـ ـﺤ ــﺎد ،ﺳ ــﺎﺋ ــﻼ اﻟـ ـﻠ ــﻪ ﺗ ـﻌــﺎﻟــﻰ
ﻟ ــﻪ اﻟ ـﺘ ــﻮﻓ ـﻴ ــﻖ ﻟ ـﺨ ــﺪﻣ ــﺔ اﻹﻣ ـ ـ ــﺎرات
وﺷ ـﻌ ـﺒ ـﻬ ــﺎ ،وﻣ ــﻮاﺻـ ـﻠ ــﺔ ﻣ ـﺴ ـﻴــﺮة
ً
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﺘﻤﻨﻴﺎ ﻟﺪوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟـ ـﺸـ ـﻘـ ـﻴـ ـﻘ ــﺔ اﻟ ـ ـﻤـ ــﺰﻳـ ــﺪ ﻣ ـ ــﻦ اﻷﻣ ـ ــﻦ
واﻟﺮﺧﺎء واﻻﺳﺘﻘﺮار واﻻزدﻫﺎر.
)ﻋﻮاﺻﻢ  -وﻛﺎﻻت(

ﺗﻮﻧﺲ :ﻣﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺘﻮاﺿﻌﺔ ﻓﻲ أول ﺗﻈﺎﻫﺮة ﻟـ »اﻟﺨﻼص اﻟﻮﻃﻨﻲ«
ﺷﺎرك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻟﻔﻲ ﺗﻮﻧﺴﻲ أﻣﺲ ﻓﻲ أول ﺗﻈﺎﻫﺮة ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ
»ﺟﺒﻬﺔ اﻟﺨﻼص اﻟﻮﻃﻨﻲ« ،اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺘﻬﺎ ﻣﺆﺧﺮا ﺧﻤﺴﺔ أﺣﺰاب
ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻗﻴﺲ ّ
ﺳﻌﻴﺪ وأﺑﺮزﻫﺎ ﺧﺼﻤﻪ اﻟﻠﺪود ﺣﺰب
اﻟﻨﻬﻀﺔ.
ّ
وﺗﺠﻤﻊ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ أﻟﻔﻴﻦ وﺛﻼﺛﺔ آﻻف ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ أﻣﺎم اﻟﻤﺴﺮح
اﻟﺒﻠﺪي ﻓﻲ ﺷﺎرع اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑﻮرﻗﻴﺒﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ وﺳﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ
ُ
راﻓﻌﻴﻦ ﻻﻓﺘﺎت ﺑﺎﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﻧﻜﻠﻴﺰﻳﺔ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ »ﻳﺴﻘﻂ
اﻻﻧﻘﻼب« و«ﻻ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ دون ﺳﻠﻄﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ« و«ﻻ ﻟﺨﻄﺎﺑﺎت
اﻟﺘﺤﺮﻳﺾ« ،ﺑﺤﺴﺐ ﺻﺤﺎﻓﻴﻲ وﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑﺮس.
وﻫﺘﻒ اﻟﻤﺤﺘﺠﻮن ﺑﺸﻌﺎرات ﻣﻨﺎﻫﻀﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ
»اﻟـﺸـﻌــﺐ ﻳــﺮﻳــﺪ ﻣــﺎ ﻻ ﺗــﺮﻳــﺪ« ،ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺑ ـ »اﺣ ـﺘ ــﺮام اﻟــﺪﺳـﺘــﻮر
واﻟﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«.

ﺑﻌﺪ ﺷﻬﻮر ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،أﻋﻠﻦ ّ
ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ
ﺗﻮﻟﻴﻪ ﻛﻞ ﻣﻬﺎم اﻟﺴﻠﻄﺘﻴﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻧﺸﺎط
اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،وﺑﺎت ﻳﺤﻜﻢ ﻣﻨﺬاك ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ وأواﻣﺮ رﺋﺎﺳﻴﺔ.
ّ
وﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﺟﺪﻳﺪة اﺗﺨﺬت ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣﺎرس ،ﺣﻞ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
وﻏ ـ ّـﻴ ــﺮ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟـﻤـﺠـﻠــﺲ اﻷﻋ ـﻠ ــﻰ ﻟـﻠـﻘـﻀــﺎء واﻟـﻬـﻴـﺌــﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت.
وﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ ﻣﻦ ﺧﺼﻮﻣﻪ اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘﺒﺮوا ﺗﺪاﺑﻴﺮه »اﻧﻘﻼﺑﺎ
ﻋـﻠــﻰ اﻟ ــﺪﺳ ـﺘ ــﻮر« وﻣ ــﻦ اﻟـﻤـﺠـﺘـﻤــﻊ اﻟ ــﺪوﻟ ــﻲ اﻟـﻘـﻠــﻖ ﻣ ــﻦ ﻣﻴﻮﻟﻪ
ّ
ﺳﻌﻴﺪ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﻃﺮﻳﻖ ّ
ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﺟــﺮاء
اﻻﺳﺘﺒﺪادﻳﺔ ،أﻋﻠﻦ
اﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻼت دﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻗﻴﺪ اﻻﻧﺠﺎز ﻓﻲ  25ﻳﻮﻟﻴﻮ
واﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ  17دﻳﺴﻤﺒﺮ.
ﻟـﻜــﻦ ﺣـﺸــﺪ أﻣ ــﺲ أﻗ ــﻞ ﻛـﺜــﺎﻓــﺔ ﻣـﻤــﺎ ﻛ ــﺎن ﻣـﺘــﻮﻗـﻌــﺎ ،ﻓــﻲ وﻗــﺖ

ُﻳﻌﺘﻘﺪ أن »ﺟﺒﻬﺔ اﻟ ـﺨــﻼص اﻟــﻮﻃـﻨــﻲ« اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓــﻲ 26
أﺑــﺮﻳــﻞ اﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻤﺨﻀﺮم أﺣﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ
اﻟﺸﺎﺑﻲ ﺳﺘﺠﺬب أﻧﺼﺎرا ﺟﺪدا ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ اﻟﻤﻨﺎﻫﺾ ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﻈﺎﻫﺮات اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﻷﺧﻴﺮة ﺣﺰب
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺣﺮﻛﺔ »ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﺿﺪ اﻧﻘﻼب« ﺣﺸﺪت ﻣﺎ
ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﺳﺒﻌﺔ آﻻف ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ.
وﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻓﺮاﻧﺲ ﺑــﺮس ،ﻗــﺎل ﺻــﻼح اﻟﺘﻴﺰاوي
) 57ﻋﺎﻣﺎ( وﻫﻮ ﻣﺪرس ،إﻧﻪ »ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺨﻴﺒﺔ أﻣﻞ ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ ﻋﺪد
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ« ،وﻛــﺎن ﻳﺘﻮﻗﻊ »اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟـﻨــﺎس«؛ ﻷن ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ
ّ
ﺳﻌﻴﺪ ﻋﺎم 2019
أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻣﻤﻦ اﻧﺨﺮﻃﻮا ﻓﻲ ﻟﺠﺎن دﻋﻢ ﻗﻴﺲ
ﺑﺎﺗﻮا »ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ«.

وأﺷــﺎر إﻟﻰ اﻟﺤﻀﻮر اﻟﻘﻮي ﻟﻤﻦ ﺗﺠﺎوزوا ﺳﻦ اﻷرﺑﻌﻴﻦ،
ﻣـﻌـﺘـﺒــﺮا أن »ﻫـ ـ ــﺆﻻء ﻣ ــﻦ ﻋ ــﺎﻧ ــﻮا اﻟ ــﺪﻛ ـﺘ ــﺎﺗ ــﻮرﻳ ــﺔ وﻟ ــﻢ ﻳ ـﻌ ــﻮدوا
ﻳﺮﻳﺪوﻧﻬﺎ«.
ﻏﻴﺮ ﺑﻌﻴﺪ ﻋﻨﻪ ،ﻗﺎل ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻜﺮﻳﻢ ) 60ﻋﺎﻣﺎ( وﻫﻮ أﻳﻀﺎ
ﻣﺪرس ،إﻧﻪ ّ
ﺻﻮت ﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻗﻴﺲ ّ
ﺳﻌﻴﺪ ﻓﻲ
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﺎم  .2019ﻟﻜﻨﻪ ﺑﺎت ﻳﻌﺘﺒﺮ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ »ﺧﺎن اﻟﺸﻌﺐ،
وﺳﺮق اﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ .ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﺸﺮوع ﺳﻴﺎﺳﻲ وﻻ ﻣﺸﺮوع
اﻗﺘﺼﺎدي ،إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺧﻀﻮﻋﻪ ﻟﻘﻮى أﺟﻨﺒﻴﺔ«.
وﻓ ـﻀــﻼ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻤ ــﺄزق اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﻲ ،ﺗ ـﻐــﺮق ﺗــﻮﻧــﺲ ﻓ ــﻲ أزﻣ ــﺔ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻊ ﺗﺒﺎﻃﺆ اﻟﻨﻤﻮ وازدﻳﺎد اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ وﺗﺴﺎرع
اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﺬي ﺗﻔﺎﻗﻤﻪ اﻟﺤﺮب ﻓﻲ أوﻛﺮاﻧﻴﺎ واﻟﻤﺪﻳﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﻔﺮﻃﺔ
اﻟﺘﻲ دﻓﻌﺘﻬﺎ ﻟﻄﻠﺐ ﻗﺮض ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ.

اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻳﺤﻴﻮن »اﻟﻨﻜﺒﺔ« وﺳﻂ ﺗﻮﺗﺮ وﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ

ً
ﻣﺴﺆول إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ :ﺟﻨﺪي أﻃﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ  ١٩٠ﻣﺘﺮا ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻗﺘﻞ أﺑﻮﻋﺎﻗﻠﺔ
أﺣﻴﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن أﻣــﺲ اﻟــﺬﻛــﺮى اﻟﺮاﺑﻌﺔ
واﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻟﻠﻨﻜﺒﺔ ،اﻟـﺘــﻲ ﺗـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻣــﻊ ﺗــﻮﺗــﺮات
وﺗﺼﻌﻴﺪ ﻣﻊ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﻴﻦ ،ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺑﻌﺪ ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ
اﻟ ـﺸ ــﺮﻃ ــﺔ اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﺔ ﻣ ـﺸــﺎرﻛ ـﻴــﻦ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻨــﺎزة
اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﺷﻴﺮﻳﻦ أﺑﻮﻋﺎﻗﻠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻗﺘﻠﺖ ﺧﻼل
ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻠﺔ.
وﻗـﺘـﻠــﺖ ﻣــﺮاﺳ ـﻠــﺔ ﻗ ـﻨــﺎة اﻟ ـﺠــﺰﻳــﺮة ) 51ﻋــﺎﻣــﺎ(
اﻷرﺑﻌﺎء ﺑﺮﺻﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﺮأس ﻓﻴﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﺗﺮﺗﺪي
ﺳﺘﺮة وﺧﻮذة ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ.
وﻧـﻘـﻠــﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ ﻫــﺂرﺗــﺲ اﻹﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻋﻦ
ﻣﺴﺆول إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻗﻮﻟﻪ إن ﺟﻨﺪﻳﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎ
أﻃﻠﻖ اﻟﻨﺎر ﻣﻦ داﺧــﻞ آﻟﻴﺔ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﻓﺔ
 190ﻣ ـﺘــﺮا ﻣــﻦ أﺑــﻮﻋــﺎﻗـﻠــﺔ وﻗ ــﺪ ﻳ ـﻜــﻮن أﺻــﺎﺑـﻬــﺎ،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أن اﻟﺠﻨﺪي اﻟﻤﺘﻬﻢ ﻗــﺎل ﻓﻲ اﺳﺘﺠﻮاب
ﺧﻀﻊ ﻟﻪ إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺮﻫﺎ ،واﻧــﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف أﻧﻪ أﻃﻠﻖ
اﻟ ـﻨ ــﺎر ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ،واﺗ ـﻬ ـﻤــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
وﻗـﻨــﺎة اﻟﺠﺰﻳﺮة وﺣﻜﻮﻣﺔ ﻗﻄﺮ وﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟــﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺠﻴﺶ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﻘﺘﻞ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻤﺴﻴﺤﻴﺔ.
وﺗﺠﻤﻊ آﻻف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ أﻣﺲ وﺳﻂ ﻣﺪﻳﻨﺔ
رام اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻢ ﻳﺤﻤﻠﻮن اﻷﻋﻼم
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،و ﻳـﺤـﻴــﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻓــﻲ 15
ﻣﺎﻳﻮ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻋﺎم ذﻛﺮى اﻟﻨﻜﺒﺔ ﻋﺎم  ،1948ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻫـﺠــﺮ ﻣ ـﺌــﺎت آﻻف اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻣ ــﻦ دﻳــﺎرﻫــﻢ

ﺧﻼل اﻟﺤﺮب اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ ﻗﻴﺎم دوﻟــﺔ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
وﺗ ــﺰاﻣ ــﻦ إﺣ ـﻴــﺎء ذﻛ ــﺮى اﻟـﻨـﻜـﺒــﺔ ﻣــﻊ إﻋ ــﻼن وﻓــﺎة
اﻟﻨﺎﺷﻂ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ داوود اﻟﺰﺑﻴﺪي ) 43ﻋﺎﻣﺎ(
ﻣﺘﺄﺛﺮا ﺑـﺠــﺮوح ﻓــﻲ ﺑﻄﻨﻪ أﺻﻴﺐ ﺑﻬﺎ اﻟﺠﻤﻌﺔ
ﺧ ــﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻋـﺴـﻜــﺮﻳــﺔ إﺳــﺮاﺋـﻴـﻠـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ ﻣﺨﻴﻢ
ﺟﻨﻴﻦ ﻻﻋﺘﻘﺎل »إرﻫﺎﺑﻴﻴﻦ ﻣﺸﺘﺒﻪ ﺑـﻬــﻢ« ،وﻓﻖ
اﻟﺠﻴﺶ .وﻛــﺎن ﺟﻨﺪي إﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻮﺣﺪات
اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻗﺘﻞ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﻬﺎت
ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ.
وﻗﺎل اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻺﺣﺼﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ
أﻣﺲ إن ﻋﺪد اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 10ﻣﺮات ﻣﻨﺬ اﻟﻨﻜﺒﺔ .وﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻬﺎز ،ﺑﻠﻎ ﻋﺪد
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻴﻦ ﻋﺎم  1948ﻣﻠﻴﻮﻧﻲ ﻧﺴﻤﺔ ،وارﺗﻔﻊ
اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  14ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻮزﻋﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
وﻳﻌﻴﺶ ﻧﺼﻔﻬﻢ اﻟﻴﻮم ﻓﻲ »ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ«.
وﻓــﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷﺳﺒﻮﻋﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ،أﻣﺲ ،ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻖ رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء ﻧﻔﺘﺎﻟﻲ
ﺑﻴﻨﻴﺖ ﻋـﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺣـﺼــﻞ ﺧ ــﻼل اﻟ ـﺠ ـﻨــﺎزة ،ﺣﻴﺚ
أﺛﺎرت ﻣﻬﺎﺟﻤﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻟﻤﺸﻴﻌﻴﻦ
ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻧﻌﺶ أﺑﻮﻋﺎﻗﻠﺔ وﺿﺮﺑﻬﻢ ،ﺣﺘﻰ ﻛﺎد
اﻟﻨﻌﺶ ﻳﺴﻘﻂ أرﺿﺎ ،ﺻﺪﻣﺔ وﺗﻨﺪﻳﺪا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗـ ــﺎل اﻹﺳــﺮاﺋ ـﻴ ـﻠ ـﻴــﻮن إﻧ ـﻬــﻢ ﺳـﻴـﺤـﻘـﻘــﻮن ﻓﻲ
اﻟ ـﺤ ــﺎدﺛ ــﺔ ،ﻣـﺸـﻴــﺮﻳــﻦ اﻟ ــﻰ أن ﻋ ـﻨــﺎﺻــﺮ اﻟـﺸــﺮﻃــﺔ
ﺗـﻌــﺮﺿــﻮا ﻟﻌﻨﻒ ﻣــﻦ »ﻣـﺸــﺎﻏـﺒـﻴــﻦ« ،وﺑـﺜــﺖ ﻗﻨﺎة
اﻟﺠﺰﻳﺮة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺖ أﺑﻮﻋﺎﻗﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ

ﻟﻨﺤﻮ  25ﻋﺎﻣﺎ ،ﺗﻘﺮﻳﺮا ﺣﻮل اﻟﻨﻜﺒﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ أﻧﺘﺠﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻘﺘﻠﻬﺎ ﺑﺄﻳﺎم.
وداﻧــﺖ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻻﺗﺤﺎد
اﻷوروﺑ ــﻲ واﻷﻣــﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﻄﺮ ،وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ
اﻟﺪول واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﺠﻨﺎزة.
وﺗـﺤـ ّـﺪث وزﻳــﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ أﻧﺘﻮﻧﻲ
ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ ﻣﻊ ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ
اﻧﺘﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪام إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﻟﻘﻮة ﺧﻼل ﺟﻨﺎزﺗﻬﺎ.
وأﻋ ــﺮب ﻋــﻦ »ﺗـﻌــﺎزﻳــﻪ اﻟـﻌـﻤـﻴـﻘــﺔ« ،ﻓــﻲ اﺗـﺼــﺎل
ﻫﺎﺗﻔﻲ ﻣﻊ ﺷﻘﻴﻖ أﺑﻮﻋﺎﻗﻠﺔ ،وذﻟﻚ أﺛﻨﺎء ﺗﻮﺟﻬﻪ
إﻟﻰ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻮزراء ﺧﺎرﺟﻴﺔ
دول ﺣﻠﻒ ﺷﻤﺎل اﻷﻃﻠﺴﻲ ،وﻓﻖ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻣﺴﺆول
ﻓﻲ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﻛﺎن ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ أﻋﺮب ّﻋﻦ »اﻻﻧﺰﻋﺎج اﻟﻌﻤﻴﻖ«
ّ
اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺸﺮﻃﺔ
ﻓ ــﻲ ﺟـ ـﻨ ــﺎزة اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺎﻓ ـ ّـﻴ ــﺔ ،ودﻋـ ـ ــﺖ اﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ـﻴ ــﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﻔﺎف ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻠﻬﺎ.
وﻗﺎل ﺑﻠﻴﻨﻜﻦ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ» :أﺗﻴﺤﺖ
ﻟﻲ ﻓﺮﺻﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻌﺎزي اﻟﺼﺎدﻗﺔ واﺣﺘﺮاﻣﻨﺎ
اﻟﻌﻤﻴﻖ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻛﺼﺤﺎﻓﻴﺔ ﻃﻮال
أﻋﻮام ﻋﺪة«.
وأﺿ ــﺎف أﻧــﻪ ﻧﺎﻗﺶ »ﺿ ــﺮورة اﺟ ــﺮاء ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻓﻮري وذي ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺣﻮل ﻣﻼﺑﺴﺎت وﻓﺎﺗﻬﺎ«،
واﺻـﻔــﺎ ﻣﺮاﺳﻠﺔ ﻗـﻨــﺎة اﻟـﺠــﺰﻳــﺮة اﻟﻘﻄﺮﻳﺔ ﺑﺄﻧﻬﺎ
»ﻣﺤﺘﺮﻣﺔ ﺟﺪا ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ أﺟﻤﻊ«.

١٥

ﺳﻠﺔ أﺧﺒﺎر
ﻋﺪن :ﻧﺠﺎة ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل

ﻧﺠﺎ ﻗﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﻋﺪن اﻟﻠﻮاء ﺻﺎﻟﺢ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ،
أﻣﺲ ،ﻣﻦ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻏﺘﻴﺎل ﺑﻌﺪ
اﺳﺘﻬﺪاف ﻣﻮﻛﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎرة
ﻣﻔﺨﺨﺔ اﻧﻔﺠﺮت ﻗﺮب ﻣﺮﻛﺰ
ﺷﺮﻃﺔ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻤﻌﻼ ﺑﻌﺪن،
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻴﻤﻨﻴﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.
وأوﺿﺢ ﻣﺼﺪر أﻣﻨﻲ أن
»اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ ﻟﻢ ﻳﺼﺐ ﺑﺄي أذى،
وﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺸﺮﻳﺔ
ﺟﺮاء ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺠﻴﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻲ«،
ﻣﻀﻴﻔﺎ أن »اﻧﻔﺠﺎر اﻟﺴﻴﺎرة
اﻟﻤﻔﺨﺨﺔ اﺳﺘﻬﺪف ﻣﻮﻛﺐ
اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ أﺛﻨﺎء ﻣﺮوره ﻗﺮب
ﺷﺮﻃﺔ اﻟﻤﻌﻼ وﻣﻘﺮ اﻟﺤﺰب
اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ« .وﻳﻌﻤﻞ اﻟﻴﺎﻓﻌﻲ
رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻨﺬ .٢٠١٢

اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ﻳﺨﺘﺎر
اﻟﺼﻮﻣﺎلً :
ً
رﺋﻴﺴﺎ ﺟﺪﻳﺪا ﻟﻠﺒﻼد

اﺟﺘﻤﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن
اﻟﺼﻮﻣﺎﻟﻲ ،أﻣﺲ ،ﻓﻲ ﺣﻈﻴﺮة
ﻃﺎﺋﺮات ﻣﺤﺎﻃﺔ ﺑﺈﺟﺮاءات
أﻣﻨﻴﺔ ﻣﺸﺪدة ،ﻻﺧﺘﻴﺎر رﺋﻴﺲ
ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد ،ﻓﻲ ﺗﺼﻮﻳﺖ
ﺿﺮوري ﻟﻀﻤﺎن اﺳﺘﻤﺮار
ﺣﺼﻮل اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﻘﻴﺮة ،اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﺰﻗﻬﺎ ﺻﺮاع ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻨﺬ 3
ﻋﻘﻮد ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج.
وﻳﻘﻮل ﻣﺤﻠﻠﻮن إن اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻦ
اﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺷﺮﻳﻒ ﺷﻴﺦ أﺣﻤﺪ
وﺣﺴﻦ ﺷﻴﺦ ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻤﺎ
اﻷوﻓﺮ ﺣﻈﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺣﺸﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺷﺤﻴﻦ ﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪدﻫﻢ
 ،35رﻏﻢ أﻧﻬﻤﺎ أﺧﻔﻘﺎ ﺧﻼل
رﺋﺎﺳﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﻔﺴﺎد أو إﻧﻬﺎء اﻟﺤﺮب
اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻮﺿﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ﺿﺪ
إﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻣﺘﺸﺪدﻳﻦ.

ﻟﻴﺒﻴﺎ :اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت
ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻏﺮب اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

اﻧﺪﻟﻌﺖ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﻴﻦ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ ﻏﺮب
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ﻃﺮاﺑﻠﺲ
دون أن ﺗﺴﻔﺮ ﻋﻦ ﺳﻘﻮط
ﺿﺤﺎﻳﺎ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻢ ﺗﺴﺠﻴﻞ
ﺑﻌﺾ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺎدﻳﺔ ،وأﻏﻠﻖ
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ اﻟﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ وﻣﺪن ﻏﺮب اﻟﺒﻼد.
وأوﺿﺢ ﻣﺼﺪر ﻣﺴﺆول ﺑﻮزارة
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ،أﻣﺲ ،أن »اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت
ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﺴﻠﺤﺔ
اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻟﻴﻞ
اﻟﺴﺒﺖ ،واﺳﺘﻤﺮت ﺣﺘﻰ ﺻﺒﺎح
اﻷﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺮاﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ
ﺑﻠﺪة ﺻﻴﺎد وﻣﺪﻳﻨﺔ ﺟﻨﺰور«.
وﺗﻘﻊ ﺟﻨﺰور ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ 15
ﻛﻠﻢ ﻏﺮب ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،وﺗﻀﻢ ﻣﻘﺮ
ﺑﻌﺜﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

اﻟﻌﺮاق ﻳﺨﻠﻲ  ٤٤ﺣﺎوﻳﺔ
ﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻣﻦ أم ﻗﺼﺮ

ﺷﺒﺎن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن ﻳﺤﻤﻠﻮن ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ ﺿﺨﻤﺔ ﺗﺮﻣﺰ إﻟﻰ ﺣﻖ اﻟﻌﻮدة ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮة ﻓﻲ
)أ ف ب(
رام اﻟﻠﻪ أﻣﺲ

أﻋﻠﻨﺖ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺤﺪودﻳﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ،أﻣﺲ ،اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﺑﺈﺧﻼء  44ﺣﺎوﻳﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاد ﻛﻴﻤﻴﺎوﻳﺔ ﺧﻄﻴﺮة ﻓﻲ
ﻣﻴﻨﺎء أم ﻗﺼﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻟﺒﻼد.
وذﻛﺮت اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن أن
اﻟﺤﺎوﻳﺎت »ﺗﺠﺎوزت اﻟﻤﺪة
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻤﺴﻤﻮﺣﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﻘﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﻴﻨﺎء ﻣﻦ دون
ﻣﺮاﺟﻌﺔ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻼﻗﺔ«.
وأﺿﺎﻓﺖ أن »اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﻄﻴﺮة
ﻧﻘﻠﺖ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﺑﻌﻴﺪا
ﻋﻦ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﻤﻨﺸﺂت
اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ وﻗﻮع أي
ﺣﻮادث ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻤﻮاﻧﺊ
واﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻴﻬﺎ«.
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ً
الحياد ًوتطلب االنضمام إلى «الناتو»
من
عاما
75
تنهي
فنلندا
ً

«األطلسي» يتجه لتصنيف موسكو تهديدا مباشرا ودعم الدول المعرضة لـ «اإلكراه والعدوان»

ً
خطت فنلندا رسميا باتجاه
االنضمام إلى حلف شمال
األطلسي ،وسط ترقب
إلعالن سويدي مماثل يضع
نهاية حقبة امتدت عشرات
السنوات من الحياد بمنطقة
بحر البلطيق بين الغرب
وروسيا ،في حين أحرزت
القوات الروسية بعض التقدم
في إقليم دونباس ،وشن ً
الجيش األوكراني هجوما
ً
مضادا بالقرب من إزيوم
االستراتيجية.

روسيا ستتغير» .كما أكد أنه ال
ً
يرى حاليا استعداد روسيا ألي
رد عسكري.

نهاية حقبة
ويأتي إعالن فنلندا ،واستعداد
السويد لتقديم طلب االنضمام
ً
ّ
يضم  30عضوا،
إلى الحلف ،الذي
ً
ً
ردا على ما يعتبره البلدان وضعا
ً
ّ
أمنيا تبدل بشكل جذري ،نتيجة
العملية العسكرية التي تشنها
روسيا ضد أوكرانيا ،الجمهورية
الـســوفـيــاتـيــة ال ـســاب ـقــة ،م ـنــذ 24
فبراير الماضي .واتخذت فنلندا
ً
المبادرة أوال ،قبل السويد التي
ال تريد أن تصبح الدولة الوحيدة
ّ
المطلة على بحر البلطيق ،غير
العضو في الحلف الغربي.
ويعود الحياد العسكري إلى
ً
أكثر من  75عاما في فنلندا ،وإلى
القرن التاسع عشر في السويد،
لكن البلدين قطعا مع حيادهما،
م ــع ان ـت ـهــاء ال ـح ــرب الـ ـب ــاردة في
تسعينيات القرن العشرين ،عبر
إب ــرام ـه ـم ــا اتـ ـف ــاق ــات ش ــراك ــة مــع
«الناتو» و»االتحاد األوروبي».

اجتماع الناتو
فــي غـضــون ذل ــك ،صــرح نائب
األمـ ـي ــن الـ ـع ــام لـلـحـلــف مـيــرتـشــا
ج ــوان ــا ب ــأن ــه واثـ ــق م ــن إمـكــانـيــة
مـعــالـجــة م ـخ ــاوف تــرك ـيــا بـشــأن
ان ـض ـمــام فـنـلـنــدا وال ـس ــوي ــد إلــى
«الناتو».
وقـ ـ ـ ــال جـ ــوانـ ــا لـ ـ ــدى وص ــول ــه
إلى اجتماع وزراء خارجية دول
التحالف في برلين ،أمس ،بالقول:
«أن ــا عـلــى ثـقــة م ــن أن ــه إذا ق ــررت
هاتان الدولتان السعي للحصول
ع ـلــى ع ـضــويــة ال ـن ــات ــو ،يـمـكـنـنــا

باكستان :مقتل  3جنود
و 3أطفال بهجوم انتحاري

ال ـتــرح ـيــب بـهـمــا وال ـت ــوص ــل إلــى
جميع شروط التوافق في اآلراء».
وجــاء ذلــك بعد أن شــدد وزيــر
الخارجية التركي مولود جاويش
أوغـلــو على أن أي دولــة ستكون
ً
ع ـ ـضـ ــوا فـ ــي الـ ـحـ ـل ــف األط ـل ـس ــي
ي ـج ــب أال ت ــدع ــم «حـ ـ ــزب ال ـع ـمــال
الكردستاني» ،الذي تصنفه أنقرة
على قائمة التنظيمات اإلرهابية.
م ـ ــن جـ ـهـ ـتـ ـه ــا ،قـ ــالـ ــت وزيـ ـ ــرة
ال ـخ ــارج ـي ــة األل ـم ــان ـي ــة ،أنــال ـي ـنــا
ب ـي ــرب ــوك ،إن «ف ـن ـل ـنــدا وال ـســويــد
ت ـن ـت ـم ـي ــان ل ـل ـع ــائ ـل ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة
وأب ـ ـ ــواب ال ـن ــات ــو م ـف ـتــوحــة لهما
بشكل فوري».
وق ـب ـي ــل االجـ ـتـ ـم ــاع ال ـ ـ ـ ــوزاري
ال ــذي بحث «كـيــف يمكن للحلف
ت ـق ــدي ــم الـ ـم ــزي ــد مـ ــن ال ـم ـس ــاع ــدة
لـكـيـيــف ل ـصــد ال ـغ ــزو ال ــروس ــي»،
عقد وزي ــر الـخــارجـيــة األوكــرانــي
ً
دم ـي ـت ــرو كــول ـي ـبــا اج ـت ـم ــاع ــا مــع
وزير الخارجية األميركي أنتوني

بلينكن .وأكد كوليبا أن «المزيد
مـ ـ ــن األسـ ـ ـلـ ـ ـح ـ ــة وال ـ ـم ـ ـسـ ــاعـ ــدات
الدفاعية األخرى في طريقها إلى
أوكرانيا».
وك ـتــب كــولـيـبــا ،عـبــر «تــويـتــر»
قبل مشاركته في اجتماع وزراء
خارجية «الناتو» ،الطالعهم على
ال ــوض ــع ال ـم ـيــدانــي لـلـمـعــارك في
ً
أوكرانيا« :اتفقنا على العمل معا
عن كثب لضمان وصول صادرات
أوكرانيا من المواد الغذائية إلى
المستهلكين في إفريقيا وآسيا».

تغيير مفاهيم
وتزامنت التطورات مع تقرير
لوكالة «بلومبرغ» كشف أن «حلف
الناتو» في مفهومه االستراتيجي
الجديد ،المتوقع تبنيه في يونيو
المقبل ،قد يصنف سلوك روسيا
كـ»تهديد مباشر» له.
ون ـق ـل ــت ال ــوك ــال ــة األم ـي ــرك ـي ــة

استياء ًمتزايد في أوكيناوا اليابانية بعد
 50عاما من انتهاء االحتالل األميركي
احتفلت اليابان أمس بالذكرى الـ  50لعودة
أرخ ـب ـي ــل أوكـ ـيـ ـن ــاوا ،ال ـ ــذي اح ـت ـل ـتــه ال ــوالي ــات
الـمـتـحــدة بـعــد ال ـحــرب العالمية الـثــانـيــة ،لكن
ً
االس ـت ـيــاء الي ــزال ظــاهــرا ضــد وج ــود عسكري
أميركي كبير ،على خلفية توتر إقليمي متزايد.
وانتهى االحتالل األميركي لليابان في ،1952
إال أن استعادة اليابان لجزر أوكيناوا (جنوب
غرب) التي شهدت معركة دامية من أبريل إلى
ً
يونيو  ،1945استغرقت  20عاما.
خــال االحتفاالت الرسمية أمــس ،بحضور
رئـيــس ال ــوزراء الياباني فوميو كيشيدا ،بدا
وا ضـحــا استياء السكان المحليين منذ زمن
طويل من القواعد األميركية المتمركزة على
أراضيهم والتهديد بمواجهة عسكرية تشمل
الصين.
واتـسـمــت هــذه الــذكــرى الخمسين بتظاهر
سـكــان أوك ـي ـنــاوا وأن ـصــارهــم الــذيــن ينتقدون
بشدة «ثقل» القواعد األميركية ،بينما يتمركز
في األرخبيل أغلبية الجنود األميركيين البالغ
ً
عددهم  55ألفا في اليابان.
وتـ ـح ــدث ح ــاك ــم أوكـ ـيـ ـن ــاوا دي ـن ــي تــامــاكــي
نفسه عــن «عــبء كبير» ،فــي حين قــال كيشيدا
إن حكومته تأخذ «هــذه الحقيقة على محمل
الجد ،وستواصل بذل كل جهد ممكن لتخفيف
الحمل».
ِ
وقــال جينشيرو موتوياما ( 30عاما) الذي
يحضر شهادة دكتوراه ويتحدر من أوكيناوا
ومـضــرب عــن الـطـعــام أم ــام مبنى حكومي في
طوكيو ،لوكالة «فــرانــس بــرس» هــذا األسبوع
«لـســت فــي م ــزاج يسمح لــي بــاالحـتـفــال» بهذه
الذكرى.
تمثل محافظة أوكيناوا  0.6في المئة فقط
من إجمالي مساحة اليابسة في اليابان ،ولكن
أكـثــر مــن  70فــي الـمـئــة مــن الــرقـعــة اإلجـمــالـيــة
للمنشآت العسكرية األميركية في البالد ،تقع
على أراضيها.
وتصاعد االستياء من القواعد بفعل حوادث
عدة :تلوث سمعي وبيئي ،وتحطم مروحيات
واعتداءات جنسية ،بما في ذلك اغتصاب فتاة
تبلغ  12عاما من قبل جنود أميركيين في .1995
وقـ ــال مــوتــويــامــا «ال يـمـكـنـنــا االح ـت ـفــال إال
عندما يتم البت في قضية القواعد األميركية
بطريقة مرضية لشعب أوكيناوا».

جانب من تظاهرة ضد الواليات المتحدة في اوكيناوا أمس (أ ف ب)
وتفاقم استياء السكان جــراء مشروع نقل
قاعدة فوتينما الجوية ،التي توصف بأنها
«أخطر قاعدة في العالم» من موقعها الحالي
ف ــي أوكـ ـيـ ـن ــاوا ،ح ـيــث ت ــوج ــد ك ـثــافــة سـكــانـيــة
مــرت ـف ـعــة ،إل ــى مـنـطـقــة هـيـنــوكــو األقـ ــل كـثــافــة
سكانية في الشمال.
يفضل الكثيرون نقل القاعدة إلى مكان آخر
في اليابان .وصوت أكثر من سبعين في المئة
من المشاركين في استفتاء محلي غير ملزم
أجري في  2019ضد نقلها إلى هينوكو.
م ــن ج ـهــة أخ ـ ــرى ،أظ ـهــر اس ـت ـطــاع نـشــرتــه
ال ـق ـنــاة الـتـلـفــزيــونـيــة ال ـعــامــة ه ــذا ال ـش ـهــر ،أن
ثمانين في المئة من اليابانيين ينظرون بعين
الريبة إلى الوجود األميركي في أوكيناوا.
ويتواصل بناء القاعدة الجديدة بالرغم من
كل شيء .وأكدت الحكومة أنها «الحل الوحيد
الـمـمـكــن» لـحــل مـســألــة فــوتـيـنـمــا مــع الـحـفــاظ
على الوجود الرادع للواليات المتحدة ضمن
تحالفها االستراتيجي مع اليابان.
ال شك أن المخاوف بشأن طموحات الصين
اإلقليمية المتنامية في المنطقة ستكون على

نيويورك 10 :قتلى بمجزرة
ارتكبها شاب أبيض

ّ
فتح شاب أبيض مسلح في
الـ  18من العمر ،النار في سوبر
م ــارك ــت ف ــي ب ــوف ــال ــو بـشـمــال
والي ــة نـيــويــورك الــواقـعــة على
بـحـيــرة إيــري ـيــه ق ــرب ال ـحــدود
مع كندا ،ما أسفر عن مقتل 10
ّ
أميركيون
أشخاص معظمهم
ّ
إفريقية ،في حادثة
من أصول
اعـتـبــرتـهــا الـسـلـطــات "مـجــزرة
مدفوعة بالكراهية وذات طابع
عنصري".
وأوقـ ــف الـقــاتــل عـلــى الـفــور
في مكان الواقعة ،وهو مالحق
بتهمة "القتل العمد مع سبق
وأودع السجن.
اإلصرار" ِ
ودان الــرئ ـيــس ج ــو بــايــدن
ال ـه ـجــوم ،مــؤكــدا أن "أي عمل
إره ــاب ــي داخ ـل ــي بـمــا ف ــي ذلــك
عمل يرتكب باسم أيديولوجيا
قـ ــوم ـ ـيـ ــة ب ـ ـي ـ ـضـ ــاء ب ـغ ـي ـض ــة،
يتعارض مع كل ما ندافع عنه
في أميركا".

رئيسا الحكومة الفنلندية والبالد خالل اإلعالن عن تقديم طلب االنضمام لـ«لناتو» أمس
في هلسينكي (أ ف ب)
على خلفية االجتياح الروسي
ألوكـ ــران ـ ـيـ ــا ،وف ـ ــي خـ ـط ــوة تـمـثــل
ً
ً
تـحـ ّـوال كبيرا فــي سياسات عدم
االنحياز التي انتهجها البلدان
ع ـلــى مـ ــدى عـ ـق ــود ،ت ـب ـنــت ق ـيــادة
ً
فنلندا رسميا ،أمس ،وثيقة تنص
ع ـل ــى ال ـت ـق ــدم إل ـ ــى ح ـل ــف ش ـمــال
األطلسي «الناتو» بطلب لمنحها
الـعـضــويــة ف ـيــه ،فـيـمــا ينتظر أن
ً
تعلن السويد ذلك الحقا.
وأكـ ــدت الـحـكــومــة الـفـنـلـنــديــة،
في بيان ،أن رئيس الجمهورية،
سـ ــاولـ ــي ن ـي ـن ـي ـس ـت ــو ،وال ـل ـج ـن ــة
ال ــوزاري ــة الـمـعـنـيــة بــالـسـيــاســات
الخارجية واألمنية ،أتمت إعداد
ت ـق ــري ــر رسـ ـم ــي بـ ـش ــأن ان ـض ـمــام
البالد إلى لـ»الناتو».
وقـ ـ ـ ــال ن ـي ـن ـي ـس ـت ـو إن ال ـ ـقـ ــرار
يأتي من أجل تعزيز أمن البالد،
وتــم «بعد التشاور معالبرلمان
 .إنــه يــوم تاريخي وبــدايــة حقبة
جديدة».
وأعـ ـ ـ ــرب ال ــرئـ ـي ــس ال ـف ـن ـل ـنــدي
ورئـيـســة الـ ـ ــوزراء ،ســانــا مــاريــن،
أثناء مؤتمر مشترك في العاصمة
هلسنكي عن أملهما في أن يصدق
البرلمان على القرار في غضون
األيام القليلة المقبلة.
وفـ ــي تـعـلـيـقــه ع ـلــى مـكــالـمـتــه
الـهــاتـفـيــة مــع الــرئـيــس الــروســي،
ف ــادي ـم ـي ــر ب ــوت ـي ــن ،الـ ـت ــي ج ــرت
أ مـ ـ ــس األول ،قـ ـ ــال ن ـي ـن ـي ـس ـت ـيــو:
«ك ــان رد الـفـعــل مــن بــوتـيــن الــذي
ً
شهدناه يوم أمــس ،أكثر تحفظا
ً
مما كــان متوقعا» بعد أن أبلغه
بنية هلسنكي االنضمام للتكتل
الذي تعارض موسكو تمدده إلى
حدودها بشكل تاريخي.
وأضاف أن الكثير من العالقات
بـيــن مــوسـكــو وهلسنكي الي ــزال
قائما فــي الــوقــت الــراهــن ،مدققا:
«ل ـك ـن ــه الش ـ ــك أن الـ ـع ــاق ــات مــع

سلة أخبار

ج ــدول أع ـمــال زيـ ــارة الــرئ ـيــس األم ـيــركــي جو
بايدن إلى اليابان المقررة في وقت الحق من
هذا الشهر.
وقـ ــال ب ــاي ـ ّـدن ف ــي رس ــال ــة أم ــس إن تسليم
أوك ـي ـن ــاوا «م ــث ــل نـهــايــة ف ـصــل» ف ــي الـعــاقــات
األميركية -اليابانية و«بداية فصل آخر».
ً
وأض ــاف ،حــالـيــا «تحالفنا أق ــوى مما كان
عليه في أي وقت مضى».
ويجعل النشاط العسكري الصيني الواسع،
ال ــوج ــود الـعـسـكــري األم ـيــركــي ف ــي أوك ـي ـنــاوا
استراتيجيا بدرجة أكبر ،مما يثير مخاوف
لدى السكان من نزاع محتمل.
ُ
وتعد أوكيناوا التي يمثل الوجود العسكري
األميركي  5بالمئة فقط من إيراداتها السنوية،
أفقر منطقة في اليابان ،مع معدل فقر لألطفال
يقارب  30في المئة ،أي أكثر من ضعف المعدل
الوطني.
وي ـ ــؤك ـ ــد نـ ـ ـ ــواب أن نـ ـق ــل بـ ـع ــض الـ ـق ــواع ــد
العسكرية من أوكيناوا سيوفر مساحة ألنشطة
يمكن أن تعزز اإليرادات من خالل جذب مزيد
من السياح.

عــن م ـســؤول فــي «ال ـنــاتــو» قــولــه،
إن الـ ـحـ ـلـ ـف ــاء س ـي ـت ـط ــرق ــون إل ــى
ك ـي ـف ـيــة دع ـ ــم الـ ـ ـ ــدول الـ ـمـ ـج ــاورة
لروسيا «المعرضة لخطر اإلكراه
والعدوان» .وتبنى الحلف النسخة
الحالية من مفهومه االستراتيجي
في عام  ،2010وهو يصنف فيها
روسيا «شريكا».

تقدم ومعارك
فـ ـ ــي غـ ـ ـض ـ ــون ذلـ ـ ـ ـ ــك ،ت ـغ ـي ــرت
ال ـخ ـط ــوط األم ــام ـي ــة ف ــي ال ـحــرب
األوك ـ ــرانـ ـ ـي ـ ــة ،أم ـ ــس ،إذ أح ـ ــرزت
روسيا بعض التقدم في منطقة
دون ـب ــاس الـشــرقـيــة ال ـتــي تشهد
مـ ـع ــارك ط ــاح ـن ــة وش ـ ــن ال ـج ـيــش
ً
ً
األوكراني هجوما مضادا بالقرب
مــن مدينة إزي ــوم االستراتيجية
التي تسيطر عليها موسكو.
وفي غرب أوكرانيا بالقرب من
الحدود البولندية ،قال مسؤولون

أوك ــران ـي ــون إن ص ــواري ــخ دم ــرت
ً
البنية التحتية العسكرية ليال ،
واستهدفت منطقة لفيف انطالقا
من البحر األسود.
وح ـق ـقــت الـ ـق ــوات األوك ــران ـي ــة
سلسلة من النجاحات منذ الغزو
الروسي في فبراير الماضي ،مما
أجبر القادة الروس على التخلي
عن هجوم على كييف ،كما طردت
الـ ـق ــوات ال ــروس ـي ــة م ــن خــاركـيــف
ثاني أكبر مدينة في البالد.
وذكـ ـ ـ ـ ــر ت ـق ـي ـي ــم لـ ـلـ ـمـ ـخ ــاب ــرات
العسكرية البريطانية صدر أمس،
أن روسيا فقدت نحو ثلث القوة
القتالية البرية التي نشرتها في
فبراير .وقال التقييم إن الهجوم
ال ـ ــروس ـ ــي ف ـ ــي دون ـ ـب ـ ــاس ت ــأخ ــر
ً
كثيرا عــن الـجــدول الزمني ،ومن
المستبعد أن يحرز تقدما سريعا
ً
خالل الثالثين يوما المقبلة.
(هلسنكي ،برلين ـ وكاالت
ومواقع)

خطة مصر للخروج من األزمة االقتصادية:
«الخصخصة» ومواصلة المشروعات القومية
الجيش يقتل  4إرهابيين في سيناء
كشف رئيس مجلس الوزراء المصري،
مصطفى مــدبــولــي ،أمــس ،عــن خطة أكبر
ً
دولـ ــة عــرب ـيــة س ـك ــان ــا ،ل ـمــواج ـهــة تـبـعــات
األزمة االقتصادية العالمية التي تضرب
االقـ ـتـ ـص ــادي ال ـم ـص ــري ب ـق ـس ــوة ،وتــؤثــر
ً
سلبا على االستقرار االجتماعي لماليين
المصريين.
وأك ـ ــد م ــدب ــول ــي أن ال ـح ـكــومــة ستتجه
لـطــرح أص ــول حكومية للقطاع الـخــاص
وال ـ ـ ـتـ ـ ــداول فـ ــي ال ـ ـبـ ــورصـ ــة ،مـ ــع ال ـت ـع ـهــد
بـمــواجـهــة األزمـ ــة وال ـح ــرص عـلــى توفير
السلع الرئيسية في البالد دون مشاكل،
بالتوازي مع االستمرار في المشروعات
القومية ،باعتبارها قــا طــرة التنمية في
الفترة الحالية.
مــدبــولــي ق ــال فــي الـمــؤتـمــر الصحافي
إلع ــان خطة الحكومة لمواجهة األزم ــة،
إن االقتصاد المصري فقد  20مليار دوالر
( 370مـلـيــار جـنـيــه تـقــريـبــا) م ــن األمـ ــوال
الساخنة منذ بــدايــة الـعــام ،نتيجة لقرار
ال ـف ــدرال ــي األم ـي ــرك ــي رف ــع س ـعــر ال ـفــائــدة،
ووجه الشكر إلى الدعم الذي قدمته دول
الـخـلـيــج لــاقـتـصــاد ال ـم ـصــري عـبــر ضخ
المساعدات التي مكنت من دعم استقرار
ً
ً
سعر صرف الدوالر ،الفتا إلى أن جزءا من
ودائع دول الخليج سيتحول الستثمارات
مباشرة ،متوقعا أن تكلف تداعيات الحرب
الــروسـيــة -األوكــرانـيــة الـخــزانــة المصرية
نحو  130مليار جنيه (نحو  7مليارات
دوالر).
وأعلن نية الحكومة طــرح  10شركات
ت ــابـ ـع ــة لـ ـل ــدول ــة فـ ــي ال ـ ـبـ ــورصـ ــة ،بـيـنـهــا
شركتان تابعتان للقوات المسلحة ،مع
دم ــج أك ـبــر  7م ــوان ــئ م ـصــريــة ف ــي شــركــة
واحدة ،وطرحها في البورصة ،مع تقييم
أصول حكومية بقيمة  9.1مليارات دوالر
( 166مليار جنيه) ،تمهيدا لطرحها أمام
القطاع الـخــاص ،مــع نية الحكومة طرح
نسبة من مشروعات المونوريل ،والقطار
السريع في البورصة ،وكذلك دمج الفنادق
المميزة المملوكة لـلــدولــة وطــرحـهــا في
البورصة كذلك.
وت ـطــرق رئـيــس ال ـ ــوزراء الـمـصــري إلــى

مـلــف ســد الـنـهـضــة اإلث ـيــوبــي ،إذ أك ــد أن
م ـصــر لــدي ـهــا ح ـق ــوق تــاري ـخ ـيــة واض ـحــة
في مياه نهر النيل« ،ولن نقبل بأي ضرر
يحصل ل ـمــواردنــا مــن ال ـم ـيــاه ،ونتعامل
بالهدوء والحكمة مع األشقاء في الــدول
اإلفريقية حول أزمــة سد النهضة» ،يأتي
ه ــذا بـعــد ي ــوم واح ــد مــن تـصــريــح لــوزيــر
الخارجية اإل ثـيــو بــي ديميكي ميكوتين،
قال فيه إن بالده ملتزمة بإيجاد حل ودي
للقضايا العالقة بشأن سد النهضة.

مصير عالء
إلى ذلك ،ووسط قلق حقوقي حول حالة
سجين الرأي الناشط عالء عبدالفتاح ،مع
استمراره في إضراب تجاوز  40يوما ،ردت
رئيسة المجلس القومي لحقوق اإلنسان
(منظمة رسمية) السفيرة مشيرة خطاب،
أمـ ـ ــس ،ع ـل ــى ال ـت ـم ــاس م ـق ــدم م ــن  500أم
وسيدة مصرية ،للمطالبة بتدخل المجلس
ل ـبــذل ك ــل ال ـج ـهــود الـمـمـكـنــة ل ــإف ــراج عن
عبدالفتاح ،أو نقله إلى مستشفى سجن
مزرعة طرة لمتابعة حالته الصحية.
وق ــال ــت خ ـط ــاب إن ـه ــا «ت ـح ـت ــرم أح ـكــام
القضاء ،وترى أن وجود عبدالفتاح خلف
القضبان ال يحرمه أو ينتقص من حقوقه».
جـ ـ ـ ــاء ذلـ ـ ـ ــك ب ـ ـعـ ــد اجـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــاع قـ ـ ـ ـ ــادة 11
ً
ً
ح ــزب ــا م ـع ــارض ــا ت ـم ـثــل تـ ـي ــارات ال ـي ـســار
والناصريين ،في مقر حزب المحافظين،
مـ ـس ــاء ال ـس ـب ــت ،ل ـل ـت ـبــاحــث بـ ـش ــأن دع ــوة
الرئيس عبدالفتاح السيسي إلجراء حوار
وطني شامل.
ً
ميدانيا ،أعلن المتحدث باسم القوات
المسلحة المصرية ،أمــس ،تمكن القوات
م ــن ق ـتــل  4إرهــاب ـي ـيــن ف ــي س ـي ـنــاء .وق ــال
اتحاد قبائل سيناء الذي يشارك برجاله
في العمليات ان من بين المقتولين أحد
المتورطين في تفجيرات طابا التي وقعت
عام  ،2004ويدعى جميل سليمان زريعي،
والذي هرب من السجن أثناء أحداث الثورة
المصرية في .2011

ُ
قـ ـت ــل  3جـ ـن ــود و 3أطـ ـف ــال
ت ـتــراوح أعـمــارهــم بـيــن  4و11
عـ ــامـ ــا ،فـ ــي هـ ـج ــوم ان ـت ـح ــاري
اس ـ ـت ـ ـهـ ــدف م ــركـ ـب ــة ع ـس ـكــريــة
ش ـم ــال غ ــرب ــي بــاك ـس ـتــان قــرب
الحدود مع افغانستان .وفجر
المهاجم سترته الناسفة عندما
مـ ــرت مــرك ـبــة تــاب ـعــة للجيش
ال ـبــاك ـس ـتــانــي ع ـب ــر سـ ــوق في
ميران شــاه ،شمال وزيرستان
ال ـب ـع ـيــدة  25ك ـي ـلــوم ـتــرا فقط
عن الحدود األفغانية .وصرح
مسؤول محلي بأن "االنتحاري
وصل مشيا على االقدام وفجر
نفسه عندما مرت سيارة تابعة
ل ـقــوات االمـ ــن" .واعـتـبــر رئيس
ال ـ ــوزراء الـبــاكـسـتــانــي شهباز
شريف أن "قتلة األطفال األبرياء
هم أعداء اإلنسانية واإلسالم".
وأض ــاف" :لــن نعيش في سالم
حتى نطارد هــؤالء الهمجيين
ومن يدعمهم".

سريالنكا :رفع حظر التجول
بمناسبة عيد بوذي

رف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ــات
ال ـس ــري ــان ـك ـي ــة ،أم ـ ـ ــس ،حـظــر
تـ ـج ــول ف ــرض ـت ــه فـ ــي  9مــايــو
ب ـع ــد أع ـ ـمـ ــال ع ـن ــف األسـ ـب ــوع
الماضي خلفت  9قتلى وأكثر
من  300جريح ،بمناسبة عيد
بـ ــوذي م ـهــم ،ف ــي ح ـيــن يشكل
رئـيــس ال ــوزراء الجديد رانيل
ويكرماسينغه ،وال ــذي تولى
ال ـم ـن ـصــب ل ـل ـم ــرة ال ـخــام ـســة،
حـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوم ـ ـ ــة لـ ـ ـ ـح ـ ـ ــل األزم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
االقـتـصــاديــة والـسـيــاسـيــة في
ال ـب ــاد .واح ـت ـف ـلــت ســريــانـكــا
ذات الـغــالـبـيــة ال ـبــوذيــة بعيد
"ف ـي ـســاك" ،أم ــس ،ال ــذي يحيي
ذك ـ ــرى والدة ب ـ ــوذا وت ـنــويــره
وم ــوت ــه ،وي ـع ــد أهـ ــم ع ـي ــد فــي
التقويم الـبــوذيُ ،
ويحتفل به
ف ــي ت ــواري ــخ مـخـتـلـفــة حـســب
البلدان.

البابا يعلن «قداسة»
 10شخصيات

أعـ ـ ـل ـ ــن ال ـ ـبـ ــابـ ــا ف ــرن ـس ـي ــس
"قداسة"  10شخصيات ،أمس،
بينها "ناسك الصحراء" شارل
دو فــوكــو ،أم ــام نـحــو  45ألــف
مؤمن من جميع أنحاء العالم
احتشدوا فــي ساحة القديس
بطرس في روما.
وترأس فرنسيس ( 85عاما)
ال ـق ــداس إل ــى جــانــب نـحــو 50
كارديناال وألفي أسقف وكاهن.
وش ـ ــارك ـ ــت وفـ ـ ــود رس ـم ـيــة
بالقداس بينها وزير الداخلية
ال ـف ــرن ـس ــي جـ ـي ــرار دارم ــان ـي ــن
والرئيس اإليطالي سيرجيو
ماتاريال.
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رياضة
الكأس الغالية بين السالمية والعديلية
البرتقالي لحصد اللقب الثامن في تاريخه والسماوي للتتويج الثالث

فرحة العبي كاظمة في لقاء سابق

أحمد حامد

تتوجه األنظار اليوم إلى
استاد جابر الدولي ،حيث
يتواجه كاظمة والسالمية في
المباراة النهائية لبطولة كأس
سمو األمير لكرة القدم في
نسختها الـ .60

 ...وأخرى لالعبي السالمية

تـقــام ال ـيــوم عـلــى اس ـتــاد جــابــر الــدولــي
ع ـنــد ال ـســاب ـعــة وال ــرب ــع مـ ـس ــاء ،ال ـم ـب ــاراة
النهائية لـكــأس سمو األ مـيــر لـكــرة القدم
لـلـمــو ســم ا لــر يــا ضــي  ،2022-2021وا لـتــي
تجمع بين كاظمة والسالمية.
ويتطلع كاظمة إلى الفوز بالنسخة ،60
لرفع عدد بطوالته من الكأس الغالية إلى
 8بطوالت ،في حين أن تتويج السالمية
يرفع عدد ألقابه إلى  3بطوالت.
وال ـمــواج ـهــة ه ــي ال ـثــان ـيــة ب ـيــن كــاظـمــة
والـ ـس ــالـ ـمـ ـي ــة عـ ـل ــى صـ ـعـ ـي ــد الـ ـمـ ـب ــاري ــات
النهائية ،حيث سبق أن تواجها موسم
 ،2001-2000ونجح السالمية وقتها في
التتويج باللقب بــا لـفــوز بهدفين مقابل
هدف.
وج ــاء ت أغـلــب بـطــوالت الـبــرتـقــالــي من
النسخة الغالية في حقبتي الثمانينيات
والتسعينيات بواقع  6بطوالت ،في حين
حصد السماوي الكأس للمرة االولى في
تاريخه موسم  ،1993-1992وكانت المرة
ال ـثــان ـيــة مـطـلــع األل ـف ـيــة ال ـحــال ـيــة بــالـفــوز
على كاظمة.
وت ـم ـكــن ط ــرف ــا ال ـم ـب ــاراة ال ـن ـهــائ ـيــة مــن
ال ــوص ــول إل ــى ال ـم ـبــاراة الـنـهــائـيــة بـعــد 3
انـ ـتـ ـص ــارات ل ـك ــل م ـن ـه ـم ــا ،ح ـي ــث ت ـج ــاوز
كــاظ ـمــة ف ــي الـ ــدور الـتـمـهـيــدي الـقــادسـيــة
بهدف دون رد ،وفي ربع نهائي البطولة

تجاوز الكويت بهدف أيضا دون رد ،وفي
ال ــدور قـبــل الـنـهــائــي ضــرب كــاظـمــة بقوة
بــال ـفــوز عـلــى الـفـحـيـحـيــل بـثــاثــة أه ــداف
دون رد.
أمـ ــا ال ـســال ـم ـيــة ف ـق ــد تـ ـج ــاوز ال ـســاحــل
ب ـهــدف ـيــن لـ ـه ــدف ف ــي الـ ـ ــدور ال ـت ـم ـه ـيــدي،
وبالنتيجة ذاتها تجاوز العربي في ربع
النهائي ،ومن ثم النصر أيضا بالنتيجة
ذاتـ ـه ــا هــدف ـيــن ل ـه ــدف ف ــي الـ ـ ــدور نـصــف
النهائي.
واس ـت ـعــد الـبــرتـقــالــي وال ـس ـمــاوي على
أف ـضــل ح ــال لـلـنـهــائــي ال ـمــرت ـقــب ،بـعــد أن
منحهما االتحاد فترة تزيد على األسبوع
للتجهيز لـلـقــاء ،و هــو مــا حــدا بــاأل جـهــزة
الفنية منح الالعبين فترة للراحة وصلت
إلى  72ساعة في الجانبين ،بينما دخل
ك ــاه ـم ــا ف ــي م ـع ـس ـكــر م ـغ ـل ــق اسـ ـتـ ـع ــدادا
لمواجهة اليوم.
وتـ ـ ـب ـ ــدو األم ـ ـ ـ ــور ف ـ ــي غـ ــايـ ــة ال ـت ـج ـه ـيــز
فـ ــي ا ل ـف ــر ي ـق ـي ــن ،ب ـع ــد أن خ ـل ــت ا ل ـقــا ئ ـمــة
م ــن ال ـم ـصــاب ـيــن ،بــاس ـت ـث ـنــاء رض ــا هــانــي
ف ــي ك ــاظ ـم ــة ،وم ـس ــاع ــد نـ ــدا ف ــي ص ـفــوف
السالمية.
ويـ ـ ـمـ ـ ـل ـ ــك ال ـ ـبـ ــرت ـ ـقـ ــالـ ــي
والـ ـسـ ـم ــاوي ال ـع ــدي ــد مــن
األوراق ا لـ ــرا ب ـ ـحـ ــة ا ل ـت ــي
تـ ـمـ ـكـ ـنـ ـهـ ـم ــا م ـ ـ ــن دخ ـ ـ ــول

توقيت المباراة
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استاد جابر الدولي
م ـب ــاراة ال ـيــوم فــي ص ــورة مـمـيــزة لـتـكــون
مـســك ا لـخـتــام ،و تـقــد يــم مــا يليق بسمعة
ا لـكــرة الكويتية فــي حـضــور ممثل سمو
األمير.

توليفة البرتقالي
و قــف مــدرب كاظمة الصربي ماركوف
على توليفة المباراة النهائية للبرتقالي،
ب ــاالعـ ـتـ ـم ــاد عـ ـل ــى ح ـس ـي ــن ك ـن ـك ــون ــي فــي
حراسة المرمى ،ورباعي خط الدفاع :علي
عتيق ،وعماد الدين عزي ،وميشيل ميالد،
وف ــي ال ــوس ــط :أح ـمــد ع ــرس ــان ،وعـبــدالـلــه
الفهد ،وحمد حربي،
ويـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف
ص ـ ـ ـي ـ ـ ـصـ ـ ــا،
ون ــاص ــر
فـ ـ ـ ـ ــرج،
وفـ ـ ــي

الهجوم :شبيب الخالدي ،على أن يتواجد
ع ـمــر ح ـب ـي ـتــر ،وب ـن ــدر ب ــورس ـل ــي ،وعـقـيــل
الهزيم ،وناصر فالح ،وجمال شتال ،على
مقاعد البدالء ،كأوراق رابحة.
وي ـعــول مــاركــوف كـثـيــرا عـلــى األط ــراف
ل ـص ـنــع الـ ـف ــارق ،ل ـمــا يـتـمـتــع ب ــه األردنـ ــي
أح ـمــد ع ــرس ــان ،ونــاصــر ف ــرج مــن ســرعــة،
ع ـلــى أن ي ـتــولــى شـبـيــب ال ـخ ــال ــدي مـهـمــة
المشاكسات ،مع يوسف صيصا ،واحراز
األهداف.
ويــرت ـكــز الـبــرتـقــالــي فــي دفــاعــاتــه على
حـمــد حــربــي فــي وس ــط الـمـلـعــب ،يـعــاونــه
عـبــدالـلــه الـفـهــد ،إلــى جــانــب حــائــط الصد
األخـ ـي ــر ل ـم ـش ـيــل مـ ـي ــاد ،وعـ ـص ــام ع ــزي،
وكالهما سيستعين بهما البرتقالي في
الكرات الثابتة والركنيات ،لما يتمتعان
به من قدرات في األلعاب الهوائية.

تشكيلة السالمية

ال ـق ــاف ،وف ــي ال ــوس ــط مـحـمــد ال ـهــويــدي،
وفواز العتيتي ،ومهدي دشتي ،ومبارك
ال ـف ـن ـي ـن ــي ،وف ـ ــي الـ ـهـ ـج ــوم ن ــاي ــف زوي ـ ــد،
وج ـم ـعــة س ـع ـيــد ،ع ـلــى أن ي ـظــل فــابـيــانــو،
وف ـهــد الــرش ـيــدي ،وغـيــرهـمــا مــن األوراق
على مقاعد البدالء.
ويدرك السماوي أن مجاراة البرتقالي
على صعيد اللياقة البدنية لن يكون في
مصلحته ،و هــو مــا حــدا بالجهاز الفني
إل ــى ال ـتــرك ـيــز ع ـلــى تــأم ـيــن ال ــدف ــاع ــات من
و ســط الملعب ،مــع اال عـتـمــاد على مهارة
ج ـم ـعــة س ـع ـيــد ،ون ــاي ــف زويـ ــد ف ــي الـخــط
األمـ ــامـ ــي ،إلـ ــى ج ــان ــب ان ـط ــاق ــات م ـبــارك
ال ـف ـن ـي ـنــي ،وح ـم ــد الـ ـق ــاف م ــن األطـ ـ ــراف،
ع ـل ــى أن ي ـت ــول ــى ف ـ ــواز ع ــاي ــض ،وم ـح ـمــد
ال ـهــويــدي مـهـمــة تــأمـيــن ال ــدف ــاع ــات ،ومــن
خلفهما ليما ،وسانغ بير ،وكالهما أيضا
ستتم اال سـتـعــا نــة بــه فــي ا ل ـكــرات الثابتة
لقدراتهما في ألعاب الهواء.

وف ــي الـســالـمـيــة اسـتـقــر م ــدرب الـفــريــق
م ـح ـم ــد إبـ ــراه ـ ـيـ ــم عـ ـل ــى الـ ـ ـح ـ ــارس نـ ــواف
الـمـنـصــور لـلــدفــاع عــن ش ـبــاك الـسـمــاوي،
نظرا لخبراته التي تفوق الصاعد الواعد
عـبــدالــرحـمــن الـفـضـلــي ،وف ــي الــدفــاع وقــع
االخ ـت ـيــار عـلــى ال ـبــرازي ـلــي لـيـمــا ،وســانــغ
ب ـيــر ،وع ـلــى األطـ ــراف ب ــدر ج ـمــال ،وحـمــد

قالوا قبل المباراة
الساملية
• مـحـمــد إبــراه ـيــم م ــدرب الـسـمــاوي:
الـســالـمـيــة وكــاظ ـمــة يـمـلـكــان مـقــومــات
كبيرة لتحقيق البطولة ،لكن األهم هو
التركيز واستغالل المتاح من الفرص ،إلى
جــا نــب دور ا لـجـهــاز ا لـفـنــي عـلــى صعيد التوليفة
المناسبة ،والتبديالت وإدارة اللقاء كما ينبغي.
• بـ ـ ـ ــدر ا ل ـ ـ ـخـ ـ ــا لـ ـ ــدي م ـ ــد ي ـ ــر ا ل ـ ـفـ ــر يـ ــق:
الـســالـمـيــة فــي أفـضــل حــاالتــه الــذهـنـيــة،
والجهاز اإلداري لــم يجد عناء لشحذ
همم الالعبين ،وال شك أن التتويج هو
هــدف السالمية مــع كــا مــل التقدير لفريق
كاظمة كأحد أفضل فرق الموسم الحالي.
• ن ــا ي ــف زو ي ـ ــد :ا ل ــو ص ــول ل ـل ـن ـهــا ئــي
في حد ذاته إنجاز ومصافحة ممثل
س ـمــو األ م ـي ــر ب ـطــو لــة ف ــي ح ــد ذا ت ـهــا،
وا لـجــا هــز يــة كـبـيــرة فــي صـفــوف ا لـفــر يــق
وا لـ ـ ـه ـ ــدف ه ـ ــو ا ل ـ ـت ـ ـتـ ــو يـ ــج ،وإ شـ ـ ـ ـ ــادة خ ــا ص ــة
بــا ل ـع ـنــا صــر ا ل ـشــا بــة ف ــي ا ل ـســا ل ـم ـيــة و قــدر ت ـهــم عـلــى
صنع الفارق.

كاظمة
• فواز عايض :قدمنا موسما مميزا ،ومنذ فقدان
فرصة حصد لقب "الممتاز" ،وتركيزنا تحول إلى
حصد لقب كأس األمير ،والثقة كبيرة في الجميع
وفي الجهاز الفني بقيادة محمد إبراهيم.
• بدر جمال :لن نفرط في لقب كأس األمير،
مــع كــل التقدير لفريق كاظمة ،فالسالمية
قدم موسما يستحق عليه الخروج بلقب
أغلى البطوالت ،ونطالب الجماهير بدعم
السماوي وصنع الفارق في المباراة.
• أحمد عبدالغفور :البطولة غالية
والجميع يطمح لها لترجمة الجهود
المبذولة طوال الموسم الحالي.
• عبدالرحمن الفضلي :الوصول
إل ــى الـنـهــائــي ف ــي ح ــد ذات ــه إن ـجــاز،
والتتويج باللقب حلم يراود جميع
الــاعـبـيــن ،وم ــن قبلهم إدارة الـنــادي
والجمهور المميز ،ونعد الجميع ببذل
أقـصــى جهد الصـطـحــاب الـكــأس الغالية
إلى السالمية.

 500دعوى للسماوي
والبرتقالي
منح اتحاد الكرة كال من السالمية
وكــاظـمــة  500دع ــوة ،لتكون تحت
ت ـصــرف ـه ـمــا ف ـي ـمــا ي ـخ ــص مـقــاعــد
استاد جابر الدولي ،على أن يكون
دخول الجماهير الراغبة في متابعة
الـمـبــاراة مــن خ ــال الـحـصــول على
تذاكر مجانية سيتم منحها على
بوابات استاد جابر الدولي.

 4سيارات و 250موبايل
رصــد اتـحــاد الـكــرة  4سـيــارات،
و 250موبايل جوائز للجماهير
التي ستحضر المباراة النهائية،
على أن يتم السحب على الهدايا
ب ـي ــن ش ــوط ــي الـ ـلـ ـق ــاء ،أو بـعــد
ن ـهــاي ـت ـهــا إذا ل ــم ي ـك ــن ال ــوق ــت
كــاف ـيــا ،وم ــن ال ـم ـقــرر أن تعلن
أسماء الفائزين من خالل موقع
اتحاد الكرة على "تويتر".

• ال ـص ــرب ــي مـ ــاركـ ــوف م ــدرب
ال ـب ــرت ـق ــال ــي :ال ـم ـه ـمــة ل ــن ت ـكــون
سـ ـ ـهـ ـ ـل ـ ــة ،لـ ـ ـك ـ ــن ث ـ ـق ـ ـتـ ــي كـ ـبـ ـي ــرة
بالالعبين وقدرتهم على تتويج
جهودهم في الموسم الحالي باللقب األغلى.
• حسين كـنـكــو نــي :الحظوظ
متساوية ،ومواجهة السالمية
هـ ـ ـ ـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ــرة تـ ـ ـخـ ـ ـتـ ـ ـل ـ ــف ع ــن
الـمـبــاريــات الـســابـقــة ،فــالـيــوم ال
م ـج ــال ل ـل ـت ـعــويــض ،والـ ـف ــوز يـعـنــي
ح ـص ــد ال ـل ـق ــب الـ ـغ ــال ــي والـ ـخـ ـت ــام ال ــرائ ــع
لموسم كان كاظمة فيه ندا ومنافسا على
أغلب البطوالت.
• حمد حربي :المباراة صعبة
أم ـ ـ ـ ــام ف ـ ــري ـ ــق م ـ ـم ـ ـيـ ــز ،ومـ ـ ـ ــدرب
مـتـمــرس فــي حـصــد الـبـطــوالت،
ل ـكــن رغ ـب ـت ـنــا وط ـمــوح ـنــا كـبـيــر
لـلـتـتــويــج بــالـلـقــب ال ـغــالــي ،ونــأمــل
أن نكون في يومنا في المباراة النهائية.

• ش ـب ـي ــب ال ـ ـخـ ــالـ ــدي :أبـ ـ ــارك
لـ ـ ـمـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــوم ـ ــة ن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي كـ ــاظ ـ ـمـ ــة
وال ـ ـج ـ ـمـ ــاه ـ ـيـ ــر م ـ ــا تـ ـحـ ـق ــق فــي
الموسم الـحــالــي ،ونتطلع لمسك
الختام وتتويج الجهود التي ُب ِذلت سواء
ب ــالـ ـف ــوز ع ـل ــى ف ـ ــرق ال ـم ـق ــدم ــة فـ ــي م ـش ــوار
الوصول للنهائي ،أو خالل الموسم الحالي
والحصول على وصافة الدوري الممتاز.
• أحمد عرسان :نتطلع لتعويض
ما فاتنا في بطولة الدوري ،وتحقيق
لقب الكأس مع وافر االحترام لفريق
السالمية ال ــذي يـعــد هــو اآلخ ــر من
أفضل الفرق في الموسم.
• مـحـمــد ص ـفــر :بــذلـنــا جـهــودا
كبيرة على مدار الموسم ،والتتويج
قد يكون تعويضا مناسبا لهذه
الجهود ،لكن فريق السالمية يبقى
فريقا قويا وخصما عنيدا يستحق هو
اآلخر التتويج بالبطوالت.

صافرة أميركية و«فار» مغربي
استعان االتحاد الكويتي بطاقم تحكيم من أميركا لقيادة
المباراة النهائية بين كاظمة والسالمية ،بينما أسند مهمة
تقنية الفار لحكم مغربي.
وكان نادي كاظمة قد طالب باالستعانة بحكام أجانب،
إلبعاد الحرج عن الحكام المحليين.

إضافي وترجيحية
سـتـقــام م ـب ــاراة ال ـي ــوم ،بـحـســب ال ـن ـظــام الـتـقـلـيــدي،
بالتمديد شوطين إضافيين إذا انتهى الوقت األصلي
بالتعادل ،على أن يتم االحتكام إلى ركالت الترجيح
في حال استمرار التعادل.

إلغاء املؤتمر الصحافي
ألغى اتحاد الكرة المؤتمر الصحافي الذي
كان مقررا أمس في مقر االتحاد ،بداعي حالة
الحداد التي تشهدها الرياضة الكويتية مدة
 3أيــام ،لوفاة حاكم اإلمــارات الشيخ خليفة
بن زايــد آل نهيان ،في حين أقيم االجتماع
التنسيقي.

سجل البطوالت
انـطـلـقــت بـطــولــة كــأس
األ مـ ـي ــر ()1962 - 1961
وحقق القادسية والعربي
لقبها  16مرة لكل منهما،
ثـ ـ ــم ن ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـكـ ــويـ ــت 15
مـ ـ ــرة ،ف ـي ـمــا ن ـ ــال كــاظ ـمــة
ل ـق ــب ال ـب ـط ــول ــة  7م ـ ــرات،
وأح ــرز كــل مــن السالمية
والـيــرمــوك الـلـقــب مرتين
ون ـ ــادي الـفـحـيـحـيــل مــرة
واحدة.
• العربي  16لقبا
• القادسية  16لقبا
• الكويت  15لقبا
• كاظمة  7ألقاب
• السالمية ...لقبان
• اليرموك ...لقبان
• ال ـف ـح ـي ـح ـي ــل ...لـقــب
واحد.
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دورة األلعاب الخليجية تنطلق اليوم بـ  4مسابقات
تبدأ اليوم منافسات دورة
األلعاب الخليجية الرياضية
بإقامة  4مسابقات رياضة
هي ألعاب القوى للرجال
وللسيدات ،ومسابقتا لعبة
كرة قدم الصاالت وكرة
السلة ،باإلضافة إلى منافسات
الرماية.

تـ ـ ـنـ ـ ـطـ ـ ـل ـ ــق ا لـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــوم دورة
األلـ ـع ــاب الـخـلـيـجـيــة الـثــالـثــة
ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـض ـي ـف ـه ــا الـ ـب ــاد
حـ ـت ــى  31الـ ـ ـج ـ ــاري ب ــرع ــاي ــة
س ـم ــو األم ـ ـيـ ــر ال ـش ـي ــخ ن ــواف
األحـمــد ،وبمشاركة أكـثــر من
 1700رياضي يمثلون الدول
الخليجية الست ،ويتنافسون
فـ ـ ــي  16لـ ـعـ ـب ــة ل ـ ـلـ ــرجـ ــال و7
للسيدات.
وت ــأج ــل ان ـط ــاق الـ ـ ــدورة 3
ً
أيــام ح ــدادا على وفــاة الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان حاكم
دولة اإلمارات الشقيقة.
ويشهد الـيــوم االول إقامة
مـ ـن ــافـ ـس ــات ري ـ ــاض ـ ــة الـ ـع ــاب
الـ ـق ــوى ل ـل ــرج ــال ول ـل ـس ـيــدات
عـ ـ ـ ـل ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــدان وم ـ ـ ـض ـ ـ ـمـ ـ ــار
أحـ ـ ـم ـ ــد الـ ـ ـ ــرشـ ـ ـ ــدان بـ ـكـ ـيـ ـف ــان،
وم ـس ــاب ـق ـت ــي ل ـع ـبــة ك ـ ــرة ق ــدم
ال ـصــاالت لـلــرجــال والـسـيــدات
وم ـنــاف ـســات ك ــرة الـسـلــة على
مجمع الشيخ سعد العبدالله
ل ـل ـصــاالت الـمـغـطــاة بمنطقة
صباح السالم ،باإلضافة إلى
منافسات الرماية على مجمع
ميادين الشيخ صباح األحمد
األول ـ ـم ـ ـبـ ــي لـ ـل ــرم ــاي ــة والـ ـت ــي
ت ـق ـت ـصــر ال ـ ـيـ ــوم ع ـل ــى اج ـ ــراء
فحص األسلحة والتدريبات
الــرسـمـيــة لـمـســابـقــات الـتــراب
والمسدس  10أمتار والبندقية
ً
 50مترا ثالثة أوضاع على ان
ً
تبدأ المسابقات غدا الثالثاء.
وتنطلق منافسات ألعاب
ال ـقــوى لـلــرجــال فــي التاسعة
صباحا بإقامة ال ــدور نصف
الـنـهــائــي لـسـبــاقــات  100متر
ج ـ ـ ــري ،و  110أ م ـ ـتـ ــار ج ــري
ح ــواج ــز ،و 400م ـتــر ج ــري،
فــي حين تقام فــي الساعة
الـ ــراب ـ ـعـ ــة ع ـ ـصـ ــرأ ولـ ـم ــدة
س ـ ــاعـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــن م ـ ـسـ ــاب ـ ـقـ ــات
الـ ـسـ ـي ــدات ف ــي ن ـهــائـيــات
ال ـق ـفــز ب ــال ــزان ــة ،وس ـبــاق
 100متر جــري حواجز،
ودفـ ـ ـ ــع ال ـ ـج ـ ـلـ ــة ،والـ ــوثـ ــب
الـ ـط ــوي ــل ،وسـ ـب ــاق  100مـتــر
ج ـ ـ ــري ح ـ ـ ــواج ـ ـ ــز ،ورمـ ـ ــي
الـ ـ ــرمـ ـ ــح ،وسـ ـ ـب ـ ــاق 10
آالف م ـ ـتـ ــر جـ ـ ــري،
و سـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاق 400
متر جري.
و فـ ـ ــي

جانب من تدريب منتخب أزرق الصاالت
الـ ـس ــابـ ـع ــة م ـ ـسـ ــاء ت ـس ـت ـك ـمــل
منافسات قوى الرجال بإقامة
النهائيات في القفز بالزانة،
وسـ ـ ـب ـ ــاق  110أمـ ـ ـت ـ ــار ج ــري
حواجز ،ودفع الجلة ،والوثب
الطويل ،ورمي الرمح ،وسباق
 10آالف مـتــر ج ــري ،وسـبــاق
 100متر جــري ،وسـبــاق 400
متر جري.
وتوقع امين السر المساعد
رئيس لجنة المنتخبات في
اتـحــاد ألـعــاب الـقــوى د .مانع
العجمي صعوبة المنافسات
ع ـ ـ ـلـ ـ ــى م ـ ـ ـيـ ـ ــدال ـ ـ ـيـ ـ ــات ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى
الـخـلـيـجـيــة ف ــي ظ ــل مـشــاركــة
المنتخبات بأفضل العبيها
ال ــدول ـي ـي ــن م ــن ال ـص ــف األول
ويطمح منتخبنا إلى التتويج
ب ــال ـم ـي ــدال ـي ــات ال ــذه ـب ـي ــة فــي
العديد من المسابقات.

«أزرق الصاالت» أمام اإلمارات
ويستهل منتخبنا الوطني
ل ـك ــرة ق ــدم الـ ـص ــاالت لـلــرجــال
مـ ـش ــواره امـ ــام اإلمـ ـ ــارات عند
ا ل ـس ــا ع ــة  9:30مـ ـس ــاء ،بينما

تلتقي البحرين مع السعودية
في الساعة  4:30عصرا.
ول ـ ـ ــدى ال ـ ـس ـ ـيـ ــدات ،يـلـتـقــي
مـنـتـخـبـنــا م ــع االم ـ ـ ــارات عند
الـ ـ ـس ـ ــاع ـ ــة ال ـ ـسـ ــاب ـ ـعـ ــة م ـ ـسـ ــاء،
ويلتقي المنتخب السعودية
م ـ ــع نـ ـظـ ـي ــره ال ـب ـح ــري ـن ــي فــي
ال ـثــان ـيــة ب ـعــد ال ـظ ـه ــر ،وت ـقــام
جميع الـمـبــاريــات فــي مجمع
صاالت الشيخ سعد العبد الله
(صالة رقم .)2

«السلة» يالقي قطر
أمـ ـ ـ ــا م ـن ـت ـخ ـب ـن ــا ال ــوطـ ـن ــي
ل ـك ــرة ال ـس ـلــة ف ـي ـبــدأ م ـش ــواره
ف ــي مـنــافـســات الـ ـ ــدورة الـيــوم
بمواجهة قطر عند السابعة
مساء ،ويسبقها لقاء البحرين
مع االمــارات وذلــك في مجمع
ص ـ ــاالت ال ـش ـيــخ س ـعــد الـعـبــد
ال ـلــه (ص ــال ــة رق ــم  .)1وحـصــل
ال ـم ـن ـت ـخ ــب ال ـ ـس ـ ـعـ ــودي عـلــى
راح ــة فــي الـجــولــة األولـ ــى من
المنافسات وذلك لمشاركة 5
منتخبات.
وتـ ـ ـق ـ ــام الـ ـبـ ـط ــول ــة ب ـن ـظ ــام

«مكافحة المنشطات» تكثف جهودها

هناء البطي

أك ـ ــدت ال ـم ــدي ــرة ال ـع ــام ــة ل ـلــوكــالــة الـكــويـتـيــة
لمكافحة المنشطات ،هناء البطي ،أن الوكالة
ّ
كثفت جهودها لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية
المتخصصة بجمع العينات ،بما يتماشى مع
المعايير الدولية إلجراء الفحوصات والتقصي
واإلجراءات العالمية المعمول بها ،على هامش
دورة األلعاب الخليجية التي تنطلق اليوم في
ال ـكــويــت .وأض ــاف ــت الـبـطــي أن الــوكــالــة جـهــزت
ك ــذل ــك خـ ــال ال ـف ـت ــرة ال ـت ـح ـض ـيــريــة ال ـم ـح ـطــات
ووفرت المعدات الخاصة بجمع عينات فحص
المنشطات ،فضال عن التنسيق مع مختبر قطر

األبيض تدرب ًفي عمان
بحضور  26العبا

لمكافحة المنشطات لتحليل العينات.
وتابعت" :ستنفذ برنامج فحص المنشطات
على جميع الرياضات المقامة في هذه الدورة،
حيث تم تشكيل  5فرق نسائية و 16فريقا رجاليا
لـتـغـطـيــة ك ــل الـفـعــالـيــات الــريــاض ـيــة ف ــي جميع
المنشآت الرياضية بواقع  13محطة فحص".
وختمت" :وفي هذه المناسبة تغتنم الوكالة
الكويتية هذه الفرصة لشكر اللجنة التنظيمية
ال ـع ـل ـي ــا ع ـل ــى ث ـق ـت ـهــا ب ــال ــوك ــال ــة ،وت ــوفـ ـي ــر كــل
االحـتـيــاجــات لتسهيل مهمتنا وتــذلـيــل جميع
الصعوبات".

ا ل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري م ـ ـ ــن دور وا ح ـ ـ ـ ــد،
ويحصل على اللقب الفريق
األكثر حصدا للنقاط.
وقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـضـ ـ ــو االتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــاد
الـكــويـتــي لـكــرة الـسـلــة ومــديــر
الـمـنـتـخـبــات د .عـبــدالــرحـمــن
الـنــاشــي إن االس ـت ـعــداد لهذه
البطولة جاء على مرحلتين،
حيث كانت األولــى في البالد
والثانية في معسكر تدريبي
خارجي أقيم في تركيا مدة 18
يوما خــاض خاللها "األزرق"
 6مباريات تجريبية متفاوتة
المستوى.
وأضاف الناشي أن صفوف
"أزرق ا ل ـس ـلــة" ت ـبــدو مكتملة
حتى اآلن دون وجود غيابات
م ــؤث ــرة ،مـشـيــرا ال ــى أن دورة
األلـ ـع ــاب الـخـلـيـجـيــة ستكون
مـ ـحـ ـط ــة إلع ـ ـ ـ ـ ــداد ال ـم ـن ـت ـخ ــب
لخوض غمار تصفيات كأس
آ س ـيــا ا ل ـتــي ستنطلق الشهر
المقبل.

الخميلي :معسكر ناجح
لـ «الطائرة»
وص ــل ال ـب ــاد ف ـجــر ال ـي ــوم،
وفــد منتخبنا الوطني األول
للكرة الطائرة ،بعد أن اختتم
معسكره الخارجي في صربيا
اسـتـعــدادا لمنافسات اللعبة
فــي ال ــدورة والـتــي تقام خالل
الفترة من  20إلى  26الجاري
عـلــى صــالــة االت ـح ــاد بمجمع
الشيخ سعد العبدالله.
وخـ ـ ــاض "أزرق الـ ـط ــائ ــرة"
خ ــال الـمـعـسـكــر  6م ـبــاريــات
ت ـ ـجـ ــري ـ ـب ـ ـيـ ــة آخـ ـ ـ ــرهـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ــذي
أق ـيــم أم ــس األول أمـ ــام فــريــق
ك ـ ــارج ـ ــاج ـ ــوف ،ب ـي ـن ـمــا سـبــق
ل ــه ال ـل ـعــب م ــع ال ـف ــري ــق نفسه
ال ــى ج ــان ــب مـنـتـخــب صــربـيــا
تحت  23سنة وفريق تاكوفو
ورادنيكي وريبنشيا.

فراد وبن عبدالله في قبضة البرتقالي

وأشاد نايف الخميلي نائب
رئـيــس ات ـحــاد ال ـكــرة الـطــائــرة
رئيس وفد األزرق في معسكر
صـ ــرب ـ ـيـ ــا ،بـ ـسـ ـي ــر ال ـم ـع ـس ـكــر
حـســب الـخـطــة الـتــي وضعها
الجهاز الفني بقيادة المدرب
الصربي الكسندر واصفا اياه
بالمعسكر الناجح.
وأعرب عن سعادته بالتزام
الالعبين بالتدريبات اليومية
الـ ـت ــي أق ـي ـم ــت ع ـل ــى ف ـتــرت ـيــن
صباحية ومسائية ،أو خالل
الـمـبــاريــات التجريبية ،األمــر
الـ ـ ـ ـ ــذي يـ ـ ـ ــدل ع ـ ـلـ ــى ح ــرص ـه ــم
لتمثيل المنتخب بالصورة
ال ـتــي تـلـيــق بــه ب ـهــذا المحفل
الخليجي الكبير".
وبـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـم ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي أن
ال ـم ـب ــاري ــات الـتـجــريـبـيــة جــاء
مستواها تصاعديا ،وبلغت
 7مباريات حرص من خاللها
الجهاز الفني على االستفادة
ال ـق ـصــوى ق ـبــل خ ــوض غـمــار
منافسات الدورة.
وأشــار نائب رئيس اتحاد
الكرة الطائرة إلى وجود عدد
من اإلصابات خالل المعسكر،
وأن الـ ـجـ ـه ــاز ال ـط ـب ــي يـعـمــل
جاهدا على تجهيز المصابين
قـ ـب ــل ب ـ ــداي ـ ــة اول م ـ ـ ـبـ ـ ــاراة بـ ـ
ً
"الخليجية" ،معربا عن شكره
الـ ـهـ ـيـ ـئ ــة ال ـ ـعـ ــامـ ــة ل ـل ــري ــاض ــة
واللجنة األولمبية الكويتية
وات ـح ــاد الـلـعـبــة ،عـلــى توفير
المعسكر الخارجي وتذليل كل
العقبات التي واجهتهم ليكون
األزرق مستعدا بدنيا وذهنيا
للمباريات والظهور بصورة
م ـشــرفــة تـعـكــس ت ـطــور ال ـكــرة
الطائرة في السنوات األخيرة.

ألعاب القوى «الرجال»
الفترة
الصباحية

الفترة
المسائية

الوقت

المسابقة

9.00

100م

نصف نهائي

9.15

110م حواجز

نصف نهائي

9.30
الوقت

400م
المسابقة

نصف نهائي
الدور

7.00

القفز بالزانة

نهائي

7.00

110م حواجز

نهائي

7.00

دفع الجلة

نهائي

7.15

الوثب الطويل

نهائي

7.20

110م حواجز ()C

تتويج

7.20

رمي الرمح

نهائي

7.30

10000م

نهائي

8.10

دفع الجلة ()C

تتويج

8.20

100م

نهائي

8.30

الوثب الطويل ()C

تتويج

8.40

400م

نهائي

8.50

10000م ()C

تتويج

9.00

100م ()C

تتويج

ألعاب القوى «السيدات»

الفترة
المسائية

الوقت

المسابقة

الدور

4.00

القفز بالزانة

نهائي

4.00

110م حواجز

نهائي

4.00

دفع الجلة

نهائي

4.15

الوثب الطويل

نهائي

4.20

110م حواجز

تتويج

4.20

رمي الرمح

نهائي

4.30

10000م

نهائي

5.10

دفع الجلة ()C

تتويج

5.20

100م

نهائي

5.30

الوثب الطويل ()C

تتويج

5.40

400م

نهائي

5.50

10000م ()C

تتويج

6.00

100م ()C

تتويج

منتخب ناشئي السلة يواصل
استعداداته لـ «اآلسيوية»

أندريا والمقبالي على رادار الكويت لتدعيم الصفوف

●

باشر الفريق األول لكرة القدم بنادي الكويت تدريباته في عمان مساء أمس
ً
على ملعب ن ــادي السيب ،اسـتـعــدادا لـخــوض غـمــار منافسات كــأس االتـحــاد
اآلسيوي ضمن منافسات المجموعة األولى ،حيث تنتظر الفريق مباراة أمام
األنصار بعد غد األربعاء.
وكــان األبيض غــادر عصر أمس إلى عمان بحضور 26
العبا ،ليس من بينهم الحارس حميد القالف بداعي عقوبة
االيقاف من إدارة النادي ،وترأس الوفد نائب رئيس جهاز
الكرة عادل عقلة.
وقاد المدرب محمد عبدالله تدريبات الكويت منذ أمس
األول وخلفا للمدرب التونسي نبيل معلول ،وحرص
الجهاز اإلداري ورئيس نــادي الكويت خالد
الغانم على الشد من أزر الالعبين ومطالبتهم
بالتركيز في مواجهات كأس االتحاد.
وش ــدد م ــدرب الـفــريــق محمد عبدالله
على ثقته بالالعبين وقدرتهم على حصد
بطاقة الصعود للدور الثاني ،والمضي
ً
قدما في البطولة حتى تحقيق اللقب.
من جهة أخــرى ،دخل نادي الكويت
فـ ــي م ـ ـفـ ــاوضـ ــات مـ ــع العـ ـ ــب مـنـتـخــب
مــدغـشـقــر ك ــارول ـي ــس ارن ــدري ــا وال ــذي
يـ ـنـ ـش ــط مـ ـ ــع نـ ـ ـ ـ ــادي أحـ ـ ـ ــد بـ ـ ــالـ ـ ــدوري
السعودي ،إلى جانب الالعب العماني
عبدالعزيز المقبالي ،ليكون اي منهما
بديال للكونغولي ديوميرسي مبوكاني
في الموسم الجديد.

دشن منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين
تـحــت  17سـنــة تــدري ـبــاتــه الـيــومـيــة عـلــى صــالــة
اال ت ـحــاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله ،أمس
األول ،بقيادة المدرب البحريني سلمان رمضان
وال ــوطـ ـن ــي ط ـ ــال ال ـ ـقـ ــاف وح ـ ـضـ ــور  18الع ـبــا
ً
استعدادا لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في
الدوحة خالل الفترة من  12إلى  19يونيو المقبل.
ً
ً
يــذكــر أن األزرق أقـ ــام مـعـسـكــرا تــدري ـب ـيــا في
ً
ً
اسطنبول استمر  15يوما استعدادا للبطولة،
وارتكزت تدريبات الالعبين على االمــور الفنية
والخطط الهجومية والدفاعية والتصويبات.
وسـيـتــدرب االزرق خ ــال الـفـتــرة المقبلة في
ً
الفترة المسائية لمدة ساعتين في اليوم نظرا
لتزامن هذه الفترة مع فترة االختبارات المدرسية.
م ــن جــان ـبــه ،ق ــال ثــامــر الـشـنـفــا رئ ـيــس لجنة
المنتخبات إن قرار وزارة التربية تغيير مواعيد
االخ ـت ـبــارات الـمــدرسـيــة النهائية أرب ــك برنامج
ً
اإلعــداد الــذي وضعه الجهاز الفني ،مشيرا الى
أن الهدف من المشاركة في البطولة اآلسيوية
هو االحتكاك وكسب الخبرة في اللعب مثل هذه
البطوالت أمام عمالقة القارة اآلسيوية.
ول ـف ــت الـشـنـفــا إل ــى أن ال ـج ـهــاز ال ـف ـنــي يـبــذل
ق ـص ــارى ج ـهــده م ــن اج ــل ت ــدري ــب الــاعـبـيــن في
ً
فترة االختبارات ولو على فترات متباعدة طبقا
لظروف أي العب.

محمد عبدالله

محمد فراد

●

محمد عبدالعزيز

ـادي كــاظ ـمــة م ــن ال ـح ـص ــول على
اقـ ـت ــرب ن ـ ـ َ
خــدمــات محترفي نــادي السالمية لكرة اليد،
في الموسم المنقضي ،التونسيين محمد فراد
وأنور بن عبدالله ،وذلك لدعم صفوف الفريق
األول للعبة في الموسم الجديد.
وكان البرتقالي أنهى المفاوضات مع ثنائي
الـخــط الخلفي الـتــونـســي ف ــراد وب ــن عبدالله،
بعد ظهورهما المميز مع السالمية الموسم
الماضي ،ويتبقى إنهاء مراسم إعــان توقيع
العقد بين الطرفين.
وصيف الدوري الممتاز
البرتقالي،
يذكر أن
ّ
في الموسم المنتهي ،فضل عدم تجديد عقد

محترف الفريق التونسي محمد حمام ،وانتظار
لوائح الموسم الجديد للبت في مصير محترف
الفريق الثاني البحريني علي عبدالقادر الذي
يطمح في اإلبقاء على خدماته بالموسم الجديد
في حالة السماح بتسجيل العب خليجي واحد
ناد في النسخة الثانية من الدوري الممتاز.
لكل ٍ
من جانب آخر ،تعكف إدارة كرة اليد بنادي
ً
كاظمة حاليا على بحث ودراسة عدد من السير
الــذات ـيــة لـعــدد مــن الـمــدربـيــن لــاسـتـقــرار على
األفضل لتولي قيادة الفريق األول لكرة اليد
ً
بــالـنــادي فــي الموسم الـجــديــد ،خلفا للمدرب
البحريني علي العنزور الذي انتهى عقده مع
البرتقالي بنهاية الموسم المنقضي الذي قاد
فيه كاظمة لوصافة الدوري الممتاز.

الدور

سليمان الزيدان يحقق
«برونزية» آسيا للكيوكوشن

جابر الشريفي

الزيدان مع رئيس الوفد الكندري

حقق العــب منتخب الكويت للكيوكوشن
كاراتيه سليمان الــزيــدان مــن فئة الناشئين
أمــس األول الـمــركــز الـثــالــث فــي بطولة آسيا
ً
( )kwunionبفئة تحت  55كيلوغراما التي
تستضيفها العاصمة الكازاخستانية نور
ً
سلطان بمشاركة  170العبا.
وقال رئيس وفد المنتخب حسن الكندري
إن ال ـب ـط ــول ــة شـ ـه ــدت م ـن ــاف ـس ــات ق ــوي ــة مــن
جـمـيــع ال ـم ـشــارك ـيــن ،وســاه ـمــت ال ـتــدري ـبــات
واالستعدادات المكثفة في تحقيق هذا اإلنجاز.
وأوضــح أن المنتخب يشارك في البطولة
بخمسة العبين هم ،إضافة إلى الزيدان :حمزة
ً
بهبهاني في فئة وزن تحت  85كيلوغراما،
ً
وط ـ ــارق ح ـمــود وزن تـحــت  75كـيـلــوغــرامــا،
ً
وضــاري الشمري وزن تحت  65كيلوغراما،
في حين تشارك الالعبة زينب الكاظمي في
ً
فئة تحت وزن  55كيلوغراما.

ةديرجلا
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ليفربول يقهر البلوز ويتوج بكأس إنكلترا
ظفر فريق ليفربول بلقب
كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة
القدم للمرة الثامنة في تاريخه،
عقب تغلبه على تشلسي 5- 6
بركالت الترجيح خالل المباراة
النهائية التي جمعتهما أمس
األول.

توج ليفربول بلقبه الثاني هذا
ال ـمــوســم ،وأب ـقــى عـلــى آمــالــه في
الرباعية التاريخية ،عندما ظفر
بكأس إنكلترا لكرة القدم للمرة
الثامنة في تاريخه بفوزه على
تشلسي  5-6بــركــات الترجيح
(ال ــوقـ ـت ــان األصـ ـل ــي واإلض ــاف ــي
صفر-صفر) أمس األول،
في المباراة النهائية للنسخة
ال ــ 144على ملعب «ويمبلي» في
ً
لـنــدن ،م ـجــددا سيناريو نهائي
ك ـ ـ ــأس ال ـ ــرابـ ـ ـط ـ ــة أم ـ ـ ـ ــام الـ ـف ــري ــق
اللندني.
وهــو اللقب الثاني لليفربول
هـ ـ ــذا الـ ـم ــوس ــم فـ ــي س ـع ـي ــه إل ــى
رب ــاع ـي ــة ت ــاري ـخ ـي ــة ،ل ـكــونــه بلغ
ن ـهــائــي م ـســاب ـقــة دوري أب ـطــال
أوروب ـ ـ ـ ـ ــا ،ح ـي ــث س ـي ــاق ــي ريـ ــال
مدريد اإلسباني في  28الجاري
في باريس ،ويحتل المركز الثاني
فـ ــي ال ـ ـ ـ ــدوري خ ـل ــف مــانـشـسـتــر
سـيـتــي الـمـتـصــدر حــامــل اللقب
قبل مرحلتين من نهاية الموسم.
كما هو اللقب األول لليفربول
الـ ــذي ك ــان تـغـلــب عـلــى تشلسي
فــي  27فبراير الماضي بركالت
ً
الترجيح أيضا ( )10-11في نهائي
ك ــأس الــراب ـطــة ،مـنــذ ع ــام ،2006
ع ـنــدمــا ت ـغ ـلــب ع ـلــى وسـ ــت هــام
يونايتد بركالت الترجيحّ ،
ورد
االعتبار لخسارته أمام تشلسي
فــي نهائي المسابقة عــام 2012
عندما خسر .2-1
وعــادل ليفربول الــذي خاض
النهائي الخامس عشر ،تشلسي
والفريق اللندني اآلخر توتنهام
فــي عــدد األل ـقــاب فــي المسابقة،
بعدما رفعه إلى ثمانية ،بفارق 6
ألقاب خلف أرسنال حامل الرقم
القياسي ،ومانشستر يونايتد
ً
الثاني برصيد  12لقبا.

وي ــديــن لـيـفــربــول ب ـف ــوزه إلــى
حارس مرماه الدولي البرازيلي
ألـ ـيـ ـس ــون ب ـي ـك ــر ،ال ـ ــذي ت ـصــدى
ل ـلــرك ـلــة ال ـتــرج ـي ـح ـيــة الـســابـعــة
التي انبرى لها مايسون ماونت،
قبل أن يسجل الـمــدافــع الــدولــي
اليوناني كوستاس تسيميكاس
ال ــرك ـل ــة ال ـتــرج ـي ـح ـيــة ال ـســاب ـعــة
للريدز.
وسـ ـ ـنـ ـ ـح ـ ــت ال ـ ـ ـفـ ـ ــرصـ ـ ــة أم ـ ـ ــام
المهاجم السنغالي ساديو مانيه
لحسم الــركــات الترجيحية في
السلسلة األول ــى ،عندما انبرى
إلى الخامسة ،لكن مواطنه إدوار
مندي تصدى لها وأبقى فريقه

في المنافسة ،بعدما أهدر القائد
اإلسباني سيسار أسبيليكويتا
الركلة الترجيحية الثانية.
وتابع المدرب األلماني يورغن
كـ ـل ــوب ن ـج ــاح ــات ــه ال ــرائـ ـع ــة مــع
لـيـفــربــول ،وأعـ ــاده إلــى التتويج
بلقب المسابقة بـعــد غـيــاب 16
ً
ع ــام ــا ،بـعــدمــا فعلها فــي دوري
األبطال بقيادته الى اللقب موسم
 2019-2018لـلـمــرة األول ــى منذ
ً
 14عاما ،والدوري موسم -2019
ً
 2020للمرة األولى منذ  30عاما،
وكأس الرابطة للمرة األولى منذ
 10أعوام.
وبات كلوب الذي قاد ليفربول

أكد النجم المصري محمد صالح ،هداف فريق ليفربول ،أنه سيلحق
بالمواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد اإلسباني في نهائي دوري
أبطال أوروب ــا ،رغــم تعرضه لإلصابة خــال التتويج بلقب كأس
االتحاد اإلنكليزي ،أمس األول ،على حساب تشلسي.
ولدى سؤاله عقب اللقاء عما إذا كان سيلحق بالمواجهة أمام
ً
ريال مدريد ،أجاب صالح مبتسما «بالتأكيد».
ول ــم يـكــن ص ــاح الــاعــب الــوحـيــد فــي لـيـفــربــول ال ــذي تعرض
لإلصابة خالل مباراة تشلسي ،حيث عانى أندرو روبرتسون أيضا
شدا عضليا ،كما عانى فيرجيل فان دايك مشكلة في الركبة ،ليغادر الملعب ،ويشارك
جويل ماتيب بدال منه.
وقال فان دايك لمحطة «اي تي في» أنه يأمل أن تكون إصابة بسيطة .وأوضح المدافع الهولندي
«أتمنى أن أكون بخير .سأخضع لفحص طبي .شعرت باإلصابة في الشوط األول عندما ركضت.
شعرت بوخز خلف ركبتي» .وأشــار فان دايــك «في النهاية ال يمكن أن أجــازف من أجل الفريق.
جويل جدير بالثقة .أتمنى أن تكون األمور على ما يرام».

ليفاندوفسكي يرغب في الرحيل
أكـ ـ ــد ال ـم ـه ــاج ــم ال ـ ــدول ـ ــي الـ ـب ــولـ ـن ــدي روبـ ـ ــرت
ليفاندوفسكي ،أفضل العب في العالم لعامي 2020
 2021حسب االتـحــاد الــدولــي لكرة الـقــدم (فيفا)،
أمس األول ،رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه
بايرن ميونيخ األلماني الصيف الحالي ،وذلك بعد
ً
ثمانية مواسم سجل خاللها  344هدفا.
ً
ولــم ُيشر الــاعــب البالغ  33عــامــا والــذي
ينتهي عـقــده الـحــالــي فــي نـهــايــة موسم
ً
 ،2023إل ــى وج ـه ـتــه الـمـقـبـلــة ،ع ـل ـمــا أن
وسائل إعالم عدة لفتت إلى أن برشلونة
اإلسباني هو النادي الذي يبدى أهمية
كبيرة ّ
الصعوبات المالية
لضمه ،غير أن
ّ
فــي الفريق الكتالوني قــد تعقد عملية
االنتقال.
وق ـ ـ ـ ـ ـ ــال لـ ـيـ ـف ــان ــدوفـ ـسـ ـك ــي
لشبكة «سكاي» بعد المباراة
األخيرة لناديه البافاري في
البوندسليغا والـتــي انتهت
بــال ـت ـعــادل م ــع فــولـفـسـبــورغ
 2-2وس ـج ــل خــال ـهــا هــدفــه

ليفاندوفسكي

والد ميسي يتمنى
عودته لبرشلونة

جانب من مراسم تتويج ليفربول بالكأس

صالح يؤكد لحاقه
بنهائي «األبطال»

محمد صالح

سلة أخبار

الـ 35األخير هذا الموسم وعزز به صدارته لالئحة
الهدافين« :أستطيع أن أؤكد أنني أبلغت المدير
الرياضي بأنني اتخذت قــراري ولن أمــدد عقدي
مع بايرن ميونيخ».
ويدافع ليفاندوفسكي عن ألوان النادي البافاري
منذ عام  ،2014وينتهي عقده الحالي في نهاية
عام .2023
وأض ـ ـ ــاف «أب ـل ـغ ــت ح ـســن أنـ ــه ف ــي حــالــة
وصول عرض ،فسيتعين النظر فيه ،وكذلك
في مصلحة النادي .أعتقد أنه يجب على
الطرفين التفكير فــي المستقبل وإيـجــاد
الحل األفضل .ال يمكنني قول أكثر من ذلك».
وجاء التصريح العلني لليفاندوفسكي
على الهواء مباشرة على شاشة
الـتـلـفــزيــون ليضع مسؤولي
النادي البافاري في موقف
ح ـ ــرج ،وهـ ــم ال ــذي ــن كــانــوا
ح ـ ـتـ ــى ال ـ ـ ـيـ ـ ــوم ي ـ ــؤك ـ ــدون
ً
دائما أنه ليس لديهم نية
للسماح له بالرحيل.

ً
أيضا إلى مونديال األندية عام
 ،2019ثــانــي مـ ــدرب فـقــط يـفــوز
ب ـ ــدوري أب ـط ــال أوروب ـ ـ ــا ،وك ــأس
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد اإلن ـ ـك ـ ـل ـ ـيـ ــزي ،وك ـ ــأس
الرابطة ،والدوري اإلنكليزي مع
فريق إنكليزي واحد بعد السير
االسكتلندي أليكس فيرغوسون
(مع مانشستر يونايتد) حسب
ش ـب ـكــة «أوب ـ ـتـ ــا» لــاح ـصــائ ـيــات
الرياضية.
ف ــي الـمـقــابــل ،خـســر تشلسي
النهائي الثامن في تاريخه في
ً
المسابقة والـثــالــث تــوالـيــا بعد
سـقــوطــه أم ــام أرس ـنــال وليستر
سيتي في النسختين األخيرتين،

وب ــات ثــانــي فــريــق يخفق فــي 3
نهائيات متتالية بعد نيوكاسل
أعوام  1974و 1998و.1999

ليفربول األفضل في البداية
وك ـ ـ ـ ـ ـ ــان لـ ـ ـيـ ـ ـف ـ ــرب ـ ــول صـ ــاحـ ــب
األفضلية في بداية المباراة ،وكان
بإمكانه هز الشباك أكثر من مرة
قبل أن يستعيد تشلسي توازنه
ويهدد الــ»ريــدز» بهجمات مرتدة
خطيرة.
وكــان تشلسي األفضل مطلع
الشوط الثاني ،وسنحت له ثالث
فرص في الدقائق الثالث األولى

فشل مهاجموه في ترجمتها ،قبل
أن تتحول السيطرة إلى ليفربول
ب ـفــرص ع ــدة دون ج ـ ــدوى .وفــي
ركالت الترجيح ،سجل لليفربول
ج ـي ـم ــس م ـي ـل ـن ــر ،وأل ـ ـكـ ــان ـ ـتـ ــارا،
وال ـبــرازي ـلــي روب ــرت ــو فيرمينو،
وألـ ـكـ ـسـ ـن ــدر -أرن ـ ــول ـ ــد ،وج ــوت ــا،
وتسيميكاس ،فيما أهدر مانيه.
وفــي صفوف تشلسي ،سجل
ألونسو وري ــس جيمس وروس
باركلي وااليـطــالــي جورجينيو
وال ـم ـغــربــي حـكـيــم زي ـ ــاش ،فيما
أهدر أسبيليكويتا بتسديده في
الـقــائــم األيـســر ومــاونــت تصدى
لها بيكر.

أزبليكويتا

احتفظت البولندية إيغا شفيونتيك ،المصنفة أولى
ً
عالميا ،بلقبها في دورة روما لكرة المضرب على المالعب
الترابية ،محققة لقبها الرابع هذا العام في دورات األلف
بفوزها أمس على التونسية أنس جابر السابعة .2-6 ،2-6
وأضافت شفيونتيك (ً 20
عاما) التي تقدم مستويات
مذهلة هذا الموسم اللقب إلى دورات الدوحة وإنديان ويلز
وميامي لأللف هذا العام ،باإلضافة إلى دورة شتوتغارت.
أما جابر التي توجت األسبوع الماضي بدورة مدريد
لأللف ،محققة أكبر لقب في مسيرتها ،فتوقفت سلسلة
انتصاراتها عند  11تواليا.
في المقابل ،رفعت شفيونتيك انتصاراتها إلى  28على
التوالي ،مؤكدة أنها المرشحة األبرز لتحقيق لقب «روالن
غاروس» ،ثانية البطوالت األربع الكبرى ،التي تنطلق في
 22الحالي بعد أن أحرزته في .2020
وقالت شفيونتيك بعد الفوز «أهنئ أنس ألنك قدمت
مستويات رائعة على أرض الملعب ،تلعبين كرة مضرب
جميلة ومتنوعة ومثيرة الالهتمام».
وتابعت بعد تحقيقها اللقب الثامن في مسيرتها «لم
يكن من السهل اللعب كل يومً .
شكرا للجماهير على الطاقة
التي قدمتوها ...أوافق مع أنس على أن ًالباستا (معكرونة)
رائعة وآمل اليوم أن آكل تيرامسيو أيضا».

البولندية شفيونتيك

أب ـقــى مــانـشـسـتــر سـيـتــي مـصـيــر االحـتـفــاظ
ً
بلقبه بـطــا ل ـلــدوري اإلنكليزي الممتاز لكرة
القدم بيده عبر نجاحه في قلب تخلفه صفر2 -
إلى تعادل  ،2-2أمس ،في مباراة أضاع خاللها
نجمه الجزائري ركلة جزاء في الدقائق األخيرة،
ضمن منافسات المرحلة السابعة والثالثين
قبل األخيرة.
ً
وبـقــي مانشستر سيتي مـتـقــدمــا ب ـفــارق 4
نقاط عن ليفربول ( 90مقابل  ،)86الــذي يملك
ً
مباراة مؤجلة يخوضها غدا خارج ملعبه ضد
ساوثمبتون ،قبل أن يستضيف ولفرهامبتون
فــي الجولة األخـيــرة األحــد المقبل .أمــا سيتي
فتبقى له مباراة على أرضه ضد استون فيال ،إذا
فاز بها فسيتوج بطال بغض النظر عن نتيجتي
ليفربول ،كما أنــه سيحتفظ باللقب فــي حال
ً
خسارة ليفربول غدا.
على الملعب األولمبي في لندن ،ورغم سيطرة
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يومية سياسية مستقلة

هاينر متفائل بتجديد
عقد مانويل نوير

شفيونتيك تحتفظ بلقب دورة روما

ُ
سيتي يكتفي بالتعادل ويبقي حظوظه بيده

رياض محرز يسدد ركلة الجزاء الضائعة

يورك في أول مهمة
تدريبية بمسيرته
ُعين مهاجم مانشستر
يونايتد االنكليزي السابق
دوايت يورك من ترينيداد
وتوباغو أمس ً
مدربا لفريق
ماكأرثور االسترالي لكرة
القدم بعقد مدة عامين ،في أول
تجربة تدريبية بمسيرته.
إال أن الدولي السابق ليس
ً
غريبا عن الكرة األسترالية،
بعد أن لعب لمصلحة سيدني
أف سي في أول نسخة للدوري
في موسم  ،2006-2005وحقق
معه اللقب .وسيتولى يورك
ً
أيضا تدريب فريق «كل
النجوم» للدوري االسترالي
في مباراة ودية ضد برشلونة
اإلسباني بسيدني في 25
الحالي.

أزبليكويتا ِّ
يعبر عن حزنه
قال سيزار أزبليكويتا قائد تشلسي إن الهزيمة مرتين متتاليتين بركالت
الترجيح في مواجهة ليفربول أمر يصعب تقبله بعد فوز فريق المدرب يورغن
كلوب على تشلسي في نهائي كأس االتحاد اإلنكليزي لكرة القدم ،أمس األول.
وقــال اإلسباني أزبليكويتا «عندما تم اللجوء لركالت الترجيح لحسم
النتيجة حاولنا تقديم أفضل ما عندنا وكنا جاهزين لذلك .لكن وبكل أسف
لم يحدث هذا مرة أخرى .أهدرت ركلتي أيضا لذا فإن األمر ال يقتصر
على ميسون .نحن فريق واحد ...هذه هي كرة القدم .بالفعل األمر
يبدو مؤلما في بعض األحيان .لكننا أول من يشعر باأللم».
وأشار أزبليكويتا إلى أن فريقه ال يزال أمامه فرصة لتحقيق
بعض النتائج اإليجابية إذا أنهى الموسم بطريقة قوية على
مستوى الدوري الممتاز.
وأضاف أزبليكويتا «حصلنا على لقبين هذا الموسم
وهما كــأس العالم لألندية وكــأس السوبر وهــذا شيء
جــديــر بــالـتـقــديــر ...لـكــن بالطبع الـخـســارة هـنــا مرتين
أمــر مخيب لــآمــال ،اآلن أمامنا مـبــاراتــان وســت نقاط
للحصول على المركز الثالث (في الدوري)».

أكد خورخي ميسي ،والد
النجم األرجنتيني ليونيل
ميسي ،األحد عند وصوله
إلى برشلونة« :أتمنى أن
يعود ليو إلى برشلونة يوما
ما».
وأدلى خورخي بهذه
التصريحات عند وصوله
إلى صالة الرحالت الخاصة
بمطار البرات.
وقبل ركوب السيارة التي
كانت تنتظرهُ ،سئل والد ليو
ميسي عما إذا كان يرغب في
عودة ابنه للعب في صفوف
فريقه السابق برشلونة،
أجاب« :أتمنى ،يوما ما.»...
وقال «حسنا  ،نعم» ردا على
على سؤال عما إذا كان ليو
سعيدا في فريقه الحالي
باريس سان جيرمان،
موضحا أن ابنه لن يأتي
إلى برشلونة خالل العطلة
الصيفية.
ويرتبط ميسي ،الذي رحل
عن برشلونة في أغسطس
الماضي ،بعقد مع سان
جرمان حتى  30يونيو ،2023
مع خيار تمديده لموسم آخر.
(إفي)

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

سيتي على مجريات اللعب تماما في الشوط
ً
األول فإنه وجد نفسه متأخرا بهدفين نظيفين
ّ
حمال توقيع جــاريــد بــويــن ،ال ــذي سجل األول
بعدما ان ـفــرد بــالـحــارس الـبــرازيـلــي ايــدرســون
وتخطاه قبل أن يسجل في المرمى الخالي (.)24
وفــي الــوقــت بــدل الضائع مــن الـشــوط األول
ً
أض ــاف بــويــن ال ـهــدف الـثــانــي ضــاربــا مصيدة
التسلل.
ورم ــى سيتي بكل ثقله فــي الـشــوط الثاني
ونجح في تقليص الـفــارق عبر جــاك غريليش
هام التشيكي
( )49قبل أن يسجل مدافع وست ً
فالديمير كوفال هدف التعادل خطأ في مرمى
فريقه اثر ركلة حرة مباشرة لمحرز (.)69
ثم سنحت فرصة ذهبية لسيتي لكي يحصد
نـقــاط الـمـبــاراة الـثــاث ويصبح على مشارف
اللقب ،عندما اعترض كوفال البرازيلي غابريال
جيزوس داخل المنطقة فاحتسب الحكم رلكة

اإلعالنات:

بيريتيني يغيب
عن «روالن غاروس»

جــزاء بعد اللجوء الــى حكم الفيديو المساعد
«في ايه آر» نفذها محرز ،لكن حارس وست هام
البولندي لــوكــاش فابيانسكي صدها براعة،
ً
منقذا فريقه من الخسارة.

ً
توتنهام رابعا

وق ـفــز تــوتـنـهــام إل ــى ال ـمــركــز ال ــراب ــع بـفــارق
نقطتين عن أرسنال في المعركة المحتدمة على
آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا ،بفوزه
الصعب بهدف نظيف من ركلة جزاء للمهاجم
هاري كاين على ضيفه بيرنلي.
ورفــع توتنهام رصيده الى  68نقطة بفارق
ّ
نقطتين عن أرسنال الذي يحل على نيوكاسل
الـيــوم ،لتعد المعركة بــأن تحسم فــي المرحلة
األخـ ـي ــرة م ــن ال ـمــوســم األحـ ــد ال ـم ـق ـبــل ،عـنــدمــا
يستقبل أرسنال فريق ايفرتون فيما يحل سبيرز
على نوريتش.

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

أعلن رئيس نادي بايرن
ميونخ ،هربرت هاينر ،أنه
ً
ال يزال «متفائال جدا» حيال
تجديد عقد قائد وحارس
الفريق مانويل نوير ( 36عاما)
الذي ينتهي عقده في 2023
وذلك بعد تجديد عقد مهاجم
الفريق توماس مولر.
في المقابل ،كشف هاينر
أن موقف المفاوضات أكثر
إشكالية فيما يتعلق بتجديد
عقد سيرج نابري ( 26عاما)
وفي تصريحات لمحطة
«شبورت  ،»1قال« :هناك
بعض االختالفات في الرأي
في مفاوضات سيرج ،لكنني
آمل أننا سنتمكن من إزالة
هذه الخالفات» ،مشيرا إلى أن
الهدف المعلن ال يزال يتمثل
في تمديد عقد الالعب إلى ما
بعد الموسم المقبل.

أعلن العب التنس اإليطالي
ماتيو بيريتيني ،الذي يتعافى
من جراحة في يده اليمنى،
غيابه عن بطولة روالن
غاروس ،ثاني البطوالت األربع
الكبرى (الغراند سالم) ،مشيرا
إلى أن عودته إلى المنافسة
ستكون في بداية موسم
البطوالت العشبية.
ويغيب اإليطالي ،المصنف
الثامن عالميا ،عن المالعب
منذ مارس الماضي ،في
ثمن نهائي بطولة إنديان
ويلز لألساتذة ،ذات الـ1000
نقطة ،لعالج اإلصابة التي
كان يعانيها في يده ،والتي
أجبرته على إجراء عملية
جراحية.

الشكاوى والتوزيع:
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آخر كالم

رئيس التحرير خالد هالل الـمطيري

درايش

شيرين والتراكم
النضالي

الثقافة هذا المساء
● الفعالية:

ورشــة "خـطــة حماية
الشباب من اإلدمــان في ظل التنمية
المستدامة".
ً
الوقت :الحادية عشرة صباحا.
المكان :مكتبة الكويت الوطنية.
معرض هامات ورؤى تشكيلية.
ً
مساء.
الوقت :السابعة
المكان :قاعة الفنون  -ضاحية عبدالله السالم.

● الفعالية:

الخوف من جنازة!

أ .د .غانم النجار

تمكنت شيرين أبوعاقلة من فرض الصوت العاقل والنقل الخبري
ً
المحترف ،حتى أصبحت نموذجا للموضوعية ،في زمن ضاعت فيه
الموضوعية تحت االحتالل .استطاعت على مدى أكثر من عقدين
ً
ً
من الزمان أن تفتح ثقبا كبيرا في جدار عازل كبير ،لكي يطلع العالم
على ما يجري في األراضي المحتلة.
وبدون مقدمات ّ
تحول اغتيالها إلى الخبر األول في كل وسائل
اإلعالم بالعالم ،وكان أن ساعدت سلطات االحتالل بصلفها ،لتجعل
الموضوع أكثر مأساوية للرأي العام العالمي ،فاعتدت على جنازتها،
ً
ً
ً
إضافة للمشهد ،وعمقا رمزيا لمعاناة فلسطين.
حــالــة االرت ـبــاك الـشــديــد لــدى سلطات االح ـتــال كــانــت واضـحــة،
ً
ً
حـيــث لــم يـتــوقـعــوا ردة الـفـعــل داخـلـيــا وخــارج ـيــا ،فـكــانــت خـســارة
كبيرة للرأي العام الدولي .وهي فعل تراكمي ضاغط ،ساهمت فيه
وسائل التواصل االجتماعي كما حدث في حالة حي الشيخ جراح
بالقدس ،والتي حققت نجاحات ،ربما لم يتوقعها أحــد .تراكمات
الظلم النضالية تلك ،أدت إلى أن تطلق العديد من المنظمات الدولية
والمحلية وصف "أبارتايد" ،الشديدة التمييز وهو نظرية سلطة
جنوب إفريقيا العنصرية ،التي سقطت من التاريخ ،والتي كان للرأي
العام العالمي واإلعالم دور كبير في سقوطها.
اتضح مؤشر االرتباك في التصريحات التي تلت عملية االغتيال،
والتي بــدأت بإلقاء اللوم على الفلسطينيين ،أو االستعداد لفتح
عملية تحقيق ،أو القول بأن قوة النخبة ال يمكن أن ترتكب مثل هذه
الجرائم ،كما تأرجحت من أعلى مستوى سياسي ،إلى شخصيات
رفضت اإلفصاح عن اسمها .إال أن المؤكد ،والواضح ،هو أنها كانت
مرتبكة ،وأنها لم تنف جريمة االغتيال.
ً
كان محزنا في خضم هذا الحدث الكبير أن يسفه البعض عندنا
بشاعة الجريمة ،وبعدها النضالي ،ليركز على ديانة شيرين أبوعاقلة.
غــادرت شيرين أبوعاقلة ،المقدسية ،ولم تغادر فلسطين ،فهي
ً
ً
ً
ً
باقية فعال ،بل كان رحيلها إسفينا جديدا ،موجعا للبنية النفسية
ً
ً
لالحتالل ،وفــرضــت نفسها ،لتصبح هــي نفسها خـبــرا رئيسا في
الطريق نحو العدالة ورفع الظلم ،وحرية فلسطين.

ّ
وضاح
nashmi22@hotmail.com

ضـ ـ ـ ـ ـ ــد ش ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ـ ــل* دول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة ج ـ ـ ـنـ ـ ــون
ه ـ ـ ــالـ ـ ـ ـك ـ ـ ــه وتـ ـ ـ ـ ـ ـخ ـ ـ ـ ـ ــاف حـ ـ ـ ـت ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازه!
وف ـ ـ ـ ـ ــي ال ـ ـ ـ ـج ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــازه ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروح ل ـ ـ ـ ــو مـ ـ ـهـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـكـ ــون
ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـشـ ـ ــب و"الـ ـ ـ ـ ـجـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ــش" ع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ّـدت بـ ـ ــاج ـ ـ ـت ـ ـ ـيـ ـ ــازه
َ
ح ـ ـ ـ ـ ّـرك ـ ـ ـ ــت  -مـ ـ ـث ـ ــل ا لـ ـ ـصـ ـ ـخ ـ ــر  -بـ ـ ـح ـ ــر ا ل ـ ـس ـ ـكـ ــون
ْ
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم عـ ـ ـ ـ ــقـ ـ ـ ـ ــل ان ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــان ـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ــا مـ ـ ـ ـ ــاخـ ـ ـ ـ ــذ إجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــازه
وشـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـن ـ ـ ــا إن ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــان ال ـ ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـ ــرب قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـدره يـ ـ ـه ـ ــون
ك ـ ـ ــال ـ ـ ــذبـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـح ـ ـ ــه والـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـ ــذر س ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــل ان ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــازه
ّ
ي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا ج ـ ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ــد طـ ـ ـ ـ ـ ــاهـ ـ ـ ـ ـ ــر ون ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــون
يـ ـ ـ ـ ــا عـ ـ ـ ـص ـ ـ ــا ا ل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــا جـ ـ ـ ــز اذا ض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ار ت ـ ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـ ــازه
يـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا غ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ا م ا أل ر ض ال ي ـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ــن يـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــو ن
ي ـ ـ ـ ــا م ـ ـ ـعـ ـ ــانـ ـ ــي إن ـ ـ ـج ـ ـ ـيـ ـ ــل واض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح ف ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـجـ ـ ــازه
ل ـ ـ ـ ـ ـ ــك جـ ـ ـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ــازه ش ـ ـ ـ ـ ّـيـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ــون ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـ ـ ــوم ك ـ ـ ـ ــون
ي ـ ـ ـ ــا ش ـ ـ ـه ـ ـ ـيـ ـ ــده وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْـر ِت أك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر م ـ ـ ـ ــن ج ـ ـ ـنـ ـ ــازه
* تشييع جثمان الشهيدة الصحفية /شيرين أبوعاقلة
واعتداء قوات االحتالل على الجثمان.

سرقوا الوزيرة وضربوا ابنها وهددوا زوجها
س ـط ــا لـ ـص ــوص ع ـل ــى مـ ـن ــزل وزي ـ ــرة
الــدفــاع التشيلية مــايــا فــرنــانــديــز ،بعد
ضرب ابنها وتهديد زوجها.
وق ـ ـ ــال م ــوق ــع سـ ـك ــاي ن ـ ـيـ ــوز ،أمـ ــس،
إن ف ــرن ــان ــدي ــز ،وه ـ ــي ح ـف ـي ــدة الــزع ـيــم
االشتراكي الراحل سلفادور ألليندي ،لم
تكن في المنزل عندما اقتحمه اللصوص
في وقت متأخر الجمعة الماضي في حي
نونوا بسانتياغو.
وأصـيــب ح ــارس شخصي فــي فريق
حماية رئيس تشيلي غابريال بوريك،
برصاصة في ذراعه أطلقها مهاجمون
أقـ ـ ــدمـ ـ ــوا عـ ـل ــى سـ ــرقـ ــة سـ ـ ـي ـ ــارة ت ــاب ـع ــة
ُ
للرئاسة ،في وقت تعاني تشيلي "أسوأ
فتراتها على صعيد األ م ــن منذ عــودة
الديموقراطية" ،حيث تصاعدت معدالت
الجريمة.
وأعـ ـل ــن الـ ـجـ ـن ــرال جـ ــان ك ــام ــو ،قــائــد

استراح أبوالهول فضجت مصر
أث ـ ـ ــار ف ـي ــدي ــو ان ـت ـش ــر عـلــى
مــواقــع ال ـتــواصــل االجـتـمــاعــي
خ ـ ـ ــال ال ـ ـسـ ــاعـ ــات ال ـم ــاض ـي ــة
لتمثال أبوالهول وهو مغمض
ً
العينين ضجة كبيرة و جــدال
ً
واسعا في مصر.
وادع ـ ـ ـ ــى أحـ ـ ــد ال ـح ـس ــاب ــات
عـلــى "ف ـي ـس ـبــوك" ،أن الـتـمـثــال
أصبح "مغمض العينين" وأنه
ً
نــائــم ،وف ـقــا لفيديو الـتـقــط له
أمس األول ،وســادت حالة من
السخرية.
وك ـ ـتـ ــب أحـ ـ ــد الـ ـحـ ـس ــاب ــات:
"ه ـ ـتـ ــاق ـ ـي ـ ـهـ ــا اتـ ـ ـط ـ ــرف ـ ــت بــس
مــاف ـيــش ح ــاج ــه" ،وق ـ ــال آخ ــر:
"يعني الــراجــل مريح شــويــة...
تقولوا إشارة لحدوث أمر ما...

شــرطــة الـمـنـطـقــة ،أم ــس األول ،ح ــدوث
"عملية سطو في منزل وزيــرة الدفاع"،
ً
ً
مـضـيـفــا أن "مـجـهــولـيــن ســرقــوا ن ـقــودا
وسيارة".
وفي الليلة نفسها تعرض رقيب في
ً
ً
الشرطة الوطنية يعمل حارسا شخصيا
في الرئاسة للسرقة وإلطالق نار عندما
اقتربت منه مجموعة رجــال فيما كان
ً
جالسا بسيارة رسمية.
وقــع االع ـتــداء فــي حــي ســان ميغيل-
جـنــوب سانتياغو ،عندما كــان الرجل
ً
ي ـ ـقـ ــود ال ـ ـس ـ ـيـ ــارة عـ ـ ــائـ ـ ــدا إلـ ـ ــى ال ـق ـصــر
الرئاسي.

غريب أمركم أيها المصريين".
وذك ـ ـ ـ ــر أح ـ ـ ــد ال ـم ـت ــاب ـع ـي ــن:
"يـعـنــي هــو بـقــالــو  7000سنة
مفتح ومفنجل ،ويوم ما يغفل
شــويــه تـعـمـلــولــه حـ ــوار ،عــالــم
غريبة أقسم بالله".
َّ
ف ـ ــي غ ـ ـض ـ ــون ذل ـ ـ ـ ـ ــك ،ع ــل ــق
الخبير األثــري والمتخصص
ف ــي ع ـل ــم الـ ـمـ ـص ــري ــات ،أح ـمــد
عـ ــامـ ــر ،ع ـل ــى مـ ــا تـ ــم تـ ــداولـ ــه،
ً
ق ــائ ــا" :إن ـهــا م ـجــرد تـخــاريــف
وخـ ـ ــزع ـ ـ ـبـ ـ ــات ،وهـ ـ ـ ــي مـ ـج ــرد
شائعات ،وإن تمثال أبوالهول
لــم تـتـغـيــر مــامـحــه مـنــذ آالف
السنين ،ولم يتأثر بأي شيء".

السودان :انقطاع الكهرباء يقوي تيار الثقافة
دخلت المكتبات المخصصة للقراءة بقوة
ضمن قائمة القطاعات الجاذبة لالستثمار
في السودان خالل الفترة األخيرة ،مستفيدة
من االنتشار الواسع للجامعات والظروف
الحالية التي تعيشها البالد.
وقال موقع سكاي نيوز ،في التقرير الذي
ن ـشــره أم ــس األول ،إن مـكـتـبــات المطالعة
ً
ً
الـتـجــاريــة تشهد إق ـبــاال كـبـيــرا مــن الـطــاب
والباحثين ،في ظل االنقطاع المستمر للتيار
ً
الكهربائي ألكثر مــن  6ســاعــات يوميا في
معظم أحياء ومناطق الخرطوم ،واإلغــاق
الـطــويــل للجامعات وع ــدم وج ــود مكتبات
ً
مجهزة بشكل كامل في معظمها ،فضال عن
الرسوم المعقولة الستخدام هذه المكتبات.
وانتشر هــذا النوع من المكتبات بشكل
الفت خالل الفترة األخيرة ،ووصــل عددها
إلـ ــى أك ـث ــر م ــن  150م ـك ـت ـبــة ف ــي ال ـعــاص ـمــة
وح ــده ــا ،ال ـتــي تـحـتـضــن  80ف ــي الـمـئــة من
الجامعات والكليات العامة والخاصة ،البالغ
إجماليها نحو  124في أنحاء البالد.
ً
وبسبب تكاليف التشغيل القليلة نسبيا،
ً
تــدر تلك المكتبات أربــاحــا معقولة وثابتة
على عكس االستثمارات األخرى التي تتأثر

ً
كثيرا بتقلبات األســواق والعملة المحلية،
ً
كـمــا تـجـتــذب أع ـ ــدادا م ـتــزايــدة مــن الـطــاب،
بسبب قربها من المجمعات السكنية.
وت ــؤك ــد طــال ـبــة الـ ــدراسـ ــات الـعـلـيــا نهلة
هــاشــم ،الـتــي ت ــدرس ال ـطــب -تخصص طب
النساء والتوليد ،أنها وجدت في المكتبات
الخاصة ضالتها ،حيث تستطيع الجلوس
لساعات طويلة من دون أن يراودها هاجس
ان ـق ـطــاع ال ـت ـيــار الـكـهــربــائــي ،حـيــث تـتــوافــر
م ــول ــدات اح ـت ـيــاط ـيــة ل ـت ـعــويــض االن ـق ـطــاع

شحن اآليفون بـ «يو .إس .بي  -سي»
تـخـتـبــر شــركــة اإللـكـتــرونـيــات
األم ـيــرك ـيــة الـعـمــاقــة أب ــل ال ـطــرز
الـمـسـتـقـبـلـيــة ل ـل ـهــواتــف الــذك ـيــة
آيـ ـ ـف ـ ــون ،حـ ـي ــث تـ ـضـ ـي ــف ف ـت ـحــة
ً
يو.إس.بي-سي القياسية بدال من
الفتحة اليتنينغ الموجودة في
الطرز الحالية ،وهو ما سيساعد
الشركة على التوافق مع القواعد
الـ ـج ــدي ــدة ال ـم ـن ـت ـظ ــرة ل ــات ـح ــاد
األوروبي.
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء
ً
عن مصادر أن "أبل" ،تعمل حاليا
عـ ـل ــى تـ ـط ــوي ــر م ـ ــوائ ـ ــم س ـي ـت ـيــح
لهواتف آيفون الجديدة العمل مع
الملحقات المصممة للعمل مع
فتحة اليتنينغ الحالية( .د ب أ)

ً
سوء التغذية يسبب أوراما للنساء
كشفت أبـحــاث جــديــدة إمكانية ارتـبــاط ســوء التغذية باإلصابة
باألورام الليفية الرحمية ،غير السرطانية ،وحددت دراسات حديثة
تأثير أطعمة وفيتامينات معينة على نمو الورم الليفي وتطوره.
وتسبب األورام الليفية ،أو ما ُيعرف باسم الورم العضلي األملس
ً
ً
ً
ً
الرحمي ،غيرالسرطاني ،ألما شديدا ونزيفا حادا في الدورة الشهرية،
وحتى فقر الدمُ .
ورصدت دراسة نشرت عام  2021في مجلة  Nutrientsونقلها موقع
روسيا اليوم ،أمس ،التأثير المحتمل للنظام الغذائي والتغذية على
عدد من االضطرابات النسائية ،بما في ذلك الورم العضلي األملس
الرحمي ،ووجد الباحثون أن بعض األطعمة أظهرت باستمرار عوامل
ً
وقائية ضد تطور الورم الليفي ،فيما أظهرت األطعمة األخرى ارتباطا
ً
ضئيال أو غير متناسق.

الـمـسـتـمــر لـلـتـيــار الـكـهــربــائــي ال ــذي يـطــول
الجامعات واألحياء السكنية في الكثير من
األحيان ،الفتة إلى أن "الكثير من المكتبات
ت ــوف ــر خ ــدم ــة ال ـب ـح ــث اإللـ ـكـ ـت ــرون ــي ال ـتــي
يحتاجها الطالب ،وهي ميزة ال تتوافر في
معظم الجامعات".

وفيات
عبير أحمد خليفة الحملي

زوجة أحمد سعد علي العمير
 54عاما ،شيعت ،الــرجــال ،الـعــزاء في المقبرة فقط ،النساء:
اليرموك ،ق ،4ش ،2م ،16ت95588818 ،99490008 ،99825666 :

فاطمة عبدالرحمن عمر العصفور

أرملة ناصر أحمد السعد المنيفي
 92عاما ،تشيع التاسعة من صباح اليوم ،العزاء في المقبرة
فقط ،ت99775334 ،97202002 :

أشرف عبدالرسول عبدالرضا معرفي

 70عاما ،تم التشييع ،الرجال :حسينية معرفي القديمة ،شرق،
ابتداء من اليوم ،النساء :دار معرفي ،الدسمة ،شــارع مبارك
الردعان ،ابتداء من اليوم فترة العصر فقط ،ت،55020644 :
66662742

خالد عايد عبدالعزيز المويزري

 48عاما ،شيع ،الواحة ،ق ،2ش ،4م ،4ت51204177 ،96605995 :

مواعيد الصالة

الطقس والبحر

الفجر

03:26

العظمى 39

الشروق

04:56

الصغرى 24

الظهر

11:44

ً
أعلى مد  00:08صب ــاحـ ـ ــا

العصر

03:20

ً
 11:23ظـ ـ ـ ـ ـ ـ ـه ـ ـ ـ ـ ــرا

المغرب

06:33

ً
أدنى جزر  05:52صب ــاحـ ـ ــا

العشاء

08:01

 06:42م ـ ـ ـسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ً
ـاء

